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 תיש ארבנ

 ןעֶפאַׁשעֶּב טאָג טאָה ּבייֵהְנָא םיִא א
 זיִא דֶרֶע איִד דְנּוא 2 :דרֶע דְנּוא לעֶמיִה
 -םֶניֵּפ דְנּוא ,רֶעעֶל דְנּוא טְסיוִו ןעֶזעוֶועֶג
 ,דְנּורְנְּפֶא םעֶד ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סיִנְרעֶט
 טְּבעוֶוְׁשעֶג טאָה טאָג ןּופ טְסייֵג רעֶד דְנּוא
 טאָה טאָג דְנּוא 2 :רעֶסאוַו םעֶד רעֶּביִא
 זיִא םִע דְנּוא ,טְביֵל ןייַז לאָז םִע טְגאָזעֶג
 -עֶנ טאָה טאָנ דְנּוא 4 :טְכיֵל ןעֶראוָועֶג
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע זַא טְכיִל םאֶד ןעֶהעֶז
 ןעֶׁשיוִוצ דייֵשעֶנְּפָא טאָה טאָנ דְנּוא ,טּוב
 -םֶניֵפ רעֶד ןעֶׁשיִוְצ דְנּוא טְכיֵל םעֶד

 אץִרָאָהְו :ץֶדָאָה תֶאו םִַמָּׁשַה תֶא םיהלֶא אָרְּב תיִׁשאֵרַּב
 טכיהלַא ַחורְו םוָהָת .ינְפילַע ְֵּׁשְחְו ּוהֹבָו 'ורֹת הָתְָה
 5 יהי רוָא והָי םיקלַא רָמאֹּנ :םִיּמִה ינְפילַע תֶּפָהַרְמ
 4 ןיֵּב םיהלָא לָדְִיו בטִּכ רוָאָה"תֶא םיהלא אָרָיו :רוא
 יו ְךֶׁשְחַלְו םוי רֹואָל ו םַהלֶא אֶרקִי :ּךֶׁשֹחַה ןיִבּו רוָאָה
 פ  :רָחָא םֶו רֶקְבייהְו בֶרֶערַהְיו הָליָל אָרָק
 ז ןיֵּב ליִּדְבִמ יִהיַו םִיִַּה ְּךוַתְּכ עיִקְר יִהְי םיהלָא רֶמאֹּ
 ז םבימַה ןיִב לֵּדְִַו עיקְרָהיִתֶא ֿפיהלֶא ׂשַעיו :םִיָמָל םִיִמ
 יֵהָו עיִקְרָק לעמ רֶׁשֲא םִימַה ןיכּו עיקְרִל תַחַּתִמ רֶׁשֲא
 3 רֵקָבייִהָנ בְרֶעיִהְה םִיַמִׁש עיִקְרָל םַקלא אָרְקִנ :ןֵכ
 ּפ :ינֵׁש םוי
 פ ָחֶא םקְמ-לֶא םִיִמָּׁשַה תַחַּתִמ םִיּמַהּוְּקִי םיהלָא דָמאַנ
 י ץֶרָא הָׁשָבַיל | םיַהלַא ארי :ןכיִהיַו הָׁשָבַיַה הֵאְרָתְו
 גנ רֶמאיַו :םוָמיַּכ םיקלַא אָריו םיּמִי אָרָק םִיַּמַה הָוְקְמִלּו
 יֵרְּפ ץֵע ער) ציִרמ בׂשֹע אָׁשד ץְרֶאָה אֵׁשְרִּת םימלָא
 :ןכייהה ץֶרָאָהילע ָבשְרז רֶׁשֲא ֹונִמְל יֵרְּפ הֶׂשֵע
 נפ יהָׂשְע ץעֶוּוהִֵמְל עֶר עיַרזִמ בֶׂשֵעאָּׁשִּד ץֶרֶאָה אַ
 13 יהיו ;םֹוִטייַּכ םיִקלָא אְרָיו ּוהְניִמל וְברעֶרְז רֶׁשֲא יִרְּפ

 : :ׁשיִלֶׁש םוז רֶקְבייהְַו בֶרֶע
 א ןיּב ליּדְבַהְל מַה עיִקְרַּב תראְמ יַהְי םיִהֹלֶא רֶמא
 :םיִנָׁשְו םיִמָיְלּו םיִרֵעַמְלּו תתאל יזָחְו הָליֵּלַה ןיֵּבּו םּיַה

 ד עז =

 ןעֶפּורעֶג טאָה טאָג דָנּוא 6 :םיִנְרעֶט
 םיִנְרעֶטְסיִּפ איִד דְנּוא גאָט טְביֵל םאָד
 זיִא םִע דְנּוא ;טְבאַנ ןעֶפּורעֶג רֶע טאָה
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דִנּוא דְנעֶבָא ןעֶזעוֶועֶג

 :ףאָט ןייֵא ןעֶגְראָמ
 ןייז לאָז םִע טְנאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 6
 ןּופ ןעֶטיִמ ןיִא גָנּוטייֵרְּפְׁשסיֹוא עֶנייֵא
 -ֵּמִא ןייַא ןייַז לאָז םִע דְנּוא ,רעֶסאוַו םעֶד
 :רעֶסאַוַו דְנּוא רעֶסאַוַו ןעְׁשיוִוְצ גְנּודייֵׁש
 םעֶד ןעֶשיווְצ דייׁשעֶגְּפָא טאָה רֶע דְנּוא ,גְנּוטייֵרְּפְׁשסיֹוא איִד טְכאַמעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 7
 זיִא םאֶו רעֶסאַו םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא גְנּוטייֵרְּפְׁשסיֹוא רעֶד רעֶטְנּוא זיִא םאָוָו רעֶסאוָו
 ןעֶפּורעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 8 :ןעֶועוֶועֶג יֹוזַא זיִא םִע דְנּוא ;גְנּוטייִרְּפְשסיֹוא רעֶד רעֶּביִא
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא דְנעֶבָא ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא ;לעֶמיִה גְנּוטייֵרְּפְשסיֹוא איִד
 :גאָמ רעֶטייוֵוְצ רעֶד ןעֶנְראָמ
 ןיִא לעֶמיִה םעֶד רעֶטְנּוא ןְלעֶמאַז ְּךיִז לאָז רעֶסאוַו סאָד זַא טְנאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 9
 :ןעֶזעוֶועֶג יֹוזַא זיִא סֶע דִנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶהעֶזעֶג לאָז עֶנעֶקּורְמ סאָד יִדְּכ טְרָא ןייֵא

 רעֶסאַו ןופ ןעֶגְנּולְמאַז איִד דְנּוא ,רֶרֶע עֶנעֶקּורְט סאָד ןעֶפּורעֶג טאָה טאָג דְנּוא 0
 דְנּוא 11 :טּוג ןעֶזעוֶועֶג זיִא םֶע זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה טאָג דְנּוא ;םיִמֵי ןעֶפּורעֶג רֶע טאָה
 טְכאַמ םאָו זאָרְנ םעֶניִרְנ ןעֶסְקאַוְסיֹורַא ןעֶזאָל לאָז דֶרֶע איִד ,טְגאָזעֶג טאָה טאָג
 ןיִא זיִא ןעֶמאָז ןייַז םאוָו ,(םָרַאנ ןיִמ ןייַז ְּךאָנ טְכּורְפ טְּביִג סאו םיֹוּבטְכּורְּפ ַא ,ןעֶמאָז
 -םיֹורַא טאָה דֶרֶע איִד דְנּוא 12 :ןעֶזעוֶועֶג יֹוזַא זיִא םִע דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא םֶהיֵא
 טְּביִג םאֶה םיֹוּב ַא דְנּוא ,ןיִמ ןייַז ְךאָנ ןעֶמאָז טְכאַמ םאוָו זאָרְג םעֶניִרְג טְכאַרְּבעֶג
 זיִא סֶע זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה טאָג דְנּוא ,ןימ ןייַז ְּךאָנ זיִא ןעֶמאָז ןייַז םאָו טְכּורְפ םיֹורַא
 רעֶד ןעֶנְראָמ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא דְנעֶבָא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 18 :טּונ ןעֶזעוֶועֶג
 : גאָט רעֶטיִרְד
 ןּופ גָנּוטייֵרְּפְׁשסיֹוא רעֶד ןיִא טְכיֵל ןייַז לאָז םִע טְגאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 4
 דְנּוא טְכאַנ רעֶד ןעֶׁשיִוְצ דְנּוא גאָט םעֶד ןעֶׁשיִוְצ ןעֶדייֵׁשּוצְּפֶא ,לעֶמיִה םעֶד
 :ןעֶרְהאָי ּוצ דְנּוא ,געֶט וצ דְנּוא ןעֶטייֵצ ּוצ דנּוא ,ןעֶכייֵצ ּוצ ןייַז ןעֶלאָז אייז

 דנּוא 8



 א תישארב 6

 יה ץֶרָאָה-לַע ריַאְהִל םִיִמָׁשִה עיַקְרַּב תרואמל זֶה
 רוָאְמַה-תֶא םיִלֹדְּגַה תֶראְּמַה יֵנְׁש-תֶא םיהלָא ׂשַעָיו :ןֵכ 6

 ןיִא טְכיֵל ּוצ ןייז ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא 2
 ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ גְנּוטייֵרְּפְׁשְסיֹוא רעֶד

 תַלָׁשְמִמְל ֹטּקַה רוִאְמַה--תֶאְו םֹוּיַה תַלָׁשְמִמְל לַָֹּה
 ַעיֵקְרַּב םיִהֹלֶא םָתֹא ןְּתיַו :םיִבָכֹוְּכַה תֶאְו הלילה 1
 הלל םַּב טשִמלו ;ץֶרָאָה--לַע ריִאְהִל םִיָמָּׁשַה 8

 ְטייֵּכ םיִהֹלֲא ארָיו ֶׁשְחַה ןיִבּו רוָאָה ןיֵב ליּדְבַהְלּ
 פ :עיִבְר םּי רָקְבִהַו בֶרֶעִהַה 9
 ףפֹועְי ףֹעְו יַד ׁשֶפָנ ץֶרֶׁש םִיַּמַה וצְרׁשִי םיהלֲא רֶמאּו כ
 -תרָא םיחלֲא אָרְבִיַו :םיִמָׁשַה עיִקְר ינפילַע ץֶרָאָה-לַע 1

 ָׁשֲא תֶׂשֶמֹרָה | הָיַחַה ׁסָלּכ תאְו .םיִלדְּנַה םֶנינַּתַה
 ארָיו ּוהֵנִמְל ףֶנֶּכ ףָע-לָּכ תֵאְו םיניְמִל םִיָמַה ּוצרָׁש
 ּוברּויִרּפ רָמאֵל םִהֹלֶא םֶתֹא ךרָבָר ;בֶׁשייַּכ םיִהֹלָא

 בעת יה ירָּב בֶרָי ףיִָהְוםיִמַָּב םיַמַה-תֶא וָאְלִמּו 8
 ּפ :ׁשיִמֲה םי רֵקָבהְל
 הדָמַהְּב ּהָניִמְל הָּיַח ׁשֵפָנ ץֶרָאָה אֵצֹוּת םיבלַא מאי
 -רָא םיִהֹלָא שי :ןֵיִהְַו ָּניִמְל ץְרָאתְיִחְ ׂשֶמָרְו הכ

 ׁשמח--לָּכ תֶאְו הָנִמְל הָמֵהְּבַה-תֶאְו ּהָניִמְל ץֶרֶאָה תַיַח
 שיהלָא רֶמאו :םֹוָמּכ םיקלַא ארָיו והִָמְל הָמָרֲאָה 6

 ףִעְבּו םִיַה תַנְדַב ווו ּונתֹומְדַּכ ונְמלַצְּב םֶדָא הָׂשֲַ
 -לַפ ׂשֵמֹרָה שֶמָרְה לכְבו ץְרָאָה-לְכְבוו הָּמְֵּבכו םיִמּׁשַה
 םיקלָא םֶלָעְב ומלַצְב םָדָאְה-תֶא ו םיָלֵאְו ארבינ :ץֶרָאָה

 םיִהלָא ֿמָתֹא ְךֶרָב :םֶתֹא אָרָּב הָבֵקּת רֶכָ ותֹא אָרְּב 8
 ָחֶׁשְבִכְו ץֶרָאָה-תֶא וָאְלִמּ ברור םיִהלֲא .םִָל מאה
 "לַע תֶׂשֶמֹרָה הָיח-לֶכְבּ םִיַמָּשַה ףיעְבּו םָיה תַנְַּב ּודְרּ

 2 םֶכָל יִּתִמָנ ינֵה םיללַא מא :ץרָאָה 9
 עֶניִדעֶּבעֶל ןּופ גְנּומְדיוו ַא ןעֶמְדיוװ ןעֶלאָז יר שֲא ץִעָה-לָכיִֶאְו ץרָאָה-לכ ןָנְפ"לַע לֶׁשֲא עד ֵרֹ
 ןעֶהיִלְפ ןעֶלאָז לעֶנייַפ דִנּוא ,תֹוׁשפְנ ריח לָכָלּ :הָלְכָאְל היי םָכָל עַרָז ְַרֹו ץע פ ָֹּבל

 טאָב דְנּוא 21 :לעֶמיִה םעֶד ןּופ גְנּוטייֵרְּפְשסיֹוא רעֶד ראָפ ,דֶרֶע רעֶד רעֶּביִא

 םאָװ תֹוׁשָפְנ עֶניִדעֶּבעֶל עֶלַא דנּוא ׁשיִפְלאַו עֶסיֹורְג איִד ןעֶפאַׁשעֶּב טאָה
 סאו לעֶנייֵפ עֶלַא דֵנּוא ,ןיִמ רֶעייֵז ְּךאָנ טעֶמְדיִועֶג ןעֶּבאָה רעֶסאַוַו איִד סאָו ,ןעֶכיִרְק
 :טּונ ןעֶועוֶועֶג זיִא םֶע זַא ןעֶהעֶזעֶנ טאָה טאָג דְנּוא ,ןיִמ רֶעייֵז ָּךאָנ לעֶגיִלְפ ןעֶּבאָה
 טְרֶהעֶמְרעֶפ דְנּוא ראַּבטְכּורְפ טייַז טְנאָזעֶג דְנּוא ,טְשְנעֶּבעֶג אייֵז טאָה טאָג דְנּוא 2
 -ךעֶפ ָּךיִז ןעֶלאָז לעֶנייֵפ איִד דְנּוא ,םיִמָי איִד דְנּוא רעֶסאַו איִד ןָא טְליִפ דְנּוא ;ךייֵא
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םֶע דְנּוא ,דְנעֶבָא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םֶע דְנּוא 28 :דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶרְהעֶמ

 :גאָמ רעֶטְפְניִפ רעֶד ןעֶנְראָמ

 םִע דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶטְכייֵל ּוצ

 טאָה טאָנ דְנּוא 16 :ןעֶזעוֶועֶג יֹוזַא זיִא

 סאָד .טְכיֵל עֶסיֹורְנ אייוַוְצ איִד טְכאַמעֶג

 אייֵּב ןעֶניִטְלעוֶועֶג ּוצ טְכיֵל עֶרעֶסעֶרְג
 ּוצ טֶכיֵל עֶרעֶנעֶלְק םאָד דְנּוא ,גאָט
 איד דָּוא טְכאַנ אייֵּב ןעֶניִטְלעוֶועֶג

 אייז טאָה טאָנ דְנּוא 17 :ןעֶרעֶטְׁש

 בָנּוטייֵרְּפְׁשסיֹוא רעֶד ןיִא טְצעֶזעֶגְנייַא
 רעֶד ףיֹוא ןעֶטְכייַל ּוצ לעֶמיִה םעֶד ןּופ , י

 אייֵּב ןעֶניִטְלעוֶועֶג ּוצ דָנּוא 18 :דְרֶע

 -ייֵשֹוצְּפֶא דְנּוא ,טְכאַנ אייַּב דְנּוא גאָט

 ןעֶׁשיִוְצ דְנּוא טְכיֵל םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶד

 -עֶנ טאָה טאָ דְנּוא ,םיִנְרעֶטְסְניִּפ רעֶד

 דְנּוא 19 :טּוג ןעֶזעוֶועֶג זיִא םֶע זַא ןעֶהעֶז

 זיִא םִע דָנּוא דְנעֶבָא ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע
 :גאָט רעֶטְריִפ רעֶד ןעֶנְראָמ ןעֶזעוֶועֶג

 רעֶסאוַו איִד טְנאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 0

 רֶעייֵז ָּךאָנ תֹוׁשַפְנ עֶניִדעֶּבעֶל ןעֶּבעֶנְסיֹורַא לאָז דֶרֶע איִד טְנאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 4
 יֹוזַא זיִא םִע דִנּוא ,ןיִמ רֶעייֵז ְּךאָנ תֹויַח דְנאַל דְנּוא םעֶדְנעֶביִרְק דֵנּוא תֹומַהְּב ,ןיִמ
 דָנּוא .ןיִמ רֶעייֵז ָּךאָנ תֹויַה דְנאַל איֵד טְכאַמעֶנ טאָה טאָנ דְנּוא 22 :ןעֶועֶועֶג
 דְנּוא ,ןיִמ רֶעייֵז ָּךאָנ דְרֶע רעֶד ןּופ עֶדְנעֶביִרְק םעֶלַא דֶנּוא ,ןיִמ רֶעייֵז ְּךאָנ תֹומֵהְּב איִד
 רעֶמאָל טְגאָזעֶג טאָה טאָב דְנּוא 26 :טונ ןעֶזעוֶועֶנ זיִא םֶע זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה טאָג
 -יְֵלעוֶועֶג ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,םיִנְכיֵלְג רעֶדְנּוא ָּךאָנ ,דֶליִּב רעֶזְנּוא ןיִא ןעֶשְנעֶמ ןעֶבאַמ
 דָנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ לעֶנייֵפ איִד רעֶּביִא דְנּוא ,םַי םעֶד ןּופ ׁשיִפ איִד רעֶּביִא ןעֶג
 םאו עֶדְנעֶכיִרְק םעֶלַא רעֶּביִא דְנּוא ,דָרֵע עֶצְנאַנ איִד רעֶּביִא דְנּוא תֹומֵהְּב איִד רעֶּביִא
 ןיִא ,רֵליֵּב ןייַז ןיִא ׁשֶנעֶמ םעֶד ןעֶפאַׁשעֶּב טאָה טאָג דְנּוא 27 :דֶרֶע רעֶד ףיֹוא טְכיִרְק
 אייז רֶע טאָה הָבֵקְנ ַא דָנּוא רֶכָז ַא ,ןעֶפאַׁשעֶּב םֶהיֵא רֶע טאָה טאָג ןּופ דְליִּב םעֶד
 וטְבאָזעֶב אייֵז וצ טאָה טאָנ דְנּוא טְשְנעֶּבעֶנ אייֵז טאָה טאָג דְנּוא 28 :ןעֶפאַׁשעֶּב
 טְגְניוַוְצעֶּב דַנּוא דֶרֶע איֵד ןָא טְליִפ דֶנּוא ;ְךייַא טְרֶהעֶמְרעֶפ דְנּוא ראַּבטְכּורְפ טייַז
 םעֶד ןּופ לעֶגייַפ איד רעֶּביִא דֶנּוא ,םַי םיִא ׁשיִפ איִד רעֶּביִא טְגיִטְלעוֶועֶג דְנּוא איז
 טאָנ דֶנּוא 29 :דֵרֶע רעֶד ףיֹוא טְכיִרְק סאָו עֶניִרעֶּבעֶל םעֶלַא רעֶּביִא דָנּוא ,לעֶמיִה
 ןעֶמאָו טאָה םאִו זאָרְב עֶצְנאַג סאָד ןעֶּבעֶגעֶג ָךייַא ּוצ ּבאָה ָּךיִא ,טְהעֶז ,טְנאָזעֶג טאָה
 ַא ןּופ טְכּורְפ זיִא ןעֶכְלעוֶו ףיֹוא םיֹוּב ןעֶדעֶי דְנּוא ;דֶרֶע ןעֶצְנאַג רעֶד ףיֹוא זיִא םֵאָו
 תֹיַח עֶלַא ּוצ דְנּוא 20 :ןעֶמֶע ּוצ ןייַז םִע לאָז ְךייַא ּוצ ,ןעֶמאָז טאָה םאָה םיֹּוּב

 ןּופ
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 ןּופ לעֶגייֵפ עֶלַא ּוצ דְנּוא דְרֶע רעֶד ןּופ
 טְכיִרְק סאָו סעֶלַא ּוצ דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד
 ַא זיִא סאו םעֶדעֶי ןיִא ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא

 ןעֶּבעֶגעֶג ְּךיִא ּבאָה ,עֶלעֶז עֶניִדעֶּבעֶל
 סֶע דְנּוא ,ןעֶסֶע ּוצ זאָרְנ עֶניִרְג סעֶלַא
 טאָה טאָנ דְנּוא 81 :ןעֶזעוֶועֶג יֹוזַא זיִא

 ,טְכאַמעֶג טאָה רֶע סאוָו םעֶלַא ןעֶהעֶזעֶג
 דְנּוא .טּוג רֶהעֶז ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא
 זיִא םִע דְנּוא דְנעֶבָא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע
 :באָט רעֶטסְקעֶז רעֶד ןעֶנְראָמ ןעֶועוֶועֶג

 ב לעטיפאק

 ןעֶראוָועֶג טְגיֵדְנֶעעֶג ןעֶנעֶז םִע רְנּוא 1
 עֶלַא דְנּוא רֶרֶע איִד דְנּוא לעֶמיִה איִד
 טאָה טאָנ דְנּוא 2 :ןעֶטְּפאַׁשְרעֶה עֶרייֵז

 עֶנייֵז גאָט ןעֶטעֶּביִז םעֶד ןיִא טְגיִדְנֶעעֶנ
 דְנּוא ,טְכאַמעֶג טאָה רֶע םאִז טייֵּבְרַא
 גאָמ ןעֶטעֶּביִז םעֶד ןיִא טְהּורעֶג טאָה רֶע
 -עֶג טאָה רֶע סאו טייֵּבְרַא עֶנייֵז עֶלַא ןּופ
 םעֶד טְשְנעֶּבעֶנ םאָה טאָנ דְנּוא 8 :טְכאַמ
 -עָג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,גאָט ןעֶמעֶּביִז

 .רָׁשֲא ץֶרָאָה-לַע שמור ! לֵכְּוםִַמׁשַה ףוע-לָכְלּו ץֶרֶאָה
 51 אֵרָינ :ןֵכַהַּו הָלְכֶאָל בֶׂשֵע קָרָיילּכ-תֶא הֶּיַח ׁשֵפָנ ֹּב
 בֶרֶעיִהה רֶאְמ בּט-ֵּנְִו הֶׂשֶע רֶׁשֲא-לָּכיתֶא םיִהֹלֶא
 ם :ׁשַה םִז קב

 2 םַַּב טיִהלֲא לכו ּ:םֶאְבִצ--לָכְוץֶרָָהְ םִימשַה וְכִי
 ִֵבְׁשַה םלַּב תֹבִׁשַו הָׂע רֶׁשֲא ןָּתְכאַלְמ יִעיִבְׁשַה
 5 םי-תֶא םיִהֹלֲא ְךֶרֶבּו ּ!הֶׂשָע רֶׁשֲא וּתְכאַלְמ-לָּכִמ
 .רָׁשָא ותְכאַלְמילְּכִמ תַבָׁש וַב יּכ וָתֹא ׁשֶּדַקיויִיִבְׁשִה
 ּפ :תֶֹׂשֵעַל םיִהלֶא אָרְּב
 + הָוהְי תֹׂשֲע םֹּב םֵאְרּבחב ץֶרֶאָהְ םִימָׁשַה תוָדלּוְת הָלֵא
 ה הָיְהִי םֶרמ הֶדָׂשַה חיִׂש ו לַכְו :םִמָׁשְו ץֶרֶא םיִהֹלַא
 הָוהְי ריִטְמִה אל ִּב חַמְצִי םֶרָמ הָרְּׂשַה בֶׂשֶעילְכְו ץֶרֶאְב
 5 דַאְו !הָמָדֲאָהיתֶא רֶכֲעַל ןיא םָדָאְו ץֶרָאָה-לַע םיִהלא
 ז רֶצייו :הָמָדֶאָה ןןפילָּכ-תֶא הֵקְׁשִהְו ץרַאָהמ הָלֵעַי
 וּפִאְּב חַּפו הָמָדֲאָהְדִמ רָפָע םֶדָאָה-תֶא םיִהלֲא הָוהְי
 5 םיִהלָא הָוהְי עמו הָיָה ׁשֹפָנְל םֶדָאָה יהי םִיַח תַמְׁשִ
 5 חַמְצּיו :רָצָי רֶׁשֲא םֶדָאָהיתֶא םָׁש םׁׂשו םָרָקִמ ןְרעֶּברִנ
 בּוְו הָאְרַמְל דָמְחַנ ץעילּכ הָּמָדֲאֲהְדִמ םיִהֹלָא הָוהְי
 :עֶרָו בוט תַעַּדַה ץְֵּ נה ּךוַתְּב םִִיַחָה ץעו לֶכָאַמְל
 י הָדָהְו דרפִיםׁשִמּ ןְגַד-תֶא תוקְׁשַהְל ןָדעמ אי רֶהָ
 1 זיִא בֵבֹּפַה אה ןוִׁשיִּפ רֶחֶאָה םֵׁש :םיִׁשאר הָעְּבְרַאְל
 טְהּורעֶג רֶע טאָה םֶהיֵא ןיִא ןיִראָו ,טְגיִלייֵה 15 אוָהַה ץֶרָאָה בַהָח :בֶהֶַה םׁש-רֶׁשֲא הָליִוֲחַה ץרָאילָּכ

 טאָה טאָנ סאָו טייֵּבְרַא עֶנייֵז עֶלַא ןּופ
 :ןעֶכאַמ ּוצ ןעֶפאַשעֶּב

 5 ןוחי ינֹׁשַה רֶהְַה-םֵׁשְו םֵהְּׂשַה ןֶכָאְוחַלְְּבַה םָׁש בוִמ
 א יִׁשיִלְׁשַה רָהּנַה--םֵׁשְו :שּוּכ ץֶרָא-לָּכ תֶא בֹבּוּטַה אּוָה
 אאיה יִציִבְרָה רַהְַּהְו רׁשֲא תַמְרק ךֵלֹהַק וה לַקָדח

 וט ןְדֵע--ןֵגְב ּוהֲחנַיַו םָדָאֲה-תֶא םיהלַא הָוהְי חֶּקיַו :תֶרֶּפ ןּופ טְרּוּבעֶג איִד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איד 4

 ןיִא ,ןעֶראָװעֶג ןעֶּפאַׁשעֶּב ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו דְרֶע רעֶד ןּופ דְנּוא לעֶמיִה םעֶד

 עֶלַא דְנּוא 5 :לעֶמיִה דְנּוא דְרֶע טְכאַמעֶג טאָה טאָג ראַה רעֶד ןעֶו גאָט םעֶד

 זאָרְג םעֶלַא דָנּוא ,דֶרֶע רעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ְּךאָנ זיִא םִע רעֶדייֵא דְלעֶפ םעֶד ןּופ גנּוצְנאַלְפ
 םיִנ ְּךאָנ טאָה טאָג ראַה רעֶד ןיִראָו טְצאָרְּפְׁשעֶגְסיֹוא טאָה םִע רעֶדייֵא דְלעֶּפ םעֶד ןּופ
 -ייַּבְרַאעֶּב ּוצ ׁשְנעֶמ ןייק ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא סֶע דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶגעֶר טְסאָלעֶג

 -ָנּורְמעֶגְנָא טאָה דְנּוא דֶרֶע רעֶד ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹוא זיִא לעֶּבעֶנ ַא דְנּוא 6 :דֶרֶע איִד ןעֶט

 ּביֹוטְׁש ןּופ ןעֶפאַשעֶּב ׁשְנעֶמ םעֶד טאָה טאָג ראַה רעֶד דְנּוא 7 :דֶרֶע עֶצְנאַג איִד ןעֶק

 -עֶל ןּופ םעֶהְטֶא ןייַא רעֶבעֶלְזאָנ עֶנייֵז ןיִא ןעֶזאָלְּבעֶגְנייַרַא טאָה רֶע דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ןּופ

 טאָג ראַה רעֶד דְנּוא 8 :עֶלעֶז עֶניִדעֶּבעֶל עֶנייֵא ּוצ ןעֶראָועֶג זיִא ׁשְנעֶמ רעֶד דְנּוא ,ןעֶּב

 ןייֵרַא ןעֶטְראָד טאָה רֶע דְנּוא ,טייַז-חָרְזִמ רעֶד ןּופ ןְדֵע ןיִא ןעֶטְראָנ ַא טְצְנאַלְפעֶג טאָה
 טְסָאָלעֶג טאָה טאָג ראַה רעֶד דְנּוא 9 :ןעֶפאַׁשעֶּב טאָה רֶע םאָו ׁשְנעֶמ םעֶד טְצעֶזעֶג

 ּוצ םּוג דִנּוא ןעֶהעֶזּוצְנֶא גיִטְסּולְנ זיִא סאוָו םיֹוּב ןעֶדעֶי דְרֶע רעֶד ןּופ ןעֶצאָרְּפְׁש סיֹורַא

 -ךעֶד ּוצ םיֹוּב םעֶד דְנּוא ,ןעֶטְראָג םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ ןיִא ןעֶּבעֶל ןּופ םיֹוּב םעֶד דְנּוא ,ןעֶסֶע

 -ןצִנָא ןדע ןּופ ןעֶגְנאַגעֶג םיּורַא זיִא ְךייֵט ןייַא דְנּוא 10 :םעֶטְכעֶלְׁש דְנּוא םעֶטּוג ןעֶנעֶק

 זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶראָועֶג טְלייֵטעֶגְּפָא רֶע זיִא ןעֶטְראָד ןּופ דְנּוא ,ןעֶטְראָג םעֶד ןעֶקְניִרְט
 סאָו רעֶד ,ןֹוׁשיֵּפ זיִא ןעֶנייֵא םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד 1 :ןעֶלייֵט טְּפיֹוה ריִפ ּוצ ןעֶראוָועֶג

 סאָד דְנּוא 12 :זיִא דְלאָנ סאָד ּואוְו ןעֶטְראָד ,הָליִוַח דְנאַל עֶצְנאַג סאָד םּורַא טְלעֶגְניִר
 םקיִנָא רעֶד דְנּוא ,לאַטְסיִרְק רעֶד זיִא ןעֶטְראָד ,טּוג זיִא דְנאַל ןעֶגיִזאָד םעֶד ןּופ רְלאָנ
 -ְניֵר סאָװ רעֶד ןֹוחיִג זיִא ָּךייֵמ ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא 18 ;ןייֵטִש

 ןעֶטיִרְד םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא 14 :שֹוּכ ןופ דְנאַל עֶצְנאַג םאֶד םּורַא טְלעֶנ

 דָנּוא ,רּוׁשַא ןּופ טייֵז-חֶרְוִמ רעֶד ּוצ טייג סאו רעֶד ,לֶקָדיִח זיִא ָךייִט

 םעֶד ןעֶמונעֶג טאָה טאָנ ראָה רעֶד דְנּוא 19 :תֶרְּפ זיִא ְּךייֵמ רעֶטְריִפ רעֶד

 ןרע ןּופ ןעֶטְראָג םעֶד ןיִא טְרְהיִפעֶג ןייַרַא םֶהיֵא טאָה רֶע דִנּוא ׁשְנעֶמ
 םהיא



 ג ב תישארב 8

 רֶמאֵל םֶהָאָהִלע םיִהֹלֶא הָוהי צו ;ּהָדְמָׁשִלּו הָרְבָעְל 6
 5 עֶרו בומ תַעַדַה ץֵעַמּו  ;טקאת לֶכָא ןגהיץמ לֶּכִמ ח
 רְמאֹי :תוָמָת תֹמ ּוצְמִמ ְךֶלֶמָא םיְּב יֿכ טִָמ לכאת 8

 רע ל-הָׂשֶעַא חבל םֶרָאָה תּיָה בוטדאל ,םיִהלֶא הָוהְי
 דָׂש תיַח-לְּכ הָמְרֲאָהְךִמ םי יהלֶא היהְי רֶצָיַו :!ּדְנְָּכ 9

 קי"חַמ תואְרל םֶדָאָה-לֶא בי םִיַמְּׁשַה העל תֵאְ
 א אוה הָיַח ׁשֵפָנ םֶהָאְה ליאדי רֶׁשֲא לֹכ :
 לָכלּו םיִמָּׁשַה .םועלו ז הָמֵהְּבַה-לֶכְל תֹומׁש םָדָאָה ארְקִנ כ
 הר:הי לפָיו :וּננְּכ רָע אָצְמיאְל םֶרָאְלּו הֶדָּׂשַה יח 21

 וְתְֹלַצִמ תַחַא חי ןְׁשַו םֶרָאָה- לע הָמָדְרִּת ו םיִהלָא
 -רָׁשַא עֶלַצִה"תֶאְ םיִק לֵ הָוהְיןֵביו :הּנְִחַּת רׂשּב רֶגֶַה
 םֶדָאָה רֶמאַֹו :םָדָאהילַא האב הָׁשֶאְל םֶדָאָהְדִמ חַקָל
 הֶׂשא אֵרָקִי האל יִרָשְבִמ רֶׂשָבו יִמצִעַמ םע םַעַּפַה תאְו

 -תֶאְו ויבָא-תֶא ׁשיִא-בועי ןֵּכ-לַע ;תאֹז-דְחְקִל ׁשיִאמ יִּכ 4
 םֶהיֵנְׁש והיו :דָחָא יְו ֹותְׁשִאְּב קָבָדְו ָּּמִא הכ

 :שׁשבְתִי אלו תְִׁאְ םֶרֶאָה םיּוְמ
 יו שינה אטא
 הָדוהי הֶׂשֶע רֶׁשֲא הֶדָׂשַה תיַח לכמ םּורָע הָיָה ׁשֶהָנהְוא

 לְכאָתאלסימלָא רֶמָאיִּכףא הֶׁשֶאֲה-לֶא מא םִהלֶא
 ןגדדץע יָרִּמ ׁשֵחְּנַה-לֶא הָשִאָה רֶמאְּתַו :ןגִד ץע לֶּכִמ 2
 אֵל םמלַא רַמָא ןְגה-ךוֶתב רֶׁשֲא קה יֵרְּפִמּו :לָכאֹנ 5
 חנה רֶמאו :ןתָמִת- פו יִקְנִת אְֵו ונָמִמ ולְכאָה 4
 טויב יִ םומלַא עֶר יִּכ :ןוְתְמִּת תומדאל הָשִאָה-לֶא ה

 םימ יִעְרִי םיהלאק םֶתייְִו םכ יה ּועָעמ םֶכָלָכֲא
 אוהדהְוֲאַת יכו לֶכֶאַמְל ץעָה בוט יִּכ הָׂשאָה אֵרּתַו :עֶרָו

 תִתַו לכאֹ ויַּפִמ חֵקִּתו ליִּכ ָשַהְל ץצָה רַמְחַנְו םיניִ
 יִ ּוצְדָיַו םֶהיְֵׁש יֵניצ הָנְתַּפִּתַו :לֵכאַל ּהָּמִע , הָשיִאְליִַ :

 טטב

 :ןעֶמיִה ּוצ דְנּוא ןעֶטייֵּבְרַאעֶּב ּוצ םֶּהיִא
 ןעֶמאָּבעֶג טאָה טאָּב ראַה רעֶד דְנּוא 6
 ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא םָדָא םעֶד
 טְסְנעֶמ ןעֶטְראָג םעֶד ןּופ םיֹוּב םעֶדעֶי ןּופ

 ּוצ םיֹוּב םעֶד ןּופ רעֶּבָא 17 :ןעֶסְע אּוד
 ןּופ םעֶטְכעֶלְׁש דְנּוא םעֶטּוג ןעֶנעֶקְרעֶד

 ןיִא ןיִראָו ,ןעֶסֶע טיִנ אּור טְסְלאָז םעֶד
 ןעֶמֶע םֶהיֵא ןּופ טְסעֶו אּוד ןעוֶו גאָט םעֶד
 דְנּוא 18 :ןעֶּבְראַטְׁש םיוִועֶג אּוד טְסעֶו
 טיִנ זיִא םִע ,טְגאָזעֶג טאָה טאָג ראַה רעֶד
 ָךיִא ,ןיילַא ןייַז לאָז שְנעֶמ רעֶד זַא טּוג
 :ףְליִה עֶנייֵא םֶהיֵא ראַפ ןעֶכאַמ לעדֶז
 ןעֶפאַשעֶּב טאָה טאָנ ראַה רעֶד דְנזא 9
 ,דְלעֶּפ םעֶד ןּופ תֹויַח עֶלַא דְרֶע רעֶד ןּופ
 דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ לעֶנייַפ עֶלַא רְנּוא
 -עֶז ּוצ ,םָדָא ּוצ טְכאַרְּבעֶנ אייֵז טאָה רֶע
 םאִו דְנּוא ,ןעֶפּור אייֵז טעוֶו רֶע סאו ןעֶה
 -עֶז עֶניִדעֶּבעֶל עֶדעֶי ּוצ ןעֶּפּור טעוֶו םֶדָא
 דָנּוא 20 :ןעֶמאָנ ןייַז ןייַז לאָז סאָד ,עֶל
 עֶלַא וצ ןעֶמעֶנ ןעֶפּורעֶג טאָה םָדָא
 ןופ לעֶנייַפ איִד ּוצ דְנּוא תֹומֵהְּב
 תֹויַח עֶלַא וצ דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד
 םעֶד ראַפ רעֶּבָא ,דֶלעֶפ םעֶד ןּופ
 עֶנַיֵק ןעֶנּופעֶג טיִנ רֶע טאָה ׁשְנעֶמ
 טאָה טאָג ראַה רעֶד דְנּוא 21 : ףְליֵה

 טאָה רֶע דִנּוא ,ןעֶפאָלְׁשעֶבְנייַא זיִא רֶע דְנּוא ,ףאָלְש ןעֶּפיִט ַא םָדָא ףיֹוא ןעֶלאַפ טזאָלעֶג
 ; ץאַלֵּפ רֶהיֵא ןַא ׁשייֵלְפ ןעֶסאַלְׁשעֶבְנייֵא טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶּפיִר עֶנייַז ןּופ עֶנייֵא ןעֶמּונעַג
 ראַה רעֶד דָנּוא 2
 רֶע דֵנּוא .ּבייֵֵז ןייֵא ּוצ
 זיִא לאמ םעֶזיִד ,טְנאָזעֶב
 ןעֶפּורעֶג איִז לאָז רעֶּביִראָד
 :(שיִא) ןאמ םעֶד ןּדפ
 ָםעֶהעֶּב ְךיִד 0 ז רֶע דַנֹוא
 טעֶקאַנעֶדייֵּב ןע ןעֶנעֶד אייז

 איִד טא

 םָדָא םעֶד ןּופ ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע םאָ ּפיר איִד ןּופ טיֹוּבעֶג טאָה טאָג
 ּוצ טְכאַרְּבעֶג ָה
 ,ׁשייֵלְפ ןייַמ ןּופ ׁשיִּיַלְפ דְנּוא ,רעֶנייֵּב עֶנייֵמ ןּופ ןייַּב ַא םִע
 ןעֶראָועֶג ןעֶמּונעֶג זיִא עֶגיִזאָד איִד לייוו בע איורפ ןעֶרעֶֶז

 ,רעֶטּומ עֶנייִז דְנּוא רעֶטאָפ ןייַז ןעֶזאָלְרעֶפ ןאַמ ַא לאָז םוראָד 4
 :שייֵלְפ ןייֵא ּוצ ןעֶרעוֶו ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא בידו ןייַז וצ ןעֶטְפ

 :טְמעֶׁשעֶנ טיִנָךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ּבייזו ןייַז דְנּוא םָדָא ,ןעֶזעוֶועֶג

 טאָה םָדָא דנּוא 228 :םִדָא

 דְנּוא 8

 ב לעטיפאק
 ראַה רעֶד סאָו דְלעַפ םעֶד ןּופ תֹויַה עַלַא ןּופ רעֶנּולק ןעֶזעוֶועֶג זיִא גְנאַלְׁש איִד דָנּוא 1

 טאָה איִז דְנֹוא ,טְבאַמעֶב טאָה טאָג
 עֶסֶע טיִנ טְלאַד

 טֶכּורְפ איד ןּופ ,גָנאַלש רעֶד
 טְכּורְפ איִד ןּופ רעֶּבָא 8

 טְלא אָז םֶהיֵא ןוה ,טטְנאָדעֶּב
 :ןעֶּבְראַטְׁש ׁש טְלאָז
 ;ןעֶּבְראַטְׁש טיַנ

 עַנ ןעֶניֹוא עַרייַא ןעֶלעֶַז יֹוזַא
 א דְנּוא םעֶטּונ ןעֶנעַק

 םִיֹוּב םע א

 ?ןעֶטְראָג םעֶד ןּופ רעֶמי ִּב עַלַא ןּוֿפ ן
 :ןעֶסֶע ריִמ ןעֶנעֶמ ןעֶטְראָנ םעֶד ןּופ רעֶמייֵּב איד ןּופ ןּ

 טאָג טאָה ןעֶמְראָג םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ ןיֵא זיִא סאָוָו
 רֶהיֵא זַא ,ןעֶריִרַנָא טיִנ םֶהיֵא טְלאָז רֶהיֵא דָנּוא ,ןעֶסֵע טיִנ רֶהיֵא

 םיוִזעָג טעֶו רֶהיֵא ,ּבייוו םעֶד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה גְנאַלְׁש איד דַנּוא 4
 ,ןעָמֶע םֶהיֵא ןּופ טעוֶו רֶהיֵא ןעֶו גאָט םעֶד ןיִא זַא םייוַו טאָג טְרֶעייֵנ 8

 -ָךעֶד ּוצ טאָג איז יֹוזַא ןייַז טעזֶז רֶהיֵא דְנֹוא ןעֶרעוֶו טְנעֶפ
 טּוב זיִא םיֹוּב רעֶד זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה ּבייוו םאָד דְנּוא 6

 רֶהיֵא זַא טְגאָזעֶג טאָנ ןעֶד טאָה ,ּבייזַו םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג
 ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ּבייוו סאָד דְנּוא 2

 רעֶדְנעֶרעֶנעֶּב ַא דָנּוא ,ןעֶניֹוא איִד ּוצ טייֵקְניִטְסולְג ַא זיִא רַע זַא דְנּוא ,ןעָמֵע םּוצ
 ןעֶסעֶגעֶג טאָה איִז דְנּוא טְכּורְפ עֶנייַז ןּופ ןעֶמּונעֶג איִז טאָה יֹוזַא ,ןעֶבאַמ ּוצ גּולַק םִיֹוּב
 ףֵנּוא 7 :ןעֶסעֶנעֶג טאָה רַע דְנּוא רֶהיֵא טיִמ ןאַמ רֶהיֵא ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג ךיוא טאָה איִז דֵנּוַא
 זַא טְנעֶקְרעֶד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶראַוועֶג טְכאַמעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז עֶדייֵּב ןּופ ןעֶניֹוא איד

 אייז
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 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טעֶקאַנ ןעֶנעֶז אייֵז

 ןעֶנייֵפ ַא ןּופ רעֶטעֶלְּב טייֵנעֶג ןעֶמאַזּוצ

 טְכאַמעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םיֹוּב

 טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 8 : ןְלעֶטְראַה
 גיִדְנעֶהעֶג טאָג ראַה םעֶד ןּופ לֹוק סאָד

 םעֶד ןּופ לֶהיֵק רעֶד ןיִא ןעֶטְראָג םעֶד ןיִא
 ךיִז ןעֶּבאָה ּבייוו ןייֵז דְנּוא םָדָא דְנּוא גאָט
 ןעֶׁשיוִוְצ טאָנ ראַה םעֶד ראַפ ןעֶטְלאַהעֶּג
 דְנּוא 9 :ןעֶטְראָג םעֶד ןּופ רעֶמיֹוּב איִד

 ,םָדָא ּוצ ןעֶפּורעֶג טאָה טאָנ ראַה רעֶד
 טְסיִּבּואוְוַאטְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא
 ּבאָה ָךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 10 ?אּוד

 דְנּוא ,ןעֶטְראָג םעֶד ןיִא לק ןייֵד טְרעֶהעֶג
 ןיִּב ְּךיִא לייװ ,ןעֶטְכְראָפעֶג ְּךיִמ ּבאָה ְּךיִא
 :ןעֶמְלאַהעֶּב ָּךיִמ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,טעֶקאַנ
 ריִד טאָה רעֶֶ ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 1
 אוד טְסאָה ,טעֶקאַנ טְסיִּב אּזד זַא טְגאָזעֶג
 ריִד ּבאָה ְּךיִא סאָוְו םיֹוּב םעֶד ןּופ ןעֶסעֶגעֶג
 טיִנ םֶהיֵא ןּופ טְסְלאָז אּוד זַא ןעֶטאָּבעֶ
 ,טְגאָזעֶג טאָה ׁשְנעֶמ רעֶד דְנּוא 12 ?ןעֶסֶע
 ןעֶּבעֶגעֶג ריִמ טְסאָה אּוד סאו ּבייוַו סאָד
 רְנּוא םיֹוּב םעֶד ןּופ ןעֶּבעֶגעֶג ריִמ טאָה איִז

 ערֶרַֹה םֶהְל ׂשֲיַו הָנֵאְת הֵלֵע ֹורְפְתיַו םה םֶמִ
 א םבִיַה חֵן ְךֶלַהְתִמ םיִהלַא הָוהְי ליק-תֶא ּוְמְׁשִו
 ןַר ץע ךוֶתְּב םיהלַא הוי יֵנְפִמ ֹותְִׁאְו םֶדָאָה אָּבְַתִַ
 , רֶמאֹיַו :הָּכִיֲא וק רֶמאֹיַו םָדָאְה-לֶא םהֹלֲא הָוהְי אְרְו
 :אָבֶחֶאְו יִכֶָא םֶריִעיּכ אֶריאְ ןּנּב יִּתְַמָׁש ךְלְק--תֶא
 נ ֶתיִוצ רֶׁשֲא ץֵצָהְדִמֲה הֶּתַא םֶריִע ִּכ ףֵל דִיגה יַמ רֶמאֹּו
 וצ יושֲא הֶׁשֲאָה םֶדָאָה רֶמאֹיַו :ָּתלָכָא ונָּמִמילָכַא ּתְלִבְל
 וצ הָיהְי רֶמאֹּיַו :לכאָו ץעהדִמ יִלדנִתָנ אה ידע הֶּתַתָנ
 שֶחּנִה הֶׁשִאָה רֶמאֹהַו תִׂשָע תאֶזהַמ הֶׁשֶאָל םֹוָהלָא
 ו+ ָתיׂשָע יִּכ ׂשֶחנַה-לֶא !םוהלַא הָוהְי רֶמאַֹּו:לכאָויִנֲאיִׁשַה
 ילַע הָדָׂשַה יח לּכִּו הָמְֵּבַהלָּכִמ ֹהָּתַא רורָא אז
 וט תריִשָא ! הָּביֵאְו !ךייח יִמ-לָּכ לֵכאֹּת רע ּךֵלַת ְָּנחִ
 שאר ְָפּׁשִי אּוָד הער ןיִבּו דער ןיִבּוהֶׁשֹאָה ןיִבּו יב
 וא הָּבְרַא הָּבְרַה רַמָא הֶׁשֲאָהילֶא ס :בֶקָע ינַפוׁשְּתהֶּתְַ
 ּךֶָיׁשְּת ךְׁשיִא-לֵאְו םֶנָב יִרְִּת בֵצעְּב ךֶלרהְו ךנובְצִ
 וט לקְל ְָּעַמָׁש יּכ רּמָא םָדָאְלּו ם .:ְךּבילְׁשִמי אהְ
 ללכאה אָל רֹמאֵל ּךיִתיּוצ רׁשֲא ץֵעָהְדִמ לֵכאַֹו ףֶּהׁשִא

 ימי לֹכ הָּנִלְכאָת ֹובְְַּב ךרובֲעּב הָמדאָה הָרּורֲא עמִמ
 ופ :הֶדָׂשַה בֶשע-תֶא ָתְלַכָאְְַקֲחיִמצִּת רּדְרֲה ץיֶמְו :ךַײה
 5 הרָּמְרַאָה-לֶא ְּךְבּוׁש רע םֶחָל לֵכאֹּת ךיפַא תַעּב
 :םּשָת רֶע-לֶאְו הָּתִא רַּפָעיַּכ ּתְחַּמִק הָנמִמ יִּכ
 כ ילָּכ םִא הָחְָה אוָה יִּכ הי ֹוּתְׁשִא םׁש םֶרֶאָה אָהקִינ
 וג רוט תֹונתּכּותׁשאלּו םָרֶאְל םומלַא הָוהְי שעיו :יִח
 ּפ :םשְִלו

 גמ תַעְרָל ִִּמ רַחַאְכ הָיָה םֶדָאָה ןַח םיהלָא הוי ו רֶמאֹּי
 םבייַחַה ץעמ םּג חַקָלְ ודָי חלׁשִידְּפ ! הָּתְִו עֶדְו בט
 יג רֹבֲעַל ןְדעדנִמ םיהלָא הָוהְיּוהֵחְּלׁשה :םלעל יִחָו לבְֶ
 א ּכְיַו םָרָאַה-תַא ׁשֵרָניַו :םֵּׁשִמ חַּקִק רֶׁשֲא .הָמְראָה-תֶא

 == ,וז ז וד 'ירז:-

 ראַה רעֶד דנּוא 18 :ןעֶסעֶנעֶג ּבאָה ְּךיִא
 זיִא םאוו ,ּבייוו םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָג
 ְךיִמ םאָה נְנאַלְׁש איִד ,טְגאָזעֶג טאָה ּבייוו םאֶד דְנּוא ?ןּוהְטעֶנ טְסאָה אּוד סאו םאֶד
 ,בְנאַלְׁש רעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָג ראַה רעֶד דְנּוא 14 :ןעֶסעֶגעֶג ּבאָה ָךיִא דְנּוא טעֶרעֶגְנָא
 עֶלַא ןּופ דְנּוא תֹומֲהְּב עֶלַא ןּופ אּוד טְסיִּב ןעֶטְלאָׁשְרעֶפ ,ןּוהְטעֶג סאָד טְסאָה אּוד לייַו
 עֶלַא ןעֶסֶע אּוד טְסְלאָז ּביֹוטְׁש דְנּוא ןייֵג אּוד טְסְלאָז ָךיֹוּב ןייַד ףיֹוא ,דְלעֶפ םעֶד ןּופ תֹויַח
 דָנּוא ריִד ןעֶׁשיוִוְצ טְפאַׁשדְנייַפ ַא ןעֶכאַמ לעֶז ְּךיִא דְנּוא 15 :ןעֶּבעֶל ןייֵד ןּופ געֶט
 ריִד לאָז רֶע ,ןעֶמאָז רֶהיֵא ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא ןעֶמאָז ןייד ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא ;ּבייוו םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ
 וצ 16 :(םירט) טְׁשרעֶּפ איד ןעֶכעֶמְׁשּוצ םֶהיֵא טְסְלאָז אוד דְנּוא ,ןעֶמעֶרְמּוצ ּפאָק םעֶד
 טיִמ ,ןעֶנאָרְט ןייד דְנּוא גאָמייוֵו עֶנייֵד ןעֶרְהעֶמְרעֶפ לעֶוֶו ָךיִא ,טְנאָזעֶג רֶע טאָה ּבייוװ םעֶד
 רֶע דְנּוא ,ןעֶטְסּולְג ןייֵד ןייַז לאָז ןאַמ ןייֵד ּוצ דְנּוא ,ןעֶניוִועֶג רעֶדְניִק אּוד טְמְלאָז גאָטייוו
 -עֶג טְסאָה אּוד לייוֵו ,טְנאָזעֶג רֶע טאָה םֶדֶא ּוצ דְנּוא 17 :ןעֶגיִטְלעוֶועֶג ריִד רעֶּביִא לאָז
 ָךיִא סאו םיֹוּב םעֶד ןּופ ןעֶמעֶנעֶג טְסאָה אּוד דְנּוא ,ּבייוװ ןייֵד ןּופ םיִטְׁש רעֶד ּוצ טְרעֶה
 דֶרֶע איִד זיִא טְכּולְפְרעֶפ ,ןעֶסֶע טיִנ םֶהיֵא ןּופ טְסְלאָז אּוד ,ןעֶנאָז ּוצ ןעֶטאָּבעֶג ריִד ּבאָה

 : ןעֶּבעֶל ןייֵד ןּופ געֶט עֶלַא ןּופְרעֶד ןעֶמסֶע אוד טְסְלאָז גאָּטייוִו טיִמ ,ןעֶנעוֶו-טעֶנייֵד ןּופ
 ןעֶסֶע טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶצאָרְּפְׁש ריִד וצ לאָז ןעֶלטְסיִד דְנּוא רעֶנְרעֶד דְנּוא 8
 טיֹורְּב אּוד טְסְלאָז םיִנָּפ ןייד ןּופ םייוַוְׁש םעֶד טיִמ 19 :דְלעֶפ םעֶד ןּופ זאָרְנ םאֶד
 ןעֶמּונעֶג רֶהיֵא ןּופ טְסיִּב אּוד ןיִּראָו ,דְרֶע רעֶד ּוצ ןעֶרעֶק קירוצ טְסעוֶו אּוד זיִּב ןעֶסֶע
 :ןעֶרעֶק קירּוצ אּוד טְסְלאָז ּביֹוטְׁש םעֶד ּוצ דְנּוא ּביֹוטְׁש טְסיִּב אּוד ןיִראָו ,ןעֶראוָועֶג
 איד ןעֶועוֶועֶג זיִא איִז לייוו ,הָוַח ּבייוו ןייַז ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶפּורעֶג טאָה םָדָא דְנּוא 0
 ּוצ דְנּוא םָדָא ּוצ טְכאַמעֶג טאָה טאָג ראַה רעֶד דְנּוא 91 :עֶניִדעֶּבעֶל עֶלַא ןּופ רעֶטּומ
 :טעֶדייֵלְקעֶגְנָא אייז טאָה רֶע דְנּוא ,לעָפ ןּופ רעֶדְמעֶה ּבייוװ ןייַז
 איו יֹוזַא ְךייֵלְג ןעֶראוָועֶג זיִא שְנעֶמ רעֶד ,העְז ,טְנאָזעֶג טאָה טאָג ראַה רעֶד דְנּוא 9
 רֶע טעוֶו רעֶמאָט דְנּוצַא דְנּוא ,םעֶטְכעֶלְׁש דְנּוא םעֶטּוג ןעֶנעֶקְרעֶד ּוצ ,םִנּוא ןּופ רעֶנייֵא
 דְנּוא ,ןעֶּבעֶל ןּופ םיֹוּב םעֶד ןּופ ןעֶמעֶנ ְךיֹוא טעוֶו רֶע דְנּוא דְנאַה עֶנייֵז ןעֶקעֶרְטְׁשְסיֹוַא

 םֶהיֵא טאָה טאָג ראַה רעֶד דְנּוא 23 :גיִּביֵא ףיֹוא ןעֶּבעֶל טעוֶו רֶע דִנּוא ןעֶסֶע טעוֶו רֶע
 ןעֶמּונעֶג זיִא רָע ןעֶנאַַו ןּופ ,ןעֶטייֵּבְרַאעֶּב ּוצ דְרֶע איד ןְדֵע ןֵג םעֶד ןּופ טְקיִׁשעֶג םיֹורַא
 ןעֶהּור טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ׁשְנעֶמ םעֶד ןעֶּביִרְטְרעֶפ טאָה רֶע דְנּוא 24 : ןעֶראָועֶג

 איד
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 שַמְִּהֲתַמַ ברמה טל תתְויִבְרַּכהיִתַא העל םֶדִָמ
 = :םִיַחַה-ץֵע ןרלקתָא רָמָׁשִל

: 

 דָמאֹּתַו ןיק-תֶא דֵלתַו רַהֵַּווָתְׁשַא הָוַח"תֶא עַהָי םָדֶאָהְו א
 לֶבָה"תִא וָחאדתֶא תֶדָלֶל ףֶסֵהַו :הָוהְייתֶא ׁשיִא  יִתנָק 2

 ץֵקמ יהי ּ!הָמְרֶא דבע הָיָה ןוקְו ןאֹצ הֵעָר בניו
 איִבֵה לֶבהְו :הָודיל הָחְנִמ הָמְרֲאָה ִרְּפִּמ ןיק אבו םיִמָו 4

 לָבֲהילֶא הָוהְי עֶׁשּיַו ןהכלֲחַמּו ונאֹצ תֹורכְּבִמ אוהדַג
 קל רו הָָׁש אֵל וָתְָנַמילֶאְ ןיקילָאְו :וָתְחנִמ-לֶאְו ה
 ךֶל הֶרָה הֶּמִל ןיקילָא הַָהְי רַמאַה :דיִנּפּולְּּיַו רֹאְמ 6

 אל סִאְו תֵאְׂש ביִיֵת--םִא אלה :נְפ ּלְפָנ הָּמָלְו
 -לָׁשְמַּת הָּתְַוֹותְקִׁשְּת ְךיֶלֵאְו ץֶבֹר תאָּטַה חַתָּפל םיִמיֵת

 םֶקָו הָדָׂשַּב םָתֹוְהִּב יִהְַו ויָחֶא לֶבָהילֲא ןי רֶמאֹּ ;וָּב 8
 יא .ןיק-לָא הָוהְי רֶמאֹּו :והנרהיו ויָחָא לֶבָלִא ז ןיק5

 רֶמאיו :יִכֶָ יִחָא רַמׂשַ יִּתְעַדָי אָל לֶמאֹּר ְךיֶחָא לֶבָה
 הָּתְַו :הָמְדֲאָהְדמ יִלֵא םיִקֲעְצד יָא מד לֹוק ָתיׂשָע הָמ 11

 -תֶא תַתָקָל ָהיֿפ-תֶא הָתְצּפ רֶׁשֲא טמא הָּתִא חורָא
 הָחֹכ-תַּתמח"אל הָמָרֲאֲה-תֶאדבַעַת '3 ןדימ ךיהָאיִמְד 13

 נִע לחְג ההָיילַא ןיֵק רֶמאֹח :ץֶרָאָב היהּת דָנְ עֶנ ךֶל
 רַתָּפֶאּדנּפמּוהְמְרֶאהְינ פלַעַמויַהיִתא ְָּׁשַנה :אֹוְׂשְנִמ 1
 הָוהְיּול רֶמאָּיַ :יִננרַהְי אְצִמילְכ הָיָה ןץְרָאְב דְֶו עֶניִתיִיָהְו וט

 ִּתלִבל ואל הָודְיטְׂשִיוִקיִִתעְבש יק גֵרד"לְּכ כָל
 יץְרָאְּב בֶׁשּיו הָוהְי .ינפלִמ ןיק אָ .;אצמ-לַּכ וְתאֹ-תֹוְּכַה 8
 -תֶא רֶלֵתַו רֵהֵּתַוֹוּתְׁשִא-תֶא ןיק עַדָיו :ןְדע-תַמְדַק דֹנ עז

 :ְךונָח וָנְּב םֵׁשְּכ ריִצָה םֵׁש אָרְקַו רֶש הָנְּביֵהְיַ ְּךנַח
 לֵאיחְמּו לֵאיּוחְמתֶא דיי די דריִע-תֶא ְךינֲחַל רק 5
 מל ולדחקיו :ךְמָל"תַא רַלָי לֵאְשותְמּולַאְׁשְּמ-תֶאדלי 9

 ױ ו תישארנ

 םעֶד ןּופ טייֵז-חֶרְזִמ רעֶד ןַא םיִבּורִּכ איִד

 טְרעוֶוְׁש םעֶד ןּופ גְניִלְק איִד דְנּוא ,ןְדֵע ןֵג
 םעֶד ןעֶטיִה ּוצ םּורַא ְּךיִז טְרעֶק סאו
 ;ןעֶּבעֶל ןּופ םיֹוּב םעֶד ּוצ געדו

 ד לעטיפאק
 ּבייוֵו ןייַז טְנעֶקְרעֶד טאָה םֶדָא דְנּוא 1
 ,ןעֶראוָועֶג גיִדְנעֶגאָרְט זיִא איִז דְנּוא ,הָוַח
 איִז דְנּוא ,ןִיַק ןעֶניוִועֶג טאָה איִז דְנּוא

 ןייֵא ןעֶּבְראָוְרֶע ּבאָה ְּךיִא טְגאָזעֶג טאָה
 לאָמַאְכאָנ טאָה איִז דְנּוא 2 :טאָג ןּופ ןאַמ
 זיִא לֶבָה דְנּוא ,לֶבָה רעֶדּורְּב ןייַז ןעֶניוִועֶג
 ןִיַק דְנּוא ,ףאָש ןּופ ָךּוטְסאַּפ ַא ןעֶזעוֶועֶג
 דְנּוא 3 :רעֶטייֵּבְרַא דֶרֶע ןייֵא ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 געֶט ןּופ דִנֶע םעֶד ְּךאָנ ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע
 ןּופ תֹוריִּפ איִד ןּופ טְכאַרְּבעֶג ןִיַק טאָה
 :טאָנ וצ הָחְנִמ ןֶּבְרֶק ַא דְלעֶפ םעֶד

 טְכאַרְּבעֶג ךיֹוא טאָה ,לֶבָה דנּוא 4

 ףאָׁש עֶנייֵז ןּופ עֶנעֶריֹוּבעֶגטְׁשְרֶע איִד ןּופ ייֵתְּפ
 רעֶד דְנּוא ,ןעֶטייֵקְגיִטעֶפ עֶרייֵז ןּופ דְנּוא
 דנּוא לֶבָה ּוצ טְרעֶקעֶג ְּךיִז טאָה טאָג ראַה
 וצ דְנּוא ןִיַק ּוצ .רעֶּבָא 2 :הָחְנִמ עֶנייֵז ּוצ

 ,טְרעֶקעֶג טיִנ ְּךיִז רֶע טאָה הָחְנִמ עֶנייֵּז
 -אָצְרעֶד רֶעייֵז ןעֶראָועֶג זיִא ןִיַק דְנּוא
 :ןעֶלאַפעֶגְּפָא זיִא םיִנָּפ ןֵּיַל דְנּוא ,טְנעֶֶו
 יַק ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָג דנוא 6

 זיִא 7 ?ְןעֶלאַפעֶנְּפָא םיִנְּפ ןייֵד זיִא םאָו ְראַפ דְנּוא ,טְנעֶראָצְרֶע אּוד טְסיִּב ןיִראוָו
 טְסעֶו אּוד ןעוֶו דְנּוא ,אָד גְנּוּבעֶגְראַפ זיִא ןּוהְט סעֶטּוג טְסעוֶו אּוד ןעֶו ,יֹוזַא טיִנ םִע
 ּוצ ןייַז טעוֶו ןעֶּטְסיִלְנ רֶהיֵא דְנּוא ,ריִט רעֶד ראפ דְניִז איִד טְגיִל יֹוזַא ןּוהְט םעֶטּוג טיִנ
 לֶבָה ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ןִיַק דְנּוא 8 :רֶהיֵא רעֶּביִא ןעֶניִטְלעוֶועֶג טְסְלאָז אּוד רעֶּבָא ,ריִד
 זיִא ,ןעֶזעוֶועֶג דְלעֶּפ םעֶד ןיִא ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו ,ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא---רעֶדּורְּב ןייַז
 דְנּוא 9 :םעֶנְרַהעֶנ םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶדּורְּב ןייַז לֶבָה ןעֶנעֶק ןעֶנאַטשעֶגְפיֹוא ןִיַק
 ְךיִא טְנאָזעֶג טאָה רֶע דךְנּוא ?רעֶדּורְּב ןייַד לֶבָה זיִא ּואוְו ,ןִיַק ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָג
 ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 10 ?רעֶדּורְּב ןייֵמ ןופ רעֶטיִה רעֶד ןעֶד ְּךיִא ןיִּב ,טיִנ םייוַז
 ןּופ ריִמ ּוצ טיירש רעֶדּורְּב ןייד ןּופ טּולְּב םעֶד ןּופ לֹוק סאָד ?ןּוהְטעֶג אוד טְסאָה אוו
 טְנעֶפֶעעֶג טאָה סאָו דֶרֶע איִד ןּופ אּוד טְסיִּב ןעֶטְלאָׁשְרעֶפ טְצעֶי דְנּוא 11 :דְרֶע רעֶד
 אוד ןעוֶו 12 :רעֶדּורְּב ןייֵד ןּופ טּולְּב סאָד דְנאַה ןייַד ןּופ ןעֶמעֶנ ּוצ ןייֵרַא ליֹומ רֶהיֵא
 -ְםּוא ,טְפאַרְק עֶרְהיִא ןעֶּבעֶנ רֶהעֶמ טיִנ ריִד איִז טעוֶו ,דְרֶע איִד ןעֶטייֵּבְרַאעֶּב טְסעֶדִו
 טאָה ןִיַק דְנּוא 18 :דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןייַז אּוד טְסְלאָז (דֶנו עֶנ) טְלעֶגאַָוְרעֶפ דִנּוא גיִהּור
 ָךיִמ טְסאָה אוד ,העָז 14 :ןעֶנאָרְטרעֶד ּוצ םיֹורְנ ּוצ זיִא דִניִז עֶנייַמ טאָג ּוצ טְנאָזעֶג
 ןעֶגְראָּבְרעֶפ םיִנָּפ ןייַד ןּופ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא דְרֶע רעֶד ףיֹוא ןּופ ןעֶּביִרְטְרעֶפ טְנייַה
 םִע דְנּוא ,דְרֶע רעֶד ףיֹוא טְלעֶנאְַראַפ דְנּוא גיִהּורְמּוא ןייַז לעזֶז ָּךיִא דְנּוא ,ןעֶרעֶז
 דְנּוא 5 :ןעֶנאַלׁש טיֹוט ְּךיִמ טעֶו ןעֶניִפעֶג ְּךיִמ טעוֶו םאָו רעֶכיִלְטיִא זַא ,ןייַז טעדֶו
 םעֶד ןַא ,ןעֶנאָלְׁש טיֹוט ןִיַק טעֶו סאָו רעֶכיֵלְטיִא םּוראָד ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה טאָנ
 זַא ןִיַק ףיֹוא ןעֶבייֵצ ַא טְּכאַמעֶג טאָה טאָג דֵנּוא ,ןייַז םקֹונ לאָמ ןעֶּביִד ְּךיִז ןעֶמ לאָז
 םיֹורַא זיִא ןִיַק דנּוא 16 :ןעֶנאָלְׁש טיֹוט טיִנ םֶהיֵא לאָז ןעֶניִּפעֶג םֶהיֵא טעֶו םאָו רעֶנייֵק
 טייַז חָרְזִמ םעֶד ןיִא ,דֹונ דְנאַל םעֶד ןיִא טְניֹואוְועֶנ טאָה דְנּוא ,טאָג ראַפ ןּופ ןעֶנְנאַבעֶג
 ,ןעֶראוָועֶג גיִדְנעֶנאָרְט זיִא איִז דְנּוא ,ּבייוװ ןייַז טְנעֶקְרעֶד טאָה ןִיַק דנּוא :ק :ןָרֵע ןּופ
 -עֶב טאָה רֶע דְנּוא ,טאָמְש ַא טְעיֹוּבעֶג טאָה רֶע דִנּוא ָךֹונֲח ןעֶניוִועֶג טאָה איִז דְנּוא
 ּוצ דְנּוא 18 :ְּךּונֲח ,ןְהֹוז ןייַז ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד איו יֹוזַא טאָטְׁש רעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶפּור
 טאָה לֵאָיּוחַמ דְנּוא,לֵאָיּוחמ ןעֶריֹוּבעֶנ טאָה דָריִע דְנּוא ,דָריִע ןעֶראָועֶנ ןעֶריֹוּבעֶנ זיִא ּךֹונֲח

 ןעֶמּונעֶג ְּךיִז טאָה ְּךֶמֶל דְנּוא 19 :ָךֶמָל ןעֶריֹוּבעֶג טאָה לֵאָתּוׁשְמ דְנּוא ,לֵאָתּוׁשְמ ןעֶריֹוּבעֶג

 אייווצ
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 ויִא רעֶנייֵא ןּופ ןעֶמאָנרעֶד ,רעֶּבייוֵואייוַוְצ
 איִד ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא הָדָע ןעֶזעוֶועֶג
 דְנּוא 20 :הָלִצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא עֶרעֶדְנַא
 רֶע דְנּוא ,לָבָי ּםעֶד ןעֶניוִועֶג טאָה הָדָע
 םעֶד ןּופ רעֶטאָפ רעֶד ןעֶראָועֶג זיִא
 םאָו דְנּוא ,ןעֶטְלעֶצעֶג ןיִא טְניֹואוְו סאו
 ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא 21 :ְךיִפ טאָה
 רעֶד ,לֶבּוי ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶדּורְּב ןייֵז
 עֶלַא ןּופ רעֶטאָפ רעֶד ןעֶראוָועֶג זיִא

 כ הָדָע רָלֵּתַו :הָלִצ תנׁשַה םֶׁשָו הָרָע תלֲאָה םֵׁש םִׁשָניִתְׁש
 פז אור לֵבֹחֶא טו גנקמולְחֶ בשייֲֵאהְִראַהלַיתַא
 93 -תֶא דָרָלְי אודיסנ הָּלִצְז ;םָנּועְורֹנִּכ ׂשפֹּהילּכ בָא הָיָה
 . קיל תִֹתֲאְו לבו תֶׁשֶחְנּשֵרח-לְּכ של זיק לֵבְּט
 33 יִׁשנ יֵלֹול ןצִמׁש הָּלִצ הָדָע ויָשָנְל ְךמִל רֶמאֹו :הָמָעַנ
 רֶלֵ לצְל ִּתְנַרָה ׁשיִא יִּכ יִתְרְמַא הדָנואַה .ְךֶמֶל
 24 ;הָעְבִׁשְו םיִעְבִׁש מל ןיקסקי םִיתְעְבׁש יִּכ :יִתָרָּבַחְל
 הכֹומְׁש-תֶא אָרְקִתַו ןֵּב רֶלֵּתַו וּתְׁשִא-תֶא ליע םֶדָא עַד
 ונְרָה יִכ לֵבָה תַחַּת רֵמַא עַרָ טִהלָא יֵל"ִֶׁ יִּכ תֶׁש
 3 זָא ׁשֹנַא ָמש-תֶא אָרְקִי ןבירלְי אוה-סנ תֶשלּו :ןיק

 ם ;הָוהְי טׁשִּב אָרְקִל לַהּוד ןעֶליִּפְׁש דְנּוא ןעֶפְראַה ןעֶטְלאַה םאָו
 , : ה ה טאָה איז ְּךיֹוא ,הָלִצ דְנּוא 2 ;ןְלעֶדיִפ

 -עֶג טאָה סאו ,ןִיַק לֵבּוּת םעֶד ןעֶניוִועֶג א תּוְמְדִּב םֶדָא םיהלַא אֵרְּב םֹויְּב םָדָא תֶרֶלּוְמ רֶפֵס הָז
 דְנּוא רעֶּפּוק ןּופ גייֵצְקְרעוֶו עֶלַא טְּפְראַׁש
 ןּופ רעֶטְסעוֶוְׁש איִד דְנּוא ,ןעֶזייֵא ןּופ
 דְנּוא 23 :הָמָעַנ ןעֶועוֶועֶג זיִא ןִיַק לֵּבּוּת
 ,רעֶּבייוֵו עֶנייֵז ּוצ םֶנאָזעֶג טאָה ְּדךְמֶל
 לֹוק ןייַמ ּוצ טְרעֶה הָלֵצ דְנּוא הָדָע

 ןייֵמ טְמעֶנְרעֶפ !ָּךֶמֶל ןּופ רעֶּבייִו רֶהיֵא
 ןעֶנאַלְׁשְרעֶד ׁשְנעֶמ ןייַא ּבאָה ְּךיִא ,ןעֶגאָז
 ןיימ ּוצ דְניִק ןייֵא דְנּוא דְנּואוְו ןייֵמ ּוצ
 ְךיִז ןעֶמ טעו ןִיַק ןַא ןיִראָו 24 :לייֵַּב

 ָךֶמֶל ןַא רעֶּבָא ,לאָמ ןעֶּביִז ןייַז םֵקֹונ
 דָנּוא 25 :לאָמ גיִצעֶּביִז דְנּוא ןעֶּביִז
 ,ּבייוַו ןייַז טְנעֶקְרעֶד רעֶדיוִו טאָה םָדָא
 דְנּוא ,ןְהּוז יַא ןעֶניוִועֶג טאָה איִז דְנּוא
 ןעֶרעֶדְנַא ןייֵא טְצעֶזרעֶד ריִמ ּוצ טאָה טאָג לייוִו ,תֵׁש ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶפּורעֶג טאָה איִז
 זיִא תַׁש ּוצ דְנּוא 26 :ןעֶנאָלְׁשעֶג טיֹוט םֶהיֵא טאָה ןִיַק ןיִראָו ,לֶָבָה טאַָּטְׁשְנָא ןעֶמאָז
 -טְסְנעֶד ,שֹונֲא ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶראוָועֶנ ןעֶריֹוּבעֶג ןְהּוז ןייַא ּךיֹוא
 :םאָג ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןָא ןעֶפּורּוצְנֶא ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ןעֶמ טאָה לאָמ

 ה לעטיפאק
 טאָה טאָנ ןעֶו גאָט םעֶד ןיִא ,םָדָא ןּופ טְרּוּבעֶנ רעֶד ןּופ ָּךּוּב סאָד זיִא סאָד 1
 רֶכָז ַא 2 :טְכאַמעֶג םֶהיֵא רֶע טאָה טאָג ןּופ טְלאַטְׁשעֶג רעֶד ןיִא ,ןעֶּפאַׁשעֶּב םָדֶא

 דָנּוא ,טְשְנעֶּבעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ןעֶפאַׁשעֶּב אייֵז רֵע טאָה הָּבִקְנ ַא דְנּוא
 ןעֶנעֶז אייֵז ןעֶו גאָט םעֶד ןיִא (שֶנעֶמ) םָדָא ןעֶמעֶנ עֶרייֵז ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע
 גיִסייֵרְד דְנּוא טְרעֶדְנּוה טְּבעֶלעֶג טאָה םָדָא דְנּוא 8 :ןעֶראָועֶנ ןעֶפאַׁשעֶּב
 איד יֹזַא טְלאַטְׁשעֶנ עֶנייַז ןיִא (ןְהּוו ַא) ןעֶריֹוּבעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,רֶהאָי
 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םִע דְנּוא 4 :תֶׁש ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶפּורעֶג טאָה דְנּוא ,דְליִּב ןייַז
 ּרְהאָי טְרעֶדְנּוה טְכַא תֵׁש םעֶד ןעֶריֹוּבעֶג טאָה רֶע זַא םעֶדְכאָנ םָדָא ןּופ געֶט איִד
 געֶט עֶלַא ןעֶועוֶועֶנ ןעֶנעֶז םִע דְנּוא 5 :רעֶטְכעֶמ דְנּוא ןְהיֵז ןעֶריֹוּבעֶג טאָה רֶע דְנּוא

 זיִא רֶע דִנּוא ,רֶהאָי גיִסייֵרְד דְנּוא טְרעֶדְנּוה ןייֵנ ,טְּבעֶלעֶג טאָה רֶע םסאוָו םֶדָא ןּופ

 טאָה רֶע דְנּוא ,רְהאָי ףְניִפ דְנּוא טְרעֶדְנּוה טְּבעֶלעֶג טאָה תֶׁש דְנּוא 6 :ןעֶּבְראָטְׁשעֶג

 שֹונָא ןעֶריֹוּבעֶג טאָה רֶע זַא םעֶדְכאָנ טְּבעֶלעֶג טאָה תֶׁש דְנּוא 7 :שֹונֲא ןעֶריֹוּבעֶג

 :רעֶמְכעֶמ דָנּוא ןְהיֵז ןעֶריֹוּבעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,רֶהאָי ןעֶּביִז דְנּוא טְרעֶדְנּוה טְכַא

 דְנּוא ,רֶהאָי ףעֶלעוֶוְצ דְנּוא טְרעֶדְנּוה ןייֵנ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז תֶׁש ןּופ געֶט עֶלַא דְנּוא 8
 טאָה רֶע דְנּוא רֶהאָי גיִצְנייֵנ טְּבעֶלעֶג טאָה שֹונָא דְנּוא 9 :ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא רֶע

 ןָניֵק ןעֶריֹוּבעֶג טאָה רֶע זַא םעֶדְכאָנ טְּבעֶלעֶג טאָה ׁשֹונָא דְנּוא 10 :ןְניֵק ןעֶריֹוּבעֶג
 :רעֶטְכעֶט רֶנּוא ןֶהיִז ןעֶריֹוּבעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,רֶהאָי ןעֶצְפּופ דְנּוא טְרעֶדְנּוה טֶכַא
 דְנּוא ,רֶהאְי ְניֵּפ דְנּוא טְרעֶדְנּוה ןייֵנ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז שֹונָא ןּופ געֶט עֶלַא דְנּוא 1

 רֶע דְנּוא ,רֶהאָי גיִצעֶּביִז טְּבעֶלעֶג טאָה ןָניִק דְנּוא 12 :ןעֶּבְראָטְׁשעֶנ זיִא רֶע

 ןעֶריֹוּבעֶג טאָה רֶע זַא םעֶדְכאָנ טְּבעֶלעֶג טאָה ןָניֵק דְנּוא 18 :לֵאְלַלֲהַמ ןעֶריֹוּבעֶג טאָה
 םעד

 9 םָתֹא כי םִאָרְּב הָבֵקְּו רֶכְז :וָתֹא הֶׂשֶצ םיִהֹלָא
 5 םיׁשלְׁש םֶדָא יהי ;םָאְרְבַ םִויְּב םֶדָא משא אָרְקִ
 :תֶׁש ֹוָמָׁש-תֶא אָרְקִו מֹלַצְּכ ותומְדּב רֶלויַו הָָׁש האמּו
 4 הָנָׁש תֶאֵמ הָנֹמְׁש תׁשתֶא והיה י ירֲחַא םָדָאייִמְי והיו

 ה עׁשְּת יִדרָׁשֲא םֶדָא ימלְּכ והיו :תָבּו םִנְב דַל
 א ׁשֶמָה תשִהַה ס :תֹמּו הָנָׁש םיִׁשֹלְׁשּו הָנְׁש תואמ
 : דְדִלוהְ ירָתַא תֶׁשייחַַו :שונָא"תֶא רֶלוַהָָׁש תַאְמּו םִָׁש
 םִנְּב רֶלּוַו הָָׁש תואמ הָנמְּו םיִנָׁש עַבֶׁש שנָאדרָא
 8 תֹוִאמ עַׁשָתּוהָָׁש הרשע םֹּתָׁש תֶׁש"יִמְי-לּכ גִַּו :תֹנָבּו
 5 :ןניק-תֶא דָלַּו הְָׁש םיִעָשִּ ׁשֹנָא יִהַו ס :תֶמָו הָָׁש
 ' תָנָׁש לרָׂשָע ׁשֵמַה ןניק--תֶא היל ! יַרֲחַא ׁשֹונֲא יח
 ונ ימילְּכ ויהיו :תֶטָבּו םיִנָּב רָלו הָָׁש תֹואמ הָנֹמְׁשּ
 פן יִָיַו ס :תֹמַּוהָָׁש תוָאמ עֶׁשֶתּו םיִנָׁש ׁשֵמָח ׁשֹונֲא
 3 לה יֵרְתַא ןניק יִחָ לֵאָלַלָָמיִתֶא רֶלַָּוהָנְׁש םיִעְבׁש
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 ילֹוַו הָנָׁש תואמ הָנֹמִׁשּו הָנְׁש םיִעְּבְרַא לאללַהמיתֶא
 תֹוִאֵמ עֵׁשִּוםיִנְׁש רָׂשֶע ןניק ימילּכ והיו :תנבּ םִִנָּכ 4
 הָנָש םיִׁשִׁשְו םיִנָׁש ׁשֶמָח לאלטהמ יח ס :תֹמיַו הָנָׁש ט
 ידירי-תֶא ודיֵלוה ! יִרֲחַא לֵאְלַלַהַמ יהיו !רֶרייתֶא דֶלוַו 6

 !תרונְבּו םִִנָּב לו הָנָׁש תֹוָאמ הָנֹמְׁשּו הָנָׁש םיִׁשלְׁש
 תֹוָאָמ הָנֹמְׁשּו הֶנָׁש טיִׁשִּתְו ׁשמח לֵאָלְלַהמ ימיילְּכ ויהיו 7
 זרָאמּו הָָׁש םיִׁשִׁשְו םְִִׁש דֶרֹייחַו ם :תֶמָיַו הָנָׁש 8
 ףונֲה"תֶא ּודילה יֵרֲחַא רֶרירִחיַו :ךונֲח-תֶא רֶלַּ הָנָׁש 9
 דריימִיילּכ גיי ::הונָבּו םיִָּב לי הָנָׁש ,תֹאמ .הָנמִש ב

 יח ס :תֹמיו הָנָׁש תוָאמ עׁשָתּו הָָׁש יִׁשְו םִַּתְׁש
 ךֶלהְתִיַו :חַלָׁשותְמתֶא רֵלַו הָָׁש םִִׂשׁשו ׁשֶמָח ךונֲה 2

 ׁשֶלְׁש חַלָׁשּותְמתַא ָיִלוה יֵרֲחַא םוהלָאָה-תֶא ְךינֲח
 ׁשמָח ְךינָח יִמילּכ יִהְיַו :תְֹבּו טי רו הָנָׁש תֹאמ

 -תֶא ְךנֲח ְךֶלַהְתִיַ :הָנָׁש תוָאמ ׁשֶלְׁשּו הָנִׁש .טיִׁשׁשְו 4
 חַלָׁשּוחְמ יִחַָו ם :םיִהלֶא ּותֹא חָקָלייִב ניו םיָהֹלֲאָה הכ
 יִחָיַו ךמְל-תֶא רֶלוַו הָנָׁש תַאְמּו הָָׁש םיִנמׁשּו עֵבֶׁש 6

 הָָׁש טיִנומְּׁו םִיְַׁש מל" וָדליה 'רֲחַא חַלָשּותִמ
 יִמיילְּכ וו !תֹנָבּו םיִנָּב רֶליַו הָנָׁש תֹוָאֵמ עַבֶׁשּו 7

 ס :תֹמַּו הָָׁש תוָאמ עׁשְתּו הָנָׁשטיִׁשׁשְו ׁשַּת חֹלָׁשּותִמ
 :ןב רו הָנָׁש תַאְמּו הָנָׁש םִֹמׁשּו םִיַּתְׁש מלח 28
 ובצעמּו נשעממ ּונֵמֲחְנְי הָז רֶמאֵל ַחנ ֹומְׁש"תֶא אָרְקיַו 5
 ֲִחַא מלח :הָוהְי הָררֲא רֶׁשֲא הָמָדֲאָהְדִמ עד ֹל

 זרָאמ ׁשֵמֲחו הָנָש םיְִׁשַתְ ׁשֶמָה םנ-תָא ריח
 עֵבֶׁש ְךֶמְלימְי-לְּכ 'ִהָיַו :תֹנְבּו םִנּב ר הָנָׁש 1

 -הַה ס: ּותְמַּ הָנָׁש תוֶאמ עֶבׁשֹו הֶנָש םִעְבשְו
 שֶהיֹתֶא טשיתַא חל יחַלַו הָנָׁש תוִאמ ׁשֶמַחְדַּב

 :תֶפָיתֶאָו

 :ןעֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא רֶע דנּוא

 ה תישארב

 גיִצְרעֶּפ דְנּוא טְרעֶדְנּוה שְכַאלֵאְלַלֲהַמםעֶד
 דְנּוא ןְהיִז ןעֶריֹוּבעֶנ טאָה רֶע דְנּוא ,רֶהאָי
 ןָניֵק ןּופ געֶט עֶלַא דְנּוא 14 :רעֶטְכעֶמ

 ןְהעֶצ דְנּוא טְרעֶדְנּוה ןייֵנ ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז
 ןעֶּבְראָטְׁשעֶנ זיִא רֶע דנּוא ,רֶהאָי
 ףְניִפ טְּבעֶלעֶג טאָה לֵאְלַלֲהַמ דְנּוא 2
 -עֶנ טאָה רֶע דְנּוא ,רֶהאָו גיִצְכעֶז דנּוא
 טאָה לֵאְלַלֲהַמ דְנּוא 16 :דֶרָי ןעֶריֹוּב
 ןעֶריֹוּבעֶג טאָה רֶע זַא םעֶדְכאָנ טְּבעֶלעֶג
 גיסייֵרְד דְנּוא טְרעֶדְנּוה טֶכַא דֶרֵי םעֶד
 ןְהיִז ןעֶריֹוּבעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,רֶהאָי
 ןּופ געֶמ עֶלַא דְנּוא 17 :רעֶטְכעֶט רְנּוא

 טְרעֶדְנּוה טֶכַא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶד לֵאְלַלֲהַמ
 רֶע דִנּוא ,רֶהאָי גיִצְנייֵנ דְנֹוא םֶניִפ דְנּוא
 טאָה דֶרָי דְנּוא 18 :ןעֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא
 דְנּוא אייוֵוְצ דְנּוא טְרעֶדְנּוה טְּבעֶלעֶג
 ןעֶריֹוּבעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,רֶהאָי גיִצְכעֶז
 טְּבעֶלעֶג טאָה דֶרֶי דְנּוא 19 :ָּךֹונֲח םעֶד
 םעֶד ןעֶריֹוּבעֶג טאָה רֶע זַא םעֶדְכאָנ
 טאָה רֶע דְנּוא ,רֶהאָי טְרעֶדְנּוה טְכַא ָךֹונֲה
 דְנּוא 20 :רעֶטְכעֶמ .דְנּוא ןְהיִז ןעֶריֹוּבעֶג
 ןייג ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז רֶרָי ןּופ געט עֶלַא
 ,רֶהאָו גיִצְכעֶז דְנּוא אייוַוְצ דְנּוא טְרעֶדְנּוה

 גיִצְכעֶז דנּוא ףֶניִפ טְּבעֶלעֶג טאָה ְּךֹונֲּח דנוא 1

 טְלעֶדְנאַועֶג טאָה ָּךֹונֲח דְנּוא 22 :הַלָׁשּותְמ םעֶד ןעֶריֹוּבעֶג טאָה רֶע דֵנּוא רֶהאי

 דְנּוא ,רֶהאָי טְרעֶדְנּוה אייֵרְד חַלָׁשּותִמ םעֶד ןעֶריֹוּבעֶג טאָה רֶע זַא םעֶדְכאָנ טאָג טיִמ

 ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז ָךֹונֲח ןופ געֶט עֶלַא דְנּוא 28 :רעֶטְכעֶמ רְנּוא ןְהיֵז ןעֶריֹוּבעֶג טאָה רֶע

 טיִמ טְלעֶדְנאוַועֶג טאָה ָּךֹונְח דְנּוא 24 :רֶהאָי גיִצְּכעֶז דְנּוא םֶניִּפ דְנּוא טְרעֶדְנּוה אייֵרָד

 :ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא םֶהיֵא טאָה טאָג ןיִראָו ,ןעֶזעוֶועֶג רֶהעֶמ טיִנ זיִא רֶע דְנֹוא ,טאָב

 רֶע דְנּוא ,רֶהאָי גיִצְכַא דֵנּוא ןעֶּביִז דְנּוא טְרעֶדְנּוה טְּבעֶלעֶג טאָה חַּלַׁשּוּתִמ דְנּוא 5

 טאָה רֶע זַא םעֶדְּכאָנ טְּבעֶלעֶג טאָה חַלֶׁשּותִמ דְנּוא 26 :ְּךֶמֶל םעֶד ןעֶריֹוּבעֶג טאָה

 טאָה רֶע דְנּוא ,רֶהאָי גיִצְּכַא דְנּוא אייוַוְצ דְנּוא טְרעֶדְנּוה ןעֶּביִז ָּךֵמִל םעֶד ןעֶריֹוּבעֶג

 ןיינ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז חחַלְׁשּותְמ ןּופ געֶמ עֶלַא דְנּוא 27 :רעֶטְכעֶמ דִנּוא ןְהיֵז ןעֶריֹוּבעֶג

 ָךֶמִל דּוא 28 :ןעֶּבְראָמְׁשעֶנ זיִא רֶע דְנּוא ,רֶהאָו גיִצְכעֶז דְנּוא ןייֵנ דָנּוא טְרעֶדְנּוה

 ַא ןעֶריֹוּבעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,רֶהאָו גיִצְכַא דְנּוא אייוַוְצ דְנּוא טְרעֶדְנּוה טְּבעֶלעֶג טאָה

 םֶנּוא טעוֶו רעֶזיִד ,ןעֶנאָז ּוצ יֵדְּכ .ַחֹנ ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע דְנּוא 29 :ןְהּוז

 ןעֶנעוֶו ,דֵנעֶה עֶרעֶזְנּוא ןּופ טייקְניריֹורְּט איִד ןּופ דֵנּוא ,קְרעזז עֶרעֶדְנּא ןּופ ןעֶטְסייֵרְמ

 םעֶדְכאָנ טְּבעֶלעֶג טאָה ָּךֶמֶל דְנּוא 80 :ןעֶמְלאָׁשְרעֶפ איִז טאָה טאָג סאו דְרֶע איֵד

 טאָה רֶע דָנּוא ,רֶהאֵי גיִצְנייֵנ דְנּוא ןייַנ דְנּוא טְרעֶדְנּוה ּףְניִפ ןעֶריֹוּבעֶג ַחֹנ טאָה רֶע זַא

 ןעֶּביִז ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ְּךֶמִל ןּופ געֶט עֶלַא דְנּוא 81 :רעֶטְכעֶט דְנּוא ןֶהיֵז ןעֶריֹוּבעֶג

 ַחֹנ דְנּוא 32 :ןעֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא רֶע דֵנּוא רֶהאָי גיִצעֶּביִז דְנּוא ןעֶּביִז דְנּוא טְרעֶדְנּוה

 :תַפָי דָנּוא םָח ,םֵש ןעֶריֹוּבעֶנ טאָה דְנּוא רֶהאָי טְרעֶדְנּוה ּםְניִפ ןעֶזעוֶועֶג ּטְלַא זיִא

 דנּוא



 תישארב
 ו לעטיפאק

 איִד ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶנ זיִא םִע דְנּוא 1

 ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ְּךיִז ןעֶּבאָה ןעֶׁשְנעֶמ
 רעֶטְכעֶט דִנּוא ,דְרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶרעֶמ
 :ןעֶראָועֶג ןעֶריֹוּבעֶג אייֵז ּוצ ןעֶנעֶז
 ןעֶּבאָה טאָנ ןּופ רעֶדְניִק איִד דִנּוא 2

 ןעֶׁשְנעֶמ איד ןּופ רעֶטְכעֶט איִד ןעֶהעֶזעֶג
 יֹזַא ןייֵש ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז זַא
 ןּופ רעֶּבייוו ןעֶמּונעֶג ְּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה
 :טְלייוֵוְרעסיֹוא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז םאוָו עֶלַא
 טְסייֵנ ןייֵמ ,טְנאָזעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 8
 םעֶד טיִמ ןעֶּבעֶרטְׁש גיִּביֵא טיִנ לאָז
 םִע דְנּוא ,ׁשייֵלַפ זיִא רֶע לייוו ,שְנעֶמ
 דְנּוא טְרעֶדְנּוד געֶט עֶנייֵז ןייַז ןעֶלאָז
 ןעֶנעֶז ןעֶזיִר איֵד 4 :רֶהאָי גיִצְנאַוְצ
 ,געֶט עֶנעֶו ןיִא דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶועוֶועֶג
 רעֶדְניִק איִד ןעוֶו .םעֶדְכאָנ ְּךיֹוא דְנּוא
 רעֶטְכעֶמ איִד ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז טאָג ןּופ
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶשְנעֶמ איֵד ןּופ

 ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד ,אייֵז ּוצ ןעֶריֹוּבעֶג
 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאֶו עֶקְראַטְׁש איֵד
 ןעֶמאָנ ןּופ רעֶנעֶמ טייֵצ רעֶמְלַא ןּופ
 ;(םָמְהיִרעָּב
 -בעֶלְׁש איִד זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 8

 13 הנה
 ו יי

 א יִדְלִי תָֹכּו הָמָרֲאָה פילע בֶרֶל םֶרָאָה לַתַהְּכ יהי
 5 הַָה תֶבֹׂט יִּכ םֶרֶאָה תֹנְביתֶא םיִהלֲאָהִנְב ָאְרַו :םֶהָל
 6 אל הָוהְי רֶמאיַו :ּרָחְּב רֶׁשֲא לֵּכִמ םיִׁשָנ םֶהָל חק
 הֶאְמ ומי וָהְו רָׂשְב אֹוָה םנׁשְּב םֶלֹעֶל םֶדָאָב יהור ןֹודָי
 6 יירֲחַא םֶנְ בֵהָה םיִמַָּּבץֶרֶאַב ּווָה םילִפְּגַה :הָנָׁש םיִרְׂשְָו
 םֶהְל וְלָיו םֶדָאָה תֹמְב-לֶא םיִהלֶאָה נב ּואָֹי ֲֶׁא ןֵכ
 8  ּומּשַה ִשְַא םֶלֹועְמ רֶׁשֲא םיִרִַֹּּה הָּמֵה
 ה הָצ-ילָכְו ץֶרָאְּב םֶדֶאָה תַעָר הֶּבִר יִּכ הָוהְי ארי
 6 הָׂשָעייֵּכ הָוהְי םהניַו :םויַהילְּכ עֶר קָר וֿבל תַבְׁשְחַמ
 1 הָחְמֶא הֶוהְי רֶמאָיו :וְּבלילֶא בֵצֵעְתִיַו ץֶרֶאְּב םָרֶאָה-תֶא
 .דֵע םֶדֶאֵמ הָמָדֲאָה יֵנְּפ לַעַמ יִתאָרְּב-רֶׁשֲא םָרָאָה-תֶא
 :םֶתיִׂשָעיִּכיִּתִמַהַנ יִכ םיָמָׁשִה ףיִעידַעו ׂשֶמָרדע הָמֵהְּב
 : :הָוהְי ֵניֵעְּב ןֵק אָצִמ ַחֹו

 אפ יי זייט
 ז דַתֹרְדִּב יָה םיִמָּת קיִּדַצ ׁשיִא ַחֹנ ַחֵנ תֶדָלּוּת הֶלֵא
 י -תֶא םִִנּב הָׁשֹלְש ַחְנ רֶלֹוה ַּמְִדַּלַהְתִה םיִהלאָהיִתֶא
 וג םםיִהלֶאָה יִנְפִל ץֶרָאָה תַחָׁשִַּו :תַפָייתֶאְו םֶחתֶא טֵׁש
 ונ הנדְו ץֶרָאָה-תֶא םיִהֹלֲא ארי :סֶמָח ץֶרֶאָה אָּמִּתַו
 ס  :ץֶרָאָה-לַע וָּכְרַּד-תֶא רֶׂשּבילְּכ תיִחְׁשִה - הָתָחְׁשִנ
 3 הרֶאְלָמירֵּכ יֵנְפִל אָּב רֶׂשְּב"לָּכ ץֵק ַחֹק םיִהלָא רֶמאֹל
 14 הֵׂשָע :ץֶרָאָהיתֶא םָיִהְׁשִמ ןענהְו םֶהיֵנְּפִמ סמָח ץרָאָה
 הָחֹאָתְרַפכְו הָבִּתַה-תֶא הֵׂשֲעַמ םינק רֶפֹניֵצֲע תַבִּת ךל
 יש הוו= וט תֹוָאֵמ ׁשֶלׁש ּהָתֹא הָׂשֲעַּת רֶׁשֲא הָו :רֵּפְּכַּב ץוחַמּו תִיַּבִמ

 הָּמַא םיִׁשלׁשּו ּהָּבְחר הָּמַא םיִׁשִמֲח הֶבֵּתַה ְּךֶרֶא הָּמֵא
 עמ ָנְּבת המאאהבַתלהֲֵׂתּורַצ:הָמק
 יי + ר טא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ׁשְנעֶמ םעֶד ןּופ טייקְגיִט םִשִלְׁשּו שש םִיִּתְחִַת םיִׂשָּת הָּדִצְּב הֵבֵּתִה חַתַּפ

 רעֶדעֶי דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא םיֹורְנ וו ץֶרָאְה-לַע םִיַמ לּבַמַה"תֶא איִּבַמ יה יִֵאַו :ָהְׂשֲַת יש
 טְקְנעֶרעֶּב טאָה טאָג דְנּוא 6 :נאָמ ןעֶצְנאַג םעֶד טְכעֶלְׁש ראָנ זיִא ץְראַה ןייַז ןּופ קְנאַדעֶב
 טְּביִרְשעֶּב ְךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,רֶרֶע רעֶד ףיֹוא ׁשְנעֶמ םעֶדְטְכאַמעֶג טאָה רֶע סאו
 םאָו ׁשְנעֶמ םעֶד ןעֶנְליִטְרעֶפ לעֶז ְּךיִא ,טְגאָועֶג טאָה טאָג דְנּוא 7 :ץְראַה ןייַז ןיִא
 דְנּוא ,גָנּומְדיוִו זיִּב תֹומֲהְּב זיִּב ןעֶשְנעֶמ ןּופ ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןּופ טְּכאַמעֶג ּבאָה ְּךיִא
 :טְכאַמעֶג אייֵז ּבאָה ְּךיִא זַא קְנעֶדעֶּב ְךיִא ןיִראָו ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ לעֶנייַּפ ּוצ ויִּב
 :טאָג ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא ןִח ןעֶנּופעֶג טאָה ַחֹנ רעֶּבָא 8

 חנ
 -עֶב ַא ןעֶועוֶועֶג זיִא ַחֹנ .ַחֹנ ןּופ (תֹורֹוד) רעֶטְכעֶלְׁשעֶג איִד ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד איִד 9
 טיִמ טְלעֶדְנאוַועֶג טאָה ַחֹנ דְנּוא ,רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶנייֵז ןיִא ןאַמ רעֶניִטְכיִרְפיֹוא רעֶטְּכעֶר

 איד דְנּוא 11 :תָּפָי דְנּוא ,םָח ,םֵׁש ןְהיִז אייֵרְד ןעֶריֹוּבעֶנ טאָה ַחֹנ דְנּוא 10 :טאָג

 טיִמ ןעֶראָועֶג לּופ זיִא רֶרֶע איִד דְנּוא ;טאָנ ראַפ ןעֶראוָועֶג ןעֶּבְראָדְרעֶפ זיִא דְרֶע

 ןעֶזעוֶועֶג זיִא איִז ,העָז דנּוא ,ךֶרֶע איִד ןעֶהעֶזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 12 :אייֵרעֶּביױר

 :דֶרָע רעֶד ףיֹוא געֶו ןייז ןעֶּבְראָדְרעֶּפ טאָה ׁשֹייֵלְּפ םעֶלַא ןיִראוָו ,ןעֶּבְראָדְרעֶפ
 ראַפ ןעֶמּוקעֶג זיִא ׁשייֵלְפ םעֶלַא ןּופ רֶנֶע סאָד .ַחֹנ ּוצ טְגאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 8
 ְךיִא ,העָז רְנּוא ,אייֵז ְךְרּוד אייֵרעֶּביֹור טיִמ ןעֶראוָועֶג לּופ זיִא דְרֶע איד ןיִראָו ,ריִמ

 ץְלאָה רֶּפֹנ ןּופ ןעֶטְסאַק ַא ריֵד ְּךאַמ 14 :דֶרֶע רעֶד טיִמ ,ןעֶּבְראַדְרעֶפ אייֵז לעוֶו
 ןעֶּבעֶלְקעֶּב םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד דנּוא ,ןעֶטְסאַק םעֶד ןיִא ןעֶכאַמ אּוד טְסְלאָז ןעֶרעֶמאַק
 םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד איו זיִא סאָד דְנּוא 19 :ְךעֶּפ טיִמ גיִנייוֵועֶסיֹוא ןּופ דְנּוא גיִנייוועֶניִא ןּופ
 טייֵרְּב איד ןעֶלייֵא גיִצְפּופ ,ןעֶטְסאַק םעֶד ןּופ גְנעֶל איד ןעֶלייֵא טְרעֶדְנּוה אייֵרְד ,ןעֶכאַּמ
 םעֶד ּוצ ןעֶכאַמ אּוד טְסְלאָז רעֶטְסְנעֶפ דְנּוא 16 :ְּךייֵה איִד ןעֶלייֵא גיִסייֵרְד דְנּוא
 דְנּוא ,ןעֶּביֹוא ןּופ ןעֶכאַמ גיִטְראַפ םֶהיֵא אּוד טְסְלאָז לייַא ןייֵא ּוצ דְנּוא ,ןעֶטְסאַק
 -רעֶטְנּוא דְנּוא ,םייַז עֶנייַז ןיִא ןעֶבאַמ אּוד טְסְלאָז ןעֶטְסאַק םעֶד ןּופ ריִט איִד
 :ןעֶכאַמ םֶהיֵא אּוד טְסְלאָז ןעֶרעֶמאַק קאָטְׁש עֶטיִרְד דְנּוא עֶטייוֵוְצ ועֶטש
 ,דרֶע רעֶד ףיֹוא רעֶסאַו ןּופ לּוּבַמ סאָד ןעֶגְנעֶרְּב לעוֶו ְךיִא ,העָז ;ְךיִא דְנּוא 7

 ןַצ
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 לָּכ םִִמָּׁשִה תַחַּתִמ םייח חי ֹוּבירׁשֲא רֶׂשְּ-לָּכ תַחַׁשְל
 -לֶא ָתאָבּו ךתא יִתיִרְב-תֶא יִתֹמְקַהְו :עֶיני ץְרָאָבירָׁשֲא 4
 יחָהילָּכִמּו :ךּתא ּךָנָבִׁשנּו ְךְתְׁשאֶו ְךינָבּו הֶּתַא הֶבֵּתַה 9

 ךֶתִא תִיַחַהְל הָבֵּתַה-לֶא איִכָּת לֶּכִמ םִינָש דֶׂשֶבילְּכִמ
 הָניִמְל הָמֵהְּבַה מו ּוהֵנימְל ףִעְהִמ :וְהְי הָכֵקְּו רָכָז ב

 ְךילֵא ּואָבָי לָּכִמ םִנָׁש יהניִמְל הָמְדָאָה ׂשֵמָר לֶּלִמ
 ּתְפֶַאְ לֵכָאָי רֶׁשֲא לֶכַאַמ-לֶּכִמ ּךלדחַק הָּתַאְו :תֹיֲחָהְל 21

 הָוִצ רֶׁשֲא לֹכְּכ חנ ׂשַעַו :הָלְכָאִל םֶהָלְו ץק הָיְְו ְךלֵא
 :הָׂשָע ןּכ םיָהלֶא וָתֹא
 ו 1
 ייּכ הכמַהילֶא ָךְתיִּב-לָכְו הָּתַאאְּב ַחָֹל הָוהְי רֶּמאָּ א
 הרָמַהִּבַה ו לֵּכִמ :הּזִה רִדִּב ינְפל קיִּדִצ יִתיִאָר ְּךֵתֶא ?

 ךמו ָֹּתְשִאְו ׁשיִא הָעְבִׁש הָעִבׁש ךחַּקּת הָרֹהְּטַה
 דבֵג :וּתְׁשְִו ׁשיִא םִינְׁש אוה הָרֹהְמ אֵל רֶׁשֲא הָמָהְּבַה 5

 -לַע עַרָו תֹזֲחְל הָבקו רָכָז הָעְבִׁש הָעְבִׁש םיִמָּשַה ףָֹשִמ
 -לַע רישְממ ִכֹלא הֶּפְבׁש רוע םיִמְָל יִּכ :ץֶרָאָה-לְכ נפ
 -לָּפיִֶא יִתיִָמּו הֶלֵיָל םיִעְברַאְו םוז םִעָּבְרַא ץֶרֶאָה

 לֶכּכ חג עו :הָמְדאָה נפ לַעמ ִתֹׂשָ רֶׁשֲא םִקְַה ה
 הָיָה לּבַּמְַו הָנָׁש תוָאמ ׁששְרִּב חְֹו :הָודְיּוצירְׁשַא 5
 ילָאותִא ווָנְביִׁשּתֹוּתְשִאְו וכו ַחֹנ אבו :ץֶרָאָה-לַע םִימ ז
 ְךֵמּו הָרֹוהְַּה הָמֵהְּבַה-ץמ :ליּּמַה ימ ןֵנּפִמ הָבֵּתַה 5

 ׂשֵמֹרררשא לֶכְו ףֹעָהְדמּו הָרהְט הָניא רֶׁשֲא הָּמַהְּבַ
 רֵכְו הָבִּתַהֹלֶא ַחְנילֶא אב םִָׁש םִיַנׁש :הָמְרֲאָה-לִע 5
 םיִמַָה תעְבׁשְל יהיו :ְַנ-תֶא םיִהלֶא הָוצ רֶׁשֲאַּכ הָבֹקֹת י
 ּיַחל הָנָׁש תוָאֵמשׁש תנֹׁשב :ץֶרָאָהילע יָה לֹכַּמַ יִמּו 1

 הֶַה םיּב ׁשֶרחַל םוִי רָׂשָע-הָעְבִשִּב יִנֵׁשַה שֶרֹחַּב ַחֹנ
 ּוהְּתְפִנ םִיַמָּׁשַה תֶּבְרַאו הֶּכַר םֹהָּת תֹוניְעַמילְּכ ועְקִּבִ

 חנ ז ו תישארב

 טאָה םאוָו ׁשייֵלְפ םעֶלַא ןעֶּבְראַדְרעֶפ ּוצ
 םעֶד רעֶטְנּוא טְסייֵג ןעֶניִרעֶּבעֶל ַא
 דֶרֶע רעֶד ףיֹוא זיִא סאו םעֶלַא ,לעֶמיִה
 -עָּב לעוֶו ָּךיִא דְנּוא 18 :ןייֵגְרעֶפ טעוֶו
 אוד דְנּוא ,ריִד טיִמ דֶנּוּב ןייֵמ ןעֶגיִטעֶטְׁש

 ,אּוד ,ןעֶטְסאַק םעֶד ןיִא ןעֶמּוק טְסְלאָז
 דְנּוא ,ּבייו ןייֵד דְנּוא ,ןְהיִז עֶנייֵד דְנּוא
 :ריִד טיִמ ןְהיִז עֶנייֵד ןּופ רעֶּבייוֵו איִד
 םעֶלַא ןופ ,עֶגיִדעֶּבעֶל עֶלַא ןּופ דְנּוא 9
 אוד טְסְלאָז םעֶלַא ןּופ אייוֵוְצ ,ׁשייֵלַפ

 ּוצ ןעֶּבעֶל ןעֶטְסאַק םעֶד ןיִא ןעֶגְנעֶרְּב
 ַא ןייז ןעֶלאָז אייֵז ,ריִד טיִמ ןעֶּבייַלְּב

 לעֶניֹופ םעֶד ןּופ 20 :הָבֵקְנ ַא דְנּוא רָכָז

 ְךאָנ הָמֵהְּב איִד ןּופ דְנּוא ,ןיִמ ןייַז ְּךאָנ
 רעֶד ןּופ גְנּומְדיִו עֶדעֶי ןּופ ,ןיִמ רֶהיֵא

 ןעֶדעֶי ןּופ אייוַוְצ ,ןיִמ רֶהיֵא ְּךאָנ דֶרֶע
 ּוצ ןעֶּבעֶל יִדְּכ ןעֶמּוק ריִד ּוצ ןעֶלאָז
  ןעֶמעֶנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 21 :ןעֶּבייֵלְּב
 טְרעוֶו סאָו ןעֶזייֵּפְׁש עֶלַא ןּופ ריִד ּוצ
 ריִד ּוצ םִע טְסְלאָז אּוד דְנּוא ןעֶסעֶגעֶג

 ריִד ראַפ ןייַז לאָז םֶע דְנּוא ,ןְלעֶמאַזְנייֵא
 טאָה ַחֹנ דְנּואפע:ןעֶסֶע ּוצ אייֵז ראַפ דְנּוא

 :טְכאַמעֶג רֶע טאָה יֹוזַא ,ןעֶטאָּבעֶג םֶהיֵא טאָה טאָג איו יֹוזַא ְּךייֵלְנ ןּוהְמעֶג םעֶלַא

 ז לעטיפאק

 םעֶד ןיִא דְניִזעֶנְזיֹוה םעֶצְנאַג ןייַד דְנּוא ,אּוד םּוק ַחֹנ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָ דְנּוא 1

 ןעֶגיִזאָד םעֶד ןיִא ריִמ ראַפ טְכעֶרעֶג ןעֶהעֶזעֶנ ָּךיִד ּבאָה ָּךיִא ןיִראָו ,ןייֵרַא ןעֶטְסאַק

 ,ןעֶּביִז (דְנּואנ ןעֶּביִז ריֵד ּוצ ןעֶמעֶנ אּוד טְסְלאָז הָמֵהְּב עֶנייֵר עֶדעֶי ןּופ 2 :טְכעֶלְׁשעֶג

 :הָּבִקְנ דְנּוא רָכָז ַא ,אייוַוְצ ,ןייַר טיִנ זיִא סאָו ַהָמֵהְּב איִד ןּופ דְנּוא הָבֵקִנ דְנּוא רָכָד א

 וצ יִדְּכ ,הָבֹקִנ דנּוא רֶכָז ַא ןעֶּביִז דְנּוא ןעֶּביִז לעֶמיִה םעֶד ןּופ לעֶניֹופ םעֶד ןּופ ךיֹוא 8

 ןעֶּביִז רעֶּביִא ְּךאָנ ןיִראָו 4 :דֶרָע עֶצְנאַג רעֶד ףיֹוא ןעֶמאָז ןעֶּבעֶל םַא ןעֶטְלאַהְרעֶד

 דָנּוא ,טְכעֶנ גיִצְרעֶפ דְנּוא :עֶט ניִצְרעֶפ דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶגעֶר ןעֶזאַל ְּךיִא לעוֶו געֶט

 רעֶד ףיֹוא טְכאַמעֶג ּבאָה ְּךיִא סאוָו דְנּוא ,טייֵטְׁשעֶּב סאוָו םעֶלַא ןעֶנְליִּטְרעֶפ לעוֶו ְךיִא

 דנוא 6 :ןעֶטאָּבעֶג םֶהיֵא טאָה טאָג איו יֹוזַא םעֶלַא ןּוהְטעֶנ טאָה ַחֹנ דָנּוא 5 :דרע

 ףיֹוא רעֶסאו ןעֶזעוֶועֶג זיִא לּוּבַמ סאָד דְנּוא ,רֶהאָי טְרעֶדְנּוה םֶקעֶז ןעֶזעוֶועֶג טְלַא זיִא ַֹנ

 איֵד דִנּוא ,ּבייוַו ןייַז דְנּוא ,ןְהיִז עֶנייֵז דְנּוא ןעֶמּוקעֶנ ןייֵרַא זיִא ַחֹנ דנּוא 7 :דרע רעד

 ןּופ רעֶסאַו איִד ןעֶנעוֶו ןּופ ,ןייֵרַא ןעֶטְסאַק םעֶד ןיִא םֶהיֵא טיִמ ןְהיֵז עֶנייֵז ןּופ רעֶּבייו
 דְנּוא ,ןייֵר טיִנ ןעֶנעֶז סאוָו תֹומֵהְּב איִד ןּופ דְנּוא תֹומֵהְּב עֶנייֵר איִד ןּופ 8 :לּוּבַמ םעֶד

 אייֵוְצ דְנּוא אייַוְצ 9 :דֵרֶע רעֶד ףיֹוא טְכיִרְק סאָו םעֶלַא ןּופ דְנּוא לעֶגייֵפ איד ןּופ

 טאָג איו יֹוזַא ,הֶּבִקְנ דִנּוא רָכָז ַא ,ןעֶטְסאַק םעֶד ןיִא ַחֹנ ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןייֵרַא אייֵז ןעֶנעֶז

 ןעֶנעֶו יװַא געֶּמ ןעֶּביִז איִד ְּךאָנ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 10 ;ַחֹנ םעֶד ןעֶטאַּבעֶנ טאה

 ןעֶטְסטְרעֶדְנּוה סקעֶז םיִא 11 :דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג לּוִּבַמ םעֶד ןּופ רעֶסאוו איד

 גאָט ןעֶּטעֶצעֶּביִז םעֶד ןיִא ׁשַדֹה ןעֶטייוֵוְצ םעֶד ןיִא--ַחֹנ ןּופ ןעֶּבעֶל םעֶד ןיִא רֶהאָי

 םעֶד ןּופ ןעֶלעוֶוַק עֶלַא ןעֶראָועֶג ןעֶטְלאָּפְׁשעֶג ןעֶנעֶז גאָט ןעֶזיד ןיִא ;ׁשדֹח םעֶד ןּופ
 :ןעֶראוָועֶג טְכאַמעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז לעֶמיִה םעֶד ןּופ רעֶטְסְנעֶפ איד דְנּוא ,דנּורְַּפֶא ןעֶסיֹורְג

 דנּוא



 ז תישארב

 ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןעֶנעֶר רעֶד דְנּוא 2
 גיֶצְרעֶפ דְנּוא געֶט ניִצְרעֶפ דֶרֶע רעֶד
 זיִא גאָט ןעֶּבְלעֶזְמעֶד ןיִא 13 :טְכעֶנ
 דְנּוא םֶה דְנּוא םֵׁש דְנּוא ,ַחֹנ ןעֶמּוקעֶג
 ןּופ ּבייוָו סאָד דְנּוא !ַחֹנ ןּופ ןְהיִז איִד תֶפָי
 עֶנייֵז ןּופ רעֶּבייוַו אייֵרְד איִד דְנּוא ;ַחֹנ

 :ןייֵרַא ןעֶטְסאַק םעֶד ןיִא אייֵז טיִמ ןְהיִז
 ,ןיִמ רֶהיִא ּוצ הָיַח עֶדעֶי ןּוא ,אייֵז 4
 עֶדעֶי ,ןיִמ רֶהיִא ּוצ הָמֵהְּב עֶדעֶו דְנּוא
 רעֶד ףיֹוא ָּךיִז טעֶמְדיוִו סאוָו גְנּומְדיװ
 ןעֶרעֶי ּוצ לעֶנייֵפ דְנּוא ,ןיֵמ רֶהיֵא ּוצ דרֶע
 אייֵלְרעֶלַא ןּופ לעֶגייֵפ אייֵלְרעֶלַא ,ןיִמ
 ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 18 :לעֶניִלְפ
 אייוֵוְצ ,ןייַרַא ןעֶטְסאַק םעֶד ןיִא ַחֹנ ּוצ
 ןיִא ׁשיּיֵלְפ םעֶלַא ןּופ אייוֵוְצ דִנּוא
 :ןעֶּבעֶל ןּופ טְסייֵג ַא ראַוַו םִע עֶבְלעוֶו
 ַא ,ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז סאוָו איִד דְנּוא 6

 ןּופ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז הָּבִקְנ ַא דְנּוא רֶכָז
 טאָה טאָג איו יֹוזַא ,שֹייֵלְפ םעֶביִלְטיִא
 רעֶמְניִה טאָה טאָג דְנּוא ,ןעֶטאָּבעֶג םֶדיֵא
 םאִד דנּוא 17 :ןעֶסאָלְׁשעֶנּוצ םֶהיֵא
 ףיֹוא :עֶט גיִצְרעֶפ ןעֶזעוֶועֶג זיִא לּוּבַמ
 ָךיִז ןעֶּבאָה רעֶסאַוַו איִד דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד
 ןעֶטְסאַקםעֶד ןעֶּבאָה אייֵזדְנּוא ,טְרְהעֶמעֶג
 טְכייֵהְרעֶד זיִא רֶע דִנּוא ,ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא
 טְקְראַטְׁשעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה רעֶסאוַו איִד דְנּוא 8 :דֶרֶע רעֶד רעֶּביִא ןעֶראוָועֶג

 15 חנ ח
 ופ :הָליָל םיִעְּבְרַאְו םוי םיִעָּבְרַא ץֶרָאָה-לַע םֶׁשֶגַד יִהיַו
 13 תֶׁשאְו ַחְניַנְּב תֶפָיְו םֶחְו"םִׁשְו ַחֵנ אָּב הֶּזַה םוָיַה םֶצֵעְּב

 14 הָיִחֲה-לְכִו הֶּמִה :הָבֵּתַה-לֶא םֶּתִא ויָנְבייִׁשְ תֶשֶלְׁשּו ַחֹ
 -לַע ׂשֵמֹרָה ׁשֶמְרִהיִלְכְו הניִמְל לָמִהְּבַה-לֶכְו ּהָנִמְל
 ;ףָנּכילְּכ רפְצלּכ יהנימְל ףָה-לֶכְ ּוהָניִמְל ץְרֶאָה
 וט .רָׁשֲא רֶׁשָּבַה-לֶּכמ םיִנְׁש םינׁש הָבֵַּהילֶא ַחָנילֶא ּואְבָו
 וא ּואָּב רָׂשְּב-לֶּכִמ הָבְקְּו רֶכָו םיִאְּבַהְו :םַײַה ַחוָר ֹוּב

 ד למה יע הי נוםִהלא תֹאהוצ ר
 הָרֵּתַתֶא ּואְׂשִיַ םִימהוּבְריו ץרָאָלַע םִִי םיִעּבַרַא
 15 ץֶרָאָה-לַע דאְמ ּוָבְרַו םִיַּמַה ּורְּבִניַו :ץֶרָאָה לֶעֵמ םֶרֵּתַ
 19 דָאְמ רֶאְמ ּוְרְבִּנ םִיָמַהְו :םיִּמַה ינְּפ-לַע הֶבֵּתַה ְךֶלתַו
 'לָּכ תחֵּת'רֶׁשֲא םיִהֹבנַ בירב וּכְכָיַו ץֶרָאָה-לַע
 כ ּומְכִיוםִָּמַ ּורְבִנ הָלָעַמְלִמ רֶּמַא הָרְׂשֶע ׁשֵמֲח ;םִיִמָּׁשַה
 1 מַהְבַבּו ףעְּב ץֶרֶאָה-ַע ׂשֵמֹרָהורָׂשְּב-לָּכ עניו :םיִרָהֶה
 ינ לַּכ :םֶרֶאָה לֵכְו ץֶרֶאָה-לַע ץֶרֹּׁשַה ץרׁשִהלְִבּו הָּיחבּ
 ;ּותְמ הָבָרָחַּב רֶׁשֲא לָּכִמ ויִפִאַּב םייח ַחּור-תַמְׁשִנ רֶׁשֲא
 3 טבֶרָאְמ הָמְרֶאָה יֵנְפ-לַע ! רֶׁשֲא ! םוקידילְּכיתֶא חַּמּו
 ץרַאהדמ ּוחְּמִיַו םִיְַׁשַה ףוָעידִעו שמד הָמֵהְּב-רַע
 24 יע םִיּמַה ּורְבִיַו :הָבֵַּּב וָתא רֶׁשֲאַו ַחְזּךא ראשי
 :םוי תַאְמּו םיִׁשִמֲח ץֶרָאָה

 ח
 א היָמַהְּבַה-לֶּכתֶאְו הָיִתַהילְּכ תֵאְו ַחֹנ"תֶא םיִהלֶא רַּכַזו
 וכו ץְרֶאָה-לַע הור םיִהֹלֶא רֵבֲעַו הָהַּתַּב וָתִא רֶׁשֲא
 9 אֵל םִיָמָּׁשַה תֹּבְרַאַ םוהּת תַלְצַמ ּורְכִסַו :םיִּמִה
 3 בִׁשְוְּדיִלֲה ץֶרָאָה לע מַה ּובְַָּו :םיָמָׁשֲהְדִמ טְׁשגַה
 + רָבִּתִה חַנְּתַו :םֹי תַאְמּ םיִׁשִמֲח הָצְקִמ םִיַּמַה ּורְִחַיַו
 !טְרָרָא יִרָה  לֵ ׁשֶרָהַל םוי רָשע יִעיִבְּׁשַה ׁשֶדָחַּמ
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 דְנּוא
 ןעֶגְנאַגעֶג זיִא ןעֶטְסאַק רעֶד דְנּוא ,דְרֶע רעֶד ףיֹוא טְרְהעֶמרעֶפ רֶהעֶז ְּךיִז טאָה
 ןעֶראָװעֶג קְראַטְׁש זיִא רעֶסאַו םאָד דְנּוא 19 :רעֶסאַו םעֶד ףיֹוא ןעֶּביֹוא ןּופ
 עֶלַא טְקעֶדעֶנּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא טְרְהעֶמרעֶפ רֶהעֶז ָּךיִז טאָה דְנּוא
 ןּופ ןעֶלייֵא ןעֶצְפּופ 20 :לעֶמיִה ןעֶצְנאַג םעֶד רעֶטְנּוא ןעֶנעֶז םאוָו גְרעֶּב עֶביֹוה
 -עֶנ טְקעֶדעֶגּוצ ןעֶנעֶז גְרעֶּב איִד דְנּוא ,טְקְראַטְׁשעֶג רעֶסאוַו איִד ְּךיִז ןעֶּבאָה ןעֶּביֹוא
 רעֶד ףיֹוא ְּךיִז טעֶמְדיִו סאוָו ׁשייֵלְפ םעֶלַא ןעֶגְנאַגרעֶפ זיִא םִע דנּוא 91 :ןעֶראָו
 עֶלַא ןּופ דִנּוא תֹויַח איִד ןופ דְנּוא תֹומְֵּב איִד ןּופ דְנּוא לעֶגייֵפ איֵד ןּופ ,דרֶע
 ןעֶבְלעֶו ןיִא םעֶלַא 92 :ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ְּךיִז טעֶמְדיוִו סאוָו גְנּומְדיִוִו
 ןופ ,רעֶבעֶלְזאָנ עֶנייַז ןיִא טְסייֵג ןעֶגיִדעֶּבעֶל ַא ןּופ םעֶהְּטֶא ןייֵא ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע
 רֶע דְנּוא 23 :ןעֶּבְראָטְׁשעֶג ןעֶנעֶז םיִנעֶקיִרְט םעֶד ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע םאוָו םעֶלַא
 איֵד ןּופ ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאָו דְנאַטְׁשעֶּב ןעֶצְנאַג ןעֶד טְגְליִטְרעֶפ טאָה
 םעֶד ןּופ לעֶגייֵפ איִד ּוצ ויִּב דְנּוא ,גְנּומְדיוִו איִד ּוצ זיִּב תֹומֲהְּב איִד ּוצ זיִּב ןעֶׁשְנעֶמ
 זיִא םִע דְנּוא ,רֶרֶע רעֶד ןּופ ןעֶראָועֶג טְגְליִטְרעֶפ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,לעֶמיִה
 :ןעֶטְסאַק םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז םאִו איִד דְנּוא ַחֹנ ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ראָנ
 :בעֶמ גיִצְפּופ דְנּוא טְרעֶדְנּוה דֵרֶע רעֶד ףיֹוא טְקְראַטְׁשעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה רעֶסאוַו איִד דְנּוא 4

 ח לעטיפאק
 ןעֶנעֶז סאוָו תֹומֵהְּב עֶלַא ןָא דְנּוא תֹויַח עֶלַא ןָא דְנּוא ַחֹנ ןָא טְקְנעֶדעֶג טאָה טאָג דְנּוא 1

 דְניוו ַא ןעֶראָפְרעֶּביִא טְזאָלעֶג טאָה טאָג דְנּוא ,ןעֶטְסאַק םעֶד ןיִא םֶהיִא טיִמ ןעֶזעוֶועֶג
 ןעֶנעֶז םִע דְנּוא 2 :ןעֶראוָועֶג טְליִטְׁשעֶג ןעֶנעֶז רעֶסאַוַו איִד דְנּוא דֶרֶע רעֶד רעֶּביִא
 םעֶד ןּופ רעֶטְסנעֶפ איִד דְנּוא דְנּורְנְּפֶא םעֶד ןּופ ןעֶלאוַוְק איִד ןעֶראוָועֶג טְּפאָטְׁשראַפ
 רעֶסאַוו איִד דְנּוא 8 :טְרעֶהעֶגְפיֹוא טאָה לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןעֶנעֶר רעֶד דְנּוא לעֶמיִה
 איד דְנּוא ,רֶהעֶמ דְנּוא רֶהעֶמ רעֶמיִא ךֶרֶע רעֶד ןופ טְרעֶקעֶג קיִרּוצ ןעֶּבאָה

 דְנּוא טְרעֶדּוה ןופ רדְנֶע םעֶד ְךאָנ ןעֶראָװעֶג רעֶניִנעֶו ןעֶנעֶז רעֶסאַד

 ןעֶטעֶּבִז םעֶד ןיִא טְהּורעֶו טאָה ןעֶטְסאַק רעֶד דנוא 4 :נעֶט ניִצְפּופ
 :טָרְרַא גְרעֶּב איד ףיֹוא ׁשְרֹה םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטעֶצעֶּבִז םעֶד ןיִא שדה

 ךנוא
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 *רישֲעְב יִריׂשַעָה ׁשֶרָחַה דע רֹושָחְו ךיִלָה ּוָה םִיִמַהְו ה
 שִעְּבְרַא ץקִמ יָיַו :םיְִהַה יִׁשאָר יָאר ׁשֶרֹחַל דָחַאְּב 5
 -תתִא חַּלַׁשַַו :הֶׂשָע רֶׁשֲא הָבֵּתַה ןולַח"תֶא ַחֹנ חַּתְפַו םוָי

 :ץֶרָאָה לֶעֵמ םִיַּמַה תֶׁשְבידע בֹׁשָו אוצָי אֵצֵַו בֶרֹעָה
 יִנִּפ לַעֵמ םִיַּמַה ּוּלקָה תוארל וָּתאִמ הָניַה-תֶא חַי
 בֶׁשֵּתַו הלנַ-ףכל ַחֹנְמ הנה הָאְצִמ-אלו ;הָמָדֲאָה 9

 וי חַלׁשִיו ץְָאָה-לכ יֵנְפ-לַע םִמ יִּכ הָבֵתַהלֲא ולֵא
 תֶרָעְבִש דוע לָחָיַו :הָבֵּתַה-לֶא ויָלֵא ּהָחֹא אֵכיוהְָקִ
 אֹבְּתַו :הָבֵּתַה-ןֵמ הָנֹיַה-תֶא חֶּלַׁש ףּמַו םיִרֵחֲא םיִמָי 1

 עַדָיו ָהיֵפְּב ףֶרֶט תיחהלע הֶּנִהְו בֶרָע תעָל הָנֹוּיַה ויָלֵא
 וםיִמָי תַמְבִׁש רו לֶחיַו :ץרָאָה לָעמ םִיַּמַה ולָקיּב ַחֹנ ג
 יִהָיַו :דֹוָע זיִלַא-בוָׁש הפםידאלו 1 חֹּלַׁש םיִרֵחֲא 3

 וָבְָת ׁשֶרחַל דָחֶאְב ןוׁשאֵרְּב הָָׁש תואמרשִׂשְו תַהְַּב
 הגדְו אָרּו הָבֵּתַה הָמְכִמ-תֶא יי ר ץֶרַאָה לַעַמ םִיַּמַה

 םוי םיִרְׂשֶעְו הָעְבִׁשְּב יִנְּׁשַה שדֹחַבּו :הָמָרֲאָה יִנְּפ ּוְבְרָח 4
 :יִמאֵל חָנלֶא םיהלַא רֵּבִדַו ס :ץרָאה  ָׁשִבִי ׁשֵרֲחַל ומ
 :ךָּתא ְךיֶנְבׁשּו ְךינְבּו ָּךְּתְשִאְו הָּתַא הָבַּתַהְִמ אָצ 5
 -לֶכְבּו הָמֵהְּבַבּו ףיִעָב רָׂשֶב-לָכַמ ּתַאָׁשא הָיַָה-לָּכ 11

 וָָפּו ץֶרֶאְב ָּצְרְָׁו ְךּתִא אֵצְוַה ץְרָאָה-לַע ׂשַמֹרָה ׂשֶמָרָה
 ;וָּתִא וָיָנְביִׁשְנּו יתְׁשא דָנְבּו ַחֵניאַַ :ץרָאָה-לע ּוב ּוְבָרְו 15

 ץֶרָאָה-לַע שמח .לָּכ ףעָהילָכְו ׂשמִרְה-לָּכ הֶּיִַה
 הוהיל ַחְּבומ ַחָ ןְבָיו !הָבֵּתַהְדִמ ּוָאְצְי םֶהיֵתָחְפְׁשִמְל כ

 לע רֹוהָּטַה ףָֹעָה לכמו ; ןָּטַה הָמַהְַּה ו לֵּכִמ חק
 הָוהְי רֶמאו הֹהּנַהַחיַר-תֶא הָוהְי חרָיַו :ַחֶּבִמַּכ תֶלֹע גג

 רּוַבֵעַּב הָמָרֲאָה--תֶא דע לנלל ףסא אֵל ןֿבל-לָא
 דו ףפֹאראלְו ירעמ עַר םֶהָאָה בל רַעַי יֿכ םִלָאְ

 ץרַָה ימיילָּכ רֶּפ :יִתֹֹׂשְפ רשֲאּכ יח-לקי-תֶא תֶֹּטַהְל 2

 לָכ גנ

 -יָנעוֶו רעֶמיִא זיִא רעֶסאוַו םאָד דְנּוא 8
 ,שָדֹח ןעֶטנְהעֶצ םוצ זיִּב ןעֶראוָועֶג רעֶנ

 -נְהעֶצ םעֶד ןיִא גאָט ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןיִא
 ןעֶציִּפְׁש :ְרעֶּב איִד ןעֶנעֶז ,שֶדֹה ןעֶט

 -עֶנ זיִא םִע דְנּוא 6 :ןעֶראָועֶג ןעֶהעֶזעֶג
 ,העֶמ גיִצְרעֶּפ ןּופ דֶנֶע םעֶד ְּךאָנ ןעֶזעוֶו
 רעֶטְסְנעֶפ םאֶד- טְכאַמעֶגְפיֹוא ַחֹנ טאָה
 :טְכאַמעֶג טאָה רֶע םאוָו ןעֶטְסאַק םעֶד ןּופ
 םעֶד טְקיִׁשעֶג םיֹורַא טאָה רֶע דְנּוא 7
 ןעֶניֹולְפעֶג םּורַא זיִא רֶע דְנּוא ןעֶּבאָר
 ןעֶמּוקעֶג קירּוצ זיִא דְנּוארעֶהַא דְנּוא ןיִהַא
 טְנעֶקיִרְמעֶגְסיֹוא טאָה רעֶסאַַו סאָד זיִּב
 טאָה רֶע דְנּוא 8 :ךֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןּופ

 ,ְךיִז ןּופ ּביֹוט איִד טְקיִשעֶג םיֹורַא
 רעֶנְניִרְנ ןעֶנעֶז רעֶסאַוַו איִד ּביֹוא ןעֶהעֶז
 דְנּוא 9 :דְרֶע רעֶד ףיֹוא ןּופ ןעֶראָועֶג

 וצ הּור ןייק ןעֶנּופעֶג טיִנ טאָה ּביֹוט איִד
 טאָה איִז דְנּוא ,םּופ רֶהיִא ןּופ ןעֶלאַּב איִד
 -םאַק םעֶד ןיִא םֶהיֵא ּוצ טְרעֶקעֶנ קיִרּוצ
 -עֶנ ןעֶנעֶז רעֶסאַו איִד ןעֶד ,ןייֵרַא ןעֶט
 רֶע דְנּוא ,דֶרֶע רעֶצְנאַג רעֶד ףיֹוא ןעֶזעוֶו
 דְנּוא דְנאַה עֶנייֵז טְקעֶרְטְשעֶגְסיֹוא טאָה
 איִז טאָה רֶע דְנּוא ןעֶמּונעֶג איִז טאָה רֶע

 ןעֶטְסאַק םעֶד ןיִא ְךיִז ּוצ טְכאַרְּבעֶג
 ְךאָנ טְראַהעֶג טאָה רֶע דְֶנּוא 10 :ןייֵרַא

 םעֶד ןּופ ּביֹוט איִד טְקיִׁשעֶג םיֹורַא לאָמַאְכאָנ טאָה רֶע דנּוא ,געֶט ןעֶּביִז עֶרעֶדְנַא
 העֶז דָנּוא ,טייֵצ דְנעֶּבָא ןעֶנעֶק ןעֶמּוקעֶנ םֶהיֵא ּוצ זיִא ּביֹוט איִד דְנּוא 11 :ןעֶטְסאַק
 טאָה יֹוזַא ,ליֹומ רֶהיֵא ןיא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןעֶסיִרעֶנְּפָא ׁשיִרְפ םיֹוּב לייַא ןייַא ןּופ טאַלְּב ַא
 דְנּוא 12 :דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןּופ ןעֶראָועֶג רעֶנְניִרְג ןעֶנעֶז רעֶסאווַו איד זַא טְסּואוְועֶג ַחֹנ
 ,טקישענסיֹורַא ּביֹוט אז טאָה רֶע דְנּוא ,געֶט ןעֶּביִז עֶרעֶדְנַא ָּךאָנ טְראַהעֶנ טאָה רֶע
 ןיִא ןעֶועוֶועֶב זיִא םִע דִנּוא 13 :ןעֶמּוקעֶג קירּוצ םֶהיֵא ּוצ רֶהעֶמ טיִנ זיִא איִז רעֶּבָא
 ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןיִא ,שֶרֹה ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןיִא ,רֶהאָי ןעֶטְׁשְרֶע דְנּוא טְרעֶדְנּוה םֶקעַ םעֶד
 ,דֶרָע רעֶד ףיֹוא ןּופ ןעֶראָועֶג טְנעֶקיִרְמעֶגְסיֹוא רעֶסאַוַו איִד ןעֶנעֶז ,ׁשֶרֹה םעֶד ןּופ גאָמ
 דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע דִנּוא ,ןעֶטְסאַק םעֶד ןּופ קעֶד איד ןּוהְטעֶנְּפָא טאָה = דָנּוא
 ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ןיֵא דְנּוא 14 :ןעֶועוֶועֶג ןעֶקּורְט זיִא דְרֶע רעֶד ןּופ טְכיִזעֶגְנָא םאָד ןּונ
 רֶרָע איד זיִא ,שָדֹה םעֶד ןּופ נאָט ןעֶטְסְניִצְנאַוְצ דְנּוא ןעֶּביִז םעֶד ןיִא ,שָדֹה
 אייֵה 16 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ַהֹנ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָנ דְנּוא 15 :ןעֶזעוֶועֶג ןַעַקּורְמ
 רעֶּבייוו איִד דְנּוא ןֶהיֵז עֶנייַד דְנּוא ,ּבייװ ןייַד דְנּוא אּוד ןעֶטְסאַק םעֶד ןּופ םיֹורַא
 ןּופ ׁשֹייֵלְּפ םעֶלַא ןּופ ,ריִד טיִמ ןעֶנעֶז סאָה תֹויַח עֶלַא 17 :ריִד טיִמ ןֶהיֵז עֶנייַד ןּופ
 רעֶד ףיֹוא ָּךיִז טעֶמְדיִװ םאִו גְנּומְדיוִו איִד עֶלַא ןּופ דְנּוא ,תֹומֵהְּב ןּופ דְנּוא לעֶגייֵפ
 ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶמְדיוװ ְּךיִז ןעֶלאָז אייז דָנּוא ,ריִד טיִמ םיֹורַא אייֵז גְנעֶרְּב ,דֶרֶע
 :דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶרְהעֶמ ְּךיִז ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,ןייַז ראַּבטְכּורִפ ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא
 ןּופ רעֶּבייוֵו איד דֵנּוא ּבייזַװ ןייַז דְנּוא ןְהיִז עֶנייַז דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא ַחֹנ דְנּזַא 8
 םאָו םעֶלַא ,לעֶנייַפ עֶלַא דְנּוא בְנּומְדי עֶלַא ,תֹויַח דא 19 :םֶהיֵא טיִמ ןֶהיֵז עֶנייַז
 -עֶ סיֹורַא אייז ןעֶּנעֶז (גְנּוטאַנ) רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶרֶעייֵז ּוצ ,דָרֶע רעֶד ףיֹוא ְּךיִז טעֶמְדיִו
 רֶע דִנּוא ,טאָב ּוצ ַחַּבְזִמ ַא טֶעיֹוּבעֶג טאָה ַחֹנ דְנּוא = :ןעֶטְסאַק םעֶד ןּופ א
 טאָה רֶע דְנּוא ,לעֶנייֵפ עֶנייֵר עֶלַא ןּופ דְנּוא ,תֹומֵהְּב עַנ 2 עֶלַא ןּופ ןעֶמּונעֶג טאָה
 םעֶד טְקעֶמְׁשעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 91 :ַחַּבְזִמ םעֶד ףיֹוא רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב טְכאַרְּבעֶגְפיֹוא
 רֶהעָמ טיִנ לע ְךיִא ,ץְראַה ןייַז ןיִא טְנאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא ,קאַמְׁשעֶב ןעֶביִלְּביִל

 ןופ ןעֶטְּכאַרְט םאָד ןיִראָז ,ןעֶׁשְנעֶמ איֵד ןעֶנעוֶו דְרָע איִד לאָמַאְבאָנ ןעֶטְלעֵׁש
 דָּנּוא ,ףיֹוא דְנעֶנּיי רעֶנייַז ןּופ טְכעֶלְׁש זיִא ׁשְנעֶמ םעֶד ןּופ ץְראַה םעֶד
 יֹזַא עֶניִדעֶּבעֶל םעֶלַא ןעֶנאַלְׁשרעֶד ּוצ לאַמַאְכאָנ ןעֶרעֶמ םיִנ לעֶז ָּךיִא
 איד ןּופ געֶמ עֶלַא ןעֶנעֶז םִע אַל יֹוַא 22 :ןּוהְמעֶנ ּבאָה ְךיִא איװ

 אז
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 אל הָלֵלְו םו ףֶדָחְו ץיו םהָו רו ריִצָקְו ערָד דְנּוא ןְעייֵז ,ןייַז ּוצ ןעֶרעֶהְפיֹוא יִנ לאָז

 !ּותְְּׁשִי דָנֹוא ,ןייֵה דְנּוא טְלעֶק דְנּוא ,טייֵצ טיִנְׁש
 9 זתיַהילְּכ לַע הָוְְי םֶכְּתִהְו םַכָאְרמּו :ץֶרָאָה-תֶא ִאָלַמּו א קאפ א ּברּו ירְּפ םֶהָל ֶמאָיַו וינְּב-תֶאְו חָניתֶא םוקלָא ְּךֶרֵב איר ט ראט דָנּוא גאָט דְנּוא ,רעֶטְניוַו דְנּוא רעֶמּוז

 זמדַאה ׂשֶמִרּת רֶׁשֲא לֹכִּב םִיָמָּׁשַה ףוע-לְּכ לֶעָו ץֶרֶאָה עי א הק
 + רֶשְּבִדא :לָכ-תֶא םֶכָליִּתַתָנבׁשֵ קרי הָלְכֶאל החי וצ םְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןְהיִז עֶנייֵז 3 טא רׁשֲא ׁשֵמִבילְּ :ּונתִנםֶכְִיִּב םִיהיִנְדלְכבּו = ז+ טְשְנעֶּבעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 1

 א

 ה ֹוטְכיֵתְׂשְּפנְל םָכְמּדיתֶא ְּךַאְו :ולכא אל ֹומָד וָׂשְפַנְּב !ךייֵא םֶרְהעֶמ דְנּוא ראַּבְטְכּורְפ טייֵז ,אייֵז
 .װלָא שיא רימ םֶלָָה ךימ ּנֵשְרדֶא היחלְּכ ךימ ׁשרְָא . עֶרייֵא רֶנּוא 2 :דֶרֶע איִד טְליִפְרעֶד דְנּוא
 6 ֵמָד םִיאַּב םֶלָאָה םּד ּךפׂש :םֶדֶאָה ׁשֶפניִתֶא ׁשְרֶדֶא ףיֹוא ןייַז לאָז טְסנְנַא עֶרייֵא דְנּוא טְכְרּופ
 / יּפ םֵּתִאְו :םֶדָאָה-תֶא הָׂשָע םיִהלַא םָלֵצְּב יִּכ ּךנְׁשִי ףיֹוא דְנּוא דֶרֶע רעֶד ןּופ תֹויַח עֶלַא
 8 ילָא םִהֹלֶא רֶמאַּו ם" !הָברבִרּו ץֶרָאב ּצְרְש ּובְרּו רעֶּביִא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ לעֶנייַפ עֶלַא
 פ יָתירְּב-תֶא םיָקמ יָה יה ;רֶמאֵל ֹוָּתִא ווָנָּב לֶאְו ח? נא ,טעֶמְדיִו דֶרֶע איִד סאו םעֶלַא

 רע יח שפת :טקירחא כו אז סקחא עֶריוא ןיִא ,םִי םעֶד ןזפ שי עֶלַא רעֶּביִא
 0 החי הב עלא 3 ןעכענעב אויל ןענאוודאוד

 דע הָהידאלְו לּוּּמַה ימִמ דיע רֶׂשב-לְּכ תֶרֶייאְלְו / לאָז גיִדעֶּבעֶל זיִא םאָו גְנּומְדיוו םםֶכתִא יִתיֵרְבחֶא יֵתֹמְקַהְו :ץֶרָאָה תיה לָכְל הֶבּתַה
 ינ היִרְבַה-תִא אָז םומלָא רֶמאָו :ץֶרָאָה תַחַׁשְל לִּמ צֶכיִרְג סאָד איז ְּךייֵלְג ןעֶסֶע ּוצ ּךייֵא ּוצ
 םֶכָחא רׁשֲאהַָׁשַפנ-לְכןיִבּוסְכיניִמוינּב ןפנ יָנָאְׁשֲא :םעֶלַא ןעֶּבעֶגעֶג ּךייֵא ָךיִא .ּבאָה זאָרְג
 13 תיִרְּב תוָל םָתְוהְ עב יִתָתָנ יּתְׁשִק-תֶא :םָלּוע תֹרֹרְל ְןייַז ,ןעֶּבעֶל ןייַז טיִמ ׁשייֵלְפ טְרֶעייֵנ 4
 א הרָתַאְרְת ץֶרָאָה-לע ןנע יִננעְּב הָיָהְו :ץֶרֶאָה ןבּו יניִּב רעֶּבָא 8 :ןעֶסֶע טיִנ רֶהיֵא טְלאָז ,טּולְּב
 ומ ןיבּו םֶכיִיִּבּו יב רֶׁשֲא יִִּרְּב-תֶא יִּתְרַכַח :ןנעֶּב תֶׁשֵּקַה ןעֶּבעֶל רֶעייֵא ןופ טּולְּב רֶעייֵא ְךיֹוא
 לּּבמְל מַה דע הָהייאלְו רַעָּבילְכִּב הָיִח ׁשְפקלְּכ דְנאַה רעֶד ןופ ,ןעֶגְנאַלְרעֶפ ךיִא לעוֶו
 15 רֹּכְול ָהֶתיִאְרּ עב תֶׁשַּקַה הָתָיָהְו :יָׂשְּבילְּ ּתַחַׁשְל ,ןעֶגְנאַלְרעֶפ םִע ךיִא לעוֶו תֹויַח עֶלַא ןּופ

 מ :ץדאהל ראשו יה רַָא ס ןימ ןעֶכיִלְיִא ןופ דְנאַה רעֶד ןופ
 | םאָד ןעֶגְנאַלְרעֶפ ָּךיִא לעוֶו רעֶדּורְּב
 ָךֶרּוד ,ׁשֶנעֶמ םעֶד ןּופ טּולָּב םאָד טְסיִגִועֶפ סאָו רעֶד 6 :שֶנעֶמ םעֶד ןּופ ןעֶּבעֶּל
 טאָה טאָג ןּופ דֶליִּב םעֶד ןיִא ןיִראָו ,ןעֶרעֶו ןעֶמאָגְרעֶפ טּולְּב ןייַז לאָז ׁשְנעֶמ םעֶד
 ָּךייֵא טֶרְהעֶמ דְנּוא ראַּבִטְכּורְפ טייַז ,רֶהיֵא דָּוא 7 :שָנעֶמ םעֶד טְּכאַמעֶג רֶע
 טאָה םאָנ דְנּוא 8 :רֶהיֵא ףיֹוא ְךייַא טְרְהעֶמ דְנּוא דְרֶע רעֶד ףיֹוא ְךייִא טעֶמְדיוִו
 ָךיִא העָז ְָךיִא דְנּוא 9 :ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא ,םֶהיֵא טיִמ ןְהיֵז עֶנייֵז ּוצ דָנּוא ַחֹנ וצ טְגאָזעֶג
 דָנּוא 10 :ךייַא ָּךאָנ ןעֶמאָז רֶעייַא טיִמ דְנּוא ;ְךייֵא טיִמ דָנּוּב ןייֵמ ןעֶגיִטעֶטְׁשעֶּב לעדז
 ןּופ דְנּוא ,תֹומֵהְּב ןּופ לעֶנייֵּפ ןּופ ;ךייַא טיִמ ןעֶנעֶז סאָָו תֹוׁשָּפְנ עֶגיִדעֶּבעֶל עֶלַא טיִמ
 םעֶד ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגסיֹורַא ןעֶנעֶז םאָו עֶלַא ןּופ ;ָךייֵא טיִמ רֶרֶע רעֶד ןּופ תֹויַח עֶלַא
 דָנּוּב ןיימ ןעֶגיִמעֶטְׁשעֶּב לעוֶו ְּךיִא דְנּוא 11 :דֶרֶע רעֶד ןּופ תֹויַח עֶלַא ןּופ ,ןעֶטְסאַק

 םעֶד ְךְרּוד ןעֶרעֶו ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ לאָמַאְכאָנ טיִנ לאָז ׁשייֵלְפ םעֶלַא דְנּוא ;ךייֵא טיִמ
 איד ןעֶּבְראַדְרעֶפ ּוצ לאָמַאְכאָנ ןייַז טיִנ לאָז לּוּבַמ סאָד דְנּוא ,לּוּבַמ םעֶד ןּופ רעֶסאוַו
 ְךיִא סאָו דְנּוּב םעֶד ןּופ ןעֶכייֵצ םאָד זיִא סאָד ,טְגאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 19 :דֶרֶע

 םאָו תֹוׁשָפִנ עֶניִדעֶּבעֶל עֶלַא ןעֶׁשיִוְצ דְנּוא ;ְךייֵא ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא ריִמ ןעֶׁשיוִוְצ ָּךאַמ
 ןיִא ןעֶּבעֶנעֶג ְךיִא ּבאָה ןעֶניֹוּב ןייֵמ 18 :רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶניִּבייֵא ּוצ ;ּךייֵא טיִמ ןעֶנעֶז
 דְנּוא ריִמ ןעֶׁשיִוְצ דְנּוּב םעֶד ןּופ ןעֶכייֵצ ַא ּוצ ןייַז טעוֶו רֶע דָנּוא ,ןעֶקְלאָו םעֶד
 ןעֶקְלאָו ַא ןעֶנעֶקְלאָה לעֶו ְּךיִא ןעוֶו ,ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 14 :דֶרָע איִד ןעֶׁשיוִוְצ
 דְנּוא 15 :ןעֶקְלאָו םעֶד ןיִא ןעֶניֹוּב רעֶד ןעֶרעוֶו ןעֶהעֶזעֶג טעֶו יֹוזַא ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא
 דְנּוא ְךייֵא ןעֶשיוִוְצ דְנּוא ריִמ ןעֶׁשיוִוְצ זיִא סאָ דְנּוּב ןיימ ןָא ןעֶקְנעֶדעֶג לעוֶו ָךיִא
 ןייז טיִנ לאָז רעֶסאוַו איִד דְנּוא ,ׁשייֵלְפ םעֶלַא ןיֵא עֶלעֶז עֶניִרעֶּבעֶל עֶדעֶי ןעֶׁשיוִוְצ
 טעדֶו ןעֶניֹוּב רעֶד דְנּוא 16 :שייֵלְפ םעֶלַא ןעֶּבְראַדְרעֶפ ּוצ לֹוּבַמ ַא זצ לאָמַאְכאָנ
 דָנּוּב ןעֶניִּבייֵא םעֶד ןעֶקְנעֶדעֶג ּוצ ,ןעֶהעֶז םֶהיֵא לעֶֶו ְּךיִא דְנּוא ןעֶקְלאוָו םעֶד ןיִא ןייַז
 ףיֹוא זיִא סאו ,שייֵלְפ םעֶלַא ןיִא תֹוׁשּפְנ עֶניִדעֶּבעֶל עֶלַא ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא טאָג ןעֶׁשיוִוְצ
 דְנּוּב םעֶד ןּופ ןעֶכייֵצ םאֶד זיִא סאָד ,ַחֹנ וצ טְגאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 17 :דֶרֶע רעֶד
 זיִא סאָו ׁשייֵלְפ םעֶלַא ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא ריִמ ןעֶׁשיוִוְצ טְלעֶטְׁשעֶנְפיֹוא ּבאָה ְךיִא םאוָו

 'ׂ :דֶרֶע רעֶד ףיוא
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 אה םִזְו תַפְו םָחו טֵׁש הָבּתַדְדִמ עי יש
 ;ץנָאה-לֶכ הָצִָנהֶלֵאמוַחְליִנְּב ב הלא הָׁשלׁש :ןעֶנכ יִבֲא 5
 רכְשו ןַײהמ ּתְׁשַָו :םֶרָּכ עמי הָמָדֲאָה ׁשיִא ַחָנ לֶחָ ? 2
 וָבֶא תַורְע תַא ןעֶנְכ יִבֲא םֵח אר :הֶלָחֶא ד ְךותְּב גת 2
 הָלְמִׂשַה--תֶא תֶפו טֵׁש חק !ץיִַּב זיחָאנשל עו 2

 תַוְרָע תֶא ּוּכִכיו תיְִָתֶא טל םֶדִנְׁש םָכְׁש-לַמ מיש
 ץקַיו :יאָר אל םֶהיִבֲא תוְָעו תיִרְחֶא םֶהיֵנְּו םֶהיֵכֲא 4
 ימאֹ :ןטָּקִה יֹנְּב ִל הֶׂשֶ-רָׁשֶא תֶא עַד וָנַימ ַחָנ הכ

 הָוהְי ךורְּב רֶמאֹּ :וִחָאל הָיְהִ םיִרְבִע רֶבָע ןעָנְּכ רורָא
 ןֵכׁשִיו תַפָיל טיִהלֶא ְּתַמַי :ומָל דֶבָע עב יהיו םֵׁש יֵהָל

 לּוּבמַה רָחַא נח ;ומָל רֶבָע ןֹעֶנְכיִהְו יא 08
 עשה חליִמְי-לְכ יהיו :הָנְׁש םיִׁשִמֲַו הָנָׁש תואמ ׁשֶלָׁש 9

 ּפ ;תֶמָו הָש םיִׁשִמֲחַו הָנָׁש תֹואֵמ
: 

 םיִנָּב םָהָל וה תֶפָו םָח םֵׁש ַחֹנ-נְּב תַרְלוְּת הָלֵאְו א
 ךׁשִמּו לָבְתְו יו יֵדָמּו גֹצָמּו רֶמָנ תֶפָיינְּב ;לּבַמַה רַחא 3
 ןיז יִנְבּו ּוהָמְרִנְְו תשירְו נּכְׁשַא רֶמָנ ינְבּו :םֶריתְו
 טוה ַײא ּודְרִמִנ הָלַאְמ :םיִָדְְו םיִּתִּכ שירה הָׁשיֵלֲא ה

 םָת יו םהִּב םֶתֹמׁשִמְל וָנטְלִל ׁשיִא םֶתִֹרַאְב 5
 'ָּתְּבְַו הָלוֲחַ אָבְמ שּוכ יְִבּו :ןעֶנְכּו טּפּו םִירְצִמּו ׁשּוּכ !
 -תֶא רֶלָי ׁשֹוָכְו :ןָדָרּו אָבְׁש הָמְעַר יִנְבּו אָכְּתְבַכְו הָמְעַרְו 8

 שא הָיָהדאה :ץֶרָאָּב רֵּבַנ תזהְל לַחַה אּוה דָרֶמנ
 הדָוהְי ןנפל דִיַצ ֹוְִנ דֶרֶמנְּכ רַמֲאַי ןילַע הָוהִ ינ :
 ץראְב .הָלכְ דֵּכִאְו ראו לבב ֹותְכַלְמַמ תיׁשאַר יִהְּתַ
 -תֶאְו הָונינ-תֶא ןֶבַו רּוָׁשַא אָצָי אוָהַה ץֶרָאָהְדִמ :רֶעְנִׁש 11

 חלַּכ ןֶכּו הֶלִנ ןיִּב ןְסְר-תֶאְו :חַלָּכ-תֶאְו רוִע תֶבֹהְר
 םיִמְנֲע-תֶאְו םיִדּול"תֶא דַלָי םִיַרְצִמּו :הָלֹדְגַה ריִעָה אָה

 חנ י ט תישארב

 ןעֶנעֶז עֶבְלעוֶו ַחֹנ ןּופ ןְהיִז איִד דְנּוא 8
 ןעֶנעֶז ןעֶטְסאַק םעֶד ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגסיֹורַא
 .תָפָי דְנּוא םָח דְנּוא םִש ןעֶועוֶועֶג
 ןּופ רעֶטאָפ רעֶד זיִא רֶע םָח דְִנּוא
 ןְהיִז איִד ןעֶנעֶז אייֵרְד עֶזיִד 19 :ןֵעַנְּ
 עֶצְנאַג איִד זיִא עֶזיִד ןּופ דְנּוא ,ַחֹנ ןּופ
 דְנּוא 20 :ןעֶראָועֶג טייֵרְּפְׁשרעֶפ טְלעוֶו
 ןייֵא ןעֶרעֶו ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה ַחֹנ
 ַא טצְנאַלְפעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןאַמְרעֶקַא
 -עֶג טאָה רֶע דְנּוא 21 :ןעֶטְראָגְנייוֵו
 טאָה רֶע דְנּוא ,ןייוֵו םעֶד ןּופ ןעֶקְנּורְמ
 ְךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,טרֹוּכִׁשעֶגְנָא ְּךיִז

 :טְלעֶצעֶג ןייַז ןעֶטיִמ ןיִא טְקעדעֶגְפיֹוא
 טאָה ןַעַנְּב ןּופ רעֶטאַפ רעֶד םָח דְנּוא 2
 ,רעֶמאָפ ןייֵז ןּופ דְנאַש איִד ןעֶהעֶזעֶג
 עֶנייֵז ּוצ טְנאָזעֶגְנָא םִע טאָה רֶע דְנּוא
 דְנּוא 23 :ןעֶסיֹורְד ןיִא רעֶדיִרְּב אייוֵוְצ
 דיילְק סאָד ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה תֶפֶו דְנּוא םֵׁש
 עֶרייֵז ףיֹוא טְגייֵלעֶג םֶע ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 -ְנאַנעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ןְלעֶסְקַא עֶרייֵּב

 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םֶכעֶלייוֵוְרעֶטְניִה ןעֶג
 -אַפ רֶעייֵז ןּופ דְנאַש איד טְקעֶדעֶנּוצ
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םיִנָּפ רֶעייֵז דְנּוא ,רעֶמ
 ןּופ דְנאַׁש איִד דְנּוא ,םֶבעֶלייוַוְרעֶטְניִה
 :ןעֶהעֶזעֶג ּטיִנ אייֵז ןעֶּבאָה רעֶטאָפ רֶעייֵז

 -עֶנעֶלְק ןייַז םאָו טְסּואוְועֶנ טאָה רֶע דְנּוא ,ןייוו ןייַז ןּופ טְכאַַועֶגְיֹוא זיִא ַחֹנ דְנּוא 4
 ךֵעָנְּב ןייֵז לאָז ןעֶטְלאָׁשְרעֶפ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 28 :ןּוהְמעֶנ םֶהיֵא טאָה ןְהּוז רעֶר
 מְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 26 :רעֶדיִרְּב עֶנייַז ּוצ ןייַז רֶע לאָז ןעֶטְכעֶנְק ןּופ טְכעֶנְק ַא
 טאָנ 27 :םֶהיֵא ּוצ טְכעֶנְק ַא ןייַז לאָז ןַעַנְּב דְנּוא םֵׁש ןּופ טאָג רעֶד ןייַז לאָז טְׁשְנעֶּבעֶג
 ןַעַנְּב דְנּוא ,םֵש ןּופ ןעֶטְלעֶצעֶג איד ןיִא ןעֶניֹואוְו לאָז רֶע דְנּוא ,תֶפָי ןְרעֶטייוַוְרעֶד לאָז
 -נּוה אייֵרְד לּוּבַמ םעֶד ְּךאָנ טְּבעֶלעֶג טאָה ַחֹנ דְנּוא 28 :םֶהיֵא ּוצ טְכעֶנְק ַא ןייַז לאָז
 ןייֵנ ַחֹנ ןּופ געֶמ עֶלַא ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז םִע רֶנּוא 29 :רְהאָי גיִצְפּופ דְנּוא טְרעֶד
 :ןעֶּבְראָטְׁשעֶנ זיִא רֶע דִנּוא ,רֶהאָי גיִצְפּופ דְנּוא טְרעֶדְנּוה

 י לעטיפאק

 דְנּוא ,תֶפָי רְנּוא םָח םֵׁש ,ַחֹנ ןּופ רעֶדְניִק איִד ןּופ רעֶטְכעֶלְׁשעֶג איִד ןעֶנעֶז עֶזיִד דְנּוא 1
 רֶמֹנ ,תֶפָי ןּופ ןְהיֵז איִד 2 :לּוּבַמ םעֶד ְּךאָנ רעֶדְניִק ןעֶראָועֶג ןעֶריֹוּבעֶג ןעֶנעֶז אייֵז ּוצ
 ןּופ ןְהיֵז איִד דְנּוא 3 :םָריִת דְנּוא ָּךֶׁשֶמ דְנּוא לֶבֵת דָנּוא ןוָי דְנּוא יֵדָמ דְנּוא גֹונָמ דְנּוא
 ,שיִׁשְרַת דְנּוא הָׁשיִלֲא הַר ןּופ ןְהיִז איִד דְנּוא 4 :הָמְרבֹת דְנּוא תַפיִר דָנּוא זַנָּכְׁשַא ,רֶמֹנ

 איִד ןּופ ןְלעֶזְניִא איִד ןעֶראוָועֶג טְלייֵטעֶנְּפָא ןעֶנעֶז עֶזיִד ןּופ 2 :םיִנָדֹד רֶנּוא םיִּתִנ
 -ָנּוא רעֶטְכעֶלְׁשעֶב עֶרייֵז ּוצ ;ְךאַרְּפְש עֶנייַז ּוצ רעֶכיֵלְּטיִא ,רעֶדְנעֶל עֶרייֵז ןיִא רעֶקלעֶפ
 :ןַעַנְּכ דְנּוא ,טופ דְנּוא ,םִיַרְצִמ דְנּוא ׁשּוּכ ,םֶח ןּופ ןְהיִז איִד דְנּוא 6 :רעֶקְלעֶפ עֶרייֵז רעֶט

 ,אָבֵּתְבַכ דְנּוא ,הָמִעַר דְנּוא ,אָּתְבַס דְנּוא ,הָליִוֲח דְנּוא אָבְס ,שּוב ןּופ ןְהיֵז איִד דְנּוא
 ,רֹרְמִנ םעֶד ןעֶריֹוּבעֶג טאָה ׁשּוּכ דְנּוא 8 :ןָדְד דֵנּוא אָבְׁש יי ןּופ ןְהיֵז איִד א
 ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע 9 :דָרֶע רעֶד ףיֹוא רעֶקְראַטְׁש ַא ןייַז ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה רֶע
 רעֶקְראַטְׁש ַא דֹרְמִנ איז יֹוזַא ,טְנאָזעֶג טְרעוֶו רעֶּביִרעַד ,טאָנ ראַפ רעֶנעֶו רעֶקְראַטְׁש
 דְנּוא ,לָּבִּב ןעֶזעוֶועֶג זיִא ְךייֵרְניִנעֶק ןייַז ןּופ ּבייַהְנָא רעֶד דְנּוא 10 :םאָג ראַפ רעֶנעֶי
 זיִא דְנאַל ןעֶניִּבִלעֶזְמעֶד ןּופ 11 :רָעְנַׁש דְנאַל םעֶד ןיִא ,הֵנָלַכ דְנּוא ,רַּכַא דְנּוא ;ְךֶרַא
 רֶנּוא ריִע תֹבהְר דִנּוא הֵוְניֵנ טֶעיֹוּבעֶנ טאָה רֶע רָנּוא ,ןעֶנְנאַנעֶגְסיֹורַא רּוׁשַא
 איֵד ויִא םאָד תַלָּב ןעֶׁשיִוְצ דִנּוא הֵוְניִנ ןעֶׁשיִװְצ ןֶסָר דְנּוא 12 :הֵלַּב
 ,םיִמָנֲע איִד דְנּוא םיִדּול איִד ןעֶנּואְועֶנ טאָה םִיַרְצִמ דְנּוא 13 :טאָטְׁש עֶסיֹורְג

 ךנּוא



 תישארב

 :םיִחָּתְפַנ איִד דְנּוא ,םיִבָהְל איִד דְנּוא
 ,םיִחָלְסַּכ איִד דְנּוא ,םיִסָרְתַּפ איִד דְנּוא 4
 איֵד ןעֶמּוקעֶנְסיֹורַא ןעֶנעֶז טְראָד ןּופ
 דנּוא 18 :םיִרֹּתִפַּכ איִד דְנּוא םיִּתְׁשִלְּפ

 -טְׁשְרֶע ןייז ןֹודיִצ ןעֶריֹוּבעֶג טאָה ןֵעַנְּכ
 דְנּוא 16 :תַח דְנּוא ,(רֹוכְּבנ ןעֶנעֶריֹוּבעֶג
 דְנּוא 17 :יׁשָבְרִנ דְנּוא ,ירמָא דְנּוא ,יִסּובְי
 ,יָדָוְרַא דְנּוא 18 :יִניֵס דְנּוא ,יקְרַע דְנּוא ,יזִח
 ָךאָנְרעֶד דְנּוא ;יִתָמַח דְנּוא ,יִרָמְצ דְנּוא
 ןּופ (תֹוחָּפְׁשִמ) רעֶטְכעֶלְׁשעֶג איִד ןעֶנעֶז
 דְנּוא 19 :ןעֶראַועֶג טייֵרְּפְשְרעֶפ ןַעַנְּב

 ןּופ ןעֶזעוֶועֶג זיִא יִנֲעַנְּכ ןּופ ץעֶנעֶרְג איִר
 זיִּב ,רָרְנ ןייֵק טְסְמּוק אּוד ּואוְו ןֹודיִצ

 דְנּוא םֹדְס ןייק טְסְמּוק אּוד ּואוְו ,הָזַע
 זיִּב ,םִיֹובְצ דְנּוא הָמְדַא דְנּוא .הָרֹמֲע
 ןּופ רעֶדְניִק איִד ןעֶנעֶז עֶדיִד 90 :עַׁשָל

 עֶרייֵז ְּךאָנ ,רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶרייֵז ָּךאָנ םָח
 עֶרייֵז ןיִא ,רעֶדְנעֶל עֶרייֵז ןיִא ,ןעֶכאַרְּפְׁש
 ּוצ ְךיֹוא ,םֵׁש ּוצ דְנּוא 21 :רעֶקְלעֶפ

 חנ אי י
 ג םּולְלְסַכיתֶאְו םיסרְתַפיתאו :םיִתתְַנתֶאָ מלאה

 וט ןַַנְכּו ם :םיִרֹתפַּכיִתֶאְ םיְִׁשִלְּ םָׁשֹמ ּוִאְצִי רֶׁשֲא
 15 ירמֲאָה-תֶאְ ֵּובְוהדתֶאְו :תַחיתֶאְווָרֹכּב ןָדיִצ-תֶא רֵקִי
 17 -תֶאְו גינִטַהיתֲאָו יִקְרַעק-תֶאְ ְָה"תֶאְו ּיִׁשָנְרִַ תֵאְו
 תֹהְּפׁשִמ ּוצֹפָנ רַחאְו יִתְמֲחַה-תֶאְו יִרְמְצַה"תֶאָויִדְורַאָה
 9 הועידט הָרָרְנ הָכָאְּב ןדיִצמ ינעַנְּכַה ליִבג יהיו :יִנעְַּכִה
 כ הָלֵא :עַשליױַע םִיבִּו הָמְדַאְו הָרֹמעַו הָמרְס הָכָאְּב
 ם = ּוםָהִיְנְּב םָתֹצְרַאְּב םֶתִֹׂשְלִל םֶתְֹּפְׁשִמְל םֶהייִגְ
 : :לוִרָּנַה תַּפָי יִהָא .רֶבֵעיְּבילָּפ יִבֲא אוָה"ַּ דָלָי םֶׁשלּו
 3 םֶרָא יֵנְבּו :םִרָאו דֹולְו דֵׁשְכּפְרַאְו רָֹשְֵו םֶליֵע םֵׁש נב
 = יו לׁשְו זלש-תֶא רֵלָי הֵשְכְַּרַאְו :ׁשמְו רָתָנְ ליחו ץיִע
 ;כנָלַפ רַסֶאָה םֵׁש םִִנָב ינְׁש דַלי רֶמְֵלּו ;ָבעתֶא .רָלָי
 2 =תֶא רַלָי טְקָיו :ןֶטקָי ויָחָא םֵׁשְו ץֶרֶאָהְי הָנלְפִנ למָיב יִּ
 צז םֶהחֲה יא: הריתְֶו תֶוָמְרַצֲה-תֶאְו ףֶלָשתֶאְו הָרֹומְלַא
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 58 "תָאְו לֵאָמיִבָא-תֶאְו לֶבּוע"תֶאְו !הָלְקדתֶאְו לְואיתַאָו
 99 ינְּב הֶּלֵא-לָּכ םֶבֹויתִאְו הָליֹוֲה-תַאְו רפואיתְֶו :אֵבְׁש
 ל :םֶרָּקַה רַה הָרָּפִמ הָכָאְּב אָשּמִמ םֶבָׁשּמ יִתַנ :ןֶמְקִי
 51 ;םֶהיל םָתֹצִרַאְּב .םָתשְלִל םֶתֹּפְׁשִמְל טְׁשיינְב הלא
 99 וֶדְרִפַ הֶלֵאְמּו םהָיְּב 'םֶתֹרְלּוְתִל ַָניינְּב תֶחּפׁשִמ הֶלֵא
 8 ;לובּמַה רֶהַא ץֶרָאָּבםִינַה

 אי אי
 גאמְעטְנִּב יִהֹיַו :םיִדָחֶא םיִרָבַדּו תָקֶא הָּפְׂש ץֶרָאָה-לֶכ יִקָ
 6 ץרְמאּו :םׁש ּובׁשֹו רעש ץֶרֶאְּב העקב וָאְצִמַו םֶדָקִמ
 הָּכרׂשְל הָּפְרִׂשַנְו  םִִלַבְל הָנְּבְלִ הבה ּוהָעַר-לֶא שיא
 ;רֶמְחַל םָהָל הָיָה יֶּמִחַקְ ןְבל הִָבְּלה םָתָל יְַּו
 4 םִיַמָׁשַּבי וׁשאְֹ .טנמּו ריִפ ונּליהְנִבִנ- | הָבָה ּורְמאָּיַ

 ה הָוהְי ריב :ץֶרָאָה-לָּכ יְפ"לע ץיפְנְרִּפ םׁש ּונָקיהׂשִנו

 ,(רעֶדְניִקנועֶראועֶג ןעֶריֹוּבעֶג ןעֶנעֶז םֶהיֵא
 רעֶדְניִק עֶלַא ןּופ רעֶטאָפ רעֶד זיִא רֶע
 רעֶד תֶפָי ןּופ רעֶדּורְּב רעֶד ,רָבֵע ןּופ
 םִׁש ןּופ רעֶדְניִק איִד 22 :רעֶמיֹורְנ

 רעֶדְניִק איד דנוא 28 :םָרַא דְנּוא דול דְנּוא ,רֵׁשְכַּפְרַא ,רּוׁשַא דְנּוא ,םֶליֵע ןעֶנעֶז

 ןעֶריֹוּבעֶג טאָה דֵׁשְכַּפְרַא דנוא 24 :ׁשֵמ דְנּוא ,רָתָנ דְנּוא ,לזח דְנּוא ,ץּוע ,םָרַא ןּופ
 ןעֶראוָועֶג ןעֶריֹוּבעֶג ןעֶנעֶז רֶבֵע ּוצ דְנּוא 25 :רֶבֵע ןעֶריֹוּבעֶנ טאָה חַלְׁש דְנּוא חַּלֶׁש
 איד זיִא געט עֶנייֵז ןיִא ןיִראָו ,גָלֶּפ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םעֶנייֵא ןופ ןעֶמאָנ רעֶד ,ןְהיִז אייוֵוְצ
 :ןָמִקָי ןעֶועוֶועֶג ויִא רעֶדּורְּב ןייַז ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא ןעֶראוָועֶג טְלייֵטּוצ דֶרֶע
 דְנּוא 27 :חַרָו דְנּוא ,תֶוָמְרַצֲח דְנּוא ,ףֶלֶׁש דְנּוא ,רָדֹומְלַא ןעֶריֹוּבעֶג טאָה ןֶּטִקָו דְנּוא 6
 דנּוא 29 :אָבְׁש דְנּוא לֵאְמיִבֲא דְנּוא ,לֶבֹוע דְנּוא 28 :הָלְקַד דְנּוא ,לָזּוא דְנּוא םֶרֹורֲה
 עֶרייֵז דְנּוא 30 :ןֶמִקָו ןּופ רעֶדְניִק איד ןעֶנעֶז עֶזיִד עֶלַא ,בָבֹוי דְנּוא ,הָליִוַח דְנּוא ,ריִפֹוא
 -חָרְזִמ ןּופ :ְראַּב רעֶד .הָרָּפְמ ןייק טְסְמּוק אּוד ּואְו אָּׂשַמ ןּופ ןעֶזעוֶועֶג זיִא גְנּוניֹואוְו
 ןעֶכאַרְּפְׁש עֶרייֵז ָךאָנ ,רעֶטְבעֶלְׁשעֶג עֶדייֵז ָּךאָנ םֵׁש ןּופ רעֶדְניִק איד ןעֶנעֶד עֶזיִד 81 :טייֵז
 איִד ןּופ רעֶטְכעֶלְׁשעֶג איד ןעֶנעֶז עֶזיִר 82 :רעֶקְלעֶפ עֶרייֵז ןיִא ,רעֶדְנעֶל עֶרייֵז ןיִא
 -לעֶפ איִד ןעֶנעֶז עֶדיִד ןּופ דְנּוא .רעֶקְלעֶמ עֶרייֵז ןיִא טְרּוּבעֶג עֶרייֵז ָּךאָנ ,ַחֹנ ןּופ ןְהיֵז
 :לּוּבַמ םעֶד ָּךאָנ דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶראָועֶג טְלייֵטרעֶצ רעֶק

 אי לעטיפאק
 -ךעוֶו אייֵלְרעֶנייִא ןּופ דְנּוא ְךאַרְּפְׁש עֶנייֵא ןופ ןעֶזעוֶועֶג זיִא דֶרֶע עֶצְנאַג איִד דְנּוא 1
 ֹוזַא ,טייַז-חָרְזִמ ןּופ ןעֶיֹוצעֶגקעוֶוַא ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע רְנּוא 2 :רעֶט
 טְראָד ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רָעְנִׁש דְנאַל םעֶד ןיִא לְהאָט א ןעֶנְּופעֶב אייֵז ןעֶּבאָה
 ןעֶבאַמ ריִמאָל ,טָא ןעֶרעֶדְנַא םּוצ רעֶנייֵא טְגאָועֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 3 :טְצעֶזעֶּב
 ּוצ אייֵז ּוצ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז לעֶגיִצ איִד דִנּוא ,ןעֶנעֶרְּבְכרּוד טּוג אייֵז דְנּוא ,לעֶנּיִצ
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 4 :ןעֶּבעֶלְק ּוצ ןעֶועוֶועֶג אייֵז ּוצ זיִא םֶהעֶל רעֶד דְנּוא ןייֵטְׁש
 לאָז ץיִּמְׁש ןייֵז דְנּוא ,םערוט ַא דְנּוא טאָטְׁש ַא םִנּוא ּוצ ןֶעיֹוּב ריִמאָל טְמּוק .טְגאָזעֶג

 ריִמ ןעֶלעוֶו רעֶמאָט ןעֶמאָנ ַא ןעֶכאַמ םִנּוא ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ןיִא ןייֵז
 טְרעֶריִנעֶגְּפאָרַא טאָה טאָג דְנּוא 8 :רֶרֶע רעֶצְנאַג רעֶד ףיֹוא ןעֶרעוֶו טייֵרְּפְׁשּוצ

 ּוצ =



 הישארב

 :םָרָאָה יב ונָּב רֶׁשֲא לֵּדְִּמַה"תֶאְ ריִעה--תֶא תֶאְרֹל
 םלִחַה הָח םֶלְִל זיַחַא הָּפָׂשְו לֶחֶא םע ןֵה הֹוהְ רֶמאַֹו 6

 ;תרָֹשֲעַל ימי רֶׁשֲא לָּכ םֶהֵמ רַצְב-אָל הֶּתַת תישמל
 ׁשיִא ּועְמְׁשִי אי רֶׁשֲא םָתָּפְש םָׁש הָלִבִנ הדרג הָבָה 1
 ץֶרָאָה-לְכ ינפ-לַפ םָׁשִמ םֶתֹא הָוהְ ץפו :והְעַר תַּפׂש 5
 םֶׁשייֵּב לֶבְּב הָמָׁש אר ביל :ריִפָה נבל ּולדחַה 5

 ינְלַע הָוהְי םֶציִּפַה םָׁשִמּו ץֶרָאָה-לֶּכ תַּמֶׂש הָוהְי לֵלָּב
 2) ;ץֶרָאָה-לְּכ

 דֶׁשְכּפרַא-תַא רָלֹזַו הָנָׁש תַאְמְַּב םֵׁש םֵׁש תֹדֶלֹוּת הָּלֲא י
 דָשְכַפרַא-תֶא ודילוה רָחַא םׁשייחו :ליּכַּמַה רַחַאְיַתְנְׁש 1

 רׁשְכַּפראְו  ס ,:תֹנָּו םיִנְּ דלימ הָנָׁש תֹואמ ׁשֶמַה
 כפר יו :תלָש-תֶא דלו הָנָׁש םיִׁשלׁשּו ׁשֶמָח יה 3

 חַנ אי 20

 םערּוט םעֶד דְנּוא טאָטְׁש איִד ןעֶהעֶז ּוצ

 -עֶב ןעֶּבאָה רעֶדְניִקיִדעֶׁשְנעֶמ איִד סאו
 ןּונ ,טְגאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 6 :טְעיֹוּב

 ןעֶּבאָה עֶלַא דֶנּוא ,קְלאָפ ןייֵא זיִא םִע
 אייֵז ןעֶּבאָה םעֶזיִד דְנּוא ;ָךאַרְּפְׁש עֶנייֵא
 ןעֶלעוֶו טְציֵא דְנּוא ,ןּוהְמ ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא

 םאָו ןעֶרעוֶו ןעֶטְלאַהעֶג קירּוצ טיִנ אייֵז

 ריִמאָל טְמּוק 7 :ןּוהְמ ּוצ ןעֶקְנעֶד אייֵז

 ןעֶטְראָד ןעֶלעוֶו ריֵּמ דְנּוא ,ןעֶרעֶדיִנְּפאָרַא
 הָנְׁש תֹואמ עֵּבִרַאְו םיִנָׁש שלש זדלָׁשתִא ודילית יִרֲחַא

 רו הָנָׁש םישלש יִח חַלָׁשְו ס :תֹונָבּו םיִנָּב .דֶלי 4
 םיִנָׁש ׁשֶלָׁש רֶבָע-תֶא וְיִליה י יֵרֲחַא תלוי ;רָבע-תֶא ו
 ייתַו סס :תֹנָבּו םיִנָּב יי הָנָׁש תֹוָאמ עָּבְרַאָו 6
 רָבֵע יח ;נלּפ-תֶא לו הָנָׁש .םיִׁשלִׁשּ עֶּבְרַא רָבֵּפ וז

 הָנָׁש תוָאמ עָּבְרַאְו הָנָׁש םיִׁשֹלְׁש גלָּפיתֶא דיל ירֲחַא
 רֶליַ הָנְׁש םיִשלׁש גֶלפייחַַ ם :תֹטֶבּו םיִנָּב דֶלי 18
 טביִנָׁש עֵׁשֵּת ּועָר-תֶא והיה יֵרֲחַא נָלְפייִחְה :וִעְרדתֶא 5

 םִיּתְׁש ּוצְר יִחַָו ס מב ִנָּב דֵלו הָנָׁש םָתאָמּו 2
 ודילוה יִרֲחַא ּועְר ּזחָיַו :נּורְׂשיתֶא רָלַֹו הָנָׁש םיִשלְׁשּ 21

 :תֹונָבּו םִיָנָּב דָכ הָנָׁש םִיַתאָמּו םִִנָׁש עַבֶׁש .נּורְׂש-תֶא
 תֹרָׂש יִחָיַו :רוהָנ-תֶא  דָלָו ה הָנָׁש םישלש גרְׂש יִחָה ס
 ;?ֹונָבּו םִינְב רלימ הָנָׁשםִיַתאָמ ריִחָנּתֶא דיל יִרֲחַא

 יה ;חרָעדיתֶא ליה הָנָׁש םיִרְׂשֶעְו עַׁשֵּת רֹותָנ יה סָנ

 תאְמּו הָָׁש הָרְׂשֶעיעַׁשְּה חל" תֶא ודילוה .רֲהָא דוחָג

 לאָז רעֶנייֵא זַא ;ְּךאַרְּפְׁש עֶרייֵז ןעֶׁשיִמּוצ

 ןייַז ןּופ ְּךאַרְּפְש איִדְו ןייֵטְׁשְרעֶפ טיִנ
 -ְךעֶפ אייֵז טאָה טאָג דְנּוא 8 :דְנייַרְפ

 רעֶצְנאַג רעֶד ףיֹוא ןעֶטְראָד ןּופ טייֵרָּפְש

 ּוצ טְרעֶהעֶגְפיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רֶרֶע

 ןעֶמ טאָה םּורְד 9 :טאָטְׁש איִד ןֶעיֹוּב

 ןיִראָו ,לֶבָּב ןעֶמאָנ רֶהיֵא ןעֶפּורעֶג
 ָךאַרְּפְׁש איִד טְׁשיִמּוצ טאָג טאָה טְראָד

 ןעֶטְראָד ןּופ דְנּוא ,דֶרֶע ןעֶצְנאַה רעֶד ןּופ
 רעֶד ףיֹוא טייֵרְּפְׁשְרעֶּפ טאָג אייֵז טאָה

 :דֶרֶע רעֶצְנאַה

 דְנּוא ,רֶהאָי טְרעֶדְנּוה ןעֶועוֶועֶג טְלַא זיִא םֵׁש ,םֵׁש ןּופ תֹורֹוד איִד ןעֶנעֶז עֶזיִד 0

 םֵש דנּוא 11 :לּוּבַמ םעֶד ְךאָנ רֶהאָי אייֵוְצ ,רֵׁשְכַּפְרַא ןעֶריֹוּבעֶג טאָה רֶע
 דְנּוא ,רֶהאָי טְרעֶדְנּוד ףְניִפ דֵׁשְכַּפְרַא ןעֶריֹוּבעֶנ טאָה רֶע זַא םעֶדְכאָנ טְּבעֶלעֶג טאָה
 ףֶניִפ טְּבעֶלעֶג טאָה דֵׁשְכַּפְרַא דנוא 12 :רעֶטְכעֶט דִנּוא ןְהיִז ןעֶריֹוּבעֶג טאָה רֶע
 טְּבעֶלעֶג טאָה דֵׁשְּכַּמְרַא דְנּוא 13 :חַלָׁש ןעֶריֹוּבעֶג טאַה רֶע דְנּוא ,רֶהאָו גיִסייֵרְד דְנּוא
 רֶע דנּוא ,רֶהאָי אייֵרְד דְנּוא טְרעֶדְנּוה רֶעיִפ ,חַלֵׁש ןעֶריֹוּבעֶג טאָה רֶע זַא םעֶדְכאָנ
 רְהאָי גיִסייַרְד טְּבעֶלעֶנ טאָה חַלֶׁש דְנּוא 14 :רעֶטְכעֶט דְנּוא ןְהיִז ןעֶריֹוּבעֶג טאָה
 טאָה רֶע זַא םעֶדְּכאָנ טְּבעֶלעֶג טאָה חַלְׁש דְנּוא 18 :רֶבֵע ןעֶריֹוּבעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 דנּוא ןְהיֵז ןעֶריֹוּבעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,רֶהאָי אייֵרְד דְנּוא טְרעֶדְנּוה רֶעיִּפ ,רָבֵע ןעֶריֹוּבעֶג
 טאָה רֶע דֹנּוא ,רֶהאָי גיִסייֵרְד דְנּוא רֶעיִפ טְּבעֶלעֶג טאָה רָבֵע דְנּוא 16 :רעֶטְכעֶט
 בָלֵּפ ןעֶריֹוּבעֶג טאָה רֶע זַא םעֶדְכאָנ טְּבעֶלעֶג טאָה רָבֵע דְנּוא 17 :גָלֵּפ ןעֶריֹוּבעֶג
 ;רעֶטְכעֶט דְנּוא ןֶהיֵז ןעֶריֹוּבעֶג טאָה רֶע דִנּוא ,רֶהאָו גיִסייֵרְד דְנּוא טְרעֶדְנּוה רֶעיִּפ
 דְנּוא 19 :ּועָּר ןעֶריֹוּבעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,רֶהאָו גיִסייֵרְד טְּבעֶלעֶג טאָה גָלֶּפ דְנּוא 8
 ןייַנ דנּוא טְרעֶדְנּוה אייוַוְצ ,ּועָר ןעֶריּוּבעֶג טאָה רֶע זַא םעֶדְכאָנ טְּבעֶלעֶג טאָה גַלַּפ
 טְּבעֶלעֶב טאָה ּועְָר דְנּוא 20 :רעֶטְּכעֶט דְנּוא ןְהיֵז ןעֶריֹוּבעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,רְהאָו
 טאָה ּועָר דְנּוא 21 ::ּורְׂש ןעֶריֹוּבעֶג טאָה רֶע דִנּוא ,רֶהאָי גיִסייֵרְד דְנּוא אייוַוְצ
 ,רְהאָי ןעֶּביִז דְנּוא טְרעֶדְנּוה אייוַוְצ ,גּורְׂש ןעֶריֹוּבעֶנ טאָה רֶע זַא םעֶדְכאָנ טְּבעֶלעֶג
 גיִסייֵרְד טְּבעֶלעֶג טאָה גּורְׂש דְנּוא 22 :רעֶטְכעֶמ דֵנּוא ןְהיֵז ןעֶריֹוּבעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 טאָה רֶע זַא םעֶדְכאָנ טּבעֶלעֶג טאָה גּורְׂש דְנּוא 28 :רֹוחָנ ןעֶריֹוּבעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,רֶהאָו
 :רעֶמְכעֶּמ רֶנּוא ןְהיִז ןעֶריֹוּבעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,רֶהאָי טְרעֶדְנּוה אייווְצ ,רֹוחָנ ןעֶריֹוּבעֶב
 :חַרָּת ןעֶריֹוּבעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,רֶהאָי גיִצְנאַַוְצ דְנּוא ןייֵנ טְּבעֶלעֶג טאָה רֹוחָנ דְנּוא 4
 ןעֶצְנייַנ דְנּוא טְרעֶדְנּוה חַרְּת ןעֶריֹוּבעֶג טאָה רֶע זַא םעֶדְכאָנ טְּבעֶלעֶג טאָה רֹוחָנ דְנּוא 8

 רהאי



 אי תישארב
 רְנּוא ןְהיִז ןעֶריֹוּבעֶנ טאָה רֶע דְנּוא ,רֶהאָי
 טְּבעֶלעֶג טאָה חַרֶּת דְנּוא 96 :רעֶטְכעֶמ
 ןעֶריֹוּבעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,רֶהאָי גיִצעֶּביִז
 עֶזיִד דְנּוא 27 :ןֶרָה דְנּוא רֹוחָנ ,םֶָרְבַא

 טאָה חַרֶּת ,חַרָּת ןּופ תֹורֹוד איִד ןעֶנעֶז
 דְנּוא ,ןֶרָה דְנּוא רֹוחָנ ,םֶרְבַא ןעֶריֹוּבעֶנ
 ןֶרָה דְנּוא 28 :טול ןעֶריֹוּבעֶג טאָה ןֶרָה

 טְכיִזעֶגְנָא םעֶד ראַפ ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא
 דְנאַל םעֶד ןיִא ,רעֶטאָּפ ןייַז חַרֶּת ןּופ
 :םיִדְׂשַּכ רּוא ןיִא .טְרּוּבעֶג עֶנייַז ןּופ

 ְךיִז ןעֶּבאָה רֹוחְנ דְנּוא םֶרְבַא דְנּוא 9
 םיםָרְבַא ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד ,רעֶּבייוו ןעֶמּונעֶג
 ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא ,יִרְׂש ןעֶזעוֶועֶג זיִא ּבייוװ
 הָּכְלִמ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ּבייוֵו ם'רֹוחָנ ןּופ
 ןּופ רעֶטאָפ רעֶד ,ןָרָה ןּופ רעֶטְכאָמ איִד
 :הָּכְסִי ןופ רעֶטאָפ רעֶד רֶנּוא הָּכְלִמ
 ראַּבטְכּורְפְנּוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא יֵרָׂש דְנּוא0
 :טאַהעֶג דְניִק ןייק טאָה איִז ,(הָרָקַענ
 ןייַז םָרְבַא ןעֶמּונעֶג טאָה חַרֶּת דְנּוא 81
 ןייַז ןֶרָה ןּופ ןְהּוז םעֶד טֹול דְנּוא ןְהּוז
 סאָד רּונְש עֶנייֵז יֵרָׂש דְנּוא ןְהּוז םיןְהּוז

 1 2 ךל נד דר

 יא הָנָׁש עְבִׁש הָרָתיִהְיַו ס' !תֹנְבּו םִיּב דֶלּוַו הָנָׁש
 לוּת הָּלַאְו :ןֶבָד-תֶאָו רֹוחְנ-תֶא םֶרָבַא-תִא בלי
 דיִלֹוה ןֶר ָהְ הי תֶאְו רֹחְנ-תֶא םֶרְבַא-תֶא דיֵלֹוה חַרֵּת
 ךלומ ץֶרֶאַּב ויָבָא חַרָּת ינפילע ןֶרָה תֶמַו :טול"תֶא
 עו תָׁשֲא םֵׁש םיִׁשְנ םֶהָל רֹוהָנְוֶרְבַא חַי :םיִדׂשַּכ ראְּב
 הָּבְלִמְְבֲא ןָרָה-תַּב הָּכְלִמ רּותָנדת שא םֵׁשו יֵרְׂש םֶרְבַא
 ;ל חַרָּת חַכ :רֵלְו הָל ןיא הָרְקִע יִרְׂשיִהְּתַו :הָּכְִי יאָ
 וְַּכ יִבָׂש תֶאז ֹונְּברַּב רָב טול"תֶאונְּב םֶרְבַא-תֶא
 הָצְרַא הֶכָלָל םידְׂשַּכ רוָאְמ םֶתָא ּואְצָו נְּב םֶרְּבַא תֶׁשֶא
 ׁשֶמֶח חַרְתיימְיווְהִיַו :םָׁש ּובְׁשִיו ןְרָחַ ּואְבַּ ןַעַנְ
 :ןֶרחֶּב חַרֵּת תֶמָיַו הָָׁש םִיַתאָמּו םִִנָׁש

 בי

 בי פ פ
 א תיֵּבִמּדֶּתַרַליִמִמוּדְצרַאכ ָךליִּדַ םֶרָבַא-לֶא הָוהְי רֶמאּו
 ג ףֶכְרָבַאַו לוד יגְל ֶׂשֶעְַו :ָךָאְרַא רֶׁשֲא ץֶרָאָה-לֶאד ְךיִבָא
 3 יףכקמ ךִכרְבְמ הָכְרְבֲאַו הר הָיְהו ֵּמְׁש הָלָּדִנֲאַ
 שאַּכ םֶרְבַאדֵו :הָמָדֲאָה תֶהְּפְׁשִמלְּפִ כך יָּכרְבִנְו רֶאָא
 םיִנָׁש ש ׁשֵמָהיְֵּב םְֶבְַ טקי יי ךלמ הָוהְי וְלַא חבד
 ה וּתְׁשֶא יֵרְׂש-תֶא םֶרְבַא חֵקיו :ןֶרָחְמ וְתאֵצָּב הָנָׁש םיִעְבִׁשְו
 -תֶאְו ּוׁשָּכָר רֶׁשֲא ; שטר לָּכיתֶאְו ויהָא-ְןִּב טול" תֶאְו
 ואְבַָו ןַעַנְּכ הָצְרא םָכָלְל וצוציו ןְרָחְב וׂשָע-רֶׁשֲא ׁשֵפּנַד
 8 רַע םֶכָׁש | מ דע ץֶרֶאְּב םֶרָבַא רַב :ןעֶנְּכ הָצְרַא
 ? םֶרֶבַא-לָא הָוהְי אָ ;ץֶרָאְּב זָא ַנעַנְּכַהְו הָרֹומ לֶא

 ע7 חרת ת

 אייז דְנּוא ,ןְהּוז ןייַז םֶרְבַא ןּופ ּבייוו
 ןּופ םֶהיֵא טיִמ ןעֶנְנאַגעֶגטיֹורַא ןעֶנעֶז
 ןַעַנְּב רְנאַל םעֶד ּוצ ןייֵג ּוצ ,םיִדְׂשַּכ רּוא

 הָתיל הב םָׁש ֵביו תאָּזִ ץֶרֶאֶה-תֶא ןּתֶא ערול רֶמאֹו
 5 םיו לֵא-תיִבַל םֶדָּקִמ הֶרָהָה םָּׁשִמ קְֵּּיַנ :ויָלֵא הָאְרּגַה
 הָוהְי לו ֵַּבְמ םֵׁשרְב םֶדָּפִמ יִָהְו םִימ לָא-תיִב הָלָהֶא

 9 ם !הָּבנְגַה ַעֹוָסְנו ךוֶלָה םֶרְבָא עַּמִיַו הָוהְי םֵׁשְּב אָרְקִיַנ דְנּוא ,ןָרָח זיִּב ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא

 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז חַרָּת ןופ געֶט איִד דּוא 82 :םֶצעֶזעֶּב טְראָד ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז

 :ןָרָה ןיִא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא חַרְּת דְנּוא ,רְהאָי םעֶניִפ דְנּוא טְרעֶדְנּוה אייוַוְצ

 בי לעמיפאק

 ךל ךֹל

 ןייֵד ןּופ דְנּוא דְנאַל ןייַד ןּופ קעוֶוַא ריִד אייֵנ ,םֶרְבַא ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 1
 :ןעֶדייֵז ריִד לעוֶו ְּךיִא סאָו דְנאַל םעֶד ּוצ ,זיֹוה םֶרעֶטאָפ ןייֵד ןּופ דְנּוא ,טְרּוּבעֶג
 דנּוא ,ןעֶׁשְנעֶּב ְּךיִד לעוֶו ְךיִא רֶנּוא ,קְלאָפ סיֹורְג ַא ּוצ ןעֶכאַמ ְּךיִד לעֶו ְּךיִא דְנּוא 2
 ְךיִא דְנּוא 8 :הָכָרְּב ַא ןייז טְסְלאָז אּוד דְנּוא ןעֶמאָנ ןייד ןעֶבאַמ םיֹורְג לעוֶו ָּךיִא
 ןעֶטְלעֶׁש ְךיִא לעוֶו ןעֶטְלעֶׁש ְךיִר םאָו איִד דנּוא ןעֶשְנעֶּב ךיד סאוָו איִד ןעֶׁשְנעֶּב לעוֶו
 םָרְבַא דנּוא 4 :ןעֶׁשְנעֶּב ריֵד ןיִא ְּךיִז ןעֶלעוֶו דֶרֶע רעֶד ןּופ רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶלַא דְנּוא
 טיִמ זיִא טֹול דָנּוא טעֶרעֶנ םֶהיֵא ּוצ טאָה טאָנ איװ יֹזַא ןעֶנְנאַנעֶג זיִא
 זיִא רֶע ןעֶו רֶהאָי גִיִצעֶּביִז דְנּוא ףְניִפ ןעֶזעוֶועֶג טְלַא זיִא םֶרְבַא דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶג םֶהיֵא
 ןייַז טול דָנּוא ,ּבייַו ןייז יֵרְׂש ןעֶמּונעֶג טאָה םֶָרְבַא דְנּוא 8 :ןֶרָח ןופ ןעֶגְנאַגעֶגסיֹורַא
 איד דנּוא ,ןעֶניוִועֶג ןעֶּבאָה אייֵז סאו ןעֶנעֶמְראַפ ץְנאַג רֶעייֵז דֶנּוא .ןְהּוז ם'רעֶדּורְּב
 ןייֵג ּוצ ןעֶגְנאַגעֶגסיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵד דְנּוא ,ןֶרָח ןיִא ןעֶּבְראָוְרֶע ןעֶּבאָה אייֵז םאוָו ןעֶלעֶז
 זיִא םָרְּבַא דְנּוא 6 :ןַעַנְּב דְנאַל םיִא ןעֶמּוקעֶבְנָא ןעֶנעֶז אייֵז דֶנּוא ,ןַעַנַּב דְנאַל םוצ
 הָרֹומ ןּופ ןיֹולְּפ םעֶד ּוצ ויִּב ,םֶכְׁש טְרָא םעֶד ּוצ זיִּב דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶראָפעֶנְכְרּוד
 ְךִד טאָה טאָנ דנּוא 7 :דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶועוֶועֶג לאָמְסְנעֶר זיִא יִנֲעַנְּב רעֶד דְנּוא
 דְנאַל םעֶזיִר ןעֶּבעֶג ָּךיִא לעוֶו ןעֶמאָז ןייֵד ּוצ ;טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא ,םֶרְבַא ּוצ ןעֶזיוִועֶּב
 :ןעֶזיוִועֶּב םֶהיֵא ּוצ ְּךיִז טאָה סאָו טאָג ּוצ ַחֵּבְוִמ ַא טֶעיֹוּבעֶג טְראָד טאָה רֶע דִנּוא
 ּוצ טייַז-חֶרְזִמ רעֶד ןּופ גְראַּב םעֶד ּוצ ןעֶטְראָד ןּופ ןעֶניֹוצעֶגקעוֶוַא טאָה רֶע דְנּוא 8
 רעֶר ןּופ ןעֶועוֶועֶנ זיִא לֵא-חיִּב ,טְלעֶצעֶג ןייַז טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא טאָה רֶע דְנּוא ,לָא-תיֵּב
 ּוצ ַחֵּבְוִמ ַא טֶעיֹוּבעֶנ טְראָד טאָה רֶע דְנּוא ,טייֵז-חֶרְזֶמ רעֶד ןּופ יֵע דְנּוא טייֵז-בֶרֵעַמ
 רעֶטייוַו טאָה םֶרְבַא דְנּוא 9 :טאָג ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶּפּורעֶגְנָא טאָה רֶע דְנּוא ,טאָג
 :טייַז-םֹורָד ןייק ןעֶגְנאַגעֶג זיִא דְנּוא ,ןעֶניֹוצעֶג

 רנוא
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 רֶבְכייְּכ םָש רַמָל המָיַרְצִמ םָרְבַא דר ץרָאּב בַער יִהֵי י
 מא הָמיְדְצִמ אוָבָל ביהקח רֶׁשֲַּכיִהָי :ץֶרֶאְּב בָעְרָה וו

 ;ָּתִא הָאְרַמ"תַפְי הָׁשֲא יִּכ יִּתְעַדָו אָנהַנה ֹוּתְׁש יִבָׂש-לֶא
 ונְרִהְו תא וָּתְׁשִא ּוְרְמִאְו םיִרְצִּמַה .ְּךֶתֹא וָאריייִּכ הָיָהְו ענ

 יִליבַטִי ןעַמְל תֶא יִתָחֶא אניירמא  :ּחְ ְךֶתֹאְו יִתֹא
 הָמירְצִמ םָרָבַא אֹובּכ יִהָיַו : לֶלְַּביׁש יִשְפַנ הָתָיָהְוּךֵרּובְעְב 4
 יַאְריו :רָאְמ אוָה הָּפָייֵּכ הֶׁשִאָה-תֶא םיִרְצִּמַה לַאריו ומ

 הֶׁשאָה חֵת הָעַפ-לִא ּהָתֹא ולְלַהַר הֹעְרַּמ יִרְׂש ּהָתֹא
 ףקְביִדאְצ ליה הָרּובֲַּכ ביִטיִה םֶרֶבַאָלּו .:העְרַּפ תיֵּב וי
 ! הָוהְי עניו :םִִמנּו תֹנתֶאַו תֹהָפְׁשּו םיִרְבִַו םיִרֹמהְו וז

 תֶׁשֶא ִרָׂש רֵבָּד-לַע וָתיביִתֶאְו םיִלְֹג םיִענְנ הָצִרַפ-תֶא
 יִל ָתיֵׂשְצ תאחהמ ימיו םֶרְבַאְל הֹעְרַפ אָרְקיו :םֶרבָא

 יִתָלָא ָּתְרַמָא הָמָל :אוָה ְּךְֵׁשִא יִּכ ֹל רגל הָמָל 19
 ;ףלֶו חק ְּךתְׁשִא הנה הֶּתְֹו הָׁשֲאְל יִל ּהָתֹא חַּקֶאְו אה

 תֶאְו תשא וְתֹא הְלַׁשָּי םיִׁשָנָא הָעַּ ילָ וָציו כ
 ';וָלירׁשֲא-לְּכ
 עי ,
 וָמִע טֹולְו וָל-רַׁשֲא-לֶבו וְּתְׁשאְו אה םִירעּממ םֶרְבַא לַעיו :

 לו :בֶהָּו ףֶסֶּכַּב הֵָקַּמַּב רָאְמ דֵבָּכ םֶהְבֶאְו :הָּכְַ
 טבִׁש הָיל-רֶׁשֲא םוקָּמַהידֲע לָאתיִּבידַעְו םנעמ ממְל

 ֵַּבְִּמַה .םוקְמילָא עה יִבּז לֵא"תיֵב ןיֵּב הָלְּתַּב הלָהֲא 4
 !הָוהְי םֵׁשְּב םֶרָבַא םָׁש אָרָקִיִנ ! הָנֹׁשאְִּב םָׁש הֶׂשָע-רֶׁשֲא

 :םיִלָהֶאְו רֶקָבּודאְצ הָיָה םָרְבַא-תֶא ְךֵלהַה טולְליִנְו ה
 בר טָׁשּוכר הָיָה וּדְחַי תַבָׁשְל ץרַאָה םֶתֹא אָׂשָעיאַל 8
 םֶרְבַאדהְנְקִמ יעֹד ןיִּב ביִריִהְיַו :וְדְחַי תֶב ;ל ּולְבאֹלְו ז
 :ץֶרָאָּב בֵׁשֹי זָא יֹהְּפַהְו יִנַנְּכִהְו שו גמ יִעֹר יב
 ןיִבּו ניו נב הָביִרְמ ֵקְת אָנ-לַא ט ולא םֶרבֲא לַמאַֹ
 ץֶרָאָה-לֶכ אֵלֲה :ּנְחָנֲא םי הַא םיִׁשָנֲאִּכ ער ןיֵבּו יִעֹר

 דְנּוא ,ןעֶנעוֶו טעֶרְהיֵא ןּופ ןּוהְּמעֶג םעֶטּוג רֶע
 דְנּוא ,טְכעֶנק רֶנּוא ,לעֶזייֵא דְנּוא ,רעֶדְניִר

 ךל ךל :י בי תישארב
 ןיִא רעֶגְנּוד ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 0

 -ָנאַנעֶגּפאָרַא זיִא םֶרְבַא דְנּוא ,דְנאַל םעֶד
 ןעֶניֹואְו ּוצ ןעֶטְראָד םִיַרְצִמ ןייק ןעֶנ
 רעוֶוְש ןעֶועוֶועֶג זיִא רעֶנְנּוה רעֶד ןיִראוָו

 -עֶג ויִא םִע דְנּוא 11 :דְנאַל םעֶד ןיִא
 ןעֶמּוק ּוצ טְנְהעֶנעֶג טאָה רֶע ןעוֶו ןעֶזעוֶו
 וצ טְנאָזעֶג רֶע טאָה יֹוזַא ,םִיַרְצִמ ןייק
 אּוד זַא סייז ְּךיִא ,ןּונ העֶז ,ּבייוװ ןייֵז יֵרְׂש
 :טְלאַטְׁשעֶג םעֶנְהֶׁש ןּופ איֹורְּפ ַא טְסיִּב

 םיִרָצִמ איִד ןעֶו ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 2
 אייז ןעֶלעוֶו יֹוזַא ,ןעֶהעֶז ְּךיִד ןעֶלעוֶו
 אייֵז דָנּוא ,ּבייז ןייַז זיִא עֶזיִד ,ןעֶנאָז
 ְךִד דָנּוא ןעֶניֶגְרַה ְּךיִמ ןעֶלעֶו
 וגאָז 18 :ןעֶּבעֶל ןעֶזאָל אייֵז ןעֶלעוֶו
 ,רעֶטְסעוֶוֶש עֶנייֵמ טְסיִּב אּוד זַא ;ְךאָד

 טעֶנייֵד ןּופ ןייַז טּוג ריִמ לאָז םֶע יֵדְּכ
 ןעֶּבעֶל לאָז ְךיִא זַא דְנּוא ןעֶנעֶו
 דָנּוא 14 :ןעֶנעוֶו טעֶנייֵד ןּופ ןעֶּבייֵלְּב

 ןעֶמּוקעֶג זיִא םָרְבַא ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע
 םיִרָצִמ איִד ןעֶּבאָה יֹוזַא םִיַרְצִמ ןייק
 רֶהעֶז זיִא איִז סאָד איֹורְפ איִד ןעֶהעֶזעֶג
 ןופ ןעֶטְׁשְריִפ איִד דְנּוא 15 :ןְהעֶש

 אייֵז דָנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג איִז ןעֶּבאָה הֹעְרַּפ

 איד דְנּוא ,הֹעְרַּפ וצ טְּביֹולעֶג איִז ןעֶּבאָה
 םעֶד ןיִא ןעֶראוָועֶג ןעֶמּונעֶג זיִא איֹורַפ
 טאָה םָרְבַא ּוצ דְנּוא 16 :הערַּפ ןּופ זיֹוה
 דְנּוא ,ףאָש ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא ּוצ זיִא סֶע

 דְנּוא ,ןעֶניִלעֶזייֵא דְנּוא ,ןעֶדייֵמ טְסְניִד
 עֶסיֹורְג טיִמ דְניִזעֶגְזיֹוה ןייַז דְנּוא הֹעְרַּפ טְנאָלְּפעֶג טאָה טאָג דְנּוא 17 :לעֶמעֶק
 םָרְבא ןעֶפּורעֶג טאָה הֹעְרַּפ דְנּוא 18 :םֶרְבַא ןּופ ּבייוװ סאָד יֵרָׂש ןעֶנעוֶו ,ןעֶגאָלַּפ
 םאָו ראַפ ?ןּוהְמעֶנ ריִמ ּוצ טְסאָה אּוד סאו סאָד זיִא סאָו ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 ,טְנאָזעֶג אּוד טְסאָה םאָו ראַפ 19 ?ּבייו ןייֵד זיִא איִז זַא טְנאָזעֶג טיִנ ריִמ אּוד טְסאָה
 דְנּוא ,ּבייַו םֶלַא ריִמ ּוצ ןעֶמּונעֶג איִז ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ?רעֶטְסעוֶוְׁש עֶנייֵמ זיִא איִז
 ןופ ןעֶליֹּופעֶּב טאָה הֹעְרַּפ דְנּוא 20 :העָנ דְנּוא איִז םעֶנ ,ּבייוַו ןייַד זיִא איִז ,טְציִא
 םעֶלַא דְנּוא ּבייוַװ ןייֵז דְנּוא ,טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טייֵל ןעֶנעוֶו טעֶנייֵז
 :טאַהעֶג טאָה רֶע םאָו

 גי לעטיפאק
 םאָו םעֶלַא דְנּוא ,ּבייו ןייַז דְנּוא רֶע ,םִיַרְצִמ ןּופ ןעֶגְנאַגעֶנְפיֹורַא זיִא םָרְבַא דְנּוא 1
 ךייֵר רֶהעֶז זיִא םָרְבַא דְנּוא 2 :טייַז-םֹורָד ןייק ,םֶהיֵא טיִמ םֹול דְנּוא ,טאַהעֶג טאָה רֶע

 עֶנייֵז ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג זיִא רֶע דָנוא 8 :רְלאָב ןיִא דֶנּוא רעֶּבְליִז ןיִא .ְךיִפ ןיִא ,ןעֶזעוֶועֶג
 ןייַז טאָה רֶע ּואְו טֶרָא םעֶד ּוצ זיִּב ,לַא-תיֵּב ןייק זיִּב טייַז-םֹורָד רעֶד ןּופ ,ןעֶגְנּוהיִצ
 טְרֶא םעֶד ּוצ 4 :יַע ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא לֵא-תיֵּב ןעֶׁשיוִוְצ ,טאַהעֶנ ןעֶטְׁשְרֶע םּוצ טְלעֶצעֶג
 טאָה םָרְבַא דְנּוא ,טְכאַמעֶג ןעֶטְׁשֶרֶע םוצ טְראָד טאָה רֶע סאָו ַחַּבְוִמ םעֶד ןּופ
 -עֶנטיִמ זיִא סאָו ,טֹול ּוצ ְּךיֹוא דְנּוא 2 :טאָנ ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶפּורעֶגְנָא טְראָד
 םאָד דְנּוא 6 :ןעֶטְלעֶצעֶנ דְנּוא רעֶדְניִר דְנּוא ףאָׁש ןעֶזעוֶועֶג זיִא ,םָרְבַא טיִמ ןעֶנְנאַג
 ןיִראָה ,ןעֶניֹואוְו םעֶנייֵא ןיִא ןעֶלאָז אייֵז םאָד ןעֶנאָרְמְרעֶד טְנאַקעֶג טיִנ אייֵז טאָה דְנאַל
 םעֶנייֵא ןיִא טְנעֶקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא .םיֹורְנ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןעֶנעֶמְראַפ רֶעייֵז
 ןּופ ְּךיִפ םעֶד ןּופ רעֶכּוטְסאַּפ איד ןעֶׁשיוִוְצ גירְק ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 7 :ןעֶניֹואוְו
 רעֶד דְנּוא ,יִנֵעַנַּב רעֶד דְנּוא ,טֹול ןּופ ָּךיִפ םעֶד ןּופ רעֶכּוטְסאַּפ איִד ןעׁשיוִוְצ דֵנּוא ,םָרָבַא
 טול ּוצ טְגאָזעֶג טאָה םֶרְבַא דְנּוא 8 :דְנאַל םעֶד ןיִא טְניֹואוְועֶג לאָמְסְנעֶד טאָה יִזיִרּפ
 רעֶכּוטְסאַּפ עֶנייֵמ ןעֶׁשיִוְצ דְנּוא ,ריִד ןעֶׁשיוִוְצ דֶנּוא ריִמ ןעֶׁשיוִוְצ ןייַז גירק ןייק ,ְךאָד זאָל

 דְנאַל עֶצְנאַג םאָד טיִנ זיִא 9 :רעֶדיִרְּב ןעֶנעֶז ריִמ ןיִראָו ,רעֶכּוטְסאַּפ עֶנייִד ןעֶשיוִוְצ דְנּוא
 ראפ



 תישארב

 ,ריִמ ןּופ ןּונ ְּךיִד דייֵש ? ריִד ראַפ
 ו רעֶקְניִל רעֶד ןַא ןְהעֶג טְסעוֶו אּוד ןעוֶו
 רעֶטְכעֶר רעֶד ןַא ןְהעֶנ ְּךיִא לעוֶו ;טייֵז
 רעֶד ןַא ןְהעֶנ טְסעֶו אּוד ןעוֶו דְנּוא ,טייֵז
 ןַא ןְהעֶנ ָּךיִא לעֶז יֹוזַא ,טייַז רעֶטְכעֶר
 טאָה טול דְנּוא 10 :טייֵז רעֶקְניִל רעֶד
 רֶע דִנּוא ,ןעֶניֹוַא עֶנייֵז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא
 (זייֵרְקנ דְנעֶגעֶג עֶצְנאַג איִד ןעֶהעֶזעֶג טאָה
 ןעֶצְנאַג םיִא זיִא םִע םאָד ןֵדְרַי םעֶד ןּופ
 -ְךעֶפ טאָה טאָנ רעֶדייֵא ,טְרעֶסאַועֶּב
 איז יֹוזַא ,הָרֹמֲע דְנּוא םֹדְס ןעֶּבְראָד

 סאָד איו יֹוזַא ,טאָנ ןּופ ןעֶטְראָג רעֶד
 ןיק טְסְמּוק אּוד ּואְו ,םִיַרְצִמ דְנאַל
 -עֶנְסיֹוא ְּךיִז טאָה טול דְנּוא 11 :רַעֹצ
 ,ןֵרְרָי םעֶד ןּופ דנעֶגעֶג עֶצְנאַג איֵד טְלייוִו
 רעֶד ןּופ ןעֶניֹוצעֶנְקעוֶוַא טאָה טֹול דִנּוא

 יִּמֶא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טייֵז"חֶרְזִמ
 :ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ןּופ רעֶנייֵא דייֵׁשעֶג

 םעֶד ןיִא טְצעֶזעֶּב ְּךיִז טאָה םָרְּבַא 2
 טְצעֶזעֶּב ְּךיִז טאָה טול דְנּוא ,ןַעַנְּב דְנאַל
 רֶע דְנּוא ,זייַרְק םעֶד ןּופ טעֶטְׁש איִד ןיִא

5 

 אי

 ףל ךל די ני

 םַאְו הָנְמיִאְו לאַמְׂשַה סא יֵלְעִמ אָנ דֶרֶּפִה פל
 ר רַּכּכ-לָּכיתֶא אָ יו וָניֵע-תֶא טל הָליֶאְמְׂשַא
 הָרמַע-תֶאְו םֹדְסיִתֶא הָוהְי תַחַׁש ! ינְפִל הָקְׁשַמ הֶּלִכ יִ
 1 תֶא טול וָלירַחְבִּיַו :רַעְצ הָכֵאְּב ִיַרְצִמ ץֶראְּכ הָוהְיְרְנִּכ

 וֶָא לַעמ שי ּודְְפיַםֶדּקמ טול עשיו רככלְּכ
 וו לֵהָאו רֶּכּבַהיִרָעְּב בֵׁשָי טולו ןְַַכץְרַאּב .בֵׁשָי םֶרֶבֵא
 4 הָוהיו :דָאְמ הָודיל םיִאָּטחְו םיער םֹדְס ׁשְַאו !םֶרָסידֲע
 ךיניֵע אָנ אָׂש ּוּמִעַמ טולידְרִּפִה יִרֵחַא םֶרְבַא-לֶא רַמָא
 הָמְרָקְו הֶּבְִִו הָנְפָצ םָׁש הָּתַאירְׁשֲא םֹוקָּמַהְדִמ הֵארּו
 וט הָננְתֶא ָּךִל הָאר הָּתַאירְׁשֲא ץרָאָה-לֶכיתֶא יִכ  :הָּמָיו
 נא ! רֶׁשֲא ץֶרָאָה רַּפעּכ ָךערז-תֶא יִּתְמׂשְו :םֶלּועדדַע ךערלּ
 :הָנֶּמִי ּףעְז םַּג ץֶרֶאָה רַפֲע-תֶא תונְמל ׁשיִא לֵכּוידמִא
 נז :הָנְנְֶא ְּךֶל יִּכ ּהָּבְְרַלּו הָכְרֶאָל ץֶרֶאָב ְךַרְתִה םוק *

 נ5 ןֹוָרְבָהְּב רֶׁשֲא אְרְמַמ ינֵלֲאְּב בֵׁשַָּו אֵבֵיַו םֶרְבַא לֵהי
 ֹּפ :הָוהיִל ֵַּבְוִמ םָׁשְרְבִ

 יה הי

 א רֶסֶלֶא ּךֶלֵמ ְךויָרֵא רֶענִׁש-ְךַלֶמ לָפְרְמַא יִמיִּב יהי
 נ הָמָחְלִמ ושָע :םִיו ךֵלֶמ לֶעְרְִו ליע ְךֶלֶמ רֶמֹעָלרְרִּכ
 ְךֶלמ ו בֵאנִׁש הָרֹמע ךֶלֶמ עֶׁשרַּב-תֶאְו םֹרְס ְךֶלֶמ עַרְּב-תֶא
 3 ײלָּכ :רַעְצראיה 'עֵלְב ְךֶלֶמּו םייבְצ ְךֶלֶמ רֶבֵאְמִׁשְו הָמְדַא
 4 םיַּתְׁש :חַלָּמַה םִי אה םיִִּׁשַה קְמעלֶא ּורְבָח .לֶלֵא
 הָָׁש הָרְׂשֶע-שְלְׁשּ רְֶעְלִרְדִּכ-תֶא ודְבָע הָָׁש הרְׂשֶע
 ה םי יִכָלְּמַה רֶמְֹלְרְדַכ אֵּב הָנָׁש הרָׂשֶע עַּבְרַאבּו :ּודְרְמ
 םיִזּזַה-תֶאְו םִיַנְרַק תֹרְּתְׁשִעְּב םיִאָּפְר-תֶא ּוּכַו ותִא רֶׁשֲא
 6 םֶרָרֵהְּב ירָתאו :םִיתָירַק הְֶׁשִּב םיִמיִאָה תֶאְו םֶהְּב
 ז ּואֹבָיַוּבְׁשַּו ;רֶּברִמַהילֲע רֶׁשֲא ןְראָפ ליא דַע רעש
 ;ו ְקלֶמַעָה הָדְׂשילְּכ-תֶא ּוּכ ַו ׁשֵדָק אוָה טָּפְׁשִמ .ןיע-לָא

 ןייק זיִּב ןעֶטְלעֶצעֶג טְלעֶּטְׁשעֶגְפיֹוא טאָה
 םֹּדִס ןּופ טייֵל איִד דְנּוא 13 :םֹדמ

 ןעֶּבאָה דְנּוא טְכעֶלְׁש ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז
 םעֶדְכאָנ םֶרְבַא ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָנ הָנּוא 11 :טאָג ןעֶנעֶק טְגיִדְניִזעֶג רֶהעֶז
 ןּופ העְז דָנּוא ,ןעֶניֹוא עֶנייֵד ףיֹוא ןּונ ּבייֵה ,םֶהיֵא ןּופ דייֵׁשעֶנְּפֶא ְּךיִז טאָה טיֹול ןעוֶו
 ןייק דְנּוא תָרְזִמ ןייֵק דִנּוא .םֹורָד ןייק דְנּוא ןֹופָצ ןייק ,טְסיִּב אוד ּואְז טְרָא םעֶד
 ןעֶּבעֶג םִע ָּךיִא לעוֶו ריִד ּוצ טְסְהעֶז אּוד סאו דְנאַל עֶצְנאַג סאָד ןיִראָו 18 :ּבָרֵעַמ
 יֹוזַא ןעֶמאָז ןייַד ןעֶכאַמ לעדֶז ָּךיִא דְנּוא 16 :םייקְניִּבייֵא ןיִא זיִּב ןעֶמאָז ןייֵד ּוצ דְנּוא
 ןּופ ּביֹוטְׁש םעֶד ןעֶלייֵצ ןעֶנעֶק טעוֶו ןאַמ ַא ןעוֶו זַא ,דֶרֶע רעֶד ןּופ ּביֹוטְׁש םעֶד איו
 העָב דְנּוא ףיֹוא העְטְׁש 17 :ןעֶרעוֶו טְלייֵצעֶג ְּךיֹוא ןעֶמאָז ןייֵד לאָז יֹוזַא ,דְרֶע רעֶד
 םִע ָּךיִא לעו ריִד ּוצ ןיִראוָו ,טייֵרְּב עֶנייֵז ָּךאָנ דְנּוא ,גְנעֶל עֶנייֵז ְּךאָנ .דְנאַל סאָד ְךְרּוד
 ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע דִנּוא ,טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא טְלעֶצעֶג ןייַז טאָה םֶרְבַא דְנּוא 18 :ןעֶּבעֶג
 ןיִא זיִא םאָו ,אֵרְמַמ ןּופ רעֶמייֵּב ןעֶנעֶמ איִד ןעֶׁשיוִוְצ טְצעֶזעֶּב ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא
 :םאָנ וצ ַחָּבְזִמ ַא טֶעיֹוּבעֶג טְרַאָד טאָה רֶע דְנּוא ןֹורְבִח

 די לעטיפאק

 ןּופ גיִנעֶק ְּךֹויְרַא ,רֶעְנִׁש ןּופ גיִנעֶק לָפֶרְמַא ןּופ געֶמ איִד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 1
 ןעֶּבאָה אייֵז 2 :רעֶקְלעֶפ איִד ןּופ גיִנעֶק לֶעְדַת דְנּוא ,םָלָע ןּופ גיִנעֶק רֶמֹעְלְרָדְּכ ,רֶסֶלֶא
 בָאְנִׁש הָרֹמַע ןּופ ניִנעֶק עַׁשְרִּב טיִמ דְנּוא ,םֹדְס ןּופ גיִנעֶק עַרְּב טיִמ טְכאַמעֶג גירְק

 זיִא סאָד ,עַלֶּב ןּופ גיִנעֶק רעֶד דְנּוא ,םִיֹובְצ ןּופ גיִנעֶק רֶבֵאְמִש דְנּוא ,הָמְדַא ןּופ גיִנעֶק
 םאָד זיִא םאֶד ,םיִדֹׂש ןּופ לְהאָט םעֶד ןיִא טְניִנייֵאְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה עֶזיִד עֶלַא 3 :רַעֹצ
 םעֶד ןיִא דְנּוא .הָמֹעָלְרָדְּכ םעֶד טְניִדעֶג אייֵז ןעֶּבאָה רֶהאָי ףְלעוֶוְצ 4 : םַי עֶנעֶצְלאַזעֶג
 ןעֶטְנעֶצְריפ םעֶד ןיִא דְנּוא 2 :טְגיִנעֶּטְׁשעֶנְרעֶדיִו אייֵז ןעֶּבאָה רֶהאָו ןעֶטְנעֶצייֵרְד
 ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז עֶבְלעוֶו עֶניִנעֶק איִד דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג רֶמֹעָלְרָדְּכ זיִא רֶהאָי
 ,םֶה ןיִא םיִזּוז איִד דְנּוא ,םִיַנְרַק תֹורְּתְׁשַע ןיִא םיִאָּפְר איד ןעֶגאָלְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 זיִּב ,ריִעֵׂש ןּופ גְרעֶּב עֶרייֵז ןיִא ירוח םעֶד דְנּוא 6 : םִיָתָיְרִק הִוְׁש ןיִא םיִמיֵא איִד דְנּוא

 קירּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא 7 :רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ויִא סאָו ןְראָּפ ןיֹולְּפ םעֶד ּוצ
 דּוא ,שֹדָק זיִא םאָד טָּפְׁשִמ ןיִע ןייק ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא טְרעֶקעֶג
 ְךיֹוא דְנּוא ,קֵלָמֲע םעֶד ןּופ דְלעֶפ עֶצְנאַג םאָר ןעֶנאָלְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵו

 םער
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 מו םְמךלַמ ַאצה רמת ןֶעְצִחְּב בֵׁשֹיה ירמָאָהיתֶא ט
 רעצדאוה על ףֶלֶמו םייבצ ךֶלֶמּו הָמְדַא ְךֶלֶּו הרֹמַע

 ירְמְֹלְרְרִּכ תֶא :םיִּדְַׂה קב הָמְחְלִמ םֶּתִ ּכְרעו 9
 יו רֶעׁש ְךֶלֶמ לפי םיונְךֶלֶמ לֶעְדתְו םֶליעְדְלַמ

 םיִדׂשַה קמַָו :הֶׁשִמַחַהתֶא כָל הָעְּברא רֵמְלֶא ךלמ י
 הָמָׁשרלַּפַו הָרֹמִעַו םֶדְטיִדְלְמ וְַו רֶמח תֹרֲאַּב תַרֲאַּב

 הָחמַעַו םֶרֶס ׁשנְרילּכיתֶא וחַקו :ּוטָנ הָרָה םיִרָאְׂשִנַהְו 1
 יִחֲאְרִּב ִׁשְכְרתֶאְו טליתֶא = ;וכלו םָלָכָא-לָּכיתאְו 2
 דו טיִלְּפַה אֹבָד :םֶדְִּ בי אוָהְו וכלה םֶרֶבֶא 3

 יַחֲא י"מָאָה אֵדְמַמ ָלַאְּב ןכש אּהְו ִרְבִעָה םֶרְבֲאְל
 םֶרָבַא עַמְּׁוֶרֶבא-יִרְב ילֲעַּבםֶהְ רע הַא לֹּכְׁשֶא
 םָׁשָע הָנֹמִׁש ותיב ידי ויָכיִנֲח-תֶא קרי ויָחָא הָּבׁשַנ יִּכ

 אה הלל | םֶהיֵלֲע קח !ןֵּדיִדַע ףחמ תֹוַמ ׁשֶלָׁשּו וט
 :קָשָּמרְל לאָמְׂשִמ רֶשֲ הָבֹוהיַע םֶפְּדְרַו םֶּכווָדְבַת

 ביִָה ׁשְכרּו ויָחָא טול-תֶא םנו ׁשֶכְרה-לָּכ תֶא בֶׁשֵַו 6
 נתאֶרְקִל םדְידְלְמ אָ :םעָה"ִתֶאְו םיִׁשָ ַה"תָא םָגנ וז

 ׁשֲא .םיִָלמַהתֶאו רֶמְֹלְרדְּכ-תֶא תֹּכְַמ וֿביׁש יִרחַא
 ְךֶלֶמ טְדָציִּכַלַמּ ידלָּמַה קָמָע אה הָׁש ר ָּתִא 5
 ּוהְכְרְבַו ?ןויִלָע לֵאְל ןַהֹכ אה יד םֶָל איָצֹוה םַלָׁש 9
 נּורְבּו :ץֶרֶאָו םִימָׁש הנל ןֹלֶע לֵאָל םֶרָבֵא דֶירָּב רַמאּו 2

 ;לָּכִמ רָׂשֲעַמ לְִּת ךדיַּב ּךיִרְצ ןעמירׁשֲא יִלָע לֵא
 :ךלדדק ׁשֶכְרהְׁשִפנהיִלְרִּת םֶרְכַא-לֶאםֶדְסידְלְמ רֶמאּה 1

 לֵא ;יהַײלַא יֵדָי יִתֹמִרָה םֶדְס ְּךֶלֶמילֶא םֶרְבא רֶמאָּה
 "םִאְו לַענידהׂשי דַנַת טּוחַמדסַא :ץֶרֶאְו םִיָמָׁש הנק ןז לע

 ךל"דל
 ןיִא טְניֹואְועֶג טאָה םאִװ יֵרֹמֶא םעֶד
 ןּופ גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 8 :רֶמֶּת ןֹצִצַח
 זיִא הָרֹמֲע ןּופ ניִנעֶק רעֶד דְנּוא םֹדִס
 ןּופ גיִנעֶק רעֶד דנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגסיֹורַא
 דְנּוא ,םִיֹובְצ ןּופ גיִנעֶק רעֶד דְנּוא ,הָמָדַא
 רַעֹצ זיִא םאָד עַלֶּב ןּופ גיִנעֶק רעֶד
 אייֵז טיִמ טעֶטְכירעֶגְנָא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 :םיִדֵׂש ןּופ לְהאָט םעֶד ןיִא הָמָחְלִמ ַא -
 דְנּוא ,םֶליִע ןּופ גיִנעֶק רֶמֹעְלְרְדִּכ טיִמ 9
 דנּוא רעֶקְלעֶמ איִד ןּופ גיִנעֶק לֶעְדִּת
 ָךֹויָרַא דְנּוא ,רֶעְנִׁש ןּופ גיִנעַק לָפְרְמַא
 ןעֶנעֶק עֶניִנעֶק רֶעיִפ ,רָמֶלֶא ןּופ גיִנעֶק
 םיִדֵׂש ןּופ לֶהאָט םאֶד דְנּוא 0 :םניִפ
 רעֶּביִרְג םֶהעֶל טיִמ לּופ ןעֶזעֶועֶג זיִא
 ,הָרֹמַע דְנּוא םֹדְס ןּופ עֶניִנעֶק איִד דְנּוא
 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ןעֶפאָלְטְנַא ןעֶנעֶז
 איד דנּוא ןעֶלאַפעֶנְנייַרַא טְראָד
 גְרעֶּבעֶג איִד ןעֶנעֶק ןעֶנעֶז עֶניִרעֶּביִא

 -עֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 11 :ןעֶפאָלְטְנַא
 םֹרְֶס ןּופ ןעֶנעֶמְראַפ עֶצְנאַג סאָד ןעֶמּונ
 זייַּפְׁש עֶרייֵז עֶלַא דְנּוא ,הָרֹמַע ןּופ דְנּוא
 דְנּוא 12 :ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא

 !םֶרָבַא-תֶא יח יִנֲא רמאֹח אֵלְו ְךֵלרֶׁשֶאלָּכִמ חַּקֶא
 לה רֶׁשֲא טלה קל יֹרְעּנַלְכָארשֶ ר לעב =

 ם  ּוםָקָלַ יהי םַה אֵרְמִמּו לַכׁשֶא רע יֵת

 ןּופ ןְהּוז םעֶד טול ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה אייֵז

 ןעֶנעֶמְראַפ ןייַז דְנּוא ,רעֶדּורְּב םיםָרְבַא

 דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא

 רֶע דְנּוא ,רעֶנעֶנּורְטְנַא ןייֵא ְןעֶמּוקעֶג זיִא םִע דְנּוא 18 :םֹדִמ ןיֵא טְניֹואוְועֶג טאָה רֶע

 ןעֶנעֶמ איד ןעֶׁשיוִוְצ טְניֹואוְועֶג טאָה רֶע דֵנּוא ,יִרְבִע םעֶד םָרְּבַא ּוצ טְנאָזעֶנְנָא םִע טאָה

 אייֵז דְנּוא ,רֵנָע ןּופ רעֶדּורְּב דְנּוא ,לֿבִשֶא ןופ רעֶדּורְּב ,ירמָא רעֶד ,אֵרְמַמ ןּופ רעֶמייֵּב

 ןייַז זַא טְרעֶהעֶג טאָה םָרְבַא ןעוֶו דְנּוא 14 :םָרְבַא ןּופ טייַל-םעֶדְנּוּב ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז

 איד ,עֶנעֶגיֹוצעֶנְפיֹוא עֶנייֵּז טְנעֶפאַועֶג רֶע טאָה יֹוזַא ,ןעֶדאָועֶג ןעֶנְנאַפעֶג זיִא רעֶדּורַּב

 רֶע דְנּוא ,ןְהעֶצְכַא דְנּוא טְרעֶדְנּוה אייֵרְד ,זיֹוה ןייַז יא ןעֶראָועֶג ןעֶריֹוּבעֶנ ןעֶנעֶז םאוָו

 םְלייֵטעֶגְנייֵא ְךיִז ןעֶּבאָה טְכעֶנְק עֶנייַז דְנּוא רֶע דְנּוא 12 :ןָד זיִּב טְנאָועֶגְכאָנ אייֵז טאַה

 -ֵבאָנ אויַז טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶנאָלְׁשעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,טְכאַנ רעֶד ןיִא אייֵז ןעֶנעֶק

 טאָה רֶע דנוא 16 :קֶׂשָמַד ןּופ טייַז רעֶקְניִל רעֶד ןַא זיִא סאו ,הָבֹוח זיִּב טְנאָועֶג
 ןייַז דְנּוא .רעֶדּורְּב ןייַז טול ְּךיֹוא דְנּוא ,ןעֶנעֶמְראַפ עֶצְנאַג םאָד טְכאַרְּבעֶג קירזצ
 :קְלאָפ םאָד דְנּוא רעֶּבייוַו איִד ְּךיֹוא דְנּוא ,טְכאַרְּבעֶג קירּוצ רֶע טאָה ןעֶנעֶמְראַפ
 קירוצ ןייַז ְּךאָנ ,ןעֶבְנאַגעֶגסיֹורַא םֶהיֵא ןעֶנעֶק זיִא םֹדְס ןּופ גיִּנעַק רעֶד דְנּוא 7
 ,םֶהיִא טיִמ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאָה עֶניִנעֶק איִד רְנּוא ,רֶמֹעַלְרָדְּכ ןעֶּנאַלְׁש ּוצ ןּופ ןעֶרעֶק
 רעֶד ,קָדִצ יִּכְלַמ דְנּוא 18 :גיִנעֶק םעֶד ןּופ לֶהאָמ סאָד זיִא סאָד ,הֵזָׂש לֵהאַּמ םעֶד ןיִא
 ַא ןעֶזעוֶועֶג ויִא רֶע דְנּוא ,ןייַו דנוא טיֹורְּב ּטְכאַרְּבעֶנסיֹורַא טאָה ,םָלָׁש ןּופ גיִנעֶק
 טאָה רֶע דָנּוא ,טְשְנעֶּבעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא 19 :םאָנ ןעֶטשְרעֶּביֹוא םעֶד ּוצ ןַהֹכ

 ןעֶפאַׁשעֶּב טאָה סאָָו ,טאָנ ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד ןּופ םֶרְבַא ןייַז לאָז טְשְנעֶּבעֶג ,טְנאָזעֶג
 טאָה םאָו טאָג רעֶטְׁשְרעֶּבֹוא רעֶד ויִא טְּביֹולעֶג דָנּוא 20 :דֶרֶע דֵנּוא .לעמיה
 םעֶד ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דנּוא ,דְנעֶה עֶנייֵד ןיִא דֶנ יו עֶנ יד טען
 ּוצ טְנאָזעֶג טאָה םֹדֶס ןּופ גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 91 :םעֶלַא ןּופ (רַׁשֲעַּב) לייט ןעֶטְנִהעַצ
 טאָה םָרְבַא דָנּוא 22 :ריִד םעֶנ ןעֶנעֶמְראַפ םאָד דֵנּוא א 6 ריִמ ּביִנ ,םָרְבַא
 ,ראַה םעֶד ּוצ דְנאַה עֶנייֵמ ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ּבאָה ָּךיִא ,םָֹמ ןּופ גיִנעַק םעֶד ּוצ טְנאָזעּב
 ַא ןּופ ּביוא 98 :דָרֶע דְנּוא לעֶמיִה ןעֶפאַׁשעֶּב טאָה סאָו ,טאָג ןעֶמׁשרעֶּביֹוא םעֶד
 ,ןייד זיִא םאָה םעֶלַא ןּופ ןעֶמעֶנ לעוֶו ָךיִא ּביֹוא דְנּוא ,ןעֶמיִריִּדיִׁש א ּוצ זיִּב םיִדאָּפ
 םאִו ,םעֶד ץּוח רּונ 24 :טְּכאַמעֶג ְּךייֵר ןיִםָרְבַא ּבאָה 7 ןעֶבאָז טיִנ טְסְלאָז אּוד יֵדַּכ
 טיִמ ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז םאוָו טייֵל איִד ןּופ לייט סאָּד דְנּוא ,ןעֶמעֶנעֶג ןעֶּבאָה ןעֶנְנּוי איד
 ;ןעֶמעֶק לייט רֶעייֵז ןעֶלאָז אייֵז ,אֵרְמַמ דְנּוא ,לֹוּבְׁשֶא ,רֵנָע ,ריִמ

 ךאנ



 55 ךל ךל וט תישארב
 2 יט וט לעטיפאק

 א הָזְלַּצ םָרֿבַאילֶא ה הָוהְיַכְד הָיָה הָּלִאָה 2 עי טְראוָו סאָד זיִא ןעֶכאַז עֶניִזאָד איִד ְּךאָנ 1
 כו יל-ךקתדדמ הוי דא םלמא רֶמאָו :רָאמ רֶע עֶנייֵא ןיִא םָרְבַא ּוצ ןעֶזעוֶועֶג טאָה ןּופ ע עֶנייֵא ןינ : אב ןי הֶּברד רָכְׂש דָק ןָנֶמ יא םֶרְבָא אָרִּתילַא מאל -

 ג הָמאָו רע קֶׂשָּמִד אה יִתיִּב קָׁשָמְדִבּ ריר לה טיִנ ְּךיִד טְכְראָפ ,ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא ,גְנּונייֵׁש
 ויָתֹא ׁשֶרֹי יתיִּבְדב הנדְו עַרָז הָּתֵתָנ אָל יִל ןָה םֶרכַא ןייד ,ריד ּוצ רעֶציִׁשאַּב ַא ןיִּב ְּךיִא .םָרְבַא
 4 ַׁשֲא םאייּכ הז שדי אֵל רמאל ויָלֵא הָודי-רבְד הגְו טאָה םֶרְבַא דְנּוא 2 :סיֹורְג רֶהעֶז זיִא רַכְׂש

 ה לָמאֹו הָצַּה ותא אֵצי דשָרְי אה ךילִמִמ אי 4
 או : יו

 רַמְסִל לכותימַא םיִבְכמַה טֹפְמּו הָמיְַׁשִה אניטְּבַה - טְסְליוִו םאָו ,טאָג ראַה ,טְגאָזעֶג
 אהבה הָורִב ןֶמָאָהְו :ףעדז הָיהְי הָּכ ול רֶמאּה טמא .רעדְניק ןְהָא םזרַא העָג ָךיִא ןיִראו ,ןעֶּבעֶג
 ז יוַאַמ ךיתאֵצֹוה ר לו נֲא ולא רֶמאֹּנ קָדֶצ וָּק ֹויִא זיֹוה ןייֵמ ןופ רעֶטְלאוַוְרעֶפ רעֶד דְנּוא
 : ראו תׁשר תאוה ץרָאָהיתֶא ְּךֶל יל םיִנׂשּכ טאָה םֶרְּבַא דנוא 8  קֶׂשֶמַד ןּופ רֶזֶעיִלֶא

 עֶנ טיִנ אּוד טְסאָה ריִמ ּוצ ,העָּז ,טְנאָז 9 הָחֶכ ויָלֵא רֶמאֹּו :הָנָׁשְריִא יִּכ עַדַא הָּמַּב הוהְו נָא -
 לוט ׁשֶלְשִמ לאו תֶׁשֶלְְׁמ עו תֶשֶלְׁשִמ הָלנעְמ -*  י א עא.

 י יהְתְּביִׁשיִא ןתיו .ֶולַּב טמא רַּתְביַוהָלַאילּכיתֶא ליה ןֵהּוז 14 ך העָז דֵנּוֲא .ןעֶמאָז ןייק ןעֶּבעֶה
 1 יֵלַע טיעָה דֶרָיֹו :רֶתֶב אָל יַפְצַד-תֶאְו ּודֵעֹר יאכל (יִנְׁשִרִיו ןעֶּבְרֶע ְּךיִמ טעוֶו זיֹוה ןייֵמ ןּופ
 ןפ הָמדְרִתְ אבו ׁשֶמָשַה יֲהּו :םָּנְבַא םָמֹא בׁשֵַּו ירד זיִא םאָב ןופ טְראָו סאָד ,העָז דְנּוא 4

 ;וָלָע תֶלפֹ הָלֹרְג הָּכׁשֲח הָּמיִא הָוהְו .םֶרבֲא-לַע הל רעֶדיִר ,ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא ,טְהיִא ּוצ ןעֶזעוֶועֶג
 ונ אֵל ץֶרֶאְּב ףערז הוה רניּכ עת עי םרְכַאְל רֶמאּ 0 א

 א יתִא םָו ּוהָנָׁש תֶאֵמ עֶר םָֹא ַָּת םְִב םֶלָל האש רעד טרעייז ןעֶּברִע םיִנ ְךיִד םעֶח
 :ליִנשְכרּב ָאְצי ןקיירְחאז יִכנָ ןּד ּודְבי רַׁשֲא יִּנַד רעֶד םעֶרעֶדעֶג עֶנייֵד ןּופ ןייֵגְסיֹורַא טעוֶו
 וט {הָבוט הָביׂשְּב ירֵבָּכִּת םֹוִלָׁשַּב ףיִתבַא-לָא אֹובָּת הָּתִאְו אָה רֶע ךָנּוא 8 :ןעֶּבְרֶע ְּךיִד טעוֶו

 טי יראה ןא שאל יִּכ הנה ּובשָ ט "ִהְו רָע דנּוא ןעֶמיֹורְד טְריִפעֶנְסיֹורַא םֶהיֵא
 וד ןָׁשָע רֵַּת הגהְו הָיְה הָָלֲת הב ׂשֵמְׂשִה יַהנ :הנָד = = א א

 ופ אּורַה םיַּב ּ:הֶלֵאָה םיִרנַד ןיִב רָע רֶׁשֲא ׁשֵא דּפלְו 57 . = םעֶד ןעֶנעֶק ףיֹוא קיִלְּב ,טְגאָזעֶג טאָה
 "תָא ִֹּתַָנ ףעְרול ףמאֹל תיִרְּב םִיְכַאֹֹתֶא הָוהְי תֶרְּכ ּביוא ,ןעֶרעֶּטְׁש איִד לייֵצ דְנּוא לעֶמיִה
 : :תרֿפייַהְנ לי הערי םִיַרְצִמ ירהְנמ 2 ץרַאה טאָה רֶע דְנּוא ;ןעֶלייֵצ אייֵז טְסְנעֶק אּוד

 ּוצ 0 םִע טאָּה רֶע ְנּוא ,םאָנ ןיִא טְּביֹולְגעֶג טאָה רֶע דְנּוא 6 :ןעֶמאָז
 םאָו טאָנ ןיִּב ָּךיִא ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 7 : טייֵקְגיִמְבעֶרעֶג ַא ּוצ םֶהיֵא

 :ןעֶּבְרֶע ּוצ םִע ,הְנאַל םעֶזיִר ןעֶּבעֶג ּוצ ריִד םיִדְׂשַּכ רזא ןּופ טְריִפעֶגְסיֹורַא ְּךיִד טאָה
 םִע לעוֶו ְּךיִא זַא ןעֶסיִו םִע ְּךיִא לעֶו איז !טאָנ ראַה ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 8
 דָנּוא ,רֶהאָי אייֵרְד ןופ ּבְלאַק ַא ריִמ םעֶנ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 9 ? ןעֶּבְרֶע
 ַא דְנּוא ּביוט לעֶטְרּוט ַא ,רְהאָי אייֵרְד ןּופ רעֶדיוִז ַא ְךְנּוא ,רֶהאָי אייֵרְד ןּופ גיִצ ַא
 -וצ אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,עֶזיִד עֶלַא ְךיִז וצ ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע דְנּוא 10 :ּביֹוט עֶנְנּוו

 ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ןעֶנעֶק קיִּטְׁש םעֶדעֶי טְגייֵלעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶטיִמ רעֶד ןיֵא ןעֶטיִנְׁש
 ּפאָרַא ןעֶּבאָה לעֶנייפ-ּביֹור איד דְנּוא 11 : ןעֶטיִנְשּוצ טיִנ רֶע טאָה לעֶנייֵּפ איִד רעֶּבָא
 :ןעֶּביִרְטעֶג קעוֶוַא אייֵז טאָה םֶרְּבַא דְנּוא ,רעֶּביֵל עֶטיֹוט איִד ףיֹוא טְרעֶדיִנעֶג
 רעֶפיִט ַא זיִא ,ןייֵגְרעֶטְנּוא טְלאָזעֶג טאָה ןּוז איִד ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג ויִא םִע דְנּוא 2
 זיִא םיִנְרעֶטְסְניִפ עֶסיֹורְג ַא דְנּוא טְכְרּופ ַא ,העֶז דְנּוא ,םָרְבַא ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג ףאָלְׁש
 ןעֶמיוִו םיוִועג טְסְלאָז אּוד ,םָרְבַא וצ טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 18 :םֶהיִא ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג
 דָנּוא ,םֶרֶעייֵז טיִנ זיִא סאָו דְנאַל ַא ןיִא גְניִלדְמעֶרְּפ ַא ןייַז טעוֶו ןעֶמאָז ןייֵד זַא
 ; רֶהאָי טְרעֶדְנּוה רֶעיִפ ןעֶגיִנייֵּפ אייֵז טעוֶו ןעֶמ דְנּוא ,ןעֶניִד ןעֶכאַמ .אייֵז טעוֶו ןעֶמ
 -ךעֶד דְנּוא ,ןעֶמְכיר ָּךיִא לעוֶו ןעֶניִד ןעֶכאַמ אייֵז טעוֶו סאוָו קְלאַפ סאָד ְּךיֹוא דְנוזא 4
 ּוצ ןעֶמּוק טְסעוֶו אּוד דְנּוא 15 :ןעֶנעֶמְראַפ םיֹורְנ טיִמ ןייֵגְסיֹורַא אייֵז ןעֶלעֶו ְּךאָנ
 דְנּוא 16 : רעְֶלֶע עֶטּוג ַא ןיִא ןעֶרעֶֶו ןעֶּבאָרְגעֶּב טְסעוֶו אּוד ,ןעֶדיִרְפ ןיִא רעֶמעֶפ עֶנייֵד
 ץְנאַג טיִנ ְּךאָנ זיִא םִע ןיִראוָו ,ןעֶרעֶק קירּוצ רעֶהַא אייֵז ןעֶלעוֶו ְרֹוד ןעֶמְריִפ םעֶד ןיִא
 רעֶטְנּוא זיִא ןּוז איד ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶנ ְזיִא סֶע דְנּוא 17 :דְנּוצַא זיִּב ירמִא םעֶד ןּופ דֶניִז איִד
 דְנּוא ;ְךיֹור טיִמ ןעֶביֹוא ןייֵא ,העְז דְנּוא ,םיִנְרעֶטְסְניפ עֶקיִד ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא יֹוזַא ןעֶגְנאַגעֶג

 םעֶד ןיִא 18 :רעֶקיִטְׁש עֶגיִזאָד איד ןעֶשיוִוְצ ןעֶנְנאַגעֶגְכְרּוד זיִא סאוָו רֶעייֵפ םאֵלְפ ַא
 ּבאָה רעֶדְניִק עֶנייֵד ּוצ ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,םָרְבא טיִמ תיִרְּב ַא טְכאַמעֶג טאָג טאָה גאָט ןעֶניִזאָד
 םעֶד ,םאָרְטִׁש ןעֶסיֹורְג םעֶד ּוצ זיִּב םִיַרְצִמ ןּופ םאֶרְטִש םעֶד ןּופ ,דְנאַל םעֶזיִד ןעֶּבעֶגעֶג ּךיִא

 זנּוא יִּתִח םעֶד דְנּוא 20 :יִנֹומְדִק םעֶד דְנּוא יִזיִנְק םעֶד דְנּוא יִניֵק םעֶד 19 :תֶרֶּפ םאֶרְטְׁש

 םעד
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 'ט = -תֶאְו יִנֲעַנְכַה-תֶאְו ירמָאֶה-תֶאְו :םיִאְּפְרִה"ִתֶאְויְְִּפַה 1

 ט  ויָסּובְיַה"תֶאֹו יִׁשְנְרַה
 ומ

 תיִרְצִמ הָחְּפש הָלְו וִל הָרְלִי אֵל םֶרֹבַא עָׁשֲא א
 יִנֵרָצִע .אָניהגַה .םֶרֶכַא-לַא יבָׁש רֶמאֹ :רֶגָה ּהָמָׁשּו 2

 הָּנִמִמ הָנְּבִא יֵלּוא ןָחְפׁשלַא אָנ"אֹּב תִהָלִמ הָוהְי
 םֶרְבַא-תֶׁשֲא יִרָׂש קו :יִרָׂש לֹוקְל םֶרֶבַא עֶמְׁשו 2

 תֶבֶׁשְל םיִנָׁש רָׂשֵע ץקמ ּהָתָחְִׁש תיִרְעִּמַה רַגָדיתֶא
 :הָׁשֶאְל וָל הָׁשיִא םֶרָמְַל הָחֹא ןֶּתִּתַו ןעֶנְּכ ץֶרֶאְּב םָרְבַא
 ּהֵּתְרִבְּ לֶקתַו הָחָרָה יִּכ ארּתַו רהָּתַו ךֶנֶה-לֶא אבו

 יִּתַתָנ יִכנָא ִלָ יִסָמַח םֶרְבַא-לֶא יִרָׂש רֶמאֹתַו :ָהיֶעַעְּב ה
 טֵּפְׁשִי הניְֵּב לֶקאְו הָחְרָה יִּכ אָרתַו ּךֵקיִחְּב יֵתָחְפִׁש

 ,ךחָחְּפׁש הוה ירָׂשילָא םֶרֶבַא מו :דניבו יִניִּב הָוהְי ס
 : ָהיֶנְּפִמ חָרֶב ירְׂש הָנעְּתַוְךיניעֶּב בֹמַה ּהָלייֵׂשֲע יב

 'ןיצָה-לַע רֵּבְדִּמַּב םִיַּמַה ןיש-לע) הָוהְי ְךאלמ ּהָאָצְמיב 7
 הָנָאְו תאָב הָזִמיֵא יִרָׂש תַחּפִׁש רֶגֶה {רכאה ;רוָׁש ְךֶרֶדְּב 5
 ,רֶמאֹ ;תהְרֹּב יָא ִּתְרִבְנ יֵרְׂש ינּפמ ךָמאֹתַו יִכָלֵּמ 9

 זָהידָיתַחַּ ִנעְתהו ְךְֵרבנלֶא יִבִׁש הָוְי ְךַאלִמ הָל
 אֵלְו ךערזתֶא הָּבְרַא הָּבְרַה הָוהי ְךַאלמ הל רֶמאֵּה י
 ְתְרַלְו הֶרָה ְּךנַה הָוהְי ךַאלמ ּהָל רֶמאֵיַו :בֶרַמ רֶפָּפִי 11

 :ךינָעילֶא הָודְי עֶמְׁשייִּב לאַצְמְׁשִי ומְׁש תאָרָקְו ןֵּכ
 -לָב יֵנמילַעז ּב לָּב דָיו לב יִרָי םִדָא אָפ הָוהי איהְו :ג

 לַא הא ָהיֶלֵא רַכֹדַההָיׁש אָ ןּכׁשִ חַא

 דנּוא ?1 :םיִאָּפְר איִד דְנּוא יִזיִרְּפ םעֶד

 םעֶד דִנּוא יִנֲעַנְּב םעֶד דְנּוא יִרֹמֶא םעֶד

 :יִּובְי םעֶד דנּוא יִׁשָנְרִנ

 זט לעטיפאק

 טאָה םָרְבא ןּופ ּבייוו סאָד יֵרְׂש דְנּוא 1

 איִז רנּוא ,ןעֶניִועֶג דְניִק ןייק םֶהיֵא ּוצ
 םִיַרְצִמ ןופ טֶסְניִד ַא טאַהעֶג טאָה
 : רֶנָה ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןעֶמאָנ רֶהיִֵא דְנּוא
 העְז ,םָרְבַא ּוצ טְנאָזעֶג טאָה יֵרְׂש דְנּוא 2

 ןעֶטְלאַהעֶגְפיֹוא ְּךיִמ טאָה טאָג ָךאָד

 טְסְניִד ןייֵמ ּוצ ןּונ םּוק ,ןעֶניוִועֶג ּוצ ןּופ

 ָךְרּוד ןעֶרעוֶו טֶעיֹוּבעֶג ְּךיִא לעוֶו רעֶמאָט
 ּוצ טְרעֶהעֶג טאָה םֶרְבַא דִנּוא ;רֶהיֵא

 סאָד יֵרָׂש דְנּוא 8 :יֵרָׂש ןּופ לֹוק םעֶד

 ןּופ רָנָה ןעֶמּונעֶנ טאָה םָרְבַא ןּופ ּבייוו

 ןּופ דֶנֶע םעֶד ןיִא טְסְניִד רֶהיֵא םִיַרְצִמ
 טְניֹואוָועֶג טאָה םֶהָרְבַא טְניִז ,רֶהאָי ןְהעֶצ

 איֵז טאָה דְנּוא ,ןַעַנְּב דְנאַל םעֶד ןיִא
 אָרק ןּכילע :יַאר יֵרֲחַא יִתיִאְר םֶלָה םֶגָד הֶרְמָאיִּכ יאָר 4
 לו: בושה הה יַֹר יחלרְָּב רֶָכַל ט

 רֶגָר הָדְלָירָׁשֶא נְּב-םָׁש םָהְבַא אָרקו ןֵּב םָרְבַאְל רָה

 ַא ראַפ םֶרְבַא ןאַמ רֶהיֵא ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג
 ,רָנָה ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע דְנּוא 4 :ּבייוװ
 דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג רעֶגְנאוַוְׁש זיִא איִז דְנּוא

 גְניִרְנ עֶטְנעֶראַה עֶרְהיִא זיִא יֹוזַא רעֶנְנאַַוְׁש זיִא איִז זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה איִז ןעוֶו
 -ָנּוא ןייֵמ ,םָרְבַא ּוצ טְנאָזעֶג טאָה יֵרְׂש דְנּוא 2 :ןעֶניֹוא עֶרֶהיִא ןיִא ןעֶראוָועֶג

 איִז ןעוֶו דְנּוא םיֹוׁש ןייֵד ןיִא טְסְניִד ןייֵמ ןעֶּבעֶגעֶג ּבאָה ָּךיִא ,ריִד ףיֹוא זיִא טְכעֶר

 ןעֶראוָועֶג גְניִרְנ ןעֶניֹוא עֶרְהיִא ןיִא ְָךיִא ןיִּב יֹוזַא ,רעֶגְנאַַוְׁש זיִא איִז זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה
 העְז ,יֵרָׂש ּוצ טְנאָזעֶג טאָה םָרְבַא דְנּוא 6 :ריִד דְנּוא ריִמ ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶטְכיִר לאָז טאָג

 ןעֶניֹוא עֶנייֵד ןיִא םּונ זיִא םִע איוִו רֶהיֵא ּוצ אּוהְמ דְנאַה עֶנייֵד ןיִא זיִא טְסְניִד ןייַד

 רעֶד דְנּוא 7 :רֶהיֵא ןּופ ןעֶפאָלְטְנַא זיִא איִז דְנּוא ,טְניִנייַּפעֶג איִז טאָה יֵרָׂש דְנּוא

 אייֵּב ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא רעֶסאַוו ןּופ לאַַוְק םעֶד אייֵּב ןעֶנּופעֶג איִז טאָה טאָג ןּופ ָּךַאְלַמ

 ןּופ טְסְניִד ,רֶבָה ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 8 :רּוש ןּופ נעז םיִא זיִא סאָו לאַוְק םעֶד
 טְנאָזעֶג טאָה איִז דְנּוא ?אּוד טְסְהעֶנ ןיִהַא ּואוְח דְנּוא ?אּוד טְסְמּוק ןעֶנאַוַו ןּופ ,יֵרָׂש

 רֶהיֵא ּוצ טאָה טאָנ ןּופ ְּךָאְלַמ רעֶד דְנּוא 9 :עֶטְנעֶראַה עֶנייַמ יֵרָׂש ןּופ ףיֹולְטִנַא ְּךיִא

 עֶרְהיֵא רעֶטְנּוא גיִנעֶטְרעֶטְנּוא אייֵז דְנּוא עֶטְנעֶראַה עֶנייֵד ּוצ קיִרּוצ רֶהעֵק ,העָנ ;טְנאָזעֶג

 ןעֶרְהעֶמ ְּךיִא לעוֶו ליִפ ,טְנאָזעֶג רֶהיִא ּוצ טאָה טאָג ןּופ ְּךָאְלַמ רעֶד דְנּוא 10 :דְנעֶה
 רעֶד טאָה רעֶטייַו 11 :טייֵהְליִפ ןּופ ןעֶרעֶֶו טְלייֵצעֶג טיִנ לאָז רֶע זַא ןעֶמאָז ןייַד
 ַא ןעֶניועֶג טְסעֶֶו אּוד דְנּוא ,גיִדְנעֶנאָרְט טְסיִּב אּוד ,טְנאַזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָנ ןּופ ְּךַאָלַמ

 ןייַד טְרעֶהעֶג טאָה טאָנ ןיִראָו ,לאֵעָמְׁשִי ןעֶפּור ןעֶמאָנ ןייַז טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןְהּוז
 עֶלַא ןעֶנעֶק ןייַז טעוֶו דְנאַה עֶנייֵז ,ןאַמ רעֶדְליוִז ַא ןייַז טעֶו רֶע דְנּוא 12 :ןעֶדייֵל
 עֶנייַז עֶלַא ןּופ טְכיִזעֶגְנָא םעֶד ראַפ דְנּוא ,םֶהיֵא ןעֶנעֶק עַלַא ןּופ דְנאַה איִד דְנּוא

 םאִו טאָנ ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶפּורעֶג טאָה איִּז דְנּוא 15 :ןעֶניֹואוְו רֶע טעוֶו רעֶדיִרְּב
 איז ןיִראָו (ןעֶהעֶז ּוצ ויִא סאָו טאָנ טְסיִּב אּוד) יִאָר לא ,טעֶרעֶג רֶהיֵא טיִמ טאָה

 םעֶד ןעֶמ טאָה םּורָד 14 :ןעֶהעֶז ןייֵמ ְָּךאָנ ןעֶהעֶזעֶנ ְָּךיִא ּבאָה אָד ְּךיֹוא ,טְגאָזעֶג טאָה
 זיִא םאָד העְז ןעֶגיִדְנעֶהעֶז ןעֶגיִדעֶּבעֶל םּופ ןעֶנּורְּב ,(יִאֹר יֵחַל רַאְּבנ ןעֶפּורעֶג ןעֶנּורְּב
 םָרְבַא ּוצ ןְהּוו ַא ןעֶניוועֶג טאָה רֶנָה דְנּוא 18 :רֵרָּב ןעֶׁשיוִוְצ דֵנּוא ׁשֵדָק ןעֶׁשיוִוְצ

 ןעֶניִועֶג טאָה רֶנָה םאִו ןְהּוז ןייַז ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶפּורעֶג טאָה םֶרְבַא דְנּוא

 לאעמשי
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 טְלַא זיִא םָרְבַא דְנּוא 16 :לאֵעָמְׁשִי

 ןעוֶו רֶהאָי גיִצְכַא דְנּוא םֹקעֶז ןעֶזעוֶועֶג
 ּוצ ןעֶניִועֶג לאֵעָמְׁשִי םעֶד טאָה רֶנָה

 ;םֶרְּבַא
 זי לעטיפאק

 ןעֶזעוֶועֶג טְלַא זיִא םֶרְבַא ןעוֶו דְנּוא 1
 טאָג ְּךיִז טאָה ,רֶהאָי גיִצְנייֵנ דְנּוא ןייֵנ
 םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא ,םֶרְבַא ּוצ ןעֶזיוִועֶּב

 רעֶניִטְכעֶמְלַא רעֶד ןיִּב ּךיִא ,טְנאָזעֶג
 -ְםיֹוא אייֵז דְנּוא ריִמ ראַפ אייֵג ,טאָג
 ןיימ ןעֶכאַמ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא 9 :יִּטְכיִר
 ,ריִד ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא ריִמ ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוּב

 :ןעֶרְהעֶמ ליִּפ רֶהעֶז ְּךיִד לעוֶו ּךיִא דְנּוא
 ןייַז ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג זיִא םֶרְבַא דְנּוא 8
 ,טעֶרעֶג םֶהיֵא טיִמ טאָה טאָנ דְנּוא ,םיִנָּפ
 ,העְז ,(םִע ןיִּבנ ְּךיִא 4 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא
 טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ריִד טיִמ זיִא דֵנּוּב ןייֵמ
 :רעֶקְלעֶפ עֶליִפ ןּופ רעֶטאָפ ַא ןעֶרעוֶו
 רֶהעֶמ טיִנ לאָז ןעֶמאָנ ןייַד דנוא 5
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 וט יָּוְדָלְּב םיִנָׁש ׁשֵׁשְו הָׁש םיִנמְׁשְדִּב םֶרְבַאְו :לאָעְמְׁשִי
 ;םֶרְבַאְל לאעמְׁש-תֶא רֶגֶה

 5פ זײ
 ן

 א הָוהְי אָרה םִָׁש עֵׁשַתְו הָָׁש םיְִִּׁהְדִּב םֹרְכַא יִהָ
 הָיְהָז יִנְפִל ךלרתה יֵדַׁש לָאנַא רֶמאּיַו םֶרְבַאילָא
 5 אְמִּב ָּךֶתִֹא הָּבְרַאְ ּףִבּ יִניֵּב יִתיִרְב הָנְֶּאְו :םיִמָת
 3 ;רֶמאֵל םיִהֹלֶא וָתִא רֵּכַדָ ָיְ-לַע םֶרבַא { לפי :דאְמ
 + אֵרקיראַלְו :םִיּ מָה באל תהו א ִתיִרְב העד יֵא
 " ןיִמַהיבא יִּכ םֶתָרְבַא למִׁש הָיְהְו םֶרְבַא ְמִׁשתֶא דע
 + םינל ּתַתְנּו דֹאְמ דַאְמַּב ּךְתֶא יֵתְֵפִהְו :וִַתְ םִיּנ
 ? ףניֵבּו יניִּב יִתיִרְּביתֶא יִתמַקַהו : ּואְי.ָּךְמִמ םיִכָלָמּו
 : תוְהִל םֶליֵש תיִרְבִ םֶתֹרדָל ּךיִרֵחִא עז ןיִכו

 ירא ךערולּו ליה :ךיֲַא ךערלנ םי
 יום תל ץְראלְּכ תֶא ףרְמ ְרָאותא
 9 =תֶא הֶּתַאְו םֶהְרְבַא-לֶא םיִהלֲא רֶמאֵּו :םיִהלאֵל םֶהָל
 י יִמירְּב תאָ ;םֶתֹרְהַל ְךיֶרֲחַא .ךערח הָּתִא רֶמְׁשמ יָתיִרְּב
 לּמִה ּףרחַא ךערז ןיִבּו םֶכיניִבּ יי ּוְמְׁשִּ רַׁשֲא
 וג ,תִאָל לָיָהְו םָכְתַלְרֶ רַׂשְּב תַא םֶתְלַמנּו :רֶכזילּכ םֶכְל
 45 רֶבָלָּכ םֶבָל לימי םיִמָי תמְׁשְִבו ;םֶּכינִבּו יִניִּב תיִרְּב
 זאל רֶׁשֲא רֶכְֵדִּב ֵּכִמֹ ףֶכָּכתַגְקִמּו תֶיָּב דיִלָי םָכיֵתְרֹדְל
 5 ףֵפסַּכ תְֵקַמו ָּךתיֵּב דִי למי ליּמִה :אוה ןערומ
 14 רֶשֲא רֵכָזו לֶרֶעְו :םָלוע) תיִרְבל םֶכְרְַבִּב יִתיִרְב הָתְְהְ
 היֵמְַמ אוָהַה ׁשֵּפִּנַה הָתְרִכנְוותָלְרֶע רַׂשְּבדתֶא 0

 ןייד טְרֶעייֵנ ,םָרְבַא ןעֶרעוֶו ןעֶפּורעֶג
 םּוצ ןיִראָו ,םֶהָרְבַא ןייַז לאָז ןעֶמאָנ

 ךיִא ּבאָה רעֶקְלעֶפ עֶליִּפ ןּופ רעֶטאָפ
 ְךיִד לעוֶו ָּךיִא דְנּוא 6 :ןעֶּבעֶנעֶג ְּךיִד
 דנּוא ,רעֶקְלעֶפ ּוצ ןעֶכאַמ ְּךיִר לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,ליִפ רֶהעֶז ןעֶכאַמ ראַּבְטְכּורְפ
 ןעֶׁשיוִוְצ דָנּוּב ןיימ ןעֶגיִטעֶטְׁשעֶּב לעוֶו ָךיִא דְנּוא 7 :ןעֶמּוקְסיֹורַא ריִד ןּופ ןעֶלאָז עֶניִנעֶק
 רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶרייֵז ּוצ ריִד ָּךאָנ ןעֶמאָז ןייֵד ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא ,ריִד ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא ריִמ
 ְךיִא דְנּוא 8 :ריִד ְּךאָנ ןעֶמאָז ןייֵד ּוצ דְנּוא טאָג ןייד ןייַז ּוצ ,דֵנּוּב ןעֶניִּבייֵא ןייַא ּוצ
 סאָד ,גָנּוניֹואוְו עֶנייֵד ןּופ דְנאַל םאָד ריִד ְּךאָנ ןעֶמאָז ןייֵד ּוצ דְנּוא ריִד ּוצ ןעֶּבעֶנ לעוֶו
 :טאָב רֶעייֵז ןייַז לעֶװ ףיִא דְנּוא ,טְפאַׁשְּבְרֶע עֶניִּבייֵא עֶנייֵא ּוצ ,ןַעַנְּב דְנאַל עֶצְנאַג
 דְנּוא אּוד ,ןעֶטיִה דִנּוּב ןייֵמ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,םֶהָרְבַא ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 9
 רֶהיֵא םאָו דְנּוּב רעֶד זיִא סאָד 10 :רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶרייֵז ּוצ ריִד ְּךאָנ ןעֶמאָז ןייַד
 ,ריִד ָּךאָנ ןעֶמאָז עֶנייֵד ןעֶׁשיִוְצ דְנּוא ְּךייֵא ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא ריִמ ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶטיִה טְלאָז

 רֶהיֵא דָנּוא 11 :ְךייַא ןעֶׁשיוִוְצ (רָכָח ןאָזְרעֶּפְסְנאַמ רעֶדעֶי ןעֶרעוֶו ןעֶטיִנְׁשעֶּב לאָז םִע
 ןעֶכייֵצ ַא ּוצ ןייַז לאָז םֶע דְנּוא ,טיֹוהְראָפ עֶרייֵא ןּופ ׁשייֵלְפ סאָד ןעֶדייֵנְׁשעֶּב טְלאָז
 לאָז געֶט טֶכַא ןּופ ןְהּוז ַא דְנּוא 12 :ְךייִא ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא ריִמ ןעֶׁשיוִוְצ דֶנּוּב םעֶד ןּופ
 זיִא סאָװ ,רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶרייֵא ּוצ ןאָזְרעֶּפְסְנאַמ רעֶדעֶי ,ןעֶרעוֶו ןעֶטיִנְׁשעֶּב ָּךיוֵא ּוצ
 ןּופ ןְהּוז םעֶדעֶי ןּופ דְלעֶג ראַפ טְפיֹוקעֶנ זיִא סאָו דְנּוא ,זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶריֹוּבעֶג
 סםאָו ,ןעֶרעוֶו ןעֶטיִנְׁשעֶּב םיוִועֶנ לאָז רֶע 18 :ןעֶמאָז ןייֵד ןּופ טיִנ זיִא סאו ןעֶדְמעֶרְפ
 דֶנּוּב ןייֵמ זַא ,רְלעֶג ןייֵד ראַפ טְפיֹוקעֶג זיִא םאָו דְנּוא ,זיֹוה ןייֵד ןיִא ןעֶריֹוּבעֶג זיִא
 רעֶנעֶטינְׁשעֶּבְמּוא ןייֵא דְנּוא 14 :דֶנּוּב ןעֶניִּבייֵא ןייַא ּוצ ׁשייֵלְפ רֶעייֵא ןיִא ןייֵז לאָז
 עֶזיִד ,טיֹוהְראָפ עֶנייֵז ןּופ ׁשייֵלַפ סאָד ןעֶדייֵנְׁשעֶּב טיִנ ְּךיִז טעוֶו רֶע סאו ןאָזְרעֶּפְסְנאַמ
 :טְרעֶטְׁשּוצ דִנּוּב ןייֵמ טאָה איִז ,קְלאָפ רֶהיֵא ןּופ ןעֶרעוֶו ןעֶטיִנְׁשרעֶפ לאָז עֶלעֶז
 רֶהיֵא ןעֶפּור טיִנ טְסְלאָז אּוד ;ּבייוֵװ ןייד יֵרָׂש ,םֶהָרְבַא ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 5
 ןעֶשְנעֶּב איִז לעוֶו ְךיִא דְנּוא 16 :ןעֶמאָנ רֶהיִא זיִא הֶרָׂש טְרֶעייֵנ ,יֵרָׂש ןעֶמאָנ
 ןעֶׁשְנעֶּב איִז לעֶו ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶּבעֶג ןְהּוז ַא ריִד ְךיִא לעוֶו רֶהיֵא ןּופ ְּךיֹוא דְנּוא

 :ןייַז רֶהיֵא ןּופ ןעֶלאָז רעֶקְלעֶפ ןּופ עֶניִנעֶק רעֶקְלעֶפ ּוצ ןייַז לאָז איִז דְנּוא
 טְכאַלעֶב טאָה דֶנּוא .םיִנָּפ ןיַז ףיוא ןעֶלאַפעֶג זיִא םֶהָרְבַא דְנּוא 7

 ו יִרָׂש םֶלְרְבַא-לֶא םיִֹלא רֶמאֹה ם ;רֵּפֲה י
 15 יִּתְכַרַבּו :דָמְׁש הֶרָׂש יִּכ ֵרְׂש הָמְש-תֶא אָרְקִת קיש
 םיונְל הָתְיהְו היְּכַרְכּו ןֵּב ךֶ הָּמִמ יִּתְתָנ םו החא
 גז קָחְצַַּוויָנפ-לִע םֶהְרְבַא לֶפָיו :והִי הָמִמ םִמִיִּקלַמ

 דנּוא
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 יתַבֲה הָרָׂשסִאְו רַלּי הָָׁש-הֶאְמ ןֵבְלִה ֹובלְּב מא
 ּול םיִהלָאְהיִלֶא םֶהָרְבִא רֶמֹאּו :רַלֵּת הָנָׁש םְִשִּת 6
 ְְּׁשִא הָרָׂש לָבָא םיִהלֲא רַמאֹּיו:נָּפִל הָוחִי לאעְמׁשִי 5

 יִתירְבדתֶא יִתֹמְקַהְו קַחְציוָמְׁש"תֶא ָתאָרָקְו ןכ ּךֶל תֵרֵלי
 ףיּתְעַמְׁש לאעְמְׁשילּו :ויֲָחַא יִעְול םֶלוע תיִרְבִל וָּתִא 2

 רָאְמִּב ותֹא יִתיִכְרִהְו וְתֹא יִתיִרְּפַהְו ותֹא יִּתְכָרְּב ו העה
 -תֶאְו :לדָּנ יג ויָתְַנּודיִלֹוי םִאיֵשְנ רַׂשְע-םיִנׁש רֶאְמ
 הוה דַעומל הֶרָׂש ָָלרֵלּת רֶׁשֲא קָחְ-תֶא םיִקָא ִתיִרְּב

 לַעֵמ םיהלֶא לַעו וָּתִא רֵּבַדְל לֶכַָו : תֶרָחַאָה הָנָׁשִּב 2
 יֵדילְי-לְּכ תֵאונְב לאעְמְׁשִיתֶא םֶדֶרְבא חַי :םֶהרְבַא
 םֶהְרבַא תיִב יֵׁשְַאְּב רֹכְלָּכ ֹופְסִּכ תנְקִמלָּכ תַאְו ותיֵב
 רֵּבַד רֶׁשֲאַּכ הַָה םּזַה םֶצְלְּב םֶתֶלְרָע רַׂשְב-תֶא למי

 ולּמִהְּב הָָׁש עַשָהו םיְִׁשּתְַּב םֶהָרְבַאְו :םיִהלֶא ָֹתִא 4
 ולמִרְּב הָנָׁש הֶרׂשֶעּׁשֶלׁשְדִּב וְּב לאֵעָמְׁשִיו:ותְלְרֶערָׂשְּב הכ
 םֶהָרְבַא לימנ הָּנַה םּיַה םֶצְֵב : תָלְרָע רַׂשְּב תַא *
 ףסָכ-תְְקִמֹותוּב דלְ ֹותִּב ׁשְנַא-לָכְו גנב לאֵעְׁשִו יז

 ;וִָּא ּולְמנ רָכְנְדּב תַאמ

 ארי ךל ךל

 קראה ןייז ןיִא טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 םעֶנייֵא ּוצ ןעֶרעוֶו ןעֶריֹוּבעֶג ןעֶד לאָז
 לאָז דְנּוא ,רֶהאָי טרעֶדְנּוה טְלַא זיִא םאְז
 ְךאָנ רֶהאָי גיִצְנייֵנ טְלַא זיִא םאוָו הֶרָׂש
 -עֶג טאָה םֶהֶרְּבַא דְנּוא 18 ?ןעֶניִועֶג
 לאַעָמְׁשִי לאָז יאַוְלַה ,טאָנ ּוצ טְנאָז
 טאָה טאָג דְנּוא 19 !ריִד ראַפ ןעֶּבעֶל
 ּוַצ טעוֶו ּבייוִו ןייֵד הֶרְׂש רעֶּבָא ,טְגאָזעֶג
 טְסְלאָז אוד דְנּוא ,ןעֶניוִועֶג ןְהּוז ַא ריִד

 לעוֶו ְךיִא דְנּוא ,קָחְצִי ןעֶמאָנ ןייז ןעֶפּור
 ּוצ םֶהיֵא טיִמ דנּוּב ןייֵמ ןעֶגיִטעֶטְׁשעֶּב

 ְךאָנ ןעֶמאָז ןייֵז ּוצ ,דְנּוּב ןעֶניִּבייֵא ןייֵא
 לאֵעמְׁשִי ןעֶגעוֶו ןּופ דְנּוא 20 :םֶהיֵא
 ְךיִא ,ןּונ ,טְרעֶהעֶנ (ָךיֹואְנ ְךיִד ְּךיִא ּבאָה
 לעוֶו ָּךיִא דנּוא טְשְנעֶּבעֶג םֶהיֵא ּבאָה
 לעֶו ָךיִא דְנּוא ,ןעֶבאַמ ראַּבטְכּורְפ םֶהיֵא
 ףעֶלעֶוְצ ןעֶרְהעֶמ ליִּפ רֶהעֶז םֶהיֵא
 ְךיִא דְנּוא עֶניִועֶג רֶע טעוֶו םיִאיִׂשְנ
 :קְלאָפ םיֹורְג ַא ּוצ ןעֶכאַמ םֶהיֵא לעוֶו
 -עֶּב ְּךיִא לעוֶו דְנּוּב ןייֵמ רעֶּבָא 1
 טעוֶו הֶרָׂש םאוָו ,קָחְצִי טיִמ ןעֶניִטעֶטְׁש
 ןיִא טייֵצ רעֶזיִד ּוצ ,ריִד ּוצ ןעֶניִועֶג
 טאָה רֶע דְנּוא 22 :רְהאָי ןעֶרעֶדְנַא םעֶד

 חי

 דע 5... חי
 לֵהֶאָהיחַהְּפ בֵׁשֹי אוָהְו אָרְמַמ יָלֵאְּב הָוהְי ֹויָלֵא אָרָיו א
 םיִבָצִנ םיִׁשֲָא הָׁשֹלְׁש הִֵּהְו אר זיִניֵעאָּׂשִַו :םַּה םֶהֶּכ 2

 :הָצְרֶ ּוחָמְׁשִַ לָהֹאָה חַתַּפִמ םָתאָרְקִל ץריַו אר וי
 לָעמ רֶבֶעַת אָנלַא ךניְֵב ןַח יִתאצִמ אָנ"א יָלֹרֲא רֶמאֹ 5

 תַחֵּת ונּׁשִהְוםֶכיֵלְנר וצֲחְָו םִיַמדטַעְמ אָנִי ֶּּדבַע
 יִּכ ּורֹבֲעּת רַחַא םֶכְּבִל ידֵעַסְוםֶחָל-תַפ הָחָקֶאְו :ץפָה ה

 דְנּוא ,ןעֶדעֶר ּוצ םֶהיֵא טיִמ טְרעֶהעֶגְפיֹוא .רֵׁשֲאַּכ הֶׂשֵַּפ ןֵּכ ּודְמאּו םֶכָּדְבַע-לַע םֶּתְרַבִע ןְכ-לַע

 :םֶהָרְבַא ןּופ  ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹוא זיִא טאָג רֶמ לא הְָׂשלאהַָאה םָהרְַּא רמת *
 ןעֶריֹוּבעֶג ןעֶנעֶז םאְו עֶלַא דְנּוא ,ןְהּוז ןייַז לאֵעָמְׁשִי ןעֶמּונעֶג טאָה םֶהָרְבַא דְנוא 8
 -םְנאַמ ןעֶדעֶי ,דְלעֶג ןייַז ראַפ טְפיֹוקעֶג טאָה רֶע סאו עֶלַא ,זיֹוה ןייז ןיִא ןעֶראוָועֶג
 סאָד ןעֶטיִנְׁשעֶּב טאָה דנּוא ,םֶהָרְבַא ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ טייל איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןאָזְרעֶּפ
 טיִמ טעֶרעֶג טאָה טאָג איז יֹוזַא ,גאָט ןעֶניִּבלעֶזְמעֶד ןיִא ,טיֹוהְראָפ עֶרייֵז ןּופ ׁשייֵלְפ
 -עֶּב ויִא רֶע ןעוֶו רֶהאָי גיִצְנייֵנ דְנּוא ןייֵנ ןעֶזעוֶועֶג טְלַא זיִא םֶהָרְבַא דְנּוא 21 :םֶהיֵא
 ןְהּוז ןייַז לאֵעָמְׁשִי דְנּוא 25 :טיֹוהְראָפ עֶנייֵז ןּופ ׁשייֵלְפ םעֶד ןַא ןעֶראוָועֶג ןעֶטיִנְׁש
 ׁשייֵלְפ םעֶד ןַא ןעֶראָועֶג ןעֶטיִנְׁשעֶּב זיִא רֶע ןעוֶו רֶהאָי ןְהעֶצייֵרְד ןעֶזעוֶועֶג טֶלַא זיִא
 לאעָמְׁשְי ןְהוז ןייז דְנּוא םֶהָרְבַא זיִא גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא 6 :טיֹוהְראָפ עֶנייֵז ןּופ
 ןעֶריֹוּבעֶג ןעֶנעֶז םאִװ ,זיֹוה ןייַז ןּופ רעֶנעֶמ עֶלַא דְנּוא 27 :ןעֶראוָועֶג ןעֶטיִנְׁשעֶּב

 ןְהּוז םעֶד ןּופ דְלעֶג ראַפ ןעֶראָועֶג טְּפיֹוקעֶג ןעֶנעֶז סאוָו דְנּוא זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶראָועֶג
 :םֶהיִא טיִמ ןעֶראָועֶג ןעֶטיִנְׁשעֶּב ןעֶנעֶז ,ןעֶדְמעֶרְפ םעֶד ןּופ

 חי לעטיפאק

 אריז
 זיִא רֶע דְנּוא ,אֵרְמַמ ןּופ ןיֹולְּפ םעֶד ןיִא ןעֶזיוִועֶּב םֶהיֵא ּוצ ָּךיִז טאָה טאָג דְנּוא 1
 :םֶראַַו ןעֶזעוֶועֶג זיִא גאָט רעֶד ןעֶו ,טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ ריִט רעֶד אייֵּב ןעֶמעֶזעֶג
 רעֶנעֶמ אייֵרְד זַא ,ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ןעֶגיֹוא עֶנייֵז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא טאָה רֶע דְנּוא 2
 אייז ןעֶפאָלעֶג רֶע זיִא ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא ,םֶהיֵא ראַפ ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז
 ;דֶרֶע רעֶד ּוצ ויִּב טְקיִּבעֶג ָּךיִז טאָה דְנּוא ,טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ ריִט רעֶד ןּופ ,ןעֶנעֶקטְנַע
 עֶנייַד ןיִא ןעֶלאַפעֶגְליֹואְו ןעֶניִפעֶג ּבאָה ְךיִא ןעֶֶו ,ראַה ןייֵמ ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 8
 ןעֶרעֶו ןעֶמּונעֶג לאָז םִע 4 :טְכעֶנְק ןייֵד ראַפ ןייֵג אייֵּבְראַפ טיִנ אּוד טְסְלאָז ,ןעֶניֹוא
 :םיֹוּב םעֶד רעֶטְנּוא ָּךייֵא טְנְהעֶל דָנּוא םיִפ עֶרייֵא טְׁשאוַו דְנּוא רעֶסאַוַו לעֶסיִּב א
 ְךאָנְרעֶד ,רעֶצְרעֶה עֶרייֵא טְציִטְׁש דנֹוא טיֹורְּב קיִטְׁש ַא ןעֶגְנעֶרְּב לעוֶו ְךיִא דְנּוא 8
 אייֵּבְראַפ טְכעֶנְק רֶעייֵא רֶהיֵא טְנעֶז םּורָד ןעֶד ןײג אייֵּבְראַפ רֶהיֵא טעֶו
 רוא 6 :טְנאָזעֶג טְסאָה אּוד איִו יֹוזַא אּוהְט טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דִנּוא .ןעֶגְנאַגעֶג
 רֶניוְׁשעֶג (םעֶננ ,טְגאָזעֶג טָאָה ךֶע רֶנּוא ,הֶרְׂש ּוצ טְלעֶצעֶג םּוצ טְלייַאעֶג טאָה םֶהָרְבַא

 איירד
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 ל רָקְּבַה-לֵאְו !תֹֹטֶעיִׂשעויִּׂול תֶלֹפ חַמַק םיִאפ ׁשֵלְׁש ְּךאַמ דְנּוא טעֶנק לֶהעֶמ-לְמעֶז סאָמ אייֵרְד
 ןעֶפאָלעֶג זיִא םֶהָרְּבַא דְנּוא 7 :ןעֶבּוק
 ַא ןעֶמּונעֶג טאָה דְנּוא רעֶדְניִר איִד ּוצ

 טאָה דְנּוא ,טּוג דְנּוא ְךייוַו ,דְניִר סעֶנְנּוי

 טאָה רֶע דִנּוא ,גָנּוי םּוצ ןעֶּבעֶנעֶג סֶע

 דָנּוא 8 :טְכאַמעֶג גיִטְראַפ דְניוִוְׁשעֶנ םִע
 ָךֶליִמ דְנּוא רעֶטּוּפ ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע
 טאָה רֶע סאָו דְניִר עֶנְנּוו סאָד דְנּוא
 ראַפ סֶע טאָה דְנּוא טְכאַמעֶג גיִטְראַפ

 ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶּבעֶגעֶג אייִז

 אייז דִנּוא ,םיֹוּב םעֶד רעֶטְנּוא אייֵז ראַפ

 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 9 :ןעֶסעֶנעֶג ןעֶּבאָה

 ןייַד הָרְׂש זיִא ּואְו ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ

 זיִא איִז טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ?ּבייָו

 -עֶג טאָה רֶע דְנּוא 10 :טְלעֶצעֶנ םיִא
 ןעֶרעֶקְמּוא קירוצ םיוִועֶג לעו ְּךיִא ,טְגאָז

 רעֶדיִװ איִז ןעוֶו טייֵצ רעֶד ּוצ ריִד ּוצ

 טעוֶו הָרָׂש ּבייוו ןייֵד דְנּוא ,טְּבעֶלְפיֹוא

 םִע טאָה הֶרָׂש רְנּוא ,ןְהּוז ַא ןעֶּבאָה

 -עֶנ םעֶד ןּופ ריִמ רעֶד אייֵּב טְרעֶהעֶג

 רעֶטְניִה ןעֶזעוֶועֶג זיִא איִז דְנּוא ,טְלעֶצ

 הָרָׂש דָנּוא םֶהָרְבַא דְנּוא 11 :םֶהיֵא

 רמָיו רַעעַילֶא ןֵּתו בֹוטְו ר רֶקָּבְדִּב חק םֶהָרְּבַא ץֶר
 5 הָׂשָע רֶׁשֲא רָקְּברְרַבּו בלֶהְו הֶאְמָח חַי :ְֹתֹא תָֹׂשֲעַל
 :ּולְכאַו ץעָה תַחַּת בָהיִלֲע דמֹעדאוָהְו םֶהיֵנְפִל ןֵּתִיו
 9 :לָהֶאָב הנה רֶמאָיַו ֵּּתְׁשִא הָרָׂש הָיַא ָֹלֵא ּוְֵמאֵנ
 ' הָרְׂשִל ןֵביִגהְו הֶּיִח תעְּכ ְּךִפֲא בָשָא בֹוָׁש רֶמאֹי
 גנ םֶהָרְבַאְ :ויְרֲחַא אֹוהְו לֶהֶאָה חַתַּפ תֵעְמׂש הָרְִָׂךַּתְׁשִא
 הָרָא הָרְׂשֹק תֹוְהְל לֵדָח םיִמיַּב םיִאְּב םיִנֵקְז הֶרָׂשְ
 גנ יִתֹלב יִבֲחַא הָמאֵל ּהָּבְרִקְּב הָרָׂש קַחְצִּתַו :םיִשָנַּכ
 ג3 םֶהָרְבַא-לֶא הָוהְי רֶמאֹּו :ןֵקָז יִֹדאָו הָנָדָע יִקיהֶתְְה
 יִּתְנַקְזֲאַו דלַא םֶנְמֶא ףאַה רֹמאֵל הֶדָׂש הָקָחְצ הֶז הְמָל
 1ו היה תעּכ ְּךֶלֶא בָֹשָא דעמַל רֶבּד הָוהְומ אֹלְפִיה
 יט | יִּכ יִּתְקַחְצ אָל רֶמאֵל ו הָרָׂש ׁשַחַכְּתַו :ןֵב הֶדְׂשִלּו
 46 ןביִׁשנֲאָה םָׁשִמ ּומָקיו :תְקִחָצ יִּכ אֵל ו רֶמאֵּיַו הֶאְרִי
 :םָחְּלַׁשְל םּמִע ּךֶלֹד םֶהְרְּבַאְו םֶדְס יֵנְפילַע ּופֵקְׁשִנ
 צז :הרָׂשֹע יִנֲא רֶׁשֲא םֶהרָבַאְמ ינֲא הֵּפִכְּמִה רַמָא הָוהיו
 15 יג לָּכ ֹוביוכְרִּבִנְ םּצְָו לֹוָנ יגְל הָוהי יָה םֶהְרְבַאְ
 15 ֹותיִב-תֶאְ ינְּב-תֶא הָּצְי רֶׁשֲא ןַעַמְל ווִּתְעַדְ יִּכ :ץֶרָאָה
 ןַעמִל ּפְׁשִּו הָקָדְצ תוׂשֲעַל הָוהְיְךֶרָד ֹרְמִׁשנ יָרֲחַא
 כ רֶמאֹו :וָלָע רֵּבַּדרְׁשא תֶא םֶהְרְבַא-לע הָוהְי אֵיִבִה
 הדָדְּבִכ יִּכ םֶתאָּטַחְו הָּבהייִּכ הָרֹמְִו םֶדֶמ תֶקֵעַז הָוהְי
 לג ן וׂשָע יַלֵא הֶאָּבִה ּהָתְקִַצְּכַה הֶָאְרָאְו אניהְדְרַא :דָאְמ
 35 ההָמָרִ ּוכליו םיִׁשָנֲאָה םּׁשִמיונפַו :הָעָרֲא אֹלִאְו הָלְּכ
 פ רֵמאֵו םֶהרְבַא ׁשֵניַו :הוהְי ינְפִל דמֹע יודע םֶהָרְבְַ
 24 םָקיחַצ טיִׁשִמַה ׁשי ִקֹוא :עֶׁשָרדִמע קיִּדִצ הֵפסִּת ףֵאֵה
 םיִׁשמַה ןַעמִל םוקָפִל אָשִתְזאָלְוהַּפַכִּת ףֶאֵה רֹעְָּדְִּ
 תכ ידבְַּּכ ו תׂשֲעמ ךּל הָלֹלְה :הָּבְרִקְּב רֶׁשֲא םֶקיֵּדצַה

 ּוצ דְנּוא ,טְגאָטעֶּב ,טְלַא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶד
 הָרָׂש דָנּוא 19 :רעֶּבייוֵו ןופ גְנאַנ םעֶד ְּךאָנ ןייַז וצ טְרעֶהעֶגְפיֹוא םִע טאָה הָרְׂש

 טְסּול ְּךאָנ ְּךיִא לאָז ,טְלֵא ןיִּב ְּךיִא זַא םעֶדְכאָנ ,ןעֶגאָז ּוצ ,טְבאַלעֶג ְּךיִז ןיִא טאָה
 םֶהָרְבַא ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָנ דנוא 18 :טֶלַא (ךיֹוא) זיִא ראַה ןייֵמ דִנּוא ,ןעֶּבאָה
 רֶהאָוְראַפ ןעֶד ָּךיִא לאָז ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,טְכאַלעֶג םעֶד רעֶּביִא הָרָׂש טאָה םאו ראַפ
 רעֶד ּוצ ְּךיֶלְרעֶדְנּואוְו ְּךאַז ַא טאָג ראַפ ןעֶד זיִא 14 :?טלַא ןיִּב ְּךיִא ןעזֶו ,ןעֶניוִועֶג
 הָרָׂש דְנּוא ,טְּבעֶלְפיֹוא איִז ןעוֶו טייֵצ רעֶד ּוצ ,ןעֶרעֶקְרעֶדיוו ריִד ּוצ ָּךיִא לעוֶו טייֵצ
 טיִנ ּבאָה ְּךיִא ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְנעֶקייֵלעֶג טאָה הָרְׂש דְנּוא 18 :ןְהזז ַא ןעֶּבאָה טעוֶו
 טְסאָה אּוד ,ןיינ ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע רעֶּבָא ,ןעֶטְכְראָפעֶג ְּךיִז טאָה איִז ןיִראָו ,טְכאַלעֶג
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶטְראָד ןּופ ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז רעֶנעֶמ איִד דְנּוא 16 :טְכאַלעֶב
 :ןעֶטייֵלְגעֶּב ּוצ אייֵז ,אייֵז טיִמ ןעֶגְנאַגעֶג זיִא םֶהָרְּבַא דְנּוא ,םֹודְס ףיֹוא טְקּוקעֶג
 ?אּוהְט ְּךיִא סאָו םֶהָרְבַא ןּופ ןעֶליֹוהְרעֶפ ְּךיִא לאָז ,טְגאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 7
 רעֶקְלעֶפ עֶלַא דְנּוא ,קְלאַפ קְראַטְׁש דנּוא םיֹורְג ַא ּוצ ןייֵז סיוועֶג לאָז םֶהָרְּבַא דְנּוא 8
 טיִמאַד םֶהיֵא ּבאָה ָּךיִא ןיִראָו 19 :ןעֶרעוֶו טְׁשְנעֶּבעֶג םֶהיֵא ןיִא ןעֶלאָז דְרֶע רעֶד ןּופ
 זַא ,םֶהיֵא ְּךאָנ דְניִזעֶגְזיֹוה ןייַז דְנּוא רעֶדְניִק עֶנייֵז ןעֶלְהעֶפעֶּב טעוֶו רֶע זַא טְנעֶקְרעֶד
 טאָב זַא טְכיִרעֶג דְנּוא טייֵקְניִטְכעֶרעֶג ןּוהְט ּוצ טאָג ןּופ געוֶו םעֶד ןעֶטיִה ןעֶלאָז אייֵז
 טאָה טאָג דְנּוא 20 :טעֶרעֶנ םֶהיֵא ןעֶנעוֶו טאָה רֶע סאוָו םֶהֶרְבַא ףיֹוא ןעֶגְנעֶרְּב לאָז
 רֶהעֶז ויִא דֶניִז עֶרייֵז דְנּוא ;םיֹורְג זיִא הָדֹמַע דְנּוא םֹורְס ןּופ אייֵרְׁשעֶנ םאָד טְגאָזעֶג
 ןעֶּבאָה אייֵז ּביֹוא ןעֶהעֶז לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ןעֶרעֶדיִנְּפאָרַא ןּונ לעֶו ְּךיִא 21 :רעֶוש
 ןעוֶו דְנּוא ,ריִמ ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא סאו אייֵרְׁשעֶנ רֶהיֵא איז יֹוזַא ְּךייֵלְנ ,ןּוהְמעֶנ סעֶלַא
 טְרעֶקעֶנְקעוֶוַא טְראָד ןּופ ְּךיִז ןעֶּבאָה רעֶנעֶמ איִד דְנּוא 22 :ןעֶסיוִו ְּךיִא לעוֶו טיִנ
 :טאָנ ראַּפ ןעֶנאַטְׁשעֶג ְּךאָנ זיִא םֶהָרְבִא דְנּוא ,םֹודְס ןייק ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז רְנּוא

 ןעֶּבְראַדְראַפ ְךיֹוא אוד טְסעֶו טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא ְטְנְהעֶנעֶג טאָה םֶהָרְּבַא דְנּוא 8
 רעֶד ןיִא עֶטְכעֶרעֶג גיִצְפּופ ןעֶנעֶז רעֶמאָט 24 ?ןעֶטְכעֶרעֶגְמּוא םעֶד טיִמ ןעֶטְכעֶרעֶג םעֶד
 איד ןעֶנעוֶו ןּופ טְרָא םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶנְרעֶפ טיִנ טְסעוֶו דְנּוא ןעֶגְנעֶרְּבמּוא אוד טְסעוֶו ,טאָטְׁש
 ּוזַא ןּוהְמ ּוצ ריִד ןּופ טיי ןייַז לאָז סאָד 28 +ןעֶניִראַד ןעֶנעֶז סאָו עֶטְכעֶרעֶג גיָצְּפּופ

 ְךאז א
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 ַא הֶלֵלָח עֶר שְרִּכ קידצכ הָיָה עֶׁשָריִסע קידצ תיִמָהְל הָוַה
 הדָוהְי רְמאַֹו  ּׁשִמ הָׂשֵַי אֵל אהל טְפׂשַה ְךֶל 6

 יִאָׂשָו ייְִה ךֹותְּב טֶקיִּדַצ םיִׁשִמָח סִדְסב אָצְמָאימַא
 ַאָניהְנַה מאו םֶהְרְבִא ןעיו :םֶרּובֲעַּב םִֹקָּמַה-לָּכִל 7
 ןורְסְִי יליא :.ָפאָ הַָע יכָאְו ינֹדָא-לָא דבר יִתְלַאוה 58

 ילָּכ-תֶא ָּׂשִמֲחַּב תיִחְׁשַתְה הֶׂשִמֲה םֶקיִּדּצַה םיִׁשֹמַח
 :הֶׁשמַחְםיִעְּבְרַא םָש אצמָאדמא תֹיִחְׁשַא אֵל מא ריִצָה

 םיִעְּכְרַא םָׁש ןואְצּמִייִל ילוא רמה ולֵא רַּבַדְל דע ףֶמַ 9
 ירֲחָי אנילַא דְמאַֹו :םיִעָּבְרַאָה ּובַעַּב הֶׂשָעָא אֵל רֶמאֹּו ל

 אל לֶמאֹו םיִׁשלׁש םָׁש ןּואְצִמִי ילוא הרַברֲאנ ָעדאַל
 יִתְלִאוה ָאָניִהנה רֶמאֹי ;םישלש םֶׁש אָצְמָאדמִא הֶׂשֲעֲא 1

 אֵל לְמאֵּו םיִרָׂשֶע םֵׁש אָ ילוא ילדַא-לֶא רַּבִדִל
 ראל רַהָי אָנילַא רֶמאֹו :םיִרְׂשֶָה רָֹבֵעּב תיִחְׁשַא
 אֵל מו הֶדָׂשֶע םָׁש ןוְצִמִ ילוא טעַפַה"דא הָרְּברַא

 בר חְּכ רֶׁשֲאַּכהָוהְי דו הָרָעָה רֹובִַּבתיחָׁשֲא 2
 ;ְממל בֶׁש םֶהְרְבַאְו םֶהְרְבַאלֶא

 טי ,םי
 =רעַׁשְב ֿבׂשֹי טולְו בֶרֶעְּב .לֶמֹרְס םיִכְלַּמַה יִנָׁש ּואֹבָד א

 !זירְצְרָא םִיּפַא וְֵּׁשִּי םֶמאָרְקִל םֶקָיו טולדארו םֶדֶמ
 לו םֶכָּדְבַע תיֵבילִא אָנ = יא אָנידְנִה .רֶמאֵּו 2

 ורְמאֹּו םֶכְכְרַדְל םֶּתְַלהַ םָּתְמַּכְׁשִהְו םֶכיֵלְנַר ּוצֲָרְ
 ּואֹבָיַו ויִלֵא ורְָו דֹאְמ םּבירַצְּפִיו :ןיִלָנ ֿבוחרָב יִּכ אל 3
 םִדָמ :ולְכאַו הָּפֶא תֹוִצַמּו הָמְׁשִמ םֶהָל שעו ָתיִבלֶא :

 רעַעמ תַֹּבהלַע ּוּבֵמָנ םֹדְמ יׁשְנַא יעָה יֵׁשְְַוֹובְׁשִי
 3 ּוְמאֹּיַו טול-לָא- וָארקיו :הָצָקִמ לב ןקנ-דעו ה

 ּוילֵא םאיֵצֹוה הָליִלה ךילֶא ּואָּבררֶׁשֲא םיִׁשֲָאָה הָיֵא

 אריו טי

 טיִמ ןעֶטְכעֶרעֶג םעֶד ןעֶטייֵט ּוצ ְּךאַז ַא
 -עֶג רעֶד זַא דנּוא ןעֶטְכעֶרעֶנְמּוא םעֶד
 -ִםּוא םעֶד ּוצ ְּךייֵלְג ןייֵז לאָז רעֶטְכעֶר
 ,ריִד ןּופ טייוו ןייֵז לאָז סאָד ,ןעֶטְכעֶרעֶג
 עֶצְנאַג רעֶד ןּופ רעֶטְביִר רעֶד טיִנ לאָז
 טאָה טאָג דְנּוא 26 ?טְכעֶר ןּוהְט דְרֶע ;

 רעֶד ןיִא ןעֶניִפעֶג לעוֶו ְּךיִא ןעוֶו טְגאָזעֶג
 לעוֶו ןעֶטְכעֶרעֶג גיִצְפּופ םֹודְס טאָטְש
 ּוצ ןעֶגעוֶו טְרֶעייֵז ןּופ ןעֶּבעֶגְרעֶפ ָּךיִא
 םֶהָרְבַא דְנּוא 27 :טְרָא ןעֶצְנאַג םעֶד
 טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא טְרעֶפטְנֶעעֶנ טאָה
 ןעֶדעֶר ּוצ ןעֶמּונעֶגְראָפ ריִמ ּבאָה ְךיִא ,ןונ
 דְנּוא ּביֹוטְׁש ןיִּב ָּךיִא דְנּוא ,ראַה ןייֵמ ּוצ
 ְניִפ ןעֶלְהעֶפ ןעֶלעוֶו רעֶמאָט 28 :שַא
 אוד טְסעוֶו ,עֶטְכעֶרעֶג גיִצְפּופ איִד ןּופ
 ןעֶגעוֶו טאַמְש עֶצְנאַג איִד ןעֶּבְראַדְראַפ
 לעוֶו ְּךיִא טְגנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ?ףְניִפ ,

 לעֶװ ְּךיִא ןעוֶו ןעֶּבְראַדְראַפ טיִנ איִז
 :גיִצְרעֶפ דְנּוא ףְניִּפ ןעֶניִפעֶג טְראָד
 טְרְהעֶמעֶג לאָמַאְכאָנ טאָה רֶע דְנּוא 9
 -עֶב טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶדעֶר ּוצ םֶהיֵא ּוצ
 ןעֶנּופעֶג טְראָד ןעֶלעוֶו רעֶמאָט ,טְגאָז
 טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,גיִצְרעֶפ ןעֶרעוֶו
 איִד ןעֶנעוֶו ןּוהְט טיִנ םֶע לע ְךיִא

 טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 80 :גיִצְרעֶפ "נס תַלָּדְו הָחְתַּפַה טיִל םָהֵלֲא אֵצַו .!םֶתֹא הָנֵרִנ
 טְראָד ןעֶלעוֶו רעֶמאָט ,ןעֶדעֶר לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ןעֶסיִרְדרעֶפ טיִנ ן'ראַה ןייֵמ םִע זאָל
 לעוֶו ְּךיִא ןעוֶו ןּוהְט טיִנ םִע לעוֶו ְּךיִא טְנאָזעֶג טאָה רֶע דִנּוא ,ןעֶרעֶו ןעֶנּופעֶג גיִסייֵרְד
 ןעֶמּונעֶגְראַפ ריִמ ּבאָה ְּךיִא ,ןּונ ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 81 ::יִסייֵרְד ןעֶניִפעֶג טְראָד
 רֶע דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶנּופעֶג גיִצְנאוַוְצ טְראָד ןעֶלעוֶו רעֶמאָמ ,ראַה ןייֵמ ּוצ ןעֶדעֶר ּוצ
 טאָה רֶע דְנּוא 82 :גיִצְנאַַוְצ איִד ןעֶנעוֶו ןעֶּבְראַדְרעֶפ טיִנ איִז לעוֶו ָּךיִא טְגאָזעֶג טאָה
 ,ןעֶדעֶר לאָמ םאֶד ראָנ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶמיִרְדרעֶפ טיִנ ןיראַה םעֶד םֶע זאָל ,טְגאָזעֶג
 טיִנ איִז לעד ְּךיִא טְנאָזעֶג טאָה רֶע דנּוא ,ןְהעֶצ ןעֶרעוֶו ןעֶנּוּפעֶג טְראָד ןעֶלעוֶו רעֶמאָט
 טאָה רֶע ןעוֶו ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא זיִא טאָג דְנּוא 23 :ןְהעֶצ איִד ןעֶנעוֶו ןעֶּבְראַדְראַפ
 :םֶרָא ןייז ּוצ טְרעֶקעֶנ קירּוצ טאָה םֶהָרְבִא דְנּוא ,םֶהָרְבַא ּוצ ןעיֶנעֶר ּוצ טְרעֶהעֶגְפיֹוא

 טי לעטיפאק

 זיִא טֹול דִנּוא ,דְנעֶבָא םיִא םֹדְס ןייק ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז םיִכָאְלַמ אייוַוְצ איִד דְנּוא 1
 -םיֹוא זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶב אייֵז טאָה טֹול דְנּוא ,םֹדָס ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ןיִא ןעֶסעֶזעֶג
 :דֶרֶע רעֶד ּוצ םיִנָּפ םעֶד טיִמ טְקיִּבעֶג ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶנעֶגְטְנִע אייֵז ןעֶנאַטְׁשעֶג
 ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ ןייַא טְרְהעֶק ,ןעֶראַה עֶנייֵמ טעֶּב ְּךיִא ,העָז ,טְגאָזעֶב טאָה רֶע דְנּוא 2
 היַרְפ טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ,םיִפ עֶרייֵא טְׁשאוַו דְנּוא ,רעֶּביִא טְגיִטְכעֶנ דְנּוא ,טְבעֶנְק רֶעייֵַא
 ֹטְרֶעייֵנ ,ןיינ טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז רֶנּוא ,געוֶו רֶעייֵא ןייֵג טעוֶו ריִא דְנּוא ןייֵטְׁשפיֹוא
 ןעֶטעֶּבעֶג קְראַטְׁש אייז טאָה רֶע דְנּוא 8 :םאַנ רעֶד ףיֹוא ןעֶגיִטְכעֶנ ןעֶלעוֶו ריִמ
 רֶע דְנּוא ;זיֹוה ןייַז ןיִא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז דְנּוא םֶהיֵא ּוצ טְרעֶקעֶגְנייַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶבּוק ןעֶקאַּבעֶג אייֵז טאָה רֶע דָנּוא טייֵצלאָמ ַא טְכאַמעֶג אייֵז טאָה
 טאָּטְׁש רעֶד ןּופ רעֶנעֶמ איִד ןעֶּבאָה ,טְגייֵלעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז רעֶדייַא 4 :ןעֶסעֶגעֶב
 עַצְנאַנ סאָד טלֵא זיִּב גָנּוו ןופ ,זיֹוה םאֶד טְלעֶנְניִרעֶנְמּורַא ,םֹדָס ןּופ רעֶנעֶמ איֵד
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא טֹול ּוצ ןעֶפּורעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 2 :ןעֶקֶע עֶלַא ןּופ קְלאַפ
 אייַּב ריִד ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז סאו רעֶנעֶמ איִד ןעֶנעֶז ּואוְו ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ
 טֹול דנּוא 6 :ןעֶנעֶקְרעֶד אייֵז ןעֶלאָז ריִמ זַא םִנּוא ּוצ סיֹורַא אייֵז גְנעֶרְּב ?טְכאַנ
 ןעֶסאַלְׁשעֶגּוצ ריִט איִד טאָה רֶע דְנּוא ריִמ רעֶד ראַפ ןעֶנְנאַגעֶנְסיֹורַא אייֵז ּוצ זיִא

 רעטניה



 תישארב

 וטְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 7 :ְךיִז רעֶטְניִה
 םעֶטְכעֶלְׁש ןייק ְּךאָד טּוהְט ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵמ
 רעֶמְכעֶט אייוַוְצ ּבאָה ְּךיִא ,טְהעֶז 8 :טיִנ
 ןּונ אייֵז לעוֶו ְּךיִא ,ןאַמ ןייק ןעֶנעֶק םאוָו
 ּוצ םּוהְמ דְנּוא ,ןעֶנְנעֶרְּבסיֹורַא ְָּךייֵא ּוצ
 ןעֶגיֹוא עֶרייֵא ןיִא טּוג זיִא םִע איוִו אייז
 טיִנ םּוהֵמ רעֶנעֶמ עֶניִזאָד איִד ּוצ ראָנ
 ןיִא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז לייוֵו ;ְּךאַז ןייק
 דְנּוא 9 :ןעֶקְלאַּב ןייֵמ ןּופ ןעֶטאָׁש םעֶד
 דְנּוא ,רעֶטייוֵו אייֵג ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 זיִא רעֶנייֵא רעֶד טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 רֶע דָנּוא ןעֶניֹואוְו ּוצ רֶעיִה ןעֶמּוקעֶג
 ןעֶלעוֶו דְנּוצַא ,ןעֶטָּפְׁשִמ םֶנּוא ןיֹוׁש טּוהְמ
 דְנּוא ,אייֵז ּוצ איו ןּוהִט רעֶגְרֶע ריִד ריִמ

 םעֶד ןַא ןעֶגְנּורְדעֶג רֶהעֶז ןעֶּבאָה אייֵז
 טְנְהעֶנעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טֹול ןַא ,ןאַמ
 דָנּוא 10 :ןעֶכעֶרְּבְרעֶצ ּוצ ריִט איִד םּוא
 עֶרייֵז טְקעֶרְטְׁשעֶנְסיֹוא ןעֶּבאָה רעֶנעֶמ איִד
 -עֶגְנייַרַא טֹול ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,דְנאַה
 אייֵז דְנּוא ,זיֹוה םיִא ְּךיִז ּוצ טְכאַרְּב
 דְנּוא 11 :ןעֶסאָלְׁשעֶגּוצ ריִט איִד ןעֶּבאָה
 ראַפ ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז סאוָו רעֶנעֶמ איד

 31 אריו טי

 ד יב יתְׁש יל אנלהגל :וערָּת למַא אָנילַא רמז :ויִדֲִא
 * אס יוׂשת םֶכי לֶא ןֶהְתֶא אָיהאיצֹוא ׁשיִא :עדידאל רֶׁשֲא
 -לָייֵ רֶבָד ושעק-לא לאה םיִשָנֲאל קרםֶכינעְּב בֹּמַּכ
 5 רָתֶאָה ּורְמאּו הֶאָלְהיׁשָּנ| ורְמאֹי תל לֶעב ּואְּב ןֵּכ
 ׁשיִאְב ורְּפַו טהמ ךל עֶרֶנ הָת טו טפשיז יּנְליאַב
 * -תֶא םיִׁשָנֲאה וחְלׁש :תֶלָּדַה רֶבׁשִל וׁשנַו רֹאָמ ט טלְּב
 :ורְנְמ תֶלֶדַה-תֶאְו הָתיִּבַה םֶהיֵלֲא טול"תֶא ּאיִבו םֶדי
 ג ןֶטָּקִמ םיִרוַַּּב ּוּכִה תִיַּבַה חַתְפירְׁשַא םיִׁשָנֲאָדיִתֶאְו
 15 -לֶא םיִׁשָנֲאָה ּורְמאֹּו  !חַתָּפַה אֵצְמִל אליו לודָנידַעַ
 רוב ךֶלירְׁשֶא לָכְ ךיִחְבֹוְּנְבו ֶחֶחהֹפ ָךלייִמרֶעטול
 15 הּוַה םיִקמַה"תֶא ּנְתִנֲא םיִתַחְׁשַמייּכ :םֹקָּמַהְדִמ אֵצֹוה
 :הָתָחְשְל הָוהְי ונתְלׁש הָוהְי ינּפ"תֶא םָת = + הָלְרְנייֵּ
 14 ּומֹוָק רֶמאֵּו ווָתֹנְב יֵהְקִל ! וי ינְהֲחילֶא ו רְּבדְיו טול אבו
 יהָנ רֶועָהיִתֶא הָוהְי תְִׁשַמב הוה םוַקָּמַדְרִמ ֹואְצ
 וט םיִכָאְלַמה צא ןהָע רַחָּׁשַה ומָכּו :וָנְָח יֵיֵעְּב קֵחַצְמִכ
 ליֶתֹנַב יֵתׁש-תֶאז ְךֶתׁשִא-תֶא חק םוק רמאֵל טוִלְּב
 וו ּוקיוהו ו ּהָמְרַמְתּ +רישָה עב הֵּפּפֹּתְרִּפ .תֹאצְמִּנַה
 ;רלְמִהְּב ָתֹנְב יִתִׁש הַוְבּו ֹותְׁשִאֹדדְַבּו ודָיּב םיִׂשָנֲאָה
 7 צה יהיו :ריעָל ץוחמ וה ּוהֲאְצַי ווָלָע הָוהִי
 א םיִּבַּת-לַא פג טֵלּמִה רֶמאֹּר הָצּורַה םֶתֹא
 18 א :הָפְּפִתְרִּפ טְֵּמִה הָרָהָה כַּכַה-לֶבְּב רֹמעַתילֲאְ
 25 ְךיֶניֵעְּב ןֵח ָּדְדְבַע אֵצמ אינה :יָנדָאאנ-לַא םָהלֲא טל
 יִשְפַנ-תֶא תֹוֲחהְל יֵדָּמע ָתיִׂשָע רַׁשֲא .ְּךֶדְסַח לֶנּת
 ִּתִמְו הָעְרָה יִנְֵּבַרּפְרִּפ הָרָהַה טֵלָּמִהל לֵכּוא אֵל יא

 ןז דוד

 טיִמ ןעֶנאַלְׁשעֶג אייֵז ןעֶּבאָה ,ריִט רעֶד ֹכ -- אֹוָהְו הָּמָׂש סיִנָל הָבֹרָק תאֵוַה ריִעִכ אנרהוַה
 דְנּוא ,םיֹורְג זיִּב ןייֵלְק ןּופ ,טייֵהְדְניִלְּב רֶמאֹּר :יִׁשֿפנ יקמּו אל ףעצמ אלה הֶמָׁש אָ ; הָמְלָּמִא

 -תֶאיכפהיְִּלְִל הוה רב םנ ךֶפתאֹׂשִנ העהדילַא ןעֶניִפעֶג ּוצ ןעֶראוָועֶג דיִמ ןעֶנעֶז אייֵז
 ?אָד ְּךאָנ אּוד טְסאָה ןעֶמעוֶו ,טֹול ּוצ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה רעֶנעֶמ איִד דְנּוא 12 :ריט איד
 ריִד ּוצ ןעֶרעֶהעֶג םאָו עֶלַא דְנּוא ,רעֶטְכעֶמ עֶנייֵד דְנּוא ןְהיֵז עֶנייֵד דְנּוא םיִדייֵא ןַא
 םעֶד ןעֶּבְראַדְראַפ ןעֶלעוֶו ריִמ ןיִראָו 18 :טֶרָא םעֶד ןּופ ןייֵגְסיֹורַא ְּךאַמ טאָטְש ןיִא
 םִנּוא טאָה טאָנ דְנּוא ,טאָנ ראַפ םיֹורְג זיִא אייֵרְׁשעֶנ רֶעייֵז ןיִראוָו ,טְרָא ןעֶניִזאָד
 טעֶרעֶג טאָה דִנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא טֹול דְנּוא 14 :ןעֶּבְראַדְראַפ ּוצ איִז טְקיִׁשעֶג
 טְהעֶטְש ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶטְבעֶט עֶנייֵז ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה סאו ;םיִדייֵא עֶנייֵז ּוצ
 רֶע דְנּוא ,טאָטְׁש איִד טְּבְראַדְראַפ טאָג ןיִראָו ,טְרָא ןעֶזיִד ןּופ סיֹורַא טייֵג דְנּוא ףיֹוא
 דְלאַּב יֹוזַא דְנּוא 12 :רעֶמעֶּפְׁש ַא איוִו םיִדייֵא עֶנייֵז ןּופ ןעֶביֹוא איִד ןיִא ןעֶועֶועֶג זיִא
 דנּוא טְלייֵאעֶג טֹול םיִכָאְלַמ איד ןעֶּבאָה ןעֶגְנאַגעֶגְּפיֹוא זיִא ןעֶרעֶּטְׁש-ןעֶגְראָמ רעֶד
 ןעֶניִפעֶג סאוָו רעֶטְכעֶמ אייווְצ עֶנייֵד דְנּזא ּבייוװ ןייֵד םעֶנ דְנּוא ףיֹוא העָטׁש ,טְנאָזעֶב
 ןעֶו דְנּוא 16 :טאָטְׁש רעֶד ןּופ דְניִז רעֶד ןעֶנעוֶו ןעֶמּוקְמּוא טיִנ טְסְלאָז אּוד זַא ;ְךיִז
 איד ןָא דְנּוא ,דְנאַה עֶנייֵז ןָא ןעֶּפיִרְגעֶגְנָא רעֶנעֶמ איִד ןעֶּבאָה ,טְמיֹוזְרעֶפ ְּךיִז טאָה רֶע
 -ַמעֶראַּב איִד ָּךְרּוד ,רעֶטְכעֶט אייוֵוְצ עֶנייֵז ןּופ דְנאַה איִד ןָא דְנּוא ,ּבייוװ ןייַז ןּופ דְנאַה
 אייֵז דְנּוא טְכאַרְּבעֶג םיֹורַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םֶהיֵא ףיֹוא טאָג ןּופ טייֵקְגיִצְרעֶה
 אייז ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דנוא 17 :טאָטְׁש רעֶד רעֶסיֹוא ןעֶזאָלעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 ןייד ראַפ ןיִרְטְנַא ,טְגאָזעֶג רֶע טאָה יֹוזַא ,ןעֶסיֹורְד טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 ןעֶצְנאַג םעֶד ןיִא ןְהעֶטְׁש טיִנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶקיִלְּבקיִרּוצ טיִנ טְסְלאָז אּוד !ןעֶּבעֶל
 :ןעֶמּוקְמּוא טיִנ טְסְלאָז אּוד יֵדְּכ ןעֶפיֹולְטנַא גְרעֶּבעֶג איִד ּוצ טְסְלאָז אּוד ,ןיֹולְּפ
 ןייד ,העָז 19 :(טאָגנ ראַה ןייֵמ טעֶּב ְךיִא ,ןייֵנ ,אייֵז ּוצ טְגאָזעֶג טאָה טֹול דְנּוא 8
 עֶנייֵד טְכאַמעֶג םיֹורְג טְסאָה אּוד דְנּוא ,ןעֶגיֹוא עֶנייֵד ןיִא דאָנְנ ןעֶנּופעֶג טאָה טְכעֶנְק
 טיִנ לעֶװ ְךיִא ןעֶזאָל ּוצ ןעֶּבעֶל ְּךיִמ ,ּוהְטעֶנ ריִמ ּוצ טְסאָה אּוד אי יֹוזַא ,דאָנְנ
 ָךיִא דְנּוא ןעֶפעֶרְט קיִלְנמּוא סאָד ְּךיִמ טעוֶו רעֶמאָמ ,גְרעֶּבעֶג איִד ּוצ ןעֶניִרְטְנַא ןעֶנעֶק
 ּוצ ןיִהַא טְראָד טְגעֶהאָנ זיִא איִז .טאָטְׁש עֶזיִד זיִא אָד העֶז 20 :ןעֶּבְראַטְׁש לעוֶו
 לאָז ְךיִא זַא ןעֶניִרְטְנַא ןיִהַא טְראָד ןּונ לעד ְּךיִא ,ןיילק זיִא איז דְנּוא ןעֶפיֹול
 ןייד ּבאָה ְָּךיִא ןּונ .טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 21 :ןעֶּבייֵלְּב ןעֶּבעֶל
 איד ןעֶרעֶקְרעֶּביִא טיִנ לאָז ְךיִא זַא ְּךאַז עֶזיִר ןיִא ְךיֹוא ןעֶהעֶזעֶגְנָא טְביִזעֶבְנָא

 טאטש
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 :טעֶרעֶג טֶָסאָה אּוד םאָו ןּופ טאָמְׁש לֵכּוא אֵל יִּכ הָּמֶס טֵלֶּמִה רַהמ :ָתְרַּבד רֶׁשֲא רָעָה 2

 ןיִראָז ,ןיִהַא טְהאָד ןירְּטְנִע ,ךיד לייֵא 22 רֶטְהיִׁש אָרָק ןגילע המׁש ְךָאְביִַ רֶּבִד תשֲעַל ,
 אּוד זיִּב ןּוהְמ טיִנ ְךאַז איד ןעֶק ְךיִא הָודו :הָרָעְצ אָּב םֹולְו ץֶרָאָה-לַע אָצְי ׁשְמָּׁשַה :רעוצ 4

 : - 0 א תן ןמ הָוְי תאמ ׁשֵאְו תיֵרְפִ הָרֹמֲעלעְו םֶרֶס"לֲע רוטְמִה
 טאָה םּורָד ןע = ּוקעֶג ן 4 א ם !אָד טֶס ּב תֵאְו רֵכַכַהיִלְּכ ץאְו לאה ְּו םיִרָע ה-תֶא ְךפֲהָ !ט םיִמּׁשַה ד הב

 טאָטְׁש רעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶפּורעֶג רֶע  ווִרֲתַאמוְּתׁשִא טֵּבּתַו :הָמָרַאָה חַמָצְ םיִרְַה יֵבְׁשִי-לָּכ 5
 ןעֶגְנאַנעֶנְפיֹוא זיִא ןּוז איִד 23 :רַעֹוצ םֹוקָמַהלֶא רֶק כב םֶהָרְבַא םַּכְׁשַּיַ רֵלְמ ביִצִנ יִהְּתַנ

 : רָטיֵק הָלָע הָנִהְו אֵרֹר רַכְּכַה ץרַא .נְפילְּכ לֵָת הָרֹמִַ ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא טֹול ןעוֶו ,רֶרֵע רעֶד ףיֹוא = לג ףלשִ הָוְו יא 0 ריקא
 יא / : וצ ןיא ;

 בוא הר יא הא =? ירעוצ ךיִא יקח .םחֹלַא תַחַשְּב יו .וְֵבַּכַה רֶטיקְּכ ץְרֶאָה
 הָרמַע רעֶּביִא דְנּוא םודָס רעֶּביִא ןעֶנעֶגעֶר טוליתֶא חַּלׁשיַו םֶהָרְבַא-תֶא םיִהְלֲא רֶּכָזַו רֶּכִּכַה
 םּופ טאָג ןּופ ,רֶעייַפ דְנּוא לעֶּבעוֶוְש = ;טֹול ןֵהָּב ּבֵׁשָי-רֶׁשֲא םיִרְעַה-תֶא ּךֹפֲהַּב הָכֵפַהָה ל

 -ךעֶּביִא טאָה רֶע דנוא 28 :לעֶמיִה חֶבֶׁשְל אְייִכ מע  יִתְֹב יִּׁשּו רָב בי רעֹוצִמ טול
 יי יט יא נז אָ ץֶרֶאְּב ןיא ׁשיִאְו ןֶקָז ּוניִבָא הָריִעְצַה-לָא םעֶד דֶנּוא טעֶטְׁש עֶניִזאָד איד טְרעֶקעֶג יי א ִחִכ אהל ר : הֶרְי ;ויָתֹנְב י הָרֲעַמַּב בו רַעֹוְצְּב 1
 רעֶנידאוונ ֵא עֶלַא דְנּוא ז 1 ִּס ןעֶצְנאַג ְכְׁשִנְו יי ּוניִבָא-תֶא הָקְׁשִנ הָּכל ;ץֶרָאָה ִּכ ְךֶרֵרּכ 2

 גְנּוצאָרְּפְׁש איִד דְנּוא ,טעֶטְש איִד ןּופ = ןהיִבָאדתֶא יש :עַרָז ּוניבָאַמ יח מע 5
 טאָה ּבייוֵז ןייַז דְנּוא 26 :דֶרֶע איִד ןּופ ּהַבְכִׁשְּב עֶדייאָלְו ָהיֶבָא-תֶא םֵּכְׁשִּתַו הֶריִכְּבַה אב

 -עֶג זיִא איִז דְנּוא ְךיִז רעֶטְניִה טקּוקעֶג הָריִעְַהילֶא הָריִכְּבַה רֶמאֹּתַו תֶרָהְּמִמ ֵהְ ;הָמֹוְבּ 4
 : לבו הָלילַהיַ ןַי ּונלְׁשִנ יִָא-תֶא ׁשֶמֶא יִּתְבַכְַׁה

 דּוא 27 :ץְלאַז = לייֵז ַא ּוצ ןעֶראָז יְהַה הָליּב םַּגןקְִַּו עֶר ּוניֵאַמ הָיחּ וּמִע יִבְכִׁש הל
 רעֶד ןיִא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא םֶהָרְבַא ּעֵרָיאְלְו מע בֵּכְׁשִּתַו הרע צה םֶקָּתַו יי ןָהיִבֲא-תֶא
 ּואְו םֶרֶא םעֶד ּוצ ןעֶנְנאַנעֶג דְנּוא היִרְפ רלֵתַו: :ןָהיִבֲאַמ טול-תֹנְ יִּתְׁש יהוה הְִׁשְּ 2
 ןופ םיִנָּפ םעֶד ראַפ ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא רֶע - = באימיִכַא אה : יי מִׁש אָרְקִּת  ןּכ הי

 ןעֶנעֶק טְקּוקעֶג טאָה רֶע דנוא 98 :טאָנ 2 א טא "יה א י
 םעֶד רעֶּביִא דֶנּוא הָרֹמֲע דְנּוא םֹודְס

 דְנאַל םעֶד ןּופ ְּךיֹור רעֶד זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע דִנּוא ,ןיֹולְּפ ןּופ דְנאַל ןעֶצְנאַג
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 29 :ןעֶביֹוא ְּךְלאַק ַא ןּופ ְּךיֹור רעֶד איז ןעֶנְנאַגעֶגְּפיֹוא זיִא
 ןָא טְקְנעֶדעֶג טאָה טאָג םאֶד ,ןיֹולְּפ םעֶד ןּופ טעֶטש איֵד ןעֶּבְראָדְראַפ טאָה טאָג ןעוֶו
 טאָה רֶע ןעֶו ,גְנּורעֶקְרעֶּביִא רעֶד ןּופ טֹול טְקיִׁשעֶנְסיֹורַא טאָה רֶע דְנּוא םֶהָרְּבַא
 זיִא טֹול דנּוא 80 :טְניֹואְועֶנ אייֵז ןיִא טאָה טֹול םאָו טעֶטְׁש איֵד טְרעֶקעֶגְרעֶּביִא
 עֶנייֵז דְנּוא ,גְרעֶּבעֶנ איִד ןיִא טְצעֶזעֶּב ָּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,רַעֹוצ ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹוא
 ,רַעֹוצ ןיִא ןעֶניֹואוְו ּוצ ןעֶטְכְראָפעֶג ְּךיִז טאָה רֶע ןיִראָו ,םֶהיֵא טיִמ רעֶטְכעֶמ אייוֵװצ
 איד דנּוא 81 :רעֶטְכעֶט אייַוְצ עֶנייֵז דנּוא רֶע ,לייֵה ַא ןיִא טְניֹואְועֶב טאָה רֶע דְנּוא
 טיִנ זיִא םִע דֶנּוא טֶלֵא זיִא רעֶטאָפ רעֶזְנּוא ,עֶטְסנְנּוי איִד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה עֶטְצִלֶע
 איִד ןּופ רעֶנייֵטְׁש רעֶד איו םָנּוא ּוצ ןעֶמִּנק ּוצ דְנאַל םעֶד ןיֵא ןאַמ ןייק ןעֶדְנאַהְרעַפ
 ןעֶלעוֶו ריֵמ דְנּוא ,ןייוֵו טיִמ ןעֶקְניִרְּטעֶּב רעֶטאָפ רעֶזְנּוא ריִמאֵל ,םּוק 39 :טְלעוֶו עֶצְנאַנ
 אייז דנוא 23 :ןעֶמאָז ַא ןעֶטְלאַהְרעֶד רעֶטאָפ רעֶזְנּוא ןּופ דְנוא ןעֶגיִל םֶהיֵא טיִמ
 עֶטְצֶלֶע איִד דְנּוא ,טְכאַנ רעֶניִזאָד רעֶד ןיא ןייו טיִמ ןעֶקְנּורְטעֶּב רעֶטאָפ רֶעייֵז ןעֶּבאָה
 ןופ טְסּואְועֶנ טיִנ טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶטאָפ רֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶלעֶג זיִא דְנּוא ןע ּוקעֶג זיִא
 ןְרעֶדְנַא םיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 34 :ןייֵטְשפיֹוא רֶהיֵא ןּופ דְנּוא ןעֶגיילרעדיג ְהיִא
 טימ ןעֶנעֶלעֶג ןעֶטְכעֶנ ןיִּב ְךיִא ןּונ ,עטְסגְנּוי איֵד ּוצ טְנאָזעֶג עֶטצִלִע איֵד טאָה ,גאָט
 אּוד גיִל םּוק דִנּוא ,ןייַו טימ ןעֶקְניִרְטנָא טְכאַנ איֵד ְךיֹוא םֶהיֵא ריִמאָל ,רעֶמאָּפ ןייַמ
 :רעֶטאַפ רעֶזְנּוא ןּופ ןעֶמאָז ןעֶּבעֶל םַא ןעֶטְלאַהְרעֶד ןעֶלעוֶו ריִמ דָנּוא ,םֶהיֵא טיִמ

 -עֶּב ןייַו טיִמ רעֶטאַפ רֶעייֵז טְכאַנ רעֶניִזאָד רעֶד ןיִא ְּךיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 דָנּוא ,ןעֶנעֶלעֶג םֶהיֵא טימ זיִא דְנּוא ןעֶנאַטְשעֶנְפיֹוא זיִא עֶטְסגִנּוי איֵד דֶנּ = =
 דָנּוא 86 :ןייֵטְׁשפיֹוא רֶהיֵא ןּופ דְנּוא ןעֶנייֵלְרעֶדיִנ רֶהיֵא ןּופ טְסּואְועֶג טיִנ טאָה רֶע
 דָנּוא 87 :רעֶטאַפ רֶעייֵז ןּופ ןעֶראַועֶנ גיִדְנעֶנאָרמ ןעֶנעֶז טול ןופ רעֶט ףְכעֶט עַדייֵּב
 זיִא רֶע ,בָאֹומ ןעֶמאָנ ןייז ןעֶפּורעֶנ טאָה איִז דְנּוא ,ןְהּוז ַא ןעֶניוועֶג טאָה עֶטְצְלֶע איד
 ַא ןעֶניִדעֶג ְּךיֹוא טאָה איִז ,עֶּטְסגְנּוי איֵד דְנּוא 28 :טְנייַה זיִּב בָאֹומ ןּופ רעֶטאָפ רעֶד
 ייֵנְּב איִד ןּופ רעֶטאָפ רעֶד זיִא רֶע ,יִמֵע-ןֶּב ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶפּורעֶג טאָה איִז דְנּוא ,ןֵהּוז
 ;טְנייַה זיִּב ָגֹוטַע

 דנּוא
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 ב לעטיפאק
 ןּופ ןעֶניֹוצעֶנְקעוֶוַא טאָה םֶהָרְבַא דְנּוא 1

 דְנּוא .םֹורָד ןּופ דְנאַל םעֶד ּוצ ןעֶטְראָד

 ׁשרָק ןעֶׁשיִוְצ טְצעֶזעֶּב ְּךיִז טאָה רֶע
 -עֶנ טאָה רֶע דְנּוא ,רּוׁש ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא

 טאָה םֶהָרְּבַא דְנּוא 2 :רֶרֶנ ןיִא טְניֹואוו

 זיִא איֵז הָרָׂש ּבייוָו ןייֵז ןעֶנעוֶו טְנאָזעֶג

 רעֶד ְךֶלְמיִבַא דְנּוא ,;רעֶטְסעוֶוְׁש עֶנייֵמ
 טאָה דְנּוא טְקיִׁשעֶג טאָה רָרְנ ןּופ גיִנעֶק

 "עָנ זיִא טאָג דְנּוא 8 :ןעֶמּונעֶג הָרֵׂש

 רעֶד אייֵּב םֹולָח ןיִא ְּךֶלֶמיִבֲא ּוצ ןעֶמּוק
 אּוד ;טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא ,טְכאַנ

 ּבייַו םעֶד ןעֶנעוֶו ןּופ ןעֶּבְראַטְׁש טְסעוֶו

 ןעֶד ,ןעֶמּונעֶג ריִד ּוצ טְסאָה אּוד סאָו

 טאָה ְּךֶלֶמיִבֲא דְנּוא 4 :ןאַמ ַא טאָה איז
 רֶע דְנּוא ,טְנְהעֶנעֶג טיִנ ָּךאָנ רֶהֵיַא ּוצ

 אוד טְסְליִו (טאָג) ראַה ;טְנאָזעֶג טאָה

 -רעֶד קְלאָפ טְבעֶרעֶג ןייֵא ּךיֹוא ןעֶד
 -עֶג ריִמ ּוצ טיִנ רֶע טאָה 8 ?ןעֶנאָלְׁש

 דְנּוא ?רעֶטְסעֶוְש עֶניוֵמ זיִא איִז טְנאָז

 ןייֵמ זיִא רֶע טְגאָזעֶג טאָה איִז ;ְךיֹוא איִד

 ןייֵמ ןּופ טייקְגיִטְכיִרְפיֹוא ןיִא ,רעֶדּורְּב
 ְךיִא ּבאָה דְנעֶה עֶנייֵר טיִמ דְנּוא ץְראַה

 טְכאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 6

 ם
 לכו ׁשֵדְקְדיּב בֵׁשֵַּו בֶננַה הָצֵרֲא םָהְרְכַא םָשִמ עשִנ
 פ יֵתֶֹא ֹוְָּׁשִא הָרָׂשילֶא םֶהָרְבַא רמה : ;רֶרָנְּב רו רוָׁש
 5 אבָיַו :הָרָׂשיתָא חַי רֶרּג ךל ְךֶלָמיִבֲא חַי אוָה
 קמ ְךנִ 5 מאי הלילה ב ךֶלֶמיִבָא-לֶא םיִלָא
 + רלָמיִבֲאַו ;לֵעָּב תַלְעְב אוָהְו  מחלְלׁשֶא הָשאָה-לַע
 ה אֹלֲה :רָהֵּת קיד יגה לא מא ָהיֶלֵא ברָק אֹל
 זו יִחָא הָרְמָא אונאה אוה יִתָחָא יל-רַמָא אוָה
 { םילָאָה וִלַא רֶמאַּו :תאָיִתׂשָע ּפכיקנב יְִבְל"ְתְּב
 ךֶשְחֶאְו אֹ תיִׂשע ְלְבְבְליְִתְּב ייִּתעיכנֶא םנלֲחַּב
 :ְהיֵלֵא ַעֶגֹל תל לע יל יליוסֲחַמ ָּךְתִֹא יָא
 ! רעב לֵּלַפְתִו אוה אבנר ׁשיִאָהדתְׁשַא בֵׁשֲה הֶּתעְו
 -רֶׁשֲא-לָכְוהָּתַא תומָּת תֹמיֵכ עַד ביִׁשמַד ךניִאדבאְו הָיְִו
 רב יִרְבע-לָכל גָרקַו רק ְךֵלֶמיִכֶא םַכׁשּ :ְךֶל
 :רָאמ םיִׁשֲָאָה וָאְריו םֶהיֵנְֶאְב הָּלֵאָה םי ךֶבדַה-לָּכתֶא
 9 ײהָמּו טל ָתיִׂשָעיְמ ול מא םֶגָרְבַאְל ךלֶיִבֲ אֵרָקִיַ
 תֶלֹרְג הֶאְטה יִּתְכלִמִמ-לַעויֵלָע ָתאֶבַהיּכ ךֶל יִתאָטָח
 יךלמיִבֲא מא :יְִמע ָתיִׂשָע וׂשְעידאל רֶׁשֲא םיִׂשֲעְמ
 וג רָמאֹּ :הֶוַה רֶבַָהתֶא תיִשְצ יִּכ תיִאָר הָמ םֶהרְבַא-לָא
 הֶרוִה םיִקָמַּ םיהלֶא תארידיא קד יִּתְרַמָא יִּכ םֶהָרְבַא
 וכ אוד יַבָא-תַּב יֵתֹחַא הָנְמָאדבְִו ּיִתְׁשִא רֵבָלַע יֵנונְרַהַו
 גּועְתִח רֶׁשֲאַּכ יו :הָשֶאְל ִלייהְַ מִא-תַּב אל ְךא
 יִׂשֲעַּתרָׁשֲא ְךדְסַח הָז הָל רַמאְויִבָא תַיַּבִמ םימלַא יִתֹא
 ִחְא-יִל"יִרְמא הָּמֶׁש אוָבָנ רֶׁשֲא טיקָּמַהילְּכ לֵא ירָמִ
 14 = תֹּפׁשּו םיִרְבִעַ רָב ןאָצ ְךליִבֲא חקיו :אוה
 ָמיִבֲא רֶמאֹּו ּתְשִ הָרָׂש תא ֹול בֵׁשּו הכל

 קעז -

 א הָרָׂשלּו !בש ךְנעֶב בוטְּב ךנְפל יצרַא הוה

 ְךיֹוא םייוַז ָּךיִא םֹולָה םעֶד ןיִא םֶהיֵא ּוצ :ןּוהְמעֶג םִע
 ּבאָה ,ךיֹוא ְּךיִא דְנּוא ,ןּוהְמעֶנ םאָד אּוד טְפאָה ץֶראַה ןייֵד ןּופ טייקְניִטְכיִרְפיֹוא ןיִא זַא
 איֵז טְזאָלעֶנּוצ טיִנ ְךיִד ְךיִא ּבאָה םּורְד ,ריִמ ןעֶגעֶק ןעֶגיִדְניִּז ּוצ ןּופ ןעֶטיִמְרעֶּפ ךיִד
 ,איִּבָנ ַא זיִא רֶע ןעֶד ,ןאַמ םעֶד ןּופ ּבייוֵו סאָד קירּוצ ּביִנ דְנּוצַא דְנּוא 7 :ןעֶריִרּוצְנָא
 טְסעוֶו אּוד ןעוֶו .ןעֶּבעֶל טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,ןעֶטעֶּב ןעֶגעוֶו טעֶנייֵד ןופ טעוֶו רֶע דְנּוא
 דְנּוא אּוד ,ןעֶּבְראַטְׁש רעֶכיִז טְסעוֶו אּוד זַא םייוִו יֹוזַא ,ןעֶּבעֶג קיִרּוצ טיִנ רעֶּבָא איִז
 רֶע דִנּוא ,ןעֶנְראָמ םעֶד ןיִא היִרְפ ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא ְּךֶלְמיִבֲא דְנּוא 8 :עֶנייַד עֶלַא
 איֵד עֶלַא ןעֶריֹוא עֶרייֵז ןיִא טעֶרעֶג טאָה דָנּוא ,טְכעֶנְק עֶניּיַז עֶלַא ןעֶפּורעֶג טאָה
 ָךֵלְמיִבֲא דְנּוא 9 :ןעֶטְכְראָפעֶג רֶהעֶז ְּךיִז ְןעֶּבאָה רעֶנעֶמ איִד דְנּוא ,רעֶטְרעוֶו עֶניִזאָד
 ּוצ ןּוהְטעֶנ אּוד טְסאָה םאָו .טְגאָזעֶג םֶהיֵא וצ טאָה דְנּוא םֶהָרְּבַא ּוצ ןעֶּפּורעֶג טאָה
 רעֶּביִא טְכאַרְּבעֶג טְסאָה אּוד זַא ,ריִד ןעֶגעֶק טְניִדְניִזעֶג ָךיִא ּבאָה םאוְז דְנּוא ;םֶנּוא
 טיִנ ןעֶּפְראַד סאוָו (םיִׂשֲעַמ) עֶקְרעֶוֶו ? דְניִז עֶסיֹורְג ַא ְךייֵרְניִנעֶק ןייֵמ רעֶּביִא דְנּוא רִיַמ
 ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ָּךֶלֶמיִבַא דְנּוא 10 :ןּוהְמעֶנ ריִמ טיִמ אּוד טְסאָה ןעֶרעוֶו ןּוהְטעֶנ
 דְנּוא 11 ?ְּךאַז עֶגיִזאָד איִד ןּוהְמעֶג טְסאָה אּוד זַא ןעֶהעֶזעֶג אּוד טְסאָה סאו ,םֶהָרְבַא

 עֶנייֵק טֶרָא ןעֶזיִד ןיִא זיִא םֶע זַא טְבאַרעֶג רּונ ּבאָה ְּךיִא ןעֶד ,טְגאָזעֶג טאָה םֶהָרְּבַא
 איִז דְנּוא 19 :ּבייװ ןייֵמ ןעֶגעוֶו ןעֶניִגְרַה ְּךיִמ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,טְכְרּוּפ-םעֶטאָג
 איִד טיִנ זיִא איִז רעֶּבָא רעֶטְכאָטמ םיִרעֶטאָפ ןייֵמ ,רעֶטְסעוֶוְׁש עֶנייֵמ תֶמֶאְּב ָּךיֹוא זיִא
 זיִא םִע דְנּוא 13 :ּבייֵװ ןייֵמ ןעֶראָועֶג זיִא איִז דְנּוא ,רעֶטּומ עֶנייֵמ ןּופ רעֶטְכאַט
 ,דְניִזעֶגְזיֹוה ס'רעֶטאָּפ ןייֵמ ןּופ ןְרעֶדְנאַוַו קעוֶוַא טְכאַמעֶג ְּךיִמ טאָה טאָג ןעֶו ןעֶזעוֶועֶג
 טיִמ טַסְלאָז אּוד סאָו דאָנְנ איִד ןייַז לאָז םאָד ,טְגאָועֶג רֶהיֵא וצ ָךיִא ּבאָה
 זיִא רֶע זַא ריִמ ןעֶגעוֶו גאָז ,ןעֶמּוק ןיִהַא ןעֶלעוֶו ריִמ ּואוְו טְרָא ןעֶדעֶו ּוצ ,ןּוהְט רִיִמ
 דְנּוא טְכעֶנְק דְנּוא רעֶדְניִר דְנּוא ףאָש ןעֶמּונעֶג טאָה ְּךֶלֶמיִבֲא דְנּוא 14 :רעֶדּורְּב ןיִיָמ
 ןעֶּבעֶגעֶג קירּוצ םֶהיֵא טאָה רֶע דִנּוא .םֶהָרְבַא ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג טאָה דְנּוא ןעֶטְסְניר
 ,ריִד ראַפ זיִא דְנאַל ןייֵמ ,העָז ,טְגאָזעֶג טאָה ְּךֶלֶמיִבֲא דְנּוא 18 :ּבייװ ןייֵז הֶרָׂש
 וטְנאָזעֶג רֶע טאָה הָרָׂש ּוצ דנּוא 16 :ןעֶניֹוא עֶנייֵד ןיִא טּוג זיִא םֶע ּואוְו ןיֹואוְו

 העז 8
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 םיניפ חֹוְּכ ךל"אוה הוד ְךֹחָאְל ףֶסָּכףֶלֵא יִּתַתְנ הנד
 -לֶא םֶהָרְבַא ללַּפְתִו :תַחכְולָּכ תֶאו ְךֶּתִא רֶׁשֲא לָכְל
 ויָתֹדְמַאְווּתְׁשַא-תֶאְְךֶלמיִבָא-תֶא םיהלָא אָּפרַיו םָהלֶאָה

 ְךֶלָמיבָא תיִבְל טֶהְדלּכ דֵעְּב הָוהְו רַצָע רַצְעייְּכ :ודְלה 1
 ס :םָהָרְבַא תשא הָרְׂש רֵבָדילע

 אֿכ אכ
 תיְשִל הָוהְי שי רַּמּא רֶׁשֲאַּכ הָרָׂש-תֶא דָקְּפ הָודְו א

 וינקול ןֵּב םֶהְרְבַאְל הָרָׂש דֶלֵתַו רַהֵַּו :רֵּבַּדרֶׁשֲאַּכ
 -תֶא םֶהָרְבַא אְרקִיו :םיִקלֶא וָתֹא רֵּכַּד-דְׁשֲא דַעּמַל 5
 לֶמָיַו !קָהְצִי הָרָׂש וָלֹיהְרַל-רׁשֲא וָלידלוגה וָּב-סָׁש 4

 וָחֹא הָוצ רׁשֲאַכ םִִמָ תַנמְׁשְדִּ ּונְּב קחְצידתֶא םֶדרְבַא
 קָחֶצִי תֶא ול דֶלֵיהְּב הָנָׁש תַאְמִרָּב םֶהָרְבַאְו :םיִהלָא ה
 ַמׂשַהילָּכ םיִהֹלא יִל הֶׂשָע קֹחְצ הָרָׂש רֶמאֵּתַו נב 5
 הָמָׁשֿמיִנְב הָקינַה םֶָרְבַאְל ללַמ יִמ רֶמאֹּתַו :יִלדקַחצָי 7
 םֶהָרְבַא ׂשעו לֵמְנו ריק לֶּדְה :וינקזל ןב יְִּדַלְיּכ 5
 -תֶא הָרָׂש אָרְּתַו :קָחְצי-תֶא למָּנה םֹיּב לֹורָנ הָּתְׁשִמ 5
 למאֹּהַו :קַחַצִמ םהְרְבְַל הָדְלָירְׁשַא תיִלְצִַּה רֵגדְדַּב

 ִב ׁשֵריי אֵל יִּכ הָנְב-תֶאְו תאֹּוַה הָמָאָה ׁשֶרָג םֶהְרְבַאְל
 וםֶהְרְבַא םֶּכְׁשִיַו זאּוה ָּךָעַרָז ִּכ ּונֵמיִׂשַא יונְל הָמָאָהְדַּב 4 -א סו עי אָ קב ּכ הלב עמ הָׂ יי לא מאת רַׁשא לל מָאל רגע בער :לַא טירְבַא-לַא סיהלָא ֶמאֹג :ָנְּב תֶרֹוא לע םֶהָרְבַא 3 נב רָאמ רבה ערו :קָחְצ-סע יב תאוה המָאָה יו

 קיִטְׁש דְנעֶזיֹוט ןעֶּבעֶנעֶג ּבאָה ְּךיִא ,העָז
 זיִא סֶע ,העְז ,רעֶדּורְּב ןייַד ּוצ רעֶּבְליִז
 ּוצ ,ןעֶניֹוא איִד ּוצ קעֶדּוצ ַא ריִד ּוצ
 אייֵּב דְנּוא ,ריִד טיִמ ןעֶנעֶז סאו עֶלַא
 :טְניִטְרעֶּפטְכעֶרעֶג אּוד טְסיִּב עֶלַא

 ,טאָב ּוצ ןעֶטעֶּבעֶג טאָה םֶהָרְבַא דְנּוא 7
 דְנּוא ְּךֶלֶמיִבֲא טְלייֵהעֶג טאָה טאָנ דְנּוא
 אייֵז דָנּוא ןעֶטְסְניִד עֶנייֵז דְנּוא ּבייוװ ןייַז
 טאָה טאָנ ןעֶד 18 :ןעֶניוִועֶג ןעֶּבאָה

 רעֶּבייֵלְרעֶטּומ עֶלַא ןעֶטְלאַהְרעֶפ ץְנאַג
 הָרָׂש ןעֶנעֶו ,דְניִזעֶגְזיֹוה סיִּדְלְמיִבֲא ןּופ
 :םֶהָרְבַא ןּופ ּבייװ סאָד

 אב לעטיפאק

 הָרָׂש ןָא טְקְנעֶדעֶג טאָה טאָנ דִנּוא 1
 טאָב דִנּוא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע איו יֹוזַא

 טאָה רֶע איז יֹוזַא הֶרָׂש ּוצ ןּוהְמעֶג טאָה
 יִדְנעֶנאָרְט זיִא הָרָׂש דנּוא 2 :טעֶרעֶג

 ןְרּוז ַא ןעֶניוִועֶג טאָה איִז דְנּוא ןעֶראוָועֶג
 -לַמ סׂש רֶנְה-לָפ ֵּתִיַו םִיַמ תֹמַהְו םֶהָליחּקַַו רב
 אב רֵבִמְב ַַַּ תוהו לד תֶאְו הָמְכׁש
 :טְנאָזעֶגּוצ םֶהיֵא טאָה טאָג סאוָו טייֵצ  ץרַהַּת יליהיתֶאיִדְלְׁשַּתַו תַמַהַהְדִמ םִַמַה ולְכִַנ :עַבָׁש וט
 םעֶד ןעֶּפּורעֶג טאָה םֶהָרְבַא דְנּוא 8  ַיהטְמַּכ קֵחְרה לֶנעמ ּהָל בֶׁשֵתַו ֵלֵּתַו :!םֶהְׁׂשַה דַחַא 5

 ּוצ טאָה הָרְׂש סאָו ,ןעֶראָועֶג ןעֶריֹוּבעֶג םֶהיֵא ּוצ זיִא סאָו ןְהּוז ןייַז ןּופ ןעֶמאָנ
 ןעֶו ןְהּוז ןייַז קָחְצִי ןעֶשיִנְׁשעֶּב טאָה םֶהָרְבַא דְנּוא 4 :קָחְצִי ןןעֶניִועֶג םֶהיִֵא
 םֶהָרְּבַא דְנּוא 9 :ןעֶטאָּבעֶג םֶהיֵא טאָה טאָנ איו יֹוזַא ,ןעוֶועֶג טְלַא געֶט טֶכַא זיִא רֶע
 ןעֶריֹוּבעֶג םֶהיֵא ּוצ זיִא קָחְצִי ןְהּוז ןייַז ןעֶװ רֶהאָי טְרעֶדְנּוה ןעֶזעֶועֶג טְלַא זיִא
 טְכאַמעֶג ריִמ טאָנ טאָה רעֶטְכעֶלעֶג ַא ,טְגאָזעֶג טאָה הָרָׂש דְנּוא 6 :ןעֶראועֶג
 רעֶז ,טְנאָזעֶג טאָה איִז דְנּוא 7 :ןעֶכאַל ריִמ רעֶּביִא טעוֶו טְרעֶה סאָו רעֶכיִלְטיִא
 הוז ַא ןעֶניוִועֶג לאָז ְּךיִא זַא ,רעֶדְניִק ןעֶנייֵז טעוֶו הָרָׂש ,םֶהָרְבַא ּוצ טְגאָזעֶג םִע טְלאָו
 טְנייוַוטְנִע זיִא רֶע דנּוא ,ןעֶראָועֶג םיֹּורְנ זיִא דְניֵק םאָד דְנּוא 8 :רעֶטְלִע עֶנייֵז ףיֹוא
 קָחְצִי ןעוֶו גאָט םעֶד ןַא טייֵצְלאָמ עֶסיֹורְג ַא טְכאַמעֶג טאָה םֶהָרְבַא דְנּוא ,ןעֶראָועֶג
 ,תיִרְצִמ איִד רֶנָה ןּופ ןְהּוז םעֶד ןעֶהעֶזעֶג טאָה הָרָׂש דְנּוא 9 :ןעֶראועֶג טְנייוַוטְנִע זיִא
 ּוצ טְנאָזעֶג טאָה איִז דנּוא 10 :םעֶּפִׁש רֶע זַא .םֶהָרְּבִא ּוצ ןעֶניוִועֶג טאָה איִז סאוָו
 איד ןּופ ןְהּוו רעֶד ןעֶד ְהּוז רֶהיֵא דִנּוא טְסְניִד עֶגיִזאָד איִד ּבייֵרְטרעֶפ ,םֶהָרְבַא
 זיִא ְּךאַז איִד דְנּוא 11 :תקָחֶצִי טיִמ ,ןְהּוז ןייֵמ טיִמ ןעֶניִׁשְרַי טיִנ לאָז טְסְניִד עֶניִזאָד
 טאָה טאָג דְנּוא 12 :ןְהּוז ןייַז ןעֶנעוֶו ןּופ ןעֶלאַפעֶג לעֶּביִא רֶהעֶז םֶהָרְבַא םעֶד
 דְנּוא ,גָנּוי םעֶד ןעֶנעוֶו ןעֶניֹוא עֶנייַד ןיִא ןייַז לעֶּביִא טיִנ םִע זאָל ,םֶהָרְבַא ּוצ טְנאָזעֶג
 ןיִא ןעֶד ,לֹוק רֶהיֵא ּוצ רעֶה ,ןעֶנאָז ריִד ּוצ טעזֶו הָרָׂש סאָװ סעֶלַא ,טְסְניִד ייד ןעֶנעוֶו
 ְךיֹוא ,טְסְניִד רעֶד ןּופ ןֶהּוז םעֶד דְנּוא 13 :ןעֶרעו ןעֶפּורעֶג ןעֶמאָז ןייַד טעֶז קָחְצִי
 זיִא םֶהָרְבַא דְנּוא 14 :ןעֶמאָז ןייַד זיִא רֶע לייַו ,קְלאָפ ַא ּוצ ןעֶכאַמ ְּךיִא לעדֶז םֶהיֵא
 ,רעֶסאַוַו טיִמ ליִגאַל ַא דֵנּוא טיֹורְּב ןעֶמּונעֶג טאָה דְנּוא ,היִרָפ ץְנאַג ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא
 דְנּוא ,לעֶסְקַא עֶרֶהיֵא ףיֹוא טְנייֵלעֶג םִע טאָה רֶע ,רָנָה ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג םִע טאָה רֵע דְנּוא
 טאָה איִז דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶג זיִא איִז רֵנּוא ,טְקיִׁשעֶג קעוֶוַא איִז טאָה רֶע דְנּוא ,דְניֵק םאָד
 סאָד ןעֶװ דָנּוא 18 :עַבֶׁש רַאְּב ןּופ (רָּבְדַמ) עֶטְסיִװ רעֶד ןיִא טְריִאְרעֶפ ְּךיִז
 ןעֶפְראָועֶג דְניִק סאָד איִז טאָה יֹוזַא ,טְזאָלעֶגְסיֹוא ְּךיִז טאָה ליִגאָל םעֶד ןּופ רעֶסאַו
 ְךיִז טאָה דִנּוא ןעֶנְנאַגעֶג זיִא איִז דְנוא 16 :ְךעֶלְמייֵּב איִד ןּופ םעֶנייֵא רעֶטְנּוא
 ַא ןּופ םאָׁש ןייֵא איז טייַז יֹוזַא ,ןעֶטייַו ןּופ ןעֶנעֶקְטְנַא טְצעֶזעֶג רעֶדיִנַא

 רעֶד ּוצ ,רעֶטְלֶע עֶנייַז ןיִא םֶהָרְבַא ּוצ

 ןעגיוּב



 תישארב

 ליװ ְּךיִא ,טְנאָזעֶג טאָה איִז ןעֶד ,ןעֶניֹוּב

 ,טְּבְראַטְׁש דְניִק סאָד איו ןעֶהעֶזּוצ טיִנ

 ,טְצעֶועֶג ןעֶגעֶקְטְנַא ְּךיִז טאָה איִז דְנּוא
 ,לֹוק רֶהיֵא ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא טאָה איִז דְנּוא
 טאָנ דְנּוא 17 :טְנייוַועֶג טאָה איִז דְנּוא

 ּבָנּי םעֶד ןּופ לֹוק סאָד טְרעֶהעֶג טאָה
 ןעֶפּורעֶג טאָה טאָנ ןּופ ְּךַאְלַמ רעֶד דְנּוא

 טאָה רֶע דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ רֶנָה ּוצ
 ?רָנָה ריִד זיִא סאוָו ,טְנאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ
 -עֶנ טאָה טאָנ ןיִראָָו ,אָרֹומ ןייק ּבאָה
 ּואְח גְנּי םעֶד ןּופ לֹוק סאָד ּוצ טְרעֶה

 59 אריו אכ

 דג בֶׁשֹתַנ דֶלֵֵה תמְּב הָאְרָא-לַא הָרְמֶא יִּכ תֶׁשָק הארָא-לַא
 עז ףַעַּנַה ליק-תֶא םוַהלַא עַמְׁשִיו :ּךְבַתַו ףלק-תֶא אְשִּתַו
 הָל דֶמאֵיַו םִימׁשֲהְִמ רָָדילֶא ו םַקלֶא ךאלמ ארקִו
 רעה לוק-לֶא םיקלָא עַמְׁשייִּ יְִרת-לַא רֶעָד ךָקיהמ
 ּ -תֶא יקָיֲחַהְו רַעעַהיתֶא יָאְׂש יִמּוָק :םָשדאוד רֶׁשֲאַּב
 ופ ָהיֶניֵע-תֶא םיִהלָא חַקפִיו :יטָמיִשֲא לד יונְליִ יִּמ ךֶדָי
 קֶׁשֵּתַו םִיִמ הָמלַה-תֶא אֵּלִמִהַו ךֶּפַו םִיִמ רַאְּב אָרַּ
 ס רֶּבְרִּמַּב בֶׁשֹנלֵּדְנַיַו רעֶגַה-תֶא םוקלָא יהָיַו :רַעֶגַהיִתֶא
 ונ הָׁשַא נא לי ְראָפרּכְרַמְּב בֶשַָנ! תֶׁשֹק הָבֹר יה
 מ םִיָרְצִמ ץֶרָאמ
 ומ ײלָא ֹואְבְצירַׂש לכו ְֵלְמיִבֲא רֶמאּו אוָהָה תַעְּב יִהָו
 :הָׂשֹע הָּתַארְׁשֲא לָכָמ מע םיהלָא רֶמאֵל םֶהָרְבַא
 נו יל רַקְׁשִּתִא הָנַה םיִהֹלאָב יִּל הָעְכָׁשִה הֶּתִַ
 -םִעְו יִדָמִע הָׂעִעַּת ּךֶמִע יִתיׂשָע רֶׁשֲא דַמָחּכ יִּדְכִנלּו
 עא :ַעָבׁשִא יִכֹלֶא םֶהָרְבַא רֶמאֹו ּהָּב הָּתְרִנרׁשַא ץֶרֶאָה
 חכ רֶׁשֲא םִיַּמַה רַאְּב תוראילַע ּךֵלֶמיִבָא-תֶא םֶהָרְבַא ַחְכֹוהְו
 5 יב יִּתְִָי אֵל ךָמיִבַא רֶמאֹו וָּדְִמיִבֲא יֵרְבִע ילְוִ
 ִכֹנָא םָנו יל ָּתְרעֶד-אָל הָּתַאיִנְ הזה רֵבּדַה-תֶא הָׂשע
 יז יו רֶקָכּו ןאָצ םָהרְבַא חּקִיַו :םֹיַה יִּתִּביִּתְַמְׁש אל
 5 =תָא םֶהרְבַא בַצַיו :תיִרְּכ םֶהיֵנְׁש ּותְִכו ְךֶלֶמיִבַאק
 55 םָהָרְבַא-לֶאדַקְמיִבָא רֶמאֹו:ןָהָדבל ןאָּצה תֶׂשֶבַּכ ַבָׁש
 :הָנָדַבְל ָּתְבַּצַה רׁשָא הָּלִאָה תֹׂשֶבְּכ עַבֵׁש הֶנִה הָמ
 ָנ יִל"הָיְִּת רּוֵעַּצ יִדְִמהֵּקִּת תֹׂשָבְּכ ַבָׁש-תֶא יִּכ רֶמאֵּל
 נ םֹקּמִלאָרְק ןְּבילַע :תאֹוַה רֵאְּבַה-תֶא יִּתרַפָח יִּכ הֶרֵעְל
 וג תיִרְב וְתְרְכִיַו :םֶהיֵנְׁ ּעְבְׁשִנ םָש יִּכ עַבׁש רַאְּב אוְהַה
 -לִא ּובְׁשַּו ואָבְצ-רׂש לֹכיִפּוךֶלֶמיִבָא םֶקָיו עַבְׁש רָאְבְּב

 ים םֶש-אָרְקנעבְׁש ראְִּ לֲָא עמו םיִּתְׁשִלּפ ץרָא היו ס"מ ןקְווְװעֶנ דיִא אָפ רָּוא 0
 54 ם:םיִּכַרְסיִמְיסיִּתשלַּפץְרָאְּבםֶהְרְבַאְרגווסלעלאָהְוהי דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג םיֹורְג זיִא רֶע דְנּוא ,גְנּוי

 :רעֶסיִׁש ןעֶניֹוּב ַא ןעֶזעֶועֶג זיִא רֶע דְנּוא ,רֵּבְדִמ רעֶד ןיִא טְניֹואוְועֶנ טאָה רֶע
 רעֶטּומ עֶנייֵז דְנּוא ןֶרֶּפ ןּופ רָּבְדִמ רעֶד ןיִא טְניֹואְועֶג טאָה רֶע דְנּוא 1
 :םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןּופ ּבייוװ ַא םֶהיֵא ראַפ ןעֶמּונעֶג טאָה

 דְנּוא טְגאָזעֶג טאָה ְּךֶלֶמיִבֲא דְנּוא ,טייֵצ רעֶּבְלעֶז רעֶד ןיִא ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא
 ריִד טיִמ זיִא טאָג ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,םֶהָרְּבַא וצ ,ראַׁשְרעֶה ןייֵז ןּופ טְׁשְריִּפ רעֶד לֹּכיִפ
 טְסעוֶו אּוד ּביֹוא ,טאָנ אייַּב ריִמ רעֶוְׁש טְציִא דנוא 23 :טְסּוהְט אּוד סאו סעֶלַא ןיִא
 םאָו דאָנְנ רעֶד ְּךאָנ ,לעֶקיִנייֵא ןייֵמ ּוצ דְנּוא ןְהּוז ןייֵמ ּוצ דְנּוא ,ןייַז ׁשְלאַפ ריִמ ּוצ
 סאָו דְנאַל םעֶד טיִמ דְנּוא ,ריִמ טיִמ ןּוהְט אּוד טְסְלאָז ,ןּוהְמעֶנ ריִד טיִמ ּבאָה ְּךיִא
 :ןעֶרעוֶוְׁש לעז ְּךיִא ,טְנאָזעֶג טאָה םֶהָרְבַא דְנּוא 24 :ןעֶניִרְד טְניֹואוְועֶג טְסאָה אּוד
 םאָו ,רעֶסאוַו טיִמ ןעֶנּורְּב םעֶד ןעֶגעוֶו טְּפאָרְטְׁשעֶג ְּךֶלֶמיִּבֲא טאָה םֶהָרְבַא דְנּוא 8
 םיימ ךיִא ,טְנאָזעֶג טאָה ְּךֶלֶמיִבֲא דְנּוא 26 :טְּביֹורעֶג ןעֶּבאָה ְּךְלֶמיִבֲא ןּופ טְכעֶנְק איד
 ןּופְרעֶד טיִנ ריִמ טְסאָה אּוד ,אּוד ְּךיֹוא דְנּוא ,ןּוהְמעֶנ ָּךאַז עֶזיִד טאָה םִע רעוֶו טיִנ
 ןעֶמּונעֶג טאָה םֶהָרְבַא דְנּוא 27 :טְנייַה זיִּב טְרעֶהעֶג טיִנ ְּךיֹוא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא טְגאָזעֶג
 ןעֶּכאָה עֶרייֵּב אייז דְנּוא ;ְךֶלֶמיִבַא ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶדְניִר דְנּוא ףאָׁש
 איִד ןופ רעֶמעֶל ןעֶּביִז טְלעֶטְׁשעֶב טאָה םֶהָרְבַא דְנּוא 28 :דְנּוּב ןייֵא ןעֶטיִנְשרעֶּפ

 םאֶד ןעֶטייֵדעֶּב סאו ,םֶהָרְבַא ּוצ טְגאָזעֶג טאָה ְּךֶלְמיִבֲא דְנּוא 20 :רעֶדְנּוזעֶּב ףאָׁש
 טאָה רֶע רֶנּוא 20 ?רעֶדְנּזעֶּב טְלעֶטְׁשעֶג טְסאָה אּוד סאו ,רעֶמעֶל ןעֶּביִז עֶזיִד
 ּוצ ןייַז לאָז םִע יִדְּכ ,דְנאַה עֶנייֵמ ןּופ ףאָש ןעֶּביִז איִד ןעֶמעֶנ טְסְלאָז אּוד זַא ,טְגאָזעֶג
 ןעֶפּורעֶג ןעֶמ טאָה םּורְד 21 :ןעֶּבאָרְנעֶג ןעֶנּורְּב ןעֶזיִד ּבאָה ְּךיִא זַא ,םיִנעֶגייֵצ םּוצ ריִמ
 אייז ןעוֶו דְנּוא 22 :ןעֶראָװְׁשעֶג עֶדייֵּב ןעֶּבאָה טְראָד ןעֶד ,עַבֶׁש רַאְּב טְרָא םעֶנעֶי
 טְׁשְריִּפ רעֶד לֹכיִפ דִנּוא ְּךֶלֶמיִבֲא זיִא ,עַבֶׁש רֵאְּב ןיִא ןעֶטיִנְׁשרעֶפ רֵנּוּב ַא ןעֶּבאָה
 איד ןּופ דְנאַל םעֶד ּוצ טְרעֶקעֶנ קירּוצ ְּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ,רעֶה ןייַז ןּופ
 דְנּוא ,עַבֶׁש רַאְּב ןיִא םיֹוּב קְסיִֵראַמאַט ןייַא טְצְנאַלְפעֶנ טאָה רֶע דְנּוא 33 :םיִּתְׁשִלְּפ
 34 :םאָנ ןעֶניִּבייֵא םעֶד .הָוהְי ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶפּורעֶגְנָא טְראָד טאָה רֶע
 :נעֶט עֶליִפ םיִּתְׁשַלְּפ איִד ןּופ דְנאַל םעֶד ןיִא טְניֹואוְועֶג טאָה םֶהֶרְּבַא

 ּבייֵה ,ףיֹוא אייֵמְׁש 18 :טְראָד זיִא רֶע

 טיִמ ןָא םֶהיֵא םעֶנ דְנּוא ,גְנּוי םעֶד ףיֹוא
 קְלאַפ םיֹורְג ַא ּוצ ןיִראָו ,דְנאַה עֶנייַד
 טאָנ דְנּוא 19 :ןעֶכאַמ םֶהיֵא ְּךיִא לעוֶו
 דְנּוא ,ןעֶגיֹוא עֶרְהיִא טְכאַמעֶגְפיֹוא טאָה
 ,רעֶסאַוַו טיִמ ןעֶנּורְּב ַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה איִז
 איִז דָנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְניִהַא זיִא איִז דְנּוא
 ,רעֶסאַוַו טיִמ ליִנאָל םאָד טְליִפעֶגְנָא טאָה

 ;בֶנּוו םעֶד ןעֶקְנּורְטעֶגְנָא טאָה איִז דְנּוא

 = יי
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= 7 

 כהנא דִּנ םיהלאהו הֶלֲאָה םירְבידַה לחַא יהיו *
 יתִא אָניחְמ רֶמאֹּנ :יִננִה רֶמא 8: ְךבַא וילֵא רֶמאֹּמ

 א | קלציהתִא טֿבהֶא-רֶׁשֲא ןֹזְדיחיתֶאדִּב
 רמא רֶׁשֲא םיִרָהָה רַחַא לע הָלֹעְל םָׁש ּוהֵלֲעַהְו תירמה
 היו זימח-תֶא ׂשכֲחיַג רֶקֹּבַּכ טֶדְרְבָא םּכְׁשִנ :ץילֵא :

 קו הל יִצֵע גבי קח או ותִא ֹויְרְנ נשיתַא
 יִשלׁשַ םֹיַּב ;םיקלָאה לרמָאירׁשֶא םיִקָמַהילֶא ךֶל 4
 ימאֹו :קֶחְרַמ םָקָמִהתֶא אָדנ ויניע"תֶא םֶהרָבַא אשה

 עו יא ימי מ םֶכָליּובְׁש ויִרָענילַא םֶלָרְבַא
 םִהָרְבַא חקינ ;םֶכילֲא חֶבִשְָו הָוּמׁשִ הָכיידע הָכְלְנ 6

 ׁשַאָה-תֶא יב חק קָהְציילַע םֶׁשו הָלֹעָה יצע-תֶא
 יא קֶחֶצִי ףמאל :ְָּחַי םֶהיֵנְׁש וכל תֶלֲַאֹֹד-תֶאו 7

 מַה רֶמאֹיַו ינְב יָה מא יָא רַמּנ ויבא םָהָרְבַא
 םימלָאטְדירְבַא טָמאֹו ;הָלֹנְל הָׂשַה יְַז טיִצעָהְו ׁשֵאָה 5
 ואֿכו זוָּדְחִי םֶהיֵנָׁש בליי יב .הָלֹצְל הָׂשַה ולא
 טבֶהָרְבַא םׁש ןֵבי םיִלֲאָה יָלייַמָא רֶׁשֲא םוקָמַילָא
 םֵׂשַָו ְּב קהייתַא רק טעעָהיתֶא ךֶרֶעו חְכוִמַהיתֶא

 יזרא םקָרְבַא לי :םִצעְל לעצמ חכוִמַהיִלַע 'ותא י
 לא ארמה נְּביתֶא טהשל תֶלֶכֲאַמַהיִתִא חק שש 11

 מא םֶהְרְַאוםנְרכַא מא םִמשַהְִמ היי ךַאָלַמ
 ול ׁשצַתילַאְו יַנהילֶא די תלשח-לַא רָמאֹ +יֵנָנַד
 ָּתְכׂשָח אלו הָּמַא םיהלָא אָרָיייֵּב ִּתְעַדָי הָּתויַּכ הָמֹוֲאְמ
 ארי ניֵע"תֶא םֶהָרְבַא אָׂשיו :ינָמִמ ָךְריִחְי-תֶא ךנְבתַא
 חק םֶהרְבַא לו יינרקּכ ךבסַּב וִאְנ רלַא לַאיחנהו

 יםָׁש םָהָרְבַא ארי ;כ תתַחּת הָלֹעְל והיו לִיַאָה"תֶא 4
 הוה רַקְּכ םויה רֶמאָי רֶׁשֲא הָאְְי ז הָעָו אוָהַה םִֹקָּמַה

 :ןעֶטייַו ןּופ טְרֶא םעֶד ןעֶהעֶועֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶגיֹוא

 בכ לעטיפאק

 עֶזיִד ְךאָנ ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דנוא 1
 טְפּורְּפעֶג םֶהָרְבַא טאָנ טאָה יֹוזַא ,ןעֶכאַז
 !םֶהָרְבַא ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא
 :ךיִא ןיִּב ריִה טְנאָזעֶג טאָה רֶע דִנּוא
 ןייֵד ְּךאָד םעֶנ ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 2

 טְסאָה אּוד םאו ,ןעֶניִצְנייֵא ןייד ןהּוז
 ּוצ ןיִהַא ריִד העֶנ דְנּוא ,קָחֶצִי םעֶד ,ּבעיל
 םֶהיֵא גְנעֶרְּב דְנּוא הָורֹומ דְנאַל םעֶד
 ףיֹוא ,רעֶּפְּפָא-דְנאַרְּב ַא ראַפ טְראָד ףיֹוא
 לעוֶו ְּךיִא םאִו גְרעֶּב איִד ןּופ םעֶנייֵא
 היִרְּפ זיִא םֶהָרְבַא דְנּוא 8 :ןעֶנאָז ריִד
 -עֶגְנָא טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא
 טיִמ טאָה רֶע דְנּוא ,לעֶזייֵא ןייֵז טְלעֶטאָז
 דְנּוא ןעֶבְנּוו אֹייוֵוְצ עֶנייֵז ןעֶמּונעֶג ְךיִז

 ןעֶמְלאָּטְׁשּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,ןְהּוז ןייֵז קָחְצִי
 דְנּוא ,רעֶּפְּפָא-דְנאַרְּב םעֶד ראַפ ץְלאָה
 ןיִא רֶע דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא רֶע

 טאָה טאָנ סאוָו טְרָא םעֶד ּוצ ןעֶנְנאַנעֶג

 ןעֶטיִרְד םעֶד ןיִא 4 :טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ
 עֶנייֵז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא םֶהָרְבַא טאָה גאָט

 טאָה םֶהָרְבַא דְנּוא 5
 דְנּוא ְּךיִא דְנּוא ,לעֶזייֵא םעֶד טיִמ אָד רֶהיִא טְּביִוַלְּב ןעֶנְנּי עֶנייֵז ּוצ טְנאָזעֶג
 ריִמ דְנּוא ,ןעֶקיִּב ְּךיִז ןעֶלעוֶו ריִמ דָנּוא ,ןייֵג ןיִהַא טְראָד זיִּב ןעֶלעוֶו ריִמ ,גֶנּוי רעֶד
 םעֶד ראַפ ץְלאָה םאָד ןעֶמּונעֶג טאָה םֶהָרְבַא דְנּוא 6 :ְךייַא ּוצ ןעֶרעֶק קירּוצ ןעֶלעוֶו
 טאָה רֶע דִנּוא ,קָחֶצִי ןְהּוז ןייַז ףיֹוא טְנייֵלעֶג םִע טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב
 עֶדייֵּב ןעֶנעֶז אייֵז דֶנּוא ,רעֶסעֶמ סאָד דְנּוא רֶעייֵפ םאֶד דְנאַה עֶנייֵז ןיִא ןעֶמּונעֶג
 רֶע דִנּוא ,םֶהָרְבַא רעֶטאָפ ןייַז ּוצ טְנאָזעֶג טאָה קָחֶצִי דְנּוא 7 :ןעֶגְנאַגעֶג םעֶנייֵא ןיִא
 רֶע דִנּוא ,ןְהּוז ןייֵמ ְךיִא ןיִּב ריִה ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא !רעֶטאָפ ןייֵמ ,טְגאָזעֶג טאָה
 םאֵל םאָד ויִא ּואוְו רעֶּבָא ,ץְלאָה םאָד דְנּוא רֶעייֵּפ םאָד זיִא אָד ,העָז ,טְגאָזעֶג טאָה
 םאֶד ןעֶזייווְרעֶד ָּךיִז טעוֶו טאָנ ,טְנאָזעֶג טאָה םֶהֶרְבַא דְנּוא 8 ?רעֶּפִּפָא-דְנאַרְּב םּוצ
 :ןעֶגְנאַגעֶג םעֶנייֵא ןיִא עֶדייֵּב ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא .ןְהּוז ןייֵמ ,רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב םעֶד ּוצ םאַל
 דְנּוא ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה טאָנ סאָו ,טְרָא םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 9
 דְנּוא ,ץְלאָה םאֶד טייֵרְנעֶגּוצ טאָה רֶע דְנּוא !ַחַּבְזִמ ַא טֶעיֹוּבעֶג טְראָד טאָה םָהָרְבַא
 ַחֵּבְוִמ םעֶד ףיֹוא טְנייֵלעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,קָחְצִו ןְהּוז ןייַז ןעֶדְנּוּבעֶג טאָה רֶע
 דְנּוא ,דְנאַה עֶנייֵז טְקעֶרְטְׁשעֶגְסיֹוא טאָה םֶהָּרְבַא דְנּוא 0 :קלאָה םעֶד ףיוא ןעֶּביֹוא
 טאָב ןּופ ְּךַאְלַמ רעֶד דְנּוא 11 :ןְהּוז ןייַז ןעֶטְכעֶׁש ּוצ רעֶסעֶמ סאָד ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע
 דְנּוא !םֶהָרְבַא !םֶהָרְבַא ,טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ םֶהיֵא ּוצ ןעֶפּורעֶג טאָה
 -םיֹוא טיִנ טְסְלאָז אוד ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 12 :ָּךיִא ןיִּב ריִה טְנאַזעֶג טאָה רֶע
 ןיִראָו ,ןּוהְט טיִנְראָג םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,גָנּוי םִעָד ּוצ דְנאַה עֶנייֵד ןעֶקעֶרְטְש
 ןְהּוז ןייַד ןעֶטיִמְרעֶפ טיִנ טְסאָה אּוד דְנֹוא ,טאָג טְסְכְראַפ אּוד זַא ְּךיִא םייוַז ּדְנּוצַא
 רֶע דָנּוא ,ןעֶגיֹוא עֶנייַז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא טאָה םֶהָרְּבַא דְנּוא 18 :ריִמ ןּופ ןעֶניִצְנייֵא ןייד
 -עֶנ םֶטְרעוֶוְרעֶטְניִה ןעֶזעוֶועֶג זיִא (אַראַּבנ רעֶדְדיִו ַא ,העָז ּדְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג טאָה
 רֶע דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶג זיִא םֶהָרְבַא דְנּוא ,רעֶנְרעֶד איִד ןיִא רעֶנְרעֶה עֶנייֵז אייֵַּב ןעֶמ ָטְלאַה
 -דְנאַרְּב ַא ראַפ טְכאַרְּבעֶנְפיֹוא םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶדְדיוו םעֶד ןעֶמּונעֶג טאָה
 טְרָא ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןעֶפּורעֶג טאָה םֶהָרְבַא דָנּוא 14 :ןְהז ןייַז טאָטְׁשְנָא רעֶפֶּפָא
 טאָג ּואְח גְראַּב םעֶד ףיוא .טְגאָזעֶג טְנייַה ָּךאָנ טְרעֶװ םִע םאָו ,'הֶאְרִי הָנהְו
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 רעֶד דְנּוא 18 :ןעֶרעוֶו ןעֶהעֶזעֶג טְרעוֶו
 םֶהָרְבַא ּוצ ןעֶפּורעֶנ טאָה טאָנ ןּופ ָּךַאְלַמ
 :לעֶמיִה םעֶד ןּופ לאָמ עֶטייוֵוְצ םאָד
 ריִמ אייַּב ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דִנּוא 6

 טְנאָז ,ןעֶראָוְׁשעֶג ָּךיִא ּבאָה רעֶּבְלעֶז
 ְךאַו עֶזיִד טְסאָה אוד לייַװ .טאָנ
 ןעֶטיִמְרעֶפ טיִנ טְסאָה אּוד דנּוא ,ןּוהְטעֶנ
 ְךיִא םאָד 17 :ןעֶניִצְנייֵא ןייד ,ןְהּוז ןייד
 ְךיִא דְנּוא ןעֶׁשְנעֶּב םיוִועֶג ְּךיִר לעוֶו
 ןעֶמאָז ןייַד ןעֶרְהעֶמְרעֶּפ רֶהעֶז לעוֶו
 ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןעֶרעֶמש אָיָד איו יֹוזַא
 אייֵּב זיִא סאו דְנאַז םעֶד איוװ יֹוזַא דְנּוא
 ןייַד דְנּוא ,םַי םעֶד ןּופ ןעֶטְראָּב םעֶד
 ןּופ רֶעיֹוט סאָד ןעֶניִׁשְרַי טעוֶו ןעֶמאָז
 ְךיִז ןעֶלאָז םִע רֶנּוא 18 :דְנייֵפ עֶנייֵז
 רעֶקְלעֶפ עֶלַא ,ןעֶמאָז ןייֵד ןיִא ןעֶׁשְנעֶּב
 טְכְראָהעֶג טְסאָה אּוד לייוו ,דֶרֶע רעֶד ןּופ
 טאָה םֶהָרְבַא דְנּוא 19 :לֹוק ןייֵמ ּוצ
 דְנּוא ,ןעֶנְנּוי עֶנייֵז ּוצ טְרעֶקעֶג קירּוצ
 אייֵז דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז אייֵז

 רֵַאָּב ןייֵק ןעֶמאַזּוצ ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז
 ןיִא טְניֹואוְועֶנ טאָה םֶהָרְּבַא דָנּוא .עַבֶׁש

 :עַבָׁש רֵאְּב
 עֶזיִד ְּךאָנ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 0
 ןעֶראועֶג טְנאָזעֶג זיִא םִע דִנּוא ,ןעֶבאַ
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 וש :םִיָמְשהִמ תיִנַׁש םָהָרְבַא-לֶא הָוהְי ךאקמ אָרְקַווהָאְִי
 וס =תֶא ָתיִׂשָע רֶׁשֲא ןעֶי יִּכ הָוהי-סא יִּתְעַּבְׁשִנ יִּב רֶמאֹל
 וז רְבייְפ :ךֵרֹוְי-תֶא ָּךנּב-תֶא ָּתְכַׂשָח אָלְו הַָּה רֵבְּדַה
 ותַכְ םִימּׁשַהיֵבְוִּכ ךערז-תֶא הָּבְַא הְָּרהְוְכְרְכֶא
 פ ָכְרַּבְִהְו ויבא רַעָׁש תֶא לער שרי וה תַפְׂשילַע רׁשֲא
 פ בֶׁשֵַו :יִלקְּב ְְַמָׁש רֶׁשֲא כֵקֹצ ץֶרֶאה ַײװ לֵכ ףעֶוִב
 עֶׁשרַאָבדַא וכל ימקירעניילָא 5 ר

 פ  ּועֵבָׁש רֶאְבִּ םֶהְרְַא בָׁשִמ
 פ הנה רֶמאֵל םֶהָרְבַאְל עו הֶּלֵאָה םיִרָבְדַה יֵרֲחַא יָה
 גג ֹוְרֹכּב ץועיתֶא :ךיֶחָא רוחָנְל םיִנָּב אוָהנ הָּכְלִמ הֶדְִי
 5 = והא רֶׂשַּכיתֶאְ ;םֶרָא יב יִבֲא לָאמקײתֶאְ ויָחֶא זָּּב"תֶאְו
 -תֶא רַָי לֵאּתְבּו :לֵאּותְּב תֶאְ הלא ׁשֶדְלַּפ-תֶאְו
 :םֵהָרְבַא יִחֲא רְנִל- הָּכְלִמ הָדְלי הָּלֵא הָנֹמְׁש הָקְבַר
 44 "תֶאְו הָכָמתָא אוָהיסַג דֶלַּתַו הָמּואָר ּהָמְׁשּ שני
 :הָכֵעָמ-תֶאְושֵחָּת"תֶאְו םֵחָּנ

= 

 יב ה 8פ 8 8
 א םיִנָׁש עַבָׁשְו הָנָׁש םיִרְׂשָעְו הָנָׁש הֶאֵמ הָרָש יה זי
 פ ןורְבָה אוָה עַּבְרַא תִיַרְּב הָבְׂש תֶמֵּתַו :הֶרָׂש יח יִנָׁש
 ;הָתּכְבַלְו הָרָׂשְל רַּפְסִל םֶהָרְבַא אבו עב ץרַאְב
 3 :רמאֵל תֶחינְּבילֶא רֵּבַדַו ותִמ יינְּפ לעמ םֶהרְבַא םֶקָּ
 4 עי םֶכְּמִע רֶבָל-תְחַא יֵל נְּת םֶכמִע יִכֶא בֶׁשֹותְיר
 ה| עְמִׁש ;וָל רָמאֹל םֶהָרְבַא-תֶא תַחייְֵ ניו :ָנְפלִמ יִתמ
 רב טיִרְבִ רַחְבִמּב ּונכּותְּב אָּתַא ! םיַהֹלֶא איִׂשְנ יִנֹרֲא
 רַבְּכִמ עמ הָלְבִייאְל וָרְבק-תֶא ּנּמִמ ׁשיִא ךֶתמ-תֶא
 ז : תֶחייְֵבִל ץֶרֶאָהיַעָל ישי םֶהְרְבַא םקָו :ךֶתֵמ
 8 לֵתַמ-תָא רַּכַקַל םֶכׁשְפנתֶא שיײמַא רֶמאֹל םתִ ֵּבַדָי

 ןייַד רֹוחָנ ּוצ רעֶדְניִק ןעֶניוִועֶג ָּךיֹוא טאָה איִז ,הָּכְלִמ העֶז ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,םֶהָרְּבַא ּוצ
 רעֶד לֵאּומְק דְנּוא ,רעֶדּזרְּב ןייֵז זּוּב דְנּוא ,רעֶנעֶריֹוּבעֶג-טְׁשְרִע ןייַז ץּוע 21 :רעֶדּורְּב
 :לֵאּותְּב דְנּוא ,ףֶלְדְי דְנּוא ,ׁשֶרְלִּפ דְנּוא ,ֹוזֲח דְנּוא ,דֶׂשְּכ דְנּוא 22 :םֶרָא ןּופ רעֶמאָפ
 רעֶד ,רֹוחָנ ּוצ ןעֶניוועֶג הָּכְלִמ טאָה טְכַא עֶזיִד .הָקְּבִר ןעֶריֹוּבעֶג טאָה לֵאּותְּב דְנּוא 8
 ןעֶועֶֶועֶג זיִא ןעֶמאָנ רֶהיֵא דְנּוא ,ּבייוַו-סְּבעֶק ןייַז דְנּוא 24 :םֶהָרְבַא ןּופ רעֶדּורְּב
 ;הָבֵעַמ דְנּוא ,ׁשֵחַּת דְנּוא ,םֵחַנ דְנּוא ,חַבֶמ ןעֶניוִועֶג ּךיֹוא טאָה איִז דְנּוא .הָמּואָר

 גב לעטיפאק
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 גיֵצְנאַַוְצ דְנּוא ןעֶּביִז דְנּוא טְרעֶדְנּוה ,ןעֶזעוֶועֶג זיִא הֶרָׂש ןּופ ןעֶּבעֶל םאָד דְנּוא 1

 תַיְרִק ןיִא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא הָרָׂש דְנּוא 2 :הֶרָׂש ןופ ןעֶרְהאָו םְנעֶּבעֶל איִד ,רֶהאָי
 ןעֶנאָלְקעֶּב ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא םֶהָרְבַא דְנּוא ,ןַעָנְּב דְנאַל םעֶד ןיִא ,ןֹורְבָח זיִא םאָד עַּבְרַא
 ןייז ראַפ ןּופ ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא םֶהָרְבַא דְנּוא 8 :ןעֶנייוֵועֶּב ּוצ איִז דְנּוא ,הָרָׂש
 ַא 4 :ןעֶנאָז ּוצ יַֹא ,תַח ןּופ רעֶדְניִק איִד ּוצ טעֶרעֶנ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶטיֹוט
 ַא ראַפ ץיִזעֶּב םעֶד ריִמ טְּביִנ ;ךייַא טיִמ ְּךיִא ןיִּב רעֶניֹואוְוְנייֵא ןייֵא דְנּוא גֶניִלְדְמעֶרְפ
 :ריִמ ראַפ ןופ ןעֶּבאָרְנעֶּב ןעֶטיֹוט ןייֵמ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ;ְךייֵא אייֵּב םיִנעֶּבעֶרְנעֶּב
 םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה דְנּוא םֶהָרְבַא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג ןעֶּבאָה תַח ןּופ רעֶדְניִק איִד דְנּוא 8
 םֶנּוא ןעֶׁשיִוְצ טאָג ןּופ טְׁשְריִפ ַא טְסיִּב אּוד !ראַה ןייֵמ ,ּוצ םֶנּוא רעֶה 6 :טְנאָזעֶג
 רעֶנייֵק ,ןעֶמיֹוט ןייד ּבאָרְגעֶּב ,םיִנעֶּבעֶרְנעֶּב רעֶזְנּוא ןּופ ןעֶטְסְלייוַוְרעֶדְסיֹוא םעֶד ןיִא
 :ןעֶּבאָרְנעֶּב ּוצ ןעֶטיֹוט ןייד ,ריִד ןּופ םיִנעֶּבעֶרְנעֶּב ןייז ןעֶדייֵמְרעֶפ טיִנ טעוֶו םֶנּוא ןּופ
 קְלאַפ םעֶד ּוצ טְקיִּבעֶג ְּךיִז טאָה רֶע דִנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא םֶהָרְבַא דנוא 7
 אייז ּוצ טעֶרעֶנ טאָה רֶע דְנּוא 8 :תַח ןּופ רעֶדְניִק איִד ּוצ ,דְנאַל םעֶד ןּופ
 ןעֶמיֹוט ןייַמ ןעֶּבאָרְנעֶּב ּוצ ןעֶליִו רֶעייֵא זיִא םִע ןעֶו עֶנאָו ּוצ יֹװַא

 ןּופ
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 -תֶא יִלְִּתִו ֹחְצִדב ןִֹרְפִּב ילרעגפו יִנָּמְׁ יַנְפְלִמ ?
 ףֶמכְּב והָרְׂש הָנָקִּכ רׁשֲא ּולירְׁשֶא הָלפְכַּמַה תֲַעַמ

 ְךתְּב בֵׁשִֹיִרְפְֶו :רֵכָק-תְַחאָל םֶכְכותִּביִל הָנְּתיאלָמ '
 תתהייגב יִנְֲאְּב םָהְרבַא-תֶא יֵּתְחַה ןֹורְפִע ןעיו תֶחיינְּ

 הרָׂשַה יִנֵעְמִׁש יָנֹרֲאהאַל :רמאל וריִע-רַעְׁש יִאְּב לֶכָל ונ
 ִמִיינְב ןניעל ָהיֵּתַמְנ ּךֶל וְבירִׁשֲא הָרָעּמִהְו ְךֶליִּתַתָנ

 :ץֶרָאָהםִע ינפל םֶהֶרְבַ חמש :ךֶח רכָק ְךֵק היָתִמְנ 5
 הָּתַאיַא ךָא דמאל ץֶרָאָהִע ינְאב ןֹוהְפַעילַא רבו
 *תֶא הֶרּבְקאְויִָּמִמ חק הֶדָׂשַה ףסַּכ יִּתַָניִנעְמׁש ּול
 יָנֹרֲא :ול רֶמאֹל םֶהְרְבַא-תַא ןוִרפִע ןעיו !הָמְׁש יַתֹמ ט

 -הַמ ָךֶיִבּויִנִּב ףֶכָכ-לַקִׁש תֶאמ עּבױַא ץרַא יִנעִמְׁש
 לֵקְׁשִי ןֹורְפֶעילֶא םֶהרְבַא עַמְׁשּיַו :רֶבָק ָּךְתְמִתאְו אוָה ג+

 תחיינְב ינֶאְּב רַּבּד רֶׁשֲא ףֶסֶּכַהרתֶא ןֹרְפֶעְל םָהְרְבַא
 ןורְפִע הֵדְׂש ו םָקָיו :רחפל רב ףֶסּכ לֵקָׁש תֹואְמ עַּבְרַא 7

 ישא הָרָעְּמְַו הֶדָׂשַה אָרְממ ינְפל רֶׁשֲא הֶלְֵּכַמּב רֶׁשֲא
 םֶהְרְבַאַלְ!ביִבָולְבִנ-לֶכְּב רֶׁשֲאהָרְׂשּב רֶשֲאְעֶהילְכְווּב 8
 ןכיירַמַאו :וריעירעש יִאְּב לָכְּב תַחיינְב יִניְֵל הָנָקמְל 5

 הָלֵפְכַמַה הָרְׂש תַרְצְמ-לֶא ֹוְּׁשַא הָרָׂשתֶא םֶהָרְבא רֵבָק
 תֶדָׂשַה םֶקָינ : ןעֶנְכ ץרָאְּב ןֹרְבִח וה אָרְמַמ ןְפילַע כ

 ס:תַחייַנְּב תֶאֹמרַּבַתַוְֶאְלֶהְרְבִאלוב"ירַשַא הָרֲעְמִהְו
 רכ -=

 הרש

 טעֶּב דְנּוא ,וצ ְךיִמ טְרעֶה ,ריִמ ראַפ ןּופ
 ןּופ ןְהּוז ןֹורְּפֶע אייֵּב ןעֶנעוֶוְטעֶנייֵמ ןּופ
 איִד ןעֶּבעֶג ריִמ לאָז רֶע זַא 9 :רַחֹוצ
 ,םֶהיֵא ּוצ טְרעֶהעֶג סאוָו ,הָלֵּפְכַמ ןּופ לייֵה
 ,דְלעַמ ןייֵז ןּופ קֶע םעֶד ןיִא זיִא סאוָו
 ריִמ ּוצ םִע רֶע לאָז דְלעֶג םעֶלּופ ראַפ

 ץיִזעֶּב ַא וצ ָךייֵא ןעֶׁשיִוְצ ,ןעֶּבעֶג
 ןֹורְפֶע דְנּוא 10 :םיִנעֶּבעֶרְגעֶּב ַא ןּופ
 רעֶדְניִק איִד ןעְׁשיוִוְצ טְניֹואוְועֶג טאָה
 םאָה יִּתִח רעֶד ןּורְפֶע דְנּוא ,תֵח ןּופ

 ןעֶריֹוא איִד ןיִא ן'םָהָרְבַא טְרעֶּפְטְנִעעֶנ
 איֵד עֶלַא ּוצ ,תֵח ןּופ רעֶדְניִק איִד ןופ
 ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז סאוָו
 ךייֵנ 11 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,טאָמְׁש עֶנייֵז
 ּביִנ דְלעֶפ סאָד ,וצ ְּךיִמ רעֶה !ראַה ןייַמ
 ןעֶניִרְד זיִא סאו לייַה איִד דְנּוא ,ריֵד ָּךיִא
 איִד ראַפ ןןעֶּבעֶג ריִד ְּךיִא לעֶװ איז
 קְלאַָפ ןייֵמ ןּופ רעֶדְניִק איִד ןּופ ןעֶניֹוא
 :ןעֶטיֹוט ןייֵד ּבאָרְנעֶּב ,ריִד איִז ְּךיִא ּביִנ
 ולֶּכַּב םָהְרְבַא-תֶא ְךֶרכ הָניו םיִמיּב אָּב ןקִז םֶהָרְכַאְו א ראַפ טְקיִּבעֶג ְּךיִז טאָה םֶהָרְבַא דְנּוא 2

 ירָׁשֲאילְכּב לשמַהֹותיֵּב קז ודְבַעלֶא םָהָרְבַא רֶמאּ 5
 יַהלָא הָוהיִמ ּךעַּבׁשִאְו :יִכְרִי תַחֵּת ְךֹהָי אָנ-םִשִק 5

 .תֹנּבִמ ַנְבִל הָּׁשִא חוַקְתראל רֶׁשֲא ץראָה יָהֹלאְו םִימָׁשָה
 -לֶאו יָצְרֲילֶא יִּכ :ָֹּבְרִקְּב בֵׁשֹוי יִכֲֹא רֶׁשֲא יִנעַנְּכִה 4
 ראַפ דָלעֶג ריִד ְּךיִא ּביִג יֹוזַא ,ןעֶרעֶהוצ 5 רֶמאֵל חל יג הָמִ הל יתר ח

 ְךיִא דְנֹוא ,ריִמ ןּופ םִע םעֶנ ,דָלעֶפ םעֶד ? יה 7 'להא חלל הֶׂשֲאָק האר לא רֵַַּּ
 ןםָהָרְבַא טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טאָה ןֹורְפֶע דְנּוא 14 :ןעֶמיֹוט ןייֵמ ןעֶּבאָרְגעֶּב טְראָד לעוֶו
 טְרעֶדְנּוה רֶעיִפ ןּופ דְנאַל ,ּוצ ְּךיִמ רעֶה !ראַה ןיימ 18 :טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא
 ּבאָרְנעֶּב ?םִע זיִא םאִו ריִד ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא ריִמ ןעֶׁשיוִוְצ (טְרעֶוֶו) םיִלָקְׁש עֶנְרעֶּבְליִו

 -עֶגַּפָא טאָה םֶהָרְּבַא דְנּוא ,ןֹורְפָע ּוצ טְרעֶהעֶנ טאָה םֶהָרְבַא דְנּוא 16 :ןעֶטיֹוט ןייַד
 איִד ןּופ ןעֶריֹוא איִד ןיִא טעֶרעֶג טאָה רֶע םעֶד ןּופ דְלעֶנ סאָד ןֹורְפֶע ּוצ ןעֶניֹואוְו
 איִד ןעֶׁשיִוְצ טייג סאָװ .םיִלֵקְׁש עֶנְרעֶּבְליִז טְרעֶדְנּוה רֶעיִפ ,תַח ןּופ רעֶדְניִק

 ןיִא זיִא סאו ,ןֹורְפִע ןּופ דְלעֶּפ סאָד ןעֶראָועֶג טְגיִעֶטְׁשעֶּב זיִא םִע דְנּוא 17 :םירָחֹפ
 עֶלַא דְנּוא ,ןעֶניִרְד זיִא סאו לייֵה איִד דְנּוא דְלעֶפ סאָד ,אֵרְמַמ ראַפ זיִא סאו ,הָלֵּפְכַמ
 ּוצ 18 :ץעֶנעֶרְג עֶצְנאַג עֶנייֵז ןיִא םּורַא זיִא סאו ,דְלעֶפ םעֶד ןיִא ןעֶנעֶז סאָָו רעֶמייֵּב
 איד עֶלַא דָנּוַא ,תֵח ןּופ רעֶדְניִק איד ןּופ ןעֶניֹוא איֵד ראַפ ,םּוטְנעֶגייַא םוצ םֶהָרְבַא
 טאָה ָּךאָנְרעֶד דָא 19 :טאָטש עֶנייֵז ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז סאו

 זיִא םאֶװ הָלֵּמְכַמ דְלעֶפ םעֶד ןּופ לייֵה רעֶד ןיִא ןעֶּבאָרְנעֶּב הָרָׂש ּבייװ ןייַז םֶהָרְבַא
 טְגיִמעֶטְׁשעֶּב זיִא םִע דְנּוא 20 :ןַעָנְּכ דְנאַל םעֶד ןיִא ,ןֹורְבֶח זיִא סאָד ,אֵרְמַמ ראָפ
 ןּופ ץיִזעֶּב ןייֵא ּוצ םֶהָרְבַא ּוצ ,ןעֶניִרְד זיִא סאו לייֵה איִד דְנּוא דְלעֶפ םאָד ןעֶראָועֶג
 :תַח ןּופ רעֶדְניִק איִד ןּופ ,םיִנעָּבעֶרְנעֶּב א

 דכ ּכעטיפאק
 טאָנ דְנּוא ,געֶט איִד ןיִא ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶראַָועֶג טְלַא זיִא םֶהָרְּבַא דְנּוא 1
 םעֶד ,טְכעֶנְק ןייַז ּוצ טְנאָזעֶג טאָה םֶהָרְּבַא דְנּוא 2 :םעֶלַא ןיִא ן'םָהָרְבא טְׁשְנעֶּבעֶג טאָה
 טאַהעֶג טאָה רֶע םאִו סעֶלַא רעֶּביִא טְגיִטְלעוֶועֶג טאָה סאו ,זיֹוה ןייַז ןּופ ןעֶטְצְלִע
 ןעֶרעוֶוְׁשעֶּב ָּךיִד לעוֶו ְּךיִא דְנּוא 8 :ְּךֶעיִד ןייֵמ רעֶטְנּוא דְנאַה עֶנייֵד ;ְּךיִד טעֶּב ָּךיִא ,ּוהָט
 אּוד זַא ,דֵרֵע רעֶד ןּופ טאָנ םעֶד דְנּוא לעֶמיִה םעֶד ןּופ טאָנ םעֶד ,ראַה םעֶד אייֵּב
 ָךיִא םאִו ,יִנֲעַנִּכ םעֶד ןּופ רעֶטְכעֶט איִד ןּופ ןְהּוז ןייֵמ ּוצ ּבייוװ ַא ןעֶמעֶנ טיִנ טְסְלאָז
 םִטְרּוּבעֶג ןייֵמ ּוצ דְנּוא דְנאַל ןייֵמ ּוצ ןייֵג טְסְלאָז אּוד טְרֶעייֵנ 4 :םֶהיֵא ןעׁשיוִוְצ ןיֹואוִו
 טְכעֶנְק רעֶד דְנּוא 8 :קָחְצִי ּוצ ןְהּוװ ןייֵמ ּוצ ּבייװ ַא ןעֶמעֶנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא טֶרָא
 ּוצ ןייֵנְכאָנ ןעֶלעֶו טיִנ ריִמ ּביײװ סאָד טעֶו רעֶמאָמ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה

 םעזיד

 דָנּוא 18 :דְנאַל םעֶד ןּופ קְלאָפ םעֶד
 איִד ןיִא ןֹורְפֶע ּוצ טעֶרעֶג טאָה רֶע
 ,דְנאַל םעֶד ןּופ קְלאָפ םעֶד ןּופ ןעֶריֹוא
 ָךיִמ רזנ טְסְליוִו אוד ןעוֶו ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא



 תישארב
 ןעֶגְנעֶרְּב קירּוצ ןעֶד ְּךיִא לאָז ,דְנאַל םעֶזיִר
 אּוד טְנעֶנאוַו ןּופ דְנאַל םעֶד ּוצ ןְהּוז ןייד
 םֶהָרְבַא דְנּוא 6 !?ןעֶנְנאַגעֶגסיֹורַא טְסיִּב
 אּוד סאָד ;ְּךיִד טיִה ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה
 קירּוצ ןיִהַא טְראָד ןְהּוז ןייֵמ טיִנ טְסְלאָז
 םעֶד ןּופ טאָג ,ראַה רעֶד 7 :ןעֶנְנעֶרְּב
 םעֶד ןּופ ןעֶמּונעֶג ָּךיִמ טאָה םאוָו ,לעֶמיִה
 םעֶד ןּופ דְנּוא ,רעֶטאָפ ןייֵמ ןופ זיֹוה
 סאָו דְנּוא .טְרּוּבעֶג עֶנייֵמ ןּופ דְנאַל
 טאָה סאָו דְנּוא ,טעֶרעֶנ ריִמ ּוצ טאָה
 טְגאָזעֶג טאָה דנּוא ןעֶראוְׁשעֶג ריִמ ּוצ
 דְנאַל םעֶזיִד ְּךיִא לעו ןעֶמאָז ןייֵד ּוצ

 ראַפ ןעֶקיִׁש ךָאְלַמ ןִייַז טעוֶו רֶע ,ןעֶּבעֶג
 ּבייװ ַא ןעֶמעֶנ טְסְלאָז אּוד דנּוא ,ריִד
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 ְתאֵצרֶׁשֲא ץְרָאהילַא לנִּב-תֶא בִשָא בֵׁשְהַה האֵה
 א ײתֶא בִׁשְִָמ ףֶל מַה םֶהְרְבִ וַלֵא רֶמאָנ ּשִמ
 ז תיֵּבִמ יִגְָקִל רֶׁשֲא םִיִמָּׁשַה יהלָא ו הוי והָּמָׁש יִנְּב
 יליעִּׁשִנ רׁשֲ ילירָבּד רֶׂשֲאַ יתרלמ ץרָאמו 'בָא
 סָאל לָׁש אזל תראה א לער ראל
 8 הֶשֲאָה הָבאֹת אֹלדפַאְו :םָּׁשִמ יִנְבִל הָׁשִא ָתְחַקִלְו ףיֶנְפִל
 בֵׁשָת אָל יִנְב-תֶא קָר תא} יִתְעְׁשמה ךירֲַא כָל
 9 ווָנֹדֲא םֶהְרְכַ שך תַחַּת זדי-תֶא רָבָעֶה ם יי

 י םיִלַמְנ הָרָׂשֶע דֶבעָה חַּקִיו הזה רָהְּדַה-לֶע ול
 -לֶא ךלנ םֶקָיוְָב = בּומילָכז ְּךלֹה ויָנֹרֲא יי
 11 ריעל ץוהְמםיִּלִמְַּ ךֶרֶבפ ;רחָנ  ריָע-לֶא םִירָהנ םֶרָא
 וג !רָמאֹּ :תְֲֶׂשַה תאֵצ תל בֶרֶע תעְל םִיִָ רַאְבילָא
 הֵׂשֲעַו םּזַה ינְפל אָנידְרְקַה םָנְרְבַא יָנֹדֲא יַהלֶא הָוהְי
 צ םִימה ןיע-לַע בָא יִכָֹא הד !םְֶרא ינֲֹא סֶע דֶמָה
 14 רֶׁשֲא ךעגד הָיָהְו :םִיָמ בְׁשִל תֶאְצִי ריִעָה יֵשְנֲא תטְבּו
 "נו הַתְׁש הָרְמֶאְו הְָּׁשֶָ ךַוב אֵניִמַה ָהיָלֵא רַמֹא
 ןגאל = דא ּהָבּ קֶלֶצִל בעל תְחֹכֹד ּהַתֹא הקְׁשַא ְִִּמְּנ

 גיט הֶלִכ םֶרָמ אּודייִהיְו ;ָדָאדבִע דָמָח ָתיָשְעיִּכ
 תשא הָכָלַמְדִּב .לָאותבַל לו ׁשֲא תאש הז הקבר הנדו
 35 לָאְרַמ תַבׂט ךעֶנַהְו :המכׁשילע הָּדכ םֶהְָבַא יִתָא רוָחָנ
 הּדכ אֵַּמתַו הָיָה דֶרֵַּוָעְדִי אֵל ׁשיִאְו הָלּותְּב חֹאָמ
 גל ימַעְמ אָניִנְאיִמְנַה רמאַֹו הָתאָרְקִל דֶבעָה ץריו ּזלֵעָתַ
 15 ֵלַע ּהָדַּכ דֵרְַּו רַרֵמִּתַו יָגֹדֲא הָתְׁש רֶמאֵּתַו :ְךֵדּכִמ םִיַמ
 15 באָׁשֶא טי םָגרֶמאַֹּ ֹותְָׁשַהְל לֵבְתַו :ּוהְקְׁשַּתַוּהָדָי
 ב ץֶרּתַו א דֶדַּכ רעְּתַ ררֵמְּתַו:תֶּתְׁשַל ול כ"א דֶע

 יג ׁשיאהְו !ולמלַכל בֵׁשתַ בְָׁשִל רַאְַּהלֶא דע לעֶמעֶק איִד ןּופ לעֶמעֶק ןְהעֶצ ןעֶמּונעֶג
 סא ְֵּרַּד הי ַחלֶצהַה תערלׁשיבֲחַמ הל הַאְּׁשִמ ןעֶגְנאַגעֶג זיִא רֶע דְנּוא ,ראַה ןייַז ןּופ
 -עֶנְפיֹוא זיִא רֶע דְנּוא ,דְנאַה עֶנייז ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ראַה ןייַז ןּופ עֶטּוג םעֶלַא דְנּוא
 דָנּוא 11 :רֹוחָנ ןּופ טאָטְׁש רעֶד ּוצ ,םִיַרַהַנ םַרַא ןייק ןעֶנְנאַגעֶג זיִא רֶע דְנּוא ןעֶנאַּטְׁש
 םעֶד אייֵַּב ,טאָטְׁש רעֶד ןּופ ןעֶסיֹורְד ןֶעיִנְק רעֶדיִנ לעֶמעֶק איִד טְכאַמעֶג טאָה רֶע
 ןעֶגעֶלְפ םִרעֶּפעֶׁש איִד ןעוֶו טייֵצ רעֶד ּוצ ,טייֵצ-דְנעֶבָא רעֶד ןיִא רעֶסאוו ןּופ ןעֶנּורְּב
 ןּונ ְּךאַמ ,םֶהָרְבַא ראַה ןייֵמ ןּופ טאָג !ראַה יֹוא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 12 :ןייֵגְסיֹורַא
 העָטְׁש ְּךיִא ,העְז 13 :םֶהָרְבַא ראַה ןייֵמ טיִמ דאָנְנ ּוהְּט דְנּוא ;טְנייַה ריִמ ראַפ ןעֶּפעֶרְט
 טאָטְׁש רעֶד ןּופ טייל איִד ןּופ רעֶטְכעֶמ איִד דְנּוא ,רעֶסאַוו ןּופ לאַוַוְק םעֶד אייָּב דְנּוצִא
 לעוֶו ָךיִא סאָו לעֶדייֵמ סאָד ,ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 14 :ןעֶּפעֶׁש ּוצ רעֶסאַו סיֹורַא ןֶעייֵג
 טעֶו איִז דֵנּוא ,ןעֶקְניִרְט לעֶו ְּךיִא דְנּוא גּורְק ןייֵד גייֵנ ְּךיִד טעֶּב ָךיִא ,ןעֶנאָז רֶהיֵא ּוצ
 אּוד טְסאָה עֶזיִד ןעֶקְניִרְטְנָא ְָּךיִא לעֶװ לעֶמעֶק עֶנייַד ְּךיֹוא דְנּוא ,קְניִרְּט ,ןעֶנאָז
 זַא ןעֶסיוִו ָּךיִא לעו רֶהיִא ְּךַרּוד דְנּוא ,קָחְצִי ראַפ ,טְכעֶנְק ןייֵד ראַפ טְלייוַוְרעֶדְסיֹוא
 טאָה רֶע רעֶדייֵא ,ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 12 :ראַה ןייֵמ טיִמ דאָנְנ ןּוהְמעֶנ טְסאָה אּוד
 ןעֶריֹוּבעֶג זיִא םאִו ,ןעֶנְנאַגעֶגסיֹורַא הָקְבִר זיִא יֹוזַא ,העְז ,ןעֶדעֶר ּוצ טְרעֶהעֶנְפיֹוא
 דְנּוא ,רעֶדּורְּב םיִםָהָרְבַא ,רֹוחָנ ןּופ ּבייװ סאָד .הָּכְלִמ ןּופ ןְהּוז לֵאּותְּב ּוצ ןעֶראוָועֶג
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא לעֶדייֵמ סאָד דְנּוא 16 :לעֶסְקַא עֶרְהיִא ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא גּורְק רֶהיֵא
 טיִנ רֶהיֵא טאָה ןאַמ ןייק דְנּוא (הָלּותְּב) יֹורְפנְנּי ַא ,ןעֶהעֶזְנָא ןּופ ןְהעֶׁש רֶהעֶז
 טְליִפעֶבְנָא טאָה איִז דְנּוא ,לאוַוָק םעֶד ּוצ טְרעֶדיִנעֶנּפאָרַא טאָה איִז דְנּוא ,טְנאָקעֶג
 -מְנֲע רֶהיִא זיִא טְכעֶנְק רעֶד דְנּוא 17 :ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא איִז דְנּוא ,גּורק רֶהיֵא

 לעֶסיִּב ַא ןעֶקְניִרְט ְךיִמ זאָל ְךיִד טעֶּב ְּךיִא ,טְגאָועֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶפאָלעֶג ןעֶנעֶק
 טאָה איִז דְנּוא ,ראַה ןייֵמ קְניִרְמ ,טְגאָזעֶג טאָה איִז דְנּוא 18 :גּורְק ןייֵד ןּופ רעֶסאו
 -עֶגְנָא םֶהיֵא טאָה איִז דְנּוא ,גּורק רֶהיֵא טְרעֶדיִנעֶגְּפאָרַא טאָה איִז דְנּוא ,טְלייֵאעֶב
 ,טְגאָזעֶב איִז טאָה ןעֶקְניִרְטּוצְנֶא םֶהיֵא טְגיִדְנֶעעֶג טאָה איִז ןעוֶו דְנּוא 19 :ןעֶקְנּורְט
 ּוצ ןעֶרעֶהְפיֹוא ןעֶלעוֶו אייֵז זיִּב ןעֶּפעֶׁשְנָא ְּךיִא לעוֶו לעֶמעֶק עֶנייֵד ראַפ ְךיֹוא דְנּוא
 ןיִא גּורְק רֶהיִא טְניִדייֵלעֶגְסיֹוא טאָה איִז דְנּוא טְלייֵאעֶג טאָה איִז דְנּוא 20 :ןעֶקְניִרְט
 איִז דֶנּוא ,ןעֶּפעֶׁשּוצְנֶא לאוַוק םעֶד ּוצ ןעֶפאָלעֶג לאָמַאְכאָנ זיִא איִז דְנּוא ,עֶטעֶראָק רעֶד
 טְרעֶדְנּואוְוראַפ ָּךיִז טאָה ןאַמ רעֶד דְנּוא 1 :לעֶמעֶק עֶנייֵז עֶלַא ראַפ טְּפעֶׁשעֶבְנָא טאָה
 רעֶרָא געוֶו ןייַז טְקיִלְגאַּב טאָה טאָג ּביֹוא ןעֶסיוִו ּוצ ,ןעֶניוִוְׁשעֶג טאָה דְנּוא ,רֶהיֵא רעֶּביִא

 טינ

 ןעוֶו דְנּוא 8 :ןעֶמְראָד ןּופ ןֶהּוז ןייֵמ ּוצ
 ,ןייֵגְכאָנ ןעֶלעוֶו טיִנ ריִד טעוֶו ּבייוו םאָד
 עֶזיִד ןּופ ןייַז אייֵרְפ אּוד טְסְלאָז יֹוזַא
 אוד טְסְלאָז ןְהּוז ןייֵמ רּונ ,הָעּובְׁש עֶנייֵמ
 דְנּוא 9 :ןעֶגְנעֶרְּב קירּוצ ןיִהַא טְראָד טיִנ
 דְנאַה עֶנייֵז טְגייֵלעֶג טאָה טְכעֶנְק רעֶד
 ,ראַה ןייַז םֶהָרְבַא ןּופ ָּךֶעיִד םעֶד רעֶטְנּוא
 ףיֹוא ,ןעֶראוְׁשעֶנ םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא
 טאָה טְכעֶנְק רעֶד דְנּוא 10 :ְךאַז עֶזיִד
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 םָנ ׂשיִאָה חַּקיַו תֹוּתְׁשִל טיִלַמְנַדּוָלּכ רֶׁשֲאַק וו זאָל

 םֶהְ הָרָׂשֶע ָהיֶד-לע טידימצ .ֹו ֵלקְׁשִמ עקָמ בֶה
 -תיִּב ׁשָיָה יִל אָנ יֹדינַה ּתַא יִמיתַּב רֶמאֹיו ;םֶכקְשִמ

 ֶּב יִבנֶא לֵאותְביִתּב וִלַא רֶמאָּתַו:ילָל ינֵל םקָמ ךיכָ 24
 יםנ ןָבָּתמַּג ויָלֵא רֶמאֵּתַו ;ֹתָנְל הרלָי רֶׁשֲא הֶּכְלִמ .הכ
 תְְּׁשִי ׁשיִאָה דּק :ןלָל םיקָמִסַג ונָּמִע בֶר אְֹּסִמ 6
 רֶׁשֲא םָהָרְבַא : יַהלֲא } = ְךרְּב רֶמאַֹּו :הָוהיל ?7

 הָוהְ יִנֲתנ ךֶרְּב יָא ינֹרַא םִעמ יִּתִמַאַו ודְמִח בעדאל
 םיִרָבְדַּכ הָּמִא תיִבְל רו לעעה ץֶרֶַ ;ָנדֲא יִחָא יב 8
 ׁשיִאהילֶא ןֵבָל ץרי בל ומְׁשּו חֶא הָקברְלּו ;הָּלִאָה 9
 ניִדְמְצִה-תֶאְו םנַה-תֶא תֶאְרִּכ| יֵהָו :ןילָא הָצּוְחַה ל

 רֹמאֵל ותֹחֲא הָקָבר יֿבְבַד-תֶא ועְמָׂשְכּו ותֹחא יי
 זלַע .רָמֹע הּנִהְ יׁשיִטְהילֶא אבו ׁשיִאְה יַלַא .רָּבד-הְּכ
 טמֲעַת הָמָל הָוהְ רָב אב רֶמאֹּל היל םיִלַמְעַל
 ׁשיִאָה אבו :םיִלַמְנַל םיִקָמּו תִַּבַה יִתָלפ יִכֹנָאו ץּוהַּב
 טםיִלֵמְנַל אּפְפִמּו ןֶבָת ןתיו םיִלַמְּגַה חֵּתַפָ הָתְיּבַה
 םֵׂשיַר :יּתִא רֶׁשֲא םיִׁשָנֲאָה יִלְִרְו ויְלְנַכ ץֵחְרַל םִמּו
 רֶמאַֹּו יִרָבּד יִּתְרַּבַד"םִא דע .לכא אֵל מא לֹכָָל לנְִל
 ן;רָאתֶא ךֶבֵּב הָוהְיו :ִכֶָא םֶהָרְבִא דָבָע רַמאַֹו :רֵּכַד
 תתֹרַפְׁשּו םֵדְבִעַו בֶהָו |ףֶסָכְו רֶקָבּו ןאֵצ ולְדֶּתַר לד דָאְמ

 יִנֹדאַל ןֵב יָנדֲא 'תֶׁשֲא הדֶרָׂש רֶלֵּתַו :םיִרֹמַחַו םיִּלַמְנ 6
 ףָנֹרֲא יִנֲעַּבׁשִיַו ;לירׁשַא-לָּכיתֶא קדִּתַּו ּהָתְנִקְ ירא 7

 יבא רֶׁשֲא יִנֵענְּכַה הונְבִמ יִנְבִל לֶׁשֶא חַקתרל רֶמאֵל
 יּתְחְַּׁשִמ-לֶאְוֵלִּת יִבָא-תיּבילָא אלא ;ֹוצְרַאְּב בֵׁשֹי 5
 הָׂשֲאָה ְךֶלַתיאְל יִלֶא !;דָא-לָא רֵמֹאָו נבל הָׁשִאְתְַקלְו 4
 חְַׁשִי ויָנְפל יִּתְכָלהְתִהירָׁשֲא הָּוהְ יִלֵא רֶמאיו :יִרחַא 8

 הרש ייח
 איד ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 22 :טיִנ
 ןעֶקְניִרְט ּוצ טְגיִדְנֶעעֶג ןעֶּבאָה לעֶמעֶק
 םעֶנעֶדְלאָנ ַא ןעֶמּונעֶג ןאַמ רעֶד טאָה יֹוזַא
 ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא טְכיוִועֶג ןייֵז ,גָניִר-זאָנ
 רעֶדְנעֶּבְמעֶרָא אייוַוְצ דְנּוא ,לֶקָׁש רעֶּבְלאַה
 עֶנעֶדְלאָג ןְהעֶצ ,דְנעֶה עֶרְהיִא ָהיֹוא
 רֶע דָנּוא 28 :טְכיִועֶג רֶעייֵז םיִלָקְׁש
 טְסיִּב רעֶמְכאָט םעֶמעוֶו ,טְגאָזעֶג טאָה
 זיִא ?ְךיִד טעֶּב ְּךיִא ,ריִמ םִע גאָז ,אּוד
 ןייֵא אָד זיֹוה םירעֶטאָפ ןייד ןיִא ְךיֹוא
 ?ןעֶניִטְכעֶנרעֶּביִא ּוצ םֶנּוא ראַּפ טְרָא
 ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה איז דְנוא 4
 ןְהֹוז ,לֵאּותְּב ןּופ רעֶטְכאָט איִד ןיִּב ָךיִא
 ּוצ ןעֶניִועֶג טאָה איִז םאִוְו ,הָּכְלִמ ןּופ
 וַצ (רעֶטייוֵוו טאָה איִז דְנּוא 28 :רֹוחָנ
 ליפ דִנּוא יֹורְטְׁש ְּךיֹוא ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא
 םֶרֶא ןייֵא ָּךיֹוא ,םִָנֹוא אייָּב זיִא רעֶטּופ
 רעֶד דנוא 26 :ןעֶניִטְכעֶנרעֶּביִא ּוצ
 ְךיִז טאָה רֶע דִנּוא טְגייֵנעֶג ְּךיִז טאָה ןאַמ
 טאָה רֶע דְנּוא 27 :טאָנ ּוצ טְקיִּבעֶג
 טאָב ;ראַה רעֶד זיִא טְשְנעֶּבעֶג ,טְגאָזעֶב
 טיִנ טאָה רעֶכְלעוֶו םֶהָרְבַא ראַה ןייֵמ ןּופ
 -ְךאָו עֶנייֵז דְנּוא ,דאָנְג עֶנייֵז ןעֶזאָלְרעֶפ
 םעֶד ףיֹוא ,ןיִּב ְּךיִא ,ראַה ןייֵמ ןּופ טייֵה

 זצ ,טְרְהיפעֶכ ְךיִמ טאָה טאָג סאוָו עוו = יתד כל השאַתקלזלרר סלה הא אל י י הַר א כָאְלַמ
 טאָה דָנּוא ,ןעֶפאָלעֶג זיִא לעֶדייֵמ סאָד רֶנֹּוא 28 :רעֶדּורְּב סיָראַה ןייֵמ ןּופ זיֹוה םעֶד
 דְנּוא 29 :רעֶטְרעוֶו עֶזיִד איו ,רעֶטּומ עֶרֶהיֵא ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ּוצ טְלייֵצְרעֶד סֶע
 וצ ויִא ןֶּבִל דְנּוא ,ןֶּבִל ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןעֶמאָנ ןייַז דְנּוא רעֶדּורְּב ַא טאַהעֶג טאָה הָקְבר
 טאָה רֶע ןעוֶו ,ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 80 :לאַװְק םעֶד ּוצ ןעֶפאַלעֶנסיֹורַא ןאמ םעֶד
 ,רעֶטְסעוֶוְׁש עֶנייז ןּופ דְנעֶה איִד ףיֹוא רעֶדְנעֶּבְמעֶרָא איִד דְנּוא ,גָניִר-זאָנ םעֶד ,ןעֶהעֶזעֶג
 ןעֶנאָז ּוצ ,רעֶּטְסעוֶוְׁש עֶנייֵז הָקְבִר ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד טְרעֶהעֶג טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא
 זיִא רֶע ;העְז דְנּוא ,ןאַמ םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶנ רֶע זיִא ,טעֶרעֶג ריִמ ּוצ ןאַמ רעֶד טאָה יֹוזַא
 אוד םּוק ;טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 81 :לאוַוק םעֶד אייֵּב לעֶמעֶק איִד אייַּב ןעֶנאַטְׁשעֶג
 טְמיִנרעֶגְיֹוַא ּבאָה ָּךיִא דְנּוא ? ןעֶסיֹורְד אּוד טְסייֵטְׁש סאָוָוראַפ טאָג ןּופ רעֶטְשְנעֶּבעֶג
 זיֹוה םעֶד ןיֵא זיִא ןאַמ רעֶד דְנּוא 82 :לעֶמעֶק איִד ראַפ טֶרָא ןייַא דְנּוא ,זיֹוה םאָד
 ןעֶּבעֶגעֶג טָאָה רֶע דְנּוַא ,לעֶמעֶק איִד ןעֶדְנּוּבעֶגְפיֹוא טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶגְנייֵרַא
 איִד דְנּוא ,ןעֶׁשאַו ּוצ םיִּפ עֶנייֵז רעֶמאַו דְנּוא ,לעֶמעֶק איד ּוצ רעֶטּופ דְנּוא יֹורְטְׁש
 טְנייֵלעֶגְראַפ טאָה ןעֶמ דְנּוא 38 :םֶהיֵא טיִמ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאוָו רעֶנעֶמ איִד ןּופ םיִפ
 ּבאָה ָּךיִא ויִּב ןעֶסֶע טיִנ לעֶװ ְּךיִא ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע רעֶּבֶא .ןעֶסע םּוצ םֶהיֵא ראַפ
 םְנאַזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 24 :דעֶר טְנאָזעֶג טאָה רֶע ּדנּוא .רעֶטְרעוֶו עֶנייֵמ טעֶרעֶנ

 טְׁשְנעֶּבעֶב רֶהֹעָז ראַה ןייֵמ טאָה טאָנ דִנּוא 88 :םֶהָרְבַא ןּופ טְכעֶגִק רעֶד ןיִּב ָּךיא
 ,רעֶדְניִר דְנּוא ָףאָש ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,טְכאַמעֶנ םיֹורְנ םֶהיֵא טאָה דְנּוא
 :לעֶזיֵא דְנּוא לעֶמעֶק דְנּוא ןעֶטְסְניִד דְנּוא טְכעֶנְק דְנּוא ,דָלאָג דָנּוא רעֶּבְליִז
 ןיִא ְּךאָנ ראַה ןייֵמ ּוצ ןְהּוז ַא ןעֶניוִועֶג טאָה ,ראַה ןייֵמ ןּופ ּבייַװ סאָד הָרָׂש דָנּוא 6
 {םֶהיֵא ּוצ טְרעֶהעֶג סאָו םעֶלַא ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,רעז ַטְלֶע עֶרְהיֵא
 ַא ןעֶמעֶנ טיִנ טְסְלאָז אּוד ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןעֶראוְׁשעֶּב ְּךיִמ טאָה ראַה ןייֵמ דָנּוא 7
 ;דְנאַל ןייז ןיִא ןיִואוו ְךיִא ּואוְו ,יִנֵעַנְּכ םעֶד ןּופ רעֶטְכעֶט איִד ןופ ןְהּוז ןייֵמ וצ ּבייוװ
 אוד דְנּוא הָחָּפְׁשִמ עֶנייַמ וצ דנּוא ,זיֹוה םירעֶטאָפ ןייֵמ ּוצ ןייֵג 2 אוד טְרֶעייֵנ 8
 ראה ןייֵמ ּוצ ,טְנאָזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 89 :ןְהּוז ןייַמ ראַפ ּבייוו ַא ןעֶמעֶנ טְסְלאָז
 ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 40 :ןייֵגְּכאָנ ןעֶלעוֶו טיִנ ריִמ ּבייוֵו םאָד טעֶז רעֶמאַמ
 םעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶקיִׁש ריִד טיִמ ְּךָאְלַמ ןייַז טעוֶו רֶע ,ןעֶגְנאַנעֶג םֶהיֵא ראָפ ןיִּב ָּךיִא סאָָו טאָב
 חָחָּפְׁשִמ עֶנייֵמ ןּופ ןְהּוז ןייֵמ ראַפ ּבייו ַא ןעֶמעֶנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,געֶוָו ןייַד ןעֶקיִלְנעֶּב
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 וו יִּתְַּפְׁשִמילֶא אֹוִבָת יִּכ יִתָלֲאַמ הָקְנִּת זַא :יִבָא תִיֵּבִמ -ְםֶנעֶד 41 :זיֹוה ס'רעֶטאָפ ןייֵמ ןּופ דְנּוא
 ,ט -לֶא םִִיַה אֵבָאְו יִתָלָאמ יִקָנ ָתייהְ ְךֵל וי 'אָלדמִאְו .הָעּובְׁש ןייֵמ ןּופ ןייַז אייֵרְפ אּוד טְסעוֶו לאָמ
 .- םֶהְרְבִא יֵנֹדֲא יַֹלֶא הָוהְי רֵּמֹאָו ןיִצָה הָחָּפְׁשִמ עֶנייֵמ ּוצ ןעֶמּוק טְסעֶוֶו אּוד ןעוֶו
 45 םִצִנ יֵכנָא הַר :ָהיֶלָע ךלֹה יֵכֹנָא רֶשֲא א יִּכְרַּד ַחיֵלְצַמ ןעֶּבעֶג טיִנ ריִד ןעֶלעוֶו אייז ןעוֶו דְנּוא

 יִּתְרַמֲאָו באשל תאֵצֹיַה הְמלַצָה הָיְהְו םִיָּמַה ןיֵע-לַע ןיימ ןּופ ןייַז אייֵרְפ אוד טְסעֶו יֹוזַא
 41 דבַּנ יַלֵא הָרְמֶאְו :ּךּדַּכִמ םִיַמ-טַעְמ יי היֶלֵא ןעֶמּוקעֶג טְנייַה ןיִּב ְךיִא דְנּוא 42 :הָעּובְׁש

 יברא הֶׁשאָה אֹיה בָׁשֶא למה הַא ְנאָזעֶג ּבאָה ְךיִא דְנּוא לאוַוְק םעֶד ּוצ
 מה יבא בל הכל הי םֶהָרְבַא ראַה ןייֵמ ןּופ טאָג ,ראַה יֹוא
 46 ָהיָלֲעַמ הָּד הָּדַּכ דרֹוִּתַו רֵרֵמָּתַו :אֵנ יִניֵקְׁשַה ַה ָהיֶלֵא רֵמֹאָו ןייִמ 1 ןפ ימי יד 1 יט ראו הנה רע, אפ הב ייֵמ ןעֶקיִלְגעֶּב ןּונ טְסְליִװ אּוד ּביֹוא
 םיִִּמְּגַה םנו תט ׁשֵאְו הקָשא טי הֵהְׁש רֶמאֵּתַו ההעָז 48 :םֶהיֵא ףיוא אייֵג ְּךיִא ְםאַדו געוֶו

 וז תַּב רֶמאַֹּה ָהַא יִמתַּב רַמֹאְו ּהָתֹא לֵאְׁשִאְו :הָתְקְׁשַה ,רעֶסאַו ןּופ לאוַוְק םעֶד אייֵּב העָמִׁש ְּךיִא
 יע םִזָּנַר םֵׂשֶאו ; חַּבלִמ וָּל"הֶדָלִי רֶׁשֲא רֹוהָנְדִּב לֵאותְּב (הָמָלַענ יֹורְפגְנּוי איִד ,ןייַז טעוֶו םֶע דְנּוא
 5 הדוהיל הָיהְַּׁשֶאו רֹּקֶאְ ;היִדָלַע םיִדיִמְצִהְו ּהָּפַא דְנּוא ,ןעֶּפעֶׁש ּוצ ןעֶמּוקְסיֹורַא טעוֶו סאוָו
 טי נִה רֶׁשֲא םֶהָרְבַא יֵנֹדֲא .יַהלֶא לָוהָי-תֶא ְךֶרֶבֶאְו ְּךיִד טעֶּב ְּךיִא ,ןעֶנאָז רֶהיֵא ּוצ לעֶז ָּךיִא
 4 םָכְׁשִי מא הָּתַעְו .:ֹנֵבַל יִנֹדֲא יִהֲא-תַּביִתֲא תַחָקָל תֶמֶא ןּופ ןעֶקְניִרְט רעֶסאוַו לעֶסיִּב ַא ְךיִמ זאָל

 ּודִיּנַר אלדםֵאְו ִל ּודִיְַה יָנֹדֲא-תֶא תָמָאו- דָסָח םיִׂשֹע ריִמ ּוצ טעוֶו איִז דְנּוא 44 :נּורְק ןייַד
 נ לֵאּותִבּו ןֵבָל ןע :לאָמְׂשילַע וִא ןמיילע הָנפֶאָו יל עֶנייַד ראַפ ךיֹוא דְנּוא .קְניִרְט ,ןעֶנאָז
 -א עֶר ְךילֵא רֵבַּד לָכ ונ אל רֶבָדַה אָצְי הָוהיִמ ּורְמאֹּר זיִא איִז ,ןעֶּפעֶׁשְנָא ְּךיִא לעוֶו לעֶמעֶק
 51 ךיָנֲֹאְרָבל הָׁשָא יֵהְתּו לו חק ְךנְפִל הקברהוה :ֵכֵס טמיטשעּב טאָה טאָג סאו ;ּבייוו םאָד
 9 -תֶא םֶהָרְבַא דַבָע עֶמ יָד :הָוהָי טיר יו א 1 קי
 יע כח א היה הא קא חדח היא 45 ראה ןיימ ןופ יח םעד ראפ
 היִחְאְל ןֵתָנ תֹנדנמ הקְבַרְל ן ןֵתֹב םיִדִָבּו בֶהָז ְןלָכּו ןעֶדעֶר ּוצ טְרעֶהעֶגְפיֹוא ּבאָה ָּךיִא רעֶדייֵא
 54 ּונילַ וָּמִע-רֶׁשֲא םיִׁשָנאָהְו אוָה ּוּתְשר לְכאֵי ּוהָמַאּו יטב זיִא יֹזַא ,העָז ,ץֶראַה ןייֵמ ןיִא
 הנ ּהָמִאָו ָהיִהָא רַמאֹּר נראַק יג על ר או רק כֹבַב ּומֹקָל זיִא גּורְק רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶגְסיורַא

 5 רמה :ֵלֵּת רַהַא רָֹׂשָע וַא םיִמָי ינָתִא ְךעֶנִה בֵׂשֵּת איִז דְנּוא ,לעֶמְקַא עֶרֶהיִא ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג
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 ִנתְּלַׁש יד ַיֵלְצַה } א יתא הע םָהָלֵא לאַוְק םעֶד ּוצ טְרעֶדיִנעֶנּפאָרַא טאָה
 ְךיִא דְנּוא ,טְּפעֶׁשעֶבְנָא טאָה איִז דְנּוא
 טְלייֵאעֶג טאָה איִז דְנּוא 46 :ןעֶקְניִרְט ָּךיִמ זאָל ;ְךיִד טעֶּב ךיִא ,טְגאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ ּבאָה
 ,קְניִרְט ,טְגאָזעֶב טאָה איִז דְנּוא .ְךיִז ןּופ גּורְק רֶהיֵא טְרעֶדיִנעֶגּפאָרַא טאָה איִז דְנּוא
 ָךיֹוא דְנּוא ,ןעֶקְנּורְמעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא .ןעֶקְניִרְטנָא ְּךיִא לעוֶו לעֶמעֶק עֶנייֵד ְּךיֹוא דְנּוא
 ּבאָה דָנּוא טְגעֶרְפעֶנ איִז ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 47 :ןעֶקְנּורְמעֶנְנָא איִז טאָה לעֶמעֶק איד
 ןּופ רעֶטְכאָמ איִד טְגאָזעֶג טאָה איִז דנּוא ?אוד טְסיִּב רעֶטְכאָמ םעֶמעֶוֶו ,טְגאָזעֶב
 םעֶד ןּוהְמעֶנ ָּךיִא ּבאָה יֹוזַא ,ןעֶניוִועֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה הָּכְלִמ סאו ,רֹוחָנ ןּופ ןְהּוז לֵאּותְּב
 ָךיִא דָנּוא 48 :דָנעֶה עֶרְהיִא ףיֹוא רעֶדְנעֶּבְמעֶרָא איִד דְנּוא ,זאָנ עֶרֶהיֵא ףיֹוא גְניִרִזאָנ
 ,ראַה םעֶד טְּביֹולעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,טאָנ ּוצ טְקיִּבעֶג ָּךיִמ ּבאָה דְנּוא טְנייֵנעֶג ָּךיִמ ּבאָה
 ןעֶמעֶנ ּוצ געוֶו ןעֶרְהאָו םעֶד ףיֹוא טְריִּפעֶג ְּךיִמ טאָה םאָו ,םָהָרְבַא ראַה ןייֵמ ןּופ טאָג
 רֶהיֵא ןעֶו ,טְציִא דְנּוא 49 :ןֶהּוז ןייַז ראַפ רעֶדּורְּב םיראַה ןייֵמ ןּופ רעֶטְכאָט איִד
 טְגאָז ,טיִנ ןעוֶו דְנּוא ,ריִמ םִע טְנאָז ,ראַה ןייַמ טיִמ טייֵהְראָו דְנּוא דאָנְנ ןּוהְט טְליוִז
 :טייַז-עַקְניִל רעֶד ּוצ רעֶדָא טייַז-עֶטְכעֶר רעֶד ּוצ ןעֶרעֶק ָּךיִמ לעֶו ָּךיִא דְנּוא ,ריֵמ סֶע
 איִד זיִא טאָג ןּופ ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג ןעֶּבאָה לֵאּותְּב דְנּוא ןֶבֶל דְנּוא 0

 :םעֶטּוג רעֶרָא םעֶטְכעֶלְׁש ריִר ּוצ ןעֶרעֶר טיִנ ןעֶנעֶק ריִמ עֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא .ְךאַז
 ןְהּוז םעֶד ראַפ ּבייזו ַא ןייַז לאָז איִז דֶנּוא ,אייֵג דְנּוא םעֶנ ,ריִד ראַפ זיִא הָקְבר ,העָז 1
 רעֶד ןעֶו ןעֶזעֶועֶג זיִא םִע דָנּוא 82 :טעֶרעֶג טאָה טאָ איו יֹוזַא ,ראַה ןייד ןּופ
 דֶרֶע רעֶד ּוצ זיִּב ְּךיִז רֶע טאָה יֹוזַא ,רעֶטְרעוֶו עֶרייֵז טְרעֶהעֶג טאָה ,םֶהָרְבַא ןּופ טְכעֶנְק
 ּוא םיִּלַּכ עֶנְרעֶּבְליִז ןעֶמּונעֶגְסיֹורַא טאָה טְכעֶנְק רעֶד דְנּוא 28 :טאָנ ּוצ טְקיִּבעֶג
 ןעֶכאַז עֶרייֵמ דְנּוא הָקְבִר ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה דְנּוא ,רעֶדייֵלְק דְנּוא םיִלֵּכ עֶנעֶדְלאָג
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 24 :רעֶטּומ עֶרְהיֵא ּוצ דְנּוא ,רעֶדּורְּב רֶהיֵא ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג רֶע טאָה
 טיִמ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאָו רעֶנעֶמ איד דְנּוא רֶע עֶקְנּורְמעֶב דְנּוא ןעֶסעֶנעֶנ
 רעֶד ןיִא ןעֶנאַטְשעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז דְנּוא ,טְגיִטְכעֶנרעֶּביִא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םֶהיֵא
 דְנּוא רעֶדּורְּב רֶהיֵא דְנּוא 28 :ראַה ןייֵמ ּוצ ְּךיִמ טְקיִׁש ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,היִרְפ
 ,בעֶמ (עֶכיִלְטִעַנ ןעֶּבייֵלְּב םֶנּוא אייֵּב לעֶדייֵמ םאָד זאָל ,טְגאָועֶג ןעֶּבאָה רעֶטּומ עֶרְהיִא
 רֶהיֵא ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 26 :ןייֵג אּוד טְסְלאָז ְּךאָנְרעֶד ,ןְהעֶצ רעֶדָא
 קעֶוַא ְּךיִמ טְקיִׁש ,געוֶו ןייֵמ טְקיִלְגעֶּב טאָה םאָג ןיִראָו ,ןעֶמיֹוזְרעֶּפ ניִנ ְךיִמ לאָז
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 :ָהיֶפיתֶא הָלָאְׁשִו רגל אָרקִנ יִרְמאֹו :יָנֹדאָל הָכְלֶאְו ש
 הזה ׁשיִאְה-םע יִכְלָתַה ָהיֶלֵא ּורְמאֹּו הָקְּבִרְל ּוָאְרְקִנ

 ּהָּתְקנִמ-תֶאו םָתֹחֲא הָקְבריתֶא ּוחְלַׁשְיַו :ךֶלָא רֶמאֲּתַו 5
 ּורְמאֹּוהָקְבר-תֶאּוָכְרָביַו :יִׁשְנֲא-תֶאְ םֶהְרְבַא דָבָע-תֶאְו ם

 רעש תֵא ךֹעֶז ׁשֵריְו הָבָבְר יִפְלַאְל יָה ְִּא ונֵמֹחֶא הָל
 םיִּלַמְגַה-לַע הָנְבְַרִּתַנ ָהיֶמֹרֲעַו הָקְבר םֶקָּתַו :ויאנְש 1

 לו הָקבר-תֶא רֶכָעָה חַּקיַו ׁשיִאְה יִרֲחַא הָנכַלּת
 : בֶנַה ץֶרֶאְב בֵׁשֹויאוָהְו יָאר יח רֶאְּב אֹוּכמ אָּב קָחְצִיו 2
 אֵרו ֹוָנֵע אֵׂשַּו בֶרֵע תנְפל הֶדָשִּכ ַחָשָל קָחְצִי אָ 5

 -תֶא אָרָתו ָהיֶניֵע-תֶא הָקְבר אָׂשִּתַו :םִאְּב םיִלַמְנ הנה
 ׁשיִאָהיימ דֵבָעָה-לֶא רָמאָּתַו : לֶמְּנַה לעַמ לֶפִּתַו קָחְצִנ הס

 יָנֹרֲא אוָה דֶבֵעָה רֶמאֹּיַו טֵמאָרְקִל הֶׂדָׂשַּב ּךַלֹהַה הָוְּכַה
 --לֶּכ תֶא קָחְציְל דָבָעָה רֵּפִסו :םֶּכְתִּתַו ףיִעְצַה חקִּתַו 6

 מא הָרָׂש הָלֲהֹאָה קָחְצִי ָהֵאְבָיַו :הָׂשֶע רֶׁשֲא םיִרְבְּדַה שז
 קָחְצִי םֶהַָיו ָהָבְהֶאַּ הָׁשִאַל וליהְּתַו הָקְבר-תִא חק
 8  :ָמִא יִרֲחָא

 הכ ו

 -תָא ול רלֵּתַו !הָרּוטק ּהְמׁשּו הֶשִא חק םָהָרְבַא ףֶס א 9
 -תֶאְו קָּבְׁשִי-תֶאְו ןִיְרְמתֶאְו ןָדְמיתֶאְו ןָשְקִי-תֶאְו ןְרֶמּ

 יָה ןֶדֶד יְִּו ןַהּד--תֶאְו אָבְׁש--תֶא רֵלְיןׁשְקִיו :ַחוׁש 5
 יו רֵפעְו הָפֹיֵע ןַידמ יֵנְבּו :םיִמֶאְלּו םׁשּוטְּו םֶרּוׁשַא 4
 םֶהְרְבַא ןֵּתו .:הָרּוטְק ינְּב הָלֵא-לַּכ הָעָּדְֶאְו עֶדיִבֲאַו ה
 רֶׁשֲא םיִׁשְנלִּפַה יִנְבִלְו :קֶחְצִיְל וָל--רֶׁשֲא-לָּכ-תֶא *

 ֹנְּב קָחְצִי לַעִמ םֵחלַׁשיו ֹנּתִמ םֶהָרְבַא ןֵתָנ םֶהְרְבַא
 ַיהיִנְׁש יִמְי הָּלֵאְו :םֶדָק ץרָא-לַא הָמְרַק יח ּונָדֹעְּב ז
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 א רע: :םִנָׁש ׁשֶמָחְו הָָׁש םיִעְבִׁשְו הָנָׁש תַאְמ יָח-רֶׁשֲא םֶהְרבַא

 א אב צא אר -לֶא ףֶסֶאּו ַעֶבָׂשְו קָז הָבֹוט הָביִׂשּב םֶהְרְבַא תֶמַָ עני 8

 הרש ייח הכ דכ תישארב
 : ראַה ןייֵמ ּוצ ןייֵג לעוֶו ְּךיִא דְנּוא
 ריִמ ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 7
 ריִמ דְנּוא ,לעֶדייֵמ סאָד ןעֶפּור ןעֶלעוֶו
 דְנּוא 58 :ליֹומ רֶהיִא ןּופ ןעֶנעֶרְפ ןעֶלעוֶו
 אייז דְנּוא ,ןעֶפּורעֶג הָקְבִר ןעֶּבאָה אייֵז
 אוד טסְליִו ;טְנאָזעֶג רֶהיִא ּוצ ןעֶּבאָה
 טאָה איִז דְנּוא ?ןאַמ ןעֶזיִד טיִמ ןייֵג
 אייז דְנּוא 89 :ןייֵג ליוװ ְּךיִא טְנאָזעֶג

 קעוֶוַא רעֶטְסעוֶוְׁש עֶרייֵז הָקְבר ןעֶּבאָה
 םעֶד דְנּוא ,םַא-נייֵז רֶהיֵא דְנּוא טְקיִׁשעֶג

 :רעֶנעֶמ עֶנייֵז דְנּוא ,םֶהָרְבַא ןּופ טְכעֶנְק
 הָקְבִר טְשְנעֶּבעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 0

 עֶרעֶזְנּוא ,טְגאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה דְנּוא
 דְנעֶזיֹומ ּוצ ןעֶרעוֶו טְסְלאָז אּוד ,רעֶטְסעוֶוְש
 ןעֶמאָז ןייֵד דְנּוא ,דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ לאָמ

 ;דְנייַפ עֶנייֵד ןּופ רֶעיֹוט סאָד ןעֶּבְרֶע לאָז
 דְנּוא ןעֶנאַטְשעֶגְפיֹוא זיִא הָקְבִר דְנּוא 1

 -עֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;ְךאַלְדייֵמ עֶרְהיִא
 אייז דְנּוא ,לעֶמעֶק איִד ףיֹוא ןעֶטיִר
 דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶגְכאָנ ןאַמ םעֶד ןעֶנעֶז
 דְנּוא הָקְבר ןעֶמּונעֶג טאָה טְכעֶנְק רעֶד
 קָחֶצִי ךְנּוא 62 :ןעֶנְנאַגעֶג קעוֶוַא זיִא רֶע
 םעֶד ןּופ טְמּוק ןעֶמ ּואוְוַא ןעֶמּוקעֶג זיִא

 דְנּוא 68 :טייז-םֹורָד ןּופ דְנאַל םעֶד ןיִא טְניֹואוְועֶג טאָה רֶע דְנּוא ,יִאֹר יֵחַל ןעֶנּורְּב

 ןעֶנעֶק רֶלעֶּפ םעֶד ןיִא (עֶטעֶּב ּוצנ ןעֶקְנעֶדּוצְכאָנ ןעֶגְנאַגעֶגסיֹורַא זיִא קָחֶצִי
 ,העָז דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶב טאָה רֶע דְנּוא ןעֶניֹוא עֶנייֵז ןעֶּביֹוהעֶנְפיֹוא טאָה רֶע דְנּוא ,דֶנֶבָא
 טאָה איֵז דְנּוא ,ןעֶניֹוא עֶרְהיִא ןעֶּביֹוהעֶנְפיֹוא טאָה הָקְבִר דְנּוא 61 :ןעֶמּוק לעֶמעֶק
 דְנּוא 68 :לעֶמעֶק םעֶד ןּופ (ןעֶניִטְׁשעֶגְּפאָרַאנ ןעֶלאַפעֶג זיִא איִז דְנּוא ,קָחֶצִי ןעֶהעֶזעֶג
 דְלעֶפ םעֶד ןיִא טייֵג סאָו ןאַמ רעֶזיִד זיִא רעֶו טְכעֶנְק םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה איִז
 טאָה איִז דְנּוא ;ראַה ןייֵמ זיִא רֶע ,טְנאָזעֶג טאָה טְכעֶנְק רעֶד דְנּוא ?ןעֶנעֶקְטְנַא םִנּוא
 טְלייֵצְרעֶד טאָה טְכעֶנְק רעֶד דְנּוא 66 :טקעֶדעֶּב ְּךיִז טאָה דְנּוא רֶעייֵלְׁש םעֶד ןעֶמּונעֶג
 ןיִא טְבאַרְּבעֶג איִז טאָה קָחְצִי דְנּוא 67 :ןּוהְטעֶנ טאָה רֶע םאו ןעֶכאַז עֶלַא קָחֶצִי ּוצ
 זיִא איִז דְנּוא ;הָקְבר ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,הָרָׂש רעֶטּומ עֶנייַז ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד
 ְךיִז טאָה קָחֶצִי דְנּוא ,טאַהעֶנ ּבעיִל איִז טאָה רֶע דְנּוא ,ּבייֵו ַא םֶהיֵא ּוצ ןעֶראועֶג
 :רעֶטּומ עֶנייַז ְּךאָנ טְסייֵרְטעֶג

 חהכ לעטיפאק
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןעֶמאָנ רֶהיֵא דנּוא ּבייוז ַא ןעֶמּוָנעֶג רעֶדיִװ טאָה םֶהָרְבַא דְנּוא

 ךָיְדִמ דְנּוא ,ןָדִמ דְנּוא ,ןֵׁשֹקִי דְנּוא ,ןֶרֶמִז ןעֶניוועֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה איִז דְנּוא 2 :הָרּוטְק
 -ָניֵק איד דְנּוא ,ןָדָד דְנּוא אָבְׁש ןעֶריֹוּבעֶנ טאָה ןֵׁשקַי דְנּוא 3 :ַחּוש דָנּוא ,קָּבִׁשִי דָנּונ

 רעֶדְניִק איִד דְנּוא 4 ;םיִמָאָל דְנּוא םיִׁשּוטִל דְנּוא םירּושַא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןָדָד ןּופ רעֶד

 איד ןעֶנעֶז עֶזיִד עֶלַא ,הָעָדְלֶא דְנּוא עֶדיִבֲא דְנּוא ְּךֹונֲח דְנּוא רָּפֵע דְנּוא הָּפיֵע ,ןָיְדִמ ןּופ
 ּוצ טאַהעֶג טאָה רֶע םאָו םעֶלַא ןעֶּבעֶנעֶג טאָה םֶהָרְבַא דְנּוא 2 :הָרּוטק ןּופ רעֶדְניִק
 ּוצ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז סאו רעֶּבייוֵו-םְּבעֶק איִד ןּופ רעֶדְניִק איִד ּוצ דְנּוא 6 :קָחָצִי

 קָחְצִי ןּופ טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא אייֵז טאָה רֶע דנּוא ,תֹונָּתַמ ןעֶּבעֶנעֶג םֶהָרְּבַא טאָה ,םֶהָרְבַא
 ןעֶנעֶז עֶזיִד דְנּוא 7 :חָרָזִמ ןּופ דְנאַל םעֶד ּוצ ,טְּבעֶלעֶג ְּךאַנ טאָה רֶע לייוַו ןֶהּוז ןייַז
 טְרעֶדנּוה ,טְּבעֶלעֶג טאָה רֶע סאוָו ,םֶהָרְּבַא ןּופ ןעֶּבעֶל םעֶד ןּופ ןעֶרְהאָי איִד ןּופ געֶט איד
 -ראַטְׁשעֶנ ויִא רֶע דְנּוא ,ןעֶנְנאַגְראַפ זיִא םֶהָרְבַא דְנּוא 8 :רֶהאָּי גיִצעֶּביִז דָנּוא ףניִּפ דְנּוא
 ןייַז ּוצ ןעֶראוָועֶג טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא זיִא רֶע דְנּוא ,טאַז דנּוא טֶלֵא ,רעֶטֶלֶע עֶמּוג ַא ןיִא ןעֶּב

 קלאפ

 ן--



 הכ תישארב

 לאֵעָמְׁשִי רֶנּוא קָחֶצִי דְנּוא 9 :!קְלאָפ

 ְךיִא ,ןעֶּבאָרְנעֶּב םֶהיֵא ןעֶּבאָה ןְהיִז עֶנייֵז
 ןּופ דְלעֶּפ םעֶד ףיֹוא ,הָלֵּפְכַמ לייֵה רעֶד

 םאָװ ,יִּתָח םעֶד רַחֹוצ ןּופ ןֶהּוז ,ןֹורְפֶע

 סאָו דְלעֶפ טאָד 10 :אָרְמַמ ראָפ זיִא

 רעֶדְניִק איִד ןּופ טְפיֹוקעֶג טאָה םֶהָרְבַא

 עב ןעֶּבאָרְנעֶּב ןעֶנעֶז טְראָד ,תַח ןּופ
 :ּבייװ ןייַז הָרָׂש רדְנּוא םֶהָרְּבַא ןעֶראוָו

 טיֹומ םעֶד ְךאָנ ןעֶזעוֶועֶג ויִא םִֶע דְנּזַא 1
 טְשְנעֶּכעֶג טאָה טאָג םאָד ,םֶהָרְבַא ןּוּפ

 טְניֹואוְועֶג טאָה קָחֶצִו דְנּוא .קָחְצִו ןְהּוז ןייַז
 ;יִאֹר יֵחַל ןעֶנּורְּב םעֶד אייֵּב

 רעֶטְכעֶלְׁשעֶג איִד ןעֶנעֶז עֶדיִד דֶנּוא ן
 םאִו םֶהָרְבַא ןּופ ןְהּוז רעֶד לאֵעמְׁשִי ןופ

 הֶרָׂש ןּופ טְסְניִד איִד תיִרְצִמ איִד רֶגָה

 עֶזיִד דְנּוא 13 :םֶהָרְבַא ּוצ ןעֶניוִועֶג טאָה
 ןּופ רעֶרְניִק איִד ןּופ ןעֶמעֶנ איד ןעֶנעֶז
 עֶרייֵז ְּךאָנ ,ןעֶמעֶנ עֶרייֵז טיִמ ,לאֵעָמְׁשִי

 רעֶנעֶריֹוּבעֶג-טְׁשְרֶע רעֶד ,רעֶטְכעֶלְׁשעֶג

 הָדֹק דִנּוא ,תֹויָבְנ זיִא לאֵעָמְׁשִי ןּופ

 עֶמְׁשִמ דְנּוא 14 :םֶׂשְבִמ דְנּוא לֵאְּבְדַא

 דנּוא דַדֲח 12 :אָּׂשַמ דְנּוא ,הָמּוד דְנּוא

 45 תדלות-הדש יה

 הָלֵמְכַמַה תַרֶעְמילֶאוונְּב לאעְמְׁשִיקַחְצִ תֹאּורְְקמַע
 :אָרְמַמ ינְּפ--לַע רֶׁשֲא יִּפִחַה רַחצ-ןֶּב ןֵרְפֶע הֵדְׂשילָא
 רֶּבְק הָּמָׁש תַייִנְּב תֶאְמ הָנָק-רֶׁשָא הָדָּׂשַה
 ננ ךֶרָביו םֶהְרְבַא תֹומ יֵרֲחַא יִהָיו :וְָׁשִא הָרָׂשְו םֶהָרְבַא
 ם :יָר יִהל רָאְבדסִע קֶחצִי בׁשו נב קָהצ-תֶא םיָהלָא
 3 גָד הָרָלִי רֶׁשֲא םֶהָרְבַא--ןֵּב לאָשְמְׁשִי תֶדֶלְּת הֶּלֵאְ
 נ יָנְב תֹומָׁש הָלֵאְו :םֶהְרְבַאְל הֶרָׂש תֶחְּפִׁש תיִרְעִמַה
 רֶהָקְו תִֹבְנ לאֵעָמְׁשִי רַכְּב םָתדְלֹוְתִק םֶתֹמְׁשִּב לאֹעְמְׁשִי
 3 אָמיֵתְו דדח :אָּׂשַמּו הָמּודְו עֶמְׁשִמּו ּוםָׂשְבִמּו לֵאְּבדַאְ
 16 םֶתֹמְׁש הָלֵאְו לאֵעָמְִׁי ֵנְּב םַד הֶּלֵא :הָמְדָקְושיִפְנ רשי
 וז הָּלִאְו :םֶתֹמֶאְל םָאיִׂשְג רָׂשְעדיְַׁש םָתֹריִטְכּו םָהיֵרְצַחְ
 םיִנָׁש עַבָׁשְו הָנָׁש םיִׁשֹלְשּו הָנָׁש תַאְמ לאֹעְמְׁשִי יח יֵנְש
 ו8 רּוׁשידֲע הָליֲִחְמ ּונּכְשִַו 1ויִמע--לֶא ףֶסָאיַו תֶמַּה עניו

 ;לָפָ יָחָא-לֶכיְֵפ-לַע הָרוׁשַא הָכֲאְּב םִיַבָצמ ינְפילַע רֶׁשֲא
 וי פ פ פ

 19 =תֶא דיִלוד םֶהָרְבַא םֵהָרְבַא-ןֶּב קָחְצִי תֶדְלּוּת הָלָאְ
 כ הָקבַר-תֶא וָּתְחַקְּב הָנָׁש םיִעְבְרַאְוַּב קָחְצִי יֵהְַו קַח
 ול יּמרַאָה ןֶבָל תֶחֶא םֶרא ןַדּפמ יִּמֲַאָה לֵאּותְּב-תַּב
 יג הָרָקִע יִּכ ֹותְׁשִא חַכָנְל הָוהיִל קָחְצִ רַּמעַּה :הָשִאְ
 מ וָצְצְרְתִַו : ְּתְׁשִא הָקְבַר רַהֵּתְו הָוהְי ול רָתַעַו אוָה
 שרדל ךֵלֵַּ יִכנָא הֶוהֶּמָל ןכדסָא דָמֵַּהָברִקְּב םיִנְּבַה
 5 יִנָּׁו ְךנְמִבְּב םִיינ ינָׁש הָל הָוהְו רֶמאַֹּו :הָוהְי-תֶא
 דֶבֵעַי בֶרְו ץֶמָאָי םָאְלִמ םאלו ּוֵרפִ ְךעִּמִמ םיִמָאָל
 ;ֿכ אָצו :הָנְמִבְּב םִמֹות הנהְו תֵרֵלָל ָהיֶמָ ְּלְמַה :ריִעָצ
 :שֵ ִמְׁש וָאְרִקִיו רֶעׂש תֶרָּדאְּכיִּלְכיִנֹומְדַא ןֹׁשאִרָה

 46 אר וָׂשֵע בֵקעּב תָזָחֹא וָהָיְו ויִהָא אָצְי ןכ--ירמַא
 יד ֹולְַּו :םֶָתֹא תֶרָלְב הָנָש םיִׁשׁשְדִּב קָחַצַו בֵק ִמָׁש

5 

 םֶהָּרְבַא .
 צה =

 עֶזיִד ּדְנּוא ,לאֵעָמְׁשִי ןּופ רעֶדְניִק איִד ןעֶנעֶז עֶויִד 16 :הָמְדִק דְנּוא שיִּפָנ רּוטְי ,הָמיֵת
 ןעֶטְׁשְריִּפ םֶלעוֶוְצ ,ןעֶטְסאַלאַּפ עֶרייֵז ןיִא דְנּוא רעֶפיֹוה עֶרייֵז ןיִא ןעֶמעֶנ עֶרייֵז ןעֶנעֶז
 ,לאעמׁשִי ןּופ ןעֶּבעֶל םעֶד ןּופ ןעֶרְהאָי איִד ןעֶנעֶז עֶזיִד דנּוא 17 :רעֶקְלעֶפ עֶרייֵז ְּךאָנ
 ;ןעֶּבְראָמְׁשעֶג) ןעֶגְנאַגְרעֶפ זיִא רֶע דְנּוא ,רֶהאָו גיִסייֵרְד דְנּוא ןעֶּביִז דְנּוא טְרעֶדְנּוה
 טְניֹואוְועֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 18 :קְלאַפ ןייַז ּוצ ןעֶראוָועֶג טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא זיִא רֶע דְנּוא
 עֶלַא ראָפ ,רּוׁשַא ןייק טְסְמּוק אּוד ּואוְו םִיַרְצִמ ראָפ זיִא סאָו ,רוש זיִּב הָליִוֲה ןּופ
 :טְצעֶזעֶּב ְּךיִז רֶע טאָה רעֶריִרְּב עֶנייֵז

 תדלות

 טאָה םֶהָרְבִא ,םֶהָרְבַא ןּופ ןְהּוז רעֶד קָחְצִו ןּופ רעֶטְכעֶלְׁשעֶב איִד ןעֶנעֶז עֶזיִד דְנּוא 9

 םאָה רֶע ןעוֶו רֶהאָי גיִצְריִפ ְןעֶזעוֶועֶג טֶלַא זיִא קָחֶצִו דְנּוא 0 :קָחָצִי ןעֶריֹוּבעֶג
 רעֶטְסעוֶוְׁש איִד .םֶרָא ןֵרַּפ ןּופ ,יִמַרֲא םעֶד לֵאּותְּב ןּופ רעֶטְכאָט איד ,הָקְבר ןעֶמּונעֶב

 ראַפ טאָג ּוצ ןעֶטעֶּבעֶג טאָה קָחֶצֵי דְנּוא 21 :ּבייװ ַא ראַפ ְּךיִז ּוצ ,;יִמַרֲא ןֶבֶל ןּופ

 ןעֶמּונעֶכְנָא טאָה טאָג דִנּוא הָרְקִע עֶנייֵא ןעֶזעוֶועֶג זיִא איִז ןיִראָו ,ּבייוז ןייַז
 ןעֶסיֹוטְׁשעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה רעֶדְניִק איִד דְנּוא 22 :ןעֶנאָרְטעֶג טאָה הָקְבִר דְנּוא ,טעֶּבעֶג ןייֵז

 דְנּוא ?יֹוזַא ְּךיִא ןיִּב םאָוראַפ ,יֹוזַא זיִא םִע ןעוֶו ,טְגאָזעֶג טאָה איִז דְנּוא .רֶהיֵא ןיִא

 אייווְצ ,טְנאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה טאָנ דְנּוא 23 :םאָנ ןּופ ןעֶׁשְראָפ ּוצ ןעֶנְנאַגעֶג זיִא איִז

 ןעֶלעוֶו סעֶרעֶדעֶג עֶנייֵד ןּופ ןעֶנאַיְצאַנ אייוֵוְצ דְנּוא .ְּךיֹוּב ןייֵד ןיִא ןעֶנעֶז רעֶקְלעֶּפ

 דְנּוא ןייַז רעֶקְראַטְׁש ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ןּופ טעֶו קְלאָפ ןייֵא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְלייֵטעֶגְּפָא

 טְליִפְרעֶד ןעֶנעֶז געֶט עֶרֶהיֵא ןעוֶו דְנּוא 241 :ןעֶרעֶנְנּוי םעֶד ןעֶניִד טעוֶו רעֶרעֶטְלֶע רעֶד

 דְנּוא 22 :ְךיֹוּב רֶהיֵא ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא גְניִליוִוְצ ַא העְז דְנּוא ,ןעֶניוִועֶג ּוצ ןעֶראוְועֶג

 רעֶניִראָה ַא איִװ ןעֶצְנאַג םיִא ,רעֶטיֹור ַא ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא רעֶטְׁשְרֶע רעֶד

 ןייז זיִא ְּךאָנְרעֶד דְנּוא 26 :וָׂשֵע ןעֶפּורעֶג ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לעֶטְנאַמ

 (טיִרָט) טְשְרעֶפ םעֶד ןָא ןעֶטְלאַהעֶג רְנאַה עֶנייֵז טאָה דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא רעֶדּורְּב

 ןעֶזעֶועֶג טְלַא זיִא קָחֶצִי דְנּוא .בֹקֲעַי ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶפּורעֶג טאָה ןעֶמ דְנּוא ,דָׂשֵע ןּופ

 .ןעֶראָועֶג םיּורְג ןעֶנעֶז ןעֶבְנּוי איד דְנּוא 27 :ןעֶריֹוּבעֶג אייֵז טאָה רֶע ןעוֶו ,רְהאָי ניֵצְכעֶז

 רנּוא



 תדלות וכ הכ תישארב 4
 סאָו ןאַמ ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא וָׂשֵע דְנּוא ׁשיִא בֹקעַיו הָדָׂש ׁשיִא דִיַצ עֶי ׁשיִא וָׂשֵע יִהיַוםיִרעעַה
 -רֶלעֶפ ַא ןעֶנאָי ּוצ ןעֶנאַּטְׁשרעֶמ טאָה 7 יי א : לא שי א
 א וה 1 וחָא בקענ דָקא ןאמ ינְיְלַה םלעי-לָא = מא ;ףִיָע אי הָדְִדמ ל

 טְניֹואוְועֶג טאָה רֶע ,ןאַמ רעֶגיִטְכיִרְפיֹוא -אֶרֶק ןכ-לפ ִכנָא ףָיע יִּב הֶזַה םֹדָאָה םדָאָה-ןִמ אָנ
 טאָה קָחֶצִו דנּוא 28 :ןעֶטְלעֶצעֶג ןיִא יִל ָּךֶֶרֹכְּב-תֶא םוַכ הָרְכִמ בקי רֶמאֵו :םוִדָא וָמְׁש יג
 הקבר רעּבא .ליומ ןייז ןיא ןעזעװעג זיִא -תֶא .רֶּכְמִּיַ ל שי םֹויַּכ לז הָעֵבָׁשַ בע עי מא םעֶטְגאָועֶג ןיִראָו !וָׂשֵע טאַהעֶג בעיל !הרֹכְּכ יל הָז-המֶלְ תֹומָל ךֵלֹוה יִכֹנָא הנה וָׂשֵע רמה 2

 דנּוא 29 :בֹקֲעַי טאַהעֶג ּבעיִל טאָה פ ;הֶרְֹּבַהיתֶא ׂשֵ בה יי םק שב א

 דְנּוא ,ץְבעֶקעֶג ַא טְכאָקעֶג טאָה בֹקֲעַי = וכ
 דְנּוא דְלעֶפ םעד ןּופ ןעֶמּוקעֶג זיִא דָׂשֵע יִמיִּב הָיָה רֶׁשֲא ןֹׁשאִרָה בעְרִה לֵבְּלִמ ץֶרֶאְּב בֶעָר יֵהְַו א

 א : ;הָרָרְנ םיְִּׁשלִּפיִדַלְמ ְךֶלֶמיִבַא-לֶא קָחְצי לו םֶהְרּבַא
 וָׂשֵע דנּוא 30 :דיִמ ןעֶזעֶועֶנ זיִא רֶע ץיָאב ןכָׁש הָמִיָהְצִמ דרחלַא רֶמאֵל הָוְ יְלֵא אָ
 ןעֶכּוזְראַפ ָּךיִמ זאָל בֹקֲעַי ּוצ טְגאָזעֶג טאָה ָךֵכרִבֲאַו מע הָיְהְֶ תאֹּוַה ץֶרֶאְּב רּונ :ףילֵא רָמֹא רֶׁשֲא 9

 ןיִּב ָךיִא ןיִראָו ,ןעֶטיֹור םעֶד ןּופ (ןעֶפּוז) "תֶא יִתֹמְקַהְו לֵאָה תֶצְרַאֲה-לֶּכ-תֶא ןֵּתֶא ךעֶרלּו ְָלֵכ
 ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶמ טאָה רעֶּביִראָד ,דיִמ "תֶא יתְָּר ;ךיִבִא םֶהָרְבאְל ִּתְַּבְׁשִנ רֶׁשֲא הָעְכְׁשַה
 א גן טי תֶצְרַאָה--לָּכ תֶא עול יִּתְַוםִמָּׁשַה יבְכובְּכ דער
 בֹקֲעַי דְנּוא 81 :(םיֹור) םֹודָא ןעֶפּורעֶג מֶׁש-רַׁשֲא בק יְראָה ַײ לכ דער ּוכְרּבתהו לֵאָה
 עֶנייֵד טְנייַה ריִמ ףיֹוקְרעֶפ ,טְגאָזעֶג טאָה :יָתֹרותְו יו יֵתֹוְצִמ יִתְרַמְׁשִמ רֹמׁשּ יֵלֹקְּב םֶהָרְבַא
 וטְנאָועֶב טאָה וָׂשֵע דנּוא 22 :הָרֹוכְּב רָמאָי והָשאֹו םוקְּמַהיׁשְַא 8 רב חצי בֵׁשו
 בוא 8 הר אֵלְד הומ ,גיזמ אה אר לח דָעַּב םיִּמָשִלְּפ ְךֶלמ ֵקָמיִבַא ףֵקָשוםיִמָּיה 0 אי סב א םֶׁש קובא יי :אוָה הָאְרִמ תֶכשְּכ הָקְבְד-לע ּוצ דָנּוא ,ןעֶּבְראַטְׁש םּוצ אייֵג ְּךיִא ,העָז ; לנֹקָּמַ יׁשְַא יִננרַהידִּפ ּתְׁשַא רֶמאֵל אְרָי יִּכ אה יִתְחַא
 טְנייַה ריִמ רעוֶוְׁש ,טְנאָזעֶג טאָה בֹקֲעַי ףֶלֶמיִבָא אֵרְקִה צּתְׁשִא הקבר תַא קחצִמ קָחְצִי הנה

 ןעֶריֹואוְוְׁשעֶג םֶהיֵא וצ טאָה רֶע דָנּוא יִתְחֶא ְּתְרַמָא ְּךיאְו אוה א הנה א יא קָח
 הָרֹוכְּב עֶנייֵז טְפיֹוקְרעֶפ טאָה רֶע דְנּוא הָלְע תֶמֶאדְפ יִּתְַָא יב קח ללא רֶמאָמ אָח

 ןעֶדְניִל ןּופ ץְכעֶקעֶג ַא דֶנּוא טיֹורְּב זָׂשֵע ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה בֹקֲעַי דְנּוא 84 :בֹקֲעַי ּוצ
 וָׂשֵצ דֵנּוא .ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא זיַא רֶע דָנּוא ןעֶקְנּורְעֶג דְנּוא ןעֶסעֶגעֶג טאָה רֶע דִנּוא
 :הָרֹוכְּב איִד ןעֶזעוֶועֶג הָזַּבְמ טאָה

 שי גת =1 =

2 

 וכ לעטיפאק
 סאָו רעֶנְנּוה ןעֶמְׁשְרֶע םעֶד ץּוח ,דְנאַל םעֶד ןיִא רעֶגְנּוד ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1
 ןּופ גיִנעֶק .ְּךֶלֶמיִבַא ּוצ ןעֶגְנאַגעֶג זיִא קָחֶצִי דְנּוא ,םֶהָרְבַא ןּופ געט איִד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ןעֶזיוִואַּב םֶהיֵא ּוצ ְּךיִז טאָה טאָג דְנּוא 2 :רֶרָנ ןייק ,םיִּתְׁשַלַּפ
 ריִד לעוֶו ְָּךיִא סאָו דְנאַל םעֶד ןיֵא ןיֹואוְו ,םִיַרְצִמ ןייק ןייֵנְּפאָרַא טיִנ טְסְלאָז אּוד
 ְךיד לעוֶז ְךיִא דְנּוא ,ריִד טיִמ ןייַז לעוֶז ָּךיִא דְנּוא ,דְנאַל םעֶזיִד ןיִא ןיֹואֶו 8 :ןעֶנאָז
 ,רעֶדְנעֶל עֶזיִד עֶלַא ןעֶּבעֶג ְּךיִא לעוֶו ןעֶמאָז ןייַד ּוצ דְנּוא ריִד ּוצ ןיִראָו ,ןעֶׁשְנעֶּב
 ןייַד םֶהָרְבַא ּוצ ןעֶריֹּואַוְשעֶנ ּבאָה ָּךיִא סאוָו ,הָעּובְׁש איִד ןעֶניִטעֶטְׁשעֶּב לעזֶז ָּךיִא דְנּוא

 םעֶד ןּופ ןעֶרעֶטְׁש איד איו יֹוזַא ןעֶמאָז ןייַד ןעֶרְהעֶמ לעֶז ְּךיִא דְנּוא 4 :רעֶטאַפ
 ןעֶמאָז ןייד ןיִא דְנּוא ,רעֶדְנעֶל עֶזיִד עֶלַא ןעֶמאָז ןייֵד ּוצ ןעֶּבעֶג לעֶו ְךיִא דֵנּוא ,לעֶמיִה

 ּוצ טְרעֶהעֶנ טאָה םֶהָרְבַא לייוֵו 2 :דֶרֶע רעֶד ןּופ רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןעֶׁשְנעֶּב ָּךיִז ןעֶלעֶו
 דְנוא ץעֶזעֶג עֶנייֵמ ,תֹוָצַמ עֶנייֵמ עֶלְהעֶפעֶּב עֶנייֵמ טיִהעֶנ טאָה רֶע דְנּוא ,לֹוק ןיימ

 םעֶד ןופ טייל איד דְנּוא 7 :רֶרָנ ןיִא טְניֹואְועֶנ טאָה קָחְצִי דְנּוא 6 :עֶרְהעֶל עֶנייַמ
 עֶנייִמ זיִא איִז ,טְגאָזעֶג טאָה רע דָנּוא ,ּבייװ ןייַז ןעֶנעוֶו טְגעֶרְפעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה טְרָא

 רעֶמאָמ ,ּבייוו ןייֵמ (זיֵא איִז) ןעֶנאָז ּוצ טאַהעֶנ אָרֹומ טאָה רע ןיִראָו ,רעֶטְסעֶוֶו
 רֶהעַז ויִא איִז .ןיִראַז הָקְּבר ןעֶנעֶו ןעֶניִגְראַה טֵרָא םעֶד ןּופ טייל איד ְּךיִמ ן עי
 ןעֶטְלאַהעֶגְפיֹוא גְנאַל טְראָד ְּךיִז טאָה רֶע ןעֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דָנּוא 8 :ןעֶזעוֶועֶג ןְהעַׁש
 ,רעֶטְסְנעֶפ םאֶד ָךְרּוד טְקּוקעֶגְניידַא טאָה םיִּתְׁשַלְּפ איִד ןּופ גיִנעֶק רעֶד ְּךַלֶמיִבֲא דְנּוא
 יֹוזַא 9 :ּבייװ ןייַז הָקְבִר טיִמ טְליּפְׁשעֶג ְךיִז טאָה קָחֶצִי זַא ,ןעֶהע עֶזעֶג טאָה רֶע דָנּוא
 ּבייַו ןייַד ְּךאָד זיִא איִז העָז טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא קָחֶצִי ןעֶפּורעֶג ְּךַלֶמיִבְא טאָה
 וצ טאָה קָחְצִי דְנּוא ,רעֶטְסעוֶוְׁש עֶנייֵמ זיִא איִז טְנאָזעֶג אּוד טְסאָה יֹוזַא איז דְנּוא

 :ןעֶנעוֶו טעֶרְהיִא ןּופ ןעֶּבְראַטְש ְךיִא לעוֶו רעֶמאָט ,טְכאַדעֶג ּבאָה ְּךיִא לי ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא
 דנּוא



 תדלות וכ תישארב

 זיִא םאו ,טְגאָזעֶג טאָה ְּךֶלֶמיִבֲא דְנּוא 0

 ּוהְמעֶנ םֶנּוא ּוצ טְסאָה אּוד םאוו םאָד

 קְלאָפ םעֶד ןּופ רעֶנייֵא טעֶה דְלאַּב איז

 אוד דנּוא .ּבייֵו ןייַד טיִמ ןעֶנעֶלעֶנ

 :דְניִז ַא םִנּוא ףיֹוא טְכאַרְּבעֶנ טְסְלאוָו

 םעֶד ןעֶליֹופעֶּב טאָה ְךֶלֶמיִבֲא דָנּוא 1
 רעוֶו ,טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא קְלאָפ ןעֶצְנאַג
 ּבייו ןייַז דְנּוא ןאַמ ןעֶזיִד טעוֶו םִע
 :ןעֶּבְראַטְׁש םיוִועֶנ לאָז רעֶד ,ןעֶריִרְנָא

 -ְםעֶד ןיִא טעייֵזעֶג טאָה קָחֶצִו דְנּוא 12
 ןעֶנּופעֶג טאָה רֶע דִנּוא ,דְנאַל ןעֶּבְלעֶז

 ,םאָמ טְרעֶדְנּוה רֶהאָי ןעֶּבְלעֶזְמעֶד ןיִא
 דְנּוא 13 :טְשְנעֶּבעֶג םֶהיֵא טאָה טאָג דְנּוא
 רֶע דְנּוא ,ןעֶראָועֶג ָךייֵר זיִא ןאַמ רעֶד
 רֶע זיִּב ,ןעֶראוָועֶג רעֶסעֶרְג רעֶמיִא זיִא
 םִע דְנּוא 14 :ןעֶראָועֶג ָךייֵר רֶהעֶז זיִא
 ףאָׁש ןּופ ְּךיִפ ןעֶועוֶועֶג םֶהיִא ּוצ זיִא
 עֶסיֹורְג ַא דנּוא רעֶדְניִר ןּופ ְָּךיִפ דְנּוא

 םיִּתְׁשִלְּפ איִד דְנּוא ,טְפאַרְק-טְטייֵּבְרַא
 דָנּוא 15 :ןעֶזעוֶועֶג אֵנֵקְמ םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 טְכעֶנְק איִד םאֶו ןעֶנּורְּב עֶלַא
 ןעֶּבאָרְגעֶב ןעֶּבאָה רעֶמאָפ ןייַז ןּופ

 רעֶטאָפ ןייַז םֶהָרְבַא ןּופ נעֶט איד ןיִא
 דָנּוא ,טְּפאָטְׁשראַפ םיִּתְׁשִלַּפ איִד ןעֶּבאָה
 :טְליִפעֶגְנָא דֶרֶע םיִמ אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז

 וקָחֶצִו ּוצ טְגאָזעֶג טאָה ְּךֶלֶמיִבֲא דְנּוא 6
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 על ָתיִׂשָע תאִוההַמ ד ְךְֶמיִכֲא רֶמאֵּי : ַת בֵכָש טָצ מָּכ י 5 *
 וו "תֶא ךלְמיִבֲא צו :טָׁשֶא ּונֵלְע ָתאֵבהְו ְָש לֵא-תֶא םָעָה
 ;תֹמֹי תָֹמֹוָתְׁשְִבּו הוה ׁשיִאְּב עה רֶמאֹ טְצֶהיִלָכ
 19 זרָאמ אוָהַה הָנָׁשִּב אָצְמַַו אוָהַה ץֶרָאְב קֶחֶצְו עֵר
 3 ָנו לּולָה דו ׁשיִאָה לד :הָוהְי ּודָכָרְבִיו םיִרָעְׁש
 14 הֶּדְבִעַו רֶכְכו הקִמיו ןאצדהנקמ ויהיו {רָאְמ לֵהְניִּב רע
 וט ֹורְפֶח רָׁשֲא תֹרֵאְּבַה-לֶכו ;םִתשלִפ וחא יִאְנקַיו הָּכַר
 םיִהָשלּפ שָמֶּתִס ווָבָא .םֶהָרְבַא יִמיִּב ויִבָא יִרְבַע
 וו טָמעֶמ ךֵל קָהְצײלָא ְךֵלֶמיִבֲא רֶמאֹּיַו :רּפֶע םאלַמו
 7 רֶרְילֲחַּב ן ןהָיו קָחְצִי םֶׁשִמ ךלינ ;דָאְמ עמ ָּתְמַצְערְּ
 ןפ רָׂשֲא םִיַּמַה תֹרַאְּב-תֶא ! רֵמְחַיַו קֶחָצִי בֶׁי ?םָׁש בֶׁשֶו

 תומ יִהַחַא םיִפָשִלְּפ םיִמְּתִסִיו ויִבָא םֶהָרְבַא לֵב ּורְפִח
 {ויְבָא ןָהָל אָרְקירָׁשֲא תֹמִׁשַּכ תֹומָׁש הל אָרְקִַו םָהְרְבַא
 19 {םייַח םִיָמ רַאָּב םֶׁשואְצִמִיו לֵחַּּ חצי וְּפִחַי
 5 אָרְקִו םִימַד ּונָל רֶמאֹל קֶחצִי יער"מע ר יצר ּוביֵר
 גו הֶרָחַא רַאּב וִָּחַו:מִע ּוקְׂשְֲתד יִּכ קָׂשֵע לֵאְּבַהיטְש
 ומ טבֶׁשִמ קֵּתְעַּיַו :הָנְטׂש ּהָמְׁש אָרְקִו ָהיֶלָע--םנ ּוביִרֵה
 תֹובֹחַר ּהָמְׁש אֵרְקו ָהיָלָע ּובָר או תֶרֶחַא רָאְּב בכח
 13 לַעָיַו :ץֶרָאְב טיר ול הָוהְי ביִחְרִה הָמַעייִּכ רֶמאֹּיַו
 44 רֶמאֹּ אּודֲה הָליְֵּב דודִ זיָלֵא אָ :עַבָׁש ףֵאְּב םָׁשִמ
 יִָא ךְתַאיִכ .אָריִת-לַא ְךיֶבָא םָהְרְבַא ָקלֶא יִכֹנָא
 :יִדְבַע םֶהֶרְבַא רֲֹעּב ףערח-תֶא יִתיֵבְרַהְ ךיִּתְכַרְבּו
 הּכ ױרְכיו וָלָהָא םָש-טַו הָוהְי םֵׁשְּב אָרקִיו חַּבְִמ םָׁש ןֵבִיו

 ג6 וְחְֲו ררִ וילֵא ךלָה דל ְךקָמיִבֲאַו ;רֶא קָחְצִייִרְבַע םָׁש
 3 ַעּּדַמ קָהְצִי טֶהלֲא רֶמאו :וָאָבְצירׂש ףֶכיפּו ורע
 ;םבֶמאְ יְִתלַׁשְּתַו ולא םָתאַנְש טָּתִאְ יֵלֵא םתאָּב
 38 אנ יִהְּת רַמאּ ְךֶּמִע ז הָוהי הָוָהיִּכ יאָר וַאָב ּורְמאֹנ

 ליפ טְסיִּב אּוד ןיִראָו ,םִנּוא ןּופ קעוֶוַא אייֵג
 רֶע דָנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא טְראָד ןּופ זיִא קָחֶצִי דְנּוא 17 :םנוא ןּופ רעֶקְראַטְׁש
 דנּוא 18 :טְניֹואְועֶג טְראָד טאָה רֶע דְנּוא ,רֶרֶנ ןּופ לְהאָמ םעֶד ןיִא טְהּורעֶנ טאָה
 ןעֶּבאָרְגעֶג ןעֶּבאָה אייֵז םאָו רעֶסאַוַו ןּופ םֶנעֶנּורְּב איִד ןעֶּבאָרְגעֶנ רעֶדיוו טאָה קָחְצִי
 טְסאָּמְׁשראַפ אייֵז ןעֶּבאָה םיִּתְׁשַלְּפ איִד דְנּוא ,רעֶטאָפ ןייַז םֶהָרְבַא ןּופ געֶט איִד ןיִא
 ןעֶמעֶנ איֵד איז יֹוזַא ,ןעֶמעֶנ ןעֶפּורעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,םֶהָרְבַא ןּופ טיֹוט םעֶד ְּךאָנ
 ןעֶּבאָה קָחֶצִי ןּופ טְכעֶנְק איִד דנּוא 19 :ןעֶפּורעֶג אייֵז טאָה רעֶטאַפ ןייַז סאו
 ןּופ ןעֶנּורְּב ַא ןעֶנּופעֶג טְראָד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לְהאָט םעֶד ןיִא ןעֶּבאָרְנעֶג
 איד טיִמ טְניִרְקעֶנ ְּךיִז ןעֶּבאָה רֶרְנ ןּופ רעֶכּוטְסאַּפ איִד דְנּוא 20 :רעֶסאַוַו םעֶניִדעֶּבעֶל
 דָנּוא ,רעֶסאַו םאֶד (טְרעֶהעֶג) םֶנּוא ּוצ ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,קָחְצִי ןּופ רעֶכּוטְסאַּפ
 ךיִז ןעֶּבאָה אייֵז לייוו ,(גירק) קֶׂשֲע ןעֶנּורְּב םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע
 דָנּוא ,ןעֶּבאָרְגעֶג ןעֶנּורְּב ןעֶרעֶדְנַא ןייֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 21 :טְניִרְקעֶנ םֶהיֵא טימ
 :הָנְמִש ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע דִנּוא ,טְניִרְקעֶג ְּךיֹוא םעֶד רעֶּביִא ןעֶּבאָה אייֵז
 ןעֶנּורְּב ןעֶרעֶדְנַא ןייֵא טאָה רֶע דְנּוא ,(גְנּוניֹואוְו עֶנייז) טקּורעֶג קעוֶוַא טאָה רֶע דְנוא 2
 ןייז ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טְגיִרְקעֶנ ןעֶזיִד רעֶּביִא טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ְּבאָרְגעֶג
 ריִמ דָנּוא ,טְרעֶטייוֵוְרעֶד טאָג םֶנּוא טאָה טְציִא ןיִראוָו ,(טְרעֶטייווְרעֶד) תֹובֹחְר ןעֶמאָנ
 טְראָד ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא רֶע דְנּוא 23 :דְִנאַל םעֶד ןיִא ןייַז ראַּבְטְכּורְפ ןעֶלעוֶו
 טְכאַנ רעֶניִּבְלעֶזְרעֶד ןיִא ןעֶזיוִואַּב םֶהיֵא ּוצ ְּךיִז טאָה טאָג דְנּוא 24 :עַבֶׁש רַאְּב ןייק
 ןייק יא אוד .,רעֶטאָפ ןייֵד םֶהָרְבַא ןּופ טאָג רעֶד ןיִּב ּךיִא ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 ןעֶרְהעֶמ לעוֶו ָךיִא דְנּוא ,ןעֶׁשְנעֶּב ְךיד לעוֶו ָךיִא דְנּוא ,ריִד טיִמ ןיִּב ָךיִא ןיִראוָו ןעֶּבאָה אָרֹומ
 ַחֵּבְזִמ ַא טֶעיֹוּבעֶג טְראָד טאָה רֶע דְנּוא 28 :טְכעֶנְק ןייֵמ םֶהָרְבַא ןעֶנעוֶו ,ןעֶמאָז ןייד
 ןייַז טְלעֶטְשעֶגְפיֹוא טְראָד טאָה רֶע דְנּוא ,טאָג ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶּפּורעֶגְנָא טאָק רֶע

 זיִא ְךֶלֶמיִבַא דְנוא 26 :ןעֶנּורְּב א ןעֶּבאָרְגעֶג טְראָד ןעֶּבאָה טְכעֶגְק םיִָחְצִי ְנּוא טְלעֶצעֶג
 רעֶה ןייַז ןּופ טְשְריִּפ רעֶד לֹכיִפ דְנּוא ,דְנייֵרְפ ןייז תַזְחַא דְנּוא ,רֶרְג ןּופ ןעֶגְנאַגעֶג םֶהיֵא ּוצ
 טאָה רֶהיֵא ?ןעֶמּוקעֶב ריִמ וצ רֶהיֵא טייז םֹוראו ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה קָחעְי דְנּוא27 :ראַׁש
 ,טְגאָזעֶג ןעֶבאָה אייז דְנּוא 28 :ךייַא ןּופטְקיִשעֶג קעוֶוַא ְךיִמ טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,דְנייֵפְּךאָדָךיִמ
 ְךאָד זאָל אָה ריִמ דֶנּוא ,ריִד טיִמ זיִא טאָג סאָד ןעֶהעֶזעֶג םיוִועֶג ןעֶּבאָה ריִמ

 זיר ר
 ןעש יו

 דנו '
 רנֹוא

 טנאזעב ןעב
 ,טֶנא ְךעֶג ןעֶּב



26 

 -םא :ךֶמִע תיִרְב הָחְרַכנ בו ּוננִּב ולןתוניּכ הָקָא 9
 מע ּונֵשְע רֶׁשֲאְַו ךונעַנְנ אֵל רֶׁשֲאַּכ הֶּשִר ינָמ הֶׂשעּת
 ׂשעו :הָוהְי ְךוִרְּב הָּתִע הָּתַא םִֹלָשּב ָּדַחַלַׁשְנִו בֹוטדקַר ל

 ועְבִׁשַה רַקֹּבַב ּומיֵּכְשִנ : ּתְשִַו יֵלְכאֹיַו הָתְׁשִמ םֶהָל
 יִהְיַו ּ!םיִלָׁשּב וְתאְמ ּכָלִ קָחְצִי םַתְלָׁשיַוויָחֶאָל ׁשיִא
 רֵאְּבַה תודאילע ול ּודָניו קָחִי יִדְבע ֹואֹביַו אהה םוּיב

 הָעְבִׁש ּהָחֹא אָרקִיו :םִיָמ ּונאָעְמ וָל ּורְמאֹו ּורָפָח רֶׁשֲא 5
 יֵהָו ס' :הּזַה םֹיַה דע עבָׁש רַאְּב ריִעָה-םִׁש ןֵכ-לַע 4

 יִרֵאְּב-תַּב תיִדּודי-תֶא הֶׁשִא חק הָנָׁש םיִעָּבְראדּב וָשֵע
 ַחּוה תֶרְמ ןיִיְהּתו :יִּתִחַה ןְליֵא-תַּב תֹמְׂשָב-תֶאְו ִּתִחֶה הל

 1 ס :הָקְבִרָלּו קָחְצִִל
 וכ 0
 ו ָׂשֵע-תֶא אֵרקִיַו תֶארְמ ווָניע ןיהְכּתו קָחְצִי ןְקחיִּכ יִהָו א
 רֶמאֹר :ינעַד ויָלֵא דָמאּו יֵנְּב וָלֵא רֶמאֵמ לֹּגַה וָנְּב 5
 ְךיֶלֵכ אָנדאָׂש הָּתִנְו :יִתֹומ םוִז יִּתְעַדָי אֵל ִתְנִלְו אָניהִּנִה 5

 יִליהׂשַ :הדִיְצ יִל הָדּוצְו הֶדָׂשַה אֵצְו ּךֵּתְׁשִקְ ךיִלָּת
 רָּבֲעַּב הָלְמֹאְו יִּל הֶאיֵבְתְו יִּתְבַהָא רֶׁשֲאַּכ םיִמַעְמַמ

 קֶחֶצִי רֶּבַדְּב תַעַמׂש הָקְבִרְו :תומָא םֶרָמּביִׁשְפַנדְכִרְבְּת ה
 הָקְבִרְו :איִבָהְל דִיצ דיִצָל הֵדׂשִהוָׂשע יב וָשֵ-לֶא 5

 ְךיִבָא--תֶא יִּתְעַמָׁש הָּנִה רֶמאֵל ּהָנְּב בֶקעַ--לֶא הָרְמֶא
 יִליַׂשַת דִיִצ יִל הָאיִבה :רֶמאֹל ְךיחָא וָשֵע-לָא רֵּבַדְמ

 הֶּתעְו :יִתֹומ ינְפל הָוהי נְפִל הָכְכָרָבֲאַו הֶלָכאְו םּמַעְמַמ 5
 ןאֹצַהילֶא אָניִּדַ :ְךֶתֹא הָּיצְמ ִנֲא רֶׁשֲַל יִלקְּב עַמָׁש יִנְב 5

 םיִמַעְטִמ םָתֹא הֶׂשֶעַאְו םיִבׂט םִע יי יֵנְׁש םּׁשִמ יָלדחקְו

 תהלות וכ וכ תישארב

 ןעֶׁשיוִוְצ ,ןייז הָעּובְׁש ַא םִנּוא ןעֶׁשיוִוְצ
 ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ,ריִד ןעֶׁשיוִוְצ דנּוא םֶנּוא
 אוד זַא 29 :ןייַז תיִרְּב תַרֹוּכ ריִד טיִמ

 לייוֵו ,ןּוהְט םעֶטְכעֶלְׁש ןייק םֶנּוא טְסְלאָז
 ,טְריִרעֶגְנָא טיִנ ְּךיִד ןעֶּבאָה ריִמ איוװ
 סעֶטּוג רּונ- ריִד ןעֶּבאָה ריִמ לייוו דְנּוא
 םֹולָׁשְּב ְּךיִד ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא ,ןּוהְטעֶג
 טָציִא ןּונ טְסיִּב אּוד ,טְקיִשעֶג קעוֶוַא
 טאָה רֶע דְנּוא 30 :טאָב ןּופ טְשְנעֶּבעֶג
 דָנּוא טייֵצלאָמ ַא איז ּוצ טְכאַמעֶג
 :ןעֶקְנּורְמעֶב דְנּוא ןעֶסעֶנעֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 ןעֶנְראָה היִרְפ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 1
 רעֶנייֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא

 קָחְצִי דְנּוא ,ןעֶראַוְשעֶג ןעֶרעֶדְנַא םּוצ
 אייז דְנּוא ,טְקיִשעֶג קעוֶוַא אייז טאָה
 :ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא םֹולָׁשְּב םֶהיֵא ןּופ ןעֶנעֶז
 -ִםעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶנ זיִא םִע דְנּוא 2
 טְכעֶנְק איִד ןעֶנעֶז יֹוזַא ,גאָמ ןעֶגיִּבְלעֶד

 ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא ןעֶמּוקעֶג קָחֶצִי ןּופ
 ןעֶנּורְּב םעֶד ןעֶנעוֶו ,טְלייֵצְרעֶד םֶהיֵא
 אייֵז דְנּוא ,ןעֶּבאָרְנעֶג ןעֶּבאָה אייֵז סאוָו
 ןעֶּבאָה ריִמ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה

 רֶׁשֲא רעב לָכֶאְךיִבְָל ָתאֵבָהְו :בֵהָא רֲֶׁאַּ ְךיִבָאְל י
 ָה יִּמא הָקְבדלֶא בקי רֶמאו :ותֹומ ינְפִל ָּךְכָרָבְי 1

 ֿבֶ ִנׁשְמִי יליא :קָלָח ׁשיִאיִבֹנֲַו רעש ׁשיִא יַחָא וַשע

 םִע טאָה רֶע דְנּוא 38 :רעֶסאוו ןעֶנּופעֶב
 רעֶד זיִא םּוראָד הָעְבִׁש ןעֶפּורעֶג
 עֵבְׁש"רַאְּב טאָטְׁש רעֶד ןּופ ןעֶמאָנ

 :באָט ןעֶניִטְניַה םעֶד ףיוא ויִּב
 ,תיִדּוהְי ןעֶמּונעֶג ּבייוֵװ ַא טאָה דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג טְלַא רֶהאָי גיִצְרעֶפ זיִא זָׂשֵע דְנּוא 4
 :יִּתַה םעֶד ןֹוליֵא ןּופ רעֶטְכאָט איִד ,תַמְׂשָּב דְנּוא ,יִּתַח םעֶד ,ירַאְּב ןּופ רעֶטְכאָט איִד
 :הָקְּבר ןּופ דְנּוא קָחֶצִי ןּופ גְנּורעֶטיִּבְראַפ ַא ּוצ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 8

 זכ לעטיפאק

 ןעֶנעֶז ןעֶניֹוא עֶנייַז דְנּוא ,ןעֶראָועֶנ טְלַא זיִא קָחֶצִי ןעֶו ןעֶזעוֶועֶנ זיִא סֶע דְנּוא 1
 ןייז וָׂשֵע ןעֶפּורעֶג רֶע טאָה יֹוזַא ,ןעֶהעֶז טְנאָקעֶג טיִנ טאָה רֶע זַא ןעֶראוָועֶג לעֶקְנּוט
 םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,ןְהּוז ןייֵמ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דָנּוא ,ןְהּוז ןעֶרעֶטְלֶע
 ְךיִא דְנּוא ,טָלַא טְציִא ןּונ ןיִּב ְךיִא ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דנּוא 2 :ּדיִא ןיִּב ריִה ,טְגאָזעֶג
 ןעֶפאַו עֶנייֵד םעֶנ ;ָךיִד ָּךיִא טעֶּב ,טְציִא דְנּוא 8 :טיוט ןייֵמ ןּופ גאָט םעֶד טיִנ םייוַו
 ריִמ ראַפ גאָי דְנּוא ,דָלעֶפ םעֶד ףיֹוא םיֹורַא אייֵנ דְנּוא ,ןעֶניֹוּב ןייַד דְנּוא ,גָנעֶהעֶג ןייֵד
 דְנּוא ,ּבעיל ּבאָה ְּךיִא איו יֹוזַא ,זייַּפְׁש עֶטְפאַהְקאַמְׁש ריִמ ְּךאַמ דְנּוא 4 :נעִיעֶב ַא

 ְךיִא רעֶדייֵא ןעֶשְנעֶּב ְּךיִד לאָז עֶלעֶז עֶנייַמ יֵדְּב ,ןעֶסֶע לעֶו ָךיִא דְנּוא ,ריִמ םִע גְנעֶרְּב
 ןייַז וָׂשֵע וצ טעֶרעֶנ טאָה קָחֶצִי אי טְרעֶהעֶג טאָה הָקְבִר דְנּוא 2 :ןעֶּבְראַמְׁש לעד
 ּוצ םִע םּוא געֶועֶנ ַא ןעֶנאָי ּוצ דֶלעֶפ םעֶד ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶג זיִא וָׂשֵע דֵנּוא ,ןְהּוז
 ְךיִא ,העָז ,ןעֶבאָז ּוצ יֹוזַא ,ןְהּוז רֶהיֵא בֹקֲעַי ּוצ טְנאָזעֶג טאָה הָקְבִר דְנּוא 6 :ןעֶנְנעַרְּב
 :טְנאָזעֶב רָנּוא רעֶדּורְּב ןייַד וָׂשֵע ּוצ טעֶרעֶנ טאָה רעֶטאָפ ןייַד םאָד טְרעֶהעֶנ ּבאָה
 ,ןעֶסֶע לעוֶו ְּךיִא דְנּוא זייַּפְׁש עֶניִטְפאַהְקאַמְׁש ריִמ ָּךאַמ רֶנּוא ,םעֶטְנאַיעֶג ריִמ גְנעַרְּב 7
 רעֶה ,ןֶהּוז ןיימ טְציִא דְנּוא 8 :טיֹומ ןייֵמ ראַפ טאָג ראַפ ןעֶׁשְנעֶּב ְּךיִד לעדֶו ָּךיִא דְנּוא

 םעֶנ דָנּוא ףאָש איִד ּוצ ןּונ אייֵנ 9 :ןעֶלעֶפעֶּב ריִד לעֶז ָּץיִא סאו ּוצ ,לֹוק ןייַמ ּוצ
 ןעֶבאַמ אייז לעֶװ ְּךיִא דְנּוא ְךעֶלעֶקעֶּב-ְןעֶגיִצ עֶטּוו אייֵוָצ טְראָד ןּופ ריִמ ּוצ
 טְסְלאָז אּוד דְנּוא 10 :ּבעיל טאָה רֶע איז יֹוזַא ,רעֶטאָפ ןייַד ראַפ זייַּפְש עֶטְפאַהְקאַמְׁש

 דָנּוא 11 :טיֹוט ןייַז ראַפ ןעֶׁשְנעֶּב ְּךיִד לאָז רֶע יֵדְּכ רעֶטאָפ ןייַד ּוצ ןעֶננעֶרְּב םִע
 רעֶניִראָה ַא זיִא רעֶדּורְּב ןייֵמ וָׂשֵע ,רעֶטּומ עֶנייִז הָקְּבִר ּוצ טְנאָזעֶג טאָה בֹקֲעַי
 ךעֶפאַטְנָא רעֶמאַפ ןייֵמ ְָּךיִמ טעוֶו רעֶמאָט 12 :ןאַמ רעֶמאַלְג ַא ןיִּב ְּךיִא דְנּוא ,ןאַמ

 רנוא



 תישארב
 ַא איו ןעֶניֹוא עֶנייַז ןיִא ןייַז לעדֶז ָךיִא דְנּוא

 ףיֹוא ןעֶגְנעֶרְּב לעוֶו ָךיִא דְנּוא ,רעֶניִרְטעֶּב
 דְנּוא 13 :הָכָרְּב ַא טיִנ דְנּוא הָלָלְק ַא ריִמ
 ףיֹוא ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רעֶטּומ עֶנייֵז

 ןְהּז ןייֵמ ,הָלָלְק עֶנייַד ןייַז לאָז ריִמ
 םֶע גְנעֶרְּב אייֵג דְנּוא ,לֹוק ןייֵמ ּוצ רּונ רעֶה
 דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶג זיִא רֶע דְנּוא 14 :ריִמ
 ּוצ טְכאַרְּבעֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶמּונעֶג טאָה
 = טאָה רעֶטּומ עֶנייַז דְנּוא ,רעֶמּומ עֶנייֵז
 איז יֹוזַא ,זייַּפְש עֶניִטְפאַהְקאַמְׁש טְכאַמ
 דָנּוא 13 :טאַהעֶג ּבעיל טאָה רעֶטאָפ ןייַז
 רעֶדייֵלְק עֶטְסעֶּב איִד ,ןעֶמּונעֶג טאָה הָקְבַר

 ןעֶנעֶז סאו ,הָׂשֵע ןְהּוז ןעֶרעֶטְלֶע רֶהיֵא ןּופ
 איִז דִנּוא ,זיֹוה םיִא ןעֶועוֶועֶג רֶהיֵא אייֵּב

 ןעֶרעֶנעֶלְק רֶהיֵא בֹקֲעַיטעֶדייֵלְקעֶגְנָאטאָה
 -נעֶניִצ איִד ןּופ לעֶפ איִד דְנּוא 16 :ןְהּוז
 ,דְנעֶה עֶנייַז ףיֹוא ןּוהְמעֶגְנָא איִז טאָה ,קעָּב
 :זְלאַה ןייַז ןּופ טייֵקְטאַלְג איִד ףיֹוא דְנּוא
 -קאַמְׁש איִד ןעֶּבעֶנעֶג טאָה איִז דְנּוא 7

 סאָוו טיֹורְּב סאָד דִנּוא ,זייַּפְש עֶגיִטְּפאַה

 בֹקֲעַי ןּופ דְנעֶה איִד ןיִא ,טְכאַמעֶב טאָה איִז
 ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע דְנּוא 18 :ןְהּוז רֶהיֵא
 ןיימ ,טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא ,רעֶטאַּפ ןייַז
 ןיִּב ריִה ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶטאָפ
 דָנּוא 19 ?ןְהּוז ןייֵמ אּוד טְסיִּב רעוֶו ;ְךיִא

 4 תדלות זכ

 והָכָרְב אָלְו הָלָלְק יֵלָע יִתאֹבָהו עַּתְַתְמִּ עב יִתָהְ
 צו ילקְּב עֶמְש דָא יְֵּ ,ןללק לע איל ראה

 14 טביִמַעְמַמ למֲא ׂשֵַַּו אבו חק
 וט היָנְב ֹוָׂשֵע יֵרְנַּב-תֶא הָקְבַר חֵּקִּתַו בָא בֶהָא 5
 הָנְּב םֵקֲעתֶא ׁשּבְַּתַ תִיָּבּב ּהִָּא רֶׁשֲא תֹדְמֲחה לַָֹּ
 15 לַעָו ויָדָי-לַע הָׁשיִבְלִה םיִעָה יֵיָדְנ ַײפ תרע 5 !מק
 וז רֶׁשֲא םֶהָּפַהתִאְ םָּמעטַּמַה-תֶא ןּתִּתַו !ויָראְּוִצ תַקְלָח
 15 יִבָא מא וָבָא-לֶא אב :הָנְּ יא דִּכ הָתָׂשָע
 19 לָֹנָא ויִבָא-לָא בו רֶמאַר ּ:יִנְּב הָּתַא יִמ נר רֶמאֵּה
 הרָכְׁש אָק-םּוק יֵלֵא ָּתְרִּבד רֶׁשֲאַּכ יִתיִָׂע ךרְֹּבָֹשֹע
 כ ײלֶא קָחֶצִי רֶמאֹּי פיר רעב ילצמ לכו
 הָוהְי הֶרֵקַה יִּכ רֶמאּו יִנְּב אָצְמַל ָּתְרַהֵמ הָז--הַמ ֹונְּב
 יז שמא אש בלעַײלָא ֶחֶצִי רֶמאָּי :יִנָפְל ךיַהלָא
 נפ הְצײלֶא בקי שני :אָליסַא וע יב הזהָּתַָהינְּ
 :וָשע יִדְי םְִדיהְו בלי לי לכה רמה ּוהֵׁשִמַוויָבָא
 31 כו תְֹׁש הא וע ידי וי זה וכַ ו
 35 יִל הָׂשָּנַה רֶמאֹּה :יִנָא ֶמאֵּ וָׂשֵע ינְּב הֶז הָּתַא רֶמאֹּו
 לֵכאו ּול-שּ יִׁשְפַנ ְּךְכָרָבְּת ןעעמִל יִנְּב דִיִצִמ הָלְכִאְ
 5 אָנ--הָָׁנ ויָבָא קָהְצי וָלֵא רֶמאּו ;תֶׁש ןַיי וִל אבו
 ז כרכַונּב חי-תַאול"קשִמש נב יִל"הָקְׁשּ
 35 ייָּתִ רק סיקרעט
 :ׁשְריִתְוןנָּד בֶרְו אה יִצמְשִמּםִימָּׁשַה לַממםיִלֶאה ָל
 5 לַאל ריִבָנ הָיָה םיִמאְל ךל ןֵלֵּתְׁשיו םיִמִ בעי
 דיר כִּי רורָא ירא א יי וָּתְׁשִּ
 לאּצָי ךַא יִהַָו ֿבקע-תֶא ְךַרֶכִל קֶחְצִי הָּלִּכ רֶעֲאַּ א
 :ךיִצמ אָ דא וע דָא קח ילְּפ תאמ בקי אָ
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 51 םָקָי ויִבָאָל רַמאֵּ ויָבָאְל אֵבר םיִּמַעְמַמ אויג ׂשעו

 -עֶנ ּבאָה ְּךיִא ,רעֶנעֶריֹוּבעֶג-טְׁשְרֶע ןייד דֶׂשֵע ןיִּב ְּךיִא ,רעֶטאָפ ןייַז ּוצ טְגאָזעֶג טאָה בֹקֲעַי
 םִע דֶנּוא ְּךיִז ץעַז ;ְךיִד טעֶּב ְּךיִא ,ףיֹוא העָטְׁש ,טעֶרעֶג ריִמ ּוצ טְסאָה אּוד איו יֹוזַא ןּוהְט
 וצ ,טְגאָזעֶג טאָה קָחְצִי דְנּוא 20 :ןעֶׁשְנעֶּב ְּךיִמ לאָז עֶלעֶז עֶנייֵד יֵדְּכ ,עֶטְנאָועֶג ןיימ ןּופ
 רֶע דְנּוא ? ןְהּוז ןיימ ,ןעֶנּופעֶג דְניוִוְׁשעֶג יֹוזַא טְסאָה אּוד סאו ,םעֶזיִד זיִא סאו ,ןֶהּוז ןייַז
 דְנּוא 21 :ריִמ ראַפ ןעֶפעֶרְט טְכאַמעֶג םִע טאָה טאָנ ןייַד ,ראַה רעֶד לייוַו ,טְנאָזעֶג טאָה
 ,ןעֶּפאַטְנָא ְּךיִד לעֶז ְּךיִא דְנּוא ;ְךיִד טעֶּב ְּךיִא ,רעֶטְנִהעֶנ םּוק ,בֹקֲעַי ּוצ טְנאָזעֶג טאָה קָחֶצו
 טְנְהעֶנעֶג טאָה בֹקֲעַי דְנּוא 99 :טיִנ רעֶדָא וָׂשֵע ןְהּוז ןייֵמ רעֶזיִד טְסיִּב אּוד ּביֹוא ,ןְהּוז ןייֵמ
 ,לֹוק םאָד ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טְּפאַטעֶבְנָא םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶטאָפ ןייַז קָחְצִי ּוצ
 טאָה רֶע דְנּוא 23 :זָׂשֵע ןּופ דְנעֶה איִד ןעֶנעֶז דְנעֶה איִד רעֶּבָא ,בֹקֲעַי ןּופ לֹוק סאָד זיִא

 וָׂשֵע ןּופ דְנעֶה איִד איוִװ גיֵראָה ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז דְנעֶה עֶנייז ןיִראָו ,טְנעֶקְרעֶד טיִנ םֶהיֵא
 טְסיִּב ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 24 :טְשְנעֶּבעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶדּורְּב ןייַז
 -עֶג ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 22 :ןיִּב ְךיִא טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ?וָׂשֵע ןְהּוז ןייֵמ רעֶזיִד אּוד
 לאָז עֶלעֶז עֶנייֵמ םאָד ,ןְהּוז ןייַמ ןּופ געֶיעֶג םעֶד ןּופ ןעֶסֶע לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ,ריִמ ּוצ סֶע ןְהעֶנ
 טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶסעֶנעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,םֶהיֵא ּוצ טְנְהעֶנעֶג םִע טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶׁשְנעֶּב ךיִד
 וצ טאָה קָחְצִי רעֶטאַפ ןייַז דְנּוא 26 :ןעֶקְנּורְטעֶג טאָה רֶע דְנּוא ןייוֵו טְכאַרְּבעֶנ םֶהיֵא ּוצ
 דְנּוא ,טְנְהעֶנעֶג טאָה רֶע דְנּוא 27 :ןְהּוז ןייֵמ ;ְּךיִמ שוק דנּוא ,ריִמ ּוצ ןְהעֶנעֶנ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא
 רֶע דְנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶנייֵז ןּופ ַחיֵר םעֶד טְקעֶמְׁשעֶנ טאָה רֶע דְנּוא ,טְׁשּוקעֶנ םֶהיֵא טאָה רֶע
 ָךייֵלְג זיִא .ןְהּוז ןייֵמ ןּופ קאַמְׁשעֶג רעֶד ,העָז ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טְׁשְנעֶּבעֶג םֶהיֵא טאָה
 לאָז טאָג דְנּוא 28 :טְשְנעֶּבעֶג טאָה טאָג םאָו דְלעֶפ ַא ןּופ קאַמְׁשעֶג רעֶד איו יֹוזַא
 ןְראָק ליִפ דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ןּופ טייֵקְניִמעֶפ ןּופ דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ יֹוהְמ ןּופ ןעֶּבעֶג ריִד
 ,ןעֶקיִּב ריִד ּוצ ְּךיִז ןעֶלאָז רעֶקְלעֶּפ דְנּוא ,ןעֶניִד ריִד ןעֶלאָז רעֶקְלעֶפ 29 :ןייוו ןעֶטְלַא דְנּוא
 ,רעֶטּומ עֶנייַד ןּופ רעֶדְניִק איד ןעֶקיִּב ְּךיִז ןעֶלאָז ריִד ּוצ דְנּוא ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵדּוצ ראַה ַאאייֵז
 ןעֶלאָז ןעֶׁשְנעֶּב ְךיִדְןעֶלעוֶו סאוָו איד דֵנּוא ,ןייַז ןעֶטְלאָׁשעֶג לאָז ןעֶטְלעֶׁש ְךיִר טעוֶו םאוָו רעֶד
 ,בקֲעַי ןעֶשְנעֶמ 3 ּוצ טְניִדנֶעעֶג טאָה קָחְצִי ןעֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 20 :ןייַז טְשְנעֶּבעֶ
 ז קָחְצִי ןּופ םיִנָּפ םעֶד ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגסיֹורַא רּונ זיִא בקֲעַי ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶנ זיִא סֶע דֵנּוא
 יפאַהְקאַמְׁש טְכאַמעֶגְךיֹוא טאָה רֶע דְנּוא 31 :געֶיעֶג ןייַז ןּופ ןעֶמּוקעֶג רעֶדּורְּב ןייַז וֶׂשֵע זיִא
 רעֶטאָפ ןייַזּוצ טְגאָזעֶג טאָה רֶע דֵנּוא ,רעֶמאָפ ןייַז ּוצ טְכאַרְּבעֶנ םֶע טאָה דְנּוא ,זייֵּטְׁש עֶגיִמ

 זאל
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 יִנֵכַרְבִח רֶבֵַּב ֹנְּב דיִצֵמ לֵכאוו יִבָא וע
 יו קֶחֶצִי
 -ַצַה אה אֹוֿפַאייִמ רמה ראָמידַע הָלר אָדָרֲה קא

 ְךורָביםַג ּוהְּכָרְּבֶאְו אֹוָבָּת םֶדָמִּב לֶּכִמ לֵכֹאָו ל אב די
 הָלֹדְּג הָקָעְצ קֵעְַּיו יבא יֵרְבַד-תא לָׂשֵע ָמְׁשִּכ א 24
 רֶמאֹיַו יָא נָא יִנְכרְּב ויבָאל רֶמאּיַ דָאְמדע הָרְמּו הל
 ומְׁש אָרָק יִכֲה רֶמאֹיַו :ףֵָכְרִּב חקיו הָמִרַמְּב ךָחֶא אָּב 5

 הָּתַע הנה חקל יִתְרְכִּב-תֶא םִיִמַּפ הֶז ינְְקעַַ בקעי
 קֶחְצִי ןעיו .:הָכָרְּב יִל ָתְלַצֶא-אַלֲה רַמאֹּו יִתְכְרְּב חַקְל צז

 ִּתַתנ ויִחָא--לֶּכ--תֶאְ ִָל וְּתְמַׂש ריִבְג ןֵה של רֶמאי
 הֶׂשָעֲא הָמ אֹוּפַא הָכִלּו וָּתְכַמְפ ׁשְריִתְו ןגְִו םיִד על ֹל

 יִבָא ךְלאוָה תַחַא הֶכָרְבַה ויבָא-לָא וָׂשֵע רֶמאֹּה יִנְּב 5
 ויְבָא קָהָצִי ןעיו :ָךְב ולק וָשֵע אָׂשַּ יִבָא יַנָאדסַ יִנְכַרָּב 5

 שלָטִמּו ףבֶׁשיִמ היהִי ץֶרֶאָה יֵעְמְׁשִמ הֵַּה דיָלֵא רֶמאֹּי
 הָיָהְו רֶכִעַּת ךיֶהא-תֶאְו הֶיְהִחִּל ר ַעְו - :לָעַמ םִיַמָּׁשַה מ

 "טי =

 -תֶא וָׂשֵע םֹמׂשיַו :ךְראָוִצ לַעַמ ל ָּתְקִרָפּו דִיַרָּת רֶׁשֲאַּכ 1

 ְִנ ִל רֶמאֵּו
 תדלות זכ תישארב

 זאָל דְנּוא ןייֵטְׁשִפיֹוא רעֶטאַפ ןיימ זאָל
 ,ְהּוז ןייֵז ןּופ געֶיעֶג םעֶד ןּופ ןעֶסֶע רֶע
 :ןעֶשְנעֶּב ְּךיִּמ לאָז עֶלעֶז עֶנייֵד יִדְּכ
 ּוצ טאָה רעֶטאָפ ןייַז קָחְצִי דנּוא 2
 דנּוא ?אוד טְסיִּב רעוֶו ;טְנאָזעֶג םֶהיֵא
 ןייד ,ןְהּוז ןייד ןיִּב ְּךיִא טְגאָזעֶג טאָה רֶע
 קָחֶצְו דְנּוא 38 :וָׂשֵע ,רעֶנעֶריֹוּבעֶגטְשְרֶע

 רֶהעֶז ַא טיִמ ןעֶקאָרְׁשֹרעֶד ְּךיִז טאָה
 טְגאָזעֶג טאָה רֶע דִנּוא ,קעֶרְש עֶסיֹורְנ
 טאָה םאָװ רעֶד ,רֶע ויִא ּואְח ?רעֶװ
 ריִמ וצ טאָה דִנּוא ,געֶועֶג םאָד טְגאָועֶג
 ןּופ ןעֶסעֶנעֶג ּבאָה ְךיִא דְנּוא ,טְכאַרְּבעֶג
 דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג טְסיִּב אּוד רעֶדייֵא םעֶלַא
 לאָז רֶע !טְשְנעֶּבעֶג םֶהיֵא ּבאָה ְּךיִא
 טאָה וֶׂשֵע ןעוֶו 24 :ןייַז טְשְנעֶּבעֶג ְּךיֹוא

 וֹבִלְּב ָ רֶמאֹּיַו ויָבָא ֹוכְרַּב רֶז ְׁשִא הָכָר היט ,םֹקעי
 דַַּו :יִחָא בֶקעז-תֶא הָנִרֲהֲאְו יבָא ; לבא 'ַמְ ּובֵהְקִי 5

 אצָהְקִַּו חלׁשַתַו לְדֶּנַה ַהָנְּב וָׂשֵע ירְבָּדי-ת וַא .הָקָבְרְל
 םחנְתִמּד ךיחָא וָׂשֵע הֶּנִה ו לא דמֵּתַ ןֶטָּקַה ּהָנְּב בע :

 -לא ָךליִרְּ םיִקָו יִלקִּב עַמָׁש יִנָב ה ְּךָל 3
 -רֶׁשֲא דע םינחֶ םיִמָי מע ָּתְבׁשו :הֶנָרֶח יִהְא בל 4
 תֶא חַכָׁשְו ְךֶּמִמ ךיחָא-ףַא בּוׁשידֲע :ְּךיִחָא תַמֲח בּוָׁשָּת המ

 ,רעֶטאָפ ןייַז ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד טְרעֶהעֶג
 רֶהעְז ַא טיִמ ןעֶניִרְׁשעֶג רֶע טאָה יֹוזַא
 דְנּוא ,אייֵרְׁשעֶג ןעֶרעֶטיִּב דְנּוא ןעֶסיֹורְג

 ְּךיִמ ְךיֹוא ;ְךיִמ ׁשְנעֶּב טְגאָזעֶג טאָה רֶע
 טְגאָזעֶג ְטאָה רֶע דְנּוא 28 :רעֶטאָפ ְןייַמ
 הָמְבָח טיִמ ןעֶמּוקעֶג ויִא רעֶדּורְּב ןייַד
 דְנּוא 36 :הָכָרְּב עֶנייֵד ןעֶמּונעֶג טאָה דְנּוא
 טיִמ טיִנ ןעֶמ טאָה .טְגאָזעֶג טאָה רֶע

 ֶּת ןַעְו :ךֵגרָהְל

 ,י 8 : = ײז

 -םַנ ָּבׁשֶא הָמְל םָׁשֹמ ךיִּתְחַקְלּו ִפ תחולָׁשְ ול ָתיׂט ׂשְע-רְׁשֲא
  ייהְב יִּתצק קָחְצִ-לֶא הָקְבַר רֶמאֵּתַו :דָחֶא םוו םֶכיֵנְׁש
 דְנּוא ? בֹקֲעַי ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶפּורעֶג טְכעֶר הֶּלֵאְּכ תהו הָׁשֶא בֹקֲעַי ַחֵקל םִא תֶה תֹונְּב ינּפִמ
 -יֹורְטעֶּב לאָמ אייוֵוְצ ןיֹוש ָּךיִמ טאָה רֶע :םִיַיַח יִּל הָּמִל ץֶרֶאָה תֹנְּבִמ

 עֶנייִמ ןעֶמּונעֶגּוצ רֶע טאָה דִנּוצַא דְנּוא ןעֶמּונעֶגּוצ רֶע טאָה הָרֹוכְּב עֶנייֵמ ,ןעֶב
 ?הָכָרְּב ַא ןעֶטְלאַהעֶג קירּוצ ריִמ ראַפ טיִנ אּוד טְסאָה ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,הָכָרְּב
 םֶהיֵא ּבאָה ָּךיִא ,העְז ןוָׂשֵע ּוצ טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה קָחֶצִו דְנּוא 7
 וצ ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא ּוצ ְּךיִא ּבאָה רעֶדיִרְּב עֶנייֵז עֶלַא דְנּוא ,ריִד רעֶּביִא ראַה ַא ּטְּכאַמעֶג
 דְנּוא ,טְנְהעֶלעֶגְרעֶטְנּוא םֶהיֵא ְּךיִא ּבאָה ןייֵז ןעֶטְלַא טיִמ דְנּא ןְראָק טיִמ דְנּוא ,טְבעֶנְק
 ,רעֶטאַפ ןייַז ּוצ טְנאָזעֶג טאָה וָׂשֵע דְנּוא 38 :?ןְהּוז ןייֵמ ןּוהְט ריִד ּוצ ְּךיִא לאָז סאָו
 דְנּוא !רעֶטאָפ ןייֵמ ;ְךיִמ ְּךיֹוא ;ְךיִמ שְנעֶּב ?רעֶטאָּפ ןימ הָכָרְּב עֶנייֵא ראָנ אּוד טְסאָה
 רעֶטאָפ ןייַז קָחֶצִי דְנּוא 89 :טְנייוַועֶג טאָה דְנּוא ,לֹוק ןייַז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא טאָה וֶׂשֵע
 רעֶד ןּופ טייקְגיִטעֶפ איֵד ןּופ ,העֶז ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶג אָה
 דְנּוא 40 :ןעֶּביֹוא ןּופ לעֶמיִה םעֶד ןּופ יֹוהְט םעֶד ןּופ דְנּוא ,ּגְנּוניֹואוְ עֶנייֵד ןייַז לאָז רֶרֵע
 םִע דְנּוא ןעֶניִד אּוד טְסְלאָז רעֶדּורְּב ןייֵד דְנֹונ ,ןעֶּבעֶל אּוד ז טְְלאָז טְרעוֶוְׁש ןייַד ְּךְרּוד
 זְלאַה ןייַד ןּופ ְּךאָי ןייַז אּוד טְסעֶו יֹוזַא ,ןעֶשְרעֶה טְסעֶֶו אּוד ןעוֶו זַא ןייַז טעֶו
 רעֶטאַפ ןייַז סאוָו הָכָרְּב איֵד ןעֶנעוֶו ,בקעַי טְסאַהעֶג טאָה וָׂשֵע דְנּוא 41 :ןעֶפְראַוְּפָא
 ןעֶנְהעֶנעֶג ןעֶלעוֶו םִע ,טְכאַרְטעֶג ץֶראַה ןייַז ןיִא טאָה וָׂשֵע דְנּוא ,טְשְנעֶּבעֶג םֶהיֵא טאָה
 :ןעֶנ'יִנְרַה בקעי רעֶדּורְּב ןייֵמ ְּדיִא לעֶז יֹוזַא ,רעֶטאַפ ןייֵמ ןּופ געֶט-רֶעיֹורְט איִד
 ןעֶרעֶטְלַע רֶהיֵא וָׂשֵע ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד הָקְבר ּוצ ןעֶראָועֶג טְגאָזעֶגְנָא זיִא םִע דָנּוא 2
 איִז דְנּוא ,ןָהּוז ןעֶרעֶנעֶלְק רֶהיֵא ןעֶפּורעֶג טאָה איִז דְנּוא טְקיִׁשעֶג טאָה איִז דְנּוא ,ןְהּוז
 ּוצ ָּךיִד ,ריִד רעֶּביִא ְּךיִז טְסייֵרְט רעֶדּורְּב ןייַד וָׂשֵע העָז טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה
 ףיֹולְטְנַא דְנּוא ףיֹוא העָטְׁש דְנּוא ,לֹוק ןייֵמ ּוצ רעַה ,ןְהּוז ןייֵמ ןּונ דְנּוא 48 :ןעֶניִבְרַה
 עֶניִנייֵא םֶהיֵא טיִמ ןעֶניֹואְח טְסְלאָז אּוד דְנּוא 44 :ןָרָח ןייק ,רעֶדּורְּב ןיימ ןֶּבל ּוצ
 ְךיִז טעוֶו םִע זיִּב 45 :ןעֶרעֶקְּפָא ְּךיִז טעוֶו רעֶדּורְּב ןייַד ןּופ ןעֶראָצְמיִרְנ רעֶד זיִּב ,געֶט
 וצ טְסאָה אּוד סאָו ןעֶסעֶגְראַפ טעדֶו רֶע דְנּוא ,ןְראָצ םיִרעֶדּורְּב ןייַד ןעֶרעֶקְּפָא ריִד ןּופ
 םּוראָו ,ןעֶמעֶנ טְראָד ןּופ ְּךיִד לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ןעֶקיִׁש לעֶו ְּךיִא דֵנּוא ,ןּוהְטעֶג םֶהיֵא
 ,קָחְצִי ּוצ טְנאָזעֶג טאָה הָקְבִר דְנּוא 46 ?נאָמ ןייַא ןיִא ןעֶריִלְרעֶפ עֶדייֵּב ְךייַא ְּךיִא לאָז
 ּבייוֵו ַא ןעֶמעֶנ לאָז בֹקֵעַי ןעוֶו ,תַח ןּופ רעֶטְכעֶט איִד ןעֶנעוֶו טְסּואיִמְרעֶפ זיִא ןעֶּבעֶל ןייֵמ
 ?ןעֶּבעֶל סאָד ריִמ גיֹוט םאָו ּוצ ,דְנאַל םעֶד ןּופ רעֶטְכעֶט עֶזיִד ןּופ איז יֹוא

 דְנּוא



 49 אציו תדלות חכ תישארב
 חכ לעטיפאק

 דְנּוא ,בֹקֵעַי ןעֶפּורעֶג טאָה קָחֶצִי דְנּוא 1
 טאָה רֶע דְנּוא ,טְשְנעֶּבעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע

 םֶהיֵא ּוצ טאָה דִנּוא ןעֶטאָּבעֶג םֶהיֵא
 ּבייוֵו ַא ןעֶמעֶנ טיִנ טְסְלאָז אּוד ,טְנאָזעֶב
 העָמִׁש 2 :ןַעָנַּכ ןּופ רעֶטְכעֶט איִד ןּופ
 זיֹוה םעֶד ּוצ םָרַא ןֵדַּפ ןייק אייֵג ,ףיֹוא
 ,רעֶטּומ עֶנייֵד ןּופ רעֶטאָפ ,לֵאּותְּב ןּופ
 ןּופ ,ּבייוו ַא טְראָד ןּופ ריִד םעֶנ דנּוא
 :רעֶדּורְּב םירעֶטּומ עֶנייֵד ,רעֶטְבעֶמ םיוֶּבַל
 ְךיִד לאָז טאָג רעֶניִטְכעֶמְלַא רעֶד דְנּוא 8
 ראַּבטְכּורְּפ ְּךיִד לאָז דְנּוא ,ןעֶׁשְנעֶּב
 ןעֶרְהעֶמ ְָּךיִד לאָז רֶע דִנּוא ,ןעֶבאַמ
 בֶנּולְמאַזְרעֶפ ַא ּוצ ןייַז טְסעוֶו אּוד דְנּוא
 ריִד וצ לאָז רֶע דְנּוא 4 :רעֶקְלעֶפ ןּופ

 ריִד ּוצ .םֶהָרְּבַא ןּופ הָכָרְּב איִד ןעֶּבעֶג
 אּוד זַא ,ריִד טיִמ ןעֶמאָז ןייֵד ּוצ דְנּוא
 אוד םאו ןיִא דְנאַל סאָד ןעֶּבְרֶע טְסְלאָז
 ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג טאָה טאָנ סאו ,טְסְניֹואוְו
 קעוֶוַא טאָה קָחֶצִי דָנּוא 2 :םֶהָרְבַא
 ןעֶנְנאַגעֶג זיִא רֶע רְנּוא ,בֵקֲעַי טְקיִשעֶב

 לֵאּותְּב ןּופ ןְהּוז ,ןָבְל ּוצ םָרַא ןֵדַּפ ןייק
 רעֶטּומ איִד ,רעֶדּורְּב סיהָקְבַר ,יִמַרֲא םעֶד
 וָׂשֵע ןעוֶו דְנּוא 6 :וָׂשֵע דנּוא בֹקֲעַי ןּופ

 טְשְנעֶּבעֶג טאָה קָחְצִי זַא ,ןעֶהעֶזעֶג טאָה

 חכ
 א יי ול רֶמאַָּוֹודִַַָו וָתֹא ְךֶרֶב יא ָא קָהְצִי אָרְקִיַנ
 זדָתיִּב םֶרֶא הָנָדַס ל םק :ןעֶנְכ תְֹּבִמ הָשֵא חקת
 ֲִא ןֶבָל תנְבִמ הֶׂשֵא םָׁשִמ ךלדדק) מא יִבֲא לָאתב
 3 לַהָקִל תֶי יה בר רו הא כו יש לאז ;דֶמִא
 + ךֵּתַא ָּךעֶרּו ָּדֵל םֶהָרְבַא תַּכְרַּב"תֶא ּךֶלִּתְִו !םיִמע
 :םֶהרְבַאל םיִהֹלָא ןתֶניׁשַא ּךיִרִמ ץֶרָא-תֶא תְׁשַרְל
 ה ִב ןֵבָל-לֶא םֶרֶא הָנלַּפ ךֶליו בקעִי-תֶא קָחְצִי חַי
 6 ו איו גָׂשעו בֶקִעַי םִא הְָבר יִחֲא יראה טָאתְּב
 ֵַקָל םֶרָא הָנָהַּפ ותא חַּׁשְו בלעַײתֶא םֶהְצִי ְךֶרֵבייֵּכ
 עי רמאל ֹיָלָע וו ותא כב הָּׁשִא םָּׁשִמ ל
 ל יּמִא--לֶאְו ויָבָא-לֶא בֹקֲעַי עַמְׁשּו :ןעֶנְּכ תֹנְּבִמ הֶׁשִא
 יִנֵעְּב ןעָנְכ תֹנָּב תָֹעָר יּכ וָׂשֵע אר :םֶרָא הָנּדַּפ ךי ױ
 9 + תכותַל ץמ-תֶא חּכיולאעְמְׁשי-לָאוׁשע דו :יְבָא יי
 :הָׁשֶאְל ּל של תֹויְבִנ תָֹחַא םֶדָרְבַאְדִּב לאַטְמְׁשִי

 ו ס ס ס
 ו ןלָ םוקָמִּבעַפיו :הָנָרֶה יו עַבָׁש רָאְּבִמ בֶקֲעַי או
 וָתֹׂשֲאְרְמ םֶׁׂשַָו םֹוקָּמַה ינְבַאְמ חַי ׁשֶמָּׁׂשַה אב םָׁש
 43 הָצְרַא בצְמ םֶּלִס הנהְו טל :אוהה םיִקָּמַּב בֵּכְׁשִּיַ
 םיִדְריו םיִלֹע םימלָא יִכֲאְלַמ הֵָָו הָמָמְּשַ עמ וְׁשאֹרְו
 13 םֶהָרְבַא יַהלֶא הָוהְי יִנֲא רַמאַֹו וילָע בָצִנָוהְי הּנהְו :ֹּב
 +כ ְהיִלָע בֵכׂש הֶּתַא רֶׁשֲא .ץֶרָאָה קָחְצִי יקלאז ְךיִבָא
 וו הָּמִו ָּתְצַרְּו ץֶרָאָה רַּפעַּכ ךעדז הָיְהָו :ךערלּו הָננְֶּא
 הָמָרַאָה תֹחַּפְׁשִמלּכ  ָךְב יִכָרְבְ הֶּבגנְ הְָצְו הָמדִקְ
 ומ ךלּת-רֶׁשֲא לֶכב ְךִתְרַמׁשּו ְּךֶּמִע יִכָֹא הֶנֵהְו :ךֶערוְבּו
 םִאְרָשֲא דע בָא אל יִּכ תאוה הָמָדאָה-לֶא תֹבִׁשֲהְ
 ג5 מאה ֹותְנְׁשִמ ֿבקעי ץֵקָיו :ךָק יִּתְרַבּד-רֶׁשֲא תא יִתיִׂשָע

 וצ ּבייֵװ ַא טְראָד ןופ ְּךיִז םָרַא ְןַדֹּפ ןייק טְקיִׁשעֶג קעוֶוַא םֶהיֵא טאָה דְנּוא בֹקֲעַי
 אוד ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶמאָּבעֶג םֶהיֵא רֶע טאָה ,טְשְנעֶּבעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע ןעזֶו ,ןעֶמעֶנ
 טְכְראָהעֶג טאָה בֹקֲעַי דְנּוא 7 :ןַעָנְּכ ןּופ רעֶטְכעֶט איִד ןּופ ּבייוו ַא ןעֶמעֶנ טיִנ טְסְלאָז
 דנּוא 8 :םִֶרַא ןַדַּפ ןייק ןעֶגְנאַגעֶג זיִא דְנּוא ,רעֶטּומ עֶנייֵז ּוצ דְנּוא רעֶטאָפ ןייַז ּוצ

 ןעֶגיֹוא איד ןיִא טְכעֶלְׁש ןעֶנעֶז ןַעָנְּב ןּופ רעֶטְכעֶט איִד זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה וֶׂשֵע ןעוֶו
 ןעֶמּונעֶג ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,לאֵעָמְׁשִי ּוצ ןעֶגְנאַגעֶג וָׂשֵע זיִא יֹוזַא 9 :רעֶטאָפ ןייַז ןּופ
 ץּוח .תֹויָבְנ ןּופ רעֶטְסעוֶוְׁש איִד ,םֶהָרְבַא ןּופ ןְהּוז ,לאֵעָמְׁשִי ןּופ רעֶטְכאָמ איִד ,תַלַחַמ
 ;ּבייוֵז ַא ּוצ ,רעֶּבייוֵו עֶנייֵז

 אציו

 :ןֶרֶח ןייק ןעֶגְנאַגעֶג זיִא רֶע דֶנּוא ,עַבָׁש רֵאְּב ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגסיֹורַא זיִא בֹקֲעַי דנוא 0
 ,טְגיטְכעֶנרעֶּביִא טְראָד טאָה דְנּוא ,טֶרָא ןייֵא ןיִא ןעֶפאַָרְטעֶגְנָא טאָה רֶע דְנּוא 1
 ןּופ רעֶנייֵטְׁש איֵר ןּופ ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶטְנּוא זיִא ןּוז איִד ןיִראוָו
 טְגייֵלעֶג ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ּפאָק ןייז רעֶטְנּוא טְגייֵלעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא טֶרָא םעֶד
 / =עֶג זיִא רעֶטייֵל ַא העְז רֶנּוא ,ּתְמלָחעֶג טאָה רֶע דְנּוא 12 :טרָא ןעֶּבְלעֶזְמעֶד ףיֹוא
 העָז דֵנּוא ,לעֶמיִה םּוצ זיִּב טְכייֵרעֶג טאָה ץיִּפְׁש ןייַז דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶנאַטְׁש
 ;ןעֶגְנאַגעֶגרעֶטְנּורַא דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא םֶהיֵא ףיֹוא ןעֶנעֶז טאָב ןּופ םיִכָאְלַמ איד
 רעֶד ןיִּב ְּךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,םֶהיֵא ןעֶּבעֶנ ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא טאָג ,העָז דְנּוַא 8
 םאָו דְנאַל םאֶד .קָחצִי ןּופ טאָג רעֶד דְנּוא ,רעֶטאָפ ןייֵד םֶהָרְּבַא ןּופ טאָג רעֶד ,ראַה
 ןייד דְנּוא 11 :ןעֶמאָז ןייֵד ּוצ דְנּוא ןעֶּבעֶג םִע ְּךיִא לעוֶו ריִד ּוצ ,ףיֹורְד טְסְניִל אוד
 -םיוא ְּךיִד טְסעֶו אּוד דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ןּופ ּביֹוטְׁש רעֶד איז יֹוזַא ןייַז טעוֶו ןעֶמאָז
 דְנּוא טייַז-ןֹופָצ ןעֶנעֶק דְנּוא ,טייֵז-חֵרְזִמ ןעֶנעֶק דְנּוא ,טייֵז-בֶרֵעַמ ןעֶגעֶק ןעֶטייֵרְּפְש
 ריִד ןיִא ,דְרֶע רעֶד ןּופ תֹוחָּפְׁשִמ עֶלַא ןעֶׁשְנעֶּב ְּךיִז ןעֶלעוֶו םִע דְנּוא ,טייֵז-םֹורָד ןעֶגעֶק
 ןעֶמיִהעֶּב ְךיִד לעוו ְּךיִא דְנּוא ,ריִד טיִמ ןיִּב ְךיִא ,העֶז דְנּוא 18 :ןעֶמאָז ןייֵד ןיִא דְנּוא
 ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ ןעֶגְנעֶרְּב קירּוצ ְָּךיִד לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,טְסייֵגְניִהַא אּוד ּואוְו לַארעֶּביִא
 ריִד ּבאָה ְּךיִא סאו סאָד ןּוהְמ לעוֶו ְךיִא זיִּב ןעֶזאָלְרעֶפ טיִנ ְּךיִד לעוֶז ְּךיִא ןיִראָו ,דְנאַל
 ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דנּוא ;ףאָלְש ןייז ןּופ טְכאוַועֶגְפיֹוא זיִא בֹקֲעַי דְנּוא 16 :טְגאָזעֶגּוצ

 רהאווראפ 4



 חכ תישארב 0

 ירסאינ ארי גיִּתְעָדְי אל יִכֲֹאָו הֶּזַה םוִקָּמַּב הָוהְי ׁשָי ןֵכָא עז
 וו םיללַא תבא יַּכ הָ ןיִא הזה םיִקְּמַה אָרנ"הַמ

 .רָשָא ןֶבָאְה-תֶא חק רַקֹּבַּב בעי יםַכְׁשּה; םמָּׁשַ רַעַׁש 8
 השאֹרילַע ןֵמָׁש קֶצנ הָבְצַמ הא םֶׂשַָו ויְתֹׂשֲאָרְמ םָׂש

 = ּול םֶלּואְו לָא-זיב אּוָהַה םיִקָּמַה-םֶׁש-תֶא אָרְקו 5
 ;דיהִי-םִא מאל רֶדָנ , בקי רֵּדיַו : הָנׂשאְרְל רעה ב

 דְִנְו ךֵלֹוה יִכֹנָא רֶׁשֲא הָוה ְּךֶרַּדַּב  ְְׁשּוידְמִע םיהלָא
 בָא תיֵּב-לֶא םִלָׁשְב יִּתְבַׁשְ :שֶבַלַל דֶָבּולֶכָאָל םֶחָליִל 1
 הָבָצַמ יִּתְמִׂשירׁשֶא תאוה ןְבֶאָהְ ;םיִהלאַל ִל הָוהְי הָיְהְו 2

 סןל ְֶׂשֲֶא רשע ילדָמּת רֶׁשֲא לֹכְ שיָקלַא תיִּכ הי
 סכ םמכ
 תינְו אָרד :םִלְק"יב הָעְרֵא ךֶלו וילגר בקי אשה א?

 ָהיֵלְצ םיִצְבְר ןאֹצייִרְדֶע הָׁשֹלְׁש םְׁשהַגְהְו הָדָשַּב רָאְב
 -לַע הָלֹרְג ןְבֶאָהְו םיִרָדֶה וקְׁשִ אוהַה רֶאְּבַה-ןִמ יּכ

 ןְבָאה-תֶא ּוְָלִנְו טיִרָד עהילְכ הָּמָׁש"ּופְסֶאָנְו :רֶאְּכַה יִּפ 5
 -לַע ןְבֶאָהתֶא ּביִׁשְַ ןאָצַה-תֶא יו קְׁשִהְו רֶאּבַה יִּפ לַעֵמ

 םֶּתַא ןיַאמ יַחַא םקעִי ֶהְל רֶמאָ :הָמקִמִל ֵאְּבַה יִּפ 4
 ןְבְל-תֶא םתעדיה םִמָל מאי נא ןְרמ ּורְמאָּ ה
 ּורְמאַֹּו ול םֹלְׁשַה םֶהָל רֶמאַֹּו :ונְעָדְי ּוְרְמאּיַו רֹחְנְדִּב 5
 דוע ןֶה רֶמאֹּיַו ;ןאָצַה-םִע הָאְב ֹוּתִּב  לֵהָר הִֵּהְו םלָׁש ז

 ּוכְלּו ןאּצַה ּוקְׁשַה הָנְקִּמַה ףֶסָאְה תע-אל לּודְג םּיַה
 טילדעה -לָּכ ּופְסֶאְי רֶשֲא דע לכונ אֵל .ּורְמאֹּו :ועְר 5
 נָדֹע :ןאצַ ּוניקְׁשְִו ֶאְּכַה יִּפ לַעֵמ ןְבָאָה-תֶא לג 9

 הָעֹר יִּכ ָהיִבָאְל רֲֶא ןאצהיסע הֶאָּב עא םָּמִע רֵּבַדְמ
 יֵחַא ןְבְלדִתַּב טי בכעי האָר רֶׁשֲאַּכ יהָיַו :אוָה י

 ןְבָאָה-תֶא לנו בקי נו וָמַא יִחֲא בל ןאָצ-תֶאְו וּמִא
 ֿבְקֲעַי קָׁשָו :וּמִא יִחֲא בל ןאצ-תֶא קֶׁשֶיַו רָאְּכַה יִּפ לַעֵמ 1

 אציוו טכ

 םָרֶא ןעֶזיִד ןיִא זיִא טאָג ,רְהאַוְראַפ
 :טְסּואְועֶג טיִנ םִע ּבאָה ְּךיִא דְנּוא
 דְנּוא ,ןעֶטְכְראַפעֶג ְךיִז טאָה רֶע דְנוא 7

 ןיִא ,גיִטְכְראָפ איד ,םֶנאָזעֶג טאָה רֶע
 שְרעֶדְנַא טיִנ זיִא םעֶזיִד ,טְרָא רעֶזיִד

 םעֶזיִד דְנּוא ,טאָנ ןּופ זיֹוה םאֶד טְרֶעייִנ
 דָנּוא 18 :לעֶמיִה םעֶד ןּופ רֶעיֹוט סאָד זיִא

 דנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא היִרְפ זיִא בֹקֲעַי
 רֶע סאָו ןייֵטְׁש םעֶד ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע
 דֶנּוא ,םאק ןייַז רעֶטְנּוא טְגייֵלעֶג טאָה
 לאָמקְנעֶד ַא ּוצ טְכאַמעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע
 לייֵא ןעֶמאָנעֶג טאָה רֶע דְנּוא (הֶבֵצַמ)
 טאָה רֶע דְנּוא 19 :ץיּפש עֶנייז ףיֹוא

 ןעֶּבלעֶזְמעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶפּורעֶג
 רעֶּבָא (טםאָנ ןופ זיֹוה) לא תיֵּב טְרָא
 ןופ ןעֶמאָנ רעֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶהיִרְפ
 טאָה בֹקֲעַי דנּוא 20 :ול טאָטְׁש רעֶד
 ,טְנאָזעֶב טאָה רֶע דְנּוא ,ןּוהְמעֶג רֶדֵנ ַא
 דֵנּוא ,ןייז ריִמ טיִמ יִקאֵט טעוֶו טאָג ןעוֶו
 םאוָו געוֶו ןעֶזיִד ףיֹוא ןעֶטיִהעֶּב ָּךיִמ טעוֶו
 יז טיֹורַּב ןעֶּבעֶג ריִמ טעֶוֶו דְנּוא ,אייֵג ְּךיִא
 דְנּואפ1 :ןעֶדייֵלְקּוצְנָא רעֶדייֵלְק דְנּוא ןעֶסֶע
 ןייֵמ ּוצ ןעֶרעֶק קירּוצ םֹולָׁשְּב לעוֶו ְךיִא
 וצ ןייז ראַה רעֶד לאָז יֹוזַא ,זיֹוה סיִרעֶטאָפ
 ִייִמְׁש רעֶויִד דְנּוא 22 :טאָנ ןייֵא ּוצ ריִמ

 םעֶלַא ןּופ דְנּוא ,טאָג ןּופ זיֹוה סאָד ןייַז לאָז ,לאָמקְנעֶד ןייֵא ּוצ טְכאַמעֶג ּבאָה ְּךיִא םאוָו
 :ןעֶּבעֶגְּפֶא ריִד ּוצ לייֵט עֶטְנְהעֶצ סאָד ְּךיִא לעוֶו ,ןעֶּבעֶג ריִמ ּוצ טְסעוֶו אּוד םאִו

 טכ לעטיפאק
 ןּופ ;דְנאַל םעֶד ּוצ ןעֶנְנאַגעֶג זיִא דְנּוא ,םיִפ עֶנייֵז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא טאָה בֹקֲעַי דְנּוא 1
 ןיִא ראו ןעֶנּורְּב ַא ןּונ דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 2 :טייֵזדחַרָזִמ ןּופ רעֶדְניִק איִד
 ןעֶד ,אייֵּבְרעֶד טְרֶעיֹוהעֶג ףאָׁש ןּופ םעֶדאַטְס אייֵרְד ןעֶּבאָה טְראָד דְנּוא ,דְלעֶפ םעֶד

 זיִא ןייֵטְׁש רעֶד דְנּוא ,םעֶדאַטְס איִד ןעֶקְניִרְטנָא אייֵז ןעֶנעֶלְפ ןעֶנּורְּב ןעֶּבְלעֶזְמעֶד ןּופ
 טְראָד ְּךיִז ןעֶנעֶלְפ םִע דְנּוא 3 :ןעֶנּורְּב םעֶד ןּופ גְנּונעֶפֲע רעֶד ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג םיֹורג
 רעֶד ןּופ ןייֵטְש םעֶד ןְרעֶגְלאוַוְפּורַא ןעֶנעֶלְפ אייז דְנּוא רעֶכּוטְסאַּפ עַלַא ןעֶלְמאַזְראַפ
 ןעֶנעֶלְפ אייֵז דְנּוא ,ףאָש איד ןעֶקננירְטנָא ןעֶנעֶלְפ אייֵז דְנּוא ,ןעֶנּורְּב םעֶד ןּופ גָנּונעֶפֶע
 דְנּוא 4 :טֶרָא ןייז ףיֹוא ןעֶנּורְּב םעֶד ןּופ גְנּונעֶפֶע רעֶד ףיֹוא ןייֵטְש םעֶד ןעֶנייַל קיִרּוצ
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ?רֶהיֵא טייֵז ןעֶנאוַו ןּופ ,רעֶדיִרַּב עֶנייֵמ ,טְגאָזעֶג אייז ּוצ טאָה בקעַי

 ןָבָל םעֶד רֶהיֵא טְנעֶק ,טְגאָזעֶג אייֵז וצ טאָה רֶע דנוא 2 :ןֶרָח ןּופ ןעֶנעֶז ריִמ טְגאָזעֶב !
 אייז ּוצ טאָה רֶע רֶנּוא 6 :םֶהיֵא ןעֶנעֶק ריִמ ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ?רֹוחָנ ןּופ ןְהּוז
 עֶנייַז לֵחָר העְז דְנּוא ;םֹוּלִׁש טְנאָזעֶג ןעֶּבאַה אי 2 ?םֶהיֵא ּוצ םֹולָׁש זיִא ,טְגאָזעֶג

 ְךאָנ זיִא גאָט רעֶד ,העָז ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 7 :ףאָש איִד טיִמ טְמּוק רעֶטְכאָט
 ףָנּוא ,ףאש איד ןָא טְקְניִרְט ;ךיִפ םאָד ןעֶלְמאַזי יי נייֵא םייֵצ טיִנ (ְּךאָנ זיִא סַע) ,סיֹורְנ

 רעֶכּוטְמאַּפ עֶלַא זיִּב ,טיִנ ןעֶנעֶק ריִמ ,טְנאָזעֶב ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 8 :ןעֶרעֶטיִּפ ייֵג
 ְנּונעֶפֶע רעֶד ןּופ ןייֵטְׁש םעֶד ןְרעֶנְלאַוְּפּורַא ןעֶלעֶז דְנּוא ,ןעֶלְמאַזְרעֶפ ְּךיִז ןעֶלעֶזִו
 טעֶרעֶנ ְּךאַנ טאָה רֶע איז 9 :ףאַש איִד ןעֶקְניִרְטנֶא ריִמ ןעֶלעוֶו יֹוזַא ,ןעֶנּורְּב םעֶד ןּופ

 ,רעֶמאָפ ּרֶהֹיֵא ּוצ ןעֶרעֶהעֶג סאוָו א איד טימ ןעֶמּוקעֶג לֵחָר ןיִא ילזַא ,אייֵז טיִמ
 טאָה בקעַי ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג ּזיִא םִע דְנּוא 10 :ןיִרעֶכּוטְסאַּפ ַא ןעֶזעֶועֶג זיִא איִז לייַו
 ןּופ רעֶמְכאָמ איד ,לַחָר ןעַהעֶזעֶג
 ופ רעֶדּרִּב רעד ןֶבָל ןּוֿפ

 ז ןּופ ןייֵטְׁש םעֶד טְּרעֶגְלאַוַועֶ

 :רעֶטּומ עֶנייֵז ןופ רעֶדְורְב ,ןָבָל 2 ףאָש ג איר

 ףאָׁש איִד דְנּוא ,רעֶטּומ עֶנייֵז ןּפ רעֶרּורְּ רעד ןבל
 ּפזרַא טאָה רֶע דְנּוא ,טְנְהעֶנעֶג בקַעַי טאָה יֹוזַא ,רעֶטּומ עֶנייז ן

 ןעֶקְנּורְמעֶגְנָא טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶנּורְּב םעֶד ןּופ גְנּונעֶפֶע רע
 טְשּוקעֶב ֹּלַחָר טאָה

 ףנוא
 בֹקֲעַי דְנּוא ןו
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  יָחֲא יִּכ לֵחָרְל בֹקֲ דו ּזָךְבִיו ולק"תֶא אש לַחרְל לֹוק ןייַז ןעֶּביֹוהעֶנְפיֹוא טאָה רֶע דְנּוא
 ילד ִבְֶ רו ראיה הב יִכְ אה! ָהֹבָא בֹקֲעַי דנּוא 12 :טְנייַועֶג טאָה דְנּוא
 ותאָרְִל ץֶר ותדֲאןִּב בַלֲעַי!.שמשחֶא ןֶכָל ַעְֹשִּכ רעֶד זיִא רֶע זַא ,לֵחָר ּוצ טְנאָזעֶג טאָה
 תֶא לל רֵפִסַה יד ודאיבה עד ,רעֶמאָּפ רֶהיֵא ןּופ (עֶפעֶנ רעֶד) רעֶדּורְּב
 ויש אן לל מאה לאה םירְכדהלָק נא הָקְבִר ןּופ ןְהּו רעֶד זיִא דִנּוא

 דֵתְרְּכְשִמ-המ יִל הֶדיַה םָגה יִנחְרבת הֶתַא א עֶנְנָא םִע טאָה דְנּוא ןעֶפאָלעֶג זיִא איִז וט ייִבֲה בעיל ןֶסָל רֶמאֹ "אה שרה יט בא הָ א א 0 רא
 15 ;לֶחָר הְָּקַה םֵׁשְו אֵל הָלרַּהטׁשתּביְֵּׁש ןֵ ןְבלְלּו םִע דְנּוא 13 :רעֶטאָפ רֶהיֵא ּוצ טְגאָז
 וד :הָאְרִמ תֶפיו רַאָה-תַפְי הָתָָה לֵחְָו ֹכַ הָאֵל נה טְרעֶהעֶג טאָה ןֶבֶל ןעוֶו ןעֶזעֶועֶג זיִא
 13 לֵחְרְּב םינָש א טי אבא בֵהָאַו ןופ ןְהּוז רעֶד בֹקֲעַי ןּופ טְכיִרְכאָנ איִד
 פ יִּתַּתִמ דֶל הָתֹא יִּתִּת בוט ןֶבָל רֶמאֵו ּוהנמְּקַה ָךְתִּב םֶהיֵא רֶע ויִא יֹוזַא ,רעֶטְסעֶוְׁש עֶנייֵז
 כ עַבָׁש לַחָרִּב בֶקֲעי רק :יִרָמִע הָהְׁש רַחַא ׁשיִאְלּהָתֹא םֶהיֵא טאָה דִנּוא ,ןעֶפאָלעֶג ןעֶנעֶקטְנֶע
 גנ רֶמאַֹו :הָתֹא וָתָבֵהַאְּב םיִרָחֶא םיִמָיִכ ּוְּב יִּוהִו םִנָׁש ,טְׁשּוקעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא טוְלאַהעֶג

 הָאבּ יֵמְ אְלָמ ִּ ִּתָשִא-תֶא הָּבָה ןְבָל-לֶא בֶקֵע ןיִא טְכאַרְּבעֶגְנייַרַא םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא
 מ ;הָּתְׁשִמשַעו םִֹקָּמַה יִׁשְַא-לָּכיתֶא כָל ףסָאנ וָהְלֵא ּוצ טְלייֵצְרעֶד טאָה רֶע דִנּוא ;זיֹוה ןייֵז
 4 הָבֶל תְפׁשהמלתֶהל בל ָהלֵא א : יי = א 53 אָבַוולֵא הָחֹא אֵָו ֹוַב הָאל-תֶא הק בֶרֵַביִהֹד .ָבֶל דְנּוא 14 :ןעֶכאַז עֶזיִד עַלַא ןֵבִל
 הכ אֹזימ ןֿבלילָא ראו הַאל אוָה-הּהְו רק יי אוד ,הְהאָוְראַפ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה

 יי נתנה דרב להרבלה ק רל ׁשייֵלְפ ןייֵמ דֶנּוא ןייֵב ןייֵמ טְסיִּב
 !הָריִכּבִהיְפִל הָרעֶַה תֶתל ונמקמּב ןכ הָׂשָעיאל ןֶבָל שוה ַא טְניֹואוועֶג םֶהיֵא טיִמ טאָה רֶע
 יז רׁשֲא הֹבֲעַּב תאֹו-תֶא-ַנ ףֶל הָנְתִנְו תאָ .צְֵׁש אֵּלַמ וצ טְגאָזעֶג טאָה ןֶבָל דְנּוא 12 :געֶט ןּופ
 א ןֵכ בקֲעַי שַעיו :תֹרֵחֶא םִיִנָשיַבָׁש דו יְמִע רַכֲעַּת רעֶדּורְּב ןייֵמ טְסיִּב אּוד לייוו ,בֹקֲעַי
 2 ןתי :הָטְֵל ל  וָּתִּב לַהָר"תֶא ָלְדֶּּיַו תאו עֶבְׁש אֵלַמִַ ריִמ נאָז ?םֶנֵחְּב ןעֶניִד ריִמ אוד טְסְלאָז
 ל אבו :הָחְּפׁשְל הָל תְמִׁש הָהְלַב-תֶא וְּּב לָחְרִל ןָבָל דְנּוא 16 ?ןייַז (רֵכְׂשִנ ןיֹול ןייַד לאָז םאוו
 דו מע רַב הָאלמ לֵהָר הָריתֶאַנ בֶהָאָו לַחְרילֶא םַּנ רעֶד ,רעֶטְכעֶט אייוֵוְצ טאַהעֶג טאָה ןֶבָל
 נ הְָּמִו הֶאל הָאְשייּכ הָוהְ ארי :תורֵחֲא םִנָׁשעַבְׁש ןעֶזעוֶועֶג זיִא עֶרעֶסעֶרְג רעֶד ןּופ ןעֶמאָנ
 3 אָקַּתַו בַּת הָאל רַהַּתו :הָרְקִע לַחרְו מְחר-תִא עֶרעֶנעֶלְק רעֶד ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא ,הָאֹל
 זיִא לֵחָר דְנּוא ,ָךאוַוְׁש ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז הֶאל ןּופ ןעֶניֹוא איִד דְנּוא 17 :לַחָר ןעֶועוֶועֶג זיִא
 טאַהעֶג ּבעיַל טאָה בֹקֲעַי דְנּוא 18 :ןעֶהעֶזּוצְנֶא ןְהעֶׁש דְנּוא ,טְלאַטְׁשעֶג ןּופ ןְהעֶׁש ןעֶזעוֶועֶג
 עֶנייֵד לַחָר ןעֶנעוֶו רֶהאָי ןעֶּביִז ןעֶניִד ריִד אייֵּב לעוֶו ְךיִא ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,לֵחָר
 ןעֶּבעֶג איִז לאָז ְּךיִא זַא רעֶמעֶּב זיִא םִע ,טְגאָזעֶג טאָה ןֶבָל דְנּוא 19 :רעֶטְכאַמ עֶנייֵלְק
 דָנּוא 20 :ריִמ אייֵּב ּבייֵלְּב ,ןאַמ ןעֶרעֶדְּנַא ןייֵא ּוצ ןעֶּבעֶג איִז לאָז ְּךיִא םִלַא ,ריִד ּוצ

 עֶנייֵז ןיִא ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז רנּוא ,רֶהאָי ןעֶּביִז לֵחָר ןעֶגעוֶו טְניִדעֶג טאָה בֹקֲעַי
 טאָה בֹקֲעַי דְנּוא 21 :טאַהעֶג ּבעיל איִז טאָה רֶע לייוֵו ,געֶט עֶכיִלְטְע איוז יֹוזַא ןעֶניֹוא
 דֵנּוא ,ןעֶראועֶג טְליִּפְרעֶד ןעֶנעֶז געֶט עֶנייֵמ ןיִראָו ;ּבייוװ ןייֵמ ריִמ ּביִנ ןֶבָל ּוצ טְנאָזעֶנ
 םעֶד ןּופ טייל עֶלַא טְלעֶמאַזעֶגְנייַא טאָה ןֶּבִל דְנּוא 29 :ןעֶמּוק רֶהיֵא ּוצ לעזֶז ְָךיִא
 םעֶד ןיִא ןעֶועֶֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 23 :טייֵצְלאָמ ַא טְכאַמעֶג טאָה רֶע דִנּוא ,טְרָא
 ,םֶהיֵא ּוצ טְכאַרְּבעֶנ איִז טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶטְכאָמ עֶנייֵז הָאל ןעֶמּונעֶג רֶע טאָה ,דְנעֶבָא
 ןייַז הָּפָלִז ןעֶּבעֶגעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה ןֶבֶל דְנּוא 24 :ןעֶמּוקעֶג רֶהיֵא ּוצ זיִא רֶע דְנּוא
 םעֶד ןיֵא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 22 :טֶסְניִד ַא ראַפ רעֶטְכאַט עֶנייֵז הֶאֵל ּוצ ,טְסְניִד
 אוד םאִוָו םאָד זיִא סאו ,ןֶבָל ּוצ טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא .הָאֵל ראַוַו םִע ,העָז ,ןעְֶראָמ
 טְסאָה םאָוְוראַפ ,לֵחָר ןעֶנעוֶו טְניִדעֶג ריִד אייֵּב טיִנ ְּךיִא ּבאָה ?ןּוהְמעֶנ ריִמ טְסאָה
 ןיִא ןּוהְמעֶג יֹוזַא טיִנ טְרעוֶו םֶע טְגאָזעֶג טאָה ןֶבָל דְנּוא 26 ?טְראַנעֶג ְךיִמ אוד

 ְךאָו עֶרְהיֵא ליִפְרעֶד 27 :עֶרעֶטְלֶע איִד ראַפ עֶרעֶגְניִי איִד ןעֶּבעֶג ּוצ ;טרָא רעֶזְנּוא
 אוד סאו טְסְניִד םעֶד ןעֶנעוֶו ,ןעֶּבעֶג עֶזיִד ְּךיֹוא ריִד ּוצ ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ,(טייֵצְכאָהנ
 ןּוהְמעֶנ יֹוזַא טאָה בֹקֲעַי דְנּוא 28 :רֶהאָי ןעֶּביִז עֶרעֶדְנַא ְּךאָנ ןעֶניִד ריִמ אייֵּב טְסְלאָז
 עֶנייֵז לַחָר ןעֶּבעֶגעֶג ְּךיֹוא םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ;ְךאָו עֶרְהיִא טְליִפְרעֶד טאָה רֶע דֶנֹּוַא
 ןייַז הָהְלִּב ,רעֶטְכאָט עֶנייֵז לֵחָר ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג טאָה ןֶּבִל דְנּוא 29 :ּבייװ ַא ראַפ רעֶטְכאָט
 טאָה רֶע רעֶּבָא ,לַחָר ּוצ ןעֶמּוקעֶג ְּךיֹוא זיִא רֶע דְנּוא 30 :טְסְניִד ַא ראַפ רֶהיֵא ּוצ ;טְסְניִד

 :רֶהאָי ןעֶּביִז עֶרעֶדְנַא ְּךאָנ טניִדעֶג םֶהיֵאטאָה רֶע דְנּוא ,הָאֵל איז טאַהעֶג ּבעיַל רֶהעֶמ לַחְר
 טְנעֶפֶעעֶב רֶע טאָה יֹוזַא ,טְסאַהעֶג ןעֶועוֶועֶג זיִא הָאֵל זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה טאָג ןעוֶו דְנּוא 1
 הָאל דֵנּוא 22 :(הָרָקַע עֶנייַאנ ראַּבְטְכּורְפנּוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא לֵחָר רעֶּבָא ּבויל- רעֶטּומ רֶהיֵא

 ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶפּורעֶנ טאָה איִז דְנּוא ,ןְחּוז ַא ןעֶניוועֶג טאָה איִז דְנּוא ןעֶראוָועֶג גיִדְנעֶגאָרְט זיִא
 ןבואר 4
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 לייװ טְנאָזעֶג טאָה איז ןיִראָו ,ןְבאָר ּהרחַ ּ יְעַכ הנז האפ הלא 'כ ןכואד ְׁש

 ןיראָו .ןייּפ עֶנייֵמ ןעֶהעֶזעֶג טאָה טאָב .טֵמְייֵפ מאן רֶלַָו רוט יַהפִנ +יִׁשיִא יְִכְהמ 6
 :ןעֶּבאָה ּבעיִל ןאַמ ןייֵמ ְּךיִמ טעוֶו טְציִא מְׁש יָקַחַו ה/-תֶאֹ"םַג יֵלִַו כא האונְשייֵּפ וי

 יִדְנעֶנאָרְמ לאָמַאְכאָנ זיִא איִז דְנּוא 3 ְִָי סעּפִה הָתַצ רֶמאַֹו בַּת דע ר עמ יא
 טאָה טאָג לייוו ,טְנאָזעֶג טאָה איִז דְנּוא לי עג יש האר א : -תֶא הָדֹוא םעַּפַה רֶמאֹּתַו ןֵּב רֶלתַו דופ רַהַּתַו :יָדֵל הל ןְהּז ַא ןעֶניוִועֶג טאָה איִז דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג שא רק לע שנה ליִּתְלזיִּ ילַאייִא
 טאָה יֹוזַא ,טסאַהעֶג ןיִֵּב ְּךיִא זַא טְרעֶהעֶג 2 יי א א יי שי 1

 איִז דָנּוא ,ןעֶּבעֶגעֶג ןעֶזיִ ָךיֹוא ריִמ רֵע התהַאַּב לֶחיִו אנְּתַ בקֲעַל טא  יכ לי מא
 או

 =? !וש) 8 :ןֹעְמִׁש ןעֶמאָּנ ןייז ןעֶפּורעֶנ טאָה :יָכָנָא הָתַמ ןַא"טַאו שב יִליהְבֶה םבֹקִע י-לֶא -ַמאּפַ

 ביִדְנֶגאָרְמ לאַמַאְכאָנ זיִא איִז דְנּוא 24  -רָׁשֲא יִכָֹא לא רָמאֹיַנלֶהְרְּכ בֶקעי ףא-רחמ 2
 ֶהּוז ַא ןעֶניוִועֶג טאָה איִז דְנּוא ,ןעֶראוָועֶב  ָהיֶלֵא אָּב הָהלֿב יִתָמַא הֶנ רעה מא ןָכ-ירְפ ךעמ עמ 3
 םעֶדיִד ,טְציִא ,טְגאָועֶב טאָה איִז רֶנּוא -תֶא וָלְּתִתַו :הֶנמִמ כא הָנָּבִאְו יּכְרַּב-לע לוי

 -םעֶהעֶּב ריִמ ּוצ ןאַמ ןייֵמ ְּךיִז טעוֶו לאָמ הֶהְלְּב רֵהָּתַו :בֶקֲעַי ה ָהיֶלֵא אב חשאל ּהָתָחַּפִׁש הָהְלַּב

 ןעֶניוועֶג םֶהיֵא ּוצ ּבאָה ְךיִא ןיִראָו ,ןעֶט םמָׁש נו םִלַא יד לחָר רֶמאֵַּנ :ןּב בעל לו 5
 ןייַז ןעֶפּורעֶג איִז טאָה םּורְד ,ןְהיִז אייֵרְד דו יֵהָּתַו :ןד מׁש הָארק ןֵּכ --לַפ ןֵּב יי יִלֹקְּב 7

 לאָמַאְכאָנ זיִא איִז דְנּוא 35 :יול ןעֶמאָנ הר מא :בֵקיל : לֶחְר הִָׁש הלב הל 8
 טאָה איִז דְנּוא ןעֶראועֶג גיִדְנעֶגאַרְש א 55 ת טי | = עי זיס

 ןעֶמאָנ ןייז ןעֶפּורעֶג איז טאָה םּורְד ;בקעל יש ןֵכ ָאל הְפִׁ ֶָו דֶנ:ר ׁשמ טאָנ ןעֶּביֹול ְּךיִא לעֶװ לאָמ םעֶזיִד -תֶא אָרְקִַּ רָב א "כא יא = = הָ 11
 ּוצ טְרעֶהעֶנְפיֹוא טאָה איִז דְנּוא ,הָדּוהְי  .ַמֶׁש-תֶא אָהָקִּתַו תַנְב א ִכ ירְשֶאַּב האל רָמאֵתַ 2

 :ןעֶניוזעֶג טיִאְדוד אָצְמיַו םיִמח-ריִצק יֵמיִּב ןְבּאָר ְּךֶלי : דֶׁשֶא 4
 ל לעטיפאק הָאַלילֶא לֵחָר רֶמאֵּתַ מא א האלילַא ם םֶתֹא אב ײ הָרָשַּב -
 -תֶא ֵתְחַק טַעְמִה הֶל רֶמאֵּתַו :נב יאְדִמ יל אָנינְּת

 בֵּבְׂשִי ןֵכִל לאָר רֶמאֵּתַו ינְּב ןאדוהלתא תַחַכָלְו יִׁשיִא

 "ײ-

 טאָה איִז זַא ןעֶהעֶועֶג טאָה לַחָר ןעוֶו 1
 לַחָר טאָה יֹוזַא ,בֹקַעַי ּוצ ןעֶניוִועֶג טיִנ

 ,רעֶדְניִק ריִמ ּביִנ ,בקֲעַי ּוצ טְנאָזעֶג טאָה איִז דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג אֵנֵקְמ רעֶטְסעוֶוְׁש עֶרְהיֵא
 ָךיִז טאָה בֹקֵעַי ןּופ ןְראָצ רעֶד דִנּוא 2 :ןעֶּבְראַטְׁש ָּךיִא לעֶדו יֹוזַא טיִנ ןעוֶו דְנּוא

 טאָב ןּופ לעֶטׁש רעֶד ןיִא ְּךיִא ןיִּב ,טְגאָזעֶב טאָה רֶע דֵנּוא ,לַחָר רעֶּביִא טְמיִרְנרעֶד
 םְגאָזעֶב טאָה איז דְנּוא 8 :ְךיֹוּב םעֶד ןּופ טְכּורְפ איִד ריִד ןּופ ןעֶטיִמְרעֶפ טאָה סאוָו
 דְנּוא ,איֵנְק עֶנייַמ ףיֹוא ןעֶניִדעֶג לאָז איִז דְנּוא ,רֶהיֵא ּוצ םּוק .הָהְלִּב טְסְניִד ןייֵמ ,העָד
 ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה איִז דְנּוא 4 :ןעֶרעוֶו טעיֹוּבעֶגְפיֹוא רֶהיֵא ןּופ ְּךיֹוא לעד ָּךיִא
 זיִא הָהְלַּב דְנּוא 5 :ןעֶמּוקעֶג רֶהיֵא ּוצ זיִא בֹקֲעַי דְנּוא ,ּבייוו ַא ראַפ טְסְניִד רֶהיֵא הָהָלִּב
 טאָה לַחָר דְנּוא 6 :בֹקֲעַי ּוצ ןְהּוז ַא ןעֶניִועֶג טאָה איז דְנּוא ןעֶראָועֶג גיִדְנעֶגאָרְּט
 טאָה רֶע רְנּוא ,לֹוק ןייֵמ טְרעֶהעֶנ ָּךיֹוא טאָה דְנּוא טעֶטְכיִרעֶנ ָּךיִמ טאָה טאָנ ,טְגאָזעֶב
 -ְכאָנ זיִא איִז רֶנּוא 7 :ןָד ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶפּורעֶג איִז טאָה םֹּורְד ,ןְרּוז ַא ןעֶּבעֶנעֶג ריִמ
 ןְהּוז ןעֶטייוֵוְצ ַא טאָה לַחָר ןּופ טְסְניִד איִד הָהָלְּב דְנּוא ,ןעֶראַועֶג גיִדְנעֶגאָרְט לאָמַא
 ְךיִא ּבאָה טאָנ ןּופ ףֶּפְמאַק םעֶד טְנאָזעֶג טאָה לֵחָר דְנּוא 8 :בֹקֲעַי ּוצ ןעֶניוועֶג
 ןעֶפּורעֶג טאָה איִז דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶגייִּב ְךיֹוא ןיִּב ְךיִא ,רעֶטְסעוֶוְׁש עֶנייֵמ טיִמ טְפּפְמעֶקעֶג
 ּוצ ןּופ טְרעֶהעֶגְפיֹוא טאָה איִז זַא ןעֶהעֶזעֶנ טאָה הָאֵל ןעוֶו דְנּוא 9 :יֵלֵּתַּפַנ ןעֶמאָנ ןייַז
 ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג איִז טאָה איִז דָנּוא טְסְניִד רֶהיֵא .הּפְלִז ןעֶמּונעֶג איֵז טאָה יֹוזַא =
 ּוצ ןְהּוז ַא ןעֶניִועֶג טאָה האל ןּופ טְסְניִד איִד הָּפָלִז דְנּוא 10 :ּבייװ ַא ראַפ בֹקֲעַי
 ןייז ןעֶפּורעֶג טאַה איֵז דָנּוא ,קיִלָנ טְמּוק םִע ,טְגאָזעֶב טאָה הָאֵל דְנּוא 11 :בקעַי
 ּוצ ןעֶניִועֶג ןֶהּד ןעֶטייַוְצ ַא טאָה ,הָאל ןּופ טְסְניִד איֵד ,הֵּפִלַז דָנּוא 12 :דָנ ןעֶמאַּנ
 איד ןעֶלעוֶו ָךיִמ ןיראָז !טייקְביִלְקיִלְג עֶנייֵמ ןיִא ,טְנאָזעֶג טאָה הָאל דָנּוא 18 :בֹקֵעַי
 דָנּוא 14 :רֶׁשָא ןעֶמאַנ ןייַז ןעֶפּורעֶג טאָה איִז דְנּוא ןעֶּביול ָךיִלָקיִלְג רעֶטְכעֶט
 טאָה רֶע דָנּוא ןקיידו םעֶד ּטעֶדייֵנְׁש ןעֶמ סאָו נעֶט איֵד = ןעֶבְנאַבעֶג זיִא ןֵבּואָר
 עֶנייַז הֶאֵל ּוצ טְכאַרְּבעֶו אייֵז טאָה רֶע דַנּוא ,דְלעַּפ םעֶד ףיֹוא םיִאָדּוד ןעֶנּופעֶנ
 םיִאָדּוד איר ןּופ ;ְךיִר טעֶּב ְּךיִא ,ריִמ ּביִנ ,הָאֵל ּוצ טְנאָזעֶב טאָה לַחָר דָנּוא ,רעֶטּומ
 ניִנייִװ ןעֶד םִע זיִא .טְנאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה איִז דָנּוא 18 :ןָהװ ןייַד ןּוּפ
 ,םיִאָדּוד איִד ןעֶמעֶנ ְךיֹוא טְֶסָליִו אּוד דְנּוא ,ןאַמ ןיימ ןעֶמּונעֶג טְסאָה אּוד זַא
 ןעֶניִל ריִד טיִמ רֶע לאָז ראַפְרעֶד ,טְנאָועֶג טאָה לַחָר דְנּוא ?ןְהּוז ןייַמ ןּופ

 עזיד
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 ןייד ןּופ םיִאָדּוד איִד ןעֶנעוֶו ,טְכאַנ עֶזיִד
 ןּופ ןעֶמּוקעֶג זיִא בֹקֲעַי דְנּוא 16 :ןְהּוז
 הָאֵל דְנּוא ,דְנעֶבָא םעֶד ןיִא רֶלעֶפ םעֶד

 דְנּוא ,ןעֶנעֶקְטְנֶע םֶהיֵא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא
 ריִמ ּוצ טְסְלאָז אּוד ,טְנאָזעֶג טאָה איִז

 ןעֶגְנּודעֶג ְָּךיִר ּבאָה ְָּךיִא ןיִראָו ,ןעֶמּוק
 דְנּוא ,ןְהּוז ןייֵמ ןּופ םיִאָדּוד איִד ןעֶנעוֶו
 :טְכאַנ עֶזיִד רֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶלעֶג זיִא רֶע
 והָאֵל ּוצ טְרעֶהעֶג טאָה טאָג דְנּוא 7
 דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג גיִדְנעֶגאָרְט זיִא איִז דְנּוא
 ןעֶטְפְניִפ ַא בֹקֲעַי ּוצ ןעֶניוִועֶג טאָה איז
 טאָג .טְגאָזעֶג טאָה הֶאֵל דְנּוא 18 :ןְהּוז
 ָךיִא לייוו ,רֵכְׂש ןיימ ןעֶּבעֶנעֶג ריִמ טאָה

 ןאַמ ןייֵמ ּוצ םֶסֶניִד ןייֵמ ןעֶּבעֶגעֶג ּבאָה
 ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶפּורעֶג טאָה איִז דִנּוא
 לאָמַאְכאָנ זיִא איִז דְנּוא 19 :רָּכְשִׂשִי
 -עֶג טאָה איִז דְנּוא ןעֶראוָועֶג גיִדְנעֶגאָרְט
 דְנּוא 20 :בֹקֲעַי ּוצ ןְהּוו ןעֶמְסְקעֶז ַא ןעֶניוִו
 ריִמ טאָה טאָנ טְנאָזעֶג טאָה הֶאֵל
 םעֶזיִד ןיִראָו ,לייט ןעֶטּוג ַא טְלייֵטעֶגּוצ
 -ַפעֶהעֶּב ריִמ ּוצ ןאַמ ןייֵמ ְּךיִז טעוֶו לאָמ

 ןעֶניוִועֶג םֶהיֵא ּוצ ּבאָה ּךיִא ןיִראָָו ,ןעֶט
 ןייַז ןעֶפּורעֶג טאָה איִז דְנּוא ,ןְהיֵז םִקעֶז
 טאָה ְּךאָנרעֶד דְנּוא 21 :ןּולְבִז ןעֶמאָנ
 טאָה איִז דְנּוא ,רעֶטְכאָט ַא ןעֶניוִועֶג איִז

8 

 שה וִט ! בֶקִעָי אָ גבי תַחְּ הָליֵלַה מע
 יי יִכ אֹובָּת יֵלֵא רֶמאֹוַו ּותאָרְקִל האל אֵצַּתְו בדֶּב
 גד עַמְשּיַו אור ר ּהָמִע בּכְִׁיַויִנְּב ִאָרּרְּב ְךיִּתְרַכְש
 וו רֶמֹּתַּויָשיִמֲח ןּכ בל לע רֵהַּנ הָאל-לָא םיִהלא
 אֵרקּתניִׁשיאל יִתָחְפִׁש ִתתָל-רֶׁשֲאירְכֶׂש םיִהלֵאְְַנ אל
 5 :בֶקֲעל יְִׁשְדֹב דֶלּתַו הָאל דש רהָּתַו !רָּכשׂשִוֹמְׁש
 כ ינֵלְּבח טַעַה ֿבוט דֶבָ יִתאוםיָקלֶא ינְרְבִ האל רֶמאֵּתַ
 !ןולְְ ָמׁשתָא אָרקַַו םָנָכ העשל יִּתרלְרָּכ יׁשיא
 24 םיקלַא רּכנ היד הש"תֶא אָרְקַַו חּכ הָדי רַחַָ

 הָמְחַר--תֶא חַּתְּפִיַו םילָא ָהיֶלֵא .עַמְׁשִ
 ;{ אָרָקִּתנ תפרִָתֶאםהלֲא ףסָא מאַן רלתנ ר
 הכ רֲֶׁאַּכ יו :רֶחַאןֵּכ יִל הָוהְי ףסי רֶמאֵל ףסוי מְׁשרחַא
 הְָלֲאְו יִגלִׁ ןבללָא ֿבקַע מא ויתֶאלָחְ הָל
 8 יִּתְרַבָע רֶׂשֲא ַדְליתֶאְ יִשְנ-תֶא הָנְת :יצרַאלו ימּקְמלא
 זדיִתרכֲע רֶׁשֲאקְרִבְע-תֶאָתְַדְהַָּאיִּכ ְֵאוְִַּדִתִא
 זית עב ןַח יִתאֵצָמ איס ןֶּבל לָלַא רֶמאֹנ
 38 :הָנּתֶאְו יֵלָע יִדְרַכְׂש כו רֵמאַֹו :ְּךֶלֶלְנִּב הָודְ יִנְכְרִבָיַ

 פיׁשֲא תֶאו ִּתְרבע רׁשֲא תא עו הַא זלַא דֶמאֹנ
 ט ץלפה ִָל ל ּףִק הָלהירׁשֶא םַעְמ יפ :יִתא ּךנקִמ הָיָה
 הֲָׂא יתְמ המת ילנל ֵֶא הזה ר בל
 : א בֹקֲעַי רֶמאֵּודְִַּתֶא הָמ רֶּמאֹּי :יִהיִבְל יִכֹנָא
 ?דָעְרָא הָבּוִשָא הוה ר יִלָׂשַעַבִא הָמּואְמ יִל
 סג ילָּכ טֶׁשִמ ַסָה םֹיַה ךְנאַצילָכְּב רֹבֲעֲא :רֶמְׁשֶא ךנאַצ
 ףֹקָנְ  אולָמְ םיִכָׁשְּבַּ םּוהדָש-לְכְו או רֵקָנ ו הָׂש
 63 יייַּכ רֶחֶמ םֹויְּב יִתְקדצ יִּביהְתִנָעְו :יִרָנְׂש היה םִזִָּב

 אז

 5 אּולְְ רקְנ ּננאידׁשַא לָּכ ינִַל יִרְכְׂשלַע אוָבָת
 גאז: שיד

 יִהְי ןִה ןֵבָל רָמאּו :יִּתִא אוח בֹוָנ םיִבָשְּכַּכ םּוחָו

 יי טאָג דֵנּוא לֵחָר ןָא טְכאַדעֶג טאָה טאָג דְנּוא 22 :הָניֵד ןעֶמאָנ רֶהיֵא ןעֶפּורעֶג
 זיִא איִז דְנּוא 23 :ּבייַלְרעֶטּומ רֶהיֵא טְנעֶפֶעעֶג טאָה רֶע דִנּוא ,רֶהיֵא ּוצ טְרעֶהעֶנ
 טאָג ,טְבאָזעֶב טאָה איִז דְנּוא ,ןְהוז ַא ןעֶניוועֶג טאָה איִז דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג גיִדְנעֶנאָרְט
 ּוצ יֹוזַא ,םֵסֹוי ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶפּורעֶנג טאָה איִז דְנּוא 24 :דְנאַׁש עֶנייֵמ ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא טאָה
 ןעֶזעוֶועֶג ֹויִא םִע דְנּוא 25 :ןְהוז ןעֶרעֶדְנַא ןייֵא ריִמ ּוצ ןעֶרְהעֶמ םעוֶו טאָג ןעֶנאַז
 קעֶוַא ָּךיִמ קיִׁש ,ןֶבָל ּוצ טְגאָזעֶג בֹקֵעַי טאָה יֹוזַא ,ףֵסֹוי םעֶד ןעֶניוִועֶג טאָה לַחָר ןעוֶו
 רעֶּבייוַו עֶנייֵמ ריִמ ּביִנ 26 :דְנאַל ןייֵמ ּוצ דְנּוא טְרָא ןייֵמ ּוצ ןייֵג לעוֶו ָּךיִא דְנּוא
 ייֵג לעֶו ְּךיִא דְנּוא ,טְניִעֶג אייֵז ראַפ ריִד אייֵּב ּבאָה ְּךיִא םאִז ,רעֶדְניִק עֶנייֵמ דְנּוא
 ןָּבִל דְנּוא 27 :טְניִדעֶג ריִד אייֵּב ּבאָה ְּךיִא םאו טְסְניִד ןייֵמ ְּךאָד טְסייוֵו אּוד ןיִראָו
 ּבאָה ָךיִא--ןעֶגיֹוא עֶנייֵד ןיִא ןִח ןעֶנּופעֶג ןּונ ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה
 טאָה רֶע דְנּוא 28 :ןעֶנעֶוטעֶנייֵד ןּופ טְשְנעֶּבעֶג ְּךיִמ טאָה טאָג םאָד ןעֶרְהאַפְרֶע
 :ןעֶּבעֶג םִע לעוֶו ְךיִא דְנּוא ,ריִמ ףיֹוא (רֵכְׂש) ןיֹול ןייד (אּוד) םיִטְׁשעֶּב ,טְגאָזעֶב

 דְנּוא ,טְניִדעֶג ריִד ּבאָה ְָּךיִא איז ָּךאָד טְסייוֵו אּוד ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 9
 טְסאָה אּוד םאָח עֶגיִנייוִו םאָד ןיִראָו 20 :ריִמ טיִמ ןעֶראוָועֶג זיִא ְּךיִפ ןייד סאָו
 טְׁשְנעֶּבעֶג ְּךיִר טאָה טאָנ דְנּוא ,ליִפ ּוצ טעֶמייֵרְּבעֶגְסיֹוא ְּךיִז טאָה ;ריִמ ראַפ טאַהעֶג
 ?דְניִזעֶגזיֹוה ןייֵמ ראַפ ןּוהְט ְּךיֹוא םִע ְּךיִא לאָז ןעוֶו טְציִא דְנּוא ,ןעֶנעוֶוטעֶנייֵמ ןּופ
 אּוד ,טְגאָזעֶג טאָה בֹקֲעַי דְנּוא ?ןעֶּבעֶג ריִד ְּךיִא לאָז סאוָו ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 1
 ָךיִא לעוֶו ;ְךאַז עֶזיִד ןּוהְט ריִמ ּוצ רעֶּבָא טְסְליוו אּוד ןעוֶו ,ןעֶּבעֶג טיִנראָג ריִמ טְסְלאָז
 ןיֵגכרּוד לעֶו ְּךיִא 82 :ןעֶטיִה אייֵז לעֶו דְנּוא ,ףאָׁש עֶנייֵד ןעֶׁשאַּפ ןעֶרעֶק קירּוצ

 עֶטְלעֶקְנעֶרְּפְׁשעֶג ,רעֶמעֶל עֶלַא ןעֶטְראָד ןּופ ּפָא ּוהְט ;ףאָׁש עֶנייֵד עֶלַא אייֵּב טְנייַה
 דְנּוא ,ָףאָׁש איִד רעֶטְנּוא טיֹור זיִא סאָו םאֵל םעֶכיִלְטיִא דְנּוא ,עֶטְקעֶלְפעֶג דְנּוא
 :(רֵכְׂשֹנ ןיֹול ןייֵמ ןייַז לאָז םֶע דְנּוא ,ןעֶגיִצ איִד רעֶטְנּוא טְלעֶקְנעֶרְּפְׁשעֶג דְנּוא טְקעֶלְפעֶג
 ןעוֶו ,גאָט ןעֶניִרעֶגְראָמ םעֶד ןיִא ןעֶגייֵצ ריִמ ראַפ לאָז טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג עֶנייֵמ דְנּוַא 8
 דְנּוא טְלעֶקְנעֶרְּפְׁשעֶג טיִנ זיִא סאוָו םעֶלַא ,ריִד ראַפ ןיֹול ןייֵמ ףיֹוא ןעֶמּוק טְסעוֶו אּוד
 טעֶבְנִגעֶג איִװ וזיִא ,ףאָׁש איִד ןיִא טיֹור דְנּוא עֶניִצ איִד ןיִא טְקעֶלְפעֶג
 איִד יֹוַא ןייַז לאָז םִע יאְוְלַה ,טְגאָועֶג טאָה ןֶבָל דְנּוא 24 :ריִמ אייֵּב

 ענייד



 אצו אל ל תישארב 54
 םיִאְַָּהְְִַקַעָהטיׁשיּתַה-תֶא אּודַהֹטויַכ רֵיַו:ךרְכדכ הל

 -לָכְו וּב בלא לַּכ אלט תֹוּדְּנַה טזעֶה-לְּכ תַאו
 םיִמָי תֶׁשְלְׁש ךֶרֶד םָׁשָו :יִנְּבידיּב ןֵתיַו םיִבְׂשְּכַּב םּוח

 :תֹרֶחְַּה כָל ןאצהתֶא הָעֹר = בת ביג זז
 א הב לפי ןיִמְרעַו זיִלְו חַל הָנְבִל לקמ בעי ל
 -תֶא נַצַו :תֹלְקַּמַה-לַפ רֶׁשֲא כָל שחַמ הל

 רָׁשֲא םִָּמַה תתׁשִּב םיִמָהְרִּב לָצְּפ רַׁשֲא תֹולָקמ
 ;תְֹּתְׁשִל ןָאבְּב הָנְמֲחַַ ןאֹצַה זחֵכְנְל תֹוּתׁשִל ןאּצַה ן אֹבָת
 םיִּדְקִנ םיִּדְקִע ןאֹּצַה ןדלו תֹולָקּמַהלֲא ןאצַה ומָחָיַו
 ר א ןאֶּצַה נפ יו בקי דת םיִבְְַָּׂו :םִאְלָטּו מ

 םבֶתֶׁש אָלו וּובְל םיִרְדִע ול תֶׁשֹל ֶבָל ןאַצְ םיה-לָכְו
 םבֶׂש הוָׁשְקִמָה ןאָּצַה  םַחַילֶמְּב הָָהְו ;ןבל ןאָצ-לַמ 4

 םיִטָהְרִּב ןאַּצַה יניעל תֹלְִמַה-תֶא בֶקֵעי
 טיִפְמעה ָיָהְו טיִשָי אֵל ןאָּצַה עה ;תִֹלָקַּמַּב
 -יִהָיְו רָאמ דָאְמ שיאְה ץֶרִֵו :בֶקִעיל םיִרָׁשִקַהְו ןְבֶלְל
 ;םיִרֹמֲחו םיִִּמנּו םיִרָבַו תֹוחְפׁשּ בר ןאַצ ל :

 א
 -לָּכ תֶא בלֲי חַקֶל רמאל ןְבֶלייִגְב יֵרְבִד-תֶא עַמְׁשִּיַו א

 :הוד דֶבְּכַה-לּכ זָא הָׂשָע וניִבָאל רֶׁשֲאַמּו ּוניִבָאְל רֶׁשֲא
 ;םָשְלַׁש לוִמְַּכ וָמִ נניֵא הנה ןֵבָלְינּפ-תֶא בֵקִעַי אר 5
 ֶתְדליִמלּו תובֲא ץרָאלֶא בוש בלא הָוהי מא

 הֶדָּׂשַה הֶאְלְלּו לָחְרֶל אָרְקִו בעי חַלְׁשִיו :ְךֶמִע הָיְֶאְו
 יִּכ ןֶכיִבֲא יָנְּפ-תֶא כא הָאֹר ןֶהָל רֶמאְּיַ 'לנאשלָא ה
 הָנּתַאְו :יִדָּמִע הָיָה יִבָא יהלאו םֶׂשְלִׁש לֶמְתִּכ יא ּניֵא 8

 יב לָתָה ןכיֲִאַו :ןכיבַאהחָא יִּתְרִבָעיֹכלְֶּב יּב ןּתַָי
 עַרֶהְל םיהלַא ינְְנראָלְו םִיֹמ תֶרָׂשֲעיִּתרִכְׂשִמ-תֶא ףֶלַחֲהְ
 ןאַצַה-לְכ וִרָליוְֶרָכְׂש הְָהִי םיִדְקְנ רמאי הָּכִסַא :יִדָּמִע

 ןעֶּבאָה ףאָש איִד דְנּוא .םִנעֶקעֶטְׁש איִד אייֵּב

 ןּוהְטעֶנְּפָא טאָה רֶע דְנּוא 35 :רייֵר עֶנייד
 איד קעֶּב איִד גאָט ןעֶּבְלעֶז םעֶד ןיִא
 דנֹוא ,עֶטְקעֶלְפעֶג איִד דְנּוא עֶטְפייִרְטְׁשעֶג
 איִד דְנּוא עֶטְפייֵרטשעֶג איִד ןעֶגיִצ עֶלַא
 ןיִא םייַז זיִא סאָו סעֶלַא ,עֶטְקעֶלְפעֶב
 איִד ןיִא עֶטיֹור םעֶכיִלְטיִא דְנּוא ,םֶהיֵא
 ןיִא ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,ףאָׁש
 רֶע דְנּוא 86 :ןְהיֵז עֶנייֵז ןּופ דְנעֶה איִד
 געֶט אייֵרְד ןופ געוֶו ַא ןּוהְטעֶנ טאָה

 דנּוא ,בֹקֲעַי ןעֶׁשיוְצ דִנּוא ְךיִז ןעֶׁשיוִוְצ
 ףאָׁש עֶגיִרְּביִא איִד טעֶׁשאַפעֶג טאָה בֹקֲעַי
 ןעֶמּונעֶג ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא 27 :ןֶבָל ןּופ
 דָנּוא רעֶמייֵּב יִמּוג ןּופ ןעֶקעֶטְׁש עֶׁשיִרְפ
 ןְעיִנאַטְסאַק דְנּוא רעֶמייֵּב לעֶדְנאַמ
 עֶסייֵו טְלייֵׁשעֶג טאָה דְנּוא ,רעֶמייֵּב
 םאו עֶמייוֵו סאָד טְקעֶדעֶגְפיֹוא ,ןעֶפייֵרְטְׁש
 :ןעֶקעֶטְׁש איִד ףיֹוא ןעֶועוֶועֶג זיִא

 -עֶטְׁש איִד טְלעֶטְׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא 8
 איִד ןיִא ,טְלייֵׁשעֶג טאָה רֶע סאו ןעֶק
 רעֶסאוַו ןּופ סעֶטעֶראָק איִד ,םעֶמעֶראָק
 ּוצ ןעֶמּוק ןעֶנעֶלְפ ףאָׁש איִד ּואוְוַא
 אייֵז דְנּוא ,ףאָש איִד ןעֶנעֶקְטְנֶע ,ןעֶקְניִרְט
 ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו ,טְציִהְרעֶד ְּךיִז ןעֶּבאָה
 ףאָׁש איִד דְנּוא 39 :ןעֶקְניִרְמ ּוצ ןעֶמּוקעֶג

 (ןעֶגְנאַפְּפמֶע רעֶדָא) טְציִהְרעֶד ְּךיִז ןעֶּבאָה
 -לעֶקְנעֶרְּפׁשעֶג ,עֶטְפיירְטְׁשעֶג ןעֶריֹוּבעֶג

 טאָה רֶע דְנּוא ,דייֵשעֶנְּפָא רעֶמעֶל עֶזיִד טאָה בֹקִעַי דְנּוא 40 :עֶטְקעֶלְפעֶג דְנּוא ,עֶט
 רעֶטְנּוא עֶטיֹור עֶלַא דְנּוא ,עֶטְלעֶקְנעֶרְּפְׁשעֶג איִד ּוצ ףאָׁש איִד ןּופ םיִנָּפ סאָד ןּוהְטעֶג
 רֶע דְנּוא ,רעֶדְנּוזעֶּב םעֶדאַטְס ְּךיִז ראַפ טְלעֶטְׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא ךֶבֶל ןּופ ףאָׁש איד

 אייֵּב ןעֶזעוֶועֶג ֹויִא םִע דְנּוא 41 :ןֶבֶל ןּופ ףאָׁש איִד טיִמ ןּוהְמעֶנ טיִנ אייֵז טאָה
 םֶנעֶקעֶטְׁש איִד ןּוהְמעֶב בֹקֲעַי טאָה יֹוזַא ,ףאָׁש עֶקְראַטְׁש איִד ןּופ ןעֶציִהרעֶד ןעֶכיִלְטיִא
 אייֵּב ןעֶציִהְרעֶד ְּךיִז ןעֶלאָז אייֵז ,םעֶטעֶראָק איִד ןיִא ףאָׁש איִד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ראַפ
 טינ אייֵז רֶע טאָה ןעֶזעוֶועֶנ ְּךאַַוְׁש ןעֶנעֶז ףאָש איִד ןעוֶו רעֶּבָא 12 :םֶנעֶקעֶטְׁש איִד
 :בֹקעַי ראַפ עֶקְראַטְׁש איִד דְנּוא ןֶבָל ראַפ ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶבאַַוְׁש איִד דְנּוא ,ןּוהְמעֶב
 ליִפ טאַהעֶג טאָה רֶע דְנּוא ;טייֵרְּבעֶנְסיֹוא רֶהעָז ץְנאַנ ְּךיִז טאָה ןאַמ רעֶד דְנּוא 8
 :לעֶוייַא דְנּוא לעֶמעֶק דְנּוא טְכעֶנְק דְנּוא ןעֶטְסְניִד דְנּוא ףאָש

 אל לעטיפאק
 בקעַי ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןֶבֶל ןּופ ןְהיִז איִד ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד טְרעֶהעֶג טאָה רֶע דְנּוא 1
 סאוָו םעֶד ןּופ דְנּוא ,רעֶטאָפ רעֶזְנּוא ּוצ ןעֶועוֶועֶג זיִא סאוָו םעֶלַא ןעֶמּונעֶג קעוֶוַא טאָה
 טאָה בֹקֲעַי דְנּוא 2 :טְכאַמעֶנ ְּךייַר יֹוזַא ָּךיִז רֶע טאָה רעֶטאַפ רעֶזְנּוא ּוצ ןעֶזעוֶועֶנ זיִא
 איוו יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ טיִנ זיִא רֶע ,העָז דְנּוא ,ןֶבֶל ןּופ םיִנָּפ םאֶד ןעֶהעֶזעֶג
 וַצ קיִרּוצ רעֶק ,בקעַי ּוצ טְנאָזעֶנ טאָה טאָנ דְנּוא 3 :ןעֶטְכעֶג-רֶעייֵא דָנּא ןעֶטְכעֶג
 :ןייַז ריִד טיִמ לעוֶז ְּךיִא דְנּוא ,טְרּוּבעֶג עֶנייַד ּוצ דְנּוא ןעֶרעֶטְלִע עֶנייֵד ןּופ דְנאַל םעֶד
 םעֶד ףיֹוא הָאל דְנּוא לַחָר ןעֶפּור טְזאַלעֶג טאָה רֶע דְנּוא טְקיִׁשעֶג טאָה בֹקֲעַי דנּוא 4
 ןּופ םיִנָּפ םאֶד העְז ְּךיִא ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 2 :ףאָׁש עֶנייֵז אייַּב דָלעֶּפ
 דְנּוא ,ןעֶמְכעֶנ-רֶעייֵא דְנּוא ןעֶטְכעֶג אידז יֹוזַא ריִמ וצ טיִנ ֹויַא רֶע סאָד ,רעֶמאָפ רֵעייֵַא
 טיִמ םאָד ְּךאָד טְסייוֵו רֶהיֵא דְנּוא 6 :ןעֶזעוֶועֶג ריִמ טיִמ זיִא רעֶטאָפ ןייֵמ ןּופ טאָנ רעֶד
 ָךיִמ טאָה רעֶטאָפ רֶעייַא דְנּוא 7 :טְניִדעֶנ רעֶטאָפ רֶעייֵא ְּךיִא ּבאָה טְפאַרְק עַצְנאַג עֶנייַמ
 םֶהיֵא טאָה טאָג רעֶּבָא ,לאָמ ןְהעֶצ ןיֹול ןיימ ןעֶמיִּבְראַפ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶניֹורְטעֶּב
 םאָד .טְנאַזעֶג טאָה רֶע ןעֶװ 8 :ןּוהְט ּוצ םעֶטְכעֶלְׁש ּריִמ טְזאָלעֶגּוצ טיִנ

 עֶיֹוּבעֶג ףאָׁש עֶלֹא ןעֶּבאָה יֹהא יֹול ןײד ןייז לאָז עֶטְקעְֶפעֶג איד
 עטקעלפענ



 תישארב
 ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא ,עֶטְקעֶלְפעֶג
 ֹוזַא ,ןיֹול ןייד ןייַז לאָז עֶטְפייֵרְטְׁשעֶג םאָד
 -ְייֵרְטְׁשעֶג ןעֶריֹוּבעֶג ּףאָׁש עֶלַא ןעֶּבאָה
 איִד טְלעֶטְׁשעֶגְּפָא טאָה טאָג דְנּוא 9 :עֶט
 טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶטאָפ רֶעייֵא ןּופ ףאָש

 זיִא םִע דְנּוא 10 :ןעֶּבעֶנעֶג ריִמ ּוצ אייֵז
 ףאָׁש איִד סאו טייֵצ רעֶד ןיִא ןעֶועוֶועֶ

 -ָםיֹוא ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו דְנּוא ;ְךיִז ןעֶציִהְרעֶד
 ךיִא ּבאָה יֹוזַא ,ןעֶגיֹוא עֶנייֵמ ןעֶּביֹוהעֶג
 איִד ,העֶז דְנּוא םֹולָח סעֶד ןיִא ןעֶהעֶזעֶב

 איד ףיֹוא ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז םאוָו קעֶּב
 עֶטְפייֵרְטְׁשעֶנ ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז ,ףאָׁש

 :עֶטְלעֶקְנעֶרְּפְׁשעֶג דְנּוא עֶטְקעֶלְפעֶנ
 ּוצ םאָה םאָנ ןּופ ְּךַאְלַמ רעֶד דְנּוא 1
 ְךיִא דְנּוא ,בקֲעַי ,םֹולָח ןיִא טְנאָזעֶג ריִמ
 רֶע דְנּוא 12 :ָךיִא ןיִּב ריִה ,טְנאָזעֶג ּבאָה
 ןעֶניֹוא עֶנייֵד ףיֹוא ּבייָה ,טְנאָזעֶג טאָה
 ףיֹורַא ןֶעייֵג סאָו קעֶּב עֶלַא ,העְז דְנּוא
 ועָטְפייֵרטְׁשעֶג ןעֶנעֶז ףאָׁש איִד ףיֹוא

 ןיִראָוו ,עֶטְלעֶקְנעֶרּפְׁשעֶג דְנּוא עֶטְקעֶלְפעֶג
 טאָה ןֶבָל םאָו סעֶלַא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא
 ןּופ טאָג רעֶד ןיִּב ְּךיִא 13 :ןּוהְמעֶנ ריִד ּוצ
 טְּבְלאַזעֶג טְראָד טְסאָה אּזד ּואוְו ,לֵא תיֵּב
 ריִמ וצ טְסאָה אּוד ּואוְו ,לאָמקְנעֶד ַא
 העָטְׁש טְציִא .ןּוהְטעֶג רֶדְנ ַא טְראָד
 ,דְנאַל ןעֶזיִד ןּופ םיֹורַא אייֵב דְנּוא ףיֹוא
 עֶנייֵד ןּופ דְנאַל םעֶד וצ קיִרּוצ רעֶק דְנּוא

 ֵת :דָעְִּנַ רַה ויָנְּפ-תֶא םֶׂשִיַו רֶהָנַה-תֶא

 58 אצינ אל
 -לָכ ּרֵלָיו ףרָכְׂש הָיְהִי םיִּדְקַע רמאי הָּכיִסֲאְו םיִּדְקִנ

 ילד כא הקמיתא לא לֶציו :םיְִֶע ןאָצַה
 *הֵרָהְו םֹוַלֲחַּכ אָרָאְו יע אָׂשֶאו ןאֹצַה םִי תב יו
 !טיִּדְרְבּו םיִּדְקְנ םיִּדְקִע ןאֹצַה-לַע םִיִלעֶה םיְִּתַעָה
 וו :יִננִר רֶמֹאָו בֵקֲי ם 3 םיִהלָאָה ךאלמ "לא רֶמאּ
 ּ יילֵע םִיִלעָה טדְעֶה-לְכ הֵאָרּו ךיָניֵע אָנדאָׂש רֶמאַֹּו
 ןֵבָל שאל תא ִתיִאָיִּכ םיִּדְרֶבּו םיִּדְקִנ םיִּדְקִע ןאֹצַה
 15 הָבֵצמ םָׁש ָחחַשְמ רֶׁשֲא לֵא-תיִּב לֵאָה כא ל הֶׂשֶע
 תאֹּוַה ץיֶרָאהְִמ אֵצ םּוק הֶּתִע רֶרָג םָׁש יִ ָּתְרָרְנ רֶׁשֲא
 14 ול הָנְרַמאֹּחַו הָאלְו לַהָר ןַעַּתַו :ךֶהְרַלִמ ץרָא-לָא בוִׁשְו

 ומ זרִֹרְכָנ אֹוָלֲה ויִּבֶא תיֵבְּב הָלֲחנְו קֶלָח ּונָל דעַה
 נ5 יִּכ :ונָּפְסַּכיִתֶא לוָכָאדבַּנ לַכאָּיַו ּונָרְכִמ יִּכ ֹול ּונְבְׁשִחָג
 נינְבְלּו אּוהּוָל ּוניִבֶאְמ םיהֹלֶא ליצה רֶׁשֲא רֶׁשֶֹה-לָכ
 עז בֶקַעָי םֶקָּ :הֹׂשָע ףיִלֵא םיִהֹלֶא רֶמָא רֶׁשֲא לּכ הַָּעַו
 15 -לָּכ"תֶא גהְנַי ;םיִלָמְַה-לַע ויָׁשָנ-תֶאְו ויָנָּב תֶא אָׂשיַו
 רֶׁשֲא ּונָיְנִק הנקמ ׁשֶכָר רֶׁשֲא 'וׁשְכר-לָּכיִתֶאְו ּודְנְקִמ
 :ןעֶנְּכ הָצְרא ויָבָא קָחְצ-לֶא אוָבָל םֶרָא ןֵּדַּב ׁשֵכָר
 19 רֶׁשֲא םיִפְרִּתַה-תֶא לַחָר בֶנְִּתַו ונאצ-תֶא מל ךֶלָה ןְבֶלִו
 כ רִיַגַד לּבילַנ יִמִראָה ֶבֶל .בל"תֶא בקי בניו :ָהיֶבָאְל
 גנ רבֲעיַוםֶקָיוולירְׁשֶאלָכְו אּוה הָרי :אוה חרב יִּכ ול

 עמ םיַב ָבָלְל יו רֶהָנ
 צ5 דר וּמִעֹוָחָאיתֶא חק :בֶקָעַי חֶרֶב יב יִׁשיִלְׁשַה
 94 אביו :דָעְלִַּה רֵהְּב וָתֹא קב םיִמָי תעְבִׁש ְךֶרֶדויְרֲחֶא
 רָמָׁשַה ול רָמאָיַ הָליֵלַה לַחְּב מראה ןְבָלילֶא םיִהלֲא
 הב -תָא ןֵבָל גֶׁשו :עֶרידע בוטמ בָקֲעידסע רֵַּרְְּדַּפ ּךל
 .ויחָא-תֶא עֶֶּת ֶבלְו רֶאָּב זסהָאתֶא צֵקָּת םֹלֲעַיו בקי
 15 ?ּתָא םֶננֵַּו ָתיִשָ הָמ בלעל כָל רֶמאָּיַו :דָעְלִּגַה רַב
 על ןְתאֵבְרַנ הָמָל :בֶרָח תֹוִבְׁשּכ יֵתֹנְב"תַא .גְתַנְתַו יִבְכל

 זיִא ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה דְנּוא טְרעֶפטְנֶעעֶנ ןעֶּבאָה הָאֵל דְנּוא לַחָר דְנּוא 14 :טֶרּוּבעֶב
 ןעֶנעֶז 15 ?רעֶטאָפ רעֶזְנּוא ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא טְפאַׁשּבְרֶע רעֶדָא לייֵט ַא םֶנּוא ּוצ ְּךאָנ ןעֶד
 טְפיֹוקְרעֶפ םֶנּוא טאָה רֶע ןיִראָו ?עַדְמעֶרְפ איו יֹוזַא טְנעֶכעֶרעֶג םֶהיֵא ּוצ טיִנ ןעֶד ריִמ
 םּוהְמְכייֵר רעֶצְנאַג רעֶד ןעֶד 16 :דְלעֶנ רעֶזְנּוא ןעֶסעֶגעֶגְפיֹוא סיוִועֶג ְּךיֹוא טאָה רֶע דְנּוא
 -עֶזְנּוא ּוצ דְנּוא םֶנּוא ּוצ טְרעֶהעֶג םאָד ,רעֶטאָפ רעֶזְנּוא ןּופ טְלעֶטְשעֶגּפָא טאָה טאָג םאוָו
 זיִא בֹקֲעַי דָנּוא 17 :!ּוהְט טְגאָזעֶג ריִד ּוצ טאָה טאָג סאוָו םעֶלַא טְציֵא דְנּוא ,רעֶדְניַק עֶר
 איד ףיֹוא רעֶּבייוֵו עֶנייֵז דְנּוא רעֶדְניִק עֶנייֵז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא טאָה רֶע דֵנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא
 ןעֶנעֶמְראַפ םעֶצְנאַג ןייַז דְנּוא ;ְךיִפ םעֶצְנאַג ןייַז טְרהיִפעֶג קעוֶוַא טאָה רֶע דְנּוא 18 :לעֶמעֶק
 דְנאַל םעֶד ּוצ ,רעֶטאָפ ןייַז קָחְצִי ּוצ ןעֶמּוק ּוצ יִדּכ ,םֶרֵא ןֵדַּפ ןיִא ןעֶּבְראָוְרֶע טאָה רֶע סאוָו
 איד טעֶבְנַגעֶג טאָה לַחָר דְנּוא ,ףאָׁש עֶנייֵז ןעֶרעֶׁש ּוצ ןעֶגְנאַגעֶג זיִא ןֶבָל דְנּוא 19 :ןֵעַנְּכ
 טעֶבְנַנעֶג טאָה בֹקֲעַי דְנּוא 20 :רעֶמאָפ רֶהיֵא ּוצ טְרעֶהעֶנ ןעֶּבאָה םאָו רעֶדְליִּב-ןעֶצעֶנ
 :ןעֶפיֹולְמְנַא ליוו רֶע םאֶד טְנאָזעֶג טיִנ םֶהיֵא טאָה רֶע לייװ יִמַרַא ןֶבָל ןּופ ץְראַה םאָד
 -אֵטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא רֶע דְנּוא ,טאַהעֶג טאָה רֶע סאוָו םעֶלַא דְנּוא ,ןעֶפאָלְטְנַא זיִא רֶע דְנּוא 1
 םיִנָּפ ןייֵזְוּוהְטעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,םאֶרְמִׁש םעֶד רעֶּביִא ןאנלאנעלרעבירא זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶנ
 ןָּבִל ּוצ ןעֶראוָועֶג טְנאָזעֶגְנָא םִע זיִא גאָט ןעֶטיִרְד םעֶד ןיִא דְנּוא 22 :דָעְלִג גְראַּב םעֶד ּוצ
 רֶע דִנּוא ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז ןעֶמּונעֶנ ְּךיִז טיִמ טאָה רֶע דְנּוא 2 טו זיִא בֹקֲעַי סאָד
 טְפעֶהעֶּב םֶהיֵא ּוצ ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,געֶט ןעֶּביִז ןּופ געוֶו ַא ,טְגאָיעֶגְבאָנ םֶהיֵא טאָה
 אייֵּב םֹולָח םעֶד ןיִא יִמרַא ןֶבֶל ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא טאָג דְנּוא 24 :דָעְלִנ גְראַּב םעֶד אייֵּב
 בֹקֲעַי טיִמ ןעֶדעֶר טיִנ טְסְלאָז אּוד זַא ְּךיִד טיִה ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,טְבאַנ
 -עֶנְפיֹוא טאָה בֹקֲעַי דְנּוא ,בֹקֲעַי טְכייֵרְגרֶע טאָה ןָבָל דְנּוא 29 :םעֶטְכעֶלְׁש זיִּב םעֶטּוג ןּופ
 םְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוו ;ןעֶּבאָה רעֶדיִרְּב עֶנייֵז דְנּוא ןֶבָל דְנּוא ,גְראַּב םעֶדףיֹוא טְלעֶצעֶנ ןייַז טְלעֶטְׁש
 ןּוהְמעֶג אּוד טְסאָה סאו א ּוצ טְגאָזעֶג טאָה ןֶבִל דְנּוא 6 :דעְלִג גְראַּב םעֶד ףיֹוא
 רעֶטְכעֶט עֶנייֵמ טְרהיִפעֶגקעוֶוַא טְסאָה אּוד דְנּוא ,ץְראַה ןייֵמ טעֶבְנאַגעֶג טְסאָה אּוד סאָד
 םעֶנעֶגְראָּבְראַפ םיִא אּוד א םזראָ 27 !טְרעֶוְש םעֶד ןּופ עֶנעֶגְנאַפעֶג איו

 ןעפאלטנא
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 הָחֶמִׂשְּב ָּךֶחֶלַׁשֲאְו יל ָּתְרנדיאְלְו יִתֹא בֶנְנַתַו ַחֹרְבל
 יִתֹנְבִלְו יֵנְבִל קֶּׁשנְל ִנְַּׁשַטְנ אֵלְו :רָֹנְכְבּו ףֶחֶּב םיִרָׁשְבּו 5

 יִתלאַו עֶר טֵכָמִתֹׂשֲעַל יו לֵאְליׁשי:ׂשֵע ָתְלּכְסההּתִע 9
 יע רֶּבַּדִמ ָּךֶל רֶמָׁשִה רמאל יַלֵא רַמָא ו ׁשֶמֶא םֶכיִבֲא
 תֶּתַפַסְכִנ ףֶסְכנייֵּכ ּתְלָהיולֲהְ הָּתַעְו :עֶרקּדַע ר בקי ל
 רֶמאּו בקי ןעיו :יקלָא-תֶא ָּתְבִנְג הָמָל א תבל 1

 :ימעַמ ְךיִתֹונְב"תֶא לונמדִּמ יִּתְרַמָא יִּכ יִתאֵָי יִ ֵּבָלְל

 -רַָּ ּוחַא דִי אֵל ךֶמלָא-תֶא אָצְמִּת רֶשֲא םִע
 :םָתָהְִג לַחָר יִּכ םֹקֲַי עַדְייאְלְו ךקיחק ִדְּמע הָמ ְּךֶל
 יִּתְׁש לֶחִאְבּו אל לֶהֲאְבּו 1 בעי-לִהֶאַּב בל אֹבָיַו
 ;לֶחר לָהֶאְּב אבו הָאְל לֶהָאִמ איו אָצְמ אָלְ תֶהמֲאָה

 בֵֶּׁתַו לֵמָעַה רֵכְב םִמׂשִּתַ םֹפרּמַה-תֶא הָחְקִל לֹהרְו 4
 רֶמאַּתַו :אָצְמ אֵלְו לֶהָאָהילְּכ-תֶא ןֵבָל ׁשֶׁשִמיַו םָהיֵלֲע הל

 ךמ םוקָל לֵמּוא אל יִּכ יִנֲֹא ניעְּב ַח -לֵא ָהיִבָאילֶא
 ירֲדָיַו :םיִּפְרּתַה-תֶא אָצְמ אָלְו ׂשֹּפַחַיַו יִל םיִׁשָנ ְּךֶרֶדיּב 5

 יַׁשְּפיהַמ ןְבָלֶל מא בקי ןעיו ןֵבָלְּב ברי בֵקֲעַל
 עי ָּתְשַׁשִמיִּכ  :יִרָחַא ּתָקַלְד יִּכ יִתאָּמַח הָמ
 ךיִחַאְו יִחא  דֶגֶנ הֹּכ םיִׂש תבל לָּכִמ .תאָצְמהַמ

 ךילֵחְר ךֶּמִע ִכָא הָנָׁש םירׂשְע הַז :ּוננׁש ֵּב וחי 38

 ראל הָּפֵרְמ :יִתְלָכָא אֵל ָךְנאצ יליאְו ּילְכׁש אל מת 5

 אציו אל תישארב
 ומעֶּבְנִגעֶּב ָךיִמ טְסאָה אּוד דְנּוא ןעֶפאָלְטְנַא
 וטְנאָזעֶג טיִנ ריִמ םִע טְסאָה אּוד דְנּוא
 טיִמ טְקיׁשעֶג קעוֶוַא ְּךיִד טְלאָו ְךיִא
 ןעֶקיֹוּפ טיִמ ,גְנאַזעֶג טיִמ דְנּוא ןעֶדְייִרְפ
 טְסאָה אּוד דנּוא 28 ?ןעֶפְראַה טיִמ דְנּוא
 עֶנייֵמ ןעֶשּוק וצ ןעֶזאָלעֶג ּוצ טיִנ ְּךיִמ
 אוד טְציִא ,רעֶטְכעֶמ עֶנייֵמ דְנּוא ןְהיֵז
 עֶנייַמ זיִא םִע 29 ;ןּוהְמעֶנ שיִראַנ טְסאָה

 םעֶטְבעֶלְׁש ְּךייַא טיִמ ןּוהְט ּוצ טְפאַרְק
 טאָה רעֶטעֶפ עֶרייֵא ןופ טאָג רעֶד רעֶּבָא
 סאָד ְךיִד טיִה ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ ןעֶטְכעֶנ
 ןופ בֹקֲעַי טיִמ ןעֶדעֶר טיִנ טְסְלאָז אּוד
 טַציִא דְנּוא 80 :םעֶטְכעֶלְׁש זיִּב םעֶטּוג
 טְסאָה אּוד לייװ ,ןעֶגְנאַגעֶג קעוֶוַא אּוד טְסיִּב
 זיוה םֶרעֶמאָפ ןייֵד ְּךאָנ טְסּולְגעֶג רֶהעְז
 ?םאָנ ןייֵמ טעֶבְנִגעֶג אּוד טְסאָה סאוָו ראַפ
 דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טאָה ֿבקֲעַי דְנּוא 1
 ּבאָה ְּךיִא לייוװ ,ןֶּבִל וצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע
 ,טְנייֵמעֶּג ּבאָה ְּךיִא ןיִראָז ,טאַהעֶג אָרֹומ

 םםוי יִתְִנּנ הָָׁשְקִבְּת יִדימ הָנְַּחֲא יִכנָא יֶלַא יִתאָכַה
 הרֶליֵַּב חַרַקְו .בֶרָה ינֵלְכַא םיב יִתָָה :הָלָל ֵתְּבָנו מ
 ְךיִתְרַבֲע ּךֶתיִבְּב הָנָׁש םִיָרְׂשִע יִּלדדְז :יִניֵעמ יִתָנָׁש דֶדּתַז 1

 ְגאֹצְּב םיִנָׁש ׁשֵׁשִו ךיתֹנְכ יֵתַׁשְּב הָנָׁש הָרָׂשֲעעַּברֶא

 יֵבָא יַהלָא ילול :םיִנמ תֶרָׂשַ יִּתְהֶכׂשַמתֶא ףֶלֲַַּ 2

 ינָתְִַּׁש טיר הָחיּכיל היה קֶחְִידַחּּוםֶהְָבַא יא
 ןענ :ׁשֵמָא כו סיקהלָא .הָאָה יּפּכ עיִני-תַאָו ייְנְע-תֶא 6

 רעֶטְכעֶט עֶנייִד ןעֶּביֹור אוד טְסעוֶו רעֶמאָט
 םְסעוֶו אּוד ןעֶמעוֶו אייֵּב 22 :ריִמ ןּופ
 טיִנ לאָז רעֶד רעֶטעֶנ עֶנייֵד ןעֶניִפעֶג
 עֶרעֶזנּוא ןּופ טְראַוְנעֶנעֶג רעֶד ןיִא ,ןעֶּבעֶל
 ,ריִמ אייֵּב זיִא ןייֵד סאָו ןעֶקְרעֶד רעֶדיִרְּב
 טאָה בֹקֲעַי ןיִראָָז ,ריִד ּוצ סֶע םעֶנ דְנּוא
 -עֶג אייז טאָה לֵחָר סאָד טְסּואוָועֶג טיִנ

 טְלעֶצעֶג םעֶד ןיִא דְנּוא ,בקֲעַי ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶג זיִא ןֶבָל דְנּוא 28 :םעֶבְנַג
 ןעֶנּופעֶג טיִנ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶטְסְניִד אייווְצ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןיִא דְנּוא ,הָאל ןּופ

 םעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶג זיִא דְנּוא ,הָאֵל ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ ןעֶגְנאַגעֶג םיֹורַא זיִא רֶע דֶנּ
 אייז טאָה דְנּוא רעֶדְליִּב-עֶצעֶג איִד ןעֶמּונעֶג טאָה לַחָר דְנּוא 24 :לַחָר ןּופ טְלעֶצעֶג
 דְנּוא ,טְצעֶזעֶג אייֵז ףיֹוא ְּךיִז טאָה איִז דְנּוא ,לעֶמעֶק םעֶד ןּופ לעֶטאָז םעֶד ןיִא ןּוהְמעֶב
 טאָה איִז דְנּוא 88 :ןעֶנּופעֶג טיִנ טאָה רֶע דְנּוא ,טְלעֶצעֶג עֶצְנאַג םאָד טְּפאַטעֶּב טאָה ןֶבֶל
 םאָד ראַה ןייֵמ ןּופ ןעֶניֹוא איד ןיִא ןעֶסיִרְדרעֶפ טיִנ םִע זאָל ,רעֶטאָפ רֶהיֵא ּוצ טְגאָזעֶג
 ,רעֶּבייוו איִד ןּופ רעֶנייֵטְׁש םעֶד ָּךאָנ ריִמ ּוצ זיִא םֶע ןעֶד ,ריִד ראַפ ןייֵטְׁשּפיֹוא טיִנְועֶקְּךיִא
 םִע דְנּוא 86 :רעֶדְליִּב-עֶצעֶנ איִד ןעֶנּופעֶג טיִנ טאָה רֶע רעַּבָא ,טְבּוזעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 טְרעֶפְטְנֶעעֶג טאָה ֿבקֲעַי דְנּוא ,ןֶבָל טיִמטְניִרְקעֶג ְךיִז טאָה רֶע דֶנּוא ,ןעֶסאָרְדרעֶפבקַעֶיטאַה
 אּוד סאוָו דֶניִז עֶנייֵמ זיִא סאוָו דִנּוא ,דְלּוׁש עֶנייֵמ זיִא םאֹו ,ןֶבָל ּוצ טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא
 םאוו םיִלַּכ עֶנייֵמ עֶלַא טְּפאַטעֶּב טְסאָה אּוד ןיִראָו 37 ?טְגאָיעֶגְכאָנ יֹוזַא ְּךיִמ טְסאָה
 רעֶדיִרְּב עֶנייֵמ ראַפ ריִה םעֶכְלאָזַא אּוהְט ,זיֹוה ןייֵד ןּופ = עֶּלַא ןופ ןעֶנּופעֶג אּוד טְסאָה
 עֶניִזאָד איִד 88 :עֶדייַּב םִנּוא ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶטְכיִר אייֵז ןעֶזאַל דְנּוא ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵד דְנּוא

 טיִנ ןעֶּבאָה ןעֶניִצ עֶנייִד דְנּוא ּףאָש עֶנייֵד ,ןעֶזעוֶועֶג ריִד אייֵּב ְךיִא ןיִּ רֶהאָו גיִצְנאַוַוְצ
 -קּוצְראַפ ַא 39 :ןעֶסעֶגעֶג טיִנ ָּךיִא ּבאָה ףאָש עֶנייד ןּופ רעֶדְריוו איד דְנּוא ,ןעֶּפְראוְרעֶפ
 טְסאָה דְנאַה עֶנייֵמ ןּופ ,טְלעֶפעֶג םִע טאָה ריִמ ,טְכאַרְּבעֶג טיִנ ריִד ָּךיִא ּבאָה (הָּפַרִטנ םעֶט
 טעֶּבְנִגעֶג זיִא סֶע סאוָו דְנּוא גאָט אייֵּב ןעֶראוָועֶג טעֶּבְנִנעֶג זיִא סאָָו ,טְגְנאַלְרעֶּפ םֵע אּוד
 דָנּוא ,ץיִה איִד ןּופ טְרְהעֶצְראַפ גאָט אייֵּב ןעֶזעוֶועֶג ןיִּב ָּךיִא 10 :טְכאַנ אייֵּב ןעֶראַעֶג
 עֶנייַמ ןּופ ףאָלְׁש רעֶד ןעֶראוָועֶג טְלעֶנאוְראַפ זיִא םִע דנּוא ,טְכאַנ אייַּב טְלעֶק איד ןּופ

 ןייד ןיִאְןעֶזעוֶועֶג ןיִּב ָךיִא ,טְניִדעֶג ריִד ָךיִא ּבאָה רֶהאָו גיִצְנאַַוְצ עֶגיִזאָד איד 11 :ןעֶגיֹוא
 עֶנייֵד ןעֶנעוֶו רֶהאָי םֶקעֶז דְנּוא ,רעֶטְכעֶמ אייוַוְצ עֶנייֵד ןעֶנעוֶו רֶהאָי ןְהעֶצְרעֶפ ,זיֹוה
 רעֶד טיִנ רעוֶו םִע ןעוֶו 42 :לאָמ ןְהעֶצ ןיֹול ןייֵמ ןעֶטיִּבְרעֶפ טְסאָה אּוד דְנּוא ,ףאֵש
 טיִנ טְלאָו קָחְצִי ןּופ טְכְרּופ איִד דְנּוא .םֶהָרְבִא ןּופ טאָנ רעֶד ,רעֶטאָפ ןייֵמ ןּופ טאָג
 =עֶב טאָה טאָנ רעֶּבָא ,טְקיִשעֶג קעֶוַא גיִדייַל טְציִאְךיִמ אֹודטְסְטעֶהיֹוזַא ,ריִמ טיִמ ןעֶזעֶזעֶב
 !מְפאָרְמְׁשעֶג ןעֶמְבעֶנ ָּךיִד טאָה רֶע דנּוא ,דְנעֶה עֶנייֵמ ןּופ טייֵּבְרַא איִד דָנּוא ןייּפ ןייֵמ ןעֶהעֶז

 ףנואו



 אל תישארב
 דָנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טאָה ןֶבָל דְנּוא 8
 רעֶטְכעֶש איִד בֹקֲעַי ּוצ טְנאָזעֶג טאָה

 ןְהיִֵז איִד דְנּוא ,רעֶטְכעֶט עֶנייֵמ ןעֶנעֶז
 ןעֶנעֶז ףאָׁש איִד דְנּוא ,ןְהיִז עֶנייֵמ ןעֶנעֶד
 טְסְהעֶז אּוד סאוָו סעֶלַא דְנּוא ,ףאָׁש עֶנייֵמ
 לאָז סאָו רעֶּבָא ,ריִמ ּוצ טְרעֶהעֶנ סאָד
 ?רעֶטְכעֶט עֶנייֵמ עֶזיִד ּוצ ןּוהְמ טְנייַה ָּךיִא
 ןעֶּבאָה אייֵז סאו ןְהיִז עֶרייֵז ּוצ רעֶדָא
 ריִמ דְנּוא ,םּוק ,טְציִא דְנּוא 14 ?ןעֶניוִועֶנ

 אּוד דנּוא ְּךיִא ,ןייַז תיִרְּב תַרֹוּכ ןעֶלעוֶו
 ןעֶׁשיוִוְצ תּודִע ןייַא ּוצ ןייַז לאָז םִע דְנּוא
 בֹקֲעַי דְנּוא 45 :ריִד ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא ריִמ
 םֶהיֵא טאָה דנּוא ,ןייֵטְׁש ַא ןעֶמּונעֶג טאָה
 דְנּוא 16 :הָּבִצַמ ַא ראַפ טְלעֶטְׁשעֶנְפיֹוא
 ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז ּוצ טְנאָזעֶג טאָה בֹקֲעַי
 ןעֶּבאָה אייֵז דִנּוא ,רעֶנייֵמְׁש טְלעֶמאַז
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא רעֶנייֵמְׁש איִד ןעֶמּונעֶג
 ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ,ןעֶפיֹוה ַא טְכאַמעֶנ

 :ןעֶסעֶגעֶג ןעֶפיֹוה םעֶד ףיֹוא טְראָד
 רֵַגְי ןעֶפּורעֶג םֶהיֵא טאָה ןֶּבִל דְנּוא 7

 ןעֶפּורעֶג םֶהיֵא טאָה ֿבֹקֲעַי רעֶּבָא ,אָתּורֲחְׂש
 רעֶזיִד ;טְנאָזעֶג טאָה ןֶּבִל דְנּוא 48 :דַעְלַנ
 דְנּוא ריִמ ןעֶׁשיווְצ תּודֵע ןייַא זיִא ןעֶפיֹוה
 ןעֶמ טאָה םּוראָד ,טְנייַה ריִד ןעֶׁשיוִוְצ

 57 חלשיו אציו בל
 ךיֵצַהְו ינְּב םְִּבְַו יִֹנְּב תֹונְּבַה בקעַײלֶא רֶמאָו ןֶכָל
 הֲַעַא-הָּמ יִתֹנְבלְו אוה"יל הָאֹר הָּתַאידָׁשֲא לָּכְו ינאצ
 4ג הָתְרְכִנ הָכָל הֶּתְַו :ּודֵלי רֶׁשֲא ןָהְִבל וִא םֹוַה הָּלַאָל
 ֹו המ ןֶבא בֵקֲַי חָּקִר :ְּךֶניִבּוִניִּכ דעֶל הָיָה הֶּתַאְו נָא תיִרְּב

 ה זו
3 

 6* קו םיִנָבֶא ּומָקִלויָחָאְל בֵקֲי רֶמאֵּד :הָכֵצִמ ָהְמיִרָו
 וז ןֶבָל וָלאֶרְקִו ּלּגַה-לַע םָׁש ּולְכאֹיַו לָגרׂשעַו םִינָבֶא
 46 לגַד ןֶבָל רֶמאֹּו :דֵעְלנ ול אָרָק בֹקֲעַו אָתּדֲהָׂש ר
 :דֶעְלַג מְׁשראָרְק ןּכילצ םֶזַה ָּךנִבּו יִניִּב דע הזה
 65 ׁשיִא רַתָּפִניִּכ יב יִניֵּב הָודְי ףֶצָי רַמָא רֶׁשֲא הָּפְִּמְַו
  יֵתֹנְב"לַע םיִׁשָנ חַּמִּיפִאְו יִֹנְִּתֶא הָנעְּתיםִא .!ּוהֵעַרְמ
 יג ןֶבָל רֶמאָו:ךֵניִבּ יניִּב דַע םיִקלֶא הֵאָר ּנֵּמִע ׁשיִא ןיא
 נב יִתיִרְי רֶׁשֲא הָבָצִּמַה הֵּגהְו הֶַּה לה ! ַהנִד בֶקִעַיַל
 3 רבַעאראל ינָאסַא הָּבַּמַה הָדעו הזה לה דע דבי
 לעדיתֶא יַלֵא רֹבֲעַתראל הָּתַא-אְו הזה לעד-תֶא ֶלֵא
 8 וַהלאו םֶהֶרֶבַא יִהלֲא :הָעְרִל תאֹוַה הָבֵַּמַה-תֶאְו הזה
 רַחפְּב בֹקֲעַי עֶבׁשיַו םֶהיִבֲא הלא ּוניניב ּטְּפְׁשִו רֹוחָנ
 54 ילָכָאָל ויֶָאְל אָרְקִו רֶהֶּבחַבָובֶקֲעי חַּבי :קֶחָצִי ויִבָא
 ;רָהָּבּונלָו םָחָל ּולְכאַי םָהָק

 םל בל
 א םֶהְתֶא ךֶרב ויָתונְבִלְו ינְבִל קׁשנַו רַקֹּּב ןֶבָל םַכׁשֹּי
 ביי וכל ְּךֵלָה בֶקֵעַו :מֹקִמִל ןֵבָל בֵׁשי ךלו
 3 םיִהלֶא הָנֲחַמ םֶאְח רֶׁשֲאַּכ בֹקֲעַי רֶמאֹּו:םיִהלֶא יִכֲאְלַמ
 :םִָנֲהַמ אּוִהַה םקָּמַהםִׁש אָרְקִ הָז

 ח פ 8 פ
 4 ריש הֶצְרַא ווִחָא ושע-לָא ויָנָפְל םיִכָאְלַמ בֵקֲת חַלְׁשי
 חֹרָׂשעָל ינֹדאָל ןּורְמאָה הַּכ רֹמאֵל םָתֹא וַצָיַו :םודָא הָדָׂש

 !הרָּמְעידֲע רֶחאָו יּתרֹנ ןֵבָליִסֶע בֹקֲעי ּךדְבע רַמָא הֵּכ דָנּוא 49 :דַעְלַנ ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶפּורעֶג
 ןעֶׁשיִוְצ ןעֶכאַו לאָז (טאָננ ראַה רעֶד טְנאָזעֶג טאָה רֶע ןיִראָוָו ,(םֶרּוהְטכאַַו) הָּפְצִמ
 :ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ןּופ רעֶנייֵא ןייַז ןעֶגְראָּבְרעֶפ ןעֶלעוֶו ריִמ ןעוֶו ,ריִד ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא ריִמ
 ןעֶמעֶנ רעֶּבייוַו טְסעוֶו אּוד ּביֹוא דָנּוא ,רעֶטְכעֶט עֶנייֵמ ןעֶניִנייֵּפ טְסעוֶו אּוד ןעוֶו 0
 תּודִע ןייַא זיִא טאָג העָז---םֶנּוא טיִמ אָד ׁשְנעֶמ ןייק זיִא םֶע---,רעֶטְכעֶט עֶנייֵמ ןעֶּבעֶנ
 רעֶזיִד העְז בקֲעַי ּוצ טְגאָזעֶג טאָה ןֶבָל דְנּוא 81 :ריִד ןעֶׁשיִוְצ דְנּוא ריִמ ןעֶׁשיוִוְצ
 דָנּוא ריִמ ןעֶׁשיִוְצ טְלעֶטְׁשעֶנְפיֹוא ּבאָה ָּךיִא םאָו הָבצַמ עֶזיִד ,העֶז דְנּוא ןעֶּפיֹוה
 זַא ,תּודֵע ןייֵא זיִא הָבֵצַמ עֶזיִד דְנּוא תּודִע ןייַא זיִא ןעֶּפיֹוה רעֶזיִד 22 :ריִד ןעֶׁשיוִוְצ
 ןעֶראָפְרעֶּביִא טיִנ טְסעֶֶו אּוד זַא דְנּוא ,ריִד ּוצ ןעֶפיֹוה ןעֶזיִד ןעֶראָפְרעֶּגיִא טיִנ לעוֶו ְּךיִא
 רעֶד דְנּוא .םֶהָרְבַא ןּופ טאָג רעֶד 28 :ןעֶטְכעֶלְׁש םּוצ הָבֵצַמ עֶזיִד דְנּוא ןעֶפיֹוה ןעֶזיִד
 בֹקֲעַי דְנּוא ;רעֶטאָפ רֶעייֵז ןּופ טאָג רעֶד םנּוא ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶטְביִר לאָז ,רֹוחָנ ןּופ טאָג
 טאָה ּבֹקֲעַי דְנּוא 24 :קָחֶצִי רעֶטאָּפ ןייַז ןּופ טְכְרּופ רעֶד אייֵּב ןעֶריֹואוְוְׁשעֶג טאָה
 ּוצ רעֶדיִרְּב עֶנייֵז ןעֶפּורעֶג ׁשאֶה רֶע דְנּוא ,גְראַּב םעֶד ףיֹוא גְנּוטְכעֶׁש ַא ןעֶטְּבאָׁשעֶג
 ףיֹוא טְגיֵמְכעֶגעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טיֹורְּב ןעֶסעֶנעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טיֹורְּב ןעֶסֶע
 :גְראַּב םעֶד

 בל לעטיפאק

 עֶנייֵז טְׁשּוקעֶג טאָה רֶע דִנּוא ,ןעֶגְראָמ םעֶד ןיֵא ןעֶנאַטְׁשעֶגְּפיֹוא היִרְפ זיִא ןֶּבִל דְנּוא 1
 -עֶנ קעוַא זיִא ןֶּבָל דְנּוא טְשְנעֶּבעֶג אייֵז טאָה רֶע דֶנּוא ,רעֶטְכעֶט עֶנייֵז דְנּוא ןֶהיֵז
 ,געֶו ןייַז ןעֶגְנאַגעֶג זיִא בֹקֲעַי דְנּוא 2 :טרָא ןייַז ּוצ טְרעֶקעֶג קירּוצ זיִא דְנּוא ,ןעֶנְנאַג
 טְגאָזעֶג טאָה בֹקֲעַי דְנּוא 8 :טְנעֶנעֶגאַּב םֶהיֵא ןעֶּבאָה טאָג ןּופ םיִכָאְלַמ איִד דְנּוא
 םעֶד ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טאָנ ןּופ הָנֲחַמ ַא זיִא םאָד ,ןעֶהעֶזעֶג אייֵז טאָה רֶע ןעוֶו

 :םִיָנֲחַמ טְרָא ןעֶגיִּבלעֶזְמעֶד ןּופ ןעֶמאָנ
 חלש'יו

 דְנאַל םעֶד ּוצ ,רעֶדּורְּב ןייַז זֶׂשֵע ּוצ ְךיִז ראַפ םיִחּולְׁש טְקיִׁשעֶג טאָה בֹקֲעַי דְנּוא 4
 ּוצ יֹוזַא ןעֶליֹופעֶּב אייֵז טאָה רֶע רֶנּוא 8 :םֹודֶא ןּופ דְלעֶפ םעֶד ןיִא ,ריִעׂש
 ןייד טְנאָזעֶג טאָה יֹוזַא ;וָׂשֵע ּוצ ;ראַה ןייֵמ ּוצ ןעֶנאָז רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָז

 :דְנּוצַא זיִּב טְמיֹוזעֶג ָּךיִמ ּבאָה ְּךיִא רְנּוא טְניֹואוְועֶג ְָּךיִא ּבאָה ןֶּבִל טיִמ ,בֹקֲעַי טְבעֶנְק
 דנוא



 חלשיו בל תישארב 8

 דגל וְָלְִׁאָ הַחְמִׁשי מו ןאָצ ר דׁשיִליִהָמ
 םקעַײלָא .יִכאְלַּמַה ֹובְשִיו :נעְּב ןַחאֹצְמִל יָנֹדאַל ?

 א ךְתאָרְקִל ְךֵלֹהסַנְווָשַע-לֶא זלָאלֶא ּונאַּב רֶמאֵל
 רֶציַנ דָאְמ בֶקָעָי אָריַנ :וָּמִע ׁשיִא תֹואַמ 6

 ינֵשְל םיִּלמְעהו רַקְּבַה-תֶאְו ןאָצַה-תֶאְ ותא-רָׁשַא םִעָה
 ּורֵּכִהְו תַחַאָה הָנֲחְמַד-לֶא וָׂשֵע אוָבָיסִא רֶמאַּו :תֹונֲחַמ 9
 יהלָא בקי לֶמאֹו :הָמיִלְפל רָאְׁשִנַ הָנָּמַה הָיָהְו י

 שלא ר הל קַח כא ןטלא ליכא בָא
 םיִדָסֲחַה לִַּמיּתְנָֹק :ךמֹע הָביִשיְִודְתדליִמלידְצרַאְל

 ִֹּתרכָ ילְקמְּב ִּכ חבעיחַא ָתֹשָערֶׁשֲ תֶמֶָהילְ מד
 אָנ ינליִצַה :תֹנַחַמ יֵנָשֹל יִתָּיִה הָּתעו הזה ןָדְרִיה-תֶא

 םִאיִנַּכִהְו אֹוָבָיְִּמ ותא יִכֹנָא אֵרָייִּכ ישֵמ דָימ יִחָא דָיַמ
 -תֶא יִּתְמַׂשְו ךֵּמִע ביִטיֵא בָמיֵה ָּתְרַמָא הָּתִאְו :םינְבילע 13
 הָליֵלַּב םָׁשןלָיו :ברמ רפאל רׁשֲא םיַה לכו 4
 םָדֲע :ויחָא וָׂשֵעְל הָחְנמ והָיְב אֵּבַהְןִמ חק אּוְהַה ופ

 :םיִרָׂשֶע  םִליֵאְו םִיַתאָמ םיִלֲחר םיִרָׂשֶע םיִשָתּו םִיַתאָמ
 םביִרָּפּו םיִעָבְרַא תִֹרְּפ םיִׁשֹלְש םֶהיֵנְבּו תוקילימ םיִלֵמְג 5
 מע ןֵתַו :הֶרָׂשֵע םֶרָיְעַו םיִרָׂשֶע תֶנֹתֲא הֶרָׂשֲע עז

 חַוָרְ יֵנְפִל ּוְרְבִע ויְְבַע-לֶא מאי ִַּבְל רֶדֵע רֶדָע
 יִּכ רֶמאֹל ןֹׁשאִרָהתֶא וצֵיו :רָע ןיִכּ רֶדעןִּבּומיִׂשְ 18

 ְךלַת הָנֲאְו הֶּתַא-יִמְל רֹמאֵל ךקַאְׁשּו יחָא וָׂשע ְּׁשָנְִי
 אה המ בלעיל ְךחְבַעְל ָּהרמָאו ל הַלֵא ימָלּו 9

 יִכֲַא טי יא םַּג = םגי טי

 םֶכָאְעֹנְּב וָשע-לַא ןירְברִּת הזה רַבדּכ ראל םירְדעַה
 רֵמארַּכ ּוניֵרֲחַא בֶקִֵי בע הנה םֹנ םֶּתְרִמֲאַו :וָתֹא

 זרָארָא ןכיירחַאְו יִנָפִל תַכָלהַה הָחְנִּמַּב ויָלְפ הְֵּפִכֲא

 ײתֶא ץֵחֹב יִל

 ,לעֶוייֵַא דְנּוא ןעֶסְקָא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 6
 ָךיִא דְנּוא ןעֶטְסְניִד דְנּוא טְכעֶנְק ,ףאָׁש
 ןעֶגאַזּוצְנֶא ראַה ןייַמ ּוצ טְקיִׁשעֶג םִע ּבאָה
 :ןעֶגיֹוא עֶנייֵד ןיִא ןֵח ןעֶניִפעֶג ּוצ
 ןעֶמּוקעֶג קירּוצ ןעֶנעֶז םיִחּולְׁש איד דְנּוא 7
 ןעֶנעֶז ריִמ ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,בֹקֲעַי ּוצ
 דְנּוא הֶׂשֵע ּוצ ,רעֶדּורְּב ןייֵד ּוצ ןעֶמּוקעֶג
 רֶעיִפ דְנּוא ,ןעֶנעֶקטְנֶע ריִד ְּךיֹוא טייֵג רֶע
 דְנּוא 8 :םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז ןאַמ טְרעֶדְנּוה
 םִע דְנּוא ;טאַהעֶג אָרֹומ רֶהעֶז טאָה בֹקֲעַי
 טאָה רֶע דִנּוא ,ןּוהְּטעֶג רייֵל םֶהיֵא טאָה
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאָו קְלאַפ םאֶד טְלייֵטּוצ
 רעֶדְניִר דְנּוא ףאָׁש איִד דְנּוא ,םֶהיֵא טיִמ
 :תֹונֲחַמ אייוֵוְצ ןיִא לעֶמעֶק איִד דְנּוא
 טעדֶו וָׂשֵע ןעוֶו ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 9
 איִז טעֶו רֶע דְנּוא הָנֲחַמ ןייֵא ּוצ ןעֶמּוק
 -עֶנ רעֶּביִא איִד טעוֶו יֹוזַא ,ןעֶנאָלְׁש
 :גָנּוניִרְטְנַא ּוצ ןייַז הָנֲחַמ עֶנעֶּביִלְּב
 טאָנ יֹוא ,טְנאָזעֶג טאָה בֹקֲעַי דְנּוא 0

 טאָנ רעֶד דְנּוא .םֶהָרְבַא רעֶטאָפ ןייֵמ ןּופ
 טְסאָה סאוָו טאָנ ,קָחֶצִי רעֶטאָפ ןייֵמ ןּופ
 דְנאַל ןייֵד ּוצ קירּוצ רעֶק טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ
 ָךיִא דְנּוא ,טְרָא-םֶטְרּוּבעֶנ ןייֵד ּוצ דְנּוא
 ןיִּב ְּךיִא 11 :ריִד טיִמ םעֶטּוג ןּוהְט לעוֶו
 דאָנְנ איִד עֶלַא ןּופ (טְרעוֶו טיִנ) ןייַלְק ּוצ

 טיִמ ןיִראָו ,טְכעֶנק ןייַד טיִמ ןּוהְמעֶנ טְסאָה אּוד סאוָו ,טייֵהְראָו איִד עֶלַא ןּופ דְנּוא

 ְךיִא ןיִּב רעֶּבָא טְציִא דְנּוא ,ןֵדְרַי ןעֶזיִד ןעֶגְנאַגעֶגרעֶּביִרַא ְּךיִא ןיִּב ןעֶקעֶטְׁש ןייֵמ
 ןּופ ,רעֶדּורְּב ןייֵמ ןּופ דְנאַּה רעֶד ןּופ ליִצַמ ְּךיִמ אייֵז 12 :תֹונֲחַמ אייוַוְצ ּוצ ןעֶראוָועֶג
 דְנּוא ןעֶמּוק רֶע טעוֶו רעֶמאָט ,אָרֹומ םֶהיֵא ראַפ ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו ,דָׂשֵע ןּופ דְנאַה איִד
 ְךיִא טְגאָזעֶג טְסאָה אּוד דְנּוא 13 :רעֶדְניִק איִד טיִמ רעֶטּומ איִד ,ןעֶנאַלְׁשרעֶד ְּךיִמ
 םעֶד איו יֹוזַא ,ןעֶמאָז עֶנייַד ןעֶכאַמ לעֶו ָּךיִא דְנּוא ;ריִד טיִמ ןּוהְט םעֶטּוג רעֶכיִז לעוֶו
 טאָה רֶע דְנּוא 4 ;טייֵהְליִפ ןעֶנעוֶו ןעֶרעוֶו טְלייֵצעֶג טיֵנ ןעֶק סאו ,םִי םעֶד ןּופ דְנאַז
 זיִא סאָו םעֶד ןּופ ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע דנּוא ,טְניִטְכעֶנרעֶּביִא טְכאַנ עָּבְלעֶז איד טְראָד
 טְרעֶדְנּוה אייַוְצ 15 :רעֶדּורְּב ןייַז וָׂשֵע ּוצ קְנעֶׁשעֶנ ַא ,דְנאַה עֶנייֵז ןיִא ןעֶמּוקעֶנ
 גיִסייַרְד 16 :רעֶדְדיוִו גיִצְנאַַוְצ דְנּוא ,ףאָש טְרעֶדְנּוה אייוַוְצ ,קעָּב גיִצְנאוַוְצ דְנּוא ,ןעֶניִצ
 גיֵצְנאַַוְצ ,ןעֶסְקָא ןְהעֶצ דְנּוא ,היַק גיִצְרעֶפ ןעֶנְנּוי עֶרייֵז דָנּוא לעֶמעֶק עֶניִדְנעֶנייֵז
 דְנעֶה איֵד ןיִא ןעֶּבעֶנעֶג אייז טאָה רֶע דְנּוא 17 :לעֶזייַא עֶגנּוי ןְהעֶצ דְנּוא ,ןעֶניִלעֶדייֵא
 טְכעֶנְק עֶנייֵז ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶדְנּוזעֶּב עֶדאַּטְס טיר ,טְכעֶנְק עַנייֵז ןּופ
 דְנּוא עֶדאַטְס עֶנייַא ןעֶׁשיוִוְצ גְנּורעֶטייוַוְרעֶד עֶנייֵא טְכאַמ דְנּוא ,ריִמ ראַפ רעֶּביִא טייֵג
 ּוצ יֹוזַא ןעֶטְׁשְרִע םעֶד ןעֶליֹופעֶּב טאָה רֶע דִנּוא 18 :עֶדאַטְס עֶרעֶדְנַא רעֶד ןעֶׁשיִוְצ
 דְנּוא ןעֶנעֶרְפ ְּךיִד טעז רֶנּוא ,ןעֶנעֶגעֶגעֶּב ְּךיִד טעֶ וָׂשֵע רעֶדּורְּב ןייֵמ ןעֶו ,ןעֶגאָז
 ןעֶרעֶהעֶנ ןעֶמעֶו ּוצ דְנּוא ?אּוד םְסייֵג ןיִהאָח דְנּוא ?אּוד טְסְרעֶהעֶנ ןעֶמעוֶו ּוצ ,ןעֶנאַז
 ןייֵא זיִא םאֶד ,בֹקֲעַי ּוצ ,טְכעֶנְק ןייֵד ּוצ ,ןעֶנאָז אּוד טְסְלאָז יֹוזַא 19 ?ריִד ראַפ עֶזיִד
 ָךיֹוא זיִא רֶע העָז דְנּוא ,וָׂשֵע ּוצ ,ראַה ןייַמ ּוצ ןעֶראועֶג טְקיִׁשעֶנ זיִא םאִָו קְנעַׁשעֶב
 ,ןעֶטיִרְד םעֶד ְּךיֹוא ,ןעֶטייוֵוְצ םעֶד ןעֶליֹופעֶּב ָךיֹוא טאָה רע דְנּוא 20 :םֶנּוא רעֶטְניִה
 יֹוזַא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,םעֶדאַטְס איִד רעֶטְניִה ןעֶגְנאַנעֶג ןעֶנעֶז עֶבְלעוֶו איד עַלַא ּךיֹוא
 :ןעֶפעֶרְּטנָא םֶהיֵא טעֶװ רֶהיֵא ןעוֶו דָׂשֵע ּוצ ןעֶדעֶר רֶהיֵא טְלאָז רעֶטְרעוֶו עֶזיִד איו
 םֶנּוא רעֶטְניִה זיִא בֹקֲעַי טְכעֶנְק ןייַד ְךיֹוא ,העָז ,ןעֶנאָז טְלאָז רֶהיֵא דָנּוא 1
 (ןייַז רֵּפַכְמ) ןעֶּכאַמ ליִטְׁש םֶהיֵא לעֶװ ְָּךיִא .טְכאַרְמעֶנ טאָה רַע ןיִראַח
 ןעֶהעֶז ְּךיִא לעֶו ְָךאָנְרעֶד דְנּוא ,ריִמ ראַפ טיַנ םאָה קְנעֶׁשעֶנ םעֶד טיִמ
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 ןעֶמעֶנְראַפ רֶע טעוֶו רעֶמאָט ,םיִנָּפ ןייַז
 דנּוא 22 :ןייַ ְךיִלְדְנייַרְפ ריִמְנ םיִנָּפ ןייֵמ

 ראַפ ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּבירַא זיִא קְנעֶׁשעֶג םאָד
 טְניִטְכעֶנרעֶּביִא טאָה רֶע דְנּוא .םֶהיֵא
 דְנּוא 23 :הָנֲחַמ רעֶד ןיִא טְכאַנ עֶּבְלעֶזיִד
 רעֶּבְלעֶז רעֶד ןיִא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא רֶע
 אייוַוְצ עֶנייֵז ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טְכאַנ
 דְנּוא ,ןעֶטְסְניִד אייוַוְצ עֶנייַז דְנּוא רעֶּבייוִו
 -רעֶּביִא זיִא רֶע דְנּוא ,רעֶדְניִק ףֶלֶע עֶנייֵז
 :קֹּבַי ןּופ ראָפרעֶּביִא םעֶד ןעֶראָפעֶנ
 רֶע דְנּוא ןעֶמּונעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא 4
 םעֶד רעֶּביִא טְרהיִפעֶנרעֶּביִרַא אייֵז טאָה
 טְרהיִפעֶגרעֶּביִרַא טאָה רֶע דִנּוא ,םאֶרְטִש
 בֹקֲעַי דְנּוא 925 :טאַהעֶנ טאָה רֶע סאו

 ןאַמ ַא דִנּוא .ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ןייֵלַא זיִא
 זיִּב םֶהיֵא טיִמ טְלעֶגְנאַרעֶג ְּךיִז טאָה
 :ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹוא זיִא ןְרעֶטְׁשְנעֶגְראָמ רעֶד
 ןעֶק רֶע זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע ןעדֶו דנּוא 6
 םֶהיִא רֶע טאָה יֹוזַא ,ןעֶמּוקייֵּב טיִנ םֶהיֵא
 ָּדְעיִד ןייַז ןּופ .ןעֶלאַּב םעֶד ןיִא טְריִרעֶגְנָא
 ןּופ ָּךֶעיִד םעֶד ןּופ ןעֶלאַּב רעֶד דְנּוא

 טאָה רֶע ןעוֶו ,טְקּורְרעֶפ ְּךיִז טאָה בֹקֲעַי
 רֶע דְנּוא 27 :םֶהיֵא טיִמ טְלעֶגְנאַרעֶנ

 רעֶד ןעֶד ,קעוֶוַא ְּךיִמ קיש ;טְגאָזעֶג טאָה
 דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹוא זיִא ןְרעֶטְׁשְנעֶגְראָמ
 טיִנ ְּךיִד לעוֶו ָּךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע

 :ןעֶשְנעֶּב ְּךיִמ טְסעוֶו אּוד ןעוֶו טְרֶעייֵנ ,ןעֶקיִׁש קעוֶוַא

 : חלשיו גל בל טז

 נ ןָל או ונָפ-לע הָנמַ ירכְַו :יִנָפ אשי יליא ויָָפ
 33 "ןרָא הֶּכיַו אצד הָליֵלַּב ו םִקָי ּ!הָנחַמַּב אוהַהיהלילּ
 יי ר רָׂשָע רַקַאדתֶאְו ווָתֹהְפִׁש יֵׁשתֶאְו לוׁשָנ יֵּתָׁש
 24 רבו לֲחנַיתֶא םֶרָבָעו םִלָּקַו ּ!קְּבִי רֵבָעָמ תֶא רֹבֵעַו
 תֿכ ךָע ֹּמִע ׁשיִא בָא וִּחַבְל בת רתַו ;וָל-רׁשַא-תֶא
 38 עקהו וָכֵרְיַכְּב עניו ול לֹכָי אֵל יִּכ אָרּנ :רַחָּׁשַה תָֹלֲע
 בז ;רלְמ ִּכיִנְֵּלִׁש רֶמאֹה :וָמע ןָקְבִאַהְּב בקי ְךְרָיּכ
 8 לֵא רָמאה :יִָּתְכַרּבדסֶא יִּכֵּחּלַׁשֲא אֵל לֶמאֹּ רַחָּׁשַה
 9 דוע רַמָאֵי בֹקֲעי אֵל רָמאֹּו :בֶקֲעַי רֶמאָּיו ּךַמְׁשהַמ
 טבׁשלא-םעו םיקלָאדםע תיְִׂשיִּכ לֵאָרש-סא יִּכ ךֶמׁש
 ל'יָמאֵו ךֶמֶׁש אָנ-דֶרִיגַד רֶמאֹּו בעי לאְׁשיו :לָכַּּו
 51 בֶקָעָי אְרָקּו :םָׁש ותֹא ְךֶרָבַו יֵמׁשִל לֵאְׁשִּת הֶז הָמִל
 טםינְילֶא םִנָּפ םיהלָא יִתֹאָיַּכ לאינּפ םִֹקּמַה םֵׁש
 םנ לָאנּפיתֶא רָע רֲֶׁאַכ ׁשֶמְׁשַה יָלדחרזו :יִׁשפִנ לנו
 33 =תֶא לֵאְשִנכ ּלְכאי אל לע ;וָכְר--לַע עֵלצ אוהְו
 -ףֵכְּב עְֵנ יִּכ הּזִה םֹיַה דע ד יה בע רׁשֲא הֶָּׂנַה דִינ
 :הָׁשּנַה דִיַנְּב בקֲעַי ךֶרָי

 כ נֹל
 א תִֹאמ עַּבְרַא ֹוּמִעְו אָּב וָׂשֵע הֵנְִו ארי ויָניע בלי אְׂשִַו
 יְֵּׁש לְַ לֵהָרילַעְו הָאֵלילַע םיִדָלְיַה-תֶא ץַחָיו ׁשיִא
 ג -תֶאְו הָׂשאִר ןהיֵדלַיתֶא תֹוָחָּפְׁשַה-תֶא םֶׂשָיַו : תֹוחָּפְׁשַה

 !יִנֹרֲחַא ףמוי-תֶאְו לַחָר-תֶאְ םינֹרֲחַא ָהיִָלְו הָאל
 -דע םיִמָעְּפ עַבָׁש .רֶצְרַא ּוהֵּתְׁשִי םקְפִל ירֵבָע אּהְ
 "לע לֵ ּודֵקְּבַחָ ֹתאָרְקִל וַׂשֵע ץֶר :ויָחָאדדעוָּתׁשִּ
 ה טיִׁשְגה-תֶא איו עת אָׂשיו  :ּכְבִיו רקְׂשִי וְראָוַצ
 .רָׁשֲא םיִָלְיַהרַמאֹו ְךַל הָלַאייֵמ רֶמאֹיַו םיִדָיהתֶאְו
 י ןָהיֵדְו הָּנִה תִֹתָפְׁשַה ןְׁשנִַו :ּךֶדֶבַע-תֶא םי הלֵא ןֵנח
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 -עַנ םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 8
 ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 29 :בקֵעַי טְגאָזעֶג טאָה רֶע דִנּוא ,ןעֶמאָנ ןייֵד זיִא סאו ;טְגאָז

 טְׁשְרעֶהעֶג טְסאָה אוד ןיִראָו ,לֵאָרְׂשִי טְרֶעייֵג ,בקעַי ןעֶסייֵה רֶהעֶמ טיִנ לאָז ןעֶמאָנ ןייד
 טְגעֶרְפעֶג טאָה בקעַי דְנּוא 20 :ןעֶמּוקעֶנייֵּב טְזיִּב אּוד דְנּוא ,ןעֶׁשְנעֶמ טיִמ דְנּוא טאָג טיִמ

 םּוראָו ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דָנּוא ,ןעֶמאָנ ןייַד ;ְּךיִד טעֶּב ּךיִא ,ריִמ גאָז ,טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא
 :טְשְנעֶּבעֶג טְראָד םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ?ןעֶמאָנ ןייֵמ ָּךאָנ טְסְנעֶרְפ אּוד סאוָו סאָד זיִא
 ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו לַאינּפ טְרֶָא םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶפּורעֶג טאָה בקעַי דְנּוא 1
 דְנּוא 39 :ןעֶראועֶג טעֶטעֶרעֶג זיִא עֶלעֶז עֶנייֵמ דִנּוא ,םיִנָּפ ּוצ םיִנָּפ ןּופ טאָג ןעֶהעֶזעֶג
 רֶע דְנּוא ,לֵאיֵנְּפ ןעֶנְנאַגעֶגרעֶּביִרַא זיִא רֶע ןעוֶו ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹוא םֶהיֵא ּוצ זיִא ןּוז איֵד
 -ןאַּטְׁש איִד לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד טיִנ ןעֶסֶע םּוראָד 33 :ְּךֶעיִד ןייַז ףיֹוא ןעֶקְנּוהעֶג טאָה
 טאָה רֶע ןעֶד גאָט ןעֶזיִד ּוצ ויִּב ְּךֶעיִד םעֶד ןּופ ןעֶלאַּב םעֶד ףיֹוא זיִא סאו רעֶדָא

 :רעֶדָא-ןאַּפְׁש איִד ןָא ֿבקֵעַי ןּופ ְּךֶעיִד םעֶד ןּופ ןעֶלאַּב םעֶד ןָא טְריִרעֶגְנָא
 בל לעטיפאק

 וֶׂשֵע ,ןּונ דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶניֹוא עֶנייֵז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא טאָה בקעַי דְנּוא 1
 ּוצ רעֶדְניִק איִד טְלייֵמּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,ןאַמ טְרעֶדְנּוה רֶעיִפ םֶהיֵא טיִמ דְִנּוא ,טְמּוק
 איֵד טְלעֶטְׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא 2 :ןעֶטְסְניִד אייוֵוְצ איִד ּוצ דְנּוא לֵחָר ּוצ דְנּוא הָאֵל
 רעֶטְניִה רעֶדְניִק עֶרְהיִא דְנּוא הָאֵל דְנּוא ,ןעֶטְׁשְרֶע םּוצ רעֶדְניִק עֶרייֵז דְנּוא ןעֶטְסְניִד
 ןעֶגְנאַגעֶגרעֶּביִרַא אייֵז ראַפ זיִא רֶע דְנּוא 8 :ןעֶטְצעֶל םּוצ ףֹסֹוי דְנּוא לַחָר דְנּוא ,אייֵז
 ןייז ּוצ טְנהעֶנעֶג טאָה רֶע זיִּב ,לאָמ ןעֶּביִז דֶרֶע רעֶד ּוצ טְקיִּבעֶג ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא
 -עֶנְמּוא םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶפאָלעֶג ןעֶנעֶקטְנֶע םֶהיֵא זיִא וֶׂשֵע דְנּוא 4 :רעֶדּורְּב
 אייֵז דְנּוא ,טְׁשּוקעֶג םֶהיֵא טאָה רֶנּוא ,זְלאַה ןייַז ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג זיִא דְנּוא טְמעֶרָא
 איד ןעֶהעֶזעֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶניֹוא עֶנייֵז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא טאָה רֶע דְנּוא 2 :טְנייוֵועֶג ןעֶּבאָה
 רֶע דְנּוא ?ריִד אייֵּב עֶזיִד ןעֶנעֶז רעוֶו ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶדְניִק איִד דְנּוא רעֶּבייוֵו
 :טְכעֶנְק ןייד טְגיִדאַנְנעֶּב טאָה טאָנ םאָו טיִמ רעֶדְניִק איִד .טְנאָזעֶג טאָה
 ,רעֶדְיִק עֶדייֵז דְנּוא אייֵז .טְנהעֶנעֶג ְּךִז ןעֶּבאָה ןעֶטְסְניִד איד דנּוא 6

 דנּוא



 חלשיו דל נל תישארב 60
 ׁשגג רמַאְו יוותַּתְׁשיַנ היֶדָליַו הָאל"סנ שעזנ -:ןיֹתְַּׁשִּתַו
 הדזַה הָנתַמִר-לְּכ ְךֶל יִמ רֶמאֹנ :וֲחקְׁשִי לֶחְרְו ףסוי

 ָׂשמ רֶמאֹיַו :יִנדֲא יניעְּב ןהדאצִמל מא ִּתְׁשַנְּפ רֶׁשֲא
 אְנילַא בקי רֶמאֵּ :ךֵלירִׁשֲא ּךל יִקְו ילֶא בָה יִליׁשְי

 לע יִכ יִדָימ יִתְחַנמ ּתְחקִלְז נב ןח יִתאָצָמ אָנ-טִא
 -תֶא אקדרק :יִנרַַּ םהלֶא ינּפ תֹאְרּכ פיתאר ןֿ :י

 לְכייֵליׁשְי יִכְו םיִהֹלֲא יִנָנַחייִּכ ְךֶל תאָבִה רֶׁשֲא יִתָכְרַּב
 דגל הָכְלֶאְו הָכֵל הָעְמִנ ֶמאַֹו :חָּק ְֹּב-רַעְפַו

 רֶקְּבַהְו ןאֶצִּהְו םיִּכַר םיִדְָי ַהיִּכ עַרָי ָנרֲא ויָלֵא רֶמאּו 3
 אָנ-רבעי ;ןאַצִה-לָּכ ותִמְו דֶסֶא םִי ' םּוקָפּו יָלָע תֹו לֶע 1

 הָכאָלְּמַה יי יִמַאְל הָלֲהְנְַא יא וִדְבִע ינפל דָא
 ידַא--לָא אֵבָא-רֶׁשֲא דע םירליה לנלי ינפלירְׁשֲא

 ִתִא רֶׁשֲא םעהדמ מע אצ-הניִצַאָשֵע רֶמא :הָריִָׂש ומ
 אוָהַה םֹויָּכ בֶׁשֵו :ינֹדַא ןניעְּב ןֵחדאֶצְמָא הזו הֶמָל לֶמאֹה 6
 ִיָּב ול ןְבה הָתִּס עַסָנ ֿבֹלֲעַיו :הָריעׂש וכל וָׂשֵע ע

 ס :תֹוָּכִס םִקָמַהִׁש אֵרָק ןילַמ תֹּכְס הָׂשָע ונקַמְלּ
 וָאֹבְּכ ןנִּכ ץרָאְּב רָׁשֲא ָּכָׁש רָע םֶלָׁש בת אֹבָה ופ

 ךיֹוא דְנּוא 7 :טקיִּבעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא

 עֶרְהיִא דְנּוא ,טְנְהעֶנעֶג ְּךיִז טאָה האל
 דְנּוא ,טְקיִּבעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ,רעֶדְניִק

 דְנּוא ,טְנְהעֶנעֶג ףֵסֹוי ְּךיִז טאָה ְּךאָנְרעֶד
 :טְקיִּבעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לֵחָר

 טְרעֶהעֶג !סאָו ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 8
 ּבאָה ְּךיִא סאָו הָנֲחַמ עֶצְנאַג איִד ריִד ּוצ

 םִע ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ?טְנעֶגעֶגעֶּב

 ןעֶניֹוא איִד ןיִא ןַח ןעֶניִפעֶב ּוצ יִדְּכ זיִא
 םְנאָזעֶג טאָה וָׂשֵע דְנּוא 9 :ראַה ןייֵמ ְןּופ

 ריִד ּוצ זאָל ,רעֶדּורְּב ןייֵמ ,ליִפ ּבאָה ְּךיִא

 טאָה בקעַי דְנּוא 10 :זיִא ןייֵד סאו ןייַז

 ְךיִא ןעוֶו ;ְּךיִד טעֶּב ְךיִא !ןייֵנ ָּךַא ,טְגאָזעֶג
 ןעֶניֹוא עֶנייד ןיִא ןִח ןעֶנּופעֶג ןּונ ּבאָה
 ןּופ קְנעֶׁשעֶג םאָד ןעֶמעֶנ אּוד טְסְלאָז יֹוזַא
 ןעֶהעֶזעֶג ָּךיִא ּבאָה םּוראָד ןעֶד ,דְנאַה עֶנייֵמ
 ןּופ ןעֶהעֶזְנָא םאָד איוִו יֹוזַא ,םיִנָּפ ןייֵד
 ְךיִמ טְסאָה אּוד דְנּוא ,טאָנ ןּופ םיִנָּפ םעֶד
 עֶניימ ְּךיִד טעֶּב ָּךיִא ,םעֶנ 11 :טְניִליוועֶּב
 ּוצ ןעֶראַועֶג טְכאַרְּבעֶג ויִא סאו הָנֵּתַמ
 דְנּוא ,טְגיִדאַנְנעֶּב ְּךיִמ טאָה טאָג ןעֶד ,ריִד
 םֶהיֵא טאָה רֶע דָנּוא ,םעֶלַא ּבאָה ְךיִא לייַו
 :ןעֶמּונעֶג םִע טאָה רֶע דְנּוא ןעֶגְנּורְדעֶג
 -יִצ ןעֶלעֶו ריִמ ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 2
 לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,ןייג ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ןעֶה

 ןעֶנעֶז רעֶדְניִק איִד ּםאָד ,סייוֵו ראַה ןייֵמ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 18 :ריִד ןעֶּבעֶנ ןייֵג
 ןעֶו דְנּוא ,עֶניִדְנעֶגייַז ריִמ אייֵּב ןעֶנעֶז רעֶדְניִר איֵד דְנּוא ףאָׁש איִד דְנּוא :ָּךיִלטְרעֶצ
 זאָל 14 :ןעֶּבְראַטְׁש ףאָׁש עֶלַא ןעֶלעוֶו יֹוזַא ןעֶּבייַרְטרעֶּביִא גאָט ןייֵא אייֵז טעדֶו ןעֶמ
 עֶרְהיִפ ְּךאַלעֶמאַּפ ְּךיִמ לעוֶו ְָךיִא דְנּוא ,טְכעֶנְק ןייַז ראַפ ןייֵג רעֶּביִרַא ראַה ןייֵמ ןּונ
 ןּופ גְנאַב םעֶד ָּךאָנ דְנּוא ,ריִמ ראַפ זיִא סאו (ְּךיִפנ טייַּבְרַא איִד ןּופ גְנאַג םעֶד ָּךאַנ
 טאָה וָׂשֵע דְנּוא 15 :ריִעֵׂש ןייק ראַה ןייֵמ ּוצ ןעֶמּוק לעוֶו ְָךיִא זיִּב ,רעֶדְניִק איד
 רֶע דְנּוא ,ריִמ טיִמ זיִא םאָז קְלאָפ םעֶד ןּופ ריִד טיִמ ןעֶלעֶטְׁשּפָא לעֶו ָּךיִא ,טְגאָזעֶג
 :ראַה ןייֵמ ןּופ ןעֶניּוא איִד ןיִא ןֵח ןעֶנּופעֶג ּבאָה ְּךיִא ,סאָד זיִא םאוָו ּוצ ,טְגאָזעֶג טאָה
 :ריִעֵׂש ןייֵק געוֶו ןייז ּוצ גאָט ןעֶּבְלעֶזְמעֶד ןיִא טְרעֶקעֶגְרעֶדיוו ָּךיִז טאָה וָׂשֵע דְנּוא 6
 ,יוה ַא טְעיֹוּבעֶג ְּךיִז ראַפ טאָה רֶע דנּוא ,תֹוּכִס ןייק ןעֶניֹוצעֶג טאָה בֹקַעַי דְנּוא 7
 ןעֶפּורעֶג ןעֶמ טאָה םּוראָד ,(תֹוּכִס ְּךאַלְדייֵּב טְכאַמעֶג רֶע טאָה ְּךיִפ ןייַז ראַפ דְנּוא
 טאַטְׁש ַא .םֵלָׁש ןייק ןעֶמּוקעֶג זיִא בקעי דָנּוא 18 :תֹוּכַס טֶרָא םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד

 רֶע דְנּוא ,םָרַא ןֵרַּפ ןּופ ןעֶמּוקעֶנ זיִא רֶע ןעוֶו ,ןַעַנְּב דְנאַל םעֶד ןיִא זיִא םאֵו ,םָכְׁש ןיִא
 םעֶד ןּופ לייט םאָד טְפיֹוקעֶג טאָה רֶע דְנּוא 19 :טאָטְש רעֶד ראַפ טֶהּורעֶג טאָה
 רעֶדְניִק איִד ןּופ דְנעֶה איִד ןּופ ןטְלעֶצעֶג ןייַז טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא טְראָד טאָה רֶע ּואְָח ,דָלעֶפ
 טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא טְראָד טאָה רֶע דְנּוא 20 :תֹוטיִׂשְק טְרעֶדְנּוה ראַפ ,םֶבָׁש ןּופ רעֶטאָפ רֹומֲח
 :לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד ,טאָג (לֵאָרְׂשִי יִהלֶא לַאנ .ןעֶפּורעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא חֵּבְזִמ ַא

 ךל לעטיפאק
 םיֹורַא זיִא ,בֹקעַי ּוצ ןעֶניִועֶג טאָה איִז םאִו הָאֵל ןּופ רעֶטְכאָמ איִד הָניִד דְנּוא 1

 םָכְׁש ןעֶהעֶזעֶג איִז טאָה םִע דָנּוא 9 :דְנאַל םעֶד ןּופ רעֶמְכעֶט איִד ןעֶהעֶז ּוצ ןעֶגְנאַגעֶב
 ןעֶמּונעֶג איִז טאָה רֶע דֵנּוא ,דְנאַל םעֶד ןּופ טְשֶריִּפ רעֶד ,יִזֲח רעֶד ,רֹומַה ןּופ ןֶהּוז רעֶד
 דְנּוא 8 :(טְניִנייַרְמּואָרעֶפנ טְניִטיִמעֶדעֶּג איִז טאָה רֶע דָנּוא ,ןעֶנעֶלעֶג רָהיֵא טיִמ זיִא דָנּוא
 סאָד טאָה רֶע דא ,רקֵעַי ןּופ רעֶטְכאַט איד הָניִד ְזָא טְפעֶהעֶּב ָּךד טאָה עֶלעֶז עֶנייֵז
 טאָה םֶכְׁש דְנּוא 1 :לעֶדעֶמ םעֶד ןּופ ץיִראַה םּוצ טעֶרעֶנ טאָה רֶע דֶנּוא ,טאַהעֶג ּביִל לעֶדעֶמ
 ;ּבייוַו ַא ראַפ לעֶדעֶמ םעֶזיִד ריִמ ראַפ םעֶנ ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,רעֶטאָפ ןייַז רֹומֲה ּוצ טְנאַזעֶג
 ןְהיֵז עֶנייַז דְנּוא ,הָניִד רעֶטְּכאַמ עֶנייַז טְגיִנייֵרְמּואְרעֶפטאָה רֶע זַאטָּרעֶהעֶג טאָה בקעַי דְנּוא 8

 ןעזעד

 הָֹׂשַה תַקלֲחא ןֵקָו :ריִעָה יֵנְפ-תֶא יו םָרָא ןֵחּפִמ 5
 רֲאְמִּב םָכָׁש יִבָא דוִמֲחינְּב דִיִמ טָהֶאפ םֶׁש"הָטָנ רֶׁשֲא

 ס :לֵאָרׂשִי יקלֲא לֵא ליאדי וֲחּכְוִמ םָׁש-בֶציו :הָטיִשְק ב
 רל 'דל

 תֹנְבִּב תֹאְרַל בעיל הָדְלְי רֶׂשֲא הֶאַל-תַּב הָניִד אֵצִּתַו א
 ץֶרֶאָה איׂשְג יוחַה וָמַחְדִּב םֶכׁש הָתֹא אר ּ:ץְרָאָה

 זדָנרְּב וׁשְפִנ קַּכְרִּתַו :ָהָנעַו הָתֹא בֵּכְשִּיו הָתֹא חֶּקִו
 מאה :רֶעַּנַה בלילַמ רֵּכַדו ְךעֶגה-תֶא בַהָאַו םַקעיתַּכ 4

 זראֹּוַה הָחלמהיתִא ילדחק רֶמאֹל ויָכָא רֹמַילא םָכְׁש
 יָה ויָנְבּו ותֹב הָנידתִא אֵּמִמ יֵּכ עַמָׁש בל :הָשאְל ה



 חלשיו דל תישארב
 םעֶד ףיֹוא ָּךיִפ םעֶד טיִמ ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז
 ןעֶניוִוְׁשעֶנ ליִטְׁש טאָה בֹקֲעַי דְנּוא ,דְלעֶפ
 רֹומֲח דְנּוא 6 :ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז אייֵז זיִּב
 -ְנאַגעֶגסיֹורַא זיִא םֶכְׁש ןּופ רעֶטאָפ רעֶד
 :ןעֶדעֶר ּוצ םֶהיֵא טיִמ בֹקֲעַי ּוצ ןעֶנ

 ןעֶנעֶז בֹקֲעַי ןּופ רעֶדְניִק איִד דְנּוא 7
 ןעֶּבאָה אייז ןעוֶו ,דְלעֶפ םעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶב
 רעֶנעֶמ איִד ןעֶנעֶז יֹוזַא ,טְרעֶהעֶנ םִע
 אייֵז טאָה סֶע דִנּוא ,ןעֶראוָועֶג טְּביִרְטעֶּב

 טייֵקְכיִלדְנעֶׁש ַא ןעֶד ,ןעֶמאָרְדרעֶּפ רֶהעֶז
 ּוצ ,לֵאָרְׂשִי ןיִא ןעֶראוָועֶג ןּוהְמעֶנ ּזיִא
 דְנּוא ,בֹקֲעַי ןּופ רעֶטְכאָטמ איִד טיִמ ןעֶניִל
 :ןעֶרעֶֶו ןּוהְטעֶנ טיִנ לאָז םעֶכְלאָזַא
 יֹוזַא ,טעֶרעֶנ אייֵז טיִמ טאָה רֹומֲח דְנּוא 8

 עֶנייַז טאָה םֶכְׁש ןְהּוז ןיימ ,ןעֶנאָז ּוצ
 טְּבעֶג ,רעֶטְכאָט רֶעייֵא ּוצ טְסּולְגעֶג עֶלעֶז
 ַא ראַפ םֶהיֵא ּוצ ;ְךייַא טעֶּב ְּךיִא ,איִז
 טיִמ ָּךייַא טעֶמאַרייֵהְרעֶפ דְנּוא 9 :ּבייו
 ןעֶּבעֶג רֶהיֵא טְלאָז רעֶטְכעֶמ עֶרייֵא ,םָנּוא
 טְלאָז רעֶטְכעֶמ עֶרעֶזְנּוא דְנּוא ,םִנּוא ּוצ
 טיִמ דְנּוא 10 :ְךייַא ּוצ ןעֶמעֶנ רֶהיֵא
 סאָד דָנּוא ןעֶניֹואוְו רֶהיֵא טְלאָז םֶנּוא
 דָנּוא טְניֹואוְו ,ְךייֵא ראַפ ןייַז לאָז דְנאַל
 ץְטיִזעֶּב טְמעֶנ דְנּוא ,ןיִראַד טְלעֶדְנאַה
 וצ טְנאָזעֶג טאָה םֶכְׁש דְנּוא 11 :ןּופרעֶד

1 
 + דוְמַרֹואְצִמ :םָאֿבידע בקֲעַיׂשּדַחַהְו הָדְׂשַּב ודנקִמדתֶא
 ז זִמ אב בל יִנְבּו :ֹוּתִא ירד קעײלָא םֶכו ׁשייבא

 יב דָאְמ הל רַחו םיִׁשָנֲאָה טי םֶעְמָׂשִּכ הֶדָׂש
 :הָׂשָעַיאֶל ן בו כלֲע-תַּב-תֶא בַּכְׁשִל ללֲאְרְׂשִיִבהָׂשֶע =
 ג םָכָּתִבְּב 3 הק ִנְּב םָכָׁש -רמאֵל םָּתַא רֹומֲח רֵבד
 רנְתַּת םֶכיֵת ֵּב ּונֲתֹא ונָּתַהְתִהְו הָׂשֲאְל ול הָתֹא אָנ ּונִּת
 יי התאה ובֵשַּת ּונָּתִאְו :םֶכָל ּוחְקִּת ּניֵתֹנְדֶאְו ונָל
 ונ -לַא םֶכָׁש מא ;הב וֲחָא ָחְמּו ֹובְׁש םֶכי ִל
 יַלֵא = רֶׂש ?ֵאָו םֶכיֵניִעְּב ןָחאָצְמֶא ָהיָח ָא-לֶאְו | ָהיֶבָא
 : מאָּת רׁשֲאַּכ הְָּתְֶוןֶּתַמּו רַהָמ דֹאְמ לע ּובְרַה :ןֵתָא
 ו בָכְׁש-תֶא בֹלֲעַינב ונעי :הָׁשֲאְל עעתֶאָ לנו יִלֵא
 נד תַא אֵּמִט רֶׁשֲא ּורּכַדָו הָמְרִמְּב ויָבָא רומֲח-תֶאָו
 14 הָּנַה רָבָּדִה הושעל לכט אָל םֶמיֵלֲא א :םָתֹחֲא
 אוה הָּפְרָחרְּכ הָכרָע וָליְִׁשַא ׁשיִאְל א =
 םֶכָל לֶּמִהְל ונמכ וְִּת םִא םֶכָל ו ןְבידא ּנל
 4 + נג םֶכיֵתְנִּב-תֶאְו כָל וניֵתֹנְּב-תֶא ּוּנֵתָנְ ר
 עד יא ָעְמׁשִת אָל"ִאְו :דֶחֶא םִעְל יי םֶכָּתִא ּונְבִׁשָ
 א יָניְֵּב םָהיֵרְבד ּוְבְִַו ּנְכלָהְ ּונִּתִּב-תֶא ונְחָקָלְו לו ַּ
 ופ ;יוָׂשֲעַל רַעָנַה ףֵתֲאדאַלְו :רֹומַהְוִּב םָכָׁש יִניְֵבּו רָֹמֲח
 :ויִבָא .תִיָּב לָּכִמ דַּבִכִנ אוִהְו בֶקעַי-תבְּב ץֵפֶחֵּכ רֶבֶּדַה
 ֵכ ִשְנַאלֶא רָּבדְיַו םָריֵע רַעַׁש-לָא וונְּב םֶכְּׁו רֹומֲח אביו
 בג ָּךֵבְׁשִיְו ינָּתַא םִה םיִמָלְׁש הָּלִאָה םיִׁשְנֲאה ;ףמאֹל םֶריע
 םהינְפַל םִידי"תבֲחְר הגד ץְרָאָהְו הָתֹא ּורֲחְסִו ץרָאְּב
 2ג *ּזַא .:םֶהָל ןּתִנ ניֵתֹנְּב-תֶאְו םיִׁשָנִל ינל"חקג םֶתֹנּב-תֶא
 חָא םעל תְֶהִל ּונָּמִא תֶבָׁשְל םיְִׁנֲאָה ל ּותִאַי תאַֹּב
 33 ןניִנקְו םָהנְלִמ :םיִלמַנ םַה יֶׁשֲאַּכ רָכְז-לּב ועל לומֵהְּב
 ובְׁשיְו םִרָל הָחֹוָאנ ְּךִא םֶה נ ;ֵל אולֲה םֶּתְמָהב-לֶכְ

 ףיראו יה יְכָצַה
 ,.ינ ףיר

 ,רעֶדיִרְּב עֶרְהיִא ּוצ דְנּוא רעֶטאָפ רֶהיֵא
 לע ןעֶנאָז ריִמ ּוצ טעוֶו רֶהיֵא םאוָו םאָד דְנּוא ,ןעֶניֹוא עֶרייֵא ןיִא ןַח ןעֶניִפעֶג ּךיִמ טְסאָל
 סֶע לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,קְנעֶׁשעֶג רֶנּוא ןַדַנ םעֶד רֶהעֶז ריִמ ףיֹוא טְרהעֶמ 19 :ןעֶּבעֶנ ְּךיִא
 ַא ראַפ לעֶדייֵמ סאָד ריִמ ּוצ טְּבעֶג דְנּוא ,ןעֶבאָז ריִמ ּוצ טעוֶו רֶהיֵא איו יֹוזַא ,ןעֶּבעֶנ
 רֹומֲח םעֶד דְנּוא םֶכָׁש םעֶד טְרעֶפְטְנֶעעֶנ ןעֶּבאָה בֹקֲעַי ןּופ ןְהיִז איִד דְנּוא 1 :ּבייוו
 -רעֶפ טאָה רֶע םאִ םעֶד ןעֶנעוֶו טעֶרעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דֵנּוא ,גּורְמעֶּב טיִמ ,רעֶטאָפ ןייַז
 ןעֶנעֶַק ריִמ ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 14 :הָניִד רעֶטְסעֶֶוְׁש עֶרייֵז טְגיִנייֵרְמּוא
 ןעֶטיִנְׁשעֶּבְנּוא זיִא םאָו ןאַמ ַא ּוצ רעֶטְסעוֶוְׁש עֶרעֶזְנּוא ןעֶּבעֶג ּוצ ;ְךאַז עֶזיִד ןּוהְט טיִנ
 טיִמ ריִמ ןעֶלעֶֶו םעֶזיִד טיִמ טְרֶעייֵנ 18 :םָנּוא ּוצ דְנאַׁש ַא זיִא סאָד ןיִראָו (לֵרָע ןייַאנ
 רעֶנעֶמ עֶלַא זַא ,ןעֶנעֶז ריִמ איו יֹוזַא ןייַז טעוֶו רֶהיֵא ּביֹוא ,ןעֶרעוֶו טְניִליוִועֶּב ְּךייַא
 רעֶטְכעֶמ עֶרעֶזְנּוא ןעֶּבעֶג ריִמ ןעֶלעוֶו יֹוזַא דְנּוא 16 :ןייַז לַמ ְּךיִז ןעֶלאָז ךייַא רעֶטְנּוא
 ןעֶניֹואוְו ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ,םִנּוא ּוצ ןעֶמעֶנ ריִמ ןעֶלעוֶו רעֶטְכעֶמ עֶרייֵא דְנּוא ;ךייַא ּוצ
 יּוצ טיִנ םֶנּוא טעוֶו רֶהיֵא ּביֹוא דְנּוא 17 :קְלאָפ ןייַא ּוצ ןייַז ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ;ךייַא טיִמ
 ןעֶלעוֶו ריִמ דָנּוא רעֶטְכאָט עֶרעֶזְנּוא ןעֶמעֶנ ריִמ ןעֶלעוֶו יֹוזַא ,ןייַז ּוצ לַמ ְּךייִא ,ןעֶרעֶה
 דְנּוא רֹומֲח ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא ןעֶלאַפעֶג טּוג ןעֶנעֶז רעֶטְרעוֶו עֶרייֵז דְנּוא 18 :ןייֵגקעוֶוַא
 ,ןּוהְמ ּוצ ְָּךאַז איִד טְכיֹוזעֶג טיִנ ְּךיִז טאָה גְנּוי רעֶד דְנּוא 19 :רֹומֲח ןּופ ןְהּז םֶכְׁש ןופ
 טְרְהֶעעֶג רֶהעֶמ ןעֶועוֶועֶג זיִא רֶע דְנּוא ,בֹקֲעַי ןּופ רעֶטְכאָּט איִד טְרְהעֶנעֶּב טאָה רֶע ןיִראוָו
 ןעֶנעֶז ןֶהּוז ןייַז םֶכְׁש דְנּוא רֹומֲח דְנּוא 20 :רעֶטאָפ ןייַז ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה ןעֶצְנאַג םעֶד ןּופ
 ןּופ רעֶנעֶמ איִד ּוצ טעֶרעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טאָטְׁש עֶרייֵז ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג
 אייֵז ןעֶזאָל ,םֶנּוא טיִמ ְּךיִלְריִרְפ ןעֶנעֶז רעֶנעֶמ עֶדיִר 21 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ;טאָטְׁש עֶרייֵז
 עֶרייֵז ,אייֵז ראַפ ןעֶמייֵז עֶדייֵּב ןּופ טייֵרְּב זיִא דְנאַל סאָד ,העז דְנּוא ,דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶניֹואוְו
 ריִמ ןעֶלעוֶו רעֶטְכעֶט עֶרעֶזְנּוא דְנּוא ,רעֶּבייוו ראַפ ןעֶמעֶנ םִנּוא ּוצ ריִמ ןעֶלעוֶו רעֶטְכעֶט
 ןעֶניֹואוְוּוצ םֶנּוא אייֵּב ןייַז גיִליוִו רעֶנעֶמ איִד ןעֶלעוֶו םעֶזיִד ןיִא טְרֶעייֵנ 22 :ןעֶּבעֶנ אייֵז ּוצ
 אייֵז איז יֹוזַא ,ןעֶרעֶֶו ְתְלַמיִנ לאָז םֶנּוא ןּופ רֶבָז רעֶכיִלְטיִא ןעוֶו ,קְלאָפ ןייֵא ּוצ ןייַז ּוצ
 טיִנ אייז ןעֶנעֶד ,תֹומֵהְּב עֶרייֵז עֶלַא דְנּוא ,גנּופיֹוק עֶרייֵז דְנּוא ְּךיִפ רֶעייֵז 22 :ָתְלַמיִג ןעֶנעֶו
 ןעֶניֹואְװ ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא ,אייֵז ּוצ ןעֶניִליִועֶּב םֶנּוא טְואָל טְרֶעייֵנ ;םֶנּוא ּוצ

 זהיה
 י** ,י
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 רַַׁש יאְצי-לָּפ ונְ םָכָׁש-לֶאְו רֹומֲחילָא יָעְמְׁשִו :ּונֵתַא 4
 םויב יִהְיַו :וָריִע רַעָׁש י יאצי-לָּכ רָכ-לְּכ ֹולֹמַו וחיִע הכ

 ןֹועְמִׁש בֹקֲעינְביינְש וחְקִיַו םיִכֵאְּ םָתּוְהְּב ישי
 ּונְרַהְיַו חַטַּב ריִה-לַע זאב וּנְרַח ׁשיִא הָניִ יֵחַא יולְו

 ּוחְקִיו ו בֶרָחייִפְלי נה ונְּ םָכְׁש-תֶאְו רֹומֲח-תֶאְו ;רָכְ-לָּ ט
 םיללחק-לע ואָּב בלי יִנְב :ואְצִיַו םֶכְׁש תיֵּבִמ הָניַד-תֶא 7
 םֶהֶקּב-תֶאְו סנאצ-תֶא ;םֶתֹוחֲא וִאְּמִט רֶׁשֲא ריִעָה ּווְבִו 4

 ?ּוחְקִל הָדָשַּב רֶׁשֲא-תֶאְו ריִעָּב-רֶׁשֲא תֶאְו םֶהיֵרְמֲח-תֶאְו
 תא וו ובְׁש םֶדיֵׁשְנ"תֶאו םפַמילְּכ-ִתאְו םלי ָה-לָּכיֶאְו 29
 םָּתְרַכע י-לֶאְ ןועְמְׁש-לָאבקעי רֶמאַֹּו :תייָּבַּב רֶׁשֲא-לּכ ל

 יֵתְמ יִנֲאַו יָדרְּפַבּו יִנעַנְּכַּב ץֶרֶאָה בֵׁשיִּב נֹׁשיֵאְבַהְל יִתֹא
 וחְמאַֹּו :יִתיֵבּויִנֲא יִּתְדַמְׁשנְו ינּוּכִהְ ילָע ּופְסֶאָנְו רֶּפְסִמ 51

 5 ;ונתוחַא-תֶא הֶׂשֲעַי הָנזְכַה

 הל הּכ
 םֶׁשיבְׁשְו לֵא-תיִּב הָלע םָק בקעַײלֶא םיִהֹלֶא רֶמאַָּו א

 וָשֵ יִנְּפִמ ּךַחְרָבְּב לא הָארגה אל ַחָּכְוִמ םָׁש"הׂשעַו
 ּורֲסָה ֹוָמִע רֶׁשֲא-לְּכ לֶאְו תיֵבילֶא בקי רמה :ךיֶחָא 5

 וּפילֲחַהְו ּורֲהִּטִהְו םֶכְכְחִּב רֶׁשֲא כה 2 תסנ?--תֶא
 ַחַּבְוִמ םָׁש-הֶׂשעַאְו לָא-תיִב הָלעֶו ! הָמָֹקְנְו :ם םֶּכיֵתְלְמְׂש 5

 רֶׁשֲא ךֶרֵדִּב יִרְמִע יהְיַו יִתָרָצ םִֹיִּב יִתֹא הָנֹעָה לֵאָל
 םֶדָיּב רֶׁשֲא רֶכנה יֵהלָא-לָּכ תא בלעיײלָא ונְּתִיַו :יִּתְכִלָה 4

 תַחַּת בלעי םֶתֹא ןֵמְמִּיו םֶהיֵנְֶאְּב רֶׁשֲא םיִמָּמַה--תֶאְו
 -לַע םולַא תַּתַח | יִהְיַו ּועָּפִיַו :םֵכׁש-מִע רֶׁשֲא הָלֵאָה ה

 ;םֶקָעַי ינְּב יִרֲחַא ּוֿפְדָר אֵלְו םֶדיִתֹוביִבְס רֶׁשֲא םיִרָעָה
 אה לָא-תיִב אה ןעֶנְּכ ץֶרָאְּב רֶׁשֲא הָזול בֹקֲעַי אֹבָי 5
 םוקָמִל } אָרְקי ַחְּבוִמ םָׁש ןְבו :ּרֶׁשֲא עֶה-לָכְו 7

 0 וחרְבְּב םיהלֲאָה ויָלֵא לג םש יִּכ לָא-תיִּב לַא

 חלשיו הל דל תישארב
 -עֶגּוצ ןעֶּתאָה אייֵז דְנּוא 24 :םָנּוא טיִמ
 ףֶהֹוז ןייַז םֶּכְׁש וצ דְנּוא רֹומֲח ּוצ טְרעֶה
 ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ןּופ םיֹורַא ןְעייֵג סאוָו עֶלַא

 טאָה רָכָז רעֶכיִלְטיִא דְנּוא ,טאָטְׁש עֶרייֵז

 ןְעייֵג םאִח עֶלַא ןייז לַמ טְזאָלעֶג ְךיִז
 :טאָטְש עֶרייֵז ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ּוצ סיֹורַא
 ןעֶמיִרְד םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 8

 ְןעֶצִרעֶמְׁש טאַהעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו ,גאָט
 ןּופ ןְהיֵז אייוָוְצ איִד ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה יֹוזַא
 ןּופ ּרעֶדיִרְּב איִד ,יִוֵל דְנּוא ןֹּועְמִׁש ,בקֲעַי
 אייז דְנּוא ,דְרעוֶוְׁש ןייַז רעֶכיִלְטיִא ,הָניִד
 איָד רעֶּביִאטייֵהְרעֶכיִז טיִמ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶד
 ןעֶגאָלְשרעֶד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טאָטְׁש
 ,רֹומֲח דְנּוא 26 :(רֶכָח ןאמ ןעֶכיִלְטיִא
 -אָלְׁשרעֶר אייֵז ןעֶּבאָה ןְהוז ןייַז םֶכְׁש דְנּוא
 ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ןּופ ףְראַׁש רעֶד טיִמ ןעֶג
 םעֶד ןּופ הָניִד ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 =עֶנסיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,םֶכְׁש ןּופ זיֹוה
 -עֶג ןעֶנעֶז בקֲעַי ןּופ ןְהיֵז איִד 27 :ןעֶנְנאַג
 אייֵז דְנּוא ,עֶנעֶנאָלְׁשרעֶד איִד ףיֹוא ןעֶמּוק
 אייז לייוו ,טְּביֹורעֶּב טאָמְׁש איִד ןעֶּבאָה

 :רעֶטְסעוֶוְׁש עֶרייֵז טְניִנייַרְמּוארעֶפ ןעֶּבאָה
 דְנּוא רעֶדְניִר עֶרייֵז דְנּוא ףאָׁש עֶרייֵז 8
 -עוֶועֶג זיִא םאוו םאָד דְנּוא ,לעֶזייֵא עֶרייֵז
 ּוצ אייֵז ןעֶּבאָה ,דְלעֶפ םעֶד ןיִא ןעֶז
 ןְגעֶמְראַפ םעֶצְנאַג רֶעייֵז דְנּוא 29 :ןעֶמּונעֶג

 דְנּוא ,ןעֶמּונעֶג ןעֶגְנאַפעֶג אייֵז ןעֶּבאָה רעֶּבייוֵו עֶרייֵז דְנּוא רעֶדְניִק עֶנייַלְק עֶרייֵז עֶלַא דֵנּוא
 -עֶנ טאָה בקי דְנּוא 20 :רעֶזייַה איִד ןיֵא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאוָו םעֶלַא טְּביֹורעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז
 איֵד אייֵּב ןעֶכאַמ ּוצ ןעֶקְניִטְׁש ְּךיִמ ,טְּביִרְמעֶּב ָּךיִמ טאָה רֶהיֵא ;יִוֵל ּוצ דָנּוא ןֹועְמִׁש זצ טְנאָז
 ןיִא גיִנייוִו ןיִּב ָךיִא דְנּוא ,יֵזְרְּפ םעֶד אייֵּב דִנּוא יִנֲעַנְּב םעֶד אייֵּב ,דְנאַל םעֶד ןּופ רעֶניֹואוְונייֵא
 ןעֶגאָלְׁשרעֶד ְךיִמ ןעֶלעוֶו דְנּוא ,ןעֶלְמאַזְדעֶפ ריִמ ףיֹוא ְךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,לְהאָצ רעֶד
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 31 :ןעֶרעוֶו טְניִליִטְרעֶפ דְניִזעֶגזיֹוה ןייֵמ דְנּוא ךיא לעֶזָו יֹוזַא דְנּוא
 ?(הָנֹוז) רּוה ַא איו רעֶטְסעוֶוְׁש עֶרעֶזְנּוא ןעֶכאַמ ןעֶד רֶע לאָז ,טְגאָזעֶג

 הל לעטיפאק
 ןיואוו דְנּוא ,לֵא-תיֵּב ןייק אייֵנ דְנּוא ,ףיֹוא העָטְׁש ,בֹקֲעַי ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 1
 ןעֶו ןעֶזיוִועֶּב ריִד ּוצ ְּךיִז טאָה סאו טאָנ ּוצ ַחֵּבְזִמ ַא טְראָד ְּךאַמ דְנּוא ,טְראָד
 -עֶגְזיֹוה ןייַז ּוצ טְנאָזעֶג טאָה בֹקֲעַי דְנּוא 2 :וָׂשֵע רעֶדּורְּב ןייַד ראַפ ןעֶפאָלטְנַא 1 אוד
 רעֶטעֶנ עֶדְמעֶרְפ איִד קעזָזַא טּוהְמ ,םֶהיֵא טיִמ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאוָו עֶלַא ּוצ דֵנּוא דֶניֵ
 :רעֶדייֵלְק עֶרייֵא טייַּברעֶפ דְנּוא ְּךייַא טְגיִנייֵר דְנּוא ;ְךייֵא ןעֶׁשיוִוְצ עא סאו
 לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,לֵא-תיִּב ןייק ןייֵגּפיֹוא ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ןְהעֶטְׁשפיֹוא ןעֶלעֶו ריִמ דְנּוא 2
 ןייֵמ ןּופ גאָט םעֶד ןיִא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג ריִמ טאָה סאוָו טאָג םעֶד ּוצ ַחַּבְזִמ ַא ןעֶכאַמ טְראָד
 דְנּוא 4 :ןעֶנְנאַגעֶג ןיִּב ְּךיִא םאָז געזֶו םעֶד ןיֵא ןעֶזעוֶועֶג ריִמ טיִמ זיִא סאָו דְנּוא ,ןעֶדייֵל
 ןיִא ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז םאִו רעֶטעֶנ עֶדְמעֶרְפ עֶלַא בקֲעַי ּוצ ןעֶּבעֶנעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז
 אייֵז אָה בקֹעַי דְנּוא ,ןעֶריֹוא עֶרייַז ןיֵא ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז םאָזו ןעֶנְניִר איִד דְנּוא ,דְנעַה עֶרייֵז
 קעוֶוַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 9 :םֶכְׁש אייַּב זיִא סאו םיֹוּב-ןעֶדְניִל םעֶד רעֶטְנּוא ןעֶטְלאַהאַּב
 ,אייֵז םזרַא זיִא םאו טעֶמְש איד ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא טאָג ןּופ קעֶרְש איִד דְנּוא ,ןעֶגיֹוצעֶג
 ןייק ןעֶמּוקעֶג זיִא בֹקעַי דְנּוא 6 :בֹקֲעַי ןופ רעֶדְניִק איִד טְנאָיעֶגְכאָנ טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 זיִא סאוָו קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד דְנּוא רֶע ,לַא-תיּב זיִא סאָד ,ןַעַנְּב דְנאַל םעֶד ןיִא זיִא םאַוַו זּול
 טאָה רֶע דנּוא חּבְִמ ַא טְעיֹוּבעֶג טְראָד טאָה רֶע דְנּוא 7 :ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ
 טְראָד ןיִראָו ,טאָג ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ טאָנ (לֵא"תיֵּב לֵא) ,טְרָא םעֶד ןעֶּפּורעֶנ
 ראַפ ןעֶפאָלְטנַא זיִא רֶע ןעֶו ְקעֶלְּפְטנַא טאָג םֶהיֵא ּוצ ָּךִז םאָה

 יד

 ואת = =

 ןארפ



 חלשיו הל תישארב
 םַא-נייז איִד הָרֹבְד דְנּוא 8 :רעֶדּורְּב ןייַז
 זיִא איִז דְנּוא ,ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא הָקְבר ןּופ

 ,לַא-תיֵּב ּוצ ןעֶטְנּוא ןעֶראוָועֶג ןעֶּבאָרְנעֶּב
 טאָה ןעֶמ דְנּוא ,םיֹוּב-ןעֶדְניִל םעֶד רעֶטְנּוא
 :תּוכָּב ןֹולַא ןעֶמאָנ ןייז ןעֶפּורעֶג

 ּוצ ןעֶזיוִועֶּב לאָמַאְּדאָנְּדיִזטאָה טאָנ דְנּואֿפ
 םָרַא ןֵרַּפ ןּופ ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע ןעוֶו בֹקֲעַי
 דְנּוא 10 :טְׁשְנעֶּבעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דנּוא

 ןעֶמאָנ ןייֵד ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה טאָנ
 רֶהעֶמ טיִנ לאָז ןעֶמאָנ ןייַד ,בֹקֲעַי זיִא

 לֵאָרְׂשִי טְרֶעייֵנ ,בֹקֲעַי ןעֶרעוֶו ןעֶפּורעֶג
 -עֶב טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶמאָנ ןייד ןייַז לאָז
 טאָג דְנּוא 11 :לֵאָרְׂשִי ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶפּור
 רעֶד ןיִּב ְּךיִא ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה
 דְנּוא ראַּבטְכּורְפ אייֵז ,טאָג רעֶניִטְכעֶמְלַא
 ןּופ גָנּולְמאַז ַא דְנּוא קְלאָפ ַא ;ְךיִד רֶהעֶמ
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 8 יתיָכְל תַחַּתִמ רֶבָּקִַו הָלְבַר הקְנימ הָרֹבְּד תֶמָתַו ויָחָא
 ם תוכן משא לאה תחת לא
 דרכו םֶלֶא ןַחמ ָאֹבְּב דו ֿבקעײלָא םִַהלַא איי
  דש ילמִׁש אריאל בֵלֲת נִׁש םיהלֵא ָל-רְמאו :ָתֹא
 :לאְרְׂשִיַמְׁש-תֶא אָרְקִידמׁש הְָהִזלֵאָרְׂשִי-ַא יב בעל
 עג םיונ לָהָקו יג הֶּברּו הָרמיִּדׁש לַא ינֲאםיהלַא ֹול רָמאּנ
 וג רֶׁשֲא ץֶרֶאָד-תֶאְו :ואִצֵי ףיִצְלֲחַמ םיִכָלְמּו דממ הָיְהִי
 זסָא ְךירָחַא ךערזלי הָּגְתֶא ךל קָחְצִילּו םֶהְרְבַאְל יּתַתָנ
 5 :!ָּתִ רֵּכַד-רֶׁשֲא םִֹקָּמַּב םיקלָא ויָלָעַמ לעו :ץְרָאָה-תֶא
 + ןֶבָא תֶבצַמ ֹוְתִא רֵּכּדרֶׁשֲא םִֹקָמִּב הָּכֵצִמ בקי בצנ
 ומ טש-תֶא בֹקֲעי אָרקּנ יוֵמָׁש היֵלָע קּצו ךסָנְהיִלְצ ךש
 א ֹועְמַו :לָא-תיּכ םיהלא םׁש וְּתִא רֶּבַּד רֶׁשֲא םֹקָּמַה
 רֵלָּתַו הָתַרְפֶא אֹוכָל ץֶרֶאָה-תַרְבִּכ דֹועיִהיַו לַא תַֹּבִמ
 גז מאה ּהַּתְדלְּב ּהָתֹׂשִקַהְב יִהָיּהָּתְרִלְּב ׁשֶקְּתַו לַחָר
 15 תיאַצְּב יִדָיַו :ןֵּכ ךֵל הָחםנִּכ יִאְיֵּת-לַא תדָלְמַה הל
 יליאֶרְק יָבָאְו ָנֹאְדַּב מָׁש אָדְקִַּו הָתמ יִּכ הֶׁשְפַ
 5 תיַּב אוָה הָתָרִּפֶא ְךֶרָדְּב רֵבָּקִּתַו לַחָר תֶמֵּתַו :ןיִמִינב
 כ יתרָבֶק תֶָצַמ אה ּהָתַרְבְק-לַע הָבִצִמ בֶקעַי בו :םָחָק
 ונ ילּדְִמְל הֶאָלֲהְמ א טלארשי עו :םֹיה ידע לַחָל

 יי א עי + ּפ בְָּׁשּיַוןַבּאְר לו אוַהַה ץֶרֲאָבלֵאָרְשִיְָּׁשִּביהָו :ָד
 עפ בֶקֵעַי רָֹכְּב הֶאִל יִנְב ּורָׂשָע םַנְׁש בָקעינְב זה
 גג לַחָר ינְב :ןולְבת רָכשְׂשַו הָדּוהְו יֵױלְו ןועְמִׁשו ןְבּאָד
 פ ןנְּו :ילָּתְפוןַד לַחָר תַחְפִׁש הָהְלַב נו :ִנִבּו ףֶֹי

 -רְַּרֶׁשֲא בקי עב הָּלֵא רֶׁשֲאו ר הָאל תֶהפִׁש הָּפלִז ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג ףיֹורַא םֶהיֵא ןּופ זיִא טאָג
 עז אֵרְמִמ ויִבָא קָחְצַלֶא ֿבקֲעַי אֵבָיַו :םֶרָא ןֵּדַפְּב יִל :טעֶרעֶנ םֶהיֵא טיִמ טאָה רֶע ּואוְו טְרָא םעֶד

 וקַחְצִיו םֶהָרַבַא םשירַערׁשַא ןורְבָח אוָה עַּכְרַאָה תַיְרַק ַא טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא טאָה בֹקֲעַי דְנּוא 4
 ןופ לאָמקְנעֶד ַא ,טעֶרעֶג םֶהיֵא טיִמ טאָה רֶע ּואוְו טְרָא םעֶד ןיִא (הָּבֵצַמ) לאָמקְנעֶד
 ןעֶסאָגעֶג ףיֹוראַד טֵאָה רֶע דנּוא ,גָנּוסיִג ַא רֶהיֵא ףיֹוא ןעֶסאָנעֶנ טאָה רֶע דְנּוא ,ןייֵּטְׁש
 טיִמ טאָה טאָנ ּואוָו טֶרָא סעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶפּורעֶג טאָה בֹקֲעַי דְנּוא 18 :לייַא-םיֹוּב
 ,לַא-תיֵּב ןּופ ןעֶניֹוצעֶג קעוֶוַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 16 :לַא-תיֵּב טעֶרעֶנ טְראָד םֶהיֵא
 טאָה יֹוזַא ,תָרְפֶא ןייק ןעֶמּוק ּוצ דְנאַל רעֶקַא ןייַא אי יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶנ ָּךאָנ זיִא םִע דְנּוא
 זיִא םֶע ןעוֶו דְנּוא 17 :ןעֶניִועֶג רֶהיֵא ןיֵא רעוֶוְׁש ןעֶזעוֶועֶנ זיִא םֶע דְנּוא ,ןעֶניוִועֶג לַחָר
 ןייק ּבאָה ,רֶהיֵא ּוצ טְנאָזעֶג םֵאְּבייֵה איִד טאָה יֹוזַא ןעֶניוִועֶג ּוצ רעֶוְׁש ןעֶועוֶועֶג רֶהיֵא
 סיֹורַא םייֵּב ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 18 :ןְהּוז ַא ריִד ּוצ ְּךיֹוא זיִא רעֶזיִד ןיִראָו ,אָרֹומ

 ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶפּורעֶג איִז טאָה יֹוזַא ,ןעֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא איִז ןיִראָו ,הָמָׁשְנ עֶרֶהיֵא ןּופ ןייֵג
 -ְךאָטְׁשעֶג זיִא לַחָר דְנּוא 19 :ןיִמָיְנִּב ןעֶפּורעֶג םֶהיֵא טאָה רעֶטאָפ ןייַז רעֶּבָא ,יִנֹוא-ְןֶּב
 :םָחָל-תיֵּב זיִא סאָד ,תֶרְפֶא ןייֵק געוֶו םעֶד ףיֹוא ןעֶראוָועֶג ןעֶּבאָרְגעֶּב זיִא איִז דְנּוא ,ןעֶּב
 הָבֵצַמ איֵד זיִא סאָד ,רָבֵק רֶהיֵא רעֶּביִא הָבֵצַמ ַא טְלעֶטְׁשעֶנְפיֹוא טאָה בֹקֲעַי דְנּוא 0
 ןעֶניֹוצעֶג קעוֶוַא טאָה לֵאָרְׂשִי דְנּוא 21 :נאָט ןעֶניִטְנייַה םּוצ זיִּב לַחָר ןּופ רֶבֵק םעֶד ןּופ
 זיִא םִע רֶנּוא 22 :רָדֵע םעֶרּוהְט םעֶד ןּופ טייוו טיִנ טְלעֶצעֶנ ןייַז טְנייֵנעֶג טאָה רֶע דְנּוא

 דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶג ןֵבּואְר זיִא ,דְנאַל ןעֶּבְלעֶזְמעֶד ןיִא טְניֹואוְועֶג טאָה לֵאָרְׂשִי ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג
 םִע טאָה לֵאָרְׂשִי דְנּוא ,רעֶטאַפ ןייַז ןּופ ּבייוַו-םֶּבעֶק סאָד ,הָהְלִּב אייֵּב ןעֶגעֶלעֶג זיִא רֶע
 הָאל ןּופ ןֶהיֵז איִד 23 :ףְלעֶוְצ ןעֶועוֶועֶנ ןעֶנעֶז בֹקֲעַי ןּופ ןְהיִז איִד דְנּוא---.טְרעֶהעֶנ
 דְנּוא .הָדּוהְי דְנּוא ,יול דְנּוא ,ןֹועְמִׁש דְנּוא ,ןֵּבּואְר זיִא ֿבקעַי ןּופ רעֶטְצְלֶע רעֶד ,ןעֶנעֶז
 איד דְנּוא 25 :ןיִמָיְנִּב דְנּוא ףסֹוי ,ןעֶנעֶז לֵחָר ןּופ ןְהיִז איִד 24 :ןּולּובְז דְנּוא ,רָכשָׂשִי
 ןּופ ןְהיֵז איד דְנּוא 26 :ילָּתְפַנ דְנּוא ןָד ןעֶנעֶז ,לַחָר ןּופ טְסְניִד איִד הֶהְלִּב ןּופ ןְהיִז
 ןּופ ןְהיֵז איִד ןעֶנעֶז עֶזיִד ,רֵׁשָא דְנּוא דֶנ ןעֶנעֶז הָאֵל ןּופ טסְניִד איִד הֶּפֶלִז

 דְּוא 27 :םָרַא ןֵרַּפ ןיִא ןעֶראַועֶג ןעֶריֹוּבעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז םאָח ,בֹקֲעַי
 ועַּבְרַא תַיְרָק ןיִא אֵרְמַמ ןײק .קָחֶצִי רעֶשאָפ ןייַז ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא בֹקֲעַי
 :טְניֹואוְועֶב ןעֶּבאָה קָחֶצָי דְנּוא םֶהָרְבַא ּואְו טְראָד ןֹורְבָה זיִא סאָד

 עֶניִנעֶק דְנּוא ,ריֵד ןּופ ןייַז ןעֶלאָז רעֶקְלעֶפ
 :ןייֵג סיֹורַא ןעֶדְנעֶל עֶנייַד ןּופ ןעֶלאָז
 -עֶנעֶנ ּבאָה ְּךיִא סאָוָו דְנאַל םאָד דְנּוא 2

 ְךיִא לעוֶו קָחְצִו ּוצ דנּוא םֶהָרְבִא ּוצ ןעֶּב
 ְךאָנ ןעֶמאָז עֶנייַד ּוצ דְנּוא .ןעֶּבעֶג ריִד ּוצ
 דְנּוא 13 : דְנאַל סאָד ןעֶּבעֶנ ְָּךיִא לעוֶו ריִד

 רָנּוא
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 קַחְצִי עניו :הָנׁש םִִנֹמִשּו הָנְׁש תַאְמ קַחְצי ימי יהיו
 וָשֵע ותא ּיְּכִִיו םיִמָי עַּכׂשּו ןקָז מלא ףָסֲאו תֶמָ
 8 :ינָּב בקעַת

 ול
 תְֹּבמ ווִׁשָנ-תֶא הָקָלוָׂשֵש :םִָא אוִהוׂשע תוִדָלְּת הָלאְו
 הָנֲע-תַּב הָמָביִלָהֲא-תֶאְו יִתְחַק ןֹליֵא-תַּכ הָדָע-תֶא ןעֶנְּכ

 ;תֹוִיְבִנ תֹוחֲא לאצְמשייחַּב תֶמֹׂשַּב-תֶאְו :יִחַה ןוֶעְבַצ-תַּב 3
 ;לאוער"תָא הָדלְי תַמְׂשבּו פילָא-תֶא וָׂשֲעַל הָרָע לו 4
 הרֶַא חַרָקתֶאְ .םלעקתו שיעי-תֶא הר מָביִלֲהֶאְו
 ויָשָנ-תֶא 5 חַי :ןַעַנְּכ ץֶרָאְּב לו רֶׁשֲא ָשע ינְב 5

 ּוהְנְקִמ"ִתֶאָו תַכ תיִׁשְפ;-לֶכ-תֶאְ ויִתֹנְב-תֶאָו וינְביתֶאָו

 נכ ץרַאב ֶׁכָר רֶשֲא ּוְנק-לּכ הַא יי
 בר שְׁשּוכר הָדְהייֵּכ :ויחֶא בֶקִַי ינּפמ ץרָאלַא דָלנ

 םבָתֹא תאֵׂשָל םֶהיֵרְִּמ ץרַא הָלְכִי אֹלְו וָּדְחַי תֶבֶׁשִמ
 !םודָא אּוה וָׂשֵע ריִעׂש רַהְּב ֹוָׂשֵע בֵׁשַו :םֶהיֵנְקִמ ינְּפִמ 8

 תמש הֶּלֹא :יוִצׂש רַהְּב .םחָא יבא ןֶׂשֵע תֹוהְלִּת הָלָא :

 תמְּׂבְדִּב לאוער ןָׂשֵע תֶׁשֲא הָדֵעְִּב ןֿפלַא יש
 םָּתְעַנְו וַפִצ רֶמּוא ןְמיֵּת וָפילֲא ָנְּב יְהִי :וָשע תשא 1
 דֵלּתַו וָשֵעְוִּב ֹופילֲאָל ׁשֶנְליִפ הָתְיָה ! .עֶנְמִתְו :ןנָקּו

 הלא ָשע הָהָר ָנְּב הלא קלֶמעדחִא לאל יד
 תֶׁשֶא תַמְׂשָב בזה הּלֵא הָזִמּו הָּמִׁש חַרָח תַחַנ לֵאשר

 תֲֶא ןובצִתַּב ףנעדתב הָמְבילהֶא נה הָלאְו :וָשֵע 4
 הָּלֵא :חַרֶק"תֶאו םִלְעַי-תֶאְו שיעי-תֶא וָׂשעָל רֶלָּתַו וָׂשֵע ו

 לא } ןְמיִּת יִלַא וָׂשֵע רוָכְּב ַילֲא ינְּב וָשעייִנְב  יַפּולֲא

 םבָתִעַ ףילֵא חַרֵק ףיַלֵא :טק ףֶלַא ופְצףלֵא רֶמא 5
 נְּב הלא םורָא ץֶרָאְּב ופילא יַפּולֵא הָלֵא קָלָמִע ףוַלֵא

 חַרָו ףיָלֵא תַחְנ ףֶלֵא ָׂשעְדַּכ לֵאוצְד ינְּ הל :הָדָע 2

 :ןַעָנְּב דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶראוָועֶג ןעֶריֹוּבעֶג

 חלשיו ול הל תישארב

 געֶט איִד ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז םִע דְנּוא 8

 :רֶהאָי ניֵצְכַא דְנּוא טְרעֶדְנּוה קָחֶצִי ןּופ

 רֶע דְנּוא ןעֶנְנאַגְרעֶפ זיִא קָחֶצִי דְנוא 9

 -ָניֵא זיִא רֶע דִנּוא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא
 טֶלַא ,קְלאַפ ןייֵז ּוצ ןעֶראָָועֶג טְלעֶמאַזעֶג

 וֶׂשֵע ןְהיִז עֶנייַז דְנּוא ,געֶט ןּופ טאַז דְנּוא

 :ןעֶּבאָרְגעֶּב םֶהיֵא ןעֶּבאָה בֹקֲעַי דְנּוא

 ול לעטיפאק

 רעֶטְכעֶלְׁשעֶג איד ןעֶנעֶז עֶזיִד דְנּוא 1
 טאָה וָׂשֵע 2 :םֹודָא זיִא רֶע וָׂשֵע ןּופ

 רעֶמְכעֶמ איִד ןּופ רעֶּבייו עֶנייז ןעֶמּונעֶג

 ןֹוליֵא ןּופ רעֶטְכאָט איִד .הָדָע ,ןֵעָנְּב ןּופ
 רעֶטְכאַט איִד ,הָמָביִלֲהֶא דְנּוא ,יִּתִח םעֶד
 םעֶד ןֹועְבִצ ןּופ רעֶטְכאָמ איִד .הָנֵע ןּופ
 ןּופ רעֶמְכאָמ איִד ,תַמְׂשַּב דְנּוא 8 :יוח

 :תֹויָּבִנ ןופ רעֶטְסעֶוְׁש איִד לאֵעָמְׁשִי
 וָׂשֵע ּוצ ןעֶניִועֶג טאָה הָדָע דְנּוא 4

 ןעֶניִדעֶג טאָה תַמְׂשִּב דְנּוא ,זָפיֵלֲא
 ןעֶניוועֶג טאָה הָמָביִלֲהֶא דְנּוא 8 :לַאּועְר
 ןעֶנעֶז עֶזיִר ;חַרק דְנּוא םָלְעַי דְנּוא שֹּועי
 םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז סאוָו ,וָׂשֵע ןּופ ןְהיִז איִד

 רעֶּבייּו עֶנייֵז ןעֶמּונעֶגנ טאָה וֶׂשֵע דְנּוא 6

 הָניִזעֶגְזיֹוה ןייַז ןּופ ןעֶלעֶז עֶלַא דְנּוא רעֶטְכעֶט עֶנייַז דְנּוא ןְהיֵז עֶנייַז דְנּוא
 טאָה רֶע סאו ,ןעֶנעֶמְראַפ םעֶצְנאַג ןייַז דְנּוא תֹומֲהְּב עֶנייֵז עֶלַא רֵנּוא ְּךיִפ ןייַז דְנּוא

 ןייַז ראַפ ןּופ דְנאַל ןייַא ּוצ ןעֶנְנאַגעֶג זיִא רֶע דְנּוא .ןַעָנְּב רְנאַל םעֶד ןיִא טְפאַׁשעֶגְנָא
 ןעֶמאַזּוצ ןעֶלאָז אייֵז סאָד ליִפ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןעֶנעֶמְראַפ רֶעייֵז ןיִראָו 7 :בֹקֲעַי רעֶדּורְּב
 טנעֶקעֶג טיִנ אייֵז טאָה ןעֶטְלאַהעֶגְפיֹוא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ּואוְו דְנאַל סאָד דֵנּוא ,ןעֶניֹואוָו
 ריִעֵׂש בְראַּב םעֶד ףיֹוא טְניֹואוְועֶג טאָה וָׂשֵע דְנּוא 8 :ְךיִפ רֶעייֵז ןעֶנעוֶו ןעֶנאַרְטרעֶד
 ןּופ רעֶטאָפ רעֶד וֶׂשֹע ןּופ רעֶטְכעֶלְׁשעֶג איִד ןעֶנעֶז עֶזיִד דְנּוא 9 :םֹודָא זיִא רֶע הָׂשֵע

 הָׂשֵע ןּופ ןְהיֵז איד ןּופ ןעֶמעֶנ איִד ןעֶנעֶז עַזיִד 10 :ריִעֵׂש גְראַּב םעֶד ףיֹוא ,םֹודַא
 ןּופ ּבייוֵװ סאָד תַמְׂשִּב ןּופ ןְהּוז רעֶד לֵאּועֶר ,וָׂשֵע ןּופ ּבייוַו סאָד הָדָע ןּופ ןְהּוז זַפיֵלֲא
 םָּתְעַנ דְנּוא ֹופְצ .רֶמֹוא ,ןָמיֵּת ,זַפיֵלַא ןּופ ןְהיֵז איֵד ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז םִע דְנּוא 11 :וָׂשֵע
 הָׂשֵע ןּופ ןְהּוז רעֶד זַפיֵלֲא ןּופ ּבייוַו-סְּבעק ַא ןעֶזעוֶועֶנ זיִא ענְמִּת דַנּוא 12 :זנק דֵנּוא
 םאָד .הָדָע ןּופ ןְהיֵז איִד ןעֶנעֶז עֶזיִד ,קֵלָמַע םעֶד זַפיֵלֲא ּוצ ןעֶריֹוּבעֶג טאָה איִז דָנּוא
 דְנּוא הָמַׁש ;הֵרָז דְנּוא תַחַנ ;לֵאּועְר ןּופ ןְהיִז איִד ןעֶנעֶז עֶזיִד דְנּוא 12 :וָׂשֵע ןּופ ּבייוַו
 עֶזיִד דָנּוא 141 :וָׂשֵע ןּופ ּבייװ םאֶד תַמֹׂשַּב ןּופ ןְהיִז איד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז עַזיִד ;הָזַמ

 איד הָנֵע ןּופ רעֶטְכאַמ איד הֶׂשֵע ןּופ ּבייוו סאָד הָמָביִלֲהָא ןּופ ןֶהיִז איִד ןעֶזעוֶועֶג ן
 :חַרֹק דְנּוא םָלֲעַי דְנּוא שּועי וֶׂשֲֵע ּוצ ןעֶניוזעֶג טאָה איִז דֵנּוא ;ןֹועְבִצ ןּופ רעֶטְכאַג
 -מְׁשָרָע רעֶד זַפיִלֲא ןּופ ןְהיִז איִד ,וָׂשֵע ןּופ ןְהיִז איִד ןעֶטְׁשְריִפ איד ןעַנעֶז עַזיִדר 8

 8 ױ

 טי

 ןי=

 :זַנָק טְשֶריִפ ,ֹופָצ טְׁשְריִפ ,רָמֹוא טְׁשְריִפ ,ןָמיֵּת טְׁשְריִפ ,וָׂשֵע ןּופ רעֶנעֶריֹוּבעַג
 ןּופ ןעֶּטְׁשְריִפ איִד ןעֶנעֶז עֶזיִד ;קֵלָמֶע טְׁשְריִפ םָּתְעַנ טְׁשְריִפ ,חרק טְׁשֶריִפ 6
 דנּוא 17 :הָדֵע ןּופ ןְהיֵז איֵד ןעֶנעֶז עַזיִד םֹודֲא דְנאַל םעֶד ןיא זַפיֵלֲא

 חֵרָז טְׁשֶריִפ ,תַחנ טׁשֶריִפ וָׂשֵע ןּופ ןְהּוז רעֶד לֵאּועְר ןופ ןְהיֵז איִד ןעֶנעֶז עֶזיִד

 םטשריפ



 תישארב

 ןעֶנעֶז עֶזיִד ;הָזִמ טְׁשְריִפ ,הָמַׁש טְׁשְריִפ
 דְנאַל םעֶד ןיִא לֵאּועְר ןּופ ןעֶמְׁשְריִפ איִד
 תַמְׂשָּב ןּופ ןְהיִז איִד ןעֶנעֶז עֶזיִד ,םֹודֶא
 עֶדיִד דְנּוא 18 :וָׂשֵע ןּופ ּבייו םאָד

 ּבייוַו םאָד הָמָביִלֲהֶא ןּופ ןְהיִז איִד ןעֶנעֶז
 םֶלעַי טְׁשְריִפ ,שּועְי טְׁשְריִפ וָׂשֵע ןּופ
 ןעֶטְׁשְריִפ איִד ןעֶנעֶז עֶזיִד ,חַרֹק טְׁשְריִפ
 הָנֲע ןּופ רעֶטְכאָט איִד הָמָביִלֲהֶא ןּופ
 ןעֶנעֶז עֶזיִד 19 :וָׂשֵע ןּופ ּבייו סאָד

 עֶרייֵז ןעֶנעֶז עֶזיִד דְנּוא ,וָׂשֵע ןּופ ןְהיֵז איִד
 ןעֶנעֶז עֶזיִד 20 :םֹודֶא זיִא רֶע ,ןעֶמְׁשְריִפ
 איִד הרח םעֶד ריִעֵׂש ןּופ ןְהיִז איִד
 דְנּוא ןְמֹול ,דְנאַל םעֶד ןּופ רעֶניִזאוָונייֵא
 דְנּוא 21 :הָנָע דִנּוא ,ןֹועְבִצ דְנּוא ,לֶבֹוש
 ןעֶנעֶז עֶזיִד ןׁשיִר דְנּוא רֶצֵא דְנּוא ןֹוׁשיִד

 ןְהיֵז איִד ,ירֹה םעֶד ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ איִד
 דְנּוא 22 :םודֶא דְנאַל םעֶד ןיִא ,ריִעֵׂש ןּופ

 ירֹה ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ,ןֶמֹול ןּופ ןְהיֵז איִד

 65 חלשיו ול

 םודָא ץֶרָאְּב לַאּוְר יָפּלֵא הֶּלַא הזמ ףֹוָלֵא הָּמִׁש ףוֶלֵא
 נא תֶׁשֲא הָמָביִלָהא יֵנְּב הֶּלֵאו :וָׂשֵע תֶׁשֲא תֶמְׂשִב ִנְּבהֵלֵא
 ֿפּולַא הֶּלַא חַרֶק יי םלעַי ףִלֵא שוי ףֶלֵא ָׂשֵע
 י הָלאְו ןטפינב הלא :ושע תשא הנעדתב הָמָבי לא
 כ ירֹחַה יִעָׂשיינְב הָלֵא ס  :םורָא אה םֶהיֵפּלַא
 1 רֶצֵאְו ןׁשְִ :הָנָו ןועְבִצְו .לֶבֹוׁשְו טל ץֶרֶאָה יִבְׁשִי
 ּווְהַּו :םֹוָרָא ץֶרֶאְּב ריִעְׂשייֵנְּב יִרֹהַה יָפּוַּא הָּלִא ןְׁשיִדְו
 נב ֶלֶאְו :עֶגֵמִּת ןְטּול תֹחַַו םֶמיֵהְו יֵרח ןְטוליינְב
 4 ןוֶעְבציינְב הָלֶאו :םנֹאְווְָׁש לֶביעְ תַחְנְמּו ןולע לבוש
 עֶר רָבדִּמּבםִמַיַה-תֶא אָצָמ רֶשֲא הָנִ איִה נו הָיְ
 הכ הָמְבילָהאַשּדְנע-נְבהַלַאונוֶאְִצְלםיִרַחַה-תֶא
 56 :ןֶרֵכּו ןֶרְִיוןֵבְׁשֶאוןּדִמַח ןָׁשיד יְִּב הָלֵאְו :הָנֲעיתַּב
 עא :ןְראוץי ׁשידינְב הָלא :ןקעו עק הב רֶצאינְּ הָלֵא
 59 : ףוּלַא לָבוׁש ףיִלַא ןְטּול ףִּלַא יִרֹחַה יפּולֲא הֶּלֵא
 הלא ןְׁשיִד ףָלֵא רֶצֵא ףלֵא ןֶׁשִד ףוְלֵא :הָנֲע ףִֹלַא
 פ :רִעש ץֶרֶאְּב םֶהיֵפְלאְל יִרחַה יפולַא
 6ג ְךֶלֶמיּדַלְמ יֵנְפִל םוָדָא ץראְּב ובָלָמ רֶׁשֲא םיִכָלְּמַה הֶלֵאְ
 נ ריִעםְֵׁו רוָעְבְדִּב עלְּב םורָאַּב למי :לֵאְרשִייָנְבִל
 59 :הָרְֶּבִמהֵרִָּבבָבּו יִּתִהַּת לָמו עַלְּב תֶמיַו :הָבָהְנּד
 תל תרֶמּה :יִנָמִּתַה ץרָאמ םָׁשח ויתְחַּת למה םָבֹוי תֶמָ

: 

 יי
- 

9 
- 

 ןַירמתֶא הָּכַּמַה רַדְּב-ןֵּב רָדֵה ויָתְחַּת למי םָׁשִח

 א תּל דָדה תֶמּ :תע יע םֵׁשְו בָאמ הָדָׂשִב
 97 ילואָׁש ויָּתחַּת ּדֵלְמַּיַו הָלְמׂש תֶמּיַו :הָקָרְׂשַּמִמ הָלְמׂש
 58 ןֶנָד לַעַּב יָּתְחַּת ְּךֵלְמִּיַו ליָאְׁש תַמָו :רֶהֶּנַה תֹובֹחְרַמ
 59 דוָּתִהַּת ְךֵלְמַַו רֹוּבְכַעדּב ןֵגָח לַעַּב ֹתְמָיַו :רְֹּבְכַעְדִּ
 ינרְטַמ--תַּב לֵאְבַטיִהְמ וִּתְׁשִא םֵׁשְו ּועמ וְריֵע םֵׁשְו רַרֲה

 ם םבֶתֹחְּפִׁשִמְל וָׂשֵע ילַא תֹומָׁש הלא :בָהְז יִמ תַּב

 :תתְי לאל ףילַ ֶנְמִּת ףלֵא םֵתֹמְׁשַּב םֶתֹמלְִל

 ןופ רעֶטְסעוֶוֶׁש איִד דְנּוא .םָמיֵה דְנּוא

 ןעֶנעֶז עֶזיִד דְנּוא 28 :עֶנְמִּת זיִא ןְמֹול
 ,תַחַנָמ דְנּוא ןְוָלַע ,לֶבֹוש ןּופ ןְהיִז איִד
 דְנּוא 21 :םֶָנֹוא דְנּוא ֹופְׁש ,לָביִע דְנּוא
 הָיַא ןֹועְבִצ ןּופ ןְהיִז איִד ןעֶנעֶז עֶזיִד
 טאָה סאָו הָנֲע רעֶד זיִא םאָד !הָנֲע דְנּוא

 רעֶד ןיִא לעֶזייַא-ליֹומ איֵד ןעֶנּופעֶג

 עֶזיִד דְנּוא 2 :רעֶטאָפ ןייַז ןֹועְבִצ ןּופ לעֶזייֵא איד טְרעֶטיִפעֶג טאָה רֶע ןעוֶו ,רֶּבְדִמ

 עֶזיִד דְנֹוא 26 :הָנֵע ןּופ רעֶטְכאָט איִד הָמָביִלָהֶא דְנּוא ןׂשַד הָנֵע ןּופ רעֶדְניִק לאיֵד ןעֶנעֶז

 איֵד ןעֶנעֶז עֶזיִד 27 :ןָרְכ דְנּוא ןֶרֶתִי דְנּוא ןֶּבְׁשֶא דְנּוא ןֶדְמִח ,ןְׁשיִד ןּופ ןְהיִז איִד ןעֶנעֶז

 דְנּוא ץּוע ןןׁשיִד ןּופ ןְהיִז איִד ןעֶנעֶז עֶזיִד 28 :ןֵקֵע דְנּוא ןָוֲעַז דְנּוא ןֶהְלִּב ,רֶצֵא ןּוֿפ ןְהיֵז
 טשֶריִפ ,לָבֹוׁש טשֶריִפ ָמֹול טשֶריֵפ ,ירה םעֶד ןּופ ןעֶטשְריִפ איִד ןעֶנעֶז עֶזיִד 9 :ןֶרָא

 איד ןעֶנעֶז עֶזיִד ;ןֶׁשיִד טשֶריִפ ,רֶצֵַא טשֶריִפ ,ןשֶד טשֶריִפ 30 :הָנֵע טשֶריִפ ֹועְבִצ

 :ריִעֵׂש דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶטשְריִפ עֶרייֵז ּוצ ,ירח םעֶד ןּופ ןעֶטׁשְריִפ

 ַא רעֶדייֵא ,םֹודֶא דְנאַל םעֶד ןיִא טְניִנעֶקעֶג ןעֶּבאָה םאוָו עֶגיִנעֶק איד ןעֶנעֶו עֶדיִד דְנּוא 1

 טאָה םֹודֶא ןיִא דְנּוא 82 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד רעֶּביִא טְגיִנעֶקעֶג טאָה גיִנעֶק

 ןעֶזעוֶועֶג זיִא טאָטְׁש עֶנייֵז ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא ,רֹועְּב ןּופ ןְהּוז רעֶד עַלּב טְגיִנעֶקעֶג
 ןְהּוז רעֶד בָבֹוי םאָה עֶלעֶטְׁש עֶנייז ףיֹוא דְנּוא ,ןעֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא עַלֶּב דנוא 8 :הָבָהְנִד

 עֶנייֵז ףיֹוא דְנּוא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא בֶבֹוי דְנּוא 24 :טְניִנעֶקעֶג הָרְצִּב ןּופ ,חַרָז ןּופ

 ןעֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא םֶׁשֲח דְנּוא 28 :טְגיִנעֶקעֶג ןֶמֵּת דְנאַל םעֶד ןּופ םֶׁשֶח טאָה עֶלעֶטְׁש

 ןעֶנאַלְׁשעֶב טאָה סאו ,טְגיִנעֶקעֶג רֵדְּב ןְהּוז רעֶד דַדַה טאָה עֶלעֶטְׁש עֶנייֵז ףיֹוא דְנּוא
 :תיִוֵע ןעֶזעוֶועֶג זיִא טאָמְׁש עֶנייֵז ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא ,בָאֹומ ןּופ דְלעֶפ םעֶד ןיִא ןִיְדִמ

 הָקִרְׂשַמ ןּופ הָלְמַׂש טאָה עֶלעֶטְׁש עֶנייֵז ףיֹוא דְנּוא ןעֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא דַדַה דְנּוא 6

 טאָה עֶלעֶמְׁש עֶנייֵז ףיֹוא דְנּוא עֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא הָלְמַׂש דְנּוא 87 :טְניִנעֶקעֶג
 עֶנייֵז ףיֹוא דְנּוא ,ןעֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא לּואְׁש דְנּוא 38 :טְניִנעֶקעֶג רָהְנַה תֹוּבֹהְר ןּופ לּואָׁש

 ןּופ ןְהּוז רעֶד ןֶנָח לַעַּב דְנּוא 29 :טְגיִנעֶקעֶג רֹוּבְכַע ןּופ ןְהּוז רעֶד ןֶנָח טאָה עֶלעֶטְׁש

 דָנּוא טְניִנעֶקעֶג רַדַה טאָה עֶלעֶטְׁש עֶנייֵז ףיֹוא דְנּוא ןעֶּבְראָמְׁשעֶנ זיִא רֹוּבְכַע
 ןייַז ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא ,ועָּפ ןעֶועוֶועֶג זיִא טאָטְׁש עֶנייֵז ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד

 יַמ ןּופ רעֶטְכאָט איִד ,דֵרְטַמ ןּופ רעֶטְכאָט איִד ,לֵאְבַטיִהְמ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ּבייװ
 עֶרייֵז ְּךאָנ וֶׂשֵע ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ איִד ןּופ ןעֶמעֶנ איִד ןעֶנעֶז עֶזיִד 40 :בֶהָז

 :תַתְי טְׁשְריִּפ ,הָוְלַע טְׁשְריִפ ,עֶנְמִּת טְׁשְריִפ ;ןעֶמעֶנ עֶרייֵז ןיִא רעֶמְרֶע עֶרייֵז ּוצ ,תֹוחָּפְׁשִמ

 טשריפ 8



 ןל ול תישארב

 ןק ףלַא נפ ףיִלֵא הָלֵא ףִלֵא הָמְבִלהא ףִלֵא ע
 םֶריֵע ףַֹלֵא לָאידנִמ ףוֶלֵא :רָצְבִמ ףִלַא ןְמיִמ ףולא 2

 ׂשֵ אה םמְֶָא ץֶראְּב םֶתֹבְׁשִמִל טֹורָא יפילֵא | הָלֵא
 ;םֹרָא ִּכִא

 ט פ.פ ּפ ל
 תֹורלְּתוהֶלַא :ןַעָנְּכ ץֶראּב יָא יִדטִמ ץֶרַאְּב בקי בָׁשָו א 2

 וְחָא-תֶא הָעֹר הָיָה הָנְׁש הָרְׂשֶעדעַּבׁשְרַּב ףסוי בקי
 יָבָאיִׁשְנ הל יִנְּב-תֶאְו הָהְלְב יִנְב-תֶא רַעַנ אוו ןאֹּצַּ
 בֵהָא לֵאְרְׂשְו .:םֶהיֵבֲא-לֶא הָעָר םֶתְּבִּד-תֶא ףֶסֹוי אֵבָת
 תֶנחְּכ ול הֶׂשֶעְו וִל אה םִנָקודְביְּכ ויָנְּב-לְּכִמ ףסֹוי-תֶא
 ויָחָא-לְּכִמ םֶהיֵבֲא בֵהֶא ותֹאֹיִּק ווָחֶא יאָר :םיִּטַּפ

 םולֲח ףסוי םַלֲחַו :םִלָׁשְל רָב ּולְכָ אָלְוותֹא וְָנׂש ה
 ןעֶמְׁש םֶהיֵלֲא רֶמאַָּו :ותֹא אֹנֵׂש דֹע ּופְסֹויַו ויָחֶאֵל רו 5

 םיִמָלַאְמ ְּחַנֲא הְְֵ :יִּתְמָלָח רֶׁשֲא הִָה םֹלֲַה א
 הוה יִתְמְלַא המָק הוה הֹׂשה ךְִּב םִמלֲא
 וחָא ול ּודְמאַּו:יִתָמְלֲָלןיָּתְשִַּ םֶכיֵתְמְלַא הָנִבֶֶת
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 הָלֵא טׁשְריִפ הָמָביִלָהָא טׁשְריִפ 1
 טשריִפ זנָק טשְריִּפ 42 :ןניִּפ טשֶריִּפ

 ןלֵאידְנַמ טשֶריִפ 43 :רָצְבִמ טשְריִפ ,ןָמֵּת

 ןעֶמׁשְריִפ איִד ןעֶנעֶז עֶזיִד ;םֶריֵע טשְריִּפ
 ןיִא ןעֶנְנּוניֹואְו עֶרייֵז ְּךאָנ ,םֹודִא ןּופ

 וָׂשֵע ויִא רֶע ,ץיִזעֶּב רֶעייֵז ןּופ דְנאַל םעֶד
 ;םֹודִא ןּופ רעֶמאָפ רעֶד

 זל לעטיַפאק

 בשיז

 םעֶד ןיִא טְניֹואוְועֶג טאָה בֹקֲעַי דְנּוא 1
 -ַםיֹוא ְּךיִז טאָה רעֶטאָפ ןייַז ּזאוְוַא דְנאַל

 עֶזיִד 2 :ןַעָנְּכ דְנאַל םעֶד ןיִא ,ןעֶטְלאַהעֶג

 דיע ּופָֹ יב לֶׁשֶמִת לוׁשְמיִסִא נילָע מת ְֶלְמֶה ֵסֹוי בֹקֲעַי ןּופ רעֶטְכעֶלְׁשעֶג איִד ןעֶנעֶז
 םוָלָח רוע םֶלֲחיַו :ויָרָבד-לַעְו ויָתֹמְלֲה-לע ותֹא אֵנְׂש 5

 דוע םולָח יִּתְמַלָח הֶנִה רֶמאֹּיַו ויָחֶאְל וָתֹא רֵּפַסיַו רַחַא
 :יל םִיֲחְַׁשִמ םיִבָכּוּכרֶָׂע רֵחַאְ חרַהְ ׁשֶמְׁשַה הְָ

 הָמ ול רֶמאַָו יבא ֹוְּירִעוזָחָא-לֶאְ ויבָאלָא ר *
 ךיחְֵ ָּךְמאְו יָא אֹובָנ אוָבָה ָּתִמַלָח רֶׁשֲא הזה םולֲחַה
 -תֶא רַמָׁש ויִבְָ ווָָא וואו :הָצְרֶא ָךֶל תֹוַּמְׁשִהְל 1
 :םָּכׁשִּב םֶהיֵכֲא ןאָצ-תֶא תֹשְרל וִחֶא וכלה :רָכְדָה ש
 הָכל םֶכְׁשִּב םיִעֹ ךֶחַא אוָלַה ףֿפײלָא לֵאָרְשִי רֶמאּו 8

 הֵאְראָזִדְל ול רֶמאָה :יגה ול רֶמאו םהילא ְךחְלְשִאְו

 דְנּוא ,רֶהאָי ןְהעֶצְּביִז ןעֶזעוֶועֶג טטְלַא זיִא
 עֶנייֵז טיִמ ְּךּוטְסאַּפ ַא ןעֶועוֶועֶג זיִא רֶע
 זיִא רֶע דְנּוא ,ףאָׁש איִד אייֵּב רעֶדיִרְּב
 הָהְלַּב ןּופ ןֵהיִז איִד טיִמ גְנּוי ַא ןעֶזעוֶועֶג

 רעֶּבייוֵז איִד ,הָּפְלְז ןּופ ןְהיִז איִד טיִמ דְנּוא
 -עֶג טאָה ףֵסֹוי דְנּוא ;רעֶטאַפ ןייַז ןּופ
 :רעֶטאָפ רֶעייֵז ּוצ דיר עֶזייֵּב עֶרייֵז טְכאַרְּב

 טְּביִלעֶג רֶהעֶמ ףֶמֹוי טאָה לֵאָרְׂשִי דְנּוא 3
 וםְהיֵא ּוצ רעֶטְלֶע עֶנייֵז ןּופ ןְהּוו ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע לייוֵו ןְהיִז עֶנייֵז עֶלַא איו

 רעֶדיִרְּב עֶנייז ןעוֶו 4 :ןעֶּבְראַפ עֶליִפ ןּופ דְמעָה ַא טְכאַמעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא
 ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז עֶלַא איו טְּביִלעֶג רֶהעֶמ םֶהיֵא טאָה רעֶטאָפ רֶעייֵז זַא ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה
 ןעֶדעֶר םֶהיֵא טיִמ טְנאָקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;טאַהעֶנ דְנייֵפ םֶהיֵא אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא
 עֶנייֵז ּוצ טְלייֵצְרעֶד םִע טאָה רֶע דְנּוא ,םּולָח ַא טְמֹולָחעֶג טאָה ףֵסֹוי דְנּוא 9 :םֹולָׁשְּב

 אייז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 6 :טאַהעֶג דְנייֵפ רֶהעֶמ ָּךאָנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רעֶדיִרְּב
 ריִמ ,טְהעֶז 7 :טְמֹולָחעֶג ּבאָה ְּךיִא סאָו םֹולָח ןעֶזיִר ;ְךייַא טעֶּב ָךיִא ,טְרעֶה ,טְגאָזעֶג

 זיִא לעֶדְניִּב ןיימ ,העְז דְנּוא ,דְלעֶפ םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ ןיִא ְּךעֶלְדניִּב ןעֶדנּוּבעֶג ןעֶּבאָה
 ןעֶּבאָה ְּךעֶלְדניִּב עֶרייֵא ,העֶז דְנּוא ,ןעֶּביִלְּבעֶג ןְהעֶמְׁש ְּךיֹוא זיִא םִע דִנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא
 עֶנייֵז דָנּוא 8 :לעֶדְניִּב ןייַמ ּוצ טְקיִּבעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְלעֶגְניִרעֶּגְמּורַא סֶע

 ףעֶדָא ,ןעֶגיִנעֶק םִנּוא רעֶּביִא תֶמֶאְּב אּוד טְסְליוִו ,טְגאָזעֶג

 ןעֶגעוֶו ,טאַהעֶג דְנייַפ רֶהעֶמ ְּךאָנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ?ןעֶגיִטְלעוֶועֶג םָנּוא רעֶּביִא
 םֹולָח ןעֶרעֶדְנַא ןייֵא ְּךאָנ טאָה רֶע דְנּוא 9 :דייֵר עֶנייֵז ןעֶנעוֶו דְנּוא תֹומֹולַח עֶנייֵז
 טְהעֶז ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז ּוצ טְלייֵצְרעֶד םִע טאָה רֶע דְנּוא ,טֵמֹולָחעֶג
 ןעֶרעֶטְׁש ףֶלֶע דְנּוא הָנָבְל איִד טימ ןּוז איִד ,העָז דְנּוא ,םֹולָח ַא ְּךאָנ טְמֹולָהעֶג ּבאָה ְּךיִא
 וצ דְנּוא רעֶטאָפ ןייַז ּוצ טְלייֵצְרעֶד סֶע טאָה רֶע דְנּוא 10 :טקיִּבעֶג ריִמ ּוצ ְךיִז ןעֶּבאָה

 םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ןעֶגיִרְׁשעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה רעֶטאָפ ןייַז דָנּוא ;רעֶדיִרְּב עֶנייֵז
 ןעֶד ריִמ ןעֶלאָז ?טְמֹולֲחעֶג טְסאָה אוד םאִװ םֹולָח רעֶזיִד ויִא סאָו ,טְנאָזעֶג
 ןעֶקיִּב ּוצ ריִד ּוצ סנּוא ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵד דְנּוא רעֶטּומ עֶנייֵד דְנּוא ְָּךיִא ,ןעֶמּוק
 רעֶּבָא ןעֶזעוֶועֶג אֵנֵקְמ םֶהיֵא ןעֶּבאָה רעֶדיִרְּב עֶנייֵז דְנּוא 11 ?דֶרֶע רעֶד ּוצ
 ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז רעֶדיִרְּב עֶנייַז דְנּוא 12 :םֶראָו םאָד טיִהעֶג טאָה רעֶטאָּפ ןייַז
 ּוצ טְנאָזעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי דְנּוא 18 :םֶכְׁש ןיִא רעֶטאָפ רֶעייֵז ןּופ ףאָׁש איד ןְרעֶטיִּפ ּוצ

 איז ּוצ ְּךיִד לעֶװ ְּךיִא דְנּוא םּוק ?םֶכְׁש ןיִא רעֶריִרְּב עֶנייִד טיִנ ןְרעֶטיִּפ .םֵמֹוי
 העְז ,ןּונ אייֵג ,טְגאָזעֶג םֶּהיִאּוצ טאָה רֶע דְנֹוא 14 :ְךיִא ןיִּב ריִה ;טְגאָזעֶג טאָה רָע דָנּוא .ןעֶקיִש

 םעד

 םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה רעֶדיִרְּב



 67 בשיו זל תישארב
 םעֶד דְנּוא רעֶדיִרְּב עֶנייֵד ןּופ םֹולָׁש םעֶד

 קירּוצ ריִמ גְנעֶרְּב דְנּוא ,ףאָׁש איִד ןּופםֹולְׁש

 קעוֶוַא םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶּפְטִנֶע ןייַא
 זיִא רֶע דְנּוא ,ןֹורְבֶח לֶהאָט םעֶד ןּופ טְקיִׁשעֶג

 טאָה ןאַמ ַא דְנּוא 12 :םֶכְׁש ןייק ןעֶמּוקעֶג
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע ןּונ דְנּוא ,ןעֶנּופעֶג םֶהיֵא
 ןאַמ רעֶד דְנּוא ,דְלעֶּפ םעֶד ןיִא טְריִאְראַּפ
 סאו ,טְנאָזעֶג דְנּוא טְנעֶרְפעֶג םֶהיֵא טאָה
 ָךיִא ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 16 ?אּוד טְסְכּוז
 ,ריִמ גאָז ;ְּךיִד טעֶּב ְּךיִא ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵמ ָךּוז
 טאָהןאַמ רעֶד דְנּוא 17 :ןְרעֶטיִפ אייֵזּזאוָו
 ןּופ ןעֶגיֹוצעֶּג קעוֶוַא ןעֶּבאָה אייֵז ,טְגאָועֶג
 אייֵז סאָד טְרעֶהעֶג ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו .ןעֶנאַד
 .ןָתֹד ןייק ןייג ןעֶלעוֶו ריִמ ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה
 ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵזְּךאָנ ןעֶגְנאַגעֶג זיִא ףסֹוי דְנּוא
 :ןָתֹד ןיִא ןעֶנּופעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא
 ןעֶהעֶזְרעֶד םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא 8
 -עֶב ְּךאָנ טאָה רֶע רעֶדייֵא דְנּוא ,ןעֶטייוו ןּופ

 ןעֶטאָרעֶּב ְּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה ;אייֵז ּוצ טְנְהעֶנ
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 19 :ןעֶטייֵמ ּוצ םֶהיֵא
 רעֶזיִד ,העְז ,ןְרעֶדְנַא םּוצ רעֶנייֵא טְגאָזעֶג
 טְמּוק דְנּוצַא דְנּוא 20 :טְמּוק תֹומּולַחַה לַעַּב
 ריִמ דְנּוא ,ןעֶטייֵט םֶהיֵא ןעֶלעֶו ריִמ דְנּוא

 ןּופ עֶנייֵא ןיִא ןעֶּפְראוַז ןייֵרַא םֶהיֵא ןעֶלעוֶו

 לדְְלְּׁיַו רָבָּד ינְבׁשַהו ןאֹצַה םוַלָׁש-תֶאְוְךֶחַא םוַלָׁש"תֶא
 ומ ידע הּנָהְו ׁשיִא ּודֲאְצְמִַּנ ּפהָמָכְׁש אביו ןֹורְבָח קֶמעַמ
 נא -תֶא רֶמאֹו .ׁשֵּקַבְּתימ רֶמאַל ׁשיִאָהּוהָלאׁשִו הָָׂשִּב
 גל רֶמאָּ = םַה הָּפיֵא יל אָנ-הֶדַה ׁשֵּקַבְמיִכֹנָאיַחַא
 לו הָנְֲתּד הָכְלְנ םיִרְמֶא יִּתְַָׁש יּכ הִָּמּועְסָנ ׁשיִאָה
 18 קה 6 אָ :ןֵתֹדְּב םאָצְמִַ ֹוחֶא רַתַא ףסוי
 9 מא ;וְתיִמֲהַל וָתֹא יִלְּכנְּיַו םֶהיֵלֲא ברֶי םֶהָטְבּ
 ב | הרָּתַעְו :אָּב הָלַה תמלֲתַה לַעּב הנה ויָהֶא-לֶא ׁשיִא
 הְָר הֶיח ונְרִמָאְו תורּבַהדַחַאְּב והָכלְשַ ּוהנְרַהְת כָל
 והיו ןֿבואְר עמְִׁו:וָתֹמִלָהּווהיהמ הֶאְרְו ּוהְתִלְבֲא
 עפ -לַא ןֵבּואְרו םָתֹלֶא רֶמאֹו :שֶפָנ כג אָל רֶמאֹּה םֶדָיִמ
 רָב רֶׁשֲא הָּוַה רוָבַילֶא ותא ּוטיִלְׁשַה םֶדְּפְׁשִּת
 כִׁשֲהַל םֶדיִמ ותֹא ליה ןַעֶמל וָברחְלֶׁשִתלַא די
 5 -תֶא ּוטיֵׁשְפו ויָחָא-לֶא ףֶסֹויאָּברֶׁשֲאְּכ ידיו :יְבָא-לָא
 יג ודְִָּר :ויָלָע רֶׁשֲא םִכַּפַה תְָּכיתֶא ֹוְּנתְכיתֶא ףֵסי
 הכ ובְׁש :םִיָמ 1 ןיא קר רוָּבִהְו הֶרְּבַה ותֹא ּוכְלְׁשַי
 םיִלאֵעְמׁשִי ַחְרֶא ֹנהְּואְריַוםֶהיניע יִאְׂשִַו םֶחָל-לֶכָאְל
 םיִכְלה טלֶו יֵרְצּו תאֹכְנ םיִאְׂשָנ םֶהיֵלְמְנּו דָעְלְנִמ הֶאְּב
 זי עצכדדמ יהָאלֶא הָוהְו מא :הָמיְְצִמ יִֹהְ
 על םיִלאֵעְמְׁשִיל ּונֵרּכְמנְּוכַל :מָד-תֶא ממשלת

 :ויָחָא יִעְמְִׁיו אה ּונְרָׂשְּב ויִָאיִכ וב-הְּתילַא
 :5 המוי-תֶא לֲעַיַוכְׁשִמַו םיִרֲחְס םינידִמ םיִשנָא ורע
 ףסַּכ םיִרְׂשֲעְב םִלאְֵמׁשִיל ףו"ֶאיִרְִמַרֹמַהדמ
 56 ִָהְו רֹוּבַהילא ןֵבּאְר בֶׁשָו :הָמְיָרְצִמ ףֶסֹוידתֶא ואיִבָּי
 רֵמאַֹּו ויָחָא-לָא בֶׁשיַו :וידָנּב-תֶא עֶרְקיו רֹובַּב ףֶסֹיְדיִא
 51 ףֵסֹוי תָנְתְּכיִתָא יִתְקַּנ :אָבינֲא הָנָא יִנֲאְו ּונָניֵא דליה
 92 ּוהְּלַׁשַו :םּדַּב תֶנֵּתּכַה-תֶא ילְבמִו םיִלִע ריִצְׂש יטַחְשִי

 ינאֵצְמ תאָ ירְמאֹיַו םָהיִבָא-לֶא איו םיִמּפַה תָָתְכרתֶא א ןעֶגאָז ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ,רעֶּביִרְג איִד

 ןּופ ןעֶרעוֶו טעֶו סאו ןעֶהעֶז ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ,ןעֶסעֶרְפעֶגְפיֹוא םֶהיֵא טאָה הָיַח עֶדְליוו

 ליִּצַמ טְלאָועֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,טְרעֶהעֶג םִע טאָה ןֵּבּואְר דְנּוא 1 :תֹומֹולַח עֶנייֵז

 וא 22 :ןעֶטייֵט טיִנ םֶהיֵא ןעֶלעוֶו ריִמ ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,דְנעֶה עֶרייֵז ןּופ ןייֵז

 ןיִא ןייַרַא םֶהיֵא טְפְראוַו ,ןעֶסיִגְרעֶפ טּולְּב טיִנ טְלאָד רֶהיֵא ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה ןֵבּואָר

 יִדַּכ ,םֶהיֵא ןָא דְנאַה עֶדייֵא טיִנ טְקעֶרְטְׁש רעֶּבא ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא זיִא סאו ,ּבּורְג עֶזיִד

 :רעֶמאָפ ןייַז ּוצ ןעֶגְנעֶרְּב וצ קירּוצ םֶהיֵא ,דְנעֶה עֶרייֵז ןּופ ןייַז ליִצַמ םֶהיֵא לאָז רֶע

 אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא ףֵסֹוי ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 8

 :םֶהיֵא ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאו ,ןעֶּבְראַפ עֶליִפ ןופ דְמעֶה סאָד ,דְמעֶה סיִתֵסֹוי ןּוטעֶגְּפָא

 רעֶד ןיִא ןעֶפְראָוועֶגְנייַרַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶמּונעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנוא 4

 :רעֶסאַו ןייק רֶהיֵא ןיִא ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא סֶע ,גידייל ןעֶזעוֶועֶג זיִא ּבּורְג איִד רעֶּבָא ,ּבּורְנ

 -עֶנְפיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא ,ןעֶמֶע ּוצ טיֹורְּב טְצעֶזעֶגְרעֶדיִנַא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 5

 טְפאַשְלעֶזעֶג עֶדְנעֶזייֵר ַא ,העֶז רְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶניֹוא עֶרייֵז ןעֶּביֹוה

 ץֶריוִועֶנ ןעֶנאָרְטעֶג ןעֶּבאָה לעֶמעֶק עֶרייֵז דְנּוא ,רֶעְלִנ ןּופ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז םיִלאֵעְמְׁשִי ןּופ

 :םִיַרְצִמ ןייק ןעֶרעֶדיִנ ּוצ ּפּורַא ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז ,םֹונאַדאָל דְנּוא ,םאזְלאַּב דְנּוא

 ןעֶו םֶנּוא ּוצ זיִא ןיוִועֶנ ַא ראַפ םאָו ;רעֶדיִרְּב עֶנייַז ּוצ טְנאָזעֶג טאָה הָדּוהְו דְנּוא 6

 ןעֶלעוֶו ריִמ ,טְמּוק 27 ?טּולְּב ןייַז ןעֶליֹוהְרעֶפ דְנּוא רעֶדּורְּב רעֶזְנּוא ןעֶנ'גְרַה ןעֶלעוֶו ריִמ

 םֶהיֵא ןָא ןייַז טיִנ לאָז רְנאַה עֶרעֶזְנּוא רעֶּבָא ,םיִלאֵעְמְׁשִי איִד ּוצ ןעֶפיֹוקְרעֶפ םֶהיֵא

 -ּוצ םֶהיֵא ןעֶּבאָה רעֶדיִרְּב עֶנייֵז דְנּוא ;שייֵלְפ רעֶזְנּוא ,רעֶדּורְּב רעֶזְנּוא זיִא רֶע ןיִראוָו

 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םירֲחכ ,ןַיְּדִמ ןּופ רעֶנעֶמ ןעֶראָפעֶגרעֶּביִא ןעֶנעֶז םִע דְנּוא 28 :טְרעֶהעֶג

 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ּבּורְג רעֶד ןּופ טְכאַרְּבעֶגְפיֹורַא ףֵסֹוי ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶניֹוצעֶגְסיֹורַא

 ףֵסֹוי ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רעֶּבְליִז קיִטְׁש גיִצְנאוַוְצ ראַפ ,םיִלאֵעְמְׁשִי איִד ּוצ טְּפיֹוקְראַפ ןיִףסֹוי

 דְנּוא ,ּבּורְג רעֶד ּוצ טְרעֶקעֶגְרעֶדיִו טאָה ןְבּואְר ןעוֶו דְנּוא 29 :םִיָרְצִמ ןייק טְכאַרְּבעֶנ

 דְנּוא 0 :רעֶדייֵלְק עֶנייֵז ןעֶסיִרּוצ רֶע טאָה יֹוזַא ,ּבּורְנ רעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא ףֵסֹוי ,העְז

 ,אָד טיִנ זיִא דְניֵק סאָד ,טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז ּוצ טְרעֶקעֶנ קיִרּוצ טאָה רֶע

 !ףֶסֹוי ןּופ דְמעֶה סאָד ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 81 ?ןעֶמּוק ןיִהַא ְּךיִא לאָז ּואוְו ;ְּךיִא דְנּוא

 ס'ףסוי טְקְנּוטעֶבְנייַא ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ,לעֶקעֶּב-ןעֶגיִצ ַא ןעֶטְכאָשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 אייֵז דְנּוא ,ןעֶּבְראַפ עֶליִפ ןּופ דְמעֶה סאָד זטְקיִשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 2 :טּולְּב םעֶד ןיִא דְמעֶה

 ןעֶנּופעֶג ריִמ ןעֶּבאָה םאָד ,טגאנזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רעֶטאָפ רֶעייֵזּוצטְכאַרְּבעֶגטֶע ןעֶּבאָה

 ןעקרעד שי



 בשו חל ול תישארב 8
 ןּופ דְמעֶה סאָד זיִא םִע ּביֹוא ,ןּונ ןעֶקְרעֶד רֶמאֹּו ּהָריִּכַו :אל"סא אוה ָּךְנִב תֶנְהְּכַה אָנ-רָּכַה
 םִע טאָה רֶע דְנּוא 22 :טיִנ רעֶדָא ןֶהּוז ןייד ערי :ףסו ףֶרֹט ףֶרֶמּד הֶתָלָכֲא הָעְר הָיַח יִנְּב תֶנֲהְּב
 זיִא םִע ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טְנאַקְרעֶד םיִמָי ונְּב לֵב ויָנְתָמִּב קׂש םֵׁש ויָתֹלמְׂש םקִעַי

 טאָההִיַח עֶדְלי ַא ! ןְהּוז ןייַמ ןּופ דְמעֶה סאָד םחַנְתִהל אמו ומֲחְנְלו יִתֹנְב-לְכְ ינְב-לְכ ּומְכה ;םיִּבַר הל

 -וצ טאָה בֹקֲעַי דְנֹוא 24 :ןעֶראוָועֶג טקּוצ םיִרְס רַפיִטופ : ןצִמיִלֶא וָתֹא ּורְכָמ םיִנָדִּמִהְו 6 -ןעֶפ םיִעֶג זיִא ףמֹוי ,ןעֶמעֶגעְֶפיֹוא םֶהיֵא יו 'ת* כו 4 : א לא דר

 -עֶנ טאָה רֶע דְנּוא ,רעדיילק עֶנייֵז ןעֶסיִר 2 ייהבּלַת "=

 רֶע דָנּוא ,ןעֶדְנעֶל עֶנייֵז ףיֹוא קאַז א ןּוהְט  שיִאדדַע טו וויָחָא תֵאמ הָדְוהְי דֶרָינ אֹוהַה תַּעְב ֹוהְיַו א
 :געֶט עֶליִפ ןָהז ןייַז רעֶּביִאטְרֶעיֹורְטעֶג טאָה = יענְּכ ׁשיִא-תַּב הָדּוהְי טשאד :הָריח וָמְׁשּו ימָלְדַע
 עֶנייַז עֶלַא דִנּוא ןְהיֵז עֶנייֵז עֶלַא דְנּוא 28 אָרון רַלֵּתַו רֵהָּתַו :ָהיֶלֵא אָ הָחּקַה ׁשֹמְׁשּו =
 ּוצ םֶהיֵא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז רעֶטְכעֶמ א ומְׁש-תֶא אָרון דלֵּתַו דִש ר תַו :רע וָמָׁשתֶא 4
 טְזאָלעֶג טיִנ ְּךיִז טאָה רֶע רעֶּבָא ,ןעֶטְסייֵרְט םִיזְכִב הָיָהו הלֵש ומׁשתא אָרְקִתַו 2 5 דֹו ע םֶסֵּתַו ה

 טְרֶעייַנ ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דִנּוא ,ןעֶטְסייֵרְט הָמְׁשּו עו ,רעל הָׁשֲא הָדּוהְי הֵּקִו :ָתֹא הָתְדלְב

 גיִרֶעיֹורְט ןָהז ןייֵמ ּוצ ןעֶרעֶדיִנ לע ךיִא = וו 23 ר הָדהְי וכְב רַמ יה :רָמָּת ז
 "יהא לו יהי ול אל יב קא עדַיו :ךיִחָאְל עַרְ םֶקָהָו ּהָתֹא 9 רעֶטאָפ ןייז דֶנּוא ,ּבּורְג (לֹואְׁשוםעֶדןיִא הי האל אבן אל הי רֶמאַ הוה

 םיִנָדְמ איִד דְנּוא 36 :טְנייוֵועֶּב םֶהיֵא טאָה תל הָצְרַא תַחְׁשְו ֹויִחָא ,תׁשֲא-לֶא אָּבדמִא הֶיָהָו עַרְּזַה

 ּוצ םִיָרְצִמ ןיִא טְּפיֹוקְרעֶפ םֶהיֵא ןעֶּבאָה  -םֵג תֶמ הֶׂשָע רֶ
 -רעֶּביּוא ,הֹעְרַּפ ןּופ רעֶניִדְפיֹוה םעֶד רַפיִטֹוּפ -תריֵב הָנ מלא יב יִבְׁש

 ;(רעֶבעֶק רעֶדָאורעֶטְכאַלְש איד ןּופ רעֶטְׁש תציה"םנ תִֹמָיְּפ רַמֶא יִּכ יב הָלׁש םַּדיידנ ְךיִבָא

 הָוהְי ינ יטב ְב עֶרָי נ וָחָאְל יי עו י

 ותְלַּכ רָמָתִל ; הדנהי מא :ותֹא 1

 מָתַי רו :יֵבָא תֵּב בֵׁשתַ רֶמָּת ךלתו ויְחָאָּכ 2
 חל לעטיפאק ונאצ ינ-לע לַעַו הָדּוהְי םֶהָנ לי ר נוש-תַב

 רעֶּבְלעֶז רעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1 רֶמאֵל רֶמָתִל נר 2 הָתָנמַּת יִמָלְדַעָה ּודְעַר הָריִחָו אה 3

 ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְּפאָרַא זיִא הָדּוהְי דְנּוא ,טייצ  ּהָתּונמֹלַא יִדְנִּב רַמְּתַו:ונאצ נָל הָתָנְמִת הָלֹע ךיִמְמה נה 4
 ןייז  טְגייֵנעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז רֶׁשֲאםיַניִע חַתַּפִּב בֵׁשֵּתַו הָלְִַּת ַו ףיִעְצּב םֵכְּתַו ָהיֶלָעַמ

 דְנּוא .םָלְדֲע ןּופ ןאַמ ַא אייֵּב (טְלעֶצעֶג הָנִתנראְל אוו הָלִׁש לֶדְייִּכ הָתֶאָר ֵכ הָתָעמִּ רָע

 ךנּוא 2 :הָריִח ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןעֶמאָנ ןייַז = התְפכ יִּכ הנֹול הֶבׁשִחַו הָדּהְי האר ּהֶׁשאְל : ומ
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןעֶמאָנ ןייַז דְנּוא ,יִנֲעַנְּכ ַא ,ןאַמ ַא ןּופ רעֶטְכאָט איד ןעֶהעֶזעֶג טְראָד טאָה הָדּוה

 ביִדְנעֶנאַרְט זיִא איִז דְנּוא :ןעֶמּוקעֶג רֶהיֵא ּוצ זיִא רֶע דָנּוא ןעֶמּונעֶג איִז טאָה רע דְנּוא ַעּוׁש

 דְנּוא 4 :רַע ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןְהּוז ַא ןעֶניוִועֶג טאָה איִז דְנּוא ןעֶראוָועֶג
 טאָה איִז דְנּוא ,ןְהּוז ַא ןעֶניוִועֶג טאָה איִז דְנּוא ןעֶראָועֶג גיִדְנעֶגאָרְט לאָמַאְכאָנ זיִא איז
 ְהּוז ַא ןעֶניוִועֶג טאָה איז דִנּוא ,טְרֶהעֶמעֶג ְּךאָנ טאָה איִז דְנּוא 2 :ןָנֹוא ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶפּורעֶג
 טאָה איִז ןעדֶו ,ביִזְכ ןיֵא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא ,הָלַׁש ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶפּורעֶג טאָה איִז דְנּוא
 דְנּוא םעֶנעֶריֹוּבעֶג-טְשרֶע ןייַז רַע ּוצ בייז ַא ןעֶמּונעֶג טאָה הָדּוהְי דְנּוא 6 :ןעֶניוִועֶג םֶהיֵא
 -עוֶועֶג זיִא הָדּוהְי ןּופ רעֶנעֶריֹוּבעֶג-טְשְרִע רעֶד רע דְנּוא 7 :רָמָת ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןעֶמאָנ רֶהיֵא

 טאָה הָדּוהְי דְנּוא 8 :טעֶטייֵמעֶנ םֶהיֵא טאָה טאָנ דְנּוא ,טאָנ ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא טְכעֶלְׁש ןעֶז
 דָנּוא ,(םֵּבַיְמ איִז אייז) איִז רעֶגְנעֶוְׁשעֶּב דְנּוא ּבייוו םירעֶדּורִּב ןייַד ּוצ םּוק ,ןָנֹוא ּוצ טְגאָזעֶג
 טעוו ןעֶמאָז רעֶד זַא טְסּואוְועֶג טאָה ןָנֹוא רָנּוא 9 :רעֶדּורְּב ןייַד ּוצ ןעֶמאָז ס ףיֹו וא עטכיר

 . ןייז ןּופ ּבייװ םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶנ זיִא רֶע ןעזֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא א זצ ןייֵז יֵנ
 ןייק ןעֶּבעֶג טיִנ לאָז רֶע זַא ,רֶרֵע רעֶד ףיוא ןעֶּבְראָדְראַפ (םֵענ רֶע טאָה יֹוזַא ,רעֶדּורְּב
 ןיִא ןעֶזעוֶועֶג טְכעֶלְׁש זיִא ןּוהְטעֶנ טאָה רֶע סאָָו סאָד דְנּוא 0 ;רעֶדּורַּב יי ּוצ ןעֶמאָז
 טְנאָזעֶג טאָה הָדּוהְי דְנּוא 11 :טעֶטייֵטעֶג ְךיֹוא םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,טאָנ ןּופ ןעֶניֹוא איִד

 הָלֵׁש זיִּב ,רעֶטאָפ ןייד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיא (הָנָמִלַא) עֶדְמיז ַא ּבייֵלְּב .רּונִׁש עֶנייֵז רָמָּת ּוצ
 ןעֶּבְראַטְׁש ָךיֹוא רֶע טעֶז רעֶמאָמ ,טְגאָזעֶג טאָה רַע ןיִראָָז ,ןעֶרעוֶו סיֹורְנ טעַז ןֶהּוז ןי 5

 םעֶד ןיִא טְניֹואוְועֶג טאָה איִז דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶג זיִא רֶמָּת דְנּוא ;רעֶדיִרְּה עֶנייֵז איז יֹוזַא
 רעֶטְכאָמ איִד דְנּוא ,טְרְהעֶמעֶנ ְּךיִז ןעֶּבאָה געֶט איִד דְנּוא 12 :רעֶטאָפ רֶהיֵא ןּופ זיֹוה
 דְנּוא טְסייֵרְּמעֶג ְּךיִז טאָה הָדּוהְי דְנּוא .ןעֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא הֵדּוהְי ןּופ ּבייוֵו סאָד .ַעּוׁש ןּופ
 ןּופ הָריִח דְנייֵרְפ ןייַז רֶנּוא רֶע ,ףאָש ? עֶנייֵז ןּופ רעֶרעֶׁש איד ּוצ ןעֶגָנאַגעֶגְפ יורַא זיִא רֶע

 העְז ,ןעֶגאָז וצ יֹוזַא רֶמָּת ּוצ ןעֶראוָועֶג טְָלייֵצְרעֶד זיִא סֶע דְנּוא 13 :תֶנֶמִּת ןייֵק ,םָלָדֲע
 ןּוהָמעֶנַּפָא טאָה איִז דָנּוא 4 :ָףאָש עַכייז ןעֶרעֶׁש ּוצ תָנְמִת ןייק ףיֹורַא ריב רֶהעוְוְׁש ןייב

 טאָהאיַז דְנּוא ,רֶעייֵלְׁש ַא טיִמ טְקעֶדעֶּב ְּךיִז טאָה איִז דְנּוא ,רעֶדייֵלְק ןעוָוְטיוִו עֶרְהיֵא ְּךיִז ןּוּפ
 םעֶד ףיֹוא זיִא סאָו .םִיַניֵע ןּופ ריִט רעֶד אייֵּב טְצעֶזעֶנ ְּךיִז טאָה איז דְנּוא ,טְליִהעֶגְנייֵא ְּךיִז
 טיִנ זיַא איז דנוא ,ןעֶראָועֶג םיֹורְנ זיִא הָלִׁש סאָד ןעֶהעֶזעֶג טאָה איִז ןעֶד ,תֶנְמִּת ןייק געדַו
 ןעֶהעֶזעֶג איֵז טאָה הָדּוהְי דָנוא 12 :ּבײ ַא ראַפ םֶהיֵא ּוצ ןעֶראָוועֶג ןעֶּבעֶנעֶב
 טְקעֶדעֶגּוצ טאָה איִז ןעֶד (הָנֹי) רּוד ַא ראפ טְנעֶכעֶרעֶג איֵז טאֶה רֶע דְנּוא

 רהיא



 טל חל תישארב
 ּוצ טְנייַנעֶג טאָה רֶע דְנּוא 16 :םיִנָּפ רֶהיֵא
 טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,געוֶו םעֶד ּוצ רֶהיֵא
 ןיִראָו ,ןעֶמּוק ריִד ּוצ לעוֶו ְּךיִא ,ןּונ םּוק
 עֶנייַז זיִא איִז זַא טְסּואוְועֶנ טיִנ טאָה רֶע
 טְסעוֶו סאוָו .טְנאָזעֶג טאָה איִז דְנּוא ,רּונְש

 ריִמ ּוצ טְסְלאָז אּוד זַא ,ןעֶּבעֶנ ריִמ אּוד
 ָךיִא ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 17 ?ןעֶמּוק
 איד ןּופ לעֶקעֶּב-ןעֶגיִצ ַא ןעֶקיִׁש ריִד לעוֶז
 אּוד ּביֹוא ,טְנאָזעֶג טאָה איִז דְנּוא ,ףאָש

 אוד ויִּב ןֹוּכְׁשַמ ַא ןעֶּבעֶנ ריִמ טְסעוֶו

 -עֶנ טאָה רֶע דְנּוא 18 :ןעֶקיִש םִע טְסעוֶו
 ריִד ְּךיִא לאָז ןֹוּכְׁשַמ ַא ראַפ םאו ,טְגאָז
 לעֶגיִז ןייֵד ,טְגאָזעֶג טאָה איִז דְנּוא ?ןעֶּבעֶג
 סאָָו ןעֶקעֶטְׁש דְנּוא דְנאַּב ןייֵד דְנּוא גְניִר
 םֶע טאָה רֶע דְנּוא ,דְנאַה עֶנייַד ןיִא זיִא
 -עֶג רֶהיֵא ּוצ זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶּבעֶגעֶג רֶהיֵא
 גיִדְנעֶנאָרְט םֶהיֵא ןּופ זיִא איִז דְנּוא ,ןעֶמּוק
 -עֶגְפיֹוא זיִא איִז דְנּוא 19 :ןעֶראוָועֶג
 איִז דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶג זיִא איִז דנּוא ןעֶנאַטְׁש
 ןּוהְּטעֶנְּפָא ְךיִז ןופ רֶעייֵלְׁש םעֶד טאָה
 טיִמ טעֶרייֵלְקעֶגְנָא ְּךיִז טאָה איִז דְנּוא
 הָדּוהְי דְנּוא 20 :רעֶדייֵלְק-ןעוֶוְטיוִו עֶרְהיִא
 ָךְרּוד לעֶקעֶּב-ןעֶגיִצ םאֶד טְקיִׁשעֶג טאָה

 ּוצ ,יִמָלְדֲע םעֶד דְנייֵרְפ ןייַז ןּופ דְנאַה איִד

 69 בשיו
 15 ךילַא אוָבא אָניִדְבַה רֶמאֹיו ְךֶרָדַה-לֶא ָהיֶלֲא טי :ָהינְּפ
 אב יִּכ ילְדִָּתיִהַמ רֶמאֹּתַנ אה תּל יִּכ עֶָי אל יב
 17 רֶמאַֹּ ןאָצַהִמ םִִזעייִדְנ חַּלשֲא יִבֹנָא רֶמאֹב לא

 צ רֶׁשֲא ןֹובְרֶעָה הָמ רַמאֹו :ךֵהְלָׁש דע ןוִבְרע ןֶפִּתימִא
 דת ברעך לפתח מא ְךֶלדֶַא
 : מי רַסָּתַ ּךֶלֵתַו קָּתַ :יִל רַהֵַּוָהיֶלֵא אבו הָל
 יֵדְנתֶא .הָּודִי חַלְׁשִ ;הָו עֶמְלַא יִדְנִּב ׁשֵבְלּתַו הלַָמ
 6 ךימ ןובָרְעָה תַחָקָל יִמּלְדִעָה ודע דַיְּכ םיעָה
 עג הָׁשַרְּקַה ָיַא רֹמאֵל מִמ יְֵַא-תֶא לֵאְׂשִו :הָאְצִמ אלו
 :הָׁשַדְק הָוָב .הָתוהראל ּורְמאָיו ְךֶרֶתַהלַע םיַניִעְב אוָה
 עמ {יבוקּמַה יֵשְנַא םַנ ָהיֶתאצִמ אֵל רֶמאָיַו הָּוהי-לֶא 3 בשר
 3 ּהָל"ַקְּת הָדּוהְי רָמאַָּו :הָׁשַדק הָוְב הָתיהאל ּורְמָא
 :הָתאָצְמ אֵל הָּתַאְו הַּ יִדְגַה יִתחִׁשו הנה חֶבָל הָיְהִנ ןֵּפ
 24 רָמֵּת הָתָ .למאֵל .הָדּוהיִל רַּניַו םיִׁשָדָח ׁשֵלׁשִמְכ יהיו
 ָהוָאיצוד הָדּודְי רֶמאֹ םעטול הָרָה הֶּנִה םו ךלּכ
 הכ רֹמאֵל ליִמָח-לֶא הָחְלָׁש אה ,תאּת ומ } אָה :ףֶרֶׂשִתְו
 יִָל אָנירֶּבַה ֶמאַֹו הָרָה יִכֹלֶא ול הֶּלֵאירָׁשֲא ׁשיִאְל
 25 רָמאֹּו הָדּודְי רַּכַה ;הֶּפֶאָה הּמַהְו טֶליֵתְפַה תֶמָתֹחָה
 ףסייאָלְו יִנְב הָלְׁשְל היִִּתְנדאָל ןּב-לעיי ִנמִמ הָקְדָצ
 וד ;הָנמַבְּב םיִמּאְת הנְו הָּתְרִל תעְּב יהיו ;הָתְְַל דוָפ
 8 ַָ-לע רטְקִּת תֶדֶלַיְמַה חַּתו ריי ּהָּתְדַלְב יִהו
 99 אָצי נה וי ביִׁשמִּכו יהיו :הָנׁשאר אֵצָי הָז רמאל יש
 :ץֶרַּפ ָֹמִׁש אָרְקּו ץֶרַּפ ךלֶע ָּתְצַרְפ"הַמ רֶמאּתַו ויִחָא
 ל ס :חָדָו ָמְׁש אָרְקִּו ינְׁשִה ודָי-לע רֶׁשֲא ויִחָא אָצָי רַחָאְו

 מל טל
 א רַׂש הֹעְרַּפ סיִרְט רפיִטְּפ ּוהְנְקיַו הָמְיָרְצִמ רַרּוד ףסוו
 והָדַֹוה רֶׁשֲא םילאֵעְמְׁשִּיה דַיִמ יֵרְצִמ שיא םחָטִה

 9 תיִִּב יהיו חיִלְצִמ ׁשיִא יִהיַו ףסויתֶא הָוהְ יהְיַו :הָּמָׁש ,דְנאַה םיִּבייוו םעֶד ןּופ ןֹוּכְׁשַמ סאָד ןעֶמעֶנ
 טֶרָא םעֶד ןּופ רעֶנעֶמ איִד טְנעֶרְפעֶנ טאָה רֶע דְנּוא 91 :ןעֶנּופעֶג טיִנ איִז טאָה רֶע רעֶּבָא
 ?בעוֶו םעֶד ףיֹוא ,םִיַניֵע ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאו (רּוהְ) הָׁשָדְק איִד זיִא ּואוְו ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא
 קירּוצ זיִא רֶע דְנֹוא 99 :הָׁשַדק ןייק ןעֶזעוֶועֶג טיִנ ריִה זיִא םֶע ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 איֵד ְּךיֹוא דְנּוא ,ןעֶנּופעֶג טיִנ איִז ּבאָה ָּךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,הָדּוהְי ּוצ ןעֶנְנאַגעֶג
 דְנּוא 23 :הָׁשֹדק ןייק ןעֶזעוֶועֶג טיִנ ריִה זיִא םִע ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה טְרָא םעֶד ןּופ רעֶנעֶמ
 ְךיִא ,העֶז .עֶדְנאַׁש ּוצ ןייז טיִנ ןעֶלאָז ריִמ זַא ,ןעֶּבאָה םִע איִז זאָל ,טְגאָזעֶג טאָה הָדּוהְי
 זיִא םִע דְנּוא 24 :ןעֶנּופעֶג טיִנ איִז טְסאָה אוד דְנּוא ,לעֶקעֶּב םעֶזיִד טְקיִׁשעֶג רֶהיֵא ּבאָה
 ,ןעֶבאָז ּוצ יֹוזַא ,הָדּוהְי ּוצ ןעֶראוָועֶג טְנאָזעֶגְנָא זיִא םִע דִנּוא ,םיִׁשָרַח אייֵרַד ְּךאָנ ןעֶזעוֶועֶג
 ןּופ ןעֶראָועֶג גיִדְנעֶגאָרְט ְּךיֹוא זיִא איִז העז דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג הָנֵזְמ טאָה רָמָּת רּונְׁש עֶנייֵד
 :ןעֶרעֶֶו טְנעֶרְּברעֶפ לאָז איִז זַא ,םיֹורַא איִז טְגְנעֶרְּב ,טְגאָזעֶג טאָה הָדּוהְי דְנּוא ,אייַרעֶרּוה
 ּוצ יֹוזַא רֶהעוֶוְׁש רֶהיֵא ּוצ טְקיִׁשעֶג טאָה איִז דְנּוא ,ןעֶראועֶג טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא זיִא איִז 8
 טאָה איִז דֵנּוא ,גיִדְנעֶנאַרְט ּךיִא ןיִּב םֶהיֵא ןּופ טְרעֶהעֶג םעֶזיִד ןעֶכְלעוֶו ּוצ ןאַמ םעֶד ּוצ ,ןעֶנאָז
 דְנּוא רּונְׁש דְנּוא גְניִר לעֶניִז רעֶזיִד טְרעֶהעֶג ןעֶמעוֶו ּוצ ;ְךיִד טעֶּב ְּךיִא ןעֶקְרעֶד ,טְגאָזעֶג
 רעֶטְכעֶרעֶג זיִא איִז ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טְנעֶקְרעֶד סֶע טאָה הָדּוהְו דְנּוא 26 ?ןעֶקעֶמְׁש
 טְרְהעֶמעֶג טיִנ טאָה רֶע דְנּוא ,הָלֹׁש ןְהּוז ןיימ ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג טיִנ איִז ּבאָה ָךיִא לייוֵז ,ריִמ ןּופ
 ,העְז דֶנּוא ,ןעֶניוִועֶג "היא ןּופ טייֵצ רעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 27 :ןעֶנעֶקְרעֶדּוצ ְּךאָנ איִז
 יֹוזַא ,ןעֶניוִועֶג טאָה איִז םֶלַאְןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 28 :ְּךיֹוּב רֶהיֵא ןיִא ןעֶזעוֶועֶב זיִא גְניִליוִוְצַא
 עֶנייֵז ףיֹוא טאָה איִז דְנּוא ןעֶמּונעֶג טאָה םַאּבייַה איִד דְנּוא ,דְנאַה איִד ןעֶּבעֶגעֶג רעֶנייֵאטאָה
 :ןעֶמּוקעֶג םיֹורַא ןעֶטְׁשְרֶע םּוצ זיִא רעֶזיִד ןעֶגאָזּוציֹוזַא ,םיִדאָפ ןעֶטיֹור ַא ןעֶדְנּוּבעֶגְנָא דְנאַה

 סיֹורַא זיִא רעֶדּורְּב ןייַז ,העְז ,דְנאַה עֶנייֵז ןעֶמּונעֶג קיִרּוצ טאָה רֶע זַאְןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 9
 ןעֶמ דְנּוא ?ְּךאָרְּב ַא ריִד ףיֹוא ןעֶכאָרְּבעֶנ אּוד טְסאָה סאוָו טְגאָזעֶג טאָה איִז דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג
 סאו ,ןעֶגְנאַגעֶגסיֹורַא רעֶדּורְּב ןייֵז זיִא ְךאָנְרעֶד דְנּוא 30 :ץֶרֶּפ ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶפּורעֶג טאָה
 :חֵרָז ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶפּורעֶג טאָה ןעֶמ דֵנּוא ,דְנאַה ןייַז ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םיִדאָפ רעֶטיֹור רעֶד

 טל לעטיפאק
 רַפיִמֹוּפ טְפיֹוקעֶג םֶדיֵא טאָה סֶע דְנּוא ,םִיַרְצִמ ןייק ןעֶראוָועֶגטְריִפעֶג רעֶטְנּורַא זיִאפְסֹוידְנּוא1

 ןּופ דְנאַה רעֶד ןּופ ,םִיַרְצִמ ןּופ ןאַמ ַא ,רעֶטְכאַלְׁש איד ןּופ רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא ,הֹעְרַּפ ןּופ רעֶניִדְפיֹוה

 עֶזעוֶועֶג זיִא טאָג דנּוא 2 :טְכאַרְּבעֶג רעֶטְנּורַא טְראָד םֶהיֵא ןעֶּבאָה םאוָו ,םיִלאֵעְמְׁשִי איד

 םעד ןיִא ןעֶועוֶועֶג זיִא רֶע דְנּוא ,ןאַמ רעֶביִלְקיִלְג ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע דְנּוא !ףֵֹוי טיִמ



 בשיו טל תישארב 0
 -רֶׁשֲא לֹכְו יָּתא הָוְי ִּכ וָנֹדֲא ארָינ :יִרְצּמַה ווָנֹדֲא 8
 ויָניֵעְּב ןח ףסוי אָצְמִיַו : ודָיִּב ַחלְצִמ הָוהְי הֶׂשֹע אּוָה 4

 ;ֹודָיְּב ןֵתָנ ול-ׁשְי-לֶכְו ותיֵּב-לַע הל וְתֹא תֶרֶׁשֵי
 רבו ויש .-ָשֵא-לּכ טעוּיבְּב א דוקְּפַה זָאמ יִהיַו ה

 דָוהְי תַּכְרַּב ידָיַו ףמוי לֵלְנִּב יִרְצמַה תיֵב-תֶא הָוהְי
 יְב ול-רָׁשַא-לּכ םֹועיַו :הָדָׂשַבו ייֵּבַּב דִי רשֲא-לְכב 8

 עצוהירְׁשֲא םֶָלֲה א יִּכ הָמואְמ ֹוּתִא עֶדי-אלְו ףסוי
 רַחַא יִהְיַו הֵאְרַמ הֿפו רַאָח-הֵּפְי ףסוי יִהָיו לֵכֹוא 7

 ףֵמֹילֶא ייע-תֶא ינדֲאדתְׁשִא אָׂשִּתַו הֶּפִאָה םיִרְבְּדַה
 ןה וילֹרֲא תֶׁשֲא-לֶא בְמאֹּנ ַאְמִיו :יִמִע הָבְכִׁש רֶמאֹּתַו 8

 :דיּב ןֵָנ וליִׁשִי-רָׁשֲא לָכְו תִיַּבַּב-הַמ יִּתִא עַדָי-אָלְי יִנֹדֲא
 הָמּואְמ יִצָּמִמ ׁשֶחדאַלְו יִִּמִמ הזה תַבּב לֹודָג יניֵא 9

 םלְַּה הְָרֶה הֲֶׂעא ְךיאְוִתְׁשַאיְּתַא רֶׁשֲאַּב ְךְתֹואסאיִּכ
 םִ ו םִי ףסי-לֶא הָרְּבַדְּכיִרְיַו :םיִהֹלאֵל יִתאָמָהְו תאֹּוַה י
 םּוַהְּכ יִהָיַו :ּהָמִע תֹויְהל הלְצֶא בֵּכְׁשִל היֵלֵא עַמָׁשראלְו 11

 יִׁשְנַאמ ׁשיִא ןיאו וָּתְכאַלְמ תֹוָׂשֵַל חָת יַּבִר אֵבַָּו הֶּה
 ימֹע הָבְכִׁש רֶמאֵל וָרָנִבְּב ּהֵׂשְּפ שחִיּבַה

 הָתֹואְרִּכ יִהָיַו !הָצּוחַה אֵצֵיַו םֶנָיַו הָדָיְּ דְנַּב בועיו 2
 הָתִֹב יֵׁשְנַאְל ארְקִּתַו :הָצְּחַה םֶניו הָדָיּבוהְנַּב בעייַּכ 4

 קהל יִרְבִע ׁשיִא ּונָל איִבַה ּואְר .רמאֵל םֶהָל ֶמאֵַּ
 ןעֶמְׁשִכ יִהְַו :לּודָּנ לוק קִּכ אָרְקֶאְו ימִע בֵּכְׁשִל י ילֵא אב ּונָּב וט

 איו םִני יִלְצֶא ֹודְנִּב בעי אָרְקֶאְו ילֹוק יִתְמיִרה
 ;ותיִּב-לֶא ןינדֲא אֹוָּכ-דַע ּהָלְצֶא וודְנִּב חַּנּתַו ?הָצּו הַה 6

 תַתַו !תִיַּבַּכ

 ראַה ןייַז דְנֹוא 8 :יִרְצִמ םעֶד ,ראַה ןייז ןּופ
 דְנּוא ,םֶהיֵא טיִמ זיִא טאָנ זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה
 -עָּב טאָג טאָה טּוהְט רֶע םאוָו םעלַא םאָד
 טאָה ףֵסֹוי דְנֹוא 4 :דְנאַה עֶנייֵז ןיִא טְקיִלְג
 טאָה רֶע דְנּוא ןעֶניֹוא עֶנייֵז ןיא ןִח ןעֶנּופעֶג
 טְצעֶזעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דנּוא ,טְניִדעֶג םֶהיֵא
 טאָה רֶע סאוָו םעֶלַא דְנֹוא ,זיֹוה ןייַז רעֶּביִא
 :דְנאַה עֶנייֵז ןיִא ןעֶּבעֶנעֶג רֶע טאָה טאַהעֶג
 ןעוֶו טייֵצ רעֶד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 5
 דְנּוא ,זיֹוה ןייַז רעֶּביִא טְצעֶזעֶגםְהיִאטאָה רֶע
 יֹוזַא ,טאַהעֶג טאָה רֶע םאָו סעֶלַא רעֶּביִא
 םעֶד ןּופ זיֹוה םאָד טשְנעֶּבעֶג טאָג טאָה
 ןּופ הָכָרְּב איִד דְנּוא ,ףֹסֹוי ןעֶגעוֶו יִרְצִמ
 טאָה רֶע םאוָו םעֶלַא ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא טאָג
 םעֶד ףיֹוא דְנּוא זיוה םעֶד ןיִא ,טאַהעֶג
 םעֶלַא ןעֶזאָלְרעֶּפ טאָה רֶע דְנּוא 6 :דְלעֶפ
 ןּופ דְנאַה איִד ןיִא טאַהעֶג טאָה רֶע סאוָו
 ןּופ טְסּואוְועֶג טיִנ טאָה רֶע דְנּוא ,ףֵסֹוי
 סאו טיֹורְּב סאָד טְרֶעייֵנ ;ְּךאַז םּוׁש ןייק
 -עֶג ויִא ףֹסֹוי דְנּוא ;ןעֶמעֶנעֶג טאָה רֶע

 ןְהעֶׁש דְנּוא טְלאַּטְׁשעֶג ןּופ ןְהעֶש ןעֶזעוֶו
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 7 :ןעֶהעֶזּוצְנָא
 ּבייוֵו סאָד טאָה יֹוזַא ,ןעֶכאַז עֶזיִד ָּךאָנ
 ןעֶניֹוא עֶרֶהיֵא ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ראַה ןייַז ןּופ
 טיִמ גיֵל ,טְגאָזעֶג טאָה איִז דְנּוא ,ףסֹוי ּוצ

 ןייֵמ ,העָז ,ראַה ןייַז ןּופ ּבייוִו םעֶדּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טְלאָָועֶג טיִנ טאָה רֶע דְנּוא 8 :ריִמ
 ןיִא ןעֶּבעֶגעֶג רֶע טאָה ,טאָה רֶעסאוָוסעֶלַא דְנּוא ,זיֹוה םעֶד ןיִא ריִמ טיִמ זיִאסאָוטיִנ סייז ראַה
 -יַמְרעֶפ טיִנְראָנטאָה רֶע דְנּוא ,ריִמ ןּופ רעֶסעֶרְנ טיִנ זיִא זיֹוה םעֶד ןיִא רעֶנייֵק 9 :דְנאַה עֶנייֵמ
 עֶזיִד ןּוהְט ְךיִא לאָז יֹוזַא איו דְנּוא ,ּבייוַו ןייַז טְסיִּב אּוד לייזַו ;ְךיִד טְרֶעייֵנ ,ריִמ ןּופ ןעֶט
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 10 ?טאָנ ןעֶנעֶק ןעֶניִדְניִז לאָז ָּךיִא זַא טייקְניִטְכעֶלְׁש עֶסיֹורְג
 אייֵּב ,רֶהיֵא ּוצ טְרעֶהעֶג טיִנ טאָה רֶע דְנּוא ,ףֵסֹוי ּוצ גאָט ןעֶדעֶי טעֶרעֶג טאָה איִז זַא
 גאָט רעֶזיִד איו יֹוזַא ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע דנּוא 11 :ןייֵז ּוצ רֶהיֵא טיִמ ,ןעֶגיִל ּוצ רֶהיֵא

 איִד ןּופ ׁשְנעֶמ ןייק דְנּוא ,טייֵּבְרַא עֶנייֵז ןּוהְמ ּוצ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶנ זיִא רֶע דֶנּ
 איז טאָה יֹוזַא 12 :ויֹוה םעֶד ןיִא ןעֶועוֶועֶג טְראָד ןעֶנעֶז זיֹוה םעֶד ןּופ עֶמייֵל
 -אָלְרעֶפ טאָה רֶע דִנּוא ,ריִמ טיִמ וי טְגאָזעֶג דְנּוא ,ריילק ןייַז אייַּב טְּפאַחעֶגְנָא םֶהיֵא
 יא רֶע דָנּוא ןעֶפאָלעֶגְקעוֶוַא זיִא רֶע דְנּוא ,דְנאַה עֶרְהיִא ןיֵא דיילק ןייַז ןעֶז
 זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה איִז ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דָנּוא 13 :ןעֶסיֹורְד ןעֶנְנאַנעֶגסיֹורַא
 ןעֶפאָלעֶגקעוֶוַא זיִא רֶע דנּוא ,דְנאַה עֶרֶהיֵא ןיִא ריילק ןייַז ןעֶזאָלְרעֶפ טאָה רֶע
 טאָה איִז דִנּוא ,זיוה דֶהיֵא ןּופ טייל איִד ּוצ ןעֶפּורעֶנ איִז טאָה יֹוזַא 14 :ןעֶּמיֹורְד
 ,יִרְבִע ןייֵא ,ןאַמ ַא טְכאַרְּבעֶג םִנּוא ּוצ טאָה רֶע טְהעֶז ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ
 ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ריִמ טיִמ ןעֶניִל ּוצ ןעֶמּוקעֶג ריִמ ּוצ ויִא רֶע ,ןעֶטעֶּפְׁש ּוצ םֶנּוא רעֶּביִא
 ָךיִא זַא טְרעֶהעֶנ טאָה רֶע ןעדֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דֵנּוא 15 :לֹוק םיֹורְג ַא טיִמ ןעֶפּורעֶג
 ןייַז ןעֶזאָלְרעֶפ רֶע טאָה יֹוזַא ,ןעֶפּורעֶב ּבאָה ְּךיִא דְנּוא לֹוק ןייַמ ר ָךְפיֹוא ּבאָה
 :ןעֶסיֹורְד ןעֶנְנאַגעֶגסיֹורַא זיִא רֶע דְנּוא ןעֶפאָלעֶגקעֶוֶוַא זיִא רַע דנּוא ,ריִמ אייַּב דייַלְק
 ןייַז ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא ראַה ןייז ויִּב ,רֶהיֵא אייַּב דייַלק ןייז ןעֶניִל טְזאָלעֶג טאָה איִז דָנּוא 6
 ,טְבעֶנק רעֶד ןעֶּנאָז ּוצ יֹוזַא ,דייַר עֶזיִד איו יֹוזַא םֶהיֵא ּוצ טעֶרעֶג טאָה איִז דְנּוא 17 :זױה
 :ריִמ רעֶּביִא ןעֶטעֶּפְׁש ּוצ ןעֶמּוקעֶנ זיִא ,םִנּוא ּוצ טְכאַרְּבעֶג טְסאָה אּוד סאו ,יִרְבִע רעֶד
 ,ןעֶפּורעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא לֹוק ןייֵמ ןעֶּביֹודעֶגְפיֹוא ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו ןעֶועוֶועֶג ֹזיִא סֶע דְנּוא 8

 ;ןעֶסיֹורְד ןעֶפאָלעֶגקעוֶוַא זיִא רֶע דְנּוא ,ריִמ אייַּב דיילק ןייַז ןעֶזאָלְראַפ רֶע טאָה יֹוזַא
 איִז סאָו ּבייו ןייֵז ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד טְרעֶהעֶנ טאָה ראַה ןייַז ןעז ןעֶזעֶועֶג זיִא םִע דָנּזַא 9
 ּוהְמעֶג ריִמ ּוצ טְכעֶנְק ןייֵד טאָה ןעֶכאַּז עֶזיִד איו יֹוזַא ,ןעֶגאָזּוציֹוזַא ,םֶהיֵאּוצ טעֶרעֶג טאָה
 ןעֶמּונעֶג םֶהיֵא טאָה ראַה םיִפֹסֹוי דְנּוא 0 :טמירנרעה ןעֶראָצ ןייַז טאָה יֹוזַא

 דנוא

 רֶבֵעָה יִטא אָּב מאל הֶּלֵאָה םיִרְבְּדַּכ ולא רֵּבַדְּתַו 1
 ילוקיִמירֲהַּכ יְיַו :יִּב קָחַצְל ּונָל ; ְתאַבַה-רֶׁשֲא יִרְבִעָה 18
 עמְׁשַכ יִהיַו ;הֶצּוחַה םִנָ בוי אָרְקִאְו 19

 םיִרְבְּדַּכ רינאֵל לֵא הָרְּבַּד רֶׁשֲא ֹוּמְׁשַא יֵרְבַּד-תֶא ויָנֹדֲא
 ותא ףסוי יָנֹדֲא הקיו :וָפִא רַחָ ְֵּדְבַע יִל הֶׂשָע הֶּלֵאָה כ

 ו יִלְצֶא רַב



 11 בשיו סט טל .תישארב

 ןיִא ןעֶּבעֶגעֶגנייַרַא םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא
 ּואוְו טְרָא םעֶד ןיִא ,זיֹוה-םיִנְגְנעֶפעֶג םעֶד
 ןעֶנעֶז גיִנעֶק םעֶד .ןּופ עֶנעֶגְנאַפעֶג איִד
 ןעֶועוֶועֶג טְראָד זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶדְנּוּבעֶג
 טאָנ דְנּוא 21 :זיֹוה-סיִנְגְנעֶפעֶג םעֶד ְןיִא

 ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ;ףֵסֹוי טיִמ ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 םִֶהיִא טאָה רֶע דְנּוא ,דאָנְג טְגייֵגעֶג םֶהיֵא
 םעֶד ןּופ ןעֶגיֹוא איִד ןיִא ןִח ןעֶּבעֶגעֶג
 :זיֹוה-סיִנְנְנעֶפעֶג םעֶד ןּופ ןעֶמְׁשרעֶּביֹוא
 םעֶד ןּופ רעֶטְשרעֶּביֹוא רעֶד דְנּוא 2
 רעֶד ןיִא ןעֶּבעֶגעֶג טאָה זיֹוה-םיִנְגְנעֶפעֶב
 עֶנעֶגְנאַפעֶב איִד עֶלַא ףֵסֹוי ןּופ דְנאַה

 -םיִנְגְנעֶפעֶג םעֶד ןיִא ןעֶועוֶועֶג ןעֶגעֶז םאְוְ
 ןעֶטְראָד טּוהְט ןעֶמ םאוָו םעֶלַא דְנּוא ,זיֹוה
 רעֶמְשרעֶּביֹוא רעֶד 23 :ןּוהְמעֶנ רֶע טאָה
 טיִנְראָג טאָה זיֹוה-םיִנְגנעֶּפעֶג םעֶד ןּופ

 עֶנייַז ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאָו ןעֶהעֶזעֶגְכאָנ
 ,םֶהיֵא טיִמ ןעֶזעוֶועֶג זיִא טאָג לייוו ,דְנאַה
 טאָג טאָה סאָד ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע סאָו דְנּוא
 :טְקיִלְגעֶּב

 מ לעטיּפאק
 ,ןעֶכאַז עֶדיִד ְּךאָנ ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1
 רעֶקְנעֶׁש רעֶד טְניִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה יֹוזַא

 טיִרוסָא דַלּמַחיִלֲִֹארשֲא טוקְמ רַחפַהתַֹּבילֶא וה
 גג ויָלֵא טו ףסֹוייתֶא הָודִי יֵהָיְו : רַהְּטַה תיִבְּב םָׁשיִהְּה

 ּנ יתיֵּב רַׂש ןֵּתִיַו : רַהְּטַה-תַיֹּב רֹע ָניעֶב-וִה ןֵּתיו דֶסֵח
 רַהְּפַה תייבְּכ רֶׁשֲא םֹרטֲאַה-לָּכ תַא ףסויידיב רַתַֹּה
 23 "תיִּב רֵׂש ! ןיִא :הָׂשֹע הָיָה אּוד םָׁש םיִׂשֹע רֶׁשֲא-לָּכ תֵאָו

 תַא הָודְי רׁשֲאַּכ ודְיְּב הָמּואְמ-לָּכ--תֶא הָאר רַתֹּטַה
 פ :ַהיֵלְצִמ הָוהְי הֵׂשֹע אוהירַׁשֲאַו

 2 ֹמ

 א םִיַרְצִמייְדַלַמ הָקְׁשֹמ ּואְמָח הָּלֵאָה םיִרְבְּדַה רַַא יה
  יָנְׁש לַע הֹערּפ ףֶצֹקיו :םִיָרְצִמ ְךֶלֶמְל םֶהיֵנְרֲאל הָפאָהְ
 3 םֶתֹא ןֵּתַה !םיִפֹואְק רע לֵעְו םֹוְׁשִּמַה רׁש לע ווָסיִרָפ
 רֶׁשֲא םֹוקְמ רַהְּפַה תיֵּב-לֶא םיִהְּבַטַה רש תיֵּב רַמְׁשִמְּ
 4 םֶּתִא ףַקוי"תֶא םיִחְּבַּמַה רַׂש רֹקְּפִיַו :םָׁש רָמָא ףֵכֹי
 ה םֶהיֵנְׁש םֹולֲח ֹומְַחיו :רֶמְׁשִמְּב םיִמָיוְִיַו םָתֹא תֶרָׁשַּ
 הַקְׁשִּמַה וָמֹלֲח ןוָרְִּפּכ ׁשיִא דֶחֶא הָלילְּב ֹוּמלֲה ׁשיִא
 :רַהְּפַה תיֵבְּב םיִרּופֲא רֶׁשֲא םיִרְצִמ ְךַלְל רֶׁשֲאהְפאָהְו
 5 !םיִפֵעְו םֶּנְִו םָתֹא אֵריו רָקְּבַּב ףֵסֹי םֶהיֵלֲא אבי
 ז ינֹרֲא תֹוָּב רֶמְׁשִמְּב וָּתִא רֶׁשֲא הָֹרַּפ יִסיִרְסתֶא לֵּפְׁש
 8 םםִלֲח ויָלֵא ּורְמאּיַו :םֹּיַה םיִעָר םֶכינְּפ עוּדִמ רֶמאֵל
 םיהלאל אַֹלֲה ףפֹו םֶהֵלֲא רֶמאֹּיווָתֹא ןיא רתֹפו ונְמִלָח
 9 למלֲח--תֶא םיִקְׁשַמַהיׂש רּפִסיַו :יל אָניורְּפַמ םיִנֹרְתַּ
 י הֵשֹלְׁש ןֵפגבּ :ינפִל ןְפְיהְגהְ יִמֹולֲחַּב ול רֶמאַּו ףְסיְל
 ָהיֶתֹלְּכְׁשַא ּוליִׁשְבִה ָּצִנ הָתְלָע תַחְרֹפְכ או םֶניִרָׂש
 וו טֵהְׂשֶאְו םיִּבְֲעָה -תֶא חַּקְִויִדְיְּב הָעְרַּפ םֹוָכְו :םיִבָנִע
 :הָצְרַּפ ףֵּכילַע םֹכְַיִתֶא ןּתֶאְו הֹעְרַּפ םיָכיִלָא טֶתֹא
 נב םִמָי ֶׁשֶלֶׁש םינרָׂשַה תֶׁשֹלְׁש ןנֹרְתִּפ הֶז ףמוי ֹול דָמאּד

 צ ְָביִׁשַהַוךֶשאֹריתַא הר אֵׂשִיםיִמָי תֶׁשָׁשודַעְםַה רעֶד דִנּוא םִיַרְצִמ ןופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ
 טְנעֶראָצעֶג טאָה הֹעְרַּפ דְנּוא 2 :םִיַרְצִמ ןופ גיִנעֶק םעֶד ראַה רֶעייֵז ןעֶגעֶק ,רעֶקעֶּב
 דָנּוא רעֶקְנעֶׁש איֵד ןּופ ןעֶטְשרעֶּביֹוא םעֶד רעֶּביִא ,רעֶנידְפיֹוה אייוִוְצ עֶנייֵז רעֶּביִא

 איֵד ןיִא ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא 8 :רעֶקעֶּב איִד ןּופ ןעֶטְׁשרעֶּביֹוא םעֶד רעֶּביִא
 -םיִנְגְנעֶפעֶג םעֶד ןיִא ,רעֶטְכאַלְׁש איִד ןּופ ןעֶמְשרעֶּביֹוא םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיֵא ,גנּוטיִה
 ןּופ רעֶטְשרעֶּביֹוא רעֶד דְנּוא 4 :ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶדְנּוּבעֶג זיִא ףסֹוי ּואוְו טְרָא םעֶד ןיִא ,זיֹוה
 אייז דְנּוא ,טְניִדעֶּב אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,אייֵז רעֶּביִא טְצעֶזעֶג םֵסֹוי טאָה רעֶטְכאַּלְׁש איִר
 עֶדייֵּב ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 8 :םיִנְגְנעֶפעֶג םעֶד ןיִא (גְנאַל טייֵצ ַא) געט ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז
 ןּופ גְנּוטייֵדעֶּב רעֶד ָּךאָנ רעֶרעֶדעֶי טְכאַנ ןייֵא ןיִא םֹולָח ןייַז רעֶדעֶו ,םֹולָח ַא טְמֹולְחעֶג
 ןּופ גיִנעֶק םעֶד ּוצ ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶו םאִו רעֶקעֶּב רעֶד דְנּוא רעֶקְנעֶׁש רעֶד ,םֹולָח ןייֵז
 זיִא ףֵסֹוי דְנּוא 6 :זיֹוהיםיִנְגְנעֶפעֶג םעֶד ןיִא ןעֶועוֶועֶג ןעֶדְנּוּבעֶג ןעֶנעֶז םאוְו ,םִיַרְצִמ
 ןעֶנעֶז אייֵז ,העָז דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶגְראָמ םעֶד ןיִא אייֵז ּוצ ןעֶמּוקעֶג
 סאָו ,הֹעְרַּפ ןּופ רעֶניִד-פיֹוה איִד טְנעֶרְפעֶג טאָה רֶע דְנּוא 7 :גיִרֶעיֹורְט ןעֶזעוֶועֶג
 ּוצ יֹוזַא ,ראַה ןייַז ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא םיִנגְנעֶפעֶג םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז
 וצ ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא 8 ?םיֹוא טְכעֶלְׁש יֹוזַא טְנייַה םיִנָּפ רֶעייֵא טְהעֶז םֹּוראו ,ןעֶנאָז
 .רעֶדייֵׁשעֶּב ןייק אָד טיִנ זיִא םִע דְנּוא ,םֹולָח ַא טְמֹולְחעֶנ ןעֶּבאָה ריִמ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא
 טְלייֵצְרעֶד ,גָנּוטייֵדעֶּב איִד טְרעֶהעֶג טאָג ּוצ ,תֶמֶאְּב ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה ףֵסֹוי דְנּוא
 םֹולָח ןייַז טְלייֵצְרעֶד טאָה רעֶקְנעֶׁש איד ןּופ רעֶטְׁשרעֶּביֹוא רעֶד דְנּוא 9 :ריִמ ןּונ םִע
 ראַפ זיִא קאָטְשְנייוִו ַא העז ,םֹולָח ןייֵמ ןיִא ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,ףֵסֹוי ּוצ
 דְנּוא ,ןעֶנייוֵוְצ אייֵרְד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז קאָטְשְנייוֵו םעֶד ןיִא דְנּוא 10 :ןעֶזעוֶועֶג ריִמ

 ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹוא זיִא םֶטְהיֵלְּבעֶג רֶהיֵא ,טְהיֵלְּבעֶג טאָה רֶע םֶלֵא ְּךייֵלְנ ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע
 רעֶכעֶּב רעֶד דְנּוא 11 :ןעֶּביֹורְטְנייוִו עֶרְהיִא טְכאַמעֶג גיִטייֵצ ןעֶּבאָה ְּךעֶלְגְנעֶה עֶרְהיִא
 ןעֶּביֹורְטְנייוַו איִד ןעֶמּונעֶג ּבאָה ָּךיִא דְנּוא ,דְנאַה עֶנייֵמ ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא העְרַּפ ןּופ
 -עֶנעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,העְרַּפ ןּופ רעֶבעֶּב םעֶד ןיִא טְקיִרדעֶנְסיֹוא אייֵז ּבאָה ְּךיִא דְנּוא
 םֶהיִא ּוצ טאָה ףֵסֹוי דְנּוא 12 :הֹעְרַּפ ןּופ דְנאַה רעֶד ןיִא רעֶכעֶּב םעֶד ןעֶּב
 :בעֶמ אייֵרְד ןעֶנעֶז ןעֶנייוַוְצ אייֵרְד איִד ,גְנּוטייֵדעֶּב איִד זיִא םעֶזיִד ,טְגאָזעֶג
 ןעֶצעֶזקיִרּוצ ָּךיִד טעוֶו רֶע דְנּוא ,ּפאק ןייד ןעֶּבייֵהְרעֶד ּהעְרַּפ טעוֶו ,געֶט איירד ןיִא ָךאָנ 8

 ףיֹוא



 ץקמ בשיו אמ מ תישארב 12
 דֶׁשֲא ןּוׂשאֹרָה טָּפְשִמַּכ והָיְּב הְֹרַמסוְכ ַּתתנ ְגְכילַע

 ךֶל בַטָי רֶׁשֲַּ ךְּתִא יִנֵּתְרַכַא יִּכ :ּוהָקְׁשִמ ָתָיָה 4
 יִנֵתאֵצְֹהְ הֹערַפילֶא יִנֵתְרּכְִהְו דֶסָח יִדְמִע אָּנ-ֶתיִׂשְֶו

 הפ-םַנו םיִרְבִעָה ץֶרָאמ יּתְכַנְג םְֵניִּכ :הָזַה תִַּבַהְִמ וט
 םיִפֹאָה-רַׂש אָרָיו :רּוכַּביִתֹא שי הָמּואְמ יִתיֵׂשָעדאָל 5

 הנהְו יִמולֲחַּב נָא ףא ףסוײלֶא לֶמאֹיו רֶתֶמ בָֹשייֵב
 לֵכֲאמ לִֶּמ ןולָמֶה לֵּמִבּו :יִׁשאֹרילַע יח יִלֵס הָׁשֹלְׁש עז

 לָעִמ לֵּמַהְױִמ םֶתֹא לֶכֹא ףֹושָהְו הָּפֹא הָׂשִעַמ הָעְרַּפ
 םיִלַּפַה תֶׁשֶלֶׁש ינֹרְתִּפ הָז רֶמאֹו ףסוי ןעיו :יִׁשאֹר 5
 תֶא הָעְרַפ אִָׂי םיִמָי תֶׁשְלְׁש ! דָֹעְּב :םִה םיִמָי תְֶׁלָׁש 18

 -תֶא ףֶשָה לֵכָאְו ץעילַע ְךְתִֹא הָלָתְ ולֲעַמ בְׁשאֹר
 -תֶא תֶרֶלֶה םִֹי יִשילְׁשַ םֹּב ויִהְיַו :ךילָעַמ יּרָׂשְּב כ

 רׂש ו שאר"תֶא אָׂשיַו ויָדְבָע-לָכְל הָּתְׁשִמ ׂשַעיו הֹערַּפ
 בֶׁשַ :יָדָכִע ְךוֶתְּב םיִפֹאָה רׂש ׁשאֶריִתֶאְו םיִקְׁשַּמַה 1

 :הָעְרּפ ףֵּכ-לע םָֹּכַה ןֵּינ רְקְׁשִמ-לַע םיִקָׁשַּמַה רֹש-תֶא
 רכקאָלְו :ףסוי םֶהָל רַתָּפ הֶׁשֲַּכ הָלָּת םיפאה רֶש תֶאְו

 :ותָחָכְׁשִיַו ףֵסֹותֶא סֹקְׁשִמַהיִרׂש

 "שת ב אמ
 -לַפ רַמֹע הָוהְו םלה הָערַפּו םיִמָי םִיַתָנְׁש ץקמ והיו א
 תרָארמ תֹופְי תֹורְּפ עַבָׁש לע ראיַהְדִמ הֵּנִהְו :ראְיַה 2
 תֹורֲחֲא תֹורְּפ עַבָׁש הָּנִהְו :ּוחָאָּב הָנְיֵעְרִּתַו רָׂשָּב תֶאיִרְבּו 2

 רֶׂשְּב תֹוּכַדְו הָאְרַמ תועָר רֹאַיַהדִמ ןָהיֵרֲחַא תֹוָלֹט
 תֹורָּפַה הָנלכאתַ ;ראָיַה תַפׂשלֲע תֹורָּמַה לֶצֵא הָנְדְמֲעַּתַו 4

 ןרפָי תֹורָּפַה עַבָׁש תֶא רֶׂשֶּבַה תַּקַדְו הֶאְרַּמַה תֹוָעָר

 טְסעֶו אוד דְנּוא ,לעֶטְׁש עֶנייַד ףיֹוא
 עֶנייֵז ןיִא הֹעְרַּפ ןּופ רעֶכעֶּב םעֶד ןעֶּבעֶג
 רעֶטְׁשְרֶע רעֶד ָּךאָנ איװ יֹזַא ,דְנאַה
 ןייַז ןעֶזעוֶועֶג טְסיִּב אּוד ןעוֶו גְנּונעֶדְרָא
 ןֶא טְסְלאָו אּוד טְרֶעייֵנ 14 :רעֶקְנעֶׁש
 טּוג ריִד טעוֶו םִע ןעוֶו ןעֶקְנעֶדעֶג ריִמ
 טְסְלאָז אּוד ְּךיִד טעֶּב ָּךיִא דְנּוא ,ןייֵז
 טְְלאָז אזד דְנּוא ,ריִמ טיִמ דאָנְג ןּוהְט
 אוד דְנוא הֹעְרַּפ ּוצ ןעֶקְנעֶדעֶג ְךיִמ

 םעֶזיִד ןּופ ןעֶגְנעֶרְּבסיֹורַא ְּךיִמ טְסְלאָז
 -עֶנ טעֶבְנַגעֶג ןיִּב ְּךיִא ןיִראָו 18 :זיֹוה
 ,םיִרְבִע איִד ןּופ דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶראוָו
 טְכעֶרְנּוא ןייק ָּךיִא ּבאָה רֶעיִה ְּךיֹוא דְנּוא
 טְגייֵלעֶג ְּךיִמ ןעֶּבאָה אייֵז םאָד ןּוהְמעֶג
 -רעֶּביּוא רעֶד ןעוֶו 16 :ּבּורְג רעֶד ןיִא
 ןעֶהעֶזעֶג טאָה רעֶקעֶּב איִד ןּופ רעֶטְׁש
 טאָה יֹוזַא ,טעֶטייֵדעֶּב טּונ טאָה רֶע סאָד

 ןיִא ראוַו ְָּךיִא ְּךיֹוא ,ףסֹוי ּוצ טְגאָזעֶג רֶע
 טיִמ ּבְרעֶק אייֵרְד ,העז דְנּוא ,םֹולָח ןייֵמ
 :ּפאקןיימ ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז טיֹורְּב םייוַו
 -עֶז ּבְראָק ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד ןיִא דְנּוא 7
 ראַפ ןעֶזייֵּפְׁש אייֵלְרעֶלַא ןּופ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנ
 תיִנָׁש סֶלָה ןֶשַו :הָעְרַּפ ץקַיַו תֶאיִרְּבַהְו הָאְרַּמַה ה לעֶנייֵפ איִד דְנּוא ,קְרעוֶו-רעֶקעֶּב ,הֹעְרַּפ

 7 ;תֹובֹטְו תֹוָאיִרְּב דָחֶא הָנְקִּב תוקֹע םיִלָּבִׁש עַבִׁש ! הּנהְ
 ןּופ ּבְראָק םעֶד ןּופ ןעֶסעֶנעֶג אייֵז ןעֶּבאָה
 טְרעֶפטְנֶעעֶנ טאָה ףֵסוי דְנּוא 18 :ּפאָק ןייֵמ

 : געֶט אייֵרְד ןעֶנעֶז ּבְרעֶק אייֵרְד איִד ,גְנּוטייֵדעֶּב עֶנייֵז זיִא םעֶזיִד ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 ְךיִד טעוֶו רֶע דנּוא ,ריִד ןּופ ּפאַק ןייֵד ןעֶמעֶנּפאָרַא הֹעְרּפ טעוֶו געֶט אייֵרְד ןיִא ְּךאָנ 9
 דְנּוא 0 :ׁשייֵלְפ ןייד ןעֶמֶע ריִד ןּופ ןעֶלעוֶו לעֶנייֵפ איִד דְנּוא ,םיֹוּב ַא ףיֹוא ןעֶנְנעֶהְפיֹוא

 רֶע טאָהיֹוזַא תֹעְרַּפ ןּופ נאָט-םֶמְרּוּבעֶנ רעֶד ,גאָט ןעֶטיִרְד םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סִע

 ּפאק םעֶד ןעֶּביֹוהעֶנְפיֹוא טאָה רֶע דְנּוא ,טְכעֶנְק עֶנייֵז עֶלַא ּוצ טייֵצלאָמ ַא טְכאַמעֶג
 ןּופ ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד ןּופ ּפאָק םעֶד דְנּוא רעֶקְנעֶׁש איִד ןּופ ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד ןּופ

 םעֶד טְָצעֶזעֶנקיִרּוצ טאָה רֶע דָנוא 21 :טְכעֶנְק עֶנייֵז ןעֶשיִװְצ ,רעֶקעֶּב איִד
 םעֶד ןעֶּבעֶנעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טְמַא-קְנעֶש ןייַז 0 וא רעֶקְנעֶׁש איִד ןּופ ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא
 טאָה רעֶקעֶּב איִד ןּופ ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד רעֶּבָא 22 :הֹעְרַּפ ןּופ דְנאַה איִד ןיֵא רעֶכעֶּב
 -ְךעֶּביֹוא רעֶד רעֶּבָא 23 :טעֶטייֵדעֶּב אייֵז ּוצ טאָה ףֵסֹוי אי יֹוזַא ,ןעֶנְנאָהעֶגְפיֹוא רֶע
 :ןעֶסעֶגְרעֶפ םֶהיֵא טאָה רֶע טְרֶעייֵנ ,ףֵסֹוי ןָא טְקְנעֶדעֶג טיִנ טאָה ,רעֶקְנעֶׁש איִד ןּופ רעֶמְׁש

 אמ לעטיפאק

 ץקמ
 .טְמֹולֲחעֶנ העָרּפ טאָה יֹוזַא ,טייֵצ רהאָי אייוַוְצ ןּופ ףֹוס סעֶד ןיֵא ןעֶזעֶוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1

 ןעֶנעֶז םאֶרְטִש םעֶד ןּופ ,העָז דְנּוא 2 :םאָרְטְש םעֶד אייֵּב ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא רֶע ,העָד דְנּוא

 אייז דְנּוא ,שייֵלְפ ןּופ טעֶפ דָנּוא ןעֶהעֶזְנָא ןּופ ןְהעֶׁש ,היֵק ןעֶּביִז ןעֶבְנאַגעֶגסיֹורַא

 היק עֶרעֶדְנַא ןעֶּביִז ,העָז דְנּוא 8 :זאָרְנ םעֶניִרְנ םעֶד ףיֹוא טְרעֶטיִּפעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה

 רעֶנאַמ דְנּוא ןעֶהעֶזְנָא ןּופ טְכעֶלְׁש ,םאֶרְטְׁש םעֶד ןּופ אייֵז ְךאָנ ןעֶגְנאַגעֶגּפיֹורַא ןעֶנעֶז
 םעֶד ןּופ ןעֶמְראָּב םעֶד ףיֹוא היִק איִד אייֵּב ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא שייֵלָפ ןּופ

 ןעֶּבאָה ׁשייֵלפ ןּופ רעֶנאַמ דִנּוא ןעֶהעֶזְנָא ןּופ טְכעֶלְׁש היק איִד דְנּוא 4 :םאַרְטִש

 ןיִא הֹעְרַּפ דָנּוא ,טעֶפ דְנּוא ןעֶהעֶזְנָא ןּופ ןְהעֶש היק ןעֶּביִז איִד ןעֶסעֶנעֶגְפיֹוא

 -ןעֶטייוֵוַצ םּוצ טְמֹולֲחעֶנ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶפאַלְׁשעֶגְנייֵא זיִא רֶע דְנּוא 8 :טְכאַוַועֶגְפיֹוא

 :עֶמּוג דְנּואעֶטעֶּפ ,לעֶבְנעֶטְׁש ןייַאףיֹוא ןעֶגְנאַגעֶגּפיֹוא ןעֶנעֶז ןעֶגְנאַז ןעֶּביִז ,העָד דָנּוא ,לאָמ

 דנּוא



 תישארב

 דְנּוא עֶניִד ןעֶנְנאַז ןעֶּביִז ,העֶז דְנּוא 6
 ,דְניוִו-חַרְזִמ םעֶד ןּופ עֶטְּפאַלְקעֶגְסיֹוא
 :אייֵז ְּךאָנ טְצאָרְּפְׁשעֶגסְיֹורַא ןעֶּבאָה
 -ךעֶפ ןעֶּבאָה ןעֶנְנאַז עֶניִד איִד דְנּוא 7
 ןעֶגְנאַז עֶלּופ רְנּוא עֶטעֶפ איד ןעֶגְנּולְש
 ,העְז דְנּוא ,טְכאוַועֶגְפיֹוא זיִא הֹעְרַּפ דְנּוא
 םִע דְנּוא 8 :םֹולָח ַא ןעֶזעוֶועֶנ זיִא סֶע
 זיִא יֹוזַא ,ןעֶנְראָמ םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 רֶע דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג גיִהּורְמּוא טְסייֵג ןייַז
 עֶלַא ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע דְנּוא טְקיִׁשעֶג טאָה
 עֶרְהיִא עֶלַא דְנּוא םִיַרְצִמ ןּופ רעֶרעֶּביֹוצ
 טְלייֵצְרעֶד טאָה הֹעְרַּפ דְנּוא ,(טייל) עֶגּולְק
 אייֵז טאָה רעֶנייֵק רעֶּבָא ,םֹולָח ןייַז אייֵז ּוצ
 דְנּוא 9 :הֹעְרַּפ ּוצ ןעֶטייֵדעֶּב טְנעֶקעֶג טיִנ
 םְרעֶקְנעֶׁש איִד ןּופ רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד
 ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,העְרַּפ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה

 :םֶנייֵה ָּךיִא ןאָמְרעֶד ןעֶדְניִז עֶנייֵמ
 עֶנייֵז ףיֹוא טְנעֶראָצעֶג טאָה הֹעְרַּפ 0

 ןיִא ןעֶּבעֶגעֶג ְּךיִמ טאָה רֶע דְנּוא ,טְכעֶגְק
 םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ םיִנְגְנעֶפעֶג םעֶד

 ְךיִמ ,רעֶטְכאַלְׁש איד ןּופ ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא
 :רעֶקעֶּב איִד ןּופ ןעֶטְשְרעֶּביֹוא םעֶד דְנּוא
 ןיִא םֹולָח ַא טְמֹולֲחעֶג ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא 1

 ְךאָנ רעֶרעֶדעֶי ,רֶע דְנּוא ְךיִא ,טְכאַנ ןייֵא

 13 ץקמ אמ
 6 יוהיִרַהַא תֹוָחְמִצ טיִרְק תֹפּודְׁשּו תקַּד םיִלָכׁש עַבָׁש הָצהו
 ז תֹואירְּכַה םיִלָכׁשַה עַבָׁש תֶא תֹוַּדַה םיִלָבְׁשַה הָנעַלְבִַּנ
 --כָכ-תֶאְו םיַרָצמ יִמְטְרַה-לֶּכ-תֶא אָרְקִיַו חַלְׁשִּיַו וחּור ? םִָּפתַו רַב יֵהּח :םֹלָח הֶנְִו הָערַּפ ץֶקֹו תוַאלְמִהְ
 םֶתֹא רַתופְיִאְ זמלֲח-תֶא םֶהָל הָעְִפ רו ָהמָכִח
 -ןרָא רֶמאֹל הָעְרַפ-תֶא םיִקָשַמַה רׂש רֵבַדָיַו :הָעְרַפְל
 יֵתֹא ןֵַּוויָדְבָע-לַע ףצֶק הֶעְרַּפ :םֹיַהרִּכזִמ ִנֲא יֵאָשִר
 ;םיִפאָה רׂש תֵאְו יִתֹא םחְּבַּטַה רֵׂש תיֵּב רַמְׁשִמְּב
 ו ןירתפּכ ׁשיִא אוהְו א דָחֶא הֶליֵלְּב םִֹלֲח הָמְלֲחת
 וצםיִחָמּטַה ר רֶבָע יֹרְבִע רעננְתַ םֶׁשְו :ְמלָח ָמלֲח

- 

. 

 ;רָתָּפ ומלֲחַּכ ׁשיִא ּוניֵתֹמְלֲחתֶא ּונָלירְתִפִיַו ולרַּפְפִנַ
 וו רוה ּודְציִרו ףסוי-תֶא אָרְקִו הֹעְרַּפ חַלְׁשּ :הָלָת וו ןתֹו נַכילַע ביִֵׁה יִתֹא הָיָה ןכ ל"ח רׁשֲאּכיִֹד
 וט ;רעֶרַּפ רֶמאיַו :הָעְרפ-לָא אָבָ וְתֹלמִׂש ףַּכִחַו חל
 יְִַמׁש יו וָתֹא ןיא .רתפו יִּתִמִלָח םָֹלֲח ףסוי-לַא
 -תֶא ףסוי ןעו :ָֹתֹא רֶּתְפֹל םוָלֲח עַמְׁשִּת רֹמאֵל ְּךילְע
 :הרֶעְרַּפ םוָלָׁשתֶא הָנְֲי םיהלַא יִדֲעְלב רֶמאֵל הָעֵרַּפ
 ול :רֹאַָה תַׂשיִלַע דמִֹינַהיִמלֲחְב ףְכוי-לֶא הֶעֵרְּפ רֵּבד
 5 תֹפיו רָׂשְּב תֹוֶאיִרְּב תֹורְּפ עַבֵׁש תלע ראיַהוִמ הֵּנְִו
 5 ןרוָלֹע תֹורֵחָא תֹוַרְפיעַבָׁש הֵנִהְו :ּוָאָב הָיעְרּתַו רַאָה
 יִתאָרדאַל רֶׂשְּב תוּמַו דָאמ רַאָת תוָעְָו תֹלּד ןהיֲֵחַא
 כ תֹוקִרָה תורָפַה הָנְלכאַֹּו גַעְרל םִירְצִמ ץֶרָאילְּכּב הָנִכ
 ג1 הָנאֵבְּתַו :תֶאיִרְּבַה תֹונֹשאִרָה תֹוָרְּפַה עַבֶׁש תֵא תֹועָרָהָו

 עֵר ןֶהיֵאְַמּו הָָּבְרקילֶא ּואָבייּכ עַדֹנ אָלְו הָנָבְרִק-לָא
 ּפ םיִלָבׁש עַבׁשוהנִהְ ִמלֲחּב אָרָאְו :ץְקיִאְו הָלחַּתַּב רֶׁשֲאַל
 3 ןביִלָּבְׁש עַבָׁש הֵּנדְו :תֹובֹטְו תֶאֵלְמ דָחֶא הָנָקִּב תֶלֹצ
 ג ןַעְכְבִּתַו :םֶהיֵרֲחַא תֹוחָמְצ םיִדָק תֹופְדִׁש תִֹּקַּד תֹומנִצ

 סי *

 -לֶא רַמאָו תֹוָֹּטַה םיִלָּבשַה עַבֶׁש תֶא תַּקַּדַה םיִלָּבְׁשַה ריִמ ןעֶּבאָה םֹולָח ןייַז ןּופ גְנּוטייֵדעֶּב רעֶד

 ןּופ טְכעֶנְק ַא ,יִרְבִע ןייֵא ,בֶנּוי ַא םָנּוא טיִמ ןעֶזעוֶועֶג זיִא טְראָד דנוא 12 :טְמֹולָחעֶג
 רֶע דִנּוא ,טְלייֵצְרעֶד םֶהיֵא ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא ,רעֶטְכאַלְׁש איד ןּופ ןעֶטְשְרעֶּביֹוא טעֶד
 רֶע טאָה ,ראַו םֹולָח ןייַז איו ידזַא ןעֶדעֶי ,תֹומֹולַח עֶרעֶזְנּוא םֶנּוא ּוצ טעֶטייֵדעֶּב טאָה
 זיִא יֹוזַא םָנּוא ּוצ טעֶטייֵדעֶּב טאָה רֶע איו יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 18 :םעֶטייֵדעֶּב
 -םיֹוא רֶע טאָה םֶהיֵא דְנּוא ,לעֶטְׁש עֶנייֵמ ףיֹוא טְצעֶזעֶג קירּוצ רֶע טאָה ְּךיִמ ,ןעֶזעוֶועֶג
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ףסֹוי ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע דְנּוא טְקיִׁשעֶג טאָה הֹעְרַּפ דְנּוא 14 :ןעֶנְנאָהעֶג
 טאָה רֶע דְנּוא ןעֶרעֶׁשְּפָא טְזאָלעֶג ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,ּבּורְג רעֶד ןּופ טְכאַרְּבעֶנְפיֹורַא םֶהיֵא
 טאָה הֹעְרַּפ דָנּוא 18 :תהֹערַּפ ּוצ ןעֶמּוקעֶנ זיִא רֶע דְנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶנייֵז ןעֶטיִּבעֶגְרעֶּביִא
 דְנּוא ,ןעֶטייֵדעֶּב טיִנ םֶהיֵא ןעֶק רעֶנייֵק דְנּוא ,םֹולָח ַא טְמֹולֲחעֶג ּבאָה ָךיִא ,ףֵסֹוי ּוצ טְגאָזעֶג
 ;םֹולָח ַא ןעֶנייֵלּוצסיֹוא טְסייֵטְׁשְרעֶפ אּוד זַא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ריִד ןּופ טְרעֶהעֶג ּבאָה ְָּךיִא
 -ֵםְנָע טעוֶו טאָג ,ריִמ ןיִא טיִנ זיִא סֶע ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא העְרַּפ ּוצ טְגאָזעֶג טאָה ףֶסֹוי דְנּוא 6

 ןיִּב םֹולָח ןייֵמ ןיִא ,ףֵסֹוי ּוצ טְגאָזעֶג טאָה העְרַּפ דְנּוא 17 :הערַּפ ּוצ ןעֶדיִרְפ םעֶד ןעֶרעֶפ
 ןעֶנעֶז םאֶרְטִׁש ןּופ ןּונ דְנּוא 18 :םאֶרְטְׁש םעֶד ןּופ געֶרְּב םעֶד אייֵּב ןעֶנאַטְׁשעֶג ְּךיִא
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְלאַטְׁשעֶג ןּופ ןְהעֶׁש דְנּוא ,שיילַפ ןּופ טעֶפ ,היֵק ןעֶּביִז ןעֶגְנאַגעֶגְּפיֹורַא
 -ַפיֹורַא ןעֶנעֶז היִק עֶרעֶדְנַא ןעֶּביִז ,ןּונ דְנּוא 19 :זאָרְנ םעֶניִרְג םעֶד ףיֹוא טְרעֶטיִפעֶג ְָּךיִז
 דְנּוא ,שייֵלְפ ןּופ רעֶבאָמ דְנּוא ,טְלאַטְׁשעֶג ןּופ טְכעֶלְׁש רֶהעֶז דְנּוא ןיִד ,אייֵז ְךאָנ ןעֶגְנאַגעֶג

 ןּופ דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד ןיִא טייקְגיִטְכעֶלְׁש ןיִא אייֵז איװ ךיילג ןעֶהעֶזעֶג טיִנ ּבאָה ְךיִא

 ןעֶּביִז איד ןעֶסעֶנעֶגְפיֹוא ןעֶּבאָה היִק עֶטְבעֶלְׁש דְנּוא עֶרעֶגאָמ איִד דְנּוא 20 :םִיַרְצִמ
 זַא ןעֶסיוִו טְנעֶקעֶג טיִנ טאָה ןעֶמ דְנּוא ןייֵרַא אייֵז ןיִא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 91 :היק עֶטעֶפ
 ,רעֶהיִרְפ איו טְכעֶלְׁש יֹוזַא ןעֶהעֶזעֶנְסיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןייֵרַא אייֵז ןיִא ןעֶנעֶז אייֵז
 דְנּוא םֹולָח ןייַמ ןיִא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 22 :טְכאוַועֶנְפיוא ןיִּב ְּךיִא דְנּוא
 :טונ דְנּוא לופ .לעֶגְנעֶטְׁש ןייֵא ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶג9פיֹוא ןעֶנעֶז ןעֶגְנאַז ןעֶּביִז העָז
 טְנעֶקּורְמרעֶּפ דְנּוא עֶניִד עֶטְראַדְרעֶּפ ןעֶגְנאַו (שְרעֶדְנַאו ןעֶּביִז ,העֶז דְנּוא 8
 ןעֶגְנאַז עֶניִד איִד דְנּוא 21 :אייֵז ְךאָנ טְצאָרְּפְׁשעֶגּפיֹוא ןעֶנעֶז ,רְניוִו-חֵרְזִמ םעֶד ןּופ
 ּוצ .טְלייֵצְרעֶד םאָד ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶגְנאַז עֶמּוג ןעֶּביִז איד ןעֶגְנּולְׁשרעֶפ ןעֶּבאָה

 איד



 ץקמ אמ תישארב 4
 ריִמ ןעֶק רעֶנייֵק דְנּוא סְרעֶרעֶּביֹוצ איִד םוָלֲח העדַפ-לֶא ףפוי רֶמאֹּו 17? דינמ ןיאו םיִמָטְרַהֲה הכ

 טאָה ףֵסֹוי דנוא 25 :ןעֶגייֵלְסיֹוא טיִנ םאָד עו "יה הָשֹשלאָה רֵׁשֲ תַא אה קא הר
 : : : םיִלָּכְׂשַה עֵכ | הנה םיִנָש עַכֶש תבטמה תַרִּפ בש 6

 העְרַּפ ןהפ םּולָח רעֶד והערַּפ ןַע טְגאָזעֶג תֹורְּפִה א םֹולֲח הָּנִה םיִנָׁש עַבֶׁש א 22

 עֶטוב ןעֶּביִז איד 26 :הֹערּפ ּוצ טְקעֶלְּפטְנַא :םעָד יִנְׁש עַבָׁש יְהִי םיִדָּקַה תופְרְׁש תֹוקְרָה םיִלָּמְׁשַה

 : אָב םיִנָש עַמְׁש הָנַה ;הָלְרַּפ-תֶא דארָה 5 ביז איד רעוא הא ןעַי עֶנע היק  ןלל לאקאל דעד נה א

 א == ראי ריז או ןעללאז עפ"ה הַכָוהיֲַאֹבֲעַ עֵכָש מקור רָב
 דְּוא עֶניִד ןעֶּביִז איִד דְנּוא 27 :םֹולָח ןייא אלו :ץְרָאָהיֶא בַעדה הָלִכְוםיָרְצִמ ץְְָּ עְֶׂשַהילָּכ ו

 ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז םאוָו היִק עֶטְכעֶלְׁש  ֵּבְכייֵּכ ןקיירֲחַא אהה םֶעְרָה ןנּפמ ץֶרֶאָּב עֶבָּׂשַה עַד
 איד דְנּוא רֶהאָו ןעֶּביִז ןעֶנעֶז ,אייֵז ְךאָנ = -? םמִעַּפ הלרפילֶא םִֹלֲחַה תָׁשִח לַעְו ;רָאָמ אה
 יי = ותׂשֶעַל םיַהלֶאָה רַהֵמְמַו םיִהלֲאָה םעַמ .רֶבָּדה ןוכָנ
 טְנעֶקּרְרעֶפ דנזא ןעֶגְנאַז עֶנירייל ןעֶּביִז ןייָאלַע יהי םֶכןבָנ ׁשיִא הלרפ אָ הִָּת
 רֶהאָי ןעֶּביִז יז ןעֶלעוֶו דֶניווחֵרְזִמ םעֶד ןּופ  ׁשֵמִהְ ץָאָה-לַע םיְִקְּפ קו הר הָׂשִעַי :םִירְצִמ

 סאָז ְּךאַז איִד זיִא סאָד 28 :רעֶגְנּוה ןּופ :לָּכיִתֶא ּיצְִּקַו :עֶבָׂשַה יִנָׁש עַבָׁשּב ִיַרְצִמ ץֶרָא-תֶא הל
 ליוו טאָג סאו ,העְרַּפ ּוצ טעֶרעֶג ּבאָה ְךיִא = - תֹחמ רבו הָלאה תֶאְּבַה תֹוכַֿה םיָּשִה לָכֹא

 8 ץֶרֶאָל ןֹורָּקִפְל לָכאָה הָיָהְ :ּורָמָׁשְו םיִרְעַּב לָכָא הָעְרַּפ וי
 העו 29 :חֹערַּפ ּוצ ןעֶיזַעֶג רֶע טאָה ןיהט  יֶרָכְאלְוְִמ ץרָאְב ןיהת רֶׁשֲא בְִֶּה יש עַבָׁשְל

 ָניִמעֶז עֶסיֹורְג ןּופ רֶהאָי ןעֶּביִז ןעֶמּוק םִע = -ילָכ ָנְֵבּו הָֹרפ ןעעֶּב רבה במיו :םָעְרִּב ץרָאָה יז
 :םִיָרְצִמ ןּופ דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד ןיִא טייק  רֶׁשֲא ׁשיִא הָוָכ אָצְמִנָה ויָדָכְעילֶא הֶעֵרּפ רַמאו:ויָדְכִע
 הק יו }  הָּתִא :ףֶֹמְּכ םֶכחְו ןבְנְדיא תא/לֶּכיִתֶא ךֶתֹוִא םיִקלֲא מ עֶּביִז ןייטׁשפיֹוא ןעֶלעוֶו םִע רעֶּבָא 80 ?'תוה ירחא ףסחלָא הערפ רֶמאֹ ימלא הר

 ! הא ואיו ךאנ רעֶננּוה ןּופ רֶהאָי לֵינא אִּּכה ֶרימַלַּכ קשִי ףפילפו יחיבילע היה
 טעֶו םִיָרְצִמ דְנאַל םעֶד ןּופ טייקְגיִטעֶז ללָּכ לַע א יִּתַתָנ לֵאְר ףֶמוילֶא הָעְרַּפ רֶמאַֹּו :ָךֶמִמ 4ג
 טעוֶו רעֶגְנּוה רעֶד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶסעֶגְרעֶפ ןתו ֹדָי לעמ ֹוּתְַּבמיתֶא הָעְרִּפ רֵמָיַו :םִירְצִמ ץֶרֶא 4

 איד דְנּוא 81 :דְנאַל סאָד ןעֶּבְראַדְראַפ 2 םֵשָה טשיידנּכ 'תא ׁשֵּכלו ףסוי ךיילע הָחֹא
 = יי "יי י=* =רָשֲאהָנְׁשִּמַה תָכָּכְרִמְּב ווא בֹּכְריו :וְראָנַצ-לַע בָחְוִה

 ןיִא ןעֶרעוֶו טְנעֶקְרעֶד טיִנ טעדֶו טייֵקְגיִטעֶז
 רעוֶוְׁש רֶחעֶז טעוֶו םִע ןיִראוָו ,ךאָנְרעֶד רעֶגְנּוח ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןעֶגעוֶו ןּופ רְנאַל םעֶד
 לייוֵו זיִא ;לאָמ אייוֵוְצ הֹעְרַּפ ּוצ םֹולֲח םעֶד ןּופ גְנּולְּפאָדְראַפ רעֶד ןופ דְנּוא 82 :ןייז
 דְנּוצַא דְנּוא 38 :ןּוהָמ ּוצ סאָד ְּךיִז טְלייֵא טאָנ ּדְנּוא ,טאָג ןּופ טייֵרְנעֶגְנָא זיִא ְּךאַז איד
 םֶהיִא לאָז רֶע דְנּוא ,ןאַמ ןעֶנּולְק דְנּוא ןעֶגיִדְנעֶטְׁשרעֶּפ ַא ןעֶלייוֵוְרעֶדְסיֹוא חעְרַּפ ְּךיִז לאָז
 ןעֶצעֶז לאָז רֶע זַא ןּוהְט יֹוזַא לאָז הֹעְרַּפ 84 :םִיָרְצַמ דְנאַל םעֶד רעֶּביִא ןעֶצעֶז
 דְנאַל םעֶד ןּופ לייֵט עֶטְפְניִּפ סאָד ןעֶמעֶנ לאָז רֶע דְנּוא ,דְנאַל םעֶד רעֶּביִא רעֶהעֶזְפיֹוא
 איד ןְלעֶמאַזְנייֵא ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא 88 :טייקְניִטעֶז ןּופ רֶהאָי ןעֶּביִז איִד ןיִא םִיַרְצִמ
 ןְראָק ןעֶפיֹוהְפיֹוא ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,רֶהאָי ןעֶּביִז עֶניִדְנעֶמּוק איִד ןּופ זיִיַּפְׁש עֶצְנאַב
 :ןעֶטיִה םִע ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,טעֶמְׁש איד ןיִא זייַּמְׁש םִלַא ,העְרַּפ ןּופ דְנאַה איִד רעֶטְנּוא
 ןּופ רֶהאָי ןעֶּביִז איִד ראַפ דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶטְלאַהעֶּב ןייַז לאָז זייַּטְׁש איִד דְנּוא 6
 ןעֶטיִנְׁשרעֶמ טיִנ לאָז דְנאַל סאָד זַא .םִיָרְצִמ ןּופ דְנאַל םיִא ןייַז ןעֶלעוֶו םאָו רעֶנְנּוה

 ועְרַּפ ןּופ ןעֶניֹוא איד ןיִא ןעֶלאַפעֶג טּונ זיִא ְּךאַז איִד דְנּוא 27 :רעֶנְנּוה םיִא ןעֶרעֶו
 עֶנייַז וצ טְנאָזעֶג טאָה הֹעְרַּפ דְנּוא 38 :טְּכעֶּנִק עֶנייֵז עֶלַא ןּופ ןעֶניֹוא איד ןיִא דְנּוא
 ?ויִא טְסייֵ סיטאָנ ןעֶכְלעֶֶו ןיִא ןעֶניִזאָד םעֶּד ְּךייֵלְנ ןאַמ א ןעֶניִפעֶג ריִמ ןעֶנעֶק ,טְבעֶנְק
 םאָד ןעֶסיִו טְכאַמעֶג ְּךיִד טאָה טאָג זַא םעֶדְכאָנ ,ףֵֹוי ּוצ טְנאָזעֶג טאָה העְרַּפ דָנּוא 9
 !טְסיִּב אוד איו ןאַמ רעֶרעֶנּולְק דְנּוא רעֶניִדְנעֶמְׁשרעֶפ ןייק אָד טיִנ זיִא םִע ,םעֶלַא
 ןייֵמ ְּךיִז לאָז ְּךאָנ לְהעֶפעֶּב ןייֵד ְּךאָנ דְנּוא ,זיֹוה ןיימ רעֶּביִא ןייַז טְסְלאָז אּוד 0

 רעֶמעֶרְג ןייֵז ָּךיִא לעֶו לֶהּוטְׁש (ןעֶכיִלְגיִנעֶקנ םעֶד ןיִא טְרֶעיוֵנ ,ןעֶזייֵּפְׁש קְלאָּפ םעֶצְנאַג
 רעֶּביִא טְצעֶזעֶג ָּךיִד ּבאָה ְּךיִא העְז ,םֵמֹוי ּוצ טְנאָזעֶג טאָה הֹעְרַּפ דְנּוא 41 :ריִד ןּופ
 עֶנייֵז ןפפ גְניִר םעֶד ןּוהְטעֶנְּפָא טאָה הֹעְרַּפ דְנּוא 42 :םִיַרְצִמ ןּופ דְנאַל עַצְנאַג טאָד
 םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,ףסֹוי ןּופ דְנאַה איִד ףיֹוא ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דֶנּוא דְנאַה
 ןייז ףיֹוא טְנייֵלעֶג טייֵק עֶנעֶדְלאָג איִד טאָה רֶע דְנּוא ,דְנעוֶוייַל עֶנייֵפ ןיִא טעֶדייַלְקעֶגְנָא

 ןעֶנאָוְטייֵר ןעֶטייוֵוְצ ןייַז ףיֹוא ןעֶטייֵר טְכאַמעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא 44 :זְלאַה
 דנוא



 תישארב
 ראַפ ןעֶפּורעֶנְסיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 רֶע דְנּוא ;איִנְק איד קיִּב ;(ְּךַרְבַאו םֶהיֵא
 עֶצְנאַג סציָד רעֶּביִא טְצעֶזעֶג םֶהיֵא טאָה
 טאָה הֹעְרַּפ רֶנּוא 44 :םִיָרְצִמ דְנאַל
 דֵנּוא ,הֹעְרַּפ ןיִּב ְּךיִא ףֶסֹוי ּוצ טְנאָזעֶג
 -ייֵהְפיֹוא טיִנ ׁשְנעֶמ ןייק לאָז ריִד ןעֶנעֶק
 םעֶד ןיִא םּופ ןייֵז רעֶדָא ,דְנאַה עֶנייֵז ןעֶּב
 הֹעְרַּפ דְנּוא 42 :םיִרֵצִמ דְנאַל ןעֶצְנאַנ
 ףֶסֹוי ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶפּורעֶג טאָה

 ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ַחֵנְעַּפ תַנְּפֶצ
 ַא עַרֶפ יִטֹוּפ ןּופ רעֶטְכאָמ איִד תַנְסֶא
 זיִא ףֵֶסֹוי דְנּוא ,ּבייוֵו ַא ראַפ ,ןא ןּופ ןֵהֹּכ

 :םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד רעֶּביִא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא
 גיִסייֵרְד ןעֶזעוֶועֶג טְלַא ויִא ףֵסֹוי דְנּוא 6
 ראַפ ןעֶנאַטְשעֶג זיִא רֶע ןעוֶו רֶהאָי
 זיִא ףֵסֹוי דְנּוא ,םִיָרְצִמ ןּופ גיִנעֶק ,הֹעְרַּפ
 רֶע דִנּוא הֹעְרַּפ ראַפ ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגסיֹורַא
 עֶצְנאַג סאָד רעֶּביִא ןעֶראַפעֶגרעֶּביִא זיִא
 טאָה דְנאַל םאָד דְנּוא 47 :!םִיָרְצִמ דְנאַל
 עֶטאַז ןעֶּביִז איִד ןיִא ןעֶסְקאוַו טְכאַמעֶב

 5 ץכמ ברמ אמ
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 ;םִירצִמ ץרא-לַּכ לע יא ןיִתָו ךרבַא וינְפִל יְְָקו ול
 44 יִרייאל ךיִרעלבּו הָעְרִּפ ינֲא ףסוײלַא הָעְרַּפ רֶמאי
 המ הָעְרַפ אָרקיַו :םִיָרְצִ ץֶרָא-לָּכב וָלְַר-תֶאְ ודייתֶא ׁשיִא
 עַרפ יִוֿפיַּב תַנסָא-תֶא וַלְדתַַּו הְנעַּפ תַנְפִצ ףסֹוי-םֵׁש
 יז ְךֶּב ףסויו :םִיָרְצִמ ץֶרָאילע ףסוי אצו הֲֶׁאל ןָא ןהּכ
 איו םִיָרְצִמיְִלִמ הָעְרַּפ נפ ּולְמָעְב הָנָׁש םיׁשלְׁש
 ו ׂשַעָתַו :םיִצִמ ץְרָאילְכב רֶבֵעַו הער ןנְפִלִמ ףסוי
 43 ןלָכָא-לָּכ-תֶא ץיבקִיַו :םיִצְמִקל עֶבׂשַה יש ַבׁשְּב ץֶרָאָד
 םביִרָעַּב לָכָאדִַַּו םיִרְצִמ ןִַאְּב יָה רׁשֲא םִיִנָׁש עַבֶׁש
 5 רֹבְציַו :הָכֹותְּב ןָתָנָהיֶתֹביִבְס רֶׁשֲא ריְִהיהְרְׂש לַכֶא
 יִּכרֶפְִל לֶדְחייִכ דע רָאְמ הּבְרַה םיה ליִהְּכ רֶּב ףֵּ
 ג רנְש אוָבָּת םֶרִָּב שי יֵנְׁש רֶֶי סו :רּפְסִמ ןיא
 ' א ןֹּכ עַרפ יִטפיתַּב תַנְמֶא ֹוּליהְרלְי רֶׁשֲא בֵעְרָה
 וג -תֶא םיִהלא ִנשנִּכ השְַמ רָכְּבַר םש-תַא ףָסויאָרְק
 53 םִיְָפֶא אָרָ יִנְׁשַה םָׁש תֵאְו :יִבָ תִּב-לְּכ תאְ ִלָמַע-לְּכ
 3 עֶבֶּׂשַהְינְׁש עַבָׁש הָניְֵכִַּ יע ץֶרָאְּב םיִהלֶא ינְְפִהיִּכ
 4 בֶעְרָה ינְׁש עַבׁש הָנִָּהְּתַו :םִיָרצִמ ץרֲאְּב היה רֶׁשֲא
 -לָכבּו תֹוצָרֲאָה לָכְּב םֶעָר יהְיַו ףסֹי רַמֶא רֶׁשֲאַּכ אּובְל
 הנ קעְציַו םִיַרְצִמ ץֶרָא-לַּכ םֵעְרִּתַו :םֶהֶל הָיְה םִיַרְצִמ ץֶרָא
 וָכְל םִיַרְצִמילְכְל הָעְרַּפ ְמאֹו םֶחָּלִל הָעְרַּפ"לֶא םֶעָה
 55 ילָּכ לע הָיָה בֶעְרָהְו :שעַּת םֶכָל רֶמאֹיירְׁשֶא ףפוי-לָא
 םִַרְצִמְל רבו םֶהָּב רָשֲא-לָּכיִתֶא ףַסֹוי חַּפִיוץְרָאָהינְּפ
 טאָה רֶע דְנּוא 48 :םייוַוְנעֶפיֹוה ןעֶרְהאֵּי וז הָמָירְצִמ ּואָּכ ץֶרֶאָה-לָכְו ּ!םִיָרְצִמ ץֶרֶאְּב בַעְרָה קו

 ןעֶּביִז איִד ןּופ זייַּפְׁש עֶלַא טְלעֶמאַזעֶגְנייַא

 םעֶד ןיִא ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז םאִו רֶהאָי
 ןעֶּבעֶגעֶג טאָה רֶע דְנֹוא םִיַרְצִמ דְנאַל
 זייַּפְׁש איד ,םעֶטְש איד ןיִא זייַּפְׁש איִד

 רֶע טאָה ,םּורַאסגְניִר רֶהיֵא םוא ןעֶזעֶועֶג זיִא םאָו ,טאָטְׁש רעֶד ןּופ דְלעֶפ םעֶד ןּופ
 דְנאַז רעֶד איו ְּךיִיַלְנ ןְראָק טְפיֹוהעֶנּפיֹוא טאָה ףֹסֹוי דְנּוא 49 :רֶהיֵא ןיִא ןעֶּבעֶגעֶג
 לאָצ עֶנייֵק זיִא סֶע לייװ ,ןעֶלייֵצ ּוצ טְרעֶהעֶנ9ּפיֹוא טאָה רֶע זיִּב ליִּפ רֶהעֶז ,םַי םעֶד ןּוּפ

 רֶהאָי סאָד רעֶדייֵא ,ןְהיֵז אייוַוְצ ןעֶראוָועֶג ןעֶריֹוּבעֶנג ןעֶנעֶז ּףֵסֹוי וצ דְנּוא 80 :ןעֶזעוֶועֶג

 טאָה ןא ןּופ ןֵהֹּכ עַרָפ יִמֹוּפ ןופ רעֶטְכאָט איִד תַנְסֶא סאו ,ןַעֶמּוקעֶג ֹזיַא רעֶנְנּוה ןּופ
 םעֶנעֶריֹוּבעֶגטְשרֶע םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶפּורעֶג טאָה ףֵסֹוי דְנּוא 21 :םֶהיֵא ּוצ ןעֶריֹוּבעֶג
 סאָר דְנּוא ,טייקְניִלעֶזְהיִמ עֶנייֵמ עֶלַא ןעֶמעֶגְרעֶפ טְכאַמעֶג ּךיִמ טאָה טאָג לייװ ,הֶׁשֵנְמ
 -ןרעֶנ רֶע טאָה ןעֶטייוֵוָצ םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ סעֶד דְנּוא 92 :רעֶטאָפ ןייֵמ ןּופ זיֹוה עִצְנאַג
 :ןייַּפ עֶנייֵמ ןּופ דְנאַל םעֶד ןיִא טְכאַמעֶג ראַּבטְכּורְפ ְּךיִמ טאָה טאָג לייוו ,םִיָרְפֶא ןעֶפ

 ןעֶנעֶז םאָו טייקְניטעֶז ןּופ רֶהאָי ןעֶּביִז איִד ןעֶראַוָועֶג טְליִפְרעֶד ןעֶנעֶז םִע דְנּוא 8

 -עֶגְנָא ןעֶּבאָה רעֶגְנּוה ןּופ רֶהאָי ןעֶּביִז איִד דְנּוא 24 :םִיָרָצִמ דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג
 ןיִא רעֶבְנּוה ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא ,טְגאָזעֶג טאָה ףֵסֹוי איז יֹוזַא ןעֶמּוק ּוצ ןעֶּביֹוה

 דנּוא 28 :טיֹורְּב ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִיַרְצִמ ןּופ דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד ןיֵא רעֶּבֶא ,רעֶדְנעֶל עֶלַא
 העְרַּפ ּוצ ןעֶניִרְׁשעֶנ טאָה קְלאָפ םאֶד דְנּוא ,טְרעֶגְנּוהעֶג טאָה םִיַרְצִמ דְנאַל עֶצְנאַג םאָד
 רֶע סאָו דְנּוא ;םֵסֹוי ּוצ טְהעֶנ ;םִיַרְצִמ ץְנאַג ּוצ טְנאָזעֶג טאָה העְרַּפ דְנּוא ,טיֹורְּב ראַפ

 םעֶד רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶגְנּוה רעֶד דְנּוא 26 :ןּוהְט רֶהיִא טְלאָז ןעֶנאָז ְּךייֵא טעֶו
 אייז ןיִא זיִא סֶע סאו תֹורְצֹוא עֶלַא טְכאַמעֶגְפיֹוא טאָה ףֵסֹוי דְנּוא ,דְנאַל ןעֶצְנאַג
 טאָה רעֶנְנּוה רעֶד דְנּוא ,םִיָרְצִמ ּוצ טְפיֹוקְרעֶפ טאָה רֶע דְנּוא (ןְראָק) ןעֶזעוֶועֶג
 אייֵז ןעֶנעֶז ,רעֶדְנעֶל עֶלַא ןּופ דְנּוא 27 !םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןיִא טְקראַטְׁשעֶג ְךיִז
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶגְנּוה רעֶר לייוו ,ןְראָק ןעֶפיֹוק ּוצ ,ףֹסֹוי ּוצ םִיַרְצִמ ןייק ןעֶמּוקעֶג

 :דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד ןיִא קְראַטְׁש

 :ץְרָאָה-לֶכְּב בֵעְרָה קְוְחייִּכ ףֶפויילֶא רֶּבֶׁשִל
 -- 6 במ

 א וָנָבְל ֿבקַע יִמאֹו םִירְצִמּב רֶבֶׁשיִׁשְי יּכ בעי איו
 נ םִיָרְצִמְּב רֶבָׁשיִׁׂשְי ּכ יִּתְַמָׁש הנה רֶמאֹּו :וָאְרְתִּת הָּמָל

 ּבמ לעטיפאק

 טאָה יֹוזַא םִיָרְצִמ ןיִא ןְראָק אָד זיִא םִע זַא ןעֶהעֶועֶג טאָה בֹקֲעַי ןעוֶו דְנּוא 1
 :ןעֶקּוקְנֶא רעֶדְנַאְנַא ְּךייַא רֶהיֵא טְלאָז םאָח ּוצ ןְהיִז עֶנייֵז ּוצ טְנאָזעֶג בֹקֲעַי
 םִיָרְצִמ ןיִא ןְראָק אֵד זיִא םִע זַא טְרעֶהעֶג ּבאָה ְךיִא ,העְז ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 2

 טהעג



 ץקמי במ תישארב 6
 ורָיַו :תוִמָנ אָלְו הָיְחְִו םֶׁשִמ ּונָליורְבִׁשְו הָמָׁש דר

 יָחַא ןיִמָיְנּב-תֶאְו :םִיָרְצִמִ רֶּב רֶּבֶׁשל הֶרָׂשֶע ףויִחֲא 4

 ;יפָא ָאְרקידְּפ רמֶאיִּכ וַחַא-תֶא בקי חַלָׁשראל כז ,
 םִעְרה הָיְהייִּכ טיִאְּבַה ךוָתְּב רֶּבְׁשִל לֵאָרְׂשִי נְּב אבו ה
 ףיִבְׁשַּמַה אה ץֶרֶאָה-לַע טיִלַׁשַה אה פיו :ןעֶנְּכ ץֶרָאְב 9

 םיִּפַא וָלוֲחַּתְׁשִיַנ ףסוי יַחַא ואֹבָיו ץֶרֶאָה םעילִכל
 בֶלילֶא רֶכנְתַ םֵרְכַו וָחָאיתֶא ףפוי אר :הָצְרַא ז
 ּורְמאֹו םֶתאֵּב ןיַאמ םֶהֵלֲא רֶמאּיַו תֹוׁשָק םָמִא רק

 {בֵהְו ויָהָא-תֶא ףסוי רֵּכַו :לָכֶאירְּבְׁשִל ן עֵנְּכ ץֶרָאמ 8
 םֶהָל םֵלָח רֶׁשֲא תֹומלֲחַה תֶא ףסוי רֵּכְזַו :ּוהָרִּכַה אֵל 5

 ץֶרָאָה תַורָע-תֶא תֹוָאְרִל םֶּתַא = םֶהלֲא רֶמאָּו
 :לָכֶאירבׁשל ואָב ךיָדְבִַתיִנֹדֲא אֵל דלא ירְמאָּו :םֶתאָּב י
 ךיֶרְבִע יהדאְל ּונְחַנֲא םיִנֵּכ ּונֵחָנ דָחֶא-שיִא נב ּונָלָּכ 11
 םֶתאֶּב ץֶרֶאָה תַוְרְייֵב אל םֶהֵלֵא רֶמאֹּו :םיִלָנַרְמ גע
 יִנְּב ּונְחָנֲא 1 םיִחַא ר רֶׂשָע םִנָׁש ורְמאֹּו :תוארל 3

 םויַה ּוניִבָא-תֶא ןְטָּקַה הֵנִהְו ןעֶנְּכ ץֶרָאְּב דָחֶָא-שיִא
 ִּתְרַּבַּד רֶׁשֲא אּוד ףסוי םָהלֲא רֶמאֹּו :יטְניֵא דָחֶאָהְו 4
 =םִאהֹערּפ יח ּוֵחְּבִּת תאֵוְּב :םֶּתַא שלנ ַרְמ כב רמאֹל םָכלֲא וט

 ותָלׁש :הָנִה ֶטּקַה םֶכוֵחֲא אֹוָבְּב-מִא יִכ הָומ יִאְצַה
 ְכיֵרְבּד ּונֲחָּבִיוּורְסֶאַה םֶּתַאְו םֶכיֵחַא-תֶא חָּכִיו דֶחֶאסַּכִמ
 !םֶּתַא םיִלָּנַרְמ יִּכ הֹעְרַּפ יִח אלדסַאְו םֶכָּתִא תֶמֶאָה
 םהלֲא רֶמאֹו !םיִמָי תֶׁשֶלֶׁש רֶמָׁש מילא םֶתֹא ףסָא
 ָנֲא םיהלאָהדתֶא יְִו ּוָׂשֵע תאְו של ֵּׁשַה םיִּיַּב ףסוי

 ְכְרַמְׁשִמ תֹובְּב רַפָאָי דֶחֶא םֶכיֵחַא םָּתַא םִינּכדטִא :אָרָי 5
 טֵכיֵחַא-תֶאְו !םֶכיֵּתַּב ןוָבֵעָר רָבָׁש יא ִבָה כָל םֶּתַאְו כ

 :ןֿכרשעיו ּותיִמָת אָלְו םֶכיֵרְבַד מא ֵלֵא ואיֵבָת ןֹטָק
 וניִחָא-לע ֹונְחַנֲא םיִמׁשֲא לֶבֲא וװלָא-לֶא ׁשיִא ןרמאו 21

 -לַפ יְעִמְׁש אָלְו ונ טילא ו נַהְתַהְּב יָׁשפַנ תֶרֶצ ּוניֵאָר רֶׁשֲא

 טאָה רֶע דִנּוא אייֵז ּוצ דְמעֶרְפ
 ?רֶהיֵא טְמּוק ּואְח ןּופ ,טְגאָזעֶג אייֵז

 אייֵז טיִמ טעֶרעֶנ
 אייֵז דְנּוא

 טְּפיֹוק דְנּוא ןיִהַא טְראָד ּפאָרַא טייֵג

 ןעֶלאָז ריִמ זַא ,ןעֶטְראָד ןּופ ןְראָק םֶנּוא
 איד דְנּוא 3 :ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ דְנּוא ןעֶּבעֶל

 -עֶגּפאָרַא ןעֶנעֶז םֵסֹוי ןּופ רעֶדיִרְּב ןְהעֶצ
 :םִיָרְצִמ ןיִא ןְראָק ןעֶפיֹוק ּוצ ןעֶגְנאַג
 םאָה רעֶדּורְּב ס'ףֵמֹוי ןֵמָיְנִּב םעֶד רעֶּבָא 4

 ,רעֶדיִרְּב עֶנייַז טיִמ טְקיִשעֶג טיִנ בקֵעַי
 טעוֶו רעֶמאָט ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע ןיִראָו
 דְנּוא 8 :ןעֶפעֶרְט קיִלְנמּוא ןייֵא םֶהיֵא

 ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי ןּופ ןְהיִז איִד
 ןעֶנעֶז םאִָו איִד ןעֶׁשיוִוְצ ,ןְראָק ןעֶפיֹוק
 -עֶועֶג זיִא רעֶנְנּוה רעֶד ןיִראוָו ,ןעֶמּוקעֶג
 !ףֵסֹוי דְנּוא 6 :ןַעָנְּב דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶז
 רעֶּביִא רעֶניִטְלעֶֶועֶג רעֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 ןְראָק רעֶד ןעֶועוֶועֶג זיִא רֶע ,דְנאַל םעֶד

 ןופ קְלאָּפ ןעֶצְנאַג םעֶד ּוצ רעֶּפיֹוקְרעֶּפ
 ףסֹוי ןּופ רעֶדיִרְּב איִד דְנּוא ,דְנאַל םעֶד
 ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז
 ּוצ םיִנֵּפ רֶעייֵז טיִמ טְקיִּבעֶג םֶהיֵא ּוצ
 טאָה םָסֹוי ןעֶו דָנּוא 7 :דֶרֶע רעֶד

 אייֵז רֶע טאָה ,רעֶדיִרְּב עֶנייַז ןעֶהעֶזעֶג

 טְכאַמעֶג ְּךיִז טאָה רֶע רעֶּבָא ,טְנעֶקְרעֶד
 ּוצ טאָה רֶע דִנּוא ,טְראַה

 דְנאַל םעֶד ןּופ ,טְגאָועֶג ןעֶּבאָה
 ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז טְנעֶקְרעֶד טאָה ףֵסֹוי דְנּוא 8 :זייּפְׁש ןעֶפיֹוק ּוצ ןַעַנְּב
 -עֶג טאָה רֶע סאוָו תֹומֹלַח איד ןָא טְקְנעֶדעֶג טאָה ףֵמֹוי דְנּוא 9 :טְנעֶקְרעֶד טיִנ םֶהיֵא
 טייַז רֶהיֵא ,רעֶהעֶוְסיֹוא טייֵז רֶהיֵא ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא .אייֵז ןעֶגעֶו טְמֹולָח
 ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 10 :דְנאַל םעֶד ןּופ טייֵהְטעֶקאַנ איִד ןעֶהעֶזּוצְסיֹוא ןעֶמּוקעֶג
 :זייַּפְׁש ןעֶפיֹוק ּוצ ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז טְכעֶנְק עַנייֵד טְרֶעייֵנ ,ראַה ןייֵמ ,ןייַנ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא
 ןעֶנעֶז טְבעֶנק עֶנייֵד טייל עֶכיֵלְרְהֶע ןעֶנעֶז ריִמ ,ןאַמ ןייַא ןּופ יז איֵד - ןעֶנעֶזעֶלַא ריִמ 1
 טייֵהְטעֶקאַנאיד טְרֶעיינ ןיינ ,טְנאָזעֶג אייֵז וצ טאָה רֶע רעֶּבָא 12 : רעֶהעֶזְסיֹוא ןעֶזעוֶועֶגטינ
 טְנאַזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 18 :ןעֶהעֶזּוצסיֹוא ןעֶמּוקעֶג רֶהיֵא טְנעֶז דְנאַל םעֶד ןּופ
 ןֵעָנְּב דְנאַל םעֶד ןיִא ןאַמ ןייֵא ןּופ הי איד ,רעֶדִירְּב ףֵלעֶוְצ ןעֶנעֶו טְכעֶנְק עַנייַד ריִמ
 טיִנ זיִא רעֶנייֵא רעֶד דְנּוא ,רעֶטאָפ רעֶזְנּוא אייֵּב טְנייַה זיִא רעֶטְסנעלק רעֶד ,העָז דְנּוא
 ְנאָזעֶג ְּךייַא ּוצ ּבאָה ָּךיִא סאָו זיִא סאָד ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה ףֹסֹוי דָנּוא 14 :אָד
 אייֵּב ,ןעֶרעֶו טַפּורְּפעֶנ .רֶהיֵא טְלאָז ןעֶניִזאָד םעֶד טיִמ 18 :רעֶהעֶזְסיֹוא טייַז רֶהיֵא
 רעֶדּורְּב רעֶרעֶנעֶלְק רָעייֵאזיִּב ,ןעֶנאַד ןּופ ןיינכיורַא טיִנטְלאָז רֶהיֵא ,העָרַּפ ןּופ ןעֶּבעֶל םעֶד
 דְנֹוא רעֶדּורְּב רֶעייֵא ןעֶגְנעֶרְּב לאָז רֶע זַא ;ךייַא ןּופ םעֶנייַא טְקיִׁש 16 !ןעֶמּוק רעֶהַא טעדֶו
 איד ּביֹוא ןעֶרעֶז טְפּורְּפעֶג רעֶטְרעֶו עֶרייֵא ןעַלעֶו יֹוזַא ,ןעֶרעוֶז ןעֶדְנּוּבעֶג טְלאָז רֶהיֵא
 -ְםיֹוא טייז רֶהיִא הֹעְרַּפ ןּוּפ ןעֶּבעֶל םעֶד אייֵּב ,טיִנ ןעֶו דְנּוא ;ךייַא טיִמ זיִא טייֵהְראָו
 :בעֶט אייֵרְד גָנּוטיִה איִד ןיִא טְלעֶמאַזְרעֶפ אייֵז טאָה רֶע דְנּוא 17 :רעֶהעֶז
 טְּבעֶל דְנּוא םאָד טּוהְט ,גאָט ןעֶטיִרְד םעֶד ןיִא אייֵז ּוצ טְגאָזעֶג טאָה םֵסֹוי דְנּוא 8
 ןּופ רעֶנייֵא לאָז יֹוזַא ָּךיִלְרְהִע טייַז רֶהיֵא ןעֶװ 19 :טאָנ טְּכְראַפ ְּךיִא ןיִראָח
 טייֵג ,רֶהיֵא דְנּוא גָנּוטיִה עֶרייַא ןּופ זיֹוה םעֶד ןיֵא ןייַז ןעֶדְנּוּבעֶג רעֶדיִרְּב עַרייֵא
 רֶעייֵא טְגָנעֶרְּב דְנּוא 20 :רעֶזייַה עֶרייֵא ןּופ רעֶגְנּוה םעֶד ראַפ ןְראָק טְגְנעַרַּב
 ןעֶרעֶו טֶּביֹולְגעֶב רעֶטְרעֶו עֶרייֵא ןעֶלעֶװ יֹוזַא ,ריִמ ּוצ רעֶדּורְּב ןע טְסְנעֶלְק
 דָנּוא 21 :ןּוהֵמעֶג יֹוזַא ןעֶּבאָה אייֵז דָנוא .ןעַּבְראַטְׁש טיִנ טְלאָז רֶהיֵא דָנּוא
 ביִדָלּוש ןעֶנעֶז ריִמ ,תֶמֶאָּב ןעֶרעֶדְנַא םּוצ רעֶנייֵא טְגעֶזעֶב ןעֶּבאָה אייֵז
 ּביֵל ןֹיַז ןופ תֹורָצ איִד ןעֶהעֶועֶג ןעֶּבאָה ריִמ ןעו ,רעֶדּורְּב רעֶזְנּוא ןעֶנעֶ
 רעֶּביִא ,טְרעֶהעֶג טיִנ ןעֶּבאָה ריִמ דָנּוא ,ןעֶמעֶּבעֶג םִנּוא םאָה רֶע ןעֶז

 םעד
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 ּוצ ןעֶמּוקעֶג הָרָצ עֶניִזאָד איִד זיִא םעֶד
 -עֶנ אייֵז טאָה ןֵבּואְר דנוא 29 :םִנּוא

 ְךייִא ְּךיִא ּבאָה ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶע
 ,דְניֵק םעֶד ןָא טיִנ טְגיִדְניִד ,טְגאָזעֶג טיִנ
 ןּונ דְנּוא ,טְרעֶהעֶג טיִנ אָה רֶהיֵא דְנּוא
 :טְגְנאַלְרעֶפ טּולְּב ןייַז ְךיֹוא טְרעוֶו
 זַא טְסּואוְועֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 8
 זיִא םִע לייוִו ,ןעֶנאַטְׁשרעֶּפ טאָה ףֵסֹוי
 :אייֵז ןעֶשיוִוְצ רעֶׁשְטעֶמְלאָד ַא ןעֶזעוֶועֶג
 ןּופ טְרעֶקעֶגְּפָא ְךיִז טאָה רֶע דְנוַא 4
 ףֶע דִנּוא .טְנייוֵועֶג טאָה רֶע דְנּוא ,אויִז
 רֶע דְנּוא ןעֶמּוקעֶגקיִרּוצ אייֵז ּוצ זיִא
 טאָה רֶע דִנּוא ,טעֶרעֶנ אייֵז טיִמ טאָה
 טאָה רֶע דְנּוא ,ןֹועְמִׁש אייז ןּופ ןעֶמּונעֶג
 :ןעֶניֹוא עֶרייַז ראַפ ןעֶדְנּוּבעֶנ םֶהיֵא
 אייֵז זַא ,ןעֶטאָּבעֶג טאָה ףֵסֹוי דְנּוא 8

 ןְראָק טיִמ םיִלֵּכ עֶרייֵז ןעֶליִפְנָא ןעֶלאָז

 ונ ראל םָתֹא ןֿבּאר עו :תאֹנַה הָרָצַה ּוניִלֵא הָאָּב ןֵּכ
 אֵלְו .יליַכ וָאְטהָּתילַא רֶמאֹל ! םֶקילָא יִּתְרַמָא אֹולֲה
 ּפ ַעֵמׂש יִכ ּועְדָי אָל םֵהְו :ׁשֶרְדִנ הוה וָמָּד"ִנְו םֶּתְעַמְׁש
 עא בֶׁשֵַו ךביו םֶהיֹלֲעְמ בֶּסִ ּ!םֶתֹניִּב ץיִלְּמַה יִּכ ףֵסֹי
 ותֹא רֶפָאָו ןועְמשִתֶא םֶּתַאַמ חק םֶהָלֲא רֵּכַדיַו םֶהֵלֲא
 הכ ביִׁשָהְקּו רָּב םָהיֵלְכ-תֶא יִאְלָמְיַו ףסוי וצָיו !םֶהיֵנְעְל
 ׂשַעַו ְךֶרָדִל הָרֵצ םֵהָל תֶתְלְו וקׂשילא ׁשיִא םָהיֵפְסַּכ
 ג6 :םָּׁשִמ וְכִי םֶהיֵרְמַח-לַע םֶרְבׁש-תֶא וָאְׂשיַו :ןֵּכ םֶהָל
 פ7 ארי ןילְמַּב ּורֹמֲחַל אֹפְסִמ תַתָל ןֿפשדתֶא דָחֶאָה חַּתפִו
 עמ וָחָא-לֶא רֶמאָיַו :ְְְַּמַא יִפְּב' אּוהיהַנדְו ְֹֿסַּכיתֶא
 ׁשיִא ּודְרחו םָּבִל אֵצָי יְִּחַּתִמַאְב הנה םנו ִּפְַּכ בֵׁשּוד
 99 -לָא ּואְבו :ּונָל םוָהלָא הֶׂשָע תאְויהַמ רֹמאֵל ויחָא-לָא
 םֶתֹא תֶרֹּקַהלְּכ תֶא ול ּודֹנו ןעֶנְּכ הָצֹרַא םֶהיֵבֲא בקי
 ל ותן תָׁשק ונִָא ץֶרֶאָה א ׁשיִאָה רֶּביז רמאֹל
  וניָה אָלְַּנֲא םנּכ ילֵא רֶמאֵנו :ץְרָאָה-תֶא םיִלָנרְמִּכ
 ג ְניא דָחֶאָה ּנֵבָא נב םוָחַאּוְַנֲא רֶׂשֶע-םיִנְׁש :םיִלְנרְמ
 וו ׁשיִאָה ּוניֵלֲא רַמאּנ :ןַעָנְּכ ץֶרֵאְּב וניִבָאדתֶא םּזַה ןְטֶּקהְ
 לֶחֶאָה םַכיִחָא םֶּתַא םיִנֵכ יִּכ עַדַא תאֹוְּב ץֶרֶאָה יָנֹרֲא
 24 תֶא ואיִבָהְו :ּוכֵָו חק םֶכֵּתַּב ֹוכֲעריתֶאוּתַאּודָּנִה
 םיִנכיִּכ םָּתַא םיִלנַרְמ אֵל יִּכ הָעְראְו יא ןטָּקַה םָכיחֲא
 הל יהיו :ּורָחְסִּת ץֶרָאָה-תֶאְו םֶכָל ןֵּתֶא םָכיֵחֲא-תֶא םָּתַא
 קׂשְּב ָּפְַּכירוְחְצ ׁשיִא-הֵּנהְו םֶהיֵּקׂש םיִקיִרְמ םָה
 55 ֶמאַּו :ואְרַו םֶהיֵבֲאַו הּמִה םֶהיֵמְסַּכ תוָררְצ-תֶא ּואְרַה
 ןצְמשו ונניֵא ףמוי םָּתלּכִׁש יִתֹא םָהיֵבֲא בֵקֲי םֶהלֲא
 יד ןֵכּואְר רֶמאַֹּו :הָנָלְכ יָה יִלָע ּוחְקִּת ןֵמָינִּכ-תֶאְו טְניֵא

 נָאִבֶא אָליבַא ּתמָּק יֹנְב ינְׁשתֶא רמאל ויַכָאקלֶא = ןופ
 3 ול דָמאֹר :ףילא ּונָבשֲא נז יליילפ ֹותא הנִּת לע -ףיֹוא טאָה רעֶנייֵא דְנּוא 27 :ןעֶמְראָד
 : ןצ רעֶטּופ ןעֶּבעֶג ּוצ קאַז ןייַז טְכאַמעֶג
 ןיִא םִע ןּונ דְנּוא רְלעֶג ןייַז ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,גְרעֶּבְרעֶה רעֶד ןיִא ,לעֶזייֵא ןייֵז
 ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 28 :קאַז ןייֵז ןּופ ליֹומ םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג

 דְנּוא ,קאַז ןייֵמ ןיִא ְךיֹוא זיִא םִע העז דְנּוא ,ןעֶראָועֶג טְגייֵלעֶגקיִרּוצ זיִא דְלעֶנ ןייֵמ
 וצ רעֶנייֵא םיִנָרעֶטיִצ טיִמ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹוא זיִא ץְראַה רֶעייֵז
 אייז דָנּוא 29 !ןּוהְטעֶנ םִנּוא ּוצ טאָה טאָנ סאָו םאָד זיִא סאו ,ןעֶנאָז ּוצ ןעֶרעֶדְנַא
 םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןַעָנְּב דְנאַל םעֶד ןיִא רעֶמאָפ רֶעייֵז בֹקֲעַי ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז
 רעֶד ןאַמ רעֶד 80 :ןעֶנאָז ּוצ ,ןעֶפאָרְמעֶג אייֵז וצ ְּךיִז טאָה סאו סעֶלַא טְלייֵצְרעֶד
 ןעֶטְלאַהעֶג םִנּוא טאָה רֶע דְנּוא ,םֶנּוא טיִמ טיִואַה טעֶרעֶג טאָה דְנאַל םעֶד ןּופ ראַה
 ריִמ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא 81 :דְנאַל םעֶד ןּופ רעֶהעֶזְמיֹוא איוז ְּךייֵלְנ
 ןעֶנעֶז ריִמ 82 :רעֶהעֶזְסיֹוא עֶנייֵק ןעֶזעוֶועֶג טיִנ ןעֶנעֶז ריִמ ,טייֵל עֶכיֵלְרְהֶע ןעֶנעֶז
 רעֶד דְנּוא ,אָד טיִנ זיִא רעֶנייֵא רעֶד ,רעֶטאָפ רעֶזְנּוא ןּופ ןְהיִז איִד ,רעֶדיִרְּב ףְלעוֶוְצ
 ןאַמ רעֶד דְנּוא 88 :ןַעָנַּכ דְנאַל םעֶד ןיִא רעֶטאָפ רעֶזְנּוא טיִמ טְנייֵה זיִא רעֶטְסְנעֶלְק
 רֶהיֵא זַא ןעֶסיוִז ְּךיִא לעוֶו םעֶד טיִמ ,טְגאָזעֶג םֶנּוא ּוצ טאָה דְנאַל םעֶד ןּופ ראַה רעֶד

 םעֶד ראַפ טְמעֶנ דְנּוא ,ריִמ טיִמ רעֶדיִרְּב עֶרייֵא ןּופ םעֶנייֵא טְזאָל ,טייֵל עֶביִלְרְהֶע טייֵז
 רעֶדּורְּב ןעֶטְסְנעֶלְק רֶעייֵא טְגְנעֶרְּב דְנּוא 84 :טייֵג דְנּוא רעֶזייַה עֶרייֵא ןּופ רעֶגְנּוה
 טייַז רֶהיֵא טְרֶעייֵנ רעֶהעֶזְסיֹוא עֶנייֵק טיִנ טייֵז רֶהיֵא זַא ןעֶסיוִו לעוֶו ְּךיִא דְנֹוא ,ריִמ ּוצ

 ןיִא ןעֶלְדְנאַה טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,רעֶדּורְּב רֶעייֵא ןעֶּבעֶג ָּךייֵא לעוֶו ָּךיִא ,טייֵל עֶכיִלְרֶהֶע
 ,קעֶז עֶרייֵז טְגיִדייֵלעֶגְסיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 88 :דְנאַל םעֶד
 ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא ,קאַז ןייַז ןיִא דְלעֶג לעֶדְניִּב ןייַז טאַהעֶג טאָה רעֶכיֵלְטיִא ,העֶז דְנּוא
 ָךיִז אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,רעֶטאָפ רֶעייֵז דְנּוא אייֵז ,דְלעֶג רֶעייֵז ןּופ ְּךעֶלְדְניִּב איִד ןעֶהעֶזעֶג
 טְּביֹורעֶּב ְּךיִמ טאָה רֶהיֵא ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רעֶטאָפ רֶעייֵז בקֲעַי דְנֹוא 36 :ןעֶטְכְראָפעֶג
 רֶהיִא טְליוז ןיִמוְנִּב םעֶד דְנּוא ,אָד טיִנ זיִא ןֹועְמִׁש רֶנּוא ,אָד טיִנ זיִא ףֶסֹוי ,רעֶדְניִק ןּופ
 אּוד ,רעֶטאָפ ןייַז ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ןֵבּואְר דְנּוא 37 :ריִמ ףיֹוא טְמּוק םעֶלַא םאֶד ,ןעֶמעֶנ
 םֶהיֵא ּביִג ,ןעֶגְנעֶרְּב ריִד ּוצ טיִנ םֶהיֵא לעֶוֶו ְךיִא ןעוֶו ,רעֶדְניִק אייווְצ עֶנייֵמ ןעֶטייֵט טְטְלַאָז
 ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 38 :ןעֶגְנעֶרְּבקיִרּוצ ריִד ּוצ םֶהיֵא לעז ְּךיִא דְנּוא דְנאַה עֶנייֵמ ןיִא

 ןעֶכיִלְטיִא דֵלעֶג רֶעייֵז ןעֶגייֵל קירּוצ דְנּוא
 זייַּמְׁש ןעֶּבעֶג אייֵז ּוצ דְנּוא ,קאַז ןייַז ןיִא
 יֹוזַא אייֵז טאָה ןעֶמ דְנּוא ,געוֶו םעֶד ףיֹוא
 עֶנְפיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 26 :ןּוהָמעֶנ
 ,לעֶזייֵא עֶרייֵז ףיֹוא ןְראָק רֶעייֵז ןעֶּביֹוה
 ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייִז דְנּוא

 ןיימ
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 צהֲאָרְקּו רֶאְׁשִנ וָּדִבְל אּוְהְו תַמ ויִמָאייֵּכ םָכּמע יִנְּב דֶדֵז
 נב יִתְביִש-תֶא םֶּתְדִרוְהְו ּהָבּוכְלַּק רֶׁשֲא ְךרָדּב ןומא
 ;הָלֹוִאְׁש

 עא.

 ;מ
 רבְשַהיִתא לֶכֲאָל ּולְּכ רׁשֲאּכ יהיו :ץֶרָאְב ַבָּכ בֵעָרָָוא

 -ּורְבִׁש ּובָׁש םֶהיֵבֲא םֶהיֵלֲא רֶמאֹּיַו םִיָרְצִּמִמ ּואיָבַה רֶׁשֲא
 דַעַה דֵעָה .רֶמאֹל הָדּוהְי וילֵא רְמאּו ;לֶכֶא-טַעְמ ָל 3

 :םֶכְּתִא םֶכיֵחַא יִּתְלִּב נפ לארְתדאל טמאל ׁשיֵאָה ּונָב
 ָךְל הֶרָּבֶׁשְִו הּדְרַנ נְּתִא ּוניֵחָא-תֶא ַחֵּכִׁשְמ .ָּךֶׁשִי-מא 4
 ניִלַא רַמָא ׁשיאְהייּכ דר אֵל ַחֵּלׁשְמ ךיֵא-םאְו :לָכָא ה
 הָמָל לֵאָרְׂשִי רֶמאֹּו :םֶכָּתִא םֶכיֵחַא חַא ִּתלִּב נֶפ זאָרְתאָל 8
 לאָׁש ּורְמאֹּיַו ;חָא םֶכָל דָֹעַה וׁשיִאְל דיל יו םֶתֹעַרָה 7
 יַה יַה םֶכיֵבֲא דֹוּכַה -מאל ונֵת דלימְלּו כ טיש
 יִּכ עַרֵג ַעֹודְיַה הֶּלִאָה םיִרְבְּדַה יֵפ"לַע ליד חֶא םָכָל

 טַאְרשילֶא הֶדּוהְי דֶמאֹיַו :םֶכיֵא-תֶא ּודיִרֹוה 6 8
 תֹומָנ אֵלְו ; הָיְחְִו הָל הָמָקָנְויִּתִא רַעּנַה הָחֶלִׁש ויֿבָא

 ִנׁשְכַבְּת יִדָיִמ ּנְבְרֶעַא יִכנֶא ;טסעדב םג הָתַא-ַנ ּונְֲנֲא-םַּג 9
 לד יִתאָמָהְ ךינ פלי יִּתְנַּצהְ לא ויַתֹאיֵבָה אלימָא

 סאופַא | ןכיסַא םֶתיֵבֲא א לארשי א מא :םִיָמָעַּפ 1
 ׁשיִאְל ּודיִרֹוהְו םֶכיֵלְכִּב ץֶרֶאָה תַרְמּוִמ ּוחק ֹוׂשֲע זאָו
 :םיִרְקְׁשּוםִנְטְּב טֹלֶו תאֵכָנּׁשֵבְּד טעֶמּו יִרָצ טעֶמ הָחְנִמ

 יֵפְּב 'בש וּמַה ףֶכָּכַה-תֶאְו םֶכְדָיִב ּוְחָק הָנְׁשִמ ףֵסָכְו 8
 -תֶאְו :אּוה הּנׁשִמ לא םֶכְדָיְב ּוביִשּת םֶכיֵתְחִּתִמַא

 םֶכָל מי יִדֵׁש לֵאְו :ׁשיִאָה-לֶא ּוב ּוביִׁש מי חק םֶכיֵחֲא 4
 -תֶאְו רַתַא םֶכיֵחָא-תֶא םֶכָל חַּׁשְו שה יפל 2 םיִמֲחַה

 -תֶא םיִׁשָנֲאָה חק יִּתְלִכְׁש ִתְלַכְׁש רֶׁשֲאַּכ יֲִאַו ןימִינַּב ופ

 אָה ןאַמ רעֶד

 :ָךייַא טיִמ זיִא רעֶדּורְּב רֶעייַא

 סעֶטְכעֶלְׁש ריִמ

 ץקמ גמ במ תישארב

 ָךייֵא טיִמ ןייֵגְּפאָרַא טיִנ לאָז ןְהּוז ןייֵמ
 זיִא רֶע דְנּוא ,טיֹוט זיִא רעֶדּורְּב ןייַז ןעֶד

 -מּוא ןייֵא דְנּוא ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ןייֵלַא
 געוֶו םעֶד ףיֹוא ןעֶפעֶרְט םֶהיֵא ןעֶק קיִלְג
 טעוֶו יֹוזַא ,ןייֵג טעוֶו רֶהיֵא ןעֶכְלעוֶו ףיֹוא

 טיִמ רעֶמְלֶע עֶנייֵמ ןעֶרעֶדיִנ ןעֶכאַמ רֶהיֵא
 ;ּבּורְנ רעֶד ּוצ טייֵקְניִריֹורְמ

 במ לעטיּפאק
 ןיִא רעוֶוְׁש ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶגְנּוה רעֶד 1
 ןעֶזעֶדעֶג זיִא םִע דְנּוא 2 :דְנאַל םעֶד

 םאָד ןעֶסֶע ּוצ טְגיִדְנֶעעֶג ןעֶּבאָה אייז ןעוֶו

 ןּופ טְגְנעֶרְּבעֶג ןעֶּבאָה אייֵז סאו ןְראָק
 אייֵז ּוצ רעֶטאָפ רֶעייֵז טאָה יֹוזַא ,םיִרְצִמ
 םִנּוא ראַפ טְּפיֹוק ,רעֶדיוִז טְרֶהעֶק ,טְגאָזעֶב
 וצ טאָה הָדּוהְי דְנּוא 8 :זייַּפְש לעֶסיִּב ַא

 -עֶנ םִנּוא טאָה ןאַמ רעֶד ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא
 ןעֶהעֶז טיִנ טְלאָז רֶהיֵא ,ןעֶגאָז ּוצ טְנעֶראָו
 רעֶדּורְּב רֶעייֵא ןעֶד אייֵז םִע ,םיִנָּפ ןייֵמ
 ןעֶקיִׁש טְסעוֶו אּוד ןעוֶו 4 :ָךייֵא טיִמ זיִא

 ריִמ ןעֶלעוֶו ,םִנּוא טיִמ רעֶדּורְּב רעֶזְנּוא
 זייַּפְׁש ןעֶפיֹוק ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ןייֵגְּפאָרַא
 טיִנ טְסעוֶו אוד ןעוֶו דְנּוא 2 :ריִד ראַפ

 לייוַו ,ןייֵנְּפאָרַא טיִנ ריִמ ןעֶלעוֶו ןעֶקיִׁש
 ןעֶד אייֵז םִע .םיִנָּפ ןייֵמ ןעֶהעֶז טיִנ טְלאָז רֶהיֵא ,טְנאָזעֶג םִנּוא ּוצ ט

 רֶהיֵא טאָה םאָהראַּפ ,טְגאָזעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי דְנּוא 6
 דְנּוא 7 :רעֶדּורְּב ַא ְּךאָנ טאָה רֶהיֵא זַא ןעֶנאָז ּוצ ןאַמ םעֶד ,ןּוהְמעֶב

 וטְבעֶלְׁשעֶג רעֶזְנּוא ְּךאָנ דְנּוא םָנּוא ְּךאָנ טְגעֶרְפעֶנ טאָה ןאַמ רעֶד ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 2 טֶּבעֶל ךעֶכאָז ךיצ רר+*

 ,רעֶטְרעֶוֶו עֶניִזאָד איד טיֹול טְגאָזעֶג םֶהיֵא
 וצ ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא ?רעֶדּורְּב ַא רֶהיֵא טאָה ?רעֶטאָפ רֶעייֵא ךנ

 טעֶו רֶע זַא ןעֶסיִװ טְנעֶקעֶג ןעֶד ריִמ ןעֶּבאָה
 ןייַז לֵאָרְׂשִי ּוצ טְגאָזעֶג טאָה הָדּוהְי דָנּוא 8 ?רעֶדּורְּב רֶעייֵא ּפאָרַא טְגְנערְּב ןעֶגאָז
 יג ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ןייֵטְׁשִפיֹוא ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ,ריִמ טיִמ בָנּוי םעֶד קי ֵש ,רעֶטאַפ
 ךיֹוא ,אּוד ְךיֹוא ,ריִמ ְּךיֹוא ,ןעֶּבְראַטְׁש טינ ןעֶלאָז ריִמ דְנּוא ןעֶּבעֶל ןעֶלאָז ריִמ זַא

 רעֶדְניִק עֶנייֵלְק עֶרעֶזְנּוא
 םֶהיֵא לעדֶז ְּךיִא ןעֶו .ןעֶנְנאַלְרעֶפ םֶהיֵא אּוד

 ןייַז בֵרֶע לעד ְּךיִא 9 :

 םֶהיֵא דְנּוא ריִד ּוצ ןעֶנְנעֶרְּבקיִרּוצ טיִנ

 טְסְלאָז דְנאַה ןייֵמ ןּופ ,םֶהיֵא ראַפ

 ריִמ ןעֶװ ןעֶד 10 :געֶמ עֶלַא ריִד ןעֶנעֶק טְגיִדְניִזעֶג ָךיִא ּבאָה יֹוזַא ,ןעֶלעֶטְׁש ריִד ראַפ
 :ןעֶועוֶועֶגקיִרּוצ לאָמ אייוַוְצ ןיוש דִנּוצַא ריִמ ןעֶטְלאָו ,טֶמ ְיֹוזעַג טיִנ ְּךיִז ןעֶטְלאוָו

 טּוהְּמ ,זיִא יֹוזַא ןּונ םִע ןעֶו ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רעֶטאָפ רֶעייֵז לֵאָרְׂשִי דְנּוא 1
 טְגְנעֶרְּב דָנּוא םיִלַּפ עֶרייֵא ןיִא דְנאַל םעֶד ןּופ םֶכּורְּפ רעֶד ןּופ טְמעֶנ ,עֶניִזאָד םאָד

 דָנּוא ,ץֶריוִועֶג ,גיִנאָה לעֶסיִּב ַא דְנּוא םאַזְלאַּב לעֶסיִּב ַא ,ןאַמ םעֶד ּוצ הָנָּתַמ ַא ּפאָרַא

 ,דְנעֶה עֶרייֵא ןיִא דְלעֶג טְלעֶּפאָד טְמעֶנ דְנּוא 19 :ןְלעֶדְנאַמ דְנּוא ןְלעֶטאַד םּונאָדאַל
 קעֶז עֶרייֵא ןּופ ליֹומ םעֶד ןיִא ןעֶראָועֶג רע זיִא סאָד דָלעַנ םאָד דָנּוא

 דָנּוא 18 :תֹועָמַא ןעֶזעוֶועֶג סֶע זיִא רעֶמאַט ,דְנעֶה עֶרייֵא ןיֵא ןעֶנְנעֶרְּבקיִרּוצ רֶהיֵא טְלאָז
 דְנּוא 14 :ןאַמ םעֶד ּוצ קיִרּוצ טְרעֶק דָנּוא ףיֹוא טְהעֶמְׁש דְנּוא ,רעֶדּורְּב רֶעייֵא טְמענ
 לאָז רֶע זַא ,ןאַמ םעֶד ראפ טייֵקְניִצְרעֶהְמעֶראַּב ןעֶּבעֶג ָּךייַא לאָז טאָג רעֶגיִטְּכעֶמְלַא רעֶד

 יִּבְךיִא ןעוֶו---ָךיִא דֵנּא .ןיִמָיְנִּב םעֶד דְנּוא ,רעֶדּורְּב ןעֶרעֶדְנַא רֶעייֵא ךייֵא טיִמ ןעֶקיִׁש
 איד ןעֶמּונעֶנ ןעֶּבאָה רעֶנעֶמ איִד דְנּוא 15 :טְּביֹורעֶּב ךיִא ןיִּב יֹוזַא רעֶדְניִק ןּופ טְּביֹורעֶּב

 עביזאד



 תישארב
 ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא הָנָּתַמ עֶניִזאָד
 דְנּוא ,דְנעֶה עֶרייֵז ןיִא דְלעֶנ טְלעֶּפאָד
 -עֶנְפיֹוא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא .,ןיִמָיְנִּב םעֶד
 ןעֶגְנאַגעֶגּפאָרַא ןעֶנעֶז אייז דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁש

 -עֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םִיַרְצִמ ןייק
 ףסֹוי ןעוֶו דְנּוא 16 :םֵסֹוי ראַפ טְלעֶמְׁש
 ןיִמָיְנִּב םעֶד אייֵז טיִמ ןעֶהעֶזעֶג טאָה
 -עֶג זיִא סאָו םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג רֶע טאָה
 רעֶנעֶמ איִד גְנעֶרְּב ,זיֹוה ןייַז רעֶּביִא ןעֶזעוֶו
 ַא טְכעֶׁש דְנּוא ןייַרַא זיֹוה םעֶד ןיִא
 איִד ןיִראָו ,גיִטְרעֶפ ָּךאַמ דְנּוא ,גָנּוטְכעֶׁש
 :ןעֶסֶע גאָטיִמ ּוצ ריִמ טיִמ ןעֶלאָז רעֶנעֶמ
 יֹוזַא ןּוהְטעֶנ טאָה ןאַמ רעֶד דְנּוא 7
 ןאַמ רעֶד דֵנּוא ,טְגאָזעֶג טאָה םֵסֹוי אי

 ןיִא רעֶנעֶמ איִד טְבאַרְּבעֶגְנייִרַא טאָה
 רעֶנעֶמ איִד דְנֹוא 18 :ףֵסֹוי ןּופ זיֹוה םעֶד
 ןעֶנעֶז אייֵז לייוו ,ןעֶטְכְראָפעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה
 ,זיֹוה ס'ףסֹוי ןיִא ןעֶראוָועֶג טְכאַרְּבעֶגְנייִּרַא
 ןעֶנעוֶו ןּופ ;טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 ג-ר'ו ריי
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 מינּביתֶאְו םֶדיִב יִתְקָל ףֶסֶּכיהְַׁשִמּו תאֹוַה הָחְנִמַה
 ופ ףָפֹי אֵרֵר :ףסוי ןנְפל ּורְמֲעיַו םִיַרְצִמ ר ּומְִו
 םיִשנֲָה-תֶא אֵבָה ותיּבילַערָׁשַאַלְרַמאֹיןִמָינַב-תֶא םֶּתַא
 םביְִנַאה יִלְכאויִתִא יִּכ ןְָו חֵּבִמ ַחֵבְּו הָתָבַה
 ל ׁשיִאָה אָבַָו ףֶכֹוי רמָא רֶׁשֲאַּכ ׁשיִאָה ׂשַעַיו :םִיָהְצַּ
 5 אְבּוהיִּכ םיׁשָנֲאָה יִאְריַו :ףסוי הֶתְיִּב םיִׁשֲָאָה-תֶא
 ניתְֹּתִמַאְּב בֶׁשֲה ףֶסֶּכַה רַבּדילַע ּורְמאֹיו סי תִיַב
 לֵפנְתַהְלּונילֶע ללֹנְתִהְל םיִאְבּמ ּונְחְנֲא הָלְֵּתַּ
 9 ׁשיִאָהילֶא ּוְַַׁ :וניִרֹמֲחיִֶאְו םיָדָבעַלּונָתֹא תחָקְלְ
 במאי תיבה חַתְפ ולא יָד ֶסֹ תיִב-לע רֶׁשֲא
 יג נאֵבייֵכ יהְיַו :לֶכָא-רֶּבׁשִל הָלחְּתּבּונְָרְידֶריינֲא יִּב
 פב ׁשיִא-ףֶסּכ הּנִהְו וניֵתְֹּתְמַאדתֶא הָחְּתִפַו ןֹולּמַד-לֶא
 עג ררַהַא ףֶסֶכְו נדב ותֹא בֵּׁנ לְקְׁשִמְב ּונַּפְסַּכ ֹוּתְחַּתְמַא
 נַּפִסַּכ םֵׂשייִמ ּונְעַדְי אָל לֶכֶארֶּבׁשִל ּוְרָיְב ּונדָרֹוה
 23 םבָכיֵהלֶא ּואְריִּתילַא םֶכָל םֹולָׁש רֵמאּיו :ּויֵתֹהְּתִמַאְּ
 םבכְִּמַּכ םֶכיֵתָהְתְמַאְּב ןֹומְמִמ םֶכל ןֵתָנ םֶכיֵבֲא יֵהלאָו
 28 יתֶא ׁשְיֹאה אב :ןוְמְׁשרתֶא םֶהְלֲא אֵצֹיו יִלֵא אָּב
 ןּתיו םֶהיֵלְנַר ּוְצֲחְר םִימְרִּתַּו ףֵסוי הָתִֹּב םיִׁשָנֲאָה
 הב ףֵסֹוי אֹוָּב-דַע הָחְנִּמַה-תֶא ֹוניִכה ;םֶהיֵרְמֲחַל אֹוְּסִמ

 55 הָתְּבַה ףֵסֹוי אֵבָו :םֶחָל ולְכאְי םׁשרֵכּועְמִׁיִּכ םִָרָהְצַּ

 א
 +ייריו
 ר שב
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 קייהּתְשִיו הָתְיָּבַה םֶדָיְברְׁשַא הָחְנִמַה"תֶא וָל ּואיִבָ
 :ז םםֶכיִבֲא םִלְׁשַה רֶמאֹו םֹולָׁשְל םֶהָל לֵאְׁשִּיַו :הָצְרָא
 5 ךֶדֶבַעְל םֹוָלָׁש ּורְמאֹו :יִח ּונָדֹועַה םֶּתְרַמֲא רֶׁשֲא ןְקָוה

 55 ײתא אָרּב ויָניֵע אֵׂשו ַתְׁשִיַוֵּקִַו יִח ּונֵדֹוע ּניִבָאְל
 רֶׁשֲא ןֹמִּקִה םָכיֵחֲא הָזֲה רֶמאֹיַו ֹומִאְדָּב לִּחָא ןיִמָינִּב
 ל'ייּכ ףסוי היו נב ּךנֲחִי םוַהלֲא דַמאֹּיַו יִלֵא םֶּתְרַמֲא
 הדָדְרַחַה אֵבָיַו תוכִּבַל ׁשֵּקִביו ילָא-לָא ווְמָחָר ָּרְִכִנ

 -עֶב טְגייֵלעֶגקיִרּוצ זיִא םאוָו דְלעֶג םעֶד

 ְנאַפְנָא םיִא קעֶז עֶרעֶזְנּוא ןיִא ןעֶראוָו
 ְךיִז ןעֶראָועֶג טְכאַרְּבעֶגְנייֵרַא ריִמ ןעֶנעֶז
 וצ םֶנּוא דְנּוא ,ןעֶפְּראַַוְפיֹורַא םָנּוא ףיֹוא

 ּוצ ןעֶמעֶנ ּוצ םֶנּוא דְנּוא ,ןעֶלאַפְרעֶּביִא
 דְנּוא 19 :לעֶזייַא עֶרעֶזְנּוא דָנּוא ,טְבעֶנְק
 ןאַמ םעֶד ּוצ טְנְהעֶנעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייז
 רעֶד אייֵּב טעֶרעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,זיֹוה םיִּתֵסּוי רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאוָו

 ןעֶנעֶז ריִמ ,ראַה ןייֵמ טעֶּב ְךיִא ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 20 :זיֹוה םעֶד ןּופ ריִמ

 ריִמ ןעֶז ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 21 :זייַּפְש ןעֶפיֹוק ּוצ גְנאַפְנָא םיִא ןעֶמּוקעֶגּפאָרַא
 דְנּוא ,קעֶז עֶרעֶוְנּוא טְכאַמעֶגְּפיֹוא ריִמ ןעֶּבאָה יֹוזַא גְרעֶּבְרעֶה רעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז
 טיִמ רֶלעֶג רעֶזְנּנא ,קאַז ןייַז ןּופ ליֹומ םיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןעֶכיִלְטיִא ןּופ דְלעֶג םאֶד ןּונ
 דנּוא 22 :דְנעֶה עֶרעֶזְנּוא ןיִא טְכאַרְּבעֶנקיִרּוצ סֶע ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא ,טְביוִועֶג ןייֵז

 ריִמ ,ןעֶפיֹוק ּוצ זייַּפְׁש דְנעֶה עֶרעֶזְנּוא ןיִא טְכאַרְּבעֶגְּפאָרַא רימ ןעֶּבאָה דְלעֶג םעֶרעֶדְנַא

 טאָה רֶע דְנּוא 23 :קעז עֶרעֶזְנּוא ןיִא טְגייֵלעֶג דְלעֶג רעֶזְנּוא טאָה םִע רעוֶו טיִנ ןעֶסיוו
 ,רעֶטעֶפ עֶרייֵא ןּופ טאָג רעֶד דְנּוא טאָג רֶעייֵא ,טיִנ ךייַא טְכְראָפ ;ְךייֵא ּוצ םֹולָׁש ,טְגאָזעֶג
 ןעֶמּוקעֶגְנָא ריִמ ּוצ זיִא רֶלעֶג רֶעייֵא ,קעֶז עֶרייֵא ןיִא ןעֶּבעֶגעֶג ךייֵא ּוצ רָצֹוא ןייֵא טאָה
 -ָנייֵרַא טאָה ןאַמ רעֶד דְנּוא 24 :טְכאַרְּבעֶנסיּורַא אייֵז ּוצ ןֹּועְמִׁש םעֶד טאָה רֶע דְנּוא
 דָנּוא ,רעֶסאַוַו ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,זיֹוה ם'תְסֹוי ןיִא רעֶנעֶמ איִד טְכאַרְּבעֶג
 ;לעֶזייֵא עֶרייַז ּוצ רעֶטּופ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,םיִפ עֶרייֵז ןעֶׁשאוַועֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייז

 ןיִראָו ,:אָמיִמ ּוצ ןעֶמּוק טעֶו ףֵסֹוי זיִּב הָנְּתַמ איִד טייֵרְגעֶגְנָא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 8
 זיִא ףֵסֹוי ןעוֶו דנּוא 26 :ןעֶסֶע טיֹורְּב טְראָד ןעֶלעוֶו אייֵז זַא טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה אייז
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאָו הָנֶּתַמ איִד טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא אייז ןעֶּבאָה ,זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶגְניִרַא
 רעֶד ּוצ טְקיִּבעֶג םֶהיֵא ּוצ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןייַרַא זיוה םעֶד ןיִא ,דְנעֶה עֶרייֵז ןיִא
 םֹולָׁש זיִא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,םֹולָׁש רֶעייֵז ְּךאָנ טְגעֶרְּפעֶג טאָה רֶע דְנּוא 27 :ךֶרֶע
 אייז דְנּוא 28 ?ְךאָנ רֶע טְּבעֶל ,טְגאָזעֶג טאָה רֶהיֵא םאוָו ,רעֶטאָפ ןעֶטְלַא ןעֶרייֵא ּוצ
 אייֵז דְנּוא ;ְךאָנ טְּבעֶל רֶע ,רעֶטאָפ רעֶזְנּוא טְבעֶנְק ןייד ּוצ םֹולָׁש זיִא םֶע טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה
 ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא 29 :טקיִּבעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא טְגייֵנעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה
 דִנּוא ,רעֶטּומ עֶנייֵז ןּופ ןְהּוז רעֶד ,רעֶדּורְּב ןייַז ןיִמָיְנִּב םעֶד ןעֶהעֶזעֶג רֶע טאָה ןעֶגיֹוא עֶנייֵז
 ּוצ טאָה רֶהיֵא ןעֶבְלעוֶו ןּופ ,רעֶדּורְּב רעֶטְסְנעֶלְק רֶעייַא רעֶניִזאָד רעֶד זיִא ,טְגאָזעֶגטאָהרֶע

 םֵסֹוי דְנּוא 20 :ןְהּוז ןייַמ ןעֶגיִלעֶזְטייֵל ָךיִד לאָז טאָג ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ?טְגאָזעֶג רימ
 רעֶּביִא טְציִהְרעֶד םֶהיֵא ןיִא ְךיִז ןעֶּבאָה ןעֶטייֵקְגיִצְרעֶהְמעֶראַּבעֶנייִזלייוִו טְלייֵאעֶג ָציִּנטאָה
 רעֶמיִצ םיִא ןעֶגְנאַגעֶגְנייַרַא זיִא רֶע דְנּוא ןעֶנייוו ּוצ טְרְחעֶנעֶּב טאָה רֶע רנּוא ,רע"היוּב יה

 דנוא



 גמ תישארב 0

 ּומיִׂש רֶמאַֹּו קַּפֵאְתִַּו או וָיְָּפ ץֵחְרִּיַו :הָּמָׁש ְךֶבמ 1
 םִלָכָאָ םיצִמלו םֶּדַבְל םֶתָלווּדַבְל ול ּומיִשַָ :םחָל 8

 םיִרָבעָה-תֶא לַכֲאַל םיִרְצִמַה ןּולְכוו אל ִֹּכ כ םִדַבְל וֹתִא
 בֹכּכַה וינפל ּובְש :םִיָרְצִמִל אה הָבעוְתיִּכ םָחָל
 ילֶא ׁשיִא םיִׁשָנֲאָה ּוהְמְתִו וָתְרעְצִּכ ריִעָצַהְו ֹותְרָכִבְּכ
 ןמינּב תַאְׂשַמ בֶרתַוםָהלֲא זיִנְּפ תַאֵמ תֹאְַׂמ אָּׂשה :ּודָנַר
 מִיר תְׁשִי תחי ׁשֵמָח םַלכ תֶאְַמִמ
: 

 םיִׁשָנֲאָה תַחְּתְמַא-תֶא אֵּלַמ מאל ֹותיֵּב-לַע רֶׁשֲא-תֶא וֲעַו א
 :וְָּהְַּמַא יפְּב ׁשיִא-ףֵַּכ םיִׂשְ תֵאְׂש ןילְכּ רֶׁשֲַּכ לֶפא
 זרַאָו ןֹטָּכַה תַחֵּתְמַא יּפְּב םיִׂשָת ףֶסּכַה עיִבּנ יִעיִבניתֶאְו

 רוָא רַקְּבִה :רּכּד רֶׁשֲא ףֵסֹז רבְדִּכ ׂשֵעּב וָרְבׁש הכי 3
 םיִצָה-תֶא וָאְצי םִה :םֶהיֵרְמְֲו הֶּמֵה ולָלִׁש םיִׁשנֲָהְ
 יִרֲחַא ףֶדֶר םיִק ק ותיֵּבילַע רֶשֲאַי רַמָא ףֵמֹו קיִחְרַה 07

 הע מל הָּמָל םֶתַלֲא ָּתְרַמָאְו םֶּתְנִׁשַהְו םיִׁשָנֲאָה
 ׁשֵחַנ אּודְו וֿב לדַא הָּתְׁשִי רֶׁשֲא הָז אֹוָלֵה :הָבֹוט תַחַּת ה

 םֶהֵלֲא רֵּבַדְיַו םִנְׂשּיַו :םָתיִׂשֲע רֶׁשֲא םָתֹעַרַה ֹוָּב שני
 יִנֹרֲא רֵּכַָי הָּמָל וילַא ּוְמאֹּה ;הָלֶאָה םיִרָבְּדַה-תֶא

 ןה היה רֶבדּכ תוָשעַמ רָב הָלילָח הָלֵאָה םיִרָבְּּכ
 ץרַאמ ךֶילַא ינְביִׁשֲהּוניֵתֹחְּתְמַא פב נאָצִמ רׁשֲא ףֵסּכ

 צַצְמִי רֶׁשֲא :בֶהָז וִא ףֶסֵּכ ךיָנֹרֲא תיֵּבִמ בֹננִנ ְךיאְו ןַעַנְּכ 5
 ;ִרָבְַל ינדאל הָיהִנ ּונְחַנֲא-סַנְו תַמְו יִדָבְעַמ וָּתִא
 -הָיְהי ֹּתִא אֵצְּמִי רֶׁשֲא אּוָדְדַּכ םָכיֵרְבַדְכ הָּתעדַנ רֶמאַֹּו י
 -תֶא ׁשיִא ּורְרֹיו ּורֲהַמָיַנ :םִיקָנ ּוְהִּת םָּתַאְו דֵבָע יִּכ 11

 ליִהָּנַּב ׂשֵפֲחיַו :ְָחַתְמַא ׁשיִא ותְּתְמַו הָצרָא וָּתחַּתִמַא 3
 :ץְמָינִּב תַחַּתְמַאְּב עיִבְנַה אֵצְּמַַו הֵלִּכ ןְמִּקַבּו לַחַה
 !הדָריִעָה ּוכְׁשיַו ֹורֹמֲח-לַע ׁשיִא טמֲעַה םָתֹלְמׂש ורק

 ןּופ קעז איִד ןָא ליִּפ ,ןעֶנאָז

 ץקמ דמ

 דְנּוא 81 :טְנייוֵועֶג טְראָד טאָה רֶע דְנּוא

 דְנּוא םיִנָּפ ןייֵז ןעֶׁשאועֶג ְּךיִז טאָה רֶע
 טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶגסיֹורַא זיִא רֶע

 -עֶג טאָה רֶע דְנּוא ןעֶטְלאַהעֶגְנייִא ְךיִ
 אייֵז דָנּוא 82 :טיֹורְּב רעֶהַא טֶּביִנ טְנאָז

 רעֶדְנּוזעֶּב םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבעֶגעֶגּפיֹוא ןעֶּבאָה
 איִד ּוצ דְנּוא ,רעֶדְנּוזעֶּב אייֵז ּוצ דְנּוא
 ןעֶסעֶנעֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶּבאָה סאוָו םיִרְצִמ
 טיֵנ ןעֶּבאָה םיִרְצִמ איִד לייוַו ,רעֶדְנּוזעֶּב
 ,םיִרְבִע איֵד טיִמ טיֹורְּב ןעֶסֶע טְנאָקעֶג
 ּוצ טייֵקְניִדְריוִוְמּוא עֶנייֵא זיִא םִע לייוַו
 -עֶזעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 88 :םיִרְצִמ איד

 ןייַז ְּךאָנ רעֶרעֶטְלֶע רעֶד ,םֶהיֵא ראַפ ןעֶס
 עֶנייַז ְּךאָנ רעֶרעֶגְנּוי רעֶד דְנּוא ,רעֶטְלֶע
 ְךיִז ןעֶּבאָה רעֶנעֶמ איִד דְנּוא ;ְךאָנ דְנעֶבּוי
 :ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ּוצ רעֶנייֵא טְרעֶדְנּואוָורעֶפ
 ןעֶּבאָג ןעֶנאָרְטעֶג טאָה ןעֶמ דְנּוא 4
 קָלַח סאָד דִנּוא ,אייֵז ּוצ םֶהיֵא ראַפ ןּופ

 ןעֶזעוֶועֶג רֶהֹעַמ לאָמ ףֶניִפ זיִא ןיִמָיְנִּב ןּופ
 אייֵז דְנּוא ,עֶלַא אייֵז ןּופ םיִקָלַח איִד ןּופ

 ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶקְנּורְּטעֶג ןעֶּבאָה
 ;םֶהיֵא אייֵַּב טְרֹוּכִׁשעֶגְנָא

 דמ לעטיפאק
 םאֶו םעֶד ןעֶמאָּבעֶג טאָה רֶע דְנּוא 1
 וצ יֹוזַא ,זיֹוה ןייַז רעֶּביִא ןעֶזעֶועֶנ זיִא

 ןעֶנעֶק אייֵז איו ליִפ יֹוזַא ,זייַּפְׁש טיִמ רעֶנעֶמ איִד
 דְנּוא 2 :קאַז ןייַז ןּופ ליֹומ םעֶד ןיִא ןאַמ ןעֶכיֵלְטיִא ןּופ דְלעֶג םאֶד גייֵל דְנּוא ,ןעֶגאָרְט
 ןופ קאַז ןּופ ליֹומ םעֶד ןיִא ןעֶגייֵל אּוד טְסְלאָז רעֶכעֶּב םעֶנְרעֶּבְליִז םעֶד ,רעֶכעֶּב ןייַמ
 סאָד איז יֹוזַא ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע דֶנּוא .ןְראָק ןייַז ןּופ דְֶלעֶג םאֶד רֶנּוא ןעֶטְסְנעֶלְ םעֶד
 3 :םעֶרעֶנ טאָה רֶע סאָו ףסֹוי ןּופ טְראָו
 אה ןעֶב
 ַא ןעֶנעֶז אייֵז 4
 םאָו םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג ףֵסֹוי טאָה יֹזַא
 גאָי דְנּוא ףיֹוא
 ?םעֶטּוג טאָטְשנָא םעֶטְכעֶלְׁש טְלאָצעֶּב רֶהיֵא טאָה סאָוראַפ ,ןעֶנאָז אייֵז

 ןיה םאַד

 :ןּוהָּמעֶב טאָה רֶהיֵא סאָו טְכעֶלְׁש זיִא םִע .םֶהיֵא טיִמ טְנאָזרְהאָו
 :רעֶטְרעֶוֶו עֶזיִד טעֶרעֶנ אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,טְכייֵרְגרעֶד אייֵז טאָה רֶע

 ןייַז לאָז םִע ,רעֶטְרעוֶו עֶזיִד ןעֶדעֶר ראַה ןיימ לאָז סאָו

 זיא רעֶכעֶּב רעֶניִזאָד רעֶד ,רֶהאָה

 טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה
 עֶנייֵד ןּופ ןעֶטיִמְרעַפ
 ןיִא ןעֶנּופעֶג
 מ ןעֶלאָד יֹוזַא איו דְנּוא ,ןַעָנְּב דְנאַל
 אייַּב 9 :ראַה ןייַד
 דנּוא ,ןעֶּבְראַטְׁש

 אפ

 :ןּוהְמ ּוצ ְּךאַז אֵזַא טְכעֶנְק ע
 םעֶד ןּופ ריֵד ּוצ טְכאַרְּבעֶנקיִרּוצ ריִמ ןעֶּבאָה קעָז עֶרעֶזְנּוא ןּופ ליֹומ ער

 ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ רעֶּבְליִז רעֶדָא ,דְלאָג ןעֶנעֶבְנִנ ריִמ
 ןעֶנּופעֶג טעדו םִע ןעֶמעֶדָז

 טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 10 :טְכעֶנְק ּוצ ראַה ןייֵמ ּוצ ןייַז ןעֶלאָז ריִמ

 גיִטְכיֵל זיִא םִע ןעֶו ןעֶגְראָמ םעֶד ןיִא
 :לעֶזיֵא עֶרייֵז דְנּוא אייֵז ,ןעֶראָועֶג טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא רעֶנעֶמ איֵד ןעֶנעֶד

 ןעֶזעוֶועֶג טייוו טיִנ ָּךאָנ ןעֶנעֶז אייֵז ,טאָמְש איד ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגסיֹור
 זיִא

 וצ אּוד טְסְלאָז ןעֶכייֵרְג אייֵז טְסעֶֶו אּוד ןעִז דְנּוא ,רעֶנעֶמ איֵד ָּךאָנ
 העָטְׁש ;זיֹוה ןייַז רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶג

 -ראַפ 5

 רֶע דְנּוא ,םֶהיֵא םיֹוא טְקְניִרְט ראַה

 דְנּוא 6

 אייֵז דְנּוא 7

 ְןעֶּבאָה ריִמ סאָָו דְלעֶג סאָד ,העָז 8

 לאָז רעֶד טְכעֶנְק עַנייֵד ןּופ ןעֶרעֶו

 טעוֶו םִע ןעֶמעוֶו אייַּב ,רעֶטְרעֶז עֶרייֵא איז יֹוזַא ךיילְג ןייַז דְנּוצַא ְּךיֹוא לאָז םַע
 יַד א רעֶד ןעֶרעֶד ןעֶנּופעֶג
 ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא 1
 ןייַז רעֶכביִל

 זנוא 19 :קאַז

 טְכעֶנְק ַא
 הםָלייַאעֶג ָךיִז

 טאָה ןע = םעֶד
 ןיִמָיְנִּב ןּופ קאַד םעֶד

 אייֵז דְנּוא ,לעֶזייַא ןייַז ןעֶדאָלעֶגְנָא טאָה יי עה

 וָה אייֵז דָנּוא ,דָרֵע רעֶד ּוצ קאַׂז

 :ןייֵר ןייַז טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,ריִמ ּוצ
 -טיִא טְנייַלעֶג ּפאָרַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנֹוא

 == ןייַז רעֶביִלְטיִא טְכאַמעֶגְפיֹוא ןעֶּבנ

 אייֵּב דָנּוא ,ןעֶּביֹוהעֶגְנָא רֶע טאָה ןעֶטְסעֶרְג םעֶד אייַּב ,טְכּוזעֶג טאָה רֶע ד
 ןיִא ןעֶראוָועֶג ןעֶנּופעֶג זיִא רעֶבעֶּב רעֶד דְנּוא ,טְזאַלעֶגְסיֹוא רֶע
 רעֶכיִלמיִא דְנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶרייֵז ןעֶסיִרּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא 8

 :טאָטְׁש רעֶד ןיִא טְרעֶקעֶגְקיִרּוצ ָּךיִז ןעֶּבאָה
 דנוא



 שגיו ןיקמ דמ תישארב

 עֶנייֵז דְנּוא ןעֶמּוקעֶנ זיִא הָדּוהְי דנוא 4
 זיִא רֶע דְנּוא ,זיֹוה םיִהְסֹוי ןיִא רעֶדיִרְּב
 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג טְראָד ְּךאָנ
 :ןעֶלאַפעֶג רֶרֶע רעֶד ףיֹוא םֶהיֵא ראָפ
 םאִז ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה ףֵֶסֹוי דְנּוא 8

 טאָה רֶהיֵא סאו קְרעוֶו עֶניִזאָד סאָד זיִא
 ַא זַא טְסּואוְועֶג טיִנ רֶהיֵא טאָה ,ןּוהְמעֶנ
 ?ןעֶבאָזְרְהאָו סיוִועֶנ ןעֶק ְּךיִא איו ןאַמ
 ןעֶלאָז סאוָו ,טְגאָזעֶג טאָה הָדּוהִי דְנּוא 6
 ןעֶלאָז םאֶו ?ראַה ןייֵמ ּוצ ןעֶנאָז ריִמ
 ריִמ ןעֶלאָז סאו טיִמ דְנּוא ?ןעֶדעֶר ריִמ
 -עֶגְסיֹוא טאָה טאָג ?ןעֶניִטְראַפטְכעֶר ְּךיִז
 ,העָז ,טְבעֶנְק עֶנייֵד ןּופ דְניִז איִד ןעֶנּופ
 ריִמ ,ראַה םעֶנייֵמ ּוצ טְכעֶנְק ןעֶנעֶז ריִמ
 זיִא רעֶכעֶּב רעֶד סאָו רעֶד ְּךיֹוא דְנּוא
 :דְנאַה עֶנייֵז ןיִא ןעֶראָועֶג ןעֶנּופעֶג
 אייֵז םִע ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 7
 רעֶד ,ןּודֶמ ּוצ סאָד ריִמ ןּופ ןעֶטיִמְרעֶמ
 עֶנייֵז ןיִא זיִא רעֶכעֶּב רעֶד סאָו ןאַמ
 ןייז לאָז רעֶד ,ןעֶראָועֶג ןעֶנּופעֶג דְנאַה
 ףיֹורַא טייֵנ רֶהיֵא דְנּוא ,טְכעֶנְק ַא רימ ּוצ
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 וא ולְּפַו טָׁש נר או ףוי הָתיִּב ווָחֶאְו הָדּוהְי אביו
 וט רַׁשֲא הוה הָׂשֵעּמַה-הָמ ףסוי םֶהָל רֶמאֹּיַו :הָצְרֶא ויָנְפִל'

 :נְמֶּכ רֶׁשֲא ׁשיִא ׁשחנו ׁשֵחַנייֵּכ םֶתְעְַו אוָלֲה םָתיִׂשָע
 15 קֶּדַטְצּניהַמּו ְךֵּבַדְניהַמ יִנֹדאֵל רַמאֹנ-הַמ הָדּוְי רֶמאֹּו
 -בנ ינדאק םיִדָבָע וה ְךיֶדְבִע ןוע-תֶא אָצְמ םיהלָאָה
 וי יִּכ הֶליֵלֲח רַמאֹו :וָיְּב עיִבְעִד אָצְמִנירָׁשֶא םנ ּונְחֹנֲא
 ִהיְִ או ודָיְּבַיִבּגַה אָצְמִנ רֶׁשֲא ׁשיִאָה תאו תנְשֲעַמ
 :םֶכיִבֲא-לֶא םיִלָׁשל יִלָע םָפִאְ דֶבֶּל

 ו טאיט:יםיזס
 45 רֶבָד ָךְּדְבַע אָנירָּברְ יָלֹדָא יּב לָמאֹיו הָדּוהְי ויָלֵא ׁשּנו
 :הדָעְרַפְּכ ךמָכ יִּכ ֶּדְבַעּב ָּךֶּפַא רַחָי-לֵאְ ִנֹדֲא יא
 גפ ;חָאוא בא םָכָליִׁשיַה רֶמאֹל ויָדָבֲעתֶא לֵאָׁש ינֹדֲא
 כ ויִהֶאְו ןֵמָק םִנְקְז דֵליְו ןקָז בָא ֹונְליׁשָי יִנֹדָא-לֶא רֶמאַֹּו
 3נ -לֶא רֶמאֹּתַו :ָבֵדַא ווָבָאו מאָל וָּדַבְל אּוָה רַתִָּו תֶמ
 33 יָא רָמאֹנַו :ויָָע יִניֵע הָמיׂשֶאְ יִלֵא ּוהָרְרֹה ּךיֶדְבִע
 :תַמָו ויְבָא-תֶא בו ויִבָא-תֶא בוֲעַל רַעַנַה לכּוידאל יִנֹדֲא
 53 אָל םָכְתא ןֶטָּקַה םֶכיֵחֲא דֶרֵי אלא ךיֶדְבֲעילֶא רֶמאֹתַו
 24 ידו יִבָא ךְדְבע-לָא ּונילָעיִּכ יְִיו :יִנְּפ תָֹאְרל ןּופסְת
 הכ עמ ּונָליּורְבׁש ּובֵׁש ּונִבָא רֶמאַָּו גיִנֹדֲא ָרְבִּד תַא ול
 פא ּונָתֶא ןֶמָּכַה ּוניֵחָא ׁשַייסַא תֶדָרָל לָכּנ אֵל רֶמאַֹּו :לָכא

 ְפָּקִה ּונחאו ׁשיִאָה יֵנְּפ תֹואְרְל לַכנ אָלייּכ ּונְדדָ
 ? יִּמ םֶּתְעַרְי םֶּתַא ּונילֵא יִבָא ָּךֶדְבַע רֶמאֵיו :ּנָתִא יטְניֵא
 58 א רמאָו יִּתְאַמ דָחָאָה אציו :יִּתְׁשִא יִּל"הְרְלְי םִינָׁש
 23 ;יתֶארבנ םֶּתְהקלּו :ָּנַה-דע ויָתיִאְר אָלְו ףֶרֹמ ףֹרֶט
 הדָעְרִּב יִתָביש-תֶא םֶּתְררְהְו וָפָא ּוהָרָקְו יִנָּפ םעמ
 ל ּוָּתַא יניֵא רַעַּנְַו יבא ּךְדְבַ-לֶא יַאֹבִּכ הֶּתעְו :הָלֶאְׁש
 5ג תתַמָו רֶעגַה ןיִאייּכ וְתֹואָרּכ הָיְָו :יִּפנְב הָרְׂשִק ושְפנ

 :רעֶטאָפ רֶעייֵא ּוצ םֹולָׁשְּב

 שביז

 -עֶנ םֶהיֵא ּוצ ְּךיִז טאָה הָדּוהְי דְנּוא 8
 מעֶּב ְךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא טְיְהעֶנ
 דָנּוא ראַה ןייֵמ ןּופ ןעֶריֹוא איִּד ןיִא טְראָו ַא ןעֶדעֶר טְכעֶנְק ןייֵד זאָל ,ראַה ןייֵמ
 איו יֹוזַא ְּךייֵלְנ טְסיִּב אּוד ןיִראָו ,טְכעֶנְק ןייַד רעֶּביִא ןעֶמיִרְגרעֶד טיִנ ןְראָצ ןייֵד זאָל
 רעֶמאָפ ַא רֶהיֵא טאָה ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא טְכעֶנְק עֶנייֵז טְגעֶרְּפעֶג טאָה ראַה ןייֵמ 19 :הֹעְרַּפ
 ןייֵא ןעֶּבאָה ריִמ ,ראַה ןייֵמ ּוצ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא 20 ?רעֶדּורְּב ַא רעֶדָא
 זיִא רעֶדּורְּב ןייַז דְנּוא ,רעֶטְלֶע עֶנייֵז ןיִא ןעֶריֹוּבעֶג דֶניֵק ןייֵלְק ַא דְנּוא ,רעֶטאָפ ןעֶטְלַא
 רעֶטאַפ ןייַז דְנּוא ,רעֶמּומ עֶנייֵז ןּופ ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ןייֵלַא זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶּבְראָטְׁשעֶג
 ּםּורַא םֶהיֵא טְגְנעֶרְּב ,טְבעֶנְק עֶנייַד ּוצ טְגאָועֶג טְסאָה אּוד דְנּוא 21 :ּבָעיֵל םֶהיֵא טאָה
 ,ראַה ןייֵמ ּוצ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא 22 :ןעֶקּוקְנֶא םֶהיֵא לעדֶו ָּךיִא דְנּוא ריִמ ּוצ
 רעֶטאָפ ןייַז ןעֶזאָלְרעֶפ טעוֶו רֶע ןעדֶו ןיִראוָו ,רעֶטאָפ ןייז ןעֶזאָלְרעֶפ טיִנ ןעֶק גֶנּוי רעֶד
 רֶעייֵא ןעוֶו ,טְכעֶנְק עֶנייַד ּוצ טְנאָזעֶג טְסאָה אוד דְנּוא 28 :ןעֶּבְראַטְׁש רֶע טעוֶו יֹוזַא
 ןעֶהעֶז רֶהעֶמ טיִנ רֶהיֵא טְלאָז ןעֶמּוקְּפאָרַא ָךייֵא טיִמ טיִנ טעוֶו רעֶדּורְּב רעֶטְסְנעֶלְק
 טְכעֶנְק ןייד ּוצ ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז ריִמ ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 21 :!םיִנָּפ ןייֵמ
 דְנּוא 22 :ראַה ןייַמ ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד טְלייֵצְרעֶד םֶהיֵא ריִמ ןעֶּבאָה יֹוזַא ,רעֶטאָפ ןייֵמ
 :זייַּפְׁש לעֶסיִּב ַא םֶנּוא טְּפיֹוק דנּוא קירוצ טְרְהעֶק ,טְנאָועֶג טאָה רעֶטאָפ רעֶזְנּוא
 רעֶטְסְנעֶלְק רעֶזְנּוא ןעוֶו .ןייֵנְּפאָרַא טיִנ ןעֶנעֶק ריִמ ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ רעֶּבָא 6
 םאָד ןעֶהעֶז טיִנ ןעֶנעֶק ריִמ ןיִראָו ןייֵגְפאָרַא ריִמ ןעֶלעֶו יֹוזַא םֶנּוא טיִמ זיִא רעֶדּורְּב
 ןייד דְנּוא 27 :םֶנּוא טיִמ טיֵנ זיִא רעֶדּורְּב רעֶטְסְנעֶלְק רעֶזְנּוא ןעֶוֶו ןאַמ םעֶד ןּופ םיִנֵּפ
 אייוַוְצ ריִמ טאָה ּבייוֵװ ןייֵמ זַא טְסייוֵו רֶהיֵא ,טְגאָזעֶג םֶנּוא ּוצ טאָה רעֶטאָפ ןייֵמ טְכעֶנְק
 טְגאָזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ריִמ ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא רעֶנייֵא רעֶד דְנּוא 28 :ןעֶנּואוְועֶב
 ;דְנּוצַא ויִּב ןעֶהעֶזעֶג טיִנ םֶהיֵא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג טְקּוצְרעֶפ זיִא רֶע תֶמֶאְּב
 ןעֶק קיִלְגמּוא ןיֵא דנּוא עֶמעֶנ ריִמ ןופ םעֶד ְךיֹוא טְליִו רֶהיֵא דְנּוא 9
 טייקְגיִטְכעֶלְׁש טיִמ רעֶטְלֶע עֶנייֵמ ןעֶרעֶריְִּפאָרַא רֶהיֵא טעֶו יֹוזַא ןעֶּפעֶרְט םֶהיֵא
 וטְכעֶנְק ןייַד ,רעֶטאָפ ןייֵמ ּוצ ןעֶמּוק לאָז ְךיִא ןעוֶו ,דְנּוצַא דְנּוא 80 :ּבּורְנ איד ןיִא
 :הָמָשְנ עֶנייֵז ןיִא ןעֶדְנּוּבְרעֶפ זיִא הָמָׁשְנ עֶנייֵז ןיראו--- םִנּוא טיִמ טיִנ זיִא גָנּוי רעד דְנּוא
 ןעֶּבְראַטְׁש רֶע טעדֶו יֹוזַא אָד טיִנ זיִא גְנּוי רעֶד זַא ןעֶהעֶז טעוֶו רֶע ןעוֶו ןייַז טעוֶו םִע רֶנּוא1

 רֶנּוא 6



 ךכ תישארב 2

 הלא ןוניִּב ּוניִבָא ְּךֶּרְבַע תַביִׂש-תֶא ךיֶדְכִע ּודיִרְֹ
 טָאיבַא אָלדבַא רֶמאֵל יִבָא סֶעַמ רַעגַה"תֶא בֶרֶע ְּךֶּדְבִע יַּכ 2
 ְּךֶדבִע אֵנבְׁשִי הָּתעְ !םיִמיהלְּכיִבְאל יִתאָמִחו ךיִלֵא 3
 ְךיִאייַּכ :ויָחָא-סִע לַעָי רַענהְו ןְנראָל דֶבֶש רַעַּנַה תַחַּת 4

 וֵשֲא עֶרֶב הָארָא ןֵפ ִתִא ינַא רֶענְִו יבָא-לָא הָלָעָא
 ;יִבָא-תֶא אֵצְמִי

 חמ
 זאָרְקו ויָלָע םיבְצנַה לַכְל קָּפַאְתִהְל ףסי לֿבָי-אלְו א

 7 עֶדוְתַהְּב ֹוּיַא ׁשיִא רַמעאלְ יִלָעְמ ׁשיִאילְב ּואוָצֹוה
 עַמְׁשּ םִיַרְצִמ ּועְמִׁשַּ יִבְבִּב ולק-תֶא ןֵ ;ויָחָא-לֶא 2

 יֵבָא דֹוָעַה ףסוי יִנֲא ליחֶא-לֶא הי רֶמאֵּה ;הֶש תיֵּב
 מא :וָנְּפִמ לֵהְבִנ יִּכ ותֹא תֹונֲעַל ויָחָא ולְָיאֹלְו יה
 םֶכיִחֲא ףֶסֹוי א רֶמאֹּב ושני ילַא אָניושְ ; ויָהָא-לֶא ףקוי
 -לֵאְו טצֶת-לַא ! הָּתַעְו :הָמָיְרְצִמ יִתֹא ֶּתְרַכְמידׁשֶא ה

 יִנְתַלָׁש הָיְחַמְל יּכ הֶּנֵה יֵתא טֶּתְרַכְמייֵּכ םֶכיֵניעְּב רַחָי
 ץֶרָאָה בֶרָקְּב םָעָרָה םִתָנְׁש הָזיִּכ :םֶכיֵנְִּל 'םיִהלֲא 5
 יֲֵתָלְׁשִַּ ;דִצ צקָו ׁשיִרָהְדיִא רֶׁשֲא םיִנָׁש ׁשֵמָח רות ז

 םֶכָל תֹוֲחהַלּו ץֶרָאָב תיִרֵאְׁש םֶכָל םו ִׂשְל םֶכיֵנְפַל טיִהלֶא
 יִּב הָנה יִתֹא םָּתְחַלִׁש םָתַאדאְל הָּמעְו ֹוהָלְֹנ הָמיֵלְפִל 5

 לשמו יתיבילָכל ןודָאלו הֹעְְַל באל יִנָמיִשַ םיִהלֲאָה
 ולֵא םָּתרַמֲאו יֵבָא-לֶא ילֵעַו ל ורֲהָמ :םִיָרְצִמ ראל :

 םִירְִמילֶכְל ֶהֶאל םיִהלא יִנָמָׂש ףֵסֹי ָּךנִּב רַמָא הָּכ

 בֹורָק הייהִ ןְׁשיץְרַאְב ָּתְבִשָי דלא יַלֵא הֶדָד י
 :ךלירׁשַא-לִכְָּדְרַקְכוְָגאצִו יב יְֵּו ךינָכּו הָּתִאיַלֵא
 ׁשֶרּנִּתְרִּפ בַעָר םִיַָׁש ׁשֵמָח דועייִּכ םָׁש ּךֶתֶא יּתלְַּלְַו
 ניְֵו תואר םֶכיניֵש הדְו :ךֶלירׁשַאילָכְוָךְתוכּו הָּתַא
 יִבָאְל םֶּתרַנַהְו :םֵכילֲא רֵּבַדְמַה יִפייִּכ ןמונב ב יִחָא

 םֶּתְרַהְמּו םָתיֵאָר רֶׁשֲאלְּב תֵאְו םִיַרְצִמְּב יֵדֹובְּכ-לֶּכ

 שני המ

 ןעֶרעֶדיִנְּפאָרַא ןעֶלעוֶו טְכעֶנְק עֶנייֵד דְנּוא
 ןייד ,רעֶטאָפ רעֶזְנּוא ןּופ רעֶטְלֶע איִד
 ;ּבּורְג איִד ןיִא טייקְגיריֹורְט טיִמ ,טְכעֶנְק
 בֵרֶע ןייֵא זיִא טְכעֶנק ןייד ןיִראָה 9
 וצ יֹוזַא ,רעֶטאָפ ןייֵמ אייֵּב גְנּוי םעֶד ראַפ
 ריַד ּוצ טיִנ םֶהיֵא לעוֶו ְךיִא ןעוֶו ,ןעֶבאָז

 ןעֶגעֶק טְגיִדְניִזעֶג ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא ןעֶגְנעֶרְּב
 דנּוא 88 :נעֶט איִד עֶלַא רעֶטאָפ ןיימ

 טְכעֶנְק ןייד זאָל .ְּךיִד ְּךיִא טעֶּב דְנּוצִא
 טְכעֶנְק םֶלַא גָנּוי םעֶד טאָטְׁשְנָא ןעֶּבייֵלְּב
 -פיֹורַא גנּוי רעֶד זאָל דְנּוא ,ראַה ןייֵמ ּוצ
 איוו ןיִראָו 84 :רעֶדִירְּב עֶנייַז טיִמ ןייֵג
 ,רעֶטאָפ ןייַמ ּוצ ןייֵגְפיֹורַא ְּךיִא לאָז יֹוזַא
 רעֶמאָמ ?ריִמ טיִמ טיִנ זיִא גְנּוי רעֶד דְנּוא
 טעוֶו סאוָו קיִלְגְמּוא סאָד ןעֶהעֶז ָּךיִא לעוֶו
 :ןעֶפעֶרְט רעֶטאָפ ןיימ

 המ לעטיפאק
 -ָנייֵא טְנעֶקעֶג טיִנ ְּךיִז טאָה ףֵסֹוי דְנּוא 1
 אייֵּב ןעֶנעֶז סאָָו איִד עֶלַא ראַפ ןעֶטְלאַה
 ,ןעָפֹורעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶנאַּטְׁשעֶג םֶהיֵא
 ,ריִמ ןּופ ןיינסיֹורַא ןאַמ רעֶכיִלְטיִא זאָל

 ןעֶּביִלְּבעֶג ןְהעֶטְׁש ןאַמ ןייק זיִא םִע רֶנּוא
 טְנעֶקְרעֶד ְּךיִז טאָה ףֵסֹוי ןעוֶו םֶהיֵא טיִמ
 טאָה רֶע דְנּוא 2 :רעֶדיִרְּב עֶנייַז ּוצ
 דְנּוא .ןעֶנייוֵו טיִמ לֹוק ןייַז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא
 דְנּוא טְרעֶהעֶנ םִע ןעֶּבאָה םיִרְצִמ איִד
 םִע טאָה חֹעְרַּפ ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה סאָד

 ךאָנ טְּבעֶל .ףֵסֹי ןיִּב ְּךיִא ,רעֶדיִרְּב עֶנייַז ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ףסוי דָנּוא 8 :טְרעֶהעֶג
 אייז ןיִראָו ,ןעֶרעֶּפְטְנִע טְנאַקעֶג טיִנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה רעֶדיִרְּב עֶנייֵז דְנּוא ?רעֶטאָפ ןייֵמ
 ,רעֶדיִרְּב עֶנייַז ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ףֵסֹוי דְנּוא 4 :םֶהיֵא ראַפ ןעֶקאָרְׁשרעֶד ְךיִז ןעֶבאה
 טאָה רֶע דְנּוא ,טְנְהעֶנעֶב ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;ְךייַא טעֶּב ְּךיִא ,ריִמ ּוצ טְנְהעֶנעֶב
 :םִיַרְצִמ ןייק טְפיֹּוקְרעֶפ ְּךיִמ טאָה רֶהיֵא סאָו ,רעֶדּורְּב רֶעייַא ףֵסֹוי ןיִּב ָךיִא ,טְגאָזעֶג
 לייוו ןעֶסיִרְדרעֶפ ןעֶניֹוא עֶרייֵא ןיִא טיִנ םֶע זאל דְנּוא גיִריֹורְט טיִנ טייַז דָנּוצַא דְנּוא 5
 ןעֶּבעֶל םַא ָךייַא טְקיִׁשעֶג ְּךיִמ טאָה טאָג ןיִראָו ,טְפיֹוקְרעֶפ רעֶהַא אָד ְּךיִמ טאָה רֶהיֵא
 דְנֵאַל םעֶד ןיִא רעֶגְנּוה םעֶד ןּופ רֶהאָי אייוַוְצ ןיֹוׁש זיִא סֶע ןיִראָו 6 :ןעֶטְלאַהְרעֶד ּוצ
 :טיִנְׁש ןייק דְנּוא רעֶקַא ןייק ןייַז טיִנ טעֶו םִע זַא רֶהאָי ףֶניִפ ְּךאַנ ןעֶנעֶז סַע רֵנּוא
 נְּוּבייַלְּברעֶּביִא ןייֵא ְּךייַא ּוצ ןעֶכאַמ ּוצ ;ְךייַא ראַּפ טְקיִׁשעֶג ְּךיִמ טאָה טאָג דּנּוא 7
 הְנּוצַא דְנּוא 8 :גְנּוניִרְטְנַא עֶסיֹורְג ַא ּוצ ןעֶרעֶנְרעֶד ּוצ ָּךייֵא דְנּוא ,דְנאַל םעֶד ןיִא
 ַא ּוצ טְכאַמעֶג ְּךיִמ טאָה רֶע דְנּוא .טאָג טְרֶעייַנ ,טְקיִׁשעֶגרעֶהַא שיִנ ְךיִמ טאָה רֶהיֵא
 רעֶּביִא רעֶגיִטְלעוֶועֶג ַא דְנּוא ,זיֹוה ץְנאַנ ןייַז רעֶּביִא ראַה ַא ּוצ דְנּוא ,הֹעְרַּפ ּוצ רעֶטאָפ
 ,רעֶמאָּפ ןיימ ּוצ ףיֹורַא טייג דנּוא ְךייַא טְלייֵא 9 :םִיָרְצִמ ןּופ דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד
 ְךיִמ טאָה טאָנ .ףֵסֹוי ןְהּוז ןייַד טְנאָזעֶג טאָה יֹוזַא ,ןעֶנאָד םֶהיֵא ּוצ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא
 טיִג ָּךיִד טְסְלאָז אּוד ,ריִמ ּוצ ּפאָרַא םוק .םִירצִמ ץְנאַנ רעֶּביִא ראַה ַא ּוצ טְכאַמעֶנ
 ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ןׁשג דְנאַל םעּד ןיִא ןעֶצעֶזעֶּב ְּךיִד טְסְלאָז אּוד דָנּוא 10 :ןעֶמיֹוז
 ףאָש עֶנייַד דְנּוא ,רעֶדְניִק-םֶדְניִק עֶנייֵד דְנּוא רעֶדְניִק עֶנייַד דְנּוא אּוד עא טְנעַהאָנ ריִמ
 ןעַדייַּפְׁש טראד ךיד לעֶזְוָךיִא דָנּוא 11 :טְסאָה אוד סאו םעֶלַא דַנּוא רעֶדְניִר עֶנייַד דְנּוא
 טְמעֶרָאְרעֶפ רֶהיֵא טעוֶו רעֶמאָט ,רעֶנְנּוד םעֶד ןּופ רֶדאַי םֶניִפ ְּךאָנ ןעֶנעֶד םִע ןיִראָו
 ןעֶגיֹוא עֶרייַא .ןּונ דָנּוא 12 :טְסאָה אוד םאָ םעֶלַא דְנּוא זיֹוה ןייַד דֶנּוא אּוד ,ןעֶרעדֶז
 םֹיַמ םעֶר ליֹומ ןייַמ סאָד ןיִמָיְנְּב רעֶדּורְּב ןייֵמ ןּופ ןעֶניוא איֵד דְנּוא ,ןעַהעֶז
 .ביִלְרעֶה עֶנייַמ עֶלַא רעֶטאַּפ ןייַמ ּוצ עי טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 18 :ךייַא
 ּבײֵא טְלייֵא דנּוא ןעֶהעֶזעֶב טאָה רֶהיֵא סאָו םעֶלַא דָנּוא ,םִיַרְצִמ ןיִא טייק

 ףוא



 תישארב

 אָד רעֶטאָפ ןייֵמ ּפאָרַא טְגְנעֶרְּב דְנּוא
 ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג זיִא רֶע דְנּוא 14 :רעֶהַא

 9 שניוו ןומ המ

 ג4 דִי ויחָאְדִמוב יַראָוצ-לע לפי :הָּנַה יבָאיתֶא םֶּתְדַרהְו
 ומ םהלֵע דבי ויָחָא-לָכְל קשה :ויראָוצ-לע הָכָּב ןמינְּו
 18 ?דֹערִּפ תיָכ עַמְׁשִנ לֵּקַהְו :ָֹּתִא וָחֶא וכד ןכ יִרֲחַאְו
 זויְָבִ יִניְֵבּו תֹעְרַפ יניעְּב טו ףֶסֹו יֵחֲא ּואָּב רֹמאֵל
 וו לנֲעמ יׂשָע תא ְּךיחַא-לֶא רֶמָא ףסוי-לָא הֹעְרַּפ רֶמאַּה
 15 םבֶכיִבֲא-תֶא ֹוְחָקּו :ןעֶנְּכ הָצִרַא ּואְביּוכְּו םֶכְריִעְב-תֶא
 םִיַרְצִמ ץֶרַא בּוט-תֶא םֶכָל הנְּתְֶ יִקַא ּואָבּו םֶכיֵתְב-תֶאְו
 נפ ירהָק וָׂשֲע תא) הֶתּוִצ הֶּתַאְו :ץְרָאָה בָלֲח-תֶא ולְכִאְ
 םבֶתאָׂשְנּו םֶכיִׁשְְִו םֶכֶּפטְל תֹולָנע םִיַרְצִמ ץֶרָאֵמ םֶכָל
 כ 'ייַּכ םֶָכיְֵּכילַע םֶהָּתילַא םֶכְנִעְו :םֶתאֶבּו םֶכיֿבא-תֶא
 עג לֵאָרׂשִי ינְב ןְכושֲעיַו :אוה םֶכָל םִיָרְצִמ ץֶרָא-לְּכ בּמ
 ?דדָהצ םֶהָל ןּתיו הָעְרַפ יִפ-לַע תוִלָנִע ףֶסֹי םֶהָל ןֵת
 יפ ןֵתָנ ןֵמְנְבִלּו תֶלָמְׂש תֹופְלֲח ׁשיִאְל ןֵתָנ םָקְכִל :ךֶרדל
 3 ַרלְׁש ויִבָאְלּו :תֶלְמׂש תֹפִלֲח ׁשֵמָחְו ףֶסֶּכ תוָאֵמיִׁשְלְׁש
 !תֹנתַא רֶׂשֶעְו םִיָרְצִמ בּומִמ םיִאְׁשְנ םיִרֹמָה הָרָׂשֵע תאֹוָּכ

 עא ןיהָארתֶא חּלׁשִיו :ךֶרֶדל ויְָאל ןֹומּו םֶהָלְו רָּב תֹאְׂשנ
 וכ םִיָרְצִמִמ ּלֵעַיו :ְךרָדּביזנְרִּתילַא םֶהֵלֲא רֶמאֵַו וכל
 28 רָע רֹמאֵל ול ּודַָ :םֶהיִבֲא בקעַיילֶא ןעֶנכ ץֶרָא ואֹבּו
 דאליִּכ בל פיו םִָרְצִמ ץֶרָא-לָכְּב לׁשֹמ אוָהייַכְ יח ףֵפֹי
 פז רָּבַּד רׁשֲא ףֵסֹזיֵרְבַּד-לָּכ תֶא ילֵא ורְבַדָיַו :םֶהָל ןִמָאָה
 ףֶתֹא תאֹשָל ףֶסֹוי חַלָׁש"רֶׁשֲא תֹולָנֲעָה-תֶא אר םֶהֵלֲא
 38 ףְמֹוי-דוע בֹ לֵאָרׂשִי רֶמאֹו :םֶהיֵבֲא בֶקֲעי חויִחְּתַו
 :תוִמָא םֶרטּב נֲאְרָאְו הָכָלֶא יח יב

 דְנּוא ,רעֶדּורְּב ןייֵז ןיִמָיְנִּב ןּופ זְלאַה םעֶד
 =עֶנ טאָה ןיִמָוְנִּב דְנּוא ,טְנייוֵועֶג טאָה רֶע
 רֶע דְנּוא 18 :זְלאַה ןייַז ףיֹוא טְנייוו
 דְנּוא ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז עֶלַא טְשּוקעֶג טאָה
 ָךאָנְרעֶד דְנּוא ,אייז ףיֹוא טְנייוֶועֶג טאָה רֶע

 ?טעֶרעֶנ םֶהיֵא טיִמ רעֶדיִרְּב עֶנייֵז ןעֶּבאָה
 ןעֶראוָועֶג טְרעֶהעֶג זיִא לֹוק סאָד דְנּוא 6
 ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא ,הֹעְרַּפ ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא
 ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז ףֵסֹוי ןּופ רעֶדיִרְּב איד
 איִד ןיִא ןעֶועוֶועֶג טּונ זיִא םִע דְנּוא
 ןעֶניֹוא איִד ןיִא דְנּוא הֹעִרּפ ןּופ ןעֶניֹוא

 טאָה העְרַּפ דְנּוא 17 :טְכעֶנְק עֶנייֵז ןּופ
 ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵד ּוצ גאָז ;ףֶסֹוי ּוצ טְגאָזעֶג
 ְךיִפ רֶעייֵא ןָא טעֶדאָל ,םעֶזיִד טּוהְט
 :ןַעָנְּכ דְנאַל םעֶד ּוצ טְמּוק טייג דְנּוא
 רֶעייֵא דְנּוא רעֶמאַפ רֶעייֵא טְמעֶנ דְנּוא 8
 ָךיִא דְנּוא ,ריִמ ּוצ טְמּוק דְנּוא דְניִזעֶגזיֹוה
 ןּופ עֶטְסעֶּב סאָד ןעֶּבעֶג ָּךייֵא ּוצ לעוֶו
 טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד
 םעֶד ןּופ טייֵקְניִטעֶפ איִד ןּופ ןעֶסֶע
 ןעֶטאָּבעֶג טְסיִּב אוד דנוא 19 :דְנאַל
 ְךייַא וצ טְמעֶנ ,םעֶזיִד טּוהְט ןעֶראוָועֶג
 עֶרייֵא ראַפ ןעֶגעוֶו םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןּופ
 דנּוא ,רעֶּבייוֵו עֶרייֵא רֶאַפ דְנּוא רעֶדְניִק
 ןעֶגיֹוא עֶרייֵא דְנּוא 20 :ןעֶמּוק טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא רעֶטאָפ רֶעייֵא ןעֶגְנעֶרְּב טְלאָז רֶהיֵא
 דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד ןּופ עֶטְסעֶּב םאָד ןיִראָו .םיִלָּכ עֶרייֵא ןעֶניֹוׁש טיִנ ןעֶלאָז
 ףסֹוי דֵנּוא ,ןּוהְמעֶג יֹוזַא ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִו ןּופ ןֵהיִז איִד דְנּוא 21 :ָךייֵא ראַפ זיִא םִיַרְּצִמ
 ןעֶּבעֶגעֶג טאָה רֶע דִנּוא ,הֹעְרַּפ ןופ לְהעֶפעֶּב םעֶד ָּךאָנ ןעֶגעוֶו אייֵז ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג טאָה
 ןאַמ ןעֶביִלְטיִא ּוצ ,ןעֶּבעֶגעֶג רֶע טאָה עֶלַא ּוצ 22 :געז םעֶד ףיֹוא גְנּורְהאַנ אייֵז ּוצ

 טְרעֶדְנּוה אייֵרְד ןעֶּבעֶגעֶג רֶע טאָה ןיִמְנִּב וצ רעֶּבָא ,רעֶדייֵלְק ןּופ גְנּולְסקעוֶוְרעֶּפ ַא
 טאָה רעֶמאָפ ןייַז ּוצ דְנּוא 28 :רעֶדייֵלְק ןּופ גְנּולְסְקעוֶוְרעֶפ ףְניִפ דְנּוא ,רעֶּבְליִז קיִטְׁש
 םִיַרְצִמ ןּופ ןעֶטְסעֶּב םעֶד ןּופ ןעֶגאָרְטעֶג ןעֶּבאָה םאָו לעֶזייַא ןְהעֶצ טְקיִׁשעֶג יֹוזַא רֶע
 ןייַז ראַפ זייֵּפְש דְנּוא ,טיֹורְּב דְנּוא ,ןְראָק ןעֶנאַרְמעֶג ןעֶּבאָה םאוו ןעֶניִלעֶזייֵא ןְהעֶצ דְנּוא
 אייז דְנּוא רעֶדיִרְּב עֶנייֵז טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא טאָה רֶע דְנּוא 24 :געוֶו םעֶד ףיֹוא רעֶטאָפ
 םעֶד ףיֹוא ןעֶנְראָצ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז
 וצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דֶנּוא ,םִיָרְצִמ ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 28 :געֶװ
 טְלייֵצְרעֶד םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 26 :רעֶטאָפ רֶעייֵז בקֵעַי ּוצ ,ןַעָנְּכ דְנאַל םעֶד
 -ָנאַג םעֶד רעֶּביִא רעֶגיִטְלעוֶועֶג ַא זיִא רֶע סאָד דְנּוא !ְךאָנ טְּבעֶל ףֵמֹוי ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא
 טיִנ אייֵז טאָה רֶע ןיִראָו ןעֶגְנאַגְרעֶפ זיִא ץְראַה ןייַז דְנּוא .םִיָרְצִמ דְנאַל ןעֶצ
 םאְו ףֵמֹוי ןּופ רעֶטְרעוֶו עֶזיִד עֶלַא טעֶרעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 27 :טְּביֹולְנעֶג
 טאָה ףֵסֹוי םאָװ ןעֶגעוֶו איִד ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא ,טעֶרעֶג ַאייֵז וצ טאָה רֶע
 רֶעייֵז ןופ טְסייֵג רעֶד ןעֶראַועֶג טְקיוִוְקרעֶד זיִא יֹוזַא ,ןעֶגְנעֶרְּב ּוצ םֶהיֵא טְקיִׁשעֶג
 טְּבעֶל ףֵסֹוי ןְהּוז ןייֵמ ,גּונעֶג זיִא םִע ,טְנאָזעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי דְנּוא 28 :בֹקֲעַי רעֶטאָפ
 ;ּבְראַטְׁש ְּךיִא רעֶדייֵא ןעֶהעֶז םֶהיֵא לעֶו ְךיִא דְנּוא ןייֵג לעוֶו ָּךיִא ;ְךאָנ

 ומ לעטיפאק
 זיִא רֶע דֵנּוא .מאֵהעֶג טאָה רֶע סאָו םעֶלַא דְנּוא ןעֶגיֹוצעֶגקעוֶוַא טאָה בֹקֲעַי דְנּוא 1

 םעֶד ּוצ רעֶּפּפָא-טְכאַלְׁש ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ טאָה רֶע דֶנּוא ןעַבָׁש רֵאְּב ןייק ןעֶמּוקעֶג
 ןיִא לֵאָרְׂשִי ּוצ טְגאָזעֶג טאָה טאֶנ דְנּוא 2 :קָחְצִי רעֶטאָפ ןייַז ןּופ טאָג
 דֶנּוא !בֹקֲעַי ,בֹקֲעַי טְנאָועֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טְכאַנ רעֶד ןּופ גְנּונייֵׁשְרֶע רעֶד
 ןיִּב ְּךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דנּוא 8 :ךיִא ןיִּב רעיִה ,טְנאָזעֶג טֵאָה רֶע

 טאב 04

 א םֹוהְָ יו עבָׁש הָרֲאּב אָבָיו ולרָׁשֲא-לָכְולֵאָרְִי עשיו
 3 תֶאְרַמְּב לֵאָרְִׂיְל ו םיִהלֶא רֶמאֹּיַו :קֶחֶצִ וָבֶא יֵקֹלאֵל
 5 ןָכָא רַמאֹנ :ינּנה דָמאֹּיו בֶקֲעַי ! םֵקִעַי רֶמאֵיו הלילה
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 ליחָיוְליִּכ הָמָיְַעִמ הָחְרִמ אָריילַא יָא יקלֶא לֵאָה
 ךלעֶא יֵכָֹאְו הָמירְצמ ךֶמִע דָרַא יִכֹנָא :םֵׁש ָּךְמיִשָא +
 רַאָבִמ בקי םקָו :?ףיניֵע-לַע וָדָי תיִׁשָי ףסֹוו הָלָעדסַנ ח

 טְּפַיתֶאְו םֶהיִבֲא םֶקעַ-תֶא לֵאָרְׂשיִנב ּואְׂשַמ עַבֵׁש
 :ותֹא תאֹשָל הָעֵרַּפ חַלֶׁשירְׁשַא תֹולְֲעָּב םֶהיֵשְנ-תֶאְו

 ןענְּכ ץֶרֲאּב ּוׁשְכָר רֶׁשֲא םׁשּוכְר-תֶאְו םֶהיְִקִמדתֶא וָתְקִו 5
 וּתִא וינב ינְּו יָנְּב :וָתִא ועְרזלֶכְו בֶקֲעַי הָמָיָרְצִמ ּואְבָו
 ס  :הָמָיָרְצמוְִּא איִבַה וָעְרֲחלָכְ ינְּבתְֹבּּיתְּ

 דנבּו בקי הָמירצִמ םִאָּבִה לֵאדְׂשיְב תמָׁש הֶלֵאְו 8
 יִמְרכו ןְרצחְואולַפּוְךָ ןְבּואר יְּו בוא בקי רֶכּב 9

 ּב ליִאְׁשְו רַחצְו ןִכיו דַהָאְו ןיִמָיו לָאומי ןֹועְמִׁש ינְבּו
 רע הָדֹהְיַינְבּו :יִרָרְמּותַהק ןוׂשרגיול נו :תנענְַּה ;ג

 יב ויי ןענְּכ ץֶרָאְּב ןנואְורע תֶמָיַחַרָחץרַפְו הָלׁשו נאו
 :ןְרְמׁשְו בווָו הֶופּועָקֹוּת רֶכשׂשִיינְבּו :לּמָחְו ןרְצַח ץֶרֶּפ
 הָדָלָירַשֲא הֶאֵ יֵנְבּהְּלַא :לֵאָלֲחַיו ןולַאְו דר לב ינְבּו
 זִתֹועְבּוויִָּב ׁשֵפְנילְּכ וָּתִב הָניִּד תֵאְו םֶרָא ֵחַּפְּב בקעַיְל

 יִרֵע ןְּבְצֶאְו יִנּוׁש יּנַחְו ןזְפִצ דֶג יֵנְבּו :ׁשְלָׁשְו םיִׁשֹלֶׁש 6
 הָעירְבּו יְהִי הְָמִי רֶׁשָא יִנְבּו :יִלַאְראָו יֵדֹודַאַו גז
 הָפְלְנְּבהָלֲא :לֵאיְכְלַמּו רָבָח הָעיִרְבִינְּו םָתֹהֶא חרָׂשְז 5

 שש בקעיל הָּלַא-תֶא רֶלֵּתַנֹוְּתִב הָאֹלְל ןֶבָל ןֵתְנירְׁשֲא
 רֵלַָו :ןְמִינבּו ףסוי בעי תֶׁשֲא לַחְר ינְּב :שֵפְנ הֶרְׂשֶע

 שניו ומ תישארב

 טְבְראַפ ,רעֶמאָפ ייד ןּופ טאָג רעֶד ,טאָג
 ןעֶד .םִיַרְצִמ ןייק ןייֵג ּוצ ּפאָרַא טיִנ ְךיִד
 םיֹורְג ַא ּוצ ןעֶכאַמ טְראָד ָּךיִד לעוֶו ְּךיִא
 ןייֵגּפאָרַא ריִד טיִמ לע ָּךיִא 4 :קְלאָפ
 ְךיֹוא ְךיִד לעֶו ְךיִא דְנּוא ,םִיַרְצִמ ןייק
 ןעֶגייֵל טעֶו ףֵסֹוי דִנּוא ,ןעֶגְנעֶרְּבפיֹורַא
 דְנּוא 8 :ןעֶניֹוא עֶנייֵד ףיֹוא דְנאַה עֶנייֵז

 ,עַבִׁש רֵאְּב ןּופ ןעֶנאַטְשעֶגְפיֹוא זיִא בֹקֲעַי
 טְרְהיִּפעֶג ןעֶּבאָה בֹקֲעַי ןּופ ןְהיִז איִד דְנּוא
 'עֶנייֵלְק עֶרייֵז דְנּוא רעֶּטאָפ רֶעייֵז לֵאָרְׂשִי
 איֵד ןיִא ,רעֶּבייוֵו עֶרייֵז דְנּוא רעֶדְניִק
 םֶהיֵא טְקיִשעֶג טאָה העְרַּפ סאו ןעֶגעוֶו
 -עֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 6 :ןעֶנאָרְט ּוצ
 ןעֶנעֶמְראַפ רֶעייֵז דְנּוא ְּךיִפ רֶעייֵז ןעֶמּונ

 םעֶד ןיִא ןעֶּבְראָוְרעֶד ןעֶּבאָה אייֵז םאָו
 ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ןֵעָנְּכ דְנאַל
 רעֶדְניִק עֶנייַז עֶלַא דְנּוא בֹקֲעַי ,םִיַרְצִמ ןייֵק
 ןְהיִז איִד דְנּוא ,ןְהיִז עֶנייַז 7 :םֶהיֵא טיִמ
 רעֶטְכעֶמ עֶנייֵז ,םֶהיֵא טיִמ ןְהיֵז עֶנייֵז ןּופ
 דְנּוא ,ןְהיֵז עֶנייֵז ןּופ רעֶטְכעֶט איִד דְנּוא

 עֶרפ ִטּוּפ-תַּב תְַכֶא ולדהָרֶלִי רׁשֲא םִיַרְצמ ץֶרַאְּב ףסויִל
 רֶכָבְו עב נב יִנְבּו :םִיָרְפֶא-תֶאְו הַָנְמֶא ןָא ןהּכ 21

 הָלֵא :דְרֶאְ םיְִִּ םיִפִמ ׁשאֶרְויחַא ןְמענְ אָ לֵּׂשְַו
 :רֶׂשֶע הָעּבְרַא ׁשֶפָנילְּכ בֵקעיל רִַּי רֶׁשֲא לחָד יב
 ;םֵׁשְו רֶצָו נו לֵאְצחַי יֵלְּתִַניִנְבּו ּםיִׁשָח ןָדינְבּו

 דרָא רֶלּתַווִּתּב לַחְרל ןֵבָל ןֵתנירֶׁשֲא הָהְלב יֵנְּב הָּלֲאהכ
 +צ = בעיל הֶאּבַה שֶפְַה-לָּב :הָעְבִׁ ׁשֶפָנילְּכ בֶקעיל הָלֵא 5

 טְכאַרְּבעֶג רֶע טאָה רעֶדְניִק עֶנייֵז עֶלַא
 עֶזיִד דְנּוא 8 :םִיַרְצִמ ןייק םֶהיֵא טיִמ

 ןּופ ןְהיִז איֵד ןּופ ןעֶמעֶנ איִד ןעֶנעֶז
 ,םִיַרְצִמ ןייק ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז סאוָו ,לֵאָרְׂשִי
 ןּופ רעֶטְצְלֶע רעֶד ,ןְהיִז עֶנייֵז דְנּוא בֹקֲעַי
 ןּופ ןְהיֵז איִד דְנּוא 9 :ןְּבּואְר ,בֹקֲעַי
 דְנּוא ןֹורְצִח דְנּוא אּולַפ דְנּוא ְּךּונֲח ,ֵּבּואְר

 ןיִבָי דְנּוא ,דַהא דְנּוא ,ןיִמָי דְנּוא ;לֵאּומְי ,ןֹועְמִׁש ןּופ רעֶדְניִק איִד דְנּוא 10 :יִמְרַּכ
 ןֹוׁשְרִנ ןיִוֵל ןּופ ןְהיִז איִד דְנּוא 11 :תיִנֲעַנְּכ ַא ןּופ ןְהּוז רעֶד לּואָש דְנּוא רַחֹצ דְנּוא

 ץֶרַפ דְנּוא הָלִׁש דִנּוא ןָנֹוא דְנּוא רַע ,הָדּוהְי ןּופ ןְהיִז איִד דְנּוא 12 :יִרָרְמ דְנּוא תֶהְק
 ןְהיִז איִד דָנּוא ,ןַעָנְּב דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶּבְראַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז ןָנֹוא דְנּוא רֶע דְנּוא ,חֵרָז דְנּוא

 עַלֹוּת ,רֶכשָׂשִי ןּופ ןְהיִז איִד דְנּוא 13 :לּומָח דִנּוא ןֹרְצֶח ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז ץֶרַּפ ןּופ
 דְנּוא ןֹולֵא דְנּוא ,רֶרֶס ,ןּולִבְז ןּופ ןְהיִז איֵד דְנּוא 14 :ןרֶמִׁש דְנּוא בֹוי דָנּוא הָוּפ דְנּוא
 ןֵדַּפ ןיִא בֹקֲעַי ּוצ ןעֶניוִועֶג טאָה איִז סאוָו הָאֵל ןּופ ןְהיִז איִד ןעֶנעֶז עֶדיִד 18 :לֵאָלְחַי
 רעֶמְכעֶמ עֶנייֵז ןּופ דנּוא ןְהיֵז עֶנייז ןּופ ןעֶלעֶז עֶלַא .רעֶטְכאָמ עֶנייֵז הָניִד דְנּוא ,םָרַא
 ֶָּבִצֶא דְנּוא יִנּוׁש יִנַח דְנּוא ןֹויְּפִצ ,דֶנ ןּופ ןְהיֵז איֵד דְנּוא 16 :גיִסייַרְד דְנּוא אייֵרְד
 רֶנּוא ,הָוְׁשִי דְנּוא הָנְמִי ,רֵׁשָא ןּופ ןְֶהיִז איִד דְנּוא 17 :יַלַאְרַא דְנּוא יִדֹורַא דְנּוא יִרָע

 דָנּוא רָּבָה הָעיִרְב ןּופ ןְהיִז איִד דְנּוא ,רעֶטְסעוֶוְׁש עֶרייֵז חַרֶׂש דְנּוא ,הָעיִרְּב דְנּוא ;יִוְׁשִי
 עֶנייֵז ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה ןֶבָל סאָה הֶּפָלִז ןופ רעֶדְניִק איִד ןעֶנעֶז עֶזיִד 18 :לֵאיִּכְלַמ
 :ןעֶלעֶז ןְהעֶצְכעֶז עֶניִזאָד איֵד בֹקֲעַי ּוצ ןעֶנּואוְועֶג טאָה איז דְנּוא ,הָאֵל רעֶטְכאָט
 ןעֶנעֶז םִע דנּוא 20 :ןיִמָוְנִּב דְנּוא ףֵסֹוי ,בֹקֲעַי ןּופ ּבייוו סאָד לַחָר ןּופ ןְהיֵז איֵד 9

 ןּופ רעֶטְכאָּט איִד תַנְפֶא םאִח ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןיִא ףֵסֹוי ּוצ ןעֶראועֶג ןעֶריֹוּבעֶג
 איֵד דְנּוא 21 :םִיָרְּפֶא דְנּוא הָׁשַנְמ ,ןעֶניוִועֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ןא ןּופ ןֵהֹּכ רעֶד עַרָפ יִטֹוּפ
 םיַּפִמ ,שאֹר דָנּוא יִחַא ןֶמֲעַנ דְנּוא אָרָג ,לֵּבְׁשַא דְנּוא רָכָּב דְנּוא עַלִּב ,ןיִמָיְּנִּב ןּופ ןְהיֵז
 -עֶנ ןעֶריֹוּבעֶג ןעֶנעֶז סאו לַחָר ןּופ ןְהיִז איד ןעֶנעֶז עֶזיִד 29 :ָךְרֶא דְנּוא םיִּפִה דְנּוא
 ןָד ןופ ןְהיֵז איִד דְנּוא 23 :ןְהעֶצְרעֶפ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןעֶלעֶז עַלַא ,בֹקֲעַי ּוצ ןעֶראַו
 דנּוא ,רֶצֵי דֵנּוא ,יֵנּוב דנּוא ,לֵאְצְהַי ,יִלָּתְפַנ ןּופ ןֶהיִז איִד דְנּוא 24 :םיִׁשֲה
 ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג טאָה ןֶבָל םאִו הָהָלְּב ןּופ ןְהיֵז איִד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איֵד 29 :םלׁש
 ןעֶלעֶז עֶלַא ,בֹקֲעַי ּוצ עֶניִזאָד איִד ןעֶניוִועֶג טאָה איִז דְנּוא ,רעֶטְכאָט עֶנייֵז לַחָר
 בֹקֲעַי טיִמ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז םאִו ןעֶלעֶז איֵד עֶלַא 26 :ןעֶּביִז ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז

 ןייק



 תישארב

 ןעֶמּוקעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז םאו ,םִיָרְצִמ ןייק
 איֵד ןּופ רעֶּבייוֵו איִד ץּוח !ְךֶעיִד ןייַז ןּופ

 ןעֶזעֶועֶג ןעֶנעֶז עֶלַא בֹקֲעַי ןּופ ןְהיֵז
 ןְהיֵז איִד דְנּוא 27 :ניִצְכעֶז דְנּוא םִקעֶז
 ןעֶראָועֶג ןעֶריֹוּבעֶנ ןעֶנעֶז םאוָו ףֵסֹוי ןּופ

 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ,םִיַרְצִמ ןיִא םֶהיֵא ּוצ
 םעֶד ּוצ ןעֶלעֶז איִד עֶלַא ,ןעֶלעֶז אייוַוְצ
 ןייק ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז סאוָו ,בֹקֲעַי ןּופ זיֹוה
 דְנּוא 28 :גיִצְּביִז ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םִיַרְצִמ
 ּוצ ָּךיִז ראַפ טְקיִשעֶג רֶע טאָה הָדּוהְי

 ןֶשֹג ְּךאָנ םֶדיִא ראַפ ןעֶזייוֵו ּוצ ,םֵסֹוי
 דְנאַל םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא
 טְנאַּפְׁשעֶגְנייֵא טאָה םֵסֹוי דְנּוא 29 :ןׁשֹג
 -ָםיֹורַא זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶגאוָוְטייֵר ןייַז

 לֵאָרְׂשִי רעֶטאָפ ןייַז ןעֶגעֶקטְנֶע ןעֶגְנאַגעֶג
 ּוצ ןעֶזיוִועֶג ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,ןְׁשֹנ ןייק
 ןייז ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג זיִא רֶע דִנּוא ,םֶהיֵא
 טְנייוֵועֶג רֶהעֶז טאָה רֶע דְנּוא ְלאַה
 טאָה לֵאָרְׂשִי דנּוא 80 :זְלאַה ןייַז ףיֹוא
 ְךיִא ןעֶק לאָמ םעֶזיִד ףֶסֹוי ּוצ טְנאָזעֶג

 5 שניו וכ ומ סמ

 םישש שֵפְנילְּכ בֶקעַיינְב יׁשְנ רֵבְּלִמ ֹוכָרי יַאְצי הָמָיְרְצִמ
 7 = םִינָׁש ׁשָפָנ םִיַרְצִמְּב ול-דלי-רֶׁשֲא ףסו יב :ׁשֵׁשָו
 וג יתֶאְו ם  ּוםיִעְבִׁש הָמִיְרְצִמ הֶאָּבַה בֶקָעי-תיְִל ׁשֶפְּנַר
 ּואֹבֵ הָנְׁשִּ ויָנְפל תרֹהְל ףסֹויײלֶא ווָפִל חַלֶׁש הָרּוהְ
 9 לֵאְרׂשִי-תאֶרְקִל לע ֹותְבּכְרמ ףסוי רַסֶאָו :ןֵשנ הֶצְרַא
 ויָראָוצ-לַע דבי ויְראַָּצ-לַע ספי יִלֵא אָריו הָׁשּנ ויָבָא
 ל ִתֹואְר יֵרֲחַא םעֶּפַה הָתּומָא 5 ףסויײלֶא .לָארְשִי רֶמאּיַ ;דֹוָע
 וג ןיריַב-לֶאְו וָחָא-לֶא ףֵסֹז רֶמאֹּל :יִה ּךדיעיִּכ ינְפ-תֶא
 יֵבָא-תיִבּו יַחַא ויָלֵא הָרְָמֶאְו הָעְרַפְל הָדָיִנַאְ הָלָעֶא ויבא

 ניי ןאצ עֵר םיִׁשָנֲאהְו :יִלֵא אב ןענְּכרְָּב רֶׁשֲא
 3 הָיָהְו :ואיִּבַה םֶהָל רׁשֲא-לָכְו םֶהָקְכּו םנאֹצְוָה הָנְקִמ
 4 םֶתְרַמֲאַו :םֶכיֵׂשֲעַמיהַמ רֶמָאְו הָעְרַּפ םֶכָל אָרְקְייִּכ
 -סֵגּונְְנֲא-ַ הֶּתַעידְֲ ּוניֵרועֶגִמ ל ְִבִע יָה הְָקִמ ִׁשְנא
 -לָּכ םִיָרְצִמ תַבֶעוְתיֵכ ֵׁשֹנ ץֶרָאְּב ּובְׁשּת רוב ּוניֵתֹבֲא
 :ןאָצ הַעְר

 זמ , יש :
 א םֶרָקִבּו םָנאֹצְו ִחַאְו יִבָא רָמאֹו העֶרפְל רו ףסוי אֵבָ
 2 הצְקִמּו :ןֵׁשּנ ץֶרֶאְּב םָּנִהְו ןעֶנְּכ ץֶרָאמ ּואְּב םֶהְל רֶׁשֲא-לֶכְו
 6 דַמאֹּה :הָעְרַּפ יָנְפִל םָנצַו םִָשְנַא הָשִמֲח חָקְל וְָא
 הדער הֹעָרַּפילֶא .ּורְמאָו םֶכיׂשֲעמַמ ווָחָא-לָא הָעְרַּפ
 4 הדעַרַפילַא יַרְמאיַו :ּוניִתֹובֲא-ַּג ּונֲחַנָאדםִג ךיֶדָבע ןאֹצ
 יִכ ְךידָּבַַל רֶׁשֲא ןאֹצַל הָעִרַמ ןיִאיִּכֹנאָּב ץֶרָאְּב רוִנָל

 ּבאָה ְּךיִא םעֶדְכאָנ ןןעֶּבְראַטְׁש ןיֹוׁש
 :ְךאָנ טְסְּבעֶל אּוד זַא םיִנָּפ ןייֵד ןעֶהעֶזעֶג
 עֶנייֵז ּוצ טְגאָזעֶג טאָה ףֵסֹוי דְנּוא 1

 ץֶרָאּב ךיָדְבִע אָניּובְׁשִי הֶּתִעְ ַעָנְּכ ץֶרֶאְּב םֶעְרָה דֵבֶכ
 ה ּיאָּב ְּךיֶחֵאְו ךיִבָא רֶמאֵל ףסילַא הֹעְרַּפ רֶמאֹּיַו :ָשְנ
 5 םׁשֹוה ץֶרָאָה בֵטימְּב אוה נְפִל םיִרְצִמ ץֶרֶא :ְךילֵא

 יי ָּתְעַיאְו ןֵׁשֹנ ץרָאְּב ּובְׁשִי חַא-תָאְו ְיִבָאיתֶא ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ּוצ דֶנּוא רעֶדיִרְּב
 7 אביו ;ילירָׁשֲא-לַע הָנְקִמ יִרָׂש םֶּתְמִׂשְו ליִח-יִׁשְנַא םָּב דְנּוא ןייֵגְפיֹורַא טי עוֶו ְּךיִא ,רעֶטאָפ ןייַז

 םאָד דְנּוא רעֶדיִרְּב עֶנייֵמ ,ןעֶגאָז םֶהיֵא לעוֶו דְנּוא ,הֹעְרַּפ ּוצ ןעֶנאָזְנָא םִע לעוֶו ְךיִא
 :ןעֶמּוקעֶג ריִמ ּוצ ןעֶנעֶז ןַעָנְּכ דְנאַל םיִא ןעֶנעֶז םאִו רעֶטאָפ ןייֵמ ןּופ דִניִזעֶגְזיֹוה
 דָנּוא ,ךיפ ןּופ טייל ןעֶנעֶז אייֵז ןעֶד ,ףאָׁש ןּופ רעֶכּוטְסאַּפ ןעֶנעֶז רעֶנעֶמ איִד דְנּוא 9
 :טְכאַרְּבעֶב אייֵז ןעֶּבאָה ,ןעֶּבאָה אייֵז םאָו םעֶלַא דְנּוא רעֶדְניִר עֶרייֵז דְנּוא ףאָׁש עֶרייֵז
 זיִא םאִז ,ןעֶנעֶרְפ טעוֶו רֶע דְנּוא ןעֶפּור ָךייֵא טעוֶו הֹעְרַּפ ןעוֶו ,ןייַז טעוֶו סֶע דְנוא 8
 ןּופ ְּךיִפ ןּופ עֶטייֵל ןעֶנעֶז טְבעֶנְק עֶנייֵד ,ןעֶבאָז רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא 84 ?קְרעוֶו רֶעייֵא
 טְלאָז רֶהיֵא יֵדְּכ ןעֶרעֶמְלֶע עֶרעֶזְנּוא דנּוא ריִמ ָּךיֹוא ,דְנּוצַא זיִּב ןָא דְנעֶנּוי רעֶזְנּוא

 טייקְניִדְרעֶוְמּוא עֶנייֵא ןעֶנעֶז רעֶכּוטְסאַּפ ףאָׁש איד ןיִראָ ,ןֶׁשֹנ דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶניֹואוְו
 :םִיַרָצִמ ּוצ

 זמ לעטיפאק

 ומְבאָועֶג טאָה רֶע דְנּוא הֹעְרַּפ ּוצ טְלייֵצְרעֶד טאָה רֶע דִנּוא ןעֶמּוקעֶג זיִא ףֶסֹוי דְנּוא 1
 םעֶלַא דְנּוא רעֶדְניִר עֶרֶעייֵז דְנּוא ףאָׁש עֶרֶעייֵז דְנּוא ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵמ דְנּוא רעֶטאָפ ןייֵמ
 דְנאַל םיִא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ןַעָנְּב דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז ,ןעֶּבאָה אייֵז םאוָו
 רֶע דְנּוא-רעֶנעֶמ ףֶניִפ-רעֶדיִרּב עֶנייִז ןּופ עֶביִלְטֶע ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע דְנּוא 2 :ןְשג
 ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז וצ טְנאָזעֶג טאָה העְרַּפ דְנּוא 8 :הֹעְרַּפ ראַפ טְלעֶטְׁשעֶנְראַפ אייֵז טאָה
 ףאָש ןעֶנעֶז טְבעֶנְק עֶנייַד ,העִרַּפ ּוצ טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ?קְרעוֶו רֶעייֵא זיִא סאוָו
 ּוצ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דנוא 4 :ןעֶרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא ְּךיֹוא דְנּוא ריִמ ,רעֶכּוטְסאַּט
 ראַפ עֶׁשאַּפ ןייק זיִא םִע לייו ,דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶניֹואוְו ּוצ ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז ריִמ ,הֹעְרַּפ
 םעֶד ןיִא רעֶֶוְׁש זיִא רעֶגְנּוה רעֶד לייוו ,טְכעֶנְק עֶנייֵד ּוצ ןעֶרעֶהעֶג סאָו ףאָׁש איִד
 דְנּוא 5 :ןֶשֹג דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶניֹואוְו טְכעֶנְק עֶנייֵד ְּךאָד זאָל טְציִא דְנּוא ,ןַעָנְּב דְנאַל
 ןעֶנעֶז רעֶריִרְּב עֶנייֵד דְנּוא רעֶטאָפ ןייד ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַצ ,ףֵסֹוי ּוצ טְנאָזעֶג טאָה העְרַּפ
 דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶטְסעֶּב םעֶד ןיִא ,ריִד ראַפ זיִא םִיַרְצִמ דְנאַל סאָד 6 :ןעֶמּוקעֶג ריִד ּוצ
 דְנאַל םעֶר ןיִא ןעֶניֹואְו אייֵז ןעֶואָל ;רעֶדיִרְּב עֶנייֵד דְנּוא רעֶטאָּפ ןייַד ץעֶזעֶּב
 ,רעֶנעֶמ עֶניִטְכעֶ אייֵז ןעֶׁשיִוְצ אָד זיִא םִע זַא טְסייֵו אּוד ּביֹוא דִנּוא ,ןֶׁשֹג
 דְנּוא 7 :ּבאָה ְּךיִא סאָה ָּךיִפ םעֶד רעֶּביִא עֶטְׁשרעֶּביֹוא ןעֶכאַמ אייֵז אּוד טְסְלאָז

 ףסֹוי
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 בֵקִעַי ךֶרֶבָיַו הָעְרֿפ ינְפל ּודְדַמעיַו זיִבָא בֵקֹעַי-תֶא ףסוי
 :ְךיִיח יִנְׁש ימי הֵּמַּכ בעי לֶא הֶלֹרַּפ רֶמא ;הָעְרַּפ-תֶא 8
 זרַאמו 'םיִׁשלֶׁש ירונְמ יִנְׁש יִמְי הערּפ-לָא בלי רָמאַּו 9

 ינְׁש ימי-תֶא ּונׂשַ לו יֵיֵח יֵנְׁש ימי ּויָה םיִעָרְו טעמ הָנָׁש
 איו הָעְרַּפדּתֶא בקי ְךֶרֶבֵיַו :םֶהיֵרונְמ יָמיִּב יִתֹבֶא יײֵח י
 םֵהָל ן ןֵתִיַ אתא ויָבָא-תֶא ֵסֹוי בֵׁשֹייַו :הָעְרַּפ י נְלִמ 11

 רֶׁשֲאַּכ ססמער ץְרָאְּב ץֶרָאָה בַטיִמּב םִיַרְצִמ ץֶרַאְּב הָזְחֶא
 -לָּכ תֶאְו וִחָא-תֶאְו ויְבָא-תֶא ףסוי לָּכלַכי !הֶעְרַּפ הָוִ 2
 יי ץְרֶאָה-לֶכִּב ןיֵא םֶחָלְו :ףֶּמִה יִפְל םֶחָל ויָבָא תֹיַּב 5

 נפִמ ןענּכ ץרַאְו םירְצִמ ץרָא הֵלֵּתַו רָאְמ בעְרֶה רַבָכ
 םִיַרְצִמיִקְרַאְב אָצְמִּנַה ףֶמָּכַה-לָּכ-תֶא ףֶסֹוי טֶק קל ;םֶעְרֶה
 "תרֶא ףֶסּוי אָבַָּו םיִרְבְׁש םֶהירָׁשָא רֶבֵׁשּכ ןענְּכ ץֶרָאְבּו

 ץֶרָאַמּו םיִרְצִמ ץרָאמ ףֶסּכַה םֶּתִיו :הֶׂשִרפ התיִּב ףסֶּכַה וט
 ֶחָל ּונָליהְבֶה רמאֵל ףֶסֹוי-לֶא םִיְַצִמ-לְכ !אֹביו ןַעַנּ

 םֶכיֵנְקִמ ּוְבָה ףֶסוי רמאָּיַו :ףֶסֶּכ ספָא יּכ ְךֶדנְנ תּמָנ הָמָלְו 4
 םהינקמ-תַא ּואיביו :ףֶסָּכ סְפָאדטַאְכיִנְקמְּב םֶכל הְָתֶאְו
 ןאָּצַה הָנְקִמְבּו םיִסּטַּב םֶחל ףסֹוי א ןֵתַ ףֵמֹוײלֶא
 בה םֶחָּלַּב םלָהניו םיִרֹמֲחַבּו רָקְּבַה הָנְקִמַבּ

 הרנשב וִלַא ּואֹבַָו אּותַה הָנָּׁשַה םֹּתִּתַו :אוָהַה שב 8
 ףֶסֶּכַר םַּתיִמא יִּכ ילדֲאְמ דַחַכְנדאְל ֹול ּורְמאָיו תיִנֵׁשַה
 -טָאיִתלִּב יִנֲֹא ינלי ְֵׁשִנ אָ ינַֹא-לָא הָּמֵהְּבַה הנקמּו

 ונתְמְרַא-סַגונְתַנֶאדג ְךיניְֵל תומָנהְּמִל :ּונְתְמְרַאְו ניו 19
 ונַתְמְרַאְו ּונֲַנֲא הֶּיְהְָו םֶחֶּלַּב ּונֵתְמִדַא-תֶאְ ונְתאֹהנ
 אֵל הָמְרֶאָהְו תּומָנ אָלְו הְְָנְו עת הֹערפל םיִדָבַע
 ורְכְמייֵּכ הֹעְרּפל םירצמ תַמְַאלּכיִתֶא ףסֹ ןקי:םָׁשַת כ
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 בֹקֲעַי רעֶטאָפ ןייַז טְכאַרְּבעֶג טאָה ּףֵסֹוי
 ראפ טְלעֶטְשעֶגְראָמ םֶהיֵא טאָה רֶע דָנּוא
 ;ןיהעֶרַּפ טְשְנעֶּבעֶג טאָה בלֲעַי דְנּוא ,הֹעְרּפ
 ,בֹקֲעַי ּוצ טְנאָזעֶג טאָה הֹעְרַּפ דְנּוא 8
 ןעֶרְהאָי איִד ןּופ געֶט איִד ןעֶנעֶז ליִּפיוו
 טאָה בֹקֲעַי דְנּוא 9 ?ןעֶּבעֶל ןייד ןּופ
 איִד ןופ נעֶט איִד הֹעְרַּפ ּוצ טְנאָזעֶג
 ןעֶנעֶז טְפאַשְרעֶדְנאַוַו עֶנייֵמ ןּופ ןעֶרְהאָי
 דְנּוא גיִנעוֶו ,רֶהאָי גיִסייֵרְד דְנּוא טְרעֶדְנּוה
 ןּופ געֶט איִד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז טְכעֶלְׁש
 אייז דְנּוא ,ןעֶּבעֶ ןייֵמ ןּופ ןעֶרְהאָי איִד

 עֶגייֵמ ןּופ געֶט איִד טְכייֵרְגעֶג טיִנ ןעֶּבאָה
 עֶרייֵז ןּופ געֶמ איִד ןיִא ןעֶרעֶמְלֶע
 טאָה בקעִי דְנּוא 10 :טְפאַׁשְרעֶדְנאַוַו
 -םוֹוָרַא זיִא רֶע דְנּוא ,טְשְנעֶּבעֶג ןיהֹעֶרַּפ

 םֵסֹוי דְנּוא 11 :העְרַּפ ראַפ ןּופ ןעֶנְנאַגעֶג
 עֶנייֵז דְנּוא רעֶטאָפ ןייַז טְצעֶזעֶּב טאָה
 ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶדיִרְּב
 םעֶד ןיִא ,םִיַרְצִמ דְנאַל םיִא ץיִזעֶּב ַא
 דְנאַל םעֶד ןיִא ,דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶטְסעֶּב
 :ןעֶטאָּבעֶג טאָה הֹעְרַּפ איז יֹוזַא ,םָסְמִעַר
 רעֶטאָפ ןייַז טְזייֵּפְׁשעֶג טאָה ףסֹוי דְנּוא 19

 ץֶרָאָהיִהְּתַו םָעְרָה םֶהלֲע קִזְחיֵּכ דרש ׁשיִא םִיַרְצִמ
 יילובִנ הצקמ םיִרָעַל וָתֹא רוָבָעָה םֶעָהיִתֶאְו :הָעְרַפְל 3

 קה יַכ הָָק אֵל םינהּפַה תַמְדא קֶר :ּוהְצְקידַעוםִירְצִמ

 עֶצְנאַג סאָד דְנּוא רעֶדיִרְּב עֶנייֵז דְנּוא
 ,טיֹורְּב טיִמ רעֶטאָפ ןייַז ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה
 עֶנייַלְק איִד ןּופ םיִנעַּפְראַדאַּב םעֶד ְּךאָנ

 רעֶד לייװ ,דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד ןיִא טיֹורְּב ןייק ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא םִע דנּוא 18 :רעֶדְניִק
 ןעֶראוָועֶג טְכאַמְשראַפ זיִא םִיַרָצִמ דְנאַל םאָד דְנּוא ,רעוֶוְׁש רֶהעֶז ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶנְנּוד

 ןעֶּביִלְקעֶג ןעֶמאַזּוצ טאָה ףֵסֹוי דְנּוא 14 :רעֶנְנּוה םעֶד ןעֶנעוֶו ,ןַעַנְּב דְנאַל םאֶד דְנּוא
 םעֶד ןיִא דָנּוא םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶראוָועֶג ןעֶנּופעֶג זיִא סאוָו דֶלעֶג עֶצְנאַג םאָד
 טְכאַרְּבעֶג טאָה ףֹסֹוי דְנּוא ,טְפיֹוקעֶג ןעֶּבאָה אייֵז סאו ןְראָק םעֶד ראַפ ,ןַעַנְּב דְנאַל
 טְזאָלעֶגְסיֹוא ָּךיִז טאָה דֶלעֶנ סאָד ןעוֶו דְנּוא 18 :הֹעְרַּפ ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא דְלעֶנ סאָד
 ףֵסֹוי ּוצ ןעֶמּוקעֶג םיִרְצִמ עֶלַא ןעֶנעֶז ,ןַעַנְּב דְנאַל םעֶד ןּופ דְנּוא םִיַּרְצִמ דְנאַל םעֶד ןּופ
 םאֶד ןעֶד !ריִד ראָפ ןעֶּבְראַמְׁש ריִמ ןעֶלאָז םאוְוראַפ ,טיֹורְּב םִנּוא ּביִנ ,טְגאָזעֶג דְנּוא
 דָנּוא ;ְךיִפ רֶעייֵא טְגְנעֶרְּב ,טְגאָזעֶג טאָה ףסֹוי דְנּוא 16 :טְזאָלעֶנְסיֹוא ְּךיִז טאָה דְלעֶג
 דְנּוא 17 :טְזאָלעֶגְסיֹוא ְּךיִז טאָה דְלעֶג סאָד ןעוֶו ;ְּךיִפ רֶעייֵא ראַפ ןעֶּבעֶג ְּךייֵא לעדֶז ָךיִא
 ןעֶּבעֶגעֶג טיֹורְּב אייֵז ּוצ טאָה ףֵסֹוי דְנּוא ,ףֵסֹוי ּוצ ָּךיִפ רֶעייֵז טְכאַרְּבעֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 ,לעֶזייֵא ראַפ דְנּוא רעֶדְניִר ןּופ ְּךיִפ ראַפ דְנּוא ףאָש ןּופ ְּךיִפ ראַפ דְנּוא דְרעֶפ ראַפ
 רֶעייֵז ראַפ רֶהאָי ןעֶגיִּבְלעֶז םעֶד ןיִא טיֹורְּב טיִמ ןעֶטְלאַהעֶגְסיֹוא אייֵז טאָה רֶע דנּוא
 -עֶנ אייֵז ןעֶנעֶז ,טְזאָלעֶגְסיֹוא ְּךיִז טאָה רֶהאָי עֶניִּבְלעֶז םאָד ןעוֶו דְנּוא 18 :ָךיִפ ץְנאַב
 ריִמ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רֶהאָו ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ןיִא םֶהיֵא ּוצ ןעֶמּוק
 דְנּוא טְזאָלעֶגְסיֹוא ָךיִז טאָה דְלעֶנ סאָד ,ןיִראָָו ,ראַה ןיימ ןּופ ןעֶדייֵמְרעֶפ טיִנ ןעֶלעוֶו
 ןייֵמ ראַפ .ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא טיִנ זיִא םִע ;ראַה ןייַמ ּוצ ןעֶרעֶהעֶנ תֹומֲהְּב ןּופ ְּךיִפ סאָד
 ןעֶּבְראַטְש רימ ןעֶלאָז םאוְראַפ 19 :דְנאַל רעֶזְנּוא דנּוא רעֶּבייֵל עֶרעֶזְנּוא םְרֶעייֵג ,ראַה
 ראַפ דְנאַל רעֶזְנּוא דְנּוא םִנּוא ףיֹוק ,דְנאַל רעֶזְנּוא ָךיֹוא ריִמ ְּךיֹוא ,ןעֶגיֹוא עָנייֵד ראַפ
 ךעֶמאָז ּביִנ דְנּוא ,הֹעְרַּפ ּוצ טְכעֶנְק דְנאַל רעֶזְנּוא טימ ,ןייַז ןעֶלעוֶו ריִמ דָנּוא ,טיֹורְּב
 טְסיוִוְראַפ טיִנ לאָז דְנאַל סאָד דְנּוא ,ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ ריִמאֵל דְנּוא ןעֶּבעֶל ריִמאָל דְנּוא
 ןעֶד ,הֹעְרַּפ ּוצ םִיַרֵצִמ ןּופ דְנאַל עֶצְנאַג סאָד טְפיֹוקעֶג טאָה ּףסֹוי דְנּוא 20 :ןעֶרעוֶו
 טאָה רעֶנְנּוה רעֶד לייוַו ,דְלעֶפ ןייַז רעֶכיֵלְטיִא טְפיֹוקְראַפ ןעֶּבאָה םיִרָצִמ איִד
 דָנּוא 21 :הֹעְרַּפ ּוצ ןעֶרעֶהעֶג לאָז דְנאַל םאָד דְנּוא ,אייֵז ףיֹוא טְקְראַטְׁשעֶג ְּךיִז

 ןּופ דֶנֵע ןייֵא ןּופ טעֶטְׁש איִד ּוצ ןעֶראָפְרעֶּביִא קְלאָפ םאָד טְכאַמעֶג טאָה רֶע
 ןּופ דְנאַל סאָד ראָנ 22 :דֶנֶע ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ּוצ זיִּב דָנּוא םִיַרָצִמ ןּופ ץעֶנעֶרְג איִד

 קֶלֵח םעֶּטְמיִּטְׁשעֶּב ַא ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע ןיִראָו ,טְפיֹוקעֶג טיִנ רֶע טאָה םיִנֲהֹּכ איד
 ראפ



 תישארב
 אייֵז דְנּוא ,הֹעְרַּפ ןּופ םיִנֲהֹּכ איִד ראַפ

 קֶלַח םעֶּטְמיִטְׁשעֶּב רֶעייֵז ןעֶסעֶגעֶג ןעֶּבאָה
 םּוראָד ,ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז ּוצ טאָה הֹעְרַּפ םאוָו
 :דְנאַל רֶעייֵז טְפיֹוקְרעֶפ טיִנ אייֵז ןעֶּבאָה
 םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ףֵסֹוי דְנּוא 8
 -עָב טְנייַה ְךייַא ּבאָה ְּךיִא ,טְהעֶז ,קְלאָפ
 טאַנ הֹעְרַּפ ּוצ דְנאַל רֶעייֵא דְנּוא ,טְפיֹוק
 ןֶעייֵז טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶמאָז ְּךייַא
 טיִמ ןייַז טעוֶו םִע ןעוֶו 24 :דְנאַל סאָד
 ןעֶּבעֶב רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא ,הָאּובְּת רעֶד
 רֶעיִפ דְנּוא ,הֹעְרַּפ ּוצ לייֵט ןעֶטְפְניִפ םעֶד

 ןעֶמאָז זצ ןייַז ְךייִא ראַפ ןעֶלאָז ןעֶלויִט
 ןעֶסֶע רֶעייֵא וצ דְנּוא דְלעֶּפ םעֶד ראַפ
 עֶרייֵא ןיִא ןעֶנעֶז םאִו איִד ראַפ דְנּוא
 עֶנייַלְק עֶרייֵא ראַפ ןעֶסֶע ּוצ דְנּוא ,;רעֶזייֵה
 טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 28 :רעֶדְניִק
 ןעֶּבייֵלְּב ןעֶּבעֶל טְכאַמעֶג סְנּוא טְסאָה אּוד
 ןעֶגיֹוא איִד ןיִא ןִח ןעֶניִפעֶג םָנּוא זאָל
 ןייַז ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ,ראַה ןייֵמ ןּופ
 טאָה ףֵסֹוי דְנּוא 26 :הֹעְרַּפ ּוצ טְכעֶנְק
 םעֶד ּוצ ויִּב ץעֶזעֶג ַא ראַפ טְכאַמעֶג םִע
 םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד רעֶּביִא גאָט ןעֶניִזאָד
 הֹעְרַּפ ּוצ לייט ןעֶטְפְנוִפ םעֶד ןעֶּבעֶג ּוצ

 81 יהיו שניו חמ זמ
 םָהְל ןֵמָנ רֶׁשֲא םָקְה-תֶא ילְכָאְו הָֹרַּפ תַאמ םיִנהְּכִל
 93 לא סי ר מא םָתֶמְרַאד תֶא ּור ְכָמ אֵל ןֵ-לִע הֹעְרַּפ
 אה א םֶכְתַמְדַאדתֶאְוםּיַה 'םֶכְתֶא יִתיְק ןֵה םָעָה
 91 םָּתַתְנּו תֹאּובְּתַּב הָיָהְו :הָמָדֲאָהתֶא םֶּתְַרְ עֵרָז םֶכָל
 הֶדָּׂשַה עַרְול םָכָל יְהִי תַָֹה עַּבראְו הָערַפְל תיִׁשיִמֲה
 הֹכ מא ;םֶכְּפַטל לֶכֶָלְו םֶכיֵָּבְּב רֶש ׁשַאְלְו םֶכָלְמֶאלּו
 :הֶעְרַפְל.םיִרָבֲע ּוטָיָהְ ִלֹרֲא נב ןהיאְצְמִנ ּונָתָחַה
 96 םִיָרְצִמ תַֹמְדַא-לַמ הָּזַה םֹויַה-דע טל ,ףסוי ּהָתֹא םֶׂשָו
 הרָתְוַה אֵל םֶּדִבְל םיִנֲהְּכַה תַמַ קב ׁשֶמֶהַל הָעְרַפל
  יזֲחַַוןׁשֶנ ץֶרְֶּב םִיָרְצִמ ץֶרָאְּב לֵאָרׂשִי בֵׁשּה ;הָצְרַפְל
 בי :רֶאמ בִי ּהָב
 8 = יהיו הָנָׁש הָרְׂשִע עַּבִׂש םִיַרְצִמ ץֶרָאְּב בקי יַחָו
 וְבְרִקִיו !הָנָׁש תַאְמּו םיִּבְַאְוםינָׁש עַבַׁש ויי ינָׁש בקי
 אָנ-םִא ול רָמאַָּו ףכויל נבל אָרק הומָל לֵאָרְׂשִייִמְ
 יֵרמִ ָתיִׂשָעויִּכרְו תַהַּת דִי אנ-םיִש ךיֶליֵעְּב ןֵח יִתאֵצְמ
 ל יַתֹבַאדמַע יִּתְבַבָׁשְו :םִיָרְצִמְּב יִנָרְּבַקְת אָנ-לַא תֶמָאְו דֶסָח
 הָׂשָעָאיִמֹנָא רַמאֹּיַוַתַרְבַקּביִנְֵרַבקּ םיַרְצִמַמיִנתאָׂשָנו
 נג לֵאָרָׂשִי ּוהָּתְִַוול עב יל הָעְבָׁשַה רֶמאֹּ :ךֶרֶבְדַּכ
 ּפ :הָּטִּמַה ׁשאָרילַע

 ןדו
 א ףיבָא נה ףפויל רֶמאֹּו הָּלֵאָה םיִרָבְּדַה יֵרֲחַא יהיו
 :טִיָרְפָא-תֶאְו הָשנְמתֶא ֹומִע וויָב ינְׁש-תֶא חַי הָלֹח
 ג להְתַו ץילֵא אָּב ףסוי ָּךנִּב הנה רֶמאֹּל בעיל דת
 ג יִדָׁש לַא ףסוײלַא בעי רֶמאֵּי ;הָּטִּמַהילַע בי לֵאָרְׂשִ
 4 לא רָמאֵה יִתֹא רב ןַעֶנְּכ ץֶרָאְּב חֶלְּב ילֵאיהֲארנ
 -תֶא יִּתַתָנְו םיִמִע לקקל יִּתְַנּו ךֶתיִּבְרְִו ְּךֶרֶפַמ ינְגִה

 ה נְש הֶּפְֵו :םָלע ; תחא ךֶרְחַא ּךעֶרול תאַֹּה ץֶרֶאָה לֵאָרְׂשִי דנוא 27 :העְרַּפ וצ ןעֶזעוֶועֶג טיִנ
 טְסעֶפ ָּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןְׁשנ דְנאַל םעֶד ןיִא ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןיִא טְצעֶזעֶּב ְּךיִז טאָה
 רֶהעֶז ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶועוֶועֶג ראַּבְטְכּורְפ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ;רֶהיֵא ןיִא טְצעֶזעֶּב
 :טְרְהעֶמעֶג

 זיִא ןייֵלַא םיִנֲהֹּכ איִד ןּופ דְנאַל סאָד ראָנ

 יהיו

 ןעֶנעֶז םִע דָנּוא ,רֶהאָי ןעֶצְּביִז םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןיִא טְּבעֶלעֶג טאָה בֹקֲעַי דְנּוא 8
 דָנּוא ןעֶּביִז דְנּוא טְרעֶדְנּוה ,ןעֶּבעֶל ןייז ןּופ ןעֶרְהאָי איֵד ,בֹקעַי ןּופ געֶט איִד ןעֶזעוֶועֶג
 דְנּוא טְנְהעֶנעֶג ןעֶּבאָה ןעֶּבְראַטְׁש ּוצ לֵאָרְׂשִי ןּופ געֶמ איִד דְנּוא 29 :רֶהאָי גיִצְרעֶפ
 ןּונ ּבאָה ְּךיִא ּביֹוא ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,ףֵסֹוי ןְהּוז ןייז ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע
 אּוד דנּוא !ְּךֶעיִד ןייֵמ רעֶטְנּוא דְנאַה עֶנייֵד ןּונ ּוהְמ ,ןעֶגיֹוא עֶנייֵד ןיִא ןַח ןעֶנּופעֶב
 ןיִא ןעֶּבאָרְגעֶּב טיִנ ְּךיִמ טְסְלאָז אּוד ;טייֵהרְהאָו דְנּוא דאָנְג ןּורְמ ריִמ טיִמ טְסְלאָז
 ְךיִמ טְסְלאָז אוד דְנּוא ןעֶרעֶטְלֶע עֶנייֵמ אייֵּב ןעֶגיִל ליוז ָּךיִא טְרֶעייֵנ 80 :םִיַרְצִמ
 .סיִנעֶּבעֶרְגעֶּב רֶעייֵז ןיִא ןעֶּבאָרְנעֶּב ָּךיִמ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,םִיַרְצִמ םיֹוא ןעֶנאָרְטסיֹורַא
 טאָה רֶע דְנּוא 31 :טְראָו ןייַד איו יֹוזַא ְּךייֵלְנ ןּוהְט לעו ְּךיִא ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 ְךיִז טאָה לֵאָרְׂשִי דְנּוא ,ןעֶריֹואוְוְׁשעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ריִמ זצ רעוֶוְׁש ,טְגאָועֶג

 :טעֶּב םעֶד ןּופ סְנעֶּמאָק ּוצ טְקיִּבעֶג

 חמ לעטיפאק

 ןייד העֶז ,םֵסֹוי ּוצ טְגאָועֶג ןעֶמ טאָה ,ןעֶכאַז עֶגיִזאָד איד ְּךאָנ ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1
 הֶׁשַנְמ םעֶד ,ןֵהיִז אייוַוְצ עֶנייֵז ןעֶמּונעֶג ְּךיִז טיִמ רֶע טאָה יֹוזַא ,קְנאַרְק זיִא רעֶטאָפ
 ןייד העָז ,טְגאָועֶג טאָה ןעֶמ דְנּוא בֹקֲעַי ּוצ טְלייֵצְרעֶד טאָה ןעֶמ דְנּוא 2 :םִיָרְּפֶא דְנּוא
 -םיֹוא ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,טְקְראַטְׁשעֶג ְּךיִז טאָה לֵאָרְׂשִי דְנּזא ,ריִד ּוצ טְמּוק ףסֹוי ןְהּוז
 טאָג רעֶניִטְכעֶמְלַא רעֶד ,ףֹסֹוי ּוצ טְנאָזעֶג טאָה בֹקֲעַי דְנּוא 8 :םעֶּב םעֶד ףיֹוא טְצעֶזעֶג
 רֶע דְנּוא 4 :טְשְנעֶּבעֶג ְךיִמ טאָה רֶע דְנּוא ,ןַעַנְּב דְנאַל םיִא הּול ןיִא ןעֶזיוִועֶּב רימ ּוצ ְךיִז טאָה
 ןעֶרְהעֶמ ְּךיִד לעֶדֶז ְךיִא דְנּוא ,ןעֶכאַמ ראַּבְטְכּורְפ ָךיִד לעדֶז ָךיִא העְז ,טְגאָועֶג ריִמ ּוצ טאָה
 סאָד ןעֶּבעֶג לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ ןּופ גְנּולְמאַז ַא ּוצ ןעֶכאַמ ְּךיִד לעזֶו ָּךיִא דִנּוַא
 אייוַוְצ עֶנייד ,דְנּוצַא דְנּוא 5 :ץיִזעֶּב םעֶניִּבייֵא ןייֵא ,ריִד ָךאָנ רעֶדְניִק עֶניידּוצ דְנאַל עֶניִזאָד

 ןהיז
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 הָמָיָרְצִמ ךילֵא יָאֹב-דע םיַרְצִמ ץֶרֶאְּב ךֶל םיִרָלּנַה ךיֶנָב
 ָךּתְרלוִמּו :ילרְִ ֶעְמְִׁוןְּואְרַּכ הְַָׂמּוִיְַפֶאמִהייֵל 5

 יִאְרִִי םֶהיֵחֲא םֵׁש לע ּווהִי ץק םֶהיֵדְחַא ָּתְדַליהידְׁשֲא
 ןענַּכ ץראְּב לַחָר ילָע הֶתְמ ןְדַּפִמ ַאֹכְּבוינאו :םֶתָלֲתַנְּב
 םִׁש הֵרְּבְקִאְו הָתָרַּפָא אָבָל ץֶרָא-תַרְבִּכ דוּ ְּךֶדָדַּ

 נְב-תֶא לֵאָרְׂשִי אֵרַה :םָהָל תיֵּב אוָה תֶרֶפֶא ְךֶרָדְּב 5
 םִה יֵנְּב ויִבָא-לֶא ףֶסֹוי רֶמאֹּו :!הָּלַא-יִמ רֶמאֹּו ףֶסֹוי 5

 :םֶכָרָבאְו יִלַא אָניטֶחַק מא הזְּב םיִהלֶאיִלדַתְנ-רֶׁשֲא
 םֶתֹא ׁשגּו תוָאְרִל לכוי אל ןֵקֹמ ידְבַּכ לֵארְׂשִי יו י
 ףמֹו-לֶא לֵאָרְׂשִי רֶמאֵּו :םֶהֶל קֵּכַחְיו םֶהָל קו יָלֵא 11

 בג םיִהלֶא יִתֹא הֶאְרָה הִֵּהְו יִּתְלַלִפ אֵל ךנְּפ האר
 ויפאְ ּחֵּׁשִיַו יּכרִּב םִעֵמ םָתֹא ףקוי איו :ךעַרז-תֶא

 לאָמְׂשִמֹונמיִּב םִיַרְפָא-תֶא םֶהיֵנְׁש-תֶאסֹו חק :הָצָרֶא עג
 :ויָלֵא שני לֵאָרׂשִי ןימימ וָלאֹמְׂשִב הָׂשִנְמ-תֶאְו לֵאָרׂשִי

 אוָהְו םִיַרְפֶא ׁשאַרילַע תֶׁשֵַּו וניִמָידתֶא לֵאָרְׂשִי חַלְׁשַּו 4
 יִּכ ויָדָי-תֶא לֵּכִׂש הָׁשַנְמ ׁשאָר-לַע וָלאֹמְׂשדתֶאְו ריִעְּצַה

 רָׁשֲא םוִהלֶאָה רַמאֹיַו ףֶסֹוי-תֶא ךֶרֶבָיַו :רֹכְַּה הָׁשַנְמ וט
 הדָעֹרָה םיִהלֲאָה קֶחְצִו םֶהְרְכַא יִנְפִל יתֹבֲא ּוכְּלַהְתִה

 -ילָּכִמ יִתֹא לֵאַה ְךֶאְלַּמַה :הָּזה םֹּיַה-דַע יִדֹועַמ יִתֹא 15
 יֵתֹבָא םֵׁשְו יִמָׁש םֶהָב אֵרִֵּיו םיִרְנַה-תֶא ְּךֶרֶבָי עֶר

 ייִּכ ףוי אֵרו :ץֶרָאָה בֵרֵקְּב בֶרֶל יְדָיו קָחְצִו םֶהָרְבַא עז
 מִי וניֵעְּב עַד םִיַרְפָא שארילע ונימָיידי ויָבָא תיִׁשָי
 :הָׂשנְמ ׁשאֹר-לַע םִיַרְפָאדשאר לֶעַמ ּהָתֹא ריִסָהְל ויֿבֶאדַי

 ְָנִמְו יִׂש רֹכְּבַההָזיִּ יִבֶא ןכלאל ויִבָא-לֶא ףֵפֹוי רֶמאַָו 8
 אוהדבנ יִּתְעַדָייִנְב יִּתְעַדְי רֶמאַּ ויְבֶא ןַאָמִַו ;וְׁשאֹר-לַע 19

 וצָמִמ לֵּדנִי ןֹטָּקה ווָהֶא םֶלּואְו לָּהני אותנו םִעָליְיהִי
 ךֶּב רֹומאֵל אּודֲה םַּב םַכְרִבִיַו :םִיֹנַהיאֶלְמ דִי ָעְרַח כ

 יח המ תישארב

 -עֶג ןעֶריֹוּבעֶג ריִד ּוצ ןעֶנעֶז סאו ןְהיִז
 רעֶדייֵא םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶראוָו

 ,םִיַרְצִמ ןייק ןעֶמּוקעֶג ריִד ּוצ ןיִּב ְךיִא
 הֶׁשַנְּמ דְנּוא םִיַרְפִא ,ןייז ןייֵמ ןעֶלאָז אייֵז
 ןְבּואְר איז יֹוזַא ְךייֵלְג ,ןייַז ןיימ ןעֶלאָז
 רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶנייֵד דְנּוא 6 :ןֹועְמִׁש דְנּוא
 ןעֶלאָז ןעֶניוִועֶג אייֵז ְּךאָנ טְסעוֶו אּוד סאוָו

 עֶרייֵז ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ָּךאָנ ןייז ןייֵד
 ןיִא ןעֶרעֶו ןעֶפּורעֶג אייֵז ןעֶלאָז רעֶדיִרְּב
 ---ְךיִא דְנּוא 7 :סלייֵטְּבְרֶע) הָלֲחַנ עֶרייֵז
 לַחָר ויִא ,ןֶדֵּפ ןּופ ןעֶמּוקעֶג ןיּב ְּךיִא ןעוֶו
 דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶּבְראָמְׁשעֶג ריִמ אייֵּב
 -עֶג זיִא םִע ןעוֶו ,געוֶו םעֶד ףיֹוא ןַעַנְּכ
 ןעֶמּוק ּוצ דְנאַל רעֶקַא ןייֵא ראָנ ןעֶזעוֶו
 דְנּוא 8 :םֶחֶל תיֵּב זיִא םאָד ,תָרִּכֶא ןייֵק

 ןּופ ןְהיֵז איִד ןעֶהעֶזעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי ןעוֶו
 איד ןעֶנעֶז רעוֶו ,טְגאָזעֶג רֶע טאָה ףֵסֹוי
 ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ףֵסֹוי דְנּוא 9 ?עֶניִזאָד
 סאו ןְהיֵז עֶנייֵמ ןעֶנעֶז אייֵז ,רעֶטאָפ ןייַז
 רֶע דנוא ,ןעֶּבעֶגעֶג אָד ריִמ טאָה טאָנ
 וריִמ ּוצ ןּדנ אייֵז גְנעֶרְּב ,טְגאָזעֶג טאָה
 דְנּוא 10 :ןעֶׁשְנעֶּב אייֵז לעוֶו ְּךיִא דְנּוא
 רעוֶוְׁש ןעֶגעֶז לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶגיֹוא איִד
 טאָה רֶע ,רעֶטְלֶע ןעֶנעוֶו ןּופ ןעֶראוָועֶג
 אייֵז טאָה רֶע דְנּוא .ןעֶהעֶז טְנאָקעֶג טיִנ

 דְנּוא 11 :טְזְלאַהעֶנ אייֵז טאָה דְנּוא ,טְׁשּוקעֶנ אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,טְנְהעֶנעֶב םֶהיֵא ּוצ
 ןּונ דְנּוא .םיִנָּפ ןייַד ןעֶהעֶז ּוצ טְכאַדעֶג טיִנ ּבאָה ְּךיִא ,ףֹסֹוי ּוצ טְגאָזעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי
 םיֹורַא אייֵז טאָה ףֵֶסֹוי דְנּוא 12 :ןעֶמאָז ןייֵד ְּךיֹוא ןעֶהעֶז טְכאַמעֶג טאָג ְּךיִמ טאָה
 :דֶרֶע רעֶד ּוצ םיִנָּפ ןייַז טיִמ טְקיִּבעֶג ְּךיִז טאָה רֶע דָנּוא ,איִנְק עֶנייֵז ןּופ טְכאַרְּבעֶב
 ןּופ ,דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵז ןיִא םִיַרְּפֶא םעֶד ,עֶדייֵּב אייֵז ןעֶמּונעֶג טאָה ףֵסֹוי דְנּוא 8
 עֶטְכעֶר רעֶד ןּופ ,דְנאַה עֶקְניֵל עֶנייַז ןיִא הָׁשַנְמ דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ דְנאַה עַקְניִל רעֶד
 םיֹוא טאָה לֵאָרְׂשִי דְנּוא 14 :טְנְהעֶנעֶג םֶהיֵא ּוצ אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ דְנאַה
 ןופ ּפאָק םעֶד ףיֹוא טְנייֵלעֶג איִז טאָה רֶע דְנּוא ,דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייַז טְקעֶרְּטְׁשעֶנ
 םעֶד ףיֹוא דְנאַה עֶקְניֵל עֶנייַז דְנּוא ,רעֶּטְסנִנּוי רעֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע דְנּוא ,םִיַרְּפֶא
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא הָשַנְמ לייוו ,דְנעֶה עֶנייֵז טְגייֵלעֶג רֶע טאָה הָמְכָח טיִמ ,הֵׁשַנְמ ןּופ ּפאָק
 טאָג רעֶד ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טְשֶנעֶּבעֶג םֵסֹוי טאָה רֶע דְנּוא 18 :רעֶטְצִלֶע רעֶד

 םאָו טאָג רעֶד ,ןעֶגְנאַגעֶג םֶהיֵא ראַפ ןעֶנעֶז קָחֶצִי דְנּוא םֶהָרְּבַא ןעֶרעֶטְלִע עֶנייֵמ סאוָו
 םאִז ְּךָאְלַמ רעד 16 :באָט ןעֶניִזאָד םעֶד זיִּב ןָא ןעֶּבעֶל ןייֵמ ןּופ טְזייֵפְׁשעֶג ְּךיִמ טאָה

 ןייַמ דְנּוא ,ןעֶבְנּו איִד ןעֶׁשְנעֶּב לאָז ,םֶטְכעֶלְׁש אייֵלְרעֶלַא ןּופ טְזייֵלְרעֶד ְּךיִמ טאָה
 םֶהָרְבַא ןעֶרעֶטְלִע עֶנייַמ ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא ,אייֵז ףיֹוא ןעֶרעֶַו ןעֶפּורעֶג לאָז ןעֶמאָנ
 דֵנּוא 17 :דְִנאַל םעֶד ןיֵא ׁשיִפ איוז ְּךייֵלְנ ןעֶרְהעֶמ ְּךיִז ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,קָחְצִי דְנּוא
 תיֹוא דְנאה עֶטְכעֶר עֶנייַז טְגייֵלעֶג טאָה רעֶטאָפ ןייַז סאָד ןעֶהעֶזעֶג טאָה ףֵסֹוי ןעוֶו
 דְנּוא ,ןעֶניֹוא עֶנייַז ןיִא ןעֶלעֶפעֶג טְבעֶלְׁש םֶהיֵא סֶע זיִא יֹוזַא ,םִיָרְפֶא ןּופ ּפאָק םעֶד
 ןּופ ּםאָק םעֶד ןּופ ןּוהָמּוצִּפָא איִז ,רעֶטאַפ ןייַז ןּופ דְנאַה איִד ןעֶטְלאַהעֶגְּפָא טאָה רֶע
 יֹוזַא טיִנ ,רעֶטאָפ ןייַז ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ףסֹוי דְנּוא 18 :הָשַנְמ ןּופ ּטאָק םעֶד ףיֹוא םִיַרְפָא
 :ּפאק ןייַז ףיֹוא דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייַד גייֵל ,רֹוכְּב רעֶד זיִא רעֶניִזאָד רעֶד ןיִראָו ,רעֶטאָפ ןייֵמ
 ךֶהּוז ןייַמ םִע סייוַז ְּךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טָלאָועֶג טיִנ טאָה רעֶטאָּפ ןייַז דָנּזא 9
 רעֶּבָא ,ןעֶרעוֶו םיֹורְג ְּךיֹוא טעוֶו רֶע דְנּוא ,קְלאָפ ַא ּוצ ןייַז טעזֶז רֶע ָּךיֹוא .םייַז ָּךיִא

 ליפ ןייַז ןעֶלעוֶו רעֶדְניִק עֶנייֵז דְנּוא ,םֶהיֵא ןּופ ןייַז רעֶמעֶרְג טעוֶו רעֶדּורְּב רעֶרעֶנעֶלְק ןייַז
 ריִד ןיִא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,גאָמ ןעֶּבְלעֶזְמעֶד ןיִא טְׁשְנעֶּבעֶג אייֵז טאָה רֶע דֶנּוא 20 :רעֶקְלעֶפ

 לאז



 תישארב

 טאָג ,ןעֶגאָז ּוצ ,ןעֶשְנעֶּב לֵאָרְׂשִי ְּךיִז לאָז

 איוז דֶנּוא םִיַרְּפֶא איז ןעֶכאַמ ְּךיִד לאָז
 םִיַרְפֶא םעֶד ןּוהְטעֶנ טאָה רֶע דנּוא ,הָּׁשַנְמ
 טְנאָזעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי דְנּוא 21 :הָׁשַנְמ ראָפ
 טעוֶו טאָג דְנּוא ,ּבְראַטְׁש ְךיִא ,העֶז ,ףֵסֹויּוצ
 -קירּוצ ָךייַא טעוֶו רֶע דְנּוא ;ָךייֵא טיִמ ןייֵז
 -עֶטְלֶע עֶרייֵא ןּופ דְנאַל םעֶד ּוצ ןעֶגְנעֶרְּב
 ןעֶּבעֶגעֶג ריִד ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 2 :ןעֶר
 ְךיִא סאו ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵד רעֶּביִא קֶלֵח ַא
 ,ירמֶָא םעֶד ןּופ דְנאַה רעֶד ןּופ ןעֶמּונעֶג ּבאָה
 :ןעֶגיֹוּב ןייֵמ טיִמ דְנּוא דְרעוֶוְׁש ןייֵמ טיִמ

 טמ לעטיפאק
 דִנּוא ,ןְהיֵז עֶנייֵז ןעֶפּורעֶג טאָה בֹקֲעַי דְנּוא 1
 דְנּוא ,ןייא ְּךייַא טְלעֶמאַז ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע
 ְךייֵא טעֶו םִע סאוָו ןעֶנאָז ּךייֵא לעוֶו ָּךיִא

 טְלעֶמאַז 2 : געֶט עֶטְצעֶל איד ןיִא ןעֶפעֶרְט
 ובקצַיןּופ רעֶדְניִק רֶהיֵא טְרעֶה דְנּוא ;ךייֵא
 :רעֶמאָפ רֶעייֵא לֵאָרְׂשִי ּוצ טְרעֶה דִנּוא
 עֶנייֵמ ,רֹוכְּב ןייֵמ טְזיִּב אּוד ,ןְבּואְר 3

 ריִד) טְכאַמ עֶטְׁשְרֶע עֶנייֵמ דְנּוא טְּפאַרְק

 רְהעֶמ דְנּוא טייֵקְכיֹוה רֶהעָמ (טְרעֶהעֶנ
 ַא איוז יֹוזַא גיִדְנעֶׁשיֹור 4 :םייֵקְראַטְש

 יהיו חמ 89 טמ

 הָׂשִנְמִכְו ִיַרְפָאְּכ םוהלָא ָּךְמִׂשְי רמאל לֵאָרְׂשִי דבי
 21 ףְסֹוילֶא לֹאָרׂשִי רֶמאֹּיַו :הׁשְִמ יִנְפִל םִיָרְפָא-תֶא םֶׂשָ
 -לֶא םָכְתֶא ביִׁשֵהְו םֶכֶּמִע םיִהֹלֶא הָיָהְו תֶמ יִכֹנָא הֶּנִ
 ינ ררַׁשֲא ְיחַא-לַע דַחַא םֶכָש ָָ יִּתַתָנינֲאַו :םֶכיֵתְבֶא ץֶרֶא
 ם  יִּתְשִקְכּויִּברַחְּב יֵרֹמֲאָה ְךימ יִּתְחַקְל

 טמ
 א תֶא םָכָל הָדינַאְ ּופְסֶאֵה רֶמאַֹו וונְפ-לֶא בקי אר
  ינְּ ועְמִׁשוּוצְבּקִה :םיִמָיַה תיִרֲחֶאְּב םֶכְתֶא אָרְקִירֶׁשֲא
 יהֹּכ הֶּתַא ִרָכְּב ןֵבּואְר :םֶכיבֲא לֵאָרְׂשִי-לא ּועְמִׁשְו בֶקֲעַי
 4 רֵתֹוּתילַא םיַַּכזַחַּפ :זָע רֶתָיו תַאְׂש רֶתָי יָנֹא תיִׁשאֵרָו
 פ  :הָלָע יָצּצְי ָתְלָלח א ְךיִבָ יֵבְּכְׁשִמ ְתיִלָע יִּכ
 ה אֵבָּת-לַא םֶדֹסּב :םֶהיֵתֹרַּכְמ םָמָח יִלְּכ םיִחַא יילְו ןוְַמִׁש
 םִנצְרִבּוׁשיא ּונְרַה םֶּפַאְביִּכ יִדֹבְּכ דַחִּת-לֵאָלָהְקִּ יִׁשְפַנ
 ? םֵקְַּחֶא הָתְׁשִק יִּכםָתָרְבִעְוֶעיִּכ םֶּפַא רַרָא :רָֹׁשורְּקִע
 ּפ :לֵאָרְׂשיִּב םַציִפֲאו בֹקֲעַּב
 5 דל ּוֲחַּתְשִי ְךיִביִא ףֶרֵעַּב ָּךרָי ּךיִחֵא יורי הֶּתַא הָדּוהְי
 9 קֵבָר עַרְכ תיִלָעיִנְּב ףֶרֶמִמ הָדּהְי הָירַא רּוג :ְךיֶבָא נב
 י קָקחְמּוהְדּהיִמ טֶבׁש רוָסָידאל :טְמיקי ימ איִבָלְכּהָיראְּ
 נ יִרָמא :םיִּמִע תֶהקי וָלְו הֹליִׁש אֵבָייִּכ דע וילְנַר ןיִּבמ
 -םבֵדְבּו ֹוׁשְבִל ןַייּב ֵּבִּכ ינֶֹא ָנְּב הָהרְׂשִלְו הֹריע ןֵפָנִל
 נפ 8 :םָלָחְמ םִיַנִׁשְדֶבלּוןיָיִמ םִיַנע יִליִלְבַח :הָתּוס םיִבְנִע
 5 פ :ןְדיִצ-לעְֹכִריְתֹנָאףיִחְלאּוהוִּכְשישיִמִיףוָחְלְְלּבז
 מ הָחְנִמ אר :םִיתַּפְׁשִּמַה ןיֵּב ץבֹר םֶרָנ רֹמָח רֶכׁשְׂשִי
 -סַמַל יִהְיַו לֹּבִסִל ֹומְכִׁש טו הָמעניִּכ ץרָאָה-תֶאָו בֹו יִּכ
 17 ייִהְי :לֵאָרְׂשי יִטְבִׁש דַחַאְּכ ָֹּמִע ןיִדָי ןֶה םס :דָבֹע
 ,, סיפיבקע ךׁשַֹה חַרָאלֲעןְּפִפְׁש ךרְדיילע ׁשְֵ ןֶד
 19 דוָרָג ךָנ ם  :הָוהייִתּוק ּךתָעּוׁשיִל :רֹחֶא וָבְכֹר לָּפִי

 -ְךאָפ םעֶד רֶהעֶמ טיִנטְסְלאָז אּוד ,רעֶסאַו
 -עֶגְפיֹורַא טְסיִּב אּוד לייוו ,ןעֶּבאָה בּוצ
 ,רעֶטאָפ ןייֵד ןופ טעֶּב םעֶד ּוצ ןעֶנְנאַג
 :ןייֵגְפיֹורַא םעֶד ןיִא טעֶּב טייֵרַּפְׁשעֶגטיּוא ןייֵמ טְכאוַוְׁשרעֶפ אּוד טְסאָה לאָמסְנעֶד
 דֹוס רֶעייֵז ןיִא 6 :גָנּולְדְנאַה עֶרייֵז זיִא ּביֹור ןופ םיִלָּכ ,רעֶדירְּב ןעֶנעֶז יִוֵל דְנּזא ןֹועְמִׁש 5

 -ְךעֶפ טיִנ טייקְכיִלְרעֶה עֶנייֵמ ְּךיִז לאָז גָנּולְמאַזְרעֶפ עֶרייֵז ןיִא ,ןעֶמּוק טיִנ עֶלֶעעֶז עֶנייֵמ לאָז
 ןעֶּבאָה ןעֶליוִו רֶעייֵז ןיִא דְנּוא ,ןאַמ ַא ּתְנרַהעְג אייֵז ןעֶּבאָה ןְראָצ רֶעייֵז ןיִא ןיִראָו ,ןעֶניִנייֵא
 זיִא רֶע לייװ ןְראָצ רֶעייֵז ןעֶרעוֶו לאָז ןעֶטְלאָׁשרעֶפ 7 :םֵקָא ןייֵא ןעֶסירעֶגְסיֹוא אייֵז
 בקֲעַי ןיִא ןעֶלייֵטּוצ אייֵז לעוֶו ָּךיִא ,טְראַה זיִא רֶע לייװ ,ןְראָצְמיִרְג רֶעייֵז דנּוא ,קְראַטְׁש
 :לֵאָרְׂשִי ןיִא ןעֶמייֵרְּפְׁשּוצ אייֵז לעוֶו ָךיִא דְנּוא
 ןייַז טעֶװ דְנאַה עֶנייַד ןעֶּביֹול רעֶדיִרְּב עֶנייֵד ןעֶלעוֶו ְּךיִ---הָדּוהְי אוד 8
 רעֶדְניִק איד ןעֶקיִּב ריִד ּוצ ְּךיִז ןעֶלעֶו םִע .הָנייֵפ עֶנייֵד ןּופ ןעֶקאַנ םעֶד ןיִא
 ןֶהּוז ןייֵמ גְנּוקּוצְרעֶפ איִד ןּופ .ּבייֵל רעֶגְנּי ַא זיִא הָדּוהְי 9 :רעֶטאָפ ןייד ןּופ
 ַא איז יֹוזַא ָּךייֵלְג טְרֶעיֹוהעֶג טאָה רֶע ,טֶעיִנְקעֶג טאָה רֶע ,ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא אּוד טְסיִּב
 ?ןייֵטְשפיֹוא ןעֶכאַמ םֶהיֵא טעוֶו רעוֶו ,ּבייֵל רעֶטְלַא ןייֵא אייוז יֹוזַא ְּךייֵלְנ דְנֹוא ,ּבייֵל
 רעֶּבעֶגְצעֶזעֶג ןייק דִנּוא הָדּוהְי ןּופ (טֶבֵׁשֹנ טור ןייק ןעֶרעֶו ןּוהְמעֶנַּפָא טיִנ טעוֶו םָע 0
 רעֶקְלעֶפ ְּךיִז ןעֶלעוֶו םֶהיֵא ּוצ דִנּוא ,ןעֶמּוק טעֶו הֹליִׁש זיִּב ,םיִפ עֶנייֵז ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ
 -נייוֵז איִד ּוצ דָנּוא ,לעֶזייֵא ןעֶגְנּוי ןייַז קאָטְׁשְנייוַו םעֶד ןָא טעֶדְניִּב רֶע 11 :ןעֶלְמאַזְנייֵא
 טּולְּב םעֶד ןיִא דְנּוא ,דיילק ןייַז ןייוֵו ןיִא ןעֶשאוַועֶג טאָה רֶע ,דְניִקסְלעֶזייֵא ןייֵז ןעֶּביֹורְט
 ןְהעֶצ עֶנייֵז דנּוא ןייוֵו ןּופ טיֹור ןעֶנעֶז ןעֶגיֹוא עֶנייֵז 12 :קעֶד עֶנייֵז ןעֶּביֹורְט איד ןּופ
 דְנּוא ,םיִמָי איד ןּופ ןעֶטְראָּב םעֶד אייֵּב ןעֶניֹואוְו טעוֶו ןֵלּובְז 13 :ְךֶליִמ ןּופ סייז ןעֶנעֶז
 ;ןֹדיִצ אייֵּב ןייַז טעוֶו (לּובְנ) טייֵז ןייַז ןּוא ,ןעֶפיִׁש ןּופ ןעֶטְראָּב סעֶד אייֵּב ןייַז לאָז רֶע
 רֶע דְנּוא 18 :ןעֶטְסאַל איִד ןעֶשיוִוְצ טְרֶעיֹוה רֶע ,לעֶזייֵא רעֶניִנייֵּב ַא זיִא רֶכשֶׂשִי 4
 םֶהעֶנעֶגְנָא זיִא םִע זַא דְנאַל םאָד רֶנּוא טּוג זיִא איִז זַא גְנּוהזר איֵד ןעֶהעֶזעֶג טאָה
 ּוצ ראַּבטְסְניִד ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶנאָרְמ ּוצ לעֶסְקַא עֶנייֵז טְגייֵנעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 ּופ םיִשָבְׁש איִד ןּופ רעֶנייֵא איו יֹוזַא ְּךייֵלְנ ,קְלאָפ ןייַז ןעֶּמְכיִר טעוֶו ןָד 16 :םֶניֵצ
 גְנאַלְׁש-רעֶטָא עֶנייֵא ,געֶו םעֶד ףוא גְנאַלְׁש א ןייז טעֶו ןֶד 17 :לֵאָרְׂשִו
 טְלאַפ רעֶטייֵר ןייַז דְנּוא ,דְרעֶּפ םעֶד ןּופ םּופ םעֶד טְסייֵּב סאָו ,געֶטְׁש םעֶד ףיֹוא
 הָנֲהַמ ַא ,דָב 19 !טאָנ ָא טְפאָהעֶג ְךיִא ּבאָה ףֶליִה עֶנייִד ףיֹוא 18 :ְּךיִז רעֶטְניִה

 טעוו
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 או וָמְחַל הָנְמְׁש רֶׁשאמ 9  !בֶקֶע דֶָו אוָחְ טָדְי כ
 -יִרְמִא ןֵתֹנַד הָחְלְׁש הָלְיֵא יִלְּתְּפִנ ס :ךֶלְמ"יערעמ ןּתִי

 הָהְעְצ תֹונְּ ןיָעילַע תֶרֹּפ ןֵּכ ףמוי תֶרֹפ ןֵּב ם ;רֶּפֶׁש יג
 בֶׁשֵּתַו :םיִח ילעַּכ ּוהְמְטׂשִיוּוּכֹרוּוהָדְרִמִַנ ?רֹׁשייִלֲע 4

 םָׁשִמ בקֲעי ריֵבֲא 'דימ ויָדְי יִעְֹז יפה ֹּתְׁשִק ןְתיִאְּב
 ָךֶרַכיו יד תאו רע ךיִכָא לָאמ :לֵאְרִׂ ןְבָא חָעֹר חֿכ

 תֶכְרִּב תַחָּת תֶעָבֹר םֹהְּת תֶכְרַּכ לָעַמ םִיַמָׁש תַכְרִּ
 -דַע ירוה תֶכְרַּבילַע ֹורְכִנ ּךיֹמֶא תֶכְרִּב :םֵחָרְ םִיַדָׁש 6

 ם:ויָחָא רֶָנ דָקְדָקְליףסֹיׁשאֶרְלןייְהִּתִלע תַעְבִנ תוֲאַּמ

 :ללְׁש קֶלֵחְי בֶרֶָלְו דע לכאֹו רֶקָנּב ףֶרֶשִי בְָז ןימינּב יז
 רֵּבּדירְׁשֲא תאֹו רֶׂשֶע םִינׁש לֵאָרְׂשִי ִטְכִׁש הָלֵא-לְּכ 35

 רב תָכְרִבְּכ רַׁשֲא ׁשיִא םָתֹוא ְךֶרֶבֵיַו םֶהיִבֲא םָהָל
 רְבק יִמַע-לֶא ףֶפֶאָנ ִנֲא םֶהָלֲא רֶמאָּו םֶתֹוא וָציו :םֶתֹא 5

 :יִּתחַה ןורְפִע הָדְׂשִּכ רֶׁשֲא הָרָעְּמַה-לֶא יִתֹבֲא-לֶא יִתֹא
 אָרְמִמ .נְפ-לַעירֶׁשֲא הָלֵפְכַּמַה הֶדְׂשִּכ רֶׁשֲא הָרֲּמַּב
 ןְרֶפָע תֶאמ הָרָׂשַה-תֶא םֶהָרְבַא הָנָק לֶׁשֲא ןעֶנּכ ץרָאְּב
 הָרָׂש תֵאְו םֶהְרְבַא-תֶא ורְבָק הֶּמָׁש :רָבָקיִתתֶאל יִּקִחַה
 הרָּמָׁשְ ותְׁשִא הָקְבִר תאו קָחְצי-תֶא ּורְבָק הֶּמָׁש ֹוְּׁשִא
 תֶאֵמ וָּבירֶׁשֶא הָרָעְּמִהְ הֶדְׂשַה הְָקִמ :הָאל-תֶא יִּתְרַבָק

 -לֵא ולָנַר ףֶלָאנ וי תֶא תֹוצְל בקי לכו !תַחיינְּב 2
 !ויָמִ-לֶא ףסָאנ עניו הָעּמַח
 נ
 ףֹ וציַו :ילדקׁשַו ולָע ְָבָיו יכָאיָנְפ-לִע ףסֹי לֵּפִנ א 2

 םיִאְפְרָהּוטנחיַו וימָא-תֶא טְנֵחַל םיִאְפָרָהתֶא ויָדָבֶע-תֶא
 לי ואְלְמי ןֵּכ יִּכ םוי םיִּבדַא ולראַלְמו :לָאְרְׂשי-תֶא 5
 יי וְכִי :םֹי םיִעְבִש םִיַרְצִמ וָתֹא וכו םיטְנַחַה 4

 יח 1 טמ תישארכ

 טעֶו ִע רעֶּבָא ,ןעֶנְנעֶּרְד םֶהיֵא טעוֶו

 ןעֶגעֶו 20 :עֶּטְׁשְרעֶּטְניִה איִד ןעֶגְנעֶרד
 רֶע דְנּוא .טעֶפ זיִא טיֹורְּב ןייַז ,רֶׁשֲא

 :ןעֶזייֵּפְׁש עֶכיֵלְגיִנעֶק איד ןעֶּבעֶג טעוֶו
 סאו דְניִא עֶדְניִװְׁשעֶג ַא זיִא יִלָּתִּפַנ 1
 -אַּבטְכּורְפ ַא 22 :רעֶטְרעוֶו עֶנייֵׁש טְּביִּנ
 עֶראַּבטְכּורְּפ ַא ףֵסֹוי זיִא גייוֵװְצ עֶר
 עֶכיִלְטיִא ,ןעֶנּורְּבְלעוֶוְק םעֶד אייֵּב גייווְצ
 רעֶּבָא 28 :רֶעיֹומ איִד רעֶּביִא טייֵג גייוֵוְצ
 דְנּוא טְרעֶטיִּבְרעֶפ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז
 -ןעֶניֹוּב איִד דְנּוא ,ןעֶסאָׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 :טאַהעֶג דְנייֵפ םֶהיֵא ןעֶּבאָה רעֶמיִׁש
 ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶג זיִא ןעֶגיֹוּב ןייַז רעֶּבָא 4
 עֶנייֵז ןּופ םֶמֶרֶא איִד דְנּוא ,טייֵהקְראַטְש
 דְנעֶה איִד ןּופ ,טְקְראַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז דְנעֶה

 ןּופ ,בֹקֵעַי ןיִא ןעֶגיִטְכעֶמ םעֶד ןופ
 ןּופ ןייֵמְׁש רעֶד ,טְריִה רעֶד זיִא ןעֶטְראָד
 ןייַד ןּופ טאָג םעֶד ןּופ 28 :לֵאָרְׂשִו
 ןעֶפְלעֶה ריִד טעוֶו רֶע דְנּוא ,רעֶטאַפ
 רֶע דְנּוא ןעֶניִטְכעֶמְלַא םעֶד ןּופ דְנּוא

 ןּופ הָבָרְּב איִד טיִמ ןעֶׁשְנעֶּב ּךיִד טעוֶו
 הָכָרְּב איִד טיִמ ,ןעֶּביֹוא ןּופ לעֶמיִה םעֶד
 ןעֶטְנּוא טְגיֵל םאִֶו דְנּורְנִּפֶא םעֶד ןּופ
 ןּופ דְנּוא טְסּורְּב רעֶד ןּופ הֶכָרְּב איִד טיִמ

 ןּופ הָכָרְּב איִד 26 :רעֶטּומְרעֶּבעֶג רעֶד יִמֹאְצְמ אָנדֶא רֶמאֹל הֶעְרַּפ תיִּב-לֶא ףֶסֹוי רַּבַדָיַוֹותיִכְּכ
 רעד ּוצ זיִּב ,ןְרעֶמְלֶע עֶנייֵמ ןּופ הָכָרְּב איִד רעֶּביִא טְקְראַטְׁשעֶג ְּךיִז טאָה רעֶטאָפ ןייד
 ףיֹוא דְנּוא ,ףֵסֹוי ןופ פאק םעֶד ףיֹוא ןייַז ןעֶלאָז אייֵז ,גְרעֶּב עֶניִּבייֵא איד ןופ ץעֶנעֶרְג
 ;רעֶדיִרְּב עֶנייַז ןּופ ןעֶטעֶרייֵׁשעֶגְּפא םעד ןּופ ןעֶקאַנ םעֶד
 וצ דָנּוא ,ּביור ןעֶסֶע רֶע טעוֶו היִרְפ רעֶד ןיִא ,טְקּוצְרעֶפ סאו ףְלאָו ַא זיִא ןיִמָיְנִּב 7
 ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִטָבְׁש עֶגיִזאָד איִד עֶלַא 28 :ּביֹור ןעֶלייֵטּוצ רֶע טעוֶו דְנעֶבָא
 אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,אייֵז ּוצ טעֶרעֶג טאָה רעֶטאָפ רֶעייֵז םאו זיִא סאָד דְנּוא ,ףְלעוֶוְצ
 אייֵז טאָה רֶע דְנּוא 9 :טְשְנעֶּבעֶג אייֵז רֶע טאָה הָכָרְּב עֶנייֵז ְּךאָנ ןעֶביִלְטיִא ,טְׁשְנעֶּבעֶב
 ןייֵמ ּוצ ןעֶרעוֶו טְלעֶמאַזעֶגְנייַא לעדֶז ְּךיִא ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דִנּוא ,ןעֶטאַּבעֶג

 דְלעֶפ םעֶד ןיִא ויִא םאָװ לייֵה רעֶד ןיִא ,רעֶטעֶפ עֶנייֵמ אייַּב ְּךיִמ טְּבאָרְנעֶּב ,קְלאָפ
 םאוו .הָלֵּפְכַמ ןּופ דְלעֶּפ םעֶד ןיִא זיִא םאִו לייֵה רעֶד ןיִא 80 :יִּתִח םעֶד ןֹורְפֶע ןּופ
 ןּופ דְלעֶפ סאָד ,טְפיֹוקעֶג טאָה םֶהָרְבַא סאו ,ןַעָנְּכ דְנאַל םעֶד ןיִא אֵרְמַמ אייֵּב זיִא

 םֶהָרְבַא ןעֶּבאָרְנעֶּב אייז ןעֶּבאָה טְראָד 81 :םיִנְּבעֶרְנעֶּב ַא ראַפ ,יִּתִח םעֶד ןֹורְפֶע
 דְנּוא ,ּבייוו ןייַז הָקְבִר דְנּוא קֶחֶצְו ןעֶּבאָרְנעֶּב אייֵז ןעֶּבאָה טְראָד ;ּבייזו ןייַז הָרָׂש דְנּוא
 םאָו לייֵה איִד דְנּוא דְלעֶפ עֶטְפיֹוקעֶג סאָד 89 :הָאֵל ןעֶּבאָרְנעֶּב אייֵז ןעֶּבאָה טְראָד
 ןעֶלְהעֶפעֶּב ּוצ טְניִדְנֶעעֶג טאָה בֹקֲעַי דְנּוא 38 :תַח ןּופ ןְהיֵז איִד ןּופ ,ןעֶניִרְד זיִא
 זיִא רֶע דְנּוא טעֶּב םעֶד ןיִא םיִפ איִד ןעֶמּונעֶנְנייַרַא טאָה רֶע דָנּוא ,ןְהיֵז עֶנייֵז
 :קְלאָפ ןייַז ּוצ ןעֶראַועֶג טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא זיִא רֶע דְנּוא .ןעֶגְנאַגְרעֶפ

 נ לעטיפאק
 רעֶּביִא טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶטאָפ ןייַז ןּופ םיִנָּפ םעֶד ףיֹוא ןעֶלאַּפעֶג זיִא ףסֹוי דְנּוא 1
 עֶנייֵז ןעֶטאָּבעֶג טאָה ףֵסֹוי דְנּוא 2 :טְשּוקעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,טְנייוֵועֶג םֶהיֵא
 ןעֶּבאָה םיריֹוטְקאָד איד דְנּוא ,ןעֶריִמאַזְלאַּב וצ רעֶטאָפ ןייַז םיִריֹוטְקאָד איד טְבעֶנְק
 ןיִראָו ,םֶהיֵא ּוצ ןעֶראוָועֶג טְליִפְרעֶד ןעֶנעֶז געֶט גיִצְרעֶפ דנּוא 8 :לֵאָרְׂשִו טְריִמאַזְלאַּב
 טאָה םִיָרְצִמ דִנּוא .טְריִמאַזְלאַּב ןעֶנעֶז םאָָו איִד ןּופ געֶט איִד טְליִפְרעֶד ןעֶרעֶו יֹוזַא
 ןעֶנְנאַגְרעֶפ ןעֶנעֶז בְנּונייוַועֶּב עֶנייֵז ןּופ געֶמ איִד דְנּוא 4 :נעֶמ גיִצְּביִז טְנייוֵועֶּב םֶהיֵא
 ןּונ ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הֹערַּפ ןּופ דְניִזעֶגזיֹוה םעֶד ּוצ טעֶרעֶנ טאָה םֵמֹוי דְנּוא

 ןענופעב
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 ָךיִא ,טעֶר ,ןעֶניֹוא עֶרייֵא ןיִא ןַח ןעֶנּופעֶג
 ּוצ יֹוזַא הֹעְרַּפ ןּופ ןעֶריֹוא איִד ןיִא טעֶּב
 -עֶּב ְּךיִמ טאָה רעֶטאַפ ןייֵמ 2 :ןעֶנאָז
 ְךיִא ,העֶז ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶראָוְש

 ְךיִא סאָ םיִנְּבעֶרְנעֶּב ןייֵמ ןיִא ,ּבְראַטְׁש
 םעֶד ןיִא ,ריִמ ראַפ ןעֶּבאָרְנעֶנ ּבאָה
 ְךיִמ אּוד טְסְלאָז טְראָד .ןַעַנְּב דְנאַל
 -םיֹורַא ְָךיִמ זאָל דְנּוצַא דְנּוא ,ןעֶּבאָרְגעֶּב

 ןייֵמ לעֶו ְּךיִא דְנּוא ;טעֶּב ְּךיִא ןייֵג
 רעֶדיוִו לעֶזְז ָךיִא דנֹוא ,ןעֶּבאָרְנעֶּב רעֶטאָּפ
 -עֶב טאָה הֹערַּפ דְנּוא 6 :ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ
 ןייד ּבאָרְנעֶּב דְנּוא ףיֹורַא אייֵנ ,טְגאָז
 ְךיִד טאָה רֶע איו יֹוזַא ָּךייֵלְנ ,רעֶטאָפ
 -עֶגְפיֹורַא זיִא ףֶסֹוי דְנּוא 7 :ןעֶראָוְׁשעֶּב
 דְנּוא ,רעֶטאָפ ןייַז ןעֶּבאָרְגעֶּב ּוצ ןעֶגְנאַג
 ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז םִע
 ןּופ עֶטְצֶלֶע איִד ,הֹעְרַּפ ןּופ טְבעֶנְק עֶלַא
 םעֶד ןּופ עֶטְצֶלֶע עֶלַא דְנּוא זיֹוה ןייז
 עֶצְנאַנ םאָד דְנּוא 8  :םִיַרְצִמ דְנאַל
 ,רעֶריִרְּב עֶנייֵז דְנּוא ףסֹוי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה
 ,רעֶטאַפ ןייַז ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םאָד דְנּוא
 עֶרייֵז דְנּוא רעֶדְניִק עֶנייֵלְק עֶרייֵז ראָנ
 אייז ןעֶּבאָה ,רעֶדְניִר עֶרייֵז דְנּוא ףאָש
 דָנּוא 9 :ןֶׁשֹג דְנאַל םעֶד ןיִא טְזאָלעֶג

 היַנַעיִבְִׁה בָא :רֶמאֵל הָצֵרַפ ָנֲאְּבאָלױורְבדםֶכיִנעֶּב ןַח
 ענְּכץֶרָאּב יל יִתיֵרְכ רֶׁשֲא ֵרְבִקְּב זַמ יִכָֹא הנה רֹמאֵל
 :הָבּׁשֶאְו יבָא-תֶא הָרְְּקֶאְאָלרָלָעַא הּתִעַיִנְֵּבַקִּתהִמָׁש
 6 !דְעיִבׁשִה רֶׁשֲאַּכ ךיֶבָא-תֶא רֶבָקּו הָקָע הָעְרַּפ רֶמאַֹּ
 ז הְֹׂרַפ יֵדְבַע-לָּכ ֹוּתִא ּולֲעַיַו ויָבָא-תֶא רָּבְכִל ףסז לָעו
 א וָחָאְו ףֵסי תיֵּב לֹכְו וםִיָרְצִמדִרַא ןגקז לֶכְו ותיִב עק
 :שִג ץרַאְּב ּובָ םֶרָקְבּו םִגאֹצְו םֶּפִט קל ּיָבָא תיֵבּו
 9 :רָאְמ רֵבָּכ הֲָחַּמַה והיו םיִׁשָרָפדִמַנ בֶכָרַ ֹוּמִע לָעו
 י םְׁשוהְּפְסִו ןדְרּיה רַבֵעְּב רֶׁשֲא דֶטֶאָה ןְרָנידֵע ּואֹבֵי
 :םיִמָי תֶעְבׁש לבא ויָכָאְל ׂשַעו רַאְמ רֶקָכְו ליִהְג פְסִמ
 גו ּורְמאָּו דָמאָה ןֶרֹנְּב לָבֵאָהיִֶא ִנענְּכַה ץֶרֶאָה ֿבֵׁשֹוי אר
 םירצמ לָבֶא ּהָמְׁש אֵרָק ןְכילַע םִיָרְצִמְל הֶז דֵכְּכ-לָבַא
 1 :םִיִצ רֶׁשֲאַכ ןֵּכ '? וָב ישו :ןְדרָיַה רֶבעֶּב רֶׁשֲא
 נצ הָרָׂש תֶרֶעְמִּב ותא ירבו ןענְּכ הֶצֵרַא ויָנְב וָתֹא ואְׂשִַו
 בָק-תֹוחֲאַל הֶדָׂשַה-תֶא םֶדְרְבַא הָנָק רֶׁשֲא הָלֵפְכַּמַה
 46 הָמיַרְצִמ ףַמֹז בֶׁשה :אָרמִמ יֵנְ-לַע יִּתְחַה ןֶרֶפֶע תֵאֵמ
 הבָק ֵרֲחַא וָבָאדתֶא רֵּבְקל וָּתַא םיִלעֶה-לָכְ יָחֶאְו אּוִד
 יט יִל ּורְמאֹו םֶתיִבֲא תַמייּכ ףסֹוייחֶא ּוַאְרַו !ויְבָאיתֶא
 ונְִמָּנ רֶׁשֲא הָעְרֲה-לָּכ תאְיעָל ביִׁשָי בׁשֲהְו ףָפי ּוטְמִטְׂשִי
 15 ;רֶמאֵל וָתֹומ יֵנְפִל הוִצ ְךיִבָא הָמאל ףסוילַא וו תֹא
 גד ובֶתאָּטחְו ְּךַחַא עֵׁשַּפ אָנ אָׂש אָנָא ףסויל ּורְמאֶחיִהֹ
 ְךַבָא יהלַא יִדְּבִע עַׁשַפְל אָנ אָׂש הִֶּעְוךּולְמִנ הֶעָריִּכ
 ֿפ ויָנפִל ילְּמיַו ווָחָא-םַנ ֹוכָלָיו :וָלֵא םֶרֶּבְַּב ףֵסֹי ךְבַ
 15 -לַא ףסוי םֶהֵלֲא רָמאֹּו :!םיִדָבֵעל ָּל ומה ּולְמאֹי
 5 הָעָר יֵלָע םָּתְבַׁשֲח םֶּתַאְו :ינָא םיִהֹלֲא תַחָתָה ִּכּואְריִּת
 תֲֶתַהְל הֶּזִה םַּּכ הֶׂשָע ןַעמִל הֶבֹטְל ּהָבָׁשָח יהא

 צג -תרָאָו םֶכְתֶא לֵּכְלַכֲא ִבֹלָא ּואְריִתילַא הָּתַעְו :בֶרִסֵע ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז םִע
 ףָנֹּוא 10 :םיֹורְנ רֶהעֶז ןעֶזעוֶועֶג זיִא (הָנֲחַמ) ראַש איד דָנּוא ,רעֶטייֵר ְּךיֹוא ,ןעֶנעוֶוְטייֵר ְּךיֹוא
 םעֶד ןּופ טייַז רעֶנעֶי ןַא זיִא סאָו ,דָטֶא ןּופ רֶעייֵש רעֶד ּוצ זיִּב ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז
 ,(דֵּפְסֶה) גאָלְק עֶרעוֶוְׁש דְנּוא עֶסיֹורְג רֶהעֶז ַא טְגאָלְקעֶנ טְראָד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןֵרְרַי
 איֵד ןעֶז דְנוא 11 :נעֶט ןעֶּביִז ןּופ רֶעיֹורְט ַא רעֶטאָפ ןייַז ּוצ טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 רעֶד אייָּב טייֵקְגיִריֹורְט איִד ןעֶהעֶושְג טאָה ,יִנֲעַנְּב רעֶד ,דְנאַל םעֶד ןּופ רעֶניֹואְוְנייֵא
 טייקְגיִריֹורְט עֶרעוֶוְׁש ַא זיִא עֶניִזאָד איִד ,טְגאָזעֶג אייֵז ןעֶּבאָה יֹװַא דָטֶא ןּופ רֶעייֵׁש
 ןַא זיִא סאו ,םִיַרְצִמ לָבָא ןעֶמאָנ רֶהיֵא ןעֶפּורעֶג ןעֶמ טאָה םּוראָד ,םִיַרָצִמ איִד ּוצ
 יֹוזַא ְּךייֵלְג סֶהיֵא ּוצ טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה ןֶהיֵז עֶנייֵז דְנּוא 12 :ןֵדְרַי םעֶד ןּופ טייַז רעֶנעֶי
 םעֶד ּוצ ןעֶנאָרְטעֶנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה ןְהיִז עֶנייֵז דְנּוא 18 :ןעֶטאָּבעֶג אייֵז טאָה רֶע איו
 ןּופ דְלעֶפ םעֶד ןּופ לייֵה רעֶד ןיִא ןעֶּבאָרְגעֶּב םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןַעַנְּב דְנאַל
 ןּופ ,םיִנְּבעֶרְנעֶּב ַא ןּופ ץיִזעֶּב ַא ראַפ דְלעֶפ סאָד טְפיֹוקעֶג טאָה םֶהָרְבַא סאוָו ,הָלֵּפְכַמ
 רֶע ;םִיַרְּצִמ ןייק טְרְהעֶקעֶגקיִרּוצ טאָה ףֵסֹוי דְנּוא 14 :אֵרְמַמ ראָפ יִּתִח םעֶד ןֹורְפֶע
 ןעֶּבאָרְגעֶּב ּוצ ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז םאָו עֶלַא דְנּוא רעֶדירְּב עֶנייֵז דְנּוא
 רעֶדיִרְּב םיִִּסֹוי ןעוֶו 12 :רעֶטאָפ ןייַז ןעֶּבאָרְנעֶּב טאָה רֶע זַא םעֶדכאָנ ,רעֶטאָפ ןייַז
 טְגאָועֶג אייֵז ןעֶּבאָה עֶּבְראָטְשעֶג זיִא רעֶטאָפ רֶעייֵז זַא ןעֶהעֶועֶג ןעֶּבאָה
 םעֶלַא ראַפ ןעֶרעֶהְקְקיִרּוצ םֶנּוא טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶּבאָה דְנייֵפ םִנּוא ףֵסֹוי טעוֶו רעֶמאָט
 ףֵסֹוי ּוצ ןעֶליֹופעֶּב ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 16 :ןּוהְטעֶנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה ריִמ םאֶח עֶטְכעֶלְׁש
 ןעֶגאָז רֶהיֵאטְלאָזיֹוזַא 17 :ןעֶנאָזּוצ טיוט ןייַז ראַפ ןעֶטאָּבעֶג טאָה רעֶטאָפ ןייד ,ןעֶבאָז ּוצ
 עֶרייַז דְנּוא רעֶדיִרְּב עֶנייֵד ןּופ גְנּוטעֶרְטרעֶּביִא איִד ןּונ ּביִנְרעֶפ ,טעֶּב ּךיִא ,ףֵסֹוי ּוצ
 ןּופ דֶניִז איִד ְךאָד ּבעֶנְרעֶפ ,דנּוצַא דְנּוא ,ןּוהְמעֶנ םעֶטְבעֶלְׁש ריִד ןעֶּבאָה אייֵז סאוָו ,דֶניִז
 ןעֶּבאָה אייֵז לייוו טְנייוֵועֶג טאָה ףֶסֹוי דְנּוא .רעֶטאָפ ןייֵד ןּופ טאָג םעֶד ןּופ טְכעֶנְק איד
 םֶהיֵא ראָפ ְּךיֹוא ןעֶנעֶז רְנּוא ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז רעֶדיִרְּב עֶנייֵז דְנּוא 18 :םֶהיֵא ּוצ טעֶרעֶג
 דְנּוא 19 :טְכעֶנְק ּוצ ריִד ּוצ ןעֶנעֶז ריִמ ,העְז טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶלאַפעֶב רעֶדִיִנֲא
 רֶהיֵא 20 ?טאָג ןּופ טאָטְׁשְנַא ןעֶד ְךיִא ןיִּב ,טיִנ ְךייַא טְבְראָפ טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה ףֵסֹוי
 יְִּכ ןעֶמּוג ּוצ טְנעֶכעֶרעֶג םֶע טאָה טאָנ ,ריִמ ףיֹוא םעֶטְכעֶלְׁש טְקְנעֶרעֶג טאָה
 ּוצ ןעֶּבעֶל םעֶד אייֵּב קְלאָפ ליִפ גאָט ןעֶזיִד זיִא םִע איִװ יֹזַא ןּוהְט ּוצ
 עֶרייֵא דְנּוא ןעֶזייֵּפְׁש ָךייֵא לעוֶו ָּךיִא ,טיִנ ְךייֵא טְבְראָפ דְנּוצַא דְנּוא 21 :ןעֶטְלאַהְרעֶד

 עניילק
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 םִיְַצְִּב ףסוי בֶׁשו :םֶכלילַע רבי םֶתֹוא םָחַַ םֶכְפַמ 2
 אָרה :םיִנָׁש רֵׂשָעְו הָאמ ףסז יִחִו ווָכא תבוא

 וִָי הֵׂשַנְמַּב ריִכָמ יַנְּב םַג םיִשֹלש יֵנְּבםִיַרְפָאק ףֶקֹ
 םיִהלאָו תֶמ יִכֶֹא ויָחָא-לֶא ףסוי מאה ;ףסו יִכְרַּכ-לַע 2

 -לֶא תאֹוַה ץְרֶאָהְדִמ םֶכְתֶא הָלָעָהְו םָּכְֶא רַקפִי דֶקֶּפ
 עָּכְׁשִ :בֶקִעיּו קָחְציל םֶהְרְבַאְל עְַּׁשִנ רֶׁשֲא ץֶרֶאָה
 םֶכְתֶא םיִהלא דַקפִי רֹקָּפ רֶמאֹל לֵאָרְׂשִ יָנְבִתֶא ףכֹי
 רָׂשְֵו הַָטְדִּב ףסוי תֶמָו :הָומ יֵתֹמְצַ-תֶא םֶתְלעַהְו
 וסיִרְצמְּ ןורָאָב םֶׂשיַו ותא ּוטְנֲחַ םִנׁש

 קוה

 ,הצבראזםישלטו תואמ-שמזחו ףלא תישארכ ףפפד יקוספ םוָלֿפ

 זח ,בי ויתוישרפ :חיחת ךברה לעו ויִצזח (ןמיס זל ך'א
 ויקרפת !ןמיס היהי ףורב םנ .גימ טרד :ןמיס םלעל ימש

 םיעבדאוהשלש תוחותפה ןיינמ :ןמיס ניק ףל נת יי .'נ
 .תוישרפ תחאו םיעשמ לכה .םיעבראו הנמש תושותפהז

 - ;ןמימ ךילנרב רשא םעה לכז התא אצ

 יֹוזַא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןעֶראוְׁשעֶּב טאָה

 יחיו נ תישארכב

 אייֵז טאָה רֶע דִנּוא ,רעֶדְניִק עֶנייֵלְק
 ףיֹוא טעֶרעֶנ טאָה רֶע דְנּוא טְסייֵרְטעֶג
 טאָה םֵסֹוי דְנּוא 22 :ץְראַה רֶעייֵז

 סאָד דְנּוא רֶע .םִיַרָצִמ ןיִא טְניֹואוְועֶג
 ףֵסֹוי דְנּוא ,רעֶמאָפ ןייֵז ןּופ רניִזעֶגְזיֹוה

 ;רֶהאָי ןְהעֶצ דְנּוא טְרעֶדְנּוה טְּבעֶלעֶג טאָה
 םיםִיַרְּפֶא ןעֶהעֶזעֶג טאָה ףֵסֹוי דְנּוא 8
 ךיֹוא ,טְכעֶלְׁשעֶג ןעֶטיִרְד םּוצ זיִּב רעֶדְניַק

 ןעֶנעֶז הֶׁשֵנְמ ןּופ ןָהּוז ,ריִכָמ ןּופ רעֶדְניִק
 ןּופ איִנְק איד ףיֹוא ןעֶראָועֶג ןעֶניוִועֶג
 וצ טְנאָזעֶג טאָה ףֵסֹוי דְנּוא 24 :םסֹוי

 טאָג דְנּוא ,ּבְראַטְׁש ְּךיִא ,רעֶדיִרְּב עֶגייֵז
 דְנּוא ,ןעֶקְנעֶדעֶג םיִדעֶג ְּךייֵא ןָא טעוֶו
 ןּופ ןייֵגְפיֹורַא ןעֶכאַמ ְּךייֵא טעוֶו רֶע
 סאָו דְנאַל םעֶד ּוצ דְנאַל ןעֶניִזאָד םעֶד
 ּוצ ,םֶהָרְבַא ּוצ ןעֶראָװְׁשעֶג טאָה רֶע
 םֵסֹוי דְנּוא 28 :בֹקֲעַי ּוצ דִנּוא ,קָחְצִי
 םיִועֶג ְּךייֵא ןָא טעֶװ טאָנ ,ןעֶנאָז ּוצ

 ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיא ףֵסֹוי דְנּוא :ןעֶנאַד ןופ רעֶנייֵּב עֶנייֵמ ףיֹורַא טְגְנעֶרְּב יֹוזַא ,ןעֶקְנעֶדעֶג

 טאָה ןעֶמ דִנּוא טְריִמאַזְלאַּב םֶהיֵא ןעֶּכאָה אייֵז דְנּוא ,טְלַא רֶהאָו ןְהעֶצ דֵנּוא טְרעֶדְנּוה
 :םִיַרְצִמ ןיִא ןעֶטְסאַק ַא ןיִא טְגייֵלעֶגְנייַרַא םֶהיֵא

 ;קוח
 רנא טרעדנוה ףניֿפ דנעזיומ ןייא ןענעז תישארב רפס םעד ןוֿפ םיקוספ עלא 1
 גיצֿפוֿפ טאה דנוא .,'מ ו"כ לעטיפאק זיא ןוֿפאר טֿפלעה איד דנוא ,גיסיירד דנוא רעיֿפ
 : תוישרפ ףלעווצ דנוא לעטיפאק



 .תומש
 ןעֶמעֶנ איִד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד דְנּוא 1
 ןעֶנעֶז סאוָו ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ןְהיֵז איִד ןּופ
 -יֵלְטיִא ,בֹקֲעַי טיִמ םִיַרְצִמ ןייק ןעֶמּוקעֶג
 אייז ןעֶנעֶד דְניִזעֶגְזיֹוה ןייַז דֶנּוא ןאַמ רעֶּב
 דְנּוא יִוֵל ,ןֹועְמִׁש ןֵבּואְר 2 :ןעֶמּוקעֶב
 :ןיִמָיְנִּב דְנּוא ןְלּובְז ,רֶכשִׂשִי 8 :הָדּוהְי
 דְנּוא 8 :רֵׁשָא דְנּוא דֶג ,יִלָּתְפִנ דְנּוא ןֶד 4
 סאו ןעֶלעֶז עֶלַא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םִע
 ָךֶעיִד םעֶד ןּופ ןעֶנְנאַגְנעסיֹורַא ןעֶנעֶז
 זיִא םֵסֹוי דְנּוא ,ןעֶלעֶז גיִצְּביִז ,בקעי ןּופ
 זיִא ףֹסֹוי דְנּוא 6 :םִיַרְצִמ ןיִא ןעֶזעוֶועֶ
 ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז עֶלַא דְנּוא ןעֶּבְראָטְׁשעֶנ
 :טְכעֶלְׁשעֶג עֶניִּבִלעֶז עֶצְנאַה סאָד דְנּוא
 -עֶג ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא 7
 ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ראַּבטְכּורְפ ןעֶזעוֶו

 צ ׁשיִא בקי תַא הָמֵירְצִמ םיִאְּבה לֵאָרְִ נב תֹומְׁש הָלֵאְ
 3 ןּבְו רַכשׂשִי :הָדּוְו ַײל ןְמִׁש ןְבּואְר :אָּב וָתיִבּו
 ה די יאְצי ׁשֶפָנילְּכ יִהו :רֶׁשֲאְו דָנילָּפנְו ןֶד :ןמָינבּ
 5 ילָכְו ףֵסי תַמָיו םִירְצִמְּב הָוָה ףסֹויוׁשֶפָנ םיִעְבִׁש בקי
  ּוּבְרִי ּוצרְִׂ ורָּפ לֵאָרְׂשִי יֵנְבּו :אּוְהַה רֹּדַה לֶכְו ויָחָא
 פ  :!םֶתֹא ץראָה אֹקָּמִּתַו דֶאְמ דָאְמִּב ימְצִעּ
 5 :ףסוי-תַא עַדייאל רֶׁשֲא םִיָרְצִמ-לַע ׁשֶדֶחְךֶלֶמ םקָי
 5 :טָּמִמ םיִצְָו בָר לֵאָרְׂשִי יִנְּב םִע הוה וָּמַעילֶא רֶמאּו
 י ודָמָהְלִמ הָנאַרְקִתַּכ הֶיהְו הָּכְרַיְִּפ ול הָמְּכַחְתִנ הֶבָּה
 :ץרָאָהמ הע ּוָּביַחְְְו וניאְנׂשילַע אוהיסג ףֵסֹוו
  יִרָעןֶבֵיו םָתֹלְבִסְב וָתֹנֵע ןעֶמִל םיִּפִמיִרָׂש ולָע ּומיִׂשָי
  יּמְַי רֶׁשֲאַכְו :סֶסְמַעְר-תֶאְו םֶהַּפ-תֶא הֹצִרַפְל תֹונְּכְסִמ
 3 ּורְבִיו :לֵאָרְׂשי נב ינּפִמ יצְקִַּו ץֶרֶפִיןֵכְוהֵּברִי ןֵכ ותא
 14 םבָהַיַהיתֶא ּורְָמִיַו :ְךֶרֶפּב לֵאָרְִׂי ןנְביתֶא םִָרְצִמ
 : תַא הֶדָׂשִּב הָרֹבֲע-לָּפְבּו םיִבְלִבּו רֶמְֹּב הֶׂשֶק הָדֹבִעַּב

 וט ךֵלֶמ רֶמאֹו :ְךֶרפְּב םֶהָב ְָּבֶ-רֶׁשֲא .םֶתַבָע-לָּכ
 םֵׁשו הֶרְִּׁש תַחַאָה םֵׁש רֶׁשֲא תיַרְבַעָה תֶדְֶַמִל םִיַבְצִמ
 18 ילַע ןָיִאְּו תוירְבִעָה-תֶא ןֶכְרלַיְּב רֶמאֹ :הָצּּפ תִנָׁשַה
 הרָיְָו אוָה תַּביִאְו ותא ןָּתְמֲהִו אוה ןּכיִא םִיָנְבֶאָה
 עז וןָהילֲא רּבּדרֲֶׁאַּכּוׂשֶעאָלְוםיִהלָאָה-תֶא תֹדְלַיְמְַואַרַ

 -עֶג ְךיִז ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ,טעֶמְדיוִועֶג
 רֶהעֶז ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דִנּוא ,טְרְהעֶמ
 ןּופ ויִא דְנאַל םאֶד דְנּוא טְקְראַטְׁשעֶג
 :ןעֶראוָועֶג לופ אייז
 טְנעֶקעֶג טיִנ טאָה סאָו ,םִיַרְצִמ רעֶּביִא גיִנעֶק רֶעייֵנ ַא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא םִע דְנּוא 8
 רעֶדְניִק איִד ןּופ קְלאָפ םאָד ,טְהעֶז ,קְלאַפ ןייֵז וצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 9 :םֶסֹוי םעֶד
 ןעֶלְדְנאַה גּולק ןעֶלעוֶו ריִמ ,טְמּוק 10 :םֶנּוא ןּופ רעֶקְראַטְׁש דְנּוא רֶהעָמ זיִא לֵאָרְׂשִי
 ְךיִד טעוֶו גיִרְק ַא ןעֶו ,ןייַז טעוֶו סֶע דְנּוא ןעֶרְהעֶמ ְּךיִז רֶע טעוֶו רעֶמאָט ,םֶהיֵא טיִמ
 םִנּוא ןעֶגעֶק טעוֶו רֶע דְנּוא ,דְנייַפ עֶרעֶזְנּוא ּוצ ןעֶלעֶזעֶגּוצ ָּךיִז רֶע טעוֶו יֹוזַא ,ןעֶפעֶרְט
 טְצעֶזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 11 :דְנאַל םעֶד ןּופ ןייֵגְפיֹורַא טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶטייֵרְטְׁש
 ןעֶטְסאַל עֶרייַז טיִמ ןעֶגיִנייֵּפ םֶהיֵא ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ ,ןעֶזְניִצ ןּופ ןעֶטְׁשְריִּפ םֶהיֵא רעֶּביִא
 :םֵסְמַעַר דְנּוא םֹותִּפ הֹעְרַּפ ּוצ םיִנעֶטְלאַהעֶּב ןּופ טעֶטְׁש טְעיֹוּבעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 ְךיִז אייז ןעֶּבאָה רֶהעֶמ לעיפ יֹוזַא ,טְניִנייֵּפעֶג אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז רֶהעֶמ איוִז דְנּוא 2
 ןעֶזעוֶועֶג טְסגְנַא ןיִא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,טייֵרְּבעֶנְסיֹוא ְּךיִז רֶע טאָה יֹוזַא דְנּוא ,טְרְהעֶמעֶנ
 ןעֶמייֵּבְרַא טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה םִיַרְצִמ איִד דְנּוא 18 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןעֶנעוֶו ןּופ
 רֶעייֵז טְרעֶטיִּבְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 14 :טייֵקְניִטְראַה טיִמ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד
 ףיֹוא טְסְניִד אייֵלְרעֶלַא ןיִא דְנּוא ,לעֶניִצ דְנּוא םייַל ןיִא ,טייֵּבְרַא עֶטְראַה טיִמ ןעֶּבעֶל
 :טייֵקְניִטְרעֶה טיִמ אייֵז טיִמ טייֵּבְרַאעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז סאָו טְסְניִד רֶעייֵז לַא ,דְלעֶפ םעֶד
 רעֶד סאָו ,ןעֶמַאּבייֵה עֶׁשיִדּוי איִד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה םִיַרְצִמ ןּופ גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 8
 זיִא רעֶרעֶדְנַא רעֶד ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דִנּוא ,הָרְּפִׁש ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶנייֵא ןּופ ןעֶמאָנ
 עֶׁשיִדּוי איד ןעֶפְלעֶה טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 16 :הָעּוּפ ןעֶועוֶועֶב
 םִע ןעוֶו ,ןעֶלְהּוטְׁש-ְּךּורְּב איִד ףֹוא ןעֶהעֶז אייֵז טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶניוִועֶג רעֶּבייוֵו
 יֹוזַא רעֶטְכאָט ַא זיִא םִע ןעוֶו דְנּוא ןעֶטייֵט םֶהיֵא רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא ,ןְהּוז ַא זיִא
 דֶנּוא ןעֶטְכְראָפעֶג טאָג ןעֶּבאָה ןעֶמַאּביֵה איִד רעֶּבָא 17 :ןעֶּבייֵלְּב ןעֶּבעֶל איִז לאָז
 ,טעֶרעֶנ אייֵז ּוצ טאָה םִיַרְצִמ ןּופ גיִנעֶק רעֶד איז יֹוזַא ְךייֵלְנ ןּוהְמעֶנ טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז
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 ב א תומש 4
 טְזאָלעֶג ןְהיִֵז איִד ןעֶּבאָה אייֵז דִנּוא םִיַרְצִמיִדְלַמ אָדקו ;םיִדָלִיַה-תֶא ןִיַחְּתַו םִיָרְצִמ ְּךֶלֶמ 18

 םִיַרְצִמ ןּופ גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 18 :ןעֶּבעֶל ןיחחו הוה .רֶבָּדה ןֵתיׂשֲע עודמ ןִהָל רֶמאַי  תֹרְלִיְמל
 דְנּוא ןעֶמַאּבייֵה איִד ּוצ ןעֶפּורעֶג טאָה 76 אֵל העל ר ;םיִדָלְי ַה"תא 59

 כאקראפ טאג יד וצ טאָ רע קו ומה זה חראת
 =( נה האר ןּוהְכענ רֶהיֵא טאָה םָתְל עו טא א א יב ;דאמ 21

 ?רעֶדְניִק איִד ןעֶּבעֶל טְזאָלעֶג טאָה רֶהיֵא עי "יש 0 1
 5 הָרֹאְי יה דול הַּמה-לָּכַר רֶמאֵל לֹוּמַע-לֶבל הֹערַּפוצ יו ;םיִּתִּב 2

 הי דף -תהיאיד דא ופ : ןַּחְת תַַּה-ָכְוּהְילְשִּת
 ןעֶנעֶז רעֶּבייוֵו עֶׁשיִדּי איִד הֹעְרַּפ ּוצ ליפ לערע

 ,רעֶּבייוו עֶׁשיִרְצִמ איִד איוז יֹוזַא ְךייֵלְג טינ ;ֶׁשֶאָה רֵַַּו +יוליתַּכ"ֶא חקל תֹיבִמ ׁשיִא לו א
 רעֶדייֵא ,טְפאַהְּבעֶל ןעֶנעֶז אייֵז ןיראוָו ;םיִחְרְי הֶׁשֹלׁש יהָנְפצִּתַו אה בימייכותא אתו דֵלּתַ

 ןעֶּבאָה אייז ּוצ טְמּוק םֵאְּבייַה איִד הרָרְמְחַּמַו אָמֹנ תַכָּת ֹולחחּקִּתַו וניִפְּצַה דֹוע הָלִכְי ידאלְו 3

 טאָה טאָב דְנּוא 20 :ןעֶניוִועֶג ןיֹוׁש אייז -לַע ףיִּסַּב םֶׁׂשֶּתַו חלה ַה"תֶא הָּב םֵׂשָּתַו תַּפְַּבּו רֶמֵחַב
 דָנּוא ןעֶמַאּבייַה איִד ּוצ ןְהּוטעֶנ סעֶמּוג זרָׂשֶעַיהַמ הָערְל קו ר וָתֹחֲא בֶצֵתִּתַו :רֶאַָה ; תַפְׂש
 אייֵז דְנּוא ,טְרְהעֶמעֶנ ְּךיִז טאָה קְלאָפ םאֶד  תֶכְלְה ָהיֶתֹרעַנו ראוהילצ ץֶחֶרַל הֹעְרַּפתַּב דֵרַּתַו עול ה

 דְנּוא 21 :טְקְראַטְׁשעֶג רֶהעֶז ְּךיִז ןעֶּבאָה "תֶא הָלְׁשִַּו ףּפַה ְּךֶתְּב הָכֵּתַה-תֶא אֵרֵּתַו רָאְַה ךי-לַע
 ןעֶמַאּבייַה איֵד לייװ ןעֶזעֶועֶג זיִא םִע רעיא רֶלְיַריתֶא ּוהאְרִּתַו חַּתְפִּתַו :ָהֶחָּקִּתַו ּהָתְמָא 5
 רַע טאָה יֹוזַא ,טאָג ןעֶטְבְראָפעֶג ןעֶּבאָה מאֹתְו :הז םיִרְבעֶה יִדְלִימ רֶמאֹּתַו ויָלָע למה הַבֹּב 7

 הֹעְרַּפ דְנּוא22 :רעֶזייֵה טְכאַמעֶג אייֵז ראַפ א = ולאה 0 6 0 :
 ףו ִ , קג ש

 2 לא יי = יו אנא הל יֶמאְּתַו :רֶלֶיֵ םָא-תֶא אָרְקִּתַו הָמְלַעָהךֵֶַּו יכל 5
 ןֵתֶא יִנֲאַו ט ּוהְקִניהְו הּזַה דֵלְיהיִתֶא יִכיִליה הֹפרַפיִתַּב
 ןֶפְראוַנייַַא רֶהיֵא שְלאָז ןעֶרעוֶו ןעֶריֹּב לה נו רלַה הֶׂשֶָה ִתַ ךְֵׂש-תֶא

 רעֶטְכאָמט עֶביִלְטיִא דְנּוא ,םאֶרְטִׁש םעֶד ןיִא הָׁשֹמ ֹומְׁש אָרְקִּתַו ןֵבָל הָלחיהַו הערשרתבל הָאבּ
 :ןעֶּבעֶל ןעֶזאָל רֶהיֵא טְלאָז לו םֶהָה םִמָיּב ויהיו :ּהָתיִׁשְמ םִיַמַהְדִמ יִּכ רֶמאֹּפַו 1

 ב לעטיפאק רֶצֵמ ׁשיִא אֵדָיַו םָתֹלְבִסְּב או היא איו הָׁשֹמ
 זיִא יִוֵל ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ ןאַמ ַא דְנּוא 1 שא ןאייּכ אֵרָו הֹכָ הֹּכ ןֵּפיַו :ויָחָאמ יִרְבעדׁשיִא הָּכַמ 2

 -אָרְמ זיִא ּבייװ םאָד דְנּוא 2 :יױל ןּופ רעֶטְכאָט ַא ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶב
 רֶע זַא ןעֶהעֶזעֶג םֶהיֵא טאָה איִז ןעוֶו ,ןְהּוז ַא ןעֶניוִועֶג טאָה איִז דְנּוא ןעֶראָועֶג גיִדְנעֶב
 טיִנ םֶהיֵא טאָה איִז ןעוֶו דְנּוא 8 :םיִׁשָדַח אייֵרְד ןעֶטְלאַהאַּב םֶהיֵא איִז טאָה יֹוזַא םונ זיִא
 רֶהאָר ןּופ ןעֶטְסאַק ַא ןעֶמּונעֶג םֶהיֵא ראַפ איִז טאָה יֹוזַא ,ןעֶטְלאַהאַּב רעֶגְנעֶל טְנאָקעֶג
 ןעֶניִרְד דְניִק םאָד טאָה איִז דֶנּוא ;ָּךעֶּפ טיִמ דְנּוא םייַל טיִמ טְּבעֶלְקרעֶפ םֶהיֵא טאָה איִז דְנּוא
 ןּופ ןעֶטְראָּב םעֶד אייַּב םֶטְכיִזיֹומעֶג םעֶד ןיִא טְגייֵלעֶג םִע טאָה איִז דְנּוא טְגייֵלעֶגְנייַרַא
 םאָו ןעֶסיוִו ּוצ ,ןעֶטייוַו ןּופ טְלעֶטְׁשעֶנ ְּךיִז טאָה רעֶטְסעוֶוְׁש עֶנייַז דְנּוא 4 :םאֶרְטְׁש םעֶד
 זצ ְּךיִז ןעֶנְנאַגעֶגְּפאָרַא זיִא הֹעְרַּפ ןּופ רעֶטְכאָמ איִד דְנּוא 6 :ןעֶרעֶו ןְהּוטעֶנ םֶהיֵא ּוצ טעו
 םעֶד ןּופ טייַז רעֶד אייֵּב ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז ָךעֶלְדייֵמ עֶרֶהיֵא דְנּוא ,םאֶרְטִש םעֶד ןיִא ןעֶדאָּב
 איֵז טאָה ,םֶטְכיִזיֹומעֶנ םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶטְסאַק םעֶד ןעֶהעֶזעֶג טאָה איִז ןעוֶו דְנּוא .םאָרְטְׁש
 -םיֹוא טאָה איִז ןעוֶו דְנּוא 6 :ןעֶמּונעֶג םֶהיֵא טאָה איִז דְנּוא דיֹומ טְסְניִד עֶרְהיֵא טְקיִׁשעֶג
 טאָה איִז דָנּוַא ,טְנייוֵועֶג טאָה גְנּוי רעֶד העָז דְנּוא ;דְניֵק סאָד ןעֶהעֶזעֶג איִז טאָה ,טְכאַמעֶג
 רעֶדְניִק איִד ןּופ זיִא רעֶניִזאָד רעֶד טְנאָזעֶג טאָה איִז דְנּוא ,טְמְראַּבְרעֶד םֶהיֵא רעֶּביִא ְךיִז
 ,הֹעְרַּפ ןּופ רעֶטְכאָמ רעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רעֶטְסעוֶוְש עֶנייֵז דְנּוא 7 :םיִרְבִע איִד ןּופ
 איִז זַא ,רעֶּבייוַו עֶׁשיִדּוי איֵד ןּופ םֵאְנייַז ַא ,ּבייזַ ַא ןעֶפּור ריִד ּוצ דְנּוא ןייֵג ְּךיִא לאָז
 =עֶנ רֶהיֵא ּוצ טאָה הֹעְרַּפ ןּופ רעֶטְכאָט איִד דְנּוא 8 ?ןעֶנייֵז ריִד ראַפ דְניֵק סאָד לאָז
 ןּופ רעֶטּומ איד ןעֶפּורעֶג טאָה איִז דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶג זיִא איֹורְפגְנּוי איִד דְנּוא ,אייֵג ,טְגאָז
 עֶניִזאָד סאָד םעֶנ ,טְנאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה הֹעְרַּפ ןּופ רעֶטְכאָמ איִד דֶנּוא 9 :דניֵק םעֶד
 ּבייוֵו סאָד דִנּוא ,ןיֹול ןייַד ןעֶּבעֶג ריִד לעדֶז ָךיִא דְנּוא ,ריִמ ראַפ םֶהיֵא נייֵז דְנּוא דְניִק
 םיֹורְנ זיִא דְניֵק םאֶד דִנּוא 10 :טְנייַזעֶג םִע טאָה איִז ּדְנּוא דְניִק םאָד ןעֶמּונעַג טאָה
 זיִא רֶע דנּוא הֹעְרַּפ ןּופ רעֶטְכאַט איִד ּוצ טְכאַרְּבעֶג םִע טאָה איֵז דָנּוא ןעֶראַוועֶג
 איִז ןיִראָו ,הָׁשֹמ ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶפּורעֶג טאָה איִז דְנּוא ,ןֶהּוז ַא ראַפ רֶהיֵא וצ ּוצ ןעֶזעוֶועֶג
 זיַא םִע דְנּוא 11 :רעֶסאַוַו םעֶד ןּופ ןעֶניֹוצעֶגְסיֹורַא םֶהיֵא ּבאָה ְךיִא לייוַו טֶּנאָזעֶג טאָה
 ןעֶגְנאַגעֶגסיֹורַא רֶע זיִא ןעֶראָועֶג םיֹורְנ זיִא הָׂשֹמ ןעוֶו נעֶט עֶגיִבְלעֶזיז ןיִא ןעֶזעוֶועֶג
 ןאַמ ַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶּטְסאַל עֶרייֵּז ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ר קח עֶנייַז וצ
 ְךיִז טאָה רֶע דְנּוא 19 :רעֶדיִרְּב עֶנייֵז ןּופ יִרְבִע ןייֵא א 3 ןעֶגאַלְׁשעֶג טאָה ןיִרָצִמ ַא
 ,אָד טיִנ ׁשֶנעֶמ ןייק זיִא םֶע זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶהַא דָנּוא ןיִהַא טְרֶהעֶקעֶגְמּוא

 יוזא



 5 נ בכ תוטש

 ןעֶנאַלְׁשרעֶד יִרְּצִמ םעֶד רֶע טאָה יֹוזַא
 םעֶד ןיִא ןעֶטְלאַהאַּב םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא
 -ְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא 13 :דְנאַז

 אייוַוְצ ןּונ דְנּוא ,גאָט ןְרעֶדְנַא םעֶד ןעֶנ

 דְנּוא ,טְגיִרְקעֶנ ְךיִז ןעֶּבאָה םיִרְבִע רעֶנעֶמ
 -ראַפ ,עֶׁשָר םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע
 דְנּוא 14 :!רַבַח ןייַד אּוד טְסְנאָלְׁש סאוָו
 טְכאַמעֶג ְּךיִד טאָה רעֶו ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע

 רעֶטְכיִר ַא דְנּוא טְשְריִפ ַא ,ןאַמ ַא ראַּפ
 -ךעֶד ּוצ ָּךיִמ אּוד טְסְנייַמ ?םִנּוא רעֶּביִא
 ןעֶנאָלְׁשְרעֶדטְסאָה אּוד איז יֹוזַא ,ןעֶנאָלְׁש
 -עֶב ָּךיִז טאָה הָׁשֹמ דְנּוא ?יִרְצִמ םעֶד

 תֶמָאְּב ,טְגאָזעֶב טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶטְבְראָּפ
 דְנּוא 15 :ןעֶראָועֶג טְנאַקעֶּב זיִא ְּךאַז איִד

 ְךאַז עֶגיִזאָד איִד טְרעֶהעֶג טאָה הֹעְרַּפ ןעוֶו
 ןעֶניֶגְראַה ןיהְׁשֹמ טְלאוָועֶג רֶע טאָה יֹוזַא
 הֹעְרַּפ ראַפ ןעֶפאָלְּטְנַא זיִא הָׁשֹמ דְנּוא
 דְנאַל םעֶד ןיִא טְניֹואוְועֶג טאָה רֶע דְנּוא
 אייַּב טְצעֶזעֶג ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ִיְדִמ
 ןופ ןַהֹּכ םעֶד ּוצ דְנּוא 16 :ןעֶנּורְּב ַא
 דְנּוא ,רעֶטְכעֶמ ןעֶּביִז ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןָיְדִמ
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵד
 טְליִפעֶגְנָא ןעֶּבאָה דְנּוא טְּפעֶׁשעֶבְנַא
 "אָפ רֶעייֵז ןעֶקְניִרטּוצְנָא םעֶטיִראָק איִד

 יי

 43 הָּגְִו יִנְׁשַה םֹיַּב אֵצֵּה :לוחַּב ודָנְמַטיו יֵרְצִּמַה-תֶא ְּךַ
 !ַעַר הָכֵ ת הֶּמָל עֶׁשְרָל רֶמאֹּ םיִצִנ םיִרְבִ םיִׁשנָאיִנְׁש
 24 הָתַא יגרְהְלַה טל טֵפׂשְו רַׂש ׁשיִאְל ְךְמָׂש יִמ רַמאֹּה
 ןכָא רַמאַֹו ָשֹמ אָרייו יִרְצּמַה-תֶא ָּתְנַרָה רֶׁשֲאַּכ רַמֹא

 וט נְרֲהַל ׁשּקִבִַו הָּזַה רַבידָה-תֶא העֶרַּפ עַמְַׁו :רֶבָּדַה עַדֹנ
 ןירַמְדקִרָאְּב בי הֶעְרַפ ינְּפַמ הָׁשֹמ חָרְבִיו הָׁשֹמיתָא

 15 ;ירָנאָבְּתַו תוָנָּב עֵבָׁש ַמ ןהכִלּו  :רָאְּבַה-לַע בֵׁשּ
 :ןָהיִבֲא ןאֵצ תֹוכָׁש הל םיִטָהְרֶה-תֶא .גָנאַפַמְַּ הָנלרַּתְו
 על -תרָא ְקֶׁשּי עשו הז ׁשֹמ םֶקָו םָֹׁשְרִניַו םיִעֹרָה ּואְבֵו
 9 ְֵּרִהמ ַעּודַמ רֶמאּד ןָהיֵבֲא לאשרילָא הָנאֹבְּתַו :םנאֹצ
 19 יםֵנְו םִיִעֹרָה ְךָיִמ ּוטְליִצַה יִרְצִמ ׁשֹיִא ןרַמאֹּתַו :םֹּיַה אָּב

 כ יאְ ויָת ב"לֶא רֶמאַֹּו :ןאָצַה-תִא קֶׁשַּ ּנָל הֶלָד הָלְּד
 עג לא :םָחָל לֵכאָר ול ןָא רק ׁשיִאָה תֶא ןֵּתְבַע הָּז הֶּמָל

 ;הָשִמְלּתִב ָתִב הָרֹפתֶא ןקי ׁשיִאָה-תֶא תֶבֶׁשָל הָׁשמ
 וניִתייָה ְךֵנ רָמָא יִּכ סג ומְׁשתַא אר ןב דָלּתַו

 הָירְכָנ ץֶרָאָּב
 35 יי יְנָאֵמ םִיַרְצִמ יא אמו םֶלָה םיִּבַרָה םיִמָּיִב ֹודָ
 -ןמ םיִלֵאָה-לֶא םֶתָעַש לֵַּתַ ּוקֲעזיַוהָרֹכֲַהְדִמ לֵארׂשִי
 24 -תֶא םיַהֹלֶא רָּכז םָתְקַאֹניתַא םיהלַא עַמְׁשו ;הָרֹבַעָה
 הכ םילא אב :םקֶאו קָחְצייתֶא םֶהֶרְבַא-תֶא ֹותיִרְּב
 סי ּויהְלַא עַד לֵאָרְׂשִי נְברתֶא

 נ נ
 א תָה ןַידמ ןַהֹּכ ינְתִה זִרֶתִי ןאָצ-תֶא הָכֹר הָיָה הָׁשֹמּו

 :הָבֵרֹח םיִהֹלֵאָה רַהילֶא אֵבָּו רֶּבַדִּמַה רָחַא ןאֹצַה"תֶא

 2 אֵרֹּ הָנְּפַה ְךִּתִמ ׁשֵאיתַבַלְּב ולֵא הָוהְי  ךאלַמ ארי

 3 הָׁשֹמ רֶמאַּה :לָּכֶא ּוְניֵא הנּמְַ ׁשֵאָב רעב הָּנְּכַה הֵּנִהְו

 יראו 5ָ* ףעֶבּוטְסאַּפ איִד דְנּוא 17 :ףאָׁש םירעֶט יאל ַיחִמ הוה לֶרֶּנַ הֶאְרּמַהיתֶא הָארֶאְו אָניהְרִפֶא

 ןעֶנאַטְשעֶגְפיֹוא זיִא הָׁשֹמ דִנּוא ,ןעֶּביִרְטראַפ אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז
 :ףאָש עֶרייַז ןעֶקְנּורְמעֶגְנָא טאָה רֶע דָנּוא ןעֶפְלאָהעֶג אייֵז טאָה רֶע דִנּוא
 םּוראָו ,טנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,לַאּזער רעֶטאָפ רֶעייֵז ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 8
 ַא ,ןאַמ ַא ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא 19 ?ןעֶמּוקעֶג דֶניִוְׁשעֶג יֹוזַא טְנייַה רֶהיֵא טְנעֶז
 טאָה רֶע דַנּוא ,רעֶבּוטְסאַּפ איִד ןּופ דְנעֶה איִד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג ליִצַמ םֶנּוא טאָה ,יֵרְצִמ
 טאָה רֶע דִנּוא 20 :ףאָׁש איִד ןעֶקְנּורְטעֶנְנָא טאָה רֶע דְנּוא ,טְּפעֶׁשעֶגְנָא םִנּוא ראַפ
 ןאַמ םעֶד רֶהיֵא טאָה סאָוראַפ ?רֶע ויִא ּואְח דְנּוא ,רעֶטְכעֶט עֶנייֵז ּוצ טְנאָזעֶג
 ּוצ טְגיִליוִועֶּב טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 21 :טיֹורְּב ןעֶסֶע לאָז רֶע זַא םֶהיֵא טְפּור ?טְזאָלְרעֶפ
 :הָׁשֹמ ּוצ הָרַּפִצ רעֶטְכאָט עֶנייֵז ןעֶּבעֶנעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןאַמ םעֶד אייֵּב ןֵעָניֹואוו
 רֶע לייוַו ,םֹׂשִרֵג ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע דְנּוא ןֵהּוז ַא ןעֶניוִועֶג טאָה איִז דְנּוא 2
 :דְנאַל דְֵמעֶרְפ ַא ןיִא רַג ַא ןעֶראָועֶג ןיִּב ָךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה

 םִיַרְצִמ ןּופ ניִנעֶק רעֶד זיִא יֹוזַא ,געֶט עֶליִפ עֶגיִזאָד איִד ןיֵא ןעֶועזֶועֶג זיִא םִע דנּוא 8
 דָנּוא ,טְסְניִד םעֶד ןעֶנעוֶו טְצְפיִזעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא ,ןעֶּבְראָטְׁשעֶג
 םעֶד ןעֶנעוֶו טאָג ּוצ ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא אייֵרְׁשעֶג רֶעייֵז דֶנּוא ,ןעֶניִרְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 ןייַז טְקְנעֶדעֶב טאָה טאָג דנּוא ,אייֵרְׁשעֶג רֶעייֵז טְרעֶהעֶב טאָה טאָ רָנּוא 24 :טְסְניִד
 איד ןעֶהעֶזעֶגְנָא טאָה טאָג דְנּוא 28 :בֹקֲעַי טיִמ דנּוא ,קָחָצִי טיִמ ,םֶהָרְּבַא טיִמ תיֵרְּב
 :טְנעֶקְרעֶד טאָה טאָג דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק

 ג לעטיפאק

 ףָיְרִמ ןּופ ְןַהֹּכ ,ֹורְתִי רְֶהעְוְׁש ןייַז ןּופ ףאָׁש איד טיִהעֶנ טאָה הֶשֹמ דְנּוא 1

 ןעֶמּוקעֶג ויִא רֶע דְנּוא רָּבְדִמ רעֶד רעֶטְניִה ףאָׁש איִד טרְהיִפעֶג טאָה רֶע דְנּוא

 םֶהיֵא ּוצ ְָּךיִז טאָה טאָנ ןּופ ְךַאְלַמ רעֶד דְנּוא 2 :בֵרֹח ןייק טאָנ ןּופ גְראָּב םעֶד ּוצ

 ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,שּוּבְנְראָד םעֶד ןעֶשיוִוְצ ןּופ ,רֶעייֵַפ ןּופ םאֵלְפ ַא ןיִא ןעֶזיוִואַּב

 טיִנ זיִא ׁשּוּבְנְראָד רעֶד דְנּוא ,רֶעייַפ טיִמ טְנעֶרְּבעֶנ טאָה ׁשּוּבְנְראָד רעֶד ןּונ דְנּוא

 :ןעֶראוָועֶג טְנעֶרְּברעֶפ
 לעוֶו ְּךיִא דְנּוא

 הָׁשֹמ דְנּוא 3
 איד ןעֶהעֶז

 טאָה

 עֶסיֹורְג עֶניִזאָד
 ליוװ ְךיִא ,טֶג 2 אָזעֶג

 םָבי נייַשְרֶע

 ןעֶרְהעֶקְּפָא
 רעֶד

 ןדכ

 סאוָוראַפ

 שוּבנראד



 תומש 6

 ולֵא אָרְקַה תֹואְרִל רֶמ יֵּכ הָוהְי אר :הָנְּטַד רַעְבִי 8
 (ינצַה מאד הָשמ הָׁשִמ מא הָנּכַה ְךִֹּתִמ םיהלֲא
 םוקְמִכיִּכ לה לָעִמ ְךלְֶניִלַׁש סלה בֵרְקִּתֹלא דְמאּוה
 וכנָא רמֲאַה :אוָה ׁשרק-תַמְדַא וָלָע מו הָּתא ישא

 םֶקִעַי יקלאו קה הל םֶהָרְבַא ימלא ךיִבָא יֵהלָא
 מא 'םיִהלָאָה-לֶא טיִבַהְמ אֹרייִּכונּפ .דָשמ ַתסַּה ז

 ױתֶאְו םִיָרְצִמְּב רֶׁשֲא יִּמִע יִנֲע-תֶא יִתיִאָר האָר הָוהִי
 :ויָבֹאְכִ-תֶא יִּתְָדְי יכ וׂשנְנ יֵנְּפִ יְִּעַמׁש םַתְקַעַצ
 אוהַה ץֶרָאָהְדִמ 'ותלֲעהְלּו םִיַרְצִמ דימ ! ָליִצַהְל דֹראָו
 ילָא ׁשֶבִדּו בָלֶח תֶבָו ץֶרָאילָא הָבָחְּו הָבֹוט ץרַא-לָא
 :יִסּובְַהְ ָוחַהְ יֹורְּפַהְו יִרֹמֲאָהְו יִּתִחַהְו יִנעְנְּכַה םיִקָמ

 "תֶא יִתיִאָר-םנו ילֵא הָאָּב לֵארְׂשִיינְּב תקעצ הנה הֶּתַעְו 9
 ֵָתָלְׁשֶאְ הָבִל הָּתְַו :םֶתֹא םיִצֲחְל םִיָרצִמ רֶׁשֲא ץֵחֹלַה י
 רֶמאָיו וםִיָרְִמִמ לֵאָרְשיינב ִמעתֶא אֵצּהְ הָעְִילֲא :ג

 יִכְו הָעְרַפילֶא ְךלַא יִּכ יִכֲֹא יִמ םיהלָאָה-לָא הָׁשמ
 הדיהֲא-יק רֶמאֹו :םִיָרְצִּמִמ לֵאָרְׂשִי ןנכיִתֶא אוָצֹוא ש

 יזרָא ָּךֲאֵצֹורְב ףיִתְלָׁש יִכֹנָא יִּכ תֹואָה ָּךְקיִהֲח ְּךֶמַ
 :הֶּזַה רָהָה לַע םוקלָאקיתִא ןּודְבעַּת םִיַרצממ סִעָה

 לֵאְרְׂשִי נביא אָב יִכֹנָא הִֵּה םוללָאה-לָא הֶׁשֹמ רֶמאֵּו 6
 יליורְמֶאְו םכילֲא ינתָלְׁש םֶכיֵתוְמַא יקלָא םֶכל יִּתְרַמָאְ

 הָיְהֶא הֶשמ-לָא טיִהלָארְמאּיַו :םֶהֵלֲא רַמֹאהָמ ומְׁשיהַמ 4
 יֵגְחְלְׁש הָיְהֶא לֵאָרְׂשִי נבל רמת הָּכ רֶמאֹּ ְָָהֶא רֶׁשֲא
 -לָאי למאֹת הָּכ השמלַא םוקלא דוע מאי ;םֶכילֲא ומ

 ַלָא םִהרְבַא ױנלָא םֶכיֵָבֶא יקלָא הוי לֵאָדְשִי ְּב
 הת םֶלֹעָל ֵּמְׁשהְז םֶכילֲא יִנְֲלְׁש בקי יקלאו קָחָצִי

 זרַמָאְו לֵאָרְׂשִי ינקחתֶא ָתְפַסָאְו ְּדִק :רֶּד ז רֶדֶל יִרְכִו 8

 םֶהְָבַא יקלַא ילַא הָארנ םֶכיְִכַא יַלַא הוה םֶהֵלָא

 םֶהיֵא דְנּוא םִיַרְצִמ ןּופ דְנאַה איִד

: 

 ןעוֶו דְנּוא 4 :טיִנ טְנעֶרְּברעֶפ שּוּבְנְראָד
 -עֶנּפָא טאָה רֶע זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה טאָג
 ןעֶפּורעֶג טאָג טאָה יֹוזַא ,ןעֶהעֶז ּוצ טְרְהעֶק
 ושּוּבנראָד םעֶד ןעֶׁשיִוְצ ןופ םֶהיֵא ּוצ

 דְנּוא !הֶשמ ,השמ ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא

 דָנּוא 6 :ְךיִא ןיִּב ריִה טְנאָזעֶג טאָה רֶע
 רעֶהַא טיִנ טְסְלאָז אוד ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע

 ןּופ ָּךיִׁש עֶנייִד ּפֶָא היִצ עֶנְהעֶנעֶג
 אוד ּואְו טֶרָא רעֶד ןיִראָָו ,םיִפ עֶנייֵד
 :דְנאַל םעֶניִלייֵה זיִא ףיֹורְד טְסייֵטְׁש
 רעֶד ןיִּב ְךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 6
 ןּופ טאָג רעֶד ,רעֶטעֶפ עֶנייֵד ןּופ טאָג

 רעֶד דְנּוא ,קָחֶצִו ןּופ טאָג רעֶד ,םֶהָרְבַא
 -לאַהאַּב טאָה הֶׁשֹמ דְנּוא .בֹקֲעַי ןּופ טאָג

 ְךִז טאָה רֶע לייַח .םיִנָּפ ןייַז ןעֶט
 דְנּוא 7 :טאָג ףיֹוא ןעֶקּוק ּוצ ןעֶטְכְראָפעֶג
 םיִועֶג ּבאָה ְָּךיִא ,טְנאָועֶג טאָה טאָג

 סאָו קְלאָפ ןייֵמ ןּופ ןייֵּפ איִד ןעֶהעֶזעֶג
 אייֵרְׁשעֶב רֶעייֵז דְנּוא ,םִיַרְצִמ ןיִא זיִא

 עֶרייֵז ןעֶנעוֶו ןּופ םֶרעֶהעֶג ְּךיִא ּבאָה
 טְנעֶקְרעֶד ּבאָה ָּךיִא ןיִראָו ,םֶרעֶנאָלְּפ
 ּבאָה ָּךיִא דְנּוא 8 :ןעֶגְנּוטייֵו עֶרייֵז
 ןּופ ןייַז ּוצ ליִצַמ םֶהיֵא טְרעֶדיִנעֶנְּפאָרַא

 ּוצ ,דְנאַל ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןּופ ןעֶגְנעֶרְּב ּוצ ףיֹורַא
 םעֶד ּוצ ,גיִנאָה דְנּוא ָּךְליִמ טיִמ טְסיִלְפ סאָו דְנאַל ַא ּוצ ,דְנאַל טייֵרְּב דְנּוא םּוג ַא

 םעֶד דֵנּוא ,יִזיִרְפ םעֶד דְנּוא ,ירמֶא םעֶד דְנּוא ,יִּתִח םעֶד דְנּוא ,יִנֲעַנְּב םעֶד ןּופ טְרָא

 זיִא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ אייֵרְׁשעֶג סאָד ,העָז דְנּוצַא דְנּוא 9 :יִסּובְי םעֶד דְנּוא ,יוִח

 םִיַרְצִמ איד סאָו טיִמ ןעֶנְניוִוְצ סאָד ןעֶהעֶזעֶג ְּךיֹוא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ןעֶמּוקעֶג ריִמ ּוצ

 רֶהְיִּפ דְנּוא ,הֹעְרַּפ ּוצ ןעֶקיִׁש ְּךיִד לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,אייֵג דְנּוצַא דְנּוא 10 :אייֵז ןעֶבְניוִוְצ

 וצ טְנאָזעֶג טאָה הֵשֹמ דְנּוא 11 :םִיַרְצִמ םיֹוא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ,קְלאָפ ןייֵמ םיֹורַא

 איד ןעֶרְהיִפְסיֹורַא לאָז ְּךיִא זַא דְנּוא ;הֹעְרַּפ ּוצ ןייֵג לאָז ְּךיִא זַא ;ְּךיִא ןיִּב רעֶו ,טאָג

 טימ ןייַז םיִועֶנ לעוֶו ְּךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 12 ?םִיַרְצִמ םיֹוא א רע
 ןעוֶו ,טְקיִׁשעֶב ְּךיִד ּבאָה ָּךיִא זַא ריִד ּוצ ןעֶכייֵצ סאָד ןייַז לאָז עֶניִזאָד םאָד דְנּוא =

 ןעֶניִד טאָנ רֶהיֵא םעוֶו יֹוזַא םִיַרְצִמ םיֹוא קְלאָפ סאָד ןעֶרְהיִפְסיֹורַא טְסעוֶו אּוד

 לעוֶו ְּךיִא ןעוֶו ,העֶז ,טאָנ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 13  :גְראַּב ןעֶגיִזאָד סעֶד ףיֹוא

 עֶרייַא ןּופ טאָנ רעֶד ,ןעֶנאָז אייֵז ּוצ לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ ןעֶמּוק

 זיִא סאָו ,ןעֶנאָז רִיִמ ּוצ ןעֶלעֶֶו אייֵז דְנּוא ,טְקיִׁשעֶג ְּךייַא ּוצ ְּךיִמ טאָה רעֶטעֶפ

 וצ טְנאָזעֶג טאָה טאָנ דנּוא 14 !ןעֶנאָז אייֵז ּוצ ְּךיִא לאָז סאָו ?ןעֶמאָנ ןייַז

 טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןייַז לעֶז ָּךיִא רעז ןייַז לעֶו ְּךיִא (הָיְהֶא רֶׁש ַא הָיִהָאנ הֵׁשֹמ
 :טֶקיִׁשעֶב ְּךייַא ּוצ ְּךיִמ טאָה הָיְהֶא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ ןעֶנאָז אּוד טְסְלאָז יֹוזַא

 וַצ ןעֶנאָז אוד טְסְלאָז יֹוַא הָשמ וצ טְנאָזעֶג לאָמַאְכאָנ טאָה טאָג דָנּוא 2

 קָחְצִי ןּופ טאָג ,םֶהָרְבַא ןּופ טאָג ,רעֶטעֶפ עֶרייֵא ןּופ טאָג ראַה רעֶד ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד
 ןייַמ זיִא רעֶניִזאָד רעֶד .טְקיִׁשעֶג ְךייַא ּוצ ְּךיִמ טאָה בֹקעֶי ןּופ טאָנ דְנּוא
 ּוצ ןעֶמאָנ-םיִנְטְכעֶדעֶג ןייֵב זיִא רעֶניִזאָד רעֶד דָנּוא ,טייֵקְניִּבייֵא ּוצ ןעֶמאַנ

 אּוד דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶטְצְלֶע איִד ןעֶלְמאַזְנייֵא טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,אייֵג 16 :רֹוד ןעֶדעֶי
 ןופ טאָנ ,ןעֶזיוִזאַּב ריִמ ּוצ ְָּךיִז טאָה רעֶטעֶפ עֶרייֵא ןּופ טאָנ רעֶד ,ןעֶגאָז אייֵּז ּוצ טְסְלאָ

 םהרבא



 תומש

 יֹוזַא בֹקֲעַי ןּופ דְנּוא קָחֶצִי ןּופ ,םֶהָרְּבַא
 ְךייַא ןָא םיִדעָנ ּבאָה ָּךיִא ,ןעֶנאָז ּוצ
 ךייַא ּוצ טְרעוֶו םִע סאוָו דְנּוא טְקְנעֶדעֶג
 ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 17 :םִיַרְצִמ ןיִא ןּוהְטעֶנ

 ןעֶגְנעֶרְּבְפיֹורַא ָּךייִא לעזֶז ְּךיִא ,טְנאָזעֶג
 דְנאַל םעֶד ּוצ םִיַרְצִמ ןּופ ןייֵּפ איִד ןּופ
 דְנּוא ;ֵּתִח םעֶד דְנּוא יִנֲעַנְּכ םעֶד ןּופ
 םעֶד דנּוא יִזיִרּפ םעֶד דנּוא ,יִרֹמֶא םעֶד
 סאָו דְנאַל ַא ּוצ ,יִסּובְי םעֶד דְנּוא ,יִזִח
 דְנּוא 18 :גיִנאָה דְנּוא ְּךְליִמ טיִמ טְסיִלְפ
 דְנּוא ,לֹוק ןייֵד ּוצ ןעֶרעֶה ןעֶלעוֶו אייז
 עֶטְצֶלֶע איִד דְנּוא אּוד ,ןעֶמּוק טְסעוֶו אּוד
 ,םִיַרָצִמ ןּופ גיִנעֶק םעֶד ּוצ לֵאָרְׂשִי ןּופ
 ראַה רעֶד ,ןעֶנאָז םֶהיֵא ּוצ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא
 טְנעֶנעֶבעֶּב םֶנּוא טאָה םיִרְבִע איִד ןופ טאָג
 ןּופ געדֶו ַא ןייֵג םֶנּוא זאַל דְנּוצַא דְנּוא
 דָנּוא רֵּבְדִמ רעֶד ןיִא זייֵר געֶמ אייֵרְד
 ראַה םעֶד ּוצ ןייֵז ביִרְקַמ ןעֶלעוֶו ריִמ
 זַא םייוו ְּךיִא דְנּוא 10 :טאָנ רעֶזְנּוא
 טיִנ ְּךייַא טעוֶו םִיַרָצִמ ןּופ גיִנעֶק רעֶד

 עַקְראַטְׁש ַא ְּךְרּוד לאָמַא טיִנ ,ןייֵג ןעֶזאָל
 ןעֶקעֶרְטְׁשְסיֹוא לעֶו ּךיִא דְנּוא 20 :דְנאַה
 ןעֶנאָלְׁש לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,דְנאַה עֶנייֵמ

 : לא
 ְׂשָעֶה-תֶאְו םֶכְתֶא יּתְַקְפ דַקֶּפ רֶמאֵל בֶקֲעְַו קָחְצִי
 ט -לֶא םִיַרְצִמ יָנָעַמ םֶכְתֶא הָלַעַא רַמֹאְו :םִיָרְצִמְּב םָכָל
 -לֶא יֵסּוביַהְ ֵוחַהויֹרְּפַהְו יֵרֹמֲאָהְויִּתחַהְויִנַנְּכַה ץֶרָא
 וו קח הֶּתַא ָתאָבּו ֶלְל יִעְמׁשְו :ׁשֵבְדּו בֵלח תֶבְו ץֶרֶא
 יַהלֶא הָוהְי ֹויְלֵא םָּתְרַמֲאְו םִיַרְצִמ ּךֶלֶמילֶא לֵאָרְׂשִי
 םיִמָ תֶׁשַלׁש ךֶרַדאָּנהְכִַנ הֶּתַעְ ּוניֵלָע הָרְקנ םִָירְבִפֶה
 פ ןתְי-אָל יִּכיִּתְעַדָייִנֲאו :וניהלֶא הָוהיִל הָחְּבְונְו רֶּבְַּמַּכ
 יִּתְחַלָׁשו :הָקְֲח ָיְּב אֹלְו ךֵקֲהַל םִיַרְצִמ ְךֶלֶמ םָכְתֶא
 הרֵׂשָעֲא רֶׁשֲא יִתֹאְלְפִנ לֹכְּב םִיַרְצִמ-תֶא יֵתיִּכִהְו ידיתֶא
 91 -םבִעָה ןח-תֶא יִּתִתְָו :םֵכְתֶא חּלַׁשְי ןְכייִרֲחֶא ָּבְרִקְּ
 :םֶקיֵר יִכְלַח אֵל ןּֿכַלַת יִּכ הָיְהְו םִיַרְצִמ יניעְּב הֶּזַה
 ינ ילְכּו ףֶסֶכייֵלְּכ ּהתיִּב תרִָּּו ּהְָנִכׁשִמ הֶׁשִא הָלֵאָׁשְ
 םֵּתלִצנז םֶכיֵתָנִ-לַעְו םֶכיֵנְּב-לַע םֶּתְמַׂשְו תֶלֶמְּׂו בָהְ
 : !םִירְצִמ-תֶא

 א יֵלְקִּב יִעְמְׁשִי אָלְו יל טימָאידאל ןִהְו רֶמאֹּו הָׁשֹמ ןעו
 ג הִָמ הָוהְי ויָלֵא רָמאֹיו :הָוהְיךיִלֵא הָאְרנדאָל ּורְמאזיִּכ
 פ ּורֵכלְׁשו הֶצֵרַא ּוהָכיִלְׁשַה ַמאֵו :!הָטַמ רֶמאּיַו רָב
 4 ײלָא הָוהְי רֶמאַּו :ונּפִמ הֶׁשֹמ םָנ ׁשֵחְנִ יִהְיַו הָצרַא
 יִהָו וּב קָזחּו ֹודְי חַלְׁשִַּו בנו זְחַאְו ּךֶדָי והלְׁש הָׁשֹמ
 ה יהלַא הָוהְ ךילֵא הָאְרִנִּכ ּניִמֲאָי ןעמִל :וִפַכְּב הָּממְל
 6 רָמאֹּו :בקֲעי יקלאו קָחְִי יהלָא םֶהָרְבַא יקלָא םָתֹבֶא
 ְקירְב הָי אֵבָו ּדֶקיִחְּב ּךדָי אֵניאַבָה דוע ול הָוהְי
 ? ילָא ּךֶרָי בֵׁשָה רֶמאֹּ:נלָׁשַּכ תעֶרֹצִמוִָי הָנִהְו הָאצו
 הרָבָׁשנִהְו וקיַחמ הָאצַֹו וָקיֵחילֶא הי בֵׁשַו ךָקיִח

 5 תַאָהלֵקְל יְמְׁשִי אְֵו ךֶל מאי אָליִפא הְָָ :דֶׂשֶבִּכ יִא סאוָו רעֶדְנּואוְו עֶנייַמ עֶלַא טיִמ םִיָרְצִמ
 י אלא היה רחל צה לקל טא ןׁשאיֵה ָךַנְרעֶד דנוא םהיִא ןעֶׁשייְִצ ןּוהְמ לעוֶו
 איד ןיִא ןֵח קְּלאָפ ןעֶניִזאָד םעֶד ןעֶּבעֶג לע ךיִא דְנּוא 21 :ןעֶקיִׁשקעֶוְוַא ָּךייַא רֶע טעוֶו
 :ןייֵג גיִדייַל טיִנ רֶהיֵא טְלאָז ,ןייֵג קעוֶוַא טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו דְנּוא ,םִיַרְצִמ איֵד ןּופ ןעֶגיֹוא
 -יואזנייַא רעֶד ןּופ דְנּוא ןיִראַּבְכאַנ עֶרֶהיֵא ןופ ןעֶגְראָּב לאָז איֹורְפ עֶכיִלְטיִא דְנּוא 2
 רֶהיֵא דְנּוא ,רעֶדייַלְק דְנּוא םיִלְּכ עֶנעֶדְלאָג דְנּוא םיִלַּכ עֶנְרעֶּבְליִז זיֹוה רֶהיֵא ןּופ ןיִרעֶנ
 טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ,רעֶטְכעֶט עֶרייֵא ףיֹוא דְנּוא ןְריֵז עֶרייֵא ףיֹוא ןּוהְטְנָא אייֵז טְלאָז
 :ןעֶגיִדייֵלְסיֹוא םִיַרְצִמ

 ד לעטיפאק
 טיִנ ריִמ ןעֶלעוֶו אייֵז ןּונ דְנּוא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג טאָה הָשֹמ דְנּוא 1
 טאָב ןעֶגאָז ןעֶלעוֶו אייֵז ןיִראָו ,לֹוק ןייֵמ ףיֹוא ןעֶרעֶה טיִנ ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶּבייֵלְג
 סאָד זיִא םאִָו ;טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה טאָ דְנּוא 2 :ןעֶזיוואַּב ריִד ּוצ טיִנ ָּךיִז טאָה
 טאָה רֶע דְנּוא 3 :ןעֶקעֶטׁש ַא טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ?דְנאַה עֶנייֵד ןיִא עֶניִזאָד
 ןעֶפְראוָועֶג דְרֶע רעֶד ףיֹוא םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,דְרֶע רעֶד ּףיֹוא םֶהיֵא ףְראוַז ,טְגאָזעֶג
 דֵנּוא 41 :רֶהיֵא ראַּפ ןעֶפאָלְטְנַא זיִא הֶׁשֹמ דְנּוא ,גְנאַלְׁש ַא ּוצ ןעֶראָועֶג זיִא רֶע דְנּוא
 םעֶד אייַּב ןָא איִז םעֶנ דְנּוא דְנאַה עֶנייֵד סיֹוא קעֶרְטִׁש ,השמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָג

 ןעֶמּונעֶבְנָא איִז טאָה רֶע דְנּוא טְקעֶרְמְׁשעֶגְסיֹוא דְנאַה עֶנייֵז טאָה רֶע דִנּוא ,ץְנאוַוְש
 זַא ןעֶּבייֵלְג ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ 2 :דְנאַה עֶנייֵז ןיִא ןעֶקעֶטְׁש ַא ּוצ ןעֶראָועֶג זיִא םִע דְנּוא
 ,םֶהָרְבַא ןופ טאָג רעֶד ,ןעֶזיוִואַּב ריִד ּוצ ְּךיִז טאָה רעֶטעֶפ עֶרייֵז ןּופ טאָג ראַה רעֶד
 טְכאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ לאָמַאְכַאָנ טאָה טאָנ דנּוא 6 :בֹקִעַי ןּופ טאָג דְנּוא קָחֶצִי ןּופ טאָג
 טְקעֶטְׁשעֶג ןייַרַא דְנאַה עֶנייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,סיֹוׁש ןייֵד ןיִא ןייַרַא דְנאַה עֶנייֵד קעֶטְש
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא דְנאַה עֶנייֵז העְז דְנּוא ,ןעֶניֹוצעֶנְסיֹורַא איִז טאָה רֶע דְנּוא ,םיֹוׁש ןייַז ןיִא

 דְנאַה עֶנייֵד רעֶדיוִו רֶרעֶק ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 7 :אייֵנְׁש איו יֹוזַא ְּךייֵלְנ ,גיִצעֶרְק
 רֶע ןעוֶו דְנּוא ,םיֹוׁש ןייֵז ןיֵא דְנאַה עֶנייֵז טְרְהעֶקעֶגְרעֶדיִו טאָה רֶע דְנּוא ,םיֹוׁש ןייד ןיִא

 ױזַא ָךייֵלְנ ןעֶראָועֶג רעֶדיוִו איִז זיִא העְז דְנּוא ,םיוש ןייַז ןּופ ןעֶניֹוצעֶגְסיֹורַא איִז טאָה

 אייז דָנּוא ,ןעֶּבייֵלְג טיִנ ריִד ןעֶלעֶו אייֵז ןעוֶו ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 8 :ׁשייֵלְפ ןייֵז איוו
 -ייֵלְג אייֵז ןעֶלעוֶו יֹוזַא ,ןעֶכייֵצ ןעֶּמְׁשְרֶע םעֶד ןּופ לֹוק םעֶד ּוצ ןעֶכְראָהעֶג טיִנ ןעֶלעוֶו

 םיִנְךיֹוא ןעֶלעוֶו אייֵז ןעוֶו ןייַז טעוֶו סֶע דֶנּוא 9 :ןעֶכייֵצ ןעֶטְצעֶל םעד ןּופ לוק םעֶד ּוצ ןעֶּב
 ןעּביײלג 7
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 ךלקְל ןּועְמְׁשִי אָלְו הֶּלִאְה תֹותֹאָה יִנְׁשל םנ ינימֲאי
 רֶׁשֲא םימה זהו הֶשְּבַַה ְָכְַׁשְו ראיה יִמיִּמִמ ָתְחַקְלְ
 -לֶא הָׁשֹמ ימאֹה :תֶּׁבִיִּב םֶדל יָה ראוַהְדמ חַּקִּת
 םֹג לּומְּתִמ םּנ יִכֲֹא םיִרְבָד ׁשיִא אל ינֹדֲא יִּב הָוהְי

 רבו הָּפידבְכ יּכ ףהְבעילָא ְךֶרּבַד ןָאמ םַנ םֹׂשִלְׁשִמ
 וִא בָדָאָל הֵּפ םָש יִמ ויִלֵא הָוהְי רֶמאֹר :יִכְנָא ןוׁשְל גג

 :הָוהי יִכֹנֶא אָלָה וע וא חקפ וא ׁשֹרֲח וא םַּלִא םָֹׂשי-יִמ
 :רָּכַרְּת רֶׁשֲא ּךיִתיִרֹהְו ךפדמע הָיְהֶא יִכָֹאְו ךֶל הָּתעְו 2

 ידוהי ףַא-רַחָנ :תֶלָׁשִּתידיב אָנ-חלְׁש ינֹדֲא יִּב רֶמאֵּו
 ףָּמַהייּכ יִּתְעַָי ילֲה ךיָא ןֵרָהַא אֵלֲה רֶמאֹיו הָׁשֹמְּב
 חַמָׂשְו ּךאָרְו ףְפאָרְקִל אַצֹי אוהיהנה םנְו אּוה רֵּבַדָי

 ִכֹנָאְו וי םיִרָבּדַה-תֶא ָּתְמׂשּו ולֵא ָּתְרַּבִדְו :וָבלִּב וט

 :וׂשעַמרֶׁשֲא תא םֶכתֶאִתירהְוּוהיפדעו ְךיִפדִעהָיְהֶא
 הָּתַאְו הָפל ּךְליִוְהִי אּוה הֶיְָו םִעָה-לֶא ּךֶל אּוהירִּבְַו 8
 רֶׁשֲא ךֶהָיְּבחַּקִּת הזה הָּטּמַה-תֶאְו :םיקלאל וָליהְיְהִּת עז

 ּפ :תֶתֹאָהתא ֹוּב-דְׂשִעַּת
 אּנ הָכְלַא 'ול רֶמאֵּי ֹונְתִח רֶתָי-לֶא ו בֶׁשֵיַו הָׁשֹמ לי 18

 םָיַה םָהּועַה הָאְרֶאְו םִיַרְצִמְּבירׁשַא ֵזַא-לָא הָבּׁשֶאְו
 טשמ-לָא הָוהְי רמאֹּיו :םולָׁשְל ְּךֵל הֶׁשֹמְל וְרְתי ֶמאַָּו 19

 םיִׁשְקַבְמַה םִשָנֲאַה-לֶּכ !תֹמייֵּכ םִיָרְצִמ בֵׁש ךֶל ןירמּב
 ןםֶבָכְר ויָנָּב-תֶאְו ֹוִּתְׁשִא-תֶא הָׁשֹמ חקיו :ךׁשפניתֶא כ

 ןדֶמַמ-תֶא הָׁשֹמ חַּקיו םִיָרְצִמ הָצְרַא בֶׁשּ רֹמֲחַה-לַע
 בוָׁשָל ָּךתְכַלְ שמילֶא הוהְי דְמאַָו :רָיּב םיִחֹלָאָה נג

 םֶתיֵׂשְו די יִּתְמַשירְׁשֲא םיִתְפְּמַה-לֶּכ הֵאָר הָמְיַרְצִמ
 ;םָעָה-תֶא חַּלַׁשי אֵלְו וּבל"תֶא קוחַא ינָאו הָערּפ יֵנְִל
 :ןלֵאָרְׂשִי יִרכִב יִנְּב הָוהְי רַמא 'הו הָלַפ-לֶא ָחְרַמָאְו

 יָא נה וחלׁשלַאְמִוינדְבעוינְבִתֶאחַׁשּדילַאדמאו
 הָוהְּוהֵשנפיַוןולְמּב ְךֶרַדב יִהָיו .:ךֶרְֹּב ָךנּביִתֶא נֵרֹה 4

 ד תומש

 עֶכייֵצ אייוִוְצ עֶניִזאָד איִד ּוצ ןעֶּבייֵלְנ
 ןייֵד ּוצ ןעֶּכְראָה טיִנ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא
 איד ןופ ןעֶמעֶנ אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ,לֹוק
 אוד דנוא .םאִֶרְטְׁש םעֶד ןּופ רעֶסאַו
 םיִנעֶקּורְט איִד ףיֹוא ןעֶסיִנְסיֹוא טְסְלאָז
 ןעֶמעֶנ טְסעוֶו אּוד סאָו רעֶסאַוַו איִד דְנּוא
 ּוצ ןעֶרעוֶו ןעֶלעֶו ,םאֶרְטִׁש םעֶד ןּופ
 דָנּוא 10 :םיִנעֶקּורְט רעֶד ףיֹוא טּולְּב
 םעֶּב ְךיִא ,טאָנ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה הֶׁשֹמ
 ןופ ןאַמ ַא טיִנ ןיִּב ְּךיִא ,ראַה ןייֵמ
 טיִנ ְּךיֹוא ןעֶטְבעֶנ ןּופ טיִנ ְּךיֹוא ,רעֶטְרעוֶו

 לאָמְצְנעֶד ןּופ טיִנ ָךיֹוא ,ןעֶּטְכעֶנְרֶעייֵא ןּופ
 ןייַד טיִמ טעֶרעֶג טְסאָה אּוד ןעֶו ןָא
 ליומ ןּופ רעֶוְׁש ןיִּב ְּךיִא לייוִו ,טְכעֶנְק
 טאָב דָנּוא 11 :גנּוצ ןופ רעֶוְש דְנּוא
 טְכאַמעֶג טאָה רעוֶו טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה
 רעוֶו רעֶדָא ?שְנעֶמ םעֶד ּוצ ליומ ַא
 םעֶד רעֶדָא ,ןעֶמּוטְׁש םעֶד טְכאַמעֶג טאָה

 רעֶדָא ?ןעֶגיִדְנעֶהעֶז םעֶד רעֶדָא ,ןעֶּביֹוט
 ?טאָה ,ְךיִא טיִנ ּבאָה ?ןעֶדְניִלְּב םעֶד
 ןייז לעד ְּךיִא דְנּוא ,אייֵג דְנּוצַא דְנּוא 9
 ְךיִד לעֶװ ְךיִא דְנּוא ,ליֹומ ןייֵד טיִמ
 דְנֹוא 18 :ןעֶדעֶר טְסְלאָז אוד סאוָוו ןעֶנְרעֶל

 ראַה ןייֵמ טעֶּב ְּךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע
 ;ןעֶקיִש טְסְליוִו אּוד ןעֶמעֶו ְּךְרּוד ןּונ קיִש
 -רעֶד טאָה טאָנ ןּופ ןְראָצ רעֶד דְנּוא 4

 ְךיִא ?רעֶדּורְּב ןייֵד יִוֵל רעֶד ןֹרֲהַא טיִנ זיִא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,הָׁשֹמ ןעֶנעֶק טְמיִרְג
 דְנּוא ןעֶנעֶקְטְנַא ריִד םיֹורַא רֶע טייג ןּונ ּךיֹוא דְנּוא ,ןעֶדעֶר םיוִועֶג ןעֶק רֶע זַא םייוַו
 אוד דְנּוא 12 :ץְראַה ןייַז ןיִא ןְעייֵרְפ ְּךיִז רֶע שעוֶו יֹוזַא ןעֶהעֶז ְּךיִד טעוֶו רֶע ןעדֶו
 ְךיִא דְנּוא ,ליומ ןייַז ןיִא רעֶטְרעוֶו איִד ןּוהְט טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,םֶהיֵא ּוצ ןעֶדעֶר טְסְלאָז
 רֶהיִא ּםאָו ןעֶנְרעֶל ְָךייֵא לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,ליֹומ ןייַז טיִמ דְנּוא ליֹומ ןייֵד טיִמ ןייַז לעדֶו
 טעוֶו םִֶע דְנּוא ,קֶּלאָפ םעֶד ּוצ ןעֶנעוֶוְטעֶנייֵד ןּופ ןעֶדעֶר לאָז רֶע דְנּוא 16 :ןּוהְט טְלאָז
 :טאָנ טאָטְׁשְנַא םֶהיֵא ּוצ ןייַז טְסעוֶו אּוד דְנּוא ליֹומ ַא ּוצ ריִד ּוצ ןייַז טעוֶו רֶע ,ןייַז
 טְסְלאָז אוד סאו ,דְנאַה עֶנייֵד ןיִא ןעֶמעֶנ אּוד טְסְלאָז ןעֶקעֶטְׁש ןעֶניִזאָד םעֶד דְנּוא 7
 ;ןעֶבייֵצ איִד םֶהיֵא טיִמ ןּוהְמ
 דְנּוא רֶהעֶוְש ןייַז ֹורְתִי ּוצ טְרְהעֶקעֶג קירּוצ זיִא רֶע דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶג זיִא הֵשֹמ דְנּוא 8
 וצ ןעֶרְהעֶקְרעֶדיִו לעֶז ְּךיִא דְנּוא ,טעֶּב ְּךיִא ,ןייֵג ְּךיִמ זאָל ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע
 ְךאָנ ןעֶּבעֶל אייֵז ּביֹוא ןעֶהעֶז לעֶז ְּךיִא דְנּוא ,םִיַרְצִמ ןיִא ןעֶנעֶז םאְוָו ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵמ
 הָשֹמ ּוצ טְגאָזעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 19 :םֹולָׁשְּב אייֵג ,הָׁשֹמ ּוצ טְגאָזעֶג טאָה ֹורְתִו דְנּוא
 ןעֶּבְראַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז רעֶנעֶמ עֶלַא ןיִראָו .םִיַרְצִמ ןייק רעֶדיוז רֶהעֵק ןאייֵג .ןִידִמ ןיִא
 דָנּוא ּבייװ ןייֵז ןעֶמּונעֶג טאָה הָׂשֹמ דנּוא 20 :ןעֶּבעֶל ןייֵד ְּךאָנ טְכאַרְמעֶג ןעֶּכאָה םאוו
 קירּוצ זיִא רֶע דְנּוא ,לעֶזייֵא םעֶד ףיֹוא ןעֶטייֵר טְכאַמעֶנ אייֵז טאָה רֶע דנּוא ,ןְהיֵז עֶנייֵז
 ןיִא טאָב ןּופ ןעֶקעֶטְׁש םעֶד ןעֶמּונעֶג טאָה הֵׁשֹמ דְנּוא ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ּוצ טְרְהעֶקעֶג
 ןעֶרְהעֶק ּוצ קירּוצ טְסייֵג אּוד ןעוֶו ,הֶשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָג דְגּוא 91 :דְנאַה עַנייֵז
 אוד זַא ,דְנאַה עֶנייֵד ןיִא ןְהּוטעֶג ּבאָה ְּךיִא סאו רעֶדְנּואָו עֶלַא העָז םִּיַרְצִמ ןייק
 טעוֶו רֶע דְנּוא ,ץְראַה ןייז ןעֶּכאַמ טְראַה לעו ְךיִא דְנּוא הֹעְרַּפ ראַפ ןּוהְמ אייֵז טְסְלאָז
 טאָנ טאָה יֹוזַא ,הֹעְרַּפ ּוצ ןעֶנאָז טְסְלאָז אוד דנּוא 29 :ןעֶקיִׁשקעוַא טיִנ קְלאָפ םאָד
 ןיימ קעוֶוַא קיִׁש ,ריִד ּוצ נאָז ְּךיִא דְנּוא 28 :לֵאָרְׂשִי זיִא ,רֹוכְּב ןייֵמ ןֵהּוז ןייֵמ ,טְגאָזעֶב
 ןעֶקיִשקעֶוַא ןעֶלעוֶו טיִּנ םֶהיֵא טְסעוֶו אּוד ןעֶו דְנּוא ,ןעֶניִד ריִמ לאָז רֶע זַא ,ןְהּוז
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 24 :רֹוכְּב ןייַד ןְהֹוז ןייֵד ןעֶנאַלְׁשרעֶד ָךיִא לעוֶו יֹוזא העָז
 טְנעֶגעֶגעֶּב טאָנ םֶהיֵא טאָה יֹזַא .עֶגְרעֶּבְרעֶהטְכאַנ רעֶד ןיִא געֶו םעֶד ףיֹוא

 דנוא



 תומש
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 חכ ּהָנְּב תַלְרֶע-תֶא תֹרְכִּתַו רצ הָרֹמַצ חַּקּתַו !ותיִמַה ׁשֵּקַבַד - :ןעֶמייֵט ּוצ םֶהיֵא טְרְהעֶנעֶּב טאָה רֶע דְנּוַא

 ןייֵטְׁש ַא ןעֶמּונעֶג טאָה הָרֹּפִצ דְנּוא 2
 טיֹוהְראָפ איִד ןעֶטיִנְׁשעֶּב טאָה איִז דְנּוא
 טאָה איִז דנּוא ,ןְהּוז רֶהיֵא ןּופ (הָלרָענ
 טאָה איִז דנּוא ,םיִפ עֶנייֵז ּוצ ןעֶפְראָועֶג
 טְסיִּב רעֶניִדְלּוׁש טּולְּב ַא ןעֶד ,טְגאָזעֶב
 -עֶנְּפָא טאָה רֶע דְנּוא 26 :ריִמ ּוצ אוד
 איִז טאָה לאָמְצְנעֶד ,םֶהיֵא ןּופ טְזאָל
 ןעֶנעוֶו ןּופ רעֶניִדְלּוש טּולְּב ַא ,טְגאָזעֶג
 :(הָלִמִנ גְנּודייַנְׁשעֶּב רעֶד

 ןרֲהַא ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָ דְנּוא 7
 רָּבְדִמ רעֶד ּוצ הֶשֹמ ןעֶגעֶקְטְנֶע אייֵה
 טאָה רֶע דִנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶג זיִא רֶע דְנּוא
 ןּופ גְראַּב םעֶד ףיֹוא טְנעֶגעֶגעֶּב םֶהיֵא

 26 טמִמ ףָרו האנד כרמל לג
 :תֶלּוּמַל םיִמָּד ןֶתַח הֶרֶמָא זַא !

 7 לד העמ תל ךל ןָהָא-לָא הָוהי רֶמאּ
 8 ןרַהָאָל הָׁשֹמ רנו :לדְלַׁשַו םיַהלָאָה רָהְּב ּודֵׁשְנִּפַַ
 רֶׁשֲא תתֹאָה-לָּכ תֶאְו חלְׁש רֶׁשֲא הָוהְי יִרְִדלְּכ תֶא
 5 :לֵארְִׂ יב ינקזלְּכ-תֶא ּופְסַֹ ןְרָהְַו הָשֹמ לנו !ָצ

 ל -לָא .הָותְי רֵּבַּדירֶׁשֲא 2 תֶא ןֹרַהַא
 1 א יצְמְׁשִיַו םַעָה ןמַאה ּ:םֶעָה ינְֵל תֶתֹאָה ׂשַעַו טו העמ
 ירקנ ט;נֶעיתא הֶאָר יו לֵאָרׂשִי ןכ"תֶא הָוהְי דֵקָפ
 :ֲִּמְׁשַ

 ּה א
 א ַמָא-ְּכ הָעְרַילֲא ורְמאֹו ןרהֵאְו הָשֹמ ּואָּב רמַאו
 :רָּכְדִּמּב יִל ּוגְחָיו יִמַע-תֶא ש אש יַהלֲא הָוהְ
 3 -;רָא חַּלַׁשְל ֹולקְּב עַמְׁשֶא רַשֲא הָוהְי יַמ הֹצְרַּפ רֶמאֹה
 :טְשיִקעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,טאָנ משא אל לַארשיײתֶא םנוהָודְי-תֶא עי אֵל לֵאָרְׂשִי

 ןרָהַא ּוצ טְנאָזעֶגְנָא טאָה הָשמ דְנּוא 8

 טאָה רֶע םאָו ,טאָג ןופ רעֶטְרעוֶו עֶלַא
 סאָו ןעֶבייֵצ עֶלַא דְנּוא ,טְקיִׁשעֶג םֶהיֵא
 הֶשֹמ דְנּוא 29 :ןעֶטאַּבעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע
 אייֵז דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז ןֹרֲהַא דְנּוא

 ןּופ עֶטְצֶלֶע עֶלַא טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא ןעֶּבאָה
 ןֹרֲהַא דְנּוא 80 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד
 טאָנ םאָו רעֶמְרעֶו עֶלַא טעֶרעֶג טאָה
 טאָה רֶע דְנּוא הָשמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה

 5 ךֵרָּד אָנ הָכלְנ ּנֵלָע אָרָקִנ םיִרְבִעָה יקלֶא ּורְמאּי
 נְֵפִידּפ יניַהלָא הָוהיִל .הָחבוְו רֶּבְרִּמַּ שמי תֶׁשֶׁש

 + הׁשֹמ הָּמָל םִיַרְצִמ ךֶלַמ טָהלֲא רמה :בֶרָחב א רֶבַָּּכ
 ;םֵכיֵמְלִבַפְל ּוכְל ויָׂשֲעַּמִמ םִעָה-תֶא ּועיִרְּפִּמ ןֹרָהָאְו
 ה םֶתֹא םֶּתַּבְׁשִהְו ץֶרָאָה םע הָּתַע םיִּבַרְדַה הֹעְרַּפ רֶמאֵַּ
 6 זםִעָּב םיִׂשְנַהיתַא אוְהַה הָעֵרַּפ וַצָיַו :םֶתֹלִבַּפִמ
 7 כלל םעל ןֶבָּת תַתָל ןופְסאָה אֹל :רמאֵל ויִרְמְׂשתֶאְ
 יןֵּת םִהָל שׁשֹקְו ובלי םָה םֶׂשְלִׁש לֹמְתַּכ םיְִַּלַה
 3 ןבשלׁש למְּת םיִשֹ םַה רֶׁשֲא םיִנְֵּלַה תַֹכְתַמ-תאְו
 ןכילכ םֶה םיִּפְרנייִּכ ּונָּמִמ ּוּעְרִנִת אל םֶהיֵלֲע ּומיִׂשָּת

 9 הָדֹבֲעָה דֵּבְכִּת ;טיהלאל הָחִּבּונהָכָלִ רמאל םִקָעֶצ םַה ןּופ ןעֶגיֹוא איד ראַפ ןעֶכייֵצ איִד ןְהּוטעֶג

 יצר כב יטְשילאְו הָברׂשעַ ישנה טאָה קְלאַפ סאָד דְנּוא 31 :קְלאַּפ םעֶד
 לֵאָרׂשְי רעֶדְניִק איִד ןָא טְקְנעֶדעֶג טאָה טאָג זַא טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןעזֶו ,טְּבּייֵלְנעֶג
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא טְגייַנעֶב ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןייֵּפ רֶעייֵז ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע זַא דְנּוא
 :טְקּוּבעֶג ְךיִז

 ה לעטיפאק

 העּרַּפ ּוצ טְנאָזעֶּג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג ןֹרַחַא דְנּוא הֵשֹמ ןעֶנעֶז ְּךאָנְרעֶד דְנּוא 1
 ןעֶלאָז אייֵז זַא ,קְלאַפ ןייֵמ קעֶזַא קיִׁש ,טְגאָזעֶג לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָנ ,ראַה רעֶד טאָה יֹוזַא
 זיִא רעֶֶז ,טְגאָזעֶג טאָה הֹעְרַּפ דְנּוא 2 :רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ריִמ וצ גאָמְרֶעייֵפ ַא ןעֶכאַמ
 טיִנ ןעֶק ְךיִא ?לֵאָרְׂשִי ןעֶקיִׁש ּוצ קעוֶוַא םיִטְׁש עֶנייֵז ףיֹוא ןשֶרעֶה לאָז ָּךיִא זַא טאָג
 טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 8 :ןעֶקיִשקעוֶוַא לֵאְרְׂשִי טיִנ ְּךיֹוא לעֶו ְךיִא דְנּוא ,טאָג
 אייֵרְד ןּופ געדֶו ַא ןייֵג ןּונ םִנּוא זאָל ,טְנעֶגעֶגעֶּב םִיּוא טאָה םיִרְבִע איִד ןּופ טאָג רעֶד
 רעֶמאָט ,טאָג רעֶזְנּוא ראַה םעֶד ּוצ ןְרעֶּפְּפָא ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא רָּבְדִמ איִד ןיִא זייֵר :עֶט
 רעֶד דָנּוא 4 :טְרעוֶוְׁש םעֶד טיִמ רעֶדָא ,טְסעֶּפ איִד טיִמ ןעֶנעֶנעֶגעֶּב םִנּוא רֶע טעוֶו
 ןֹרֵהַא דְנּוא הֶׁשֹמ ,רֶהיֵא טְלאָז םאִו ראַפ טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה םִיַרְצִמ ןּוּפ גיִנעֶק
 טאָה הֹעְרַּפ דְנּוא 2 :ןעֶטְסאַל עֶרייֵא ּוצ טייֵג ,טייֵּבְרַא עֶנייֵז ןּופ קְלאָפ סאָד ןעֶרעֶטְׁש
 ןעֶהּור אייֵז טְּכאַמ רֶהיֵא דְנּוא ,ליִפ זיִא דְנאַל םעֶד ןּופ קְלאָפ םאָד דְנּוצַא ןּונ ;טְגאָזעֶג
 איִד גאָט ןעֶגיִּבְלעֶז םעֶד ןיִא ןעֶמאָּבעֶג טאָה הֹעְרַּפ דְנּוא 6 :ןעֶטְסאַל עֶרייז ןּופ
 רֶהיֵא 7 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,רעֶניִטְלעוֶועֶג עֶנייֵז דְנּוא קְלאַפ םעֶד רעֶטְנּוא םֶרעֶגְניִוְצעֶּב
 ןעֶמְכעֶג איו יֹוזַא ןעֶכאַמ ּוצ לעֶניִצ ,קְלאָפ םעֶד ּוצ יֹורְטִש ןייק ןעֶּבעֶג רֶהעָמ טיִנ טְלאָד

 :ןְלעֶמאַז יֹורְטִׁש ְּךיִז ראַפ ןעֶלאָז דְנּוא ןייֵג ןיילַא ןעֶלאָז אייֵז ,ןעֶטְבעֶנְרֶעייֵא רֶנּוא
 ןעֶטְכעֶנְרֶעייֵא דְנּוא ןעֶטְכעֶנ טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה אייֵז סאָו לעֶניִצ ןּופ לאָצ איִד רעֶּבָא 8
 ןעֶנעֶז אייֵז לייַו ,ןּופאַד ןְרעֶדְניִמְרעֶפ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא אייֵז ףיֹוא ןעֶנייֵל רֶהיֵא טְלאָז
 ּוצ ןְרעֶפְּפָא ןעֶלעוֶו ריִמ ןייֵג םִנּוא זאָל ןעֶנאָז ּוצ אייֵז ןְעייֵרְׁש םּוראָד ,גיִסעֶלְּבאָנ
 ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,רעֶנעֶמ איֵד ףיֹוא ןייַז רעוֶוְׁש לאָז טֵסְניִד רעֶד 9 :טאָג רעֶזְנּוא
 דנּוא 10 :רעֶטְרעֶו עֶׁשְלאַפ ּוצ ןעֶרעֶק טיִנ ְּךיִז אייֵז ןעֶלעֶו יֹוזַא ,ןעֶניִרְד ןעֶטייֵּבְרַא
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 יומא ּהָּכ רֶמאַל טָפְהילֶא רְמאֹו יזיִומְשִו םֶעָה יִׁשְנְנ
 בת םֶכָל וק ּוכְל םֶּתַא :ןֵבֵּת 7 ןתנ יִנניֵא הֹעְרַּמ 1
 םעָה ץפיו רב םֶכָתַרְבעַמ עֶרֶגנ ןיִא יב ּואָצְמִּת רֶׁשֲאַמ 2
 טביִצֶא םיִשְננַהְ חל ׁשק שקל םִיַרְצִמ ץֶרָא-לְמְב 13

 זרֹויְהִּב רֶׁשֲאַּב ֹומֹויְּב םויירבְד םֶכיׂשֲעַמ וָלַּכ רֶמאֵל
 יׂשְנ םֶהלָע ּומָׂש-רִׁשֲא לֵאדְׂשִי ינְּב ירְמִׁש וכו :ןֵכָּתַה 4

 ליִמְתַּכ ןבללי םָכֹקֶח טתילכ אל עּומ רָמאֹל הָעְרַּפ
 לֵאְרׂשִי ינְּ אמש ּואבָיז !םֹיַהדַּנ ליִמְּתַ םֵׂשְלׁש ומ
 ןֵבִּת ?ףיִרְבעל הָב הָׂשִעַּת הֶמִל רָמאֵל הֶערַּפ-לֶא יִקֵעצו 5

 ףיִדְבִע הנְו יׂשֵע םיִרְמֶא .םיִנַבלּו ךיִלָבעַל ןֵּהִנ ןיא
 ןּכ-לַע םיִּפְרִנ םּתַא םיִּפְרִנ רֶמאֹּו :ְךֶּמִע תאֵטָחְו םיִּכִמ ז

 ּורְבִע וְִל הָתַ ;הָוהיַל הָחְּבְנ הָכְלִנ םיִרְמִא םּתִא
 נב יִרְמִׁש ּואְדיו :ּונמִּת םִִנַבל ןֵכְְו םֶכָל ןתָנידאַל ןְבָתְו 19

 םֹוירבד םֶכיֵנְבלִמ יערנתדאְל רֶמאֹל עֶרְּב םֶתֹא לֵאְרְׂשִי
 טְתאָרְקִל םיִבָצִנ ןרָהַא-תֶאְו הֶשמ-תַא ֹוענְפִיַו ;וָמֹויְּב כ
 כל הָוהו אֵרָי םֵהלֲא ּוְרְמאַֹּו :הָעְרַּפ תֵאֵמ םֶתאֵצְּב 21

 יניֵעְבּו הֹערַפ יניְֵּב ּונחיַר-תֶא םּתְׁשַאְבַה רֶׁשֲא טָּפְׁשִ
 הָוהי-לֶא הָשִמ םֶׁשָו :ּוננרְהִל םֶדָיְּב בִד חתֶתל ויָדָבַע 2

 יִנְֵּחַלְׁש הֶז הֶּמָל הזה םעל הָתֹעַרֲה הָמָל יָנֹדֲא רַמאַֹּ
 לאה הוה םִנָל עֶרָה ְךֶמֶׁשִּב רּכְַל הֹעַפילֲאיתאַב אמו 3

 אראו }

 דָנּוא קְלאַּפ םעֶד ןּופ םרעֶנְניוִוְצעֶּב איִד
 ,ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז רעֶגיִטְלעוֶועֶג עֶגייֵז
 קְלאַפ םעֶד ּוצ טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייז דְנּוא
 ,טְנאָזעֶג הֹעְרַּפ טאָה יֹוזַא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא

 :יֹורְטְׁש ןייֵק ןעֶּבעֶג טיִנ ְּךייִא לעוֶו ְךיִא
 ְךייֵא טְמעֶנ ,ןייֵג ןייֵלַא טְלאָז רֶהיֵא 1

 ןעֶניִפעֶג םִע טעוֶו רֶהיֵא ּואוְוַא יֹורְטִש
 טְרעֶדְניִמְרעֶּפ טינְראָג טעוֶו םִע טְרֶעייֵג
 םאֶד דְנּוא 12 :טייֵּבְרַא עֶרייֵא ןּופ ןעֶרעוֶו

 ןעֶצְנאַג םעֶד ןיִא טייֵרָּפְׁשּוצ ְךיִז טאָה קְלאָּפ
 ּוצ ןְלעֶּפאָטְש ןְלעֶמאַז ּוצ םִיַרְצִמ דְנאַל
 םִרעֶגְניוִוְצעֶּב איֵד דנוא 13 :יֹורטִש

 טְגיִדְנֶע ,ןעֶנאָז ּוצ ןעֶגְנּורְדעֶג ןעֶּבאָה
 איוו יֹוזַא ָךייֵלְג טייֵּבְרַא עֶכיִלְגעֶט עֶרייֵא

 דנּוא 14 :יֹורְטִׁש ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע ןעוֶו
 איד ןעֶראָװעֶג ןעֶנאַלְׁשעֶג ןעֶגעֶז םִע
 ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןּופ רעֶגיִטְלעוֶועֶג
 ןעֶּבאָה הֹעְרַּפ ןופ םִרעֶגְניוִוְצעֶּב איִד סאו

 םּוראָו ,ןעֶנאָז ּוצ ,אייֵז רעֶּביִא טְלעֶטְׁשעֶב :ֵּכַע-תֶא ָּתְלַצהאל
 ןעֶמְכעֶנ טְכאַמעֶג גיִטְראַפ טיִנ רֶהיֵא טאָה ו
 טייֵּבְרַא עֶטְצְמעֶזעֶג עֶרייֵא טְנייֵה דְנּוא הָׂשרפִל הֵׂשֲעַא רֶׁשֲא הָאְרְת הָּתַע השמ-לֶא הָוהְי רַמאֹּו א

 דְנּוא ןעֶטְבעֶג איו יֹוזַא ְךייֵלְג ,לעֶגיִצ ןּופ  ווצראֵמ םׁשרָע הָקָח בו םִתְלְַׁי הָקח יֵ ִּכ
 רעֶניִטְלעוֶועֶנ איִד דְנֹוא 15 ?ןעֶטְכעֶנְרֶעייֵא תוס ם

 ,העִרַּפ ּוצ ןעֶגיִרְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייז דְנּוא 2, = קָחֶצי-לֶא םֶהָרְּב ןעמוקע נער רערקק אדןופ לפי? יה הלא : 2 * 5 : : ןף= == 2
 תָתָל םָתָא יִתיִרְּבתֶא יִתָמִקֲה םֹו :םֶהָל יִּתְַרונ אל 4

 ּוצ יֹוזַא אּוד טְסּוהְט סאָוְראַפ ,ןעֶגאָז ּוצ
 אייֵז דְנּוא ,טְכעֶנְק עֶנייֵד ּוצ ןעֶראוועֶג ןעֶּבעֶגעֶג טיִנ זיִא יֹורְטִׁש ןייֵק 16 ?טְכעֶנְק עֶנייַד
 ןייַד דְנּוא ,ןעֶנאָּלְׁשעֶג ןעֶרעוֶו טְכעֶנְק עֶנייֵד ,העָז דְנּוא ,לעֶגיִצ טְכאַמ ,םָנּוא ּוצ ןעֶנאָז
 םּוראָד ,גיִסעֶלְבאָנ ,רֶהיֵא טייז גיִסעֶלְכאָנ ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 17 :טְגיִדְניִז קֶלאַפ
 דֶנּוצַא דְנּוא 18 :טאָג ּוצ (תֹונְּבְרִק) ןעֶטְכעֶׁש ןעֶלאָוָו ריוו ןייֵג םִנּוא זאָל רֶהיֵא טְנאָז
 ןופ לאָצ איִד רעֶּבִא ,ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶגעֶג טיִנ ךייַא ּוצ לאָז יֹורְטְש ןייק ,ןעֶטייֵּבְרַא טייֵג
 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןּופ רעֶניִטְלעוֶועֶג איִד ןעוֶו דְנּוא 19 :ןעֶּבעֶג רֶהיֵא טְלאָז לעֶניִצ
 ןְרעֶדְניִמְרעֶפ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא ,ןעֶנאָז ּוצ ,אייֵז טיִמ טְכעֶלְׁש זיִא םִע זַא ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה
 טְנעֶגעֶגעֶּב ןעֶּבאָה אייז דְנּוא 20 :נאָט ןייַז ןיִא קְרעוֶו גאָט ןעֶכיִלְטיִא לעֶניִצ עֶרייֵא ןּופ

 םיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו אייז ןעֶנעֶקְטְנִע ןעֶנאַטְׁשעִג ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו ןֹרַחַא דְנּוא הָׁשֹמ
 ףיֹוא ןעֶהעֶז לאָז טאָג ,טְגאָזעֶג אייֵז וצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 21 :הֹעְרַּפ ןּופ ןעֶנְנאַגעֶג
 ןיִא ְךּורעֶג רעֶזְנּוא ןעֶקְניִטְׁש טְכאַמעֶג טאָה רֶהיֵא לייוו ,ןעֶטְכיִר לאָז רֶע דְנּוא ;ךייַא
 עֶרייֵז ןיִא טְרעֶוְש ַא ,טְכעֶנְק עֶנייֵז ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא דְנּוא הֹעְרַּפ ןּופ ןעֶגיֹוא איִד
 דְנּוא טאָנ ּוצ טְרְהעֶקעֶנְרעֶדיוו טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 22 :ןעֶניֶגְרַה ּוצ םֶנּוא ןעֶּבעֶג ּוצ דְנאַה
 ןעֶגיִזאָד םעֶד ּוצ ןְהּוּטעֶנ םֶטְכעֶלְׁש אּוד טְסאָה סאָו ראַפ ,ראַה ןייֵמ ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע
 ןיִּב ְּךיִא זַא ןָא לאָמְצְנעֶד ןּופ ןיִראָו 23 :טְקיִׁשעֶנ ְּךיִמ אּוד טְסאָה סאָו ראַפ ,קְלאָפ
 םעֶד ּוצ ןּוהְמעֶנ םֶטְכעֶלְׁש רֶע טאָה ,ןעֶמאָנ ןייַד ןיִא ןעֶדעֶר ּוצ ;הֹעְרַּפ ּוצ ןעֶמּוקעֶג
 :ןעֶזעוֶועֶג ליִצַמ טיִנְראָנ קְלאָפ ןייַד טְסאָה אּוד דְנּוא ,קְלאָפ ןעֶגיִזאָד

 ּו לעטיפאק
 ּוצ ןּוהְט לעד ְךיִא סאוָו ןעֶהעֶז אּוד טְסעֶֶו דְנֹוצַא ,הֵשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 1
 ַא ְךֶרּוד דְנּוא עֶקיִׁשקעוֶוַא אייֵז רֶע טעוֶו דְנאַה עֶקְראַטְׁש ַא ְּךַרּוד ןיִראָו ,הֹעְרַּפ
 :דְנאַל ןייַז ןּופ ןעֶּבייֵרְטראַפ אייֵז רֶע טעזֶז דְנאַה עַקְראַטְׁש

 אראו
 :טאָנ ןיִּב ְּךיִא ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,הֵשֹמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָנ דָנּוא 9
 רעֶד םָלַא בֹקֲעַי ּוצ דְנּוא קָהְצִי ּוצ ,םֶהָרְבַא ּוצ ןעֶזיִועֶּב ְּךיִמ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 8
 טְנאַקעֶּב טינ ְּךיִא ןיִּב הָוהְָי ןעֶמאָנ ןייַמ אייֵּפ רעֶּבָא (יֵדַׁש לֵא) טאָג רעֶניִטְכעֶמְלַא
 ןעֶּבעֶג ּוצ ,אייֵז טימ דנּוּב ןייֵמ טְגיִטעֶטְׁשעֶּב ְךיֹוא ּבאָה ָּךיִא דְנּוא 4 :אייֵז ּוצ ןעֶראַוָועֶב

 צ



 תומש
 ןּופ דְנאַל םאָד .ןַעַנְּב דְנאַל םאֶד אייֵז ּוצ
 ןעֶראַַו אייֵז ּואוְו ,טְפאַׁשְרעֶדְנאוַו עֶרייֵז
 -עֶנ ְּךיֹוא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 2 :דְמעֶרְּפ
 רעֶדְניִק איִד ןּופ אייֵרְׁשעֶנ םאָד טְרעֶה
 אייֵז ןעֶכאַמ םִיַרְצִמ איִד לייוו ,לֵאָרְׂשִי

 טְקְנעֶדעֶג ּבאָה ָּךיִא דְנּוא ,ןעֶטייֵּבְרַא
 איד ּוצ גאָז םּוראָד 6 : תירְּב ןייֵמ ןָא

 ךיִא דִנּוא ,הָוהְי ןיִּב ּךיִא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 רעֶטְנּוא ןּופ ןעֶגְנעֶרְּבְסיֹורַא ְּךייַא לעוֶו
 לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,םִיַרְצִמ ןּופ טְסאַל איִד
 דְנּוא .טְסְניִד רֶעייֵז ןּופ ןייַז ליִצַמ ָךייַא

 ןייֵא טיִמ ןעֶזיילְרעֶד ְךייֵא לעֶו ָךיִא
 ְךְרּוד דְנּוא ,םעֶרָא ןעֶטְקעֶרְטְׁשעֶגְסיֹוא
 לעוֶו ְּךיִא דְנּוא 7 :ןעֶטְכיִרעֶג עֶסיֹורְג
 קְלאָפ ַא ראַפ ריִמ ּוצ ןעֶמעֶנ ְךייֵא
 ,טאָב ַא ּוצ ְּךייֵא ּוצ ןייַז לעוֶו ְּךיִא דְנּוא

 רעֶד ןיִּב ךיִא זַא ןעֶסיוִו טְלאָז רֶהיִא יִדְּכ
 -םיֹורַא ְּךייַא טאָה סאָו ,טאָג רֶעייֵא ראַה
 ןּופ טְסאַל איִד רעֶטְנּוא ןּופ טְכאַרְּבעֶנ

 ןעֶגְנעֶרְּב ּךייֵא לעֶו ָּךיִא דְנּוא 8 :םִיַּרְצִמ
 -יֹוהעֶנְפיֹוא ּבאָה ְּךיִא סאוָו דְנאַל םעֶד ּוצ
 ,םֶהָרְבַא ּוצ ןעֶּבעֶג וצ םִע דְנאַה עֶנייַמ ןעֶּב

 101 אראו ו
 ;חָכ דֵעדְׁשִא םֶהיֵרְִמ ץֶרֶא תא ןעְֶּכ ץֶרָא-תֶא םָהָל
 ה טבִירְצִמ רֶׁשֲא לֵאָרׂשִי יִנְּב תקַאנ-תֶא יִּתְעַמָׁש ָנֵא ו םְֵו
 6 לֵאְָשירנְבל רֶמַא ןכָל :יִתיְִּב-תֶא רֶלְזֲאָ םָתֹא םיִדְבֲעַמ
 ָׁלַצְַו םִיַרְצִמ תֶלְבַס תחַּתִמ םֶכָתָא יֵתאֵצֹוְהו הָזְ יֵנֵא
 טיִמְפְׁשִבּו הָיטְנ ערב םֶכְתֶא יֵּתְלַאָנו םֶתָדְבַעַמ םֶכְתֶא
 + טיהלאָל םֶכָל יִתָיהו םֶעל יל םֶכְֶא יִּתְחַקָלְו ּםִלדְ
 תַחַּתִמ םֶכְתֶא איָצֹוּמַה םֶכיֵהָלֶא הָוהְ ֵנֲא יִּכ םֶּתְעַדו
 פ תאָׂשנרׁשֲא ץֶרֶאה-לֶא םֶכְֶאיִתאֵבָהְו ִיָרצִמתוָלְבִס
 הָתֹ יִּתַָנו בֵכעלּו חצי םֶהרּבַאְ ּהָתֹא תַתָל ידי-תֶא
 5 לֵאְרְׂשִי ְּבילֶא ןֵּכ הָשֹמ רבו :הָוהְי יָא הָשָרוִמ םֶכָל
 פ ּ!הָׁשָק הָדֹבֲעּו חוה רֶצֵּקִמ הָׁשמ-לָא ועְמָׁש אֵלְו
 ,/ ךֶלַמ הָעְרַפילֶא רֵּכַּד אֵּב :רֶמאַּל הָׁשֹמ-לֶא הָודְי רֵּבַדָו
 וצ הָׂשֹמ רַּבַדְיַו :וָצְרַאֵמ לֵאְרְׂשִי-נְּב-תֶא חֶּלִׁשיְו םִצִמ
 ליִאְ ילַא ּועְמָׁשרול לֵאָרְשִינְּב ןֵה רֶמאַל הָוהְ יְָּפִ
 3 :םִיָתְפׂש לֶרֶע יִנֲאַו הערפ יִנעְמׁשִ
 3 לֵאָרְׂשִיינְכילֶא םִיצו ןרָהָא-לֶאְו הֵׁשֹמילֶא הָודְ רֵּבַדַ
 ץרָאמ לֵאְְׂשִיִנּב-תֶא אוהל םִיַרצִמ ְךֶלֶמ הָלרּפ-לֶאְ
 וו ןְבּאָר יֵנְּב םָתֹכֲאתיִב יֵׁשאָר הֶּלֵא ס ּוםִִרְצִמ
 תֶּפְׁשִמ הָלֵא יִמְרכְו ןרֶצָח אלַפו ְנֲ לֵאָרְשִ רֵכְ
 ומ רַחֹצְו ןיִכָיו רַהֹאְו ןיִמָיו לֵאּומְי ןֹצְמִׁש יֵנְבּו :ןְבּואְר
 15 תומָׁש הָּלאְו :ןֶעְמִׁש תֶהַּפׁשִמ הָלִא תֹנעַנְּכַהְרַּב לאׁשְ
  עֵבָׁש יולי ְׁשּויֵרְרִמּו תַהָקּ שר טֶתֹרְלַתל יולְִּ
 וז :םָתֹּמְׁשִמְליִעְמׁשְיְִבל ןשְרנינְּב הָנָׁש תַאְמוםיִׁשלְׁשּו
 18 תהיה יַנָׁשּולֵאּועו ןורָבָחְו רֶהֶצִו םָרְמִע תֶּתק ינְבּו
 פ הָלֵאיִׁשּומ ילְחַמיִררְמיִנְּו :הָנָׁש תֵאְמּו םיִׁשלְׁשּו ׁשֶלָׁש
 כ ֹותָדֹיו דֵבְכוי-תֶא םֶרֶמַע חַּכו :םָתֹדְלְתְל יִוַּכַה תֹחְּפְׁשִמ
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 לעדֶו ָּךיִא דְנּוא ,בֹקֲעַי ּוצ דְנּוא קָחְצִי ּוצ
 רִהּפְׁשִמ ,טְפאַשְּברֶע עֶנייֵא ּוצ ןעֶּבעֶג ְָּךייֵא םִע

 ױזַא טאָה הֶׁשֹמ דְנּוא 9 :טאָנ ןיִּב ְךיִא םֶלְמע ַײח ִׁשּו הָשֹמ-תֶאְו ןְרָתַא-תֶא ול רלֵַּוהֶׂשְִל ֹל
 21 :יִרְכָח גֶפְָו הק רַהְצִ ינְּו !הָנָׁש תַאְמּו םיִׁשלׁשּו עַבֵׁש רעֶּבָא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ טעֶרעֶנ
 ןעֶגעוֶו ןּופ דַנּוא םעֶטָא ןעֶצְרּוק ןעֶנעוֶו ןּופ הָׁשֹמ ּוצ טְכְראָהעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז
 :טייֵּבְרַא עֶרעוֶוְש

 םעֶד העְרַּפ ּוצ דעֶר ,םוק 11 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָנ דְנּוא 0
 :דְנאַל ןייַז ןּופ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןעֶקיִׁשקעֶוַא לאָז רֶע זַא ,םִיַרְצִמ ןּופ גיִנעֶק
 ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ,העָז ,ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא טאָנ ראַפ טעֶרעֶנ טאָה הֶשֹמ דנוא 9
 ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶכְראָהעֶג ריִמ ּוצ הֹעְרַּפ לאָז יֹוזַא איז דְנּוא ,ריִמ ּוצ טְכְראָהעֶג טיִנ

 :ןעֶצְפעֶל עֶטּפאָטְׂשרעֶפ
 ּוצ ןעֶטאָּבעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,ןֹרֲהַא ּוצ דְנּוא הֶשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאג דְנּוא 8

 איֵד ןעֶנְנעֶרְּב ּוצ םיֹורַא ,םִיָרְצִמ ןּופ גיִנעֶק םעֶד הֹעְרַּפ ּוצ דְנּוא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד

 ןופ טיילטּפיֹוה איד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איד 14 :םִיָרְצִמ דְנאַל םעֶד ןּופ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 דְנּוא ְךֹונֲח ,לֵאָרְׂשִי ןּופ רֹוכְּב רעֶד ןֵבּואְר ןּופ ןְהיִז איִד ,רעֶמעֶפ עֶרייֵז ןופ זיֹוה םעֶד

 איד דְנּוא 12 :ןֵבּואְר ןּופ תֹוחַּפְׁשִמ איִד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד ,יִמְרַּכ ּדְנּוא ןורָצִח ,אֹּולַפ

 רעֶד ,לּואָׁש דְנּוא רַחֹצ דְנֹוא ןיִכָי דנּוא דַהא דְנּוא ןיִמָי דְנּוא לֵאּומְי ךֹועְמִש ןּופ ןְהיִז

 איִד דָנּוא 16 :ןֹועְמִׁש ןּופ תֹוחָּפְׁשִמ איִד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד ,תיִנֵעַנְּכ עֶנייֵא ןּופ ןְהּוז

 דְנּוא תֶהְק ןֹוׁשְרִג ,טְרּוּבעֶג עֶרייֵז וצ ;יוֵל ןּופ ןְהיִז איִד ןּופ ןעֶמעֶנ איִד ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד

 גּוא ןעֶּביִז דְנּוא טְרעֶדְנּוה ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז יוֵל ןּופ רֶהאָי םיִנעֶּבעֶל איִד דְנּוא ;ירָרְמ

 :תֹוחָּפְׁשִמ עֶרייֵז ּוצ ,יִעְמִׁש דְנּוא יִנְנִל ןֹוׁשְרִנ ןּופ ןְהיִז איִד 17 :רֶהאָי גיִּסייֵרְד

 םיִנעֶּבעֶל איִד רֶנּוא ,לֵאיִזֲע רֶנּוא ןֹורְבֶח ,רָהְצִי ,םָרְמַע ,תֶהְק ןּופ ןְהיֵז איד דְנּוא 8
 דְנּוא 19 :רֶהאָי ניִסייֵרְד דְנּוא אייֵרְד דְנּוא טְרעֶדְנּוה ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז תֶהְק ןּופ רֶהֵאָי

 ּוצ ױל ןּופ תֹוָּפְׁשִמ איד ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד איד ,יִׁשֹומ דְנּוא יִנְחַמ ,רָרְמ ןּופ ןְהיֵז איד
 ְךיִז ּוצ עֶמּומ עֶנייַז דֶבֶכֹוי ןעֶמּונעֶנ טאָה םָדְמַע דנוא 20 :םֶרּוּבעֶג עֶרייֵז
 דְנּוא הָׁשֹֿמ דְנּוא ןֹרֲהַא םֶהיֵא ּוצ ןעֶניִועֶו טאָה איִז דנוא ,ּביײװ ַא ראַפ

 דְנּוא ןעֶּביִז דְנּוא טְרעֶדְנּוה ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םֶרְמַע ןּופ רֶהאָי םיִנעֶּבעֶל איד

 :יִרְכִז דְנּוא נָפָנ דְנּוא חַרק ,רָהְצִי ןּופ ןֶהֵז איד דנּוא 21 :רְֶהאָי :יִּסייַרְד

 דנוא
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 דזיױא ןייֵהא חק :יִרְתִסְו ןּפְצִלֶאְו לֵאָׁשיִמ לֵאוע !נְבּז
 ּול רֶלֵּתַו הָשאְל ול ןוִׁשְחַנ תוָחָא בֶדֶנִמַע-תַּב עבשלֶא

 חַרְמיְבּו :רֶמְתֹוָא-תֶאְ ָזעְלֶא-תֶא אוהיכָא-תֶאְו טֶדְנדתֶ 4
 רְֹלֶאְו :יִחְִּקַה תֹהְפְׁשִמ הֶלֵא ףְמאִבַאְו הָנְקְלאְו רִּפַא הב

 ִּל רֶלֵַּ הָׂשֲאְל וִל טֵאימוִּפ תֹנְִּמ ;ליחקל ןרָהַאְדַּב
 אה :םֶתֹחְּפִׁשִמְל םִלַה תוָבָא יִׁשאר הלא סֶחְניִּפ-תֶא 6

 ינְּב"תֶא ואיצֹוד םֶהָל הָוהְי רַמָא רֶׁשֲא הָׁשֹמּו ןְרַהַא
 -לֶא טיִרְַדְמַה םה :םֶתֹאְבצְלַע םִיַרְצִמ ץֶרָאמ לֵאְרְׂשִי ז

 טםיִרמִמ לֵארְׂשי--נְב-תֶא איָצּוהְל םִיְַצִמ-ּךְלִמ הָעְרַּפ
 ץֶרֶאְּב הָׁשמ"לֶא הָיהְי רַּבּד םֹויּב יו :ןרָהַאְו הָשֹמ אְוָה 8

 הוה יִנֲא רֶמאֹל הָׁשֹמ-לָא הָוהְי כד .ס' :םיִרְצִמ
 :ףילֵא רֶבֹּד נא ֶׁשֲא-לָּכתַאיַרְצִמדלַמהֹעְרַפילֶארַּבַ
 עֶמְׁשִיְךיִאְו םיִתָפְׂש לָרפ יָא ןֵה הוי עפל הָׁשֹמ רֶמאֹּה ל

 8 :תָֹלִרּפ יִלֵע

 ןְרֲהַאְו ה9ְרפְל םיללֶאּדיִּתִמְל האָר הׂשמילֶא הוי מאה :
 ףוצֶא רֶׁשֲאילְּכ עא רֶּבַרְת הָּתַא :ךֵאיִבְנ הָוהִי ךִחְא
 לארש--;ּביתֶא חַּלִׁשְו הלדּפ-לָא רֵּבִדי לי דָא ןֵרָתִאְו

 "ַתֹתֶא-תֶא יִתיִּבְרִהְו הר בל-תַא הָׁשְקַא = ;ֹוצְרַאֵמ
 תֹעְרַּפ םֶכָלֲא עמשייאלו :םִיָרְצִמ ץרַאְב יֵתְפֹוְמ-תֶאָו 4

 ימַע-תֶא יִתֹאָבְציתֶא יִתאֵצֹוהְו םיִרְצִמְּב ידָיתֶא יִּתְַָ
 ירמי אמרי

 ײתָא יִתאֵצֹוְהְו םִיַרְצִמ-לע יָדָי-תֶא יִתֹטְנִּב הָוהְי יִנֲאיֵּב
 הוה רֶׁשֲאַפ הַא הָשמ ׂשעו וָכמ לאדש י-ינְּב 5
 ׁשְלָׁשִדִב ןרֵתַאְו תֶנָׁש םִנֹמְׁשְדִּב הז ושָע ןֵּכ םָתֹא 7

 ם :הְַָפ-לֶא ם טי הָנָׁש םיִנֹמְׁשּו
 ףֵבַדְו יִּכ +רְמאֵל ןרָהא-לֶאְו הָשמילֶא הי ההְי רֶמאֹּה

 ןבַהַא-לָא ָּתְרַמָאְו תפומ םֶכָל ּונְּת רמאל ֹעְרַּפ םָכָלֲא

 אראו ז ו תומש

 לֵאָׁשיִמ ,לֵאיִזְע ןופ ןְהיִז איִד דְנּוא 9
 טאָה ןֹּרֲהַא דְנּוא 23 :ירָתַס דְנּוא ןֵפָצְלֶא

 ןופ רעֶטְכאָט איִד ,עַבְׁשיִלֶא ןעֶמּונעֶג
 ּוצ ,ןֹוׁשְחַנ ןּופ רעֶטְסעוֶוְׁש איִד ,בֶדֶניִמַע
 םֶהיֵא ּוצ טאָה איִז דְנּוא ,ּבייזו ַא ראַפ ְּךיִז
 דְנּוא רֶזֲעְלֶא אּוהיִבַא דְנּוא ,בֶדָנ ,ןעֶניוִועֶג
 וחַרֹק ןּופ ןְהיִז איִד דְנּוא 24 :רֶמָתיִא

 עֶניִזאָד איִד ,ףֶסָאיבַא דְנּוא הָנְקְלֶא ריִסַא
 דְנּוא 29 :יִחְרָק ןּופ תֹוחָּפְׁשִמ איִד ןעֶנעֶז

 ְךיִז ּוצ טאָה ןֹרֲהַא ןּופ ןְהּוז רעֶד רֶזְעְלֶא
 לָאיִטּוּפ ןופ רעֶטְכעֶמ איִד ןּופ ןעֶמּונעֶג
 םֶהיֵא ּוצ טאָה איִז דְנּוא ּבייֵו ַא ראַפ
 איד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד ,םָחְנִּפ ןעֶניוִועֶג
 םִיִוְל איִד ןּופ רעֶטעֶפ איִד ןּופ טייֵלְטְּפיֹוה
 ןֹרֲהַא זיִא םאָד 26 :תֹוחָּפְׁשִמ עֶרייֵז ּוצ

 אייֵז וצ טאָה טאָנ סאָו הָׁשֹמ דְנּוא
 רעֶדְניִק איִד סיֹורַא טְגְנעֶרְּב ,טְגאָזעֶב
 עֶרייֵז טיִמ םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןּופ לֵאָרְׂשִי
 םאָװ םִע ןעֶנעֶז אייז 27 :ןעֶראָׁשְרעֶה
 ןּופ גיִנעֶק םעֶד ,הֹעְרַּפ ּוצ טעֶרעֶנ ןעֶּבאָה

 רעֶדְניִק איִד ןעֶגְנעֶרְּב ּוצ םיֹורַא ,םִיַרְצִמ
 דְנּוא הָשֹמ זיִא סאָד ,םִיַרְצִמ ןּופ לֵאָרְׂשִי

 ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 98 :ןֹרֲהַא

 דָנּוא 29 :םִיָרְצִמ דְנַאַל םעֶד ןיֵא הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָנ ןעֶו גאָט םעֶד

 העָרַּפ וצ רעֶר ,טאָה ְךיִּב ְךיִא ןעֶגאָז ּוצ יֹוַא הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָ

 טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 20 :ריִד ּוצ דעֶר ְָּךיִא סאָװ םעֶלַא םִיַרָצִמ ןּופ גיִנעֶק םעֶד

 יֹזַא איו דִנּוא ,ןעֶצְפעֶל עֶטַּפאַטְׁשרעֶפ ּבאָה ְּךיִא ,העָז ,טאָנ ראַפ טְנאָזעֶג
 ?ןעֶרעֶהּוצ הֹעְרַּפ ְּךיִמ

 לאָז

 ז לעטיפאק

 טְנאָזעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 1

 :איבָנ ןייֵד ןייַז לאָז רעֶדּורְּב ןייד ןרָהַא

 עֶטיִּבעֶג ריִד

 דְנּוא הֹעְרַּפ ּוצ טאָנ ַא טְכאַמעֶג ְּךיִד ּבאָה ָךיִא ,העֶז ,הֶָשֹמ ּוצ
 לעוֶו ְּךיִא םאִו םעֶלַא ןעֶדעֶר טְסְלאָז אּוד 2

 ןעֶקיִשְקעוֶוַא לאָז רֶע זַא .הֹעְרַּפ ּוצ ןעֶדעֶר לאָז רעֶדּורְּב ןייַד ןֹרָהַא דְנּוא ן
 ןּופ ץֶראַה םאָד ןעֶבאַמ טְראַה לעוֶו ָּךיִא דְנּוא 8 :דְנאַל ןייַז ןּופ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד
 דְנאַל םעֶד ןיִא רעֶדְנּואוְו עֶנייֵמ דנּוא ןעֶבייֵצ עֶנייֵמ ןעֶרְהעֶמְרעֶפ לעדֶז ָּךיִא דנּוא ,הֹעְרִּ
 ןעֶנייֵל דְנַאַה עֶנייֵמ לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ,ןעֶרעֶהּוצ טיִנ ְךייַא טעֶז הֹעְרַּפ דְנּוא 4 :םִיָרְצִמ
 דָנּוא ,םִיָרָצִמ ףיֹוא

 ןיִּב ָךיִא זַא ןעֶסיוִו

 ןעֶגְנעַרְּבסיֹורַא
 ןּוהְמעֶנ ןעֶּבאָה

 רעֶדְניִק איִד קְלאַפ ןיימ ,ןעֶראָׁשְרעֶה עֶנייַמ ןעֶנְנעֶרְּבסיֹורַא לעזֶז ּךיִא

 ןעֶלאָז םִיַרְצִמ איִד דְנּוא 8 :ןעֶטְכיִרעֶנ עֶסיֹורְג טיִמ םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד סיֹוא לֵאָרְׂשִ
 לעדֶז ְּךיִא דְנּוא ,םִיָרְצִמ ףיֹוא דְנאַה עֶנייֵמ גייֵנ ְּךיִא ןעוֶו ,טאָג

 ןֹרֲהַא דְנּוא הָׁשֹמ דנוא 6 :אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ לֵאָרְשִי רעֶדְניִק איִד

 :ןּוהְמעֶנ אייז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןעֶטאָּבעֶג אייֵז טאָה טאָנ איז יֹוזַא ְּךייֵלְג

 אייֵרְד ןעֶזעוֶועֶב טֶלֵא זיִא ןֹרָהַא דְנּוא ,רָהאָי :יֵצְכַא ןעֶזעוֶועֶג טָלַא זיִא הֵשמ דְנּוא 7

 אייֵז ןעֶו ,רֶהאֵו גיִצְכַא דְנּוא

 טְגאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 8
 דְנּוַא ןעֶדעֶר ְךייַא ּוצ

 :הֹעְרַּפ ּוצ טעֶרעֶג ןעֶּבאָה

 טעוֶו הֹעְרַּפ ןעוֶו 9 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןֹרֲהַא וצ דְנּוא הָׁשמ ּוצ
 ןֹרֲהַא ּוצ .ןעֶגאָז אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ןעֶבייֵצ-רעֶדְנּואוָו ַא טְּביִג ,ןעֶנאָז

 םענ



 תומש

 ראַפ ףְראַו דְנּוא ןעֶקעֶטְׁש ןייַד םעֶנ
 דְנּוא 10 :גְנאַלְׁש ַא ןעֶרעוֶו לאָז רֶע ,הֹעְרַּפ
 ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז ןֹרֲהַא דְנּוא הֶשֹמ

 ןּוהְמעֶג יֹוזַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,הֹעְרַּפ
 ןעֶמאָּבעֶג טאָה טאָנ איו ייֹוזַא ְּךייֵלְנ

 ןעֶקעֶטְׁש ןייַז ןעֶפְראוָועֶג טאָה ןֹרֲהַא דְנּוא
 וטְכעֶנְק עֶנייֵז ראַפ דִנּוא הֹעְרַּפ ראַפ
 דְנּוא 11 :גְנאַלְׁש ַא ןעֶראוָועֶג זיִא רֶע דְנּוא"

 עֶנּולְק איִד ןעֶפּורעֶג ְּךיֹוא טאָה הֹעְרַּפ
 ןעֶּבאָה יֹוזַא ,םִרעֶכאַמ ףּוׁשיִּכ איִד דְנּוא
 ְךיֹוא םִיַרְצִמ ןּופ םֶרעֶכאַמ ףּוׁשיִּכ איִד
 דְנּוא 12 :םּוׁשיִּכ רֶעייֵז ָךְרּוד ןּוהְטעֶנ יֹוֹוַא

 ןייַז רעֶכיִלְטיִא ןעֶּפְראועֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 ּוצ ןעֶראָועֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ןעֶקעֶטְׁש

 טאָה ןעֶקעֶטְׁש ם'ןֹרֲהַא רעֶּבָא ,ןעֶגְנאַלְׁש
 דְנּוא 13 :םֶנעֶקעֶטְׁש עֶרייֵז ;עֶגְנּולְׁשְרעֶפ
 ןעֶראָועֶג טְראַה זיִא הֹעְרַּפ ןּופ ץְראַהסאָד
 ואייֵז ּוצ טְכְראָהעֶנ טיִנ טאָה רֶע דנֹּזַא
 :טעֶרעֶג טאָה טאָנ איִח זַא ְךייֵלְנ
 הָׁשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 4
 רֶע ,רעוֶוְׁש זיִא הֹעְרַּפ ןּופ ץְראַה סאָד
 אייֵג 15 :קְלאַָפ םאָד ןעֶקיִשקעוֶוַא טיִנ ליוִו
 טייֵג רֶע ,העְז ,ןעֶנְראָמ םעֶד ןיִא הֹעְרַּפ וצ
 טְסְלאָז אוד דְנּוא ,רעֶסאַוַו םעֶד ּוצ םיֹורַא

 םעֶד אייֵּב ,םֶהיֵא ןעֶנעֶקְטְנִע ןעֶלעֶטְׁש ְךיִד
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 י הָׂשֹמ אביו :ןיּנִתְל יִהְי הָעְרַפייפל ְךלֶׁשַהְָךְטַמ-תֶא ח
 ְךלׁשֹ הָוהְי הָוִצ רֶׁשֲאַּכ ןכ ּוׁשֲּיו הֹעְרַפ-לֶא ןֵַא
 ןִּנְִל יהיו ויָדָבִע ינְפִלְו הָעְרַּפ ינְְל ודַטַמ-תֶא ןרָהַא
 יג שבהיסנ ּוֲעַָו םיִפְׁשַכְמל םיִמָכֲחַל הֹעְרַּפיַּנ אְרקִיַ
 3 וֵּטִמ ׁשיִא כיִלְׁשִ :ןּכ םֶהיֵטֲהַלְּב םִָרְצִמ ימטְרִח
 13 א קח !םָתֹטַמ-תֶא ןְרָהַאֹהְטַמ עַלְביו .םעינַתְל יהיו
 1+ רֶמאֹּו סם  ;הָוהְי רֵּבִּד רֶׁשֲאַּכ םֶהֹלֲא עַמָׁש אָלְו הֹעְרַפ
 וט ךֶל :םֶעָה חּלַׁשְל ןַאַמ הָעְרַּפ בל דבָּכ הֶׁשֹמ-לֶא הָוהְי
 -לַע וָתאָרְקלָתִבִצִנו הָמיְמַה אצי הֵּנִה רָקַֹּב הֹעְרַּפ-לֶא
 ךדָיְּב חֵּקּת ׁשֶחָנל ְךפְרְנירְׁשֶא הּטַּמַהְו רֶאְַה תַּפְׂש
 -מאל ְךיֶלֵא יִנֲתָלְׁש םיִרְבעָה יַלַא הֶוהְי לַא ּתְרַמָאְ
 :!הֶּכידע ָתְעַמָׁשדאַל הנִהְו רֶּברִּמַּב יִנְדְבעְיו יִמַע-תֶא הַּלׁש
 |הָּכִמ יִכָֹא הֵּנִה הוה יִנֲא יִּכ עַרֵּת תאֹוְּב הֹוהְי רַמָא הֵּכ
 :םֶדרֶל וכְפָהָנְו רֶאיַּב רֶׁשֲא םימַהלַע יִדָיְּב-רֶׁשֲא הָּמַּמַּב
 13 םבִירְצִמ ּואְלְִו רֶאְַה ׁשֵאָבּו תּומָּת רֶאְיַּב-רֶׁשֲא הָנָּדִהְ
 5 הָׁשֹמ-לֶא הָוהְי רֶמאֵו ם= :רֶאְַהְדִמ םִיַמ תֹוּתְׁשִ
 םבִיַרְצִמ יִיַמ-לַע ְךדָי-הַטנּו ךְּטמ חַק ןכַהָא-לֶא רַמָא
 ָהְקמ-לָּכ לַעְו םֶימְנַא-לעֶו םהיֵרָ לע | םָתֹרֲהנ-לַע
 םיִצעֶבּו םירְִמ ץֶָא-לָכְּב םֶד הָיהְו םֶהְּי םֶהיֵמיִמ
 הרֹוהְי הָוצ! רֶׁשֲאַּכ ןרָהֶאְו הֶׁשֹמ ןַכרׂשַַו :םיִנָבֲאָּו
 יעעלוהצרפ ניְֵל ראָיַב רֶשֲא םִמַה-תֶא ךַיו הָּטַּמַּב םֶרָו
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 21 רֶׁשֲא הָנַּהְו: םֶדֶל רֶאְיַּב-רָׁשֲא םיִמַה-לְּכ וְכְפהַּי ויָָבע

 םִיַמ ת תִּתְׁשִל םִירְצִמ ּולְכִידאַלְוראיַה ׁשֵאְביו הָתֵמ ראי

  עְמִרַה יושע :םִירְצִמ ץֶרָא-לכְּב םֶּדַה יהי רֶאַָהִמ
 רֶׁשֲאַכםֶהַלֲאַמְׁשיאָלְוהערּפ-בלקְְיומֶהיְִּׁבםִיָרְצִמ
 וי וּבִל תֶׁשֹדאְֹו וָתיִּב-לֶא אֵבו הְֹרַּפןֵפָיו :הָוהְ רֵּכּד
 24 תֹותְׁשִל םִימ רֶאְיַה תֶֹביִבְס םִירְצִמילְכּורְפְחיַו :תאְולַ

 ַא ּוצ ןעֶראָועֶג טְרְהעֶקְרעֶּפ זיִא סאוָו ןעֶקעֶמְׁש םעֶד ּדְנּוא ,םאֶרְטְׁש םעֶד ןּופ ןעֶטְראָּב
 ןעֶבאָז םֶהיֵא ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 16 :דְנאַה עֶנייַד ןיִא ןעֶמעֶנ אּוד טְסְלאָז בְנאַלְׁש
 קיִש טְנאָזעֶג דְנּוא טְקיִׁשעֶג ריִד ּוצ ְּךיִמ טאָה םיִרְבִע איִד ןּופ טאָג רעֶד ,ראַה רעֶד
 טיִנ טְסאָה אּוד ,העָז דְנּוא .רֶּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶניִד ריִמ ןעֶלאָז אייֵז זַא קְלאַפ ןייֵמ קעוָזַא
 אוד טְסְלאָז ןעֶניִזאָד םעֶד טיִמ טְגאָזעֶג טאָנ טאָה יֹוזַא 17 :רעֶהַא זיִּב טְכְראָהעֶג
 ןיִא ּבאָה ְךיִא סאו ןעֶקעֶטְׁש םעֶד טימ ןעֶנאָלְׁש לעוֶו ְּךיִא העְז ,טאָנ ןיִּב ּךיִא זַא ןעֶסיוו
 -ְךעֶפ ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,םאֶרְטִׁש םעֶד ןיִא ןעֶנעֶז םאִו רעֶסאוַו איֵד ףיֹוא דְנאַה עֶנייֵמ
 ןעֶלאָז םאָרְטְׁש םעֶד ןיִא ןעֶנעֶז םאָו ׁשיִפ איִד דְנּוא 18 :טּולְּב ּוצ ןעֶרעוֶו טְרְהעֶק

 ןעֶלְקִע ְּךיִז ןעֶלאָז םִיַרְצִמ איִד דְנּוא ,ןעֶקְניִטְׁש לאָז םאֶרְּטְׁש רעֶד דְנּוא ,ןעֶּבְראַטְׁש
 ּוצ גאָז ,הָשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 19 :םאָרְטְׁש םעֶד ןּופ ןעֶקְניִרְט ּוצ רעֶסאוַו
 רעֶּביִא ,םִיַרְצִמ ןּופ רעֶסאוַו איִד רעֶּביִא דְנאַה עֶנייֵד גייֵנ דְנּוא ןעֶקעֶטְׁש ןייַד םעֶנ ןֹרֲהַא
 רעֶּביִא דְנּוא ,ןעֶּפפְמּוז עֶרייֵז רעֶּביִא דְנּוא ,ןעֶכייֵט עֶרייֵז רעֶּביִא דְנּוא ןעֶמאָרְטְׁש עֶרייֵז
 ןייַז טעֶו סֶע דְנּוא ,טּולְּב ןעֶרעוֶו ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,ןְרעֶסאַוַו עֶרייֵז ןּופ הָוְקִמ עֶביִלְטיִא
 :(םיִלֵּכ) עֶנְרעֶנייִטְׁש ןיִא דְנּוא עֶנְרעֶצְלאָה ןיִא דְנּוא ,םִיַרְצִמ דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד ןיִא טּולְּב
 דְנּוא ,ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָג איוִו ְּךייֵלְנ ,ןּוהְמעֶנ יֹוזַא ןעֶּבאָה ןֹרֲהַא דְנּוא הֶׁשֹמ דְנּוא 0
 סםאָו רעֶסאו איִד ןעֶגאָלְׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא ןעֶקעֶטְׁש םעֶד ןעֶּביֹוהעֶנְפיֹוא טאָה רֶע

 ןעֶניֹוא איִד ראַפ דְנּוא הֹעְרַּפ ןּופ ןעֶניֹוא איִד ראַפ םאָרְטְׁש םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז
 ןעֶנִייִז םאֶרְטְׁש םעֶד ןיִא ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז סאוָו ןְרעֶסאַַו עֶלַא דְנּוא ,טְכעֶנְק עֶנייֵז ןּופ
 ,םאָרְטְׁש םעד ןיא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז סאו ׁשיִפ איִד דְנּוא 21 :טּולְּב ּוצ ןעֶראוָועֶג טְרְהעֶקְרעֶפ
 טיִנ ןעֶּבאָה םִיָרְצִמ איִד דְנּוא ,ןעֶקְנּוטְשעֶג טאָה םאָרְטְׁש רעֶד דְנּוא ;!עֶּבְראָטְׁשעֶג ןעֶנעֶז
 םעֶד ןיִא ןעֶזעועֶג זיִא טּולְּב םאָד דְנּוא ,םאֶרְטְׁש םעֶד ןּופ ןעֶקְניִרְט רעֶסאו טְנאָקעֶג
 טיִמ טְכאַמעֶג יֹוזַא ןעֶּבאָה םִיַרְצִמ ןּופ רעֶכאַמ ףּוׁשיִּכ איִד דְנּוא 29 :םִיַרְצִמ דְנאַל ןעֶצְנאַג
 -עֶג טיִנ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶראָועֶג טְראַה זיִא הֹעְרַּפ ןּופ ץְראַה םאָד דְנּוא ,ףּוׁשיִּכ רֶעייֵז
 טְרְהעֶקעֶגְמּוא ְּךיִז טאָה הֹעְרַּפ דְנּוא 23 :טעֶרעֶנ טאָה טאָג איז יֹוזַא ְךייֵלְג אייז וצ טְכְראָה
 :ןּוהְטעֶגּוצ ץְראַה ןייַז ּוצ טיִנ םעֶזיִד ּךיֹוא טאָה רֶע דְנּוא ,זיֹוה ןייַז ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע דְנּוא
 ןעֶקְניִרְמ ּוצ רעֶסאוַ ְּךאָנ ,םאֶרְטִש םעֶד םּוא טְגְניִר ןעֶּבאָרְגעֶג ןעֶּבאָה םיִרְצִמ עֶלַא דְנּוא 4

 ןיראוו
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 סיִמָי תַעְבִׁש אֵלְּמו ּורְאְיַה יִמיִּמִמ תֹנָׁשִל ֹולְכִי אָל יּכ הנ
 ם ;רֶאְיַה-תֶא הָוהְי-תֹוכַח יִרֲחַא

 הֹּב ויָלֵא ּתרִמאְו הָערַפילֶא אָּב הָשֹמ-לֶא הָוהְי רֶמאָו 6
 חלשל הֶּתַא ןַאָמדסאְו :יִנְרבַעיו ימַע-תֶא זילׁש הוהְי רָמָא 7
 ףאוַה ץֶרֶׁשְו :םיִעָדְרפצב ּךליִבְנ-לֶּכ-תֶא ףננ יִכָֹא הּנִה 8

 ְתִֶמילַעְוִ ְךֶבֶּכְׁשִמ רֶדָחַבּוךְתיִכְּב ּואָבּו ּולָעְוםיִעְדְרַפְצ
 הָכְבּו !ְךיֶתֹוֲאְׁשִמְבּו ךיֶרּנַתְבּו ּךֶמעְבּו ְךיִדְבִע תבבּו
 :םִעדְרְַצַה לִי ְךיִדְבִילְבִבּוָךְמעֶבּ

 ח
 לְרי-תַא המִנ ןרָהַא-לֶא רַמָא הֶשמילֶא הָוהְי רֶמאַָּו א

 -תֶא לַעְָ םיִמִנאָה-ַעְ םיִרֹאְיַה-לַע תֹרְתְנְלַע ֵמֵמְּב
 לַע ולי-תֶא ןרָתֵא טו :םִיָרְצִמ ץֶרָא-לַע םיִעְּדְרַּפְצִה 2

 ;ִיִרְצִמ ץֶרָא-תֶא םֶכְּתַו עַּדרַפְצַה לַעַתַו םִיָרְצִמ יֵמיִמ

 טביִעדְרַפְצה-תֶא לו םהיִמַלְּב םיִמְְרַחַה ןכרשעיו 5
 רֶּמאַֹּ ןֹרֲהֶאְּו הָׁשֹמְל הֹעְרַּפ אֵרְקִיַו :םִיָרְצִמ ץֶרָא-לַע 4

 הָחְלַׁשֲאַימעמּיִִּמִמ םיִעּדרַּפצַה רַסָיְו הָוהְי-לֶא ּורִּתְַה
 רֵאּפִתַה הֹעְרַּפְל השֹמ רֶמאַֹּו :הָוהיל ּוחְבְו םֶעָה-תֶא ה

 תרירְכַהְל ְךְּמַעְלּו ּךיֶרְבִעַלְו ְךֶל ריִּתְעַא ו יֵתָמִל יֵלָע
 רֶמאַֹּו !הָנְרָאְׁשִּת רֶאָיַּב קָר ּךיִתְּבִמּו ָךְּבִמ םיִעָּדְרַּפְּצַה 6
 ;ּוניֵלֶא הָוהיִּכ ןיִאייֵּכ עַרֵּת מל רב רֶמאֹּי רְֵי

 קר דמעמו ְּךיֶדָבִעַמּו ְךיֶתָּבַמּו ךֶּמִמ םיִצָּדְרַפְצַה ּורָסְו
 קעז העְרַּפ םִעמ ןְרָהַאְו הָׁשֹמ אֵציו :הָנרַאְׁשִּת רֶאְיּב 8

 ;הֶׂעְרַפְל םֶׂשירְׁשֲאםיִעְּדְרַפְצַה עא ה -לֶא ןלָשמ
 םֶּתְבַהִמ .םיִָּדְרַּפְצַה ּותְמִיַ הֶׁשֹמ רַבְרַּכ הֶוהְי שַעיו 5

 םֶדֶמַח םָדְמָח םֶתֹא ּורְּבְצִַו :ע היא תֹרֶצֲחַהְדִמ י
 ִֵּכַהְו הָמְורָה הֶתיְה יִּכ הֹעְרַּפ אָרָי ץְרָאה ׁשֵאְבִּתַו 1
 רֶמאֹּיַו ס ;הָוהְי רֵּבַּד רֶׁשֲאְּכ םָהלֶאע עַמָׁש אֵלְו ובל-תֶא 2

 אראו ח ז תומש

 ןעֶקְניִרְמ טְנאָקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראוָו
 :םאָרְטְש םעֶד ןּופ ןְרעֶסאַוַו איִד ןּופ
 טְליִפְרעֶד ןעֶנעֶז געֶט ןעֶּביִז דְנּוא 5
 -עֶנ טאָה טאָנ זַא םעֶדְכאָנ ןעֶראָועֶג

 :םאָרְּטְׁש םעֶד ןעֶגאָלְׁש
 םּוק הֶׁשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 6
 םֶהיֵא ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא הֹעְרַּפ ּוצ
 קיש .טְגאָזעֶג טאָנ טאָה יֹױזַא ןעֶנאָז

 ריִמ ןעֶלאָז אייז זַא קְלאָפ ןיימ קעוֶוַא
 טיִנ טְסעוֶו אּוד ןעוֶו דְנּוא 27 :ןעֶניִר
 ְךיִא לעוֶו יֹוזַא העְז ,ןעֶקיִשקעוֶוַא ןעֶלעוֶו

 טיִמ ץעֶנעֶרְג עֶצְנאַג עֶנייֵד ןעֶגאָלְׁש
 לאָז םאֶרְטְׁש רעֶד דְנּוא 28 :שעֶרְפ

 ןייֵגְפיֹוא ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ׁשעֶרְפ ןעֶמְדיוִ
 ןייד ןיִא ןעֶמּוקְנייַרַא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא
 ,רעֶמאק ףאַלְׁש עֶנייֵד ןיִא דְנּוא ,זיֹוה
 ןייד ףיֹוא דְנּוא ,רעֶנעֶלעֶג ןייַד ףיֹוא דְנּוא
 ,טְבעֶנְק עֶנייד ןּופ ויֹוה םעֶד ןיִא דְנּוא ,טעֶּב

 עֶנייֵד ןיִא דְנּוא ,קְלאָפ ןייֵד ןּופ דְנּוא
 :גייֵמ רֶעיֹוז ןייד ןיִא דְנּוא ,ןעפיֹוא-קאַּב
 דְנּוא קְלאַפ ןייד ןָא דְנּוא ריִד ןָא דְנּזא 9

 ׁשעֶרְפ איִד ןעֶלאָז ינְכעֶנק עֶנייֵד עֶלַא ןָא
 :ןייֵגְפיֹוא

 ה לעטיטאק

 טיִמ דְנאַה עֶנייַד נייֵנ ןֹרֲהַא ּוצ גאָז הָׁשֹמ ּוצ טְנאָועֶג טאָה טאָנ זְנוא 1

 -ָמּוז איִד ףיֹוא דנּוא ןעֶכייֵט איִד ףױא .ןעֶמאָרְמְׁש איִד ףיֹוא ןעֶקעֶמְש ןייַד
 ןֹרַהַא דָנּוא 2 :םִיָרְצִמ דְנאַל םעֶד ףיֹוא ׁשֹעֶרְּפ איִד ןייֵגְפיֹוא ְּךאַמ דְנּוא 7

 איד ףיוא דְנאַה עֶנייֵז טְנייַנעֶג טא
 אייֵז דֵנּוא ,ןעֶבְנאַגעֶגְפיֹוא 2

 איִד דְנּוא .םִיָרְצמ ןּופ ןְרעֶסאוַו
 איִד דְנּוא 8 :םִיָרְצִמ דְנאַל סאָד טְקעֶדעֶּב ןעֶּבאָה

 ׁשעֶרְפ

 -עֶגְפיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ףּוׁשיּכ רֶעייֵז טיִמ םְכאַמעֶנ יֹוזַא ןעֶּבאָה םִרעֶכאַמ ףּוׁשיּכ
 דְנּוא הֶָשֹמ ןעֶפּורעֶג טאָה הֹעְרַּפ דְנּוא 4 :םִיָרְצִמ דְנאַל םעֶד ףיֹוא ׁשֹעֶרְפ איִד טְכאַרְּב
 ריִמ ןּופ ׂשֹעֶרְפ איִד ןּוהְטִּפֶא לאָז רֶע זַא טאָג ּוצ טעֶטעֶּב .טְגאָזעֶג טאָה רֶע דֵנּוא ,ןֹרֵהַא
 ביִרְקַמ ןעֶלאָז אייֵז זַא ,קְלאָפ סאָד ןעֶקיִׁשקעוֶוַא לעוֶז ָּךיִא דְנּוא קְלאָפ ןיימ ןּופ דֵנּוא
 :טאָנ ּוצ קד

 ִז ןעוֶו

 ףיֹוא ,ריִמ רעֶּביִא ָּךיִד םֶהיֵרעֶּב ,העְרַּפ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה הֶׁשֹמ דֶנּוא 2
 ּוצ ,קְלאַפ ןייַד ראַפ דְנּוא טְכעֶנְק עֶנייֵד ראַפ דְנּוא ,ריִד ראַפ ןעֶמעֶּב ְּךיִא לאָז

 םאָרְטִש םעֶד ןיִא טְרֶעייֵנ ,רעֶזייֵה עֶנייֵד ןּופ דְנּוא ריִד ןּופ ׁשֹעֶרְפ איִד ןעֶגְליִטְרעֶפ
 טאָה רֶע דְנּוא .ןעֶגְראָמ ףיֹוא טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 6 :ןעֶּבייֵלְּבְרעֶּביִא אייֵז ןעֶלאָז
 סֶע טְנאָזעֶב

 טיִנ זיִא

 | דו הָמָּפָא

 א ,הֹעָרַּפ ןּופ ןעֶגְנאַּגעֶגְסיֹורַא

 :הֹעְרַּפ ףיֹוא ןּוהֵמעֶב טאָה רֶע

 רעֶנייֵק זַא ,ןעֶסיוװ טְסְלאָז אּוד יֵדְּכ ,טְראָו ןייַד איו יֹוזַא ְּךייַלְנ ןייַז לאָז
 7 :טאָנ רעֶזְנּוא ראַה רעֶד איז יֹוזַא ְךייֵלְג
 ,קְלאַפ ןייד ןּופ דְנּוא טְכעֶנְק עֶנייֵד ןּופ דְנּוא ,רעֶזייַה עֶנייֵד ןּופ דְנּוא ריִד ןּופ |

 :ןעֶּבייֵלְּברעֶּביִא אייֵז ןעֶלאָז םאֶרְטִׁש םיִא םֶרֶעייֵנ
 סאָז שעֶרַפ איד ןעֶנעוֶו טאָג ּוצ ןעֶניִרְׁשעֶנ טאָה הָשֹמ דְנּוא

 טְראָָו םעֶד ְּךאָנ איו יֹוזַא ןּוהְמעֶנ טאָה טאָנ דְנּוא 9

 ְךיִז ןעֶלאָז ׁשעֶרְפ איִד דְנּוא

 ןעֶנעֶז ןֹרֲהַא דְנּוא הֶָׁשֹמ דְנּוא 8

 רעֶפייֵה איִד ןּופ דְנּוא רעֶזייַה איִד ןּופ ןעֶּבְראַָטְׁשעֶנ ןעֶנעֶז שעֶרְפ איִד דְנּוא ,הָׁשֹמ ןּופ
 נא 10 :רעֶדְלעֶפ

 :ןעֶקְנּוטְׁשעֶב טאָה דְנאַל םאָד דִנּוא
 יֹוזַא ,ןעֶראָועֶג גְנּורעֶטייוַוְרעֶד ַא זיִא
 אייֵז ּוצ טְכְראָהעֶג םיִנ םאָה רֶע

 איִד ןּופ דָנּוא

 יֹוזַא

 אייז

 ןעֶו 1
 דְנּוא ,ץְראַה ןייַז טְכאַמעֶג רעוֶוְׁש רֶע טאָה

 זייוַו-ןעֶפיֹוה טְלעֶמאַזעֶג אייֵז ןעֶּבאָה
 םִע זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה הֹעְרַּפ

 ףנוא 12 :טעֶרעֶנ טאָה םאֶב איוו
 טאָג



 תומש

 ֹרֲהַא ּוצ נאָז ,הָׁשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָג

 ּביֹוטְׁש םעֶד גאָלְׁש דְנּוא ןעֶקעֶטְׁש ןייד גייֵנ

 ּוצ ןעֶרעוֶו לאָז םֶע דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ןּוּפ

 :םִיָרְצִמ דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד ןיִא םיִנְּכ

 דְנּוא ןּוהְמעֶנ יֹוזַא ןעֶּבאָה אייז דְנּוא 8
 ןייַז טיִמ דְנאַה עֶנייֵז טְגייֵנעֶג טאָה ןֹרָהַא

 109 אראו ח

 הי ךִמ יתֶא הֹׂשְנ ןרָהָא-לֶא רמָא השמילָא הָוהִי
 רשע ;םִיָרְצִמ ץֶרָא-לֶכְּב םֶגִכְל הָיָה ץרֶאָה רפע-תֶא
 ְּתַו ץֶרָאה רפֲע-תֶא דיי ּודְטַמְּב ודָי-תֶא ןרָהַא יו ןכ
 יי םִּנִכ הָיָה ץֶרֶאָה רֹפְעילְּכ ָמְֵּבַבּו םֶדָאָּב םֶנִּכַה
 14 "תֶא איִצֹוהְל םֶהיֵטְלְּ םימְטִרַהַה ןכיושעיו :םִיָרְצִמ ץֶרָא
 וט ּוְרְמאֹּיַו :הָמַהְּבַבּו םָדָאָּב םֶנִּכַה יֵהְּתַּולָכָי אלו םיִּנְּכַה
 :לערּפ"בל וחי וה םיִהלֶא עַּכְצֶא הֹערַפ-לֶא םֵּמְטְרַהַה
 46 הָוהְי רֶמאֹ ס הֶוהְי רֵּבִד רֶׁשֲאַּכ םֶהלֲא עַמְׁשאָלְ
 אֵצי הנה הער ונְפל ֿבְֵַתהְ לֶקֹבַּב םַּכְׁשַה הָׁשֹמ-לָא
 ,ב ימִע חַלׁש הָוהְי רַמָא הֹּכ ויָלֵא ָּתְרַמָאְו הָו

 ךְֶבעבּ דב חיִלְׁשִמ יִנְנִה ימע-תֶא חַַּׁשְמ ךניֶא-םִא
 -תרֶא םִיבצִמ יִּתְּבּואְלְמּו ברֶעהתֶא ְךיִּתְבִבּו 0
 5 םַֹב יֵהיֵלְפִהְו :ָהיֶלָע םֶהירֶׁשֲא הָמָרֲאָה םנְו םֹרָעָה
 -תֹוָה ִּתְלִבְל ָהיֶלָע דַמֹעיִּמַע רָׁשֲא ׁשנ ץֶרָא-תֶא אּוהַה
 פ יִּתְמַׂשְו :ץֶרָאָה בֶרָקְּב הָודְי יִנֲא יִּכ עַרַּת ןעַמְל בֶרֶע םָׁש
 שעה ּהַָה תֶאָה הָיְהי רֶחְמִל ּךמִ ןיֵבו מע יב תֶדּמ
 -לֶכְבּו ויָדְבִע תיבּו הָעְרַפ הָתיִּב דַבָּכ בֶרֶע אֹבָ ּכ וה
 גנ העְרַּפ אָרְקַו :בֶרֶעָה ינְִּמ ץֶרֶאָה תַחְׁשִּת םִיָרְצִמ ץֶרֶא
 :ץֶרָאְּב םֶכיֵהְלאֵל וחְבזּוכָל רֶמאֹּ האלו .הָׁשמילָא
 2 טבִיַרְצִמ תַבִֹּת יִּכ ןֵּכ תֹוָׂשֵַל ן ןֹוכְנ אֵל הָׁשֹמ רָמאָו
 םֶהיֵניעְל םִיָרְצִמ תבוא חַּבג ןה ועיֹלֶא הָוהיל חַּב

 3 נֲהַבָחרָּבְרִּמּב לג םיִמָי תֶׁשְלֶש ְךֶרּד :ּונְְקִסִי אלְו ּו |
 34 יִכנָא הֹערַּפ רֶמאֹּו :ונילַא מאי רֶׁשֲאַּכ שַהלֶא הָוהיל קְראַטְׁש זיִא הֹעְרַּפ ןּופ ץראַה סאָד דְנּוא
 קָר רֶּבְרִּמַּב םֶכיֵהְלֶא הָוהיַל םֶּתְחַבּו םֶכְתֶא  חַּלַׁשָא טְכְראָהעֶג טיִנ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶראוָועֶ
 הכ הָׁשֹמ רֶמאַּו :ִֵּב ּורּתעַה תֶכָלָל יקיחרַהאָל קֵחָרַה :םעֶרעֶג טאָה טאָג איו יֹוזַא אייֵז ּוצ

 בה ר הודילֶ יתרו ְךמִֹמ א יִנָא :: הָׁשמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 6
 לעֶטְׁש רָנּוא ,ןעֶגְראָמ היִרְּפ ףיֹוא העָּטְׁש

 לַתָה הֹעְרַּפ ףֵמי-לַא קב רֶחָמ ָֹּמַעַמֹוויַדְבִעַמ הָעְרַּפִמ

 םֶהיֵא ּוצ טְסְלאָז אוד דְנּוא ,רעֶסאַוַו םעֶד ּוצ םיֹורַא טייֵג רֶע ,העֶז ,הֹעְרַּפ ראַפ ְּךיִד
 ;ןעֶניִד ריִמ ןעֶלאָז אייז זַא קְלאַפ ןיימ קעֶוַא קיִׁש ,טְגאָזעֶג טאָג טאָה יֹוזַא ,ןעֶגאָז
 דְנּוא ריִד ףיֹוא ןעֶקיִׁש ְּךיִא לעוֶו ,העְז ,קְלאָפ ןייֵמ ןעֶקיִׁשקעוֶוַא טיִנ טְסעוֶו אּוד ןעוֶו 7
 דֵנּוא ,(בֹורָענ גְנּושיִמ איִד ,רעֶזייַה עֶנייֵד ןיִא דְנּוא קְלאָפ ןייֵד ףיֹוא דְנּוא ,טְכעֶנְק עֶנייֵד ףיֹוא
 אייז םאז דְנאַל םאֶד ְּךיֹוא דְנּוא גְנּושיִמ איד ןּופ ןייַז לופ ןעֶלאָז םִיִרצִמ איִד ןּופ רעֶזייֵה איִד
 ןֶׁשנ דְנאַל םאָד גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא ןעֶדייֵׁשְּפֶא לעוֶו ְּךיִא דְנּוא 18 :ףיֹורְד ןעֶנעֶז
 אזד יֵדְּכ ןייַז טיִנ גְנּוׁשיִמ עֶנייֵק טְראָד לאָז סֶע זַא ,ףיֹורְד טְּבייֵלְּב קְלאָפ ןייֵמ םאוֶו
 עֶנייֵא ןעֶכאַמ לעֶו ְּךיִא דְנּוא 19 :דְנאַל םעֶד ןיִא טאָנ ןיִּב ָךיִא זַא ןעֶסיוִו טְסְלאָז

 רעֶד ןייַז לאָז ןעֶגְראָמ ףיֹוא ,קְלאָפ ןייֵד ןעֶׁשיִוְצ דְנּוא קְלאָפ ןיימ ןעֶׁשיוִוְצ גְנּודייֵש
 זיִא גָנּוׁשיִמ עֶרעוֶוְׁש ַא דְנּוא ןּוהְמעֶנ יֹוַא טאָה טאָג דְנּוא 20 :ןעֶכייֵצ רעֶניִזאָד
 ןיִא דְנּוא ,טְכעֶנְק עֶנייֵז ןּופ זיֹוה םעֶד ןיא דְנּוא ,הֹעְרַּפ ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא

 ;גָנּושיִמ רעֶד ןעֶנעֶו ןעֶראועֶג ןעֶּבְראָדְרעֶפ זיִא דְנאַל סאָד ,םִיַרְצִמ דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד
 טייַז ,טייֵג ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ןֹרֲהַא דְנּוא הֶָשֹמ ןעֶפּורעֶג טאָה הֹעְרַּפ דְנּוא 1

 טְכעֶר טיִנ זיִא םִע ,טְנאָזעֶג טאָה הֶׂשֹמ דְנּוא 22 :דְנאַל םעֶד ןיִא טאָג רֶעייֵא ּוצ ביִרְקַמ
 םּוצ ןְרעֶפְּפָא ריֵמ ןעוֶו םִיַרְצִמ ראַפ טייקְיִדְריוִוְמּוא עֶנייֵא זיִא םֶע ןיִראָו ,ןּוהְט ּוצ יֹוזַא
 ראַפ םִיַרְצִמ ןּופ טייקיִדְריוִוְמּוא איִד ןְרעֶפְּפָא ןעֶלעוֶו ריִמ ןעזֶו ,העֶז טאָג רעֶזְנּוא ראַה
 זייֵר געֶט אייֵרְד ןּופ געֶו ַא 23 ?ןעֶניִנייֵטְׁשְרעֶפ טיִנ םִנּוא אייֵז ןעֶלעוֶו ןעֶניֹוא עֶרייֵז
 ומאָנ רעֶזְנּוא ראַה םעֶד ּוצ ןְרעֶפְּפָא ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ןייֵג רִיִמ ןעֶלעוֶו
 -קעוֶוַא ְּךייַא לעדֶז ְּךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה הֹעְרַּפ דְנּוא 24 :ןעֶנאָז םֶנּוא טעוֶו רֶע איו יֹוזַא
 טְרֶעייֵנ ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא טאָג רֶעייֵא ראַה םעֶד ּוצ ןְרעֶפְּפָא טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶקיִׁש
 הׁשֹמ דּוא 28 :ריִמ ראַפ טעֶּב ןייֵגקעוֶוַא טייֵװ ּוצ ראָג טיִנ טְלאָז רֶהיֵא
 עֶטעֶּב ְּךיִא לעֶו יֹוזַא ,ריִד ןּופ םיֹורַא אייֵג ְּךיִא ןעֶו ,העָז טְגאָזעֶג טאָה
 טְכעֶנְק עֶניֵז ןּופ הֹעְרַּפ ןּופ ןּוהָטְּפֶא ָּךיִז לאָז גְנּוׁשיִמ איִד זַא טאָנ ּוצ
 ןעֶגיִרְטעֶּב טיִנ ְּךיִמ לאָז הֹעְרַּפ טְרֶעייֵנ עֶנְראָה .קְלאָפ ןייַז ןופ רֶנּוא

 םעֶד ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶקעֶמְׁש
 -עֶנ זיִא םִע דְנּוא ,ךֶרֶע רעֶד ןּופ ּביֹוטְש

 ףיֹוא דְנּוא ןעֶׁשְנעֶמ ףיֹוא םיִנְּכ ןעֶראָו
 רעֶד ןּופ ּביֹוטְׁש רעֶצְנאַגנ רעֶד ,תֹומֵהְּב

 ןעֶצְנאַג םעֶד ןיִא םיִנְּכ ןעֶראָועֶג זיִא דֶרֶע
 םְרעֶכאַמ ףּוׁשְּכ איִד דְנּוא 14 :םִיַרְצִמ דְנאַל
 הּוׁשיִּכ רֶעייֵז טיִמ טְכאַמעֶג יֹוזַא ןעֶּבאָה
 אייֵז רעֶּבָא ,ןעֶנְנעֶרְּבּוצםיֹורַא םיִנְּכ איִד
 ןעֶנעֶז םיִנָּכ איִד דְנּוא ,טְנאָקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה
 :תֹומֵהְּב ףיֹוא דְנּוא ןעְׁשְנעֶמ ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג
 ןעֶּבאָה םְרעֶכאַמ ףּוׁשיִּכ איד דְנּוא 8
 ,רעֶגְניִּפ ס'טאָג זיִא סאָר ,הֹעְרַּפ ּוצ טְגאָזעֶג
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 םעִמ הָׁשֹמ איו :הָודיִל ַחְבוִל טֶעֶה"ִתֶא חלַׁש יִּתְלִבְל
 רַמָיַו הָׁשמ רֵבְדִּכ הָוהְי ׂשַעיו הָוהִי-לֶא רֵּתְַיַו הֶעְרַּפ 1
 יֵּבְכַו ּזָחֶא ראְׁשִנ אל וָּמעְמּו ויָדְבעַמ הָעְרּפִמ בֹרֶעָה 9

 ם !םִעה"תֶא דַּלְׁש אלו תאֹּוַה םִעָּפַּכ םנ ֹוּבל-תֶא הֹעְרַּפ

 ט מ
 "הְּכ ויָלֵא ָּתְרַּבְִו הָעְרפילֶא אָּב הָׁשמ-לֶא הוהְי רְמאָּו א
 יִּכ ויִנדְבִָיו יִמע-תֶא חֶּלַׁש םיִרְּבִעָה יהלֲא הָוהְי רַמֶא 5
 הָוהְיידי הּנִה ּ!טֶּב קיְִחַמ ָךדֹוְִׂ חֵלׁשְל הָּחַא ןָאָמיִמַא 5

 טיִלֵמְנַּב םיֹמֲחְּכ םיִמּטַּכ הֶדָׂשּב רֶׁשֲא ּךְקִמְּב הָיֹה
 הק ןיִּב הֶוהְי הָלְפִהְו :רֶָאְמ רֶכָּכ רֶכָּד ןאָצַבּו רָקְּבַּב 4

 לֵאָרְׂשִיינְבלילְּמִמ תֹמָי אָלְ םִיָרְצִמ הנקמ ןיִבּו לֵאָרְׂשִי
 יֵבְּדַה הָוהְי הָׂשֲעַי רֶחֶמ רֶמאל דעומ הָוהְי םֶׂשַו :רֶבָד ה

 תֶמַָו תֶרָחְּמִמ הֶּזַה רֶבְּדַה-תֶא הָוהְי ׂשעַיו :ץֶרָאְּב הֶַּה
 זדָחֶא תמדאל לֵאָרְׂשִירנְב הָנקִמִּו םִיָרְצִמ הנקִמ לָּכ
 רחְאידֲע לֵאָרְׂשִי הָנְקִּמִמ תמיאל הֵֵּהְו הֹעְרַּפ חלְׁשּיו
 8 + !םִעָהיתֶא חִַּׁש אָלְו הֹׂרַּפ בל רַּבְכִ

 םֶכֵנְפֶח אָלְמ םֶכָל יֵחַק |רָהַא-לָאְו הָׁשֹמ-לֶא הָוהי רֶמאו 5
 הֶריהְו :הֶעְרַּפ יִנִעְל הֶמָיִמְׁשַה השֹמ קָרּח ןׁשְבּכ ַחיִּפ 5

 הָמָהְּכַה-לַעְו םֶדָאָה-לַע הֶיְהְ םיִרְצִמ ץֶרָא-לְּכ לַע קָּבֶאְל
 "תֶא ּוחְיַו :םִיָרְצִמ ץרָאילְכִּב תֹעְּבִעַבָא ַחְרֹפ ןיִחְׁשִל י

 רֶׁשֹמ וָתֹא קֶדזיו הֹעְרַפ ןנפל ּודְמִצִו ןְׁשְבִּכַה ַחיִּפ
 ;הדָמָהְּבַבּו םָדָאָּב ַחֵרֹּפ תֹעְִּעַבֲא ןיִחְש יִהְַו הָמְְמְׁשַה

 יב ןיִּׁשַה ינְִּמ השֹמ ןנְפִל דָמעַל םיִּמְטִרַחַה ילְכִידאלְו 1
 -תֶא הָוהְי קָוחִיַו :םִיָרְצִמ-לְכְבּו םֶמְטְרַחַּב ןיהְּׁשַה הָיָה 2

 -לֶא הָוהְי רֵּכִּד רֶׁשֲאַּכ םֶהלֶא עַמֶׁש אָלְו הֹעְרַּפ בֵל
 קֹּכַכ םֵּכְׁשַה חָׁשמילֶא הָוהְי רָמאַּו ס  ּוהָׂשֹמ 8

 יֵהלֶא הָוהְי רַמָא-דְּכ ויָלֵא ָּתְרַמָאְו הָעְרַּפ ינפל בֵציתִהְו
 ינֲא תאֹוה םעּפּב ו יִּכ :יִָדְבַעַו ימַעתֶא חל .םיִרְכִעָה 4
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 -ָּמִא ּוצ קְלאַפ םאָד ןעֶקיִׁש ּוצ קעוֶוַא טיִנ
 זיִא הָׁשֹמ דנוא 26 :םאָנ ּוצ ןְרעֶפ

 טאָה רֶע דְנּוא ,הֹעְרַּפ ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגסיֹורַא
 טאָה טאָג דְנזא 27 :טאָנ ּוצ ןעֶטעֶּבעֶג
 דְנּוא ,הָׁשֹמ ןּופ טְראָו םעֶד ְּךאָנ ןּוהְמעֶג
 ןופ ןּוהְמעֶגְּפָא ְּךיִז טאָה גְנּוׁשיִמ איִד
 ןייַז ןופ דְנּוא ,טְכעֶנְק עֶנייֵז ןּופ ,הֹעְרַּפ
 םעֶניִצְנייֵא ןייק טיִנ זיִא םִע ,קְלאָפ

 טאָה הֹעְרַּפ רעֶּבָא 28 :ןעֶּביִלְּבעֶגרעֶּביִא
 םאָד ךיֹוא ץְראַה ןייַז טְּכאַמעֶג רעֶוְׁש
 -קעוֶוַא טיִנ טאָה רֶע דְנּוא ,לאָמ עֶגיִזאָד
 :קְלאָפ םאָד טְקִיִשעֶב

 ט לעטיפאק
 םּוק ,השמ ּוצ טְגאָזעֶג טאָה טאָג ּדְנּוא 1

 םֶהיֵא ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא הֹעְרַּפ ּוצ
 ראַה רעֶד טְנאָזעֶג טאָה יֹוזַא .ןעֶדעֶר

 ןייֵמ קעוֶוַא קיִש ,םיִרְבִע איִד ןּופ טאָג
 ןיִראָו 2 :ןעֶניִד ריִמ ןעֶלאָז אייֵז זַא ,קְלאָפ
 ןעֶקיִׁשקעוֶוַא ןעֶלעוֶו טיִנ טְסעֶו אּוד ןעוֶו
 :ןעֶטְלאַהְנָא ְּךאָנ אייז טְסעוֶו אּוד דְנּוא

 ןָא ןייַז טעוֶו טאָג ןּופ דְנאַה איִד ,העְז

 ןָא הָלעַּפ םעֶד ןיִא זיִא סאו ְּךיִפ ןייד
 איִד ןָא ,לעֶוייֵא איד ןָא ,רְרעֶּפ איִד
 איִד ןָא דְנּוא ,רעֶדְניִר איִד ןֶא ,לעֶמעֶק
 דְנּוא 4 :טְסעֶּפ עֶרעוֶוְׁש רֶהעֶז ַא ,ףאָׁש

 ְךיִפ םעֶד ןעֶשיִוְצ ןעֶדייֵשְּפֶא טעוֶו טאָג
 ןּופ ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ ראָג לאָז םִע זַא םִיָרְצִמ ןּופ ְּךיִפ םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ

 ַא טְלעֶמְׁשעֶנ טאָה טאָג דְנּוא 5 :לֵאָרׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ רעֶהעֶנ סאָװ םעֶלַא

 :דְנאַל םעֶד ןיֵא ְּךאַז עֶגיִזאָד איִד ןּוהְט טאָנ טעו ןעֶנְראָמ ,ןעֶגאָז ּוצ טייֵצ עֶטְמיִטְׁשעֶּב

 ְךיִפ עֶצְנאַה םאָד דְנּוא ,ןעֶנְראָמ םעֶד ןָא ְּךאַז עֶניִזאָד איִד ןּוהְמעֶנ טאָה טאָג דְנּוא 6

 ןייק זיִא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ ָּךיִפ םעֶד ןּופ רעֶּבָא ,ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא םִיָרְצִמ ןּופ

 ןּופ םעֶגיִצְנייֵא ןייק ,העְז דְנּוא ,טְקיִׁשעֶג טאָה הֹעְרַּפ דְנּוא 7 :ןעֶּבְראָמְׁשעֶג םעֶניֵצְנייֵא
 רעוֶוְׁש זיִא הֹעְרּפ ןּופ ץְראַה םאָד דְנּוא ,ןעֶּבְראָמְׁשעֶג טיִנ ויִא לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךיִפ םעֶד

 :קְלאַּפ סאָד טְקיִׁשעֶגקעוֶוַא טיִנ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג

 ןופ לּופ ןעֶפיֹוה עֶרייֵא ְּךייא טְמעֶנ ,ןֹרָהַא ּוצ דנּוא הָׁשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 8
 ןעֶניֹוא איִד ראַפ לעֶמיִה םּוצ ןעֶּפְראוַו םִע לאָז הֵשֹמ דְנּוא ,ןעֶפיֹואיָּדְלאַק םעֶד ןּופ שַא
 דְנּוא ,םִיָרַצִמ דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד ףיֹוא ּביֹוטְש ּוצ ןעֶרעוֶו לאָז םִע דֶנּוא 9 :הֹעְרַּפ ןּופ

 ןרעֶטאָלְּב עֶדְנעֶנאַלְׁשְסיֹוא ,הדְניִרְג ּוצ תֹומֲהְּב ףיֹוא דְנּוא ןעֶׁשְנעֶמ ףיֹוא ןייַז טעוֶו םֶע
 םעיֶד ןּופ ׁשֵא איד ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא 10 :םִיָרְצִמ דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד ןיִא
 םִע טאָה הָׁשֹמ דנּוא הֹעְרַּפ ראפ טְלעֶטְׁשעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶפיֹוא-ךֶלאק
 דְנעֶנאַלְׁשְסיֹוא ,ןְרעֶמאָלְּב ןּופ דְניִרְנ ןעֶראוָועֶג ֹזיִא םִע דְנּוא ,לעֶמיִה םּוצ ןעפְראָועֶג
 טְנאָקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה םִרעֶכאַמ םּוׁשיִּכ איד דְנּוא 11 :תֹומֵהְּב ףיֹוא דְנּוא ןעֶׁשְנעֶמ ףיֹוא
 איד ףיוא ןעֶזעֶועֶג זיִא דֶניִרְנ רעֶד לייוֵו ,דְניִרְג םעֶד ןעֶנעֶו ,הֵשֿמ ראַפ ןְהעֶטְׁש
 םאִד טעֶטְראַהְראַפ טאָה טאָנ דְנּוא 12 :םִיָרְצִמ ץְנאַג ףיֹוא דְנּוא םֶרעֶכאַמ ףּוׁשיִּכ
 טעֶרעֶג טאָה טאָנ אי יֹוזַא ,אייֵז ּוצ טְכְראָהעֶג טיִנ טאָה רֶע דִנּוא הֹעְרַּפ ןּופ ץְראַה
 םעֶד ןיֵא היִרְפ ףיוא העָטִׁש הָשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 13 :הָשֹמ ּוצ

 יֹװַא ןעֶנאָז םֶהיֵא ּוצ טְסְלאָז אוד דְנּוא הֹעָרַּפ ראַפ ְךיִד לעטש דְנּוא ןעֶנְראָמ

 זַא קְלאָפ ןייֵט קעוַא קיִׁש ,םִרְבִע איִד ןופ טאָג ראַה רעֶד טְנאָזעֶג טאָה
 ןעֶקיִׁש ְךיִא לעֶװ לאָמ עֶניִזאָד סאָד ןיִראָו 14 :ןעֶניִד ריִמ ןעֶלאָז אייֵז

 עלא
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 דְנּוא ץיראַה ןייֵד ּוצ ןעֶנאָלְּפ עֶנייֵמ עֶלַא
 ,קְלאָפ ןייֵד ףיֹוא דְנּוא ,טְכעֶנְק עֶנייֵד ףיֹוא
 זיִא רעֶנייֵק זַא ,ןעֶסיוִו טְסְלאָז אּוד יֵדְּכ
 רעֶד ףיוא ְָּךיִא איז יֹוזַא ָךייֵלְנ טיִנ
 טְלאָו דְנּוצַא ּוליִּפַא 12 :טְלעוֶו רעֶצְנאַּ
 דְנּוא ,דְנאַה עֶניימ טְקעֶרְטְׁשעֶנְסיֹוא ְךיִא
 ןייַד דְנּוא ,ןעֶגאַלְׁשרעֶד ְךיִד טְלאָו ְּךיִא
 טְסְלאָו אּוד דְנּוא ,טְסעֶּפ איִד טיִמ ,קְלאַפ
 :דֶרֶע רעֶד ןּופ ןעֶראוָועֶג טְגיִליִטְרעֶפ
 ןעֶגעוֶוטְסעֶד ןּופ ,רֶהאְוְוְראַפ רעֶּבָא 6

 ןיִא יֵדְּכ ,טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא ְּךיִד ְּךיִא ּבאָה
 ,טְּפאַרְק עֶנייֵמ ןעֶרעֶו ןעֶהעֶזעֶג לאָז רִיַד

 ןעֶמאָנ ןייֵמ ןעֶלייֵצְרעֶד ּוצ יֵדְּכ דְנּוא
 -ךעֶדיוז ְּךאָנ 17 :דָרֶע רעֶצְנַאַג רעֶד ףיֹוא

 ַא .קְלאָפ ןייַמ ןעֶגעֶק ְּךיִד אּוד טְסייֵטְׁש
 העְז 18 :ןעֶקיִׁשקעוֶזַא טיִנ אייֵז טְסְליוִו אּוד

 ןיִא ןעֶגְראַמ ןעֶנְנעֶר ןעֶבאַמ לעדֶו ָּךיִא
 ,לעֶנאָה ןעֶרעוֶוְׁש רֶהעֶז ַא ,טייֵצ רעֶזיִד
 ןיִא ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא רעֶכְלאָזַא םאוֶו
 -עֶג זיִא םִע ןעוֶו גאָט םעֶד ןּופ ,םִיַרְצִמ
 דְנּוא 19 :דִנּוצַא זיִּב ןעֶראָועֶג טעֶדְניִרְג
 דְנּוא ָּךיִפ ןייד ןייֵא לעֶמאַז קיש ,רָנּוצַא
 ,דְלעֶפ םעֶד ףיֹוא טְסאָה אּוד םאוָו םעֶלַא
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 רּבעַב ּדֶמַעְבּו ּךידָבִעַבּוךְּבל-לֶא יַתֹפגַמ-לָּכ-תֶא ַחֵלֹׁש
 וט -תֶא יּתְחַלָׁש הָּתַע יִּכ :ץֶרָאָה-לֶכְּב יְִמָּכ יא יִּכ עת
 :ץְרָאָהְדִמ .דַחּכִּתַו רֶבָּדַּב ְּּבַע-תֶאְו ְָּתֹוִא ְּךֶאְו יִדָי
 16 יִהֹּכ"תֶא ָּדְתֶאָרַה רֹוָבעַּב ְּךיִתְדַמעָה םאֹו רוב םַלואְו

 זי .ללותְסִמ ְךֶרׂש :ץֶרֶָה-לְכִּביָמְׁש רַפס ןעמלו
 18 דָאְמ רב דֶרֶּב רָחְמ תעָּכ ריטְמַמ יה ּםֶחֶַׁש ִקְלבְל
 -דַעְו הָד םוַהְדִמל םִיַרְצִמְּב ֹוהֹמְכ הָיָה-אְל רֶׁשֲא
 ופ א יש תֶאְו ְּךנְקִמ-תֶא זַעָה חַלֶׁש הָּתַעְו !הָּתִע

 !ןסָאי אֵלְוהָרָׂשבאְֵּמִירׁשֲאהְמַּבהו םֶלָָה-לְּהדָׂשַּ
 כ הָוהְי רבא אֵרַָּה:ּתְמְו דָרְּבַה םָהֹלְע דר הָתּבַה
 די ּוהְנְקִמ-תֶאָו ויָדְבע-תֶא םיִנֵד הָערּפ יִדְבַעְמ
 -תֶאְו ויָדְבעתֶא בע יו ךוהְי רַבלֶא וּבִל םָׂשדאל רֶׁשֲאַ
 ּפ !הֶדָּשַּב ּוהֵנְקִמ
 ּפ יִהיִו םִיַמָׁשַה-לַע ןְדייתֶא הָטְנ הֶׁשֹמילָא הָוהְי רֶמאֹּי
 -לָּכ לַעַו הָמֵהְּבַה-לַעו םֶדָאָה-לַע םִיָרְצִמ ץֶרֶא-לֶכְּב דָרֶב
 5 ילַע ?הטַמ"תֶא הָׁשֹמ טו :םִיָרְצִמ ץֶרֶאְּב הָדָּׂשַה בֶׂשֹע
 רמְמִיו הָצְרֲא ׁשָא-ךלחתַו דֶרֶבּו תלק ןֵתָנ הוה םיַמָּׁשַה
 94 תתהֵּקַלְתִמ שאו דבי :םִירצִמ ,ץרַא-לַע דֶרֶּב הָוהְי
 ץרַא-לכְבו :הֹמְכ הָיְיאְל רֶׁשֲא דֹאמ דַכָּכ דֶרּכַה מב
 הכ םבבִיַרְצִמ ץְרָא-כְּב רֶרָּבַה ְּךּנ :יונְל הָתִיָה זָאמ םִיַרצִמ
 בֶׂשֲע-לְּכ תֵאְו הָמֵהְּבידַעְו םֶרָאֵמ הָלָׂשַּב .רׁשֲא-לָּכ תֶא
 55 ץֶרָאְּב ר :רֵּבַׁש הֶדָּׂשַה ץעילָּכ-תֶאְודְרִּבַה הָּכִה הָדָשה
 7 הֹעְרַּפ חַלְׁשַה : דֶרֶּב הָיָה אָל לֵאְרְׂשִי ינְּב םָׁש"רֶׁשֲא ןשנ
 הָוהְ םִעַּפה יִתאָטח םָהלֲא דֶמאּיַו ןרָתַאְלּו השְִל ; ארי
 28 תֹוְהִמ בו הוה-לָאֹויִתְּמַה :םיִעׁשְרָה יִמעוי נאו יצַ
 :דֶמַל ןו ִּפִסְת אלו םֶכְתֶא הָחְלַׁשאַ דָרָבּ םיה לא תֶלק

 ט

 טְניִפעֶג םאוָו תֹומַהְּב דְנּוא ןעֶשְנעֶמ עֶלַא
 טעוֶו סאו דִנּוא ,דְלעֶּפ םעֶד ףיֹוא ְּךיִז
 זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶרעוֶו טְלעֶמאַזעֶגְנייַא טיִנ
 :ןעֶּבְראַּטְׁש ןעֶלעוֶו אייז דנוא ןעֶלאַפּפאָרַא לעֶנאָה רעֶד טעוֶו אייֵז ףיֹוא ,ןייַרַא
 טאָה ,טאָג ןּופ טְראָָו סאָד ןעֶטְבְראַָפעֶג טאָה םאָז ,הֹעְרַּפ ןּופ טְכעֶנְק איד ןּופ רעד 0
 רעֶד דָנּוא 21 :ןייֵרַא רעֶזייֵה איד ןיא ְּךיִפ ןייַז דְנּוא טְבעֶנְק עַנייֵז ןעֶפיֹולְטְנַא טְכאַמעֶג
 עֶנייֵז טְזאָלְרעֶפ טאָּה רעֶד ,טאָנ ןּופ טְראָו םעֶד ּוצ ץֶראַה ןייז ןּוהְטעֶג טיִנ טאָה או
 ;דְלעֶפ םעֶד ףיֹוא ְּךיִפ ןייַז דנוא טְבעֶנְק
 סֶע דָנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ןעֶנעֶק רְנאַה עֶנייֵד גייֵנ ,הֶשֹמ ּוצ טְגאָזעֶג טאָה טאָג דְנזַא 2
 ,תֹומֵהְּב ףיֹוא דְנּוא ןעֶׁשְנעֶמ ףיֹוא ,םִיָרְצִמ דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד ןיִא לעֶגאָה ןייַז טעדו
 טאָה הָׁשֹמ דָנּוא 28 :םִיָרְצִמ דְנאַל םעֶד ןיִא דְלעֶפ םעֶד ןּופ טיֹורְק םעֶלַא ףיֹוא דְנּוא
 ,לעֶנאָה דְנּוא רעֶנּוד ןעֶּבעֶגעֶג טאָה טאָג דְנּוא ,לעֶמיִה ןעֶבעֶק ןעֶקעֶטְׁש ןייֵז טְגייֵגעֶ
 לעֶנאָה ןעֶנְגעֶר טְכאַמעֶג טאָה טאָג דְנּוא ,דֶרֶע איד ּוצ ןעֶגְנאַגעֶג זיִא רֶעייֵפ סאָד דְנּוא
 רֶעייֵפ גיִדְרעֶקאַלְפ דְנּוא לעֶנאָה ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 24 :םִיָרְצִמ דְנאַל םעֶד ףיֹוא
 ןעֶצְנאַג םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא רעֶכְלאָזַא סאו ,רעוֶוְׁש רֶהעֶז לעֶגאָה םעֶד ןעֶשיוִוְצ
 לעֶגאָה רעֶד דְנּוא 22 :קְלאָפ ַא ּוצ ןעֶראוָועֶג זיִא םֶע ןעוֶו ןָא טייֵצ רעֶד ןּופ ,םִיַרְצִמ דְנאַל
 םעֶד ףיֹוא ןעֶזעֶועֶג זיִא סאוָז םעֶלַא .םִיַרְצִמ דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד ןיִא ןעֶנאַלְׁשְרעֶד טאָה
 רעֶד טאָה דְלעֶפ םעֶד ןּופ טיֹורְק עֶצְנאַג םאָד דְנּוא .ךיִפ זיִּב ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ ,הְלעֶפ
 :ןעֶבאָרְּבּוצ רֶע טאָה דְלעֶפ םעֶד ןופ רעֶמייֵּב עֶלַא דְנּוא ,ןעֶנאָלְׁשעֶב לעֶבאָה
 זיִא ןעֶזעֶועֶג ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּואְח ןֵׂשג דְנאַל םעֶד ןיִא טְרֶעייג 6
 ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע דְנּוא טְקיִׁשעֶג טאָה הֹעְרַּפ דְנּוא 27 :ןעֶועוֶועֶג טיִנ לעֶבאָה ןייק
 טאָג .טְגיִדְניִזעֶג לאָמ םאָד ּבאָה ְּךיִא ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דִנּוא ,ןֹרֲהַא דְנּוא הָשֹמ
 ּוצ םעֶטעֶּב 28 :םיִעָׁשְר איִד ןעֶנעֶז קְלאַפ ןייֵמ דנּוא ְךיִא דְנּוא ,רעֶטְכעֶרעֶג רעֶד זיִא
 ּוא טאָב ןופ רעֶנּור איִד ןייַז רֶהעֶמ טיִנ לאָז םִע זַא ;גּונעֶג זיִא םִע ןיִראָו ;טאָג
 :ןעֶּבייֵלְּב רֶהעֶמ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶקיִׁשְקעוֶוַא ְּךייַא לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,לעֶבאָה
 לעוֶו טאָטְׁש רעֶד ןּופ ןייֵגְסיֹורַא לעוֶו ְּךיִא ןעוֶו ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 9
 ןעֶרעֶהְפיֹוא לאָז רעֶנּוד רעֶד זַא טאָג ּוצ דְנאַה עֶנייֵמ ןעֶטייֵרְּפשסיֹוא ְךיִא
 ּוצ זַא ,ןעֶסיִװ טְסְלאָז אּוד יֵדְּכ ,ןייַז רֶהעֶמ טיִנ לאָז לעֶנאָה רעֶד דִנּוא

 טאב

 9 -לֶא = א ׂשֶרָפָא ריִעָה-תֶא יִתאֵצּכ הָׁשֹמ ללא רָמאּיו

 ער ַעַמִל די אל רֶרְִֶּוןולּדחַי תולֹּקַה הָוהְ
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 ןּואְרִּת ר יִיִּתְֲ ַממ הַּמַאְו :ץֶרֶאָה הָוהיִל יִּצ ל
 ןיָהעָׂשַה יִּכ הָתָּכִנ הָיְֹׂשַהְ שה הְָּׁשִּפְַ ;םימלָאוהי יִנְּפִַמ

 יב יִּכְנ אל תֶממְבְִ הּטַמַהְ :לעֶבִ הָּמְׁשִּמַהְו ביִבָא פג
 ׂשֶּרְּפַה ריִעְהיֹתֶא הֹעְרַּפ םָעמ הָׂשִמ אצינ ּהָּנַה תֶליִפֲא 33

 ףמניאל ירמִמּו לֹּבַהְו םֹולֹקַה ולדְחיַנ הוה--לֶא ויפַּכ
 תֶלֹּקַהְו דדרְּבְַו רַמּמִה לח הֹצְרַּפ אֵר :הָצְרָא 4

 תנרפ בל קרא בל בכל ףכה
 :תַׁשמירמְּבהָהְירֵּמַּד רׁשֲאַּכ לֵאָרׂשי !ְּב-תֶא חַּלֹׁש אלְ

 ט 8 9 פ :
 יִּתְרַּבְכֹה יִנֲאייִּכ הָעְוַּפ-לֶא אָּב השמ-לָא הָוהְי רַמאַו א

 ;ֶּבְרִקְּב הֶּלִא יִתֹתֹא יִתִׁש ןמל ויָדָבֲע יו ֹוּבל-תֶא
 תְלַלְַתִה רֶׁשֲא תֶא ךנְּבְִבּו ְּךנב יל ּת ןַַמְלּו
 ינֲאדיכ םֶּתְעַדיִו םָב יּתְמַׂשירְׁשֲא יי או םיִדְצִמִּ

 -הָּכ לא ּורְמאּה הֹעױפ-לֶא } ןרֲהַאְו הָׁשֹמ אביו !הָוהְי 3

 נפִמ תלעל אַ יֵתְמיִרֵע םיִלְבִָה יַתלֶא הָוהְי רַמָא
 ימַעדתֶא חֵּלַׁשְל הֶּתַא ןָאָמיסַא יִּכ יְְִבעַויִמַע חַּלַׁש 4
 ץֶרֶאָה ןיע-תֶא הָּפִכְו :דֵלְבְנַּב הָּבְרַא רָחֶמ איִבַמ יִנְנָה ה

 הָטֵלְּפַה רֶתָי-תֶא ! לָּכֶאְו ץְראָה-תֶא תֶאְרְל לבי אֵלְו
 םֶמָלֵחַמֹצַה ֵפְילְּב-תֶא לַכֶאְ דֶרֶּבַהִמ םֶכָל תֶרָאְׁשִַּה

 יל ִתִבּו ךיִרְבֲע-לְכ יִּתְבּוְךיתְב ּואְלָמּו :הָדָׂשַהְוִמ 5
 מ ףיִסֹבֶא תֹוְבֲאָו ְּךיָתֹבֲא יָאָרדאַל רֶשֲא םיִרְצִמ
 ס- םעמ איו פיו הזה םֹּיַה דע הָמָרֲאֲה-לַע םֶתֲֹה

 ׁשקומְל ינָל הֶז הָיהי יִתָמִרַע ויִלֵא הֹעְרַּפ יִדָבַע ?רְמאֹּו ז
 עת םֶדָמֲה םֶהיֵהְלַא הָודי-תֶא ודְבַעו םיִשָנָאה-תֶא הלׁש

 אב אראו

 אוד רעֶּבָא 20 :דֶרֶע איִד טְרעֶהעֶג טאָג
 רֶהיִא זַא םייוז ְּךיִא---טְכעֶנְק עֶנייַד דְנּוא

 םעֶד ראָפ ןעֶטְכְראָפ טיִנ ְּךאָנ ְךייֵא טעוֶו
 דְנּוא םֶקאַלְפ רעֶד דְנּוא 81 :טאָנ ראַה

 -אוָועֶג ןעֶנאַלְׁשעֶג ןעֶנעֶז ןעֶּטְׁשרעֶג איד
 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןעֶטְׁשְרעֶג איד ןיראוָו ,ןעֶר
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םֶקאַלְפ רעֶד דְנּוא גיטייצ
 ץייִו רעֶד רעֶּבָא 32 :ןעֶנְנאַטְׁש ןיִא
 טיִנ ןעֶנעֶז ץייֵװ לעֶקְנּוט רעֶד דִנּוא
 ןעֶנעֶז אייֵז לייוו ,ןעֶראוָועֶג ןעֶנאָלְׁשעֶב
 זיִא הָׁשֹמ דְנּוא 28 :ניִטייֵצְמּוא ןעֶזעוֶועֶג
 רעֶד םיֹוא הֹעְרַּפ ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא
 טייֵרְּפְׁשעֶגְסיֹוא טאָה רֶע דנּוא ,טאָטְש
 -םיֹוא ןעֶּבאָה יֹוזַא ,טאָנ ּוצ דְנעֶה עֶנייֵז
 ,לעֶנאָה רעֶד דְנּוא רעֶנּוד איִד טְרעֶהעֶג
 ןעֶסאָנעֶג טיִנ זיִא ןעֶנעֶר רעֶד דְִנּוא
 ןעוֶו דְנּוא 24 :דֶרֶע איִד ףיֹוא ןעֶראָועֶג
 ןעֶנעֶר רעֶד זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה העּרַּמ
 ןעֶּבאָה ,רעֶנּוד איִד דְנּוא ,לעֶנאָה רעֶד
 רֶהעֶמ ְּךאָנ רֶע טאָה יֹוזַא ,טְרעֶהעֶגְפיֹוא
 טְכאַמעֶג טְראַה טאָה רֶע דִנּוא ,טְגיִדְניִזעֶג
 :טְכעֶנְק עֶנייֵז דְנּוא רֶע ,ץְראַה ןייַז
 טְראַה זיִא הֹעְרַּפ ןּופ ץראַה סאָד דְנּוא 5

 *לֵא ןַהַא-תֶאְו הָשֹמיִתֶא בֵׁשּיַו !םיִרָצִמ הָדְבִא יִּכ 8
 איז יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד טְקיִׁשעֶג 'יִמְו יִמ םָּכ יִהְלֲא הָוהייתָא ּוָדְבִע וִל םֶהֵלֲא רֶמאּ הֹרּפ

 :הָׁשֹמ ְךֶרּוד טעֶרעֶג טאָה טאָג  יילכב ךלנ וניקמו נב הָׂשֹמ מא ּשיִכלּהַה
 י לעטיפאק

 אּב
 טְכאַמעֶג טְראַה ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו ,הֹעְרַּפ ּוצ םּוק ,הֶׁשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 1

 עֶנייֵמ עֶגיִזאָד איִד ןּוהְט לאָז ְָךיִא יֵדְּכ ,טְבעֶנְק עֶנייֵז ןּופ ץְראַה סאָד דְנּוא ,ץְראַה ןייַז
 ןְהּוז ןייד ןּופ ןעֶריֹוא איִד ןיִא ןעֶלייֵצְרעֶד טְסְלאָז אוד יֵדְּכ דְנּוא 2 :םֶהיֵא ןיִא ןעֶבייֵצ
 ןעֶכייֵצ עֶנייֵמ דְנּוא םִיַרְצִמ ןיִא ןּוהְמעֶנ םעֶסיֹורְג ּבאָה ָּךיִא סאוָו ,ןְהּוז ם'ןְהּוז ןייַד דְנּוא
 דנּוא 8 :טאָנ ןיִּב ְּךיִא זַא ןעֶסיִו טְלאָז רֶהיִא דְנּוא ,אייֵז ןָא ןּוהְמעֶנ ּבאָה ְּךיִא סאוָו
 יֹוזַא ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,הֹעְרַּפ ּוצ ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז ןֹרֲהַא דְנּוא הֵשֹמ
 טיִנ ְָּךיִד אוד טְסְליִו גְנאַל איװ ויִּב ,טְנאָזעֶג םיִרְבִע איִד ןּופ טאָנ רעֶד טאָה
 :ןעֶניִד ריִמ ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ קְלאַָפ ןיימ קעוֶוַא קיִׁש ,ריִמ ראַּפ ןעֶגיִנעֶטְרעֶטְנּוא
 ְךיִא לעֶ יֹוזַא ,העֶז ,ןעֶקיִׁשקעוֶוַא קְלאָפ ןייֵמ ןעֶלעוֶו טיִנ טְסעוֶו אּוד ןעוֶו רעֶּבָא 4

 םאָד ןעֶקעֶרעֶּב לאָז רֶע דְנּוא 5 :ץענעֶרְג עֶנייַד ןיִא ןעֶקעֶרְׁשייֵה ןעֶגְראָמ ןעֶגְנעֶרְּב
 טעדֶו רֶע דָנּוא ,דְנאַל םאָד ןעֶהעֶז ןעֶנעֶק טיִנ טעזֶו ןעֶמ דְנּוא ,דְנאַל םעֶד ןּופ ןייֵׁשעֶג
 ןּופ ְךייַא ּוצ ןעֶּביִלְּבעֶנרעֶּביִא זיִא םאִו ,גְנּוניִרְטְנַא איִד ןּופ עֶגיִרְּביִא םאֶד ןעֶסעֶרְפְפיֹוא
 ףיֹוא ְּךייַא ּוצ טְצאָרְּפְׁש סאו רעֶמייֵּב עֶלַא ןעֶמסעֶרְּפְפיֹוא טעוֶו רֶע דְנּוא ,לעֶנאָה םעֶד
 עֶלַא ןּופ רעֶזייֵה איִד דְנּוא ,רעֶזייַה עֶנייַד ןעֶליִפְנָא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 6 :דְלעֶּפ םעֶד
 -עֶנ טיִנ ןעֶּבאָה רעֶמעֶפ עֶנייַד סאו ,םִיָרְצִמ עֶלַא ןּופ רעֶזייַה איִד דְנּוא ויי עָּנייַד
 ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו ןָא גאָט םעֶד ןּופ ,רעֶטעֶּפ םיִרעֶטעֶפ עֶנייֵד דָנּוא ,ןעֶהעֶז
 רֶע דְנּוא טְרְהעֶקעֶגְקעֶוַא ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,:אָט ןעֶניִזאָד םעֶד ףיֹוא זיִּב רעד
 םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה הֹעְרַּפ ןּופ טְכעֶנְק איִד דְנּוא 7 :הֹעְרַּפ ןופ ןעֶגְנאַנעֶגְסיֹורַא זיִא
 קעוֶוַא קיִׁש ,גָנּולְכיֹורְטְׁש ַא ּוצ םָנּוא ּוצ ןייַז רעֶניִזאָד רעֶד טעֶו באל איז ויִּב ,טְנאָזעֶג
 זיִא םִיַרְצִמ זַא טיִנ ְּךאָנ אוד טְסייוֵו .ראַה רֶעייֵז טאָנ ןעֶניִד ןעֶלאָז אייֵז יֵדָּכ טייל איִד
 ּוצ ןעֶראַועֶג טְכאַרְּבעֶג קירּוצ ןעֶנעֶז ןֹרֲהַא דְנּוא הָׁשֹמ רנוא 8 } ?ןעֶריֹולרעפ
 .טאָב רֶעייַא ראַה םעֶד טְניִד טייַנ ,טְנאָזעֶג אייֵז וצ טאָה רֶע דָנוא הֹערַּפ
 עֶרעֶזוא טיִמ .טְגאָזעֶג טאָה הֶשֹמ דָנוא 9 !?ןייֵנ ןעֶלאָז רעֶו דְנּוא רע
 ןֶהיֵז עֶרעֶזְנּוא טיִמ דָנּוא ןייֵַג ריִמ ןעֶלעֶװ ןעֶטְלַא עֶרעֶזְנּוא טיִמ דנּוא ןעֶבְנּוי

 דנוא

 -קעוֶוַא טיִנ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶראָועֶג



 תומש

 -ָנּוא טיִמ ,רעֶטְכעֶמ עֶרעֶזְנּוא טיִמ דְנּוא
 רעֶדְניִר עֶרעֶזְנּוא טיִמ דְנּוא ףאָׁש עֶרעֶז
 ַא זיִא םִע ןיִראָו ,ןייֵג ריִמ ןעֶלעוֶו
 דְנּוא 10 :םֶנּוא ּוצ טאָג ןּופ נאָט-רֶעייֵפ
 טאָג לאָז יֹּוזַא ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע
 דְנּוא ְּךייֵא לעוֶז ְּךיִא איז ,ןייַז ָּךייֵא טיִמ

 טְהעֶז ,ןעֶקיִׁשקעוֶוַא רעֶדְניִק עֶנייֵלְק עֶרייֵא
 :םיִנָּפ רֶעייֵא ראַפ זיִא םֶטְכעֶלְׁש זַא
 דְנּוא רעֶנעֶמ רֶהיִֵא טייֵה ןיֹוזַא טיִנ 1

 -אַּב רֶהיֵא טאָה סאָד ןיִראָו ,טאָג טְניִד
 ןעֶּביִרְטְראַפ אייֵז טאָה ןעֶמ דְנּוא ,טְרֶהעֶג
 דָנּוא 12 :הֹעְרַּפ ןּופ םיִנָּפ םעֶד ראַפ ןּופ
 עֶנייֵד גייֵנ הָׁשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָג
 ןעֶנעוֶו ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד רעֶּביִא דְנאַה
 ןייֵגְפיֹורַא טעֶ רֶע דְנּוא ,ןעֶקעֶרְׁשייֵה איִד
 טעוֶו רֶע דְנּוא ,םִיָרְצִמ דְנאַל םעֶד רעֶּביִא
 םעֶד ןּופ טיֹורְק עֶצְנאַג סאָד ןעֶסעֶרְפפוֹוא
 טאָה לעֶנאָה רעֶד סאָו םעֶלַא ,דְנאַל
 טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 13 :טְזאָלעֶגְרעֶּביִא

 דְנאַל םעֶד רעֶּביִא ןעֶקעֶטְׁש ןייֵז טְגייֵנעֶג
 ַא טֶרְהיִפעֶג טאָה טאָנ דְנּוא ;םִיַרְצִמ
 ןעֶצְנאַג םעֶד ,דְנאַל םעֶד ןיִא דְניוִו-חֵרזִמ
 .טְכאַנ עֶצְנאַג איד דְנּוא גאָט ןעֶניִּבְלעֶז
 רעֶד דְנּוא ןןעֶנְראָמ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע

 -עֶרְשייֵה איִד ןעֶנאַרְטעֶג טאָה דְניוִו-חָרֶזִמ
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 י רמאַֹו :ונָל הָוהְייַה יִּכ ךלג ו ונֵרָקְבבּ ונְנאֹצְּב ּונמֹטְבַבּו
 -תֶאְ םָכְתָא חַלׁשֲא רֶׁשֲאַּ םֶכָּמִע הָוהְי ןֵכ ילְי םָהֹלֲא
 וו ניִרְבִגַה אָנ ּוכְל ןכ אל :םֶכיִנְּפ דֵגנ הָעָר יִּכ ּואְר םֶכְּפַמ
 תַאַמ םֶתֹא ׁשֶרָניו םיִׁשְכַבְמ םֶּתַא ּהָתֹא יִּכ הָודְי-תֶא ּוָדְבִעי
 וב ץרַא-לצ יה שמי הְָו ֶמֹ ס ּוהְעְרַפ יִנְּפ
 -לָּצ-תֶא לֵכאֹו םִיָרְצִמ ץֶרָא-לַע לַעָיְו הָּבְרַאְּב םִיַרְצִמ
 13 -תֶא הָׁשֹמ טו :רֶרָּבַה ריאְׁשִה רֶׁשֲא-לָּכ תַא ץֶרָאָה בׂשֵע
 = ץֶרֶאָּב םיִדָקַחור גַהנ הָוהַר םִיַרְצִמ ץרָא-לַע זָטִמ
 אָׂשְנ םיִדָּקַה חּורְו הָיָה רָקְּבַה הָליֵּלַה-לָבְ אּוָהַה םוּוַה
 14 לָכְּב חַי םִיַרְצִמ ץְרָא-לּכ לע הָּברַאָה לעת ;הָּכְרַאָה-תֶא
 והֹמְּכ הָּבְרַא ןֵכ הָיָהיאל ינְָל ' דֹאָמ דֵבְּכ םִיָרְצִמ לּוְבּנ

 י ךֵׁשחֶּתַ ץראהלפ ןיע-תֶא םֵכָו קיד אֵל ויָרֲחַאְו
 רֶׁשֲא ץֵעָיִרְפלְּכגַאְו ץֶרֶאָה בֶשֲע-לְּכ-תֶא לבא ץֶרָאָה
 תֶרָּשַה בֶׂשעֶבּו ץֵעָב קֶרָילְּכ רַתֹוניאְלְו דֶרְּבַה ריִתֹוד
 18 ןהאלו הָשמִל ארקל הֹעְרַּפ רָהְמִַו :םִיָרְצִמ ץרָאלָכְּ
 ד יִתָּטַהאָנאֵׂש הָמְֶכָלְוטְכיִהְלֶאהְהיִליִתאֶמֶחרֶמאֹּ
 -תֶא קֶר יִלָעַמ רַסָו םֶכיֵהְלֶא הָוהיִל ּוריִּתְעַהְו םַעַּפִה ְּךַא
 15 ףכֲהַי :הָעהיילא רַּתְעַּה הָערַּפ םעמ אֵצו :הָּזַה תֶוָּמַה
 ' הי צדעְקִתוהָּברַאָה-תֶא אָׂשַּו רֹאָמ קָנָח םִייחּור הָוהְי
 הי קי :םִיָרְצִמ ליובּנ לֶכְּבדֶחֶא הָּבְרַא אְׁשִנ אלף
 ֹפ :לֵאָרְִׂי נְביתֶא חַּלׁש אֵלְו הֶעְרַּפ בל"תֶא
 21 "לַע ְךׁשְחיַהְםִמׁשִה-לַע ר הַמְנהָׂשמלֶא הָוהְי מאי
 עג םִיָמָּׁשַה-לַע ודָי-תֶא הָׂשֹמ טו :ךׁשִח ׁשֵמיו םִיָרְצִמ ץֶרֶא
 5 ראל :םיִמָיתֶשַלָׁשירְצִמ ץֶרָא-לֶכְּבהָל פֲאיַּׁשְחיִהְיו
 -לָכלּו יִמָי תֶשָלְׁש  ויָּתְַּתִמ ׁשיִא מְקאלְו ויִהָא-תֶא ׁשיִא
 54 עי הֹעְרַּפ אְרָקַו :םֶתֹבְשמְּ רא הָיָה לֶאְרְׂשִי יב
 צי םֶכְרקְבּו םֶכְנאְצ קֶר הָודִי-תֶא יִרְבִע וכְל רֶמאֹה

 = א יא נה טיגער לא ןעֶנעֶז ןעֶקעֶרְׁשייֵה איִד דְנּוא 14 :ןעֶק
 רעֶצְנֲאַג רעֶד ןיִא טְהּורעֶנ טאָה רֶע דְנּוא ,םִיַרְצִמ דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד רעֶּביִא ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא
 איו קעֶרְׁשייֵה ַא יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא םֶהיֵא ראַפ ,רעווֶוְׁש רֶהעֶז םִיָרְצִמ ןּופ ץעֶנעֶרְג
 ןייֵשעֶג םאָד טקעֶדאַּב טאָה רֶע דְנּוא 18 :רעֶכְלאָזַא ןייַז טיִנ טעוֶו םֶהיֵא ָּךאָנ דְנּוא ,רֶע
 -םיֹוא טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶטְסְניִפ ןעֶראָועֶג זיִא דְנאַל םאָד דִנּוא ,דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד ןּופ
 סאוָו רעֶמייֵּב איִד ןּופ טְכּורְפ עֶלַא דְנּוא ,דְנאַל םעֶד ןּופ טיֹורְק עֶצְנאַג םאָד ןעֶסעֶרְּפעֶג
 ןָא ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא טיִנ זיִא םעֶניִרְג ןייק ראָג דְנּוא טְזאָלעֶגְרעֶּביִא טאָה לעֶנאָה רעֶד
 ;םִיָרָצִמ דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד ןיִא ,דְלעֶּפ םעֶד ןּופ טיֹוְרְק םעֶד ןָא דְנּוא רעֶמייֵּב איִד
 ְךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןֹרֲהַא דְנּוא הֶׁשֹמ ןעֶפּור ּוצ טְלייֵאעֶנ טאָה הֹעְרַּפ דְנּוא 6
 טעּב דְנּוצַא דָנּוא 17 :ְךייַא ןעֶנעֶק ְךְנּוא ,טאָנ רֶעייֵא ראַה םעֶד ןעֶנעֶק טְגיִדְניִזעֶג ּבאָה
 זַא טאָג רֶעייֵא ראַה םעֶד ּוצ טעֶטעֶּב דְנּוא ,לאָמ םעֶזיִד ְּךאָנ דְניִז עֶנייֵמ ּביִנְראַפ ;ְךיִא
 -עֶנְסיֹורַא זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא 18 :טיֹוט ןעֶניִזאָד םעֶד טְרעייִנ ריִמ ןּופ ןּוהְטְּפֶא לאָז רֶע
 טְרְהעֶקעֶגְמּוא טאָה טאָב דנּוא 19 :טאָנ ּוצ ןעֶמעֶּבעֶג רֶע טאָה יֹוזַא הֹעְרַּפ ןּופ ןעֶגְנאַנ
 דְנּוא ןעֶקעֶרְׁשייֵה איִד ןעֶנאַרְטעֶגְקעוֶוַא טאָה רֶע דְנּוא ;דְניוִו-בֶרֶעַמ ןעֶקְראַטְש רֶהעֶז ַא
 ןייֵא ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא טיִנ זיִא םִע ,ףּוס םַי םעֶד ןיִא טְקעֶטְׁשעֶגְנייַרַא אייֵז אָה רֶע
 םאָד טעֶטְראַהְרעֶפ טאָה טאָג דְנּוא 20 :םִיָרְצִמ ןּופ ץעֶנעֶרְג עַצְנאַג איד ןיִא קעֶרְׁשייֵה
 ;לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא טיִנ טאָה רֶע דְנּוא הֹעְרַּפ ןּופ ץְראַה
 ןייז לאָז םִע דְנּוא לעֶמיִה ןעֶנעֶק דְנאַה עֶנייַד גייֵנ ,הֶשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 1
 ּוא 29 :םיִנְרעֶטְסְניִפ איד ןעֶּפאַט טעזֶו ןעֶמ דְנּוא ,םִיָרְצמ דְנאַל םעֶד ןיִא םיִנְרעֶטְסְנּוִפ
 עֶקיִד ַא ןעֶראָװעֶג זיִא םִע רְנּוא ,לעֶמיִה ןעֶנעֶק דְנאַה עֶנייֵז טְגייֵנעֶג טאָה הָשֹמ
 ןעֶּבאָה אייֵז 22 :גְנאַל נעֶט איֵרְד םִיַרְצִמ דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד ןיִא םיִנְרעֶטְסְניִפ
 ןעֶנאַטְׁשעֶנְפיֹוא טיִנ זיִא רעֶנייֵק דְנּוא ןןְרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא ןעֶהעֶזעֶב טיִנ

 ןיִא טֶכיֵל ןעֶזעוֶועֶג זיִא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק עֶלַא ּוצ רעֶּבֶא ,גְנאַל געט אייֵרְד טְרָא ןייֵז
 טייֵג ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא הֶשֹמ ןעֶפּורעֶג טאָה הֹעְרַּפ דְנּוא 24 :ןעֶנְנּוניֹואוְו עֶרייֵז

 ךֹוא ןעֶּבייֵלְּב ןעֶלאָז רעֶדְניִר עֶרייֵא דְנּוא ףאָׁש עֶרייֵא טְרֶעייֵנ ,טאָנ טְניִד
 טְגאָזעֶג טאָה הֶׁשֹמ דנּוא 28 :ןייֵג ְּךייִא טיִמ ןעֶלאָז רעֶדְניִק עֶנייֵלְק עֶרייֵא
 ,רעֶּפְּפָא-דְנאַרְּב דְנּוא רעֶפְפָא-טְכאַלְׁש דְנעֶה עֶרעֶזְנּוא ןיִא ןעֶּבעֶג ְךיֹוא טְסְלאָז אּור

 דנוא

 יי =
 ןי=
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 אֵל יונְּמִפ רֹקִי ינְקִמ-ַנו :ונהלֶא הָוהיַל ּונׁשָשְו חָלֹ 8
 ניֵהֹלֶא הוהְי"תֶא דַסֵעָל חקנ ּוָּמִמ יִּכ הָמֵרַּפ רַאָׁשִמ

 קָוחִיו:הָמׁש ּונֲאַּב-דַע הוהי-תֶא דֹכעַנ-הַמ עֶדניאָל ונְהִנֲַו פד
 הָטרפ וליירמאּיַו:םֶחְּלַשְל הבא אָלְו הֶעְרַּכ בָליתָא הָוהְי
 םֹוְּכ יִּכ יֵנְּפ תואר ףָמֹהילֵא ֶק דמׁשִה יֵלָעְמ ַל

 ףוָע ףְקאֹאל ְָּרַּכִד ןֵּכ הֵׁשֹמ רֶמאיו + תומָּת נפ ְּךְתֶאְר 5
 8 זדיִנְּפ תואר

 0 ּש

 הֹערּמ-לע איֵבָא לֶחֶא עַגנ רוָע הָׁשֹמ-לֶא הלְו רָמאֹּל *
 הֶלּב ֹוהְלַׂשְּכ הָומ םֵכְתֶא חַּלׁשְי ןכײרחַא םִיַרְצמילעו

 ולֲאְׁשיו םִעָה ינְֲאְּב אָניְּבַד :הָזמ םַכְתא ׁשֶרָנְי ׁשֶלָנּ
 לֶכּו ףְסֶכייֵלְּכ ּהָחּעְר תאמ הֶׁשֹאְו ּודֹעַר תַאֵמ !ׁשיִא

 ׂשיִאָה וםַג םִירְצִמ ינְֵּב םָעָה ןָהיתֶא הָודְי יו בָהְ 5
 ינְֵבּו הָערַפיְִבע יניעְּב םִירְצִמ ץֶרֶאְּב ראָמ ליִדג הָׂשֹמ

 אב אי

 םעֶד ּוצ ןייֵז ביִרְקַמ ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא
 רעֶזְנּוא ךיֹוא דְנּוא 26 :טאָנ רעֶזְנּוא ראַט

 טיִנ לאָז םֶע םִנּוא טיִמ ןייֵג לאָז ְךיִּפ
 ןּופְרעֶד לייוו ,אּולְק ַא ןעֶּבייֵלְּברעֶּביִא
 ראַה םעֶד ןעֶניִד ּוצ ןעֶמעֶנ ריִמ ןעֶלעוֶו
 טיִמ טיִנ ןעֶסיוִו ריִמ דְנּוא ,טאָג רעֶזְנּוא
 ריִמ זיִּב ;טאָנ ןעֶניִד ןעֶלעוֶו ריִמ סאוָו

 טאָג דנּוא 27 :ןעֶמּוקְניִהַא טְראָד ןעֶלעוֶנ
 ,העֶרַּפ ןּופ ץְראַה סאָד טעֶטראַהְרעֶפ טאָה
 -קעוֶוַא טְלאוָועֶג טיִנ אייֵז טאָה רֶע דְנּוא
 םֶהיֵא ּוצ טאָה הֹעְרַּפ דְנּוא 28 :ןעֶקיִׁש

 ְךיִד טיִה ,ריִמ ןּופ קעוֶוַא אייֵג ,טְגאָזעֶג
 נֲא הָליַּה תּצֲחַּכ הָוהְי -ַמָא הֶּכ הֵׁשֹמ רֶמאּו ס :סֶעָה 4
 םםִיַרְצִמ ץרַאְב רֹוכְּבילָּכ תַמּו :םִיָרְצִמ ףוָתְּכ אֵצֹי ח

 רׁשֲא הָחְְּׁשַה רוִכְב דַע ֹואְסּכילַע בֵׁשיֵה הֹערַּפ רוָכְִּמ
 'הָלֹדְג הָקָעְצ הָתְהְו :הָמֵהְּב יוָכְּב לָכְו םִָחַרָה רַחַא 5

 אל ּוהְמָכְו הָתְיהנ אֵל ֹוהֹמְּכ רַׁשֲא םִָרְצִמ ץֶרָא-לָכְּב
 ׁשיִאָמָל ונשִל בֶלְּכדרֲהְי אָל לֵאָרׂשִייִנְּב ולָכְלּו :ףֶסֹח
 םִיַרצִמ ןיִּב הָוהְי הָלְפִי רֶׁשֲא ןעֶַּת ןַעַמְל הָּמַהְּידִעְו

 יליוַחְְׁשִהְו ילֵא הלא ְךיֶדְבעילְכ וָדְָיו !לָאָרְשִי יִבּו5
 אָצֲא ןכירַחַאו ּדיִלנרּבירׁשַא םָעָה-לָכְו הָּתִא אָצ רמאל

 הָשִמילֲא הָוהְי רֶמאַָּו ס :ףָאידֲחַּב הְֹרַּפ-םעֶמ אֵצֵו 5
 ץֶרַאְּב יַהְפִמ תֹובְר ןעמִל הָעְרַּפ םֶכיֵלֲא עַמְׁשייאִל
 הַָּאָה םיִתפְִה-לָּכ-תֶא וָׂשָע ןֹרֵהְאְו הֵׁשֹמּו :םִירְצִמ י

 ןיימ ןעֶהעֶז רֶהעֶמ טיִנ טְסְלאָז אּוד זַא
 אוד ןעוֶו גאָט םעֶד ןיִא ןיִראָו ,םיִנּפ

 אוד טְסְלאָז .םיִנֵּפ ןייֵמ ןעֶהעֶז טְסעוֶו

 ;טְנאָזעֶג טאָה הָשֹמ דְנּוא 29 :ןעֶּבְראַטְׁש

 טיִנ לעוֶו ְּךיִא ,טעֶרעֶנ טְכעֶר טְסאָה אּוד

 :םיִנָּפ ןייֵד ןעֶהעֶז רֶהעָמ

 אי לעטיפאק

 ְךאָנ הָׂשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 1

 הֹעְרַּפ ףיֹוא ןעֶגְנעֶרְּב ְךיִא לעוֶו גאָלְּפ ןייֵא  יתִא תֹלָׁש"אַלְו הֹלרּפ בָל"תַא הָוהְי קו הָעְרַּפ יֵנְפִל
 רֶע טעוֶו ְּךאָנְרעֶד .םִיַרְצִמ ףיֹוא דנּוא : :עַאַמ לֵארְׂשִירַנַּב
 ְךיַא רֶע טעֶװ ןעֶקיִׁשקעוֶוַא ְּךייֵא טעֶװ רֶע ןעֶװ .ןעֶנאַד ןּופ ןעֶקיִׁשְקעוֶוַא ְךייֵא
 םעֶד ןּופ ןעֶריֹוא איֵד ןיִא ןּונ דעֶר 2 :ְןעֶנאַד ןּופ ןעֶּבייֵרְטרעֶּפ ראָנ דְנּוא ץְנאַנ

 ןּופ איֹורְפ עֶכיִלְטיִא דְנּוא ,רֶבֵח ןייַז ןּופ רעֶכיִלְטיִא ןֵעייֵלְנֶא ְּךיִז ןעֶלאָז אייז זַא ,קְלאָּפ
 קְלאַפ םעֶד טאָה טאָב דנּוא 8 :םיִלֵּכ עֶנעֶדְלאָנ דְנּוא םיִלּכ עֶנְרעֶּבְליִז עֶטירְבַח רֶהיֵא

 -עוֶועֶג םיֹורְג רֶהעֶז הֶׁשֹמ ןאַמ רעֶד זיִא ְּךיֹוא ,םִיָרְצִמ ןּופ ןעֶניֹוא איד ןיִא ןֵח ןעֶּבעֶגעֶג
 ןיִא דְנּוא ,הֹעְרַּפ ןּופ טְכעֶנְק איִד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶז
 ְךייֵלְנ ,טְגאָזעֶג טאָ טאָה יֹוזַא ,טְגאָזעֶג טאָה הֶׁשֹמ דְנּוא 4 :קְלאַפ םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד
 דְנּוא 5 :םיִרְצִמ ןעֶׁשיוִוְצ ןיִא ןייֵגְסיֹורַא ָּךיִא לעוֶו טְכאַנ רעֶד ןעֶטיִמ ןיִא איז יֹוזַא
 הֹעְרַּפ ןּופ רֹוכְּב םעֶד ןּופ .םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶּבְראַטְׁש לאָז רֹוכְּב רעֶכיִלְטיִא
 רעֶטְניִה זיִא סאָו דיֹומ-טְסְניִד איִד ןּופ רֹוכְּב םעֶד ּוצ זיִּב ,לֶהּוטְׁש ןייַז ףיֹוא טְציִז םאו
 ןיִא אייֵרְׁשעֶנ םיּורְנ ַא ןייַז טעוֶו סֶע דְנּוא 6 :תֹומֵהְּב ןּופ םיִרֹוכְּב עֶלַא דנּוא ,ליִמ איִד
 טעוֶו םעֶכְלאָזַא דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא םעֶכְלאָזַא סאו ,םִיָרְצִמ דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד

 ןעֶגעוֶועֶּב טיִנ דְנּוה ןייֵק טעוֶו לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק עֶלַא ּוצ רֶנּוא 7 :ןייַז רֶהעֶמ טיִנ

 םעוֶו טאָה זַא ,ןעֶסיװ טְלאָז רֶהיֵא יִדְּכ ,תֹומֵהְּב ּוצ ויִּב ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ ,גָנּוצ עֶנייַז

 עֶניִזאָד איֵד עֶלַא דנוא 8 :לֵאָרְׂשִי ןעֶׁשיִוְצ דְנּוא םִיַרְצִמ ןעֶׁשיִװַצ ןעֶדייֵׁשְּפָא
 ריִמ וצ ןעֶקּוּב ְךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ריִמ ּוצ ןְרעֶדיִנְּפאָרַא ןעֶלעוֶו טְּכעֶנְק עֶנייֵד
 ,ריִד אייַּב זיִא סאָו קְלאַפ עֶצְנאַנ םאָד דִנּוא אּוד ,םיֹורַא אייֵג ,ןעֶנאָז וצ יֹוזַא
 טיִמ הֹעְרּפ ןּופ ןעֶנְנאַנעֶגְסיֹורַא זיִא רֶע דִנּוא ,ןייֵגְסיֹורַא ְךיִא לעֶו ְּךאָנְרעֶד דְנּוא

 ּוצ ןעֶרעֶה טיִנ טעֶװ הֹעְרַּפ הֶשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָנ דָנּוא 9 :ןראָצְמיִרְג ַא
 הָשֹמ דְנּוא 10 :םִיָרְצַמ דְנאַל םעֶד ןיִא רעֶדְנּואוְו עֶנייֵמ ןעֶרְהעֶמ ּוצ יֵדְּכ ;ָךייַא
 רעֶּבָא .הֹעְרַּפ ראַפ רעֶדְנּואְװ עֶניִואָד איִד עֶלַא ןּוהְמעֶנ ןעֶּבאָה ןֹרֵהַא דַנּוא
 טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא טיִנ טאָה רֶע דְנּוא ,הֹעְרַּפ ןּופ ץראַה סאָד טעֶטְראַהְרעֶפ טאָה טאָנ
 :דְנאַל ןייַז ןּופ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד

 דנוא



 תומש
 בי לעטיפאק

 דְנּוא הָׁשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 1

 ּוצ יֹוזַא ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןיִא ןֹרָהַא ּוצ

 ןייַז לאָז ׁשֶדֹה רעֶניִזאָד רעֶד 9 :ןעֶנאָז
 םיִׁשָדַח איִד ןּופ גְנאַפְנָא רעֶד ְךייַא ּוצ
 ּוצ רעֶטְׁשְרֶע רעֶד ןייז ָּךייַא ּוצ לאָז רֶע
 ּוצ טעֶר 3 :רָהאָי םעֶד ןּופ םיִׁשָדַח איִד

 יֹוזַא לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶדְנייֵמעֶג רעֶצְנאַג רעֶד

 םעֶד ןּופ ןעֶטְנעֶצ םעֶד ןיִא ,ןעֶנאָז ּוצ

 ְךיִז ּוצ ןעֶמעֶנ אייֵז ןעֶלאָז ׁשֶדֹה ןעֶניִזאָד
 איִד ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ םאֵל ַא רעֶכיֵלְטיִא
 :דְניִזעֶגְזיֹוד ןייֵא ּוצ םאֵל ַא ,רעֶטעֶּפ
 ּוצ זיִא דְניִזעֶנְויֹוה סאָד ןעוֶו דְנּוא 4

 םִע רֶע לאָז יֹוזַא ,םאֵל ןייֵא ּוצ גיִנייוו

 טְנְהאָנ זיִא םאִז ןֵכָׁש ןייַז דֵנּוא ןעֶמעֶנ
 איֵד ןּופ לְהאָע איִד ְּךאָנ ,זיֹוה ןייַז ּוצ

 ןעֶסֶע ןייַז ְּךאָנ ןאַמ רעֶכיִלְטיִא ,ןעֶלעֶז
 :םאֵל םעֶד ףיֹוא ןעֶלייֵצ רֶהיֵא טְלאָז ןְּךאָנ
 ןייֵא ,רֶכָז ַא ,רעֶלְהעֶפ ןְהָא םאל ַא 9
 ןּופ .ְּךייֵא ּוצ ןייַז םִע לאָז טְלַא רֶהאֵי
 טְלאָז ןעֶניִצ איִד ןּופ רעֶדָא רעֶמעֶל איִד
 ןייַז לאָז םִע דְנּוא 6 :ןעֶמעֶנ םִע רֶהיֵא
 םעֶד ּוצ ויִּב גְנּוטיִה ַא ּוצ ְךייֵא ּוצ
 ְְנאַג איִד דְנּוא ,ׁשֶדֹה ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְנעֶצְריִפ

 11 אכט
 בי א יי

 א :רֶמאֵל םִיַרְצִמ ץֶרֶאְּב ןרָהַא-לֶאְו הָׁשֹמ-לֶא הָוהְי רָמאֹּו
  יִׁשְרָהְל םָכָל אוה ןיִׁשאר םיִׁשֲָח ׁשאָר םֶכָל הזה ׁשֶרּתַה
 ו ׁשֶרָהַל רֶשֶּב ;רמאל לֵאָרְׂשִיתַדעילְּכ-לֶא ּורְּבַד :הָנָּשַה
 4 יסאָו :תִיָּבַל הָׂש תֶבֶא-תיִבְל הָׂש ׁשיִא םכָל יִתקיו הוה
 -לֶא בֶרֶּקַה נכְׁשּו אה חַקָלְ הָׂשִמ תוָוְהִמ תּיַּבַה טעעֶמִי
 !הָׂשַה-לַע ּוּכְכִּת ולְכֶא יֵפְל ׁשיִא תֶׂשָפְנ תַמְכִמְּב וָתיֵּב

 ה ֵמּו םיִׂשְָּכַהְִמ םִכְל ְַָהִי הָנָׁשְדִּב רָכָו םיִמָת הָׂש

 6 רָׂשֶע הָעָּבְרַא דע תֶרֶמְׁשִמְל םֶכָל הָיְהְו:ּתקִּת םִמִה
 ןִּב לֵאָרְׂשִיתַדֲע לֵהָק לָּכ ישא ּוטֲָׁשְו הָה ׁשֶדַָ םי
 ? יֵלַעְו תֶוּוְּמַה יּתִ שילע ונְתִנְו םי ַָּהדִמ ֹתְקִלְ :םִיָּבִרַעֶה
 ּולְכֶאְו :םֶהֶּב וָתֹא ּולְכאְי-רֶׁשַא םיִּתָּבַה לַע ףיִקְׁשִּמַה
 םיִרֹרְמילַע תֹוצַמּו ׁשֵאיִלְצ הוה הָליֵלַּב רֶׂשְּבַה-תֶא

 פ יִּכ םִיָּמַּב לָׁשְבִמ לָשָבּו אָנ ָמִמ ילְכאָהילַא :ּודְלְכא
 : דיִתֹותאְלְו :ְְּרַ-לַעְו ועְרְכ-לַמ וׁשאֹר ׁשַאיַלְצימַא
 ננ הָכָכְ :ופְרְׂשִּתּשֵאָּב רֶקֶּב-דִע ּטַּמִמ רֶתַֹהְו רֵקְּב-דַע טָּמִמ
 ֶלֵקִמּו םֶכיֵלנַרְּב טי םיִרָנֲה םֶכיֵנְתֶמ ֹותֹא ולְכאְּת
  יִּתרַבעְו :הָוהיל אוה חַסַּפ ֹופהְּ ֹותא םָּתְלַכְַ םֶכָדָיְּב
 ץֶרְָּב רֹוכְב-לֶכ יֵתיֵכה- הוה הָליֵלַּב םִיְַצִמְדִרַאְב
 הֵׂשָעַא םיָרְצִמ יֵלָא-לֶבְבּו הָמֵהְּב-דַעְו םדֶאְמ םִיַרְצִמ
 ופִּתֶּבַה לע תאֵל םֶכָל םֶּדַה ,הָיָהְו :הָוהְי יִנֲא םיִמּפְׁש
 אלו םֶמְלַמ ְִחַַּפּו םֶּדַה-תֶא יִתיִאָרְו םֶׁש םֶּתַא רֶׁשֲא
 נו הָיְהְו :םִיָרְצִמ ץֶרֶאַּב יִתַֹּהְּב תִחְׁשַמְל 2 ףֶנָנ םֶכָב הָיְהָי
 םֶכיֵתְררָל הָוהיַל נה וָתֹא םֶתֹעַהְ ָּל םֶכָל הזה םֹוּיַד
 ומ םיַב ְּךֶא ולכאּה תֹוָצַמ םיִמָי תַעְבׁש : ּודָנָהְּת םֶלוע תָּקִה
 ץִמָח לֵכֹא-לָּכ ! יִּכ םֶכיֵּתְּבִמ רָאְׂש ּותיֵּבְׁשִּת ןוׁשאִרָה
 םויידַע ןְׁשאִרָה םיִמ לֵאָרְׂשִיִמ אוִהַה ׁשֶּפַּנַה הָתְרִכִנְו

+ + = 

 רעֶד ןּופ גָנּולְמאַזְנייַא ע
 דָוא 7 :ןעֶדְנעֶבָא אייוֵוָצ איִד ןעֶשיוִוְצ ןעֶטְכעֶׁש םִע ןעֶלאָז לֵאָרְׂשִי ןופ עֶדְנייֵמעֶנ

 אייוֵוָצ איִד ףיֹוא ןעֶציִרָּפְׁש םִע ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא טּולְּב םעֶד ןּופ ןעֶמעֶנ ןעֶלאָז אייֵז

 ןיִֵא םִע ןעֶלעוֶו אייֵז סאָו רעֶזייֵה איִד ףיל וא ,ריִטרעֶּביִא רעד ףיֹוא דְִנּוא לעֶדיִטְׁשייֵּב

 ןעֶטאָרְּבעֶג ,טְבאַנ רעֶגיִזאָד רעֶד ןיִא ׁשייֵלַפ םאֶד ןעֶמֶע ןעֶלאָז אייֵּז דְנּוא 8 :ןעֶמֶע אייֵז

 טְלאָז רֶהיֵא 9 :ןעֶמֶע םִע אייֵז ןעֶלאָז רעֶטייֵרְק עֶרעֶטיִּב דְנּוא תֹוצַמ טיִמ ,רֶעייַפ ןיִא

 ןעֶטאֶרְּבעֶג טרָעייֵנ ,רעֶסאַו ןיִא ןעֶמאזעֶג רעֶדָא ןעֶטאַרְּבעֶג ּבְלאַה םֶהיֵא ןּופ ןעֶסֶע שיִנ
 טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 0 :ךייוועֶגְנייֵא ןַײז טימ דְנּוא איָנָק עֶנייֵז טימ ּטאק א ורֲעייַפ ןיא
 זיִּב םֶהיֵא ןּופ טְזאָלעֶגְרעֶּביִא זיִא סאָו דְנּוא ,ןעֶנְראָמ זיִּב ןעֶזאָלְרעֶּביִא טיִנ םֶהיֵא ןּופ

 ןעֶסֶע םִע רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא דְנּוא 1 :רֶעייַפ םיִא ןעֶנעֶרְּברעֶפ רֶהיֵא טְלאָז ןעֶגְראָמ
 עֶרייֵא ןיִא ןעֶקעֶמְׁש רֶעייֵא דְנּוא ,סיִפ עֶרייֵא ףיֹוא ְּךיִש עֶרייֵא ,טְרּוגעֶג ןעֶדְנעַל עֶרייֵא

 :טאָנ ּוצ הַסָּפ םאָד זיִא םאָד ,טייקְגיִליֵא טיִמ ןעֶסֶע םִע טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,דְנאַה

 ,טְכאַנ רעֶניִזאָד רעֶד ןיִא םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא לעוֶו ְּךיִא דְנּוא 2

 ׁשֶנעֶמ םעֶד ןּופ .םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןיִא רֹוכְּב עא ןעֶגאָלְׁשרעֶד לעֶוֶו ָךיִא דְנּוא
 ןיִּב ָךיִא ,טְכירעֶג ןּוהְמ ְּךיִא לעוֶו םִיַרְצִמ ןּופ רעֶמעֶג עֶלַא ןָא דְנּוא ,תֹומֲהְּב איִד ּוצ זיִּב
 סאָו רעֶזייַה איֵד ףיֹוא ןעֶכייֵצ ַא ראַפ ְּךייַא ּוצ ןייַז לאָז טּולְּב סאָד דְנּוא 18 :טאָנ
 עֶמיִהרעּביִ ָךיִא .לעזֶו יֹוזַא ,טּולְּב סאָד ןעֶהעֶז לעוֶו ָּךיִא ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶניִרְד טייֵז רֶהיֵא
 ןעֶּבְראַדְרעֶפ ּוצ ְּךייַא ,ןייַז טיִנ ְּךייֵא רעֶטְנּוא גאָלְּפ ןייק טעוֶו םִע דִנּוא ;ְךייַא רעֶּביִא
 ןיז א ָז גאָט רעֶניִזאָד רעֶד דְנּוא 14 :םִיָרְצִמ דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶגאָלְׁש לעֶוֶו ְךיִא ןעֶו
 ומאָב ּוצ גאָמרֶעייֵפ ַא ןְרֶעייַפ םֶהיֵא טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,םיִנטְכעֶדעֶב ַא ראַפ ךייֵא וצ
 געֶט ןעֶּבִז 12 :ץעֶועֶג םעֶניִּבייֵא ןייֵא תֹורֹוד עֶרייֵא ןיִא ןְרֶעייֵפ םֶהיֵא טְלאָז רֶהיֵא
 סאָד ןעֶרעֶטְׁשרעֶפ רֶהיֵא טְלאָז גאָט ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןָא רעֶּבָא תֹוצַמ ןעֶמֶע רֶהיֵא טְלאָז
 איד ,םעֶטְרֶעייֵזעֶג טֶסֶע םאֶװ רעֶכיֵלְטיִא ןיִראָו ,רעֶזייֵה עֶרייֵא ןּופ גייטְרֶעיוִז
 םעֶד ּוצ ויִּב גאָט ןעֶטְׁשְרֶע םעֶר ןּופ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶרעוֶו ןעֶמיִנְׁשראַפ לאָז עֶלעֶז

 ןעטעביז
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 ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןָא דְנּוא 16 :נאָט ןעֶטעֶביִז יִליִבְׁשַה םויִבּו ׁשְדקיאֶרְקמ ןֹׁשאִרָה םזִבּו :יִעְבָׁשַה 4
 ןָא רֶנּוא ,גנּופור עֶביִלייֵה ַא ןייֵז לאָז גאט "הל הׂשָעי-אל הָכאָלְמיִלָּכ םָכָל הָיְהִי ׁשְרְק-אָרְקִמ
 סיי הא נא ר :םֶכָל הָׂשעַי וַּבְל אוה ׁשְפָללְכִל לֶכָאְי רֶשֲא ךֶא

 הילייה ַא ןייַז לאָז גאָט ןעֶטעֶּביִז םעֶד -תֶא יִתאֵצֹוח הוה םִזַה םֶצְשְּב יִב תוצַּמה-תֶא םָּתְרַמְׁשז וו
 טיִנ לאָז טייֵּבְרַא עֶנייֵק ;ךייַא ּוצ גְנּופּור ההֶזַה םֹיַה-תֶא םֶּתְרַמְׁשּו םִיָרְצִמ . ץֶרֶאמ םֶכיֵתֹוִאְבִצ
 םאָװ טרֶעייֵנ אייז ןָא ןעֶרעוֶו ןּוהְטעֶג ׂשֶדֹחל םֹירָׂשֶ הֶעְּבִַאְּבןֹׂשאַרָּב :םֶלֹע תַּקִה םֶכיֵתְרֹדְל
 ןעֶכיִלְטיִא ראַפ ןעֶרעוֶו ןעֶמעֶגעֶג ְךיֹורְּ ׁשֶרְהַל םיִרְׂשֶעְו רָהֶאָה וי דע תֶֹצַמ ּולְכאָּת בֶרָעְּב

 : -לָּכ  יִּכ םֶכיֵתְבִּב אֵצְּמִי אֵל ראָׂש םיִמָי תַעְבִׁש : בֶרָעָּב 9
 ּוצ ןעֶרעֶו ןּוהְטעֶג לאָז ןייֵלַא סאָד ןׁשֶפָנ נב לֵארְׂשִי תַדעַמ אוִַה ׁשִֶּנַה הָתרִכו תֶצְמְחַמ לֶכֹא

 איד ןעֶטיִה טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 17 :ְךייֵא םֶכיֵתבׁשִמ לֹכְבּולְכאֹת אל תֶצָמְחַמ-לְּכ :ץרָאָה רוב ּוֿכ

 גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא ןיִראָו ,תֹוצמ ותקו ּוְשִמ 6 ָמאַּולֵארְׂשִי נְקזלְכ עי כי 21
 - : ּוחק ְמ יו לֵארְׂשִי ינַקַז הָשמ אָרקיַו

 ְךעֶה עֶרייֵא טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא ְּךיִא ּבאָה תנא םְִחקִלּו:חַמְּפחיטֲׁשְו םכי ִתַֹפׁשִמְל ןאצ םֶכְל :

 דְנּוא םִיָרְצִמ דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶראָׁש ףוקְׁשַמַה-לַא םָּתעּנִהְו ףֶּכַב-רֶׁשֲא םֶּדַּב םָּתְלַבְמּו בוזַא
 גאָט ןעֶניִזאָד םעֶד ןעֶטיִה טְלאָז רֶהיֵא וָאְצִת אֵל םֶּתַַו ףָּפַּב רֶׁשֲא םָּדַהְדִמ תֹומַה יֵּתְׁש-לֶאְו
 :ץעֶזעֶג גיִּבייֵא ןייֵא תֹורֹוד עֶרייֵא ןיִא םִיַרְצִמ-תֶא ףְֶנִל םָוהְי רַבֶעו  רָקְב-דַע ותיּבחַתַּפמ ׁשיִא
 ער א שד סד גמר ליל יי םעֶד ןיִא ,ׁשָדֹח ןעֶטְׁשֶרֶע םעֶד ןיִא 18 הי תֹּמַה א לַעְו .ףוקשמהי יש הא

 ּוצ זיִּב ,תֹוצַמ ןעֶסֶע רֶהיֵא טְלאָז דְנעֶבָא רֶׁשֲאַּכ סא הָוהי תי ; רׂשֲא ץרָאָה-לָא ּואְבְתיב 0 ה
 ןּופ גאָט ןעֶטְסְגיִצְנאוַוְצ דֶנּוא ןייֵא םעֶד ּוהְמאֹייִּכ הָיְָו :תאֹוַה הָדֹבַעָה-תֶא םֶּתְרַמְׁשּו רֶּב
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 ןעֶּביִז 19 :דנעֶבָא םעֶד ןיִא ;שֶדֹח םעֶד דַּכְו םֶּתְרַמֲאַו :םֶכָל תאּוַה הָדֹבעָה הָמ םֶכיֵנְּב םכלֶ 7

 ןעֶרעֶו ןעֶנּופעֶג טיִנ ץֵמָח ןייק לאָז געֶט יה שיש תביעה רׁשֲא הוה = א
 טיי יא טיריאקא עה ט עט סח ימ שמ טתא
 לאָז עֶלֶעעֶז עֶגיִואָד איד ;ץֵמָח טְסֶע ֹוכְבילָכ הב הוה הָליֵלַהיִּצַהַּבויהִי ס :יֶָׂעְו ןכ רתִא 29

 עֶדְנייֵמעֶג איִד ןּופ ןעֶרעוֶו ןעֶטיִנְׁשראַפ ריִכְּב רַע יא םֶּכלַע בֵׁשיַה הֹעְרַּפ רַכְּבִמ םִיַרְצִמ ץֶרָאְּב

 -ְנייֵק 20 :דְנאַל םעֶד ןּופ םעֶנעֶריֹוּבעֶ;ְנייֵא םעֶד ןָא דְנּוא רֵג םעֶד ןָא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ
 רֶהיִֵא טְלאָז ןעֶנְנּוניֹואְו עֶריֵא עֶלַא ןיִא ןעֶמֶע טיִנ רֶהיֵא טְלאָז ץֵמָח אייֵלְרֶע
 :תוצַמ ןעֶסֶע
 אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶטְצֶלֶע עֶלַא ןעֶפּורעֶג טאָה הֵׁשֹמ דְנּוא 1
 טְכעֶׁש רֶנּוא ,תֹוחָּפְׁשִמ עֶרייֵא ראַפ ףאָׁש ְךייַא ּוצ טְמעֶנ דְנּוא םיֹוא טְהיִצ ,טְגאָזעֶג
 ןעֶקְנּוטְנייֵא טְלאָז רֶהיֵא דָנּוא ,בֹוזַא לעֶדְניִּב ַא ןעֶמעֶנ טְלאָז רֶהיֵא דָנּוא 22 :חַסֶּפ םאָד
 ריִהטרעֶּביִא איִד ןעֶרְהיִרְנָא טְלאָז רֶהיֵא דֵנּוא ,ןעֶקעֶּב םעֶד ןיִא זיִא םאז טּולְּב םעֶד יא

 רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶקעֶּב ּםעֶד ןיִא זיִא םאָו טּולָּב םעֶד טיִמ ,לעֶדיִטְׁשייֵּב אייוְצ איֵד דְנּו
 טאָג דְנּוא 28 :ןעֶנְראָמ זיִּב זיֹוה ןייֵז ןופ ריִהְט איִד ןּופ רעֶנייק ןייֵגְפיֹורַא טיִנ לאז
 ףיֹוא טּולְּב םאָד ןעֶהעֶו טעֶו רֶע דְנּוא ,םִיַרְצִמ איִד ןעֶנאַלְּפ ּוצ ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא טעוֶו
 ןעֶּפְּפיִה-רעֶּביִא טעֶז טאָג דְנּוא ,לעֶדיִטְׁשייֵּב אייוֵוְצ איִד ףיֹוא דְנּוא ריִהְטרעֶּביִא איד
 עֶרייֵא ּוצ ןעֶמּוק ןעֶואָל טיִנ רעֶּבְראַדְראַפ םעֶד טעֶו רֶע דְנּוא ,ריִהְט איִד רעֶּביִא
 ּוצ ץעֶזעֶג ַא ראַפ ְּךאַז עֶניִזאָד איִד ןעֶטיִה טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 24 :ןעֶנאָלָּפ ּוצ רעֶזייֵה
 טעֶו רֶהיֵא ןעוֶו ןייַז טעֶװ םִע דְנּוא 22 :גיִּבייֵא ףיֹוא רעֶדְניִק עֶנייַד ּוצ דְנּוא ריִד
 טעֶרעֶג טאָה רֶע איִװ יֹוזַא ְּךייֵלְג ,ןעֶּבעֶג ְךייֵא טעוֶו טאָג םאָ דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶמּוק
 עֶרייֵא ןעוֶו ןייַז טעֶװ םִע דְנּוא 26 :טְסְניִד ןעֶניִזאָד םעֶד ןעֶטיִה רֶהיֵא טְלאָז ֹוזַא
 טְלאָז יֹוזַא 27 ?ְךייַא ּוצ טְסְניִד רעֶגיִזאָד רעֶד זיִא סאו ,ןעֶנאָז ךייַא ּוצ ןעֶלעֶו רעֶדְניִק
 רעֶּביִא טְּפיִהעֶגרעֶּביִא טאָה רֶע לייוֵו ,טאָג ּוצ חַסֶּפ ןֶּבְרֶק סאָד זיִא סאָד ,ןעֶגאָז רֶהיֵא
 םִיַרְצִמ איִד טְגאָלְּפעֶג טאָה רֶע ןעזֶו ,םִיַרְּצִמ ןיִא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןּופ רעֶזייַה איֵד
 דְנּוא ,טְגייֵנעֶג ְּךיִז טאָה קְלאָפ םאָד דְנּוא .טְציִׁשאַּב רֶע טאָה רעֶזייַה עֶרעֶזְנּוא דְנּוא
 אייֵז דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא 28 :טְקּוּבעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז
 ןעֶּבאָה יֹזַא ןֹרֲהַא דְנּוא הָׁשֹמ ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָג איז יֹוזַא ןּוהְמעֶג ןעֶּבאָה
 טאָה יֹוזַא ,טְכאַנ רעֶּבְלאַה רעֶד ןיִא ןעֶזעֶועֶג זיִא םִע דָנּוא 29 :ןּוהָמעֶנ אייֵז
 ןּופ רֹוכְּב םעֶד ןּופ םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןיִא רֹוכְּב ןעֶכיִלְטיִא ןעֶנאָלְׁשרעֶד טאָג
 םעֶד ןּופ רֹוכְָּב םעֶד ּוצ ויִּב ,לֶהּוטְׁש ןייַז ףיֹוא ןעֶמעֶזעֶג זיִא םאָװ הֹעְרַּפ

 םענעננאפעג



 תומש

 -ָגְנעֶפעֶג םעֶד ןיִא זיִא סאוָו םעֶנעֶנְנאַפעֶג
 :תֹומֲהְּב ןּופ רֹוכְּב ןעֶכיִלְטיִא דְנּוא םיִנ
 אייֵּב ןעֶנאַטְשעֶגְפיֹוא זיִא הערַּפ דְנּוא 0

 דְנּוא טְכעֶנְק עֶנייֵז עֶלַא דְנּוא רֶע ,טְבאַנ
 ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דִנּוא ,םִיַרְצִמ עֶלַא
 סֶע ןיִראָו .םִיָרְצִמ ןיִא אייֵרְׁשעֶנ םיֹורְנ
 זיִא םִע ּואוְו זיֹוה ןייק ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא
 דְנּוא 81 :רעֶטיֹוט ַא ןעֶזעוֶועֶג טְראָד טיִנ
 אייֵּב ןֹרֲהַא דְנּוא הֶׁשֹמ ןעֶפּורעֶנ טאָה רֶע

 טייֵטְׁש ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טְכאַנ

 ,קְלאָפ ןייֵמ ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ םיֹורַא טייג ,ףיֹוא
 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ְּךיֹוא דִנּוא רֶהיֵא
 רֶהיֵא איז יֹוזַא ,טאָב טְניִד טייֵנ דְנּוא
 עֶריֵא ְּךיֹוא טְמעֶנ 32 :טעֶרעֶנ טאָה
 רֶהיֵא איז יֹוזַא רעֶדְניִר עֶרייֵא דְנּוא ףאָׁש
 רֶהיֵא דְנּוא ,םייַנ דְנּוא ,טעֶרעֶג טאָה
 םִיַּרְצִמ דְנּוא 33 :ןעֶׁשְנעֶּב ְּךיִמ ְּךיֹוא טְלאָז
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 ל הֹעִרַּפ םֶקָנ :הָמָהְּב רֹוָכְּב לֶכְו רֹוָּבַה תיֵכְּב רֶׁשֲא יִבְּשַה
 םיִרְצִמ-לֶכּו ודְכע-כו אּוָה הָליֵל
 פו הָׁשמְל אָרְקיַו : תֶמ םָׁשְדיֵא רֶׁשֲא תיֵּב ןיִאייִּכ םִיָרצִמִּב
 יג םָּתַאִַג יִמִע ְךִּתמ ֹואְצ ּומוק רֶמאֹיַו הָליֵל ןֹרֵהָאְלּו
 ונ םֶכְנאֶצַג :םֶכרְּבַרְכ הָ -תֶא וְבִע וכָלּו לאוש ינְּב
 :יִתֹאֹדבַּנ םֶּתְכַרְבּ ּוכְלְו םֶּתְרַּבּד רֶׁשֲַּכ ּוְחְק םֶכְרַקְּברבַנ
 וו יִּכ ץֶרָאָה-ִמ םֶהּלַׁשְל רַהמִל הל םירְצִמ כת
 ++ ץנְי םֶרֵמ וקצְּבױתִא םעָה אָׂשיִו :םיִתמ ּונָלְּכ ּוְְמָא
 תל לָאְרְׂשיייֶגְבּו ;םֶמְׁשלַע םֶתלְמשב תֶרֶרֶצ םָתרַאׁשמ
 םֶהְ יֵלְכּו ףֵסָכילְּכ םיִרְצִּמִ ּולֵאְׁשיִו הָׁשֹמ רֵבדִּכ וׂשָע
 א לאו םיִרָצִמ יניֵעְּב םָעְה ןְח-תֶא ןעֶנ הוהְַו  תֶלָמׂשּו
 ם : םיִרָצַמדתֶא ּולְצַנְיַו

 רֵלֹדְנ הָקָעצ יהתַ

 37 5 ףלָ תואמדששכ הֶתָּכְס םסְמעַרְמ לֶאָרְׂשייִנב וָעְסִו
 ןאָצו ם תִא } הָלָע בר ו בֵרֶעדסַנְו : ףֵּט מ דֵבָל םיִרָבְּגַה ילנר

 36 ואיֵצוה רֶׁשֲא קַעָּבה-תֶא ּֿפאיַו :דָאמ דֵבָּכ הָנקִמ רֶקָבּ
 אָלְו םיִרְצמִמ וָשְניּכ ץמָח אל יִּכ תוצַמ תֶנֹע םיִרֵצִּמִ
 ס יֵנְּב בֵׁשֹומּו :םֶהָל ּוָׂשָעדאל דָדַצ-םנו ַּהָמִהַמתַהְל ֹולָּכִי
 תוָאמ עַּברַאו הָנָׁש םישלש ;) םיִרְצַמִּב ּוְבְׁשָי רֶׁשֲא לֵאְרְׂשִי
 וו יהיו הָָׁש תואְמ עֶּברָאו הנָׁש םיִׁשֹלְש ץקמ יו :הָנָׁש

 אייֵז ,קְלאָפ םעֶד ףיֹוא ןעֶגְנּורְדעֶג טאָה
 ,דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶקיִׁשּוצְקעוֶוַא דְניִוִוְׁשעֶג
 ןעֶלעוֶו ריִמ טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראוָו
 קְלאָפ םאָד דְנּוא 84 :ןעֶּבְראַטְׁש עֶלַא
 םִע רעֶדייֵא גייֵט ןייַז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא טאָה
 רעֶּביִא רֶעייֵז ,ןעֶראוָועֶג טְרֶעייֵזעֶג זיִא
 ןעֶדְנּוּבעֶגְנייַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא גְנוּבייַלְּב
 :לעֶסְקַא עֶרייֵז ףיֹוא רעֶדייֵלְק עֶרייֵז ןיִא

 ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא
 איִד ןּופ טְגְראָּבעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,הָׁשֹמ ןּופ טְראָו םאָד איז יֹוזַא ןּוהְטעֶנ
 םעֶד טאָה טאָנ דְנּוא 86 :רעֶדייֵלְק דְנּוא םיִלָּכ עֶנעֶדְלאָג דְנּוא םיִלֵּכ עֶנְרעֶּבְליִז םִיַרְצִמ
 ,טְגְראָּבעֶג אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא םִיַרְצִמ איִד ןּופ ןעֶגיֹוא איִד ןיִא ןֵח ןעֶּבעֶנעֶג קְלאַפ
 :םִיַרָצִמ איִד טְגיִדייֵלעֶגְסיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 ןּופ ְּךֶרֶע ןַא תֹוּכִס ןייק םַסְמְעַר ןּופ ןעֶניֹוצעֶנ ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא 7
 -ָךאַפ ליִפ ּךיֹוא דְנּוא 38 :רעֶדְניִק עֶנייֵלְק ץוח ,םּופ ּוצ ןאַמ דְנעֶזיֹוט טְרעֶדְנּוה סְקעֶז

 :ָּךיִפ ליפ רֶהעֶז רעֶדְניִר דְנּוא ףאָׁש דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא אייֵז טיִמ זיִא קְלאָפ טְשיִמ
 ְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא ןעֶּבאָה אייֵז םאִו ,גייֵט םעֶד סיֹוא ןעֶקאַּבעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 9
 ןעֶנעֶז אייֵז לייֵװ ,ןעֶזעוֶועֶג טְרֶעייֵזעֶג טיִנ זיִא םִע ןיִראָו ,תֹוצַמ ןעֶכּוק םִיַרְצִמ סיֹוא :

 דְנּוא ,ןעֶמיֹוז טְנאָקעֶג טיִנ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םִיַרְצִמ ןּופ ןעֶראָועֶג ןעֶּביִרְטְראַפ
 גְנּוניֹואוְו איִד דְנּוא 40 :וייַּפְש עֶנייֵק טְכאַמעֶג גיִטְראַפ טיִנ ְּךיִז ראַפ ְּךיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז
 רֶעיִפ ןעֶזעוֶועֶג זיִא .םִיָרְצִמ ןיִא טְניֹואוְועֶג ןעֶּבאָה אייֵז םאָו לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ
 רֶעיֵפ ןּופ דְנֶע םעֶד ְךאָנ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 41 :רֶהאָי גיִסייֵרְד דְנּוא טרעֶדְנּוה
 ןעֶגיִזאָד ןעֶביִלְמעֶנ םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא---,רהאָי גיִסייֵרְד דְנּוא טְרעֶדְנּוד

 סאָד 42 :םִיָרְצִמ דְנאַל םעֶד םיֹוא טאָג ןּופ ןעֶראַׁשְרעֶה עֶלַא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז ,גאָט
 דְנאַל םעֶד םיֹוא טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא אייֵז טאָה רֶע זַא ,טאָנ ּוצ גְנּוטיִה ןּופ טְכאַנ ַא זיִא
 לֵאָרׂשִי -עֶדְניִק עֶלַא ּוצ גְנּוטיִה ַא ,טאָנ וצ טְכאַנ עֶניִזאָד איִד זיִא סאָד ,םִיָרְצִמ
 :תֹורֹד עֶרייֵז ּוצ

 ןּופ ץעֶזעֶג םאָד זיִא עֶניִזאָד םאָד ,ןֹרֲהַא ּוצ דְנּוא הָׁשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 8
 סאוָו רעֶכיִלְטיִא ,טְכעֶנְק עֶלַא דָנּוא 14 :ןעֶסֶע ןּופְרעֶד טיִנ לאז רעֶדְמעֶרְפ ןייק ,חַסֶּפ
 ןּופְרעֶד רֶע געֶמ לאָמְסְנעֶד ,ןייַז לַמ םֶהיֵא טְסעוֶו אּוד ןעוֶו ,דְלעֶנ טיִמ טְּפיֹוקעֶג זיִא
 ןייא ןיִא 46 :ןעֶסֶע טיִנ ןּופְרעֶד ראָט רעֶנעֶגְנּודעֶג ַא דְנּוא רעֶניֹואוְוְנייֵא ןייֵא 18 :ןעֶסֶע
 םעֶד ןּופ ןעֶנְנעֶרְּבסיֹורַא שייֵלְפ םעֶד ןּופ טיִנ טְסְלאָז אּוד ,ןעֶרעוֶו ןעֶסעֶגעֶג סֶע לאָז זיֹוה
 עֶצְנאַג איִד 47 :םֶהיֵא ןיִא ןעֶכעֶרְּבּוצ טיִנ רֶהיֵא טְלאָז ןייֵּב ןייֵק דְנּוא ,םיֹורַא זיֹוה
 ריד אייַּב ןעֶניֹואְו טעוֶו םֶע ןעוֶו דְנּוא 48 :ןעֶכאַמ םִע לאָז לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶדְנייֵמעֶ

 רנ א

 ;םיִרָצִמ ץֶרָאַמ הָודי תֹוָאְבְצילְּכ ּוִאְצִי הֶּוַה םוָיַה םָצָעְּב
 2 דאּוָה םיִרָצִמ ץֶרֶאַמ םֶאיִצֹוהְל הָוהיִל אּוה םיִרֵּמִש ליל
 ּפ :םָתֹרַדֹל לארׂשי נב לָבל ם םיִרְּמִׁש הָוהיַל הזה הָליֵלֲה
 43 ֵּב-לּכ חַסַּפַה תַּכֶח תאֹז ןֹרָהַאְו הָׁשֹמילֶא ה הָוהְי רֶמאֵּ
 44 הָּתְלַמּו ףֶסָּכ-תנקמ שיא דָבָע-לָכְו ;וִּב לכאידאל רֶכָג
 הפ דֶחֶא תֹוָבּב :וּב ְב לכאידאל ריִכָׂשְו בָׁשֹוּת :וָּב לֵַכאי ןָא ותֹא
 -אֵל ם םֶצָעַו הָצוֲח -ֵשָּבַהןִמ תיַּבדְדִמ איָצותדאְל .לֵכָאי
 8 ְךֶּתֹא רּונייַכו :וָתֹא ּוָׂשֲי לארשי תֶדע-לַּכ :וָבּרַּבַׁשּת
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 ּוצ חַסֶּפ ןעֶּכאַמ טעֶו רֶע דְנּוא ,רֵג ַא בֶהֶקִי וָאְו רֵכְז-לָּכ-וִל ליִּמִה הָוהיֵל הַמֶּפ הֶׂשָעְל רֵנ
 םֶהיֵא ּוצ ןעֶרעֶװ תֶלַמיִג לאָז יֹוזַא ,טאָה הדת: וָּב לכאידאל לֵרֶצילְבְוץְרָאָה חֲַאְּכ הָיהתׂשַעַל
 לאָמְצְנעֶד דְנּוא ,ןאָזְרעֶּפסְנאַמ עֶביִלְטוִא .יֵנבילְּ ּושעו :םֶכְֹתְּב גד רֶלְוחָרַאָל הָיהי פאֹנ

 דְנּוא ,ןעֶבאַמ ּוצ םִע ןעֶנְהעֶנעֶג רֶע לאָז יׂשִ ִ דָא שִמ-תֶא הָוי הָיצרֲֶׁאכלֵאָרׂשִ
 -ָנייֵא ןייַא אי יֹוזַא ְךייֵלְג ןייַז לאָז רֶע לא ןמ-תא הי אישו ההם צבי ס

 ןייק דְנּוא ,דְנאַל םעֶד ןּופ רעֶנעֶראַּבעֶג 5 ;םֶתֹאְב ציל םיִרָצִמ ץְרָאֿמ :

 ןייֵא 49 :ןעֶסֶע ןּופְרעֶד טיִנ לאָז לֵרָע ג
 ידמַּפ רֹוכְּב-לִכ ילישיזק ;רֶמאַּל הָשמ-לַא הָוהְי רַב 2

 5 יו : ול =

 םעֶנעֶראָּבעֶגְנייֵא םעֶד ּוצ ןייֵז לאָז ץעֶזעֶג רֶמאּו :איה יִל הָמֵהְּבַבּו םֶדָאָּב לאדׂש עי יִנְבִּב טֶהָדיִלְּ 8
 ן ְשיִוְצ טְניֹואוְו םאָו רַג םעֶד ּוצ דְנּוא םִירצִמִמ םָתאָּצְי רֶׁשֲא הָּזַה םֹיַה-תֶא רֹוכו טֶעֶהילֶא הָׁשמ
 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק עֶלַא דְנּוא 20 :ךייַא אוו זִמ םֶכְתֶא הָוהי איִצֹוה די קֶחְּב יִּכ םיִדְבִע תיַכִמ
 טאָה טאָג איו יֹוזַא ְּךייֵלְג ןּוהְמעֶג ןעֶּבאָה הָיְהו : ביִבָאָה ׁשֶרָחְּב םיִאְצְיםַּתַא םִּיַה :ץִמָה לכָאָי

 ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןֹרָהַא דְנּוא הֵׁשֹמ ּוצ ןעֶטאָּבעֶנ יִיחַהְו יֵרֹמֲאָהְו יִתחהְו ינענְכַה ץֶרָא-לֶא הָהְ ְּךאיִבַיִכ
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 91 :ןּוהֵמעֶנ אייֵז בֶלָח תַבָז ץֶרָא ךֶל 'תַמָל ידיתֹבַאַל עּבׁשנ טאיפיביה

 טאָה ,גאָמ ןעֶניִזאָד ןעֶביִלְמעֶנ םעֶד ןיִא תֶצְבִׁש הזה שר תאֹוַה הָדֹבֲעָה-תֶא ָּתְרַבַעְו ׁשֵברּו 5
 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא טאָג הוצמ :הָוהיל גַח ֵיִבְשַה םויִבּו תצֹמ לֵכאֹּת םיִמָי
 עֶרייֵז טיִמ םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןּופ הארי ןֹפִה ךִל הָאְרִי-אלְו םיִמָּיַה תֵעְבִׁש תַא לֵכָאָי

 ;ןעֶראָׁשְרעֶה רֶמאֵל אוִהַה םֹּיַ נבל ; ַּתְרנָח ;ףְֶבְנלְכִב רָאְׂש =ל 8
 יי= יי" טֵכ לֶיָהְו :םיִרְצִמִמ יִתאֵב יל היד הׂשָ הָ רּוַבֲעב
 = רשמיפאק הָוהְי תֶרוּת היְהִּת ןעֶמְל ךיניע יב ֹורְּכַלּו ךרֶדלַע תֹואָל

 וצ יֹוזַא ,הֶשֹמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 1 ּתֶרַמְׁשְו א הָוהִי ְּךָאְצֹוד הָקְזַח דִיְב יִּכ ךיפְּכ י

 ןעֶכיִלְטיִא ריֵמ ּוצ גיִלייֵה ְּךאַמ 2 :ןעֶנאָז + פ  'הָמיִמְי םִמָימ הָעימִל תאוה הָקְתַה-ַא
 -עֶנ רעֶכיִלְטיִא ןופ גָנּונפֶע איִד ,רֹוכְּב ָּךֶל עַּבְׁשִנ רֶׁשֲאַּכ יִנַנְּכִה ץרַא-לָא הָוהְָףֵאְבייִּכ הָָהָו 1
 ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד רעֶטְנּוא רעֶטּומְרעֶּב הָוהיל םֶהָרטּפילְמ ָּתְרַבַעַהְו :ךָק ּהָנְתִנּו ךיִתֹכֲאַלְו 5
 ,תֹומֵהָּב רעֶטְנּוא דְנּוא ןעֶׁשְנעֶמ רעֶטְנּוא :הוהל רך הְָה רֶשֲא הּמֵהְּ רֶָׁש מעל
 טאָה הֶׁשֹמ דְנּוא ;ג :ןייַז םִע לאָז ריִמ ּוצ "ר יי הֶׂשְּבהָדמִּת ֹמֲח 6 = 2

 עד נעֶעג קלאפ םעד צא קל יה הע כו
 דָכיֹורַא טייַז רֶהיֵא ןעֶֶו ,גאָט ןעֶניִזאָד -/ -

 טְסְניִד םעֶד ןּופ םִיַרְצִמ סיֹוא ןעֶגְנאַגעֶג
 ןייק דְנּוא ,ןעֶנאַד ןּופ טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא טאָג ְּךייַא טאָה טְכאַמ עֶקְראַטְׁש טיִמ לייוַו ,זיֹוה
 ׁשָדֹה םעֶד ןיִא ןעֶנְנאַגעֶנְסיֹורַא רֶהיֵא טייַז טְנייַה 4 :ןעֶרעוֶו ןעֶמעֶנעֶג טיִנ לאָז ץֵמָח
 םעֶד ןּופ דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶגְנעֶרְּב ָּךייַא טעזֶו טאָג ןעוֶו ,ןייַז טעוֶו םִע דָנּוא 5 :ביִבָא
 טאָה רֶע סאו ,יִסּובְי םעֶד דְנּוא יִזָח םעֶד דְנּוא ירמָא םעֶד דְנּוא יִּתַח םעֶד דְנּוא ,יִנֲעַנְּב

 דְנּוא ָּךֶליִמ טיִמ טְּסיִלְפ םאָו דְנאַל ַא ןעֶּבעֶג ּוצ ריֵד ּוצ רעֶטעֶפ עֶנייֵד ּוצ ןעֶראַוְׁשע
 ןעַּביִז 6 :שָדֹה ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא טְסְניד ןעֶניִזאָד םעֶד ןעֶניִד אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ,גיִנאַה
 :טאָנ ּוצ גאָטְרֶעייַפ ַא ןייַז לאָז גאָט ןעֶטְּביִז םעֶד דנּוא ,תֹוצַמ ןעֶסֶע אּוד טְסְלאָז געֶּט
 .ןעֶהעֶזעֶג טיִנ ריִד אייַּב לאָז ץֵמָח ןייק דְנּוא ,געֶט ןעֶּביִז ןעֶרעֶֶו ןעֶסעֶנעֶג לאָז תֹוצַמ 7
 עֶצְנאַג עֶנייַד ןיֵא ןעֶרעוֶו ןעֶהעֶזעֶג טיִנ ריִד אייַּב לאָז גייֵטְרֶעיֹוז ןייֵק דְנּוא ,ןעֶרעֶד
 ּוצ יֹוזַא גאָט ןעֶגיִּבְלעֶזְמעֶד ןיא ןְהּוז ןייֵד ּוצ ןעֶלייֵצְרעֶד טְסְלאָז ָז אּוד דָנּוא 8 :ץעַנעֶרְג
 ָךיִא ןעוֶו ,ריִמ ּוצ ןּוהְמעֶנ טאָה טאָנ םאָז ןעֶגיִזאָד םעֶד ןעֶנעַו ןּופ זיִא םאָד ,ןעֶנאָז
 ףיֹוא ןעֶכייֵצ ַא ּוצ ןייַז ריִד ּוצ לאָז םַע רָנּוא 9 :םִיַרָצִמ םיֹוא ןעֶנְנאַּנעֶגֶסיֹורַא ןיִּב

 ןייַז לאָז הָרֹוּת םיטאָג יֵדְּכ ןעֶניֹוא עֶנייַד ןעֶשיוִוְצ םִיַנְטְכעֶדעֶג ַא ּוצ דָנּוא ,דְנאַה עַנייֵד
 םיֹוא טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא טאָג ְּךיִד טאָה ,דְנאַה עַקְראַמְׁש ַא טיִמ לייוַו ,ליֹומ ןייַד ןיִא
 טייַצ עֶטְצעֶזעֶג עַנייַז ּוצ ,ץעֶזעֶג עֶניִזאָד םאָד ןעֶטיִה טְסְלאָז אּוד דָנּוא 10 :םִיַרְצִמ

 םעֶד ןיִא ןעֶגְנעֶרְּב ְּךיִד טעֶװ טאָנ ןעֶו ,ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 11 :רֶהאְי ּוצ רֵהאָי ןּו
 ,רעֶטעֶפ עֶנייַד ּוצ דִנּוא ריֵד ּוצ ןעֶראָוְׁשעֶנ טאָה רֶע איז יֹוזַא ,יֵנֲעַנַּכ םעֶד ןּופ דְנאַל
 עֶכיֵלְטיִא ,םאָב ּוצ ןעֶדייֵׁשְּפֶא אּוד טְסְלאַז יֹוזַא 19 :ןעֶּבעֶג ריִד ּוצ םִע טעֶו רע דֵנּוא
 הָמֵהְּב ַא ןּופ גְנּופְראַו איִד = = עַכיִלְמיִא דָנּוא ,רעֶטּומְרעֶּבעֶג איד = בָנֹּונעֶפַע
 בְנּונעֶתַע עֶביִלְטיִא דְנּוא 13 :םאָנ ּוצ ןייז ן = םיִרָבְ איֵד ,רִיַד ּוצ ןייַז טעוֶו םאַה
 טיִנ םֶהיֵא טְסעוֶו אּוד ןעוֶ דְנּוא .םאֵל ַא טיִמ ןעֶזייֵלְסיֹוא אּוד טְסְלאָז לעֶזייֵא ןייֵא ןּופ
 ןופ רֹוּכִּב ןעֶכיִלְטיִא דְנּוא ןעַכעֶרְּב קיִנעג ְןייַז אּוד טְסְלאָז יֹוזַא .ןעֶזייֵלְסיֹוא
 ןַײז טםעֶװ םִע דְנּוא 14 :ןעֶזייַלַכיֹוא אוד טֶסֶלאָז ןֶהיֵז עֶנייֵד רעֶטְנּוא ןעֶׁשְנעֶמ
 ?עֶניִזאַד םאָד זיִא םאָו ,ןעֶנאָז דְנּוא ,ןעֶנְראָמ ןעֶנעֶרְפ ְּךיִד טעֶֶד ןֵהּוז ןייַד ןעװ
 טֶכאַרְּבעֶנסיֹורַא טאָג םֶנֹוא טאָה דְנאַה עֶקְראַמְׁש ַא םיִמ ,ןעֶנאָז םֶהיֵא ּוצ אּוד טְסְלאָז יֹוזַא

 םיוא



 גי תומש

 דְנּוא 12 :זיֹוה טְסְניִד םעֶד ןּופ םִיַרְּצִמ םיֹוא

 ָךיִז טאָד הֹעְרַּפ ןעֶו ןעֶועוֶועֶג זיִא סֶע
 ןעֶקיִׁש ּוצ קעוֶוַא םֶנּוא טעֶטְראַהְראַפ
 ןעֶכיִלְטיִא ןעֶנאְָׁשרעֶד טאָג טאָה יֹוזַא
 םעֶד ןּופ םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןיִא רֹוכְּב
 רֹוכְּב םעֶד ּוצ ויִּב ,ןעֶשְנעֶמ ןּופ רֹוכְּב
 ּוצ ּביִרְקַמ ְּךיִא ןיִּב םּוראָד ,תֹומֵהְּב ןּופ
 -רעֶּבעֶנ איִד ןּופ גְנּונעֶפֶע עֶכיִלְטיִא טאָג
 ןעֶכיִלְטיִא דְנּוא--םיִרָכְז איִד---רעֶטּומ
 סיֹוא ְּךיִא זייל ןןְהיִז עֶנייֵמ ןּופ רֹוכְּב
 ףיֹוא ןעֶבייֵצ ַא ּוצ ןייַז לאָז סֶע דְנּוא 6
 ןעֶׁשיִוְצ תֹפָמֹוט ּוצ דְנּוא דְנאַה עֶנייֵד
 עֶקְראַטְׁש ַא טיִמ לייװ ,ןעֶניֹוא עֶנייד
 טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא טאָג םִנּוא טאָה דְנאַה
 ;םִיַרְצִמ םיֹוא

 חלשב
 הֹעְרַּפ ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 7
 יֹוזַא ,קְלאָּפ םאָד טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא טאָה
 געוֶו םעֶד טְרְדיִפעֶג טיִנ אייֵז טאָנ טאָה
 זיִא סִע עֶׁשֵּטאָח ,םיִּתְׁשַלְּפ דְנאַל םעֶד ןּופ
 טְגאָזעֶג טאָה םאָנ לייוו ,ןעֶזעוֶועֶג טְנְהאָנ

 ןעֶּבאָה הָטָרֵה קְלאָפ סאָד טעוֶו רעֶמאָמ
 דְנּוא .הָמָחְלִמ ַא ןעֶהעֶז ןעֶלעוֶו אייֵז ןעוֶו
 :םִיַרְצִמ ןייק ןעֶרְהעֶק קירּוצ ןעֶלעֶו אייֵז

 הלשמ -אּב יו

 ומ ֹונֵהְּלַׁשְל העְרַּפ הֶׁשֹקהִּק יהיו :םיִדָבֵע תיֵּבִמ םיִרְצַּמִמ
 / ==ַעְו םֶדָא רֶכְּבִמ םירְצִמ ץרַאּב רֹוכְּבילְּכ הָוְי גר
 םָר רַטָּפילַּכ הָוהיִל חֵכו יִנֲא ןֵכ-לַע הָמֵהְּב רָֹכְּב
 11 הָכְרָיילַע תֹואְל היָהְו : הָּדְפֶא נב רוָכְב-לֶכּו םיִרָכְזַה
 גטירצִּמִמ .ךָודי ּונֲאיִצֹוד דִי = ּב יִּכ ךיני יב תֹפְמוְלּו

 יי = ן
 עז ץירַא ריז םיהלַא םֶהָניאֶלְו םֶעָה-תֶא הֹערַּפ חַּלַׁשְּב ידו

 םִעָה םֶהָניִדְּפ םי הלא רַמָא ויִּכ אּוד בר יִּכ ם א
 18 םעָה-תֶאוםיִהלַא בסָיו :הָמָיָרְצִמ ּובָׁשְו הָמְחְלִמ ם

 ץֶרָאמ לארשייינ ולָע םיִׁשְמַהַו ףוכְ; רֶּבְדִּמֹה 0
 ופ ַעֵבְׁשַה יִּכ וָּמִע ףסוי תֹמְצֲע-תֶא הָשמ חֵּקיו :םיִרצִמ

 םֶכְתֶא טיהלַא רק דקְּפ רַמאֵל לֵאְְשִי ןנב-תֶא עיבשז
 ּונֲחַר תַּכ :םֶכְּתֹא הּזִמ יַתמצע-תֶא םָת

 פו דּוִמַעְּב םימּוי םֶדיֵנְפל ףלה הָוהְיַו :רֶּבִּמִה הָצְקִּב םֶתֶאַּב
 םֶהָל ריִאְהָל ׁשֵא .דּומַעַּב הללו ְּךֶרֵלַה םָתֹהְנִל

 צג דוּמְַו סָמּ ןנֶעַה רּוּמִע ׁשיִמי-אָל :הָליְָו םָמּי תַכֵלָל
 : :םעָה יֵנְפל הָליֵל ׁשֵאָה

 ריז די
 ז א ּובְׁשִַ לֵאָרְׂשיִיַנּב-לַא רֵּכַּד ; רֶמאֹל הֵׁשֹמילָא הָוהָי רֵּבַדַ
 לַעַּב ינפִל םִיה ןיבו לדנמ ןיִּב תֹריחה 2 ינפל ּונֲּה
 3 לֵאָרְׂשִי יֵנְבל לערּפ רַמָאו :םִיה-לַע וּנֲחַח וחְכִנ ןפִצ

 4 בלא: במה לע ר ןראפ םה םיִכִָ
 ְִדָו וליֵחילְּכִבּו הֹעְרַפַּב הָדְבָכאו םֶהיֵרֹתַא ףַדְרְו הֹעְרַּפ
 ה יִּכ םיִרָצִמ ךֶלֶמְל דַַו :ןכרשעה הי יִנֲאיִּכ םיִרְצִמ
 טא עה-לֶא ֹיְבעַו הָעְרַּפ בבִל דִי םִעֶה חרב
 חס :ּונֵרְבָעְמ לָאדשי-תֶא ינְַלִׁשּ ּונֵׂשָע תאֹחהַמ
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 יי תִאַמיׁשׁש חֵקיַו :ֹּמֹע חָקָל מע-תֶאו וּפְכר-תִא קְלאָפ סאָד טְכאַמעֶג טאָה טאָג דְנּוא 8
 רעֶד ןּופ געוֶו םעֶד ןְלעֶגְניִרְמּורַא לאָז
 סיֹוא טְנעֶפאוַועֶג ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא ,ףּוס םַי ןּוּפ רָּבְדִמ
 לייװ ,םֵסֹוי ןּופ רעֶנייֵּב איִד ןעֶמּונעֶנ ְּךיִז טיִמ טאָה הֶשֹמ דנוא 19 :םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד
 -עֶנ םיִדעֶנ ְָּךייַא ןָא טעוֶו טאָג ,ןעֶנאָז ּוצ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןעֶראָוְׁשעֶּב טאָה רֶע
 דָנּוא 20 :ָךייַא טיִמ ןעֶנאַד ןּופ רעֶנייֵּב עֶנייֵמ ןעֶגְנעֶרְּבפיֹורַא רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא ,ןעֶקְנעֶד
 ןּופ קֶע םעֶד ןָא ,םָתיֵא ןיִא טְהּורעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,תֹוָּכִס ןּופ ןעֶגיֹוצעֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 לייֵז-ןעֶקְלאָו ַא טיִמ גאָמ אייֵּב ןעֶגְנאַגעֶג אייֵז ראַפ זיִא טאָג דְנּוא 21 :רָּבְדִמ רעֶד
 יִדְּכ ןעֶמְבייל ּוצ אייֵז ,לייַז-רֶעייֵפ ַא טיִמ טְכאַנ אייֵּב דְנּוא ,געוֶו םעֶד ןעֶרְהיִפ ּוצ אייֵז
 לייֵז-ןעֶקְלאָו איִד ןּוהְמעֶנְּפָא טיִנ טאָה רֶע 22 :טְכאַנ אייֵּב דְנּוא גאָט אייֵּב ןייֵג ּוצ
 :קְלאָפ םעֶד ראַפ טְכאַנ אייָּב לייֵז-רֶעייֵפ איִד דְנּוא ,גאָמ אייֵּב

 די לעטיפאק :

 זַא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ דעֶר 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָג דְנּוא 1
 ןעֶׁשיוִוְצ ,תֹוריִחַה יִּפ ראָּפ ןְרעֶנאַל ְּךיִז ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ ןעֶלאָז אייז
 ןעֶהּור רֶהיֵא טְלאָז םֶהיֵא רעֶּביִאְנעֶגעֶק ןֹפֶצ לַעַּב ראָפ ;םַי םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא לֹדְנִמ
 ןעֶנעֶז אייֵז ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ףיֹוא ןעֶנאָז טעוֶו הֹעְרּפ ןיִראָו 8 :םַי םעֶד אייָּב
 לעֶֶו ְּךיִא דְנּוא 4 :ןעֶסאָלְׁשעֶגְנייַא אייז טאָה רֶּבְדִמ איִד ,דְנאַל םעֶד ןיִא טְריִאְראַפ
 לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶגאַיְבאָנ אייֵז טעוֶו רֶע דְנּוא ,הֹעְרַּפ ןּופ ץְראַה סאָד ןעֶטְראַהְרעֶפ
 ןעֶלאָז םיִרֵצִמ איִד דְנּוא ,ראָׁשְרעֶה עֶצְנאַג עֶנייֵז ןָא דְנּוא הֹעְרַּפ ןָא ןעֶרעוֶו טְרְהֶעעֶג
 טְגאָזעֶגְנָא זיִא םִע דְנּוא 5 :ןּוהְמעֶנ יֹוזַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טאָג ןיִּב ְךיִא זַא ןעֶסיוִו
 דְנּוא עֶפאָלְטְנַא זיִא קְלאָפ םאָד זַא םִיַרְצִמ ןּופ גיִנעֶק םעֶד ּוצ ןעֶראָועֶג

 ןעֶראָװעֶג טְרְהעֶקְראַפ זיִא טְכעֶנְק עֶנייֵז ןופ רְנּוא הֹעְרַּפ ןופ ץְראַה סאָד
 ריִמ םאֶָה עֶניִזאָד םאָד זיִא סאָו ,טְגאָועֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,קְלאָפ םעֶד ןעֶבעֶק
 ?טְסְניִד ןְרעֶזְנּוא ןּופ לֵאָרְׂשִי טְקיִׁשעֶנְקעוֶוַא ןעֶּבאָה ריִמ זַא ,ןּוהְמעֶג ןעֶּבאָה
 ןעֶמּונעֶג ְּךיִז טיִמ טאָה רֶע דְנּוא ןעֶנאָה-טייֵר ןייז טְנאַּטְׁשעֶגְנייִא טאָה רֶע דְנּוא 6
 ןעֶגעוֶו-טייֵר עֶטְלייוֵוְרעֶדְסיֹוא טְרעֶדְנּוה סְקעֶז ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע דְנּוא 7 :קְלאָפ ןייַ
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 הרֹוהְי קזַחְיָז טוְלְּכ-לַע םֶׂשִלְׁשְו םִיָרְצִמ בֶכָה לֶכְו רּוחְּב
 ָנְבּו טארשי ינשיִקְחַא ףֹדדיו םִירְצִמ ְךֶלֵמ הֹעְרַּפ ּפ בל-תֶא
 וניִׂשיו םֶהיֵרֲחַא םִיַרְצִמ ּופְּדְרִיַו ;הָמָר ךִיְּב םיִאְצֹי לֵאְרְׂשִי
 וליִח וׁשְפּו הְֹרּפ בֶכָר םוס-לָּכ םִיַה-לַע םיִנֹח םֶתֹוא
 ואְׂשו ביִרְקֲה הָטְרַפּו :ןֶפֶצ לעב ינִל תִֹחַה יִּלַע
 טֶהיֵרֲחַא עסנ ! םִיַרְצִמ הנהְו םֶהיניע-תֶא לֵארְׂשייינב
 -לֶא מא ;הָיהי-לֶא לאְׂשִינְב ּוקֲעְצַַו רֹאָמ ּואְרִיַו
 ִבדמּמ תֹמָל ונקְחַקִל םִיְַצִמְּב םיִר = לךיִא ירא
 ףֶבֶּדַה הזאלֲה : םירצִמִמ נֲאיִצוהְל ּונְל ָתיַׂשְכ תאֹויהמ
 הָרְבעְו יצמִמ לֶדָח רמאֵל םיִרְצִמִּב לא ּונֵרְבַד רֶׁשֲא
 :ָּבְִַּּבּונתְּמִמ םִיַרְצמ-תֶא רַבָע ֹונָל בו יב םִירצמ-תֶא

 -;רֶא יאר ּוכֲצְתִה ֹואְריִתילֲא םָָה-לֶא הָׁשִמ דֶמאֹד 1
 -תֶא םָהוִאְר רֶׁשֲא יכ מִּיַה םֶכָל הָׁשֲעי-רֶׁשֲא הָוהְי

 ןְרוהְי ;םֶלֹועדדֲע דע םֶתֹאְרְל ופ פסה אל םוּיַה םִיַרְצִמ 4
 פ ;ןוׁשרחַּת םֶּתאְו םֶכָל םֶ חֶלי
 ֵנְכילֶא ייְּבַד יָלֵא קעצת"חמ השמלֶא הָוהְי רֶמאָּ
 -לַע ךדיתֶא הָמָנּו :ןעמיתֶא םֶרָה הָתַאְו :וּעָּשִיְו לאָרְׂשִי
 ;הֹרָשְבַיַּב םִיַה ְךֹתְּב לארש:-ינב ּואְבָיְ םִיה

 ּהָרְבְּכאְו םֶהיִרֲחַא ּואְבָיְו םִיַרְצִמ בלחתֶא ק קומְמ יֵננִה יִנֲאַו עז
 םירְצִמ ּועְדִי ;וָׁשְרַפְבּ ְָכַרְּב וי ָח-לָכְבּו הערב

 טו :ויִשְרָפְבּוְְֹּכִרְּב הֹעְרַפְּב יֵדְבָּכִהְּב הוי יָנֲאיִּכ
 םֶתירֲחַאמְדלמ לֵאָרְׂשִיהנֲחמ ינְפל ןלהָה יבלֲאָה האל
  ןיּב אביו :םֶהיֵרֲהַאֵמ מעי םֶהיֵנְּפִמ ןָנֶעֶה ריּמע ֵינ כ

 ראו ךׁשֹחַהְ עק יִהיו ר יט םִיַרָצמ הָנֲחמ
 םהשמ יו ?הָלָי ַהילְּכ הָחלֶא הָז בֶרֶקיאַלְוהָליְלַה-תֶא 2

 םּוע םיִרָק ַחּורְּב םִיַה-תֶא ! הָוהְי וו כב ודָי-תֶא
 אבו :םיִּמה יִעקבַו הָבָרֲחַל םיה-תֶא םֶׂשּיַו הֶי לֵהילְּכ עג

 רעֶד ןיֵא
 ?םִיָרָצִמ םיֹוא ןעֶגְנעֶרְּב ּוצ סיֹורַא

 טעֶרעֶג ריִד ּוצ

= 

2 

3 
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 םיִרְצִמ איִד ןעֶניִד ּוצ ,םֶנּוא ראַפ רעֶסעֶּב זיִא םִע ןיִראוָו

 חלשב
 - ףִנּוא ,םִיַרְצִמ ןּופ ןעֶנעוֶו-טייֵר עֶלַא דְנּוא
 דנּוא 8 :ןעֶכיִלְטיִא רעֶּביִא טייֵלטּמיֹוה 4

 ןופ ץֶראַה סאָד טְקְראַטְׁשעֶג טאָה טאָג
 טאָה רֶע דנּוא ,םִיַרְצִמ ןופ גיִנעֶק ,הֹעְרַּפ

 דְנּוא .טְנאָועֶגְּכאָנ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד
 ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶד לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איז
 םיִרְצִמ איִד דְנּוא 9 :דְנאַה עֶכיֹוה ַא טיִמ
 ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ,טְנאָיעֶגְכאַנ אייֵז ןעֶּבאָה
 טְהּוּרעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו ,טְכייֵרְגעֶג אייֵז
 -טייר דְנּוא דְרעֶפ עֶלַא ,םַי םעֶד אייֵּב
 ורעֶטייֵר עֶנייֵז דְנּוא ,העְרַּפ ןּופ ןעֶנעוֶו

 ,תֹוריִחַה יִּפ אייֵּב ראָׁשְרעֶה עֶנייֵז דְנּוא
 טאָה הֹעְרַּפ דְנּוא 10 :ןֹופְצ לַעַּב ראַפ

 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןעוֶו ,טְגְהעֶנעֶג ְךיִז
 דְנּוא ,ןעֶניֹוא עֶרייֵז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ןעֶּבאָה
 ,אייֵז ְךאָנ ןעֶניֹוצעֶג טאָה םִיַרְצִמ העְז
 מאַהעֶג אָרֹומ רֶהעֶז אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא

 -עֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 11 :טאָנ ּוצ ןעֶניִרְׁש
 ןעֶנעֶז םִע לייוַו םִע זיִא ,הָׁשֹמ ּוצ טְגאָזעֶג

 סאָד ,םִיַרְצִמ ןיִא םירָבק עֶנייֵק אָד טיִנ
 ןעֶּבְראַטְׁש ּוצ ןעֶמּונעֶג םִנּוא טְסאָה אּוד

 םֶנּוא ,ןּוהְמעֶג םֶנּוא ּוצ טסאָה אּוד סאָו עֶניִזאָד םאָד ֹויִא םאֶו הָּבְדִמ
 ןעֶּבאָה רִימ םאָה ְּךאַז עֶניִזאָד איִד טיִנ זיִא 2

 ,םיִרְצִמ איִד ןעֶניִד ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ,םָנּוא ןּופ ףיֹוא רעֶה ,ןעֶנאָז ּוצ ,

 ןיִא ןעֶּבְראַטְׁש ּוצ רעֶדייֵא
 טְּבייַלְּב ,אָרֹומ ןייק טיִנ טאָה ,קְלאַפ םעֶד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 13 :רָּבְדִמ יד

 איוו ןעֶד ;ְךייֵא ּוצ ןּוהֵט טְנייֵה טעֶו רֶע סאָו ,טאָג ןּופ ףֶליִה איִד טְהעֶז דְנּוא
 יֹוא זיִּב ןעֶהעֶז רֶהעֶמ טיִנ אייֵז רֶהיִא טעוֶו ,ןעֶהעֶזעֶג םיִרָּצִמ איֵד טְנייֵה טאָה רֶהיֵא
 ;ןעֶנייווְׁשְליִמְׁש טְלאָד רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶטייֵרְטְׁש ְּךייֵא ראַפ טעֶו טאָנ 14 :גיִּבייֵא

 טאָב דְנזַא 2
 :ןעֶהיִצ ןעֶלאָז אייֵז זַא לֵאָרְׂשִי
 ָד רעַּביִא דְנאַה

 ?ריִמ וצ אוד טְסייֵּדְׁש סאו ,הֶׁשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה
 ,אוד דְנּנא 6

 ןיִא ןעֶמּוק ןעֶלאָז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא ,םִע טְלאַּפְש דְנּוא ,םַי ם

 רעֶדְניִק איִד ּוצ דעֶר
 עֶנייֵד גיינ דְנּוא ןעֶקעֶטְׁש ןייֵד ףיֹוא ּבייֵה

 ץְראַה םאֶד ןעֶקְראַטְׁש לעדֶו ְּךיִא העְז ;ָךיִא דְנּוא 17 :םיִנעֵקּורְמ רעֶד ןיִא ,םִי ןעֶטיִמ
 ןעֶרעֶו טְרְהֶעעֶג לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,אייֵז ָּךאָנ ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,םיִרָצִמ = ןּופ

 :רעֶטייֵר עֶנייֵז ןָא דְנּוא ןעֶנעוֶו-טייַר עֶנייֵז ןָא ,ראָׁשְרעֶה עֶצְנאַג עֶנייַז ןָא דְנּוא הֹעְרַּפ ןָא
 ןעֶרעוֶו טְרְהָעעָנ לעוֶו ְָּךיִא ןעוֶו ,טאָנ ןיִּב ְּךיִא זַא ןעֶסיוו ןעֶלאַז םיִרָצִמ איִד דְנּוא 8
 ּוא הֹעְרַּפ ןָא
 הָנֲחַמ רעֶד ראפ ןעֶנְנאַגעֶג זיִא םאִו טאָג ןּופ

 ְךָאְלַמ רעֶד דְנּזא 9 :רעֶטייֵר עֶנייֵז ןָא דְנּוא ,ןעֶנעוֶו-טייֵר עֶנייֵז ןָא
 זיִא רֶע דִנּוא ,ןעֶניֹוצעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ

 טאָה דְנּוא ,אייֵז ראַפ ןעֶניֹוצעֶג טאָה לייֵז-ןעֶקלאָו איִד דְנּוא ,אייֵז רעֶטְניִה ןעֶגְנאַגעֶג
 ןּופ הָנֲחַמ רעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע דְנּוא 20 :אייֵז רעֶטְניִה 1 טְלעֶטשעֶנ ְּךיִז

 ןעֶקְלאָו רעֶד ןעֶזעוֶועֶג ויִא םִע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ הָנֲחַמ ּרעֶד ןעֶׁשיווְצ דְנּוא םִיַרְצ
 ָניפ איִד דו
 אָנ אייֵב

 (םיִרָצִמ איִד וצ) םיִנָרעֶטְס
 ְהעֶנעֶג טיִנ טאָה רעֶנייֵא דְנּוא ,טםֶּכ

 רעֶּבָא
 :םְכאַנ עֶצְנאַג איד ןְרעֶדְנַא = ּוצ טֶנ

 םִי םעֶד ףיֹוא דְנאַה עֶנייֵז טְגייֵגעֶג טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 1

 (לֵאָרְׂשִי איִד ּוצ) טְּכייֵלעֶג טאָה סִע

 קעוֶוַא טְכאַמעֶג טאָה טאָנ דְנּוא

 טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טְכאַנ עֶצְנאַג איִד ,דְניוז הָרָזִמ ןעֶקְראַטְׁש ַא טיִמ םִי םאָד ןייֵג
 איד דְנּוא 22 :ןעֶראָועֶג ןעֶטְלאָּטְׁשעֶג ןעֶנעֶז ןְרעֶפאַוַו איִד דְנּוא םיִנעֶקּורְט ּוצ םִי םאָד

 רעדניק



 תומש +ר יי!

 רעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניק
 ,סיִנעֶקּורְט איִד ןיִא םַי םעֶד ןּופ ןעֶמיִמ
 -עוֶועֶג אייֵז ּוצ ןעֶנעֶז ןְרעֶסאַוַו איִד דְנּוא
 רעֶטְכעֶר עֶרייֵז ןּופ רֶעיֹומ ַא ראַפ ןעֶז
 :דְנאַה רעֶקְניִל עֶרייֵז ןּופ דְנּוא דְנאַה
 טְנאָיעֶגְכאָנ אייֵז ןעֶּבאָה םִיַרְצִמ איד דנזא 8
 עֶלַא ,אייֵז ְּךאָנ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא
 דְנּוא ןעֶנעוֶו-טייֵר עֶנייֵז ,הֹערַּפ ןּופ דרעֶפ
 םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ םעֶד ןיִא ,רעֶטייֵר עֶנייֵז
 רעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ויִא סֶע דְנּוא 24 :םִי
 -עֶנְּפאָרַא טאָנ טאָה יֹוזַא ;ְךאַו-ןעֶגְראָמ
 ָךֶרּוד ,םִיַרְצִמ ןּופ הָנֲחַמ איֵד ףיֹוא טְקּוק
 דְנּוא ,ןעֶקְלאָו ןּופ דְנּוא לייֵז רֶעייֵפ איִד
 ןופ הָנֲחַמ איִד טְלעֶמּוטְרעֶפ טאָה רֶע
 ןּוהְטעֶנְּפָא טאָה רֶע דְנּוא 22 :םִיָרְצִמ
 דְנּוא ,ןעֶנעוֶו-טייֵר עֶנייֵז ןּופ רעֶדעֶר איִד
 ּוצ רֶרעֶוֶש טְכאַמעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע

 ְךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה םִיַרְצִמ דִנּוא ,ןעֶרְהיִפ
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 ימי דָמּוח םֶהְל םימַהְ הְֶּבִיּב יה ְותְּ לאָרׂשיגב
 ּוכ לֹּכ םֶהיֵרֲחַא ּואְבָיַו םיַרְצמ ּוָפִדרּיַו :םָלאֹמְׂשִמּו

: 
25 

 !ס 44 רֶקֹּבַה תֶרָמְׁשַאְב ִהָיו :םיַה ךוּתילָא יִיָשרָפּּוּבִכִר הֹעְרַּפ

 תֶא םֶהו עו ׁשַא דּמַעְּב םיַרְצמ הָנֲחַמ-לֶא הָוהְי ףֵקְׁשִ-
 הכ תֶרֵבְכּב ּוהְגַהָניו ויָתֹבּכְרַמ ןֵפא תֵא רַסָו :םיִרְצִמ הָנֲחַמ
 םָהָל םֶהְלִנ הֶוהְי יִּכ לֵאָרְׂשי יָנְּפִמ הָסּטֶא םיַרְצִמ רֶמאָּי
 פ !םיִרְצִמְּב

 יא בימה ּובֵַָׁו םיה-לע ךדָי-תֶא המְנהֵׁשֹמ-לֶא הָוהְי רֶמאּיַ
 עד ֹודָי--תֶא הָׁשֹמ םָיַו :ויָשְרַּפ-לַעְו וָּבְכר-לַע םִיַרצִמ-לַע
 םיִסָנ םִיַרְצמּו ונתיַאְל רַקּֿב תֹונָפל ּיַה בֶׁשיו םִיַה-לַע
 א ּובְׁשִּיַו :םָיַה ְּךוָתַּב םיַרְצמײתַא הָוהי עניו וָתאָרָקֹל
 העַרַּפ ליִח לכל טיִׁשָרַּפַה-תַאְו בָכָרָה-תַא ּוּמִכִיַו םיִּמַה
 5 יָנְבּו :דָחָא-דֶע םֵהְּב רַאָׁשניאָל םיַּב םֶהיֵרֲחֶא םיִאְּבַה
 ימי הָמֹהִהָ םימְִַמיהְךוְֶּב הְָׁבִיְִּכלֶהלארׂשִי
 ל ְךָיִמ לֵאָרְׂשי-תֶא אּוהַה םֹיַּב הָוהְי עֵׁשֹויַו :םָלאֹמׁשמּ
 31 ארי :םָיַה תַפׂשלע תמ םירְצִמ-תֶא לֵאָרְשי ארי םִיָרְצִמ
 וָאְרִיַו םיִרְצִמַּב הָוהְי הֵׂשָע רֶׁשֲא הָלֹדְַּה דִיַה-תֶא לֵאָרְׂשִי
 .ם ו3ָּדְבַע הָׁשֹמַבּו הָוהּב ניו הָודי-תֶא םֶעָה

 ופ

 א יִרְמאֹיו הודיַל תאֹוההַהיִׁשַה-תַא לֵאָרׂשייִנַבּוהַׁשמרריִׁשיזַא
 סס  הָאנ הֵאְנייִכ הָוהיֵּל הָריַׁשָא רֶמאֵל ןיִראָו ,לֵאָרְׂשִי ראָפ ןעֶפיֹולְטְנַא לעוֶו
 ג ליה הי תֶרֶמִח דִע == = :םָיַב הָמָר ובִכְרְו ;םִיַרָצִמ ןעֶגעֶק אייֵז ראַפ טעֶטייֵרְטְׁש טאָג
 5 ידוהי ידמ ק ; 3 יבא 3 : : : 7 עי קג = העשל הָׁשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָג רָנוא 6
 וצ "הי אס = 3 עז 2 הכ  האבלש ןס=זל ױ ר ר" 5ג : =: ףױ"

 .ַהְכֹּת  םיבהריַלחְוהְְפתבנְִמ ימָׁש 2 0 ר רואה עקב םי
 ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ ןעֶלאָז ןְרעֶסאַו איִד זַא
 ןעֶנעוֶו-טייַר עֶנייַז ףיֹוא ,םִיַרְצִמ ףיֹוא
 דָנוא 27 :רעֶטייֵר עֶנייַז ףיֹוא דִנּוא
 רעֶּביִא דְנאַה עֶנייֵז טְנייַנעֶג טאָה הָׁשֹמ
 עֶנייַז ןיִא ןעֶנְראָמ םעֶד ןעֶנעֶק טְרְהעֶקעֶנקירוצ טאָה םִי םאָד דָנּוא ,םַי םעֶד
 טאָה טאָ דְנּוא ,םֶהיֵא ןעֶנעֶקְטְנַא ןעֶפאָלְטְנַא ןעֶנעֶז םִיַרְצִמ איִד דְנּוא ,טייֵקְראַטְש
 -עֶנקיִרּוצ ןעֶּבאָה ןְרעֶסאוַו איִד דְנּוא 28 :םִי םעֶד ןיִא םִיַרָצִמ איִד ןעֶפְראַוָועֶנְמּוא
 רעֶד ןּופ רעֶמייֵר איִד דִנּוא ןעֶנעוֶו-טייֵר איִד טְקעֶדאַּב ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְרֶהעֶק
 םִע ,ןייַרַא םַי םעֶד ןיִא אייֵז ָּךאָנ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז םאו ,הֹעְרַּפ ןּופ ראָׁשְרעֶה רעֶצְנאַג
 ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא 99 :רעֶניִצְנייַא ןייק אייֵז ןּופ ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא טיִנ זיִא
 ּוצ ןעֶנעֶז ןְרעֶסאַוַו איִד דְנּוא ,םַי םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ ןיִא ,ןעֶבְנאַגעֶג םיִנעֵקּורְט רעֶד ףיֹוא
 :דְנאַה רעֶקְניִל עֶרייֵז ןּופ דְנּוא דְנאַה רעֶטְכעֶר עֶרייֵז ןּופ רֶעיֹומ ַא ראָפ ןעֶועוֶועֶב איייֵז
 ןּופ דְנאַה רעֶד ןּופ גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיֵא לֵאָרְׂשִי ןעֶפְלאָהעֶג טאָה טאָג דְנּוא 0
 :םַי םעֶד ןּופ ןעֶטְראָּב םעֶד ףיֹוא טיוט םִיַרְצִמ איד ןעֶהעֶזעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי דְנּוא ,םִיָרְצִמ
 איד ןָא ןּוהְמעֶב טאָה טאָנ סאָו דְנאַה עֶסיֹורְג איִד ןעֶהעֶזעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי דְנּוא 1
 טְּביֹולְגעֶב ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טאָנ ראַפ ןעֶמְבְראָּפעֶג ְּךיִז טאָה קְלאָּפ םאָד דְנּוא ,םִיַרצִמ

 :טְכעֶנְק ןייַז הֶׁשֹמ ןָא דְנּוא ,טאָג ןָא
 ומ לעמיפאק

 ּוצ גְנאַזעֶג ןעֶניִזאָד םעֶד ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא ןעֶנְנּוזעֶג הֶׁשֹמ טאָה לאָמְסְנעֶד 1
 ןיִראָו טאָג ּוצ ןעֶנְניִז לעדֶו ְּךיִא-ןעֶנאָז .ּוצ יֹוזַא ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא טאָג
 םעֶד ןיִא ןעֶפְראָועֶג רֶע טאָה רעֶטייֵר עֶנייֵז דְנֹּוא דְרעֶפ סאָד ,טְכייֵהְרעֶד ְּךיֹוה זיִא רֶע
 ּוצ ןעֶראָועֶנ זיִא רֶע דְנּוא ,גְנאַזעֶג-ּביֹול ןייֵמ דְנּוא טייֵקְראַטְׁש עֶנייֵמ זיִא טאָג 2 :םִי
 גְנּוניֹואְח ַא םֶריִא לעֶװ ְּךיִא דְנּוא ,טאָג ןייֵמ זיִא רעֶניִזאָד רעֶד ;ףֶליִה ַא ּוצ ריִמ
 ַא זיִא טאָנ 3 :ןעֶכייֵהְרעֶד םֶהיֵא לעוֶו ְךיִא דְנּוא ,רעֶטאָפ ןייֵמ ןּופ טאָנ ,ןעֶּבאַמ
 ,ראָשְרעֶה עֶנייֵז דְנּוא הֹעְרַּפ ןּופ ןעֶנעוֶוטייֵר איִד 4 ;ןעֶמאָנ ןייַז זיִא טאָנ ,ְןאַמ-סְגירְק
 טייֵלטְּפיֹוה עֶנייֵז ןּופ עֶטְלייוֵוְרעֶדְסיֹוא איִד דְנּוא ,ןעֶפְראוָועֶגְנייַרַא םַי םעֶד ןיִא רֶע טאָה
 אייז ,טקעֶדאַּב אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶדְנּורְנּפָא איִד 8 :ףּוס םַי ןיִא ןעֶראוָועֶג ןעֶקְנּוזראַּפ ןעֶנעֶז
 הְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייַד 6 :ןייֵטְׁש ַא איו יֹוזַא םיִנעֶפיִט איד ןיִא טרעֶדיִנעֶגְּפאָרַא ןעֶנעֶד

 ה יימְּכ תֶלֹוצְמִבּוררָּמיסִכי תַמֹרְּת :ףו-יב עב יָׁשלָׁש
 5 ְךֶימְי הֵּכַּב יִרְֲאַנ הָוהְ ְָיִמְי יןֵבָא

 יוא
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 טְפאֵרְק טיִמ טְנייֵׁשעֶּב זיִא ,טאָג יֹוא םֶרִהַּת ךנואנ בֶרְבּו :םיוא ץַערַּת הָוחִק 7

 טְכעֶרְּבוצ .טאָג יֹוא דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵד ַחרְכּ :שֵקּכ ֹומְלְּכאו ךֶָרה חַלַשְּת ךמָק
 עֶסיֹורְג עֶנייֵד ןיִא דְנּוא 7 :דְנייֵפ םעֶד יא םימימְרֶעַנ דֶֶּפַא

 איד רעֶדיִנַא אּוד טְסעֶסייֵר טייקְכיֹוה 2 , תֹמהְת ִּאְפַק / םִלָחֹּפ
 אוד ,ריִד ןעֶנעֶק ףיֹוא ןעֶהעֶּטְׁש םאוָו לה לֵָׁש קָלחֶא } תשא ףדופ בי
 5 1 טא ר; ָּתְּפַשְנ !יִדָי ומְׁשיִרות יִּבְרַח קיִרָא שְּמַנ י
 טְנעֶרְּבראַפ רֶע ןְראָצְמיִרְג ןייד טְסְקיִש מב תֶרָכלְלֶצ םימַָכ ףב

 טיִמ דנּוא 8 :ױורטש איז יֹוזַא אייז ההְי םלאַּב הָכֵמְמיימ - ןטיריײַא
 -עֶד ,רעֶכעֶלְזאָנ עֶנייד ןּופ םעֶטָא םעֶד -הְָׂ תלהְת אָרֹונ רבא הְָּכ
 ןעֶראַועֶג טְרעוֶוילְגעֶג ןְרעֶסאוַו איד ןעֶג ָתְחָנ :ץרָא ֹומֵעָלְבִת מִי תְנ :אָלָפ 3

 -עֶב ןעֶנעֶז ןְרעֶּפאַו עֶקיִדְנעֶניִר איִד הָונילֶא ךועְב ָףֶלֶהְג לג ידע ףּדְסַחְב
 הֶעיֹומ ַא איִװ יֹװַא ךײלג ןעֶנאַטְׁש לח ָנֹרְיםיִּמִעּּעְמִׁש :דֶׁשְרָק 4

 ןיִא טְרעוֶויִלְגעֶג ןעֶנעֶז ןעֶדְנּורְנּפָא איִד לֲא להבא :תֶשָלּפ יִבְׁשִי זֵלֶאו
 רעד 8 ;םי םעד ןופ ץְראַה םעֶד טכ; דַעָר ומְֲתאְו בָאֹומ יליֵא םורָא
 -אָיְכאָנ לעװ ְךיִא .טְגאָזעֶג טאָה דְנייַפ הטל םקילע לֿפת | עי לָכ
 לעוֶװ ְךיִא ,ןעֶכייֵרְגרעֶד לעֶװ ְךיִא ןעֶב 4 ֶבֵאָּכ מדי דער לי 7

 לאָז עֶלעֶז עֶנייַמ ,ּביֹור םעֶד ןעֶלייֵמ = 0 ר מו מאת רבא 5:

 לעוֶו ְּךיִא ,אייז ןּופ ןעֶרעוֶו טְליִפְרעֶד נט טא הי ָּתלִעַּפ ָד יי
 לאָז דְנאַה עֶנייֵמ טְרעֶוְׁש ןיימ ןעֶהיִצ יָּכ !דֶעָ םֶלל וה יי 8

 טְסאָה אוד 10 :ְןעֶנְליִטְראַפ אייֵז סל הוי בָם ויִׁשָרְפִבֹוּבְכַרְּב הֹעְרַּמ סומ אב
 טאָה םַי סאָד ,דְניִװ ןייֵד טיִמ טְהעֶועֶ ם :םָיה תבל ּוכ יע ְבּו םִיַה זמ"תֶא

 צו הָדָיּב ףּמַה-תֶא ןְרָה הַא תהא תָאיבגַד םִי רִמ ֵּמַּתַו 3
 םיהמ םֶהָל ןעֶתַו ;ןלֹחְמכּו םיַּפ היֶרֲחַא םיִׁשּנַהילָב 1

 ֹּם ;םב הָרוּחַ ג"יִּכ הָוהיִל ּוריֵׁש

 ןעֶקְנּווראַפ ןעֶנעֶז אייֵז ,טְקעֶדאַּב אייֵז
 עֶקְראַטְׁש איֵד ןיִא אייֵלְּב איו יֹוזַא
 רעֶטעֶג איד רעֶטְנּוא רעוֶו 11 :ןְרעֶסאוַו

 ױושירּכדמילָא או ןסיבג לארשיא הָשִמ עַסה

 ּואְכָיַו :םִיָמ רְִֵמכ םיִמְָָׁלש כָל 5
 רעֶװ ?ראַה ,אּוד איז יֹוזַא ְּךייֵלְג זיִא
 טְנייִׁשעֶּב ,אוד איװ יֹוזַא ְּךייֵלְנ זיִא
 -ּביול ןיִא ראַּבטְכְרּופ טייֵקְניִלייֵה ןיִא

 איִד ,דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵד טְנייַנעֶג טְסאָה אּוד 12 !רעֶדְנּואְו טּוהְט סאָו גְנאַזעֶנ
 םאָד דָסֶה ןייַד טיִמ טְרְהיִפעֶג טְסאָה אּוד ןג :ןעֶנְנּולְׁשרעֶפ אייֵז טאָה דֶרֶע
 עֶנייֵד טיִמ טְֶרָהיִפעֶג אייֵז טְסאָה אּוד ,טְוייֵלְרעֶד טְסאָה אּוד סאָו ,קְלאָפ עֶניִזאָד
 ,טְרעֶהעֶג םִע ןעֶּבאָה רעֶקְלעֶפ איֵד 14 :גָנּוניֹואוְו עֶניִלייֵה עֶנייֵד ּוצ ,טייֵקְראַטְש
 ןּופ רעֶניֹואְוניֵא איִד טָּפאַחעֶגְנָא טאָה םיִנְרעֶטיִצ ַא ְּךיִז ןעֶקעֶרְׁשרעֶד אייֵז
 ,םֹודִא ןּופ ןעֶטְׁשריִפ איֵד ןעֶראָועֶג ןעֶקאָרְׁשרעֶד ןעֶנעֶז לאָמְסְנעֶד 12 :תֶׁשָלִּפ
 ןַעָנְּב ןּופ רעֶניֹואוְונייַא עֶלַא ,בָאֹומ ןּופ ןעֶראַה איִד טְּפאַחעֶגְנָא טאָה םיִנְרעֶטיִצ ַא
 ְךֶרּוד ,אייֵז ףיֹוא ןעֶלאַפ טְכְרּופ דְנּוא ןעֶקעֶרְׁש 16 :ןעֶראַועֶג ןעֶצ לאָמְׁש שּוצ ןעֶנעֶז

 ןייד זיִּב ןייֵטְׁש ַא איד יֹוזַא ,לימִׁש אייֵז ןעֶנעֶז םעֶרָא ןייד ןּופ טייֵהְסיֹורְג איֵד
 ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא טעֶו קֶלאָפ עֶניִזאָד םאָד זיִּב !טאָנ יֹוא ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא טעזֶו קְלאָפ
 טְסעֶו אנד דְנּוא ןעֶנְנעַרְּב איֵז טְסעֶו אוד 17 :טְפיֹוקעֶגנ טְסאָה אּוד םאָו
 םאָו טָרָא םעֶד ןיִא טְפאַׁשַּבְרַע עֶנייַד ןופ גְראַּב םעֶד ןיִא ,ןעֶצְנאַלְפ אייֵז
 ראה יֹוא םּוהָטְניִליַה סאָד ,גָנּוניֹואְו עֶנייַד ּוצ טְכאַמעַנ טְסאָה טאָנ אּוד
 דָנּוא רעֶמיִא טְניִנעַק טאָב 18 :טייֵרְּבעֶנְנָא ןעֶּבאָה דְנעֶה עֶנייֵד םאָו
 טיִמ דְנּוא ןעֶנעוֶו-טייַר עֶנייַז טיִמ הֹעְרַּפ ןּופ דְרעֶּפ סאָד ןיִראָו 19 :2יִּבייֵא
 טְכאַרְּבעֶנקיִרּוצ טאָה טאָנ דְנּוא ,םַי םעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז רעֶטייֵר עֶנייַז
 ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניַק איד דְנּוא ,םִי םעֶד ןּופ ןְרעֶסאַװ איִד אייֵז רעֶּביִא
 :םִי םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ ןיִא ,םינעַקּורְט רעֶד ףיֹוא
 ןיִא קיֹוּפ איֵד ןעֶמּונעֶג טאָה ןֹרַהַא ןּופ רעֶטְסעֶוְׁש איִד הָאיִבְנ יד םָיָרִמ דְנּוא 0
 דָנּוא ןעֶקיֹוּפ טיִמ רֶהיֵא ְּךאָנ רעֶּבייוַו עֶלַא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז םִע דְנּוא ,דְנאַה עַרהיֵא
 זיִא רֶע ןיִראָז ,טאָב ּוצ טְגְניִז ,אייֵז ּוצ טְרעֶפְטְנִעעֶג טאָה םִיָרֵמ דְנּוא 21 :ןעֶצְנאַט טיִמ
 :ןייַרַא םַי םעֶד ןיִא ןעֶפְראַועֶג רֶע טאָה רעֶטייֵר ןייַז דְנּוא דְרעֶפ סאָד ,טְכייֵהְרעֶד ְץיֹוה
 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ףנס םִי ןּופ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןעֶהיִצ טְכאַמעֶג טאָה הָׂשֹמ דְנּוא 9
 זייַר געֶט אייֵרְד ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,רּוׁש ןּופ רֶּבְרִמ איֵד ּוצ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא
 ןעֶמּוקעֶּג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 23 :רעֶסאַו ןייק ןעֶנּופעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דֵנּוא ,רָּבְדִמ רעד ןיִא

 ןייק



 תומש

 טְנאָקעֶנ טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא הָרֶמ ןייֵק
 שה הָרָמ ןּופ ןְרעֶסאַוַו איִד ןעֶקְניִרְּט
 טאָה םּוראָד = ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז
 דְנּוא 24 :הָרָמ ןעֶמאָנ רֶהיֵא ןעֶפּורעֶנ ןאַמ

 ןעֶגעֶק טְלעֶמְרּומעֶנ טאָה קְלאָפ םאָד
 ריִמ ןעֶלאָז סאָװ ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,הָׁשֹמ
 ןעֶגיִרְׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא 25 ?ןעֶקְניִרְט
 ןעֶזיוִועֶג םֶהיֵא טאָה טאָנ דְנּוא ,טאָנ ּוצ
 -ָנייֵרַא סֶע טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא ,םיֹוּב ַא

 ןעֶנעֶז יֹוזַא ןְרעֶסאַוַו איד ןיִא ןעֶפְראָועֶג
 טאָה טְראָד ,ןעֶראוָועֶג םיִז ןְרעֶסאוַו איִד
 ַא דְנּוא ץעֶזעֶג ַא םֶהיֵא ּוצ טְכאַמעֶנ רֶע
 םֶהיֵא רֶע טאָה טְראָד דְנּוא ,טְכיֵרעֶנ
 וטְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 26 :םֶפיֵרְּפעֶג
 םעֶד ּוצ ןעֶרעֶה גיִסייֵלְפ טסעוֶו אּוד ןעוֶו
 אוד דְנּוא ,טאָנ ןייַד ראַה םעֶד ןּופ לֹּוק
 עֶנייֵז ןיִא טְכעֶר זיִא סאו ןּוהְט טְסעוֶו
 עֶנייֵז ּוצ ןעֶכְראָה טְסעוֶו אּוד דְנּוא ןעֶניֹוא
 עֶנייֵז עֶלַא ןעֶטיִה טְסעֶו אּוד דְנּוא ,תֹוצִמ
 ְךיִא סאָו טייֵהְקְנאַרְק איִד לֵא ,ץעֶזעֶג
 ְךיִא לעוֶו ,םיִרְצִמ איד ףיֹוא ןּוהְמעֶנ ּבאָה
 טאָג ןיִּב ְּךיִא ןיִראָו ,ןּוהְט ריִד ףיֹוא טיִנ
 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 27 :ְךיִד טְלייֵה םאו
 ןעֶנעֶז טְראָד דִנּוא ,םיִליֵא ןייק ןעֶמּוקעֶג
 ןופ ןעֶנּורְּב לאַוְק ףְלעוֶוְצ ןעֶזעוֶועֶג
 טְראָד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רעֶמייֵּב לעֶטייֵד גיִצְּביִז דְנּוא ,רעֶסאַו
 :ןְרעֶסאוַו

 וט פ

 הְו הָשֲעַק -

 19 חלשב

 -לַע םה םיִרָמ יִּכ הרמִמ םִימ תֶּמָשַל ּולְכִי אֵלְו הְָ
 וצ לב .רֶמאֵּל הָשֹמילַע םִעָה לה ;הָרָמ ּהָמְׁשאָרְק ןֵּכ
 הכָילֶא ְבֵלְּ ץֵצ הָוהְי ודָרַֹו .קעֶציו 2
 ָּסִנ םָׁשְו טָּפְׁשִמּו יד ל טָש טעטימד קּתַּמַנםִמַה
 8 לקעברעוה עי תמלָאה הָוהְיןלקלּפמְׁשִמ עמָׁשא רֶמאּל

 הָכֲחְ ויקח-לָּכ ָּתְרמָשְ וותוצמל נא
 הָוהְי יָנֵא פ לד םיִָאראל םִיבְצִמּב יי
  םִיַמ } ׂשָע םיִּתׁש םְָׁו הְמליֵא ואֵבָיו ט ּךָאְפָר
 שד } :םִמהילַע טְשינַמַהםְִַמִּת םְִבׁשְ

 ײ =: ור

 רניֵע זיר

 ;ס

 ט
 א ןיִסיירַּבְרִמ-לָא לארְִיית ב תַנילּכ ואביו םליאמ ועְסַד
 ׁשֶרֶחַל םוי רָׂשָפ הָׁשִמֲחַּב נס .ןיִבּ םַליֵאְיִב רֶׁשֲא
 9 לֵאָרְׂשִיינְּ ל יי ;םִיָרְצִמ ץֶרָאְמ םֶתאֵצְל ינׁשַה
 5 לֵארְׂשִי יב םֶרלֲא ּלְמאֹּה ;רָּבְִּמַּ ןרהַאלְַו הָשֹמילַע
 רויע ונֵתְבַשְּב םִירצִמ ץֶרֶאְּב הָוהְיידַיְב ּונֲתּומ ןֵמיימ
 =שלָא ינָתֹא םָתאֵצֹוְהֵּכ עַבֶׂשֶל םֶחל נֵלְכֶאְּב ףֵשַּבַה
 ס .ּובָעָרְּב הִָה לֶהָּק ָקַ-לָּכיתֶא תִמָהְל הֶַּה רֵּבְרַּמַה
 4 םִיַמָשַהְדִמ םֶחָל כָל דוטמַמ יג הָׁשֹמ-לֶא הָוהְי רֶמאֹד
 ףליֵה פא ןעמל ּומויִּב םִזירַבְד מקִלְו םָעָה אָצו
 ת ייוָשֲא תא ּונֵבֵהְ יִׁשְׂשַה םִזַּב הָיָהְו ;אלימָא יִתְרֹוְתַּב
 6 ָמאֵּר .:םֹי ו םוי ּטְִלִיידְשַא לָנ הָנְׁשִמ הָיָהְו ּואיֵבָי
 הָוהְייִּכ םתעַדיו םֶרָע לֵאְרְׂשִ ינְבילְּכ-לֶא ןרָהַאְו לֶׁשֹמ
 ? רוָבָּכ-תֶא םֶתיֵאְרּו רַקֹבּו :םִיַרְצִמ ץרָאמ טָכְתֶא איָצּוד
 ונָלַתיִּכ הָמ ּונֲַנְו הָוהָיילע םֶכיְֵנִלִּת"תָא וָעְמָׁשְּב הָוהְי
 8 לכל רֶׂשְּב ברֵעְּב םֶכָל הָוחְי תַתְּב הָׁשֹמ מא ;ּונֵלָע
 שֵא םֶכיֵתנלְּת-תֶא הָוהְי ֵַמְׁשַּב עָכְׂשִל רֶקּבַּב םֶהָלְו
 0 יִּכ םֶכיֵת נלִת וניֵלצ"אָל המ ּונְַַ יָלָע םֶנְלַמ םֶּתַא

 גא-ו אז +

 איִד אייֵּב טְהְורעֶנ

 זמ לעטיפאק

 רעֶדְניִק איִד ןּופ עֶדְנייֵמעֶג עֶצְנאַג איִד דְנּוא ,םיִליֵא ןּופ ןעֶניֹוצעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 1
 ןיִס ןעֶׁשיוִוְצ דְנּא םיִלֵא ןעֶׁשיוִוְצ זיִא סאו ,ןיִס רֶּבְדִמ רעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי

 ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו שָדֹח ןְרעֶדְנַא םעֶד ּוצ גאָט ןעֶטְנעֶצְפיִּפ םעֶד ןיִא
 טאָה ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןּופ עֶדְנייֵמעֶג עֶצְנאַג איִד דְנּוא 2 :םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד סיֹוא

 רעֶדְניִק איִד דְנּוא 8 :רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ןֹרֲהַא ןעֶנעֶק דְנּוא הֵׁשֹמ ןעֶגעֶק טְלעֶמְרּומעֶט
 ןּופ דָנאַה איִד ְּךְרּוד ןעֶּבְראָטְׁשעֶג ריִמ ןעֶטְלאָו יאֵוְלַה ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ ןעִּבַאָה לֵאָרְׂשִי
 ריִמ ןעוֶו ּפאָמ-שייֵלְפ םעֶד אייֵּב ןעֶסעֶזעֶג ןעֶנעֶז ריִמ ןעוֶו ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןיִא טאָג
 איִד ּוצ טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא םֶנֹוא טאָה רֶהיֵא ןיִראָו !טייֵקְטאַז ּוצ טיֹורְּב ןעֶמעֶגעֶג ןעֶּבאָה
 דָנּוא 4 :רעֶנְנּוה ְךרּוד גְולְמאַזְרעֶפ עֶצְנאַג עֶגיִזאָד איד ןעֶטייֵט ּוצ ,רָּבְדִמ עֶניִזאָה
 ,לעֶמיִה םּופ טיֹורְּב ןעֶנְגעֶר ןעֶזאָל ְךייֵא ּוצ לעוֶו ְּךיִא העְז ,הָׁשֹמ וצ טְגאָזעֶג טאָה טאָּנ
 ןּופ םיִנְפְריִדעֶּב םאָד ןעֶּביֹולְק ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,ןייֵגְסיֹורַא לאָז קְלאָפ םאָד דְּנּוא
 רעֶדָא הָרֹוּת עֶנייֵמ ןיִא ןייֵג טעוֶו רֶע ּביֹוא ,ןעֶבּורְּפ םֶהיֵא לאָז ְךיִא יֵדְּכ ,גאָמ ןעֶכיִלְטיִא
 סאו ןעֶטייִרְגְנָא = ןעֶלאָז יֹוזַא גאָט ןעֶטְסְקעֶז םעֶד ןָא ןייַז לאָז םִע דְנּוא 8 !טיִנ
 ןעֶּביֹולְק אייֵז איװ ,לָעיִפ יֹוזַא לאָמ אייוִוְצ ןייַז לאָז םִע דְנּוא ,ןעֶגְנעֶרְּב ןעֶלעוֶו אייז
 ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק עֶלַא וצ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה ןֹרֲהַא דְנּוא הָׁשֹמ דְנּוא 6 :באָמ ןעֶביִלְטיִא
 םעֶד םיֹוא טְכארְבעֶגְתפרא ְךייַא טאָה טאָג זַא ןעֶסיוִו רֶהיֵא טעוֶו יֹוזַא דְנעֶבָא ןעֶגעֶק
 טאָג ןּופ טייקְכיִלְרעֶה .איד ןעֶהעֶד רֶהיִא טעו ןעֶנְראָמ ןעֶנעֶק דְנּוא 7 !םִיַרְצִמ זְנאַל
 רֶהיֵא זַא ,ריֵמ ןעֶנעֶז סאוָו דְנּוא ,טאָג ןעֶנעֶק ןְלעֶמְרּומ רֶעייֵא טְרעֶהעֶג טאָה רֶע ןיראָט
 = = 8{ ןיִא ןעֶּבעֶג ְךייַא טעֶװ טאָג ,טְנאָועֶג טאָה הֶׂשֹמ דְנּוא 8 !םֶנּוא ןעֶנעֶק טְלעֶמְרּומ

 ןיִראָו ,ןעֶניִטעֶז ּוצ ןעֶנְראָמ םעֶד ןיִא טיֹורְּב דְנּוא ,ןעֶסֶע ּוצ ׁשייֵלְפ דְנעֶּבָא םעד
 םֶהיֵא ןעֶנעֶק טְלעֶמְרּומעֶג טאָה רֶהיֵא סאוָו ,ןְלעֶמְרּומ רֶעייֵא טְרעֶהעֶג ְטאָה טאָּנ

 ןעֶנעֶק טְרֶעייֵנ םֶנּוא ןעֶנעֶק טיִנ ויִא ןְלעֶמְרּומ רֶעייֵא !ריִמ ןעֶנעֶז םאִ ְנּוא
 ז"אי"
 טאג
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 יֵנְּב תַדע-לְּכ-לֶא רֹמָא ןרָהַאילֶא הָשמ רֶמאַּו ;הָוחז 9

 יִהו :םֶכיֵתְנְלְּת תֶא עַמְׁש יִּכ הָוהְי ינְפִל ּבְרק לארׂשִי י
 רָמְִּמַה-לֶא נפ לֵאָרְשִי-נְּב תדע-לָּכ-לֶא ן ןרֵהַא רֵּכְַּכ
 פ :ןָנעַּב הָאְרִנ הָודְי דֹוָבְּכ הֵּנִהְ
 ינְּב םלּת-תֶא יִּתְִמָׁש :דְמאֵל הָשמלא הָוהי רֵּכַדו ! 2

 רֶׁשְב יֵלְכאֵּת םִיָּבְרַעָה ֵּב רמאל םָחֹלֲא רֶבֵּד לַארׂשִי
 {םםָכיֵהְלֶא הָוהְי נא יִּכ םֶּתְעְַו םֶחָלעּבְִּׂ ר

 הָיָה רֶקֹּבִבּו הָנֲמַה-תִא םֶכְתַולְׁשַה לַעַּתַובֶרָעַב יִהְי
 רנְִו לָּטַה תַבְכִׁש לַעַּתַו :הָנֲחַמַל ביִמָס לָּטַה א 14

 :ץְרָאָה-לַע רֶּפִּכַכ קָּד םָפְסְחִמ קַּד רָּברִּמַה נְּ-לַע
 אל יִּכ אוס ןָמ זיחָא-לָא ׁשיִא ּורְמאֵל לאדְׂשייינב וָאְו וט

 ֵתָנ רֶׁשֲא םֶחָּלַה אּוָה םֶמלֲא הָׁשֹמ דָמאּיַו אּוהחהַמ ּועְדָי
 לא הָוהְיהוִצ רַׁשֲא רָבָּדַה הָז א הָוהְי 5
 ֶיתְׂשִפנ רַּפְסִמ .תֶלֹלְנַל רֶמָע יָלְכֶא יִפְל שיִא 8
 קל לָאהׂשִייִנְּב ןבושעיו :ּורָּ ילָהאְּב רֶׁשֲאל ׁשיִא

 הדָּבְרַּמַה ףיִדֲעָה אֵלְו רֶמֹעְב ּוּדְמַ :טיעְמַּמַהְו הָּבַּכַה 5
 רֶמאֹּה :ּוטִקָל ולְכאיִפל ׁשיִא ריִסְחָה אָל טיִעְמִּמַהְו 5

 ועְמׁשאלְו רַקְּב-רַע ּונָּמִמ רָתולֲא ׁשיִא םֶהֵלֵא הָׁשֹמ ב
 טיִעְלֹוִּת םֶרָו רֶקֹּבידע ּוּנָּמִמ .םיִׁשָנֲא ּורֹתֹיַו הֶׁשמילֶא

 שֵיַארְקֹּכַב רַב ותֹאָֹטְקִליַו :הָׁשֹמםֲהלֲעףֶצְִׁשאְבו 51
 עקל יִשְשַה םַּב  יִהיַו :םֶמָנְו ׁשֶמָּׁשַה םֶהָו לָכָאיֵפִּב 3

 הָדֵעָה יֵאיִׂשְנילּכ אבו דָחֶאָל רֶמָעָה ֵנְׁש ה ָנׁשִמ םָחָל
 ;דָוהְי רֵּבִּד רֶׁשֲא אּוִה םָתלֲא רֶמאּיַו :הָׁשֹמְל ּודינַת

 וֿפַא וֿפאֹּת-רַׁשֲא תֵא רֶחֶמ הָוהיִל שֶרְקיתַּבַש ןותְּבׁש
 בכל ּוחְֹגַה ףרעֲהילְּכ תֵאְוּולֵשַּב ּילֵשַבְּת-רָׁשַא תאו

 הָוִצ רֶׁשֲאַּכ רַקֹּבַה-דע ֹותֹא והיו :רֶקְּבַה-דַע תֶרֶמְׁשִמְל 4
 גרָׁשמ רַמאֵה :ָֹּב הָתיְהאַל הָּמרָו ׁשיִאְבַה אָלְו הָׁשִמ הב

 חלשב זט תומש

 ּוצ טְנאָזעֶג טאָה הֶׁשֹמ דְנּוא 9 :םאָג
 ןּופ עֶדְנייֵמעֶג עֶצְנאַג איִד ּוצ גאָז ,ןֹרֲהַא

 ראַפ ְּךייִא טְנְהעֶנעֶג ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד
 רֶעייֵא טְרעֶהעֶג טאָה רֶע ןיִראָו ,טאָנ
 ןעֶועֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 10 :ןְלעֶמְרּומ
 עֶצְנאַג איִד ּוצ טעֶרעֶנ טאָה ןֹרֲהַא ןעוֶו
 יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניֵק איִד ןּופ עֶדְנייֵמעֶג
 רעֶד ּוצ טְרְהעֶקעֶנ ְּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה
 ןּופ טייֵקְכיֵלְרעֶה איִד ,העְז דְנּוא ,רָּבְִמ
 :ןעֶקְלאָה ַא ןיִא ןעֶויוועֶּב ְּךיִז טאָה טאָג

 יֹוזַא ,הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָג דְנּוא 1
 םאָד טְרעֶהעֶג ּבאָה ְּךיִא 12 :ןעֶנאָז ּוצ
 דעֶר ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ ןְלעֶמְרּומ
 איִד ןעֶׁשיִוְַצ ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,אייֵז ּוצ

 ןעֶסֶע ׁשייֵלְפ רֶהיֵא טְלאָז ןעֶדְנעֶבָא אייוֵוְצ
 ןופ רֶהיֵא טְלאָז ןעֶנְראָמ םעֶד ןָא דְנּוא
 טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶרעֶו טאַז טיֹורְּב

 רֶעייַא ,ראַה רעֶד ןיִּב ָּךיִא זַא ןעֶסיִו א
 םעֶד ןָא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 13 :טאָג
 -םיֹוא ןְלעֶטְכאַוַו איִד ןעֶנעֶז יֹוזַא ,דְנעֶבָא
 טְקעֶדאַּב ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶג
 זיִא ןעֶנְראָמ םעֶד ןָא דְנּוא .הָנֲחַמ איִד
 רעֶד ּוצ םּורַא םֶגְניִר ןעֶנעֶלעֶג איֹוט רעֶד
 רעֶדְנעֶניִל רעֶד ןעוֶו דְנּוא 14 :הָנֲחַמ
 זיִא יֹוזַא ,העֶז ,ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹוא זיִא איֹומ

 ףיֹו וא טְסאָרְפ איוז יֹוזַא ְךייֵלְג ןיִד ,םעֶדְנּור סעֶניִד סעֶּפִע ןעֶועוֶועֶג רָּבְדִמ רעֶד ףיֹוא

 אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןעֶהעֶזעֶג סֶע ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןעוֶו דָנּוא :דֶרֶע רעֶד
 םִע סאו טְסּואוְועֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז לייוַו ,ןֶמ זיִא םִע ןְרעֶדְנַא םעֶד ּוצ רעֶנייֵא טְגאָזעֶנ

 טאָה הָׂשֹמ דְנּוא ,ז
 :ן זֵמֵע וינ א

 טְּביֹולְק

 ְךייִא טאָה טאָנ סאָו ,טיֹורְּב םאָד זיִא סאָד ןטְגאָזעֶג אייֵז ּוצ
 ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָג סאָו טְראָו םאָד זיִא עֶניִזאָד םאָד 6

 לאָצ איֵד ְּךאָנ ,ּפאָק ַא ּוצ רֶמֹע ןייֵא ;ְךאָנ ןעֶמֶע ןייַז ְךאָג רעֶכיִלְטיִא ןּופְרעֶד
 :טְלעֶצעֶג ןייַז ןיִא ןעֶנעֶז םאוָו איִד ּוצ רעֶכיִלְטיִא ןעֶמעֶנ רֶהיֵא טְלאָז ,ןעֶלעֶז עֶרייֵא ןּופ
 רעֶנייֵא ןעֶּביִלְקעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא ,ןּוהְּטעֶנ יֹוזַא ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד דְנּוא 7
 דְנּוא ,רֶמֹע ןייַא טיִמ ןעֶטְסאָמעֶנ םִע ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 18 ::גיִנייוֵז רעֶרעֶדְנַא רעֶד ,ליֵפ
 גיִנייוֵו טאָה סאָו רעֶד דְנּוא ,טאַהעֶג גיִרְּביִא טיִנ טאָה ,ןעֶּביִלְקעֶג ליִפ טאָה םאוָו רעֶד
 אייז ןעֶּבאָה ְּךאָנ ןעֶסֵע ןייַז ְּךאָנ רעֶכיִלְטיִא ,טְלהעֶפעֶג טיִנ טאָה םעֶד ,ןעֶּביִלְקעֶ
 ;ןעֶּביִלְקעֶב

 ;ןעֶבְראָמ זיִּב ןעֶזאָל
 -ְךעֶּביִא ןּופְרעֶד טיִנ לאָז רעֶנייֵק ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 9

 עֶכְנאַמ דְנּוא הֶׁשֹמ ּוצ טְכְראָהעֶנ טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא 0
 ןּופְרעֶד םֶרעוֶו ןעֶנעֶז םִע דְנּוא ,ןעֶנְראָמ זיִּב טְזאָלעֶגְרעֶּביִא ןּופָרעֶד ןעֶּבאָה רעֶנעֶמ

 ,ןעֶראָוְועֶב
 דָנּזא 1

 וי =

 1 יק

 :טְנְראָצעֶה אייֵז רעֶּביִא טאָה השמ דְנּוא .ןעֶקְנּוט טְשעֶנ טאָה םִע דָנּוא

 ְּךאָנ ןעֶסֶע ןייַ ָּךאָנ רעֶכיִלְטיִא .ןעֶנְראָמ ןעֶכיִלְטיִא ןעֶּביִלְקעֶג ןעֶּבאָה אייֵ
 דְנּוא 2 :ןעֶראַועֶג ןעֶצְלאָמְׁשּוצ םֶע זיִא יֹוזַא ,טְציִהְרעֶד ְּךיִז טאָה ןּוז איִד ן

 ,םיֹורְּב םיִדעֶכאַפייווָצ ןעֶּביִלְקעֶג אייֵז ןעֶּבאָה ,:אָמ ןעֶטְסְקעֶז 9 ןָא ןעֶזעוֶועֶג ֹויִא םִע

 ועָדְנייַמעֶג רעֶד ןּופ עֶטְצְלֶע עֶלַא ַא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז םִע דְנּוא .ןעֶכיִל לֶמיֵא ראַפ רָמֹע אייזַוַצ

 םאָד טְבאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 8 :השמ ּוצ טְנאַָזעֶנְנֶא םִע ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא
 ,טאָב ּוצ תֶּבַׁש רעֶניִלייַה רעֶד ,גְנּוהּור איִד זיִא ןעֶנְראָמ ,טעֶרעֶג טאָה טאָג סאו סֶע זיִא
 םעֶלַא דְנּוא ,טְכאָק ןעֶכאַק טְלאָו רֶהיֵא סאו דְנּוא ,טְקאַּב ןעֶקאַּב טְלאָָו רֶהיֵא םאֶו
 אייז דַנּוא 24 :ןעֶנְראַמ ףיֹוא זיִּב גְנּוטיִה ַא ּוצ ָּךייַא ראַפ ןעֶניִל טְזאָל ,ֹיִא גיִרְּביִא סאָ
 ןעֶניִל טְזאָלעֶג םִע ןעֶּבאָה
 טיִנ

 טאָה םַע דִנּוא ,ןעֶטאַּבעֶג טאָה הֵׁשֹמ איז יֹוזַא ,ןעֶבְראָמ ףיֹוא זיִּב
 ,טְגאָזעֶב טאָה הָׁשֹמ דָנּוא 2 :ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶניִרְד טיִנ ןעֶנעֶז םְרעוֶו עֶנייֵק דְנּוא ןעֶקָנּוטְׁשעֶנ

 טסצ



 גרייז

 וט תו = -,

 נצ תָּבַש זיִא טְנייֵה ןיִראָו ,טְנייַה טֶסֶע

 ןעֶניִפעֶג טיִנ םִע רֶהיֵא טעוֶו טְנייַה ,טאָנ
 טְלאָז געֶט םִקעֶז 26 :דְלעֶפ םעֶד ףיֹוא

 -עֶּביִז םעֶד ןָא רעֶּבָא ,ןעֶּביֹולְק םִע רֶהיֵא
 ןייז טיִנ טעֶו םִע ,תָּבַׁש זיִא גאָט ןעֶט

 ןָא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 27 :םֶהיֵא ןיִא

 ןּופ עֶכיֵלְטֶע ןעֶנעֶז ,גאָט ןעֶטעֶּביִז םעֶד
 ןעֶּביֹולְק ּוצ ןעֶנְנאַנעֶנְסיֹורַא קְלאָפ םעֶד
 דְנּוא 28 :ןעֶנּופעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא
 איװ זיִּב הָׁשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָג
 עֶנייֵמ ןעֶטיִה ןעֶלעוֶו טיִנ רֶהיֵא טעוֶו גְנאַל
 זַא טְרעֶז 29 ?הָרֹוּת עֶנייֵמ דְנּוא תֹוָצִמ

 ותָּבַׁש םעֶד ןעֶּבעֶנעֶג ְּךייַא טאָה טאָנ

 ןעֶטְסְקעֶז םעֶד ןָא ְּךייֵא רֶע טיִג םּוראָד
 טְּבייַלְּב ,געֶט אייוֵוְצ ראַפ טיֹורְּב סאָד גאָט

 רעֶנייֵק לאָז םִע ,טּרָא ןייֵז ףיֹוא רעֶכיִלְטיִא
 םעֶד ןָא טֶרָא ןייַז ןּופ ןייֵגְסיֹורַא טיִנ
 טאָה קְלאָפ םאָד דְנּוא 30 :גאָמ ןעֶטעֶּביִז
 דָנּוא 31 :גאָט ןעֶטעֶּביִז םעֶד ןָא טְהּורעֶג
 ןייַז ןעֶפּורעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי זיֹוה סאָד
 ,םייַו ןעֶועוֶועֶנ זיִא םִע דְנּוא ,ןֶמ ןעֶמאָנ
 דְנּוא ,ןעֶמאָז-רעֶדְנעֶרּוק איז יֹוזַא ְּךייֵלְג
 :ניִנאָה טיִמ ןעֶכּוק איז יֹוזַא םַעַט ןייַז

 זיִא םאָד ,טְגאָזעֶג טאָה הָׁשמ דְנּוא 9

 חלשב וי
 םוִיַה תָּבַׁשייִּכ םוּיַד ּוהָלְכִא
 םיִמָי תֶׁשֶׁש ;הָדּשַּב
 ּואָצִי יִעיֵב שה סֹויַּב יהיו ;ןב- היד
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 ַעְדֲאָצְמִת אֵל םֹויַה הִו עדי =

 56 אל תבַׁש יי יִפיֵבְׁשַה םִֹיַבּו ו צד

 97 אֵלְו טֵקָלְל םִע עְהְדִמ

 93 םםבָּתְנַאְמ הָנָא-דַפ הָשמ-לֶא הוי רָמאַו ס ּ!ועֶצְמ
 הֶבׁשַה םֶכָל ןֶנ הָוהְירִּכ ואְר :יָתֹרוְתְו יִמֹוְצִמ רַמׁשִל
 שא ובְׁש םימו םֶחָל ישׁשַה םֹּב םֶכָ ןֵתֹנ אוָה ןְכילַע
 ל םִעָהותְְּׁשִַו:יִעיִבְׁשַה םֹב ֹומֹלִּמִמ ׁשיִא א וָמְַּת
 1 אוי ןָכ מׁש"תֶא לאָרׂשי-תיב וָאְרקַו :יִעְבׁשִה םַּב
 מ הָו הׁשֹמ מאי :שֶברִּב תֶחיִפְַּכ מְעַשְו ןְבָל רֹנ עֶר
 זרֶרַמְׁשִמְל ּינָּמִמ לֶמָֹה אֵלְמ הָוהְי הָצ רֶׁשֲא רָבָּדַה
 טֶכֶָאיִּתלַכאָה רֶׁשֲא םֶהֶלַה-תֶאּוָאְִי מל םֶכיֵתְרדְל
 33 לָא הָׁשֹמ רֶמאֹּיַו ;םִיָרְצמץִרַאמ םֶכְתָאיִאיִצוִהְּב רֶּבְרִַּב
 נו ןִמ רֶמָעָהיאַלְמ הָּמָׁשְדִתְו תמַא תֶנְֲנִצ חַק ןרָהֵא
 54 ה ושֲאַּכ :םֶכיֵתְרֹדְל תֶרָמְׁשִמְל הָוהְי יִנ גל ותא
 הל לֵאָר ינְבוותַרמּו ְשמְלתְרַעָהינְפ ?ְרָהַאּוֲיוהשמילָא
 ׁשונ ץרַא-לָא םָאּבידע הָנָש םיעֶּבְרא ןֶמַה-תֶא יִלְכָא
 א רָמֹעָהְו :ןעֶנְּכ ץֶרָא הָצְק-לֶא טבע ּולְכָא ןֶּמַה-תֶא
 ןב) אוד } הָפֵאָה תיִרְׂשֲע
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 םֶהָל רֶמאּוה
 3 םָש

6 

 ְַל ןיִסירּבְרַּמִמ לֵאָרְׂשִייינְּב תדֲע-לָּכּועְסִ
 תְֶּׁשַל םִיַמ ןיִאָו םי םיִדיִפְרִּב גנֲחַי הָוהְי יַּפ
 טלית ּורְמאָּיו הָׁשֹמ"ֵע םֶעָה
 אָמְצַו הָוהי-תֶא סנִיִהַמ יֵרְִּע ןּוביִרְּתיהַמ הָׁשֹמ
 ונֵתְלָעַה הּז הֶמָל רֶמאֹּו השִמ-לַע םָעָה ןֵלָיַו םִמֹל םָעֶה
 קעצו :אמְצַּב ינְכִמִתְאְיִנְּ-תֶאְו יִתֹ תיִמָהְל םִירְצַּמִמ

 הי ֶס =

9 = 

 =* טו םי ף*
 וי רׁשֶנְו =

 לי
= | 

 טעֶמ ד וע הֶּוַה םִעָל הֶׂשָעא הֶמ רמאל ה !הי-לֶא הָׁשֹמ
 ה הָקְו םָנָה נְִל * רע שמילָא הָוהְי רֶמאַֹּ :יִנְלְקִסּו
 ח- רֹאיַה-תֶא וּב תיבה רֶׁשֲא מו לֵאָרְִׂי ינקומ א

 ףצ גְנּוטיִה ַא ראַפ יד רֶמֹע ןייַא ליפ ןעֶמאָּבעֶג טאָה טאָג םאָו טְראָו סאָד

 ְכאַמעֶג ְךייַא ּבאָה ְּךיִא' סאָו ,טיֹורְּב סאָד ןעֶהעֶז ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ ,תֹורֹוד עֶרייֵא
 :םִיָרָצִמ דְנאַל םעֶד סיֹוא טְכאַרְּבעֶגְכיֹורַא ָּךייַא ּבאָה ְָּךיִא ןעוֶו ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶסֶע

 ַא םעֶנ ךֹּרֵהַא וצ טְנאָזעֶג טאָה הָשמ דְנּוא 2

 :תֹורֹוד עֶרייֵא ראַפ גְנּוטיִה ַא וצ טאָ ראָפ םִע בייֵל דְנּוא ,ןֶמ לופ רֶמֹע
 .הָשֹמ ּוצ ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָג איו םיִנְנייַצ םעֶד ראָפ טְנייֵלעֶג םִע טאָה ןֹרֲהַא דְנּוא

 ַאָרׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא 32 :בָנּוטיִה ַא ּוצ

 ןייֵא ןיִהַא ןעֶטְראָד גייל דְנּוא (יֵלַּכ) זאָלְג ַא
 יֹוזַא 2 4

 ,רֶהאָו גיִצְרעֶפ ןֶמ םעֶד ןעֶסעֶגעֶג ןעֶּבאָה ל
 זיִּב ןעֶסעֶנעֶג אייֵז ןעֶּבאָה ןִָמ םעֶד ;דְנאַל ןעֶטְניֹואְואַּב ַא ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז זִיַּב

 :ןַעָנְּב דְנאַל םעֶד ןּופ קֶע םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶגְנֶא ןעֶנעֶז אייז
 :הָּפֵא ןייַא ןּופ לייֵט עֶטְנְהעֶצ רעֶד

 זיִא רָמֹע רעֶד דְנּוא 6

 זי לעטיפאק
 רָּבְדִמ רעֶד ןּופ ןעֶניֹוצעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןּופ עֶדְנייֵמעֶג עֶצְנאַנ איֵד דְנּוא 1
 טְראָו םעֶד ְּךאָנ ,ןעֶנְנּוהיִצ עֶרייֵז ּוצ ןיִס
 ייק ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא םִע דְנּוא ,םיִדיִּפר
 קְלאַפ םאָד דְנּוא 9
 .ןעֶקְניִרְט ןעֶלאָז ריִמ זַא רעֶסאוַו םָנּוא
 ?ריִמ טיִמ ְָּךייֵא רֶהיֵא טְניִרְק
 קְלאָפ םאָד דְנּוא ,רעֶטאַו ְּךאָנ טעֶטְׁשְרּודעֶג טְראָד טאָה
 ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,הֶשֹמ

 דְנּוא רעֶדְניִק עֶנייֵמ דְנּוא ְּךיִמ ןעֶטייֵט
 ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא טאָנ ּוצ ןעֶניִרְׁשעֶנ טאָה
 :ןעֶנייֵטְׁשראַפ ְּךיִמ אייֵז ןעֶלעֶו יֹוזַא עֶלעֶסיִּב א ְךאָנ ?קְלאָפ
 ָד ראַפ אייַּבראַּכ אייֵנ ,הָשמ וצ טְנאָזעֶג
 ןעֶנאָלְׁשעֶג טְסאָה אּוד סאו טיִמ ןעֶקעֶטְׁש ןיי דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶטְצֶלֶע

 אייֵז דְנּוא
 םעֶד ראַפ

 ןיִא טְהּורעֶנ ןעֶּבאָה
 :ןעֶקְניִרְט ּוצ קְלאָפ

 ,טאָב ןּופ
 רעֶסאַוו ן

 ּביִנ טְנֵאָועֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,הָשמ טיִמ טְגיִרְקעֶג ְּךיִז טאָה
 סאָה ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה הָׁשֹמ דנוא

 קְלאַפ םאָד דנּוא 3 ?ןעֶבּורְּפ טאָג רֶהיֵא טְליוִו סאוָוראַּפ
 ןעֶכעֶק טְלעֶמְרּומעֶג טאָר

 ּוצ םִיַרְצִמ ןּופ טְכאַרְּבעֶנְפיֹורַא סְנּוא אּוד טְסאָה סאוָוראַפ
 הָשֿמ דְנּוא 41 ?טְשְרּוד טיִמ ָּךיִפ ןייַמ

 ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ 0 ְךיִא לאָז סאו
 טאָה טאָנ דְנּוא 8

 איד ןּופ ריִד טיִמ םעֶנ דְנּוא ,קְלאָפ םע
 םעֶנ ;ְךייֵט םעד ן

 ןיא



 פ

 םֶרחְּב רוצַה-לַע ו םָׁש ְּךיִנפל דֶמֹע יִגְנַה ;ָּתְכָלָהְו ךדָיְב 5
 הָׁשֹמ ןכ שעַמ םִָה הָתָׁשְז םִיַמ ונָמִמ יִאְצִיו רוב ָתיִּכַהְ
 ;רֶביירמּו הָקִמ םֹוקָּמַה םֵׁש אֶרְקִַו :לֵאְרְׂשִ יז ילד

 שה רמאל הָוהי-תֶא םָתִג לֶש לֵאָרְׂשִי יֵנְּב 1 םיר-לט
 ם :ןָאדסָא ּונָּבְרַקְּב הָוהְי
 הָשִמ רֶמאֵּה :םֶדיְִרִּכ לארׂשידבע םֶחָּלַו קָלָמַע אב ?

 -ֶחָמ קָלְמַעּב םֵתְּלַה את םיִׁשְנא נלירַחְּב עשיזח-לָא
 שעה ;יִדָיְּב םיִהֹלֶאָה הָּמַמּו הָעְבִּנַה ׁשאָריַע םֶצִנ יִכָאי

 הָׁשמּ קָלָמפַּב םֶהָל הָׁשֹמ ול-רַמָא רֶׁשֲאַכ ַעְשֹוהְי
 הָׁשֹמ טיִרָי רֶׁשֲאַּכ הָָהְו :הָעְבנַה ׁשאֹר ּולְש רּוהְו ןְרֲהַא 1

 ידיו ;קֶלֶמַע רֶבְָו ודָי ַחיָנָי רֶׁשֲאַכְו לָארשי ייַבָנ וָי
 ןרהָאְו היֶלָע בֶׁשָּיו ויִּתְחַת מיש ןְבָא-והְקו םידָבְּכ הָׁשֹמ
 הָנומָא ויִדָי יִהְנ דָחֶא הָזמּו דָהֶא הָּזִמ יב וכְמַּת רּוהָו
 ומצ-תֶאְו קָלְמע-חַא ַעְׁשֹוהְי ׁשֶלַחה  גׁשֶמָׁשַה אֶּבירֲע
 ּפ ;בֶרֶחִפְל

 ינזֶאַּב םיִׂשו רֶּפַּמַּב ןורְּכִז תאְז בֹהְּכ הֶׁשמ-לֶא הָוהְי רֶמאַֹּו 4
 :םיִמָּׁשַה תַחַּתִמ קלָמַע רֵכז-תֶא הָחְמֶא הָחָמייֵּכ ַעֶׁשֹוהְי
 ילַע דָיייִּכ רֶמאֵה :יטנו הָוהְי ומ ֹומְׁש אָרָקיַוַהַּבְזִמ שמן 2

 יָד רֶּדַמ מ קֶלָמַַּב הוה הָמָהָלִמ הי 2 * סֵּכ

 פ פ 5 ןרי

 זױֵׂשָע יִׁשֲא-לָּכ תֵא הָׁשֹמ ןֵּתֹח ןִיִדִמ ןהכ ּורְתֹי עַמְׁשִיַו א
 לארשי-תֶא הָוהְיאיצוהייכ וָמַע לֵאָרְׂשיִלּו הָׁשֹמְל םיהלָא

 השמ תֶשֲא הָרּפַצ-תֶא חושב ןֵתֹה ֹורְתִי חַּקַּו ;םִיַרָצַמַמ 2

 אה םׁש רֶׁשֲא ַהנְב ינֵׁש תֵאְו :ָהיֶחּולׁש רַחַא 5
 רזעלָא דָחֶָה םׁשו :הָירכִנ ץֶרּביִתייה ר רֵמָ יִּכ

 וה אב :הָעְרּפ בֶרָחמ יג ירעב יבָא ַהלארּכ ה
 אּוה-רֶׁשֲא רָּבַרִּמַה-לֶא הָׁשמ-לֶא ְֹּתְׁשאְ יָנְבּו הֵׁשֹמ ןֵתֹח

 ו זיִא םִע דְנּוא 11 :גְראַּב םעֶד ןּופ ץיֵּפְׁש
 ןעֶזעוֶועֶג קְראַטְׁש לֵאָרְׂשִי זיִא יֹוזַא ,דְנאַה
 ;ןעֶראַָועֶג קְראַטְש קֵלָמַע זיִא יֹוזַא טְזאָלעֶג
 אייֵז דָנּוא ,ןעֶראָוְועֶג רעוֶוְׁש

 ,ןעֶסעֶזעֶג ףיֹורְד זיִא רֶע דְנּוא ,םֶהיֵא רעֶטְנּוא
 טְנְהעֶלעֶג
 עֶג טְניִטְסעֶפעֶּב ןעֶגעֶד רַנעַה
 קל םעֶד טאָה

 לאָנ דְנדא 4

 םֹׁשֲרּג דֶחַ

 ורתי חלשב חי זי תומש 2
 :ןייֵג טְסְלאָז אוד דְנּוא ,דְנאַה עֶנייֵד ןיִא
 ןייֵטְׁש ריִד ראַפ טְראָד לעוֶו ָּךיִא ,העֶז 6
 אוד דִנּוא ,בֵרֹה ןיִא וְלעֶפ םעֶד ףיֹוא
 םִע דִנּוא ןעֶגאָלְש זְלעֶּפ םעֶד טְסְלאָז
 יֵדַּכ ,רעֶסאַו ןייֵגְסיֹורַא םֶהיֵא ןּופ טעוֶו
 הֶָׁשֹמ דְנּוא .ןעֶקְניִרְט לאָז קְלאָפ םאָד
 ןּופ ןעֶניא איִד ראַפ ןּוהְטעֶנ יֹוזַא טאָה
 רֶע דְנּוא 7 :לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶּטְצֶלֶע איד }

 טְרָא םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶפּורעֶג טאָה
 ןעֶגיִרְק םעֶד ןעֶגעוֶו ,הָביִרְמ דְנּוא הֶסֵמ
 ןעֶנעוֶו דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ
 ,טאָב טְבּורְּפעֶג ןעֶּבאָה אייֵז םאִו םעֶד
 םֶנּוא ןעֶׁשיוִוְצ טאָנ ויִא ,ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא
 ?טיִנ רעֶדָא
 רֶע דִנּוא ןעֶמּוקעֶג זיִא קֵלָמע דְנּוא 8
 ןיִא לֵאָרְׂשִי טיִמ ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ טאָה
 ּוצ טְגאָזעֶג טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 9 : םיִדיֵפְר
 דְנּוא ,רעֶנעֶמ םִנּוא ּוצ לייוַוְרעֶד ,ַעְׁשֹוהי
 וקֵלָמֲע טיִמ הָמָחְלִמ טְלאַה ,םיֹורַא אייֵנ

 ץיִּפְׁש רעֶד ףיֹוא ןייֵטְׁש ָךיִא לעוֶז ןעֶנְראָמ
 ןּופ ןעֶקעֶטְׁש רעֶד דְנּוא ,גְראַּב םעֶד ןּופ
 ַעְׁשֹוהְי דְנּוא 10 :דְנאַה עֶנייֵמ ןיִא טאָג
 הָׁשֹמ איִװ יֹוזַא ְּךייֵלְנ ןּוהְמעֶנ טאָה
 -לאֵה ּוצ הָמָחְלִמ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא וצ טאָה
 דְנּוא ןֹרֲהַא הֶשֹמ דְנּוא וקֵלָמַע טיִמ ןעֶט
 רעֶד ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶג ףיֹורַא ןעֶנעֶז רּוח

 עֶנייֵז ןעֶּביֹוהעֶנְפיֹוא טאָה השמ ןעדו ןעֶזעוֶועֶג

 ּפאָרַא דְנאַה עֶנייֵז טאָה רֶע ןעוֶו רֶנּוא

 ןעֶנעֶז הָׁשֹמ ןּופ רְנעֶה איִד דְנּוא 2
 ןּוהְמעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןייֵמְׁש ַא ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה

 רעֶטְנּוא ןעֶּבאָה רּוה דָנּוא ןֹרֲהַא דִנּוא

 עֶנייֵז דְנּוא ,טייַז רעֶנעֶי ןּופ רעֶרעֶדְנַא רעֶד ,טייַז רעֶד ןּופ רעֶנייֵא ,דְנעֶה עֶנייֵז ט
 ַעְשֹוהְי דְנּוא 18 :ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶטְנּוא זיִא ןּוז איֵד ויִּב ןעֶזעוֶוע

 ;טְרעוֶוְׁש ןייַז ןּופ ףְראַׁש איד טיִמ טְכאַמעֶג ףאַלְׁש קְלאָפ ןייֵז דְנּ
 םעֶד ןיֵא םיִנטְכעֶדעֶנ םֶּלַא עֶגיִזאָד סאָד ּבייַרְש ,הֶׁשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ט

 ןעֶקעֶמְּפָא םיוִועָנ לעוֶו ְּךיִא ןיִראָו ,ַעְׁשֹוהְי ןּופ ןעֶריֹוא איִּד ןיִא םִע אֹּזהְט דְנּוא ,ךּוּב
 :לעֶמיִה איִד רעֶטְנּוא ןּופ קֵלָמַע ןּופ םיִנטְכעֶדעֶג םאָד

 ַחֵּבְּזַמ :יֵסָנ הָוהְי ןעֶמאָנ ןייז ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,

 ַא טֶעיֹוּבעֶנ טאָה הָשמ דְנּוא 2

 ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 6
 טיִמ הָמָחְלִמ ןעֶּבאָה טעוֶו טאָנ ,טאָב ןּופ לֶהּוטְׁש-ןיֹורְט םעֶד ףיֹוא זיִא דְנאַה איִד ןיִראז
 ;רֹוד ּוצ רֹוד ןּופ קֵלָמֲע

 ורתי

 חי לעטיפאק

 טאָנ סאָװ םעֶלַא טְרעֶהעֶנ טאָה ,רֶהעוָוְׁש ס'הֵׁשֹמ ,ןִיַדִמ ןּופ ןַהֹּכ רעֶד ,ֹורְתִי דְנּוא 1
 טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא טאָה טאָנ ןעֶו ,קְלאָפ ןייַז לֵאָרְׂשִי ּוצ א הֵׁשֹמ ּוצ ןּודַטעֶנ טאָה
 םיִהַשמ ֹורְתִי דְנּוא 2 ַצִמ םיֹוא לֵאָרְׂשִי
 איִז טאָה רֶע זַא םע ַךְכאָנ ּבייַו
 ,םֹׂשָרַנ זיִא םעֶנייַא ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד סא
 4 :דְנאַל דָמעַרְפ א ןיִא רַּנ ַא
 ןיימ ןּופ טאָנ רעֶד ןיִראַה ,רֵזֵעיַלַא
 םעֶד ןּופ טְציׁשאּב ְּךיִמ
 ןְהיֵז עֶנייז דנּוא .ןעֶמּוקעֶג

 ליה טםרעזווש

 דְנּוא

 :טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא
 ןעֶזעוֶועֶג ןיִּב ְּךיִא טְנאָזעֶג טאָה רֶע לייַו

 (ןעֶזעוֶועֶג זיאנ ןְרעֶדְנַא םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דָנּוא

 9 .:הֹעָרַּפ ןּופ

 הָשמ ּוצ ּבייװ ןייַז

 ןֵהיִז אייוֵוְצ עֶרֶהיִא דנּוא 2 םיהְׁשֹמ הָרּפִצ ןעֶמּונעֶג טאָה ,הֶהעוֶוְׁש

 טאָה רֶע דָנּוא ,ףֶליֵה עֶנייֵמ ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶסאָפ

 זיִא רֶהעֶזְוִׁש ס'הָׂשֹמ ,ֹורְתִי
 רֶע ּואְח רֶּבְדִמ רעֶד ןיִא

 טאה

5 
 ָךדצ



 חי תומש

 גְראַּב םעֶד ףיֹוא טְהּורעֶג טְראָד טאָה
 ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 6 :טאָנ ןּופ

 ּוצ םּוק רֶהעוֶוְׁש ןייֵד ,ֹורְתִי ָּךיִא ,הָשמ

 אייוַוְצ עֶרְהיִא דְנּוא ּבייוֵװ ןייֵד דְנּוא ,ריִד

 -ָסיֹורַא זיִא הָשֹמ דְנּוא 7 :רֶהיֵא טימ ןֶהיִז

 דְנּוא ,רֶהעוֶוְׁש ןייַז ןעֶגעֶקטְנֶע ןעֶגְנאַגעֶג
 טאָה רֶע דִנּוא ,טְקּוּבעֶג ְּךיִז טאָה רֶע

 -עֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְשּוקעֶג םֶהיֵא

 םֹולָׁש ָּךאָנ ןְרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא טְגעֶרְּפ
 םעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנייִרַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא

 טְלייֵצְרעֶד טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 8 :טְלעֶצעֶנ

 טאָה טאָנ סאָו םעֶלַא ,רֵהעוָוְׁש ןייַז ּוצ

 םיִרְצִמ איִד ּוצ דְנּוא ,הֹעְרַּפ וצ ןּוהְטעֶג

 סאוָו טייֵקְגיִדיִמ עֶלַא ,לֵאָרְׂשִי ןעֶנעוֶו

 ,געוֶו םעֶד ףיֹוא ןעֶּפאָרְטעֶג אייֵז טאָה
 :ןעֶזעוֶועֶג ליִצַמ אייֵז טאָה טאָנ דְנּוא

 רעֶּביִא טייֵרְפעֶג ְּךיִז .טאָה ֹורְתִי דְנּוא 9
 ןּוהָּטֶעְג טאָה טאָג םאִו עֶטּונ סאָד לַא
 -עֶנ ליִצַמ םֶהיֵא טאָה רֶע זַא לֵאָרְׂשִי ּוצ
 ;םיִרְצִמ איִד ןּופ דְנעֶה איִד ןּופ ןעֶזעוֶו

 טְשְנעֶּבעֶג ,טְגאָזעֶג טאָה ֹורְתִי דְנּוא 0
 ןעֶזעוֶועֶג ליִצַמ ךייֵא טאָה סאָו טאָג אייֵז

 ןּופ דְנּוא ,םִיַרְצִמ איִד ןּופ דְנעֶה איִד ןּופ

 . יןרתו

 : ֶה א ;דעמילָא לָמאֵו :םיִהלֲאָה חַה טָש הָנֹח
 ז ;דָׁשֹמ אֵצה נב יֵנְשו ךְׁשִאְ לא אָּב וִתִי
 עְדעֶרל-ׁׂשיִא לֵאׁשו וליקׁשַי הָתְַּׁו ֹונְתִה תאָרקל
 + -לָּכ תא ֹונְתָחְל הָׁשֹמ = :הָלָחֲאְה ּואְבָו םולשְל
 טלָארְשִי תֶדֹוא לפ םִיַרְצִמלּו הָעְרּפְל הָוהְי הָׂשָע רֶׁשֲא

 חי :הָוהי םלציו רב םַתָאְצִמרׁשֲא האָלְַהילְּכ תֶא
 רֶׁשֲא לאָרׂשיל הוה הֶׂשֶע-רֶׁשֲא הֶּבַּּהילְּכ לַעֹורְתִי
 י ליִצַה רֶׁשֲא הָוהְי ךוַרָּב ֹורְתִי רֶמאֹּיַו :םִיָרְצִמ ךָיִמ וליִצִה
 םִעָה"תַא ליִצַה רֶׁשֲא הָעְרּפ ָימּו םִיַרְצִמ דָיִמ םֶכְתֶא
 ונ -ילָּכִמ הָוהְי לוָניּב יִּתְעַדְי הָּתִע :םִיָרְצִמידִי תַהְּתִמ
 5 ןֵתֹה ֹורְתִי חק :םֶהיֵלע יִדָז רֶׁשֲא רֶבָדב יּכ יָה

 לֵאָרְׂשִי ינקז לָכְו ןרָהַא אביו :םיִהלאל םיִחְבָו הָלֹע הָׁש
 13 תֶרֶחַּמִמ יִהְיַו :םוהלֲאָה ינל הָׁשֹמ ןו תח-םע טי
 -ןמ הָׁשמילַע םָעָה מע םִע ;התִא טָּפְׁשִל הָׁשֹמ בֶׁשֵיַ
 14 אּוהייׁשֲא-לַּכ תֶא הָׂשֹמ ןֵתֹח אר :בֶרֶעָהיַּע ֶקְּבִה
 םִעָל הָׂשֹע הָּתַא רֶׁשֲא הזה בָּדַה-הְמ רֶמאֹּיַו םעֶל הָׁׂשֹע
 רקּבְדִמ ְּךיִלָע םֶצִנ םִעָהיְִכְו ְּךדַבְל בׁשֹי הָּתַא ַעודַמ
 ומ ׁשֶרְדַל סֶעָה ילַא אביב נתִִל הָׂשֹמ רֶמאֹּו :בָרֶעידַע
 וצ ׁשיִא יב יְִּמַּׁשו יא אָּב הָבָּד םָהָל היְְייִּכ ;םיִהלֶא
 !וָתֹרוּת-תֶאְו םיָקלֲאָה קח -תֶא יִּתְַדהְו ּודֵעַר ןיִּו
 וד ;הָׂשֹע הֶּתַא רֶׁשֲא רֶבְּדה םומיאל וילֵא הָׁשֹמ ןהד יְמאֹּיַ
 8 דַבְכייכ מע רֶׁשֲא הוה עה הֶּתַארַ לֵב לֵבָנ
 3 לקְב עֶמְׁש הָּמִנ נבל ּודָׂשֵע לְכּותדאְל ָבְדַה למִמ
 ;םיִהלֶאָה לּומ םֶעָל הֶּתַא הָיָה ךמִע םיהלַא יהיו ףְצֶעיא
 פ הרָּתרְַהְו :םיִהלָאָהילַא .םיִרָבְדַהיִתֶא הָּתַא ָתאֵּבַהְו
 לדדַהיתַא םֶָל ָתְעַוהְו תֶהֹוּתַה-תאְו םִּקְחהתֶא םֶהְתֶא
 ג יילְּכִמ הָזֲחֶת הָמאְו :ןוָשֲַי בֶׁשֲא הָׂשֲעּמַהיתֶאְו הָב וי
 עצב יַאְנִש תַמָא יֵׁשְנַא םיהלֲא יא לייוִׁשְנא םִעָה
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 איִד רעֶטְנּוא ןּופ קְלאָּפ סאָד ןעֶזעוֶועֶג == טאָה רֶע ןעוֶו ,הֹעְרַּפ ןּופ דְנאַה איִד
 ,רעֶמעֶג עֶלַא ןּופ רעֶסעֶרְג זיִא טאָנ זַא ְּךיִא םייַו דְנּוצַא 11 :םִיַרְצִמ ןּופ דְנאַה

 דְּוא 12 :אייֵז רעֶּביִא רֶע זיִא טְגיִליִזְטּומעֶג ןעֶּבאָה אייֵז םאו ְּךאַז רעֶד ןיִא ןיִראָו
 ,טאָב וצ רעֶפַּפָא-טְכעֶׁש דנּוא רעֶפֶּפָא-דְנאַרְּב ַא ןעֶמּונעֶג טאָה רֶהעוֶוְׁש סיהְשמ ֹורָתִו

 םיהְׁשֹמ טיִמ ןעֶסֶע ּוצ טיֹורְּב לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶּטְצֶלֶע עֶלַא דְנּוא ןעֶמּוקעֶג זיִא ןֹרֲחַא דְנּוא
 הָׁשֹמ ןעוֶו ,גאָט ןעֶניִרעֶגְראָמ םעֶד ןָא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 18 :טאָנ ראַפ רֶהעוֶוְׁש
 ןּופ הָשֹמ אייֵּב ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא קְלאַפ םאֶד דְנּוא ,קְלאָפ םאָד ןעֶטְביִר ּוצ ןעֶסעֶזעֶג זיִא
 ןעֶהעֶזעֶג טאָה הָׁשֹמ ןּופ רֶהעוְוְש רעֶד דְנּוא 14 :דְנעֶבָא םעֶד ּוצ זיִּב ןעֶנְראָמ םעֶד
 איד זיִא םאִו .טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,קְלאָפ םעֶד ּוצ ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע םאִָו םעֶּלַא
 דְנּוא ןעֶציִז ןייֵלַא אוד טְסּוהַמ םּוראָו ?קְלאַפ םעֶד ּוצ טְסּוהְט אּוד סאו ְּךאַז עֶניִזאָד
 טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 12 ?דְנעֶבָא זיִּב ןעֶנְראָמ ןּופ ריִד אייֵּב טייֵטְׁש קְלאָפ עַצְנאַג םאֶה
 :טאָנ אייֵּב ןעֶׁשְראָפ ּוצ ְּךאָנ ריִמ ּוצ טְמּוק קְלאַּפ סאָד לייוו ,רֶהעוָוְׁש ןייֵז ּוצ טְגאָזעֶנ
 םעֶנייֵא ןעֶׁשיוִוְצ טָּפְׁשִמ ְּךיִא דְנּוא ,ריִמ וצ אייֵז ןעֶמּוק ְּדאַז ַא ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו 6
 דְנּוא טאָג ןּופ ץעֶזעֶג איִד ןעֶסיוו אייֵז זאָל ְּךיִא דְנּוא ןןְרעֶדְנַא םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא
 טּוג טיִנ זיִא ְּךאַז איִד ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶהעוְוְׁש ס'הָׁשֹמ דְנּוא 17 :הָרֹוּת עֶנייֵז
 עֶניִזאָד סאָד ךיֹוא אּוד ְךיֹוא ,ןעֶרעוֶו דיִמ ץְנאַנ טְסעֶו אּוד 18 :טְסּוהְט אוד סאוָו
 ןילַא טיִנ םִע טְסְנעֶק אּוד ,רעֶוְׁש ּוצ ריִד זיִא ָּךאַז איֵד לייו ,ריִד אייֵּב זיִא סאו קְלאָפ
 ריִד טיִמ טעֶו טאָנ דְנּוא ןעֶטאָר ריִד לעֶז ְּךיִא ,לֹוק ןייֵמ וצ רעֶה דְנּוצַא 19 ;ןּוהְט
 ןעֶנְנעֶרְּב ןעֶכאַז איד טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,טאָג ןּופ רעֶכעֶרְּפְׁשריִפ ַא קְלאָּפ םעֶדּוצ אּוד אייֵז ,ןייַז
 ךעֶגְנּונְרעֶל איד דְנּוא ,ץעֶזעֶג איִד גְנּונְראוָו טיִמ ןעֶנְרעֶל אייֵז טְסְלאָז אוד דְנּוא20 :טאָּוצ
 קְרעוֶו סאָד דְנּוא ,ןייֵג םֶהיֵא ןיִא ןעֶלאָז אייֵז םאוָו געוֶו םעֶד ןעֶסיוו ןעֶזאָל אייֵז טְסְלאָז דְנּוא
 קְלאַפ ןעֶצְנאַּ םעֶד ןּופ עי מְסְלאָז אוד דְנּוא 21 :ןּוהְמ ןעֶלאָז אייֵז םאוָו

 ,םייקְכיִצייֵג דְנייֵפ ןעֶּבאָה םאוָו ,טייֵהְראוָו ןּופ רעֶנעֶמ ,טאָג ןעֶטְבְראָפסאוָו ,רעֶנעֶמ עֶניִטְכעֶּמ
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 יִרָׂשְו םיִׁשִמַח יִרְׂש תֹואֵמ יִרָׂש םיִּפָלֶא יֵרְׂש םֶהֵלע ָּתְמִשו
 לרָּנַה רבָּדַד הָיָה ת" לֶכְּב םֶעָה-תֶא יִטְּפְׁשְו :תֶרֶשֲע 2

 לע 8 לֵקָהְו שי טָּקַה רָביוה-לכִו לא ּואיֵבָ
 ביהלֶא ָוצְ הֶׂשֵַּת הזה רָכָּדַה תֶא םִא :ְֶּתִא ָאְׂשָנ 2

 ;םֹוְשִב ? אבָי ומקְמ-לַע הֶּזה םִעָה-לָּכ םֵנְ דֶמֶע ָּתְלְכי
 ֵהְבִיַו ;רָמָא רֶׁשֲא לּכ ׂשַעַיַו וָנְתִח לוָקל הָש ָׁשמ עַמְׁשַו 4

 = טיִׁשאָר םֶתֹא ןֵּתיַו לֵאָרְׂשִ-לֶּכִמ לַיַחייׁשְנַא הָׁשֹמ
 : תֹרָׂשֹע יִדָׂשְו םיִׁשִמֲח יִרָׂש תֹואֵמ יִרְׂש םיִּפְלא יַרְׂש םָעָה ה
 לָא ןוָאיִבְי הֶׁשָּקַה רָבְּדַה-תֶא תעילְכִּ םִעָהתֶא ּוטְפָׁשְו 5
 יתִא הָׁשֹמ חש :םֵה ּומֹוּפְׁשי ןֹסָּקַה רָבָּדַה-לֶכְו הָׁשֹמ 7

 פ ;הַארלַא ּל לו וָנְתִה
 םי מי

 םויּב טידצמ ןיוַאמ לֵאָרְׂשיייִנְּב תאֵצַל יִׁשיִלְׁשַה ׁשֶדֹרַּב א
 רַבְדִמ ּואֹביו םידיפרמ יְִסו גיניִס בְדמ ּואָּב הוה 3

 !ָשִמּו :ָהָה נג לַאְרְׂשִי םָׁש
 תַּכ רמאל רֶהֶהְרִמ הָוהְ וָלַא אר םיהלֶאָהילֶא הָלָפ

 םֶתיִאְר םָּתַא :לֵאָדְׂשי ינְבל דִנִתְו בעי תיֵבְל למאת 4
 (םיִרשְנ יפנּכילע 6 םֶכְתֶא אָׂשְֶו םִיַרצִמָל 'תיִׂשָע רֶׁשֲא

 םּתְִמׁשּויִלקבּומׁשִּתַעמשסַאהְּתַו:לַא כתֶ אֵבָאְו ה
 כלי םונהלכִמ הלל קה

 ָלֵאׁשרְק יו תֶכָלְמַמ יִליריהְּת ם אה :
 אָהְקַג הָשֹמ אבָיו :לֵאָרשִי נביא ּבִרְּת רֶׁשֲא םיִרָבְּדַה
 ישא הָלֲאָה יםיִרְבִדַהיִלְּכ תֶא םלינפל םשָיַו םִעָה נז

 רּבִדיַׁשֲא לֶּכ ּורְמאֹ וָדחַי סעָהילְב יונעמ ;הָוהְ די דוצ 8
 ףמאֹו :הָוה-לֶא םִעָה יְִבִדתֶא הָׁשֹמ בֶׁשָיו הֶשֹעַנ הוְי 5

 יױובעב ןֶנֶעַה בעּב ְּךיִל לא אב יִכָֹא הנה הָשמ-לֶא הָודְי
 ףנו םָלועְל ּונֵמַאי ָךְביִסנְו ךֶמִ יִרְּבַדְּב םִעָה עמְׁשִי
 ּוצ םַּפִשַמ

 ְּבאָה ְּךאַז עֶנייַלְק עֶכיִלְטיִא
 גע זיִא רֶע דְנּוא ,רֶהעֶוָוְׁש ןייַז

 שידהיו רַב נה יג יַניֵ 3

 גי= =
 (='- = םָּת וַא

 ןייַז ּוצ ןעֶגְנא

 אק

 ןרתי ןהו
 ןעֶצעֶז אייֵז רעֶּביִא טְסְלאָז אּוד דְנּוא

 ןּופ ןעֶטְׁשְרִיִּפ ,דְנעֶזיֹוט ןופ ןעֶטְׁשְריִפ
 דָנּוא ,גיִצְפּופ ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ ,טְרעֶדְנּוה
 ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא 29 :ןְהעֶצ ןּופ ןעֶמְׁשְריִפ
 דְנּוא ,טייֵצ עֶלַא קְלאָפ םאָד ןעֶטְּפְׁשִמ
 ְךאַז עֶסיֹורְג עֶכיִלְטיִא ןייַז טעוֶו םִע
 -טיִא דְנּוא ,ןעֶגְנעֶרְּב ריִד ּוצ אייֵז ןעֶלאָז

 ןעֶטְּפְׁשִמ אייז ןעֶלאָז ְךאָז עֶנייֵלְק עֶכיִל
 ןייַז רעֶטְכייֵל ריִד ראַפ טעוֶו םִע דְנּוא
 (טְסאַל איד) ןעֶנאָרְמ ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא
 איֵד טְסעוֶו אּוד ןעֶו 28 :ריִד טיִמ
 ריִד טעֶו טאָנ דְנּוא ,ןּוהְט ְּךאַז עֶניִזאָד
 -עֶּב ןעֶנעֶק אּוד טְסעֶו יֹוזַא ,ןעֶטיִּבעֶג
 עֶניִזאָד עַצְנאַג םאֶד ְּךיֹוא דְנּוא ,ןייֵטְׁש

 :םֹולָׁשְּב טֶרָא ןייַז ףיֹוא ןעֶמּוק טעוֶו קְלאָפ
 םעֶד ּוצ טְרעֶהעֶג טאָה הֵׁשֹמ דְנּוא 4
 טאָה רֶע דְנּוא ,רֶהעוֶוְׁש ןייַז ןּופ לֹוק
 :טְנאָזעֶג ְטאָה רֶע םאִו םעֶלַא ןּוהְמעֶג
 -ָבעֶמ טְלייוַוְרעֶדְסיֹוא טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 8
 דָנּוא ,לֵאָרְׂשִי ץְנאַג ןּופ טייל עֶניִט
 רעֶּביִא טייֵלטְּפיֹוה טְכאַמעֶג אייֵז טאָה רֶע

 דְנעֶזיֹוט ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ ,קְלאָפ םעֶד
 ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ ,טְרעֶדְנּוה ןּופ ןעֶּטְׁשְריִפ
 :ןְהעַצ ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ דְנּוא גיִצְפּופ

 -עֶנ קְלאַפ םאָד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 6

=- 

 ךֶָנּוא הָשֹמ ּוצ טְכאַרְּבעֶג אייֵז ןעֶּבאָה ְּךאַז עֶרעוֶוְׁש ַא ,טייַצ עֶלַא

 טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 27 :טָּפְׁשִמעֶג ןייֵלַא אייֵז ן

 ;דְנאַל ןעֶנייֵא

 םי לעטיפ

 םעֶד םיֹוא ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןעוֶו ,שָדֹה ןעֶטיִרְד םעֶד ןיִא 1

 ייָניִס רָּבְדִמ רעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג אייֵז ןעֶנעֶז גאָט ןעֶניִזאָד םעֶד ןיֵא ,םִיַרְצִמ דְנאַל

 רָּבְדִמ רעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,םיִדיִפְר ןּופ ןעֶניֹוצעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 2
 טְהּורעֶג ןעֶטְראָד טאָה לֵאָרְׂשִי דְנּוא ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא טְהּורעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא ,יַניֵס
 םֶהיֵא ּוצ טאָה טאָנ דִנּוא ,טאָג ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא הֵשֹמ דָנּוא 8 :גְראַּב םעֶד ראַפ
 דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ּוצ ןעֶנאָז אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא גְראַּב םעֶד ןּופ ןעֶפּורעֶב
 ןּופ
 םִיַרְצִמ ּוצ ןּוהְטעֶנ ּבאָה ְָּךיִא םאָ ןעֶהעֶז
 ּוא ,לעֶניִלְפ םירעָלְדָא

 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ ןעֶנאָזְנָא םִע טְסְלאָז אּוד דנּוא ,בֹקֲעַי

 :רימ וצ טְכאַרְּבעֶנ ְךייַא ּבאָה ְךיִא

 -עֶנ טאָה רֶהיֵא 4
 ףיֹוא ןעֶנאָרְטעֶג ְּךייֵא
 רֶהיֵא ןעֶו ,דְנּוצַא דְנּוא 8

 ּבאָה ְָּךיִא דְנּוא

 רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא ,תיִרְּב ןיימ ןעֶטיִה טעֶדֶד רֶהיֵא דְנּוא לֹוק ןייַמ ּוצ ןעֶרעַה גיִסייֵלְפ טעדִז
 ןייַא רי מ ּד ךיצ ןייַז

 :טלעדִו עֶצְנאַה איִד
 טְרעֶהעֶג ריִמ ּוצ ןיִראָוָו ,רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןּופ רֶהעָמ (הָלּונֶסנ םּוהְמנעֶנייֵא

 ַא דְנּוא ,םיִנֲהֹּכ ןּופ ְּךייֵרְניִנעֶק ַא ריִמ ּוצ ןייַז טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 6
 איִד ּוצ ןעֶדעֶר טְסְלאָז אוד םאִװ רעֶסְרעוֶו איִד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד ;קְּלאַפ םעֶגיִלייַה

 עַטְצֶלַע איִד ןעֶפּורעֶג טאָה רע דִנּוא ןעֶמּוקעֶג זיִא הֵׂשֹמ דָנּוא 7 :לֵאָרׂשִי רעֶדְניִק
 סאו רעֶטְרעֶֶח עֶגיִזאָד איִד עֶלַא טְנייֵלעֶגְראַפ אייֵז ראַפ טאָה רֶע דָנּוא ,קֶלאָּפ םעֶד ןּופ
 קְלאַפ עַצְנאַג םאָד דָנּוא 8 :ןעֶטאָּבעֶג םֶהיֵא טאָה םאָּג

 ןעֶּבאָה אייֵז ,רעֶד ןעֶכ זָכדא דְנּוא ,ןּוהֶס ריִמ ןעֶלעוֶו םעֶרעֶנג טאָה טאָנ סאוָו םעֶלַא וטְָכאָזעֶב
 -ָנֲַאְנייַא םיִמ טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה

 טאָה טאָנ דְנּוא 9 :םאַב ּוצ קֶלאַפ ם םעֶד ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד טְכאַרְּבעֶגְקיִרּוצ טאָה הֵשֹמ

 לאָז קְלאָפ םאָד יֵדְּכ .ןעֶקְלאָו ןעֶקיִד א ןיִא ריִד וצ םּוק ְּךיִא ,העָד ,הָשמ ּוצ טְנאַזעַב
 דֶנּוא .טייֵקְניִּבייַא ּוצ ריִד ןָא ןעֶּביֹולְג ְּךיֹוא ןעֶלאָז אייֵז דנּוא ,ריִד טיִמ דעַר ּךיִא איז ןעֶרעֶה

 השמ



 תומש

 ןּופ רעֶטְרעֶו איִד טְנאָזעֶג טאָה הָׁשֹמ
 טאָה טאָג דְנּוא 10 :םאָג ּוצ קְלאָפ םעֶד
 קְלאָפ םעֶד ּוצ אייֵנ ,הֶׁשֹמ ּוצ טְגאָזעֶג
 טְנייַה ןעֶניִּייַה אייז טְסְלאָז אוד דִנּוא

 ןעֶׁשאוַו ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,ןעֶנְראָמ דְנּוא
 ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא 11 :רעֶדייֵלְק עֶרייֵז
 גאָט ןעֶטיִרְד םעֶד ףיֹוא ןייַז טייֵרְּבעֶנְנָא
 טאָב טעוֶו גאָט ןעֶטיִרְד םעֶד ןָא ןיִראָו
 םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ראַפ ןְרעֶדיִנּפאָרַא

 :יָניֵס גְראַּב םעֶד ףיֹוא ,קְלאָפ ןעֶצְנאַג
 סאָד ןעֶצְנעֶרְנּפָא טְסְלאָז אּוד דְנּוא 2
 טיִה ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,םורַא םֶנְניִר קְלאַפ
 דְנּוא ;גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןייֵג ּוצ ףיֹורַא ּךייא

 םאָו רעֶכיִלְטיִא ןעֶריִרּוצְנָא קֶע ןייֵז
 טייֵמעֶג םיוִועֶג לאָז גְראַּב םעֶד ןָא טריר
 טיִנ םֶהיֵא לאָז דְנאַה עֶנייֵק 18 :ןעֶרעוֶו

 טְגיִנייֵמְׁשעֶג לאָז רֶע ןיִראָָו ,ןעֶרְהיִרְנָא
 ןעֶרעוֶו ןעֶסאָׁשְרעֶד לאָז רֶע רעֶדָא ןעֶרעוֶו
 לאָז םִע ,שְנעֶמ רעֶדָא הָמֲהְּב ַא אייֵז םִע

 ןעֶזאָלְּב גְנאַל טעוֶו ןעֶמ ןעוֶו .ןעֶּבעֶל טיִנ
 ןייֵגְפיֹורַא אייֵז ןעֶלאָז רֶפֹוׁש םעֶד טיִמ
 טאָה הָׁשמ דנּוא 14 :גְראַּב םעֶד ףיֹוא

 םעֶד ּוצ גְראַּב םעֶד ןּופ טְרעֶדיִנעֶגּפאָרַא

 18 ורתי כ טי
 * ָשמילָא הָורְו רֶמאֹיַו :הָוהָיײלֶא םֶעָד יִרְבדיתֶא הָׁש
 11 תרו י םהלמ זי = ר רהמו ץריוײ"ד ּתְשִקְ םִעָהי ר לֶא ד ךֵל

 = ישי } ײ יו == ו

 נ על הָוהְי דֶרייִׁשְלְשַה םיַב יִּכ יִׁשיִלְׁשַה םָֹיל םיִכנ
 ופ רֹמאֵל ביִבָס םֶעָהיתֶא ָּתלַּבְִרְו :יִניִס רהילע םעָה-לְכ
 עג רֶהֶּב תֹלֲע םֶכָל ּורְמָׁשִה
 3 הרי הָרָיִא לפי לקָפייֵכ דָו וב עגתיאל ! :תֶמּי תֹומ
 לי הֶּמַה לֵב ְךֹׂשְמִּב ָהיְחִי אֵל שיַאזסַא הָּמַהְּמדמִא

 14 םבָעַה-תֶא שדי םִעֶה-ֶא רֶהָהְדִמ הָׁשִמ דרינ
 יט תֶׁשְלְׁשְל םִיַנכִ זַה ,םקהילֶא י רֶמאֹּיַו :םֶתֹלְמִׂש וְכִי
 גו ץֶנהִּב יִׁשילְשַה םויַב יהי !הָשא-לֶא שְנִהילַא םיִמָי
 יופׂש לֶקְו רֶהָהילַע רֵּבָּכ נו םיִקָרְבּו תלק יִהְיַו חַקֹּבַה
 עז זירשמ אָצֹויַו :!הָנהּמַּכ יִׁשֲא םעָה-לָּכ רו דָאְמ קָוָח
 םיְִַּתְּב ּובֵצֵיתיַוהֲַָּמַהְדִמ םיִהלֶאָה תאֵהְקִל םֶעָה-תֶא
 15 ידו וילָע דֶרָי רֲֶׁא יִנְִמ ולּכ ןֵשָ יַניִס חַהְ :רהָה
 {רָאְמ רֶהָהילְּ ירִִיו ןְשְבכַה ןְשֶעְּכ נָשֵע לע ׁשֶאָב
 29 םיִקלֶאָהְו רַּבַדְי הָׁשֹמ רֶאְמ קִוָחְו ְךֶלֹוד ַּפֹׂשַה לוי יהי
 ס ָהָה ׁשאָר-לֶא נפ ףַהילֲע הָוהְי ייבי :לקְב טי
 81 מא :השִמ לע וֵהָה שאָר-לֶא הָׂשמְל הוה אלקי
 תוארל הָוהיילֶא ּוְָרָהְיַפ םעֶב רעה יָה הׁשֹמילא והְי
 ג ּוׂשִַּכְתִי ההיילַא םׁשגַה םִנְהְּכַה נו :בֶר ּונמִמ לֵפת
 3 טי כוידאק .הותָילַא הָשִמ מאי ;ִוהְי םֶהְּב ץְרפיִפ
 ףמאל ּונָב הָחֵלַה הָּתַאייֵכ יי רָהילֲא 'תְלעַל םָעָּה
 פ+ ףֵריִדְל הוא לא מאל ְָּׁשַּקְ רָהָה-תֶא ֵּבְנַה
 ְרהיילֲא .םֶהְ ֹונהְְַּ מע ראו הָּתַא .ָתיִלָעְו

 הכ םעֶהילַא םָׁשִמ קרוג ומי הָוהְילֶא תלֶעל

 רהב .ענצ 1 הילָּכ ּודְצָקִנ
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 {םֶהלַא הָמאֹּנ סאָד טְניִלייֵהעֶג טאָה רֶע דִנּוא ,קְלאָפ
 =) ןעֶׁשאַועֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,קְלאַפ
 יא נָא ס זָאל הַלֵאָל םיִנכ-ל הא סללא רע + טאָה רֶע דְנּוא ן2 :רעֶדייֵלְק עֶרייֵז
 טיִנ טְלאָז רֶהיֵא ,גאָּט ןעֶטיִרְד םעֶד תיוא טייֵרְגעֶגְנָא טייֵז ,קְלאָפ םעֶד ּוצ טְגאָזעֶג
 זיִא סֶע ןעוֶו גאָט ןעֶטיִרְד םעֶד ןָא ןעֶזעוֶועֶג ויִא םִע דְנּוא 16 :ּבייװ ַא ּוצ ןעֶנְהעֶנעֶנ
 רעֶרעוֶוְׁש ַא דְנּוא ןעֶציִלְּב דְנּוא רעֶנּוד ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז יֹוזַא ,ןעֶגְראָמ ןעֶראוָועֶג
 ןעֶועוֶועֶג קְראַטְׁש רֶהעֶז זיִא רֶפֹוש םעֶד ןּופ לֹוק םאָד דְנּוא ,גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןעֶקְלאָו
 רעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאָו קְלאָפ עֶצְנאַג סאָד ןעֶקאָרְׁשרעֶד ְּךיִז טאָה םִע דְנּוא
 ןעֶנעֶקְטְנַא הָנֲחַמ רעֶד ןּופ קְלאַפ סאָד טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 17 :הָנֲחַמ
 :גְראַּב םעֶד ןּופ טייז רעֶטְׁשְרעֶטְנָא רעֶד ןָא טְלעֶטְׁשעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ,טאָג
 ףיֹוא טְרעֶדיִנעֶגּפאָרַא טאָה טאָג לייַו ,טְכיֹורעֶג טאָה יַניִס גְראַּב רעֶצְנאַג רעֶד דְנּוא 8
 ןּופ ְּךיֹור רעֶד איז יֹוזַא ְךייֵלְנ ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹוא זיִא ְךיֹור ןייז דְנּוא ,רֶעייֵפ םיִא םֶהיֵא
 םאָד דְנּוא 19 :טרעֶטיִצעֶג רֶהעֶז טאָה גְראַּב רעֶצְנאַג רעֶד דְנּוא ןעֶפיֹואיְּדְלאַק םעֶד
 דָנּוא טעֶרעֶג טאָה הָׁשֹמ ,טְקְראַטְשעֶג רֶהעֶמ לאָמ עֶלַא ְּךיִז טאָה רֶפֹוׁש םעֶד ןּופ לֹוק
 ףיֹוא טְרעֶדיִנעֶנּפאָרַא טאָה טאָנ דְנּוא 20 :לֹוק ַא טיִמ טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ םֶהיֵא טאָה טאָג
 :ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא הֶשֹמ דִנּוא ,גראּב םעֶד ןּופ ץיִּפְׁש רעֶד ףיֹוא יִניִס גְראַּב םעֶד
 רעֶמאָט ,קְלאָפ סאָד ןעֶראָו ,ּפאָרַא רעֶדיִנ ,הֶׁשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 1
 ןעֶטְכעֶמ אייֵז ןּופ ליִפ דְנּוא ןעֶהעֶז ּוצ יֵדְּכ טאָנ ּוצ ןעֶכעֶרְּבכְרּוד אייֵז ןעֶטְכעֶמ
 ןעֶגיִלייַה ְּךיִז ןעֶלאָז טאָג ּוצ ןעֶנְהעֶנעֶג םאִו םיִנֲהֹּכ איִד ְּךיֹוא דְנּוא 22 :ןעֶלאַּפ
 סאָד טאָג ּוצ טְגאָזעֶג טאָה הֶשֹמ דְנּוא 93 :ןעֶבעֶרְּבנייֵא אייֵז ןָא טאָג טעוֶו רעֶמאָט
 טְנעֶראוָועֶג םֶנּוא טְסאָה אּוד לייװ ,יָניִס גְראַּב םעֶד ּוצ ןייֵגפיֹורַא טיִנ ןעֶק קְלאָפ
 טאָה טאָג דְנּוא 24 :םֶהיֵא גיִלייֵה דְנּוא גְראַּב םעֶד ּפָא ץעֶנעֶרְג ,ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא
 דְנּוא אּוד ןעֶמּוקְפיֹורַא טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ּפאָרַא רעֶריִנ אייֵנ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ
 ןעֶכעֶרְּבכְרּוד טיִנ ןעֶלאָז ,קְלאָפ םאֶד דְנּוא םיִנֲהֹּכ איד רעֶּבָא ,ריִד טיִמ ןֹרֲחַא
 הָׁשֹמ דְנּוא 28 :ןעֶכעֶרְּבניֵא אייֵז ןָא רֶע טעוֶו רעֶמאָט ;םאָג ּוצ ןייֵג ּוצ ףיֹורַא
 :טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא קְלאָפ םעֶד ּוצ טְרעֶדיִנעֶנּפאָרַא טאָה

 כב לעטיפאק
 ןיִּב ְךיִא 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹזַא רעֶטְרעֶֶו עֶניִזאָד איִד עֶלַא טעֶרעֶג טאָה טאָג דְנּוא 1

 רעד
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 ;םיִָבֶע תֶיַּבִמ םיִצִמ ץְראמ ךיתאצה ַׁשֲא ךוקלָא והְי
 ּךל הָׂשְִתיאַל ינְילַ םיִרָחַא םיבלֶא ךל הוהיײאְל }

 ץֶרָאְב רֶׁשֲאַו לעטמ ! םִיַמׁשַּב רׁשֲא הָנּומּת-ָכו ו ֶסָפ
 םֶהָלהחתְשִתיאְל:ץֶרָאל תַחְִמ | םַומב רֶׁשֲַ תַחִמ ה

 ןוע ףקפ אָנַק לא ףיללָא הָודְי יכנָא יִּכ םֶדָבְעָת אָלְו
 הָׂשְַ אש םיעברילַעו טישלשילַע םינְב-לַע תֶבֶא 6

 אשת אל 6 יִתֹוָצִמ יִרְמִׂט ׁשלּו יֵבָהְאְל םיִפָלֲאְל ! רֶסָח
 ַשֲא תֶא הָוהְי הק אֵליִּכ אוׁשל ךיִקלֶא הָוהי-טש-תֶא
 ַּמ +אְו של ומׁשתֶא אָשִי
 ְתיִׂשְפְו רֵבעַּת םיִמָי תֶשש :וׁשדקְל תֶַׁשה םֹוי-תֶא רֹוָכָז

 ךאָל א הלָא הָוהיִל ! תֶּבׁש יב םויו :ךֵּתִכ אלְמילָּ '
 ו ְךדֶבַע רב | הָּתַא הָכאָלְמ-לָכ הָׂשֲעַת
 ש :ךיִָעְׁשּב ַשֶא ךֶנו ּךקִמָהְבּו
 2 םִיַה"חַא ץֶרֹאָהתֶאְו םִיַמׁשַהתֶא הָוהי
 תַּכׁשַה םו"תֶא הָוהְי ְךַרּב ןָּכ-לע יִעיִבְׁשַה םלּב חנָ

 ןוכרָאי ןעֶמְל מא-תַאְו ךיבָא"תַא ֵּכַּכ ם :ּודֵשְדַקיַו 2
 אֹל ס :דֶל ןֶתֹנ ךיָהלֶא הָוהְירְׁשַא הָּמְדַאָה לע ְךימָי :
 "אל ס :םֶננה אל ס ס :ָהַצתִט
 ףער תיֵּב דֶמְחַת אה סי :רֵקָׁש דע ְּךַעָרְב הָנעַת 1

 ּויַמֲחַנ ורֹוׁשְו ֹותָמַאַו וִּדְכעְו ְךֶל תֶׁש שא רֹמְהַתאְל ס
 פ :ףעֶרְל שֲא לכו

 שלוק תֵאְו דיִפַלַה-תֶאְו תֹלֹוּקַהיתֶא סיִאר םֶעֶה-לֶבְז 8
 ;קֶהרמ םֶעָה אֵדָיו ןֵׁשֶע רֶהֶה"תִאְו רֶּמֹׁשַה

 רֵּבדי-לֵאְו הָעָמְׁשִנו נמִע הַָּאירְּבַּד הׁשמ-לֶא ֹורְמאַָּ 9
 אְרוילַא טעֶהילֶא הָׁשמ מא :תומְִָּפ םִָחלֶאּונְמִע ב

 הדָוְֶת "וכעבו םִקלֶאָה אָּב םֶכְתֶא תמַנ לכל יִּכ
 קָחֶרמ םעָה דמעַד :ואְטַחַח יִּת לַבְל םֶכיֵנְילַע וְתֶאְרִי 21

 סם ;םיִהלֶאָה םשירְׁשֶא .לפְרעֶה-לֶא ׁשֵנִנ הָׂשמּו

 ט=
 2 מא

 ;ףאנה אֵל

 םי דיי" ףיהיי
 וןיִ= 2 ==

 וצ םֶהיִא ,גאָט תַּבִׁש םעֶד ןָא קְנעֶדעֶג 8

 ורתי

 ְךיִד ּבאָה ְּךיִא םאָו ,טאָנ ןייֵד ראַה רעֶד
 ,םִיַּרְצִמ דְנאַל םעֶד ןּופ טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא
 עֶנייֵק ןעֶלאָז םִע 3 :זיֹוה טְסְניִד םעֶד ןּופ
 ראפ ,ריִד ּוצ ןייֵז טיִנ רעֶטעֶג עֶרעֶדְנַא
 ןעֶכאַמ טיִנ ריִד טְסְלאָז אּוד 4 :םיִנָּפ ןייֵמ
 אייֵלְרעֶנייֵק דְנּוא ,דְליִּב םעֶטְציִנְׁשעֶג ןייק

 ןעֶּביֹוא ןּופ לעֶמיִה םיִא זיִא םאוְו םיִנְבייֵלְג
 ןּופ דֶרֶע רעֶד ףיֹוא זיִא םאִװ רעֶדָא
 רעֶמאַוַו םעֶד ןיִא זיִא סאוָו רעֶדָא ,ןעֶטְנּוא
 ְךיִד טְסְלאָז אּוד 5 :רֶרֶע איִד רעֶטְנּוא
 טְסְלאָז אוד דנּוא ,ןעֶקּוּב אייֵז ּוצ טיִנ
 ראַה רעֶד ןיִּב ְךיִא ןיִראָז ,ןעֶניִד טיִנ אייֵז
 םאִו ,טאָג רעֶניִדעֶכאַר ןייֵא טאָג ןייֵד
 ףיֹוא רעֶטעֶפ איִד ןּופ דְניִז איד טְקְנעֶדעֶג
 דְנּוא עֶטיִרְד סאָד ףיֹוא ,רעֶדְניִק איד
 עֶנייֵמ ּוצ טְבעֶלְׁשעֶג עֶטְריִפ טאָד ףיֹוא
 -ִמעֶראַּב טּוהְט סאָװ דנּוא 6 :דְנייֵפ
 םאָו איִד ּוצ ;דְנעֶויֹוט ּוצ טייקְניִצְרעֶה
 ןעֶטיִה םאִו איִד ּוצ דנּוא ְךיִמ ןעֶּביִל
 -םיֹוא טיִנ טְסְלאָז אּוד 7 :תֹוצִמ עֶנייֵמ

 ןייד ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶמעֶנ
 טיִנ טעוֶו טאָ ןיראו ,טְסְנאָזְמּוא טאָג
 ףיֹוא טְמעֶנ םאְִו םעֶד ןעֶזאָל גיִדְלּוׁשְמּוא

 ;טייֵקשְלאפ ןיִא ןעֶמאָנ ןייַז
 אוד טְסְלאָז געֶט םֶקעֶז 9 :ןעֶניִלייֵה

 גאָט רעֶמעֶּביִז רעֶד רעֶּבָא 10 :טייֵּבְרַא עֶנייֵד עֶלַא ןּוהְט טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶטייֵּבְרַא
 רעֶדָא אּוד ,ןּוהְט טיִנ טייֵּבְרַא אייֵלְרעֶנייֵק טְסְלאָז אּוד טאָג ןייֵד ראַה םעֶד ּוצ תַּכַׁש זיִא
 הָמֵהְּב עֶנייֵד דְנּוא ,דיֹומ טְסְניִד עֶנייַד דְנּוא טְכעֶנְק ןייַד ,רעֶטְכאָמ עֶנייַד דְנּוא ןְהוז ןייַד
 טְכאַמעֶג טאָה טאָה געֶמ םֶקעֶז ןיִא לייוװ 11 :ןעֶריֹוט עֶנייֵד ןיִא זיִא םאָו רַג ןייֵד דְנּוא
 ןָא טְהּורעֶג טאָה רֶע דִנּוא ,אייֵז ןיִא זיִא םאְו םעֶלַא דְנּוא םַי םאָד ,דֶרֶע דְנּוא לעֶמיִה
 םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,גאָט תָּבַׁש םעֶד טְשְנעֶּבעֶג טאָג טאָה םּוראָד ,גאָט ןעֶטעֶּביִז םעֶד

 ְךיִז ןעֶלאָז געֶט עֶנייַד יֵדְּכ ,רעֶטּומ עֶנייֵד דְנּוא רעֶטאָפ ןייַד רֶהֵע 9 :טְגיֵלייַהע
 טְסְלאָז אּוד 18 :ריִד ּוצ טְּביִג טאָג ןייַד ראַה רעֶד סאו ,דֶרֵע רעֶד ףיֹוא ןֶר =
 :ןעֶנעֶבְנִג טיִנטְּסְלאָז אוד 15 :ןייז ףאָנְמ טיִנ טְסְלאָז אּוד 11 :ןעֶנאָלְׁש טוט טיִנ
 טיִנ טְסְלאָז אּוד 17 :ןעֶלעֶזעֶג ןייֵד ןעֶגעֶק ןעֶּנאָז תּודֵע שְלאַפ טיִנ טְסְלאָז אוד 6
 ןייד ןּופ ּבייו םאֵד ןעֶטְסּולְנ טיִנ טְסְלאָז אּוד ןעֶלעֶזעֶג ןייֵד ןּופ זיֹוה סאָד ןעֶטְסּולִג
 ןיַז רעֶדָא ,םֶקָא ןייַז רעֶדָא ,דיֹומ טְסְניִד עֶנייֵז רעֶדָא ,טְכעֶנְק ןייַז רעֶדָא ,ןעֶלעֶזעֶג
 :ןעֶלעֶזעֶג ןייַד ּוצ טְרעֶהעֶג סאוָז ְּךאַז םּוׁש עֶנייֵק דְנּוא א

 איד דְנּוא ןעֶמאַלְפ איִד דָנּוא ןְרעֶנּוד איד ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד דְנּוא 1

 ןעֶהעֶזעֶג טאָה קְלאָפ םאֶד דְנּוא ,גְראַּב ןעֶגיִדעֶביֹור םעֶד דְנּוא ,רָפֹוׁש םעֶד ןּופ םיִטְׁש
 אייֵז דנּוא 19 :ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶמייוו ןּופ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,טְרעֶטיִצעֶג ןעֶּפאָה אייֵז דֵנּוא
 לאָז טאָג רעֶּבֶא ,ןעֶרעֶה ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא םֶנּוא טיִמ אּוד דעֶר ,הָׁשֹמ וצ טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה
 םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה הֶׁשֹמ דנּוא 20 :ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ ןעֶלאָז ריִמ זַא ,ןעֶדעֶר םִנּוא טיִמ טיִנ
 עֶנייֵז יֵדְּכ דֵנּוא ןעֶבּורְּפ ּוצ ךייַא יֵדְּכ ןעֶמּוקעֶג ויִא טאָג לייוַו ,טיִנ ָךייֵא טְכְראָפ ,קְלאָפ
 ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא קְלאַפ סאָד דְנּוא 91 :ןעֶגיִדְניִז טיִנ טְלאָז רֶהיֵא זַא ְךייֵא ףיֹוא ןייז לאָז טְבְרּופ
 ;ןעֶזעוֶועֶג ןעֶטְּראָד זיִא טאָג ּואוְו לעֶּבעֶנ םעֶד ּוצ טְנְהעֶנעֶג ָּךיִז טאָה הֶׁשֹמ דָגּוא ,ןעֶטייַו ןּופ

 דנוא
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 ינ ןבתַא לֵאָרְִ נב לַא ףמאה הֶּכ הָׁשֹמילָא הֶוהְי רֶמאִיַו ,הָׁשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 2
 ּויקִא וָׂשֲַת ה אל :םֶכָמע יִּתְּבִּדםִיַמָׁשַהְדִמ יּכ םֶתיִאְר רעֶדְניק איד ּוצ ןעֶנאָז אּוד טְסְלאָז יֹוזַא
 א } שא ֵּבְִמ : ;םֶכָל ושֲעַה אָל םֶהָ יֵהלאָו ףֶסָּכ יז יִהָלָא ְךיִא זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶהיִא ,לֵאָרְׂשִי
 "תִא .ףיִמָלש ;-תֶאְ .ךיִתלְע-תֶא לָ ָּתחַת ִֶַׂ :לעֶמיִה םעֶד ןּופ ָּךייַא טיִמ טעֶרעֶג ּבאָה
 יִמְׁשיתֶא .רִיַּזַא רֶׁשֲא טקּמַהילָכְ ְךֶרֶקְּביתֶאְו ָךנאֵצ ריִמ ןעֶּבעֶנ ןעֶכאַמ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא 8
 7 יליהְׂשַַה םיִנָבֲא הָּבוממאְ :ְךיִתְכַרַבּ ְךלֵא אבא עֶניֵק דָנּוא רעֶטעֶג עֶנְרעֶּבְליִז עֶנייֵק
 א א היֶָע ָּתְפִנַד ָּךְּבְרַה יִּכ תיוְנ ןָהְתֶא הָנְבַת אל ְךייִא וצ רֶחיֵא טְלאָז רעֶמעֶנ עֶנעֶדְלאָנ

 יו הלא רע קזשלפ לּפהלנח-יו ֶסלאָז רע ןּופַּזמ א 21 :ןעֶכאַמטיִנ
 יו? לח? ֶסְלאָז אזד דנזא ,ריִמ ּוצ ןעֶבאַמ אּוד
 = זי 8 .טע -דְנאַרְּב עֶנייַד ןייַז ביִרְקַמ םֶהיֵא ףיֹוא

 ג א דֶבָע הֶנְכִּת יּפ :םֶהיֵנְפִל םיִׂשָּת רֶׁשֲא םיִטָּפְׁשִּמַה הלא 26. ּורלפְּפַא זרפ ענייד דתצ רע
 5 ייֵמַא ׁשְפהַל אצי תַעֵבְּטַבּו בִי םיִנָׁש ׁשֵׁש יִרְבִע 7 ְכיֵלְטיִא ןָא ..רעֶדְניִר עֶנייַד דְנּוא ףאָׁש
 ּתְׁשִא הָאְצִו אוה הָׁשֲא לַעַּבדמֶא צי ֹופנְּב אֵבָי פְֵּב ןעֶקְנעֶדעֶג ןע ןאָל לע ְּךיִא ּואוְח טְרָא
 4 ת א םִיְִ ּל-הְרלָיְו הֶׂשא וָלְרִּתִי ויָנֹדֲאדַא מע דְנּוא ןעֶמּוק ריִד ּוצ ְּךיִא לע ןעֶמאָנ ןייֵמ
 ;ַָּנְב אֵצֵי אּוהְ הָנֹאַל ? ההּ ָהיֶרָליו הָׂשֲאָה ןעֶו דנּוא 28 :ןעֶׁשְנעֶּב ְךיִד לעֶז ְּךיִא
 15 יּתְׁשַא-תֶא י;דַא-תַא יִּתְבַקָא דָבָעֶה רַמאֹי רַמָא ןּופ ַחַּבְזִמ ַא ןעֶכאַמ ריִמ ּוצ טְסְליוִו אּוד
 ולאה םוללַאָה-לָא נָֹדֲאוָׁשיִנִהְו ניִשְפָה אצא אל טיִנ אייז אוד טְסְלאָז יֹוזַא ,רעֶנייֵטְׁש
 ְַצְַמַּב לנָאדתֶא רַנרַא עַגְרִז הָּוּמַה-לֶא יִא 'תֶלֶּדַה ןיִראָו ,רעֶנייֵטְׁש עֶטְקאַהעֶג ןּופ ןְעיֹוּב
 מאָל וּתִב-תֶא ׁשיִא לִמְו ם םֶלֹעָל יהְבו טְרעוֶוְׁש ןייד ןעֶּבייֵהְפיֹוא טְסעוֶו אּזד ןעוֶו
 ירַשֲא הנדֲא ָניעְּב הָעָר"ִא :םיִדְבִעַה תאֵצַּכ את אל אוד טְסאָה יֹוזַא .םֶהיֵא ףיֹוא (ןעֶדייַא)

 קמל לער ר סה 4 טְסְלאָז אּוד דְנּוא 26 :טְכעוֶוְׁשרעֶפ םֶהיֵא
 2 = 7 גע ;עֶרא אל יי ּוסְּכ יי תרוא יי יו א ּפעֶרְש ַא ףיֹוא טיִנ
 0  ּוְכִּכ יא םָנד הָאְצִו הָל הָׂשֲַי אֵל הָכָיְִלְׁש סא םינ לאז דנאש 2, יב יי
 15 םיהלֶאָהְו הָדָצ אל םשֲאַו :תמֹוי תֹמ תֶּמְושיִא הַמ :םֶהיֵא ףיוא ןעֶרעוֶו טְקעֶדעֶנ

 בו ם נה סג ָשֲא םקָמ בל יֵַּמׁשְ ליל הא אב לעטיפאק
 םימפשמ

 ןעֶו 2 :ןעֶנייֵלְראָפ אייֵז ראַפ טְסְלאָז אּוד סאָו םיִניֵד איִד ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד איִד דְנּוא 1
 םעֶד ןיִא דְנּוא ,רֶהאָי םִקעֶז ןעֶניִד רֶע לאָז ,טְבעֶנְק ןעֶׁשיִדּוי ַא ןעֶפיֹוק טְסעֶו אּוד
 ןעֶמּוקעֶג ןייַלַא זיִא רֶע ןעֶו 8 :םֶנֵחְּב אייֵרְפ ןייֵגְסיֹורַא רֶע לאָז רֶהאָי ןעֶמעֶּביִז
 םֶהיֵא טיִמ ּבייוז ןייַז לאָז יֹוזַא רעֶטְּבייוַועֶּב ַא זיִא רֶע ןעדֶז ,ןייֵגְסיֹורַא ןיילַא רֶע לאָז
 םֶהיֵא ּוצ טאָה איִז דָנּוא ןעֶּבעֶנעֶג ּבייוֵו ַא םֶהיֵא טאָה ראַה ןייז ןעוֶו 4 :ןייֵגְפיֹורַא
 רֶהיֵא ּוצ ןייַז רעֶדְניִק עֶרֶהיֵא דְנּוא ּבייוו סאָד לאָז יֹוזַא ,רעֶטְכעֶט רעֶדָא ןְהיֵז ןעֶניוועֶג
 ְךיִא ןעֶנאָז טעוֶו טְכעֶנְק רעֶד ןעוֶו רעֶּבָא 2 :ןייֵגְסיֹורַא ןיילַא לאָז רֶע דְנּוא ,ראַה
 ;ןייֵגְסיֹורַא אייֵרְּפ טיִנ לי ְּךיִא ,רעֶדְניִק עֶנייֵמ דִנּוא ּבייוװ ןייֵמ ּבעיל ראַה ןייֵמ ּבאָה
 ּוצ ןעֶנְהעֶנעֶג םֶהיֵא לאָז רֶע דְנּוא ,ןיִד תיֵּב םּוצ ןעֶנְהעֶנעֶג םֶהיֵא ראַה ןייַז לאָז יֹוזַא 6
 ןייַז ןעֶראַּבכְרּוד לאָז ראַה ןייַז דְנּוא ,(הָזּוזְמ) לעֶדיִטְׁשייֵּב םעֶד ּוצ רעֶדָא ריִהָט איִד
 טעוֶו ןאַמ ַא ןעֶו דְנּוא 7 :ןעֶניִד גיִּבייֵא םֶהיֵא לאָז רֶע דְנּוא ,לֶהָא רעֶד טיִמ רֶעיֹוא
 איֵד איז יֹוזַא ְּךייֵלְנ ןייֵגְסיֹורַא טיִנ איִז לאָז ,טְסְניִד ַא ראַפ רעֶטְכאַט עֶנייֵז ןעֶפיֹוקְרעֶפ
 ראַה רֶהיֵא ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא ןעֶלאַפעֶג לעֶּביִא זיִא איִז ןעוֶו 8 :ןייֵגְסיֹורַא טְכעֶנְק
 ַא ּוצ ןןעֶוייֵלְרעֶד ןעֶזאָל איִז רֶע לאָז יֹוזַא .ְךיִז וצ טְזיֹוּפׁשטִנֶע טיִנ איִז טאָה םאוָו
 טְשְלעֶפעֶג טאָה רֶע לייוו ,ןעֶפיֹוקְרעֶפ ּוצ איִז ןעֶּבאָה טְכאַמ טיִנ רֶע לאָז קְלאָּפ דְמעֶרְפ
 סאָד איז יֹוזַא ְּךייֵלְג ,ןְהּוז ןייַז ּוצ טְזיֹוּפְׁשטְנֶע איִז טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא 9 :רֶהיֵא ןיִא
 עֶרעֶדְנַא עֶנייֵא טעֶו רֶע ןעוֶו 10 :ןּוהְט רֶהיֵא ּוצ רֶע לאָז רעֶטְכעֶט איִד ןּופ טֶּפְׁשִמ

 עֶרְהיִא דְנּוא ,גְנּודייֵלְק עֶרְהיִא !זייּפְׁש עֶרְהיִא ןְרעֶניִמְרעֶפ טיִנ רֶע לאָז ,ןעֶמעֶנ ְךיִז ּוצ
 ןעֶכאַז אייֵרְד עֶגיִזאָד איִד ןּוהְט טיִנ טעוֶו רֶע ןעוֶו דְנּוא 11 :טייֵקְכיִלְרְהיִּבעֶג עֶכיִלְּבייוַ
 : טְנאַלְׁש םאַו רעֶד 12 :דְלעֶנ ןֶהָא ןייֵגְסיֹורַא טְסְנאָזְמּוא איִז לאָז יֹוזַא ,רֶהיֵא ּוצ
 עֶּבָא 13 :ןעֶרעֶװ טעֶטייֵטעֶג םיִדעֶג רֶע לאָז יֹוזַא .טְּבְראַטְׁש רֶע רְנּוא ןְנאַמ
 1 יֹזַא ןעֶפעֶרְמ טְזאָלעֶג םִע טאָה טאָנ דְנּוא ,טרֶעיֹולעֶג טיִנ טאָה םאָו רעֶד
 ןעוֶו רעֶּבָא 4 ;ןעֶפיֹולטְנַא ןיִהַא טְראָד לאָז רֶעּואוְזַא ,טְרָא ןייַא ריד ּוצ ןעֶמיִטְׁשעֶּב ָּךיִא

 ןאמ ַא



 םימפשמ אכ תומש , 8

 רֵבֵח ןייז ףיֹוא ןעֶרֶעיֹול טעֶו ןאַמ ַא ייָתְקִּת הְּכְוִמ םעֶמ הָמְרָעַב יִנְרָהְל דדעד-לע שיִא די 5

 וליפַא ,טייֵקְיִטְפיִל טיִמ ןעיננְרַה ּוצ םֶהיֵא | הל , ה :תפ תנא כא הק ם :תמָל
 -קעוֶוַא םֶהיִֵא אזד טְסְלאָז ַחֵּבְזִמ ןייֵמ ןופ יָא ללק קֶּו ס א תֹומ יב אָצְמְִו 6 שא 11

 ,רעטּומ עֶנייַז רעֶדָא רעֶטאָפ ןייז טְגאָלְׁש ר י7) הב: א אב : סא קו ;ןעטיטדצ ןעֶמעו = אה או
 : קֶר ה ןֵּכַמַה ! ּהָקְנְו ותִנַעַׁש מ-לע ץ יַּב לה = 19
 דְנּוא 16 :ןעֶרְפֶח טייטעֶגב סיוזעֶג לאָז ! בע תֶ ׁשיִא הכי () ;אֵכָרָי אָּפִרו | ןֵתֹ יהי 0 5

 טְפיֹוקְרעֶפ רֶנּזא ׁשְנעֶמ ַא ּתעָבְּנַּנ סאוָו רײד בָא ךַא :םֶקָע םֵקָ די תַחַּת תמּו טֶבׁשּכ ןתָמַאדתֶא וַא 1
 ןיִא ןעֶניִפעֶג ְּךיִז טעוֶו רֶע דְנּוא ,םֶהיֵא כו ַס :איה יפסכ יִּכ םֵקִי אל רֶמעַי םִיִמֹוי וַא םי

 ןי וי }= םיִׂשָנֲא וצְלְי טייֵטעֶג םיִועֶג לאָז רֶע ,הדְנאַה עֶנייֵז פה אלוְהיִרְְ צו הֶרָה הֶׁשֲא ופ

 טְלעֶׁש םאִֶו רעֶד דְנּוא 17 :ןעֶרעֶו ;םִללַּפּב ֵָוהָׂש ַאָה לַעַב ללָפ תׁש י רֶׁשֲאַּכׁשֶנעַי ׁשֹנ
 לאָז ,רעֶטּומ עֶנייֵז רעֶדָא רעֶטאָפ ןייַז ןש ןיכ תַחַּת ןיע :ׁשֶפָנ תַחְּמ ׁשֶפָנ הָּתמנו הָיְהִיןוְסָא-סָאְו

 ןעֶװ דָנּוא 18 :ןעֶרעֶװ טייֵטעֶנ םיִחעֶנ הֶיְּכ תַתַּת היִּכ :לֶגָר תַהַּפ לֶנָה תַחָּת דָי ןֵׁש תַהֵּת הכ

 רעֶנייֵא דִנּוא ,ןעֶניִרְק ְּךיִז ןעֶלעוֶו רעֶנעֶמ שא הָּכֵי"יַכְו ם :הָרֹיּבַה תַחַּת הֶרּוּבַח עַצָּפ תַחַּת עַצּפ 5

 ןייֵטְׁש ַא טיִמ ןְרעֶדְנַא םעֶד ןעֶנאַלְׁש טעֶו יְלִׁש יִשְּפְחִל הָתֲחׁשו ָתְמַא ןיע"תֶארֶאוּדְבַ ןי-תֶא
 טעוֶװ רֶע דְנּוא ,טְסיֹופ רעֶד טיִמ רעֶדָא יש למי אראב שדמָאנינעתַחֵּת

 ּוצ טְלאַפ רֶע טְרֶעייֵנ ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ
 דְנּוא ןייֵטְשְפיֹוא טעוֶו רֶע ןעוֶו 19 :םעֶּב

 6 הי" =
 8 : נׁש יב ת לא

 לֵק -* לי תמו הָשַא-תֶא צ + שיא"תא ףוש דג ייירו 98

 זחעל-והא ןייז םיוא ןוי ר: הש םִאְו :יִקָנ רֹוׁשַה טי עבו ודו ָׂשִב-תֶא לֵכָאְי ,אֵלָו ֹוׁשֲה 9
 ,ןְהעֶל-ךֶהֶא ןייַז ףיֹוא ןייֵג ןעֶסיֹורְד טעֶו רֶע הי שש לב עא טיט ר
 ייַז גיִרְּׁשְמּוא רעֶנעֶלְׁש רעֶד לאָז יֹוזַא מא ולילה הא וִא ׁשיִא ת

 רֶע לאָז טייַצ עֶניִדייֵל עֶנייַז ראַפ טְרֶעייַנ ושויירָׁשֲא לֵכּכּוׁשִפנ ןירּפ ןֹוווָלָע תׁשו דַפכדֶא ל

 טּוג ןעֶזאָל םֶהיֵא לאָז רֶע דְנּוא ,ןעֶּבעֶג ; העי הֶּזַד טַּפְׁשִּמַּכ חָנ היא אי א :רָלָפ 1
 טעֶװ ןאַמ ַא ןעוֶו דְנּוא 20 :ןעֶלייֵהְסיֹוא םילְקְׁש םיִשלְש | ףֵסָּכ הָמָא זַא רֹׁשַה ז ניר } 2

 טְסְניִד ןייַז רעֶדָא טְכעֶנְק ןייַז ןעֶגאָלְׁש =יִּכ ֹוא יב ׁשיִא תְּפִיִכְו ם טא רֹוָשַהְ ינדאַל
 ןעֶּבְראַטְׁש טעוֶו רֶע דְנּוא ,טּור ַא טיִמ !רֹמָח וא רֹוׁש .הָּמו יפת ומי אֵלָו ֵּב ׁשיִא הֶרְבִי
 טְנעֶכעֶרעֶג לאָז רעֶד ,דְנאַה עֶנייֵז רעֶטְנּוא :וָקיהְיְהִי לו ילְעְבל ביִשָי ףֶסּפ םַלׁשִי רֹוּבַה לַעַּב

 יייֵלְּב טעוֶו רֶע ןעוֶו טְרֶעייֵנ 91 :ןעֶרעוֶו "תֶא ּורְכָמּו תֶמָו ּודֵעַר רער שיאילוׁש הָ-כ)| םהל

 זיִא רֶע לייֵװ ןעֶרעֶװ טְנעֶכעֶרעֶג טיִנ רֶע לאָז ,געֶמ אייוֵוַצ רעֶדָא נאָט ןייַא ןעֶּב
 ַא ןעֶסיֹוטְש ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ןעֶגיִרְק ְךיִז ןעֶלעֶו רעֶנעֶמ ןעוֶו דְנּוא 22 :דָלעֶנ ןייַז
 ןייק ןייַז טיִנ טעוֶו םִע דְנּוא ,ןייֵגְסיֹורַא ןעֶלעוֶו רעֶדְניִק עֶרְהיֵא דְנּוא ,ּבייו םעֶניִדְנעֶגאָרְט
 טעוָו ּבייוז םעֶד ןּופ ןאַמ רעֶד איו יֹוזַא ְּךייֵלְג ,ןעֶרעוֶו טְפאָרְטְׁשעֶנ רֶע לאָז ,ןעֶדאָׁש
 טעוֶו םִע ןעֶו דְנּוא 28 :םיִנָייַד איִד ָּךְרּוד ןעֶּבעֶג םִע לאָז רֶע דְנּוא ,ןעֶגייֵל םֶהיֵא ףיֹוא
 ,ניוא ראַפ גֹוא 24 :ׁשֶפֶנ ַא ראַפ ׁשֶפָנ ַא ןעֶּבעֶג אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ,ןייַז ןעֶדאָׁש ַא
 דְנּואְח ,דְנאַרְּב ראַפ דְנאַרְּב 25 :םּופ ראַפ םּופ ,דְנאַה ראַפ דְנאַה ,ןְהאָצ ראַפ ןְהאָצ
 ןייַז ןּופ גיֹוא םאָד ןעֶבאָלְׁש טעוֶו ןאַמ ַא ןעֶו דְנּוא 26 :לייַּב ראַפ לייֵּב ,דָנּואוָו ראַפ
 םֶהיֵא רֶע לאָז ,ןעֶּבְראַדְרעֶפ םִע טעוֶו רֶע דְנּוא ,טְסְניִד ןייַז ןּופ גיוא םאֶד רעֶדָא טְכעֶגְק
 ןייַז ןּופ ןְהאָצ םעֶד ןעֶלאַפְסיֹורַאטְכאַמ רֵע ןעֶו דְנּוא 27 :גיֹוא ןייַז ראַפ ןעֶקיִׁשקעוַא אייֵרְפ
 :ןְהאָצ ןייַז ראַפ ןעֶקיִׁשְקעֶוַא אייֵרְפ םֶהיֵא רֶע לאָז ,טְסְניִד ןייַז ןּופ ןְהאָצ םעֶד רעֶדָא ,טְכעֶנְק
 ןעֶּבְראַטְש טעזֶו רֶע דְנּוא ּבייוװ ַא רעֶדָא ןאַמ ַא ןעֶסיֹוטְׁש טעוֶו סקָא ןייַא ןעדֶו דְנּוא 8
 ןעֶרעֶז ןעֶסעֶנעֶג טיִנ לאָז שייֵלְפ ןייַז דְנּוא ןעֶרעֶז טְגיִנייטְׁשעֶג םָקָא רעֶד לאָז
 ןופ ןעֶסיֹוטְׁשעֶב טאָה םַקָא רעֶד ןעֶו רעֶּבָא 29 ::יִדָלּוׁשְמּוא זיִא סקָא םעֶד ןּופ ראַה רעֶד
 טאָה רֶע דְנּוא ,ראַה ןייַז ּוצ טְנייֵצעֶגְנָא סַע טאָה ןעֶמ דְנּוא ן כי דְנּוא ןעֶטְכעֶנ
 טְניִנייֵטְׁשעֶג םִקָא רעֶד לאָז ,ּבייוו ַא רעֶדָא ןאַמ ַא ןעֶטייֵמ יד רֶע דֵנּוא ;טיִהענ טיִנ םֶהיֵא
 ףיֹוא טעוֶו גְנּוזייַלְסיֹוא עֶנייֵא ןעוֶו 20 :ןעֶרעֶו טעֶטייֵטעֶג ָּךיֹוא לאָז ראַה ןייַז דְנּוא ,ןעֶרעדַד

 אידז יֹוזַא ָךייֵלְג ,שֵפָנ ןייַז ראַפ גְנּוזיילְסיֹוא עֶנייֵא ןעֶּבעֶג רֶע לאָז יֹוזַא , ןעֶרעֶו טְבֹייַלעֶג םֶהיֵא
 רֶע רעֶדָא ןְהּוז ַא ןעֶּסיֹוטְׁש טעֶו רֶע ןעוֶו 31 :ןעֶרעֶוו טְגייֵלעֶג םֶהיֵא ףיֹוא טעדו םאָוְו םעֶלַא
 רעֶדןעוֶו 32 :ןעֶרעֶו ןּוהְמעֶגבֶהיֵאּוצ לאַוטַּפְׁשִמ ןעֶניִזאָדמעֶדְּדאָנ ,רעֶטְכאַמַא ןעַסיֹוטְש טעדַד
 ּוצ דְלעֶג םיִלָקִׁש גיִסייֵרַד ןעֶּבעֶג רֶע לאָז ,דיֹומ-טְסֶניִד ַא רעֶדָא טְכעֶנקַא ןעֶמיֹוטְׁש טעדֶו םֵקֶא
 ,ּבּורְגַאןעֶנעֶּפַע טעזו ןאמ ַא ןעֶו דְנּוא 33 :ןעֶרעווֶוטְניִנייֵמְׁשעֶנ לאָז סקָא רעֶד דְנּוא ,ר אה ןייז
 רעֶדָא םֶקָא ןייַא דְנּוא ,ןעֶקעֶדּוצ טיִנ ַאיִז טעוֶו רֶע דָנּוא ,ּבּורְגַא ןעֶּבאָרְב טעזֶו ןאַמ ַא רעֶדָא
 לאזדְלעֶמ ןעֶלאָצעֶב לאָזּבּורְג רעֶד ןּופ ראַה רעד 4 :ןעֶלאַפְנייַרַא טְראָד טעֶדֶד לעֶזייַא ןייא
 סקָא םיִנאַמ ַא ןעזֶו דנּוא 35 :ןייז םֶהיֵא ּוצ לאָז עֶטיֹוט סאָד דְנּוא ;ראַה ןייַז ּוצ וי רֶע
 ןעֶפיֹוקְרעֶפ אייז ןעֶלאָז ֹוזַא ןעֶּבְראַטְׁש טעוֶו רֶע דְנּוא ,רֵּבה ןייַ ןּופ סֶקֶא םעֶד ןעֶמיֹוטְׁש טעֶדֶו

 םעד



 תומש

 ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,סקָא ןעֶניִדעֶּבעֶל םעֶד
 םעֶד ָּךיֹוא דְנּוא ,דְלעֶנ ןייַז ןעֶלייֵטּוצ
 ןעוֶו 26 :ןעֶלייֵטּוצ אייֵז ןעֶלאָז ןעֶטיֹוט
 -עֶנ טאָה סקָא רעֶד זַא טְנאַקעֶּב זיִא םִע
 ןעֶטְבעֶנרֶעייֵא דְנּוא ןעֶטְבעֶנ ןּופ ןעֶסיֹוטְׁש
 ,טיִהעֶב טיִנ םֶהיֵא טאָה ראַה ןייַז דְנּוא
 ראַפ םֶקָא ןעֶלאָצעֶּב םיִועֶג רֶע לאָז
 םֶהיֵא ּוצ לאָז רעֶטיֹוִט רעֶד דְנּוא ,סקָא
 ןייֵא ןעֶניִבְנִג טעוֶו ןאַמ ַא ןעוֶו 87 :ןייַז
 םִע טעוֶו רֶע דְנּוא ,םאֵל ַא רעֶדָא םֶקָא

 רֶע לאָז ,עֶפיֹוקְרעֶפ רעֶדָא ןעֶטְכעֶׁש
 ,םקֶא םעֶד ראַפ רעֶדְניִר םֶניִפ ןעֶלאָצ
 :םאַל םעֶד ראַּפ ףאָׁש רֶעיִפ דְנּוא

 בכ לעטיפאק

 ןעֶרעֶװ ןעֶנּופעֶג טעוֶו בָנֵנ רעֶד ןעֶו 1
 -אָלשעֶג טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶבעֶרְּבנייֵא םיִא
 ןעֶּבְראַטש טעוֶו רֶע דְנּוא ןעֶרעוֶו ןעֶנ

 טעֶנייֵז ןייַז טיִנ דָלוׁש-טּולְּב עֶנייֵק לאָז יֹוזַא
 ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹוא זיִא ןּוז איִד ןעוֶו 2 :ןעֶנעוֶו
 ּטעֶנייֵז ןייַז דְלּוׁש טּולְּב לאָז ,םֶהיֵא רעֶּביִא
 רע ןעֶו ,ןעֶלאָצ םיִועֶנ לאָז רֶע ,ןעֶנעוֶו
 ןעֶרעוֶו טְפיֹוקְרעֶּפ רֶע לאָז יֹוזַא ,טיִנ טאָה

 עֶתֶבְנַנעֶג סאָד ןעוֶו 8 :הָבֵנְנ עֶנייֵז ןעֶנעוֶו

 19 םיטפשמ בכ אכ
 68 עֶדֹונ יא :ןּוצָחי תזמהיתֶא םנְו ֹופְסַּכיתֶא וצָהְו יַד רָֹשֵּ
 ולמ ינְרִמְׁשִי אָלְו םׂשְלׁש יט אּוד חָּנִנ רוׁש יִּכ
 שיִכ ם ווליהְיהִי תֵּגַהְו רֹוׂשַה תַחַּת רֹוש םלַׁשְי םֶלָׁש
 םַּכׁשְי רְקֶב הָׁשִמֲה ָכמ ֹוא תבִמו הָׂשרא רׁש שיִא-בננִי

 :הָׂשַה תַחָּת ןאָציַּבְרַאָו ֹוׁשַה תַחָּת
 טא =כ

 א ;טיִמָּד ול ןיא תמְו הָּכִהְו םננַה אֵצָמִי תֹרָּתְַמַּבמא
 א --םִא שי םלש ק םיִמָּד לע ׁשֶמָּׁשַה הָחְרְזיסִא
 5 הרָבנְַה ודָיְב אֵצָּמִת אֵצְּמַהיֹמִא ֹותְבִננִּב ףַּכְמִו ול
 +יָּכ ס ּוםֵּלַׁשְי םִיַנָׁש םִיַח הָׂשידַע רֹמֲח-רֵע רָׁשּמ
 הָדָׂשַּב רֵעַבּ הֹריְִּב-תֶא הֵָּׁשְ םֶרָכ-ֹוא הָדָׂש ׁשיִאירָעְבִי
 ה אֵצֲתיְב ס ;םֵלַשְי וָמְרַּכ בעי ּוהָדְׂש בַמיִמ רֶחֶא
 הדָרָׂשַה וַא הָמָּקַה א ׁשיִדְנ לֶכָאָנְו םיִצק הָאְצִמּו ׁשֶא
 6 ׁשיִא ןֵּתייִּכ ס ּוהרְבהתֶא רעב םלַׁשְי םֹּלִש
 -םִא ׁשיִאָה תֵֹּבִמ ב נו ר טילַכיוִא ףֶסַּכ ּוהֵעַר-לֶא
 ל בֶרָקִנְו בֶנֵּנַה אֵצָּמִי שי :םִינָׁש םַלׁשְי בנּגַה אֵצְמִ
 תרכאלְמִב דִי חַלָׁש יי ַא םיִהלֶאָה-לֶא תֵּבַה-לַעַּב
 6 הֶׂשיִלַע .רֹומֲה-לַע רֹוׂש-לַע עׁשָפירַבְד-לְּכ-לַע .:ּוהֵעד
 וע הֶז אוהב מאי ָׁשֲא הּרַבֲא-לָּכ-לַמ הָמְלַׂש-לַע
 םִּׁשְי םילָא } ןְיִׁשְרַי רֶׁשֲא םֶהיֵנְשירַבְּ אָ םיִלֶאָה
 פ שא רוח ּוהֵעַד-לֶא ׁשיִא ןֵתיייֵּב .ט :ּוהָעדְל םִינ נֶׁש
 ןיא הֵּבׁשַנרֲא רּבְׁשִנרֶא תמו ְׁשל א 5 הָׂשא
 יּדָי חַלָׁש אלא םֶהיֵנׁש יב הְָהּת הָוהָיּותעְבְׁש :הָאֹד
 ונ בִֵ--םִאָז ;םִּלַׁשְי אלו ויָלָעְב חקָלְו הַר תל

 וג דע והא ףֶרִֶי ףְרֶמדמֶא ; לעב םּלַׁשי וָמעַמ ב
 פ םֶלָׁשְי אל יי

 = ית 5 יי ש

 13 ףיא דוָלָצְּב תמדוא ְֵּׁשְִ ודע םעמ ׁשיִא לֵאָשייַבְו ףעֶרעֶו ןענופעֶני רנאה עצי וי יי
 רעֶל ,םאֵל ַא זיִּב ,לעֶזייַא ּוצ זיִּב םֶקָא ןּופ
 דְלעֶפ ַא ןעֶדייוְּפָא ןעֶכאַמ טעוֶו ןאַמ ַא ןעוֶו 4 :ןעֶלאָצ טְלעֶּפאָד רֶע לאָז ,גיִדעֶּב
 ןעֶרייוֵו ןעֶזאָל טעוֶו רֶע דִנּוא ;ְךיִפ ןייַז ןעֶקיִׁש טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶטְראָגְנייוֵו ַא רעֶדָא
 ,דָלעֶפ ןייַז ןּופ ןעֶטְסעֶּב םעֶד טיִמ ןעֶלאָצאַּב רֶע לאָז ,ןְרעֶדְנַא ןייַא ןּופ דְלעַּפ םעֶד ןיִא
 ןעֶבעֶרְּבסיֹוא טעוֶו רֶעייֵפ ַא ןעֶו 8 :ןעֶטְראָגְנייוו ןייַז ןּופ ןעֶטְסעֶּב םעֶד טיִמ דְנּוא
 ןְראָק רעֶד ןעֶרעוֶו טְנעֶרְּברעֶפ טעֶו סֶע דְנּוא ,רעֶנְרעֶד ןעֶכייֵרעֶנְנָא טעוֶו סֶע דְנּוא

 ןעֶדְניִצעֶגְנָא טאָה סאָו רעֶד ,דְלעֶפ סאָד רעֶדָא ,ןְראָק עֶניִדְנֶעייֵטְׁש סאָד רעֶדָא ןעֶפיֹוה
 רעֶדָא דְלעֶג רֵבַח ןייַז ּוצ ןעֶּבעֶנ טעוֶו ןאַמ ַא ןעוֶו 6 : ןעֶלאַצאַּב םיוִועֶב לאָז דְנאַרְּב םעֶד
 רעֶד ןעוֶו ,ןאַמ םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ ןעֶרעוֶו ּתְבְנַגעֶג טעוֶו םִע דְנּוא ןעֶטיִה ּוצ םיִלַּכ
 טיִנ טעֶו בָנֵנ רעֶד ןעֶו 7 :טְלעֶּפאָד ןעֶלאָצאַּב רֶע לאָז ןעֶרעוֶו ןעֶנּופעֶג טעֶו בֶנֵנ
 ,םיִניִיַד איִד ּוצ ןעֶרעוֶו טְרהיִּפעֶג זיֹוה םעֶד ןּופ ראַה רעֶד לאָז יֹוזַא ,ןעֶרעוֶו ןעֶנּוּפעֶג
 רעֶּביִא 8 :רַבֵח ןייַז ןּופ טּוג םעֶד ןָא דְנאַה עֶנייֵז טְקעֶרְטְׁשעֶגְסיֹוא טיִנ טאָה רֶע ןעוֶו
 ,םאֵל ַא רעֶּביִא טא ןייֵא רעֶּביִא ,םֶקָא ןייֵא רעֶּביִא ,טְבעֶרְמּוא ןּופ ְּךאַז .עֶכיִלְטיִא
 סאָד זַא ןעֶנאָז טעֶו סאָו רעֶד .עֶנעֶּריֹולְרעֶפ סעֶלַא רעֶּביִא ,דייַלְק ַא רעֶּביִא
 איד ןעֶמעוֶו רעֶד ,םיִניָיַד איִד ּוצ זיִּב ןעֶמּוק לאָז עֶדייֵּב ןּופ ְּךאַז איִד ,ןייַז ויִא עֶניִזאָד
 ןאַמ ַא ןעוֶו 9 :רַבַח ןייַז ּוצ טְלעֶּמאָד ןעֶלאָצאַּב לאָז רעֶד ,ןעֶניִדְלּוׁשעֶּב ןעֶלעוֶו םיִניָיַד
 רעֶדָא ,םאַל ַא רעֶדָא םֶקָא ןייֵא רעֶדָא ,לעֶזייַא ןייֵא רֵבֵח ןייַז ּוצ ןעֶּבעֶנ טעוֶו
 ןעֶכאָרְּבעֶג טְרעוֶו םִע רעֶדָא ,ןעֶּבְראַטְׁש טעוֶו םִע דְנּוא ,ןעֶטיִה ּוצ תֹומֵהְּב אייֵלְרעֶלַא
 :ןעֶהעֶזעֶג טיִנ טאָה רעֶנייֵק דְנּוא (ןעֶּביִרְעֶג קעוֶוַא) ,ןעֶגְנאַפעֶג טְרעוֶו םִע רעֶרָא
 -םיֹוא טיִנ טאָה רֶע ּביֹוא ,עֶדייֵּב אייֵז ןעֶשיִװְצ ןייַז טאָנ ןּופ הָעּובְׁש ַא לאָז 0
 םִע לאָז ראַה ןייַז דְנּוא ,רֵבֵח ןייַז ןּופ טּוג םעֶד ןָא דְנאַה עֶנייֵז טְקעֶרְטְׁשעֶנ
 םֶהיֵא ןּופ טעֶװ סֶע ןעוֶו דְנּוא 11 :ןעֶלאָצאַּב טיִנ לאָז רעֶנעֶי דְנּוא ןעֶמעֶנְנָא
 טְקּוצְרעֶּפ טעוֶו סֶע ןעֶו 12 :ראַה ןייַז ּוצ ןעֶלאָצאַּב רֶע לאָז ,ןעֶרעוֶו ּתְּבְנִנעֶנ

 סאָד ןעֶלאָצאַּב טיִנ לאָז רֶע ָתּורֵע םֶלֵא ןעֶגְנעֶרְּב םִע רֶע לאָז ןעֶרעֶו
 :עֶטְקּוצְרעֶפ

 ןייַז ןּופ ןעֶנְראָּב ְּךיִז טעֶו ןאַמ ַא ןעֶו דְנּוא 8

 ןעֶּבְראַטְש טעֶו םִע רעֶרָא ןעֶרעֶװ ןעֶכאָרְּב

 -עֶנ טעֶװ םִע דָנּוא ,רֶבֵח
 טיִּמ טיִנ זיִא ראַה ןייַז דְנּוא

 םהיא 9



 םיטּפשַכ גכ בכ תומש 10

 ןעוֶו 14 :ןעֶלאָעאַּב םיִועֶנ רֶע לאָז ,םֶהיֵא רישא םֶלׁשי אֶל מע ולָעְביִא :םִֵלְַו םַלַׁש וָמִע ונ
 מיִנ רֶע לאָז ,םֶהיֵא טיִמ זיִא ראַה ןייַז רֶׁשֲא הָלּותְּ יא הֵּתַּפְייִכְו סם :ֹורָכְׂשַּכ אָּכ אּוה ֹוּפ

 זיִא .ןעֶננּרעֶג זיִא םִע ןעוֶו .ןעֶלאָצאַּב -סא ּהֶשֲאְלול הָבֶל ו
 :ןיֹול-גְנּודעֶב ןייַז ראַּפ ןעֶמּוקעֶג םִע == יש הכל קה א = א 2

 ןעֶרעֶררעֶּיא עוו ןַמ א עוו דא 18 5 הקלי קשר תל הָאט
 דְנּוא טְזיֹוּפשִנֶע טיִנ זיִא םאוָו הָלּותְּב ַא .2 יג רב ם םֶתיִָה םיִרניִּ א סא הָנֹותאְל א 3

 איִז רֶע לאָז ,ןעֶניִל רֶהיֵא אייֵּב טעוֶו רֶע יִכ וָחֹא הנה הנע-סִא :ןּנעֶת אל ,םֹתָי .הָנְמְלאלְכ
 :ּבייַה ַא ראַפ ןעֶמעֶנ ְּךיִז ּוצ םיִװעֶג יִּפַא הָרָהְו :ִתָקִעַצ עַמׁשֶא עֶמֶׁש יָלֵא עצי קָלָצימִא

 טיִנ איִז טעוֶו רעֶטאָפ רֶהיֵא ןעוֶו 16 םּוםיִמ הוסְכְּותנְמלַכִׁש ׁשַנְ יהוֿבְרָהְּבםֶכְֶאיִתגַרָה
 רֶלעֶג רֶע לאָז ,ןעֶּבעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶלעוֶו ל הָיְהִתיאל מע יִנְֲה-תֶא ימע-תֶא הְלִּת | ףֵסָּכדמִא 54
 ּבאָנטיִמ איִד איז יֹוזַא ְךייֵלְג ,ןעֶגעוֶוְּפָא א לֹבְח לֵב ָהדֹמִא :ְךֶׁשֶנ ויָלָע ןוְמיִׂשָתְדאְל הָׁשֹנְּכ הב

 הָפֵׁשַכְמ ַא 17 :תֹולּותְּב איִד ןּופ (ןֵדננ הּדִָל התו יםְכאֹוה יּכ זו ּונְביִׁשְּת ׁשֶמָׁשַה אבי
 -טיִא 18 :ןעֶּבעֶל ןעֶזאַל טיִּנ אּוד טְסְלאָז ִּתְעַמָׂשְויַלֲא סעציייב היו ברשיהמביפק וָתְלְמׂש אה

 לאָז הָמהְּב א אייב ניִל םאָח רעֶכיל יי יי
 םוי ּב וַמִא-סִעַה = ִהִי םי = תצבו 2 ׁײו אצל םאָװ רעֶד 19 :ןעֶרעֶו טייֵטעֶג םיִזעָב . 65 הב ןהָאלמ :רָאָת ?

 שש =

 ומושה אבדדש חשד 8
 ּש ,.ש=!8ה=- - -כ

 סע = ץי= היה 9
 יד ווא יה ןא -
 ּוצ ץּוח ,רעֶטעֶנ עֶרעֶדְנַא ּוצ ּביִרְקַמ זיִא היטב ךעבו יו נֵאו הל תֵּת י :

 י 1 טל = ּד ; יש ּת שד ןק" שנַא א 2 : . יִמְשַה 1

 דְנּוא 20 :ןעֶרעֶו םיִרְחַמ לאָז ,ןייֵלַא טאָג ס  :תֹא ןְכלָׁשַּת בֵלָבל ולאה א א למ
 דְנּוא ןעֶניִנייַּפ טיִנ אּור טְסְלאָז רֶג ַא נב =
 ןעֶקיִרְדרעֶטְנּוא טיִנ םֶהיֵא טְסְלאָז אוד ךֶע תוהל טְשְריִע די תֶׁשּתילַא אש עַמָׁש אשת אֵל א
 ןיִא םיִרָג ןעֶזעוֶועֶג טְנעֶז רֶהיֵא ןיִראָו םר-לַע הָנַתח אלו תלִרְל םיִּבַרייִרַחַא הָיְהְתיאְל !םָמָה 2

 טיִנ טְלאָז רֶהיֵא 21 :םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ס :וְביִרְּב הַּדְהֶת אֹל סֶרְו :תֶטַהְל םיִּבַר לא תֶטֶנְל 3

 ו :םֹותָי ןייק .דֶנּוא הָנָמְלַא עֶנייֵק ןעֶניִייֵּפ  :ול ּטָבִשּת ֿבֵׁשָה הע רמה ִא ְּךְבא רֶש עְִֶתיִּכ 4

 דְנּוא ,ןעֶגיִנייֵּפ םֶהיֵא טְסעוֶו אּוד ןעוֶו 2 לד ֹואָׂשִמ תַהּת ץֵבֹר ז ךאנש מח הָאְרְתְּכ 8 ה
 אֵל - א(גאי6 ךרייי= =ִייַי י- בועמ 6

 םיוִועֶג ְּךיִא לעוֶו ,ןֶעייֵרְׁש ריִמ ּוצ טעֶו רֶע , ךעבָאט טַּפְׁשִמ הָּמֵת ם :3מֵע בֹוִלַּת םֶוָע ול
 ןְראָצ ןייֵמ דְנּוא 93 :ןעֶרעֶה אייֵרְׁשעֶג ןייַז 28 הָּה-לַא קידצו יִקְִז קַמְרִּת רקשירבדמ :וָכיִרְּב ז

 רעֶּבייוַו עֶרייֵא דְנּוא ,דְרעוֶוְׁש םעֶד טיִמ ןעֶניְִרַה ָּךייֵא לעוֶו ְךיִא דָנּוא ,ןעֶמיִרְגרעֶד םעוֶו
 :םיִמהִי רעֶדְניִק עֶרייֵא דְנּוא תֹונָמְלַא ןייַז ןעֶלעוֶו
 טיִנ אּוד טְסְלאָז ,ריֵד אייֵּב ןעֶמעֶרָא םעֶד ּוצ ,קְלאָפ ןייֵמ ּוצ יי דְלעֶב טְסעוֶו אּוד ןעוֶו 4
 :םיִחָוְר עֶנייֵק ןעֶגייֵלְפיֹוא טיִנ םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד ,רֶעייֵל ַא אי יֹוזַא ָךייֵלְג ם ַא ּוצ ןייַז
 טייֵג ןּוז איִד זיִּב ,ןֹוּכְׁשַמ ַא ראַפ ןעֶמעֶנ רֵּבַח ןייַד ןּופ דיילק סאָד טְסעֶו אּוד ןעדֶו 2
 עֶניִצְנייַא עֶנייֵז זיִא סאָד ןיִראָו 26 :ןעֶּבעֶנ קיִרּוצ םֶהיֵא ּוצ םִע אּוד טְסְלאָז רעֶטְנּוא
 טעֶװ םִע דֶנּוא !ןעֶניֵל רֶע לאָז סאָו ףיֹוא .ּביײל ןייֵז ראַפ דיילק ןייֵז זיִא סאָד ,קעֶד
 :גיִלעֶזְטייֵל ןיִּב ְּךיִא ןיִראָה ןעֶרעֶה ָּךיִא לעוֶו יֹוזַא ,ןֶעייֵרְׁש ריִמ ּוצ טעו רֶע ןעדֶז ,ןייז
 קְלאַפ ןייַד ןיִא ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד דְנּוא לע טיִנ אוד טְסְלאָז םיִניֵיַד איִד 7
 דְנּוא הָאּובְּת עֶנייֵד ןעֶמיֹוזְרעֶּפ טיִנ טְסְלאָז אּוד 28 :ןעֶטְלעֶׁש טיִנ ךיֹוא אּוד טְסְלאָז
 יֹזַא 29 :ןעֶּבעֶג ריִמ ּוצ אּוד טְסְלאָז ןְהיִז עֶנייֵד ןּופ רֹוכְ םעֶד ,םעֶטְרעֶטְלעֶקעֶג ןייַד
 עֶנייֵז אייַּב ןייַז םִע לאָז געט ןעֶּביִז ,ףאָש עֶנייַד ּוצ ,ןעֶסְקָא עֶנייַד ּוצ ןּוהְט אּוד + טסלאג

 טְלאָז רֶהיֵא דִנּוא 20 :ןעֶּבעֶג ריִמ ּוצ םֶהיֵא אּוד  טְסְלאָז גאָמ ןעֶמְבַא םעֶד ןָא ,רעֶטּו
 טְלאָז דֶלעֶפ םעֶד ןיֵא טְקּוצְרעֶפ זיִא םאָו ׁשייֵלַפ דָנּוא ,רעֶנעֶמ עֶניִלייַה ןייַז ריִמ ּוצ
 ;דנּוה םעֶד ּוצ ןעֶּפְראַוַו םִע טְלאָז רֶהיֵא ,ןעֶסֶע טיִנ רֶהיֵא

 נב לעטיפאק
 טיִמ דְנאַה עַנייַד ןּוהְמ טיִנ טְסְלאָז אּוד ,גָנּורעֶה עַׁשְלאַפ ַא ןעֶמעֶנְנָא טיִנ טְסְלאָז אוד 1
 עֶליִפ ןעֶגְלאָפְכאָנ טיִנ טְסלאָז אּוד 2 :טְכעֶרְמּוא ּוצ תּודַע ןיֵא ןייז וצ ,עֶשֵר םעֶד
 ּוצ ,עֶליִפ ָּךאָנ ןעֶגְלאָפּוצְכאָנ גירק ַא ןיִא ןְרעֶּפְטִנַע טי גטְסְלאָז אּזד ,ןּוהִמ זצ םעֶטְכעֶלְׁש
 ןעוֶו 4 :גירק ןייז ןיִא ןעֶניֹושְרעֶפ טיִנ אּוד טְסְלאָז ןעֶמעֶרָא םעֶד דְנּוא 3 :ןעֶנייֵנָּפָא ןעֶכאַמ
 וטְריִאָרעֶפ זיִא סאו לעֶזייֵא ןייַז רעֶדָא דְנייַפ ןייד ןּופ סֵקֶא םעֶד ןעֶפעֶרְט טְסעוֶו אּוד
 לעזייַא םעֶד ןעֶהעֶז טְסעֶו אּוד ןעוֶו 5 :םֶהיֵא ּוצ ןעֶרְהיִפקיִרּוצ םיִוועָג םֶהיֵא אוד ְּפְלאָז
 םֶהיֵא ןּופ ןעֶדייֵמְרעֶפ ָּךיִד טְסְליוו אּוד דַנּוא ,טְסאַל עֶנייֵז רעֶטְנּוא ןְרֶעיֹוה דָנייַפ ןייַד ןּופ
 טְכיִרעֶג םאָד ןעֶגייֵנְּפֶא טיִנ טְסְלאָז אוד 6 :ןעֶפְלעֶה ְּךאָד םֶהיֵא אּוד טְסְלאָז ,ןעֶפְלעֶה ּוצ
 ְךאַז עֶׁשְלאַפ ַא ןּופ ןייַז טייװ טְכְלאָז אוד 7 :נירק ןייז ןיִא ןעֶמעֶרָא ןייד ןּופ
 ןעֶנאַלְׁשרעֶד טיִנ אּוד טְסְלאַז ןעֶטְכעֶרעֶג םעֶד דְנּוא ןע הרי זא םעֶד דְנּוא

 ןיראוו



 תומש

 ןעֶגיִטְראַפטְכעֶר טיִנ לעוֶו ךיִא ןיִראָה
 ןעֶמעֶנ טיִנ טְסְלאָזו אּוד 8 :עַׁשֶר םעֶד
 טְכאַמ קְנעֶׁשעֶג םאָד לייוװ ,קְנעֶׁשעֶג ןייק
 טְמיִרְקראַפ דְנּוא ,עֶניִדְנעֶהעֶז איִד דְניִלְּב
 דּוא 9 :עֶטְכעֶרעֶנ איִד ןּופ דייֵר איִד
 ןעֶקיִרְדרעֶטְנּוא טיִנ אּוד טְסְלאָז רֶג ַא
 ורָה ַא ןּופ ןעֶּבעֶל סאָד טְנעֶק רהיֵא ןיִראוָו

 םעֶד ןיִא םירֵג ןעֶזעוֶועֶג טְנעֶז רְהיֵא לייוו
 טְסְלאָז רֶהאָי םֹקעֶז דְנּוא 10 :םִיַרְצִּמ דְנאַל
 טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,דְנאַל ןייֵד ןְעייֵז אּוד
 סאָד רעֶּבָא 11 :הָאּובְת ןייֵז ןְלעֶמאַזְנייֵא

 ןעֶזאָל םִע אּוד טְסְלאָז (רְהאָיְ עֶטעֶּביִ
 עֶמעֶרָא איִד זַא ,ןעֶזאָלְרעֶפ דְנּוא ןעֶהּור
 דְלעֶפ םעֶד ןּופ תֹויַח איִד ןעֶלאָז עֶניִרְּביִא םאָד דְנּוא ,ןעֶסְצ ןעֶלאָז קְלאָפ ןייד ןּופ
 ןייד ּוצ ןּוהְט אּוד טְּסְלאָז יֹוזַא ,ןעֶּמִע
 :ןעֶטְראָגְלייֵא ןייֵד ּוצ דְנּוא ,ןעֶטְראָגְנייוו
 עֶנייֵד ןּוהְמ אּוד טְסְלאָז געֶט םֶקעֶו 2
 גאָט ןעֶמעֶּביִז םעֶד ןָא דְנּוא ,טייֵּבְרַא
 דְנּוא םֵקָא ןייֵד יִדְּכ ,ןעֶהּור אּוד טְסְלאָז
 ןהוז רעֶד דִנּוא ,ןעֶהּור לאָז לעֶזייֵא ןייד
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 פ יחַעַי לַחְׂשַד יִּכ חּקִת אֵל דַחְׂשְו ּוצָׁשָּד קיִדְצַאלאָל יִּכ
 9 םֶתַאְו ץָחְלֹת אֵל רנ| ּ!טיִקיִּדַצ יִרְבִּד ףלסיו םיִחְקַּפ
 ;םירצִמ ץֶרֶאְּבםֶתיוה םיִנִ רּנַה ׁשְפָניתֶא ==
 הָתֶאובְּת--תֶא ָתְפִֶאְו ְךֶצְרַא-תֶא עַרְִּת םִיִנׁש ׁשֶׁשְו
 ר ְךכע יֵניִבָא ירא הְָּׁשִטְּ הָָמְמִׁשִּת תעיִבְׁשַהְ
 ג טיִמָי ֶׁשׁש :ךֵתִוְל יְִרַבל הֶׂשֵעַּתְדַּכ הֶרְׂשַה יח לכאת
 ְרִׁש חוי מל תַּבְׁשִּת יִעיִבְׁשַה םיַבּו ְךיִׂשֲעַמ הֶׂשֲעַּת
 יִּתְרַמָא-ירָׁשַא לָכְבּו :רֵגִדְו ְָחֶמְִָּב ׁשֵפָניְו ףרֹמַחַו
 אֵל ּוריְּכוַת אֵל םיִרָחֲא םַהֹלֶא םׁשְ ּורְמָׁשִּת םֶכיֵלֲא
 נח תֶא :הָָשּב יִל גְֶּת םיִלָנר ׁשֵלֶׁש :ךפילֲע עַמָׁשִי
 ְךתוצ רֶׁשֲאַּכ תוצמ לָכאֹּה םיִמָי תעֶבְׁש לֹמְׁשִּת םֹוצמַה
 זָארידאלו םִיַרְצִמִמ ָתאָצְי ֹוְבייִּכ ביִבָאָה ׁשֶרֶח ידַעֹומְל
 6 הֶדָּׂשַּב עֶרְוִּת רֶׁשֲא ְךיִׂשֲעַמ יִרּּכּב ריִצָּקַה גָהו !םֶקיִר יִנָפ
 :הָרָׂשַהְִמ ְךיִׂשֲעַמדתֶא ָפְֶאְּב הְָּשַ תאֵצְּב ,סאה גַחְ
 17 ! ןְרָאָה ;נכ-לֶא ךְרּוכְז לָּכ הָאְרִי הָָׁשִּב םיִמָעְּפ ׁשְלָׁש
 וצ יִַּח-בֶלֶה לאל יִהְבםָּד ץמָחלֵע חבל ;הָוהְי
 69 היִדְוהְי וי איֵבָּת ךֶמרִ יִרּוּכִּב תיִׁשאֵר ;רֶקְּבידֲע
 ומִא בֵלָחְּב יג לָׁשַבְתיאְל הלא
 : א ְְרדַּב משל ְךיֶנְִל ךָאלמ חַלׁש כא הנה
 פג וָלקְּב עַמְׁשּו וינְּפִמ ףָמָׁשַה ּ:יִתְנִכֲה רֶׁשֲא םוקּמַה-לָא
 0 ּכ וּבְרקְּב יִמְׁש יּכ םֶכְעְׁשְִל אׂשִי אֵל יִּבָב רמַלַא
 תבא רַב רׁשֲא לָּכ תיִׂשְָ ולקִּב עַמְשִּת עימָׁשטַא
 ג6 ליפ ֵכָאְלַמ ליפ ?יֶררצתֶא ְְִִּו ְךיִבְַא-תֶא
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 קוביק יִעְּכַהְו ורְפַהוַחְַו ירמאָהילֶא ְךאיִבַהַ
 4 אלְו םֵדְבֶעָת אָלְו םָהיֵהְלִאל הָיִּתְׁשִדאָל :ּתְרחְכְִ
 נבַׁשְת יױוַבַׁשְו םֶסָרָהִּת טרָה יב וסָהִׂשֲעַמְּכ הָׂשֲעַח
 הב *רָא ָףֶרַבּו םֶבֵהְלֶא הָוהְי תַא םֶגְדַבֲָו :םֶהיֵתְבצִמ

 ְךיִז ןעֶלאָז רֵג רעֶד דְנּוא ,טְסְניִד ןייֵד ןּופ
 םאָו םעֶלַא ןיִא דנּוא 13 :ןעֶקיוִוְקרעֶד
 רֶהיֵא טְלאָז טְגאָזעֶג ּךייֵא ּוצ ּבאָה ְּךיִא
 ֶלֵא עֶדְמעֶרְפ ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד דְנּוא .ןעֶמיִה ָךייֵא
 אִאָק ס דר הָלֲַמ יִתֹרֲֵהַנ ְךימימ"תַאְו חל רֶע ,ןעֶקְנעֶרעֶג טיִנ רֶהיֵא טְלאָז רעֶטעֶנ
 אוד טְסְלאָז רֶהאָי םעֶד ןיִא לאָמ אייֵרְד 14 :ליֹומ ןייֵד ףיֹוא ןעֶרעוֶו טְרעֶהעֶג טיִנ לאָז
 טְסְלאָז געֶט ןעֶּביִז .ןעֶטיִה אּוד טְסְלאָז תֹוצַמ ןּופ געֶטְרֶעייֵפ איד 18 :ריִמ ּוצ ןְרֶעייֵּפ
 םעֶד ןיִא ,טייֵצ עֶטְמיִטְׁשעֶּב איִד ּוצ ,ןעֶטאָּבעֶג ריִד ּבאָה ְךיִא איז יֹוזַא תֹוצַמ ןעֶמְצ אּוד
 ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,םִיַרְצִמ םיֹוא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא אּוד טְסיִּב םֶהיֵא ןיֵא לייוֵו ,ביבָא ׁשֶדֹח
 עֶטְׁשְרֶע איִד ,טיִנְׁש ןופ געֶטְרֶעייֵפ איִד דְנּוא 16 :ריִמ ראַפ ןעֶזייוֵו רֶעעֶל טיִנ ְּךיִז
 געֶטְרֶעייֵפ איִד דְנּוא ,דְלעֶפ םעֶד ןיִא ןְעייֵז טְסעוֶו אּוד סאוָו טייֵּבְרַא עֶנייַד ןּופ טְכּורְפ
 ןּופ טייֵּבְרַא עֶנייֵד ןייֵא טְסְלעֶמאַז אּוד ןעדֶז ;ְּךיִז טְניִדְנֶע רֶהאָי םאָד ןעוֶו ,גְנּולְמאַזְנייִא ןּופ
 ןעֶזייוֵו ןעֶנאָזְרעֶּמסְנאַמ עֶנייֵד עֶלַא ְּךיִז ןעֶלאָז רֶהאָי םעֶד ןיִא לאָמ אייֵרְד 17 :דְלעֶפ םעֶד
 ,ֶּבְרֶק ןייֵמ ןּופ טּולּב סאָד ץֵמָח טיִמ ןייַז ּביִרְקַמ טיִנ טְסְלאָז אּוד 18 :טאָנ ראָה םעֶד ראַפ

 עֶטְׁשְרֶע איד 19 :ןעֶנְראָמ זיִּב ןֵּבְרָק ןייֵמ ןופ טעֶפ סאָד ןעֶגיִטְבעֶנְרעֶּביִא טיִנ לאָז םִע דְנּוא
 אוד .טאָנ ןייֵד ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ ןעֶנְנעֶרְּב אוד טְסְלאָז דְנאַל ןייֵד ןּופ טְכּורְפ
 :רעֶטּומ עֶנייֵז ןּופ ְּךְליִמ רעֶד ןיִא לעֶקעֶּב סאָד ןעֶבאַק טיִנ טְסְלאָז
 וצ ָּךיִד דְנּוא ,געֶו םעֶד ףיֹוא ןעֶטיִה ּוצ ְּךיִד ,ריִד ראָפ ְּךָאְלַמ ַא קיִׁש ְךיִא העֶז 0
 דָנּוא םֶהיֵא ראַפ ְּךיִד טיִה 21 :טייֵרְּבעֶנְנָא ּבאָה ְּךיִא סאו טְרָא םעֶד ּוצ ןעֶנְנעֶרְּב
 טעֶֶו רֶע ןיִראוָו ,םֶהיֵא ןעֶגעֶק ןעֶניִנעֶּמְׁשרעריוו טיִנ טְסְלאָז אוד ,םימש עֶנייֵז ְּךְראָהעֶג

 אּוד ןעוֶו רעֶּבָא 22 :םֶהיֵא ןיִא זיִא ןעֶמאָנ ןייֵמ לייוו ,דְניִז עֶרייֵא ןעֶבאָרְטראַּפ טיִנ
 לעוֶו ְּךיִא סאוָו םעֶלַא ןּוהְמ טְסעוֶו אּוד דְנּוא םיִטְׁש עֶנייֵז ּוצ ןעֶכְראָהשְנ גיִסייֵלְפ טְּסעוֶו
 עֶנייֵד ןעֶנְנעֶרְד לעוֶו ְָּךיִא דנוא דְנייַפ עֶנייֵד ןעֶּבאָה דְנייֵפ ְּךיִא לעוֶו יֹוזַא ,ןעֶדעֶר
 ןעֶגְנעֶרְּב ְּךיִד טעוֶו רֶע דְנּוא ,ריִד ראָפ ןייֵג טעוֶו ָּךָאְלַמ ןייֵמ ןיִראָו 28 :םֶרעֶגְנעֶרְד
 דְנּוא ,יוח םעֶד ןיִנֲעַנְּכ םעֶד דְנּוא ןיִזְרִּפ םעֶד דְנּוא ,יִּתִח םעֶד דְנּוא ,ירֹמֶא םעֶד ּוצ
 ןעֶקּוּב טיִנ ְּךיִד טְסְלאָז אּוד 21 :ןעֶּבְראַדְרעֶפ אייֵז לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,יִסּובְי םעֶד
 ןּוהְמ טיִנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ןעֶניִד טיִנ אייֵז טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,רעֶמעֶג עֶרייֵז ּוצ
 דְנּוא ןעֶסייֵרְסיֹוא ץְנאַג אייֵז טְסְלאָז אּוד טְרֶעייֵנ ,קְרעוֶו רֶעייֵז איו .יֹוזַא ְךייֵלְג
 טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 28 :(תֹבִצַמנ ןעֶלייֵז-דְנאַטְׁש עֶרייֵז ןעֶבעֶרְּבּוצ ץְנאַנ טְסְלאָז אּוד
 ןיד דֶנּוא טיֹורְּב ןייַד ןעֶׁשְנעֶּב םעֶו רֶע דְנּוא ,טאָג רֶעייֵא ראַה םעֶד ןעֶניִד
 טיִנ לאָז םֶע 26 :ריִד ןעֶׁשיִוְצ ןּופ טייֵהקְנאַרְק ןּוהְטּפָא לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,רעֶסאו

 ןייז 2
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 :אֹלַמֲא מי רּכְמִמתֶא ךְרַאְּב הָרְקַת הָלֵַּׁשְמ הָוְהִת
 רֶׁשֲא םֶעָהילְּכ"תֶא תִֹּהְו ּךנְפִל חָלַׁשֲא ֹיְִמוָא-תֶא 2
 ְִחלָׁשְו :ףֶרֶל לא ְךיביא-לָכיתֶאיִתֲתו םָהְּב אָבָּת 9

 =תרִֶָננְּכה"תֶא ייחַה-תֶא הְָׁרנ נְפִל הָלְרְצַה-תֶא
 ירִּפ תֶחֶא הָנָׁשְּב ְךינְִמ ּונָׁשְרְנַא אֵל :?ְֶנפִלִמ יִּתִחַה 9
 טעֶמ :הֶדָּׂשַה תיַח ּךיִלְע הָּבַרְו הָמְמְׂש ץְרֶאָה הָיְהִּת ל

 :ץְראָה"תֶאָתלַחנו הָרְפִּת רֶׁשֲא דע ךינְּפִמינִשְרִנַא טעֶמ
 רָבְרמִמּו םיִּתְׁשִלְּפ םִייוְַו ףוסדטִימ דְֵבְניִתֶא יִּׁשְו
 ומָתְׁשַרגְו ץֶרֶאָה יִבָׁשְי תֶא םֶָכְדִּב ןֵּתֶ ! יִּכ רֵהַָ"ד
 ובְׁשִי אֵל !תיִרְּב םֶהְוַהְלאֵלְו םֶהָל תֶרְכַתל :ךִּפִמ 2

 יב םֶהיֵהְלָא-תֶא רֹבֲַתְיִּכיִל ָּךֶחֶאֹואיְטַחָיְדִּפ ּךְצרַאְּב
 : :ׁשֶקּמְל ְּךֶל הָוהִי
 ױֿכ /
 איהיבֲאו בַָ הַא הָתִא הוהי-לֶא הֲֵע דמָאֹהְׁשמילֶאְו א

 הׁשֹמ ׁשֵו :קְהֶרמ םֶתיוּתְִׁהְ ֵארְִׂ קִּמ םיְִבׁשְו
 כו: וי אל םֶעָהְ ואל םֶהְו הָודְילֶא ֹודִבָל 5

 םימָפׁשַמַהלְּכ תֶאְ הֶוהְיִרְבּד-לּכ תֶא םֶעָלרפַָיוהָשֹמ
 ְּבדירִׁשֲא םירָבְדַילְּכ ּורְמאֹנדָחֶא לו םָעָה-לָכ עו

 םֶכׁשַ הָוהְייָרְבַּדילְּכ תַא הֶׁשֹמ בֵּתְכו:הֶׂשעַנ הָוהְי 4
 ?רֶצִמ הרָׂשֶע םַתׁשּו רָהָה תַחַּת ַחבִֹמ ןביו רקֹכּכ

 לֵאְָׂשִ נב יֵרֲעניֶא חל :לֶאְׂשִיטְִׁש ָׂשֶע של ה
 חַּקַַו :םיִרָפ הָוהיִל םיִמָלִׁש םיִחָבְז ּותְּבְזַ תֶלֹע ּולֲֹו 5

 יילַע קָרָז םֶַּה יִּצֵתַו תננאּב םׂשיו םּדַה יִצָח הָׁשֹמ
 ודְמאָוםֶעָ יִנאַּב אָרקו תיְּבַל רַּפַפ חק הְַּומַל

 םדֲ-תֶא הָׁשֹמ חָּקִנ :עֶמְׁשְִו הָׂשֹענהָוהְי רֵבּדירׁשֲא לָּכ 5
 הָוהְי תְַּכ ףָׁשֲא תיִּרְּבַה יַד הּנִה ְמאֹיַו םעָה-לע קרי

 םיטפשמ

 עֶנייֵק דְנּוא ןיִרעֶפְרעוֶוְראַפ עֶנייֵק ןייַז
 לאָצ איד ,הדְנאַל ןייד ןיִא ןיִרעֶטְכאַרְטְמּוא
 :ןעֶליִפְרעֶד ְּךיִא לעֶװ נעֶט עֶנייֵד ןּופ
 ריִד ראַפ ְָּךיִא לעֶו ןעֶקעֶרְׁש ןיימ 7
 ןְלעֶמּוטְרעֶפ לעֶו ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶקיִׁש
 רעֶטְנּוא טסעֶו אּוד סאו קְלאַּפ םעֶכיִלְטיִא
 זַא ןעֶכאַמ לעֶז ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶמּוק אייֵז
 ןעֶרְהעֶק ריִד ּוצ ןעֶלאָז ּדְנייֵפ עֶנייֵד עֶלַא
 ראַפ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא 28 :ןעֶקאַנ םעֶד
 טעוֶו איִז דְנּוא ,עֶּפְסעוֶו איִד ןעֶקיִׁש ריִד
 דְנּוא ןיִנֵעַנְּב םעֶד ,יִזָח םעֶד ןעֶּבייֵרְטרעֶפ
 אייֵז לעוֶו ָּךיִא 20 :ריִד ראָפ יִּתִח םעֶד

 טְסיִװ דְנאַל םאָד טעוֶו רעֶמאָמ ,רֶהאָי
 םעֶד ןּופ תֹויַח איִד דְנּוא ,ןעֶרעֶו

 :ןעֶרְהעֶמ ריִד ןעֶגעֶק ְּךיִז ןעֶלעוֶו דְלעֶּפ
 ריִד ראָפ אייֵז ְּךיִא לעוֶו זייוַוְכעֶלְסיִּב 0
 ראַּבטְכּורְפ טְסעוֶו אּוד זיִּב ,ןעֶּבייֵרְטראַפ
 םאָד ןעֶּבְרִע טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו
 עֶנייֵד ןעֶצעֶז לעֶז ְּךיִא דְנּוא 81 :דְנאַל
 םּוצ ויִּב דְנּוא ףּוס םִי םעֶד ןּופ ץעֶנעֶרְנ
 זיִּב רָּבְדִמ רעֶד ןּופ דְנּוא ,םיִּתְׁשַלְפ םִי
 ןעֶּבעֶג לעֶו ְּךיִא ןיִראוָו ,םאֶרְטְׁש םעֶד ּוצ
 ןּופ רעֶניֹואוְונייֵא איד דְנאַה עֶרייֵא ןיִא

 -ראַפ אייֵז טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,דְנאַל םעֶד 4 הָׁשַמ ל .בֶָנ ןֶרהַאְו השמ לֶעו :הָּלֵאָה םֶרָבָדהילְּכ לע םֶכְמִע 9
 טיִנ טְסְלאָז אוד 82 :ריִד ראַפ ןעֶּבייֵרְמ 6: לֵאָרְׂשי הלא תַא ואג :לאָרׂשִיִנִָמ שְבִׁשִו אהיבַאלי
 ןיִא ןעֶניִואוָו טיִנ ןעֶלאָז אייֵז 88 :ןייַז תיִזִּב תֵרֹוּכ רעֶטעֶנ עֶרייֵז טיִמ רעֶדָא אייז טיִמ
 טְסעוֶו אּוד ןעוֶו ריִמ ןעֶנעֶק ןעֶניִדְניִז ןעֶכאַמ ְּךיִד אייֵז ןעֶלעוֶו רעֶמאָט ,דְנאַל ןייד
 ;בֶנּולְכיֹורְמְׁש ַא ּוצ ריִד ּוצ ןייַז טעוֶו םֶע ןיִראָו ,ןעֶניִד רעֶטעֶנ עֶרייֵז

 דכ לעטיפאק

 בָדָנ דְנּוא ןֹרֲהַא דְנּוא אּוד ,טאָג ּוצ ףיֹורַא איי ,טְנאָזעֶג רֶע טאָה הָׁשֹמ ּוצ דְנּוא 1
 ןעֶקּוּב ְךייַא טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶטְצְלֶע איִד ןּופ גיִצעֶּביִז דְנּוא ּוהיִבֲא דְנּוא
 טיִנ ָּךיִז ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,טאָב ּוצ ןעֶנְהעֶנעֶג ןייַלַא לאָז הָׁשֹמ דְנּוא 2 :ןעֶטייוֵו ןּופ
 ןעֶמּוקעֶג זיִא הָשֹמ דְנּוא 3 :םֶהיֵא טיִמ ןייֵגְפיֹורַא טיִנ לאָז קְלאַּפ סאָד דֵנּוא ,ןעֶנְהעֶנעֶב

 ,םיִטָּפְׁשִמ עֶלַא דְנּוא ,טאָג ןּופ רעֶטְרעֶו עֶלַא קְלאָפ םעֶד ּוצ טְלייֵצְרעֶד טאָה רֶע דֶנּ
 ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דֵנּוא לֹוק ןייֵא טיִמ טְרעֶּפְטְנֶעעֶג ןעֶּבאָה קְלאַפ עֶצְנאַג סאָד דְנּוא
 ןעֶּביִרְׁשעֶג טאָה הָשֹמ דְנּוא 4 :ןּוהְמ ריִמ ןעֶלעוֶו טעֶרעֶנ טאָה טאָנ סאו רעֶטְרעֶֶו עֶלַא
 טֶעיֹוּבעֶג טאָה רֶע דִנּוא ,ןעֶנאַטְשעֶגְפיֹוא היִרְּפ זיִא רֶע דְנּוא ,טאָג ןּופ רעֶטְרעֶו עַלַא

 םיִטָבְׁש ףְלעוֶוְצ איִד ראַפ ןעֶלייֵז-דְנאַטְׁש ףְלעוֶוְצ דְנּוא ,גְראַּב םעֶד רעֶטְנּוא ַחֵּבְזִמ ַא
 אייֵז דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניַק איִד ןּופ ןעֶנְנּוי איִד טְקיִׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא 5 :לֵאָרְׂשִי ןּופ

 ּוצ רעֶפְּפָא-דירְפ ןעֶטְכאָׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב טְכאַרְּבעֶגְפיֹוא ןעֶּבאָה
 טאָה רֶע דְנּוא ,טּולְּב םעֶד ןּופ טְפֶלעֶה איד ןעֶמּונעֶג טאָה הֵׁשמ דנוא 6 :ןעֶסְקָא ,טאָב
 ףיֹוא טְגְנעֶרְּפְׁשעֶנ רֶע טאָה טּולְּב םעֶד ןּופ טֶּפְלעֶה איִד דְנּוא ,ןעֶקעֶּב ןיִא ןּוהְמעֶב םִע
 טְנייֵלעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,תיִרְּב םעֶד ןּופ ְּךּוּב םאָד ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע דְנּוא 7 :ַחַּבִזִמ םעֶד
 טאָה טאָג םאֶו םעֶלַא ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,קֶלאָפ םעֶד ןּופ ןְרֶעיֹוא איד ןיִא
 ןעֶמּונעֶג טאָה הָׁשֹמ דִנּוא 8 :ןעֶכְראָהעֶנ ןעֶלעוֶו ריִמ דנּוא ןּוהְט ריִמ ןעֶלעוֶו טעֶרעֶנ
 םאָד טְגאָזעֶג טאָה רֶע דֵנּוא ,קְלאָפ םעֶד ףיֹוא טְגְנעֶרְּפְׁשעֶג סֶע טאָה דְנּוא ,טּולְּב םאָד
 איִד עֶלַא רעֶּביִא ְּךייַא טִיִמ טְכאַמעֶנ טאָה טאָג םאָוְו ,תיִרָּב םעֶד ןּופ טּולְּב םאָד זיִא
 דְנּוא ,ּוהֵיָּבֲא דְנּוא בֵדָנ ,ןֹרָהַא דְנּוא ,ןעֶבְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא הֶשֹמ דְנּוא 9 :רעֶטְרעֶֶו עַניִדאָד
 ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג םעֶד ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 10 :לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶטְצְלַע איִד ןּופ גיִצשֶּביִז

 לנּוא



 הכידב .תומש

 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םיִפ עֶנייֵז רעֶטְנּוא דְנּוא

 ריִפַס ַא ןּופ טייֵּבְרַא איִד אי יֹוזַא ְּךייֵלְנ
 לעֶמיִה איִד אי יֹוזַא ָּךייֵלְנ דְנּוא ,ןייֵמְׁש

 דְנּוא 11 :טייֵהְראָלְק עֶנייֵז ןיִא טְרעֶּבְלעֶז

 דְנאַה עֶנייַז טְקעֶרְטְׁשעֶנְסיֹוא טיִנ טאָה רֶע

 רעֶדְניִק איִד ןּופ עֶטְסְמעֶנְראָפ איִד ףיֹוא

 טאָג ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי
 -עֶג דְנּוא ןעֶסעֶגעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 טְנאָזעֶג טאָה טאָ דְנּוא 19 :ןעֶקְנּורְט
 םעֶד ףיֹוא ריִמ ּוצ ףיֹורַא אייֵנ ,הָׁשֹמ ּוצ
 לעוו ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶטְראָד אייז דְנּוא גְראַּב

 ןְלעֶפאָט עֶנְרעֶנייטְׁש איד ןעֶּבעֶג ריִד ּוצ
 םאִו ,טאָּבעֶג םאָד דְנּוא ,הָרֹוּת איִד דְנּוא

 :ןעֶנְרעֶל ּוצ אייז ןעֶּביִרְׁשעֶג ּבאָה ְּךיִא
 דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא הֶשֹמ דְנּוא 8

 -ָפיֹורַא זיִא הֶׁשֹמ דְנּוא ,רעֶניִד ןייֵז ַעְׁשּוהְי

 :טאָג ןּופ גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶג
 ,עֶטצֶלֶע איִד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 4
 ְךייא ּוצ ןעֶלעוֶו ריִמ זיִּב ,רֶעיִה טְּבייֵלְּב
 דְנּוא ןֹרֲהַא ,טְהעֶז דְנּוא ,ןעֶרְהעֶק קירּוצ
 טאָה םִע רעֶװ ;ָךייֵא טיִמ ןעֶנעֶז רּוח
 ּוצ ןעֶנְהעֶנעֶג לאָז רעֶד ןעֶכאַז עֶכיִלְטֶע
 ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא הָׁשֹמ דְנּוא 15 :אייֵז
 טאָה ןעֶקְלאָָו רעֶד דנּוא ,גְראַּב םעֶד ףיֹוא
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 םיִמָּׁשַה םֶצֵעְכִו ריִפּטַד תַנְבִל .ֶׂשֲעַמְּכ ויָלְנַר תַחָתְו
 וג "תֶא והיו ודָי חַלָׁש אֵל לֵאָרְׂשִיינְּב יליִצֲא-לֶאְו :רֵהְׂשָל
 וע ;דַשמילַא הָוהְי רָמאֵר ס: :ּתׁשיִו ּולְכאַה םיללֲאָה
 ןְבֶאָה תֶחֶלִתֶא ּךל הָנתֶאְו םָׁש"דיהְו הֶרָהָה יַלֵא הָלָע
 ט תדָׁשֹמ םֶקָיַו :םֶתֹרוְהִל ּּתְבַתְּכ רֶׁשֲא הָוְצִּמְו הָרֹוּתַהְ
 א ײיײאְו :םיִהֹלַאָה רה-לֶא הָׁשִמ לֵעַיו וָתְרָׁשְמ ַעֶׁשֹודו
 הֵּגְו םֶכיֵלֲא ביִׁשְנירְׁשֲא רע הָוָב ּונָלובְׁש רַמָא םִיִנקְַה
 וט לַעּיו :םֶהָלֲא ׁשּנֹי םיִרָבְּד לַעַבִמ םֶכָּמִע רּוחְו ןְרָהַא

 15 הָודי-רוְבִּכןְֵּׁשיִו :רֶהָהתֶא ןֶנֶעַה םֶכֵיו רֶהָה-לַא הָׁשֹמ
 הָשֹמ-לֶא אָרְקיַו םיִמָי תֶׁשָׁש ןְנעֶה ּורִּכו יניס רַה-לֲע
 וז ׁשֵאְּכ הָוהְי דוָבְּכ הֵאְרֵמּו -:ןנֶעַה ְךוֶתִמ יִעיִבְׁשַה םזַּ
 וו השִמ אֵב :לֵאָרְׂשִי נב ייגִצְל רֵהָה ׁשאֵרְּב תֶָכֹא
 םו םִעָּברַא רָהָּב הָׁשֹמ יהָיַו רָהָה-לֶא לֶעַיו ןנֶעַה ְךתְּב
 :הלִיַל םיעָּבְרַאְו

 הכ

 הכ . טיפ פ פ
 גאלֵאָרְׂשי ינְב-לֶא רֵּבַּד :רְמאֹל הָשמילֶא ָהֶוהְי רבי
 חקת וּבל ּונֵבָּדִי רֶׁשֲא ׁשיִא-לָּכ תֵאֵמ הָמּורְּת יִליּוחְקִ
 5 בָהָז םֶּתְַמ ּוהָקּת רֶׁשֲא הָמּורְּתַה תאֹוְו :יִתָמְְּּת-תֶא
 4 :םִִִעְ ׁשֵשויִנָׁש תעַלותְ ןמָנרַאְו תֶלקַתּו :תֶׁשֶחְנּ ףֶסֶכְ
 { ןֵמָׁש :םיִּטׁש יִצֵעַו םיִׁשָחִּת תֶרֹו םיִמָּדאְמ םֶליֵא תֹרעְו
 + יינְבַא :םיִּמַּפַה תֶרטִקְלְו הָחְׁשַּמַה ןֶמָׁשְל םיִמָׂשַּב רֶאָּמַל
 3 ׁשּדקמ יל ֹוׂשָעְו :ְׁשְַלְו רֶפֵאָל םיִאְּלִמ ינְבִאְו םֵדֵׂש
 5 תֶָנְבַּת תֵא ְּךְתֹוִא הֵאְרַמ יִנֲא רֶׁשֲא לֹּכִּכ :םֶכֹותְּב יִּתְנַכָׁשְ
 ישו ס  :ׂשִעַּת ןֵכְו וָלֹּכילְּכ תְִָבַּת תֵאְו ןּכְׁשִּמַה
 וכְחָריִצתו המאְ וְֿרֶאיִצָו םִַתְמַא םיטש יע ןֹרָא
 וג ץוהַמּו תיַּבמ רוָמ בֶהָז ותֹא ָתיִּפַצו :תָמְק יִצֲחְו הָּמְַ

 ופ עַּבְרַא ול ָתְקִצָו :םיִבָס בֵהָנ ךִז וִלָע תֶׂשֶעְו ּטּפִצְּת איד דְנּוא :גְראַּב םעֶד טְקעֶדעֶּב 126 6
 טאָה ןעֶקְלאָו רעֶד דְנּוא ,יַניִס גְראַּב םעֶד ףיֹוא טְהּורעֶג טאָה טאָג ןופ טייֵקְכיִלְרעֶה
 גאָמ ןעֶמעֶּביִז םעֶד ןיִא הָׁשֹמ ּוצ ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,געֶמ סקעֶז טְקעֶדעֶּב םֶהיֵא

 טאָג ןּופ טייקְכיִלְרעֶה איִד ןּופ טְלאַטְׁשעֶג איֵד דְנּוא 17 :ןעֶקְלאוָו םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ןּוּפ
 ראַפ ,גְראַּב םעֶד ןּופ ץיּפְׁש רעֶד ןָא רֶעייֵפ גיִדְנעֶנעֶרְּב ַא איוו יֹוזַא ְּךייֵלְנ ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 םעֶּד ןעֶׁשיוִוְצ ןיִא ןעֶמּוקעֶג זיִא הֶׁשֹמ דְנּוא 18 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ ןעֶניֹוא איד
 ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא הָׁשֹמ דְנּוא ,גְראַּב םעֶד ףיוא ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶקְלאָו
 :טְכעֶנ גיִצְריִפ דְנּוא געֶט גיִצְריִפ גְראַּב םעֶד

 המורת

 הכ לעטיפאק

 ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איֵד ּוצ דעֶר 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 1
 ץְראַה ןייַז סאָו ןאַמ ןעֶכיִלְטיִא ןּופ ,גָנּודייֵׁשְּפָא עֶנייֵא ןעֶמעֶנ ריִמ ּוצ ןעֶלאָז אייֵז זַא
 עֶניִזאָד סאָד דְנּוא 8 :גָנּודייֵׁשְּפָא עֶנייֵא ןעֶמעֶנ רֶהיֵא טְלאָז ןעֶכאַמ גיִליוִו םֶהיֵא טעוֶו
 :רעֶפּוק דָנּוא רעֶּבְליִז דְנּוא דְלאָנ ,אייֵז ןּופ ןעֶמעֶנ טְלאָז רֶהיֵא סאו גְנּודייֵׁשְּפֶא איד זיִא
 דְנּוא 2 :ראָה ןעֶגיִצ דְנּוא ,ןעֶנייֵל דְנּוא ןיִזעֶמְראַק דְנּוא רוּפרּוּפ דְנּוא איֹולְּב דְנּוא 4
 לייַא 6 :ץְלאָה-םיִטְׁש דְנּוא ,םיִׁשָחִּת ןּופ לעֶפ דְנּוא ,רעֶדיוִו ןּופ לעֶפ עֶטְּבְראַפעֶּג טיֹור
 קְרעֶוְכיֹור םעֶד ּוצ דָנּוא ,גְנּוּבְלאַז איִד ןּופ לייֵא םעֶד ּוצ ץְרעוֶועֶג ,גָנּוטְכייַל איִד ּוצ
 ּוצ ,רעֶנייֵטְׁש גְנּוליִּפְרעֶד דְנּוא ,רעֶנייֵטְׁש ליִקיִנֹוא 7 :ץְרעוֶועֶג עֶדְנעֶקעֶמְׁשְליֹואוְו ןופ
 דְנּוא ,שֶדְקִמ ַא ןעֶכאַמ ריִמ ןעֶלאָז אייֵז דנּוא 8 :ןאַּפְׁש טְסּורְּב םעֶד ּוצ דְנּוא דֹופַא םעֶד

 איד ,ןעֶזייוו ריִד לעזֶז ְּךיִא סאוָו סעֶלַא איװ יֹוזַא ְךייֵלְג 9 :ןעֶניֹואוְו אייֵז ןעֶשיוִוְצ לעֶז ּךיִא
 טְלאָז יֹוזַא דְנּוא ,םיִלָּכ עֶנייֵז עֶלַא ןּופ טְלאַטְׁשעֶג איִד דְנּוא ,ןֶּכְׁשִמ םעֶד ןּופ טְלאַטְׁשעֶּג
 ּבְלאַהְטיִרְד ,ץְלאָה-םיִטׁש ןּופ ןעֶטְסאַק ַא ןעֶכאַמ ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא 10 :ןעֶכאַמ םֶע רֶהֵוַא

 ּבְלאַהְרעֶדְנַא דְנּוא ,טייֵרְּב עֶנייֵז ןעֶלייֵא ּבְלאַהְרעֶדְנַא דְנּוא ,גְנעֶל עֶנייֵז ןייַז לאָז ןעֶלייֵא

 ןּופ ,רְלאָנ ןייֵר טיִמ ןעֶהיִצְרעֶּביִא םֶהיֵא טְסְלאָז אוד דְנּוא 11 :ְךייֵה עֶנייֵז ןעֶלייֵא
 ןעֶכאַמ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶהיִצְרעֶּביִא םֶהיֵא אּוד טְסְלאָז גיִנייוֶועֶסיֹוא ןּופ דְנּוא גיִנייוֵועֶניִא
 רֶעיִפ םֶהיֵא ּוצ ןעֶסיִג טְסְלאָז אּוד דְנּוא 12 :םּורַא םֶגְניִר ץְנאַרק םעֶנעֶדְלאָג ַא םֶהיֵא ףיֹוא

 ענערלאנ
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 ילֵע תֹעְּבַט יִּתְׁשּו ויָתֹמַעַּפ עַּבְרַא לַע הָּתֵתָנְ בָהָ תֶעְּכַמ
 ידַּב תיִׂשָנְו : תיִנָׁשַה וְלַצ-לַע תְֹּבַמ יּתְׁשּו תֹלֲאָה עְלַצ 3
 תֹעְבַַּ םיִדַּבַה-תֶא ְתאֵבַהְו :בֶהָז םָתֹא ָתיִּפְצְוםיִטָׁש יִצֲע 4
 ןרָאָה תְֹּכַטְּב :םֶהְּב ןְרָאָה-תֶא - תאׂשל ן ןהֶאָה תֹצְלצ לג ומ
 תֶרֵעָה תֶא ןרָאָה-לֶא ; ָּתַתָנְו :ּנּמִמ ּורְסי אֵל םיִּדַּבַה יְהִי 6
 יִצְוםִיַתְפַא רָֹהְט בָהְו תֶרֶפכ תיִשְָו :ךִלֵא ן הַא רֶׁשֲא עז
 בָהָו םיִבָרְּכ םִינְׁש ָתיִׂשְָו !ּהָּבחֶר יִצְְ דו הָּמַאְו ּהָּכְרָא 15
 בּורְּכ הָׂשֵַז :תֶרְּפַּכַה תֹוצַק יִנְׁשִמ םֶתֹא הָׂשֲעַּת הָׁשְקִמ 5

 תֶרְפַכַהױִמ הָזִמ הָצָּקִמ דחא-םוו הֶּוִמ הָצָּקִמ דחָא
 טביִבָרְּכַה ּווָהְו וָתֹוצְק נְׁש--לֵמ םיִבְרְּכַה-תַא יִֹׂשֲעַּת
 קייהֿפּכַה לע םֶהיֵפְנַכְּב םיִכְכְס הָלְעַמְל םִיַפָנְכ יֵשְרִּ
 ;םיִבָר יא ִקאלֶא ׁשיִא םֶהיֵנְפּו
 הֵּת אלא 'הָלמלמ ןְרָאָה-לַע תֶרֶּפַּכַה-תֶא ָּתַתָנְו

 יְּרַּבַדְו םָׁש ּךֶ יִּתְרַעיְ :ףילא מֶא ר ְשֵא תֶדעֶה-תֶא 2
 וָא-לַע רֶׁשֲא םיִבְרִּכַה ייָנְׁש ןיִּכִמ תֶרַֹּכַה לעִמ ְךֶּתִא
 5 :לֵאָרׂשִיינְב-לָא ָּךתוִא הָיִצֶא רֶׁשֲא-לְּכ תֶא תַרֵעַה

 הָּמַאְווֿכִחֶר הָמָאְו ֹוּכְרֶא םִיַתָמַא םיִמִׁש יִצָע לָש ָתיִׂשָמְו 5

 כה יֵנֵּפ יהי

 בֶהָז ר יִל ָתיִׂשָו ריח ג בָהְז וְתֹא ָת :ותְמָק יִצָהו 4
 בֶהָזרְז ָתיִׂשָעְו םיִבָס חַפמ תֶרֵּנְקִמ יי תיְִׂנְו :ביִבָמ הכ
 הָז תַעְּבַמ .טמְרַא 8 ָתיִׂשָעְו ;ביִבָס וְתְרנְִמְל 6

 על :ייָלְנַרעבְרַאל רֶׁשֲא תֹאֵפַה כא לַע תֹעְבַמַה-תֶא
 -;רָא תאֵׂשְל םיִּדַבְל םיִּתְבִל תֶעְּבַַד ןִיְהִּת תֶרִָכַּמַה
 םָתֹא ָתיִפצְ א יִצִע םיִדַּבַה-תֶא ָתיֵׂשָעְו :) ןֶחלָּׁשַה

 :ןֵחֵלְׁשַה-תֶא םָבאָׂשנְו בהָז 5
 :םָת שא בה הְֵדִי רׁשֲאּוְתיִקְמּויִת קו,

 8 ;דיִמָת נפ םיִנָּפ םִח ַחָל זו -לשחילַמ ָתַתָנְו

 ּהַברק הָרּנְמַה הֵׂשָּת הֶׂשָקִמ רוָהְט בֶהָו תֶהְֹמ 6 :

 ויתפכו =
 12 ויְתּפַכְו רֶעכ שָעִו

 א אי

 המורת

 אייז טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶגְניִר עֶנעֶדְלאָג
 דְנּוא ,ְלעֶקְניִװ רֶעיִפ עֶנייֵז ףיֹוא ןעֶצעֶז
 דָנּוא ,טייֵז עֶנייֵא ףיֹוא ןעֶנְניִר אייוַוְצ
 :טייַז עֶרעֶדְנַא רעֶד ףיֹוא ןעֶגְניִר אייווְצ
 -נאָרְמ ןעֶכאַמ טְסְלאָז אּוד דנּוא 2
 אוד דְנּוא ,ץְלאָה-םיִטש ןּופ ןעֶגְנאַטְׁש

 :דְלאָג טיִמ ןעֶהיִצְרעֶּביִא אייז טְסְלאָז
 איד ןעֶגְנעֶרְּבנייַרַא טְסְלאָז אּוד רֶנּוא 4
 ףיֹוא ,ןעֶגְניִר איִד ןיִא ןעֶגְנאַטְׁש-גאָרְט
 אייז טיִמ ןעֶטְסאַק םעֶד ןּופ ןעֶטייֵז איֵד
 איד ןיִא 19 :ןעֶגאָרְט ּוצ ןעֶטְסאַק םעֶד

 איד ןייַז ןעֶלאָז ןעֶטְסאַק םעֶד ןּופ ןעֶגְניר
 ןעֶרעוֶו טיִנ ןעֶלאָז אייז ,ןעֶכְנאַטׁש-גאָרְט
 אוד דְנּוא 16 :םֶהיֵא ןופ ןוְהִמעֶנְּפָא

 סאָד ןעֶטְסאָק םעֶד ןיִא ןעֶגייֵל טְסְלאָז
 :ןעֶּבעֶג ריִד ּוצ לעו ְךיִא סאו ,םיִנְגייֵצ
 -רעֶּביִא ןייֵא ןעֶכאַמ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 7
 ּבְלאַהְטיִרְד ,דְלאָנ ןייר ןּופ (תרּפּכ) לעֶקעֶד

 ּבְלאַהְרעֶדְנַא דְנּוא גְנעֶל עֶנייֵז ןעֶלייֵא קַמ
 טְסְלאָז אּוד דָנּוא 18 :טייַרְּב עֶנייַז ןעֶלייֵא
 -עֶב רָלאָג ןּופ םיִבּורְּכ אייוַוְצ ןעֶכאַמ
 ןעֶכאַמ אייֵז אּוד טְסְלאָז קְרעוֶו טְרעֶמעֶה
 -רעֶּביִא םעֶד ןּופ ןעֶקֶע אייווְצ איִד ןּופ
 ןייֵא ְּךאַמ דְנּוא 19 :(תרּפּכ) לעֶקעֶד
 ןּופ בּורְּכ ןייֵא דְנּוא קֶע םעֶזיִד ןּופ בּורְּכ

 םיִבּורְּכ איִד ןעֶכאַמ רֶהיֵא טְלאָז (תרּפּכ) לעֶקעֶד-רעֶּביִא םעֶד ןּופ ;קִע ןְרעֶדְנַא םעֶד
 ןיִא לעֶניִלְפ איד ןעֶמייֵרְּפְׁשסיֹוא ןעֶלאָז םיִבּורְּכ איד דְנּוא 20 :ןעֶקֶע אייוֵוְצ עֶנייֵז ףיֹוא
 דָנּוא ,(תרּפּכ) לעֶקעֶד-רעֶּביִא סאָד לעֶניִלְפ עֶרייֵז טיִמ ןעֶקעֶדאַּב ןעֶלאָז אייֵז ;ְךייַה איִד
 וו לאָז (תרּפּכ) לעֶקעֶד-רעֶּביִא םעֶד ּוצ ,ןרעֶדְנַא םעֶד ּוצ רעֶנייֵא ןייַז לאָז ז םיִנֵּפ רֶעייז

 (תרּפּכ) לעֶקעֶד-רעֶּביִא םאֶד ןעֶגייֵל טְסלאָז אּוד דְנּוא 1 ןּופ םיִנָּפ םאָד
 סאָד ןעֶנייֵלְנייַרַא אּוד טְסלאָז ןעֶטְסאַק םעֶד ןיִא דְנּוא ,ןעֶּביֹוא ןּופ ןעֶטְסאַק םעֶד ףיֹוא
 ןעֶמאַזּוצ ריִד טיִמ טְראָד לעֶז ְּךיִא דְנּוא 22 :ןעֶּבעֶג ריִד ּוצ לעוֶו ָּךיִא םאוו םיִנְגייֵצ
 ןּופ ,(תרּפּכ) לעֶקעֶד-רעֶּביִא םעֶד רעֶּביִא ןּופ ןעֶדעֶר ריִד טיִמ לעֶז ְךיִא דנּוא ,ןעֶמּוק
 םעֶלַא .םיִנְגייֵצ םעֶד ןּופ ןעֶמְסאַק םעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶז סאו םיִבּורְּכ אייוַוְצ איִד ןעֶׁשיוִוְצ

 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ ןעֶטיִּבעֶג ריִד לעֶו ָךיִא םאָח

 :םיִבּורְּכ איִד

 דְנּוא ,גְנעֶל עֶנייז ןעֶלייֵא אייוַוְצ ,ץְלאָה-םיִטִׁש ןּופ שיט ַא ןעֶכאַמ טְסְלאָז אּוד דָנּוא 8
 טְסְלאָז אּוד דְנּוא 24 :ְּךייַה עֶנייַז ןעֶלייֵא ּבְלאַהְרעֶדְנַא דְנּוא ,טייֵרְּב עֶנייַז לייַא עֶנייֵא
 םעֶנעֶדְלאָג ַא ןעֶכאַמ םֶהיֵא ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,דְלאָג ןייֵר טיִמ ןעֶהיִצְרעֶּביִא םֶהיֵא
 דְנאַה עֶנייֵא ,דְנאַר א ןעֶּכאַמ םֶהיֵא ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 25 :םורַא םֶגְניִר ץְנאַרְק
 דְנאַר ןייַז ּוצ ץְנאַרְק םעֶנעֶדְלאָב ַא ןעֶכאַמ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ולא םֶגְניִר ,טייַרְּב
 אזד דְנּוא ,ןעֶגְניִר עֶנעֶדְלאָג רֵעיִפ ןעֶּכאַמ םֶהיֵא ּוצ טְסְלאָז אּוד דַנּוא 26 :םּורַא םֶגֶניִר
 :םיִפ רֶעיִפ עֶנייַז ּוצ ןעֶנעֶז םאָו ןעֶקַע רֶעיִּפ איִד ףיֹוא ןעֶבְניִר איד ןעֶצעַז טל
 ןעֶנְנאַטְׁש-גאָרְּט איד ּוצ רעֶזייַה ּוצ ןעֶנְניִר איד ןייַז ןעֶלאָז דְנאַר םעֶד =
 -םיִטש ןּופ ןעֶנְנאַטְׁש-גאָרט איִד ןעֶכאַמ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 8 :ןעֶגאָרְּט וצ וצ ׁשיִט .
 אייז טיִמ לאָז ׁשיִט רעֶד זַא ,דְלאָג טימ ןעֶהיִצְרעֶּביִא אייֵז טְסְלאָז אזד דְנּוא ,ץֶלאָה
 לעֶּפעֶל עֶנייֵז דְנּוא ,ןְלעֶסיִׁש עֶנייַז ןעֶכאַמ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 29 :ןעַרעֶו ןעֶנאַרְטעֶג

 -עֶנ אייֵז טיִמ טְרעֶו םִע סאו ןעֶלאָׁש-רעֶפְּפָא עֶנייַז דְנּוא ,ןעֶרְהאָר עֶּבְלאַה עֶנייֵז דֶנּו
 םעֶד ףיֹוא ןעֶצעֶז טְסְלאָז אּוד דנזא 0 אט אייֵז אוד טְסְלאָז דְלאָג ןייַר ןּוּפ ,ןעֶסאָב
 רעֶטְכייַל ַא ןעֶכאַמ טְסְלאָז אוד דְנּוא 1 םיִנָּפַה םחֵל סאָד שיט
 ָךֶעיִד ןייַז ,ןעֶרעוֶו טְכאַמעֶג ְהעֶב ןּופ ,דָלאָנ ןייֵר ןּופ

 ;לוטב
+== = 5{ 

 :ביִדָנעֶטְׁשעֶּב רי יִמ ראָפ

 רעֶטְכייַל רעֶד לאָז קרעזֶו טְרעֶמ

 רנוא



 הכ תומש

 עֶנייַז ,םְרעֶכעֶּב עֶנייֵז ,ןעֶרְהאָר עֶנייֵז דְנּוא
 םֶהיֵא ןּופ עֶמּולְּב עֶנייֵז דְנּוא ּפעֶנְק

 ןעֶרְהאָר סְקעֶז דְנּוא 32  :ןייַז אייֵז ןעֶלאָז
 אייֵרְד ,ןעֶטייֵז עֶנייֵז ןּופ ןייֵגְסיֹורַא ןעֶלאָז

 טייַז עֶנייֵא ןּופ רעֶטְכייֵל םעד ןּופ ןעֶרְהאָר
 רעֶטְכייֵל םעֶד ןּופ ןעֶרְהאָר אייֵרְד דְנּוא

 אייֵרְד 83 :טייז עֶרעֶדְנַא איֵד ןּופ

 ןייַז ןעֶלאָז עֶניִמְרעֶּפ-לעֶדְנאַמ ,סְרעֶכעֶּב

 םּולְּב ַא דְנּוא ּפאָנְק ַא ,רֶהאָר ןייֵא ןָא

 ,עֶניִמְרעֶפ-לעֶדְנאַמ ,םֶרעֶכעֶּב אייֵרְד דְנּוא

 דְנּוא ּפאָנְק א ,רֶהאָר ןייֵא ןָא ןייז ןעֶלאָז
 ןעֶרְהאָר םָקעֶז איִד ּוצ יֹוזַא ;םּולְּב ַא
 :רעֶטְכייֵל םעֶד ןּופ םיֹורַא ןֶעייֵג סאוָו

 ןייז ןעֶלאָז רעֶטְבייֵל םעֶד ןָא דְנוא 4

 עֶנייֵז ,עֶניִמְרעֶפ-לעֶדְנאַמ ,םִרעֶכעֶּב רֶעיִפ

 ןייֵא דנוא 89 :ןעֶמּולְּב עֶנייֵז דְנּוא ּפעֶנְק

 ,םֶהיֵא ןּופ ןעֶרְהאָר אייוֵוְצ רעֶטְנּוא ּפאָנְק

 ןעֶרְהאָר אייווְצ רעֶטְנּוא ּפאָנְק ןייֵא דְנּוא

 אייווְצ רעֶטְנּוא ּפאָנְק ןייֵא דְנּוא ,םֶהיֵא ןופ

 ןעֶרְהאָר סְקעֶז איִד ּוצ ,םֶהיֵא ןּופ ןעֶרְהאָר
 :רעֶטְכייֵל םעֶד ןּופ םיֹורַא ןֶעייֵג סאָו

 ןעֶרְהאָר עֶרייֵז דְנּוא ּפעֶנְק עֶרייֵז 6
 :דְלאָג ןייֵר ןּופ ;טייֵּבְרַא עֶטְרעֶמעֶהעֶג עֶנייֵא ןייֵז
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 3נ זידָׂשִׂשְו נב ָהיֶחְרְפּו ָהיֵרֹתִפַּכ ְהיֵעיִבּנ ּהָנָקְ

 דִחָאָה דדצמ הֶרֹמ נְק ! הָז טל הֶּדִצִמ םיִאְצִי םיִנָק
 3 םיִרָקְׁשִמ םיִעַבְנ הָשֹלְׁש ינֵׁשַה הָּדִצִמ הָרָכְמ ינְק הָׁשֹלְׁשּו
 םיִדְקְׁשִמ םיִּפבִנ הָׁשֹלְׁשּו חַרָפָו רֶּתְפַּכ לֶחֶאָה הָנּקַּ
 םִאְציַה םיִנָּקַה תֶׁשֹשֹל ןּכ חַרָפְוֵּתְפַּכ רֶחֶאָד הָנָקַּמ
 וו ָהיֶרֹתְפַּכ םיִדְקְׁשִמ םִיעבנ הָעּבְרַא הָרְְּמַבּ ;הָרִֹּמַהוִמ
 וול תַחֵּת רֹתְפַכְו הְֶמִמ םיִנָּקַ יְִׁש תַהֵּת רֹמְפַכְו :ָהיֶחְרִפּ
 םיִנָּקַה נְׁש-תַחַּת רֹּתִפַכְו הָעְמִמ םיִנָּקַה נָׁש

 56 זירֲעַצִמ םֶתֹנִּו םֶהיֵרְּתְפַּכ :הֶרֹנִּמַהְדִמ םיִאְציַה םיִנָּקַה
 יז ָהיֶתֹרנ-תֶא ָתיִׂשָעְו :רוהָמ בֶהָו תַחַא הָׁשְקִמ ּהּלְּכ והָי
 א היֶחִָלַמּו:ָהינְּפ רֶבע-לע ריִאָהְְהִתרניתֶא הָלָעהְוהעְבִׁש
 5 תֶא ּהָתֹא הָׂשָעִי רוָרָט בֶהְז רֵּכַּכ :רֹהְמ בֶהְז היֶתְֹחַמּ
 ט הָּתַאירָׁשָא םֶתיֵנְבִתְּב הֶׂשֲעַו הָאְרּו ּ!הָּלִאָה םיִלָּכַה-לְּכ
 ס :רָהְּב הָאְדְּמ
 א ודז

 חט ישיל ןח = נממ

 וכ
 א תרֶלַּבְתּו רֶוְׁשֶמ ׁשֵׁש תֶעיִרְי רָׂשֵע הָׂשעַּת ןֵכׁשִּמַה"תֶאְ
 ;םָתֹא הֶׂשֲעַּת בֶׁשֹח הֶׂשֲעַמ םיִבָרְּכ יִנָׁש תַעַלתו ןָמָנְרַאְ

 נ בֵתֹרְו הָמֵאָּב םיִרְׂשְֶו הָֹמְׁש תַתאָה הָעירְיה ו ּךרֶא
 :תֶעיִרוַה-לֶכָל ּתַחַא הָּדִמ תֶהָאָה הָעיִרְַה הָּמַאָּב עַּבְרַא
 3 תֹעיִרְיׁשמֶהְּהָתֹדֲא-לָא הֶׁשִא תֹרְבְח ןִיְהִּת תֹציִרַהׁשִמַח
 3 תַפׂש לע תֶלֵכְּת תֶאְלְל ָתיִׂשָעְו :הָתֹרַא-לֶא הָּׁשִא תֹרְבה
 הָעיִרְיַה תּפְשִּב הֶׂשֵעַּפ ןֵכְו תַרָבֹחַּב הָצָּכִמ תַחֶאָה הָעיִרְיַה
 ה ףֶׂשֲעַּת תֹאָלְל םיִׁשִמֲח :תיִנשַה תֶרַּבְחַּמַּב הָנֹצִּקַה
 הדָעיִרְוַה הָצְקִּב הֶׂשעַּת תֹאְלִל טיִׁשִמֲחַו תֶחֶאָה העיר
 =לָא הָׁשִא תאָלּלַה ליִּבְקַמ תיִנֵׁשַה תֶרֵּבְחַּמַּב רֶׁשֲא
 6 תֹעיִרַה-תֶאָּתְרַּבַחְו בָהָ יִקְרק םיִׁשַמֲח ָתיִׂשָעְו :ּהָתֹחֲא
 ז ָתיֵׂשָעְו :דָחֶא ןְֵּׁשִּמַה הֶיְהְו םיִמָרְּקַּב הָתֹחֲא-לֶא הָשִא

 לאָז םעֶצְנאַג ןייַז ,םֶהיִא ןופ ןייַז ןעֶלאָז
 ןעֶכאַמ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 7

 אייֵז לאָז ןעֶמ דִנּוא ,ןעֶדְניִצְנָא ןעֶּפְמאַל עֶנייֵז לאָז ןעֶמ דנּוא ,ןעֶּפְמאַל ןעֶּביִז עֶנייֵז
 רֶעייַפ עֶנייֵז דְנּוא ְךיִלְגְנעוֶוְצ עֶנייֵז דְנּוא 8 :טייֵזרעֶדאָפ איִד ןעֶנעֶק ןעֶטְכייֵל ןעֶכאַמ

 ,ןעֶכאַמ םִע ןעֶמ לאָז רְלאָג ןייֵר רעֶנְטְנעֶצ ןייֵא םיֹוא 39 :דְלאָנ ןייֵר ןייז ןעֶלאָז ןעֶנאַּפ
 סאָו טְלאַטְׁשעֶג עֶרייֵז ןיִא אייֵז ְּךאַמ דְנּוא ,העְז דְנּוא 40 :םיִלָּכ עֶגיִזאָד איִד עֶלַא טיִמ

 :בְראַּב םעֶד ףיֹוא ןעֶראועֶג ןעֶזיוִועֶג ריִד זיִא

 וכ לעטיפאק

 ןעֶנייֵל עֶטְנְריוִוְצעֶג ןּופ עֶגְנעֶהְראָפ ןְהעֶצ ןּופ ןעֶכאַמ אוד טְסְלאָז ןֶּכְׁשִמ םאָד דְנּוא 1
 קְרעוֶו ָּךיִלטְסְניִק ןּופ ּםיִבּורְּכ ,ןיִזיִמְראַק דְנּוא ,רּוּפרוּפ דְנּוא ,איֹולְּב דְנּוא

 :ןעֶכאַמ אייֵז ןעֶלייֵא צא דנּוא טֶכַא ןייַז לאָז גְנאַהְראָפ ןייֵא ןּופ גָנעֶל איִד 9
 אוד טְסְלאָז

 םְניִפ 3 :גְנעֶהְראָפ עֶלַא ּוצ םאָמ ןייֵא ,ןעֶלייֵא רֶעיִפ גְנאַהְראָפ ןייֵא ןּופ טייֵרְּב איִד דְנּוא

 ןעֶלאָז גְנעֶהְראָפ ףֶניִּפ דְנּוא ,עֶרעֶדְנַא איִד ּוצ עֶנייֵא ,ןייַז טעֶטְפעֶהעֶג ןעֶלאָז גְנעֶהְראָפ
 ,איֹולְּב ןּופ יא ןעֶבאַמ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 4 :עֶרעֶדְנַא איִד ּוצ עֶנייֵא ןייַז טעֶטְּפעֶהעֶג

 טְסְלאָז יֹוזַא דוָנּוא ,גָנּוטְפעֶהעֶּב איִד ןיִא גיִנייוַוְנעֶסיֹוא ןּופ ,גְנאַהְראָפ ןייֵא ןופ םיוז םעֶדְףיֹוא

 :בָנּוטְפעֶהעֶּב טי! איד ןָא גְנאַהְראָפ ןעֶגיִנייוֵונעֶסיֹוא םעֶד ןּופ םיֹוז םעֶד ןָא ןעֶכאַמ אוד

 ְךעֶלְפייֵלְׁש גיִצְפּופ דְנּוא ,גְנאַהְראַפ םעֶנייֵא ןָא ןעֶכאַמ אּוד טְסְלאָז ְּךעֶלְפייֵלְׁש גיִצְפּופ 9

 םנּוטְפעֶהעֶּב עֶרעֶדְנַא איִד ןָא זיִא סאוָו גְנאַהְראָפ םעֶד ןּופ םיֹוז םעֶד ןָא ןעֶכאַמ אּוד טְסְלאָז
 ןעֶבאַמ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 6 :עֶרעֶדְנַא איד ּוצ עֶנייֵא ןייַז טְגיִפעֶג ןעֶלאָז ְּךעֶלְפייֵלְׁש איד
 איד ּוצ עֶנייֵא גְנעֶהְראָפ איִד ןעֶטְפעֶהעֶּב טְסְלאָז אּוד דְנּוא ;ְךעֶלעֶקעֶה עֶנעֶדְלאָג גיִצְפּופ
 ןעֶכאַמ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 7 :םֶנייֵא ןייַז טעוֶו ןֶּכְׁשִמ סאָד דְנּוא ;ְּךעֶלעֶקעֶה אידטיִמ ,עָרעֶדְנַא

 בנעהראפ
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 תרֶעירי הָדָׂשֶעייִמְׁשִע ןֵּכׁשִמַה--לע לָהֲאְל םיש תֶעיֵרְי
 הדָמֵאָּב יִׁשלֶׁש תּמַאָה הָעיִרְַה ו ךֶרֶא :םָתֹא הֶׂשֲעַּת 5

 ֵּתְשַעְל תַלַא הָּדִמ תֶחֶאָה הָעיִרְוַה הָמָאָּב עַּבְרַא בֵהֹרְ
 =ןרָאָו דֶבֶל תֹציִרְיַה ׁשמֲחתֶא ָּהְרַּבִחְו :תֹעיִרְי הָרְׂשֶע 9

 לומילָא תיִׁשְׁשַה הָעירְיה-תֶא .טְלַפָבְו רֵבְל תֹליִריַה ׁשֵׁש
 רָעיִריַה תַפְׂש לֶע תֹאָלְל םיִׁשמֲח ָתֹׂשְְו :לֵהֶאָה יְֵּפ י

 תֶָפׂש ילֵנ תֹאָלל טֵשִמַַו תֶרַבחּב הָנִַּה תֶחֶאָה
 םיִׁשִמֲח תֶׁשחְנ יסרק ָתיָׂשָעְו :תיִנׁשַה תֶרָבֹחַה הָעיִרְיַה 1

 ;ָיָהְו לֶהְאָהתא ָּתְרַבִחְו תֹאלּלַּב םיִמָרַּקַהתֶא ָתאֵבָתָו
 תֶּפָרֹעָה הָעיִריַה צֲח לָהְאָה תֶעיֵריִּב הנה םֵרָפְו ;רָחֶא 2

 ;רחנ הָּמִָהְו הומ הָמֵאָהְו שמה יֵרֹהֶא לע חֹרֶמִּת 3
 ןֵכְשִּמַהיֵּדְצילַע ַחּרָפ הָיְהְי לָהאָה תֶעיְִי ְךְרֶאְּב ףרֹעָּכ

 םםבֶליֵא תֶרֹע לֶהֹאָל הָמְכִמ ָתיִׂשְָו :ותֹּפַכְל הָזמּו הָזִמ 6
 פ  :הָלְעָמְלִמ םיִׁשָחִּת תרֹע הְכִמּו םיִמָּדֶאְמ

 רָׂשֵע :םיִדְמִע טיִטׁש יִצֵע ןֵּכְׁשִּמַל םיִשָּק ?ה"תִא ָתיִׂשַָו
 ׁשֶרָּקִה בַחֹר הָּמִאָה יה ןָמְִו שֶרָּקַד ְּךֶרֶא תִֹמו

 לא הָּׁשִא תֹבְּלְׁשְמ דֶחֶאָה של תודָי 7 ;ָחֶאָה :
 םיׁשְרקַה"תַאְתיִׂשַ ְׁשִּמַיִׁשְרַקלִלְל הָׂשעִּתְוִּכ הָתֹדֲא 5
 טביִעָּבְרַאְו ;הָנָמיִת הֶּבִנָנ תתַאְפִל ׁשֶרֶכ םיִרָׂשָע ןְֵׁשִמל 19

 יתַחַּת םיִנֲָאיִנָש ׁשֶרֵּקה םיִרְׂשֶ תַחַּת הֶׂשֶַּת ָסָכדַא
 שֶרָּקַהיִתַחַּת םִנְדֲא ֵנְׁשּ וָתְֹייִּׁשִל ָחֶאָה שרה
 ןופָצ תֵאְּפַל תיִנֵׁשַה ןֵּכְׁשַּמַה עַלָעְלּו :ויָתֹדְי יִּתְׁשִל דָחֶאָה 2

 תִחַּת םיִָדֲא יש ףסַּכ םֶהינְַא טיִעּבְראְו :ׁשֶרָק םיִרָׂשֶע
 יתְּכְרלּו :דָחַאָה ׁשֶרּמִה תַחּת םינָדאיְִשּו ֶחַאָה ׁשֶרֵּקַה

 שת טיש יש | :םיׁשָרַק הָׁשׁש הָׂשֲעַּת מי ןְכְׁשִּמַה
 דת לת הִָמְלִמ טֶנֲאָהּוהה :םיִתָכריב ׁשִמַה ֶשְצְקְמל 4

 הָ ןֵּכ תַחָּאַה תַעַּבַטַה לֶא ושאֹר-לַע םיִּמִת זהִ

 המורת

 -עֶנ םעֶד ּוצ ראָה-ןעֶניִצ ןּופ גְנעֶהְראָפ

 גְנעֶהְראָפ ףֶלֶע ,ןְּכְׁשִמ םעֶד ףיֹוא ,טְלעֶצ
 גְנעֶל איִד 8 :ןעֶכאַמ אייֵז אוד טְסְלאָז
 גיִסייֵרְד ןייז לאָז גְנאַהְראָפ ןייֵא ןּופ
 -ראָפ ןייֵא ןּופ טייֵרְּב איִד דֶנּוא ,ןעֶלייֵא
 איד ּוצ םאָמ ןייֵא ,ןעֶלייֵא רֶעיִפ גְנאַה

 טְסְלאָז אוד דּוא 9 :גְנעֶהְראָפ םֵלֶע
 ,רעֶדְנּוזעֶּב גְנעֶהְראָפ ףֶניִפ איִד ןעֶטְּפעֶהעֶּב
 דְנּוא ,רעֶדְנּוזעֶּב גְנעֶהְראָפ סְקעֶז איִד דְנּוא

 -ראָפ ןעֶטְּסְקעֶז םעֶד ןעֶלְפאָד טְסְלאָז אּוד
 םעֶד ןּופ ןעֶטְׁשרעֶדְראָפ םעֶד ןעֶנעֶק גְנאַה
 ןעֶכאַמ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 10 :טְלעֶצעֶג
 ןּופ םיֹוו םעֶד ףיֹוא ְּךעֶלְפייֵלְׁש גיִצְפּופ

 איֵד ןָא גְנאַהְראָּפ ןעֶניִנייוַוְנעֶיֹוא ןייֵא
 ףיֹוא ְּךעֶלְפייֵלְׁש גיִצְפּופ דְנּוא ,גְנּוטְפעֶהעֶּב
 איִד ןּופ גְנאַהְראַפ םעֶד ןּופ םיֹוז םעֶד
 אוד דָנּוא 11 :גְנּוטְפעֶהעֶּב עֶרעֶדְנַא
 ןּופ ְךעֶלעֶקעֶה גיִצְפּופ ןעֶכאַמ טְסְלאָז
 ןעֶגְנעֶרְּבנייַרַא טְסְלאָז אוד דְנּוא ,רעֶּפּוק

 דְנּוא ;ְךעֶלְפייֵלְׁש איִד ןיִא ְּךעֶלעֶקעֶה איִד
 וטְלעֶטעֶג םאָד ןעֶטּפעֶהעֶּב טְסְלאָז אּוד

 רעֶד דְנּוא 19 :םֶנייֵא ןייַז לאָז םִע דְנּוא ודחַה
 םעֶד ןיִא גיִרְּביִא זיִא סאָה גאָלְׁשרעֶּביִא

 גיִרְּביִא זיִא סאָו גְנאַהְראָפ םעֶד ןּופ טְפֶלעֶה איִד ,טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ גְנאַהראָפ

 ר" א* םעֶד ףיֹוא ןעֶנאַלְׁשרעֶּביִא אּוד טְסְלאָז
 :ןָּכְׁשִמ םעֶד ןּופ לייט ןעֶטְׁשרעֶט 74

 םעֶד ןיִא ,טייֵז עֶרעֶדְנַא איִד ןּופ לייֵא עֶנייֵא דְנּוא ,טייַז איִד ןּופ לייֵא עֶנייֵא דְנּוא 3
 ןייַז לאָז טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ גְנעֶהְראָפ איִד ןּופ גְנעֶל איִד ןיִא גיִרְּביִא זיִא םאִו
 רעֶרעֶדְנַא רעד ןּופ דָנּוא טייַז איִד ןּופ ,ןָּכְׁשִמ םעֶד ןּופ טייַז איֵד ףיֹוא ןעֶנאָלְׁשרעֶּביִא
 דָנּוא 14 :ןעֶקעֶרעֶּב ּוצ םִע יֵדְּכ ,טייַז

 דָנּוא ,רעֶדיִװ ןּופ לעֶפ עֶטְּבְראַפעֶגְטיֹור ,טְלעֶצעֶג

 :ןעֶּביֹוא

 דָנּוא 5
 2 :ביִדְנַעייטש

 :םעֶרְּב ןייֵא ןּופ טייֵרְּב איִד ןעֶלייֵא

 םעֶד ּוצ קעֶד ַא ןעֶכאַמ טְסְלאָז אּוד
 ןּופ לעֶפיםיִׁשָחִּת ןּופ קעֶד ַא

 ץְלאָה-םיִמׁש ןּופ ,ןֶּכְׁשִמ םעֶד ּוצ רעֶטעֶרְּב איִד ןעֶכאַמ טְסְלאָז אוד
 ָךֶנַא דָנּוא ,םעֶרְּב ןייֵא ןּופ גְנעֶל איִד ןעֶלייֵא ןְהעֶצ 6

 ןייֵא ּוצ ןעֶציִּפְׁש אייוֵוְצ 7
 ּבְלאַהְר

 טְניִפעֶג ,טעֶרְּב

 :ןֶּבְׁשִמ םעֶד ןּופ רעֶטעֶרְּב עֶלַא ּוצ ןעֶכאַמ אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ,ןְרעֶּדְנַא םעֶד ּוצ םֶנייֵא
 סי
 ןעֶכאַמ טְסְלאָד אוד דְנּוא 8 טי

 ;טייַז-םֹורָד

 ,רעטערב גיֵצְנאַוְצ איד

 רעֶטעֶרְּב איִד
 לעוֶוְׁש עֶנְרעֶּבְליִז גיִצְריִפ דְנּוא 9

 ךעֶציִּפְׁש אייוַוַצ עֶנייַז ּוצ טעֶרְּב ןייֵא רעֶטְנּוא לעֶזְש אייוַוְצ

 ןעֶנעֶק רעֶמעֶרְּב גיִצְנאוַוְצ ,ןֵּבְׁשִמ םעֶד ּוצ
 רעֶטְנּוא ןעֶכאַמ אוד טְסְלאָז

 דְנּוא 20 :ןעֶציִּפְׁש אּייֵוָצ עֶניַז ּוצ טעַרְּב ןייֵא רעֶטְנּוא לעֶוֶׁש אייוֵוְצ דָנּוא

 דָנוא 21 :רעֶמעֶרְּב גיצְנאוַוְצ ּוצ ןֹופָצ ןעֶנעֶק ןָּכְׁשִמ םעֶד יי טייַז עֶרעֶדְנַא איד ּוצ

 איווֵוְט דְנּוא ,םעֶרְּב ןייֵא רעֶטְנּוא לעֶזש אייוַוְצ ,לעֶװש עַנְרעֶּבְליִז גיִצְרעֶפ עֶרייֵז

 ,בָרֲעַמ ןעֶנעֶק ןָּבִׁשמ םעֶד ןּופ ןעֶטייַז איִד ּוצ רָנּוִא 2 :טעֶרְּב ןייַא רעֶטְנּוא לעוֶוְׁש

 אוד טְסֶלאָז רעֶטעֶרְּב אייװְצ דְנּוא 23 :רעֶטעֶרְּב םֶקעֶז ןעֶכאַמ אוד טְסְלאָז
 דָנּוא 24 :ןעֶטייַז אייֵוְצ איִד ןָא ןֵּכְׁשִמ םעֶד ןּופ לעֶקְניִװ איֵד ּוצ ןעַכאַמ

 -אַּוצ ןייַז ןעֶלאָו איֵז רֶנּוא ןעֶטְנוא ןּופ טְלעֶּפאָד ןייַז ןעֶלאָז אייז
 וצ ןייַז לאָז יֹוַא .בֶניֵר םעֶניֵא םעֶד ּוצ ץיִּפְׁש עֶניַז רעֶּביִא טְגיִפעֶג ןעֶמ

 אייז



 ןכ תומש

 אייוֵוְצ איִד ּוצ ןייַז ןעֶלאָז אייֵז ,עֶדייֵּב אייֵז
 טֶכֵא ןייַז ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא 28 :לעֶקְניִו
 ,לעוֶוְׁש עֶנְרעֶּבְליִז עֶרייֵז דְנּוא רעֶטעֶרְּב
 רעֶטְנּוא לעוֶוְׁש אייוַוְצ ,לעוֶוְׁש ןְהעֶצְבעֶז
 רעֶטְנּוא לעֶוְׁש אייוֵוְצ דְנּוא ,טעֶרְּב ןייֵא
 ןעֶבאַמ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 26 :טעֶרְּב ןייֵא

 איד ּוצ ץְלאָה-םיִטִׁש ןּופ לעֶניִר םְניִּפ
 :ןְּכְׁשִמ םעֶד ןּוּפ טייַז עֶנייֵא ןּופ רעֶמעֶרְּב

 ףעֶמעֶרְּב איִד ּוצ לעֶניִר ףֶניִפ דְנּוא 7
 ךֶּכְׁשִמ םעֶד ןּופ טייַז עֶרעֶדְנַא איִד ןּופ
 ןּופ רעֶטעֶרְּב איִד ּוצ לעֶניִר ףֶניִפ דְנּוא

 ןעֶטייֵז איִד ּוצ ןָּכְׁשִמ םעֶד ןּופ טייַז איִד
 עֶטְסְלעֶטיִמ איד דְנּוא 28 :בֵרֲעַמ ןעֶנעֶק

 ןְלעֶגיִר לאָז רעֶטעֶרְּב איד ןעֶׁשיווְצ לעֶגיִר
 ףגּוא 29 :קֶע ןְרעֶדְנַא םּוצ קֶע ןייֵא ןּופ
 ןעֶהיִצְרעֶּביִא אּוד טְסְלאָז רעֶטעֶרְּב איֵד

 ְבְלאָז ןעֶגְניִר עֶרייֵז דנּוא ,דְלאָג טיִמ
 איד ּוצ רעֶזייֵה ,דְלאָג סיֹוא ןעֶכאַמ אּוד
 לעֶניִר איִד טְסְלאָז אוד דִנּוא ,לעֶגיִר
 אוד דְנּוא 80 :דְלאָג טיִמ ןעֶהיִצְרעֶּביִא

 ְךייֵלְג .ןְּכְׁשִמ סאָד ןעֶלעֶטְׁשפיֹוא טְסְלאָז
 -עֶג ריד זיִא סאָו טְכיִרעֶג ןייַז אי יוזא
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 תכ טביִׁשָרק הָנֹמְׁש ּוָהְו :יְהִי תֶעֹצְקִּמַה יֵנְׁשֹל םֶדיִנְׁשִל
 תרַחַּת םיִנָרֲא ֵנְׁש םיִנָרֲא רָׂשָע הָׁשִׁש ףֵקָּכ םֶהיֵנְַאְ
 8 ָתיִׂשָצְו :רֶחָאָה ׁשֵרַּמַה תַחַּמ םיִנָרֲא ינְׁשּו דֶחֶאָה ׁשֶרֵּקה

 :דָחָאָה ןּׁשמַהילְצ יִשְרַקְל הֶׁשֹמֲח םיּטִׁש יִצִע םֶחיִרְב
 יג הדָשמו תיִנָׁשַה ְְׁשִמַהלצ יִׁשרְַל םדיֵרְב הָּׁשִמֲחַו
 58 הלב :הָמָי םיִִָּריל ןְֵּׁשַּמַה עלָצ יִׁשְַקְל םִחיִרְב
 צְקַה-לֶא ,הָצֵּקַהְדמ ַחֹרְכִמ םיִׁשָרְּקִה ְךוַתְּב ןֶכיֵמִה
 9 בה הָעַּת ם היֶתְָּבִטתֶאו בי הָּפַצְּת םיִׁשָרְּקַה-תֶאָו

 51 שת : = תיארה רֶׁשֲא ומָשמּכ שמה

 ירשֶעַמ רֶזֶׁשָמ ׁשֵׁשְו יִנְׁש תעַלֹותְו ןְמָנִרַאְ תֶלֵכּת תַכֹרָּפ
 += :;=װ

 52 ;ךרעֶבַא--לַע הָתֹא הָּתַתְנְו :םיִבְרְּכ הָתֹא הָׂשָעַי בֶׁשֹח

 בא הָעּבְרַא-לַע בָהו םֶהיוו בא םיפְצִמ יש יֵרמַע
 93 הָמָׁש ָתאֵבתְו 8ֹסרִּקַה תַחַּת תָכרָּפַה-תֶא הָּתִתנְו :ףֶסָכ
 םֶכָל תֶכֹרָּפַה הָליֵּדְבִהְו תֹוָדְעָה ןוַרֲא תֶא תֶכֹרָּפִל תיֵּבִמ
 54 לע תֶרֹפַּכַה-תֶא ָנֵתָנְו :םיִׁשְדִּקַה ׁשֵרְק ןיֿבּו ׁשֶרֹקַה ןיִּב
 הל ץיִחָמ הְלׁשַה-תֶא ָּתְמַׂשְו ;םיִשָדְה ׁשֶרְֶּמ יה ןורַא
 הָנָמיִת ןֵבׁשִּמַה עלֶצ לע ןמְלְּשַה חַכָ מה-תִאְ יִמֹרּפִל
 58 לה ֹאָה א ּךֶסֶמ ָתיׂשָעְו :ןֹפָצ עלָצ-לַע ןֵּתִּת לְׁשִהְ
 םֶקֹר הֶׂשֲעַמ רָוְׁשִמ ֵׁשויִנְׁש תעלֹוְו ןְמָנְרַאָו תַלְכִּ
 7 היו בֶדםֶתֹא ָתיִּפְצְםיִטׁש ידע הֶׁשִמֲה א ָתיִׂשָעְו
 ביי ם :תַׁשְחִנ יִנְרַא הֶׁשִמח ֶקָל תקצִי בְֵז

 ׁשמָהְו ְךֶרֹא תֹומַא ׁשֵמָח םיִמִׁש יע ַחְִֵּּמַה-תֶא ָתיִׂשְצְ
 ' ;וְתָמִל תּמַא ׁשֶלָׁשְו ַחֵּכוּמַה הָיְהִי עּוָבָר בַחֹר תֹוּמַא
 2דיָתֹנַרק ןִיְהִּת ּנִמִמ ֹויְתּפ עַּבְרַא לַע ויְתֹנִרַק ָתיׂשָעְ
 8 חַתרמ נשר ֹוְתריִס תיׂשְְו :תָׁשְחְנתא תיִפְצִ

 ,יֹולְּב ןּופ ,תֶבֹרָּפ ַא ןעֶבאַמ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 81 :גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןעֶראוָועֶג ןעֶזיוִו
 ןעֶמ לאָז קְרעוֶו ְּךיִלְטסְניִק ,ןעֶנייֵל עֶטְנְריווְצעֶג דְנּוא ןיִזיִמְראַק דְנּוא ,רּוּפְרּוּפ דְנּוא
 ןעֶלייֵז-םיִטִׁש ףיֹוא ןעֶנייֵל אייֵז טְסלאָז אוד דנּוא 32 :םיִבּורְּכ טיִמ ןעֶכאַּמ אייֵז
 עֶנְרעֶּבְליִז רֶעיִפ ףיֹוא ,דְלאָג ןייַז ןעֶלאָז ְּךעֶלעֶקעֶה עֶרייֵז ,דְלאָג טימ ןעֶניוצְרעֶּביִא
 אּוד דְנּוא ְךעֶלעֶקעֶה איד רעֶטְנּוא גְנעֶהְראָפ איִד ןעֶגְנעֶה טְסְלאָז אור דנּוא 88 :לעוֶוְׁש
 םעֶד ןּופ ןעֶטְסאַק םעֶד גְנאַהְראַפ םעֶד ּוצ גיִנייוַוְניִא ןּופ ןעֶגְנעֶרְּבנייַרַא טְראָד טְסְּלאָז
 שָרֹק ןעֶשיוִוְצ דְנּוא ׁשֶדֹק ןעְׁשיוִוְצ ְָךייַא ּוצ ןעֶדייֵׁשְּפֶא לאָז תֶכֹרָּפ םאֶד דְנּוא ,םיִנָגויצ

 םעֶד רעֶּביִא (תֶרֹוּפַּכ לעֶקעֶד-רעֶּביִא םאָד ןעֶנייֵל טְסְלאָז אּוד דְנּוא 84 :םיִׁשָדָק

 םעֶד ןעֶלעֶטְׁש טְסְלאָז אּזד דְנּוא 32 :םיִׁשָדָק ׁשְדֹק םעֶד ןיִא םיִנְגייֵצ םעֶד ןּופ ןעֶטְסאַק
 ףיֹוא ׁשיִמ םעֶד רעֶּביִאְנעֶגעֶק רעֶטְכייֵל םעֶד דְנּוא ,ּתֶכֹרָּפ םעֶד ןּופ גיִנייוַוְנעֶסיֹוא שיט
 איִד ףיֹוא ןעֶלעֶטְׁש אּוד טְסְלאָז ׁשיִט םעֶד דְנּוא ,ןֶּכְׁשִמ םעֶד ןּופ טייז-םֹורָד איד

 ,טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ ,ריִהָט איִד ּוצ קעֶד ַא ןעֶכאַמ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 86 :טייֵז-ןֹופָצ
 :קְרעוֶו טְקיִטְׁשעֶג ,ןעֶנייֵל עֶטְנְריווְצעֶג דנּוא ןיִזיִמְראַק דְנּוא ,רֹוּפְרּוּפ דְנּוא ,יֹולְּב ןּופ
 אייז טְסְלאָז אּוד דנּוא ,ןעֶלייֵז-םיִטְׁש ףֶניִּפ קעֶד רעֶד ּוצ ןעֶכאַמ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 7
 טְסְלאָז אּוד דָנּוא ,דְלאָנ ןייַז ןעֶלאָז ְּךעֶלעֶקעֶה עֶרייֵז ,דְלאָג טיִמ ןעֶהיִצרעֶּביִא
 :רעֶּפּוק ןּופ לעווֶוְׁש ףניִפ ןעֶסיִג אייֵז ּוצ

 זכ לעטיפאק

 איד ןעֶלייֵא ףֶניִפ ,ץְלאָה-םיִטִׁש ןּופ ַחֵּבְוִמ םעֶד ןעֶכאַמ טְסְלאָז אוד דְנּוא 1
 דְנּוא ַחָּבְוִמ רעֶד ןייַז לאָז גיִדעֶקְערֶעיִּפ ,טייֵרְּב איִד ןעֶלייֵא ףֶניִפ דְנּוא בְנעֶל
 ףיֹוא רעֶנְרעֶה עֶנייַז ןעֶכאַמ טְסְלאָז אוד דנוא 2 :ְךייֵה עֶנייַז ןעֶלייֵא אייֵרְד
 טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,רעֶנְרעֶה עֶנייַז ןייַז ןעֶלאָז םֶהיֵא ןּופ ,לעֶקְניִװ רֶעיִפ עֶנייֵז
 ּםעֶט עֶנייֵז ןעֶכאַמ טְסְלאָז אוד דנוא 28 :רעֶּפּוק טיִמ ןעֶהיִצְרעֶּביִא םהיִא
 עֶנייֵז דְנּוא ןעֶקעֶּב-גְנעֶרְּפְׁש עֶנייֵז רנּוא ןְלעֶפיֹוש עֶניֵו דְנּוא שא עֶנייַז ראַּפ

 לעּבאג
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 תישְעְו :תֶׂשְחִנ הָׂשְַּמ וילכילְכִל ווָתֹּתִחמּו וְתְֹלְמּו 4
 עַּבְרַא תֶׁשרֲה-לַע ָתיִׂשָעְו תֶׁשחִנ תֶׁשָר הֵׂשֲעַמ רֶּבֶכִמ ֹוּל

 תחַּת הָמֹא הָּתְַָו :וָתֹוצק עֶּברַא לע תֶשֹחְנ תְַַּמ ה
 :ַהְבְמַהיִצֲח ךע תֶׁשַרָה הָתְוִהְו הָטֵמְלִמ ַחּכוִּמַה בְֶּרַּכ
 :תֶׁשֶחִנָתֹא ָתיִפְצְו םיִטׁש יִצעּדַב חֵכְומִל םידב ָתיִׂשְָו
 תֶעְלַצ יּתְׁשילַע םיִֵּבה יִיָהְו תֶעְּּטַּבויִדַּכ-תֶא אָבּוהְ
 רֶׁשֲאַּכ וָתֹא הָׂשעַּת תֶהְל בּובְנ :ותֹא תֶאְׂשּב ַחֵּבִּמַה
 רַצֲה תַא ָתיֹׂשָעְו 8 שי ןֵכ רֵהְּב ָּךְתֹא הָאְרָה
 ֹוְׁשִמ שש רֵצְחֶל םינ ַעֶלָק הָנָמיִּתיֿבִננ זאַל ןְֵׁשִּמַה
 םֶהיֵנְְַםידְׂשִע ידְמעְו :תֶהֶאָה הָאְפַל ךרא הֶמַאָב הָאמ

 תַאְפל ןֵכו :ףֶָּכ םֶהיִקְׁשַחַו םיְִּמעָ יו תֶׁשֶחנ םיִרְׂשֶע צג
 בֵהיִנְרַאְו םיִרְׂשָע וָדְּמְִו ְךֶרֶא הָאמ םיִעְלְק ְךֶראּב ןֹופְצ
 רֶצָחָה בַחָרְו :ףֹכָּכ םֶהיִקְׁשַחְו סיִדמעֶה יו תֶׁשחְנ םיִרְׂשַע
 בי לעב םֶהיֵנְרַאְו הֶרְׂשֵע םיֵדְמע הַא םיִׁשִמֲח םיִעְלְק םייתַאְּפל

 ס0 =
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 םיִׁשִמֲה הָחְרְזִמ הָמֹד 2 תאפל הצָחֶה בַחֹרְו !הֶרֶׂשֲע 2
 םֶהיֵדְּמַע ֵתָּכִל םיִָלְק הָּמֵא .הֶרְׂשֶע ׁשֵמֲחַו :הָּמַא 4
 הָרְׂשִע ׁשֶמַה תיִנֵׁשַה ףֵתְּכלְו ;הָׁשלְׁש םֶהיֵנְּדַאְ הל עמ
 רֵצָחַה ףֵעַׁשְלּו :הָשלְש םֶהיֵנָדַאְוהָש ׁשלְׁש םֶהיֵדְמִע יְִלְק 18

 שש נׁש תעליחו נרות מא םִׂשע| ךֵמ
 {הָעָּבר זַא םֶהיֵנְרַאְו הִָּברַא םֶהיֵדְּמַע םָקר הֵׂש עמ רוָׁשְמ

 הֶכַּכ םֶהוו ֵָּכ םיִקָשְחמ ביִבָט צְחִה ידימַע-לָּב 11
 םיִׁשִמֲחְ בַהָרְו הָמֵאָב הָאמ רַצָחַה יא ;הָׁשְמַנ םֶביֵנְדַאְו 5

 ; הָׁשְהְנ בֶהיִנְדאְו רֶזִׁשְמ תֹוִמַאׁשֶמָח  המֹקְו םיִׁשִמֲחַּב

 ענתיילכו ותדתיילְכְו רב סב כְׁשִמַה ילְּכ לכָל 5

 ;תָׂשְהַנ ְךֵצֶחַה

 שש

 2 ם ס ם
 חד יש 7 ָךיֶלֲא ּותְכִיָו לֵאָרְׂשִי ינְב-תָאז הְָּת הָתֶאְו 2

 ץודמ 'דעֹומ ֵה אב ודִֹמָת ְרֵנ תֶלֵעַהְל הָֹאָמִל תיִתְּכ

 דְנּוא קי גיִצְנאַַוְצ .עֶניי דָנּוא 10
 ןּופ ְךעֶלעֶקעֶה איד
 ןיִא טייֵזְךֹופָצ איֵד ןָא יֹװַא דנוא 11

 הוצת המורת חכ זכ תומש

 עֶלַא ,ןעֶנאַּפ-רֶעייֵפ עֶנייֵז דְנּוא ,לעֶּבאָג
 :רעָּפּוק ןּופ ןעֶכאַמ אּוד טְסְלאָז םיִלָּכ
 ןייֵא םֶהיֵא ּוצ ןעֶכאַמ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 4
 דְנּוא ,רעֶּפּוק ןּופ קְרעֶו ץעֶנ ,רעֶטיִנעֶג
 רֶעיֵפ ץעֶנ םעֶד ףיֹוא ןעֶבאַמ טְסְלאָז אּוד

 רֶעיִפ עֶנייַז ףיֹוא רעֶּפּוק ןּופ ןעֶגְניִר
 אייז טְסְלאָז אוד דְנּוא 2 :לעֶקְניִװ
 םעֶד ןּופ דְנאַר םעֶד רעֶטְנּוא ןעֶלעֶטְׁש

 לאָז ץעֶנ סאָד יֵדְּכ ,ןעֶטְנּוא ןּופ ַחֵּבְזִמ
 :ַחָּבְזִמ םעֶד ןּופ טְפְלעֶה איִד ּוצ זיִּב ןייַז
 -ָנאַטְש-גַאָרְמ ןעֶכאַמ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 6

 ןּופ ןעֶגְנאַטְׁש-גאָרְט ,ַחֵּבְזִמ םעֶד ּוצ ןעֶנ
 אייז טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ץְלאָה-םיִּטׁש
 איֵד דְנּוא 7 :רעֶּפּוק טיִמ ןעֶהיִצְרעֶּביִא
 טְכאַרְּבעֶגְניוִרַא ןעֶלאָז ןעֶגְנאַטְׁש-גאָרְט
 -גאָרְט איִד דְנּוא ,ןעֶנְניִר איִד ןיִא ןעֶרעוֶו
 אייווְצ איִד ףיֹוא ןייַז ןעֶלאָז ןעֶנְנאַטְׁש
 טְנאָרְט ןעֶמ ןעדֶו ,ַחֵּבְוִמ םעֶד ןּופ ןעֶטייֵז
 ליֹוה ןעֶּכאַמ םֶהיֵא טְסְלאָז אוד 8 :םֶהיֵא
 טאָה ןעֶמ איז יֹוזַא ְּךייֵלְנ ,רעֶטעֶרְּב ןּופ
 יֹוזַא ,גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןעֶזיִזעֶג ריִד
 אוד דְנּוא 9 :ןעֶכאַמ םִע אייֵז ןעֶלאָז
 ןופ ףיֹוה-ראָפ םעֶד ןעֶכאַמ טְסְלאָז

 -םורָד ןעֶנעֶק קֶע איִד ןיִא ,ןְּכְׁשִמ םעֶד
 ףיֹוה-ראָפ םעֶד ּוצ נְנעֶהְמּוא איִד ,טייֵז

 :טייַז עֶנייֵא ןופ גְנעֶל איִד ןעֶלייֵא יי
 ,רעַּפּוק ןּופ לעֶװש :יִצְנאַװְצ עֶרייֵז

 :רעַּבִליִז ןיִז ןעֶלאָז רעֶדְנעֶּב-טְרּוג עֶרייַז דְנּוא ןעֶלייֵז איִד
 טְרעֶדְנּוה גְנעֶהְמּוא איֵד ,בָנעֶל איד

 ןּופ לעוֶוְׁש גיִצְנאַװְצ עֶרייַז דְנּוא ןעֶליֵז גיִצְנאַוְצ עֶנייֵז דְנּוא וי ןעֶלייֵא
 :רעֶּבְליִז ןּופ רעֶדְנעֶּב-טְרּוג עֶרייַז דְנּוא ןעֶלייֵז איד ןּופ ְךעֶלעֶקעֶה איִד ,רעֶּפּוק
 :ָנעַהְמּוא איִד ,טייַז-בֶרֶעַמ איִד ּוצ ףיֹוה-ראָפ םעֶד ןּופ טייֵרְּב איִד דְנֹּוא 2
 :לעוֶוְׁש ןְהעֶצ עֶרייֵז דֵנּוא ןעֶלייֵז ןְהעֶצ עֶנייֵז ןעֶלייֵא גיִצָפּופ ןייַז ןעֶלאָז
 :ןעֶלייֵא גיִצְפּופ טייֵזדחַרְזִמ איִד ּוצ ףיֹוה-ראָפ םעֶד ןּופ טייֵרְּב איִד דָנּוא 8
 ןעֶלייֵז אייֵרְד עֶנייַז ,לייֵז ַא ּוצ גְנעֶהְמּוא איֵד ןעֶלייֵא ןְהעֶצְפּופ דְנּוא 4
 ןעֶלייֵא ןְהעֶצְפּופ טייַז עֶרעֶדְנַא איִד ּוצ דְנּוא 12 :לעֶוׁש אייֵרְד עֶרייֵז דֵנּוא
 ּוצ דָנוא 16 :לעֶװש אייֵרְד עֶרייֵז דְנּוא ןעֶלייֵז אייֵרָד עֶנייֵז ,גָנעֶהְמּוא איִד
 ,יֹולָּב ןּופ ןעֶלייֵא גיִצְנאַוַצ ןּופ קעֶד ַא ףיֹודיראָפ םעֶד ןּופ רֶעיֹוט םעֶד

 קְרעֶװ טְקיִטְׁשעֶב ןעֶניַל עֶטְנְריִוְצעֶג דִנּוא ןיִזיִמְראַק דנּוא ,רוּפְרּוּפ דָנּוא
 םעֶד ןּופ ןעֶלייֵז עֶלַא 11 :לעוֶוְׁש רֶעיִפ עֶנייַז דִנּוא ןעֶלייֵז רַעיִפ עֶרייֵז

 דָנּוא ,רעֶּבְליִז ְּךעֶלעֶקעֶה עֶרייַז ,רעֶּבְליִז טיִמ טְרּונעֶג ,םּורַא-םֶגְניִר ףיֹוה-ראָפ
 ןעֶלייֵא טְרעֶדְנּוה ןייַז לאָז ףיֹוה-ראָפ םעֶד ןּופ גְנעֶל איִד 18 :רעֶּפּוק לעוְׁש עֶרייֵז
 עֶטְנְריִוְצעֶג ,ןעֶלייֵא םְניִפ ְּךייֵה איִד דְנּוא ,גיִצְפּופ טיִמ גיִצָפּופ טייֵרְּב איִד דְנּוא
 ןעֶצְנאַג ןייז ּוצ ןֵּכְשִמ םעֶד ןּופ םיִלַּכ עֶלַא ּוצ 19 :רעַּפּוק לעוׁש עֶרייֵז דְנּוא ,ןעֶנייֵל
 :רעּפּוק ןופ ףיֹוה-ראָפ םעֶד ןּופ לעֶנעֶנ עֶלַא דְנּוא לעֶנעֶנ עֶנייֵז עַלַא דנוא ,טְסְניִד

 הוצת

 וצ ןעֶמעֶנ ןעֶלאָז אייֵז זַא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןעֶטיִּבעֶג טְסְלאָד אּוד דְנּוא 0
 גיִדְנעֶטְׁשעֶּב עֶּפְמאַל איִד ,ֵנּוטְבייַל איד ּוצ ,ןעֶסיֹוטְׁשעֶג ליײַא-מ יב םעֶנייֵר ריִד
 םעֶד ןּופ גיִנייוְנעֶסיֹוא גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןיִא 1 :ןעֶדְניִצּוצְגֶא

 בנאהראפ



 תומש

 םיִנְגייֵצ םעֶד אייֵַּב זיִא םאָו גְנאַהְראַפ
 ןעֶטְכיִרּוצ סאָד ןְהיֵז עֶנייַז דְנּוא ןֹרָהַא לאָז

 ןייֵא ,טאָנ ראַפ ןעֶגְראָמ זיִּב דְנעֶבָא ןּופ
 רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶרייֵז ּוצ ץעֶזעֶג םעֶניִּבייֵא
 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ

 חכ לעטיפאק

 ריִד ּוצ ןעֶנְהעֶנעֶנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 1
 טיִמ ןְהיֵז עֶנייַז דנּוא ,רעֶדּורְּב ןייַד ןֹרָהַא

 ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןעֶׁשיוִזְצ ןּופ םֶהיֵא
 בָדָנ ,ןֹרָהַא ,ריִמ ּוצ ןַהֹּכ ןייַז לאָז רֶע יֵדְּכ
 איֵד ,רָמָתיִא דְנּוא רֶזָעְלֶא ,ּוהיֵבֲא דְנּוא
 טְסְלאָז אּוד דְנּוא ;ןֹרֲהַא ןּופ ןְהיֵז
 ןייַד ןֹרֲהַא ראַפ רעֶדייֵלְק עֶניִלייֵה ןעֶכאַמ
 -ָנייֵׁש ּוצ דְנּוא טייֵקְכיִלְרעֶה ּוצ ,רעֶדּורְּב
 ּוצ ןעֶדעֶר טְסְלאָז אּוד דִנּוא 8 ;םייֵה
 אייֵז ּבאָה ְּךיִא םאָו ,עֶניִצְראַה-נּולְק עֶלַא
 אייֵז זַא .הָמִכָח ַחּור םעֶד טיִמ טליִפְרעֶד
 ןֹרֲהַא ראַפ רעֶדייֵלְק איִד ןעֶכאַמ ןעֶלאָז
 ריִמ ּוצ לאָז רֶע יֵדְּכ ,ןעֶניִלייַה ּוצ םֶהיֵא

 טג
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 --נַע בֶרֶעַמ ְכיְַהַאותֹא ְךרֵעַי תֹדעָה-לַע רַׁשֲא תַכרְּפִל
 ס :לֵאָרְׂשיינְּב תַאְמ םֶתֹרְדַל טְלוע תַקִח הָוהְי נְפל רָב

 חכ יש
 א ְךֹּתִמ והא ויָנָב-תֶאְו א ןרָהַאדתֶא ָךיֶלֵא בֶרקַה הֶּמֵאְו
 אּוהיִבֲאְו בֵדָנ ןרָהַא א לֵארְׂשִי נב
 : רוָבָכְל ְךיהִא ןרָרַאְל שרקידנב ת תיִׂשָעְו ;ןְרָהַא נב

 3 וְתאלְמר ׁשֶא בֹליימְכַח-לָּב-לָא רֵּבְַּת הֶתַאְ :תֶרֶאְפִתלּ
 :יֵלנהַכַל שרקל ןרָחַא יְיָ וו ָחיר
 4 תרָנָתְבּו ליִצמּו רֹופְֵ שמי וׂשֲעַי רֶׁשֲא םיִדָנְּבַה הֶּלֵאְו

 דא ןרָהַאְל ׂשְרליידנב ּוׂשְָו בא תֶפָנְצִמ ץֵבְׁשַ
 ת תרָלֵכְּתַה-תֶאָו בָא יתְקִי םהְו ;יליהבל ינְבִלּו

 פ תֶ נִׁה תלוי נהר
 ינֵש לו ְמנרַאְו תֶלַכְּת םֶהָ ָפַאָה-תֶא ּוֶׂעְ
 ל -לָא וָל"הָיְהִי תֹרְבִה תֹפַתְכ יֵּתְׁש :בֵׁשֹח הֶׂשֲעָמ רָוְׁשֶמ
 א ּוהֹׂשֲעַמְּכויָלָערֶׁשֲאֹותָּדַפֲא בֶׁשֲחְו :רָּכְֶו ויָתֹוצְ יֵנְׁש
 ןמנרַאז תַלֹכְּמ .בָהְז הָיהִי ּומִמ
 5 בֶיֵלֲע ָתְחַּתִּו םֶהְשיינְבַא יִּתְׁשתֶא ָּתְחַק לו :רְֶׁשֶמ
 * תרָתָאָה ןֵבֲאָה לע םֶתֹמְׁשִמ הֶׁשִׁש לָארשִי נְּב תֹמְׁש
 :םֶתֹרְלְֹתְּכ כ תנׁשֲהְְבאה- לע םיִרָת שה תֹומָׁש-תֶאָו
 ְִבַאָה ּתׁשֶא הַּתפְּמ םתֹח יתותפ ןֶבָא ׂשֵרָח הֶׂשֲַמ
 ;רָׂשֲעַּת בֶהָו תֹוָצָּבְׁשִמ תֶּכַמְמ לֵאָרְׂשִי יב תֹמְׁשילַע
 וע יָנְבַא דֿפאָה תַפְתַּכ לַע םיְִבֲאָהיּתְׁשרתֶא ְָּמׂשְו ;םֶתֹא

 רֵמָתיִאְו רֶזֶעלֶא

 המכח
 המָכה

 הז : ז

 6 ׁשֵׁשְו

 ׁשֶשְו ינש .תַצְלותְ

 יי == אלו

 אוי וִש
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 ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד איִד דְנּוא 41 :ןַהּכ ַא ןייַז

 ןעֶבאַמ ןעֶלאָז אייֵז םאִִו רעֶדייֵלְק איד
 דָנּוא ,דֹופַא ןייַא דְנּוא ,ןאַּפְׁש-טְסּורְּב ַא

 -םעֶקעֶג ןייֵא דְנּוא ,דְמעֶה-רעֶּביֹוא ןייַא
 ,לעֶטְראַג ַא דְנּוא ,ּביֹוה ַא ,דְמעָה טְלעֶט
 עֶגיִלייֵה איִד ןעֶכאַמ ןעֶלאָז אייֵז דִנּוא
 ריִמ ּוצ לאָז רֶע יֵדְּכ ,ןֶהיֵז עֶנייֵז ראַּפ דְנּוא ,רעֶדּורְּב ןייַד ןֹרָהַא ראַפ רעֶדייֵלְק
 ,רּוּפָרּוּפ םאָד דְנּוא ,יּולְּב םאֶד דְנּוא דְלאָג סאָד ןעֶמעֶנ ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא 5 :ןַהֹּכ ַא ןייַז
 :ןעֶנייַל איִד דְנּוא ןיִזיִמְראַק םאָד דְנּוא

 הָוהְי ינְּבל םָתֹומְׁש-תֶא ןרַָא אָׂשנְו לֵאָרְׂשִי ינְבִל ןְרָכֹ
 13 ;םֶהָז תֶצבו ׁשֹמ ָתיִׂשְַָת 8 כל פתְכ תל
 מ םֶתֹא הֶׂשֲַת תֶלֶּבִמ ֹוהְט בֶהְ תֹרְׁשְרׁש יִּתְׁשּו
 ם :תֶצבְׁשּמַה-לַע תֶתֹבֲעָה תֶרֶׁשְרׁשרתֶא הָּת תָנ תֶבֵע
 וטּונָׂשֲעַּת דּפַא הׂשעַמְּכ בֵׁשֹח הָׂשֲעַמ טָּפְׁשִמ ןְׁשִח ָתיִׂשְָו
 .רֶׂשעַּת רָזֶׁשְמ ׁשֵׁשְו יָנֶׁש תַעַלותְו 1 הא בֶהֶז

 14 הֵׂשֲעַמ ==

 ןיִזיִמְראַק ,רּוּפְרּוּפ דָנּוא איֹולָּב ,דְלאָג ןּופ דֹופַא םעֶד ןעֶכאַמ ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא 6
 ,רעֶדְנעֶּב-לעֶסְקַא אייֵוְצ 7 :קְרעֶו םעֶטְלעִֶ יִקעֶב ,ןעֶנייֵל עֶטְנְריִוְצעֶב דנּוא
 :עֶטְפעֶהעֶּב ןייַז לאָז םֶע זַא ,ןעֶדְנֶע איייַוְצ עֶנייֵז ּוצ ,םֶהיֵא ּוצ ןייַז ןעֶלאָז טעֶטְּפעֶהעֶּנ
 עֶנייַז איז יֹוזַא ְּךייֵלְנ ,םֶהיֵא ףיֹוא זיִא סאוָו = ןייז ןּופ לעֶטְראַג רעֶד דְנּוא 8
 נּוא ןיִזיִמְראַק דנּוא ,רּוּפְרּוּפ דְנּוא ,איֹולְּב ,דְלאָג ןּופ ,םֶהיֵא ןּופ ןייַז רֶע לאָז טייֵּבְרַא
 אּוד דִנּוא ,רעֶנייֵטְׁש לעֶקיִניֹוא אייווְצ ןעֶמעֶנ טְסְלאָז אּוד דֶנּוא 9 :ןעֶנייַל עֶטְנְריוִוְצעֶג
 ןּופ םִקעַז 10 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ ןעֶמעֶנ איִד אייֵז ףיֹוא ןְלעֶצירְקְנייֵא טּסְלאָז
 םעֶד ףיֹוא עֶניִרְּביִא םֶקעֶז איֵד ןּופ ןעֶמעֶנ איִד דְנּוא ,ןייֵטְׁש ןייַא ףיֹוא ןעֶמעֶג עֶררייַז
 ,רעֶציִרְק-ְןייֵטְׁש ַא ןּופ קְרעוֶו סאָד 11 :טֶרּוּבעֶג עֶרייֵז איז יֹוזַא ְּךייֵלְנ ,ןייֵטְׁש ןְרעֶדְנַא
 איד ןְלעֶציִרְקְנייַא אּוד טְסְלאָז גָניִר-לעֶביִז ַא ןּופ גְנּולְציִרְקְנייַא איִד איז יֹוזַא ְךיִיַלְנ
 -עֶדְלאָג ןיִא טְלעֶגְניִרעֶגְמּוא .לֵאָרְׂשִ רעֶדְניִק איִד ןּופ ןעֶמעֶנ איִד טיִמ רעֶנייֵטְׁש אייוַוְצ
 אייוֵוְצ איִד ןעֶצעֶז טְסְלאָז אּוד דְנּוא 12 :ןעֶכאַמ אייֵז אּוד טְסְלאָז ןעֶטְסאַק עֶנ
 איֵד ּוצ םיִנְמְכעֶרעֶג ןּופ רעֶנייֵטְׁש ,רֹופַא םעֶד ןּופ רעֶדְנעֶּב-לעֶסְקַא איִד ףיֹוא רעֶנייֵטְׁש
 אייוַוְצ עֶנייֵז ףיֹוא טאָג ראַפ ןעֶמעֶנ עֶרייֵז ןעֶנאָרְמ לאָז ןֹרֲהַא דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניֵק
 :ןעֶטְסאַק עֶנעֶרְלאָנ ןעֶּבאַמ טְסְלאָז אוד דְנּוא 13 :םיִנְטְכעֶדעֶג ַא ּוצ ןְלעֶסְּקַא
 ןעֶכאַמ אייֵז אּוד טְסְלאָז ,טְקְרעֶמעֶג דְלאָנ ןייַר ןּופ ןעֶטייֵק אייוֵװְצ דְנּוא 4
 ןיִא ןעֶטייֵק עֶנעֶטְכאַלְפעֶג איד ןעֶצעֶד טְסְלאָז אוד דְנּוא ,קְרעוֶו ןעֶטְכאָלְפעֶנ
 טְכיִרעֶג ןּופ ןאַּפְׁש-טְסּורְּב איִד ןעֶכאַמ טְסְלאָז אוד דְנּוא 13 :ןעֶטְסאַק איד

 ןופ קְרעֶװ םאָד איִװ יֹוזַא ְּךייֵלְו .קְרעֶװ טְלעֶטְסְניקעֶג טָּפְׁשִמ ןֶׁשֹחנ
 -רוּפ דְנּוא ,איֹולְּב ,ךְלאָב ןּופ ןעֶבאַמ םֶהיֵא אּוד טְסְלאָז דֹופַא םעֶד
 :ןעֶכאַמ םֶהיֵא אּוד טְסְלאָז ןעֶניֵל עֶטְנְריִוְצעֶג דְנּוא ןיִזיִמְראַק דְנּוא ,הוּפ

 םע



 תומש

 האָלְמּו : ומִחֶר תיִווּכְרֶא תֶרָוליפָּכ הְָָי עֹובְר :ָתֹא }
 הָדָטִּפ םֶדָא רוט ןבָא םיִרּוט הָעְּבְרַא ןֶכָא תַאְָלִמ יב
 ;םֶלֵהְו רוס ְךֶפָ ינׁשַה רּּטַהְו : ֶחֶאָה רֹּטַה תֶקָרְכו 8

 יִיִבְרֶה םּומַהו :הָמָלְחְַ ובְׁש םׁשָל יִׁשיֵלׁשַה רּמַהְו
 :םֶתֹאּוְלִמְּב יְהִי בָהָז םיִצָּכְׁשְמ הפְׁשִיו םֵהְׂשְו ׁשיִׁשְרַּת

 -לַע הָרְׂשִמ יִּתְׁש לֵארְשיינּב תמׁשלע יה סיִנָבֲאָהו 1
 רָשע ינָׁשְל ִיהִּת ֹומְׁשילע ׁשיִא םֶתֹוח יֵזֹוּתִּמ םָתֹמְׁש

 הוצת חכ 140

 טְלעֶּמאָדעֶג ,גיִדעֶקְערֶעיִפ ןייֵז לאָז םִע 6
 ןעֶמיֹוד ןייֵא דְנּוא ,גְנעֶל עֶנייֵז ןעֶמיֹוד ןייֵא

 טְסְלאָז אוד דנּוא 17 :טייֵרְּב עֶנייֵז

 ףייטש ןהפ גָנּוליִּפְרעֶד עֶנייֵא ןעֶליִפְרעֶד
 ,ןיבדר ,לייֵצ ןייֵא ךייֵמְש ןּופ ןעֶלייֵצ רֶעיִפ

 סאָד ,לעֶקְניִּפְראַק ןייֵא דְנּוא ,דְנאַזיִרְּפ
 איד דנוא 18 :ליײֵצ עֶטְשְרֶע איִד זיִא בֶהְו תבֵע הֵׂשֲעמ תֶלְבג תֶשְרׁש שמי ָתיִׂשָעְו :טֶבָׁש

 : 5 =תֶא ָּתֵתָנְו בָהָ תועְבט יִּתׁש ןׁשחה-לע היׂשְָו רוהָמ 4
 ףת * אז ז

 ריִּפַכ א ,דאַנְראַמְמ ַא לייֵצ עֶרעֶדְנַא ִתְׁשתֶא הֶּתְַנו ןְׁשְחַה .תֹצק ןֵנְשילַע תֹוְּמטַה ,יִתְׁש 4
 עֶטיִרְד איִד דְנּוא 19 :טְנאַמַאיִד דנּוא ;וִאְו :ןָשְחַה תצא תעְבַמִ של הוה תתֿבֲעּכ

 ַא דנּוא םאַּפאַט ַא םאקְריִמ ַא ,לייֵצ ּהָּתִתְְ תצְבְשִמַה יקש-לע ןתִּת תֹתֹבעָהיִּתְׁ תֹוצָק יִּתָׁש
 בָהָז תוְִּבִמיִּתׁש ָתיִׂשָעו וי :לומילָא דֹּפַאָה תופתמ"לע 28

 -לֶא רֶׁשֲא יתָפשילַ ןֶׁשְחַה תֹוצְק ינְׁשלַע םתֹא ָּתְמׂשְ
 הָּתַתְוְו ֿבָהְו תועַּכמ יִמְׁש םיִשָ :הָתיִב דוֿמַאָה רֶבע 7

 תַמְל נפ ליממ דָטִנלִמ דַפֲאָה תֹוַכ .ֵמְשלַ םָתֹא
 ְׁשְַה-תֶא וָסְּכְרִיְו :דופֲאָה בֵׁשְל לַעמִמ תְרְַּחַמ
 -לַע תֹוְהִל תֶלכְת יתְפִּב דֹֿפַאָה תֶעּבַילֶא ָתֹעַּבַטִמ

 ןרֶחָא אָׂשִנְו :דופַאָה לע ןׁשלַה חא-אלְו דֹוַמֲאָה בֶׁשֲח 9
 -לֶאֹוֲאֹּב ובל-לַעטַפְׁשמַהְׁשִחַּב לֵאָרְשִירַב תומׁשיתֶא
 טְּשִּמַה ֵשַח-לֶאמ ָּתְנְו :דיִמָּת הוה ל רָּכִל ׁשֶדְלַה
 ינפל ואֹבּב ןרָהַא בלילע לָהְו םיִמְתַהתַאְו .םיִרואה-תֶא
 ינפל ָּבל-לַע לארשי-נֿב טּפָשמיתַא ןֹרַא אָ הָוְ

 :תלָכְת ליִלְּכ דִָֹאָה ליִעְמיתא ָתיִׂשֲַו ס מח הוי 3
 תֹוׂשֲצַמ .ֿביִבְמ ויָל הָיהי הֵפָׂש כותב זשאריפ הָיָהְו 2

 וו וׁש-לַע תיִשָעְו ; עֶרָּכִי אֵל וליריהְי אָרְחַת ימְּכ נרא
 ןָנמִעמּו כיכָס ולּׁשילַע ייִנָׂש תל תו ְמָנְרְַו תל י נר

 ,לייֵצ עֶטְריִפ איד דְנּוא 20 :לאַטְסיִרְק
 ,םיִּפְסאַי דְנּוא ,ליִקיִנֹוא דְנּוא םּוצְכאַי ַא
 ,דְלאָב טיִמ טְסאַפעֶגְנייֵא ןייַז ןעֶלאָד אייֵז
 איד דנּוא 21 :גְנּוליִפְרעֶד עֶרייֵז ןיִא

 ןּופ ןעֶמעֶנ איִד ּךאָג ןייַז ןעֶלאָז רעֶנייֵטְׁש
 עֶרייֵז ְּךאָנ ףְלעוֶוְצ ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד
 גָנּולְצירקנייֵא איִד אי יֹוזַא ְּךייֵלְנ ,ןעֶמעֶנ

 ןייַז ְךאָנ רעֶכיִלְטיִא ,גְניִר-לעֶגיִז ַא ןּופ
 איִד ּוצ ןייַז אייֵז ןעֶלאָז ְּךאָנ ןעֶמאָנ
 טְסְלאָז אּוד דְנּוא 22 :םיִטָּבִׁש ףְלעוֶוְצ
 -עֶנ ןאַּפִׁש-טְסּורְּב איִד ףיֹוא ןעֶכאַמ

 ןייַר ,קְרעוֶו ןעֶטְכאָלְפעֶג ןעֶטייֵק עֶטְקְרעֶמ
 ןעֶכאַמ טְסְלאָז אוד דְנּוא 23 :דְלאָג *

 אייוֵוְש איִד ןּוהְט טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶגְניִר עֶנעֶדְלאָג אייוֵוְצ ןאַּפְׁש טְסּורְּב איִד ףיֹוא
 ןּוהְט טְסְלאָז אּוד דנוא 24 :ןאַּפְׁש-טְסּורְּב איִד ןּופ ןעֶדְנֶע אייוֵוְצ איִד ףיֹוא ןעֶגְניִר
 ןעֶדְנֶע איֵד ּוצ ,ןעֶגְניִר אייוֵוְצ איִד ףיֹוא ןעֶטייֵק עֶנעֶרְלאָנ עֶנעֶטְבאָלְפעֶג אייוַוְצ איִד
 עֶנעֶטְכאַלְפעֶג אייוֵוְצ איִד ןּופ ןעֶקֶע אייוֵוְצ איִד דְנּוא 25 :ןאַּפִש טְסּורְּב איִד ןּופ
 ףיֹוא ןעֶצעֶז אייז טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶטְסאַק אייוֵוְצ איִד 1 ףילא ןּוהְט אוד טְסְלאָז ןעֶטייֵק
 אוד דְנּוא 26 :טייֵז עֶטְׁשְרעֶדְראַפ איִד ןעֶנעֶק ,דֹופִא םעֶד ןּופ רעֶדְנעֶּב לעֶסְקַא איד
 אייווְצ איד ףיֹוא ןעֶצעֶז אייֵז טְסְלאָז אוד דְנּוא ,ןעֶגְניִר א ָג אייַוְצ ןעֶכאַמ טְסְלאָז
 דֹופָא םעֶד ןּופ טייִז איֵד ןַא זיִא סאו םיֹוז ןייַז ףיֹוא ,ןאַּפְׁש טְסּורְּב איִד ןּופ ןעֶקֶע
 אייז טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶגְניִר עֶנעֶרְלאָג אייווְצ ןעֶכאַמ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 27 :גיִנייוַוְניִא
 -ראָפ איֵד ןעֶנעֶק ,ןעֶטְנּוא ןּופ דֹוּפִא םעֶד ןּופ רעֶדְנעֶּב-לעֶסְקַא אייֵוְצ איִד ףיֹוא ןעֶצעֶז
 ןופ לעֶטְראַנ םעֶד ּוצ ןעֶּביֹוא ןּופ ,בָנּוטְפעֶהעֶּב עֶנייֵז רעֶּביִאְנעֶגעֶק ןּופ טייֵז עֶטְׁשְרעֶד
 וצ ,ןעֶנְניִר עֶנייַז טיִמ ןאַּטִׁש טְסּורְּב איִד ןעֶדְניִּבִנָא ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא 28 :דֹופַא םעֶד
 םעֶד ןּופ לעֶטְראַנ םעֶד ףיֹוא ןייַז ּוצ ,רּונְׁש ַעיֹולְּב ַא טיִמ דֹופַא םעֶד ןּופ ןעֶגְניִר איִד
 ףָנּוא 29 :רֹוּפַא םעֶד ןּופ ןעֶרעוֶו טְקיִרעֶג קעוֶוַא טיִנ לאָז ןאַּפִׁש טְּורְּב איֵד זַא ,דֹופַא
 -עֶב ןופ ןאַּפְׁש-טְסּורְּב איֵד ןָא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןּופ ןעֶמעֶנ איִד ןעֶנאָרְט לאָז ןֹרֲהַא
 ןייֵא וצ .םּוטְניִלייֵה םעֶד ןיִא ןעֶמּוק טעוֶו רֶע ןעוֶו ץְראַה ןייז ףיֹוא (טָּפְׁשִמ ןְׁשֹחנ טְכיֵר
 ןאַּפְׁש-טְסּורְּב איִד ןיִא ןּוהְט טְסְלאָז אּוד דְנּוא 30 :ביִדְנעֶטְׁשעֶּב טאָג ראַפ םיִנטְכעֶדעֶג
 ןֹרָהַא ןּופ ץְראַה םעֶד ףיֹוא ןייֵז ןעֶלאָד אייז דנּוא ,םיִמָּת דְנּוא םיִרּוא איִד טְכיִרעֶג ןּופ
 רעֶדְניִק איִד ןּופ טְכיִרעֶג סאָד ןעֶנאָרְט לאָז ןרָהַא דְנּוא ,טאָנ ראָפ ןעֶמּוק טעֶו רֶע ןעֶז
 סאָד ןעֶּכאַמ טְסְלאָז אּוד דנּוא 31 :גיִדְנעֶטְׁשעֶּב טאָנ ראַפ ץְראַה ןייז ףיֹוא לֵאָרְׂשִי
 ןיִא ןייַז לאָז ְּךאָל ּפאָק ןייַז דְנּוא 82 :איֹולְּב ץְנאַנ דֹופַא םעֶד ןּופ דְמעַהְרעֶּביֹוא
 ךייֵלְג קְרעוֶו-טְּבעוֶועֶג ,םּורַא םָנְניִר ְּךאָל ןייַז ּוצ ןייַז לאָז םיֹוז ןייַא ,עֶטְטיִמ רעֶנייֵז
 ןעֶסיִרּוצ טיִנ לֵאָז םִע יִדְּב ,םֶהיֵא ּוצ ןייַז לאָז רעֶצְנאַּפ ַא ןּופ ְּךאָל םאָד איז יֹוזַא
 ףנּוא איֹולָּב ןּופ ןעֶמיֹורְנליִמ םיֹוז ןייז ףיֹוא ןעֶכאַמ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 38 :ןעֶרעֶז
 ָךיִלְקעֶלְב עֶנעֶדְלאָג דְנּוא ,םּורַא םֶגְניִר םיֹוז ןייז ףיֹוא ,ןיִזיִמְראַק דְנּוא רּוּפְרּוּפ

 יא



 תומש

 ַא 31 :םּורַא םֶנְניִר אייֵז ןעֶׁשיִוְצ ןיִא
 ַא ,םיֹורְנְליִמ ַא דְנּוא לעֶקעֶלְג ןעֶדְלאָג
 םיֹורְגְליִמ ַַא דְנּוא לעֶקעֶלְג ןעֶדְלאָג
 רֶמעֶהְרעֶּביֹוא םעֶד ןּופ םיֹוז םעֶד ףיֹוא

 ףיֹוא ןייַז לאָז סֶע דְנּוא 88 :םורַא םֶגְניִר
 לאָז לֹוק ןייַז דְנּוא ,ןעֶנֶעיִד ּוצ ןֹרֲהַא
 ןעֶמּוק טעוֶו רֶע ןעוֶו ןעֶרעוֶו טְרעֶהעֶנ
 דְנּוא ,טאָנ ראַפ םּוהְטיִלייֵה םעֶד ןיִא
 טיִנ לאָז רֶע זַא ,ןייֵגְסיֹורַא טעוֶו רֶע ןעוֶו
 ןעֶכאַמ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 36 :ןעֶּבְראַטְׁש
 טְסְלאָז אּוד דְנּוא ;דְלאָנ ןייֵר ןּופ ְּךעֶלְּב ַא
 איוו יֹוזַא ָךייֵלְג םֶהיֵא ףיֹוא ןְלעֶציִרְקְנייֵא

 שךק גְניִרלעֶגיִז ַא ןּופ גְנּולְציִרְקְנייֵא איד
 םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד דִנּוא 87 ּהָוהְיַל
 םִע דְנּוא ,רּונְׁש ָיֹולְּב ַא ףיֹוא ןעֶצעֶז
 -ְךאָפ איִד ףיֹוא ,ּביֹוה איִד ףיֹוא ןייַז לאָז
 םִֶע לאָז ּביֹוה איִד ןּופ טייַז עֶטְׁשְרעֶד
 םעֶד ףיֹוא ןייַז לאָז םִע דְנּוא 88 :ןייַז

 ןעֶנאָרְט לאָז ןֹרֲהַא זַא ,ןֹרַחַא ןּופ ןעֶרעֶטְׁש
 איֵד סאָו ןעֶטייֵקְגיִלייַה איִד ןּופ דְניִז איד
 עֶלַא ּוצ ןעֶניִלייֵה ןעֶלעוֶו לֵאָרׂשִי רעֶדְניִק

 ןייַז לאָז םִע דְנּוא ,ןעֶּבאָג עֶגיֵלייֵה עֶרייֵז
 ןייֵא ּוצ ,גיִדְנעֶטְׁשעֶּב ןעֶרעֶטְׁש ןייַז ףיֹוא
 :טאָב ראַפ ,אייֵז ּוצ ןעֶלאַפעֶנְליֹואוְו

 141 הוצת טכיהכ

 54 ןִֹמרְו בֶהְז ןְמעעַּפ ןֹומִרְו בָדְז ןֵמַעְּפ :םיִבָס םֶכֹותְּב בֶהָז
 הל עֶמְׁשנְותַרִָׁל ןְרָהַא-לע הָוָהְו ביס ליִעְּמַה ֵקּוש-לַע
 ס :תֹוָי אְָו וְתאֵצְבּו הָהְ ןנְפִל ׁשרֹקַהילָא ֹואֹבּב ולוק
 א ׁשְרֹק םֶָתֹה יֵחֹוּתפ ֹויָלָע ָּתְַּמִּו רוָהְט בֶתָו ץיִצ ָתיִשְָו
 5ז תֶפָנְמַד-לַע הָיָהְו תֶלְַּת ליִתְפ-לַע ֹותֹא ַּתְמַׂשְו :הָוהיִל
 56 אְָָׂו ןרַהַא חַצמילַע הָיָהו והְָהִי תַפְנְצִמַהינְּפ ליִמילֶא
 -לָכְל לֵאָרׂשִי יב ּוׁשיְִקִי רַׁשֲא םיִׂשָדַּקַה ןע-תֶא ןרָהָא
 ינְפִל םֶהָל ןיֶצָרְל דיִמָּת והְצִמילַע הָדָהְו םֶהיִׁשְדָק תֶנִּתִמ
 59 טנְבַאְו ׁשֵׁש תּפֵנְצִמ ָתיִׂשָעְו שש תֶנֵהְּכַה ָּתְצַבִׁשְו :הָוהְ
 ס ָתיֵׂשָפְו תֹנַּתְכ הֵׂשֲעַה ןרהָא יִנְבלְו :םקֹר הֹׂשעְמ הָׂשִעַּת
 :ָרָאְפִתְלּי דוָבְכִל םֶהָל הָׂשְַּת תֹועָּבְנִמּםִִִנְבַא םֵהָל
 א עֹרַׁשמּווִתִא ָינְּב-תֶאו יחֶא ןֵרָהַא-תֶא םֶתֹא ַתְשַּבְִהְ
 צ זירׂשַו :יִליַרְכְוםֶתֹא ָתְׁשַּדְקְו םָדָי-תֶא ָתאֵּלִמּו םֶתֹא
 סיכרָיידעו םִינְתַמִמ הָורֶע רֵׂשְב תֹוִָּכְל דּבייִסְנְכִמ םָהָל
 45 וַא דַעֹומ לָהָא-לָא !םָאְֹּב ינְבילַעְ ןרָהַא-לַע לֶהְו :וְהְי
 מו וע ןָאָׂשידאָלְ ׁשֶרֹּקַּב תַדָׁשל ַחֵבְומַה-לֶא םָּתְׁשִנְב
 ס :ויִרֲחַא ֹועְרַקּו ול םֶלֵש תֶּקִח

 3 טכ
 א חקל יִל ןָהַכָל םֶתֹא ׁשָּדקְל טָהָל הֶׂשֲעַת-רֶׁשֲא רֶבָּדַה הָ
 ןְשַחַה-תֶאְו רֵּפֵאָה-תֶאְו רֹפֵאָה ליִעְמ תַאְו תֶנֹהְּכַה-תֶא ה ןרַהַא-תֶא ּתְּבְלַהְו םיִָנְּבַה-תֶא ָּתְחַקָלְו :םִימַּב םָתֹא ָּתְצחָרְו ְךֵעֹמ לָהָא חַתַפ-לֶא ביִלְקִּת נְּב-תֶאְו ןֵרַָא 4 יתָאְו :םִליאָה ינְׁש תֵאְו רַָה-תֶאְ לָּקִּב םָתֹא ָתְבַרְקִהְ 5 הַא לַמ-לַע םָתֹא ַּתַחְו :םֶתֹא הָׂשֵעַּת םיִּטִה תֶלֶס שב םיְִׁשִמ תֹצמ קוק ֵמָׁשּב ַלּולְּב תֹצִמ תֶַּח 9 תֹצמ םֶתָלְו :םֶמימְת םִינׁש םֶליֵאו רֶקכְּב דָחָא רּפ
 ְ ָּתַתָוֹוׁשאֹר-לעת סלה ְּתְמׂשְו :דּפַאָה כֶׁשֲחְּב ול ַּתְדַפֶאְו

 םאָד ןעֶקיִטְׁש טְסְלאָז אּוד דְנֹוא 9
 אוד טְסְלאָז לעֶטְראַנ ַא דְנּוא ,ּביֹוה עֶנעֶנייַל ַא ןעֶכאַמ טְסְלאָז אּוד דנּוא ,דְמעָה עֶנעֶנייַל
 ןעֶכאַמ אוד טְסְלאָז ןֹרֲהַא ןּופ ןְהיֵז איד ראַפ דְנּוא 40 :קְרעו טְקיִטְׁשעֶג ןעֶכאַמ
 אזד טְסְלאָז ןעֶּביֹוה עֶכיֹוה דְנּוא ,לעֶטְראַנ אייֵז ראַפ ןעֶכאַמ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,רעֶדְּמעֶה
 אייֵז טְסְלאָז אּוד דְנּוא 41 :טייֵהְנייֵׁש ּוצ דְנּוא טייֵקְכיִלְרעֶה ּוצ ,אייֵז ראַפ ןעֶכאַמ
 טְסְלאָז אּוד דִנּוא ,םֶהיֵא טיִמ ןְהיֵז עֶנייֵז ןָא דְנּוא ,רעֶדּורְּב ןייַד ןֹרָהַא ןָא ןעדיילקנָא
 ןעֶניִלייַה אייֵז טֵסְלאָז אּויִז דְנּוא ,דְנעֶּה עֶרייֵז ןעֶליִפְרעֶד טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶּבְלאַז אייֵז
 ּוצ ןעֶויֹוה עֶנעֶנייַל אייֵז ראַפ ָּךאַמ דְנּוא 42 :ריִמ ּוצ םיִנֵהֹּכ ןייז ןעֶלאָז אייז דְנּוא
 איֵד ּוצ ויִּב ןעֶדְנעֶל איִד ןּופ ןייַז ןעֶלאָז אייֵז ,דְנאַׁש איד ןּופ ׁשיייֵלְפ סאָד ןעֶקעֶדעֶּב
 ןעֶמּוק אייֵז ןעֶו ,ןְהיִז עֶנייֵז ףיֹוא דְנּוא ןרהַא ףיֹוא ןייַז ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא 43 :ןעֶכֶעיִד
 וצ ַחֵּבְוִמ םעֶד ּוצ ןעֶנְהעֶנעֶג אייֵז ןעוֶו רעֶדָא ,גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ּוצ
 ןעֶּבְראַטְׁש דְנּוא דניִז עֶנייֵק ןעֶנאָרְמ טיִנ ןעֶלאָז אייֵז זַא ,םּוטְגיִלייַה םעֶד ןיִא ןעֶניִד
 :םֶהיֵא ְּךאָנ ןעֶמאָז ןייַז ּוצ דְנּוא םֶהיֵא ּוצ ץעֶזעֶג םעֶניִּבייֵא ןייֵא ןייַז לאָז םֶע

 טכ לעטיפאק

 ןעֶניִלייַה ּוצ אייֵז ,אייֵז ּוצ ןּוהְט טְסְלאָז אּוד סאָה ְּךאַז איִד זיִא עֶניִזאָד סאָד דְנּוא 1
 ןְהָא רעֶדיִז אייוַוְצ דְנּוא רֶעיִטְׁש ןעֶנְנּוי ַא םעֶנ ,ריִמ ּוצ םיִנֲהֹּכ ןייַז ןעֶלאָז אייֵז זַא
 דְנּוא ,לייַא טיִמ טְשיִמעֶג ,תֹוצַמ ןּופ ןעֶבּוק דְנּוא ,תֹוצַמ ןּופ טיֹורְּב דְנּוא 2 :רעֶלְהעֶּפ

 אייֵז אּוד טְסְלאָז לְהעֶמ ןעֶצייוֵו סיֹוא ,לייַא טיִמ טְריִמְׁשעֶּב תֹוצַמ ןּופ ןעֶכּוק עֶניִד

 -עֶנ אייֵז טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ּבְראָק ַא ןיִא ןעֶנייֵל אייֵז טְסְלאָז אוד דְנּוא 8 :ןעֶּכאַמ
 ןרֲהַא דנוא 4 :רעֶדיִװ אייוֵוְצ איִד דְנּוא רֶעיִטְׁש םעֶד טיִמ ,ּבְראָק םעֶד ןיא ןעֶנְהעֶנ

 -ְךעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ ריִהְט רעֶד ּוצ ןעֶנְהעֶנעֶג אּוד טְסְלאָז ןְהיִז עֶנייֵז דְנּוא
 ןעֶמעֶנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 8 :רעֶסאַו טיִמ ןעֶׁשאוַו אייֵז טְסְלאָז אוד דְנּוא ,גְנּולְמאַז
 סאָד דְנּוא ,רְמעֶה םעֶד טיִמ ןֹרֲהַא ןעֶדייֵלְקנָא טסְלאָז אּוד דְנּוא ,רעדיילק איד
 -טְסּורְּב איִד טיִמ דְנּוא ,דֹופַא םעֶד טיִמ דְנּוא ,דֹופַא םעֶד ןופ דְמעֶהרעֶּביוא

 :דֹופַא םעֶד ןּופ לעֶטְראַג םעֶד טיִמ ןעֶלטְראַג םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןאַּטְׁש
 ןעֶּבעֶג טְסְלאָד אּור דִנּוא (םאק ןייַז ףיֹוא ּביֹוה איִד ןּוהְמ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 6

 איר



 טכ תוכש 12

 הָחְׂשּמַה ןִמׂשיתֶאּּתְחַקִלְו :תפָנְִמָהילע ׁשֶדֵּקַה רגיתֶא ז
 .םיִרָקֿפ ויְּב"תאְו : ותא .ָתְחׁשְמּו ושאֹדילַע ָתְקִצו 5
 ָנִבּו ןרהא טנבָא םתא ָתְרִנָחְו : תֶנָּתַּב ְָּׁשְַּלִהְו פ

 טל תֶּקחִל הָנהִּכ םֶהָל תָתְָהְ ףעֶּבנִמ םהָל ּתְׁשִבָחְ
 ףֶהָא נפ רֶפַה-תַא ָּתְבִרְקִהְו :וְבידַוןרַהַאדדי תאֹלְמי

 !רָּפַה ׁשאַרילַע םֶהיֵדיתֶא וָנְּו הַא .ךמְסְו דעומ
 ָתחקִלְו :דעומ לֶהָא חַתַּפ הָוהי נפ ְרֵּפַה-תֶא ָּתְטַָׁשְו
 -לָּכ-תֶאוךֵעּבצֶאַּב ַהכִּמַה תנרַק-לע הָּמַתָנו רֶפַה םָּדִמ
 םֶלָחָה-לּכ-תֶא ָּתְתְָלְו זםֶּכְִּמַה דוסײלָא ּךפְשִּת םֶּדַה

 ִֵׁש תֵאְו רֵבְּכַה-לע תֶרָהַֹה תֵאְו בֶרָּקַה"תֶא הָּפִכְמַה +
 לתָאְו :הָחְּכוִמַה ָתרטְקִהְו ןהילע רׁשֲא בֵלַהַה-תֶאְ תלְּכַה
 ַהַָחמִלּוחמׁשַאַבִַרְׂשּת וׁשְרַּפ-תֶאְ ָרע-תֶאורֶּפַהרַׂשְּב
 וינְּו ןְרַָא ּוכְמְַו חקת דָחָאָה לִיאְה-תֶאְו :אוה תאָּמַח
 ָפְחקַלְו ליְָה-תֶא ָּקְטרָשְו :ליִאְה ׁשאֶר-לע םֶהיֵדְיתֶא
 חֵת ליִאָה-תֶאְו  םיִבָס הֶּבְִמַ-לע ָּתְקרָח וֿמְד-תֶא
 ײלֵעו ֹווחְחנילע יּפִתָת ויִעְִכּו 'ּכרק ְַּצְַרו ווְחתְנִל

 הָוהיל אה הָלֹעהְחַּבמַ לי לָּכיִתֶאַתְרְִקַהְו ושאֹר 8
 טׁשַה לִיַאָה תֶא ָּתְחְקָקְו :אוָה הָוהיִל הֶׁשֵא ַחֹוזִנ ַחיֵב 5
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 ז=+ 1

 הוצת

 :ּביֹוה איִד ףיֹוא ןיֹורְק עֶניִלייֵה איִד
 ןופ לא םאֶד ןעֶמעֶנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 7
 ןעֶיִג םִע טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,גְנּוּבְלאַז איִד
 םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ּפאק ןייַז ףיֹוא
 ןעֶנְהעֶנעֶג טְסְלאָז אּוד דְנּוא 8 :ןעֶּבְלאַז
 -נָא אייֵז טְסְלאָז אּוד דִנּוא ,ןְריִז עֶנייֵז
 דְנּוא 9 :רעֶדְמעֶה איִד טימ ןעֶרייֵלְק
 םעֶד טיִמ ןעֶלְטְראַג אייֵז טְסְלאָז אּוד
 דְנּוא ,ןְהיֵז עֶנייֵז דְנּוא ןֹרֲהַא ,לעֶטְראַג
 איֵד ןעֶדְניִּבְנָא אייֵז ףיֹוא טְסְלאָז אּוד
 ןייַז אייֵז ּוצ לאָז םִע דְנּוא ,ןעֶּביֹוה עֶביֹוה
 דְנּוא ,ץעֶזעֶג םעֶגיִּבייֵא ןייֵא ּוצ הָנּוהְּכ א
 ןּופ דְנאַה איִד ןעֶליִפְרעֶד טְטְלאָז אּוד
 :ןְהיִז עֶנייֵז ןּופ דְנעֶה איִד דִנּוא ןֹרֲהַא
 םעֶד ןעֶנְהעֶנעֶג טְסְלאָז אּוד דְנּוא 0
 איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ראַפ רֶעיִטְׁש

 ָתטַהָשְו :לִיָאָה שאַר-לַע םֶהיֵדְי-תֶא ויָנבּו ןְרַָא ּךֵמָסְו כ
 -לעו ןרֲהַא ןוא ךונֶּ-לע הַָּתנְ ֹומְִּמ ְָּחקָלְו ליאָה-תֶא
 ביל ּתינְמִוַה םֶדָ ןָהֶּבילעו תיְִמִה וינְּבןְוָ ךּּת
 ָתְחקַלְ :ביִבְ חִּמַה לעטֶּדַהיתֶאָתְקִרָת תיִנְמִַהםֶלְגַר
 "לע תוהו הָחְׁשִּמַד ןְמָּׁשִמּ הֵּבְִמַה-לע רֶׁשֲא םֶרֵהְדִמ
 ׁשֶֶקְ ָּתִא ֹוָנִב יִהְנּב-לעו ּוְּב-לַעְו ויִדָנְלִעו ןֹרָהַא

 לִיַאְהוִמ .ַּתחֹקַלְו !!ְּתִא ויְנְביִדְנּ דנְּוויִדָנְבּו אוה =
 תַאְו בֶרָּקַה-תֶא הָּכְמָה ו בֶלֵתַה-תֶאְו הָלֵאָהְו בֵלַחַה

 ןְהיֵז עֶנייִז דְנּוא ןֹרָהַא דְנּוא ,גְנּולְמאַזְרעֶפ

 םעֶד ףיֹוא דְנעֶה עֶרייֵז ןעֶגייֵל ןעֶלאָז
 אוד דְנּוא 11 :רֶעיִטְׁש םעֶד ןּופ ּפאָק
 ,טאָב ראַפ רֶעיִּטְׁש םעֶד ןעֶטְכעֶׁש טְסְלאָז
 ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ ריִהְט איִד אייֵּב
 טְסְלאָד אוד דְנּוא 12 :גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד

 ,רֶעיֵּטִׁש םעֶד ןּופ טּולְּב םעֶד ןּופ ןעֶמעֶנ ת תֶא
 איד ףיֹוא ןּוהְט םִע טְסְלאָז אוד דְנּוא לע רֶׁשֲא בָלְַה"ֶאְו תלְַּיִּתְׁש ! תֵאְ רַכּכַה תֵרֵתֹי

 העֶגְניִפ ןייד טיִמ חֵּבְזִמ םעֶד ןּופ רעֶנְרעֶה = 58 םִל רו :איה םֶאְלַמ לא יּכ מה קִֹש תֶו 5
 :ַחֶּבְזִמ םעֶד ןּופ דְנּורְג םעֶד ןָא ןעֶסיִגְסיֹוא אּוד טְסְלאָז טּולְּב עַצְנאַנ םאֶד דְנּוא

 ,דייוַועֶגְנייֵא םאִד טְקעֶדעֶּב סאָו טיִלְׁשְניִא עֶצְנאַג סאָד ןעֶמעֶנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 3
 טיִלְׁשְניִא םאָד דְנּוא ,ןעֶרֶעיִנ אייוֵוְצ איִד דְנּוא ,רעֶּבעֶל איִד טיִמ ׁשייֵלְפטיֹור סאָד דְנּוא
 םאָד רעֶּבָא 14 :ַחֵּבְוִמ םעֶד ףיֹוא ןעֶּפְמעֶד טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,אייֵז ףיֹוא זיִא סאו
 טיִמ ןעֶנעֶרְּברעֶּפ אזד טְסְלאָז ,טְּסיִמ ןייַז דְנּוא לעֶפ ןייַז דְנּוא רֶעיִטְׁש םעֶד ןּופ ׁשייֵלְּפ
 םעֶנייֵא םעֶד דְנּוא 1 :תאָּטַח ןֶּבְרַק ַא זיִא םִע .הָנֲחַמ רעֶד ןּופ גיִנייוַוְנעֶמיֹוא ,רֶעייֵפ
 םיֹוא דְנעֶה עֶרייֵז ןעֶנייֵל ןעֶלאָז ןְהיֵז עֶנייֵז דְנּוא ןֹרֲהַא דְנּוא ,ןעֶמעֶנ אּוד טְסְלאָז רעֶדיוו
 אור רנֹוא ,רעֶדיוִו םעֶד ןעֶטְכעֶׁש טסְלאָז אּוד דְנּוא 16 :רעֶדיװ םעֶד ןּופ ּפאָק םעֶד

 םֶגְניִר ַחַּבְוִמ םעֶד ףיֹוא ןעֶגְנעֶרְּפְׁש םִע טְסְלאָז אּוד דֵנּוא ,טּולְּב ןייַז ןעֶמעֶנ טְסְלאָז
 אוד דְנּוא ,רעֶקיִמְׁש עֶנייֵז ּוצ ןעֶלייֵטּוצ אּוד טְסְלאָז רעֶדיִו םעֶד דְנּוא 17 :םּורַא
 טיִמ ןעֶנייֵל סֶע טְּסְלאָז אּוד דְנּוא ,לעֶקְנעֶׁש עֶנייֵז דְנּוא דייוַועֶגְנייַא ןייַז ןעֶׁשאוַו טְסְלאָז

 ןעֶצְנאַג םעֶד ןעֶּפְמעֶד טְּסְלאָז אּוד דְנּוא 18 :ּפאָק ןייַז טיִמ דְנּוא רעֶקיִטְׁש עֶנייז
 ַא ,קאַמְׁשעֶג רעֶכיֵלְּביִל ַא ,טאָב ּוצ רעֶּפְּפָא דְנאַרְּב ַא זיִא םִע .ַחָּבְִמ םעֶד ףיֹוא רעֶדיוז
 ןרָהַא דְנּוא ,רעֶדיוִו ןרעֶדְנַא םעֶד ןעֶמעֶנ טְסְלאָז אּוד דנּוא 19 .:טאָנ ּוצ רעֶפָּפָא רֶעייֵפ
 דְנּוא 20 :רעֶדיוז םעֶד ןּופ ּפאָק םעֶד ףיֹוא דְנעֶה עֶרייז ןעֶנייֵל ןעֶלאָז ןְהיֵז עֶנייֵז דְנּוא
 אוד רנּוא ,טּולְּב ןייֵז ןּופ ןעֶמעֶנ טְסלאָז אּוד דְנּוא ,רעֶדיוװ םעֶד ןעֶטְכעֶׁש טְסְלאָז אּוד
 ןעֶטְכעֶר םעֶד ףיֹוא דְנּוא ןֹרָהַא ןּופ ןעֶּמאַל-רעיֹוא ןעֶמְּכעֶר םעֶד ףיֹוא ןּוהֵט סִע טְסְלאָז

 דְנּוא ,דְנאַה עֶטְכעֶר עֶרייֵז ןּופ ןעֶמיֹוד םעֶד ףיֹוא דְנּוא ,ןְהיֵז עֶנייֵז ןּופ ןעֶּפאַל-רֶעיֹוא
 טּולְּב םאָד ןעֶנְנעֶרְּפְׁש טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,םּופ ןעֶטְכעֶר רֶעייֵז ןּופ ןעֶמיֹוד םעֶד ףיֹוא
 ףיֹוא זיִא סאו טּולְּב םעֶד ןּופ ןעֶמעֶנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 21 :םּורַא-םֶנְניִר ַחֵּבְזִמ םעֶד ףיֹוא
 ףיֹוא ןעֶגְנעֶרְּפְׁש םִע טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,גְנּוּבלאַז איִד ןּופ לייַא םעֶד ןּופ דְנּוא ,ַחַּבְזִמ םעֶד
 טיִמ רעֶדייֵלְק ס'ןְהיֵז עֶנייֵז ףיֹוא דְנּוא ןְהיֵז עֶנייֵז ףיֹוא דְנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶנייֵז ףיֹוא דְנּוא ןֹרַהַא
 רעֶדייֵלְק איד דְנּוא ,ןָהיִז עֶנייַז דְנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶנייֵז דְנּוא ,ןייַז גיִלייֵה לאָז רֶע דְנּוא ,םֶהיֵא
 דְנּוא טיִלְׁשניִא סאָד ,רעֶדיוז םעֶד ןּופ ןעֶמעֶנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 22 :םֶהיֵא טיִמ ןְהיֵז עֶנייֵז ןּופ
 ׁשייֵלְפטיֹור סאָד דְנּוא ,דייוַועֶגְנייַא סאָד טְקעֶדעֶּב םאוָז טיִלְׁשניִא סאָד דְנּוא ,לעֶדייוו סאָד
 דְנּוא ,אייז ףיֹוא זיִא סאָו טיִלְׁשֹניִא סאָד דְנּוא ,ןעֶרֶעיִנ אייוַוְצ איִד דְנּוא ,רעֶּבעֶל רעֶד טיִמ
 ,טיֹורְּב לעֶּבייֵל ַא דְנּוא 28 :גְנּוליִפְרעֶד ןּופ רעֶדיוו ַא זיִא סֶע לייוַו ,רעֶטְלּוׁש עֶטְכעֶר איד

 דנוא



 תומש

 דְנּוא ,טיֹורְּב ןּופ ןעֶכּוק-לייֵא ןייֵא דְנּוא

 ןּופ ּבְראָק םעֶד ןּופ ןעֶכּוק ןעֶניִד ןייַא
 דְנּוא 24 :טאָנ ראַפ זיִא סאוָו ,תֹוצַמ איד
 איד ףיֹוא ןעֶנייֵל עֶצְנאַג סאָד טְסְלאָז אּוד
 ןּופ דְנעֶה איִד ףיוא דנּוא ,ןֹרֲהַא ןּופ דְנעֶה
 -ָפיֹוא אייֵז טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןְהיִז עֶנייֵז
 :טאָג ראַפ גְנּוּבייֵהְפיֹוא עֶנייֵא ןעֶּבייֵה
 עֶרייַז ןּופ ןעֶמעֶנ אייֵז טְסְלאָז אּוד דנּוא 9
 ףיֹוא ןעֶּפְמעֶד אייֵז טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,דְנעֶה
 ּוצ ,רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב םעֶד ףיֹוא ַחָּבְזִמ םעֶד
 זיִא םִע ,טאָב ראַפ קאַמְׁשעֶג ןעֶכיִלְּביִל ַא
 אוד דְנּוא 26 :טאָנ ּוצ רעֶּפּפָא-רֶעייֵפ ַא
 רעֶדיוִו םעֶד ןּופ טְסּורִּב איִד ןעֶמעֶנ טְסְלאָז
 דְנּוא ,ןֹרָהַא ראַפ זיִא סאְָז גְנּוליִּפְרעֶד ןּופ
 -םיֹוא עֶנייֵא ןעֶּבייֵהְפיֹוא איִז טְסְלאָז אּוד
 ּוצ ןייַז לאָז סֶע דְנּוא ,טאָב ראַפ גְנּוּבייֵה
 טְסְלאָז אּוד דנּוא 27 :ּבאָנ ַא ראַפ ריִד
 ,גָנּוּבייֵהְפיוא איִד ןּופ טְסּורְּב איִד ןעֶניִלייֵה
 םאָו ,גְנּודייֵׁשַּפָא ןּופ רעֶטְלּוׁש איִד דְנּוא
 םאָו דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא זיִא
 רעֶדיוו םעֶד ןּופ ,ןעֶראוָועֶג טייֵׁשעֶגְּפֶא זיִא
 ראַּפ זיִא םאִו םעֶד ןּופ ,גְנּוליִפְרעֶד ןּופ
 עֶנייֵז ראַפ זיִא םאְו םעֶד ןּופ דְנּוא ,ןֹרָהַא

 הוצת טּכ

 ףָשֲא תוצמ לסמ דָחֶא ןקיקָרְו תַמַא ןמָש םָהָל תַלֲחְו
 3ג ויָנְב יּפַּכ לֵעְו ןרָהַא יּפַּכ לע לֹכֵה ת ) { הָוהְי נְפִל

 ףכ םֶדָיִמ םֶתֹא ָּתְַקָלְו :הָוהְי ינְפל המות םָתֹא ּתְפִנָהְ

 הָוהְי ינְפִל תחינ יֵרְל הָלֹעֲה-לע הָחּבמַה ָתְרַמְקַהְ
 98 םיִאְלִּמַה ליאמ הָוָהְהמא .ִתְחַקְלְ ;הָוהיַל א וה הָׁשִא

 ָּךְל הָיָהְו הָוי ינְפל הָפּנְּת ותֹא ָּתְפַנְָו ןיתַאְל רֶׁשֲא

 וז הָכּורְּתַה ַה קוש תאְו הָפּנּתַה הָזֲח ו תַא ָּתְשַּדקְו :הָנמִל

 5 ןְרָתָאְל רֶׁשֲאמ םיִאְלִמ גה ליִאמ םָהּוה רֶׁשֲאַו ףנּוד רֶׁשֲא

 98 ןרָאָמ .םליעדק כֶהָל ויָנְבלּו ןֹרַהֶאְל הָיָהְ :וינְבְל רֶׁשֲאַמ

 רנְב תֵאְמ הוד הָמּורְתו אּוה הָמֹורְת יִּכ לֵאָרְׂשִי ינְּב
 ו ׂשֶרֹּכַהיֵדנבּו :הָוהיַל םֶתָמּורְּת םֶימלַׁש יִהְבִּוִמ 'לֵאדְׂשִי
 דאֵלמלו םֶהָב הָחְׁשְמְל ויִרָחַא וויָנְבִל ּוְהי "האל רֶׁשֲא
 לץנָּבִמ ויִּתְחַּת קה םׁשְבִלְי םיִמָי תַעְבׁש : םֶדָייתֶא םֶב
 31 םיאְַמַהלי ַא תֶאְו:ש קב תֶרֶׁשְלדעימלָהא-לֶאאֹבְירָׁשֲא
 3 לינבּ ןֶרַהַא לֵכָאְו ;שֶדָק םֶקָמּב ורָׂשְּב-תֶא ָּתְלׁשִבּו חקת
 דעומ לָהֶא חַתַּפ לֵב רׁשֲא םֶהָלַה-תֶאְ לי אָה רׂשְבתִא
 58 םֶתֹא אש םֶדָי-תֶא אּלַמְל םֶהּב רַּכ רֶׁשֲא םֶתֹא ולְכֶאְ
 54 םיִאְלַּמַה רֹׂשְּבִמ רַתוי-םִאְו :םַה ׁשְרָקִּ לכאידאל רֶח
 כָאי אֵל ׁשֵאָּב רָתֹונַה-תֶאָּתְפַרְׂשְ רמה םֶחָלַהְִמּ
 הל -דָׁשֶא לֶפָּכ הָכָּכינבִלּו ןרַָאְל ָתיִׂשָעְו :אּוה ׁשֶרֶקייִּכ
 58 הָׂשֲַה אָט רַכּו !םֶדָיאֶלַמְּת םִמָי תַעְבׁש הָכָתֹא יִתָיוצ
 ויָלָע ֶָּרִֶכְּב ַָבְִמַה-לַע ָתאֵּטִחְ םיְִַּכַה-לַע םיַל
 חֵבומַה-לַע רֵמְַּ םיִמָי תעְבִׁש :יִשְדְַל וָתֹא תחׁשמו

 ַחּבּמַּב ענוה-לּכ םיׂשָרָק שֶרָק חֵּבְמַה היה וָתֹא ָתְׁשַּדַק
 -יֵנְּב םיִׂשְבְּכ כמַה-לַע הָטִִּ רֶׁשֲא הָו ס א
 59 הָׂשֲעַּת דָחֶאָה שֶבְּכַהיתַא :דיִמָּת םיל םִיָנָׁש הָׁש
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 מ ןרָׂשִעְו  םִיַּבִרַעָה ןיִּב הֶׂשֵעַּת נה ׂשֶבָּכַה תֵאְו דֵקְּכַּב
 נּוא ןֹרַהַא ּוצ ןייז לאָז נּוא 28 :ןֶהי
 ןיִהֵה תֶעיִבְר ְךֶסְו ןיִהַה עַבָר תיִתָּכ ןֵמָׁשְּב לּולָּב תֶלֹמ רוא ןרהא רב ןיז או דריי =
 ץעֶזעֶג םעֶניִּבייֵא ןייֵא ראפ ןֶהיִז עֶנייֵז ּוצ
 לא גנּודייֵׁשַּפָא איד דְנּוא ,גנּודייֵׁשְּפָא עֶנייֵא זיִא םִע לייוַו ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ
 טאָב ּוצ גָנּודייִׁשְּפָא עֶרייֵז ,רעֶּפְּפָא-דיִרְּפ עֶרייֵז ןּופ ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ ןייַז
 ְךאָנ ןְהיֵז עֶנייֵז ראַפ ןייַז ןעֶלאָז ןֹרֲהַא ראַפ ןעֶנעֶז םאִו רעֶדייֵלְק עֶניִלייֵה איִד דְנּוא 9
 ןופ רעֶד 80 :ןעֶליִפְרעֶד ּוצ דְנעֶה עֶרייֵז אייֵז טיִמ דְנּוא ןעֶּבְלאַז ּוצ אייֵז טיִמ ,םֶהיֵא
 רֶע ןעוֶו ,געֶט ןעֶּביִז ןעֶדייֵלְקנָא אייֵז לאָז ,לעֶטְׁש עֶנייֵז ןַא ןהֹּכ ַא זיִא םאִו ןְהיִז עֶנייֵז
 :טייֵקְניִלייַה איִד ןיִא ןעֶניִד ּוצ גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןיִא ןעֶמּוק טעוֶו
 ןייַז ןעֶכאָק טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶמעֶנ אּוד טְסְלאָז גְנּוליִּפְרעֶד ןּופ רעֶדיוִו םעֶד דְנּוא 1

 ׁשייֵלּפ סאָד ןעֶסֶע ןעֶלאָז ןְהיִז עֶנייֵז דְנּוא ןֹרֲהַא דְנּוא 82 :טרָא ןעֶניִלייֵה םעֶד ןיִא ׁשייֵלְּפ
 םעֶד ןּופ ריִהְט איִד אייֵּב ,ּבְראָק םעֶד ןיִא זיִא סאו טיֹורְּב סאָד דְנּוא ,רעֶדיוִו ּםעֶד ןּופ
 רַּפַכְמ טאָה ןעֶמ סאָו טיִמ ןעֶסֶע םאָד ןעֶלאָז אייֵז דנוא 83 :גָנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג
 טיִנ םִע לאָז רעֶדְמעֶרּפ ַא דְנּוא ,ןעֶגיִלייַה ּוצ אייֵז דְנּוא ,דְנעֶה עֶרייֵז ןעֶליִּפְרעֶד ּוצ ןעֶזעוֶועֶג
 ׁשייֵלְפ םעֶד ןּופ ןעֶּבייֵלְּב גיִרְּביִא טעוֶו םֶע ןעוֶו דְנּוא 84 :ניִלייַה ןעֶנעֶז אייֵז ןיראָז ,ןעֶמֶע
 -רעֶפ רֶעייֵפ טיִמ אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ,ןעֶנְראָמ זיִּב טיֹורְּב םעֶד ןּופ דְנּוא גְנּוליִפְרעֶד איִד ןּופ
 :גיִלייַה זיִא םֶע ןיִראָו ,ןעֶרעוֶו ןעֶסעֶגעֶג טיִנ לאָז םִע ,עֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא םאָד ןעֶנעֶרְּב
 ָךיִא םאוָו סעֶלַא איז יֹוזַא ְּךייֵלְג ,ןְהיִז עֶנייֵז ּוצ דְנּוא ןֹרֵהַא ּוצ ןעֶכאַמ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 8
 רֶעיִטְׁש ןייַא דְנּוא 26 :דְנעֶה עֶרייֵז ןעֶליִּפְרעֶד אּוד טְסְלאָז געֶט ןעֶּביִז ,ןעֶמאָּבעֶג ריד ּבאָה

 גְּונְהעֶזְרעֶפ איִד ןעֶנעוֶו ןּופ ןעֶטייֵרעֶּבְנָא ְּךיִלְגעֶט אזד טְסְלאָז רעֶפְּפָא-דְניִז םעֶד ןּופ
 רֵּפַכְמ םֶהיֵא ףיֹוא טְסאָה אּוד ןעֶו .ַחֶּבְזִמ םעֶד ףיֹוא ןעֶניִנייֵר טְסְלאָז אּוד דְנּוא (םירּוּפִּכ)
 אזד טְסְלאָז געֶט ןעֶּביִז 87 :ןעֶניִלייַה ּוצ םֶהיֵא ןעֶּבְלאַז םֶהיֵא טְסְלאָז אּזד דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶּג
 לאָז ַחֵּבְוִמ רעֶד דְנּוא ,ןעֶגיִלייֵה םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד דְנּוא ןַחָּבְזִמ םעֶד ףיֹוא ןייז רֵּפַּכְמ
 םאָד דְנּוא 28 :גיִלייַה ןייַז לאָז ַחֵּבְוִמ םעֶד ןָא טְרְהיִר סאָו םעֶלַא ,ןייַז גיִלייֵה ץְנאַּב
 רֶהאָי ןייֵא ,רעֶמעֶל אייוַוְצ ,ַחֵּבְזִמ םעֶד ףיֹוא ןייַז בירְקִמ טְסְלאָז אּוד סאו זיִא עֶגיִזאָד
 5 ביִרְקַמ אּוד טְסְלאָז םאֵל ןייַא 9 :גיִדְנעֶטְׁשעֶּב .ְךיִלְגעֶמ ,טְלַא
 ןעֶׁשיִוְצ ןייַז ביִרְקַמ אּוד טסְלאָז םאֵל עֶרעֶדְנַא סאָד דְנּוא ,ןעֶנְראָמ םעֶד ןיִא
 שי ְעֶב לְהעֶמ-לעֶמעֶו לעֶטְנִהעֶצ ןייֵא דנוא 40 :ןעֶדְנעֶבָא אייֵװְצ איד
 ןיִה לעֶטְריִפ ַא גְנּוׁשיִמ איִד ּוצ דִנּוא ,ליֵא ןעֶסיֹוטְׁשעֶג ןיִה לעֶטְריִפ ַא ׁשיִמ

 ןייוו
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 םיִּבִרַעָה ןיִּכ הֶׂשֲעְּתיִנֵׁשַה ׂשֶבָּכַה תֵאְו : דָחֶאָה ׂשֶבּכַל יי 41
 הָׁשֵא ַחֹדיִנ ַחיֵרָל ּהָל"הְׂשֶעַּת הֶּכְסִנְכּו רֵקַּבַה תַתְנִמְּ
 יִנְפִל ֵעומילֲהֶא חַחִּפ םֶּכיֵתְרֹדְל דיִמָּת תָקֹע :הָוהיַל

 ִתְְַוו :םֵׁש ךַלֵא רֵּכַרְל הָּמָׁש םֶכָל דָעוא רֶׁשֲא הָוהְי 6
 לָהֶא-תֶא יּתְׁשַּדַקְו : יִרֹבְּכּב ׁשֵּדקְת לֵאָרׂשִי ינְבִל הָּמָׁש 4

 ןהָכְל ׁשֵּדַקֲא וויָנְב-תֶאְו ןְרָהַא-תֶאְו ַחְִֵמַה-תֶאְו ךֵעֹומ
 ;םיִהֹלאֵל 'םָתָל יִתָיהְו לָארְִׂ נְּב ְךיתְּביּתְנכׁשְ .;להמ

 ץְרָאְמ םָתֹא יִתאֵצֹוה רֶׁשֲא םֶהיֵהְלֶא הָוהייִנֲא יִּכ ּועְדָי
 יי 5 ס = !םֶהיֵמְלַא הָוהְי נָא םֶכֹותְב ינְכָׁשְּכ םיִרְצִמ

 :ותא הֶׂשֲעַּת םיִטִׁש יִצֵע תֶרֶטָק רמקמ חּכומ ָתיִׂשָעְו *
 וְתָמִל םִיַתְּמַאְו הָיְהִי עובר ֹוּכְחִר הָּמַאְו ֹוּכְרָא הָּמַא 5
 -אְו וָנַנתֶא רֹודְמ בֶהֶו ותא תיִּפִצְה :וותנרק ּונָּמִמ 2

 ; ביִבָמ םֶהְו רַז יִל ָתיִׂשְָו וָתֹנרַק-תֶאְו םיבָּס וָתֹריֵק
 יִּתִׁש ל ורק תַהָּתִמ ! יל"ְשמִּ םֶהְו תֹּעְּבַמ תׁש 4

 תאָל יּכל מל הָיָה יָד ינְׁש-לַע הׂשעּמוְתְֹלצ
 םֶתֹא ָתיִפְו םיש יע םיִדֵמַה"תֶא ָתִׂשְְו :הֵָּהב וָתֹא ה

 ינפִל תֶרֶעה ןהָא-לַע רֶׁשֲא תֶכְּפַה פיל 'תא הָּתַתַנבֶהְ
 ריִִקִהְו  הִָּׁשךֶל ךעזא רֶׁשֲא תֶלעֲהִלַע י ָׁשֲא תֶרֹפַַּה 7

 תנה"תֶא וביִוַהְּב רֵקּבּכ רַקָּבּב םימַק תֶרַטִק רֶהָא לָע
 הָנָדיִטְקִי םִיַּבְרעַה ןיִּב תרעַד-תֶא ןְרַהַא ניו המ

 תֶרֹמקולֶע ולעתראל: !םֶכיֵתְרדָל הָהְ נְפל דיִמָּת תֶר
 ילע ןֹרֲהַא רַפֹכְו :ויָלָ ּוכָּפִת אֵל ְּךְֶו הָחְנִמּו א = :
 הָנָשִּב זַחַא םירְפּכַה תיאַמַח םדִמ הָנְׁשִּב תַחַא מר

 +הָוהיִל אה םיִׁשָדָק .ׁשֶדָק םֶכיֵתְרדל לע רַּפ

 - אב 4 : ב
 ינְּב שאָר-תֶא אָּׂשַת יִּכ :רַמאֹ הָשמילֶא הָוהְי רּינ 2

 אשת יכ הוצה ? טכ תומש

 עֶרעֶדְנַא סאָד דְנּוא 41 :םאֵל ןייַא ּוצ ןייוֵו
 ןעֶׁשיוִוְצ ןייַז ביִרְקַמ אּוד טְסְלאָז םאֵל

 איו יֹוזַא ְּךייֵלְנ ןעֶדְנעֶבָא אייוֵוְצ איד ?

 ןעֶנְראָמ םעֶד ןּופ רעֶּפְּפָאיוייֵּפְׁש םאֶד
 טסְלאָז גְנּוסיִג עֶנייֵז איו יֹוזַא ְּךייֵלְנ דְנּוא
 ןעֶכיִלְּביִל ַא ּוצ ,םֶהיֵא ּוצ ןעֶכאַמ אוד
 :טאָב וצ רעֶפְּפָא-רֶעייַפ ַא ,קאַמְׁשעֶג
 ּוצ רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב טעֶניִדְנעֶטְׁשעֶּב ַא 2
 ןופ ריִהֵמ איִד אייַּב ,רעֶטְכעֶלְשעֶג עֶרייֵא
 ראַפ ,גָנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד

 טְראָד ָּךייַא טיִמ לעװ ְָּךיִא ּואוְו ,טאָג ותָמ
 ּוצ ריִד ּוצ טְראָד ,ןעֶמּוק ןעֶמאַזּוצ
 ְךיִא לעֶװ טְראָד דְנּוא 448 :ןעֶרעֶר
 ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד טיִמ ןעֶמּוק ןעֶמאַזּוצ
 טיִמ ןעֶרעֶװ טְניִלייֵהעֶג טעוֶו םִע דְנּוא
 לעוֶו ךיִא דְנּוא 44 :טייֵקְכיֵלְרעֶה עֶנייַמ
 -ָךעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םאֶד ןעֶגיִלייֵה
 ןֹרֲהַא דְנּוא .ַחַּבְוִמ םעֶד דְנּוא ,גנּולְמאַז
 ןעֶגיִלייֵה 4 לעוֶו ןְהיֵז עֶנייַז דְנּוא
 ְךיִא דְנּוא 42 :ןייֵז ר ריִמ ּוצ םיִנֲהֹּכ
 רעֶדְניִק 5 ןעֶשיווְצ ןעֶניֹואְו לעוֶו
 ּוצ אייֵז ּוצ ןייַז לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי
 ןעֶסיוִז ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא 46 :טאָנ ןייֵא
 סאָז ,טאָג רֶעייֵז ראַה רעֶד ןיִּב ָּךיִא זַא
 םיֹוא טכאַרְּבעֶנְסיֹורַא אייֵז ּבאָה ְּךיִא

 ;טאָג רֶעייֵז ראַה רעֶד ןיִּב ְּךיִא ,ןעֶניֹואוְו אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ לאָז ָךיִא יֵדְּכ ,םִיַרְּצִמ דְנאַל םע
 ל לעטיפאק

= 
 ְםעֶד ּוצ ַחַּבְזִמ ַא ןעֶכאַמ טְסְלאָז דְנּוא 1 יד

 ;ןעֶכאַמ םֶהיֵא אוד
 ןייַז רֶע לאָז גיִדעֶקֶערֶעיִפ
 אוד דְנּוא 8 :םֶהיֵא ןּופ

 טְסְלאָז ץֶּלאָה-םיִטִׁש ןּופ ,קְרעוֶו-ִּדיֹור ןעֶפֶמ
 טייֵרְּב עֶנייַז לייַא עֶנייֵא דְנּוא ,גְנעֶל עֶנייֵז ןייַז לאָז לייַא עֶנייֵא

 ןייז ןעֶלאָז רעֶנְרעֶה עֶנייֵז ;ְךייַה עֶנייֵז 0 אייווְצ דְנּוא

 עֶנייֵז דְנּוא ָּךאַד ןייַז ךֶלאָג ןייַר טיִמ ןעֶהיִצְרעֶּביִא םֶהיֵא טְסְלאָז
 םעֶנעֶדְלאָג ַא םֶהיֵא ּוצ ןעֶכאַמ טְסְלאָז אוד דְנּוא ,רעֶנְרעֶה עַנייַז דָנּוא ,םּורַאסְנְניִר דְנעזַו

 ןּופ ,םֶהיֵא ּוצ ןעֶּכאַמ אּוד טְסְלאָז ןעֶגְניִר עֶנעֶדְלאָג אייווְצ דְנּוא 4 :םּורַאסְגְניִר ץְנאַרְק
 אייוֵוְצ עֶנייֵז ףיֹוא ןעֶכאַמ אּוד טְסְלאָז ןעֶקֶע אייווְצ עֶנייַז דְנּוא ,ץְנאַרְק ןייַז ּוצ ןעֶטְנּוא
 רעֶזייֵה יצ ןהיז ןעֶלאָז אייז דָנּוִא ךעֶטייַז

 דְנּוא ,ץְלאָה-םיִטש ןּופ ןעֶנְנאַטְׁש-גאַרְט איִד ןעֶכאַמ טְסְלאָז אּוד דֶנּוא 2 :ןעֶנאַרְט
 םעֶד ראַפ ןעֶצעֶז םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד דְנּוא 6

 לעֶקעֶד-רעֶּביִא םעֶד ראַפ ,םיִנְנייֵצ םעֶד ןּופ ןעֶמ
 לא טיִמ ןעֶהיִצְרעֶּביִא אייז טְסְלאָז
 ְסאָק םעֶד אייַּב זיִא סאו גְנאַהְראַפ

 וצ אייֵז טיִמ םֶהיֵא ,ןעֶגְנאַטְׁש-גאָרְמ איִד ּוצ
 אוד

 :ןעֶמּוקְנעֶמאַזּוצ טְראָד ריִד טיִמ לעדז ָּךיִא ּואְְו ,םיִנְגייֵצ םעֶד אייֵּב זיִא סאו (תֶר
 עֶלַא ,ץְרעוֶועֶג עֶדְנעֶקעֶמְׁשְליואְ ןּופ קְרעוֶויֶדיֹור ןעֶּפְמעֶד םֶהיֵא ףיֹוא לאָז ןֹרָהַא דְנזא 7
 ןרַהַא ןעוֶו דְנּוא 8 :ןעֶּפְמעֶד םִע רֶע לאָז ,ןעֶּפְמאַל איד טְכעֶרּוצ טְכאַמ רֶע ןעֶֶו ,ןע ְראָמ
 ביִדְנעֶטְׁשעֶּב ַאןעֶפְמעֶדסֶע רֶע לאָז ,ןעֶדְנעֶבָא אייוַוְצ איִד ןעֶשיוװצ ןעֶּפִמאל איֵד ןָאו עדניצ

 ןייק םֶהיֵא ףיֹוא ןייַז ביִרְקַמטיִנ מְלאָד רֶהוֲאֿפ : רעֶטְכעֶלְׁשע ָב עֶרייֵא ּוצ טאָנ ראַפקְרעו-ּךיור

 עֶנייֵק דְנּוא ,רעּפּפָא-זייַּפְש ןייק דְנּוא ,רעָפּפָא-דְנאַרְּב ןייק דַנּו קיש יי ּור סעֶדְמעֶרַפ
 םעֶד ןיא לאָמְנייַא ןייַז רֵּפַּבְמ לאָז ןֹרֲהַא דְנּוא 10 :ןעֶמיִנ טיִנ םֶהיֵא ףיֹוא רֶהיֵא טְלאָז גָנּוסיִג
 בָנּונְהעֶזְרעֶפ איִד ןּופ רעֶפּפָא-דְניִז םעֶד ןּופ טּולְּב םעֶד ןּופ רעֶנְרעֶה ע עֶנייַז ףיֹוא רֶהאָי

 ,רעֶטְכעֶלְׁשעֶב עֶריוַא ּוצ םֶהיֵא ףיֹוא ןייַז רֵּפַכְמ רֶע לאָז רֶהאָי םעֶד ןיִא לאָמְנייַא ,(םיִרּוַּּכַהנ
 :טאָג ּוצ גיִלייַה ץְנאַנ זיִא םאָד

 אשת יכ
 ןעֶװ וכ  :ןעֶנאָז וצ יֹװַא הָשֿמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָנ דָנוִא 1

 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ ּפעֶק איד עֶלייֵצְרעֶּביִאו ןעֶמעֶנְפיֹוא טְסעֶו אּוד

 וצ
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 ךקְפַּב הוהיל וָׁשְִנ רּמְּכ שא ּנְתְָו םָהיֵדְקִפל לֵאָרְׂשִי -טיִא לאָז יֹוזַא ,ןעֶנְנּולייֵצ עֶרייֵז .ּוצ
 13 יֵָּכ ו ּונִּתִי ו הָז :םָתֹא רֶקִפַּב הָגָנ םָהָב היהיראל ו םָתֹא ראפ גְנּוזייַלְ םיֹוא עֶנייֵא ןעֶּבעֶג רעֶכיִל

 םיִרָׂשֶע ׁשֶדָלַה לקׂשְב לָקָּׁשַה תיִצֲה מ םיְִּפַהילּפ רֵבֹעָה טְלייֵצ ןעֶמ ןעוֶו ,טאָנ ּוצ שֵמָנ ןייַז

 14 ֵבעֶה ל5 עי ר לקָׁשה תיִצֲחַמ לָקָׁש יַה הֶרֵָּנ גאלפ עֶנייֵק ןייַז טיִנ לאז םִע זַא ,איוֵז

 :הָוהְי תַמּורְּת ןֵּתי הָלְעַמְו הָנָׁש םיִרְׂשֶע ןֶּבִמ יפה לַ סאָד 13 :אייֵז טְלייֵצ ןעֶמ ןעוֶו אייֵז ףיֹוא
 ומ לֶקָּׁשַה תיִצֲחְּמִמ טיִמִי אֵל בֵּדַהְוהָּכרייאְל רוׁשָצֶה ביִלְטיִא .,ןעֶּבעֶב .אייֵז ןעֶלאָז עני

 18 -תֶא ָתְַכלוַ םֶכיֵתְׂשְפַ יע רֵּפכלהְָיתִמ והְתיתָאתַתְל + יה = ףעֶּבעֶנ אייֵז ןעֶלאָז עֶגיִזאָּב
 תֶדֹבֲע-לַע ותא ָּתתָנו לֵאָרְׂשִי ינְב ֵאַמ םיִרּפּכַה ףֶסֶּכ ןעֶּבְלאַה ַא ,עולייצ איד ןעֶנעוֶו טייֵג םאָו

 ֵַּכְל הָוהְי ינפל ןורָּכול לֵאָרׂשִי נבל הָיָהְו ףעֹומ לָהֶא רעֶד ;ְךאָנ ל לֶקְׁש ןעֶגיִלייֵה םעֶד ָּךאָנ ,לֵקָׁש
 פ ;םכְפלע לקׁש רעֶבְלאַה צ ,הָר גיִצְנַצזיִא לָקֶׁש
 11 ְַּו תֶׁשֶחְנ רּלִּכ ָתיִׂשָעְו :רֶמאֹל השמילַא הוהְי רַּבַדּה :טאָנ ּוצ גְנּורייֵׁשְּפָא עֶנייֵא ןייַז לאָז
 ָכְוִמַה ןיבו רעומ לֶהָאְדיִּב והא ָּתַתְָו הָצְחְרִל תֶׁשָחְנ ןּופ רעֶּביִרַא טייֵנ סאו רעֶכיִלְטיִא 4
 19 םהייתַ ונֵּמַמ וָיָנָבּו ןְרָהַא ּוָצֲחִרְו :םִיָמ הָמׁש ְתַתָנְו טְלַא רֶהאָו גיִצְנאַוַוְצ ןּופ ,עֶטְלייֵצעֶג איד

 כ אֵלָי םִיַמצַחְרִי עמ לֶהָאילֶא םָאבְּב ;םֶהיֵלְנַר-תֶאְ -פא איד ןעֶּב ענג לאז .רעּביראד 'רנוא

 הא .רטֵַהְל תֹרְָל כְמַהלֶא שב א 5: לאָז רעֶכייֵר רעֶד 18 :טאָג ןּופ גְּודייֵׁש
 א לוי אל קרוי הוד לאָז רעֶמְרָא רעֶד דֹנּוא ןעֶּבעֶג רֶהעֶמ טיִנ

 ּפ : ;םָתֹרְל ועל ּס .םֶלּועדקֶח
 5 םייִמָׂשְּב בל"חק הָּפִאְו :רְמאַּל הֶשֹמילֶא הָוְי רֵּבַדַה 1 ָבְלאַה םעֶד ןופ ןעֶּבעֶג רעֶניִנייוֵז טיִנ
 ש מר יח טְשֶּבְדִמּנקְו תומׁשֵמֲח רֹרָדירְמׂשאד ןופ גְנּודייֵׁשְּפֶא איִד ןעֶּבעֶג ּוצ ,לְקָׁש
 א ׁשֶמֲח הָּדכְו :םִיָתאָמּו םיִׁשִמָח םֶׂשְב-ִהנקּו םִיָתאָּו :ןעֶלעֶז עֶרייֵא ראַפ ןייַז ּוצ רֵּפַּכִמ ,טאָג
 זוכ ןֶמֵׁש יא תיַׂשְָו :ןיה תִַז ןמָׁשְו ׁשֶרּקִה לֶקַׁשְּב תֶאֵמ דְלעֶג סאָד ןעֶמעֶנ טְסְלאָז אוד דְנּוא 6
 תַהְׁשמ ןֵמָׁש חַקֹר הׂשֲעַמ תַחְקְרִמ חק ׁשֶדְק-תַהְׁשִמ איִד ןּופ (םירּוּפּכ) גְנּונְהעֶזְראַפ איִד ןּופ
 95 :תֶדֲעָה ןֹוָרַא תֵאְו ךעומ לָָא-תֶא יב ָּתְחַׁשְמּו ישרה םִע טְסְלאָז אוד דנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק

 צד תאְו הלכ-תֶאְ הָרּמֲה-תֶאְ ילּכ-לֶּכיתֶאוָהלְׁשַתאו טְלעֶצעֶנ םעֶד ןּופ טְסְניִד םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶג
 : סע ר ר א ןייַז לאָז םִע דְנּוא ,גְנּולְמאַזְרעֶפ איד ןּופ
 7 : םיִנָמְבַדעֶג ַא ּוצ לֵאָרְׂשִ רעֶדְניִק איד ּוצ

 ל ָּתְׁשּדקְו חֶׁשֶמִּתוינְּב-תֶאוןְרָתַא-תֶאְ :ׁשֶּדַקִי םֶהֶּב ענד : : :
 ונ ןָמָׁש רַמאֹל רֵּבַרְּת לֵאָרְׂשִי נְבילַאְו :יל ןֵהְכָל םָתֹא * 6 * ףיוא .ךייַז .וצ , רפכ פ ףי=
 ירא יי יי יי יי יב א ;ןעֶלעֶד
 ַא ןעֶבאַמ טְסְלאָז אוד דְנּוא 18 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הֶׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָנ דְנּזא 7
 םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶׁשאַַו ּוצ ,רעֶּפּוק ןּופ םּופ ןייַז דְנּוא ,רעּפוק ןּופ ןעֶקעֶּבדְנַאַה
 דָנּוא .ַחַּבְוִמ םעֶד ןעֶשיוִוְצ דְנּא ,גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶצעֶז
 ךיִז ןעֶלאָז ןְהיֵז עֶנייֵז דְנּוא ןֹרֲהַא דְנּוא 19 :רעֶסאַו ןעֶסיִגְניייַרַא טְראָד טְסְלאָז אּוד
 -עֶב םעֶד ןיִא ןעֶמּוק אייֵז ןעוֶו 20 :םיִפ עֶרייַז רֵנּוא דְנעֶה עֶרייֵז םֶהיֵא סיֹוא ןעֶשאַוַו

 טיִנ ןעֶלאָז אייֵז זַא ,רעֶסאוַו טיִמ ןעְׁשאַַו ְּךיִז אייֵז ןעֶלאָז ,בָנּולְמאַזְרעֶּפ איִד ןּופ טְלעֶצ
 רֶעייֵפ ַא ןעֶּפְמעֶד וצ ,ןעֶניִד ּוצ ,ַחֵּכְזִמ םעֶד ּוצ ןעֶנְהעֶנעֶג אייֵז ןעדֶו רעֶדָא ,ןעֶּבְראַטְׁש
 אייֵז זַא ,םיִפ עֶרייֵז דְנּוא דְנעֶה עֶרייֵז ןעֶׁשאַו ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא 91 :טאָנ ּוצ רעֶפָּפָא
 ּוצ דָנּוא םֶהיֵא ּוצ ,ץעֶזעֶג םעֶניִּביֵא ןייֵא ּוצ ןייַז לאָז םִע דָנּוא ,ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ ןעֶלאָז
 :רעֶטְבעֶּלְׁשעֶג עֶרייֵז ּוצ ןעֶמאָז ןייַז

 איֵד ריִד םעֶנ ,אּוד דְנּוא 28 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הֶׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָג דְנּוַא 2
 ליֹואְו ןּופ דְנּוא ,(םילקש) טְרעֶדְנּוה ףְניִפ ְּךיִלְנעֶנ עֶנייֵר ,ץְרעוֶועֶג עֶטְסְמעֶנְראָפ
 דְנּוא (םילקש) גיִצְפּופ דְנּוא טְרעֶדְנּוה אייווְצ ,טְפְלעֶה עֶנייַז דְניִרעֶמוִצ עֶדְנעֶקעֶּמְׁש
 ףֶניִפ אֵיְסאַק דְנּוא 24 :(םילקש) גיִצְפּופ דְנּוא טְרעֶדְנּוה אייוֵוְצ ןעֶרְהאָר ץְרעוֶועֶג
 דְנּוא 25 :ןיֵה ןייֵא לייַא-מיֹוּב דְנּוא ;ְךאָנ לֶקָׁש ןעֶגיִלייֵה םעֶד ְךאָנ (םילקשנ טְרעֶדְנּוה
 ןילטְסניק ץְנאַג ,גָנּוּבְלאַז עֶניִלייֵה איִד ּוצ לייֵא סאָה ןעֶכאַמ םיֹוראַד טְסְלאָז אּוד
 עֶניִלייֵה איִד ּוצ לייֵא ןייַז לאָז םִע ,רעֶקעֶמאָּמַא םעֶד ןּופ טְסְנּוק איד ְךאָנ ,טְכאַמעֶג
 ,בָנולְמאַזְרעֶפ איד ןּופ טְלעֶצעֶג סאָד ןעֶּבְלאַז םֶהיֵא טיִמ טְסלאָז אּוד דְנּוא 26 :גָנּוּבְלאַז
 דנּוא ,םיִלֵּב עֶנייֵז עֶלַא דְנּוא ׁשיִט םעֶד דְנּוא 27 :םיִנְגייֵצ םעֶד ןּופ ןעֶטְסאַק םעֶד דְנּוא
 ןּופ ַחַּבְזִמ םעֶד דְנּוא 28 :קְרעֶו ְךיֹור ןּופ ַחֵּבְזִמ םעֶד דְנּוא ,םיִלָּכ עֶנייֵז דְנּוא רעֶטְכייֵל םעֶד
 גּוא 29 :םּופ ןייַז דְנּוא ןעֶקעֶּבדְנאַה םעֶד דְנּוא םיִלֵּכ עֶנייֵז עֶלַא דְנּוא ,רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב
 אייז טְרְהיִר סאָו רעֶכיֵלְטיִא ,ןייַז גיִלייֵה ץְנאַג ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,ןעֶניִלייַה אייֵז טְסְלאָז אּוד
 טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶּבְלאַז אּוד טְסְלאָז ןְהיֵז עֶנייֵז דְנּוא ןֹרֲהַא דְנּוא 80 :גיִלייַה ןייַז לאָז ןָא
 ןעֶנאָז אּוד טְסְלאָז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ּוצ דְנּוא 21 :ןייַז ּוצ ריִמ ּוצ םיִנֵהֹּכ ןעֶניִלייֵה אייז

 סאד 10
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 םֶדָא רשְבילע :םָכיִתְררְל יל הז היי ׁשְרְקיתַחְׁשִמ 52
 ׁשֶרֶק אוה ׁשֶרָק ּוהָמְּכ ושֲעַת אל ינְכְתַמְִ ךֶסיֵי אֵל

 ל ומִמ ןֵּתִי רׁשֲַו ותֹמִּכ חַי ראו ׁשיִא !םֶכָל הָיְהִי 9
 ָלְל"זחק הָׁשֹמילֶא הָוהְי למאו ס .,:דיממ הכנת ךז 8

 דֵבְּב רַּכ הָּכִ הָנֹבלּ םיִמַס הָנְּבִלָחְוע גל ! ףֶמָנ םיִּמַכ
 חֶּלִמִמ ַחְקור הׂשְעַמ חַקָר תֶרֹטְכ ּהָתֹא תישָ ;הָיְהִי הל
 ינְפל הָלְּמִמ הֶּתִתָו לדָה הָָּמִמ ְַּקַחָׁשְו :ׁשֶרְק רוהָט 5

 םיִׁשְ ׁשֶרָק הָּמָׁש ָּךֶל דעֶוַא רֶׁשֲא דעומ להָאְב תֶרֵעָה
 אֵל הְָנְכְתַמְּב הֶׂשֲַּת רִׁשֲא תֶרֹמִּקַהְ ;םֶכָל הָיְהִּת 7
 הָׂשֲעָיירֶׁשַא ׁשיִא הל ִָל הָיְהִּת ׁשֶרֶק םֶכָל וָׂשֵעַת 5

 5: ויִּמעִמ תַרְכְִו הָּב היל ָהיֶמָכ

 אל אל
 לאָלַצְב םשֿב יִתאָרְק האָר ;רֶמאֵל הָשמללֶא הָוהְי רֵבַדָו א 2

 םיָלא חיה יִתֹא אמו !הֶדּוהְי הָּטִמְל רּוחְדב יִרּואְדִּב 8
 תֹבְׁשֲַמ בֶׁשְחַל :הָכאָלְמיִלְבְב בּותַעָדְבּוהְנובְתַבּו הֶמְכָחְּ 4
 תְֹּלַמְל ןֶבא תֶׁשֹרֲחְבּו ;תֶׁשְִנַּו ףֶסֶּכַבּו בֶהּזַּב תִֹׂשֲעַל ה
 לא ִּתַתנ הנה יֲִַו : הָכאָלְמ-לֶכְּב תֹוָׂשֲעַל ץע תֶׁשֶרֲחְבּו 8

 בֵליטַכַה-לָּכ בֶלֶבּו ןליהַטַמְל ְךמְיִחֲאְרִּב םֶאיִלָהֶא תֶא
 דַעֹמ לֶהֵא !תֶא :ךֶתיְִצ רֶשֲילכ תֵא וו הָמָכִח יִּתַתָנ
 ילַּכילְּכ תאו ויָלָע רֶׁשֲא תֶרֵַּכַה-תֶאְ תֶדֵעָל .ןהָאָה-תֶא
 הָרֹהְּמַה הָרֹנְּמַה-תֶאְו זיִלַּכ-תֶאְ הְלְׁשַה תֶאְו :לֵהֶאָה 8
 הָלֹפַה זַבמ-תֶאו :תֶרֶטְּכַה חַּבְִמ תַאְו ָהיֶלֵּילְּכ-תֶאְו 9

 -תֶאְו ָרְׂשַהידְנִּב תאְו ַכ-תֶאְרַּכַה-תֶאְ ולַ -לָּכיִתֶאְו
 תֵאְו ִהֵכְל נב יִדָנְב-תֶאְו ןהֹּכַה ןְרָהַאְל ש ׁשֶרקַה יְֵנִּב 1

 ףרָׁשֶא לֶכִּכׂשֶרּקַל = תֶרֶטְקיִתָאְו ; שה ןמָׁש
 עי ּךֶתוצ
 לֵאָרְׂשִיינָֿב-לָא וה א מאל ר הוה רֶמאֵּו

 םֶכיֵנבויניִּב אה תוא יִּכ ּורְִָּׁת יִתֹהְּבש"תֶא ְךא מאל

 אשת יכ אל ל תומש

 לא סאָד ריִמ ּוצ ןייַז לאָז עֶגיִזאָד םאֶד
 עֶרייֵא ּוצ גְנוּבְלאַז עֶניִלייֵה איִד ןּופ
 ןופ ׁשיִיַלְפ םעֶד ףיֹוא 22 :רעֶטְכעֶלְׁשעֶג
 ןעֶרעוֶו ןעֶסאָגעֶג טיִנ םִע לאָז ןעְׁשְנעֶמ
 םעֶנייֵק ןעֶּבייֵלְגרעֶד טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא
 םאָד ,גְנּוטייֵרעֶּבּוצ עֶנייֵז ןיִא ןעֶכאַמ טיִנ
 ;ןייַז גיִלייֵה ְךייֵא ּוצ לאָז םִע ,גיִלייַה זיִא

 ןעֶבייֵלְגרעֶד טעוֶו סאָו ׁשְנעֶמ רעֶד 8
 ןעֶריִמְׁש םִע טעוֶו םאִו דְנּוא ,ןעֶטייֵרעֶּגּוצ

 ןעֶטיִנְׁשראַפ לאָז רֶע ,ןעֶדְמעֶרְפ ַא ףיֹוא
 טאָנ דנוא 24 :קְלאָפ ןייַז ןּופ ןעֶרעוֶו
 ריִד וצ םעֶנ הָׁשֹמ וצ טְנאָזעֶג טאָה
 דְנּוא .םאִזְלאַּב דְנּוא ,יִמּוג ,ץְרעוֶועֶג
 דָנּוא ,ץְרעֶועֶג םּונאַּבְלאַג דְנּוא ,יִּכיִנֹוא
 םִע לאָז טְביוִועֶג ְּךייֵלְג ןּופ ;ָךיֹורייִו ןייר
 ןעֶּכאַמ םיֹורְד טְסְלאָז אּוד דְנּוא 82 :ןייַז

 ןּופ קְרעוֶו םאָד ,קְרעוֶויִּדיֹור ְךיִלטְְניִק
 דְנּוא ןייֵר ,טְשיִמעֶג ליֹואוְו ,רעֶקעֶטאָּפַא
 ןּופאַד טְסְלאָז אּוד דְנּוא 26 :גיִלייַה
 טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןיִד ץְנאַג ןעֶּביירּוצ
 םעֶד ןיֵא םיִנְגייֵצ םעֶד ראַפ ןּופאַד ןעֶּבעֶג
 ְךיִא ּואְח ,גְנֹולְמאַזרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג
 םִע ,ןעֶמּוקְנעֶמאַזּוצ טְראָד ריִד טיִמ לעוֶו
 דָנּוא 27 :ןייַז גיִלייֵה ץְנאַג ְּךייֵא ּוצ לאָז
 ןעֶכאַמ טְסעוֶו אּוד סאָו ,קְרעוֶו-ְּךיֹור סאָד

 ,ביִלייַה ןייַז ריִד ּוצ לאָז םִע ;ְךייַא ּוצ ןעֶכאַמ טיִנ רֶהיֵא טְלאָז ,גָנּוטייֵרעֶּבּוצ עֶרייֵז ְּךאָנ
 לאָז רעֶד ,ןעֶקעֶמְׁש ּוצ םִע ןעֶבייֵלְנרעֶד ןעֶבאַמ טעוֶו סאו ןאַמ רעֶד 38 :טאָג ּוצ
 ;קְלאָפ ןייַז ןּופ ןעֶרעוֶו ןעֶמיִנְׁשראַפ

 אל לעטיפאק

 טיִמ ןעֶפּורעֶג ּבאָה ָּךיִא העָז 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶג = טאָג דִנּוא 1
 ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 8 :הָדּוהְי טֶבֵׁש םעֶד ןּופ ,רּוח ןּופ ןְהּוז ,יֵרּוא ןּופ ןְהּוז ,לַא אְלַצְּב ןעֶמאָנ
 טיִמ דנּוא דְנאַטְׁשרעֶפ טיִמ דְנּוא טייַהְנּולק טיִמ ,םיִהֹלֶא ַחּור םעֶד טיִמ טְליִפְרעֶד םֶהיֵא

 ּוצ קְרעוֶו ָךיִלטְסְניִק ןעֶקְנעֶד ּוצ םיֹוא 1 :קְרעֶו אייֵלְרעֶלַא טיִמ דְנּוא ,טְפאַׁשְנעֶסיוִו
 ןעֶדייַנְׁשנייֵטְׁש ןיִא דְנּוא 9 :רעֶּפּוק טיִמ דְנּוא רעֶּבְליִז טיִמ דֵנּוא דְלאָג טיִמ ןעֶטייֵּבְרַא
 איילְרעֶלַא ןיִא ןעֶטייֵּבְרַא ּוצ ,ןעֶדייַנְׁש ץְלאָה ןיִא דְנּוא ,(ןעֶטְּסאַק םעדק ןעֶליִפְרעֶד ּוצ
 ָּךֶמָסיִחַא ןּופ ןהזז בָאיִלֲהֶא םעֶד ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵא ּוצ ּבאָה ְךיִא העְז ;ָךיִא דְנּוא 6 :קְרעוֶו
 ְךיִא ּבאָה ןעֶניִצְראַה גולק ןעֶכיִלְטיִא ןּופ ץְראַה םאָד ןיִא דְנּוא ,ןָד טֵבֵׁש םעֶד ןּופ
 :ןעֶטאָּבעֶג ריִד ּבאָה ְָּךיִא םאִו םעֶלַא ןעֶכאַמ ןעֶלאָז אייז זַא ;טייֵהְגּולק ןעֶּבעֶגעֶג
 דְנּוא ,םיִנְגייֵצ םעֶד ןּופ ןעֶטְסאַק םעֶד דנּוא ,גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םאָד 7
 :טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ ּביִלַּכ עֶלַא דָנּוא ,םֶהיֵא ףיֹוא זיִא םאָו (תרּפכ) לעֶקעֶד-רעֶּביִא סאָד
 ,םיִלֵּכ עֶנייֵז עֶלַא דְנּוא רעֶטְכייֵל ןעֶנייֵר םעֶד דְנּוא ,םיִלַּכ עֶנייַז דְנּוא ׁשיִט םעֶד דְנּוא 8
 דְנּוא רעֶפֶּפָא-דְנאַרְּב םעֶד ןּופ ַחַּבְזִמ םעֶד דְנּוא 9 :קְרעוֶו ְּךיֹור ןּופ ַחֵּבְזִמ םעֶד דְנּוא
 ,רעֶדייֵלְקטְסִניִד איד דְנּוא 10 :םופ ןייַז דְנזא ןעֶקעֶּבדְנאַה םעֶד דֶנּוא ,םיִלַּכ עֶנייֵז עַלַא
 ןְהיִז עֶנייַז ראַּפ רעֶדייֵלְק איִד דְנּוא ,ןֵהֹּכַה ןֹרֲהַא ראַפ רעֶדייֵלְק עֶגיִלייֵה איֵד דְנּוא
 ןּופ קְרעֶו ְּךיֹור סאָד דנּוא ,גָנּוּבְלאַז איִד ןּופ לייַא סאָד דְנּוא 11 :ןייַז ּוצ םיִנֲהֹּכ
 ריִד ּבאָה ָּךיִא םאָו איִז יֹוזַא םעֶלַא ,טייֵקְניִלייֵה איִד ּוצ ץְרעֶועֶג עֶדנעֶקעֶמְשליֹואָו
 ּוצ יֹוזַא הֵׂשֹמ ּוצ טגאָזעֶג טאָה טאָג דָנּוא 2 ;ןעֶכאַמ אייֵז ןעֶלאָז ןעֶטאָּבעֶב
 עֶנײמ טְרֶעייֵנ ,ןעֶבאָד ּוצ יֹוזַא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ דער אּוד דְנּוא 13 :ןעֶגאָז
 ָךייֵא ןעֶׁשיִוְצ דְנּוא ריִמ ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶכייִצ ַא זיִא םאֶר ןיִראָו ,ןעֶטיִה רֶהיֵא טְלאָז םיִתָּבִׁש

 ִצ



 תומש

 זַא ןעֶסיװ ּוצ ,רעֶטְכעֶלְׁשעֶנ עֶרייֵא ּוצ
 דְנּוא 14 :ךייַא טְגיִלייֵה סאו טאָג ןיִּב ָךיִא
 טא רֶע לייַװ תֶּבַׁש ןעֶטיִה טְלאָז רֶהיֵא
 םֶהיִא טעֶו םִע רעוֶו ;ְּךייֵא ּוצ גיִלייֵה
 ןעֶרעוֶו טעֶטייֵטעֶג םיִועֶנ לאָז ןייֵז לֵּלַחְמ
 ןָא טייֵּבְרַא טּוהְט סאו רעֶכיֵלְטיִא ןיִראָו

 ןעֶטיִנְׁשראַפ לאָז רעֶּבְלעֶז רעֶד ,םֶהיֵא
 סקעֶז 18 :קְלאָפ ןייַז ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ ןעֶרעוֶו
 רעֶּבָא ,ןעֶרעוֶו ןּוהְמעֶנ טייֵּבְרַא לאָז נעֶט

 יֶלייֵה ַא ,תֶּבַׁש זיִא גאָט ןעְֶּביִז םעֶד ןָא
 טּוהְט סאו רעֶכיִלְטיִא ,טאָנ ּוצ גְנּוהּור
 םיִועֶנ לאָז גאָט תֶּבַׁש םעֶד ןָא טייֵּבְרַא
 רעֶדְניִק איד דְנּוא 16 :ןעֶרעוֶו טעֶטייֵטעֶג
 םעֶד ןעֶכאַמ ּוצ ,תֶּבַׁש ןעֶטיִה ןעֶלאָז לֵאָרְׂשִי

 יֵּבייֵא ןייֵא רעֶטְכעֶלְׁשעֶג ערייֵז ּוצ תֶּבַׁש
 ןעֶשיווְצ דְנּוא ריִמ ןעֶׁשיוִוְצ 17 :דִנּוּב רעֶנ

 ןעֶכייֵצ ַא זיִא סאָד ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד
 טאָה געֶט םֵקעֶז ןיִא לייוֵו ,טײקגיּבייַא ןיִא
 ןָא דְנּוא ,רֶרֶע דְנּוא לעֶמיִה טְכאַמעֶג טאָג
 דְנּוא ,טְהּורעֶג רֶע טאָה גאָט ןעֶטְּביִז םעֶד
 טאָה רֶע דְנּוא 18 :טְקיווְקרעֶד ְּךיִז טאָה

 1 אשת יב בל אל
 -תֶא םֶּתְרַׂשּו וּכְשִּדַקְמ הָוְי נָא וּכ תעַלְל םֶכיֵתְרהְל
 שא יִּכ תֶמּ תֶמ ָהָלְלַחְמ = אוה ׁשֶרָק יִּכ תֶבֵּׁשַה
 ,,ןלספ בֶרֵּקִמ אוָהַה ׁשֵּפָּנַה הָתְרְכִנ ָּו הָצאלְמ ּהָב הֶׂשֹעָה

  ןוֶתֶּבַׁש תּבִׁש יִעיִבְׁשַה יבּו הָכאָלְמ הֶׂשָָ מִי תֶשֵׁש
 ;תֶמּוי תָֹמ תֶבֶׁשֲה םֹיְּב הָכאָלְמ הָׂשֲֹה יל ׁשֶרק
 15 תֶּבׁשֲהיתֶא תֹושָעַל תֶּבַשַה-תֶא לֵאְרְׂשִידינב רמׁשְ
 גז אוה תֹוָא לֵאָרׂשִ ינְּב בו לב !םָלש תיִרְּב םָתֹרְדִל
 ץֶרֶאָה"תֶאְו םִימְׁשַה-תֶא הָוהְי הָׂשֶע םוִֿי ׁששייֵכ םֶלְֹל
 נו ֹותֹלְַּכ הָׂשֹמלֶא ןֵתִַו ס :ׁשַיו תַבָׁש ִיִבְּׁשַה םֹיבּ
 םִיָבָתְכ ןֶבָא תֶהֶל ָתָדָעָה תֶהל יִנְש נס רַהָּב ֹּתִא רֵּבַרְל

 :םיִהלֶא עֶכְצְָּ
 בל בל

 א םִצָה ילֵלּקִו רֶהָהְדִמ תֶדֶרֶל השמ ׁששבייּכ םָעָה אָרּר
 רׁשֲא םיַהלַא ּונָל"הְׂשֶע ו םיִק 'ללֵא ּורְמאֹּ ראל
 ץֶרָאמ עָלעַה רֶׁשֲא ׁשיִאָה הָׂשמ ! הָזיִּכ ּונינְפִל ֹוכְל
 ס ןרֲהַא םֶהֵלֲא מא :ול הָיְהרהְמ ּונָעדָו אל םִיַרְצִמ
 יב םֶכיֵנְּב םֶכיִׁשְנ ִיָאְּב רֶׁשֲא םֶהּוַה יִמונ ּקְרִּפ
 5 רׁשֲא םֶהְּזַה יִמְניתֶא םֶע ;ה"לָכ ּקְרַּפְתִיַו ;ילַא ּואיֵבָהְו
 4 טֶרָהַּב ותא רַצו םדָימ חַּקַו : ;ןרהאילא ּואיִבו םֶהיֵנזְֲּב
 רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי יז ַא הָלֵא ּורְמאו הָכִָּמ לֶנֵע והׂשעה
 ה אָרָקיַ וי ִֶל הֵּבְוִמ 5 ! ןרֲהַא אָדיו :םִיָרְצִמ ץֶרָאֵמ ד לה
 5 תלנ לע תֶרָּמִמ ּומיִכְׁשו רֶחֶמ מ הויל גָח רַמאַּו ןרַהַא
 8 :קֵחַצְל קו ותָׁשְו לֵכַאְל םֶעָה בֵׁשי םיִמָלָׁש ּושְנִיַ

 = י-י
 יש ורו
 7 ' אז

 ז ָתיֵלֲעָה רֶׁשֲא מע תַחְׁש יִּכ דֵדיִּדִל הָׁשֹמ-לֶא הָוהְי רֵּבַדָי
 8 וׂשָע םֶתיוִצ רֶׁשֲא ךֶרֶדהְרמ רַהַמ ּורָמ : םִיָרְצִמ ץֶרֶאַמ

 הָּלִא ּורְמאֹּו ּולּוהְבִזו ֹולרוֲחַּתְׁשַו הָכֵּסַמ לֶנמ םֶקָל
 פ הָוהְי רֶמאָיַו  םִיָרְצִמ ץרָאֿמ לה רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי יָא
 :אּוה ףֵרעדהׁשְקיִע הנְִו הֶּוַה םעֶהיתֶא יִתיִאָר הע ׁשמ-לַא

 טְנעֶלּופ טאָה רֶע ןעוֶו הָׁשֹמ ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג
 גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןעֶדעֶר ּוצ םֶהיֵא טיִמ
 -ייֵטְש ,םיִנְנייֵצ םעֶד ןּופ תֹהְל אייוֵוְצ ,יָניִס

 רעֶגְניִפ םעֶד טיִמ ןעֶּביִרְׁשעֶג ,תֹחָל עֶנְרעֶנ
 :טאָנ ןּופ

 בל לעטיפאק
 ןּופ ןְרעֶדיִנּוצְּפאָרַא טְמיֹוזעֶג ָּךיִז טאָה הָׁשֹמ זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה קְלאָפ םאֶד ןעוֶו דְנּוא 1
 ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןֹרֲהַא ּוצ טְלעֶמאַזְרעֶפ קְלאָפ םאָד ָּךיִז טאָה יֹוזַא ,גְראַּב םעֶד
 ןיִראָו ,ןייֵג םֶנּוא ראָפ ןעֶלאָז םאָו ,רעֶמעֶג םֶנּוא ּוצ ָּךאַמ ,ףיֹוא אייֵטְש ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא
 ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד סיֹוא טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא םִנּוא טאָה סאו ןאַמ רעֶד ,הֶשֹמ רעֶניִזאד רעֶד
 טְנייַל ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה ןֹרַהַא דְנּוא 2 :ןעֶהעֶׁשעֶג םֶהיֵא ּוצ זיִא סאוָו טיִנ ןעֶסיוִו היִּמ
 ןְהיֵז עֶרייֵא רעֶּבייוו עֶרייַא ןּופ ןעֶריֹוא איִד ןיִא ןעֶנעֶז םאָו ןעֶנְניִר עֶנעֶדְלאָג איִד ּפָא
 טאָה קְלאָפ עַצְנאַג םאָד דְנּוא 8 :ריִמ וצ אייֵז טְגְנעֶרְּב דְנּוא ,רעֶטְכעֶמ עֶרייֵא דְנּוא
 אייז דְנּוא ,ןעֶריֹוא עֶרייֵז ןיִא ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאוָו ,ןעֶגְניִר עֶנעֶדְלאָג איִד טְגייֵלעֶגַּפָא ָּךיִז ןּופ
 ּוא ,דְנאַה עֶרייֵז ןּופ ןעֶמּונעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא 4 :ןֹרֲהַא ּוצ טְכאַרְּבעֶנ אייֵז ןעֶּבאָה
 -עֶסאָגעֶג ַא טְכאַמעֶג םעֶד ןּופ טאָה רֶע דנּוא ,לעֶפיִרְג ַא טיִמ טְנעֶבייֵצעֶג םִע טאָה רֶע
 םאָו ,לֵאָרְׂשִי רעֶמעֶג עֶנייַד ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד איִד ,טְנאָועֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא .ּבְלאַק םעֶנ
 םִע טאָה ןרָהַא ןעֶו דְנּוא 8 :םִיָרְצִמ דְנאַל םעֶד סיֹוא טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא ְּךיִד ןעֶּבאָה
 ןעֶפּורעֶגְסיֹוא טאָה ןרהַא דְנּוא ,םֶהיֵא ראַפ ַחֵּבְזִמ ַא טְעיֹוּבעֶג רֶע טאָה יֹוזַא ,ןעֶהעֶזעֶג

 ןיִא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 6 :טאָנ ּוצ גאָט-רֶעייֵפ ַא זיִא ןעֶנְראָמ ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דִנּוא
 ,רעֶּפְּפָא-דְנאַרְּב ןעֶזעוֶועֶג בירְקמ ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא היִרְפ ןעֶגְראָמ םעֶד
 ןעֶסֶע ּוצ טְצעֶזעֶג ְּךיִז טאָה קְלאַפ םאָד דְנּוא ,רעֶּפְּפָא-דירְפ טְנְהעֶנעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 :ןעֶליִּפְׁש ּוצ ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ןעֶקְניִרְט ּוצ דְנּוא
 טסאָה אּוד סאו קְלאָפ ןייד ןיִראָו ,ּפאָרַא רעֶדיִנ ,אייֵג ,הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָג דְנּוא 7
 דְניוִוְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז 8 :ןעֶּבְראָדְרעֶפ ְּךיִז טאָה םִיָרְצִמ דְנאַל םעֶד ןּופ טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא
 -אָגעֶב ַא טְכאַמעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ,ןעֶטאָּבעֶג אייֵז ּבאָה ְּךיִא סאוָו געוֶו םעֶד ןּופ טְרעֶקעֶגְּפָא
 ביִרְקַמ םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְקיִּבעֶג םֶהיֵא ּוצ ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ּבְלאַק םעֶנעֶס
 ןעֶּבאָה סאו ,לֵאָרְׂשִי ,רעֶטעֶנ עֶנייִד ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד איִד ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא ןעֶזעוֶועֶג
 ְךיִא ,הֶשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 9 :םִיָרְצִמ דְנאַל םעֶד םיֹוא טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא ךיִד
 :קְלאָּפ םעֶניִקיִמטְראַה ַא זיִא םִע העז רְנּוא ,קְלאָפ עֶניִזאָד סאָר ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה

 דנוא 10*
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 ץְתִֹא הָׂשָעֶאְו םָלכאְו םֶהְּב יִּפַא-רַחְי יִל הֶחּנַה הֶּתעְו י
 זָמָל רֶמאֹּו .וָתֹלָא הָוהְי יִנְּפ"תֶא הָׁשֹמ לֶקיַו : ליה יְל 4

 ַהְָּבםִירְצִמ ץֶרָאְמ צה רֶׁשֲא ךֶמֵעְּב ְךֶּפַא הָדָחְי הָוהְי
 הָעְרְּב רמאל םִיְַצִמ ּורְמאֹי הָּמָל :הָקְזֲח דֶיְּו ליִדָּג 2

 הָמדַאָה יִנְּפ לַעֵמ םמֹלְַלּו םיִרָהִּב םָתֹא 'הָתל םָאיִצוה
 והְרְבַאְל ר :ךְמעֶל הְֶרהילַע םֶחָנִהְו ףּכַא וִרֲחמ בּוׁש 3

 בַּת ְךֵּב םֶהָל ָּתעַּבׁשִנ רֶׁשֲא ְךירְבִ לֵאָרׂשִילּו קֶלֶצל
 ץֶרֶאָהלִכְו םיָמְּׁשַה יֵבְכְכִּכ טֵכעְרחתֶא הָּבְרַא םֶתְלֲא

 םֶחָּניַו +םֶלֹעֶל ּולֲחְנ םֶכָעַל ! ןֵּתִא יִּתְרַמָא רֶׁשֲא תאֹוַה 4
 8  :ֹמַעְל תֹוָשָעַל רֵּבִּד רֶׁשֲא הְָרהלַע הוהְי

 תֹוְל יְִיְּב תֶדֵעָה תֶהֶל יִנְׁשּו רֶהָהדִמ הָׁשֹמ דר פיו וט
 תֹרְלְו ;םיִבְתִּכ םִה הָזמּו הָזִמ םֶתיֵרְבֶ ינְׁשִמ םיִב ְתֶּכ 8

 תֹרָח אה םיִהלֶא בּתְכִמ בּמְכִמַהְו הֶּמִה םיִהֹלֶא הֵׂשֲעַמ
 רֶמאַֹו הָעְרְּב םָעָה ליקיתֶא עׁשֹוהְי עַמְִּׁיַו :תֹהְּלַה-לַע עד
 תֹונָע לו ןיא מאה :הנתַּמַּ .הָמָחְלִמ ליִק הָׁשמ-לֶא 18
 יהיה :עמֹׁש יִכֹנָא תֹונַע ליק הָׁשּולֲח תיִנֵע ליק ןיִאְו הָרּובְג 9

 -רַחּיַו תֶלֹחְמּו לָנעֶהיחִא אר הָנֲמַלֶא בַרָק רֶׁשֲאַּכ
 תַחַּת םֶתֹא רַב .תֹלַה-תֶא דימ ךֵלְׁשַּ הָׁשֹמ ףַא

 יע ןֵחְִיַוׁשֵאְּב רו ּוָׂע רֶׁשֲא לֶנגֶה-תִא חַקִיַו : רֶהָה כ
 ;לֵאָרְׂשִי ינְבתֶא קֶׁשּנ םִיִּמַה .נְפ-לַע ר קָּד-רֶׁשֲא

 ְתאַבַהייֵּפ הֶַה םִעָה הֶׂשָע-הְמ ןרָהָא-לָא ; לָשמ רֶמאַּו 1
 הֶּתַא יָנֹדֲא ףא רַחָ-לא ןרַהַא רֶמאּיַו :הָלֹדְנ הָאָמֲח ויִלָע 0
 םימלָא ונל-הׂשִע יל ּורְמאֹּ !אּוה עֶרֶב יִּכ םֶעָה-תֶא ָּתְעַדְי 4

 ץֶרֶאַמ ינֵלְֶה רׁשֲא ׁשיִאָה הָשֹמ ! הָזיּכּונְפִל וכי רֶׁשֲא
 בָדָו יִמְל םָהָל רֵמֹאָו ;לי הָיְה-הָמ ּונְעָדָי אל םִיַרְצִמ 4

 :הָזַה לֶנעֶה אצַו ׁשֵאְב 'והְכִלְׁשְַ ילינְתַו ּוקָרְּפְתַה

 הַא העְְפִּ איָה עֶרֶּפ יִּכ םֶגָה-תֶא הָׁשִמ אריה

 אשת יכ בל תומש

 זַא הור ּוצ ְּךיִמ זאָל דְנּוצַא דְנּוא 0
 ,אייֵז רעֶּביִא ןעֶמיִרְגרעֶד לאָז ןְראָצ ןייֵמ
 דְנּוא ,ןעֶגְליִטְרעֶפ אייֵז לעדֶו ְָּךיִא דְנּוא
 :קְלאָפ םִיּורְנ ַא ּוצ ןעֶכאַמ ְּךיִד לעוֶו ְּךיִא
 םעֶד ּוצ ןעֶטעֶּבעֶג טאָה הֶשֹמ דְנּוא 11

 ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טאָב ןייֵז ראַה
 -רעֶד ןְראָצ ןייֵד לאָז טאָג יֹוא םאוָוראַפ
 טְסאָה אּוד םאוָו קְלאַפ ןייֵד רעֶּביִא ןעֶמיִרְג
 םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד טיֹוא טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא
 -ְךאַטְׁש ַא טיִמ דְנּוא טְפאַרְק עֶסיֹורְג טיִמ
 םִיַרְצִמ איד ןעֶלאָז סאוָוראַפ 12 ?דְנאַה עֶק
 םעֶטְכעֶלְׁש ןעֶנעוֶו ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןעֶבאָז
 ּוצ אייֵז ,טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא אייז רֶע טאָה
 אייז דְנּוא ,גְרעֶּב איד אייֵּב ןעֶנאַלְשרעֶד
 זאָל ?דֶרֶע רעֶד ראַפ ןּופ ןעֶנְליִטְרעֶּפ ּוצ

 קְנעֶדעֶּב דְנּוא ןְראָצְמיִרְג ןייַד ןּופ ּפָא
 ןייד ןעֶגעֶק עֶטְכעֶלְׁש םאָד רעֶּביִא ְּךיִד
 םֶהָרְבַא ןָא ְּךאָד קְנעֶדעֶג 18 :קְלאָפ
 םאָו טְכעֶנְק עֶנייַד ,לֵאָרְׂשִי דְנּוא ,קָחְצִי
 ייֹואוְוְׁשעֶג ריִד אייֵּב אייֵז וצ טְסאָה אּוד
 ,טְנאָזעֶג אייז וצ טְסאָה אּוד דְנּוא ,ןעֶר
 איז יֹוזַא ןעֶמאָז עֶנייֵד ןעֶרְהעֶמ לעֶז ְּךיִא
 םאָד דְנּוא ,לעֶמיִה ןּופ ןעֶרעֶטְׁש איִד
 -וצ ּבאָה ךיִא םאְז דְנאַל עֶצְנאַנ עֶניִזאָד
 רֶעייֵא ּוצ ןעֶּבעֶג ָךיִא לעֶװ טְנאַזעֶג

 טְכאַדעֶּב ְּךיִז טאָה טאָג דְנּוא 14 :טײקְניִּביא ןיִא ןעֶּבְרֶע סִע ןעֶלאָז אייז דְנּוא .ןעֶמאָז
 :קְלאַפ ןייז ּוצ ןּוהְט ּוצ טְקְנעֶדעֶג טאָה רֶע סאָו עֶטְכעֶלְׁש םאָד רעֶּביִא

 דְנּוא ,גְראַּב םעֶד ןּופ טְרעֶדיִנעֶגְּפאָרַא טאָה דְנּוא טְרְהעֶקעֶנְּפָא ְּךיִז טאָה הֶשֹמ דְנּוא
 ןעֶּביִרְׁשעֶג תֹחְל איִד ,דְנאַה עֶנייֵז ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םיִנְגייֵצ םעֶד ןּופ תֹהְל אייוִוְצ איִד

 :ןעֶּביִרְׁשעֶג ןעֶזעוֶועֶג אייֵז ןעֶנעֶז טייֵז רעֶנעֶי ןּופ דְנּוא טייֵז רעֶזיִד ןּופ ,ןעֶטייֵז עֶדייֵּב ןּופ
 ןעֶזעוֶועֶג ויִא ןעֶּבייֵרְׁש סאָד ,טאָנ ןּופ טייֵּבְרַא איִד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶ תֹהְל איִד דְנּוא 6
 טְרֶעֶהעֶג טאָה ַעְׁשֹוהְי דְנּוא 7 :תֹחְל איד ףיֹוא טְציִרְקעֶגְנייֵא ,טאָג ןּופ טְפיֵרְׁשעֶג םאֶד
 ַא זיִא םִע ,הֶׁשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶלאַש ןייַז ןיִא | קְלאַפ םעֶד ןּופ לֹוק םאָר
 ןּופ לֹוק םאָד טיִנ זיִא םִע טְנאַָזעֶג טאָה רֶע דָנּוא 15 :הָנֲחַמ רעֶד ןיִא גירק ןּופ לֹוק
 -באוַוְש ןּופ אייֵרְׁשעֶג םעֶד ןּופ לֹוק םאָד טיִנ זיִא סֶע דְנּוא ,טייקְראַטְש ןּופ אייֵרְׁשעֶג סעֶד

 טְנְהעֶנעֶג ָּךיִז טאָה רֶע זַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 19 :גְנאַזעֶג ןּופ לֹוק ַא רעֶה ךיא טייֵה
 רעֶד דְנּוא ,ןעֶצְנאַט םאָד דְנּוא ּבלאק םאֶד ןעֶהעֶזעֶג רֶע טאָה יֹוזַא ,הָנֲחַמ רעֶד ּוצ
 ןּופ תחל אייוֵוְצ איד ןעֶפְראָועֶנְקעוֶוַא טאָה רֶע דְנּוא ,טְמיִרְנרעֶד טאָה הָׁשֹמ ןּופ ןְראָצ
 טאָה רֶע דְנּוא 20 :גְראַּב םעֶד רעֶטְנּוא ןעֶכאָרְּבּוצ אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,דְנעֶה עֶנייֵז
 ,רֶעייַפ טיִמ טְנעֶרְּברעֶּפ םִע טאָה רֶע דְנּוא טְכאַמעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז םאָה ּבְלאַק סאָד ןעֶמּונעֶג
 -רעֶפ סֶע טאָה רֶע דְנּוא ןעֶראועֶג ןיִד רֶהעֶז זיִא םֶע זיִּב טְלאָמּוצ םָע טאָה רֶע רֶנּוא
 דְנּוא 91 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןעֶקְנּורְמעֶנְנָא טאָה רֶע דנּוא ,רעֶסאוַו םעֶד ףיֹוא טייֵרּפְׁש
 טְסאָה אּוד סאָד ,ןּוהְמעֶג ריִד קְלאָפ עֶגיִזאָד םאָד טאָה סאו ,ןֹרַהַא ּוצ טְגאָזעֶג טאָה הָשֹמ
 ןּופ ןְראָצ רעֶד טיִנ זאָל ,טְגאָזעֶג טאָה ןֹרֲהַא דְנּוא 22 ?דֶניִז עֶכיֹורְג ַא םֶּהיִא ףיֹוא טְכאַרְּבעֶג
 ּוצ ןעֶּבאָה אייז דָנּוא 28 :טְכעֶלְׁש זיִא םִע זַא קְלאַפ סאָד טְסְנעֶק אּוד ,ןעֶמיִרְנרעֶד ראַה ןייֵמ
 ,הֶשמ רעֶגיִזאָד רעֶד ןיִראָוו ןייֵג סְנּוא ראַפ ןעֶלאָז םאָו רעֶטעֶנ םִנּוא ְּךאַמ ,טְגאָזעֶּג ריִמ
 סאו טיִנ ןעֶּמייוִו ריִמ ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד סיֹוא טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא םִנֹוא םאָה סאוָז ןאַמ רעֶד
 לאָז רעד דְלאָנ טאָה סֶע רעֶו ,טְגאָזעֶג אייז ּוצ ּבאָּה ְּךיִא דְנּוא 24 :ןעֶהעֶׁשעֶג םֶהיֵא ּוצ זיִא
 ןעֶפְראוָועֶג םִע ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,טְכאַרְּבעֶג ריִמ ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶגייֵלּפָא ְּךיִז ןּופ םִע
 -עֶזעֶגטאָההָׂשֹמ ןעוֶו דְנּוא 29 :ןעֶמּוקעֶנְסיֹורַא זיִא ּבְלאַק עֶגיִזאָד סאָד דְנּוא ,רֶעייַּפ םעֶד ןיִא
 ַאּוצ טְקעֶרעֶגְפיֹוא אייֵז טאָה ןֹרֵהַא ןיִראוָו ,טְקעֶדעֶגּפיֹוא ןעֶזעוֶועֶג זיִאםִע זַא קְלאָפסאָדןעֶה

 רנאש



 בל תומש

 יֹזַא 26 :דְנייַפ עֶרייֵז רעֶטְנּוא דְנאַש

 םעֶד אייֵּב טְלעֶטְׁשעֶנ הֶׁשֹמ ְּךיִז טאָה
 טאָה רֶע דְנּוא הָנֲחַמ רעֶד ןּופ ראָהְט
 לאָז רעֶד טאָג ּוצ זיִא םִע רעוֶו ,טְנאָזעֶג
 ּוצ ְּךיִז ןעֶּבאָה סֶע דִנּוא ,ןעֶמּוק ריִמ ּוצ

 :יוֵל ןּופ רעֶדְניִק עֶלַא טְלעֶמאַזְרעֶפ םֶהיֵא
 יֹוזַא ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוַא 7
 ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג ראַה רעֶד טְגאָזעֶג טאָה
 ןייַז ףיֹוא טְרעוֶוְש ןייַז רעֶכיֵלְטיִא טּוהְמ
 ןּופ קירּוצ טְרְהעֶק דִנּוא ןיִהַא טייֵג ;ָךֶעיִד

 רעֶד ןיִא ראָהְט ןְרעֶדְנַאםעֶדּוצ ראָהְט ןייַא
 ןייַז רעֶכיִלְטיִא טְגאָלְׁשרעֶד דְנּוא ,הָנֲחַּמ
 דְנּוא רֶּבַח ןייַז רעֶכיִלְטיִא דְנּוא רעֶדּורְּב
 איִד דְנּוא 28 :בֹורְק ןייַז רעֶכיֵלְטיִא

 ֹוזַא ְךייֵלְג ןּוהְמעֶג ןעֶּבאָה יִוֵל ןּופ רעֶדְניִק
 זיִא םִע דְנּוא הֶׁשֹמ ןּופ טְראוָו םאָד איוו

 -יִּבְלעֶזְמעֶד ןָא קְלאָפ םעֶד ןּופ ןעֶלאַפעֶּג
 דְנעֶזיֹוט אייֵרְד ןּופ ָּךֶרֶע ןייֵא גאָט ןעֶג
 טְנאָזעֶג טאָה הֶָשֹמ דְנּוא 29 :ןאַמ
 זַא ,טאָג ּוצ טְנייַה דְנעֶה עֶרייֵא טְליִּפְרעֶד
 דֵנּוא ןְהּוז ןייַז ןעֶגעֶק ןייז לאָז רעֶכיִלְטיִא
 ְךייֵא טעוֶו םִע דְנּוא ,רעֶדּורּב ןייַז ןעֶנעֶק
 דְנּוא 30 :ןעֶרעו ןעֶּבעֶגעֶג הָכָרְּב ַא טְנייַה

 וגאָמ ןְרעֶדְנַא םעֶד ןָא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע
 ,קְלאָפ םעֶד ּוצ טְגאָזעֶג הָׁשֹמ טאָה יֹוזֲא
 ןײנפיֹורַא ְּךיִא לעֶװ דְנּוצַא דנוא .רֶניִז עֶסיֹוִרְג ַא טְניִדְניִזעֶג טאָה רֶהיֵא
 ;דניִז עֶרייֵא ראַפ ןייַז רֵּמַכְמ ְּךיִא לעזֶו רעֶמאָט
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 26 ירָמאַֹּ הָנֲמַה רַעׁשְּב הׂשֹמ רַמָעַּו !םֶהיֵמָקְּב הָצְמְׁשִ
 גז םבֶהָל רֶמאֵה :ול יֵנְבילָּכ זיִלֵא ּופְסָאו יִלַא הָוהיִל יִמ
 טרילַ וְּברַחישיִא ומיִׂש לֵאָרְׂשִי יהלַא הוהְירֵמָא-הְּ
 יהָא-תֶארשיִא ּונרְהְו הָנֲהַּמַּב רעֵׁשְל רַעׁשִמ ּובּׁשְוּורְבִע
 58 ררבָרַּכ יולגְב יוׂשֵעַו :ובֹרְקיֶא ׁשיִאְו ּוהֵעָר-תֶא ׁשיִאְ
 :שיִא יפְלַא תֶׁשְלָשַּכ אּורַה םִיַּב םֶעָהְדִמ לָּיַו הָשֹמ
 8 ָטְבּב שיִא יִּכ הָוהל םֹויַה םֶכָדָי ּואְלִמ הָׁשֹמ רֶמאַֹּ
 ל רֶמאָיַו תֶרָתּממ ידָו ּ+הָכָרְּב םּיַה ָכיִלֲע תַתָלְו וָחָאְבּ

 הלְֶ הּתעו הָלֹרְגהָאְמַה םֶתאָמֲח םֶּתַא םָעֶה-לֶא ֶׁשֹמ
 31 ילֶא הָׁשֹמ בֶׁשַָו :םֶכְתאַּטַה ךעֶּב הָרְפַכֲא ילוא הָודְי-לָא
 ישו הָלֹרְג הָאָטַה הוה םִעָה אָּשֶח אָנִא רַמאַּו הָהִ
 גמ ןיאדבאָו םֶתאָּמַה אש הָּתִעְ :בֶהָ יתלָא םֶהָל
 35 רׁשֲא ימ הָׁשֹמילָא הָוהְי רֶמאֹל :ָתְֶתְּכ רֲֶאָךְרפְּפִמ אנ
 5ג לֵא םֶעָה-תֶא הָחְנ  ךֵל הָּתעְו :יִרְפּפִמ ּוֲהְמא יֵלאמִה
 יִדְִּפ םוָבּו ךנְָל לִי יִכָאלִמ הגד ְךֶל יּתְרַּבַד-רֶׁשֲא
 הל ָׁשֶא לַע םִעָה-תַא הָודְי ףָניו :םֶתאָּטַח .םֶהָלַעיִּתְקְפּו

 : :ְרֲחַא הָׂשֶע רֶׁשֲא לָגִעֶהתַא יָׂשָע
 יש גל

 * רֶׁשֲא םָעהְו הָּתַא ה/מ הָלָע ךֶל הָׁשֹמ-לֶא הָוהְי רָב
 םֶהְָבְַל ִּתְַּבשנ רֶׁשֲא ץֶרָאָה-לֶא םִיָרצִמ ץרָאַמ תִלֲֲה
  ףנְפִ יִּתְחַלָׁשְו ּוהָננּתִ ָּךעֶרְל רמאל בעיל קָחְצִל
 רחַה ילרְפַהְויִּתְחַהְ יראה יִנְַרתֶא יִּׁשְִךַאָלמ
 פברַקְּב הָלָעָא אליּכׁשֶבִדּו בֶלֶח תבָז ץְרָא-לָא :יִסּוביהְ
 + םָעָה עמְׁשִּיַו :ְּךֶרּדּ ּךֵלְכֲאְדְּפ הֶּתַא ףָרעיהשקימַע יִּכ
 ויקע ויְִ ׁשִא ּותׁשראלְוּולָּבַאְִיו הוה עֶרָה רָבדַה-תֶא
 ה =םבֵע םָּתִא לֵאָרְׂשְִנּבילַא רַמָא הָשמלֶא הָוהְי רמה
 ֵתֹההָּתְַדותיִלכךברִקִב הָקַעָא דָחֶא גר ףְרערדׂשַק

 ,טאָב וצ
 טְרְהעֶקעֶגקיִרּוצ טאָה הָשמ דְנּוא 1

 ַא טְגיִדְניִזעֶג טאָה קְלאָפ עֶניִזאָד םאָד ,טעֶּב ְּךיִא ,טְגאָזעֶב טאָה רֶעי דְנּוא ,טאָנ ּוצ
 = ר 32 :דְלאָג ןּופ רעֶמעֶג טְכאַמעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;דְניִז עֶסיֹורְג

 ּביֹוא דָנּוצַא יי

 ןייד ןּופ טָא ְּךיִמ קעֶמ ;ךיִא טעֶּב טיִנ ןעוֶו דְנּוא ,דְניִז עֶרייֵז ןעֶּבעֶגְראַפ טְסעֶו אּוד
 ;ןעֶּביִרְׁשעֶג טְסאָה אּוד סאו ְךּוּב

 ןיִהַא רֶהיֵפ איי

 םאָו רעֶד ,הָשמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 8

 ךַנּוצַא דָנּוא 4 ְךּוּב ןיימ ןּופ ןעֶקעֶמְּפָא ְּךיִא לעוֶו םעֶד ,ריִמ ןעֶנעֶק טְגיִדְניִזעֶג טאָה

 לאָז ְּךָאְלַמ ןייֵמ ,העֶז ,טעֶרעֶנ ריֵד ּוצ ּבאָה ְךיִא ןיִהַא ּואוְו קְלאַפ סאָד
 ןעֶקְנעֶרעֶג ְּךיִא לעו יֹוזַא ,ןעֶקְנעֶדעֶג לעֶדֶו ְּךיִא זַא גאָט םעֶד ןיִא דְנּוא ,ריִד ראַפ ןייַג
 םאִו םעֶד ןעֶנעוֶו ,קְלאָּפ םאֶד טְגאָלְּפעֶג טאָה טאָג דְנּוא 8 :דָניִז עֶרייֵז אייז ףיֹוא
 :טְכאַמעֶג טאָה ןֹרָהַא םאִו ,ּבלאק סאָד טְכאַמעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז

 בל לעטיפאק

 םאָו קְלאָפ םאֶד דְנּוא אוד ןעֶנאַד ןּופ ףיֹורַא אייֵג הֶׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָנ דְנּוא 1
 -עֶנ ּבאָה ְּךיִא סאָו דְנאַל םעֶד ּוצ ;םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד סיֹוא טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא טְּפאָה אּוד
 לעוֶו ןעֶמאָז ןייַד ּוצ ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,בֹקֲעַו ּוצ דנּוא קָחֶצִי ּוצ ,םֶהָרְבַא ּוצ ןעֶריֹּואוְוְׁש

 ןעֶּבייֵרְטְרעֶפ לעדֶז ָּךיִא דְנּוא ;ְּךָאְלַמ ַא ריִד ראַפ ןעֶקיִׁש לעוֶו ְךיִא דְנּוא 9 :ןעֶּבעֶג םִע ָךיִא
 וצ 2 :יֵסּובְי םעֶד דְנּוא יִוָח םעֶד ,יִזיִרְּפ םעֶד דְנּוא ,יִּתַח םעֶד ,ירמֶא םעֶד ,יִנֲעַנְּכ םעֶד
 ןעֶׁשיווְצ ןיִא ןייֵגְפיֹוא טיִנ לעוֶו ְָךיִא ןיִראָו ,גיִנאָה דְנּוא ְּךְליִמ טיִמ טְסיִלְּפ סאָו ּדְנאַּל ַא
 ןעֶּבְראַדְרעֶּפ ְּךיִד ְּךיִא לעוֶו רעֶמעֶט ,קְלאָפ םעֶניִקאַנטְראַה ןייֵא טְסיִּב אּוד לייוֵו ,היִד
 דְנּוא ,טְראָו עֶטְכעֶלְש עֶניִזאָד סאָד טְרעֶהעֶג טאָה קְלאַפ םאָד דְנּוא 4 :געוֶו םעֶד ףיֹוא
 ףיֹוא גָנּוריִצ ןייַז רעֶכיִלְטיִא ןּוהְמעֶנְנָא טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְרֶעיֹורְמעֶנ ןעֶּבַאָה אייֵז
 רֶהיֵא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ גאָז הֶשֹמ ּוצ טנאָזעֶג טאָה טאָג'דְוא 9 !ךיז
 ןּופ ןייֵגְפיֹוא ְּךיִא לעוֶו קיִלְּבְנעֶגיֹוא ןייֵא ןיִא ,קְלאָפ םעֶגיִקאַנטְראַה ןייַא טְנעֶז
 םֶא אּוהְט דְנּוצַא רֶנּוא ןעֶנְליִטְרעֶּפ ךיִד לעֶו ְּךיִא דנּוא ,ריִד ןעֶׁשיִוְצ

 ענייד
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 -ינְב יִלְצִנְתיו :ְּךקידְׂשִעֶא הָמ הָעְדאְו ךלֶעמ ידע 5
 נָהֹאָה-תֶא חַּקי הָׁשֹמּו :בֶרֹוח רַהַמ םיָדָע-תֶא לָאָרְׂשִי 1

 ול אָרָקְו הָנֲהַמַהְדִמ קַחְרַה הָנֲחִּמַל ץיִחמ ו יָל-הְטִנ
 דַעֹומ לֶהָא-לֶא אֵצִי הָוהְי ׁשֵּקַבְמילְּכ הָיָהְו עמ לֶהֶא

 יכָהֹאָה-לֶא הָׁשֹמ תאֵצְּכ הָיָהְו :הָנַחמַל ץוהמ רׁשֲא 5
 יֲֵחַא ּטיבהְו ולָהֶא חַתַפ שיִא ּובְצְִו םֶעָהילְּכ ומי

 יי הָלָהֹאָה לֶׁשֹמ אָבְּכ הֶיְְו :הָלָהְאָה ואֹּבידַע הָׁשֹמ 3
 תֵאְרְו :הָׁשֹמ-סִע רֵּכדְו לֶהָאָה חַַּפ רמְעִ ןנֶה דוּמִ י

 טעִה-לָּכםֶקָ לֶהָאָה חַתָּפ מע ןְֶעָה דומע-תֶא םֶעְה-לָכ
 םביִנּפ הׁשמ-לֶא הָוהְ רבו :ָלֲהֶא חַחְּפ ׁשיִא יוחּתְשִהְו
 הָנֲחַּמַה-לֶא בׁשְו ודֵעַר-לֶא ׁשיִא רֵּכִדי רֶׁשֲאַּ םיִנפ-לֶא
 פ  :לֶהָאָה ְךיָּתִמ ׁשיִמָי אָל רענ נדב עֶׁשוהְיּותְרָשְּו

 -תֶא לֹּעֲה יַלֵא רַמֹא הֶּתַא האר הֶוהְי -לֶא הָׁשֹמ רֶמאֹר 3
 הָתְַ מע חלְׁשּתדרׁשֶא תַא יִנּתעדוה אֵל הֶתאְוהַֹּה םֶ
 -םִא הֶּתת :יִנעּב ןַח ָתאָצְמדבנְו שב ְַַּזָתְרמֶא
 ןעֶמל דאו ֵכְרד-תֶא אָנ ינעדיה יב ןַח יִתאָצְמ אָנ
 נב רמאה :הָוה יה דע יִּכ הֵאְּו יע ץאָצְָא

 יי = וע 0 -לֵא םיִכָלְה ךֶנְּפ זַאדסַא וְלֵא רֶמאַֹּו :ְךֶל יִתחַנֲהְּוכְִי וט

 נא ְךיניֵעְּב ַח יִתאֶצָמרְּכ אוֿפַא עֶדְוי ! הָּמַבּו :הֶּזִמ ּונֵלֲעָּת 6 י"א יייייו= יי 5* = 5 6

 םִָהילְכִמ מו ֵנֲאּנילְפ נמ ְךְּתְכלְ אלה מת
 5 :הָמְרֲָה .ּפילַע רֶׁשֲא

 תרבּד רׁשֲא הזה רכְּדַה-תֶא םַנ הֶׁשֹמילָא הָוהירֶמאַּווז
 יִנֲארַה רמאֹד :טֶׁשִּ דע לעב ןַח ָתאֵצְמֵּכ הׂשעָא 5
 ינפ-לַע יִבט--לָּכ ריִבָעַא ינֲא רֶמאֹו :דְֹּכיתֶא אָנ 3

 ִּתְמַהָרְו ןהֶא רׁשֲא-תֶא יִתַֹחְו נְפל הוהְ םֵׁשַב יִתאֶרָקְו
 יִכיָנְּפ-תֶא תאְרְל לֵכּות אָל רֶמאֹו :םֵחַרָא רֶׁשֲא-תֶא כ
 תבנית םוקָמ היה הָהְי ראו: םֶרֶאָהיִָאריראל ++
 רוצה תַהְקנְּב ִתְמׂשו יֵדֹבְּכ רֵכֲָּבהָיְָו :רוצִהילַע 2

 סאָד דְנּוא ,טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ ריִט רעֶד אייֵּב

 אשת יכ ;ל תומש

 ןעֶמיוִו לעוֶו ְךיִא דְנּוא ,ריד ןּופ גְנּוריִצ עֶנייֵד
 איד דְנּוא 6 :ןּוהְט ריִד ּוצ לאָז ָךיִא סאוָו
 עֶרייֵז טְגייֵלעֶגְּפָא ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 הֶׁשֹמ דְנּוא7 :בֵרֹח גְראַּב םעֶד אייֵּב גְנּוריִצ
 טאָה רֶע דְנּוא טְלעֶצעֶג םאֶד ןעֶמּונעֶג טאָה
 רעֶד ןּופ גיִנייוֵועֶסיֹוא טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא םִע
 טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶנאַל םעֶד ןּופ טייוו ,הָנֲחַמ
 -ךעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םאָד ןעֶפּורעֶג םִע
 רעֶכיִלְטיִא ,ןעֶזעֶועֶג זיִא םִע דְנּוא גְנּולְמאַז
 -םיֹורַא זיִא טאָנ אייֵּב טְגעֶרְפעֶג טאָה סאוָו
 -ךעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ּוצ ןעֶגְנאַגעֶג
 גיִנייוִועֶמיֹוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאו ,גְנּולְמאַז
 ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 8 :הָנֲחַמ רעֶד ןּופ
 -עֶג םעֶד ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא השמ ןעוֶו
 -עֶגְפיֹוא קְלאָפ עֶצְנאַג םאֶד זיִא ,טְלעֶצ
 ןייֵטְׁש ןעֶּביִלְּבעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דֶנּוא ,ןעֶנאַטְׁש
 ,טְלעֶצעֶנ ןייַז ןּופ ריִט איד אייֵּב רעֶכיִלְטיִא
 זיִּב הֵשֹמ ְּךאָנ טְקּוקעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 :טְלעֶצעֶג םעֶד ןיא ןעֶגְנאַגעֶגְנייִרַא זיִא רֶע
 זיִא הֶׁשֹמ ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 9
 איד טאָה טְלעֶצעֶג םעֶד ןיֵא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא
 זיִא דָנּוא ,טְרעֶדיִנעֶגְּפאָרַא לייֵז-ןעֶקְלאוָו
 -עֶנ םעֶד ןּופ ריִמ איִד אייֵּב ןעֶנאַטְׁשעֶג
 :הָשֹמ טיִמ טעֶרעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טְלעֶצ
 עֶהעֶזעֶג טאָה קְלאָפ עֶצְנאַג סאָד דְנּוא 0
 ר זיִא איז זַא לייַז-ןעֶקְלאוָו איִד
 טאָג דְנּוא 11 .:טְלעֶצעֶג ןייַז ןּופ ריִט רעֶד אייֵּב רעֶביִלְטיִא טְקיִּבעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶנאַּטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא קְלאָפ עֶצְנאַג

 ,לעֶזעֶג ןייַז ּוצ טעֶר ןאַמ ַא איז יֹוזַא ָךייֵלְג ,םִיַנָּפ לֶא םיִנָּפ הֵׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה
 ןּופ ןְהּוז רעֶד ַעְׁשֹוהְי רעֶניִד ןייז דֶנּוא הָנֲחַמ רעֶד ּוצ טְרעֶקעֶגְקיִרּוצ טאָה רֶע דֵנּוא
 טְגאָזעֶג טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 2 :טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ ןעֶכיוִועֶגְּבָא טיִנ זיִא גָנּו ַא ,ּונ
 טְסאָה אּוד דְנּוא ,קְלאָפ עֶגיִזאָד םאֶד ףיֹורַא גְנעֶרְּב ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טְסאָה אּזד ,העְז ,טאָנּוצ
 ,טְגאָזעֶג טְסאָה אּוד דְנּוא ,ןעֶקיִׁש ריִמ טיִמ טְסעֶֶו אּזד ןעֶמעוֶו טְכאַמעֶג טְנאַקעֶּב טיִנ ריִמ
 עֶנייֵמ ןיִא ןִח ןעֶנּופעֶג ְּךיֹוא טְסאָה אּוד רָנּוא ,ןעֶמאָנ םעֶד טיִמ טְנעֶקְרעֶד ְּךיִד ּבאָה ְּךיִא
 ןעֶסיוז ָּךיִמ זאָל ,ןעֶגיֹוא עֶנייֵד ןיִא ןַח ןעֶנּופעֶג ּבאָה ְךיִא ןעוֶו דְנּוצַא דנזא 2 ;ןעֶגיֹוא
 ןייֵמ ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דנּוא 14 :קְלאָפ ןייַד זיִא קְלאַפ עֶניִזאָד םאָד זַא ,העָז דְנּוא ,ןעֶגיֹוא עֶנייֵד ןיִא ןֵח ןעֶנּופעֶג ּבאָה ְּךיִא זַא ,ןעֶנעֶק ְּךיִד לאָז ָּךיִא יֵדְּכ ,געדֶז ןייַד ;ְךיִד טעֶּב ְּךיִא
 ןעוֶו טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 19 :ןעֶהּור ןעֶזאָל ְּךיִד לעֶָז ָךיִא דְנּוא ןייֵג לאָז םיִנָּפ
 םִע לאָז םאוָו טיִמ דְנּוא 16 :ןעֶנאַד ןּופ ףיֹורַא טיִנ םֶנּזא גְנעֶרְּב ,ןייֵג טיִנ טעוֶו םיִנָּפ ןייַד
 קְלאָפ ןייד דְנוא ְּךיִא ,ןייז טְרעֶדְנאַזעֶנְּפָא ןעֶלאָז ריִמ זַא ?םָנּוא טיִמ טְסייֵג אּזד ןעֶוטיִנסִע זיִא ,קְלאָפ ןייד דִנּוא ְּךיִא ,ןעֶגיֹוא עֶנייֵד ןיִא ןֵח ןעֶנּופעֶג ּבאָה ְךיִא זַא ,ןעֶרעוֶו טְנעֶקרעֶד
 ,הֵׁשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 7 ;דֵרֶע רעֶד ףיֹוא זיִא סאו קְלאָפ םעֶכיִלְטיִא ןּופ
 ןעֶנּופעֶג טְסאָה אּוד ןיִראוָו ,ןּוהְט ְּךיִא לעוֶו טעֶרעֶג טְסאָה אּוד סאָזו ְךאַז עֶגיִזאָד איד ךילא
 טאָה רֶע דְנּוא 18 :ןעֶמאָנ םעֶד טיִמ טְנעֶקְרעֶד ְךיִד ּבאָה ְָךיִא דְנּוא ,ןעֶגיֹוא עֶנייֵמ ןיִא ןַח
 ָךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 19 :טייֵקְכיִלְרעֶה עֶנייַד ,טעֶּב ָּךיִא ,ןעֶהעֶז ְּךיִמ זאָל ,טְבאָזעֶב
 ןעֶגיִלעֶזְטייַל לעד ָךיִא ןעֶמעוֶו ןעֶגיִלעֶזְטייֵל לעוָו ְךיִא דְנּוא ,ריִד ראַפ ,טאָג ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד עֶפּורְנָא לע ָךיִא דְנזא .םיִנָּפ ןייֵד ראַפ טייֵקְניִטיִ עֶניימ עֶלַא ןעֶרְהאָפרעֶּביִא ןעֶזאָל לעֶז
 רֶע דְנּוא 20 :ןעֶמְראַּבְרעֶד ְּךיִמ לעֶו ָךיִא ןעֶמעוֶו רעֶּביִא ןעֶמְראַּבְרעֶד ְּךיִב לעז ְךיִא דְנּוא
 דְנּוא ,ריִמ אייֵּב טָרֶא ןייֵא זיִא םִע ,העָז ,טְגאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 1 ;ןעֶּבעֶל דָנּוא ןעֶהעֶז ְּךיִמ ןעֶק ׁשְנעֶמ ןייק לייוו ,םיִנָּפ ןייֵמ ןעֶהעֶז טיִנ טְסְנעֶק אּוד טְגאָזעֶג םֶהיֵא וצ טאָה
 טייֵקְכיִלְרעֶה עֶנייֵמ ןעוֶו ןייַז טעוֶו םַע 22 :וָלעֶפ םעֶד ףיֹוא ןייֵטְׁש טְסְלאָז אּוד
 הֶלעֶפ םעֶד ןופ טְלאַּטְׁש םעֶד ןיִא ןעֶלעֶטְׁש ָּךיִד ְּךיִא לעד יֹוזַא ןעֶראָּפְרעֶּביִא טעֶוֶו

 דנוא



 נול תומש
 דְנאַה עֶנייֵמ ןעֶקעֶדעֶּב לעוֶו ָּךיִא דְנּוא
 :ןעֶראָפעֶגְרעֶּביִא ןיִּב ְּךיִא זיִּב ,ריִד ףיֹוא
 עֶנייֵמ ןעֶמעֶנְקעוֶוַא לעֶדֶז ְךיִא ןעדֶז דְנּוא 8
 ןּופ ןעֶהעֶז ָּךיִמ אּוד טְפְלאָז יֹוזַא ,דְנאַה
 -עֶב טיִנ לאָז םיִנָּפ ןייֵמ רעֶּבָא ,ןעֶטְניַה
 :ןעֶועוֶו ןעֶהעֶז

 דל לעטיפאק
 קאַה הָׁשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 1
 ןְלעֶבאָט עֶנְרעֶנייֵטְׁש אייוֵוְצ םיֹּוא רייד
 ,עָטְׁשְרֶע איִד איו יֹוזַא ָךייֵלְנ . ,(תֹחָּלנ
 איד ףיֹוא ןעֶּבייֵרְׁש לעֶװ ְָּךיִא דְנּוא

 -עֶג ןעֶנעֶז סאָו רעֶטְרעוֶו איִד ןְלעֶבאָּט
 סאו ,ןְלעֶבאָט עֶטְׁשְרֶע איִד ףיּוא ןעֶזעוֶו
 אייֵז דְנּוא 2 :ןעֶכאָרְּבּוצ טְסאָה אּוד
 טְסְלאָז אּוד דְנּוא ןעֶנְראָמ ףיֹואטייֵרְּבעֶגְנָא
 ייַניֵס גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןייֵגְפיֹורַא ןעֶנְראָמ
 ריִמ אייֵּב ןעֶלעֶמְׁש ְּךיִד טְסְלאָז אּוד דְנּוֲא
 םעֶד ןּופ ץיִּפְׁש רעֶד ףיֹוא ןעֶטְראָד
 טיִנ לאָז ׁשֹנעֶמ ןייֵק דנּוא 3 :גְראַּב
 לאָז ׁשְנעֶמ ןייק ְּךיֹוא ,ריִד טיִמ ןייֵגְפֹורַא
 ןעֶצְנאַנ םעֶד ףיֹוא ןעֶרעֶֶו ןעֶהעֶזעֶג טיִנ
 עֶנייֵק דְנּוא ףאָׁש ןייק ּךיֹוא ,גְראַּב
 רעֶּביִאְנעֶנעֶק ןעֶדייֵו טיִנ לאָז רעֶדְניִר
 טאָה רֶע דְנּוא 4 :גְראַּב ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד
 ךְלעֶבאָט עֶנְרעֶנייֵטְׁש אייַוְצ טְקאַהעֶגְסיֹוא
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 ומ ָחיאְרו יפכ-תַא יִתֹרְסַהְו :יִרְבָעידַע ךיִלָפ יִּפַּכ יִתּפּו

 2 ;ואָרי אל נְפּ קלאר
 רל

 א םִנֹׂשאֶרְּכמְבֶא תֶהְליׁש ןל"לְסּפ הׁשמילאהְזו רֶמאֹּי
 זרחלהילע יָה רֶׁשֲא םיִרָבָדֲה -תֶא תֹהְלַה-לַע יִּתְבַתְכְ
 : הֶקַֹב ת תיִלְָ רֵקָּבַל ןֹכָנ הי ָתְרַּבִׁש רֶׁשֲא טִנשאָדָה
 8 דאל ׁשיִאְ ןרֶהָה שאדיַצ םֶׁש יִל ּתְבִצנְ יֵנִס רַה-לא
 רֶקָּבַהְו ןאָצַהימַנ ר הלב אָריײלַא ׁשיִא-ַנו ְךֶמִע הָלעַי
 4 םיִנְבֲא .תֹהָל לֶׁש לפי הֶה לו בילָא זעיי לַא
 רׁשֲאַּכ ניס ךהילֶא לע י == הָשֹמ םּכְׁשּו טיִנֹשאֶרָּכ
 ה ;ָוהְי דר ּ!םיִָבָא תֶהֶ יִנׁש דָיְּב חַּמ הא הָוהְי הָוִצ
 5 | ההְי רבו :הָוהְי םֵׁשְב אָרְקו םָש וָּמִע בֵצְתַּ ןנֶעּב
 טביּפַא ְךֶרָא ןֶּמַהְו םּוהֵר לא הָוהְי  הָוהְי .אָרְק ְָּפ-לַע
 לצשַפָ 5 אשנ םיִפְלֶאָל ' דָסָה רֶצ :תֶמָאו רָסֶח-בַרְו
 -לַעְו םיִנָּב-לַע תֹוֿבִ ַא ןֹוע ו 'רֵקֹּפ .הָכנְ אֵל הֹּקְִו הֵאָּטִחְו
 8 דֵּקַו הָשֹמ רַהֵמָו 1שצברילע םיִׁש לׁשילע םיִנָב יֵנְּב
 : : ליב ןַח יִתאָצָמ אָנימַא ְמאַֹו :ּוהָׁשִַו הָצְרַא
 תל אוד ףרֹע"השקיסע יּכ ּונְַּרקְּב יָֹדֲא אני
 * תרֵרֹּכ יִכנָא הנה רמה ּֿונּתלַחְנּ ינְתאָמְַלּו וְעַל
 ילָבִב יָאְרבנאַל רֶשֲא תאֵלְפַנ הֵׂשֲָא לֶמַ-לְּכ םיִרְּב
 ּבְרִקְב .הָּתַא-ַשֲא םצֲח-לָכ הָאְרו םִיַֹהילְבִבּו ץֶרֶאָה
 4ךמע הׂשֹ ינֲא רֶׁשֲא אוד אָרֹניִּכ הָודְי הֵׂשֲעַמיתָא
 גו ינּפמ ֵַׁרֹ נה םיה ךוצמ יָא רֶׁשֲא תא לֵלירְגְׁש
 זכיה יצחַהְו יֹורְּפַהְו יִתַָהְ יִנֹענְְַ ירמֲאָה--תֶא
 ג5 אב הַא רֶׁשֲא ץֶרֶאָה בֵׁשֹיִל תיִרְּב תֶרֶכְִּרִפ ְּךֶל רֶמָׁשַה
 15 ןוצּתּת טֶתֹהְבְִמֶא ּכ :דְֵּרקְּב ׁשֶקֹומְל הָיהיְִּפ ָהילָע
 11 אֵל יָּכ +וָתֹרְכִּת- ויְרַׁשָאיתַאָו רב ׁשֶּת םָתֹבִצַמ--תֶאְו

 אודה
 או א

 "הָׂשָק

 זיִא רֶע דָנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְּפיֹוא היִרְּפ זיִא הֶׁשֹמ דְנּוא ,עֶטְשְרֶע איִד איז יֹוזַא ְּךיִיַלְנ
 רֶע דְנּוא ,ןעֶמאָּבעֶג םֶהיֵא טאָה טאָנ איז יֹוזַא ,יַניִס גְראַּב םעֶד ףיּוא ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא
 טאָה טאָנ דְנּוא 8 :ןְלעֶבאָט עֶנְרעֶנייֵמְׁש אייוַוְצ איִד דְנאַה עֶנייֵז ןיִא ןעֶמּונעֶג טאָה

 ןעֶנאַּטְׁשעֶג ןעֶטְראָד םֶהיֵא טיִמ זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶקְלאָו םעֶד ןיִא טְרעֶדיִנעֶגְּפאָרַא
 ןעֶראַפעֶגְרעֶּביִא זיִא טאָנ דְנּוא 6 :הָוהְי ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶפּורעֶגְנָא טאָה רֶע דִנּוא
 רעֶניִדעֶגְג דְנּוא רעֶניִצְרעֶהמְראַּב ,טאָנ ,טאָג ,ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע דָנּוא ,םיִנָּפ ןייַז ראַפ
 סאָו 7 :טייַהרְהאָה דְנּוא גְנּומְראַּבְרעֶד ןיִא םיֹורְג דְנּוא ,ןעֶנְרעֶצְרעֶד ּוצ םאַזנְנאַל ,טאָּג
 איִד דָנּוא טייֵקיִטְכעֶרעֶגְנּוא טְנאַרְטראַפ םאִו .עֶדְנעֶזיֹומ ּוצ גְנּומְראַּבְרעֶד טֶּלאַה
 ןּופ דֶניִז איִד טְקְנעֶדעֶג רֶע ,אייֵרְפ טיִנ טְזאָל רֶע דְנּוא ,דְניִז דְנּוא טייֵקְניִליווְטּומ
 ןעֶמירְד םעֶד ּוצ זיִּב ,רעֶדְניִק סיִרעֶדְניִק איִד ףיֹוא דְנּוא ,רעֶדְניִק איִד ףיֹוא רעֶמעֶפ איד
 דְנּוא ,דֶרֶע איִד ּוצ טְנייַנעֶג דְניוִוְׁשעֶנ ָּךיִז טאָה הָשֹמ דְנּוא 8 :טְכעֶלְׁשעֶג ןעֶטְריִפ דְנּוא

 ְךיִא ןַח ןעֶנּופעֶג ּבאָה ְּךיִא ןּונ ןעֶו ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 9 :טְקּוּבעֶנ ְּךיִז טאָה רֶע
 טְראַה ןייֵא זיִא םִע לייוו ,םֶנּוא ןעֶׁשיוִוְצ ןייֵג ראַה רעֶד ןּונ זאָל !ראַה ,ןעֶניֹוא עֶנייַד
 עֶרעֶזְנּוא דְנּוא גְנּוטעֶרְטרעֶּביִא עֶרעֶזְנּוא ןעֶּבעֶגְראַפ טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,קְלאָפ םעֶניִקעֶּג
 ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 10 :לייֵטּבְרֶע ןייֵד ּוצ ןעֶכאַמ םֶנּוא טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,הָניִז
 סאָו ,רעֶדְנּואְו ןּוהְמ לעוֶו ָּךיִא ,קְלאָפ ןעֶצְנאַג םעֶד ראַפ תיִרְּב תֵרֹוּכ ןיִּב ָּךיִא ,העָז
 רעֶקְלעֶפ עֶלַא רעֶטְנּוא דְנּוא ,דֶרֶע עֶצְנאַג איִד ןיִא ןעֶראָועֶג ןעֶפאַׁשאַּב טיִנ ןעֶנעֶז
 ןּופ קְרעֶו םאָד ןעֶהעֶז לאָז ,םֶהיֵא ןעֶׁשיוִוְצ טְסיִּב אּוד סאוָו ,קְלאָּפ עֶצְנאַג םאָד דְנּוא
 םאָו םעֶלַא ריִד ּוצ טיִה 11 :ריִד טיִמ אּוהְט ָךיִא סאו ראַּבטְכְרּופ זיִא סאָד זַא ,טאָּב
 דְנּוא ,ירֹמֶא םעֶד ןעֶּבייֵרְטראַפ ריִד ראַפ לעֶוֶו ָּךיִא ,העָז ןעֶטאָּבעֶג טְנייַה ריִד ּבאָה ְּךיִא
 טיִה 12 :יִסּובְי םעֶד דְנּוא ,יִזָח םעֶד דְנּוא ,יִזֵרְּפ םעֶד דְנּוא .יִּתִח םעֶד דְנּוא ,יִנֲעַנְּכ םעד
 סאָו דְנאַל םעֶד ןּופ רעֶניֹואְחנייֵא םעֶד טיִמ ןייַז תירְּב תַרֹוּכ טיִנ טְסְלאָז אּוד זַא ְּךיִד
 :ריִד ןעֶׁשיִוְצ ןיִא גְנּולְכיֹורְטְׁש ַא ּוצ ןייַז טיִנ לאָז רֶע זַא ,ףיֹורְד טְסְמּוק אּוד
 רְהיֵא טְלאָז ןעֶלייֵז-דְנאַטְׁש עֶרייַז דְנּוא ,ןעֶפְראוַוְרעֶצ רֶהיֵא טְלאָז תֹוחְּבְזִמ עֶרייַז טְרֶעייֵנ 8
 טיָנ ָּךיִד טְסְלאָז אּוד ןיִראָו 14 :רעֶדְלעֶו עֶרייַז ןעֶקאַהְּפָא טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶכעֶרְּבּוצ

 ןעקּוּב
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 :תצוה אָנַק לֶא ֹומְׁש אָנַק הָוהְי יִּכ ךֶחֶא לֵאְל הֶוִּמְׁשִת
 םֶהיִהְלֶא יִרֲחַא ו יִנָו ץֶרָאָה בֵׁשֹויְל תיִרְּב תֹרֶכִּתְדִּפ וט
 ָתְַקלְ ;וחְבּזמ .ָּתְלַכָאְ ךל אָרָקְו םֶהיֵהְלאַל .וחְבָו 8

 -;רָא לוהְו ןְריִהָלֶא יֵרֲחַא ווָמֹנב וָָו ינְבִל ויִתֹנְּבִמ
 -תֶא :ךליהְׂשִעַת אֵל הָכֵסִמ יהלַא ןְהיהְלֶא יִרֲחַא ְךינָב

 ְךְתֵּוִצ רֶׁשֲא תֹוצמ לכת םיִמָי תֶעְבׁש רֹמְׁשּת תֹוצַמַה גַה
 ;םִיַרְצִמִמ ְתאָצְי ביִבָאָה ׁשֶרֹהְּב יִּכ ביִבָאָה ׁשֶרָה דִעֹומְל

 !הרֶׁשְו רוָׁש רֶמֶּפ רֶכזִּת ךנקִמלְכְ יִל םֶהָר רֶטָּפ-ִלְּכ וּפ
 לָּכ וָתְַרֲעַו הֵֶּפִ 00 הָׂשִב הָּדְפִּת רֹומֲה רֶטַפּו כ
 םיִמָי תֶׁשֵׁש :םקיר יִנְפ ּואְרידאלְו הֶּדִפִּת ְךיֶנְּב רֹוָכָּב 4

 :תֶּכְׁשִּת ריִצָקבּו ׁשיִרְחִּב תֶכׁשִּת יִעיְִׁשַה םוִיַבּו דֹבעַּת
 ףיכָאָה ַחְו םיִמח ריק יִרּוכּב דל הָׂשעַּת תֹעְבָׁש גֵחְו לג
 ְךרִכלְכ ; הֶאְרִי שב םיִמָעּפ ׁשְלָׁש :הָנָשַה תַפּוקְּת 3
 םביונ ׁשיִרֹואיּכ :לאָדׂשִי יא הָוהְי ו ןְרָאָה ינְּפ-תֶא 4

 ךצרַא-תֶא ׂשיִא דָמְחַי-אָלְו ְֵבניתֶא ִּתְבַחְרהְו ְךיֶנְפִמ
 :הָׁשַּבםיִמָעְּפשֶלָׁש ךיהלֶא הָוהי ְפ-תֶא תֹואְרִל תל

 גת חֵבָו רָקֹבל ןלִיאלְו יִחְבחבַּד ץמָחלַע טקֶׁשְתדאְל הכ
 ךיִהלֶא הָוהְי תֹיַּב איִבְּת ּךֶֶמדַא יֵרּוּכִּב תיִׁשאֵר :חַסֶּפַה 5
 ּפ ;וּבִא בֵלֲחַּב יִדְג א

 יב הָלֵאָה םיִרָבְּדַה-תֶא ָךְל-בֶתְּכ הָׁשֹמ-לֶא גֶוהְי רֶמאַּ 7
 :לָאדׂשִי-תֶאְו תיִרְּב ָּךְֶא יִּתַהְּכ הֶּלֵאְה םיִרְבדַה ויִפילַמ

 חל הָלֶיֵל םִִעָבְרַאְו םז םיִעָּבְרַא הָוהְי-םע םָׁש-הָיַו 8
 יֵרְבִּד תֶא תְֹלַה-לַע בֶּתכִו הָתְׁש אל םִימּו לכָא אֵל

 יֵנִס רַהַמ הָׁשֹמ תֶדָרְּב יִהְיַו !םיִרְבִּדַה תֶרֶׂשֲע תיִרְּבַה 9
 דאְל הָׁשֹמּו רֶהָה"ְמ וָתְררְּב הָׁשמודיב תֶרעָה תֹהָל יִנׁשּו
 נְבילְכְו הַא או ::תִא ִרּבדְּב נפ רו הק ּכ עדָיל

 גרֶשֶנִמ ּוְָרִַו וינַּפ רע ןִרָק הָנדְו הָׁשִמ-תֶא לֵאָרְׂשִי

 אשת י'כ דק תוסכש

 הָוהְי לייו ,טאָנ ןעֶדְמעֶרְּפ ַא ּוצ ןעֶקּוּב
 זיִא רֶע ןעֶמאָנ ןייֵז זיִא רעֶגיִדְנעֶכאַר
 רעֶמאָמ 12 :טאָנ רעֶניִדְנעֶכאַר ןייֵא
 םעֶד טיִמ ןייַז תיִרְּב תֶרֹוּכ אוד טְמעוֶו
 אייז דנּוא ,דְנאַל םעֶד ןּופ רעֶניֹואוְונייֵא

 רעֶמעֶנ עֶרייֵז ְּךאָנ ןייַז הָנֵזִמ ןעֶמְכעֶמ
 דָנּוא ,רעֶמעֶנ עֶרייֵז ּוצ ןייַז ביִרְקַמ דְנּוא
 טְסעוֶו אּוד דנּוא ,ןעֶפּור ְּךיִד טעֶו ןעֶמ
 אוד דנוא 16 :תֹונָּבְרִק עֶנייֵז ןּופ ןעֶסֶע
 וַצ רעֶטְכעֶמ עֶנייַז ןופ ןעֶמעֶנ טְסעוֶו
 ןעֶלעוֶו רעֶטְּכעֶמ עֶנייֵז דְנּוא ,ןְהיִז עֶנייֵד
 אייֵז דְנּוא ,רעֶטעֶנ עֶרייֵז ְּךאָנ ןייַז הָנֵזִמ

 ְךאָנ ןייֵז הֶנֵזְמ ןעֶכאַמ ןְהיִז עֶנייֵד ןעֶלעוֶו
 ריִד וצ טְסְלאָז אּוד 17 :רעֶטעֶנ עֶרייֵז
 :רעֶטעֶנ עֶנעֶסאָנעֶג עֶנייֵק ןעֶבאַמ טיִנ
 אוד טְסְלאָז תֹוצַמ ןּופ געֶטְרֶעייֵפ איִד 8

 ןעֶסֶע אּור טְסְלאָז געֶט ןעֶּביִז ,ןעֶטיִה
 ּוצ ןעֶטאָּבעֶג ריִד ּבאָה ְּךיִא סאוָו ,תֹוצַמ
 ׁשֶדֹח םעֶד ןיִא ,טייֵצ עֶטְּמיִטְׁשעֶּב איִד
 טְסיִּב ביִבָא ׁשֶרֹח םעֶד ןיִא ןיִראוָו ,ביִבָא
 םעֶלַא 19 ּ!םִיַרְצִמ ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא אזד
 ,ןייֵמ זיִא רעֶטּומְרעֶּבעֶג איִד טְנעֶפֶע סאוָו
 ךיִלְנעֶמ זיִא סאוָז ְּךיִּפ םעֶצְנאַה ןייֵד דְנּוא
 :םאֵל רעֶדָא םֶקָא ,גְנּונְּפֶע עֶנייֵא זיִא סאוָו
 ,לעֶדייֵא ןיוֵא ןּופ גָנּונְפֶע איִד דְנּוא 0

 יֹוזַא ,ןעֶזייֵלְסיּוא טיִנ םִע טְסעוֶו אּוד ןעוֶו דְנּוא ,םאֵל ַא טיִמ ןעֶזייֵלְסיֹוא אּוד טְסְלאָז
 ןעֶזייֵלְסיֹוא אּוד טְסְלאָז ןְהיִז עֶנייִד ןּופ רֹוכְּב ןעֶכיִלְטיִא ,ןעֶבעֶרְּב קיִנעֶג ןייַז אּוד טְסְלאָז

 ןעֶטייֵּבְרַא אּוד ּטְסְלאָז געֶט םִקעֶז 91 ::גיִרייֵל ןעֶרעוֶו ןעֶהעֶזעֶג טיִנ לאָז םיִנָּפ ןייֵמ דֶנּו
 ןעֶדייַנְׁש טיִמ דִנּוא ןעֶרעֶקַא טיִמ ,ןעֶהּור אּוד טְסְלאָז גאָט ןעֶטעֶּביִז םעֶד ןָא רעֶּבָא
 ,ריִד ּוצ ןעֶּכאַמ אּוד טְסְלאָז תֹועּובְׁש ןּופ געֶטְרֶעייֵפ איִד דְנּוא 22 :ןעֶהּור אּוד טְסְלאָז
 םעֶד ,בְנּולְמאַזְנייֵא ןופ געֶטְרֶעייֵפ איִד דְנּוא .טיִנְׁש ץייוו ןּופ טְכּורְפ עֶטְׁשְרֶע איִד

 עֶנייַד ןּופ רעֶכיִלְטיִא לאָז רֶהאָי םעֶד ןיֵא לאָמ אייֵרְד 23 :רֶהאָי םעֶד ןּופ גְנאַגְסיֹוא
 ְךיִז ןעֶנאַזְרעֶּט-םִנאַמ
 רעֶפ לעוֶו ָךיִא

 ןייק דְנּוא ,ץעֶנעֶרְג

 :לֵאָרְׂשִי ןופ טאָג םעֶד ,טאָג ראַה םעֶד ראַפ ןעֶוייוֵו
 עֶנייַד ןעֶכאַמ טייֵרְּב לעֶו ּךיִא דנּוא ,ריִד ראַפ ןּופ רעֶקְלעֶפ איִד ןעֶּבייֵרְט

 ְךיִד ףיֹורַא טְסייֵג אּוד ןעוֶו ,דְנאַל ןייד ןעֶרְהעֶנאַּב טיִנ לאָז ׁשֶנעֶמ

 ןיִראָו 4

 םיִנ טְסְלאָז אוד 28 :רֶהאָי םעֶד ןיִא לאָמ אייֵרְד ,טאָג ןייַד ,ראַה םעֶד ראַפ ןעֶזייוֵו ּוצ
 ןּופ רעֶפָּפָא םאָד דְנּוא ,תֹונָּבְרַק עֶנייֵמ ןּופ טּולְּב םאָד ץֵמָח טיִמ (ןְרעֶפְּפָא) ןעֶטְכעֶׁש
 איד 6 :ןעֶנְראָמ זיִּב ןעֶגיִטְכעֶגְרעֶּביִא טיִנ לאָז (הַסָּפ ןֶּבְרָקו חַסָּפ ןּופ געֶטְרֶעייֵפ איִד
 ןייַד ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ ןעֶגְנעֶּרְּב אּוד טְסְלאָז דְנאַל ןייַד ןּופ טְכּורְפ עֶטשְרַע

 :רעֶטּומ עֶנייֵז ןּופ ָּךֶליִמ איִד ןיִא עֶלעֶקעֶּב ַא ןעֶכאָק טיִנ ן+ ? שי טְסְלאָז 1 אוד .טאָג
 לייוו ,רעֶטְרעוֶו עֶניִזאָד איִד ףיֹוא ריִד ּבייֵרְׁש ,הָשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 7
 :לֵאָרְׂשִי טיִמ דִנּוא ריִד טיִמ ןעֶזעוֶועֶג תיִרְּב תַרֹוּכ ָּךיִא ּבאָה רעֶטְרעֶו עֶגיִזאָד איִד ְּךְרּוד
 ןייק טְכעֶּנ גיִצְרעֶּפ דָנּוא געֶמ ניִצְרעַפ טאָג טימ ןעֶועוֶועֶג טְראָד זיִא רע דָנּוא 8
 ןעַסעֶנעֶג טיִנ רֶע טאָה םיֹורְּב

 טאָה
 ןיֵא םִע דָנּוא 9

 = טיפס טּפ סי סט
 ןאָי יש טאש

 רהֶע דְנּוא ןעֶקְנּורְסעֶג םיִּנ רֶע טאָה רעֶסאוַו ןייֵק דְנּוא

 :רעֶטְרעוֶו ןְהעַצ איִר ,תיִֵרְּב םעֶד ןּופ רעֶטרעוֶו איִד ןְלעֶּבאָמ ומ איֵד םיֹוא ן ןעֶּביִרְׁשעֶג ט

 רָנּוא ,יַניֵס בְראַּב םעֶד ןּופ טְרעֶדיִנעֶגְּפאָרַא טאָה הָשֹמ ןעוֶו

 .רֶע זַא ,הָׁשֹמ ןּופ דְנאַה רעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶּנעֶז םיִנְגייֵצ םעד | ןופ ןְלעֶּבאָט אייוַוְצ איד
 ןופ טיֹוה איִד זַא טְסּואוְועֶג טיִנ הֶשֹמ טאָה יֹוזַא ,גְראַּב םעֶד י טְרעֶדיִנעֶגְפאָרַא טאָה
 דָנּוא ןֹרָהַא דנּוא 80 :טעֶרעֶנ םֶהיֵא טיִמ טאָה רֶע ןעוֶו טעֶטְכייֵלעֶג טאָה םיִנָּפ ןייֵז
 ןייַז ןופ טיֹוה איִד ,העָז דָנּוא הֵׁשֹמ ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק עַלַא
 :ןעֶנְהעֶנעֶג ּוצ םֶהיֵא וצ טאַהעֶנ אָרֹומ ןעֶּבאָה אייז דָנּוא ,טעֶטְבייֵלעֶג טאָה םיִנָּפ

 דנּוא



 הל דל תומש

 ןעֶפּורעֶג אייֵז ּוצ טאָה הָׁשֹמ דנּוא 1

 -עֶנְקיִרּוצ םֶהיִא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 ןּופ םיִאֵׂשְנ עֶלַא דְנּוא ןרָהַא ,טְרְהעֶק

 אייֵז טיִמ טאָה הָׁשֹמ דְנּוא ,עֶדְנייֵמעֶנ רעֶד

 עֶלַא ןעֶּבאָה ְּךאָנְרעֶד דְנּוא 32 :טעֶרעֶג

 טאָה רֶע דְנּוא ,טְנְהעֶנעֶג לֵאָרְׂשִי רעֶדְנּק
 טאָה טאָג סאו םעֶלַא ןעֶטאָּבעֶג איז
 :יַניֵס גֶראַּב םעֶד ףיֹוא טעֶרעֶנ םֶהיֵא טיִמ
 טיִמ טְגיִדְנֶעעֶב טאָה הֶָׁשֹמ ןעוֶו דְנּוא 8
 טְגייֵלעֶג רֶע טאָה יֹוזַא ,ןעֶדעֶר ּוצ אייז
 ןעוֶו דְנּוא 24 :םיִנָּפ ןייַז ףיֹוא קעֶד ַא

 םֶהיֵא טיִמ טאָג ראַפ ןעֶמּוקעֶנ זיִא הֶשֹמ

 קעֶד איִד ןּוהְמעֶנְּפָא רֶע טאָה ,ןעֶדעֶר ּוצ
 ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא רֶע זיִּב
 רֶע םאָה יֹוזַא ,ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא רֶע
 זיִא סאו לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ּוצ טעֶרעֶנ
 איִד דְנּוא 89 :ןעֶראָועֶג ןעֶטאָּבעֶג םֶהיִא

 סאָד ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 םיהָׂשֹמ ןּופ טיֹוה איִד זַא הָׁשֹמ ןּופ םיִנָּפ
 טאָה הָׁשֹמ דִנּוא ,םעֶטְבייֵלעֶג טאָה םיִנָּפ

 םיִנָּפ ןייַז ףיֹוא קעֶד איד טְרְהעֶקעֶגרעֶדיוז
 ּוצ םֶהיֵא טיִמ ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא זיִא רֶע זיִּב
 :ןעֶרעֶר

 להקיו אשת יב

 51 =יכָכְו ןְרָהַא ויָלֵא ּוב ובְִַׁו הָׁשֹמ םָהְלֲא אָרְק :ולא

 שּננ ןְכייַרֲהַאְו :םָהלֶא הָׁשֹמ רֵּכַדָיַו הָדֲעָּב םיִאֹׂשְּגַה

 -ַהְּב וְּתא הָוהְי רֵּבַד רֶׁשֲא-לְּכ ת תֶא םָוציַו לארשי ינְב

 53 אֹבְבּו !הִוְסַמ  יְּ-לַע יו םִתִא רֵּבַּדִמ הָׁשִמ לכו :יִניִס

 ְתאֵצ-דֲע ָוְסַמַה-תֶא ריִמָי וּתִא רֵּברְל ; הָודי ינְפִל הָׁשֹמ

 תל יב ִּאָרו ּהוצִי רֶׁשֲא תַא לֵאָרְשִ נְב-לֶא רָּבדְו צי
 הָׁשֹמ ביִּטְָ הׁשֹמ ינְּפ רו ןבָק יִּכ הָׁשֹמ ינְפ-תֶא לֵאָרׂשִי
 ;וָתִא .רֵּבַרְל וָאֹּבידע יִפ-לַע ; הָוְסַּמַה-תֶא

 הל
 בכ

 א * לא ףָמאֹּיו לֵאָרְׂשִי 5 א הָשֹמ לֵהקִה

 בִי תֶׁשֶׁש ;םָתֹא תֶׂשֶעַל הָוהְי הָוִצ-רָׁשֲא םירְבְִּ הלא

 2 ׁשֶרֶק םֶכָל ףֶיְהִי יִעיִבְׁשַה םויבּו הָכאָלְמ הָׂשֶעֵּת

 : הֵעְכְתרל ;תתמּי הָכאָלְמ וָב הֶׂשֶֹה"לְּכ הָוהיַל ןותְּבַׁש
 פ :תֶּכַׁשַה םוָיָב םֶכיֵתְבְׁשִמ לֵכְּב ׁשֵא
 4 רֶבָּדַה הֶז רֶמאֵל לֵאְָׂשִיּב תֶרעילָּכ-לֶא הָׁשֹמ רֶמאּיַ

 ה לֵּכ הָוהיַל הָמּורְּת םָכְּתִאַמ ּוחְק ;רֶמאֹל הָוְי הָוצירָׁשֲא
 :תֶׁשְחַנּו ףֶסָכְו בֶהָ ָודְי תמורת תא ָהָאיִבְי בל ביִדְנ
 : 5 םליֵא תֹרעְו :םִּדעֶו ׁשֵׁשו יִנָׁש תַעַלֹותְו ןֵמָנְרַאְו תֶלכָתּו

 8 רֹוָאָמַל ןֶמֵׁשְו ּ!םִּטִׁש יִצַו םיִׁשָהְּת .תֹרֹעְו םיִמיָדֲאְמ

 9 םֶהׂשיַנְבאְו :םיִּמַּפַה תֶרְקִלְ הָחְׁשַּמַה ןִמָׁשִל { םיִמָׂשְבֹו

 י ּואָבָי םֶכָּב בֵלַכֲחילְכְו ׁשחלְו רֹפְֲל םיִאְּלִמ יֵנְבַאְ
 1 לָָאיתַ ְְׁשִּמַה-תֶא !הָוהְי הָוִצ רֶׁשֲא-לָּכ תַא ּוׁשֵיַו

 ּויָדּמע-תֶא וָחיֵרְּב-תֶא ׂשְרְק-תֶאְו וָמְרִק-תֶא ּודסְכִמ-תֶאְו

 12 תֶכרְּפ תַאְו תֶרֵפַּכַה-תֶא יּדַּב-תֶאְו ְרָאָה-תֶא ויָנָדֲאדתֶאָו

 13 םֶחָל תֶאְו ויָלַכ-לָּביתֶאְו יִדַּב"תֶאְו ֶהָלְׁשַה-תֶא ְּדְסְּמַה

 1 זֶרַאָו ָהיֶתֹרְנ-תֶאָו היֶלָ תֶאְו רִֹאָּמַה תֶרֹנְמתֶאְו :םיִנָּפַה
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 דָנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ עֶדְנייֵמעֶג עֶצְנאַג איִד טְלעֶמאַזְראַפ טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 1
 אייז ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָג סאָו רעֶטְרעוֶו איִד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע
 לאָז גאָט ןעֶטעֶּביִז םעֶד ןָא רעֶּבָא ,ןעֶרעוֶו ןּוהְמעֶנ טייֵּבְרַא לאָז נעֶמ םֶקעֶז 2 :ןּוהמ ּוצ
 ןָא טייֵּבְרַא טּודְמ סאָו רעֶכיִלְטיִא ,טאָב ּוצ גְנּוהּור ַא ,תָּבַׁש רעֶניִלייֵה ַא ְךייַא ּוצ ןייַז
 עֶרייֵא עֶלַא ןיִא רֶעייַפ ןייק ןעֶדְניִצְנָא טיִנ טְלאָז רֶהיֵא 3 :ןעֶרעֶו טייֵטעֶג לאָז םֶהיֵא
 :באָט תֶּבַׁש םעֶד ןָא ןעֶגְנּוניֹואוְו
 ּוצ יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי דעֶדְניִק איִד ןּופ עֶדְנייֵמעֶג עֶצְנאַג איִד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 4
 :ןעֶנאָד ּוצ יֹזַא ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָג םאִו טְראָו סאָד ויִא עֶניִזאָד םאֶד ,ןעֶבאָז
 ָךיִלְניִליװ ַא טאָה סאו רעֶכיִלְטיִא ,טאָנ .ראַפ גָנּודייֵׁשּפָא עֶנייֵא ךייא ןּופ טְמעֶנ 5
 :רעֶּפּוק דְנּוא רעֶּבְליִז דְנּוא דְלאָג טאָג ןּופ :ְנּורייִׁשְּמֶא איד ןעֶגְנעֶרְּב לאָז ץְראַה
 :ראָהְןעֶגיִצ דנּוא ןעֶנייֵל דְנּוא ןיִזיִמְראַק דנּוא ,רּוּפְרּופ דְנּוא ,איֹולְּב דְנּוא 6
 :ץְלאָה-םיִטַׁש דְנּוא לעֶפ םיִׁשֲחִּת דְנּוא ,עֶטְּבְראַפעֶג-טיֹור ,רעֶדיִװ ןּופ לעֶפ דְנּוא 7
 ראַפ דנּוא גָנּוּבְלאַז איִד ןּופ לייֵא םעֶד ראַפ ץְרעוֶועֶג דְנּוא ,ןעֶטְכייֵל ּוצ לייֵא דְנּוא 8
 העֶנייֵטְׁש-לעֶקיִנֹוא דנֹוא 9 :ץְרעֶועֶג עֶדְנעֶקעֶמְׁשליֹואְו ןּופ קְרעוֶוידיֹור םעד
 :ןאַפְׁש-טְסּורְּב איִד ראַפ דנּוא רֹופַא םעֶד ראַפ ,רעֶנייֵטְׁש-גְנּוליִפְרעֶד דִנּוא
 ןעֶלאָז דְנּוא ןעֶמּוק ןעֶלאָז אייֵז ;ְךייַא רעֶטְנּוא עֶניִצְראַה-גּולְק עֶּלַא דְנּוא 0
 דנּוא ,טְלעֶצעֶג ןייַז ןֶּכְׁשִמ סאָד 11 :ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָג סאָו םעֶלַא ןעֶּכאַמ
 דְנּוא ןעֶלייֵז עֶנייַז ,ןעֶלְגיִר עֶנייַז ,רעֶטעֶרְּב עֶנייֵז ָךעֶלעֶקעֶה עֶנייַז ,קעֶדעֶּב ןייֵז

 עֶקעֶד-רעֶּביִא סאָד ,ןעֶגְנאַּטְׁש-גאָרְט עֶנייֵז רְנּוא ןעֶטְסאַק םעד 12 :ןְלעֶוְׁש עֶנייֵז
 עֶנייֵז דְנּוא שיִמ םעֶד 113 :קעֶד איִד ןּופ גְנעֶהְראָפ איִד דְנּוא ,(תֶרּפַּכו
 ּוא 14  :םיִנָּפַה םָהָל סאָד רֶנּוא .םיִלָּכ עֶנייֵז עֶלַא דְנּוא ןעֶנְנאַטְׁש-גאַרְט
 םאָד דְנּוא ןעֶּפְמאַל עֶנייַז רְנּוא ,םיִלָּכ עֶנייֵז דְנּוא .טעֶטְבייֵל םאֶו רעֶטְכייֵל םעֶד

 לייא
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 ןִמָׁש תִאְו ויָדַב-תֶאְו תֶרִֹּקַה חַּבְִמ"תֶאְו :רֹאְּמַד ןֵמָׁש ומ
 הַתפִל חַתְּפַה ְךֵמְמיִתֶאְו םיִּמַּפַה תֶרֶטְק תֵאְו הָחְׁשִּמַה

 -רָׁשֲא תֶשֹחְַה רֵּבְכִתֶאְו הָלָֹה חַּבומ ! תֶא ןֵׁשִּמַה 5
 יעְלק תֶא :!ּנּכ-תֶאְו רֶיִּכַד-תֶא ויָלָּכ-לְּכ-תֶאְויִדּב-תֶא ול עז

 :ָצְחָה רַעַׁש ךֵסְמ תאְו יְְדֲאתִאְו ויָדמִתֶא רֵצְחַה
 :םםֶהיֵרְתימ-ֶאְו רֶצְחֶה תֹלְתיִֶאו ןֶּכְׁשִמַה תֹרְתיתֶא 8
 ראל ׁשֵרֹקַהיֵדְנביתֶא ׁשֶרָּקִּב תֶרׁשְל דֶרֶׂשַ ִדְנִב-תֶא ופ

 לֵאְָׂשייַנְּב תֶדעלְּכ או הכל ונב יָדְנב-תאְו ןהֹּכה
 רֶׁשֲא לֹכְ בל ואְשְנירְׁשַא ׁשיִא-לְּכ ּואֹבָיו !הָׁשֹמ יֵנְפְלִמ 21

 לָהַא תֶכאּלְמִל הָוהְי תַמורְתתֶא ּואֵיִּבַה ותא ֹוהור הֶבְדְנ

 םיִשְֲאָה אביו ּושְדְקַה יְִנבלּו ותְדִבֲעלְכָלּו דעמ
 ומוכְו תַעַּבִטְו םונְו חֶח ּואיִּבַה בל ּביִדְג ו לָּכ םיִׁשָּנַה-לַע
 !הדָוהיל בֶהְזתֶּפּנְּת ףינֵה רֶׁשֲא ׁשיִאילְכְו בָהְ ִלְכילְכ

 נָׁש תַעליתו ןֵמְנרַאְו תַלְכְּת ופא אָצמניִרְׁשא ׁשיִאֹלְכְו 9
 :ּואיבַה םיִׁשְהִּת תֶרֹעְו םיִמָדֶאְמ םֶליִא תֹרֹעְו םִעְו ׁשֵׁשְ

 הָוהְי תַמּורְּת תֶא ּואיִבַה תֶׁשֹחְנּו ףֶּסְּכ תַמֹוְרִּת םיַרְמ-לְּכ 4

 הָרֹכְעָה תְכאָקְמיִלְכִל םִיטש יצִע ֹותִא אָצְמִנרֶׁשֲא לכו
 הרִָממ ואיבָי ְמ ָהֶרָיִּב בֶ"תַמְבח הָׁשאֹלָכְו :ּואיָבַה הּכ

 :ׁשֵׁשַה-תֶאְ ִנְׁשַה תעלוּת-תֶא ןְמנרַאָה-תֶאְ תֶלִכְּתַה-תֶא
 -תרֶא יִוְמ הָמְכְהִּב הָנָתֹא ןֶּבל אָׂשָנ רֶׁשֲא םיׁשָנַה-לֶכְו

 יָנְמַא תֶאְו םֵהׁשַה יֵנְבַא תֵא ּואיִבַה םִאְשִּנַהְו ;םיִּדַעָה ?7 :

 רֹואְמִל ןְמׁשה-תֶאְ םֶׂשבַה-תֶאְו :ןְֶׁחְַו דוְפאָל םיִאְלמַה 8
 רֶׁשֲא הֶשְֵו ׁשיִאילְּכ :םיִמַּפַה תֶרֶטִקְְו הָחְׁשִּמַה ןמָׁשלּו 9

 הָוהְי הָצ רֶׁשֲא הָכאָלְמַה-לְכִל איִבָהִל םֶהֹא םֶּבֵל בַהָנ
 ם :הָוהיַל הָבְדְנ לֵאְרְׂשִי-נב ואיִבַה הָׁשֹמִדְּב תָֹשֵעַל
 םׁשּב הָוהְי אָרָק וָאְר לֵאָרְׂשִי ינְּבילֶא הֶׁשֹמ רֶמאָּו ל

 : ותֹא אֵלַמַָ :הָדּוהְי הָּטִמְל רוֶחְדָב יָרֹוְדִּב לֶאְלַעְּב
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 להקיו הל תומש
 םעֶד דְנּוא 19 :גְנּוטְכייֵל איִד ןּופ לייֵא
 "נארט עֶנייֵז דְנּוא ,קְרעדוָךיֹור ןּופ ַחְּבְזִמ
 איד ןופ לייֵא םאֶד דְנּוא ןעֶגְנאַטְׁש
 -ליֹואוְו ןּופ קְרעוֶו-ְּדיֹור םאֶד דְנּוא ,גְנּוּבְלאַז
 ןּופ קעֶד איד דְנּוא ,ץְרעוֶועֶג עֶדְנעֶקעֶמְׁש
 :ןֵּכְׁשִמ םעֶד ןּופ ריִט איִד ּוצ ריִט איִד
 רעֶּפְּפָא-דְנאַרְּב םעֶד ןּופ ַחֵּבְוִמ םעֶד 6
 םאָו רעֶּפּוק ןּופ רעֶטיִנעֶג םאָד דְנּוא
 ןעֶננאַטְׁש-באָרְט עֶנייֵז ,םֶהיֵא ּוצ רעֶהעֶג
 ןעֶקעֶּב-דְנאַה םעֶד ,םיִלֵּכ עֶנייֵז עֶלַא דְנּוא
 םעד ןּופ גְנעֶהְמּוא איִד 17 :םּופ ןייַז דְנּוא
 ,ןלעוָוׁש עֶרייֵז דְנּוא ןעֶלייֵז עֶנייֵז ,ףיֹוהְראַפ
 םעֶד ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ןּופ קעֶד איִד דְנּוא
 ןְּבְׁשִמ םעֶד ןּופ לעֶגעֶנ איִד 18 :ףיֹוהְראַפ
 דְנּוא ,ףיֹוהְראָפ םעֶד ןּופ לעֶגעֶנ איִד דְנּוא
 רעֶדייֵלְק-טְסְניִד איִד 19 :קיִרְטִׁש עֶרייֵז
 עֶגיִלייֵה איד ,טייקְגיִלייֵה איִד ןיִא ןעֶניִד ּוצ

 איד דנּוא ,ןֵהֹּכ םעֶד ןֹרַהַא ראַפ רעֶדייֵלְק
 ;ןייַז ּוצ םיִנֲהֹּכ ,ןְהיִז עֶנייֵז ןּופ רעֶדייֵלְק
 איד ןּופ עֶדְנייֵמעֶג עֶצְנאַג איִד דְנּוא 0
 ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 21 :הָשֹמ ראַפ
 םֶהיֵא טאָה ץְראַה ןייַז סאָו רעֶכיִלְטיִא
 ןייַז םאָח רעֶכיִלְטיִא דְנּוא ,טְגעֶרעֶבְנָא
 ןעֶּבאָה ,טְכאַמעֶג גיִליוו םֶהיֵא טאָה טיִמעֶנ
 טאָג ןּופ גְנּורייֵׁשְּפֶא איִד טְגְנעֶרְּבעֶג אייֵז

 עֶנייֵז עֶלַא ראַפ דִנּוא ,גְנּולְמאַזְרעֶפ איֵד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ קְרעֶו םעֶד ּוצ
 טיִמ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז רעֶנעֶמ איִד דְנּוא 2 :רעֶדייַלְק עֶניִלייֵה איד ראַפ דִנּוא ,טייֵּבְרַא
 ערֶהיֵא טְנְנעֶרּבעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ,ץֶראַה ָךיִלְניִליוו ַא טאָה סאוָו רעֶכיִלְטיִא ,רעֶּבייוַו איִד
 יֵלְטיִא דְנּוא ,דְלאָג ןּופ ,םיִלּכ אייֵלְרעֶלַא ָךעֶלְסעֶלְׁש דְנּוא ןעֶגְניִר-זאָנ דְנּוא ,ןעֶגְניר
 דּױא 22 :טאָנ וצ דְלאָנ ןּופ גְנוּביֵהְפיֹוא עֶנייֵא ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא טאָה םאֶו רעֶכ
 דְנּוא ,רּופְרּוּפ דְנּוא ,איֹולְּב ןעֶראָועֶג ןעֶנּופעֶג םֶהיֵא אייֵּב זיִא סֶע סאו רעֶכיֵלְטיִא

 רעֶדיז ןּופ לעֶפ עֶטְּבְראַפעֶג טיֹור דְנּוא ,ראָה-ְןעֶניִצ דְנּוא ,ןעֶנייַל דְנּוא ,ןיִזיִמְראַק
 עֶנייֵא דייֵׁשעֶנְּפָא טאָה סאו רעֶכיִלְטיִא 24 :טְגְנעֶרְּבעֶנ אייז ןעֶּבאָה ,לעֶפ-םיִׁשֲחִּת דְנּוא
 טאָג ןּופ גָנּודייֵׁשְּפֶא איִד טְנְנעֶרְּבעֶג אייֵז ןעֶּבאָה ,רעֶּפּוק דֵנּוא רעֶּבְליִז ןּופ גנּודייֵׁשְּפָא
 -ילְטיִא ּוצ ,ץְלאָה-םיִטִׁש ןעֶראוָועֶג ןעֶנּופעֶג םֶהיֵא אייֵּב זיִא םִע םאָו רעֶביִלְטיִא דְנּוא
 עֶניִצְרעֶה-נּולק םעֶדעֶי דְנּוא 29 :טְגְנעֶרְּבעֶג םִע אייֵז ןעֶּבאָה טייַּבְרַא איִד ןּופ קְרעֶו ןעֶכ
 יעָטְניִּפְׁשעֶג םאָד טְגְנעיֶוְּבעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ּדְנּוא ,דְנעֶה עֶרֶהיֵא טיִמ טְניִּפְׁשעֶג טאָה ּבייוו
 . רֶעייֵז סאָו רעֶּבייוו עַלַא דְנּוא 26 :ןעֶנייַל דנּוא .ןיִזיִמְראַק ,רּוּפְרּוּפ דְנּוא ,איֹולְּב םאָד
 דנּוא 27 :ראָהיְןעֶניִצ איִד טְניִּפְׁשעֶג ןעֶּבאָה ,הָמְכָח טיִמ טְגעֶרעֶגְנָא אייז טאָה ץְראַה
 ,רֶעייֵטְׁש-גְנּוליִפְרעֶד איד דְנּוא ,רעֶנייֵטְׁש-לעֶקיִניֹוא איִד טְגְנעֶרְּבעֶג ןעֶּבאָה ןעֶטְׁשְריִפ איִד
  לייֵא םאָד דִנּוא ,ץְרעוֶועֶג םאָד דְנּוא 28 :ןאַּפְׁש-טְסּורְּב איִד ראַפ דְנּוא דֹוּפַא םעֶד ראַפ
 ןּופ קרעוֶויֶךיֹור םעֶד ּוצ דְנּוא ,גָנּוּבְלאַז איד ןּופ לייֵא םעֶד ּוצ דְנּוא ,גְנּוטְכייֵל רעֶד ּוצ
 טאָה ץְראַה רֶעייֵז םאָו ּבייװ דְנּוא ןאַמ רעֶכיִלְטיִא 29 :ץְרעֶועֶג עֶדְנעֶקעֶמְׁש-ליֹואוְו
 ּוצ ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָג סאוָו טייֵּבְרַא עֶצְנאַנ איִד ּוצ ןעֶנְנעֶרְּב ּוצ טְכאַמעֶג גיִליוִו אייֵז
 טְגְנעֶרְּבעֶג לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןעֶּבאָה הָׁשֹמ ןּופ דְנאַה איד ְּךְרּוד ןעֶכאַמ
 :טאָב ּוצ קְנעֶׁשעֶג גיִליִוייִרְפ ַא
 ןעֶפּורעֶג טאָה טאָג ,טְהעֶז ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 0
 טֶבֵׁש םעֶד ןּופ ,רּוח ןּופ ןֶהּוו ,יִרּוא ןופ ןְהו ,לֵאָלַצְּב ןעֶמאָנ םעֶד טיִמ
 טיִמ םיִהֹלֶא ַחּור םעֶד טיִמ טְליִפְרעֶד םֶהיֵא טאָה רֶע דנוא 81 :הָדּוהְי
 :קְרעֶװ אייִלְרעֶלַא טיִמ דְנּוא טְפאַׁשְנעֶסיִו טיִמ דִנּוא .הדְנאַטְׁשְרעֶפ טיִּמ הָמְכָח

 דנּוא



 { פהקיו ול הל תומש

 =ךַא עֶכיִלְטְסְניִק ןעֶקְנעֶדּוצְסיֹוא דְנּוא 9
 ןיִא דְנּוא דְלאָנ ןיִא ןעֶטייֵּבְרַא ּוצ ,טייֵּב
 ןיִא דְנּוא 88 :רעֶּפּוק ןיִא דְנּוא רעֶּבְליִז

 ןיִא דנּוא ,ןעֶסאַפּוצְנייֵא ,ןעֶדייִנְׁש ןייֵטְׁש
 -ְךעֶלַא ןיִא ןעֶטייֵּבְרַא ּוצ ,ןעֶדייֵנְׁש ץְלאָה
 ּוַצ דְנּוא 84 :טייֵּבְרַא עֶכיִלטְסְניִק אויל

 ןייַז ןיִא ןעֶּבעֶגעֶג רֶע טאָה ןעֶזייוֵוְרעֶטְנּוא
 ָּךֶמְסיֵחַא ןּופ ןְהּוז בָאיִלֲהֶא דְנּוא רֶע ,ץְרעֶה
 איז טאָה רֶע 8 :ןֶד טֶבֵׁש םעֶד ןּופ
 ןעֶכאַמ ּוצ ץְראַה נּולְק ַא טיִמ טְליִפְרעֶד
 -קְרעֶו םעֶד ןּופ טייַּבְרַא אייֵלְרעֶלַא
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 3 ףָׁשְרַהְכּוּתֶשְחִּנִכוְסַּכִכּובָהזּב תֶׂשֲַל תֶבֶׁשֲחַמ בֶׁשֶחַלד
 !תֶבָׁשֲחַק תֶכאָקְמילִכְּבתֹוׂשֲעַל ץע תֶׁשֵרֲתַבּותאְּלַמְל ןֶבָא
 צו :ןָדיהׂשִַל ְךֶמְסיִחֲאוְּב בָאילֲהֶאְו או ּוָכלְּב ןֵתָנ תֶרֹוהְלּ
 תל ֿבֵׁשֹחְרֹׁשַרָה תֶכאָלְמילָּכ תֹוׂשֲעַל בֵל-תַמְכֶח םָתֹא אֵּלִמ
 גֵראָו ׁששַּכּו יְָּׁשַה -תַעַלֹוְּב ןְמְנְרַאָבּו תֶלכְּתַּב םֹרְ
 :תֶבֶׁשֲחַמ יִבְׁשִחְו הָכאָלְמיִלְּכ יֵׂשֹע

 ול

 א ןֵתָנ רֶׁשֲא בֵליסַכֲה ׁשיִא ! לכו בָאילֲהֶאְו לֵאְלַעְב הֶׂשְֶ
 -לָּכיתֶא תׂשֲעַל תַעַרָל הֶּמֵהְּב הָנּובְתּו הָמְכָח הָוהְי
 ג הָשֹמ אָרָקִיַו :הָוהְיוִרֶׁשֲא לכְלׁשְרִּקַה תַרֹבִע תֶכאָלְמ
 רֶׁשֲא בלב שיִא-לְּכ לֶאְו בָאלָהָא-לָאְו לֵאָלְַּב-לָא
 -לֶא הָבְרָקְלוֿבל וָאָׂשְנ רֶׁשֲא לַּכ וָבלְּב הָמְכָח ָוהְי ןֵתָנ
 5 "יּכ תַא הֶׁשֹמ יֵנְפִלִמ חק :הָתֹא תֶׂשֶעַל הָכאָלְּמַה

 :רֶקּבַּב רֵקּכַּב הָבָדִנ דו וָלֵא ּואיִּכַה םֶהְו ּהָתֹא תֶׂשֵעַל
 4 -שיִא ׁשֵרָּקַה תֶכאַלְמ-לְּפ תֶא םיִׂשָֹה םיִמְכֲחַהלְּכ ואֹבָי
 ה הָׁשֹמילֶא ֹורְמאֹיַו :םיִׂשֹע הָּמֵהרַׁשֲא וָּתְכאַלְּמִמ ׁשיִא
 .רׁשֲא הֶכאָלְּמַל הֶדֹכְעָהיַּדִמ איִבָהְל םֶעָה םיִּבְרַמ רמאַּל
 6 הָנֲחַּמַּב לֹוק ּוריִבַעַו הָׁשֹמ צו :ּהָתֹא תֶׂשֶעַל הָוהְי הוצ
 ׁשֶרָּקַה תַמּורְתִל הָכאָלְמ רוֲעושֲעַיילַא הָׂשֵאְושיִא רֹמאֵל
 7 הָבאָלְּמַה-לֶכָל םִיַד הָתְיֲה הָפאָלּמַהְו :איִבָהְמ םָעָה אֵלְּכיו
 ו ִׂשעֶּב בַלדכֲח-לָכ וׂשֲעּה ם" ּורֵתֹוהְוהָתֹא תֹוׂשַעַל
 תַלַכְתּו רֶׂשָמ ׁשֵׁש תַעיִרָי רֶׂשֵע ןֵכְׁשּמַה-תֶא הָכאָלְּמַה
 ;םבָתֹא הָׂשָע בשח הׂשֲעַמ םיִברְּכ יִנָׁש תַעלֹותְו מנִרַאְ
 5 עַּברַא בַחֹרְו הָמֵאַּב םיִרָׂשעְוהָנֹמְׁש תַהַאָה הָעיִריה ְךרֹא
 י רֵַּחְַו :תֶעיִרְַה-לָכְל תַּחַא הָּדִמ תֶחֶאָה הָעיִרְיַה הָּמֵאָב
 תַא רֶּבִת ןתֹציִדְיׁשֵמָחְו תָחֶא-לַא תַחַא תֹציִרְַה ׁשֵמֲח-תֶא

 ׁשרּקה תֶרֹכעתֶכאַלְמִל לֵאְרשִי נב ואיִבַהרָׁשֲא ָמורְּתִה  ךנֹוא רעֶלטְסְניִק םעֶד ןּופ דְנּוא רעֶטְסייֵמ
 איֹולְּב טיִמ ,רעֶטְסייֵמ רעֶקיִטְׁש םעֶד ןּופ
 דְנּוא ןיִזיִמְראַק טיִמ ,רּוּפְרּוּפ טיִמ דְנּוא
 ןעֶבאַמ סאו ,ןעֶּבעוֶו טיִמ דְנּוא ןעֶנייֵל טיִמ
 ןעֶקְנעֶד םאִו דְנּוא ;טייֵּבְרַא אייֵלְרעֶלַא

 :קְרעוֶו ְּךיִלטְסְניִק םיֹוא

 ול לעטיפאק

 ףָנּוא לֵאָלַצְּב טייֵּבְרַאעֶנ טאָה סֶע דְנּוא 1
 ףעֶגיִצְרעֶה גּולְק רעֶכיִלְטיִא דְנּוא ,בָאיִלֲהֶא
 דָא טייֵהְגּולְק ןעֶּבעֶגעֶג טאָה טאָנ סאו ,ןאַמ
 םעֶד ןּופ טייֵּבְרַא איילְרעֶלַא ןעֶכאַמ ּוצ ןעֶסיִו ּוצ אייֵז ןיִא דְנאַטְׁשרעֶפ דְנּוא
 ןעֶפּורעֶג טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 2 :ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָנ סאָו םעֶלַא ּוצ ,טְסְניִד ןעֶגיִלייֵה
 ןעֶּבעֶגעֶג טאָה טאָג סאָו ,ןאַמ ןעֶניִצְרעֶה גּולְק ןעֶכיִלטיִא דָנּוא בָאיֵלְחֶא דְנּוא לֵאָלַצְּב

 ןעֶנְהעֶנעֶג ּוצ טְגעֶרעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה ץְרעֶה ןייֵז סאו רעֶכיְִטיִא ,ץְרעֶה ןייֵז ןיִא טייֵהְּולְק
 עֶצְנאַג איִד הֵׁשֹמ ןּופ ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 8 :ןעֶכאַמ ּוצ איִז טייֵּבְרַא איִד ּוצ
 םעֶד ןּופ קְרעֶװ םעֶד ּוצ ,טְגְנעֶרְּבעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד סאָו גְנּודייֵׁשְּפֶא
 ןייֵא ְּךאָנ םֶהיֵא ּוצ טְגְנעֶרְּבעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶכאַמ ּוצ איז טְסְניִד ןעֶניִלייֵה
 םאְו ,ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז עֶנּולְק עֶלַא דְנּוא 4 :ןעֶגְראָמ ןעֶכיִלְטיִא ,קְנעֶׁשעֶג גיִליִוייַרְּפ

 ןעֶּבאָה אייֵז םאָז ְּךאָנ שייֵּבְרַא ןייַז ְּךאָנ רעֶכיִלְטיִא ;טייֵבְרַא עֶגיִלייַה איילְרעֶלַא ןעֶבאַמ
 טְרְהעֶמ קְלאָפ םאָד ,ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא הָׁשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 8 :טְכאַּמעֶנ
 -עֶב טאָה טאָג םאָװ קְרעֶו םעֶד ּוצ טְסְניִד םעֶד ראַפ גּונעֶג זיִא םִע איו ןעֶנְנעֶרְּב ּוצ
 טְזאָלעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶטאָּבעֶג טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 6 :ןעֶכאַמ ּוצ םֶע ןעֶטאָּב
 טיִנ ןעֶלאָז ּבייוַו ןייק דְנּוא ןאַמ ןייק ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הָנֲחַמ רעֶד ןיִא לוק ַא ןעֶּפּורְּסיֹוא
 טְרעֶהעֶגְפיֹוא טאָה קְלאָפ סאָד דְנּוא ,גְנּודייֵׁשְּפֶא עֶגיִלייֵה איִד ראַפ קְרעוֶו ןעֶכאַמ רֶהעָמ
 ּוצ םִע קְרעוֶו ןעֶצְנאַג םעֶד ראַפ ןעֶזעוֶועֶג גּונעֶג זיִא קְרעוֶו םאָד דְנּוא 7 :ןעֶנְנעֶרְּב ּוצ
 ןעֶּבאָה סאָו עֶניִצְרעֶה גּולְק עֶלַא דְנּוא 8 :טאַהעֶג גיִרְּביִא טאָה ןעֶמ דְנּוא ,ןעֶבאַמ

 עֶטְנְריוִוְצעֶג ,גְנעֶה-רעֶּביִא ןְהעֶצ ,ןֶּכְׁשִמ םאָד טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה ,קְרעוֶו םאָד טְּכאַּמעֶג
 קְרעֶו ְּךיִלטְסְניִק ,םיִּבּורְּכ טיִמ ,ןיִזיִמְראַק דְנּוא רּוּפְרּוּפ דְנּוא איֹולְּב דְנּוא .,ןעֶנייֵל
 גיִצְנאַוְצ דְנּוא טְכַא ,גְנעֶהרעֶּביִא עֶנייֵא ןּופ גְנעֶל איד 9 :טְכאַמעֶג אייֵז ןעֶמ טאָה
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאֶמ ןייֵא ,גְנעֶהְרעֶּביִא עֶנייֵא ןּופ ןעֶלייֵא רֶעיִפ טייֵרְּב איִד דְנּוא ,ןעֶליַא
 גְנעֶהְרעֶּביִא ףֶניִפ איִד טעֶטְפעֶהעֶּב טאָה ןעֶמ דנּוא 10 :גְנעֶהְרעֶּביִא עֶלַא ּוצ

 עֶניֵא טְפעֶהעֶּב ןעֶה טאָה גְנעֶהְרעֶּביִא ףֶניִפ דנּוא ,עֶרעֶדְנַא איד ּוצ עֶנייֵא

 ּוצ
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 תֶהֶאָה הָעיִרְוַה תַפֶׂש לע תֶלַכְּת תֶאְלְל שער :תֶחֶא-לֶא וג
 הָנו וציִּקַה הָעיִרְיַה תַּפְׂשִּב הֶׂשָע ןֵּכ תֶרֶּבְחַּמַּ הָצָּקִמ

 תָחֶאָה הָעיִרְיַּב הֶׂשָע תֹאָלְל םיִׁשִמֲח :תיִנּׁשַה תֶרְּבְַמַּב 12
 תרָרָּבְחַּמַּב רֶׁשֲא הָעיִרְיַה הָצְקִּב הֶׂשֶע תאֵלְל םיִׁשְמֲחַו
 םיִׁשַמֲח ׂשֵעַַו ; תֶתֶא-לֶא תַחַא תֹאְלְלַה תֹליִּבְקַמ תיִנֵׁשַה
 םיִמְרִּקַּב םַחָא-לֶא תַחַא תֹעיִריַה-תֶא רֵּכַחְַו בֶהָז יקר
 ּפ !דֶחֶא ןֵּכְׁשִּמַה יִהְיַו

 תיִרְי הָרְׂשֶעייֵּתְׁשַע ןֵּכְׁשִּמַה-לַע לֶהָאְל םיִּזִע תֶעיִרְושֵעַיַו 4
 עַבְרַאְו הָמַאָּב טיש תַחַאָה הָעיִרְַה ְּךֶרֹא :םָתֹא הֶׂשָע וט

 הדָרְׂשִע יִּתְׁשַעְל תַחַא הָּדִמ תֶחָאָה הָעיִרְיַה בַחֹר תֹוּמַא
 תֶעיִרַיַהּׁשֵׁש"תֶאְו דָבָל תֶיִרְיַה ׁשֶמֲח-תֶא רֵּכַחְיַו :תֶעיִרְי 6

 הָנֹציִּקַה הָעיִרְיַה תַּפְׂש לַע םיִׁשִמֲח תַאָלְל ׂשַעַר ;דבָל
 תֶרָבֹדֲה הָעיִריה תַפׂשלע הָׂשֶע תֹאָלְליׁשְמֲחו תֶּרַּבְַּמַּב

 לָהאָה- ז-תֶא 'רֵכַתְל םיִׁשַמֲח תֶׁשְחִנ יִסְרַק ׂשַעַו :תיִנָּׁשַה 8
 יִמָּדאְמ םלי ַא תֶֹרֹע לֶהֹאְל לֶסֶכִמ שעיו ;דָחֶא תֶיהָל 9

 םיִשְרקַה-תֶא ׂשַו ם :הָלְעמְלִמ םיׁשָחִּ תֹרֹפ הְָכמּו כ
 ׁשֶרָקִה ְךֶרֶא תֶמַא רֶׂשֶע :םיִדְמִל םיִמִׁש יצע ןֵּכְׁשִמַל 1
 ׁשֶרָקִל תֹרָייִּתְׁש :רֶחֶאָהּשֶרַּקַה בַחְר הָּמַאָה יִצֲחַ למַאְו 3

 יׁשְרכ לֵכְל הֶׂשֶע ןֵּכ תֶח ָא-לֶא תַחַא תבל ָשֶמ דָחֶאָה
 םיִׁשָרְק םיִרְׂשֶע של םיִׁשְרִּקַה-תֶא ׂשעו ןָכְשִּמַה 5
 תַחַּת הָׂשָע ףֵסָּכ-ינְדַא םיִעָּבְרַאְו :הָנָמיֵּת בֶנָנ תֵאְפל 4

 ֵתְׁשִל רֶחֶאָה 2 םיִנְדא ינְׁש םיִׁשָרְּקִה םיִרָׂשֶע
 ;ויָתֹדִי ְֵּׁשִל דָחֶאָה ׁשֶרֵּקַה-תַחַּת םיִנָרֲא ִנְׁשּו ויָתֹדִי

 ;םיִׁשְרִק םיִרָׂשֶע הֶׂשֶע ןֶפ .תאפל תיִנְַׁה ןֵּכְׁשִּמַה עַלַצְלּו הכ
 דֶחֶאָה ׁשֶרֵּקַה תַחֲּת םיִנרֲא יֵנְׁש ףֶסֶּכ םֶהיֵנְדַא םיִעְּבְרַאְו 6
 הָמִיןֵּכְׁשּמַה יִתְְּרילּו :דֶחֶאָה ׁשֶרֵּקַה תַחַּת םיְִדֲא יֵנְׁשּו 7
 ןֵּכְׁשִּמַה תַעְצְכִמל הֶׂשֶע םיִׁשְרָק יֵׁשּו :םיִׁשָרָק הָּׁשִׁש הֶׂשָע 8

 -לַא םמַת ּזֶ ודחַה הָמִמְלַמ מֵמָאותיוָהָו םִתְּכרַּב
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 להקיו
 טאָה ןעֶמ דנוא 11 :עֶרעֶדְנַא איִד ּוצ

 ףיוא איֹולְּב ןּופ ְּךעֶלְפייֵלְׁש איד טְכאַמעֶג
 ןופ ,גְנעֶהְרעֶּביִא עֶנייֵא ןּופ םיֹוו םעֶד

 יֹזַא גָנּוטְּפעֶהעֶּב איִד ןָא דְנֶע םעֶד
 ןּופ םיֹוו םעֶד ןָא טְכאַמעֶג ןעֶמ טאָה
 . ןָא ,גְנאַהְרעֶּביִא עֶטְסְגיִנייוֵועֶמיֹוא איִד

 גיִצְפּופ 12 :גְנּוטפעֶהעֶּב עֶרעֶדְנַא איִד

 איד ןָא טְכאַּמעֶג ןעֶמ טאָה ְךעֶלְפייֵלְׁש
 -םייֵלְׁש גיִצְפּופ דְנּוא ,גְנאַהְרעֶּביִא עֶנייֵא

 דֶנֶע םעֶד ןָא טְכאַמעֶג ןעֶמ טאָה ָּךעֶל
 איִד ןיִא זיִא םאָו גְנאַהְרעֶּביִא איִד ןּופ

 ְךעֶלְפייַלְׁש איִד .גָנּוטְפעֶהעֶּב עֶרעֶדְנַא
 איִד ּוצ עֶנייֵא ןעֶראָועֶג טְגיִפעֶג ןעֶנעֶד
 טְכאַמעֶג טאָה ןעֶמ דְנּוא 18 :עֶרעֶדְנַא

 ןעֶמ דְנּוא ְךעֶלעֶקעֶה עֶנעֶדְלאָג גיִצָפּופ

 עֶנייֵא גְנאַהְרעֶּביִא איִד טעֶטְפעֶהעֶּב טאָה
 ְּךעֶלעֶקעֶה איִד טיִמ עֶרעֶדְנַא איִד ּוצ
 :םֶנייֵא ןעֶראַָועֶג זיִא ןְּכְׁשִמ םאֶד דְנּוא

 -ךעֶּביִא איָד טְכאַמעֶג טאָה ןעֶמ דְנּוא 4
 טְלעֶצעֶג םעֶד וצ ראָה ןעֶניִצ ןּופ גְנעֶה

 גְנעֶהְרעֶּביִא ףעֶלֶע ןֶּכְׁשִמ םעֶד רעֶּביִא
 נְנעֶל איִד 15 :טְכאַמעֶג אייֵז ןעֶמ טאָה

 ןייֵא ןופ טייֵרְּב איִד ןעֶלייֵא רֶעיִפ דנּוא ןעֶלייֵא גיִסייֵרְד גְנאַהְרעֶּביִא ןייֵא ןּופ
 :גְנעֶהְרעֶּביִא ףעֶלֶע איִד ּוצ סאָמ ןייֵא ,גְנאַהְרעֶּביִא
 םֶקעֶז רֶנּוא ,רעֶדְנּוזעֶּב גְנעֶהְרעֶּביִא א טעֶטְפעֶה

 טאָה רֶע מעֶב

 -עֶּב טאָה ןעֶמ דְנּוא 6
 דָנּוא 17 :רעֶדְנּוזעֶּב גְנעֶהְרעֶּביִא

 ןעֶטְסְגיִנייוַוְנעֶסיֹוא םעֶד ןּופ םיֹוז םעֶד ףיֹוא ְּךעֶלְפייֵלְׁש גיִצְפּופ טֶכ
 ףיֹוא טְכאַמעֶּג ןעֶמ טאָה ָךעֶלְפייֵלְׁש ףיִצְפּופ דְנּוא ,גָנּוטְפעֶהעֶּב איִד ןָא גְנאַהְרעֶּביִא

 טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא 18 :טעֶטְפעֶהעֶּב סאָָו ;ְנאַהְרעֶּביִא ןעֶרע א םעֶד ןּופ םיֹוז םעֶד

 ;ןעֶרעוֶו םְנייֵא לאָז םִע זַא טְלעיֶצעֶג םאָד ןעֶּטְפעֶהעֶּב ּוצ רעמוק ן ןּופ א גיִצְפּופ
 ןייַא טְכאַמעֶג טאָה רֶע דָנּוא 9

 וז ןּופ

 ןעֶלייֵא

 עֶרֵּב

 ָךֶּב עֶלַא ּוצ טְכאַמעֶנ רֶע טאָה יֹוְזַא

 רעֶטעֶרְּב איֵד

 לעֶפ עֶטְּבְראַפעֶג טיֹור ,טְלעֶצעֶג םעֶד ּוצ קעֶדְרעֶּביִא

 ;ןעֶּביֹוא ןּופ לעפ םיִׁשֲחִּת ןּופ קעֶדְרעֶּביִא ןייַא דְנּוא ,רעֶדי
 :ביִדְנֶעויֵטְש ,ץְלאָה םיִטָׁש םיֹוא ןָּכְׁשִמ םעֶד ןּופ רעֶטעֶרְּב איִד טְכאַמעֶג

 טאָה רֶע דְנּוא 0
 ןקעצ 2

 ןייֵא ןּופ טייֵרְּב איֵד ןעֶלייֵא ּבְלאַהטְרעֶדְנַא דְנּוא ,טעֶרְּב ןייֵא ןּופ גְנעֶל איד
 ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ּוצ םֶנייֵא טְגיִפעֶג ,טעֶרְּב א ּוצ ןעֶציִּפְׁש אייוַוְצ 22

 ;ןֵּכְׁשִמ םעֶד ןּופ רעֶט
 :םֹורָד ןעֶנעֶק טייַז איִד ןַא רעֶטעֶרְּב א ןֵּבְׁשַמ םעֶד ּוצ

 טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא 8
 דְנּוא 4

 לעוֶוְׁש אייוַוְצ ,רעֶמעֶרְּב גיִצְנאַוַוְצ איֵד ּוצ טְכאַמעֶנ רֶע טאָה לעֶוְׁש עֶנְרעֶּבְליִז גיִצְריִפ
 טעֶרְּב ןייֵא רעֶמְנּוא לעוֶוְׁש אייוַוְצ דָנּוא ,ןעֶציֵּפְׁש אייווְצ עֶנייַז ּוצ טעֶרְּב ןייֵא רעֶטְנִּוא
 ןֹופָצ ןעֶנעֶק ןָּכְׁשִמ םעֶד ןּופ טייַז עֶרעֶדְנַא איִד ּוצ דֶנּוא 2 :ןעֶיֵּפְׁש אייוַוְצ עֶנייַז ּוצ

 אייוֵוְצ ,לעוֶוְש עֶנְרעֶּבְליִז ביַצְרעֶפ עֶרייֵז דָנּוא 20 :רעֶטעֶרְּב גיִצְנאַוַוְצ טְכאַמעֶג ןעֶמ טאָה

 עֶטְנּא לעוֶוׁש

 - ןּופ ןעֶטייַ
 דָנּוא ,טעֶרְּב ןייֵא ר
 בָרעמ ןעֶנעֶק ןָּכְׁשִמ םג

 ןעֶנעֶז אייז

 איד ּוצ דְנּוא 27 :םעֶרְּב ןייֵא רעֶטְנּוא לעוֶוְׁש אייווַצ ד
 אייווָצ דְנּוא 28 :רעֶטעֶרְּב סְקעֶז טְכאַמעֶג ןעֶמ טאָה

 דְנּוא 9 :ְןעֶטייֵז איד ןָא ןָּבְׁשִמ םעֶד ןּופ לעֶקְניוו איֵד ּוצ טְכאַמעֶנ ןעֶמ טאָה רעֶטעֶרְּב
 ּוצ טְניִפעֶג ןעֶמאַזּוצ ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ןעֶטְנּוא ןּופ טְלעֶּפאָד ןעֶזעיֶועֶג

 ןייז
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 ןעֶמ טאָה יֹוזַא ,גְניר ןייַא ּוצ ץיִּפְׁש ןייֵז

 אייוֵוְצ איִד ּוצ ,עֶדייֵּב אייֵז ּוצ טְכאַמעֶנ
 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םִע דְנּוא 80 :לעֶקְניוִו

 עֶנְרעֶּבְליִז עֶרייֵז דְנּוא ,רעֶטעֶרְּב טֶּכַא
 ,לעוֶוְׁש אייוַוְצ ,לעוֶוְׁש ןְהעֶצְכעֶז ,לעוֶוְׁש
 :םעֶרְּב ןייֵא רעֶטְנּוא לעוֶוְׁש אייוַוְצ
 ןּופ לעֶניִר טְכאַמעֶג טאָה ןעֶמ דְנּוא 1
 ןּופ רעֶטעֶרְּב איִד ּוצ ףֶניִפ ,ץְלאָה-םיִטִׁש
 דָנּוא 9 :ןָּכְׁשִמ םעֶד ןּופ טייֵז עֶנייֵא איִד
 איד ןּופ רעֶטעֶרְּב איִד ּוצ לעֶניִר ףֶניִפ
 ףְניִפ רֵנּוא ,ןֶּכְׁשִמ םעֶד ןּופ טייֵז עֶרעֶדְנַא

 ןָּכְׁשִמ םעֶד ןּופ רעֶטעֶרְּב איִד ּוצ לעֶגיִר
 דְנּוא 83 :בֶרֶעַמ ןעֶנעֶק ןעֶטייֵז איִד ּוצ
 -יר עֶטְסְלעֶמיִמ איִד טְכאַמעֶג טאָה ןעֶמ

 רעֶמעֶרְּב איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןיִא ןְלעֶניִרּוצ לעֶנ
 :דֶנֶע ןְרעֶדְנַא םעֶד ּוצ דִנֶע םעֶנייֵא ןּופ
 -ךעֶּביִא ןעֶמ טאָה רעֶטעֶרְּב איִד דְנּוא 4
 ןעֶגְניִר עֶרייֵז דְנּוא ,דְלאָג טיִמ ןעֶניֹוצ
 ּוצ רעֶזייֵה ,דְלאָנ ןּופ טְכאַמעֶנ ןעֶמ טאָה
 ןעֶניֹוצְרעֶּביִא טאָה ןעֶמ דִנּוא ,לעֶניִר איִד
 ןעֶמ דְנּוא 82 :דְלאָג טיִמ לעֶניִר איד
 איֹולְּב ,גְנאַהְראַפ םעֶד טְכאַמעֶג טאָה

 יַנְׁשֹל םֶליְֵׁשל הָׂשָע ֵּכ תֶמֶאָו תַעבטַהילַא יושאר
 ל ר הָׂשִׁש ףֶסֶכ םֶהיְֵדאוםיִׁשָרק הָנֹמְׁש וָהְ :תֶעֹצְקַּמַה
 וג ׂשַעַַ :דֶחֶאָה ׁשֶרְּכַה תַחַּת םיְִרֶא יש םיִנְרַא ינְׁש םִִנְרֶא
 :תרָחֶאָה ןבְׁשמַהיעלְצ יִׁשְרקְל הּׂשִמֲח םיטׁש יצִע יֵהֵרְּ
 65 הָשמֲתו תֶנשה ןְּׁשִמַהיַלְצ יׁשְרַקְל םֶהיֵרְב הָׁשִמַו
 5ו ַחירְּבַה-תֶא ׂשַעַו : ֶּמָי םִיתָּכרַיל ֶּכְִּׁמַהיִׁשְרַקְל םֶהיֵרְב
 94 תֶאְו : הֶָּקַה-לֶא הָצָּקַהְדִמ םיִׁשָרְּקַה ְךתְּבִחֹרְבַלְנכיִּתַה
 םֶהיֵרְּבַלםיִּתֶּב בֶהְוהָׂשָע םֶתְֹּבַטיתֶאְו בֶהָהָּפִצ םיִׁשרְּקַה
 הל ןמנרְַ תֶלַכְּת תֶכֹרָּמַה-תֶא שַעַו :בֶהְז םֶתיִרְּבַה-תֶא ףֶצָד
 :םיִבְרְּכ הָתֹא הָׂשָצ בשֹח הֹׂשֲעַמ ךֶזְׁשֶמ ׁשֵׁויִנְׁש תַעלֹותְו
 :6 בָהְו םֶהיֵוו בֶהְז םּפַצַו םיִּפש יֵדּוּמַע הָעּבְרַא הָל ׂשֵעּו
 פז לֶהֹאָה חַתַפָל ּךֶסֶמ שעַו : ףֶסֶכינְַא הָעְּבְרַא םָהָל קָצי
 :םֵקֹר הֹׂשֲעַמ רֶזְׁשִמ ׁשְו ינְׁש תַעָלֹותְו ןְמְנרַאְו תֶלֵכְּת
 58 םֶהוקְַׁהו םֶהיִׁשאר הָּפִצְ םֶהיֵוויתֶאְו הֶׁשִמֲח וָּמַע-תֶאְז
 ֹפ :תֶׁשְחִנ הֶׁשִמֲח םֶהיְֵרְַו בָתָ

 ןל
 א ֹוכְרָא יִצִזח םִיַתָּמַא םמִׁש יצִע ןְרָאָה-תֶא לֵאָלַצְּב שֵעו
 פ רֹוהְמ בֶהָז ּוהּפִִיַו :ְתָמָק יִצָתו הָּמַאו ֹוֿבִחָר יִצִהְוהָּמִאְו
 5 עֵּברַא ול קציו : ביִבָס בָהָז ֶז וָל ׂשַעו ץוחמּו תַּבִמ
 ּועְלַצ-לַע תֹעְּבַמיִּתְשּו ווָתֹמֲעַּפ עַּברַא לַע בֶלֶז תֶעְּבַמ
 8 יִצֵע יִּדַּב ׂשעיו : תיִנֹׁשַה ֹועְלַצ-לַע תֹעָּבַט ְִׁשּ חָחאָה

 8 לע תֹעְבַטַּב םיּדַּבַה-תֶא אביו : בָהְו םָתֹא ףֶצֵַו םיִמׁש
 6 רוָהָט בָהָז תֶרּפַּכ עו :ןְרָאָה-תֶא תאֵׂשָל ןְרָאָה תֹעְלַצ
 7 םיבְרַכ ינְׁש שעיו :הָּבִחֶר יִצֲחְו הִּאְוּהָּכְרֶא ִצְֲו םִיַתָּמִא
 פ ִדֲחַא בּרְּכ :תֶרֵַּכַה תֹוצְק ַנְׁשִמ םֶתֹא הָׂשָע הֶׁשְקִמ םֶהָ
 הָׂשֶע תֶרֵפִכַהױמ הָומ הָצָּקִמ דֶחֶאי-בּורָכּו הֶמ הָצָּקִמ
 5 םִפַב יִׂשרַפםיִבָּב פו ןׁשִמ םיָבָרְּכַהיתֶא

 דְנּוא .ןיִזיִמְראַק דְנּוא ,רוּפרוּפ דְנּוא
 טאָה קְרעוֶו ְּךיִלטְסְניִק ,ןעֶנייֵל עֶטְנְריוִוְצעֶג
 דְנּוא 26 :םיִבּורְּכ טיִמ טְכאַמעֶנ םִע ןעֶמ
 אייֵז טאָה ןעֶמ דְנּוא ,ץְלאָה-םיִּטִׁש ןּופ ןעֶלייֵז רֶעיִּפ רֶהיֵא ּוצ טְכאַמעֶג טאָה ןעֶמ
 ןעֶסאָנעֶג אייֵז וצ טאָה ןעֶמ דְנּוא ,דְלאָג ןּופ ְּךעֶלעֶקעֶה עֶרייֵז ,דֶלאָג טיִמ ןעֶניֹוצְרעֶּביִא
 םעֶד ןּופ ריִט איִד ּוצ קעֶד ַא טְכאַמעֶג טאָה ןעֶמ דְנּוא 87 :לעֶוְׁש עֶנְרעֶּבְליִז רֶעיִּפ
 טְקיִטְׁשעֶג ןעֶנייֵל עֶטְנְריווְצעֶג דְנּוא ,ןיִזיִמְראַק דנוא !רּוּפְרּוּפ דְנּוא ,איֹולְּב ,טְלעֶצעֶג
 ןעֶניֹוצְרעֶּביִא טאָה ןעֶמ דְנּוא ְךעֶלעֶקעֶה עֶנייֵז דְנּוא ןעֶלייֵז םֶניִּפ עֶנייֵז דְנּוא 88 :קְרעוֶו
 ןעֶנעֶז לעֶוְׁש םֶניִּפ עֶרייֵז דְנּוא ,דְלאָג טיִמ רעֶדְנעֶּב-טְרּוג עֶרייֵז דְנּוא ןעֶציּפְש עֶרייֵז
 :רעֶּפּוק ןעֶזעוֶועֶג

 זל לעטיפאק

 ןעֶלייֵא ּבְלאַהטיִרְד ,ץְלאָה-םיִטֵׁש ןּופ ןעֶטְסאַק םעֶד טְכאַמעֶג טאָה לֵאָלַצְּב דְנּוא 1
 עֶנייֵז ןעֶלייֵא ּבְלאַהטְרעֶדְנַא דְנּוא ,טייֵרְּב עֶנייֵז ןעֶלייֵא ּבְלאַהטְרעֶדְנַא דְנּוא ,גְנעֶל עֶנייֵז
 ןּופ דֶנּוא גיִנייוַועֶליִא ןּופ דְלאָג ןייֵר טיִמ ןעֶניֹוצְרעֶּביִא םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא 2 :ְךייַה
 :םּורַאסְגְניִר ץְנאַרְק םעֶנעֶדְלאָנ ַא טְכאַמעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דִנּוא ,גיִנייוַועֶסיֹוא
 ןעֶקֶע רֶעיֵפ עֶנייֵז ףיֹוא ןעֶגְניִר עֶנעֶדְלאָנג רֶעיִפ ןעֶסאָגעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 8
 ןעֶנעֶז ןעֶגְניִר אייוַוְצ דְנּוא ,טייַז עֶנייֵא עֶנייֵז ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןעֶגְניִר אייוַוְצ דְנּוא
 ןּופ ןעֶגְנאַטְׁש-נאָרְמ טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא 4 :טייֵז עֶרעֶדְנַא עֶנייֵז ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג
 טאָה רָע דְנּוא 2 :רְלאָג טיִמ ןעֶניֹוצְרעֶּביִא אייֵז טאָה רֶע דנּוא ,ץְלאָה-םיִּטִׁש
 םעֶד ןּופ ןעֶטייֵז איד ףיֹוא ןעֶנְניִר איִד ןיִא ןעֶגְנאַטְׁש-גאָרְט איד .טְגְנעֶרְּבעֶנ
 .לעקעד-רעֶּביִא ןייֵא טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא 6 :ןעֶטְסאַק םעֶד ןעֶנאָרְט וצ ,ןעֶטְּסאַק
 ּבְלאַהטְרעֶדְנַא דְנּוא גְנעֶל עֶנייֵז ןעֶלייֵא ּבְלאַהטיִרְד ,דְלאָנ ןייֵר ןּופ (תֹרּפַּכו
 ודְלאָג ןופ םיִבּורְּכ אייוֵוְצ טְכאַמעֶג טאָה רֶע דנּוא 7  :טייֵרְּב עֶנייַז ןעֶלייֵא
 םעֶד ןּופ ןעֶקֶע אייַװְצ איִד ןּופ טְכאַמעֶג אייֵז רֶע טאָה קְרעֶו טְרעֶּמעֶהעֶּג
 ןּופ בּורְּכ ןייֵא דְנּוא קֶע םעֶד ןּופ בּורְּכ ןיֵא 8 :(תֹרֹּסַּככ לעֶקעֶד-רעֶּביִא
 יִבּורְּכ איִד טְכאַמעֶג רֶע טאָה (תֹרֹּפַּככ לעֶקעֶד-רעֶּביִא םעֶד ןּופ קֶע ןְרעֶדְנַא םעֶד
 לעֶגיִלְפ איִד טייֵרְּפְׁשעֶנְסיֹוא ןעֶּבאָה םיִבּורְּכ איִד דא 9 :ןעֶקֶע אויַוְצ עֶנייז ןּופ

 ךאנ
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 ילַא ׁשיִא םֶהינְפּו תֶרּפַּכַהיַלֲע םֶהיִפְִכְבּםיִכְכס הָלְעַמְל
 5 ;םיִבָרְּכַה יִנְּפ ויְה תֶרֹפַכַה-לֶא ויְחֶא

 בִחִר הָמַאְו וּכרֶא םִיַתְמַא םיטְׁש יצע ןחְלׁשַה-תֶא שעה '
 םָהְו הז ָל ׂשַעַו רהְש בָהָז ֹותֹא ףֶצי  ֹותְמָ יִצָחְו הָמִאְו 4

 םקזירז שעיו ביבְסי חַפֹׂמ תֶרֶנְסִמ ול שֵעַיַו :ביִבָס
 -תֶא ֵּתַו בָהז תְָּבִ עַּכרַא ול קציו: בי ותְרנְמִמְל 4
 םַּמִעְל :ויָלְנַר עַּבְרַאְל רֶׁשֲא תֹאַּפַה עַּבְרַא לַע תֹעְּכַטַה 4

 :ןָחְלׁשַה-תֶא תאֵׂשְל םיִרַבל ִתּב תֶעּבַטַה יָה תֶרָנְסִמַה
 "תֶא תאֵׂשָל בֶהְו םָתֹא ףֵצָיו םיִטִׁש יצע םיּדַּבַה-תֶא ׂשֵעַיו וש
 ויָתרֶעק-תֶא ְלׁשַה-לַע רֶׁשֲא !םיִלַּכַה-תֶא שעיו : הָלְׁשַה 16

 ֵהְּב ֹסְי רֶׁשֲא תָֹשְקַה-תֶאְו ווְתִֹקנמ תַאְו ֹוותפַּכ-תֶאְ
 ּפ !רוָהְט בֶהֶו

 הָרֹּנּמַה-תֶא הֶׂשֶע הָׁשְקִמ רוהט בֶהְז הֶרְנִּמַה-תֶא ׂשֵעַיַו ז
 הָׁשׁשו :וָיָה הָנָמִמ ָהיֶחְרּפּו ָהיֶרֹתְפַּכ ָהיֶעיִבִנ הָנָקְו הָכִרי 5

 רָחֶאָה הָּדְצַמ הָרֹנמ יִטְק |הָׁשֹלְׁש הידצִמ םִאְצִי םיִנָ
 םיִדָּקְׁשִמ םיעבְנ  הָשלְש : :יִנְׁשַה הָדצמ הרְֹמ ינָק הֶׁשֹלְׁשּו 5

 םיִדָּקׁשִמ םיִעבִנ הָׂשלִ ׁשּו .חרפְו רֵתּפַּכ רֶחֶאָה הָנֵּקַּ
 מז םיִאְצִיַה םיִנּקַה תֶׁשֵׁשְל ןֵּכ פו ר רִֶפַּכ דָחֶא הָנְקִּבי

 היֶרֹהִפַּכ םידָקְׁשִמ םיעְבְנ הָעָבְרַא הָרּמִבּו : הֶרָּמַה כ
 תַחַּת רֹתִפַכְו הָמִמ םיִנְּקַה יִנְׁש זתחַּת רֹאְּפַכְו :ָהיֶחְרִפּו 1

 ;רֶנְמִמ םִיִנָקַה יִנׁשיתַהַּת רֹתַפַכְו הֶנֶמִמ 1 ינְׁש
 הָנמִמ םֶתֹנָקּ םֶהיְֵתִפַּכ :הָנמִמ םיאְַה םינְּקַה תֶׁש של
 שַעַו :רוִהָט בֶהָז תֶחַא הָׁשְקִמ הָלְּכ יָה

 ְקַמּוָהיִ חָקָלַמּ הָעְבֵׁש 4
 ְהיָתֹרכ-תֶא

 רֹוהָמ בָהְו רֵּכַּכ : רוהט בֶהֶז ָהיֶתּתו
 שו+ אז 8 *

 פ : היל כיֵלְכ תאְו ּהָתֹא הֶׂשָצ
 הַמַא * םי טש יצפ תַר

 ּותְמִק ם

 הֹמֲאְו ּּכרֶא ה הָּכְוִמִ טֵּקַה הבו ט"תא שש לימי עו הכ
 ותא ףַּעו :ָתנְרק יִָה ינממ םיִתָמַאְו עובר ֹוּכְחֶר 5

 עו ויָתֹנְרַק-תֶאְו םיִבָס ויָתֹריִק-תֶאָו וָגנ-תֶא רֹוהָמ כֶהֶו

 :ןעֶגאָרְט ּוצ ׁשיִמ םעֶד ;דְלאָג טיִמ

 לחהקו זל תומש
 טְקעֶדעֶּב ןעֶּבאָה אייז ןעֶּביֹוא ְּךאָנ
 לעֶקעֶד-רעֶּביִא םאִד לעֶניִלְפ עֶרייֵז טיִמ
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םיִנָּפ רֶעייֵז דְנּוא ,(תיֹוּפַּכ)

 םעֶד ּוצ ןְרעֶדְנַא םעֶד ןעֶגעֶק רעֶנייֵא
 ןעֶועוֶועֶג זיִא (תֹרּפַּכ לעֶקעֶד-רעֶּביִא
 ;םיִבּורְּכ איִד ןּופ םיִנָּפ סאָד

 שיט םעֶד טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא 0
 עֶנייֵז ןעֶלייֵא אייוִוְט ,ְץְלאָה-םיִטִש ןּופ
 דְנּוא טייֵרְּב עֶנייִז לייֵא עֶנייֵא דְנּוא גְנעֶל
 דְנּוא 11 :ְךייֵה עֶנייַז ןעֶלייֵא ּבְלאַהטְרעֶדְנַא
 ןייֵר טיִמ ןעֶניֹוצְרעֶּביִא םֶהיֵא טאָה רֶע
 םֶהיֵא ּוצ טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,דְלאָג
 דְנּוא 12 :םורַאסגְניִר דְלאָל ןּופ ץְנאַרְק ַא
 דְנאַר ַא םֶהיֵא ּוצ טְכאַמעֶג טאָה רֶע
 רֶע דְנּוא ,םזרַאפגניר ,טייֵרְּב דְנאַה עֶנייֵא
 ּוצ ץְנאַרְק םעֶנעֶדְלאָג ַא טְכאַמעֶג טאָה
 טאָה רֶע דְנּוא 18 :םורַאסנניר דְנאַר ןייַז

 ןעֶגְניִר עֶנעֶדְלאָג רֶעיִּפ םֶהיֵא ּוצ ןעֶסאָגעֶג
 ףיֹוא ןעֶגְניִר איִד טְצעֶזעֶג טאָה רֶע דְנּוא

 ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז םאָו ןעֶקֶע רֶעיִפ איר
 רעֶּביִאְנעֶנעֶק 14 :םיִפ רֶעיִפ עֶנייֵז ףיֹוא
 ןעֶנְניִר איִד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז דְנאַר םעֶד
 םעֶד ,ןעֶגְנאַטְׁש-גאָרְט איִד ּוצ רעֶזייֵה
 -עֶנ טאָה רֶע דְנּוא 15 :ןעֶנאָרְט ּוצ ׁשיִט
 -םיִטְׁש ןּופ ןעֶנְנאַטְׁש אָרְט איִד טְכאַמ
 ןעֶניֹוצְרעֶּביִא אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,ץְלאָה

 סאו םיִלְּכ איִד טְכאַמעֶג טאָה רֶע דִנּוא 6

 עֶנייַז דְנּוא ,לעֶּפעֶל עֶנייַז דְנּוא ,לעֶסיִׁש עֶנייַז ,ׁשיִט םעֶד ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶד

 :דְלאַה

 רֶע טאָה קְרעוֶו טְרעֶמעֶהעֶנ ,דְלאָנ ןייֵר ןּופ רעֶמְכייֵל םעֶד טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא 7
 דנּוא ּפעֶנְק עֶנייֵז ,רעֶכעֶּב עֶנייַז ,רֶהאָר ןייַז דְנּוא ָּךְעיִד ןייז ,רעֶטְכייֵל םעֶד טְכאַמעֶג
 יָנאַנעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז ןעֶרְהאָר סְקעֶז דְנּוא 8 :םֶהיֵא ןּופ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ,ןעֶמּולְּב עֶנייֵז

 דֶנּוא .טייז עֶנייֵא עֶנייז ןּופ רעֶטְכייֵל םעֶד ןּופ ןעֶרְהאָר אייֵרְד רק עֶנייֵז ןּופ ןעֶב
 -לעֶדְנאַמ ,רעֶכעֶּב אייֵרְד 19 :טייז עֶרעֶדְנַא עֶנייֵז ןּופ רעֶטְכייֵל םעֶד ןּופ ןעֶרְהאָר אייֵרְד
 ןיֵא ,גיִמְרעֶפ

 ןעֶנעֶז םאָוָו
 ּפעֶנְק עֶנייֵז ,גיֵמְרעֶפ-לעֶדְנאַמ ,רעֶכעֶּב רֶעיִפ

 ןעֶרְהאָר םֶקעֶז איִד ּוצ יֹוזַא םּולְּב ַא רְנּוא ּפאָנְק ַא ,רֶהאָר םעֶנייֵא
 ןעֶראַַו רעֶטְכייֵל םעֶד ןיִא דְנוא 20 :רעֶטְכייַל םעֶד ןּופ ןעֶגְנאַנעֶגְסיֹורַא

 ּפאָנְק ַא דנּוא פ1 ;ןעֶמּולְּב עֶנייֵז דְנּוא
 ,םֶהיֵא ןּופ ןעֶרְהאָר אייוֵוְצ רעֶטְנּוא ּפאָנְק ַא דְנּוא ,םֶהיֵא ןּופ ןעֶרְהאָר אייוַוַצ רעֶמְנּוא

 ןעֶנעֶז םאִוָו ןעֶרְהאָר םָקעֶז איִד ּוצ ,םֶהיֵא ןּופ ןעֶר יי אייווצ רעֶטְנּוא ּפאָלְק ַא רֶנֹוא

 םֶהיֵא ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא
 ךעֶמעֶהעֶג ןיײַא עַצְנאַג םאָד ,םֶהיֵא

 ןּופ ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז ןעֶרְהאָר עֶרייֵז דְנּוא ּפעֶנְק עֶרייֵז 2

 טְכאַמעֶג טאָה רֶע דָנּוא 8 :דְלאָג ןייַר ןּופ קְרעוֶו ט

 ןייֵר ןופ ןעֶנאַפ-רֶעייַפ עֶנייֵז דְנּוא ןעֶגְנאַצ עֶנייַז דְנּוא ןעֶפְמאַל ןעֶּביִז עֶכייֵז
 :דְלאָב

 :םיִלֵּכ עֶנייִז עֶלַא דְנּוא ,טְּכאַמעֶג םֶהיֵא רֶע טאָה דְלאָנ רעֶנטְנעֶצ ןייֵא םיֹוא 4
 עֶנייֵז לייַא עֶנייֵא ,ץְלאָה-םיטש ,קְרעוֶויּדיֹור ןּופ ַחֵּבְזִמ םעֶד טְכאַמעֶג טאָה רֶע דנּוַא 8
 ּךייֵה עֶנייֵז ןעֶלייֵא אייוֵוְצ דְנּוא ,גיִדעֶקע רֶעיִפ .טייֵרְּב עֶנייֵז לייֵא עֶנייֵא דְנֹוא ,גְנעַל

 ןעֶניֹוצרעֶּביִא םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא 6 :םֶהיֵא ןּופ ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז רעֶנְרעֶה עֶנייֵז
 טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶנְרעֶה עֶנייֵז דְנּוא ,םּורַאסְנְניר דְנעוֶו עֶנייז דְנּוא ָּךאַד ןייַז ,דְלאָנ ןייֵר טיִמ

 טכאמענ
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 עק תהַּתִמ ! וְליהָׂשֶע בֶהְו תֹעּבַט דּטְשּו :םיִבָמ םָהָו רֶנ םגְניִרְקְנאַרְקטעֶנעֶדְלאָגַאְהיִאּוצטְכאַמעֶנ

 אט לְסיִדַבְל ם כל יִָצ ינְׁש א דְלאָג ןּופ ןעֶגְניִר אייוַוְצ דְנּוא 27 :םּורַא
 33 םָתֹא .ףציו םיִטִׁש יָצֵע םיִּדַּבַהיתֶא שעיו !םָדָב ותא יי 4 ישא

 39 םיִּמַּסַה תֶרֶט גְ"תֶאְו ש ׁשֶרֹק חְׁשִּמַ ןְמָש-תֶא עו  בַהְו ןימסא קו ףזָא טא רֶצינמ
 = הר הֵׂשֲַמ ריְִט ,לעֶקְניוִו אייוַוְצ עֶנייֵז ףיֹוא ץְנאַרק ןייַז ּוצ

 חל 5 ּוצ רעֶזייֵה ּוצ ,ןעֶטייֵז אייוַוְצ עֶנייֵז ףיֹוא

 א ֹוַכְרֶא תז מא מָה עא יִצֵּכ הָלַה כןמיתַא שעיו ּוצ אייֵז טיִמ םֶהיֵא ,ןעֶנְנאַטְׁש גאָרְט איד

 ותֹא צו יתר וה עמ זיפ עַּבְרַ למ ורק טא-ה שמש הע ןעגאט טי

 5 םיִָיַהיּתֶאְו תֶרֹוִּמַה-תֶא הֵבמַהיִלְ-לֶכתֶא שַיו :תֶׁשְחִנ / אה א וי טיט א פ

 ֶׂשע יָלַכלְּ תֶּתהַּמַ-תֶאְו ֶנְלְִמַתֶא הלרמתֶאז םיִמ ןעֶניִוצְרעֶּביִא אייז ישאָה .רֶע דְנּוא
 6 הֵרֵּת תֶׁשֶהְנ תֶׁשֶר הֶׂשֲעַמ רֶּבְכִמ הִֵּמַל שַעַיו : תֶׁשְחְנ סאָד טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא 9 ;דְלאָג

 ה עַּבְרַאְּב תֶעָּבַט עַּבְרַא קֹצִּיַו ?ויצָהידע ; עי וּבְּכְרּכ םאֶד דְנּוא ,בָנּוּבְלאַז עֶניִלייַה איִד ןּופ לייֵא

 5 םיִּדַּבַה-תֶא ׂש יד םיְִּּב ת ָשְהֶּנַה רֵּבְכִמְל תֹוצְּקַ -עֶמְׁשליֹואוְ איד ןּופ קְרעוֶו ךיֹור עֶנייֵר

 ז תֹעְּבַטַּב ייד אֵבָּו  תֶׁשְהִנ םָתֹא צו םיִטִׁש יִצִע = : :
 7 תֶהֶל ביִבָנ םֶהּב ֹוָתֹא תאֹׂשָל ַחְּבִּמַה תֶעְלַצ לַע + גקצסאָּפִא םעֶד ןּופ ץְרעוֶועֶג עֶדְנעֶק

 ׁשְחִנ ָֹּנַּכ תֵאְו תֶׁשֹהְנ רֹיַּכַד תֶא שעה ס :תֹא
 ס :דַעֹמ לֶהֶא חַתָּפ ּואְבָצ רֶׁשֲא תֹאִבָּצַה תֹאֵרַמְּב

  ׁשֵש ֵצָחֶה יִעְלַק הָנָמיִּת בֵגנ ו תאְפִל רֵצְחִהֹתֶא שענ 1

 י םיִרְׂשֶע םֶהינְדַאְו םיֹרְׂשֶע םֶהיֵדּמע ;הָּמַאַּב הֶאֵמ רָוְׁשָב הבְזֹכ םעֶד טְבאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא 1
 ו הָאֵמ ןֹופִצ תַאְפִלְו :ףֶסְּכ םֶהֹקְׁשַַו םיִדּומעֶה יו תֶׁשֶחְנ ,ץְלאָה םיִּטִׁש ןופ ,רעֶּפֶּפָא-דְנאַרְּב ןּופ

 יו תֶׁשֶחְנ םיִרָׂשֵע םֶהיֵנדַאְו םיֹרׂשְע םֶהיֵדְמַע הָּמֵאְב םֶניִפ דנּוא ,גְנעֶל -עֶנייֵז ןעֶלייֵא ףףְניִפ

 ג5 טִׁשִמֲה טל םתפל מב םֶהיֵקְׁשַחַו םיִדּמִעָה ךֶנּוא גיִדעֶקֶע רֶעיִּפ ,טייֵרְּב עֶנייֵז ןעֶלייֵא

 13 א םֶהיֵדּמַע ר המַ הרשערשמר םיִ נלִק עֶנייֵז ףיוא רעֶנְרעֶה עֶנייַז טְכאַמעֶג טאָה
 וט רַעַׁשְל הָומּו הָזִמ תיִנׁשַה ףֵתּכלְו :הָׁשֹלְׁש םֶהינְְַו -עֶנ ןעֶנעֶז רעֶנְרעֶה עֶנייֵז ,לעֶקְניוִו רֶעיִפ
 הָׁשֹלְׁש םֶהיֵדְּמַע הָּמַא הָרְׂשֶע ׁשֵמֲח םיִפלְק ירצה םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,םֶהיֵא ןּופ ןעֶזעוֶו

 ַחַּבְזַמ םעֶד ןּופ םיִלֵּכ עֶלַא טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא 8 :רעָּפּוק טיִמ ןעֶניֹוצְרעֶּביִא

 -רָעייַפ איֵד דְנּוא לעֶפאָנ איד ,ןעֶקעֶּב איִד דִנּוא ןְלעֶפיֹוׁש איִד דְנּוא ּפעֶט איר
 ּוצ טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא 4 :רעֶפּוק ןּופ טְכאַמעֶג רֶע טאָה םיִלָּכ עֶנייֵז עֶלַא ,ןעֶנאַפ

 ןּופ ףיֹולְמּוא ןייַז רעֶטְנּוא ,רעֶּפּוק ןּופ קְרעֶו ץעֶנ ןייֵא ,רעֶטיִגעֶג ןייֵא חַּבְוִמ םעֶד
 רֶעיִּפ איִד ןָא ןעֶנְניִר רֶעיִפ ןעֶסאָגעֶג טאָה רֶע דְנּוא 8 :טְפְלעֶה עֶנייֵז ּוצ זיִּב ןעֶטְנּוא

 רֶע דְנּוא 6 :ןעֶגְנאַטְׁש גאָרְט איִד ּוצ רעֶזייֵה ,רעֶּפּוק ןּופ רעֶטיִנעֶג םעֶד ןּופ ןעֶקֶע !

 ןעֶגיֹוצְרעֶּביִא אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,ץְלאָה םיִטִׁש ןּופ ןעֶנְנאַטְׁש גאָרְט איִד טְכאַמעֶג טאָה

 ףיֹוא ,ןעֶגְניִר איד ןיִא ןעֶנְנאַטְׁש גאָרְמ איִד טְגְנעֶרְּבעֶג טאָה רֶע דְנּוא 7 :רעֶּפּוק טיִמ

 רֶע טאָה רעֶמעֶרְּב טיִמ ליֹוה ,ןעֶנאָרְט וצ אייֵז טיִמ םֶהיֵא ,ַחַּבְוִמ םעֶד ןּופ ןעֶטייֵז איד
 ןייַז דְנּוא ,רעֶּפּוק ןּופ ןעֶקעֶּב דְנאַה םעֶד טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא 8 :טְכאַמעֶג םֶהיֵא

 טְלעֶמאַזְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה סאָו רעֶּבייוֵו איִד ןּופ לעֶניִּמְׁש איִד םיֹוא ,רעֶּפּוק ןּופ םּוּפ
 ְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא 9 :גְנּולמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ ריִט איִד אייָּב

 ןעֶנעֶז ףיֹוה-ראָּפ םעֶד ןּופ גְנעֶהְמּוא איִד םֹורָד ןעֶנעֶק טייַז איִד ןַא ףיֹוה-ראָפ םעֶד

 דְנּוא ןעֶלייֵז גיִצְנאוַוְצ עֶרייֵז 10 :ןעֶלייַא טְרעֶדְנּוה ןעֶנייֵל עֶטְנְריוִזְצעֶג ןּופ ןעֶזעֶועֶג
 -טרּוג עֶרייֵז דְנּוא ,ןעֶלייֵז איד ןּופ ְךעֶלעֶקעֶה איִד ,רעֶּפּוק ןּופ לעוֶוְׁש גיִצְנאַוַוְצ עֶרייֵז

 עֶרייֵז ,ןעֶלייֵא טְרעֶדְנּוה ,ןֹופָצ ןעֶנעֶק טייַז איִד ןַא דְנּוא 11 :רעֶּבְליִז ןּופ ,רעֶדְנעֶּב

 ןעֶלייֵז איד ןּופ ְךעֶלעֶקעֶה איִד ,רעֶּפּוק ןּופ לעוֶוְׁש גיִצְנאַוַוְצ עֶרייֵז דְנּוא ןעֶלייֵז גיִצְנאַַוְצ
 איִד ּוצ בֶרֵעַמ ןעֶנעֶק טייַז איד ןַא דְנּוא 12 :רעֶּבְליִז ןּופ ,רעֶדְנעֶּב-טְרּוג עֶרייֵז דְנּוא

 ןּופ ְּךעֶלעֶקעֶה איִד ,לעוֶוְׁש ןְהעֶצ עֶרייֵז דְנּוא ןעֶלייֵז ןְהעֶצ עֶרייז ,ןעֶלייֵא גיִצְפּופ גָנעֶהְמּוא

 גיִצְפּופ טייַז חַרָזִמ איד ןַא דְנּוא 13 :רעֶּבְליִז ןּופ ,רעֶדְנעֶּב-טְרּוג עֶרייַז דְנּוא ,ןעֶלייֵז איד
 ןעֶלייֵז אייֵרְד עֶרייֵז ,טייֵז עֶנייֵא איד ּוצ ןעֶלייֵא ןְהעֶצְפּופ בְנעֶהְמּוא אירר14 :ןעֶלייַא

 טייַז רעֶנעֶי ןּופ דְנּוא טייַז רעֶד ןּופ ,טייֵז עֶרעֶדְנַא איד ּוצ דְנּוא 12 :לעֶוְׁש אייֵרְד עֶרייֵז
 ןעֶלייֵז אייֵרְד עֶרייַז ,ןעֶלייֵא ןְהעֶצְפּופ גְנעֶהְמּוא איד ,ףיֹוה-ראָפ םעֶד ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ּוצ

 דנוא

 חל לעטיפאק
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 :יֶוְׁשְמ ׁשֶׁש ביִבָס רֶצֶחֶה ןעלקילַּכ :הָׁשֹלְׁש םֶהינְַאְו 6

 ףֵקּכ םֶהיֵוְׁשחַו םיִדומעָה יו ׁש יִדְמעְל םיִנָרֲאָהְו עז

 יִדְּמַע לַּכ ףֶכֶּכ םיַקְׁשְחִמ םֵהְו ףסַּכ םֶהיֵׁשאָר יוּפְִ

 ןמנרְַו תַלְכְּת םקר הֵׂשֲעמ רֵצָחֶה רַעַׁש ךֶמּו : רֵצָחֶה 18

 םַחֹרְב הָמוקְ דר הֶּמַא םיִרָׂשֶעְורָׁשִמ שש יִנָׁש תַעְלֹותְ

 הָעָּבְרַא םֶהיֵדְּמַעְו ;רֵצֶחֶה יצלק תַמְעְל תומַא ׁשֵמָח 8

 םֶהיֵׁשאָר יִּפִצְו ףֶקּכ םֶהיוֵו תֶׁשֶחנ הָעְּבְרַא םֶהיֵנְַאְ
 :תֶׁשְחְנביִבְטרצִחלוִּכׁשִמַל תֹלֵת "לכו; ףֶסֶּכ םֶהיֵקְׁשַהְו ב

 2. הב =
 יּפ-לַע רֵּקְּפ רֶׁשֲא תֶרֵָה ןֵכׁשִמ ן ֵּכְׁשּמַה יִדְוקִּפ הֶּלֵא 4
 לאלצבו :ןהֹּכַה ןְרָהַאְִּב רֶמְתיִא דַיּב םילֲהַו רב הָשמ 2

 הָוצ-רֶׁשֲאלְּכ תֶא הֶׂשָע הָדּהְי הָּמַמְל רוָחְדִב יִרּואְדַּב
 ןהיהְטַמְל ְךֶמסיִחֲאְדִּב םֶאיִלְהֶא ּותִאְו :הָׁשמ-תֶא הָוהְי 3

 יִנָׁשַה תעֵלֹותְבּ ְמנראָבּ תָלִכְהַּב םִפֹרְו בֵׁשחְו ׁשֶרֶח
 תֶבאָלְמ לֵכּב הָּכאָלְמַל יֹׂשְצִה םוַה-לְּכ ס :שְׁשַבְּו

 עַבְׁשּו רֶּכִּכ םיִרָׂשְֶו עׁשַּת הָּפונְּתַה בַהְז ! יִהּו ׁשֶרְּקַה
 הָדעָה יִדּוקְּפ ףֶסֶכְו :ׁשֶרָּקַה לֵקָ שְּ לֵקָׁש םיׁשֹלׁשּו תֹוָאֵמ הב

 לֶקָׁש יעשו הָּׁשִמֲחַו תואמ עכו ףֶלֶאְו רָּכִּכ תַאְמ
 לֵקָׁשְב לֶקְׁשַה תיִצָחַמ תֶלְלְנל עקב ;ׁשֶדק קה לַק קָׁשָב 6

 הָלְע ָׁש  םיִרָׂשֶע ןכִמ םיִרְקְּפַה ךילֵמ רֵבֹע הלב ׁשֶרֶכַה
 ;םיִׁשָמֲחַו תֹואֵמ ׁשֵמֲחַו םיִפְלֲא תֶשֶלְׁשּו ֶלֶא תֹו ָאמ-ששִל

 נְַא תֵאְו ׁשֶדַֹּה ינְַא תֶא תַקָשִל ףֶככַה רֵּכִּכ תַאְמיִהַָּו 7
 -תֶאְו : ןְרָאל רֶּכַּכרֵּכַכַה תל םיִנָדֲא תֵאְמ תֶכְרְּפַה 8

 א םיִוו הֶׂשָע ןהָׁשִמֲחַו תֹואֵּמַה עַבִׁשּו ףֶלֶאָה
 םיִעְבִׁש הָּפֹנְּתַה תֶׁשְחַנּו :םֶתֹא קֶׁשִחְו םֶהיֵׁשאָר הָּפִצְו 9
 נְרַא-תֶא הב ׂשעיו ;לֵקָׁש תאמר יַאְו םִי לְֵ רָּכַּכ ל

 תֶׁשחִַה רֵּבְכִמ-תֶאְו תֶׁשֹחנַה חַּבְִמ תאְו דַעומ לֶהָא חַתַּפ

 ףירריז)
 ַצְבַׁטַו

 ידוקפ להקי חל תומש
 עֶלַא 16 :לעֶװש אייֵרְד עֶרייֵז דנוא
 םּורַא םְגְניִר ףיֹוה-ראָפ םעֶד ןּופ גְנעֶהְמּוא
 :ןעֶניֵל עֶטְנְריִוְצעֶג ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז
 .ןעֶנעֶז ןעֶלייֵז איִד ּוצ לעוֶוְׁש איד דְנּזא 7
 ןופ ְךעֶלעֶקעֶה איִד ,רעֶּפּוק ןּופ ןעֶזעוֶועֶג
 רעֶדְנעֶּב-טרּוג עֶרייֵז דְנּוא ןעֶלייֵז איִד
 רעֶד דְנּוא ,רעֶּבְליִז ןּופ ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז
 ,רעֶּבְליִז ןּופ ןעיֶציִּפְׁש עֶרייֵז ןּופ גּוצְרעֶּביִא
 טיִמ טְרּונעֶג ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םִע דְנּוא
 :ףיֹוד-ראָפ םעֶד ןּופ ןעֶלייֵז עֶלַא רעֶּבְליִז
 ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ןּופ קעֶד איִד דְנּוא 8
 ,איֹולְּב ,קְרעוֶו טְקיִטְׁשעֶג ,ףיֹוה-ראָפ םעֶד
 -עֶנ דְנּוא ,ןיִזיִמְראַק דְנּוא ,רּוּפְרּוּפ דְנּוא

 איד ןעֶלייֵא גיִצְנאַַוְצ ,ןעֶנייֵל עֶטְנְריוִוְצ
 טייֵרְּב איִד טיִמ ְּךייֵה איִד דְנּוא ,גְנעֶל

 ְךאָנ םאָמ םעֶד ְּךאָנ ןעֶליֵא םֶניִפ
 :ףיֹוה-ראַפ םעֶד ןּופ גְנעֶהְמּוא איִד ןּופ
 עֶרייֵז דְנּוא ןעֶלייֵז רֶעיִּפ עֶרייֵז דְנּוא 9
 ְךעֶלעֶקעֶה עֶרייֵז ,רעֶּפּוק ןּופ לעוֶוְש רֶעיִפ
 ןּופ :ּוצְרעֶּביִא רעֶד דְנּוא ,רעֶּבְליִז ןּופ
 רעֶדְנעֶּב-טְרּונ עֶרייֵז דָנּוא ,ןעֶציִּפְׁש עֶרייֵז

 ּוצ לעֶנעֶנ עֶלַא דְנּוא 20 :רֵעְּבִליִז ןופ
 ףיֹוה-ראָפ םעֶד ּוצ ּדְנּוא ןְּכְׁשִמ םעֶד

 :רעּפּוק ןּופ םּורַא םֶנְניִר

 ידּוקּפ
 ביִבק רֵּצְחֶה יְֵדַא-תֶאְו :ַחֵּבִּּמַה יֵלְּכ-לָּכ תֶאְ וליד וָׁשֲא 4

 םעֶד ןּופ לאָט איִד זיִא עֶניִזאָד םאָד 1 8
 רעֶד הָׁשֹמ ְּךְרּוד ןעֶראָועֶג טְלייֵצעֶג זיִא םאָח םיִנעֶגייֵצ םעֶד ןּופ ןֶּכְׁשִמ םאֶד ,ןְּכְׁשִמ
 דוא 22 :ןֵהֹּכַה ןֹרֲהַא ןּופ ןְהּוז רֶמָתיִא ןּופ דְנאַה איִד ָּךְרּוד ,םִיַוָל איִד ןּופ טְסְניִד
 םעֶלַא טְכאַמעֶג טאָה .הָדּוהְי שֶּבֵׁש םעֶד ןּופ ,רּוח ןּופ ןְהּוז ,ירּוא ןּופ ןְהּוז רעֶד לֵאָלַצְּב
 ָּדֶכְסיִחַא ןּופ ןְהּוז בָאיִלֲהֶא םֶיִא טיִמ דְנּוא 28 :הֶׁשֹמ םעֶד ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָג םאָו
 רעֶטְסייֵמ רעֶקיִטְׁש ַא דְנּוא רעֶלטְסְניַק ַא דְנּוא רעֶטְסייֵמ קְרעוֶו ַא ןָד טֶבֵׁש םעֶד ןּופ
 עֶצְנאַג םאָד 24 :ןעֶנייַל ןיִא דְנּוא ,ןיִזיִמְראַק ןיִא דנּוא ,רוּפרוּפ ןיִא דְנּוא ,איֹולְּב ןיִא
 איֵד ןּופ קְרעֶװ אייֵלְרעֶלַא ןיִא ,קְרעוֶו םעֶד ּוצ ןעֶראוָועֶג טייֵּבְרַאְרעֶפ זיִא סאו דְלאָנ
 דְנּוא ןייַנ ,(הָמּורְּתִנ גְנּוּבעֶהְפיֹוא איִד ןּופ דְלאָנ סאָד ןעֶזעוֶועֶג זיִא םֶע דְנּוא ,טייֵקְגיִלייַה
 ןעֶגיִלייַה םעֶד ָּךאָנ ,םיַלָקְׁש גיִסייֵרְד דנּוא טְרעֶדְנּוה ןעֶּביִז דנֹוא רעֶנטְנעֶצ גיִצְנאוַוְצ
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא ,עֶדְנייֵמעֶג איד ןּופ גְנּולייצ איד ןּופ רעֶּבְליִז סאָד דנּוא 28 :ְּךאָנ לֵקִׁש
 גיֵצעֶּביִז דְנּוא ףֶניִפ דְנּוא טְרעֶדְנּוה ןעֶּביִז דְנּוא דְנעֶזיֹוט דְנּוא ,רעֶנטְנעֶצ טְרעֶדְנּוה

 ,לֵקֶׁש רעֶּבְלאַה א ,ּפאָק ַא ראַפ עַקְּב ןייֵא 26 :ְּךאָנ לָקְׁש ןעֶגיִלייֵה םעֶד ְּךאָנ ,םיִלָקְׁש
 בְנּולייֵצ איד ןעֶנעוֶו ןעֶנְנאַגעֶּג זיִא םאָָו ןעֶביִלְטיִא ּוצ ;ָּךאָנ לַקָש ןעֶגיִלייֵה םעֶד ְּךאָנ
 אייֵרְד דְנּוא דְנעֶויֹוט טְרעֶדְנּוה סְקעֶז ּוצ ,רעֶּביִרְד דְנּוא טְלַא רֶהאָי גיִצְנאַיַוְצ ןּופ
 טְרעֶדְנּוה ןעֶזעוֶועֶג ֹויִא סֶע רָנּוא 27 ::גיִצְפּופ דְנּוא טְרעֶדְנּוה ףֶניִפ דְנּוא ,דְנעֶזיֹוט
 איד ןּופ לעוֶוְׁש איִד דְנּוא ,טייקְניִלייַה איִד ןּופ לעוֶוְׁש איִד ןעֶסיִג ּוצ רעֶּבְליִז רעֶנטְנעֶצ
 :לעֶוְש ַא ראַפ רעֶנטְנעֶצ ַא ,רעֶנטְנעֶצ טְרעֶדְנּוה ּוצ לעווְׁש טְרעֶדְנּוה ,גְנעֶה-ראָפ
 רֶע טאָה (םיִלֵקְׁש) גיִצעֶּביִז דְנּוא ףֶניִפ דְנּוא טְרעֶדְנּוה ןעֶּביִז דְנּוא דְנעֶזיֹוט דְנּוא 8
 ןעֶציִּפְׁש עֶרייֵז ןעֶגייֹוצְרעֶּביִא טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶלייֵז איִד ּוצ ְּךעֶלעֶקעֶה איִד טְכאַמעֶג
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא בֶנּוּבייֵהְפיֹוא איִד ןּופ רעֶּפּוק סאָד דְנּוא 29 :טעֶטְרּוגעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא
 טאָה רֶע דְנּוא 20 :םיִלָקְׁש טְרעֶדְנּוה רֶעיִפ דְנּוא דְנעֶזיִומ אייוַוְצ דְנּוא ,רעֶנטְנעֶצ גיִצִּביִז
 דְנּוא ,בָנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ ריִט איִד ןּופ לעוֶוְׁש איִד טְכאַמעֶג ןּופְרעֶד
 ,םֶהיִא ּוצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאִו רעֶפּוק ןּופ רעֶטיִנעֶג סאָד דְנּוא ,רעֶּפּוק ןּופ ַחַּבְזִמ םעֶד
 ,םּורַא םֶגְניִר ףיֹוה-ראָפ םעֶד ןּופ לעוֶוְש איִד דְנּוא 81 :ַחֵּבְוִמ םעֶד ןּופ םיִלֵּכ עֶלַא דְנּוא
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 -לָּכיתֶאְו ןָׁשִמַה תֶֹרְתַילַּכ תֹאְו רֵצֶחַה רַעׁש יִנְדַא-תֶאְו ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ןּופ לעוֶוְׁש איִד דְנּוא

 יי א רֵצְחַה הרי ןּופ לעֶנעֶנ עֶלַא דְנּוא ,ףיֹוה-ראָפ םעֶד
 ראג ראלע ׁשֶרּכַהיַרְנִּביתֶא וׂשעַהׁשְרַלַב תֶרָׁשְל :םּורַא םֶגְניִר ףיֹוִה-ראָפ א דשיירב שפ ?טה תנלווו רעהו תלכזהת '  / לעֶגעֶנ עֶלַא רֶנוא ,ןֶּבְׁשִּמ םעֶד םל

 :הָשמיחִא הוי הוִצ
 5 ׁשֵשְו יַנְש א ֵמָּנרַאְו תַלְכִּת בֶהָז רֶפֵאָה-תֶא שעה רָא שי טל לעטיפאק

 5 תתֹוׂשֲעַל ּבליִתְּפ ץצקְו בֶהֶּזַה יַחַּפיִתֶא ּועְּקִריַד : ךֶוׁשמ
 ֹ : : ױ : : ט

 ינָּשַה .תגַלֹות תכ ןְמָנְרַאָה .ְךוִתְבּו מִתה ְךוָתְּב ןרופרופ דְנּוא איֹולְּב םעֶד ןּופ דְנּוא 1
 +יע יַם תַַתְכ :בֵׁשֹחהִׂשַעַמ שֶשַהְךְתְבּו םכאַמעֶג אייז ןעֶּבאָה ,ןיִזיִמְראַק רֶנּוא
 ה אוה ּוִָּמ וילע יא ותָמֶא .בֶׁשְֲו ;רָּבִח וָהוֹוצְק איִד ןיִא ןעֶניִד ּוצ רעֶדייֵלְק טְסְניִד איִד

 רְמ ׁשֵׁשְ ינָּׁש תל זמר לה בו שֲע טְכאַמעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טייקְגיִלייֵה

 הומשרלג םֶתֹוח יתּותַ ןלהֶּתְִמ בה תַצּבְׁשִמ תֶּבְַמ (צ יח טא
  ןורְכִ ינְבַא דֿאָה תַּפְתַּכ לע סה םשַָו: ;לֵאָרָׂשי נְֶּב - יה םאַג איִװ ױזַא ,ןרָהַא ראַפ ןעֶזעוֶו
 5  :הָשֹמיתֶא ךָוהְי הָוצ רֶׁשֲאּכ לֵאְרְׂשִ ינְבִל :השמ םעד ןעֶפַאַבעֶג

 5 תֶֹלבְּת ֿבָתָז רַכַא .הֵׂשֵעַמְּכ בה .השעמ ןְׁשקַה"תַא שענ |
 9 ָש לּופְּכ הָיָה עָּבָר :רשְמ שש ינָׁש תעָלותְו ןְמְנרַאְו ,דֹופִא םעֶד טְכאַמעֶג טאָה ןעֶמ דְנּוא 2
 -אָלְמַו : לפָּכ וָּבָחָר תֶר ּוָּכְרֶא תֶרָ ןְשְחַהיתֶא ,ןיִזיִמְראָק דְנּוא רּוּפְרּוּפ דְנּוא איֹולְּב ,דְלאָנ
 {לֶחָאָה רוט ט תֶקָרְבּולֶדֶטַּפ םֶרָא רומ ןֵבָא יֵרּוְמ !הָעָּבַרַא אייז דנוא 2 :ןעֶנייֵל עֶטְנְריוִוְצעֶנ דְנּוא

 ְּב עֶניִד טְרעֶמאַהעֶנְסיֹוא ןעֶּבא וג םֶָׁל יִשיִלְׁשַה רטַהְו :םֶלֲהָיְו ריֵַפ ְךפָ ֵנׁשַה הֹוְַו :
 הרֵּפְׁשִי םֵהְׂש ׁשיִׁשְרּה יִיבְרָה בימִהְ :הָמָלְחְַו ָבָׁש ןעֶבעֶלּ קיד צי יו

 14 תֹמׁשילַע ינָכֲאָהְ ;םֶתאֵּלִמְּ ביז תֶצבׁשְמ תֶַּמְּמ ןעֶמיִנְׁשעֶג םִע טאָה ןעֶמ דְנּוא ;ְלאָג ןופ

 םָתֹה יקּּתּפ םָתֹמְׁשלע הֵרְׂשֶע םיִתׁש הנה לֵאְרש-נְּב םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ןיִא ןעֶכאַמ ּוצ טאָרְד ןיִא
 וט יי שרה לע שעה :טֶבָׁש רָׂשָע םנׁשַל ֹומְׁשילָפ ׁשיִא ,רוּפרוּפ םעֶד ןעֶׁשיִוְצ ןיִא דְנּוא ,איֹולְּב
 6 יֵּתְׁש שעה :רֹודִמ םבָהָו תבע הֵׂשֲעַמ תֶלְבַּ הֹרָׁשרש דְנּוא ןיִזיִמְראַק םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ןיִא דְנּוא

 " מו יַתָׁשתַא הַ םֶהָז תֹעּבַמ ְִּׁשּו בָהָז תַצְְּׁשִמ ְךיִלטְסְניִק ןעֶנייֵל ַאיֵד ןעֶׁשיִוְצ ןיא

 ףיֹוא .טעֶטְפעֶהעֶּב ,םֶהיֵא ּוצ טְכאַמעֶג אייֵז ןעֶּבאָה רעֶדְנעֶּבלעֶסְקַא 4 :קְרעוֶו

 ןופ לעֶטְראַנ םעֶד דנּוא 5 :ןעֶראָועֶג טעֶטְּפעֶהעֶּב םִע זיִא ןעֶקֶע אייוֵוְצ עֶנייֵז
 ןייַז איז יֹוזַא ְּךייֵלְנ ,ןעֶזעוֶועֶג םִע זיִא םֶהיֵא ןּופ ,ןעֶועוֶועֶג ףיֹורְד זיִא סאו דֹוּפַא ןייַז
 איז יֹוזַא ,ןעֶנייַל עֶּטְנְריוִוְצעֶג דְנּוא ,ןיִזיִמְראַק דְנּוא רּוּפְרּוּפ דְנּוא איֹולְּב ,דְלאָג ,קְרעוֶו
 ,רעֶנייֵטְׁש לעֶקיִנֹוא איִד טְכאַמעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 6 :הֶשֹמ םעֶד ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָנ
 -נייֵא איִד איז יֹוזַא ְּךייֵלְנ ,טְלעֶציִרְקעֶגְנייֵא ,דְלאָג ןיִא טְסאַפעֶגְנייַא ,טְלעֶגְניִרעֶגְמּוא
 רֶע דְנּוא 7 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ ןעֶמעֶנ איִד טיִמ ,גְניִר-לעֶניִז ַא ןּופ גְנּולְציִרְק
 םעֶד ןּופ רעֶנייֵמְׁש םֶלַא ,דֹופַא םעֶד ןּופ רעֶדְנעֶּבלעֶסְקַא איִד ףיֹוא טְצעֶזעֶג אייֵז טאָה
 :הָׁשֹמ םעֶד ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָנ אי יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי רעדניִק איד ראַפ םיִנטְכעֶדעֶנ

 םאָד איז יֹוזַא ָּךייֵלְג ,קְרעֶו ְךיִלטְסְניִק ,ןאַּטְׁש-טְסּורְּב איִד טְכאַמעֶג טאָה ןעֶמ דְנּוא 8
 עֶטְנְריִוְצעֶג דְנּוא ןיִזיִמְראַק דְנּוא ,רוּפרוּפ דְנּוא ,איֹולְּב ,ְלאָג ,רֹוּפִא םעֶד ןּופ קְרעוֶו
 ןאַּפְׁש-טְסּורְּב איִד אייֵז ןעֶּבאָה טְלעֶּמאָד ,ןעֶזעוֶועֶג םִע זיִא גיִדעֶקְצ רֶעיִפ 9 :ןעֶנייֵל
 אייֵז דְנּוא 10 :טְלעֶּפאָד ,טייֵרְּב עֶנייֵז םיֹוד ןייֵא דְנּוא ,גְנֹעֶל עֶנייֵז םיֹוד ןייַא ,טְבאַמעֶב
 דְנּוא ,דְנאַיִרְּפ ַא ,ןיִּבּור ַא לייֵצ ןייֵא ,רעֶנייֵטְש ןּופ ןעֶלייֵצ רֶעיִפ ןיִא טְליִפְרעֶד ןעֶּבאָה
 ַא ,לייֵצ עֶרעֶדְנַא איד דנּוא 11 :לייֵצ עֶטְׁשְרֶע איִד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנשְז לעֶקְנּוּבְראַק ַא
 ַא םאַקְרּוט ַא ,לייֵצ עֶטיִרְד איִד דנּוא 12 :טְנאַמַאיִד ַא דְנּוא ריִּפאַס ַא ,דאַגְראַמְס
 ,לעֶקיִנֹוא ןייַא ,גְנּוצְכאַו ַא ,לייֵצ עֶטְרֶעיִפ איִד דְנּוא 13 :לאַטְסיִרְק ַא דְנּוא ,זאַּפאָט
 דְנּוא 14 :ןעֶגְנּוליִפְרעֶד עֶרייֵז טיִמ ,דְלאָנ ןיִא טְסאַפעֶגְנייֵא ,טְלעֶגְניִרְמּוא ,זיַּפסאַי ַא דְנּוא
 טיִמ ףְלעוֶוְצ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ ןעֶמעֶנ איִד טיִמ רעֶנייֵטְׁש איד
 איד ןּופ ןעֶמאָנ ןייַז טיִמ רעֶבכיִלְטיִא ,גְניִר-לעֶגיִז ַא ןּופ גְנּולְצירקנייַא איִד ,ןעֶמעֶנ עֶרייֵז
 וטְקְרעֶמעֶג ,ןעֶטייֵק ,ןאַּפְׁש-טְסּורְּב אידףיֹואטְכאַמעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 9 :םיִטָבְׁשפְלעוֶוְצ
 ןעֶגְנּוסאַפְנייֵא אייווְצ טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 16 ;דְלאָג ןייֵר ןופ ,קְרעוֶו ןעֶטכאָלְּפעֶג
 ןעֶגְניִר אייוֵוְצ איד טְצעֶזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶנְניִר עֶנעֶדְלאָג אייוָוְצ דנוא ,דלאָג ןּופ

 םיֹוא װ
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 ךילַע בֶהָזֹה תָהֹבעֲה יִּתְׁש ּונְתַיו :ןְשחַה תָֹצְק ינְשילַע וד
 יִמש תֹוצָק יִּתְׁש תֶאְו :ןְׁשְחַה תוצקילע תְבַּמַה יִמְׁש 6

 הָהַכ-לַ םֶנְּתִיַו תַצְבְׁשִּמַה יתְשלַ ונְתָנ תֹתֹבעָה
 -לע ּומיִׂשָיַו בֶהָז תֹעַבמ יּתְׁש שעה ;ינֿפ לומילא רַפֲאָה 15

 :הָתְיָּב דֿפֵאָה רֶבָעילֶא רֶׁשֲא ותָפְשלַע ןֶש ןְׁשְהַה תֹוִצַק יֵנְׁש
 דפאָה תכְתכ יִתְׁש-לַע םְתִיַו בָהָז תֶעְּבַט יִתְׁש וׂשֵעַַּו 5

 ;דַפֶאָה בֵׁשֲחְל לעממ וָתְרַבְחַמ תמֹעְל וָפ ליִמִמ הֶׂשְמְלִמ
 ליִתפב דֹפאָה תֹלֹּבַשילַא ווָתְִַֹּמ ְׁשחַהתֶא וָסּכְרּיַו
 דַַאָה לֶעַמ ןְׁשחַה חָזי-אָלְוירֿפאָה בֶׁשֲחלַע עי הָל תֶלֵכְּת
 3 !הָשמ"תֶא הָורְי הָוִצ רֶׁשֲאַּכ

 יִמּו : תֶלֶכִּת ליִלָּכ גֵרֹא הֶׂשֲעַמ דֹפַאָה ליצמיִא שעיו
 :ַעְרִּקִי אֵל ביִבְס וָפְל הֵפְׂש אָרְחַת יפְּכ וכֹותְּב ליִעְמ

 זר ןמנרַאְו תֶלכְּת יִנֹומַר ליצּמַה ילֹוׁש-ִלַע ו לשעיו 4
 םיִנֹמעַּמַה-תֶא יו רוהט בָהָז ינמעפ ישו: רֶוׁשְמ יִנְׁש הכ

 ;םיִנמרָה ְוֶתְּב בבָס ליִעְמַה יַלּוש-לע םיִנֹמרֶה ְךֹותְּכ
 ץררָׁשִל ביִבְס טיִשְמַ יִלוׁש-לַע ןכִרְו ןְמָעַּפ ןֹמִרְו ןְמֲעַמ

 זרִנְתִּכַה"תֶא ישעי ס :הָשמיתֶא הָוהְי הָוִצ רֶׁשֲאַּכ 7

 ׁשֶׁש תַפנְצִּמַה תֵאְו :ויָנְבִלּו הַא גֵרֹא הׂשֲעַמ ׁשֵׁש

 רֶזְׁשְמ ׁשֶׁש דְּבַה יסְנכִמ-תֶאְו ׁשֵׁש .תַעְבְנִּמַה יִרֲאַפ-תֶאְו
 נׁש תְלֹותְו ןְמָנַאְו תַלתו רְֶׁשְמ ׁשֵׁש טנְבַאָה-תֶאַו
 -תֶא וׂשֵעיַו ס :הָשמיתֶא ר הָּוִצ רֶׁשֲאַּכ םֶקֹר הֶׂשֲעַמ ל

 יחּּתִּפ בַּתְכִמ ויִלֵע ּבְּתְכיו רֹוהָמ בֶהְ ׁשֶרַּקַהיִרְנ ץיִצ
 -לַע תַתֶל תֶלֹכְּת ליִתפ ויָלָע ּונְתַּו : הָוהיִל ׁשֶרֶק םֶתֹוה
 לָכֵּתַו ם :הָׁשמ-תֶא הָוהְיהָצ רֶׁשֲאַּכ הָלְעְמְלמַ תַפְנִצַּמַה
 שככֶּכ לֵארׂשִי יִנְּב וׂשֵעו דעומ לֶהָא ןֵּכְׁשִמ תלבעז לָּכ
 ' פ :ישָע ןֵּכ הֶׁשֹמ-תֶא הָוהְיהָּוִצ רֶׁשֲא

 ולְכילְּכ-תֶאְו לֶהֶאָה-תֶא הא ְכְׁשמַה-תֶא ּואוֵבָּת
 תַרֹוע הטכמ-תֶאְ :וָלְרֲאָו ויִדְמַעְו וָחיֵרְּב װ ׁשֶרַכ ו ויִסְרַק 31

 ידוקפ
 "טְסּורְּב םעֶד ןּופ ןעֶקֶע אייוֵוְצ איִד ףיֹוא
 טְצעֶועֶג ןעֶּבאָה אייז דנּוא 17 :ןאַּפְׁש

 ףיֹוא ןעֶמייֵק עֶנעֶטְכאָלְפעֶג איייֵוְצ איִד
 ןּופ ןעֶקֶע איד ףיֹוא ,ןעֶגְניִר אייווְצ איִד
 אייוִוְט איִד דְנּוא 18 :ןאַּטְׁש-טְסּורְּב םעֶד
 -ייק עֶנעֶטְבאָלְּפעֶג אייוִוְט איִד ןּופ ןעֶקֶע
 אייווצ איִד ףיוא טְצעֶזעֶג אייז ןעֶּבאָה ןעֶט
 אייז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶגְנּוסאַפְנייֵא
 רעֶדְנעֶּב-לעֶסקַא אייוִוְצ איִד ףיֹוא טְצעֶזעֶג
 עֶמְׁשעֶדְראַפ עֶנייֵז ןעֶנעֶק ,דוּפַא םעֶד ןּופ
 טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דנוא 19 :טייֵז
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶגְניר עֶנעֶדְלאָנ אייוֵוְצ
 ןּופ ןעֶקְצ אייוִוְצ איִד ףיֹוא טְצעֶזעֶג אייֵז
 סאָו ,םיֹוז ןייז ףיֹוא ,ןאַּטְׁש-טְסּורְּב םעֶד
 -עֶניִא ,דֹוּפִא םעֶד ןּופ טייֵז איִד ּוצ זיִא
 טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה אייז דְנּוא 20 :גיִנייוו
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶגְניִר עֶנעֶדְלאָג אייווְצ
 -לעֶסְקַא אייוֵוְצ איִד ףיֹוא טְצעֶזעֶג אייֵז
 ניִנייוֶועֶניִא ןּופ ,רֹופֶא םעֶד ןּופ רעֶדְנעֶּב
 ןעֶגעֶק טייֵז עֶּטְׁשְרעֶדְראָפ איִד ןעֶנעֶק
 םעֶד ּוצ ןעֶּביֹוא ןּופ גְנּוטְפעֶהעֶּב עֶנייֵז
 אייז דְנּוא 21 -:דֹופָא םעֶד ןּופ לעֶטְראַנ
 ןאַּפְׁש-טְסּורְּב איִד ןעֶדנּוּבעֶגְנָא ןעֶּבאָה
 םעֶד ןּופ ןעֶגְניר איִד ּוצ ןעֶגְניִר עֶנייֵז ןּופ
 ןייַז ּוצ ,איֹולְּב ןּופ רּונְׁש ַא טיִמ ,דֹופִא
 זַא דֹופַא םעֶד ןּופ לעֶטְראַנ םעֶד ףיֹוא

 טאָה טאָנ איז יֹוזַא ,דֹופִא םעֶד ןּופ ןעֶרעוֶו טְקיִרעֶנקעוֶוַא טיִנ לאָז ןאַּפְׁש-טְסּורְּב איִד
 :הֶשמ םעֶד ןעֶמאָּבעֶג

 ץְנאַג .קְרעוֶו טְּבעוֶועֶג ,דֹוּפִא םעֶד ןּופ דְמעֶהְרעֶּביֹוא םאָד טְכאַמעֶג טאָה ןעֶמ דְנּוא 2
 יֹוזַא ְךייֵלְנ ,םֶהיֵא ןעֶׁשיוִוְצ ןיִא דְמעֶהְרעֶּביֹוא םעֶד ןּופ ְךאַל םאָד דנוא 28 :איֹולְּב ןּופ
 טיִנ לאָז רֶע זַא .םּורַא םֶגְניִר ְּךאָל ןייַז ּוצ םיֹוז ַא ,רעֶצְנאַּפ ַא ןּופ ְּךאָל סאָד איוִו
 ךְמעֶהרעֶּגיֹוא םעֶד ןּופ םיֹוז םעֶד ףיֹוא טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 24 :ןעֶרעוֶו ןעֶסיִרּוצ
 דנּוא 28 טְנְריוִוְצעֶנ ,ןיִזיִמְראַק ןופ דנּוא רוּפְרוּפ ןופ דְנּוא איֹולְּב ןּופ ,ןעֶמיֹורְגליִמ
 איד טְצעֶזעֶג ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ,דְלאָנ ןייֵר ןּופ -עלקעמג טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 םֶגְניִר דְמעֶהְרעֶּביֹוא םעֶד ןּופ םיֹוז םעֶד ףיֹוא ,ןעֶמיֹורְגליִמ איִד ןעֶׁשיִוְצ ָּךעֶלְקעֶלְג
 לעֶקעֶלְג ןייֵא .םיֹורְנֹליִמ ןייֵא דנּוא לעֶקעֶלְג ןייֵא 96 :ןעֶמיֹורְגליִמ איִד ןעֶׁשיוִוְצ ,םּורַא
 ןעֶניִד ּוצ ,םּורַא םֶנְניִר ,דְמעֶהרעֶּביֹוא םעֶד ןּופ םיֹוז םעֶד ףיֹוא ,םיֹורְגליִמ ןייֵא דְנּוא
 איד טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 27 :הָׁשֹמ םעֶד ןעֶטאָּבעֶג םאָה טאֶנ איו יֹוזַא
 ןּופ ּביֹוה איֵד דנוא 98 :ןֶהיֵז עֶנייֵז דְנּוא ןֹרַהַא ראַפ ,ןעֶנייֵל ,קְרעוֶו טְּבעוֶועֶג ,רעֶדְמעֶה
 ןּופ ןעֶויֹוה עֶנעֶנייַל איד דְנּוא ,ןעֶנייֵל ןּופ ןעֶּביֹוה עֶכיֹוה עֶנייֵׁש איִד דְנּוא ,ןעֶגייֵל
 דְנּוא ,איֹולְּב דְנּוא ,ןעֶנייֵל עֶטְנְריווְצעֶג ןּופ לעֶטְראַנ םעֶד דְנּוא 29 :ןעֶנייַל עֶטְנְריוִוְצעֶג
 :השמ םעֶד ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָנ איז יֹוזַא ,קְרעֶו טְקיִטְׁשעֶג ,ןיִזיִמְראַק דְנּוא ,רֹוּפרּוּפ
 דנּוא ,רֶלאָג ןייר ןּופ ,ןיֹורק עֶגיִלייֵה איד ָךעֶלְּב םאָד טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 0
 שרֹק ,גְניִר-לעֶניִז ַא ןּופ גְנּולְצירקנייַא איִד ;טְפיִרְׁש ַא ןעֶּביִרְׁשעֶג ףיֹורְד ןעֶּבאָה אייֵז
 איד ןעֶצעֶזוצפיֹוא איֹולְּב ןּופ רּונְׁש ַא טְצעֶועֶג ףיֹורְד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 81 :הָוהְיַל
 טְנעֶלאַפ זיִא םִע דְנּוַא 82 :השמ םעֶד ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָנ איו יֹוזַא ,ןעֶּביֹוא ןּופ ּביֹוה
 - בּולְמאַזְרעֶפ איד ןּופ טְלעֶצעֶנ םעֶד ןּופ ןֶּבְׁשִמ םעֶד ןּופ קְרעוֶו עַצְנאַג םאָד ןעֶראוָועֶג
 ,הָשֹמ םעֶד ןעֶמאָּבעֶג טאָה טאָנ םאָו םעֶלַא טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד דֵנּדַא
 :םְכאַמעֶג אייז ןעֶּבאָה יֹוֹזַא
 הָׁשֹמ ּוצ ןֶּכְׁשִמ םאֶד טְגְנעֶרְּבעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 8
 העֶמעֶרְּב עֶנייַז ְךעֶלעֶקעֶה עֶניַז .םיִלֵּכ עֶנייַז עַלַא
 ןופ קעֶד איִד דנּוא 24 :לעֶוְׁש עֶנייַז דְנּוא ןעֶלייֵז עֶנייַז

 דנּוא טְלעֶצעֶג םאָד
 הוא .לערוה עניז
 לעֶפ עֶטְּבְראַפעֶגטיֹור

 ןופ



 תומש

 -םיִׁשָחִּת ןּופ קעֶד איִד דְנּוא ,רעֶדיוו ןּופ
 :קעֶד איִד ןּופ גְנאַהראָפ איִד דְנּוא ,לעֶפ
 דנּוא .םיִנעֶגייֵצ םעֶד ןּופ ןעֶטְסאַק םעֶדד 8
 -רעֶּביִא םאָד דְנּוא ןעֶנְנאַטְׁש-נאָרְט עֶנייֵז
 עֶלַא ׁשיִט םעֶד 36 :(תרּפַּכ לעֶקעֶד
 :םיִנָּפַה םָחָל סאָד דְנּוא .םיִלָּכ עֶנייֵז
 ןעֶּפְמאַל עֶנייֵז ,רעֶטְבייֵל םעֶנייֵר םעֶד 7
 דְנּוא ,גְנּוטְכירְּפָא איִד ןּופ ןעֶּפְמאַל איד
 ןּופ לייַא םאָד דְנּוא .םיִלֵּכ עֶנייֵז עֶלַא
 םעֶנעֶדְלאָנ םעֶד דְנּוא 38 :גְנּוטְכייֵל איד
 ,גנּוּבְלאַז איִד ןּופ לייַא סאָד דנּוא .ַחָּבְזִמ
 -עֶמְשליֹואוְו ןּופ קרעוֶוידיֹור סאָד דנּוא
 איד ןּופ קעֶד איִד דְנּוא ,ץְרעוֶועֶג עֶדְנעֶק

 165 ידוקפ ם טל
 98 *ערַא ז ! תֶרֶפַּבַה ַת או רַב "תֶא או תראה ןיִרָא-הֶא יי ִָה 0 וו סה אלע הא תהא
 ז א"העצקתֶא { יפה םֶהָל הֶאְו יט לילכיתֶא שה

 {יאָז לולצילפיו הָבעמַה תל ָהָתֹרְנ"תֶא הֶחְֹטַה

 58 תאָ הָהְׁשּמַד ןָמִׁש ;ַאְז בֶהְוַה חַּב ןמ תאְו :ױוָאָּטַד ןְמָׁש
 39 ַּבְוִמ | תֶא :לֶהָאָה חַתַּפ סב ַתֶאְו םיִּמּפַה תֶרֶטְק
 -טֶכ"תֶאְו ויַָבתֶא וליׁשֲאת תֶׁשחּנַּתַּבְכִמ-ִתֶאְ שה
 מ זידיִדְמַעהֶא רַצָהַה יְִלק תא :טָכזתֶאְז ָיבַדִיִֶא ווָלְּב
 יתרו" ׁשְלרסִּמַהיֶאּוהיִלְדָא-תָא
 ו יָרְנברתַא : דַעֹומ לֶהָאְל שמה תֶּדֹכְע כח תֶאְ

 ןהכה ןְרָהָאְל ׂשלּפַה ידנבדתִא ׁשֶרִֶּב תֶרָׁשְל חֶהֶׂש
 יג הָׁשמיתֶא הָורְי הָוִירְׁשֶא לֵכּב :ןהָכל ויְב יְִנָּבתַאְו
 :5 ירא השמ אֵריו ?הָדבֲעקילְּכ ןתַא לֵאְרְׂש יי לֵב
 ושְצ ןֵכ הוי הוצ רשֲאַל הָתֹא ושֵ הָּנֵהְו הכאלמ מֵילְּב

 :הָשמ םָתֹא רָב ַחֵּבְזִמ םעֶד 9 :טְלעֶצעֶנ םעֶד ןּופ ריִמ
 = זש א = ,רעֶּפּוק ןּופ רעֶטיִנעֶג סאָד דְנּוא רעֶּפּוק ןּופ
 1 אֵרָּהׁשֵדַָהיְיּב זרמאַל המילַא הָוהז בל -נאָרְמ עֶנייז ,םֶהיֵא ּוצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאוָו
 4 תאֵבָחְו ;תַכ פה"תֶא ןרָאָהילע תֹּכסו תודה ןרַא תֶא א ר א א א ר שמו :רעמ לא שמא םַָט של םעֶד םיִלֵּב עֶנייֵז עֶלַא דְנּוא ןעֶגְנאַטְׁש
 םִלעַהְו החמה א אבו תֶאתְבַרע עו ןהָלשְַא איִד 40 :םּופ ןייַז דִנּוא ןעֶקעֶּב-דְנאַה
 ה ןירָא ינפל תהו טקל בָהוה חבזמ-הֶא הִָּת :היתְרניתַא ןעֶלייֵז עֶנייֵז ,ףיֹוהראָפ םעֶד ןּופ גְנעֶהְמּוא
 +תיִא הָתְָנְו :ןֵּכְׁשִּמַל ַתּבַה ףַסָמ=תֶא ּמַׁש תֶרֵעָה ראַפ קעֶד איִד דִנּוא ,לעוֶוְׁש עֶנייֵז דְנּוא
 -תֶא חֵת :ףעֹומיפַהֶא ןָכְשמ תּל על חַּבְוִמ עֶנייַז ,ףיֹוהראָפ םעֶד ןּופ רֶעיֹוט םעֶד
 וָּתְמַׂשְו ?םיִמ םָׁש ָּתִ כל ו ףעומ לְתְֶדִב ריּכַה עֶלַא דִנּוא ,לעֶנעֶנ עֶנייֵז דְנּוא קיִרְטְׁש
 פ תְַקלְו :צָהָה יְִׁש ךכָמיחַא נו ביבְמ ױצחַהיתֶא ּוצ ןֵּכְׁשִמ םעֶד ןּופ טְסְניִד םעֶד ןּופ םיִלָּכ
 בייִשֲאלָבּתֶאו כמה ָתרַׁשָּוה ְשִמְַמׁשיתַא :גְנּולְמאַזְרעֶפ איד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד
 י =קהָא ּתֶַׁשמּו ּׁשִָּק הֶָהְ ליכא קא תְׁש איד ןיִא ןעֶניִד ּוצ רעֶדייֵלְק-טְסִניִד איד 1
 ַו הבומליתַא דו ?קילּפיתַאז הָלַֹה הִֹּמ ראַפ רעֶדייֵלְק עֶגיִלייֵה איִד .טייקְניִלייֵה
 אי יֹוזַא ְּךייֵלְג 42 :ןייַז ּוצ םיִנַהֹּכ ןְהיֵז עֶנייֵז ראַפ רעֶדייֵלְק איִד דִנּוא ןַחֹּכַה ןֹרֲהַא
 איֵד טְכאַמעֶג לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןעֶּבאָה יֹוזַא ,הָׁשֹמ ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָנ סאָו םעֶלַא
 אייֵז העְז דָנּוא ,טייֵּבְרַא עֶצְנאַג איִד ןעֶהעֶזעֶג טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 44 :טייֵּבְרַא עֶצְנאַג
 טְכאַמעֶג אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָנ אי יֹוזַא ְּךייֵלְג ,טְכאַמעֶג םִע ןעֶּבאָה
 :טְשְנעֶּבעֶג אייֵז טאָה הָׁשֹמ דְנּוא

 מ לעטיפאק

 ןופ גאָמ ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןיִא 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הֶׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָג דְנּוא 1

 טְלעֶצעֶג סאָד ןֶּכְׁשִמ םאָר ןעֶלעֶטְׁשפיֹוא אּוד טְסְלאָז ןׁשֶרֹח ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד
 ןעֶטְסאַק םעֶד ןעֶלעֶטְׁשְניִהַא טְראָד טְסְלאָז אּוד דְנּוא 8 :גָנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ
 דְנּוא 4 :גְנאַהראַּפ םעֶד טיִמ ןעֶטְסאַק םעֶד ןעֶקעֶדּוצ טְסְלאָז אּוד דנּוא ,םיִנעֶגייֵצ םעֶד ןּופ
 אּוד דִנּוא ,גָנּונדְרָא עֶנייֵז ןעֶטְכיִרְנָא טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,שיט םעד ןעֶגְנעֶרְּבנייַרַא טְסְלאָז אּוד
 דָנּוא 2 :ןעֶּפְמאַל עֶנייַז ןעֶדְניִצְנָא טסְלאָז אּוד דְנּוא ,רעֶּטְכייֵל םעֶד ןעֶגְנעֶרְּבנייַרַא טְסְלאָז
 םעֶד ןּופ ןעֶטְסאַק םעֶד ראָפ ,קְרעוֶויֶדיֹור ראפ ַחֵּבְזִמ םעֶנעֶדְלאָג םעֶד ןעֶלעֶטְׁש טְסְלאָז אּוד
 טְסְלאָז אּוד דְנּוא 6 :ןֵּכְׁשִמ םעֶד ּוצ ריִט איד ןּופ קעֶד איד ןּוחְמ טְסְלאָז אּוד דְנּוא .םיִנעֶגייֵ
 טְלעֶצעֶנ םעֶד ןּופ ןֵּכְׁשִמ םעֶד ןּופ ריִט איִד ראַפ רעֶּפֶּפָא-דְנאַרְּב ןּופ ַחֵּבְזִמ םעֶד ןעֶלעֶטְׁש
 םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶקעֶּב-דְנאַה םעֶד ןעֶלעֶטְׁש טְסְלאָז אוד דְנּוא 7 :גָנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ
 ןּוהְמנייַרַא טְסְלאָז אּוד דְנּוא .ַחֵּבְזִמ םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא ,גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶב
 טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,םּורַאסְגְניִר ףיֹוהראָפ םעֶד ןעֶלעֶּטְׁש טְסְלאָז אּוד דְנּוא 8 :רעֶסאוַו
 ןעֶמעֶנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 9 :ףיֹוהראָּפ םעֶד ןּופ ריִט איִד ןּופ קעֶד איד ןעֶגְנעֶהּפיֹוא
 סאָו םעֶלַא דְנּוא ,ןּכְׁשִמ םאֶד ןעֶּבְלאַו טְסְלאָז אור דִנּוא ;גָנּוּבְלאַז איד ןופ לא טאָר
 דנּוא םיִלָּכ עֶנייֵז עֶלַא דִנּוא ןעֶניִלייֵה םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד דְנּוא םֶהיִא ןיִא ויִא

 -דָנאַרְּ ןּופ ַחַּבְוִמ םעֶד ןעֶּבְלאַז טְסְלאָז אּוד דנּוא 10 :ןייַז גיִלייֵה לאָז םִע
 עֶד דִנּוא ַחֵַּבְִמ םעֶד ןעֶניִלייֵה טְסְלאָז אּוד דְנּוא .םיִלֵּכ עֶנייֵז עֶלַא דְנּוא רעֶפְּפָא

 חּבומ 1ו*
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 ֶׁשִֹּקְו וכדו ריִּכַהיֶאָּתְחַשמּו:םיִׁשְרִקששִרָקַחְּבזמַד 1
 ךנומ לָהֶא חַתַּפילַא וינָּביִתֶאְו ןרָהַא-תֶא ָּתְבִחַקהְו ְּתֹא וט

 שֶרְּקַהיֵרְנּב תא ןרֵהַאדתֶא ְּׁשַבְלְִו :םִיִמּב םָתֹא ָּתְצַָרְו
 ביִרקַּמ וינְבי-תֶאְו :יל ןֵהכָז ותֹא ְָּׁדְקְו וְתֹא ָתְחַׁשָמו 4
 -תֶא ָחְַׁשְמ רֶׁשֲאַּכ םֶתֹא ָּתְַׁשִמּו :תַָּתִּכ םָתֹאָתַשבְלַהְוּוט

 יּגהְכִל םֶתָחְׁשִמ םֶהָל תֹהְל הָתְָהְויִל ּונֲהָכְו םֶהיֹבֲא
 ותֹא הָוהְי הָּוִצ רֶׁשֲא לֹכִּכ הָׁשֹמ ׂשֵעיַו :םֶתֹרְרל םִלֹוע 5
 תרנׁשַה הָנָׁשַּב ןֹׁשאִרָה ׁשֶרָהַּב יהַװ ס  :הֶׂשֶע ןֵּכע

 ןּכשִּמַה-תֶא הָׁשֹמ םֵקָי :ןֵּכְׁשִּמַה םֶקּוה ׁשֶרהל דַחָאְּב
 םַקָו ויָחיְִּב-תֶא ןֵּתִו ויִׁשְרָקיתַא םׂשנ וָנְֲאתֶא ןֵּתִה

 -תרֶא םֶׁשַר ןֵּכְׁשִּמַה-לַע לָהאָהַתַא ׂשֵרַפיו :ויָּמַע-תֶא 9
 :הָׁשמתַאהָוהְ הָוִצ רֶׁשֲאַּכ הָלעמְלִמ ויָָע לָהְאָה הָפָּכִמ

 -לַע םּדַּבָה-תֶא םֶׂשָו ןרָאָהילַא תֶדעֶה-תַא ןֵּתו חַקִיַו ם כ
 -תֶא אֵבַָו :הָלְעָמְלִמ ןרָאה-לע תֶרפַּכַה-תֶא ןֶּתיוןְרָאָה 1

 ןִרַא לע ךֵָי ְךֶסֶּמִה תֶכֵרְּפ תַא םָׁה ְֶּׁשִמַהילֶא ןֹרֶאָה
 ינרָא ןֵּתַו ס  :הָשמ-תֶא הָודְי הֶוִצ רֶׁשֲאַּכ תּדעָה
 :תֶכֹרְפַ ץיחַמ הָנְָצ ןּכְׁשִּמַה ְֶרֶי לֶע דעומ לָהאְב ָהְלְׁשַה
 -תַא הָוהְי הָוצ רַׁשֲאַּכ הוהְי ינְפִל םֶחָל רָע ויָלָע רעה
 ןֵחלְּׁשַה חַכָנ דַעֹומ לֶהָאְּב הֶרֹנִּמַה-תֶא םָׂשָה ס  :הָׁשמ

 רׁשֲאַּכ הָוהְי ינְפִל תֶרּנַה לו :הִֶּננ ןָכׁשִּמַה ְּךֶרָי לע הכ
 לָהַאּב בֶהזַה חַּכמ-תֶא םֶׂשַּי ס :הָׁשמ-תֶא ָוהְיהוִצ 6
 רֶׁשֲאַּכ םימס תֶרֶטִק ויָלָע רֶמְקִו : תֶכֹרְּפַה יִנְפִל ךעומ ?
 חַתָּפִה ּךֶקָמ-תֶא םֶׂשַה ס  :הָׁשמ-תֶא ָהְוהְי הוִצ 9

 ךעֹומ-לָהָא ןֵּכְׁשִמ .חַתַּפ םָׂש הָלֹעֲה חַּבְזִמ תֵאְ :ןָּכׁשִּמַל
 הרָוהְי הָוִצ רֶׁשֲאַּכ הָחְנִּמַה--תֶאְו הָלֹעָה-תֶא ווָלָע לע

 ידוקפ מ תומִׁש
 דנּוא 11 ::יִלייֵח ץְנאַג ןייַז לאָז ַחֵּבְזִמ
 ןעֶקעֶּבדְנאַה םעֶד ןעֶּבְלאַז טְסְלאָז אּוד
 םֶהיֵא טְסְלאָז אוד דְנּוא ,םּופ ןייֵז דְנּוא
 ןעֶנְהעֶנעֶג טְסְלאָז אּוד דְנּוא 12 :ןעֶגיִלייֵה
 ןופ ריט איד ּוצ ןְֶהיִז עֶנייִז דְנּוא ןֹרֲהַא
 דְנּוא ,בָנּולְמאַזְרעֶּפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד
 ;רעֶסאוַו טיִמ ןעֶׁשאַַו אייֵז טְסְלאָז אוד
 ןֹרֲהַא ןעֶדייֵלְקנָא טְסְלאָז אּוד דְנּוא 8
 אוד דִנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶניִלייֵה איִד טיִמ
 טְסְלאָז אוד דְנּוא ןעֶּבְלאַז םֶהיֵא טְסְלאָז
 ּוצ ןֵהֹּכ ןייַז לאָז רֶע זַא ,ןעֶניִלייֵה םֶהיֵא
 עֶנייֵז ןעֶנְהעֶנעֶג טְסְלאָז אּוד דְנּוא 14 :ריִמ
 ןעֶדייֵלְקנָא אייֵז טְסְלאָז אּוד דְנּוא ןְהיֵז
 טְסְלאָז אּוד דְנּוא 18 :רעֶדְמעֶה איִד טיִמ
 טְסאָה אּוד אי יֹוזַא ְּךייֵלְג ןעֶּבְלאַז אייֵז
 ןעֶלאָז אייֵז זַא ,רעֶמאַָפ רֶעייֵז טְּבְלאַזעֶג
 בְנוּבְלאַז עֶרייֵז דְנּוא ,םיִנֲהֹּכ ןייֵז ריִמ ּוצ
 עֶנייֵא ראַפ אייֵז ראַפ ןייַז םיוִועֶנ לאָז
 :רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶרייֵז ּוצ ,הָנּוהְּכ עֶניִּבייֵא
 יֹוזַא ְךייֵלְג ןּוהְמעֶנ טאָה הֶׂשֹמ דְנּוא 6
 -עֶג םֶהיֵא טאָה טאָנ םאִװ םעֶלַא איוִו
 דְנּוא 17 :ןּוהָמעֶנ רֶע טאָה יֹוזַא ,ןעֶמאָּב

 ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןיִא ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע
 ןֵבּו דעימ לָהָאְדיִּב רֹֹּכַהיתֶא םֶׂשַּה ם  הָׁשֹמיתֶא ל
 הרָׂשמ ּוצָמִמ ּוצֲחָרְו : הָצָחְרִל םִיַמ הֶּמָׁש ןֵּתַ ַחֵּבְוִּמַה 1

 לָהָא-לַא םֶאֹכְּב :םָהיֵלְנר-תֶאְו םָהיֵדְי-תֶא ווָנבּו ןֵרָהַאְו

 םעֶד ןיִא רֶהאָי ןְרעֶדְנַא םעֶד ןיִא ,שֶרֹח
 ןֶּכְׁשִמ םאֶד זיִא .ׁשֶרֹח םעֶד ןּופ ןעֶטְׁשְרֶע
 הָׁשֹמ דְנּוא 18 :ןעֶראָועֶג טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא

 טאָה רֶע דְנּוא ,לעוֶוְׁש עֶנייֵז טְלעֶמְׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא ןָּכְׁשִמ סאָד טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא טאָה
 -םיֹוא טאָה רֶע דִנּוא ,לעֶגיִר עֶנייֵז טְנייֵלעֶגְנָא טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶמעֶרְּב עֶנייַז טְצעֶזעֶג
 רעֶּביִא טְלעֶצעֶג םאָד טייֵרְּפְׁשעֶגְסיֹוא טאָה רֶע דְנּוא 19 :ןעֶלייֵז עֶנייז טְלעֶמשעֶג
 ןּופ םֶהיֵא רעֶּביִא טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ קעֶד איד טְגייֵלעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןָּבְׁשִמ םעֶד
 ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע דְנּוא 20 :הָׁשֹמ םעֶד ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָג איו יֹוזַא ְּךייֵלְג ,ןעֶּביֹוא
 טְנייֵלעֶג טאָה רֶע דִנּוא ןעֶטְסאַק םעֶד ןיֵא םיִנעֶגייֵצ םאָד טְגייֵלעֶגְנייַרַא טאָה רֶע דְנּוא
 לעֶקעֶד-רעֶּביִא םאָד טְצעֶזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶטְסאַק םעֶד ףיֹוא ןעֶנְנאַטְׁש-גאָרְט איֵד
 םעֶד טְגְנעֶרְּבעֶגְנייַרַא טאָה רֶע דְנּוא 91 :ןעֶּביֹוא ןּופ ןעֶטְסאַק םעֶד ףיֹוא (תַרֹּפַּכנ
 ,קעֶד איִד ןּופ גְנאַהְראָפ איִד ןעֶנְנאָהעֶגְפיֹוא טאָה רֶע דנּוא ,ןָּבְׁשִמ םעֶד ןיִא ןעֶטְסאַק
 טאָג איוװ יֹוזַא ְךייֵלְנ ,םיִנעֶגייֵצ םעֶד ןּופ ןעֶטְסאַק םעֶד טְקעֶדעֶגְרעֶּביִא טאָה רֶע דְנּוא
 טְלעֶצעֶג םעֶד ןיִא שיט םעֶד טְלעֶטְשעֶג טאָה רֶע דְנּוא 22 :הָׁשֹמ םעֶד ןעֶטאָּבעֶג טאָה
 םעֶד ןּופ גיִנייוַועֶסיֹוא .ֶּבְׁשִמ םעֶד ןּופ טייַז-ןֹופֲָע איִד ףיֹוא גְנּולְמאַוְרעֶפ איִד ןּופ
 ּוצ םיֹורְּב םעֶד ןּופ גְנּונְדְרָא איִד םֶהיֵא ףיֹוא טְכיִרעֶגְנָא טאָה רֶע דְנּוא 28 :גְנאַהְראָפ
 טְלעֶטְׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא 24 :הָׁשֹמ םעֶד ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָג אי יֹוזַא ְּךייֵלְג ,טאָנ ראַפ
 איד ףיֹוא שיִט םעֶד רעֶּביִא ןעֶנעֶק ,גְנּולְמאַזְרעֶפ איד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןיִא רעֶטְבייֵל םעֶד
 ָךייֵלְנ ,טאָג ראַפ ןעֶּפְמאַל איד ןעֶדְניִצעֶגְנָא טאָה רֶע דְנּוא 28 :ןָּכְׁשַמ םעֶד ןּופ טייַז-םֹורָד
 םעֶנעֶדְלאָג םעֶד טְלעֶטְׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא 26 :הָשֹמ םעֶד ןעֶמאָּבעֶג טאָה טאָג איז יֹוזַא

 טאָה רֶע דְנּוא 27 :גְנאַהְראָפ םעֶד ראַפ גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןיִא ַחֵּבְזִמ
 טאָג איו יֹוזַא ְךייֵלְג ,ץְרעוֶועֶג עֶדְנעֶקעֶמְׁשליֹואְו ןּופ קְרעוֶז ָּךיֹור םֶהיֵא ףיֹוא טְפְמעֶדעֶנ
 םעֶד ּוצ ריִט איִד ןּופ קעֶד איד ןעֶנְנאַהעֶגְפיֹוא טאָה רֶע דְנֹוא 28 :הָׁשֹמ םעֶד ןעֶטאָּבעֶג טאָה
 ןּופ ריט איִד אייֵַּב טְלעֶטְׁשעֶג רֶע טאָה רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב ןּופ ַחַּבְזִמ םעֶד דְנּוא 29 :ןֵּכְׁשִמ
 -עֶג ביִרְקַמ םֶהיֵא ףיֹוא טאָה רֶע דְנּוא ,גָנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טלעֶצעֶג םעֶד ןּופ ןָּכְׁשִמ םעֶד
 ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָנ איו יֹוזַא ְּךייֵלְג ,רעֶפָּפָאיזייַּפְׁש סאָד דְנּוא רעֶפְּפָא-דְנאַּרְּב םאָד ןעֶזעוו
 איֵד ןּופטְלעֶצעֶג םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶקעֶּב-דְנאַה םעֶד טְלעֶּטְׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא 30 :הָׁשמ םעֶד
 ּוצ ָּךיִז רעֶסאוז ןעֶסאָנעֶגְנייַרַא טְראָד טאָה רֶע ּדְנּוא ,ַחֵּבְזִמ םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא גְנּולְמאַזְרעֶפ
 ןְהיֵז עֶנייֵז דֵנּוא ןֹרֲהַא דְנּוא הָשֹמ ,םֶהיֵא סיֹוא ןעֶׁשאַועֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דנוא 31 :ןעֶׁשאִוַו
 טְלעֶצעֶג םעֶד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְנייַרַא ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו 82 :םיִפ עֶרייֵז דְנּוא דְנעֶה עֶרייֵז

 ןופ



 תומש

 אייז ןעוֶו דְנּוא ,גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ

 חַּבְוִמ םעֶד ּוצ טְנְרעֶנעֶנ ְךיִז ןעֶּבאָה
 יֹוזַא ְּךייֵלְנ ,ןעֶׁשאַועֶג ְּךיִז אייֵז ןעֶּבֲאָה
 דְנּוא 88 :הֶׁשֹמ ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָנ איו

 ףיֹוהראַפ םעֶד טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא טאָה רֶע
 םעֶד ּוצ דנּוא ןָּכְׁשִמ םעֶד ּוצ םּורַאסְנְניִר
 איֵד ןעֶנְנאָהעֶגְפיֹוא טאָה רֶע דְנּוא .ַחָּבְזִמ
 ,ףיֹוהראַָפ םעֶד ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ןּופ קעֶד
 :קְרעוֶו סאָד טְניִדְנֶעעֶנ טאָה הָׁשֹמ דְנּוא
 טְקעֶדעֶּב טאָה ןעֶקְלאָו רעֶד דְנּוא 4
 דְנּוא ,גָנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג סאָד
 טְליִּפְרעֶד טאָה טאָג ןּופ טייקְכיִלְרעֶה איִד
 טיִנ טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 85 :ןֵּכְׁשִמ סאָד
 טְלעֶצעֶג םעֶד ןיִא ןעֶמּוקְנייַרַא טְנאָקעֶג
 ןעֶקְלאוָו רעֶד לייוֵו ,גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ
 איִד דְנּוא ,םֶהיֵא ףיֹוא טְהּורעֶג טאָה
 טְליִפְרעֶד טאָה טאָנ ןּופ טייֵקְכיִלְרעֶה
 ןעֶקְלאָו רעֶד ןעוֶו דְנּוא 86 :ןֶּכְׁשִמ םאִד
 ןעֶּבאָה ,ןֶּכְׁשִמ םעֶד ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגּפיֹוא זיִא

 :ןעֶגְנּוהיִצ עֶרייַז עֶלַא ןיִא ןעֶניֹוצעֶג לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד
 ןעֶגיֹוצעֶג טיִנ אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹוא טיִנ זיִא ןעֶקְלאוָו

 ןּופ ןעֶקְלאָָו רעֶד ןיִראָו 8
 םֶהיֵא ףיֹוא ןעֶזעֶועֶג זיִא רֶעייַפ דְנּוא ,גאָט אייֵּב ןֶּבְׁשִמ םעֶד ףיֹוא
 :ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹוא זיִא רֶע ןעוֶו
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 הָוהְי הָוִצ רֶׁשֲאַ ּוצֲחי חֵּבְזִַהילֲא םָתָבְרְקְבּו דַעֹומ
 ופ ֵבְומלְו ןֵּכְׁשִמִלםיִבָק רַצָהַהֹתֶא םיוי ס ;הָשמיתֶא
 8 ;הָכ ְבאָלמַה"תֶא הָשִמ לֵכָיו רֶצָהַה ּרעֵׁש ּךסֶמיתַא הר
 -תֶא .אֹלְמ הָוהְי חוָבְכּו דעומ .לֶהֶא-תֶא ןְנֶעַה כי
 : יִּכ רַעומ לאא--לא אּובְל הָׁשֹמ לכייאֶלְ ;ןֵכָׁשַּמַה
 38 תֹולָעמְבּו :ןכׁשִּמַה-תֶא אֹלְמ הָוהְי וכו ןגעַה ויָלָע ןבֶׁש
 עמ לֵכְּב לֵאְְׂשִי נב ּעְסִי ןכׁשִּמַה לָעֵמ ןְנֶֶה
 ד ןנֶע יִּכ גתלַפַה םיידַע ועְִי אֵלְו ןנעָה הָלָע אלי
 = בכָכ יניעל וָּב הָליל הָיְהִּת ׁשֵאְו םֶמֹוי ןכְשמַהיִלַע הוה
 :םֶהיֵעְמַמ-לָכְּבלֵאְרׂשִידתיִ

 קזח

 טירא .העשתו םיתאמו ףלַא תומש הלאו רפסד יקוספ םוכס

 הו יא ,רשע רודא ויתוישּרַפו :ללקת אֹל םיהלא ֹויָצחו :ןמיס

 הלילו .העשתו םירשע וירדסו :ןמיס יל וגֿבת ףשא תיֵב

 ובלב ויהלא תרות .םיעברא ויקרּפו :ןמיס תעד הוחי הלילל
 יעשתו שמח תֹומותַסהו .םיִׂששו עשת תוחותפה ןינמ :ןמיס
 6 ךרש חלשי :תוישרפ עבראו םיששו האמ לכה

 :ןמיס ףידעסי ןוצמו
 רעֶד ןעוֶו דְנּוא 7

 ְבאַט םעֶד זיִּב

 ןעֶועוֶועֶג זיִא טאָג
 טְבאַנ אייֵּב

 :ןעֶגְנּוהיִצ עֶרייֵז עֶלַא ןיִא ,לֵאָרְׂשִי זיֹוה ןעֶצְנאַג םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ראַּפ

 ,קזח

 רעדנוה אייווצ

 טאה סע רדנוא

 דנעוומ ןייא ןענעז תומש רפס םערד ןוֿפ םיקוספ עלַא
 "כב ,ב"כ לעטיפאק ויא ןוֿפאד טֿפלעה איד ..ןיינ דנוא
 ,תוישרפ ףלע רנוא ,לעטיפאק גיצריֿפ



 ארקיו

 :ימאֹל דעֹמ לֶהָאָמ יָלֵא העי רֵּבַדְב השמ-לָא ייָרְקִו א
 םָּכִמ םיִרְקַייִּכ םֶדָא טֶהְלַא ּתִמֶאו לֵאְרׂשי יַנְבילֶא רֵּבַּד ?

 ביִלְִּת ןאֹצַהְִּו רֶקְּכַּדְדִמ הָּמֵהְּבנְדִמ הָול ןְּכְרִמ
 סםיִמָּת רֶכָו רֶקְּבַהִמ ֹונְּכרָק הָלערסא .:םֶכָנִּבְרִק-תֶא 3

 בל טצרל ותֹא ביִרְקִי דַעֹומ לֶהָא הַמָפילֶא ּוָכיִרקִי
 :ויָלָע רֵּפַכְל וִל הָצְרְִו הֵלֹעָה שאר לע זי ּךֵמָמְו :הָוהִי 4
 ןרָתַא ָלְּב ּוטיִרְקִהְו הָוהְ יִנְפִל רַקְּכִה ןְּביתֶא ּטֵחָשְוה

 ביִבָס ַחַּכְִמַד-לַע םָּדַה-תֶא ּוכְרֲח .םָדַה-תֶא םיִנֵהּכַ
 ּהָתֹא חַּתנְו הָלֹנָה"תֶא טיִשְפִהְו :דעומ לָהְא חַתַּפירׁשֲא
 כרעוחּכזַהילַע שא ןֵהּכה ןֹרָחַא יב ּונְתנְו :ָהיִחִָנְל ז
 יה דו םיִחָתְּנַה תַא םִִנהְּכַה ןרָהא יב ּוכְרָעְו :שֵאָה-לַע םיָצֵמ 5

 רֶׁשֲא ׁשֵאָהילַע יֵׁשֲא םיִצעֶה-לַע ָדּמל-תֶאְו ׁשאָרְה" תֶא

 הָׁשֹמ ּוצ ןעֶפּורעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 1
 םעֶד ןּופ טעֶרעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דנּוא
 ּוצ יֹוזַא ,גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג
 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ רעֶר 2 :ןעֶנאָז
 ןעוֶו ןעֶנאָז אייֵז ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא

 ַא ןייַז ביִרְקַמ ְּךייֵא ןּופ טעֶז ׁשְנעֶמ ַא
 איִד ןּופ תֹומַהְּב איִד ןּופ ,טאָנ ּוצ ןָּבְרִק
 רֶהיִֵא טְלאָז ףאָׁש איִד ןּופ דְנּוא רעֶדְניִר

 ןייַז ןעוֶו 3 :תֹונָּבְרִק עֶרייֵא ןייַז ביִרְקַמ
 איִד ןופ רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב ַא זיִא ןְּבְרִק
 רָכָז ַא ןייַז ביִרְקַמ רֶע לאָז יֹוזַא רעֶדְניִר
 םעֶד ןּופ ריִט איִד ּוצ ,רעֶלְהעֶפ ַא ןְהָא

 כה רטקהו םָּמִּב ץקרי דער ְִּרִלְו הְכזּהילַע ?
 ס הויל ַםוחיִניַחיִר הָׁשֲא הָלֹע הָחְּכְִמַה לֹּכַה-תֶא

 הָלַֹל םֲִהױִמ ו םיְִׁשִּכַה ןֵמ ָנְּבִק ןאצקימרמַא}
 הָנָפַצ חְֶּמַה ךיָו לע ותא טֵזְׁשִו ;טְביִרְקִי םיִמָּת רָכָז
 הֵכַמַלילַע יִמָדתֶא םִיִֵהְּכַה ןרָהא נב קרח הָוהְי ינפל
 ֵָעְו וָדפיתַאְו וׁשאֹר"תַאְו ויָחְתְנַג ותא חַּתְו :ביִכָמ
 ַחָבְַּמַהילַע ףֶׁשֲאׁשַאָהילַע רָׂשֲא םיצמָהילַע םֶָתאןהֹּכַה

 רֶע לאָז גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג
 ןעֶלאַפעֶגליֹואְו ןייַא ּוצ ,ןייַז ביִרְקַמ סֶע
 - עֶנייז ןעֶנייֵל לאָז רֶע דְנּוא 4 :טאָנ ראַפ
 -דְנאַרְּב םעֶד ןּופ ּפאָק םעֶד ףיֹוא דְנאַה
 ןייַז םֶהעֶנעֶגְנָא םִע טעוֶו יֹוזַא ,רעֶפֶסָא
 ּוצ רֵּמַכְמ םֶהיֵא ראַפ ,ןעֶנעוֶו טעֶנייֵז ןּופ
 םאָד ןעֶטְכעֶׁש לאָז רֶע דְנּוא 5 :ןייַז

 םאָד ןייַז ביִרְקַמ ןעֶלאָז ,םיִנֲהֹּכ איִד ,ןֹרֲהַא ןּופ ןְהיֵז איִד דְנּוא ,טאָנ ראַפ דֶניֵר עָבְנּוי
 זיִא סאָו ,םּורַאסְגְניִר ַחֵּבְזִמ םעֶד ףיֹוא טּולָּב סאָד ןעֶנְנעֶרְּפִׁש ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,טּולְּב
 לעֶפ םאָד לאָז ןעֶמ דְנּוא 6 :בָנּולְמאְַרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶנ םעֶד ןּופ ריִט איִד אייֵּב
 :רעֶקיִטְש עֶנייַז ּוצ ןעֶדייֵנְשּוצ םִע לאָז ןעֶמ דְנּוא ,רעֶפָּפָא-דְנאַרְּב םעֶד ןּופ ןעֶהיִצָּפָא
 אייז דנּוא .ַחַּבְזִמ םעֶד ףיוא רֶעייַפ ןעֶנייֵל ןעֶלאָז ןֵהֹּכַה ןֹרֲהַא ןּופ ןְהיֵז איִד דְנּוא 7
 איֵד ןֹרֲהַא ןּופ ןְהיֵז איִד דְנּוא 8 :רֶעייֵפ םעֶד ףיֹוא רעֶצְלעֶה איד ןעֶטְכיִרְנָא ןעֶלאָז
 איד ףוא ,םעֶּפ םאֶד דֵנּוא ּפאָק םעֶד ,רעֶקיִמְׁש איֵד ןעֶטְכיִרְנָא ןעֶלאָז ,םיִנֲהֹּכ
 ןיז רעֶּבָא 9 :ַחַּבְזִמ םעֶד ףיֹוא זיִא סאָו ,רֶעייַּפ םעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶז םאֶה רעֶצְלעַה
 לאָז ןַהֹּב רעֶד דָנּוא ,רעֶסאוַו םיִא ןעֶׁשאוַו ןעֶמ לאָז לעֶקְנעֶׁש עַנייֵז דְנּוא דייועֶגְנייֵא

 ַא ,רעֶפְּפָא-רֶעייַפ ַא רעֶּפְּפָא-דְנאַרְּב ַא זיִא םִע !חֵּבְזִמ םעֶד ףיֹוא ןעֶפְמעֶד םעֶלַא םאָד
 איד ןּופ ,ףאַׁש איד ןּופ זיִא ןֶּבְרִק ןייז ןעוֶו דְנּוא 10 :טאָנ ּוצ קאַמְׁשעֶג רעֶביִליִלְּביִל
 ַא ןייַז ביִרָקַמ רֶע לאָז יֹוזַא ,רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב ַא ראַפ ,ןעֶניִצ איִד ןּופ רעֶדָא ,רעֶמעֶל
 םעֶד ןּופ טייַזךֹוַפָצ איד ףיֹוא ןעֶטְכעֶׁש םִע לאָז רֶע דְנּוא 11 :רעֶלְהעֶּפ ַא ןֶהֶא רָכָז

 ןייז ןעֶנְנעֶרְּפְׁש ןעֶלאָז ,םיִנֲהֹּכ איִד ןֹרֲהַא ןּופ ןֶהיֵז איִד דְנּוא ,טאָנ ראַפ ,ַהַּבִּזִמ
 ּוצ ןעֶדייַנְׁשּוצ םֶהיֵא לאָז ןעֶמ דְנּוא 12 :םּורַאטְנְניִר ַחַּבְזִמ םעֶד ףיֹוא טּולְּב
 ןעֶטְביִרְנָא אייז לאָז ןַהֹּכ רעֶד דְנּוא ,םעֶפ ןייַז דְנּוא ּפאק ןייַז דְנּוא ,רעֶקיִמְׁש עֶנייַז
 :ַחֵּבְזִּמ םעֶד ףיֹוא זיִא סאָו ,רֶעייַּפ םעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶז סאָו רעֶצְלעֶה איִד ףיֹוא

 דנּוא 206



 ב א ארקיו
 איִד דְנּוא דייוועֶנְנייֵא סאָד דנוא 8
 ,רעֶסאַוַו םיִא ןעֶׁשאַו ןעֶמ לאָז לעֶקְנעֶׁש
 ביִרְקַמ םעֶלַא סאָד לאָז ןֵהֹּב רעֶּד דְנּוא
 םףיֹוא ןעֶפְמעֶד םֶע לאָז רֶע דְנּוא ,ןייֵז
 ,רעֶּפְּפָא-דְנאַרְּב ַא זיִא סאָד .ַחָּבְזִמ םעֶד
 קאַמְׁשעֶג רעֶביִלְּביִל ַא ,רעֶפְּפָא-רֶעייִפ ַא
 :טאָנ ראַפ
 -דְנאַרְּב ַא זיִא ןֶּבְרֶק ןייַז ןעוֶו רעֶּבָא 4
 לאָז יֹוזַא ;טאָג ראַפ לעֶנייֵפ ןּופ רעֶפִּפֶא
 לּוטרּוט איִד ןּופ ןייַז בירקמ ןֶּבְרִק ןייַז רֶע
 :ןעֶּביֹוט עֶנְנּוו איִד ןופ רעֶדָא ,ןעֶּביֹוט
 ּוצ ןעֶנְהעֶנעֶג םִע לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 5
 ןייַז ןעֶגְרעוֶוְּפָא לאָז רֶע דְנּוא ןַחַּבְזִמ םעֶד
 םעֶד ףיֹוא ןעֶפְמעֶד לאָז רֶע דְנּוא ,ּפאָק

 טְקיִרְדעֶגְסיֹוא לאָז טּולְּב ןייַז דְנּוא .ַחֵּבְזִמ
 :ַחֵּבְזִמ םעֶד ןּופ דְנאוַו איִד ףיֹוא ןעֶרעוֶו
 ּפאָרְק ןייַז ןּוהְטִּפֶא לאָז רֶע דָנּוא 6
 םֶהיֵא לאָז רֶע דְנּוא ,רעֶדעֶפ איִד טיִמ
 ּוצ ,הֵרְזִמ ןייֵק ַחָּבְוִמ םעֶד אייֵּב ןעֶפְראַו
 רֶע דְנּוא 17 :שַא איִד ןּופ טְרָא םעֶד

 ייֵלְפ עֶנייֵז ןיִא ןעֶטְלאַּפְׁשנױֵא םֶהיֵא לאָז
 ןעֶרייֵׁשּוצ ץְנאַג טיִנ םִע לאָז רֶע ,לעֶנ
 ףיֹוא ןעֶפְמעֶד םִע לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא
 םאִװ רעֶצְלעֶה איִד ףיֹוא .ַחָּבְזִמ םעֶד

167 

 13 לּכַד"תֶא ןהכַה ביִרְקִהְו םִיָּמַּב ץֵחְרִי םִיערְּצַהְו ברכת
 פ :ד הל ַחֶהיִנ ַחיֵר הָשִא אוד הָלֹע הָהֶבמַה רְקִהְ
 14 טביִלּתַהְדִמ ביִבְקַהְ הָו הוהיל ינְבְרִק הָלֹע ףִעָדדִמ םִאְ
 וט ַחָבוִמ הלא ןֵהֹּכַה ומי ְָבְרִקיִתֶא הָנויַה ינְבלִמ א
 רק לע ּומָּד הָצְמנְו הָמָבְּמַה ריטְקִהְו ושאֹדיתֶא ןכלָמּו
 18 לֶצא ּהָתֹאְּדיִלְׁשִהְו הָתָצְנְּב ןָתָאְרְמִתֶא ריִפְָד גַחְּבְוִמַה
 ול אָל לומָנְכִב יהא טֵסׁשְו לה םוַקְמילֶא ה רק הֵבוּמַּה
 רֶׁשֲא םיִצֵַה-לַע הָחַּבְִּמַה ןֵהֹּכַה וָתֹא ריִמקִהְו ליִּדְבִ
 ס העל ֶהיֵנחיִר הָׂשֲא אה הָלֹע ׁשָאה-לַע

5 
 יא ָּבְרִק הָוהְי תלט הָהיל לה ןֵּבְרֶק םיִלְקַתיְּכשפֶו
 : נבילַא הָאיבַהְו :הָנֿבל ָהיִלָע ןְָ ןִמָׁש היִלָצ קו
 הְָמַׁשִמֹ לָתלָפ פִמ ֹוצְמִק אָלְמ םָׁשִמ ץמָקְו טיהר ןרַהא
 ףֶהַבוִמַה דָתְרכוא-תֶא .ןהּכה יויִסִקהְו ּהָחָנְכְל-לָּכ לָפ
 8 יהא הָחנמַהְדִמ .תֵרָתֹונְַ :הוהיל יִ יִר הָׂשִא
 4 בֶרֶקַת יִכ) ם - :הָוו יִשאְמ םיִׁשְרָק ׁשֶרֶק ןינבַלּ
 ֵמָׁשַּב תַלֹולְּב תֹצַמ תֹולמ תֶלָּס מת הַא הָמִִמ ןֵּברָק
 ה -לַע הָחְנַמבַאְו - ס ! :ןמָׂשַּב םיִתָׁשִמ תוצמ קיל
 6 תווָחָּפ :הָיְהת הָצֹמ שב הָלּולְּב תַלְסֹד ברק תבָחַּמַל
 ?"םִאְו ס :אָה הֶחְנַמ ןֵמָׁש ָהיִלָע ָתִקַצָי םיִמַּ הֿפא
 8 ;אמו :הֵׂשָעַּת לָמ רק השחר תֶקנִמ

 1 ,דחעניומ קה שֿו יע הָשיְ פה
 :הָוהיל ַמְהיִנַהיִר הָשִא הָחּבמַה ריִמָקִַה הָתרכזַאלתֶא
 י לשֲאְמ טִׁשְדַכ שר בו ןרָהָאְל הטנמחמ תֶרָתֹוּהְ
 גנ ?ירָׂשֶעַת 0 הָוהיִל ּוביֵרְקַת רַׁשֲא ּהָקְנטַלילָּכ :הָחי

 ַא זיִא םאָד ,רֶעייֵפ םעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶז
 -ּביֵל ַא ,רעֶפִּפָא-רֶעייֵפ ַא ,ּרעֶּפַּפָא-דְנאַּרְּב
 :טאָנ ּוצ קאַמְׁשעֶג רעֶביִל

 ;ידַׁשֲא ּונממ ּוריְקִמאַל שבו נאָשילַכ יִּכ יָה

 גזבְמַהילֶאו היה םָתֹא ובית תשא ןִדק יָד

 ב לעטיפאק
 ןייַז לאָז לְהעֶמ-לעֶמעֶז אב ּוצ רעֶּפְפָא"זייֵּפְׁש ַא ןייַז ביִרְקַמ םעֶו רעֶנייֵא ןעוֶו דְנּוא 1
 דְנּוא 9 :ָּךיֹורְהייוו ןּוהְמ ףיֹורְד לאָז רֶע דְנּוא ,לייֵא ןעֶסיִג ףיֹורְד לאָז רֶע דְנּוא .ןייַז ןֵּבְרִק
 טְראָד ןּופ לאָז רֶע דָנּוא .םיִנֲהֹּכ איִד ןֹרֲהַא ןּופ ןְהיִז איִד ּוצ ןעֶנְנעֶרְּב םִע לאָז רֶע
 ןעֶצְנאַג ןייַז טיִמ לייֵא ןייַז ןּופ דְנּוא ,לֶהעֶמ-לעֶמעֶז ןייַז ןּופ לופ דְנאַה עֶנייַז ןעֶמעֶנ
 -רֶעייַּפ ַא ,ַחֵּבְִמ םעֶד ףיֹוא םיִנטְכעֶרעֶג ןייַז ןעֶּפְמעֶד לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא ְךיֹורְהייוִו
 םעֶד ןּופ רעֶּביִא טְּבייֵלְּב םאֶו דְנּוא 8 :טאָג ּוצ קאַמְׁשעֶג רעֶכיִלְּביִל ַא ,רעֶפָּפָא
 איד ןּופ גיִלייֵַה ץְנאַג זיִא םִע ןְהיֵז עֶנייֵז ראַפ דְנּוא ןֹרַהַא ראַפ ןייֵז לאָז ,רעֶפְּפָא-זייֵּפְׁש
 ןּופ רעֶּפְּסָא-זייֵּפְׁש ַא ןייַז ביִרְקַמ טְסעוֶו אּוד ןעוֶו דנּוא 4 :טאָג ןופ רעֶפְּפָא-רֶעייַפ

 ,לְהעֶמ-לעֶמעֶז ןּופ ןעֶבּוק ןייַז םִע לאָז יֹוזַא ,ןעֶפיֹוא םעֶד ןיִא ןעֶקאַּבעֶג זיִא םאָו םעֶד

 ןייד ןעוֶו דְנּוא 2 :לייֵַא טיִמ טְריִמְׁשעֶּב תֹוצַמ עֶניִד דְנּוא ,לייֵא טיִמ טְׁשיִמעֶג תֹוצַמ
 לְֶהעֶמ-לעֶמעֶז ןייַז םִע לאָז יֹוזַא ,ןאַפ ַא ןיִא ןעֶקאַּבעֶג םעֶּמִע ,רעֶפְּפָאיזייֵּפְׁש ַא זיִא ןֶּבְרִק
 דְנּוא ,רעֶקיִטְׁש ןיִא ןעֶלייֵט םִע טְסְלאָז אוד 6 :ןייֵז םִע לאָז הָצֵמ ,לייֵא טיִמ טְׁשיִמעֶט

 זיִא ןֶּבְרֶק ןייד ןעוֶו דנוא 7 :רעֶפְּפָאיזייֵּפְׁש ַא זיִא סאָד ,לייֵא ןעֶסיִג ףיֹורְד טְסְלאָז אּוד
 -לעֶמעֶז ןּופ ןעֶרעוֶו טְכאַמעֶג םִע לאָז יֹוזַא ,לעֶסעֶק ַא ןיִא ןעֶטאָזעֶג רעֶפְּפָא-זיַּפְׁש ַא -

 טְכאַמעֶג זיִא סאָָו רעֶפְּפָא-זייֵּפְׁש םאֶד ןעֶגְנעֶרְּב טְסְלאָז אוד דְנּוא 8 :לייַא טיִמ לְהעֶמ
 רֶע רֶנּוא ןֵהֹּכ םעֶד ּוצ ןעֶנְהעֶנעֶג םִע לאָז ןעֶמ דְנּוא טאָג ּוצ ןעֶכאַז עֶניִזאָד איד ןּופ
 םעֶד ןּופ ןעֶדייֵׁשְּפָא לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 9 :ֵחָּבְוִמ םעֶד ּוצ ןעֶנְרעֶנעֶג םִע לאָז
 -רֶעייַּפ ַא ַחֵּבְזִמ םעֶד ףיֹוא ןעֶפְמעֶד םִע לאָז רֶע דנּוא ,םיִנטְכעֶרעֶג ןייַז רעֶּפְּפָא-זיוַּפְׁש
 םעֶד ןּופ רעֶּביִא טְּבייֵלְּב סאָו דְנּוא 10 :טאָנ ּוצ קאַמְׁשעֶג רעֶכיֵלְּביִל ַא ,העֶּפִּפָא
 איד ןּופ גיִלייֵה ץְנאַג ןְהיִז עֶנייַז ראַפ דְנּוא ןֹרֲהַא ראַפ ןייַז לאָז ,רעפּפָא-זײּמש
 טאָג ּוצ ןייַז ביִרְקַמ טעוֶו רֶהיִא סאו רעֶּפְּפָאיזייֵּפְׁש ןייק 11 :טאָג ןּופ רעֶפְּפָא-רֶעייֵפ
 טיִנ רֶהיֵא טְלאָז גיָנאָה ןייֵק דְנּוא ץֵמָח ןייק ןיִראָו ,ץִמָח ןּופ ןעֶרעוֶו טְכאַמעֶג טיִנ לאָז
 איד ןּופ רעֶּפְּפֶא םעֶד וצ 12 :טאָנ ּוצ רעֶפְּפָא-רֶעייֵפ ַא ןיִא ןּופאַד ןעֶפְמעֶד
 ַחֵּבְוִמ םעֶד ּוצ רעֶּבָא ,םאָנ ּוצ ןעֶנְרעֶנעֶנ אייֵז רֶהיִֵא טְלאָז עֶנְניִלטְׁשְרֶע
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 הֶלֶמִת חלמּכ תהנמ ןֵבְרָקילְכְ זמְחִנ חלל לאל ו
 ילב לע ֶּתְחְנִמ לעמ ךָהלֶא תיִרְּב חלַמ יבְׁשִת אֵלְו

 םיִיּופַּב תַחְנִמ םיִלְקַפימאְו 8 !חַלָמ ּביִלְקִּתָךנָברְק 4
 תֶחְנִמ תא בירקמ לֶמרַּכ ׂשֵּדִג ׁשָאָב יַלָק בָא הָוהיִל

 זדָחְנִמ הָנֹבל ָהיִלָע ָּתְמׂשִו ןֵמִׁש ָהיִלָפ ַּתֵתת :ךירוכּב וט
 ףָנְמַׁשִּו הָׂשְרִמ הָתְרְכזא-תֶא ןַהֹּכַה ייִמְקִתְו : או 4

 מ !הַָל הָשֲא הָתְנבְלילָּכ לֶק
8 

 "א ביִלְִמ אה לֶקְבִהְדִמ סִא ֶבְרק םִמָלְׁש הֹבמאְ :
 יז מו ;הָוהְ פל ּונביִרקִו םיִמָּת הַא רָב

 נב יקְרַו דנומ לָהָא חַתּפ ֹוטִָׁשּוְָָק ְׁשאד;לַע
 ֿביִרְקהְו :בֹיִבָס חכןמהילע םַהיתַא כה ןְרַָא
 "תֶא הֵּמַבְּמַה םֶלָחּתיתֶא הָוהיל הָׂשֲא םיִמָלְׁשַה חַבָמ

 תֹלְבַהיִּתְׁש תַאְו:ברקקילע רֶׁשֲא בָלְחַהילְּב תַאְו בֶרָּקַה 4
 תהָתחתֶאָו םיִלָסְּבַה-לע רֶׁשֲא ןָהלֶע רֶׁשֲא בֶלֵחַה-תֶאַו
 נב מא ּוהֵטַקִ : הָנָבִשְו תֹוְלְּכיִלַע דַבְּכַה-לַע ה

 "לַע רֶׁשֲא שצנָהילמ רַׁשֲא הָלֹנַהדלַנ הָחּמומַה ןקֶהַא
 פ :הָוהיִק חי ַחיִר הֶׁשֲא ׁשֵאָה
 הָבַקְנא רֶכָז היזק ִמָלְׁש חבל וָנְּבְרָק ןאַצהיִדסאָו 6

 םיִרְקהְונְּביוק תֶא בירקמיאוה בֶׂשָּכיסִא :ונְביִרְִי םיִמָּח

 טֶתָׁשֹוְבְרָה שאַר-לע ודָי-תֶא ְךֵמָסְו :הָוהְי ינפִל ותֹא
 -ילע וָמָד"ִתַא ןְרָלַא ינְּב ּוקְרַח ךעומ לֶהֶא ינְפַל ותא

 היל הָׂשִא םיִמָלְׁשַה חַבָוִמ םיִרְקהְו : ביִבָס ַחֵבזִמַה 9
 בָּלַחַה"תַאְו הָנסְי הֵצָעַה תַּמֹעְל הָמיִמְת הָילִאָה וּבִלַח
 ;םֶרָק"לַק רֶׁשֲא בֶלֵחַלילְּכ תאו בֶרֹקַה"תַא הֵּמַכַמַה
 "לע רֶׁשֲא ןקלפ רֶׁשֲא םבֶלֲחַה-האֹו תיִלְּכַ יִּתַׁש תַאְ

 (;רָנָריי תֶיָלַכַהיִלַע רֹּבָּכַהיִלֲע הֹרָתיִהתאְו שלָמַּכַה
 8 = :הָותיַל הֶשא םֶחַל הֶחַבמַה ןהּכַה וְריטְקִהְו וי

 נג ב ארקיו
 ןעֶכיִלְּביִל ַא ּוצ ןייֵגְפיֹוא טיִנ אייֵז ןעֶלאָז
 רעֶּפְּפֶא םעֶביִלְטיִא דְנּוא 18 :קאַמְׁשעֶג
 אּוד טְסְלאָז רעֶּפְּפָא זייַּפְש עֶנייֵד ןּופ
 טיִנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ץְלאַז טיִמ ןעֶצְלאַז
 ןּופ דָנּוּב םעֶד ןּופ ץְלאַז סאָד ןּוהְטּפָא
 טיִמ ,רעֶפָּפָא וייַּפְש עֶנייד ןּופ ,טאָג ןייד

 ץְלאַז אוד טְסְלאָז רעֶּפְּפָא עֶנייֵד עֶלַא
 טְסעוֶו אּוד ןעֶו דְנּוא 14 :ןעֶנְהעֶנעֶג

 איד ןּופ רעֶפֶּפָא זייֵּפְש ַא ןייַז ביִרְקַמ
 ןעֶגְנאַז עֶניִרְג ,טאָג ּוצ טְכּורְפ עֶטְׁשְרֶע
 ןעֶסיֹוטְׁשעֶג ןייֵלְק ,רֶעייַפ ןיִא טְראַדעֶג
 רעֶפֶּפָא זייַּפְׁש סאָד ןייַז ביִרקַמ אזד טְסְלאָז
 אּוד דְנּוא 18 :טְכּורַפ עֶּטְׁשְרֶע עֶנייֵד ןופ
 אוד דְנּוא ,לייַא ףיורד ןעִּבעֶנ טְסְלאָז
 ַא זיִא םאָד ְּךיֹורְהייוַו ףיֹורְד ןּוהְט טְסְלאָו
 לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 16 :רעֶפָּפָא זייַּפְׁש

 ןייֵלק םעֶד ןּופ םיִנטְכעֶדעֶג ןייַז ןעֶּפְמעֶד
 טיִמ לייֵא רֶהיֵא ןּופ דְנּוא םעֶנעֶסיֹוטְׁשעֶג

 רֶעייֵּפ ַא זיִא סֶע ְךיֹורְהייוֵו ןעֶצְנאַג ןייֵז
 :טאָג ּוצ רעֶפִּפָא

 ב לעטיפאק

 דיִרְפ ַא זיִא רעֶפְּפָא ןייַז ןעוֶו רעֶּבָא 1

 איִד ןּופ ביִרְקַמ זיִא רֶע ןעֶו ,רעֶפְּפָא
 רעֶלְהעֶפ ַא ןֶהָא ןייַז בירְקַמ םִע רֶע לאָז יֹוזַא ,הָבְקִנ רעֶדָא רֶכָז ַא ּביֹוא ,רעֶדְניִר
 ,רעֶפִּפָא ןייַז ןּופ ּםאָק םעֶד ףיֹוא דְנאַה עֶנייֵז ןעֶנייֵ לאָז רֶע דְנּוא 2 :טאָנ ראַפ
 גְנּולְמאַזְרעֶפ איד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןופ ריִט איִד אייֵּב ןעֶטְכעֶׁש םִע לאָז רֶע דְנּוא
 ַחֵּבְוִמ םעֶד ףיֹוא טּולְּב םאָד ןעֶנְנעֶרְּפְׁש ןעֶלאָז ,םיִנֵהֹּכ איִד ,ןֹרָהַא ןּופ ןְהיִז איֵד דְנּוא
 ּוצ רעֶפְּפָא רֶעיוַפ ַא ,רעֶּפְּפָא דיִרְפ םעֶד ןּופ ןעֶנְהעֶנעֶג לאָז רֶע דְנּוא 3 :םּורַא םֶגְניִר
 סאָו טיִלְׁשְניִא עַצְנאַג םאָד דְנּוא ;רייוַועֶגְנייֵא סאָד טְקעֶדעֶּב סאָוָו טיִלְׁשְניִא סאָד ;טאָג
 זיִא םאִו טיִלְׁשָניֵא סאָד דְנּוא ,ןעֶרֶעיִנ אייוַוְצ איִד דְנּוא 4 :דייוַועֶגְנייַא םעֶד ףיֹוא זיִא
 טיִמ רעֶּבעֶל רעֶד רעֶּביִא ׁשיילַפטיֹור םאָד דְנּוא ,ןעֶדְנעֶל איִד ףיֹוא זיִא םאָו ,אייֵז ףיֹוא

 ףיֹוא ןעֶפְמעֶד םִע ןעֶלאָז ןֹרַהַא ןּופ ןְהיִז איִד דְנּוא 2 :ןּוהְטּפָא םִע רֶע לאָז ןעֶריִנ איד
 ףיֹוא ןעֶנעֶז םאָו רעֶצְלעֶה איִד ףיֹוא זיִא סא ,רעֶפְּפָא דְנאַרְּב םעֶד ףיֹוא ַחַּבְזִמ םעֶד
 :טאָב ּוצ קאַמְׁשעֶג רעֶכיֵלְּביִל ַא ,רעֶפֶּפָא רֶעייֵפ ַא זיִא םִע ,רֶעייֵפ םעֶד

 רעֶדָא רָכָז ַא ,טאָנ ּוצ רעֶּפְּפָא דיִרְפ ַא ראַפ ףאָׁש איִד ןּופ זיִא רעֶפּפֶא ןייַז ןעוֶו דְנּוא 6
 ןייַז וצ םאֵל ַא ביִרְקַמ זיִא רֶע ןעוֶו 7 :רעֶלְהעֶפ ַא ןֶהֶא ןייַז ביִרְקַמ םִע רֶע לאָז ,הָּבִקְנ
 . דְנאַה עֶנייֵז ןעֶנייֵל לאָז רֶע דְנּוא 8 :םאָנ ראַפ ןעֶנְהעֶנעֶג םִע רֶע לאָז יֹוזַא ,רעֶפֶּפָא
 ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ראָפ ןעֶטְכעֶׁש םִע לאָז רֶע דְנּוא ,רעֶפְּפָא ןייַז ןּופ ּפאָק םעֶד ףיֹוא
 םעֶד ףיֹוא םּולְּב ןייז ןעֶּנְנעֶרְּפְׁש ןעֶלאָז ןרֲהַא ןּופ ןְהיֵז איִד דְנּוא ,בָנּולְמאַוְרעֶפ איד

 רֶעייֵפ ַא רעֶפַּפָא דיִרְּפ םעֶד ןּופ ןייַז ביִרְקַמ לאָז רֶע דְנּוא 9 :םּורַא םֶגְניִר ַחֵּבִזִמ
 רֶע לאָז ןייֵּבְנעֶקיִר םעֶד רעֶּביִא לעֶדייוֵו עֶצְנאַנ סאָד ,טיִלְׁשֹניִא ןייַז ,טאָנ וצ רעֶפֶּפֶא
 עֶצְנאַג םאָד דְנּוא ,דייַװעֶגְנייַא סאָד טְקעֶדעֶּב סאָו טיִלְׁשֹניִא סאָד ּדְנּוא ,ּוהְטּפָא םִצ
 סאָד דֶנּוא ,ןעֶריִנ אייוַוְצ איִד דְנּוא 10 :דייװעֶגְנייֵא םעֶד ףיוא זיִא סאָה טיִלְשניִא
 ׁשייֵלְפטיֹור םאָד דָנּוא ,ןעֶדְנעֶל איִד ףיֹוא זיִא םאָז ,אייֵז ףיֹוא זיִא םאָה טיִלְׁשֹניֵא
 לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא ןו :ןּוהֵמּפָא םִע רֶע לאָז ְןעֶריִנ איִד טיִמ ,רעֶּבעֶל רעֶד רעַּביֵא
 :טאָב ּוצ רעֶפְּפָא רֶעייֵפ םעֶד ןּופ זייַּטְׁש איִד זיִא סֶע !ַחַּבְוִמ םעֶד ףיֹוא ןעֶּפְמעֶד סֶע

 דנוא
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 .,ביִצ ַא זיִא רעֶּפְּפָא ןייַז ןעוֶו דְנּוא 9
 ראַפ ןייַז ביִרְקַמ םִע רֶע לאָז יֹזַא

 עֶנייַז ןעֶנייֵל לאָז רֶע דנּוא 13 :טאָנ
 םִע לאָז רֶע דנּוא ,ּפאָק ןייַז ףיֹוא דְנֵאַה
 איִד ןּופ טְלעֶצעֶנ םעֶד ראָפ ןעֶטְכעֶׁש
 ןֹרַהַא ןּופ ןְהיֵז איִד דְנּוא ,גְנּולְמאַזְרעֶּפ

 םעֶד ףיֹוא טּולְּב ןייז ןעֶנְנעֶרְּפְׁש ןעֶלאָז

  יֵלֲע ּודָיתַא דַמְסְו :הַודְו ינפֹל וביייה נבל זעיסַאו
 ײתֶא בא יב וליויּדעומ לָהָא ינְפִל ותא טהָׁשְו וׁשאֹר
 וצ הויל הֲָאֹונָּביוכטּמִמ ביִּדְקְו :םיִבָמֵחּכְמַדילע מד
 -לַע דַשֲא םֶלְחַהיִלְּכ תַאְו ברא הֵּפַּכְמַה םֶלְחַהיּתַא
 וט רֶׁשֲא ןֶהֲֵע ָׂשֲא בָלְחַהיִתֶאְו תלְּכַה יִּפֶׁש תֵאְו :ברֶּמַה
 :הְָרֹסְי תילּכַהיִלַע דֵבָּכַה-לע תֶרָתֹיהיתַאְטילְסִּבַהילַע
 אט בלֵחילָכַחהנַחְַל הֶׁשֲא םָחָל הָחּמִמה ןַהּכַה םֶריִטְקִהְ
 וז םַלָחילַּכְמְכִתַכְׁשִמ לָכְּב םכיֵתְדֹדְל םֶלֹוע תַּקִח :הָודיל
 5 :ּולֵכאֹת אָל םָדלָכְו

 ר ד

 + א לֵאָרׂשי ינְבײלֶא ֵבַד :רָמאֵל הָשמילֶא הָוהְי רֶּכַדָו
 ֶשֲא הָודְי תֶוצִמ לֹכמ הָננְׁשִב אֵטָחְחיִּכ ׁשֵפָנ למאֵל
 ַהיָׁשּמַה ןהֹּבַה סא ּ;הּנהַמ .תַחַאְמ הֶׂשֶעְו הָנָׁׂשֶעַה אָל
 ומה .דָׁשֲא ֹותֵאָּמַה לַע םיּדְקִהְו םִעָה תַמְׁשַאְל אָטָחַ
 4 רַּפַ-תֶא איבָהְו :תאָטַחְל הָוהיִל םיִמָּת רַקָּבְדִּב רֵּפ
 ׁשאַרילַע ודָײתַא ַּמְסְו הָוהְי ינּפל דעומ לָהֶא חַתּפיִלָא
 החיׁשָמַה ֵהַֹּה הָקָלְו :!הָוהְו ינְפִל רַּמַה-תֶא טֵחָׁשְו ֶּפַה

 לאָז רֶע דְנּוא 14 :םּורַא םֶגְנֹיִר ַחֵּבְזִמ

 ַא ,רעֶפְּפָא ןייַז םֶהיֵא ןּופ ןעֶנְרעֶנעֶג
 טיִלְׁשניִא םאָד ,טאָנ ּוצ רעֶּפְּפֶא רֶעייֵפ
 דְנּוא ,דייוַועֶגְנייַא םאָד טְקעֶדעֶּב םאוָו
 ףיֹוא זיִא םאָו טיִלְׁשניִא עֶצְנאַג סאָד
 אייוֵוְצ איִד דְנּוא 12 :דייוַועֶנְנייַא םעֶד
 זיִא םאָו טיִלְׁשֹניִא םאָד דְנּוא .ןעֶריִנ
 5 תַא ןֵהַּכַה לבָמו :דעומ לָהָאילֶאֹוְתֹא איִבָהְו רֵּפַד םָּדִמ ןעֶדְנעֶל איִד ףיֹוא זיִא סאָוָו ,אייֵז ףיוא

 - וו ג 2 5 2 ג הז += באד : +=

 רעֶד רעֶּביִא ׁשייֵלְפטיֹור םאָד דְנּוא
 םִע רֶע לאָז ןעֶריִנ איִד טיִמ ,רעֶּבעֶל

 הָוהְי ינְפִל סיִמְָּפ עַבֵׁש סֶּרַה-ןמ הֶוהְ םָּדבוִעָבצֶא
 ותַאְו ךעומ לָהָאְּב שֲא הָוהְי ינפל םיִמַּפַ תֶרָטִק חַּבמ א יא ? תֹונרַקילַע םֵדַדְדמ ןִהֹּכַרְֵָו ׁשְרָּקַה תַכְרְּפיֵנְפ-תֶא

 חַתָּפ--רֶׁשֲא הָלֹעָה הָּבזִמ רוסײלַא ףֹפְׁשִי פד םֶּדלַּב * + 2א/ ןהכ רעד רֶנּוא 16 ;ןּוהְטּפָא
 8 ײתָאֵנַּמִמ םיִחָי תאַּטַחַה חּפ בֶלְהילָּכיִתַאְו :דעומ לֶהֶא איד זיִא םִע ַחַּבְזִמ םעֶד ףיוא ןעֶּפְמעֶד
 ילַע רֶׁשַא בֵלַהַהיִלְּכ תֵאְו םֹרָּקַה-לַע הָּפִכְמַה בָלֲחַּה ַא וצ רעֶפּפֶא רֶעייֵפ םעֶד ןּופ זייֵּפְׁש
 5 רׁשֲאןָהיֵלע רֶשֲא םַלֲחַתֶאותיִלְַ ּתׁש תֹאְו :בֵרָּקִה טיִלְׁשְניִא עֶצְנאַג םאָד ,קאַמְׁשעֶג ןעֶביִלְּביל
 הנס לֵיִטכהילַ תפיסה? ןייַא ןייַז לאָז םִע 17 :טאָנ ּוצ טְרעֶהעֶג
 י לע ןרכִה סֵּרַמקִּז םמָלְׁשַההְכָ רָֹשֹמ סרא ַשֲאכ ,רעֶטְכעֶלשעֶג עֶרייֵא ּוצ ץעֶזעֶג םעֶניִּבייֵא

 :ןעֶסֶע טיִנ רַהיֵא טְלאָז טּולְּב ןייֵק דְנּוא טיִלְׁשניִא ןייק ןעֶגְנּוניֹואְו עֶרייֵא עֶלַא ןיִא

 ד לעטיפאק

 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ דעֶר 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 1
 ןּופ עֶטאַּבעֶג איִד עֶלַא ןעֶנעֶק ןעֶניִדְניִז ןעֶרעֶגְמּוא טעוֶו רעֶנייֵא ןעוֶו ,ןעֶבאָז ּוצ יֹוזַא
 רעֶד ןעֶו 3 :אייֵז ןּופ םֶנייֵא ןּוהְּט טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןּוהְטעֶנ טיִנ ןעֶלאָז סאָָו טאָג
 ביִרְקַמ רֶע לאָז יֹוזַא ,קְלאָפ םעֶד ןּופ דְלּוׁש איִד איו ןעֶניִדְניִז טעוֶו ןֵהֹּכ רעֶטְּבְלאַזעֶג

 טאָג ּוצ רעֶלְהעֶפ ןְהָא רֶעיִּטְׁש ןעֶגְנּוי ַא ,טְגיִרְניִועֶג טאָה רֶע סאו דְניִז עֶנייַז ןעֶנעוֶו ןייַ
 םעֶד ןּופ ריִט איִד ּוצ רֶעיֵּטְׁש םעֶד ןעֶנְנעֶרְּב לאָז רֶע דְנּוא 4 :רעֶפְּפָא-דְניִז ַא ראַפ
 םעֶד ףיֹוא דְנאַה עֶנייֵז ןעֶגייֵל לאָז רֶע דְנּוא ,טאָנ ראָפ ,גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶב

 רעֶד דְנּוא 8 :טאָג ראָפ רֶעיִטְׁש םעֶד ןעֶטְכעֶׁש לאָז רֶע דְנּוא ,רֶעיִטְׁש םעד ןּופ ּפאָק
 םִע לאָז רֶע דְנּוא ,רֶעיִטְׁש םעֶד ןּופ טּולְּב םעֶד ןּופ ןעֶמעֶנ לאָז ןֵהַּכ רעֶטְּבְלאַועֶנ
 -ָניֵא לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 6 :גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶנ םעֶד ּוצ ןעֶנְנעֶרְּבנייַרַא
 ןעֶּביִז טּולְּב םעֶד ןּופ ןעֶגְנעֶרְּפְׁש לאָז רֶע דְנּוא טּולְּב םעֶד ןיִא רעֶנְניִפ ןייֵז ןעֶקְניִט
 ןּודְמ לאָז ןַהֹּכ רעֶד דְנּוא 7 :טייקְגיִלייֵה איִד ןּופ גְנאַהְראָפ םעֶד ראָפ ,טאָג ראָפ לאָמ
 עֶדְנעֶקעֶמְׁשליֹואוְו ןּופ קְרעוֶו ָּךיֹור ןּופ ַחֵּבְזִמ םעֶד ןּופ רעֶנְרעֶה איִד ףיֹוא טּולְּב םעֶד ןּופ
 סאָד דְנּוא ,גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןיִא זיִא סאָו ,טאָנ ראָפ ,ץרעוֶועֶב
 ןּופ ַחֵּבְזִמ םעֶד ןּופ דְנּורְנ םעֶד ןַא ןעֶסיִגְסיֹוא רֶע לאָז רֶעיִטְׁש םעֶד ןּופ טּולְּב עֶצְנאַנ
 :בֶנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ ריִט איִד אייֵּב זיִא סאו ,רעֶפְּפָא דְנאַרְּב
 רֶע לאָז ,רעֶפְּמֶא רֶניִז םעֶר ןּופ רֶעיִטְׁש םעֶד ןּופ טיִלְׁשֹניִא עֶצְנאַג םאָד דְנּוא 8
 עֶצְנאַג סאָד דְנּוא ,דייוַועֶגְנייֵא סאָד טְקעֶדעֶּב םאָו טיִלְׁשֹניִא םאֶד ,םֶהיֵא ןּופ ןעֶדייֵׁשְּפא
 סאָד דְנּוא ןעֶריִנ אייוֵוְצ איִד דְנּוא 9 :דייועֶגְנייֵא םעֶד ףיֹוא זיִא סאָו טיִלְׁשֹניִא
 רעֶּביִא ׁשייֵלְפמיֹור םאָד דְנּוא ,ןעֶדְנעֶל איִד ףיֹוא זיִא סאו ,אייֵז ףיֹוא זיִא םאָו טיִלְׁשֹניִא
 דייֵשעֶגְּפֶא זיִא םֶע איו יֹוזַא ְּךייֵלְג 10 :ןּוהְטִּפֶא םִע רֶע לאָז ןעֶריִנ איִד טיִמ ,רעֶּבעֶל רעד
 ףיֹוא ןעֶפְמעֶד איִז לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא ,רעֶפְּפָא דיִרְפ םעֶד ןּופ םֶקֶא םעֶד ןּופ ןעֶראוָועֶג

 םעד



 ארקיו 10

 ישאֹרילַעומְשמילַכיזַאורַָמ יטעיתָאו ּוהָלעָה חֶכומ וו
 ילַא ָפַלילַכיא יִצֹוהְו :ושדמו ָּבְְִו דָעמְכילעְו
 ףֶרׂשְו ןֵשִלה ןֿפשילַא רָמ םיַקָמילַא הָנֵהְמִל ץיתמ
 פ - :ףיָׂשֵי ןשױה ןֿפשילַֿפ ׁשֵאָּב םיִצע"לַע ותֹא

 לֵהֵּקַה שימ בר םֶלְַּּת ּונָׁשֹי סַארשי םַהע-לָּכ סאו וט
 :ומְׁשָאו ָניֵשְתדאל יִׁשֲא הע תוְצמ-לֶּכִמ תַחַא יוׂשְָו
 רפ לֶהּקּה ּוכירְקִהְו ָהיֶלָע יאָמִח רֶׁשֲא תאָּמַמַה הָעְְו

 וכְמַמְו עמ לֶהֶא ינְִל ותא ּואיִבהְו תאָּמְַל קְבְדִּב וט
 טֶקשְו הי ןנפל ייָּפִה שארל םֶהיֵדי-תִא הָדַה יִנָק

 מַה םַחמ ַחיִׁשּמִכ ןֵהֹּכה איִּבַהְו :הָוהְי ינְפֹל רֵּפַהתֶא 1
 דָזהְו םָּדַדְוִמ וִעְכְצַא ןֵהֹּכַה לֵבָמְו :דעומ לָהָאילַא

 זםרֹּת"ױמו :תַכֹרּפַה ינְפיִתֶא הָנְז ינְל םיִמְָּפ עֵבַׁש 5
 ֶהָאְּב ֵשֲא הָוהְי ינְפִל רֶׁשֲא חֵּכְַמַה תֶנְרַקיִלֲע ו ןּתִי
 ירשֲא הָלֹנַה חַבוִמ רוסײלַא ךֹפֶׁשִי םּוַהיִלָּכ תַאְו ךנומ

 יטְקהְ ּּמִמ םיִרְווָּבְלָחילָּב תֶאְו :דָעומ לָהָא חַתָּמ 9
 ןכ תאָטּפַה יּפִל הָׂשָצ רֶׁשֲאַּכ רפֹל הֵׂשָעְו :הָחָבְִמַה 2
 ײתַא אוו :םָהָל חַקֶסְִו ןהֹּכה םֶהֵלָע ייֵּפְִווָליהְׂשַעַי 1

 יפו א ףרֶש ֲַַּבותא ףָרְׂשְוהָנתִמל ץיתמילָארֶּפַה
 8 :אוָה לֶהָּקַה תאֵּטַח ןוִׁשאֹרָה
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 דָתלָא תֶוהְי תֹוצמ-לָּכִמ תֶחַא הָׂשָעְו אָמָחְי איִׂשָנ רֶׁשֲא
 ותאָּטַמ צָלַא עַדוהיִא :םֶׁשֶאָו הננְׁשִב הָניֵשָעַתאל רֶׁשֲא
 :םִמָּת הָכָז םָע ריִעש ינְבְרָה-תֶא איבְָוהַּב אָׂטָה רֶׁשֵא
 ירָׂשֲא ּםנקמַּב יא םֵמָׁשְו רעָׂשַה ׁשאיוילַע והָי דמְסְו

 ֵֹּכַה קָלְו :אָה תאָּטַמ הוה יִנְפל הָלֹעֲה"תַא טֵחָׁשי הכ
 יָה הַּבוִמ תֶנרק-לַע ןתָנ יבא תאָּטחָה םַּדִמ

 א

 :רעֶפְּפָא"דְנאַרְּב םעֶד ןּופ ַחֵּבְוִמ םעֶד
 רֶעיִּטְש םעֶד ןּופ טיֹוה איִד רעֶּבָא 1
 ּפאק ןייַז טיִמ ׁשייֵלְפ םעֶצְנאַג ןייֵז דְנּוא
 -ָנייֵא ןייֵז דְנּוא ,לעֶקְנעֶׁש עֶנייֵז טיִמ דְנּוא
 רֶע דָנּוא 12 :םֶסיֵמ ןייַז דְנּוא דייוִועֶג
 רֶעיֵּטְׁש ןעֶצְנאַג םעֶד ןעֶגְנעֶרְּבסיֹורַא לאָז
 ןייֵר ַא ּוצ ,רעֶנאַל םעֶד ּוצ גיִנייוִועֶמיֹוא
 וׁשַא איִד םיֹורַא טיִש ןעֶמ ּואְװ טֶּרֶא

 ףיֹוא ןעֶנעֶרְּברעֶּפ םֶהיֵא לאָז רֶע דִנּוא
 טיש ןעֶמ ּואוְו ,רֶעייפ טיִמ רעֶצְלעֶה איד
 טְנעֶרְּברעֶּפ רֶע לאָז ׁשֵא איד סיֹורַא
 :ןעֶרעוֶו
 ןּופ עֶדְנייֵמעֶג עֶצְנאַג איִד ןעוֶו דְנּוא 2
 דָנֹוא ,ןעֶניִדְניִז ןעֶרעֶנְמּוא טעוֶו לֵאָרְׂשִי
 איד ןּופ ןייז ןעֶגְראָּבְרעֶּפ טעֶו ְּךאַז איִד
 אייז דְנּוא ,גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ ןעֶניֹוא
 ןּופ תֹוָצִמ עֶלַא ןּופ םֶנייֵא ןּוהְט ןעֶלעוֶו
 ןעֶרעֶוֶו ןּוהְמעֶג טיִנ ןעֶלאָז סאָו טאָג
 דְנּוא 14 :ןעֶרעוֶו גיִדְלּוש ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא
 םאז ןעֶרעֶֶו טְנאַקעֶּב טעוֶו ְניִז איִד ןעוֶו
 איֵד לאָז יֹוזַא ,טְניִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז

 רֶעיִטְש ןעֶנְנּוי ַא ןייַז ביִרְקַמ עֶדְנייֵמעֶג
 ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,רעֶּפְּפָא דְניִז ַא ראַפ
 ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ראַפ ןעֶגְנעֶרְּב םֶהיֵא

 ומָק ובְלחילָּכ-תֶאְו :הָלֹעָה הֶּבְזמ דומַײלֶא כי וַמָד
 האָטַחַמ כל ולָע רֵּפִכְו םיִמָלְׁשַה חַבָגבֵלֲחּכ הֶחֵּמַה
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 עֶטְצְלֶע איִד דְנּוא 18 :גְנּולַמאַזְרעֶפ איִד
 עֶרייֵז ןעֶגייֵל ןעֶלאָז עֶדְנייֵמעֶג איִד ןופ
 רֶעיִטְׁש םעֶד ןּופ ּפאָק םעֶד ףיֹוא דְנעֶה

 רעֶטְּבְלאַזעֶג רעֶד דְנּוא 16 :טאָנ ראָפ רֶעיֵטְׁש םעֶד ןעֶטְכעֶׁש לאָז רֶע דְנּוא ,טאָג ראָפ
 -ִםאַזְרעֶּפ איִד ןופ טְלעֶצעֶּנ םעֶד ּוצ רֶעיִּטְׁש םעֶד ןּופ טּולְּב םעֶד ןּופ ןעֶנְנעֶרְּב לאָז ןֵהֹּכ
 לאָז רֶע דֵנּוא ,טּולְּב םעֶד ןיִא רעֶנְניִפ ןייַז ןעֶקְנּוטְנייֵא לאָז ןֵהֹּב רעֶד דְנּוא 17 :גָנּול
 טּולָּב םעֶד ןּופ דנּוא 18 :גְנאַהֹראָפ םעֶד ראָפ ,טאָנ ראַפ לאָמ ןעֶּביִז ןעֶנְנעֶרַּפְׁש םִע
 =עֶנ םעֶד ןיִא זיִא סאו ,טאָנ ראָפ זיִא סאָז ַחֵּבְזִמ םעֶד ןּופ רעֶנְרעֶה איִד ףיֹוא ןּוהְט רֶע לאָז
 ןּופ דְנֹורְג םעֶד ןָא ןעֶמיִנסיֹוא רֶע לאָז טּולְּב עֶצְנאַג םאָד דְנּוא ,גָנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצ
 -ךעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ ּריִט איד אייַּב זיִא סאו ,רעֶפּפָא-דְנאַרְּב ןּופ ַחַּבִזִמ םעֶד
 םִע לאָז רֶע דָנּוא ,םֶהיֵא ןּופ ןעֶדייֵׁשְּפֶא רֶע לאָז טיִלְׁשְניִא םעֶצְנאַג ןייַז דְנּוא 19 :גָנּולְמאַז
 טאָה רֶע איו יֹוזַא ְּךייֵלְג רֶעיִטְׁש םעֶד ּוצ ןּוהְט לאָז רֶע דְנּוא 20 :ַחַּבְזַמ םעֶד ףיוא ןעֶפְמעֶד
 ןַהֹּכ רעֶד דנּוא ,םֶהיֵא ּוצ ןּוהְט רֶע לאָז יֹוזַא ,רעֶּפֶּפָא-דְניִז םעֶד ןּופ רֶעיִטְׁש םעֶד ּוצ ןּוהְמעֶג
 רֶע דְנּוא 21 :;ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶנְראַפ אייֵז ּוצ םעוֶו םֶע ּדְנּוא ,ןייַז רֵּפַכְמ אייֵז ףיֹוא לאָז
 -ראַפ םֶהוָא לאָז רֶע דְנּוא ,הָנֲחַמ רעֶד ןּופ גיִנייוֵועֶסיֹוא רֶעיִמְׁש םעֶד ןעֶנְנעֶרְּבסיֹורַא לאָז
 םאָד ויִא םאֶד ,רֶעיִטש ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד טְנעֶרְּבראַפ טאָה רֶע איו יֹוזַא ְּךייֵלְנ ןעֶנעֶרְּב

 :עֶדְנייֵמעֶג איד ןּופ רעֶפְּפָא-דְניִז
 ראַה םעֶד ןּופ עֶטאַּבעֶג עֶלַא ןּופ םְנייֵא ןּוהְט טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶבידְניִז טעֶו איִׂשָנ ַא ןעוֶו

 םִע ןעוֶו 98 :ןעֶדְלּושְראַפ טעֶו רֶע דָנּוא ןְרעֶנְמּוא ,ןעֶרעֶו ןּוהְמעֶג טיִנ לאָז סאָו טאָג ןייַז
 רֶע לאָז יֹוזַא ,ןאָרְד טְגיִדְניִזעֶג טאָה רֶע סאוָו דְניִז עֶנייֵז םֶהיֵא ּוצ ןעֶראועֶג טְנאַקעֶּב זיִא
 לאָז רֶע דְנּוא 24 :רעֶלֶהעֶפ ַא ןְהָא ,רָכָז ַא ,ןעֶניִצ איִד ןּופ לעֶקעֶּב ַא ,רֶעַפָּפֶא ןייַז ןעֶגְנעֶרְּב
 םעֶד ןיא ןעֶטְכעֶׁש םִע לאָז רֶע דְנּוא ,לעֶקעֶּב םעֶד ןּופ ּפאָק םעֶד ףיֹוא דנאַה עַנייֵז ןעֶגייֵל
 דָנּוא 28 :רעֶּפְּפָא-דֶניִז ַא זיִא סאָד ,טאָנ ראַפ רעֶפָּפָא-דְנאַרְּב םאָד טְּכעַׁש ןעֶמ ּזאוָו טֶרָא
 לאָז רֶע דְנּוא ,רעֶנְניִּפ ןייז טיִמ רעֶפְּפָא-דְניִז םעֶד ןּופ טּולְּב םעֶד ןּופ ןעֶמעֶנ לאָז ןַהֹּכ רעֶד
 דֶנּורְג םעֶד ןָא ןעֶּמיִנסִיֹוא רֶע לאָז טּולְּב ןייַז דָנּוא ,ַחֵּבְזִמ םעֶד ןּופ רעֶנְרעֶה איֵד ףיֹוא ןּוהְּמ
 ףיֹוא ןעֶּפְמעֶד רֶע לאָז טיִלְׁשניִא םעֶצְנאַנ ןייַז דנּוא 26 :רעֶּפְּפָא-דְנאַרְּב ןּופ ַחֵּבְזִמ םעֶד ןּופ
 לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא ,רעֶפְּפָא-דירְפ סעֶד ןּופ טיִלְשניִא םאָד איז יֹוזַא ָּךייֵלְנ ,ַחֵּבְזִמ םעֶד
 :ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶנְראַפ םֶהיֵא ּוצ טעוֶו םִע רָנּוא ,דְניֵז עֶנייַז ןייַז רֵּפַכָמ םֶּדיִא ןעֶנעֶוֶו
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 קְלאָפ םעֶד ןּופ רעֶנייֵא ןעוֶו דְנּוא 7
 -יִדְניִז ןעֶרעֶנְמּוא טעוֶו דְנאַל םעֶד ןּופ
 איִד ןּופ םֶנייֵא ןּוהְט טעוֶו רֶע ןעוֶו ,ןעֶנ
 ןּוהְמעֶנ טיִנ ןעֶלאָז סאוָו טאָג ןּופ עֶטאָּבעֶב
 :ןעֶדְלּוׁשְראַפ טעֶו רֶע דְנּוא ןעֶרעוֶו
 ּוצ ןעֶראָוועֶג טְנאַקעֶּב זיִא םִע ןעוֶו 8
 טְגיִרְניִזעֶג טאָה רֶע םאוו דֶניִז עֶנייֵז םֶהיֵא
 ַא ,רעֶּפִּפָא ןייַז ןעֶנְנעֶרְּב רֶע לאָז יֹוזַא
 העֶלְהעֶּפ ַא ןֶהָא ןעֶניִצ איִד ןּופ לעֶקעֶּב
 טאָה רֶע סאו דֶניִז עֶנייֵז ןעֶנעוֶו ,הָּבִקְנ ַא
 עֶנייֵז ןעֶנייֵל לאָז רֶע דְנּוא 29 :טְגיִדְניִזעֶנ
 -דְניִז םעֶד ןּופ ּפאָק םעֶד ףיֹוא דְנאַה
 םאָד ןעֶמְכעֶׁש לאָז רֶע דְנּוא ,רעֶפְּפָא

 םעֶד ןּופ טְרֶא םעֶד ןָא רעֶפַּפָא-דְניִז
 לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 30 :רעֶּפְּפָא"דְנאַרְּב
 ,רעֶגְניִּפ ןייַז טיִמ טּולְּב רֶהיֵא ןּופ ןעֶמעֶנ
 רעֶנְרעֶה איִד ףיֹוא ןּוהְמ םִע לאָז רֶע דְנּוא
 דְנּוא ,רעֶּפּפָא-דְנאַרְּב ןּופ ַחֵּבְזִמ םעֶד ןּופ
 ןעֶסיִגסיֹוא רֶע לאָז טּולְּב םעֶצְנאַג רֶהֵיִא
 דָנּוא 81 :ַחָּבְזִמ םעֶד ןּופ דְנּורְג םעֶד ןָא
 ןּוהמּפֶא רֶע לאָז טיִלְשֹניִא םעֶצְנאַג רֶהיֵא
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 זז ּהָתׁשֲעַּב ץֶרָאָה םעֶמ הָנְנְשב אָטָהּת תֶחַא ׁשֵּפָנ-ימַאו
 5 עַדוה יא וםֶׁשְֶו הָניָשְעַתיאל ירִשֲא הָוהְי תוצמִמ תַחַא
 טוט תֶריִׂש ּטְּברִק איּכִהְו אֵמֶח רׂשֲא וְתאָּטַה יָלֵא
 45 לָײתֶא .ְךֵמָסְו :אָטֶה רֶׁשֲא ּותאָטִמ-לַע הָבקְנ הָּמיִמְּת
 :הדָלֹעָה םֹוקְמַּב תאָטַיַהיתֶא טֵחָׂשְו תאָּמַחַק ׁשאֵר לע

 ל הָלֹעָה הַבוִמ תֶנרְקילַע ןוועבצָאב הָמּדִ הכל חקְָ
 וו ּהָּבְלח-לָּכיתֶאְו ָכזִמַה דומיילֶא ְךֹבְׁשִי הָמד-לָּכ"תֶאְ
 רימקַהְו םיִמָלְׁשַה בו לעֶמ לח רוה רֶׁשֲאַּכ רוי
 הכל ולֵע רֵּפִכו הויל הי ַמיָרָל הָחּכמַה ןהֹכה
 מ וו חָלְסַו
 5נ :נֶאִבְיהָמיִמְת הָבְַנ תֹאִֵּמְל נּבְרִכ איִבָי ׁשֵבּכִאְ
 5 תיאָּטַמְל הָתֹא טֵהְָׁו תאָּמַחַה שאר לֶע ֹודְיתֶא מְמְו
 א םבַדִמ ןֵהֹּכַה זלְקָלְו ּוהָקֹעק"תֶא טֵהְׂשי רֶׁשֲא םֹוקְמִּ
 -לֶכיתאְו הָלֹעָה חַּבוִמ תנרקילע ןִָת וּבְצֶאְב תאָּטַנָה
 חל רִמָי הָּבְלָהילֶכיוֶאְו ַּהֶכְִּמַה רויילַא ְךְֹׁשִי הַמָד
 ןהּכִה רִֹטְקִהְ טיִמָלְׁשַה חַבמ בֶׂשּכַה בָלֵה רוי רֶׁשֲאַּכ
 ילַע ןַהֹּכַה ּוָלָע רֶּפִכְוהָוהְי ישא לַע הָחּכִמַה םָתֹא
 8 גל חַס אָטָחירְשַא וְתאִָּה

 8 ה
 א הידָאָר רֶא רַב אהְח הָלֶא לֹוָק הָפְמִׁשְו אָסִהָחייּב שֵ
 פ ילָכִמ ּנִּת רֶׁשֲאַּשפָנ א נו אָׂשָנו דיני אולדמא עַד וִא
 ?ֶמֵהְּב תַלְבִנְּב א הָאֵמִמ הָיַח תֹלָבְנְב א אָמְמ רֶבֵּד
 אֵמְמ אוהְו ּנַּמִמ םֶלְַנְו אמִמ ץֶרָׁש תַקְכְנּב וא הָאְמִמ
 8 אָממירָׁשֲא ּותְאְמִט לֹכָל םֶדָא תַאָמְטִּב נו יַכ יִא :טשֲאו
 4 ֵכָּׁשִת יִּכ ׁשֵפָנ זַא ּוטְׁשֶאְועֶרְי אֹוהְו ונמִמ םֶלְעָנְו הָּב
 אבי יִׁשֲא לֹכָק םיִטִהְל יָא עֶבהל םִיִתְפׂשִב אֵּטבִל
 תַתאַל םֵׁשָאְו עֶדייאֹוהְו טֵמִמ םקְעְָ הָעְכׁשִּב םֶדֶאָה
 ה נׁשֲא הֶדוְתהְוהֶּלַאֵמ תחַאָל טְשאייּפ הָזהְו 1הַָּמ

 םעֶד ןּופ טיִלְׁשניִא םאָר איז יֹוזַא ְּךייֵלְג

 ןעֶראועֶג ןּוהְטעֶנְּפָא זיִא רעֶפְּפָא-דירְּפ
 םעֶד ףיֹוא ןעֶפְמעֶד לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא
 מאָג ראַפ קאַמְׁשעֶג ןעֶכיֵלְּביִל ַא ּוצ ַחֵּבְזִמ
 ןייַז רֵּפַכְמ םֶהיֵא ףיֹוא לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא
 ;ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶנְראַפ םֶהיֵא טעוֶו םִע דְנּוא
 רֶע לאָז יֹוזַא ,רעֶפְּפָא-דְניִז ַא ראַפ רעֶפְּפֶא ןייֵז םאֵל ַא ןעֶגְנעֶרְּב טעוֶו רֶע ןעוֶו דְנוא 9
 ףיֹוא דְנאַה עֶנייֵז ןעֶנייֵל לאָז רֶע דְנּוא 88 :רעֶלְהעֶפ ַא ןְהָא הָּבִקְנ ַא ןעֶגְנעֶרְּב םִע
 ןיִא רעֶּפְּפָא-דְניִז ַא ראַּפ ןעֶטְכעֶׁש םִע לאָז רֶע דְנּוא רעֶפְּפָא-דְניִז םעֶד ןּופ ּטאָק םעֶד
 ןּופ ןעֶמעֶנ לאָז ןַהֹּכ רעֶד דְנּוא 24 :רעֶּפְּפָא-דְנאַרְּב םאָד טְכעֶש ןעֶמ ּזאוְו טְרֶא םעֶד
 -ךעֶה איד ףיֹוא ןּוהְט לאָז רֶע דְנּוא רעֶגְניִפ ןייַז טיִמ רעֶּפְּפָא-דְניִז םעֶד ןּופ טּוּשְּב םעֶד
 ןעֶסיִגסיֹוא רֶע לאָז טּולְּב םעֶצְנאַג רֶהיֵא דְנּוא ,רעֶּפְּפָא-דְנאַרְּב ןּופ ַחֶּבְזִמ םעֶד ןּופ רעֶנ
 ןּוהְטּמֶא רֶע לאָז טיִלְׁשניִא םעֶצְנאַג רֶהיֵא דנּוא 88 :ַחַּבְוִמ םעֶד ןּופ דְנּורְנ םעֶד ןַא
 םעֶד ןּופ םאַל םעֶד ןּופ טיִלְׁשניִא םאָד ןעֶראָועֶג ןּוהְמעֶגְּפָא זיִא םִע איו יֹוזַא ְךייֵלְג
 רעֶּפְּפָא-רֶעייַפ איִד טיִמ ַחַּבְוִמ םעֶד ףיוא ןעֶּפְמעֶד אייֵז לאָז ןֵהֹּב רעֶד דְנּוא ,רעֶּפְּפָא-דיִרְּפ
 טאָה רֶע םאִ דֶניִז עֶנייֵז ןעֶגעוֶו ,םֶהיִא ףיֹוא ןייַז רֵּמַכְמ לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא ,טאָג ןּופ
 ;ןעֶרעוֶו ןעֶּעֶנְראַפ םֶהיֵא טעוֶו םִע דְנּוא ,טְגיִדְניִזעֶב

 1 ה לעטיפאק
 רֶע דְנּוא ָךּולָפ ַא ןּופ לֹוק םאָד ןעֶרעֶה טעֶוֶו דְנּוא ןעֶגיִדְניִז טעוֶו רעֶנייֵא ןעזֶו דְנּוא 1
 טעוֶו רֶע ןעוֶו ;טְסּואוְועֶג טאָה רֶע רעֶדָא ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע רעֶדעוֶוטְנֶע ,תּודֵע ןייֵא זיִא
 ןעֶריִרְנָא טעוֶו םאָו רעֶנייֵא רעֶדָא 2 :דֶניִז עֶנייֵז ןעֶנאָרְמ רֶע לאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָזְנָא טיִנ סֶע

 רעֶרָא .הָיַח עֶנייֵרְמּוא עֶנייֵא ןופ הָלֵבְנ איִד ןָא רעֶדעוֶוטְנֶע ;ְּךאַז עֶנייֵרְמּוא עֶכיִלְטיִא ןָא
 ץרִׁש ןייֵרְמּוא ןייֵא ןּופ הָלֵבְנ איִד ןָא רעֶדָא הָמִהְּב עֶנייֵרְמּוא עֶניֵא ןּופ הֶלֵבְנ איד ןָא
 טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןייֵרְמּוא רֶע זיִא יֹוזַא ,םֶהיֵא ןּופ ןעֶרעוֶו ןעֶגְראָּבְראַפ טעוֶו םִע דְנּוא
 ּוצ ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ טייקְגיִנייִרְמּוא איִד ןָא ןעֶריִרְנָא טעוֶו רֶע ןעוֶו רעֶדָא 8 :ְןעֶדְלּוׁשְראַפ
 -ְךאַפ טעוֶו םִע דֶנּוא ,ןעֶרעוֶו ןייֵרְמּוא טעוֶו רֶע סאוָו ְּךְרּוד ,טייֵקְניִנייִרְמּוא עֶנייֵז עֶלַא
 :ןעֶדְלּוׁשְראַפ רֶע טעֶו יֹוזַא ,טְסּואוְועֶנ םִע טאָה רֶע דְנּוא ,םֶהיֵא ןּופ ןעֶרעוֶו ןעֶנְראַּב
 ןּוהְמ ּוצ ,םעֶטכעֶלְׁש ןעֶצּפעֶל איִד טיִמ ןעֶדעֶרסיֹוא ,ןעֶרעוֶוְׁש טעוֶו רעֶנייֵא ןעוֶו רעֶדָא 4
 הָעּובְׁש רעֶד טיִמ ןעֶדעֶרסיֹוא טעוֶז ׁשְנעֶמ רעֶד סאו םעֶלַא ןּוהְט ּוצ ,םעֶטּוג רעֶדָא
 טעֶו יֹוזַא ,טְסּואוְועֶג טאָה רֶע רעֶּבָא ,םֶהיֵא ןּופ ןעֶרעוֶו ןעֶנְראָּבְראַפ טעוֶו םִע דְנּוא
 רֶע ןעֶו ןייַז טעֶװ םִע דְנּוא 2 :עֶניִזאָד איִד ןּופ םעֶנייֵא ןיִא ןעֶדְלּוׁשְראַפ רֶע

 אָח ןייַז הֵדֵוְתִמ טעוֶו רֶע דְנּוא ,עֶגיִזאָד איִד ןופ םעֶנייֵא ןיִא טעֶדְלּושְראַפ טְרעוֶו
 רע
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 רֶׁשֲא ֹותאָּטַח לַע הוהיִל וָמְׁשֶא-תֶא איִבהְו :ָהיֶלָע אָמֶח 9
 זראָמַרְל םִּוע תֶרֵיעְׂשיוא הֵּׂשִּכ ןאְּצה-ױִמ הֶָכֹקְנ אָטָח

 הָׂש יִּד ֹורְי ַעיִנַת אל-םָאְו :ותאָּמִחְמ ןֶהֹּכַה ויָלָע רֵּפִכְו 1

 ינְב יָנְׁשוא םיִרֹתיִּתְׁש אָׂשֶח רַׁשֲא ֹומְׁשֲא-תֶא איִבֵהְ
 םֶתֹא איִבִהְו :הָלֹעְל רֶהֶאְו תאָּטַחְל רָחֶא הָוהיִל הָני 5

 -תֶא קָלָמּ הָנוׁשאִר תאָּטַחַל רׁשֲאדתֶא ביִרְקִהְ ֵהֹכַה-לֶא
 -לַע תאָּטַחָה םָּדִמ הּוהְו :ליִרְבִי אלו וְְרֶע לּּמִמ וָׁשאֹר
 תאּמַח ְִֵַּּמַה דומילַא הָצְמִיםֶרַּב רֶאְׁשִנַחְוַחּכוִּמַה ריַק

 ןֵהַֹּה ווָלָע רַָּכְ ּמׁשִּמַּכ הָקֹע הָׂשִַיִנְׁשַה-תֶאְו :אּוה י
 גיִׂשַמ אל-שאְו סם גל חַלֶמְִו אָטָהרֶׁשֲא וָתאָמַחמ גנ

 ונָּברִק-תֶא איִבֵהְו הָנוינְב יְִׁשִל וא םירת יְִּׁשִל ֹודָי
 היֶלָפ םיִׂשָייאְל תאָּטַחְל תֶלֶס הָּפַאָהתֶריִׂשָע אָׂשֶח רֶׁשֲא
 -לֶא הָאיִבָהְו :אוָה תאָּטִחיִּכ הֶנֹבִל הילָ ןֵו-אלְו ְמִׁש
 הָתְרָכַא-תֶא ֹוצְמְק אֹולְמ הֶנָּמִמ ! ַהַֹּה ץֵמָקְו ֹהֹּכה
 לֵּפִכְו :אוָה תאָּמִה הָוהְי יִׁשִא לע הָחּכְוִּמַה ריִטְקִהְו
 חַלְסְו הָלֵאֵמ תַחַאְמ אָשרְׁשָא וָתאּטַח-לַע ןִהֹּכַה ויָלָע

 השמילֶא הָוהְי רֵּבַדַו .ס ּ!הָחנִּמַּכ ֵהֹּכִל הָתִיהְו וִל 4

 ה ארקיו
 לאָז יֹוזַא 6 :ןאָרְד טְגיִדְניִזעֶג טאָה רֶע
 טאָג ּוצ רעֶּפְּפָא-דְלּוׁש ןייז ןעֶנְנעֶרְּב רֶע
 טְגיִדְניִזעֶג טאָה רֶע סאוָו דְניִז עֶנייֵז ןעֶגעוֶו
 ַא רעֶדָא ,םאֵל ַא ,ףאָׁש איד ןּופ הָּבִקְנ א
 -ֶניִז ַא ראַפ ןעֶניִצ איִד ןּופ לעֶקעֶּב
 ןייַז רֵּמַכְמ לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא ,רעֶפְּפָא
 רעֶּבָא 7 :דֶניִז עֶנייֵז ןעֶגעוֶו םֶהיֵא ףיֹוא
 םאַל ַא ראַפ גּונעֶנ טיִנ טאָה רֶע ןעוֶו
 -דָלּוׁש ןייַז םָלַא ןעֶנְנעֶרְּב רֶע לאָז יֹוזַא
 אייוֵוְצ ,טְגיִדְניִזעֶג טאָה רֶע סאוָו רעֶּפְּפָא
 ייומ עֶנְנּוי אייוֵוְצ רעֶדָא ןעֶּביֹוט לּוטְרּוט
 ,רעֶּפִּפָא-דְניִז ַא ראַפ עֶנייֵא ,טאָנ ּוצ ןעֶּב
 :רעֶפְּפָאידְנאַרְּב ַא ראַפ עֶנייֵא דְנּוא
 םעֶד ּוצ ןעֶגְנעֶרְּב אייֵז לאָז רֶע דנוא 8
 סאוָו סאָד ןעֶנְהעֶנעֶג לאָז רֶע דְנּוא ןַהֹּכ

 וטְׁשְרֶעּוצ רעֶּפְּפָא-דְניִז םעֶד ראַפ זיִא
 ןּופ ּםאק ןייַז ןעֶנְרעוֶוְּפָא לאָז רֶע דְנּוא
 טיִנ םִע לאָז רֶע רעֶּבָא ןעֶקאַנ ןייַז ןעֶגעֶק
 ןעֶגְנעֶרְּפְׁש לאָז רֶע דְנּוא 9 :ןעֶרייֵנְׁשּוצ
 רעֶפָּפָא-דְניִז םעֶּד ןּופ טּולְּב םעֶד ןּופ
 דְנּוא .ַחַּבְזִמ םעֶד ןּופ דְנאוַו רעֶד ףיֹוא
 לאָז ,טּולְּב םעֶד ןיִא גיִרְּביִא טְּבייֵלְּב סאוָו
 ןּופ דְנּורְג םעֶד ןָא ןעֶרעוֶו טקירְדעֶנסיֹוא

 ישרקִמ הָנְׁשִּב הֶאְטֶחְו לע לֵעְמְתיִּכ ׁשֶפָנ :רֹמאֵל וש
 ְֶָרעְּב ןאֿצִהןִמ םיַמָת לִי הָזִיל ומְׁשַא-תֶאאיִבְַוהָוהָי

 אָטִח רֶׁשֲא תֵאְו ּוטֵׁשֶאְל ׁשֶרָּקַה-לַקָׁשִּב םיִלָקְׁשִיַסְּכ +
 הל תֹא ןֵָנווָלֶע ףֹתׁשִמֲחתְַָלַׁשְישֶרקַהִמ
 8  וול תַקְמִת םׁשֶאָה לִאְּבויִקָע רּפִכְי ןֵּכְ
 רֶׁשֲא הָוהְי ַוְצִמ-לְּכִמ תַחַא הֶתְׂשְִו אָטָחַתיִּכ ׁשֵפְניאְו

 ילִיַא איִבֵהְו :ונֵע אָׂשָו םֵׁשֶאְו עֶדאלְו הָנִשְצַת אֵל 15
 ןֵהֹּכַהויִלֶע רִֵּכְןְהֹּכַהילֶא םֵׁשֶאל ָכרִעְּב ןאָּצַהְדִמ םיִמָּת

 :רעֶפְּפָא-דְניִז ַא זיִא םאָד ַחֵּבְזִמ םעֶד אוִה םָׁשֶא :ול חַקָמִנו עדְייאְל אוָהְו גֶׁש-רֶׁשֲ וָתְננִׁש לַע 5
 ַא ןעֶכאַמ רֶע לאָז עֶרעֶדְנַא איִד דְנּוא 0 5 ;הָוהיל םֵׁשֲא םֶׂשֶא
 רֵּמַכְמ םֶהיֵא ףיֹוא לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא ,טְכיֵרעֶג םאָד איו יֹוזַא ְךייֵלְנ ,רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב
 ןעֶּבעֶגְראַפ םֶהיֵא ּוצ טעוֶו סֶע דְנּוא ,טְניִדְניִזעֶג טאָה רֶע סאו ּדְניִז עֶנייֵז ןעֶגעוֶו ןייֵז
 רעֶדָא ,ןעֶּביֹוט-לּוטְרּוט אייוַוְצ ראַפ ןעֶּבאָה :ּונעֶג טיִנ טעוֶו רֶע ןעוֶו דְנּוא 11 :ןעֶרעוֶו
 -עֶב טאָה רֶע םאֶח רעֶפִּפֶא ןייַז ראפ ןעֶגְנעֶרְּב רֶע לאָז יֹוזַא ,ןעֶּביֹומ עֶגְנּוי אייוֵוְצ ראַפ
 לאָז רֶע ,רעֶפְּפָא-דְניִז ַא םֶלַא לֶחעֶמ-לעֶמעֶז הָּפַא ןייֵא ןּופ לייֵט עֶטְנֶהעֶצ סאָד ,טְגיִדְניִז
 ַא זיִא םִע לייוװ ;ּךיֹורהייוַו ןייק ןּוהְט ףיֹורְד טיִנ לאָז רֶע דְנּוא ,לייַא ןייק ףיֹורְד ןּוהְט טיִנ
 ןעֶמעֶנ לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא ,ןַהֹּכ םעֶד ּוצ ןעֶנְנעֶרְּב םִע לאָז רֶע דְנּוא 12 :רעֶפְּפָא-דְניִד

 טיִמ ַחֵּבְזִמ םעֶד ףיֹוא ןעֶּפְמעֶד םִע לאָז רֶע דֵנּוא ,םיִנטְכעֶדעֶג רֶהיֵא לּוּפדְנאַה עֶנייַז ןּופאד
 םֶהיֵא ףיֹוא לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 18 :רעֶפְּפָא-דְניִז ַא זיִא סאָד ,טאָג ןּופ רעֶפְּפָא-רֶעייַפ איִד
 םִע דָנּוא ,עֶניִזאָד איִד ןּופ םעֶנייֵא ןיִא טְגיִדְניִזעֶּג טאָה ּרֶע םאָוָו דָניִּז עֶנייֵז ןעֶנעוֶו ןייַז רַּפַכְמ
 וייַּפְׁש סאָד אייז יֹּוזַא ָּךייֵלְנ ןַהֹּכ םעֶד ּוצ ןייַז לאָז םָע דְנּוא .ןעֶרעֶ ןעֶּבעֶגְראַפ םֶהיֵא ּוצ טעוֶו
 -רעֶּביִא טעוֶו רעֶנייֵא ןעוֶו 15 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הָשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָנ דְנּוא 14 :רעֶפְּפָא
 ןּופ ןעֶמייֵקְגיִלייֵה איִד ןיִא ןעֶניִדְניִד ןעֶרעֶנְמּוא טעוֶז דְנּוא ,גָנּומעֶרְטרעֶּמיִא עֶנייֵא ןעֶמעֶרְט

 ןּופ ,רעֶלְהעֶפ ַא ןְהֶא רעֶדיוז ַא ,טאָנ ּוצ רעֶפּפָא דֶלּוׁש ןייַז ראַפ ןעֶנְנעֶרְּב רֶע לאָז יֹוזַא ,טאָג

 ַא ראַפ ךאָנ לֵקָׁש ןעֶניִלייַה םעֶד ְךאָנ ,םיִלָקְׁש עֶנְרעֶּבְליִז ְּךאָנ ןעֶצעֶׁש ןייֵד ךאָנ ףאָׁש איד
 ןעֶלאַצאַּב רֶע לאָז טייֵקְגיִלייַה איד ןיא טְגיִדְניִזעֶג טאָה רֶע םאֹדְו דְנּוא 16 :רעֶפְּפָא-דלּוש
 דְנּוא ,ןֵהֹּכ םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶנ םִע לאָז רֶע דְנּוא ,ּוצאַד ןעֶרְהעֶמ רֶע לאָז לייִמ םעֶטּפִניִפ ןייַז דְנּוא
 םִע דְנּוא ,רעֶפְּפָא-דלוׁש םעֶד ןופ רעֶדיוִו םעֶד טימ ,ןייַז רֵּפַּכִמ םֶהיֵא ףיֹוא לאָז ןַהֹּכ רעֶד

 ;ןעֶרעֶזַו ןעֶּבעֶגְרַאַפ םֶהיֵא ּוצ טעוֶו
 םאו טאָג ןּופ עֶמאָּבעֶג איִד ןּופ םָנייֵא ןּוחְמ טעוֶו דְנּוא ,ןעֶניִדְניִז טעוֶו רעֶנייֵא ןעוֶו דְנּוַא 7

 טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶדְלּוׁשְראַפ רֶע טעֶו יֹוזַא ;טיִנ םייוו רֶע דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןּוהְמעֶג טיִנ ןעֶלאָז

 ,רעֶלְהעֶפ ַא ןֶהָא רעֶדיוִז ַא ןעֶנְנעֶרְּב לאָז רֶע ּדְנּוא 18 :טייקְגיִשְכעֶרעֶנְמּוא עֶנייֵז ןעֶגאַרְט
 ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא ,ןֵהֹּכ םעֶד ּוצ רעֶפְּפָא-דֶלּוׁש ַא ראַּפ ,ְּךאָנ גְנּוצעֶׁש עֶנייֵד ְּךאָנ ,ףאָׁש איִד ןּופ
 טאָה רֶע דְנּוא ,טְגיִדְניִזעֶנ ןְרעֶנְמּוא טאָה רֶע סאו גֵבֹוׂש ְןייַז ןעֶנעֶו ןייַז רֵּמַּכְמ םֶהיֵא ףיוא לאָז

 ,רעֶפְּפָא-דֶלוׁש ַא זיִא םאָד 19 :ןעֶרעֶז ְןעֶּבעֶגְראַפ םֶהיֵא וצ םעֶוֶו סֶע דְנּוא ,טְסּואוַועֶג טיִנ
 :טאָג ןעֶנעֶק טעֶדְלּושְראַּפ טאָה רֶע

 רנוא



 וצ ו ה ארקיו
 יֹוזַא ,הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָנ דְנּוא 0
 ןעֶניִדְניִז טעוֶו רעֶנייֵא ןעוֶו 91 :ןעֶנאָז ּוצ
 -רעֶּביִא עֶנייֵא ןעֶטעֶרְטרעֶּביִא טעוֶו דְנּוא
 טעוֶו רֶע דְנּוא ,טאָנ ןעֶנעֶק גְנּוטעֶרְמ
 -עֶּב ַא ןיִא לעֶזעֶג ןייַז ןעֶנעֶק ןעֶנְקייֵל
 רעֶדָא ,גְנּוטיִהעֶּב ַא ןיִא רעֶדָא ,גְנּוטְלַאַה
 ןייַז טאָה רֶע רעֶדָא אייֵרעֶּביֹור ַא ןיִא
 טאָה רֶע רעֶדָא 22 :ןעֶנאָרְטעֶּב לעֶזעֶנ
 ןעֶראָועֶג ןעֶריֹולְראַפ זיִא סאו ןעֶנּופעֶנ
 דְנּוא ,ןאָרְד טְנעֶקייֵלעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 ןעֶראוְׁשעֶג ׁשְלאַפ ףיֹורְד טאָה רֶע
 ׁשְנעֶמ רעֶד םאָו םעֶלַא ןּופ סְנייֵא רעֶּביִא
 םִע דְנּוא 98 :אייֵז ןיִא ןעֶניִדְניִז ּוצ טּוהְט
 דְנּוא ןעֶניִדְניִז טעוֶו רֶע ןעוֶו ןייַז טעוֶו
 רֶע לאָז יֹוזַא ,עֶדְלּושְראַפ טעוֶו רֶע
 טאָה רֶע םאִ ּביֹור םעֶד ןעֶּבעֶנְקיִרּוצ
 -עַּב םעֶד רעֶדָא ,דְלאוַועֶג טיִמ ןעֶמּונעֶנ
 רעֶדָא ןעֶנאָרְטעֶּב טאָה רֶע סאָו גאָרְט
 -עֶנ ןעֶּבעֶגעֶג זיִא םאָו גְנּוטְלאַהעֶּב איִד
 עֶנעֶריֹולְראַפ סאָד רעֶדָא ,םֶהיֵא ּוצ ןעֶראוָו
 ןּופ רעֶדָא 24 :ןעֶנּופעֶג טאָה רֶע סאוָו
 ׁשְלאַפ ףיֹורְד טעֶװ רֶע סאָו םעֶלַא
 ןעֶלאָצעֶּב םֶהיֵא רֶע לאָז יֹוזַא ,ןעֶרעוֶוְׁש
 םעֶּטְפניִפ ןייַז דְנּוא ,לאָצטְּפיֹוה ןייֵז טיִמ
 לאָז רֶע .ּוצאַד ןעֶרְהעֶמ רֶע לאָז לייֵט
 םִע ןעֶמעוֶו ּוצ םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶנ םִע

 ;הָּבְכִת אל ַחְּכוִּמַד
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 0 ויָלֲעָמּו אָטַחָת יִּכ ׁשֶפַנ :רֶמאַּל הָׁשִמ-לֲא הָוהִ ּּבַדָה
 א דִי תֶמָֹׂשְתַברֶא קב ּותִֹמֲעַּבׁשֹחַכְוהָויִּב לַעמ
 יצ וידבׂשּתַכְו ָּּרבֲא אָצְמרֶא- םֹוהיִמְע-תֶא ,קׁשֶע וִא לֹנְב
 אמָרָל םֶדָאָה הׂשֲעַירשַא לֶּכִמ תַלַאילַע קׁש-לעַּכְׁשִנ
 יג יַׁשֲא הָלדיתֶא בשָהְו טֵׁשָאו אֵמייכ הָיהְו הָנהְב
 ֵקְפָל רֲֶׁא ורקִּפַה-תֶא ו קָׂשָערַׁשֲא קֶׁשעֶה-תֶא וַא לג
 א עַבֶׁשִי-רֶׁשֲא לֹּכִמ וא :אָצְמ רֶׁשֲא הָדְבֲאָה"תֶא וָא ֹוָתִא
 רֶׁשֲאַל וילָע ףֵמי יָתְׁשִמַחַוּוׁשאֹרְּב ותאםַלִׁשְו רֶקָׁשַל ֹוָלָע
 הכ לִיַא הָיהיִל איִבָיֹומָׁשֲא-תֶאְו :ותָמְׁשַא טוב ונְִי וָלאֶה
 58 ילָע רֵּמִכְו :ןֵהֹּכַה-לֶא םֵׁשֶאְל ךְכְרְֶב ןאָצַהְדִמ םִמָת
 הֶׂשעַ-רשֶא לָּכִמ תַחַאילַע ּול חַקְס הָוהי ינְפִל ןֵהַֹּה
 ;ּהָב הָמְׁשַאְל

 : יב פ פ
 נ א וונְּב"תֶאְו ןרָהַא-תֶא וצ .:רֶמאַּל הָׁשמ-לֶא הָוהְי רֵּבַדָי
 לע הָרָקּומ לַע הָלֹעָה אוה הָלֹעָה תַרֹּת תאְו רֹמאֵל
 :ּמ קה חמה ׁשאו רַקבַ"דע הָילַהלְּכ ַחהֵבוִּמַה
 ו להָׂשְּב--לַע ׁשֵּכָלי רַבייִסְנְכִמּו לב וִָּמ ןֵהֹּכַה ׁשֹבָלְו
 ילֵע הָלָֹהיתֶא ׁשֵאָה לכה ׁשֶא ןָׁשְדהיתֶא םיִרֵהְו
 א ׁשֵבָלְו יָדְנְּב-תֶא ֹטֵׁשִפּו :ַחּכומַה לֶצֶא ּומְָׂו ַחְכְמַה
 +לָא הָּנֲחַמל ץיִחמילָא ןָׁשְדַה-תֶא איִצֹוהְו טיִלֵחֶא םיִדָנְּ
 ה הָּבֶכִת אֵל ֹוּבירקְּת ַחְכומַה-לַע ׁשֵאָהְו :ֹוהְמ םֹקְמ
 ףֶלַֹהְהִלְע ר רק רַקְּבִּב םיִצע ןהּכל ָהיֵלָפ רעכּ
 5 לע רֶקּת דִמָּת ׁשֵא :םיִמָלְּׁשַה יִבלָח ָהיֶלָע ּרִטְקִהְ

 ו בֵרְכַה הָחְנִּמַד תַרֹּת תאְו ֵס
 פ;םיִרֵהְו ַחֶבְִמִה .נְפילֶא הָנֹהְי ינֿפל ןרָהַאנְּב ּהָתֹא
 םנֹבלַהילַּכ הֵאְו ּהָנְמַׁשַמּו החָנִּמַה תלֵּפִמ ֹוצְמְקְּב טֵמִמ

 ןעֶבְנעֶרְּב רֶע לאָז רעֶּפִּפָא רֶלּוׁש ןייַז ראפ דְנּוא 28 :רֶלּוׁש עֶנייז ןּופ גאָט םעֶד ןיִא טְרעֶהעֶג
 ַא ראַפ ;ְךאָנ גָנּוצאֵׁש עֶנייֵד ָּךאָנ ,ףאָׁש איד ןּופ ,רעֶלְהעֶפ ןְהֶא רעֶדיוו ַא ,טאָנ ּוצ
 ,טאָג ראָפ םֶהיֵא ףיֹוא ןייַז רֵּפַכְמ לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 26 :ןַהֹּכ םעֶד ּוצ ,רעֶּפֶּפָא רֶלּוׁש
 טעֶו רֶע םאִו םעֶלַא ןּופ םעֶנייֵא רעֶּביִא ,ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶנְראַפ םֶהיֵא ּוצ טעוֶו םִע דְנּוא
 :ןאָרְד ןעֶדְלּוׁשְראַפ ּוצ ןּוהְמ

 1ש

 ן לעטיפאק

 עֶנייַז דְנּוא ןֹרֲהַא םעֶד טיִּבעֶנ 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הָשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָל דְנּוא 1
 םאָד זיִא םאָד ,רעֶּפִּפָא דְנאַרְּב םעֶד ןּופ בֶנּונְרעֶל איִד זיִא עֶגיִזאָד םאֶד ,ןעֶבאָז ּוצ ןְהיֵז
 םעֶד ּוצ זיִּב טְכאַנ עֶצְנאַג איִד ,ַחָּבְוִמ םעֶד ףיֹוא טְרָא-ןעֶרְּב םעֶד ףיֹוא ,רעֶפְּפָא דְנאַרְּב
 לאָז ןַהֹּב רעֶד דְנּוא 8 :ןעֶנעֶרְּב ףיֹורְד לאָז ַחֵּבְזִמ םעֶד ןּופ רֶעייֵפ סאָד דְנּוא ,ןעֶגְרַאָמ
 ףיֹוא ןעֶדייֵלְקנָא רֶע לאָז ןעֶזיֹוה עֶנעֶנייַל עֶנייֵז דְנּוא ,דְמעֶה םעֶנעֶנייֵל ןייז ןעֶדייֵלְקנָא
 ןעֶנעֶרְּבראַפ טעוֶו רֶעייֵפ םאָד ןעוֶו ,שַא אָיַד ןעֶמעֶנ ּפאָרַא לאָז רֶע דִנּוא ׁשייֵלְפ ןייַז

 :ַחָּבְוִמ םעֶד אייֵּב ןעֶנייֵלְניִהַא םִע לאָז רֶע דְנּוא ,ַחֵּבְזִמ םעֶד ףיֹוא רעֶּפְּפָא דְנאַרְּב סאָד
 ,רעֶדייֵלְק עֶרעֶדְנַא ןעֶדייֵלְקנָא לאָז רֶע דְנּוא ,רעֶרייֵלְק עֶנייֵז ןעֶהיִצְסיֹוא לאָז רֶע דְנּוא 4
 :טֶרָא םעֶנייֵר ַא ןיִא הָנֲחַמ רעֶד ןּופ גיִנייוֵועֶסיֹוא שַא איד ןעֶנְנעֶרְּבסיֹורַא לאָז רֶע דֶנּוא
 ןעֶשעֶלְראַפ טיִנ לאָז םִע ןעֶנעֶרְּב םֶהיֵא ףיֹוא לאָז ַחֵּבְזִמ םעֶד ףיֹוא רֶעייֵפ סאָד דְנּוא 9
 לאָז רֶע דְנּוא ,ןעֶגְראָמ ןעֶכיֵלְטיִא ,םֶהיֵא ףיֹוא רעֶצְלעֶה ןעֶנעֶרְּב לאָז ןֵהֹּב רעֶד דְנּוא
 םאָד םֶהיֵא ףיֹוא ןעֶּפְמעֶד לאָז רֶע דְנּוא ,רעֶּפִּפָא דְנאַרְּב סאָד םֶהיֵא ףיֹוא ןעֶטְכיִרְנָא
 םעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶרְּב לאָז רֶעייֵפ גיִדְנעֶמְׁשעֶּב ַא 6 :רעֶּפְּפֶא דיִרְפ םעֶד ןּופ טיִלְׁשֹניִא
 ןּופ גְנּונְרעֶל איִד זיִא עֶגיִזאָד סאָד דְנּוא 7 :ןעֶרעוֶו ןעֶׁשאָלְראַפ טיִנ לאָז םֶע .ַחַּבְזִמ
 םעֶד ףיֹוא ,טאָג ראָפ ןייַז ביִרְקַמ םִע ןעֶלאָז ןֹרֲהַא ןּופ ןְהיִז איִד ,רעֶפְּפָא זייֵּפְׁש םעֶד
 לעֶמעֶז םעֶד ןּופ טְסיֹופ עֶנייֵז טיִמ םֶהיֵא ןּופ ןעֶדייֵׁשְּפֶא לאָז רֶע דְנּוא 8 :ַחָּבְזִמ

 ְךיֹורְהייַו עֶצְנאַג םאֶד דְנּוא ,לייַא ןייַז ןּופ דְנּוא ,רעֶּפְּפָא זייְֵּש םעד ןּופ לְהעֶמ
 םאוו
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 הָתְרְִֶּאחחֹנ שי חמה יָטּקִהְו ָחנמַה"לע יִׁשֲא
 לכת תֹוָמונָבּוןרָתַא ולכאי הָעָמִמ תּרַמַכְז :הָוהיל
 הרַּפֶאַח אָל וָהֹוקְכאְי ךשמילָהא רעֶחַּב ׁשֹדָק םִקָמְּב
 תאָּטִרְּב אוד יִׁשָדָקשרַק יָשאמ הא יִּתָמְנקְלַח ץמָח

 םֶכיֵתָרֹרְלטְליערקָמ הָנלְכאְי האי רכילּכ :םָׁשֶאָכְו 4
 8  ּוׁשְּדִקְי םָהָּב עָנירַׁשֲא לָּכ הֶוהי יִׁשאַמ
 וָנְבּו ןרָהַא ןכְרָק הָז ּ:רְמאַל העמילֶא הָוהְו רֵּכדַ
 הדָפִאָה תֹרוׂשֲע ותֹא חַׁשּמִה םֹיָּב הויל ּוביִרְַירשַא
 וֵבְרָעְּב חָהיִצֲהְמּו רַקַֹּּכ הָתיִצְחִמ ריִמָּת הָחְוִמ תֶלֶס

 זה יִניְִּת הֲָאיבְּת תַכָּבִמ הָׂשְַּת ןָמָׁשַּב תַכֲחַמיִלֲע 4
 ָּתְַּת היׁשְּמַ ןֵהֹּכַהְו :הָוהיִל ַחָחיניַיִר ביִדְקִמ םֹּתִּמ ומ
 ילָבְו :רֶמְקִּת ליִלְּב הָודיל םֶלּועקָה ּהָתֹא הָׂשַ נְּבִמ 8

 8 ילּכְאַת אל הָיהִת לִלָּכ ָהֹּב תַחנִ
 ילֵא| ןרַהַאילֶא רֵּבַּד :רְמאַּל הָׁשמילֶא הוהְי רב
 טֵהְׁשִּת רֶׁשֲא םולְמַּב תאֵטִמַה תרוּת תאְז מאל נב
 :אוָה םיִׁשְרָק ׁשדק הָוהְי יִנְפִל תאָטִחַה טֵחָׁשּת הֶלעָּה

 לֵכָאַּת ׁשדָק םקְמִּב הָנָלְכאְי הָחֹא אָמַחְמַה ןַהֹּכַה 3
 ׁשֶדְקִי הֶרָׂשְבִּב עגיײרַשא לָּכ :ַנֹומ לֶהָא ֲַהַּב כ

 םקָמִּב םֵּבַכְּתְהיִלֲע הי ֶׁשֲא דנבִה-לַע הָמָּרִמ הא רָׁשֲַ
 ְכַּב-םֵאְו רַב ְבילַׁשְבִּה רֶׁשֲא ׂשְרָמייֵלְכּו :ׁשְרָנ
 םםיִנֲהְּכִּב רָקְלָּכ :םִִמּב ףֵטֶׁשִו קֶדֹמו חָלָׁשְּבהָׁשחָנ

 רָׁשֲא תאָּמַח-לָכְו :אוָה םיִׁשְרַק ׁשֶדֶל ּהָתֹא לָכי 8
 ילָמָאַת אֵל ׁשֶרָּקִּב רֵּמַכְל ךעומ לֵהצ-לָא ּהָמִָמ אָבס
 3 :ףֶרָׂשִּת ׁשֵאַּב
: 
 רֶׁשֲא םֹוקמַּכ אה םָׁשְדק ׁשֶדָק םֶׁשֶאָה תַחוּת תאו א

 וצ ז ו ארקיו
 דְנּוא ,רעֶפְּפָא זייֵּפְׁש םעֶד ףיֹוא זיִא סאָו
 ַא ַחַּבְִמ םעֶד ףיֹוא ןעֶּפְמעֶד לאָז רֶע
 ּוצ םיִנטְּכעֶדעֶג ןייֵז ,קאַמְׁשעֶג ןעֶביִלְּביִל
 ןּופ טְּבייֵלְּב גיִרְּביִא םאָו דְנּוא 9 :טאָג
 ןעֶסֶע ןְהיִז עֶנייַז דְנּוא ןֹרֲהַא ןעֶלאָז םֶהיֵא
 ןיִא ןעֶרעוֶו ןעֶסעֶגעֶג םִע לאָז תֹוצַמ טיִמ

 ףיֹוהְראָפ םעֶד ןיִא ,טרָא ןעֶגיִלייֵה םעֶד
 גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןופ
 טיִנ לאָז םִע 10 :ןעֶמֶע םִע אייֵז ןעֶלאָז
 לייֵמ רֶעייֵז ,ץִמָח טיִמ ןעֶרעוֶו ןעֶקאַּבעֶג
 רֶעייֵפ עֶנייֵמ ןּופ ןעֶּבעֶנעֶג םִע ְּךיִא ּבאָה
 יֹוזַא ְּךייֵלְג גיִלייֵה ץְנאַג זיִא סאָד ,רעֶּפִּפָא
 יֹוזַא ְּךייֵלְנ דְנּוא רעֶּפִּפָא דְניִז םאָד איז
 רעֶכיִלְטיִא 11 :רעֶפִּפָא דְלּוש םאֶד איו
 ןּופ רעֶדְניִק איִד רעֶמְנּוא ןאָזְרעֶּפְנאַמ
 ןייֵא ןייז לאָז םִע ןעֶסֶצ םִע לאָז ןֹרֲהַא
 רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶרייֵא ּוצ ץעֶזעֶג םעֶניִּבייֵא
 -יֵלְטיִא טאָג ןּופ רעֶּפִּמֶא רֶעייֵפ איִד ןופ
 ןייַז לאָז ןעֶריִרְנָא אייֵז טעוֶו סאוָו רעֶכ
 :ביִלייֵַה

 יֹוזַא הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָנ דנּוא 2
 סאָד זיִא עֶניִזאָד םאָד 18 :ןעֶנאָז ּוצ
 םאִו ןְהיִז עֶנייַז דְנּוא ןֹרָהַא ראַפ רעֶפְּפָא
 םעֶד ןיִא ,טאָג ּוצ ןייַז ביִרְקַמ ןעֶלאָז אייֵז
 ןעֶרעֶו טְּבְלאַזעֶג טעוֶו רֶע ןעֶו גאָמ
 לעֶמעֶז הָּפיֵא ןייֵא ןּופ לייֵמ עֶטְנִחעֶצ סאָד

 ,רעֶּפְּמֶא וייִּמְׁש גיִדְנעֶטְׁשעֶּב ַא ,לְהעֶמ .
 ליֵא טיִמ ןאַפ ַא ףיֹוא 14 :דְנעֶבָא םעֶד ןיִא טְפְלעֶה דנּוא ,ןעֶגְראָמ םעֶד ןיִא טְּפְלעֶּה
 ןּופ רעֶקיִטְׁש עֶנעֶקַאַּבעֶג ,ןעֶנְנעֶרְּב םִע אּוד טְסְלאָז טשיִמעֶנ ,ןעֶרעוֶו טְכאַמעֶג םִע לאָז
 דנוא 15 :טאָג ּוצ קאַמְׁשעֶנ ןעֶכיִלְּביִל ַא ,ןעֶנְהעֶנעֶג אּוד טְסְלאָז רעֶּפִּפֶא וייַּפְׁש םעֶד
 לאָז םִע ,ןעֶבאַמ םִע לאָז ,טְּבֶלאַזעֶג לעֶטְׁש עֶנייֵז ןיִא זיִא סאו ןְהיֵז עֶנייֵז ןּופ ןֵהֹּכ רעֶד
 -יֵלְטיִא דנּוא 16 :ןעֶרעוֶו טְּפְמעֶדעֶג ץְנאַנ לאָז םִע ,טאָב ּוצ ץעֶועֶג םעֶניִּבייֵא ןייַא ןייַז
 :ןעֶרעוֶו ןעֶסעֶגעֶג טיִנ לאָז םִע ,ןייַז (טְנעֶרְּברעֶפ) ץְנאַג לאָז ןֵהֹּב ַא ןּופ רעֶפְּפָא זייַּפְׁש םעֶב
 ןְהיִז עֶנייַז ּוצ דְנּוא ןֹרֲהַא ּוצ דעֶר 18 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,הֶשֹמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָג דְנּוא 7
 זאוָו טְרָא םעֶד ןיִא ,רעֶּפְּפָא דְניִז םעֶד ןּופ גְנּונְרעֶל איִד זיִא עֶניִזאָד םאָד ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא

 ןעֶרעוֶו ןעֶטְכאַׁשעֶג רעֶּפּפָא דְניִז סאָד לאָז ןעֶרעוֶו ןעֶטְכאָׁשעֶג טעוֶו רעֶפּפֶא דְנאַרְּב םאֶד
 ןיִא ,ןעֶמֶע םִע לאָז רעֶד םִע טְגיִנייֵר סאָז ןֵהֹּכ רעֶד 19 :יֵלייַה ץְנאַג זיִא םאָד ,טאָג ראָפ
 ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ ףיֹוהראַפ םעֶד ןיֵא ,ןעֶרעוֶו ןעֶסעֶגעֶג םִע לאָז טֶרָא ןעֶגיִלייֵה םעֶּד
 דְנּוא ,ןייז גיִלייֵה לאָז ׁשייֵלְפ ןייז ןָא ןעֶריִרְנָא טעוֶו םאו רעֶכיִלְטיִא 20 ::ְנּולמאַזְרעֶפ איִד
 ,ןעֶגְנעֶרְּפְׁש ףיֹורְד טעוֶו רֶע סאוָו דיילק םעֶד ףיֹוא טּולַּב ןייַז ןּופ ןעֶגְנעֶרְּפְׁש טעוֶו סאוָו רעֶד
 ןיִא יִלֵּב עֶנעֶדְריִא םאֶד דְנּוא 21 :םֶרָא ןעֶניִלייֵה םעֶד ןיִא ןעֶשאו אּוד טְסְלאָז
 טְכאַקעֶג זיִא םִע ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶכאָרְּבוצ לאָז ,ןעֶרעֶוֶו טְכאַקעֶג טעוֶו םִע םעֶבְלעוֶו
 -עֶנ לאָז םִע דְנּוא ןעֶרעוֶו טְניִנייֵרעֶג םִע לאָז יֹוזַא ןיִלַּכ םעֶנְרעֶפּוק ַא ןיִא ןעֶראָועֶנ
 געֶמ םיִנֲהֹּכ איִד רעֶטְנּוא ןאָזְרעֶּטסְנאַמ רעֶכיֵלְטיִא 29 :רעֶסאַו טיִמ ןעֶרעֶֶו טְקְנעוֶוְׁש
 טּולְּב ןייַז ןּופ סא ,רעֶּתִּפָא דֶניִז םעֶכיִלְטיִא דְנּוא 28 ::יִלייֵה ץְנאַג זיִא םאָד ,ןעֶמֶע םִע
 ןיִא ןייַז ּוצ רֵּפַכְמ גְנּולְמאַזְרעֶפ איד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ּוצ ןעֶראָועֶג טְכאַרְּבעֶג זיִא
 :רֶעייַפ טיִמ ןעֶרעוֶו טְנעֶרְּברעֶפ לאָז סֶע ,ןעֶּרעוֶו ןעֶמעֶנעֶג טיִנ לאָז ,טייֵקְגיִלייַה איִד

 ז לעטיפאק
 :ביִלייֵה ץְנאַנ זיִא םִע ,רעֶפַּפָא דלּוׁש םעֶד ןּופ :ַנּונְרעֶל איִד זיִא עֶניִזאָד םאָד דְנּוא 1

 םאָד ןעֶמְכעֶׁש אייֵז ןעֶלאָז ,רעֶּפִּמֶא דְנאַיְּב םאָד ןעֶמכעֶׁש אייֵז ּואוָו טָרָא םעֶד ןיִא
 םֶגְניֵר ַחֵּבְזִּב םעֶד ףיוא ןעֶנְנעֶרְּפְׁש רֶע לאָז טּולְּב ןייַז דְנּוא ,רעֶפִּפָא דֶלּוש
 םאָד םֶהיֵא ןּופ ןעֶנְהעֶנעֶג רֶע לאָז טיִלְשניִא סעֶצְנאַג ןיַז דנּוא 8 :םּורַא

 לערייוו

 קרי וָמִּד-תֶאְו טְׁשָאָהיִתֶא ּוָטֵמׁשִי הָלֹעָהיא וטֲחְׁשִ
 זרֵא ּטַמִמ םיִרְקִיּמְלָהיִלְּכ תֶאְו ּֿביבַמ ַחְבומַהלַע =



 וצ ז ארקיו
 -עֶּב סאָָו טיִלְׁשניִא םאָד דְנּוא ,לעֶדייוִו
 איֵד דְנּוא 4 ;דייוַװעֶגְנייֵא םאָד טְקעֶד
 סאָו טיִלְׁשניִא םאָד דנּוא ,ןעֶריִנ אייוַוְצ
 ןעֶדְנעֶל איִד ףיֹוא זיִא סאו ,אייֵז ףיֹוא זיִא
 ,רעֶּבעֶל רעֶד ףיֹוא ׁשיייֵלְפטיֹור סאָד דִנּוא

 :ןּוהְטּפָא סֶע ןעֶמ לאָז ןעֶריִנ איִד ּםיֵּמ
 ףיֹוא ןעֶּפְמעֶד אייֵז לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 5

 טאָב ּוצ רעֶּפְּפָא רֶעייֵפ ַא ,ַחַּבְזִמ םעֶד
 רעֶכיִלְטיִא 6 :רעֶפְּפָא דְלּוׁש ַא זיִא םאָד
 ןעֶלאָז םיִנֲהֹּכ איִד רעֶטְנּוא ןאָזְרעֶּפסְנאַמ
 לאָז טְרָא ןעֶגיִלייֵה םעֶד ןיִא ,ןעֶסֶע ּםִע
 :גיִלייַה ץְנאַנ זיִא םֶע ,ןעֶרעוֶו ןעֶסעֶנעֶג םִע
 ,רעֶפָּפָא דְניִז םאָד איװ יֹוזַא ָּךייֵלְג 7
 ןייַז רעֶפְּפָא דְלּוׁש סאָד ְּךיֹוא לאָז יֹוזַא
 םאָו ןֵהֹּכ רעֶד ,אייֵז ּוצ גנּונְרעֶל עֶנייֵא
 לאָז םֶהיֵא ּוצ ,םֶהיֵא טיִמ ןייַז רֵּפַּכְמ טעוֶו
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 + ֵּתָׁש הא : ברית הָּסַכְמַה םֶלֵחַה=תָאְו הָיְלַאָה
 "תֶאָו םיִלָסְּכַהלַע זָׂשֲא ןהיֵלֲע רׁשֲא בֵלֲַמתאְ תיִלְַּ
 ה זםֶתֹא-ידוִמְקְִז הָנְרִסְי תילְכַהילַע בְכילַע תרָתֹיֵה
 א רָכי-לָּב :איִה א הָוהַל הָׂשֲא הָחְבְוִמַה ןֵהֹּכַה
 :אוְהַסיִׂשְרַק של לַכָאי ׁשֹודְק םֹקָמְּב ינאי ֶנְַּּ
 נ .ְבייימַכְי רַׁשֲא ןהֹּכַה א תחא הּת טָׁשָאָּכ אָטַחַב
 8 ףָׁשֲא הָלֹעַה ףוַעְׁשיִא תַלֲע-תֶא םיִרְקִּמַה ןהֹּכהְ הוי ִק
 5 ײנתַּב .הָפאּת ישֲא הָמַָמילָכְו +הָיהָי ֹול ןהּכל םיִרְקִה
 הָתֹא ביִּדקַּמַה ןֶהֹכִל תַבַקמילַעְ תֶׁשָהְרַּמִב השֲעילְמו
 ' נְבילַבְל הברה משַביִהַלּלַב הָחְנִמיִלָכְו :היְהִת ִל
 ּפ :ויִחָאְּכ ׁשיִא הָיְִּת ןְרהַא
 1 -לַע סֶא ּ!הָוהיַל ביִרְקִי רֶׁשֲא םיִמלָּׁשַה חַבָז תֶרֹוּת ,תאֹ
 ןוצמ תולֲח הָדֹּתַ חַבז-לַע ו ביִרְִהְו ונְביִקִי הָדֹּת
 תָכָבְרִמ תֶלַסְוִמְׁשַּבםיִחְשִמ תוצמיִקיקו ןְמָׁשִב ּולְב
 5 ןָנָּבְרִמ כיִרְקַיַז ץַגְה םֶהָל תֹלֲחיִלע שב תַלּולְּב תֶּלַח
 וצ ןֶבְרְקילְּכִמ ָחָא ּוָּּמִמ כיִּרְקדְו :ויָמְלָׁש תֶדֹוּת חבָ-לַע
 :הדוהיול םִמָלְׁשַה טָּדיִתֶא קֵּמּוַה ןרכל הָוהיִל הָמּורְּת

 ומ חייא לכָא יִנָּבְרָק םֹוִּב ויָמלְׁש תֶהֹוּת חַבָז רֹׂשָבּו - זיִא םאָו ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 8 !ןייז םִע
 15 טויב יטְבּרִק בָ הכל א ו ףַדָנסִאְו +ףָקְּבידַע ּונָּמִמ שְנעֶמ ַא ןּופ רעֶפְּפָא דְנאַרְּב םאָד ביִרְקַמ

 א א כמ תְ הל לָכָא ִּתְבּתֶא 7 םאָו רעֶפְּפָא דְנאַרְּב םעֶד ןּופ טיֹוה איִד

 בײז יש . 8

 שמו היה ליפ 'בֶׁשֲ ' 1 :
 9 : טילְכִּב עני רֶׁשֲא ר שְּבְַו שת ָניע מ .תֶלְכאָה ןיא צרה ןעקאּבעּכימעװעמאמ) טא
 ופ אֵמָמילָכְ : לי זיִא סאָו םעֶכיִלְטיִא דְנּוא ,ןעֶּפיֹוא םעֶד
 ;רָׂשְּב לכאי רוהָטלָּכ רָׂשְּבְִו ףֶרׂשֵי ׁשאָּב לכָאַי אֵל ר :
 כה ָׁשֲא א טיִמלְׁשַה הַבומ רָׂשֶּב לֵכאֹּהיּרֶׁשא ׁשֵּפְָו = -יו* ילעְסעֶק םעֶד ןיִא טְבאַמעֶג
 יג יָכ ׁשֶפְו .ָהיָמעְמ אותה ׁשֵפְנִה הָתְרְכת דלא םִע זיִא סאו ןַהֹּכ םעֶד ּוצ ,אַפ איד
 וא הָאִמָמ הָמָהַבַּב ו וַא דָא תֵאְמִטְּב .אמְטילִכְּב עָנּת  -טיִא דנּוא 10 :ןייַז סֶע לאָז םֶהיֵא ּוצ ביִרְקַמ
 לִייִא טיִמ טְׁשיִמעֶג רעֶפְּפָא זייֵּפְׁש םעֶכיִל
 ;רעֶרעֶדְנַא רעֶד איו יֹוזַא ְּךייַלְג רעֶנייֵא ןֹרֲהַא ןּופ ןְהיֵז עֶלַא ּוצ ןייַז לאָז ,ןעֶקּורְּמ רעֶדָא
 ביִרְקַמ טעֶו ןעֶמ םאָו רעֶּפְּפָא דיִרְפ םעֶד ןּופ גְנּונְרעֶל איִד זיִא עֶניִזאָד םאָד דְנּוא 1
 לאָז יֹוזַא ,רעֶפָּפָא קְנאַד ַא ןעֶגעוֶו ןּופ ןייַז ביִרְקַמ סֶע טעוֶו ןעֶמ ןעוֶו 12 :טאָנ ּוצ ןיוַז

 עֶניִד .דְנּוא ,לײַא טיַמ טְׁשיִמעֶג תֹוצַמ ,ןעֶכּוק ןייַז ביִרְקַמ רעֶפְּפָא קְנאַד םעֶד טיִמ ןעֶמ

 ;לייַא טיִמ טְׁשיִמעֶג תֹולַח טְׁשיִמעֶג לֶהעֶמ לעֶמעֶז דְנּוא לייֵא טיִמ !טְריֵמְׁשעֶּב ןעֶבּוק
 קְנאַד םעֶד טיִמ ןעֶגְנעֶרְּב רעֶפְּפֶא ןייַז רֶע לאָז טיֹורְּב טְרֶעייֵזעֶג ןּופ תֹולַח איִד טיִמ 8
 ןּופ םֶנייֵא ןייַז ביִרְקַמ םֶהיֵא ןּופ לאָז רֶע דְנּוא 14 :רעֶפְּפָא דיִרְפ עֶנייֵז ןּופ רעֶּפְּפָא
 טּולְּב םאָד טְגְנעֶרְּפְׁש םאֹו ןֵהֹּכ םעֶד ּוצ ,טאָנ ּוצ גְנּודייֵׁשְּפֶא עֶנייֵא ,רעֶּפְּפֶא םעֶביִלְטיִא
 קְנאַד םעֶד ןּופ ׁשייֵלְּפ םאָד דְנּוא 18 :ןייַז םֶע לאָז םֶהיֵא ּוצ ,רעֶּפְּפֶָא ריִרְפ םעֶד ןּופ

 ,רעֶפָּמֶא ןייַז ןּופ גאָט םעֶד ןיֵא ןעֶרעוֶו ןעֶמעֶגעֶג לאָז ,רעֶּפְּפֶא ריִרְּפ עֶנייֵז ןּופ רעֶּפְּפָא
 ַא זיִא רעֶפְּפֶא ןייַז ןעוֶו דְנּוא 16 :ןעֶנְראָמ זיִּב ןעֶזאָלרעֶּביִא ןּופְרעֶד טיִנ לאָז רֶע
 לאָז רעֶּפְּפֶא ןייַז ביִרְקַמ זיִא רֶע ןעוֶו גאָט םעֶד ןיִא ,רעֶּפְּפָא םעֶגיִליוִוייֵרְפ ַא רעֶדָא רֶדֶנ
 עֶנעֶּביִלְּבעֶגרעֶּביִא םאֶד לאָז גאָט ןעֶדְנעֶגְראָמ םעֶד ןיִא ְּךיֹוא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶסעֶנעֶב ּסֶע
 ןּופ שייֵלַפ םעֶד ןּופ עֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא םאֶד רעֶּבָא 17 :ןעֶרעוֶו ןעֶמעֶגעֶג םֶהיֵא ןּופ
 ןעוֶו דְנּוא 18 :רֶעייֵפ טיִמ ןעֶרעוֶו טְנעֶרְּבְרעֶפ לאָז גאָט ןעֶטיִרְד םעֶד ןיִא רעֶּפְּפֶא םעֶד
 ןעֶטיִרְד םעֶד ןיִא רעֶּפּפָא ריִרְפ םעֶד ןּופ שייֵלַּפ םעֶד ןּופ ןעֶרעֶו ןעֶסעֶנעֶג טעוֶו םִע
 טעדֶו םִע ןעֶזעוֶועֶג בירְקַמ םִע טאָה סאו ןייַז גיִלעֶּפעֶגליֹואוְו טיִנ רעֶד טעוֶו יֹוזַא ,גאָט
 ןּופְרעֶד טעוֶו סאָָו רעֶד דְנּוא ,ןייַז גיִדְריוִוְמּוא לאָז סֶע ,םֶהיֵא ּוצ ןעֶרעוֶו טְנעֶכעֶרעֶג טיִנ
 -ָנָא טעוֶו םאֶה ׁשייֵלְפ םאָד דְנּוא 19 :טייקְניִטְבעֶרעֶנְמּוא עֶנייֵז ןעֶגאָרְט לאָז ,ןעֶּסֶע

 םִע לאָז רֶעייֵפ טיִמ ןעֶרעוֶו ןעֶסעֶגעֶג טיִנ לאָז טייקְגיִנייִרְמּוא עֶכיִלְטיִא ןָא ןעֶרְהיר
 :ׁשייֵלְפ סאָר ןעֶסֶצ געֶמ ןייֵר זיִא סאוָו רעֶכיִלְטיִא ,שייֵלְפ סאָד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְנעֶרְּברעֶפ
 ,טאָנ ּוצ זיִא םאו ,רעֶּפְּפָא דירְפ םעֶד ןּופ ׁשייֵלְפ םאָד ןעֶסֶע טעוֶו םאִו רעֶד דְנּוא 0
 ןעֶרעוֶו ןעֶטיִנְׁשרעֶפ רעֶּבְלעֶזְרעֶד לאָז יֹוזַא ,םֶהיֵא ףיֹוא זיִא טייקְגיִנייֵרְמּוא עֶנייֵז דְנּוא
 םעֶנייֵרְמּוא אייֵלְרעֶלַא ןָא ןעֶריִרְנָא טעוֶו רעֶנייֵא ןעוֶו דְנּוא 21 :קְלאָפ ןייַז ןּופ
 רעֶדָא הָמֵהְּב עֶנייֵרְמּוא עֶנייֵא ןָא רעֶדָא .ׁשְנעֶמ ַא ןּופ טייקְניִנייִרְמּוא איד ןָא

 ןא



 זיארקו 16
 העל ױשַא םיִמָלְׁשַה הֵּבְץַשְּבִמ לֶקֶאְו אֵמָט ץֶקְׁשילְכְב

 זישמײלָא הָוְי רֵּכֹד :ָהיֶמִעַמ אוָהָה ׁשֵפעַּד הָתְרִכנְו 2
 בֶׂשַכְו של מאל לֵאְדׂשִי ינְבילֲא ייד מאָל
 -לָכָל הֶׂשֶָיהָרמ בֶלֶהְו לֵב בֵלָחְו :ולכאה אל וו

 ףמ םלה לכא--לכ יִּכ :ּוהְלְכאָת אל לֵכֶאְ הָכאלְמ =
 שפעד ּהָּתרכנְו הויל הָׁשִא הֶּנּמִמ ביִרְקִי רַׁשֲא הָמֵהְּכַה

 סֵכיֵתְבִׁשְּמ לֵכב ּולְכאָה אל לו !ָהיֵמַעַמ תֶלְכאָה 2
 ָתּרִכִנ םיָעילָב לֵכאֹתייַשֲא ׁשְפְנילַב :הָמ ֵָהְּבְַ הִָל 92

 ּפ 5 אָהַה ׁשֵמָנַר
 לֵאָרְׂשִי ינמילַא רבד :רמאֵל הָׁשמילֶא הי בדו
 נְרכיִתַא שָבָנהָוהַל ומְלִׁש זיבקתֶא םיְִקמד טאל
 "תֶא הָוהְי יַׁשֵא תֶא הָנָאיִבְה ּויָָי :ומִלָׁש טובו הָידיל ל
 הרָפנְת וָתֹא ףָנהְל הֶוְהַה תֶא ינָאיבי הְָחַהיִלַע לה

 זחיְחְו הָחַּבְומַה בֶלַה"תֶא ןהֹּכל יטְקִהְו +הָודְי נפ 5
 המות יונְתִּת ןיִמָיַח קׁש תֵאְ נבל ןרַַאְל ה תֶוֲהָה
 -תֶאְו יִמָלְׁשַה םֶֶדיּתַא ביִרְקּמַה :םֶביִמְלַׁשיהְבמ הכל
 יִּ העל מיה קיש ּהָיהִּת ִל ןּרֲהַא ןנבמ םָלָקַה +=

 זיױאַמ יִּתְּחַקְל היְתַה ק סאו המנְתַה הזָחי*תֶא
 ןהֹּכַה ןהָאל םָתֹא ןְּתֶאְ .םתמלש יְבּומ לארשייינ ִּב

 ןרֲהַא תַחְׁשִמ תאֹז :לֵאדׂשִי יִנְּב תֶאְמ ;םָלישיקַקלּ וָנָבְלּו הל
 ןהכל סתֹא םיַרקה םֹוָּב הוי יִשֲאַמ יָנְּב תַחְׁשִמּ

 מא ְָׁשְמ סב םלָל תל הָניח הָנצ נָשֲא ;הָיהיל 6
 יי תָ :םָתֹרדל סלוע תִַּח לָאָרׂשי ינְב תַאַמ

 יובזלו .סאלמַלְו םָש לו תאָמַהלְו ה הָחְנַמַל םָלֹע
 טויב יי עא וכמה = כא ישמ"תא דו

 . הְב הָשַמ"תֶא הדָוהְי

 בוש 3

 ' ;םיִמָלְׁשה 8 : רש 5

 היל םֶהינְ קא אבל לֵאְׂשִי ןנֿב=תֶא ותֹוצ
 :יָניפ רב מב

 הָׁשֿמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 8

 רעֶד ןעֶנאָז ּוצ יֹזַא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק

 טאָג ּוצ

 יֹוזַא

 :רעֶפְּפָא-דיִרְפ ןייַז ןּופ טאָג ּוצ רעֶּפְּפָא ןייַז ןעֶגְנעֶרְּב לאָז ,

 וצ
 ,טייקנידריװמּוא עֶנייֵרֿמּוא אייֵלְרעֶלַא ןָא
 ןּופ ׁשייֵלְּפ םעֶד ןּופ ןעֶסֶע טעוֶו דְנּוא
 יֹוזַא ,טאָנ ּוצ זיִא סאו רעֶפְּפָא-דיִרְפ םעֶד

 ןופ ןעֶרעוֶו ןעֶטיִנְׁשרעֶּפ רעֶּבְלעֶוְרעֶד לאָז
 טעֶרעֶג טאָה טאָג דְנּוא 22 :קְלאָפ ןייַז
 ּוצ ךעֶר 23 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הֶשֹמ ּוצ

 ןייק ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד
 רעֶדָא םאֵל ןּופ רעֶדָא םֹקָא ןּופ טיִלְשניִא
 דְנּוא 24 :ןעֶסֶע טיִנ רֶהיֵא טְלאָז ,ןעֶניִצ ןּופ
 םאֶד דִנּוא הָלֵבְנ ַא ןּופ טיִלְשניִא סאָד
 -עֶג לאָז םעֶּטְקּוצְרעֶפ ַא ןּופ טיִלְׁשניִא
 רעֶּבָא ,קְרעוֶו אייֵלְרעֶלַא ּוצ ןעֶרעֶו טְּכאַמ
 ןיִראָז 25 :ןעֶסֶע טיִנ םִע טְלאָז רֶהיֵא

 רעֶד ןּופ טיִלְׁשֹניִא טְסֶע םאוָו רעֶכיִלְטיִא
 ביִרְקַמ ןּופְרעֶד טעוֶו ןעֶמ סאָו הָמֵהְּב
 לאָז יֹוזַא ,,טאָג ּוצ רעֶפָּפֶא-רֶעייֵפ ַא ןייַז
 ןעֶרעוֶו ןעֶטיִנְׁשרעֶפ סֶע טֶסֶע סאוָו רעֶד
 טְלאָז טּולִּב ןייק דְנּוא 26 :קְלאָפ ןייַז ןּופ
 -ָנּוניֹואְח עֶרייַא עֶלַא ןיִא ןעֶסֶע טיִנ רדיא
 :הָמֵהְּב ַא ןּופ רעֶדָא לעֶנייֵפ ןופ ןעֶנ
 אייֵלְרעֶלַא ןעֶסֶע טעוֶו סאוָו רעֶכיֵלְטיִא 7

 ןעֶטיִנְׁשראַפ לאָז רעֶניִּבְלעֶזְרעֶד ,טּולְּב
 :קְלאָפ ןייַז ןּופ ןעֶרעוֶו

 איִד ּוצ דעֶר 29 :ןעֶנאָז ּוצ
 רעֶפִּפָא-דיִרְּפ ןייַז ביִרְקַמ ליד סאָו

 עֶנייַז 0
 איד ףיוא טיִלְשניִא םאָד ,טאָב ןופ רעֶפַּפָא-רֶעייַפ איִד ןעֶגְנעֶרְּב ןעֶלאָז דְנעֶה
 בָנּוּבייַהְפיֹוא עֶנייֵא ןעֶּבייֵהּוצפיֹוא םִע טְסּורְּב איִד עֶנְנעַרְּב רֶע לאָז טְסּורְּב

 איד דְנּוא ,ַחָּבְזִמ םעֶד ףיֹוא טיִלשניִא סאָד ןעֶּפְמעֶד לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 21 :טאָג ראַפ
 טְלאָז רעֶטְלּוש עֶטְכעֶר איִד דְנּוא 32 :ןְהיֵז עֶנייַז ראַפ דְנּוא ןֹרָהַא ראַפ ןייַז לאָז טְסּורְּב
 ןּופ רעֶד 88 :רעֶפְּפָא-דירְפ עֶרייֵא ןּופ ןֵהֹּכ םעֶד ּוצ גְנּודייֵׁשְּפָא עֶנייֵא ןעֶּבעֶג רֶהיֵא
 םאָד דִנּוא רעֶּפְּפָא-דיִרְפ איֵד ןּופ טּולְּב סאָד ביִרְקַמ זיִא סאָו ןֹרַהַא ןּופ ןְהיֵז איִד

 ןיִראָה 84 :לױֵט ַא ּוצ רעֶמְלּוׁש עֶטְכעֶר איִד ןייַז לאָז םֶהיֵא ּוצ טיִלְׁשניִא
 ּבאָה גָנּודייִׁשְּפֶא איִד ןּופ רעֶטְלּוׁש איִד דְנּוא גָנוְּבייַהְפיֹוא איִד ןּופ טְסּורְּב איִד
 ְךיִא דְנּוא .רעֶפֶּפָא-דיִרְפ עֶרייַז ןּופ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ ןעֶמּונעֶג ָךיִא
 ןייֵא ּוצ ְהיֵז עֶניֵז ראַפ דְנּוא ,ןֵהֹּכ םעֶד ןֹרֲהַא ראַפ ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז ּבאָה
 ןּופ בְנּוּבְלאַז איֵד זיא םאָד 85 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ראַּפ ץעֶזעֶג םעֶגיִּבייֵא

 טאָב ןּופ רעֶּפְּפָא-רֶעייֵפ איִד ןּופ ןֶהיֵז עֶניַז ןופ גְנּוּבְלאַז איֵד דְנּוא ןֹרֲהַא
 :טאָנ ּוצ ןיַז ּוצ םיִנֲהֹּכ טְנְהעֶנעֶג אייֵז טאָה רֶע ןעֶו גאָט םעֶד ןיִא
 רֶע ןעֶו גאָט םעֶד ןיא ,איֵז וצ ןעֶּבעֶג ּוצ ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָנ םאָו 6
 ּוצ ץעֶזעֶג םעֶניִּביַא ןייֵא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְנִק איִד ןּופ טְּבְלאַזעֶג אייֵז טאָה

 ,רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב םעֶּד ןּופ גְנּונְרעֶק איִד זיִא םאָד 87 :רעֶטְכעֶלְׁשעֶנ עֶרייֵז
 םעֶד ןּופ דנּוא ,רעֶּפָּפָא-דֶנִז םעֶד ןּופ דְנּוא .רעֶפְּפָאדזייֵּטְׁש םעֶד ןּופ דִנּוא
 סאָו 88 :רעֶפַּפָא-דירְפ םעֶד ןּופ דָנּוא גְנּוליִפְרִע איִד ןופ דְנּוא רעֶּפְּפָא-דלּוש

 ןעֶבְלעוֶו גאָט םעֶד ןיִא ;יַניִס גְראַּב םעֶד ףיֹוא הֵׁשֹמ ּוצ ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָג
 ּוצ תֹונָּבְרִה עֶרייֵז ןייַז ּוצ ביִרְקַמ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןעֶמאָּבעֶג טאָה רֶע

 :יָניִס רֵּבַדַמ רעד ןיִא טאָג
 דנוא ףיפ .רֵכדַמ רעד יא ןראַנ
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 ח לעטיפאק
 יֹוזַא הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָנ דנּוא 1
 ןְהיִז עֶנייַז דְנּוא ןֹרֲהַא םעֶנ 2 :ןעֶנאָז ּוצ

 סאָד דְנּוא רעֶדייֵלְק איִד דְנּוא ,םֶהיֵא טיִמ
 רֶעיֵטְׁש םעֶד דְנּוא ,גְנּוּבְלאַז איִד ןּופ לייַא
 אייוֵוְצ איִד דְנּוא רעֶּפְּפָא-דְניִז םעֶד ןּופ
 :תֹוצַמ ןּופ ּבְראָק םעֶד דִנּוא ,רעֶדיוִו
 עֶדְנייֵמעֶג עֶצְנאַנ איִד לעֶמאַזְרעֶפ דְנּוא 3
 איִד ןּופ טְלעֶצעֶנ םעֶד ןּופ ריט רעֶד ּוצ
 ןּוהְטעֶנ טאָה הֶׁשֹמ דְנּוא 4 :םְנּולְמאַזְרעֶפ
 -אָּבעֶג םֶהיֵא טאָה טאָנ אי יֹוזַא ְּךייֵלְג
 ְךיִז טאָה עֶדְנייַמעֶג איִד דְנּוא ,ןעֶמ
 םעֶד ןּופ ריִט רעֶד ּוצ טְלעֶמאַזְרעֶפ
 ףנּוא 8 :גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶנ
 עֶדְנייֵמעֶג איִד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה הֶָׁשֹמ
 טאָה טאָנ סאו טְראָו סאָד זיִא סאָד
 טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 6 :ןּוהְמ ּוצ ןעֶטאָּבעֶג
 רֶע דְנּוא ,ןְהיִז עֶנייִז דְנּוא ןֹרֲהַא טְנְהעֶנעֶג

 זה |
 28 ּויָנְביִתֶאְו ןרַהָא-תֶא חק :רֶמאַּכ הָשַמ-לֶא הָוהְי רֵּבַדָי
 6 ױַפ | תֵאְו הָחְׁשִמ ֵׁשִּמַה ןָמָׁש תאֹו םיִדָנְּבַה ןתֶאְו והא

 3 הדָדֵעָה--לּכ תֵאְו ;תֹוצַמַה לס תֵאְו םיליֵאָה יִנָׁש תֶאְו
 + הדָיִצ רֶׁשֲאַּכ הָׁשֹמ שַעיו :דֵעֹומ לֶהֶא חַתָּפיִלֶא לאל הָקַה
 רֶמאָו :דָעומ סֶהֶא חַתָּפילֶא הָדעֶה םֶהְקִַּ וְתֹא הָוהְי
 "גקש הָוהְי הָּוִצירְׁשֶא רֶבָּדַה הָו הָרעְילֶא הָׁשֹמ
 5 :םבִיָּמַּב םָתֹא ץֵחְריַו ֹויִָּביִתֶאְו ןְרַהֲא-תֶא ! ָׁשִמ םֵרֵקַּיו

 ז ותא ׁשֵּבליַו טְבַאָב :תֹא רָגהַו תָנֹהְּכַה-תֶא וילָע ןֵו
 םָׁשֲחְּב והא רֶגְדָיְו דֿפַאה-תֶא וָלָע ןֵּתַו ליִשמַה--תֶא
 8 =כָא ןּמַַּו ןְׁשְחַה-תֶא וָלָע םֶׁשָו  :וָב ול דֹּפֲאַּו דַפַאָה

 פילע תֶמָנעמַ-תֶ שי :םיִמתַה או םיִרּואְהיַ שה
 בֶהּוַה ץיצ תַא ויָנְּפ ליִמילֶא תֶפנְצִּמַה-לַע םֶׂשַו וָׁשאֹר
 י ודָׁשַמ חַּקִיַו ;הָשמ-תֶא הָוהְי הָּוצ רֶׁשֲאַּכ ׁשְדַּכַה רו
 ירָשֲא-לַּכחֶאָוכ ןֵּכְׁשִּמַה-תֶא חׁשְמיַו הָחְׁשִּמַה ןְמָׁשיתֶא
 ו1 הָׁשְמִַּו םִֹמָעְּפ עַבָׁש ָחֵבְמַה-לַע וָּּמִמ זיז :םָתַא שדקו
 :םשדקל ַּּב-תאְו ּיִכַהתֶאְ ויָלכ-לְּכ-תֶאְו חמַ-תֶא
 ופ וָתֹא הַׁשְמַו ןְרָהַא ׁשאֵר לע הֶחְׁשִּמַה ןִמָׁשִמ קה
 3 ִּתְּכ טׁשִּבלו ןרָהַא .נְכדתֶא הָׁשֹמ ברְקו :וִׁשִּדקְל
 5 ףֵׁשֲאַּכ תְִֹּבְנִמ םֶהָל ׁשֶבֲחַּה טנבא םָתֹא ר
 הַא דמי תאַּמַַה רַּפ תַא ׁשנו :הָׁשִמדתֶא הָוהְי
 דמ חק טֶחְשִּי :תאָּטַחַה רַּפ ׁשאָרילַע ,םֶהיֵדְיתֶא ויִנְבּו
 בא ביִבָס חמה תֹנרַילַע ןֵּתִיד םֶּדַה-תֶא הָׁשמ
 ַחֵבְִּמַה 'דטײלֶא ס קַצָי םֶּדִַה-תֶאְו ַחֵּבְוִמַה--תֶא אֵּמַחיַ
 18 "ֵלַע רֶׁשֲא בלחַה-לָתֶא חֶּק וָלָע רַּפַכָל יהשדקר
 הְֶּלְחתֶאְו תֶלְּבַה יִתְש-תֶו דֵבְּכַה תֶרָתֹי תֵאְו בֶרקִה

 וז וָהָׂשְּבלתֶאָו ורע-תַאְו רָּפַה-תֶאְו :הָחְִּּמַה הֵׁשֹמ רֶטְקִנ

 ףָנֹוא 7 :רעֶסאוַו טיט ןעֶשאַוַועֶג אייֵז טאָה

 ,רְמעָה סאָד ןּוהְמעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה רֶע
 טיִמ טְלעֶטְראַנעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה רֶע דנּוא
 -ָנָא םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,לעֶטְראַג םעֶד
 ,דְמעֶָה-רעֶּביֹוא םעֶד טיִמ טעֶדייֵלְקעֶנ
 ,דֿפַא םעֶד ןּוהְמעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא
 טיִמ טְלעֶטְראַנעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא
 רֶע דְנּוא רֹּפַא םעֶד ןּופ לעֶטְראַנ םעֶד
 ןאַּטְׁש-טְסּורְּב איִד ןּוהְטעֶג םֶהיֵא ףיֹוא טאָה רֶע דְנּוא 8 :טיִמאַד טְלעֶטְראַנעֶג םֶהיֵא טאָה
 טאָה רֶע דְנּוא 9 :םיִמָּת דְנּוא םיִרּוא איִד ןאַּפְׁש-טְסּורְּב איִד ףיֹוא טְנייַלעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 רעֶּביִאְנעֶנעֶק ,ּביֹוה איִד ףיֹוא ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע דְנּוא ,ּפאק ןייַז ףיֹוא ּביֹוה איִד ןּוהְמעֶג
 טאָג איו יֹוזַא = ןיֹורְק עֶניִלייֵה איד ָךעֶלְּב עֶנעֶדְלאָג סאָד ,טייֵז עֶטְׁשְרעֶדְראַפ איִד
 רֶע דְנּוא ,בָנּוּבְלאַז איִד ןּופ לייֵא סאָד ןעֶמּונעֶג טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 10 :הֶׁשֹמ ןעֶטאָּבעֶנ טאָה
 טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג ןיִראַד זיִא םאָו סעֶלַא דְנּוא ןֶּבְׁשִמ םאָד טְּבִלאַזעֶג טאָה
 ללאָמ ןעֶּביִז ַחֵּבְוִמ םעֶד ףיֹוא טְנְנעֶרְּפְׁשעֶג ןּופאַד טאָה רֶע דְנּוא 11 :טְניִלייֵהעֶג אייֵז
 ןעֶקעֶּב-דְנאַה םעֶד דְנּוא ,םיִלֵּכ עֶנייֵז עֶלַא דְנּוא ַחֵּבְזִמ םעֶד טְּבְלאַזעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 ןּופ לייַא םעֶד ןּופ ןעֶסאָגעֶנ טאָה רֶע דְנּוא 12 :ןעֶניִלייֵה ּוצ אייֵז ,לעֶּטְׁשעֶג ןייַז דְנּוא
 ּוצ םֶהיֵא טְּבֶלאַזעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דִנּוא ,ןֹרֲהַא ןּופ ּפאָק םעֶד ףיֹוא גְנּוּבְלאַז איִד
 אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,ןֹרֲהַא ןּופ ןְהיִז איִד טְנְהעֶנעֶג טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 13 :ןעֶניִלייַה

 לעֶטְראַנ םעֶד טיִמ טְלעֶטְראַנעֶנְנָא אייז טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶדְמעֶה טעֶדייֵלְקעֶגְנָא
 טאָג איִח יֹזַא ,ןעֶּביֹוה עֶכיֹוה איִד ןעֶדְנּוּבעֶגְנָא אייֵז ףיֹוא טאָה רֶע דְנּוא

 םעֶד ןּופ רֶעיִטְׁש םעֶד טְנְהעֶנעֶנ טאָה רֶע דְנּוא 14 :הָׁשֹמ ןעֶטאָּבעֶג טאָה
 ףיוא דְנעֶה עֶרייַז טְגעֶלעֶג ןעֶּבאָה ןְהיֵז עֶניֵז דְנּוא ןֹרֲהַא דְנּוא ,רעֶפְּפָא-דְניִז
 טאָה רֶע דְנּוא 18 :רעֶּפְּפָא-דְניִז םעֶד ןּופ רֶעיִטְׁש םעֶד ןּופ ּפאָק םעֶד
 םֶע טאָה רֶע דְנּוא טּולְּב םאָר ןעֶמּונעֶג טאָה הָׁשֹמ דִנּוא ןעֶטְכאָׁשעֶג םֶהיֵא
 ,רעֶגְניִפ ןייַז טיִמ םּורַאסְנְניִר ַחֵּבְזִמ םעֶד ןּופ רעֶנְרעֶה איד ףיֹוא ןּוהְמעֶנ
 -עֶגְסיֹוא רֶע טאָה םּולְּב סאָד דְנּוא ַחָּבְוִמ םעֶד טְניִנייַרעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 ףיֹוא טְניִלייֵהעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ַחָּבְוִמ םעֶד ןּופ רְנּורְנ םעֶד ןָא ןעֶסאָג
 טיִלְׁשְניִא עֶצְנאַג םאֶָד ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע רנּוא 16 :ְןייַז ּוצ רֵּפַכְּמ םֶהיֵא
 ּרעֶד ןּופ ׁשייֵלְפטיֹור סאָד דֶנּוא ,דייַועֶגְניֵא םעֶד ףיֹוא ןעֶועֶועֶג זיִא סאו
 םֶע טאָה הֶשֹמ דְנּוא טיִלְׁשִניִא רֶעייֵז רנּוא ןעֶריִנ אייוֵוְצ איד דְנּוא ,רעֶּבעֶל
 ׁשייֵלְפ ןייַז דְנּוא טיֹוה עֶנייַז דְנּוא רֶעיִּטְׁש םעֶד דְנּוא 17 :ַחֵּבְוִמ םעֶד ףיֹוא טְפְמעֶדעֶנ
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 קוק הָוִצ ױשֲאַּב הָנָחמִל ץיִחמ }) ישייפיתֶאָו
 דֶנֶבּו ןְרָהַא ושמו הָלֹעָה לו 8 = ר ?השמ"תֶא 19

 -קיִא הָשמ קרח עב לה שארילע טהיזיתַא
 רק וחְתנ חַּתִנ טיִאָהיִתְִו :םֹיִמָמ חַבְמַרילִמ טלה כ

 קז תַאְו דָּמ יא יי ׁשאהָהיִתֶא הָׁשִמ
 יליַאָה-לָכיתַא הָׁשֹמ .ףַמָקג םִיַּב ץֵחְר םִיִעָרְּכה-תֶאְ
 זע אי ּהָׂשא םהינײַײל יה הָלֹנ הָחּבמַּה
 נה טאקיא בקי :הָשמיחַא הָוהְו הָוִצ יושֲאַּכ 2

 שאהיילַפ היד" זָנְבּו הַא ֹוכְמַסַו םִאְלמַה לי
 יו ךני=לע ןֵּת וַמְדִמ הָשֹמ הָקָת ו טהְׂשַה :ליָאָה 2

 לי הּביילַעְו תגְמוה ָּי הָבלְַ תָֹמיַה ןְיַתַא
 -לַע םוהױִמ הָשֹמ ןתה ןהַהַא .נְביֹתַא ברק עמ 8

 םלֵּת ביל תמים ןהָבילע תִלְמִיַה נא נפ
 קי כת בְמַהילַע םהליֹתַא השמ קרזו תָנְמִיַה הכ

 םְרקילע 2 ףָשֶא םֶלֲהלְמעֶאָו האָר םֵלֵתַהתִא
 עראו ןהְבְלֲה--תֶאְו תֶלְּפַה משא רֵבָּכַה תֶרָתֹ תֵאְו
 הי הל הָוְ יִנְפִל | ישֲא תֹצַּמַה לאה :ןמָיַה קוש

 טֶׂשִג דָחֶא קֹקְָו תַֹחַא ןִמָׁש םֶהָל תַלֲהַו תַמַא הָמ
 ַפַּכ לֵ לכקיתַא ןפו :ןימּיֵה קוש לע סלקלנ 2
 זה הוי ינפִל הָּמּונְת םֶתֹא נב יִַּּכ לעזן 8

 הנה הֶהֵּבומַה רֶמָקִה םֶדפְּכ לַעָמ םָתֹא הָׂשֹמ
 :-ָׁשמ קה :הָוהיַל אה הָׁשֵא וי חי בה םיִאָלִמ
 סברה ליאמ הוהְי נבל הָּמּונְת מינה תתַא
 ַּכַה :הָשמ-תֶא הָודְ הָצ ףֵׁשֲאַּכ הָנָמְל הָיָה הֵׂשֹמְל ל

 לע ַחֶּבְומַר"לַע שא ַא םֶדַּהְדִמּו הָחָׁשמַה ןמָׁשִמ הָׁשמ

 שי יוָתִא נב יִנכילעְו ונְבילעז ויְנבילַע ןרָהַא
 וּתִא נב יִדְנּכיתֶאְו ונּביִתַאְו ודָנְּב-תִא {רהָאיתַא
 ןֹרָהַא דְנּוא ,גְנּוליִפְרעֶד רעֶד ןּופ רעֶדיוִו

 וצ ח ארקיו

 םיִא טְנעֶרְּברעֶפ רֶע טאָה טְסיִמ ןייַז דְנּוא

 הָנֲחַמ רעֶד ןּופ גיִנייוַועֶסיֹוא ,רֶעייֵפ

 ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָג איו יֹוזַא ְךייֵלְג

 םעֶד טְנְהעֶנעֶג טאָה רֶע דְנּוא 18 :הָשֹמ

 דְנּוא ,רעֶפְּפֶא דְנאַרְּב םעֶד ןּופ רעֶדִיוו

 טְגייֵלעֶג ןעֶּבאָה ןְהיֵז עֶנייֵז דְנּוא ןֹרַהַא
 םעֶד ןּופ ּפאָק םעֶד ףיֹוא דְנעֶה עֶרייֵז

 -עֶב םֶהיֵא טאָה רֶע דנוא 19 :רעֶדיוִו

 טְגְנעֶרַּפְשעֶג טאָה הָׁשֹמ דֵנּוא ,ןעֶטְכאָׁש
 :םּורַא םֶגֶניר ַחֵּבְזִמ םעֶד ףיֹוא טּולְּב םאָד

 טְלייֵמּוצ רֶע טאָה רעֶדיוִו םעֶד דְנּוא 0

 -עֶנ טאָה הֶשֹמ דְנּוא ,רעֶקיִמְׁש עֶנייֵז ןיִא

 רעֶקיִמְׁש איִד דְנּוא ּפאָק םעֶד טְפְמעֶד

 דייוֵועֶגְנייֵא סאָד דְנּוא 21 :טעֶּפ סאָד דְנּוא

 ןעֶׁשאַַועֶג רֶע טאָה לעֶקְנעֶׁש איִד דְנּוא

 טְפְמעֶדעֶג טאָה הֶשמ דְנּוא ,רעֶסאוַו טיִמ

 ַחֵּבְזִמ םעֶד ףיֹוא רעֶדיִו ןעֶצְנאַנ םעֶד

 ַא ראַפ רעֶפְּפֶא דְנאַרְּב םאֶד זיִא םאֶד
 רֶעייֵפ ַא זיִא סאָד ,קאַמְשעֶג ןעֶביִלְּביִל
 טאָה םאָנ איו יֹוזַא ,טאָנ ּוצ רעֶפַּפָא
 טאָה רֶע דְנּוא 22 :הָׁשֹמ ןעֶטאָּבעֶג

 םעֶד ,רעֶדיו ןעֶרעֶדְנַא םעֶד טְנְהעֶנעֶג
 עֶרייַז טְנייֵלעֶג ןעֶּבאָה ןְהיֵז עֶנייַז דְנּוא

 דָנּוא ןעֶמְכַאָׁשעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא 28 :רעֶדיִו םעֶד ןּופ ּפאָק םעֶד ףיֹוא דְנעֶה
 -רֶהָא ןעֶטְּכעֶר םעֶד ףיֹוא ןּוהְמעֶנ םִע טאָה רֶע דְנּוא ,טּולְּב ןייַז ןּופ ןעֶמּונעֶג טאָה הָׁשֹמ
 ןעֶמיֹוד םעֶד ףיֹוא דְנּוא דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייַז ןּופ ןעֶמיֹוד םעֶד ףיֹוא דָנּוא ,ןֹרֲהַא ןּופ ןעֶּפאַל
 הָׁשֹמ דֶנּוא ןֹרֲהַא ןּופ ןְהיֵז איֵד טְנְהעֶנעֶג טאָה רֶע דְנּוא 24 :םּופ ןעֶטְכעֶר ןייַז ןּופ
 ןעֶמיֹוד םעֶד ףיֹוא דְנּוא ןעֶּפאַל-רֶהֶא עֶטְכעֶר עֶרייֵז ףיֹוא טּולְּב םעֶד ןּופ ןּוהְטעֶנ טאָה
 הָׁשֹמ דֶנּוא םיִפ עֶטְכעֶר עֶרייֵז ןּופ ןעֶמיֹוד םעֶד ףיֹוא דְנּוא ,דְנאַה עֶטְכעֶר עֶרייֵז ןּופ
 -עֶנ טאָה רֶע דְנּוא 25 :םּורַא םֶגֶניִר .ַחַּבְוִמ םעֶד ףיֹוא טּולָּב סאָד טְגְנעֶרְּפְׁשעֶג טאָה
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאו טיִלְׁשניִא עֶצנאַנ סאָד דְנּוא לעֶדייוֵו סאָד דְנּוא טיִלְׁשֹניִא םאָד ןעֶמּונ

 ךעֶריִנ אייוֵוְצ איִד דְנּוא ,רעֶּבעֶל רעֶד ןּופ ׁשייֵלְפמיֹור סאָד דְנּוא ,דייוַועֶגְנייַא םעֶד םיו
 תֹוצַמ ּבְראָק םעֶד ןּופ דְנּוא 26 :רעֶטְלּוׁש עֶטְכעֶר איִד דְנּוא ,טיִלְשניִא רֶעייֵז דַנּוא
 ןּופ הָלֵח עֶנייַא דְנּוא ,הָלֵח-הָּצַמ עֶנייֵא ןעֶמּונעֶג רֶע טאָה ,טאָנ ראַפ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאָו
 םעֶד ףיֹוא טְגייַלעֶג אייֵז טאָה רֶע דִנּוא ןעֶבּוק ןעֶניִד ַא דְנּוא ר א םעֶד
 טֶנייֵלעֶג םעֶלַא םאֶד טאָה רֶע דְנּוא 27 :רעֶטְלּוש עטְכעַר רעֶד ףיוא דָנּוא טיִלְׁשֹניִא
 אייז טאָה רֶע דְנּוא ,ןְהיֵז עֶנייַז ןּופ דְנעַה איֵד ףיֹוא דְנּוא ןֹרֲהַא ןּופ דְנעֶה איֵד םיוג
 ןּופ ןעֶמּונעֶגְּפָא אייֵז טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 28 :טאָב ראַפ א עֶנייֵא ְןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא
 ,רעֶּפְּפָא דְנאַרְּב םעֶד ףיֹוא ַחַּבְוִמ םעֶד ףיֹוא טְפְמעֶדעֶּג םָע טאָה רֶע דְנּוא ,רֶנעַה עַרייֵז
 וצ רעֶּפֶּפֶא רֶעויַפ ַא זיִא סאָד ,קאַמְׁשעֶג ןעֶביִלְּביִל ַא ראַפ גנּוליִּפְרעֶד איד ןעֶנעֶז םאָד
 ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוַא אייֵז טאָה רַע דנּוא ,טְסּורְּב איד ןעֶמּונעֶג טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 20 :טאָג
 םִע זיִא הָשֹמ ראַפ ּבֶנּוליִתְרעֶד רעד ןּופ רעֶדיוִו םעֶד ןּופ ;טאָב ראַפ גֵנּוּבייַהְפיֹוא עֶנייֵא
 ןּופ ןעֶמּונעֶג טאָה הָׁשֹמ דָנּוא 30 :הֵׁשֹמ ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָנ איז ,ּבאָנ ַא ןעֶזעֶחעֶג
 דָנּוא .ַחַּבְזַּמ םעֶד ףיוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאָָו םעֶד ןּופ דְנּוא אֵד איִד ןּופ = ַא םעֶד
 דְנּוא ,ןְהיֵז עֶנייֵז ףיֹוא דֵנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶנייַז ףיֹוא ןֹרָהַא ףיוא טְגְנעֶרְּפְׁשעֶג םֵע טאָה רַע
 ,ןֹרֵהַא טְגיִלייַהעֶג טאַה רֶע דְנּוא .םֶהיֵא טיִמ ןְהיֵז עֶנייַז ןּופ רעֶדייֵלְק איֵד ףיֹוא
 :םֶהיֵא טיִמ ןֶהיֵז עֶנייַז ןּופ רעֶרייֵלְק איִד דֶנּוא ןְהיֵז עֶנייַז דְנּוא רעֶדייַלְק עֶנייֵז
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 ח ארקיו

 ןֹרֲהַא ּוצ טְנאָזעֶג טאָה הָׁשֹמ דנוא 1

 שיילפ םאָד טְכאָק ,ןְהיִז עֶנייֵז ּוצ דְנּוא
 ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ ריִט איִד ןעֶּבעֶנ

 טְלאָז טְראָד דִנּוא ,גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד
 םאָו טיֹורְּב סאָד דְנּוא ,ןעֶסֶע םִע רֶהיֵא
 ,בָנּוליִפְרעֶד רעֶד ןּופ ּבְראָק םעֶד ןיִא זיִא
 .עֶנאָז ּוצ ןעֶטאָּבעֶג ּבאָה ְּךיִא איוִו ְךייֵלְנ

 :ןעֶסֶע םִע ןעֶלאָז ןְהיֵז עֶנייֵז דְנּוא ןֹרֲהַא
 םעֶד ןּופ טְּבייַלְּב גיִרְּביִא סאו דְנּוא 2
 רֶהיֵא טְלאָז ,טיֹורְּב םעֶד ןּופ דְנּוא ּשֹייֵלְפ
 ןּופ דְנּוא 88 :ןעֶנעֶרְּברעֶפ רֶעייֵפ םיִא
 איד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ ריִמ איִד
 ןייֵגְסיורַא טיִנ רֶהיֵא טְלאָז גְנּולְמאַזְרעֶפ
 טעוֶו סאָָו גאָט םעֶד ּוצ זיִּב ,געֶט ןעֶּביִז
 עֶרייֵא ןופ געֶט איד ןעֶרעוֶו טְליִּפְרֶע

 ןעֶלעוֶו געֶּמ ןעֶּביִז ןיִא ןיִראוָו ,גְנּוליִּפְרעֶד
 אי 84 :ןעֶרעוֶו טליִּפְרעֶד דְנעֶה עֶרייֵא
 גאָט ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא ןּוהְמעֶנ טאַה רֶע
 רֵּפַכְמ ןּוהְמ ּוצ ןעֶמאָּבעֶג טאָנ טאָה יֹוזַא
 ןעֶּבעֶנ דְנּוא 88 :ְךייֵא ןעֶנעוֶו ןייַז ּוצ
 איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ ריִמ איִד
 גאָמ אייֵּב ןעֶציִז רֶהיֵא טְלאָז גְנּולְמאַזְרעֶפ
 רֶהיֵא דְנּוא ,געֶמ ןעֶּביִז טְכאַנ אייֵּב דְנּוא
 זַא טאָנ ןופ גְנּוטיִה איִד ןעֶטיִה טְלאָז
 ָךיִא ןיִראָו ןעֶּבְראַּטְׁש טיִנ טְלאָז רֶהיֵא
 דְנּוא 36 :ןעֶראוָועֶג ןעֶטאָּבעֶג יֹוזַא ןיִּב

 179 וצ מ
 ינ הֲֶתָּמ לֶׂשֶּבַהתֶא יֵלְַּׁב ויָנְבלֶאְ ןרָהַא-לֶא הָׁשִמ רֶמאֹל
 לֵסִּב רֶׁשֲא א ותאי -ולְכאָּה םָׁשְו דַעומ לָהא
 3 יתּועְ :והָלְכאְו וינָבּו ןרלֵא אל יִתוצ רֶשֲאַּכ סיאְלמַה
 33 א ףַעומ לֶהֹא הַתָּפִּת :וֿפרׂשִת ׁשֵאְּב טֶחָּלַבּ רֶׂשְַּּב
 תַעְבִׁש יב םֶכיֵאְלִמ ימי תאלמ םי לַעסיִמְי תעְבׁש ּואְצִת
 וג הָודְיוִצ הזה םַֹּב הׂשָע רָׁשֲאַּכ ;םָכְדָי-תֶא אֵלַי םיִמָי
 הל מי ּוָבְׁשִּת ידַעומ לָהא | זר ;טכילַע רַַּכל םֶׁשֲַל

 אלְו דִי תֶרָמְשַמ-תָא םֶּתְרַׁשּו םיִמָ תָעְבִש הָליֵלְו
 98 ַםיִרָבְּדַהילְכ תַא וְָבּו ןְרָרַא שעו :יִתּוצ ןְכייְּ ּותָמָת

 ינימש

 :הָׁשַמיידיְּב הָוהְי הָוצירׁשֶא

 3 יגקולו ווינְבִלּו ןְרָהַאְל הָׁשֹמ אֵהָק יִנֵמְׁשַה םויּב וו
 3 תאָּטַהְל רָקָּברּב לֶנע ףלירמ ןבִָאלָא רמאֹּיו לֵאָרְׂשִ
 3 לֵאָרְשִ נְב-לֶאְו :הָוהְי ינְפִל בֶחְקִהְו םֶמיִמְּת הָלֹעְל ליָו
 נב ׂשֵבכְו לְעֶו תאָּטְַל טייוצש והְק מאל יֵּמְַּת
 + ינפל הבל םיִמָלְׁשַל לַיאָ וׁשְו : הלל םֶמיִמְּת הָנָׁש
 הרָארנ הָודְי םֹויַה יִּכ ןְמָּׁשִב הָלּולְּב הָחְנִמּו הָוְי
 ה עמ לֶהָא נְפילֶא הָׂשֹמ הָוצ רֶׁשֲא תֶא ערלה םָכילֲא
 6 זדשמ רֶמאַּו :הָוהְי נפ .ּודְמִעַי הָעְהילְכ ּובְרְקִו
 ףוָבְּכ םֶכיֵלֲא אָדָו ֹוָׂשֲעַּת הוד הָוציׁשֲא ףֶבָּדַה הָז
 ז הרָׂשַַו במילא בָרק ןבתאילָא ז הָׁשִמ ָמאַֹו :הָוהי
 זושעת םִעָה ַעְבּו ָד דע יפַכְו ְךתלִָתֶאו תאַּטַה-תֶא
 8 ברק :הָוהְי הָוִצ רׁשֲאַּכ םֶדְָּב רֵּפכְו םִעָה ןֵּבְרָק-תֶא
 :ולירָׁשֲא תאֵטַחַה לָנע-תֶא טֶחְׁשיו הְִמַה-לֶא ןלֵהָא
 פ םֶדַבֹועָבְצִא סֵּכְִּו ולַא םֶּדַ-תֶא ןֵרָהַא ינְּב ברק
 ַהָּמְוִּמַה דומיײלָא קַָי םַ-תֶאְ במה תֶנְרַקיִלֲע א
 י דמי לַבְּכַהְדִמ תֶרתהיתֶאְו תֹלּכַיתֶעְ בֵלִהַהְדִתֶאְ

 ךֶרּוד ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָג סאו ןעֶכאַז עֶלַא ןּוהְמעֶנ ןעֶּבאָה ןֶהיֵז עֶנייֵז דְנּוא ןֹרֲהַא
 !הָשֹמ

 ינימש
 ט לעטיפאק

 עֶנייֵז דנוא ןרַחַא ןעֶפּורעֶג הֶׁשֹמ טאָה ,גאָט ןעֶמְכַא םעֶד ןיִא ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1
 םעֶנ ןֹרֵהַא ּוצ טְגאָזעֶג טאָה רֶע דנּוא 2 :לֵאָרְׂשִי ןופ עֶטְצֶלֶע איֵד דְנּוא ןְהיֵז
 ,רעֶפְּפָא דְנאַרְּב ַא ראַפ רעֶדיװ ַא דְנּוא ,רעֶפָּפֶא דְניִז ַא ראַפ ּבְלאַק םעֶנְנּוי ַא ריִד ראַפ
 טְסְלאָז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ דְנּוא 8 :טאָנ ראַפ םֶע ןְהעֶנעֶג דְנּוא ,רעֶלְהעֶפ ןְהֶא
 דָנּוא ּבְלאַק ַא דְנּוא רעֶפֶּפָא דְניִז ַא ראַפ לעֶקעֶּבְנעֶגיִצ ַא טְמעֶנ ,ןעֶגאָז ּוצ ןעֶדעֶר אּוד
 םקֶָא ןייֵא דְנּוא 4 :רעֶפְּפָא דְנאַרְּב ַא ראַפ ,רעֶלְהעֶפ ןְָא ,טֶּלַא רֶהאָי ןייֵא םאֵל ַא
 זייַּמְׁש ַא דְנּוא ,טאָב ראַפ ןייַז ּוצ ּביִרְקַמ ,רעֶּפְּפָא דיִרְפ ַא ראַפ רעֶדיוִו ןייֵא דְנּוא
 דָנוא 2 :ןעֶזייַועֶּב ְךייֵא וצ טאָנ ְּךיִז טעוֶו טְנייַה לייוֵו ,לייֵא טיִמ טְשיִמעֶנ רעֶּפְּפָא
 רעֶד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ראָפ ןעֶמאָּבעֶּג טאָה הֶׁשֹמ סאָו סאָד ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דִנּוא ,טְנְהעֶנעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה עֶדְנייֵמעֶג עֶצְנאַג איִד דְנּוא-גָנּולְמאַזְרעֶפ
 טאָה טאָג סאו ְּךאַז איִד זיִא סאָד ,טְנאָזעֶג-טאָה הָשֹמ דְנּוא 6 :טאָנ ראַפ טְלעֶמְׁשעֶנ

 ְךייַא ּוצ ְּךיִז טעֶו טאָג ןּופ טייֵקְכיִלְרעֶה איִד דְנּוא ןןּוהְט טְלאָז רֶהיֵא ןעֶטאָּבעֶג
 ןייַד ָּךאַמ דְנּוא ַחֶּבְוִמ םעֶד ּוצ ןְהעֶנעֶג ןֹרֲהַא ּוצ טְגנאָזעֶג טאָה הֶׁשֹמ דְנּוא 7 :ןעֶזייוֵועֶּב
 םעֶד ןעֶגעוֶו דְנּוא ריִד ןעֶנעוֶו רֵּפַכְמ אייֵז דְנּוא ,רעֶפִּפָא דְנאַרְּב ןייֵד דְנּוא רעֶּפְּפָא דניִז
 איו יֹוזַא ;אייֵז ןעֶנעוֶו רֵּמַּכְמ אייֵז דְנּוא ,קְלאַפ םעֶד ןּופ רעֶפְּפָא סאָד ךאַמ דְנּוא ,קְלאַפ
 טאָה רֶע דָנּוא .ַחַּבְזִמ םעֶד ּוצ טְנְהעֶנעֶג ְּךיִז טאָה ןֹרֲהַא דְנּוא 8 :ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָג
 דְנּוא 9 :ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא ראַפ זיִא סאָו רעֶּפִּפָא דְניִז םעֶד ןּופ ּבְלאַק סאָד ןעֶטְבאָׁשעֶג
 טקְנּוטעֶגְנייֵא טאָה רֶע דְנּוא ,םֶהיֵא ּוצ טּולְּב סאָד טְנְהעֶנעֶג ןעֶּבאָה ןֹרֲהַא ןּופ ןְהיִז איד
 םעֶד ןּופ רעֶנְרעֶה איִד ףיֹוא ןּוהְמעֶנ םִע טאָה רֶע דְנּוא ,טּולְּב םעֶד ןיִא רעֶנְניִּפ ןייֵז
 :ַחֵּבְוִמ םעֶד ןּופ דנּורְג םעֶד ןַא ןעֶסאָנעֶגְסיֹוא רֶע טאָה טּולְּב סאָד דְנּוא חָּבְזִמ
 ןּופ רעֶּבעֶל רעֶד ןּופ ׁשייֵלְפטיֹור םאָד דְנּוא ןעֶריִנ איד דְנּוא טיִלְׁשְניִא סאָד דְנּוא 0

 םעד 12
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 -ערֶא הָוהְי הֶּוִצ רֶׁשֲאַּכ הָחָּמִּמַה ריִטְקִה .תאָּטַהַה

 זהָנחִל ץוחמ ׁשֶאְּב ףֶרֶׂש רוָעְה-תֶאְ רשְבַתֶאְו ;הָׁשֹמ וו
 טבֶּדַה-תֶא ויָלֵא ןֵרָהַא יִנְב ּאְצְמִי.הָלֹנה-תֶא טֵחְׁשִיַו 2
 וִלַא ּואיָצְמַח הָלֹעְה-ִתֶאְו ;ביִבָמ ַחֵבוִמַהיִלַע ּוהְקְרְזיַו 3
 יזרָא ץֹחְרִיו :ַחכוִמַה-לַע רֶטְקִיַו ׁשאָרְה-תֶאְו היחְתל 4
 !םֵרְקִּיַו :הָחְִּמַה הָלֹעָהילַע רו םִיָערְּכַהיתֶאְו בֶרֶּקַה ופ

 טבִל רֶׁשֲא תאָּטַחַה ריִעׂש-תֶא חֵּקיַו םִעָה ןֵּבְרִק תֶא
 הירשע הָלֹצה-תֶא ברק ןשארְּ ּוהֲאְַחַיַו מָה 6
 רק הִָּמִמ וּפכ אל הָחְנמַה-תֶא ברק :טּפְׁשִמַּכ וז
 -תֶאְו רֹוׁשַה-תֶא טקׁשיו: :רָקְּכַה תֶלֹע רבלמ ּבִמַה-לַע 19

 =גרָא ןרָהַא יִנְּב ּואְצִמיו על רֶׁשֲא םִמָלְׁשַה חַבָז ליַאָה
 םיִבְלֲחֶה-תֶאְ {ביִבָפ ַחֵּבּוּמַה-לַע ּודָקְרזיַ ולֵא םֶּדַה 8

 תֶרָתֹ תֹלְְַּ הָּמְַמַהְו הָָלַאָה ליה רֹוָׁשַהִמ
 םיִבָלֲחַה רטקי תחה-לע םיִבָלַחְהתֶא ּויִשַָו :ֶבָּכַה כ
 ןרָהֵא יה ןיִמיַה קוָׂש תֶאְו תֹוָחֶה תֶאְו ּ!הָחְּבְוִּמַה 21
 -תֶא ןֶרָהַא אָׂשִַו :הָׁשֹמ הָּוצ רֶׁשֲאַּכ הֹוהְי ינְּפִל הפּונְּת 2

 הֵדָלֹעָהְ תֶאַּטַחָה תֶׂשֲעמ דר םֶכְרָבָיַ םִעָהילֶא וי
 וכָרָביוואְציו דעומ לֶהא-לֶא ןרַחַאְוהשֹמ אביו :םיִמָלְׁשַהְו

 שא אֵת ;םעָהילְּכ-לֶא הָוהְי-רֹובְכ אָרָיַו םָעָה"ֹתֶא 4
 םיִבָלֲחָה-תֶאְו הָלֶֹהיָאַחְבמַה-לַע טְכאַהַוהוי ינְלַמ
 ;םֶהיֵנְילַע וּמִי נר טֶצֶהילְּכ ארָיו
: : 

 הב ניו ותְתְחַמ ׁשיִא אּוהיִבֲאַו בֶדֶנ ןֹרַהְאיִנְב ּוְָקִו א
 הָרָו ׁשֵא הָוהְי ינְפל ּוביֵרקִנ תֶרֶמִק ָהיֶלָע ּומיִשַָו שא
 ילֵכאָהַ הָוְי ינְפֹלִמ שא אֵצִַּו ;םֶתא הָוצ אֵל רֶׁשֲא
 ןאוה ןרהַאילֶא הֶׁשֹמ רֶמאֹו :הָוהְיינְפִל ּותְמיַו םָתֹוא

 ינימש

 טְפְמעֶדעֶג רֶע טאָה רעֶפְּפָא-דְניִז םעֶד
 טאָה טאָנ איו יֹוזַא !ַחָּבְזִמ םעֶד ףיֹוא
 ׁשייֵלְּפ סאָד דנּוא 11 :הֶׁשֹמ ןעֶטאָּבעֶג
 םיִא טְנעֶרְּבראַפ רֶע טאָה טיֹוה איִד דְנּוא
 דְנּוא 12 :הָנֲחַמ רעֶד ןּופ גיִנייוועֶסיֹוא רֶעייֵפ
  ןףעֶפְּפָא-דְנאַרְּב סאָד ןעֶטְּכאָׁשעֶג טאָה רֶע
 םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה ןרַחַא ןּופ ןְהיִז איִד דְנּוא
 םִע טאָה רֶע דִנּוא ,טּולְּב םאָד טְכאַרְּבעֶג
 :םּורַאסְנְניִר ַחֵּבְזִמ םעֶד ףיוא טְגְנעֶרּטְׁשעֶג
 טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 8
 ,רעֶקיִטְׁש עֶנייֵז טיִמ רעֶפּפָא-דְנאַרְּב םאָד
 טְפְמעֶדעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ּפאָק םעֶד דְנּוא
 טאָה רֶע דנּוא 14 :ַחֵּבְזִמ םעֶד ףיֹוא
 איִד דְנּוא דייוֵועֶגְנייִא םאֶד ןעֶׁשאוַועֶג
 טְפְמעֶדעֶג םִע טאָה רֶע דְנּוא ,לעֶקְנעֶׁש
 םעֶד ףיֹוא רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב םעֶד ףיֹוא
 ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ טאָה רֶע דְנּוא 15 :ַחֵּבְזִמ
 טאָה רֶע דְנּוא ,קֶלאַּפ םעֶד ןּופ ןֶּבְרִק סאָר
 -ַמָא-דְניִז םעֶד ןּופ לעֶקעֶּב םאָד ןעֶמּונעֶג
 ,קְלאַפ םעֶד ּוצ טְרעֶהעֶג טאָה םאָו רעֶפ
 רֶע דָנּוא ,ןעֶטְכאָׁשעֶג םִע טאָה רֶע ּדְנּוא
 םאָד איו ְּךייֵלְנ ,טְגיִנייֵרעֶג םִע טאָה
 -עוֶועֶג ביִּרְקַמ טאָה רֶע דְנּוא 16 :עֶטְׁשְרֶע

 עֶז טאָה רֶע דִנּוא ,רעֶפְּפָא דְנאַרְּב סאָד
 :טְכורעֶג סאָד איוו ְּךייֵלְנ טְכאַמעֶג 4 םעֶהילְכ ינפילַעו ׁשרְקֶאיִבֹרְקַּב למאל |הָוהְי רָכד-רֶׁשֲא
 עֶנייֵז טְליִפְרעֶד טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶפְּפָא-זייֵּפְׁש םאֶד ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ טאָה רֶע דְנּוא 7
 רעֶּפְּפָא-דְנאַרְּב םעֶד ץּוח ,ַחֵּבְִמ םעֶד ףיֹוא טְפְמעֶדעֶנ םִע טאָה רֶע דְנּוא ,ןּופאַד דְנעֶה
 איד ןּופ רעֶדקוז םעֶד דְנּוא םֶקֶא םעֶד ןעֶמְכאָׁשעֶב טאָה רֶע דְנּוא 18 :ןעֶנְראָמ םעֶד ןּופ
 וצ ןעֶּבאָה ןֹרֲהַא ןּופ ןְהיֵז איִד דְנּוא ,קְלאַּפ םעֶד ּוצ טְרעֶהעֶג טֵאָה םאָו רעֶּפְּפָא דיִרְפ
 ;םֹורַאסְנְניִר ַחַּבְזִמ םעֶד ףיֹוא טְגְנעֶרְּפְׁשעֶג םִע טאָה רֶע דְנּוא ,טּולְּב סאָד טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא
 םאוו דְנּוא ,לעֶדייוֵו סאָד ,רעֶדיוִו םעֶד ןּופ דְנּוא םֶקָא םעֶד ןּופ טיִלְשניִא סאָד דְנּזא 9
 אייז דְנּוא 20 :רעֶּבעֶל רעֶד ןּופ ׁשייֵלְפטיֹור סאָד דְנּוא ,ןעֶריִנ איִד דְנּוא ,םִע טְקעֶדעֶּב
 טיִלְׁשניִא םאָד טְפְמעֶדעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טְסּורְּב איִד ףיֹוא טיִלְׁשניִא סאָד טְגייֵלעֶג ןעֶּבאָה
 -יֹוהעֶנְפיֹוא ןֹרַהַא טאָה רעֶטְלּוׁש עֶטְכעֶר איֵד דְנּוא ,טְסּורְּב איִד דְנּוא 21 :ַחֵּבְזִמ םעֶד ףיֹוא
 טאָה ןרָהַא דְנּוא 29 :ןעֶטאָּבעֶג טאָה הָׁשֹמ איו יֹוזַא ;טאָג ראַפ גְנּוּבייֵהְפיֹוא עֶנייֵא ןעֶּב
 טאָה רֶע דְנּוא ,טְׁשְנעֶּבעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,קְלאַפ םעֶד ּוצ דְנעֶה עֶנייֵז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא
 איד דְנּוא רעֶּפַּפֶא דְנאַרְּב םאָד דְנּוא רעֶּפְּפָא דְניִז םאָד ןעֶכאַמ ּוצ ןּופ טְרעֶדיִנעֶגְּפאָרַא
 רעֶד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ראַפ ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז ןֹרֲחַא דְנּוא הָׁשֹמ דְנּוא 28 :רעֶפְּפָא דיִרְפ
 ,קְלאָפ םאָד טְשְנעֶּבעֶג ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,גְנּולְמאַזְרעֶפ
 דְנּוא 24 :קְלאָפ ןעֶצְנאַג םעֶד ּוצ ןעֶזיוִואַּב ְּךיִז טאָה טאָנ ןּופ טייקְביִלְרעֶה איִד דְנּוא
 .ַחַּבְזִמ םעֶד ףיֹוא טְרְהעֶצְראַפ טאָה סִע דְנּוא ,טאָב ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא רֶעייֵפ ַא
 ןעֶהעֶזעֶג םִע טאָה קְלאָּפ עֶצְנאַג סאָד ןעוֶו דְנּוא ,טיִלְשניִא םאָד דְנּוא רעֶּפּפָא דְנאַרְּב םאָד
 :םיִנָּפ רֶעייֵז ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ןעֶגְנּוזעֶג אייז ןעֶּבאָה

 י לעטיפאק
 ןאַפ"רֶעווַפ עֶנייֵז רעֶדעֶי ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה ,ּוהיִּבֲא דְנּוא בָדָנ ,ןרַהַא ןּופ ןְהיֵז איִד דְנּוא 1
 טְגייֵלעֶג ףיֹוראַד קְרעֶוְּךיור ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְגייֵלעֶגְנייַרַא רֶעייֵפ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 טיִנ אייֵז טאָה רֶע סאוָו ,רֶעייֵפ םעֶדְמעֶרְפ טאָנ ראַפ ןעֶזעֶועֶג ביִרְקִמ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 ,טְנעֶרְּבראַפ אייֵז טאָה דְנּוא טאָנ ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא רֶעייֵפ ַא דְנּוא 2 :ןעֶטאָּבעֶג
 םאָד ,ןֹרֲהַא ּוצ טְנאָזעֶג טאָה הֵׁשֹמ דָנּוא 8 :טאָנ ראַפ ןעֶּבְראָטְׁשעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא
 ְךֶרּוד ןעֶרעֶװ טְניֵלייֵהעֶג ליִח ָּךיִא ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא םעֶרעֶנ טאָה טאָג סאָו זיִא
 ָךיִא ליִװ קְלאָפ ןעֶצְנאַנ םעֶד ראַפ דִנּוא ,ריִמ ּוצ ְָּךיִז ןעֶנְרעֶנעֶג סאָו איד

 טרהעעג



 ארקיו
 ליִטְׁש טאָה ןֹרֲהַא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְרְהֶעעֶנ
 ןעֶפּורעֶג טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 4 :ןעֶניווְׁשעֶנ
 ,לֵאיִזֶע ןּופ ןְהיִז איד ,ןָפֶצְלֶא דְנּוא לֵאָׁשיִמ
 אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶמעֶפ ס'ןֹרֲהַא
 טְנאָרְט דְנּוא ;ְךייֵא טְנְהעֶנעֶג ;טְגאָזעֶג
 איִד ראָפ ןּופ ,רעֶדיִרְּב עֶרייֵא קעֶזַא
 :הָנֲחַמ רעֶד ּוצ גיִנייוֵועֶסיֹוא טייֵקְניִלייֵה
 דְנּוא ,טְנְהעֶנעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 8
 ןיִא ןעֶנאַָרְטעֶגקעוֶוַא אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז
 הָנֲחַמ רעֶד ּוצ גיִנייוֵועֶסיֹוא ,רעֶדְמעֶה עֶרייֵז
 דְנּוא 6 :טעֶרעֶנ טאָה הָׁשֹמ איו יֹוזַא
 ּוצ דְנּוא ןֹרָהַא ּוצ טְנאָזעֶג טאָה הֶשֹמ

 טיִנ טקעד ,ןְהיֵז עֶנייֵז רֶמָתיִא דְנּוא רֶזָעְלֶא
 רעֶדייֵלְק עֶרייֵא דְנּוא ,ּפעֶק עֶרייֵא ףיֹוא
 טְלאָז רֶהיֵא יִדְּכ ,ןעֶסייֵר טיִנ רֶהיֵא טְלאָז
 ןעֶנְראָצ טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ
 רעֶּבָא .עֶדְנייֵמעֶג עֶצְנאַה איִד רעֶּביִא
 לֵאָרְׂשִי זיֹוה עַצְנאַנ םאָד ,רעֶדיִרְּב עֶרייֵא
 סאָָו גְנּונעֶרְּבראַפ איִד ךעֶנייוֵזאַּב ןעֶלאָז
 איִד ןּופ דְנּוא 7 :טְנעֶרְּבראַפ טאָה טאָנ
 -ִמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ ריִט
 רֶהיֵא יִדְּכ ,ןייֵגְסיֹורַא טיִנ רֶהיֵא טְלאָז בְנּול
 ןּופ לייֵא םאָד לייוַו ,ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ טְלאָז
 ָּךייֵא ףיוא זיִא טאָנ ןּופ גְנּוּבְלאַז איִד
 יוזַא ְךייֵלְנ ןּוהֵּמעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
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 4 ןפָלַא לֵאְ לֵאָשיִמילֶא הָׁשֹמ אָרְקִיו :ְרָחַא סי דָּכֹא
 סֵכיחֲאיתֶא ָאְׂש ורק 'םללָאר += ןרלא רדלֲאְֹ כ
 ה אש ּובְרק :הָנָחמַל ץוהמילָא ׁשְרַהְרנּפ תאמ
 ז מא :הָׁשֹמ רב רֶׁשֲאַּכ הָנהַמִל ץיִתמילֶ םֶתוִּתִכְּב
 -לַא םֶכיֵׁשאר וָּב ו רֶמְמיִאלּו רזעלָאלו ןבהַאזלָא הָשִמ
 הָדעָה-לְּכ לֶעְו ּותְמָת אלו ּומְֹמְתאְל םֶּכְֵנִבּוּועְהְפִּת
 יׁשֲא הָּטֵרְׂשַה-תֶא ֹּכְבִי .לָארׂשִי תבל םֶכֵמֲאְו ףֶצְלִי
 ז ייכ רָמָּתִּפ ֹואְצַה אֵל דעמ לֶהא חמָּפִמּו :הָוהְי ףֶרָׂש
 8  הָׁשֹמ רֶבְרַּכ ּוׁשָעַו טָכיֵלְ הָוהְי תַמְׁשִמ ןְמָׁש
 { |תֶשּתילַא רֶכׁשְו ןַי :רמאל ןרהַאלַא הָוהְי רב
 ּותְמָת אָלְו .דעומ לָהְא-לֶא םֶכָאְבְּב ְּךֶתֶא ִנָבּוו הָּתַא
 .לחה ןיבו ׁשֶרֹּקַה ןֵּב ליבַהלו :םֶכיִת"ֹהְל םָלֹוע תָּמִח
 עג תַא לֵאָרְׂשִי ינב"תַא תֹרֹוהְלּו :רֹוהָּטַה יִבּו אֵמָּה ןבּו
 8 :!השמיִדְב םהילֲא הוי רֶּבּד רֶׁשֲא םיִק קחהלְּ
 ופ לינָּב ו מָתיֵא-לֶאְ רזעלַא לָאְו ןבַַא-לֶא הָׁשֹמ רָב
 טולכאו הָוהְי יׁשֲאמ תֶרֶתּטַל הָּחנִמַה-תֶא ּוָחָק םיִרָתּטַד
 ופ םתְלַכֲאו :אוָה טיָׁשְדָק ׁשֶרָק יִּכ חֶכְוִמַה לא תֹוָצַמ
 הָורְי ישֲאמ אוד ד כי קַח יִּכ ׁשורְק םקָמִּב ּהָתֹא
 ו+ הָמורְּתַה קיִׁש ו תֶאְו הָפּנְּתַה הָוֲח תֵאְו :יִתָוצ ןְכייִּ
 קי דָחא ְךיִֹנְבּ ךנּו הַא וָמ םִקָמְּ ללְנאָה
 וט הָמֹורְּמַה קוָׁש :לֵאָרָׂשִי יב ימְלׁש יּתְבּומ וִָנ ךינְבְְָ
 הֿפונ ףינָהְל ּואיִבָי םיִבְלחַח יִׁשֲא לע ָפנְּתַה הְֲָו
 רֶשֲאַכ םלעְקְחִל ךתִא נבל ָךֶל הֶיהְו הָוהְ ינְפל
 וס הָנרְו הֶׂשִמ ׁשֶרְד ׁשֶרָד תאַּטַהה ריִעְׂש ו תֵאְו :הָוהְי הָוִצ
 םהָתָֹנַה ןרֶהָא יֵנְּב רֶמָתִי אלע רֶזעלַא-לַע ףֹצִקיַו ףרׂש
 ול ׁשֶרכַה םיָקָמַּב תאָּטַהַה-תַא םָּתְלַכֲאיאֶל עולמ :רֶמאֹל
 ןעײהַא תאׂשְל םָכִל ןֵעָנ  הָתאְו אוָה םׁשָרק ּׁדָ יִּ

 :הָשֹמ ןּופ טְראָָו סאָד איוו
 קְנעֶרְמעֶג עֶפְראַׁש דִנּוא ןייוַו 9 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןֹרָהַא ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָג דְנּוא 8

 -עֶנ םעֶד ּוצ טְמּוק רֶהיֵא ןעוֶו ,ריִד טימ ןְהיִז עֶנייֵד דְנּוא אּוד ,ןעֶקְניִרְט טיִנ אּוד טְסְלאָז

 םעֶניִּביֵא ןייַא ןייַז לאָז םִע ,ןעֶּבְראַמְׁש טיִנ טְלאָז רֶהיֵא זַא ,גְנּולְמאַזְרעֶפ רעֶד ןּופ טְלעֶצ

 ןעֶגיִלייֵה םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶדייֵׁשְרעֶטְנּוא וצ יֵדְּכ 10 :רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶרייֵא ראַפ ץעֶזעֶג
 םעֶד ןעֶׁשיווְצ דְנּוא ןעֶנייֵרְמּוא םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ דנּוא ,ןעֶניִלייֵהְמּוא םעֶד ןעֶׁשיוִזְצ דְנּוא
 ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָג סאָו ץעֶזעֶג עֶלַא ןעֶנְרעֶל ּוצ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד דְנּוא 11 :ןעֶנייֵר
 ּוצ דְנּוא ,רֶזֲעְלֶא ּוצ דְנּוא ,ןֹרֲהַא ּוצ טעֶרעֶנ טאָה הָשמ דְנזַא 2 :הָשמ ָךֹרֹוד אייֵז
 זיִא םאֶו רעֶּפְּפָא זייַּפְׁש סאָד טְמעֶנ ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ןעֶנעֶז םאוֶו ,ןְהיִז עֶנייֵז ,רֶמָתיִא
 ןעֶּבעֶנ תֹוצַמ טיִמ סֶע טֶסֶע דְנּוא טאָג ןופ רעֶפֶּמִא רֶעייֵפ איד ןּופ ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא
 םעֶד ןיִא ןעֶסֶע םִע טְלאָז רֶהיֵא דנּוא 18 :ניִלייֵה ץְנאַג זיִא םאָד ןיִראוָו !ַחַּבְזִמ םעֶד
 לייֵט רעֶטְמיִטְׁשעֶּב רעֶד דְנּוא ,לייֵט רעֶטְמיִטְׁשעֶּב ןייֵד זיִא סאָד ןיִראָו ,טְרָא ןעֶניִלייַה
 ןעֶטאָּבעֶג ְךיִא ןיִּב יֹוזַא ןיִראָו ,טאָנ ןּופ רעֶפְּפֶא רֶעייֵּפ איד ןּופ ,ןְהיִז עֶנייֵד ראַפ

 איֵד ןּופ רעֶטְלּוׁש איִד דְנּוא ,גְנּוּבייַהְפיֹוא איִד ןּופ טְסּורְּב איִד דְנּוא 14 :ןעֶראוָועֶג
 עֶנייֵד דְנּוא ןְהיִז עֶנייֵד דְנּוא אוד .טְּרָא םעֶנייֵר ַא ןיִא ןעֶסֶע רֶהיֵא טְלאָז בֶנּודייֵׁשְּפֶא
 רעֶטְמיִמְׁשעֶּב רעֶד דְנּוא ,לייֵט רעֶטְמיִטְׁשעֶּב ןייַד זיִא סאָד ןיִראָו ,ריִד טיִמ רעֶטְכעֶט
 איֵד ןּופ רעֶפִּפָא דיִרְפ איִד ןּופ ןעֶראָועֶג ןעֶּבעֶגעֶג ןעֶנעֶז סאו ןןְהיִז עֶנייֵד ראַּפ לייט
 איִד ןּופ טְמּורְּב איד דֶנּוא גְנּודייֵׁשּפָא איִד ןּופ רעֶטְלּוׁש איִד 12 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 -וצפיֹוא ןעֶגְנעֶרְּב אייֵז ןעֶלאָז ,טיִלְׂשניִא םעֶד ןּופ רעֶּפִּפָא רֶעייֵפ םעֶד טיִמ :ָנּוּבייַהְפיֹוא
 ןְהיִז עֶנייֵד ראַפ דְנּוא ריד ראַפ ןייַז לאָז םִע דְנּוא ,טאָנ ראַפ גְנּוּבייַהְּפיֹוא עֶנייֵא ןעֶּבייֵה
 טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 16 :ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָג איו יֹוזַא ,ץעֶועֶג םעֶניִּבייֵא ןייֵא ּוצ ריִד טיִמ
 -ראַפ זיִא םֶע ,העְז דְנּוא ,רעֶפֶּפֶא רֶניִז םעֶד ןּופ לעֶקעֶּב םעֶד ןעֶנעוֶו טְנעֶרְפעֶגְכאָנ ְּךיִז
 איִד ,רָמָתיֵא רעֶּביִא דְנּוא רֶזֲעְלֶא רעֶּביִא טְנְראָצעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג טְנעֶרְּב
 טיִנ רֶהיֵא טאָה םאֶוְראַפ 17 :ןעֶנאָז ּוצ יֹױַא ,ןֹרַהַא ןּופ ןְהיִז עֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא

 ץְנאַג זיִא סאָד ןיִראָו ?טְרָא ןעֶניִלייֵה םעֶד ןיִא רעֶפּפֶָא דֶניִז םאֶד ןעֶמעֶגעֶג
 רֶנִז איֵד ןעֶנאָרְט ּוצ יֵדְּכ ְךייַא ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג רֶע טאָה םאָד דנוא ;גיִלייַה

 ןּופ
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 "תֶא אָמודיאְל ןַה :חהְ ןפל םֶהיֵלֲע יַּפַכְל הֶרֵעָה עי
 ִשֲאַּכ ׁשֵרֵקּבּהָתֹא ןלְכאהלוכֶא הָמְֵּ ׁשֶדַהילֶא הָמָד
 יזִא ומירקה םויפ ןה הָׂשִמילא יהא רּבַדָו :יִתִָצ
 הֶּלִאָכ יא הָנאָלְקִַּו הָוהְי נפ םֶתָלְעֹתֶאְו םָתאָּטִח

 זָשֹמ עַמְׁש ;הָע נב םמיײה םווה תאּמַח יִּתְלַכָאְו כ
 : :וָליֵשְּכ ביג

 אי אי
 זרְּבַד :םֶהלֲא רֶמאֵל ןְרַהָאילֶאְ הָׁשֹמיִלָא הָוהְ מד א ?

 -ִָמ ּוכְכאְת רֶׁשֲא היחַה תאֹז ףמאַל לֵארְׂשִי ינְבילֶא
 תעַׂשְו הָמַפ תֶמִֶַּמ | לָּכ :ץירָאהילַע ףֶׁשֲא מהְּב ר 3

 יא :ולטאה הָתֹא הָמרְּמַּב הנ תלעמ תכרפ עמ
 י"א הָמיומַה יפו הל לעב ּולְכאה אל 1

 אה אָמְמ םיִרְפַמיניַא הָמרַפו אה הר עמי למה
 סירפיאק חמרפו אוד הרנ הלעשיכ ןפׁשַהתַאְו 2 ;םֶכָל ה
 יה הנ תלעמייפ תֶבָלראְקִתַאְו :םֶכָל אה אָמָמ 6
 יב ייזהַהיתאְו :םָכָל א הָאמִמ מי אלי הָסרַפּו 1

 יאְל הֶינ או הָרַּפ 2 ה הָסרַּפ סירפמ
 0 ולָכאֹה א רָב = איה אֵמּמ חי 8

 סב שא לָלמ ּולְכ גאָה הָזתֶא כָל םה טיִאמְמ ּועָנְת
 טבילהובו סימו םִמַ תֶׂשקְַׂקְו חִנמ  ללירָׁשֲא לָּכ

 סימו דמנמ ילךיִא רֶׁשֲא סו :ילכאה םָתא י
 םַּב רׁשֲא הָדָה שֵָנ לָכִמוםִַּ יש לכמ םיִלֲחַנַבּ

 :לכאה אל טיָשּבִמ םֶכָל יי ץֶקָׁשְו :םכָל סה ץקָׁש ט
 הׂשְקְַו ייֵפַנְכ ולא ָשֲא לֶּ וצמִׁשְּ לכת כ
 א ףהמ צלַׁשְּת הָלֵא-תִָו :טֶכָל אות ןקָפ סימכ 13

 זהינעַה תאו םפַהיתַאַו טָשָנַהיחִא םה זקש ל
 יָמְל םִנֹעיילַּכ תֿא :הָנִמְל היאָקיתַאו יה 5

 עטשו

 ץנהייתַאְז ףהשהייעא| מַה עַאְו הנה הב תֶאְו 5
 זיִא םאֶה סעֶכיִלְטיִא 8 :דֶרֶע רעֶד ףיֹוא
 ןיֵא גָנּוטְלאַּפְׁש איִד טאָה
 :ןעֶסֶע רֶהיֵא טְנעֶמ סאָד
 ְנּוא ןַעייק
 ח םַע

 :ָךייַא וצ ןייַז

 ןֶעייֵקרעֶדיִו סאָו ןֶעיֹולְק איִד
 -רעֶדיִװ סאָו איִד ןּופ ןעֶסֶע טיִנ רֶהיֵא טְלאָז עֶזיִד ראָנ 4

 ןיִראָו ,לעֶמעֶק םאָד ,ןֶעיֹולְק איד ןיִא ןעֶטְלאַּפְׁשעֶג ןעֶנעֶז םאוָו איד ןּופ ד
 ןייַרְמּוא לאָז םַע .ןעֶטְלאָפְׁשעֶב טיִנ םִע זיִא ןְעיֹולְק איד ןיִא רעֶּבָא טְעייקרעריו

 ןְעיֹולְק איד ןיִא רעֶּבָא ,טֶעייֵקרעֶדיִז םִע ןיִראָו ,ןעֶכְניִנאַק סאָד דְנּוא 5

 ינימש אי
 ּוצ רֵּמַכְמ אייֵז ראַפ ,עֶדְנייֵמעֶג איִד ןּופ
 זיִא טּולְּב ןייַז ּהעָז 18 :טאָג ראָפ ןייַז
 רעֶד ּוצ ןעֶראָועֶג טְכאַרְּבעֶגְנייַרַא טיִנ
 םִע טאָה רֶהיֵא ;גיִנייווְניִא טייֵקְגיִלייַה

 ,טייקְגיִלייַה איִד ןיִא ןעֶסֶע טְלאָזעֶג םיוִועֶב
 דְנּוא 19 :ןעֶמאָּבעֶג ּבאָה ְּךיִא איו ְּךייֵלָנ
 טְנייֵה ,העָז ,הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה ןרַהַא

 דְניִז עֶרייֵז ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ אייֵז ןעֶּבאָה
 ראַפ רעֶּפְּפָא דְנאַרְּב עֶרייֵז דְנּוא רעֶּפְּפָא
 ןעֶּבאָה ןעֶּכאַז עֶזיִד איו ְּךייֵלְנ דְנּוא ,טאָנ
 טְלאָו ְּךיִא ןעוֶו דְנּוא ,טְנעֶגעֶגעֶּב ריִמ

 טְלאוָו .רעֶּפֶּפָא דְניִז םאָד ןעֶסעֶנעֶג טְנייֵה
 ןּופ ןעֶניֹוא איד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג םּוג םִע
 םִע טאָה הֶָׂשֹמ ןעֶו דָנוא 20 ?טאָג

 עֶנייַז ןיִא ןעֶועוֶועֶג טּוג םִע זיִא ,טְרעֶהעֶג ֹאָק
 :ןעֶניֹוא

 אי לעטיפאק

 דְנּוא הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָג דְנּוא 1
 :טְנאָזעֶב אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא ןרַהַא ּוצ

 ּוַצ יֹוזַא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ טעֶר
 רֶהיֵא םאִו תֹויַח איִד ןעֶנעֶז עֶזיִד ,ןעֶגאָז
 ןעֶנעֶז םאִו תֹומֲהְּב עֶלַא ןּופ ,ןעֶמֶע טְגעֶמ
 סאָּו דַנּוא ,ןֶעיֹולְק איד ןיִא ןעֶטְלאָּטְׁשעֶנ

 ,תֹומֵהְּב איִד רעֶטְנּוא

 רֶע ןיִראַז ,זאָה רעֶד דְנּוא 6 :ךייַא ּוצ ןייַז ןייֵרְמּוא לאָז סֶע ,ןעֶטְלאָּטְׁשעֶג טיִנ םִע זיִא
 ןייַז ןייֵרְמּוא לאָז רֶע ןעֶטְלאַּמְׁשעֶג טיִנ רֶע זיִא ןְעיֹולְק איֵד ןיִא רעַּבָא ט 8

 :ָךייֵא ּוצ
 גָנּוטְלאַּטְׁש איד
 :ְךייא

 טאָה דִנּוא ןְעיֹולְק איד ןיִא ןעֶמְלאַּפְׁשעֶג זיִא םִע ןיִראָה ,ריִזַה םאָד דְנּוא 7
 ּוצ ןייַז ןייֵרְמּוא לאָז םִע ,טיִנ טֶעייֵקרעֶדיִו םִע רעֶּבָא ,ןְעיֹולְק איד ןיִא

 רֶהיֵא טְלאָז תֹולֵּבַּ עֶרייֵז ןָא דְנּוא ,ןעֶסֵע טיִנ רֶהיֵא טלאָז ׁשייֵַלְּפ רֶעייֵז ןּופ 8
 םעֶלַא ןּופ ןעֶמֶע רֶהיֵא טְנעֶמ עֶזיִד 9 :ָךייַא ּוצ ןייַז ןייֵרְמּוא ןעֶלאָז אייֵז ,ןעֶרְהיִרְנָא טיִנ
 איד ןיִא ןעֶּפַּפּוׁש דְנּוא ןעֶרעֶדעֶפיִסּולְּפ טאָה סא םעֶלַא ,רעֶסאַו איִד ןיִא זיִא םאז
 דָנוֹא 10 :ןעֶסַע רֶהיֵא טֶנעֶמ אייֵז ,ןעֶכייֵש איִד ןיִא דַנּוא ,םיִמָי איִד ןיִא ,רעֶסאַוַו

 .איֵד ןיֵא דְנּוא םיִמַי איִד ןיִא ,ןעֶּפְפּוׁש דְנּוא ןעֶרעֶדעֶּפ-םּולְפ עַנייֵק טאָה סאָה סעֶלַא
 עֶניִדעֶּבעֶל אייֵלְרעֶלַא ןּופ דִנּוא ,רעֶסאַו איִד ןּופ גְנּונעֶמְריוִ עֶכיִלְטיִא ןּופ ,ןעֶבייֵמ
 :ךייַא ּוצ טייֵקְניִדְריִדְמּוא עֶנייֵא ןייַז ןעֶלאָז אייֵז ,רעֶסאַַו איִד ןיִא זיִא םאִו ,תֹוׁשָפִנ
 רֶהיֵא םָלאָז ׁשייֵלַפ רֶעייֵז ןּופ ;ךייַא ּוצ טייֵקְניִדְריִוְמּוא עֶנייֵא ןייַז ןעֶלאָז איי דָנּוא 11
 מאָה סאו םעֶלַא ןכ :ןעֶניִדְריִזְמּואְרעֶפ רֶהיֵא טְלאָז תל עֶרייֵז דְנּוא ,ןעַסצ טיֵב
 גיִדְריוִוְמּוא ןייַז לאָז םאָד ,רעֶסאַַו איִד ןיִא ןעֶּפְסּוׁש ענייק דְנּוא ןעֶרעֶדעֶפיִשּולִפ עַנייֵק
 ןעֶראָּט אייז ,לעֶגייַפ איד ןּופ ןעֶניִדְריווְמּואְרעֶפ רֶחיֵא טְלאָז עֶזיִד דנּוא 12 :ךייַא זצ
 רעֶד דְנּוא ,רעֶלְדָא רעֶד .טייֵקְניִדְרידְמּוא עֶנייֵא ןעֶנעֶז אייֵז ,ןעֶרעֶו ןעֶסעֶבעֶב טיִנ
 טְכיִּבאָה ןעֶמייֵו םעֶד דִנּוא 14 :רעֶלְדָא ןעֶצְראַוש םעֶד דְנּוא ,רעַכעֶרְּבניייַּב
 דָוא 16 :ןיִמ ןיַז ּוצ ןעֶּבאָר אייֵלְרעֶלַא 18 :ןיִמ רָהיֵא ּוצ רֶעייֵנ םעֶד דְנּוא
 ,קּוקּוק םעֶד דְנּוא לאַניִטְכאַנ איִד דְנּוא ,לעֶסְמַא איד דְנּוא .םיֹורָּטִׁש עֶנְנּוו איִד

 ךאנ



 ארקיו
 דְנּוא ,לייַא עֶנייַלְק איִד 17 :ןימ ןייַז ָּךאָנ

 דְנּוא (טְכיִּבאַּה) ןאַקיִלעֶּפְץִרּוטְׁש םעֶד

 ןאוַוְׁש םעֶד 18 :רֶעייֵנ-ְןעֶּביֹוט םעֶד

 ;רֶעייֵנ"זַאַא םעֶד דְנּוא ,טְכיִּבאַה איִד דְנּוא
 ּפאָהְרעֶדיִו םעֶד ;ָּךְראָטְׁש םעֶד דְנּוא 9

 איִד דְנּוא ןֶעאָה-רֶעיֹוא םעֶד ,ןימ ןייַז ּוצ

 ןּופ גְנּונעֶמְדיִװ עֶכיִלְטיִא 20 :ּבְלאַװְׁש

 םאָד ,רֶעיִפ ףיֹוא ןֶעייִג סאו לעֶנייֵפ איִד

 ןּופ ןעֶסֶע רֶהיִא טְנעֶמ עֶזיִד ראָנ 1
 םאוָו לעֶנייַפ איִד ןּופ גנּונעֶמְריוִו עֶכיִלְטיִא

 לעֶקְנעֶׁש טאָה סאו סאָד ,רֶעיִּפ ףיֹוא ןֶעיויִג
 אייז טיִמ ןעֶּפיִה ּוצ םיִפ עֶנייֵז רעֶּביִא

 טְגעֶמ אייֵז ןּופ עֶזיִד 22 :דֶרֶע איִד ףיֹוא

 ןיִמ ןייַז ּוצ קעֶרְׁשייֵה םעֶד ,ןעֶסֶע רֶהיֵא
 לֹונְרַח דְנּוא ,ןיִמ ןייַז ּוצ םֶעְלָס םעֶד דְנּוא

 :ןיִמ ןייַז ּוצ בָנָח םעֶד דְנּוא ,ןיִמ ןייַז ּוצ

 לעֶגייֵפ ןּופ גְנּונעֶמְדיִו עֶלַא דְנּוא 8

 עֶנייֵא ןייַז לאָז םאֶד ,םיִפ רֶעיִּפ טאָה סאוָו

 ןעֶגעוֶו דְנּוא 24 :ָךייַא ּוצ טייֵקְגיִדְריוִוְמּוא

 183 יניטש אי

 ןג יִתֲאְו :ףוׁשָנּתיִֶאָו ְךֶלָשַחהֶאְוםוָּיִתֶאְו ּּּהַָמְל
 ה הָפְנַאָה הָדסֲחַהתאְו {םֶהָרַהיתֶאְו תֶאַּקַהִתאְוותַמְׁשְנִּתַּה

 כ ףיִצָה ץרָׁש לֵּכ זלַטַעַהיתֶאְו הַפיִכּודַּהיִתֶאְו ָּנימְל
 גג ּולְכאָּת הָחֹתֶא ְּךַא :םָכָל אה ץְקָׁש עבהַאילע ךֶלַּה
 סניעְרְכ אלירׁשַא עַכְרָאילַע 'ךלרה ףועָה ץש לֹּכִמ
 ופ ןֵבָהִמ הָלַא-תַא :ץרָאָהילַע ןֵהָב רּתַנְל יָלְנִרְל לַעמִמ
 יתָאְו ְנִמְל םעֶלָּפַה-תֶאְ ותל הֿברַאהיתַא ולָכאּה
 מ ףועָה ץרָׁש לכו :ּוהנִמְל םנְחה-תֶאְז ּוהָנִמְל לֵהִחַה
 ז ּוּמּטּת הָלֵאְלּו :םכל אה ץֶקָׁש םִלנַעַּבױַא ולירׁשָא
 הכ םֶתָלַבמ אֵׂש-לכובְרעֶהייוֵע אָמָטימְתַלִבַנְּב עְננַהילַּב
 6 אֹוה ָׁשֲא הָּמהּבִַלַכְל :םֶּרֶעֶהירע אמָמְ ודְנִּב םֶּבַכְ
 הל הָניַא הֶּדנְו תַעֵסׂש הָננֵאו עשו הָסרַּפ תַמרְפַמ
 פל יע ךַלֹוה ו לֵכְו :אָמָמִי םֶּהֶּב ַעֵגהילַּב סֶכָל סה םוִאמִמ
 םָכָל םֵה םיִאמט עַבְּרַאילַע תכלהה חקל ופַּכ
 8 בת אֵׂשְַֹו :ברעהיידע אמט םתָלְבנְּב ענעילָּכ
 :ק !ָכָל ּהַּמַה םיִאְמט בבעלירע אָמָטְצ וְָּנִּב סּבִכִי
 28 = דַלְהַה ץיראהילַמ ץרׂשַה: שב אַמָּמַה םֶכָל הָו
 5 :תִמׁשנּתְוטִמְלַהְוהַאְַלִהְוִהּכהְוהקנאהג ניִמְל בֵצֵהָו
 יז םָתַמְּב םֵּהַב הלב ץרׂשַלָכְּב יי םיאמטד הֶּלֵא
 35 ׁברִמְּב ! םָתִמ ייָלָע לֿפיירשַא לֵכְו ;ברעֶהירַע אָממי
 ִלַּכילּב קֶׂש וַא רעוא דַנַּב וִא .ץיעילַּכילְּכַמ אמט
 בדעה וע אֵמָמְו אָבוי סֹומַּב םֶתַּב ּהָכאָלַמ ּהָׂשָעַירׁשַא
 33 שב יּתיִלֶא םֵּהַמ לָפיירַׁשֲא ׁשהיילְּכילִכְו :רהָטְו
 וג ױַשֲא לֵכאָהילּמִמ :ּורְָּׁשּת וְתאָו אָמׂש יֵכֹותְּב רֶׁשֲא
 הָתָׁשי רֶׁשֲא הָקׁשמילַכְו אָמִטִז םמ לעב ףׁשֲא לכָאָי
 הל אָממִי וָלֲע ז םתלכמ ליישַא לכו :אָמטִי ילָּכילכּב

 58 דָא :םכל וי יהי םאמַמּו סה םאמס ץֶתי םִיָריכְו רֵּטּת ,ןעֶניִנייִּרְמּואָרעֶפ ָּךייֵא רֶהיֵא טעזֶו עֶזיִד

 דְנּוא 28 :דִנעֶבָא ויִּב ןייַז ןייֵרְמּוא לאָז תֹולֵּבְנ עֶרייֵז ןָא טְרְהיִר סאָו רעֶכיִלְטיִא
 לאָז דְנּוא ,רעֶדייֵלק עֶנייֵז ןעֶׁשאַו לאָז תֹולֵבְנ עֶרייֵז ןּופ טְגאָרְט םאִו רעֶכיִלְטיִא
 איֵד ןיִא ןעֶטְלאַּפְׁשעֶג זיִא םאִו תֹומֵהְּב אייֵלְרעֶלַא 26 :דְנעֶבָא זיִּב ןייַז ןייֵרְמּוא
 ןייַז ןעֶלאָז אייֵז ,טיִנ טֶעייקרעֶדיִװ דְנּוא ,גְנּוטְלאַּפְׁש איד טיִנ טאָה רעַּבָא ,ןֶעיֹולְק'

 םעֶביִלְטיִא דְנּוא 27 :ןייֵז ןייֵרְמּוא לאָז ןָא אייֵז טְרְהיִר סאָו רעֶכיֵלְטיִא ְּךייֵא ּוצ ןייֵרְמּוא

 ןעֶלאָז אייֵז ,רֶעיִפ ףיֹוא ןֶעייֵג םאֶו תֹויַח עֶלַא רעֶטְנּוא ןעֶלאַּב ןייַז ףיֹוא טייֵג סאוָו
 זיִּב ןייַז ןייֵרְמּוא לאָז תֹולֵבְנ עֶרייֵז ןָא טְרְהיִר סאָו רעֶכיֵלְטיִא ;ךייַא ּוצ ןייַז ןייֵרְמּוא
 דְנּוא רעֶדייֵלְק עֶנייֵז ןעֶׁשאוַו לאָּז תֹולַבְנ עֶרייֵז טְנאָרְט םאְִו רעֶד דְנּוא 28 :דִנעֶבָא

 ןעֶלאָז עֶזיִד דְנּוא 29 :ןייַז ןייֵרְמּוא ָּךייֵא ּוצ ןעֶלאָז אייֵז ,דְנעֶבָא זיִּב ןייַז ןייֵרְמּוא לאָז
 םאָד ,רֶרֶע רעֶד ףיֹוא ְּךיִז טעֶמְדיוִװ סאָו גְנּונעֶמְדיוִו איִד רעֶטְנּוא ןייֵרְמּוא ךייַא ּוצ ןייַז
 ,לעֶניִא רעֶד דְנּוא 80 :ןיִמ ןייַז ּוצ טעֶרְק-טְליִׁש רעֶד דְנּוא ,זיֹומ איִד דְנּוא ,לעֶזיוִו

 :ףְרּואְו-טְלעֶמ רעֶד דְנּוא קעֶנְׁש איִד דְנּוא ,םעֶטְליִא רעֶד דְנּוא ,ןְראָהְנעֶכייֵא םאֶד דְנּוא

 טְרָהיִר סאָו רעֶכיִלְטיִא ,גְנּומְדיִװ עֶלַא רעֶטְנּוא ;ךייַא ּוצ עֶנייֵרְמּוא איִד ןעֶנעֶז עֶזיִד 1
 ףיֹוא םעֶלַא דָנּוא 82 :רְנעֶּבָא ויִּב ןייַז ןייֵרְמּוא לאָז טיֹוט ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו ,ןָא אייֵז
 םיִלָּכ עֶלַא ןּופ ,ןייַז ןייֵרְמּוא לאָז ,טיֹוט ןעֶנעֶז אייֵז ןעזֶו ,טְלאַפ אייֵז ןּופ םֶנייֵא םאוָו

 טייֵּבְרַא ןעֶמ סאו םיִלֵּכ אייֵלְרעֶלַא ,קאַז רעֶדָא ,טיֹוה רעֶדָא ,דייֵלְק רעֶדָא .ץְלאָה ןּופ

 ,דְנעֶבָא ויִּב ןייַז ןייֵרְמּוא לאָז דִנּוא ןעֶרעוֶו טְגייֵלעֶג רעֶסאַוַו םיִא לאָז םֶע ,אייֵז טיִמ
 טְלאַפ אייֵז ןּופ םֶנייֵא סאו ןיִא םיִלֵּכ עֶׁשיִדְריִא אייֵלְרעֶלַא 38 :ןייַז ןייֵר טעוֶו םִע דֶנּוא
 :ןעֶכעֶרְּברעֶצ םִע טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,ןייַז ןייֵרְמּוא לאָז ןיִראַד זיִא םאָו םעֶלַא ,ןייֵרַא
 לאָז ףיֹוראַד טְמּוק רעֶמאַו סאָװ ןעֶמעֶגעֶג טְרעוֶו סאו זייֵּפְׁש אייֵלְרעֶלַא ןּופ 4

 אייֵלְרעֶלַא ןיִא ןעֶקְנּורְטעֶג טְרעֶו סאָו קְנעֶרְטעֶנ אייֵלְרעֶלַא דְנּוא ,ןייַז ןייֵרְמּוא
 טעֶו תֹולֵבְנ עֶרייֵז ןּוֿפ םֶנייֵא סאָו םעֶלַא דְנּוא 25 :ןייַז ןייֵרְמּוא לאָז ,םיִלָּכ
 -ךעֶצ לאָז םִע ןעֶמיֹוק ַא דְנּוא ןעֶפיֹוא ןייֵא .ןייַז ןיירמּוא לאָז ןעֶלאַפ ףיוראד

 טְרֶעייֵג 26 :ָךייַא ּוצ ןייַז ןייֵרְמּוא ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,ןייִרְמּוא ןעֶנעֶז אייֵז ,ןעֶרעוֶו ןעֶפְראָט
 איד
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 זאָמְשי םֶהָלִבִנְּב עננו רֹוָהָמ הָיְהִי סיַמדדְוְקִמ דוב ןָיִצַמ
 רֹוחְמ עֵּ א עוו טֵרילְבילְמ םֶתָלְבמ לפי יֵכְו ע

 אממ יויִע טֶתְלְבַנִמ 'לֵַת ערזילע םימַהְי יכְו :אוָה
 םֶכָל אָקרְׁשַא הָמֵהְּבַהױִמ תּומָייָכְ) ם ;םֶכָל אה
 הְמלְבּומְטַכאַהְ ועיירע אמְמֹיהָמָלְבִנב עד הָלְכֲאְל
 םָּבִכִי הְמָלבְניִתֲאַג אׂשוַהו בִרֶעֶהייֵע אָָשְו ויָדְנְּב םֶּכַכי
 ץְרַאָהיִלַע ןֵלׂשַה ץשנילְכו :בֶיֶעַהידַע אֹמָמְו ויָדְנּב
 ךלוה ו לכו ןוהנילַע ףכה לּכ :סֵכָאי אֵל אה ץְקָׁש
 = ץרׂשַה ץיִוׁשַהילַכְל שֵלְנּר הַּבִִמילְּב דע עכרַאדלע

 יתֶא ֹוצְּקַׂשְתיײלַא :םֶה ץקשיּ םיִלְכאָה אל ץְרָאָה 2
 םֶתמְמו םֶדב ֹואְּמַטִת אֵל ץיׁשַה ץשְהילְכְ םֶכיֵתְׂשְפַ

 םיִׁשדְק םֶתייהְו םֶּתְׁשִּדַמְתִהְו םֶכוֵהְלַא הָוהְ יָא יִּכ :םֶּב 4
 שה טֶכיִתְׂשְַניתֶא ֹואְמִִת אֵלְו יג נָא ׁשֹודָק יִּכ

 ץ"ַאמ םֶבְמַא הָלֲעַּמַה הוה יִנֲא ! יב נְרָאָה-לַע שמה המ
 שוק יִּכ םיִשק םָתיהְו םיקלאל םֶכָל תֹוִהָל םִיַרצמ
 שמה הָיָה ׁשֵפָנ לכ) ףֹוָהְ לְמַהְּבַה תרֹּת תאָז :יִנָא
 יב לילְבַהְל :ץְרָאָהילפ תֶצְרׂשַה ׁשֶפנ-לֶכְלּו םִמַּב
 רׁשֲאהּיַחַה ןיִבּו תֶלָכֲאַנַה הָיחה ןיבּו רֶהֶמַה ןיבּו אֵּמְּמַה
 :לָכָאַמ אל

 8י

 ר" = בי
 לֵאָדְׂשִי יָנְבילֲא א א הָשֹמילָא הָוהְי ירַבַדו א 2

 םימָי תַעְבַׁש טָאממו כְו הרלו עיזַת יִּכ הֶׁשֶא מאל
 רַשְּב טּומָי יניִמְשַה םיבו :אָמְמִת ּהָתֹוְד תֶדִנ יִמיִכ

 הָדָהְמ ימְדַּב בֵׁשֵּת םיִמָי .תָׁשְלׁשּו םוי םיִׁשלְׁשּו ;ָתְלֲע 8

 תאָלְמייוג אֹבָת אֵל ׂשְדְקמַהילאְ חול ּׁדָקילְכְּ
 הָתַֹנְּכםִיְַבִׁש הָאְמִטְו דַלַת הָכֹקְניסִאְו :הָדָהְמ יֵמְי ה

 עירזת ינימטש בי אי ארקיו
 איִד .ּבּורְג ַא דְנּוא ,ןעֶנּורְּבלעוֶוְק איִד
 רעֶּבא ,ןייֵז ןייֵר לאָז ,רעֶסאוו ןּופ גְנּולְמאז
 לאָז תֹולָבְנ עֶרייֵז ןָא טְרְהיִר סאו רעֶד
 ןּופ םֶנייֵא ןעוֶו דְנּוא 87  :ןייֵרְמּוא ןייַז
 אייֵלְרעֶלַא ףיֹוא ןעֶלאַפ טעוֶו תֹולָבְנ עֶרייֵ
 םאֶד ,טייֵזעֶג טְרעֶו סאו ןעֶמאָז ןעֶמייֵזעֶג
 רעֶסאַו ןעוֶו רעֶּבֶא 88 :ןייז ןייֵר לאָז
 ןעֶמאָז םעֶד ףיֹוא ןעֶראוָועֶג ןּוהְטעֶג זיִא
 ףיֹוראַד טעוֶו תֹולָּבְנ עֶרייֵז ןּופ םֶנייֵא דְנּוא
 :ןייז ןייֵרְמּוא ְּךייִא ּוצ לאָז סאָד ןעֶלאַפ
 ַא ןעֶּבְראַטְש טעוֶו םִע ןעוֶו דְנּוא 9
 רעֶד ,ןעֶסֶע ּוצ ְָּךייֵא ראַפ זיִא סאוָו הָמֵהְּב
 ןייֵרְמּוא לאָז הָלִבְנ רֶעייֵז ןָא טְרְהיִר סאוָו
 םאִװ רעֶד דְנּוא 40 :דְנעֶבָא זיִּב ןייַז
 ןעֶשאַו לאָז הָלֵבְנ רעֶד ןּופ ןעֶמֶע טעוֶו
 ןייַרְמּוא לאָז רֶע דְנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶנייֵז
 טְגאָרְט םאו רעֶד דְנּוא ;דְנעֶבָא זיִּב ןייַז

 ןעֶׁשאַו רעֶדייֵלְק עֶנייֵז לאָז הֶלֵבְנ עֶרְהיִא
 :דְנעֶבָא זיִּב ןייַז ןייֵרְמּוא לאָז דִנּוא
 "ךיוו סאָו גְנּונעֶמְדיוִו עֶכיִלְטיִא דְנּוא 1
 עֶנייֵא זיִא םאֶד ,דְרֶע רעֶד ףיֹוא ְךיִז טעֶמ
 ןעֶמעֶנעֶג טיִנ לאָז םִע .טייֵקְגיִדְריווְמּוא
 םעֶד ףיֹוא טייֵג סאָו םעֶלַא 42 :ןעֶרעוֶו
 רֶעיִפ ףיֹוא טייֵנ סאוָו סעֶלַא דְנּוא ;ְךיֹוּב
 עֶלַא ּוצ עֶניִסיִּפ רֶעיִפ עֶלַא זיִּב םיִּפ

 אייז לייוִו ,ןעֶסֶע טיִנ אייֵז טְלאָז רֶהיֵא ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ְּךיִז טעֶמְדיוִו סאָו גְנּונעֶמְדיוו
 ןעֶלעֶז עֶרייֵא ןעֶניִדְריוִוְמּואְרעֶפ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא 43 :טייֵקְניִדְריִװְמּוא עֶנייֵא ןעֶנעֶד
 טיִנ ְךיִא טְלאָז רֶהיֵא דנּוא ָךיִז טעֶמְדיִװ סאָװ גְנּונעֶמְדיִו אייֵלְרעֶנייֵק טיִמ
 ָךיִא ןיִראָו 44 :ןעֶרעֶו ןייֵרְמּוא אייֵז ןָא טְלאָז רֶהיֵא זַא אייֵז טיִמ ןעֶניִנייֵרְמּואְרעֶפ
 ןייַז גיִלייֵה טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶגיִלייֵה ְָּךייַא טְלאָז רֶהיֵא ,טאָג רֶעייֵא ראַה רעֶד ןיִּב
 טיִמ ןעֶלעֶז עֶרייֵא ןעֶניִנייִרְמּואְרעֶפ םיִנ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,גיִלייֵה ןיִּב ְּךיִא לייַו
 סאוָו טאָג ןיִּב ָךיִא לייוו 45 :דֶרֶע רעֶד םיֹוא ְּךיִז טעֶמְדיוִו סאו גְנּונעֶמְריוו אייֵלְרעֶנייֵק
 דנּוא ,טאָנ ןייַא ּוצ ְךייַא ּוצ ןייַז וצ ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןּופ טְכאַרְּבעֶגְפיֹורַא ְּךייֵא טאָה
 איִד ןּופ גָנּונְרעֶל איד ויִא םעֶזיִד 46 :גיִלייַה ןיִּב ְּךיִא ןיִראָו ,גיִלייַה ןייַז טְלאָז רֶהיֵא
 טעֶמְדיוִו םאוו ,תֹוׁשָּפִנ עֶניִדעֶּבעֶל אייֵלְרעֶלַא ןּופ דְנּוא ,לעֶגייַפ איִד ןס דְנּוא ,תֹומֲהְּב
 :דְרֶע רעֶד ףיֹוא ְּךיִז טעֶמְדיִװ סאָה ׁשֶּפָנ םעֶכיִלְטיִא דְנּוא ,רעֶסאַו איִד ןיִא ְּךיִז
 דְנּוא ,םעֶנייֵר םעֶד ןעֶׁשיוִוַצ דְנּוא ,םעֶנייֵרְמּוא םעֶד ןעֶשיוִוְצ ןעֶדייֵׁשְרעֶמְנּוא דצ 7

 טיִנ ראָט םאִו הָיַח רעֶד ןעֶשיוִוְצ דְנּוא ,ןעֶרעֶו ןעֶסעֶנעֶג געֶמ םאִוָו הָיַח רעֶד ןעֶׁשיווְצ

 :ןעֶרעוֶו ןעֶסעֶגעֶג
 בי לעטיפאק

 עירזת

 ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ דעֶר 9 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הֵׂשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָנ דְנּוא 1
 איִז לאָז יֹוזַא ,רֶכָז ַא ןעֶניִועֶג טעוֶו דנּוא ןןייַז ַעיִרְזַמ טעוֶו ּבייזֵז ַא ןעֶו גאָז רֶנּוא
 עֶרְהיִא ןּופ גְנּורעֶדְנּוזְּפָא איִד ןּופ געֶט איִד איװ ְּךייֵלְג ,געֶמ ןעֶּביִז ןייַז ןייֵרְמּוא
 ןּופ ׁשייֵלְפ םאָד לאָז גאָט ןעֶמְבַא םעֶד ןיִא דְנּוא 8 :ןייַז ןייַרְמּוא איֵז לאָז טייֵהְקְנאַרְק
 ןעֶּבייֵלְּב איֵז לאָז געֶט גיִסייֵרְד דְנּוא אייֵרְד דְנּוא 4 :ןעֶרעֶו ןעֶטיִנְׁשעֶּב הָלְרָע עַנייַז
 טיִנ איִז לאָז טייֵקְניִלייֵה אייֵלְרעֶנייֵק ןָא ,גְנּוגיִנייִר עֶרְהיִא ןּופ טּולְּב םעֶד ןיֵא

 ןעֶרעֶװ םִע ויִּב ןעֶמּוק טיִנ איֵז לאָז םּוהָטניִליֵה םעֶד ּוצ דְנּוא ,ןעֶרְהיִרְנָא
 ןעֶניוִועֶג טעֶװ איז ןעוֶו דְנּוא 2 :גְנּוניִנייִר עֶרְהיִא ןּופ געֶט איד ןעֶרעוֶו טְליִּפְרעֶד

 ,בָנּורעֶדְנּוזִּפָא עֶרְהיֵא איו ְךייֵלְג ,ןעֶכאָו אייוֵוְצ ןייַז ןייֵרְמּוא איִז לאָז יֹוזַא הָבְקְנ ַא

 דנּוא
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 א !תֵאָלְמִבו :ֶרָהָט יִמד-לַע בֶׁשִּת שיִמיתֶשׁש םיסיִשְׂשְו איִז לאָז געֶט גיִצְכעֶז דְנּוא םֶקעֶז דְנּוא
 בו הֶלֹעלֹתנְְׁדִב ׂשֶבַּכ אֹבָּת הבל יא בל הְרחָטיִמְי  עֶרְהיִא ןּופ טּולְּב םעֶד ןעֶנעוֶו ןּופ ןעֶּבייַלְּב
 ;ןהכַהילֶא עומ-לָהֶא חַתָפ-לָא תאָטַהְל רתיוא הָנֹוי ןופ געֶט איד ןעוֶו רֶנּוא 6 :נְנּוניִנייר

 יד ָהיָמְּד רְלֶמִמ ּדָררָטְו הל ָּפַכְו הָודִי נָשְל ברק -עוֶו טְליִפְרֶע ןעֶלעוֶו בְנּוגיִנייֵר עֶרהיִא

 5 אָצְמַת אלדֿבִאְ ';הבקקל ו א רֶכל חלה תרוּת תאֵו ַא ןעֶנעֶו רעֶדָא ןְהּוז ַא ןעֶנעֶו ןעֶר

 רֶחֶא הָנֹ עג טבת ר הָׁש יִּר 2 ןייֵא םאֵל ַא ןעֶנְנעֶרְּב איִז לאָז ,רעֶטְכאָט

 = קו הל דְנּוא ,רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב ַא ראַפ טְלַא רֶהאָי
 2 הָוהייּכ טֶדָא מאל ןְרָהַאילֶאו העשיַא הוי רָבדי 35 לּוטְרּוט ַא רעֶדָא ,ּביֹוט עֶנְנּוי ַא
 חׂשְּבירוֶעְב הָוָהְו תֶרָהַב זַא תֶהָּפַסֹוֲא תַאְׂש ּורָׂשּבירֹושִב ןּופ ריִמ איִד ּוצ ,רעֶפֶּפָא-דְניִז ַא ראַפ
 ְנְבִמ דָחַאילא יִא ןִהִֹּה ןרָלָאלַא אָבּוהְו תַעָרְצ עַל וצ ,גְנּולְמאַזְרעֶפ איד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד
 פ נֵׂשְו רשְּבַה רעב טנעהתֶא ןֵהֹּכַח הֵאְדְו םִנְהְכִה .ביִרְקִמ םִע לאָז רֶע דְנּוא 7 :ןַהֹּכ םעֶד
 תַעְרְצ עֶָורָׂשְב רעֵמ קֹמָע עַגְגַה הארמו לפה עַעַּב ןעֶגעֶו לאָז רֶע דְנּוא ,טאָנ ראַפ ןייַז
 ג אה הָנָבְל ֹתְרָדּב-סאְו גותִא אֶּמְִ ןהֹּכד ּוהֵאוו אה  ןייז ןייֵר לאָז איִז דְנּוא ,ןייַז רֵּפַכְּמ רֶהיֵא
 2 הָארמױא א רב לב םאָד ,טּולְּב רֶהיֵא ןּופ לאָחְק םעֶד ןּופ

 עג ' רוף הי בש יפ : 1 : יה אז נפ די ורחל רעזזעג איד ןופ געל איד ווא

 הָׂשְמיאְלְו עֶנַה זָהֹּכ נו תינׁש יעיבְשַק םִוַּב ותא = + םאָה איז ןעוֶו רעֶּבָא :הָּבַקִנ א ןֵהֹכַה הֶאְרְו :תֹנָׁש םיִמִי תְַבִׁש קה גמר רְֶּ 2 א עי = = ר א עה א
 :ֶהִָיְנְב ּבכְו אה תַחַּפְִמ כה רו רֶעָּבִננַה ימי איז לאָז יֹוזַא ,םאֵל ַא ראַפ נּונעֶג
 ז -לַא ּותאָרה יִרחַא ָּב תֵחַפְִּמַה הָׂשְפִת השָפ-מאְו אייֵוְצ רעֶדָא ןעֶּביֹוט לּוטְרּוט אייוֵוְצ
 6 ןהכָה הֶאָרְו :ןהכקילַא תַנֹׁש האר ותְרְָטַל ןְהֹּכַה -דְנאַרְּב ַא ראַפ עֶנייֵא .ןעֶּביֹוט עֶגְנּוי
 8 :אוה ; קה רָעָב תַחָפְסִּמַה הָתׂשַּפ הָנְָו .,רעֶפְּפָא-דְניִז ַא ראפ עֶנייֵא דְנּוא ,העֶפּפָא
 יה הּכַהילֲא בּוֹ היה יִכ תַעֵרָצ עֶגנ רֵּפַכְמ רֶהיֵא ןעֶנעוֶו לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא
 ּחַמּו ןָבָל רֵַש הָכה אוהְו ףֹועָב הְְָליחְַש הִֵהְ :ןייַז ןייֵר לאָז איִז דִנּוא .ןייַ

 11 1 ירָׂשַּב רועב או ה תנשינ תפרצ ;תאָש ש3 פה רֶׂשָּב בי לעטיפאק

 צרה חרפת חולפימא) אי אממיּמ טדנמאל קד נא הָׁשֹמ וצ טעֶרעֶג טאָה טאָג דְנּוא 1
 ןייַז ןּופ טיֹוה איִד ןיִא ןעֶּבאָה םעֶז ׁשְנעֶמ ַא ןעֶו 2 :ןעֶנאָז וצ יֹוזַא ןֹרֲהַא וצ
 טעוֶו םִע דְנּוא ,דְניִרְנ ןעֶסייוֵו ַא -ועָדָא ,גְנּוטְפעֶהאַּב ַא רעֶדָא סטְכעֶליוִוְׁשעֶג ַא ׁשֹייֵלְפ
 רֶע לאָז יֹוזַא ץעֶרֶק איִד ןּופ נאָלִּפ ַא ּוצ ׁשייֵלְפ ןייַז ןּופ טיֹוה רעֶד ןיִא ןעֶרעוֶו
 דְנּוא 2 :םיִנֲהֹּכ איִד ,ןְהיִז עֶנייֵז ןּופ םעֶנייֵא ּוצ רעֶדָא ,ןֵהֹּכַה ןֹרֲהַא ּוצ ןעֶרעוֶו טְכאַרְּבעֶנ
 ןּופ ראָה איִד ןעדֶו דְנּוא ,ׁשייֵלְּפ םעֶד ןּופ טיֹוה איִד ןיִא גאָלְּפ איִד ןעֶהעֶז לאָז ןֵהֹּב רעֶד
 רעֶּפיִמ זיִא גאָלּפ איד ןּופ ןעֶהעֶזְנָא םאָד דְנּוא ,םייוַו ןעֶראָָועֶג טְרעֶקְרעֶפ זיִא גאָלְּפ איד
 ןַהֹּכ רעֶד דְנּוצ ,ץעֶרק איִד ןּופ נאָלְּפ ַא םֶע זיִא יֹוזַא ;ׁשייֵלְפ ןייַז ןּופ טיֹוה איִד איוז
 דְניִרְג רעֶד ןעֶו דְנּוא 4 :ןייֵרְמּוא ראַפ ןעֶרעֶלְקרעֶד םֶהיֵא לאָז רֶע דְנּוא ןעֶהעֶז םֶהיֵא לאָז
 איד ןּופ רעֶּפיִט טיִנ זיִא ןעֶהעֶזְנָא ןייַז דְנּוא ;שייֵלְפ ןייַז ןופ טיֹוה איִד ןיִא ּםייוו זיִא
 ןעֶסיִלְשרעֶפ ןֵהֹּכ רעֶד לאָז יֹוזַא ,םייוַו ןעֶראוועֶג טְרעֶקְראַפ טיִנ זיִא ראָה איִד דְנּוא ,טיֹוה
 ,גאָמ ןעֶמעֶּביִז םעֶד ןָא ןעֶהעֶז םֶהיֵא לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 5 :געֶט ןעֶּביִז ףיֹוא גאָלְּפ איד
 טיִנ ְּךיִז טאָה גאָלְּפ איִד ,ןעֶניֹוא עֶנייֵז ָּךאָנ ןעֶּביִלְּבעֶג ןייֵטְׁש זיִא גאָלְּפ איד ןעוֶו דְנּוא
 עֶרעֶדְנַא ףיֹוא ןעֶמיִלְשרעֶפ ןֵהֹּכ רעֶד םֶהיֵא לאָז יֹוזַא ,טיֹוה איִד ןיִא טייֵרְּפְׁשעֶנְסיֹוא
 ןעֶמייוֵוְצ םּוצ גאָט ןעֶמעֶּביִז םעֶד ןָא ןעֶהעֶז םֶהיֵא לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 6 :געֶט ןעֶּביִז
 -ְםיֹוא טיִנ ְּךיִז טאָה גאָלְּפ איד דְנּוא ,ןעֶראָועֶג לעֶקְנּוט זיִא גאָלְּפ איִד ןעוֶו דְנּוא ,לאָמ
 ַא זיִא םאָר ןעֶרעֶלקרעֶד ןייֵר ראַפ ןֵהֹּכ רעֶד םֶהיֵא לאָז יֹוזַא ,טיֹוה איִד ןיִא טייֵרְּפְׁשעֶנ
 רעֶּבָא 7 :ְןייַז ןייֵר לאָז רֶע דְנּוא ,רעֶדייֵלק עֶנייז ןעֶׁשאַו לאָז רֶע דְנּוא ,גְנּוטּפעֶהאַּב
 טאָה רֶע איז םעֶדְכאָנ ,טיֹוה איִד ןיִא טייֵרְּפְׁשעֶגְסיֹוא ְּךיִז טאָה גְנּוטְפעֶהאַּב איד ןעוֶו
 וצ לאָמ ןְרעֶדְנַא םּוצ ןעֶזייוֵו ְךיִז רֶע לאָז יֹוזַא ,ןעֶניִנייִר ּוצ םֶהיֵא ןַהֹּכ םעֶד ּוצ ןעֶזיוִועֶג ְּךיִז
 טייֵרְּפְׁשעֶגְסיֹואָּךיִז טאָהגְנּוטְפעֶהאַּב איד העְז רֶנּוא ,ןעֶהעֶז לאָז ןַהֹּכ רעֶד דְנּוא 8 :ןַהֹּכ םעד
 :ץעֶּרק איד זיִא םִע ןייֵרְמּוא ראַפ ןעֶרעֶלְקְרעֶד ןֵהֹּכ רעֶד םֶהיֵא לאָז יֹוזַא ,טיֹוה איִד ןיִא
 ּוצ ןעֶרעֶ טְכאַרְּבעֶנ רֶע לאָז יֹוזַא ,שְנעֶמ ַא ןָא ןייַז טעוֶו ץערק איד ןּופ גאָלְּפ איד ןעוֶו 9
 אי ןִיִא זיִא םטְכעֶליוִוְׁשעֶג םייַו ַא ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶהעֶז לאָז ןַהֹּב רעֶד דְנּוא 10 :ןַהֹּכ םעֶד
 ןיִא זיִא ׁשייֵלְּפ דְליוִו ןופ ןעֶכייֵצ ַא דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג טְרעֶקְרעֶפ סייוֵו זיִא ראָה איִד דְנּוא ,טיֹוה
 רֶנּוא ;שייֵלְפ ןייֵז ןּופ טיֹוה איִד ןיִא ץערק עֶטְלַא עֶנייֵא םִע זיִאיֹוזַא 1 ;םטְכעֶליוְׁשעֶג םעֶד
 ןעֶסיִלְׁשראַפ טיִנ םֶהיֵא לאָז רֶע ןייֵרְמּוא ראַפ ןעֶרעֶלְקרעֶד םֶהיֵא לאָז ןֵהֹּב רעֶד
 איד ןיִא ןעֶנאַלְׁשסיֹוא טעוֶו ץעֶרְק איד ןעוֶו דְנּוא 12 :ןייֵרְמּוא זיִא רֶע ןיִראָט

 טיוח
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 יועו ּוׁשאֹרְמ ענוה וָעילַּכ תֶא זִֹעֹרְצִה תתֶמַכו יוועָּב
 הָתְּסּב הנה ןבכה הָאְרְו :ןהֹכה ןניצ האָרמילְבִל קה
 בל פה ָֹלְּב עננהיתֶא ייֵהְַ ורׂשְבילכיִתֶא תַעְרְצַה
 זירָארו .:אָמטִי זה רֶׁשְּב וָב תוארה םֹיָבּו :אָה יי
 אוד אָמָמ יקר .יָשְבַה אמו יתד רֶׂשְבַא ןָהֹּפַה
 אָבו ןבלל טיש יה ףָׂשְבַה ביׁשָי יִכ וַא זאוה תַעְרָצ

 רַהָמְו ןבלל ענד ךפהנ הָוהְו ןהֹכַה יהְאָרו ;ןהכַהילָא גז
 8 זאיָה והָמ עֶגנ"ַא ןֶהְּכַה

 םִֹמְמַּב היָהְו :אָפרנְו ןיִהְׁש ױעְביוב היי שְּבּו
 האר ָמָדְמֹרֲא נבל תֶרָהַב לַא הָנְבִל תַאְש ןִֹהשַה
 "ועקױמ לָּפְׁש לָאײמ נו ןהכַה הָאְרְו :ןהכַילא כ

 ןיִהׁשּב אה תעמציעַנְנ ןהּכַה יָא בל ךַפָה ּהָרָעְׂשּ
 ףֶלָפְׁשּו ןבל רעש המדינה ןטכַה הלָאְְיו םִאו :הָחְרַּפ 1

 :םיִמָי תעְֿבִׁש ןתכַה ּורינְפִהְו הָהב או ףוָעְהשִמ הָנְנַא
 יבאְו :אוק עננֹתֹא כה אמו יְָב הֶׂשְפִה הֶׂשָפִאְ 2

 אה ןוהְׁשַה תֶבָרְצ הָמָׂשְּפ גול תהָלַּבַה רמַּת ָהיֶמחַמ
 ׁשא-תוכמ ורֲעְב היהייצ רֶׂשָבוִא 9 ןתּכה יחַהשו 3

 ;הָנֿבִל וִא תֶמַּדֲִַא הבל תּחַּב הוְמַכ תֹוחִמ הָמְוהְ
 האָר תֶֹרֶּבַּב בל רָע מחנה ןְרַּכַה ּהָתֹא הָאְרְו הכ

 כה ֹותאאֵמטְו הָחָיְפ ָוכמַּב אוה תָעיַצ רֹועָהְרִמ קכָמָע
 תייהכבדיא הנו ןהּכַד הָנָאְרְי ז םִאְו :אָה תַעצ ענג 5

 ויְִכִהְו הק אוָהְו רשָלְדִמ הָננִא הָלְָׁשּ ןְבִל ףָעׂש
 יבא יָציִבְׁשִה םּב כה צלָארו ;םיִמָי תֶעְבַׁש ןֵהַּבַה 7

 !אאוה תַעַרְצ עַגָנ יא ןהֵּכַה אמו ײוַּב הָּפִ הָׂשָּפ

 ההכ אוְָח רֹעָב הָפשַּפיאל תֶרְבַכ מת ָסיִתְחַתיִמֲאְו 5
 ם אות זֶחְכִּמַּה תַכָדָע יכ ןרּכה ֹורֲהַטְו אָ הָוְכמַה תָָס
 הא :ְוִב א ׁשאַרְּב עֶגָנ וִב הודייּכ הָׁשֲא א שי

 עירות גי ארקיו
 ןעֶקעֶדעֶּב טעוֶו ץעֶרְק איִד דְנּוא ,טיֹוה
 ןייז ןּופ ,גאָלַּפ ןייז ןּופ טיֹוה עֶצְנאַג איִד
 -ָנָא םעֶלַא ְּךאָנ ,םיִפ עֶנייֵז זיִּב דְנּוא ּפאק |

 םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איד ןּופ ְּךאָנ ןעֶהעֶז
 דְנּוא םִע טְהעֶז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 18 :ןֵהֹּכ
 םעֶצְנאַג ןייַזטקעֶדאַּבטאָה ץעֶרְק איִד העְז
 -עֶלְקְרעֶד ןייֵר ראַפ רֶע לאָז יֹוזַא ;ׁשייֵלְפ

 טְרעֶקְרַאַפ ץְנאַג זיִא םִע ,גאָלְּפ איִד ןעֶר
 רעֶּבָא 14 :ןייֵר זיִא רֶע ,םייוו ןעֶראוָועֶג
 ְךיִז טעוֶו ׁשייֵלְפ-דְליוִו ןעוֶו גאָט םעֶד ןיִא
 ;ןייַז ןייֵרְמּוא רֶע לאָז ,ןעֶזייוֵו םֶהיֵא ןיִא
 םאד ןעֶהעֶז טעוֶו ןֵהֹּכ רעֶד ןעדֶו דְנּוא 8
 ןייֵרְמּוא ראַפ םֶהיֵא רֶע לאָז ,ׁשייֵלְפ-דְליוו
 -מּוא ויִא ׁשייֵלְּפ-רֶליוִו םאָד ,ןעֶרעֶלְקְרעֶד
 סאָד ןעוֶו רעֶדָא 16 :ץעֶרק זיִא סאָד ,ןייֵר
 דְנּוא ןעֶרעֶקְרעֶדיוז ְּךיִז טעֶו ׁשייֵלְפ-דְליוז
 יֹוזַא ,םייוַו ּוצ ןעֶרעוֶו טְרעֶקְרעֶּפ טעוֶו !

 דָנּוא 17 :ןֵהֹּכ םעֶד ּוצ ןעֶמּוק רֶע לאָז
 איֵד ,העְז דְנּוא ןעֶהעֶז טעוֶו ןֵהֹּכ רעֶד ןעוֶו
 סייוו ּוצ ןעֶראוָועֶג טְרעֶקְראַפ זיִא גאָלְּפ
 ראַפ נאָלְּפ איִד ןעֶרעֶלְקְרעֶד ןַהֹּכ רעֶד לאָז
 ?ףייה ֹויִא רֶע ןייַר

 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאִו ׁשייֵלְפ םאָד דְנּוא 8
 דְנּוא ,דֶניִרְג ַא טיֹוה עֶנייֵז ןיִא םֶהיֵא ןיִא
 םִע דְנּוא 19 :ןעֶראוָועֶג טְלייֵהעֶג זיִא םִע

 הָניִרְג רעֶּסייוַו ַא רעֶדָא םטְכעֶליִוְׁשעֶנ םייוַז ַא דְניִרְג םעֶד ןּופ טְרָא םעֶד ןָא ןייַז טעוֶו
 דְנּוא 20 :ןַהֹּכ םעֶד ּוצ ןעֶזייוֵו ְּךיִז רֶע לאָז יֹוזַא ְךיִלְטיֹ ור-סייוו ןעֶראָועֶג זיִא סאוָו
 טיֹוה איֵד ןּופ רעֶניִרְדיִנ זיִא ןעֶהעֶזעֶגְנָא ןייַז ,העְז רֶנּוא ןעֶהעֶז טעֶו ו ןהֹכ רעה ןעֶ

 ;דֶניִרְג םעֶד ןיִא .ןעֶגאַלְׁשעְֶסיֹוא זיִא םִע .ץערק איֵד ןּופ .גאלַפ איד זיִא םֶע ןיירְמּוא
 ,ראָה עֶּסייוו עֶנייֵק ןיִראַד טיִנ זיִא םִע ,העְז דְנּוא ןעֶהעֶז םִע טעוֶו ןֵהֹּכ רעֶד ןעוֶו דְנּוא 1
 לאָז יֹוזַא ,ןעֶראוָועֶג לעֶקְנּוט זיִא סִע דְנּוא ,טיֹוה איִד ןּופ רעֶניִרְדיִנ טיִנ זיִא םֶע דְנּוא
 ייִרָּפְׁשסיֹוא ְּךיִז טעוֶו םִע ןעוֶו דְנּוא 29 :געֶט ןעֶּביִז ףיֹוא ןעֶמיִלְׁשראַפ םֶהיֵא ןַהֹּכ רעֶד
 ;גאַלַּפ ַא זיִא םֶע ןייֵרְמּוא ראַפ ןעֶרעֶלְקְרעֶד םֶהיֵא ןַהֹּב רעֶד לאָז ,טיֹוה איִד ןיִא ןעֶט
 ְךיִז טייֵרַּפְׁש דְנּוא ,טֶרָא ןייַז ףיֹוא ןייֵטְׁש טְּבייֵלְּב דְניִרְג רעֶסייֵו רעֶד ןעוֶו רעֶּבָא 3
 ראַפ ןעֶרעֶלְקְרעֶד םֶהיֵא לאָז ןַהֹּכ רעֶד דְנּא ,הדְניִרְג םעֶד ןּופ טְּפעֶה ַא זיִא סאָד םיֹוא טיִנ
 ןּופ דְנאַרְּב ַא טיֹוה עֶנייַז ןיַא ןייַז טעוֶו םֶע ןעוֶו ,שייֵלָּת םעֶד ןעֶנעוֶו רעֶּבָא 24 :ןייַר
 ְךיִלְּטיֹור-םייוו ,דְניִר רעֶסייוו ַא דְנאַרְּב םעֶד ןּופ ןעֶבייֵצ סאָד ןעֶרעֶ םעֶדָו םִע דֵנּוא ,רֶעייֵפ
 םייוַו ןעֶנעֶז ראָה איִד העָז דְנּוא ,ןעֶהעֶז םִע טעוֶז ןֵהֹּכ רעֶד ןעוֶו דְנּוא 28 :םייַח רעֶדָא
 איד ןּופ רעֶּפיט זיִא ןעֶהעֶזְסיֹוא ןייז דֵנּוא ,דְניִרְג ןעֶסייוֵו םעֶד ןיִא ןעֶראָועֶג טְרעֶקְרעֶפ
 לאָז ןַהֹּכ רעֶד דְנּוא ,דְנאַרְּב םעֶד ןיֵא ןעֶנאָלְׁשעֶגְסיֹוא זיִא סֶע ,ץעָרק איִד םִע זיִאיֹוזַא ,טיֹוה
 ןֵהֹּכ רעֶד ןעוֶו דְנּוא 96 :ץעֶרק איִד ןּופ גאָלְּפ איִד זיִא םִע ,ןייֵרְמּוא ראַפ ןעֶרעֶלְקְרעֶד םֶהיֵא
 איִז דְנּוא ,ראָה עֶסייוֵו ןייק דְניִרְג ןעֶמייוֵו םעֶד ןיִא טיֵנ זיִא סֶע ,העָז דִנּזא ,ןְצַהעֶז םִע טעוֶו
 -יֵלְׁשרעֶּפ םֶהיֵא ןַהֹּכ רעֶד לאָז יֹוזַא ,לעֶקְנּוט זיִא איִז דְנּוא ,טיֹוה איִד ןּופ רעֶגיִרְדיִנ טיִנ זיִא
 ןעוֶו ,גאָמ ןעֶּטְּביִז םעֶד ןיִא ןעֶהעֶז םֶהיֵא לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 27 :נעֶמ ןעֶּביִז ףיֹוא ןעַמ
 ראַפ ןעֶרעֶלְקְרעֶד םֶהיֵא ןַהֹּכ רעֶד לאָז יֹוזַא ,טיֹוה איִד ןיִא טייֵרְּפְׁשעֶגְסיֹוא ְּךיִז טאָה םִע
 ןייֵטְׁש ויִא דֶניִרְג רעֶּסייוֵו רעֶד ןעוֶו דְנּוא 28 :ץערק איִד ןּופ גאָלְּפ איִד זיִא םִע ,ןייַרְמּוא
 זיִא םִע דְנּוא ,טיֹוה איד ןיֵא טייֵרְּפְׁשעֶגְסיֹוא טיִנ ְּךיִז טאָה םִע ,טֶרָא ןייַז ףיוא ןעֶּבִיַלְּבע
 ןעֶרעֶלקְרעֶד םֶהיֵא לאָז ןֵהֹּכ רעֶד ,דְנאַרְּב םעֶד ןּופ םטְכעֶליוְׁשעֶג ַא זיִא םאָד ,לעֶקָנּוט
 ּבייוַו ַא רעֶדָא ןאַמ ַא דְנוא 29 :דִנאַרְּב םעֶד ןּופ טְפעֶה ַא זיִא םִע ןיִראָו ,ןייֵר ראַּפ
 רעֶד ןעֶו דְנּוא 80 : טְראָּב םעֶד ןָא רעֶדָא ּפאָק םעֶד ןָא גאָלְּפ ַא םֶהיֵא ןָא ןייַז טעוֶו סֶע ןעֶו

 ןהּכ



 ארקיו
 העְז דְנּוא ;גאָלְּפ איִד ןעֶהעֶז טעוֶו ןַהֹּכ
 איִד ןּופ רעֶפיִט זיִא ןעֶהעֶזְסיֹוא רֶהיֵא
 -דְלאָנ עֶניִד ןעֶניִרְד זיִא םִע דְנּוא ,טיֹוה
 ןֵהֹּכ רעֶד םֶהיֵא לאָז ,ראָה עֶניִּבְראַפ
 יקָתָנ זיִא םֶע ,ןייֵרְמּוא ראַּפ ןעֶרעֶלְקְרעֶד
 רעֶדָא ּפאָק םעֶד ןּופ ץעֶרְק איִד זיִא םִע
 ןֵהֹּכ רעֶד ןעוֶו דְנּוא 81 :טְראָּב םעֶד ןּופ
 דְנּוא ,קָתָנ ןּופ גאָלְּפ איִד ןעֶהעֶז טעוֶו
 ןּופ רעֶּפיִט טיִנ זיִא ןעֶהעֶזְנָא רֶהיֵא העְז
 זיִא ראָה ץְראַוש ןייֵק דְנּוא ;טיֹוה איד
 ןעֶסיִלְׁשראַפ ןֵהֹּכ רעֶד לאָז ,ןעֶניִרְד טיִנ
 :בעֶט ןעֶּביִז ףיֹוא קֶתֶנ ןּופ גאָלְּפ איִד
 גאָלְּפ איִד ןעֶהעֶז לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 2
 ! איִד ,העֶז דְנּוא ,גאָמ ןעְֶּביִז םעֶד ףיֹוא
 דְנּוא .טייֵרַּפְׁשעֶנְסיֹוא טיִנ ְּךיִז טאָה קֶתָנ

 עֶגיִּבְראַפדְלאָג ןייק ןעֶניִרְד טיִנ זיִא םִע
 רעֶפיִמ טיִנ זיִא ןעֶהעֶזְנָא םאֶד דְנּוא ,ראָה
 -עֶנְּפָא רֶע לאָז יֹוזַא 28 :טיֹוה איִד ןּופ

 רֶע לאָז קֶתֶנ איִד רעֶּבָא ,ןעֶרעוֶו ןעֶריֹוׁש
 לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא ןעֶרעֶׁשְּפָא טיִנ

 ןעֶּביִז עֶרעֶדְנַא ףיֹוא קֶתָנ איד ןעֶסיִלְׁשראַפ
 איֵד ןעֶהעֶז לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 84 :בעֶט
 העֶז דְנּוא גאָט ְןעֶטְּביִז םעֶד ףיֹּוא קֶתָנ

 טייֵרַּפְׁשעֶנְסיֹוא טיִנ ָּךיִז טאָה קֶתֶנ איִד
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 רעש וָבּו רֹועָהְױִמ .קָמָע ֹוהֲאְּדִמ הְִּו עֶנָנד-תֶא ןֵהֹּכַה
 ִא ׁשאֶרה תַעַרְצ אּוד קָתָנ ןֵהּכַה וָתֹא אֵּמִטְו קָּד בֶהָצ
 הֶגְִו קָתָּנה עני ִהֹּכַה הֶאְרייִכְו אה ןְקָוה
 .רְּסהווּב יא רֶהֶׁש רֶעׂשְ רֹועָהְדִמ קֶמָע ֹודֲארַמ
 קֶתֶּנַה עֶנְנ-תֶא
 קָתנה א לו יִעיִבְׁשַ
 33 קָתְנַהיִתֶאְו ההג ;רֶהְדִמ ןִמ קֹמָע ןיא | קֶתָּנַה הָאְרִמּו
 :תרונש םיִמָי תַעְבִׁש קָתָעדיִתֶא ןֵהֹּכַה ריִגְסַהְ הֹלֶת אֵל
 54 הֵשראָ הֵּגִהְו יִעיִבְׁשַה םיַּב קָתנַה-תֶא ֵהֹּכַ ֹהאְרְו
 תא רַהֵמְו רָֹעָהִמ קֶָע נָא ּודֲאְרַמּו רֹועָּב קָתָּנה
 הל רֹועָּב קָתָּנַד הֶׂשְפִי הֶׂשֶפיִאְו !רַהָטְו יָדָנְּב םָּבכְ ןֵֹּכה
 ְָו ןְרֹּכַה ּודָאָרְו :ֹוָתָרָהְמ יִרֲחַא

 עְבִׁש

 55 רוָָּב קָתָּנִה .הֵׂשְפ היהְ
 5ז ויָניֵעְבבִאְו :אּוה אמט .בֶהָּצַה רֶמֵׂשַל ןֵהֹּכַה  רמבאַל
 ּוה רֹוָהָמ קָתּנִה אָּפרִנֹוָּדחַמָצ רָחֶׁש +ש קָתָּנַה שי
 38 םרֶׂשבי רעב יְהייַּכ הֶׁשֶאדֶא ׁשיִאְו ס ּ!ִהֹּכַה וָחָהְט
 39 םבֶרָׂשְּב-רֹועְב ְהֵּנִהְ ןכֹּה הֶאָרְו :תֶנְבִל תֶרֶהֶּב תֹרָהּב
 אּוה רֹוָהָמ רעב הָרְּפ אּוָה קַהְּב תֶנְבִל תֹוָהַּכ תֶֹרָהֶּב
 בוש תַאְּפִמ םִאְו :אּוָה רֹוָהָמ אּוְה הר וָשאֹר טֶרָּמִי ִּכ ׁשיִאְו
 ב הָיְהְיייִבְו :אּוה רֹוָהְמ אה ַחֵּבּגֹוׁשאֹר טֶרּמִי יִנְּפ
 הָרָקִּב אוָה תַהרּפ תַעַרְצ םָּדְמַדא ןֵבָלי עָגָנ תַחַּבַּנב וא
 4 נב ה"א הנהְו ןֵרֹּכַה ותא הֶאְרְו ְָחַּבַנְב ֹוִא
 :רָׂשְּב ִךֹוע תַעַרְצ הֵאְרַמּכ וְָּחַּבַנְב וָא ֹוּתְחַרְקִּב תֶמֶּדְמַרָא
 ָשאֹרְּב ןהַֹּה ּוֲאְִטְי אֵּמַט אה אֵמְמ אה עּוָרְצישִיִא
 המֹוׁשאֹרְו םיִמָרְפ ּוָהְי ויָדְנּב עַנָנִה ֹוּב-רֶׁשֲא עּורְּצַהְו :עְִנ
 45 יִמי-לַּכ :אְרָקִי אֵמָמ ! אֵמָמְו הָמעַי םַפְׂש-לַעַו עּורְּפ הָיְהִי
 הֲַָּמַל ץיִמ בֵׁשי דָדָּב אּוה אֵמָמ אָמְטִיֹוְּב עְַנַה רֶׁשֲא
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 וז דָמָצ דְָָּבתַָהצ עו היהָייכ דנבהְו ם יִׁשִמ זיִא ןעֶהעֶזְנָא רֶהיִא דנוא .טיֹוה איד ןיִא
 רֶע דָנּוא ,ןייֵר ראַפ ןעֶרעֶלְקְרעֶד ןֵהֹּכ רעֶד םֶהְיֵא לאָז יֹוזַא ,טיֹוה איִד ןּופ רעֶּפיִט טיִנ
 טאָה קֶתָנ איֵד ןעוֶו רעֶּבָא 88 :ןייַז ןייֵר לאָז רֶע דְנּוא רעֶדייֵלְק עֶנייֵז ןעֶׁשאֹוַו לאָז
 ןַהֹּכ רעֶד םהיֵא לאָז יֹוזַא 26 :בְנּוגיִנייֵר עֶנייֵז ָּךאָנ טיֹוה איִד ןיִא טייֵרְּפְׁשעֶגְסיֹוא ְָּךיִז
 טיִנ לאָז ןֵהֹּכ רעֶד טיֹוה איִד ןיִא טייֵרְּפְׁשעֶגְסיֹוא ָּךיִז טאָה קָתְנ איִד העְז דְנּוא ןעֶהעֶז
 ָךאָנ ויִא קֶתָנ איִד ןעוֶו רעֶּבָא 87 :ןייֵרְמּוא זיִא רֶע ,ראָה עֶניִּבְראַפדְלאָג ראַּפ ןעֶכּוז
 יֹוזַא ,ןעֶניִרְד טְצאָרְּפְׁשעֶג טאָה ראָה עֶצְראַוַוְׁש דְנּוא ,ןעֶּביִלְּבעֶג ןייֵטְׁש ְךאָנ ןעֶניֹוא עֶנייֵז
 :ןייֵר ראַפ ןעֶרעֶלְקְרעֶד םֶהיֵא לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא ,ןייֵר זיִא רֶע ;טְליייֵהעֶג קֶתָנ אֵיִד זיִא
 ׁשייֵלְּפ רֶעייֵז ןּופ טיֹוה איִד ןיִא ןייַז טעוֶו סֶע ןעוֶו ּבייוו ַא רעֶדָא ןאַמ ַא דְנּוא 8
 ןּופ טיֹוה איד ןיִא העְז דְנּוא ,ןעֶהעֶז טעוֶו ןֵהֹפ רעֶד דְנּוא 29 :עֶדְניִרְג עֶסייוֵו-דְניִרְג
 ןיִא ןעֶנאָּלְׁשעֶגְסיֹוא זיִא םִע ןקֵחֹּב זיִא םִצ !עֶדְנירְג עֶסייוֵו לעֶקְנּוט ןעֶנעֶז ׁשייֵלְּפ רֶעייֵז
 רֶע ּפאָק ןּופ ןעֶביִרְקסיֹוא טעוֶו ראָה םִואַמ ַא ןעוֶו דְנּוא 40 :ןייֵר זיִא רֶע טיֹוה איִד
 -ּפאָק ןייַז טעוֶו םיִנָּפ ןייַז ןּופ ןעֶטייֵז איד ןּופ ןעוֶו דְנּוא 41 :ןייֵר זיִא רֶע ,לְהאָק זיִא
 ןייַז טעוֶו םֶע ןעֶו רעֶּבָא 42 :ןייֵר זיִא רֶע ,להאָק-רעֶדְראָפ זיִא רֶע .ןעֶבירְקסיֹוא ראָה
 סֶע ְךעֶלְמיֹור-םייוו גאָלְּפ ַא ,טייֵהלְהאָק-רעֶדְראָפ עֶנייֵז ןיִא רעֶדָא ,טייֵהלְהאָק עֶנייֵז ןיִא
 -רעֶדְראָפ עֶנייַז ןיִא רעֶרָא ,טייֵהְלאַק עֶנייַז ןיִא ןעֶנאַלְׁשעֶגְסיֹוא טאָה סאו ץעֶרְק איד זיִא
 םֶטְכעֶליוְׁשעֶג ַא זיִא םִע .העְז דֶנּוא .ןעֶהעֶז םֶהיֵא לאָז ןַהֹּכ רעֶד רנּוא 44 :טייֵהלְהאָק
 טייֵהלְהאָק-רעֶדְראָפ עֶנייֵז ןיִא רעֶדָא ,טייֵהלְהאָק עֶנייז ןיִא ְּךעֶלְמיֹור-םייוװ ,גאָלְּפ איד ןּופ
 רֶע 44 :שייֵלְפ םעֶד ןּופ טיֹוה איִד ןּופ ץעֶרק איִד ןּופ ןעֶהעֶזְסיֹוא םאָד איו יֹוזַא ּךייֵלְג
 ראַפ ןעֶרעֶלקרעֶד םיִועֶג םֶהיִא לאָז ןַהֹּכ רעד ,ןייֵרְמּוא זיִא רֶע ,ןאַמ רעֶניִצעֶרְק ַא זיִא
 זיִא גאָלַּפ איִד סאוָו רעֶניִצעֶרְק רעֶד דְנּוא 45 :ּפאָק ןייז ןָא זיִא גאָלּפ איד ,ןייֵרְמּוא
 טְקעֶדעֶגְפיֹוא ןייַז לאָז ּפאָק ןייַז דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶסירּוצ ןעֶלאָז רעֶדייֵלְק עֶנייֵז ,םֶהיֵא ןָא
 !אֵמָמ !אֵמְּט ןעֶפּורְסיֹוא לאָז רֶע דָנּוא ןעֶקעֶדּוצ רֶע לאָז ןעֶצְפעֶל עֶנייֵז רעֶּביִא דְנּוא
 רֶע ,ייֵרְמּוא זיִא רֶע ,ןייֵרְמּוא ןייַז רֶע לאָז םֶהיֵא ןָא זיִא גאָלְּפ איד םאוָו געֶט עֶלַא 6
 סאָד דְנּוא 17 :הָנֲחַמ רעֶד ןּופ גיִנייוְסיֹוא ןייז לאָז גְנּוניֹואוְו עֶנייֵז ,ןעֶּבייֵלְּב ןיילַא לאָז
 לאָז ןּופ דייֵלְק ַא ןיִא ,ץעֶרָק איד ןופ גאלפ איד םֶדיִא ןָא ןייז טעֶו םֶע ןעדֶו דייַלק

 רעדא
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 רֶמצִלְו םיְִׁשַּפל עב רָא יִתְׁשַב וָא !םיִתשפ דָנַבְּב זַא 5

 יא ו קרי עֶנעה לָּו רוט תבל א רוָעְב וַא
 -יִלָיטְכִ ַא בלעְביואיַתְשְבוא חוב א דְָכַּב סדמַרַא
 יתַא ןָהֹכד הֶאְְו :ןהכַליתֶא הָאההְו אה תַעְצ עֶנָנ ףוע
 טננְיתֶא תֶאְְ וםיִמָו תע בׁש טננק"תַא יט ֶכִהְו ענד 1

 םרעֶבייא ְִׁשּביוֶא דנבַב עה הֶׂשְמייֵּכ יִיִבְׁשַח טויב
 תרָאְמִמ תַעָיַצהָכאָלְמִלרועָה הָׂשָיירׁשַא לֶכְל עב יִא
 יאיָויתשַהיִא א דֶנְבִ-תֶאְו ְׂשְו אה אָמִמ ענוה
 יושַא רועה ילְכילְכיתֶא וא םיִתְשּפב וִא מצב ֿבְרֶעַה
 יו ;ףרְׂשּת ׁשֵאְב אוה הדָאְמִמ תַעָרְציִכ נה וב הָיְהִי
 ִא יִּתְשִּב יִא נבַּב מַה היא ! הֵנהו ןֵהֹּכַה האי
 יא תֶא וכו ןהֹּכִה הָוצְ -;וְיילְכילבּב זַא ברֲעָב

 ויקַא הכל הא תינַׁש םיִמָיתַעבׁשי וריִנְמִהְו עֶגְנִל ּוָב הנ

 יאָ היא הָנהְ עניתֶא םֶּבְֵּה
 אותי אה תְתַתְּפ לרְׂשִּת ׁשֵאְּב אוד אָמָמ הֶׂשָפ

 ערוצמ עירזת די גי ארקיו
 ּביֹוא 48 :ןעֶנייֵל ןּופ רייֵלְק ַא ןיִא רעֶדָא
 ןעֶנייַל ןּופ גְנעֶל איִד רעֶדָא טייֵרְּב איִד ןַא
 רעֶדָא לעֶפ ןּופ רעֶדָא ,לאוָו ןּופ רעֶדָא
 דְנּוא 49 :לעֶפ ןּופ קְרעוֶו אייֵלְרעֶלַא ןּופ
 רעֶדָא ְּךעֶלְניִרְג ןייַז טעוֶו גאָלְּפ איִד
 םעֶד ןיִא רעֶדָא דיילק םעֶד ןיִא ְּךעֶלְטיֹור
 ןיִא רעֶדָא גָנעֶל איֵד ןיִא רעֶדָא ,לעֶפ
 גייֵצ אייֵלְרעֶלַא ןיִא רעֶדָא ,טייֵרְּב איִד

 איִד ןּופ גאָלְּפ איִד זיִא םִע ,לעָפ ןּופ
 ּוצ ןעֶרעוֶו ןעֶזיוִועֶג לאָז םֶע דְנּוא ,ץעֶרק
 טעוֶו ןַחֹּכ רעֶד ןעוֶו דְנּוא 50 :ןַהֹכ םעֶד
 -רעֶפ רֶע לאָז יֹוזַא ,גאָלְּפ איִד ןעֶהעֶז
 :געֶמ ןעֶּביִז ףיֹוא גאָלְּפ איִד ןעֶסיִלְׁש
 ןַא גאָלְּפ איד ןעֶהעֶז לאָז רֶע דְנּוא 1

 םֵּבַּכְה ירא ענ ָה ּהָהַּכ הצו כה האָר םִאְו :וָתְחַּכַנְב

 א תשְִַמ א וטְִמ א נבַהוִמ ותֹא עֶר יָתֹא
 טױעְביוִא תבוא ףִנְּכַּכ וע הֶאְרִּתישִאְ ;ברעהרמ 2

 יָשֲא תא יְְִרְשִמ ׁשֵאָּב אה יִמָרפ ליילְילְבְב וִא
 ףועָה יֵָכילְכיוא םייטֲהיוא יִתְׁשַהרֶא דָנְַהְו ענוה וב
 תיאז {רהְטִו תיִנְׁש םֵּבְבְו עֵננַה םָהמ ייָפְו טֵּבַכְּת רַׁשֲא
 יְִׁשַה ִא םִתְשַּפַה או ימָצַה נב זיְִרְציעגְג תרוּת
 מל א ורְַמִל ועיילְילַּכ יא בדעה

 יי

 טאָה גאָלְּפ איִד ןעוֶו ,נאָמ ןעֶטְּביִז םעֶד
 דייֵלְק םעֶד ןיִא טייֵרְּפׁשעֶגְסיֹוא טיִנ ְּךיִז
 איד ןיִא רעֶדָא גְנעֶל איֵד ןיִא רעֶדָא
 -ְךעֶלַא ןיִא לעֶפ םעֶד ןיִא רעֶדָא טייֵרְּב
 טְכאַמעֶג זיִא לעֶּפ סאָד סאוָו קְרעוֶו אייֵל

 עֶטְכעֶלְׁש ַא זיִא :אָלַּפ איִד ןעֶראוָועֶג יא
 ןעֶמ דִנּוא 89 :ןייֵרְמּוא זיִא םִע ,ץעֶרָק
 איֵד רעֶדָא ,דייַלְק סאָד ןעֶנעֶרְּברעֶפ לאָז
 רעֶדָא ,ןעֶנייֵל ןיִא גְנעֶל איד רעֶדָא טייֵרְּב
 טעוֶו םִע סאָו טיֹוה ןּופ גייִצ אייֵלְרעֶלַא
 ַא זיִא םִע לייוִו גאָלְּפ איִד ןעֶניִרְד ןייַז

 5 ,פ 5 א
 טֶרֹצּמַה רות הְָּת תאָז :ֶמאַל הָשמילֶא היהְ רָב א
 ץוהמילַא ןקֹכַּה אָ ;ןהֹכַהילֶא אָבּוהְח ומְרַהמ םִויְב 3

 טְנעֶרְּבראַפ לאָז םִע ,ץעֶרק עֶטְכעֶלְׁש ּונֹווַצּהױמ תַעְסְצִהיִַנ אָּפיונ התְו ןֵהָּכִה הֶאְרְו הָנֲל
 טאָה גאָלְּפ איִד העָז דְנּוא ןעֶהעֶז טעוֶו ןֵהֹּב רעֶד ןעוֶו דְנּוא 28 :רֶעייֵּפ טיִמ ןעֶרעוֶו
 טייֵרְּב איִד ןיִא רעֶדָא גְנעֶל איִד ןיִא רעֶדָא דייַלְק םעֶד ןיִא טייֵרַּפְׁשעֶגְסיֹוא טיִנ ְךיִז
 אייֵז זַא ןעֶלְהעֶפעֶּב ןֵהֹּכ רעֶד לאָז יֹוזַא 24 :לעֶפ ןּופ גייֵצ אייֵלְרעֶלַא ןיִא רעֶדָא
 -רעֶפ םֶהיֵא לאָז רֶע דְנּוא ,ןעֶניִרְד זיִא גאָלּפ איִד סאו דייַלְק םאָד ןעֶׁשאוו ןעֶלאָז
 איִד זַא םעֶדְכאָנ ןעֶהעֶז טעוֶו ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 28 :געֶט ןעֶּביִז עֶרעֶדְנַא ףיֹוא ןעֶסיִלְׁש
 דְנּוא ,ןייש רֶהיֵא טְרְהעֶקְרעֶפ טיִנ טאָה גאַלְּפ איֵד דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג ןעֶׁשאועֶג זיִא גאָלְּפ
 ןעֶנעֶרְּבראַפ םִע טְסְלאָז אּוד ,ןייֵרְמּוא זיִא םִע טייֵרְּפְׁשעֶגְסיֹוא טיִנ ְּךיִז טאָה גאָלְּפ איִד
 רעֶדְראָּפ עֶנייַז רעֶדָא טייֵהְלְהאָק עֶנייֵז ןיִא גיִנייוַוְניִא גְנּוליֹופ ַא זיִא םִע ,רֶעייֵפ םיִא
 לעֶקְנּוט זיִא גאֵלּפ איד .העְז דנּוא ןעֶהעֶז טעוֶז ןַהֹּכ רעֶד ןעֶו דנּוא 26 :טייֵהְלְהאָק
 ןּופ ןעֶמייֵרְסיֹוא סֶע רֶע לאָז יֹוזַא ,ןעֶראוָועֶג ןעֶׁשאעֶג ד זיִא םִע זַא םעֶדְכאָנ ןעֶראוָועֶג
 !טייֵרְּב אוָד ןּופ רעֶדָא גְנעֶל רעֶד ןּופ רעֶדָא ,לעֶּפ םעֶד ןּופ רעֶדָא ,דיילק םעֶד
 רעֶדָא גְנעֶל איד ןיֵא רעֶדָא דיילק םעֶד ןיא ןעֶרעוֶו ןעֶהעֶזעֶגְכאָנ טעוֶו םִע ןעוֶו דָנּוא 7
 עֶגיִרעֶגאַלְׁשסיֹוא עֶנייֵא זיִא םִע ,לעֶפ ןּופ גייֵצ אייֵלְרעֶלַא ןיִא רעֶדָא טייֵרְּב איִד ןיִא
 סאָד דְנּוא 98 :ןעֶניִרְד זיִא גאָלְּפ איִד סאָו ןעֶנעֶרְּברעֶּפ רֶעייֵפ םיִא טְסְלאָז אּוד |ן :עֶרק
 אּוד םאִז לעֶּפ ןּופ גייֵצ אויַלְרעֶלַא רעֶדָא ,טייֵרְּב איֵד רעֶדָא גְנעֶל איִד רעֶדָא דיילְק
 ןעֶרעוֶו ןעֶׁשאַַועֶג לאָז ,ןּוהְטעֶנְּפָא ןּופְרעֶד טְרעוֶו גאָלּפ איִד דְנּוא ,ןעֶׁשאֹוַו טְסעוֶו
 ןופ בָנּונְרעֶל איִד זיִא עֶניִזאָד םאָד 29 :ןייַז ןייֵר לאָז םִע דְנּוא ,לאָמ ןעֶרעֶדְנַא םוצ
 רעֶדָא גְנעֶל רעֶרָא ,ןעֶנייֵל ןּופ רעֶדָא לאו ןופ דיילק ַא ןיִא ץערְק איד ןופ גאָלְּפ איד
 ;ןייַרְמּוא ראַפ רעֶדָא ןייַר ראַפ ןעֶרעֶלְקרעֶד ּוצ סֶע ,לעֶפ ןּופ גייֵצ אייֵלְרעֶלַא רעֶדָא טייֵרְּב

 ערוצמ
 די לעטיפאק

 גְנּונְרעֶל איִד ןייז לאָז עֶניִזאָד םאָד 9 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָג דְנּוא 1
 ןעֶרעוֶו טְכאַרְּבעֶג לאָז רֶע דְנּוא ,גָנּוגיִנייַר עֶנייֵז ןּופ גאָט םעֶד ןיִא ,ןעֶגיִצעֶרְק םעֶד ןּופ
 ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא ,הָנֲחַמ רעֶד ןּופ גיִנייוַועֶסיֹוא ןייֵגְסיֹורַא לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 8 :ןַהֹּכ םעֶד ּוצ

 :ןעֶגיִצעֶרְק םעֶד ןּופ טְלייֵהעֶג זיִא ץעֶרְק איִד ןּופ גאָלְּפ איִד ןעוֶו ,העֶד דְנּוא ,ןעֶהעֶז טעוֶנ
 לאז



 ארקיו

 ןעֶמ דְנּוא ןעֶלְהעֶּפעֶּב ןֵהֹּכ רעֶד לאָז 4
 טְגיִנייֵרעֶג לאָז םאָו םעֶד ראַפ ןעֶמעֶנ לאָז
 ,לעֶגייַפ עֶנייַר עֶניִדעֶּבעֶל אייוַוְצ ןעֶרעוֶו
 דְנּוא ןיִזיִמְראַק דְנּוא ץְלאָה רעֶדעֶצ דְנּוא
 ןעֶלְהעֶפעֶּב לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 2 :בֹוזַא
 לעֶגיֹופ ןייֵא ןעֶטְכעֶׁש לאָז ןעֶמ דְנּוא
 רעֶּביִא ,יִלָּכ םעֶנעֶדְריִא ןייֵא רעֶּביִא
 -עֶּבעֶל םעֶד 6 :רעֶסאַו םעֶניִדעֶלאַוַוק
 סאָד דְנּוא ,ןעֶמעֶנ רֶע לאָז לעֶניֹופ ןעֶניִד
 דנּוא ןיִזיִמְראַק סאָד דְנּוא ,ץְלאָה רעֶדעֶצ
 םעֶד דְנּוא אייֵז לאָז רֶע דְנּוא ,בֹוזֵא

 ןיִא ןעֶקְנּוטְניֵא לעֶגיֹופ ןעֶניִדעֶּבעֶל
 זיִא םאִָו לעֶניֹופ םעֶד ןּופ טּולְּב םעֶד
 -אווְק םעֶד רעֶּביִא ןעֶראועֶג ןעֶטְכאָׁשעֶג
 לאָז רֶע דְנּוא 7 :רעֶסאַו ןעֶניִדעֶל
 ּוצ זיִא םאָװ ,םעֶד ףיֹוא ןעֶנְנעֶרְּפְׁש
 דְנּוא לאָמ ןעֶּביִז ץעֶרק איד ןּופ ןעֶניִנייֵר
 ןייֵר ראַפ ןעֶרעֶלְקרעֶד םֶהיֵא לאָז רֶע
 לעֶניֹופ ןעֶגיִדעֶּבעֶל םעֶד לאָז רֶע דְנּוא
 ןֶעייֵרְפ םעֶד ףיֹוא ןעֶהיִלְפקעוֶוַא ןעֶזאָל

 19 ערוצמ די
 4 תֹורְמ תֹוּיַה םיִָפציֵּתָׁש רהֵּטאַל הֶקָלְו ןֵהֹּכַה הֶּוצְ
 ה יא ּטֵהָשְו ןהֹכַה הּוצְו בוא תל יִ ינֵׁשּו זרָא ץֶעו
 6 רַּפַצַהיתַא :םִיַח םִימיילע ׂשֶרָחילְּבילֶא תֶחָאָה רָפִצַ
 -תֶאְו תַַלּתַה יִנְׁשתֶאְוזֶרָאָה ץע"תֶאְו ּהָתֹא קי הְַָה
 הְָהָּׁשַה ַפַצַה םַדְּב הֶיִהַה ֵּפְצַהותַאו טְמּוא לֵב בוֲאָה
 ז טֶבָׁש תַעַרְצַהְִמ רֶהּטִּמַה לַע הָוהְו :םייַחַה םִָּמִה לע
 :הדָׂשַה ןנפילע הָיהה פַצַה-תֶא חַּלִשְו ורֲהְמְ מע
 * יב ץַחרְזעְשילַּכ-תֶאחלנוויִָנִּבדתֶא רַהַּטמַה םֶּבכו
 תעְבְׁש יָה ץּוחמ בֵׁשְָ הָנֲחמַילֶא אָ ֶַָאְורֵּהְטְ
 ו ושאֹר-תֶא ורְֲׂשילְּכדתֶא חלנְי יִיִבְׁשַה םויַב הָיָהְו םמָי
 -תֶא סבה רֶׂשילְכיתַַו וי תֶּבִנ תַא ֹונְקְִֶאְו
 ' חק יִנמְׁשַח םִיבּו :רַהָטְו םיִּמִּב ודָׂשְּביִַא ץַחו וידנְּב
 הי מה הָתְנשתַּב תֶחֵא הָׂשְבַכו םמֹמְּת םיַָבְבייׁש

 וג טו - וי ׁשיִאָה יא רֶדְֵמַה ןֵהֹכַה דִמעַהו מָׁש
 ונ ַׂשִבַּכַה-תֶא ןֵהֹּכַח ַכָלְו :דעומ לֶהֶא חַתַּפ הָוהְי ינפל
 טבֶתֹא ףנהו מָה גלית םֶׁשֲאָל וְתִא םיִרָקִהְו דֶחֶאָה
 5 שֲא םולמּב ׂשֵבּכַה-תֶא טֵהְׁשְו :הָוהי ל הָפּונִּ
 תאָמֲהְכ ִּשִרּקַה מת הָלֹעְה-תֶאְו תאָּטַַהתֶאַטַחְׁשִי
 וא ָּדִמ ןהֹּכַה חָקָלְו :אּוה םיִׁשָדַק ׁשֶדֹק ןכלג אּוה םָשָאָה }

 לע תֶינָמְוַה .הָ מה א ךנתילַע ןֵהֹכַה ןֵתָ םֶׁשֶאָה
 וט ןַהֵּכַה הָקְָ ;תינְמיַה סה הבל תיִנְמִיַה ֹודָי ןֵּהַּב
 טְניִנייֵרעֶג לאָז סאָָו רעֶד דְנּוא 8 :;דְלעֶפ א ןּהַּכַה לֵב בו :תיִלאָמְׂשַה ִהּכַה ףֵּכיִלֲע קֶצָיו מָה גלִמ

 דְנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶנייֵז ןעֶׁשאוַו לאָז ןייַז

 דנּוא ,ראָה עֶנייֵז עֶלַא ןעֶרעֶׁשְּפָא לאָז רֶע
 דְנּוא ,רעֶסאוַו םיִא ןעֶׁשאַו ְךיִז לאָז רֶע

 רֶע געמ ְּךאָנְרעֶד דְנּוא ,ןייַז ןייֵר לאָז רֶע
 ףֶע דְנּוא הָנֲחַמ רעֶד ןיִא ןעֶמּוקְנייַרַא
 גאָט ןעֶטְּביִז םעֶד ןַא דְנּוא 9 :םעֶט ןעֶּביִז טְלעֶצעֶג ןייז ןּופ גיִנייוֵועֶיֹוא ןעֶּבייֵלְּב לאָז
 ןעֶגיֹוא עֶנייֵז דְנּוא ,דְראָּב ןייַז דְנּוא ראָה ּפאָק ןייַז ,ראָה עֶנייֵז עֶלַא ןעֶרעֶׁשּפָא רֶע לאָז
 ,רעֶדייֵלְק עֶנייֵז ןעֶׁשאוַו לאָז רֶע דְנּוא ,ןעֶרעֶׁשְּפָא רֶע לאָז ראָה עֶנייֵז עֶלַא דְנּוא ,ןעֶמעֶרְּב
 םעֶד ןָא דְנּוא 10 :ןייֵר ןייַז לאָז רֶע דְנּוא ,רעֶסאַו םיִא ּבייֵל ןייַז ןעֶׁשאַוַו לאָז דְנּוא
 רֶהאָי ַא ףאָׁש ןייֵא דְנּוא רעֶלְהעֶפ ןֶהֶא רעֶמעֶל אייוַוְצ ןעֶמעֶנ רֶע לאָז גאָט ןעֶטְכַא
 טְשיִמעֶנ רעֶפָּפָא זייַּפְׁש ַא ראַפ ,לְֶהעֶמ לעֶמעֶז לעֶטְנעֶצ אייֵרְד דְנּוא ,רעֶלְהעֶפ ןְהֶא טְלַא
 ןעֶלעֶטְׁש לאָז טְגיִנייֵר םאָו ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 11 :לייֵא גיֹול ןייֵא דְנּוא לייֵא טיִמ
 םעֶד ןּופ ריִמ איִד אייֵּב טאָנ ראַפ אייֵז דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְניִנייֵרעֶג לאָז םִאָו ןאַמ םעֶד
 דְנּוא םאֵל עֶנייֵא סאָד ןעֶמעֶנ לאָז ןַהֹּכ רעֶד דְנּוא 12 :גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג
 לאָז רֶע דְנּוא לייֵא ביֹול םעֶד דְנּוא ,רעֶפְּפָא רֶלּוׁש ַא ראַפ ןעֶנְהעֶנעֶג ַםִע לאָז רֶע
 םאֵל סאָד ןעֶטְכעֶׁש לאָז רֶע דְנּוא 13 :טאָנ ראַפ גְנּוּבייֵהְפיֹוא עֶנייֵא ןעֶּבייֵהְפיֹוא אייֵז
 םעֶד ןיֵא ,רעֶפֶּפָא דְנאַרְּב םאָד דְנּוא ,רעֶּפְּפָא דְניִז םאָד טְכעֶׁש ןעֶמ ּואוְו טְרָא םעֶד ןיִא
 ןֵהֹּכ םעֶד ּוצ רעֶּפּפָא דְלּוׁש םאָד ויִא רעֶּפּפָא דְניִז סאָד איז יֹוזַא ןיִראָו ,טְרָא ןעֶגיִלייַה
 דְלּוׁש םעֶד ןּופ טּולְּב םעֶד ןּופ ןעֶמעֶנ לאָז ןַהּכ רעֶד דְנּוא 14 :גיִלייֵה ץְנאַג זיִא םִע
 םאָו םעֶד ןּופ ןעֶּמאַל-רֶהֶא ןעֶטְכעֶר םעֶד ףיֹוא ןּוהְמ סֶע לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא ,רעֶפְּפָא
 םעֶד ףיֹוא דִנּוא דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵז ןּופ ןעֶמיֹוד םעֶד ףיֹוא דְנּוא ,ןעֶניִנייִר ּוצ זיִא
 דְנּוא לייַא גיֹול םעֶד ןּופ ןעֶמעֶנ לאָז ןֵּהּכ רעֶד דְנּוא 15 :םּופ ןעֶמְכעֶר ןייַז ןּופ ןעֶמיֹוד
 לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 16 :ןֵהֹּכ םעֶד ןּופ דְנאַה עֶקְניִל איִד ףיֹוא ןעֶסיִג םִע לאָז רֶע
 נייִז ףיֹוא זיִא סאו לייֵא םעֶד ןיִא דְנאַה עֶטְכעֶר עֶניוז ןּופ רעֶגְניִפ םעֶד ןעֶקְנּוטְנייֵא
 ראַפ לאָמ ןעֶּביִז רעֶגְניִפ ןייַז טיִמ לייַא םעֶד ןּופ ןעֶנְנעֶרְּפְׁש לאָז רֶע דְנּוא ,דְנאַה עֶקְניִל
 לאָז ,דְנאַה עֶנייַז ףיֹוא זיִא םאָו לייֵא םעֶנעֶּביִלְּבעֶנרעֶּביִא םעֶד ןּופ דְנּוא 17 :טאָנ
 ןעֶגיִנייֵר ּוצ זיִא סאָו םעֶד ןּופ ןעֶּפאַל-רֶהֶא ןעֶמְכעֶר םעֶד ףיֹוא ןְהּוט ןֵּהֹּכ רעֶד
 ןייַז ןּופ ןעֶמיֹוד םעֶד ףיֹוא דְנּוא דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵז ןּופ ןעֶמיֹוד םעֶד ףיֹוא דְנּוא

 ּופ ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא זיִא םאֶו דְנּוא 18 :רעֶפְּפָא רְלּוׁש םעֶד ןעֶנעוֶו ,םּופ ןעֶטְכעֶר
 םעֶד ףיֹוא ןּוהְט רֶע לאָז םאָד ןֵּהֹּכ םעֶד ןופ דְנאַה איד ףיֹוא זיִא סאָו לייֵא םעֶד

 טאק

 תֹלאְמׂשַה ַַּכילֲע רֶׁשֲא ןִמׂשַהְדמ תיִנְמיֵה אתא
 וז רָתְִמּ :הָוהְייִנְפל םימָעּפ עבׁש ועּבצַאב ןְמׁשַהְדִמ הָוהְ
 רהטמה ןוָא ְךנהילֲע | ןִהַּכַה ןֵּתי וכילַע רֶׁשֲא ןֵמִּׁשַה
 'לע תִינָמוק ּולְגַר היל תיִנְמוַה די ןָהָּב-לעו ּתיִנָמוַה
  יֵל ןֵתָ כה ףכ"לע לָׁשֶ ןמׂשַּ ר סָׂשֶאּה סֵּד
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 רעֶד דְנּוא ,ןייֵר זיִא סאוָו םעֶד ןּופ ּפאָק ןֶהֹּכַח הׂשָעְו :הָוהְי נְפל ןֵהֹכַה ויִלָע ַפְִו רַהַׂטּמַה ׁשאָד

 :טאָנ ראפ ןייֵז רֵּמַכְמ םֶהיֵא ראַפ לאָז ןִהֹּכ טֵּמְׁשִי או ֹוְתְאְמִטמ יי וּפפְו תאָטַמַה"חֶא

 -דָניִז םאָד ןעֶכאַמ לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 9 ָחבומִהִַנַמַ-תֶאְוהְל עֶה"תְאְַהַֹההַלְַהו:הָלֲהיֶא

 ףיֹוא ןייַז רֵּפַכִמ לאָז רֶע דְנּוא רעֶפַּמָא לי ןאו אה לייזסאְו 60 !הְמו ןהפה ויְלָע יפו 4

 -נייִרְמּוא עֶנייֵז ראַפ ןייַר זיִא םאוָו םעֶד ! וָׂשעולְעימַטל הָמּונְִלטְׁשֶא דֶאׂשֶכְ קל נָשִמ
 עֶּטְבעֶׁש רֶע לאָז ְךאָנְרעֶד דְנּוא ,טייק = ישו שלו הָחִמל ןֵָב לילְ דָא תל
 ןַהֹּכ רעֶד דְנּוא 20 :רעֶפִּפָא-דְנאַרְּב סאָד לע הָיְְו דִי נשּמ רׁשֲא נוי יֵנְּב יַנְׁש יא
 בם יא = וי לד שֶכָּכּתֶא ןֵהֹּכַה זמִלְו ;הָוהי נפ ינמילְמֶא רַתמילָא 28 דְנּוא רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב םאָד ןעֶרעֶפְּפָא לאָז ןהכנילַא יותר משם אי או הל

 ַחָּבְוִב םעד ףיױא רעֶּפְּפָאייֵּפְש סאד מל אָּפּוּת הֹה םָתֹא ףינְו ןִָׁשַה גָלִתֶאְו םׁשָאָה
 רֵּפַכְמ םֶהיֵא ןעֶנעוֶו לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא םֲֶָּׁה םדמ ןדפה חק טֶׁשֶאָה ׂשֶבָּכיֶא וַחְׁשְו :הָוהְי הכ

 ןעֶו רֶנּוא 21 :ןייז ןייר לאָז רֶע דְנּא ןייז גת וי ןמַמיַעְו תְֶמיה רהטמק"װא ןנְתלַע ןִתָ
 טְכייֵרְנ דְנאַה עֶנייַז דְנּוא ,םעֶרָא זיִא רֶע ָילַע ןקכמ קי שמי ;תיִנְמיַה ר ָתְבילֲעְו 5

 ַא ראַפ םאֵל ַא ןעֶמעֶנ רֶע לאָז יֹוזַא ,טיִנ ְמשִ"מ תיִצְמ ִעּבְצֶאְּב ןהֹכַק הוה נעלאָמשַ ֵהַכַה יד
 ראַפ גְנּוּבייֵהְפיֹוא עֶנייֵא ּוצ רעֶפְּפָא-דְלּוׁש מת +הוהְי ינֿל טיִמָעְּפ עֵבֶׁש ןֹוילאָמְׂשַה וָּפַּכילַע רֶׁשֲא 8

 לעֶטְנִהעֶצ ַא דְנּוא ,ןייַז ּוצ רֵּפַּכְמ םֶהיֵא רחַמִּמִה ןְוָא ךנתילַע ומַ-לַע רֲָׁא  ןֵמׁשִרִמ ןהֹכַה
 ראַפ לא טיִמ טְׁשיִמעֶג לְהעֶמ-לעֶמעֶז לעמל ָהֶילֲעַו תיִנְמִיַהֹודָי ןֵהָּביִלַעְו תיְִמִיּה

 :לייֵא נול ןייא רְנּוא ,רעֶּפַּפָא-זייַּפְׁש ַא כל ןִמָׁשנִמ רָתינַהְו ;םָׁשֶאַה םַױ םָקְמ 29

 רעֶדָא ןעֶּביֹוט-לּוטְרּוט אייוַוְצ דְנּוא 2 א וי יא קיל
 ףֶלֹ רֶחֶאָה-תֶאְו תאָּמִח דדהָאָהיִתָא וי גיִשַּירַׁשֲא תֶא 1 דְנאַה עֶנייִז םאָו ,ןעֶּביֹומ-עֶנְנּוי אייוֵוְצ לפה א עי לע
 ַא ראַפ ןייַז לאָז םִניֵא ,ןעֶבייֵרְג טעוֶו א ;הָח עפל השמַה לעּמַה מִכְוַחְנמַהילע
 ַא עֶרעֶדְנַא םאָד דָנּוא !העֶפְפָא דנד = :תתִרַהָמב וי ניְשַתיאְל רֶׁשֲא םַעָרָצ עַנְנ ְבייֵשא
 אייז לאָז רֶע דְנּוא 28 :רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב -לֶאֹאֹבֶתיִ :ףָמאֵל ןָתַא-לֶאָו הֶׁשֹמ-לֶא הָוהְי רב

 עֶנייַז ןּופ ראָמ ןעֶטְכַא םעֶד ןָא ןעֶנְנעֶרְּב יו ענג יִּתַָנְ הוחאל םכל ןענ יִנֲא רֶׁשֲא ַֹנכ ץַא
 ןּופ ריִמ איִד ּוצ ,ןַהֹּכ םעֶד ּוצ גְנּוגיִנייר הכל דע יַד וָלירׁשֲא אָבּו :םֶכְתוְֶא ץֶרַא תיִבְּב הל
 ראָפ גָנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד יבתיתֶא טו ןהּכַה הָצְו:תִּבּב יל הָארנ ענּכ רָמאֹל 8

 ןעֶמעֶנ לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 24 :טאָנ -שָאל ילָּכ אָמָמִי אלו עַננהיתֶא תֹוַארל ןהכה אֵבָי םיָמְּב
 אייז לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא ,לייַא גֹול סאָד דנּוא ,רעֶּפְּפָא-דְלּוׁש םעֶד ןּופ םאל סאָד
 ןופ םאֵל סאָד ןעֶטְכעֶׁש לאָז רֶע דנּוא 28 :טאָג ראָפ גְנּּבייֵהְפיֹוא עֶנייֵא ןעֶּבייֵהְפיֹוא
 ,רעֶפִּפָא-דֵלּוׁש םעֶד ןּופ טּולְּב םעֶד ןּופ ןעֶמעֶנ לאָז ןַהֹּב רעֶד דֶנּוא ,רעֶפִּפָא-דלוׁש םעֶד
 ןעֶגיִנייַר ּוצ זיִא םאוו םעֶד ןּופ ןעֶּפאַל-רֶהֶא ןעֶטְכעֶר םעֶד ףיֹוא ןּוהְט םִע לאָז רֶע דִנּוא
 ןייז ןּופ ןעֶמיֹוד םעֶד ףיֹוא דְנּוא ,דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייַז ןּופ ןעֶמיֹוד םעֶד ףיֹוא דִנּוא
 ןופ דְנאַה עֶקְניִל איד ףיֹוא ןעֶמיִג ןֵהֹּכ רעֶד לאָז לייַא םעֶד ןּופ דְנּוא 26 :םּופ ןעֶטְכעֶר
 עֶטְכעֶר עֶנייֵז ןּופ רעֶנְניִפ םעֶד טיִמ ןעֶנְנעֶרְּפְש לאָז ןַהֹּכ רעֶד דְנּוא 27 :ןַהֹּכ םעֶד
 דנוא 28 :םאָנ ראַפ לאָמ ןעֶּביִז ,דְנאַה עֶקְניִל עֶנייַז ףיֹוא זיִא סאוָו לייַא םעֶד ןּופ דְנאַה
 ןעֶטְכעֶר םעֶד ףיֹוא דְנאַה עֶנייַז ףיֹוא זיִא סאָו לייַא םעֶד ןּופ ןּוהִט לאָז ןֵהֹּכ רעֶד
 עֶטְכעֶר עֶנייז ןּופ ןעֶמיֹוד םעֶד ףיֹוא דְנּוא ,ןעֶניִנייר ּוצ זיִא םאוָו םעֶד ןּופ ןעֶּפאַל-רֶהָא
 טּולְּב םעֶד ןּופ טְרָא םעֶד ףיֹוא ,םּופ ןעֶטְכעֶר ןייַז ןּופ ןעֶמיֹוד םעֶד ףיֹוא דְנּוא ,דְנאַה
 איד ףיֹוא ויִא םאָו לייַא םעֶד ןּופ טייֵלְּברעֶּביִא סאָָו דְנּוא 29 :רעֶפָּפָא-דֶלּוׁש םעֶד ןּופ
 ןעֶגיִנייֵר ּוצ זיִא םאָו םעֶד ןּופ ּפאָק םעֶד ףיֹוא ןּוְט רֶע לאָז ,ןֵהֹּכ םעֶד ןּופ דְנאַה
 לּוטְרּוט איִד ןּופ עֶנייֵא ןעֶבאַמ לאָז רֶע דְנּוא 80 :טאָג ראָפ ןייַז ּוצ רֵּמַכְמ םֶהיֵא ראַפ
 סאו 81 :ןעֶכייִרְג טעוֶו דְנאַה עֶנייֵז םאוָו םעֶד ןּופ ,ןעֶּביֹוט עֶגְנּוי איֵד ןּופ רעֶדָא ןעֶּביֹוט
 ,רעֶפָּפָא-דנאַרְּב ַא עֶרעֶדְנַא םאָד דְנּוא ,רעֶפּפָא-דְניִז א םֶנייֵא ,ןעֶבייֵרְג טעוֶו דְנאַה עֶנייֵז
 סאָד 32 :טאָנ ראָפ ןעֶרעוֶו טְגיִנייֵרעֶג לאָז םאָוָו םעֶד ראַפ ןייַז רֵּפַכְמ לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא
 םעֶמעוֶו ,םֶהיֵא ףיֹוא זיִא ץעֶרק איִד ןּופ גאָלְּפ איִד סאָז םעֶד ןעֶגעֶוֶו גְנּונְרעֶל איד זיִא
 הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָב דְנּוא 8 ;בְנּוגיִנייַר עֶנייֵז ןיִא ןעֶכייֵרְג טיִנ ּטעדֶו דְנאַה
 ְךיִא סאו ,ןַעַנְּב דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶמּוק טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו 84 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןרָהַא ּוצ דְנּוא
 ץעֶרְק איִד ןּופ גאָלַּפ איִד ןּוהְּט לעוֶו ְָּךיִא דְנּוא ,ץיִזעֶּב ַא ראַפ ןעֶּבעֶג ָּךייֵא ּוצ לעדֶו
 טְרעֶהעֶג זיֹוה םאֶד םאָ רעֶד לאָז יֹוזַא 88 :ץיִזעֶּב רֶעייֵא ןּופ דְנאַל םעֶד ןּופ זיֹוה ַא ןיִא
 ְךיִז טאָה םִע ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןֵהֹּכ םעֶד ּוצ ןעֶנאָזְנָא םִע לאָז רֶע דְנּוא ,ןעֶמּוק םֶהיֵא ּוצ
 -העֶפאַּב לאָז ןַהֹּב רעֶד דנּוא 26 :זיֹוה םעֶד ןיִא גאָלְּפ ַא איו ְּךייֵלְג ןעֶזיִועֶג ריִמ ּוצ
 ןעֶהעֶז ּוצ ןעֶמּוק טעוֶו ןֵהֹּכ רעֶד רעֶדייֵא ,ןעֶמיֹורפיֹוא זיֹוה םאָד = אייז זַא ןעֶל
 םעֶד ןיֵא זיִא םאֶוװ םעֶלַא ןעֶרעֶו ןייֵרְמּוא טיִנ לאָז םָע זַא גאָלְּפ איד

 זיוה



 ארקיו
 ןעֶמּוק ןֵהּכ רעֶד לאָז ְּךאָנְרעֶד דְנּוא ,זיֹוה
 טעוֶו רָע דְנּוא 87 :זיֹוה סאָד ןעֶהעֶז ּוצ
 איד ןעוֶו ,העָז דִנּוא ,גאָלְּפ איִד ןעֶהעֶז
 איִד ןּופ גְנּופיִטְרעֶפ איד ןיִא זיִא גאָלְּפ
 רעֶדָא ְּךעֶלְניִרְג ,זיֹוה םעֶד ןּופ דְנעוֶו
 -ךיִנ זיִא ןעֶהעֶזְנָא רֶעייֵז דְנּוא ;ְךעֶלטיֹור
 לאָז יֹוזַא 88 :דְנאַװ איִד איז רעֶניִר
 איד ּוצ זיֹוה םעֶד ןּופ ןיינסיֹורַא ןֵהֹּכ רעֶד
 -ראַפ לאָז רֶע דְנּוא ,זיֹוה םעֶד ןּופ ריט
 :געֶט ןעֶּביִז ףיֹוא זיֹוה סאָד ןעֶסיֵלְׁש
 ןָא ןעֶמּוקקירּוצ לאָז ןֵהּכ רעֶד דְנּוא 9
 ןעֶהעֶז טעוֶו רֶע דְנּוא ,גאָמ ןעֶמְּביִז םעֶד
 -עֶנְסיֹוא ְךיִז טאָה גאָלַּפ איִד ;העָז דֵנּוא
 :זיֹוה םעֶד ןּופ דְנעוֶו איִד ןיִא טייֵרְּפְש

 זַא ןעֶלְהעֶּפאַּב ןֵהּכ רעֶד לאָז יֹוזַא 0
 רעֶנייֵמְׁש איִד ןעֶכעֶרְּבסיֹוא ןעֶלאָז אייֵז
 אייז דְנּוא ,אייֵז ןיִא זיִא גאָלְּפ איֵד םאָו
 ןּופ גיִנייוִועֶסיֹוא ןעֶפְראַַוסיֹורַא אייֵז ןעֶלאָז
 :טְרָא םעֶנייֵרְמּוא ןייֵא ףיֹוא טאָטְׁש רעֶד
 ןּופ זיֹוה םאֶד ןעֶזאָל לאָז רֶע דְנּוא 1
 דְנּוא .םּורַאסְנְניר ןעֶצאַרְקּפָא גיִנייוֵוְניִא
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 יד "תָא הָאְרְו :תַיְמַתֶא תוֶאְרלןֵהֹּה אָבָי ןכ רֶחאו תיֵּבַּ
 יא תֹלִרְקרְי תֹרּרֲעַקְׁש תִיַּבַה תֶֹרֹוקְב עּנִל הָודְו ענג
 5 תִיַּבַהְִמ ןֵהֹּכַה אָצָו :רִֹקהְדִמ לָפְש ןָהיֵאְדמּו תֶמַּדְמַרַא
 3צ בֶׁשְו . :םיִמָי תֶעְבִׁש תוַּבַה-תֶא רִנְסַהְו תַיָּבַה חַתּפילֶא

 :תִיָּבַה תֶרֹקְּב ענד הֶׂשָּפ הֵנרְו הֶאְדוָציִבׁשִה םֹּב ַהַֹּה
  ּובִלְׁשַהְו עג ןַהָּב רֶׁשֲא םיִנְבַאהיתֶא וצְלַחְ ֵהֹּכַה הָוְִו
 יג ַעֶצְִי תִיָבַה-תֶאְו :אָמָמ םוקָמילֶא ריִָל ץיחמײלָא ןֶהָתֶא
 ז ד וצ ץצקמילָא ּוצְקִה רֶׁשֲא רָפְָהיִתֶא ּוכְפָׁשְו םיִבָס תָֹּבִמ

 יג ּואיְבהְו תורֲחָא םִָנְֶא ֹוחְקָלְו :אָּמִט םֹוקָמילֶא על
 43 ימִאְו :תִָּבַה תֶא חָמוחִֶּי רֶקַא רּפָעְז םיִנָבֲאָה תַחַּתילֶא
 יִרְַאְו םִנָבֲאהתֶא ץֹלַח רַחַא תֹובּבוחַרפו ענוה ביִשָ
 יג עהְוהֶאָרְ ֵהֹּכַה אָבּו :ַחֹמִד יִבחָאְו תִַּבַהתֶא תֹוצְקה
 :אוה אֵמָט תַַַּּב אֹוָה תֶרָאְמַמ תַעְרָצ תַּבִּב עָנִה הָׂשָּפ
 המ היְּבַה רַּפֲע-לָּע תֵאו ויָצִע"תֶאְוויָנָבָאתֶא תיַבַר-תֶא ץֵתָ
 5 תֶיֵבַיִלֶא אֵּתְַו :אָמָט םֹקָמילֶא ריִעָל ץיִחמלֶא איִצֹוהְ
 וז זיריַבַּב בֵכֹׂשַהְו :בָרֶעַהידע אָמָּטִי וָתֹא רמה יִמִלַּכ
 48 אֹבדַאו :וָדנָּב"תֶא סֵּבכְי תיֵּבַּב לכאָהְויְִּב-תֶא םֵּבַבי
 ֶַּטִה יִרֲחַא תיַּבַּב עֶַנִה הָׂשְפראַל-הּנְו הֶאָרְ ןהֹּכַה אֹבָי
 וצ זהָקָלְו :עַנה אָפ יִּכ תַבַה-תֶא ןַהֹּכַה רַהַטְו תִיַּבַד-תֶא
 :םנַאְו תַעַותיִׁשּו זֶע יד יְִּׁש ֶיַּבַה-תֶא אֵטַמָל
 ג :םביָיַח םִיַמילַע ׂשֶרְחייַלְּב-לֶא תֶחָאָה רַּפְצַה"תֶא טֵחָׁשְו
 פג ןהַאו תַַלֹוַּהיָנְׁש ו תַאְו םֹאָהיתֶאַו זרָאָהְעדתִא חקְלְ
 55 ץירַבַהיתַאאָּטִדְו :םמָעַּפ עַבָׁש תִיַּבַהילֶא הָוהְו םִיחָח  (םִיַמַבּו הָמּוחְשַה ּרֵפִצַה םַּדְּב םֶהֹא לָכָטְו הָּיַחַה ּפְצַה

 58 לא הָירֵּת רֵפַּצַה"ֶא הַּלׁשְ :תַעָלֹוּתַר יִנָׁשֹבּ םוִאָבּו

 חנ {תייָבִלְו רֶָּבַה תֵעְּרְצִלִ :קםָנַלְו תַעָּרְצַּה עניִלָכְל הֶרֹתַה 54 א :רָהְָו תֶיְבַהילַע פכְ הָדְׂשַ ינפילָא ריעל ץיֶחֹמ
 += ט-צ

 ּביֹוטְׁש םעֶד ןעֶטיִשסיֹורַא ןעֶלאָז אייֵז
 -ייוִועֶסיֹוא טְצאַרְקעֶגְּפָא ןעֶּבאָה אייֵז סאו
 םעֶנייֵרְמּוא ןייֵא ףיֹוא טאָמְׁש רעֶד ןּופ גיִנ
 עֶרעֶדְנַא ןעֶמעֶנ ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא 42 :טְרָא
 -נייַרַא אייֵז ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא רעֶנייֵטְׁש

 ןעֶמ דְנּוא ּביֹוטְׁש ןְרעֶדְנַא ןעֶמעֶג לאָז ןעֶמ דְנּוא ,רעֶנייֵטְׁש איד טאָטְׁשנָא ןעֶגְנעֶרְּב
 טעֶו דְנּוא ,ןעֶרעֶקְרעֶדיִװ טעוֶו גאָלְּפ איִד ןעוֶו דְנּוא 48 :זיוה סאָד ןעֶּבעֶלְקאַּב לאָז
 דְנּוא ,רעֶנייֵטְׁש איִד ןעֶכאָרְּבעֶנְסיֹוא טאָה ןעֶמ םעֶדְכאָנ ,זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶגאָלְׁשסיֹוא
 :טְּבעֶלְקאַּב טאָה ןעֶמ םעֶדכאָנ דְנּוא זיֹוה םאָד טְצאַרְקעֶנְּפָא טאָה ןעֶמ םעֶדְכאָנ
 ְךיִז טאָה גאָלְּפ איִד ,העֶז רְנּוא ןעֶהעֶזאַּב סֶע דְנּוא ןעֶמּוק ןֵהֹּכ רעֶד לאָז יֹוזַא 4
 זיִא םִע ,זיֹוה םעֶד ןיִא ץעֶרְק עֶטְכעֶלְׁש ַא זיִא םאָד זיֹוה םעֶד ןיִא טייֵרּפְשעֶגְסיּוא
 ,רעֶצְלעֶה עֶנייֵז דְנּוא רעֶנייֵּטְׁש עֶנייֵז ,זיֹוה סאָד ןעֶּפְראַוְנייֵא לאָז ןעֶמ דְנּוא 45 :ןייֵרְמּוא
 גיִנייוַועֶסיֹוא ןעֶנְנעֶרְּבסיֹורַא םִע לאָז ןעֶמ דנּוא ,זיֹוה םעֶד ןּופ ּביֹוטְׁש ןעֶצְנאַג םעֶד דְנּוא
 םעֶד ןיִא ןייַרַא טְמּוק םאָו רעֶד דְנּוא 46 :טֶרָא םעֶנייֵרְמּוא ןייֵא ףיֹוא טאָטְׁש רעֶד ןּופ
 זיִּב ןייַז ןייֵרְמּוא לאָז רעֶד ,ןעֶסאָּלְׁשראַפ םִע טאָה ןעֶמ םאִו געֶט איִד עֶלַא זיֹוה
 דְנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶנייֵז ןעֶׁשאַו לאָז זיֹוה םעֶד ןיִא טְגיִל םאָוָו רעֶד דְנּוא 47 :דְנעֶּבָא
 ןֵהּכ רעֶד ןעֶו דְנּוא 48 :רעֶדייֵלְק עֶנייֵז ןעֶׁשאַו לאָז זיֹוה םעֶד ןיִא טֶסֶע םאוָו רעֶד
 טייֵרְּפְשעֶגְסיֹוא טיִנ ְּךיִז טאָה גאָלַּפ איִד העְז דְנּוא ,ןעֶהעֶז טעוֶו דְנּוא ןעֶמּוקנייַרַא טעוֶו
 ןעֶרעֶלקרעֶד ןֵהּכ רעֶד לאָז יֹוזַא ,טְּבעֶלקעֶּב זיֹוה סאָד טאָה ןעֶמ םעֶדְכאָנ ,זיֹוה םעֶד ןיִא
 ןעֶמעֶנ לאָז רֶע דְנּוא 49 :ןעֶראָועֶג טְלייֵהעֶג זיִא גאָלַּפ איִד ןיִראוָו ,ןייֵר ראַפ זיֹוה סאָד
 :בֹוזַא דְנּוא ןיִזיִמְראַק דְנּוא ץְלאָה-רעֶדעֶצ דְנּוא לעֶגייֵפ אייוַוְצ ,זיֹוה סאָד ןעֶניִנייֵר ּוצ
 םעֶניִדעֶלאַַוְק רעֶּביִא ,יִלֵּכ עֶנְרעֶדְריִא ןייֵא רעֶּביִא לעֶגיֹופ ןייֵא ןעֶטְכעֶׁש לאָז רֶע דְנּוא 0
 דְנּוא ןיִזאַמְראַק דְנּוא בֹוזַא דְנּוא ץְלאָה-רעֶדעֶצ סאָד ןעֶמעֶנ לאָז רֶע דְנּוא 81 :רעֶסאַו
 לעֶגיֹופ םעֶד ןּופ טּולְּב םעֶד ןיִא ןעֶקְנּוטְנייֵא אייֵז לאָז רֶע דְנּוא לעֶגיֹופ ןעֶגיִרעֶּבעֶל םעֶד
 םאָר לאָז רֶע דנּוא ,רעֶמאַו עֶניִדעֶלאוַוְק איד ןיִא דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג ןעֶטְבאָׁשעֶג זיִא םאוָו
 ןּופ טּולְּב םעֶד טימ ןעֶגיִנייַר זיֹוה סאָד לאָז רֶע דְנּוא 22 :לאָמ ןעֶּביִז ןעֶגְנעֶרְּפְׁשעֶּב זיֹוה
 ,לעֶניֹופ ןעֶניִרעֶּבעֶל םעֶד טיִמ דְנּוא ,רעֶסאוַו עֶניִדעֶלאוַוְק איִד טיִמ דְנּוא ,לעֶגיֹופ םעֶד

 דְנּוא 28 :ןיִזאַמְראַק םעֶד טיִמ דְנּוא ,בֹוזַא םעֶד טיִמ דְנּוא ,ץְלאָה-רעֶדעֶצ םעֶד טיִמ דְנּוא
 דְלעֶפ ןֶעייֵרְפ םעֶד ףיֹוא ןעֶהיִלְפקעוֶוַא ןעֶזאָל לעֶגיֹופ ןעֶניִדעֶּבעֶל םעֶד לאָז רֶע
 ןייֵר לאָז םֶע רֶנּוא ,זיוה םעֶד ףיֹוא ןייַז רֶּפַכְמ לאָז רֶע דְנּוא ,טאָטְׁש רעֶד ןּופ גיִנייוֵועֶסיֹוא

 ץערק איד ןּופ גאָלְּפ איילרעֶלַא ןּופ גְּונְרעֶל איִד זיִא עֶגיִזאָד םאָד 94 :ןייַ
 :זיֹוה םעֶד ןּופ דִנּוא ,דייַלְק ַא ןָא ץערק איר ןּופ דְנּוא 99 :קָתָנ םעֶד ןופ דְנּוא

 דנוא



 ארקיו 192
 םוְבּו אָמָטַה םֹוִיָּב תרוהל :תיִחַהְבלו תַחַּפּפַלְו תֶא לו

 ּפ :תפרצַה תחוה 1יא}
 ימ

 יָנְבילֲא וְבַה :ױמאל ןְרָהַאילֶאְו השִמילַא הָוהְי רריו =
 וׂשְּבִמ בָז הָיהִי יב שי ׁשיא םהלֲא םתְרִמאַו לֵארְׂשִי
 ושּב רֶּמּובֹמוִתְְמִמ הָּת תאָה זאק אנְמ ןבו

 . :אה ותָאְמִמ ובֹוומ ּורְׂשְב םיִתְחַה-א ובז:תֶא 4
 ישא לְבִתילָמְו אָמְִׁי םוה ווָלָע םֶכְׁשִי שא טְֶׁשִמַה
 וינב םּכְַּי ובכׁשמְב עי רֶׁשֲא ׁשיִאְו :אָמְמִי וע .םֵׁשָי ה
 יוָׁשֲא ִלְּמַהיִלַע בֵׁשיַ :םֶרֶעֶליִרע אמו םמְּב יו :

 :םֶרְַהיירֲע אָמָמְו םימַּב ץֶקרְו וידנְּב בי בה לע םָי
 וע אֵמָׁשְו מב מו ידנְב בו טוה רׂשבּב נז ד
 טיִּמַּב ץֶהיָו יב םּבַכו ױוחטַּכ םוד קו {בֵרַה 8
 םוק ולָע עו ישא םנְרמִרילְכְו !םיעָהיע א :
 יז אָמִי ויָתְחַת הָוְהִי ישא סב טי )3 : י

 וע אֵמָּמְו םִיַמּב ץַח רו נב כי ם :
 מב ףְטְׁשִיאָל ויְריו בו בי רֶׁשֲא :) ורע 11
 ׁשרהייֵלבּו רָעָה" אמו םִמּב ץֵחרְ וָָנְּכ סב 3
 ייבו ;םִימַּב מִי ץציילְּכילְכו רֶבִֶׁי םוה וָביעַירֶשֲא ט

 םֵּבמְו ּותרְהְטְל םיִמָי תעבׁש ול ירֿפָסְו ובֹומ טוה וה
 נמְׁשַה םובו :רהָמְו םיח םִמב ּרְׂשְב ץַקְרְו דיִדָנְב
 ילָא הָוהְי נפ! אָבּו הנני זַא טיר יֵתְׁש לי

 ןֵהֹּכַה םֶהא הָׁשָעו :ןהכַהילֶא םַנְתֹּת דֹומ לֶהָא ו יתג ומ
 הָוהְי ינֿל ןהַֹה לע רֶּבְַו הל יוָחַאָהו תאֵּטַד דָחַא
 יָה שרְץתַבְבִׁש ּונמִמ אֵצְיֵּכ שאו ס ;ָבמ

 ינָמו נבילְו :טְלֶעהיִרע אמו ָֹׂשְבילָביִתַא םִיַמַב וז

 ערוסכ ןט די
 ראפ דְנּוא ,םֶטְכעֶליוִוְׁשעֶג ַא ראַפ דְנּוא 6
 ;דְנירְג ןעֶסייוִז ַא ראַפ דְנּוא ,גְנּוטּפעֶהעֶּב ַא
 םעֶד ןּופ גאָט םעֶד ןיִא ןעֶנְרעֶל וצ 7
 םעֶד ןּופ גאָט םעֶד ןיִא דְנּוא ,םעֶנייֵרְמּוא
 ְּונְרעֶל איִד זוִא עֶניִזאָד םאִד ,םעֶנייֵר
 :ץעֶרק איִד ןּופ

 ומט לעטיפאק
 רֶנּוא הָשמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָנ דְנּוא 1
 ּוצ טעֶר 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןֹרֲהַא ּוצ
 ּוצ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד
 טעוֶו סֶע ןעוֶו ,ןאַמ רעֶכיִלְטיִא ,ןעֶנאָז אייֵז
 רֶע ,גְנּסיִלְפ ַא ׁשייֵלְפ ןייֵז ןּופ ןעֶסיִלְפ
 לאָז עֶניִזאָד םאֶד דְנּוא 8 :ןייֵרְמּוא זיִא
 -יֵלָפ עֶנייֵז ןיֵא טייקְניִנייִֵרְמּוא עֶנייֵז ןייֵז

 בנּוםיִלְפ עֶניִז טְסיֵלְפ ׁשייֵלְפ ןייז ןעוֶו ,גָנּוס
 ןּופ טְּפאָמְׁשרעֶפ זיִא שייֵלַּפ ןייַז רעֶדָא
 -ניִנייַרְמּוא עֶנייֵז זיִא םִע .גְנּוסיִלְפ עֶנייֵז
 רעֶד םאָו רעֶנעֶלעֶג םעֶכיֵלְטיִא 4 :טייק
 ןייז לאָז ןעֶניִל ףיֹורְד טעוֶו רעֶניִסיִלְּפ
 רֶע סאָו יִלּכ םעֶכיֵלְטיִא דְנּוא ,ןייֵרְמּוא
 :ןייֵרְמּוא ןייז לאָז ןעֶציִז ףיֹורְד טעוֶו
 ןָא ןעֶריִרְנָא טעוֶו סאוָו רעֶכיִלְטיִא דְנּוא 5
 ,רעֶדייֵלק עֶנייֵז ןעֶׁשאוַו לאָז רעֶנעֶלעֶג ןייֵז
 דנּוא ,רעֶמאַוו םיִא ןעֶׁשאוַו ְּךיִז לאָז דְנּוא

 דָנּוא 6 :דְנעֶבָא זיִּב ןייֵרְמּוא ןייז לאָז רע אָמָמְו םִיַמַּב םָּמִתִו עַתַבְׁש ווָלָל הָיִהיירׁשַא רע

 ןעֶׁשאוַו לאָז ,ןעֶסעֶזעֶג ףיֹורְד זיִא רעֶניִסיִלְפ רעֶד סאָ יִלַּכ ַא ףיֹוא טְציִז םאָו רעֶד
 :דְנעּבָא זיִּב ןייֵרְמּוא ןייַז לאָז דְנּוא ,רעֶסאַַו טיִמ ןעְׁשאַוַו ְּךיִז לאָז דְנּוא רעֶדייֵלְק עֶנייֵז
 רעֶדייֵלְק עֶנייֵז ןעֶׁשאוַו לאָז ,ןעֶניִסיִלְפ םעֶד ןּופ ׁשֹייֵלַפ םעֶד ןָא ןָא טְריִר סאָו רעֶד דְנּוא 7
 ןעוֶו דְנּוא 8 :דְנעֶבָא זיִּב ןייֵרְמּוא ןייַז לאָז דְנּוא ,רעֶסאַוַו םיִא ןעֶׁשאַוַו ְּךיִז לאָז דְנּוא
 ,רעֶדייַלְק עֶנייֵז ןעֶׁשאַו רֶע לאָז יֹוזַא ,םעֶנייֵר ַא ףיֹוא ןְעייֵּפְׁש טעוֶו רעֶגיִסיֵלְפ רעֶד
 דְנּוא 9 :דְנעֶבָא זיִּב ןייֵרְמּוא ןייַז לאָז רֶע דְנּוא ,רעֶסאוַו םיִא ןעֶשאוַו ְּךיִז לאָז רֶע דְנּוא
 -יֵלְמיִא דְנּוא 10 :ןייֵרְמּוא ןייַז לאָז ףיֹוראַד טייֵר רעֶניִסיִלְפ רעֶד סאָו לעֶטאָז רעֶכיִלְטיִא
 דְנּוא ,דְנעֶבָא זיִּב ןייֵרְמּוא ןייז לאָז ,םֶהיֵא רעֶטְנּוא זיִא סאו סעֶלַא ןָא ןָא טְריִר םאָו רעֶכ
 ,רעֶסאוַו םיִא ןעֶׁשאַו ְּךיִז לאָז דְנּוא ,ןעֶׁשאוַו רעֶדייֵלק עֶנייֵז לאָז ,אייֵז טְנאָרְט סאוָו רעֶד
 ןעֶגיִסיִלְפ םעֶד ןָא טעוֶו סאוָו רעֶכיִלְטיִא דְנּוא 11 :דְנעֶּבָא זיִּב ייַרְמּוא ןייַז לאָז דְנּוא
 עֶנייֵז לאָז רעֶד ,רעֶסאַו םיִא דְנעֶה עֶנייִז טְקְנעוֶוְׁשעֶנְּפָא טיִנ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶריִרְנָא
 :דְנעֶבָא זיִּב ןייֵרְמּוא ןייַז לאָז דְנּוא ,רעֶסאו םיִא ןעֶשאוו ְּךיִז לאָז דְנּוא ,ןעֶׁשאוַו רעֶדייֵלְק
 ןעֶרעוֶו ןעֶכאַרְּבּוצ לאָז ןעֶריִרְנָא טעוֶו רעֶניִסיִלְפ רעֶד סאו יִלַּכ םעֶנעֶדְריִא ןייַא דְנּוא 2
 ןעוֶו דְנּוא 18 :ןעֶרעוֶו טְקְנעוֶוְׁשעֶנ רעֶסאוַו טיִמ לאָז ץְלאָה ןּופ יֵלַּכ םעֶכיֶלטיִא רעֶּבָא
 ראַפ געט ןעֶּביִז ְּךיִז ּוצ ןעֶלייֵצ רֶע לאָז ,גָנּויִלְפ עֶנייֵז ןּופ ןייז ןייֵר טעוֶו רעֶניִסיֵלְפ רעֶד
 ןיִא ׁשייֵלְפ ןייז ןעֶׁשאַו לאָז דְנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶנייֵז ןעֶׁשאַַו לאָז רֶע דְנּוא ,גָנּוגיִנייֵר עֶנייֵז
 רֶע לאָז גאָט ןעֶמְּבַא םעֶד ןָא דְנּוא 14 :ןייֵר ןייַז לאָז רֶע דְנּוא רעֶסאַוו עֶניִדעֶלאַַוְק
 -ּוק לאָז רֶע דְנּוא ןעֶּביֹומ עֶגְנּוי אייוַוצ רעֶדָא ,ןעֶּביֹוט-לּוטְרּוט אייוַוְצ ָּךיִז ראַפ ןעֶמעֶנ
 לאָז רֶע דְנּוא ,גָנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶנ םעֶד ןּופ ריט איִד ּוצ טאָג ראַּפ ןעֶמ
 רעֶפָּפָא"דְניִז ַא ראַּפ םֶנייֵא ,ןעֶבאַמ אייֵז לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 1 :ןַהֹּכ םעֶּד ּוצ ןעֶּבעֶנ אייֵז
 ןייַז רֵּפַכְמ םֶהיֵא ראַפ לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא ,רעֶּפְּפָא-דְנאַרְּב ַא ראַפ עֶרעֶדְנַא סאָד ּדְנּוא
 -תַבְּבִׁש ןײגסיורַא ןאַמ ַא ןופ טעוֶו םִע ןעוֶו דְנּוא 16 :גָנּוסיִלְפ עֶנייֵז ןעֶנעוֶו ,טאָג ראַפ
 דְנּוא 17 :דנעֶבָא ויִּב ןייֵרְמּוא ןייַז לאָז דְנּוא ןעֶׁשאוַו ׁשייֵלְפ םעֶצְנאַנ ןייַז רֶע לאָז ,עֶרָד
 ףיֹורְד טעֶו עַרָז-תַבְּכִׁש רעֶד סאָו לעֶּפ םעֶכיִלְשיִא דְנּוא דייַלק םעֶכיִלְטיִא
 זיִּב ןײרמּוא ןיַז לאָז רֶע דְנּוא ,רעֶסאַו םיִא ןעֶרעֶו ןעֶׁשאַװעֶג לאָז ןייַז

 דנעבא



 ארקיו

 ןאַמ ַא םאִו ּבייזַו ַא דְנּוא 18 :דְנעֶבָא
 ןעֶגיִל םעֶד טיִמ ןעֶניִל רֶהיֵא אייַּב טעוֶו
 םיִא ןעֶׁשאוַו ְּךיִז ןעֶלאָז אייֵז ,ןעֶמאָז ןּופ
 זיִּב ןייֵרְמּוא ןייַז ןעֶלאָז דְנּוא רעֶסאוַו
 :דְנעֶבָא

 ףִפְד גיִסיֵלְפ טעוֶו איִז ןעֶו ּבייוו ַא דְנּוא 9
 עֶרְהיִא ןיִא ןייַז טעֶו םּולְּב דְנּוא ןייַז
 ןייַז לאָז איִד ,שייֵלַפ רֶהיֵא ןיִא גְנּוסיִלְפ

 ּורעֶדְנוװְּפָא עֶרְהיִא ןיִא געֶט ןעֶּביִז
 איִז טריִר סאָו רעֶכיֵלְטיִא דְנּוא ,(הָדָנ
 דְנּוא 20 :דְנעֶבָא זיִּב ןייֵרְמּוא ןייַז לאָז ןָא
 ןיִא ןעֶגיִל ףיֹורְד טעוֶו איִז סאוָו םעֶלַא

 ןייֵרְמּוא ןייַז לאָז גְנּורעֶדְנּוזְּפָא עֶרֶהיִא
 ןעֶציִז ףיֹורְד טעוֶו איִז סאָו םעֶלַא דְנּוא

 193 ערוצמ וט

 מ ּצֲהָרְ ערָ-תַבְכַׁש הָתֹא שיִא םֵּכִׁ יוַשַא הָׂשֹאְו :םּרִֶה
 ּפ ברא וָאְמָשְו םִִמַב
 עב הָרָׂשְבַּב הָבֹו הָורְי סד הֶבָז הָדָהְתייּכ הָׁשאְ
 כ ָשֲא לֹכְו ;בֶרֲעַהיע אָמְטִ הע ָתהָהְּדַב ָיְהִּת
 :אָמְמיוָלָע בֵׁשתירָשָא לָכְ אָמְִי הָתב ילָע בֵכְׁשִּ
 נ ידע אמו ימַּב ץַחרו נב סֵּבכְו הָבָכְׁשִמַּ יו

 נפ יב בִי וילָע בׁשַירשַא יֵלְכ-לְכּב עֶנקילַכְו 3
 3 זָא או בֶכָׁשִמהילמ םִאְו :םָרֲעֶה- יע אֵמָטְו םִיַמַּב ץחרו
 ידע א ובישְננְּב ּוְלָע"תַבָׁשִי אהייא בה
 34 וילָע הָתַָּ יְָתֹו הָתֹא שיא בֹכְׁשִו ֿבֹכִׁש אָז :םֶרֶעָה
 :אָמְמִי וילָע בֵּכָׁשְיַׁשַא בָּכְׁשִּמ בהילָמְ םיִמָי תַעְבׁש אֵמָטְו
 ףמ זהָתנ"תָע אלמ םיַּבַר טמָיּהָמָּד בוז םֹייְּכ הָׂשאְו ס
 ּהָתָּדִנ יִמיִּכ ּהָתֶאְמִמ כז לב הָתִָנלַע םוָתייֵכ וִא
 וי לב ויָלָע םֵכְׂשִמירָׁשַא םֵכָׁשִמַה-לָכ גאוָה הָאט הָיְהִּת
 בֵׁשַּת רׁשֲא ילַכַהילִבו הָליהיהְי הָתִָג םֵכָׁשְּכ הָבֹז מִי
 גד אָט םָּב ַעֶנֹונַה-לַבְו :הָתדנ תַאְמִמְּב םָחְהִק אָמָמ וע

 9 םיִמָי תצבש יג

 רעֶכיֵלְטיִא דְנּוא 21 :ןייַרְמּוא ןייַז לאָז
 לאָז רעֶנעֶלעֶג רֶהיֵא ןָא טְריִר סאָו
 ְךיִז לאָז דְנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶנייַז ןעֶׁשאַוַו
 -מּוא ןייַז לאָז דְנּוא רעֶסאַו םיִא ןעֶׁשאַוַו
 רעֶכיֵלְטיִא דְנּוא 29 :דְנעֶּבֶא זיִּב ןייַר
 איֵז סאו םיִלַּכ אייֵלְרעֶלַא ןָא טְריִר סאוָו

  עֶזיתַבְכׁש ומִמ אצה ראו בו תֶרת עא וטֵכְּתְב 0 7 2 6 ביז ףרצ : ָח
 3 בקנלו רכולובוחתַאםות ָפבודה :הביּתָא של םִיַמי ןעֶשאַד ךיז לאז ןדנואו םע א
 ;רַאמטישע םכשי רַׁשֲא הֵּב ןייֵרְמּוא ןייַז לאָז דְנּוא רעֶסאָוַו

 ףיֹוא זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא 28 :דְנעֶבָא
 -עֶנְנָא םִע טאָה רֶע זַא ףיֹורְד טְציִז איִז סאָו יֵלַּכ רעֶד ףיֹוא רעֶדָא ,רעֶנעֶלעֶג רֶהיֵא
 ןעֶגיִל רֶהיֵא אייַּב טעזֶו ןאַמ ַא ןעוֶו דְנּוא 24 :דְנעֶבָא זיִּב ןייֵרְמּוא ןייַז רֶע לאָז ,טריר
 ,בעֶט ןעֶּביִז ןייֵרְמּוא ןייַז רֶע לאָז יֹוזַא ,םֶהיֵא ףיֹוא ןייַז טעוֶו גְנּורעֶדְנּוזְּפָא עֶרְהיִא דְנּוא
 ַא דָנּוא 25 :ןייַרְמּוא ןייַז לאָז ןעֶניִל ףיֹורָד טעוֶו רֶע םאוָו רעֶנעֶלעֶג םעֶביִלְטיִא דְנּוא
 -ַּמָא עֶרְהיִא ןּופ טייַצ רעֶד ןיֵא טיִנ געֶט עֶליִפ ןעֶסיֵלְפ טעוֶו טּולְּב רֶהיֵא ןעֶו ּבייוֵו
 איֵד ןּופ געֶט עֶלַא גְנּורעֶדְנּוזְּפָא עֶרְהיִא ְּךאָנ ןעֶסיֵלְפ טעוֶו םֶע ןעוֶו רעֶדָא ,גְנּורעֶדְנּוז
 עֶרְהיִא ןּופ געֶט איִד איִז יֹוזַא ְּךייֵלְנ ןייַז איִז לאָז טייקְגיִנייַרְמּוא עֶרֶהיֵא ןּופ גְנּוסיִלְפ
 עֶלַא ףיֹורְד טְניֵל איִז סאָו רעֶנעֶלעֶג םעֶביִלְטיִא 26 :ןייֵרְמּוא זיִא איִז ,גָנּורעֶדְנּוזְּפָא
 עֶרְהיִא ןּופ רעֶנעֶלעֶג סאָד אי יֹוזַא ְּךייֵלְנ רֶהיֵא ּוצ ןייַז לאָז גְנּוסיִלְפ עֶרְהיֵא ןּופ געֶט
 יֹוזַא ָּךייֵלְנ ןייֵרְמּוא ןייז לאָז ףיֹורְד טְציִז איִז סאָו יֵלַּב םעֶביִלְטיִא דְנּוא ,גָנּורעֶדְנּוזִּפָא
 םִע טְריִר סאָו רעֶכיִלְטיִא דְנּוא 27 :גָנּורעֶדְנּוזִּפֶא עֶרְהיֵא ןּופ טייקְגיִנייַרְמּוא איִד איו
 ןעֶׁשאַוַו ְּךיִז לאָז רֶע דֶנּוא רעֶדייֵלְק עֶנייַז ןעֶׁשאַוַו לאָז רֶע דִנּוא ,ןייֵרְמּוא ןייַז לאָז ןָא
 ןּופ ןייַר זיִא איִז ןעדֶו דְנּוא 28 :דִנעֶבָא ויִּב ןייֵרְמּוא ןייַז לאָז רֶע דְנּוא ,רעֶסאוַו טיִמ
 ןייַז איִז לאָז ְּךאָנְרעֶד דְנּוא געֶט ןעֶּביִז ְּךיִז ּוצ ןעֶלייֵצ איִז לאָז יֹוזַא גָנּוסיִלְפ עֶרְהיֵא
 ןעֶּביֹומ לּוטְרּוט אייוַװְצ ָּךיִז ראַפ ןעֶמעֶנ איִז לאָז גאָט ןעֶמְבַא םעֶד ןיִא דְנּוא 29 :ןייַר
 ןּופ ריִמ איִד ּוצ ֵהֹּכ םּוצ ןעֶנְנעֶרְּב אייֵז לאָז איִז דְנּוא ןעֶּביֹוט עֶבְנּוי אייוַוְצ רעֶדָא
 ַא ראַפ עֶנייֵא ןעֶבאַמ לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 80 :גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד
 ראַפ לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא ,רעֶּפְּפָא דְנאַרְּב ַא ראַפ עֶרעֶדְנַא איִד דְנּוא ,רעֶּפְּפָא רֶניִז
 דָנּוא 81 :טייקְניִנייַרְמּוא עֶרְהיֵא ןּופ גְנּוסילְפ איִד ןעֶנעוֶו ,טאָג ראַפ ןייַז רֵּפַכְמ רֶהיֵא

 ןעֶלאָז אייֵז יֵרְּכ ,טייֵקְניִנייִרְמּוא עֶרייֵז ןּופ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןעֶדייֵׁשְּפָא טְלאָז רֶהיֵא
 סאָו ןָּכְׁשִמ ןיימ ןעֶניִנייֵרְמּואְראַפ ןעֶלעֶו אייֵז ןעוֶו ,טייקְניִנייִרְמּוא ןיִא ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ
 ןּופ דְנּוא ,ןעֶניִסיִלְפ םעֶד ןּופ גְנּונְרעֶל איִד זיִא עֶגיִזאָד םאָד 82 :אייֵז ןעֶׁשיִוְצ זיִא
 :ןעֶניִנייֵרְמּואְרעֶפ ּוצ טיִמְרעֶד ְּךיִז עַרֶז תֶבְכִׁש םיֹורַא םֶהיֵא ןופ טייֵג םאָו םעֶד
 ַא טְסיֵלְפ סאָו רעֶד ןּופ דְנּוא ,גְנּורעֶדְנּוזְּפָא עֶרְהיִא ןיִא קְנאַרְק זיִא סאָו איִד דְנּוא 8
 אייֵּב ןעֶניִל טעוֶו סאָו ןאַמ םעֶד ןּופ דִנּוא ,הָּבקְנ ַא ןּופ רעֶדָא רֶכָז ַא ןּופ ,ּגְנּוסיִלְּפ
 :עֶנייַרְמּוא רעֶד

 28 זהידטיסָאו :םרָפַהופ אֹמָטְו םִמּב ץֶתֹרָו ויָדָנַּכ םֵּבַכְו
 2 :ףהמת רתַאָו סיִמָי תֶעְבִׁש הל הרְפַסְז הבה
 הָז ףנוי יֵנַּב יָנֵׁש יִא םירת יּתִׁש ָל"חקּת יִיִּמָׁשַה
 לקמ כה ה הָׂשת :יַשֹומ לֶהָא חַתּמיִלֶא ןֵהֹּכַה-לַא { םֶתֹוא
 הֹּכַה היל ֵּפִכְו הָלֹע אתא זיאַטַה והָאל-תֶא
 1 -לארשייינב-תַא םֶתרַהְו ; +הָתָאְמְט ּפִּוֵמ הָוהְי ינפל
 בשֲצ ינָּבשִמיּתֶא םִאְמַמְּב םֶתָאְמַ מִי אלו םֶתָאְמַּפִמ

 דנוא 13
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 סֶתְבִרִקְּ הא יב ינְׁש ת'מ יֵרֲחַא השמ-לָא הָוהְ רֵּבַָו א
 ןַרדַאילָא רָּעַּד הָׁשמ-לֶא הָוהְי רמה :ותְמּי הייל 2

 "לא תֶכְרפַל תֹוִמ ׁשְַהילֶא הִילְכִּב אָבילַאְו לי
 האָר ןָנעַב יִּכ תּומָי או ןרָאה-לַפ רִׁשֲא ש י

 ףָּב רַתְּב ׁשֶדְקהילֶא .ןָהַא אָבָי תאְֹּ ;ןחפכה-לע 3
 יכול ַב-תְנְהְכ :הָלֹעְל לי תאָּמְַל רֶקָב 4

 לי ַּכ תמנצמבו רֲחַי דַּב טֶנְכַאְבּו ֹוהָשְבילַע ָוְהָי רַב
 תַּמַמּו טְׁשְִלו ורְׂשְּב-תֶא םִָּמַּב חיה םִה שרייב ֹה

 שיֵאו תאָּטְִל םזע יִריְִש-ִנְׁש חק לֵאָרְׂשִי יִנְּב הדֵע
 לייוׁשֲא תאָמַחַה רפ"תֶא ןְרָהַא ביר ':הָלֹעַל דָהֶא 5
 דיִמַעָהְו םֶרִי עְׂשַה ינְשחֶא חקָלְו תיֵב רעֶבּו זְדֲעַּב רּפִכְו 7
 נְש-לַע ןהַהֵא ןֵתנְו :ֵעֹמ לָהא חַתַּפ הָוהְי נפ םֶתֹא 9

 :לואזַל ידָהֶא לְרּונְו הָוהַל : רֶחָא לָֹנ תל נ םֶריִעְׂשַה
 הוהיל לֵרֹוּגַד זיָלָע ע הָלָע רֶׁשֲא ריִעְׂשַה-תֶא ןֹרָהַא ביִרְקִהְ 2
 לזאזעל לרַה לע הֹלָע רֶׁשֲא רִעָׂשַהְו :תאָּשִד ּוהֶָׂעְו
 טכנאַל וָתֹא הָּלַׁשְל ויָלָע יֵּמַמְל הע ינ ינְפִל ידע

 ל-רָׁשֲא תאָּטַחַה רפיתֶא ןרַהָא בירקחח :הָרָּב יי 1
 ;ולירָׁשַא תאַּטַחַה רפ-תֶא טחָׁשְו ותיֵּב דָעְבּו זְדֲעַּב רֶמֹכ

 הָוהְי יֵנְפִּלִמ ַחֵּבִּמַה .לַעמ שא-ילֲחגה ָתהַמְלְמ זֶה : :
 :זרָכְרָּפִל תֵּבִמ איִבֵהְו הָדםיִּמִס תֶרָטָק וָנְפָח אָלְמּו

 תְרִֹּקַה ןנע ! הָּפִכְו הָוהְי ינל ש יאָה-לַע תֶרכַהיתֶא ןֵתְָו 3
 == הקָלְו :תומָי אלו תל רֶׁשֲא תרמפַהתֶא 14

 רש-תֶא ֵזָׁשְו : באב יתד ִמ
 זרָכְרַּפִל תיעמילֲא זֿמַ-תֶא איבהו םל רָׁשֲא תאֵּמַהַה

 יבא

 מעַּפדעבְׁש זי
 יָָעְמ 2 = = וע

 תומ ירחא זט

 זט לעטיפאק

  תומ ירחא

 ְךאָנ הָשֹֿמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָנ דְנּוא 1

 ֹרֲחַא ןּופ ןְהיִז אייוִוְצ איִד ןּופ טיֹוט םעֶד

 טאָג ראַפ טְנְהעֶנעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו

 דָנּוא 2 :ןעֶּבְראָמְׁשעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא

 וצ ךעֶר הָׁשֿמ וצ טְנאָזעֶג טאָה טאָּב

 טיִנ לאָז רֶע זַא רעֶדּורְּב ןייַד ןֹרֲהַא
 ןעֶניִלייה םעֶד ןיִא טייֵצ עֶלַא ןעֶמּוק
 םעֶד ראַפ גְנאַהְראָפ םעֶד ןּופ גיִנייֵוְניִא
 ףיֹוא זיִא םאָו (תרפכ) לעֶקעֶדְרעֶּגיִא
 ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ לאָז רֶע יֵדְּכ ,ןֹורָא םעֶד
 םעֶד ןיִא ןעֶוייוֵועֶּב ְּךיִמ לעוֶז ָּךיִא ןיִראוָו
 סעֶד טיִמ 8 :תֶרּפַּכ םעֶד ףיֹוא ןעֶקְלאָָו

 םעֶד ןיִא ןעֶמּוקְנייַרַא ןֹרָהַא לאָז ןעֶגיִזאָד
 רֶעיִטְׁש ןעֶנְנּי ַא טיִמ ,טֶרָא ןעֶגיִלייֵה
 ראַפ רעֶדיִו ַא דְנּוא ,רעֶּפְּפָא דְניִז ַא ראַפ

 -נָא לאָז רֶע 4 :רעֶּפִּפָא דְנאַרְּב ןייֵא
 הָמעָה עֶנעֶנייֵל עֶגיִלייֵה םאֶד ןעֶדייֵלְק
 ףיֹוא ןייַז ןעֶלאָז ןעֶזיֹוה עֶניִלייֵה איִד דְנּוא
 -ְךאַנ ןעֶנעֶנייֵל םעֶד טיִמ דְנּוא ,ּבייֵל ןייֵז
 איִד דְנּוא ,ןעֶלטְראַנ ְָּךיִז רֶע לאָז לעֶט

 רֶע רָנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶניִלייֵה איִד ןעֶנעֶז אייֵז ,ןעֶצעֶזְפיֹוא רֶע לאָז ּביֹוה עֶנ טיט
 איִד ןּופ דְנּוא 5 :ןעֶדייֵלְקנָא אייֵז לאָז רֶע דְנּוא ,רעֶסאוַו טיִמ ּבייֵל ןייַז ןעֶשאוַו לאָז
 דְניִז ַא ראַפ ָּךעֶלְקעֶּב-ןעֶגיִצ אייוַוְצ ןעֶמעֶנ רֶע לאָז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ עֶדְנייֵמעֶג
 םעֶד ןייַז בירקמ לאָז ןֹרֲהַא דְנּוא 6 :רעֶפָּפָא דְנאַרְּב ַא ראַפ רעֶדיוִו ַא דְנּוא רעֶפְּפָא
 ןעֶנעוֶו ןייַז רֵּפַכְמ לאָז רֶע דְנּוא ,םֶהיֵא ראַפ זיִא סאָו ,רעֶּפְּפָא דְניִז םעֶד ראַפ רֶעיִטְׁש
 רֶע דְנּוא ;ְךעֶלְקעֶּב אייוַוְצ איִד ןעֶמעֶנ לאָז רֶע דֵנּוא 7 :דניִזעֶנְזיֹוה ןייַז ןעֶנעוֶו דְנּוא ְךיִז
 :ְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ ריִט איִד אייַּב טאָג ראַפ ןעֶלעֶמְׁש אייֵז לאָז
 ,טאָב ראַּפ לֶרֹונ ןייֵא ;ְּךעֶלְקעֶּב איייַוְצ איִד רעֶּביִא ןעֶפְראַוַו לֶרֹונ לאָז ןֹרֲהַא דְנּוא 8

 לעֶקעֶּב םאָד ןייַז ביִרְקַמ לאָז ןֹרֲהַא דנוא 9 :לֵזאָזַע ראַפ לֶרֹוג עֶרעֶדְנַא םאָד דְנּוא
 דָניִז ַא ןעֶכאַמ םִע לאָז רֶע דְנּוא ,טאָג ראַפ ןעֶלאַפעֶג םֶהיֵא ףיֹוא זיִא לֶרֹוג רעֶד סאו
 לֵזאָזַע ראַפ ןעֶלאַפעֶג םֶהיֵא ףיֹוא זיִא לֶרֹוג רעֶד סאו לעֶקעֶּב םאָד דְנּוא 10 :רעֶפְּפָא
 ּוצ קעוֶוַא םֶהיֵא ,ןייַז ּוצ רֵּפַכָמ םֶהיֵא טיִמ טאָג ראַפ ןעֶרעוֶו ט טְלעֶטְׁשעֶג גיֵדעֶּבעֶל לאָז
 רֶעיֵמְׁש םעֶד ןעֶנְהעֶנעֶג לאָז ןֹרֲהַא דְנּוא 11 :ןייֵרַא רֶּבְדִמ רעֶד ןיִא ,לֵזאָזַע ּוצ ןעֶקיִׁש
 ןעֶנעוֶו ןּופ דִנּוא ןעֶנעוֶוְטעֶניִיַז ןּופ ןייַז רֵּפַכְמ לאָז דֵנּוא ְּךיִז ראַפ רעֶפֶּפָא דֶניִז םעֶד ןּופ
 :ְךיִז ראַפ רעֶפָּפָא דְניִז םעֶד ןּופ רֶעיִטְׁש םעֶד ןעֶטְכעֶׁש לאָז רֶע רֵנּוא ,דְניזעֶגְזיֹוה ןייַז
 ראַפ ןּופ .ַהַּבְזִמ םעֶד ןּופ ,ןעֶליֹוק עֶגיִדעֶנעֶרְּב טיִמ לּופ ןאַפ איִד ןעֶמעֶנ לאָז רֶע דָנּוא 2
 :ןעֶסיֹוטְׁשעֶג ןיִד .ץריז העֶנ עֶדְנעֶקעֶמְשליֹואוְו ןּופ ְּךיֹורְהייוַו טיִמ לּופ דנעֶה עַנייַז דְנּוא ,טאָג
 -ָּךיֹור סאָד ןעֶנייֵל לאָז רֶע דנּוא גְנאַהְראָפ םעֶד ןּופ גיִנייוֵוְניִא ןעֶנְנעֶרְּב םֵע לאָז רֶע דָנּוא 3

 םאָד ןעֶקעֶדעֶּב לאָז קְרעוֶו-ָּךיֹור ןּופ ןעֶקְלאָָו רעֶד דְנּוא ,טאָג ראַפ רֶעייֵפ םעֶד ףיֹוא קָרעֶז
 לאָז רֶע דנּוא 14 :ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ לאָז רֶע יֵדְּכ ,םיִננייֵצ םעֶד ףיֹוא זיִא םאָו תרפַּכ
 רעֶגְניִפ ןייַז טיִמ ןעֶנְנעֶרְּפְׁש םִע לאָז רֶע דָנּוא ,רֶעיִטְׁש םעֶד ןּופ טּולְּב םעֶד ןּופ ןעֶמעֶנ

 ןּופ לאָמ ןעֶּביִז ןעֶגְנעֶרַּפְׁש רֶע לאָז תֶרֹּפַּכ םעֶד ּראפ דְנּוא ,טייַז חַרָזִמ ןיִא תֶוֹּפַּכ םעֶד ףיוג
 רעֶּפְּפָא דְניִז םעֶד ןּופ לעֶקעֶּב םאָד ןעֶטְכעֶׁש לאָז רַע דְנּוא 15 :רעֶגְניִפ ןייז טיִמ טּולּב םעֶד

 ,בָנאַהְראָּפ םעֶד ןּופ גיִנייוַוְניִא טּלִּב ן ייֵז ןעֶבְנעֶרְּב לאָז רֶע דְנּוא קלאפ םעֶד ראַּפ זיִא םאוַו

 דנוא



 וט ארקיו
 יֹוזַא טּולְּב ןייַז טיִמ ןעֶכאַמ לאָז רֶע דְנּוא
 טּולְּב םעֶד טיִמ טְכאַמעֶג טאָה רֶע איו
 םִע לאָז רֶע רֶנּוא ,רֶעיִּטְׁש םעֶד ןּופ
 ראַפ דְנּוא תֶרֹּפַּכ םעֶד ףיֹוא ןעֶנְנעֶרְּפְׁש
 רֵּפַכְמ לאָז רֶע דְנּוא 16 :תֶרֹּפַּכ םעֶד

 ןעֶנעוֶו טְרָא ןעֶניִלייֵה םעֶד ןעֶנעוֶו ןייַז
 רעֶדְניִק איד ןּופ ןעֶטייקְניִנייַרְמּוא איד
 -עֶרְטרעֶּביִא עֶרייֵז ןעֶנעוֶו דְנּוא לֵאָרְׂשִי
 יֹוזַא דְנּוא ,דֶניִז עֶרייֵז עֶלַא ןּופ ןעֶגְנּוט
 ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ּוצ ןעֶכאַמ רֶע לאָז
 אייֵז טיִמ טְהּור סאָו ,גְנּולְמאַזְרעֶּפ איִד
 דְנּוא 17 :ןעֶטייֵקְניִניירְמּוא עֶרייז ןעֶׁשיוִוְצ
 טְלעֶצעֶג םעֶד ןיא ןייַז טיִנ לאָז ׁשְנעֶמ ןייק
 ןעֶמּוק טעוֶו רֶע ןעֶו ,גְנּולְמאַזְרעֶפ איד ןּוֿפ

 טֶרָא ןעֶניִלייֵה םעֶד ןיִא ןייַז ּוצ .רֵּפַכְמ
 לאָז רֶע דִנּוא ,ןייַנסיֹורַא טעוֶו רֶע זיִּב
 ןייַז ןעֶנעוֶו דֵנּוא ןעֶנעוֶוטעֶנייז ןייַז רֵּפַּכְמ
 -עֶב עֶצְנאַג איִד ראַפ דְנּוא ,דְניִזעֶגְזיֹוה
 לאָז רֶע דְנּוא 18 :לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶדְנייַמ
 ראַפ זיִא סאָז ַחֵּבְזִמ םעֶד ּוצ ןייֵנסיֹורַא
 רֵּפַכְמ םֶהיֵא ןעֶנעוֶו לאָז רֶע דְנּוא ,טאָג
 טּולְּב טעֶד ןּופ ןעֶמעֶנ לאָז רֶע דְנּוא ,ןייַז
 טּולְּב םעֶד ןּופ דְנּוא ,רֶעיִטְׁש םעֶד ןּופ

 103 תומ ירחא

 ילַע יִתֹא הָהְו רֶפִה טֶדְל סע יׁשֲאַּכ טנַהדחַא הָׂשֲעַו
 18 יָנְב תאְמטִמ .ׁשְדקַהילַע ְַּ ;תֶרֶּבַה ינפלו תרפַכ
 ףַעֹומ לָהָאְל הָשֵַי כו םָתאֹּטַחיִלְכְל סהיעשפמו לאָרְׂשי
 אל לֵָהָאְּבּו הוהידאל םֶדָאי-לָמְו וטְתאִמָט דת םָתֹא ןְׁשִה
 עֶבוֹודֲעַּב רַפכְ וָתאֵצידַע ׁשרֵּקַּכ רּפַכְל וָאבָּב דעומ

 רֶשֲא חבומילֶא אָצָו :לֵאְרׂשי לֵקְקילַּ ישו וי
 ריִצָׂשַה םַּדִּו ףָּפַה םַּדִמ חַכָלְו וָלָע רַּפכו והיייַנְל
 ופ ןכױהמ ולָע חוִהְו ּכיִבָמ ַחֵבוִּמַה תונרקילע ןפָו
 :לֵאָרְׂשִיַנְּב .תאמממ וׁשִדקְ ורָהְטְו םיִמָעְּפ עֶבׁש וָעָבִצָאְּב
 ם חֵבמַהתֶאְ עמ לָהִָתָאְו ׁשֶדַֹה"תֶא רּפַּכִמ ָּלְַו
 נ ילַעֹורְייַּתְׁשתֶא ןרָהַא ךֵָסְו :יָחָה יוִעְׂשַה-תֶא םיִרָקה
 לֵאָרְשִ ינְּב הנעילָּב-תֶא ווָלֶע הדְַתָו יחַה ליִעָׂשַה ׁשאַר
 ׁשאָר-לַע .םֶתֹא ןֵתְָו טְתאטַח"לֶכְל םֶהיְֵׁשְפילּכ-תַא
 ינ ריִצָּׂשַה אָׂשָנְו זהב ךּבה וּתִע ׁשיִאדִזְּב חַּלַשְו ריִעְׂשַה
 צָשַתֲא .הָּלִׁשְו הָרמ ץרַאלַא םָתנוע-לְכ-תֶא ויָלָע
 3 יט ׁשֶפּו דַעומ לֶהָא-לֶא ןרָהָא אָבּו :רָּבְרִמַּ
 ַהָרְו :םָׁש םָחיִגְִו ׁשֶפַה-לָא ַאֹבּב ׁשַבָל רֶׁשֲא דֶּבַה
 עי ׁשבָלְו שוב םקְמִב םִמּב הָׂשְּבדתֶא
 ;םעה רעב ּודֲעַּב רַּפַכְ םָעָה סע קיתָאְו לתָלעדתֶא הָׂשְָו
 הכ -ןִא הֹלַׁשְמְַו :הָהֹּבמַה ליטקי אָט םֵלָח תֶאְו
 במַּב ורׂשְּביתֶא רו ויָָנְּב סמכי .לואזל ריִָּשַה
 7 | תֵאְו תאּמַהה רב תֵאְו (הָנמַלַא אֹובָי ןְכיירַחַאְו
 אוצויׁשְרלַּב רפכַל טמָדיֹלַא אֵבּוה רֶׁשֲא תאָטַהַק רִעָׂש
 םֶרָׂשָפלתֶאְו םָתֹרֲערתֶא ׁשֵאָב ְָָּּׂשְ .הָנחמַל ץיומילֶא
 8 תל טב"תֶא מִי ויְדְנַּב םֵּבַכְי םָתֹא ףֶרׂשָהְו :טשרֿפ-תֶאו

 (טר ירא =

 ּוהֵמ םִע לאָז רֶע דְנּוא ,לעקעַּב םעֶד ןּופ ;ֵמְִל םכל ה הָתְַהְו גהָנְּמַה-לָא אובָ ןביירַהַאְ םִִמַּ
 -םֶגֶניִר ַחֵּבְזִמ םעֶד ןּופ רעֶנְרעֶה איד ףיֹוא םֶכְׂשמנתֶא עת ׁשֶרחַל רֹועַּביעיִבְׁשִח ׁשֶדַָּב םלוצ עי א קב םעד ך

 ןעֶּביִז רעֶנְניִפ ןייַז טיִמ טּולְּב םעֶד ןּופ םֶהיֵא ףיֹוא ןעֶגְנעֶרַּפְׁש לאָז רֶע דְנּוא 19 :םּורַא
 ןעֶטייֵקְגיִנייֵרְמּוא איִד ןעֶנעוֶו ןעֶניִלייֵה לאָז רֶע דְנּוא ,ןעֶניִנייֵר םֶהיֵא לאָז רֶע דְנּוא ,לאָמ
 םעֶד ןעֶנעוֶו ןייַז ּוצ רֵּפַכְמ ןעֶרעֶהְפיֹוא טעוֶו רֶע ןעוֶו דְנּוא 20 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןּופ
 רֶע לאָז יֹוזַא ןַחַּבְזִמ םעֶד רְנּוא גְנּולְמאַוְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד דְנּוא טֶרָא ןעֶניִלייַה
 ףיֹוא דְנעֶה אייוַוְצ עֶנייֵז ןעֶגייֵל לאָז ןֹרֲהַא דְנּוא 21 :לעֶקעֶּב עֶניִדעֶּבעֶל סאָד ןעֶנְהעֶנעֶג
 עֶלַא םֶהיֵא רעֶּביִא ןייַז הָדֵוְתַמ לאָז רֶע דְנּוא ,לעֶקעֶּב ןעֶגיִרעֶּבעֶל םעֶד ןּופ ּפאָק םעֶד
 עֶרייַז עֶלַא ןופ ןעֶגְנּוטעֶרְטרעֶּביִא עֶרייֵז עֶלַא דְנּוא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ ןעֶטאַהְטסיִמ
 -קעֶֶוַא םֶע לאָז רֶע דְנּוא ,לעֶקעֶּב םעֶד ןּופ ּטאָק םעֶד ףיֹוא ןּוהְמ אייֵז לאָז רֶע דְנּוא ,ּדְניִז
 סאָד דֶנּוא 22 :ןייֵרַא רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ,ןאַמ ןעֶטעֶטייֵרעֶּבְראָפ ַא ןּופ דְנאַה איִד ָּךְרּוד ןעֶקיִׁש
 לאָז רֶע דְנּוא ,דְנאַל טְסיוו ַא ןיִא ןעֶטאַהְטסיִמ עֶרייֵז עֶלַא ןעֶגאָרְט ְּךיִז ףיֹוא לאָז לעֶקעֶּב
 טְלעֶצעֶג םעֶד ּוצ ןעֶמּוק לאָז ןֹרֲהַא דנוא 23 :רָּבְדִמ רעֶד ןיִא לעֶקעֶּב סאָד ןעֶקיִׁשקעוֶוַא
 -ָנָא טאָה רֶע םאָו רעֶדייֵלְק עֶנעֶנייֵל איִד ןּוהְטסיֹוא לאָז רֶע דְנּוא גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ
 :ןעֶזאָל טְראָד אייֵז לאָז דְנּוא ,טרָא ןעֶניִלייֵה םעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא זיִא רֶע ןעוֶו דייַלְקעֶנ
 לאָז רֶע דִנּוא ,טְרָא ןעֶניִלייֵה םעֶד ןיִא רעֶסאַוַו טיִמ ּבייֵל ןייַז ןעֶׁשאַו לאָז רֶע דְנּוא 4
 -ָּמָא-דְנאַרְּב ןייַז ןעֶכאַמ לאָז רֶע דְנּוא ,ןיִגסיֹורַא לאָז רֶע דְנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶנייֵז ןעֶדייֵלְקנָא
 דְנּוא ןעֶנעוֶוטעֶנייז ןייַז רֵּפַכְמ לאָז רֶע דְנּוא ,קְלאַפ םעֶד ןּופ רעֶּפְּפָא-דְנאַרְּב םאֶד דְנּוא ,רעֶּפ
 םעֶד ףיֹוא ןעֶּפְמעֶד רֶע לאָז רעֶּפְּפָא-דְניִז םעֶד ןּופ טעֶפ סאָד דְנּוא 28 :קְלאַפ םעֶד ןעֶנעוֶו
 נייֵז ןעֶשאֹוַו לאָז לֵזאָזֲע ּוצ לעֶקעֶּב סאָד טְקיִׁשעֶגקעוֶוַא טאָה סאָו רעֶד דְנּוא 26 :ַחָּבְזִמ
 ןיִא ןעֶמּוקניירַא רֶע לאָז ְּךאָנְרעֶד דְנּוא ,רעֶסאַוַו טיִמ ּבייֵל ןייַז ןעֶׁשאוַו לאָז דְנּוא ,רעֶדייֵלְק
 -דֶניִז םעֶד ןּופ לעֶקעֶּב סאָד דְנּוא ,רעֶּפֶּפָא-דְניִז סעֶד ןּופ רֶעיִטְׁש םעֶד דְנּוא 27 :הָנֲחַמ רעֶד
 {מרָא ןעֶניִלייֵה םעֶד ןיִא ןייַז ּוצ רֵּפַכְמ ןעֶראָועֶג טְכאַרְּבעֶג זיִא טּולְּב רֶעייֵז סאוָו ,רעֶפְּפָא
 טיִמ ןעריאפ םִע ןעֶלאָז אייֵז רְנּוא ,הָנֲחַמ רעֶד ןּופ גיִנייוֵועֶסיֹוא ןעֶגְנעֶרְּבסיֹורַא רֶע לאָז
 ףְנעֶרְּבראַפ סאָו רעֶד דְנּוא 28 :טְסיִמ רֶעייֵז דְנּוא שייֵלְפ רֶעייֵז דְנּוא לעפ רֶעייֵז ,רֶעייַפ
 ְךאָנרעֶד דְנּוא ,רעֶסאַוַו טיִמ ּבייֵל ןייַז ןעֶׁשאַו לאָז דְנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶנייֵז ןעֶׁשאוַו לאָז אייֵז
 ץעֶזעֶנ םעֶניִּבייֵא ןייַא ראַפ ְךייַא ּוצ ןייַז לאָז םֶע דְנּוא 29 :הָנֲחַמ רעֶד ןיא ןעֶמּוק רֶע לאָז
 ,רעֶּבייֵל עֶרייֵא ןעֶניִנייֵּפ רֶהיֵא טְלאָז ׁשֶדֹח םעֶד ןּופ ןעֶטְנעֶצ םַא שרה ןעֶטְּביִז םעֶד ןיִא
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 י זט ארקיו 106

 !ןכֶכְכוִתְּכ רֶנַה רֶֶנהְו חָרְַאָה ּוׂשֲעַת אֵל הָכאָלְמילְכִ
 םֶכיֵתאַטַח לנמ םֶכְחִא רָחַמל' םֶכיֵלֵנ רַּפַכְי הזִד םייבכ ל
 טתיִנֹת םָּכָל ָאיֵה ןוְֶּבׁש תַבַׁש .:ורְהְשּ דע ינְפְל 2
 ישְמי-רׁשֶא ןהּכַה רֵּפִכְו :םָלֹוע תַּלְח םֶכיֵתְׁשְּפַנִתֶא 5

 *?קרֶא ׁשֶבָלְו ויבָא תתַהֵּת ןּתַכְל והָייתֶא אֵלַי ראו והא
 יֲֹאְו שרה ׁשַרקמ-תִא רַּפַכְו :ׁשֶרּקַה יִנְנַּכ דַּבִה יִדְנַּב 4

 םע-לילַע םנהְַּ לֶל יַּפַכְי כמה" דקומ לֵהֶא
 לַמרּמַכְל םֶלֹוע תכְל םֶכָל תאֹהְחְַהְו כי לֶהָקַה 4

 'הָוצ רֶׁשֲאַּכ ׂשַעֹו הָנְׁשַּב הָחַא םֶתאֹטְניִלְּכִמ סָאדׂשי ןנב
 8 ;הָשמ"תַא הי

 ײ
 וְָּבילֶאְו ןרָהַא-לָא רֵּבַּד :רְמאַל הָׁשֹמילֶא הָוהְי רֵּבַדַז א

 --ׁשֲא רָבְּדַה הָוְעַסָהילֲא ָתירמֲאְו לֵאהׂשִי ינְבילָּכ סָאְו
 טודָׁשי רָׁשֲא .לֵאָרׂשִי תיֵּבִמ ׁשיִא ׁשיִא ;ֶמאֹל הוהי הָּוִצ 5

 ץיִהמ טֶחֶׁשִי רֶׁשֲא וא הָנָרְמַּב שיוא בֵׁשָכרא רוָש
 ביִרָּמַתְל ֹויִּבַה .אָל ףַעֹומ לָהָא .זַתָפ-לֶאְו .:הָנַָמַל 4

 םזוהַה ׁשיִאְל בֵׁשֲחי םּד עדי בְׁשִמ ינפִל הָוהיל ןְכרִק
 ֶׁשֲא ןעמְל ַָּע בֶרָּקִמ אּוְהַח ׁשיִאָה תֶרּכנְו ךמֶׁש םֶד ח

 ילֵע םיִחְפְז םִז שא םֶהיֵחְבדּתא לֵאחשי יֵנְּב צב
 -לֶא דַעֹומ טֶהֶא חַתָפלֲא הָוהיִל טֶאיִבַהְו הֶדָׂשֹה

 ןֵהֹּכִה קֶרָח :םָתֹוא .היהיל םיִמָלְׁש יֵמְבִז ּוהְבָח א 8
 םָלֲחַּת ריטְקִהְו ךֶעֹומ לֶהָא חַתְּפ הָוהְי חַבזמ-לַע םיִַמ"תִא
 םריְִׂשִל םֶימְקתֶא לע יתְְּזידאָלְו :הָוהיִל הי ַדיִרְל
 םבִהָל תאֶזיהִיְהִּת םֶלוע תָֹּכִח םֵהיֵרֲחַא םינז םַּק רֶׁשֲא

 מו לארׂשי תיֵּבִמ ׁשיִא ׁשיִא רמאת םקלֲאו ;םֶָתֹרְרְל ?
 -לָאו :חַבָזֹא הָלֹע הָלֲעַיירַׁשֲא םֶכֹותַּב רֹוָנָייוַשַא ךגד

 תומ ירחא

 טיִנ רֶהיִא טְלאָז טייָּבְרַא אייֵלְרעֶנייֵק דְנּוא

 רעֶד דְנּוא רעֶנעֶריֹוּבעֶגנייֵא רעֶד ,ןּוהָמ

 :ְךייֵא ןעֶׁשיוִוְצ טְניֹואוְו סאוָו רעֶדְמעֶרְפ

 טעוֶו אָט ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא ןיִראָו 0
 -ויִר וצ ְךייֵא ;ךייַא ףיֹוא ןייז רֵּפַכְמ רֶע

 עֶלַא ןּופ ןייֵז ןייֵר טְלאָז רֶהיֵא זַא ןעֶגיִנ
 ַא זיִא םאָד 81 :םאָנ ראַפ דְניִז עֶרייֵא

 רֶהיֵא דְנּדא ;ְךייֵא וצ גְנּוהּור ןּופ תֶּבַׁש
 זיִא םִע ,רעֶּבייֵל עֶרייֵא ןעֶניִנייֵּפ טְלאָז

 רעֶד דְנּוא 82 -:ץעֶזעֶג םעֶניִּבייֵא ןייֵא
 ,טְּבְלאַזעֶג םֶהיֵא טאָה ןעֶמ םסאָו ןִהֹּכ
 -רעֶד טאָה ןעֶמ סאו דְנּוא ,ןייַז רֵּמַכְמ לאָז

 טאָטְשנָא ןֵהֹּכ ַא ןייַז ּוצ דְנאַה עֶנייֵז טְליִפ

 איֵד ןעֶדייֵלקנָא לאָז רֶע ,רעֶטאָפ  ןייַז
 :רעֶדייֵלְק עֶניִלייַה איִד ,רעדיילק עֶנעֶנייַל

 םעֶד ראַפ ןייַז רֵּפַכְמ לאָז רֶע דְנּוא 8
 דְנּוא (ׁשֶדֹקַה ׁשֵדְקִמִ םּוהְטגיִלייֵה ןעֶניִלייֵה
 ,בָנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ראַפ
 דְנּוא ,ןייַז רֵּפַכְמ רֶע לאָז ַחֵּבְזִמ םעֶד דְנּוא
 עֶצְנאַנ איִד ראַפ דְנּוא ,םיִנֲהֹּכ איִד ראַפ
 רֶע לאָז קְלאָפ םעֶד ןּופ גְנּולְמאְַרעֶפ

 ּוצ ןייַז לאָז םעֶזיִד דְנּוא 84 :ןייַז רֵּפַכְמ ''ב2ה ההוא הל אבי אל עפמ לַהָא חַתָּ
 עֶלַא ןעֶגעוֶו לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ראַפ ןייַז ּוצ רֵּפַכְמ ,ץעֶזעֶנ םעֶניִּביֵא ןייֵא ראַפ ךייַא
 טאָה טאָג איו ְךייֵלְג ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע דִנּוא ,רֶהאָי םיִא לאָמ ןייֵא דְניִז עֶרייֵז
 :הָׂשֹמ ּוצ ןעֶמאָּבעֶג

 זי לעטיפאק

 ןְהיִז עֶנייִז וצ דְנּוא ןֹרָהַא וצ דעֶר 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 1
 זיִא עֶניִזאָד םאֶד ,ןעֶנאָז אייֵז ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶדְניִק עֶלַא ּוצ דְנּוא
 ןאַמ רעֶכיִלְטיִא 8 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןעֶטאָּבעֶג טאָה ראַה ועָד סאָו טְראָו סאָד
 ןיִא ,גיִצ ַא רעֶדָא ,םאַל ַא רעֶדָא םֵקָא ןייֵא ןעֶטְכעֶׁש טעוֶו סאוָו לֵאָרְׂשִי זיֹוה םעֶד ןּופ
 טעוֶו רֶע דְנּוא 4 :הָנֲחַמ רעֶד ןּופ גיִנייוַועֶסיֹוא ןעֶטְכעֶׁש = סאָו רעֶדָא הָנֲחַמ רעֶד
 ןְּבְרַק םאָד ,גָנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶנ םעֶד ןּופ ריט איד ּוצ ןעֶנְנעֶרְּב טיִנ םִע
 טְנעֶכעֶרעֶג דָלוׁש-טּולְּב לאָז יֹוזַא ,טאָנ ןּופ ןֵּבְׁשִמ םעֶד ראָפ ,טאָנ ּוצ ןייַז ּוצ ביִרְקַמ
 רעֶניִּבְלעֶזְרעֶד דְנּוא ןעֶסאָגְראַפ טּולְּב טאָה רֶע ןאַמ ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ּוצ ןעֶרעֶו
 רעֶדְניִק איִד לייװ 8 :קְלאָפ ןייַז ןעֶׁשיִוְצ ןּופ ןעֶרעוֶו ןעֶטיִנְׁשראַפ לאַז ןאַמ
 דָנּוא ,דְֶלעַפ םעֶד ףיֹוא ביִרְקַמ ןעֶנעֶז אייֵז סאוָו תֹונָּבְרַק עֶרייֵז ןעֶגְנעֶרְּב ןעֶלאָז לארׂשי
 -ִםאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ יט איִד ּוצ ,טאָנ ּוצ ןעֶנְנעֶרְּב אייֵז ןעֶלאָז אייֵז
 דְנּוא 6 :םאָב ּוצ רעֶּפְּפָא-דיִרְפ ןעֶטְכעֶׁש אייֵז ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,ןַהֹּכ םעֶד ּוצ ,גְנּול
 ריִמ איִד אייֵּב ,טאָנ ןּופ ַחַּבְוִמ םעֶד ףיֹוא םּולְּב סאָד ןעֶגְנעֶרְּפש לאָז ןֵהֹּכ רעֶד
 טיִלְׁשִניֵא םאָד ןעֶּפְמעֶד לאָז רֶע דִנּוא ;גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ
 ןייַז ביִרְקַמ רֶהעֶמ טיִנ ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא 7 :טאָנ ראָפ קאַמְׁשעֶג ןעֶכיֵלְּביִל ןייֵא ּוצ
 -אָד םאָד ,אייֵז ָּךאָנ טְרּוהעֶנְכאָנ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז סאו םיִדֵׁש איִד ּוצ רעֶּפְּפָא עֶרייַז
 דָנּוא 8 :העֶטְּכעֶלְׁשעֶנ עֶרייֵז ּוצ אייֵז ּוצ ץעֶועֶנ םעֶניִּבייֵא ןייֵא ןייַז לאָז עֶּניִ
 ןופ רעֶדָא לֵאָרְׂשִי זיֹוה םעֶד ןּופ ןאַמ רעֶכיִלְטיִא ,ןעֶנאָז אייֵז ּוצ טְסְלאָז אּוד
 רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב ַא ןייַז ביִרְקַמ טעוֶו סאָו ,אייֵז ןעֶשיוִוְצ טְניֹואְו סאו רֵג םעֶד
 טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ ריִט איִד ּוצ ןעֶנְנעֶרְּב טיִנ סֶע טעוֶו דְנּוא 9 :רעֶפִּפָא-טְכעֶׁש ַא רעֶדָא
 ןעֶרעֶו ןעֶּטיִנְׁשרעֶפ לאָז ןאַמ רעֶניִּבְלעֶזְרעֶד ,טאָג ּוצ ןּוהְט ּוצ םָע בָנּולְמאַזִרעֶפ איִד ןּופ

 ןּופ



 זי ארקיו
 ןאַמ רעֶביִלְטיִא דְנּוא 10 :קְלאָפ ןייֵז ןּופ
 רַנ םעֶד רעֶדָא לֵאָרְׂשִי ויֹוה םעֶד ןּוּפ
 םעֶו סאָו ,אייֵז ןעֶשיוִוְצ טְניֹואוְו םאָט

 ָךיִא לעוֶו יֹוזַא ,טּולְּב אייֵלְרעֶלַא ןעֶמֶע
 סאו ׁשֶפָנ םעֶד ןעֶנעֶק םיִנְּפ ןייֵמ ןּוהָמ
 -רעֶפ איִז לעוֶו ָּךיִא דְנּוא טּולָּב טֶסֶע

 ןיִראָו 11 :קְלאָפ רֶהיִא ןּופ ןעֶדייֵנְׁש
 ןיִא זיִא ׁשייֵלְפ םעֶד ןּופ ׁשֶפָנ םאֶד

 ןעֶּבעֶנעֶג םִע ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,טּולְּב םעיִז

 ןייַז ּוצ רֵּפַכְמ ַחֶּבְזִמ םעֶד ףיֹוא ְּךייֵא ּוצ
 סאָד זיִא םֶע לייװ ,ןעֶלעֶז עֶרייֵא ראַּפ
 :שֵפָנ םעֶד ראַפ רֵּפַכְמ זיִא סאוָו טּולְּב
 איֵד ּוצ טְנאָזעֶג ְּךיִא ּבאָה םֹּוראָד 2
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 מו לֵאָרְׂשִי הדֵּבִמ ׁשיִא ׁשיִאְו :וָּמִעמ אותה ׁשיִאָה
 ׂשֵפָנַּב יֵנְפ ָתתְָ חל לכאי ַׁשֲא םֶכֹותְּכ רֵַד ר
 יצ ייַכ :המִע ברּכֹכ הָתֹא יּתְרֶבְִו םֶּדַה--תֶא תֶלֶכאָה
 הָממרילֲע כָל מְ ינֲאַו אוד םֶָדַּב רֶׂשְּבִה ׁשֶפָנ
 יי ביבי גל, -י= אוָה טלה םְכיִתְְׂפנלע רּפכל

 ןכ ןכ"נ ַע * מי ׁשָפְנַּב

 רֵגְֵו םָּד לכא היל םּכ ׁשְפְנילְּכ לֵאְרָשי ןנבל תרמֶא
 וצ לֵאָרָׂשִ במ שיִא ׁשיִאְו וםָּד לכאייאל םֶכָכ ותִּכ נה
 רשֲא ףערא הוה ריצ דו רֶׁשֲא םֶכֹותְּב רֶגה רנרִּו
 ג רֶׂשֶב-לְב שני עב ּוִָכְו ומָדיתֶא ְךפ ַָׁשְו כא
 אֵל רשָבילְּצ מד לֵאָׂשיִו נבל רמאָו אוה ׁשַבַנָב יָד
 ;רבָכִי .ולְכָאלְּכ אוה וָמָּד לֶשֶב-לָכ ׁשֵפָנ יִּב ולכאת
 ט ם ףנבו הָרְוֲאַּב דבר בג לכת דֶׁשֲא ׁשֵפָנ ;יִלָכו

 פי לא רו םַכעהיעאֹּממו יב ץרויכ
 : אָ ץֵחְִי אֵל ודִָׂב

 חי
 5 א יאָרשִיינְבילֶא רֵּבד :דְמאֵל הָׁשֹמילֶא הָוהְי רֵּבַדָה
 6 םִיָרְצמְדיִרַא הֹׂשֲַמַּ :םָכיהְלֶא הָהְ נֲא הלא ָּתרַמֶאְ
 רֶשא ןֵנְמיייִא השעמכו ושצַח אֵל בת
 ;וכלת אל םֶהיֵתְלהבּו שעה אֵל ה הָּמָׁש םֶבְתֶא איִבמ ינ
 + ינֲא םֶהָּב 'םכלל מְׁשִּת יֵתֹּלְהיִתֶאְו וׂשֵעַּמ עי

 8 רָׁשֲא יִטָפְׁשַמ"תַאְ הק םֵּתְרִמְׁשּו :םֶכיֵהְלֶא הָוהְי
 וׁשֵאְׁשִא ס :הה א םֶתּב יֵהָו םָדאָה םָתֹא הָׂשֲי
 ;הָוהְ נֲא הָנִרע ; תולַל ברכת אל ֹובָׂשְּב רַאש-לָּב-לֶא
 ז אל אוה מא הֹּלִנְה אֵל מא תַורְו ךיבָא תורְצ - ם
 8 הּלנִה אֵל בָא תָׁשֲא תוהְע ס ;הָתְוְָע .ָּלַנְת
 פ וַא ְךיִבָאיתַב ָּךְתְֹתִא תהָפ ס ּ:אָה בָא תַורַ
 ןתוִ הֶֹּנת אל ץיה ה תַדֶלֹמ זָא תַוב תֶרֶלֹומ ּךמֲא-תַב

 ' יכ ןְתוַרע הָּלִנָת האל לתבתב יִא ְבֵֹביתַּב ורע ם ןעֶקעֶדּוצ םִע רֶע לאָז טּולְּב ןייֵז טְסיִגְרעֶּפ

 דָנּוא טּולְּב ןייַז זיִא ׁשייֵלְפ םעֶכיִלְטיִא ןּופ ׁשֶפֶנ םאָד לייֵו 14 :ּביֹוטְׁש טיִמ
 טְלאָז ׁשייֵלְפ םעֶביִלְטיִא ןּופ טּולְּב םאָד לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ טְגאָזעֶג ּבאָה ְךיִא

 סאָו רעֶכיִלְטיִא ,טּולְּב ןייַז זיִא ׁשייֵלְפ םעֶביִלְטיִא ןּופ ׁשֶּפֶנ םאָד לייו ,ןעֶסֶע טיִנ רֶהיֵא
 הָלֵבְנ ַא ןעֶסֶע טעוֶו סאָו רעֶכיִלְטיִא דְנּוא 15 :ןעֶרעֶו ןעֶטיִנְשרעֶפ לאָז םִע טֶסֶע
 לאָז רעֶד ,רֵג םעֶד רעֶטְנּוא רעֶדָא ,ןעֶנעֶריֹוּבעֶגְנייַא םעֶד רעֶטְנּוא ,םעֶטְקּוצְרעֶּפ רעֶדָא
 ןייַרְמּוא לאָז רֶע דָנּוא ,רעֶסאוַו םעֶד ןיִא ןעֶדאָּב ְּךיִז לאָז דְנּוא, רעֶדייֵלְק עֶנייֵז ןעֶׁשאַו

 ןעֶׁשאֵוַו טיִנ טעוֶו רֶע ןעוֶו רעֶּבָא 16 :ןייַז ןייֵר רֶע לאָז ְּךאָנְרעֶד דְנּוא ,דְנעֶבָא זיִּב ןייֵז
 ;דֶניִז עֶנייַז ןעֶאָרְט רֶע לאָז ןעֶדאָּב טיִנ ְּךיִז טעוֶו דְנּוא (רעֶדייֵלְק עֶנייֵזע

 חי לעטיפאק

 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ דעֶר 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הָשמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָנ דְנּוא 1

 ןּופ ןּוהְמ םעֶד ְּךאָנ 8 :טאָג רֶעייֵא ראַה רעֶד ןיִּב ָךיִא ןעֶגאָז אייֵז ּוצ טסְלאָז אּוד דְנוי
 ָךאָנ דְנּוא ,ןּוהְמ טיִנ רֶהיֵא טְלאָז טְניֹואוְועֶג ןעֶניִרְד טאָה רֶהיֵא סאו ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד

 ןּוהְט טיִנ רֶהיֵא טְלאָז ןיִהַא ךייַא גְנעֶרְּב ְךיִא םאוו ,ןֵעַנְּכ דְנאַל םעֶד ןּופ ןּוהְט םעֶד
 ןּוהְט רֶהיֵא טְלאָז םיִטָּפְׁשִמ עֶנייֵמ 4 :ןייֵגְכאָנ טיִנ רֶהיֵא טְלאָז ץעֶזעֶג עֶרייַז ָּךאָנ רֶנּוא
 :טאָב רֶעייֵא ראַה רעֶד ןיִּב ָךיִא ,ןייֵג ּוצ אייֵז ןיִא ןעֶטיִה רֶהיֵא טְלאָז ץעֶזעֶג עֶנייֵמ דְנּוא
 ׁשְנעֶמ רעֶד ןעוֶו סאָו ,םיִטָּפְׁשִמ עֶנייֵמ דְנּוא ץעֶזעֶג עֶנייֵמ ןעֶמיִה טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 2
 ןעֶנְהעֶנעֶג טיִנ ְּךיִז לאָז ןאַמ ןייק 6 :טאָג ןיֵּב ְךיִא ,ןעֶּבעֶל אייֵז ְךְרּוד רֶע לאָז אייֵז טּוהְט
 ןייד ןּופ דְנאַש איד 7 :טאָנ ןיִּב ָךיִא ,דְנאַש ַא ןעֶקעֶדּוצְפיֹוא דְנייֵרְפ ןעֶטְנְהאָנ ןייֵז ּוצ
 נייֵד זיִא איִז ,ןעֶקעֶדְפיֹוא טיִנ אּוד טְסְלאָז רעֶטּומ עֶנייד ןּופ דְנאַׁש איִד דְנּוא ,רעֶטאָּפ
 םְרעֶטאַפ ןייר ןּופ דְנאַש איִד 8 :דְנאַש עֶרֶהיֵא ןעֶקעֶדְפיֹוא טיִנ טְסְלאָז אּוד ,רעֶטּומ
 דְנאַׁש איֵד 9 :רעֶטאָפ ןייֵד ןּופ דְנאַש איִד זיִא טֶע ןעֶקעֶרְפיֹוא טיִנ אּוד טְסְלאָז ּבייוֵו

 עֶנייֵד ןּופ רעֶטְכאָט איִד רעֶדָא רעֶטאָפ ןייֵד ןּופ רעֶטְכאָט איִד ,רעֶטְסעוֶוְׁש עֶנייד ןּופ
 טְסְלאָז דְנאַש עֶרייֵז ,גיִנייוֵועֶסיֹוא ןעֶריֹוּבעֶג רעֶדָא זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶריֹוּבעֶג ,רעֶטּומ
 רעֶדָא ,ְהּוו ןייד ןּופ רעֶטְכאָט איִד ןּופ דְנאַש איד 10 :ןעֶקעֶדְפיֹוא טיִנ אּוד

 ןיִראָו ןעֶקעֶדְפיֹוא טיִנ אּוד טְסְלאָז דְנאַׁש עֶרייַז ,רעֶטְכאָט עֶנייֵד ןּופ רעֶטְכאָמ איד
 םע

 ְךיֵא ןּופ רעֶגיִצְנייֵא ןייק ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 סאָו רַג רעֶד ּוליִּפַא ,טּולְּב ןעֶמֶע לאָז

 ןייק ןעֶסֶצ טיִנ לאָז ְךייַא ןעֶׁשיוִוְצ טְניואוְו
 איֵד ןּופ ןאַמ רעֶכיִלְטיִא דְנּוא 18 :טּולְּב

 סאָו רַג םעֶד"ןּופ דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק

 ןעֶנאָי טעוֶו סאָו ְּךייַא ןעֶׁשיוִוְצ טְניֹואוָו

 לעֶניֹופ ַא רעֶדָא הָיַח ַא ןּופ געִֶיעֶג ַא

 רֶע ןעֶװ ןעֶרעוֶו ןעֶסעֶנעֶג געֶמ סאו
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 ס  ּוהוה ְּךֶחַָע

 ארקיו
 זיִהָלימ בָא תׁשֶא-תַּכ תַורֵע

 רתָע ס  :הָתָוְֶע הָלֵנְת אֵל אה ָּךְתוחֶא ְּךיִכָא 6
 רָע ם אה ץֵבֶא רֶאְׁש הֵּלִנְת אָל ךיִבָא-תָֹחֶא

 תֶוְרְֲע 6 ּ:אוה ְךְּמַא רֶאְׁשיֵּכ הֵלַנְת אל ךמַא-תֹוָחֲא 14
 :אוָה ּךֶתֶדֹּד בֶרֶקִת אֵל ּתְׁשַא-לֶא הֵּלַנְת אל ךיבָאיחָא

 הֵּלַנְת אָל אה נב הֶׁשֲא הָלֹנְת אָ ְּךֶֶַּּכ תַורְע ם'פ
 תרותָע הֶּלַנְה אֵל ְךֶחָא-תֶׁשֶא תֹתֵע ם  :הָתֹהַע ט
 -זרָא הֵּלנְת אֵל ּהָּתִבּו הֶׁשֲא תֶוָרָש ס :אוָה ְךיָחָא וז

 !וְדֵאָׁש הָתָוְרָע .זיוַגל !לקת אל ּהָּתַּב-תַב-תֶאְו הִָ-תַּ
 תֹוַָנְל דֹלְצֹל חקת אֵל ּהָתֹחֲא-לֶא הֶׁשֲאְו :אוה הָמְז הָנֵה 15

 בֵרְקִת אֵל הָתָאְמִמ תֶּדַנְּב הָׁשֶא-לֶאְו ;ְהייחְּב היֶלָע הָתְוְרָע
 תבכָׁש ּתִת-אְל ְךְיִמֲע .תֶׁשאלֶאו ּוּהָתְרֶע תיַּנְל כ

 אלו ְךֶלֶמִל ריִבעַהְל ןֵּתְתיאַלְּדעֶרּזמּו :ּהָב-הֶאְמַו בָטִל עול
 בַכׁשִת אל רֶבְז-תֶאְו :הָוהְי ִנֲא הלא םֶׁש-תֶא לֶּלַחְת 2
 ָךתְבָכְׁש הְת-אְלהְמַה ְּב-לָכְבּו:אוָההָבעוְּת הֲֶׁאיִבְכְׁשִמ 3

 לֶבָּת 8 הָמֵהְב נפ דמֲעַתאל הֶׁשְִו הָביִהְאַמְטִל
 םִיוּגַה ּוְמִטִנ הָּלֵא-לֶכְב יִכהָלֵא-לָכּב ָאְמַטּתילַא ;אוה 4
 הע רָקפֶאְ ץֶרֶאָה אֵמְטִּתַו :םֶכיֵנְּפִמ חַּלַׁשְמ ינָא-רֶׁשֲא הכ
 ַתְקְח-תֶאםֶּמַא םָּתְרַמׁשּו :ָהיֶבׁשידתֶא ץֶרֶאָה אְֵּתְַהיִלָע 5

 הָאָ הָּלִאָה תַבְֵֹּתַה לָּכִמ יוׂשֲַמ אָלְו יָּפְׁשִמ-תֶאְו
 -יִׁשְנַא וׂשָע ולאה תַכעוְתַה-לְּכיתֶא ִּכ :םֶכָכֹוְתְּברֶּנַח רגהְו

 ץֶרֶאָה איֵקְתאָלְו :ץֶרָאָה אָמְמַו םֶכ גפל רֶׁשֲא ץֶרָאָה 5
 רֶׁשֲא יֹוּגַד--תֶא הָאְק רֶׁשֲאַּכ ּהָתֹא םֶכֲאַּמַטְּב םֶכְתֶא

 ּותְרִכנְ הָלֶאָה תַבֵֹוְתַהלְּכִמ הָׂשֵעַי .רָׁשֲא-לּכי ֵּ ;םֶכיֵנְפַל 29
 יתְרַמְׁשִמ-תֶא םֶּתְרַמְׁשּו :םָּמֵע בֶרֶקִמ תֶׂשֹעָה תִֹשָפִנַה ל

 אלו םָכיֵנְל יע רֶׁשֲא תֹבעֹוּתַה תֹּכְחַמ תֹושָעיִתְלִבְל
 ;םָכי הלא הי יִנֲא םֶהָּב ּוֲאְּמַטִת

 ;דְניִז ַא זיִא םִע ,דְנייֵרְפ ןעֶנעֶז אייֵז ,דְנאַׁש עֶרֶהיֵא

 תומ ירחא חי

 ןופ דְנאַש איִד 11 :דְנאַׁש עֶנייֵד זיִא םִע

 ּבייו םֶרעֶטאָפ ןייֵד ןּופ רעֶטְכאָמ איד
 עֶנייִד זיִא איִז ,רעֶטאָפ ןייד ןּופ ןעֶריֹוּבעֶג
 אוד טְסְלאָז דְנאַש עֶרְהיִא ,רעֶטְסעוֶוְׁש
 ןייד ןּופ דְנאַש איִד 12 :ןעֶקעֶדְפיֹוא טיִנ
 טיִנ אוד טְסְלאָז רעֶטְסעוֶוְש םֶרעֶטאָּפ
 ןייַד ןּופ בֹורְק ַא זיִא איִז ,ןעֶקעֶדְפיֹוא
 -ָסעוֶוְׁש איִד ןּופ דְנאַׁש איִד 13 :רעֶטאָמ

 םיִנ אּוד טְסְלאָז רעֶטּומ עֶנייֵד ןּופ רעֶט
 עֶנייֵד ןּופ בֹורְק ַא זיִא איִז ,ןעֶקעֶדְפיֹוא
 רעֶדּורַּב םעֶד ןּופ דְנאַש איִד 14 :רעֶמּומ
 -םיֹוא םיִנ אּוד טְסְלאָז רעֶטאָפ ןייֵד ןּופ
 ןייַז ּוצ ןעֶנְהעֶנעֶג טיִנ טְסְלאָז אּוד ,ןעֶקעֶד
 איד 12 :עֶמּומ עֶנייֵד ויִא איִז ,ּבייוװ
 טיִנ אּוד טְסְלאָז רּונְׁש עֶנייֵד ןּופ דְנאַׁש
 ןייֵד ןּופ ּבייוו םאָד זיִא איִז ,ןעֶקעֶדְפיֹוא
 טיִנ אוד טְסְלאָז דְנאַש עֶרְהיִא ,ןְהּוז
 ןייַד ןּופ דְנאַש איִד 16 :ןעֶקעֶדְפיֹוא
 -םיֹוא טיִנ אּוד טְסְלאָז ּבייוו ם'רעֶדּורְּב
 ןייַד ןּופ דְנאַׁש איִד זיִא םִע ,ןעֶקעֶד
 ּבייֵו ַא ןּופ דְנאַש איִד 17 :רעֶדּורְּב
 טיִנ אּוד טְסְלאָז רעֶטְכעֶט עֶרֶהיֵא דְנּוא
 ןְהּוז רֶהיֵא ןּופ רעֶטְּכאָט איִד ,ןעֶקעֶדְפיֹוא
 רעֶמְכאַט עֶרְהיֵא ןּופ רעֶטְכאָט איִד דְנּוא
 ןעֶקעֶדּוצְִפיֹוא ןעֶמעֶנ טיִנ אּוד טְסְלאָז

 טיִנ אּוד טְסְלאָז ּבייוֵו ַא דְנּוא 8
 טיִמ דְנאַׁש עֶרְהיֵא ןעֶקעֶדּוצְפיֹוא ,ןעֶניִדייֵלעֶּב ּוצ איִז ,רעֶטסעוֶוְׁש עֶרְהיֵא טיִמ ןעֶמעֶנ
 :טֶּבעֶל איִז לייַו רֶהיֵא
 :ןעֶקעֶדּוצְפיֹוא דְנאַש עֶרְהיִא ןעֶנְהעֶנעֶג טיִנ אּוד טְסֶלאָז ,טייקגיִנייַר

 -םּוא עֶרְהיִא ןיִא גְנּורעֶדְנּוְּפָא רעֶד ןיִא ּבייוֵז ַא ּוצ דְנּזא 9
 ַא וצ דנוא 0

 ּוצ רֶהיֵא טיִמ ּךיִד ,ערָז ןּופ ןעֶניִל סאָד ןעֶּבעֶג טיִנ אּוד טסְלאָז רֶבֵה ןייֵד ןּופ ּבייוו
 ַרֶמּואְראַפ
 ןעֶראָפ

 -וצרעֶּביִא (ןעֶכאַמנ ןעֶּבעֶג טיִנ אּוד טְסְלאָז ןעֶמאָז ןייַד ןּופ דְנּוא 91 :ןעֶניִנייר
 ןיִּב ךיִא ,טאָּג ְןייַד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןייַז לֵלַחְמ טיִנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא הלממ םוצ

 זיִא סאָד ,ּבייוו ַא ןּופ ןעֶניִל סאָד אי ןעֶניִל טיִנ אּוד טְסְלאָז רֶכָז ַא טיִמ דְנּוא 22 :םאָג
 -ךעֶּפ זצ ְּךיִד ןעֶניֵל טיִנ אוד טְסְלאָז הָמֵהָּב עֶנייֵק טיִמ דנוא 29 :טייֵקיִדְריִוְמּוא עֶנייֵא
 ןעֶגיִנייַרְמּוא
 ַא ויִא םאָד
 לַא ןָא ןיִראָוו ,ןעֶכאַז עֶניִזאָד

 ,ןייַז ּוצ הָנַזְמ רֶהיִא טיִמ הָמֵהְּב ַא ראַפ ןייֵטְׁש טיִנ לאָז ּבייַו ַא דְנּוא ,ןאַרְד
 ְךייַא טְלאָז רֶהיֵא 24 :גנּושיִמְרעַפ

 -ְםואְראַפ יי איֵד ְּךיִז ןעֶּבאָה ןעֶכאַז עֶניִזאָד איִד ע
 איֵד עֶלַא ןָא ןעֶניִנייֶרְמּואְראַפ םיִנ

 טְגיִנייֵרְמּואְראַפ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 22 :ָךייַא ראַפ ןעֶּבייַרְמרעֶפ לעָז ָּךיִא םאו ,טְניִנייֵר
 טעוֶו דְנאַל םאָד דָנּוא ןּופְרעֶד דֶניִז רעֶד ןָא טְקְנעֶרעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא דְנאַל םאָד

 דְנּוא ץעֶועֶג עֶנייֵמ ןעֶטיִה טְלאָז רֶהיִא דְנּוא 26 :רעֶניֹואָוְנייֵא עֶרְהיִא ןֶעייַּפְׁשמיֹוא
 גיִזאָד איִד עֶלַא

 םאִו רע
 ןּופ ,םיטַּפְשמ עֶנייֵמ

 ןעֶשיוִוְצ טְניֹואוו ַד רַנּוא רעֶנעֶריֹוּבעֶגְנייַא

 רעֶד ןּוהְט טיִנ רֶהיֵא טְלאָז ןעֶטייֵקיִדְריומּוא
 עֶניִזאָד איד עֶלַא ןיִראָו 27 :ְךייֵא

 דָנּוא ;ךײַא ראפ ןעֶנעֶז םאָו דְנאַל םעֶד ןופ טייֵל איד ןּוהְטעֶג ןעֶּבאָה ןעֶטייֵקְגיִדְריוְמּוא
 ןְעייֵּפְׁשסיֹוא טיִנ ָּךייֵא לאָז דְנאַל םאָד זַא 8 ;ןעֶראַַועֶג ןייֵרְמּוא זיִא דְנאַל סאָד
 ןעֶגיִּפְׁשעֶגםיֹוא טאָה םִע איו יֹוזַא ְּךייֵלְנ ןעֶניִנייַרְמּואְָראַפ םִע טעוֶו רֶהיֵא עװ

 ָךייא ראַּפ זיִא םאָו קְלאָפ םא
 }יו

 ןעֶטיִנְׁשרעֶפ

 :ןעֶזעוֶועֶג
 יי : : == = ןק= א : : עֶלאַז אַז ןוהמ םאָװ תֹוׁשָפְנ איִד ןעֶטייֵקְניִדְריִוְמּוא עֶניִזאָד איֵד עַלַא

 :קְלאָפ רֶעייֵז ןעֶׁשיִזְצ ןופ ןעֶרעֶו

 טעוֶו סאָװ רעֶכיִלְטיִא ןיִראָוָו 9

 -יֵה טְלאָז רֶהיֵא דָנּוא 0
 םאָװ ןעֶטייֵקְגיִדְריִװְמּוא איֵד ןּופ ץעֶזעֶג איִד ןּוהָט טיִנ דְנּוא גָנּוטיִה עָנייַמ ןעֶמ

 זַא ְּךייא ראַפ ןעֶראָועֶג ןּוהְטעֶג ןעֶנעֶז
 ןוב רֶעייַא ְךיִא ,אייֵז ןָא

 ראה רײד ן

 ןעֶניִנייֵרְמּואְרעֶפ טיִנ ָךייַא םָלאָז .רֶהיֵא
 :טאָב

 דנוא |



 םישודק טי ארקיו
 טי לעטיפאק

 םישֹודק
 הֶׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאַה טאַנ דְנּוא 1
 עֶצְנאַג איֵד ּוצ דעֶר 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא
 דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ עֶדְנייֵמעֶנ
 טְלאָז רֶהיֵא ;!עֶנאָז אייֵז ּוצ טְסְלאָז אר
 רֶעייֵא ראַה רעֶד ְךיִא ןיִראָזו ןייַז ניִלייַה
 ןעֶטְכְראָפ טְלאָז רֶהיֵא 3 :גיִלייַה ןיִּב טאָג
 ,רעֶמּומ עֶנייַז דְנּוא רעֶטאָפ ןייַז רעֶכיֵלְטיִא
 עֶנייֵמ רעֶכיֵלְטיִא ןעֶטיִה טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא
 :םאָנ רֶעייֵא ראַה רעֶד ןיִּב ָּךיִא ,םיִתָּבַׁש
 איד ּוצ ןעֶרְהעֶק טיִנ ָּךייֵא טְלאָז רֶהיֵא 4
 טיִנ ָךייַא ּוצ טְלאָז רֶהיִא דִנּוא ,רעֶמעֶנְּפָא
 ןיִּב ְךיִא ,רעֶטעֶנְּפָא עֶנעֶמאָגעֶג ןעֶכאַמ
 רֶהיֵא ןעוֶו דְנּוא 8 :טאָנ רֶעייֵא ראַה רעֶד
 טאָב ּוצ רעֶּפְּפָא דיִרְפ ַא ןעֶטְכעֶׁש טעוֶו
 רֶהיֵא טְלאָז ןעֶלאַפעֶגְליֹואְו רֶעייֵא ּוצ

 רֶהיֵא ןעוֶו גאָט םעֶד ןיִא 6 :ןְרעֶפְּפָא םִע
 ןעֶרעוֶו ןעֶסעֶנעֶג םִע לאָז םִע טְכעֶׁש

 רעֶּבֶא ,גאָמ ןעֶגיִדעֶגְראָמ םעֶד ןיִא דְנּוא
 ןעֶמיִרְד םעֶד ּוצ זיִּב טְּבייַלְּב גיִרְּביִא סאוָו
 :רֶעייַפ טיִמ ןעֶרעוֶו טְנעֶרְּברעֶפ לאָז גאָט
 ןעֶרעוֶו ןעֶסעֶגעֶג טעוֶו םִע ןעוֶו רעֶּבָא 7

 גידְריוְמּוא סֶע זיִא ,גאָמ ןעֶטיִרְד םעֶד ןיִא
 דָנּוא 8 :ןייַז גיִלעֶּפעֶגְליֹואוְו טיִנ טעֶו םִע
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 טי לפ פ פ
 פא יינְּב תַדֶע-לָּכילֶא רֵּבַּד :רֶמאַכ השמ-לֶא הָודִי רֶּבִדַָו
 הָוהְי יָא ׁשֹודק יִּכ וְהִּת םיִׁשדְק םָהלֲא ָּתְרִמָאְולֵאְרְׂשִ
  ּורָמׁשִּת ֵתֹהְּבַש-תֶאו ארי בו ָּמַא ׁשיִא :םֶכיֵהְלֶא
 + הָכֵּסַמ וַהֹלאָו םליֵלֲאָה-לֶא ו נְפִּת-לַא :םֶכיֵהְלֶא הָוהְי יָנֲא
 ה הָבָו וָחְּבְוִת יִכְו :םֶכיֵהְלֶא הָוהְי יִנֲא םֶכָל ּוׂשֲעַת אֵל
 : לֵכָאָי םֶכ םֶכֵהְבז םֹיְּב :ּודָחְּבְִּת  םֶכְָצְרַל הָוחיל ם ם מְלְׁש
 7 ם=ִאְו שדי  ׁשֵאָּב יִשיִלְׁשַה ם ידע רֶתּנַהְו תֶרָחּמִמּו
 6 לֶלְבֶאְו :הָצְרַי אל אה ליַּפיִׁשילְשַה םֹיַּב לֶכָאי .לֶבֶאַה
 אוָהַה ׁשֶפּנַה הָּתְרִכְו לח הָיהְי ׁשֶרָיתְאיַּ אָּשִי וע
 9 תַאְפ הָּלַכְת אל םֶכְצְרַא ריַצק-תֶא םֶכְרְצְקְבּו :ָהיֶּמַעַמ
 ילֵלוצְת אָלְנ ָךמְרִכְו :טּקלִתאַלְָּריִצִק לו רק ָךֶֶׂש
 הָוהייִנֲא םֶתֹא בֹועַּת רגל יֲִעָל טּקלִת אֹל ָּךֶמְרַּכ טֵרָפו
 ונ ׁשיִא ורָּׁשְתדאָלְו יִׁשֲחַכְתֹראלְוּובְננִּ אֹל :םֶכיֵמְלֶא
 וצ םבֵׁשֹתֶא ָּתְלַּלחְו רַקָשל יֵמְׁשב יִעְָׁשִתאַלְו :ותיִמעַּב
 ּכ יאָל לֶנִתאֵלְו ָךעֶרי-תִא קֶׂשֲתיאל :הוהְי יָנֲא ֶהלֶא
 וו ינפלְוׁשרַה ללַק נתאל :רקְבידַעְִַּּא ריִכָׂש תֹעַּפןיִלָת
 וט וׂשֲעַתיאַל היה נֲא דיַהלֲאַמ ְתאֶרָילָׂשִכַמ ןִֵּת 5 רִֹע
 דג ינְּפרֶּדְחֶת אלו די אָׂקתדאְל יש לוָע
 8 דעת אֵל מע יִכָר ֵלַתאַל :דְתיִמעטַּפְׁשִּ קֶּדֶצְּב
 ד ףֵבֶבְלְּב א א אָנְׁשִתיאְל ;הָוהְי ינֲא אר יי
 18 ר ומה ויָלָע אָּׂשִת-אְלְו ְתמֲעתֶא ַחיִכֹּת ַחכֹוה
 א ְךֹמָּכ .דערל ְָּבַהאְ דע ינְב-תֶא רֹמִתְאָלְו םֵּמִת
 19 בע עברפדאל ּךְִמָהְּב ֹורֹמׁשִּת 'ַתֹּקַח-תֶא יה
 הָרֵי אֵל ונְמִַׁש םאְלִּכ רֶנָבּו םִיאְלַּ ערותראל ךרֵש
 ב הָהפִׁשאֹהְ עַרקתַבְכִׁש הָשֵא-תֶא בֵּכְׁשִיֵפׁשיִאְז ;ךיִלצ
 ךֵּתִנ אֵל הֶׂשִּפָח וא הָתָּדַּפִנ אל } הָּדַּפָהְו ׁשיִאְל תַרתְ

 ןעֶנאָרְמ לאָז ןעֶסֶע םִע טעוֶו םאִִו רעֶד
 עַייִּבִלעֶז םאָד דְנּוא ,טאָנ ןּופ טייֵקְניִלייַה איִד טְכעוֶוְׁשרעֶפ טאָה רֶע לייוֵװ ,דְניִז עֶנייֵז
 םעֶד ןעֶרייֵנְׁש טעֶו רֶהיֵא ןעוֶו דְנּוא 9 :קְלאָפ רֶהיֵא ןּופ ןעֶרעוֶו ןעֶטיִנְׁשרעֶפ לאָז ׁשֶמָנ
 דנּוא ,דָלעֶפ ןייֵד ןּופ קֶע םאָד ןעֶרייֵנְׁשּפָא ץְנאַג טיִנ אוד טְסְלאָז ,דְנאַל רֶעייֵא ןּופ טיִנְׁש
 -ָנייוֵװ ןייַד נו 10 ;ןעּביולקפיֹוא םיִנ אּוד טְסְלאָז טיִנְׁש ןייד ןּופ גְנּוּביֹולקפיֹוא איִד
 ןעֶמְראָגְנייוַו ןייַד ןּופ טְכּורַפ עֶנעֶלאַפעֶגָּפָא איֵד דְנּוא ,ןעֶגְרעוֶוְּפֶא טיִנ אּוד טְסְלאָז ןעֶטְראָג
 ראַפ דַנּוא עֶמעֶרָא איֵד ראַפ ןעֶזאָל אייֵז טְסלאָ אּוַד ,ןעֶּביֹולְקּפיֹוא טיִנ אּוד טְסְלאָז
 רֶהיֵא דְנּוא ןעֶנעֶבְנִַג טיִנ טְלאָז רֶהיֵא 11 :טאָג רֶעייֵא ראַה רעֶד ןיִּב ָּךיִא ,רֵנ םעֶד
 :ןעֶלעֶזעֶג ןייַז ןעֶנעֶק רעֶנייֵא ןעֶדעֶר בו טיִנ טְלאָז רֶהיֵא ,ןעֶנאָז ןעֶניִל טיִנ טְלאָז
 טיִנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,שְלאַפ ןעֶמאָנ ןייֵמ אייֵּב ןעֶרעוֶוְׁש טיִנ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 9
 ןייד ןעֶּביֹור טיִנ טְסְלאָז אוד 13 :טאָנ ןיִּב ָךיִא ,טאָג ןייַד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןייַז לֵלַחְּמ
 םעֶד ןּופ ןיֹול םעֶד ןעֶזאַל טיִנ טְסְלאָז אּוד ןעֶלְדַ טיִנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶלעֶזעֶּב
 ןעֶטלעֶׁש טיִנ טְסְלאָז אּוד 14 :ןעֶנְראַמ םעֶד זיִּב ןעֶגיִטְכעֶנְרעֶּביִא ריִד אייַּב םעֶנעֶּגְנּודעֶג
 אוד דְנּוא גְּולְביֹורְטְׁש עֶנייֵק ןּוהְמ טיִנ אּוד טְסְלאָז ןעֶדְניִלְּב ַא ראַפ דְנּוא ,ןעֶּביֹוט ַא
 טְכעֶרְמּוא ןּוהְט טיִנ טְלאָז רֶהיֵא 12 :טאָנ ןיִּב ְּךיִא ,טאָג ןייַד ראַפ ןעֶטְכְראָפ ְּךיִד טְסְלאָז
 טְסְלאָז יוד דְנּוא ,ןאַמעֶרָא ןייַא ןּופ םיִנָּפ םאָד ןעֶמעֶנְנָא טיִנ טְסְלאָז אּוד ,טְביִרעֶג םיִא
 ןעֶמְכיִר אּוד טְסְלאָז טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג טיִמ ,ןאַמ ןעֶסיֹורְג םעֶד ןּופ םיִנָּפ םאָד ןעֶניֹוׁש טוִנ
 אוד ,קְלאָפ ןייַד רעֶטְנּוא ןעֶּבייֵרְט תּוליִכְר ןייק טיִנ טְסְלאָז אּוד 16 :ןעֶלעֶזעֶג ןייד
 טְסְלאָז אּוד 17 :טאָנ ןיִּב ְּךיִא ,ןעֶלעֶזעֶג ןייֵד ןּופ טּולְּב סאָד ןעֶגעֶק ןייֵטְׁש טיִנ טְסְלאָז
 ןייַד ןעֶפאָרְטְׁש םיוִועג טְסְלאָז אּוד ,ץְראַה ןייד ןיִא רעֶדּורְּב ןייד ןעֶּבאָה דְנייֵּפ טִיַנ
 טי אוד 18 :ןעֶנעֶוְמעֶניִז ןּופ דֶניִז עֶנייֵק ןעֶבאָרְט טיִנ טְסעוֶו אּוד דְנּוא ןעֶלעֶזעֶּט
 איִד ןעֶנעֶק טְפאַשדְנייַפ עֶנייֵק ןעֶטְלאַהעֶּב טיִנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ךןייַז םקֹונ טיִנ ּךיִד

 יוד יֹוזַא ְּךייֵלְנ ןעֶלעֶזעֶנ ןייד ןעֶּבאָה ּביִל טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,קְלאָפ ןייֵד ןּופ רעֶדְניֵק
 אּוד טְסְלאָז ָךיִפ ןייד ןיִא ,ןעֶטיִה רֶהיֵא טְלאָז ץעֶזעֶב עֶניימ 19 :טאָנ ןיִּב ְּךיִא ,ןיילַא ךיד
 בנּושיִמְרעֶפ טימ ןֶעייֵז טיִנ אּוד טְסְלאָז רֵלעֶפ ןייד ,גְנּוׁשיִמְרעֶּפ עֶנייֵק ןעֶרֶעיֹוה ןעֶזאָל טיִנ
 ןעֶניִל טעוֶו ןאַמ ַא ןעוֶו רֶנּוא 20 :ריִד ףיֹוא ןייֵגְפיֹוא טיִנ לאָז זַנְמִעַׁש ןּופ דייַלְק ַא דֶנּוַא
 דְנּוא ןאַמ ַא ּוצ טְזיֹוּפְׁשטְנִע טְסְניִד ַא זיִא איִז דְנּוא ,עַרָז תַבְכִׁש םעֶד טיִמ ּבייוז ַא אייַּב

 ןעֶראועֶג ןעֶּבעֶגעֶג רֶהיֵא ּוצ טיִנ זיִא טייֵהייֵרְפ רעֶדָא ,ןעֶראָועֶג טְזייֵלעֶגְסיֹוא טיִנ זיִא איז
 סםאד

 יצ ריז
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 -תֶא איָבָהְו :הָׁשָפְח אָלייּמ ּותְמוְו א הָוְהִּת תּרֶּקַּב הָל 1
 פו :םֶׁשֶא ליִא דעֹומ לֶהֵאְו זיחפללַא הָוהיָל ֹומָׂשֲא 9

 רִׁשֲא ותאמַחילֲע הוד ינפל םֶׁשָאָה לֵאְּב ןהֹּכִחיולפ
 8  זאָׂסִח -ֵׁשֲאותאַטַחַמ ול קסו אָׂמָח

 :לֵכָאָי אלסילרע םָכָלהְיִהְ םיִנָׁששִלָׁש זירֿפיתֶאותָלְרֶע
 ;ף!ןהיל םיִלּולַה ׁשֶרק יּפילַּכ הָיהְי חברה הָנָשבּו 1
 וָתָאוְבִת םֶּכָל ףיִפוהְל דֿפיתַא ּולְכאָח תְׁשֹיִמֲחַח הָנָשֿבּו הכ

 יִשֲחַנְח אל םָהילַע ילָכאה אֵל :םֶכיֵהְלֶא הָוהְ יִנֲא
 תא תחְׂשַת אָלְו םַכְׁשאִריתַאְפ ּופֹקַת אֵל :נֹוִּת אָלְו 7

 זירֵבְתכּו םָכְרׂשְבּב ונת אל ׁשפָנָל טְרָׂשְו :ךנָקז תַאְּפ
 ְךְַּב-תַא לֵּקַהְתילַא :הָוהְי יֵנֲא םֶכָּב יִנְּתִת אָל פקעק
 זרִא :הָּמִז ץֶרָאָה הָאְלִמּו ץֶרֶאָה הָנותֹראָלְנ הָתֹונַהְל ל
 ַטְפַת-לַא :הָוהְ יִנֲא ּאָרִּת יִׁשְדִקִמּ ּורֹמְׁשִּת יֵתֹתְבׁש 1

 נא םָהָב הֵאְממְ ָּשְקבְמילַא םינעֶדְַהילַאְו תאָהלַא
 ָתאֹלו קז נפ ּררָהְו םוקָת הָּביִש יְַּפִמ :םֶכיֵהְלַא הָוהְי

 אֵל םָכְצרַאְב ר ךֶחֶא רֶנֵייַכְו 8 +הָוהְ יֲִא ץַהלַאמ 5
 םֶכְהַא נו רגד םֶכָל הָיְִי םַּכִּמ חַרְַאְב :תֹא ָנֹות 4

 הָוהְייֲִא םִיַהְצִמ ץְרַאב םֶתיה םירניּכ מְכולָּתְבַהְָ
 יְקְׁשַּמַּב הָּדִמַּב שֵּפְׁשִּמַב ילְוָע ּוׁשֲעַתיאל :םֶכיֵהְלֶא אנ
 קד יו קֶדָצ תפיא קָדָשינבַא קד ינואָמ :הָרֹוׂשְּמַבּו 2

 ץרַאמ םֶכְתֶא יִתאֹצֹוהירְׁשַא םֶכיֵהְלֶא הָוהְי יא םֶכָל הָוְָי
 ַּפְשִמ-לָכי"תֶאְו יַתֹקְח--לָכיתֶא םָּתְרַמׁשּו :םִיָרְצִמ יז

 8 +הָוהי נָא םָתֹא םָתִׁשֲ
: 2 

 ףמאה לאָדׁשִי ּנְבילֶאְו :ָּמאֵל השמילָא הָוהְי דּבַדָה 2
 רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִיְּב גד ו ךגהדמּו לֵאָדׂשִי ינְּבִמ שיִא ׁשיא
 :ןֵבָאָב ּוהְמִני ץְרַאָה םע תמּי תמ ְךֶלֶּמִל ועד ןֵתִי
 ןעֶקֶע איִד ןעֶרעֶׁש םּורַא טיִנ טְלאָז רֶהיֵא 7
 ;דְראָּב ןייַד ןּופ ןעֶקֶע איִד ןעֶּבְראַדְרעֶפ טיִנ

 ןעֶטיֹוט ַא ןעֶנעוֶו ׁשייֵלְפ רֶעייֵא ןיִא ןעֶכאַמ

 םישודק כ טי ארקיו

 ןעֶלאָז אייֵז ,ףאָרְּטְׁש ַא ןייַז לאָז םאָד
 טיִנ זיִא איִז ןיִראָו ,ןעֶרעוֶו טייֵטעֶג טיִנ
 ןעֶגְנעֶרְּב לאָז רֶע דְנּוא 21 :ןעוֶועֶג אייֵרְפ
 ריִמ איִד ּוצ ,טאָה ּוצ רעֶפִּפָא-דְלּוׁש ןייַז
 ,בְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ
 דְנּוא 22 :רעֶּפְּפָא-דָלּוׁש ַא ראַפ רעֶדיוִו ַא
 טיִמ ןייַז רֵּפַכְמ םֶהיֵא ראַפ לאָז ןֵהֹּכ רעֶד
 ראַפ רעֶּפְּפָא-דְלּוׁש םעֶד ןּופ רעֶדיוו םעֶד
 טאָה רֶע םאִװ דְניִז עֶנייֵז ןעֶנעוֶו טאָג
 -עֶבְרעֶפ םֶהיֵא טעוֶו םִע דְנּוא ,טְגיִדְניִועֶּג
 רֶע םאִו דֶניִז עֶנייַז ראַפ ןעֶרעוֶו ןעֶּב

 :טְניִדְניִזעֶג טאָה
 םעֶד ּוצ ןעֶמּוק טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו דְנּוא 8
 -ְךעֶלַא ןעֶצְנאַלְפ טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא דְנאַל
 ןעֶטְלאַה רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא ,רעֶמייֵּב אייֵל
 אייֵרְד ,טְּפאָטְׁשרעֶפ ראַפ טְכּורְפ עֶרייֵז
 ךייַא ּוצ ןייַז טְּפאָטְׁשרעֶּפ םִע לאָז רֶהאָי
 דְנּוא 24 ;ןעֶרעוֶו ןעֶסעֶנעֶג טיִנ לאָז םִע

 עֶלַא ןייַז לאָז רֶהאָו ןעֶטְרֶעיִפ םעֶד ןיִא
 :טאָנ ּוצ גְנּוּביֹול עֶניִלייֵה טְכּורְפ עֶנייֵז

 טְלאָז רֶהאָו ןעֶטְפיִפ םעֶד ןיִא דְנּוא 8
 וצ ןעֶרְהעֶמ ּוצ ,טְכּורְפ עֶנייז ןעֶסְע רֶהיֵא
 ראַה רעֶד ןיִּב ָךיִא ,הָאּובִּת עֶנייֵז ָךייֵא
 ןעֶסֶע טיִנ טְלאָז רֶהיֵא 20 :טאָג רֶעייֵא
 -עֶר טיִנ טְלאָז רֶהיֵא ,טּולְּב םעֶד טיִמו
 :ןעֶלעֶדְנּוטְׁש טיִנ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ןעֶליִט
 טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ראָה ּפאָק רֶעייֵא ןּופ
 טיִנ רֶהיֵא טְלאָז טיִנְׁשֹנייֵא ןייק דְנּוא 8

 טְלאָז טְפיִרְׁש עֶנעֶּביֹורְגעֶגְנייֵא עֶנייֵק דְנּוא
 עֶנייֵד ןעֶכעוֶוְשרעֶפ טיִנ טְסְלאָז אּוד 29 :טאָנ ןיִּב ְךיִא ְךייַא ןָא ןעֶבאַמ טיִנ רֶהיֵא
 םאָד דְנּוא ,ןייֵז הָנֵזְמ טיִנ לאָז דְנאַל סאָד זַא ,ןעֶבאַמ ּוצ הָנֹוז עֶנייֵא ראַפ איִז רעֶטְכאָט
 ןייֵמ דְנּוא ,ןעֶטיִה רֶהיֵא טְלאָז םיִתָּבַׁש עֶנייַמ 20 :דֶניִז ןּופ ןעֶרעוֶו לופ טיִנ לאָז דְנאַל
 טיִנ ָךייִא טְלאָז רֶהיֵא 21 :םאָנ ןיִּב ְךיִא ןעֶטְכְראַפ רֶהיֵא טְלאָז םּוהְמגיִלייֵה
 ןעֶבּווכאָנ טיִנ רֶהיֵא טְלאָז רעֶרעֶּביֹוצ ָּךאָנ דְנּוא ,רעֶרעוֶוְׁשעֶּב-ןעֶטיֹוט איִד ּוצ ןעֶרְהעֶק
 ןְעיֹורְג ַא ראַפ 39 :טאָנ רֶעייֵא ראַה רעֶד ןיִּב ָךיִא ,ןעֶגיִנייֵרְמּואְרעֶפ וצ אייֵז טיִמ ְּךייֵא
 ןעֶמְלַא םעֶד ןּופ םיִנָּפ סאָד ןעֶנייֵׁשעֶּב טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןייֵטְׁשּפיֹוא אּוד טְסְלאָז ןאַמ
 רַג ַא ןעוֶו דְנּוא 35 :טאָנ ןיִּב ָךיִא ,טאָנ ןייַד ראַפ ןעֶּבאָה אָרֹומ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןאַמ
 :ןעֶקיִרְדרעֶטְנּוא טיִנ םֶהיֵא רֶהיִֵא טְלאָז ,דְנאַל רֶעייַא ןיִא ןעֶניֹואְו ריִד אייֵּב טעֶז
 םאו ןייַז ְּךייֵא ּוצ רֵנ רעֶד לאָז ְךייַא ןּופ רעֶנעֶריֹוּבעֶגנייֵא רעֶד אי יֹוזַא ָּךייֵלְג 4
 ןיִראָו ,טסֶּבלעֶז ְּךיִד איו ְּךייֵלְנ ןעֶּבאָה ּביִל םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד דְנּוא ;ְךייַא אייֵּב טְניֹואוְו
 :םאָנ רֶעייֵא ראַה רעֶד ןיִּב ְּךיִא ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןיִא םיִרֵג ןעֶזעוֶועֶג טְנעֶז רֶהיֵא
 טיִמ דְנּוא ,טְכיוִועֶג טיִמ ,םאָמ טיִמ ,טְביִרעֶג םיִא טְכעֶרְמּוא ןּוהְמ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא 8
 -עֶנ ַא ,רעֶנייֵטְש-טְכיוִועֶג עֶטְכעֶרעֶג ,ןעֶלאָׁש-גאָו עֶטְכעֶרעֶג 86 :סאָמ רעֶסאַנ רעֶד
 ,טאָב רֶעייֵא ראַה רעֶד ןיִּב ְּךיִא ;ְךייַא ּוצ ןייַז לאָז ןיִה םעֶטְכעֶרעֶג ַא דְנּוא ,הָפיֵא עֶטְכעֶר
 טְלאָז רֶהיֵא דנּוא 87 :םִיָרְצִמ דְנאַל םעֶד סיֹוא טְנְנעֶרְּבעֶגסיֹורַא ְךייַא ּבאָה ְּךיִא סאו
 ָךיִא ,ןּורְט אייֵז טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,םיִטָּפְשִמ עֶנייֵמ עֶלַא דְנּוא ץעֶזעֶג עֶנייֵמ עַלַא ןעֶטיִה
 :םאָנ ןיִּב

 ב לעטיפאק
 טְסְלאָז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ דְנּוא 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הֶׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָג דנּוא 1
 ָּדָלֹמ ּוצ ןעֶמאָז ןייַז ןּופ ןעֶּבעֶג טעוֶו סאו לֵאָרְׂשִי ןיִא טְניֹואוְו סאוָו רַג םעֶד ןּופ ,ןעֶבאָז אּוד
 :רעֶנייֵטְׁש טיִמ ןעֶניִנייֵטְׁש םֶהיֵא לאָז דְנאַל םעֶד ןּופ קְלאָפסאָד ,ןעֶרעוֶוטעֶטייֵטעֶג םיוִזעֶג לאָז

 דנוא



 םישודק 3 ארקיו
 ןעֶנעֶק ןּוהְמ םיִנָּפ ןייֵמ לעוֶז ָּךיִא דְנּוא 8

 םֶהיֵא לעֶזו ָךיִא דְנּוא ,ןאַמ ןעֶגיִּבְלעֶזְמעֶד
 לייוו ,קְלאָפ ןייַז ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ ןעֶגְליִטְרעֶפ
 םּוצ ןעֶמאָז ןייֵז ןּופ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה רֶע

 ןייֵמ ןעֶגיִנייֵרְמּוארעֶפ ּוצ טיִמְרעֶד ָּךֶלֹמ
 ןעֶגיִלייֵה ןייֵמ דְנּוא (יִׁשָדְקִמְנ םּוהְטגיִלייַה
 סאָד ןעוֶו דְנּוא 4 :ןייַז ּוצ לֵלַחְמ ןעֶמאָנ
 ןעֶליֹוהְרעֶּפ טעוֶו דְנאַל םעֶד ןּופ קְלאָפ

 ןעוֶו ,ןאַמ ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןּופ ןעֶגיֹוא עֶרייֵז
 םּוצ ןעֶמאָז ןייַז ןּופ ןעֶּבעֶגעֶג טאָה רֶע
 לעוֶו יֹוזַא 8 :ןעֶטייֵט ּוצ טיִנ םֶהיֵא ;ְךֶלֹמ

 ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןעֶנעֶק ןּוהְט םיִנָּפ ןייֵמ ְּךיִא
 (הָחָּפְׁשִמ) טְכעֶלְׁשעֶג ןייַז ןעֶגעֶק דְנּוא ןאַמ
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 מע בַרקִמ וָתֹא יִתַרְבִהְו אַֹה ׁשיִאְּב 'לפיתֶא ןתֶא יֲִַ
 -תֶא ללְֲלּוִׁשְּדְקִמ-תֶא אֵּמט ןַעַמִל ְךֶלֹמַל ןֵתָנ עמ יִּב
 4 םֶהיֵנוע-תֶא ץֶרֶאָה םע ּלמילְעַי םָלְעַה םִאְו :יִׁשְדק םׁש
 :וָתֹא תיִמָה ִּתְלַבְל ְךֶָמל וְָמ ֹוּתִתְּב אּוהַה ׁשיִאָהְדִמ
 היָּתַרְכְִ ָתְחַמְׁשִמְבּו אּוהַה ׁשיִאְּב ינְפתֶא ינֲא יִּתמׂשְ
 בַרָּקִמ ְךֶֶּמַד יִרְחַא תונל ויָדָחַא םיִנֹוַ-לָּכ ו תאְו ותֹא
 5 םיִנעדִיַה-לֶאְו תֹבאָהילֶא הָנְפִּת רֶׁשֲא ׁשֶפָּנַהְו :םֶּמִע
 ָתִאיּתַרְכהְו אוִהַה ׁשֵפְנַּב ַנָּפ-תֶא יִּתתָנְו םֶהיֵרֲחַא תנול
 ז היי ִנֲא יִּכ םיִׁשדְק םֶתיֵיהו םֶּתְשְִַּתִהו ָֹּמִ ְבֶרֶּקִמ
 * הוי ֲִא םָתֹא םֶתיִׂשעויִתלְחתֶא םֶּתרַמְׁשּו ּ!םֶכיֵהְלֶא
  ָּמאתֶאוויִבָא-תֶא לּקִקְ רֲֶׁא ׁשיִא ׁשיאייֵּ ּוםָכְׁשִּדַקְמ
 י ףַאָע רֶׁשֲא שיִאו :וּב וָמָד ללק ָֹּמִאְו ויָבָא תֶמּוי תָֹמ
 זרֵמּוייתֹומ ּודְעַר תֶׁשא-תֶא ףָאְני רָׁשֲא ׁשיִא תֶׁשא-תֶא
 ונ תֶורֶע ויִבָא תֶׁשֵא-תֶא בַּכְׁשֹי רֶׁשֲא ׁשיִאְו :תֶּפֶאֹנַהְו ףַאֹנַה

 וגיֲשֲא שי = םֶהיֵמִּד םֶהיֵנְׁש קד הלִגֹוַכַא דְנּוא ןעֶרייֵנְׁשרעֶפ םֶהיֵא לעזֶז ָּךיִא דְנּוא
 םֶהיֵמְּד ּוׂשָע לֶבָּת םֶהיֵנְׁש ּוְתְמּוי תֹמ ֹותָּלַּכ-תֶא בַּכְׁשִי א. לי? קלי

 עז נד * ז : = : יב יו 2 = : לע" . הוא דאנ הנז ירא ר

 3 הָבֵוִּת הֶׁשֵא יֵבְכְׁשִמ רָכְקתֶא בַּכְׁשִי רֶׁשֲא ׁשיִאְו :םָּב ,םֶהיֵא ְּךאָנ הֶנֵזְמ ןעֶנעֶז םאו איִד עֶלַא
 ופָּתְבְָׁש ןֵּתִי רֶׁשֲא ׁשיאְו :םֶכְכֹוְתִּב הָּמִו הָיִהְתאלְו יעֶּב-ןעֶמיוט איִד ּוצ ןעֶרְהעֶק ְּךיִז טעוֶו ןֵהְתָאְו ותֹא וָפְרָׂשי ׁשֶאָּב אוָּח הָמְו הָמִא-תֶאְו הָשֵאֹּתֶא הא ׂשֶפְנ םאָד דְנּוא 6 :קְלאָּפ רֶעייֵז יי חק רֲֶׂא שא ופָּ ידות תמ םהָשרִשָפ ןע וצ ןופ ףלֹמ ְךאָנ ןייז וצ הָמ
 5 דֶׁשֲא דֶשֶאְו :ּטְרֲהַּת הָמְֵּבַה"תֶאְו תֶמּוי תֹמ הָמֵהְבִּב הָנֵזְמ ,רעֶרעֶּביֹוצ איִד ּוצ דְנּוא רעֶרעוֶוְׁש
 הָׁשֲאָה-תַא ָּתְנָהְו ּוָתֹא הָעְבִרְל הָמֵהְּב-לָּכ-לֶא בַרְקִּת  ןּוהְמ םיִנָּפ ןייֵמ ָּךיִא לעוֶו ,אייֵז ְּךאָנ ןייַז ּוצ
 ז חק רֶׁשֲא ׁשיְִו :םָּב םֶהימדּותָמֹי תֹומ הָמֵהְבַהתֶאְ לעו ְךיִא דְנּוא ,ׁשֶפֶנ ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןעֶנעֶק
 איו הָתְְַע-תֶא הֶאָרו ומֵאיתַבוא ויָבָא"תַּב וחהֲא-תֶא :קְלאַפ ןייַז ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ ןעֶדייֵנְׁשרעֶפ םֶהיֵא
 סמִ ינְּבניְֵל יפרכנ אל דָּמַח ֹותְְָעתֶא הַארת דָנּוא ,ןעֶניִלייֵה ךייֵא טְלאָז רֶהיֵא דנּוא 7
 וז הָשא-תֶא בֵּכְׁשיירֶׁשַא ׁשיִאְו :אָׂשי וע הָלֹנְתֹחַא ףחֶש  ןיִּב ָךיִא ןיִראָו ,ןייַז גיִלייֵה טְלאָז רֶחיֵא
 -תַא הָחלִנ אוו הָרֲעָה הָרֹקְמ-תֶא הָתורע-תֶא הל הָָ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 8 :טאָג רֶעייֵא ראַה רעד

 9 תהָא תַורְָו :םּמִע בֶרָקִמ םֶהיְׁשיתְרְכְו ָהמָּ רקְמ אייֵז טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,ץעֶזעֶג עֶנייַמ ןעֶטיִה
 ןעֶטְלעֶׁש טעוֶו סאָו רעֶכיִלְטיִא ןיִראָו 9 :ָךייַא טְגיִלייֵה סאָו ראַה רעֶד ןיִּב ְץיִא ,ןּוהְט
 ןעֶטְלאָׁשעֶג טאָה רֶע ןעֶרעוֶו טעֶטייֵּטעֶג םיוִועֶג לאָז רעֶטּומ עֶנייֵז רעֶדָא רעֶטאָפ ןייֵז
 רעֶד דְנּוא 10 :םֶהיִא ףיֹוא ןייַז לאָז דלוש-טּולְּב עֶנייֵז ,רעֶמּומ עֶנייֵז רעֶדָא רעֶטאָפ ןייֵז
 ּבייוַו םעֶד טיִמ ןייַז ףֵאַנְמ טעוֶו סאָו ,ןאַמ ַא ןּופ ּבייוֵו םעֶד טיִמ ןייז ּףֵאַנְמ טעוֶו סאוָו
 דְנּוא 11 :ןעֶרעוֶו טעֶטייֵטעֶג סיוִועֶג ןעֶלאָז הָּתְפַאֹונ איִד דְנּוא ףַאֹונ רעֶד ,רָבֵח ןייֵז ןּופ

 איִד טְקעֶדעֶגְפיֹוא טאָה רֶע ,רעֶטאָפ ןייַז ןּופ ּבייוֵו םעֶד אייֵּב ןעֶגיִל טעוֶו סאוָו ןאַמ רעֶד
 דלוש-טּולְּב עֶרייֵז ,ןעֶרעוֶו טעֶטייֵּטעֶג סיִועֶג עֶדייֵּב ןעֶלאָז אייֵז ,רעֶמאָפ ןייַז ןּופ דְנאַש
 ןעֶלאָז אייֵז ,רּונְׁש עֶנייֵז אייֵּב ןעֶביִל טעוֶו םאוָו ןאַמ רעֶד דְנּוא 12 :אייֵז ףיֹוא ןייַז לאָז
 לאָז רֶלּוׁש-טּולָּב עֶרייֵז ,גְנּוׁשיִמְרעֶפ טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ,ןעֶרעוֶו טעֶמייֵמעֶג עֶדייֵּב
 סאָד איז יֹוזַא ְּךייֵלְנ ,רָכָז ַא אייֵּב ןעֶניִל טעוֶו םאִו ןאַמ רעֶד דְנּוא 18 :ןייַז אייֵז ףיֹוא
 םיוִזעֶג ןעֶלאָז אייֵז ,טייקְגיִדְריוִוְמּוא טְכאַמעֶנ ןעֶּבאָה עֶדייֵּב אייֵז ;ּבייוֵו ַא ןּופ ןעֶניִל
 טעֶוֶו סאו ןאַמ רעֶד דְנּוא 14 :ןייַז אייז ףיֹוא לאָז דֶלּוׁש-טּולְּב עֶרייֵז ,ןעֶרעוֶו טעֶטייֵטעֶג
 -עֶרְּברעֶפ רֶעייֵפ טיִמ ןעֶלאָז אייֵז ,דֶניִז ַא זיִא סאָד ,רעֶטּומ עֶרְהיִא דְנּוא ּבייוו ַא ןעֶמעֶנ
 רעֶד דָנּוא 12 :ָךייֵא ןעֶׁשיוִוְצ דֶניִז ןייק ןייַז טיִנ לאָז םִע דְנּוא אייֵז דְנּוא םֶהיֵא ןעֶנ
 הָמֵהְּב איִד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טעֶטייֵטעֶג םיוִועֶג לאָז הָמֵהְּב ַא אייֵּב ןעֶניִל טעוֶו םאָו ןאַמ
 הָּמֵהְּב אייֵלְרעֶלַא ּוצ ןעֶנְהעֶנעֶג טעוֶו סאו ּבייוו םאָד דנוא 16 :ןעֶנאָלְׁשרעֶד רֶהיֵא טְלאָז
 אייז ,הָמֵהְּב איִד דְנּוא ּבייוַו סאָד ןעֶנאָלְׁשרעֶד אּזד טְסְלאָז יֹוזַא ,ןייֵז ּוצ הֶנֵזְמ רֶהיֵא םיִמ ְּךיִז
 ןאַמ רעֶד דְנּוא 17 :ןייַז אייֵז ףיֹוא לאָז דְלּוׁש-טּולְּב רֶעייֵז ,ןעֶרעוֶו טעֶטייֵטעֶג םיוִועֶג ןעֶלאָז
 רעֶמְכאָמ איִד רעֶדָא ,רעֶטאָפ ןייַז ןּופ רעֶטְכאָט איִד ,רעֶטְסעוֶוְׁש עֶנייֵז ןעֶמעֶנ טעוֶו סאוָו
 ,דְנאַש עֶנייֵז ןעֶהעֶז טעוֶו איִז דְנּוא ,דְנאַׁש עֶרֶהיֵא ןעֶהעֶז טעוֶו רֶע דְנּוא ,רעֶטּומ עֶנייֵז ןּופ
 איד ןּופ ןעֶניֹוא איד ראַפ ןעֶרעוֶו ןעֶטיִנְׁשרעֶפ ןעֶלאָז אייֵז ;ְּךאַז עֶביִלדְנעֶׁש ַא ויִא םִע

 רֶע ,רעֶטְסעוֶוְׁש עֶנייֵז ןּופ דְנאַש איד טְקעֶדעֶגְפיֹוא טאָה רֶע ,קְלאָּפ רֶעייֵז ןּופ רעֶדְניִק

 עֶרְהיֵא ןיִא ּבייוו ַא טיִמ ןעֶניִל טעוֶו סאו ןאַמ ַא דְנּוא 18 :דֶניִז עֶנייֵז ןעֶגאָרְט לאָז
 ,לעווק עֶרְהיִא טְקעֶרעֶגְפיֹוא טאָה רֶע דְנאַׁש עֶרְהיִא טְקעֶדעֶגְפיֹוא טאָה רעֶד ,טייֵהקְנאַרְק
 -יֵנְׁשרעֶפ עֶרייֵּב ןעֶלאָז אייֵז ,טּולְּב רֶהיִא ןּופ לעֶוק איִד טְקעֶדעֶגְּפיֹוא טאָה איִז דְנּוא

 רעֶטְסעֶוְש איִד ןּופ רְנאַׁש איד דְנּוא 19 :קְלאָפ רֶעייֵז ןעֶׁשיִוְצ ןּופ ןעֶרעוֶו ןעֶט
 ןופ
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 םֶנמ דַָצָה ורֵאְש-תֶא יּכ הלִנְת אֵל ךיִכָא תוֶחֲאַ מא
 הרָּלִג ֹודֹד תֶוְרֶע ֹותְדד-תֶא םֵכְׁשִי רֶׁשֲא ׁשּאְו :ּואָׂשִי כ
 זרֶׁשא"תֶא חָּקִי רֶׁשֲא ׁשיִאְו ?ּותְמִי םיִריִרְע ּואָׂשִי םִאְשָח 21

 םָּתְרַמְׁשּו הי םיִריִרְע הָלִנ ויָחֶא תורְע אה הָּנ ויָחֶא
 איֵקְתאְלְו םָתֹא םֶתיִׂשִַ יַטְְּׁשִמילְּכ-תֶאְו יַתּקְח-לֶּכיּתֶא
 :הָּב תֶבָׁשָל הָּמָׁש םֶכְתֶא איִּבִמ יִנֲא רֶׁשֲא ץֶרֶאָה םֶכְתֶא
 יִּכ םֶכֵנְּפִמ ַחֵּלַׁשְמ יִנֲא-רַׁשֲא יַד תַּקִחְּב ֹוכְלִת אָלְו

 שְריִּת םֶּתַא םֶכָל רַמֹאְו :םֶּב ץֶקֶאְוֹוׂשָע הָּלַא-לָכ-תֶא 4
 זרַבְו ץֶרֶא ּהָתֹא תֶׁשֶרְק םֶכָל הֶַּנְתֶא יִנֲאז ָתָמִדַאדתֶא
 םֶכְתֶא יִּתְַּדְבַה-רֶׁשֲא םֶכיֵהְלֶא הָוהְי יִנֲא ׁשֵבָרּו בֶלָּח

 הדאַמְטַל הָרֹהְּטַה הָמַהְּכַהְדיִּכ םֶמְלַּדְבִהְו :טיִּמִעָהוִמ הכ
 םֶכֵתְׂשפנ-תֶא ּועְקׁשְת--אְֹו רֶהָטל אֵמְּטַח ףִָהְיִּו
 ּתלַּדְבִהְרֶׁשֲאהְמְראָהׂשמְהּת רֶׁשֲאלכְבּףָכּוהְמַהְּבַּ

 הרוח נא שר יִּכ םיִׁשדְק 'ל םֶתיְהְו :ַָמְֿל םָכָל 8
 יִכ הֶׂשִאֹא ׁשיאְו :יל תֹוְהַל םיִמעָה-מ םְֶתֶא לְֶּבַָו
 זבָתֹא ימי ןֲֵאָּב ּותָמּו תַמ יִנֹּדִי וִא בוא םֶהב הָיְִי
 :םָּב םֶהיֵמּד
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 אפ 9 פ אכ
 ְרֵהַא יֵנְּב םִנָתְּכַהילֶא רֶמָא הָׁשֹמ-לֶא הָוהְי רֶמאַּו א

 ורְֵׁשלישַא יִּכ :ווָמְַב אָּמַטייאָל ׁשֶפָנְל םֶהלֲא ָּתְרמָאְו
 ָתֹחאלְו:וחָאלו וּבְכָל מאָל ויָקַא בֶרֶּקִה
 :אָּמּטיהָלׁשיִאְל הָחְיהיאל רֶׁשֲא ויָלֵא הָבֹורּקַה הָלּותְּבַ
 שי החְרָק הָחְרקיאֶל הל יִמעְּב לעב אָמִטִיאָל 3

 :תרֶמְרָׂש ְְּרְׂשִי אָל םֶרָׂשְבִבּו ּוהֵלנְי אֵל םֶנָקְז תִֶּפּ
 יִּכ םֶהיֵהְלֶא םׁש ּולְלְַי אֵלְו םֶהיֵהָלאֹל ּוָהְי םיִׁשדְק 5

 שְדַק ּוּו םֵּיִרקִמ םַה םֶהיֵהְלֶא םֶתָל הֵהְי יִשֲא-תֶא

 רוכא םישודק אכ כ ארקיו

 רעֶטְסעוֶוׁש איִד ןּופ דְנּוא ,רעֶטּומ עֶנייֵד ןופ
 -םיֹוא טיִנ אוד טְסְלאָז ,רעֶטאָפ ןייֵד ןּופ
 טְקעֶדעֶגְפיֹוא טאָה רֶע ןיִראָו ,ןעֶקעֶד

 ןעֶלאָז אייז .ןיִדְנייֵרְפ עֶטְנעֶהאָנ עֶנייֵז
 רעֶד דְנּוא 20 :דִניִז עֶרֶעייֵז ןעֶנאַרְט
 ,עֶמומ .עֶנייַז אייֵּב ןעֶניִל טעדֶו סאָו ןאַמ
 ןייז ןופ דְנאַש איִד טְקעֶדעֶגְפיֹוא טאָה
 ,דְניִז עֶרייֵז ןעֶנאָרְט ןעֶלאָז אייֵז ,רעֶמעֶפ

 :ןעֶּבְראַטְׁש אייֵז ןעֶלאָז רעֶדְניִק ןְהֶא
 םאָד ןעֶּמעֶנ טעדֶו ןאַמ ַא ןעוֶו 'דְנּוא 1
 עֶנייֵא זיִא םִע ,רעֶדּורְּב ןייַז ןּופ ּבייוִו
 איֵד טְקעֶדעֶגְפיֹוא טאָה רֶע ,גְנּורעֶדְנּוזִּפֶא
 ןעֶלאָז אייֵז ,רעֶרּורְּב ןייַז ןופ דְנאַש

 רֶהיֵא דנוא 22 :רעֶדְניִק ןֶהָא ןעֶּבייֵלְּב
 דְנּוא ,ץעֶזעֶג עֶנייֵמ עֶלַא ןעֶטיִה טְּלאָז
 טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא .םיִטָּפְׁשִמ עֶנייֵמ עֶלַא
 טיִנ ףייֵא לאָז דְנאַל סאָד זַא ןןּוהְט אייֵז

 טְראָד ְךייֵא גְנעֶרְּב ָּךיִא סאוָו ,ןְעייֵּפְׁשסיֹוא
 דנּוא 28 :ןעֶניֹואְו ּוצ ןעֶניִּרְד ןייֵרַא
 ןּופ ץעֶזעֶג איִד ןייֵגְכאָנ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא
 ראַפ ּבייֵרְטרעֶפ ְָּךיִא סאָו קְלאַּפ םעֶד
 ןעֶבאַז עֶניִזאָד איִד עֶלַא ןיִראָו ;ְךייֵא
 אייז ּבאָה ְךיִא דְנּוא ,ןּוהְטעֶּג אייֵז ןעֶּבאָה
 ּבאָה ְּךיִא דָנּוא 24 :טְניִדְריוִוְמּואָרעֶפ
 רֶעייֵז ןעֶּבְרֶע טְלאָז רֶהיֵא ,טְנאָזעֶג ְךייֵא

 ָךליִמ טיִמ טְסיִלְפ םאו דְנאַל א ,ןעֶּבְרֶע ּוצ םִע ןעֶּבעֶג ךייֵא םִע לעוֶו ְךיִא דְנּוא ,דְנאַל
 איִד ןּופ דייֵׁשעֶנְּפָא ָּךייַא ּבאָה ְּךיִא סאָו ,טאָג רֶעייֵא ראַה רעֶד ןיִּב ָךיִא ,גיִנאָה דְנּוא
 איֵד דְנּוא תֹומֲהְּב עֶנייֵר איד ןעְׁשיוִוְצ ןעֶדייֵׁשְרעֶטְנּוא טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 28 :רעֶקְלעֶפ
 טיִנ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,עֶנייֵר איִד דְנּוא לעֶגייֵפ עֶנייֵרְמּוא איֵד ןעֶשיוִוְצ דְנּוא ,עֶנייֵרְמּוא
 סעֶלַא טיִמ רעֶדָא ,לעֶנייֵפ טיִמ רעֶדָא ,תֹומֵהְּב טיִמ תֹוׁשָפְנ עֶרייַא ןעֶניִדְריוִוְמּואְרעֶפ
 דְנּוא 26 :ןייֵרְמּוא םֶלַא ךייַא ןּופ דייֵשעֶנְּפָא ּבאָה ְךיִא סאוָו ,טעֶמְריוִו דֶרֶע איִד סאוָו

 יִּפֶא ְךייא ּבאָה ְךיִא דנּוא ,גיִלייֵה ןיִּב טאָג ְּךיִא ןיִראָה ,ריִמ ּוצ ןייֵז גיִלייַה טְלאָז רֶהיֵא
 ַא רעֶדָא ןאַמ ַא ןעוֶו דְנּוא 27 :ְןייַז ןייֵמ טְלאָז רֶהיֵא זַא רעֶקְלעֶּפ איִד ןּופ דייֵׁשעֶג
 ןעֶלאָז אייֵז ,רעֶרעֶּביֹוצ ַא רעֶדָא ,רעֶרְהעוֶוְׁשעֶּב ןעֶטיֹוט ַא ןייַז טעוֶו ,אייֵז רעֶטנּוא ּבייו
 דֶלּוׁשטּולְּב עֶרייַז ,ןעֶגיִנייֵטְׁש אייֵז אייֵז ןעֶלאָז רעֶנייֵטְׁש טיִמ ,ןעֶרעוֶו טעֶטייֵטעֶג םיוִועָג
 ;אייֵז ףיֹוא ןייַז לאָז

 רומא

 אב לעטיפאק

 אּוד דָנּוא ,ןֹרֲהַא ןּופ ןְהיִז איִד ,םיִנֲהֹּכ איִד ּוצ נאָז ,הָׁשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 1

 ַא ןעֶנעוֶו ,קְלאָּפ ןייז ןיִא ןעֶניִנייֵרְמּואְרעֶפ טיִנ ְךיִז לאָז רעֶנייֵק ,ןעֶנאָז אייֵז ּוצ טְסְלאָז
 ,רעֶמּומ עֶנייז ןעֶנעוֶו ,םֶהיֵא ּוצ טְנְהאָנ זיִא סאו ,דְנייֵרְּפ ןייֵז ןעֶנעוֶו טְרֶעייֵנ 2 :ןעֶטיֹוט
 רעֶדָא ,רעֶטְכאָט עֶנייֵז ןעֶנעוֶו רעֶדַא ,ןְהּוז ןייַז ןעֶנעוֶו רעֶדָא ,רעֶטאָפ ןייַז ןעֶנעוֶו רעֶדָא
 טֶנְדאָנ זיִא םאִוָו ,איֹורְפנְנּוי ַא ,רעֶטְסעוֶוְׁש עֶנייֵז ןעֶנעוֶו דָנּוא 8 :רעֶדּורְּב ןייַז ְןעֶנעוֶו
 :ןעֶגיִנייִרְמּואְרעֶפ ְּךיִז רֶע נעֶמ רֶהיֵא ןעֶנעוֶו ,ןאַמ ןייק ּוצ ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא םאִוָז ,םֶהיֵא ּוצ
 ּוצ ְךיִז ןעֶניִנייֵּרְמּואָרעֶפ טיִנ ְּךיִז לאָז רֶע ,קְלאָפ ןייז ןיִא רעֶטְׁשרעֶּביֹוא ןייַא זיִא רֶע 4
 ןעֶקַע איִד דְנּוא ּפאָק רֶעייֵז ןיִא טייֵהלְהאַק ןעֶכאַמ טיִנ ןעֶלאָז אייֵז 8 :ןעֶבעוֶוׁשרעֶפ
 טיִנ אייֵז ןעֶלאָז ׁשייֵלְפ רֶעייֵז ןיִא דְנֹוא ,ןעֶּרעֶׁשַּטָא טיִנ אייֵז ןעֶלאָז דְראָּב רֶעייֵז ןּופ
 אייֵז דְנּוא ;םאָנ רֶעייֵז ּוצ ןייַז גיִלייַה ןעֶלאָז אייֵז 6 :גָנּודייֵנְשנייֵא עֶנייֵק ןעֶדייַנְשנייֵא
 איר ןעֶנְרעֶנעֶג אייֵז לייװ ,טאָנ רֶעייֵז ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןייַז לֵלֵחְמ םיִנ ןעֶלאָז
 ;ןייז גיִלייֵה ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,טאָנ רֶעייֵז ןּופ טיֹורְּב סאָד ,םאָּנ ןּופ רעֶּפַּפֶא רֶעייֵפ

 אייז



 אכ ארקיו
 ַא ּבייוז ַא ראַפ ןעֶמעֶנ טיִנ ןעֶלאָז אייֵז 7
 ַא דְנּוא ,עֶניִלייֵהְמּוא עֶנייֵא רעֶדָא ,הָנֹז
 -עֶנ טיִנ אייֵז ןעֶלאָז ןאַמ רֶהיֵא ןּופ הָׁשּורְנ
 :טאָנ ןייַז ּוצ גיִלייֵה זיִא רֶע ןיִראָוָו ,ןעֶמ
 ןיִראָו ,ןעֶגיִלייֵה םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד דְנּוא 8
 ,טאָנ ןייַד ןּופ טיֹורְּב סאָד ביִרְקַמ זיִא רֶע
 ָךיִא ןיִראָו ,ריִד ּוצ ןייַז גיִלייֵה לאָז רֶע
 :ְךייֵא טְניִלייֵה סאָָו גיִלייֵה ןיִּב טאָנ
 ןאַמ ַא ןּופ רעֶטְכאָמ איִד ןעוֶו דְנּוא 9
 ןעֶכעוֶוְׁשרעֶפ ְּךיִז טעוֶו ,ןֵהֹּכ ַא זיִא םאוָו
 רֶהיֵא ןעוֶועֶג לֵּלַחְמ טאָה איִז ,ןייַז ּוצ הָנֵזְּמ
 טְנעֶרְּברעֶפ רֶעייֵפ טיִמ לאָז איִז ,רעֶטאַפ
 זיִא םאָו ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 10 :ןעֶרעֶו

 םאָד סאו ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז ןּופ רעֶסעֶרְנ
 ּפאָק ןייַז ףיֹוא זיִא גְנוּבְלאַז איִד ןּופ לייֵא

 ףעֶד טאָה ןעֶמ דְנּוא ,ןעֶראָועֶג ןעֶפאָכעֶב
 איִד ןעֶדייֵלְקּוצְנֶא דְנאַה עֶנייַז טְליִפ
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 זאָל הָׂשיִאְמ הָׁשּורְג 'הָׂשֵאְו ּוהָּכִי אֵל הָלְלֲחַו הָנֹ .הֶׁשֶא
 5 ףיהלַאטהליתֶא יב ותְׁשר :ויקלאל אה ׁשדְבייֵכ והְּקִי
 {םכ ְשדכִמ הוי יִנֲא ׁשּורְק יב ְךֶכ-הְיהִי ׁשֹדְק ביִרָקַמ אז
 ג ;ֶלְלֲחַב אה ליבָא-תֶא תו ל אה יִכ ןֵהֹּכ ׁשיִא הַבּ
 ס :ףֶרָׂשּת ׁשֵאָּב
 +;רָא שֵבלֹל ודיײזַא אלמו הֶחָשַל ןֵמׁש ז וָש ְשאֹר-לַע
 נג ֹּילַעְו {םרֿפי אל ייִדָנבּו לפי אָל !שאריתַא םיִדָנְּבַה
 וכ ףבו :אמּטִי אֵל לאו וָבָאל מִי אָל תמ תְֶפנלָּ
 יו יִּכ ויָלֶא ׁשֵּדְקִמ תֶא למי אָלְו אֵצַי אָל ׁשֶדְקּמִה
 ו ָהיֶלּותְבַב הָׁשִא א נא ולָע ָתלֲא תַהְׁשִמ ןֶמָׁש
 נג הכי אל תָלַא-תֶא הָנ הללו טָשּורְּת הָעְמלַא הכי
 ופ ּחָמֲעְּב וַעְרַו ללֲהיד אלו :הָׁשֲא הָּכיוָּּמעַמ הָלּותְכִִא יִּכ
 18 תנעמילָא הָוהְי רֵבַַפ ם :ׁשְּדקְמ הָוהיינֲא ִּכ
 וט שֲא םֶמֹרְרִל ְךעֶרומ ׁשיִא רֶמאֵל ןרקָא-לַא רֵּבַּד :רְמאֹל
 : ילָב יִּב וָהלַא םֶהָל בי רֶקַתְל ברק אֵל םימ ֹוב הֶיְהִי
 םֶלָהֹוא ַחָסב וָא רו ׁשיִא == אֵל םמ ֹוּבירׁשֲא ׁשיִא
 ופ בָׁש וַא .לֶנָר רָבָׁש ֹוָב הָיהיירְׁשֲא ׁשיִא וִא :ַעּורְש יִא
 3 תרָסָלְי זַא םֶרָנ א וָניֵעְּב טֶסִבָ ת וא קא ןֵּבִניוא די

 : קצ צויי יא ויָחֲאְמ ל לוח ןהֹכה

 ו !הצ

 גג ןְרָהַא עֵרָוִמ םומ וּכירִׁשֲא שאל ּדְׁשֶא ַחוִרְמ וִא
 םָהָל פא ֹוּב םוִמ הָוהְי ישַאדתֶא ביל שי אָל ןהכה
 9 טיִשְרִּמהיִׁשְדּקִמ יִלֶא םֶחָל :םיִרָקַהל שני אל דלא
 53 או בי אֵל תַכֹרְּפַהילָא ךַא ;לכאי םישרקל"מו
 יִּכ שדקמיתַא ללַהְי אָלווָב םיִמייּכ ׁשֵי אָל במה

 ןייַז ןעֶקעֶדְפיֹוא טיִנ לאָז רֶע ,רעֶדייֵלְק
 טיִנ רֶע לאָז רעֶדייֵלְק עֶנייַז דְנּוא ,ּפאָק
 עֶטיֹוט עֶנייֵק ּוצ דְנּוא 11 :ןעֶסייֵרּוצ
 ְךיִז לאָז רֶע ,ןעֶמּוק טיִנ רֶע לאָז רעֶּבייֵל
 54 כל אלא הָׁשֹמ רֵּבדְיַו :םָׁשִּדַקְמ ףודי יָנֲא רעֶמאַפ ןייַז ןעֶגעוֶו ןעֶניִנייֵרְמּואְרעֶפ טיִנ
 :לָאדשי ְבילָכילַש ףנוא 12 :רעֶמּומ עֶנייֵז ןעֶנעֶֶו ּרעֶדָא
 3 : םכ רֶע לאָז (שָדְקִמ) םּוהְטְניִלייֵה םעֶד ןּופ

 לֵלַחְמ טיִנ לאָז רֶע יִדְּכ הינְמיֹורַא טיִנ צא לָנֶּבילַאו ןיַהַאילַא רכד :ףמאֹל הָׁשִמילַא הָוהז דֶּבי
 איִד ןּופ לייֵא םעֶד ןּופ ןיֹורְק איִד ןיִראָו ,טאָנ ןייַז ןּופ (שֵדְקִמְנ םּוהְטגיִלייַה םאֶד ןייַז
 ּבייז ַא ןעֶמעֶנ לאָז רֶע דְנּוא 13 :טאָג ןיִּב ְּךיִא ,םֶהיֵא ףיֹוא זיִא טאָג ןייַז ןּופ ובְלאַז
 ַא ,עֶניִלייֵהְמּוא עֶנייֵא רעֶדָא ,הָׁשּורְג ַא רעֶדָא הָָמְלַא עֶנייֵא 14 :טְפאַׁשיֹורְפגְנּויֶרְהיִא ןיִא
 ןעֶמעֶנ רֶע לאָז קְלאָפ ןייַז ןּופ הָלּותְּב ַא טְרֶעייֵנ ,ןעֶמעֶנ טיִנ רֶע לאָז עֶגיִזאָד איִד ,הָנֹז
 ןיִראָו ,קְלאַּפ ןייַז ןיִא ןעֶמאָז ןייַז ןעֶכאַַוְׁשרעֶפ טיִנ לאָז רֶע דְנּוא 18 :ּבייוװ ַא ראַפ
 ּוצ יֹוזַא הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָנ דנּוא 16 :םֶהיֵא טְגיִלייֵה סאו טאָנ ןיִּב ָךיִא
 -בעֶלְׁשעֶג עֶרייֵז ּוצ ןעֶמאָז ןייֵד ןּופ ןאַמ ןייק ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןֹרֲהַא ּוצ דעֶר 17 :ןעֶנאָז
 םאָד ןייַז ּוצ ביִרְקַמ ןעֶנְהעֶנעֶג טיִנ ְּךיִז לאָז ,םומ ַא ןייַז םֶהיֵא ןיִא טעוֶו םאֶו ;רעֶט
 לאָז םומ ַא ןייַז םֶהיֵא ןיִא טעוֶו םאְו ןאַמ רעֶכיִלְטיִא ןיִראָז 18 :םאָנ ןייַז ןּופ טיֹורְּב
 רעֶדָא ,רעֶניִזאָנ-ֹּפְמּוטִש ַא רעֶדָא ,רעֶגיִדעֶקְניִה ַא רעֶדָא רעֶדְניִלְּב ַא .ןעֶנְהעֶנעֶג טיִנ ְָּךיִז
 םּומ ַא ןייַז םִהיֵא ןָא טעֶו סאָו ןאַמ ַא רעֶדָא 9 :ליִּפ ּוצ דיִלָנ ַא טאָה סאָָו רעֶנייֵא
 ַא רעֶדָא ,רעֶניִדְרעֶקיֹוה ַא רעֶדָא 20 :דְנאַה איִד ןָא םומ ַא רעֶדָא םופ םעֶד ןָא
 ,דְניִרְנ עֶראַד רעֶדָא גיֹוא ןייַז ןיִא ףייֵרְטְׁש ַא טאָה סאָו רעֶדָא ,טיֹוה עֶניִד

 ןאַמ רעֶכיִלְטִא 21 :םַטְכעֶמעֶג ןייַז ןיֵא טְשטעֶוקּוצ רעֶדָא ,דְניִרְנ עֶניִרְג רעֶדָא
 -העֶנעֶג טיִנ ָּךיִז לאָז ,םּומ ַא םֶהיֵא ןָא זיִא םאָו ,ןֵהֹּכַה ןֹרֲהַא ןּופ ןעֶמאָו םעֶד ןּופ
 לאָז רֶע ,םּומ ַא םֶהיֵא ןָא זיִא םִע ,טאָג ןּופ רעֶפִּפָא-רֶעייֵפ איד ןייַז ּוצ בירְקַמ ןעֶנ
 טאָג ןייַז ןּופ טיֹורְּב סאָד 22 :טאָנ ןייַז ןּופ טיֹורְּב סאָד ןֹייַז ּוצ בירקַמ ןעֶנְהעֶנעֶג טיִנ ְּךיִז
 טְרֶעייֵג 23 :ןעֶסֶע רֶע געֶמ עֶניִלייֵה םעֶד ןּופ דְנּוא ןעֶניִלייֵה -ץְנאַנ םעֶד ןופ
 טיִנ ָּךיִז רֶע לאָז ַחַּבְזִמ םעֶד ּוצ דְנּוא ןעֶמּוק טיִנ רֶע לאָז גְנאַהראָפ ּםעֶד ּוצ
 ןייַמ ןעֶכעוֶוְׁשרעֶפ טיִנ לאָז רֶע זַא ,םֶהיֵא ןיִא םּומ ַא זיִא םִע ןיִראָו ,ןעֶנְהעֶנעֶט
 םִע טאָה הָׁשֹמ דנּוא 24 :אייֵז טְניִלייֵה םאָו טאָנ ןיִּב ָךיִא ןיִראָו ,םּוהְמניִלייַה
 ;לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק עֶלַא ּוצ דְנּוא ,ןְהיִז עֶנייֵז ּוצ דְנּוא ,ןֹרָהַא ּוצ טְגאָזעֶג

 בכ לעטיפאק

 ,ןְהיִז עֶנייֵז ּוצ דְנּוא ןֹרֲהַא ּוצ דעֶר 9 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הֶשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָג דֶנּוא 1
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 יִשְרָק םש-תֶא ּולְלַחְי אֵלְו לֵאָרְׂשִי-יִנְב יִׁשְרָּקִמ ּורְנו
 כֵל סא רַמָא :הָוהְי נא יל םיִׁשדק למ םַה רֶׁשֲא
 רֶׁשֲא טישְרְּמַהילֶא םֶכֵערז-לֶּכִמ בַרְקִי-רֶׁשֲא | ׁשיִאילְּכ
 ׁשֶפָּנַה הָהָרְכְִ זֶלָע ותָאְמִמְו היה לֵארְשַינב ּוׁשיִּדְקַי

 איו ןרַהָא עֶרָוִמ שיא ׁשיִא .:הָהְייִנֲא ינְפִלִמ אָּהִה
 ענַהְו רָהְטִי רֶׁשֲא דע .לכאי אֵל םיִׁשָדּקִּב בָז יִא ַעּורְצ
 ;ערֶז-תַבכִׁש ּּנֵּמִמ אֵצֹּהירְׁשֲא ׁשיִא וָא שפר
 טםֶדָאָב וא וליאָמׁשִי רֶׁשֲא ץֶרֶׁשילְכְב עג רֶׁשֲא שיארא
 הָאְמָמְו וּבדִַֹּּ רֶׁשֲא ׁשָּפִנ :ְתָאְמִמ לֶכָל ןלראָמשי ר
 רֶׂשְּב ץֶחְרי-א יִּכ םיִׁשְרָּק לֵה"וִמ לַכאֹי אָלְו בֶרעָהידַע
 םיִׁשָרָקַהְדִמ לֵכאֹי רַחַאְו רֶהְמו ׁשֶמָּׁשַה אב :םִימַ

 הבל .לכאי אָל הָפרמּו הל :אָה מל יִ
 אָּמִמ ויָלָע וָאְׂשִיאָלְו יי א ירְמִׁשְו ?הָוהְי יִנֲא

 -אל רז-לָכְו ;םֶׁשָּדַקְמ הָוהְי יִנ ּוהָלְּלְַייִּכ וב ּצ
 ןֵהֹכְו ׁשֶדְק לכאי-אל ריִכָׂשְו 2 בֵׁשֹוּת ׁשֶרָק 5
 םה ּותיֵּב דיל וָּב לֵכאָי אה ּופְסַּכ ןינק ׁשֶּפָנ הָנָקַייְּב

 תַמּורְתִּב אוה רָזׁשיִאְל היְהָתיִּכ ֵהֹּכ-תַבּו ְמְחַלְב לְכאי 12
 הׂשּורְּ הְָמִלַא היְהְתיִּכ ןֵהֹּכ-תַבּו :לכאת אל םי ׁשֶרַּקִה 13

 םֶהֶלַמ היֶרועְנַּכ ָהיֶבָא תיֵּב-לֶא הֶבָׁשְו 5ֵל ןיא .עֶרָח
 ׁשֶרֵק לֵכאֹיֶכ ׁשיְִו:וָּב לַכאחאל ךֶחלָבְו לֵכאֹּת ָהיֶבָא 1

 אלו ;ׁשֶדּקַה-תֶא ןַהֹל ןָתְָ יִָע ֹותיִׁשָמַח ףֶסָ הָנְׁשַּב
 ;הדוהל ּומירירשֲא תֶא לֵָרִׂי יב יִׁשְדָיתא ּלְלַה
 יָא יִּכ םֶהיֵׁשְרק-ֶא םֶלְכָאְּב הָמָׁשַא ןוֵ םֶתוא ּואיֵשהְו
 פ :םָשדקְמ הָוהְי
 נְב-לֶאְו ןרַהַא-לָא רֵּבַד :רֶמאֵל הָשֹמילֶא הָוהְי רבי
 זריִּבִמ ׁשיִא ׁשיִא םֶתָלֲא ָּתְרַמאְ לֵאָרְִׂ ֵנְבילְּכ לֶאְ
 -יכָכָל ֹונָּבְרָק ביִרְקִי רֶׁשֲא לֵא-ׂשיב רֵנֵהְדִמּו א
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 רומא בכ ארקיו
 איד ןּופ ןעֶדייִׁשְפֶא ךיז ןעֶלאָז אייֵז זַא
 קֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןּופ ןעֶשייֵקְגיִלייֵה
 -יִלייֵה ןייֵמ ןייַז לֵלַחְמ טיִנ ןעֶלאָז אייֵז זַא

 ריִמ ּוצ ןעֶנעֶז אייֵז סאו ןיִא ,ןעֶמאָנ ןעֶג
 ,אייֵז ּוצ נאָז 3 :םאָג ןיִּב ָךיִא ,טְגיִלייֵהעֶג

 ןאַמ רעֶביִלְטיִא ,רעֶּטְבעֶלְׁשעֶג עֶרייֵז ּוצ
 ןעֶנְהעֶנעֶג ְּךיִז טעדֶו סאוָו ןעֶמאָז רֶעייֵז ןּופ
 רעֶדְניִק איִד סאָו ןעֶטייֵקְגיִלייֵה איִד ּוצ

 ןעוֶו ,טאָנ ּוצ ןעֶניִלייֵה ןעֶלעוֶו לֵאָרְׂשִי .-
 סאָד ,םֶהיֵא ףיֹוא זיִא טייקְניִנייַרְמּוא עֶנייֵז

 ןעֶרעֶו ןעֶטיִנְׁשרעֶּפ לאָז ׁשֶפֶנ עֶיִּבְלעֶז
 רעֶכיֵלְטיִא 4 :טאָנ ןיִּב ָךיִא ,ריִמ ראָפ
 רֶע ןעוֶו ,ןֹרֲהַא ןּופ ןעֶמאָז םעֶד ןּופ ןאַמ

 ןעֶסֶע טיִנ לאָז ,גיִסיֵלַפ רעֶדָא גיִצעֶרְק זיִא
 ןייֵר טעוֶו רֶע זיִּב ןעֶטייֵקְניִלייֵה איִד ןּופ
 -םיִא ןָא טְרְהיִר סאָו ןאַמ רעֶד דְנּוא .,ןייַז
 ןאַמ ַא רעֶדָא ,שֵפָנ עֶנייֵרְמּוא םעֶביִל

 םֶהיֵא ןּופ זיִא עֶרֶז תַבְכֵׁש םאָד סאו
 םאִו ןאַמ ַא רעֶדָא 6 :ןעֶגְנאַגעֶגסיֹורַא
 גְנּונעֶמְדיוו אייֵלְרעֶלַא ןָא ןעֶרְהיִרְנֶא טעוֶו
 -ְמּוא ןעֶנעוֶוְטעֶנייַז ןּופ טעוֶו רֶע סאו ןּופ

 רֶע סאָזו ןּופ ׁשְנעֶמ ַא ןָא רעֶדָא ,ןייַז ןייר
 עֶלַא ןיִא ןייַז ןייֵרְמּוא ןעֶנעוֶוְטעֶנייַז טעוֶו

 ןייַז ןייֵרְמּוא לאָז רעֶד ןעֶרְהיִרְנֶא םֶהיֵא טֶעוֶו סאָו רעֶד 6 ;טייקְניִניירְמּ א עֶנייַד
 טעוֶו רֶע ויִּב טְרֶעייֵנ ,ןעֶטייֵקְניִלייֵה איִד ןּופ ןעֶסֶע טיִנ לאָז רֶע דנּוא ,דְנעֶבָא ויִּב
 ןייַז ןייֵר רֶע לאָז ןייֵגרעֶטְנּוא טעוֶו ןּוז איִד ןעוֶו 7 :רעֶסאַו םיִא ׁשייֵלְפ ןייַז ןעֶׁשאוו
 ַא 8 :זייַּפְש עֶנייֵז זיִא סֶע ןיִראָו ,ןעֶמייֵקְניִלייֵה איִד ןּופ ןעֶסֶע רֶע געֶמ ךאָנְרעֶד דְנּוא
 ָךיִא ,ןעֶגיִנייַרְמּואְרעֶפ ּוצ טיִמְרעֶד ְּךיִז ,ןעֶסֵע טיִנ רֶע ראָט םעֶטְקּוצְרעֶפ רעֶדָא הָלֵבְנ
 דְניִז ןעֶגאָרְמ טיִנ ןעֶלאָז אייֵז זַא ,גְנּוטיִה עֶנייֵמ ןעֶמיִה ןעֶלאָז אייז דנּוא 9 :טאָנ ןיִּב
 טאָג ןיִּב ְךיִא ,ןעֶכעוֶוְׁשרעֶפ םֶהיֵא ןעֶלעֶו אייֵז ןעוֶו ,ןעֶּבְראַטְׁש ןעֶניִראַד דְנּוא ,ָּךיִז ףיֹוא
 -נייַא רעֶד ,עֶניִלייֵה סאָד ןעֶסֶע טיִנ לאָז רעֶדְמעֶרְפ ןייק דְנּוא 10 :אייֵז טְניִלייֵה סאָו
 רעֶּבָא 11 :עֶניִלייַה םאָד ןעֶסֶצ טיִנ לאָז רעֶנעֶבְנּודעֶג רעֶד דְנּוא ,ןֵהֹּכ םעֶד אייֵּב רעֶניֹואוְו
 ,ןעֶסֶע ןּופְרעֶד געֶמ רֶע .הָלעַג ןייַז ןּופ בְנּופיֹוק איִד ׁשֵפָנ ַא ןעֶפיֹוק טעֶו ןֵהֹּכ רעֶד ןעוֶו
 :םיורּב ןייַז ןּופ ןעֶסְע ןעֶנעֶמ אייֵז ,זיֹוה ןייַז ןיִא ןעֶריוּבעֶג ןעֶנעֶד םאז ָח איִד דֵנּוא
 ךאַמ ןעֶדְמעֶרַפ ןייא ּוצ ּןייַז טעוֶו איז ןעֶו ןֵהֹּכ ןייַא ןּופ רעֶטְכאָט איֵד דָנּוא 9
 רעֶטְכאָמ איִד דְנּוא 13 :ןעֶטייקְניִלייַה איִד ןּופ גנּודייֵׁשְּפָא איִד ןּופ ןעֶסֶע טיִנ לאָז איִד
 ןעֶמאָז ןייֵק טאָה איִז דְנּוא ,הָׁשֹורְג ַא רעֶדָא הָנָמְלַא עֶנייֵא ןייַז טעֶו איִז ןעדֶז ןֵהֹּכ ַא ןּופ
 ןיֵא אי ,רעֶמאָפ רֶהיֵא ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ ןעֶרְהעֶק קירּוצ טעֶו איִז ןעוֶו דְנּוא ,טיָנ
 ןייק רעֶּבָא ,רעֶטאָפ רֶהיֵא ןּופ טיֹורְּב םעֶד ןּופ ןעֶסֵע איִז געֶמ יֹוזַא ,דְנעֶנּוי עַרָהיֵא
 םעֶניִלייַה סאָוְּטַע ןעֶסֶע טעֶו ןאַמ ַא ןעוֶו דְנּוא 14 :ןעֶסֶע ןּופְרעֶד טיִנ ראָט רעֶדְמעֶרְפ
 םִע לאָז רֶע דְנּוא ףיֹוראַד לייֵט אפ ןייַז ןעֶרְהעֶמ רֶע לאָז יֹוזַא ָךיִלָניִסיוְמּוא
 איִד ןייַז לֵלַחְמ טיִנ ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא :ןעֶניִלייַה םעֶד טיִמ ןֵה כ א ּוצ ןעֶּבעֶג
 דָנּוא 16 :םאָנ ּוצ ןעֶדייֵׁשְּפָא ןעֶלעוֶו 5 סאָז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ ןעֶמיי קְגיֵלייַה
 ןעֶסֶע ןעֶלעֶֶו אייֵז ןעֶו ,רָלּוׁש ןּופ טאַהְטעֶסיִמ איֵד ןעֶנאָרט ְּךיִז ףיֹוא ןעֶלעוֶו אייֵז
 :אייֵז == סאָו טאָנ ןיִּב ְּךיִא ןיִראָה ,ןעֶטייֵקְניִלייַה עֶרייֵו

 עֶנייַז וצ דנּוא ןֹרֲהַא ּוצ דער :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הָׁשֹמ וצ טעֶרעֶנ טאָה טאָנ דְנּוא 7
 ןופ ןאמ רעֶכיִלְטיִא ,ןעֶנאָז אייז ּוצ טְסְלאָז אּוד דִנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניֵק עֶלַא ּוצ רָנּוא ןֶהיֵו
 עֶלַא ּוצ ןֵּבְרַק ןייַז ןעֶנְהעֶנעֶב טעדֶו סאו ,לֵאָרְׂשִי ןיִא רֵג םעֶד ןּופ דָנּוא לֵאָרְׂשִי זיֹוה םעֶד

 ערייז
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 -ייֵרְפ עֶרייֵז עֶלַא ּוצ דִנּוא ,םיִרָדְנ עֶרייַז
 ביִרְקַמ ןעֶלעוֶו אייֵז םאְו ןעֶטייקְניִליוִ
 :רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב ַא ראַפ טאָג ּוצ ןייֵז
 רָכָז ַא ,ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו רֶעייֵא ָּךאָנ 9

 ןּופ ,רעֶדְניִר איִד ןּופ ,רעֶלְהעֶפ ַא ןְהָא
 :ןעֶניִצ איִד ןּופ דְנּוא ,רעֶמעֶל איד
 םּומ ַא םֶהיֵא ןָא זיִא םִע םאִו םעֶלַא 0
 םִע ןיִראָו ,ןייַז ביִרְקַמ טיִנ רֶהיֵא טְלאָז
 :ןעֶלאַפעֶגְליֹואוָו ַא ְּךייַא וצ ןייַז טיִנ טעוֶו
 -דיִרְפ ַא ןייַז ביִרְקַמ טעוֶו ןאַמ ַא ןעוֶו 1
 ,רָדֵנ ַא ןעֶרעֶדְנּוּוצְּפֶָא ,טאָג ּוצ רעֶפְּפָא
 ןופ רעֶפִּפָא םעֶניִליוִזייֵרְפ ַא ּוצ רעֶדָא
 םִע .ףאֶָׁש איִד ןּופ רעֶדָא ,רעֶדְניִר איִד

 לאָז םּומ ןייק ,רעֶלְהעֶּפ ַא ןֶהֶא ןייז לאָז
 -עֶב רעֶדָא ,דְניֵלְּב 22 :ןיִראַד ןייז טיִנ
 רעֶדָא ,טעֶדְנּואוְורעֶפ רעֶדָא ,ןעֶכאָרְּב
 ,דְניִרְג םעֶד טיִמ רעֶדָא ,לעֶצְראָו ַא טיִמ

 איד ,דְניִרְג םעֶניִרְג םעֶד טיִמ רעֶדָא
 ּוצ ןייַז ביִרְקַמ טיִנ רֶהיֵא טְלאָז עֶניִזאָד
 רֶהיֵא טְלאָז רעֶפְּפָא-רֶעויִפ ַא דְנּוא ,טאָג
 חָּבְזִמ םעֶד ףיֹוא אייז ןּופ ןעֶגְנעֶרְּב טיִנ
 ַא רעֶדָא סקָא ןייֵא רעֶּבָא 23 :םאָג ּוצ
 רעֶדָא סיֹורְג ּוצ דיִלְג ַא טאָה סאוָו םאֵל
 רעֶפְּפָא םעֶגיִליוזייֵרְּפ ןייַא ּוצ ,ןייֵלְק ּוצ
 ַא ּוצ רעֶּבָא ןעֶכאַמ םִע אּור טְסְנאָק
 :ןייַז גיִלעֶפעֶנְליֹואוְו טיִנ םִע טעֶװ רֶדֵנ

 ;הדָלֹעְל הִוהיִל ּוביִרְקַי-רֶׁשֲא םֶתֹובְרִנילָכְלּו םֶהיֵרְדִנ

 13 -רֶׁשֲא לֶּכ :םיִנִעָבּו םיִבָׂשְּכַּב רֶלָּבַּב רָכָו םיִמָּת ם כְנֶצְרִל
 1 יב ׁשיִאְו : םֶכָל הָיְהִי וִצְדְל אֵל ּוביִרְקַת אֵל ם מ ִֹּב
 רֵקְבּב הָבָדְנל וַא רֶדְנדאַלַפְל הָוהיִל מל ׁש"חַבְז ביִרְקִי
 ענ הרע: וּב"היְהִי אֵל םמלְּכ וצִרִל הְהִי םיִמָּת ןאצַב א
 -עאל תֶפֶּלִי וַא בֶרֶג וַא הלב ץֹוָרָח-וִא רּובָׁש ֹוא
 הבמַה-לַע םֶהֵמ ְתִראָל הָׁשֶאְו הויל הֶלֵא וביִרְקַת
 93 רֶרֵָלּו ותֹא הָׂשִעַּת הֶבָדְנ טּולָקְו עּורָׂש הָׂשָו רִׁשְ ;הָוהיִל
 24 הויל ּוביִרְקַת אֵל תֹורָכְו קוָתָנְותּותְכְ ְךיִעָמּו :הָצְרָי אֵל
 הּכ םֶחָל-תִא ברקת אֵל רֶכנְדִּב ךַימּו וָׂשֲעַת אָל םֶכָצְרַאְבּו

 צְרִאָל םָּב םיִמ םֶהְּ םָתְחְׁשְמ יִּכהֶּלֲאלְּכִמ םֶכיהְֶא
 ד בֶׂשֶכוא רוׁש :רֶמאַּל הָׁשֹמלֶא הָוהְי רֵּבַדָי ס :םֵכָל
 םזִמּו ָֹּמִא תַחַּת םיִמָי תַעְבִׁש הָיָהְו- רֵלְי יִּכ ועיוא
 8 "וא רשְו :הָוהיל הֲֶׁא ְֵּרֶקִל הָצִָי הֶאְלפו ֵַמְׁשַה
 59 ץְהַּבְוִתייִכְו ! דָחֶא םֹיִּב ּוטֲחְׁשִת אֵל ֹונְּב-תֶאְו ֹוָתֹא הֶׂש
 ל ללא אּוהָה םֹיַּב :ּוחְבְִּת םֶכָנְצְרִל הָוהיל הָדֹוּתדחַב
 יִתֹוצִמ םּתְרַמְׂשּו הָוהְי יִנֲא רֶקָּב-רַע ּונְּמִמ ּוריִתֹותיאָל
 33 יֵׁשְרָק םש-תֶא לְלַחְת אֵלְו :הָוהְי יָנֲא םָתֹא םֶתיִׂשֲעַו
 ;םֶכְשִּדקְמ הָוהְי יִנֲא לֵאָרׂשִייִנְּב ְךתְּב יְִּׁשִּדקְ
 33 םיִהלאֵל םֶכָל תֹוְהַל םִיַרְצִמ ץֶרַאַמ םֶכְתֶא צמח

 5 :הָוהְי נָא
 נב

 2 א בו ינְּב-לֶא רֵבַּד :רְמאַּל הָׂשֹמ-לֶא ָוהְי רֵּבַדָו
 קִמ םֶתֹא ּוִאְרָקִּתירְׁשַא הָוהְי יִדֵעֹומ םֶהָלֲא ַתְרַמָאְו

 : = הָכאָלְמ הְָטִ ימי תֶשִׁש :יִדעמ םַה הָלֵא ׁשֶרָק
 ושֲעָה אָל הָכאָלְמלְּכׁשְרקיאָרְקִמ ןֹותְּבַׁשתַּבׁש יִיִבְׁשַה
 ּפ :םֶכֵתְבְׁשמ לָכְּב הָוהיִל אוִה תֶּבַׁש
 4 םתֹא יִאְרְקּתירׁשֲא ׁשֵרָק יַאְרקִמ הָוהְי יֵדְעַמ הֵּלֵא

 -עֶטיִנְׁשרעֶפ רעֶדָא עֶטְקּורְרעֶפ רעֶדָא עֶנעֶסיֹוטְׁשּוצ רעֶדָא עֶטשְטעוֶוְקּוצ סאָד רעֶּבָא 4
 טיִנ םִע רֶהיֵא טְלאָז דְנאַל רֶעייֵא ןיִא דְנּוא ,טאָג ּוצ ןייַז ביִרְקַמ טיִנ רֶהיֵא טְלאָז ,עֶנ
 סאָד ןייַז ביִרְקַמ טיִנ רֶהיֵא טְלאָז ןעֶדְמעֶרְפ ַא ןּופ דְנאַה איִד ןּופ דְנּוא 28 :ןעֶכאַמ
 אייז ןָא זיִא םַנּוּבְראַדְרעֶפ עֶרייֵז ןיִראָה ,עֶגיִזאָד איִד עֶלַא ןּופ ,טאָג רֶעייֵא ןּופ טיֹורְּב
 דָנּוא 26 :ןעֶנעֶוְטעֶרייֵא ןּופ ןייַז גיִלעֶפעֶגְליֹואוְו טיִנ ןעֶלאָז אייֵז ,אייֵז ןָא זיִא םּומ ַא
 ַא רעֶדָא םאֵל ַא רעֶדָא םֶקָא ןייֵא ןעוֶו 7 ;ןעֶבאָז ּוצ יֹוזַא הֵשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָג
 םעֶד ָּךאָנ דְנּוא ,רעֶטּומ עֶנייַז אייֵּב געֶט ןעֶּביִז ןייַז םִע לאָז יֹוזַא ,ןעֶריֹוּבעֶג טעוֶו לעֶקעֶּב
 :טאָב ּוצ רעֶּפְּפָא-רֶעייֵפ ַא ראַפ ןייַז גיִלעֶפעֶגְליֹואוְו םִע לאָז ,רעֶטייוֵו דְנּוא גאָט ןעֶטְכַא
 ןעֶטְכעֶׁש טיִנ רֶהיֵא טְלאָז םעֶגְנּוי ןייַז דְנּוא םֶהיֵא ָףאָׁש ַא רעֶדָא םֶקָא ןייַא דְנּוא 8
 -ייֵא וצ ,טאָב וצ רעֶּפְּפָא-קְנאַד ַא ןייַז ביִרְקַמ טעוֶו רֶהיֵא ןעֶו דְנּוא 20 :גאָט ןייֵא ןיִא
 םִע לאָז גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא 80 :ןעֶטְכעֶׁש םֶע רֶהיֵא טְלאָז ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו םעֶר

 :טאָג ןיִּב ְּךיִא ןעֶגְראָמ זיִּב ןעֶזאָלְרעֶּביִא ןּופְרעֶד טיִנ טלאָז רֶהיֵא ,ןעֶרעוֶו ןעֶמעֶגעֶב
 :טאָג ןיִּב ָךיִא ,ןּוהְט אייֵז טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,תֹוָצִמ עֶנייַמ ןעֶטיִה טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 1
 טְגיִלייֵהעֶג לעֶו ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶמאָנ ןעֶגיִלייַה ןייֵמ ןייַז לֵלַחְמ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא דְנוא 9
 סאָו רעֶד 23 :ָךייַא טְניִלייֵה סאָו טאָנ ןיִּב ְּךיִא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶרעוֶו
 ןיִּב ְךיִא ,טאָג ְךייַא ּוצ ןייַז ּוצ ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןּופ טְגְנעֶרְּבעֶגְסיֹורא ָּךייַא טאָה
 :טאָנ

 גב לעטיפאק
 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ דעֶר 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָג דְנּוא 1
 רֶהיֵא םאָו טאָג ןּופ געֶט-רֶעייֵפ איִד (ןעֶנעֶז סאָד) ,ןעֶגאָז אייֵז ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא

 -רֶעייַפ עֶנייֵמ ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד ,ןעֶגְנּולְמאַזְרעֶפ עֶגיִלייֵה איִד ןעֶפּורסיֹוא אייֵז טְלאָז
 ַא זיִא גאָט ןעֶטעֶּביִז םעֶד ןָא רעֶּבָא ,ןעֶרעוֶו ןּוהְמעֶנ טייֵּבְרַא לאָז געֶט םֶקעֶז 8 :געֶט
 ּודְמ טיִנ רֶהיִא טְלאָז טייֵּבְרַא אייֵלְרעֶנייֵק ,גְנּולְמאַזְרעֶפ עֶגיִלייֵה ַא ,גְנּוהּור ןּופ תֶּבַׁש
 ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד 4 :ןעֶגְנּוניֹואוו עֶרייֵא עֶלַא ןיִא ,טאָג ּוצ תֶּבַׁש זיִא םִע
 ןעֶפּורסיוא אייֵז טְלאָז רֶהיֵא םאָו ןעֶגְנּולְמאַזְרעֶפ עֶגיִלייֵה איד ,טאָג ןּופ געֶט-רֶעייֵּפ איד

 ןיא
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 יב ׁשֶרֶחַל רֶׂשֶע הָנְּבדאְּב ןֹׁשאדֲה ׁשדחַּבי :םְוְמְּב
 תה ׁשְרֶחַל םוי רֶׁשֶע הָׁשִמֲחַבּו ;הָוהל = םִיַּבְרַעַה 6
 ;םויַּמ :ולמאֹה תֹומ םיִמָו עעְבִׁש הָוהיִל תֹוצַמַה ;ֵח ז

 אל הָרֹמַע תֶכאַלְמילְּכ םָמָל הָיְִ ׁשְרְקיאְרְקִמ ןׁשארַה
 טויב טיִמָי חַמְבִׁש הָוהַל הָׁשִא םּתְבַרְִהו :וָׂשֲעַמ 5

 ם :יׂשֲעַח אל הָרֹבֲע תֶכאָלְמ-לָּב ט ׁשֶרקארְמ יֵעיֵבְׁשַה
 ףלֵאְדִׂי נביא יבַד :רֶמאֵּט .הָשמ-לָא הָוהְי רֵּכַדָו
 םָּכִל ןענ יִנֲא רֶׁשֲא ץֶרֶהילָא ּואָכָחיְּכ םַנלֲא ּתרמָאְו
 םֶכְריִצְק תיִׁשאֵר רֶמָע-תַא םֶתֹאֵכֲהַו הדיְצְקתַא טֶּתְרַצְקּ

 ביל הוחי ינְפל .רֶמָעַה--תֶא ףת ה-לֶא 13
 במה םוִיְּב םֶתיׂשֲעַו :ןֵהֹּכַה ּוטְפינְי תֶּבַׁשַה תַרָהְמִמ 2
 'יתְהְנִמּו הויל הָלֹעל ותָנְׁשְִּכ םיִמָּת ׂשֶבַּכ יָמָעָהתֶא 3

 םיִר הָוהיל שא ןִמָׁשַּב הָלּולְּב תֶלֶס םיִהְׂשֶע יָנָׁש
 אל .לֶמרּכְו יו םָחָלְו :ןיִהַה תֶעיִבְר ןַײ הֶּכְְִו ַחֶהינ 4

 ֵבְרָק-תֶא םֶכאַה דג הֶּוַה םיִָּה םֶצָע--דַע כב
 ט- :םֶמיִתְבִׁשִמ לֵכְּב טכיִתְרֹדְל םָלֹוע תַּקְח םֶכ יָא

 רֶמָע-תַא םָלָאיַבְה םּּיִמ תֶּבַׁשַה ימִמ טל םָּתרַפְּו וט
 ;רֶרֲחְמִמ דע : הָניְִּת תֶמִמְת תֹתְּבַׁש עַבֶׁש הָפּנְתַה 15

 ?דֶחנמ םֶּתְבִרְקִהְוםּי םיָשְמַח ּורְפְסִּמ תעיבְׁשַה תֶּבַׁשַה
 +רָמּונְּת םֶתכ ! ואיַבָּת םֶכיֵתֹבְשִמִמ 1הָוהיל הָׁשָרַח עז

 םיִלֹוִּּב הָנִפֶאְּת ץֵמָח הָנֵיְהִּת תֶלֶס טיִניִׂשִנ ע ׁש םי ֶׁש
 זמיִמְּת םיִׂשְבַּכתְַּבִׁש םֶהֶּטַה-לַע םֵּתְבַרְקִהְ :הוריל 9

 ;רֶלֹע יהי םִינָׁש םָליֵאְו דָחַא רֶקְּבַדְּב רפּו הֶנָש נב
 :הדוהיל ְַחיִנַחיֵד הָׁשא לב םֶּתָחְנּו .הָליִל

 נְּב םָשָבכ ינָשּ אמה רָחָא םיִוִע--ריִצְׁש םָתיִׁשֲעַו 5
 םבָתְל לַע םָתֹא ז ןֵהֹכה א :םיִמָלְׁש חבל הָנָׁש כ

 הי ׁשֵרָק םיׂשָכַּכ שי הָתיֵנְִל מֹ רְבִ

 א

 טאָנ ראַפ רֶמֹע םעֶד ןעֶּבייֵהְפיֹוא לאָז רֶע
 :ןעֶּבייֵהְפיֹוא ןֵהֹּכ רעֶד םִע לאָז ,תָּבַׁש םעֶד ןּופ גאָט ןעֶגיִדְנְנְראָמ

 ַא ,רֶמֹע םעֶד ןעֶּבייֵהְפיֹוא טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו גאָט םעֶד ןָא ןייַז בירְקַמ טְלאָז

 טְלַא רֶהאָי ןייַא ,רעֶלְהעֶפ רעֶפְּפָאיוייפְׁש ןייז דְנּוא 13 :םאֶנ ּוצ רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב ַא ראַפ

 :ןֵהֹּכ םעֶד ּוצ טיִנְׁש רֶעייֵא ןּופ .

 םעֶד ןּופ ,ןעֶלאַפעֶגליֹואוְו רֶעייֵא ןעֶגעוֶו

 רומא נכ ארקיו

 ןיִא 9 :ןעֶטייֵצ עֶטְמיִטְשעֶּת עֶרייֵז ןיִא
 ןעֶטְנעֶצְריִּפ םעֶד ןיִא שדה ןעֶטְשְרֶע םעֶד
 ,ןעֶרְנעֶּבָא איִד ןעְֶשיוִוְצ ׁשֶדֹח םעֶד ןּופ
 םעֶד ןָא דנוא 6 :טאָנ וצ חַסֶּפ ויִא
 שדח ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְנעֶצְפּופ

 ,טאָנ ּוצ" תֹוצַמ ןּופ גאָטְרֶעייֵפ רעֶד זיִא
 :תֹוצַמ ןעֶסֶע רֶהיֵא טְלאָז געֶט ןעֶּביִז

 ַא ןייַז לאָז גאָּמ ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןָא ?
 -ךעֶנייֵק ,ְךייַא וצ גָנּולְמאַזְרעֶפ עֶגיִלייֵה
 טיִנ רֶהיֵא טְלאָז טְסְניִד ןּופ טייֵּבְרַא אייֵל
 ַא ןייז ביִרְקַמ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 8 :ןּוהְט

 ןיִא ,נעֶט ןעֶּביִז טאָג וצ רעֶּפְּפָא-רֶעייֵפ
 עֶניִלייֵה ַא ןייֵז לאָז גאָט ןעֶטְנעֶּביִז םעֶד
 ןופ טייֵּבְרַא אייֵלְרעֶנייֵק ,גְנּולְמאַזְרעֶפ
 :ןּוהט טיִנ רֶהיִא טְלאָז טְסְניִד

 ױזַא הָשמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָנ דְנּוא 9

 רעֶדְניִק איִד וצ דעֶר 10 :ןעֶנאָז ּוצ
 ןעֶנאָז אייֵז ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא לֵאְדְׂשִי
 דְנאַל םעֶד ּוצ ןעֶמּוק טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו
 םעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ;ךייֵא ּוצ ּביִנ ְּךיִא סאוָו
 רהיא טְלאָז יֹוזַא ,טיִנְׁש ןייַז ןעֶדייֵנְׁש

 ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןּופ רֶמֹע ןייַא ןעֶגְנעֶרְּב
 דְנּוא 1

 רֶהיֵא דְנּוא 2
 ַא ןְהָא םאֹל ַא

 -ֵּביֵל ַא ,טאָנ ּוצ רעֶּפְּפָא-רֶעויפ ַא ,לייֵא טיִמ טְׁשיִמעֶג לְהעֶמ-לעֶמעֶד לעֶטְנעֶצ אייוַוְצ
 ,טיֹורְּב דְנּוא 4 :ןייוֵו ןיִה לעֶטְריִפ ןייֵא גְנּוסיִג עֶנייַז דְנּוא ,קאַמְׁשעֶג רעֶכיִל

 ןעֶביִלְמעֶנ םעֶד זיִּב ןעֶסֶע טיִנ רֶהיֵא טְלאָז ןעֶגְנאַז עֶניִרְג דְּוא .ןעֶגְנאַז עֶטְנעֶרְּבעֶג רֶנּוא
 - ןייַא ןייז לאָז םִע ;טאָג רֶעייֵא ןּופ רעֶּפִּפֶא סאָד ןעֶגְנעֶרְּב טעֶו רֶהיֵא זיִּב ,גאָמ ןעֶגיִזאָד
 דְנּוא 18 :ןעֶגְנּוניֹואוְו עֶרייַא עֶלַא ןיִא רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶרייֵא עֶלַא ּוצ ץעֶזעֶג םעֶניִּבייֵא
 רֶהיֵא ןעוֶו ,תָּבַׁש ןּופ גאָט ןעֶניִדעֶגְראָּט םעֶד ןּופ ךייַא ּוצ ןעֶלייֵצ טְלאָז רֶהיֵא
 ןייַז ןעֶלאָז אייֵז ,םיִתָּבַׁש ןעֶּביִז ,בנּוּבייַהְפיֹוא איִד ןּופ רֶמֹע םעֶד טְגְנעֶרְּבעֶד טאָה
 טְלאָז תָּבַׁש ןעֶטעֶּביִז םעֶד ןּופ גאָט ןעֶניִדעֶגְראָמ םעֶד ּוצ זיִּב 16 :עֶצְנאַה
 -זייַּפְׁש םֶעייֵנ ַא ןייַז ביִרְקַמ טְלאָז רֶהיִֵא דְנּוא ,געֶט גיִצְפּו 7 רֶהיֵא
 טיֹורְּב סאָד ןעֶנְנעֶרְּב רֶהיֵא טְלאָז ןעֶנְנּוניֹואְװ עֶרייֵא ןּופ 17 :םאָנ ּוצ רעֶפְּפָא
 -אְָז לְהעֶמ-לעֶמעֶז לעֶטְנעֶט אייֵוְצ ןּופ (טיֹורְּבכ אייוַוְצ ,גְנּוּבייַהְפיֹוא איִד ןּופ
 איד ןעֶנעֶז אַז ןעֶרעֶװ ןעֶקאַּבעֶג אייֵז ןעֶלאָז ץֵמָה טיִמ ןייַז אייֵז ןעֶל
 טיֹורְּב ּםעֶד טיִמ ןייַז ביִרְקַמ טְלאָז רֶהיֵא דָנּוא 18 :טאָנ ןּופ טְכּורְפ עֶטְׁשֹרֶע

 דְנּוא ,רֶעיִטְש ןעֶנְנּוו ַא דְנּוא ;טְלַא רֶהאָי ןייֵא ,רעֶלְהעֶפ ַא ןֵהָא רעֶמעֶל ןעֶּביִז
 וייַּפְׁש עֶרייֵז דְנּוא ,טאָג ּוצ רעֶּפְּפָא-דְנאַרְּב ַא ןייַז ןעֶלאָז אייֵז ,רעֶדיו  אייוַוְצ
 :טאָנ ּוצ קאַמְׁשעֶנ רעֶכיֵלְּביִל ַא ,רעֶּפְּפָא-רֶעייֵפ ַא ,גְנּוסיִג עֶרייַז דְנּוא רעֶּפְּפָא

 דנּוא ,רעֶפּפָא-דְניִז ַא ראַפ לעֶקעֶּב-ןעֶניִצ ןייֵא ןעֶכאַמ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 9

 ןַהֹּכ רעֶד דנּוא 20 :רעֶפְּפָאדיִרְפ ַא ראַפ ,טְלַא רֶהאָי ןייֵא ,רעֶמעֶל אייוַוְצ
 עֶנייֵא .טְכּורְפ עֶטְׁשְרֶע איִד ןּופ טיֹורְּב םעֶד טיִמ ןעֶּביֵהְפיֹוא אייֵז לאָז
 וצ ניִלייֵה ןייַז ןעֶלאָז איֵז ,רעֶמעֶל אייוֵוָצ איִד טיִמ ,טאָנ ראַפ גָנּוּבייַהְפיֹוא

 טאב



 ארקיו

 רֶהיֵא דְנּוא 91 :ןַהֹּכ םעֶד ראַפ ,טאָנ

 ןעֶכיִלְמעֶג םעֶד ןיִא ןעֶפּורְסיֹוא טְלאָז
 עֶגיִלייֵה ַא ןייַז לאָז םֶע ,גאָט ןעֶגיִזאָד
 טייֵּבְרַא אייֵלְרעֶנייֵק ;ָךייַא ּוצ גְנּולְמאַזְרעֶפ
 לאָז םֶע ,ןּוהְט טיִנ רֶהיֵא טְלאָז טְסְניִד ןּופ
 עֶרייֵא עֶלַא ןיִא ץעֶזעֶג םעֶניִּבייֵא ןייֵא ןייֵז
 :רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶרייֵא ּוצ ןעֶגְנּוניֹואוְו
 טיִנְׁש םעֶד טעֶרייֵנְׁש רֶהיֵא ןעוֶו דְנּוא 9
 םיִא טיִנ אּוד טְסְלאָז ,דְנאַל רֶעייֵא ןּופ
 ןייַד ןּופ לעֶקְניוִו איִד ןעֶדייֵנְׁשּפָא ןעֶצְנאַג
 איד דְנּוא טְסְדייֵנְׁש אוד ןעוֶו דְלעֶפ
 טיִנ אזד טְסְלאָז טיִנְׁש ןייֵד ןּופ בָנּוּביֹולְק
 דְנּוא ןאַמעֶרָא םעֶד ראַפ ,ןעֶּביֹולְקפיוא
 ןעֶזאָל אייז אּוד טְסְלאָז רֵנ םעֶד ראַּפ
 :םאָג רֶעייֵא ראַה רעֶד ןיִּב ָּךיִא

 יֹוזַא הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָג דְנּוא 8
 רעֶדְניִק איֵד ּוצ דעֶר 24 :ןעֶנאָז ּוצ

 ןעֶטְּביִז םעֶד ןיִא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא לֵאָרְׂשִי
 ,ׁשֶדֹה םעֶד ןּופ ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןיִא ,ׁשֶרֹח
 -עֶב םאָד גְנּוהּור ַא ְךייֵא ּוצ ןייַז לאָז
 עֶניִלייה ַא ,(הָעּורְּת) גְנּולאַׁש ןּופ םיִנטְכעֶד

 207 רוטא נב

 1 ׁשְרקיאָרְקַמ הֶּוַה םַֹיַה ו םֵצֵעְּב םֶהאָרְקּו :ןֵהֹּכַל הָוהיִל
 כד ּוׂשֲעַת אל הָרֹבִע תֶכאָלְמ--לֶכ םֶכָל הָיְהִי
 םָכָצ :רַאריַצק-תֶאבַכְרַצִקְכּונֶכיִתְררְלפ ביִתְבׁשומ-לֶכְּב
 טָּקלִת אֵל ָּךְריִצְק ט טֵקִל טל ְךֶרֶצְִּב ּךְרֶש תַאּפ הֶַּבְאל
 ּפ 1 ;םֶכיֵהלֶא הָוהְי יִנֲא םֶתֹא בֹועַּת רֵּגַלְוינעִל
 4 ילֵאָרְׂשִי יִנְב ָב-לֶא רֵּבֵּד ;רמאֹּל הׁשמ-לֶא הָוהְי רֶּכַדַ
 וו ּבַׁש םֶכָל היה ׁשֶדַֹל דָתֶאְּביִפיִבׁטַהׁשֶדֹהַּב רֶמאֵל
 שִעָת אֵל הָדֹבֲע תֶכאָלְמיִלְּכ :ׁשֶרְקדאָרְקִמ הָעּורְּת ןֹוָרְכו
 י רֵּבַדֵל ס ;העהיל הֶּׁשֲא םָּתְבַרְקִהְו
 טביִרְפַּכַה םִי הַָה יִיִבשַה ׂשֶרֹחַל רִשָּב ְךא ;רֶמאֵל
 טֶכיֵתְׁשְפַנְדתֶא םֶֶתיִנעְו םָכָל הָיְהִי ׁשֶדֹק-אָרְקִמ אוד
 58 םֶצֵעְּב ּוׂשֲעַח אֵל הְכאָלְמ-לְבְ ;הָוהיַל הא םּתְבַרְקִה
 הָוהְי יֵנָפִל םֶכיֵלֲע רַּפַכל אּוד םיִרָּפִּכ םָֹו יִּכ הזה םֹיַה
 יפ םִֹיַה םָצֵעְּב הָנְְתיאְל רֶׁשֲא ׁשֶפָנַה-לִכ יִּכ ;םֶכיֵהְלֶא
 ל-יָּכ הָׂשֲַּת רֶׁשֲא ׁשֵפנַה--לֶכְו :ֶהיָמַעַמ הָתְרָכְִו הָוַה
 תוָהַה טא תא ִּתְדַבֲאָהְו הֶּוַה םֹוּוַה םָצֵעְּב הָלאָלְמ
 סבליט תַּקִח ּוׂשֵעַת אֵל הָכאָלְמ--לֶּב ;ּהָמִע בֶרֶקִמ
 5 יב אוה תׁש תֵּבַׁש :םֶכיֵתְכִׁשְמ לֵכּב םֶּכְִרַל
 -דַע בֶרֶעַמ בֶרֶעָּב ׁשֵרֹחַל הָעְׁשִתְּב םֶכיֵתְׂשִפניתא םֶתיִנְִו
 18 :םֶכְּתַּבַׁש ּוָתְּבִׁשִּת בֶרֶ
 4 לֵאָרׂשִי ינְבילֶא רֵּבַד :רְמאַּל הָׁשֹמילָא הָוהְי רֵּבַדָו
 תֹוּכְּמַה גַה הוה ִיִבְּׁשַה ׁשֵּדִהַל םֹוי רָׂשָע הֶׁשִמֲחַּב רֶמאֵל
 הל =לָּכ ש ךָקיאֶרְקִמ ןוׁשאִרָה םלַּב הָוהיִל םיִמָי תַעְבִׁש
 58 הדָשֲא ּוביִרְקַּת םיִמָי תעְבִׁש :ּוׂשֲעַת אֵל הָדֹבַע 'תֶכאָלְמ

 לע תה
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 הכ וי

 56 דשמילָא הָו

57 

 םֶּהְבַרְקִהְו םָל הָיְהי ׁשְרקדאָרְקִמ יִנמְּׁשַה םֹויּב הָוהיל
 :וׂשֲעַת אל הָדֹבֲע תֶכאַמ-לְּכ א תֶרֶצֹע הוהיַל הָׁשִא
 וז יִרְַהְלו ׁשֶרָק יֵאָרְקִמםָתֹאּוֲאְרְקַּת-רְׁשֲאהְוהִי יד יִדֲעְמהלֲא
 ;וטזב טיר םיִכָמְנּו חַבָז הָחְנִמּו הָלֹע הָוהיַל הָׁשִא

 טייַּבְרַא אייֵלְרעֶנייֵק 28 :ְנּולְמאַזְרעֶּפ
 רֶנּוא ,ןּוהְמ טיִנ ךֶהיֵא טְלאָז טְסְניִד ןּופ
 רעֶּפְּפָא-רֶעייֵפ ַא ןייַז ביִרְקַמ טְלאָז רֶהיֵא
 ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָנ דְנּוא 96 :טאָנ ּוצ

 שָדֹה ןעֶטְּביִז ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ ןעֶמְנעֶצ םעֶד ןָא ָךיֹוא 27 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הֵׁשֹמ
 טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,גְנּולְמאַזְרעֶפ עֶניִלייֵה ַא ןייַז ְךייַא וצ לאָז םִע ,םיִרֵּפַּכַה םֹוי רעֶד זיִא
 :טאָב ּוצ רעֶּפְּפָא רֶעייַפ ַא ןייַז ביִרְקַמ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ;ׁשֶפְנ רֶעייֵא ןעֶגיִנייֵּט

 ןיִראָה ,גאָט ןעֶניִזאָד ןעֶביִלְמעֶנ םעד ןיִא ןּוהְט טיִנ רֶהיֵא טְלאָז טייֵּבְרַא אייֵלְרעֶנייק 28
 ראה םעֶד ראָפ ;ְךייֵא ראַפ ןייַז וצ רֵּפַכְמ ,בֶנּונְהעֶזְרעֶפ ןּופ גאָט רעֶד זיִא סאָד
 ןעֶכיִלְמעֶנ םעֶד ןיִא ןעֶנאָלַּפ טיִנ ְּךיִז טעוֶו סאָו רעֶכיִלְטיִא ןיִראָו 29 :םאָנ רֶעייֵא
 טעוֶו סאָו רעֶכיִלְטיִא דְנּוא 30 :קְלאָפ ןייַז ןּופ ןעֶרעוֶו ןעֶטיִנְׁשראַפ לאָז ,גאָט ןעֶגיִזאָד
 ןעֶגיִּבְלעֶזְמעֶד ְּךיִא לעוֶו ,גאָט ןעֶגיִזאָד ןעֶביִלְמעֶנ םעֶד ןיִא טייֵּבְרַא אייֵלְרעֶלַא ןּוהְמ
 ּוהִמ טיִנ רֶהיֵא טְלאָז טייֵּבְרַא אייֵלְרעֶנייֵק 21  :קְלאָפ ןייז ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ ןעֶגְליִטְרעֶפ
 -נּוניֹואוָו עֶרייֵא עֶלַא ןיִא רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶרייֵא ּוצ ץעֶזעֶג םעֶניִּבייֵא ןייֵא ןייַז לאָז םִע
 ׁשֶפָנ רֶעייֵא ןעֶגיִנייֵּפ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ;ךייַא ּוצ גְנּוהּור ןּופ תָּבַׁש ַא זיִא םִע 82 :ןעֶנ

 טְלאָז דְנעֶבָא זיִּב דְנעֶבָא ןּופ ,דְנעֶבָא םעֶד ןיִא ׁשֶרֹח םעֶד ןּופ ןעֶטְנייַנ םעֶד ןָא
 :תָּבַׁש רֶעייֵא ןעֶהּור רֶהיִא

 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָג דְנּוא 8
 רעֶד זיִא שָרֹה ןעֶטְּביִז ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְנעֶצְפּופ םעֶד ןָא ,ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא
 לאָז גאָט ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןיִא 88 :טאָג ּוצ געֶט ןעֶּביִז ,תֹוּכִס ןופ גאָש-רֶעיַּפ
 ;ןּוהְט טיִנ רֶהיֵא טְלאָז טְסְניִד ןּופ טייֵּבְרַא אייֵלְרעֶנייֵק ,גְנּולְמאַזְרעֶפ עֶניִלייֵה ַא ןייַז
 םעֶד ןָא ,טאָנ ּוצ רעֶפְּפָא-רֶעייֵּפ ַא ןייַז ּביִרְקַמ רֶהיֵא טְלאָז געֶּט ןעֶּביִז 6
 ביִרְקַמ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ;ְךייַא וצ גְנּולְמאַזְרעֶפ עֶניִלייֵה ַא ןייַז לאָז גאָט ןעֶטְּבַא
 טְסְניִד ןּופ טייֵּבְרַא אייֵלְרעֶנייֵק ,תֶרֶצֲֵע זיִא םִע ,טאָג ּוצ רעֶּפְּפָא-רֶעייֵפ ַא ןייז
 טאָג ןּופ געֶטירֶעייַפ איר ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איֵד 87 :ןּוהְמ טיִנ רֶהיֵא טְלאָז
 ַא ןייַז ּוצ ביִרְקַמ ,ןעֶגְנּולְמאַזְרעֶפ עֶניִלייֵה ןעֶפּורסיֹוא אייֵז טְלאָז רֶהיֵא סאוָו
 -טְכעֶׁש ַא ,רעֶפֶסָא-זייֵמְׁש ַא דְנּוא ,רעֶפָּפָא-דְנאַרְּבַא .טאָנ וצ העֶפְּפָא-רֶעיַיַפ
 :גאָט ןייַז ןיִא גאָט ןעֶכיִלְטיִא ןופ ְּךאַז איד עֶגְנּוסיִג איִד דְנּוא ,העֶּפְּפָא

 לֵאָרׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ דער 4

 ץּוח
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 םֶכיֵרְדנ-לֶּכרַבְלִמּוטְכיִתוְתַמדַכְּלִמּוהְוהְי תֶּתְּמׁש דבְלִמ
 ָׂשְמֲחְּב ךא :הָל ּונְתִּת רֶׁשֲא םֶמיִתְבְדנילְּ ַבְּשִמֹו
 ץֶרָאָה תאובתתַא םֶכפְמאְּביליִבְׁשַה ׁשֶדָחַל םֹו יושע
 ןֹוהְּבִׁש ןּוׁשאִרָה םָֹיַּב םיִמָי תַעְבִׁש הוהיינַמדתַא ּונְחִּת

 ֹשאַרה םיּכ םָּכָל םּפְְִלּו :ןּתְׁשינמְׁשִה םיבּו 5
 .הָניְִרת תֶכְעזִצ ףעו םיִרְמִּמ תפּכ רֶחֶה ץע ירּפ

 לתא םֶתּנַהְו : םיִמָו תֶעְּבִׁש טכיִהְלַא הָודְי יגפל םֶּתְחַמְׂשּו 1
 םָכיֵתְרְֹל םָלט תַּקִח הָנָׁשַּב סיִמָי תֶמְבִׁש הוה נה

 טי תעְבִׁ יִבְׁשִּת תֶכְמּב א יח יִעיבְׁשַה ׁשֵרְַּב
 טֶכיֵתֹֹד יָד עמָל :תֶּכְפִּב ּובְׁשי לֵאָרְׂשִיְּב חֶדוִאָהילָּכ
 טבֶהֹוא יָאיִצוהּב לערְׂשִי ינְּביִתַא יִּתְבשוה תֹוכָּפב יִּכ

 -תָא הָׂשֹמ רַּכדִיַו :םָכיֵהְלֶא הָוהְי יִנֲא םִיָרְצִמ ץֶרָאמ 4
 ֹפ :לֵאָרׂשִי יַנְבילַא הָוהְייִדֵעְמ

 "פ ==
 קי לֵאָרְׂשִ ינְכ-הַא וצ :רְמאֵל הָׁשמילֶא הָוהְי רֵּו א

 יד ר תל .םאָמַל תיִקְּב ךָז תֹז ןִמִׁש ְךֶלֶא
 ןרָהָא ותא יןרעי רעומ לֶתַאְּב תֶֹדָֹה תֶכֹרְפִל ץיודמ 3

 אש םליע זיו ִמָּת ָוהְי יִנ ְִל ףקבידע בֶרָעמ
 :ליִמָת העי עפל תֹוָרָנַ תֶא ךֶרעי הָהְִה הָרָנְּמַה לא 4
 שי תֹולַּמ .הֵרְשֶצ םיִּתש נא תיִפְָז תַלֿפ ָּתְַקָלְו ה
 טביִתְׁש .טֿפּוא תְמִׁשְו :תָסָאָה תֶּלַה הָיָהי םיִֹרׂשְ 8

 +הָוהְי ןפל רִהָּמַה ןהָלְׁשַה-לַע תָכְרעַּמַה ׁשֵׁש תֹוָכָרֲעַמ
 הױרְְזַאל טחָלַל הָתְיִהְוהָּכַז הבל .תֶבְרֲַמַה"לַע ָתִתָנְו ד

 ינֿפל ינְכְרעַי תֶבׁשִה םִיְּב תַָּשִה םֹוְּב :הוהיִל הָׁשֵא
 זלָהַאְל הָתָָהְו סֶלֹֹ תיִרְּב לֵאָר שִינְּב תַאַמ דיִמָּת הָהְי
 וָל אה םיִׁשָדָק שרֹק יִּב ׂשְרָק םֹוקָמְּב והָלְכִַו נְבַלּ
 עֹלֵאְשִי הָׂשְֲַּב ציל .ם  :םֶלֹעיקָח הָוהי ישֲאמ י

 הרָנֲהּמּב לו לֵאָׂשִי נב ךוָחּב יֵרְצִמ ׁשיִאְדַּב אּודְו

 רומא דכ נכ :ארקיו

 ץוח דְנּוא ,טאָנ ןּופ םיִתָּבִׁש איִד ץּוח 8

 םיִרָדְנ עֶרייֵא עֶלַא ץּזח דְנּוא ,ןעֶּבאָג עֶרייֵא
 רעֶּפְּפֶא עֶניִליוִוייִרְפ עֶרייֵא עֶלַא ץּוח דְנּוא
 ְךיֹוא 29 :טאָנ ּוצ ןעֶּבעֶג טעוֶו רֶהיֵא םאוָו

 ןעֶטְּביִז םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְנעֶצְפּופ םעֶד ןָא
 הָאּובְּת איִד ןייֵא טְלעֶמאַז רֶהיֵא ןעוֶו ,שֶרֹוד

 איד ןעֶרֶעייֵפ רֶהיֵא טְלאָז ,דְנאַל םעֶד ןּופ
 םעֶד ןָא ,געֶט ןעֶּביִז טאָג ןּופ געֶט-רֶעייֵפ
 ןָא דְנּוא גָנּוהור ַא זיִא גאָט ןעֶטְׁשְרֶע

 דְנֹוא 40 :גנּוהור ַא זיִא גאָמ ןעֶטְּכַא םעֶד

 םעֶד ןָא ְךייֵא ּוצ ןעֶמעֶנ טְלאָז רֶהיֵא
 םעֶנייֵש ַא ןופ טְֶכּורְפ גאָט ןעֶטְשְרֶע
 דְנּוא ,רעֶמייֵּב לעֶטייֵמ ןּופ רעֶטעֶלְּב ,םיֹוּב
 ,םיֹוּב םעֶנעֶטְכאָלְפעֶג קיִד ַא ןּופ גייווְצ ַא
 רֶהיֵא דְנּוא ְּךאַּב םעֶד ןּופ ,תֹובָרַע דְנּוא
 רֶעייֵא ראַה םעֶד ראַפ ןֶעייֵרְּפ ְּךייֵא טְלאָז
 טְלאָז רֶהיֵא דנּוא 41 ::געֶמ ןעֶּביִז טאָג
 ןעֶּביִז טאָג ּוצ געֶטרְעייֵפ ןעֶרֶעייֵפ םֶהיֵא
 ןייֵא ןייַז לאָז םִע ,רֶהאָי םעֶד ןיִא געֶמ
 -ְבעֶלְׁשעֶנ עֶרייֵא ּוצ ץעֶזעֶג םעֶניִּבייֵא

 רֶהיֵא טְלאָז ׁשָרֹח ןעֶטְּביִו םעֶד ןיִא ,רעֶט
 טְלאָז געֶּט ןעֶּבִז 42 :ןעֶרֶעויֵּפ םֶהיֵא
 -ָנייֵא עֶלַא ,תֹוּכִס ןיִא ןעֶניֹואוְו רֶהיֵא
 ןעֶניֹוװ ןעֶלאָז לֵאָרְׂשִי ןיִא עֶנעֶריֹוּבעֶג
 רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶרייֵא יִדְּכ 43 :תֹּכִס ןיִא

 ,תֹּכֶס ןיִא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןעֶניֹואְו טְכאַמעֶג ּבאָה ָּךיִא זַא ןעֶסיִז ןעֶלאָז
 ראַה רעֶד ןיִּב ּךיִא ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןּופ טְגְנעֶרְּבעֶגסיֹורַא אייֵז ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו
 :טאָנ רֶעייֵא

 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 איד וצ טאָנ ןופ געֶטרֶעייֵפ איֵד טעֶרעֶג טאָה הֶׁשֹמ דוא 4

 דכ לעטיפאק

 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הֶׂשֹמ ּוצ םעֶרעֶג טאָה םאָנ דָנּוא 1
 ייֵא ןעֶמעֶנ ריִד ּוצ ןעֶלאָז אייֵז זַא לֵאָרְׂשִו
 :דיִמָּת רֵנ םעֶד ןעֶדְניִצּוצְנֶא ,ןעֶטְכייֵלעֶּב איִד

 רעֶדְניִק איֵד לעֶפעֶּב
 ראַפ ןעֶסיֹוטְׁשּוצ םיֹוּב-רעֶּבְלייֵא ןּופ

 גְנאַהראָפ םעֶד ןּופ גיִנייוֵועֶסיֹוא 8
 ךעֶטְכיִרְנָא ןֹרֲהַא םִע לאָז 0 איד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןיִא .םיִנְנייֵצ ןופ
 זיִּב דְנעֶבָא ןּופ
 :רעֶטְכעֶלְׁשעֶנ עֶרייֵא ּוצ
 :ביִדְנעֶמְׁש טאָג ראַפ ,ןעֶּפְמאָל

 ץעֶזעֶג םעֶניִּביִא ןייֵא ןייַז לאָז םִע ,טאָג ראַפ גיִדְנעֶטְׁש .ןעֶגְראָמ
 איד ןעֶּטְכיִרְנָא רֶע לאָז רעֶטְכייֵל םעֶנייֵר םעֶד ףיֹוא 4

 ןעֶקאַּב ןּופְרעֶד טְמְלאָז אוד דְנּוא ,לֶהעֶמ-לעֶמעֶז ןעֶמעֶנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 2
 אייֵז טְסְלאָז אּוד דְנּוא 6 :הָלָח ןייֵא ןייַז לאָז לעֶטְנעֶצ אייוְצ ,תֹולֵה ףְלעוֶוְצ
 ראַפ ׁשיִט םעֶנייַר םעֶד ףיֹוא הָרּוׁש ןייֵא ןיִא סְקעֶז ,תֹורּוׁש ןיִא אייוְצ ןּוהְמ
 :טאָב
 טיֹורָּב םעֶד ּוצ ןייַז לאָז םִע
 ןופ גאָט םעֶד ןיִא 8

 ראַפ

 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איֵד ןּופ ,תיִרְּב רעֶניִּבייֵא ןייֵא

 דָנּוא ְּךיֹורְהייֵו םעֶנייַּר הָרּוׁש איִד ףיֹוא ןעֶּבעֶג טְסְלאָז אוד דְנּוא ?7
 רעֶפְּפָא-רֶעייַפ ַא .םיִנטְכעֶדעֶג ַא

 זיִא םִע גיִדְנעֶמְׁש טאָג ראַפ ןעֶטְכיִרְנָא םִע רֶע לאָז תַּבַׁש
 :טאָנ ּוצ

 ראַפ ןייַז לאָז םִע דנּוא 9
 ןעֶניִלייֵה םעֶד ןיִא ןעֶסֶע םִע ןעֶלאָז אייז דָנּוא ,ןְהיֵז עֶנייַז ראַּפ דָנּוא ןלה ןַא

 ןטאָה ןּופ רעֶפְפָא-רֶעייֵפ איִד ןּופ םֶהיֵא ּוצ גיִלייַה ְץְנאַב זיִא םאָד ןיִראָו ,םֶרָא

 :ץעֶנעֶ םעֶניִּבייֵא ןייֵא זיִא םִע

 ותיִלֵאָרְׂשִי ַא בייז ַא
 אייֵז רֶנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןעֶׁשיִוְצ

 ןּופ ןְהּוז רעֶד ןעֶגְנאַגעֶגסיֹורַא זיִא סֶע דָנּוא 0
 הּרִצִמ ַא ןאַמ ַא ןּופ ןְהּו רעֶד ןעֶזעוֶועֶג ןיֵא רֶע דֵנּוא

 הָנֲחַמ רעֶד ןיִא טְגיִרְקעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה
 ףעד
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 וג הדָׂשִאָה-ןֵּב .בִֹּיַו :יִלֵאְרְשִיַה ׁשיִאְו תילֵאְרְשִיַה ןֶּב ְןאַמ ַא דְנּוא ,תיִלֵאָרְׂשִי ַא ןּופ ןְהּוז רעֶד
 םֵׁשְו הָשֹמ-לֶא וָתֹא ּואיָביַו ללקְיַו טֶׁשַה-תֶא תיִלֵאְרְׂשִּיַה איד ןּופ ןְהּוז רעֶד דְנּוא 11 :יִלֵאָרְׂשִו ַא

 רַב וד הל 2 מל יל* םעֶד ןעֶטְלאָׁשעֶג טאָה תיִלֵאָרְׂשִי הָׁשִא

 ָׁשאֹר לע ם םֶהיֵדידתֶא םיִעְמְׁשַה-לְכ וכו הלל ש ןעֶועֶועֶג זיִא רעֶטּומ עֶנייַז ןּופ ןעֶמאָנ 4 יא 3 7 טג : רעֶד דָנּוא ,הָשֹמ ּוצ טְגְנעֶרְּבעֶנ םֶהיֵא ןעֶּב
 וט רֶמאֵל רֵּברְּת לֵאָרְׂשִי נְּב-לָאְו ;הָדֲהלְּכ ותֹא וָמָנָרְו : א יב
 18 הָוהָי םָׁש .םֵקָ ;וא אָטַח אָׂשָנְ ווָחלָא לֵב ׁשיִא ׁשיִא ןּופ ַהֵבָּד ןּופ רעֶטְכאָט א ִה ת ֹמ ּש

 ובקְנְּ הָרּכ רֵנּכ הָדֲֵה-ֶּכ ובימְנְרִי םוָנָר תֶמּוי תמ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 12 :ןֶד טֶבֵׁש
 4 הָּכַמּו :תֶמּוי תֹומ םֶדָא ׁשֵפְניִלְּכו הִָּי יִּכ ׁשיִאְו :תֶמּימַׁש ןעֶמ זיִּב םיִנגְנעֶפעֶג ןיִא טְצעֶזעֶגְנייֵרַא

 גפ ןְתִיייֵּכ ׁשיִאְו :ׁשֵפָנ תַחָּת ׁשֵפָנ הָמלׁשי הָמֵהְּב-ש נ וטראזוטנַא עֶראָלְק ַא ןעֶּבעֶג אייֵז טעוֶו

 - ֵהּת רָבָׁש :וָּל הָׂשְעַי ןֵּכ הֶׂשָע רֶׁשֲאַּכ וָתיִמעַּב םוִמ :םאָה ןּופ טְראָוָו םעֶד ְּךאָנ

 םֶרָאָּב םּמ ןֵּתִי רֶשֲַּכ 0 תַחּת ןֶש ןיע תַחָּתןיצ רֶבֶׁש ֹוזַא הֶׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָנ דְנּוא 8
 91 ;;רָמּוי םֶרֶא הָּכַמּ הָעִמִלַׁשְי הָּמַהְב הּכִמּו :ּב ןֵהָנִי ןֵּכ -םעֶל םעֶד םיֹורַא גְנעֶרְּב 4 :ןעֶנאָז ּוצ

 33 יָנֲא יִּכ הָיְהְי חָרָזֶאְּכ רֵּנַּכ םכ = הָיְהִי רָחָא טַּפְׁשִמ דָנּוא ,הָנֲחַמ רעֶד ןּופ גיִנייוועֶסיֹוא רעֶרעֶט

 יי ּאיצֹוַו לֵאָרְשִינְבילֶא הָׁשֹמ רַב !םֶכהְלֶא הָוהְי ףיֹורַא ןעֶלאָז טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה םאָו עֶלַא

 גְבּו ןֵבא א בה הֶנ הל } 8 זמילֶא למה דְנּוא ,ּפאק ןייז ףיֹוא דְנעֶה עֶרייֵז ןעֶנייַל

 ׁשמתֶא הוה זה ר שא וׂשָע לארשי -נייֵמְׁש םֶהיֵא לאָז עֶדְנייֵמעֶג עֶצְנאַג איִד

 הכ בלפ"פיפ י 1 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ דְנּוא 18 :ןעֶנ
 9 א יָנְּב-לֶא רֵּבַּד :רְמאַל יֵניִס רהְּב הָשֹמילֶא ;ָוהְי רֵּבַדַה 0356 וצ ֹזַא ןעֶדעֶר אּוד טְסְלאָז
 ִנֲא רֶׁשֲא ץֶרָאָה-לֶא :אֹכָת יִּכ םֶהלֲא ָּתְרַמָאְו לֵאְרְשי {"ז ןעֶטְלעֶׁש טעוֶו םאִו ןאַמ רעֶכיִלְטיִא

 3 עֶרְזִּת םיִנָׁש ׁשֵׁש :הָוהיַל תֶּבֹׁש ץֶרֶאָה הָתְבׁשְו כָל ןֵֹנ :דָניִז עֶנייַז ןעֶגאָרְט לאָז רעֶד ,טאָג
 :ּהָתָאּובְּת-תֶא ָּתְַסֶאְ ּךֵמְרַּכ רֵמְִּת םִָנָׁש ׁשֶשְוִדְרֶש םיטאֶג טְרעֶטְסעֶל םאִו רעֶד דְנּוא 6
 4 הוה תַּבׁש ץֶרֶאָל היהִי ֹתְּבִׁש תַּבׁש תיִבְׁשַה הָשַבּו איִד ,ןעֶרעוֶו טייֵטעֶג םיוִועָג לאָז ןעֶמאָנ
 ה ּךְריִצַק ַחופס תֵא : רֶמְוִת אֵל ְךְמְרַכְו עֶרְוִה אֵל ְךֶדֶׂש ןעֶגיִנייֵמְׁש םֶהיֵא לאָז עֶדְנייֵמעֶג עֶצְנאַה

 היי וָּבׁשתַנׁשרַאִבּת אל ְּךֶרניִכע-תֶאְו רות אָל רעֶד ְךיֹוא יֹוזַא רעֶדְמעֶרְפ רעֶד איז ְּךייֵלְג
 דְנּוא 17 :ןעֶרעֶװ טעֶטייֵטעֶג לאָז םֵׁש םעֶד ןעֶרעֶטְסעֶל טעֶו רֶע ןעוֶו ,רעֶנעֶריֹוּבעֶגְנייַא
 :ןעֶרעֶו טעֶטייֵטעֶג םיוִועָג לאָז רֶע !ּבייֵל םעֶכיִלשְנעֶמ ַא ןעֶגאָלְׁשרעֶד טעוֶו ןאַמ ַא ןעוֶו
 ׁשֶפֶנ ַא ןעֶלאָצאַּב רֶע לאָז הָמֵהְּב ַא ןּופ ּבייֵל םאָד טְגאָלְׁשרעֶד סאוָו רעֶד דְנּוא 8
 טאָה רֶע איז ְּךייֵלְג ,רֵבַח ןייַז ןָא םומ ַא ןעֶכאַמ טעדו ׁשְנעֶמ ַא ןעוֶו 19 :שָפְנ ַא ראפ
 ראַפ גיֹוא ;ָךעֶרְּבעֶג ראַפ ְּךעֶרְּבעֶג 20 :ןעֶרעו ןּוהְמעֶנ םֶהיֵא ּוצ םִע לאָז יֹוזַא ,ןּוהְמעֶב
 םעֶד ןָא ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע םאָו םּומ רעֶד איו ְָּךייֵלְנ ,ןְהאֵצ ַא ראַפ ןְהאָצ ַא ,גיֹוא
 ַא טְגאָלְׁשרעֶד סאָו רעֶד דְנּוא 21 :םֶהיֵא ןָא ןעֶרעוֶו ןּוהְמעֶנ םִע לאָז יֹוזַא ,שְנעֶמ
 :ןעֶרעוֶו טעֶטייֵטעֶג לאָז ׁשְנעֶמ ַא טְגאָלְׁשרעֶד סאוָו רעֶד רֶנּוא ןעֶלאַצאַּב לאָז הָמֵהְּב

 -ָנייֵא רעֶד איז ְךייֵלְג ןייַז לאָז רעֶדְמעֶרְפ רעֶד ,טְכיִרעֶג ןייַא ןייַז ָּךייֵא ּוצ לאָז סֶע
 ּוצ טעֶרעֶנ טאָה הָׁשֹמ דנּוא 23 :םאָג רֶעייַא ראַה רעֶד ןיִּב ָּךיִא ןיִראָו ,רעֶנעֶריֹוּבעֶג
 ןּופ גיִנייוַוְנעֶמיֹוא רעֶכּולְפ םעֶד טְגְנעֶרְּבעֶגסיֹורַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לֵאָרְשִי רעֶדְניִק איד
 רעֶדְניִק איִד דְנּוא ,רעֶנייֵמְׁש טיִמ טְגיִנייֵמְׁשעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא הָנֲחַמ רעֶד
 :הָׁשֹמ ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָג איז "ֹוזַא ןּוהְטעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי

 רהב
 הכ .לעטיפאק

 ;ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא יַניֵס גְראַּב םעֶד ףיֹוא הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָנ דוא 1
 רֶהיֵא ןעֶו ןעֶגאָז אייֵז ּוצ טְסְלאָז אּוד דִנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ דעֶר 9
 םאָד לאָז יֹזַא ;ְךייַא ּוצ ּביֵנ ְּךיִא םאָװ דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶמּוקְנייַרַא םעוֶד
 ןֶעייֵז דְלעֶפ ןיר אּוד טְסְלאָז רֶהאָי םֶקעֶז 8 :טאָג ּוצ תָּבַׁש ַא ןעֶהּור דְנאַל
 -ָנייֵא טְסְלאָז אּוד רְנּוא ןעֶטְראָגנייוו ןייד ןעֶדייֵנְׁש אּוד טְסְלאָז רֶהאָו םֵקעֶז דֶנּוא
 ןּופ תֶּבַׁש ַא ןייַז לאָז רֶחאָי ןעֶטְּביִז םעֶד ןיִא רעֶּבָא 1  :הָאּובִּת עֶרֶהיִא ןעֶלְמאַז
 דֶנּוא ןֶעייֵז טיִנ אּוד טְסְלאָז רֶלעֶפ ןייַד ,טאָנ ּוצ תֶּבַׁש ַא ,דְנאַל םעֶד ּוצ גְנּוהּור
 ןיד ןּופ גְנּוסְקאַװ-רעֶדיִװ םאָד 9 :ןעֶדייֵנְׁש טיִנ אּוד טְסְלאָז ןעֶטְראָגנייוַז ןייד
 -ייֵשְּפָא עֶניֵד ןּופ ןעֶּביֹורְט איִד דְנּוא ןעֶדיינְׁשּפָא טיִנ אּוד טְסְלאָז טיִנְׁש
 גנוהור ןּופ רֶהאָי ןייֵא ןייַז לאָז םִע עֶלְמאַזְניֵא טיִנ אּוד טְסְלאָז גָנּוד

' 14 
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 ָךּכעלּו ל הָלְכָאְל םֶכָל ץֶרָאָה תֶּבַׁש הָתָיְְו :ץֶרָאָל
 ףּתְמָהְבלְו :ךמע םיִרַָה ּףבָׁשֹוַלּו ְדְִׂשלְוףֵָמֲאָלְו
 ם  .ּולָפֲאָל ּהָחָאּוְתלֶכ הְהִּת ּףְצְרַאְּב רֶׁשֲא הָיחְלְ

 םיִמָעִּפ עַבֵׁש םיִנְׁש עַבִׁש םיִנָׁש תֹתְּבַׁש עַבִׁש ךֶ ָּתְרַָקְו 5
 :הָנָׁש םיִעָּברַאְ עׁשְּת םיִנָּשַה תֶחְּבַׁש עַבֶׁשיִמִי ףל ּוְהו

 ׁשֶרֶחַל רָֹשָעַּב יעְבְׁשַה ׁשֶרָחַּב הָעּרְּת רַפֹוׁש ָּמְרַבַעַהְו 5
 םְֵׁשִּדְקְו :םַכְצְרַאילְכִּב רּפּוׁש ּוריִבֲעַת םיְִפַּכַה םֹּב י

 יילָכְל ץֶרָאָּב רֹרָד םֶתאֶרָקּ הָָׁש טִׁשמֲחַה תַנְׁש תֶא
 תָזחֲא-לֶא ׁשיִא םֶתְבַׁשְו םָכָל הָיְהֶּת וה לבו ָהיֶבְׁשִי

 םיִׁשִמֲחַה :תָנְׁש אוה לֶבֹו :ּבָׁשִּתוָּתחַפְׁשִמילֶא ׁשיִאְו 1
 הָריִחיִפְפ-תֶא ֹורְצְקִת אֵלְו עדות אֵל םֶכָל היְהִּת הָָׁש

 םֶכָל הָיְהִּת ׁשֶדק אוה לֵבֹו יִּכ :ָהיֶרְנ-תֶא וִרְצְבִת אָלְו וצ
 תאוה לבויה תַנְׁשּב :הָתָאּובְּת-תֶא ָּלְכאָּת הָדָׂשַהְדִמ 1
 ּךתיִמֲעַל רָּכְמִמ ּיִרְכְמִהייִכְו :תְִחַא-לֶא ׁשיִא ּובְׂשָּת 4
 רַפְִמַּב : והָא-תֶא ׁשיִא ּונּתילַא ּךֶתיִמָע ימ הָלָק וִא ומ

 יינׁש רַּפסִמְּב ּדָתיִמַע תֶאְמ הנְקִּת לֵבּוַה רַחַא :םיִנָׁש
 יִפָלּוֹותְנְקִמ הָּבַרַּת םִנָּשה בר !יִפִל :ךֶליְִִּמִי תֶאּובָת 5

 אור תֹאּובִּת רַּפְִמ יִּכ ָֹתְנְקִמ טיִעְמִּת םיִָּׁשַה .טעִמ
 יִּכ ךיִהלֶאְמ ָףאָרְָו ותיִמֲעתֶא ׁשיִא ּונות אָלְו :ְךֵל רָכֹמ 11
 יִטְּפְׁשִמ-תֶאָו יֵתֹּקְח-תֶא םֶתיִׂשֲַו :םֶכיֵהְלֶא הָוהְויָנֲא 8
 הָנְתִנו : חַטִבָל ץֶרָאָה-לע םֶתְבִׁשיו םֶתֹא םָתיִׂשֲַרְמְׁשִּת 5

 :ָהיֶלָע חַטָבָל םֶּתְבַׁשיו עַבְׂשִל םֶּתְלַכֲאו ּהָירּפ ץראָה
 עֶר אֵל ןֵה תֵעיִכְׁשַה הָָּׁשַּב לָכאניהַמ ּורְמאח יִבְו כ

 רַהֹב הֶּכ ארקיו
 ןּופ (הָאּובִת איֵד) דנּוא 6 :דְנאַל םעֶד וצ

 ראַפ ןייַז לאָז דְנאַל םעֶד ןּופ תֵּבַׁש םעֶד

 ןייֵד ראַפ דְנּוא ריִד ראַפ ,וייַּפְׁש ּוצ ְָּךייֵא

 דְנּוא דיֹומטְסְניִד עֶנייֵד ראַפ דְנּוא טְכעֶנְק

 ןייֵד ראַפ דְנּוא םעֶנעֶגְנּודעֶג ןייֵד ראַפ

 :ריִד אייָּב ןעֶניֹואוְו םאִו ,רעֶניֹואְונייֵא

 ראַפ דְנוא תֹומֵהְּב עֶנייִד ראַפ דְנּוא 7

 הְנאֵל ןייד ןיִא ןעֶנעֶז םאוָו תֹויַח עֶנייֵד

 :ןעֶסֶע וצ הָאּובְּת עֶצְנאַג עֶרְהיֵא ןייַז לאָז

 ןעֶּביִז ריִד ּוצ ןעֶלייֵצ טְסלאָז אּוד דְנּוא 8

 ןעֶּביִז רֶהאָו ןעֶּביִז ,ןעֶרְהאָו ןּופ תֹוטיִמְׁש
 ןעֶּביִז איִד ןּופ געֶט איֵד דְנּוא ,לאָמ

 ריִד ּוצ ןייֵז ןעֶלאָז ןעֶרְהאָי ןּופ תֹוטיִמְׁש

 אוד דָנּוא 9 :רָהאָי גיִצְרעֶפ דְנּוא ןייֵג

 רֶפֹוׁש םעֶד טיִמ ןעֶפּורְסיֹוא ןעֶזאָל טְסְלאָז

 ןעֶטְּביִז םעֶד ןיִא (הָעּורְּתִת גְנּולאַׁש ןּופ

 ,שֶדֹח םעֶד ןּופ ןעֶטְנעֶצ םעֶד ןיִא ,ׁשֶדֹח
 םֶכָל 'תָכְרְּביִתֶא יִתיְצְו : ּנְתָּוְבִּתיתֶא ףפֶאָנ אָלְו 4 ןעֶזאָל רֶהיֵא טְלאָז םירָּפִּכַה םֹוי םעֶד ןיִא

 :םםיִנָּׁשַה ׁשֵלְׁשִל הָאּובְּתַה-תֶא תֶׂשֶעְו תיִׁשֵׁשַה הָׁשַּ
 ֶׁשִי הָאּבְּתַהְדִמ םֵתְלַכַָו תַימְׁשַה הָנְׁשַה תַא םֶּתְעַרְק
 :שָי ולְכאָה ּהָתָאוְבִּת אֹוּב-דע תַעׁשְּתַה הָָּׁשַה ! דַע

 רֶעייַא ְךֶרּוד רֶפֹוׁש ַא טיִמ ןעֶפּורְסיֹוא

 טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 10 :דְנאַל םעֶצְנאַנ

 ןרְחאָו עֶטְסְניִעְפּופ עֶצְנאַג םאָד ןעֶגיִלייַה
 ,רעֶניֹואוְונייֵא עֶנייֵז עֶלַא ּוצ דְנאַל םעֶד ןיִא גְנּואייַרְפעֶּב ןעֶפּורְסיֹוא טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא
 ןייז ּוצ רעֶכיִלְטיִא ןעֶרעֶקקיִרּוצ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ;ָּךייֵא ּוצ לֵבֹוי ַא ןייַז לאָז סאָד

 עֶצְנאַג םאֶד 11 :ןעֶרְהעֶקקיִרּוצ רֶהיֵא טְלאָז טְכעֶלְׁשעֶג ןייֵז ּוצ רעֶכיִלְטיִא דנּוא ,ץיִזעֶּב

 ןעֶדייֵנְׁש טיִנ דְנּוא ןֶעייֵז טיִנ טְלאָז רֶהיֵא ,לֵבֹוי ָּךייֵא אייֵּב ןייַז לאָז רֶהאָו עֶטְסְניִצְפּופ
 :ןעֶּביֹורְט עֶנעֶטיִנְׁשעֶנְמּוא עֶנייֵז ןעֶלְמאַז טיִנ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,גְנּוסְקאוַוְרעֶדיוו עֶנייַז
 ןעֶסֵע רֶהיֵא טְנעֶמ דְלעֶּמ םעֶד ןּופ ;ָךייֵא ּוצ גיִלייַה ןייַז לאָז םִע ,לֵבֹוי זיִא םִע ןיִראָָו 2
 רעֶכיִלְטיִא ןעֶרְהעֶקקיִרּוצ רֶהיֵא טְלאָז רֶהאָי לֵבֹוי ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא 13 :הָאּובִּת עֶנייֵז
 ןעֶלעֶזעֶג ןייד ּוצ :גְנּופיֹוקְרעֶפ ַא ןעֶפיֹוקְרעֶפ טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו דְנּוא 14 :ץיִזעֶּב ןייַז ּוצ
 ןעֶראַנ ּיִנ רֶהיֵא טְלאָז ,ןעֶלעֶזעֶג ןייַד ןּופ דְנאַה איִד ןּופ ןעֶפיֹוק טְסעוֶו אּוד רעֶדָא
 רֶע לאָז ,תֹואּובִת ןופ ןעֶרְהאָי איִד ןּופ ָּךאָנ לְהאָצ איִד ְּךאָנ 12 :ןעֶרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא
 ןעֶרְהעֶמ אזד טְסְלאַז ןעֶרְהאָי איִד ןּופ ְּךאָנ טייֵהְליִפ איֵד ְּךאָנ 16 :ןעֶפיֹוקְרעֶפ ריִד ּוצ

 ןעֶריִניִמ אזד טְסְלאָז ןעֶרְהאָו איד ןּופ ָּךאָנ טייקְניִנייוַו איִד ָּךאָנ דְנּוא ,דְלעֶג ףיֹוק ןייַז
 :ריִד ּוצ רֶע טְפיֹוקְרעֶפ ןעֶרְהאָי איֵד ןּופ לאָצ איִד ְּךאָנ ןיִראָו ,דְלעֶג ףיֹוק ןייַז
 ןעֶמְכְראַפ ְּךיִד טְסְלאָז אוד רעֶּבָא ,ןעֶרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא ןעֶראַנ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 7
 עֶנייַמ ןּוהְמ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 18 :טאָנ רֶעייֵא ראַה רעֶד ןיִּב ְּךיִא ןיִראָָו ,טאָג ןייַד ראַפ
 זַא והְמ אייֵז טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,םיִּטָּפְׁשִמ עֶנייַמ ןעֶמיִה טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,עֶצעֶועֶנ
 ןעֶּבעֶג טעוֶו דְנאַל םאָד דְנּוא 19 :טייֵהְרעֶכיִז ןיִא דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶניֹואְו טְלאָז רֶהיֵא
 ןעֶניֹואוְו ףיוראד טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,טייֵקְניִטעֶז רּוצ ןעֶמֶע טעוֶו רֶהיִא דְנּוא ,טְכּורְפ עֶנייֵז

 םעֶד ןיִא ןעֶסֶע ריִמ ןעֶלעוֶו םאוָו ,ןעֶנאָז טעדֶו רֶהיֵא ןעזֶו דְנּוא 20 :טייֵהְרעֶכיִז ןיִא
 :הָאּובְּת עֶרעֶזְנּוא ןעֶלְמאַזְנייַא טיִנ דְנּוא ,ןֶעייֵז טיִנ ןעֶלעוֶו ריִמ ,םְהעֶז ? רֶהאָי ןעֶטעֶּביִז
 םִע דִנּוא ,רֶהאָי ןעֶטסִקעֶז םעֶד ןיִא ְּךייַא ּוצ הָּכָרְּב עֶנייֵמ ןעֶטיִּבעֶג ָּךיִא לעוֶו יֹוזַא 1
 ןֶעייֵז טְלאָז רֶּהיֵא דְנּוא 22 :רֶהאָי אייֵּרְד ראַפ הָאּובִּת ןעֶמְקאוַו ןעֶזאָל טעֶו
 וצ ּויַּב הָאּובִּת עֶטְלַא איִד ןּופ ןעֶסֶע טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,רֶחאָי ןעֶטְכַא םעֶד ןיִא
 :ןעֶסֶע עֶטְלַא םאָד רֶהיֵא טְלאָז ןעֶמּוקְנָא טעוֶו הָאּובְּת רֶהיֵא זיִּב ,רֶהאָי ןעֶטְנייַנ םעֶד

 דנוא



 ארקיו

 טְפיֹוקְרעֶפ טיִנ לאָז דְנאַל םאָד דְנּוא 8
 דְנאַל סאָד ןיִראָו ,גיִּבייֵא ףיֹוא ןעֶרעֶו
 דְנּוא םיִרָנ טְנעֶז רֶהיֵא ןיִראָו ,ןייֵמ זיִא
 ןיִא דְנּוא 21 :ריִמ אייֵּב רעֶניֹואוְונייֵא
 ץיִזעֶּב רֶעייֵא ןּופ דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד
 ּוצ ָנּוזייַלְרעֶד עֶנייֵא ןעֶּבעֶג רֶהיֵא טְלאָז
 טעוֶו רעֶדּורְּב ןייַד ןעוֶו 2 :דְנאַל םעֶד
 -ךעֶפ טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְמעֶרָאְרעֶפ
 לֵאֹוג ןייַז לאָז יֹוזַא ,ץיִזעֶּב ןייַז ןּופ ןעֶפיֹוק

 ,םֶהיֵא ןּופ דְנייֵרְפ רעֶמְנְהאָנ רעֶד ןעֶמּוק
 ְנּופיֹוקְרעֶפ איִד ןעֶזייֵלְסיֹוא לאָז רֶע דנּוא
 ןאַמ ַא ןעוֶו דְנּוא 26 :רעֶדּורְּב ןייֵז ןּופ
 עֶנייֵז דִנּוא ,לֵאֹוג ןייק ןעֶּבאָה טיִנ טעוֶו
 טעֶו רֶע דְנּוא ןעֶכייֵרעֶג טעוֶו דְנאַה
 יֹוזַא 27 :ןעֶזייֵלּוצְסיֹוא סֶע גּונעֶג ןעֶניִפעֶג
 עֶנייֵז ןּופ ןעֶרְהאָי איִד ןעֶלייֵצ רֶע לאָז
 ןעֶּבעֶג קיִרּוצ לאָז רֶע דְנּוא ,גנּופיֹוקְרעֶפ

 11 רהב הכ

 23 טביִרנייִּכ ץֶרַאָה ילדיִּב תֶתֹמֶצְל רַכֶּמִת אֵל ץֶרֶאָהְו
 + ונְּתַת הלא םָכְְֶֹא ץרַא לֵכְבּ :יִלָמע-םָּתַא טיִבָׁשותְ
 הכ ֹולֲאָנ אָבו ָתְזחַאְמ רֶכְמּו ְךיחָא ְּךמָייְּב -פ :ץרָאָל
 26 יָידִי אֵל יִּכ ׁשיִאְו +ויָחָא רַּכְמִמ תֶא לֵאָנְו ֹויְלַא בֵרָּקִר
 נד ירא .בֵשֹחְו :ֹוָת תָלֶאָנ יֵדְּכ אָצְמּו ֹודָיהָניִשְִו לָאנ :

 ט--רכמ רֶׁשֲא ׁשיאל ףֵרֹעָה--תֶא ביִׁשָהְו ֹורּכִמִמ ָי
 58 ר ּול ֿביִׁשָה יז ודָי הָאצמאל םִאְו ִתָזְַאַל בו
 ִֵו לֵב אָצָיַו לבֹויַה תַנָׁש דע ותא ַהנַֹּה דַּב ורָּכְמִמ
 23 מוח וע ֿבֵׁשומיתֹּב רכְמִירַּכ ׁשיִו - ס/  ותָזֲאל
 ֵּ ֹולֶאְנ היְהִּת םיִמָיוָרְכִמִמ תַנׁש םּתידֲע ֹותָלֲאְנ הָתְוהְ
 ל תרֹיַּבַה םֶקְ ןלמימְת הָנָׁש ול .תאָלְמידַע לאָנייאַל םִאְו
 יַתֹרְרָל ותֹא הל תֶתיֵמְצַל הָמֹח אֵלירְׁשַא ריִעְּביֹרשֶא
 וג זָמֹח םהָלְדיֵא רֶׁשֲא םיצַחַה יֵתִבּו :לֵכיב אי אֵל
 יכְביִבּ ולרהְיהִּת הֶלֶאְנ בֵׁשָחְי ץֶרָאָה הָהְׂשלע ביִכָס
 39 היִרָּת םָלוע הלא טתוַא יֵלָע יּתְּב םלָה ירְָו : אי
 33 ריִעְו תיַב-רַּכִמִמ אֵצָי .םילהדמ או רֶׁשֲאַו ;םִילַל
 ותְּב םָתְחַא אוָה םִולָה יֵרָע יִּמָב יִּכ טֶביֵּב וְָָחֶא
 54 הֵאייֵב רבי אל םֶהיֵרָע ׁשֶרֶנִמ הֶרֹׂשּו :לָארְׂשִי יִנְּב
 הל מע ודָי הָמִמּו יהא ְךימָיכְו ס. :םָהָל אוָה םָלע

 טאָה רֶע סאָו ןאַמ םעֶד ּוצ עֶניִרְּביִא םאָד
 קירּוצ לאָז רֶע דְנּוא ,טְפיֹוקְרעֶּפ םֶהיֵא ּוצ
 ןעוֶו רעֶּבָא 28 :ליִזעֶּב ןייַז ּוצ ןעֶרְהעֶק
 םֶהיֵא גּונעֶג ןעֶנּופעֶג טיִנ טאָה דְנאַה עֶנייֵז
 -ךעֶפ עֶנייז לאָז יֹוזַא ,ןעֶרְהעֶק ּוצ קירּוצ
 םאז םעֶד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא ןייַז גְנּופיֹוק
 ,רֶהאָו לֵבֹוי םעֶד ּוצ ויִּב טְּפיֹוקעֶג םִע טאָה
 לֵבֹוי םעֶד ןיִא ןייֵגְסיֹורַא לאָז םֶע דְנּוא
 ןעֶפיֹוקְרעֶפ טעוֶו ןאַמ ַא ןעֶו דְנּוא 29 :ץיִזעֶּב ןייַז ּוצ ןעֶרְהעֶק קירּוצ לאָז רֶע ּדֵנּוא
 םאָד ויִּב ןייַז גְנּוזייֵלְסיֹוא עֶנייַז לאָז יֹוזַא ,רֶעיֹומ ַא טיִמ טאָמְׁש ַא ןיִא זיֹוהְניֹואְח ַא
 גנּוזייַלְסיֹוא עֶנייַז לאָז רֶהאָי םעֶצְנאַג ַא .םיֹוא ְךיִז טְזאָל גנּופיֹוקְרעֶּפ עֶנייֵז ןּופ רֶהאֵּי
 :ןייַז

 דג ןהָאְמ הלא : :ְךֶמֹע יִחְו בֵשֹותְו יג וּב ְנְחהְ
 7 ספי :ךֶמֹע ףיִחֶא ץת ךיִהלַאמ ארי תיֵּבְרַתְ
 58 הָוהְי יִנֲא א :דלכָ ֵתְתאַל תיִּבִרַמְּו ְךֶׁשֶנְּב ול ןפתיאל
 םָכָל תַתָל םִיַרָצִמ ץרַאמ םבְתַא יִתאֵצֹוהירַׁשַא םֶכֹיֵהְלֲא
 39 ייְמִיי) .ם :םיִהֹלאֵל םֶכָל תֹויהָל ןענְּכ ץֶרָא-תַא
 ֵבִע תַרֹבֲע וַּב רבעַה-יאל לי יב ְךיִמָא
 מ מע דבי לביה תנש-דע ךמע הָיהְי ֿבֶשֹותַּכ ריִכָׂשִּכ
 41 לָאז ותחַפְׁש סׁשִמלֲא ב בֶׁשְו ֹוִּמִע ויָנָבּו איִה יָדָּמִעִמ אָצָי

 ָךיִד טאָה רֶהאָי סעֶצְנאַג ןייַז זיִּב ןעֶרעוֶו טְזייֵלעֶגְסיֹוא טיִנ טעוֶו םִע ןעוֶו דְנּוא 0
 םאָו טאָטְׁש רעֶד ןיִא זיִא סאָו ,ןעֶרעֶו טְגיִטעֶמְׁשעֶּב זיֹוה סאָד לאָז יֹוזַא ,טְזאָלעֶגְסיֹוא
 ,רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶנייֵז ּוצ .טְפיֹוקעֶג םִע טאָה סאָָו םעֶד ּוצ גיִּבייֵא ףיֹוא ,רֶעיֹומ ַא טאָה
 סאָו רעֶּפְרעֶד איִד ןּופ רעֶזייַה איִד רעֶּבָא 81 :לֵבֹוי םעֶד ןיִא ןייֵג םיֹורַא טיִנ לאָז םִע
 םעֶד ןּופ דְלעֶּפ סאָד ראַפ ןעֶרעֶוֶו טְנעֶכעֶרעֶנ ןעֶלאָז םּורַא םֶגְניִר רֶעיֹומ עֶנייֵק טיִנ ןעֶּבאָה
 :ןייֵג סיֹורַא םִע לאָז לֵבֹוי םעֶד ןיִא דְנּוא ,םֶהיֵא ּוצ גְנוזייַלְסיֹוא עֶנייֵא ןייַז לאָז םִע הָנאַל
 ןייַז לאָז ,ץיִזעּב רֶעייֵז ןּופ טעֶטְׁש איד ןּופ רעֶוייַה איִד םִיָוָל איִד ןּופ טעֶשְש איד רעֶּבָא 2
 ,םִיַוָל איד ןּופ ןעֶּפיֹוק טעֶז רעֶנייֵא ןעוֶו דְנּוא 29 :םִיִוָל איד ּוצ :ָנּוזייֵלְסיֹוא עֶניִּבֶע עֶנייֵא
 ןיִא ןייֵגְסיֹורַא ץיִזעֶּב ןייַז ןּופ טאָטְׁש איד דְנּוא ,זיֹוה םעֶד ןּופ גְנּופיֹוקְרעֶפ איִד לאָז יֹוזַא
 איד ןעֶׁשיווְצ ץיִזעֶּב רֶעייֵז זיִא םִיַזָל איד ןּופ טְעֶטְׁש איִד ןּופ רעֶזייֵה איד ןיִראָוְו ,לֵבֹוי םעֶד
 ןעֶרעוֶו = טיִנ לאָז טעֶטְׁש עֶרייֵז ןּופ רֶלעֶפ סאָד דְנּוא 24 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 -ְךעֶפ טעֶו רעֶדּורְּב ןייֵד ןעוֶו דְנּוא 25 : אייֵז ּוצ ץיִזעֶּב רעֶניִּבֲע ןייַא זיִא םֶע ןיִראָו
 םֶהיֵא אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ,ריִד אייֵּב ןעֶרעוֶו ָּךאַוַוְׁש טעוֶו דְנאַה עֶנייֵז רֶנּוא ,ןעֶרעוֶו טְמעֶרָא
 אּוד ;ריִד אייַּב ןעֶּבעֶל לאָז רֶע זַא ,רעֶניֹואְוְנייֵא ןייֵא רעֶדָא רַג ַא ,ןעֶקְרעֶטְׁש
 ןעֶמְכְראָפ ְּךיִד טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,גְנּורְהעֶמ רעֶדָא ָּךֶׁשָנ םֶהיֵא ןּופ ןעֶמעֶנ טיִנ טְסְלאָז
 טיַנ אּוד טְסְלאָז דְלעֶג ןייַד 57 :ריִד אייֵּב ןעֶּבעֶל לאָז רעֶדּורְּב ןייַד זַא ,טאָג ןייד ראַפ
 :גֶנּורְהעֶמ ףיֹוא זייַּפְׁש עֶנייֵד ןעֶּבעֶג טיִנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ;ְךֶׁשָנ ףיֹוא םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבעֶנ
 דְנאַל םעֶד םיֹוא טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא ְּךייַא טאָה סאָו טאָג רֶעייֵא ראַה רעֶד ןיִּב ָךיִא 8
 ןעוֶו דְנּוא 39 :טאָנ ַא ְךייַא ּוצ ןייַז ּוצ ,ןַעַנְּכ דְנאַל סאָד ןעֶּבעֶג ּוצ ְךייַא ּוצ ,םִיָרְצִמ
 ,ריִד ּוצ ןעֶפיֹוקְרעֶפ ְּךיִז טעוֶו דְנּוא ,ריִד אייֵּב ןעֶרעוֶו טְמעֶרָאְרעֶפ טעוֶו רעֶדּורְּב ןייד
 ַא איִח יֹוזַא 40 :טְכעֶנְק ַא ןופ טְסְניִד םעֶד ןעֶטייֵּבְרַא םֶהיֵא טיִמ טיִנ אּוד טְסְלאָז
 םעֶד ּוצ זיִּב ,ריִד אייֵּב ןייַז רֶע לאָז רעֶניֹואוְוְנייֵא ןייֵא איו יֹוזַא דְנּוא ,רעֶנעֶגְנּורעֶג
 רֶע ,ריִד ןּופ ןייֵגְסיֹורַא לאָז רֵע דְנּוא 41 :ןעֶניִד ריִד אייָּב רֶע לאָז רֶהאָי לבֹוי
 ּוצ דְנּוא ,טְכעֶלְׁשעֶנ ןייַז ּוצ ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ לאָז רֶע דנּוא םֶהיִא טיִמ רעֶדְניִק עֶנייַז דְנּוא
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 םֶתַא יִתאֵצֹוה-רֶׁשֲא םַה יֵדְכֲעיֵּכ : בִׂשָי ויָתֹכֲא תְחַא
 וב הָּדְרִתאְל :דָבָע תֶרָּכִמִמ ּרְכי אֵל יָרְצִמ ץרָאמ
 ליה רָׁשֲא ךתְמאו ָךְדבעו :ךקלַאְמ ְתאָרָיְו ךֶרָפְּב
 :הדָמאָו רֶבֹע ּונְקִּת םָהמ םֶכיֵּתְביִבְס רֶׁשֲא םיונה תַאמ

 םֶּתְחִַּׁשּמִמּו קו םֶהְמ םֶכָמע םיִרְצַ םיִבׁשִַּהינְּבִמ נז המ
 :הֶדָחֲאַל םֶכָל יוְהְו םָכְצִַאְּב ודיֵלוה רֶׁשֲא םֶכָּמִע רֶׁשֲא
 םָלֹטְל הָוְחַא הָשרלו םֶכיֵרֲחַא םֶכיֵנְבל םֶתֹא םֶתָלַחַנְתִהְו
 דנל יִחָאְב ׁשיִא לֵאָרְׂשִי-נְּב לאָבּו ודָבִעַת םֵהָב
 ךֶמִע בֶׁשֹותְו רִנ די ניּשַת יִכְו ם :ְךרָפְּכ וב הדְרת

 רֵקֲעַל יִא ךֶמִֹע בֶׁשּת ךנל רמת יִּמַפ ךיחָא ְּךֶמּו

 ויְָאְמ דֶחֶא יִת הָלֲאְ רַּכְמִנ יִרֲחַא ;ר תַחַּפְׁשִמ 48
 וָׂשְּב רָאְׁשִמ-וִא נָלֶאי ֹודֹּדְרִב וַא דלא :נָלֲאָני
 -םע בֵׁשְֹו 2 ודָי הָניִׂשִהרא ונְלֲאָנ ָּתְחַּפְׁשִמִמ ג
 וְּכְמִמ ףֶכַּכ הָהְו לֶביֵה הָנׁש דע ול וכמה םינְׁשִמ הק
 וָּבַר רוִעײסַא :ֵּמִע הי ריִכ ֵש ימיב יִנָׁש רפְסִמְּב

 טאני + ּתְנַלִמ ףֶסְכִמ ותְלֶאנ ב ביִשָי ןהיֵפְל םִיִָׁשַּכ
 ביִׁשָי ויִנָׁש פְ ליֿבַׁשִחְו לֵבֹיַה תעשדַע םיִָׁשַּב רַאְׁשִנ

 ינדרידאל יִמִע הָיְהִי הָנָׁשְּב הָנָׁש ריּכְׂשַּכ תלאהַא 58
 לֵבֹיה זנׁשִפ אָצָיו הָלֵאְּב לֶאָי אֵל" :ךיֵֶעל ךֶרַפְּב

 םָה יִּלְבִע םיִרָבָע לארׂשיידינב יֵליּכ :ימֹע יָנ ְבּו אֵּוָה הנ
 ;םָכיְלֶא הָוהְי יִנֲא סיִרְצִמ ראנז םָתֹוא יִתאצֹוהייֵׁשֲא

 א 0: וב
 םפָל ּומיֵמְתאְל הֶבֵצַמּו לֶסָפּ םלא םֵכָל ּוׂשָּעְתאל א

 יִּכ לט תות הָּתִׁשִהַל ם ָכְצְרֲאְב ֹונְּמִת אֵל תיִכְׂשַמ ןֶבֶאְו

 אה שדה יתתְּבׁשִתַא :םֶכיֵהְלַא הודו יִנֲא 5
 :הָיִ נָא

 7 5 9 פ 5
 !םֶתֹא םֶתיׂשֲַ ּמָׁשֹת יֵתֹועמיתַאו ּוכלַּת ינפִחַכדכא 5

 יתקוחב רהב וּכ הכ ארקיו

 רֶע לאָז רעֶטעֶפ עֶנייֵז ןּופ ץיִזעֶּב םעֶד
 ןעֶנעֶז אייז ןיִראָו 42 :ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ
 -םיֹורַא אייֵז ּבאָה ָּךיִא סאו ,טְכעֶנְק עֶנייַמ

 אייֵז ,םִיָרְצִמ דְנאַל םעֶד ןּופ טְכאַרְּבעֶג
 איז יֹוזַא ןעֶרעוֶו טְפיֹוקְרעֶפ טיִנ ןעֶלאָז
 אוד 43 :טְבעֶנְק ַא ןּופ גְנּופיֹוקְרעֶּפ איִד

 םֶהיֵא רעֶּביִא ןעֶניִטְלעוֶועֶג טיִנ טְסְלאָז
 ךיִד טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,טייֵקְגיִטְראַה טיִמ
 ןייַד דְנּוא 44 :טאָנ ןייַד ראָּפ ןעֶטְכְראָפ
 םאָװ דיֹומ-טְסְניִד עֶנייַד דְנּוא טְבעֶנְק
 רעֶקְלעֶפ איִד ןּופ ,ריִד ּוצ ןייַז ןעֶלעוֶו
 ןּופ ,םורַא-סגְניִר ָּךייַא םּוא ןעֶנעֶז םאוָו
 דְנּוא טְכעֶנְק ַא ןעֶּפיֹוק רֶהיֵא טְלאָז אייֵז
 איִד ןּופ ְּךיֹוא דְנּוא 48 :דיֹומ-טְפְניִד ַא
 ןעֶניֹואוְו םאִָז רעֶניֹואוְוְנייֵא איִד ןּופ ןְהיֵז
 רֶעייַא ןיִא ןעֶניוִועֶג אייֵז סאו ְךייַא אייֵּב

 דְנּוא ,ןעֶפיֹוק רֶהיֵא טְנעֶמ אייֵז ןּופ ,דְנאַל
 !ְּךייַא טיִמ ןעֶנעֶז םאָָו תֹהָּפְׁשִמ עֶרייֵז ןּופ

 :ץיִזעֶּב ַא ראַפ ןייַז ְּךייֵא ּוצ ןעֶלאָז אייֵז
 ןעֶּבְרִע ןעֶבאַמ אייֵז טְלאָז רֶהיֹא דְנּוא 6

 ןעֶּבְרֶע ּוצ ;ךייַא ְּךאָנ רעֶדְניִק עֶרייֵא ּוצ
 אייֵז טיִמ רֶהיִא טְלאָז גיִּבייֵא ,ץיִזעֶּב ןייֵא

 איד ,רעֶריִרְּב עֶרייֵא רעֶּבָא ,ןעֶטייֵּבְרַא
 םעֶד רעֶּביִא רעֶנייַא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶדְניִק

 רעֶּביִא ןעֶגיִטְלעוֶועֶג טיִנ לאָז ןעֶרעֶדְנַא
 ןעֶו דְנּוא 47 :םייקְניִטְראַה טיִמ םֶהיֵא

 דנּוא ,ריִד אייֵּב רעֶניֹואְחנייֵא ןייֵא ןּופ רעֶדָא רַנ ַא ןּופ דְנאַה איִד ןעֶכייֵרעֶנ טעוֶו םִע
 וצ ןעֶפיֹוקְרעֶּפ ָּךיִז טעוֶו רֶע דְנּוא ,םֶהיֵא אייֵּב ןעֶרעוֶו טְמעֶרָאְרעֶפ טעֶֶו רעֶדּורְּב ןייֵד
 ןּופ םיֹורַא טְמּוק סאָו םעֶד ּוצ רעֶדָא ,ריִד אייַּב רעֶניֹואוְונייֵא ןייַא זיִא סאָָו רֵג םעֶד

 עֶנייֵא ןייַז לאָז טְפיֹוקְרעֶפ ָּךיִז טאָה רֶע םעֶדְכאָנ 48 :רַג ַא ןּופ טְכעֶלְׁשעֶג םעֶד
 רעֶדעֶוטְנַע 49 :ןעֶזייֵלסיֹוא םֶהיֵא לאָז רעֶדיִרְּב עֶנייַז ןּופ רעֶנייֵא ,םֶהיֵא ּוצ גְנּוזייֵלְסיֹוא
 -ָנֶהאָנ ןייַז רעֶדָא ,ןעֶזייֵלסיֹוא םֶהיֵא לאָז רעֶטעֶפ ןייַז ןּופ ןְהּוז רעֶד רעֶדָא רעֶטעֶפ ןייַז
 טעֶו דְנאַה עֶנייֵז ןעוֶו רעֶדָא ןעֶזייֵלסיֹוא ם םֶהיֵא לאָז טְּכעֶלְׁשעֶג ןייַז ןּופ דנייַרְפ רעֶט
 ןייז טיִמ ןעֶנְבעֶר לאָז רֶע דְנּוא 20 :ןעֶזיילסיֹוא ןייֵלַא ְּךיִז רֶע =. יֹוזַא ,ןעֶבייֵרעֶג
 לֵבֹוי םעֶד ּוצ ויִּב טְפיֹוקְרעֶפ םֶהיֵא ּוצ ָּךיִז טאָה רֶע ןעוֶו ןָא רֶהאָי םעֶד ןּופ רעֶפיֹוק
 איד ןּופ ְּךאָנ לאָצ איִד ְּךאָנ ןייַז לאָז גְנּופיֹוקְרעֶפ עֶנייֵז ןּופ דְלעֶג םאֶד דְנּוא ,רֶהאָי
 ןעֶו 51 :ןייַז םֶהיֵא אייַּב רֶע לאָז םעֶנעֶגְנּודעֶג ןייַא ןּופ געֶמ איִד איד ְךייֵלְג ,ןעֶרְהאָ
 עֶנייֵז ְּךאָנ ְּךֶרֶע רֶעייֵז ְּךאָנ ןעֶּבעֶנ קירּוצ רֶע לאָז יֹוזַא ,גירְּביִא ָּךאָנ ןעֶנעֶז ןעֶרְהאָו עֶליִפ
 ןעֶנעֶז ןעֶרָהאָי עֶנייֵז ןעוֶו דנּוא 22 ::נּופיֹוק עֶנייַז ןּופ דָלעֶג םעֶד ןּופ גְנּוזיילסיֹוא
 ןּופ ָּךֶרֵע םעֶד ְּךאָנ ,ןעֶנעֶּבעֶר םֶהיֵא ּוצ רֶע לאָז יֹוזַא ,רֶהאָי-לֵבֹוי םעֶד ּוצ זיִּב גיִצְניוו
 ןייַא איז יֹוזַא ְךייֵלְנ 28 :גְנּזייַלסי}ֹוא עֶנייַז ןעֶּבעֶב קיִרּוצ רֶע לאָז ןעֶרְהאָו עֶנייַז
 -עֶנ טיִנ ּםֶהיֵא רעֶּביִא לאָז רֶע ,ןייַז םֶהיֵא אייַּב רֵע לאָז רֶהאָי ּוצ רֶהאָי ןּופ רעֶנעֶגְנּודעֶג
 טְזייֵלעֶגסיֹוא טיִנ טעֶֶו רֶע ןעוֶו דְנּוא 24 :ןעֶגיֹוא עֶנייַד ראָפ טייֵקְניִטְראַה טיִמ ןעֶניִטְלעוֶו
 רעֶדְניִק עֶנייַז דְנֹוא רֶע רֶהאָו-לַבי םע ַד ןיו וי רֶע לאָז יֹוזַא ,טֵרָא ןייֵאיֹוזַאףיֹוא ןעֶרעֶדַו
 ,טְכעֶנְק עֶנייֵמ ןעֶנעֶז אייֵז ,ריִמ ּוצ ט עק ְנעַז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איֵד ןיִראָוָו 25 :םֶהיֵא טיִמ
 :טאָנ רֶעייַא ראַה רעֶד ןיֵּב ָּךיִא ,םִיָרְצִמ ראה םעֶד םיֹוא טְכאַרְּבעֶגסיֹורַא אייֵז ּבאָה ְּךיִא םאָו

 : זכ לעטיפאק י
 רֶהיֵא טְלאָז הָּבִצַמ ןייק דְנּוא לָסָּפ ןייֵק דְנּוא ,רעֶטעֶבְּפָא א ּוצ ןעֶכאַמ יִנ טְלאָז רֶהיֵא 1
 דְנאַל רֶעייֵא ןיא ןעֶבאַמ טיִנ רֶהיֵא טְלאָז ןייֵטְׁש ןּופ דֶליֵּב ַא דנּוא ,ךייַא ּוצ ןעֶלעֶטְׁשפיֹוא טיִנ
 טְלאָז םיִתָּבַׁש עֶנייַמ 2 :טאָג רֶעייַא ראַה רעֶד ןיִּב ָּךיִא = ןעֶקיִּב ּוצ ּוצְרעֶד ְּךיִז יֵדַּכ
 ;ראַה רעֶד ןיִּב ָךיִא ןעֶטְכְראָפ רֶהיֵא טְלאָז םּוטניִלייֵה ןייַמ דָנּוא ,ןעֶּטיִה רֶהיֵא

 יתקוחּב
 רַהיֵא דָנּוא תֹוָצִמ עֶנייַמ ןעֶטיִה טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ץעֶזעֶג עֶנייֵמ ןיִא ןייֵגכאָנ טעוֶו רֶהיֵא ןעזֶו 8

 טעוו
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 עֶרייֵא ְךיִא לעוֶו יֹוזַא 4 :ןּודְמ אייֵז טעוֶו
 סאָד דְנּוא ,טייֵצ עֶרייֵז ןיִא ןעֶּבעֶג ןעֶגעֶר
 דְנּוא ,טְכּורְפ עֶנייֵז ןעֶּבעֶנ לאָז דְנאַל
 ןעֶּבעֶג טעוֶו דְלעֶפ םעֶד ןּופ םיֹוּב רעֶד
 טייֵצ-ׁשעֶרְד עֶרייֵא דְנּוא 2 :טְכּורְפ עֶנייֵז
 ,טייֵצ-טְסּבְרעֶה רעֶד ּוצ ןעֶכייֵר טעוֶו
 ןעֶבייֵר טעֶװ טייֵצ-טְסּבְרעֶה איִד דְנּוא
 טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,ןֶעייֵז ןּופ טייֵצ רעֶד ּוצ
 דְנּוא ,טייקְגיִטעֶז ּוצ טיֹורְּב רֶעייֵא ןעֶסֶע
 ןיִא טייֵהְרעֶכיִז ןיִא ןעֶניֹואוְו טעוֶו רֶהיֵא
 ןעֶּבעֶג לעוֶו ָּךיִא דנּוא 6 :דְנאַל רֶעייֵא
 טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ,דְנאַל םעֶד ןיִא םֹולָׁש
 -רעֶד טיִנ ְּךייַא טעוֶו רעֶנייֵק דְנּוא ןעֶגיִל

 ןעֶּבייֵרְמרעֶפ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶקעֶרְׁש
 דְנּוא ,דְנאַל םעֶד ןּופ תֹויַח עֶדְליוִו איד
 ןיִא ןעֶרְהאַפרעֶּביִא טיִנ לאָז דְרעוֶוְׁש סאָד
 ןעֶגאָו טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 7 :דְִנאַל רֶעייֵא
 ןעֶלאַפ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,דְנייַפ עֶרייֵא
 דְנּוא 8 :;דְרעוֶוְׁש םעֶד ָּךְרּוד ָּךייֵא ראָפ

 טרעֶדְנּוה ןעֶגאָי ןעֶלעֶו ָךייַא ןּופ ףֶניִפ
 ןעֶנאָו ןעֶלעוֶו ְךייַא ןּופ טְרעֶדְנּוה דְנּוא
 ןעֶלעוֶו דְנייַפ עֶרייֵא דְנּוא ,דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ
 ;ךְרעוֶוְׁש םעֶד ָּךְרּוד ָּךייֵא ראָפ ןעֶלאַפ
 ךייַא ּוצ ןעֶרְהעֶק ְּךיִמ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא 9
 ,ןעֶכאַמ ראַּבטְכּורְפ ָּךייֵא לעוֶו ְּךיִא דְנּוא
 ְךיִא דְנּוא ,ןעֶרְהעֶמ ְּךייֵא לעֶו ְּךיִא דְנּוא

 4 הָד יה ץֵעת הָלּוכי ץֶרָאָה הנְתְְו םֶּתְעְּב םֶכיִמְׁשִ יִּתַתָה
 ה דזרָא ניי רוָצְבּו ריִצָּב-תֶא ׁשֵיַד םֶכָל ניׂשִהְו ויְרִּפ ןאי
 :םֶכְצִרַאְּב חַמָבָל םֶּתְבַׁשיִו עֵבֵׂשָל םֶכְמְחַלַתְלמֲאַופַַז
 א הי יִּתַּׁשהו דיֲִתַמ ןיאְו םֶּתְבַכׁשּ ץיראְּב מל יֵּתַּּת
 ז םבֶּתְפַדְרּו 2םֶכְציַאְב ףכעיאל בֶרָדו ץרָאָהְִמ הָעָ
 + הָׂשְמַה םֶּכמ ּופְדִרְו :םדחִל םכינְפל לְפִו םֶכיֵבְיְא "הַא
 בֶכיגְפֹל םֶכיִבְיִא ולְפִנו ופדרי הָבָבְר םָּכִמ הֶאְמּו הָאֵמ

 * םֶכָחֶא יתירה םָכתא יִתיֵרְַהְוםֶכלֶאיִתנְּו :ברָתַל
 יון ןׁשִי םֶּתְלַכֲאו :םֶכָּחִא תיִרְב-תֶא יִתֹמיקַַו
 נג לו םָמְכֹותְּב יִנָּכְׁשִמ תתת צוה ׁשֶרֶח מִמ

 1 יט "ט*5

 13 יתאצו וה  ֶשא םֹכיהְלֶא הָני א 'סש א םֶּתְַו
 זרמִמ רַּבְׁשֶאו סיִדְבִע םהָל ּתְוִחִמ םיִרְצִמ 'ץרָאמ םֶכָתֶא
 8 תּזיִמְמּ םֵכְתֶא לא םֶכְלֶע
 3 :הָּלִאָה תֶוֲצִמְהישַכ זיִא ּוׁשֲעַה או יִ יִעְמִׁשַת אֵלמַאָז
 וט םםֹכְׁשִפָנ לעת יטְפְׁשַמיתֶא סָאְו ּוסֲאְמּת יָתֹלחּבסִאְו
 18 -ףַא :יִתיִרְּביּתִא סכרפהל יטֹוצַמילּכ-תֶא תֹוׂשֲע יתְלְבִל
 =;רָא םֶלֶחב םֶכיֵלַמ יוקְּפִהִל םָכָל תאזדׂשִעַא יִנֲא
 םתְיַׁשֵפנָתְכידְמּוסייג תֹולַכְמ תַהַָקַפ-תֶאְותָָתׁשַה
 גד םֶֶּתְפַגְוםֶכָּב יֵנְפ יִּתַתָנו :םֶכיֵבְִא והלְכַא םֶכָעַרְז טייל
 ףֶדְֹדיאְו םֵּתְסנְו םֶכיאְְׂש םַכָב ידו םֶכיִביִא ןגֿפל
 5 הָרְכי ותְפְִָו יל ָּעְמְׁשִת אל הֶּלָא-רַ-סְאַו :םֶכְּמֶא
 3 םבָכזִע ןיָאניתֶא יִּתרַבָׁשְו :םֶכיֵתאָטַח-לַפ עַבָׁש םֶכְתֶא
 כ םֶתְו ;הָׁשָחּנַּ םֶּכְצְרַא-תֶאְו לֶזרַּבַּכ טכימש-תַא יִּתַתְ
 אל ץֶרָאָה ץנת הָלובְי-תֶא םֶכָצַרַא ןֵּמְתראְלְו םֶכָָּכ קיל
 1 7 עֵמְׁשִל ובאת אֵלְו יק יע ָּכָלָמיִאְו :יױֿפ ןּתִי
 םֶכָב יִתְחַלָׁשהְ :םֶכיֵתאָּטַחְּכ ע5ֿ בֵׁש הָּכִמ סכילַע יּתַפַסיו

 :ךייַא טיִמ תיִרְּב ןייֵמ ןעֶניִטעֶטְׁשעֶּב לעוֶו
 סאָד ןעֶגְנעֶרְּבסיֹורַא טעֶו רֶהיִא דנזא ,טְכּורְפ עֶמְלַא איִד ןעֶסֶע טעדֶו רֶהיֵא דְנּוא 0
 דָנּוא ;ְךייַא ןעֶׁשיוִוְצ ןֶּכְׁשִמ ןיימ ןעֶּבעֶג לעוֶו ָךיִא דנוא 11 :םֶעיינ םעֶד ראָפ עֶטְלַא
 -מּורַא ְּךייַא ןעֶׁשיוִוְצ לעֶו ָךיִא דְנּוא 19 :ןעֶניִדְריוְִמּואְרעֶפ טיִנ ָּךייַא טעוֶו עֶלעֶז עֶנייַמ
 ַא ּוצ ןייַז ריִמ ּוצ טעֶו רֶהיֵא דְנּוא ,טאָנ ַא ראַפ ןייַז ְּךייֵא ּוצ לעדֶז ְּךיִא דְנּוא ,ןייֵג
 סיֹוא טְכאַרְּבעֶגסיֹורַא ְּךייַא ּבאָה ָּךיִא סאוָו ,טאָג רֶעַײַא ראַה רעֶד ןיִּב ְּךיִא 14 :קְלאָפ
 -ָנאַמְׁש איד ןעֶבאָרְּבּוצ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,אייֵז ּוצ טְכעֶנְק ןייֵז ּוצ ןּופ ;םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד
 :טעֶטְכיִרעֶגְפיֹוא טְרְהיִפעֶג ךייַא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ;ְךאָי רֶעייֵא ןּופ ןעֶג

 איִד עֶלַא ןּוהְמ טיִנ טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ,ריִמ ּוצ ןעֶכְראָה טיִנ טעוֶו רֶהיֵא ןעֶו דְנּוא 4
 עֶרייַא ןעוֶו דְנּוא ,ץעֶזעֶג עֶנייֵמ ןעֶטְכַאְרעֶפ טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו דְנּוא 18 :תֹוָצִמ עֶניִזאָד
 טְרֶעייֵנ ,תֹוָצַמ עֶנִייֵמ עֶלַא ןּוהִמ ּוצ טיִנ םיִטָּפְׁשִמ עֶנייֵמ ןעֶניִדְריוִוְמּזאָרעֶפ טעֶו עֶלעֶז
 ,ןּוהְט ָךייַא ּוצ עֶניִזאָד םאֶד ְּךיִא לעוֶו יֹוזַא 16 :תירְּב ןיימ ןעֶרעֶטְׁשרעֶפ טעוֶו רֶהיֵא
 תַחַדַק םאָד דְנּוא טְבּוודְניִוְׁש איִד ,קעֶרְׁש ַא ְךייִא ףיֹוא ןעֶנְנעֶרְּב לעוֶו ְָּךיִא דְנּוא

 ןֶעייֵז טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ,עֶלעֶז איד טְכאַמְׁשרעֶפ סאָ דְּוא ןעֶגיֹוא איִד טְּבְראַדְרעֶפ םאו
 ןּוִהְמ לעֶו ְּךיִא דְנּוא 17 :ןעֶסֶע םִע ןעֶלעוֶו דְנייֵפ עֶרייֵא ןיִראָו ,טְסּוזְמּוא ןעֶמאָז רֶעייֵא
 דְנּוא ,דְנייֵפ עֶרייֵא ראַפ ןעֶרעֶו ןעֶגאָלְׁשעֶג טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ;ךייַא ןעֶנעֶק םיִנָּפ ןייֵמ
 רעֶנייֵק ןעוֶו ןעֶפיֹולטְנַא טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ;ְךייֵא רעֶּביִא ןעֶגיִטְלעוֶועֶג ןעֶלעוֶו דְנייֵפ עֶרייֵא
 ןעֶכְראָה טיִנ טעוֶו רֶהיֵא ןעֶכאַז עֶניִזאָד איִד ְּךאָנ ןעוֶו דְנּוא 18 :ןעֶנאָי טייִנ ְּךייֵא טעוֶו
 ;דֶניִז עֶרייֵא ןעֶגעוֶו לאָמ ןעֶּביִז ְךאָנ ןעֶפאָרְמְׁש ּוצ ְּךייַא ןעֶרְהעֶמ ְּךיִא לעֶו יֹוזַא ,ריִמ ּוצ
 לעו ְּךיִא דְנּוא ,טייֵקְראַטְׁש עֶרייֵא ןופ ץְלאַטְׁש םעֶד ןעֶכעֶרְּב לעוֶו ּךיִא דְנּוא 9
 דנּוא 20 :רעֶּפּוק איו יֹוזַא דרֶע עֶרייֵא דְנּוא ,ןעֶזייֵא איו יֹוזַא לעֶמיִה עֶרייֵא ןעֶכאַמ
 עֶנייֵז ןעֶּבעֶג טיִנ טעוֶו דְנאַל רֶעייֵא דְנּוא ,ןייַגרעֶפ טְסּוזְמּוא טעוֶו טְפאַרְק עֶרייֵא
 טעֶו רֶהיֵא דְנּוא ,רעֶדיִז ּוצ ריִמ ןייֵג טעֶו רֶהיֵא ןעֶו דנוא 21 !טֶכּורְפ
 ןעֶּביִז ,גאָלְּפ איִד ְּךייַא ףיֹוא ןעֶרְהעֶמ ְּךיִא לעוֶו יֹוזַא ,ריִמ ּוצ ןעֶכְראָה ןעֶלעוֶו
 ְךיַא ןעֶׁשיִוְצ ןעֶקיִׁש לעֶו ָךיִא דְנּוא 22 :ךֶניִז עֶדייֵא איִװ יֹוַא לאָמ
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 אייז דְנּוא ,דְלעֶפ םעֶד ןּופ תֹוּיַח איֵד םֶכְּחִמָהְּבי הָאֹהתיְִהְ םּפְחֶא הָלְּׁשְו הָדָּׂשַה תיַהדתִא
 רְנּוא ,רעֶדְניַק ןופ ןעֶּביֹורעֶּב ָךייִא ןעֶלעוֶו "סע אֵל הֶלָאְּב"טַאְו :םֶכיֵכרַּמַׁשְָ םֶּכְֶא הָמיֵעְמִהְו

 ְּ 17 2 : 7 = + 7 ף6-5 י-:ס טי =

 תֹומֵהְּב עֶרייֵא ןעֶנְליִטְרעֶפ ןעֶלעֶו אייֵז -// םללל אַ יִפכלהו זיר יַם יק 4
 יִתאֵבָהְו ;טְמיִתאֶּטַמילַע נ עֵבֶׁש יִנֲאיטּג םֶכְתֶא ִיֵּכְְז הב

 רניו ךיר * אוו :
 ,גיִנייוֵו ןעֶכאַמ ְּךייֵא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא טבכירע-לָא ם ְמַמֲאָנְו תֹירְימקְנ תֶמָק .בימ םֶכי לע

= 

 טְסיִוְרעֶּפ ןעֶלעֶו ןעֶנעֶו עֶרייֵא דנּוא םֶכְליִרְבׁשַּב :ביֹאידְַּב םּתַַנְ םכְכותְּב לֵב תל
 ְךייַא טעדֶו רֶהיִא ןעֶו דְנּוא 28 :ןעֶרעוֶו ּוביִשֲהְו רֶחָא רָּנַתְּב םָכְמֲחַל םיִׁשָ -ֶֶׂע ּופָאְו םֶחָל"הט

 איִד טיִמ ריִמ ןּופ ןעֶפאָרְטְׁש ןעֶזאָל טיִּנ "או ם :ועָּבְׂשִת אָלְו םּתְלַכֲאַו לֶקְׁשמַּב םָּכִמ 7 0

 ּוצ ריִמ ןייֵג טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ,עֶגיִזאָד ִּתְכלָהְו :יִרָקְּב ימִע םֶּתְכִלַהַ יִל יִצְמְׁשִת אָל תאֹזַב 9
 ןייג ךיֹוא ְּךיִא לעֶח יֹזַא 24 :רעֶדיִװ לע 6 לַאױא םֶכָתֶא יְִַָיוירְקתַמֲחַּב םָכָּמִע
 ְךיִא לעֶװ ְךיִא דנּוא ,רעֶריִ ּוצ ְךייֵא :ולְכאֹּתְכיתְנְּב רׂשְבּוְכיִנְב רׂשְּב םֶּתְלַכֲאַו:םֶכיֵתאֹטַה
 2 טיר א ראי יא 2. -תֶא ִּתַָנְוםֶכיֵנמַח תֶאיִּתַרְכִהְו םֶכיֵתְמְּב-תֶא יִתְדִמְׁשִהְו ל

 עֶרייֵא ןעֶנעוֶו לאָמ ןעֶּביִז ןעֶנאָלְׁש ךיֹוא יֵּתַתנְו :םֵכָתֶא יִׁשִפָנ הָלֵע ו םֶכיֵליִלִג יִרְִּפילַע םֶכיֵרְנִּמ 1
 ףיֹוא ןעֶגְנעֶרְּב לעוֶו ָּךיִא דָנּוא 22 :דֶניִז ירא אֵלְו םֶכיִׁשְדקִמתֶא יֵתֹמְׁשַהַו הָבְרָה םֶכיֲֵע-תַא

 םעוֶו סאָו דְרעוֶוְש םעֶדְנעֶכאַר ַא ְךייַא ָהיִלָע יִמְמָׁשְו ץראהיתאו ינֲא יִתֹּמשַהַ ;םֶכָחיִ ֵח יב 2
 דְנּוא ,דָנּוּב םעֶד ןעֶבעוֶו ןייז םקֹונ ְךיִז יִתְכיִרֲהַ םִינַב הר ְרֶוֲא םֶכְתֶאָז ;הַּב םיִבְׁשִיַה םֶכיִביִא יא

 עֶרייֵא ּוצ ןְלעֶמאַזְרעֶפ ָּךייֵא טעוֶו רֶהיֵא הָח לי עה ראה ברייתא
 טְסעֶּפ איִד ןעֶקיִׁש לעוֶו ךיִא דְנּוא ,טעֶטְׁש בו הָמׁשָה 5 לֵּכ יִתֹתַּבַׁשֹחַא ץְרָאָה הָצְרֹּת זַא 4

 ןעּבעֶגעֶג טעֶו רֶהיֵא רֶנּוא יא ןעֶׁשיְִצ שב נקרא .( א
 , : בל עכ תאָבַהְו בם: הע םֶָתְבַׁשָב 8 ;דְנייַפ םעֶד ןּופ דְנאַה רעֶד ןיִא ןעֶרעוֶו ש א

 ו ר = ו ג

 ןְהעֶצ ןעֶלעוֶו יֹוזַא ,טיֹורְּב ןּופ ןעֶקעֶטְׁש בחיי תָאְבשיִא ְׁשִ 6 או א בה 37
 ןייֵא ןיִא םיֹורְּב רֶעייֵא ןעֶקאַּב רעֶּבייוַו םֵּתְרַבֲאַ: כי בו ְמיְּת מכל היהתחאלו א ףַרְו

 טיֹורְּב רֶעייֵא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ןעֶפיֹוא םֶכָּב םיִרָאְׁשֹנַת :םכיִבְיִא ץֶרֶא טָכְתֶא ּהָלְכָאְו םִיוּנַּב
 רֶהיֵא דְנּוא ,טְכיוִועֶג טיִמ ןעֶּבעֶנְרעֶדיוִו ּ=ָּתִא םֶתֹבֲא תל עב ףַאְו טֶכיִבְיא אב = כַּמָי

 טאַז טיִנ טעוֶו רֶהיֵא רעֶּבֶא ,ןעֶמֶע טעוֶו 08 םלעמ םֶהֹבא ןוע-תֶאְו םִֶ-תַא יהַוְתִהו מו מ
 ןעֶניִזאָד םעֶד טיִמ ןעוֶו דְנּוא 27 :ןעֶרעוֶו ה/7 ולא ?א"ףא קבלה צה =

 לעֶו יֹוזַא 28 :רעֶדיִװ ּוצ ריִמ ןייֵג טעזֶו רֶהיֵא דְנּוא ,ריִמ ּוצ ןעֶכְראָה טיִנ טעוֶו רֶהיֵא

 לאָמ ןעֶּביִז ןעֶפאָרְטְׁש ְּךייַא לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,רעֶדיוז ּוצ ְּךייַא ןְראָצְמיִרְג טיִמ ןייֵג ְּךיִא
 םאָד דְנּוא ,ןְהיֵז עֶרייֵא ןּופ ׁשייֵלַפ םאָד ןעֶסֶע טעוֶו רֶהיֵא דנוא 29 :דֶניִז עֶרייֵא ןעֶגעֶו

 עֶרייא ןעְֶליִשְרעֶפ לע ְךיִא דנֹוא 20 :ןעֶסֶע ֶהיֵא עֶו רעֶטְבעֶט עֶרייֵא ןופ ׁשיילְ
 םיִרָנְּפ עֶרייֵא ןּוהַמ לעֶֶז ָּךיִא דְנּוא ,רעֶדְליִּב-ןיִז עֶרייֵא ןעֶדייֵנְׁשרעֶפ לעֶָז ְּךיִא דָנּוא ,תֹומָּב

 ;ןעֶניִדְריוִוְמּואְרעֶפ ְּךייַא טעוֶו עֶלעֶז עֶנייַמ דְנּוא ,רעֶטעֶנְּפָא עֶרייֵא ןּופ םיִרָנְּפ איֵד ףיֹז
 ןעֶטְסיִוְרעֶפ לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ,גנֹוטְסיוִוְרעֶפ ּוצ טעֶטְׁש עֶרייֵא ןעֶבעֶ לעֶדִז ְּךיִא דְנּוא 1
 דְנּוא 52 :קאַמְשעֶב ןעֶכיֵלְּביִל רֶעייֵא ןעֶקעֶמְׁש טיִנ לעדֶז ָּךיִא דְנּוא ןעֶטייֵקְגיִלייַה עֶרייֵא

 עֶרייֵא ןעֶרעֶדְנּואוְורעֶפ רעֶּביִראַד ְּךיִז ןעֶלעוֶו םִע דֵנּוא ,דְנאַל םאָד ןעֶטְסיוְרעֶפ לעֶדְד ָךיִא
 איִד רעֶטְנּוא ןעֶמייֵרְּפְׁשּוצ ָּךייַא לעוֶו ָּךיִא דנּוא 33 :ןעֶניִרְד ןעֶניֹואוַו סאו דְנייפ
 ןייַז טעדֶו דְנאַל רֶעייֵא דְנּוא ;ְךייַא ְּךאָנ דְרעֶוְׁש ַא ןעֶהיִצְסיֹורַא לעֶז ּךיִא דְנּוא ,רעֶקָּלעֶפ
 דְנאַל םאָד טעוֶו לאָמְסְנעֶד 84 :טְכיִװְרעֶפ ןייַ ןעֶלעֶו טעֶמְׁש עֶדייֵא דְנּוא ,טָסיוו
 םעֶד ןיִא ןייַז טעֶו רֶהיֵא דְנּוא ,גָנּוטְסיוִוְרעֶפ רעֶד ןּופ געֶט עֶלַא םיִתַּבַׁש עֶנייַז ןעֶגיִליוועֶּב
 ןעֶגיִליוִועֶּב טעוֶו םִע דְנּוא ,ןעֶהּור דְנאַל סאָד טעוֶו לאָמסְנעֶד ,דֶנייַפ עֶרייֵא ןּופ דְנאַל
 טיִנ טאָה םִע לייוװ ,ןעֶהּור םִע טעֶו גְנּוטְסיוִוְרעֶפ רעֶד ןּופ געֶט עֶלַא 85 :םיִתָּבַש עַנייֵז
 איד ףיֹוא .דָנּוא 26 :טְניֹואוְועֶנ ףיֹוראַד טאָה רֶהיֵא ןעֶו םיִתָּבַׁש עֶרייֵא ןיִא טְהֹּורעֶג

 ןץרעה רֶעייֵ ןיא טייקגיִטְפאַהְכאַמְׁש ןעְֶנעֶרב יא לע יא ןופ עֶעֶביְִבעְֶרעֶביִא
 טעֶֶו םאַלְּב םעֶדנְלעֶקאָׁש ןייֵא ןּופ לֹוק סאַד רֵנּוא ,דְנייַפ קב ּופ רעֶדְנעֶל איִד ןיִא
 ַא ראַפ טְפיֹולְטְנַא ןאַמ ַא איז יֹוזַא ְּךייֵלְנ ןעֶפיֹולְּטְנַא ןעֶלעֶו אייז דָנֹוא ,ןעֶבאָי אייֵז
 ְןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 37 :ןעֶנאָי טיִנ טעֶו רעֶנייֵק ןעוֶו ןעֶלאַפ = אייז דָנּוא דְרעֶוש
 רעֶנייֵק דְנּוא ,דְרעווְש ַא ראַפ איז יֹוזַא ְךייֵלְנ ,ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ןַא רעַנייֵא ןעֶלְכיֹורְמְׁש ְךיִד
 דְנּוא 38 :דנייּפ עֶרייֵא ראַפ דְנאַטְׁשעֶּב ןייק ְּךייַא ּוצ ןייַז טיִנ םעוֶו םִע דְנּוא ךעֶגאָו טיִנ טעֶדֶה

 ָךייֵא טעֶדֶו דְנייפ עֶרייֵא ןופ דְנאַל סאָד דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ איד רעֶטְנּוא ןעֶמּוקְמּוא טעֶדו רֶה
 ,הניז עֶריחַז ןעֶנעֶֶז ןייֵגְרעֶפ ןעֶלעוֶו ָךייַא רעֶטְנּוא עֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא איד דְנּוא9 :ןע עַסעֶרְפ
 אייֵז זמימ ,רעֶטעֶפ עֶרייֵז ןּופ דְניִז איד ןעֶנעֶ ְךיֹוא דָנּוא ,דָנייַפ עֶרייֵא ןּופ רעֶדְנעֶל איֵד ןיִא
 עֶרייֵז ןּופ דניִז איד דְנּוא דֶניִז עֶרייֵז ןייַז הֵדָוְתִמ ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא 40 :ןייֵגְרעֶפ אייז ן ְלעוֶו
 דְנּוא ,רימ ןעֶנעֶק ןעֶטעֶרְטרעֶּביִא ןעֶּבאָה אייֵז סאָז גְנּוטעֶרְמרעֶּביִא עֶרייז דְנּוא עי
 וצ אייֵז ןעֶנְנאַגעֶג ןיִּב ָךיִא איו ְּךיֹוא 41 :רעֶדיװ ּוצ ריֵמ ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז איז ךיֹוא

 רעדיוו

 א



 ארקיו

 טְכאַרְּבעֶנ אייֵז ּבאָה ְָּךיִא דְנּוא ,רעֶדיוִו

 ןעוֶו ,דְנייַפ עֶרייֵז ןּופ דְנאַל םעֶד ןיִא

 ץְראַה םעֶטְּפאָטְׁשרעֶפ רֶעייֵז לאָמְסְנעֶד
 ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶניִרעֶדיִנ ְּךיִז טעוֶו

 ןּופ ףאָרְטְׁש איִד ןעֶמעֶנְנָא לאָמְסְנעֶד
 ןעֶקְנעֶרעֶג ְּךיִא לעוֶו יֹוזַא 49  :דֶניִז עֶרייֵז
 טיִמ דֶנּוּב ןייֵמ דְנּוא ,בֹקֲעַי טיִמ דְנּוּב ןייֵמ

 םֶהָרְבַא טיִמ דֶנּוּב ןייֵמ ךיֹוא דְנּוא ,קָחְצִי
 לעֶװ ְךיִא דְנּוא ןעֶקְנעֶדעֶג ָּךיִא לעוֶו
 סאָד דְנּוא 48 :דְנאַל םאָד ןעֶקְנעֶדעֶג
 ,אייֵז ןּופ ןעֶרעוֶו טְזאָלְרעֶפ טעוֶו דְנאַל

 םיִתָּבַׁש עֶרְהיֵא ןעֶניִליוִועֶּב טעוֶו םִע דְנּוא
 דְנּוא ,אייֵז ןעֶגעוֶו טְסיוִוְרעֶפ זיִא םִע ןעוֶו

 ןּופ ףאָרְטְׁש איִד ןעֶמעֶנְנָא ןעֶלעוֶו אייז
 אייֵז לייוַו ,ןעֶגעוֶו ןּופ ,דאָרְג דְניִז עֶרייֵז
 דְנּוא ;םיִטָּפְׁשִמ עֶנייִמ טעֶטְּכַאְרעֶפ ןעֶּבאָה

 עֶנייֵמ טְניִדְריוזְמּואְרעֶפ טאָה עֶלעֶז עֶרייֵז
 ןעֶגיִזאָד םעֶד ןיִא ּוליִפַא דְנּוא 44 :ץעֶזעֶג
 ןּופ דְנאַל םעֶד ןיִא ןייז ןעֶלעוֶו אייֵז ןעוֶו
 ,ןעֶפְראוַוְרעֶפ טיִנ אייֵז ְּךיִא לעוֶו דְנייַפ עֶרייֵז
 ןעֶגיִדְריוִזְמּואְרעֶפ טיִנ אייֵז לעדֶד ְּךיִא דְנּוא

 ןעֶרעֶטְשרעֶפ ּוצ ,ןעֶגְליִטְרעֶּפ וצ אייֵז יֵדְּכ

 215 יתקחב וכ וכ

 טבֶבָבְל עֶנֶּכי זָארא םֶהיֵבְיָא ץֶרָאְּב םֶתֹא יֵתאֵבָהְו יִרָקְּב
 וכ בוי ותיֵרְביתַא ֹוּתְרַכָח ּםָנועדתֶא ּוצְִי זַאְו לה
 רֵא םֶהָרְבַא יתיִרְּב-תֶא הַא קֶחִֶי יִתיִרְּב-תֶא ףֵאְז
 4 היֵֹתְּבַשתֶא ץרַתְו םָקִמ בֹּת ץֶרֶאָהְו +רְּוָא ץֶרָאָהְ
 יְּפְׁשִמּב ןעֶיְבּו ןעָי םָנֹוע"תֶא יצְרִי ֵהְו סָהֵמ הָּמַשְהִּב
 43 םתִהְּב א ףַאְו :םָׁשְפַנ הָלֵעג יֵתֹּכִה-תֶאְו ּוסֲאָמ
 רַפְָל םֶמֹלַכל םיִתְלעְאלְו םיִתְסַאְמְראַל םֶהיִבְיִא ץֶרָאְּב
 המ תיִרְּב םָהָל יִּתְרכְ ;םֶהיֵהְלֶא הָוהְי יִנֲא יִּכ םָּתַא יִתיִרְּב
 םיוַּ יניֵעל םִיַרצִמ ץרָאמ םֶתֹא-ִתאֵצֹוה רֶׁשֲא םִנשאר
 וו םםיִָפְׁשִּמַהְו םיִּק חה הָּלִא :הָוהְי יִנֲא םיהלאל םֶדָל תֹי חל
 יָניִס רַהְּב לארׂשי יב ןיֵבּו ֹוניִּב הָוהְי ןתָנ לָׁשֲא תֹרֹוּתַהְו
 ּפ !הָׁשַמדיְּב

 ופ וכ
 ג א לאְרְשִי ינְבילֶא רֵּבּד :רְֶמאַּל השמילַא הָוהְי רַב
 :הָוהל תֶׂשֶפנְֶכרֶעְּב רָחָג אִֹפִי יִּכ שיא םָהֵלֲא ָּתְרמָאְ
 פ הָנָׁש םיִשְׁשִּב דַעו הָנָׁש םיִרְֶׂע ןֶּבִ רֶכַה ל רָע היְהְו

 -םֶאְו שֶרּקה לֵקֶׁשְּבףּסַּכ לֵקׁש םיִׁשמָח ְֶּּרִע הָָהְ
 הַׁשֵמָהְרָּבִמ םִאְו לֵקָׁש שלש ָךּכְרֶע הָיְהְו אוה הָבְקְנ
 םיִרְׂשֶע רוה ְּּכְרֶע הָיְהְו הָנָש םיִרְׂשֶעְדּב דַעְו םיִָׁש
 6 ייַעְו ׁשֶדֹהְרַּבִמ םִאְו !םיִלָקְׁש תֶרֶׂשֲע הָבֵכְּנַלְ םיִלָקִׁש
 ףסָּכ םלְקִש הֶׁשִמֲח רֶכִה ְּךֵּכְִע הָיָה םינָש ׁשֵמָחְדִּב
 ז םיִׁשֹ שרבמ סאז !ףֶסָּכ .םיִלָׁש תֶׁשְלְׁש ְּכְרִצ הבל
 ילקׁש רָׂשֶע הֶׁשֹמַח ְךֵּכְרֶע הָיְַו רָכְזםִא הָלְעַמָו הָָׁש
 : מע הְדַּכרֶעַמ אּוד ְךֶמדִאְ ;םיִלָקְׁש הֶרָׂשֶע הָבקְנלְ
 ףדה ךִינישַּת רָׁשֲא ר ןֵהֹּכַה וְתֹא ְךיֶרָעָהְו ןֵהֹּכַה יפל
 9 הָנמִמ ּוביִרְקִי רֶׁשֲא הָמֵהְּב-םֹאְו .ס ! :הֹּכַה ּונָכירֲעַי
 אֵל ׁשֶרּק-הְיְהִי הוהיל ונמֹמ ןֵּתי רֶׁשֲא לּכ הָוהיִל ןֵּבְרָק

 רימ
 יד . שת

 -ָנעֶדעֶג לעו ְּךיִא דְנּוא 45 :טאָנ רֶעייֵז ראַה רעֶד ןיִּב ְּךיִא ןיִראָו ,אייֵז טיִמ דֶנּוּב ןייֵמ

 טְכאַרְּבעֶנסיֹורַא אייֵז ּבאָה ְָּךיִא םאָָו ,(תֹובָא) עֶטְׁשֶרֶע איִד ןּופ דְנּוּב םעֶד ְּךייֵא ּוצ ןעֶק

 טאָב ַא אייֵז ּוצ ןייַז ּוצ ,רעֶקְלעֶפ איִד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ראַפ ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד טיֹוא

 דְנּוא ועֶטְביִרעֶג איִד דְנּוא ,ץעֶזעֶג איִד ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד איִד 46 :ראַה רעֶד ןיִּב ְּךיִא

 ףיֹוא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא ְךיִז ןעֶשיוִוְצ ןעֶּבעֶגעֶג טאָה טאָג םאו ןעֶגְנּונְרעֶל איִד
 :הָׁשֹמ ְּךְרּוד יַניִס גְראַּב םעֶד

 זכ לעטיפאק
 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ דעֶר 9 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הֶׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָנ דְנּוא 1

 לאָז ,טאָג ּוצ רֶדָנ ַא ןעֶרעֶדְנּזְּפָא טעו ןאַמ ַא ןעוֶו ,ןעֶנאָז אייֵז ּוצ טְסְלאָז אזד דְנּוא
 ַא ראַפ ,ןייַז לאָז גְנּוצאַש עֶנייֵד דְנּוא 8 :ןעֶלעֶז ןּופ ְּךאָנ גְנּוצאַׁש עֶנייֵד ָּךאָנ ןייַז םִע
 ןייַז לאָז גָנּוצאַׁש איִד דְנּוא ,טְלַא רֶהאָי גיִצְכעֶז זיִּב דנּוא טְלַא רֶהאָי גיִצְנאַַוְצ ןּופ ,רָכָז
 הָבְקְנ ַא זיִא םִע ןעוֶו דְנּוא 4 :ְךאָנ לַקִׁש ןעֶניִלייֵה םעֶד ְּךאָנ רעֶּבְליִז לֶקֶש גיִצְפּופ

 טְלַא רֶהאָי ףְניִפ ןּופ זיִא םִע ןעוֶו דְנּוא 5 :לֵקֶׁש גיִסייֵרְד ןייַז גְנּוצאֵׁש עֶנייֵד לאָז יֹוזַא

 םיִלָקְׁש גיִצְנאוַוְצ רֶכָז ַא ראַפ ןייַז גְנּוצאַׁש עֶנייֵד לאָז יֹוזַא ,רֶהאָי גיִצְנאַַוְצ זיִּב דְנּוא
 רְהאָי םֶניִפ ויִּב דָנּוא טָלַא ׁשֶדֹח ןייֵא ןּופ ןעוֶו דְנּוא 6 :םיִלָקְׁש ןְהעֶצ הָבֵקְנ ַא ראַפ דְנּוא
 איֵד ראַפ דְנּוא ,רעֶּבְליִז םיִלְקְׁש ףְניִפ רֶכָו םעֶד ראַפ ןייז גְנּוצאַׁש עֶנייֵד לאָז יֹוזַא ,טֶּלֶא
 ְהאָי גיִצְכעֶז ןּופ ןעוֶו דְנּוא 7 :רעֶּבְליִז םיִלָקְׁש אייֵרְד ןייַז גְנּוצאַׁש עֶנייד לאָז הָּבִקְנ

 ןְהעֶצְפּופ ןייַז גְנּוצאַׁש עֶנייַד 6 יֹוזַא רֶכָז ַא ראַפ זיִא םִע ןעוֶו ,רעֶּביִרְד דְנּוא טֶּלַא
 עֶנייֵד ןּופ רעֶמעֶרָא זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא 8 :םיִלָקְׁש ןְהעֶצ הָבֵקְנ ַא ראַפ דְנּוא ,םיִלֵּקְש
 ןעֶצאַׁש םֶהיֵא לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא ןַהֹּכ םעֶד ראַפ ןעֶלעֶטְׁש ְךיִז רֶע לאָז יֹוזַא גְנּוצאַש
 ןּוהְמעֶנ רֶדָנ ַא טאָה סאָו םעֶד ןּופ דְנאַה איד ןעֶכייֵר טעוֶו םִע זַא ְּךאָנ םעֶד ְּךאָנ
 ןייַז ביִרְקַמ ןעֶק ןאַמ םאו הָמֵהְּב ַא זיִא םִע ןעוֶו דְנּוא 9 :ןעֶצאַׁש םֶהיֵא ןֵהֹּכ רעֶד לאָז
 ;גיִלייַה ןייַז לאָז טאָנ ּוצ ןּופרעֶד ןעֶּבעֶג לאָז ןאַמ סאוָו םעֶלַא ,טאָג ּוצ ןֶּבְרֶק ַא ןּופרעֶד

 רע



 זכ ארקיו 26
 רַמְהיִמאְו בוָָב עָ"ֹוא עֶרֶב םֹמ ּותֹא ריִמְנדאָלְו ְפיִלֲחַ
 :ׁשֵרָּקיְִהִ ותיָלִמְּו אוָהיִדְוָהְו הָמְהְבַּכ הָמֵהְּב רמָי

 ןְכרִק הנעַמ ּובירקיאַל רֶׁשֲא הֶאְמַמ הָמַהְּבילְּכ םִאְו גע
 ןֵהַֹּה ּיְִעֶהְו :ןהּכַה ןנפל הּמִּתַבַתיתַא מָה הוחיל
 "םִאְו :הָיְִי ןֵכ ןֵהֹכה ּכְרֶעַּב 94 ןיבז םט ןּכ ּהָתֹא

 ׁשְרקייַּפ שאו :ךכְרע-לַע וָתׁשיִמֲח ףפָיו הָָלֶאת לֶאָג 4
 שר ןּו בו ןיּל ֵהּכַה ֹוכיִרעֶהְו הָוהיִל ישְדָק וְתיִב-תֶא

 לֵאָני ׁשיִקַּמַה אָז ּםיִקָי ןָכ ןהֹּכַה וָֹא ְךירְעי רֶׁשֲאַּכ וט
 סאז :'ל היה לע ּךְכְרֶע-ףִֶּכ תיִׁשיִמֲח ףֶסָי ָתיּכדתֶא 15

 עז יפל ָּכְֶע הָיָהְו הוהיל ׁשיִא ׁשיִּדְקִי וְותֶא הָדְׂשִמ
 ?ףנשמיסא וףפָּכ לֵקָׂש םיִשִמֲחַּב םיִרְֹׂש רֶמָה ערָז ע
 יִכביַה רַחַאיסִאְו :םֹקָי ךּכְרֶַּכ ּוהֵדָׂש ׁשיּדְקִי טֶבֹיה 8

 םיִנָּשַה פילע ףֶסֶּכַה-תֶא ןֵהֹּכַה ול-ִבָׁשחְו ּוהדְׂש ׁשיּדְקִי
 לאע לֵאנ אָז :ךְֵרֶעמ עֶרו לֵיה תֵנׁש דע תֹרְתּנִה
 לִ ךכְרֶמַּכתוִׁשִמֲח סי ותֹא ׁשיִּדְקִּמַה הָדָׂשַה-תֶא

 הֶרָׂשַהיחֶא רֶכָמסִאְו הָדָׂשַהתֶא לֵאְני אֵל-ִאְו ול םֶקָו כ
 ףלֵביב וָתאֵצְּב הָרָׂשַה הְֶהְו ;רֹוִע לֵאָני-אָל רֵחַא ׁשיִאָל 1

 םםִאְו :ֹותְחֶא הוה ןתכל םֶהחַה הָרְׂשַּכ הָוהיִל ׁשֶרָק
 :הוהלְׁשיִּדקי וחְזחַא הָרְׂשמ אל רֶׁשֲא ּוְנְקִמ הָדְׂשיתא
 פו לביִמ תַנְׁש דע ְֶרֶעָה תַבִמ תִא ןֵהֹּכָה וָלדבׁשַחְו
 בּשָי לֵמֹויַה תַנַׁשַּכ :הוהיל שידָק אהה םֶַּב ְּכְרֶעַה-תַא

 ילָכְו ץְרָאָה תוחֶא וָלירׁשֲאלְּתאִמֹותְנַק רֶׁשֲאל הֶדָׂשַה הכ
 :ייקָׁשַה הָיהְי הָרּ םירְׂשֶ ׁשֶרֶּלִה לֵקָׁשְּב הָיִהִי ְךֵּכרִע
 ׂשיִא ׁשיִּדְקיאָל הָמֹהְבְּב הָוהיֵל רכְִי רֶׁשֲא רוכּכידַא

 הָאמְּטַה חַמַהְּבַּבםִאְ :אּוה העל הָׂש"ַא תשא וָתֹא 1
 כמו לֵאי אליסאו וילָע ותְׁשְמַה יו ּךּכרֶעְב הָרפּ

 יתקחב
 דְנּוא ,ןעֶלְסְקעוֶוְרעֶפ טיִנ םִע לאָז רֶע 0
 ראַפ טּוג ןעֶׁשיֹוטְרעֶפ טיִנ םִע לאָז רֶע

 דְנּוא ,טוג ראַפ טְכעֶלְׁש רעֶדָא ,טְכעֶּלְׁש
 ראַפ הָמֵהְּב ןעֶשיֹוטְרעֶפ טעוֶו רֶע ןעוֶו
 -יֹומְרעֶפ עֶנייֵז דְנּוא רֶע לאָז יֹוזַא ,הָמֵהְּב
 זיִא םִע ןעוֶו דְנּוא 11 :ןייז גיִלייֵה גְנּוש
 ןעֶמ סאוָו .הָמֵהְּב עֶנייֵרְמּוא אייֵלְרעֶלַא

 ּוצ ןֶּבְרֶק ַא ןייַז ביִרְקַמ ןּופְרעֶד טיִנ ןעֶק
 הָמֲהְּב איִד ןעֶלעֶמְׁש ןעֶמ לאָז יֹוזַא ,טאָג
 לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 12 :ןַהֹּכ םעֶד ראַפ
 ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא טּוג ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶצאַׁשְּפֶא איִד
 םעֶד ןּופ ְּךאָנ גְנּוטאַש רעֶד ָּךאָנ ,טְבעֶלְׁש
 רֶע ןעוֶו דְנּוא 18 :ןייַז םִע לאָז יֹוזַא ןֵהֹּכ
 ןעֶרְהעֶמ רֶע לאָז יֹוזַא ,ןעֶזייֵלְסיֹוא םִע ליוז
 :בְנּוצאַׁש עֶנייז ףיֹוא לייֵמ סעֶטְפְניִפ ןייַז
 -ייֵה זיֹוה ןייַז טעֶו ןאַמ ַא ןעדֶו דְנּוא 4
 ןֵהֹּכ רעֶד םִע לאָז יֹוזַא ,טאָב ּוצ ןעֶניִל
 ןעֶשיוִוְצ דְנּוא טּוג ןעֶשיוִוְצ ןעֶצאַׁשּפָא
 םעדֶו ןֵהֹּכ רעֶד איז יֹוזַא דְנּוא ,טְכעֶלְׁש
 ;ןעֶּבייֵלְּב םִע לאָז יֹװַא ןעֶצאַׁש םִע
 ליװ טְגיִלייֵה םאֶח רעֶד ןעוֶו דְנוא 2
 -העֶמ רֶע לאָז יֹוזַא ,זיֹוה ןייַז ןעֶוייֵלסיֹוא
 ןּופ דְלעֶג םעֶד ןּופ לייט עֶּטְפְניִּפ סאָד ןעֶר
 ןייַז לאָז םִע דְנּוא .ףיֹורְד גְנּוצאַׁש עֶנייַז
 טעוֶו ןאַמ ַא ןעוֶו דְנּוא 16 :םֶהיֵא ּוצ

 ְךאָנ ןייז גְנוצאַׁש עֶנייֵד לאָז יֹוזַא ,טאָנ ּוצ ץיִזעֶּב ןייַז ןּופ דְלעֶפ םעֶד ןּופ ןעֶניִלייֵה
 ןעוֶו 17 :רעֶּבְליִז לֶקִׁש גיִצְפּופ ראַפ טְשְרעֶנ רֶמֹח ןייֵא ןּופ ןעֶמאָז רעֶד ;ְּךאָנ ןעֶמאָז ןייַז
 םִע לאָז ָּךאָנ גָנּוצאַש עֶנייֵד ְּךאָנ ,רְלעֶפ ןייַז ןעֶניִלייֵה ןָא רֶהאָי לֵבֹוי םעֶד ןּופ טעֶו רֶע
 רעֶד לאָז יֹוזַא ,רְלעֶפ ןייֵז ןעֶניִלייֵה לֵבֹוי םעֶד ָּךאָנ טעוֶו רֶע ןעוֶו דְנּוא 18 :ןעֶּבייֵלְּב
 ףצ ויִּב גיִרְּביִא ןעֶנעֶז םאו ָּךאָנ ןעֶרְהאָי איִד ְּךאָנ דְלעֶנ סאָד םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶכעֶר ןֵהֹּכ
 ןעוֶו דְנּוא 19 :גְנּוצאֵׁש רעֶד ןּופ ןעֶרעוֶו טְרעֶניִמְרעֶפ לאָז םִע דנּוא ,רֶהאָו-לֵבֹוי םעֶד
 םעֶטְפְניִפ ןייֵא ןעֶרְהעֶמ לאָז ,םִע טְגיֵלייֵה סאָו רעֶד ,דֶלעֶפ םאָד ןעֶוייֵלְסיֹוא טעוֶו רֶע
 :םֶהיֵא וצ ןעֶּבייֵלְּב לאָז םִע דְנּוא ,ּוצְרעֶד גְנּוצאַׁש עֶנייֵד ןּופ דֶלעֶג םעֶד ןּופ לייֵמ
 טְפיֹוקְרעֶפ טאָה רֶע ןעוֶו רעֶדָא ,דְלעֶפ סאָד ןעֶזייֵלסיֹוא טיִנ טעוֶו רֶע ןעוֶו דְנּוא 0
 דנוא 91 ;ןעֶרעוֶו טְזייֵלעֶסיֹוא רֶהעֶמ טיִנ םִע לאָז ,ןאַמ ןעֶרעֶדְנַא ןייַא ּוצ דָלעֶפ םאָד
 יֹוזַא ְּךייֵלְנ ,טאָב ּוצ ןייֵז גיִלייֵה סֶע לאָז לֵבֹוי םעֶד ןיִא סיֹורַא טייֵג סֶע ןעוֶו דֶלעַפ םאָד
 רֶע ןעוֶו דְנּוא 22 :ןַהֹּכ םעֶד ּוצ ןעֶרעֶהעֶה לאָז ץיִזעֶּב ןייַז ,םֶרֵח ןּופ דְלעֶּפ סאָד איז
 ןּופ דְלעֶפ םעֶד ןּופ טיִנ זיִא םאִה ,גָנּופיֹוק עֶנייַז ןּופ דְלעֶפ ַא טאָנ ּוצ ןעֶניִלייֵה טעדו
 בָנּוצאַש עֶנייֵד ןּופ טְרעוֶו םעֶד םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶכעֶר ןֵהֹּכ רעֶד לאָז יֹוזַא 28 :ץיִזעֶּב ןייַז
 באָט ןעֶּבְלעֶזְמעֶד ןיִא גְנּוצאַש עֶנייַד ןעֶּבעֶג לאָז רֶע דָנּוא ,רֶהאָי-לֵבֹוי םעֶד ּוצ זיִּב
 וצ ןעֶרְהעֶקקיִרּוצ דְלעֶפ םאָד לאָז רֶהאָי-לֵבֹוי םעֶד ןיִֵא 24 :טאָנ וצ טייֵקְניִלייֵה ַא
 =עֶג זיִא רֶנאַל םעֶד ןּופ ץיִזעֶּב רעֶד ןעֶמעֶֶו ּוצ ,םֶהיֵא ןּופ טְפיֹוקעֶג םִע טאָה סאוָו םעֶד
 ְךאַנ לֶקֶׁש ןעֶניִלייה םעֶד ָּךאָנ ןייַז לאָז גְנּוצאַש עֶצְנאַג עֶנייֵד דְנּוא 28 :ןעֶזעֶז
 איִד רעֶטְנּוא רֹוכְּב רעֶד טְרֶעייֵנ 26 :לָקִׁש ןייַא ןייַז לאָז הָרִנ גיִצְנאַוְצ
 -טְנַע ןעֶניִליה טיִנ סֶע לאָז ןאַמ ןײק .טאָב ּוצ טְמיִמְׁשעֶּב ויִא םאָו הָמַהְּב
 ןופ ויִא םִע ןעוֶו דָנּוא 27 :טאָב ּוצ טְרעֶהעֶג םִע ,םאֵל רעֶדָא םִקָא רעֶדעֶֶו
 ְךאָנ גְנּוצאַׁש עֶנייַד ְּךאָנ ןעֶויילסיֹוא םִע רֶע לאָז יֹוזַא ,תֹומֵהְּב עֶנייֵרְמּוא איִד
 טיִנ טעֶװ םִע ןעֶו דְנּוא ּוצְרעֶד לײט םעֶּטְפיִפ ןייַז ןעֶרְרעֶמ לאָז רֶע דֵנּוא
 בָנּוצאֵׁש עֶנייַד ְּךאָנ ןעֶרעֶװ טְפיֹוקְרעֶּפ סֶע לאָז יֹוַא ןעֶרעֶו טְזייֵלעֶנסיֹוא
 םעֶלַא ןּופ טאָנ ּוצ ןייַז םיִרְחַמ טעוֶו ןאַמ ַא סאָו םֶרֵח אייֵלְרעֶלַא טְרֶעייֵנ 28 :ָךאָנ

 יילּכִמ הָוחיל ׁשיִא םִדֲָי רֶׁשֲא םרחילְּכ דא .:ךָּכְֶעּב

 סםאוו



 יתקחב זכ ארקיו
 והָמֵהְּב דְנּוא ׁשְנעֶמ ןּופ ,טאָה רֶע סאו
 סאָד ,ץיִזעֶּב ןייֵז ןּופ דְלעֶפ םעֶד ןּופ דְנּוא
 לאָז םִע דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְּפיֹוקְרעֶפ טיִנ לאָז
 םֶרֵח אייֵלְרעֶלַא ,ןעֶרעוֶו טְזייֵלעֶגְסיֹוא טיִנ
 אייֵלְרעֶנייֵק 29 :טאָנ ּוצ ניִלייֵה ץְנאַג זיִא
 ןּופ ןעֶראָועֶג םיִרְחַמ זיִא םאָו םֶרָח
 ןעֶרעוֶו טְזייֵלעֶגְסיֹוא טיִנ לאָז ,ןעֶׁשְנעֶמ
 -טיִא 30 :ןעֶרעוֶו טייֵטעֶנ םיוִועֶג לאָז םִע
 ,דְנאַל םעֶד ןּופ לייֵט רעֶטְנִהעֶצ רעֶכיִל
 איד ןּופ ,דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶמאָז םעֶד ןּופ
 ,טאָה ּוצ ןייַז לאָז רעֶמייֵּב איִד ןּופ טְכּורְפ
 ןעֶו דְנּוא 31 :םאָנ ּוצ :יִלייֵה זיִא םִע

 -ָנְהעֶצ ןייֵז ןופ ןעֶזייֵלְסיֹוא טעוֶו ןאַמ ןייַא
 ןייַז ןעֶרְהעֶמ רֶע לאָז יֹוזַא ,לייֵט ןעֶט
 רעֶכיִלְטיִא 82 :ּוצְרעֶד לייֵט ןעֶטְּפְניִפ
 ןופ דְנּוא רעֶדְניִר ןּופ לייֵמ רעֶטְנִהעֶצ
 רעֶטְנּוא טְרְהאָּפְרעֶּביִא סאָָו םעֶלַא ,ףאָש
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 אֹלְו ךֵכָמֹי אָק ּותְְחֶא הָדְּשִמּו הָמֵהְבּו םָדָאֵמ ֹוליוָשֲא
 29 שֲאַסרְהיִּלְּכ ;הָוהיַל אּוה םיִׁשָּדַקיׁשְרְק סְרלילָּכ לֵאָּני

 ל ץֶרָאָה רֶׂשְעַמילְכִו :תֶמּו חוָמ הָדּפִיאָל םֶדָאָהְדִמ םֶרָחָ
 יג דםִאְו :הָוהיל ׁשֶרָק אּוה הָוהיל ץעה יִרְּפִמ ץראָה עַרָּזִמ
 ו רַשֲעַמ-לָכְו :ויִָע ףסי ותיִׁשָמֲח ְרׂשַַּמִמ ׁשיִא לאָנְי לֶאנ
 "הָיְייִדיִׂשֲעָה טֵבּׁשַה תַחַּת רֶבֵַי-רֶׁשֲא לָּכ ןאֹצְו לֶקּב
 5 םִאְוּנְריִמְי אָלְו ֶרָל בִטְדיִּב רּקִבְי אָל :הוהיל ׁשֶדָּק
 :לָאָני אל ׁשֶרְקיְִוְהִי וָתְרְְמִתּו אוָדהְיהוּנִָמְי רָמָה
 +ג לֵאְרְִי ןְּב-לֶא השמיתָא הָוהְי הִָצ רֶׁשֲא תֹצּמַה הּלֵא
 נ רַהְּב

 קוח
 ףֶטנ .העשתו םישמחו תואמ הנומש ארקיו רפסר יקוספ םוכמ

 !ןמיס דנ אָב ,הרשע ויתוישּרַפו :בוה רשכב עגנהו ויִצחו ;ןְמיִמ

 {ןמיס הלילנ םמוי ;ףגהי ותרותבו ,םירשעו השלש ּוירדסו

 ןיינמ :ןמיס ךכרבאו ףֵמֹע חוהאו .םירשענ העבׂש !יקרפו

 לכה ,םיעבראו השש תומותסהו ,םישמחו םיתש תוחותפה
 ;ןמוס םודאו זחַצ ידור .תוישרפ םיִעשתו הנמש

 ןעֶבּוו טיִנ לאָז רֶע 88 :םאָנ וצ ןייַז גיִלייֵה לאָז לייֵמ רעֶטְנְהעֶצ רעֶד ,טּור רעֶד
 םִע טעוֶו רֶע ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶׁשיֹוטְרעֶפ טיִנ םִע לאָז רֶע דְנּוא ,טְבעֶלְׁש דְנּוא טּוג ןעֶׁשיוִוְצ
 טְזייֵלעֶגְסיֹוא טיִנ לאָז םִע ,ןייֵז גיִלייַה סעֶטְׁשיֹוטְרעֶפ ןייַז דְנּוא םאָד לאָז יֹוזַא ,ןעֶשיֹוטְרעֶפ

 ראַפ הָשֹמ ּוצ ןעֶמאָּבעֶג טאָה טאג סאָו תֹוְצִמ איִד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד 84 :ןעֶרעוֶו
 :יַניִס גְראַּב םעֶד ףיֹוא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד

 קח
 דנוא ,גיצֿפוֿפ דנוא ןיינ דנוא טרעדנוה טכא ןענעז ארקיו ןוֿפ םיקוספ עלא

 לעטיפאק גיצנאווצ דנוא ןעביז םאה דנוא ,'ז ז"מ לעטיפאק זיא ןוֿפאד עטֿפלעה איד
 : תוישרפ ןהעצ דנוא



 רשדמב

 דֶחֶאְּב ךעומ לָהֲאְּכ ינימ רֵּבְרִמְּב הׁשמילֶא הָוהְי רָּבַדַ א
 םירְצמ ץרָאמ םֶתאֵצל תנּשַה הָנָּשַּב ינַָּ ׁשֶדֹחַל

 םֶתְִֹּׁשַמְל לארְשיינּב תַדע-לְּכ שאריתֶא ּואְׂש ; אל 2
 ןֵבִמ םֶתֹלּנִלְנִל רָכָקלָּכ תֹומָׁש רּפְּסִמְּב םָתֹבָא תֹוַּבִל 2

 םָתא ורְקְפִּת לֵארׂשִיְּב אָבָצ אֵצי-לָּכ הלָעְַו ָָׁש ִרְׂשֶע
 זירמַמל ׁשיא שיא ּוהְי םֶכּתְִו :ןְרָהְַו הָּתַא םֶתֹאְבַצְל 1
 טיִשְנַאָה תֹמִׁש הָלֹאְו :אוה ויתֹבֲאתיִבְל שאר ׁשיא ה

 וְמִשְל :רּואיִדְׁשְדַּב רוציִלֶא ןבּואְרל םֶכְּתִא ּורְמִעָי רֶׁשֲא
 :בֶרֶנִמע-ְִּב ןוׁשְחַנ הָדהיל :יּדַׁשיִרּוצ-דןַּב לֵאימְלְׁש ז
 :ןְלָחיִדִּב בָאלַא ןלבול . :רעּוצדְדִּב לאנתנ ר ְשֶׂשיל

 לֵאילְמַּנ הַָּנמלירּוְהִמַעַב עֶמׁשיִלֶא ִיַרְפֶאל ףסווִיָנְבִל י
 ;רּוצה דּב וע === 11 ִ רֶועיַחַא ןְרָל :ינעדְנרּב ןָד ְק יִבָא ןִמָיְנב

 לֵאיִעְנַּפ רֶשֲאֹל :יִּדׁשיִמַע
 הָרָעָה יאירק הֶּלֵא נדב עֶריחֲא יִלָּתְפַנְל :לֵאועד 5
 חק :םה לָאהׂשִי יַפְלַא ישא םָתֹובֲא תוַּמַמ יַאיׂשָנ וד

 :רֹמָׁשְב בַּקִנ רֶׁשֲא .הֶּלֲאָה םיִׁשָנֲאָה תֶא ןְרָהַאְו הָׁשֹמ

 ריי ינַׁשַה ׁשֶדָחַל ָהֶאְּב וליהקה ה הָה-לְ תֵאְו 18
 םיִרָׂשע ןֶּבִמ תומׁש רֵפְסמַּב םָתֹבַא תובל טֶתְֹּפִׁשִמ-לַע

 ;רָשמיתֶא ךָוהְי הָּוצ רֶׁשֲאַּכ ;םֶֹלְגלִנל הָלָעַמ הָנָׁש ופ
 רֵכְּב ןְבּואריינב יה

 וי =
 ּד

 8 !יניס רכרמב םִדָקפיו 5

 0 הֶסילֶא ר :ןֵרְכָעְדַּב

 הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָה טאָנ דְנּוא 1

 טלעֶצעֶג םעֶד ןיא יַניִס אייֵנעֶטְסיוִו איִד ןיִא

 ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןיִא ,גְנּולְמאַזְרעֶפ רעֶד ןּופ

 םעֶד ןיִא ,שָדֹה ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ןּופ גאָט

 םיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו רֶהאָי ןעֶרעֶדְנַא
 וצ יֹוזַא ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד סיֹוא ןעֶגְנאַגעֶג

 ןּופ לאָצטְּפיֹוד איִד ףיֹוא טְמעֶנ 2 :ןעֶנאָז
 רעֶדְניִק איִד ןּופ עֶדְנייֵמעֶג עֶצְנאַג איִד

 םעֶד ּוצ ,רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶרייֵז ּוצ לֵאָרְׂשִי

 לאָט איִד טיִמ רעֶטעֶפ עֶרייֵז ןּופ זיֹוה
 וצ רֶכָז ןעֶכיִלְטיִא ןּופ ןעֶמעֶנ איִד ןּופ

 טֶלַא רֶהאָי גיִצְנאַוַוְצ ןּופ 8 :ּפעֶק עֶרייֵז
 ןיא םיֹורַא ןֶעייֵג םאוָו עֶלַא רעֶּביִרְד דְנּוא

 טְלאָז רֶהיֵא ,לֵאָרְׂשִי ןיִא ראַׁשְרעֶה רעֶד

 אזד ,ןעֶראַׁשְרעֶה עֶרייֵז ּוצ ןעֶלייֵצ אייֵז
 ןייַז לאָז ְּךייַא טיִמ דְנּוא 4 :ןרָהַא דְנּוא

 זיֹוה םעֶד ּוצ רעֶטְשרעֶּביֹוא רעֶד ןייַז לאָז רעֶכיֵלטיִא ,טֶבֵׁש םעֶכיֵלְטיִא
 ןעֶלאָז םאֶו רעֶנעֶמ איִד ןּופ ןעֶמעֶנ איִד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איד דְנּוא 8 :רעֶטעֶפ עֶנייֵז ןּופ
 6 :רּואיַדְׁש ןּופ ןְהּוז רּוציִלַא ,ןֵבּואְר ןּופ ,ןעֶלעֶּטְׁש ְךייַא טיִמ

 :בָדָניִמַע ןּופ ןְהּוז ןֹוׁשִחַנ

 :ןֹולַח ןּופ ןְהּוו בָאיִלֲא ,ןְלּובְז ןּופ 9
 הָדּוהְי ןּופ 7 :יִדַׁשירּוצ ןּופ ןֶהּוז

 :רָעּוצ ןּופ ןְהוז לֵאָנַתְנ

 לֵאיִמְלְׁש ,ןֹועְמִׁש ןופ
 ,רָבשֶׂשִי ןּופ 8

 איד ןּופ 0

 ןהּוז לֵאיֵלְמַנ הָׁשַנְמ ּוצ ,דּוהיִמַע ןּופ ןְהּוז רעֶד עֶמְׁשיִלַא ,םִיַרְפָא ןּופ ,ףֵסֹוי ןּופ ןְהיֵז
 רֶזֲעיַחַא ךָד ןופ 12  :יִנֹועְדִנ ןּופ ןְהֹח ןֶדיִבַא ןיִמָיְנִּב ןּופ 11 :רּוצהָדֹּפ ןּופ
 ודָנ ןופ 14 !ןֶרְכָע ןּופ ןְהּז לֵאיֵעְנַּפ ,רֶׁשָא ןופ 18 :יִדַׁשיִמַע ןּופ ןְהּז
 איד 16 :ןְניִע ןּופ ןְהּו עֶריִחַא ,יֵלָּתְפַנ ןופ 12 :לֵאּועְר ןופ ןהוז םָסָיְלֶא
 םיִטָבְׁש איד ןּופ ןעֶטְשְריִפ איִד ,עֶדְנייֵמעֶג רעֶד ןּופ עֶטְסְמעֶנְראָפ איִד ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד
 דָנֹוא 17 :לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶדְנעֶזיֹוט איִד ןּופ טייֵל-טְּפיֹוה איִד ןעֶנעֶז אייֵז ,רעֶטעֶפ עֶרייֵז ןּופ

 ןעֶּבאָה ןֹרָהַא דְנּוא הָשֹמ

 :ןעֶמעֶנ עֶרייַז טיִמ ןעֶראַוועֶג

 ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןיא עֶדְנייֵמעֶב
 רֶעייֵז
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 טְנעֶכייֵצעֶּב ןעֶנעֶז םאִװ רעֶנעֶמ עֶניִזאָד איִד ןעֶמּונעֶג

 אייז רָנּוא
 ןעֶזיוִועֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,שֶדֹה ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ןּופ גאָט

 טיִמ ,רעֶמעֶפ עֶרייֵז ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ ָּךאָנ רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶרייֵז ךאָנ םּוחי

 עֶצְנאַג איד טְלעֶמאַזְרעֶפ ןעֶּבאָה

 ;םעֶק עֶרייֵז ּוצ ,רעֶּביִרְד דְנּוא טֶלַא רֶהאָי גיִצְנאַוְצ ןּופ ןעֶמעֶנ איִד ןּופ לאָצ איִד
 הָשמ ּוצ ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָנ איוז יֹוזַא 9

 :אייֵנעָמְסיו רעֶד רעֶטְצֶלֶע רעֶד ,ןבּואְר ןופ ןְהיֵז איד ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז םִע דְנּוא 0
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 ןיִא טְלייֵצעֶב אייֵז רֶע טאָה יֹװַא

 ןּופ

4 



 א רבדמב

 עֶרייֵז ּוצ טְרּוּבעֶג עֶרייֵז ְּךאָנ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ
 עֶרייֵז ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ רעֶטְכעֶלְׁשעֶנ
 -ְנייֵמעֶג איִד ןּופ לאָצ איִד טיִמ ,רעֶטעֶפ
 רֶכָז רעֶכיִלְמיִא ּפעֶק עֶרייַז ּוצ עֶד
 ,רעֶּביִרְד דְנּוא טְלַא רֶהאָי גיִצְנאַוַוְצ ןּופ
 ןיִא ןעֶנְנאַגעֶגסיֹורַא זיִא סאוָו רעֶכיִלְטיִא
 ןּופ עֶטְלייֵצעֶג עֶרייֵז 21 :ראַׁשְרעֶה רעֶד
 גיִצְריִפ דְנּוא םֹקעֶז ןֵּבּואְר טֶבֵׁש םעֶד
 :טְרעֶדְנּוד ףֶניִפ דנּוא דנעֶזיֹוט
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 דקסמב םֶתֹבֲא תבְל םֶֹדְפְׁשִמְל םָתְרלוּ וְשִי
 לב הָלְַּמְו הָָׁש רשע ןֶבמ רכְץלְּכ םָמלָלְנל תֹומָׁש
 יו לא םיִעָבְראָז דָעִׁש ןכיאר הטל םֶהיִדֲּפ זאָבְצ אָ
 ֿפ {ןֹוֶאְמ ׁשֵמַחַד
 נ ויְְִמ םָתֹבא הבל םָתְֹּפְׁשִמְל םֶתֹרלּוּת ןוצְמִׁש ןגְכל
 הָנָׁש םיִרְׂשָע ןֶּפִמ רֶכלַּכ םֶפֹלְנִלְנִל חֹומָׁש ְַסִמְּב
 גג ְרעֶשִּת ןועְמִׁש הָממְל םֶהיֵדְקִּפ ואָבְצ אי לָכ הָלְַַ
 פ .  ּותֹואַמ ׁשלָׁשּו ףֶלֶא םיִׁשִמֲָו
 01 תל רפְסמְּבסַתֹבַא תבל םֶתֹהְּפְׁשִמַל םָתֹרלְּתדָנינְבל
 הֹ טל םֶהיֵדְקִּפ :אָבְצ אֵצֹי לֶּכֹהָלעַמְו הָָׁש םירְׂשִע ןֵּבִמ
 פ וטֵשִמֲחו תוָאמ ׁשֵׁשְו ףֶלֶא םיעָברַאְו הָׁשִמֲח דָנ
 ייטב םָתֹבֲא תבל םֶתֹחַׁשמק טֶתרלּת הֶדּוהְ נבל
 נז םֶהיֵרֲִּפ :אֵבְצ אצי לָּכ הָלמוהנׁש םיִרׂשֶ ןְבמ תמש
 8 ותֹאמ ׁשֵׁשְו ףֶלֶא םיִעְבִׁשְו הָעָבְרַא הָדּודְי ָּטִמְל
 8 רַמְמִמָב םָתֹבֲא תיֵבְל םָתִֹּפׁשִמְל םֶתֹדְלּת רָכשָׂשיינְבל
 9 םֶהיֵדְקִּפ :אָבְצ אֵצֹי לָּכ הָלְעְַ הנָש םיִרְׂשֶע ןֶּבִמ תֹמׁש
 ם :תֹואֵמ עַּבְרַאְו ףַלֵא םיִׁשִמַחַו הָעּבְרַא רָקשָׁשי הַמִמְל
 ל רַּפְסִמְּב םָתֹבַא תובל םֶתֹחְִּׁשִמְל םֶתֹדְלּת ןְקֹובְו יֵנְבל
 פג םֶהיֵדְקִּפ :אָבָצ אֵצי לֹּכ הָלְעַמְו ָנֵׂשםיִבְָׂע ןֵּבִמ תֹמָׁש
 8 :תֹוָאמ עַּבְרַאְו ףֶלֲא םיִׁשֹמַחְו הָעְבִׁש ןָלֹובְז הֵמִמְל
 נפ ץריבְל םָתֹחפׁשִמַל םֶתֹדְלִת םיִרְפֶא ינְבל ףסוי נבל
 לָּכ הָעַמְו הָָׁש םיִרׂשֶע ןֵכִמ תֹמַׁש פב םָתַֹא
 3 ףֶקָא םיִעָבַהַא םִָרְפִא הֵמְִל םֶהיֵדְקִּפ :אָבָצ אי
 3 8 תואמ ׁשֵמַַו

 ג רּפְכִמְּב םָתֹבָא תִֵבְל םֶתְֹּפְׁשִמָל םָתֹרלִֹת הָּׁשְַמ נבל
 תל םֶהיֵרְקִּפ :אָבָצ אֵצֹי לָּכ הָלעַמו הָָׁש יִרְִׂע ןֵּבִמ תֹומָׁש
 פ  :םיָתאָמּו ףֶלֶא םׁשֹלָׁשּוםָינָׁש הָׁשִנַמ הָּמַמְל
 36 רַפמַמְּב םָתֹבֲא תיָבָל םֶתֹהְּפְׁשִמְל םֶתְֹלֹוּת ןמב בל

 טְרּוּבעֶנ עֶרייֵז ,ןֹועְמִׁש רעֶדְניִק איִד ןּופ 2
 זיֹוה םעֶד ּוצ רעֶטְכעֶלְׁשעֶנ עֶרייֵז ָּךאָנ

 טיִמ עֶטְלייֵצעֶג עֶנייֵז ,רעֶמעֶפ עֶרייַז ןּופ
 ּפעֶק עֶרייֵז ּוצ ןעֶמעֶנ איד ןּופ לאָצ איִד
 טְלַא רֶהאָי גיִצְנאוַוְצ ןּופ רָכָז רעֶכיֵלְמיִא
 -םיֹורַא זיִא סאוָו רעֶכיִלְטיִא ,רעֶּביִרְד דְנּוא

 עֶרייֵז 228 :ראַׁשְרעֶה רעֶד ןיִא ןעֶנְנאַגעֶג
 ןיינ ֹועְמִׁש טֶבֵׁש םעֶד ןּופ עֶטְלייֵצעֶג
 -ָנּוה אייֵרְד דְנּוא דְנעֶזיֹוט :יִצְפּופ דְנּוא
 :טְרעֶד

 טְרּוּבעֶג עֶרייֵז ,דָנ רעֶדְניִק איִד ןּופ 4
 זיֹוה םעֶד ּוצ רעֶטְכעֶלְׁשעֶנג עֶרייֵז ְךאָנ

 ןּופ לאָצ איִד טיִמ ,רעֶטעֶפ עֶרייֵז ןּופ

 -סיֹורַא זיִא םאו רעֶכיִלְטיִא ,רעֶּביִרְד דְנּוא טָלַא רֶהאָי  גיִצְנאַוְצ ןּופ ןעֶמעֶנ איִד
 דְנּוא ףֶניִפ ,דָנ טֶבֵׁש םעֶד ןּופ עֶטְלייֵצעֶג עֶרייַז 22 :ראַׁשרעֶה רעֶד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶב
 :גיִצְפּופ דְנּוא טְרעֶדְנּוה סְקעֶז דְנּוא דְנעֶזיֹוט גיִצְריִּפ

 ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶרייֵז ָךאָנ טְרּוּבעֶג עֶרייֵז ,הָדּוהְי רעֶדְניִק איִד ןּופ 6
 ,רעֶּביִרְד דְנּוא טְלַא רֶהאָי גיִצְנאַוַוְצ ןּופ ,ןעֶמעֶנ איִד ןּופ לאָצ איִד טיִמ ,רעֶטעֶפ עֶרייֵז
 ןּופ עֶטְלייֵצעֶג עֶרייֵז 27 :ראַׁשרעֶה רעֶד ןיִא ןעֶנְנאַנעֶגסיֹורַא זיִא סאָו רעֶכיִלְטיִא
 :טְרעֶדְנּוה םְקעֶז דְנּוא דְנעֶזיֹוט גיִצּביִז דְנּוא רֶעיִפ ,הָדּוהְי טֶּבִׁש םעֶד

 ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶרייֵז ְּךאָנ טְרּוּבעֶג עֶרייֵז ,רָכשֶׂשִי רעֶדְניִק איֵד ןופ 8
 ,רעֶּביִרְד דְנּוא טְלַא רֶהאָי גיִצְנאַוַוַצ ןּופ ןעֶמעֶנ איִד ןּופ לאָצ איִד טיִמ ,רעֶמעֶפ עֶרייֵז
 ןּופ עֶטְלייֵצעֶג עֶרייֵז 20 :ראַׁשרעֶה רעֶד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגסיֹורַא זיִא םאָו .רעֶכיִלְטיִא
 :טְרעֶדְנּוה רֶעיִפ דְנּוא דְנעֶזיֹוט גיִצְפּופ דְנּוא רֶעיִפ ,רֶכשׂשִי טֶבֵש םעֶד

 זיֹוה םעֶד ּוצ רעֶטְכעֶלְׁשעֶנ עֶרייֵז ְּךאָנ טְרּוּבעֶנ עֶרייֵז ,ןְלּובְז רעֶדְניִק איד ןּופ 0
 ,רעֶּביִרְד דְנּוא טְלַא רֶהאָו גיִצְנאוַוְצ ןּופ ,ןעֶמעֶנ איִד ןּופ לאָצ איִד טיִמ רעֶטעֶּפ עֶרייֵז ןּופ
 םעֶד ןּופ עֶטְלייֵצעֶג עֶרייֵז 81 :ראַׁשְרעֶה רעֶד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג םיֹורַא זיִא םאִז רעֶכיִּלְטיִא
 :טְרעֶדְנּוה רֶעיִפ דֵנּוא דְנעֶזיֹוט גיִצְפּופ דְנּוא ןעֶּביִז ,ןְלּובְז טֶּבִׁש

 -בעֶלְׁשעֶג עֶרייֵז ְּךאָנ טְרּוּבעֶג עֶרייֵז ,םִיַרְפֶא רעֶדְניִק איִד ּוצ ףֵסֹוי רעֶדְניִק איִד ןּופ

 רֶהאָו גיִצְנאַַוְצ ןּופ ןעֶמעֶנ איִד ןּופ לאָצ איִד טיִמ ,רעֶטעֶפ עֶרייֵז ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ רעש
 עֶרייֵז אֵׁשְרעֶה רעֶד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא םאִו רעֶכיֵלְטיִא ,רעֶּביִרְד דְנּוא טְּלַא 7

 :טְרעֶדְנּוה ףְניִפ רֶנֹוא דְנעֶזיֹוט גיִצְריִפ ,םִיַרְפֶא טֶבֵׁש םעֶד ןּופ עֶטְלייֵצעֶּג

 ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶרייֵז ְּךאָנ טְרּוּבעֶנ עֶרייֵז ,הָׁשַנְמ רעֶדְניִק איִד ןּופ 84

 ,רעֶּביִרְד דְנּוא טֶלַא רֶהאָי גיִצְנאַַוְצ ןּופ ,ןעֶמעֶנ איד ןופ לאָצ איִד טיִמ ,רעֶטעֶּפ עֶרייַז
 םעֶד ןּופ עֶטְלייֵצעֶג עֶרייֵז 32 :ראַׁשְרעֶה רעֶד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא סאָו רעֶכיִלְשיִאו

 רעֶדְניִק איִד ןּופ 6 :טְרעֶדְנּוה אייוַוְצ דְנּוא דְנעֶזיֹוט גיִסייֵרְד דְנּוא אייוִוְצ הָׁשַנְמ טֶּבִׁש

 . 35 יאָצ איד טיִמ רעֶטעֶפ עֶדייֵז ןּופ זיֹוה םעֶדּוצ רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶרייִזְךאָנ עֶטְלייֵצעֶג עֶרייֵז ,ןיִמיְנּב
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 םֶהיִדְקִפ-:אָבָצ אֵצי לע הָלְעַמְו הָנָׁשםיִרׂשֶע ןֶבִמ תֹמָׁש וז
 5 !תֹואמ עַּברַאְו ףֶלֶא םיִׁשֹלְּׁו הָׁשִמַה ןְמינב הׂשַמְ

 רְַמִמְּב םֶהֹבַא תִיְבִל םֶתֹחְּפְׁשִמְל םֶתָרְלוְת ןֶד יָנְבִל 8
 םֶהיֵרְקִפ :אֵבְצ אָצֹי לֵּכ הָלׁשמְו ָנֶׁש םיִרְׂשִע ןֶּכִמ תֹמָׁש 9

 5 !תֹוָאְמ עֶבְׁשֹ ףלא טיִׁשִׁשְו םִינׁש ןֶה הָּטֹמִל
 ימְמִמַּב םָתֹכֶא תיֵבְל םֶתֹחְּפְׁשִמְל םֶתֹדְליִּת רׁשֲא יַנְבִל מ

 םֶהיֵרְקִּפ :אָּבְצ אֵצֹי לָּכ הָלְעַמְוהָנָש םיִרְׂשֶע ןֶּבִמ תמָׁש
 8 :תֹואמ ׂשֵמֲחַו ףֶלֶא םיִעָּבְרַאְו רָחֶא רֶׁשֲא הָמִמָל

 רַפְסִמְּב םָתֹבֲא תיֵבְל םֶתֹחְְּׁשִמְל םֶתֹרְלֹוּת יִלָּתִַ נב 9
 םֶהיִדְקִּפ :אָבְצ אֵצֹי לֵּכ הָלְעְַו הָנָׁש םיִרְׂשֶע ֶּבִמ תֹמָׁש 4

 ּפ ;זואמ עַבְראְו ףלֶא םיִׁשִמַהַו הָשֹלָׁש יִלְּתִמִנ הֵּמַמְל
 שלָאְרׂשִ איש ןהָהָאְו הָׂשֹמ יקִּפ רֶׁשֲא .םיִרְקְּפַה הֶּלֵא

 ילָב ויהיו :ויָה ֹבֲאיתבְל ראשי ַא ׁשיִא רֶשֶ םִינְׁש המ
 הלְעַמְוה הָנָׁש םיְִׂשֶע ןּבִמ םָתֹֿבא ( תובל לֵארְׂשיינב ידו

 תֹאַמ-שִׁש .םילקְפַה-לָּב ויי ;לֵארְשיִּב אָבָצ אֵצי-לְּכ :8
 טייל !םיִשְמַו תֹואֵמ ׁשֶמַחַו םיִפָלֲא תֶׁשֶלָׁשּ ףֶלֶא :

 8 ;טְכֹותְּבוִרָָּפְתִה אֵל םתֹבֲא הָּטִמְל
 רלֿפפאליולהָטַמיתֶאךַא רֶמאֹ הָׁשמ-לֶא הוי רבו

 פה הָמאְו :לֵאָרְִׂייֵנְב ְךֶתְּב אָּׂשִת אל םְׁשאֹר"תֶאְו
 -רֶשֲא-לְּב לע ללַּכ-לָּכ לְֵו תֹדֲעָה ןְֵׁשִמ-לַע םיולַה-תֶא
 ּוהָתְרָׁשְי םהו ויְלָב-לָכיתֶאְו ןׁשִמַה-תֶא יָאְׂשִי הָמִד ול
 םולֲה ותֹא ּוריִרֹו ןָּכְׁשִּמַה עֶסְנֿבּו :נֲחִיןֶּכט מל םיִבָסְו
 :תרָמוי ֿבֵלָּכַה רֶוהְו םיירד ותא ּומיִקְי ןְכְׁשִּמַה תֶנֲחַבּ

 ;םָתֹאִבָצְל ני-לַ ׁשיִאְ תנֲחַמ-לַעש ׁשיִא לֵאָרׂשִי נב ּונָתְו
 לע ףֶצָק הָיהי-אלְו תֶדעָה ןּכְשִמַל םיִבָס ּונֲחִי םיולְהְו
 ןַכָשִמ תֶרמְׁשמייְתֶא םילַה חְמָׁשְו לֵאָרְׂשי יֵנְּב תַדֵע

 -זרָא הָוהְי הוִצ רֶׁשֲא לֹכֶּב לֵאָרׂשייֵנְּב ושָיו :תֹורעָה 1
 . ָׂשָ ןֵכ הָשֹמ

 א רבחמב

 טֶלַא רֶהאָו גיִצְנאַַוְצ ןּופ ,ןעֶמעֶנ איִד ןּוֿפ
 זיִא סאו רעֶכיִלְטיִא ,רעֶּביִרְד דנּוא
 :ראַׁשְרעֶה רעֶד ןיִא ןעֶנְנאַנעֶנְסיֹורַא
 ךיִמָיְנִּב טֶבֵׁש םעֶד ןּופ עֶטְלייֵצעֶג עֶרייֵז 7
 רֶעיִפ דְנּוא דְנעֶויֹוט גיִסייֵרְד דְנּוא םֶניִּפ
 :טְרעֶדְנּוד

 טֶרּוּבעֶג עֶרייֵז ,ןָד רעֶדְניִק איֵד ןופ 8
 זיֹוה םעֶד ּוצ רעֶטְכעֶלְׁשעֶנ עֶרייֵז ְּךאָנ
 איִד ןּופ לאָצ איד טיִמ ,רעֶטעֶפ עֶרייֵז ןּופ
 דְנּוא טֶלֵא רֶהֹאָי גיִצְנאַוַוְצ ןּופ ,ןעֶמעֶנ
 -םיֹורַא זיִא םאִו רעֶכיִלְטיִא ,רעֶּגיִרְד
 עֶרייֵז 39 :ראַשְרעֶה רעֶד ןיִא ןעֶנְנאַגעֶג
 דְנּוא אייוֵוְצ ןֶד טֶבֵׁש םעֶד ןּופ עֶטְלייֵצעֶג
 :טְרעֶדְנּוה ןעֶּביִז דְנּוא דְנעֶזיֹוט גיִצְכעֶז

 טְרּוּבעֶג עֶרייֵז ,רֶׁשָא רעֶדְניִק איִד ןּופ 0
 זיֹוה םעֶד ּוצ ,רעֶטְכעֶלְׁשעֶנ עֶרייֵז ְּךאָנ
 ןּופ לאֵע איֵד טיִמ ,רעֶטעֶפ עֶרייֵז ןּופ
 טֶלַא רֶהאָי גיִצְנאוַוְצ ןּופ ,ןעֶמעֶנ איִד
 -םיּורַא זיִא סאוָו רעֶכיִלְטיִא ,רעֶּביִרְד דְנּוא
 עֶרייֵז 41 :ראַׁשְרעֶה רעֶד ןיִא ןעֶנְנאַגעֶג
 דְנּוא ןייֵא ,רֶׁשֲא טֶּבִׁש םעֶד ןּופ עֶמְלייֵצעֶג
 :טְרעֶדְנּוה ףְניִפ דְנּוא דְנעֶזיֹוט גיִצְריִפ

 טְרוּבעֶג עֶרייֵז ,יֵלָּתְפַנ רעֶדְניִק איֵד 2
 ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶרייֵז ָךאָנ
 איִד ןופ לאָצ איֵד טיִמ ,רעֶטעֶפ עֶרייֵז

 ןעֶגְנאַגעֶנְסיֹורַא זיִא סאָו רעֶכיֵלְטיִא .,רעֶּביִרְד דְנּוא טְלַא רֶהאָי גיִצְנאַַוְצ ןּופ ,ןעֶמעֶנ
 גיִצְפַופ רָנּוא אייֵױְד ,יִלָּתִּפַנ טֶבֵׁש םעֶד ןּופ עֶטְלייֵצעֶג עֶרייֵז 48 :ראַׁשְרעֶה רעֶד ןיִא
 :טְרעֶדְנּוה רֶעיֵפ דְנּוא דְנעֶזיֹוט

 איֵד דְנּוא טְלייֵצעֶג ןעֶּבאָה ןֹרָהַא דְנּוא הֶׁשֹמ סאוָו עֶטְלייֵצעֶג איִד ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד איד 4
 זיֹוה םעֶד ּוצ ןאַמ רעֶכיֵלְטיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ ףְלעוֶוְצ
 רעֶדְניִק איִד ןּופ עֶטְלייֵצעֶג עֶלַא ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז םִע דְנּוא 48 :רעֶטעֶפ עֶרייֵז ןּופ
 -טיִא ,רעֶּביִרְד דְנּוא טְלַא רֶהאָו :יִצְנאוַוְצ ןּופ ,רעֶמעֶפ עֶרייֵז ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ לֵאָרְׂשִי
 ןעֶנעֶז םִע דְנּוא 46 :לֵאָרְׂשִי ןיֵא ראַׁשְרעֶה רעֶד ןיִא ןעֶגְנאַנעֶגְסיֹורַא זיִא םאִז רעֶכיֵל
 םְניִפ דְנּוא דְנעֶזיֹוט אייֵרְד דְנּוא דְנעֶזיֹוט טְרעֶדְנּוה םקעֶז עֶטְלייֵצעֶג איד עֶלַא ןעֶזעוֶועֶג
 ןעֶנעֶז רעֶטעֶפ עֶרייֵז ןּופ טָבֵׁש םעֶד ְּךאָנ םִיִוָל איִד דְנּוא 47 :גיִצְפּופ דְנּוא טְרעֶדְנּוד
 :אייֵז ןעֶׁשיִוְצ ןעֶראָוְועֶג טְלייֵצעֶג טיִנ

 אוד טְסְלאָז יִוֵל טֶּבִׁש םעָד ראָנ 49 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הֶשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָג דְנּוא 8
 רעֶדְניִק איֵד ןעֶשיוִוְצ ןעֶמעֶנְפיֹוא טיִנ אּוד טְסְלאָז לאָצ טְּפיֹוה עֶרייֵז דְנּוא ,ןעֶלייֵצ טיִנ
 םיִנעֶגייֵט םעֶד ןּופ ןֵּכְׁשִמ םעֶד רעֶּביִא םִיִדָל איִד ןעֶצעֶז טְסְלאָז אּוד רעֶּבָא 20 :לֵאָרְׂשִי
 ןעֶלאָז אייֵז ,ּוצְרעֶד טְרעֶהעֶג סאוָו םעֶלַא רעֶּביִא דְנּוא ,םיִלָּכ עֶנייַז עֶלַא רעֶּביִא דְנּוא
 אייז דְנּוא ,ןעֶניִדעֶּב םִע ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,םיִלָּכ עֶנייֵז עֶלַא דְנּוא ןֶּכְׁשִמ םאָד ןעֶגאָרְט
 טְהיִצ ןָּכְׁשִּמ םאָד ןעוֶו דְנּוא 51 :ןְּכְׁשִמ םעֶד אייַּב םּורַא םֶגְניִר ןעֶרעֶגאַל ְךיִז ןעֶלאָז
 םִיַוָל איִד םִע ןעֶלאָז טְהּור ןָּכְׁשִמ םאֶד ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶמעֶנ רעטנּורַא םִע םִיַוָל איִד ןעֶלאָז
 ;ןעֶרעֶו טייֵטעֶג לאָז ןעֶנְהעֶנעֶג ְּךיִז טעוֶו םאָו רעֶדְמעֶרְפ רעֶד רעֶּבָא ,ןעֶלעֶטְׁשפיֹוא
 דְנּוא ,רעֶנאַל ןייַז אייַּב רעֶכיֵלְטיִא ,ןעֶרעֶנאַל ְּךיִז ןעֶלאָז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דָנּוא 9

 ְךיִז ןעֶלאָז ּםִיִוָל איִד דְנּוא 58 :ןעֶראַׁשְרעֶה עֶרייֵז ְּךאָנ ןְהאָפ ןייַז אייַּב רעֶכיִלְטיִא
 ןייַז טיִנ לאָז ןְראָצ ןייק זַא ,םיִנעֶנייֵצ םעֶד ןּופ ןֶּכְׁשִמ םעֶד אייַּב םורַא םֶגְניִר ןעֶרעֶגאַל

 גנטיִה איִד ןעֶּטיִה ןעֶלאָז םִזָל איִד דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןופ עֶדְנייֵמעֶג איִד ףיֹוא
 םעֶלַא ןּוהְמעֶנ ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא 24 :םיִנעֶגייֵצ םעֶד ןּופ ןָּכְׁשִמ םעֶד ןּופ
 ;ןּוהְמעֶג אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא הָׁשֹמ ּוצ ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָנ איו

 ףנּוא



 21 ב-רבדמב

 ב לעטיפאק
 דְנּוא הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָנ דְנּוא 1

 רעֶדְניִק איִד 2 :ְזעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןֹרַהַא ּוצ

 רעֶכיִלְטיִא ןְרעֶגאַל ְךיִז ןעֶלאָז לֵאָרְׂשִי
 םעֶד ןּופ ןעֶכייֵצ איִד טיִמ ,ןְהאָפ ןייַז איייָּב
 ,רעֶּביִאנעֶגעֶק ,רעֶמעֶפ עֶנייֵז ןּופ זיֹוה
 איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד אייֵּב םזרַא-םגְניר
 ;ןְרעֶנאַל ָּךיִז אייֵז ןעֶלאָז גָנּולְמאַזְרעֶפ

 רעֶד ןַא ְּךיִז ןעֶרעֶנאַל סאו איִד דְנּוא 8
 רעֶד ןּופ ןְהאָפ רעֶד ןייַז לאָז ,טייֵז-חֶרֶזִמ
 דְנּוא ,ןעֶראׂשרעֶה עֶרייֵז ּוצ הָדּוהְי הָנֲחַמ

 לאָז הָדּוהְי רעֶדְניִק איִד ןּופ ּטְׁשְריִפ רעֶד
 דָנּוא 4 :בֶדֶניִמַע ןּופ ןְהּוז ןֹוׁשְחַנ ןייֵז

 עֶטְלייֵצעֶג עֶנייַז דְנּוא ראַׁשרעֶה עֶנייֵז
 דְנעֶזיֹוט גיִצְּבִז דְנּוא רֶעיִּפ ,ןעֶראוַו
 םאְו איִד דְנּוא 2 :טְרעֶדְנּוה םֶקעֶז דְנּוא

 ןייַז ןעֶלאָז םֶהיֵא ןעֶּבעֶנ ףיִז ןעֶרעֶגאַל
 ןּופ טְׁשְריִפ רעֶד דְנּוא ,רָכשִׂשִי טֶבִש רעֶד

 ןְהּוז לֵאָנַתְנ ןייֵז לאָז רָבשׂשִי רעֶדְניִק איִד
 דנוא ראַׁשרעֶה עֶנייַז דְנּוא 6 :רָעּוצ ןּופ

 2 ןלניױ-לע שיִא +ְמאַל ןֶדֲהַאילֶאְו השמילַא עח ייִד
 -לֶחֶאְלביִבַס דנמ לארׂשי עֶכ ּטקסָמבַא תיֵבְל תתאָב
 ג הָרעי זנֹק לֶנּכ הָחְרֹמ הָמְרַק םיניה טי רעופ
 6 וָאָבְצּו :בֶרֶעְמַעַרּב יׁשְחַנ ּהָדִי טל אשת םֶתֹאְבָצְל
 ֿה שיִגחֶהו :תֹואמ ׂשְׁשְו .ףֶלֶא םיִעְבִׁשְו הָעְבְרַא םָחיִרְקִפּ
 {.ףַעוצְדַּב לֵאְנַתְנ ףָכׁשְטייַנְבִל איׂשָנְו רכׁשָׂשִי הממ וילָצ
 6 :זיואמ עֶּבַאו ףֶלֵא םיִׁשמֲַ הָעְבִרַא ויָדְקִפּו ָאָבְצּו
 } אבו לֵב טָאלַא לב נבל אשָת ןָלֹבְו חטמ
 ּ ס יָמ {תוָאמ טֵּכְרַאְ ףלֶא םיִׁשֹמֲחַו הָעָמִׁש ויָדְקִפּו
 יתַׁשִׁשְו ףֶלַאטילמׁשו הלא תאמ הרי הָנֲַמְל סיִדְקִּמַּד
 ילָנַה ס ּוועִָּי הנׁשאִּ םֶתֹאָבְצְל תוָאַמיעַּבְרַאְ םיִפָלֲא
 -וָצילַא ןבּואְר יעבל איׁשָנו םֶתֹאָבְצִל הָנָמיתְְּואְר הָנַחַמ
 11 מת ףֶלֶא םֵעָבְְַו הִָׂש וידקמו וָאָבְצּו :וֶאיִדְׁשיַּ
 עֶמׁש נבל איׂשָו ןע 2 המ ּולָע טנֹוָהְו :תתואַמ
 13 יע העְׁשִּת דיר וָאְבצו זיׁשיִריִצְרַּב לאל
 וו ףֶסֶיְלֶא ָנ נבל איִׂשָנְו דג הַּמּו :תוָאמ ׁשְלָׁשו ףֶלֶא
 ומ ףֶלָא טִעֶּברַאְו הָׂשִמא םֶהיֵדְקִפּו ּואְבִצּו ;טאועֶרדִּ
 15 זתאְמ ןְבּואְר הָנתַמְל םידקְּפַהילְּ :םיִׁשִמֲחַו תוִאַמ ׁשֵׁשְו
 םֶתֹאָבְצְלמיִׁשִמֲהו תואמדעּברַאו ףֶלֶא דאָ
 ל ךותְ םילַה הנחמ ידעֹומילַסֶא עֶסְת ס :שֶמי םִינָׁש
 ם :םֶקיֵלְגול ודָלַע ׁשיִא ּועָפִ ןֵּכ ונֲחַי רַׁשֲאַּכ =
 18 א נבל איׂשָנְוהָּמָי םֶתֹאְבַצְל םיִרְפָא הָנֲחַמ לֶנָּ
 ופ ףֶלֶא םִעְּבְרַא םָהיֵדְקִפּו לָאְבְצּו ?דוִהִמַעְדַּב עַמְׁשיִלָא
 ב זידשַנְמ ןנֿבל איׂשָנְו הָׁשַנְמ הַּטַמ לֶעְו :תוִאָמ ׁשֵּמַחַו
 -םּופ דַגַוא רֶעיִפ ,ןעֶראַוַו עֶטְלייֵצעֶנ עֶנייֵז תג םיִשלִׁשּו םִנְׁש םֶהיֵדְקִפּויאְבִּו ;ףוצהְָּפְִּבלֵאיְִמַנ

 רעֶד 7 :טרעֶדְנּוה רֶעיִפ דְנּוא דְנעֶזיֹוט גיֵצ

 :ןֹּלַח ןּופ ןְהּוז בָאיֵלֲא ראו ןְלּובְז רעֶדְניִק איֵד ןּופ טְׁשְריִפ רעֶד דְנּוא ,ןְלּובְז טֶבֵׁש
 דְנעֶזיֹוט גיִצְפּופ דְנּוא ןעֶּביִז ןעֶראַו עֶטְלייֵצעֶג עֶנייֵז דְנּוא ראַשרעֶה עֶנייֵז דְנּוא 8
 דְנּוא טְרעֶדְנּוַה ,ןעֶראוַו הָדּוהְי הֶנֲחַמ רעֶד ןּופ עֶטְלייֵצעֶג עֶלַא 9 :טְרעֶדְנּוה רֶעיִפ דְנּוא
 -וצ ןעֶלאָז אייֵז ,ןעֶראַשרעֶה עֶרייֵז ּוצ טְרעֶדְנּוד רֶעיִפ דְנּוא דְנעֶזיֹוט גיִצְכַא דְנּוא םֶקעֶז
 ּוצ טייֵז-םֹורָד ןעֶנעֶק ןייַז לאָז ,ןְבּואְר הָנֲחַמ רעֶד ןּופ ןְהאָפ רעֶד 10 :ןעֶהיִצ טְשְרֶע
 ןּופ ןְהּוז רּוציִלֲא ראַז ןְבּואְר רעֶדְניִק איִד ןּופ טְׁשְריִפ רעֶד דנּוא ,ןעֶראַׁשרעֶה עֶרייֵז
 גיֵצְריִפ דְנּוא סְקעֶז ןעֶראַו עֶטְלייֵצעֶג עֶנייֵז דְנּוא ןעֶראַשרעֶה עֶנייֵז דְנּוא 11 :רּואיִדְׁש
 ןעֶלאָז םֶהיֵא ןעֶּבעֶנ ְּךיִז ןעֶרעֶגאַל סאוָו איִד דנּוא 12 :טְרעֶדְנּוה ףְניִפ דֶנּוא דְנעֶזיֹוט
 לֵאיִמְלְׁש ןייַז לאָז ןֹועְמִׁש רעֶדְניִק איִד ןּופ טְׁשְריִפ רעֶד דְנּוא ןֹועְמִׁש טֶבֵׁש רעֶד ןייֵז

 דְנּוא ןייֵנ ןעֶראַוַו עֶטְלייֵצעֶג עֶנייֵז דְנּוא ראַשרעֶה עֶנייֵז דְנּוא 13 :יִדַׁשירּוצ ןּופ ןְהּנז
 טְשְריִּפ רעֶד דְנּוא ,דָג טֶבֵׁש רעֶד דְנּוא 14 :טְרעֶדְנּוה אייֵרְד דְנּוא דְנעֶזיֹוט גיִצְפּופ
 דְנּוא ראַׁשרעֶה עֶנייֵז דְנּוא 12 :לֵאּועְר ןּופ ןְהּוז ףָסְיָלֶא ראו ,דָנ רעֶדְניִק איִד ןּופ
 דְנּוא טְרעֶדְנּוה םֶקעֶז דְנּוא דְנעֶזיֹוט גיִצְריִפ דְנּוא ףֶניִפ ןעֶראַַו עֶטְלייֵצעֶג עֶנויִז
 ןייֵא דְנּוא טְרעֶדְנּוה ,ןעֶראַו ןְבּואְר ןּופ הָנֲחַמ רעֶד ןּופ עֶטְלייֵצעֶג עֶלַא 16 :גיִצְפּופ
 דְנּוא ,ןעֶראַׁשרעֶה עֶרייֵז ּוצ גיִצְפּופ דְנּוא טְרעֶדְנּוה רֶעיִפ דְנּוא דְנעֶויֹוט גיִצְפּופ דְנּוא
 ,בָנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םאָד דְנּוא 17 :ןעֶטייוֵוְצ םוצ ןעֶהיִצ ןעֶלאָז אייֵז
 אייֵז איו יֹוזַא ְךייֵלְנ ,תֹונֲהַמ איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶהיִצ לאָז םיִוָל איִד ןּופ הָנֲחַמ איד

 :רעֶנְהעֶפ עֶרייֵז ּוצ טְרָא ןייַז ןיִא רעֶביִלְטיִא ןעֶהיִצ אייֵז ןעֶלאָז יֹוזַא ְּךיִז ןעֶרעֶנאַל
 ןעֶנעֶק ןייַז לאָז ,ןעֶראַׁשרעֶה עֶרייֵז ּוצ םִיַרְּפֶא ןּופ הֶנֲחַמ רעֶד ןּופ ןְהאָפ רעֶד 8
 עֶמְׁשיִלֲא ןייַז לאָז םִיַרְּפֶא רעֶדְניִק איִד ןּופ טְׁשְריִפ רעֶד דְנּוא ,טייֵז-בֶרֶעַּמ
 ןעֶראַו עֶטְלייֵצעֶג עֶרייַז דְנּוא ראַׁשרעֶה עֶנייֵז דְנּוא 19 :דּוהיִמַע ןופ ןְהּװ
 טֶבֵׁש רעֶד םֶהיֵא ןעֶּבעֶנ דְנּוא 20 :טְרעֶדְנּוה ףְֶניִפ דְנּוא דְנעֶזיֹוּט גיִצְריִּפ

 ןְהּו לֵאיֵלְמַג ןייַז לאָז הָׁשַנְמ רעֶדְניִק איד ןּופ טְׁשְריִפ רעֶד דְנּוא הֶׁשֵנְמ
 אייֵוְצ ןעֶראַו עֶטְלייֵצעֶג עֶנייֵז דְנּוא ראַשְרעֶה עֶניֵז דְנּוא 21 :רּוצהָדְּפ ןּופ
 ףיִמָיְנִּב טֶבֵש רעֶד דְנּוא 2 :טְרעֶדְנּוה אייוֵוְצ דְנּוא דְנעֶזיֹוט גיִסייֵרְד דְנּוא

 :יָנעֶדְנ ןּופ ןְהּו ןֶדיִבַא ןייַז לאָז יִמָיְנִּב רעֶדניִק איד ןּופ טְשֹריִּפ רעֶד דְנּוא

 דנוא

 7 6 פ2 ןְדיִבָא ןמָינַּב נבל אׁנ ןמינב הּטַמּ ;םִיָתאָמּופֶלֶא
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 צֶַּּאְוףֶלֶא םיִׁשלְׁשּו הָׂשֹמֲח םֶהיְֵקִפּווַאָבִצ ;ִנעֶדְְדִּב
 "תַנְמׁשּו ףֶלֶא זרַאְמ םיִרְפֶא הָנְחְמְל םיְִקִפ םהיִלְכ ;תֹואמ 4
 ׁשָגַה ס יש םיִשלׁש םֶתאבְצְל הָאְמּו םיִפְלֲא הכ

 יב רעיא ןד נבל אינו קאבל הָנְפְצ ןל הָנַמ
 ָעְבְׁשּו ףֶלֶא םיִשׁשְו םִינְׁש םֶהיֵדְקִּו אבו :ייִַׁשיִמַע 6

 ײֵשַא בל אֹׂשָנְו ףָׁשֶא הָּמִמ לָ ; םיִנַֹהְ :תֹואָמ
 ףלֶא םיִעֶבְרַאְו רָחַא םֶהיְֵקִּפּו אב רָע לָאיְִנַפ 9

 עַריִחַא ילָתִפַ יָנְבִל אש ילָּתִַ השמז :חאמ ׁשֵמֲתְ
 שֵּבְרַאְו !ףֶָא םָׁשמֲחַו הָשלְׁש םֶהיֵדְקַו ֹואְבִּו :ןעַעְדִּב ל
 הדָעְבׁשְו ףֶלֶא תַאְמ ןד  הָנַמְל םיִדקַּפהילְּכ ;תֹואַמ 1

 8  וםָתְלְנרְלעְִי הָנמַאָל תואמ טו ףֶלֶא םיִׁשְמַַ
 תנֲהָּמִה יֹוְּפ-לּכ םָחֹבֲא תבל לארשירגג ידלְּפ הלא 2

 תֹואמ ׁשֵמזו םיִּפְלֲא תֶׁשְלְׁשּ ףֶלָא הֹוָאָמיִׁשְׁש .םתאבצל
 ױׁשֲאַּכ לֵארְשִ נב חב ּרְקָּפְתִה אָל טול םישְמֲַ 6
 הָיצרִׁשֲא לכָּכ לֵאָרׂשִי נב יׂשֲעיי :הָׁשֹמתא הָוהְי הָדצ 4

 ווָתֹחְְׁשִמְלׁשיִא ּועָמְנְִכְו םְהיִלְגרל ונְחְרַּכ הֶׁשֹמ-תֶא הוי
 ם ;ויְתֹבֲא יב לע

: 
 דשמיתַא הָוהְי רֵּבִּד םֹיְּב הֶשֹמּו ןְרָהַא תֹדָלֹוְּת הֶּלֵאְו א
 אּודיִבֲאַו בֶרֶנ ו רֵכְּבַה ְלהַאייְֹּב תֹמָׁש הָלְֵו:יִניִמ רָהְּב 2
 םבִנהְּכַה ןרָתַא יִנָּב .תֹומָׁש הֶלֵא :רֶמָתיִאְו לא
 ִהיִבֲאַו בָהָנ תֶמַּפ :ןֵהכָל די אלא םִחָׁשִּמַה 4

 יִס רֵּבְרַמְּב הָוהְי ינפל הֶדְוׁשֵא םֶבְרְקַהְּב הָוהְ ינפל
 ןלהַא ינפילמ רמְתאְו לא ןַהכ = יהאָל םיִנבּו
 ֹם !םֶהיֵבֲא

 יוֵק הממיתֶא בֵרֶקָה :רְמאַל הָשִמ-לַא הָוהְ ר
 יהְמָׁשְו :ותא ּותְרׂשז ןֵהֹלַה ןבַלֵא ינפִל ווא ָּתְרַמֲעַהְו ז

 2 = הצדשבכ
 עֶנייֵז דְנּוא ראַׁשְרעֶה עֶנייֵז דְנּוא 8
 גיִסייַרְד דְנּוא ףְניִפ ןעֶראַוַו עֶטְלייֵצעֶג
 עֶלַא 24 :טרעֶדְנּוה רֶעיִפ דְנּוא דְנעֶזיֹוט
 ןעֶראוַו םִיַרְפֶא הָנֲחַמ רעֶד ןּופ עֶטְלייֵצעֶג
 ןײַא דְנּוא דְנעֶזיֹוט טְכַא דְנּוא טְרעֶדְנּוה

 דָנּוא ןעֶראַׁשרעֶה עֶרייֵז וצ טְרעֶדְנּוה
 דָנּוא 28 :ןעֶטיִרְד םוצ ןעֶהיִצ ןעֶלאָז אייֵז
 לאָז ןֶד ןּופ הָנֲחַמ רעֶד ןּופ ןְהאַּפ רעֶד

 -רעֶה עֶרייֵז ְּךאָנ טייֵז-ןֹוּפָצ ןעֶגעֶק ןייֵז
 איד ןופ טְׁשְריִפ רעֶד דְנּוא ,ןעֶראַׁש

 ןּופ ןְהּוז רֶזְעיִחַא ןייַז לאָז ןָד ןּופ רעֶדְניִק
 דֶנּוא ראַשרעֶה עֶנייִז דנוא 26  :יִדֵׁשיִמַע
 דָנּוא אייװְצ ,ןעֶראַו עֶטְלייֵצעֶג עֶרייֵז
 :טְרעֶדְנּוה ןעֶּביִז דְנּוא דְנעֶויֹוט גיִצְכעֶז
 ןעֶּגעֶנ ְךיִז ןעֶרעֶגאַל םאוָו איִד דנּוא 7
 דנּוא ,רֶׁשָא טֶּבִׁש רעֶד ןייֵז ןעֶלאָז םֶהיֵא
 רֶׁשֲא ןּופ רעֶדְניִק איִד ןּופ טְׁשְריִּפ רעֶד
 דְנּוא 28 ;ןֶרְכֶע ןּופ ןְהּוז לֵאיִעְנַּפ ןייַז לאָז
 עֶטְלייֵצעֶג עיֶוייֵז דְנּוא ראַׁשרעֶה עֶנייֵז
 דְנּוא דְנעֶזיֹוט גיִצְפּופ דנּוא ןייֵא ,ןעֶראוַו
 טֶבֵׁש רעֶד דָנּוא 29 :טְרעֶדְנּוה ףְניִפ

 רעֶדְניִק איד ןופ טְׁשְריִפ רעֶד דנּוא יֵלָּתְפַנ
 :ןָניִע ןּופ ןְהּוז עַריִחַא ןייַז לאָז יִלָּתְפִנ
 -עֶג עֶרייֵז דְנּוא ראַׁשרעֶה עֶנייֵז דָנּוא 0
 גיצפופ דְנּוא אייֵרְד ,ןעֶראַו עֶטְלייֵצ

 ןעֶראַוַו ןֶד ןּופ הֶנֲחַמ רעֶד ןּופ עֶטְלייֵצעֶג עֶלַא 81 :טְרעֶדְנּוה רֶעיִפ דְנּוא דְנעֶזיֹומ
 ןעֶהיִצ ןעֶלאָז אייֵז ,טְרעֶדְנּוה םֶקעֶז דְנּוא דְנעֶזיֹוט גיִצְפּופ דנּוא ןעֶּביִז דְנּוא טְרעֶדְנּוה
 :רעֶנְהעֶפ עֶרייֵז טיִמ טְצעֶלּוצ

 עֶרייֵז ןּופ זיֹוה םעֶד ְּךאָנ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ עֶטְלייֵצעֶג איִד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד 2
 טְרעֶדְנּוה םָקעֶז ,ןעֶראוַו ןעֶראַשרעֶה עֶרייֵז ּוצ תֹונֲחַמ איִד ןּופ עֶטְלייֵצעֶג עֶלַא ,רעֶטעֶפ
 טיִנ ןעֶנעֶז םיִוָל איד דְנּוא 88 :גיִצְפּופ דְנּוא טְרעֶדְנּוה ףְניִפ דְנּוא דְנעֶזיֹוט אייֵרְד דְנּוא
 ּוצ ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָנ איו יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶראוָועֶג טְלייֵצעֶג
 טאָה טאָג סאו םעֶלַא ָּךאָנ ןּוהְמעֶנ ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא 84 :הָׁשֹמ
 יֹוזַא דְנּוא ,רעֶנְהעֶפ עֶרייֵז אייֵּב טְרעֶנאַלעֶג ְּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,הֶשֹמ ּוצ ןעֶטאָּבעֶנ
 ןּופ זה םעֶד ְּךאָנ רעֶטְכעֶלְׁשעֶנ עֶנייַז ָּךאָנ רעֶכיִלְטיִא ןעֶניֹוצעֶג .אייֵז ןעֶּבאָה
 ;רעֶטעֶפ עֶרייַז

 ב לעטיפאק

 טאָג ןעוֶו גאָט םעֶד ןיִא ,הָׁשמ דְנּוא ןֹרֲהַא ןּופ רעֶטְכעֶלְׁשעֶג איִד ןעֶנעֶז םאָד דְנּוא 1
 ןעֶמעֶנ איִד ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד איִד דנּוא 2 :יַניֵס גְראַּב םעֶד ףיֹוא הֵׁשֹמ טיִמ טעֶרעֶג טאָה
 :רַמָתיִא נּוא רֶזֲעְלֶא ,אּוהיִבֲא דְנּוא ,בָדָנ רעֶטְצְלַע רעֶד ,ןֹרהַא ןּופ ןְהיֵז איִד ןופ
 טְּבְלאַזעֶג ןעֶנעֶז םאו ,ןֹרֲהַא ןּופ ןְהיִז איִד ןּופ ןעֶמעֶנ איִד ןעֶנעֶז = י איד 8
 בֶדָנ דַנּוא 4 ;ןיז ּוצ םיִנֲהֹּכ דְנעֶה עֶרייֵז טְליִפְרעֶד טאָה ןעֶמ םאִו ,ןעֶראָועֶג
 סעֶדְמעֶרְפ טְנְהעֶנעֶג ןעֶּבאָה אייֵז לייוו ,טאָנ ראָפ ןעֶּבְראָמְׁשעֶג ןעֶנעֶז אּוהיִבַא דְנּוא
 עֶניֵק טאַהעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,יַניִס רַּבְדִמ רעֶד ןיִא טאָנ ראָפ רֶעייֵפ
 רֶעייֵז ןֹרֲהַא םיִמ םיִנֲדֹּכ ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז רָמָתיִא דנּוא רֶזֲעַלֶא דנּוא ,רעֶדְניִק
 :רעֶטאַפ

 אזד דָנּוא ,יוֵל טֶבִׁש םעֶד ןְהעֶנעֶג 6 :ןעֶנאָז וצ יֹוזַא הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 8
 ןעֶטיִה ןעֶלאָז אייז דנּוא7 :ןעֶניִד םהיֵא ןעֶלאָז אייז זַא ןֵהֹּכַה ןֹרֲחַא ראַפ ןעֶלעֶטְׁש םֶהיֵא טְסְלאָז

 ענייז
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 ףעומ לֶהָא ינפִל הְדעַה-לֶכ תֶרֶמְׁשִמתֶאְוֹוְּרַמְׁשִמ-תֶא רעֶד ןּופ :ְנּוטיִה איִד דְנּוא ,גָנּוטיִה עֶנייז
 : יָא ילְכ-לָּכיִתֶא ּורְמְ 0 :ןָּכְׁשִּּמַה תַדבֲע-תֶא דֶבֵעַל ןּופ טְלעֶצעֶג םִעָד ראַּפ עֶדְנייֵמעֶנ עֶצְנאַנ

 שאר קב ?תָאדעללג אר נר טמיהצאדעימ סְניִד םעֶד ןעֶניִד זצ גְנּולמאַזְרעֶפ רעֶד
 5 הָּמֵה םִנּותְנ םִנּותְנ ווָצֶבְלּו ראל םל ה--תֶא ָ ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא 8 :ןֶּכְׁשִמ םעֶד ןּופ

 י ּוְרְמָׁשְו דקְפִּת ןיָנָּב תֶאְו ןֵרָהַא-תֶאְו : לֵאָרְׂשִי יְנְּב ו 8 טאג 1 2
 ק פ : רֶזהְו א ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ םיִלֵּכ עֶלַא ןעֶטיִה
 11 -ןרָא יִּתְחַקְל הנד יִנֲאַו :רֶמאַל .הָשמילֶא הוה: הכרת יו בדומיה איד הָנּוא ,בְּולְמאַזְרעֶפ רעֶד

5 : 

 ינבמ םֶחָ ר רֹוכְכ-לַּכ תחת לֵאָדְשי יב ךֹתְמִילַה םְֶניִד םעד ןעֶניִד ּוצ ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד
 נפ רֵלָכיִתֹּכַה םוי לֹוטְּ-לּכ יל יִּכ :םִיולַה יִל ּיהְו לָארְׂשִי טְסְלאָז אּוד דְנּוא 9 :ןֵּכְׁשִמ םעֶד ןּופ
 ישַאָרְשיִּב רֹוְּבילְכ יֵל יּתְׁשְנקה םִירְצִמ ץֶרָאְּב רֹכְּב ּוצ דְנּוא ןֹרַחַא ּוצ םִִוָל איִד ןעֶּבעֶנ

 פ  יָהוְיְלַאְוְהִיִקהִמְַּב-ַעמְרָאמ ןעֶּבעֶנעֶג ץְנאַנ ןעֶלאָז אייֵז ,ןְהיִז עֶנייֵז
 13 =תֶא רֹקְּפ ק +המאל ניס רָּבְדִמְּ דמילַא הָוהְי .רֵּמִָי :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ םֶהיֵא ּוצ ןייַז

 16 יהי על הָׁשִמ א יע םֶרָקְפִּת הלשמו ןעֶטיִה ןעֶלאָז אייֵז ןְהיֵז עֶנייֵז דֶנּוא
 גד תהָקּו ןוׁשְרַּנ םָתֹמְׁשַּב ֵל גְב הָּלִאריִהיַו :הּוִצ רֶׁשֲאַּכ רעֶדְמעֶרְּפ רעֶד דנּוא הָנּוהְּכ עֶרייֵז רו יו =י יא 2 2 0 = : = :

 א טא 2 ו ר 8 א ינבִל םֶתְֹּפְׁשִמְל ןָֹשְרניינְב תֹמְׁש הֶּלֵאְו :יִרְרִמּ
 19 ןֹורְבָח רֶהֶצִי םָרְמַע םֶתֹהִּפ ֵׁשִמְל תהק יִנְבּו גיִעְמִׁשְו טייֵמעֶ לאָז ןעֶנְהעֶנעֶג ָּךיִז 7

 ב םַה הָּלִא יׁשּומּו יֵלְחַמ םֶתֹדְָּׁשִמְל יִרְִמ נב :לֵאיעו
 2ג יִנְבִּלַה ַחַמשמ של :םֶחֹבֲא תבל יולַה תֶחְפִׁשִמ . יֹוזַא הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָג דְנּוא 1
 נפ םֶהֵדְקִפ :ינׁשרעַה תְֶּפְִׁמ םַה הֶלֶא יעְמשַה תַחַפְׁשִו ןעֶמּונעֶג ּבאָה ָךיִא ,העָז ו2 :ןעֶנאָז ּוצ
 תרעֶבׁש םֶהיִדֵקְּפ הָלָעָמְו ׁשֶדְחְדַּבִמ רֶכָחלָּכ רֵּפְסִמְּב לֵאָרְׂשִו רעֶדְניִק איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ םִיַוָל איִד

 33 ןֵּכְׁשִּמַה יֵרֲחַא יִנְׁשִרְּגַה תֶהַּפְׁשִמ :תואמ ׁשֵמֲחַו םיִפָלֲא טְנעֶפֶע סאוָו רֹוכְּב ןעֶכיִלְטיִא טאָטְׁשְנַא
 28 :לֵאָליִב 'הָסָלֶא י של ב בָא-תיב איִׂשְנּו :הָּמִי ּונֲִ רעֶדְניִק איִד ןּופ רעֶטּומ-רעֶּבעֶג איד
 הכ ּוהֵסְבַמ לָהֶאָהְ ןּבְׁשִּמַה דעומ לֶהָאַב ן ושני ב תֶרֶמׁשִמּו ערשהעב ןעלא טש יטשי
 26 חַתַּפ ךֵכָמתֶאְו רֵצָחָה יֵעְלַקְו :דעומ לָהא חַתַּפ ְךֶמּו ןעֶרעֶהעֶג ןעֶלאַז םִיַיָל יא יא יב יע

 ויָרְתיִמ תֵאָו ֿביִבָס הבה לע כמה רֶׁשֲא רצֲהָה ןע רעֶהעֶג ריִמ ּוצ ןיִראָו 18 :ריִמ ּוצ
 וי! װ ושש ּד תַפְׁשִמּ ִמְחִמעָה :ַחַפְׁשִמ תֶהֶקִלְו ם ותְרְבַע לֶכְל ְךיִא ןעֶו גאָט םעֶד ןיִא ,םירֹוכְּב עֶלַא

 " .ד ? -'וז

 הַלֲא ילֵאְִּעָה תַחַּפׁשִמּויִנֹרְבָחַק התַחָגְׁשִמּויִרָהְציה םעֶד ןיִא רֹוכְּב ןעֶכיִלְטיִא ןעֶנאָלְׁשעֶג ּבאָה
 טְניִלייֵהעֶג ריִמ ְּךיִא ּבאָה םִיַרְּצִמ דְנאַל
 ְךיִא ,ריִמ ּוצ ןייַז ןעֶלאָז אייֵז הָמֵהְּב זיִּב ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ לֵאָרְׂשִי ןיִא רֹוכְּב ןעֶכיִלְטיִא
 :םאָנ ןיִּב

 איֵד לייֵצ 13 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא יַניִס רָּבְדִמ רעֶד ןיִא הֶׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָג דְנּוא 4

 רָכָז ןעֶכיֵלְטיִא ,רעֶטְבעֶלְׁשעֶג עֶרייֵז ְּךאָנ ,רעֶטעֶפ עֶרייֵז ןּופ זיֹוה םעֶד ָּךאָנ יִוֵל רעֶדְניִק
 טאָה הָשמ רֶנּוא 16 :ןעֶלייֵצ אייֵז אוד טְסְלאָז רעֶּביִרְד דְנּוא ןָא טְלַא ׁשֶדֹוח ןייֵא ןּופ
 :ןעֶראָועֶג ןעֶטאָּבעֶג זיִא רֶע איו יֹוזַא טאָנ ןּופ טְראָו םעֶד ְּךאָנ טְלייֵצעֶג אייֵז
 דְנּוא ,ןֹוׁשְרִג ןעֶמעֶנ עֶרייֵז טיִמ יִוֵל ןּופ ןְהיִז איִד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד איִד דְנּוא 7
 ןֹושְרַג ןּופ ןְהיֵז איִד ןּופ ןעֶמעֶנ איִד ןעֶנעֶז עֶניִואָד איִד דְנּוא 18 :יִרָרְמ דְנּוא ,תֶהְק

 עֶרייֵז ְּךאָנ תֶהֵק ןּופ ןֶהיִז איִד דְנּוא 19 :יִעְמִׁש דְנּוא יִנְבַל ,רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶרייֵז ְּךאָּנ
 ְךאָנ יִרָרְמ ןּופ ןְהיִז איִד דְנּוא 20 :לֵאיִזֲע דְנּוא ןֹורְבִח ,רָהְצִי דְנּוא םָרְמַע ,רעֶטְכעֶלְׁשעֶג
 יול ןופ רעֶטְכעֶלְׁשעֶג איד ןעֶנעֶז עֶגיִואָד איד .יִׁשּומ דֶנּוא יֵלְחַמ רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶרייֵד
 סאָד דִנּוא יֵנְבִל ןּופ טְבעֶלְׁשעֶג םאָד ןֹוׁשְרִג ןּופ 91 :רעֶטעֶפ עֶרייֵז ןּופ זיֹוה םעֶד ְָּךאָנ

 עֶרייֵז 22 :יִנָׁשְרִג םעֶד ןופ רעֶטְכעֶלְׁשעֶג איד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד ,יִעְמִׁש ןּופ טְבעֶלְׁשעֶנ
 ,רעֶּביִרְד דנּוא ןָא טְלַא ׁשֶדֹה ןייֵא ןּופ רֶכָז ןעֶכיִלְטיִא ןּופ לאָט איד טיִמ עֶטְלייֵצעֶג
 -עֶג איֵד 28 :טְרעֶדְנּוה ףְניִּפ דְנּוא דְנעֶזיֹוט ןעֶּביִז ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶטְלייֵצעֶג עֶרייֵז
 ;טייַז-בָרֵעַמ ןעֶנעֶק ןֵּבְׁשִמ םעֶד רעֶטְניִה ןעֶרעֶנאַל ְּךיִז ןעֶלאָז יִנְׁשְרִג םעֶד ןּופ רעֶטְכעֶלְׁש
 ףֶסֶיְלֶא ןייַז לאָז יִנָׁשְרִג םעֶד ןּופ רעֶטאָפ םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ טְשְריִפ רעֶד דְנּוא 4
 ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןיִא ןֹוׁשְרִנ ןּופ ןְהיֵז איִד ןּופ גְנּוטיִה איִד דְנּוא 28 :לֵאָל ןּופ ןֶהּוז
 קער איר דְנּוא קעֶד עֶנייֵז ,טְלעֶצעֶג םאֶד דְנּוא ,ןָּכְׁשִמ םאֶד ןייַז לאָז גְנּולְמאַזְרעֶּפ רעֶד
 םעֶד ןּופ גְנעֶהְמּוא איד דְנּוא 26 :גְנּולְמאַזְרעֶפ רעֶד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ ריִט רעֶד ןּופ
 דְנּוא ןָּכְׁשִמ םעֶד אייֵּב זיִא סאוָו ,ףיֹוהְראָפ םעֶד ןּופ ריִט רעֶד ןּופ קעֶד איִד דְנּוא ,ףיֹּוהְראָפ

 זיִא תֶהְק ּוצ דְנּוא 27 :טְסְניִד ןעֶצְנאַג ןייַז ּוצ ,קיִרְטִׁש עֶנייֵז דְנֹוא ,םורַא םֶגְנֹיר ַחָּבְזִמ םעֶד
 ;ּוא ,יִרָהְצִי םעֶד ןּופ טְכעֶלְׁשעֶג םאָד דְנּוא ,יִמָרְמַע םעֶד ןּופ טְכעֶלְׁשעֶג םאָד ןעֶזעוֶועֶג
 ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איר ,יִלֵאיִזְע םעֶד ןּופ טְכעֶלְׁשעֶג סאָד דְנּוא ,יִנֹורבִח םעֶד ןּופ טּכעֶלְׁשעֶג ּסאָד

 איר
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 הרָלֶעַמְו ׁשֶדֹהְדִּבִמ רֶכְז-לְּכ רַּפְסִמְּב :יִתָהִּקַה תֹחְּמְׁשִמ 8
 {ׁשֶרַּקַה  תֶרֶמְׁשִמ יֵרְמִׁש .תֹואֵמ ׁשֵׁשְ טיִפְלַא תמְׁש

 אָ !הָָמיִת ןָכׁשִמַה ְךֶרֶ לע נֲַי תֶהְקיגְּב תֶחֶּפַשִמ
 םָּתּדַמְׁשִמּונ א יְִהִקִ יֹוְּמְׁשִמל בא-תיב 1

 רׁשֲא ׁשְרּפַה יִלְבּו תֹהְבומְַו הָֹמ ןהְלׁשִהְו ןָאה
 לה יאישנ איש :ותְרִבִע לֵכוךֶֶמִהְו םֶהָּב ּתרָשי

 :ׁשֶרָּקַה תֶרַמְׁשֹמ יֵרְמִׁש תֹּלקִּפ ןֵהּכה ןֵרָהַאְרַּב ףֶזעְלֶא
 =ה הלא יִשוּמַה תַחמְׁשִּ יֵלְחַּמַה תַחַּפְׁשִמ יְִרִמַל
 ׁשֶרְהְרִּבִמ רֶכְו-לְּב ְַסִמְּב םֶהיֵדְקִּפּו :יִרְרְמ ןתֶהּפְׁשִַמ 4
 תְְָּׁשִמְל בָא-תֹב אונו םיתאמּו פְלַא תֶׂשִׁש הָלְעִמְו הל

 ;הָנְפִצ ְֲ ּכְשִּמֹה ְךֶרֶי לע ליִהיִבֲאדַּב לָארצי יִרְרִמ

 2 הבכדמצ

 דְנּוא 28 :יִתָהְק םעֶד ןּופ רעֶטְכעֶלְשעֶג איִד
 ןייֵא ןּופ רֶכָו ןעֶכיִלטיִא ןּופ לאָצ איִד
 טֶכַא ראו ,רעֶּביִרְד דְנּוא ןָא טלַא ׁשֶדֹח
 ןעֶּבאָה םאוָו טְרעֶדְנּוה םְקעֶז דְנּוא דְנעֶזיֹוט
 :םּוטְגיִלייֵה םעֶד ןּופ גְנּוטיִה איִד טיִהעֶג
 ןּופ ןְהיִז איִד ןּופ רעֶטְכעֶלְׁשעֶג איד 9

 טייז איִד ףיֹוא ןעֶרעֶנאַל ְּךיִז ןעֶלאָז תֶהְק
 :טייֵז-םֹּורָד ןעֶנעֶק ןֶּכְׁשִּמ םעֶד ןּופ
 ןופ זיֹוה םעֶד ןּופ טְשריִפ רעֶד דְנּוא 0
 ןופ רעֶטְבעֶלְׁשעֶג איד ןּופ רעֶטאָפ םעֶד

 ויָירּבּו ןּכׁשִמַה יֵׁשְרַק ירְרִמ יֵנְב תֶדָמְׁשִמ תּדקְּו 5
 רֵצָהָּה יִדְמַעְו רב לֵכְו ולכל ווָנְראו יו 57

 שמי ינְל םִינתַהְו :םֶהיֵרְתיִמּו םֶתֹרַתי םֶהינְרַאְוביִבָמ
 ְָּו ןְרָהאְ ז הָׂשִמ הָחרוַמ ו דָעומ-=לֵתֶא יֵנָפל הָמדָק
 זהו לֵאָרְׂשִייֵנְּב תֶרָמְׁשִמְל ׁשְֶּקּמַה תֶרָמְׁשִמ םירמִׁש
 ןרהאו הָׁשֹמ ףֵקָּפ םָׁשֲא םולה ירּוקְפילְּכ :תָמֹוי בָרְּקַה
 ;רֶלִֶָו טל רִֶלְּ םֶתַֹמְשִמל הָותְ פילע

 ךכָּפ הֶשִמ-לֶא הָוהְי רֶמאֹד ם  :ףלָא םיִרָׂשֶעְו םִנָׁש ם
 א אֵׂשְו הלְַמְ ׁשֶרְהדַּבִמ לֵאָרְׂשִייֵנְבִל רֶכָ ףכְ-לּכ

 יֵכָּכ תַחּת הוי נא יל םיולָהָֹא ּתְחכַלְו םֶתַמְׁש רָפְִמ 41
 רֹוכְבילָּכ זמֵּת םֹיָלָה ןתמִרָּב תֵאֹו לארשי ינְבּב רֵכְּב
 הוהְי הָוִצ רֶׁשֲאַּכ הָׁשִמ ְֵיו ;לָאְרׂשִי ינְּב תַמֲהָבְּב

 רֵכָו חוכּבילָב יהי :לֵארׂשי נב רוָכָב-לְּכ-תֶא יָתֹא 42
 םיִרְשָעְומַנְׁש :םתירקפל הָלְעַמְ ׁשָרְְדְּבַמ תמֹׁש רַפְִמַּב
 ;םִיִתאֵמּו םיָכְבׁשְו הָשלְׁש לא
 "לָּכ תַחֵּת םיַלָה-תֶא חֶק :ֶמאֵל השמלַא הָוהְי רַב 5

 ןופ ןְהּז ןְפֶציִלֶא ןייַז לאָז יִתָהְק םעֶד
 ןייז לאָז גְנּוטיִה עֶרייֵז דנוא 81 :לֵאיזֲע
 םעֶד דְנּוא ׁשֹּיִמ רעֶד דְנּוא ,ןעֶטְסאָק רעֶד
 דְנּוא תֹוחְּבְזִמ איִד דְנּוא (הָרֹנְמ) רעֶטְכייֵל
 טיִמ ןעֶלאָז אייֵז סאוָו םיִלָּכ עֶניִלייֵה איִד
 ןייז דְנּוא גְנעֶהְראָפ איִד דְנּוא ,ןעֶניִד אייֵז
 טְשְריִפ רעֶד דְנּוא 82 :טְסְניִד רעֶצְנאַה

 רֶזֶעְלֶא ןייֵז לאָז יֵל ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ איִד ןופ
 טְצעֶזעֶּג לאָז רֶע ,ןֵהֹּכַה ןֹרֲהַא ןּופ ןְהּוז רעֶד
 גְנּוטיִה איִד ןּופ רעֶטיִה איִד רעֶּביִא ןייַז
 זיִא יִרָרְמ ןּופ 28 :םּוטְניִלייֵה םעֶד ןּופ
 דנּוא ,יִלְחַמ ןּופ טְכעֶלְׁשעֶג סאָר ןעֶזעוֶועֶג
 עֶניִזאָד איִד ,יִשֹומ ןּופ טְכעֶלשעֶג םאָד

 :יִרָרְמ ןּופ רעֶטְכעֶלְׁשעֶג איִד ןעֶנעֶז
 לאָצ איִד טיִמ עֶטְליוֵצעֶג עֶרייֵז דְנּוא 4

 דְנעֶזיֹוט םָקעֶז ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז ,רעֶּביִרְד דְנּוא טְלַא ׁשָדֹח ןייַא ןּופ רָכָז ןעֶכיִלְטיִא ןּופ
 איד ןּופ רעֶטאָפ םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ טְׁשְריִפ רעֶד דְנּוא 28 :טְרעֶדְנּוה אייוַוְצ דְנּוא
 רעֶד ףיֹוא ןעֶרעֶגאַל ְךיִז ןעֶלאָז אייֵז ליָחיִבַא ןּופ ןְהּוז לֵאירּוצ ראו יִרָרְמ רעֶטְכעֶלְׁשעֶג
 איד ןּופ גְנּוטיִה איִד ןּופ טְסְניִד רעֶד דְנּוא 26 :טייַז-ןֹופָצ ןעֶנעֶק ןֶּכְׁשִמ םעֶד ןּופ טייז
 עֶנייֵז דְנּוא ,לעֶגיִר עֶנייֵז דְנּוא ,ןֵּכְׁשִמ םעֶד ןּופ רעֶטעֶרְּב איִד ןייַז לאָז יִרָרְמ ןּופ ןְהיִז
 דְָנּוא 87 :טְסְניִד רעֶצְנאַג ןייַז דְנּוא ,םיִלְּכ עֶנייֵז עֶלַא דְנּוא ,לעוֶוְש עֶנייֵז דנּוא ,ןעֶלייֵד
 ,לעֶגעֶנ עֶרייֵז דְנּוא ,לעוֶוְׁש עֶרייֵז דנּוא ,םּורַא םִנְניִר ףיֹוהְראָפ םעֶד ןּופ ןעֶלייֵז איִד
 ןעֶנעֶק ןֵּכְׁשִמ םעֶד ראָפ ְּךיִז ןְרעֶנאַל סאָו איִד רעֶּבָא 38 :קיִרְטִׁש עֶרייֵז דְנּוא
 הֶשֹמ ןייַז לאָז ,שייז-חָרֶזִמ ןעֶנעֶק ,גנּולְמאַזְרעֶּפ רעֶד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ טייַז-חָרֶזִמ
 ּוצ (ֿׁשֶדְקִמ) םּוטְניִלייֵה םעֶד ןּופ גְנּוטיִה איִד ןעֶטיִה סאו ,ןְהיֵז עֶנייֵז דְנּוא ןֹרֲהַא דנּוא
 ןעֶנְהעֶנעֶג ְךיִז טעוֶו םאֶװ רעֶדְמעֶרְפ רעֶד דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ גְנּוטיִה איִד
 ןֹרָהַא דְנּוא הֶׁשֹמ סאָו םִִוָל איִד ןּופ עֶטְלייֵצעֶג איִד עֶלַא 39 :ןעֶרעֶו טייֵטעֶנ לאָז

 רֶכָז רעֶכיִלְטיִא ,רעֶּטְבעֶלְׁשעֶג עֶרייֵז ְּךאָנ ,טאָג ןּופ טְראָז םעֶד ּךאָנ טְלייֵצעֶג ןעֶּבאָה
 :דְנעֶזיֹוט גיִצְנאוַוְצ דְנּוא אייַוְצ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ,רעֶּביִרְד דְנּוא ןָא טָלַא ׁשֵדֹח ןייֵַא ןּופ
 איִד ןּופ רָכָז ַא זיִא סאו רֹוכְּב ןעֶכיֵלְטיִא לייֵצ ,הָשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 0
 ןּופ לאָצ איֵד ףיֹוא םעֶנ דְנּוא ,רעֶּביִרְד דְנּוא ןָא טְלַא ׁשֶדֹח ןייֵא ןּופ ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 טאָג ןיֵּב ְּךיִא ,ריִמ ּוצ םִוְל איִד ןעֶמעֶנ טְסְלאָז אוד דְנּוא 41 :ןעֶמעֶנ עֶרייֵז
 םִיול איִד ןּופ תֹומַהְּב איִד דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד רעֶטְנּוא רֹוכְּב ןעֶכיִלְטיִא טאָטְׁשְנַא
 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ תֹומֵהְּב איִד רעֶטְנּוא רֹוכְּב ןעֶכיֵלְטיִא ןּופ טאָמְׁשְנַא
 רֹוכְּב ןעֶכיִלְטיִא ןעֶטאָּבעֶג םֶהיֵא טאָה טאָג איו יֹוזַא טְלייֵצעֶג טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 2
 סאו ,רֹוכְּב רעֶכיִלְטיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םִע דְנּוא 48 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד רעֶמְנּוא
 ּוצ רעֶּביִרְד דְנּוא ןָא טֶלַא ׁשֵדֹח ןייֵא ןּופ ןעֶמעֶנ איִד ןּופ לאָצ איִד טיִמ ,רָכָז ַא זיִא
 אייֵרְד דנּוא טְרעֶדְנּוה אייֵוְצ ,דְנעֶזיֹוט גיִצְנאוַוָצ דְנּוא אייוַוצ ,עֶטְלייֵצעֶג עֶרייֵז
 :גיִצעֶּביִז דְנּוא

 ןעֶכיִלְטיִא טאָטְׁשְנַא םִיַוָל איד םעֶנ 48 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָג דְנּוא 4
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 דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד רעֶטְנּוא רֹוכְּב
 עֶרייֵז טאָטְׁשְנָא םִיַוְל איִד ןּופ תֹומֲהְּב איד
 ןייֵמ ןייַז ןעֶלאָז םִיַוְל איִד דְנּוא ,תֹומֲהְּב
 עֶטְזייֵלְרעֶד איִד דְנּוא 46 :םאָג ןיִּב ָּךיִא
 דְנּוא אייֵרד טְרעֶדְנּוד אייוַוְצ איִד ןּופ
 איד ןּופ רֶהעֶמ גיִרְּביִא ןעֶנעֶז סאָו גיִצְּביִז
 רעֶדְניִק איִד ןּופ םיִרֹוכְּב איִד ןּופ ,םִיַוְל
 ןעֶמעֶנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 47 :לֵאָרְׂשִי

 ְךאָנ .ּפאָק ןעֶכיִלְטיִא ראַפ םיִלָקְׁש םְניִפ
 אּוד טְסְלאָז ְּךאָנ לָקֶׁש ןעֶניִלייֵה םעֶד
 :לֶקֶש רעֶד זיִא הָרִנ גיִצְנאַוַוְצ ,ןעֶמעֶנ
 דְלעֶנ סאָד ןעֶּבעֶג טְסְלאָז אוד דְנּוא 8
 -ךעֶד איִד ,ןְהיִז עֶנייֵז ּוצ דְנּוא ןֹרַהַא ּוצ
 ןּופ רֶהעֶמ גיִרְּביִא ןעֶנעֶז סאָו עֶטְזייֵל
 םאָד ןעֶמּונעֶג טאָה הֶשֹמ דְנּוא 49 :אייֵז
 סאוָו איִד ןּופ גְנּוזייֵלְרעֶד איִד ןּופ דְלעֶג
 עֶטְזייַלְרעֶד איִד ןּופ רֶהעמ גירְּביִא ןעֶנעֶז
 ןּופ םיִרֹוכְּב איִד ןּופ 80 :םִיִוָל איִד ןּופ

 ןעֶמּונעֶג רֶע טאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד
 טְרעֶדְנּוה אייֵרְד דְנעֶזיֹוט ןייֵא ,רְלעֶג םאֶד
 -ייֵה םעֶד ְּךאָנ ,גיִצְכעֶז דְנּוא ףֶניִפ דְנּוא

 םתמחבכ תחת םִילַה תמָהָמיִתֶאְו לֵאָרְׂשִי ינְבּב יטְּב

 ועשו הָׁשלשַהּדְמ תאְ הוא םלה לי
 אז ?הקלְולֶָרְִי נב רכְּבִמםיולהילַעםיפרנֶיִתאּמהְ
 חֵּקִת ׁשֶרֹּכַה לֵקָׁשְּכ תֶלְגְלנִל םיִלָקְׁש תֶׁשֵמֲח תֶׁשֶמֲח
 48 ידּפ ונְבּ ןְרָהַאְל ףֶכּבַה הָּתַתְַו :לקָּׁשַה הָהּנ םיִרְׂשֶע
 49 ןרָאמ םֹורַּפַד ףֵסָּכ תַא הָׂשִמ חַּקיו :!םֶהָּב םיָפְרֶעַ
 נ חקָל לֵאָרְׂשִי יְֵּב רוָכְּב תַאמ :םִיִולַה ַיוהְּפ לַע םיִִּרָעָה
 לֵקַׁשְּב ףֶלֶאְו תוָאמ ׁשְלִׁשּו םיִשִשְו הֶׂשִמֲח ֵטּכַה"ּתֶא
 ג "לע יְנְבִלּו ןְרָהַאָל םְִרְּפִה ףֶסָּכ-תֶא הָׁשֹמ ןֵּתַנ ּׁשְרִּקַד
 8 - והָׁשֹמיתא הָורְי הָוצ רֶׁשֲאּכ הי יִּפ
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 1 א שארית אֹׂשָנ מאָל ןֶרָהַאילֶאְו הׁשֹמילֶא הָוהְי רּבדִו
 ג ןֶּבִמ !םֶתֹבַא תיִבָל םֶתֹדְּפְׁשִמְ יול ינְּב ְךוֶפִמ תֶהְק יב
 אָבָצַל אָּבילָּכ ָָׁש םיִׁשִמֲחְדִּב עו הָלְעַמְו הָנָׁש טיִׁשלְׁש
 4 תֶרָהְקִרַנְּב תֶדֹכֲע אָז :דעומ לָהָאְּב הָכאָלְמ תֹוׁשעַ
 ה ַעֵסְנַּב ויָנָבּו ןֹרַהַא אָבּו ּ!םיִׁשָדָּקַה ׁשֶרֹכ דעֹומ לֵהֲאּב
 ןֵרָא תֶא ּהָביּכְו ְּךֵֶּמּב תַכָרְּפ תַא ּודָבֹהו הָנֲחַמַה
 ז ילילְציגב יוָשְרָפּו שֶחַמ יע יוסְּכ ויִלָע ונְָָו :תֶרֹעָה
 ז לשֶרִפִי יפה ןַחֵלְׁשּו לע: ּומׂשְז הָלְעַמְלַמ תֶלֵכְמ
 -גרָאָו תֹּמַּבַה-תֶאְו תַרֲעַקַה"תַא וויל ּנְתָנ ָלְכִּת רַב
 יהי ויָלָע דיִמְּתַה םָחָלְו ּךטְנִה תֹוׁשָק תֶאְו תֹֹּקנְמַה
 ו רָע הָמְכִמְּב ותא ָּּפִכְויֵנָׁש תַעַלּת דָנָּב םֶהיֵָע שְרִפּו
 ס יתֶא ּוִּכְו תֶלַכְּת נב ו ּוחְקִלְו :וידַּביתֶא וּמַשְו ׁשַחָּת
 היֵתֹּחַמ-תֶאְו ָהיֶחְקְלַמתֶאְו ָהיֶתֹרנ-תֶאְו ֹואָּמִה .תַרְֹמ
 יהָתֹא יִנְתְַו :םֵהָּב הָלתְרָׁשי רֶׁשֲא ּהָנִמש יִלְּכ-לַּכ תֶאְו
 ;טֹּמַה-לע ינְתָנ ׁשֵחָּת וע הסכמילא ָהיֶלַכילָּכיִתָאָו
 +זז= ג הָמְכַמְּב ותֹא ִּפִכְו ֶלֵכְת נב ֹוַשְרְפי בֶהַה חּבזִמ ו לע

 טאָה הֶׁשֹמ דנּוא 51 :ְךאָנ לֵקֶׁש ןעֶגיִל
 עֶטְזייֵלְרעֶד איִד ןּופ דְלעֶג סאָד ןעֶּבעֶגעֶג
 םעֶד ְּךאָנ ןְהיִז עֶנייֵז ּוצ דְנּוא ןְרָהַא ּוצ
 טםאָה טאָנ איו יֹוזַא ,טאָג ןּופ טְראָו
 :הָשמ וצ ןעֶמאָּבעֶג

 ד לעטיפאק

 איד ףיֹוא םעֶנ 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןֹרֲהַא ּוצ דְנּוא הֶָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָנ דְנּוא 1
 ְךאָנ רעֶטְכעֶלְשעֶג עֶרייֵז ּוצ ,יִוֵל רעֶדְניִק איד ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ תֶהֹק רעֶדְניִק איִד ןּופ לאָט
 גיִצְפּופ זיִּב רעֶּביִראַד דְנּוא ןָא טָלַא רֶהאָי גיִסייֵרְד ןּופ 8 :רעֶטעֶפ עֶרייֵז ןּופ זיֹוה םעֶד
 םעֶד ןיִא טייֵּבְרַא ןּוהְמ ּוצ ראַׁשרעֶה איֵד ּוצ טְמּוק סאָו רעֶכיִלְטיִא ,טְלַא רֶהאָי
 ןיִא תֶהֵק רעֶדְניִק איִד ןּופ טְסְניִד רעֶד ןייַז לאָז סאָד 4 :גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג
 עֶנייֵז דְנּוא ןֹרַהַא דְנּוא 2 :גיִלייַה ץְנאַג זיִא סאוָו ,גְנּולְמאַזרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד
 -ראָפ םעֶד ןעֶמעֶנ רעֶטְנּורַא ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,טְהיֵצ הָנֲחַמ איִד ןעוֶו ןעֶמּוק ןעֶלאָז ןְהיֵז
 םעֶד ןּופ ןעֶטְסאַק םעֶד ןעֶקעֶדּוצ טיִמְרעֶד ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,קעד איר גְנאַה
 דָנּוא ,לעֶּפ-םיִׁשָחִּת ןּופ קעֶד איִד ןּוהְט םֶהיֵא ףיֹוא ןעֶלאָז אייז דנּוא 6 :םיִנְגייֵ
 ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא עֶּביֹוא ןופ ךּוט עיֹולְּב ץְנאַג סאָד ןעֶטייֵרְּפְׁשסיֹוא ןעֶלאָז אייֵז
 םיִנָּפַה םָחָל םעֶד ןּופ שיִט םעֶד ףיֹוא דנוא 7 :ןעֶנְנאַטְׁש-נאָרְט עֶנייֵז ןעֶגייֵלְנָא
 איד ןּוהְמ ףיֹורְד ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא .ָךוט םֶעיֹולְּב ַא ןעֶטיירּפְׁשסיֹוא אייֵז ןעֶלאָז
 ןעֶקעֶּב-םיִג איִד דְנּוא ןעֶלאָׁש-רעֶפְּפָא איִד דְנּוא לעֶפעֶל איִד דנוא לעֶסיִש
 ןעֶמייֵרְּפְׁשסיֹוא ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא 8 :ןייַז ףיֹורְד לאָז טיֹורְּב עֶכיִלְניִדְנעֶטְׁש סאָד דְנּוא
 קעֶד ַא טיִמ ןעֶקעֶדּוצ םִע ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ךּוט ןיִזיִמְראַק ַא אייֵז ףיֹוא

 דָּוא 9 :ןעֶגְנאַטְׁש-נאָרְט עֶנייֵז ןעֶגייֵלְנָא ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,לעֶּפ-םיִׁשֲחֶּת ןּופ
 רעֶטְכייֵל םעֶד ןעֶקעֶדּוצ ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ְךּוט סֶעיֹולְּב ַא ןעֶמעֶנ ןעֶלאָז אייֵז
 רֶעייֵפ עֶנייֵז דנּוא ןעֶגְנאַוְט עֶנייַז דְנּוא ןעֶּמְמאָל עֶנייַז דְנּוא ,הָרֹנְמ רעֶד ןּופ
 :אייֵז טיִמ םֶהיֵא ןעֶניִדאַּב אייֵז סאָו ,לייַא ןייַז ןּופ םיִלָּכ עֶלַא דְנּוא ןעֶנאַּפ
 -םיִׁשָחִּת ןּופ קעֶד איִד ןיִא ,םיִלָּכ עֶנייֵז עֶלַא דְנּוא ןּוהְטְנייַרַא םִע ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא 0
 ַחַּבְזִמ םעֶנעֶדְלאָג םעֶד ףיֹוא דְנּוא 11 :גְנאַטְׁש ַא ףיוא ןּורְמ אייֵז ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,לעֶפ

 קעֶד ַא טיִמ ןעֶקעֶדאַּב םֶהיִא ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא .ךּוט םֶעיֹולְּב ַא ןעֶטייִרְּפְׁשסיֹוא אייֵז ןעֶלאָז

 ןּופ וֶפ



 רבנדטב 20

 חֵרׂשַה יֵלָעלְּפתֶא ּודְקָלְו :ויִדַּכ-הֶא ְמָשְו ׁשֵחָת רוָע 12
 ִּמכְו תֶלֵכְּת *;ֿפילַא ּונְתָת ׁשֶרּקַּכ םֶברתְרָׁשְי רֶׁשֲא
 =תֶא ּונְׂשְִ ;ׁשמה-לַע טְתְַו ׁשֵחָּת ריִש הָסְכִמְּב םֶתֹוא

 --תֶא וילְק ונִַ מרא נב וָלָמ ּוָשְרִפּ הְַ 7:
 ץיצלזממיתִא תֶּתְחַמד"תֶא בָהָב ֹוָלְע יִתֹרָׁשִי רֶׁשֲא ולַּכ
 וָלָע ישו חכזמַל יֵלְּכ לֶּכ תלְרְמה-תֶאְו טיִעְיַהיתֶאְו

 זרכְל זָנָבו ןרהא הָלְַו יוד יִמָׂשְו שת וע יומְּכ וט
 ןכייראו הָחַמ עמִּב שבקה יֵלְ-לֶּכיֶאְו שקמיתַא
 זרֶּלֲא ּותְמְו שלא ניר תאָׂשָל 2 תתֶהָיינְב ּאָבָי

 ֶּב  תְלא תדָקֿפו :רעמ לֵב ?הקיימב אָׂשַמ 1
 דיִמָּתַה תֶחְנִמּו 5 מַה תֶרמָקּו אָּמַה ןְמׁש ץוֹכַה הַא
 רָב וֿבירָשֶא-למ קה תל שמה מָׂשְו
 לֵּ
 ּןתיִרְכַּת לא ;רְמאֹל טי השמילַא = י רֵכה

 ושְע ו תאֹו זםילַק ךיקמ יתלכַק תהפְׁשִמ שבשדַא
 ןֵרָהַא טדק כה של תֶא םתׁשנּב ת אֵלָו לֶחְו םִלָל
 :וָאשְמילֶאוִתָדְבָע-לַע שא שי אמו וָנִּ
 ;ותמְושֶרקַהיתֶא עָלַבב הוארל יאְביללְו ב

 פ פ פ
 לג נְּב שאר-תָא אֹׂשָנ רָמאֹל הָשמילֶא הוהְז בה 2
 הָנָש םיִׁשלׁש ָבִמ ;םֶתֹפְשִמְל םָתֹבָא תבל סקס :

 ָכ םָתוארַפּתהָנָׁש טיִשמִהְרַּב רע
 זיהְמְׁשמ תֹרֹבָע תא ;דימ לָהְָּ הָרֹבֲע לכל } = 24
 -תֶאְ מַה הָצירי-תַא ּוצְׂשְָו :אָׂשַמלו דבצל ָׁשְרַד הב

 הלעמלמ ולִעייַשא ׁשֵָּמַה הכל צלככִמ לַעמ לַהָא
 ולְמ"תְֶ רצְקַמ יעלק חֶאְו דעמ לָָא המֿפ ךכָמיתאָו
 ביס ןצממַהילע טל ישא ר היה יש ! חַתַּפ
 הי רשֲאילַּכ חַוַתְרבע ליה טסירתימ ןַאְז

 אצל אב

 ד אשנ

 -ִנֲא ןעֶלאָז אייֵז דִנּוא ,לעפ םיִׁשָחֶּת ןּופ
 דָנּוא 12 :ןעֶנְנאַטְׁש-גאָרְמ עֶרייֵז ןעֶנייֵל
 ןּופ םיִלָּכ איִד עֶלַא ןעֶמעֶנ ןעֶלאָז אייֵז
 אייז טיִמ ןעֶניִד אייֵז סאוָו טְסְניִד םעֶד
 ןעֶלאָז אייז דְנּוא םּוטְניִלייֵה םעֶד ןיִא
 אייֵז דְנּוא ךּוט םָעיֹולְּב ַא ןיִא ןּוהֵמ אייֵז
 ןּופ קעֶד רעֶד טיִמ ןעֶקעֶדּוצ אייֵז ןעֶלאָז
 ןּוהְמ אייֵז ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא לעֶּפ םיִׁשֲחִּת
 ןעֶלאָז אייֵז דָנּוא 18 :גְנאַטְׁש ַא ףיֹוא
 דְנּוא ַחַּבְזִמ םעֶד ןּופ שַא איִד ןעֶרעֶקְּפָא
 ַא ףיֹורְד ןעֶטייֵרְּפְׁשסיֹוא ןעֶלאָז אייֵז
 ןּוהְמ ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא 14 :ךּוט רּוּפְרּוּפ
 אייֵז םאִח םיִלֵּכ עֶנייֵז עֶלַא םֶהיֵא ףיֹוא
 ןעֶנאַפ רֶעייֵפ איד ,אייֵז טיִמ םֶהיֵא ןעֶניִד
 איִד דְנּוא ,לעֶפיֹוׁש איִד דְנּוא לעֶּבאָג איד
 םעֶד ןּופ םיִלָּכ עֶלַא ןעֶקעֶּב גְנעֶרְּפִׁש
 ןעֶטייֵרְּפְשסיֹוא ןעֶלאָז אייז דְנּוא .ַחּבְזִמ

 ,לעֶּפ-םיִׁשָהִּת ןּופ קעֶד איִד םֶהיֵא ףיֹוא
 -גאָרְט עֶנייֵז ןעֶגייֵלְנֶא ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא
 דָנּוא ןֹרֲהַא ןעֶו דְנּוא 12 :ןעֶנְנאַטְש

 ןעֶקעֶדאַּב ּוצ טְגיִדְנעעֶג ןעֶּבאָה ןְהיֵז עֶנייֵז
 םיִלֵּכ עֶניִלייֵה עֶלַא דְנּוא םּוטְניִלייֵה םאָד

 ןעֶלאָז ְךאָנרעֶד ,טְהיִצ הָנֲחַמ איִד ןעוֶו
 ןעֶגאָרְט ּוצ ןעֶמּוק תֶהק ןּופ רעֶדְניִק איד
 םעֶד ןָא ןעֶריִרנָא טיִנ ןעֶלאָז אייֵז רעֶּבָא
 -ְךאַטְׁש טיִנ ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ ,םּוטְגיִליִיַה

 ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןיִא תֶהֵק רעֶדְניִק איד ןּופ טְסאַל איד ןעֶנעֶז ןעֶבאַז עֶניִאָד איד ןעֶּב
 סאָד ןייַז לאָז ,ןֵהֹּבַה ןֹרֲהַא ןּופ ןְהּוז רָזָעְלֶא ןּופ טְמַא סאָד דְנּוא 16 :גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד
 ,ץֶריוִועֶג עֶדְנעֶקעֶמְׁשליֹואוְו איִד ןּופ קְרעוֶויְּדיֹור ּםאָד דְנּוא א איד ןּופ לייַא
 טִמַא סאָד .גָנּוּבְלאַז איִד ןּופ לייֵא סאָד דְנּוא ,רעֶּפּפָא-זייַּפְׁש עֶביִלְגיִדְנעֶּמְׁש סאָד דִנּוא
 ןיִא דְנּוא .םּוטְגיִלייֵה םעֶד ןיִא ,םֶהיֵא ןיִא זיִא םאו סעֶלַא דִנּוא .ןֶּכְׁשִמ ןעֶצְנאַג םעֶד ןּופ
 :םיִלַּכ עֶנייֵז

 טְלאָז רֶהיֵא 18 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןֹרָהַא ּוצ דֵנּוא הֵׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 7
 :םִיוָל איֵד ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ יִתָהֵק ןּופ רעֶטְכעֶלְשעֶנ איִד ןּופ טֶבֵׁש םעֶד ןעֶדייֵנְׁשרעֶפ טיִנ
 טיִנ ןעֶלאָז אייז רְנּוא ,ןעֶּבעֶל ןעֶלאָז אייֵז זַא אייֵז ּוצ טּוהְמ עֶניִזאָד סאָד רעֶּבָא 9
 עֶנייז דְנּוא ןֹרֲהַא .ןעֶּניִלייַה ץנאַנ םעֶד ּוצ ןעֶנְהעֶנעֶנ ְּךיִז ןעֶלעֶו אייֵז ןעֶו .ןעֶּבְראַמ ַטְׁש
 דנּוא טְסְניִד ןייַז אייַּב ןאַמ ןעֶכיִלְטיִא ןעֶלעֶטְׁש אייֵז ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ןעֶמ םּוק ןעֶלאָז ןְהיֵז
 טקעֶד ןעֶמ ןעוֶו ןעֶהעֶז ּוצ ןעֶמּוקנייַרַא טיִנ ןעֶלאָז אייֵז רעֶּבָא 20 :טְסאַל עֶנייַז אייֵּב
 :ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ ןעֶלאָז אייֵז יֵדַּכ ,םּוטגיִלייֵַה סאָד ּוצ
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 ןּופ לאָצ-טְּפיֹוה איֵד ףיֹוא םעֶנ 92 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָנ דְנּוא 1
 -בעֶלְׁשעֶג עֶרייֵז ְּךאָנ רעֶמעֶפ עֶרייַז ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ ,אייֵז ןּופ ָּךיֹוא ןֹוׁשָרֵג רעֶדְניִק איֵד
 אוד טְסְלאָז טָלַא רֶהאָי ניִצְפּוְפ זיִּב ,רעֶּביִרְד דְנּוא ןָא טְלַא רֶהאָי גיִסייֵרְד ןּופ 22 רעֶט
 טְסְניִד םעֶד ןעֶניַד ּוצ ,ראַׁשרעֶה איִד ןיִא ןעֶניִד ּוצ טְמּוק סאָו רעֶכיֵלְטיִא ןעֶלייֵצ אייֵז
 איד ןּופ טְסְניִד רעֶד זיִא עֶגיִזאָד סאָד 24 :גְנּולְמאַזְרעֶּפ איֵד ןּופ טְלעֶצעֶּג םעֶד ןיִא
 ןעֶנאָרְמ ןעֶלאָז אייֵז 26 :ןעֶנאָרְט ּוצ דְנּוא ןעֶניִד ּוצ ,יִנָׁשרַג = ןּופ רעֶטְכעֶלְׁשעֶב
 ,קעֶד עֶנייז ,בֶנּולִמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶנ סאָד דְנּוא ןֵּבְׁשִמ םעֶד ןּופ גְנעֶהרעֶּביִא איִד
 ןּופ קעָד איִד דְנּוא ,ףיֹוראַד ןעֶּביֹוא זיִא סאָו לעֶפ-םיִׁשָהִּת ןּופ קעד איִד איִד דְנּוא
 ןּופ קעֶד איִד דְנּוא ףיֹוה-ראַפ םעֶד ןּופ גְנעֶהְמּוא איִד דַנּוא 26 :דַעֹומ לֶהא םעֶד ןּופ ריִט רעֶד
 ַחַּבְזִמ םעֶד אייֵּב דְנּוא ןָּכְׁשִמ םעֶד אייַּב זיִא סאוָו ,ףיֹוה-ראָפ םעֶד ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ןּופ ריִמ איִד
 טְכאַמעֶג זואסאְָו םעֶלַא ןּופ ,טְסֶניִד רֶעייֵז ןּופ םיִלַּכ עֶלַא דנוא קיִרְטְׁש עֶרייֵז דְנּוא ,םּורַאסגניר
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 ָךאָנ 27 :ןעֶניִד ןעֶלאָז אייֵז רֶנּוא ,אייֵז ראַפ

 ןְהיִז עֶנייַז דְנּוא ןֹרֲהַא ןּופ לעֶּפעֶּב םעֶד
 איִד ןּופ טְסְניִד רעֶצְנאַג רעֶד ןייַז לאָז
 עֶרייֵז עֶלַא ּוצ יֵנְׁשְרִנ םעֶד ןּופ רעֶדְניִק
 טְסְניִד ןעֶצְנאַג רֶעייֵז ּוצ דְנּוא טְסאַל
 אייֵז ףיֹוא ןעֶלעֶפעֶּב טְלאָז רֶהיֵא דנּוא
 :טְסאַל עֶצְנאַג עֶרייֵז גְנּוטיִה איִד ןיִא
 איִד ןּופ טְסְניִד רעֶד זיִא עֶניִזאָד סאָד 8
 םעֶד ןּופ רעֶדְניִק איִד ןּופ רעֶטְכעֶלְׁשעֶג

 -ךעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןיִא יִנְׁשְרַג
 רָמָתיִא ָּךְרּוד גְנּוטיִה עֶרייֵז דְנּוא ,גְנּולְמאַז
 רעֶדְניִק איִד 29 :ןֵהֹּכַה ןֹרֲהַא ןּופ ןְהּוז

 םעֶד ְּךאָנ רעֶטְבעֶלְׁשעֶג עֶרייֵז ּוצ יִרָרְמ
 אייֵז אּוד טְסְלאָז רעֶטעֶפ עֶרייֵז ןּופ זיֹוה
 דָנּוא ןָא רֶהאָי גיִסייֵרְד ןּופ 0 :ןעֶלייֵצ
 טְלַא רֶהאָי גיִצְפּופ זיִּב דְנּוא רעֶּביִרְד
 סאו רעֶביִלְטיִא ,ןעֶלייֵצ אייֵז אּוד טְסְלאָז
 םעֶד ןעֶניִד ּוצ ראַׁשְרעֶה איִד ּוצ טְמּוק
 -ךעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ טְסְניִד
 איֵד זיִא עֶגיִזאָד סאָד דְנּוא 31 :גְנּולְמאַז
 ןעֶצְנאַג רֶעייֵז ּוצ טְסאַל עֶרייֵז ןּופ גְנּוטיִה

 -ָךעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןיִא טְסְניִד
 ןּכְׁשִמ םעֶד ןּופ רעֶטעֶרְּב איִד ,גְנּולְמאַז

 ז ינְב הַרבֲעַילַכ היְהָת ,ויָנּוןרָהַא פילע ּצױבַעו םֶהָל
 טֶהלֲע םֶּתְדַקְפּו םָתְדְבֲע לֶכְלּו םאְ שַמ"לְבל יִנׁשְרִַּר
 8 יִנְּב תֶחֶּפִׁשִמ תל תאְז :םָאְׂשִמ-לָּב תֶא תֶרֶמׁשִמְּב
 ר א דיְּב םֶתְרַמְׁשִּו ךעימ לֶחָאְּב ִָׁשְרִַה
 59 קָּת םָתֲא-ת וכל םֶת תֹחַמְׁשמְל יְרִמ יֵנְּב .ס .:ַהֹּכַה
 ֹל הָנָש םיִׁשְמֲהִּב ףעֶו הָלְעַָו הָָׁש םיִׁשלָׁש ןּבמ :םֶתֹא
 :דָעֹומ לֵהָא תֶרֹבֲעיתֶא דֹבע אָבָצִל אָּבַהילְּכ םֶהְקִפִּת
 8ג יֵׁשְרַל ְךעֹומ לֵהְָ םֶתְדְבָעיִלְכִל םָאָׂשַמ תֶרֶמְׁשִמ אה
 נ ביבס רַצָחָה יֵדּומעְו :ויָנָדֲאַו ויָדומעְו ויָחיִרְבּו ןְכְׁשִּמַה
 םֶתְרבֲע לכל םֶהיֵלְּב"לכל םֶלירְתימו םֶתֹדתיוםֶהינְאְ
 :נ ץרחבע תאְו :םֶאָׂשַמ תֶרֶמְׁשִמ יֵלְּכ-תֶא ודְקְפִּת תֹמֹׁשְבּו
 רֵמָתיא דָיְּבְדִעֹו מלֶהֶאְּב םֶתְרָבִע ילָכָל יֵרָרִמיִנְּב תֹחְּפְׁשִמ
 34 "תֶא הָדעָה יִאיִׂשְ ןְרָהַאְו הֶׂשֹמ רֹקִּפִ :ןהַֹּה ןְרָהַאֹדְּב
 הל טםִשלְש ןָבִמ :םֶתֹבֲא תבל םֶתׁשִמְל יִתָהְּקַה יב
 אֹבָצַל אֶּבַה-לְּכ הָנָׁש םיָׁשְמֲחְדִּב דִעְו הָלְעַמְו הָנָש
 45 םִיֿפלַא םָתֹחְְּׁשִמְל םֶהיֵדְקִּפ והיו :דעמ להֶאּב הָרֹבַעַל
 37 -לָּכיִג תֶהְּקַה תַחְּפִׁשִמ יד ןקִפ הֶלא ;םיִׁשַמַהַו תוָאמ עבש
 הוי יּפ-לַע ןֹרֲהַאְו הֶׁשֹמ יֵקְּפ רֶׁשֲא דעומ לֶהָאְּב דֵבֶֹה
 :5 תובל םֶתֹוחְמְשִמְ ןָשרִ ְִּב ידֹקְפּו ם. !הֵׁשֹמיִדִּב
 : בימה ףעְו הָלְעַמְו הָנָש 1 ןֶּבַמ :םֶתֹבֲא
 ם ויהי 2 לֶחֶאְּב הָדֹבֲעַל אֵבְצִל א הָָׁש
 װ םַפְלַא םֶתֹבַא תיֵבָל םֶתְֹּׁשִמְל םֶהיֵדקְּ
 נ לע ןוׁשְרג יִנְּב תֹחַּפׁשִמ ;דּוקִּפ הָלָא :םיִׁשלִׁשּ
 הִי יפילע ןֶרָתִאְו הָׁשֹמ דֵקְּפ ָשֲא ףעֹומ לֶהָאְּב
 יג :םֶתֹכֲא 'תיִבְל ם םֶתֹהְְׁשִמְל יִרְרִמ נב תֹהְּפְׁשִמ ידוקְפּ
 ט אֶּבַהילְּכ הָׁש םיִׁשַמֲחְדִּב דע הָלְעְַו הָָׁש םיִׁשלׁש ןְבִמ

 ברי אדִּב ףָמָת
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 דְנּוא ,ןעֶלייֵז עֶנייֵז דְנּוא ,לעֶגיִר עֶנייֵז דְנּוא
 ןּופ ןעֶלייֵז איִד דְנּוא 82 :לעֶוְׁש עֶנייֵז
 עֶרייֵז דְנּוא ,םּורַאסגְניִר ףיֹוהְראָּפ םעֶד
 ןעֶצְנאַג ןעֶרייֵז דְנּוא ,םיִלָּכ עֶרייֵז עֶלַא ,קירטש עֶרייֵז דְנּוא ,לעֶנעֶג עֶרייֵז דְנּוא לעוֶוְׁש
 עֶרייֵז ןּופ בְנּוטיִה איִד ןּופ םיִלַּכ איִד ןעֶלעֶּפעֶּב רֶהיֵא טְלאָז ןעֶמעֶנ טיִמ דְנּוא ,טְסְניִד
 ירָרְמ רעֶדְניִק איִד ןּופ רעֶטְכעֶלְׁשעֶג איד ןּופ טְסְניִד רעֶד זיִא עֶגיִזאָד םאֶד 38 :טְסאַל
 ןְהּוז רֶמָתיִא ָּךְרּוד ,גְנּולְמאַזְרעֶפ רעֶד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןיִא טְסְניִד ןעֶצְנאַג ןעֶרייֵז ּוצ
 עֶדְנייֵמעֶג איִד ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ איִד דְנּוא ןֹרֲהַא דְנּוא הָׁשֹמ דְנּוא 84 :ןַהֹּכַה ןֹרֲהַא ןּופ

 םעֶד ְּךאָנ דְנּוא ,רעֶטְבעֶלְׁשעֶג עֶרייֵז ְּךאָנ יִתָהְק םעֶד ןּופ רעֶדְניִק איִד טְלייֵצעֶג ןעֶּבאָה
 גיֵצְפּופ זיִּב דנּוא ,רעֶּביִרְד דְנּוא ןָא טְלַא רֶהאָי גיִסייֵרְד ןּופ 88 :רעֶטעֶפ עֶרייֵז ןּופ זיֹוה
 םעֶד ןיִא טְסְניִד םעֶד ּוצ ראַׁשְרעֶה רעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶנ זיִא סאו רעֶכיִלְטיִא ,טְלַא רֶהאָי
 ּוצ עֶטְלייֵצעֶג עֶרייֵז ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םִע דְנּוא 36 :גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג
 עֶגיִזאָד איִד 27 :ניִצְפּופ דנּוא טְרעֶדְנּה ןעֶּביִז דְנעֶזיֹוט אייוֵוְצ רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶרייַ
 טאָה סאָו רעֶכיִלְטיִא ,יִתָהְק םעֶד ןּופ רעֶטְכעֶלְׁשעֶג איד ןּופ עֶטְלייֵצעֶג איד ןעֶנעֶז
 טְלייֵֵצעֶג ןעֶּבאָה ןֹרֲהַא דְנּוא הֶשֹמ םאו ,גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןיִא טְניִדעֶג
 ןּופ ןְהיֵז ןּופ עֶטְלייֵצעֶג איִד דְנּוא 88 :הָׁשֹמ ְךְרּוד טאָג ןּופ טְראָו םעֶד ְּךאָנ
 ןּופ 9 עֶמעֶפ עֶרייֵז ןּופ ויֹוה םעֶד ְּךאָנ דִנּוא רעֶטְכעֶלשעֶג עֶרייֵז ָּךאָנ ,ןֹוׁשְרִּנ

 זיִא סאוָו א א ,טְלַא רֶהאָי גיִצְפּופ זיִּב דְנּוא רעֶּביִרְד דְנּוא ןָא טְלַא רֶהאָי ניִסייֵרְד
 :בֶנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןיִא טְסְניִד םעֶד ּוצ ראַשְרעֶה רעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶנ
 זיוה םעֶד ְּךאָנ רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶרייֵז ּוצ עֶטְלייֵצעֶג עֶרייֵז ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םִע דְנּוא 0
 עֶניִזאָד איִד 41 :גיִסייֵרְד דְנּוא טְרעֶדְנּוה סקעֶז דְנּוא דְנעֶזיֹוט אייוֵוְצ ,רעֶטעֶפ עֶרייֵז ןּופ
 םעֶד ןיִא יִדעֶג טאָה םאִו רעֶכיֵלְטיִא ןֹוׁשְרִג רעֶדְניִק איִד ןּופ עֶטְלייצעֶג איד ןעֶנעֶז
 טְראָו םעֶד ְּךאָנ טְלייֵצעֶג ןעֶּבאָה ןֹרֲהַא דְנּוא הֶׁשֹמ סאו ,גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג
 ְךאָנ יִרָרְמ רעֶדְניִק איִד ןּופ רעֶטְכעֶלְשעֶג איד ןּופ עֶטְלייֵצעֶג איִד דְנּוא 42 :טאָנ ןּוֿפ
 ןָא טְלַא רֶהאָי גיִסייֵרְד ןּופ 43 ;רעֶטעֶפ עֶרייֵז ןּופ זיֹוה םעֶד ְּךאָנ רעֶטְבעֶלְׁשעֶג עֶרייַז
 רעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא םאָו רעֶכיֵלְטיִא ,טְלֵא רֶהאָי גיִצְפּופ זיִּב דְנּוא רעֶּביִרְד דְנּוא
 ןעֶנעֶז םִע דְנּוא 4 :2ְּולְמאַד ְךעֶפ איד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןיִא טְסְניִד םעֶד ּוצ ראַׁשְרעֶה
 אייֵוְצ דְנּוא דְנעֶזיֹוט אייֵרְד רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶרייַז ְךאָנ עֶטְלייֵצעֶג עֶרייֵז ןעֶזעוֶועֶנ
 רעדניק איִד ןּופ רעֶטְכעֶלְׁשעֶג איד ןּופ עֶטְלייֵצעֶג איר ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איד 42 :טְרעֶדְנּוה

 יררמ ןײ

 4 םֶתֹהְּפְׁשִמְל םֶהיֵדְקִּפ והיו :דעומ לָהָאְּב הָרֹבֲעל ַאָבְצִל
 המ יָנְּב תֹחֶּפְׁשִמ יד ךּוקְפ הֶּלַא :םִיָתאָמּו םיִפָלַא תַׁשְלַׁש
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 ילְּכ :הָׁשֹמייימְּב הָוהְי פילע ןרָהַאְ הָׁשמ דַקְּפרׁשֲאירְדִמ
 -זרָא לֵאְרְׂשִי ֵאיׂשְנּו ןְרָהַאְו הָׂשֹמ דַקַּפ רָׁשֲא םי קה

 הָלְעַמְוה ֶׁשםישלְשְבִמ:םתַֹא תבל םֶתֹחְּפְׁשִמְלְיולַה 4
 הב ההרבע תַהֹכע דֵכֲעַל אָבַהילְּכ ָנְש סיִׁש הב דת
 ׁשֶמְַוםיִפָלַא תִֹׁש םֶהיְֵקִּ והיו :דעומ לֶהֶאְּב אָׂשַמ
 ׁשיִצׁשיאהְׁשמיִדיְבםֶתֹואדַקּפ הָוהְיי "לע; םנמְׁשּות וָאמ
 ם !הָׁשִמ-תֶאָהְוהיהְוצירׁשאויְדקִּו ואָׂשַמלעו ְְכַע-לַע

 ח
 סֵאָרְׂשִי יב -תֶא וצ :רְמאֵל הָשמ-לֶא הָוהְי רֵּבִדַָו א 3

 :שֵפָנל אֵמָמ לֶכָו ב-לְכְו עדצ-לֶב הָּנַהַּמַהְדִמ ֹוְלַׁשיִ
 אֵלְו םלַׁשְּת הָנֲַמל ץּוחַמ-לֶא ּוחְלַׁשְת הָבֵקדֲע רֵכְִמ 3
 נב ןכירׂשצו :םֶכֹוְּב ןבש יִנֲא רֶׁשֲא םֶיֵנֲמתאי ואָּמַטְי 4

 רֵּבִּד רֶׁשֲאַּכ הָנ ;הּמַל ץיִהַמילֶא םֶתֹוא וחְּלַׁשיַו לֵארׂשִי
 ּפ :לֵאָרְִ נב יִָע ןֵּכ הֶׁשמ-לֶא הוהִי
 ׁשיִא לֵאָרְִׂייָנב-לֶא לבד :רְמאֵל הָשֹמילֶא הָוהְי רֶבדָו
 הָוהיִּב לַעַמ לֶעְמל םֶדֶאָה תֹאָטַח-לֶּכִמ :שעויִּכ הָׂשֵאא
 וׂשָע רַׁשֲא םֶתאָּטַח-תֶא ּוְֵתִהְו :אוְהַה ׁשפִּנַה הָמְׁשֲאְו 7

 רָׁשֲאַל ר לע ףסי ותְׁשִמַחַישאֹרְּב ומָׁשֲא-תֶא ביִׁשָהְ
 םָׁשֶאָה ולא םָׁשֶאָה ביִׁשָהְל לָאנ ׁשיִאְל ןַאדסַאְו :'ל םֵׁשֶא

 יירֵמַכְי רָׁשֲא םיִרפַכַ : א הבמ ןהֹּכלֹו הָודל
 -רֶׁשֲא לֵאָרׂשירנב יׁשְרקיִלְל מר :ויָלָע ֹוָּב 9
 ׁשיא וי ול יִׁשְרָתֶא ׁשיִאְו :הָיהיוִל ןֵהֹּכִל וב ברק

 פ ;היהִי ול ןַהֹכל ןתיײר
 לֵאָרׂשִי ינְבילָא רֵּבד (מאַּל הָׁשמ-לֶא הָוהְי ר ּבַדיו יו

 ב הָלֲעָמּ ותְׁשַא הָטְׂשִתייֵּכ ׁשיִא ׁשיִא םְָלֶא ְָרמֲאְ
 הֶׁשיִא יניצְמ םַלְעָנו ערָז-תַבְכִׁש הָתֹא ׁשיִא בֵכָׁשְו ;לַעְמ :

 זיפ אָל או הב ןא דע הֶאְמטִנ אֵהְו הָרְתִס

 אשנ ה

 - יעֶנ ןעֶּבאָה ןֹרֲהַא דְנּוא הָשֹמ סאוָו ,יִרָרְמ

 ְךְרּוד טאָג ןּופ טְראָו םעֶד ְּךאָנ טְלייֵצ
 הֶׁשֹמ םאִה עֶטְלייֵצעֶג עֶלַא 46 :הָׁשֹמ

 ןּופ ןעֶטְׁשְריִּפ איִד דְנּוא ןֹרֲהַא דְנּוא
 ,םִיִוָל איִד ןּופ טְלייֵצעֶג ןעֶּבאָה לֵאְיְׂשִי
 זיֹוה םעֶד ןיִא רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶרייֵז ְךאָנ
 רְהאָי :יִסייַרְד ןּופ 47 :רעֶטעֶפ עֶרייֵז ןּופ
 רֶהאָי גיִצְפּופ זיִּב דְנּוא רעֶּביִרְד דְנּוא טְלַא

 ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא םאָו רעֶכיֵלְטיִא ,טְלַא
 דְנּוא טייֵּבְרַא איִד ןּופ טְסְניִד םעֶד ןעֶניִד
 -עֶג םעֶד ןיִא טְסאַל איִד ןּופ טְסְניִד םעֶד
 דְנּוא 48 :גָנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצ
 עֶטְלייֵצעֶג עֶרייַ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םִע
 :גיִצְּכַא דְנּוא טְרעֶדְנּוה םְניִּפ דְנעֶזיֹוט טְכַא
 ןעֶמ טאָה טאָב ןּופ טְראָָו םעֶד ְּךאָנ 9
 ְךאָנ רעֶכיֵלְטיִא ,הָׁשֹמ ְךְרּוד טְלייֵצעֶג אייֵז
 דָנּוא ,טְסאַל עֶנייֵז ָּךאָנ דְנּוא טְסְניִד ןייַז

 ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָנ סאו ,עֶטְלייֵצעֶג עֶנייֵז
 :הָשֹמ

 ה לעטיפאק

 יֹוזַא הֵשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָנ דְנּוא 1
 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד לעֶפעֶּב 9 :ןעֶנאָז ּוצ
 רעֶד ןּופ ןעֶקיִׁשקעוֶוַא ןעֶלאָז אייֵז זַא
 יֵלְטיִא דְנּוא ,ןעֶניִצעֶרְק ןעֶביִלְטיִא הֶנֲחַמ
 זיִא םאָו ןעֶכיִלְטיִא דְנּוא ,ןעֶניִסיִלְפ ןעֶכ

 ףעֶקוׁשְקעוֶוַא רֶהיֵא טְלאָז הָבֹקִנ ויִּב רָכָז ַא ןּופ 3 :ןעֶטיֹוט ַא ןעֶנעֶו ןייֵרְמּוא
 -ְמּואְרעֶּפ טיִנ ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּב ,ןעֶקיִׁשקעוֶוַא אייֵז רֶהיֵא טְלאָז הֶנֲחַמ רעֶד ןופ גיִנייוַוסיֹוא
 ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא 4 :אייֵז ןעֶׁשיִוְצ הר ְּךיִא סאוָו הָנֲהַמ איד ןעֶגיִנייֵר
 יֹוזַא ,הָנֲחַמ רעֶד ןּופ גיִנייווסיֹוא טְקיִׁשעֶנקעוֶוַא אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןּוהְמעֶג יֹּוזַא
 :ןּוהְטעֶג לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןעֶּבאָה יֹוזַא ,הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָג איִז

 ַא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ דעֶר 6 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָג דְנּוא 8
 -זצרעּביִא ,ןעֶׁשְנעֶמ םעֶד ןּופ דְניִז ַא דְנעֶגְריִא ןּוהְט ןעֶלעוֶו אייֵז ןעוֶו ּבייוו ַא רעֶדָא ןאַמ
 :טְניִדְלּושרעֶפ ׁשֵפָנ עֶניִּבִלעֶז םאָד טאָה יֹוזַא ,טאָג ןעֶנעֶק גְנּוטעֶרְמרעֶּביִא עֶנייַא ןעֶמעֶרְט
 לאָז רֶע דִנּוא ןּוהְטעֶג ןעֶּבאָה אייֵז סאָו דֶניֵז עֶרייֵז ןעֶנעֶקעֶּב ןעֶלאָז אייֵז רֵנּוא 7
 רֶע לאָז לייֵמ םעֶטפְנִיִפ ןייַז דְנּוא ,לאָצטְּפיֹוה עֶנייַז טיִמ רֶלּוׁש עֶנייַז ןעֶּבעֶנקיִרּוצ
 םֶהיֵא ןעֶנעֶק טאָה רֶע סאָו םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶג םִע לאָז רֶע דִנּוא ּוצְרעֶד ןעֶרְהעֶמ
 ּוצ קירּוצ םֶהיֵא ּוצ רעֶזייֵלְרעֶד ןייק טיִנ טאָה ןאַמ רעֶד ןעזֶו דְנּוא 8 :טְניִדְלּוׁשְרעֶפ
 ךֵהֹּכ םעֶד ּוצ ,טאָנ ּוצ ןעֶרעֶו יי קירּוצ דְלּוׁש איִד לאָז יֹוזַא ,דָלּוש איִד ןעֶּבעֶג
 ןעֶנעוֶו טיִמְרעֶד לאָז רֶע סאו (םיִרּוּפַּכ) נּוֲהעֶזְרעֶפ רעֶד ןּופ רעֶדיוז םעֶד רעֶסיֹוא
 איִד ןּופ ןעֶכאַז עֶגיִלייַה עֶלַא ןּופ גנּורייֵׁשְּפָא עֶכיִלְטיִא דְנּוא 9 :ןייַז רֵַּמַכְמ םֶהיֵא
 :ןייַז םַע לאָז םֶהיֵא ּוצ ,ןֵהֹּכ םעֶד ּוצ ןעֶנְהעֶנעֶג ןעֶלע וִװ אייֵז םאִװ ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 ןאַמ ַא םאָו ,םֶהיֵא ּוצ ןייַז ןעֶלאָז ןאַמ ןעֶכיִלְטיִא ןּופ ןעֶבאַז עֶניִלייֵה איֵד דנוא 0
 ;ןייַז םִע לאָז םֶהיֵא ּוצ ןַהֹּכ םעֶד ּוצ טֶּביִג

 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ דעֶר 12 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הֵׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָג דְנּזִא 1
 ןעֶרעֶקְּפָא טעֶװ ןאַמ ַא ןּופ ּבייװ םאָד ןעֶו ,ןעֶנאָז אייֵז ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא
 ןאַמ ַא דָנּוא 18 :םֶהיֵא ןעֶנעֶק גְנּוטעֶרְטרעֶּביִא עֶנייֵא ןעֶטעֶרְמרעֶּביִא טעוֶו דנּוא
 ןעֶליֹוהְרעֶּפ ויִא םִע דנּוא עַרָד ןּופ ןעֶניל םעֶד טיִמ רֶהיֵא אייַּב ןעֶניִל טעֶו
 ןעֶראוָועֶג טְניִנייַרְמּוארעֶפ זיִא איִז דְנּוא ,ןעֶנְראָּבְרעֶפ זיִא םִע דְנּוא ןאַמ רֶהיֵא ןּופ
 :ןעֶראָועֶג ןעֶננאַפעֶג טיִנ זיִא איִז דָנּוא ,רֶהיֵא ןעֶנעֶק תּודְע ןייק אָד טיִנ זיִא םִע דְנּוא

 ףךנּוא
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 ַחּורַא ןעֶמּוק םֶהיֵא רעֶּביִא טעוֶו סֶע דְנּוא 4
 יןעֶּבאָה טעוֶו רֶע דְנּוא (טְכּוזְרעֶפייֵאנ הֶאְנִק
 -ְךעֶפ זיִא איִז דְנּוא ;ּבייוװ ןייז ףיֹוא הֶאְנִק ַא

 םעוֶו םִע רעֶדָא ,ןעֶראָועֶנ טְניִנייֵרְמּוא
 רֶע דֶנּוא ,הֶאְנַק ַחּור ַא ןעֶמּוק םֶהיֵא רעֶּביִא
 דנּוא ּבייוװ ןייַז ףיֹוא הָאְנק ַא ןעֶּבאָה טעוֶו
 ;ןעֶראועֶג טְניִנייֵרְמּואְרעֶּפ טיִנ זיִא איז
 ּבייװ ןייַז ןעֶנְנעֶרְּב ןאַמ רעֶד לאָז יֹוזַא 8
 רֶהיֵא ןעֶנְנעֶרְּב לאָז רֶע דנּוא ,ןַהֹּכ םעֶד ּוצ

 ןּופ לעֶטְנְהעֶצ ַא ,ןעֶגעוֶו טעֶרְהיִא ןּופ ןֶּבְרָק
 ףיֹורְדלאָז רֶע ,לֶהעֶמ-ְןעֶטְׁשְרעֶנ הָפיֵא ןייַא
 ףיֹורְד לאָז רֶע דְנּוא ,לייַא ןייק ןעֶסיִג טיִנ
 ַא זיִא םֶע ןיִראָו ְךיֹורְהייוֵז ןייק ןּוהְּ טיִנ
 וייַּפְׁש ַא זיִא סֶע ,הָאְנַק ןּופ רעֶפְּפָא-זייֵּפְׁש
 -עֶנ טְכאַמ סאו םיִנטְכעֶדעֶג ןּופ רעֶפְּפֶאי
 לאָז ןַהֹּכ רעֶד דְנּוא 16  :דֶניִז איִד ןעֶקְנעֶד
 ראַפ ןעֶלעֶטְׁש איִז לאָז דֶנּוא ןעֶנְהעֶנעֶג איִז
 :יִלייַה ןעֶמעֶנ לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 17 :טאָג
 ןּופ דְנּוא ,יִלַּכ עֶנעֶדְריִא ןייֵא ןיִא רעֶסאוַו
 ןּופ דֶרֶע רעֶד ףיֹוא זיִא סאָ ּביֹוטְׁש םעֶד

 רֶע דְנּוא ןעֶמעֶנ ןַהֹּכ רעֶד לאָז ,ןָּבְׁשִמ םעֶד
 דָנּוא 18 :רעֶסאַו םעֶד ןִיַא ןּוהְמ סֶע לאָז
 ,טאָנ ראַפ ּבייוַו סאָדןעֶלעֶטְׁש לאָז ןֵַהַּברעֶד
 םעֶד ןּופ ּפאק םעֶד ןעֶקעֶדְפיֹוא לאָז רֶע דְנּוא
 דְנעֶה עֶרְהיִא ףיֹוא ןּוהְמ לאָז רֶע דְנּוא ,ּבייוװ
 סאָד .םיִנטְכעֶדעֶג ןּופ רעֶפְּפָא-זייַּפְש םאָד

 יה אשנ ה
 ו+ "יא הָאְמִטִנ אֹוהְז וָתׁשִאהתַא-אגקו הָאָנקדַקחַר ורע דֿבָעֹ
 ;הָאמִטִנ אָל אֹוהְו ותׁשַאֹֹתֶא אנקו הָאְנקִהֹר ּוָלָע רֵבָע
 ומ } == נברק"תַא איב יה ןֵֹּכַה-לֶא ותש א-תא ׁשיאְה א איבי רֶד

 יי אילאז יי יי הָּפיֵאָה תֶריִש ייפ הי יִלָע

 ר = ןיבש וָלָע קצ גידאל ם יע = = ו"= =; י
 ן ָש תַחְנִמ"יֵב ת לע ן ןֵתידאַלּו ןורבכ ת הָנמ אּוד תא

 18 יג פל ּדָרַמְעַהְ 6 :ןֹוָע תֶרָּכְִמ
 ז רַׁשֲא ָפְעַהדמּו ׂשֶרָחייל ב) םישרק םִיַמ ןהכה תָקָלְו
 15 ידיִמַעַהְ הל ןתֶנו הֹּכַה חֵּקי ְכְׁשִּמַה עַקְרקְּב הָוהְ

 ךֵתָנו הָׁשאָה ׁשאַרדתֶא עֶרָפּו הָוהְי .ינְבִל הָׁשֲאָה-תֶא א
 ןהַֹּה ךַיְבּואוה ד אָ תַהְנִמ ןֹורְּכּוַה תַחְנִמ תֶא ָהיֵפַּכ
 ופ ימָאְ ןֵהֹּכַה ּהָתֹא ַיִבְׁשִהְו :םיִרְאְּמַה םיִרּמַה יִמ וה
 גריִטְׂש אֵלדסֶאו ְךֶתֹא ׁשיִא בֵכָׁש אל"סא .הָשֵאָה-לֶא
 :הָלאָהׁש רֶרָאְמַה יִמַה יִמִמ יקגד ךשיא תֹהּת הָאֵמְמ
 ס יתֶא ְךֶב שיִא היו תאֵמְטִ יו שא תַחֵּת תיִטָׂש יִּכ ּתַאֹ
 ונ ?דשאה-תַא ןֵהֹכַה ַעִבׁשְִו :ךׁשיִא יִדֵעְלַּבמ ֹּתְבִכְש
 הֶֶאְלְךֶתֹא הוה ןֵי הֶׂשאֵל ןהְּכַה רַמָאו הֶלֶאָה תַעְבְשִּב
 -תרֶאְו תֶלָפֹנ ךכרי-תֶא הָוהְי תַתּכ מע ְךתּב הָעְבִׁשלּ
 29 תּוָבִצל ְךיִֵמּב הָלֵאָה םיִרְָאְמַה םִמָה ּואָב :הָכָצְּדנְמִ
 53 "?רָא בַתָכְו :ןמָא ו ןמָא הָשִאָה הָרָמאָז ְךֶרֶי לֵּפְנלְו ןֶטָּב
 24 הָלָׁשִהָו :םיִרָּמַה מילא חֶמּו רַב ןֵהֹכַה הֶלֶאָה תֶלֶאָה
 בימה ּהָב ּואֵבּו .םיִרְראְמַה םיִרְּמַה יִמ-תֶא הֶׂשֵאָה-תֶא
 הכ תַחנִמ תַא הָׁשֵאָה ְךָימ ןהֹּכַה חַקָלְו :םיִרָמְל םיִרְראְמַה
 -לֶא הָתֹא ביִרְקהְו הוה ינפל ; הָמַה-תִא ףינַהְו תֶאָנְּקַה
 26 ריִמָקַהְו ּהָתְרּכזַא;תֶא הָחְנִמַה ױִמ ןֵהֹּכַה ץמָקְו :ַחּכְִּמַה
 27 ּהָקְׁשִהְו :םִיָּמַה-תֶא הֶׁשִאְה-תֶא הָקְׁשִי חַאְו הָחַבְּמַה
 ּואָבו הֶׂשיֵאְב לַעָמ לָעְמִתַו רָאמְטניסַא הָתיִהְ םִמַהּתִא
 הכי הָלְפָהָנְבהָתָבצְו םירָמִל םיררָאמַה םִימה הב
 א דָא אָלַאו הע בֶרקְּב הלָאל הָׁשאָה הָתיָהְו

 עֶרעֶטיִּב איד ןייַז ןעֶלאָז ןֵהּכ םעֶד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא דְנּוא ,הֶָאְנִק ןּופ רעֶפְּפָא-זייּפְׁש םאָד זיִא
 לאָז רֶע דִנּוא ןעֶרעוֶוְׁשעֶּב איִז לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 19 :טְכּולְפרעֶפ ןעֶכאַמ םאוָו רעֶסאַו
 טיִנ טְסאָה אּוד ןעוֶו דְנּוא ,ריִד אייֵּב ןעֶנעֶלעֶג טיִנ זיִא ןאמ ןייק ןעוֶו ,ּבייוו םעֶד ּוצ ןעֶנאָז

 אייֵרְפ אייֵז יֹוזַא ,ןאַמ ןייַד טיִמ טאָטְׁשְנָא ןעֶרעֶדְנַא ןייַא טיִמ טייֵקְניִנייֵרְמּוא ּוצ טְרעֶקעֶנְּפָא
 -ַּפֶא טְסאָה אּוד ןעֶו רעֶּבָא 20 :טְכּולְפרעֶפ ןעֶכאַמ סאוָו רעֶסאַוַו עֶרעֶממיִּב עֶניִזאָד איד ןּופ
 ןעֶראוָועֶגטְגיִנייִרְמּואְרעֶפטְסיִּב אּוד ןעוֶו דְנּוא ,ןאַמ ןייַדטאָמְׁשְנֶאןעֶרעֶדְנַא ןייַאּוצ טְרעֶקעֶג
 רעֶד לאָז יֹוזַא 21 :ןאַמ ןייַד רעֶסיֹוא ןעֶגעֶלעֶג ריִד טיִמ טאָה ןאַמ רעֶרעֶדְנַא ןייֵא דְנּוא
 ןעֶנאָז לאָז ןֵהֹּב רעֶד דְנּוא ְּךּולָפ םעֶד ןּופ הָעּובְׁש איִד טיִמ ּבייֵו סאָד ןעֶרעוֶוְׁשעֶּב ןַהֹּכ
 ןייַד ןעֶׁשיִוְצ הָעּובְׁש ַא ּוצ דְנּוא ָּךּולְפ ַא ּוצ ןעֶכאַמ ְּךיִד לאָז טאָנ ּבייוִו םעֶד ּוצ

 דְנּוא 92 :ןעֶלאוְׁשעֶנ ָךיֹוּב ןייַד דְנּוא ןעֶליֹופּפָא ְּךֶעיִד ןייֵד ןעֶכאַמ לאָז טאָג זַא ,קְלאָּפ
 ןעֶמּוקְנייַרַא םעֶרעֶדעֶג עֶנייֵד ןיִא ןעֶלאָז טְכּולְפרעֶפ ןעֶבאַמ םאְו רעֶסאַוו עֶניִזאָד איד
 סאָד דֵנּוא ,ןעֶכאַמ ּוצ ןעֶליֹוּפּפָא ְּךֶעיִד םעֶד דְנּוא ,ןעֶכאַמ ּוצ ןעֶלאָוְׁשעֶג ְּךיֹוּב םעֶד
 :ןמָא ,ןִמָא ןעֶגאָז לאָז ּבייוַו

 ןיִא ָךּולִּפ ןעֶניִזאָד םעֶד ןעֶּבייֵרְׁש לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 8
 לאָז רֶע רֶנּוא 4 ;רעֶסאַוַו עֶרעֶטיִּב איֵד טימ ןעֶקעֶמּפָא םִע לאָז רֶע דְנּוא ,ךּוּב םעד
 איד דָנּוא ,טְכּולְפרעֶּפ ןעֶכאַמ םאִו רעֶסאַַו עֶרעֶטיִּב איִד טיִמ ּבייוו סאָד ןעֶקְנירְטנָא
 דְנּוא 2 :טייֵקְרעֶטיִּב ּוצ ןעֶמּוקנייַרַא רֶהיֵא ןיִא ןעֶלאָז טְכּולְפרעֶפ ןעֶכאַמ םאְו רעֶמאַַו
 דְנּוא הֶאְנַק ןּופ רעֶפְפָא-זייַּפְׁש סאָד ּבייוו םעֶד ןּופ דְנאַה איד ןּופ ןעֶמעֶנ לאָז ןֵהֹּכ רעד
 וצ ןעֶנְהעֶנעֶג םִע לאָז רֶע דְנּוא ,טאָנ ראָפ רעֶּפְּפָא-זייַּפְׁש םאֶד ןעֶּבייֵהּפיֹוא לאָז רֶע

 רֶהיֵא רע ְפְּפֶא-זייֵּטְׁש םעֶד ןּופ לּופ דְנאַה ַא ןעֶמעֶנ לאָז ןַהֹּכ רעֶד דְנּוא 26 :ַחָּבְזִמ םעֶד

 יֶניִרְטְנֶא רֶע לאָז ְךאָנְרעֶד דְנּוא ;ַחָּבְזִמ םעֶד ףיֹוא ןעֶפְמעֶד סֶע לאָז רֶע דְנּוא ,םיִנֵטְכעֶדעֶב

 טיִמ ןעֶקְנּורְמעֶנְנָא איִז טאָה רֶע םעֶדְכאָנ דְנּוא 7 :רעֶסאוַו םעֶד טיִמ ּבייוו סאָד ןעֶק
 2 איִז דְנּוא ,ןעֶראָועֶג טְניִנייִרְמּואְרעֶפ זיִא איִז ןעוֶו ,ןייַז םִע טעוֶו יֹוזַא רעֶסאַו םעֶד
 אָז רעֶסאַוַו איִד ןעֶלעוֶו יֹוזַא ,ןאַמ רֶהיֵא ןעֶנעֶק גְנּוטעֶרְטרעֶּביִא עֶנייֵא ןעֶטעֶרְטרעֶּביִא
 -אוָוְׁשעֶג טעוֶו ְּךיֹוּב רֶהיֵא דְנּוא טייֵקְרעֶטיִּפ ּוצ ןעֶמּוקְנייִרַא רֶהיִא ןיִא טְכּולְפרעֶפ ןעֶכאַמ
 ַא ּוצ ןעֶרעֶו טעֶװ ּבייו םאָד דְנּוא ,ןעֶליֹוּפּפָא טעוֶו ָּךֶעיִד רֶהיֵא דְנּוא ןעֶרעוֶו ןעֶל
 ,ןעֶראועֶג טְניִנייֵרְמּואְרעֶּפ טיִנ זיִא ּבייװ סאָד ןעוֶו דְנּוא 28 :קְלאָפ רֶהיֵא ןעֶׁשיִוְצ ָךּולְפ

 דנוא
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 זרות תאז ּועְרְו הָעְרְוְִו הָתַקו אוָה הָדָוהְמִ ָׂשֲאָה 2

 : א :הֶאָמִמִנְו הָׂשיא תַהָּת רֶׁשֲא הָֹׂשּת יַשֲא תֶנִַה
 ִתְׁשַאי-תִא אנו הָאְנק הר יֵלָפ יֵבְעַּת שא שא
 לב תֶא ןהכַה הל הֶׂשַָו ערי ינפל .ָׁשאָה-תַא יימִָהְ
 ?5 2 צָׂשִּת אוהַה הָׁשֲאָהְו ןְגֶעמ ׁשיִאָד הָקת תאוה הָרּוּתֲה

 8 :הָנועיִתַא
: 2 

 ,ינַארְשִי ינְבילֲא רַבַּד !רֶמאֹל הׁשֹמילָא ָוחְי רֶּבַדַו א ?
 ,ײוָג יָרָנ בל אלא יִּכ הָׂשֲאֹרֵא ׁשיִא סאלא ָתרַמֶא
 אֵל ר ץֶמִחו זיי ץמֹה יג רֶכְׁשְו ןַײמ ;הַל ווַהל

 םישביו םיִקל םיִבָנעַו הָחָׁשי אֵל שב תַמְׁשִמילְמְו ָּׁשִ
 לד ןֿפעמ תֶׂשֶַי רֶׁשֲא לֹּכִמ ורנ ימי לג ;לָכאֹי אֵל 4
 יאל ײַעַּת ורדנ יִרָחְנ ימיילָּב ;לכאי אֵל ;ןירַעו טיָנַצְרַחְמ ה

 שר םָוהל דֹאיירַׁשֲא םמיה תאֹכְמרַע ישאֹר-לַנ ףֶבֵעי
 -ל הוהיל יו מיילְּכ :וׁשאֹר ייָעָׂש עַרּפ סֶדנ הָדָהִי
 אל ותֹדָאְל 7 'ץיחָאל ומאְלּ ובָאְל :אֹבָי אֵל תמ ׁשֵמָנ ד

 ימי סֵּכ ;יׁשאֹדילַע זיָהלֲא יזנ יַּכ םֶתֹמְּב םֶהָל אממי
 םאתּפ פָתַּפַּב ֹוָלָע תתֶמ תומייב ! :הָוהיִל אה ׁשֶרָק וו

 ,יִעיבְׁשה םויּב ּותְרָהְמ םֹיְּב שאר חֶנְ טז שאל אֵּמִטְו
 נו נְּ ָנֵׁש יִא םירת יִּתְׁש אֹכָי יֵנימְׁשַה םָֹבּ נחל

 ףחִא ןלכק הָׂשָעְו :דעומ לָהָא חַתַּפילא ןהֹכדילא : נ
 ׂשֶפְנהיִלַע אָמָח רֶׁשֲאַמ וי רַפְכְו הָלֹעְל דָחַאו 7

 רומ ימייתַא 'הוהיל רָצֹהְו :או הָה םיכ שארית 12
 יב ולָפי םיִנשאֶרָה םיִמיהְו טְׁשאְל וָתָנָׁשְדִ ׂשבָכ כ איָבו

 אבי ר ימי תאלְמ םֹויְּב יַד תַרֹוּת תאְֹו ;ור ןזנ אֵמָט 3
 חוה ונּבְְק-תָא םיִרְקִהְו ּיַעֹומ לָהָא הַת םילֲא ותא וו

 *;רב תַחַא הֶׂשְבַּכ | תל לָחָא םיִמָח וותְָשדּב ׂשִבִּכ
 לֵמָו ;םיִמְלַׁשל םיִמֵּת דֶהָאליַאְו תאַּמַהַל הָמימְּת ּהָתָנָׁש ט

 אשנ ו

 אייֵרְפ איִז לאָז יֹוזַא ,ןייֵר זיִא איִז דְנּוא
 טיִמ ןעֶרעוֶו טְמאָזעֶּב טעוֶו איִז דְנּוא ,ןייַז
 עֶרְהעֶל איִד זיִא עֶגיִזאָד םאָד 99 :ןעֶמאָז
 ְבייוֵו ַא ןעוֶו (טְכיִזְרעֶפייֵא) ,תֶאְנק ןּופ
 טאָטְׁשנָא ןעֶרעֶדְנַא ןייֵא וצ ּפִא טְרעֶק
 טְגיִנייִרְמּואְרעֶפ טעוֶו איִז דְנּוא ,ןאַמ רֶהיֵא
 ןעֶמּוק טעוֶו םִע ןעוֶו רעֶדָא 80 :ןעֶרעוֶו
 רֶע דִנּוא הֶאְנִק ַחּור רעֶד ןאַמ ַא רעֶּביִא
 ןייז ףיֹוא ןעֶרעוֶו גיִטְכיִזְרעֶפייֵא טעוֶו
 ּבייוֵו ןייֵז ןעֶלעֶטְׁש טעוֶו רֶע דִנּוא ,ּבייוו
 וצ ןעֶכאַמ לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא ,טאָג ראָפ
 :עֶרֶהעֶל עֶניִזאָד עֶצְנאַה איִד רֶהיֵא

 ןּופ ןייַז אייֵרְפ לאָז ןאַמ רעֶד דְנּוא 2
 לאָז ּבייוֵו עֶניִּבְלעֶזסאָד דְנּוא ;טאַהְטעֶסיִמ

 :טאַהְטעֶסיִמ עֶרְהיִא ןעֶגאָרְמ

 ו לעטיפאק

 יֹוזַא הֶשמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָנ דְנּוא 1
 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ דעֶר 2 :ןעֶנאָז ּוצ
 ַא ןעוֶו ,ןעֶנאָז אייז ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא

 ןרעֶדְנאָזּפָא ְּךיִז טעוֶו ּבייוו ַא רעֶדָא ןאַמ
 ריִזָנ ַא ,ריִזָנ ַא ןּופ רֶדָנ ןייַא ןייַז ּוצ רֵדֵנְמ
 ןופ דְנּוא ןייוֵו ןופ 8 :םאָנ ּוצ ןייַז ּוצ

 -ייֵשֹּפָא ְּךיִז רֶע לאָז קְנעֶרְטעֶג עֶקְראַּטְׁש
 ןופ גיִסָע דְנּוא ןייװ ןּופ גיִסֶע ןעֶד
 ןעֶקְניִרְמ טיִנ רֶע לאָז קְנעֶרְטעֶג קְראַטְש

 רעֶדָא עֶׁשיִרְפ דְנּוא ,ןעֶקְניִרְט טיִנ רֶע לאָז ןעֶּביֹורְט-ןייוֵו ןּופ קְנעֶרְמעֶנ אייֵלְרעֶנייֵק דְנּוא
 םעֶלַא ןּופ ,גָנּודייֵׁשַּפָא עֶנייֵז ןּופ געֶט עֶלַא 4 :ןעֶמֶע טיִנ רֶע לאָז ןעֶּביֹורְמ עֶנעֶקּורְמ
 לאָז ץְבעֶלאָׁש זיִּב דְנּוא רעֶנְרעֶק-ןייוו ןּופ ,קאָטׁשנייֵװ םעֶד ןּופ טְכאַמעֶנ טְרעוֶו סאו
 -רעֶש ןייֵק רֶע לאָז ,גנּורייֵׁשְּפֶא עֶנייז ןּופ רֶדָנ םעֶד ןּופ געֶט עֶלַא 6 :ןעֶסֶע טיִנ רֶע

 רֶע םאִו געֶט איִד טְליִפְרעֶד טאָה רֶע זיִּב ,ּפאק ןייַז ףיֹוא ןעֶרְהיִפרעֶּביִא טיִנ רעֶסעֶמ
 ןּופ ראָה איד ןעֶסְקאַוו ןעֶזאָל לאָז רֶע ,טאָג ּוצ ןייז גיִלייֵה רֶע לאָז ,דייֵׁשעֶגּפָא טאָה
 ּוצ ןעֶמּוק טיִנ רֶע לאָז טאָנ ּוצ טייֵׁשעֶנְּפָא ְּךיִז טאָה רֶע סאוָו געֶט עֶלַא 6 :ּפאָק ןייַז
 רעֶדּורְּב ןייַז ןעֶנעוֶו ,רעֶטּומ עֶנייֵז ןעֶנעוֶו דְנּוא רעֶטאָפ ןייַז ןעֶנעוֶו 7 :ןעֶטיֹוט ןייק
 אייז ןעוֶו ןעֶניִנייִרְמּואְרעֶפ טיִנ ְּךיִז רֶע לאָז אייֵז ןעֶנעוֶו ,רעֶטְסעוֶוְׁש עֶנייֵז ןעֶנעוֶו דְנּוא
 ןּופ געֶט עֶלַא 8 :ּאָק ןייַז ףיֹוא זיִא טאָנ ןייַז ןּופ בנּודייֵׁשְּפֶא איִד ןיִראָו ,ןעֶּבְראַטְׁש
 ןעֶּבְראַטְׁש טעֶװ ןאַמ ַא ןעֶװ דְנּוא 9 :םאָג ּוצ ןייַז גיִלייֵה רֶע לאָז גְנּודייֵׁשּפָא ער
 ,בָנּודייֵׁשְּפָא עֶנייֵז ןּופ שאק םעֶד טְניִנייֵרְמּואְרעֶפ טאָה דְנּוא ,םֶהיֵא אייֵּב בֶנ ִלָצּולַּפ ץְנא
 םעֶד ןיִא .גְנּוגיִנייֵר עֶנייֵז ןּופ געֶט איד ןיִא ראָה ּפאָק ןייַז ןעֶרעֶׁשְּפָא רֶע לאָז 7
 ןעֶגְנעֶרְּב רֶע לאָז גאָט ןעֶטְּכַא םעֶד ןָא דְנּוא 10 :ןעֶרעֶׁשְּפָא םִע רֶע לאָז גאָט ןעֶטְּביִ
 םעֶד ןּופ ריִט רעֶד ּוצ ,ןֵהֹּכ םעֶד ּוצ ,ןעֶּביֹוט עֶנְנּוי אייוַוְצ רעֶדָא ןעֶּביֹוט לּוטְרּוט אייַוְצ
 -דָניִז ַא ראַפ עֶכייֵא ןעֶבאַמ לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דנּוא 11 ::ְנּולְמאַזְרעֶפ איד ןּופ טְלעֶצעֶג
 ןּופ םהיֵא ראַפ ןייַז רֵּפַכְמ לאָז רֶע דְנּוא ,רעֶּפְפָא-דְנאַרְּב ַא ראַפ עֶרעֶדְנַא דְנּוא ,רעֶפְּפָא
 ןיִא ּפאָק ןייַז ןעֶניִלייַה לאָז רֶע דְנּוא ,ןעֶטיֹוט םעֶד אייֵּב טְגיִדְניִזעֶג טאָה רֶע םאָו םעֶד
 -עֶדְנּוזִּפָא עֶנייֵז ןּופ געֶט איד טאָג ּוצ ןֶגיִלייַה לאָז רֶע דָנּוא 12 :נאָט ןעֶניִּבִלעֶזמעֶד
 איֵד דְנּוא ,רעֶפְּפָא-דַלּוש ַא ראַפ טֶלַא רֶהאָי ןייֵא םאֵל ַא ןעֶגְנעֶרְּב לאָז רֶע דְנּוא ,גָנּור
 דָנּוא 18 :טְגיִנייֵרְמּואְרעֶפ זיִא גָנודייֵׁשְפָא עֶנייֵז לייוו ,ןעֶלאַפקעוֶוַא ןעֶלאָז נעֶט עֶמְׁשְרָע
 איד ןעֶליִפְרעֶד טעוֶז רֶע ןעוֶ גאָּט םעֶד ןיֵא ,ריִזָנ םעֶד ןּופ גְּונְרעֶל איֵד זיִא עֶגיִזאָד סאָד
 ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ ריִמ איִד ּוצ ןעֶננעֶרְּב םֶדיִא רֶע לאָז ,גָנּודייֵׁשְּפֶא עֶנייֵז ןּופ געֶמ
 רֶהאָי ןייֵא םאל ַא טאָג ּוצ ןֶּבְרָק ןייז ןעֶנְהעֶנעֶג לאָז רֶע דְנּוא 14 :גְנּולְמאזְרעֶפ איִד
 ראַפ .רעֶלְהעֶפַא ןְהֶא טְלַא רֶהאָי ןייַא םאל ַא דְנוא ,רעֶפְּפא"דְיִז ַא ראַפ רעֶלְהעֶּפ ַא ןֶהֶא טֶלַא
 ּבְראָק ַא דְנּוא 19 :רעֶפְּפָא-דיִרְפ ַא ראַפ רעֶלְהעֶפ ַא ןְהֶא רעֶדיוִו ַא דְנּוא ,רעֶפָּפָא-דְנאַרְּב ַא

 טיפ



 השני יז וחרבכהשב

 ןעֶבּוק ,לְהעֶמ לעֶמעֶז ןּופ תֹוצַמ טימ
 ןעֶכּוק עֶניִד דְנּוא לייֵַא טיִמ טְׁשיִמעֶנ
 עֶרייֵז דְנּוא ,לייַא טיִמ טְריִמְׁשעֶּב תֹוצַמ
 :ןעֶגְנּוסיִג עֶריֵז דְנּוא ,רעֶפְּסָא זיּטְש
 ראַפ ןעֶנְהעֶנעֶג לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 6
 דְניִז ןייַז ןעֶכאַמ לאָז רֶע דְנּוא ,טאָּנ
 דְנּוא 17 :רעֶּפְּפָא דְנאַרְּב ןייַז דְנּוא רעֶּפְּפֶא
 ַא סְלַא ןעֶכאַמ רֶע לאָז רעֶדיִו םעֶד
 ּבְראָק םעֶד טיִמ טאָנ ּוצ רעֶּפִּפָא דירְּפ
 ןעֶכאַמ לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא ,תֹוצַמ טיִמ

 :רעֶּפְּפָא קְניִרְט דְנּוא רעֶפְּפֶא זייֵּפְׁש ןייֵז
 איד ןעֶרעֶׁשְּפָא לאָז ריִזָנ רעֶד דְנּוא 8
 איד אייֵּב גְנּורייִׁשְּפָא עֶנייֵז ןּופ ראָה ּפאָק
 -ְךעֶפ רעֶד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ ריִט
 ראָה איִד ןעֶמעֶנ לאָז רֶע דְנּוא ,גְנּולְמאַז
 דְנּוא גָנּודייֵׁשַּפָא עֶרייֵז ןופ ּפאָק םעֶד ןּופ
 רֶעייַפ םעֶד ףיֹוא ןעֶניֵל סֶע לאָז רֶע
 :רעֶפַּפָא דיִרְפ םעֶד רעֶטְנּוא זיִא םאוֶו
 -עֶג איִד ןעֶמעֶנ לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 9
 דְנּוא רעֶדיוו םעֶד ןּופ רעֶטְלּוׁש עֶנעֶטאָז
 דְנּוא ּבְראָק םעֶד ןּופ ,ןעֶכּוק הָּצֵמ ןייֵא
 אייֵז לאָז רֶע ןעֶבּוק הָּצֵמ עֶניִד ןייֵא
 ריִזָנ םעֶד ןּופ דְנעֶה איִד ףיֹוא ןעֶּבעֶג
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 ביהְׁשִמ תוצמ יְקיקרּו מָׁשַּב תַלּולְּב תֹלַה תַקּפ תוצמ
 5 הָׂשָעְו הָודְי ןפל} ןֵהֹּכַל ביִרְקִחְז :םֶהיֵּכִִנְו םָתָחְנִמּו ְמָׁשּב
 5 טיִמָלְׁש חַבָז הֶׂשֲעַי טיאְהיתֶאְו ;וְתְלעתֶאְו וְתאָטַח-תֶא
 ;וּכסניתֶאְ ותָחְנִמֶא ןרֹּכַה הֶׂשֶעְו תֹוצַּמַה ל לעההל

 יערָא הְָלְ וְרִנ ׁשאַריִתַא רעומ לֶהֶא חַתַּפ רִימַה תל
 / טלה ב} תַהֵתרָׁשֲאש אָה-לַע ןֵָנְוּורְנ שאר םֵָׂש
 גפ ןֹרֵחַא הָצמ תַלַהְו לי ָהדִמ נ לָׁשְּב שר-תֶא ןרֹכַה  חַבְלְו
 הַא ר יִַכילַע ןָת דָחֶא הָצִמ קיקרּו מַה
 כ הָוהיָנְפִל הֶּפנְּתוןַהֹּכַה םֶתֹוא ףיִנְֵו לד ניתֶא והְלַּנְתִה
 תֶרְמֹורְּתַה קוָׁש לֶעו הָוְּתַה הָזֲח לַע ןהֹכל אה ׁשֶרָק
 גג ֵנְּבְרָק הֹּדִי רֶשֲאֹי ריִמַה תַבֹוּת תאו :ןַײ רִיָנַד ,הָּתְׁשִי רקְֵו
 רֶׁשֲא ֹורְרִנ יֵפְּכ וָדָי נז ׁשֵתרָׁשֲא יבּלִמ רןעלע היל
 פ :ורְוִנ תֶרֹוּת לַע הָׂשֲַי ֵּכ 'רהי
 3 ווָנְּבילֶאְו ןרָתַא-לָא רֵּבּד :רְמאֹל השמדלא הָודְי רבי
 ס !םֶל רֹומָא לֵארְשִי ןנְב-תֶא ּוכְרְבִה הֶּכ רמאֵל
 הכ ךלא ויְּפ ו ָוהְי רַאְי ם מי הָוהְי דרבי
 :8 ם :םִלָׁש ָךל םְׂו ךילא לינְוהְוְי אָׂשֵי ש  :ךנתִי
 2 ם  ּוםָמְרִבֶאיִנֲַו לֵאְרְׂשייֵנְיִלַע יִמְׁשתָא מׂשְ

1 
 א והא והָשְמַי ןָכְשִמַהיִתֶא םיִקָהְל הָשִמ תֹולַב טויב יו
 ויָלַכ-לָּב-תֶאְו הֵבוִּמַה-תֶאְו .וטַכיּכיתַאַ ותֹא שבו
 5 יִשאָר לֶארְׂשִי יאיׂשְנ ּובירְקנ :םָתֹא שדי םהָמַ
 :םירָפַלַע םיִדְמִעָה סה המת יֵאיׂשְנ םה םָתֹבֲא תיֵּב
 : רשְפ ינׁש בָצ תֶלְנְעיׁשׁש הָוהְי ינְפל םָנָברְק-תֶא ּואיְב
 םֶתֹוא וביִרקל ךֶחֶאְל רוׁשְו םיִאְׂשְנַה ַנְשילַע הל רֶקָּב

 4 םָקאמ זיק מאל השֹמילֶא הָוהְי מא ןכְׁשִמַה י נפ ןעֶראַׁשעֶנְּפָא ָּךיִז טאָה רֶע ןעוֶו םעֶדְכאָנ
 "יי טְתֹא ַּתַמְו ףעֹומ לֶהא תרֹבֲע"תֶא בעל וָהְו דנוא 20 :גָנּודייֵׁשְּפָא עֶנייֵז ןּופ ראָה איד
 םעֶד ּוצ ניִלייֵה זיִא סאָד ,טאָג ראָפ ָנּוּביֵהְפיֹוא עֶנייֵא ןעֶּבייֵהְפיֹוא אייֵז לאָז ןֵהֹּב רעד
 ,בָנּודייֵׁשְּפֶא איד ןּופ רעֶטְלּוש איִד טיִמ דְנּוא גְנּוּבייֵהְפיֹוא איִד ןּופ טְסּורְּב איִד טיִמ ןֵהֹּב
 ןּופ בָנּונְרעֶל איִד זיִא עֶגיִזאָד סאָד 91 :ןעֶקְניִרְט ןייוֵו ריִזְנ רעֶד געֶמ ְךאָנְרעֶד דְנּוא
 בְנּודייֵׁשְּפֶא עֶנייַז טיִמ טאָג ּוצ רעֶּפְּפָא ןייַז ,רֶדָנ ַא טְכאַמעֶג טאָה םאוו-ריִזָנ םעֶד

 ןייַז רֵדֵנְמ טעֶו רֶע םאִו רֶדְנ ןייַז איו יֹוזַא ןעֶכייֵרג טעוֶו דְנעֶה עֶנייֵז םאָָו רעֶסיֹוא
 :גֶנּודייֵׁשְּפָא עֶנייֵז ןּופ ָּךאָנ גְנּונְרעֶל איִד ְּךאָנ ןּוהְט רֶע לאָז יֹוזַא

 עֶנייֵז ּוצ דִנּוא ןֹרָהַא ּוצ דעֶר 28 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הֶׂשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָנ דְנּוא 2
 אייֵז ּוצ דָנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןעֶׁשְנעֶּב רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא ,ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא ןְהיֵז
 ןעֶטְבייֵל לאָז הָוהְי 29 :ןעֶטיִה ְּךיִד לאָז רֶע דְנּוא ,ןעֶׁשְנעֶּב ךיִד לאָז הָוהְי 24 ;ןעֶנאָז
 ןייַז ןעֶּבייֵהְפיֹוא לאָז הָוהְי 26 :ןעֶניִלעֶזְטייֵל ְךיִד לאָז רֶע דְנּוא ,ריִד ףיֹוא םיִנָּפ ןייז
 ןעֶמאָנ ןייֵמ ןּוהְמ ןעֶלאָז אייז דנּוא 27 :םֹולָׁש ןעֶּבעֶג ריִד לאָז רֶע דְנּוא ריִד ףיֹוא םיִנָּפ
 :ןעֶׁשְנעֶּב אייֵז לעוֶו ְּךיִא דנּוא ,ֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ףיֹוא

 ז לעטיפאק

 סאָד ןעֶלעֶטְׁשּוצְפיֹוא טְגיִדְנֶעעֶג טאָה הֶׁשֹמ ןעוֶו גאָט םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םֶע דְנּוא 1
 עֶנייַז עֶלַא דְנּוא טְניֵלייֵהעֶג םִַע טאָה רֶע דְנּוא ,טְּבְלאַזעֶג םִע רֶע טאָה יֹוזַא ,ןָּכְׁשִּמ
 רֶע דנּוֲא ,טְּבְלאַזעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,םיִלָּכ עֶנייֵז עֶלַא דְנּוא ַחֵּבְוִמ םעֶד דְנּוא ,םיִלָּכ
 -טְּפיֹוה איִד ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶטְׁשְריִּפ איִד טְנְהעֶנעֶג ןעֶּבאָה יֹוזַא 2 :טְגיִלייֵהעֶג אייֵז טאָה
 אייֵז ,רעֶטעֶפ עֶרייֵז ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ טייֵלטְּפיֹוה איִד ,לֵאָרְׂשִי ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ טייל
 איֵד רעֶּביִא ןעֶראָועֶג טְלעֶטְׁשעֶגְנָא ןעֶנעֶז םאו םיִטָּבְׁש איד ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ איד ןעֶנעֶז
 עֶטְקעֶדעֶּב םקעֶז ,טאָג ראַפ רעֶּפֶּפֶא עֶרייֵז טְכאַרְּבעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 8 :עֶטְלייֵצעֶג
 ראַפ םקָא ןייֵא דְנּוא ןעֶטְׁשְריִּפ אייוַוְצ ראַפ ןעֶגאוָו ןייֵא ,רעֶדְניר ףְלעוֶוְצ דְנּוא ,ןעֶגעוֶו
 טְגאָזעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 4 :ןָּכְׁשִמ םעֶד ראָפ טְנְהעֶנעֶג אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םעֶניִוַא
 םעֶד ןעֶניִד ּוצ ןייַז ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא אייֵז ןּופ םעֶנ 8 :ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא הֶׁשֹמ ּוצ
 ּוצ ןעֶּבעֶג אייֵז טְסְלאָז אוד דִנּוא .נְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעד ןּופ טסניִד

 איר



 / רבכדקפ

 -עראְו תֶלְנַעָה-תֶא הֶׁשֹמ חָּקַיַו :וָתָדְבִעיִפְּכ ׁשיִא םִיֹולַה 6
 ןרַאְו תֹולנעַה יִּתׁש | תֶא ;םיולה-לַא םֶתֹואןֵּיו רֶקְבַה

 | זרַאְו :םֶתָרְבִעיִפְּכ ןֹׁשְרִג י ינְבִל ןֵתָנ רֶקֶּבַה תַעַּבְרַא 5
 פּכ יִרְִמ ינבל ןתָנ -ָקְּכַה תַנֹמְׁש תַאְו תֹלְנַעַה עַּבְרַא
 אֵל תֶהק ינְבלְו :ןקֹכִה ןְְהאְְּב רֶמָתיא יב םֶתְדַבע

 ּוביִרְקַיַו :ואְׂשִי ףֵתּכַּב םֶהֵלָע ׁשְרֹּקַה תַרֹבֲעֵּפ ןֵתָנֹי
 ּוביִרְקִיַו וָתֹא חַשְּמִה םֹויְּב חָבְִּמַה תַּכְנַה תֶא םיִאׂשִּגַה

 -כָא הָוהְי רֶמאּו :ַחְִֵּּמַהיִנְפִל םנֶּברִק-תֶא םֵאיֵׁשְּנַה 1
 -תַרָא ֹובֹיִרְקִי ם םויל ! דָחֶא איִׁׂשְנ םֹיַל רֶֶא איִׂשָנ הָׁשֹמ

 ןוָׁשאִרָה יב ביִרָקַּמַ יִהָו ס :ַהּבְּמַה תּכנַחל םֶנְבְרִק 5
 יַֹּבְרִקְו !הָדּוהְי הָּמַמְל בֶדְניִמַעדַּב ןשְחִנ נברא 13

 הָחִא קָרָזִמ הֶלְקְׁשִמ הֶאמּו םיִׁשלְׁש תַחַא ףֶסָּכיתרעֶק
 ןהלמ םיִאְלְמםֶהיֵנְׁש ׁשֶרִּק קה לֵקׁשְּב לָקָׁש םיִעְבִׁש ףֶסֶּכ

 הדָאלְמ בה הְִֶׂ תַחַא ףֵב החי ןמָשב הלב
 ותָנׁשְִּב דָחֶא-ׂשִבַּכ רָחֶא לִיַא רַקָּבְִּב דָחֶא רַּפ :תֶרֶטָק וט

 רַקָּב םיִמָלְׁשַ חַבָזלּו :תאָּמַהְל דָחֶא םיִִע-ריִעְׂש : :הלל
 ינָשיְּב םיִשֵבְּכ הֶּׂשִמֲה םיִדּּתִ הֶׁשִמֲה םֶליֵא םִיָׁש
 ֹּפ :םֶדָניִמַעדִּב וׁשְחַנ ןֵּבְרִק הִז הָׁשִמֲח
 בֶרֶקִה :רָכשָׂשִי איִׂשְנ רֶעוצְרִּב לְֵנְַנ ביִרָקהיִנשַה םיַּב 1

 הלק קֶׁשמ ֶאֵמּו םיִׁשֹלְׁש תכַא ףֵסְּכ-תֹרעַק ונְְּרִק-תֶא
 יש ׁשֶּקַה לֹקָשְב לֵקׁש םיִעְבִׁש ףֶסָּכ לֶחֶא קָרומ

 קחְרְׂשֲע תַחַא ףֵּכ גמ ןְמּׁשִב הָלּולְּב תֶלֶס םיִאְלְמ ב
 ׂשֵבַּכ דָחֶא לַיַא רָקֶּבִוִּב דָחֶא רַּפ :תֶרֶּטַק הָאלְמ בֶהָז 1

 חַבְולּו :תאָּטַחְל דֶחֶא םִע-ריִשְׂש :הָלֹעְלותָׁשְדִּב דֶחֶא
 םיִׂשָבְּכ הֵׁשַמֲחּםיִרְּתַע הָׁשִמֲח םֶליֵא םִיַָׁש רֵקְּב םי מְלְׁשַה
 פ  :רָעוצְרִּב לֵאָנַתנ ןֵּברִק הֶז הָׁשמַח הָנָׁשינְּב
 לְּבְרִק :ןלַחְדִּב בָאילֶא ןלּובְז 0 איִׂשָנ יׂשילּׁטַה יב

 דָחֶא קָדָוִמ הָלְקְׂשִמ ל הֶאֵמּו םיָׁשֹלְׁש תַחַא ףֶסָּכ-תַרעֶק
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 ןעֶּמׁשְרֶע םעֶד ןיִא רעֶפִּפָא ןייַז טְנְהעֶנעֶג טאָה םאו רעֶד

 אשנ

 :ךאָנ טְּסְניִד ןייז ְּךאָנ ןעֶביִלְיִא ,םִיְַל איִד
 ןעֶגעוֶו איִד ןעֶמּונעֶג טאָה הֶׁשֹמ דְנּוא 6
 אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶדְניִר איִד דְנּוא
 ןעֶנעֶו אייוֵוְצ 7 :םִיִוָל איִד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג
 ןעֶּבעֶנעֶג רֶע טאָה ,רעֶדְניִר רֶעיִּפ דְנּוא
 טְסְניִד רֶעייֵז ָּךאָנ ,ןֹוׁשְרִג רעֶדְניִק איִּד ּוצ

 טֶכֵא דָנּוא ןעֶגעוֶו רֶעיִפ דְנּוא 8 :ְּךאָנ

 איִד וצ ןעֶּבעֶנעֶג רֶע טאָה רעֶדְניִר

 ְךאָנ טְסְניִד רֶעייֵז ָּךאָנ ,ירָרְמ רעֶדְניִק }
 :ןֵהֹּכַה ןֹרֲהַא ןּופ ןְהּוז ,רֶמָתיִא ְּךְרּוד
 רֶע טאָּה תֶהְק רעֶדְניִק איִד ּוצ דְנּוא 9
 טְסְניִד רעֶניִלייַה רעֶד לי ,ןעֶּבעֶנעֶג טיִנ
 איד ףיֹוא ןעֶנאָרְט ּוצ אייֵז ףיֹוא זיִא

 ןעֶּבאָה םיִאֹׂשְנ איִד דְנּוא 10 :ןְלעֶסְקַא

 ַחֵּבְזִמ םעֶד ןּופ גְנּוהייוַוְנייֵא איד טְנְהעֶנעֶג

 טְּבְלאַזעֶג זיִא רֶע ןעוֶו גאָט םעֶד ןיִא

 ןעֶּבאָה םיִאיֵׂשְנ איִד דנּוא ןעֶראָועֶג

 :ַחֵּבְזִמ םעֶד ראָפ רעֶפְּפָא עֶרייֵז טְנְהעֶנעֶג
 הֶׁשֿמ וצ טְנאָזעֶג טאָה טאָג דנּוא 11

 גאָמ ןעֶכיִלְטיִא ראַפ איִׂשָנ רעֶכיִלְטיִא
 וצ רעֶמִּפָא עֶרייֵז ןעֶנְהעֶנעֶג אייֵז ןעֶלאָז

 דנּוא 19 :ַחָּבְזִמ םעֶד ןּופ גְנּוהייווְנייֵא רעֶד
 ןעֶזעוֶועֶג ויִא גאָמ

 -עֶנ זיִא רעֶּפְּפֶא ןייַז דְנּוא 18 :הָדּוהְי טֶבֵׁש םעֶד ןּופ בֶדֶניִמַע ןּופ ןְהּוז ןֹוׁשְחַנ
 ןייֵא ,לֵקֶׁש ּגיִסייֵרְד דְנּוא טְרעֶדְנוה ראו טְכיוִועֶג רֶהיֵא ,לעֶסיִׁש עֶנְרעֶּבְליִז ַא ןעֶזעוֶו
 עֶדייֵּב ְּךאָנ לֶקִׁש ןעֶגיִלייֵה םעֶד ְּךאָנ ,רעוֶוְׁש לֵקִׁש גיִצְּביִז ,ןעֶקעֶּב גְנעֶרְּפְׁש םעֶנְרעֶּבְליִז
 סעֶנעֶדְלאָג ַא 14 :רעֶּפּפָא זייַּפְׁש ןייֵא ראַפ לייֵא טיִמ טְׁשיִמעֶג לֶהעֶמ לעֶמעֶז טיִמ לּופ
 רעֶדיוִו ןייַא ,רֶעיִטְׁש ןעֶבְנּוי ַא 15 :קְרעֶוְכיֹור טיִמ לּופ ,רעוֶוְׁש לֶקֶׁש ןעֶהעֶצ ,לעֶפעֶל
 ַא ראַפ לעֶקעֶּב ןעֶניִצ ןייֵא 16 :רעֶפֶּפָא דְנאַרְּב ַא ראַפ ,טְלֵא רֶהאָי ןייֵא ,םאֵל ןייֵא
 ,קעָּב ףְניִפ ,רעֶדיוִו ףֶניִפ ,רעֶדְניִר אייוַוְצ רעֶפְּפָא דיִרְפ ַא ראַפ דְנּוא 17 :רעֶפָּפָא דֶניִז
 ןופ ןְהוז ןֹוׁשְחַנ ןּופ רעֶּפַּפָא סאָד ויִא עֶגיִזאָד סאָד ,טְלַא רֶהֵאְנ ןייֵא ,רעֶמעֶל ףֶניֵפ
 :בָדָניִמַע

 :תָכֹׂשְׂשִי ןּופ איִׂשָנ .רֶעּוצ ןּופ ןְהּוז לֵאָנַתְנ טְנְהעֶנעֶג טאָה גאָט ןעֶמייוֵוָצ םעֶד ןיֵא 8

 לָקְׁש גיִטייֵרְד דְנּוא טְרעֶדְנּוה ,לעֶסיִׁש עֶנְרעֶּבְליִז ַא רעֶּפּפֶא ןייֵז טְנְהעֶנעֶג טאָה רֶע 9
 םעֶד ְּךאָנ ,רעוֶוְׁש לֵקִׁש גיִצְּביִז ,ןעֶקעֶּב גְנעֶרְּפְׁש םעֶנְרעֶּבְליִז ןייֵא ,טְביוִועֶג רֶהיֵא

 זייַּפְׁש ַא ראַּפ לא טיִמ טְׁשיִמעֶג לֶהעֶמ לעֶמעֶז טיִמ לּופ עֶדייֵּב ָּךאָנ לֵקָׁש ןעֶניִלייֵה
 ַא 21 :קְרעֶוְכיֹור טיִמ לזפ ,רעוֶוְׁש לֶקׁש ןעֶהעֶצ ,לעַפעֶל םעֶנעֶדְלאָג ַא 20 :רעֶפְּפָא
 ןייֵא 22 :רעֶפְּפָא דְנאַרְּב ַא ראַפ טָלַא רֶהאָי ןייַא ,םאֵל ןייֵא ,רעֶדיוִז ַא .הָעיִּטִׁש ןעֶּבְנּוי
 ,רעֶדְניִר אייוֵוְצ רעֶפְּפָא דיִרְּפ ַא ראַפ דְנּוא 28 :רעֶּפְּפָא דְניִז ַא ראַפ לעֶקעֶּבְנעֶגיִצ

 רעֶפְּפֶא סאָד זיִא עֶניִזאָד סאָד ,טְלַא רֶהאָו ןייֵא רעֶמעֶל ףניִפ ,קעֶּב ףֶניִפ ,רעֶדיװ ףֶניִפ
 ןּופ איִׂשָנ רעֶד גאָט ןעֶטיִרְד םעֶד ןיִא 4 :רָעוצ ןּופ ןְהּוז לֵאָנַתְנ ןּופ
 עֶנְרעֶּבְליִז ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶפִּפָא ןייַז 28 :ןלַח ןּופ ןְהּוז בָאיֵלא ,ןְלּובְז רעֶדְניִק איֵד

 ןעֶקעֶּב גְנעֶרְּפְׁש םעֶנְרעֶּבְליִז ַא ,טְביוִועֶג רֶהיֵא לֶקְׁש גיִסייֵרְד דְנּוא טְרעֶדְנּוה ,לעֶּסיִׁש

 ףיצביז



 ז רֿפדַמֿב

 םעֶד ְךאָנ עֶדייֵּב ,רעוֶוְׁש לֶקֶׁש גיִצּביִז
 לעֶמעֶז טיִמ לּופ ְךאָנ לֶקֶׁש ןעֶניִלייֵה
 זייַּמְׁש ַא ראַפ לייַא טיִמ טְשיִמעֶג לֶהעֶמ

 ,לעֶפעֶל םעֶנעֶדְלאָנ ַא 26 :רעֶּפְּפָא
 :קְרעוֶוכיֹור טיִמ לּופ ,רעוֶוְׁש לֶקֶׁש ןעֶהעֶצ
 ' ןייֵא ,רעֶדיוװ ןייֵא ,רֶעיִטְׁש ןעֶבְנּוי ַא 7

 דְנאַרְּב ַא ראַפ טְלַא רֶהאָו ַא ,םאֵל

 ַא ראַפ לעֶקעֶּב-ןעֶניִצ ןייֵא 28 :רעֶּפַּפָא

 -ריִרְּפ ַא ראַפ דְנּוא 29 :רעֶפָּפָא-דִניִז
 ,רעֶדיִװ ףֶניִפ ,רעֶדְניִר אייוֵוְצ ,רעֶפְּפָא

 ומְלַא רֶהאָי ןייֵא רעֶמעֶל ףֶניִפ ,קעֶּב ףֶניִפ
 בָאיֵלֶא ןופ רעֶפְּפָא םאָד זיִא עֶגיִזאָד סאָד
 :ןֹלַח ןּופ ןְהּוז

 ןּופ איִׂשָנ רעֶד ,גאָט ןעֶטְריִפ םעֶד ןיִא 0
 ןּופ ןְהּוז רּוציִלֶא ןֵבּואְר רעֶדְניִק איד
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶפְּפֶא ןייַז 81 :רּזאיַדְׁש

 דָנּוא טְרעֶדְנּוה ,לעֶסיִׁש עֶנְרעֶּבְליִז ַא

 -רעֶּבְליִז ַא ,טְכיוִזעֶג רֶהיֵא לֶקִׁש גיִסייַרְד
 ,רעוֶוְׁש לֵקְׁש גיִצְּביִז ,ןעֶקעֶּב גְנעֶרְּפְׁש םעֶג
 לּופ עֶדייֵּב ,ָּךאָנ לֶקָׁש ןעֶגיִלייֵה םעֶד ְךאָנ
 לייַא טיִמ טשיִמעֶג לְהעֶמ-לעֶמעֶז טיִּמ
 םעֶנעֶדְלאָנ ַא 82 :רעֶפְּפָא-זייַּפְׁש ַא ראַפ
 טיִמ לּופ רעֶוְׁש לֵקֶׁש ןְהעֶצ ;לעֶּפעֶל
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 תרלט םאלְמ !םֶהינְׁש ׁשֶרָּקַה לֶקָׁשְּב לָקָׁש טיִעְבִׁש ףֶס

 98 ידָאַלְמ םהְו הָרָׂשֲע תַחַא ףֵּכ הל ןִמָשַב הָלּולְּב
 וד יֵב רֶחָא-שבּכ ָחֶא ליא ְּבִרִּב ֶחֶא רפ :תֶרֶּמִק
 ים מל ההבְולּו :תאטְַל דֶח ֶאְמיזעיריִעְׂש :הָלֹנ עלות :
 הָָׁשִִינְּב םיִשָבְּכהָׂשִמַח םיְִתַע לֶׁשִמֲה םליֵא םִנׁש רַקְּב

 פ :ןְלֵמְדִב בא ברק הז
 ל :ױָאדׁשְרִּב חוצלָא ןְביאָר .נְבִל אָשִ ייברה טויב
 טו קָרָ מ הלקׁשמ הָאֵמּו םישלׁש תלַא ףטכיתרעק רק
 םיִאלְמוםצִטְׁש ׁשֶרֵּקַה לקָׁשְּב לֶקָׁש םיִעְבׁש ףֶסֶּכ דָחֶא
 . יי ָלְ םֶהְו הֶרָׂשֶע תַחַא ףכ ;הָנמל מב הָלּלְּב תֶלְס
 וָנְׁשִּב דָחֶא-ׂשֶבַב דָחָא לי רֵלְבר רֶחֶא רפ :תרֶטָק
 ג םיִמָלְשַה חבל :תאָּמַחְל דָחֶא םִועריִנְׂש ;הלעל
 הׁשינְב יִשָבְּכ,הָׂשִמֲה םיִרְּתַ יָׁשִמֲח םֶליֵא םִינׁש
 פ ;רָאדְׁשְדִּב רוצילַא ברק הָז הָׁשִמֲח
 58 :יּדַשיִרּוצְדִּב לֵאיִמְלְׁש ןועְמִׁש ַי נבל איֵׂשָניִׁשיִמֲחַה טויב
 37 ןכרזִמ הָלָקְׁשִמ הָאֵמּו םיִׁשלֶׁש תַכַא ףסָכיִתרעק ֹוְּברָק
 םאֹלְמ !םֶתינׁש ׁשֶרּקַה לֶקִׁשְּב לַקָׁש םעְבִׁש ףֶסְּכ לָחֶא
 58 הָאְלְמ םֶהְו הֶרָׂשֶע תַחַא 5 מל מב הל הָלולְּב תֶלָט
 ופ וָתָנֶׁשדִּב דָהָא-ׂשבּכ דָחֶא לִי רֶקָּברִּב דֶחֶא רַּפ :תֶרְטִק
 0 רַקּב םימָלְׁשַה חבָלּ ;תאָּמְַל דָהֶא םִע-ריִצִׂש :הָלֹעְל
 הֶָנְׁשִנְּב םיִשְָּכ הָׁשִמֲח םיִרְתַע הֶׁשֵמָח םליֵא םינְׁש
 ם ידַׁשיִדוצְדִּב לֵאמִלָׁש ןְבְרָק הִז הּׂשִמַה
 : שי :לֵאועדְרִּב ףֶילֶא ךָנ ינבל אש יׁׂשַה םַֹּב
 יָחֶא קָרזִמ ּהָלְקְׁשִמ הָאֵמּו םיָׁשלְׁש תַהַא 5 ףֵָּכיתַרעֶק
 תֶלֶכ םִאָלְמּונְש ׁשֶרָּקַהלֵקׁשְּב לַקָׁש םיִעְבִׁש ףֶסּב
 ג4 ?תֶרָמִקהָאלְמ בה הֶרׂשֶע א 2 ּהָנמְל ֵמְׁשִבִהלּולְּב
 המ :הָלֹעְל ותָנׁשְִּב רֶחֶאיׂשְבַּכ דָחֶא ליא רָב רֶסָא רֵּפ
 צז םינְׁש רַקְּב םיִמָלְׁשַה חבל :תאָּמַחְל ידְחֶא םיִע-וִצְׂש

 א ג = יז *

 איי

 ֵשִמֲה

 ףְהאָי ןיֵא םאֵל ןייֵא ,רעֶדיִװ ןייֵא ,רֶעיִטְׁש ןעֶנּהי ַא 88  :קְרעֶוְכיֹוה
 :רעֶּפְּפָא-דְניִז ַא ראַפ לעֶקעֶּבְןעֶניִצ ןיֵא 84 :רעֶּפְּפָא-דְנאַרְּב ַא ראַפ ;טְלַא
 קעֶּ ףֶניִפ ,רעֶדיִװ ףְֶניִפ ,רעֶדְניִר אייװְצ ,רעֶּפַּפָא-דיִרְפ ַא ראַפ דנּוא 8
 רֶהאָו ןיֵא רעֶמעֶל ףֶניֵפ
 :רּואיִדְׁש ןּופ

 ןְהּוז רּוציִלֲא ןּופ רעֶּפְּפָא רעֶד ויִא עֶניִזאָד םאֶד ,טְלַא

 ןּופ ןְהוז לֵאיִמְלְׁש ,ןֹועְמִׁש רעֶדְניִק איִד ןּופ איִׂשָנ רעֶד ,גאָט ןעֶטְּפיִּפ םעֶד ןיִא 6
 גיִסייֵרְד דְנּוא טְרעֶדְנּוה ,לעֶסיִׁש עֶנְרעֶּבְליִז ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶּפְּפֶא ןייַז 37 :יִדַׁשרּוצ
 עֶדייֵּב ,רעֶוְש לֶקָׁש גיִצְּביִז ,ןעֶקעֶּב גְנעֶרָּפְׁש םעֶנְרעֶּבְליִז ַא ,טְכיִועֶג רֶהיֵא לֶקֶׁש
 ַא ראַפ לייֵא טיִמ טְׁשיִמעֶג ,לעֶמ-לעֶמעֶז טיִמ לּופ ;ךאָנ לֶקֶׁש ןעֶגיִלייֵה םעֶד ָּךאָנ
 :קרעֶוְכיֹור טיִמ לּופ רעוֶוְׁש לֵקְׁש ןְהעֶצ לעֶפעֶל םעֶנעֶדְלאָג ַא 88 :רעֶּפִּפָאדוייֵּפְׁש
 :רעֶפָּפָא-דְנאַרְּב ַא ראַפ טְלֵא רֶהאָי ןייֵא םאֵל ןייֵא ,רעֶדיוִו ןייֵא ,רֶעיִטְׁש ןעֶגְנּוי ַַא 9
 ,רעֶפְּפָא-דיִרְפ ַא ראַפ דְנּוא 41 :רעֶפְּפָא-דְניִז ַא ראַפ לעֶקעֶּב-ןעֶניִצ .ןייֵא 0
 טְלַא רֶהאָי ןייֵא ,רעֶמעֶל ףְניִפ .קעֶּב ףֶניִפ ,רעֶדיִװ ףֶניִפ ,רעֶדְניִר אייַװְצ
 :ידַׁשירּוצ ןופ ןְהּוו לֵאיִמְלְׁש ןופ רעֶּפפָא םאָד זיִא עֶניִזאָד םאָד

 ןּופ ןְהּוו םֶסֶוְלֶא ,רֶג רעֶדְניִק איד ןּופ איִׂשָנ רעֶד גאָט ןעֶטְסְקעֶז םעֶד ןיִא 2
 דְנּוא טְרעֶדְנּוה ,לעֶסיִׁש עֶנְרעֶּבְליִז ַא ןעֶועוֶועֶג זיִא רעֶּפְּפָא ןייַז 42 :לָאועד
 לֶקֶׁש גיִצְּבִי ןעֶקעֶּב גְנעֶרְּפְׁש םעֶנְרעֶּבְלִז ַא טְכיִועֶג רֶהיֵא לֶקֶׁש גיסיירד
 -עֶב לְהעֶמ-לעֶמעֶז טיִמ לּופ עֶדייֵּב ְּךאָנ לֵקֶׁש ןעֶניִליֵה םעֶד ְּךאָנ ,רעֶוְׁש
 לֶקֶׁש ןְהעֶצ לעֶפעֶל םעֶנעֶדְלאָג ַא 441 :רעֶפְּפָאוייֵּפְׁש ַא ראַפ לא טְׁשיִמ
 םאֵל ןייֵא ,רעֶריִװ ןייֵא ,רֶעיִטְׁש ןעֶגּי ַא 48 !קְרעֶוְכֹור טיִמ לּופ ,העֶװְׁש
 לעֶקעֶּב-ןעֶניִצ ןיֵא 46  :רעֶּפְּפָא'דְנאַרְּב ַא ראַפ .טלַא רֶהאָי ןײא
 רעֶדְניִר אייוְצ ,רעֶפְּפָא ריִרְפ ַא ראַפ דנּוא 4/ :רעֶפְּפָא'דְניִז ַא ראַפ

 םניפ
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 רעֶמעֶל ףְניִפ ,קעּב ףְניִפ ,רעֶדיוִו םניִפ רמה הק טִשָכְּכ א: םיִדְּתַע הָשּמִמ סליא
 סאָד זיִא עֶניִזאָד םאָד ;טְלַא רֶהאָו ןייֵא : 8 בלא ברק הָז

 ;לאנ ופ ןהנ ר : : : ' ?ייתָתימעוב וי ַא םיבַא נבל איִׂשָג יִניִבְׁשִה שב :
 לַאּועְד ןּופ ןְהּוז ףְֶילֶא ןּופ רעֶּפְּפָא קָרִָמ הַלָקׁשַמ הָאמז טשלׁש עַחַא ףמביתרעק ָרַה
 איִׂשָנ רעֶד גאָט ןעֶטְּבִז םעֶד ןיִא 8 םיאלמוסהינש ׁשֶּרַּקַה סב סָקָׁש םיִצֵבׁש ֵּסַּכ לַחִא

 ןהּוז עַמְׁשיִלַא ,םִיָּרְפֶא רעֶדְניִק איִד ןּופ האלמ בהןרשפ ראה ;הלמל ןמָׁשְב הָלּולַב םֶלָמ ג

 ר כא ךיו ;ךנהו : יו 0 לָאא טא א וָנְׁשִּב דֶקָאיׁשְבְּכ ױַמֶא לא קבר רַחֶא רַּפ :תֶרְטִק 5
 ןעֶדנּועֶבּפ רְַּתִּפִא ך 149 טוםיכעןופ יֵקְּב יִמָלָׁשַה תבל; תאַטָהְל הַא םיִעיריִעש ;תסמל :

 דָנּוא טְרעֶדְנּוה ,לעֶסיִׁש עֶנְרעֶּבְליִז ַא יוני םִשָבְּכ הֶׂשִמֲח םיִרְּתִע הֶשֹמַה םליֵא םנָש
 -רעֶּבְליִז ַא ,טְכיוִועֶג רֶהיֵא לֶקֶׁש גיִסייֵרְד 8 +  :ףהימֲעְרַּב עֶמְׁשילֶא ןברִק הֶז הָׂשמַה

 ,רעוֶוְׁש לֵקְׁש גיֵצְּביִז ,ןעֶקעֶּב-גְנעֶרְּפְׁש םעֶנ :וָצֹהְרְּכַרַּב סָאילְמַנ עב נבל איִׂשָנ יֵנ משה ,םֹוַּב 4
 לּזפ עֶרייֵּב ;ָּךאָנ לֵקׁש ןעֶגיִלייֵה םעֶד ְךאָנ ! קָרֹומ הֶלָקׁשִמ = הָאמו םיִׁשֹלְׁש תַמַא ףָסָכ-תְרעַק ונְּבְרָק הנ

 טי עא 1 סיאלמוטדינְׁש ׁשֶרֹּקַה סְקׁשב לֵקָׁש םיְִבִׁש 5 הֶחָ
 א םא םשומענ הְהעמ רעֶמעֶז ם"מ ;עלמבִו הָרָע תֶחַא ףַּכ :החמלץמשב הלל תַלָמ

 םעֶנעֶדְלאָג ַא 80 :רעֶפִּפָא-זייֵּפׁש ַא ראַפ .ָתָׁשְִּב דָחֶא-ׂשֵבָּכ דָחאליא רֵָּבְרִּב רֶחָא רֿפ :תֶרֶטָק 7
 טיִמ לופ רעֶוׁש לֶקְׁש ןְהעֶצ לעֶפעֶל רב משה חַבְלּו :תּטְַל דָחֶא רשי הלל

 עט יא רעדיה פ ?ריצהרפד א בר הֶז הדָׁשִמַח
 אראפ = = בוא ןײפ םמד ןײא לך בר :נעדנרַּב ָדיבֲא מי נבל איָׂשָנ ִיֵשְתַה םַֹּב

 לעֶקעֶּב-ןעֶניִצ ןייֵא 82 :רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב ףחִא קֶרְוִמ הָלָקְׁשִמ הָאמּו םיִׁשלָׁש תֹמַא ףֶסָּכיתְרעַל
 ַא ראַפ דְנּוא 53 :רעֶפַּפָא-רְניִז ַא ראַפ תֶלֶס סימו םֶתיֵנׁש שֶרֵקַה לֵקָׁשְּב לֵקָׁש םְִבִׁש ףֶַּכ

 ייוװ ףֶניִפ ,רעֶדְניִר אייוִוְצ ,רעֶפְּפָא-דיִרְפ ;דָאלמ םֶהָו הָרָׂשָע תַחַא ףַּכ :הְָנִמְל ,ןִמָׁש הָלּולָּב 5

 יי י : ר ותַנְשְדַּב יִחָאיׂשִבב דָחֶא ליַא רֶכָּביּב דחֶא ר תרְטכ
 ןיֵא ,רעֶמעֶל םֶניִפ .קעֶּב םניִפ ,רעֶד רב םיִמָלְׁשִה חבל: ;תאָטַחְל דָהֶא סיּועיריִצְׁש :הלע 204

 רעֶפְּפֶא םאָד זיִא עֶניִזאָד סאָד ,טְלַא רֶהאָי ;נשיינב סיָׂשָבְּכ הָשִמָח סיִדְּתַע לָׁשְמַח םַליֵא טינט
 :דּוהיִמַע ןּופ ןְהּוז עֶמְׁשיִלֶא ןּופ 3 :ָטִֹרנְרַּכ ןָדיִבֲא ןּכרַק הָז הָׂשמַח
 טָברַק :ידׁשיִמַעַּב רעיא ןָד נבל איׂשָנ יריׂשַעָה טייּב 8

 : יז : יא 2
 פיר ר עט יא עי היא 5 ָחַא קָרומ הָלֵקְׁשִמ הָאְמּו םיִשלָׁש ףַחַא ףסָּכ-תרַעַק

 ןּופ ןְהּו לֵאיֵלְמַנ הֶׁשַנְמ רעֶדְניִק איִד
 דנּוא טְרעֶדְנּוה ,לעֶסיִׁש עֶנְרעֶּבְליִז ַא ןעֶועוֶועֶג זיִא רעֶפְּפָא ןייַז 28 :רּוצרִדַּפ
 ָךאָנ ,רעוֶוְׁש לקָׁש גיִצְּביִז ,ןעֶקעֶּב-גְנעֶרְּפְׁש םעֶנְרעֶּבְליִז ַא ,טְביוִועֶג רֶהיֵא לֵקִׁש גיִסייֵרְד
 לײֵא טיִמ טְׁשיִמעֶג לְהעֶמ-לעֶמעֶז טיִמ לופ עֶדרייֵּב ְּךאָנ לֵקֶׁש ןעֶגיִלייֵה םעֶד
 טיִמ לּופ רעֶוְש לֶקָׁש ןְהעֶצ לעֶפעֶל םעֶנעֶדְלאָג ַא 6 :רעֶּפְּפָאיזייַּפְׁש ַא ראַפ
 ראַפ ;טָלֵא רֶהאָי ןייֵא םאֵל ןייֵא ,רעֶדיִז ןייֵא ,רֶעיִּטְׁש ןעֶנְנּי ַא 27 :קְרעֶוְכיֹור
 דָנוא 59  :רעֶּפְּפָא-דְניִז ַא ראַפ לעֶקעֶּב-ְןעֶגיִצ ןיֵא 28  :רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב ַא
 רעֶמעֶל ףֶניִפ ,קעּב ףֶניִּפ רעֶדיִװ הֶניִפ ,רעֶדְניִר אייוַוְצ ,רעֶפֶּפָא-דיִרְפ ַא ראַפ
 ןופ ןְהּו לֵאיֵלְמַנ ןּופ רעֶפְּפָא םאֶד זיִא עֶניִזאָד םאָד ,טְלַא רֶהאְו ןייֵא
 ;רּוצהָדְּפ

 ןְהּוז ןֶדיִּבֲא ,ןיִמָוְנִּב רעֶדְניִק איִד ןּופ איׂשָנ רעֶד גאָט ןעֶטְנייֵנ םעֶד ןיֵא 0
 טרעֶדנּוה ,לעֶסיִׁש עֶנְרעֶּבְלִז ַא ןעֶזעֶועֶנ זיִא רעֶפְּפָא ןייַז 61 :יִנֹעְדִנ ןּופ
 טְשיִמעֶג ,לֶהעֶמ-לעֶמעֶז טִיִמ לּופ עֶדייֵּב ְךאָנ לַקְׁש ןעֶניִלייֵה םעֶד ְךאָנ ,רעֶוָוְׁש לַקִׁש גיֵצְּבִז ,ןעֶקעֶּב-גְנעֶרְּפְש םעֶנְרעֶּבְלִז ַא טְכיִועֶג רֶהיִא לֵקִׁש גיִסייֵרְד דְנּוא
 לֵקִׁש ןְהעֶצ לעֶפעֶל םעֶנעֶדְלאָב ַא 62 :רעֶּפְפָאדייֵּפְש ַא ראַפ ליֵא טיִמ
 םאֵל ןייֵא ,רעֶדיִװ ןייֵא ,רֶעיִטְׁש ןעֶגְנּוי ַא 63 :קְרעֶוְּכיֹור .טיִמ לּופ ,רעֶוְׁש
 דנּוא 68 :רעֶּפְּפָא-דְניִז ַא ראַפ לעֶקעֶּב-ןעֶגיִצ ןייֵא 64 :רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב ַא ראַפ
 רעֶמעֶל ףְניִפ ,קעֶּב ףֶניִפ ,רעֶדיװ הֶניִפ ,רעֶדְניִר אייוַוְצ .רעֶפֶּפָא-דיִרְפ ַא ראַפ
 :ָנֹעְדִג ןּופ ןֶהּוו ןֶדיִבֲא ןּופ רעֶפָּפָא םאָד זיִא עֶניִזאָד םאָד ,טְלַא רֶהאָו ןייֵא

 ןְהוז רֶזֵעיִחַא ןָד רעֶדְניִק איִד ןּופ איׂשָנ רעֶד גאָט ןעֶטְנִהעֶצ םעֶד ןיִא 6
 -וה ,לעֶמיִׁש עֶנְרעֶּבְלִז א ןעֶזעֶועֶג זיִא רעֶפְּפָא ןייַז 67  :יִרַׁשיִמַע ןּופ

 ןעֶקעֶּב גְנעֶרְּפְׁש םעֶנְרעֶּבְלִז ַא ,טְכיִועֶג רֶהיֵא לַקֶׁש גיִסייֵרְד דְנּוא טְרעֶד

 ביַצּביז
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 תָלָס םיִאָלְמֹוםָהַנש ׁשִּנ לֵקׁשְּב לֶקִׁש ֵּצְבִׂש פב ןעֶניִלייֵה םעֶד ָּךאָנ ,רעוֶוְׁש לֶקֶׁש גיִצְּביִ
 יפ;ידאלֿמ ביז הָָׂשַע זהא ףכ והָחנִמִל ןִמִִּב הָלּלְּב ,לֶהעֶמ לעֶמעֶז טיִמ לּופ עֶדייֵּב ְךאָנ לֶקֶׁש

 שב םישְבִּכ הֶׂשמַהםירְַ הֶּׂשמָח םליֵא םִנָש לקֶש ןעֶהעֶצ לעֶּפעֶל םעֶנעֶדְלאָג ַא 8
 'פ ויָדשיִמַעְְּב ֶוֲעיִזַא ןְּכְרק הָזהָׁשִמַה ַא 69 :קְרעֶוְכיֹור טיִמ לּופ ,רעֶוְׁש

 וע :ןֶרֶמְָדִּבלֵאיֵענ רׁשֲא נבל איׂשְנ םֹו רׂשָעיִּתְשַע םויְּב םאֵל ןייֵא ,רעֶדיוז ןייֵא ,רֶעיִטְׁש ןעֶגְנּו
 8 5 לקְשִ = יד ףסעירעק ברק :רעֶפְּפֶא דְנאַרְּב א ראַפ ,טְלַא רֶחאָו ןייַא

 יפות רֶאיֹׂשִבַּכחֶא לִיא רָב רֶהָא ר :תרֶמָק יי ל8 דיִרְפ ַא ראפ דְנּוא 71 :רעֶפְּפָא
 5 רָב םיִמָלְׁשַה חַבָלּו :תאָּמַהְל דָחֶא טּדע-ריִׁש :הָלֹעְל קעֶּב ףְניִפ ;רעֶדיוִו םְניִפ ,רעֶדְניִר אייוַוְצ
 הָנׁשינְּב םֹשָבְּכ הֶׁשַמַה םיִדְּתַע הָּשִמִה םליֵא םִנְׁש םאָד ,טְלַא רֶהאָי ןייֵא רעֶמעֶל םֶניִּפ
 ַפ ןֶרְכֶעְרִּב לָאיעְ ְברִק הָז הֶשִמָה ןְהּוז רֶזֶעיִחַא ןּופ רעֶפְּפָא סאָד זיִא עֶניִזאָד

 ז8 :ןניַעיוִּמ ֶרוִַא יֵלָּתִפַנ יִנְבִל איִׂשָנ םֹוי רֶשָעישיִנְׁש םויְּב יי
 צ קָרוִמ לְָׁשִמ :לָאמו םישלְׁש תַחַא ףַּכ-תרעֶק ברק יי יי

 == וםָתינְׁש ׁשֶדָּקַה לֶקׁשְּב לֶקָׁש םיִעְמִש ףֶכַּכ רֶחֶא

 6 רַב יִמָלְׁשַ חַוּו :תאטְַל דָחֶאטְנעייוטש :הָלעֶל ןופ ןהּוז לֵאיֵעְגַּפ ,רֵׁשֶא רעֶדְניִק איד ןּופ
 הרָנׁשייְּב םיִׂשָבְּכ הָׁשַמֲה םיִרְּתִע הֶׁשִמַח םליֵא םִנָׁש ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶּפִּפָא ןייַז 78 :ןֶרְכָע
 ,, 5 .ףעצוִּבעֶרחַא ביק ההְׁשִמָה גִסייַרְד דְנא טְרעֶדְנּוה לעֶמיִׁש עֶנְרעֶּבְליִ
 יי ארי אמנו חפןטנבת} םעֶנְרעֶּבְלִז א .ְתיִזעֶנ רֶהיִא לׁש
 יה הנה תמו טל ֶָ  ,רייוש לח ביצביז ןעֶעּב גער
 ברא פלא יַחַד םיְִבׁשְו ליפ עֶדייב ,ְּךָנ לֶקֶׁש ןעֶניִלייֵה םעֶד ְךאָנ
 5 תֶאֵלְמ הֵרָׁשָע-םיִתְׁש בֶהְז תֹוּמַּכ ּׁשֶרָּקַה ֵקָׁשְּב תֶאָמ לייֵא טיִמ טְשיִמעֶג ,לֶהעֶמ לעֶמעֶז טיִמ
 תּפַּכַה םֵהָילְּכׁשֵרְַּה לֶקִׁשְּבַּכההֶרָׂשֶע ֶרָׂשֶע תֶרֹיֵק .םעֶנעֶדְלאָג ַא 74 :רעֶּפֶּפֶא זייֵּפְׁש ַא ראַפ
 ןייֵא ,רֶעיֵטְׁש ןעֶגנּי ַא 78 :קְרעֶוְכיֹור טיִמ לופ ,רעוֶוְׁש לֶקֶׁש ןעֶהעֶצ לעֶּפעֶל

 לעֶקעֶּב ןעֶניִצ ןייֵא 76 :רעֶּפּפֶָא דְנאַרְּב ַא ראַפ טְלַא רֶהאָי ןייֵא םאֵל ןייֵא ,רעֶדיוִו
 ,רעֶדיִװ ףְניִפ ,רעֶדְניִר אייווְצ . ןרעֶפְּפָא ריִרְפ ַא ראַפ דְנוא 77 :רעֶפַּפָא דְניִז ַא ראַפ

 לֵאיִעְנַּפ ןּופ רעֶפְּפִא םאָר זיִא עֶגיִזאָד םאָד ,טְלַא רֶחאָי ןייֵא ,רעֶמעֶל ףֶניִפ ,קעּב ףֶניִפ
 :ןֶרְכע ןּופ ןְהּוז

 ןּופ ןְהּוז עַריִחַא ;יִלָּתִּפַנ רעֶדְניִק איִד ןּופ איׂשָנ רעֶד ,גאָמ ןעֶטְפְלעוֶוְצ םעֶד ןיֵא 8
 לָקָׁש גיִסייֵרְד דְנּוא טְרעֶדְנּוה ,לעֶּמיִׁש עֶנְרעֶּבְליִז ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶּפְּפָא ןייַז 79 :ןֶניֵע
 ןעֶניִלייֵה םעֶד ָּךאָנ ,רעוֶוְׁש לָקְׁש גיִצְּביִז ,ןעֶקעֶּב גְנעֶרּפְׁש םעֶנִרעֶּבְליִז ַא ,טְּכיוִועֶג רֶהיֵא
 :רעֶּפָּפָא זייָּפְׁש ַא ראַפ לייֵא טיִמ טְשיִמעֶג לֶהעֶמ לעֶמעֶז טיִמ לּופ עֶרייֵּב ;ְּךאָנ לֵקָׁש
 ןעֶגְנּי ַא 81 :קְרעֶוְכיֹור טיִמ לופ רעוֶוְׁש לֵקֶׁש ןעֶהעֶצ לעֶפעֶל םעֶנעֶדְלאָג ַא 0
 ןיֵא 82 :רעֶפֶּפֶא דְנאַרְּב ַא ראַפ ;טֶלֵא רֶהאָי ןייֵא ,םאֵל ןייֵא ,רעֶדיוו ןייֵא ,הֶעיֵּטְׁש
 רעֶדְניִר אייֵװְצ רעֶפְּפָא דיִרְּפ ַא ראַפ דְנּוא 83 :רעֶּפְּפֶא דְניִז ַא ראַפ לעֶקעֶּב ןעֶגיִצ
 עַריִחַא ןּופ רעֶפְּפָא םאָד זיִא עֶגיִזאָד םאֶד ,טְלַא רֶהאָו ןייֵא רעֶמעֶל ףְניִפ ,קעֶּב ףֶניִּפ

 :ןָניִע ןּופ ןְהּוז

 טְּבְלאַזעֶג זיִא רֶע ןעוֶו גאָט םעֶד ןיִא .ַחָּבְזִמַה תַּבְנַח םאָד ןעֶזעוֶועֶג ויִא עֶגיִזאָד םאָד 4
 עֶנְרעֶּבְליִז ףְלעוֶוְצ ,לעֶסיִׁש עֶנרעֶּבְליִז ףְלעוֶוְצ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִאיִׂשְנ איד ןּופ ,ןעֶראוָועֶג

 טְרעֶדְנּוה לעֶסיִׁש עֶנְרעֶּבְליִז עֶביִלְטיִא 88 :לעֶפעֶל עֶנעֶדְלאָג ףְלעוֶוְצ ,ןעֶקעֶּב גְנעֶרְּפְׁש
 ,(רעֶוְׁש) לֶקֶׁש גיִצְּביִז ןעֶקעֶּב גְנעֶרְּפְׁש רעֶכיִלְטיִא דְנּוא ,(רעוֶוְׁש) לֶקְׁש גיִסייֵרְד דְנּוא

 םעֶד ְּךאָנ (לֶקׁשֹנ טְרעֶדְנּוה רֶעיִפ דְנּוא דְנעֶזיֹוט אייוִוְצ ,םיִלָּכ איִד ןּופ רעֶּבְליִז עֶצְנאַג םאֶה
 לעֶפעֶל רעֶכיִלְטיִא קְרעֶוְכיֹור טיִמ לופ לעֶפעֶל עֶנעֶדְלאָג ףְלעוֶוְצ 86 :ְךאָנ לֶקְׁש ןעֶגיִלייַה
 לעֶּפעֶל איר ןּופ דְלאָנ עֶצְנאַנ סאָד ְךאָנ לַקְׁש ןעֶניִלייֵה םעֶד ְךאָנ ,רעוֶוׁש לֵקֶׁש ןעֶהעֶצ

 ראוו
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 םליא סיִרָּפ רֶׂשָע םִיַנָׁש הָלֹעָל ָקּבִה-לָּב !הָאֵמּו םיִרָשִע ז
 יףיֵעְׂשּו םָתָחְנִמּו רֶׂשֶע םִינָׁש הנָשב םיִׂשְבִּכ רָׂשְעדינְׁש
 םיִרָׂשִעסיִמְלְׁשַה חַבורֵקְּב לכו :תאָּטַחְל רֶׂשְג םִינְׁש םיזִע
 ינְּבםיִׂשָבְּכ םיִׁשִש םיִדְּתַע םיִׁשִׁש סלי ַא םיִרְּפ .הָעָּבְרַאְ
 אֹבְבּו !וָתֹא חָׁשּמִיִרְחַא חַכוִּמַה תָּכְנַח תאָו םיִשׁש הָנָׁש
 רֵכדְמ לוכַה-תֶא עַמְשִו ותא רַּכְדְל לעומ לָהָאלֶא הָׁשֹמ

 סיר עמ תֶדעַה ןרָא-לע רֶׁשֲא הרֿפַכַה לעמויָלא
 ולא רֶּבַדָי

 ח

 ל 8 פ פ 4
 ָּחרַמָאְו |-ַהַאילַא רֵּבַּד ּרְמאַּל הָׁשֹמילַא הָוהְח רבו א 2

 תעְבׁשּוריאיהָרמהפלומ-לָאתֹרַהיתאַ ְָהלֲַהְּבְלֶא
 ָהיֶתֹרִנ הָלֲעָה הָונּמַה ינּפ לּומלַא ןֹרֲהַא ןֵּכ שַעיו : תֹורָנַה

 הָׁשקִמ הֶָנִּמַה הׂשֲעַמ הָוו :הׁשמ-תֶא הָוהְי הְָצ רֶׁשֲאַּכ 4
 הָאהרָשֲא הָאְרַּמַּכ וה הָׂשְקִמ הָחרּפידֲע ּהָכרָי-דע בֶהו
 פ ;הרְַּהתֶא הֶׂשָע ןֵּכ הָׂשמ-תֶא הָוִי
 נב ךוחמ םהלק"תַא חק ;רֶמאֹל .הָׁשמילֶא הָוהְי ֵּבַדַָו
 וה  סרהמל סֶתְל הָׂשֲַת-הֹכְו !םֶתֹא ָּתְרַהְטו סָארׂשי ז

 וכו םִרָׂשּב-לָכ-לַע עמ ּוריִבְָהְו האָטַה יִמ םֶהיֵלֲע
 הָלְֹּבתלָמ לולב ר ּוְקַלְו רָהְִהְ היד 5

 -תא ברכו :עאָטַל הָּקִּת קב ןֵב נֵׁשיַפ ןֵמָׁשַב
 יָנְּב תָדָעילּכיתַא םֵלְַק כהְו עמ לֶָא ינפל סלה
 נב מְַו הָוהְ נפ 9 סולהיתַא ָּתְבִרקִהְו :לַארׂשִי

 םיולה"תַא ןרֶתַא 'ףיהו זםִיולַקילַע םֶהידייתִא לאה שי
 ינרַא רָכַל יו לאְשי ;נב ףאמ הָלְח טפל הָּפּונְּת
 סיְִַהׁשאַר לע סלידיתַא וכי םילו ;הָוהְי תדבע
 פַכל ההול הָלֹע דַהָאְה-תֶאְו תאָטל ױַאָהיעַא תֶׂשֲ

 ךתלעהב אשנ ח ז רבדמב
  ;(לְקֶׁש) גיִצְנאַַוְצ דְנּוא טְרעֶדְנּוד ראוַו
 רעֶּפִּפָא דְנאַרְּב םעֶד ראַפ רעֶדְניִר עֶלַא 7

 ףְלעוֶוְצ ,רעֶדיוִו ףְלעוֶוְצ ,רֶעיִטְׁש ףְלעֶוצ
 עֶרייֵז טיִמ ,טְלַא רֶהאָי ןייֵא ,רעֶמעֶל

 ןעֶגיִצ ףְלעוֶוְצ דְנּוא ,רעֶפְּפָא וייֵּפְׁש
 דְנּוא 88 :רעֶּפְּפָא דְניִז ראַפ ְּךעֶלְקעֶּב

 רֶעיִפ רעֶּפְּפֶא דיִרְּפ איִד ןּופ רעֶדְניִר עֶלַא
 ,רעֶדיוִו גיֵצְכעֶז ,רֶעיִטְׁש גיִצְנאוַוְצ דְנּוא

 רֶהאָו ןייֵא ,רעֶמעֶל גיִצְכעֶז ,קעְּב גיִצְכעֶז
 םאָד ןעֶזעוֶועֶג זיִא עֶניִזאָד םאָד ;טְלַא

 זיִא רֶע ןעֶו םעֶדְכאָנ ַחֵּבְוַמַה תַּכִנֲח
 הֵׁשֹמ ןעוֶו דְנּוא 89 :ןעֶראוָועֶג טְּבְלאַזעֶג
 איֵד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶג זיִא
 יֹוזַא ,םֶהיֵא טיִמ ןעֶדעֶר ּוצ גְנּולְמאַזְרעֶפ
 םעֶד ןּופ לֹוק סאָד טְרעֶהעֶג רֶע טאָה
 םעֶד ןּופ ,טעֶרעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה סאו
 ףיֹוא זיִא סאָו (תֶֹרֹּפַּכ לעֶקעֶדְרעֶּביִא
 ןופ .םיִנְגייֵצ םעֶד ןּופ ןעֶטְסאַק םעֶד +

 רֶע דִנּוא ,םיִבּורְּכ אייוַוְצ איִד ןעֶׁשיוִוְצ
 :טעֶרעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה 8

 ח לעטיפאק
 ךתלעהב

 ֹוזַא הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָג דֶנּוא 1 בו ןלהא ןנפל םילקיתַא טדמַהו :םִלַהלע
 טְסדְניִצ אּוד ןעוֶו ,ןעֶנאָז םֶהיֵא ּוצ םֶסְלאָז אוד דְנּוא ןֹרֲהַא ּוצ דעֶר 9 :ןעֶנאָז ּוצ
 :רעֶטְכייֵל םעֶד רעֶּביִאְנעֶנעֶק ןעֶטְכייֵל ןעֶּפְמאָל ןעֶּביִז איֵד ןעֶלאָז יֹוזַא ,ןעֶּמְמאָל איד ןָא

 רעֶּביִאְנעֶנעֶק ןעֶּפְמאֶל עֶנייֵז ןעֶדְנּוצעֶגְנָא טאָה רֶע ,ןּוהְטעֶג יֹוזַא טאָה ןֹלֵהַא דְנּוא 3
 סאָד ויִא עֶניִואָד םאָד דְנּוא 4 :הָׁשֹמ ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָג איז יֹוזַא ,רעֶטְכייֵל םעֶד
 םִע זיִא ,ןעֶמּולְּב עֶנייַז זיִּב ָךְעיִד ןייז זיִּב דְלאָנ טְרעֶמאַהעֶג ,רעֶטְכייֵל םעֶד ןּופ קְרעוֶו
 הֶשֹמ ןעֶזיִועֶג טאָה טאָנ סאָו טְלאַטְׁשעֶג איִד איו יֹוזַא ְּךייֵלְנ ,טְרעֶמאַהעֶנ ןעֶזעוֶועֶב
 ;רעֶטְבייֵל םעֶד טְכאַמעֶג רֶע טאָה יֹוזַא

 איד ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ םִיַוָל איִד םעֶנ 6 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָנ דָנּוא
 אייז ּוצ אוד טְסְלאָז יֹוזַא דָנּוא 7 :ןעֶניִנייֵר אייֵז טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְני :
 ןעֶלאָז אייז דְנּוא ,בָנּוגיִנייֵר ןופ רעֶסאוַו סאָד אייֵז ףיֹוא גְנעֶרְּפְׁש ,ןעֶניִנייַר ּוצ אייֵז ןּוהְמ
 ןעֶלאָז אייֵז דָנּוא ,שייֵלְפ םעַצְנאַג רֶעייֵז רעֶּביִא רעֶסעֶמרעֶׁש ַא ןעֶכאַמ ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא
 ַא ןעֶמעֶנ ןעֶלאָז אייֵז דָנֹוא 8 :ןעֶניִנייר ְּךיִז ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶרייֵז ןעֶׁשאַוו
 ןייֵא דְנּוא ,לייַא טיִמ טְשיִמעֶג לֶהעֶמ לעֶמעֶז ,רעֶּפְּפָא וייַּפְׁש ןייַז דְנּוא ,רֶעיִטְׁש ןעֶבְנּוי
 טְסְלאָז אוד דְנּוא 9 :רעֶפְּפָא דְניִז ַא ראַפ ןעֶמעֶנ אּוד טְסְלאָז רֶעיֵטְׁש ןעֶנְנּוי ןְרעֶדְנַא
 -רעֶּפ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,בנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ראָפ םִיַוָל איִד ןעֶנְהעֶנעֶג
 ןעֶנְהעֶנעֶג טְסְלאָז אּוד דְנּוא 10 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ עֶדְנייֵמעֶג עַצְנאַג איִד ןְלעֶמאַז
 איד ףיֹוא דְנעֶה עֶרייֵז ןעֶנייֵל ןעֶלאָז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד 7 ,טאָב ראַפ םִיַוָל איד
 איֵד ןּופ טאָב ראַפ גְנּוּבייַהְפיֹוא עֶנייֵא םִיֹוָל איִד ןעֶּבייהְפי א לאָז ןֹרָהַא דְנּוא 11 :םיִוָל
 איד דְנּוא 12 :טאָג ןּופ טְסְניִד םעֶד ןעֶניִד אייֵז ּוצ ןעֶלאָז אייֵז דנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 םעֶנייֵא ןעֶּכאַמ ןעֶלאָז דָנּוא רֶעיִטְׁש איִד ןּופ ּפאָק םעֶד ףיֹוא דְנעַה עֶרייַז ןעֶנייֵל ןעֶלאָז םִיַ :
 ןַיז וצ רֵּפַכְמ ,טאָנ ּוצ רעֶּפְּפָא דְנאַרְּב ַא ראַפ ןעֶרעֶּדְנַא םעֶד דְנּוא ,רעֶפָּפָא דֶניִז ַא ראַפ
 ְהיֵז עֶנייז ראַּפ דנּוא ןֹרָהַא ראַפ ןעֶלעֶמְׁש םִיַוָל איִד טְסְלאָז אּוד דְנּוא 18 :םִיַוָל איִד ןעֶנעוֶו

 דנּוא

 מס טיפ
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 עֶנייֵא ןעֶּבייֵהְפיֹוא אייֵז טְסְלאָז אּוד דְנּוא
 אוד דָנוא 14 :טאָה ּוצ נְנּוּבייַהְפיֹוא

 איד ןּופ םיִוָל איִד ןעֶדייֵׁשְּפֶא טְסְלאָז
 ןעֶלאָז םִיַוְל איד דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 ְךאָנרעֶד דְנּוא 15 :ריִמ ּוצ ןעֶרעֶהעֶג

 ןעֶניִד ּוצ ןעֶמּוקְנייֵרַא םִיַזִל איד ןעֶלאָז
 ןְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןיִא
 אזד דְנּוא ,ןעֶניִנייֵר אייֵז טְסְלאָז אּוד דְנּוא
 -ייֵהְפיֹוא עֶנייֵא ןעֶּבייֵהְּפיֹוא אייֵז טְסְלאָז

 ןעֶּבעֶגעֶג ץְנאַג ןעֶנעֶד אייֵז לייוֵו 16 :גְנּוּב
 ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןעֶשיוִוְצ ןּופ ריִמ ּוצ

 -יִלְטיִא ןּופ גְנּונעֶפֶע איר ןּופ טאָטְׁשנָא
 רֹוכְּב ןעֶביִלְטיִא ןּופ ,רעֶטּומרעֶּבעֶנ רעֶכ
 אייֵז ְךיִא ּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ
 ריִמ ּוצ לייװ 17 :ןעֶמּונעֶג ריִמ ּוצ
 ּרעֶדְניִק איִד ןּופ רֹוכְּב רעֶכיִלְטיִא רעֶהעֶנ
 רעֶטְנּוא דְנּוא ןעֶשְנעֶמ רעֶטְנּוא ,לֵאָרְׂשִי
 ּבאָה ְּךיִא ןעֶו גאָט םעֶד ןיִא ,תֹומֵהְּב
 םעֶד ןיִא רֹוכְּב ןעֶכיִלְטיִא ןעֶנאָלְׁשעֶג
 ריִמ וצ אייֵז ָּךיִא ּבאָה םִיַרְצִמ דְנאַל
 ןעֶמּונעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 18 :טְניִלייֵהעֶג
 רֹוכְּב ןעֶכיִלְטיִא טאָטְׁשְנָא םִול איד
 דָנּוא 19 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד רעֶטְנּוא
 ַא ראַפ םִיִוָל איִד ןעֶּבעֶנעֶג ּבאָה ְּךיִא
 ןּופ ןְהיִז עֶנייַז וצ דְנּוא ןֹרֲהַא ּוצ ּבאָנ

 ג ףיִתִמ םיולֲהיתֶא ָתְלַּדְבִהְו :הָוּיל הָפונְּת םָתֹא ּתפִנה
 םיולב ּואְבָי ןכיירלַאו ;םִיולַה יל ּויָהְו לֵאָרְׂשִי ינְּב
 :הָפּונְּת םֶתֹא ָתְפִנָהְו םָתֹא ַתְרַהְִו דעֹימ לֶהא ָא-תֶא רֶבֵעַל
  תַרְמִּפ תַחֵּת לֵאָרׂשִיינְב ךותמ יל למה םִיִנְתִנ םיִנתניִּכ
 יִּכ :יֵל טתא יִתְַקָל לא שי ינְּבִמ ֵּכ רוכב םתלְּ
 יתֹכַה םֹיְ הָמַּבַבּוםֶרָאְב ֵאְרְשִ יֵנְבִּב רֹוכְבילְכ יִל
 8 =תֶא חַּקָאו :יל םֶתֹא יְִּׁשַּדקִח םיְַצִמ ץֶרֶאְּב לוכְב-לִב
 ופ -;רָא הָנְתֶאְו :לֵאָרְׂשִי יֵנְִב רְכ-לְב תַחםִיולַה
 חבל לֵאְרִִי נב ךמ וְִָלּו ןְרֵהָָל  םיִנְתִנ םִולַה
 נְּב-לַע ירַפְַלּו חַעימ לֶהָאְּב סֵאָרְִיינְּב תַדֹבע-תֶא
 לֵאָרְׂשיינְּב תֶׁשֶנְּב ףנ לא עי יֵנְבִּב הָיהִי אלו לֵאְרְׂשִ
 כ יָאדשִייינְּב תַהע-לְכְ ןְרָהַאְו הֶׁשמ שַעַי ;ׁשֶרְקַהילֶא
 ּוׂשָע-ןּכ םילֵל ה ץמ"תֶא הָוהְי הָנִצ-רֶׁש ַא סכָב םיולל
 21 נדב וכְּבַכָיַו לה ּוֲאְטַחְתּיַו ;לָארׂש כי יִנְּב םֶהָל
 הַא םֶהיְפ למי הי גל הּמּונְּת םֶתֹא ןְרָהַא ףֶ
 נְָב םֶתָרבַעדת א רַבֲעליולה אָ ןֹכיֵרֲחַאְו :םֶרָהטִל
 ָשמ-תֶא הָהְי הי טָׁשֲַּכ וי ינְפלו ןֶרַהַא ינְפל דַעומ
 : = מילֶא ָהוהְי רֵּכַדְה ם םֶהָל ָׂשָ ןּכ םִולה-לע
 סג הלְעַמְולֶנׁש םיִרֶָׂעְוׁשִמֶהְוִּבִמ םִילל רֶׁשֲא תא ;ְמאֵל
 דב יִׁשִמַח ןֵּבמּו :דעמ לֶהא תֶרֹכִַּב אָבָצ אֵבְצֹל או
 יט "תֶא םרָשְו :וע בעי אֵלְו הָדֹכעָה אָבְצִמ בִי הָָׁש
 רָב אל הָרֹכִעַותֶרָמְׁשִמ רָמׁשִל לעומ לֶהָאְּבּורַא

 (ת

- -{ 

 ּ ;םֶתֹרְמׁשִמְּב םיולל הָׂשֲַּ

 ם , הי = : :

 א זריִנׁשַב הָנֵשֿב יעס--רַּבְרִמְּב הָשמילֶא זָוהְי רבה
 פּׂשֵעַיו ;חמאֵל ןוָׁשאֵרָה = םירצִמ ץרַאמ םֶמאַצְל
 = = 3 טםֹוירׂשֶע הָעָּבְרָאְב :ָדעמִּב זַסַּפַהתֶא לארשידנב

 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןופ טֶסְניִד םעֶד ןעֶניִד ּוצ ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןעֶׁשיוִוְצ

 רעֶדְניִק איִד ןעֶנעוֶו ןייַז ּוצ רֵּפַכְמ דְנּוא ,גְנּולְמאַוְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןיִא
 איד ןעֶו לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד רעֶטְנּוא גאָלִּפ ןייק ןייַז טיִנ לאָז םִע זַא ;לֵאָרְׂשִ
 ןֹרֲהַא דנּוא הֶׁשֹמ דּוא 20 :טייֵקְגיִליֵה איִד ּוצ ןעֶנְהְנעֶנ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 איד ּוצ ןּוהְמעֶנ ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ עֶדְנייֵמעֶג עֶצְנאַג איד .דְנּוא
 ןעֶּבאָה יֹוזַא ,םִיָל איִד ןעֶנעוֶו ןּופ הֶׁשֹמ ןעֶמאָּבעֶג טאָה טאָנ איװ יֹוזַא םִיַוָל
 טְגיִנייַרעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה םִיִוָל איִד דְנּוא 21 :ןּוהְמעֶנ אייֵז ּוצ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד
 רֵּפַכְמ אייֵז ןעֶנעוֶו טאָה ןֹרֲהַא דְנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶרייֵז ןעֶׁשאַועֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דִנּוא

 ןעֶמּוקעֶג םִוָל איִד ןעֶנעֶז ְךאָנְרעֶד דנוא 22 :ןעֶניִניִר ּוצ אייֵז ,ןעֶזעוֶועֶנ
 ןרֲהַא ראַפ ,גנולְמאַזְרעֶּפ איִד ןופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןיִא טְסְניִד רֶעייֵז ןעֶניִד ּוצ
 םִָחְל איִד ןעֶגעֶו הָׁשֹמ ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָנ אי יֹוזַא ,ןְהיֵז עֶנייֵז ראַפ דְנּוא
 הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָנ דְנּוא 28 :ןּוהְמעֶנ אייֵז וצ אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא
 ףֶניִפ ןּופ .םִִוָל איִד ּוצ טְרעֶהעֶג םאָװ זיִא עֶניִואָד סאָד 24 :ןעֶנאָז ּוצ יַֹא
 ראַׁשרעֶה איִד ּוצ ןעֶמּוק רֶע לאָז ,רעֶּביִרְד דְנּוא ןָא טְלַא רֶהאָי גיִצְנאַוַוְצ דְנּוא
 ןּופ דְנּוא 25 :גָנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶנ םעֶד ןּופ טְסְניִד םעֶד ןיִא
 םעֶד ןּופ ראַשרעֶה איִד ןּופ ןעֶרְהעֶקקיִרּוצ רֶע לאָז ןָא טְלַא רֶהאָי גיִצְפּופ
 עֶנייַז ןעֶניִדעֶּב לאָז רֶע דְנּוא 26 :ןעֶניִד רֶהעֶמ טיִנ לאָז רֶע דְנּוא ,טְּסְניד
 בְנּויִה איד ןעֶטיִה ּוצ ;גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןיִא רעֶדיִרְּב
 ייֵל איד ּוצ ןּוהְמ אוד טְסְלאָז יֹוזַא ןעֶניִד טיִנ רֶע לאָז טְסְניִד ןייֵק רעֶּבָא

 :ןעֶגְ;ּוטיִה עֶרייֵז ןיִא
 ט לעטיפאק

 ויַניִס רָּבְדִמ רעֶד ןיִא הֶשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָנ דְנּוא 1
 םעֶד ןיִא םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד םיֹוא ןעֶגְנאַגעֶגסיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו רֶהאָי
 ןעֶבאַמ ןעֶלאָז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דנּוא 2 !;ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ׁשְדֹוח ןעֶטְׁשרֶע

 :אָּמ ןעֶטְנעֶצְרִפ םעֶד ןיִא 2 :םייֵצ עֶטְמיִטְׁשעֶּב עֶנייֵז ןיִא חַסֶּפ ןֶּבְרִק םאֶד
 ןּופ

 ןרעֶדְנַא םעֶד ןיִא
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 ויְתֹּכְחילְכִּכ וָהְעְמִּב וָתֹא וׂשֵעִּת םיברעֶה 3 הוה ׁשרחַּב

 לאָׂש נְבלֶא השמ ירמי ;ותֹא ּׂשֲעַּת ויָטָָׁשִמילְכְכו 8

 רֶׂשע הָעְּבְרַאְב ןׁשאְֹּ חַסַּפַה הַא שעה : ;הסָּפ יֵה תֶׂשֲעַל ה

 הָורְי הוצ רׁשֲא לֹכִּכ ;;יֿפ רֵּבַרַמְּב םִברעֶה ןיב ׁשֶדֶחִל שי

 יָה רֶׁשֲא יִׁשָנַא יִהָי ;לֵאָה שי יב שָ ּכ הָשמ ֶא ס

 וְהַה םב זמפ-תֶׂשִַל ולכייאלו בָרָא ׁשֵמְל ם םיִאַמְמ

 ורמאי :אֹוהַה םַּב ןרַהָא נפ הָׂשִמ יֵנפ 0 ברק

 הרֶמָל םִדָא ׁשפנל םיִאַממ ּונְַנ ַא וִלַא הָמִהָה םיִׂשָנֲאָה

 נב ְךוחְּב ּורֲעַמְּב םָוהְי ןברק"תַא ביִרְקַה יִתְלַבְל עֵ

 הוי הָעְמְׁשֲאָו יָרְמַע השֹמ םֶתִלֲאְ מא ;סָארְׂשִי 8

 8 ;םָכָל א
 לֵאָרְׂשִי ןנפ-לָא רּבַד :רְמאֵל הָשמילַא הָוהְי רֵּבדָ
 הָקֹחר ְךֶרָדְב יא ׁשֶפָנְל ! אֵמָמ הָיְהְייַּכ ׁשיִא ׁשיִא א רֶמאֵל
 שה ׁשֵדֹרַּב :הָוהיל חַסָּפ הֶׂשֵעְו םָּכֹי םָרדל וַא םֶכָל

 תרֹוַמלַע וָתֹא יִׂשֲַי סיּבְרעֶק ןיִב םֹי רָׂשְע הָּּבְראְּב
 אֵל םֶצָעְו רק ינָּמִמ ּוריׁשיאַל : כא םיִרֹרְמּו

 -רַׁשֲא ׁשיִאהְ :וָתֹא יׂשֲעַי הַסָּפַה תֶקְ-לְבַכ ןְבברַּבְׁשִי 3
 הָתְרִמִנְ חַסֶּפַה תָֹשֵַל לד הראל ךֶלָרְבּו רודָמ אל
 ודֲעְמִּב ביִרְקִה אֵל הָוהְי ןֵב רק ויכ היָמעַמ אהה שפה

 הרָׂשֵעְו חג םֶכְּתִא רייַכְו :אוָהַב ׁשיִאָה אָׂשִי מַה 3

 הרֵָה העין שמו חמֿפ תְַחְּכ הויל תַמ
 םובּוי ס  :ץֶרָאָה חלל לְו םֶכָל הָוהִי םַחַא וט

 זיוהֲעָה לֵָהֶאלְנִּכְׁשִּמַה-תֶא ןעה הב ןכְׁשִמַה-תֶא םיִקָה
 החי ןכ :רֶקְּבירע שֵציהַאָרמְּכ ּכׁשמַה-לַע היה םֶרָעְבּו 6
 זרולָּעַה יפְלּו !הֶָלֵיָל שָאיהַארמו יטּקִכְי ןְנֶעֶה דיִמָת ט

 ֹוְמבּו לארׂשי נב וע ןכ ייּבַהַאְו לֶהאָה
 פי לֵמ :לֵארָׂשִי יִנְּב ּונֲי טָש ןנֶעַה ם

 טיי ד לנפד
 06=) = = ה)

 טי יי יי ייל
 שא 18 ָּש ןֶּכַׁשי .רַא

 .לֵאָרְׂשִי
 ןעֶלְעֶפעֶּב ךייַא ןעֶבעדֶו טעוֶ
 גוא 9

 ז וצ יֹוזַא

 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הָשֹמ וצ טעֶרעֶג טאָה ראב

 ףיֹוא רעֶדָא ,ןעֶמיֹוט ַא ןעֶנעוֶו ןייֵרְמּוא ןייַז טעוֶו סאו ןאַמ רעֶכיִלְטיִא ןע

 ךחלעהב ם רבהמב
 איד ןעֶׁשיוִוְצ ;שְרֹוח ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ
 ןעֶכאַמ םִע רֶהיֵא טְלאָז ןעֶדְנעֶבָא אייוִוְצ
 יוזַא ְךייֵלְג ,טייֵצ עֶטְמיִטְׁשעֶּב עֶנייֵז ןיִא !

 ןייַז ְּךאָנ דְנּוא ץעֶזעֶג עֶנייֵז עֶלַא איו
 :ןעֶכאַמ םִע רֶהיֵא טְלאָז טְכעֶר ןעֶצְנאַג
 איִד וצ טעֶרעֶג טאָה הֶׁשֹמ דנוא 4
 דְנּוא 2 :חַסֶּפ ןעֶכאַמ ּוצ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 םעֶד ןיִא חַסֶּפ טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה אייֵז

 ןעֶטְנעֶצְרִפ םעֶד ןיִא ׁשְרֹוח ןעֶטְׁשְרֶע
 איִד ןעֶׁשיִוְצ ,שֶדֹוח םעֶד ןופ גאָט
 איו יֹוזַא ,יָניִס רֶּבְדִמ רעֶד ןיִא ,ןעֶדְנעֶבָא
 ןעֶּבאָה יֹוזַא הָשמ ןעֶמאָּבעֶג טאָה טאָנ

 דָנּוא 6 :ןּוהָמעֶנ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד
 ןעֶנעֶז םאָו רעֶנעֶמ ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז םִע
 ,שְנעֶמ ןעֶטיֹוט ַא ןעֶגעוֶו ןייֵרְמּוא ןעֶזעוֶועֶג
 ןעֶכאַמ טְנאָקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 אייֵז דְנּוא ,גאָט ןעֶניִּבְלעֶז םעֶד ןיִא חַסֶּפ
 רֶנּוא הָשֹמ ראָפ טְנְהעֶנעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה

 :גאָט ןעֶניִּבְלעְֶמעֶד ןיִא ןֹרֲהַא ראָפ ;-
 ּוצ ןעֶּבאָה רעֶנעֶמ עֶניִּבְלעֶז איֵד דְנּוא 7

 ןעֶגעוֶו ןייֵרְמּוא ןעֶנעֶז ריִמ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא
 ריִמ ןעֶלאָז סאוָוראַפ ,שְנעֶמ ןעֶטיֹוט ַא

 טיִו ןעֶלאָז ריִמ זַא ןעֶרעוֶו ןעֶטְלאַהעֶנְּפָא
 עֶנייז ןיִא טאָנ ןּופ ןֶּבְרֶק םאָד ןייַז בירְקַמ
 רעֶדניִק איִד ןעֶׁשיִוְצ ,טייֵצ עֶטְמיִטְׁשעֶּב

 טאָנ סאָו ןעֶרעֶה לעוֶו ָךיִא דְנּוא טייֵטְׁש ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה הָשֹמ דְנּוא 8

 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ דעֶר 0

 ּוצ חַסֵּפ ןעֶכאַמ רֶע לאָז יֹוזַא ,רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶרייֵא ּוצ רעֶדָא ָּךייַא ּוצ ,געוֶו  ןעוֶמייו ַא
 ןעֶדְנעֶבָא איִד ןעְׁשיוִוְצ ,גאָט 1 1 עֶטְנעֶיַצְריִפ םעֶד ןיִא ׁשֵדֹוח ןְרע גיי ָנַא םעֶד ןיִא 11 :טאָג
 :ןעֶמֶע םִע אייֵז ןעֶלאָז רעֶטייֵרְק עֶרעֶטיִּב דְנּוא תֹוּצַמ טיִמ ,ןעֶכאַמ םִע אייֵז ןעֶלאָז
 טיִנ אייֵז ןעֶלאַז ןייַּב ַא דְנּוא ןעֶנְראָמ זיִּב ןעֶזאָלרעֶּביִא ןּופרעֶד טיִנ ןעֶלאָז אייֵז 9
 םִע אייֵז ןעֶלאָז חַסֶּפ םעֶד ןּופ ץעֶזעֶג עֶצְנאַג םאָד איו יֹוזַא ,ןעֶכעֶרְּבּוצ ןּופְרעֶד
 ,ןייַר זיִא םאֶו ןאַמ רעֶד רעֶּבָא 3 יי מ

 ןּופ עי

 דָנּוא ,געוֶו םעֶד ףיֹוא טיִנ זיִא רֶע דְנּוא
 ןעֶטיִנְשרעֶפ ּושִמָנ עֶניִּבִלעֶז םאָד לאָז יֹוזַא ;חַסֶּפ ןעֶכאַמ ּוצ ןעֶדייֵמְרעֶפ טעוֶו רֵע ןע

 ןיִא טאָג ןּופ ןֶּבְרִק םאָד ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ טיִנ טאָה רֶע לייוו ,קֶלאָפ רֶהיֵא
 ַא ןעוֶו דְנּוא 14 :דֶניִז עֶנייֵז ןעֶנאָרְט לאָז ןאַמ רעֶניִּבְלעֶז רעֶד ,טייֵצ עֶטֹמיִטְׁשעֶּב עֶנייֵז
 ְךייֵא אייַּב טעוֶוז ר

 יֹוזַא דנּוא חַסֶּפ ןּופ
 ,רַג םעֶד ּוצ דְנּוא ָּךייַא
 טְלעֶטְׁשעֶנפיֹוא טאָה ןעֶמ ןעוֶו גאָמ םעֶד

 ץעֶזעֶג סאָד איז יֹוזַא ,טאָג ּוצ חַסָּפ ןעֶמְלאַה ליוו רֶע דנּוא ןעֶניֹואוְו

 ּוצ ןייַז לאָז ץעֶזעֶג ןייַא ,ןעֶכאַמ םִע רֶע לאָז טְכעֶר זיִא סִע איז

 ןיֵא דנוא 5 :דְנאַל םעֶד ןיא םעֶנעֶריֹוּבעֶגְנייַא םעֶד ּוצ דָנּוא
 ןעֶקלאָו רעֶד טאָה יֹוזַא ,ןֶּכְׁשִמ םאֶד

 םעֶד ןיִא דְנּוא .םיִנְנייֵצ םעֶד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ ןֵּבְׁשִמ םאָד טְקעֶדעֶּב
 ןֵּכְׁשִמ םעֶד ףיֹוא ןעֶועֶועֶג ֹויִא דְנעַבָא

 :ןעֶנְראָמ זיִּב ,רֵעייַפ

 ,טקעֶרעֶּב םִע
 רעֶד ןעו

 ןופ טְלאַטְׁשעֶג םאָד איו יֹוזַא ְךייֵלְג
 טאָה ןעֶקְלאָו רעֶד גיִדְנעֶמְׁש ןעֶזעוֶועֶג םִע ֹויִא יֹוזַא 6

 :טְכאַנ אייֵּב רֶעייַפ ןּופ טְלאַטְׁשעֶג איִד דנּוא
 איד ןעֶּבאָה יֹוזַא ,טְלעֶצעֶג םעֶד ןופ ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹוא זיִא ןעֶקְלאו

 םעֶדְכאַָנ דְנּוא 7

  טאָה ןעֶקְלאָו רעֶד ּואְח טְרָא םעֶד ףיֹוא דְנּוא ןעֶניֹוצעֶג לֵאָרְׂשִי רעֶּדְניִק
 םעֶד ְּךאָנ 8 :טְרעֶנאַלעֶג לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ָּךיִז ןעֶּבאָה ַּד טְראָד טְֶהּורעֶג טְראָד

 טראוז



 .ךתלעהב י- טרבדפב
 רעֶדְניִק איד ןעֶּבאָה טאָנ ןּופ טְראוָו
 טְראָו םעֶד ְּךאָנ דְנּוא ,ןעֶניֹוצעֶג לֵאָרְׂשִי
 טְרעֶנאַלעֶב ְּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה טאָנ ןּופ
 טְהּורעֶנ טאָה ןעֶקְלאָו רעֶד ןעוֶו געֶט עֶלַא
 -עֶב ְּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה ןָּכְׁשִמ םעֶד ףיֹוא
 ןעֶקְלאָו רעֶד ןעוֶו דְנּוא 19 :םְרעֶנאַל
 ןעֶּבאָה יֹוזַא טְהֹורעֶג טייֵצ עֶנְנאַל ַא טאָה

 ּוטיִה איִד טיִהעֶג לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד
 :ןעֶגיֹוצעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טאָנ ןּופ
 רעֶד ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 0
 טייִצ עֶנְנאַל ַא ןעֶזעֶועֶג זיִא ןעֶקְלאוָו
 ןּופ טְראָו םעֶד ָּךאָנ ,ןָּכְׁשִמ םעֶד ףיֹוא
 דְנּוא ,טְרעֶנאַלעֶג ְּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה טאָנ
 אייֵז ןעֶּבאָה טאָג ןּופ טְראָו םעֶד ָּךאַנ
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 91 :ןעֶניֹוצעֶג
 ןּופ ןעֶועוֶועֶג זיִא ןעֶקְלאָו רעֶד ןעוֶו
 ןעֶקְלאָו רעֶד דְנּוא ,ןעֶנְראָמ זיִּב דְנעֶבָא

 יֹוזַא ןעֶנְראָמ םעֶד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹוא זיִא
 באָט אייֵּב רעֶדָא ,ןעֶגיֹוצעֶג אייֵז ןעֶּבאָה
 ןעֶקְלאָו רעֶד ןעוֶו ,טְכאַנ אייַּב רעֶדָא
 -עֶנ אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹוא זיִא
 רעֶדָא ,געֶט אייוֵוְצ רעֶדָא 22 :ןעֶניֹוצ
 רעֶד ןעוֶו ,טייֵצ עֶנְנאַל ַא רעֶדָא ׁשֶדֹוח ַא
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 רָׁשֲא למילָּכ נֲַי הָוהְי יִּפילַעז לֵארְׂשִי יב ּועְשִי ההְ
 5 ןבְׁשִמַהילַע ןֶָעַה ְךֶרֲאַהְבּז נח ןבְׁשּמַהלַע ןָנעה ןְֶׁשִי
 אָלְו הָוהְי תֶרָמְׁשִמיִתָא לֵאְרְׂשִיינְב ּומָׂשְו םִֹּבַר םִִמו
 כ ילַעןֵּׁשמַהילַע רֵּפְסִמ םיִמָיןנֶַה הְָהִי רַׁשֲא ׁשו :ּוִָּי
 נו פה הָיְִי רַׁשֲא שי מִי הָוהְי יִפ-לֵעְו חַי הָוהְ ִּפ
 הָלילְו סו א ועוד ןנעַה הָלענ רֶֿבידַע ברעט
 ינ יָיִרֲאַהְּב םיִמָירֲאׁשָרָהרא םִִמידא :ּועָמָו ֶעַה הָלעַנְ
 עְֵ אָלְו לֵאָרְׂשִיינְב חי ויִָע ןְֶּׁשִל ָּׁשמַה-לַע ןֵנֶֶה
 03 "תָא יעָמִיהָוהְייּפילַעוּונֲחְי הָוהְיִ-לַע :ועִָּי וָתֹלעַהְּ
 ם  !הָׁשֹמיְב הוי פילַע ּודָמָׁשהָוהְו ֶרָמְׁשִמ

 ױח ? ר

 גאת'ָרְצוצַח יּתְׁש ףֶל הֵׂשָע :רֶמאַל הָׁשֹמילֶא הָוהְי רֶַּדי
 עֵממָלוהָדעָה אָרְקִמְ קיח םָתֹא הֵׂשֲעַּק הָׁשְקִמ ףסֶב
 3 יָא הָדֵעָהילְּב ךיֶלֵא ודע ןֵהְּב ועְקִתְו :תֹנֲחָּמַה-תֶא
 * לא ּודֲעָנז ּועֵקְתִי תַחַאְּב--םִא} :דעֹומ לֶהָא חַתַּמ
 הּוְמָנְו הָנּורּת םֶּתעֶקְתּו  :לֵאָרְׂשִייִפְלַא יִׁשאָר םיִאָׂשִַּ
 א ּועְָנְו תיִנֵׁש הָנּורְּת םַּתְַכְתּו :הָמְרָק םיִנֹהַה תֹונֲחַּמַה
 :םָהיעְמְל ּועְְתִי הָעּורְּה הֶנְמיֵּמ םִנהַה תֹוֲחּמַמ
  ןרָהַא ינְבּז טיציִרְת אָלְוּועְקְתִּת להָּקַהתֶא ליִהְקִהְבִו
 םלש תַּקְחִל םֶכָל זָהְו תֹרְצְצַַּב יעְקְתִי םיִנֵהְּכַה
 זֶה לַַלע םֶכְצְראְּב הָמָחְלִמ ואֹבְתייְו:םֶכתְרדָל
 םֶיהְלֶא הוה ינְפל םתְַכְ תְֹצַהְב םָתִֹרהַוםֶכְתֶא
 י םֶכיֵרֲעמְבּו םֶכְתַחְמִׂש םויבּז -:סֶכיִבְיאַמ םֶּתְעַׁשונְו
 לַעְו םֶכיֵתְלֹע לַע תֹרְצְצֲּבםָּתְעַקְתּו םָכׁשְדח יׁשאֶרְבּ
 א םֶכיֵהְלִא ןנפל ןֹוָּכל םכָק הְו םֶכיִמְלִׁשיֵחְבִ

(, 
 : ףיֹוא טְמיֹוזעֶג גְנאַל ְךיִז טאָה ןעֶקְלאָו
 עי .-י:"+'+י" = ףֶנוא ,טְרעֶגאַלעֶג ְךיִז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ז הָלֲענשֶרַָּב טיִרׂשֶַּב יש ׁשֶרחַּב תִנׁשַה הָנְׁשּב יה וי ייד יו" היא יו ןפש ר צב 1 :םָּכיֵהלַא הָוהְי .עֶכאָה .ןעֶהּור ּוצ םֶריֵא םיֹוא ןֵּכְׁשִמ םעֶד
 :ןעֶגיֹוצעֶג אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶגְנאַנעֶגְפיֹוא זיִא רֶע ןעוֶו רעֶּבָא ןעֶגיֹוצעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז
 ןּופ טְראָו םעֶד ְךאָנ דְנּוא ,טְרעֶגאַלעֶג ְךיִז אייֵז ןעֶּבאָה טאָג ןּופ טְראָו םעֶד ְּךאָנ 8
 טְראָו םעֶד ְּךאָנ ;טיִהעֶג אייֵז ןעֶּבאָה טאָג ןּופ גנּוטיִה איִד ןעֶגיֹוצעֶג אייֵז ןעֶּבאָה טאָג
 :השמ ךרּוד טאָנ ןופ

 י לעטיפאק ריש 1
 עֶנְרעֶּבְליִז אייוֵוְצ ריִד ְּךאַמ 2 :ןעֶנאָז וצ יֹוזַא הֶָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָג דנּוא 1
 ראַפ ןייַז ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,ןעֶכאַמ אייֵז אּוד טְסְלאָז קְרעוֶו טְרעֶמאַהעֶג ,ןעֶטייֵּפְמאָרְט

 אייֵז ןעֶו דְנּוא 3 :תֹונֲחַמ איִד ןעֶהיִצ ןעֶכאַמ ּוצ דֵנּוא ,ןעֶפּור ּוצ עֶדְנייֵמעֶג איִד ריִד
 ןְלעֶמאַזְרעֶּפ עֶדְנייֵמעֶג עֶצְנאַג איד ריִד ּוצ ְּךיִז ןעֶלאָז יֹוזַא ,אייֵז טיִמ ןעֶזאָלְּב ןעֶלעוֶו

 ןעֶזאָלְּב ןעֶלעוֶו אייֵז ןעוֶו דְנּוא 4 :גָנּולְמאַזְרעֶפ איד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ ריִט איִד ּוצ

 ןּופ טייֵלטְּפיֹוה איִד ,ןְלעֶמאַזְרעֶפ ןעֶטְׁשְריִּפ איִד ריִד ּוצ ְּךיִז ןעֶלאָז יֹוזַא ,םעֶנייֵא טיִמ
 יֹוזַא (הָעּורְּת) גְנּולאַׁש ַא ןעֶזאָלְּב טעוֶו רֶהיֵא ןעֶו דְנּוא 8 :לֵאָרְׂשִי ןופ עֶדְנעֶזיֹוט איד

 ןעֶװ דֶנּוא 6 :טייֵז חֵרָזִמ ןעֶגעֶק ְךיִז ןְרעֶנאַל םאו איד ןּופ ןעֶהיִצ תֹונֲחַמ איִד ןעֶלאָז
 סאָו איִד ןּופ ןעֶהיִצ תֹונֲחַמ איד ןעֶלאָז יֹוזַא הָעּורְּת עֶטייווְצ ַא ןעֶזאָלְּב טעוֶו רֶהיֵא

 :ןעֶגְנּוהיִצ עֶרייַז ּוצ גְנּולאַׁש ַא ןעֶזאָלְּב ןעֶלאָז אייֵז הצ םֹורָד ןעֶנעֶק ְּךיִז ןעֶרעֶגאַל

 דְנּוא ןעֶזאָלְּב רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןְלעֶמאַוְנייֵא טעוֶו ןעֶמ ןעוֶו דְנּוא 7
 טיִמ ןעֶזאָלְּב ןעֶלאָז םיִנֲהֹּכ איִד ,ןֹרֲהַא ןּופ ןְהיֵז איִד דְנּוא 8 :ןעֶלאַׁש טיִנ טלאָז רֶהיֵא
 -עֶנ עֶרייֵא ּוצ ץְטעֶזעֶג םעֶניִּבייֵא ןייַא ךייַא ּוצ ןייַז לאָז סֶע דְנּוא ,ןעֶטייִּפְמאָרְט איד

 םעֶד ןעֶגעֶק דְנאַל רֶעייֵא ןיִא הָמָחְלִמ ַא ןעֶמּוק טעוֶו םִע ןעוֶו דְנּוא 9 :רעֶטְּכעֶלְׁש
 רֶהיֵא דִנּוא ,ןעֶטייֵּפְמאָרְט איִּד טיִמ ןעֶלאַׁש רֶהיִא טְלאָז יֹוזַא ;ךייֵא טְגְנעֶרְד םאָו דְנייַפ
 ןעֶרעֶו ןעֶפְלאָהעֶג טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ,טאָג רֶעייֵא ראַה םעֶד ראַפ ןעֶרעוֶו טְקְנעֶדעֶג טעוֶו
 -עֶּב עֶרייֵא ןיִא דְנּוא ,רייֵרְפ עֶרייֵא ןּופ גאָט םעֶד ןיִא דְנּוא 10 :דְנייַפ עֶרייֵא ןּופ

 ןעֶזאָלְּב רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא ,םיִׁשָדֲח עֶרייֵא ןּופ גְנאַפְנָא םעֶד ןיִא דְנּוא ,ןעֶטייֵצ עֶטְמיִּטְׁש
 דיִרְפ עֶרייֵא רעֶּביִא דְנּוא רעֶּפִּפָא דְנאַרְּב עֶרייֵא רעֶּביִא ,ןעֶטייֵּפְמאַרְט עֶרייֵא טיִמ

 ןיִּב ּךיִא ;טאָג רֶעייֵא ראָפ םיִנטְכעֶרעֶג ַא ראַפ ןייַז ּךייַא ּוצ אייֵז ןעֶלאָז יֹוזַא ,רעֶּפְּפָא
 ןיִא רֶהאָי ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ןיִא ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1 :טאָנ רֶעייֵא ראַה רעֶד

 ןְנְנאַגעֶגְפיֹוא ןעֶקְלאוָו רעד זיִא ,שְדֹוחמעֶד ןּופ ןעֶטְסְגיִצְנאַַוְצ םעֶד ןיִא ׁשְךֹוח ןעֶרעֶדְנַאםעֶד
 ןופ
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 סקיעטמל לֵארְשי-יב ּוָעְסִו ;תֶרֵָה ןְֵּׁשִמ לַעַמ ןנֶעָה
 חָנֹשאִרְּ ועְמ :ןְראַּפ רֵּבְדִמְּב ןְנֶעה ןְכְׁשיו נו רָּכְדִמִמ

 זודּוהיי-נְב ףנמ לֶֶּה עַּפיִו :הָׁשֹמידיב הָוהְי פילע 18
 ילֵעְו :םֶדנימעדַּב ןׁשחַנּואְבְצ-לַעְ םֶתֹאְבצל הָנׁשאִרְּב וט
 הֶּטַמ אָבְצ-לַעו :רָעֹוצְדַּב לֵאָנתְ רָבשָׂשי ינְּב הּמִמ אָבָצ 8

 יינב יוְנו ְֵּׁשִּמַה ידיו :ןלֶהְדִּב בָאילַא ליב ינְּב
 ןבּואר הָנֲחמ סֶגד עו :ןּכְׁשִמַה יאְׂשְנ יֹרְרְמ יִנְבּו ןֹוׁשְרִנ 15
 ָּמִמ אָבְצילַעו ;ואיִׁשְִּב וצילֶא ואָבְצ-לֶעְוםֶתאָבְצִל וי
 ייֵנְב הָמִמ אָבְצילַעו :יִַּׁשיֶרוצְדְּ לֵאיִמְלְׁש ןוֲעְמִׁש יֵנְּכ ב
 ׁשרְקַּמַה יַאְׂשִנ םיִתָהקִק עמו :לֵאועֶדְדִּב ףסיֵלֲא דֶנ 1

 יינב תנֲחִמ טֶגֵּה טסָנְו ;טָאבײדע ןּכְׁשִמַה-תֶא ּומיִקַהְו
 ילְַו :דהימעַדְּ עֶמׁשילֲא ואָבְצ-לַעְו םֶתֹאְבְצל םִיַרְפֶא

 אֵבָציִלֶעְו :רוצהְְּפְַּ סָאילְמנ הָׂשנמ יב הֶּמַמ אָבְצ 3
 ייֵנְב הנֲחמ לֶנָּד עַסָנו :יִנֹעְדְנדִּב ןָדיִבַא ןְמינב יִנְּב הֵּטִמ הב

 -ָזעיחֲא .ואָבְצילַו םֶתֹאְבְצְל הָנֵתַמִהיִלָבְל ףֵּסַאְמ ןד
 --ןֵב לאיענפ רֶׁשָא נְּב הטמ אָבְשילְַו :יִַּׁשיִמַעְרְב 6
 הלא :ןנִשְדִב שֶריִחַא יִלָתִַּ נְּב וֶמַמ אָבְצילַעְו :ןְרכָע

 דַמְֲו / ם ניו םֶתְֹבְִל לארׂשיינב יע
 !םיעָסָנ הָׁשמ ןתה יְִרִּמַה לָאועדיּב בֶבֹהְל הָׁשֹמ
 הָכִל םֶכָל ןְּתָא ותֹא הוי רַמָא רֶׁשֲא םקמַהילַא נְֲַא
 רֶמאַֹּ :לֵאָרְׂשי-לַע בירב הָוהְיייֵּב ְֵבַּטַהְו ּונָּתִא ל

 :ְךֶלֶא ִתְרַלֹמּלְֶו יצרַא-לָא-סא יִּכ ְךֶלַא אֵל ולַא
 רֵּבִרִּמַּב ּונֵהנָחְּתְעַדָי ֵבילַמ ויִּכ ינָתֹא םוצ לה ָאנילַא מא 1

 במה ! הָיָהְו ּונָמִע וי הָיָהְו :םִיניְִל ּונֵכ חיה
 רַהמ ּוְמִיו יִדל וְַַּהְוּונָּמִע הָוהְי םיִמָי רָׂשֲא אה 3

 םגנָּפלעס) הָוהייתיִרְּב ןורָאָו םיִמָי תֶׁשֶלְׁש ְּךֶרֶד הָנִי

 ףתקעהבי " "פדיב
 הְנּוא 12 :ּםיִנְנייֵצ םעֶד ןּופ ןָּכְשִמ םעֶד ןּופ

 ןעֶניֹוצעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד
 ַניֵס רָּבְדִמ רעֶד ןּופ ,ןעֶגְנּוהיִצ עֶרייֵז ןיִא
 ןיִא טְהּורעֶג טאָה ןעֶקְלאָו רעֶד דְנּוא
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 13 :ןֶרָּפ רָּבְדִמ רעֶד
 ןופ לעֶּפעֶּב םעֶד ְּךאָנ לאָמ ןעֶטְׁשְרֶע םוצ
 דנּוא 14 :ןעֶניֹוצעֶג הֶשֹמ ְךְרּוד טאָג

 רעֶדְניִק איִד ןּופ הָנֲחַמ רעֶד ןּופ ןְהאָפ רעֶד
 עֶנייֵז וצ טְׁשְרֶע ּוצ ןעֶניֹוצעֶג טאָה הָדּוהְי
 ראַשְרעֶה עֶנייֵז רעֶּביִא דְנּוא ,ןעֶראַׁשְרעֶה
 :בֶדֶניִמַע ןּופ ןְהּוז ןֹוׁשְחַנ ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 םעֶד ןּופ ראַשְרעֶה רעֶד רעֶּביִא דְנּוא 2
 -עֶנ זיִא ,רֶכשָׂשְי רעֶדְניִק איִד ןּופ טֶבֵׁש
 דנּוא 16 :רַעּוצ ןּופ ןְהּוז לֵאְנַתְנ ןעֶזעוֶו
 ןּופ טֶבֵׁש םעֶד ןּופ ראַׁשְרעֶה איִד רעֶּביִא

 בָאיֵלֶא ןעֶזעֶועֶג זיִא ןְלּובְז רעֶדְניִק איד
 זיִא ןְּבְׁשִמ םאֶד דְנּוא 17 :ןלֵח ןּופ ןְהּוז
 איִד דְנּוא ןעֶראוָועֶג ןעֶמּונעֶג רעֶמְנּורַא

 יִרָרְמ רעֶדְניִק איִד דְנּוא ןֹוׁשְרִג רעֶדְניִק
 ןעֶנאָרְמעֶג ןעֶּבאָה םאוו ,ןעֶגיֹוצעֶג ןעֶּבאָה
 ןופ ןְהאָפ רעֶד דְנּוא 18 :ןָּכְׁשִמ סאָד
 ןעֶניֹוצעֶג טאָה ןֵבּואְר ןופ הָנֲחַמ רעֶד
 עֶנייֵז רעֶּביִא דְנּוא ,ןעֶראַׁשְרעֶה עֶרייֵז ָּךאָנ

 ;רֹּזאיֵדְׁש ןּופ ןְהּוז רּוציַלֶא ראוַו ראַׁשְרעֶה
 םעֶד ןּופ ראַׁשְרעֶה רעֶד רעֶּביִא דְנּוא 19 ' ה- טעג ּוהָחוִמ םֶהל יוְתִל םיִמָי תֵׁשְלָׁש ףיוד

 רעֶד רעֶּביִא דְנּוא 20 :יִדַׁשירּוצ ןּופ ןְהּוז לֵאיִמְלְׁש ראוַו ןֹועְמִׁש ןּופ רעֶדְניִק רעֶד טֶּבִׁש
 איד דנּוא 91 :לָאּועְד ןּופ ןְהּוז םָסָיְלֶא ראו דָנ רעֶדְניִק רעֶד טֶבִׁש םעֶד ןּופ ראַׁשְרעֶה

 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶניֹוצעֶג ןעֶּבאָה ןעֶכאַז עֶניִלייֵה איִד ןעֶנאָרְטעֶג ןעֶּבאָה םאִו םיִתָהְק
 רעֶד דנוא 29 :ןעֶמּוקעֶנְנָא ןעֶנעֶז (עֶרעֶדְנַא איִד) זיִּב ןָּכְׁשִמ סאָד טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא

 ןעֶראַׁשְרעֶה עֶרייֵז ָּךאָנ ןעֶניֹוצעֶג טאָה םִיַרָפֶא ןּופ רעֶדְניִק רעֶד הָנֲחַמ רעֶד ןּופ ןְהאָפ
 רעֶד רעֶּביִא דָנּוא 28 :דּוהיִמַע ןּופ ןְהּוז עֶמְׁשיִלֶא ראוַו ראַׁשְרעֶה עֶנייֵז רעֶּביִא דְנּוא
 ;רּוצהָדְּפ ןּופ ןְהּוז לֵאיֵלְמַנ ראו הֶׂשַנְמ ןּופ רעֶדְניִק רעֶד טֶבֵׁש םעֶד ןּופ ראַׁשְרעֶה
 ןְדיִבַא ראו ןיִמָוְנִּב ןּופ רעֶדְניִק רעֶד טֶבֵׁש םעֶד ןּופ ראַׁשְרעֶה רעֶד רעֶּביִא דְנּוא 4
 -עֶנ טאָה ןֶד ןּופ רעֶדְניִק רעֶד הָנֲחַמ רעֶד ןּופ ןְהאָפ רעֶד דְנּוא 28 :יִנֹעֶדִנ ןּופ ןְהּוז
 דְנּוא ,ןעֶרַאַׁשְרעֶה עֶרייֵז ּוצ תֹונֲחַמ עֶלַא ןּופ רעֶלְמאַזְנייֵא רעֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע ןעֶניֹוצ

 ראַשְרעֶה רעֶד רעֶּביִא דְנּוא 26 :יִדַׁשיִמַע ןּופ ןְהּוז רֶזֲעיֵהַא ראוַו ראַׁשְרעֶה עֶנייז רעֶּביִא
 רעֶּביִא דְנּוא 27 :ןָרְכֶע ןּופ ןְהּוז לֵאיֵעְנַּפ ראַו רֶׁשֲא ןּופ רעֶדְניִק רעֶד טָּבִׁש םעֶד ןּופ
 איִד 28 :ןָניֵע ןופ ןְהּוז עַריִחַא ראו יֵלָּתְפַנ רעֶדְניִק רעֶד טֶבִׁש םעֶד ןּופ ראַׁשְרעֶה רעֶד
 יֹוזַא דֵנּוא ,ןעֶראַׁשְרעֶה עֶרייֵז ּוצ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ ןעֶנְנּוהיִצ איִד ןעֶראוַו עֶניִזאָד
 םעֶד לֵאּועְר ןּופ ןְהּ בֶּבֹה ּוצ טְנאָזעֶג טאָה הָׂשֹמ דְנּוא 29 :ןעֶניֹוצעֶג אייֵז ןעֶּבאָה
 םִע לעוֶו ָּךיִא ,טְנאָזעֶג טאָה טאָנ סאָו טֶרָא םעֶד ּוצ ןעֶהיִצ ריִמ ,רעוֶוְׁש ס'הָׁשֹמ ,יִנָיְדִמ
 טאָה םאָנ ןיִראָו ,ןּוהְמ םעֶטּוג ריִד ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא םֶנּוא טיִמ םּוק ,ןעֶּבעֶג ךייַא וצ
 ןייג טיִנ ליוז ָּךיִא ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 20 :לֵאָרְׂשִי ןעֶנעוֶו םעֶמּוג טעֶרעֶג
 ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דָנּוא 31 :ןייֵג ָּךיִא א טְרּוּבעֶג ןייֵמ ּוצ דְנּוא דְנאַל ןייַמ ּוצ טְרֶעייֵנ
 רעֶד ןיִא ןעֶנְנּוהּור עֶרעֶזְנּוא טְסייוֵו אּוד ןיִראָו ,טיִנ םֶנּוא זאָלְרעֶפ ;ְּךיִד טעֶּב ְּךיִא
 טְסעוֶו אּזד ןעוֶו ןייֵז טעוֶו םִע דְנּוא 32 :ןעֶניֹוא םֶלא ןייַז סְנּוא וצ אזד טְסְלאָז יֹוזַא רֶּבְדַמ
 ןּוהְמעֶג ְּךיֹוא ריִד ןּוהמ םֶנּוא טעוֶו טאָנ סאוָו עֶטּוג עֶגיִּבְלעֶזסאָד לאָז יֹוזַא ,ןייֵג םֶנּוא טיִמ
 אייֵרְד ןּופ געוֶז ַא ,טאָנ ןּופ גְראַּב םעֶד ןּופ ןעֶניֹוצעֶג קעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 33 :ןעֶרעוֶו
 ןופ געוֶו ַא ןעֶניֹוצעֶג אייֵז ראַפ טאָה טאָנ ןּופ דֶנּוּב םעֶד ןּופ ןֹורָא רעֶד דנזא ,געָט
 טאָג ןּופ ןעֶקְלאָו רעֶד דְנּוא 84 :טְרָא םֶגְנּוהּור ַא אייֵז ראַפ ןעֶכּוז וצ םיֹוא ,געֶּמ אייֵרְּד

 ויא



 ךתלעהב אי י רבדמנ
 ןעוֶו גאָט אייֵּב ,ןעֶועוֶועֶג אייֵז רעֶּביִא זיִא

 7 רעֶד ןּופ ןעֶהיִצ ּוצ ןעֶנעֶלְפ אייֵז
 רעֶד ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא

 הָשמ 7 יֹוזַא ,ןעֶניֹוצעֶג טאָה ןֹורֶא

 עֶנייַד דְנּוא ,טאָג ָא ,ףיֹוא אייֵמְׁש ,טְגאָזעֶג
 דְנּוא ןעֶרעוֶו טייֵרּפְׁשּוצ ןעֶלאָז דְנייֵפ

 ראַפ ןעֶפיֹולְטְנֶע ןעֶלאָז םיִאְנֹוׂש עֶנייֵד
 טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא 26 :טְכיִזעֶגְנָא ןייֵד
 ,קירּוצ רֶהעֶק ,טְנאָזעֶג רֶע טאָה טְהּורעֶג
 ;לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶדְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ איד טאָג ָא

 אי לעטיפאק
 קְלאָפ םאָד ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע רְנּוא 1
 לעֶּביִא םֶע זיִא יֹוזַא ,טְגאָלְקעֶּב ְּךיִז טאָה
 דְנּוא טאָג ןּופ ןעֶריֹוא איִד ןיִא ןעֶלאַּפעֶג
 טאָה יֹוזַא טְרעֶהעֶג םִע טאָה טאָג ןעוֶו

 טאָה םִע דִנּוא ,טְמיִרְגרעֶד ןְראָצ ןייַז
 ןופ רֶעייֵפ ַא טְגעֶרְּבעֶג אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ
 וזיִּב טְרְהעֶצְרעֶּפ אייֵז טאָה .דְנּוא ,טאָג
 םאָד דְנּוא 2 :הָנֲחַמ רעֶד ןּופ קֶע םּוצ
 דְנּוא הָׁשֹמ ּוצ ןעֶניִרְׁשעֶנ טאָה קְלאַפ
 זיִא יֹװַא טאָנ ּוצ ןעֶטעֶּבעֶג טאָה הֶׁשֹמ
 ִע דָנּואב :ןעֶראוָועֶנ ןעֶׁשאֶלְרעֶפ רֶעייֵּפ סאָד

 חנה רייז ז-ייירי = ר יי א היי יז
 סי מי ּ מ .|= == - = = לע
 יט: ףיֶמָיִא וצְפָיו היה ו .ףמק השמ רמה ןרָאָה

 ז תריֵבְבִה הָוהְי הַביש רמאֹי הֶהְנִבו זךפִמ אל
 : : :לָאְרְׂשִי מלַא

 אי אי

 ' א ףַחו החי עֶמְׁשנ הָוהְ ָאְב עַר םיִננֲאְתַמְּכ םֶעָה יח
 ֶצ םֶּביירעְבִּתַו פא
  טְקׁשִתַו תוד-לֶא .ֶׁשֹמ ללַפְִַו הֶשמ מילא םֶעָק קעְציו

 6 רמאי
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 :הנתמַה : הצקמ .לֵכאָתַ רק ולא שא ם

 3 םָב הָדפְברַּכ הָרעֶבּפ אהה םוקְמה-טִׁש אָ אָרְקִיַו :ׁשֵאָה
 1 ובז שױ ו הָוַאָה ַאְתַד ֹוּב וברקכ ַכ רֶׁשֲא ףְסּפְסאָהְו הוי שא

 2 עו ;דָׂשְב 'ינלכֲאָי ימ מא לֵאָרְשִ נב = וכְִו

 תאְו םִאְׂשקַה תֶא םָיח םִיַרְצִמְּב לכ באַנירֶׁשָא הֶָרַה-תֶא
 ;םיִמּוׁשֲהתֶאְו םיִלְצְבַה-תֶאְז ריִצָחָה-ִתֶאְו םְַבֲאָה
 : א ניי ןכדלֶא ִּתְלִּב לּכ ןיא הָׁשַב ּנְׁשַֹנ הָּתְעַ
 ּוטֹקִלְו םעָה : טֶש :!חַלְרְּבַה ןֵּכ ונֵעְו אָד נער
 ותאָֹש עו רּורָמַּ ולְׁשִּו הָכֹדְמַּב גָד וַא םִחרְב נו
 ׁשִל םעֶטְּכ ֹומְעַמ הָיְְו תָע
 הָׂשִמ עֶמְׁשִו :ויָע ןֶּמַה רֶרי הלל הָנֲתּמַרילע
 הוה ףארֲחַו ולהֶא תפלות הָכּב םָגָה
 ונ הרָמָל הוהיײלָא הָׁשִמ רֶמאֵּו :עֶד הָשֹמ ןניעבּו רֹאָמ
 -תֶא םׂשָל יב ןח יצר הּמֶלְוךֶדְבִעְל ָתֹעֹרָה
 ננ םָעָהיְּכ תֶא יִיִרָה יִכָאָה :יִלָע הזה םִעָהילְּכ אָׂשמ
 ְךקיֵחְב ּורֵאָׂש ילֵא מאי ּוהֵתְלי יִנָא-םִא .הָוַה
 ָּתְּבְׁשִנ רֶׁשֲא הֹמְראָה לַע קָנֹה"תֶא ןמאָה אֵׂשִי רֶׁשֲַּ
 5 וכְבייכ הוה םִעָה"לְכִל תַתָל רֶׂשְּב ל ןאמ .גויָתֹבֲאַל
 וג יָא לכואידאל :הָלכאְו רָׂשְב וְליהְנִת מאל יֵלָע

 5 ייכָ טִה תֶררְבְו משה
 * -ןרָא

 יט דשבא} זי ככה םֵָהיְכיֶ םׂשְלילמַל םעד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע
 א 4 :טאָנ ןופ רֶעייַפ ַא טְנעֶרְּבעֶג אייֵז ןיִא טאָה םִע ןיִראָו .הָרֵעְּבַּת טְרָא
 בָנּוטְסיִלְג ַא טְסיִלְגעֶג ןעֶּבאָה ןעֶזעוֶועֶג אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ זיִא םאִו קְלאָפ עֶטְׁשיִמעֶג םאָד
 טְנייוַועֶג ְּךיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְרָהעֶקעֶג רעֶדיוו ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא
 איד ןעֶקְנעֶרעֶג ריִמ 2 ?ןעֶסֶע ּוצ ׁשייֵלְפ ןעֶּבעֶג םֶנּוא טעוֶו רעֶדֶו ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא
 סאָד דְנּוא ,ןעֶנאָלעֶמ דָנּוא ןעֶקְרּוג איד ,םָנֵחְּב םִיַרְצִמ ןיִא ןעֶסֶע ןעֶגעֶלְפ ריִמ םאו ׁשיִפ
 רעֶּביֵל עֶרעֶזְנּוא ןעֶנעֶז דנּוצַא דנוא 6 :לעֶּבאָנְק דְנּוא םעֶלעֶּביִצ איִד דְנּוא ,טיֹורְק
 :ןעֶניֹוא עֶרעֶזְנּוא ראַפ זיִא ןֶמ רעֶד טְרֶעייֵנ ,אָד טיִנ ראָנ זיִא םִע דְנּוא ,טְראַדְרעֶּפ
 איו טְלאַטְׁשעֶג עֶנייֵז דָנּוא ,רעֶדְנייֵלְג ןּופ ןעֶמאָז איוִו ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןִמ רעֶד דְנּוא 7
 ּוא ,ןעֶּביִלְקעֶג ןעֶּבאָה אייֵז רֶנּוא טייֵרְּפְׁשרעֶפ ְּךיִז טאָה קְלאָפ םאָד 8 :לאָטְּפיִרְק
 אייז דְנּוא ,לעֶסייֵטְׁש ַא ןיִא ןעֶסיֹוטְׁשעֶנ רעֶדָא ,לֶהיִמ ַא ןיִא ןעֶלאָמעֶג םִע ןעֶּבאָה
 םַעֵט ןייַז דְנּוא ,ןעֶכּוק טְכאַמעֶג םיֹוראַד ןעֶּבאָה דנּוא ּפעֶט ןיִא טְכאָקעֶג םִע ןעֶּבאָה
 זיִא (לַט) יוהְט רעֶד ןעוֶו דְנּוא 9 :ןעֶכּוק לייֵא ןייֵא ןּופ םַעֵט רעֶד איו ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 רעֶטְנּורַא םֶהיִא ףיֹוא ןֶמ רעֶד זיִא יֹוזַא ,טְכאַנ אייָּב הָנֲחַמ רעֶד ףיֹוא ןעֶמּוקעֶנּפּורַא

 תֹוחָּפְׁשַמ עֶרייֵז ְּךאָנ ןעֶנייוֵו קְלאַּפ םאֶד טְרעֶהעֶג טאָה הֶׁשֹמ דְנּוא 10 :ןעֶמּוקעֶב
 רֶהעָז טאָה םאָג ןּופ ןְראָצ רעֶד דְנּוא .טְלעֶצעֶג ןייַז ןּופ ריִט רעֶד ןיִא רעֶכיִלְטיִא
 הֶשֹמ דְנּוא 11 :הָשֹמ ןּופ ןעֶגיֹוא איִד ןיִא ןעֶלאַפעֶג לעֶּביִא זיִא סאָד דְנּוא ,טְמיִרְגעֶב
 דְנּוא ?טְבעֶנְק ןייֵד ּוצ ןּוהְטעֶנ סעֶטְכעֶלְׁש אּוד טְסאָה םּוראָו ,טאָנ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה
 ןּופ אָׂשַמ איד טְסאָה אּוד זַא {ןעֶניֹוא עֶנייַד ןיִא דאָנְג ןעֶנּופעֶג טיִנ ְּךיִא ּבאָה םּוראו
 סאָד ןעֶנאָרְטעֶג ןעֶד ְּךיִא ּבאָה 12 :טְנייֵלעֶג ריִמ ףיֹוא קְלאָפ ןעֶצְנאַג ןעֶניִזאָד םעֶד
 גאָרְמ ריִמ ּוצ טְסְנאָז אּוד זַא ?ןעֶריֹוּבעֶג םִע ָּךיִא ּבאָה רעֶדָא ?קְלאָפ עֶצְנאַג עֶניִזאָד
 אזד םאָװ דְנאַל םעֶד ףיֹוא ,גְניִלְגייַז ַא טְנאָרְמ םַא-נייֵז ַא איװ יֹוזַא ,םיֹוׁש ןיי ןיִא אייז
 םעֶד ּוצ ׁשייֵלְפ ןעֶמעֶנ ְךיִא לאָז ןעֶנאַוַו ןּופ 13 :תֹובֶא עֶנייֵז ּוצ ןעֶריֹואוְוְׁשעֶנ טְסאָה
 ּבעֶג ןעֶנאָז דְנּוא ,ריִמ רעֶּביִא ןעֶנייוֵו אייֵז ןיִראָו ?ןעֶּבעֶנ ּוצ קְלאָפ ןעֶצְנאַּג ןעֶניִזאָד
 ןעֶנאָרְט ּוצ ןייֵלַא דְנאַטְׁש םיִא טיִנ ןיִּב ְּךיִא 11 :ןעֶסֶע ןעֶלאָז ריֵּמ זַא ׁשייֵלְפ םֶנּוא
 ןעֶו דְנּוא 12 :ריִמ ראַפ רעֶוְׁש ּוצ זיִא םִע ןיִראָו ,קְלאָפ עֶצְנאַג עֶגיִזאָד םאֶד
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 יניֵעְּבןח יִתֹאָצְממַא גֹרָה אָנ יגְרֶה יל הֶׂשָציִּתַא ! הֶכָּכ
 פ :יִתָָרְּב הָאְרָא-לֵאְו

 ינקומ ׂשיִא םְבִׁש יִלהָפְפֶא הָׁשמלֶא הָוהְי רֶמאּה 6
 ָּתחקְִו יִרְְׂשְו םָעָה ינָקִז םֶהיִּכ ּתְָו רֶׁשֲא לֵאְרְׂשִי

 ְִּרַּבדויִּתְרִריו :ךֶמִע םָׁש ּוְבְצנְתִהְו רעֹומ לָהַא-לֶא םֶתֹא וז
 םםֶהיֵלֲע יִּתְמׂשו ךילָע רֶׁשֲא חירָהְִמ יִּתְלּצֲאְו ָֿׁש לֶמִע

 -לֶאְו !ּדַבְל הֶּא אׂשִתאַלְו םֶעָה אּׂשמְּב א יאְׂשִנְו 5
 םֶתיִכְב יִּכ לֶׁשָב םֵּתְלַכָאַו רֶחְמִל יׁשְדַקְתִה רמאֹּת םֶעָה
 םִיְָצִמְּב ּונָק בוׂשיּכ רֶׂשְּב ונלְכֲאי יִמ רמאל הָוהְי יָא

 ולְכאֹּפ דָחֶא םי אל ּוםָּתְלַכָאו רֶׂשְּב םֵכָל הָוהְי ןֵתָנְו 8
 אָלְו םִמָי הָרָׂשִע אֹלְו םִמָי הָׁשִמֲח ו אֵלְו םִיִמֹו אֵלְו

 היה םֶכָּפַאמ אֵצַירְׁשֲא דע םיִמָיׁשֶדָה ! רֵע :םֹו םיִרְׂשֶע כ
 םֶכְְּרַקְּב רֶׁשֲא הָוהְי-תֶא םּתְסַאְמייִּכ ןַעַי אְרָוְל םָכְל

 רֶמאֵֹו :םִיָרְצִמִמ ּונאֵצָי הז הָּמִל רֹמאֵל ֹוָנְפִל ָּּכְבִּתַו 2
 וָּברִקְּב יִכנֶא רֶׁשֲא םֶצָה יִלְנַר ףָלֶא תֹואַמישִׁש הָׁשֹמ
 ןאָצֲה :םיִמָי ׁשֶרֹח יְִכָאְו םֶהָל ןֵּתֶא רֶׂשְּב ָּתְרַמָא הָּתַאְו
 ףֵמְָי םִיַה יִנדלּכיתֶא םִא םֶהָל אָצְמּו םֵהָל טֵחׁשִ רָקָבּ
 ּפ :םֶהָל אָצְמּו םֶדָל
 זדַאְרִת הָּתִע רָצְקִּת הָוהְי דִיָה הָׁשֹמ-לֶא הָוהְו רֶמאַּו
 תֶא הלא ְרֵּבַדָיַו הָשֹמ אֵצ :אליסא יִרָבָד ָךרְקיֲה
 םָתֹא דמעיו םֶעָה ינקּומ ׁשיִא םִעְבִׁש ףסֶאֵו הוי יֵרְבִד

 לצאיו ֹולֵא רֵּבַדיו נב ! הָוהְי דֶרֹו :לֶהֶאָה תֶכיִבְמ הכ
 יו םִנקְה ׁשיִא םִעָבׁשילַ ןַֹּה ולָע רׁשֲא הורְהְִמ
 נְׁש ראש :יפְִי אָ יִּבנְִמַחּורָה םֶהיֵלֲ ַנְּכ
 דַײימ יִנׁשח םֵׁשְו רֶַּלֶא ! רֶתָאָה םׁש הָנֵַּמב|םיִׁשָנָ

 ךתלעהֿב
 ױיִא טעֶּב ןּוהְמ יֹוזַא ריִמ טְסְליוז אּוד

 ןעוֶו ,ןעֶנעֶבְרַה ְּךיִמ טְסְלאָז אּוד זַא ְּךיִד
 ןעֶגיֹוא עֶנייֵד ןיִא ןַח ןעֶנּופעֶג ּבאָה ְךיִא
 -ְבעֶלְׁש ןייֵּמ ןעֶהעֶז טיִנ ְּךיִמ זאָל יֹוזַא
 :םעֶט

 הָׁשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 6
 איד ןּופ רעֶנעֶמ גיִצְּביִז ןייֵא ריִמ לעֶמאַז
 זַא טְסייוֵו אּוד סאוָו ,לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶטְצלֶע

 קְלאָפ םעֶד ןּופ עֶטְצֶלֶע איִד ןעֶנעֶז אייֵז
 טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,עֶטְמַאעֶּב עֶרייֵז דְנּוא
 איד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ּוצ ןעֶמעֶנ אייֵז
 טְראָד ְּךיִז ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,גְנּולמאַזְרעֶפ
 ְךיִא דְנּוא 17 :ןעֶלעֶטְׁשְרעֶדיִנַא ריִד טיִמ
 טיִמ לע ְּךיִא דְנּוא ןְרעֶדיִנּפּורַא לעד
 ןעֶמעֶנ לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ,ןעֶדעֶר טְראָד ריִד
 דְנּוא ריִד ףיֹוא זיִא סאָז ַחּור םעֶד ןּופ
 דְנּוא ,אייֵז ףיֹוא ןּוהְט םֶהיֵא לעוֶז ְךיִא
 אָׂשַב איִד ןעֶנאַרְט ריִד טימ ןעֶלעוֶו אייֵז
 םִע טְסְלאָז אּוד ֵדְּכ ,קְלאַּפ םעֶד ןּופ
 םעֶד ּוצ דְנּוא 18 :ןעֶנאָרְט ןייֵלַא טיִנ
 ךייַא טְניִלייַה ןעֶגאָז אּוד טְסְלאָז קְלאָפ
 ןעֶסֶע טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶנְראָמ ףיֹוא

 ר

 הרֶלְָאָהיִאְצי אָלְו םיִבְחְַּב הּמֵהְ ַחּורָה םָהלֲע חֵת
 ןעֶבאָז ּוצ יֹוזַא טאָג ןּופ ןעֶריֹוא איִד :דֶדְלֶא רֵמאיַו הָׁשֹמְל נו רֶעַַּה ץֶרֵ ּהֵָּמּב וְִּבַנְתַו ז

 ?ןעֶסֶע וצ ׁשייֵלְפ ןעֶּבעֶג םֶנּוא טעוֶו רעוֶו תרֶרֶׁשְמ ןונְדִּב
 ׁשייֵלְפ ןעֶּבעֶג טאָג ָּךייַא טעוֶו םּורְד םִיַרְצִמ ןיִא ןעֶזעוֶועֶג רעֶסעֶּב םֶנּוא

 ןעֶמֶע רֶהיֵא טעֶו :עֶט אייוֵוְצ טיִנ דְנּוא גאָט ןייֵא טיִנ 19 :ןעֶסֶע טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא
 ַא זיִּב 20 :נעֶמ בגיִצְנאַוְצ טיִנ ְּךיֹוא דְנּוא ,געֶט ןְהעֶצ טיִנ דְנּוא געֶט ףֶניִפ טיִנ דְנּוא
 טעֶװ םִע דְנּוא ,רעֶכעֶלואָנ עֶרייַא ןּופ ןייֵגְסיֹורַא טעֶו סֶע זיִּב ,געֶט ןּופ ׁשֵדֹוח
 ןעֶשיוִוְצ זיִא סאָו טאָג טְגיִדְריִוְמּואְרעֶפ טאָה רֶהיֵא לייװ ,לעֶקֶע ּוצ ןייַז ְּךייַא ראַפ
 -םיֹורַא ריֵמ ןעֶנעֶז סאָוראַפ ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא טְנייוַועֶג םֶהיֵא ראַפ טאָה רֶהיֵא דְנּוא ;ךייַא
 םּופ ּוצ דְנעֶזיֹוטטְרעֶדְנּוה לאָמ םקעֶז ,טְגאָזעֶג טאָה הֶׁשֹמ דְנּוא 21 ?םִיַרְּצִמ ןּופ ןעֶנְנאַגעֶג
 אייֵז לעוֶו ָךיִא ,טְנאָזעֶג טְסאָה אּוד דְּנּוא ,ןיִּב ְּךיִא ןעֶכְלעוֶו ןעֶׁשיוִוְצ קְלאָפ םאָד זיִא
 רעֶדְניִר דְנּוא ףאָׁש איִד ןעוֶו 22 :ׁשֵָדֹוח ןעֶצְנאַג ַא ןעֶסֶע ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ׁשייֵלְפ ןעֶּבעֶג
 שיִפ עֶלַא ןעוֶו רעֶדָא ? ןייַז גּונעֶג אייֵז ראַפ םאָד טעוֶו ןעֶרעוֶו ןעֶטְכאָׁשעֶג אייֵז ראַפ ןעֶלאָז
 ?ןייַז גּונעֶג אייז ראַפ םאָד טעוֶו ןעֶרעוֶו טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא אייֵז ראַּפ ןעֶלאָז םַי םעֶד ןּופ
 אוד טְסעוֶו דָנּוצַא ?ץְרּוק דְנאַה םיטאָנ ןעֶד זיִא ,הֵׁשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 8
 זיִא הֵׁשֹמ דְנּוא 24 !טיִנ רעֶדָא ןעֶּפעֶרְט ְּךיִד ןעֶלעוֶו רעֶטְרעוֶ עֶנייֵמ ּביֹוא ןעֶהעֶז
 רֶע דְנּוא ,טאָג ןּופ רעֶמְרעוֶו איִד קֶלאָפ םעֶד ּוצ טעֶרעֶג טאָה רֶע דְנּוא ןעֶגְנאַנעֶגְסיֹורַא
 טאָה רֶע דְנּוא ,קָלאָפ םעֶד ןּופ עֶטְצֶלֶע איִד ןּופ רעֶנעֶמ גיִצְּביִז טְלעֶמאַזעֶגְנייַא טאַה
 םעֶד ןיִא טְרעֶדיִנעֶגְּפּורַא טאָה טאָג דָנּוא 22 :טְלעֶצעֶנ םעֶד םּורַא טְלעֶטְׁשעֶג אייֵז
 סאו ַחּור םעֶד ןּופ דייֵׁשעֶנְּפָא טאָה רֶע דְנּוא ,טעֶרעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דנוא ןעֶקְלאו
 איִד ,רעֶנעֶמ גיִצְּביִז איִד ףיֹוא ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא ףיֹוא זיִא
 ןעֶּבאָה טְהּורעֶג אייז ףיֹוא טאָה ַחּור רעֶד איו גְנאַל יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דנּוא ,םיִנֵקִז
 -יֵלְּבעֶגרעֶּביִא ןעֶנעֶז רעֶנעֶמ אייווְצ דְנּוא 26 :רעֶנְנעֶל טיִנ רעֶּבָא ,טְגאָזעֶג תֹואּובִנ אייֵז
 ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא רֵדָלֶא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םעֶנייֵא ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד ,הָנֲחַמ רעֶד ןיִא ןעֶּב
 ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,טְהּורעֶג אייֵז ףיֹוא טאָה ַהּור רעֶּד ,דָדֵמ ןְרעֶדְנַא םעֶד
 אייֵז טְרֶעייַנ ,טְלעֶצעֶג םעֶד םיֹוא ןעֶגְנאַגעֶגסיֹורַא טיִנ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא עֶנעֶּביִרְׁשעֶגְנייֵא איִד
 טאָה דְנּוא ןעֶפאָלעֶג זיִא גָנּוי רעֶד דְנּוא 27 :הָנֲהַמ רעֶד ןיִא טְנאַזעֶג תֹואּובִנ ןעֶּבאָה
 ןעֶנאָז דָדֵמ דֶנּוא רָדָלֶא טְנאָזעֶג טאָה רֶע דנּוא הָׂשֿמ ּוצ טְלייֵצְרעֶד םִע
 הָׁשֹמ ןּופ תַרֶׁשְמ רעֶד ןּונ ןֶּב עֶׁשֹוהְי טאָה יֹוזַא 28 :הָנֵחַמ רעֶד ןיִא תֹואיִבָנ

 ןופ

 ןיִא טְנייוַועֶג טאָה רֶהיִא ןיִראָו ,ׁשייֵלְפ

 זיי גט דיר "=
 םיִאְּבַנְתִמ רֶריֵמּנ 8 2 : 4 ַעְׁשוז = ןײ- יי ==

 יא םִע ןיִראוָז



 13 ךתלעהב בי אי רבדמב
 נ הָׂשמ ול רֶּמאּיַו {םֶאָלְּכ הָשֹמ דָא רְמאַּרויְדְחְנטהְׁשִמ טְרעֶפטְנֶעעֶג עֶטְלייוֵוְרעֶדְסיֹוא עֶנייֵז ןּופ
 יד ןקיי עי היפ יי אקפה טיִּבְראַפ הֶׁשֹמ ראַה ןייֵמ ,טְגאָזעֶג דֶנּוא
 יה אה המה לֶא השמ ףקאה ּוסָה כג דחדיזַא -עֶנ םֶהיֵא ּוצ טאָה הֶׁשֹמ דְנּוא 29 :אייז
 נח תמיִבְ הם הָנהמַהילָּפ יה ר - ןעֶבעוֶו ְּךיִד ן יא ר וג שטיל הָהְיתַאמ נח לאְָש אֵנֵקְמ ריִמ ןעֶנעוֶו ּךיִד אזד טְסְליוִז ,טְגאָז
 = ילָבְו אּורַה ר םויַהילָּכ םָעֶה םכָ ו ץְרָאְה הינְּפ-ַע םִיַתָמַאְבּ קֵלאַפ עָצְנאַה סאָד טְלאוָו יאֵוְלַה ?ףי

 ףֵסָאט ִממַ זָלְׂשַהחת א פכַָו תֶָחּמַה ם ָיולָכְ הֶיֵלַה לאָז טאָנ זַא ;םיִאיִבְנ ןעֶזעוֶועֶג טאָג ןּופ

 :הרָגַהַּמַה תֹוָביִבְס ַחֹוטֶׁש םָהָל ּוָתְְׁשיַו םיִרָמָה הָרָׂשֲע דְנּוא 80 :ַחּור ןייז ןעֶּבעֶג אייֵז ףיֹוא
 וּפ םָעָב הָרָה הָורְי ףאְו תֶרְּכִי םִרַמ םֶהיְִש יב ּונָע רֶׂשֶּבַד רעֶד ּוצ טְלעֶמאַזעֶגְנייַא ָּךיִז טאָה הָׁשֹמ
 54 םִקָמַדיסשיתֶא ֶרֶקיַו:רֶאְמ הָּבַר הָּכִמ םֶעָב הָודְי ךינ ;לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶמְצֶלֶע איִד דְנּוא רֶע ,הָנֲחַמ

 יב א תּל שכחה תורְב אהה טאָג ןּופ ןעֶגיֹוצעֶג טאָה דְניוִו ַא דְנּוא 1
 = ;ּתֹורָצַהַּכ ּווחו תֹוָרֵצַה םִעָה מג הא תֹורְבַכמ ןעֶלטְכאַװ ןעֶהיִלְפ טְכאַמעֶב טאָה דְנּוא

 בי זרִׁשְַה הֶׁשִאָה תורֹאילַעהָׁשֹמְּב ןרָחאו םירמ רֵברְַו - 6 17 םאָה רֶע דֶנּוא .םָי םעֶד ןּופ
 : ָׁשמְּבידא קֶרָהּולְמאַֹו חקל תׁשְכהָשִאכ הָקָלרְׁשא 5 איו ווא ,הֶנֲחַמ רעֶד רעֶּביִא טייֵרַּפְׁש
 נשא יעשו רב נד אה היי -ֵּבִה א איִװ דְנּוא טייַז רעֶזיִד ןּופ עֶזייֵר גאָט

 ם ּוהָמְרֶאָה ינְפילע רֶׁשֲא םֶרָאָה סֹּכִמ רֶאָמ וָנָע הָשֹמ םורַאסְגְניִר טייַז רעֶנעֶו ןּופ עֶזייר גאָט
 8 םִיר לא ןרֵהַאלֶאְו ה מילא םאֶתִּפ הָוהְי רֶמאֵּד ןעֶלייֵא אייווָצ איז יֹוזַא דְנּוא ,הָנֲחַמ רעֶד
 ה ררַײו :םֶּתְׁשִלְׁש זָאְצו ךעומ לָהַא--לָא םכְְָׁלׁשָאְצ קְלאָפ םאָד דְנּוא 82 :דֶרֶע רעֶד ףיֹוא
 טידמו } בא ארי .לָהְאָה חַתַ 5 רֶמֵַר ןנע דדָמעְב הָודִי . דיִּבְלעֶז ןעֶצְנאַג םעֶד ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא
 + םֶכָאיִבנ הייד ירְבָד אָנרעֶמְׁש רֶמאַּו םֶהינְׁשִאַנ - דְנּוא ומְכאַנ עֶצְנאַג איד דְנּוא .באַט ןעֶב
 7 ןכיאל בירְּבַרָא ם לח דָא וָלֵא הָאְמִּבהוהְי אייז דְנּוא ,גאָמ ןעֶגיִדעֶגְראָמ ןעֶצְנאַג םעֶד
 יי ,הָפלֶא יל ןלאנ ימי לב השמ יד ןֶלְטְכאַו איִד טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא ןעֶּבאָה

 דְנּוא ,םיִרָמָה ןְהעֶצ טאַהעֶג טאָה טְלעֶמ + םבָּב הוי ת"ר : יְבַעְב א םֶמאַרְ 2 יי
 עֶנייֵא טייֵרַּפְׁשרעֶפ ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז

 :הָנֲחַמ רעֶד םּורַאסְגְניִר גְנּוטייֵרְּפְׁשרעֶּפ
 טייקעֶג זיִא םִע רעֶדייֵא ןְהעֶצ עֶרייֵז ןעֶׁשיִוְצ ןעֶזעוֶועֶג ָּךאָנ זיִא ׁשייֵלְפ םאָד 8
 טאָה טאָג דְנּוא ,קְלאָפ םעֶד ףיֹוא טְמיִרְנעֶג טאָג ןּופ ןְראָט רעֶד טאָה יֹוזַא ןעֶראוָועֶג
 םעֶד ןעֶּפּורעֶג טאָה רֶע דְנּוא 84 :גאָלְּפ עֶסיֹורְג רֶהעָז ַא טיִמ קָלאָפ סאָד ןעֶבאָלְׁשעֶג
 ןעֶּבאָרְגאַּב טְראָד ןעֶּבאָה אייֵז לייװ ,הָזֲאַּתַה תֹורְבִק טְרָא ןעֶניִּבלעֶזְמעֶד ןּופ ןעֶמאָנ
 ןעֶגיֹוצעֶג קְלאַפ םאָד טאָה הָוֲאַּתַה תֹורְבק ןּופ 82 :טְסּולְנעֶג ןעֶּבאָה סאָָז קְלאָפ סאָר
 :תֹורֵצַח ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,תֹורֵצַח ןייק

 בי לעטיפאק
 סאָוָו ,תיִשַּכ איִד ,ּבייוו םעֶד ןעֶנעוֶו ,הֵׁשֹמ ןעֶנעֶק טעֶרעֶג ןעֶּבאָה ןֹרֲהַא דְנּוא םָיְרַמ 1
 אייֵז דְנּוא 2 :ׁשֹוּכ ןּופ עֶנייֵא ּבייוֵו ַא ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע ןיִראָו ,ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע
 ךיֹוא טעֶרעֶג טיִנ רֶע טאָה ?ןייֵלַא הָׁשֹמ ְּךְרּוד טעֶרעֶג טאָג ןעֶד טאָה ;טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה
 רֶהעֶז ןעֶזעוֶועֶג זיִא הֶׁשֹמ ןאַמ רעֶד רעֶּבָא 8 :טְרעֶהעֶג םֶע טאָה טאָנ דְנּוא ?סֶנּוא ָּךְרּוד
 טאָה טאָג דְנּוא 4 :ךֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶז סאָו ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא ןּופ רֶהעֶמ ,גיטיִמעֶד
 ּוצ םיֹורַא אייֵרְד רֶהיֵא טייֵג ,םָיַרַמ ּוצ דִנּוא ןֹרֲהַא ּוצ דְנּוא הֵׁשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג גְניִלְצּולִּפ
 -עֶנְּפּורַא טאָה טאָנ דָנּוא 2 :ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵרְד אייֵז דְנּוא ,דֵעֹומ לֶהֹא םעֶד

 םעֶד ןּופ ריִמ רעֶד א ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא רֶע דִנּוא ,לייַז-ןעֶקְלאָָו רעֶד ןיִא טְרעֶדיִנ
 ןעֶנעֶז עֶדייֵּב אייֵז דְנּוא .םָיְרֵמ דְנּוא ןֹרֲהַא ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טְלעֶצעֶנ
 טעוֶו םֶע ןעוֶו ,רעֶטְרעוֶו עֶנייֵַמ ןּונ טְרעֶה ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 6 :ןעֶגְנעֶגעֶגְסיֹורַא
 ,טְכיִזעֶג םיִא ןעֶּבעֶג ןעֶנעֶקְרעֶד םֶהיֵא ּוצ ְָּךיִמ הָוהְי ָךיִא לע ,איִבָנ ַא ןייַז ְּךייַא רעֶטְנּוא
 זיִא רֶע ,יֹוזַא טיִנ זיִא הֶָׁשֹמ טְבעֶנְק ןייֵמ 7 :ןעֶדעֶר םֶהיֵא טיִמ ָּךיִא לעוֶו םֹולָח ַא ןיִא
 דְנּוא ןעֶדעֶר םֶהיֵא םיִמ ָּךיִא לעֶװ ליֹומ ּוצ ליֹומ 8 :זיֹוה ןעֶצְנאַנ ןייֵמ ןיִא אייֵרְט
 ִע לאָז הָוהְי ןּופ טְלאַטְׁשעֶג איִד דְנּוא ,שיִנעֶטעֶר טיִמ טיִנ רעֶּבָא טְביִזעֶג .ָּךְרּוד
 טְכעֶנק ןייֵמ ןעֶנעֶק ןעֶדעֶר ּוצ טאַהעֶנ אָרֹומ טיִנ רֶהיֵא טאָה סאוָוראַפ דְנּוא ,ןעֶהעֶז
 זיִא רֶע דֶנּוא ,טְמיִרְנרעֶד אייֵז רעֶּביִא טאָה טאָנ ןּופ ןְראָצ רעֶד דנּוא 9 ?הָשֹמ
 םעֶד ןּופ ןעֶראָועֶג ןּוהְמעֶגְּפָא זיִא ןעֶקְלאוָו רעֶד ןעוֶו דְנּוא 10 :ןעֶנְנאַגעֶגקעוֶוַא
 ה: טאָה ןֹרֲהַא ןעֶו ,אייֵנְׁש איו םייוו גיִצעֶרְק ןעֶזעוֶועֶג םִיְרִמ זיִא יֹוזַא ,העְז טְלעֶצעֶב

 ּוצ טְגאָזעֶג טאָה ןֹרֲהֲע דְנּוא 11 :גיִצעֶרְק ןעֶזעוֶועֶנ איִז זיִא יֹוזַא ,העָז ,םִיְרִמ ּוצ טְרעֶקעֶנ
 השמ 104

  גֵלָׁשַּכ תַעְרצִמ םירמ ָנְ ולמה לעמ רֶס ןְֶעָהְו :ךלו
 וו ילא ןֹרָהַא רֶמאָיו :תַעָרֹצִמ הורְו םִירמײלָא ןְרתַא ןֶפו
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 ְלֲאֹונ רֶׁשֲא תֹאָטַח ּוניֵלָפ תֵׁשָת אָנילַא יַנֹדֲא יִּב הָשמ
 ָחְרַמ ֹותאֵצְּב רֶׁשֲא תַּמּכ יִהְת אָנילַא :נאָטִח רֶׁשֲאַו 2

 לא רַמאַל הָודְי-לֶא הָׂשמ קעְצו !ורָׂשְב יִצֲח לכָאוּמַא
 8 ;הָל אָנ אָּפְר אָנ

 אֵלָה ָהינַּב קרָי קֶרָי יִבָאְו הֶׁשמ-לֶא הָוהְי רֶמאֵר 4

 הרַָמִל ץוהמ םיִמָי תַעְבׁש רֵנּּת םיִמָיתַעְבַׁש םִלְּכִ
 םיִמָי תֵעְבִׁש הָנֲחַכִל ץיחמ םירמ רֶנְמִּתַו :ףסֶאּמ רַזַאְו וט

 תִֹרַצַחַמ םֶעָה ָסְנ רַחַאְו :םירמ ףַכָאַה-דע עַסָנ אָל םֶעָהְו
 :ןְראַּפ רֵּכְדִמְּב ֲָּהְמ

: 

0 5 8 
 ֹהְתי סיִׁשְנָא ּךלדדלְש :רֶמאַּל הֶׁשֹמילֶא וי רֶּבַדָ א ?

 לֶהָא ׁשיִא לָארׂשי יֵנְכִל ןתנ ינַאירָׁשַא ןעֶנֶּכ ץרַא-חַא
 הֹלְׁשו :םֶהָב איִָנלֶכ ּותָלָשּת וָתֹבֲא הַּטִמְל דֶמַא ׁשיִא 5

 םיִׁשְנַא םִלכ ;דוהי יֵכ"לַמ ןְראָּפ רֵּבְדַּמִמ הָׂשִמ םֶתֹא
 יאר השמל םָתֹמְׁש הֵלֶאְו :הָּמָה לֵאָדְשיַנב יִׁשאָר

 הָּטַמְל :יָרֹוחְַּב טּפָׁש ןועְמׁש הָּטַמְל :יּוַכַזְדִּב עו ש :
 :ףקירכ לאָני רָכשֶׂשִי הָנעמל :הָנִפִיְּב בלָּכ ּהָדוהְי

 ךֵּכ ִטְלִּפ ןמונב .השמל דב ְשֹוד םיִפָא העל :
 ףמֹי הָּמַמְל :יִדֹוסְדִּב לָאידג ןלּובְו הָּמִמְל ;אוָפָר

 יִּלַמָנְרב לאימע ןָר 7 :יסוסִּב יד השֹנְמ הָּמַמְל ט

 בחניַָפִנ השמל .:לֵאָכשִב רֶת רֶַא הע
 זרֹומִׁש .הָּלֵא :יִכָמְרַּב לֵאֹואָנ זָנ הָּמֹמְל  :יַסָפְודְדַּב ל

 ארי ץרָאה"חַא רּוִתָל הָשִמ הַלָׁש"ירַש קא םיִׁשָנֲאָה
 תל הָׂשמ םָתֹא לח :עשֹיוי נדב עׁשֹוהל הָׁשִמ וו

 תל בֵנִּב הָז ּולֵע סה דלא ימיו ןַעָנְּכ ץיַא-תֶא
 בֵׁשיַה םַעֶהיתַאְו אוהיהַמ ץֶרֶאָה-תֶא םֶתֹאְּו ;רָהְה"תַא 5

 תֹורצַה ןּופ ןעֶניֹוצעֶג

 ןיק

 ךל חלש ףתלעהב גי בי רכדמב
 אוד ,ראַה ןייֵמ ְּךיִד טעֶּב ְּךיִא הָׁשֹמ
 דֶניִז איד ןעֶנייֵל טיִנ םנוא ףיֹוא טְסלאָז
 דְנּוא ,ןּוהְמעֶב שעֶראַנ ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו
 זאָל 12 :טְניִדְנִזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו
 ןעוֶו ,רעֶמיֹוט ַא איז יֹוזַא ןייַז טיִנ איז

 םֶרעֶטּוט ןייַז ןופ םיֹורַא טְמּוק רֶע
 -ךעֶפ ּבלאה ׁשייֵלַפ ןייַז זיִא ּבייֵל

 ןעֶניִרְׁשעֶנ טאָה הֶשמ דְנּוא 13 :טְרעֶצ

 לייֵה טאָנ א ,ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא ,טאָג ּוצ

 !ְךיִד טעֶּב ְּךיִא ,איִז
 הָשמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 4

 ןיִא רֶהיִֵא טְלאָו רעֶטאָפ רֶהיֵא ןעֶו
 ְךאָד איִז טְלאָו ןעֶניִּפְׁשעֶג םיִנָּפ רֶהיֵא
 לאָז איִז ,געֶט ןעֶּביִז ןעֶזעוֶועֶג טְמעֶׁשְרלִפ
 -עֶסיֹוא געֶמ ןעֶּביִז ןעֶרעוֶו ןעֶסאָלְׁשרעֶפ

 ָךאָנְרעֶד דְנּוא הָנֲחַמ רעֶד ןּופ גיִנייוֵו
 דנּוא 19 :ןעֶרעוֶו טְלעֶמאַזעֶגְנייַא איִז לאָז
 גיִנייוֶועֶמיֹוא ןעֶסאַלְׁשעֶגְסיֹוא ראו םָיְרִמ
 סאָד דְנּוא ,געֶט ןעֶּביִז הָנֲחַמ רעֶד ןּופ
 זיִּב ןעֶניֹוצעֶגְקעוֶוַא טיִנ טאָה קְלאַּפ
 :ןעֶראוָועֶג טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא זיִא םָיְרִמ

 קְלאַפ םאֶד טאָה םעֶדְבאָנ דְנּוא 6

 :ןֵרֶּפ רָּבְדִמ רעֶד ןיִא טְהּורעֶג ןעֶּבאָה אייז דֶּ
 בי לעטיפאק

 ךל חלש

 זַא ןעֶשְנעֶמ םיֹורַא ריִד קיש 2 :ְןעֶבאָז ּוצ יֹוזַא הָשמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָנ דְנוא 1

 ןייֵא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איֵד ּוצ ּביִנ ְּךיִא םאוו ןֵעַנְּכ דְנאַל סאָד ןעֶׁשְראָפסיֹוא ןעֶלאָז אייֵז

 ַא זיִא םאִו רעֶכיִלְטיִא ,ןעֶקיִׁש רֶהיֵא טְלאָז רעֶטעֶפ עֶנייֵז ןּופ טֶבֵׁש ןעֶכיִלְטיִא ןּופ ןאַמ

 :אייֵז רעֶטְנּוא איִׂשָנ

 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד רעֶטְנּוא טייֵלטְּפיֹוד עֶלַא ,טאָג ןּופ לעַפעֶּב

 :רּוּכַז ןּופ ןְהּוז ַעּומַׁש ,ןֵבּואְר טָבֵׁש םעֶד ןּופ ,ןעֶמעֶנ עֶרייֵז
 ;הָנָפי ןּופ ןֶהּוז בֵלַּכ הָדּוהְי טֶבֵׁש םעֶד ןּופ 6 :ירֹוח ןּופ ןֶהּוז טָּפִׁש

 :ןּונ ןּופ ןְהּוז ַעשֹוה ,םִיָרְפֶא טֵבֵׁש םעֶד ןּופ 8

 ןּופ ןְהּוז לֵאיִדַנ ,ןְלּובְז טֶבֵׁש םעֶד ןּופ 0
 :יסּום ןּופ ןֶהּוז יִדַנ הֵׁשַנְמ טֶּבֵׁש םעֶד ראַּפ ףֵכֹי טָבש םעֶד ןופ ו1

 :ףסֹוי ןּופ ןֶהּוז לָאְגִי ,רָכשָׂשִי
 :אּופָר ןופ ןְהּוז יִטָלַּפ ,ןֵמָיְנִב טָּבִׁש םעֶד
 :יָדֹוס
 :יֵלַמנ ןּופ ןֶהּוז לֵאיֵמַע ,ןָד טֵבֵׁש םעֶד ןּופ 2

 :יִסָפָו ןּופ ןְהּוז יִּבְחַנ ,יִלָּתְפִנ טֶבֵׁש םעֶד ןּופ 4
 הָׂשֹמ סאו רעֶנעֶמ איִד ןּופ ןעֶמעֶנ איד ןעֶנעֶז עֶגיִדאָד איֵד 6

 :לֵאָביֵמ ןּפ

 :יִבָמ ןּופ ןֶהּוז לֵאּואָג ,דָג

 םעֶד ָּךְרּוד ןֶרֵּפ רֵּבְדִמ רעֶד ןּופ טְקיִׁשעֶג אייֵז טאָה הֵׁשֹמ דְנּוא 3

 ןעֶנעֶז םאָד דְנּוא 4

 ךֹועְמִׁש טָּבֵׁש םעֶד ןּופ 5

 םָבֵׁש םעֶד ןּופ 7

 ןּופ 9

 ןְהּוז רּותְס ,רַׁשָא טֶבֵׁש םעֶד ןּופ 3

 םֶבֵש םעֶד ןּופ 5

 ןּונ ןּופ ןְהּו עשֹוה ןעֶפּורעֶג טאָה הָׁשֹמ רְנּוא ,דְנאַל סאָד ןעֶׁשְראָפּוצסיֹוא טְקיִׁשעֶג טאָה

 ןַעֵנְּב דְנאַּה םאָד ןעֶׁשְראַפּוצסיֹוא טְקיִׁשעֶג אייֵז טאָה הֵשֹמ דְנּוא 17 :ַעֵׁשֹוהְי
 ,טייַז-םֹורָד ןעֶנעֶק זיִא םאִו געֶו םעֶד ףיֹורַא טייַנ ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא
 :גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןייֵנְפיֹורַא טְלאָז רֶהיֵא זְנּוא

 היִא דְנאַה םאָד םאָה הףיֹורְד טְניֹואְה םאָח זיִא קֶלאָפ םאָד סאָו דִנּוא
 ןעֶהעֶז טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 8

 םיוא



 רבדמבכ

 ְךאַוְׁש רעֶדָא קְראַטְׁש זיִא םִע ּביֹוא
 דְנּוא 19 :ליִּפ רעֶדָא גיִניּוװ זיִא םִע ּביֹוא
 ןעֶניֹואוְו אייֵז סאָו זיִא דְנאַל סאָד סאוָו

 כת חלש יי
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 ופ ץֶרָאָה הָמּו :בֶר'םַא אה טָעְמִּה הָּפְרֶה אֹוה קָוְחַה ָהיֶלָע
 םיִרָה הָמּו הָעָריסִא אוה הָמֹוטֲה ּהָב בֵׁשֹי אּוהיירָׁשֲא
 .כ הָמּו :םיִרָצְבִמְּב םִא םיִנֲחַמְּבה הּנְֵּב בֵׁשֹוי אּוחירָׁשֲא
 ןַא-סַא ץֵע ּהָּב-ׁשיַה הָוְרדמִא אה הִָמְׁשַה ץראָה
 ירֹוכְּב יִמְי םיִמָיַהְו ץֶרֶאָה ירְּפִמ םתְַקל םֶּתְקַּזַהְתִהְ
 ונ אָבָל בֶהְרידע צב ץרַאהתֶא ורְִּּולֲעַיו :םיִבָנִע
 יֵשׁ ְמיִחָא םֵׁשְ ןֹרְבחירַע אֵבָ םנְנִב ולעיו ;תֶמָה
 ןעֶצ יַנְפל הָתְנְבִ םיִנָׁש עַבָׁש ןירְבָחְו קָנעָה יִדיִלְי יְלַתְו
 3 המְ םֵׁשִמ ּותְרְכה לֹּכְׁשֶא לֵחַנידע זאב :םיִדְצִמ
 םינמרָהְדִּו םִיַנָׁשִּב ֹומַב ּואְׂשַו דֶחֶא םיִבָנִע לוכְׁשֶאְ
 5 == לֵע לִּׁשֶא לַחנ אָרָק אּוהַה םיִקָמִל :םיִנֵַּתַרְדִמּו }

 ּתִמ ּובְׁשיו :לֵארְׂשִיינְּב םׁשִמ תְרְכרׁשֶא לֹוּכְׁשאָה
 18 א הָשמ-לֶא ֹואֹבָיו וכל :םו םיִעֶבְרַא ץֶקִמ ץֶרֶאָה
 הָׁשָרְק ןֶראָּפ רֶ בִמילֶא לֵאָשִיינְב תֶהֵעלְכ או רַהַא
 :ץֶרָאָהיִרְפיתֶא םוָאדױ !הָדעַה-לְּכ-תֶאְוי רֶבָּד םָתֹא ףֵבִׁש
 וה םֶנו יונּתְַלְׁש רֶׁשֲא ץרַאה-לָא ּונאָּב ּורְמאֹּ ליוהפִַַו
 8 בֵׁשיִה םֶעָה זעייּכ םַפַא .:היְפ"הַח אוָה ׁשֵבְרּו בָלֶח תַבְ
 ּניֵאְר קָנִעַה יד ילד ְךאָמ תלדּנ תֹוִרְצִּב טיִרְעַהְו ץֶרָאְּב
 עט לרמֲאהְו יסּובֹיְ יִתֲַהֹו בֶנִה ץְרֶאְּב בי קַלְמִ ;םָׁש
 ל'םֶהָו :ןדַיַה יד לֵעו םִיַה-לַע בֵׁשֹייַענְְַּו רֶמָּב בֵׁשֹװ
 הא יְשִרָי הָלענ הֶלָע רֶמאֹ הֶׁשֹמילֶא םִעָה-תֶא בֵלְּכ
 31 א ורְמֶא ֹומִע לָע-רׁשֲא םיִׂשָנֲאַה חל לָכּונ לוכָיּ
 סג חבד ואצַֹו :שֵמִמ אה קְוְייִּ םִעֶהלֶא תלֲעַל לכינ
 ץרֶאָה רֶמאֵל לֵאָרְשִייִנְבילֶא ּהָתֹא יֵרָת רֶׁשֲא ץֶרֶאָה
 אוה ָהיֶבָׁשֹי תַלְכֹא ץֶרַא ּהָתֹא יתָל הב ּונְבָע לָׁשֲא
 53 ניֵאָר םָׁשְו :תֹוּדִמ יֵׁשְנַא הָכֹותְב וניֵאָר-רָׁשֲא סֶעהילָמו

 וטְכעֶלְׁש רעֶדָא טּוג ויִא סֶע ּביֹוא ,ןיִרְד
 אייֵז םאִו ןעֶנעֶז טעֶּטְׁש איֵד סאָוָו דְנּוא
 ןיִא רעֶדָא תֹונֲחַמ ןיִא ּביֹוא ,ןיִרְד ןעֶניֹואוְו
 סאָד סאָו דְנּוא 20 :טעֶטש עֶטְסעֶפ
 רעֶדָא טעֶפ ויִא םִע ּביֹוא ,זיִא רֶנאַל
 ןיִרְד רעֶמייֵּב ןעֶנעֶז םִע ּביֹוא ,רעֶנאַמ

 -ְךאַטְׁש ְךייא טְלאָז רֶהיֵא דנּוא ,טיִנ רעֶדָא
 ןּופ טכּורְפ איִד ןּופ ןעֶמעֶנ דִנּוא ןעֶק

 ןעֶזעוֶועֶג זיִא טייֵצ איִד דְנּוא .דְנאַל םעֶד

 איד ןופ עֶנְניִלטְׁשְרֶע איִד ןּופ געֶט איִד
 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 91 :ןעֶּביֹורטנייוַװ
 -םיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דֵנּוא ןעֶנְנאַגעֶגּפיורַא

 רָּבְדִמ רעֶד ןּופ ,דְנאַל סאָד טְׁשְראַפעֶנ
 :תָמַח ןייק טְמּוק ןעֶמ ּואוְח בֹוחְר זיִּב ןִצ

 ןעֶגעֶק ןעֶנְנאַגעֶגּפיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז רְנּוא 9

 ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,טייַז-םֹורָד

 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז טְראָד דְנּוא ,ןֹורְבֶח זיִּב

 ןּופ רעֶדְניִק איֵד יַמְלַת דְנּוא יֵׁשֵׁש ,ןֶמיִחַא

 ןעֶראַועֶג טיֹוּבעֶג זיִא ןֹורְבָח דְנּוא ,קָנֲע

 םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דנוא 28 םִיָרְצִמ ןיִא ןַעֹצ ראַפ רֶהאָי ןעֶּביִז
 לעֶנְנעֶה ַא דְנּוא גייוֵוְצ ַא ןעֶטיִנְׁשעֶנְּפָא טְראָד ןּופ ןעֶּבאָה אייֵז דֶנּוא ,לֹּבְׁשֶא לֶהאָמ
 ,(רעֶנעֶמנ אייוַוְצ ןעֶׁשיוִוְצ גְנאַטְׁש ַא ףיֹוא ןעֶנאָרְמעֶג םִע ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶּביֹורְמנייוו
 ןעֶמ טאָה טרָא ןעֶגיִּבִלעֶזְמעֶד ּוצ 24 :ןעֶנייַפ איִד ןּופ דנוא ןעֶמּורְגְליִמ איֵד ןּופ דְנּוא
 סאָד ןעֶטיִנשעֶנְּפָא טְראָד ןּופ ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איֵד לייוו ,לֹוּכְׁשֶא לַחַנ ןעֶּפּורעֶג
 סאָד ןעֶׁשְראַפּוצסיֹוא ןּופ טְרְהעֶקעֶגְקיִרּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנֹוא 28 :ןעֶּביֹורְטְנייוַו לעֶנְנעֶה
 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ןעֶבְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דָנּוא 26 :בגעֶט גיִצְריִפ ןּופ דֶנֶע םעֶד ןיִא דְנאַל
 רעֶדְניִק איִד ןּופ עֶדְנייֵמעֶג עֶצְנאַג איִד ּוצ דְנּוא ,ןֹרֲהַא ּוצ דְנּוא הֵׁשֹמ ּוצ ןעֶמּוקעֶנ

 רעֶּפְטִנֶע ןייַא טְכאַרְּבעֶגקיִרּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ׁשֵדְק ןייק ןֶרָּפ רֶּבְדִמ איִד ּוצ לֵאָרְׂשִי
 :דְנאַל םעֶד ןּופ טְכּורְפ איִד ןעֶזיוִועֶג אייֵז ןעֶּבאָה דְנּוא ,עֶדְנייֵמעֶג עֶצְנאַג אֵיְד ּוצ
 ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז ריִמ טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא טְלייֵצְרעֶד םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז ְךְנּוא 7
 ָךֶליִמ טיִמ ְּךיֹוא טְסיִלְפ םִע דְנּוא ,טְקיִׁשעֶגניִהַא םְנּוא טְסאָה אּוד םאָו דְנאַל םעֶד ּוצ
 קְראַטְש זיִא קְלאָפ םאָד טְרֶעייֵנ 28 :טְכּורְפ עֶנייֵז זיִא עֶגיִזאָד סאָד דְנּוא ,גיִנאָה דְנּוא
 דָנּוא ,םיֹורְג רֶהעֶז דְנּוא טְסעֶפ ןעֶנעֶז טעֶטְׁש איִד דְנּוא ,דְנאַל םעֶד ןיִא טְניֹואוְו סאָו

 םעֶד ןיִא טְניֹואְו קלָמַע 29 :ןעֶהעֶזֶעֶג טְראָד ריִמ ןעֶּבאָה קָנֵע ןּופ רעֶדְניִק איִד ְּךיֹוא
 ןעֶניֹואְז ,ירֹמַא רעֶד דְנּוא ,יִסּובְי רעֶד דְִנּוא ,יִּתִח רעֶד דְנּוא ;טייֵז-םֹורָד ןעֶנעֶק דְנאַל
 :ןֵדְרַי ןּופ טייַז איִד אייַּב דְנּוא םָי םעֶד אייֵּב טְניֹואוְו יִנֲעַנְּב רעֶד דְנּוא ,גְרעֶּב איִד ףיֹוא
 -עֶג טאָה רֶע דְנּוא ,הֶשֹמ ראַפ ןעֶנייוַוְׁשליִטְׁש קְלאַפ סאָד טְכאַמעֶג טאָה בֵלַּכ דְנּוא 0
 םִע ןעֶלעוֶו ריִמ ןיִראָו ,ןעֶּבְרִע םִע ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ןייֵגפיֹורַא ןעֶלעוֶו רִיִמ ,טְגאָז
 ןעֶּבאָה ןעֶנְנאַגעֶגּפיֹורַא םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז סאָו רעֶנעֶמ איִד דְנּוא 31 :ןעֶמּוקייֵּב םיוִועֶג
 רעֶקְראַטְׁש זיִא םִע ןיִראָו ,קְלאַפ םעֶד ןעֶנעֶק ןייֵגפיֹוּרַא טיִנ ןעֶנעֶק ריִמ ,טְגאָזעֶב
 םעֶד ןּופ טְכירעֶּב ןעֶטְכעֶלְׁש ַא טְכאַרְּבעֶנסיֹורַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 22 ;םֶנּוא ןּוֿפ
 סאָד ןעֶנאָז ּוצ יֹװַא טְשְראַפעֶגְסְ+}ֹוא ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד סאָו דְנאַל

 םאֶװ דְנאַל ַא ויִא ןעֶׁשְראַפּוצסיֹוא ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא ןעֶנעֶז ריִמ םאָו דְנאַל
 ןיִראַד ןעֶּבאָה ריִמ סאָו קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד דְנּוא ,ןּופאַד רעֶניֹואוְונייֵא איִד טְרְהעֶצְרעֶפ
 ןעֶהעֶועֶג ריִמ ןעֶּבאָה טְראָד דְנּוא 33 :םאָמ (ןעֶפיֹורְג) ןּופ רעֶנעֶמ ןעֶנעֶז ןעֶהעֶזעֶג

 איד
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 םיִבֲָחַּכֹונֵיְֵב יה םיִלְּפְַהְדִמ קָנִע נב םיִליִפַהיתֶא
 !טֶהיִלעְב ּונָיָה ןָקו

 טי

 הָליֵּלַּ םִעָה ּוָּכְבִיַו םָלוקיהַא יִנְּתַַ הָרעָהיִלְ אִָתַ א
 טמא לֵאָרְשִי נב לֹּכ ראלע הָׂשֹמילַע נו :אּוהַח 3

 רֵּבְדמַּב יִא םִיַרְצִמ  ץרַאב תַמול הָָעָהילְּכ םֵהֹלֲא
 תאֹוַה ץיָאָהילַא טא איבִמ הוה הָמָלו .:ונתְמול הזה
 בִׁש ינָל בוִט אֹלֲה ובל יהי ונ טֵּפִּו ּויֵשָנ בַרֵתַבלְּפל

 הָבִּׁשָנְו ׁשאֵר הָנְִנ דִחָאלֶא שי א ְּרְמאַֹּו :הָמיִרְצִמ 4
 לֵהְקילָּב יִנְּפל סהינְפ-לע ןֶרָהַאְו הָׂשמ לֵּפיַו :ָהְמיִרְצִמ ה
 ףִמ הָנְפְיְוִּב םֵלָכְו ןּונְרִּב עֶׁשֹוהיִ :לֵאָרְׂשִי יִנְב תַדֹע 5

 חֶדֵע-לָּכילֶא ּוְמאו ;םֶהיֵדְּב וִעְרַק ץֶדָאָה-תֶא םיִרָּתַה 1
 84 רותָל ּהָב ּונֵרְבֶע רֶׁשֲא ץֶרֶאָה רֶמאֹל לֵאְדְׂשיִרַנּב

 הְו הָוהְי ּנָּב ץְפְחיִשא :דֶאְמ דָאֵמ ץֶרָאָה הָבֹט 8
 עי ןָאּינֵלּה תתאה ץֶרָאָה-לֵאֹ ונְתֹא

 םעיתֶא ואריִּתילַא םָתַאְו וררְמִּת-לַא הָוהיִּב ְּךַא :ׁשֶבדּו 9
 -לֵא ונְתַא הוה היל 3 םָלצ רֶמ םה מח ִּכ 7

 ידִבְכּ םִנבַאְּב םֶתֹא םונרל הילָקילב ! ןרמאֹּיַו :םָאריּת י
 . 8 :לארׂשי יִנְמלָכילא דַעֹומ לֶהֶאְב לָאג הוי
 ירֲעַו .ְךֶזַה םִעָה יֵנְצֲאַנְי הָנָאדַע הֶׁשמילֶא הוֹי רֶמאַָּו

 וְּבְרקְּב יִתֹׂשָע רֶׁשֲא תֹותאָה לב יב טא הָנָא
 טוִצֶעְו ליל ל ףֶהֶא הֶׂשָעַאְו ינָׁשֹרִאָז 'רָבָדב ּונָּכַא

 תִלְַה"יֵב םירצמּוצְמָׁשְ ההָילֶא הָׂשֹמ רֶָמאֹּיַנ ;ונָּמִמ 3
 ץֶרֶאָה ֿבֵׁשֹוײלַא ּורְמָאְו :ָּבְרקִמ הּזַה םִעְהתֶא ָךַרֶכְב 4

 ןיעירׁשֲא הוה םִעָה בֵרֵקּב הוה הָּתַאייִב ּועְמָׁש .תאֹוה
 פ דָמעבּו םֶהֹלָע ףמֹ נו הָוהְו הָּתַא ו הָארנ ןיעְּב

 ְֹּתַמַהְו :הליל שא חמִעְבּו מי ם היל ךלה הָתַא ומ

 יחֶאעמָׁשירשַאיוַ ֹרְמֶאְו דָא ׁשאְכ הוה םעֶהיִתַא

 ךל חלש הי א רברמכ
 איִד ןּופ קֶנֵע ןּופ רעֶדְניִק איִד ,ןעֶזיִר איִד
 -עֶנ ןעֶנעֶז ריִמ דְנּוא ,ןעֶזיִר (עֶנעֶלאַפְבנ
 איֵד איו ןעֶניֹוא עֶרעֶזְנּוא ןיִא ןעֶזעוֶו
 -עֶג ריִמ ןעֶנעֶז יֹוזַא דְנּוא ,ןעֶקעֶרְׁשייֵה
 :ןעֶגיֹוא עֶרייֵז ןיִא ןעֶועוֶו

 די לעטיפאק

 ןעֶּבאָה עֶדְנייֵמעֶג עַצְנאַג איִד דְנּוא 1
 סאָד דנוא .לֹוק רֶעייֵז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא
 :טְכאַנ עֶניִּבְלעֶזיִד טְנייוֵועֶג טאָה קְלאָפ

 ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק עֶלַא דְנּוא 2
 ןרָהַא דְנּוא ,הָׁשֹמ ןעֶנעֶק טְלעֶמְרּומעֶג
 ּוצ ןעֶּבאָה עֶדְנייֵמעֶג עֶצְנאַג איִד דְנּוא
 ריִמ ןעֶטְלאָו יאַװְלַה ,טְגאָזעֶג אייֵז

 םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג
 ןעֶּבְראָטְׁשעֶג ריִמ ןעֶטְלאָָו יאַוְלַה רעֶדָא
 -ראַפ דְנּוא 2 !רָּבְדִמ עֶניִזאָד איִד ןיִא
 םעֶד ןיִא טְכאַרְּבעֶג טאָג םִנּוא טאָה םאו
 ןעֶלאַפ ןעֶלאָז ריִמ זַא דְנאַל ןעֶניִזאָד
 רעֶּבייוו עֶרעֶזְנּוא זַא ,ךְרעוֶוְׁש םעֶד ְּךְרּוד
 רעוֶו ?ּביֹור ּוצ ןייַז ןעֶלאָז רעֶדְניִק דְנּוא
 -העֶקּוצקיִרּוצ םֶנּוא ראַפ רעֶסעֶּב טיִנ םִע
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 4 :םִיַרְצִמ ןייק ןעֶר

 ןעֶלעוֶו ריִמ ,ןְרעֶדְנַא םּוצ רעֶנייֵא טְגאָזעֶג
 דְנּוא ,ןעֶמְצִלֶע ןַא ןעֶצעֶז םנּוא רעֶּביִא
 :םִיַרְּצִמ ןייק ןעֶרְהעֶקקיִרּוצ ןעֶלעֶו ריִמ

 -ךעֶפ רעֶצְנאַג רעֶד ראַפ םיִנָּפ רֶעייֵז ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג ןעֶנעֶז ןֹרָהַא דְנּוא הָׁשֹמ דַנּוא 5
 דָנּוא ןּונ ןֵּב ַעְׁשֹוהְי דְנּוא 6 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ עֶדְנייַמעֶג רעֶד ןּופ גָנּולְמאַז
 עֶרייֵז ןעֶמיִרּוצ ןעֶּבאָה ,דְנאַל םעֶד ןּופ םֹרעֶׁשְראָפסיֹוא איִד ןּופ ,הָנָפְו ןּופ ןְהּוז בֵלָּכ
 רעֶדְניִק איִד ןּופ עֶדְנייֵמעֶג רעֶצְנאַה רעֶד ּוצ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דֶנּוא 7 :רעֶדייֵלְק
 -ּוצסיֹוא ןעֶנְנאַגעֶגרעֶּביִרַא ןיִראַד ןעֶנעֶז ריִמ סאָו דְנאַל םאָד ,ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא לֵאָרׂשִי
 יֹוזַא ,םִנּוא ןיא רֶהעֶנעֶּב ַא טאָה טאָג ןעוֶו דְנּוא 8 :דְִנאַל טּוג רֶהעֶז ַא זיִא ,ןעֶׁשְראָפ
 ;ןעֶּבעֶג םָנּוא ּוצ םִע טעוֶו דְנּוא ,דְנאַל ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ ןעֶנְנעֶרְּבנייַרַא םֶנּוא רֶע טעֶו
 טְלאָז טאֶנ ןעֶנעֶק טְרֶעייֵנ 9 :גיִנאָה דִנּוא ְּךֶליִמ טיִמ טְסיֵלְפ סאָו דְנאַל ַא זיִא םִע
 קְלאַפ םעֶד ראפ ןעֶטְכְראַפ ּוצ טיִנ ְּךייַא טְכיֹורְּב רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶניִנעֶּפְׁשרעדיװ טיִנ רֶהיֵא
 -ִּמִא אייֵז ןּופ ְּךיִז טאָה ןעֶמאָׁש רֶעייֵז ,טיֹורְּב רעֶזְנּוא ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָו דְנאַל םעֶד ןּופ
 רעֶּבָא 10 :ןעֶטְכְראַפ טיִנ אייֵז ראַפ ְָּךייַא טְלאָז רֶהיֵא סָנּוא טיִמ זיִא טאָב דְנּוא ,ןּוהְמעַב
 דְנּוא ,רעֶנייֵטְׁש טיִמ ןעֶניִנייֵטְׁש אייֵז לאָז ןעֶמ זַא ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה עֶדְנייֵמעֶג עַצְנאַג איִד
 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק עֶלַא ּוצ דֵעֹומ לָהֹא םעֶד ןיִא ןעֶזיוִואַּב ְּךיִז טאָה טאָג ןופ טייקְביִלְרעֶה איד
 קְלאָפ עֶניִזאָד םאָד ְּךאָנ ְּךיִמ טעזֶו גְנאַל איז זיִּב ,הָׂשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 11
 ןעֶנעוֶו ןעֶּבייֵלְג טיִנ ְּךאָנ קָלאָפ עֶניִזאָד םאֶד ריִמ טעוֶו גְנאַל איז זיִּב דְנּוא ?ןעֶנְראָצְרעֶד
 טיִמ ןעֶגאָלְׁש אייז לעדֶו ְָךיִא 12 ?ןּוהְמעֶנ אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ ּבאָה ָּךיִא סאָו ןעֶכייֵצ עַלַא
 ַא ראַפ ןעֶבאַמ ְךיִד לעדֶו ּךיִא דְנּוא ,ןעֶּבייֵרְטרעֶפ אייֵז לע ָךיִא דְנּוא ,ץְנעֶליִטְסעֶּפ א
 איֵד ןעזֶו ,טאָנ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה הֶשֹמ דְנּוא 18 :אייֵז ןּופ רעֶקְראַטְש דְנּוא קֶלאָפ םיֹורְג
 ןייַד טיִמ טְכאַרְּבעֶנסיֹורַא קָלאָפ עֶניִזאָד םאָד טְסאָה אּוד ןיִראָו---ןעֶרעֶה ןעֶלעֶו םִיַרָצִמ
 םעֶד ןּופ רעֶניֹואוְועֶּב איִד ּוצ ןעֶנאַזְנָא םִע אייֵז ןעֶלעוֶו יֹוזַא 14 :אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ ַחֹּכ

 םעֶד ןעֶׁשיִוְצ ןעֶזעוֶועֶג טְזיִּב ,טאָנ ָא ,אּוד םאָד טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ,דְנאַל ןעֶניִזאָד
 דְנּוא ,ןעֶזיִועֶּב אייֵז ּוצ ָּךעֶלְרעֶפְנייֵׁשעֶּב ְּךיִד טְסאָה ,טאָנ ָא ,אּוד סאָו ,קְלאַפ ןעֶניִזאָד
 אייז ראָפ אּוד טְזיִּב לייֵז-ןעֶקְלאָה ַא טימ דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶג אייֵז רעֶּביִא זיִא ןעֶקָלאָו ןייַד
 -אָדסאָדטְסעֶו אּוד ןעֶו דְנּוא 18 :טְכאַנ אייַּב לייַז-רֶעייֵפ ַא טיִמ דְנּוא ,גאָמ אייֵּב ןעֶנְנאַגעֶב
 ןייַד טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה סאו ןעֶגאָז םִיֹונ איִד ןעֶלעוֶו יֹוזַא ,ןאַמ ןייַא איו ןעֶמייֵט קְלאָפ עֶביִז

 םש



 הבהטסב

 טאָה טאָג לייוו 16 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא םֵׁש
 עֶגיִזאָד סאָד ןעֶגְנעֶרְּבנייַרַא טְנעֶקעֶג טיִנ
 וצ טאָה רֶע סאוָו דְנאַל םעֶד ןיִא קְלאַפ
 איֵז רֶע טאָה יֹוזַא ןעֶריֹואוְוְׁשעֶנ אייֵז
 דְנּוא 17 :רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶמְכאָׁשעֶגְסיֹוא

 247 ךל חלש די

 5 טםַעָהיתֶא איִבְהְל הָוהְי תֶלְכִי יּתְלִּבִמ :רֶמאֹל ףֵעְמִׁש
 וז הָתַעְו:ָבְרִּמַּב םֶמָחְׁשִיַ םֶהָל עַּבְׁשִנירֶׁשֲא ץרָאָה-לַא הֶּוַה
 ּ ּךְרָא הָוהָי ;רְמאַל ָּחְרַּבִּד רֶׁשֲאַּכ יָנֹרֲא ַהְּכ אקלדל
 וע דקּפ הָּקְי אֵל הֹּקִנְו עׁשָפָו ןוָע אעג דָסֶחיבֹרו םיִפא
 ונ עַל א;יחלס סיריע םיִׁשלשילַע םִנָּבילע ובא
 םיִרְצִּמִמ הּוַה םֶעֶל הֶתאָׂשָנ רֶׁשֲאְכְו סח לֶרָנּכ הֶּזִה םֶעָה

 םיֹורְנ ראַה ןייֵמ ןּופ ַחֹּכ רעֶד זאָל דְנּוצַא
 ּוצ ,טעֶרעֶנ טְסאָה אּוד איז יֹוזַא ןעֶרעוֶו
 דְנּוא גיִטיִמגְנאַל זיִא טאָג 18 :ןעֶנאָז
 איֵד טְּבעֶנְרעֶפ סאוָו ,דאָנְנ רעֶסיֹורְנ ןּופ
 טעוֶו רֶע רעֶּבָא ,טאַהְמעֶסיִמ דְנּוא דִניִז
 דְניִז איד טְקְנעֶרעֶג רֶע ,ןעֶזאָל אייֵרְפ טיִנ
 םּוצ ויִּב רעֶדְניִק איִד ףיֹוא תֹובָא איִד ןּופ
 =ךאַפ 19 :(רֹוד ןעֶטְריִפ דְנּוא ןעֶטיִרְד
 ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ דֶניִז איִד ְּךאָד ּבעֶג

 ְנּוא ,דאָנְנ ןעֶסיֹורְג רעֶנייֵד ָּךאָנ ,קְלאָפ
 ּוצ ןעֶנאָרְטרעֶפ טְסאָה אּוד איו יֹוזַא

 זיִּב ןָא םִיַרְצִמ ןּופ קְלאָפ ןעֶגיִזאָד םעֶד
 ,טְגאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 20 :רעֶהַא
 :טְראָו ןייד ָּךאָנ ןעֶּבעֶגְרעֶפ ּבאָה ָךיִא
 ּבעֶל ְּךיִא אי יֹוזַא רֶהאַוְוְראַפ רעֶּבָא 1
 טיִמ ןעֶרעוֶו לּופ לאָז טְלעוֶו עֶצְנאַג איד
 לו 22 :טאָנ ןּופ טייֵקְכיִלְרעֶה איִד
 עֶנייֵמ ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה רעֶנעֶמ איד עֶלַא

 97 יִנֲאַח םֶלוא ;ְךֶרֶבֵרַּכ ִתְחַלָס הָוהְי רֶמאֹּינ :הָּגהייֲעְו
 יג טביִשְנֲאָה-לֶכ יִּכ ;ץֶרָאָה-לֶּכ-תֶא הָוהְי--דֹוָבְכ אֵלְּמִיַ
 םִיְָצִמְּב יִתיִׂשָעירָׁשֲא יֵתֹתַא-תֶאְ ידבכד-תֶא סיאֹרָה
 :ִלֹוְּב ועִמָׁש אָלו םיִמָעּמ רָשע הֶז יא נו רָּמְִּבּו
  צֲאַנְמ-לָכְ םתֹבָאל יִּתְעַּבְׁשִנ רֶׁשֲא ץֶרֶאָה"תֶא ֹואְרידמַא
 54 מע ההָרָחַא ַחּור הָתְוֲה בקֵע בלָכ יִּדְְִו :ָהאְרִי אל
 יִעְרָח הָּמָׁש אָּבירֶׁשֲא ץרֶאָה-לֶא ויִתַאיבָהְו יִרָחַא אמו
 הכ ּוָמּו ּנָּפ רֶחֶמ קָמעָּב בֵׁשֹוי יִנַנְּכִהְו יק יקלְמעהְו :הָּנָׁשִרי
 ּפ :ףוס"ִסִי ְּךֶרֶד רֶּבְרִּמַה .םָכְל
 25 רָדֲעָל יַהָמידַע :רֶמאֵל ןֵּרַהַא-לֶאְו הָשמילֶא הָוהְ רֵּבַדָי
 יב תמְלְּתתָא ילָע םיניֵלַמ הָּמִה 'רֶׁשֲא תאֹוַה הָעְרָה
 נא יה םִיִלֲא רֶמָאיִנִתעַמׁש יִלָע םיניֵלַמ הֶמִה רֶׁשֲא לא
 הָָׂעַא ןֵּכינֲאְּב םֶּתְרַּבד רֶׁשֲאַּ אלדסא הלהי"סֶאָג יָא
 פ -שָכְל םֶביִרְקִּפילָכְו םֶכיִרנַפ ופִי הֶּוַה רֵּבִרַּמַּב :םָכָל
 ;ילָע םמעלַה רׁשֲא הָלָעַמְו הָָׁש םִירָׂשַע ןְכִמ םָפְרַּפפִמ
 לְוּכַשְל ידִי-תֶא ְתאָׂשְנ רֶׁשֲא ץרָאָה-לָא ּואָבָּת םֶּתַאֹיַמַא
 ּנ ַםֶכְּפַמְ :ןנִּ ַעׁשוהיִ הָנְפידּב בֵלּכיטֶא יג הָּב םֶכְתֶא
 ץרָאה-תַא שדים יִתאֹיבַהְו הְָהְ וַּבָל םָּתְרַמֲא רֶׁשֲא
 32 :ָזַה רָבְרִּמַּב לִי םֶּתַא סכיְִנו הב םתְמַאַמ יֵׁשֲא

 33 *;רָא אנו הָנָׁש םיִצָּבְרַא רָּבְרִּמַּכ םיִעֹר טי םֶכיְֵבּו סאָװ רעֶדְנּואוְו עֶנייֵמ דְנּוא טייֵקְכיִלְרעֶה
 33 ישא םימָיַר רְַסַמְּב :רָּבְִּמּב םֵבייְפ םֶתֹדדעםֶכיֵתו ןיִא דְנּוא ,םִיַרְצִמ ןיִא ןּוהְמעֶג ּבאָה ְּךיִא

 טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא לאָמ ןְהעֶצ עֶזיִד טְפּורְּפעֶנ ָּךיִמ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;רָּבְדִמ רעֶד
 ּבאָה ְָּךיִא םאָו דְנאַל סאָד ןעֶהעֶז ןעֶלעוֶו אייֵז ּביֹוא 23 :םיִּטְׁש עֶנייֵמ ּוצ טְכְראָהעֶג
 םֶע ןעֶלעוֶו טְנְראָצְרעֶד ְּךיִמ ןעֶּבאָה סאו איִד עֶלַא דְנּוא ,תֹובָא עֶרייֵז ּוצ ןעֶריֹואוְוְׁשעֶג
 ןייֵא םֶהיֵא ןיִא זיִא םִע לייוַוְרעֶד ,בֵלָּכ טְבעֶנק ןייֵמ רעֶּבָא 24 :ןעֶהעֶז טיִנ (ָךיֹוא)
 -ניוַרַא םֶהיֵא ְּךיִא לעוֶו יֹוזַא ,טְנֶלאָפעֶגְבאָנ ץְנאַג ריִמ טאָה רֶע דְנּוא ,טְסייֵג רעֶרעֶדְנַא
 סֶע לאָז ןעֶמאָז ןייַז דְנּוא ןעֶמּוקעֶג טְראָד זיִא רֶע ּואְח דְנאַל םעֶד ּוצ ןעֶנְנעֶרְּב
 ןעֶגְראַמ .לאָהְט םעֶד ןיִא ןעֶניֹואְו םיִנֲעַנְּכ איֵד דְנּוא יִקְלָמַע רעֶד 28 :ןעֶנעֶׁשרי
 ןופ געֶו םעֶד ףיֹוא ןייֵרַא רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ְָּךייַא טְהיִצ דְנּוא םּוא טֶרְהעֶק
 :ףּוס םָי

 בְנאַל איו זיִּב 27 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןֹרֲהַא ּוצ דנּוא הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 6
 ןעֶנעֶק ןְלעֶמְרּומ םאִו !עֶדְנייֵמעֶג עֶטְבעֶלְׁש עֶגיִזאָד איִד טיִמ ןעֶטְלאַהְסיֹוא ְּךיִא לאָז
 ּבאָה ריִמ ןעֶנעֶק ןְלעֶמְרּומ אייֵז סאו לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ ןְלעֶמְרּומ סאָד ?ריִמ
 רֶהיֵא איז יֹוזַא ,טאָג טְנאָז .ּבעֶל ָּךיִא איז רֶהאו יֹוזַא ,אייֵז וצ גאָז 28 :טְרעֶהעֶנ ָּךיִא
 רעֶגיִזאָד רעֶד ןיִא 29 :ןּוהְט ְךייא ּוצ ְּךיִא לעֶז יֹוזַא ,ןעֶרֶעיֹוא עֶנייִמ ןיִא טעֶרעֶנ טאָה
 רעֶד ְּךאָנ ןעֶראוָועֶג טְלייֵצעֶג ןעֶנעֶז םאָו עֶלַא ,ןעֶלאַפ רעֶּפְרעֶק עֶרייֵא ןעֶלעֶו רָּבְדִּמ
 -עֶג ןעֶּבאָה אייֵז לייוװ ,רעֶּביִראַד דְנּוא ןָא טְלַא רֶהאָי גיִצְנאַַוְצ ןּופ ,לאָצ ןעֶצְנאַג
 םעֶכְלעֶוֶו רעֶּביִא דְנאַל םעד ּוצ ןעֶמּוקְנייִרַא טיִנ טְלאָז רֶהיֵא 80 :ריִמ ןעֶנעֶק טְלעֶמְרּומ
 ראָנ טְרֶעייֵנ ,ןעֶכאַמ ּוצ ןעֶהּור טְראָד ָךייֵא םוא דְנאַה עֶנייֵמ ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ּבאָה ְּךיִא
 םאָו ,רעֶדְניִק עֶנייֵלְק עֶרייֵא דְנּוא 81 :ןּונ ןּופ ןְהּוז ַעְׁשֹוהְי דְנּוא הֶנֵפְי ןּופ ןְהּוז בֵלָּכ
 אייֵז דְנּוא ,ןעֶגְנעֶרְּבנייַרַא ָּךיִא לעוֶו אייז ,ּביֹור ּוצ ןייַז ןעֶלעוֶו אייֵז טְגאָזעֶג טאָה רֶהיֵא
 עֶרייֵא ,רֶהיֵא רעֶּבָא 32 :טעֶטְכַאְרעֶפ טאָה רֶהיֵא סעֶכְלעוֶו דְנאַל םאָד ןעֶנעֶק ןעֶלעוֶו
 םּורַא ןעֶלאָז רעֶדְניִק עֶדייֵא דְנּוא 82 :רָּבְדִמ עֶניִזאָד רעֶד ןיִא ןעֶלאַפ ןעֶלעוֶו רעֶּפְרעֶק
 זיִּב ,אייֵרעֶרּוה עֶרייֵא ןעֶנעוֶו ןעֶדייֵל ןעֶלעוֶו דְנּוא ,רֶהאָי גיִצְריִפ רֶּבְדִמ רעֶד ןיִא ןְרעֶדנאַַו
 םאו געֶמ איד ןּופ לאָצ רעֶד ְּךאָנ 24 :רֶּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶמּוקְמּוא ןעֶלעוֶו רעֶּבייֵל עֶרייֵא

 רהיא
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 הרנׁשל וי הָנְשִל סי טוי סיִָּבױַא {יִרָאָהיתֶא םָתְרַּת
 :יִתאוָנּת"תַא םֶּתעַדיו הָנָׁש םיִעָּברַא םֶכיֵתְנועיתַא ואְׂשִּת

 הערה הָדָה-טִבל הֵׂשֲעַא חאָו ואל-טא יִתרַּבַד 'הָוהי יִנֲא הל

 :ּותְמִי סו וּמַה הוה רַבְרַּמַּב יִלָע םיִדָעְּנִה תאֹוַה

 ובְׁיַו ץְרָאָה--תֶא תל השִמ חַלָׁש-=רַׁשֲא םיִׁשְנֲאַהְו 6

 :ץֶרָאָה= לַע הָבֹד איצוהל הָדֲָהילְּכ-תִא יִלָע יולי
 ינפל הּמְַּמַּב הָעָר ץראה"תַבד יאצומ םיִׁשְנַאַה ֹותְמָיַו

 םהָה םיִׁשָנֲאָהִמ יח הָנֿפיִדְּב ב בלָמְו ןּונןִּב ַעׁשֹוהְִנ ;הָוהְי 8
 םיִרָבּרַה-תא הָׂשִמ ובַדיִו :ץֶרָאָה-תַא הוָתָל םיכלהה

 ומכׁשִיַו :ױָאמ םִעָה ולבַאהיו לארשי ינְילּכ-לַא הָלֵאָה מ
 םיקְמַהילא טילָעוו טלה רֶמאֹל ףֶהָהיִׁשֲאְרילֶא ולעיו רֶקֹּבַב

 סּתִאהְז הָּמָל הֵׁשֹמ רמאֹּיַו :טאָטְה יִּכ הוהי ױַמָא-רָשֲא 4
 יא יִּב 'גלעַמ-לַא :הלצה אל אוָהְו הוה יפ"תא םיִרָמְע

 יקלְמַעָה * יז ;טכמיא ינֿלי ומה אלו סכברקב הָוהְי 6
 םתבׁש ןְילַגייֵב בה סתלַפנּו םכינפל םָׁש יִנעַנבַה

 "לא לו למי :םכָפע תָוהְי הוהידאלז הוי יִחֲאַמ 4
 םֶרָּפִמ ּוׁשְמיאל השמנ הוה "תורב ןורָאז יהַה שאר

 סיִכָוֲאּוְהַה יָהָב םֵׁשיִה יֵננמַ יקלמעה חֶרי ;הָנֲחַמֲההמ
 8 - ;הָמרָחְקיוַע םּותָכָה

 וט - ו וט
 כאר יובילַא בִּד :ףמאל השמדלַא הָוהְו הבדָיַו א 3

 ינֲא רֶׁשֲא םכיתבשומ ץלאללַא ּואֹבֲת יִּכ םֶהֵלֵא תֹרַמָאְו

 -צלַפל חַבָקוא הָלְ העל השא םתושעו :םכל 3
 הָוהַל תחינ יה םושצליטכייעמב ו8 ףבדנכ ּוַא ר

 ךל/ הלש ווא די -הבדשב

 הְנאַל םאֶד טְשְראַפעֶנְמיֹוא טאָה רֶהיִא
 ןעֶּכיִלְטיִא ראַפ גאָט ַא ,געֶט גיִצְריִפ
 ןעֶגאָרְט רֶהיֵא טְלאָז רֶהאָי גיִצְריִּפ ,רְהאָו
 דְנּוא !הְניִז עֶרייֵא (ראַפ ןעֶדייֵל רעֶדָאנ
 ןּופ ָּךיִמ ּבאָה ְּךיִא זַא ןעֶסיוִו טְלאָז רֶחיֵא

 ּבאָה הָוהְו ָּךיִא 29 :טְרְהעֶקעֶגְּפָא ךייֵא .
 ןּוהְט םיִחעֶנ םִע לעוֶו ְּךיִא ,טעֶרעֶג סאָד

 -עֶג ןעֶטְכעֶלְׁש ץְנאַג ןעֶגיִזאָד רעֶד ּוצ
 ריִמ ןעֶנעֶק ְּךיִז ןעֶּבאָה םאו עֶדְנייֵמ
 ןעֶלאָז רָּבְדִמ רעֶזיִד ןיִא ,טְלעֶמאַועֶגְנייֵא
 אייז ןעֶלאָז טְראָד דְנּוא ,ןעֶמּוקְמּוא אייֵז
 םאָו רעֶנעֶמ איִד דנּוא 26 :ןעֶּבְראַטְש |
 -םיֹוא דְנאַל םאָד טְקיִׂשעֶנְסיֹוא טאָה הָׁשֹמ }

 ןעֶמּוקעֶגקיִרּוצ ןעֶנעֶז דְנּוא ,ןעֶשראַפּוצ
 -עֶב עֶצְנאַג איִד טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא

 דְנּוא ,םֶהיֵא ןעֶגעֶק ןְלעֶמְרּומ עֶדְנייַמ
 . ףיֹוא עֶרָה ןֹוׁשָל טְכאַדְּבעֶגְמנֹורַא ןעֶּבאָה
 ןעֶּבאָה םאוָו רעֶנעֶמ איִד 27 :דְנאַל םעֶד
 םעֶד ףיֹוא עֶרֶה ןֹּושָל טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא

 גאָלְּפ ַא ךְרוד ןעֶּבְראָטְׁשעֶג ןעֶזעֶז דְנאַל
 ןופ ןהּוז עֵשֹוהְי רעֶּבָא 28 :טאָנ דאַפ
 -עֶג ןעֶנעֶז הֶנֵּפְי ןּופ ןְהּוז בֵלְּכ דְנּוא ןּונ

 הוהי : וָנְברק ֿפילקמה בירקהו :ןאצַהדמ זָא רקבהנ 4

 ןעֶׁשְראַפּוצְסיֹוא ןעֶנְנאַנעֶג ןעֶנעֶז םאָו !- ;מש הר היפבב ֹולָּב ןָשע ת תל הֶחב ה
 טעֶרעֶג טאָה הֶשַמ דנוא 89 :דְנאַל םאָד שב תל וא הָלעקילצ השצַת ןיִחָה תיענבס ךסנל

 :טְרֶעיֹורְטעֶנ רֶהעֶז טאָה קְלאָּפ םאָד דנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק עֶלַא ּוצ רעֶטְרעוֶו עֶזיִּד
 רעֶד ףיוא ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא היִרְפ רעֶד ןיִא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 0
 ןייֵגְפיֹורַא ןעֶלעוֶו רִיַמ דְנּוא ,אָד ןעֶנעֶז ריִמ העְז טְגאָזעֶג דְנּוא ,גְראַּב םעֶד ןּופ ץיֵּפְׁש
 דָנּוא 41 :םֶניִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ ןיִראָָו ,טְנאָזעֶגּוצ םֶנּוא טאָה טאָג סאו טֶרָא םעֶד ּוצ
 סאָד ?טאָנ ןּופ לעֶּפעֶּב םעֶד ןעֶטעֶרְטרעֶּביִא רֶהיֵא טּוהְמ סאָוְראַפ ,טְגאָזעֶג טאָה הָׁשֹמ
 רֶהיֵא זַא ;ךייַא ןעֶׁשיוִוְצ טיִנ זיִא טאָג ןיִראָו ,ףיֹורַא טיִנ טייֵג 42 :ןעֶקיִלְגעֶּב טיִנ טעדֶז
 רעֶד דְנּוא יִקֵלָמַע רעֶד ןיִראָו 48 :דְנייַפ עֶרייֵא ראַפ ןעֶדעוֶו ןעֶנאָלְׁשעֶג טיִנ טְלאָז
 רֶהיֵא לייוֵו ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ָּךְרּוד ןעֶלאַפ טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ;ְךייֵא ראַפ ןעֶטְראָד זיִא יִנֲעַנְּכ
 רעֶּבָא 44 :ָךיֵא םיִמ ןייַז טיִנ טאָג ליוז רעֶּביִראָד ,טאָנ ןּופ טְרְהעֶקעֶנְּפָא ךייַא טאָה
 רעֶד רעֶּבָא ,גְראַּב םעֶד ןּופ ץיִּפְׁש רעֶד ּוצ ןייֵגּוצְפיֹורַא ןעֶמּונעֶגְראָפ ְּךיִז בא אייֵז
 רעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ ןּוהְטעֶנּפָא טיִנ ְּךיִז ןעֶּבאָה הֶשֹמ דְנּוא טאָג ןופ דֵנּוּב םעֶד ןּופ ןֹורָא
 ְראַּב ןעֶניִּבְלעֶזִמעֶד ףיֹוא ןעֶניֹואוְו סאו יִנֵעַנָּכ רעֶד דְנּוא יֵקֵלָמַע רעֶד 2 42 :הָנֲחַמ
 :הָּמְרַח ְּךאָנ זיִּב ןעֶמיֹוטְׁשראַפ אייז ןעֶּבאָה = ןעֶגאָלְׁשעֶג אייֵז ןעֶּבאָה

 רעֶנעֶמ עֶניִזאָד איד ןופ ןעֶּבעֶל ןעֶּביִלְּב

 תיעבס

 וט לעטיפאק

 ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ּוצ רעֶר 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָנ דְנּוא 1
 ןּופ דְנאַל םעֶד ּוצ ןעֶמּוקְנייֶרַא םעֶו רֶהיֵא ןעוֶו ,ןעֶנאָז אייֵז ּוצ טְסְלאָז אזד דְנּוא
 ַא ןעֶכאַמ טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו דְנּוא 8 :ןעֶּבעֶנ ְךייֵא ּוצ לעזֶז ְּךיִא סאו ,ץיִזעֶּב רֶעייֵא
 ַא ןעֶדייֵׁשּוצַּפָא ,רעֶפְּפָא טְכעֶׁש ַא רעֶדָא ,רעֶּפְּפָא דְנאַרְּב ַא ,טאָנ ּוצ רעֶפְּפָא רֶעייֵפ
 ןעֶמעֶנעֶגְנָא ןייַא ןעֶכאַמ וצ ,םיִבֹומ םיִמָיעֶרייֵא ןַא רעֶדָא ,גנּוגיִליוִועֶּב ַא טיִמ רעֶדָא רֶדֶנ
 לאָז םיִרְקַמ זיִא סאָו רעֶד 4 :ףאָׁש איִד ןּופ רעֶדָא רעֶדְניִר איִד ןּופ ,טאָג ּוצ ָּךּורעֶג

 טְׁשיִמעֶג ,לעֶטְנִהעֶצ ןיוַא ,לֶהעֶמ לעֶמעֶז ןּופ הָחְנִמ ַא טאָג ּוצ ןייַז ביִרקַמ ןֵּבְרִק ןייז
 אּוד טְסְלאָז ןעֶסיִנ ּוצ ןייו ןיִה לעֶטְריִפ ןייֵא דְנּוא 8 :ליײַא ְןיִה לעֶטְריִפ ןייֵא טיִמ
 :עֶלעֶמעֶל ןא ראַפ ,רעֶּפַּפָא טְכעֶׁש םעֶד ּוצ רעֶדָא ,רעֶפְּפָא דְנאַרְּב םעֶד ּוצ ןעֶכאַמ

 רעדא



 ךל חלש וט הבדמּנ

 אּוד טְסְלאָז רעֶדיִו ןייֵא ראַפ רעֶדָא 6

 לעֶטְנְהעֶצ אייוֵוְצ ןּופ הָחְנִמ ַא ןעֶכאַמ
 לעֶטיִרְד ןייַא טיִמ טְשיִמעֶנ לְהעֶמ לעֶמעֶז
 ןייוו ןיִה לעֶטיִרְד ןייֵא דְנּוא 7 :לייֵא ןיִה
 ןייַז ביִרְקַמ אּוד טְסְלאָז רעֶּפִפָא סיִנ ַא ּוצ
 דְנּוא 8 :טאָנ ּוצ ְּךּורעֶנ ןעֶמעֶנעֶגְנָא ןייֵא
 רעֶדְניִר עֶגְנּוי ןּופ ןעֶכאַמ טְסעוֶו אּוד ןעוֶו

 רעֶפֶּפֶא טְכעֶׁש ַא רעדָא רעֶפּפֶא דְנאַרְּב ַא
 דיִרְפ ַא רעֶדָא ,רֶדָנ ַא ןעֶדייֵשּוצְּפֶא
 ביִרְקַמ רֶע לאָז יֹוזַא 9 :טאָג ּוצ רעֶּפְּפָא
 ןּופ הָחְנִמ ַא דניר ןעֶגְנּוי םעֶד טיִמ ןייֵז
 טְׂשיִמעֶג לֶהעֶמ לעֶמעֶז לעֶטְנְהעֶצ אייֵרְד
 ּוצ דְנּוא 10 :לייַא ןיִה ןעֶּבְלאַה ַא טִיִמ

 ַא ןייַז ביִרְקַמ אּוד טְסְלאָז רעֶפִּפָא םיִּג ַא
 רֶעייֵפ ַא זיִא םִע ןייוֵו ןיִה ןעֶּבְלאַה

 :םאָנ ּוצ ְךּורעֶג רעֶמעֶנעֶנְנָא ןייַא ,רעֶּפְּפָא
 ּוצ ןעֶרעֶו ןּוהְּמעֶנ ְּךיֹוא לאָז יֹוזַא 1
 ּוצ רעֶדָא ,רעֶדיוז ַא ּוצ רעֶדָא ,םקָא ןייֵא

 ןיִא רעֶדָא ףאָׁש איִד ןיִא עֶלעֶמעֶל ַא
 רֶהיֵא םאָ לאָצ איִד ןיִא 12 :ןעֶניִצ איִד
 ּוצ ןּוהְמ יֹוזַא רֶהיֵא טְלאָז ,ןעֶּכאַמ טעוֶו

 :לאָצ עֶרייֵז ָּךאָנ ןֶּבְרִקק ןעֶכיִלְטיִא
 יֹוזַא לאָז רעֶנעֶמעֶזעֶּב-טְלַא רעֶכיִלְטיִא 8
 ביִרְקַמ תֹונָּבְרִק) עֶניִזאָד איִד טיִמ ןּוהְט
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 6 ףָלּולְּב םִנרְׂשַע יש תַלְמ הְנִמ הֵׂשֲַּת לֵלֵאָל וַא :דָחָאָה
 ז םיִרְקַּמ ןָהה תיִׁשֹלׁש ךסנל יו :ןהַה תיִׁשלְש ןִמשַב
 8 זוַבָזא הָלֹע רֶקָּבױִב ףֶׂשֶעַהיייִכַו :הָודיַל הֶהיִתַחיִר
 פ לֶקְּבְַוִּבילע ביִרְקו :הָוהיל םִִמָלְׁשיֹוִא רחָניאַלַפְל
 :ןִהַה יִצָח ןֵמָׁשּב ליִלָּב םִנרְׂשִע הָעֹלֶש תַלְס הָחְנִמ
 י :הדוהיל הֶחינַיִה הֶׁשֶא ןוהה יִצָח ּךְטול םיִרְקִּת ץַה
 וג הדָׂשַלרֶא ירַמָאָה לֶיַאְל וִא דֶחָאָה רושל הֵׂשֲַי הָכָּ
 וי ושעה כָּכּוׂשֲַּת רׂשֲא רּפְסִּמִּכ וועב יא םִׁשְְּכַ
 3 הָלָא-תֶא הָכָכהָׂשֲַי חָרְֲאָה-לֶּב :םֶרָפְסִמְּכ דַחָאָל
 נג יא רַּג םֶכְּתִא רֹונָייכְו :הָוהיל ַחֶהיִניחיִר הׁשֵא ביִרְקַהְל
 הָוהיל ַחְחינחיִר הַא הֶׂשְָו םֶכיֵתְרְל םֶכְכותְּבירׁשַא
 מרה ְךֶלְו םֶכָק תַחַא הָּקח לֶהָּקַה ּהָׂשעַ ֵּכישעַּת רֶׁשֲאַּ
 גט הָרֹּת :הָוהיןְפל היה רּנּכ םֶכָּכ םָכיתְרֹרְל םֶליע תַּקִח
 ם  ּוםָכְּתִא רעד ְךֵנֹלְו םָכָל הָוְהִ דָחֶא טּפׁשִמּו תַקַא
 ןג ללֵאָרְׂשי יֵנְּבילַא רֵּכַד !רָמאַּכ ָשמילֶא הָוְי ֵַּד
 םֶכְתֶא איבִמיִנֲא רֶׁשֲא ץֶרָאָה-לֶא טֶכֵאְּבְּב םָהלֶא ּתְִמאְ
 ופ הֵדָמּורְת ּומיִרָּת ץֶרָאָה םֶהָּלִמ םֶכלְכֲאַּב הָיָהְו :הָמֶׁש
 כ תַמוְתַּכ מור ּומיִרָּת הָּכַה םֶכֵתָפרֲע תיִׁשאַר :הוהיל
 גו זיך וָנְתִּת םֶכיֵתָסרֲע תוִׁשאֵרמ -ּהָתא ּומירָּ ןֵּכ ןרנ
 25 זיײא ּוׂשֵעַה אֵל ּנְׁשִת יִכְו ס  ּוםֵכיִתְרֹדְל הָמּורְּת
 3 ילָּכ הַא :הָׁשמילֶא הָוהְי רֵּבַד"רָׁשֲא הָלאָה תֹוֲצמַה-לּכ
 דִצ רֶׁשֲא םֹויהְדמ הָׁשמידיַּבםֶכיֵלֲא הוְו הָוצ רֶׁשֲא
 26 תָתָׂשֲַנ הָדֵעָה יניעמ םִא הֶיהָו :סֵכיִתְרֹדְל הֶאְלָהו הָוהְ
 ירְל הָלֹעְל דֶחֶא רֶקּבְדִּב ר הָדעַהילָכ ּוׂשְָו הָננְׁשל
 17 דחֶא םד-ריִקְּו טַּפְׁשִַּכ וָכְסִת וָתָחְנמּו הָדיל חג

 הכ חלָסְת לַאְׂשִ ןב ׂתֶַ-לָּכילע ןהֹּכִה ףפכְו :תמְִל
 הֹוהַל הָׁשַא טֶנֶּבְרְק-תֶא ּואיִבַה בה אה הָנְנְׁשיֵּב םֶתָל ןעֶמעֶנעֶגְנָא ןייא ןרעֶפְּפָא רֶע'ייַפ ַא ןייז ךיִק

 טעֶו רֶע רעֶדָא ;רֵג ַא ןעֶניֹואוְו ְָּךייַא אייַּב טעדֶו םִע ןעוֶו דְנּוא 14 :טאָנ ּוצ ְּךּורעֶג
 ןעֶמעֶנעֶגְנָא ןייַא ,רעֶפַּפָא רֶעייֵפ ַא ןעֶבאַמ ליוו רֶע דְנּוא תֹורד עֶרייֵא ןיִא ןייז ָךייֵא ןעֶׁשיוִוְצ
 לאָז עֶדְנייֵמעֶג רעֶד ןיִא 12 :ןּוהְט ְּךיֹוא רֶע לאָז טּוהְט רֶהיֵא איז יֹוזַא ,טאָנ ּוצ ְּךּורעֶנ
 םעֶגיִּביֵא ןייֵא ְּךייַא אייֵּב טְניֹואְו םאֶז רַג םעֶד ּוצ דְנּוא ְךייַא ּוצ ץעֶזעֶג ןייֵא ןייַז
 עֶנייַא 16 :טאָג ראַפ רַג רעֶד זיִא יֹוזַא טייַז רֶהיֵא איו ,תֹורֹוד עֶרייֵא עֶלַא ראַּפ ץעֶזעֶג
 טְניֹואְו םאָה רַג םעֶד ּוצ דְנּוא ְךייֵא ּוצ ןייַז לאָז טְכיִרעֶג ןייַא דנּוא גָנּונְרעֶל
 :ְךייֵא אייֵב

 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ דעֶר 8 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הָׂשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָנ דְנּוא 7

 לעֶװ ָּךיִא סאוָו דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶמּוק טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו ,ןעֶנאָז אייֵז ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא
 םעֶד ןּופ ןעֶסֶע טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 19 :ןעֶנְנעֶרְּב ןיִהַא טְראָד ָךייֵא
 םאָד 20 :טאָנ ּוצ גְנּודייֵׁשְּמָא עֶנייַא ןעֶדייֵׁשְּפָא רֶהיֵא טְלאָז ,דְנאַל םעֶד ןּופ טיֹורְּב
 איֵד איז הָלֵח ןּופ גְנּודייֵׁשְּפָא עֶנייֵא ןעֶדייֵׁשְּפֶא רֶהיֵא טְלאָז גייֵט רֶעייֵא ןּופ עֶּטְׁשְרֶע
 ןּופ ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןּופ 21 :ןעֶדייֵׁשְּפֶא סאָד רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא רֶעייֵש ןּופ גְנּודייֵׁשְּפָא

 :תֹורֹוד עֶרייֵא עֶלַא ראַפ ,טאָנ ּוצ ןעֶּבעֶג גְנּודייֵׁשְּפָא איִד רֶהיִא טְלאָז גייֵט רֶעייַא
 עֶניִזאָד איִד עֶלַא ןּוהְמ טיִנ טעֶו רֶהיֵא דנּוא גֵגֹוׁשְּב ןעֶניִדְניִז טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו דְנּוא

 ןעֶמאָּבעֶג ְּךייַא טאָה טאָנ סאָו סעֶלַא 28 :הָׁשֹמ ְךְרּוד טעֶרעֶנ טאָה טאָנ םאָו תֹוצְמ
 :תֹורֹוד עֶרייֵא ּוצ רעֶטייוֵו דְנּוא ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָנ סאוָו גאָט םעֶד ןּופ ,הָׁשמ ָּךְרּוד
 ןּוהְמעֶג םִע זיִא עֶדְנייֵמעֶג רעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איד ןיִא ןעוֶו ןייַז טעוֶו םִע רֶנּוא 4
 ראַפ רֶעיִטְׁש ןעֶגְנּוי ןייַא ןעֶכאַמ עֶדְנייֵמעֶג עֶצְנאַג איד לאָז ןעֶרעֶגְמּוא ןעֶראוָועֶג
 רעֶפְּפָא זייֵּפְׁש ןייַז דְנּוא ,טאָנ ּוצ קאַמְׁשעֶג ןעֶכיֵלְּבִל ַא ּוצ רעֶפְּפָא דְנאַרְּב ַא
 ראַפ לעֶקעֶּב ןעֶניִצ ןייֵא דְנּוא ,טְכיִרעֶג סאָד איז יֹוזַא ָּךייֵלְנ בְנּוסיִג עֶנייַז דְנּוא
 עֶדְנייֵמעֶג עֶצְנאַג איִד ראַפ ןייַז רֵּפַכְמ לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 28 :רעֶפְּפָא דְניִז ַא
 ןייֵא זיִא םִע לייװ ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶנְרעֶפ אייֵז לאָז םִע דְנּוא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ
 ,םאָנ ּוצ רעֶפְּפָא רֶעייַּפ ַא רעֶּפְּפָא רֶעייֵז םֶלַא טְכאַרְּבעֶג ןעֶּבאָה איִיֵז דְנּוא ,םּוהְטְריִא

 דנוא



20 

 נב זולְסִנְו !םֶתְנְנִׁשילִע הָוהְי ינְפִל םֶתאמַחְו 6
 ֹס ננְשַּב טְעֶהילֶכְל יִּכ םָכֹותְּב רֶגֹד | ראג לָארׂשִי
 הנש-תכ וע הָביִרְקִהְו הָננְׁשִכ אֵמָחָּת תַמַא שֵפָנמאְו

 הָננׁשִב הָאְמהְּ תנשַה ׁשֶָנַהילַע ן ןהֹּכַה'רֵּפַכְו :תאַּטַחְל 8
 לארׂשי יִנְבִּב הָרָזאָה :ֹל חַלְמְִו וילָע רֵפַכְל הָוהְי ינְפל 29

 :הָנְנְׁשּב הָׂשל םָכָל היי תַסַא הָרֹּת םֶכֹותְּב רעד רנלְ
 "תֶא א אה הָמָד דָיִּב הׂשִרשֲא ׁשֶמָנַהְו ל

 שה ר תרִֶּה רֵפה ושני הָב הוהי-רַבְד : 31

 ֿפ הב הָנֹוע אוָהַה
 םיצע ׁששקִמ ׁשיִא ּואְצְמיַו רָגרַמַּב לארׂשיינב ויַו 2

 םיִצֵע ׁשעקמ ותֹא םיִאצְמַה ותא ּוביִרְקַיז :תָּבִׁשַה םויָּב

 ךל חלש וט רכדמנ

 ןעֶנעוֶו ,טאָב ראַפ רעֶּפְּפָא דֶניִז רֶעייֵז דְנּוא

 -ךעֶפ לאָז סֶע דְנּוא 26 :םּוהָמְריִא רֶעייֵז

 עֶדְנייֵמעֶג עֶצְנאַג איד ּוצ ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶג

 םעֶד ּוצ דִנּוא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ

 ןאייֵז רעֶטְנּוא טְניֹואְו סאוָו ןעֶדְמעֶרְפ

 םעֶד ּוצ םּוהְטְּדִא ןייֵא זיִא םִע לייוו ;

 ׁשֶפֶנ ַא ןעוֶו דנּוא 27 :קְלאַפ ןעֶצְנאַג
 -ְנעֶרְּב רֶע לאָז ,ןעֶרעֶגְמּוא ןעֶגיִדְניִז טעֶו
 דְניִז ַא ראַפ טֶלַא רֶהאָי ןייֵא גיִצ ַא ןעֶנ

 רָמְׁשִּמַּב ותֹא ּוחיני :הָדמהילְּכ טֶא| בתֵא-לֶא הָׁשמילֲא 4
 הָׁשֹמלֶא הָוהְי רֶמאֹּי ם ;ל הָׂשְעייהַמ ׁשרפ אל יב הל

 ץיחמ הָדעַהְקלַּכ םיִנָבֲאּב וָתֹא םּור ׁשיִאְה תַמּי תוִמ

 ומְנרו הָנֲחַמַל ץוחמילֶא הָרְעָה-לְּכ ותֹא ּואיִיַו:הָנֲַמַל 5

 8  :הָׁשִמ"תֶא הָוהְי הָוִצ רֶׁשֲאַּכ תֶמַָ םִִנָכֲאָּב וְתֹא
 םֵאָדְׂשִי ינְּב-לא ֵּבַד !רְמאַל הָׁשֹמילא הָודְי רֶמאֹיַו
 םֶתֹרְרִל םֶהיְֵנַּביפנּכילַע זציִצםֶהָלּּוׁשָעְוםֶהֲֵאָּתרַמָא
 הְציִצְל םֶכָל הָוְהָו ?תֶלֵכְּת ליִתּפ ףֶנֶּכַה תֶציִצ-לע ּנְתנְו
 םָתֹא םָתיִׂשֲעַז הָוהְי תֹוצמ-לָּכ-תֶא םֶּתְרֹכח ותא םָתֹיֵאֹרו
 םֶּמַא-רֶׁשֲא םֶכיֵניֵע יִרְחַאַ םֶכְבַבְל ירא וואל

 יִתֹוֲצמ-לְכ-תֶא םָתיִׂשֵַו ורְְִּת ןעמִל :טקילא םיִנֹו מ
 ָׁשֲא םֶכיֵהְלֲא הָוהי ינֲא :םכיהלאל םיִׂשדק םֶתייֵהְו
 טעוֶו םִע רעֶכְלעוֶו ׁשֶפְנ םאָד דְנּוא 20 .ָנֲא םיהלאל םֶכָל תֶֹוְהְל םירצמ ץֶרָאמ א יתאֵצֹוה
 -עֶגְנייֵא םעֶד ןּופ אייֵז םִע ;דיִזֵמְּב ןּוהְמ :םֶכיֵהְלֲא הוה

 רעֶניִזאָד רעֶד לאָז יֹוזַא ,טאָנ טְרעֶטְסעֶל רֶע ןעוֶו ,רֵנ םעֶד ןּופ רעֶדָא םעֶנעֶריֹוּב
 -ְךעֶפ טאָה רֶע לייַװ 21 :קְלאָפ ןייַז ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ ןעֶרעוֶו ןעֶטיִנְׁשרעֶפ ׁשֶפָנ

 םיִדעֶנ לאָז רֶע טאָּבעֶנ ןייַז טְרעֶטְׁשראַפ טאָה דנּוא טְראָו םעֶטאָנ שעֶמְכַא

 :םֶהיֵא ןָא זיִא דְניִז עֶנייֵז ,ןעֶרעֶֶו ןעֶטיִנְׁשרעֶפ
 -עֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רֶּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא 2

 םֶהיֵא ןעֶּבאָה םאוָו איִד דְנּוא 28 :תָּבַׁש םַא ץְלאָה ןעֶּביִלְקעֶנ טאָה סאָו ןאַמ ַא ןעֶנּופ

 רעֶד ּוצ דִנּוא ןֹרַהַא ּוצ דְנּוא הֶׁשֹמ ּוצ טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה ןעֶּביֹולְק ץְלאָה ןעֶנּופעֶג

 ראַו םִע לייוַו הָסיִפְּת ןיִא טְגייֵלעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 84 :עֶדְנייֵמעֶג רעֶצְנאַה

 הָׁשמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 85 :ןּוהְט םֶהיֵא ּוצ לאָז ןעֶמ סאָ ןעֶדייֵׁשעֶּב טיִנ

 טיִמ ןעֶניִנייִטְׁש םֶהיֵא לאָז עֶדְנייֵמעֶג עֶצְנאַג איִד ןעֶּבְראַטְׁש םיוִועֶנ לאָז ןאַמ רעֶד
 -םיֹורַא םֶהֵיֵא טאָה עֶדְנייֵמעֶג איִד דְנּוא 26 :הָנֲחַמ רעֶד ןּופ גיִנייוֵועֶסיֹוא רעֶנייֵטְׁש

 טְניִנייֵטְׁשעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא הָנֲחַמ רעֶד ןּופ גיִנייוַועֶסיֹוא טְכאַרְּבעֶנ

 :הָשֹמ ּוצ ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָג איז יֹוזַא ,ןעֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא רֶע דְנּוא רעֶנייֵטְׁש טיִמ

 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ּוצ דעֶר 88 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הָשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָב דְנּוא 7
 ןּופ ןעֶקֶע איִד ףיֹוא תיִציִצ ןעֶכאַמ ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶנאָז אייֵז ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא

 ןּופ תיִציֵצ איִד ףיֹוא ןּוהְמ ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,רעֶטְכעֶלְׁשעֶב עֶרייֵז ּוצ ,רעֶדייֵלְק עֶרייַז

 דָנּוא .תיִציִצ ראַפ ןייַז ָּךייַא וצ ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא 89 :םיִדאָפ ןֵעיֹולְּב ַא םיֹוז םעֶד
 רֶהיֵא דְנּוא טאָג ןּופ תֹוצִמ עֶלַא ןעֶקְנעֶדעֶג טְלאָז רֶהיֵא זַא ,ןעֶהעֶז אייֵז טְלאָז רֶהיֵא

 ְךאָנ דְנּוא רעֶצְרעֶה עֶרייֵא ָּךאָנ ןעֶרעֶקְּפָא טיִנ ָּךייַא טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,ןּוהָמ אייֵז טְלאָז
 דְנּוא ןעֶקְנעֶדעֶג טְלאָז רֶהיֵא סאָד 40 :אייֵז ְּךאָנ ּפָא טְרְהעֶק רֶהיֵא םאָוָו ןעֶגיֹוא עֶרייֵא

 :טאָב רֶעויַא ּוצ ניִלייֵה ןייַז טְלאָז רֶהיֵא זַא ,תֹוָצִמ עֶנייַמ עֶלַא ןּוהְט טלאָז רֶהיֵא !
 דְנאַל םעֶד ןּופ טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא ְָךייַא ּבאָה ְּךיִא סאו טאָנ רֶעייֵא ראַה רעֶד ןיֵּב ְּךיִא 1

 :טאָב רֶעייֵא ראַה רעֶד ןיִּב ְךיִא ,טאָנ ַא ּוצ ןייַז ָךייַא ּוצ ;םִיַרְצִמ

 רֵּפַכְמ לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 28 :רעֶּפִּפָא

 רֶע לייוֵו ,טְריִא סאו ׁשֶפֶנ םעֶד ראַפ ןייַז
 ,טאָב ראַפ ןעֶרעֶגְמּוא טְניִדְניִזעֶג טאָה
 לאָז םִע דְנּוא ,םֶהיֵא ראַפ ןייַז ּוצ רֵּפַכְמ
 םעֶד ּוצ 29 :ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶנְרעֶפ םֶהיֵא
 רעֶדְניִק איֵד רעֶטְנּוא םעֶנעֶריֹוּבעֶגְנייֵא
 טְניֹואוָו םאז ןעֶדְמעֶרְפ םעֶד דְנּוא לֵאָרְׂשִי
 ּוִצ ץעֶזעֶג ןייֵא ןייַז לאָז ךייֵא רעֶטְנּוא
 :ןעֶרעֶנְמּוא טְניִדְניִז סאָו םעֶד ּוצ ְךייַא

 דנּוא



 21 חרק וט רבדמב
 א 2 יי זט לעטיפאק

 א יב םֶליִבָא ןֶפֶו יולְדִּב תֶהֶקְדַּב רָהְצידְּב חָרל חק חרק
 הל ןאטְנ ים סיר לאדינא =! זייי ה/ ןעפונעג םאָה סח רו 1 איל ראא יי וי "5'/  ןּופ ןְהּוו חַרק ןעֶמּונעֶג טאָה םִע דְנּוא ג הדָׂשמ ןגפל ֹומְלה :ןְכיאר יִנְּב חַלַפְרַּכ ןוִאְו בָאילַא

 + ןרָהָא-לַעְו הָׁשֹמילַע ּולֲהַּקִ ּוםְׁשייֵׁשְנַא דַעֹמ יָאְרְק = דנּוא ויול ןּופ ןְהּוז ,תֶהְק ןּופ ןְהּוז ,רֶהְצִי
 ה ֹוהְרֲעלְבילָאו חרקילָא רֵּכַדָה :וָנֶפיִלַע לָּמַו הָׁשמ = הק ,איד יי תמיד 5 2 אר ,=.'א ײ+'=  רעֶדְניִק איִד ןּופ תֶלֶּפ ןּופ ןְהּוז ןֹוא דְנּוא + עֶמְׁשיֵו :הָודי להְקילע ּוָאָׂשנְתּת ַעּודָמּו הִודְי םֶכֹותְבּ : יב א יִכ םֶכְליַבר םֶרלֲא יְמאִי  ,בָאיֵלֲא ןּופ רעֶדְניִק איד םֶריִבֲא דְּוא ןֶתָד
 בירקהו ׁשדְּקַהתאו לירָשַא-תֶא הודיערו קב רמאה -.אטשענְפיוא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 2 ;ןְבּואָר
 6 ייחָק וָׂשֵע תאְו :יילַא ביִרְִיוּברַחָבי רָׁשֲא תֶאְו וָלֵא ןופ טייֵל איֵד ראַפ דְנּוא הָׁשֹמ ראַפ ןעֶנ
 ז למי שא ! ןָ נתּו וְתָדֲע-לָכְו חיל תּוּתְחִמ םֶכָל טְרעֶדְנּוה אייוַוְצ ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד
 5 ײלַא הָׁשֹמ רַמאֹו :יֵל יִנְּב םֶכָליברׁשהַקַהאַהה 6 7 * * / י וה ,םיארשכ יה ר אש רישא שי הָ ָחמ הוי ןפל תדפקוןהלְע .עֶרנייֵמעֶג רעֶד ןּופ םיִאיׂשְנ גיִצְפּופ נא
 נ יללָא לידְבַדַּכ םָּכִמ טעֶמַה :ױל ֵנְּב אָנױעְמְׁש חַרָק -םירעֶּב ,גְנּולְמאַזְרעֶפ רעֶד ןּופ עֶנעֶפורעֶּב
 דֿכַעל ויָלֵא םֶכְתֶא ביִרָקַהְללֵאְדשי תַדֵעַמבַכְתֶא לֵאיְשי  ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 8 :ןעֶׁשְנעֶמ עֶט
 יי ןְֵַאו הוהי-לע םיִדה ּתַילכוהַָא ןכל :הָנהְּב .םניזעג אייז ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְּוא ,ֹרֲחַא י"ג םּתְשִּקִּוךַתַא ולנב ּףתֵאֹלָיתֲאְַדְתֶא קנו 0 הי יי יי ידי :םֶתָׁשל הָדעֶה נפ דָמִלו הי ןּבְׁשִמ ?דבעיהַא ןעֶנעֶק דנּוא הֶׁשֹמ ןעֶנעֶק טְלעֶמאַזְרעֶפ
 צ ןָתָרָל אָרקִל הָׂשמ חַלָׁשו :וָלָע ּולַת יִּכ אּוהיהַמ איִד ןיִראָו ;ָךייִא ראַפ ליִפ ּוצ זיִא םֶע
 וי יִּכ טְַמַה הל אל ר בָאלַא יִנְּב םדיבאלו דנזא גיִלייַה עֶלַא ןעֶנעֶז עֶדְנייֵמעֶג עֶצְנאַג
 וו לה בו ץרָאלַאאלף8 יש וע ְִָׁ טְלאָז םּוראַוַו דְנּוא ,אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ זיִא טאָג יי רַב ּוְיִמֲהל ׁשבדּו סֶלָח תֶבָו ?רַאט טמילעק = ..טאז םזראוו דבזא .אווד ץששערדורצ ץרא מאה

 נה םֶרָכְו ףרָׂש תלֲמנ וטְלייּמַּו טְמאְבַה שבו רעֶּביִא ןעֶכאַמ רעֶבעֶה ןעֶד ְּךייֵא רֶהיֵא
 ומ דַאמ א ילְמ אֵל חקת הר םִׁשְנַאָה דנוא 4 ?טאָנ ןּופ גנּולְמאַזְרעֶפ רעֶד

 יה = יע טיפ יט אט .טינ 78 "מא) ףָע זוא ;ְרעֶהעֶנ סאָד טאָה הֶשמ ןעװ יַחָא רֹומֲה אֹל םֶתָחְנִמילָא ןֿפּמילַא הָוהְיילַא לַמאֹּו ו
 א שמ מאָּו :םָהמ דַקַאיתאיִתְֲַה אָלויִאָשִמ 6 0 ריי י"ה יד
 רֶע דְנּוא 5 :םיִנָּפ ןייַז ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג
 טעֶו היָרְפ ןעֶנְראָמ ,עֶדְנייַמעֶג עֶצְנאַג עֶנייֵז ּוצ דְנּוא חַרֹק ּוצ םעֶרעֶנ טאָה
 םֶהיִא ּוצ לאָז :יִלייֵה זיִא םִע רעוֶו דְנּוא ,עֶנייֵז ןעֶנעֶז עֶכְלעוֶו ןעֶסיוִו ןעֶזאָל טאָג
 :ןייַז ביִרְקַמ םֶהיֵא ּוצ טעֶו ןעֶלייווְרעֶדְסיֹוא טעוֶו רע םאָװ םעֶד דִנּוא ,ןעֶנְהעֶנעֶג
 :עֶדְנייַמעֶג עֶצְנאַג עֶנייֵז דְנּוא חַרֹק ,ןעֶנאַפ-רָעייַפ ָּךייַא טְמעֶנ ,ןּוהְט רֶהיֵא טְלאָז םאָד 6
 ןעֶגְראָמ ,טאָב ראַפ תֶרֹטְק ףיֹורְד טּוהְמ דְנּוא ,רֶעייֵפ ןּוהְמ ןעֶניִרְד טְלאָז רֶהיִא דְנּוא 7
 -יִּבִלעֶזְרעֶד ןעֶלייוַוְרעֶדְסיֹוא םֶהיֵא טעוֶו טאָנ םאָ ןאַמ רעֶד ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא ,היִרְפ
 טאָה הֶׁשֹמ דְנּוא 8 :יוַל ןּופ רעֶדְניִק רֶהיֵא ָּךייִא ראַפ ליִפּוצ זיִא םִע ,גיֵלייֵה זיִא רעֶג
 ְךיַא ראַפ םִע זיִא 9 :ױל ןופ רעֶדְניִק ;ְּךייֵא טעֶּב ְּךיִא וצ טְרעֶה ,חַרֹק ּוצ טְגאָזעֶג
 ְךייַא ,,לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶדְנייֵמעֶג רעֶד ןּופ טייֵשעֶגְּפֶא ְּךייֵא טאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג זַא ביִנייוְד

 וצ דְנּוא ,טאָנ ןּופ ןֶּכְׁשִמ םעֶד ןיִא טְסְניִד םעֶד ןעֶניִד ּוצ ,םֶהיֵא ּוצ ןעֶגְנעֶרְּב ּוצ טנעֶהאָנ
 טְכאַרְּבעֶג טְנעֶהאָנ ְּךיִד טאָה רֶע דְנּוא 10 :ןעֶניִד ּוצ אייֵז עֶדְנייֵמעֶג רעֶד ראַפ ןייֵטְׁש
 איד ָךיֹוא טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,ריִד טיִמ יִוֵל ןּופ רעֶדְניִק איִד רעֶדיִרְּב עֶנייֵד עֶלַא טיִמ
 ְךיִז ןעֶּבאָה םאָח עֶדְנייֵמעֶג עֶצְנאַג עֶנייַד דְנּוא אוד םּוראָד 11 ?טְרעֶנעֶּב הָנּוהְּכ
 ןעֶגעֶק טְלעֶמְרּומ רֶהיֵא סאָד ןֹרֲהַא זיִא םאֶו דְנּוא .טאָנ ןעֶנעֶק זיִא םִע ,טְלעֶמאַזְרעֶפ
 ,בָאיֵלֶא ןּופ ןְהיֵז איִד םֶריִבֲא דְנּוא ןֶתָד ןעֶפּור ּוצ טְקיִׁשעֶג טאָה הֶׂשֹמ דְנּוא 12 ?םֶהיֵא
 אּוד םאָד גיִנייֵו םִע זיִא 12 :ןייגפיֹורַא טיִנ ןעֶלעוֶו ריִמ ,טְנאָזעֶג ןעִֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 ּוצ םֶנּוא גיִנאָה דִנּוא ְּךְליִמ טיִמ טְניִר סאָו דְנאַל ַא ןּופ טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא םֶנּוא טְסאָה
 -עֶׁשְרעֶה טיִמ םֶנּוא רעֶּביִא ןעֶׁשְרעֶה ְּךיֹוא טְסּוהְט אּוד סאָד ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶטייֵ
 ָךְליִמ טיִמ טְניִר סאָו דְנאַל םעֶד ּוצ טְכאַרְּבעֶג טיִנ ְּךיֹוא םֶנּוא טְסאָה אּוד 14 ?אייר
 ןעֶטְרעֶגְנייוו דְנּוא דְלעֶפ ןּופ הָלחַנ איִד ןעֶּבעֶנעֶג טיִנ םִנּוא טְסאָה דְנּוא ,גיִנאָה דְנּוא
 ריִמ ?ןעְׁשְנעֶֶמ עֶגיִזאָד איִד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןעֶכאַטְשסיֹוא אּוד טְֶסְליװ
 רֶע דְנּוא ,ןעֶסאָרְדרעֶפ רֶהעֶז הֶׁשֹמ טאָה םֶע דְנּוא 12 :ןייֵגְפיֹורַא טיִנ ןעֶלעוֶו
 ,רעֶפְּפָא-ייֵּפְׁש רֶעייֵז ּוצ ןעֶרעֶק טיִנ ְּךיִד טְסְלאָז אוד .טאָנ ּוצ טְגאָזעֶנ טאָה
 ּבאָה ְּךיִא דנּוא ןעֶמּונעֶנְנָא אייֵז ןופ לעֶזייֵא ןעֶניִצְנייֵא ןייֵא טיִנ ּבאָה ְךיִא
 טְנאָזעֶג טאָה הָׁשֹמ דנוא 16 :ןּוהְמעֶנ םֶטְכעֶלְׁש ןיק אייֵז ןופ םעֶנייֵא

 ןצ



299 

 םִהְו הָּתִא הָוהְי ינפל יה ּףתָדעילְגּוהָּתִא חלקילָא
 תַרׂטְק םֶהיֵלֲע םָּתַתנווהְּתְחַמ ׁשיִא ו יִחְקּו :רֶחָמ ןְרָהַאו ע

 םִיַתאָמּו םיִׁשִמַח ֹותְּתְחַמ ׁשיִא הָיהְי ינְּפל םֶָתְבִרְקִהְ
 ותְְּחַמ ׁשיא ּוָקו :וָתָּתְחַמ ׁשיִא ןֹרַהְַו הֶּתְַו תֶּתְחַמ

 חרק וט רבדמב
 ׁעֶדְנייֵמעֶג עַצְנאַג עֶנייד דְנּוא אּוד ,חַרק ּוצ

 אייז דְנּוא אּוד ,ןעֶגְראָמ טאָנ ראַפ טייֵז
 ןאַמ רעֶכיֵלְטיִאטְמעֶנ דְנּוא 17 :ןֹרֲהַא דְנּוא
 ףיֹורְד טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ןאַפ-רֶעייַפ עֶנייֵז

 חַתַּפ ּורְמַעַיַו תֶרֶמָק טָהיִלֲע ּומיִׁשָה ׁשֵא םֶהיֵלְע יונֵתִי
 -ָכ"תֶא זיר םֶהיֵלֲע לַהֹקַה :ןְרָהְַו הָׁשִּו דעֹומ לֶהָא

 -טטֶּכילֶא הוהידובכ אָריו עמ לֶהָא הָתָפילֲא הָדֹה
 :רְמאֵל ןרקַא-לָאז השמילֶא הוי רֵּבַדַו ס :הָרֵעָה 2
 לי :עַנֶרְּכ םָתֹא הֶּלַמֲאַ תאֹּוַה הָדעֶה ְךֶמִמ לדָבה ? 2
 ׁשיִאָה רֶׂשְכ-לֶכְל תֶחּורָה יִהלֶא לא ּורמאֵַּו םֶהיִנּפלַע !

 הי רבו ס :ףצְקּת הָרעַהלַּכ לו אָט לֶחֶא
 ביִבָּפמ ּולְעַה רֶמאֵל הָרֲלא רֵּבַד :רֹמאל הָׁשמילֶא 4
 ילֶא ְךֶליו הָׁשֹמ םֶקָה +םֶריִבֲאַו ןֶתָּד חרָק ךכשמל הכ

 ,תֶרֹטְק ןּוהְמעֶג -צלֵא רֵּבַדו :לָארשי י יגקז ויָרֲחַא וכליו םֶריִבֲאַו ןְתְר
 יָׁשְרָה םיִׁשְנֲאַה יִָא טַעַמ אָנ ּורוָכ רֹמאֵל הָדֲה
 יכְּ ּוָסּת-ְןֵפ םקל רשֲא--לֶכִב רענּת--לַאו הֶלֵאְה

 בָּסִמ םריֿבאו ןֶחָּד זרְקּכשמ לעמ ּולֲעַּו :םלאטַה ?7
 שתי יח םֶדילֲהֶא ַפ םיבְִנ דָאְצִי םֶריֿבַו ןכדְו

 ינֲחְלַׁש הוהיייֿכ ןועְרַת תאֹזב הַשמ מא םָּפִטּו םהינבּו 8
 תֹומָכ"מא :יבלמ אלייכ הָלאֶה םיׁשֲַמַה-לְכ זיא תוׂשעַל
 םָתילֲע לֵק רלפי םֶלָאְהילְכ ; תַּדקַפ הלא ומי םֶרֶאָה-לֶכ

 הרָתְצִפּו הוה ארבֹי הָאירּברבַאז :ִנָחְלִׁש הָוהי אל ל
 דר םהָל רׁשֲא-לֶכיתֶאו םֶתֹא הָעְלָכּו דיִפ"תֶא הָּמְרַאָה
 =תרַא לאה סיִׁשְנַאָה ּוצֲאְנ יכ םֶּתעַדְר הָלָאׁש םִיַח
 עָקְּבִתַו הֶּלֶאְה םיִרְבדַה-לּכ תֶא רֿבדל ותֹלככ יהיו ;הָוהְי

 עלבתו ָהיִפ-תֶא ץֶרֶאָה חַׂתְפּתַו :םֶהיִּתהִּת רֶׁשֲא .רָמָדַאָה טג
 ילְּכ תאו חקל רֶׁשֲא םֶדָאָה-לָּכ תאו םֶתיּתַּב או םָתֹא

 טֵכֹּתְוהְלָאש םייַח םהל רשֲאילַכו םה די  :ׂשּוָכרֲה 3

 ןעֶנְהעֶנעֶג טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,תֵרֹטְק ןּוהְט
 עֶגייֵז טיִמ ןאַמ רעֶכיִלְשיִא ,טאָג ראַפ
 גיִצְפּופ דְנּוא טְרעֶדְנּוה אייוֵוְצ ,ןאַפ-רֶעייֵפ
 =ַמיִא ,ןֹרַחַא דְנּוא אזד דְנּוא ,ןעֶנאַפ-רֶעייֵפ

 דָנּוא 18 :ןאַּפ-רֶעייֵפ עֶנייֵז טיִמ רעֶכיִל
 ןאַמ רעֶכיִלְטיִא ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 ףיֹורְד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןאַּפ-רֶעייַפ עֶגייֵז
 ףיֹורְד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רֶעייֵפ ןעֶּבעֶגעֶה

 ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 =עֶנ םעֶד ןּופ ריֵט רעֶד אייֵּב טְלעֶמְׁשעֶג
 השמ ְּךיֹוא ,גְנּולְמאַזְרעֶפ רעֶד ןּופ זנְלעֶצ
 ףיֹוא טאָה חַרק דְנּוא 19 :ןֹרֲהַא דְנּוא

 עֶדְנייֵמעֶג עֶצְנאַג איִד טְלעֶמאַזְרעֶפ אייֵז
 רעֶד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ ריִט רעֶד ּוצ
 טאָנ ןּופ דֹובָּכ רעֶד דְנּוא ,גְנּולְמאַזְרעֶפ
 -עֶג רעֶצְנאַנ רעֶד ּוצ ןעֶויוִואַּב ְּךיִז טאָה
 ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָג דְנּוא 20 :עֶדְנייֵמ
 :ןעֶנאָז וצ יֹוזַא ןֹרֲהַא וצ דְנּוא הֶשֹמ
 רעֶניִזאָד רעֶד ןּופ ּפָא ְּךייֵא טייֵש 1
 -רעֶפ אייֵז לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ,עֶדְנייֵמעֶג
 דְנּוא 22 :קיִלְּבנעֶגיֹוא ןייֵא ןיִא ןעֶרְהעֶצ
 םיִנָּפ רֶעייֵז ףיוא ןעֶלאַפעֶג ןעֶנעֶז אייֵז

 ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא ןּופ רעֶטְסייֵג איִד ןופ טאָנ רעֶד ,טאָנ ָא ;טְנאָזעֶג ןאָּבאָה אייֵז דֵנּוא

 ?עֶדְנייֵמעֶג רעֶצְנאַג רעֶד רעֶּביִא ןייז גיִנְראָצ אּוד טְסְליוִו טְניִדְניִזעֶג טאָה ׁשְנעֶמ ןייַא
 יֹוזַא עֶדְנייֵמעֶג איִד ּוצ דעֶר 24 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הֶשֹמ וצ טעֶרעֶנ טאָה טאָג דָנּוא 8
 דָנּוא ןָתָד דְנּוא חַרֹק ןּופ ןעֶגְנּוניֹואוְו איִד ןּופ םּורַאסְגניִר ןּופ ףיֹורַא טייג ,ןעֶנאָז ּוצ
 ףנּוא ןָתָד ּוצ ןעֶנְנאַגעֶג זיִא רֶע דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא הָׂשמ דְנּוא 22 :םָדיִבֲא

 טאָה רֶע דֶנּוא 26 :לֵאָרְׂשִי ןּופ עַטְצִלֶע איִד ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז םֶהיֵא ּךאָנ דְנּוא ,םֶריִבֲא
 איִד ןּופ ןעֶטְלעֶצעֶג איִד ןּופ קעוֶוַא טייֵג ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא עֶדְנייֵמעֶנ רעֶד ּוצ טעֶרעֶג

 זיִא סאו סאַוְמֶע ןָא ןעֶריִרְנָא טיִנ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶׁשְנעֶמ עֶטְבעֶלְׁש עֶגיִזאָד
 איז דְנּוא 27 :דֶניִז עֶרייַז עֶלַא ןעֶנעוֶו ןעֶמּוקְמּוא רֶהיֵא טעוֶו רעֶמאָמ ,םֶרֶעייֵז
 םָדיִבֲא דְנּוא ןָתָד ןּופ גְנּוניֹואְו איִד ןּופ םּורַאסנְניִר ןּופ ןעֶנְנאַנעֶגקעוֶוַא ןעֶנעֶז
 איִד אייֵּב ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז דִנּוא ןעֶמּוקעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז םֶריִבֲא דְנּוא ןָתָד דְנּוא
 דָנּוא ןֶהיִז עֶרייַז טיִמ דנּוא רעֶּבייַו עֶריַז טיִמ ,רעֶטְֶלֶצעֶג עֶרייֵז ןּופ ןעֶריט
 ןעֶסיִװ רֶהיֵא טְלאָז טיִמְרעֶד ,טְנאָזעֶג טאָה הָׁשֹמ דָנּוא 28 :רעֶדְניִק עַנייַלק
 ןופ טיִנ ֹזיִא םִע וַא עֶבאַז עֶדיִד עֶלַא ןּוהְמ וצ טְקיִׁשעֶג ְּךיִמ טאָה טאָג זַא
 ןעֶׁשְנעֶמ עֶרעֶדְנַא עַלַא איז ןעֶּבְראַטְש ןעֶלעֶװ עֶזיִד ןעֶו 29 :ץְראַה ןייֵמ
 העֶרעֶװ טְלעֶפעֶּב אייֵז ףיוא טעֶו ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא ןּופ גְנּולעֶפעֶּב איִד דֵנּוא
 ןעֶפאַשעֶּב םעֶװ טאֶנ ןעֶװ רעֶּבָא 20 :טְקיִׁשעֶג טיִנ טאָג ְךיִמ טאָה יֹוזַא
 טעֶװ דְנּוא לֹומ רֶהיֵא ןעֶכאַמְפֹוא טעוֶו דֶרֶע איִד דְנּוא ,שיִנעֶפעֶׁשעֶּב ַא
 -יִדעֶּבעֶל ןעֶלעֶו אייֵז רֶנּוא ,םֶרֶעייֵז זיִא סאָװ םעֶלַא דְנּוא ןעֶנְניִלְׁשֹנייַא אייֵז
 טאָג ןעֶּבאָה ןעֶשְנעֶמ עֶזיִד זַא ןעֶסיוו רֶהיֵא טעֶז ,ּבּורְג איִד ןיִא ןייַרַא טייֵהרעֶג
 וצ םרעֶהעֶנְפיֹוא טאָה רֶע ןעוֶו ןעֶועֶועֶג זיִא םִע דְנוא 1 :טְנְראָצְרעֶד
 "ּוצ אייֵז רעֶטְנּוא דֶרֶע איֵד ְּךיִז טאָה ,רעֶטְרעֶו עֶניִזאָד איִד עֶלַא ןעֶדעֶר
 טאָה דְנּוא ליֹומ רֶהיֵא טְכאַמעֶנְּפיֹוא טאָה דֶרָע איֵד דוא 22  :ןעֶטְלאַּפְׁש
 ןעֶנעֶז םאִװ ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא דנוא .ןעֶנְנּולְׁשעֶגְנייַא רעֶזייַה עֶרייֵז דנּוא אייז
 םעֶלַא דָנּוא אייֵז דְנּוא 23 :ןעֶנעֶמְראַפ עַצְנאַנ סאָד דְנּוא ,הָרֹק טיִמ ןעֶזעוֶועֶּ
 דָנּוא ,ּבּורְּג איִד ןיא טייֵהְרעֶגיִדעֶּבעֶל ןעֶראוָועֶג טְרעֶדיִנעֶנְּפּורַא זיִא םֶרֶעייֵז זיִא םאוָו

 איד



 חרק זי וט רבדמב

 -עֶגּוצ אייֵז רעֶּביִא ְּךיִז טאָה רֶרֶע איד
 ןעֶריֹולְרעֶפ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,טְקעֶד
 :עֶדְנייֵמעֶג רעֶד ןעְׁשיוִוְצ ןּופ ןעֶנְנאַגעֶג
 ןעֶראַו םאִװ לֵאָרְׂשִי ץְנאַנ דְנּוא 4
 ןּופ ןעֶפאַלעֶנְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז םּורַא
 -עֶנ ןעֶּבאָה אייֵז לייוֵו ,אייֵרְׁשעֶג רֶעייֵז
 רֶרָע איִד םִנּוא םעֶו רעֶמאָט טְנאָז
 זיִא רֶעייַפ ַא דנּוא 89 :ןעֶנְנְיַלְשנייַא
 טאָה דנוא טאָנ ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא
 דְנּוא טְרעֶדְנּוד אייוֵוְצ איִד טְרְהעֶצְרעֶפ
 ביִרְקַמ ןעֶּבאָה סאָו ןעֶשְנעֶמ גיִצְפּופ

 :תֶרֹטְק ןעֶזעוֶועֶג
 זי לעטיפאק

 יֹוזַא הָשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָנ דְנּוא 1
 ןּופ ןְרּוז ,רֶזֲעַלֶא ּוצ נאָז 2 :ןעֶנאָז ּוצ
 ןעֶּבייֵהְפיֹוא לאָז רֶע דְנּוא ןֵהֹּכַה ןֹרַהַא

 איִד ןעֶׁשיִוְצ ןּופ ןעֶנאַפְרֶעייֵפ איִד
 ,רֶעייֵפ םאֶד קעוֶוַא ףְראַוַו דְנּוא ,גְנּונעֶרְּב
 :טְכאַמעֶג גיִלייֵה םִע ןעֶּבאָה אייֵז לייוִו

 עֶגיִזאָד איִד ןּופ ןעֶנאַפְרֶעייֵפ איִד 3
 אייֵז דְנּוא טְסְּבְלעֶז ְּךיִז ןעֶנעֶק רעֶדְניִז
 ןייֵא ראַפ ְךעֶלְּב וצ ןעֶכאַמ אייֵז ןעֶלאָז
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 וו רַׁשֲא לֵאָדְׂשי-לָכְו :ֶהָּקַה ְךוּתִמ ּוְְבאֹו ץֶרֶאָה םהיֵלֲע
 ;ץֶרָאָה ינְלְבִהַ ּורְמָא יִּכ םלקְל ּוכָנ םֶהיֵתְביִבְס
 תל ׂשיִא םִיַתאָמּו םיִׁשמֲחַה תֶא לֵכאֹהַו הוה תאֵמ הָאְצִי ׁשֵאְו

 : :תֶרֶמִקַה 'ביִרְקַמ
 פי

 9 א ןיַהַאְרַּב רֶוֲעְלַא-לֶא רֹמָא :רָמאֵל הֶׁשֹמילֶא הָוהְי רֶּבַדְי
 "רו ׁשֵאָהתֶאְו הָּפרְַׂהןיִבִמ רֹתְַמַתֶא םֶרָו ןֵהֹּכַל
 : םֶמֹׁשִמַנְּב הֶּלִאָה שאטַחַה ותימ תַא :יוׁשָדָק יִּכ הֶאְלָח
 נפ םֶבירְקהיֵפ ַחּבו מל יּופִצ םחפ יִעְקר םָתֹאּוׂשְָו
 + ךעְלֶא חַכיו :לֵאָרְׂשִי ינְבל תָאל והיו ּוׁשָּדקִיו הָוהְי
 פה ּוביִרְַּה רֶׁשֲא תֶׁשֹחּנַה וָּתְחַמ תֶא ןהֹּכַה
 ִא עמ לֵאָרְׂשִי נבל ןֹורִָּ הָבמִל יּופִצ םיִעָקַריַו
 א אוד ןרֵמַא עַרְּוִמ אֵל רֶׁשֲא רֶו ׁשיִא ברקייאל
 רַב רֶׁשֲאַּכ הר טרקכ הָיהָיראלְו הָוְ נפ תֶרִֹ
 ;ל הָׁשמייַּב הוה
 8 ןְרַָאילַעו וו תֶרָהַּמִמ טַאָׂשירנּב תַרֲעילְּכ נו
 ז ;דָדעָה לֵהָּקרּב יהיו הָוהְי םעיתָא םֵּתַמֲה סָּמִא רֶמאֵל
 ּורָּפִכ הנתו דַעֹומ להָא-לֶא ו ונְמִו הַא .דשמילַע

 א לָהָא ינפילַא ןרָָאז-הָׁשֹמ אָבַָו :הָוהי דְָֹּכ איו ןֶַה
 3 ְךֹּתִמ ּוּמֹרַה :רֶמאֵל השמילֶא הָודי רֵּבַדַנ ס :דעומ
 גנ רֶמאֹּיַו :םֶהיֵנְּפ-לַע לְמיו ענֶרְּכ םֶתֹא הֶּלַבאַ תאֹּוַה הָדעָה
 לַעֵמ ׁשֵא הילָעְרְתְ הָּתְחַּמַה--תֶא חק ןרַהָא-לֶא הָׁשֹמ
 רֶּפַכְו הָדֵעָה-לֶא הָרֵהְמ .ְּךַקֹוהו תֶרִֹ םיִשְו הֵּבוִּמַה
 ונ חכַו :ףנַה סֵחַה הָודי ינְפִּלִמ ףקה אָצְירַּכ םֶהיֵלֲע
 לה ה הגֹהו לֶהָּקַה ְךתילא ץֶרו הָׁשֹמ רֿפורְׁשַאּכ ןרָהַא
 1 דָמעיַװ ;םָעָה-לַע רַּפַכָיַו תֶרֹשְּכַה-תֶא ןֵּתיַנ םִעָּב ףנּנִק
 14 םיִתַּמַה ּייְהִיַו :הָּפְּנַּמַה רֵצְעַּתַו םִיימַה ןיִבּו םיתמהדיּכ
 םיִתּמַה דֵבֶּלִמ תֹוָאמ עַבׁשִי 'ףֶלֶא רֶׁשֶע הָעְּבִרַא הָפּנַמַּב

 אייֵז ןיִראָו ,ַחֶּבְוִמ םעֶד ּוצ גּוצְרעֶּביִא
 דָנּוא ,טאָנ ראַפ טְנְרעֶנעֶג אייֵז ןעֶּבאָה
 דְנּוא ,עֶראָועֶג טְגיִלייֵהעֶג ןעֶנעֶז אייֵז
 איִד ּוצ ןעֶכייֵצ ןייֵא ראַפ ןייַז ןעֶלאָז אייֵז
 םאָו ןעֶנאַפְרֶעויַפ עֶנְרעֶפּוק איד ןעֶמּונעֶג טאָה ןֵהֹּכַה רֶזָעְלֶא דְנּוא 4 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק

 ןיִד אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,טְנְהעֶנעֶג ןעֶּבאָה ןעֶראוָועֶג טְנעֶרְּבְרעֶפ ןעֶנעֶז עֶכְלעוֶו איִד
 רעֶדְניִק איִד ּוצ םיִנטְכעֶדעֶג ַא ראַפ 2 :ַחֵּבְזִמ םעֶד ּוצ קעֶדְרעֶּביִא ןייֵא ראַפ טְכאַמעֶג
 ןייַז ביִרְקַמ טיִנ לאָז ןֹרֲהַא ןּופ רעֶדְניִק איִד ןּופ ּטיִנ זיִא םאו רעֶדְמעֶרְפ ַא יִדְּכ לֵאָרְׂשִי
 טאָג איִח יֹוזַא ,עֶדְנייַמעֶג עֶנייַז דְנּוא חַרֹק איו ןייַז טיִנ לאָז רֶע דְנּוא ,טאָג ראַּפ תֶרֹטְק
 :הָׁשֹמ ָךְרּוד םֶהיֵא ּוצ טעֶרעֶנ טאָה

 דְנּוא הֵָׁשֹמ ןעֶנעֶק טְלעֶמְרּומעֶג ןעֶנְראַמ םעֶד ףיֹוא טאָה עֶדְנייֵמעֶג עֶצְנאַג איִד דְנּוא 6
 זיִא םִע דְנּוא 7 :טאָג ןּופ קְלאָפ םאָד טייֵטעֶג טאָה רֶהיֵא ,ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא ןֹרַהַא
 ןרַהַא דְנּוא הֶׁשֹמ ןעֶנעֶק טְלעֶמאַזְרעֶפ ְּךיִז טאָה עֶדְנייֵמעֶג עֶצְנאַג איִד ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶ
 רעֶד ןּונ דְנּוא ,גְנּולְמאַזְרעֶפ רעֶד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ּוצ טְרְהעֶקעֶג ְּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא
 דְנּוא 8 :ןעֶויִועֶּב ְךיִז טאָה טאָג ןּופ דֹובָּכ רעֶד דְנּוא ,טְקעֶדעֶּב םֶהיֵא טאָה ןעֶקְלאוָו
 ךֶנּוא 9 :גָנּולְמאַזְרעֶפ רעֶד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ראָפ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז ןֹרֲהַא דְנּוא הָׁשֹמ
 איד ןעֶׁשיִוְצ ןּופ ּפָא ְּךייִא טייֵׁש 10 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָג
 אייֵז דְנּוא ,קיִלְּבנעֶגיֹוא ןייֵא ןיִא ןעֶגְליִטְרעֶפ אייֵז לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ,עֶדנייֵמעֶג עֶניִזאָד
 ַא םעֶנ ןֹרֵהַא ּוצ טְגאָזעֶג טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 11 :םיִנָּפ רֶעייֵז ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג ןעֶנעֶז
 דְנּוא עֶרְנייֵמעֶג רעֶד ּוצ דְניִוְׁשעֶג אייֵג דְנּוא קְרעוֶוְכיֹור ףיֹורְד ּבעֶג דְנּוא ןאַפְרֶעייֵפ
 טאָה גאָלְּפ איד ,ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹוא זיִא טאָג ןּופ ןְראָצ רעֶד ןיִראָו ,אייֵז ראַפ רֵּפַּכִמ אייֵז
 זיִא דְנּוא ,ןעֶטאָּבעֶג טאָה הֶׁשֹמ איו יֹוזַא ןעֶמּונעֶג טאָה ןֹרֲהַא דְנּוא 12 :ןעֶּביֹוהעֶגְנָא
 םעֶד ןעׁשיִִוְצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ןיֹוׁש טאָה גאָלְּפ איד דְנּוא ,גָנּולְמאַזְרעֶפ רעֶד ןיִא ןעֶּפאָלעֶג
 ראַפ ןעֶזעוֶועֶנ רֵּפַכְמ טאָה רֶע דָנּוא קְרעוֶוְכיֹור ןּוהְמעֶנ ןייֵרַא טאָה רֶע דְנּוא ,קְלאָפ
 עֶטיֹוט דִנּוא עֶגיִרעֶּבעֶל איִד ןעֶׁשיוִוְצ טְלעֶטְׁשעֶג ְךיִז טאָה רֶע דְנּוא 13 :קְלאָפ םעֶד
 נאלְּפ רעֶד ךרּוד עֶטיֹוט איד דְנּוא 11 :ןעֶראָועֶג ןעֶטְלאַהעֶגנייֵא זיִא גאָלְּפ איד דְנּוא
 ןעֶּבְראָטְׁשעֶג ןעֶנעֶז סאוָו איד ץּוח ,טְרעֶדְנּוה ןעֶּביִז דְנּוא דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצְריִפ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶד

 ךרּוד



 מֿב 204
 לָהָא והַתָּפ-לֶא הָׁשֹמילֶא ןהָהֲא בֶׁשָיו !חַרֶקיִרַבְד-לֶע וט

 ּפ !הֶרָצעָנ הּפּנַּמְַו ךעֹומ
 טלארׂשי נְב-לָאורַּבַד ;רְמאַל הָׁשמ-לֶא הָוהְי כד 6

 טֶהַאיֵׂשְנ-לָכ חַאַמ בא תיֵבְל הֶּטַמ הָּמַמ םֶּתַאַמ זַקָו
 -לַע בֶּתְכִּת ומְׁש-תֶאׁשיִא תֹוָמַמ רָׂשָע םיִנָׁש טֶתֹבֲא תבל
 דֹחֶא הָשמ יּ ייֵל הָשמ"לַמ בּתְכִתרֲהַא םֵׁש אז :והָשַמ
 תּורֲָה ינְפל עמ טֶהָאְּב םֶּתְחִַהְו :םָתֹוטֲא תיֵּכ ׁשארְל

 וּב-רַחְבֶא רֶׁשֲא ׁשיִאָה הָיְהְו * :הָּמָׁש 'םֵכָל רֶעְוַא רֶׁשֲא כ
 רֶׁשֲא לֵאְרְשִי נב הֹמלּתתֶא טעמי יִתֹּכִשֲהַו חַרֶפִי ּוהָּטַמ

 נְִַּו לֵארׂשי יִנְבלֶא הָׁשֹמ רֵּבַדיַו :םֶכיֵלֲע םניֵלִמ םֶה יג
 דָחֶא איֵׂשָנל הָּסַמ רֶחֶא אישָנְל ד מיש ווי לא
 !םֶתֹומַמְּדִֹתְּב ןְרָהַא הָּמַמּו תֹוטַמ יִנְׁש םָתֹבֶא תיִבְל
 יהיו ?תֶדֵצָה לֶהָאְּב הָודִי יה תֶּמַ-ַא הָׁשֹמ חָניו
 יהַטמ חִרָּפ הֵנדְו תּודְעָה לֵהָאילֶא דשֹמ אֵבָו תֶרָרמַּמ

 אֵציַו :םיִרָקְׁש למי יִצ מז זדֵרָפ אצל תל הַא 04
 שלארְׂשי הלא הָוהְי ינפֹלִמ תֹטַּמַה-לָכ"תֶא הָׁשֹמ
 :ודטַמ ׁשיִא יקר

 תּודֲעָה יֵנְּפל ן יי המַמיתַא בֵׁשֲה הָׁשֹמילֶא הָוהְי רֶמאֹּיַו הב
 אֵלְו י ילָמ םֶתֹנלְּת לֵבְתּו מייל תֹואְל תֶהָמְׁשִמְל

 פ  ּוהָׂשָע ןֵּכ וְתֹא הָוהְי הּוִצ רֶׁשֲאַּכ הָׂשֹמ ׂשַעה
 נָּּכ ּונְדַבָא ינְְנ ןָה רֶמאֵל הָׂש ׁשמ-לֶא לֵאדׂשי נב ּורְמאּ 7
 םבֶאֵה תוָמְי הָוהי ןכְשִמ-לַא בֶרֵּקַה  בֵֶּקה לָּכ :ינְרָבֶא 8

 ס זעל מת
 חי חי

 ִאְׂשִּת קאד ָךיבָאיתיִבּוךנָבּוהְּמִאְזָדַא-לָא הָוהְי רַמנ א
 תֶנְהִּכ ו-תֶא ואְׂשִּתּדַתַא ךנְבּוהָּמַאְוׁשִּד מַה יע-תֶא
 לו ךֶתֶא בֵלָקַה ףיִבָא טֵבָׁש ׁש ייֵל הֵּטַמ ְךיֶחַא-תֶא םֵגְו

 ;לערמִי 6

 !םכתנ

 הרק חי זי רבדמ
 ְךיִז טאָה ןֹרֲהַא דְנּוא 12 :חַרק ְךְרּוד

 ריִט רעֶד ּוצ הָשֹמ ּוצ טְרְהעֶקעֶנקיִרּודצ
 נֹולְמאַזְרעֶּפ רעֶד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ
 -עֶג ןעֶטְלאַהעֶגְנייַא זיִא גאָלַּפ איד דנוא
 :ןעֶראָו

 הָׁשֿמ ּוצ טעֶרעֶנ ְטאָה טאָג דנּוא 6
 רעֶדְניִק איִד ּוצ דעֶר 17 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא
 ןעֶקעֶטְׁש ַא אייֵז ןּופ םעֶנ דֶנּוא ,לֵאָרְׁשִי
 עֶרייַז עֶלַא ןּופ ,רעֶטאַּפזיֹוה ןעֶכיֵלְטיִא ןּופ
 ףלעוֶוְצ ,רעֶטעֶפזיֹוה עֶרייֵז ּוצ םיִאיִׂשְנ

 טְסְלאָז ןעֶמאָנ םיִנאֵמ ןעֶביִלְטיִא ,ןעֶקעֶטְׁש
 :ןעֶקעֶּטְׁש ןיַז ףיֹוא ןעֶּבייֵרְׁש אּוד
 טְסְלאָז ןֹרֲהַא ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד דְנּוא 8
 ןּופ ןעֶקעֶטְׁש םעֶד ףיֹוא ןעֶּבייֵרְׁש אוד
 ּוצ ןעֶקעֶטְׁש ןייֵא ויִא םִע ןיִראוָו ,יִוֵל
 :רעֶטאָפזיֹוד רֶעייֵז ןּופ ןעֶטְצְלֶע םעֶד
 ןיִא ןעֶנייֵל אייֵז טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 9
 גָנּולְמאַזְרעֶפ רעֶד ןּופ טְלעֶצעֶנ םעֶד
 ָךיִמ זייוַועֶּב ָּךיִא ּואוְו סיִנְנייֵצ םעֶד ראַפ
 ןייַז טעוֶו םִע דָנּוא 90 :ָךייַא ּוצ טְראָד
 םֶהיֵא ןיִא לעֶװ ְּךיִא םאָו ןאַמ רעֶד
 -יֵלָּב טעוֶו ןעֶקעֶטמְׁש ןייַז ,ןעֶלייוֵוְרעֶדסיֹוא
 ןּופ ןעֶבאַמ ליִטְׁש לעוֶו ְּךיִא דִנּוא ,ןעֶה
 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ ןְלעֶמְרּומ סאָד
 דָנּוא 21 :ְךייַא ןעֶגעֶק ןְלעֶמְרּומ אייֵז סאו

 םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבַאָה םיִאיִׂשְנ עֶרייֵז עֶלַא דְנּוא לֵאָרְׁשִי רעֶדניִק איִד ּוצ טעֶרעֶג טאָה הֵׁשֹמ
 ףְלעוֶוְצ ,רעֶמעֶפזיֹוה עֶרייֵז ָּךאָנ ,איֵׂשָנ ןעֶכיִלְטיִא ראַפ ןעֶקעֶטְׁש ןייֵא ןעֶּבעֶגעֶג

 רעֶד דְנּוא ,ןעֶקעֶטְׁש
 איִד טְגייַלעֶג טאָה הָשֹמ דְנּוא 2
 נוא 22 :םיִנְגייֵט םעֶד
 ,םיִנְגייֵט םעֶד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ןיֵא
 םּולְּב ַא טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא אָה רֶע דנוא ;םֶהיֵלְּבעֶג טאָה יִוֵל ןּופ רעֶטאַפ
 :לעֶדְנאַמ עֶגיִטייֵצ טְכאַמעֶג טאָה דְנּוא ,גְנּוצאָרַּפְׁש ַא טְצאָרְּפְׁשעֶג טאָה
 ּוצ טאָנ ראַפ ןּופ ןעֶקעֶמְׁש עֶניִזאָד איֵד עֶלַא טְכאַרְּבעֶגְכיֹורַא טאָה הָׁשֹמ

 :ןעֶקעֶטׁש עֶרייֵז ןעֶׁשיוְצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןֹרֲהַא ןּופ ןעֶקעֶטט
 טאָנ ראַפ ןעֶקעֶמְׁש

 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע
 ךופ טְלעֶצעֶנ םעֶד ןיִא

 ןעֶמּוקעֶג זיִא הֵׁשֹמ ןעוֶו ,ןעֶגְראָמ ףיֹוא
 -זיוה םעֶד ּוצ ןֹרֲהַא ןּופ ןעֶקעֶטְׁש רעֶד העָז

 דָנֹוא
 דָנּוא 4

 עֶלַא
 ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא ןעֶטְכְראַפעֶנ ְָּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶדְניִק
 :ןעֶקעֶּטְׁש ןייַז רעֶביִלְטיִא
 ראַפ ןֹרֲהַא ןּופ ןעֶקעֶטְׁש םעֶד קירּוצ גייֵל הָׁשֹמ ּוצ טְכאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 8
 דָנּוא ,רעֶדְניִק עֶגיִנעֶּפְׁשרעֶדיִו איִד ראַפ ןעֶכייֵצ ַא ּוצ ,גָנּוטיִה ַא ראַפ םיִנְנייֵצ םעֶד

 :ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶרעֶהְפיֹוא לאָז ריִמ ןעֶנעֶק ןְלעֶמְרּוט רֶעייֵז
 טאָה הָׁשמ דְנּוא 6
 ;ןּוהֵמעֶב
 הי . 2

 ָכדא =|

 רֶע טאָה יֹוזַא ןעֶטאָּבעֶג םֶהיֵא טאָה טאָנ איו יֹוזַא ,ןּוהָמעֶנ

 ירימ העָז ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הָשמ ּוצ טְנאָזעֶנ ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד
 !סאָוָו רעֶכיִלְטיִא 8 :ןעֶריּולְרעֶפ ןעֶנעֶז עַלַא ןעֶרי ןלְרעֶפ ןעֶנעֶז ריִמ !ןייֵגְרעֶפ
 ְךעֶצְנאַג םיִא ןעֶד ריִמ ןעֶלאָז ,ןעֶּבְראַטְׁש טעֶװ טאָג ןּופ ןֶּבְׁשִמ םּוצ ְךיִז טְנְהעֶנעֶב
 ?ןייֵגְרעֶפ

 חי לעטיפאק

 מיִמ דְניִזעֶגזיֹוה ןייַד דְנּוא ןְהיֵז עֶנייֵד דְנּוא אּוד ,ןרָהַא ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 1
 ןֵהיֵז עֶנייֵד דנּוא אור דֵנּוא ,םּוהְּמניִלייַה םעֶד ןּופ דֶניִז איד ןעֶגאָרְט טְלאָז רֶהיֵא היד
 םעֶד ןּופ רעֶדיִרְּב עַנייַד ְּךיֹוא 2 :הָנָהַּכ עֶרייַא ןּופ דֶניִז איִד ןעֶגאָרְט טְלאָּז ּרְהיֵא ריִד טיִמ
 ןעֶטַפעֶהעֶּב ריִד ןָא ְּךיִז ןעֶלאָז דְנּוא ,ריד ּטיִמ ןְהעֶנעֶג ,רעֶטאָפ ןייד ןּופ טָבֵׁש רעֶד ,יִוֵל טֶָבֵׁש

 דנוא



 חרק הי רבדמכ
 רעֶּבֶא ,ןעֶניִדעֶּב ְּךיִד ןֿפְלאָז אייֵז דְנּוא
 ןעֶלאָז ריִד טיִמ ןְהיִז עֶנייֵד רֶנּוא אּוד
 ֵניוֵצ םעֶד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ראַפ ןעֶניִד
 עֶנייֵד ןעֶטיִה ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא 3 :םיִנ
 ןעֶצְנאַה םעֶד ןּופ בְנּוטיִה איִד דְנּוא בְנּוטיִה

 םיִלַּכ עֶניִלייֵה איִד ּוצ טְרֶעייֵנ ,טְלעֶצעֶנ
 טיִנ אייֵז ןעֶלאָז ַחֵּבְוִמ םעֶד ּוצ דְנּוא

 ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ ,ןעֶנְהעֶנעֶג
 דנּוא 4 :רֶהיֵא רעֶדָא אייֵז רעֶדעֶוטְנֶע

 דְנּוא ןעֶטְפעֶהעֶּב ריִד ןָא ְּךיִז ןעֶלאָז אייֵז
 םעֶד ןּופ גְנּוטיִה איִד ןעֶמיִה ןעֶלאָז אייֵז
 עֶלַא ּוצ :ְנּולְמאַזְרעֶפ רעֶד ןּופ טְלעֶצעֶנ

 ןייק דְנּוא ;טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ ןעֶטְסְניִד
 :ךייַא ּוצ ןעֶנְעֶנעֶג טיִנ לאָז רעֶדְמעֶרְפ
 עֶניִלייֵה איִד ןעֶטיִה טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 5
 ןַחֵּבְזִמ םעֶד ןּופ גְנּוטיִה איִד דְנּוא גָנּוטיִה

 ְראָצ ןייק ןייַז רֶהעָמ טיִנ לאָז םִע זַא
 ָךיִא העָז 6 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ףיֹוא
 םִיוִל איִד רעֶדיִרְּב עֶרייֵא ןעֶמּונעֶג ּבאָה

 אָז ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ
 ראַפ ןעֶראוָועֶג ןעֶּבעֶגעֶג ָּךייֵא ּוצ ןעֶנעֶז

55 

 ;;יִרֲעָה לֵהָא ינְפל ךתֶא ּגָבּו הֶּתַאְו ףָתֹרָׁשיו ּךֶלָט
 ג ׁשֶרְּמַה יִלְכילא ְךֵאְלָהְאָה-לְּכ תֶרָמְׁשִמּודְתְרִמְׁשִמ ורְּמׁשְ
 א יוְלנְו :םָתַאבַנ םֶדינ ּותְמָידאָלְוֿבְרָקי אָלַלְכִמַה-לֶאְ
 לֶחָאָה תַרֹבֲע לכל דַעימ לֶהָא תֶרמְׁשִמ-תֶא ורְמָׂשוךילָע
 - ׁשֵרֹּקַה תֶרָמְׁשִמ תֵא םֶּתְרמְׁשּו :םָכיֵלֲא בָרקיראַל רֶח
 :לֵאָדְׂשייַנְּב"לַע ףֵצָקדוִע הָיְהְידאלו חָבִּּמַה תֶרָמְׁשִמ תֶאְו
 6 לֵאָרׂשִי נב ְךָתִמ םולֵה םֶכחַא-תֶא יּתחַקָל נר ינֲאַו
 ;דָעומ לָהֶא תֶוובֲע-תֶא רֹבֲעַל הָוהיִל םיִנתִנ הְָּחמ םֵכָל
 ז ַחָבּמַה רָב לָכְל םֶכְתנְִּ-תֶאּורְמׁשּתּדּתא ְךיִנָבּוהָתאֹ
 סֶכְתַנהְכ-תֶא ןֵֶא הָנֶּתִמ תרֹבִע םָּתְדַבעַו תֶכָרְּפִל תיּבמלּ
 פ :תֶָמּוי .ברָקה רזהְו

 5 תֶרָמְׁשֹמיתַא ּךֶל יִּתַתְנ הוד ינָאו ןדָהַא-לַא הוהי רֵּבַדְו
 תיָחְׁשְמַל םָּתַתְג ףל לֵאָרׂשיִרנב יִׁשְדָק-לֶכל יֵתֹמּורּת
 5 ִמ םיִׁשָדָּמַה ׁשֶרָקִמ ךֵל הָיְהִי הָז :םָלועדקחל יֶנָבְלּו
 -יָכְלּו םֶאָּטַח-לְכַלּו םֶתְהְנִמ-לָכל םֶנְָרֶקילְּכ ׁשֶאָה
 :הנְבִלּו אּוד ּךל םיִׁשָדָק ׁשֶרָ יֵל ּוביִׁשְי רָׁשֲא םָמָׁשֲא
 י יהָיהִישַרְק ותֹא לכאי רַכָחלַּ ּולְכאְת םיִׁשָרָּקַה ׁשֶרֶקִּ
 ו ףֶל לֵאָרְשִיינְּב תֹפּונְּתילְכִל םֶנְּתַמ תַמּורְת ּדְקיְִזו :ְךֶל
 רוהמילָּכ םֶלֹועְקָתְל ְךּתִא ְךיִפֹנבלו ְּךִינָבלּו םּתַתִ
 ונ ׁשֹוריִּת םָלַה-לָכְו רֶהְצֹי בָלָח לָּצ :ֹותֹא לָכאֹיָךְיִבְּב
 15 ילָכיֵרּכַּב :םיִּתַמנ דל הודיל ּיונְתיירֶׁשַא םֶתיִׁשאִר ןֶגו
 רֹהטילַּכ הָיִהְי לל הָול יב רֶׁשֲא םָעְראְּב רֶׁשֲא
 וט רֶטַּפילַּכ :הָיְָי ָךל לֵאָרְׂשִיְּב םֶרָחילַּפ :ונְלְכאַי ָתיֵבְ
 הרָמֵהְּבַבּו םָלָאָּב הָוהיִל ּוביְקַירָׁשַא רֶׂשְּב-לֶכָל םֵחָר
 ירֹוָכִּב תַאְו םֶדָאָה רוָכְּב תִא הָּדפִת תהָדְּפ דָא ּךֶל"הְוהְי
 ןא הדת ׁשֶרָהְרַּכִמ לירְפּי !הָּדְּפִת הָאמְּמַה הָמִרְּבַה
 םםיִרְׂשִע ישְדַקַה לֵקַשְּב םיִלְקׁש תֶׁשֶמַח ףסִּכ ּךכרֶַּ

 טְסְניִד םעֶד ןעֶניִד ּוצ ,טאָנ ּוצ קְנעֶׁשעֶג ַא
 :בְנּולְמאַזְרעֶפ רעֶד ןּופ טְלעֶצעֶנ םעֶד ןּופ
 ,ריִד טיִמ ןְהיֵז עֶנייֵד דְנּוא אּוד דְנּוא 7
 םעֶלַא ּוצ ,הָנֲהַּכ איִד ןעֶטיִה טְלאָז רֶהיֵא
 רֶהיֵא טְלאָז גְנאַהְרעֶּביִא םעֶד ןּופ גיִנייוֵוניִא ןּופ דְנּוא .ַחַּבְוִמ םעֶד ּוצ טְרעֶהעֶג סאוָו

 ְךיִז טעוֶו סאָװ רעֶדְמעֶרְפ ןייַא דְנּוא הָנהְּכ עֶרייֵא ְּךיִא ּבעֶג טְסְניִד ןְעייֵרְפ ןייַא ,ןעֶניִד
 :ןעֶּבְראַטְׁש לאָז ןעֶנְהעֶנעֶג
 ןּופ גְנּוטיִה איִד ןעֶּבעֶגעֶג ריִד ּבאָה ְּךיִא ,העֶז דְנּוא ,ןֹרֵהַא ּוצ ְגאָזעֶג אָה טאָנ ְךְנּוא 8
 ריִד ּוצ אייֵז ּבאָה ְּךיִא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ עֶניִלייֵה עֶלַא ּוצ גְנּודייֵׁשְּפֶא עֶנייֵמ
 :ץעֶזעֶג םעֶניִּבייֵא ןייֵא ראַפ ןֶריִז עֶנייַד ּדצ דנּוא ,גָנּוּבְלאַז איִד ןעֶנעוֶו ןעֶּבעֶגעֶנ
 עֶרייֵז עֶלַא ,רֶעייֵפ םעֶד ןּופ ןעֶגיִלייֵה ץְנאַג םעֶד ןּופ ריִד ּוצ ןייַז לאָז עֶניִזאָד סאָד 9
 עֶרייֵז עֶלַא דְנּוא ,רעֶּפְּפָא-דְניִז עֶרייֵז עֶלַא דְנּוא ,רעֶּפֶּפָא-זייֵּפְׁש עֶרייֵז עֶלַא !תֹונָּבְרִק
 ּוצ גיִלייֵה ץְנאַנ ןייַז ןעֶלאָז ,ריִמ ּוצ ןעֶגְנעֶרְּבקירּוצ ןעֶלעוֶו אייֵז םאִו ,רעֶפּפָא-דְלּוׁש
 ןעֶסֶע םִע רֶהיֵא טְלאָז טְרָא ןעֶניִלייֵה ץְנאַג םעֶד ןיִא 10 :ןְהיֵז עֶנייֵד ּוצ דְנּוא ריד
 עֶגיִזאָד םאָד דְנּוא 11 :ריִד ּוצ ןייֵז גיִלייֵה לאָז םִע ,ןעֶסֶע םִע לאָז רָבָז רעֶביִלֶשיִא
 רעֶדְניִק איד ןּופ גְנּוּבייַהפיֹוא עֶלַא ּוצ ןעֶּבאָנ עֶרייֵז ןּופ גְנּודייֵׁשְּפָא איִד ,ןייד ןייַז לאָז
 ראַפ ,ריִד טיִמ רעֶטְכעֶט דְנּוא ןְהיֵז עֶנייֵד ּוצ ,ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז ְּךיִא ּבאָה ריִד ּוצ ,לֵאָרְׂשִי
 :ןעֶמֶע םֶע לאָז זיֹוה ןייַד ןיִא ןייֵר זיִא םאָו רעֶכיֵלְטיִא ,ץעֶזעֶג םעֶניִּבייֵא ןייֵא
 -נייו םעֶד ןּופ עֶטְסעֶּב םעֶלַא רֶנּוא טְרעֶּבְליֵא םעֶד ןּופ עֶטְסעֶּב םעֶלַא ןפ
 ּבאָה טאָג ּוצ ןעֶּבעֶג ןעֶלעוֶו אייֵז םאָו עֶטְׁשְרֶע םאָד ,ןְראָק ןּופ דְנּוא ,קאָטש
 רֶעייֵז ןיִא זיִא סאָו םעֶלַא ןּופ טְכּורְּפ עֶטְׁשְרֶע איִד 13 :ןעֶּבעֶנעֶג ריִד ּוצ ְךיִא
 סאָו רעֶכיִלְשיִא ,ריִד ראַפ ןייַז לאָז ,טאָג ּוצ ןעֶנְנעֶרְּב ןעֶלעוֶו אייֵז סאָו ,דְנאַל
 ןיִא םָרֵח זיִא םאֶװ םעֶלַא 14 :ןעֶסֶע םִע לאָז ויֹוה ןייַד ןיִא ןייַר זיִא
 -רעֶּבעֶג איִד ןעֶכאַמְפיֹוא םאָו איד עֶלַא 18 :ןעֶרעֶהעֶג ריִד ּוצ לאָז לֵאָרְׂשִי
 אייֵז םֶע ,טאָה ּוצ ןייַז ביִרְקַמ ןעֶלעוֶו אייֵז סאָו ,ׁשייֵלְפ םעֶלַא ןיִא רעֶטּומ
 םיִועֶג טְסְלאָז אּוד רעֶּבָא ,ריִד ראַפ ןייַז לאָז ,תֹומֵהְּב ןּופ רעֶדָא ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ
 עֶנייֵרְמּוא איִד ןּופ רֹוכְּב םעֶד רֶנּוא ,ׁשְנעֶמ םעֶד ןּופ רֹוכְּב םעֶד ןעֶזייֵלְסיֹוא
 ןייֵא ןּופ גְנּוזייַלְסיֹוא עֶניֵז דֶּוא 16  :ןעֶזייֵלְסיֹוא אוד טְמְלאָז הָּמֵהְּב
 ְּךאָנ גְנּוצאַׁש עֶנייֵד ְךאָנ ןעֶזייֵלְסֹוא םֶע אור טְסְלאָז טְלַא טאַנאָּמ
 ביִצְנאַוְצ זיִא םאָװ ָּךאָנ לָקָׁש ןעֶגיִליִה םעֶד ְּךאָנ םיִלָקְׁש עֶנרעֶּבְליִז ףףניִפ
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 ע רוכְברא בֶׂשֶּכ רֹוכְב וא רֹוׁשוְכִּב א :אֹוד הֶרנ וז

 "תֶאְוַהֵּכִמַה-לע קרָוִּת טְמיֶזיתֶא םַה ׁשֶרָק ְָּּמִה אל
 "הָוהְי םֶרָׂשְבּו :הָוהיל חי ַחיְִל הֶׁשִא רִטְקַּת םֶבְלָח 15

 תַמּורְּתֹולַּכ ּהָדְהִי ףל מה קוְׁכּ הָפּונּתַה הַָּכ ְךֶל
 נבל ףל ִּתתָנ הָוהיל לֵאָרְשִיַנבּומיִרְי ֶׁשֲא םיִׁשְָּקִה
 נְפֹל אוה םָלש חלֶמ היִרְּב םֵלֹועדקְחֶל ְךֶּתִא ּךיִתָֹמלְ

 םֶצֹרַאְּב ןרֲהַאילֶא הָוהְי רֶמאֹו :ֶמִ ְךֵַלּודִל הָהְי 2
 קְלָח יֵנֲא םֶכֹותְּב ָךְל הוהייאל קָלֹחְו לֶהְנִת אל
 ִתַתָנהָוה יֹולינְמלְז .ם :לֵאהְׁשִי גמ ךתְּב ּךֵתְלְֲו
 םֵהרְׁשֲא םֶתְדְבע-ָלֲח הָקֲהַנְל לֵאְרׂשִיְּב רֶׂשְֲמיִלְּכ
 נב דע ּּבְְקיאְלְו :דָעומ לֶהָא תַרֹכַע"תֶא םיַדְבִע
 ַּלַה רַבָעְו :תּומְל אָטַח תאֵׂשְל עמ לֶהָא-לָא לֵאָרְׂשִי

 םִלוע תַּקִח םנֹוע יִאֹׂשי םִהְו דעומ לֶהָא תַדֹבֲע-תֶא אור
 -תא יִכ :הָלֲחַנוֲָחְני אָל לֵאָרְׂשִ נב ךֹותְכּוםֶכיֵתְרדְל
 ִַּנ הָמּורְּת הָוהל ּומיִרְי רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי-ינְּב רׂשֶעִמ
 ילֵאָרְִׂי נב ְךּותְּב םֶהָל יִּתרַמָא ןקילע הָלָחְנְל םִהָלַל
 : והַלֲחַ יִלֲח אל
 ּתְרמָאְ רֵּבַרְּת םִיולֲהילֶאְו :ְמאַּל השמילא הָודְי רַב
 רֲֶׁא רֶשֲעַּמַיִתַא לֵאְָׂיִרנְב תֵאֵמ חקת םָהלֲא
 ץֵמּת ינָמִמ םַתֹמְרַַו םֶכְתלֲחנִּב םָחמ םַכָליִּתַתָנ
 נד ָכתִמהְּת םֶכָל בׁשְחַנו :רָׂשעַּמַהְדִמ רֹׂשֲעַמ הָזְו

 תַמּורְּת םָתַא-ִג ּומיְֵּת ןֵּכ ביד חאַלמַכו ןדלנץכ 4
 יכָאְרְׂשִי יִנְּב תֵאמ ּזִּת רׁשֲא םֶכיֵתְרְשֶעַמ לֹּכִמ הָוהְי
 שלֹּכִמ :ןהּכנ ןרהָאל הָוהְי תמורְת"תא וְמִמ םּתִנּו

 -תֶא ּוּבְלָח-לָּכִמ הָוהְו תַמּורְּתילָּכ תַא ּומיִרְּת םֶכיֵתְנְִּמ

 חרק חי רבדמב
 ןיײַא ןּופ רֹוכְּב םעֶד רעֶּבָא 17 :הָרָג

 ,ףאָש ַא ןופ רֹוכְּב םעֶד רעֶדָא ,םקָא

 אוד טְסְלאָז ,גיִצ ַא ןּופ רֹוכְּב םעֶד רעֶדָא
 רֶעייֵז ,גיִלייֵה ןעֶנעֶז אייֵז ןעֶזייֵלְסיֹוא טיִנ

 ףיֹוא ןעֶלְקְנעֶרִּפְׁש אּוד טְסְלאָז טּולְּב
 אוד טְסְלאָז טעֶפ רֶעייֵז דְנּוא ;ַחֵּבְזִמ םעֶד

 יִּביִל ַא ראַפ רעֶּפְּפָא רֶעייֵפ ַא ןעֶפְמעֶד
 דהא 18 :טאָנ ּוצ קאַמְׁשעֶנ ןעֶכיִל
 ךייֵלְג ,ריִד ראַפ ןייֵז לאָז ׁשייֵלְפ רֶעייִד

 -םיֹוא רעֶד ןּופ טְסּורְּב איִד אי יֹוזַא
 רעֶטְלּוש עֶטְכעֶר איִד איוז דְנּוא ,גָנּוּבייֵה

 גְנּודייֵׁשְּפֶא עֶלַא 19 :ריִד ראַפ ןייַז לאָז
 רעֶדְניִק איִד םאָו טייֵקְניִלייֵה איִד ןּופ

 ּבאָה ,טאָנ ּוצ ןעֶדייֵׁשְּפָא ןעֶלעוֶו לֵאָרְׂשִי

 ןְהיִז עֶנייֵד ּוצ דְנּוא ריִד ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג ְּךיִא

 ראַפ ריִד טיִמ רעֶטְכעֶט עֶנייֵד ּוצ דְנּוא

 דֶנּוּב ַא זיִא םִע ץעֶזעֶג םעֶניִּבייֵא ןייֵא

 ּוצ ,טאָנ ראַפ גיִּבייֵא ףיֹוא ץְלאַז ןּופ

 :ריִד ְּךאָנ רעֶדְניִק עֶנייֵד ּוצ דְנּוא ריִד

 ןיִא ןרַחַא ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 20 טל 6 םַכְמִרֲהַּב םָהלֲא ּחלמֲאְו :נמ וָׁשדְקִמ ל
 ןעֶנעֶׁשְרַי טיִנ אּוד טְסְלאָז דְנאַל רֶעייֵז -" ' יי שש ; :בָקָי תֶאּובְתַכְו ןֶרנ תַאּובְהַּכ םִִוָלַל םֵׁשְחֶנְו ּּנָמִמ

 דָנּוא קֶלֵח ןייד ןיִּב ְּךיִא ,אייֵז ןעֶׁשיִװְצ קֶלֵה ַא ןייז טיִנ לאָז ריִד ּוצ דְנּוא
 העֶז ןיוֵל ןופ רעֶדְניִק איִד ּוצ דְנּוא 91 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןעֶׁשיוִוְצ הָלֲחַנ ןייד
 רֶעייֵז ,גָנּוטייַּבְרעֶפ ַא ,הָלֲחַנ ַא םָלַא לֵאָרְׂשִי ןּופ רֵׂשֲעַמ עֶצְנאַג סאָד ןעֶּבעֶנעֶג ְּךיִא ּבאָה
 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא 22 :דַעֹומ לֶהֹא םעֶד ןּופ טְסְניִד םעֶד ןעֶניִד אייֵז סאוָו טְסְניִד

 ּוצ ּדְניִז (ןעֶדייֵל רעֶדָא) ןעֶנאָרְט ּוצ דֵעֹומ לֶהֹא םעֶד ּוצ ןעֶנְהעֶנעֶג רֶהעֶמ טיִנ ןעֶלאָז

 אייז דנּוא ,דֵעֹומ לֶהֹא םעֶד ןּופ טְסְניִד םעֶד ןעֶניִד לאָז יוֵל רעֶד דְֶנּוא 28 :ןעֶּבְראַטְש
 ,רעֶטכעֶלְׁשעֶג עֶרייֵא ּוצ ץעֶזעֶנ םעֶניִּבייֵא ןייֵא ןייַז לאָז םִע ,רֶניִז עֶרייֵז ןעֶגאָרְמ ןעֶלאָז

 סאָד ןיִראָו 24 :הָלֵחַנ ַא ןעֶּבְרִע טיִנ אייֵז ןעֶלאָז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא
 גָנּודייִׁשְּפָא ןַא טאָג ּוצ ןעֶדייֵׁשְּפֶא ןעֶלעוֶו אייֵז סאָו לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ רֵׂשֲעַמ
 אויִז וצ ָףיִא ּבאָה רעֶּביִראָד ,הָלֲחַנ ַא ראַפ םִיַוָל איד ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג ָךיִא ּבאָה סאָד

 :הָלֲחַנ ַא ןעֶּבְרֶע טיִנ רֶהיֵא טְלאָז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןעֶשיוְצ ,טְגאָזעֶג

 ּוצ ןעֶדעֶר טְסְלאָז אּוד דְנּוא 26 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הֵׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָג דְנּוא 2
 איִד ןופ רַׂשֲעַמ ןעֶמעֶנ טעוֶו רֶהיֵא ןעדֶו ,ןעֶנאָז אייֵז ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,םִיַוָל איִד
 יֹוזַא ,לייֵטְּבְרֶע ןייֵא ראַפ אייֵז ןּופ ןעֶּבעֶגעֶג ָךייֵא ּוצ ּבאָה ָךיִא םאָו לֵאָרְׂשִי רעֶדְניק
 דָנּוא 27 :רֵׂשֲעַמ ןּופ רַׂשֲעַמ ,טאָג ראַפ גְנּודייֵׁשְּפֶא ןַא ןּופאַד ןעֶדייֵׁשְּפֶא רֶהיֵא טְלאָז
 איד ןּופ ןְראָק סאָד איו יֹוזַא ןעֶרעוֶו טְנעֶכעֶרעֶג ְּךייֵא ּוצ לאָז גנּודייֵׁשַּפָא עֶרייֵא
 ְךיֹוא רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא 8 :רעֶטְלעֶק רעֶד ןּופ גְנּוליִפְרעֶד איִד איז דְנּוא ,רֶעייֵש
 ןעֶמעֶנ טעוֶו רֶהיֵא סאו תֹורְׂשֲעַמ עֶרייֵא עֶלַא ןּופ טאָג ּוצ גְנּודייֵׁשְּפָא איִד ןעֶדייֵׁשְּפָא
 ןֹרֲהַא ּוצ גָנּודייֵׁשְּפֶא םֶמאָנ ןּופ ןעֶּבעֶג טְלאָז רֶהיֵא דַנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ
 ןעֶנעוֶו טאָג ןּופ גנּודייֵׁשְפֶא ןַא ןעֶכאַמ רֶהיֵא טְלאָז ןעֶּבאָג עֶרייֵא עֶלַא ןּופ 29 :ןֵהֹּכַה
 ןעוֶו ,ןעֶנאַָז אייֵז ּוצ םֶסְלאָז אּוד דְנּוא 80 :ןּופאֵד טייֵקְניִלייַה עֶנייֵז ןעֶטְסעֶּב םעֶלַא ןּופ

 םִיוָל איד ּוצ ןעֶרעֶו טְנעֶכעֶרעֶג םִע לאָז יֹוזַא ,ןעֶדייֵׁשְּפֶא ןּופאַד עֶטְסעֶּב םאָד טעוֶו רֶהיֵא
 ;רעֶטְלעֶק רעֶד ןּופ ןעֶמּוקְנייַא םאָד איו יֹוזַא דְנּוא ,רֶעייֵׁש רעֶד ןּופ הָאּובְּת איִד איו ױזַא

 דנוא



 רברמב

 םףיֹוא ןעֶסֶע םִע טְגעֶמ רֶהיִֵא דנּוא 1
 -זיֹוה רֶעייַא דְנּוא רֶהיִא ;טְרָא ןעֶכיִלְטיִא
 ַא ןיֹול רֶעייֵא זיִא םִע ןיִראָו ,הְניִזעֶנ
 םעֶד ןיִא טְסְניִד רֶעייֵא ראַפ גָנּוטייֵּבְרעֶפ
 טיִנ טְלאָז רֶחיֵא דנוא 82 :דַעֹומ לֶהֹא

 רֶהיִא ןעוֶו דְניִז עֶנייֵק ןעֶדייֵל ראַפְרעֶד
 איִד דְנּוא ,עֶטְסעֶּב םאָר ןעֶדייֵׁשְּפָא טעוֶו
 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ ןעֶטייֵקְגיִלייַה
 רֶהיִא זַא ,ןעֶכאוַוְׁשרעֶפ טיִנ רֶהיֵא טְלאָז
 :ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ טְלאָּז

 טי לעטיפאק

 תקח

 דְנּוא הֶָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 1
 זיִא םאָד 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןֹרֲהַא ּוצ
 טאָג סאָו הָרֹוּת רעֶד ןּופ ץעֶזעֶג םאָד
 ּוצ דעֶר ןעֶנאָז ּוצ יֹזַא ןעֶטאָּבעֶנ
 ןעֶלאָז אייֵז זַא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד
 הּוק עֶטיֹור ץְנאַנ ַא ןעֶמעֶנ ריִד ּוצ
 דְנּוא ,רעֶלְהעֶפ ןייֵק טיִנ טאָה סאו
 טיִנ ְךאָנ ֹויִא םִע רעֶכֶלעֶו ףיֹוא
 טְלאָז רֶהיֵא דִנּוא 3 :ָךאָי ןייק ןעֶזעוֶועֶג
 ףֶע דְנּוא ,ןֵהֹּכַה רֶזָעְלֶא ּוצ ןעֶּבעֶג איִז
 ןּופ גיִנייוועֶסיֹוא ןעֶגְנעֶרְּבסיֹורַא איִז לאָז
 ןעֶטְבעֶׁש איִז לאָז ןעֶמ דְנּוא .הָנֲחַמ רעֶד
 לאז ןֵהֹּבַה רָזֲעְלֶא דְנּוא 4 :םֶּהיִא ראַפ
 רעֶגְניִפ ןייַז טיִמ טּולְּב רֶהיֵא ןּופ ןעֶמעֶנ
 :לאָמ ןעֶּביִז דַעֹומ לֶהֹא םעֶד ןעֶגעֶק

 297 תקח טי חי

 33 צוה .רָקָׁשירְכ םָכְתיִמו םָּתַא טיקנילקכ דא םָהֹלַכַאַו
 3 ָץֶלֶע אשת :ידנומ יש םֶכְּמַרְבֶע ףֶלָה םָכָל
 לָאְשייינְב יֵטְרָקתֶאְ מִמ ֹובְלָח-תַא םָכָמיִרֲהַּכ אָבִה
 ;ותומָת 3 ּלְלַהְה אל

 םי

 םי פ פ 9
 ג אגרת תא| ;רֶמאֹל ןְרָהַאילֶאְו הָשמילֶא הָודְי יב
 טלַארְשי .ָנבילֶא ! רּבד רֶמאֵל הְָוהָוִצירׁשֶא הָרֹּתַה
 בומ הָבְדיִא רֶׁשֲא .הָמיִמְּת הָּמרָא-הֶרֶפ ָלֵא ּוְר
 5 ןהּכַה רֶזֶעַלָא-לַא הָתֹא םֶּתִתַּת :לֶט הילָע הָלָפאָל רֶשֲא
 4 זיֵָלְו ;וינִל ּהָתֹא טהָׁשְו הּנֲַּמַ ץיממילַא ּרְתֹא איִצֹוהְו
 -לֵהֶא נפ זֹנילא הָזהְו וָעָּבְצַאְּב ָּמָּדִמ ןְהֹּכפ רֶזְעְלֶא
 ה 8 הרְפַה--תֶא ףֶרָׂשְו :םיִמָעְּפ םֵּבָׁש ּהְמָּדִמ דעומ
 חַקָלְו :ףֶרׂשִי הָשרּפ-לַע הָמדיתֶאְו הדָׂשְביתֶאְ הַרֹע-תֶא
 ףותײלַא ךילשחו תעלות יִנָׁשו בזאְז הא ץע ןֵהֹּכה
 ן ןיִמּב ּורֵׂשְּב ץֶחָרְו ןהּכה ייָדָנִּכ םֶּבִכְו :תֶּרָּתִּד תַּפְרְׂש
 5 ףָרׂשַהְנ :בֵרֲעָה-דע ןהָּכִה אֵמָמְ הָנֲַמַילַא אָבָי ףמַאְז
 -דַע אֹמָטו םִיִּמַּב ִרָׂשּב ץֶחיוםִַּמַּבויָָנְּב בִי ּהָמֹא
 5 תיצֹח הֵרָּפִה רפא תֶא רודָמ שיא 6 ףֹסָאְו .:ברֶעַה
 טלארשיב תרֵַל הָתי רוָהָמ םוקָמַּב ָנַחַמִל ץיִחּפ
 פַא-תֶא ףסאָה שֵּבַכְו :אוָה תאַּמח = מל תרמׁשמל
 לֵארׂשִי ;נבל הָמֹיָהְו םֶרֶעְה-רַע אֵמָמּו יִדנִּב"תֶא הֵרֶּפַה
 גנ ׁשֶפְניִלָכְל תַמַּב עֶנֹנִר ;םֶלֹוע תָּקחל םֶכֹותְּב רֶגִר נו
 ופיִׁשיִלָׁשַה םיּב ֹובראָּטַהְתִי אּוה :םיִמָי תָעְבִׁש אֵמָמּו םָדָא

 ֵשילַשה םזִּבאָּשַה אֹליסֶאְו רַהְִייֵעְִׁשִה םִבּו
 13 םֶרָאָה ׁשֵּמָנְּב תַמַּב ענגהילּכ :רֶהֶמִי אֵל יִעיִבְׁשַה םיבּ
 תױתּרַכְת אמט הוד ֵׁשְמ-ִתֶא אָּמַחְּתִי .אלְו תֹוָיֶׁשֲא
 עמ וְלָע קרֹוראְל הָּדנ יִמ 'כ לֶאָרְׂשיִמ אוָהַה ׁשפֶעַ

 טּולְּב רֶהיֵא ןּופ ןעֶנְנעֶרְּפְׁש לאָז רֶע דנּוא
 ראַפ ןעֶרעוֶו טְנעֶרְּברעַת לאָז הּוק איִד דְנּוא פ

 טיִמ ,טּולְּב רֶהיֵא טיִמ דְנּוא ׁשייֵלְפ רֶהיֵא טיִמ דְנּוא ,לעֶפ רֶהיֵא טיִמ ןעֶגיֹוא עֶנּויז
 -נעָנעֶט ןעֶמעֶנ לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 6 :ןעֶנעֶרְּברעֶּפ איִז ןעֶמ לאָז טְסיֵמ רֶהיֵא
 םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶּפְראַוְנייֵרַא אייֵז לאָז דְנּוא םעֶדאָפ ןעֶטיֹור ַא דְנּוא ,בֹוזָא דְנּוא ץְלאָה
 ןייַז ןעֶדאָּב דְנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶנייֵז ןעֶׁשאוַו לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 7 :הּוק רעֶד ןּופ דְנאַרְּב
 ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא ;הָנֲחַמ רעֶד ּוצ ןעֶמּוקְנייַרַא רֶע לאָז ּךאָנְרעֶד דְנּוא ,רעֶסאוַו םיִא ּבייַל
 ןעֶׁשאַו לאָז ,איִז טְנעֶרְּברעֶפ םאֶו רעֶד דְנּוא 8 :דִנעֶבָא זיִּב ןייֵרְמּוא ןייַז לאָז
 ןייַז לאָז דְנּוא ,רעֶסאַוַו םיִא ּבייֵל ןייַז ןעֶדאָּב דְנּוא ,רעֶסאַו םיִא רעֶדייֵלְק עֶנייֵז
 ןּופ ׁשֵא איֵד ןְלעֶמאַזְניֵא לאָז ןאַמ רעֶניֵר ַא דתוא 9 :דִנעֶבָא ויִּב ןייֵרְמּוא
 םעֶנייִר ַא ףיֹוא הֶנֲחַמ רעֶד ןּופ גיִנייַועֶסיֹוא ןעֶנייֵל איִז לאָז דְנּוא ,הּוק רעֶד
 ַא ּוצ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איֵד ןּופ עֶדְנייֵמעֶג רעֶד ראַפ ןייַז לאָז םִע דְנּוא ,טרָא
 רעֶד דְנּוא 10 :ןעֶניִנייַר ּוצ טיִמאַד דְנּוא ,רעֶסאַו :גיִדעֶגְנעֶרְּפְׁש ּוצ ָנּוטיִה
 רעֶדייֵלְק עֶנייֵז ןעֶׁשאַו לאָז הּוק רעֶד ןּופ ׁשֵא איִד ןיֵא טְלעֶּמאַו םאָו
 רעֶדְניִק איֵד ּוצ ןייַז לאָז םִע רֶנּוא .דְנעֶבָא זיִּב ןייֵרְמּוא ןייַז לאָז רֶע דְנּוא
 :ץעֶזעֶג םעֶניִּבייֵא ןייֵא ְּךייֵא ןעֶׁשיִוְצ טְניֹואְװ סאָו רֵג םעֶד ּוצ דְנּוא לֵאָרְׂשִו
 ןייַרְמּוא ןייַז לאָז ,שְנעֶמ ַא ןּופ ּבייל ןעֶטיֹוט ןעֶביִלְטיִא ןָא טריר םאָו רעֶד 11
 םעֶד ןָא דְנּוא גאָט ןעֶטיִרְד םעֶד ןָא ןעֶגיִנייֵר ְּךִז לאָז רֶע ןפ :נעֶט ןעֶּביִז
 םעֶד ןָא טְגיִניירעֶג טיִנ ָּךיִז טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא ;ןייֵר ןייַז רֶע לאָז גאָט ןעְֶּביִז
 -ֶטיִא 18 :ןייז ןייֵר טיִנ רֶע לאָז יֹוזַא ,גאָט ןעֶטְּביִז םעֶד ןיִא דְנּוא גאָט ןעֶטירְד
 טעֶו רֶע דְנּוא ןעֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא םאֶו ׁשְנעֶמ ןעֶטיֹוט ַא ןָא טריר םאֶװ רעֶּכיִל
 רעֶד טאָג ןּופ ןָּכְׁשִמ םאֶד טְניִנייִרְמּואְרעֶפ טאָה רעֶד ןעֶגיִנייִר טיִּפ ְךיִז
 -נְנעֶרְּפְש םאֶד ןיִראָו ;לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶרעוֶו ןעֶטיִנְׁשרעֶפ לאָז ׁשְנעֶמ רעֶניִּבְלעֶו
 ןייֵרְמּוא ןייַז לאָז רעֶד ןעֶראָועֶג טְגְנעֶרְּפְׁשעֶב םֶהיֵא ףיֹוא טיִנ זיִא רעֶסאַו

17 
 ענייז



 ּתֹקִח כ טיי/רפחמפב 08
 !םֶהיִא ףיֹוא ְּךאָנ זיִא טייקְגיִנייַרְמּוא עֶנייִז לֶהֶאְּב תֹומייִּכ םֶדָא הָרֹוּתַה תאז וב וָתֶאְמֶמ דוָע הָיְהִי 4

 ׁשְנעֶמ ַא ןעוֶו ,גְנּונְרעֶל איִד זיִא סאָד 14 תעְבִׁש אָמִָי לֶהֹאְּב רַׁשֲא-לָכְו טיה ך--לֶא אָּכַהלְּכ
 -יִלַמיִא טְלעֶצעֶג ַא ןיִא ןעֶּבְראַטְׁש טעוֶו אֵמְמ ויָלָע ליִתָּפ דיִמָצןיא רֶׁשֲא ַחּותַּפ יִלְּכ טו ;םיִמָי וט
 םעֶד ןיִא ןעֶמּוקְנייַרַא םעוֶו םאִָו רעֶכ תתַמְּב וא בֶרָע-ללֲחַּב הָדָּׂשַה ינְּפ "לע עני -רֶׁשֲא לו ;,אוה 6

 םעֶד ןיִא זיִא םאָו םעֶלַא דְנּוא םְלעֶצעֶג לו ימי ְֶבִׁש אֵממִי רֶבָק לב וִא יי 11
 -לַע רֹהָּטַה הָזִהְו :רֶבָּקִב וִא תַּמַב יִא לֶלָהב זַא םֶצעָּב 9 ןעֶלאָז ,ּלעֶקעֶד ַא טיִמ טְקעֶדעֶנּוצ טיִנ 2 םימה ה ןעֶקעֶו םִאָה םילס שקאפָא הלצ דניא 1? נה לה םָׁשיִה רׁשֲא תֹשְפַה-לע מלכי ;ָװ םיִל לֵא דנּוא 2 הפַה- לע הָּזִהְו רוהט ׁשיִא םַַּב לֵבָטו בֹזא חַקָלְו :ילָּכ 5 :בעֶט ןעֶּביִז ןייֵרְמּוא ןייַז לאָז טְלעֶצעֶג .לָא םיח םִי וע ּתָו ת אה תרְט רפמ א

 סאָו רעֶּכיִלְטיִא דנזא 16 :ןייֵרְמּוא ןייז יִיבׁשַ םוב אשה יִיִׁשה בו יִׁשיִלׁשַהםֶזַּאֵמָּטה
 ףיוא זיִא סאָו םעֶנייֵא ןָא ןעֶריִרְנָא טעדֶו אָמָטירׁשֶא ׁשיאְו:בֶרֵָ רָָטְ םִיַּמַּב ץֶחֹרו יב םֵּבְִו כ

 ןטְרעוֶוְׁש ַא טיִמ ןעֶגאָלְׁשרעֶר דְלעֶג ָפ םעֶד -תֶא יִּכ לֶהָּק קה ְךוִּתִמ אוָהַה ׁשֵּפָּנַה הָתְרְכנְו אָּטַהְתִי אֵלְו
 ןייַּב ַא ןָא רעֶדָא ןעֶמיֹוט ַא ןָא רעֶדָא הָתְהְו ;אֹד אֵמְמולְ קֵרֹוחאַלהִָּנימאממהָהְי ׁשֵּדַקַמ
 רעֶד ,רֶּבִק ַא ןָא רעֶדָא ,שֹנעֶמ ַא ןּופ יִמְּב עַנהְוויֶרְנִּב םֵּבַכְ הֵּדנַהייִמ הָומּו םֶלֹוע תַּק ֶלֶהְל
 דנוא 17 :םעֶמ ןעֶּביִז ןייֵז ןייֵרְמּוא לאָז אָמְטִי אָמָּטַה לא 6 לָכְו :בֵרעֶה-רַע אממ קה
 ,םעֶנייֵרְמּוא םעֶד ראַפ ןעֶמעֶנ לאָז ןעֶמ = :םבֶרֶעָה-דַע אֵמְטִּת תעגיה ׁשֵּפָּנְִ
 םוצ גָנּנעֶרְּברעֶפ ןּופ ׁשֵא םעֶד ןופ ר שי ןערבד הל .פ 0 א
 ןעֶּבעֶג ףיֹורְד לאָז ןעֶמ דְנּוא גָנּוגיִנייֵר 1 יש א טי 6 א טי ב עה טה

 דנֹוא 18 :יִלַּכ ַא ןיִא רעֶמאוַו גיִדעֶּבעֶל 0 במ ת השמילע יָה הָרעָל םימ יה: 9 : 0 יי = דיי טז ="
 : ינל וניֵחַא עֶונּב ּונְוְנ ּלְו רמאֵל ּרְמאַֹּו השמדמע םָעָה רעֶנייֵר ַא דְנּוא ,בֹוזַא ןעֶמעֶנ לאָז ןעֶמ

 טי : 2 רעֶמאוַו םיִא ןעֶקְנּוטְנייַא םִע לאָז ׁשְנעֶמ  ;דיה -ָמְִּמַה-לֶא הָוהְי לַקְקיִתֶא טֶתאֵבֲה הָמָלְו :הָוהְי

 םעֶד ףיֹוא ןעֶגְנעֶרְּפְׁש םִע לאָז דְנּוא םירְצִמִמ למה הָמָלְו :ינְריעְבּוּונְחנֲא םָׁש תוָמָל ח
 דָנּוא ,םיִלֵּכ עֶלַא ףיֹוא דנּוא טְלעֶצעֶג ָהנֵאְתּועַר םיִקָמואְל הוה עֶר קמא ינלא איבְהִל
 ,טְראָד ןעֶנעֶז םאִו ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא ףיֹוא ֵנְּפִמ ,הח ׁשֹמ אֹבָיַו :תֹוִּתֶׁש ,זַא שמי רו סי

 ןָא טְריִרעֶגְנָא טאָה סאוָו םעֶד ףיֹוא דְנּוא = -רֹוָבְכ אָרָיוםָהיִנְּפ-לַע ולְּפַודַעֹמ לֶהָא הֵתָפ-לֶא לֶהּק
 -עֶנאַלְׁשרעֶד םעֶד ןָא רעֶדָא ,ןייַּב םעֶד פ ;םָהלֲא היה
 לאָז רעֶנייֵר רעֶד דְנּוא 19 :רֶבֵק םעֶד ןָא רעֶדָא ןעֶטיֹוט םעֶד ןָא רעֶדָא ,םעֶנ
 גאָט ןעֶטְּביִז םעֶד ןָא דְנּוא גאָט ןעֶטיִרְד םעֶד ןָא םעֶנייֵרְמּוא םעֶד ףיוא ןעֶגְנעֶרַּפְׁש
 ,רעֶדייֵלְק עֶנייֵז ןעֶׁשאוַו לאָז רֶע דְנּוא ;גאָמ ןעֶטְּביִז םעֶד ןָא ןייַז טְגיִנייֵרעֶג לאָז רֶע דְנּוא
 ַא ןעוֶו דְנּוא 20 :ןייַז ןייֵר רֶע לאָז דְנעֶּבָא םִא דְנּוא ,רעֶסאוַו םיִא ןעֶדאָּב ְּךיִז דְנּוא
 -יִנׁשעֶגְּפֶא לאָז ׁשְנעֶמ רעֶניִּבְלעֶזרעֶד ןעֶגיִנייר טיִנ ְּךיִז טעוֶו דְנּוא ןייֵרְמּוא זיִא ׁשְנעֶמ
 םאָד טְנוִנויַרְמּואְרעֶפ טאָה רֶע ןיִראָו ,גְנּולְמאַזְרעֶפ רעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ןופ ןעֶרעוֶו ןעֶט
 רֶע ,ןעֶראוָועֶג טְגְנעֶרְּפְׁשעֶג םֶהיֵא ףיֹוא טיִנ זיִא רעֶסאוַו-גְנעֶרַּפְׁש םאֶד ,טאָג ןּופ ׁשָדֹקִמ
 רעֶד דְנּוא ,ץעֶועֶג םעֶניִּבייֵא ןייַא .ראַפ ןייַז אייֵז ּוצ לאָז םִע דְנּוא 91 :ןייֵרְמּוא זיִא
 רעֶד דְנּוא ;רעֶדייֵלְק עֶנייַז ןעֶׁשאוַו לאָז רעֶסאוַויגְנעֶרְּפְש םעֶד טיִמ טְגְנעֶרְּפְׁש םאוָו
 םעֶלַא דְנּוא 29 : דְנעֶבָא ויִּב ןייֵרְמּוא ןייַז לאָז רעֶסאוַו-גְנעֶרְּפְׁש םעֶד ןָא ןָא טְריִר סאו
 םֶהיֵא טעֶו רעֶנייֵא ןעֶו דנּוא ;ןייֵרְמּוא ןייַז לאָז ןעֶרירְנָא טעזֶז רעֶגייֵרְמּוא רעֶד םאָו
 :דְנעֶּבָא זיִּב ןייֵרְמּוא ןייַז רֶע לאָז ןעֶריִרְגָא

 ב לעטיפאק
 רָּבְדִמ רעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניֵק איִד ןּופ עֶדְנייֵמעֶג עֶצְנאַג איִד דְנּוא 1
 םִיְרַמ דְנּוא ,ׁשֵדָק ןיִא טְצעֶזעֶּב ָּךיִז טאָה קְלאַפ םאָד רֶנּוא ,שָרֹה ןעֶטְׁשְרִע םעֶד ןיִא ןִצ
 זיִא םִע דנּוא 2 :ןעֶראָועֶנ ןעֶּבאָרְנאַּב טְראָד זיִא איִז דְנּוא ןעֶּבראָמְׁשעֶג טראד זיִא
 טְלעֶמאַזְרעֶפ ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;עֶדְנייֵמעֶג רעֶד ראַּפ רעֶסאַ ןייק ןעֶזעוֶועֶג ּטיִנ
 הָׁשֹמ טיִמ טְגיִרְקעֶג ְּךיִז טאָה קְלאָפ םאָד דנוא 8 :ןֹרֲהַא ןעֶנעֶק דְנּוא הֵׁשֹמ ןעֶנעֶק
 איו יֹוזַא ןעֶגְנאַגְרעֶפ ריִמ ןעֶטְלאָו יאַוְלַה ,ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא
 טְגְנעֶרְּבעֶג רֶהיֵא טאָה םאָוְראַפ דְנּוא 4{ !טאָג ראַפ ןעֶגְנאַגְרעֶפ ןעֶנעֶז רעֶדיִרְּב עֶרעֶזְנּוא
 -ְךאַטְׁש טְראָד ןעֶלאָז ריִמ זַא ,רָּבְדִמ רעֶניִזאָד רעֶד ןיִא טאָנ ןּופ עֶדְנייֵמעֶג עֶצְנאַג איִד
 םִיַרְצִמ ןּופ טְכאַרְּבעֶנּפיֹורַא םֶנּוא רֶהיֵא טאָה סאָוראַפ דָנּוא 8 ?ָּךיִפ רעֶזְנּוא דְנּוא ןעֶּב
 טְרָא ןייֵא טיִנ זיִא םאָד ?טֶרָא ןעֶטְכעֶלְׁש ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ 2 7 םֶנּוא םזא
 טיִנ ךיֹוא זיִא םִע דְנּוא ןעֶמיֹורְגליִמ דִנּוא ןעֶּביִורְטנייו דֵנּו יו דְנּוא ,ןעֶמאָז ןּופ
 -ִמאַזְרעֶפ רעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז ןֹרָהַא דֶנּוא הָׁשֹמ דְנּוא 6 ;ןעקנ ניֵרְט ּוצ רעֶסאוו ןייק אָד
 ;םיִנָּפ רֶעייֵז ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,דֵעֹומ לֶהֹא םעֶד ןּופ ריִט טי זצ גָנּול
 :ןעֶזיוִזאַּב אייֵז ּוצ ְךיִז טאָה טאָנ ןּופ טייֵקְכיִלְרעֶה איד דְנּוא

--+ 

 דנוא



 תקח 3 ךבהמב
 יֹוזַא הָשמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָנ דְנּוא 7
 דְנּוא ןעֶקעֶטְׁש םעֶד םעֶנ 8 :ןעֶנאָז ּוצ

 דְנּוא אּוד ,עֶדְנייֵמעֶג איִד ןייֵא לעֶמאַז
 טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,רעֶדּורְּב ןייד ןֹרֲהַא
 ןעֶגיֹוא עֶרייֵז ראַפ זְלעֶּפ םעֶד ּוצ ןעֶדעֶר
 יֹוזַא דְנּוא ,רעֶסאוו ןעֶּבעֶג טעוֶו רֶע דְנּוא
 ןעֶגְנעֶרּבסיֹורַא אייֵז ּוצ אּוד טְסְלאָז
 טסְלאָז אּוד דְנּוא ,זְלעֶפ םעֶד ןּופ רעֶסאוו
 רֶעייֵז רֶנּוא עֶדְנייֵמעֶג איִד ןעֶקְניִרטנָא
 םעֶד ןעֶמּונעֶג טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 9 :ְךיִפ
 רֶע איו יֹוזַא ,טאָנ ראַפ ןּופ ןעֶקעֶטְׁש
 הָׁשֹמ דְנּוא 10 :ןעֶמאָּבעֶג םֶהיֵא טאָה
 איד טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא ןעֶּבאָה ןֹרֲחַא דְנּוא
 רֶע דְנּוא הְלעֶפ םעֶד ראַפ עֶדְנייֵמעֶג
 הצ ןּונ טְרעֶה טְנאָזעֶג אייֵז וצ טאָה
 ןּופ ריִמ ןעֶלאָז ,רעֶניִנעֶּמְׁשרעֶריוִו רֶהיֵא
 -סיֹורַא ְּךייַא ּוצ ןעֶזְלעֶּפ ןעֶגיִזאָד םעֶד
 טאָה הָׂשֹמ דְנּוא 11 ?רעֶסאו ןעֶנְנעֶרְּב
 טאָה דְנּוא דְנאַה עֶנייֵז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא

 ןעֶקעֶטְׁש ןייֵז טיִמ זְלעֶפ םעֶד ןעֶנאַלְׁשעֶג
 -סיֹורַא זיִא רעֶסאוַו ליִפ דְנּוא ,לאָמ אייוִוְצ

 עֶרייֵז דְנּוא עֶדְנייֵמעֶג איִד דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶג
 דָנּוא 12 :ןעֶקְנּורַמעֶנ ןעֶּבאָה תֹומֵהְּב
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 לייק הסדיתַא חַמ :רְמאַל הָׁשֹמילַא הוהְי רֵּכַדָ
 צלפנילֶא םתְרציִח ףורָא ןֵרַָאְוהֶּתַא הְרעֶה-תֶא
 תיִקְׁשֹהְ ֵלָּפַהְִמ םומ םָהָל נאָצוְ ומי ןְֵָו םֶהייִעל
 ינְפִלַמ הָּמַמַה-תֶא הָׁשֹמ חָּקיו :םֶריֵעְב-תֶאְו הָדעָהיתֶא
 י לֲהְקהיתַא ןְרֵתַאְו הׁשמ ּולְהקִנ :ּווִצ רֶׁשֲאַּכ ָהֹהְי
 עֵלְפַהְדַּה טיִרמַה אָנרעֶמְׁש סֶהָל מו למה ןָפילַא
 ג ֵלְפַהיִתֶא ךנודְיּתֶא הָׁשֹמ םֶרָה :םִיִמ םֶכָל איצט הוה
 ס :םְריעֶבּוהְדעֶה ִתְׁשִּתו םיִּכר םִימ ֹואְצו םימַָּמ ודָמַמְּב
 ונ יב םֶּתְַמָאַה-אל ןַעי ןרַהַאילֶאְו הַׁשֹמילֶא הוהְי רֶמאּו
 לֶהָּקַ-תֶא ּואיְבָת אָל ןֵכָל לֵאְרְשי ְּב ייעל ינְשידקַּפִל
 3 יירָשֲא הָּביִרֵמ ימ הָּמַה ּ:םֶהל יִּתַתָניַשֲא ץֶרָאָהילַא הוה
 צחַלְׁשִו ס  ּוטַּב ׁשָדּקַו הודייּתַא לֵאְרְׂשייינְב ובָר
 ְךַחָא לַמָא הָּכ םִֹרָא ךלְמילַא ׁשֶרֶּקִמ םיָכָאְלמ הָׂשֹמ
 !ּונְתָאְצִמ רֶׁשֲא האְלְּתַה-לָּכ תֶא ּתְעדָי הָּתַא לֵאָרְׂשִי
 וט זכר םִִמָי םִַרְִמְּב שת הָמיְרְצִמ ֹונִתֶֹא יחד
 ו+ טלק עְׁשיִו הָוהיילָא קנו :וניתֹבֲאָלְו םִיְַצִמ לוד
 הק רעש ְחֶא הָנהְוסִיַרְצִממּוַאְיוְָאְלמ חַלָׁש
 וד אלו םֶרָכְּו הֶרָׂשְּב רֹבֲעַנ אֵל ףֶצרַאְב אָניהְרְּבעג :ךקּובְנ
 לֹואֹטשו ןיִמְיהָּטִנ אֵל ךלנ מַה ךֶרָּד רַאב יִמ הָּמְׁשִ
 ופ רָבָעַת אֵל םורָא ייְלֵא מאי ּּדְָּבִנ רֹכֲעַ-רֶׁשֲא רֶע
 8 לֵב ולא ּורְמאֹו :ּךתאְֶקְל אִָא בֵרהכדַ יִּ
 םֶרְכִמיִּתַתָנְ ינקִמּו יִא הְָּׁשִנימיִמ-םֶאְו הל הָלִסּמַּב
 ב אֵציו רֶכֲעַת אֵל יָמאֹיַו :הָרֹכַָא יֵלְנִרְּב רבא קר
 נ ןהָנמוִָאוואמו קו יְכּו ךבַּכ םעֶּב ותאָרְקִל םודָא
 ים  :וָלֲעַמ לאְרְׂשִי טי לְבּב רָע לֵאְרָׂשי-תֶא

 וע ןרָהָה ִה הָדעֶהילָּכ לֶאָרְשִיְב ואְכָו ׁשֶדָקִמ צסנ ןרֲהַא ּוצ דְנּוא הֶׁשֹמ ּוצ טְגאָזעֶג טאָה טאָג
 5 ללגְבֶנילַע ראה ַּמ ןהְהַאילֶאְו השמלַא .הָו ָמאָיו ָךיִמ ,טֶּביֹּוַלְגעֶג טיִנ רימ טאָה רֶהיֵא לייוָו

 ןייַרַא טיִנ רֶהיֵא טלאָז םּוראָד ,לֵאָרְׁשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ ןעֶניֹוא איד ראַפ ןעֶניִלייֵה ּוצ

 אייז 13 :ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז וצ ּבאָה ָּךיִא סאָו דְנאַל םעֶד ןיִא עֶדְנייֵמעֶג עֶזיִד ןעֶּנְנעֶרְּב
 טְניִרקעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד םעֶכְלעוֶו רעֶּביִא רעֶסאוַו עֶניִדְנעֶגיִרְק איִד ןעֶנעֶז
 טקיִשעֶג טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 14 :אייֵז ןיִא ןעֶראוָועֶג טְגיִלייֵהעֶג זיִא רֶע דְנּוא ,טאָג ןעֶנעֶק
 טסייזװ אּוד .לֵאָרְׂשִי רעֶדּורְּב ןייַד טְנאָז יֹוזַא ,םֹודֶא ְּךֶלֶמ ןּופ םעֶד ּוצ ׁשֹדָק ןּופ םיִחּולְׁש
 ןעֶּבאָה תֹובָא עֶרעֶזְנּוא 15 :ןעֶפאָרְטעֶג םֶנּוא טאָה סאָו טייֵקְניִדיִמ עֶצְנאַה איֵד ְּךאָד
 איִד דְנּוא ,רֶהאָי עֶליִּפ םִיַרְצִמ ןיִא טְניֹואוְועֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,םִיַרְצִמ ןייק טְרעֶדיִנעֶגְּפּורַא

 ריִמ דְנּוא 16 :ןּוהְטעֶנ םעֶטְכעֶלְׁש תֹובָא עֶרעֶזְנּוא ּוצ דְנּוא םֶנּוא ּוצ ןעֶּבאָה םִיַרָצִמ
 ַא טְקיִׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,לֹוק רעֶזְנּוא טְרעֶהעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טאָג ּוצ ןעֶגיִרְׁשעֶג ןעֶּבאָה
 ,שֹרק ןיִא ןעֶנעֶז ריִמ ,העָז דְנּוא ,םִיַרְצִמ םיֹוא טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא םֶנּוא טאָה רֶע דְנּוא ;ָךָאְלַמ

 םֶנּוא זאָל ;ְךיִד ריִמ ןעֶמעֶּב יֹוזַא 17 :ץעֶנעֶרְג עֶנייֵד ןּופ קֶע םיִא זיִא םאוָו טאָטְׁש איז

 רעֶדָא רְלעֶפ ַא ךְרּוד ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא טיִנ ןעֶלעוֶו ריִמ ,דְנאַל ןייד ְּךְרּוד ןעֶרְקאַפְועֶּביִא
 םעֶד ףיֹוא ,ןעֶנּורְּב םעֶד ןּופ רעֶסאוו ןייק ןעֶקְניִרְמ טיִנ ןעֶלעוֶו ריִמ דנּוא ,ןעֶטְראָגְנייוַו ַא
 ּוצ רעֶדָא ןעֶטכעֶר רּוצ ןעֶנייֵנְּפֶא טיִנ ְּךיִז ןעֶלעוֶו ריִמ ,ןייֵג ריִמ ןעֶלעֶו געוֶו סיּדִלְמ

 ּוצ טאָה םֹודֶא דְוא 18 :ץעֶנעֶרְג עֶנייֵד ןעֶנְנאַגעֶגרעֶּביִרַא ןעֶנעֶז ריִמ זיִּב ןעֶקְניִל
 -עֶק טיִנ לאָז ְּךיִא זַא ,דְנאַל ןייֵמ ְךְרּוד ןעֶרְהאַפרעֶּביִא טיִנ טסְלאָז אּוד ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא
 םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד דְנּוא 19 :דְרעוֶוְׁש םעֶד טיִמ ןייֵנְסיֹורַא ריִד ןעֶנ

 ןּופ ןעֶקְניִרְש ןעֶלעוֶו ּריִמ ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶגעֶטְׁש איִד אייֵּב ןייֵגפיֹורַא ןעֶלעוֶו ריִמ ,טְגאָזעֶּג
 ןייק ןיִא טְרֶעייֵג ןעֶלאָצעֶּב ראַפְרעֶד ריִמ ןעֶלעוֶו יֹוזַא ;ְךיִפ ןייֵמ דנּוא ְּךיִא ,רעֶמאַוַו ןייד
 טאָה רֶע דְנּוא 20 :ןייֵגרעֶּביִרַא ריִמ ןעֶלעוֶו םּופ ּוצ ,ןּוהְמ ןעֶדאָׁש ריִמ ןעֶלעוֶו ְּךאַז םּוׁש
 -ָנאַגעֶנסיֹורַא םֶהיֵא ןעֶגעֶקטְנֶע זיִא םֹודֶא דְנּוא ;ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא טיִנ טְסְלאָז אּוד ,טְגאָזעֶג

 טיִנ טאָה םֹודֶא דְנּוא 21 :דְנאַה עֶקְראַמְׁש ַא טיִמ דִנּוא ,קְלאָפ םיֹורְג ַא טיִמ ןעֶב

 ְךיִז טאָה יֹוזַא ,ץעֶנעֶרְג עֶנייֵז ּךְרּוד ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא לאָז לֵאָרְׂשִי זַא ןעֶּבעֶנּוצ טְלאוָועֶּג
 ,שרק ןּופ ןעֶניֹוצעֶגְקעוֶוַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 2 :םֶהיֵא ןּופ טְגייֵנעֶגְּפָא לֵאָרְׂשִי
 :רֹה גְראַּב םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןּופ גְנּולְמאַזְרעֶפ עֶצְנאַג איִד דְנּוא
 ץעֶנעֶרְג רעד ןָא ,רה גְראַּב םעֶד אייָּב ןֹרֵהַא ּוצ דִנּוא הָׁשֹמ ּוצ טְגאָזעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 8
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 ילָאֹאבְיאֵליכױומעילָא ןַחַא ֶמָאו ;רְפאלשְרָאזְרָא =
 יִמיתֶא םֶתיִדְמירָׁשַא לע לֵאָרְׂשִי נבל ּתִתָנ רֶׁשֲא ץֶרֶאָה

 םֶתֹא לַעהוינְּב ֶזעלֶא-תֶאו ןרַהָא-תֶא ורק :הָבירְמ יִמִל ופ
 "תֶא םֶתְׁשַּבְלהְ ויְדנְכ-תַא ןרַהַאיתֶא טשְּמִהְו :רָהָה יה

 רֶׁשֲאַּכ הָׁשֹמ ׂשעו :םָׁש תמּו ףטָאי ןְרַהאֹו נב ךזעֶלֶא עח
 טׁשֶפה :הָּהילְּכ יניְֵל רָהֶה רה-לֶא לו הָוהְי הָוִא 8

 וּברֶוַלָא-הֶא םָתֹא שֵּכלִ יְִנְבתֶא ןרָהָא-תֶא ָׁשִמ
 :רָהָהִמ ְךְֶֶלֶאְ השֹמ דרִיו רֶהָה ׁשאֵרְּב םָׁש ןרָהַא תֶמָ

 שלִׁש ןרָהָאיתֶא ָּּכְוןְרהַא ָניִּכ הָרעָה-לָּכ ֹואְרַ 8
 5 :לֵאָרְׂשִי תיֵּפ לֵּכ םי ;

 אכ אכ
 לַאהׂשי אָּב יִּכ םָנָוַה םֶׁשִי ררע-ךלֶמ יֵנענְּכִה עַּמׁשּו א

 יו :יִָׁש יִּמ ! ְבֶׁשָּיו לֵאָרְשיִּב םֶהְּל םיִרְתֶאָה ֶרָח
 הזה םָעְד-ִתֶא ֵּתּת ןהָנמִא רמאֹיו היל רֶדָנ לֵאָרְׂשי

 יַאְרְׂשִי לֹקְּב הָוהְ עַמְׁשִו :םֶהיֵרְע-תֶא ִּתְמּרתָהְ יִדְְּב 5
 יםֵׁש אָרְקיַו םָהיֵרֲעיתַאְו םֶהְתֶא םֶרָחיִנענְכַה"תֶא ןֵּתִ
 : :הָמדָח םִֹקָּמַה

 םוִדָא ץרַא-תֶא בָּבְסֹל ףּופרטי ּהַה רֶהָה רַהמ ּועְסִה 6
 הָשמְבּו םיהלאַּב םִעָה רֵּבְַַו :ךרֶַּּםעהיִׁשְפַנ צָקִּתַוה

 םָחָל ןיא יּכ רֵּבַַּמַּב תיִמָל טירְצִממ ּונְתילֲעַה הֵמָל
 הדָוהְי חַּלְׁשַי :לֵקלּקַה םָחָּלַּב הָצָכ ּוֵׁשְפְַו םומ ןיִאְו 5

 "בע תֶמַו םעָה-תֶא ּוְכְׁשְיו םיפְרְּׂשַה םיִׁשְחִּנַו תַא םֶעָּב
 ִּכ ּונאָטְח ּורְמאֹּו הָׁשמילֶא םָעָה אביו :לֵארְׂשִיִמ בָב
 "תָא ונילָעִמ רַמָיְו הָוהי-לֶא לֵלַּפְתַה ּךֶבָוהָודיִב ּונְרַּבד
 -לֶא הָוהְי רָמאֹו :םָעָה עְּב הָׂשִמ לֶלִפְתַי ׁשֵחְנה
 = ְךּוׁשְעַד-לְּכ ָוְָו סגל ֹתִא םיׂשְו ףֶרָׂש ּףֶל הׂשע הֶׂשֹמ

 יילַע ֹוהָמִׂשִיו תׁשֹחְנ ׁשֵחְנ הָׂשֹמ ׂשֵעו :יִחָו וָתֹא הָאְרְו

 תקח אכ ּכ רבדמב
 :ןעֶנאָד ּוצ יֹוזַא םֹודֶא דְנאַל םעֶד ןּופ
 ּוצ ןעֶרעוֶו טְלעֶמאַזעֶגְנייַא לאָז ןֹרֲהַא 4

 יִניוֵרַא טיִנ לאָז רֶע ןיראָו ;קְלאָפ ןייֵז
 ּבאָה ְָּךיִא סאָו דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶמּוק
 לייוֵו ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג
 ריִמ ןעֶגעֶק טְגיִנעֶּמְׁשעֶגְרעריוו טאָה רֶהיֵא
 ןֹרֲהַא םעֶנ 28 :הָביִרְמ יֵמ םעֶד אייֵּב

 אייז גְנעֶרְּב דְנּוא ,ןְהּוז ןייַז רֶזָעְלֶא דְנּוא
 דְנּוא 26 :רה גְראַּב םעֶד ףיֹוא ףיֹורַא

 ןּופ רעֶרייֵלְק איד ןעֶהיִצְּפָא טְסְלאָז אּוד
 ףיֹוא ןּוהְמנָא אייֵז טְסְלאָז אוד דְנּוא ןֹרָהַא

 -עֶגְניוֵא לאָז ןֹרֲהַא דְנּוא ןְהּוז ןייַז רֶזֶעְלֶא
 :ןעֶּבְראַטְׁש טְראָד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְלעֶמאַז
 איו יֹוזַא ןּוהְמעֶנ טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 7
 ןעֶנעֶז אייֵז רֶנּוא ;ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָג
 ראַפ רֹה גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןעֶגְנאַנעֶגְפיֹורַא
 :עֶדְנייֵמעֶג ןעֶצְנאַג רעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד
 איד ןעֶניֹוצעֶנְּפָא טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 8
 אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,ןֹרֲהַא ןּופ רעֶריילק
 דנּוא ,ןְהּוז ןייַז רֶזָעְלֶא ףיֹוא ןּוהְּטעֶגְנָא
 רעֶד ןַא ,ןעֶּבְראָטְׁשעֶג טְראָד זיִא ןֹרַהַא
 דְנּוא הָׁשֹמ דְנּוא ;גְראַּב םעֶד ןּופ ץיִּפְׁש

 םעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶגְּפּורַא ןעֶנעֶז רָזָעְלֶא
 -עֶנ עֶצְנאַג איֵד ןעוֶו דְנּוא 29 :נְראַּב
 זיִא ןֹרֲהַא זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה עֶדְנייֵמ

 טְנייוַועֶּב ןֹרֲהַא לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִועֶגְזֹוה עֶצְנאַנ סאָד טאָה יֹזַא ןעֶּבְראָמְׁשעֶג
 :בעֶמ גיִסייֵרְד

 אב לעטיפאק

 ,טייֵז םֹורָד ןעֶנעֶק טְניֹואוְו סאוָו ,דֶרֵע ןּופ ָּךַלְמ רעֶד ,טְרעֶהעֶג טאָה יִנֲעַנְּכ רעֶד דְנּוא 1
 רֶע טאָה יֹוזַא (םיִלְנַרְמ) םעֶׁשְראַפְסיֹוא איִד ןּופ געֶו םעֶד ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי זַא
 :םיִנעֶגְנעֶפעֶג ַא ןעֶנְנאַפעֶג אייֵז ןּופ טאָה רֶע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי טיִמ ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ
 ןעֶּבעֶג טְסעוֶו אוד ןעֶז ,טְנאָזעֶג דֶנּוא ,טאָנ ּוצ ןּוהְמעֶנ רֶדֵנ ַא טאָה לֵאָרְׂשִי דָנּוא 2
 :םעֶמְׁש עֶרייֵז ןעֶטְסיִוְרעֶפ ָּךיִא לעז יֹוזַא ,דְנאַה עֶנייַמ ןיִא קְלאָפ עֶניִזאָד םאָד
 ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ לֹוק סאָד טְרעֶהעֶג טאָה טאָג דְנּוא 8
 טאָה ןעֶמ דְנּוא ,טעֶטש עֶרייֵז דְנּוא טעֶטְסיוִוְרעֶפ אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;יִנֵעַנְּב םעֶד

 :הָמְרָה םָרֶא םעֶד ןעֶפּורעֶג
 ,ףּוס םִי ןּופ געֶװ םעֶד ףיֹוא ,רה גְראַּב םעֶד ןּופ ןעֶניֹוצעֶגְקעוֶוַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 4
 ץרּוק זיִא קְלאָפ םעֶד ןּופ טיִמעֶג םאָד דְנּוא ;םֹודָא ןּופ דְנאַל סאָד ןְלעֶגְניִרּוצְמּורַא
 ,הֵשֹמ ןעֶבעֶק רָנּוא טאָב ןעֶנעֶק טעֶרעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 2 :נעוֶו םעֶד ףיֹוא ןעֶראוְועֶנ
 ןיִא ןעֶּבְראַמְש ןעֶלאָז ריִמ זַא םִיַרְצִמ ןופ טְגְנעֶרְּבעֶנְפיֹורַא םִנּוא אזד טְסאָה סאָווְראַפ
 עֶרעֶזְנּוא דְנּוא ,רעֶסאַו ןייק דְנּוא יֹורְּב ןייֵק אָד טיִנ זיִא םִע ןיִראָו ?רֶּבְדִמ רעֶד
 רעֶטְנּוא טְקיִׁשעֶג טאָה טאָנ דנּוא 6 :םיֹורְּב ְןעֶטְכייֵל םעֶד ןעֶנעוֶו טְלעֶקַע רעֶּבייֵל

 דנּוא ,קְלאָפ םאָד ןעֶמיִּבעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶגְנאַלְׁש עֶגיִדְנעֶנעֶרְּב איִד קְלאָפ םעֶד
 ,הֵשֹמ ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא קְלאַפ םאֶד דְנּוא 7 :ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא לֵאָרְׂשִי ןּופ קֶלאָפ ליִפ
 ןעֶנעֶק טעֶרעֶג ןעֶּבאָה ריִמ לייוו ,טְניִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 דְנּוא ,בנאַלְׁש איִד םֶנּוא ןּופ ןּוהֵמִּפָא לאָז רֶע זַא טאָנ ּוצ םעֶּב ;ריִד ןעֶנעַק דְנּוא טאָג
 רִיָד ְּךאַמ ,הֶשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 8 :קְלאָפ םעֶד ראַפ ןעֶמעֶּבעֶג טאָה הֶשֹמ
 זַא ןייַז םעֶװ םִע דְנּוא ,גְנאַטְׁש ַא ףיֹוא איִז אּוהְּט דָנּוא ,גְנאַלְׁש עֶגיִדְנעֶנעֶרְּב א
 :ןעֶּבעֶל רֶע טעוֶו יֹוזַא ןעֶהעֶזְנָא איִז טעז רֶע ןעֶו ,ןעֶראוָועֶנ ןעֶסיִּבעֶג זיִא םאָָו רעֶכיֵלְטיִא
 ףיֹוא ןּוהָמעֶנ איֵז טאָה רֶע דְנּוא גְנאַלְׁש עָנְרעֶּפּוק ַא טְכאַמעֶג טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 9

 גנאטש ַא

, 



 תקח אכ רבדמב
 ַא ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא ,גְנאַטְׁש ַא

 רֶע דִנּוא ןעֶסיִּבעֶנ םעֶנייֵא טאָה גְנאַלְׁש
 :ְנאַלְׁש עֶנְרעֶּפּוק רעֶד ףיֹוא טְקּוקעֶנ טאָה

 דְנּוא 10 :ןעֶּבעֶל ןעֶּביִלְּבעֶנ רֶע זיִא יֹוזַא

 ןעֶניֹוצעֶנְקעוֶוַא ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד
 :תבא ןיִא טְהּורעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 ןּופ ןעֶניֹוצעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 1

 יִיָע ןיִא טְהּורעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא תבא

 ראַפ זיִא סאו ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ,םיִרָבֵעָה

 ןופ 12 :ףיֹוא טייֵג ןּוז איִד ּואוְו ,בָאֹומ

 דְנּוא ,ןעֶגיֹוצעֶגְקעוֶוַא אייֵז ןעֶּבאָה טְראָד

 ןופ 13 :דֶרָז לַחַנ ןיִא טְהּורעֶג ןעֶּבאָה אייֵז

 דְנּוא ,ןעֶניֹוצעֶגְקעוֶוַא אייֵז ןעֶּבאָה טְראָד

 עֶרעֶדְנַא רעֶד ףיֹוא טְהּורעֶג ןעֶּבאָה אייז

 ףָּבְדִמ רעֶד ןיִא זיִא סאָו ןּוָנְרַא טייַז

 ןופ ץעֶנעֶרְו רעֶד ןּופ סיֹורַא טייֵג סאוָו

 ץעֶנעֶרְג איִד זיִא ןֹונְרַא ןיִראָו .ירֹמֶא םעֶד

 ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא בָאֹומ ןעְׁשיוִוְצ בָאֹומ ןּופ

 םִע טְרעֶו רעֶּביִראָד 14 :ירמָא םעֶד

 טאָג ןּופ תֹומָחְלִמ רֵּפַס סעֶד ןיִא טְגאָזעֶב
 ;ןֹונְרַא ןּופ ְּךעֶּב איִד דְנּוא ,הָפּוס ןיִא בֵהָו

 רעֶכעֶּב איִד ןּופ גְנאַגְסיֹוא רעֶד דְנּוא 9

 ןּופ ןעֶגְנּוניֹואוְו איִד ּוצ ְּךיִז ןעֶנייֵג םאוֶו
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 ׁשֵחְנ-לֶא טיִּבִהְו ׁשיִא-תֶא ׁשֶחְּגַה ְּךֵׁשְנדסִא הָיְהְו םֵַּה
 1 יָעְסִיַו :תֹבֹאְּב ּונֲחַו לֵאָרׂשִי ינְּב וִעְסּיַו :יִחְו תֶׁשֶחְּנַה
 בָאֹומ יינְּפ-לַע רֶׁשֲא רּבְרִּמַּב םיִרָבֲעָה ייֵעְּב ּונֲחיו תֶבאָמ
 13 ןבֶׁשִמ :דֶרָו לה ְּב ונֲחיַו ֹועָסָנ םָׁשִמ :ׁשֶמְּׁשַה חָרְִמִמ
 טבע אֵצֹיַה .רֶּבְרִּמַּב רֶׁשֲא ןונְרַא רֶבֵעַמ ּונֲָיו ֹועְסָנ
 ;יִחֹמֲאָה ןיִבּו בָאֹומ ןיִּב בָאֹומ לּבָנ ןֹנרַא יִּכ יִדֹמֲאָה
 14 -תֶאְו הע בהְו-תֶא הָוהְי תֶמֲחְלִמ רַפָסְּב רַמָאָי ןֵכ-לַע
 וט רֶע תֶבֶׁשְל הָמָנ רֶׁשֲא םיִלְחִּנַה לֶׁשֶאְו :ןנרַא םיִלָחְּנַה
 16 רֶׁשֲא רָאְּבַה אוָה הֶרָאְּב םֶׁשִמּו :בָאֹומ לּובְנל ןַעֶׁשנְו
 ס םִיָמ םֶהָל הָנְּתֶאְו םָעָה-תֶא ףסֶא הָׁׂשֹמְל הָוהְי רַמֶא

 ז לע רַאְב ילֲע תאַֹּה הָריִׁשַה-תֶא לֵאָרְשִי רֶׁשָי זא
 וא םָתֹנִעְׁשִמְּב קקֹחְמִּב םֶעָה ֵביִדג ָהּורְּכ םיִרָׂש ָהּורָפָח רַאְב
 ופ ;ןרֹומָּב לֵאילֲחַנמּו לֵאילֲחְנ הָנָּתַּמִמּו :הָנָּתַמ רֶּבֶדִּמִמּו
 כ הָּפְלְׁשִנְ הָנְסִּפַה ׁשאֶר בָאֹמ הָדְׂשִּב רֶׁשֲא איִגַה תֹומָּבִמּו
 ּפ ;ןְמיִׁשְיַה ה יִנְפלַע
 1 וע מא יִרֹמֲאָהיִדַלְמ ןהיִס-לֶא םיִכָאְלַמ לֵאָרְִׂי חַלְׁשי
 ענ ימ הֵּתְַׁנ אל םֶרָכְבּו הָדָׂשְּב לט אֵל ךֶצרַאְב הָרְּבְֶא
 23 א לב רֶכֲעַנרָׁשֲא דע ךלנ ךֶלֶּמַה ְךֶרדְּברֶאְּב
 ומַע-לְּכיתֶא ןהיֵס ףסֶאיו ֹולְבִנּב רָבֲע לֵאָרְׂשִי-תֶא ןיִ
 םבֶהֶּלִו הָצֵהְי אבו הרָבְִּמַה סֵאָרׂשי תאָרְקִל אֵצֵַו
 4 וצְרַא-תֶא שריי .םרָחייִפְל לארְׂשיי ּוהָכַו :לארׂשיִב
 הכ חַּמַיַו ןֹמַע יֵנְּב לּוְְנ זע יִּכ ןֹמִע ינְב"רע קּבַיידע ןנרַאמ
 יע-לכב ב םאָהׂשִי בֵׁשּי הֶּלִאָה םיִרָעָה-לְּכ תֶא .לֵאָרְׂשִי

 יח ֶהיֵס ר ןֿבשָח יִּכ :ָהיֶתֹנְילְכִּו ןֹבׁשֶחִּיִרמֶאה
 ןוׁשאִרָה בָאֹמ ְךֵֶמְּב םֵהְלִנ אהְו אה יִרֹמֲאָק ְךֶלֶמ
 יד םיִָׁשּמַהיִהְמאָי ּבילַע :ןנרַא-דע ודָיִמּוְצְרַא-לֶּכ-תֶא חק
 נא קֶרָאְצְי ׁשֵאייֵּכ :ןֹחיִס ריִע ןֵנּכְִו הָנּבִּת ןֹבְׁשִח ּואָּב

 רעֶד ויִא"טְראָד ןּופ דְנּוא 16 :בָאומ ןּופ ץעֶנעֶרְנ רעֶד ּוצ ְךיִז ןעֶנְהעֶל דְנּוא ,רֶע
 ְךיִא דְנּוא קְלאַפ םאָד ןייֵא לעֶמאַז הֶׁשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָנ ןעֶכְלעוֶו ןּופ ןעֶנּורְּב
 ןעֶגיִזאָד םעֶד ןעֶגְנּוועֶג לֵאָרְׂשִי טאָה לאַמְסְנעֶד 17 :רעֶסאַו ןעֶּבעֶג אייֵז ּוצ לעוֶו
 ןעֶטְׁשְריִפ ןעֶּבאָה ןעֶנּורְּב םעֶד 18 :רֶהיֵא ּוצ טְרעֶּפְטְנֶע ,ןעֶנּורְּב אוד ףיֹוא אייֵג ,גְנאַזעֶג
 טיִמ ןעֶּבאָרְנעֶג ןעֶּבאָה קֹקֹוחְמ םעֶד ּךְרּוד קְלאָפ םעֶד ןּופ ןעֶראַה איד ,ןעֶּבאָרְנעֶגְסיֹוא
 לֵאיֵלֲחַנ ןייק הָנֶּתַמ ןּופ דְנּוא 9 :הָנּתַמ ןייק רֶּבְדִמ רעד ןּופ דִנּוא ,ןעֶקעֶּטְׁש עֶרייֵז
 םעֶּד ןיִא זיִא םאִו לאָהְט םעֶד ּוצ תֹומְּב ןּופ דְנּוא 20 :תֹומָּב ןייק לֵאיִלֲחַנ ןּופ דְנּוא
 :ןֹמיִשִי ןעֶגעֶק טקּוק ןעֶמ ּואוְו ,הָנְמִּפ ןּופ ץיִּפְׁש רעֶד ףיֹוא ,בָאֹומ דְלעֶפ

 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,יִרֹומֶא ןּופ גיִנעֶק ןֹוחיִס ּוצ םיִחּולְׁש טְקיִׁשעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי דְנּוא 1

 רעֶדָא דְלעֶפ םעֶד ןיִא ןעֶרעֶקְּפָא טיִנ ןעֶלעוֶו ריִמ ,דְנאַל ןייד ןעֶראָפְרעֶּביִא ְּךיִמ זאָל 2
 םעֶד ףיֹוא ןייֵג ןעֶלעוֶו ריִמ .ןעֶנּורְּב ןּופ רעֶמאוַו ןעֶקְניִרְט טיִנ ןעֶלעוֶו ריִמ ;ןעֶטְראָגְנייוַו
 טיִנ טאָה ןֹוחיִס דְנּוא 28 :ץעֶנעֶרְג עֶנייֵד ןעֶראָפְרעֶּביִא ןעֶלעוֶו ריִמ זיִּב געוֶו םיִּדְלֶמ
 טְלעֶמאַזעֶגְנ ניֵא םאֶה ןֹוחיִס דְנּוא .ץעֶנעֶרְג עֶנייֵז ָּךְרּוד ןעֶראָפְרעֶּביִא לֵאָרְׂשִי ןטְזאָלעֶב

 דנּוא ,רָּבְדִמ רעֶד ּוצ לֵאָרְׂשִי ןעֶנעֶקְטְנֶע ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא דְנּוא קְלאָפ םעֶצְנאַּג ןייז
 דְנּוא 4 :לֵאָרְׂשִי ןעֶנעֶק ןעֶטירְטְׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא הָּצהָו ןייק ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע
 טאָה רֶע דְנּוא ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ןּופ ףְראַׁש רעֶד טיִמ ןעֶגאָלְׁשעֶג םֶהיֵא טאָה לֵאָרְׂשִו
 איד ןיִראָו ,ןֹומַע ןּופ רעֶדְניִק איִד וצ זיִּב ,קֹוּבַי זיִּב ןֹונְרַא ןּופ ,דְנאַל ןייַז ןעֶמּונעֶּגְניוַא
 -קעוֶוַא טאָה לֵאָרְׂשִי דָנּוַא 2 ;ןעֶזעוֶועֶג קְראַטְׁש זיִא ןֹומַע רעֶדְניִק איד ןּופ ץעֶנעֶרְג
 טעֶטְׁש עֶלַא ןיִא טְצעֶזעֶּב ְךיִז טאָה לֵאָרְׂשִי דְנּוא ,טעֶטְׁש עֶניִזאָד איִד עֶלַא ןעֶמּונעֶג
 זיִא ןֹוּבְׁשֶח ןיִראָו 26 :רעֶּפְרעֶד עֶרְהיִא עֶלַא ןיִא דְנּוא ןֹוּבִׁשִח ןיִא ,ירֹומֶא םעֶד ןּופ

 ןעֶטְשְרֶע םעֶד טיִמ ןעֶטירְטְשעֶג טאָה רֶע דֶנּוא ,ירֹומִא ןּופ גיִנעֶק ןֹוחיִס ןּופ טאָטְׁש איד
 זיִּב ,דְנאַה עֶנייֵז ןּופ דְנאַל םעֶצְנאַג ןייַז ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא טאָה רֶע דְנּוא ,בָאֹומ ןּופ גיִנעק

 ןּופ טאָמְׁש איִד ;ןֹוּבְׁשִח ןייק טְמּוק ,םיִלָׁשְמ ןעֶכאַמ סאו איִד ןעֶנאָז םּוראָד 27 :ןֹוּנרַא
 ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא רֶעייֵפ ַא ןיִראוָו 28 :ןעֶרעוֶו טייֵרְּבעֶגְנֶא דְנּוא ןעֶרעוֶו טיֹוּבעֶג לאָז ןֹוחיִס

 ןּופ
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 יִלֲעַּב בָאֹומ רע הָלָכָא ןְחיִס תיְרַּקִמ הָבָהל ןֹוּבְׁשִחַמ
 נב ןֵתָנ ׁשֹומְּכ-סִצ ָּתְרַבָא .בָאֹומ לא ;ןְנְרַא תֹומָּב
 דַבֶא םֶריְֵו :ןוחיִס יִרֹמֶא 'ךלמל תי = יָתֹנְבּו םֶמיֵַּפ ל
 בֵׁשֹּו :אֵבְדיִמ-דַע רֶׁשֲא מער םיִׁשו ןְביד-רַע ןֹבְׁשֶה 1
 רזעַ-תֶא נחל הָׁשֹמ חַלָׁש :יִרמַאָה ץֶראְּב לֵאָרְׂשִי 2
 ולעו לפה :םָׁשירְׁשֲא יִרֹמֲאָה-תֶא ׁשֶרַּויֵתֹנְּ וְכִי 3

 -סָכְו אָה םֶתאָחְקִל ןְשּבַה-ְךִקִמ גוע אי ןׁשְּבה ירד
 אָריִת-לַא הָׂשֹמילֶא הָוהְי רֶמאֹל :יִעְרְדָא הָמָחְלִמִל וָּמַע 4

 תיִׂשְָ וצְרַא-תֶאוְמַע-לְּכ-תֶאְו תֹא יִַּתָנ ּךדְב יִּכ ותֹא
 ןבׁשְֲּב בׂשֹוי רֶׁשֲא יֹמֲאָה מחי תיׂשע רֲֶאַּכ ול
 ָקיריִאְׁשִה יָּתְלִבידֲע ֹוּמַע-לְּכ-תֶאָו יָנָּב-תֶאְו ָתֹא ּוכַו הל

 :ְֹצְרַא-תֶא ּושְרּיו דיִרְׂש
 בכ אי (פובב

 דיל רֶבעִמ בָאֹומ תֹובְרַעְּב ונֲחַו לֵאְרׂשִ יַנְּב ּועְסו א
 ;ֹודִרְי 0:

 ּמ = ס
 :יִרֹמֲאָל לֵאָרְׂשִי הֵׂשָעירׁשֲאילְּכ תֶא רֹוָפִצְרִּב קֶלְּב אָרָו
 יִנְִּמ א ץק אוה"בר יִּכ דָאְמ םֶעָה יִנְּפִמ בָאומ ר
 וֲָחַלְי הֶּמֵע ןיִדֵמ ;נקלָא בָאֹומ רֶמאֹּל :לֵאְרְׂשִי יִנְּב
 הֶדָּׂשַה קי תֶא רֹוׁשַה ךֶחְלִּכ ּויִתֹביִבְס-לֶּכ-תֶא לֶהֶּקִה
 םיִכְאְלַמ חַלְַַו :אוהַה עב בָא מל ךלֶמ רֹוָפִצְִּב קָלְבּו
 נב ץֶרֶא רָהְּנַה-לַע רֶׁשֲא הֶרֹותְּפ וכד םִעְלִּב-לֶא
 ירָּסִכ הנה םִיַרְצִּמִמ אָצָי םע הֵנִד ראל ראד הקְל ִֹּמַע

 -דדִרָא אנ-הָָל הְִָּו :יִלְמִמ בׁשֹ אוהְ ץרָאָה ןע-תֶא
 -זרָכַנ לֵכּוא יֵלּוא ינָמִמ אוה םוצָעייּכ ! הֶּזַה םעָה-תֶא ִ
 ךֶרֹבְמ ןרְבְּת-ׁשֲא תֶא יִּתעְַי יּכ ץֶרָאָהְמ ישר וּב

 םֶדיּב םיִמסַקּוְדִמ יגקו בָאומ ונָקזּוכְלַיַו :רָאתֶאָּת רֶׁשֲאַו

 ושפ

 םִעָה =

 == טכ

+ 

 ת

 קלב תקח 35 אכורברמב
 רעֶד ןּופ םאֵלְפ ַא דְנּוא ,ןֹוּבְׁשִח ןּופ
 טְנעֶרְּברעֶפ טאָה ןֹוחיִס ןּופ טאָטְשטְּפיֹוה
 רעֶד ןּופ ןעֶראַה איִד דְנּוא ,בָאֹומ ןּופ רֶע
 ריִד זיִא אייװ 29 :ןֹונְרַא ןּופ ְּךייֵה
 -ְךעֶפ טְזיִּב ׁשֹומַּכ ןּופ קְלאָפ אּוד !בָאֹומ

 עֶנייַז ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא טאָה רֶע ,ןעֶריֹול
 רעֶטְכעֶמ עֶנייֵז דְנּוא ,ןעֶפיֹולְמְנֶע םּוצ ןְהיִז
 גיִנעֶק םעֶד ןֹוחיִס ּוצ טְפאַׁשְנעֶגְנאַפעֶג ןיִא
 אייז ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא 80 :ירֹומִא ןּופ

 זיִּב טְגְליִטְרעֶפ זיִא ןֹוּבִׁשֶח ,ןעֶסאָׁשעֶג
 -ְךעֶפ אייֵז ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא ,ןֹוביִד ןייק
 :אָּבְדיִמ אייַּב זיִא םאֶ ,חַפֹונ זיִּב טְסיוִו
 טְצעֶזעֶּב ָךיִז ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי דנוא 1
 דְנּוא נפ ;ירֹומֶא םעֶד ןּופ דְנאַל םעֶד ןיִא
 ,רֵזֲעַי ןעֶׁשְראָפּוצְסיֹוא טְקיִׁשעֶג טאָה הָׁשֹמ
 עֶרְהיֵא ןעֶמּונעֶגְנייַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 ןעֶּביִרְטרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רעֶפְרעֶד ;

 :ןעֶזעוֶועֶג טְראָד זיִא םאוָו יִרֹומֶא םעֶד
 טְרעֶקעֶנְמּוא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייז דְנּוא 8
 םעֶד ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶנְפיֹורַא ןעֶנעֶז דְנּוא
 ןּופ גיִנעֶק רעֶד בֹוע דִנּוא ,ןֶׁשָּב ןייֵק געוֶו

 אייז ןעֶגעֶקטְנִע ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא ןֶׁשֶּב
 ּוצ הָמָהְלִמ קְלאַפ םעֶצְנאַג ןייַז דְנּוא רֶע
 טאָה טאָנ דְנּוא 84 :יִעָרְדָא ןיִא ןעֶטְלאַה
 םֶהיֵא ראַפ טְסְלאָז אּוד ,הָׁשֹמ ּוצ טְגאָזעֶג .

 ןיִא רֶנאַל ןייַז דְנּוא קְלאָפ םעֶצְנאַג ןייֵז דְנּוא םֶהיֵא ּבאָּה ָךיִא ןיִראוָו ,ןעֶּבאָה אָרומ טיִנ
 ןּוהְמעֶנ טְסאָה אוד איו יֹוזַא ןּוהְמ םֶהיֵא ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶּבעֶנעֶג דְנאַה עֶנייֵד
 איז דָנּוא 25 :ןֹוּבְִׁשַה ןיִא טְניֹואוְועֶנ טאָה סאו ,ירֹומֶא ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןֹוחיֵס ּוצ

 םֶהיֵא זיִא םִע זיִּב ,קְֶלאָפ םעֶצְנאַג ןייַז דְנּוא ,ןְהיִז עֶנייֵז דְנּוא ןעֶנאָלְׁשעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה

 :דְנאַל ןייַז ּתְׁשרַיעַג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא טיִנ גְנּוּבייַלְּברעֶּביִא ןייק

 בכ לעטיפאק

 תֹובְרַע ןיִא טְהּורעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶניֹוצעֶנ ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא 1
 י : ֹוחֵרָו ןֵדְרִי םעֶד ןּופ טייַז עֶרעֶדְנַא רעֶד ןַא בָאֹומ

 קלב

 ּוצ ןּוהָמעֶנ ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי סאָו םעֶלַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֹוּפִצ ןּופ ןְהּוז קֶלָּב ןעוֶו דְנּוא 2
 זיִא םִע לייוו ,קֶָלאָפ םעֶד ראַפ טאַהעֶנ אָרֹוּמ רֶחעֶז בָאֹומ טאָה יֹוזַא 8 :יֵרֹומֶא םעֶד
 דָנּוא 4 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ראַפ טְסּואיִמְרעֶפ ְּךיִז טאָה בָאֹומ דְנּוא ,םיֹורְנ ןעֶזעוֶועֶג
 ןעֶסֶעֶּפָא עֶדְנייֵמעֶג איִד ןעֶלעוֶו טְצעֶו ןִיְדִמ ןּופ עֶטְצֶלֶע איֵד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה בָאֹומ
 ,ךֶלעֶפ ןּופ זאָרְנ עַניִרְג סאָד ּפֶא סֶע םֶקֶא ןייֵא אי יֹוזַא םּורַא םֶגְניִר זיִא סאָו םעֶלַא
 דָּוא 2 :בָאֹומ רעֶּביִא גיִנעֶק ןעֶזעוֶועֶג לאָמְסְנעֶד זיִא רֹוּפִצ ןּופ ןֶהּוז רעֶד קֶלָּב דְנּוא
 םעֶד אייַּב זיִא סאָו הָרֹותַּפ ןייק רֹועְּב ןּופ ןְהּוז םֶעָּלִּב ּוצ םיִחּולִש טְקיִׁשעֶג טאָה רֶע
 זיִא קְלאָפ ַא העַז ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶפּור ּוצ םֶהיֵא ,קְלאָּפ ןייַז ןּופ דְנאַל םעֶד ןיִא ְּךייֵט
 דְנּוא ,דְנאַל םעֶד ןּופ ןייֵש םעֶד טְקעֶדעֶנּוצ טאָה םִע דִנּוא ,םִיַרְצִמ ןּופ ןעֶמּוקעֶגְסיֹורַא
 עֶניֶזאָד סאָד ריִמ טְלעֶׁש ,דָנּוצַא םּוק ָּךיִד טעֶּב ָּךיִא 6 :ריִמ רעֶּביִא ןעֶנעֶק טְציִז רֶע
 דְנּוא ןעֶנאָלְׁש ןעֶנעֶק םֶהיֵא ְּךיִא לעוֶו רעֶמאָט ,ריִמ ןּופ רעֶקְראַטְׁש זיִא רֶע לייוַו קְלאָפ
 -עֶנ זיִא טסְשִנעֶּב אּוד ןעֶמעוֶו זַא סייוו ָּךיִא לייוו ,דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶּבייַרְטרעֶפ םֵהיֵא
 ןּופ דְנֹוא בָאֹומ ןּופ עֶטְצְלֶע איִד דְנּוא 7 :ןעֶטְלאָׁשעֶג זיִא טְסְלעֶׁש אזד ןעֶמעוֶו דֵנּוא ,טְׁשְנעֶּב
 אייֵרעֶּביֹוצ ראַפ לאָצ איִד ,דְנאַה עֶרייֵז ןיִא טאַהעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז ןָיְדִמ

 דנוא



 קלביםכאהבהמכ
 דנּוא ,םָעָלִּב ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא
 -ְךעוֶו איִד טעֶרעֶנ םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייז
 אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 8 :קָלְּב ןּופ רעֶמ

 טְכאַנ עֶזיִד ריִה טְגיִטְּכעֶמרעֶּביִא ;טְגאָזעֶג
 איד ןְרעֶּפְטְנֶע ְּךייַא לעֶו ָּךיִא דְנּוא
 ןעֶדעֶר ריִמ ּוצ טעֶו טאָנ סאָו ְךאַז
 ןעֶנעֶז בָאֹומ ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ איד דִנּוא

 טאָג דְנּוא 9 :םִעְלִּב טיִמ ןעֶּביִלְּבעֶנ
 -עֶב טאָה דְנּוא םֶעְלִּב ּוצ ןעֶמּוקעֶנ זיִא

 ןעֶׁשְנעֶמ עֶגיִזאָד איִד ןעֶנעֶז רעוֶו ,טְּגאָז
 טְגאָזעֶג טאָה םֶעָלַּב דְנּוא 10 ?ריִד אייַּב
 אייֵז טאָה רֹוּפִצ ןּופ ןְהּוז קָלָּב ,טאָג ּוצ
 קְלאַפ םאָד ,העֶז 11 :טקיִׁשעֶנ ריִמ ּוצ
 טאָה םִיַרְצִמ ןּופ ןעֶנְנאַגעֶנסיֹורַא זיִא סאוָו
 טְצעֶי ,דְנאַל םעֶד ןּופ ןייֵׁש םעֶד טְקעֶדאַּב
 לעו רעֶמאָט ,םֶהיֵא ריִמ טְלעֶׁש דְנּוא םּוק

 ןעֶטְלאַה הָמָהְלִמ םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶק ָּךיִא
 ןעֶּבייֵרְטרעֶפ םֶהיֵא לעֶװ ְָּךיִא דְנּוא
 ,םָעְלִּב וצ טְנאָזעֶג טאָה טאָב דְנּוא 9
 אוד ,אייֵז טיִמ ןייֵַג טיִנ טְסְלאָז אּוד

 םִע לייוז ,קְלאָפ סאָד ןעֶטְלעֶׁש טיִנ טְּסְלאָז
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 8 םֶניֵלֲא ֶמאֹּיַו לב ִרְבּד וילֵא ירְּבְַי םֶעְלְּב-לֶא ּואֹבָיו
 הָוהְי רֵּכַדְי רֶשֲאַּכ רָבָד םֶכְתֶא יֵתֹבִׁשֲהַו הָליֵּלַה הֹפ ּוניֵל
 לֶא אֵבָו !םִעְלִּב-טִע בָאֹומייִרְׂש ּובְׁשַָו יִלֵא
 י םְִלּב רֶמאַֹּו ;ֶּמִע הֶּלֵאָה םיִׁשָנֲאַה יִמ רֶמאֹּו .םִעלּב
 ונ הנה :יִלֵא הַלָׁש בָאֹומ ךלמ רֶפִצְִּב קָלָּב םו הלֶאָהלֶא
 "הבל הָבָל הָּתִע ץֶרֶאָה ןוע-תֶא סב טיר אֵצֹיה םִעָה
 ופ ֹביִהֹלֲא רֶמאּיַו:וִּתְׁשִרגְו ֹוּב םֶהָּלִהְל לֵכּוא יֵלּוא ולא יִל
 כי יּכ םָעָה-תֶא ראָת אל םֶהָּמִע ְּךְלַת אל םִעְלְּבילֶא
 ו ײלָא וְכָל קֶלֶב יֵרְשילא לֶמאֹל רק .םֶעְלִּב םֶקָיו :אוְה
 14 ירָׂש ומּוקיַו :םָכָּמִע לה יִ ִתִתִל הָוהְי ןַאמ יִּכ םֶכְצְרַא
 :ּונֵמִע ךֶלַה םָצְלַּב ןַאמ מא קָלְב-לֶא ּואְבָיו בָאֹומ
 וט ;} המ םיִדָּבְכנְו םיִּבַר םיִרָׂש ְׁש קָלְּב דע סו
 18 -לַא דֹופִצְדַּב קָּבי רַמָא הֵּכ ול ּורְמאַּ םעְלַּב-לֶא ּואֹבָיַו
 וז ייירָׁשֲא לֵכְו דאְמ ךּבַכָא דֵּבַכְּכ :יִלֵא דלַחַמ עֶנֶּמִת אָנ

 3 כא םיַהֹל
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 יו עי ּהָהםֶעָה הא יִל"הְבַקאָניהְכִלּו הֶׂשְעֶא לא רֶמאֹּת
 ב אֵל קָלְב ילְתימַא קָלָב יִרְבַ-לֶא לֶמאֹלטֶעְלִּב
 יש :ְהלֶא הָוהְי יִפיתֶא רֹבֲעַל לבא אֵל בָהָח ףֶמַּכ
 ופ הָליְּלַה םַּתַאַַג הב אָנ ּובְׁש הֶּתַעְו :הָלּורְג וִא ! הּּמִק
 ב -לשָא | םיִתֹלָא אבו :יִּמִע רֵּבַּד הָוהְי ףקי-המ הָעְרֲאְ
 םיק םיִׁשָנֲאָה ּואָּב ָלל אֵרָקלימַא ול ֶמאַָּו הלל םֶעְלִּב
 :הֶׂשִעַת וְתא ָךילֵא ראש רָבָּדַה-תֶא דאו םָּתִא ךל
 21 ;םָאֹומ שי דו וָנֹתַא-תֶא ׁשֶבֲחָיו רֵקּבַּב םֶעְלִּב םקָ
 55 ידֶרָדַּב וי ְךאָלַמ בֵציְתיו אּוה ךלוהייכ ביִהלֶא ת"ר
 -ֵכיֹוא זיִא םֶעָלְּב דְנּוא 13 :טְשְנעֶּבעֶג זיִא מע א : וי ישו ונתֲא-לע בכֹר אּוהְו וָל מָׂשִל

 רֶע דְנּוא היִרְפ רעֶד ןיִא ןעֶנאַטְׁשעֶג

 קֶלָּב ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ איִד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה
 ליװ טאָנ ןיִראָו ,דְנאַל רֶעייֵא ּוצ טייג
 ןעֶנעֶז בָאֹומ ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ איִד דְנּוא 14 :ןייֵג ָּךייַא טיִמ לאָז ָּךיִא םאָד ןעֶּבעֶבּוצ ּטִיִנ
 טיִנ ליװ םֶעְלִּב ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא קֶלָּב ּוצ ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא
 -עֶב רֶהעָמ דָנּוא עֶרעֶסעֶרְג ,טְקיִׁשעֶג לאָמַאְכאָנ טאָה קָלָּב דְנּוא 18 :ןייֵג םֶנּוא טיִמ

 דְנּוא םֶעְלִּב ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 16 :עֶניִזאָד איִד ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ עֶטְרֶהֶע
 ְּךיִד טעֶּב ָּךיִא ,רֹוּפִצ ןּופ ןְהּוז קֶלָּב טְגאָזעֶג טאָה יֹוזַא ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייז
 ןעֶרְהֶע רֶהעֶז ָּךיִד לעֶו ָּךיִא ןיִראָו 17 :ןעֶמּוק ּוצ ריִמ ּוצ ןעֶדייֵמְרעֶפ טיִנ טסְלאָז אּוד
 ריִמ טֶלעֶׁש דֶנּוא רּונ םּוק ,ןּוהְט ָּךיִא לעו ןעֶנאָז ריִמ ּוצ טְסעוֶו אּוד םאָו םעֶלַא דְנּוא
 טְכעֶנְק איִד ּוצ טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶּפטְנֶעעֶג טאָה םֶעָלַּב דְנּוא 18 :קְלאָפ עֶגיִזאָה םאֶד
 ןעֶק יֹוזַא דְלאָנ דְנּוא רעֶּבְליִז טיִמ לּופ זיֹוה ןייַז ןעֶּבעֶג ריִמ לאָז קָלָּב ןעוֶו ,קֶלָּב ןּוּפ
 עֶנייֵלְק ַא ןּוהְמ ּוצ ,טאָנ ןיימ ראַה םעֶד ןּופ לְהעֶפעֶּב םעֶד ןעֶטעֶרְמרעֶּביִא טיִנ ּךיִא
 ָךיִא זַא ,טְכאַנ עֶזיִד ְּךיֹוא אָד ְּךאָד טְּבייֵלְּב דְנּוצַא דְנּוא 19 :ְךאַז עֶסיֹורְנ ַא רעֶדָא
 ןעֶמּוקעֶג זיִא טאָג דְנּוא 20 :ןעֶדעֶר ריִמ טיִמ רֶהעֶמ ְּךאָנ טעוֶו טאָנ םאו ןעֶמיוִו לאָז
 ןעֶנעֶז םאָו רעֶנעֶמ איִד ןעוֶו ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,טְכאַנ אייֵּב םָעָלְּב ּוצ
 סאו ְּךאַז איִד רעֶּבָא ,אייֵז טיִמ אייֵג דְנּוא ףיֹוא העָטְׁש ;ְּךיִד ןעֶפּור ןעֶמּוקעֶג ריִד ּוצ
 ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא םָעְלִּב זיִא יֹוזַא 21 :ןּוהְט אּוד טְסְלאָז סאָד ןעֶדעֶר ריִד ּוצ לעֶז ךיִא
 טיִמ ןעֶנְנאַגעֶג זיִא רְנּוא ,לעֶזייֵא ןייֵז טְלעֶמאַזעֶגְנָא טאָה דְנּוא היִרְּפ רעֶד ןיִא
 לייַװ טְמיִרְנעֶנ טאָה טאָג ןּופ ןְראָצ רעֶד דנּוא 22 :בָאֹומ ןּופ ןעֶטְׁשְרִיְּפ איד
 טְלעֶמְׁשעֶג ְּךִז טאָה טאָנ ןּופ ְּךָאְלַמ רעֶד דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶג אייֵז טיִמ זיִא רֶע
 -ײַא ןייַז ףיֹוא ןעֶטיִרעֶג טאָה רֶע דְנּוא ןעֶטְלאַהּוצְפיֹוא םֶהיֵא געֶװ ּםעֶד ןיִא
 טאָה לעֶזייֵא רעֶד ןעֶו דְנּוא 23 :םֶהיֵא טיִמ ןעֶנְנּוי אייוִוְצ עֶנייַז דְנּוא ,לעֶז

 דְרעוֶוְׁש םעֶסיֹולְּב ןייַז דְנּוא נעוֶו םעֶד ןיִא ןייֵטְׁש טאָנ ןּופ ְּךָאְלַמ םעֶד ןעֶהעֶזעֶג
 ּוא ,געֶו םעֶד ןּופ טְנגייֵנעֶגְּפָא לעֶזייֵא רעֶד ְּךיִז טאָה יֹוזַא ,דְנאַה עֶנייֵז ןיִא
 ןעֶגאַלְׁשעֶג לעֶזייֵא םעֶד טאָה םֶעְלִּב דְנּוא ,רְלעֶפ םעֶד ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶּג ּזיִא
 ְךָאְלַמ רעֶד ְּךיִז טאָה יֹוַא 21 :נעֶװ םעֶד ףיֹוא ןעֶנייֵנּוצקיִרּוצ םֶהיֵא  ידְּכ .

 זיא םיֹוצ ַא ןעֶטרעֶגְנייַו איִד ןּופ ןעֶנעֶטׁש איִד ןיִא טְלעֶטְׁשעֶג טאָג ןּופ

 26 צְרַּתַו
 ְָיִב הָפילְׁש וְָּרחְ ךֶרֶּדּב בֶצֵנ הָוהְי ְךלמ-תֶא ןֹותְאָה
 ןולָאָה-תֶא םֶעְלּב יו הֶדָׂשַּב ךֵל ךֶרֶדַהְךִמ ןֹותָאָה טּתַו
 94 ןבִמְרְַּה לוׁשַמְּב הוה ךאְלַמ י למי :ךֶרֶּדה ּהָתּטַהל

 ןעזעוועג



 קב בכז .הכָהְמַב- 24
 ןופ םיֹוצ ַא דְנּוא טייֵז איִד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג ?רָוהִי ךַאְלַמ-תֶא ןֹותאָה אֵרֵחַו } הזִמ רֶדֶנְו הָוִמ רַדָנ הכ

 לעֶזיֵא רעֶד ןעוֶו דְנּוא 28 :טייֵז רעֶנעֶי ףֶסְיו רוּקה-לֶא םִעְלִּב לֶנְריֶא לתַו רולַילֶא ץחְלִּתַ
 יוזַא ,טאָג ןּופ ְּךָאְלַמ םעֶד ןעֶהעֶזעֶג טאָה רַצ םִֹקְמִּב לֹמִעַ רוכָע הָוהְ-ךַאלמ ף !הָחֹּכַהְל 6
 הְנאַ רעֶד ּוצ טְׁשְטעוֶוקעֶג ְךיִז רֶע טאָה וה אר למי דא רֶׁשֲא וז

 : ךינ םֶעְלִּב ףָאירַחַו םֶעְלְּב תַחַּמ ץֵרִּתַו הָוהְי ךַאלמ
 ןּופ םּופ םעֶד טְשְּטעוֶוְקעֶג םאָה רצ דניא מָה ןתֶאָה יּפיִתֶא הָוהְי חְַּפִיוּלֵּקַמַּ ןותֶאָה-תֶא 8

 רֶע טאָה יֹוזַא הְנאַו רעֶד ןָא םֶעְלּב ;םיִסָנִר ׁשֶלָׁש הזיִנְתיִכַה יִּכ ףל יִתׂשָעהמ םִעְלְבל
 דנּוא 26 :ןעֶנאָלְׁשעֶג רֶהעֶמ ְּךאָנ םֶהיֵא ידָיְּב ברי ול יִּב תְלַלַעְתַה יִּכ אָ םֶעְלִּב מא
 לאָמַאְכאָנ זיִא טאָג ןּופ ְּךָאְלַמ רעֶד יִכֹנָא אֹולֲה םְֶלְּב-לֶא ןּותָאָה רֶמאַֹּו:ךיִתנרָה הָּתַע יִּכ ל

 ְךִז טאָה רֶע דנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא ןֵּכְפַהָה הוה םויה-דע ְּךְרֹועמ יֵלָע ָּתְבַכְר-רֶׁשֲא ְךנְתֶא
 זיִא םִע ּואוְו ,םרָא ןעֶנְנֶ ןא ןיִא טְלעֶטְׁשעֶנ יִניֵע-תֶא הָוהְי לג ;אֹל רֶמאָּיַו הָּכ ּל תֶׂשנַל ִּתְנַּכְסִה 1

 ןעֶגייֵנּוצְּפֶא ְּךיִז ץאַלְּפ ןייק ןעֶזעוֶועֶג טיִנ הרָּמלְׁש ֹוָבְרִחְו ְךֶדַּב בַצִנ הָוהְי ךאלַמ-תֶא אָרו םִעְלִב
 :טייַז ןעֶקְניִל רוצ רעֶדָא ןעֶטְכעֶר רּוצ -ל הָוהְי .ךַאלמ ויְלֵא רֶמאָיו .;יָּפַאל רו ְרָיְּב
 ןעֶהעֶזעֶג טאָה לעֶזייֵא רעֶד ןעוֶו דנוא 97 וי יָא הנה םילָנְר ׁשֹלָׁש הָז ךְנִתַא-תֶא ָהיִּכִה הָמ
 יז רֶע טאש ןּופ ְךֶאְלַמ םעֶד ינל טתו ןואָה יָנאְתַו :יִּדְנְל ְךֶרּדַה טְרָייִּב ןְטָׂשִל
 : : יד י הדָבְתֶאג הָּתע יִּב יֵנְּפִמ הָתְמ לה יא םילָנְר ׁשלָׁש הֶז

 הע ראה 6 ה סיי 2 לעֶגרעֶדיִנא ;וָי ךַאלמ-לַא םֶפלְּב רָמאֹו :יִתָיַהַה הָתֹאויִּתנרָה 4
 א יא ֶב = םִעְלִּב ןופ ןְראָצ הק ךֶרֶּדּ יִ יִתאָרְקִל בָצֵ הּתַאִּכ יִּתְעַדי אל יִּכ יִתאָמָח

 מ מ ןעֶנאָל ְשעֶג עֶד א םעֶד טאָה רֶע -ללֶא הָוהְי לג רֶמָל איו ;יֵל } הָבּוְׁשֶא ךיָניֵעְּב עֶרהּמֲא הל

 טאָה טאָנ דנּוא 28 :ןעֶקעֶּמְׁש םעֶד -ֵּבַרֲארֶׁשֶא רָבִַּה-תֶא ספֶאְו םיִׂשָנֲאָה-מִע ךֶל םֶעְל
 ,לעֶזייֵא םעֶד ןּופ ליֹומ םאָד טְכאַמעֶגְפיֹוא עַמְׁשִּיַו :קָלב יִרָׂשימִע םעֶלְב לה רֵּבַדְת וָתֹא לא
 סאָז םֶעָלַּב וצ טְגאָזעֶג טאָה איִז דְנּוא לָׁשֲא םאמ ריע-לָא ֹותאָרְק קל אֵצ יו מְלַב אֵבייִּב קָלְּב

 טְסאָה אּוד סאָד ןּוהְמעֶג ריִד וצ ָּךיִא ּבאָה -ללֶא קָלָב רֶמאַּ לבנה ַה הָּצְקַּב רֶׁשֲא ןנרַא לּובָלַע ָכ 7
 :ןעֶנאָלְׁשעֶג לאָמ אייֵרְד עֶגיִזאָד איִד ְּךיִמ -אל הָּמָל ךָלארקל יִלֵא ְִחַלָׁש ַחֶלָׁש .אֹלֲה םָעִל

 םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג םֶעָלְּב טאָה יֹזַא 9 -לֶאטֶפִלַּב רֶמאֹג :ֶחֶּ ְבַּכ לכיא אל םֶגְמֶאַה א 8
 ריִמ םיֹוא טְסאָה אּוד לייװ ,לעֶזױֵא הדָמוָאְמ רֵּבַד לֵכּוא לֶכִיֵה הָּתַע ףיִלֵא י יִתאָביִהנַה קלֶּב

 -עֶג טְלאָו יאֵוְלַה ,טְכאַמעֶג טעֶּפְׁשעֶג םִעְִּב ךל :רֵּבַרָא ותֹא יִפְּב הלא םיִׂשָי רֶׁשֲא רֵבָּדַה 5

 רעֶד דנּוא 80 :טעֶנְרַהעֶג ָּךיִד ְּךיִא טְלאָו יֹוזַא דְנאַה עֶנייֵמ ןיִא +ְךעוֶוְש ַא ןעֶזעוֶו
 ריִמ ףיֹוא טְסאָה אּוד םאִו ,לעֶזייֵא ןייד טיִנ ָּךיִא ןיִּב ,םֶעְלִּב ּוצ טְגאָזעֶג טאָה לעֶזייֵא
 ריִד טְניֹואוְועֶג ןעֶד ְּךיִא ןיִּב ?גאָמ ןעֶניִטְנייַה םּוצ זיִּב ןָא דְנעֶנּוי עֶנייֵד ןּופ ןעֶטיִרעֶג
 איד טְכאַמעֶנְפיֹוא טאָה טאָב דְנּוא 81 :ןייַנ ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ?ןּוהְט ּוצ יֹוזַא
 ,בעוֶו םעֶד ףיֹוא ןייֵטְׁש טאָג ןּופ ָּךָאֶלַמ םעֶד ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע דְנּוא םָעָלִּב ןּופ ןעֶגיֹוא

 זיִא דְנּוא ,טְקיִּבעֶג ְּךיִז טאָה רֶע דִנּוא ;דְנאַה עֶנייֵז ןיִא .דרעְֶׁש םעֶסיֹולַּב ןייַז דֶנּ
 -ראַפ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה טאָנ ןּופ ָךָאְלַמ רעֶד דְנּוא 22 :םיִנָּפ ןייַז ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג
 -עֶנְסיֹורַא ןיִּב ְךיִא ,העָז ?לאָמ אייֵרְד עֶזיִד ןעֶנאָלְׁשעֶג א ןייד אּוד טְסאָה סאו
 רעֶד ןעוֶו דְנּוא 28 :ריִמ ןעֶנעֶקטְנֶע זיִא געוֶו ןייַד לייוװ ןְרעֶדְניִה ּוצ ָּךיִד ןעֶנְנאַג
 ןעוֶו ;לאָמ אייֵרְד עֶזיִד טְנייַנעֶנְּפָא ריִמ ראַפ ְּךיִז רֶע טאָה ןעֶהעֶזעֶג ְּךיִמ טאָה לעֶזייֵא
 םיוועֶג ְךיֹוא דְנּוצַא ְךיִד ְּךיִא טְלאָו יֹוזַא ריִמ ןּופ טְגייֵנעֶגְּפָא טיִנ ְּךיִז טְלאָו איִז
 טְנאָזעֶג טאָה םֶעָלְּב דְנּוא 4 :ןעֶּבעֶל טְזאָלעֶג ְָךיִא טְלאו איז רעֶּכָא ,טעֶבְרַהעֶג
 אוד זַא טְסּואוְועֶג טיִנ ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו ,טְגיִדְניִזעֶג ּבאָה ְּךיִא ,טאָנ ןּופ ְּךָאְלַמ םעֶד ּוצ
 ריִד טְלעֶפעֶנ םִע ןעוֶו דְנּוצַא דְנּוא ,געוֶו םעֶד ףיֹוא ריִמ ןעֶנעֶקטְנִע ןעֶנאַטְׁשעֶג טְזיִּב
 ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָנ ןּופ ְּךָאְלַמ רעֶד דְנּוא 85 :ןעֶרעֶקְמּוא ְךיִמ ְּךיִא לעֶז יֹוזַא טיִנ
 ןעֶדעֶר ריִד ּוצ לעזֶז ְּךיִא סאָו רעֶטְרעֶוֶו איד רּונ רעֶּבָא ,רעֶנעֶמ איד טיִמ אייֵנ ,םָעָלְּב

 :קָלָּב ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ איִד טיִמ ןעֶגְנאַגעֶג זיִא םָעְלִּב דְנּוא ;ןעֶדעֶר אּוד טְסְלאָז םאָד
 םֶהיֵא ןעֶנעֶקטְנֶע רֶע זיִא יֹוזַא ,טְמּוק םִעְלַּב זַא טְרעֶהעֶג טאָה קָלָּב ןעוֶו דְנּוא 6
 ,ןנרַא ןּופ ץעֶנעֶרְג רעֶד ּוצ זיִּב ,בָאֹומ ןּופ טאַטְׁש (טְּפיֹוה) רעֶד ּוצ ןעֶגְנאַגעֶגסיֹורַא
 ּבאָה ,םֶעָלְּב ּוצ טְנאָזעֶג טאָה קָלָּב דְנּוא 87 :ץעֶנעֶרְג רעֶד ןּופ קֵע םעֶד ןָא זיִא סאוָו
 ריִמ ּוצ טיִנ אוד טְזיִּב סאָוראַפ ?ןעֶפּור ּוצ ְּךיִד טְקיִׁשעֶג ריִד ְּךאָנ ְּךיִלטְסנְרֶע טיִנ ָּךיִא

 םָעְלִּב רוא 88 ?ןעֶרְהֶע ּוצ ְּךיִד דְנאַטְׁש םיִא טיִנ ןעֶד ְָּךיִא ןיִּב ?ןעֶמּוקעֶג
 אוד טְסְנייַמ ןעֶמּוקעֶג ריִד ּוצ ןיֹוׁש ןיִּב ְּךיִא ,העָז קָלָּב ּוצ טְגאָזעֶג טאָה
 ןעֶּבעֶג םעֶװ טאָה סאַװ טְראָו םאָד ?ןעֶדעֶד םעֶּפֶע ןעֶנעֶק לעֶז ְךיִא זַא
 ןעֶנְנאַגעֶּב זיִא םֶעָלְּב דְנּוא 39 :ןעֶדעֶר ְָּךיִא לעֶװ םאָד ליֹומ ןייֵמ ןיִא

 טכ 6

 טימ
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 מ חַּלׁשִַוןאָצְו רֵקְּב קָלָב הָבזיו :תוָצָח תָיַרַק ּואְבָי קָלְּברִע ןייֵק ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,קָלָּב טיַמ
 41 -תֶא לֶלָּב חק רֵקִֹּב יה יוהָו :וָּתִא רֶׁשֲא םיִרָׂשְִו םעלב ל -עֶנ טאָה קָלָּב דְנּוא 40 :תֹוצִח תַיְרַק

 :םעָה הק םׁשִמ אֵריולַעַב תמבּוהעַיו םִלֹב רֶע דְנּוא ףאָׁש דְנּוא רעֶדְניִר ןעֶטְכאָׁש
 גבי . איִד ּוצ דְִנּוא םֶעְלַּב ּוצ טְקיִׁשעֶנ טאָה
 ַ תַהְבמ הָעְבׁש הב יֵל"הַנְּב קֶלְבילֶא םֶעְלִּב רֶמאָּו ; :ןעֶזעֶועֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז סאָז ןעֶטְׁשְריִּפ

 יא ישא טארט רּפ הָעְבׁש הוְב יל = א יי
 3 רֶמאַֹו :ַחָּבְִמַּב לַיְֵו רַּפ םָעְלי קָלָּב לע םעְלַּב רֵבַּד ןעֶנְראָה םַא ןעֶזעוֶועֶב זיִא סֶע דְנּוא 41

 הדָרָקי יִלּוא הָּבְלִאְ ףתָלְלַמ בֵצִיְתֶה קֶלֶבָל םֶעלְּב + היא םִע לֵּב ןע ָםּונעֶה קָלָּב טאָה יֹזַא
 :יפָׁש ךליו דל יְִַּּגְו יִארידהַמ רַב יתארקל הָיה איד ףיֹוא טְכאַרְּבעֶנְפיֹורַא םֶהיֵא טאָה

  ןוהְמָה תעבש-תֶאדלַא מא םעלבילַא םלַא רֶקַה טְראָד ןּופ טאָה רֶע דְנּא ,לַעָּב ןּו יי
 ר יפּב רֶבָד הָוְי םׂו ַהבִמַּב לַיְו רֶּפ לֵעאָזיִּתְכַרָע ןופ לייט ןעֶטְסְרעֶסייֵא םעֶד ןעֶהעֶזעֶג
 8 גל בֵׁשֹה :רֵּבַרְת הכְו קָלְבילֶא ביׁש רֶמאַֹּו םעלב :קְלאָפ םעֶד

 ז ולָׁשְמ אָּׂשַו :בָאֹומ יִרְׂש-לָכְו אה וָתלְע-לַע ב בָצִנ הנִהְ בכ לעטיפאק

 . : יד לב ? אס מאל רֶלָּב ּוצ טְגאָזעֶג טאָה םעְלִּב דְנּוא 1
 א שי הָתִַז א א הא "5? יורָּב דֵנּוא ,תֹוחְּבְזִמ ןעֶּביִז אָד ריִמ ַעיֹוּב

 םיִרָצ ׁשאַרַמיְּכ :הָוהְי םעֶז אֵל םע ןָא הַמּו לֶא הֶּבַק . ןעביז דכא ףעטקא סט

 א א יא שי וי ןט קא יי אָפ
 י לאה עַבֶיתֶא רפפִמּו בעי רפע הָמיִמ :בֵׁשְֲתַי יֹוזַא ןּוהְמעֶנ טאָה קֶלָּב דָנּוא 2 :רעֶדיװ
 ,ג דָמאו :ּוהמַּכ יִתירֲַא :הָתּו םירָשִי תֹמ יִׁשְפַ מת דְנּוא קֶלָּב דָנּוא ,טעֶרעֶב טאָה םֶעָלַּב איו
 הנהְו יִפְחַקל י בָא בל יל ָתיֵׂשָע הַמ םָעלבילָא לֶלֶּב םֹקֶא ןייַא ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ ןעֶּבאָה םָעָלַּב
 5 דִי םִׁשָי רֶׁשֲא תַא אֹלֲה רמאו ןעו :ךֶרֶב רב :ַחַּבְזַמ ער ףיֹוא רעֶדיוִװ ןייַא דִנּוא
 13 יִּתַא יל 'קָלָּב ויִלַא רֶמאֹּו ;ֵּבַדל רֶמְׁשֶא וָתֹא יִּפְּב ,קָלָּב וצ טְנאָזעֶג טאָה םֶעְלִּ דְנּוא 8
 וי = ודצִק םֶפַא םֶׁשֹמ יֲּאְרּת רֶׁשֲא רַחַא םוקָמילֶא רעֶפְּפָא דְנאַרְּב עֶנייֵד אייַּב ןייֵטְׁש ּבייֵלְּב
 םיפצ הָרְׂש ּורֵהַּק ַהָּקּ ;םָשַמ ילֹנְבקו הָאְרַת אֵל וְּכִו טעוֶו רעֶמאָט ,ןייֵג לעדֶו ְךיִא דִנּוא

 2 רָּפ לעת תֹהַּבְוִמ הָעִבַׁש ןֵבֵר הר  ׁשאָלילַא םעוֶו דְנּוא ןעֶנְנעֶנעֶּב ריִמ טאָנ ְּךיִז

 ומ יִבכֹנֲאָו ֵתָלְל קֵע הָּכ םציתה קָלָּב-לֶא לֶמ אָ ;ַחֵּכְִמַּב סאָה ָּךאַז איֵד דָנּוא ןעֶנאָז םעַּפִע ריִמ

 א די רַבָד םׂשּת ללא הוהְי רק :הָּכ הָרָּקִ ריִד ְָּךִא לעֶו ןעֶזייַו ריִמ טעֶו רֶע

 ןעֶפאָרְטעֶנ ְּךיִז טאָה טאָנ דְנּוא 4 :טֶרָא ןעֶביֹוה ַא ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶג זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶּבאָּזְנָא
 דַנּוא תֹוחָּבְזַמ ר .טייֵרעֶּב וצ ּבאָה ְּךיִא ,ּטְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,םֶעָלַּב טיִמ
 דָנּוא 5 :רעֶדיִ ןייַא דָנּוא סְקָא ןייַא ןעֶזעוֶועֶג ֿבירְקִמ ַחַּבְזִמ ןעֶכיִלַטיִא ףיֹוא ּבאָה ְּךיִא
 אייֵב ,טְנאָזעֶב טאָה רֶע דִנּוא םִעְלְּב ן ּופ ליֹומ םעֶד ןיִא טְראָו ַא ןּוהְמעֶנ טאָה טאָג
 -קירּוצ םֶהיֵא ּוצ ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא 6 = אּוד טְסְלאָז יֹוזַא דֵנּוא קָלָּב ּוצ קיִרּוצ
 עכא דָנֹוא רֶע ,רעֶפְּפָא דְנאַרְּב עֶנייַז אייֵּב ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא רֶע ,העָז דְנּוא ,טְרֶּהעֶקעֶנ
 ,טְנאָזעֶב טאָה דְנּוא לָׁשָמ ןייַז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא טאָה רֶע דְנּוא 7 :בָאֹומ ןּופ ןעֶמְׁשְריִפ

 טייַז חֵרֶזִמ ןּופ גְרעֶּב איד ןּופ ,םָרַא ןּופ טְרָהיִפעֶנ ָּךיִמ טאָה בָאֹומ ןּופ גיִנעֶק רעֶד קָלָּב
 :לֵאָרְׂשִי ףיֹוא ָּךיִמ ןְראָצְרעֶד ַאייֵג דְנּוא ,בֹקֲעַי ריִמ טְלעֶׁש אייֵנ (טְנאָזעֶג טאָה דְנּואנ
 ְךיִא לאָז סאָה דְנּוא ,ןעֶטְלאָׁשעֶג טיִנ טאָה טאָנ ןעֶמעֶו ןעֶטְלעֶׁש ְךיִא לאָז איִח 8
 ץיַּפְש רעֶד ןּופ ןיִראָה 9 ?טְנְראָצְרעֶד טיִנ ְּדיִז טאָה טאָג ןעֶמעֶו רעֶּביִא ןעֶנְראָצְרעֶד
 םאָד העָז םֶהיֵא ְּךיִא א קבר ןְלעֶגיִה איֵד ןּופ דְנּוא ,םֶהיֵא ָּךיִא העָז זְלעֶּפ םעֶד ןּופ
 רע עֶקְלעֶפ איד ןעֶׁשיִוְצ ןעֶנְכעֶר טיִנ ְּךיִז טעדֶו דְנּוא ,ןעֶניֹואוְו ןייֵלַא ְּךיִז אייַּב טעֶו קֶלאָפ
 ןּופ לייט ןעֶמְריִפ יד ןּופ לאָצ איִד דְנּוא ,בֹקֲעַי ןּופ ּביֹוטְׁש םעֶד ןעֶלייֵצ ןעֶק רעֶמ 0
 ןייַז דְנָע ןייַמ זאָל דְנּוא ,עֶנעֶפאַׁשטְכעֶר איִד ןּופ טיֹוט םעֶד ןעֶּבְראַטְׁש ָּךיִמ זאָל ?לֵאָרְׂשִי
 ָךיִא ?ןּוהְטעֶג ריִמ אּוד טְסאָה סאָו ,םָעְלִּב ּוצ טְנאָזעֶג טאָה קֵלָּב דְנּוא 11 :םֶנייַז אי יֹוזַא
 טְסאָה אּוד ,העָז דָנּוא ,דֶנייַּפ עֶנייַמ ןעֶטְלעֶׁש ריִמ טְסְלאָז אּוד זַא טְכאַרְּבעֶנ רעֶהַא ָךיִד ּבאָה
 סאָר זַא ,טְבעֶר טיֵנ סֶע יא טְנאָזעֶב רְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג טאָה רֶע דְנּוא 19 :טְשְנעֶּבעֶנ אייז
 קָלָּב דֶנּוא 18 ?ןעֶדעֶר ּוצ ןעֶטיִה ְָּךיִמ ְּךיִא זּומ סאָד ליֹומ ןייַמ ןיא ןּוהְמעֶנ טאָה טאָג םאָו
 טסְנעֶק אּוד סאוָו ,טְרָא ןְרעֶדְנַא ןייַא ּוצ ריִמ טיִמ םּוק ;ָּךיִד טעֶּב ָּךיִא ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה
 םיִא רעֶּבָא ,ןעֶהעֶז אייֵז ןּופ לייֵט קֶע םעֶד ראָנ טסְלאָז אּוד ;ןעֶהעֶז טְראָד ןּופ אייז
 רֶע דְנּוא 14 :טְראָד ןּופ ריִמ אייֵז טלעֶׁש דְנּוא ,ןעֶהעֶז טיִנ אייֵז אּוד טְסְלאָז ןעֶצְנאַּג
 טאָה רֶע דְנּוא ;הָנְסַּפ ןּופ ץיַּפְש רעֶד ּוצ ,םיִפֹוע רְלעֶפ םעֶד ּוצ טְכאַרְּבעֶנ םֶהיֵא טאָה

 קָא ןייַא ןעֶזעֶועֶג ביִרְקַמ ַחְּבְזִמ ןעֶביִלְמיִא ףיֹוא טאָה רֶע דְנּוא ,תֹוחְּבְזִמ ןעֶּביִז טֶעיֹוּבעֶּנ
 עי אייֵּב ןיימש אָד ּבייֵלְּב קֵלָב ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 18 :רעֶדיִװ ןייַא דְנּוא

 טאָנ דנּוא 16 :(םאָנ טיִמ) ןעֶפעֶרְט ןעֶמאַזּוצ טְראָד ְךיִמ לי ָּךיִא דְנּוא ,רעֶפּפָא דְנאַרְּב

 ,ליֹומ ןייַז ןיִא ןּוהְמעֶגְנייַרַא טְראָו ַא טאָה רֶע דְנּוא ,םָעְלִּב טיִמ ןעֶפאָרְטענ ָּךיִז טאָה
 ריב

1 
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 םֶצנִּהְוזלֵא אבו :רֵּבַדְת הָכו קָלְבילֶא בָׁש רֶמאָל וז
 ָבּדיהמ קֶלֶּב ול רֶמאַּוְּתִא בָאֹמ יִרְָׂו ֹותְלַל-לַע

 הנאה עמו קֶלֶּב םִק מו יִלָׁשמ אָׂשִנ :הוהְי =
 שֵתְנְתַיו םֶדָאְַבּו כֹוַכְו לַא ׁשיִא אֵל :רֶּפִצ ָנִב יֵרְע 5
 ְךֶרֶב הוה י:הְָמיקְי אֵלְו רָּתַָו הָׂשעַי אָלְו רַמָא אָֹהַה כ
 אָלְו בֹקֲעַיִב ןִָא טיִּבַהאָל :הָּנִבִׁשֲא אָלְו ךרֶבֹו יִּתִחַקְל 1

 :ּכ ְךֶלֶמ תעורְתו ֹּמִע ויָהלֶא הָוהְי לֵארׂשִיְּב לֶמָע הֶאְר
 ׁשַחַנ-אל יִּכ .:וִל םאָר תפִוְתִּכ םִיָרְצִמִמ םֶאיִצמ לא
 לֵאָרְׂשִלו בעיל תַמָאי תעְּכ לֵארׂשִיְּב םָסְקקאלְו בֹקֲעְּב

 אֵל אָׂשֹנְִי יָרָאַכְו םּוקָי איֵבָלְּכ םֶעְרַה - ;לַא לֵעְּפיִהמ 4
 קֶלְּב רֶמאָּ ּ!הָּתְשִי םיִלָלֲח-ִדְו ףֵרֶמ לֵכאל-דַע בַּכְׁשִי הכ
 ןעיו :ינָכְרְבְת אָל ֶרְּב"ַג ּנֵָּקִת אֵל בקינ םֶעְלִּבילֶא 2

 לָּכ רפאל יא יִּתְרַּבִד אֹלֲה קָלְּב--לֶא רֶמאֵה םֶעְלִּב
 םֶעְלּב-לא קֶלָּב רֶמאֵַּו .:הֶׂשָעֲא ותֹא הָוהְי רֵּבדִירָׁשֲא יז

 םִיִהֹלָאָה יי רׁשיִי יֵלוא רֶחַא םיִקָמילֶא חֵקֶא אנ"הְכִל
 רֹעְּפַה ׁשאֵר םֶעָלְּב-תֶא קָלֶּב חַּקַ !םֶׁשִמ יִל ֹותְּבקְו

 -הֵנִּב קלֶּב-לֶא םֶעְלִּב רֶמאֹּה :ןְמיִׁשְוַה ןנּפילע ףֶקְִּׁנַה 5
 םיִרְּפ הָעְבִׁש הָוִּב יל ןֵכָהְו תֶהְּבִמ הָעְבִש הָזִב יִל
 רַּפ לָעַָו םַעָלְּב רַמָא רֶׁשֲאַּכ קֶלֶּב שעה :םֶליֵא הָעְבׁשְו ל

 ַחֵּבְִמַּב ליאְו
 רכ יי

 ראָלְו לֵאְְׂשִתֶאךֵרבִל הוי ינֵעְב םומ י םֶעְלִּב אָרָו א
 רֵּבְרִמַה-לֶא תֶׁשַ םיִׁשָחִנ תאֵרְקִל םעֶפְּבימעפְכ .דֵלֶה

 ןכש לֵאָרְׂשִי--תֶא אר ויָי--תֶא םֶעָלִב אש :וְָּפ 2
 מו ִלָׁשִמ אָׂשִַו :םיִקלָא ליה ולָע יִהְּתַו ווִמְְׁשִל 5

 םִאְנ :ןיִפָה םֶתְׁש רֶבּנַה םֶאָו ְרֹעְב ֹנְב םֶעְלִּב םִאְנ
 ילֹת לֶפֹנ הָּזי יּדִׁש .הזֲחִמ רֶׁשֲא לָאדיַרְמִא טמׂש
 ןיִראָו 23 :(םַאְר) ןְראַהְנייַא ןייַא ןּופ

 דָנּוא ,בֹקֲעַי ןיִא

 ןקלבש דכ:.טכ 'רבהמב
 ּוצ קירּוצ רֶהעֶק טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 :ןעֶדעֶר אוד טְסְלאָז יֹוזַא דְנּוא ,קֶלָּב
 ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ זיִא רֶע דְנּוא 7
 נייִז אויִּב ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא רֶע ,העָז דְנּוא

 ןופ ןעֶטְׁשְריִפ איד דְנּוא רעֶפְּפֶא דְנאַרְּב
 ּוצ טאָה קָלְּב דְנּוא ,םֶהיֵא טיִמ בָאֹומ
 ?טעֶרעֶג טאָג טאָה סאוָו ,טְגאָועֶג םֶהיֵא
 ןייז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא טאָה רֶע דנוא 8
 אייֵמְׁש .טְגאָזעֶג טאָה רֶע דֶנּוא לֶׁשָמ
 אוד ריִמ ּוצ ָּךְראָה ,רעֶה דְנּוא קָלָּב ףיֹוא
 ןאַמ ַא טיִנ זיִא טאָב 19 :רֹוּפִצ ןּופ ןְהּוז

 ןיק דנּוא עֶנאָז ןעֶגיִל לאָז רֶע זַא
 ;ןעֶּבאָה הָּמָרֲח לאָז רֶע זַא ןְהּוז-ןעֶׁשְנעֶמ
 לאָז דְנּוא טְנאָזעֶג רעֶניִּבְלעֶזְרעֶד טאָה
 טעֶרעֶג רֶע טאָה רעֶדָא ,ןּוהְמ טיִנ סֶע רֶע
 ,העָז 90 !ןייַז םִיִיַקְמ טיִנ רֶע לאָז דְנּוא
 ןעֶשְנעֶּב וצ לעֶפעֶּב ַא ןעֶמּונעֶג ּבאָה ְּךיִא
 ןעֶק ְךיִא רֶנּוא ,טְשְנעֶּבעֶג טאָה רֶע דֵנּוא
 טיִנ טאָה רֶע 21 :ןעֶרעֶקְרעֶדיוִו טיִנ סֶע

 דְנּוא ,בֹקֲעַי ןיִא טְכעֶרְמּוא ןייק טְקיִלְּבעֶג
 םעֶטְמּורְקרעֶפ ןייק ןעֶהעֶזעֶג טיִנ טאָה רֶע
 םֶהיִא טיִמ זיִא טאָג ןייַז הָוהְו ,לֵאָרְׂשִי ןיִא
 :םֶהיֵאטיִמ זיִא גיִנעֶק ַא ןּופ לאַש רעֶד דְנּוא
 םיֹוא טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא אייֵז טאָה טאָג 9
 טייֵהקְראַטְׁש איִד טאָה רֶע לייוװ ,םִיַרְצִמ

 רעֶכאַמ-ףּוׁשיִּכ ןייק ןעֶדְנאַהְרעֶּפ טיִנ ֹזיִא םִע
 טְנאָזעֶג טעוֶו םאוָו טייֵצ איִד איוז יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי ןיִא אייֵרעֶּביֹוצ עֶנייֵק

 טעוֶו קְלאָפ םאָד ,העָז 24 ?ןּוהְמעֶנ טאָג טאָה םאָו לֵאָרְׂשִי ּוצ דְנּוא ,בֹקֲעַי ּוצ ןעֶרעוֶו
 ְךיִז טעדֶז רֶע ןעֶּבייֵהְרעֶד ְּךיִז רֶע טעֶו ּבייֵל ַא איו דְנּוא ,טְרעֶּפְמעֶל ַא איז ןייֵטְׁשּפיֹוא
 טּולְּב סאָד ןעֶקְניִרְט דְנּוא עֶטְקּוצְרעֶפ םאָד ןעֶסֶעֶפיֹוא טעוֶו רֶע זיִּב ןעֶנייֵלְרעֶדיִנַא טיִנ

 -ָךאָנ אייֵז טְסְלאָז אּוד ,םֶעָלַּב וצ טְגאָזעֶג טאָה קֶלָּב דְנּוא 25 :עֶנעֶגאָלְׁשרעֶד איִד ןּופ
 דְנּוא טְרעֶּפְטְנַעעֶב טאָה םֶעְלִּב דְנּוא 26 :ןעֶׁשְנעֶּב טיִנָראָג ךיוא דְנּוא ןעֶטְלעֶׁש טיִנ
 םאָו םעֶלַא זַא ,טְנאָזעֶג דְנּוא טעֶרעֶג ריִד ּוצ טינ ְּךיִא ּבאָה ,קָלָּב ּוצ טְנאָזעֶג טאָה
 ְךיִא םוק .םֶעָלַּב וצ טְגאָזעֶג טאָה קֶלֶּב 27 ?ןוהט ְּךיִא לעֶו ןעֶדעֶר טעֶז טאָג
 ןעֶגיֹוא איִד ןיִא ןייַז טְכעֶר םִע טעֶו רעֶמאָט ,טֶרָא ןְרעֶדְנַא ןייא ּוצ ןעֶמעֶנ ְּךיִד לעוֶו

 טאָה קֶלֶּב דְנּוא 28 :ןעֶטְלעֶׁש ריִמ ראַפ טְראָד ןּופ אייֵז טְסְלאָז אּוד זַא
 ;(ןֹומיִׁשְְנ אייֵנעֶטְסיוִו רעֶד ףיֹוא טְקיֵלְּב םאָו רֹועֶּפ ןּופ ץיִּפְש רעֶד ףיֹוא םָעָלְּב ןעֶמּונעֶג

 ריִמ טייַרְּב דְנּוא ,תֹוְּבְזִמ ןעֶּביִז אָד ריִמ ָעיֹוּב קֶלָּב ּוצ טְנאָזעֶג טאָה םֶעָלַּב דְנוא 9
 םֶעְלִּב איז יֹוזַא ןּוהְמעֶג טאָה קָלָּב דְנּוא 80 :רעֶדיו ןעֶּביִז דְנּוא ןעֶסְקָא ןעֶּביִד ּוצ אָד
 ףיֹוא רעֶדיוז ןייַא דְנּוא םָקָא ןייֵא ןעֶועוֶועֶג ביִרְקַמ טאָה רֶע דְנּוא ;טְנאָזעֶג טאָה
 :ֵַּבְזִמ ןעֶכיִלְטיִא
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 דב לעטיפאק
 טאָג ןּופ ןעֶניֹוא איד ןיִא ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו זיִא םִע זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה םָעְלִּב ןעדֶו דֵנּוא

 לאָמ אייוַוְצ (עֶּטְׁשֶרֶע) איִד איוו ןעֶגְנאַבעֶג רֶּהעַמ טיִנ רע זיִא יֹוזַא ,ןעֵֶשָנעֶּב ּוצ לֵאָרְׂשִי

 :וצ רָּבְדִמ רעֶד ְּךאָנ םיִנָּפ ןייַז ןּוהְמעַנ טאָה רֶע טְרֶעייֵנ ,ףּוׁשיִּכ טיִמ ןעֶנעֶקטְנ
 לֵאָרְׂשִי זַא ןעֶהעֶזעֶג רֶע טאָה יֹוזַא ןעֶניֹוא עֶנייַז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא טאָה םָעְלְּב ןעֶו דְנּוא
 :ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא ּףיֹוא זיִא טאָג ןּופ טְסייֵּג רעד דְנּוא ;ְּךאָנ םיִמָבְׁש עֶנייֵז ּךאָנ טֵהּורעֶג םאז
 דייֵר אֵּיַד זיִא סאָד ;טְנאַזעֶג טאָה רֶע דְנּוא לָׁשָמ ןייַז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא טאָה רֵע דְנוא 8

 זיִא גיֹוא ןייַז סאו ןאַמ םעֶד ןּופ דייֵּר איֵד זיִא סאָד דְנּוא ,רֹועְּב ןּופ ןֶהוז םֶעְלִּב ןּופ
 םעֶד טֶהעֶז םאִַו ,טְגאָז טאָנ םאִוָו רעה םאִו םעֶד ןּופ דייַר איִד זיִא סאָד 4 :טְכאַמעֶגְּפיֹוַא
 םֶּכאַמעֶגְפיֹוא םֶהיֵא ןעֶרעֶוֶו ןעֶניֹוא עֶנייז דְנּוא רעֶדיִנֲא טְלאַפ ,ןעֶניִמְבעֶמַלַא םעֶד ןּופ ןייֵׁש
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 סלב דכ/ רנדמּב
 ָא ,רעֶטְלעֶצעֶנ עֶנייֵד ןעֶנעֶז טּונ איז 8
 !לֵאָרְׂשִי ןעֶנְנּוניֹואְו עֶנייֵד דְנּוא !בֹקֲעַו
 םיֹואְּדיִז ןעֶטייֵרְּב סאו ָךעֶּב איִד אי יֹוזַא 6
 םעֶד אייֵּב ןעֶנעֶז סאוָו ןעֶטְרעֶנ איד איוװיוזַא
 טאָה טאָנ סאָו םיִמָׂשְּב איִד איו יֹוזַא ;ְּךייֵמ
 רעֶמייֵּב-ןעֶנעֶט איִד איז יֹוזַא ,טצְנאַלְפעֶג
 סֶע דְנּוא 7 :רעֶסאַוַו םעֶד אייֵּב ןעֶנעֶז סאוָו
 דְנּוא ,רעֶּפעֶׁש ןייַז ןּופ רעֶסאַוַו ןעֶניִר טעוֶו
 ןָא (ןעֶקיִלְגעֶּב ןייז ןעֶלעוֶו רעֶדְניִק עֶנייז
 -עֶה טעוֶו גיִנעֶק ןייַז דְנּוא ,ןְרעֶסאוַו עֶליִפ
 טעוֶו ְּךייֵרְניִנעֶק ןייַז דְנּוא גָנֲא איז ןייַז רעֶכ
 אייז טאָה טאָג 8 :ןעֶרעֶו ןעֶּביֹוהְרעֶד
 איִדטאָה רֶע ,םִיַרְצִמ סיֹוא טְכאַרְּבעֶגְסִיורַא
 טעֶו רֶע ,ןְראָהְנייֵא ןייַא איוִװ טייֵקְראַטְׁש
 עֶנייֵזְןעֶנעֶז סאוָו רעֶקְלעֶפאיֵד ןעֶמעֶרְפפיֹוא
 -עֶרְּבּוצ רעֶנייֵּב עֶרייֵז טעוֶו רֶע דְנּוא ,דְנייַפ
 :ןעֶרעֶמעֶמְׁשּוצ ןעֶלייֵפ עֶנייֵז דְנּוא ,ןעֶכ
 טְגייֵלעֶגָךיִז דְנּוא טיִנְקעֶגְרעֶריִנַאטאָה רֶע9
 רעוֶו ,טְרעֶּפְמעֶל ַא איז דְנּוא ּבייֵל ַא איו
 סאָו איִד ? ןייֵטְׁשפיֹוא ןעֶכאַמ םֶהיֵא טעוֶו
 דָנּוא ,ןייַז טְׁשְנעֶּבעֶג ןעֶלעוֶו ְּךיִד ןעֶׁשְנעֶּב
 -לאָׁשְרעֶפ ןעֶלעוֶו ְּךיִד ןעֶטְלעֶׁש סאוָו איד
 טאָה קֶלָּב ןּופ ןראָצ רעֶד דְנּוא 10 :ןייֵז ןעֶמ
 -עֶב טאָה רֶע דְנּוא םֶעָלַּב ףיֹוא טְמיִרְנעֶג
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 ה :ילֵאָרְׂשִי ךיָתֹנּכְׁשִמ בֶקעַי ְךיֶלָהֶא ּובֵּט-הַמ  :םִיָניֵע
 5 םִיְרֲאַּכ הָוהְי עֶנ } טלה רָהָנ יֵלֲע תַנִנְּכ ּויְטִנ םיִלָחְנִּכ
 ו םםֶרָיְו םיִּבַר םימָּב ועְרַת ילד םיַמ-לת ;םִימייִלֲע
 םביֵרְצִּמִמ וָאיִצֹוְמ לֶא ָתכְלַמ אָׂשנתְו ֹוּכְלַמ גֵנֲאמ
 םבֶרְֶ םֶהיֵתְמְצְַו ויָרָצ םיוג לכאי 'ול םַאְר תֹפֶעֹותְּכ
 יצְמקי .יִמ איִבָלְכּו יִרֲאַּכ בֵכָׁש עֶר :ץֶחְמִי ויְצִחְו
 םֶעלְּבלֶאק קָלְּב ףֵאירֲחיַו :רורָא ךיֶררֶאְו ךורְב ךיכְרָבִמ
 ךיִתאָרְקיִבְוֶא בל ְלספְלִּב-לֶא קָלְב רֶמאֹיַויִפַּכ-תֶאקְּפְסִיו
 ג ףְליחַרְּב הָּתַעְו :םיִמָעְּפ ׁשֶלָׁש הָז ְךַרְב ָּתְכַרַּב הּגהְו
 הָדָוהְי ָּךעֶנְמ הְִֵו ְךֶדֶּבַכֲא דֵּבַּכ יּתְרמָא ךְמֹוק קֶמ--לֶא
 דיכָאלַמילַא םנ אֹלַה קָלְּב-לֶא םֵעְלִּב ֶמאֹּיַו :דוְבָּכִמ
 לְמ 3 קל ילְדְמַימַא ;רמאֹל ִּתְרַּבד יֵלֵא ָּתְהַלׁש-רֶׁשֲא
 הוט הִי יִּפ-תֶא בעל לֵמּוא אל בָהָו ףֶסֶּכ ותיִב
 :רָכדא צ ותֹא א הָוהָי רֵּבִדָי-רֶׁשֲא ִבְלִמ הָעָר א הָבוט
 14 םבִעָה הֶׂשִעי רֶׁשֲא ךְצֶיִא הָכְל יָמִצִל ךלוה יְִנַה הָּמ
 וט ש=ָאְנ מא ולָשְמ אָׂשַו :םיִמָּיה תיִרֲחַאְּ ְךְמעֶל הֶַּה
 ו* ַצֵמֹׁש םִאָנ :צָה םֶתֶׁש רֵכְּגַה םֶאָנּו רֹעְב ונָּב טֶעְלִּב
 ילת לפנ הָזחַי יַּדׁש ַהזֲחַמ ןילָע תַעָּד ַעְדֹו .לָאדירמַא
 וז בֶכֹוּכ ךֵרָּד בוָרָק אֵלְו ּנָרּׁשֲא הֶּתִע אֵלָו טנָארַא :םִיָניֵע
 רַקְרקְו בָאֹמ יִתְּפ ץחָמּו לֵאָרְשִיִמ טֶבֵׁש םֶקְו בקֲעעמ
 15 ויבא ריִעֹׂש הָׁשָי הָיְהִו הֶׂשֹרי םֹודָא הָיָהְ :תֶשייְּב-לּכ
 ופ ;דיִעַמ דיִרְׂש דיִבָאָהְו םֵקִעִיִמ די :לֶָח הֶׂשְע לֵאָרְׂשִי
 כ קַלָמַע םִיֹוּג תיִׁשאַר מאי .ילָשְמ אָׂשי .קלמעדתא ו אדר
 עג רמאַֹּו לָׁשְמ אָׂשִּיַו יניּקה-תֶא אָריו :דֶבֹא ידע וְתיִרָחַאְ
 23 ןיִק רֶבִל היה יִּכ גל עלַפִּב םיִׂשְו ָךבֶׁשמ ןְתיִא
 5 הָיְִי יִמ יוא רֶמאַֹוולָׁשִמ אׂשִַו :ָךבֶׁשִּת רוׁשַא הָמדדע
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 24 יםֵנְו רֶבֵעּנעְו רּוָׁשַא יּנִעְו םיִּתִּכ ְךָיִמ םיִצְו :לָא ומִׂשִמ טאָה קֶלָּב דְנּוא ,דְנעֶה עֶנייֵז טיִמ טְּפאַלְק

 אייז טְסאָה אזד ,העְז דנּוא ,דְנייַפ עֶניימ ןעֶטְלעֶשּוצ ןעֶפּורעֶג ְךיִדּבאָה ְךיִא ,םֶעְלִּבּוצ טְגאָזעֶנ
 ּבאָה ָךיִא ,טרָא ןייד ּוצ ףיֹולטְנַא דְנּוצַא דְנּוא 11 :טְׁשְנעֶּבעֶג ןעֶצְנאַג םיִא לאָמ אייֵרְד איֵד
 דְנּוא 12 :רֹובָּכ ןּופ ןעֶטיִמְרעֶפ ְּךיִד טאָה טאָנ ,העָז רעֶּבָא ,ןעֶרְהֶע ּוצ טּונ ָּךיִד טְכאַרְטעֶג
 טְסאָה אּוד סאָוםיִחּולְׁש עֶנייֵדּוצ טעֶרעֶנ טיִנְדיֹוא ןעֶד ָךיִאּבאָה ,קָלְּב ּוצ טְנאָזעֶג טאָה םֶעָלְּב
 רעֶּבְליִז טיִמ לפ זיֹוה ןייז ןעֶּבעֶנ ריִמ לאָז קֶלָּב ןעוֶו 18 :ןעֶנאָז ּוצ יֹּוזַא טְקיִׁשעֶג ריִמ ּוצ
 -ְבעֶלְׁש רעֶדָא םעֶטּוג ןּוהְט ּוצ ,טאָג ןּופ לְהעֶפעֶּב םעֶד ןייז רֵבֹוע טיִנ ְּךיִא ןעֶק ,דְלאָג דְנּוא

 דְנּוא 14 :ןעֶדעֶר ְּךיִא לעוֶו סאָד ןעֶדעֶר טעֶו טאָג סאוָו םאָד ;ץְראַה ןעֶנייֵא ןייֵמ ןּופ םעֶט
 טְסְלאָז אּוד םאֶזו ןעֶּבעֶנ הָצֵע ןייַא ריִד לעדְו ְּךיִא ,םּוק ;קְלאָפ ןייֵמ ּוצ אייֵנ ָךיִא ,העָז דְנּוצַא
 ןייַז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא טאָה רֶע דְנּוא 15 :געֶט עֶטְצעֶל איִד ןיִא קְלאַפ ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ ןּוהט
 איד זיִא סאָד דְנּוא ,רעֶּב ןּופ ןֵהּוז םֶעָלִּב ןּופ דייֵר איִד זיִא םאָד ;טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא ,לָׁשֶמ
 סאָו םעֶד ןּופ דייַר איִד זיִא סאָד 16 :טְכאַמעֶנְפיֹוא זיִא גיֹוא ןייַז סאוָו ןאַמ םעֶד ןּופ דייר
 םעֶד טְהעֶז סאוָו ,ןעֶטְמְבעֶה םעֶד ןּופ טְפאַׁשְנעֶסיוו איִד טְסייוֵו דְנּוא ,טְגאָז טאָג םאוָו טְרעֶה
 :טְכאַמעֶגְפיֹוא םֶהיֵא ןעֶרעֶז ןעֶגיֹוא עֶנייז דְנּוא ,רעֶדיִנַא טְלאַפ ןעֶניִטְכעֶמְלַא םעֶד ןּו ןייֵׁש
 ;טְנעֶהאָנ טיִנ רעֶּבָא ןעֶקיִלְּבנָא םֶהיֵא לעז ְךיִא ;טְצעֶי טיִנ רעֶּבֶא ןעֶהעֶז םֶהיֵא לעֶז ָּךיִא 7
 לֵאָרְׂשִי ןּופ ןייֵטְׁשפיֹוא טעוֶו רעֶגיִטְלעוֶועֶג ַא דְנּוא ,בֹקֲעַי ןּופ ןְרעֶמְׁש ַא ןייֵגְפיֹוא טעוֶו סֶע
 עֶלַא (ןעֶטְכיִנְרעֶפנ ןְרעֶכעֶל טעוֶו רֶע דְנּוא ,בָאֹומ ןּופ ןעֶקֶע איִד ןְרעֶטעֶמְׁשּוצ טעוֶו רֶע דְנּוא
 הָׂשָרְו א ןייז (ְּךיֹוא) טעוֶו ריִעֵׂש דְנּוא הָׁשָרְו ַא ןייַז טעוֶו םֹודֶא דְנּוא 18 :תֶׁש ןּופ רעֶדְניִק

 -עֶנ טעוֶו בֹקֲעַי ןּופ רעֶנייֵא 19 :טְכאַמ ַא טיִמ ןּוהְמ טעוֶו לֵאָרְׂשִי רעֶּבָא ,דְנייֵפ עֶנייֵז ראַפ
 ןעוֶו דנּוא 20 :טאָּמְׁש רעֶד ןּופ גְנּוּבייַלְּברעֶּביִא איִד ןעֶנְליִטְרעֶפ טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶניִטְּלעוֶו
 טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא לָׁשָמ ןייַז ןעֶביֹוהעֶנְפיֹוא רֶע טאָה יֹוזַא קֵלָמַע םעֶד ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע
 טעוֶו רֶע זַא ןייַז טעוֶו ףֹוס ןייַז רעֶּבָא ,קלָמַע ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶקְלעֶּפ איד ןּופ רעֶּטְׁשְרֶע רעֶד
 רֶע טאָה יֹוזַא ,יִנֵק םעֶד ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא 21 :ןעֶרעוֶו ןעֶריֹולְרעֶפ גיִּבייֵא ףיֹוא
 טְסאָה אּוד דְנּוא ,קְראַטְׁש זיִא גְנּוניֹואוְו עֶנייֵד ,טְגאָזעֶג טאָה דנּוא לֶׁשָמ ןייֵז ןעֶּביֹוהעֶנְפיֹוא

 גְנאַליֹוזַא ןעֶרעוֶו טְרעֶטְׁשרעֶצ ןִיַק טעוֶו ְּךאָד רעֶּבָא 22 :ןעֶזְלעֶּפ ַא ןיִא טְסעֶנ ןייד טְּכאַמעֶג
 ,לֶׁשָמ ןייַז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא טאָה רֶע דְנּוא 23 :ןעֶרְהיִפקעוֶוַא ןעֶגְנאַפעֶג םֶהיֵא טעוֶו רּוׁשֲא זיִּב
 -עֶו ןעֶפיִׁש דְנּוא 24 ?ןּוהָט סאָד טעוֶו טאָג ןעוֶו ןעֶּבעֶל טעוֶו רעוֶו !יֹוא ,טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא
 רעֶּבֶא ,רָּבֵע ןעֶניִנייֵּפ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,רּושַא ןעֶגיִנייֵּפ ןעֶלעוֶו אייֵז דֶנּוא םיִּתִּכ ןּופ ןעֶמּוק ןעֶל

 רע
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 "נו יָמלִמִל בֵׁשָיו לו םֶעְלְּב םֶקָיַו :דבא יִדֵע אּוה הכ
 פ כל ךלֶה קָלְּב

 הכ
 ;בָאומ תֶונְּב-לֶא תל טֶעָה לֶחָיו םיִּטְשַּב לֵארְׂשי בׁש א
 וֲחּמְׁשִיַו םִעָה לֵכאֵיַו ןְהיֵהְלֶא יְבל םָשְל ןאָרְקִּתַו 2

 הדָוהְיףַארַחָיַו רוָעַּפ לַעַבְל לֵארׂשי דמַָו :ןהיהלאל
 םָפָח יִׁשאֶרילּכ-תֶא חַק הֶׁשֹמילֶא הָוהְי רֶמאֹּ:לֵאְרְׂשִיְּב 4

 הָדוהי-ףַא ןֹוָח בֶׂשֵַו ׁשֶמְׁשִה ר וה םָתֹוא עֶקֹוהְו
 ׁשיִא ּונְרה לֵאָרׂשִי ימְְׁשלֶא הָׁשֹמ רֶמאּיו טאר ִמ ה
 לֵאְׂשִ יֵנְּבִמ ׂשיִא הָנֹהְו :רועְּפ לַמְבל םיִדָמְִּנַהויִׁשנֲא 5

 לכל הָׁשֹמ !ניעְל תוִניְִּמַה-תֶא לָחֶא-לָא בָהּ אָּכ
 אגריו :דעומ לֶהֶא חַתַּפ םיכֹב הֶּמִהְ לֵארְׂשִי יייַנְּב תַדֵע 1

 חַי הֶרעָהְךָֹתמ םֶקָי ןַהֹּכַה ןְרָהַאְדִּב ר ֶעֶלַאְדּב טֶחְניִּפ
 ףקדַו הָבִַּה-לֶאל לארשיישיא רַמַא אֹבָיַו :דָיְּב חַמְר 5

 הָתְבלילֶא הָׁשאָה"תֶאְו לֵאָדׂשִי ׁשיִא תֶא םֹליִנְׁש--תֶא
 הָפנּמַּב םיִתָּמַה ּויְִיו :לֵארְׂשִי נב לַעֵמ הָּפנַּמַה רַצֶעִּתַו 5

 :ףֶלֶא םיִרָׂשִעַו הְָּכרַא
 אמ פ פ 8

 ךֶּב רֶזעְלַאְדְּב םֶחְניִּפ :רֶמאַּכ הָשמילֶא הָוהְי רֵּבַדַָו 1
 וֲאְנְַּב לֵאָדׂשיינּב לַעֵמ יִתְמַח-תֶא ביִׁשָה ןהֹּכַה ןֶרָהַא
 יתָאקּב לֵאָרְשייְּב-תֶא יִתֹי לְכָל לו םֶכֹותְּב יִתָאְנַק-תֶא
 : הי ָהְו :םִלָׁש יִתֹירְּב-תֶא ל ןמנ יִגְנַה רֶמָ יי

 וואל; אנק רֶׁשֲא תַהּמ םָלֹוע תַנְהִּכ תיִרְּב ויָרֲחַא ועל
 רֶׁשֲא הָּכְּמַה טֵאְְׂשִי ׁשיא םֵׁשְו :לָארְׂשִי ינְב-לַע ירּפַכיו 4

 :נעֶמׁשלו בָא-תיב איׂשְנ אֹולָמְרִּ יִרְמִ תֹניְרּמַה-תֶא הָּכִה
 תֹוַּמֶא ׁשאָר רּוַצתַּב יִּבְוְּכ תנירִּמַה הָּכְּמַה הָׁשִאָה םֵׁשְו ומ

 םחנהו קלפ הפ הכ רבדמב
 ןעֶריֹולְרעֶּפ :יִּביֵא ףיֹוא ְךיֹוא טעוֶו רֶע
 -אַטְׁשעֶגּפיֹוא זיִא םֶעְלִּב דְנּוא 29 :ןעֶרעוֶו
 טאָה דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְקעֶוַא זיִא דְנּוא ןעֶנ

 קֶלָּב דְנּוא ,טרָא ןייַז ּוצ טְרְהעֶקעֶגקיִרּוצ
 :בעוֶו ןייז וצ ןעֶגְנאַגעֶג ְךיֹוא זיִא

 הכ לעטיפאק

 םיִּמִׁש ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶג זיִא לֵאָרְׂשִי דְנּוא 1
 הֵנַזְמ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה קְלאָפ םאָד דְנּוא
 :בָאֹומ ןופ רעֶטְכעֶמ איִד טיִמ ןייַז ּוצ
 קְלאָפ םאָד ןעֶפּורעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 2
 ,רעֶטעֶנּפָא עֶרייֵז ןופ גָנּוטְכעֶׁש איִד ּוצ
 אייז דְנּוא ,ןעֶסעֶנעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 :רעֶמעֶנְּפָא עֶרייֵז ּוצ טְקיִּבעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה
 ּוצט םְפעֶהעֶּב ְּךיִז טאָה לֵאָרְׂשִי דנּוא 8
 טאָו ןּופ ןְראָצ רעֶד דנּוא ,רֹועֶּפ לַעַּב
 דָנּוא 4 :לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא טְמיִרְגעֶג טאָה
 עֶלַא םעֶנ הָׁשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָג
 אייֵז גְנעֶה דְנּוא קְלאַפ םעֶד ןּופ עֶטְצֶלֶע
 רעֶד זַא ,ןּוז רעֶד ןעֶגעֶק טאָנ ראַפ ףיֹוא
 ןעֶרְהעֶקְּפֶא ְךיִז לאָז טאָג ןּופ ןְראָצְמיִרְג
 טְגאָזעֶג טאָה הֶׁשֹמ דְנּוא 6 :לֵאָרְׂשִי ןופ
 טְגאַלְׁשרעֶד ,לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶטְכיִר איִד וצ
 ְךיִז ןעֶּבאָה םאִװ טייל עֶנייֵז רעֶכיִלְטיִא
 העְד דְנּוא 6 :רֹועָּפ לַעַּב ּוצ טְפעֶהעֶּב

 רעֶדירְּב עֶנייֵז ּוצ טְנְהעֶנעֶג טאָה דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןּופ ןעֶמּוקעֶג זיִא ןאַמ ַא
 עֶצְנאַג איִד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ראַפ דְנּוא הֶָׁשֹמ ןּופ ןעֶניֹוא איִד ראַפ תיִנָיְדִמ ַא טיִמ
 ןּופ ריִמ רעֶד אייֵּב טְנייוֵועֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ עֶדְנייֵמעֶג
 טאָה ןֵהֹּכַה ןֹרֲהַא ןּופ ןְהּוז ,רֶזֲעְלֶא ןּופ ןְהּוז רעד םֶחְיִמ ןעוֶו דנּוא 7 :דֵעֹומ לֶהֹא םעֶד
 טאָה רֶע דִנּוא .עֶדְנייַמעֶג רעֶד ןעֶׁשיִוְצ ןּופ ןעֶנאַּטְׁשעֶגְפיֹוא רֶע זיִא ,ןעֶהעֶזעֶג םִע
 ןּופ ןאַמ םעֶד רעֶטְניִה ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע דְנּוא 8 :דְנאַה עֶנייֵז ןיִא זיִּפְׁש ַא ןעֶמּונעֶג
 לֵאָרְׂשִי ןופ ןאַמ םעֶד עֶרייֵּב אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,ןייֵרַא טְלעֶצעֶג םעֶד ןיִא לֵאָרְׂשִי
 ןעֶראוָועֶג ןעֶטְלאַהעֶנְפיֹוא הָּפְנַמ איִד זיִא יֹוזַא ;ְךיֹוּב ןיִא ןעֶכאַטְׁשעֶג איֹורְפ איד דְנּוא
 הָפַגַמ רעֶד ןיִא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג ןעֶנעֶז סאָו איֵד דְנּוא 9 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ
 ;דְנעֶזיֹוט גיִצְנאַַוְצ דְנּוא רֶעיִפ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז

 סחנפ
 ןּופ ןְהּוו רעֶד םָחְניִּפ 11 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הָׂשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָנ דנּוא 0
 איד ןּופ ןְראָצְמיִרְג ןיימ טְרְהעֶקעֶגְקיִרּוצ טאָה ןֵהֹּכַה ןֹרַהַא ןּופ ןְהּוז רעֶד ,רֶזָעְלֶא
 ןאייֵז ןעֶׁשיִוְצ הֶאְנִק ןייַמ טיִמ טְרעֶפייֵאעֶג טאָה רֶע םעֶדניִא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 םּורְד 12 :הָאְנִק ןיימ ןיִא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד טְגיִליִטְרעֶּפ טיִנ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא
 סֶע דֶּוא 13 :םֹולָׁש ןופ תיִרְּב ןייֵמ םֶהיֵא וצ ּבעֶנ ְךיִא העָז םֶהיֵא ּוצ נאָז
 עֶהיִּבייֵא ןַא ןּופ תיִרְּב ַא םֶהיֵא ְּךאָנ רעֶדְניִק עֶנייֵז ּוצ דְנּוא םֶהיֵא ּוצ ןייַז טעוֶו
 רֵּפַכְמ טאָה רֶע דנּוא ,טאָג ןייַז ראַפ ןעֶועוֶועֶג אֵנֵקְמ ְּךיִז טאָה רֶע לייוַװ ,הָנָהְּכ
 ןאַמ םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דנוא 141 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ראַפ ןעֶזעֶועֶג
 איד ןעֶנאַלְׁשעֶג טאָה רֶע ןעֶו ןעֶנאַלְׁשרעֶד טאָה רֶע ןעֶמעֶו לֵאָרְׂשִי ןּופ
 ןּופ איִׂשָנ ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע .אּולס ןּופ ןְהּו יִרְמִז ןעֶזעוֶועֶג זיִא ,תיִנָיְדמ
 איֹורְפ רעֶד ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא 18 :ןעֶמִׁש ןּופ ויֹוה ןעֶכיִלְרעֶטעֶפ םעֶד
 רעֶמְכאָמ איד יִּבְזִּכ ןעֶזעֶװעֶג זיִא תיִנָיְדִמ איד ןעֶנאַלְׁשרעֶד טאָה רֶע סאָח
 ַא ןּופ דְנּוא ,רעֶקְלעֶּפ איִד רעֶּביִא רעֶטְצֶלֶע ןייֵא ןעֶזעֶועֶג זיִא רֶע ,רּוצ ןּופ
 ןָיְדִמ ןיִא זיֹוח ןעֶכיִלְרעֶטעֶפ

 ּפ :אוה ןִיָדַמְּב בָא-תיֵּב

 ךנּוא



 הכ .הברמב

 יֹוזַא הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָנ דְנּוא 6

 םיִנָיְדִמ איִד גְנעֶרְדעֶּב 17 :ןעֶנאָז ּוצ '

 אייֵז ןיִראָו 18 :אייֵז נאָלְׁשרעֶד דִנּוא

 עֶרייֵז ְּךְרּוד טְגְנעֶרְדעֶּב ְךייַא ןעֶּבאָה
 ןעֶגעוֶו ןעֶּבאָה אייֵז סאו ןעֶמייֵקְניִטְכעֶלְׁש
 ְךאַז רעֶד ןעֶגעוֶו ,טְכאַרטעֶנְסיֹוא ָךייַא
 ְךאַז רעֶד ןעֶנעֶו דְנּוא ןרֹועְּפ ןּופ

 איִׂשָנ םעֶד ןּופ רעֶטְכאָט איד יִּבְזִּכ ןופ

 זיִא סאו רעֶטְסעוֶוְׁש עֶרייֵז ןָיְדִמ ןּופ

 ןּופ גאָט םעֶד ןיִא ןעֶראוָועֶג ןעֶנאָלְׁשרעֶד

 :רֹועֵּפ ןּופ ְּךאַז רעֶד ןעֶנעוֶו הָּפְנַמ רעֶד

 רעֶד ָּךאָנ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 9

 :הָפִנַמ
 וכ לעטיפאק

 רֶזֲעְלֶא ּוצ טְגאָועֶג טאָה טאָג דְנּוא 1

 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןֵהֹּכַה ןֹרֲהַא ןּופ ןְהּוװ

 רעֶד ןּופ לאָצשְּפיֹוה איִד ףיֹוא םעֶנ 2
 רעֶדְניִק איִד ןּופ עֶדְנייֵמעֶג רעֶצְנאַג
 דָנּוא טֶלַא רֶהאָי גיִצְנאוַוְצ ןופ ,לֵאָרְׂשִי
 עֶרייֵז ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוד םעֶד ָּךאָנ ,רעֶּביִראַד
 ּוצ םיֹורַא טייֵג םאָו רעֶכיִּלְטיִא ,רעֶמעֶפ

 סחניפ וכ

 ;? םֶתיִכְַ ִניְּמַתֶא רוָרָצ :רְמאַלהָׁשמילָא הָוהְ רֶּבַדָי
 + -לַעמְכְליִלְנ-רֶׁשַאֶהיִלְכְב כָל םַה םיִרְרֶצ יִּכ :םָתֹוא
 הָּבִּמַה םֶתֹחֲא ןָיְדִמ איִׂשְנִתַב יִּבְּכ רַכָד-לַעְו רֹעְּפ רַבָּד

 א יהיו :רֹעפ-רַבְד-לעהָּפעגַהדוְ
 וכ

 :רֶמאֵל ןִהֹּכַה ןְרָהַאְדַּב רֶועְלָא לֵאְו הֶׁשֹמ-לָא הָוהְי רֶמאָו
 הָנָש רשע ןֶּבַמ לֵאָׂשיב תֶדֶעילְּכ ו ׁשאָרתֶא ּאְׂש
 3 רֵּבַדָי לֵארְשִיְב אֵבָצ אֵצ-לָּכ םֶתֹבֲא תֹבְל הָלְַמְ
 וחי ןדרי-לע בָאֹמ תַבָבַעְּב םָתֹא ןַהֹּכַה רֶזעְלֶאְו הָׁשֹמ
 וו =! -תֶא הָוהְי הָנ הוה ָׁש םיִרְׂשֶע ןֶּבִמ :רְמאֵל

 ה רָכָּב ןְבּואָר :םִיָרצִמ ץֶרָאמ םיִאְציַה לֵאְרשִי יֵנְבּו הָׁשֹמ
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 * רֶׁשֲאַּכ

 תַחַּפְׁשִמ אּולַּפל יִכנַחַה תַחַּפְׁשִמ ְךנֲח ןבוארָיְַּב לֵאְרְׂשִי
 5 זרַהַּפְׁשִמ יִמְרַכְל יָנֹורְצֶחַה תַחַּפְׁשִמ ןֹרֶצֶהְל ּניִאְּלַּפַה
 ז הָׁשלְׁש םֶליְֵקִפ והיו ינבּואְרָה תֶלְּפְׁשִמ הֶּלֵא גיִמְרַּכַ
 + :םָאילָא או ילפ יִנְבּו :םיִׁשלׁשּו ֹואֿמ עַבֶׁשּו ףֶלָא טיִעֶּבדַאְ
 + יארק םֶריִבַאו ןְהָדאּוה םֶריבַאוִתִדו לָאּומְ באילָא נב
 חקת ןרהָא-לעֶ הָׁשמילַע ּוּצַה רֶׁשֲא ?העה
 םָתֹא עַלְבִּתַו ָהיֿפ-תֶא ץרֶאָהו חמִפַּתַו :הָוהְי-לַע םֶתֹצַהְּב
 םִיַתאָמּו םיִׁשִמֲח תַא ׁשֵאָה לָּכֲאַּב הָדעָה תֹוִמָּב חַרָק-תֶאָ
 יג ועְמׁש יִנְּב ס  :ותמדאל ַרָקייֵנְבּו :םִגל = ׁשיִא
 ְַַּׁשִמ ןיִמָיָל ילֲאומנַה  תַחָּמְׁשִמ לַאּ ֶנְל םֶתְֹּפְׁשִמְל

 + יִהָרה תַחַּׁשִמ הַרֹול :יִניִכיה תַחּפְׁשִמ ןיֿל יָה
 14 םִיַׁש ָנעֶמְׁשַה תֶחְּפִׁשִמ הלא א לאה תַחַּפְׁשִמ לֹואָׁשִל
 וט ן ןוֿפִצל = ָניינְּב - ם :טִיָתאֶמּו ףֵלֶא םיִדְׂשָעְו
 תַחַּפְׁשִמ יִנּוׁשְל יּנַחַה יא ינֲחל יִנֹופְּצַה תַחַּפְׁשִמ
 16 :ירַעַה הימשכ נְוֲאָה תַחַּפְׁשִמ יֲאְל :יִנוׁשַה
 הָׁשֹמ דְנּוא 8 :לֵאָרְׂשִי ןיִא הָמָחְּלִמ רעֶד 17 :ִלֵאְרַאָה תַהַּפְׁשִמ ילֵאְראְל יִדֹורֲאָה תַחַּפְׁשִמ דֹורֲאָל

 אייֵּב ,בָאֹומ ןּופ ןיֹולַּפ םעֶד ןיִא טעֶרעֶּג אייֵז טיִמ ןעֶּבאָה ןֵהֹּכַה רֶזֶעְלֶא דְנּוא
 ,רעֶּביִרְד דֶנּוא ןָא טְלַא רֶהאָי גיִצְנאַוְצ ןּופ 4 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ֹוחֵרְי ןּופ ןֵדִרַי םעֶד

 -עַנֶסיֹורַא ןעֶנעֶז סאו ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא הֵׁשֹמ ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָג איז יֹוזַא
 ןּופ ןְהיֵז איֵד ;לֵאָרְׂשִי ןּופ רֹוכְּב רעֶד ןֵבּואָר 5 !םִיָרְצִמ דְנאַל םעֶד םיֹוא ןעֶנְנאַּג
 זיִא אּולַפ ןּופ ןיִכֹנֲח ןּופ הָחָּפְׁשִמ איִד ןעֶמּוקעֶנְסיֹורַא זיִא םֶהיֵא ןּופ ָּךֹונֲח ןֵבּואְר
 יַנֹורְצֶח ןּופ הָחָּפְׁשִמ איִד ןֹרְצֶח וצ 6 :יִאְלַּפ םעֶד ןּופ הָהָּפְׁשִמ איִד ןעֶמּוקעֶנְסיֹורַא
 דָנּוא ,יָנֵבּואְר ןּופ תֹּהָּפְׁשִמ איִד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד 7 :יִמָרַכ ןּופ הָחָּפְׁשִמ איִד יִמְרַּכ ּוצ
 דְנּוא טְרעֶדְנּוה ןעֶּביִז דְנעֶזיֹוט גיִצְריִפ דְנּוא אייֵרְד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶטְלייֵצעֶג עֶרייֵז
 דָנּוא לֵאּומְנ ,בָאיַלַא ןּופ ןְהיֵז איִד דְנּוא 9 :בָאיֵלֶא אּולַפ ןּופ ןְהיִז איִד דְנּוא 8 :גיִסיירְד
 ,עֶדְנייַמעֶג איִד ןּופ עֶנעֶפּורעֶּב איִד ,םָריִבֲא דְנּוא ןָתָד ןעֶנעֶז סאָד .םֶריִבֲא דְנּוא ןָתָד
 ןעוֶו חַרק ןּופ עֶדְנייֵמעֶג איִד ןיִא ןֹרַהַא ןעֶנעֶק דְנּוא הֶׁשֹמ ןעֶנעֶק טְגיִרקעֶג ןעֶּבאָה םאוָו
 דְנּוא ליֹומ רֶהיֵא טְכאַמעֶגְפיֹוא טאָה דְרֶע איִד דְנּוא 10 :טאָג טיִמ טְגיִרְקעֶג ןעֶּבאָה אייז

 טאָה יֹוזַא ,ןעֶּבְראָטשעֶג זיִא עֶדְנייֵמעֶג איִד ןעוֶו ,חַרק דְנּוא אייז ןעֶגְנּולְׁשעֶגְנייֵא טאָה

 זיִא םִע דְנּוא ןאַמ גיִצְפּופ דֶנּוא טְרעֶדְנּוה אייוֵוָצ איִד טְרְהעֶצְרעֶפ רֶעייַּפ סאָד

 :ןעֶּבְראָמְׁשעֶג טיִנ ןעֶנעֶז חרק ןּופ ןְהיִז איִד דְנּוא 11 :ןעֶכייֵצ ןייַא ּוצ ןעֶזעוֶועֶּנ
 יִלֵאּומְנ ןּופ הָחָּפְׁשִמ איד לֵאּומְנ ּוצ ,תֹחָּפְׁשִמ עֶרייֵז ּוצ ןֹועְמִׁש ןּופ ןְהיֵז אוְד 2

 וצ 18 :יִניִכָי ןּופ הָחָּפְׁשִמ איִד ןיִכָו ּוצ ,יִניֵמָי םעֶד ןּופ הָחָּפְׁשִמ איִד ,ןיִמָי ּוצ

 םאָד 14  :יִלֹּואָׁש ןּופ הָחָּפְׁשִמ איִד לּואָׁש ּוצ ;יִחְרַז ןּופ הָחְּפְׁשִמ איד חרָז

 אייֵװְצ דְנּוא דְנעֶזיֹוט גיִצְנאַַוְצ דְנּוא אייוֵוְצ ,יִנֹעֶמִׁש ןּופ תֹחָּפְׁשִמ איד ןעֶנעֶז

 הָחָּפְׁשִמ איִד ןֹופְצ ּוצ ,תחָּפְׁשִמ עֶרייַז ּוצ דָנ ןּופ ןְהיֵז איִד 18 :!םְרעֶדְנּוה

 יֵנּוִׁש ןּופ הָחָּפְׁשִמ איִד יִנּוׁש ּוצ ןיִנַח ןּופ הָחָּפְׁשִמ איִד יִנַח ּוצ ןיִנֹופְצ ןּופ

 ּוצ 17 :יֵרֵע ןּופ הָחָּפְׁשִמ איד יִרֵע ּוצ ןיִנְזָא ןופ הָחָּפְׁשִמ איִד יִנְזָא ּוצ 6

 :יִלֵאְרַא ןּופ הָחָּפְׁשִמ איִד יִלַאְרַא ּוצ ,יִדֹורֲא ןּופ הָחָּפְׁשִמ איד רֹורא

 סאד



 2 ףפרפפ 20

 ׁשֶמַחְו ףֶלֶא םיעָּבְרַא םֶהיֵרְקִפֹל דָנייִנְב תֶֹחִּפְׁשִמ הֶּלֶא 1
 ץרָאב ןָעֹאְו רע תֶמַּ ןָנֹאְו רע הָדּוהְי יִנְּב ס :תֹואמ 3
 תרֵחַּפְׁשִמ הָלָׁשְל םֶתֹהְּפׁשִמְל םֶדוהייְב ווו ;ןַענְּכ כ

 :יִחדוה תַחּפְׁשִמ חרול יִצרַּפַה תַחַּפְׁשִמ ץרֶפִל יִנְלָּׁשַה
 חַּפְׁשִמ לּומָהֶל יָנֹרְצִחַה תַחַּפְׁשִמ ןרְצֶחְל ץֶרפינב יה 1

 םיִעבִׁשְ ָׁשִׁש םֶהידְקִפִל הָרּוהְי םא הֶלֵא :יִלּומְחֶה
 עֶלּת םֶתְְֹׁשִמְל כי ינְּב ם :תֹוָאמ ׁשֶמֲחַו ףֶלֶא
 תַחַּפְׁשִמ בּוָׁיְל :יִנּוּפה תַחְַׁשִמ הֶוְִ ִצְֹוְַּה תַחְַּׁשִמ

 רֶכשְׂשִ תֹהְְּׁשִמ הלא :ינרְמׁשִח תַחפְׁשִמ ןֹרֶמׁשל ִבְׁשִיַה הכ
 ינְּב ם !תואמ ׁשְלׁשּו ףלֶא םיִׁשְשְו העְבְרַא םֶהיֵרְקִפַל 5

 תַחַּפְׁשִמ ןולַל יּדרַַּה תַחּפְשִמ דֶרֶמְל םֶתְֹּפְׁשִמְל ןְלּובְ
 תֹֹחְּפְׁשִמ הָלֵא :יִלֵאָלְחַּיַה תַחַּפְׁשִמ לֵאָלֲחיל יָנלֲאָה פז
 יִנְּב ם :תֹוִאֵמ ׁשֶמֲַו ףֶלֶא םיִָׁש םֶהיֵדְק קל גלח 8
 ויִכָמִל הְִֶׂמ .ֵנְב :םִיָרָפָאְו הֶׁשנִמ םֶתֹּׁשִמְל ףסֹוי 9

 תַחְַּׁשִמ -ָעִלְגל רֶעלניתֶא דיִלֹוה ריִכָמּו יִריִכַּמַה תַחַּפְׁשִמ
 קָלחְל רעיִָה תַחַמְׁשִמ רוי דֶעלִניִנְּב הָלֵא :יְלִנַה ל
 םֶכׁשוילַאְְׂשַאָה תַחַּפְׁשִמ לָאירְׂשאו :יִקִלָחַה תַחַּפְׁשִמ 1

 רפֹמְ יִעְדיִמְׁשַה תַהַּפְׁשִמ ֶדיִמׁש :ימְבִׁשַה תַחּמְׁשִמ
 ּכ םִנְ וָל יהדאל רֶפֹלְּב דָחְפִלְּו :יִרְפָחַה תַחְַּׁשִמ 5

 הָּכְלִמ הָלְנָח הָעו הָלְחַמ דֶחפְלִצ תְּב םֵׁשְו תוָנּבימִא
 םיִׁשִמֲַ םִינְׁש םֶהיֵדְקִפּוהֶׁשְִמ תּפשִמ מ הֶּלִא !הָצְרִתְו 4
 מל םיַרְפֶאנב הָלֵא ם  :תֹאֵמ עֶכֶׁשי לא הל

 תַחַפְׁשִמ ןל הַלֲתׁש נב עי ינֲַּקַ יי ןמל 28

 םחניפ

 איד ןּופ תֹוחְּפְשִמ איִד ןעֶנעֶז םאָד 8

 ביִצְרעֶפ ,עֶטְלייֵצעֶג עֶרייֵז ּוצ דֶג ןּופ ןְהיִז
 איד 19 :טרעֶדְנּוד ףְניִפ דְנּוא דְנעֶזיֹוט

 עֶכְלעוֶו ,ןֵנֹוא דְנּוא רֶע ,הָדּוהְי ןּופ ןְהיִז

 :ןַעָנְּב דְנאַל םעֶד ןיא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג ןעֶגעֶז
 ןעֶנעֶז הָדּוהְי ןּופ ןְהיֵז איד דְנּוא 0

 הָלִׁש ּוצ ,תֹוחָּפְׁשִמ עֶרייֵז ּוצ ןעֶועוֶועֶנ

 איד ץֶרֶפ ּוצ ןיִנָלִׁש ןופ הָחָּפְׁשִמ איד
 הָחָּפְׁשִמ איִד חַרָז ּוצ ,יִצְרַּפ ןופ הָחָּפְׁשִמ
 ץֶרֶפ ןּופ ןְהיִז איִד דנּוא 21 :יִחְרַז ןּופ

 הָחָּפְׁשִמ איִד ןֹורְצִח ּוצ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז
 ןּופ הָחָּפְׁשִמ איִד לּומָח ּוצ ןיִנֹורְצֶח ןּופ

 תֹוחָּפְׁשִמ איִד ןעֶנעֶז םאָד 22 :יִלּומָח
 סְקעֶז עֶטְלייֵצעֶג עֶרייֵז ּוצ הָדּוהְי ןּופ

 -ּוה ּףְניִּפ דְנּוא דְנעֶזיֹוט גיִצעֶּביִז דְנּוא

 ּוצ רָכשֶׂשִי ןּופ ןְהיִז איִד 23 :םְרעֶד

 ןּופ ּהָחָּפְׁשִמ איד עֶלֹוּת ,תֹוחַּפְׁשִמ עֶרייֵז

 :יָנופ ןּופ הָחָּפְׁשִמ איד הָוִפ ּוצ ,יִעְלֹוּת

 ּוצ ,יִבְׁשִי ןּופ הָחַּפְׁשִמ איִד בּוׁשָי וצ 4
 םִיַנָש קל םִיפָא-ינְּב תַחְְּׁשִמ הָלֵא :יִנְרֶעָה
 : יא ס :םֶתְֹׁשַמְ ףסֹוייינְב .הֶלֶא תוָאמׁשֵמְֲו ףלֶא םיִׁשֹלְׁשּו

 עֶרייֵז ּוצ רָכשִׁשִי ןּופ תֹוחָּפְׁשִמ איד ןעֶנעֶד טֿבשַאל יִצֵלַּמַה } תַחַּכְׁשִמ עַלָבִל .םֶתֹחְּפְׁשִמל } ןמינב יינְב 8

 דְנעֶזיֹוט גיִצְכעֶז דְנּוא רֶעיִפ ,עֶּטְלייֵצעֶג םפּּפְׁשִל :יִמָריִחַאָה תַחַּפְׁשִמ םֶךיחֲאל ִלַבְׁשַאָה תַחַפְׁשִמ 5
 איד דֶרֶּמ ּוצ ,תֹוחָּפְׁשִמ עֶרייֵז ּוצ ןְלּובְז ןּופ ןְהיִז איִד 26 :טרעֶדְנּוד אייֵּרְד דְנּוא
 ןּופ הָחָּפְׁשִמ איִד לֵאָלְחַי ּוצ ,יִנֹוליֵא ןּופ הָחָּפְׁשִמ איִד ןֹוליֵא ּוצ ,יָדְרַס ןּופ הָחָּפְׁשִמ
 גיִצְכעֶז ,עֶטְלייֵצעֶג עֶרייַז ּוצ יִנֹולּובְז ןופ תֹוחָּפְׁשַמ איִד ןעֶנעֶז סאָד 27 :יִלֵאָלְחַי
 דְנּוא הָׁשַנְמ ,תֹוחָּפְׁשִמ עֶרייֵז ּוצ ףֶסֹוי ןּופ ןְהיִז איִד 28 :טְרעֶדְנּוה ףְניִפ דְנּוא דְנעֶזיֹוט

 טאָה ריִכָמ דְנּוא ,יריִכְמ ןּופ הָחָּפְׁשִמ איִד ריִכָמ ּוצ ,הָׁשַנְמ ןּופ ןְהיֵז איִד 29 :םִיָרְּפֶא

 איד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איד 20 :יִדָעְלִג ןּופ הָחָּפְׁשִמ איד דָעְלִנ ּוצ דְנּוא ,הָעְלִג ןעֶריֹוּבעֶג
 :יִקְלֶח ןּופ הָחָּפְׁשִמ איִד קָלֵח ּוצ ,יִדָזָעיִא ןּופ הָחָּפְׁשִמ איד רֶזֶעיִא ,דֶעְלִג ןּופ ןְהיֵז
 :יִמְכִׁש ןּופ הָחָּפְׁשִמ רעֶד ןּופ םֶכְׁש דְנּוא ,יַלֵאירְׂשַא ןּופ הָחָּפְׁשִמ איֵד לֵאיִרְׂשַא דנּוא 1
 ןּופ הָחָּפְׁשִמ רעֶד ןּופ רֵּפַח דְנּוא ,יִעָדיִמְׁש ןּופ הָחָּפְׁשִמ רעֶד ןּופ עֶדיִמְׁש דְנּוא 2
 טְרֶעייַנ ןְהיֵז עֶניֵק טאַהעֶג טיִנ טאָה רֶּפֵח ןּופ ןְהּוז רעֶד דָחְפֶלֶצ דְנּוא 38 :ירָפָח
 הָעֹנ דְנּוא .הָלְחַמ ןעֶראַו ,דָחֶפָלצ ןּופ רעֶטְכעֶט איִד ןּופ ןעֶמעֶנ איִד דְנּוא ,רעֶטְכעֶט
 הָׁשַנְמ ןּופ תֹוחַּפְׁשִמ איד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איד 24 :הָצְרִת דְנּוא הָּכָלִמ דְנּוא ,הָלֶנָח דְנּוא
 :טְרעֶדְנּוה ןעֶּביִז דְנּוא דְנעֶזיֹוט :יִצְפּופ דָנּוא אייוֵוְצ ןעֶראַוו עֶטְלייֵצעֶג עֶרייֵז דְנּוא
 הָחָּפְׁשִמ איֵד חַלתּוׁש ּוצ ,תֹוחָּפְׁשִמ עֶרייֵז ּוצ םִיָרְפֶא ןּופ ןְהיִז איד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איֵד 8
 דָנּוא 56 :יִנֲהַּת ןּופ הָחָּפְׁשִַמ איִד ןֵחֵת ,יִרְכַּב ןּופ הָחַּפְׁשִמ איִד רָכָּב ּוצ ;יִחָלַתְׁש ןּופ
 איד 87 :יִנָרֵע ןּופ הָחָּפְׁשִמ איִד ןןֶרֵע ּוצ ,חַלָתּוׁש ןּופ ןְהיֵז איֵד ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד איִד
 דְנּוא אייוֵוְצ ,עֶטְלייֵצעֶג עֶרייֵז ּוצ ,םִיַרְּפֶא ןְהיִז איֵד ןּופ תֹוחָּפְׁשִמ איִד ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד
 עֶרייֵז ּוצ םֵסֹוי ןּופ ןְהיִז אֵיִד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד ,טְרעֶדְנּוד ףְניִפ דְנּוא דְנעֶזיֹוט גיִסייֵרְד
 יִעֵלַּב ןּופ הָחָּפְׁשִמ איִד ,עַלְּב ּוצ ,תֹוחֵּפְׁשִמ עֶרייֵז ּוצ ןֶמָיְנִּב ןּופ ןְהיִז איֵד 28 :תֹוחָּפְׁשִמ
 םֶפּוּפְׁש ּוצ 89 :יִמָריִחַא ןּופ הָחָּפְׁשִמ איִד םָריִחַא ּוצ ,יִלֵּבְׁשַא ןּופ הָחָּפְׁשִמ איִד לֵּבִׁשֶא ּוצ

 סאָּד25 :יִנֹורְמִׁש ןּופ הָחַּפְׁשִמ איִד ןֹורְמִׁש

 איר



 21 םחניפ ןכ רבדמב

 מ ייַנְב ווו :יִמָפַה תַחַּפְׁשִמ סֿפוהְל יִמְפׁשַה תְַַּׁשִמ איד םֶפּוח ּוצ ;יִמָפּוׁש ןּופ הָחַּפְׁשִמ איד

 מע תַחַּפְׁשִמ ןְמעַנְל יּדְרַאָה תחׁשִמ דר עֵלָב ןעֶנעֶז םִע דְנּוא 10 :יִמָפּוח ןּופ הָחַּפְׁשִמ

 כ טלשלטעיאע דיי טי . א יא 6 0 1
 45 ילָּכ :םֶתֹחְּמְׁשִמְל ןד תֶהְַׁשִמ הֶלֵא יִמָהׁשַה תַחַּפְׁשִמ 151: י+ יידרַא ןּופ הָחָּפְׁשִמ איד ,ןָּמִעַנ
 עַּבְרַאְו ףֶלֶא םיִׁשִׁשְו נברא ידי יִמָחוְׁשַּה תֶהְְּׁשִמ עֶניִזאָד איִד 41 :יִמַעַנ ןּופ הָחָּפְׁשִמ איד
 44 ץרַהַּפְׁשִמ הָנְמִיל םֶתֹהְּמְׁשִמְל לֵׁשֲא ֶאיִנְּב ם :תֹואמ עֶרייַז ּוצ ןֶמָיְנַב ןּופ ןְהיֵז איִד ןעֶנעֶז

 :יִעיִרְּבַה תַחַּפְׁשִמ הָעיִרְב יוְׁשּיַה תַחַּפְׁשִמ יוְׁשִיל הָנְמיַה 6 שר יא
 ר ןמליו רר א :
 המ תַחַפְׁשִמ לֵאיִּכְלִמְל יִרְבחַה תַהַּפְׁשִמ רֶבֵמְלהֶׁעיִרְב י יִנְבִל ףֶליִפ עֶטְלייֵצעֶג ר 1 הא א

 5 נב תֶהּפְׁשִמ הֶלֵא !החַרָש רׁשֲאיתַּב םֶׁשְו :ילֵאְֶּלַּמַה םֶקעֶז דנּוא דְנעֶזיֹוט גיִצְרעֶפ דְנּוא
 ס :תֹוֲאַמ עַּברַאְו ָלֵא םיִׁשִמֲַו הָׁשלְׁש םֶהיֵדְקְפִל רֶׁשֶא איד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד 42 :טְרעֶדְנּוה

 יי ילֲאְצִחַַה תַחַּפׁשִמ לֵאצ יֵל םֶתֹהְְּׁשִמְל יָּתִמנ ינְּב םֶחּוׁש ּוצ ,תֹוחָּפְׁשִמ עֶרייֵז ּוצ ןֶד ןּופ ןְהיִז 8 יו יל 6 4 י י . . : : 1
 19 תרֵחַּפׁשִמ םֶּלׁשְל יִרְציַה תַחפ ציל :יִנּוגַה תַחְַּׁשִמ עגטאב שה שש א 7
 ג ניק םֶתֹהְְׁשִמְ יִלְּתִפַ תֶהְּפְׁשִמ הֶּלֵא ;ימּלְׁשַה יי יי יד 0 ..המּפשַמ ָד
 יו יב יַדּקְּפ הָלא  :תוָאֵמ עֶּבְראְו ףֶלֶא םיִעָּבראְו הָׁשִמֲה עֶרייֵז וצ ןָד ןּופ תֹוחָּפְׁשִמ איִד ןעֶנעֶז
 אי ףֶלֶאְ הָלֶא תואֹמיִשׁש לֵאָרְׂשִי םעֶד ןּופ תֹוחָּפְׁשִמ עֶלַא 43 :תֹוחָּפְׁשִמ
 טי א הא הּלֵאָל א הָשמ-לֶא הָוהְי לד דְנּוא רֶעיִפ ,עֶטְלייֵצעֶג עֶרייֵז וצ יִמָחּוׁש

 54 טֵעְמַלְו ֹותְלֲחְנ הָּבְרִּת בֵרָל :תֹומִׁש רֵּפְסִמְּב הָלֲחְנּב
 הנ לדבר ותָלַחנןִֵּי ויְְקִּפ יִפל ׁשיִא וָתָלֲחנ טיִעְמַּת ;םרערנוה ריס דא הנעזנ 5 וו ֹי ןא ר י

 :5 יֵּפילַע ;ּולָחְַי םֶתֹבֲא-תֹוְטמ תִֹמָׁשִל ץֶרָאָה-תֶא קל ,תוחָּפְׁשִמ עֶרייֵז ּוצ רֶׁשֲא ןּופ ןְהיִז איִד 4
 5ז יֵדֹוקְּפ הֶּלִאְו ס  :טָעמִל בֶר ןֵּב ותְלֲחַנ קָלָחַּת לֶרנַה ּוצ .הָנְמִי ןּופ הָחָּפְׁשִמ איִֵד הָנְמִי ּוצ

= 

 תֶהֶקַל ִנְׁשִרּגַר תַהַּפְׁשִמ ןושרל ' םֶתֹּפְׁשִמְל לַה הָעיִרְב ּוצ ,וׁשְי ןּופ הָחָּפְׁשִמ איד יִוְׁשִ

 : אלי השני קל יז איד זצ 18 :יצירב ןוהחָּסׁשמ אי
 ;םֶר ע-תֶאלֹה תֶהקּו יהְרקהתַָּפׁשִמ ִשּומַהתַחַּפְשִמ ןּופ הָחָּפְׁשִמ איִד רֶבֵח ּוצ .הָעיִרְב ןּופ
 59 הָתֹא הָדָלְי רֶׁשֲא יִוֵל-תַּב רֶבֶכֹוי םֶרֶמַע תֶׁשֲא ו םֵׁשְו ןּופ הָחָּפְׁשִמ איִד לֵאיִּבְלַמ ּוצ ,יִרְבֶח

 תֶאְ הֶׂשֹמיתֶאְ ןרָהַא-תֶא םֶלְמֹל דת םרְצִמִּב ילל איד ןופ ןעֶמאָנ רעד דְנוא 46 :יִלֵאיִּכְלַמ
 הָא אקבאצדא קו :םֶתֹא איִד 47 :חָרָׂש ראוַו ,רֶׁשֲא ןּופ רעֶמְכאָמ

 רָנֹוא אייֵרְד ,עֶטְלייֵצעֶג עֶרייַז ּוצ רֶׁשֲא ןּופ ןְהיִז איד ןּופ תֹוחָּפְׁשִמ איִד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד
 ּוצ ,תֹוחָּפְׁשִמ עֶרייֵז ּוצ יִלָּתִפַנ ןּופ ןְהיֵז איֵד 48 :טְרעֶדְנּוה רֶעיִפ דְנּוא דְנעֶזיֹוט גיִצְפּופ
 איד רֶצֵי ּוצ 49 :יֵנּונ ןּופ הָחָּפְׁשִמ איִד יֵנֹונ ּוצ ,יֵלֵאְצְחַי ןּופ הָהָּפְׁשִמ איִד לֵאְצְחַי

 איִד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד 80 :!יִמְלִׁש ןּופ הָחָּפְׁשִמ איִד םֵלִׁש ּוצ ,ירְצִו ןּופ הָחָּפְׁשִמ
 גיִצָרעֶפ דנּוא ףֶניִפ עֶטְלייֵצעֶג עֶרייֵז דְנּוא ,תֹוחָּפְׁשִמ עֶרייַז ּוצ יִלָּתְפַנ ןּופ תֹוחָּפְׁשִמ
 רעֶדְניִק איִד ןּופ עֶטְלייֵצעֶג איִד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד 51 :טְרעֶדְנּוה רֶעיִפ דְנּוא דְנעֶזיֹוט
 :גיִסייֵרְד דְנּוא טְרעֶדְנּוה ןעֶּביִז דְנעֶזיֹוט ןייַא דְנּוא דְנעֶזיֹוט טְרעֶדְנּוה םֶקעֶז ,לֵאָרְׂשִי
 םאָד לאָז עֶניִואָד איִד ּוצ 88 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָג דְנּוא 9
 סאָו רעֶד 54 :ןעֶמעֶנ עֶרייֵז ןּופ לאָצ רעֶד ָּךאָנ ,לייֵטּבְרֶע םֶלַא ןעֶרעוֶו טְלייֵטּוצ דְנאַּפ

 טאָה םאָו םעֶד ּוצ דְנּוא ,ןעֶרְהעֶמ לייטְּבְרֶע ןייַז אּוד טְסְלאָז םעֶד ּוצ (טייל) ליפ טאָה
 -עֶג עֶנייֵז ְּךאָנ ןעֶביִלְטיִא ;ןעֶכאַמ גיִנייוֵו לייֵטּבְרֶע ןייַז אּוד טְסְלאָז םעֶד ּוצ (םייל) גיִנייוו
 דְנאַל סאָד לאָז לֶרֹונ ַא ְּךְרוִד ראָנ 25 :לייֵטּבְרֶע ןייַז ןעֶּבעֶנ אּוד טסְלאָז עֶטְלייֵצ
 ִע אייֵז ןעֶלאָז תֹובָא עֶרייֵז ןּופ םיִטָּבִׁש איד ןּופ ןעֶמעֶנ איִד ָּךאָנ ;ןעֶרעוֶו טְלייֵטּוצ
 ,לייֵטּבְרֶע ןייַז ןעֶלייֵטְסיֹוא אוד טְסְלאָז ְּךאָנ לֶרֹוג םעֶד ְּךאָנ 526 :(ןיִנשְרִינ ןעֶּבְרֶע

 ְךאָנ ;יול ןּופ עֶטְלייֵצעֶג איד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד דנּוא 87 :גיִנייוֵו דְנּוא ליִפ ןעֶׁשיוִוְצ

 ,יִתָהְק ןּופ הָחָּפְׁשִמ איִד תֶהק ּוצ ;יִנְׁשְרִג ןּופ הָחֶּפְשִמ איִד ןֹוׁשְרִג ןּופ ,תֹוחָּפְׁשִּמ עֶרייַז
 איֵד ,יול ןּופ תֹוחָּפְׁשִמ איִד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד 28 :ירָרְמ ןּופ הָחֶּפְׁשִמ איִד יִרָרְּמ ּוצ

 ןופ הָחָּפְׁשִמ איִד ,יִלְחַמ ןּופ הָחָּפְׁשִמ איד ;יִנֹורְבִח ןּופ הָחָּפְׁשִמ איִד ,יִנְּבִל ןופ הָחָּפְׁשִּמ
 רעֶד דְנּוא 29 :םֶרְמַע םעֶד ןעֶריֹוּבעֶג טאָה תֶהְק דְנּוא ,יִחְרָק ןּופ הָחְּפְׁשִמ איד ,יִשּומ
 -עֶג איֵז טאָה רֶע םאִו ,יִוֵל ןּופ רעֶטְכאָמ איִד דֶבֶכֹוי ראוַו ּבייוֵו ס'םֶרְמַע ןּופ ןעֶמאָנ
 ּוא הָׁשֹמ דְנּוא ןֹרֲהַא םֶרֶמַע ּוצ ןעֶריֹוּבעֶג טאָה איִז דְנּוא ,םִיָרְצִמ ןיִא יִוֵל ּוצ ןעֶריֹוּב
 ,אּוהיִבֲא דְנּוא בֶדָנ ןעֶריֹוּבעֶג טאָה ןֹרֲהַא דְנּוא 00 :רעֶטְסעֶוש עֶרייַז ,םִיְרִמ

 רזעלא
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 רֶנּוא בֶדֶנ רֶנּוא 61 :רֶמָתיִא דְנּוא רֶזֶעְלֶא םֶכיִרְקְִּב אֶהיכַַו בֶרֶנ תֶמָיַו :רֶמְתאיתאְו ךֶעֶלָא
 אייז לייוֵו ןעֶּבְראָטְׁשעֶג ןעֶנעֶז אּוהיִבֲא ףֶקֶא םירְׂשעְו הָׁשֹלְׁש םֶהיֵדְקִפ והיו :הָוהְי ינְפל הָרָוזׁשִא 62

 נב ךֹותְּבּורְקִּפִתֶה אֵל ו יִּכ הָלְעַמְו ׁשֶדֹהְדַּכִמ רֶכָז-לָּכ
 הָלֶא :לֵאָרְׂשיִנְּב ךֹוחְּבהָלֵחְנ םֶהָל ןּתניאֶל יּכ לֵאָרְׂשִי
 לֵאָרְִׂי :נְּב-תֶא ּודְקִּפ רֶׁשֲא ןֶהֹּכַה רֶוֶלֶאְוהָׁשֹמ יָדּוקְּפ

 ׁשיִא הָיַה-אל הָּלֵאְבּו :ֹוחָרָי ןֵּדִרִי לַע בָאֹומ תֶבֶרעְּב 4

 לֵאָרׂשִי ֵנְּב-תֶא ּוקִּפ רֶׁשֲא ןֵהּכַח ןֹרַהְאְו הָׁשֹמ יֵדְקְּפִמ
 יאלְורָּבְרִּמַּב ּותְמִי תומ םֶהָל הָוהְי רַמָאיִּכ :ינִס רֵּכְדַמְּב חס

 ס :ןונרִּב עֶׁשוהיִו הְִָיְדִּכםֵלְּכ-ִֶא ִּכ ׁשיִא םֶהֵמ רַתֹונ
 וכ וכ
 ָּבריְמִּב רֶַלִנרּב רפַחדִּב רֶהְפָלצ תֹנְּב הָנִַרְִּתַו א

 הָלְחַמווְֹנְּ תֹמְׁש הָלֵאְוְפּויְְבהֶשַנְמ תֶחְְּׁשִמַל הׁשֹנְמ
 נְְִו הָׂשֹמיֵנְפל הָנְרמַַּו :הֵצְרְַו הָּכִלִמּו הָקְנָחְו הֶעֹנ

 ראַפ רֶעייֵפ םעֶדְמעֶרְפ טְנְהעֶנעֶג ןעֶּבאָה
 ןעֶנעֶז עֶטְלייֵצעֶג עֶרייֵז דְנּוא 62 :טאָג
 דְנעֶזיֹוט גיִצְנאוַוְצ דְנּוא אייֵרְד ןעֶזעוֶועֶג
 ןּופ ןעֶראוַו סאָו ,ןעֶנאַזְרעֶּטסְנאַמ עֶלַא
 רעֶּביִראַד דְנּוא ןָא טָלַא ׁשֶדֹוח ןייֵא

 ןעֶראוָועֶג טְלייֵצעֶג טיִנ ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראוָו
 םִע לייװ ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןעֶׁשיִוְצ
 ןייֵא ןעֶראָועֶג ןעֶּבעֶגעֶג טיִנ אייֵז ּוצ זיִא

 ;לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןעֶׁשיוִוְצ לייֵשּבְרֶע
 דַעֹומ-לָהֶא חַתָּפ הָרְעָה-לָכְו םֵאיְִׂגַה יפו ןֵהֹּכַה ךֶזעַלֶא

 הָרֵעָה ְךוָתְב הָיְהיאָל אּוהְו רָּבְדִמַּב תמ ֹוניִבָא :רֶמאֵל 5
 ראל םיָנְבּו תמ יְִמָהְבייֵ חקת הָהְיילע םיְִיַה

 ןיא יכ ֹותְחַפְשִמ ךוִמ ּוניִכָא-םֶׁש עַרֶי הָמָל נול ּויְה 4
 -תֶא הָׁשֹמ ברק :וניִבֶ ִחֲא ְךוְּ הָזִַאונָלְנּת ִּב וָל ה

 .ח

 : , טל :
 4 פ :הָוהְייִנְפַל ןְסָּפְׁשִמ == י* +*

 = ּוד

 עֶטְלייֵצעֶג איִד ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד איֵד 8
 ןעֶּבאָה ןֵהֹּכַה רֶזֲעְלֶא דְנּוא הֶָׁשֹמ םאוָו

 םעֶד ןיִא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד טְלייֵצעֶג
 :ֹוחֵרָי ןֵדְרַי םעֶד אייֵּב ,בָאֹומ ןּופ ןיֹולְּפ
 ןעֶועוֶועֶג טיִנ זיִא עֶגיִזאָד איִד רעֶטְנוא 4

 הָׁשֹמ סאָו עֶטְלייֵצעֶג איִד ןּופ ןאַמ ַא : קא נד א תֹרְּבד רֶהְפָלְצ תֹנְּבןֵּכ :רֹמאַּל הׁשֹמילא הָוהְי רֶמאֵו
 איד טְלייֵצעֶג ןעֶּבאָה ןֵהֹּכַה ןֹרֲהַא דְנּוא ִּתְרַבֲעַהְו םָהיִבֲא יִחָא ְּךֹותְּב הָלֲחַנ תּזְחַא םֶהָל ןֵּתִּת ןתֶנ 2 וְרֵבֲעַהְו םֶהיֵבֲא יִקָא ְּךֹתְּב הָלהַנ תְחֶא םֶהָל ןֵּתִּת ֹותְנ

 ז-  =י- יא ו= ?=ו=: = יז * ןוָהַבל ותָלֲחַנ--תֶא םֶּתְרֲַעַהְו ול ןיא ןבו תומְייִכ ׁשיִא :יָניִס רָּבְרִמ רעֶד ןיִא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק רָמאֵל רֵּכַרְּת לֵאָרִׂ יָנְכילֲאְו :ןהָל ןֵהיֲִא עח הֶא :
 זַא טְנאָזעֶנ אייז ּוצ טאָה טאָג ןיִראָו 65 יִל ןיִאםאְו ּדָחֲאל וָתָלֲחנ-תֶא םֶּתַתּ תּכוִל ןיאםִאְו י

 רעֶד ןיִא ןעֶּבְראַטְׁשסיֹוא ןעֶלאָז אייֵז ז
 -ךעֶּביִא טיִנ אייַז ןּופ זיִא םֶע דֶנוא ,רָּבְדִמ .וּתְחּפשִמִמ יא בֶָקה ורֲאְׁשל ותָקֲהֲעתֶא

 םיחַא ןיַא-םאְו :ויָבֶא יִחַאְל ותָלֲחְניתֶא םֶּתַנּו םיִחַא 1
 םָּתַתְנוזיִכָאְל

 :ןּונ ןּופ ןְהּוז ַעְׁשֹוהְו דְנּוא ,הֶנְפְי ןּופ ןְהּוז בֵלָּפ ראָנ טְרֶעיינ ןאַמ ַא ןעֶּביִלְּבעֶג

 זכ לעטיפאק

 ןּופ ןְהּוז ,רֶּפֵה ןּופ ןְהּוז דָחְפָלִצ ןּופ רעֶטְכעֶמ איִד טְנְהעֶנעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה סֶע דְנּוא 1
 ;ףֵסֹוי ןּופ ןֶהּז הֶׁשַנְמ ןּופ הָחָּפְׁשִמ רעֶד ןּופ הָׁשֵנְמ ןּופ ןְהּוז ,ריִכָמ ןּופ ןֶהּוז ,דָעְלִג
 דְנּוא הָלְנָח דְנּוא הָעֹנ הָלְחַמ ,רעֶּטְכעֶט עֶנייֵז ןּופ ןעֶמעֶנ איִד ןעֶנעֶז עֶגיִואַד איִד דְנּא
 רֶזָעְלֶא ראַפ דְנּוא הָׁשֹמ ראַפ טְלעֶטְׁשעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 2 :הָצְרִת דְנּוא הָּכְלַמ

 לֶהֹא םעֶד ןּופ ריִט רעֶד ןַא ,עֶדְנייֵמעֶג ןעֶצְנאַה רעד דְנּוא םיִאיִׂשְנ איד ראַפ דְנּוא ןֵהֹּכַה
 רֶע דְנּוא ,רָּבְדִמ רעֶד ןיא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא רעֶטאָפ רעֶזְנּוא 8 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא דעֹומ
 טאָנ ןעֶבעֶק טְלעֶמאַזְרעֶפ ָּךיִז ןעֶּבאָה סאָו עֶדְנייַמעֶג רעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶזעוֶועֶג טיִנ ֹזיִא
 רֶע דְנּוא ,דְניִז עֶנעֶנייֵא עֶנייֵז ןיִא ןעֶּבְראַטְׁשעֶג זיִא רֶע טְרְעייֵנ ,חַרֹק ןּופ הָדֵע רעֶד ןיִא
 ןעֶלְהעֶפ רעֶטאָפ רעֶזְנּוא ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד לאָז םאווְראַפ 4 :ןְהיִז עֶנייֵק טאַהעֶנ טיִנ טאָה
 ןיֵא םֶנּוא ּבעֶנ ?ןְהיִז עֶנייֵק טאַהעֶג טיִנ טאָה רֶע לייוו הָחָּפְׁשִמ עֶנייֵז ןעֶׁשיוִוַצ ןּופ

 טְנְהעֶנעֶב טאָה הֶׁשֹמ דְנּוא 8 :רעֶטאָפ רעֶזְנּוא ןּופ רעֶדיִרְּב איֵד ןעֶׁשיוִוַצ לייֵטּבְרֶע
 ' :טאָנ ראַפ טָּפְׁשִמ רֶעייֵז

 רעֶטְכעֶמ איִד ןּופ דייֵר איִד 7 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הָשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 6
 איִד ןעֶׁשיִוְצ לייֵטּברֶע ןייֵא ןעֶּבעֶג אייֵז ּוצ טְסְלאָז אזד טְכעֶר ןעֶנעֶז דָחְפָלִצ ןּופ
 ןּופ לייֵטּבְרַע סאָד ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא אייֵז ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ;רעֶמאַפ רֶעייֵז ןּופ רעֶדיִרְּב
 .ןעֶגאָז וצ ֹוזַא ,ןעֶדעֶר אּוד ּטסְלאָז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ דְנּוא 8 :רעֶטאָפ רֶעייֵז
 לייֵטּבְרֶע ןִייַז לאָז יֹוזַא ,ְהּוו ןייק טיִנ טאָה רֶע דְנּוא ןעֶּבְראַטְׁש טעֶו ןאַמ ַא ןעוֶו
 יֹוזַא ,רעֶטְּכאָמ עֶנייֵק טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא 9 :רעֶטְכאָמ עֶנייַז ּוצ ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא
 עֶנייֵק טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא 10 :רעֶדיִרְּב עֶנייֵז ּוצ ןעֶרעֶו ןעֶּבעֶנעֶג לייֵטּבְרֶע ןייַז לאָז
 ןייַז ןופ רעֶדיִרְּב איִד ּוצ ןעֶרעֶװ ןעֶּבעֶנעַג לייֵטּבְרֶע ןייַז לאָז יֹוזַא ,רעֶדיִרְּב
 ןעֶּבעֶג רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵק טאָה רעֶטאָפ ןייַז ןעוֶו דְנּוא 11 :רעֶמאַּפ
 הָחָּפְׁשִמ עֶנייַז ןּופ םֶהיֵא ּוצ טְנעֶהאָנ ֹזיִא םאָו ןעֶטְנאַוְרעֶפ ןייַז ּוצ לייֵטּבְרֶע ייד

 ףכּוא



 הבדהבכ

 םִע דְנּוא ;ןיִנעֶׁשְרי םִע לאָז רֶע דְנּוא

 ץעֶזעֶג ַא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ּוצ ןייֵז לאָז
 -אָּבעֶג טאָה טאָנ איז יֹוזַא ,טָּפְׁשִמ ןּופ
 :הָׁשֹמ ןעֶט

 אייֵנ ,הָׁשֹמ ּוצ טְנאָזעֶנ טאָה טאָנ דְנּוַא 2
 העֶז דְנּוא ,םיִרָבֲעָה גְראַּב םעֶד ףיֹוא ףיֹורַא
 ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג ּבאָה ְּךיִא סאוָו דְנאַל םאָד
 אּוד ןעוֶו דְנּוא 18 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד
 אוד טְסְלאָז יֹוזַא ,ןעֶהעֶזעֶג םִע טְסאָה
 ןייַד ּוצ ןעֶרעֶו טְלעֶמאַזעֶגְנייַא ּךיֹוא

 -נייֵא זיִא רעֶדּורְּב ןייַד ןֹלַהַא איו קְלאָּפ
 רֶהיֵא לייֵװ 14 :ןעֶראָװעֶג טְלעֶמאַזעֶנ
 ןיִא ריִמ ןעֶגעֶק טְניִנעֶּמְׁשעֶגרעֶריִו טאָה

 טאָה עֶדְנייֵמעֶג איִד ןעֶו ,ןֵצ רֶּבְדִמ רעֶד
 אייַּב ןעֶגיִלייַה ּוצ טיִנ ָּךיִמ טְניִרְקעֶנ

 זיִא םאָד ,ןעֶניֹוא עֶרייֵז ראַפ רעֶסאוַו םעֶד

 רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ,ׁשֹדְק ןיִא הָביִרְמ"יֵמ םאָד
 וצ םעֶרעֶנ טאָה הֶשֹמ דְנּוא 15 :ןִצ

 רעד הָוהְי זאָל 16 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא טאָנ
 ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא ןופ תֹחּור איִד ןּופ טאָנ
 -ִנייֵמעֶג איד רעֶּביִא ןאַמ ַא ןעֶלְהעֶפעֶּב
 ראַפ ןייֵגסיֹורַא לאָז םאֶװ 17 :עֶד
 ןעֶמּוקְנייַרַא לאָז םאָװ דְנּוא ,אייֵז
 אייֵז לאָז םאָװ רִנּוא .אייֵז ראַפ
 יֵדְּכ ,ןעֶגְנעֶרְּבנייַרַא דְנּוא ןעֶרְהיִפסיֹורַא
 ןייַז טיִנ לאָז טאָג ןּופ עֶדְנייֵמעֶג איד
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 רֶשֲאַּכ טּפְׁשִמ תַּכִחִל לֵארְׂשִי ינְבִל הָחְוְָו הָתֹא ׁשֵהיְ
 פ ;הָשמ"תֶא הָוהְי הָוִצ
 {צ ;וַאְרּו הֶּזה םיִרָבֲעָה רַה"לֶא הָלָע הָׁשֹמילֶא הָוהְי רֶמאַָּ
 13 חתֹא הָתיִאְרְו ;לָאְרׂשִ נבל ִּתַתָנ רֶׁשֲא ץֶרֶאָה-תֶא
 :ךיִהָא ןֶרָהַא ףסֶאְנ רֶׁשֲאַּכ הֶּתָאַנ מלא ְָּפַסאנְ
 וו יִנָׁשיִדְקַהְל הָדעה תַכיִרְמִּב ןְצ-רַּבְרִמְביִּפ םֶתיִרְמ רֶׁשֲאַּכ
 ס  :ןָצרַּבְרִמ ׁשֶרָק תֶכיִרְמ--יִמ םֵה םֶהיֵנעל םִיַּמַב
 !5 תֶהּורְה יִמלֶא הָוהְי רֵקְפִי :רְמאֵל הָיהְי-לֶא הֶׁשֹמ רַב
 וז רֶׁשֲאַו םֶליֵנְפַל אצירְׁשַא :הָדָעָה-לַע ׁשיִא דֶׂשֶּב-לֶבְל
 תַרֹע הָיְהֶת אֵלְו םָאיִבְ רׁשֲאוםָאיִצוו רֶׁשֲַו םֶהיְֵפִל אֹכְי
 15 הדשמילָא הָוהְי רֶמאֹּו :הָעֹר םֶהָלְדיִא רֶׁשֲא ןאֹצַּכ הָוהְי
 -תֶא ָתְכִמָסְו ֹוּב חּוָרירְׁשֲא ׁשיִא ןּונדִּבַעֶׁשֹודָייתֶא לייק
 ופ -לָּכ ינְפִלְ ֹּכַה רזעלַא יַנְפל ותא ָּתְדַמעַהְ וע די
 כ ןַַמל ויָלָע ְֶדהִמ הָּתַתָת :םֶהיֵנעְל ותֹא הָתיְצְו הָרעָה
 עג רֹמֲַי ןֵחֹּכַה רָועְלַא יִנְַלְ :סֵאָרׂשִיינְּ 'תַהֲע-לְּכ ּוצְמִׁשִי
 -לַעְ ּואְצי ויִמ-לע הָוהְי ינְפל םיִרּ אָה טּפְׁשִמְּב ול לֵאָׁשְ
 3: הָׁשמׂשַעַו :הָדעֶהלְכ וִַאלָאְרׂשי-יְב-למְ אוָהּואֿבְי ויִּפ
 ינְּפל להרמעיו ַעְׁשּויתֶא חֵּכִו ֹתֹא הָוהְי הָוצ רֶׁשֲאַּכ
 5 ּודוצִַויֶעויְדי-תֶאַּךֶמִסַ !הָרעֶהילְּכינְלוקּכַהרִָלֶא
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 : :הָׁשֹמידיְּב הָוהְי רָב רֲֶַּׁכ
 זוכ חכ

 3 א ָּתְרַמָאְו לֵאָרְׂשִיינְּברתֶא וצ :רֶמאַּל הָׁשמ-לֶא הָוהְי רֵּבַדָי
 ביִחְקַהְלּולְמְׁשִּת יח הי ישֲאְליִמְליִגּבְְק-תֶא םָהֵלֲא
 הל ּוביִרְקַּת רֶׁשֲא הָׁשִאָה הֶז םֶלָל ָּתְרמֲאְ :וְדֵעמִּב יִל
 מת הָלֹע םל םִיָנׁש םֶמיִמְת הָנָׁשייִנְּב םיִׂשָבַּכ
 הָׂשִעַּת יִנ שֶבָּכַה תֵאְ רֶקְּבִב הֶׂשִעָּת דָחֶא ׂשֶבָּכַה
 ה הָלּולְּב הָחנמל תֶלָמ הּפיֵאְ תיִריִׂשְֲת :םִיָּבְרעֶה ןיב
 א יֵנִס רַהְּב הָיְשעָה דיִמָּת תַלֹע :ןיִהַה תֶעיִבְר תיִחָּכ ֵמָׁשְּ

 הֶׁשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 18 :(םֶריִה) ְּךּוטְסאַּפ ןייק טיִנ ןעֶּבאָה םאִו ףאָׁש איו
 אּוד דִנּוא .ַחּור רעֶד זיִא סֶע ןעֶכְלעוֶו ןיִא ןאַמ ַא (יִא רֶענ ,ןּונ-ןֵּב ַעְׁשֹוהְו ריִד םעֶנ
 ראַפ ןעֶלעֶמְׁש םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד דְנּוא 19 :דְנאַה עֶנייֵד ןעֶנייֵל םֶהיֵא ףיֹוא טְּסְלאָז
 ַא ןעֶּבעֶג םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד דֶנּוא ,עֶדְנייֵמעֶג עֶצְנאַב איִד ראַפ דְנּוא ,ֵהֹּכַה רָזֲעְלֶא
 ,רֹובָּכ ןייַד ןּופ ןעֶּבעֶג םֶהיֵא ףיֹוא טְסְלאָז אּוד דְנּוא 20 :ןעֶגיֹוא עֶרייֵז ראַפ לְהעֶפעֶּב
 דָנּוא 91 :ןעֶכְָראָהעֶג םֶהיֵא ןעֶלאָז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ עֶדְנייֵמעֶג עֶצְנאַה איִד יִדְּכ
 םעֶד ְָךֶרּוד ןעֶנעֶרְפ ןעֶנעוֶוטעֶנייַז לאָז רֶע דְנּוא ,ןֵהֹּכַה רֶזֶעְלֶא ראַפ ןייֵטְׁש לאָז רֶע
 ,ןייגסיֹורַא רֶע לאָז ליֹומ ןייַז ןּופ לְהעֶפעֶּב םעֶד ְּךֶרּוד ,טאָנ ראָפ םירוא איִד ןּופ טָּפְׁשִמ
 איד דְנּוא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק עֶלַא דְנּוא רֶע ,ןעֶמּוקְנייַרַא רֶע לאָז לְהעֶפעֶּב ןייַז ּךֶרּוד דְנּוא
 םֶהיֵא טאָה טאָנ איו יֹוזַא ןּוהְמעֶנ טאָה הָשֹמ דְנּוא 22 :םֶהיֵא טיִמ עֶדְנייֵמעֶג שֶצְנאַג
 ראַפ טְלעֶטְׁשעֶגְרעֶדיִנַא םֶהיֵא טאָה דְנּוא ַעְׁשֹוהְי ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע דְנּוא ;ןעֶמאָּבעֶנ
 -עֶנ םֶהיֵא ףיֹוא טאָה רֶע דָנּוא 28 :עֶדְנייֵמעֶג רעֶצְנאַג רעֶד ראַפ דְנּוא ,ןֵהֹּכַה רֶזָעְלֶא
 טאָה טאָג איז יֹוזַא ,לְהעֶפעֶּב ַא ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,דְנעֶה עֶנייֵז טְגייֵל
 :הָׁשֹמ ךֶרֹוד טעֶרעֶג

 חכ לעטיפאק

 דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד טיִּבעֶנ 9 :ןעֶנאָז וצ יֹוזַא הָׁשֹמ וצ טעֶרעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 1
 ,רעֶּפִּפָא-רֶעייַפ עֶנייֵמ ּוצ רעֶפְּפָאיזייַּפְש ןיימ .ןֶּבְרִק ןיימ ,ןעֶגאָז אייֵז ּוצ טְסְלאָז א

 ָטְמיִּטְׁשעֶּב עֶנייַז ןיִא ןייַז ּוצ ביִרְקַמ ריִמ .ןעֶטיִה רֶהיֵא טְלאָז ַחיֵר ןעֶקאַמְׁשעֶג ַא
 רֶהיֵא םאָו רעֶפִּפָא-רֶעייֵפ םאָד זיִא סאָד ןעֶגאָז אייֵז וצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 8 א
 ראַפ ,םּומ ַא ןְהָא ץְנאַג לא רֶהאָי ןייֵא ףאָׁש אייוֵוְצ ,טאָנ ּוצ ןייַז ביִרְקַמ טְלאָז
 רֶהיִא טְלאָז ףאָׁש ןיֵא 4 :רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב םעֶניִדְנעֶמְׁשעֶּב םֶלֵא גאָט ןעֶּכיִלְטיִא
 ןעֶׁשיִוְצ ןייַז ביִרְקַמ רֶהיֵא טְלאָז עֶרעֶדְנַא םאָד דְנּוא ,היִרְפ רעֶד ןיִא ןייַז ביִרְקַּמ
 ֶבְרִ ַא ראַפ לְהעֶמ-לעֶמעֶז הָּפיֵא ןַא ןּופ לעֶטְנעֶצ ַא דּוא 8 :ןעֶדְנעֶבָא איד
 םעֶניִדְנעֶטְׁשעֶּב ַא 6 :לײַא יט ןיִה לעֶטְריִפ ַא טיִמ טְשיִמעֶגנ הָחְנִּמ
 הָנִס גְראַּב םעֶד אייָּב ןעֶראָועֶג טְכאַמעֶג זיִא םִע איו יֹזַא ,רעֶּפְפָא-דְנאַרְּב
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 ׂשֶבַּפל .ןיִהַה תעיִבְר וּכְסִנְו :הָוהיִל חָשא ַחֹהינ ַחיִרָל ז
 ינֵּשַה שְבָּכַה הֵאְו :הָוהיל רֶכָׁש ְךֵסֶנ ךֵּטִד ׁשֵרּקַּב דָחֶאָה
 הָׁשֲא הֶׂשעַּת ֹוּכְסְִכּו רַקָּבַה תֶחְנִמְּכ םִיָּבְרַעָה יב הָׂשעַּת
 פ :הָיהיַל ַחְחיִנ ַחיֵר

 םיִנרְׂשִינׁשּוםֶמימְּת הָנָׁשִרנְּבםיִׂשָבְכיינְׁש תּבַּשֲה םֹיְבּו 9
 וָּתַּבַשְּב תַּבַׁש תַלֹע :וָכְסִנו ןְמָּׁשַב הָלּולְּב הָחְנִמ תֶלָס י

 ּפ כט דיִמָּתַה ! תַלֹצ-לַע
 רֵקָבִנְּב םיִרְּפ-הָוהיִל הֶלֹפ ּוביִרֵקַּת םֶכיֵׁשְרָח יִׁשאֶרְבּו 1

 :םֶמימְּת הָפְבִׁש הָנׁשִנְּב םִׁשְבִכ דְמֶא לִיאו םִינׁש
 דָחֶאָה רָפל ןְמָּׂשִּב הָלּולְּב הָחְנִמ תֶלַס םיִֹרָׂשֶע הָׁשלְׁשּו
 :דָחֶאָה ליַאְל ןִמׁשב ! הָלּלְּב הֶחְנִמ תֶלֵמ םיִנְֹׂשֶ ישו

 דָחֶאָה ׂשֶבְּכל מָׁשִב הָלּולְּב הֶחְנִמ תֶלָס ןורִָׂע ןְרָשְו 8
 היְהִי ןיִהַה יִצֲח םֶהיֵּכְמְַו ;הָיהיַל הָׁשא ַחֹדיִנ ַח עא 14

 תאו ןִי ׂשֶבַּכַל ןִהַה תֶעיִבְרּו ליאָל ן ןיֵהַה תֶׁשילְשּו ר
 דָחֶא םיִדִע ריִעָׂשּו :הָנָׁשַה יד וׁשְדָחְּב ׁשֶדֹח 2: ומ

 ס  וְמְסְת הֶׂשָי דיִמְּתַה תַלֹעילַ הָוהיִל :תאָמ הל
 ;הָוהיל חס פׁשְדְהַל םֹי רָׂשָע הָעָברַאְּבןוׁשאִרָה ׁשֵדָחַבּו 4

 תרומ םיִמָיתֶעְבִׁש גָה הזה ׁשֶרחל םירׂשָע הׂשִמֲחמו יז
 אָל הָדֹבֲע תֶכאָלְמילְּכׁשֶרְקיאָרְקִמ ןֹׁשאֵרָה םַֹּב :לָכָאָי 5

 רק םיִרָּפ .הָוהיל הל ; הִָ םֶּתְבִרָקִהְו
 הי םִמיִמּת הָָׁש ינְב םיִׂשְבכ הָעְִׁשְ ךֶחא לי םִינָ

 םִנרְׂשִ הָׂשֹלְׁש ןְמָׁשַּ הלב זי םֶתֶחְנּו :םָכָל כ
 הֶׂשֲעַּת ןֹרְׂשִּע ןיִרְׂשִע :שֵעַּת ליַאָל םיָנֹרְׂשֶע ינְׁשּ רָּפַל

 :םיִׂשְבְּכַה תַעְבִׁשְל דָהֶאָה ׂשֶבַּבִל 55
 דִמְּתַה תַלֹעְל רֶׁשֲא , קה תַלֹע רַבְּלִמ :םֶכיֵלמ רֵּפַכְל

 םָחָל == תַעְבִׁש םֹל וׂשעַּת הָּלֵאְּכ :הָלַא-תֶא יִשֲעַּת 4
 כמו הֵׂשֲַי דיִמּתִה תלוילע הל ַחהינַיר הֶשֵ

 רבדמב

 + ,ילליי =
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 ..דָחֶא תאָּטִח ריִעְׂשּ

 םחניפ

 רעֶּפִּפָא רֶעויִפ םֶלַא .ַחיִר ןעֶקאַמְׁשעֶג ַא ּוצ

 רעֶפָּפָא קְניִרְט ןייַז דנּוא 7 :טאָג ּוצ
 ףאָׁש ןייֵא ּוצ ןיִה לעֶטְריִפ ַא ןייַז לאַז

 אוד טֶּסְלאָז טֶרָא ןעֶגיִלייֵה םעֶד ףיֹוא
 םֶלַא ןייוַו ןעֶקְראַטְׁש םעֶד ןעֶמיִנְסיֹוא

 סאָד דנּוא 8 :טאָנ ראַפ רעֶפֶּפָא קְניִרְמ

 ןייַז ביִרְקַמ אּוד טְסְלאָז ףאָׁש עֶרעֶדְנַא
 םאֶד איו יֹוזַא ,ןעֶדְנעֶבא איד ןעְׁשיוִוְצ

 דְנֹוא ,ןעֶגְראָמ היִרְּפ רעֶד ןּופ הָחְנִמ ןְּבְרק
 ַא ,רעֶסְּפָא רֶעייֵפ ַא ,רעֶפְּפָא קְנירִט ןייַז
 :טאָנ ראַפ ַחיִר ןעֶקאַמְׁשעֶג

 ןּופ ְּךעֶלעֶפעֶׁש אייוַוְצ תָּבַׁש םַא דְנּוא 9

 דָנּוא ,רעֶלְהעֶפ ַא ןֶהָא ,טָלֵא רֶהאָי ןייַא
 ןֶּבְרַק םָלַא לֶהעֶמ לעֶמעֶז לעֶטְנעֶצ אייוַוְצ
 ןיַז דְנּוא ,ליַא טיִמ טְשיִמעֶג הָחְנִמ

 ןֶּבְרֶק םאָד זיִא סֶע 10 :רעֶפְּפֶא קְניִרְט
 ןעֶּבעֶנ ,תָּבַׁש ןייַז ןיִא תָּבַׁש ןּופ הָלֹוע י

 דְנּוא הָלֹוע ןָּבְרִק ןעֶניִדְנעֶּטְׁשעֶּב םעֶד
 :רעֶּפְּפָא קְניִרְט רֶהיֵא
 טְלאָז םיִׁשָדָח יִׁשאָר עֶרייַא ןַא דְנּוא 1
 עֶגְנּוו אייוֵוְצ טאָג ראַפ ןייַז ביִרְקַמ רֶהיֵא
 ןעֶּביִז דְנּוא ,רעֶדיז ןייַא דְנּוא ,רעֶדְניִר

 לעֶמעֶז לעֶטְנעֶצ אייֵרְד דְנּוא 12 :טְלַא רֶהאָי ןייֵא ,רעֶלְהעֶפ ַא ןֶהָא ְּךעֶלעֶפעֶׁש

 הָחְנִמ ןָּבְרַק סֶלַא לֶהעַמ
 ַּבְרַק סֶלַא לֶהעֵמ לעֶמעֶז

 ִצ ןייֵא ,לעֶטְנעֶצ
 ןייֵא ,ףאִש ןיײַא

 םיִמ טְשיִמעֶג
 :רעֶדיװ ןייֵא ּוצ לייַא טיִמ טְשיִמעֶג הָחְנִמ ן
 וצ לייֵא טיִמ טְׁשיִמעֶב רעֶּפְּפָא זייַּפְש םִלַא לֶהעֶמ לעֶמעֶז =
 :טאָנ וצ רעֶפֶּפֶא רֶעייַפ ַא קאַמְׁשעֶג ןעֶביִלְּביִל ַא רעֶפְּפָא דְנאַרְּב

 לעֶטנעֶצ אייוַוָצ דְנּוא ,םֶקָא ןייֵא ּוצ לייֵא
 ןייֵא דְנּוא 8

 ַא ּוצ ןיִה לעֶטיִרָד ַא דְנּוא םָקָא ןייֵא ּוצ ןיִה ןעֶּבְלאַה ןייֵא רעֶפְּפָא קְניִרְט ןייַז דְנּוא 4
 ראַפ הָלֹוע ןְּבְרֶק םאָד זיִא סאָד ;עֶלעֶפעֶׁש ןייַא ּוצ ןייוו ןיִה לעֶטְריִּפ ַא דְנּוא ,רעֶדיִוז
 םֶלַא לעֶקעֶּב ןעֶניִצ ןייֵא דְנּוא 15 :רֶהאָי םעֶד ןּופ ׁשֶדֹוח םעֶד ָּךאָנ ;שֵדֹוח ןעֶכילְטיִא
 טאָג ראַפ רעֶפְּפָא דֶניִז
 | טְכאַמעֶנ םִע לאָז
 חַמַּפ זיִא ׁשֵרֹוח םעֶד ןּופ גאַמ
 יֵדֹוח ןעֶניִּבְלעֶז

 םעֶד ץּוח

 :טאָנ וצ
 :ןעֶרעוֶו ןעֶסעֶגעֶג תֹוצַמ לאָז געט ןעֶּביִז ;גאָטְרֶעייֵפ ַא זיִא

 רעֶפְּפָא קְניִרְט ןייַז דְנּוא הָלֹוע ןֶּברַק ןעֶניִדְנעֶטְׁשעֶּב
 ןעֶטְנעֶצְריִפ םעֶד ןיִא ׁשֶדֹוח ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןיִא דְנּוא 6 ;ןעֶרעֶ

 -ִםעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְנעִֶצְפּופ םעֶד ןיִא דְנּוא 7
 רעֶד 8

 טיִנ הָּכאָלְמ םּוׁש ןייק טְלאָז רֶהיֵא גיִלייַה ןעֶרעֶו ןעֶפּורעֶנְסיֹוא לאָז גאָט רעֶטְׁשְרֶע
 ןייל ביִרְקַמ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 19 :ןּוהְמ
 ָנּוא ,רעֶדיוז ןייַא דְנּוא רעֶדְניִר עַנְנּוי
 :םּומ ַא ןֶהָא ןייַז ְּךייַא ּוצ ןעֶלאָז
 וצ לעֶטְנעֶצ אייֵרְד א םיִמ טְשיִמעֶב
 ;ןעֶכאַמ םִע רֶהיֵא טָּלאָז רעֶדיוז
 הַא .לעַטְנעֶצ
 ;ןייַז ּוצ רֵּפַכְמ ְּךייַא אפ יֵדְּכ תאָּמַח
 היִרַפ יע ןיִא .הָלֹוע ןֶּבְרַק םעֶד
 איד איו יֹוזַא 4 :הָלֹוע
 בעט
 ןעֶרעֶֶו טָכאַמ

 ףרפכמ

 ש

 אייֵוְצ טאָנ ּוצ הָלֹוע ןַא ןּופ רעֶפְּפָא רֶעייֵפ ַא
 אייֵז .טָלֵא רֶהאָי ןייֵא ןּופ ךעֶלעֶּפעֶׁש ןעֶּביִז ד

 לֶהעֶמ לעֶמעֶז ןייַז לאָז הָחְנִמ ןֶּבְרַק רֶעייֵז דְנּוא 0
 אייוֵוְצ דָנּוא ,םָקָא ןייֵא

 ןייֵא ןעֶכאַמ רֶהיֵא טְלאָז עֶלעֶפעֶׁש ןעֶכיִלְטיִא ּדצ 1
 :ָךעֶלעֶפעֶׁש ןעֶּביִז איִד ּוצ

 ץּוח ןייַז בּירְקַמ רֶהיִֵא טְלאָז עֶניִזאָד איִד 8
 ןעֶגְראַמ

 ןעֶּביִז עֶלַא ןייַז .ביִרקַמ ְךיִלְגעֶט רֶהיֵא טְלאָז עֶניִזא
 -עֶב לאָז םִע ,םאָב ּוצ ַחיֵר ןעֶקאַמְׁשעֶנ ַא רֵעייֵפ א רעֶפְּפָא זייַּפְׁש םאִד

 :רעֶפָּפָא קֶניִרְט ןייַז דְנּוא הָלֹוע ןֵּבְרִק ןעֶגיִדְנעֶטְׁשעֶּב םעֶד ןעֶּבעֶנ

 ןייֵא ּוצ לעֶטְנעֶצ

 ןּבְרִק םֶלַא קאָּב-ןעֶּניִצ ןייַא דְנּוא 2

 ןֶּבְרִק עֶניִדְנעֶמְשעֶּב םאָד זיִא סאו

 ךנוא



 טחניפ טכ -חכ דבדמב

 ּוצ לאָז גאָט ןעֶטְּביִז םעֶד ןָא דְנּוא 8
 בנּופּורְנעֶמאַזּוצ עֶניִלייֵה ַא ןייַז ְךייֵא

 טיִנ רֶהיֵא טְלאָז טייַּברַא אייֵלרעֶנייֵק

 איד ןּופ גאָט םעֶד ןָא דְנּוא 26 :ןּוהְמ

 טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו ,טְכּורְפ עֶניִטייֵצ עֶּטְׁשְרֶע
 ,טאָג ּוצ הָחְנִמ ןָּבְרֶק םִעייֵנ ַא ןייַז בירְקַמ
 ןייַז ְּךייַא ּוצ לאָז ,תֹעֵבְׁש רֶעייֵא ןיִא

 אייֵלְרעֶנייֵק ,גְנּופּורְנעֶמאַזּוצ עֶניִלייֵה ַא
 דְנּוא 27 :ןּוהְט טיִנ רֶהיֵא טְלאָז טייֵּבְרַא

 הָלֹוע ןֶּבְרִק ַא ןייַז ביִרְקִמ טְלאָז רֶהיֵא
 אייוֵוָצ ,טאָנ ּוצ ַחיִר ןעֶקאַמְׁשעֶנ ַא ראַפ
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 תכ הָדֹכֲע תֶכאֵלְמילְּכ םֶכָל הָוְָישְדְקיאָרקַמ יִעיִבְשַה םֹויַבּ
 6 המ םֶכְיִרקַהְּכ ם םיִרּּכִּבַ םזבּו ס ּבֹׂשֵעַת אֵל
 -לָּכ םָּכָל הְָהִי ׁשְדקיאָרְקִמ םָכיֵתְעְבׁשְּב הויל ; הֶׁשָרֲח
 97 החי ינַחיֵרְל עמ טי :וָשֲעַהאֵל הָּדבֲע תֶכאָלְמ
 ינְּב כםיִשְבִ הָעְבִׁש דָחֶא ליא םִינְׁש רֵקָבייְִּב םיִרָּפ הייל
 98 רַּמַל; טיִנרְשֶע הָשלְׁש ןמָׁשַב הָלּולְּב תלֶמ םֶתָחְנִמּו !הָנָׁש

 פׂשֶבָּבִל ֹרָׂשִע ןהָׂשע דָחֶאָה לִיֵאָל םיִנְֹשֶע ינְׁש דֶחֶָה
 ל :םֶכיֵלֲע ֵּפַכְל דָחֶאִזע ריִעְׂש :םיִשָבְּכַה תַעְבִׁשְל דֶחֶאָה
 פז םבֶכָליוִוהְי םֶמיִמְּת וָׂשעַּת וָתָחְנִּו דיִמְּתַה תֶקֹע דֵבְלַמ
 ּפ :םבֶהיְֵּסִ

 טכ טכ
 א םֶכָל הָוְהִי יי ׁשֶדֹחַל דָחֶאְּב יִעיִבְׁשַה ׁשֶדֹהַבּ
 ;שֶכָל הי ןיִהְי הָעּורְּת םי ּוׂשֲעַת אֵל הָדֹבֲע תֶכאָלְמיִלְּכ
 ז9 ליַא דָחֶא ניי רַּפ הָוהיל מחי ַחיִרְל הָלֹע םתיֵשֲעַ

 5 זרֶלס םֶָתָחְנִמּו :םֶמיִמְּת הָעְבִׁש הָנָׁשיינְּב םיִׂשָבְּכ דָחֶא "עֶפעֶׁש ןעֶּביִז ,רעֶדיוִו ןייֵא ,ןעֶסְקָא עֶבְנּוי
 ,לאל םיְִֹשִע יע יִנְׁש רֶּפֵל ם תְשִ 3 העל ?ןמכ הל רֶעייֵז דְנּוא 28 :טְלַא רֶהאָי ןייַא ְךעֶל

 : שדה תל ֵבלִמ ר א סה הא םיױע

 חירל םֶעָּפׁשִמְּכ םֶתיבסת הָתְִָמּ יִמָתַה תלֹעוהְתַחְנִמ
 ז הֶּזַהיִציִבְׁשַהׁשֶרֹחַל רֹוׂשֲעָבּו 'ס  :הָוהיִל הׁשא ַחֹהיִ
 -ילָּכ םֶכיְֵׂשּפנ-תֶא םֶתיִעְו םָּכָל הָיְִי ׁשְרקאָרְקִמ
 8 ַחֹחיֵנ ַחיֵר הָוהיל הָלֹע םֶּתְבִרְקִהְו :שִעַת אל הָכאָלְמ
 הרֶעְבִׁש הָנְׁשִנְּב םיׂשָבְּכ רזא לַיַא דָחֶא רֶקְּבְדִּב רּפ
 + הָׁשֹלְׁש ןְמָּשב הָלּולְּב תל םֶתֶהְנַּ :םכָל וְהִי םֶמיִמְּת
  ֹורֶָׂע ןֹורָשֶע :דֶחֶאָה לַיַאְל םיִֹרְׂשע נָׁש רֶּפֵל טיִנרְׂשֶע
 11 תאָּטַה דָחֶא םִִזע-ריְִׂש : םיִׂשָבְּכַה תַעְבִׁשְל דָחֶאָהׂשִבּכַל
 ;םֶהיֵּכְסִנְו הָתָחְנַמּו דיִמָּתַה תֶלֹעוט םיִרְפּכַה תאַּטַח דַבלִמ
 5 ׁשקראַרקַמ יִעיִבְׁשַה ׁשֶדֶל םֹו .רָׂשֶע .הֶׁשִמֲחַבּו ס

 ןיֵא ראַפ לייֵא טיִמ טְׁשיִמעֶג לְהעֶמ

 ןייַא ראַפ לעֶטְנעֶצ אייוֵוְצ דְנּוא ,םֶקָא
 איִד ןּופ ףאָׁש ןעֶכיִלְמיִא וצ 29 :רעֶדיוו
 ןייֵא 80 :לעֶטְנעֶצ ןייֵא ּךעֶלעֶּפעֶׁש ןעֶּביִ
 ּוצ רֵּמַכְמ ָּךייַא ראַפ יִדָּכ ,קאָּב-ןעֶניִ

 ןְּבְרֶק ןעֶניִדְנעֶטְׁש םעֶד ץּוח 81 :ןייַז

 רֶהיֵא טְלאָז הָחְנִמ ןֶּבְרֶק ןייַז דְנּוא הָלֹוע
 ןייז ךייַא ּוצ ןעֶלאָז אייז ,ןייז ביִרְקִמ םִע

 ;רעֶּפְּפָא-קְנירט עֶרייז חנּוא ,םּומ ַא ןְהָא

 טכ לעמיפאק

 -ייֵה ַא ןייַז ּךייֵא ּוצ לאָז שדֹח ןּופ גאָט ןעֶמְׁשְרֶע סיִא ,שרח ןעֶטְּביִז םעֶד ןיִא דְנּוא 1
 ןייז ְּךייֵא ּוצ לאָז םִע ,ןּוהְט טיִנ רֶהיֵא טְלאָז טייֵּבְרַא אייֵלְרעֶנייֵק ,גְנּוּפּרְנעֶמאַזּוצ עֶניִל
 הָלֹוע ןֶּבְרִק ַא ראַפ ןייַז בירְקַמ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 2 :הָעּורְּת םֹויל גְנֹולאַׁש ןּופ גאָט ַא
 ןייֵא ףאָש ןעֶּביִז דְנּוא ,רעֶדיוִו ןייֵא ,םקָא ןעֶגְנּוי ןייֵא ,טאָב ראַפ ַחיֵר ןעֶקאַמְׁשעֶג ַא ּוצ
 -לעֶמעֶז לעֶמְנעֶצ אייֵרְד ןייַז לאָז הָחְנִמ ןֶּבְרַק רֶעייֵז דְנּוא 8 :םּומ ַא ןְהֶא טְלַא רֶהאָי
 :רעֶדיִז ןייֵא וצ לעֶטְנעֶצ אייֵװְצ דְנּוא ,םֶקֶא ןייֵא ּוצ לייֵא טיִמ טְׁשיִמעֶנ לְהעֶמ
 ןייֵא דּהא 5 :ְךעֶלעֶפעֶׁש ןעֶּביִז איֵד ןופ ןעֶכיִלְטיִא וצ לעֶטְנעֶצ ןייֵא דְנּוא 4
 ץוח 6 :ןיַז ּוצ רֵּפַכְמ ָּךייַא ראַפ יִדְּכ ,תאָּמַה ןֶּבְרֶק ַא ראַפ קאָּב-ןעֶניִצ
 -ְנעֶמְׁש םאָד דְנּוא הָחְנִמ ןֶּבְרִק רֶהיֵא דנּוא שֶדֹח ׁשאֹר ןופ הֶלֹוע ןָּבְרִק םעֶד

 ְךאָנ רעֶפְּפָאיקְניִרְּט רֶעייֵז דְנּוא הָחְנִמ ןֶּבְרִק רֶהיִא דְנּוא הָלֹוע ןּבְרֶק עֶניִד
 ןָא דּוא 7 :טאָנ ּוצ רעֶּפְּפָא-רֶעייַפ ַא ַחיִר ןעֶקאַמְׁשעֶג ַא ּוצ טְכעֶר רֶעייֵז
 ַא ןייַז ְּךייַא ּוצ לאָז ,ׁשֶדֹח ןעֶטְּבִו ןעֶגיִזאָד םעֶד ןופ גאָט ןעֶטְנְהעֶצ םעֶד
 אייֵלְרעֶנייֵק ,רעֶּביֵל עֶרייֵא ןעֶניִנייֵּפ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,גנּופּורְנעֶמאַזּוצ עֶניִלייֵה

 ַא ראַפ ןייז ביִרְקַמ טְלאָז רֶהיִא טְרֶעייֵנ 8 :ןּוהְט טיִנ רֶהיֵא טְלאָז שייֵבְרַא
 יז ,רעֶדיִו ןייֵא .םֶקָא ןעֶנְנּי ןייֵא ,ַחיִר ןעֶקאַמְׁשעֶג ַא טאָג ּוצ הָלֹוע ןֶּבְרִק
 דנּוא 9 :םומ ַא ןְהָא ןייַז ְּךייַא ּוצ ןעֶלאָז אייֵז ,טְלֵא רֶהאָי ןייֵא ָףאָׁש ןעֶּב
 טיִמ טְׁשיִמעֶג לְהעֶמילעֶמעֶז לעֶטְנעֶצ אייֵרְד ןייַז לאָז הָחְנִמ ןֶּבְרֶק רֶעייֵז
 ןיֵא דָנּוא 10 :רעֶדיִװ ןייֵא ּוצ לעֶטְנעֶט אייֵוְצ דְנּוא .םֶקֶא ןיֵא ּוצ לױײא
 ראַפ קאָּב-ןעֶניִצ ןיֵא 11 :ְךָעְלעֶפעֶׁש ןעֶּביִז איד ןּופ ןעֶכיִלְטיִא ּױצ לעֶטְנעֶצ
 ןֶּבְרִק ןעֶגיִדְנעֶטְׁש םעֶד דְנּוא ,רּוּפִּכ םֹוי ןּופ תאָּטַח ןֶּבְרִק םעֶד ץּוח ,תאָטַח ןֶּבְרַק ַא
 -ְנעֶצְפּופ םעֶד ןָא דְנּוא 12 :רעֶּפְּפָא-קְניִרְט רֶעייֵז דְנּוא הָחְנִמ ןֶּבְרַק רֶהיִא דְנּוא ,הָלֹוע
 בְנּופּורְנעֶמאַזּוצ עֶניִלייֵה ַא ןייַז ָךייַא ּוצ לאָז ,שדֹח ןעֶטְּבִו םעֶר ןּופ גאָט ןעֶט

18 
 איילרענייק



 טכ רבדמב 76
 הָוהיל :ח םֶתֹנַתְ וׂשֲַת אֵל הָרֹבעתֶכאָלְמלְּכ םֶכָל הדְהי

 םיִרָּפ הָוהיַל ֹחיִנ ַחיֵרהְׁשִאהָלעמְּתְבַרְקִהְו :םיִמָי תעְבִׁש 3
 הָנָׁש-יַנְּב םָׁשְבְּכ םינָש םֶליֵא רָׂשֶע הֶשֹלְׁש רֶקָביִנְּב

 ןִמָׁשַב הלילְּב תֶלַס םֶתָהְנִמּו :ּויְהִי םֶמיִמִּת רָׂשָע נברא 14

 נְׁש םיִרְּפ רֶׂשֶע הָׁשלְשְל דֶחֶָה רּפִל םיִֹרְׂשֶע הָׂשלְׁש
 ׂשֶבּכל ןֹורָׂשע ןֹורָׂשִעַו :םֶליֵאָה יִנְׁשֹל דְחֶאָה לֵיַאָליִנֹרְׂשֶע וט
 תאָּטַח דָהֶא םיוִע-ריִצְׂשּו :םיִׂשְבְּכ רָׂשֶע הָעְּברַאְל דָהֶאָה 8
 ינֵׁשַה םָיִבּו ס :הָּכְסִנְו ּהָתָהְנִמ דיִמָּתַה תַלֹעַי דַבֶּלַמ עז

 -ינְּב םיִׂשְבְּכ .םִינְׁש םִליֵא רָׂשֶע םִינָׁש רֶקָבִנּב םיִרְּפ
 םיִרָּפַל םֶיֵּכְסִ םָתְחְנִּו :םֶמיִמְּת רֶׂשֶע הָעְּברַא הָנָׁש 15
 דַחֶא םִִנע-דיִעְׂשּו :טָּפְׁשִּמּכ םֶרָּפְּסִמְּב םִׁׂשְבְּכְַ םָלי אל 13
 םֹיִמּו ס ּ!םֶהיֵּכְסְִוּהָתָהְנִמּו דימ ּתַה תַלֹע דַבְלִמ ת אָמַח כ

 הָנָׁשייִנְּב םיִׂשָבְּכ םִיַנְׁש .םליֵא רֶׂשֶעּמְׁשַע םיִרְּפ יִׁשיִלְׁשַה
 םַליֵאְל םי רֶפֶל םֶהיֵּכְסְִו םָתָחְנִמּו :םֶמיִמְּת רֶׂשֶע הָעְּבַרַא

 דָחֶא תאַּמִה ריִעְׂשּו :טָּפְׁשִּמַּכ םֶרֶּפְסִמְּב םיִׂשְבִכַלְו 2
 םצְבּו ס :?הָּכְסִנְו ּהָתָחְנִמּו דיִמָּתַה תֵלֹע .יבְּלִמ 3

 הדנׁשינְּב םיִׂשָבְּכ םִי ִׁש םֶליֵא הָדָׂשִע םיִרְּפ יִעיִבְרָה
 םֶליֵאָל םיִרָּפַל םֹיְְֵַּו םָתְתְנִמ :םֶמימּח רָׂשֶע הָעּבְרַא 4

 תאַטַח רֶחֶא םיִּדִע-ריִעְׁשּו ;טּפְׁשִמ ֹנַּכ םָר יי םִׁׂשְבְּכלְוה 1

 יִׁשיִמֲחה םֹּיבּו ס :!ּהָּכְסְִ  הָחּמ ד ִּת ה תל לְֵלִמ 8
 הדָעְּבְרַא הָנָׁשירַנְּב םיִׂשְבְּכ םִיָנ בלא

 םיִׂשְבִּכַלְ עי א ָנִמּו
 תרָלֹט דֵבְּלִמ דָחֶא תאֵּמַח רִי םׁשַּכ פב 28

 הָנ הש םיִרָּפ יִׁשְׁשַה םֹיבּו ס :הָּכְסִנְוּהָתְח
 םִמיִמְּת רָׂשֶע הָעְּבְרַא הָנָׁשיינְּב ם :

 םָרַּפְסִמְּב םי יְִבְִלְ סלי אל םיִרָּפִל םֹיֵּ נו תָחְנִמּו ל
 דיִמָּתַה תַלֹע ַבְלִמ יֲחָא תאָּמַה רֶעׂשּו :טָּפְׁשִמַּכ 1

 ריי ר-ירלזי

 ,ט+ :
 יעָׂשּו :

 יָשְבִּכ ם

 ּוצ דנּוא רעֶדיִז איִד ּוצ ,ןעֶמְקָא איִד ּוצ
 ,תאָּמַח ןֶּבְרֶק ַא ראַפ קאָּב-ןעֶניִצ ןייֵא דְנּוא 9 :טְכעֶר רֶעייֵז ְךאָנ

 םחניפ
 ןּוהְּט טיִנ רֶהיֵא טְלאָז טייֵּבְרַא אייֵלְרעֶנייֵק
 גאָטרֶעייֵפ ַא ןְרֶעייֵפ טְלאָז רֶהיֵא טְרֶעיינ
 רֶהיֵא דְנּוא 18 :געֶמ ןעֶּביִז טאָג ּוצ
 הָלֹוע ןֶּבְרִק ַא ראַפ ןייַז ביִרְקַמ טְלאָז

 ,טאָב ּוצ ַחיִר ןעֶקאַמְׁשעֶג ַא ,רֶעייֵפ ָּךְרּוד

 .העָריִ אייוְצ ,ןעֶסקֶא עֶגְנּוי ןעֶהְצייֵרְד
 אייֵז ,טֶלֵא רֶהאָי ןייֵא ףאָׁש ןְהעֶצְריִפ
 רֶעייֵז דְנּוא 14 םּומ ַא ןֶרָא ןייַז ןעֶלאָז

 לעֶטְנעֶצ אייֵרְד ןייַז לאָז הָחְנִמ ןֶּבְרָק
 ּוצ לײַא טיִמ טְשיִמעֶג לְהעֶמ-לעֶמעֶז

 ןעֶסְקֶא ןְהעֶצייֵרְד איִד ןּופ ןעֶכיִלְשיִא
 ןּופ ןעֶכיִלְטיִא וצ לעֶטְנעֶצ אייווְצ דְנּוא

 -ָנעֶצ ןייֵא דְנּוא 12 :רעֶדיוִו אייוֵוְצ איִד

 ןְהעֶצְריִפ איִד ןּופ ןעֶכיִלְטיִא ּוצ לעֶט
 קאָּב ןעֶניִצ ןייֵא דְנּוא 16 :ְךעֶלעֶפעֶׁש

 ייֵדְנעֶטְׁש םעֶד ץּוח ,תאָּטַח ןָּבְרַק ַא ראַפ
 דנּוא הָחְנִמ ןֶּבְרִק רֶהיֵא הָלֹוע ןָּבְרִק ןעֶג
 םעֶד ןָא ְנּוא 17 :רעֶּפְּפָא-קְניִרְּט רֶהיֵא
 ןעֶסְקָא עֶגְנּו ףְלעוֶוְצ גאָט ןעֶטייוֵוְצ
 רֶהאָי ןייֵא ףאָׁש ןְהעֶצְריִּפ ,רעֶדיוו אייוְצ
 ןָּבְרִק רֶעייֵז דנוא 18 :םומ ַא ןְהָא טְלַא

 ןייַז לאָז רעֶּפְּפָא-קְניִרְט רֶעייֵז דְנּוא הָחְנִמ
 דָנּוא לאָצ רֶעייֵז ְּךאָנ ָךעֶלעֶפעֶׁש איֵד

 .םעֶד ץּוח

 :רעֶפְּפָא-קְניִרְט רֶעייֵז דְנּוא הָחְנִמ ןֶּבְרֶק רֶהיֵא דְנּוא הָלֹוע ןֶּבְרִק ןעֶגיִדְנעֶמְׁש
 גּוא 0
 :םּומ ַא ןֶהָא טְלַא רֶהאָי

 ןייֵא ָףאָׁש ןְהעֶצְריִפ ,רעֶדיִװ אייוֵוְצ ,ןעֶסְקָא ףֶלֶע גאָט ןעֶטיִרְד םעֶד ןָא
 רעֶפְּפָא-קְניִרְט רֶעייֵז דְנּוא הָחְנִמ ןֶּבְרֶק רֶעייֵז דְנּוא 1

 עֶרייֵז ְּךאָנ ְּךעֶלעֶפעֶׁש איֵד ּוצ דְנּוא רעֶדיִװ איִד ּוצ ,ןעֶסְקָא איִד ּוצ ,ןייַז לאָז
 תאָּמַח ןְּבְרֶק ַא ראַפ קאָּב ןייֵא דְנּוא 2 :טֶכעֶר רֶעייֵז ְּךאָנ רֶנּוא לאָצ
 -קָניִרְט רֶהיִא דֶנּוא הָחְנִמ ןֶּבְרִק רֶהיֵא דְנּוא הָלֹוע ןֶּבְרִק ןעֶגיִדְנעֶטְׁש םעֶד ץּוח
 ןְהעֶצְריִפ ,רעֶדיִח אייוְצ ,ןעֶסקֶא ןְהעֶצ גאָט ןעֶמְריִּפ םעֶד ןָא דָנּוא 28 :רעֶּפְּפָא
 רֶעייֵז דְנּוא הָחְנִמ ןְּבְרֶק רֶעייֵז דנּוא 24 :םּומ ַא ןֶהֶא טֶלַא רֶהאָו ןייֵא ףאָׁש
 איִד ּוצ דָנּוא ,רעֶדיִז איד ּוצ ןעֶסְקָא איֵד ּוצ ןייַז לאָז רעֶפָּפָא-קֶניִרְש

 דָנּוא לאָצ רֶעייֵז ְּךאָנ ָּךעֶלעֶפעֶׁש

 םעֶד ץּוח .תאָּטַח ןָּבְרִק ַא ראַפ קאָּב
 :רעֶפּפָא-קֶניִרְט רֶהיֵא דְנּוא הָחְנִמ

 :טכעֶר רֶעייֵז .ָּךאָנ

 דְנּוא 6
 :םּומ ַא ןָּהָא טָלַא רֶהאָי ןייַא ףאָש ןְהעֶצְריִפ ,רעֶדיִו אייוֵוְצ ,ןעֶסְקָא

 -ןעֶניִצ ןייֵא דָנּוא 8

 ןָּבְרִק רֶהיֵא הָלֹוע ןֶּבְרִק ןעֶניִדְנעֶטְׁש
 ןייַנ גאָט ןעֶטְפְנִּפ םעֶד ןָא

 דְנּוא 7
 ּוצ ,ןעֶסְקָא איִד ּוצ ןיַז לאָז רעֶפְפָא-קֶניִרְט רֶעייֵז דנוא הָחְנִמ ןֶּבְרִק רֶעייֵז
 :טְכעֶר רֶעייֵז ְּךאָנ דָנּוא לאָצ רֶעייֵז ְּךאָנ ְּךעֶלעֶּפעֶׁש איִד ּוצ דֶנּוא רעֶדיז איִד

 הָלֹוע ןֶּבְרִק ןעֶניִדְנעֶטְׁש םעֶד ץּוח תאָּטַח ןֶּבְרִה ַא ראַּפ קאָּב ןייֵא דָנּוא 8

 ןעֶטְסִקעֶז םעֶד ןָא דנּוא 29 :רעֶפְּפָאיקְניִרְט רֶהיֵא דְנּוא הָחְנִמ ןֶּבְרִק רֶהיֵא
 ַא ןֵהָא טֶלַא רֶהאָי ןייֵא ףאַׁש ןְהעֶצְריִפ ,רעֶדיִװ אייֵװְצ ןעֶסְקָא טֶּכַא גאָט
 איד וצ ןייַז לאָז רעֶפְּפָא-קְניִרְמ רֶעייֵז דְנּוא הָחְנִמ ןֶּבְרִק רֶעייֵז דְנּוא 80 :םומ
 רֶעייֵז ְּךאָנ דְנּוא לאָצ רֶעייֵז ְּךאָנ ָּךעֶלעֶפעֶׁש איִד ּוצ דָנּוא רעֶדיִו איִד ּוצ .ןעֶסְקָא
 הָלֹוע ןָּבְרַק ןעֶניִדְנעֶטְׁש םעֶד ץוח ,תאָּמַח ןֶּבְרִק ַא ראַפ קאָּב ןייֵא דְנּוא 81 :טְכעֶר

 רהיא



 טפי!הבדמפב

 -קְניִרְט רֶהיֵא דְנּוא הָחְנִמ ןֶּבְרֶק רֶהיִא
 גאָט ןעֶטְּביִז םעֶד ןָא דְנּוא 82 :רעֶפָּפָא

 ןְהעֶצְריִפ ,רעֶדיוִו אייווְצ ,ןעֶסְקֶא ןעֶּביִז
 :םּומ ַא ןְהָא טְלַא רֶהאָי ןייֵא ףאָׁש
 רֶעייֵז דְנּוא ,הָחְנִמ ןֶּבְרֶק רֶעייֵז דְנזא 8

 ןעֶסְקֶא איִד ּוצ ןייַז לאָז רעֶפְּפָא-קְניִרְט
 ךעֶלעֶפעֶׁש איִד ּוצ דְנּוא רעֶדיוִו איִד ּוצ

 :טְכעֶר רֶעייֵז ָּךאָנ דְנּוא לאָצ עֶרייֵז ְּךאָנ

 ,תאָטַח ןֶּבְרִק ַא ראַפ קאָּב ןייֵא דְנּוא 4

 רֶהיִא הָלֹוע ןָּבְרִק ןעֶניִדְנעֶטְׁש םעֶד ץּוח
 :רעֶּפְּפָא-קְניִרְט רֶהיֵא דְנּוא הָחְנִמ ןֶּבְרִק
 אייֵּב לאָז :אָט ןעֶטְכַא םעֶד ןָא דְנּוא 9
 בְנּולְמאְַרעֶפ ןופ גאָט ַא ןייַז ְךייַא
 טיִנ רֶהיֵא טְלאָז טייֵּבְרַא אייֵלְרעֶנייֵק

 ןייַז ביִרְקַמ טְלאָז רֶהיִא דְנּוא 826 :ןּוהִמ
 -עֶג ַא ,רֶעייֵפ ְּךְרּוד הָלֹוע ןֶּבְרִק ַא ראַפ

 ןייֵא ,םקָא ןייֵא טאָג ּוצ ַחיֵר ןעֶקאַמְׁש |
 ןְהָא טֶלַא רֶהאָי ןיֵא ףאָׁש ןייֵא ,רעֶדיוִז
 רֶעייֵז דְנּוא הָחְנִמ ןֶּבְרִק רֶעייֵז 47 :םומ

 ,םִקָא םעֶד ּוצ ,ןייַז לאָז רעֶּפִּפָא-קְניִרְט
 ָךעֶלעֶפעֶׁש איִד ּוצ דְנּוא ,רעֶדיוִו םעֶד ּוצ

 תוטמס
 יבּו ם ידייי-ןיי יד רוירי

 21 סחניפ ל
 32 הֶדָעְבִׁש םיִרָפ יִעיִבְׁשִ :ָהיֶכְפְנּו הָתָחְנִמ
 ;טבמימִּת דֶׂשֶע הָעְּברַא הָנָׁש"יְּב םיִׂשְבְכםִינָׁש םליֵא
 53 בֶרָּבְסִמְּב םיִׂשבכלְו םֶליֵאְל םיִרָּפַל םָהָּכְסִנְו םָתָחְנִמּו
 וַבְּלַמ דָחֶא תאָּמַח ריִעְׂשּו :םָטָּפְׁשִמְּכ

 הל םֶכָל ָהָוְהּת תֶרֶצע יִניִמְׁשַה םֹויַּב .ס  ּּהָּכְסִנְו הָחָהְנִמ
 36 הדָׁשֶא הל ם םֶתְבַרְקִהְו וׂשֲעַה אָל הָדֹבָע תֶכאַלְמיִלְּכ
 הָנְׁשנְּב םיִׂשָבְּכ דָחָא ליא רָחֶא רַּפ הָוהיל ַםֹחיִנ ַחיֵר
 31 א ליַאל רֶּפַל םֶריֵּכְסִנְו םָתָחְנִמ !םֶמיִמְּת הָעְבִׁש
 8 זרלע רַבְלִמ דָחֶא תאָּמַח רועְׂשּו וטּפׁשִּמַּכ םֶרּפְסִמְּב
 3  םֶכיֵדֲעמִ הוהיל ּוׂשֲעַּת הֶּלֶא :ּהָּכְִנְו הָתָחְנִּודיִמָּתַה
 הנמלו םֶכיֵתְלעֶל יתר םֶכיִרִמ .דֹבְל
 םֶכמלַׁשְלּ כסלו

 = א
 א -תֶא הָוהְי הּוִצ-רֶׁשֲא לֶכְּכ לֵאָרְׂשִייֵנְּב-לֶא הָשֹמ .רֶמאֹּו
 ;הָשֹמ

 54 דיִמָּתַה תלע

 םכ

 יח תם
 ג הזו רֶמאֵל לֵאָרְׂשִי ינְבִל תַֹּמַהיֵׁשארִילֶא הָׁשֹמ רֵּבַד
 3 א הָוהיַל רָהְנ רּדִייְּכ ׁשיִא :הָוהְי הָּוִצ רֶׁשֲא רֶבָּדַה
 -לֶככ רָב לי אל ּושְפַנילַע רָּפִא רַמֲאל הָעְבׁש בה
 4 הדָרָסֶאְו הָוהיַל רֶדָנ רֶּדְתייֵּכ הֶׂשִאְו :הֶׂשעַי ויִמִמ אֵציה

 ה הָרָרנ--תֶא ָהיֶבָא עַמָׁשְו :ָהיֶרענִּב ָהיֵבָא תיֵבְּב רֶּפִא
 מו ָהיֶבָא הָל ׁשיִרָחַהְ ּהָׂשְפ-לַע הָרְמֶא רֶׁשֲא הְרָמִאְ
 -סִאְו :םִקָי הָשְפנ-לע הָרְסֶאירָׁשֲא רָמִא-לָכְ הירְנִלְּ
 ָׁשֲא היו היֶרָדְנילְּכֹועְמֶׁש םֹוִּב הָתֹא ָהיֶבָא אינה
 היבָא איָנַייֵכהָלחלְסִ הוה קי אל ּהָׂשפַנ לַע הֶרְסֶא
 + אָמבִמ וַא ָהיֵלָע ָהיֶרְדּו ש ׁשיִאל היִהת ייָהימִאְו הָתֹא
 אז : וז 8 וָעָמִׁש םוויְּבּהָׁשיִא עַמְׁשְ שפיל הֶרְמֶא רֶׁשֲאָהֹיתְפִׂש

= 

 :םֶכעֶר רֶעייֵז ָּךאָנ דְנּוא לאָצ עֶרייֵז ָּךאָנ

 רֶהיֵא דִנּוא הָלֹע ןֶּבְרִק ןעֶניִדְנעֶטְׁש םעֶד ץּוח ,תאָּטַח ןֶּבְרִק ַא ראַפ קאָּ ןייֵא דְנּוא 8
 עֶרייַא ןיִא טאָג ּוצ ןייַז ביִרְקַמ רֶהיִא טְלאָז (תֹונָּבְרִק) עֶניִזאָד איִד 89 :רעֶּפְּפָא-קְנירְט
 תֹוחָנִמ דְנּוא תֹולֹע עֶרייַא ּוצ תֹובָדְנ עֶרייֵא דְנּוא םיִרָדְנ עֶרייֵא ןּופ ץּוח ,םיִבֹוט םיִמָי
 ;רעֶפְּפָא-דיִרְּפ עֶרייֵא דְנּוא ,רעֶּפְּפָא-קְניִרְט עֶרייֵא דְנּוא

 ל לעטיפאק

 טאָה טאָג סאָו םעֶלַא ְּךאָנ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 1
 :הָשֹמ ּוצ ןעֶטאָּבעֶג

 תוטמ

 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ םיִטָבְׁש איִד ןּופ עֶמְצֶלֶע איד ּוצ טעֶרעֶג טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 2
 ַא טעֶו ׁשְנעֶמ ַא ןעוֶו 8 :ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָנ סאָה ְּךאַז איִד זיִא סאָד ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא
 ְךיִז ףיֹוא רָסֵא ןַא ןעֶכאַמ ּוצ הָעֵבְׁש ַא ןעֶרעוֶוְׁש טעוֶו רֶע רעֶדָא ,טאָנ ּוצ ןּוהְמ רֶדֶנ
 -עֶגְסיֹורַא זיִא םאָָו םעֶלַא ָּךאָנ ,טְראוָו ןייַז ןעֶכאַוְׁשרעֶפ טיִנ רֶע לאָז "ֹוזַא ,טְסּבְלעֶז
 ּוצ רֶדֶנ ַא ןּוהְמ טעֶו איֹורְפ ַא ןעוֶו דְנּוא 4 :ןּוהְט רֶע לאָז יֹוזַא ליֹומ ןייַז ןופ ןעֶגְנַאג
 ןיִא זיֹוה םירעֶטאָּפ -היִא ןיִא זיִא איִז ןעוֶו רֶסֶא ןַא ןעֶמעֶנ ְּךיִז ףיֹוא טעוֶו דְנּוא ,טאָג
 סאוָו רָסֵא םעֶד דְנּוא רֶדֶנ רֶהיֵא ןעֶרעֶה טעוֶו רעֶטאָפ רֶהיֵא ןעוֶו דְנּוא 6 :דְנעֶנוו עֶרְהיֵא
 יֹוזַא ,ןעֶגייוֵוְׁש ליִטְׁש רֶהיֵא טעוֶו רעֶטאַפ רֶהיִא דְנּוא ,ּתְרָסֵאעָג ְךיִז ףיֹוא טאָה איִז
 -עֶטְׁשעֶּב ןעֶמּונעֶג ְּךיִז ףיֹוא טאָה איִז םאוָו םיִרָסִא עֶלַא דְנּוא םירָדְנ עֶרְהיֵא עֶלַא ןעֶלאָז
 גאָט םעֶד ןיִא טְרְהעוֶוְרעֶפ רֶהיֵא םֶע טאָה רעֶטאָפ רֶהיֵא ןעוֶו רעֶּבָא 6 :ןעֶרעוֶו טְנִיִט
 םיִרָמִא עֶרְהיִא עֶלַא דְנּוא םיִרָדְנ עֶרְהיִא עֶלַא ןעֶלאָז יֹוזַא ,טְרעֶהעֶג םִע טאָה רֶע ןעוֶו
 רֶהיֵא לאָז טאָג טְרֶעייֵנ ,ןעֶרעוֶו טְגיִטעֶטְׁשעֶּב טיִנ ןעֶמּונעֶג ְּךיִז ףיֹוא טאָה איִז סאָו
 איִז ןעוֶו דְנּוא 7 :טְרְהעֶוְרעֶפ רֶהיֵא םִע טאָה רעֶטאָפ רֶהיִא ןיִראָו ,ןעֶּבעֶגְרעֶפ
 טאָה איִז רעֶדָא םיִרָדְנ ְּךיִז ףיֹוא טאָה איִז דְנּוא ןאַמ ַא ּוצ םעֶטאַרייֵהְרעֶפ זיִא
 א 8 :טרֶסַאעֶנ ְּךיִז ףיֹוא טאָה איִז סאו ןעֶּפיִל עֶרְהיִא טיִמ טְגאָזעֶנְסיֹוא םעֶּפֶע
 טְרעֶהעֶג םֶע טאָה רֶע ןעוֶו גאָט םעֶד ןיִא דְנּוא טְרעֶהעֶג םֶע טאָה ןאַמ רֶהיֵא

 טאה
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 הָׁשְפעלַפ הֶרָמָא שא הֶלְִאִָהילְדּומָקְו הַק ׁשיִרְחהְ
 .דרדניתַא רֶּפְַו ָמּוא אי .ֶׁשֹיִא ַעָמָׁש םֹויָמ םְָז ;ומָכִי9

 ּהָשְפַנ-לַע הָרָסֲא רֶׁשֲא ָּתיָתְפִׁש אָמְּבִמ תתאְו ָהיֶלָע יָׁשֲא
 הרָסָא-דֶׁשֲא לֶּכ הָשֹהְה  הָנָמְלַא יונְו ;הָל"חלְסי הוה י
 תרסָארא הרְָנ ּהָׁשיִא ימי ;ֶלמ סּוקָי הָׁשַַלַג 11
 אל הל ׁשֵרָתַהְו עא עמו ;הָעְבְשִּב ָשַמַנילַע רָּמִא 12

 -למ הָמָארׁשֲא הָמָאילְמו הילָכ ומָקְו הָתֹא עינַה
 ועְמִׁש םֹיּב ּהָׁשיֵא ו םֶתֹא מִי רִַָאְו !קְ ְמַנ ופ
 הָשיֵא םקָי יאל הָשְפַנ רטַאַלוהינל הי הֶפש אצל

 תל רֶֶא תש"ו ףדנילְ א הָו םרמַה 4
 הל שיר שרהיסאו נר שי מיקְי היא .ׁשָפָנ ומ

 -לָּכיֶא א ָהיִרְִנ-לְּכתַא טיקַהְו םּוילַא םימ ׁשיִא
 :ועְמָׁש םֹויְּב הל ׁשֶרָתָהיֵּכ טמא ם קה לט ףׁשֲאָהיִרְמַא

 ד +

 הָלֵא :הָנעדתֶא אָ ןעֶמָׁש יֵרֲחַא םָתֹא רפָי פיס
 יא ׁשיִא ןיִּב השִמיתַא הְָי הָוצ רָׁשֲא םיִקְחַה
 ָהבָא ת ָהיְֶב ;ל בי
8 
 ףכַאְרְׂשי יִנְּב תַמָקְנ םכָנ +מאַכ הָשמילַא הוה בה א
 ילָא הָׁשִמ רדִי :ףמַעילַא א חַא םניְמַה תאמ 5

 לע ִהו אָכצַל טׁשְנא םֶכְתַַמ יצלקה מאל םִעָה
 הטַמַל ףֶא הֶַׂמַל ףֶלֶא ר הָודייתַמְקִנ תַּתָל זירמ 4
 ילַאמ רְטַַה :אָבְצַל וָהְלָׁשְּ לא תוָמַמ כָל ה
 הלְׁשי  :אָבצינ יֵצולֲה ףקָא רשע ֶּמִל ףלָא לאְְִׂי 6

 ֶּב סְהְניִפתֶאָו םֶתֹא אָבָל הממַל לא השמ םָתֹא
 ?ָערְּתַה תוִרְְַַּ ׁשֶדָּקִה יִלְכּו אֵבְצַל ןַהֹּכ לה עְלֶא
 דשמ--תֶא = הָוִצ יוַשֲַּכ  ןילמיילע ּואְבְצו :ודיְב 1

 -תֶא םליללק- לע ונרִה ןימ יֵכְלַמיתֶאְו :רלְּ ןנלדה
 יֵבְלַמ תֶׁשְמָה עַבְר"תֶאְו רוהתֶאְו רויתַאְו םָכָתְָ א

 תומט אל ? רבדפב
 ןעֶלאָז יֹוזַא ,ןעֶניווְׁשעֶג ליִּטְׁש רֶע טאָה
 סאָו םיִרָפִא עֶרְהיִא דְנּוא םיִרָדְנ עֶרְהיִא
 -עֶטְׁשעֶּב ןעֶמּונעֶג ְּךיִז ףיֹוא טאָה איִז
 גאָט םעֶד ןיִא ןעוֶו דְנּוא 9 :ןעֶרעוֶו טְגיִמ
 טעוֶו ןעֶרעֶה םִע טעוֶו ןאמ רֶהיֵא םאו
 טעוֶו דְנּוא ןעֶרְהעוֶוְרעֶּפ רֶהיֵא םִע רֶע
 ףיֹוא זיִא סאָו רֶדָנ רֶהיֵא ןעֶרעֶטְׁשרעֶפ
 ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא סאו סאָד דְנּוא ,רֶהיֵא
 ףיֹוא טאָה איִז סאו ןעֶּפיִל עֶרְהיִא ןּופ
 -ְךעֶפ רֶהיֵא טאָנ לאָז יֹוזַא ,תֶרָמֵאעְג ְּךיִז
 עֶנייֵא ןופ רֶדְָנ ַא רעֶּבָא 10 :ןעֶּבעֶג
 איִז סאָו םעֶלַא ,הָׁשֹּורְג ַא דִנּוא הָנָמְלַא
 רֶהיֵא ףיֹוא לאָז תֶרֶסַאעָנ ְּךיִז ףיֹוא טאָה
 איִז ןעוֶו דְנּוא 11 :ןעֶרעֶו טניִטעֶטְׁשעֶּב
 רֶדֶנ ַא ןאַמ רֶהיֵא ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא טאָה
 ּתְרָסַאעֶג ְּךיִז ףיֹוא טאָה איִז רעֶדָא ,ןּוהְטעֶנ
 ןעוֶו ןאַמ רֶהיִא דְנּוא 19 :הָעְבִׁש ַא טיִמ
 ליִטְׁש רֶהיֵא טאָה טְרעֶהעֶג סֶע טאָה רֶע

 -ךעֶפ ּטיִנ רֶהיֵא םִע טאָה רֶע ןעֶגיוִוְׁשעֶב
 םיִרָדְנ עֶרְהיֵא עֶלַא ןעֶלאָז יֹוזַא ,טְרָהעוֶו
 טאָה .איִז םאִָו םיִרָסִא עֶרְהיִא עֶלַא דנּוא

 :ןעֶרעוֶו טְגיִטעֶטְׁשעֶּב ןעֶמּונעֶג ְּךיִז ףיֹוא
 רֶהיֵא םִע טאָה ןאַמ רֶהיֵא ןעֶו רעֶּבָא 3
 טאָה רֶע ןעוֶו גאָט םעֶד ןיִא טְרעֶטְשרעֶּפ
 -עֶנְסיֹורַא זיִא סאו סעֶלַא ,טְרעֶהעֶג םִע
 עֶרְהיִא ּוצ ןעֶּפיִל עֶרְהיֵא ןּופ ןעֶנְנאַג

 ןעֶרעוֶו טְגיִמעֶטְׁשעֶּב טיִנ ןעֶלאָז ןעֶמּונעֶג ָּךיִז ףיֹוא טאָה איִז םאו םיִרָפִא דִנּוא םירָדְנ
 ןעֶכיִלְטיא 14 ;ןעֶּבעֶנְרעֶפ רֶהיֵא לאָז טאָנ דְנּוא ,טְרעֶטְשרעֶפ רֶהיֵא םִע טאָה ןאַמ ר ְהיִא
 ּבייֵל רֶהיֵא ןעֶניִנייֵּפ ּוצ ּתְרָפַאעֶנ ְּךיִז ףיֹוא טאָה איִז םאָו הָעְבְׁש עֶכיִלְטיִא דא ,רָדָנ
 -עֶמְׁשרעֶפ סֶע געֶמ ןאַמ רֶהיֵא רעֶדָא ,ןעֶרעוֶו טְניִטעֶטְׁשעֶּב ןעֶזאָל ןאַמ רֶהיֵא נעֶמ םאָד
 יֹוזַא ,גאָמ ּוצ גאָט ןּופ ןעֶנייוַוְׁש ליִּטְׁש רֶהיֵא טעֶז ןאַמ רֶהיֵא ןעֶו רעֶּבָא 18 :ןעֶר
 ןעֶמּונעֶג ְּךיִז ףיֹוא טאָה איִז סאוָו םיִרָסִא עֶרְהיֵא עֶלַא דְנּוא םיִרָדְנ עֶרְהיֵא עָלַא אה
 םִע טאָה רֶע ןעוֶו גאָט םעֶד ןיִא ןעֶגיוִוְׁשעֶג רֶהיֵא טאָה רֶע לייוַו ,ןעֶרעֶד טְגיִמעֶמשעּב
 מְרעֶהעֶג םִע טאָה רֶע םעֶדְכאָנ טְרעֶטְׁשרעֶפ אייֵז טאָה רֶע ןעֶד רעֶּבָא 16 :טְרעֶהעֶנ
 ץעֶזעֶג איִד ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד איִד 17 :דֶניִז עֶרֶהיֵא (ןעֶדייֵל רעֶדָאנ ,ןעֶבאָרְט רֶע לאָז יֹוזַא
 רעֶמאָפ ַא ןעֶׁשיוִוְצ ,ּבייװ ןייַז דְנּוא ןאַמ ַא ןעֶׁשיוִוְצ ,הָשֹמ ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָג םאָו
 ;זיֹוה םיִרעֶטאָפ רֶהיֵא ןיִא ְּךאָנ זיִא איִז ןעֶו ּדְנעֶגּוי עֶרהיֵא ןיִא ,רעֶטְכאָמ עֶנייַז דָנּוא

 אל לעטיפאק

 רעֶדְניִק רעֶד הָמָקְנ איד םֵקֹונ אייֵז 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הָׂשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָנ דָנּוא 1
 :קְלאָפ ןייַד ּוצ ןעֶרעוֶו טְלעֶמאַזעֶנְנייַא אּוד טְסְלאָז ְךאָנְרעֶד ,םיִנָיְדִמ איִד ןּופ לֵאָרְׂשִי
 ּוצ רעֶנעֶמ ךייַא ןופ טְנעֶפאַוְו ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא קְלאָפ םעֶד ּוצ טעֶרעֶנ טאָה הֵשמ דְנּוא 8
 ןּופ הָמָקָנ איִד ןעֶּבעֶג ּוצ ,ןִיְדִמ ןעֶנעֶק (טייֵרעֶּבנ ןייַז ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,ראָׁשרעֶַה רעֶד

 טְלאָז לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִׁטָבְׁש עֶלַא ןּופ ,דְנעֶזיֹוט טֶּבֵׁש ןעֶכיִלְטיִא ןּופ 4 :ןָיְדִמ ןָא טאָג
 ןעֶראָועֶג טְרעֶפְטְנֶעעֶנְרעֶּביִא ןעֶנעֶז אייֵז דָנּוא 8 :ראָׁשרעֶה רעֶד ּוצ ןעֶקיִׁש אייֵז רֶהיֵא

 -עֶב דְנעֶזיֹוט ףֶלעֶֶוְצ ,דְנעֶזיֹוט ַא טֶבֵׁש ןעֶכיִלְטיִא ןּופ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶדְנעֶזיֹומ איִד ןּופ
 ַא טֶָּבִׁש ןעֶביִלְטיִא ןּופ טְקיִׁשעֶג אייֵז טאָה הָׂשֹמ דְנּוא 6 :ראָׁשרעֶה רעֶד ּוצ עֶטְנעֶפאָו
 ,ראַשְרעֶה איִד וצ ןֵהֹּכַה רֶזֲעְלֶא ןּופ ןֶהּוז םָהְניִּפ דְנּוא אייֵז ,ראָׁשְרעֶה רעֶד ּוצ דְנעֶזיֹוט
 :דְנאַה עֶנייֵז ןיִא גְנּולאַש ןּופ = = איֵד דְנּוא ,םיִלַּכ ֶגיִלייַה איד דְנּוא
 דָנּוא ,הָשמ ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָג איז יֹוזַצ ,ןִיָדִמ ןעֶנעֶק ןעֶמיִרְטְשעֶנ ןעֶּבאָה אייז דָנוא 7
 -רעֶד אייֵז ןעֶּבאָה ןִיְדִמ ןּופ םיִכָלְמ איד דנּוא 8 :רָבָז ןעַביִלְטיא יט ןעֶּבאָה אייֵז
 םיִכָלְמְַניִפ ,עַבָר דְנּוא ,רּזח דְנּוא רּוצ דָנּוא ,םָקָר דְנּזא יִזֲא ,עֶנעֶגאָלְׁש רע איִד ץּוח ןעֶּנאַלְׁש

 ןופ



 תוממ אל רבדמב

 רֹועָּב ןּופ ןֶהּוז םָעְלִּב דְנּוא ,ןָיְדִמ ןּופ
 םעֶד טיִמ ןעֶנאַלְׁשרעֶד ְּךיֹוא אייֵז ןעֶּבאָה
 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא 9 :דְרעוֶוְׁש

 ךֶיְרִמ ןּופ רעֶּבייוֵו איִד ןעֶנְנאַפעֶג ןעֶּבאָה
 עֶלַא דְנּוא ,רעֶדְניִק עֶנייַלְק עֶרייֵז דְנּוא
 ָּךיִפ םעֶצְנאַג רֶעייֵז דְנּוא תֹומֲהְּב עֶרייֵז
 אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶנעֶמְרעֶּפ ץְנאַג רֶעייֵז דֵנּוא
 טעֶמׁש עֶרייַז עֶלַא דנוא 10 :טְּביֹורעֶג
 דְנּוא ,טְניֹואוְועֶג ןעֶּבאָה אייֵז עֶבְלעוֶו ןיִא
 -רעֶפ אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶטְסאַלאַּפ עֶרייֵז עֶלַא
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 11 :רֶעייַּפ טיִמ טְנעֶרְּב
 םעֶד דְנּוא ,ּביֹור ןעֶצְנאַג םעֶד ןעֶמּונעֶג
 :תֹומֲהְּב ןּופ דְנּוא ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ ּביֹור-ּבייַרט
 ,הֵׁשֹמ ּוצ טְכאַרְּבעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 12
 רעֶד ּוצ דָנּוא ןֵהֹּכַה רֶזָעְלֶא ּוצ דְנּוא

 איָד ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ עֶדְנייֵמעֶג
 דָנּוא ּביֹוריּבייַרְט םעֶד דְנּוא ,עֶנעֶגְנַאַפעֶג
 ןיֹולְּפ םעֶד ןיִא הָנֲחַמ רעֶד ּוצ ּביֹור םעֶד
 :ֹוחֵרְי ןֵדרַי םייַּב זיִא סאו ,בָאֹומ ןּופ
 דָנּוא ןֵהֵּכַה רֶזָעְלֶא דְנּוא הֶשֹמ דְנּוַא 8
 -עֶנְסיֹורַא ןעֶנעֶז עֶדניימעֶג עֶצְנאַג איִד
 ןּופ גיִנייוַועֶסיֹוא ,ןעֶנעֶקטְנֶע אייֵז ןעֶבְנאַג
 -עֶנ טאָה הָׁשֹמ דָנּוא 14 :הָנֲחַמ רעֶד

 םעֶד ןּופ םְרעֶלְהעֶפעֶּב איד רעֶּביִא טְנְראָצ
 רעֶּביִא ןעֶטְׁשְריִפ איִד רעֶּביִא ,רֶעעֶה
 רעֶּביִא ןעֶמְׁשְריִפ איד דִנּוא עֶדְנעֶזיֹוט
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 9 ייֵנְב ּוָּבְׁשִַו :בֶרָהָּב ּונְרָה רֹועְּבְדִּב םָעְלְּב תֶאְו ןִיִרִמ
 תֵאְו םָּפַט-תֶאְו ןיײמ יש יִׁשְנ-תֶא לארשִי ם

 חִב םֶליֵח-לָכ--תֶאְו םֶהְנְקִמ-לָּכ
 ג1 -לָּכ-תֶא ֹוחְכַו :שֵאְּב ּוָפְרָׂש םָתֹריט-לְּכ תֶאְו םֶתבׁשיִמב
 ופ =ללָא ּואֿבו ָכ תַאְו לֶלָׁשַה
 יִבְׁשַה-תֶא .לארׂשייינב תַהָעילֶאו ַהֹכַה רעְלֶא-לֶאְו הָׁשֹמ
 ברא הנהמַלֶא ללָׁשַהיתִאו ַחֹוקְלַּמַהיתֶאְו
 ונ ןֵהַֹּה ךֶזעַלֶאְו הָשֹמ ּואְצַו .ס  :ִחְרָ ןְדְרִילַע רֶׁשֲא
 14 ףֵצֶקיַו מל יי ְתאָרְקִל הָדעה יֵאיִׂשְנ-לָכְו
 םיִאָּבַה תואמה יֵרְְׂו לאה ירש של יֵדּוקְּפ לַע הָׁשמ

 "תאו םנ םָּתְמִהְּב-לֶּכ

 " וטֶהיֵרע-לֶּכ תאו

 :המה 3בו םֶדָאֵּב חל

 בָאֹומ

 "צי ?יי-

 16 -רֶמְמ מל ם לב ר רֵבְרִּ א ינ בל א וָה הָנִד : :הָבקְ
 :הָוהְי תַהֲעּב הָפֹּמד יִהְּתַו רֹעְּפ ירַמִ-לַע הָוהיּב לַעמ
 עד םְֵּׁשִמְל ׁשיִא תַעָדֹי הָׂשֲא-לָכְו ףַּב רֶבָחלָכ ּונְרה הָמַעְ
 א רַכְז בַּכְׁשִמ ידי-אל רֶׁשֲא םיִשָּנַּב וי לכו :ונְרֲה רָכָ
 ופ 'לֹּכ םִמָי תַעְבִׁש הָנֲחַמַל ץיִחמ ָּנֵח םָּפִאְו :םֶכָל ּיַהַה
 םיבו ןשילשה םַּב ּואָּמַהְתִּת לְללּב ר ׁשָפָנ גֵרֹה
 ּב ייכָכְו רעיילְּפ-לֶכְו דָנָּב-לְבְו :םֶביִבְׁשּ םָּתַא יִעיִבָּׁשַה
 עג רָז עלָ רֶמאֹּו ם :ואָּמַהְתִּת על םע הֵׂשֲעַמ

 טא = ערי =

 : תהו :בהוהיתִא ךא הָשמ-תַא הוי הָוצירשא

 33 ילָּכ :תַרָפֹעֲהתֶאְ יִדְבַהיזא להבַה"תֶא ֹתָׁשִֹנַה-תֶא
 הָּדנ יו בך רֵהָמְו אב רק ׁשֵאָב אֵכָיירָׁשֲא רָכּד

 :הנדמה-לָאמ ּואָבָּת רְַו םָּתְרַהְטּ יבשה םֹיַּב םֶכֵנִּ
 הכ הֹוקְלַמ ׁשאַר תַא אָׂש :רֶמאַל זזָשמילָא הָוהְי רְמאֹּו ם
 תֹוִבַא יִׁשאֵדְו כה לָאז לָּתַא הָּמַהְּבַבּו םֶדָאְּב בְּׁשַה
 פד זידמהלּמַר יֵׂשְפִּת ןיִּ חֹולְלַמַה-תֶא ְתיִצָחְו ?הָדעָה

 אייז ּוצ םאָה הָׁשֹמ דְנּוא 15 :הָמָחָלַמ רעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז םאָװ עֶטְרעֶדְנּוה
 ּוצ ןעֶזעֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז ,העָז 16 ?תֹובקְנ עֶלַא ןעֶּבעֶל טְזאָלעֶג רֶהיֵא טאָה ,טְגאָזעֶג
 ּוצ טְרעֶפיִלְרעֶּביִא אייֵז טאָה םָעָלַּב סאָו םעֶד ְּךְרּוד ְָּךאַזְרּוא איִד לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד
 רעֶד ןיֵא הָפָנַמ ַא ראַו סֶע דְנּוא ,רֹועֵּפ ןּופ ְּךאַז רעֶד ןעֶנעוֶו טאָנ ןעֶנעֶק ןעֶניִדְניִג
 עֶנייַלַק רעֶטְנּוא רֶכָז ןעֶביִלְטיִא טְנאָלְׁשרעֶד דְנּוצַא דְנּוא 17 :טאָג ןּופ עֶדנייֵמעֶג
 טְלאָז ןעֶגיִל ּוצ םֶהיֵא טיִמ ןאַמ ַא טְנאָקעֶג טאָה םאְוְו ּבייוװ םעֶכיִלְטיִא דְנּוא ,רעֶדְניִק
 סאו רעֶּבייוֵו איִד רעֶטְנּוא רעֶדְניִק עֶנייַלְק עֶלַא רעֶּבָא 18 :ןעֶנאָלְׁשרעֶד (ְךיֹוא) רֶהיֵא
 :ןעֶּבעֶל ןעֶזאָל ָּךייֵא ּוצ רֶהיֵא טְלאָז ,ןעֶניִל ּוצ םֶהיֵא טיִמ ןאַמ ַא טְנאַקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה
 םאָה רעֶכיִלְטיִא ;נעֶט ןעֶּביִז הָנֲחַמ רעֶד ןּופ גיִנייוַועֶסיֹוא ָךייֵא 2003 רעֶּבָא 9
 לאָז רעֶד ,םעֶנעֶנאַלְׁשרעֶד ַא ןָא טְריִרעֶנְנָא טאָה םאֶו רעֶדָא ,ןעֶנאָלְשרעֶד םעֶנייֵא טאָה

 עֶרייֵא דְנּוא רֶהיֵא עֶדייֵּב ,גאָמ ןעֶטְנעֶּגיִז םַא דְנּוא גאָמ ןעֶטיִרְד םעֶד ןָא ןעֶניִנייַר ְךיִ
 םעֶכיֵלְטיִא דְנּוא ,לעֶּפ ןּופ יֵלַּכ םעֶכיִלְטיִא דְנּוא ,דייַלְק סעֶכיִלְטיִא 0 :עֶנעֶגְנאַפעֶג
 טְלאָז ץְלאָה ןּופ יִלַּכ םעֶביִלְטיִא דִנּוא ,ראָה ןעֶניִצ ןּופ ןעֶראָועֶנ טְכאַמעֶג ּזיִא סאָו
 ןעֶנעֶז םאִיְו טייֵל-םֶרֶעעֶה איִד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ןֵהֹּכַה רָזָעְלֶא דְנּוא 21 :ןעֶניִניייֵר רֶהיֵא
 -עֶנ טאָה טאָג םאָו הָרֹוּת רעֶד ןּופ ץעֶזעֶג םאָד זיִא םאָד ,הָמָחְלִמ יֹועָד ּוצ ןעֶמּוקעֶנ
 ןעֶזייֵא סאָד ,רעֶּפּוק סאָד ,רעֶּבְליִז סאָד דְנּוא ,דְלאָג םאָד טְרֶעייֵנ 22 :הָשֹמ ןעֶטאָּב
 טְלאָז רֶעייֵפ םעֶד ָךְרּוד ןעֶמּוק ןעֶק סאו ָּךאַז עֶכיִלְטיִא 22 :אייֵלְּב םאָד דְנּוא ןיִצ םאָד
 טְגיִנייֵרעֶג לאָז םִע טְרֶעייֵנ ,ןייֵר ןייַז לאָז סֶע דְנּוא רֶעייֵפ םעֶד ְּךְרּוד ןעֶנְנעֶרְּב ָּךְרּוד רֶהיֵא
 טְלאָז רֶעייֵפ םעֶד ְךְרּוד ןעֶמּוק טיִנ ןעֶק סאוָו םעֶלַא דְנּוא ,רעֶסאוַו-גְנעֶרְּפְׁש טיִמ ןעֶרעוֶו
 עֶרייֵא ןעֶׁשאַו טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 24 :רעֶסאַה םעֶד ְךְרּוד ןעֶרְהיִפְרעֶּביִא רֶהיֵא
 רֶהיֵא טְגעֶמ ְּךאָנְרעֶד ,ןייֵר ןייַז טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,גאָט ןעֶטעֶּביִז םעֶד ןַא רעֶדייֵלְק
 :ןעֶנאָז ּוצ יֹװַא הָׁשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָג דנזא? :הָנֲחַמ רעֶד ןיִא ןעֶמּוקְנייַרַא
 תֹומֵהְּב ןּופ דְנּוא ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ ּביֹור-ּבייֵרְט םעֶד ןופ לאָצטְּפֹוה איִד ףיֹוא םעֶנ 6
 אּוד דנּוא 27 :עֶדְנייַמעֶג רעֶד ןּופ תֹובָא טְּפיֹוה איִד דְנּוא ,ןֵהֹּכַה רֶזָעְלֶא דְנּוא אּוד
 ןעֶטְלאַהעֶג הָמָהְלִמ ןעֶּבאָה סאו איד ןעֶׁשיוִוְצ ּביֹור-ּבייַרט םעֶד ןעֶלייֵטּוצ טְסְלאָז

 איר
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 הָוהיִל סֶכָמ ָתֹמְרַהְו :הָדעֲהילּכ ןיֵכּו אָכְצִל םיִאְצְיה
 ׁשֶמֲחִמ ׁשפנ רָחֶא אָבְצִל םיִאְציַה הָמָחְלִּמַהיִׁשְנַא תֶאֵּמ
 :ןאָצַהְזמּו םיִרֹמֲחַהְדמּו רֶקְּבַהְדִמּו םֶדָאְק-מ תֹוָאְמַה

 !הֶדוהְי תמּורְת ןֵהֹּכַה רֶועְלֶאָל הָּתַתְנְוּוחֵּקִּת םָתיִצֲחַּמִמ 5
 םיִׁשְמַחַהדִמ וָחָא ! דָחֶא ! חַּקּת לֵאְרְׂשִיינְּב תּצֲַּמִמּו ל

 הָמִהְּבַהִלְּכִ ןאצַהְדִמּוםיִרמֲחַהְדִמ רֶקַּבַהְִמ םֶדָאּתִמ
 שעה :הָוהְי ןֵּׁשִמ תַרֵמְׁשִמ יֵרְמִׁש םולל םֶתֹא ָּּתַתְנְ 4
 ִהְיַו !הָשִמ-תֶא הָוְי הָוצ רֶׁשֲאַּכןֵהֹכַה רֶנעְלאְו הֶׁשֹמ 5

 תִֹאַמיׁשְׁש ןאֿצ אָכּצַה םע יב רׁשֲא וָּבַה רֶתָו ַחוקְלּמַה
 םיִעְבִשְוםִנְׁש רֶקְבּו :םיִפָלֲא תֶׁשמֲחַו ףלֶא םיִעְבׁשְו ףֶלֶא
 םיִשנַהְדִמ םֶדָא שֵפָנְו :ףֶלָא םיִָׂשו רֶחֶא םירֹמֲהַו :ףלָא
 ;ףֶלָא םיׁשלְשּוםִנש ׁשֶפְנילּב רָכְזבַּכׁשִמ ועְרייאל רֶׁשֵמ

 יֵשְלְׁש ןאֹצה רַּפְסִמ אָכְצַּב םיִאְציה לה הָּצָתַמַה יהְּתַו 6
 :תֹאָמ ׁשֵמֲַו םיִפָלֲא תעְבׁשְו ףֵלָא םיִׁשלׁשּו ףֶלֶא תֹאֵמ
 :םיִעְבׁשְו ׁשֶמָח תוָאמ ׁשֵש ןאָצַהדִמ הויל םֶכָּמַה יִקָיו 7
 ;םיְִבׁשוםינׁש הוה םּמְכַמּו ףלַא םיׁשלׁשּוהּשִׂש רֶקֶּכַהְו 5
 חֶא הוהיק טֶטְּכִמּו תוָאמ ׁשֶמֲחַו ףָלֶא םיׁשלְׁש םיִרֹמֲחַו 5

 תדָליל םֶסָּכִמּו ףֶלֵא רָׂשְע הָּׁשִׁש םָרָא ׁשֶפְָו :ָםיִשׁשְו
 הָוהְי תַמּורְת םֶכָמתַא הָׁשֹמ ןֵּתיו ּׁשֵפָנ םיִׁשלּׁו םָנָׁש 4
 ןיוְצַחְמִו :הָשמדתֶא הָותְי הָוצ רֲֶׁאַּכ ֵהֹּכַה רֶועקאָק =

 :טםיִאְבִצַה ִׁשנֲאָהִמ הָׁשֹמ הָצָח רֶׁשֲא לֵאְרׂשִ יֵנְּב
 םיׁשָׁשּו הֶלָא תוִאַמישְִׁש ןאָצַהױִמ הָדעֲה תצֲחְמיֵהְּתַו 6
 םיָׁשלָׁשּו הָּשׁש רֶקָּבּו :תֹאמ ׁשֵמֲחַו םיִפָלֲא ּתַעָּבִׁש ףֶלֶא 4
 םֶרָא ׁשפָת :תֹאַמ ׁשֶּמֲהו ףֶלֶא םיִׁשלְׁש םירמַהנ :ףקָא לג
 "תֶא לֵאדְִׂי-עּתַעַחַּמִמ הָׁשֹמ קה :ףֶלֶא רׂשֶע הָׁשֶׁש 7

 תוממ אל רכדמב

 איד ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז םאוָו איִד

 ןעֶצְנאַג רעֶד ןעֶׁשיִוְצ דְנּוא ,ראָׁשְרעֶה
 יִּפֶא טְסְלאָז אּוּד דְנּוא 28 :עֶדְנייֵמעֶג
 איד ןּופ טאָג ּוצ (םֶכָמ) לאָצ ַא ןעֶדייֵׁש

 ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז םאוָו טייֵל-הָמָחְלִמ

 ףֶניִפ ןּופ םעֶנייֵא ,ראָׁשְרעֶה איד ּוצ

 ןופ רֶנּוא ןעֶשְנעֶמ איִד ןּופ ,טְרעֶדְנּוד

 דְנּוא ,לעֶזייֵא איִד ןּופ יזנּוא ,רעֶדְניִר איִד
 טָפְלעֶה עֶרייֵז ןופ 29 :ףאָש איד ןּופ

 טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶמעֶנ םִע רֶהיֵא טְלאָז

 הָמּורְּת ַא םֶלֵא ןֵהֹּכַה רָזֲעְלֶא ּוצ ןעֶּבעֶג םִע
 איִד ןופ דנּוא 80 :ןעֶנעֶו םָטאָנ ןופ

 טְסְלאָז לֵאָרְׂשִי רעֶדְּניִק איד ןּופ טְפְלעֶה
 ,גיִצְפּופ ןּופ ןעֶפיִרְגרֶע םעֶנייֵא ןעֶמעֶנ אּוד
 לעֶזייֵא ןּופ ,רעֶדְניִר ןּופ ,ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ

 אייֵלְרעֶלַא ןּופ ָףאָׁש איִד ןופ דְנּוא

 ּוצ ןעֶּכעֶג אייֵז טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,תֹומֵהְּב

 ןופ גְנּוטיִה איִד ןעֶמיִה סאָָו םִיִוָל איִד
 השֹמ דנוא 81 :טאָנ ןּופ ןֶּכְׁשִמ םעֶד

 יֹוזַא ןּוהְמעֶנ ןעֶּבאָה ןֵהֹּכַה רֶזֶעְלֶא דְנּוא

 ךְנּוא 82 :הָשֹמ ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָנ איו

 עֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא סאָד ,ּביֹוריּבייַרְט סאָד
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא טְּביֹורעֶג טאָה ראָׁשְרעֶה רעֶד ןּופ קְלאָפ םאָד סאָו בור םעֶד ןּופ
 אייֵוְצ רעֶדְניִר דְנּוא 88 :דְנעֶויֹוט גיִצְּביִז דְנּוא ףְניִפ דְנּוא טְרעֶדְנּוה לאָמ םֶקעֶז
 ןּופ רְנּוא 89 :דְנעֶזיֹוט גיִצְכעֶז דְנּוא ןייֵא לעֶזייֵא דנֹוא 24 :דְנעֶויֹוט גיִצְּביִז דָנּוא

 ,בָבָז ַא ןּופ רעֶגעֶלעֶג סאָד טְסיוִועֶג טיִנ ןעֶּבאָה םאוָו איִד רעֶדְליִּבסְּבייוֵו ןּופ ,ןעֶׁשְנעֶמ

 עַּבְלאַה םאָד דְנּוא 26 :דְנעֶזיֹוט גיִסייֵרְד דְנּוא אייוַוְצ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז תֹוׁשָּפְנ עָלַא

 ףאָש איִד ןּופ לאָצ איִד ,ראָׁשְרעֶה איִד ןיִא ןעֶנְנאַגעֶנְסיֹורַא ןעֶנעֶז סאו איִד ןּופ קָלֵח

 ףְניִפ דְנּוא דְנעֶזיֹוט גיִסייֵרְד דִנּוא ןעֶּביִז דְנּוא טְרעֶדְנּוד לאָמ אייֵרְד ןעֶזעוֶועֶּג ןעֶנעֶֶז
 טְרעֶדְנּוה םֵקעֶז ףאָש איִד ןּופ ,ןעֶזעוֶועֶג זיִא טאָנ ּוצ םֶּכֶמ םאָד דְנּוא 87 :טרעֶדְנּוה

 ףָנּוא ;דְנעֶזיֹוט גיֵסייֵרְד דְנּוא םִקעֶז רעֶדְניִר איִד ןּופ דְנּוא 28 :גיִצְּביִז דְנּוא ףֶניִפ דְנֹוא

 דְנעֶזיֹוט גיִסייֵרְד לעֶזייֵא ןּופ דְנּוא 39 :גיִצְּביִז דְנֹוא אייוֵוְצ ראו טאָנ ּוצ םֶכָמ רֶעייֵז
 ןופ דְנּוא 40 :גיִצְכעֶז דָנּוא ןייֵא ראַוַו טאָנ ּוצ םֶכָמ רֶעייֵז דָנּוא ;טְרעֶדְנּוה ףֶניִפ דַנּוא

 :תֹושָפְנ גיִסייֵרְד דְנֹּוא אייזִוְצ ראוַו טאָנ ּוצ םֶכָמ רֶעייֵז דְנּוא ;דְנעֶזיֹוט ןעֶצְכעֶז ןעֶׁשְנעֶמ
 ףָזֵעְלֶא ּוצ ןעֶנעוֶו םִטאָנ ןּופ הָמּורְּת םֶלֵא םֶכָמ סאָד ןעֶּבעֶנעֶג טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 1

 רעֶדְניִק רעֶד טְפְלעֶה ְךעֶד ןּופ דנּוא 42 :הָׁשֹמ ןעֶמאָּבעֶג טאָה טאָנ איז יֹוזַא ,ןֵהֹּכַה
 רעֶד ןיִא ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז סאָו רעֶנעֶמ איִד ןּופ טְלייֵמּוצ טאָה הָׁשֹמ סאָז ,לֵאָרְׂשִי

 אייֵרְד ףאָש ןּופ ,ןעֶזעוֶועֶג זיִא עֶדְנייַמעֶג רעֶד ראַפ טְפֶלעֶה איִד דְנּוא 48 :ראָׁשְרעֶה
 רעֶדְניִר ןּופ דנּוא 44 :טְרעֶדְנּוה םָניִפ דְנּוא דְנעֶזיֹוט גיִסייֵרְד דְנּוא ןעֶּביִז טְרעֶדְנּוד לאָמ

 :טְרעֶדְנּוה םףֶניִפ דְנּוא דְנעֶזיֹוט :יִסייֵרְד לעֶזייֵא דְנּוא 48 :דְנעֶזיֹומ גיִסייַּרְד דְנּוא םֶקעֶז
 טְפְלעֶה רעֶד ןּופ ןעֶמּונעֶג טאָה הֵׂשֹמ דְנּוא 47 :דְנעֶזיֹומ ןעֶצְכעֶז ןעֶׁשְנעֶמ רֶנּוא 6

 ןעֶשְנעֶמ ןּופ ,גיִצָפּופ ןּופ םעֶנייֵא ,ןעֶפיִרְגרֶע ןעֶּבאָה אייֵז םאֶה ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ

 גְנּוטיִה איִד ןעֶטיִה םאח םִיַוָל איִד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ;תֹומֵהְּב ןּופ דְנּוא
 ןעֶּבאָה םִע דְנּוא 48 :הֵשֹמ ּוצ ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָנ איוז יֹוזַא ,טאָג ןּופ ְןֵּבְׁשַמ םעֶד ְןּופ

 עֶדְנעֶזיֹומ איִד רעֶּביִא ןעֶּפאַש ּוצ טאַהעֶג ןעֶּבאָה סאָו איִד הָׁשֹמ וצ טְנְהעֶנעֶג ָּךיִז

 ןלנ הָּמְְַַּמּוםָלֲאָהְדִמ םיִשִמְִַָמרֶחָא חְצַ
 הרִָצ רֶׁשֲאּכ הָעי ןֵּכְׁשִמ תֶרֶמְׁשֹ יֵרְמְׂש םִולְל םָתֹא

 יִפְלאל רָׁשֲא טיפ הֶׁשֹמילָא ובְרְק !הָשֹמ-תַא הי 9

 ןופ
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 43 השמײלָא ֹורְמאֹּיו :תֹאֵמַה יִרְָׂו םיִפְלֲאְה יִרָׂש אָבְצַד עֶטְׁשרעֶּביֹוא איִד ,ראָׁשְרעֶה רעֶד ןּופ
 -אלו ּונְדָיַּב ברׁשֲא הנָחְלִַּהַ ׁשְנַא שאָר-תֶא ּוְׂשָנ ְךיֶדְבִע עֶטְשרעֶּביֹוא איִד דְנּוא ,דְנעֶזיֹוט רעֶּביִא

 ג אָצָמרֶׁשֲא ׂשיִא הוה ןֵּבְרָק-תֶא ברק ּושיִא ָּמִמ דָקְפַנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 49 :טְרעֶדְנּוה רעֶּביִא
 -ילַע רַּפַבֹל ןְמּוכְו ל ליִנָע תַעַּבַט דיִמָצְו הָדָעְצֶא .טֶקְיִלְכ ןעֶּבאָה טְכעֶנְק עֶנייֵד הֶשֹמ ּוצ טְנאָזעֶנ

 51 בֶהָזַה-תֶא ן ֵהֹּכַה דָזעַלֶאְו השִמז חק :הָוהְינְפל ּוניֵתֹׂשְפַנ איִד ןּופ לאַצטְּפיֹוה איֵד ןעֶמּונעֶגְפיֹוא

  רָׁשֲא הָמּורְתַה הל יו ּוהֵׂשֲַמ יְּכ לֶכ םֶתאמ עֶרעֶזְנּוא רעֶּטְנּוא ןעֶנעֶז סאוָו טייֵל הָמָחְלִמ
 לֵקָׁש םיִשמְַ תֹאמְׁש ףלָארׂשע ;הָשׁש הֶי היל מיר ןופ רעֶנייֵא טיִנ טְלְהעֶפ סֶע דְנּוא ,דְנאַה
 54 תֶאֵמ בֵַרתֶא ןֵהֹּכַה רֶזֲעְלֶאְו הָׁשֹמ חַי ;ול ׁשיִא ּוֲחִב יי יו = = : 5 אָ ִשִ ּתּמַ יְִׂש תַאמֹו יפה יְֵׂש האפ םאָד בּורְִמ ןעֶנעֶז ריִמ דנּוא 80 :םֶנּוא
 ןרָּכִז דַעֹומ לָהֲא-לָא ֹותֹא ּואְבָיַו תִֹאַמַהְ םיִפלֲאָה יִרָׂש םֹאָו ןע בלי אייֵּב ,טאָג ּוצ ןֶּבְרִק
 פ -!הָוהְי ינְפל לֵאדו שייינְבִל -ִמעֶרָא .םיִלֵּכ עֶנעֶדְלאָג ְּךיִז טְניִפעֶג
 == בל ןעֶגְניִר-רֶעיֹוא ,ןעֶגְניִר-רעֶגְניִפ ,רעֶדְנעֶּב
 א ארי דָאְמ םוָצָע דנייְִבלְו ןְבּואְר ינְבִל הָיָה בֹרֹוהְנַקִּו ראַפ ןייַז וצ רֵּפַכְמ ,ןעֶגְנאַּפְש דְנּוא
 :הָנקמםוקמ מַה הָיהְדֲעְלְ ץֶרָא-תֶאְו עי ץרַאתֶא דנּוא 21 :טאָנ ראַפ ןעֶלֶעעֶז עֶרעֶזְנּוא
 3 -זעֶלָא-לֶאְו שמ-לֶא ּוָרְמאִּיַו ןְבּואְר :ֵנְבּו ְךֶגייִגְב ּואְביַו ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה ןֵהֹּכַה רֶזָעְלֶא דְנּוא הֶָשֹמ

 רע בי הורמע ע ;רמאֵל הָיָה ִאיׂש יָא ֵהֹּכַה עַטְכאַמעֶג אייֵלְרעֶלַא ,דְלאָג סאָד אייֵז ןּופ
 4 רֶׁשֲא ץֶרִ ה ּו בנּו םֶבְׂשּו הָלָעְלֶאְו ןִבְׁשָחְו הָרמִנְו ןּופ רֶלאָג עַצְנאַג סאָד דנּוא 29 :םיִלַּכ

 ה ;רָא ןַתָ ףיניעְּבןַח ּונאֵצְמימִא ּוְמאַּה ם- :הָנְקִמ בלא הנקמץרַא אשת 2 היי יפה סא ןַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאוָז הָמּורְּת איִד
 :ןַײריהיתֶא ונרבעּתילַא הָוחַאְל ךיִרְבעל תאוה ץרָאָה ןעֶּביִז דְנעֶזיֹוט ןעֶצְכעֶז ,טאָג ּוצ בְנּודייֵׁש
 : הָמֲחְלִמליאמםּכחאַהבא ארינכלוהצינבלהשמרַמא איד ןּופ ,לֵקֶׁש גיִצְפּופ דנּוא טרעֶדְנּוה
 ז לֵארְׂשִי יֵנְּב בל-תֶא ןּואֹונִת הָמָלְו ּ!הְפ ּובְׁשִּת םֶּתַאְו ןופ דְנּוא דְנעֶזיֹוט רעֶּביִא עֶטְׁשרעֶּביֹוא
 8 םֶכיֵתְבא יׂשעהְּכ ?הודי יָה ןנירְׁשֲא ץרָאָה-לֶאל רֹבֲעֵמ :טְרעֶדְנּוה רעֶּביִא עֶטְׁשְרעֶּביוא איִד

 + ילעמ :ץרָאהתֶא ת תֹואְרל ענרַּב ׁשֶדֶּקִמ םֶתֹא ִקלֶשְּב רעֶכיִלְטיִא ןעֶּבאָה טייל הָמָחְלִמ איד 8
 ינְּב .בֵל"תֶא ּואיֵו ץֶרֶאָה-תֶא ֹואְדי ליכְׁשֶא לַחנידע דנוא הָׂשֹמ דנוא 24 :טּביֹורעֶג ְךיִז ראַפ
 :הדוהְי םֶהָל ןְתָנ-רֶׁשֲא ץֶרֶאָה-לֶא אֹבייִּתְלִבְל לֵאְרְׂשִי דלאַג םאד ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה ןֵהֹּכַה רֶזֲעְלֶא
 י ואְרי--םִא :רֶמאֵל עב אוְהַה םִיַּב והְי ףָא--רַחָי דנעזווט .רעֶּביִא עטשרעֶּביֹוא איד ןּופ

 ְךַא םֶלֵא רַעֹומ - םעֶד ןיֵא טְכאַרְּבעֶגְנייֶּדַא םִע ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא טְרעֶדְנּוה דְנּוא

 :טאָנ ראַפ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ ןעֶקְנעֶרְנָא

 בל לעטיפאק

 רְהעֶז ןעֶזעוֶועֶג ֹויִא דָנ ןּופ רעֶדְניִק איִד ּוצ דְנּוא ןֵבּואְר ןּופ רעֶדְניִק איִד ּוצ דְנּוא 1
 סאָד דְנּוא רַזֲעַי דְנאַל סאָד ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא ;קְראַטְׁש רֶהעֶז ;ָךיִּפ ליפ
 רעֶדְניִק איִד ןעֶנעֶז יֹוזַא 2 :ְךיִּפ ראַפ טְרָא ןַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע העָז דְנּוא ,רָעְלִב דְנאַל
 וצ ּדְנּוא ,הָשֹמ ּוצ טְנאָזעֶנ ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג ןְבּואְר ןּופ רעֶדְניִק איִד דְנּוא דֶג ןּופ
 ,תֹורָשַע 8 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,עֶדְנייֵמעֶג רעֶד ןּופ םיִאיִׂשְנ איִד ּוצ ךְנּוא ,ןֵהֹּכַה רֶזָעָלֶא
 ֹובָנ דנּוא ,םָבְׁש דְנּוא ,הֵלָעְלֶא דְנּוא ןֹוּבְׁשֶח דְנּוא ,הָרְמִנ דְנּוא ,רֵזְעַו דְנּוא ,ןֹוביד דְנּוא
 לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶדְנייֵמעֶג איִד ראַפ ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה טאָג סאוָו דְנאַל סאָד 4 :ןֹועְב דֶנּוא
 טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 9 :ְּךיִפ ןעֶּבאָה טְכעֶנְק עֶנייֵד דְנּוא !ְּךיִפ ראַפ דְנאַל ַא זיִא
 ןעֶּבעֶנעֶג דְנאַל עֶניִזאָד םאֶד זאָל יֹוזַא ,ןעֶניֹוא עֶנייֵד ןיִא ןֵח ןעֶנּופעֶג ןעֶּבאָה רִיַמ ןעוֶו
 :ןֵדְרַי םעֶד ןעֶראָּפְרעֶּביִא טיִנ םֶנּוא זאָל ,לייֵטּבְרֶע ןַא םִלַא טְבעֶנְק עֶנייִד ּוצ ןעֶרעוֶו
 ןֵבּואְר ןּופ רעֶדְניִק איד ּוצ דְנּוא דֶג ןּופ רעֶדְניִק איִד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 6

 ?ןעֶּבייֵלְּב אָד טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,ןיירַא חָמָחְלִמ איד ןיִא ןייג רעֶדיִרְּב עֶרייֵא ןעֶד ןעֶלאָז
 טיִנ ּדְנּוא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ ץְראַה םאָד ןעֶּביִרְטעֶּב רֶהיֵא טְלאָז סאוָוְראַּפ דְנּוא 7
 ןעֶּבאָד יֹוזַא דאָרְג 8 ?ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז ּוצ טאָה טאָג סאוָו דְנאַל םעֶד ּוצ ןייֵגְרעֶּביִרַא
 -וצְסיֹוא םּוא ַעֵנְרַּב שדָק ןּופ טְקיִׁשעֶג אייֵז טאָה ןעֶמ ןעוֶו ,ןּוהֵטעֶנ תֹובָא עֶריוֵא סֶע

 ֹוּבְׁשֶא לאָהְט םעֶד ּוצ זיִּב ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 9 :דְנאַל םאָד ןעֶׁשְראָפ
 רעֶדָאו טְלעֶגאוְרעֶּפ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,דְנאַל סאָד ןעֶהעֶועֶג ןעֶּבאָה אייז דְנּוא
 ּוצ ןעֶמּוקְנייַרַא טיִנ ןעֶלאָז אייֵז זַא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןּופ ץְראַה סאָד (טְּביִרְטעֶּב
 טאָה טאָג ןּופ ןְראָצ רעֶד דְנּוא 10 :ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז וצ טאָה טאָנ סאוָו דְנאַל םעֶד
 ּביֹוא 1 ;ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶריֹואוְוְׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,גאָט ןעֶניִּבְלעֶוְמעֶר ןיִא טְמיִרְנעֶב

 איד
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 הַא ָלֲעַמָו יָנָׁש סיִרָׂשֶע ןְכִמ םיִרְצמִמ םילעה םיִׁשָנֲאָה
 יאל יִק םֶקָעילּו קל םֶהרְכַל יש רֶׁשֲא הָמָרֲאָה

 של הי בֹלּכ הל ראל
 == לֵאָדׂשיִב הוה ףַאירחיו הוה יִרֲהַא ָאלמ ינ
 עֶרֶד הֶׂשֹעַה רֹורַהילַּכ םּהיּרַע הָנָש טיִעֶּבְרַא .רֶּבְדִמַּב

 םִׁשָנֲ תוָבְרִּת םָכיֵּתְבֶא תַחַּמ םֶּקְמַק הנְִז :הוהְי ןָניֵעְּב 4
 יִכ !לַאָרׂשיילַא ההייףא ןֹורָח לע דו תומָמל טיִאְמַח ומ

 "לכל םֶּתַהׁשְו רָכרְמַּ ָתיִנַהְל יו יו ירֲחַאמ ןְבּוׁשְת
 זידָנִבִנ ןאָצ תֹררנ ּויְמאּו ולֵאַׁשה ס הוה טָעֶה 5
 טל סיִׁשֹח ץלָחְנ ּונְחנֲאַו :טֵמטְל םיִרָעְו הָּפ ינקמְל 11

 בֵׁשָי םמומְמילֲא םֶגֹאבֲהטִא רֶׁשֲא יש לֵאָרְׂשִי נב
 לא בּוׁשָנ א? :ץְרָאָה יִכְׁשִי יֵנְּמִמ מַה יֵבְעְּב ּונֵּמַמ 8
 כֵל ימ :תְלֲחַנ ׁשיא לָארׂשי יב טַנְהַד דע ּונֵתַב 9

 רַב ונילא נח הָאה יִּכידאלַהְו ןנריל רַבעמ םַמָא
 ּפ :הָחְרומ ןדרד

 "שא הוה רָבָּדַה"הֶא ןיושֲעַמיטַא הָשֹמ םֶהיֵלֲא רֶמאַּו כ
 "תֶא ץיִלחילָּכ םכָל רבו :הָמָחֹלִמַל הוי נפ ּוצְלְחַּת 1

 הֶׂשּכְּכְִו :וָנָּפִמ ויְביא-תֶא יִׂשירוַה ד דע הי יִנְפִל ןדריל
 ףדוהימ םיקְנ םָתיִהְו ּוְׁשִּת דַקֵאְו הָוהְ פִל ץֶרֶאָה
 ;הָוהי פֹל ףוחאל םֶכָל תאוה ץְרַה הָתה הְו לֵאְרְשִימּ

 םֶכְתאַּמַמ ֹועְדּו הודיל םָתאָטַה הנה ןכ ןֹוׁשֲעַת אָליִמַאְו 4
 זרֹררְּ טֶכּפַטְל םיִרָע םֶכְליונְּב :םֶכְתֶא אֵצְמִּת רֶׁשֲא 4

 נו רֶניִנְּב רמה :וֵעַּת םָכיִּפמ אָציִהְו םַכֲאנצל הנ
 :הָּוַצְמ נָא רֶׁשֲאַּכ שי ְךיִדְבִע רֶמאֹל השמילַא ןְבּואְר

 ;דעְלִנַה יִרְָּב םָׁשהְי ּונּמְמִהְּב-לָבְו ננקִמ ּוניֵשָנ ּונְּפַמ 5
 זיומְחְלמַל הוי מל אָבָצ ץִלח-לָּכ ּורְבִעָי ךיֶדְבַַו

 יָפ ,

5 

 תוממ בל ר-דמכב

 ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז סאוָו רעֶנעֶמ איִד
 ןָא טלַא ּרְהאָי גיִצְנאַַוְצ ןּופ ,םִיַרְצִמ ןּופ
 דְנאַל םאָד ןעֶהעֶז ןעֶלעוֶו רעֶּביִראַד דְנּוא
 םֶהָרְבַא ּוצ ןעֶריֹואוְוְׁשעֶג ּבאָה ְּךיִא סאוָו
 אייז ןיִראָז ;בֹקֲעַי וצ דִנּוא קָחֶצִי ּוצ
 רונ 12 :טְנְלאָפעֶנְכאָנ טיִנ ריִמ ןעֶּבאָה
 דנּוא ןהִזֵנְק רעֶד הֶנְפִי ןּופ ןְהּוז .בֵלָּכ
 טאָג ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו ,ןּונ ןֵּב ַעְׁשֹוהְי
 רעֶד דְנּוא 18 :טְגְלאַפעֶגְכאָנ ןעֶמאָקְלאַפ

 רעֶּביִא טְמיִרְנעֶג טאָה טאָג ןּופ ןְראָצ
 טְכאַמעֶג איז טאָה רֶע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי

 ניִצְריִפ רֶּבְדִמ רעֶד ןיִא ןְרעֶדְנאַוְמּורַא
 זיִא טְּכעֶלְׁשעֶג עֶצְנאַג םאֶד ויִּב ,רֶהאָי
 םְטְכעֶלְׁש טאָה םאִח ןעֶּבְראָטְׁשעֶגְסיֹוא
 :טאָב ןּופ ןעֶניֹוא איִד ראַפ ןּוחְמעֶנ
 ןעֶּנאַטְׁשעֶגְּפיוא טְנעֶז רֶהיֵא ,העֶז דְנּוא 4
 גָנּורְהעֶמְרעֶפ ַא ,תֹובָא עֶדייֵא טאָטְשנַא

 ְךאָנ רֶהיֵא טְליוִו ,ןעֶׁשְנעֶמ עֶגיִדְניִז ןּופ
 טאָה ןּופ ןְראָצְמיִרְג םעֶד ןעֶרְהעֶמְרעֶּפ
 םעוֶו רֶהיֵא ןעֶו 18 :לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא

 ןעֶגְלאַפּוצְכאָנ םֶהיֵא ןּופ ןעֶדְהעֶקְּפָא ךייֵא
 ןיִא ןעֶזאָל רֶהעֶמ ְּךאָנ אייֵז רֶע טעֶו יֹוזַא
 עֶניִואָד םאָד טעוֶו דְנּוא ,רָּבְדִמ רעֶד
 דְנּוא 16 :ןעֶּבְראַדְרעֶפ קְלאַּפ עֶצְנאַנ

 דְנּוא ,טְנְהעֶנעֶג םֶהיֵא ּוצ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ןלֹּכַה ךזעלֶא תֶא הָׂשמ םֶהָל וציו :רֶבֹּד יָנֲֹא רֶׁשֲאַּכ 8
 טעֶטְש דְנּוא ;ְךיִפ רעֶזְנּוא ראַפ ןעֶלאַטְׁש-םאָש ןְעיֹוּב אָד ןעֶלעוֶו ריִמ ,טְנאַזעֶנ ןעֶּבאָה
 ראפ גיִדְנעֶלייֵא ןעֶנעֶפאָה ָּךיִז ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא 17 :רעֶדְניִק עֶנייֵלְק עֶרעֶזְנּוא ראַפ
 ןעֶזאָל ראָנ ,טְרָא רֶעייֵז ּוצ ןעֶגְנעֶרְּבנייַרַא אייֵז ןעֶלעוֶו ריִמ זיִּב ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד
 ןופ רעֶניֹואְונייֵא איִד ראַפ ,טעֶטְׁש עֶטְסעֶפ איִד ןיִא ןעֶּבייֵלְּב רעֶדְניִק עֶנייֵלְק עֶרעֶזְנּוא
 רעֶדְניִק איד זִיִּב רעֶוייֵּה עֶרעֶזְנּוא ּוצ ןעֶרְהעֶקקיִרּוצ טיִנ ןעֶלעוֶו ריִמ 18 :דְנאַל םעֶד
 טימ ןעֶּבְרַא טיִנ ןעֶלעוֶו ריִמ ןיִראָו 19 :הָלֲחַנ ןייַז רעֶכיִלְטיִא ןעֶּבְרַא ןעֶלעוֶו לֵאָרְׂשִי
 םִנּוא ּוצ זיִא הָלְחַנ עֶרעֶוְנּוא ןיִראָה ,רעֶטייוו דְנּוא ןֵדִרַי טייז עֶרעֶדְנַא רעֶד ףיֹוא אייֵז

 :טייַז הָרְזִמ ןייק ,ןַדרָי טייַז רעֶזיִד ףיוא ןעֶמּוקעֶג

 רֶהיֵא ןעוֶו ,ןּוהְמ ְּךאַז עֶניִזאָד איִד טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 0
 ךייִא ןופ עֶטְנעֶפאַוָועֶג עֶלַא דְנּוא 21 :הָמָחֶלִמ רעֶד ּוצ טאָנ ראַפ ןעֶנעֶּפאוָו ָךייֵא טעדֶו
 -רעֶפ טעוֶו רֶע זיִּב ,ןעֶטְלאַה וצ הָמָחְלִמ טאָג ראַפ ןַדְרָי םעֶד ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא ןעֶלעֶו
 ראפ ןעֶרעֶו ןעֶנְנּואוְוְצעֶּב טעוֶו דְנאַל םאָד דְנּוא 22 :ְךיִז ראַפ דְנייֵפ עֶנייז ןעֶּבייֵרְט
 טאָג ראפ :גיִדָלּוׁשְמּוא ןייַז טעוֶו רֶהיִֵא דנּוא ,ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ רֶהיֵא טְלאָז ָךאָנְרעֶד ,טאָג
 ראפ לייֵטּבְרֶע ןייֵא םֶלַא ןייַז ָּךייֵא ּוצ לאָז דְנאַל עֶגיִזאָד םאָד דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ראַפ דְנּא
 ןעֶנעֶק טְגיִדְניִזעֶג רֶהיֵא טאָה יֹוזַא ,העֶז ,ןּוהְמ יֹוזַא טיִנ טעֶֶו רֶהיֵא ןעוֶו דְנּוא 28 :טאָג
 טֶעיֹוּב 24 :ןעֶניִפעֶנְסיֹוא ְּךייא ןעֶלעוֶו ןעֶדְניִז עֶרייֵא זַא ןעֶסיוו טְלאָז רֶהיֵא דנּוא ,טאָנ
 םאָד דְנּוא ,ףאָׁש עֶרייֵא ראַפ ןעֶלאַטְׁש דְנּוא ,רעֶדְניִק עֶנייֵלְק עֶרייֵא ראַפ טעֶטְׁש ְךייַא
 ןּופ רעֶדְניִק איד דְנּוא 28 :ןּוהָמ רֶהיֵא טְלאָז ליֹומ רֶעייֵא ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא םאו
 טְכעֶנְק עֶנייֵד ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,הֶשֹמ ּוצ טְנאָזעֶנ ןעֶּבאָה ןֵבּואְר ןופ רעֶדְניִק איד דְנּוא דֶג
 רעֶדָניִק עֶנייֵלְק עֶרעֶדְנּוא 26 :ְןעֶלְהעֶפעֶּב טעֶו ראַה ןייֵמ איִװ יֹוזַא ןּוהְמ ןעֶלעֶו
 איד ןיִא ןייַז טְראָד ןעֶלאָז תֹומֵהְּב עֶרעֶזְנּוא עֶלַא דְנּוא ְּךיִפ רעֶזְנּוא ,רעֶּבייוֵז עֶרעֶזְנוא
 םאָו רעֶכיֵלְטיִא ןעֶרְדאַפְרעֶּביִא ןעֶלעֶו טְכעֶנְק עֶנייֵד דְנּוא 27 :רֶעָלְנ ןופ טעֶטְׁש
 ראַה ןייֵמ איִח יֹוזַא ,הָמָהְלִמ רעֶד ּוצ טאָנ ראַפ ,ראָׁשְרעֶה רעֶד ןיִא טְנעֶפאוָועֶג זיִא
 ןֵהֹּכַה רֶזֲעָלֶא ןעֶמאַּבעֶג ןעֶנעוֶוטרֶעיֵז ןּופ טאָה הָׁשֹמ דָנּוא 28 :ןעֶדעֶר טּוהָמ

 דנּוא



 תוממ נל בל רבדמב

 יִׁשאָר איִד דְנּוא ןּונ ןֶּב ַעְׁשֹוהְי דְנּוא

 רעֶדְניִק איִד ןּופ םיִטָבְש איִד ןּופ תֹובָא

 אייֵז ּוצ טאָה הֶׁשֹמ דְנּוא 29 :לֵאָרְׂשִי
 דְנּוא דָג ןּופ רעֶדְניִק איִד ןעוֶו ;טְגאָזעֶג

 ְךיַא טיִמ ןעֶלעֶזו ןֵבּואָר ןּופ רעֶדְניִק איִד
 רעֶבכיִלְטיִא ,ןֵדְרִי םעֶד רעֶּביִא ןייֵגרעֶּגיִרַא
 ,טאָב ראַפ הָמָחְלִמ רעֶד ּוצ טְנעֶפאוָועֶנ

 ראַפ דְנאַל םאָד ןעֶגְניוִוְצאַּב ןעֶלעוֶו דְנּוא

 ןעֶּבעֶג אייֵז ּוצ רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא ;ךייא

 :לייֵטּבְרֶע ןַא םֶלַא דָעְלִנ דְנאַל םאֶד

 -ךעֶּביִא טיִנ ןעֶלעוֶו אייֵז ןעוֶו דְנּוא 0

 ןעֶלאָז יֹוזַא ;ךייֵא טיִמ טְנעֶפאוָועֶג ןעֶרְהאָּפ
 ןיִא ְּךייַא טיִמ לייֵטּבְרֶע ןַא ןעֶּבאָה אייֵז

 רעֶדְניִק איִד דְנּוא 81 :ןַעָנְּב דְנאַל םעֶד

 ןֵּבּואְר ןּופ רעֶדְניִק איִד דְנּוא דָנ ןּופ

 םאָד ,ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא טְרעֶפְטְנֶעעֶג ןעֶּבאָה
 טְכעֶנְק עֶנייֵד ּוצ ןעֶדעֶר טעוֶו טאָג םאוָו

 ןעֶלעוֶו ריִמ 82 :ןּוהְמ ריִמ ןעֶלעוֶו םאָד
 ּוצ טאָג ראַפ טְנעֶפאַָועֶג ןעֶרְהאַפרעֶּביִרַא

 טייֵטּבְרֶע רעֶזְנּוא דְנּוא .ןַעָנְּכ דְנאַל םעֶד

 טייַז רעֶזיִד ףיֹוא ןעֶרעֶהעֶג םִנּוא לאָז

 :ןדרי
 ןּופ ןְהּוז הָׁשַנְמ ןּופ טֶבֵׁש ןעֶּבְלאַה םעֶד ּוצ דנּוא ןֵבּואְר ןּופ רעֶדְניִק
 ירֹמָא ןּופ גיִנעֶק ןֹוחיִס ןּופ ָךייֵרְגיִנעֶק

 284 יעסמ

 ;לֵארְׂשִי נבל תֹוטַּמַה תֹוָבָא יִׁשאֶריִתֶאו נדב ֵַׁשֹוהְי תַאְו
 6 םֶכְתֶא ןְבואְדיינבּו ניי ּורְבִעַי-טַא םֶתלֵ הָׁשֹמ רֶמאַֹ
 ץֶרָאָה הָׁשְּבִכְו  הָהְי יֵנְִל הָמָתְּמַל ץיִלָהילְּכןדְריה-תֶא
 ל אֹליסַאְו :הָזחֲאַל דֵעְִּנַה ץרָא-תֶא םֶהָלי םֶּתַתְת םֶכיֵנְּל
 51 ניו :ןַענּכ ץֶרָאְּב םֶכָכְתּב ּוזֲחאָנְו םֵכְּתִא םיִצּולַהּורְבעָי
 נא הָוהְי רֵּבִּד רֶׁשֲא תֵא הָמאֹל ןְבּאְד יִנְּו ךֶנייְִב
 ַא הָוהְי גל םיִצּולֲה .רֶבֵעַנ ּונָחִנ ּ!הָׂשַ ןּכ ֶרְבִע
 הָשמְו םֵהָלְו ןֵתִינ ;ןדריל רָבֵעַמ ונתַלֲַנ תוחַא ּונָתִאְוןענְּכ
 -תֶא ףסֹויְךִב הע ְביצֲתלְו ן ַבּואָר יב דָניְבל
 ְשְּבַה ךלמ נו גוש ;ד ֶלֶמ ןהיס הָבָלְמִמ
 54 רֶניינְביונְו ביִבָכ ץֶרָאָה יִרָע תל הל ץֶרֶאָה
 הל -תֶאו ְפוׁש תֹרֶמע-ֶאְו :רֶעֹרע תֶאְו תֶרְמ-תֶאְ ןְביִדיתֶא
 8 רַצְבמ יִרָע ןֶרָה תיִּב-תֶאְו הָרְמִנ תיִּב-תֶאְ הב עי
 וד ואָלֶעְלָא-תֶאְו ןובׁשֶח-עֶא ּּנְב ןְבּאְר ינְבּו !ןאָצ תֶרֶדְו
 א דתֶאְו םֵׁש תֶּבַומןועְמ לַעַב-תֶאְווֿבְנ-ֶאְו םִיתָיְרִק תַאְ
 ונָּב רֶׁשֲא םיִרָּעַה תֹוָמְׁש-תֶא תֹמִׁשְב ּוִאְרִקיַ מב
 =;רָא ׁשֶרוָו ָהְרכְלו הָרָע הָׁשַנְמְדִּב ריכמ יִנְּב ובלי
 מ יד ריכָמְל דֶעְלִּנַה-תֶא הֶׁשֹמ ןּתו :הָבירְשַא יִרֹמֲאָה
 וו םֶהיֵתֹוח-תֶא דֶכִלַוךלָה לׁשְִמִדִּב ריי הב בׁשיַוהֶַׁנְמ
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 י
 5 הָׂש

 תֶכָלְמַמ-תֶאְ ירמַא

 6 -תֶאָו תֶנְק-תֶא דַּכליַוְךֶלָה חַבְָו :ריִאי תֹוח ןֵהְתֶא אָרְק
 ;וָמָׁשִּב חַבָנ הל אָרְקִו היתּ

 גל

 גל מ פ 5
 א םָתאב צלםיסעמץרָאכא אָ רֶׁשֲא לֵארְשִי-נְביעְסִמ הלא
 3 ם המִמְל ם םָהיֵאְצֹומ-תֶא הָׁשמ בֹּתְכּיַו :ןְרָהֶאְו הָׁשֹמידַיְּב
 טֵסְמְעַרמ ּועְּיו :םֶהיֵאְצֹומְל םֶהיְֵסִמ הָלֶאְו הָוהְ יּפ-לַע
 2 ׁשֶרֶהַל םוי רָׂשֶע הָׁשִמַחַּב ןוׁשאֹרָה ׁשֶדָחַּב

 איֵד ּוצ דנוא דָנ ןּופ רעֶדְניִק איִד ּוצ-ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז ּוצ טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 8
 םאָד ,ףסֹוי

 ןּופ גיִנעַק בֹוע ןּופ ְךייֵרְניִנעֶק םאָד דְנּוא
 םעֶד ןּופ טעֶטְׁש איִד ןּופ ןעֶצעֶנעֶרְג איִד טיִמ ,טעֶמְׁש עֶרֶהיִא טיִמ דְנאַל םאֶד ןָׁשֶּב
 :םזרַא-םֶנְניִר דְנאַל
 :רֶעֹרֲע דְנּוא

 :ןעֶלאַטְׁש ףאָׁש דנּוא ,טעֶטְׁש עֶטְסעֶפ ,ןֶרָה תיֵּב
 :םִיָתָיְרַק דְנּוא ,אֵלָעְלֶא דְנּוא ןֹוּבְׁשִח טְעיֹוּבעֶג ןעֶּבאָה

 :הָהְּבִנִי דָנּוא רֶזֲעַי דְנּוא ,ןָפֹוש תֹרְטַע דְנּוא 5
 תֹרָמַע דְנּוא ,ןֹביִד טֶעיֹוּבעֶג ןעֶּבאָה דג ןּופ רעֶדְניִק איִד דְנּוא 4

 דְנּוא הָּדְמִנ תיֵּב דְנּוא 6
 ןֵבּואְר ןּופ רעֶדְניִק איִד דְנּוא 7

 ןֹועָמ לַעַּב דְנּוא ,ֹובְנ דְנּוא 8

 איֵד טיִמ ןעֶפּורעֶג אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;הָמְבֵׂש דְנּוא ,ןעֶמאָנ ןְרעֶדְנַא ןייֵא טיִמ
 איד דְנּוא 9 :טֶעיֹוּבעֶג ןעֶּבאָה אייֵז סאָו טעֶטְׁש איִד ןּופ ןעֶמעֶנ איִד ןּופ ןעֶמעֶנ

 םִע ןעֶּבאָה אייֵז דֶנּוא .דֵעְלִג ןייק ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז הֶׁשֵנְמ ןּופ ןהזז ,ריִכָמ ןּופ רעֶדְניק
 :ןעֶועוֶועֶג טְּראָד זיִא םאָו יֵרֹמֶא םעֶד ןעֶּביִרְטרעֶּפ ןעֶּבאָה דְנּוא ;ןעֶמּונעֶבְנייֵא
 טאָה רֶע דְנּוא הָׁשַנְמ ןּופ ןֶהּו ריִכָמ ּוצ רֶעְלִנ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 0
 ןעֶגְנאַגעֶגְניִהַא זיִא הֶׁשַנְמ ןּופ ןְהּוז ,ריִאָי דְנּוא 1 :טְניואוְועֶנ טְראָד
 :ריִאָי תֹוַח ןעֶפּורעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶּפְרעֶד עֶרייֵז ןעֶמּונעֶגְנייֵא

 טאָה דְנּוא
 דָנּוא 2

 דְנּוא ;העֶּפְרעֶד עֶרייַז דְנּוא תֶנִק ןעֶמּונעֶגְנייֵא טאָה דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְניִהַא זיִא ּחַּבּנ
 :ןעֶמאָנ ןייַז ָּךאָנ חַבֹנ ןעֶפּורעֶג אייֵז טאָה רֶע

 בל לעטיפאק

 יעסמ

 -עֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז םאִח לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןּופ ןעֶנְנּוהיִע איִד ןעֶנעֶז סאָד 1

 םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד םיֹוא ןעֶנְנאַג
 ןעֶּביִרְׁשעֶגְפֹוא טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 2 :ןֹרֲהַא
 ;לְהעֶפעֶּב םיטאָג ךרּוד .,ןעֶנְנּוה
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 2 :ןייֵגסיֹורַא

 ןעֶראַׁשרעֶה עֶרייַז ְךאָנ

 ןיגסיֹורַא רֶעייֵז

 דָנּוא הָׁשֹמ ְָּךְרּוד

 ייִצ עֶרייֵז ְּךאָנ
 רֶעייֵז ְּךאָנ ןעֶנְנּודיִצ עֶרייֵז ןעֶנעֶז םאָד דְנּוא

 בעֶד ןיִא םֵפְמְעַר ןופ ןעֶניֹוצעֶגְקעוֶוַא
 ףיא .ׁשֶרֹה ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןופ גאָט ןעֶטְנעֶצְפּופ םעֶד ןיִא !שרֹח ןעֶטְׁשְרֶע

 םעד
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 -לכ יֵניְֵל הֶׂו ִָּב לֵאְְשייְפ יִאְצִי חספה תֶתָּמִמ
 םָהָּב העי הָּכִה רֶׁשֲא תֶא םיִרְּבַקְמ םִיַרְצִמּו טיַרְצִמ 4
 נב יִצְסמ :םיִטְפְׁש הָוהְי הָׂשָע טניהְלאמו כב ו
 םֶתָאְב ּונֲיו תַּכּשִמ ועְסַו :תֶּכָסִּב ניו סֶקְמִעַרְמ לֵארְׂשִי 6
 תרֹיחַה פילע בֶׂשיו םֶתַאַמ סו :רָּכְרּמַה צְכִּב רֶׁשֲא ז
 ִמ ֹועְס :לֹדנִמ ינפל יג נד ןוֿפצ לַעַּב ינְפילַע רֶׁשֲא 6

 ֶשְלָׁש ְךֶרֵּ וכלה הָרָבְרמַה םִיַה"ֹתִּב רָב תֹריחַה
 ואְבַָו הָרָמִמ ֹעְמִ :הֶרָמִּב וָנֲחיו םֶנַא רֵּבְדִמְב םיִמָיפ

 םיִרְמִּת םיִעְבִׁשְו סימ תֶניֵ הֹרׂשָע םָׁש םליֵאְב הָָליֵא
 יסומ יוסי :ףּוס"טיילַע נח טליָאמ וְִסינ :םׁשונַחו 11

 !הָקְּפָרִּבּוִחיַו ןיִפיירַּבִדּמַמ ועשו :ןיִסיירמְרַמִּב ּונֲחת 7
 נח ׁשיִלָאמ יִעְסִּ :שְֹלָאְּב ּונֲח הָקָפְּרִמ .וְסִו !
 םֶהיִפְרִמיִצְִו:תֹּתְׁשִל םֶעָל םִימםָׁש הָילראלְו םלִפרַּ מ

 זיירְבַקְּב יִנֲחִיו ןניִמ רַּכְדִמִמ ּעְסיו :ָנִּס רֵּכְרִמְּב ונֲחַ
 יטקיו :תֹרֲֶחַּכ יו הואַּמה תרְבַקמ ינֵה :ְדָאַַה

 :ץרּפ ֶרב וו הָּמְתַרַמ יִעְפִַו :הָמָתרְּב נח תֶרעֲחְמ 15
 יח הנכלמ ּטְסו :הָנְלְּב ניו ץרּפ ןמרִמ יְִו ? 2
 הָתָלַהְּקִמ יְסִו ;הָתָלַהְקִּמ נו הר וָעְסו :הָשרְּ :
 :הָדְרַחַּכ ּנְרָיו יִפָׁשיירַהְמ יְיַו :ָּפָׁשירַהְּב ּונַחי יו א
 טו תַלֲהק יְהִי הָדיְסי
 ניו זדֵרְתַמ ּועְסִּיַו :חרָּתְּב ּונֲחיו תַחָקַמ ּועְסִיַו :תַָתְּב

 הָנֹמְׁשַחמּועְַּו :הָנֹמְׁשחְּבינֲחיו הק ּועְסַו !הָקְתִמְּ :
 :ןקעי יֵנְבּב ּונֲתו תֹורָמְמִמ עס :תֹחפִּּב וגדי 1

 ידנרגד רֶחמ ּועְסּו :רֶנְרּנַה ֶהְּ ניו ןקעי יִנְּבִמ עסיד
 וי ניו הָתָכְמָיִמ ר :הָתָּבְִיִבונֲת 4

 רבָג ןיִצֶעַמ יִעְסו :רֵכָנ צִעְּב יִנֲחַה הָנרִכַעְמ טי
 הב וו שהָקִמ ְסִ שָאול ייבי

 יעממ נל רבדמב
 רעֶדְניִק איד ןעֶנעֶז חַסֶּפ גאָט ןְרעֶדְנַא םעֶר
 -עֶגְפיֹוא ןַא טיִמ ןעֶגְנאַגעֶנסיֹורַא לֵאָרְׂשִי
 ןּופ ןעֶגיֹוא איִד ראַפ ,דְנאַה רעֶנעֶּביֹוה
 ןעֶּבאָה םִיַרְצִמ איִד דְנּוא 4 :םִיָרְצִמ ץְנאַג
 טאָה טאָג םאוָו םירֹוכְּב עֶלַא ןעֶּבאָרְנעֶּב
 ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא ;ןעֶנאָלְׁשרעֶד אייֵז רעֶטְנּוא
 -פאָרְטש ןּוהְמעֶנ רֶע טאָה רעֶטעֶנְּפָא עֶרייֵז
 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא 2 :ןעֶטְכיִרעֶג
 דְנּוא ,םֵסְמְעַר ןּופ ןעֶניֹוצעֶנְקעוֶוַא ןעֶנעֶד
 דָנּוא 6 :תֹּכַס ןיִא טְהּורעֶג ןעֶּבאָה אייֵז

 רְנּוא ,תֹּכִס ןּופ ןעֶניֹוצעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז
 ןיִא םאִו ,םָתַא ןיִא טְהּורעֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 דְנּוא 7 :רָּבְדִמ רעֶד ןּופ קֶע םעֶד ןָא
 דְנּוא םֶתַא ןּופ ןעֶניֹוצעֶנְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז

 יִּפ ְּךאָנ טֶרְהעֶקעֶגְקיִרּוצ ןעֶּבאָה אייֵז
 דְנּוא ,ֹופְצ לַעַּב ראַפ זיִא סאו ,תֹוריִחַה
 דְנּוא 8 :לֹּדְנִמ ראַפ טְהּורעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז
 ראַפ ןּופ ןעֶניֹוצעֶנְקעוֶוַא ןעֶּבאָה אייֵז
 -ְנאַגעֶגרעֶּביִרַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,תֹריִחַה

 רָּבְדִמ רעֶד ןיִא םַי םעֶד רעֶּביִא ןעֶנ
 ןּופ געוֶו ַא ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא
 דְנּוא ,םָתַא רָּבְדִמ רעֶד ןיִא געֶט אייֵרְד
 דְנּוא 9 :הָרָמ ןיִא טְהּורעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז
 דָנּוא ,הָרָמ ןּופ ןעֶניֹוצעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז
 ןיִא דְנּוא ,םיִלֵא ְּךאָנ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז

 אייֵז דְנּוא ,רעֶמייֵּב-לעֶטייֵט גיִצְּביִז דְנּוא ,ןעֶלאוַוְק-רעֶסאוַו ףְלעוֶוְצ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ,םיִלֵא
 -עֶנְןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םיִלֵא ןּופ ןעֶגיֹוצעֶנְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא10 :טֶהּורעֶגטְראָדְועֶּבאָה
 ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ,ףּוּפ םַיםעֶד ןּופ ןעֶגיֹוצעֶנְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 11 :ףּוס םַי םעֶד אייֵּב טֶהּור
 אייֵז דְנּוא ןיִס רֵּבֲדִמ רעד ןּופ ןעֶגיֹוצעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 12 :ןיִס רַּבְדִמ רעֶד ןיִא טְהּורעֶג
 ןעֶּבאָה אייֵז ךְנּוא הָקְפָד ןּופ ןעֶניֹוצעֶנְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז דָנוא 8 ןיִאטְהּורעֶגןעֶּבאָה
 טְהּורעֶגְןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,שּולָא ןּופ ןעֶגיֹוצעֶגְקעֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 14 :שּולֶא ןיִאטְהּורעֶג
 דְנּואנפ :קְלאַפעֶד ראַפְןעֶקְניִרְטּוצ רעֶסאוןייק ןעֶזעֶועֶג טיֵנ זיִאטְראָד דְנּוא ,םיִדיֵפְר ןיִא
 דְנּוא 16 :יִניִס רַּבְדִמ רעֶד ןיִאטְהּורעֶנ ןעֶּבאָהאייַז דְנּואםיִדיִפְר ןּופ ןעֶניֹוצעֶגְקעוֶוַאןעֶנעֶז אייֵז
 :הָוֲאַַּה תֹרְבַק ןיִא טְהּורעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,יָנָס רָּבְדִמ רעד ןּופ ןעֶגיֹוצעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז
 :תֹרֵצַה ןיִא טְהּורעֶנ ןעֶּבאָהאייַז דְנּוא ,הָוֲאֵּתַה תֹרְבַק ןּופ ןעֶניֹוצעֶגְקעֶֶוַאןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 7
 :הָמָתַר ןיֵא טְהּורעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,תֹרֵצַח ןּופ ןעֶניֹוצעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז דָנּוא 8
 :ץֶרָּפ ןמר ןיִא טְהּורעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,הָמְתַר ןּופ ןעֶניֹוצעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 9
 :הָנְבַל ןיא טְהּורעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ְץֵרְּפ ןֹמר ןּופ ןעֶניֹוצעֶנְקעֶוַא ןעֶנעֶד אייֵז דְנּוא 0
 דְנּוא 22 :הָסֶר ןיִא טְהּורעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,הָנְבַל ןּופ ןעֶניֹוצעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 1
 אייז דְנּוא 28 :הָתָלַהְק ןיִא טְהּורעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,הָסר ןּופ ןעֶניֹוצעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז
 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא24 :רָפָׁש רַה ןיִא טְהּורעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא ,הָתָלַהְק ןּופ ןעֶניֹוצעֶגְקעוֶוַאןעֶנעֶז

 -קעוֶוַאןעֶנעֶזאייַז דְנּוא 22 :הָדָרֲח ןיִאטְהּורעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רָּפֶׁש רַה ןּופ ןעֶניֹוצ
 ןעֶגיֹוצעֶגְקעוֶוַאְועֶנעֶז אייֵז דְנּוא26 :תֹלַהקַמןיִא טְהּזרעֶגְועֶּבאָהאייַז דְנּואהָדָרַח ןּופ ןעֶני וצענ
 תַחָּת ןּופ ןעֶביֹוצעֶגְקעֶזַא ןעֶנעֶז אייז דְנּוא 27 :תַחָּת ןיִאטְהּורעֶנ ןעֶּבאָה אייז דָנּוא תֹלַהְקַמ ןּופ
 אייֵז דָנּוא חַרָּת ןּופ ןעֶניֹוצעֶנְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 28 :חַרָת ןיִא טְהּורעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּדא
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,הֵקְתִמ ןּופ ןעֶניֹוצעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז דָנּוא 29 :הָקָתִמ ןיֵא טֶהֹּזרעַנ ןעֶּבאָה
 -עֶג ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא .הָנֹמְׁשַח ןּופ ןעֶניֹוצעֶנְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 80 :הָנֹמְׁשַה == א

 .-רת
 יו זקִפָד

 עָבְקעֶוֶוַא

 םֶהּורעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא תֹורֵסֹמ ןּופ ןעֶניֹוצעֶגְקעֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז דָנּוא81/ :תֹורַסֹמ ןיֵא טֶהּזר

 ןיא טְהּורעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןקעֶייַנְב ןּופ ןעֶגיֹוצעֶנְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 82 :ןֵקעַי ינָב ןיֵא

 ןיִאטְהּורעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,דָנְדְנַה רה ןּופ יי ןעֶנעֶז אייֵז דָנּוא 89 : ךָבְדִכַה רה

 :הָנֹרְבִע ןיִאטְהּורעֶגְןעֶּבאָהאייַז דָנּוא ,הָתָּבִטִי ןּופ ןעֶניֹוצעֶגקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא84 :הָתָבָּמָי
 ;רֶבָנ ןיֵצִע ןיִא טְהּורעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,הָנֹרְבַע ןּופ ןעֶגיֹוצעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵד רָנּוא 8
 ןְצירַּבְדַמ רעֶד ןיֵאטְהנרעֶג ןעֶּבאָהאייַז דְנּוא ,רֵבָגְזיִצִע ןּופ ןעֶגיֹוצעֶגְקעֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנוא 6
 וה ןיִאטְהּורעֶג ןעֶּבאָה אייַז דְנּוא שדָק ןּופ ןעֶביֹוצעֶנְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 37 :ׁשַּדָק זיִאסאָר

 רהה



 יעסמ דל נל רבדמב
 ןּופ דְנאַל םעֶד ןּופ קֶע םעֶד ןַא רָהָה
 -ָפיֹורַא זיִא ןֵהֹּבַה ןֹרֲהַא דְנּוא 8 :םֹודֶא
 ,רֶהָה רֹוה גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןעֶגְנאַגעֶג
 רֶע דְנּוא ,טאָנ ןּופ לְהעֶפעֶּב םעֶד ףיֹוא

 םעֶד ןיִא ,ןעֶּבְראָטְׁשעֶג טְראָד זיִא
 ןייֵגְסיֹורַא םעֶד ְּךאָנ רֶהאָו ןעֶטְסְניִצְריִפ
 דְנאַל םעֶד סיֹוא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ
 ןיִא ,ׁשְדֹוח ןעֶטְפְניִפ םעֶד ןיִא ,םִיַרְצִמ
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 43 רָה--לִא ןֵהֹּכַה ןֹרָהַא לַעַװ :םֹוָדָא ץֶרַא הָצְקִּב רֶהָה
 ;ראצל םיִעָּבְרַאָה תנשִּב םֵׁש תֶמָו הָוהְי יִילַע רָהָה
 :ׁשֶדְחַלדָתָאְּבִׁשיִמֲַהּשֶרְחַּכםִיַרְצִמץְרַאמ לֵארְׂשיינְּב
 39 ;רָהָה רֶהֶּב וָתֹמְּב הָנָׁש תֶאְמּו םיִרְׂשֶעְו שלש ןרֵהֵאְ
 מ ץֶרַאְּב ֶננַּב בׁשייאּוהְו דֶרָע ְךֶלֶמ יִננְּכַה עְׁשִנ ם
 : :הָמלצְּ נח רֶהָה רָהמ ּעְסִי :לֵאָרׂשִי נב אָבְּב ןעְֶּכ
 15 :תֶבאְּב ּונֲָיו ןנופמ ּועְסָיַו :ןנּופְּב נח הָנמְלַצַמ ּועְִ
 35 ּועְסּו :םָאמ לובְנִּב םיִרָבֲעָה עב נח תֶבאְמ ּועְִ

 חי ְךָנןְכיְּ ּועְסַּו ּ!דֶנ ןְבידְּב ּונֲחָיַו םייעמ 46 א ְמְלַעְּב
 וז םיִרָבְעָה בה נֲִיו הָמיְתְלְבַדִמ מל ועְַו :הָמִיָתְלְבַח
 ;+ לע בָאֹמ תֶבֶרעְּב היו םיִרָמעה יֵרָהמּעְִו :וְבִנ ינְפל
 א יֵלָכֶא דע תֹמְׁשַה תכמ ןריה-לע יוני חרן
 נ הָׁשֹמלֶא הָוהְי רֵּבַדַו ס :בָאֹמ תֶבֶרַעְּב םיִמִׁשַה
 51 ייָנְּב-לָא רֵּבַּד !רְמאַל ֹוְחָרְי ןֶדְרִי-לַע בָאֹומא תֶבֶרֶעְּב
 -יקא ֵדריַה-תֶא םיִרְבְע םֶּתַאיִּכ םֶהֵלֲא ָתֹרַּמאְו לֵארְׂשִי
 6 ֶכיֵנְּפִמ ץֶרֶאָה ישי לָּכ-תֶא םָמְׁשַרֹהְו :ןעֶנְּכ ץֶרֶא
 ּודֵכַאְת םֶתֹכַּסִמיִמְלַצ-לָּכ תֶאְוםֶתיִּכְשַמ-לְּכ תֶא םֶקָדַּבְַ
 וו יֵּתְבַׁשיו ץֶרָאָה-תֶאֹםּתְַׁרהונּודימְׁשַּ םֶתֹומּבלָּכ תֶאְ
 א םֶּתְלַחְנְתַהְו :ּהְתֹא תֶׁשֶרָל ץֶראָהתֶא יִּתתָנ םֶכָל יִּכ הב
 ותָלֲחְניתֶא וָּכְרַּת בל םֶכיֵתְַּפשִמְל לרונְּב ץֶרֶאָה-תֶא
 לו הָּמָׁש וָל אֵצי-רָׁשֲא לֶא ותְלֲתַנדתֶא טיִעְמַּת טַעְמַלְו
 הנ יׁשיִרֹות אֹליסאְו :ולֲחְנִתִּת םֶכיֵתֹבֲא תֹוּטַמְל הָיהִי ִל

 = של םֶהֵמ ּוריֵתּת רׁשֲא הָיהְ םֶכיֵנְּפמ ץרַאָה יְׁשירחֶא
 רֶׁשֲא ץֶרֶאָה-לַע םֶכְתֶא ּורְרֶצְו םֶכיֵּדְעִּב םנינְצְַו םֶכיניֵעְּב
 56 םבֶהָל תֹוׂשֲעַל יִתיֵּמּד רֶׁשֲאַּכ הָיְְו :ּהָּב םיִבָׁשְי םֶּתַא
 פ :םָכָל הֶׂשֶָא

 הֵה
 2א ילֵארְׂשִי ינְּב--תֶא וצ :רֶמאֹּל הָׁשֹמ--לֶא הוהְי חַכַדָ

 א :שֶדֹוח םעֶד ןופ גאָט ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד
 ןעֶועוֶועֶג טְלַא זיִא ךלחַא דְנּוא 9
 גיֵצְנאוַוְצ דְנּוא אייֵרְד דְנּוא טְרעֶדְנּוה

 ףיֹוא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא רֶע ןעוֶו רֶהאָו
 רעֶד ןיִנֲעַנְּב רעֶד דנוא 40 :רָהָה רֹוה
 דְנּוא טְרעֶהעֶג םִע טאָה דָרֵע ןּוּפ ְּךֶלֶמ
 טייַז םֹורָד רעֶד ןיִא טְניֹואוְועֶג טאָה רֶע
 רעֶדְניִק איִד ּואוְו ןַעָנְּכ דְנאַל םעֶד ןּופ
 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 41 :ןָא ןעֶמּוק לֵאָרְׂשִי
 אייז רֶנּוא ,רָהָה רֹוה ןּופ ןעֶניֹוצעֶגְקעוֶוַא
 דָנּוא 42 :הָנֹומְלַצ ןיִא טְהּורעֶנ ןעֶּבאָה
 הָנֹומְלַצ ןּופ ןעֶניֹוצעֶנְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז
 :ןֹונוּפ ןיִא טְהּורעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 ןּופ ןעֶגיֹוצעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 8
 ןיִא טְהּורעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא ,ןֹונּוּפ
 -עֶנְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 44 :תֹובֹוא
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,תֹובֹוא ןּופ ןעֶגיֹוצ

 ץעֶנעֶרְג רעֶד ןַא ,םירָבַעה יִיְע ןיִא טְהּזרעֶג
 טְהּורעֶּג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םיִיִע ןּופ ןעֶניֹוצעֶנְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 48 :בָאֹומ ןּופ

 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,דָג ןֹוביִד ןּופ ןעֶניֹוצעֶנְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז דָנּוא 46 :דָנ ןֹוביִד ןיִא
 הָמָיָתָלְבִד ןֹומְלַע ןּופ ןעֶניֹוצעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 47 :הָמִיָתָלְּבִד ןֹומְלַע ןיא טְהּורעֶנ
 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 48 :ֹובְנ ראַפ םיִרָבַעָה ןּופ עֶגְריִּבעֶג םעֶד ְןיִא טְהּורעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 ןיֹולְּפ םעֶד ןיִא ּטְהּורעֶג ָןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םיִרָבֵעָה עֶנְריִּבעֶג םעֶד ןּופ ןעֶניֹוצעֶנְקעוֶוַא
 ןַדְרֵי םעֶד אייֵּב טְהּורעֶג ןעֶּדאָה אייֵז דְנּוא 49 :ֹוחֵרָי ןּופ ןֵדֶרַי םעֶד אייַּב בָאֹומ ןּופ
 טאָה טאָנ דְנּוא 80 :בָאֹומ ןּופ ןיֹולְּפ םעֶד ןיא ,םיִטָׁשַה לֵבָא זיִּב תֹומׁשִיַה תיֵּב ןּופ
 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ֹוחֵרְי ןֵדרַי םעֶד אייֵּב בָאֹומ ןּופ ןיֹולְּפ םעֶד ןיֵא הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ
 טעוֶו רֶהיִא ןעֶו ;ןעֶנאָז אייֵז ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ דער 1
 ןעֶּבייֵרְטרעֶפ רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא 22 :ןַעָנְּכ דְנאַל םעֶד ּוצ ןֵדְרַי םעֶד רעֶּביִא ןייֵגְרעֶּבירַא
 עֶרייֵז עֶלַא ןעֶנְליִטְרעֶפ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ;ְךייִא ראַפ דְנאַל םעֶד ןּופ רעֶניֹואְונייֵא עֶלַא

 דְנּוא ןעֶגְליִטְרעֶפ רֶהיִא טְלאָז רעֶדְליִּב עֶנעֶמאָגעֶג עֶרייֵז עֶלַא דְנּוא ;רעֶדְליִּב ןעֶצעֶג
 אייז טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 88 :ןעֶנְליִטְרעֶפ ְךיֹוא רֶהיא טְלאָז תֹומָּב עֶכיֹוה עֶרייֵז עֶּלַא
 ְךיִא ּבאָה ָּךייַא ּוצ ןיִראָו ,ןעֶניֹואוְו ןיִראַד טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶּבייֵרְטרעֶפ
 סאָד ןעֶּבְרֶע ןעֶכאַמ אייֵז טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 84 :ןעֶנְׁשְרִי ּוצ סֶע דְנאַל םאָד ןעֶּבעֶגעֶג
 םעֶד ּוצ (טייל) ליִּפ טאָה סאָו םעֶד ּוצ ;ְךאָנ תֹוהָּפְׁשִמ עידייֵז ְּךאָנ ,לֶרֹונ ַא ְךְרּוד דְנאַל
 םעֶד ּוצ (טייֵל) גיִנייֵו טאָה סאָו םעֶד ּוצ דִנּוא ,לייֵטּבְרֶע ןייַז ןעֶרְהעֶמ רֶהיֵא טְּלאָז
 ןייַז טְראָד םֶהיֵא ּוצ םיֹורַא טייֵג םאָו םעֶד ְּךאָנ ;לייֵטּבְרֶע ןייַז ןְרעֶניִמ רֶהיִא טְּלאָז
 אייֵז רֶהיִא טְלאָז תֹובָא עֶרייֵז ןּופ םיִטָבְׁש איִד ָךאָנ ;ןייֵז םֶהיֵא ּוצ לאָז םאָד ,לֶרֹוג
 םעֶד ןּופ רעֶניֹואוְונייֵא איד ןעֶּבייֵרְטרעֶפ טיִנ טעֶו רֶהיֵא ןעוֶו דְנּוא 28 :ןעֶּבְרֶע ןעֶכאַמ
 ןייַז ןעֶלעֶֶו ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ןעֶנעֶז סאוָו איִד זַא ןייַז םִע טעוֶו יֹוזַא ;ְךייַא ראַפ דְנאַל
 ןעֶלעֶוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶטייֵז עֶרייַא ןיִא לעֶכאַטְׁש ּוצ דְנּוא ,ןעֶניֹוא עֶרייֵא ןיִא רעֶנְרעֶד ּוצ
 טעוֶו םִע דֶנּוא 86 :ןעֶניֹואוְו ןיִראַד טעֶו רֶהיֵא סאָו דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶנְנעֶרְדעֶּב ךייֵא

 :ָךייַא ּוצ ןּוהְמ לעֶו ְּךיִא יֹוזַא ןּוהְט ּוצ אייֵז ּוצ טְכאַרְטעֶג ּבאָה ְךיִא איז יֹוזַא םאָד ןייַז
 ךל לעטיפאק

 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד לְהעֶפעֶּב 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הֶׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָג דְנּוא 1
 ריווא
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 זעה תָֹז ןַגִנ ץירַאהילא שיִאְכ םִעשייכ םֶפלֶא ָחדַמאְו
 זיִסָיו :+ָהיֶתלְבול ןענְכ ץרָא חַלַחנַ םָכִל למ ׂשֲא
 ובכל יו שמא ידילע ןירברועמ םנניַאְמ םֶכָ
 ה םָכָל בו ּוהָמְרק זולזעהדסי צָקמ םֶגנלמָנ4

 םָנעמ ויָתֹאְצוּת הָזָהְו הָנִצ רַכָעְו טיִבַרְקע הלעמל םָנִמ
 םסנ) יָנְמֶעע רֶכָעְו רדֹצ- רעה אֵצְָו ענרּכ ׁשֶהָקְל ח

 :זידְמִיה ווָתֹאְצֹות וָהְו םִיַרְצִמ הָלְחַנ ןֹוְמְצַמ ליב
 םֶכָל הָיהְייו לּוָבת ליִהְנַה םִיַה םָכָל הָיָהְו טי וָבְּו5
 סֵּכָל הוה :םִי ליִבָנז

 - ר

 כֹרנַת םִיַהָדמ ןופָצ לג
 יָהְו תַמָח אכל יִאְתִּת רהָה רֶהַמ :רָהָה רֶה םֶכָל ואְתִה 5
 יתאְתהו הָנרְפ סב אֵצָו זָדָדְע לְֶַּל תֶאצוִּ 5
 םֵכָל םָתיואְתַהְו :ןופצ לֹכִנ כָל הָיהָייהַ ןגע רַּצַמ י
 םֶפְׁשִמ לֶבָנַה יורָיָו :הַָּפְׁש ןנִע רַצחַמ הָמְרָק לוָבְנל עג

 ייבי ףַתָנעַלע הָחָמּו לֶבְַּּ רַרְָו ןִעָל םֶרָּקִמ הָלְבִהָה
 וי ויָתאֵצֹות ּוָהְו הָנֵדְריֵה לּובְּנַה רַרָיְו :הָמְרָק תֶרנְּכ

 צו :םיִבָמ ָהיֶתֹלְבִל ץרָאָה םֶכָל הֶיְהִּת תאֹו חַלֶּמַה
 יֲֵחַנְתִּמ רֶשֲא ץֶרָאָה תא) רֶמאֹל לֵאָרׂשי יָנְּב-תֶא הָׁשֹמ
 חרֹוׂטּמַה תֶעְׁשִתְל תפק הָוהְי הָדִצ רֶׁשֲא לֶדְֹּב הָתֹא

 םֶתֹבֲא תבל יֵנְבּואְרָה נב הִָמּוְקָל יּכ :הָמַּמַה יִצֵו 6
 חְקַק הָׂשֹנמ הָעכ יִצַַה םֵתֹכֶא תיכל יִרְעדיִנְב הָמִמּ

 רָבֲעַמ םֶתָלֲחנ ּוְקִל הָּשּמַה יִצחַ תֹּטַּמַה יִנְׁש :םֶתָלֲהְנ וט
 | פ :הָחְרִמ הָמְרָק ֹחר ןְּדרִיל
 םיִשנֲאָה תֹוַמְׂש הָלֵא  :רְמאֵל הָׁשֹמילֶא הוה רֵּכַדָל
 :ןנִּ טֶׁשוהיו ןֵהֹּכַה רֶֶעלֶא ץֶרַאָה-תֶא םָכָל ילֲחְניירְׁשֶא
 יץְרָאָה-תֶא לֹהְנל ּתְִּת הָׂשִממ דָחֶא איִׂשנ רַחָא איׂשָנְו
 :ינֿפיִדְב בַלָּכ הָדּוהְי הֵּמַמְל םיִשָנֲאָה תַמְׁש הֶּלֵאְו
 ןִמינב הֵּטַמְל :דוִהִמַעְדְּב לֵאּומְש ןועמִש יְֵּב דמִמלּו 2
 ְךייַא וצ לאָז ץעֶנעֶרְג עֶזיִד דִנּוא ;לֹודְנַה

 יעפמי דלי רכחפב

 ןעוֶו ןעֶנאָז איֵז ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא

 ןֵעַנְּב דְנאַל םעֶד ּוצ ןעֶמּוק טעוֶו רֶהיֵא
 ְךייַא וצ טעוֶו סאוָו דְנאַל םאָד זיא םאֶד
 ןַעַנְּב דְנאַל םאֶד הָלֲחַנ ַא םֶלַא ןעֶלאַפּוצ

 קֶע איִד דנוא 8 :ןעֶצעֶנעֶרְג עֶרייֵז ּוצ
 רעֶד ןּופ ןייַז ָּךייֵא ּוצ לאָז טייֵז םֹורָד ןּוֿפ

 דְנּוא ,םֹודָא ןּופ טייֵז רעֶד ןַא ןִצ רֵּבְדִמ

 םעֶד ןּופ ,ןייַז ְּךייֵא וצ לאָז ץעֶנעֶרְג איֵד

 חַרְזַמ רעֶד ּוצ חַלֶמַה םַי םעֶד ןּופ קֶע

 םֹורָד ןּופ ץעֶנעֶרְג איִד דנּוא 4 :טייֵז
 ּוצ ןעֶלְגְניִרְמּוא ְּךייֵא ּוצ ְּךיִז לאָז טייַז
 לאָז דִנּוא ,םיִּבַרְקַע ןופ גְנאַנְפיֹוא םעֶד

 גְנעֶגְסיֹוא עֶנייַז דְנּוא .הָנִצ ןייֵגְרעֶּביִא
 ׁשדָק ןייק טייַז םֹורָד ןּופ ןייַז ןעֶלאָז
 -רַצֲח ןייק ןייֵגְסיֹורַא לאָז דִנּוא ןַעֵנְרַּב
 :ןֹומְצֵע ןייק ןייֵגְרעֶּביִרַא לאָז דְנּוא ,רָדֵא

 ןְלעֶגְניִרְמּוא ְּךיִז לאָז ץעֶנעֶרְג איִד דְנּוא 8
 דְנּוא םִיָרְצִמ ָּךייֵמ םעֶד ּוצ ןֹומְצַע ןּופ

 םַי םאָד ּוצ ןייַז לאָז גְנעֶנְסיֹוא עֶנייֵז

 ץעֶנעֶרְג איִד דְנּוא 6 :(טייֵז בָּרֲעַמ רעֶדָא)

 םִי רעֶד ןייַז ְּךייַא ּוצ לאָז בֶרֵעֵמ ןּופ

 ד- = דָנּוא 7 :בֶרֵעַמ ןּופ ץעֶנעֶרְג איִד ןייַז

 טְלאָז םַי ןעֶמיֹורְב םעֶד ןּופ ;ןֹופָצ ןּופ ץעֶנעֶרְג איד ןייַז ְּךייַא וצ לאָז עֶניִזאָד םאָד
 ןעֶמ ּואוְו ןעֶנְכייֵצעֶּב רֶהיֵא טְלאָז רָהָה רה ןּופ 8 :רה גְראַּב םעֶד ןעֶנְכייֵצעֶּב רֶהיֵא
 איד דְנּוא 9 :דָדְצ ּוצ ןייַז לאָז ץעֶנעֶרְג רעֶד ןּופ גְנעֶנְסיֹוא איִּד דְנּוא תָמֲח ןייק טְמּוק
 לאָז סאָד ;ןָניֵע רַּצֲח ןייַז לאָז גְנעֶגְסיֹוא עֶנייֵז דְנּוא ,ֹורְּפַז ןייק ןייֵגְסיֹורַא לאָז ץעֶנעֶרְג
 איד ןעֶנְכייֵצעֶּב ְּךייַא טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 10 :טייֵז ןֹופָצ ןּופ ץעֶנעֶרְג איד ןייַז ָךייַא ּוצ

 ןייֵגְפּורַא לאָז ץעֶנעֶרְנ איִד דְנּוא 11 :םָפְׁש ןייק ןֶניֵע רַּצֲח ןּופ טייַז חִרָזִמ ןּופ ץעֶנעֶרְג
 לאָז דִנּוא ןייֵגַּפּורַא לאָז ץעֶנעֶרְג איִד דְנּוא ,ןִיָע ּוצ טייַז חֵרָזִמ ןּופ הָלְבר ןייק םָּפְׁש ןּופ
 ץעֶנעֶרְג איִד דְנּוא 12 :טייֵז חַרֶזִמ רעֶד ןַא תֶרֶנַּכ םַי םעֶד ןּופ טייַז רעֶד ּוצ ןעֶכייֵרְג
 עֶניִזאָד סאָד ;חַלֶמַה םַי סאָד ןייַז לאָז גְנעֶנְסיֹוא עֶנייַז דנוא ,ןֵרְרַי םעֶד ּוצ ןייֵגְפּורַא לאָז
 טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 13 :םּורַא םֶנְניִר ןעֶצעֶנעֶרְג עֶרְהיֵא ּוצ דְנאַל םאָד ןייַז ּךייֵא ּוצ לאָז
 ּרְהיֵא סאוָו דְנאַל םאָד זיִא עֶניִזאָד סאָד ;ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןעֶטאָּבעֶג
 דְנּוא ןייֵנ איִד ּוצ ןעֶּבעֶג ּוצ ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָנ םאָו ,לָרֹוג םעֶד ְּךְרּוד ןעֶּבְרַא טְלאָז
 ןֵבּואְר טֶבֵׁש םעֶד ןּופ רעֶדְניִק איד ,ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה םִע ןיִראָו 14 :םיִשָּבִׁש ןעֶּבְלאַה ַא
 זיֹוה םעֶד ְּךאָנ דִנ טֶּבִׁש םעֶד ןּופ רעֶדְניִק איִד דְנּוא ,רעֶמעֶפ עֶרייֵז ןּופ זיֹוה םעֶד ְּךאָנ
 ;לייֵטְּבְרֶע רֶעייֵז ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה הֶׁשַנְמ טָבִׁש רעֶּבְלאַה רעֶד דְנּוא ,רעֶטעֶפ עֶרייֵז ןּופ
 -רעֶזיִד ןּופ לייֵטּבְרֶע רֶעייֵז ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה םיִשָּבִש ןעֶּבְלאַה ַא דָנּוא אייוַוְצ איד 8
 :טייַז חָרְזִמ ןעֶנעֶק ֹוחַרָו אייֵּב ,ןַדְרַי טייֵז

 ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איד 17 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוַא הָׂשֹמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָג דְנּוא 6
 ;דְנאל סאָד ןעֶּבְרִע ןעֶכאַמ ְּךייֵא ּוצ ןעֶלאָז סאָו רעֶנעֶמ איִד ןּופ ןעֶמעֶנ איֵד
 איֵׂשָנ ַא ןעֶמעֶנ רֶהיִא טְלאָז טֶבֵׁש ןעֶכיִלטיִא ןּופ 18 :ןונ ןֵּב ַעְׁשֹוהְי דֶנּוא ןֵהֹּבַה רֶזֲעְלַא
 איד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד דְנּוא 19 :דְנאַל םאֶד ןעֶּבְרֶע ןעֶכאַמ ָּךייַא לאָז רֶע ּזַא
 :הֶנָּפי ןופ ןֶהּו רעֶד בֵלָּכ הָדּורְי טֶבֵׁש םעֶד ןופ ,רעֶנעֶמ איִד ןּופ ןעֶמעֶנ
 ָךיִמְוְנִּב טֶּבִׁש םעֶר ןּופ 21 :דּוהיִמַע ןּופ ןְהּו לֵאּומְׁש ןֹועְמִׁש טֶבֵׁש םעֶד ןּופ 0

 דדילא



 7 יעסמ הל הל .רבדמב
 ופ גיב ןֶכִּב איׂשָנ ןָדיינְב הממְלּו :ןיִלְסּדִּב דָרילֲא ןּופ דנוא 22 :ןֹולְסִּב ןּופ ןְהֹוז דֶדיַלֲא

 א :רמֲאְדּב לאה אָ הֵשֹנמינְב הטמל ףפו נבל .ןופ .ןֶהּז יְִּב .איִׂשָנ רעד ןֶד טֶּבִׁש םעד
 ו ֶכשְשיינְב הטמלו נפ ציל איש לבי ב ףֵסֹוי ןּופ רעֶדְניִק איִד ּוצ דְנּוא 8 :יִלְגִי
 עד  דהּוחֲא יג רֶׁשֲאינְב הממלו :ןְעֶדב לאיטלַּפ אשָנ לֵאיִגַח ,איִׂשָנ רעֶד הֶׁשַנְמ טֶבֵׁש םעֶד ּזצ
 98 +דִיְדיִּמַעְדִב לֵאְהַד זפ איִׂשָנ יִלָּתְפַנ = הּמַמְּ :יָמלְׁשְדִּב טֶבֵׁש םעֶד ןּופ דְנּוא 4 :דּפָא ןּופ ןְהּוז

 3 פעְֶכ ץרַאב לֵאָדׂשיינביתֶא לח וצ רשֲאהַלא :ןָּפִׁש ןופ ןְהוז לֵאיִמְק ,איִׂשָנ רעֶד םִיַרְפֶא
 הל יז שא הל : ,איִׂשָנ רעֶד ןלּובְז טֶבֵׁש םעֶד ןּופ דְנּוא 8

 א ֹוֲחַרְי ןָּדְרי-לע בָאֹומ ּתְבִרֵעְּב הָׁשֹמילֶא .הָוהְי רֵּבִדָי
 ַפ םֶתָ ּןחַא תַלֲחַנִמ ם ם-י לֵל ונְתַנְו לֵאָרְׂש לי יָנְּב-תֶא ו וַצ :רֶמאֵל פאָר ןּופ דְנּוא 20 יָדָנְרַּפ ןְהּוז ןְפְיִלֲא

 ;שםיולֵל ּונּתִת םהיתביבס .םיִרָעְל ׁשֶרָנ נִמּו תֶבָׁש ֶל יע ,אישָנ רעֶד רֶכשֶׁשִי רעֶדְניִק איד ןּופ טֶבֵש

 בת ייהְ םיִׁשְרּו בל םֶהָל םיִרָָה יִוָהְו םעֶד ןופ דְנּוא 27 :ןֶזֵע ןּופ ןְהּוז לֵאיִטְלַּפ
 4 וָנֹּתּת רֶׁשֲא .םיִרָעה יׁשְרנִמּו םֶתָיַח 'לֵכָלּ יי ,איׂשָנ רעֶד רֵשָא רעֶדְניִק איִד ןּופ םֶבֵׁש

 ה ןםֶתֹדַמּו :ביִבָמ הא לאה צה רק יִלַל ןופ רנּוא 28 :יִמֹלְׁש ןופ ןְהּוז דּוהיִחֲא
 בֶננ-תַאּפיתֶאוהָמְֵּבִיַפְלַא הָמְרַקתַאְּפתֶא ר ץּוחַמ יק -
 תַאְּפ תֶאְו הָמֵאְּב םִיַפְלַא ! םידתַאַּפדתִאְו הָּמַאְּב םִיַפְלַא - 1 יִָּתְפַנ רעֶדְניִק איִד ןּופ טֶּבִׁש םעֶד
 ישר םֶהָל הְָהָי הֶז וִתִּבריִעהַ הָמֵָבםפלַא ופֶצ איִד 20 :דּוהיִמַע ןּופ ןהז לֵאְהִדְּפ ,איִׂשָנ
 8 יִרָע-ׁשִׁש תֶא םיולל ו ונְּתִּת רֶׁשֲא םיִרָע נֵה תֵאְו ּ!םיִרָעִה אייֵז טאָה טאָנ םאָװ ןעֶנעֶז עֶניִזאָד
 ונְּתִּת םֶהיֵלעַו ַהֵצֹרָה הָּמָׁש םֶנָלְּתִּת רֶׁשֲא טְלָקִמִה ןעֶּבְרֶע ןעֶכאַמ ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶטאָּבעֶג

 א םביִרְַהְו :ןהיֵׁשְְנִמ-תֶאְו ןָהְֶא רֶוָע הָנֹמְׁשּו םיעָּבְרַא :ֵעָנַּכ דְנאַכ םעד ןיא קארו הֶרָקְק ר א ז םםיל ֹנתּת רׁשֲא ריק דיע שי מרא ;ןַעָנְּכ דְנאַל םעֶד ןיִא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד
 תֵאמּו וּבְרַּת בֵרָה תאמ לאדׂשִייינְּב תַוְחַאְמ ונְּתִּת רֶׁשֲא

 ןי ּולְמִנְי רֶׁשֲא ֹותְלֲחנ יפּכ ׁשיִא ּוטיֵעְמַּת םִעְמַה

 ן הָצֹרַא וה ה"תא םיִרְבְ םֶּתַא יכ א ָתְרַמָאַו 6 + וו היד א א = א
 וו הָמְׁש סו םֶכְל הָנָיְהִּת טָלְִמיִרָע םיִלָע טֶכָל םָתיִרְקִהְו איד לְהעֶפעֶּב 2 :ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא ֹוחֵרְי
 טעֶּטְׁש לייֵטּבְרֶע רֶעייֵ ןופ םִִוִל איִד ּוצ ןעֶּבעֶג ןעֶלאָז אייֵז זַא לֵאָרְׂשִי רעֶדְנִּק
 ןעֶּבעֶב רֶהיֵא טְלאָז טאָטְׁש עֶכיִלְטיִא םורַא-םֶגְניִר ץאַלְּפ ַא דנּוא ,ןעֶניֹואוָו ּוצ ןיראד
 ןעֶניֹואְװ ּוצ טְראָד אייֵז ראַפ ןייַז ןעֶלאָז טעֶטְׁש איִד דָנּוא 8 :םִוְל איִד ּוצ
 ןעֶגעֶמְרעֶפ רֶעייֵז ראַפ דְנּוא ,תֹומֵהְּב עֶרייֵז ראַפ ןייַז ןעֶלאָז רעֶצעֶלַּפ עֶרייֵז רֶנּוא
 טעֶמְׁש איֵד ראַפ רעֶצעֶלְּפ איֵד דנוא 4 ::ְנּורעֶנְרעֶד עֶצְנאַנ עֶרייַז ראַפ דְנּוא
 ןּופ גיִנייוֵועֶסיֹוא דְנאַו רעֶד ןּופ ןייַז ןעֶלאָז ,םִיַוָל איִד ּוצ ןעֶּבעֶג טעוֶו רֶהְיֵא סאָו
 ןעֶטְסעֶמ טְלאָז רֶהיֵא דָנּוא 2 :םּורַא-םֶנְניִר ןעֶלייֵא דְנעֶזיֹוט ַא טאָטְׁש רעֶד
 דָנּוא ןעֶלייֵא דְנעֶזיֹוט אייוֵוְצ טייַז-חֵרְזִמ רעֶד ןָא טאָמְׁש רעֶד ןּופ גיִנייוֵועֶסיֹוא
 ןעֶלייֵא דְנעֶזיֹומ אייוֵוְצ טייֵז-בָרֶעַמ ןָא דנּוא ןעֶלייֵא דְנעֶזיֹוט אייוֵוְצ טייז-םורְד ןָא
 ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא ןייַז לאָז טאָטְׁש איִד דְנּוא ,ןעֶלייֵא דְנעֶויֹוט אייוֵוְצ טייַז-ןֹופְצ ןָא דנּוא
 סאָח טעֶטְׁש איד דנּוא 6 :טאָמְׁש איִד ןּופ רעֶצעֶלְּפ איד אייֵז ּוצ ןייֵז לאָז םאֶד
 ירע) םעֶטׁש םֶגְנּופיֹולטְנֶע םֶקעֶז ןייַז ןעֶלאָז ,םִִיָל איִד ּוצ ןעֶּבעֶנ טְלאָז רֶהיִא
 רֶהיִֵא טְלאָז איִד רעֶּביא דְנּוא ;ןעֶפיֹולניִהַא טְראָד געֶמ ַחֵצֹר ַא ּואְוַא ,(טלקמה
 -עֶג טעֶו רֶהיִא םאָװ טעֶּמְׁש עֶלַא 7 :שעֶטְׁש גיִצְריִפ דְנּוא אייוֵוְצ ןעֶּבעֶנ .ָּךאָנ
 (ָעייֵרְפפ עֶריֵז טיִמ טעֶטׁש גיִצְריִפ דְנּוא טֶכַא ןייַז ןעֶלאָז ,םִַוְל אוד ּוצ ןעֶּב

 םעֶד ןּופ ןייַז ןעֶלאָז ןעֶּבעֶג טעוֶו רֶהיֵא סאָװ טעֶטׁש איִד דנוא 8 :רעֶצעֶלְּפ

 ליִפ רֶהיֵא טְלאָז ליִפ ןעֶּבאָה טאָו איִד ןּופ ;לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ לייֵשּבְרֶע
 רעֶכיֵלְטיִא ;ןעֶּבעֶג גיִנייוַו רֶהיֵא טְלאָז גיִנייוֵז ןעֶּבאָה םאִו איִד ןּופ דְנּוא ,ןעֶּבעֶנ
 ּוצ טעֶטְׁש עֶנייֵז ןּופ ןעֶּבעֶג רֶע לאָז הָלֲהַנ ןייַז ןּופ טְּבְרַאעֶג טאָה רֶע סאוָו םעֶד טיֹול

 :םִיִוְל איִדי

 4 הֵּטַמְלּו :ןְטְפְׁשִי ןב לָאומק איִׂשָנ םיִרָפְאייַנְב הל

 הל לעטיפאק

 רעֶדְניִק איִד ּוצ דעֶר 10 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הֶׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָנ דנוא 9
 םעֶד ןעֶראָפְרעֶּביִא םעוֶו רֶהיֵא ןעֶװ ןעֶגאָז אייֵז ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא לֵאָרְׂשִי
 מעֶטְׁש ןעֶטייֵרְגנֶא ְּךיֵא ּוצ רֶהיֵא טְלאָז יֹזַא 11 :ןַעָנְּכ דְנאַל םעֶד ּוצ ןְדרִי
 םעֶנייֵא טְגעֶלְׁשְרעֶד סאו ָחֵצֹר ַא זַא ,טעֶטְׁש םֶגְנּופיֹולטְנֶע ןייַז ּךייֵא וצ ןעֶלאָז אייֵז

 ןרענמּוא
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 :טּמׁשִמַל זרה ינפל יָרְמָע- ַחֹרָה תומָי אָלְו לאנמ
 :טכקָל הָנְָהִּת טלְקִמ יִרָעיׁשִש ּונֵתִּת רֶׁשֲא םיִרָּהְו 8
 םיִרָעָה ׁשֵלְׁש תִאְו ןדריל רֶבעמ ונתִּת םיִרעק שֵלֶׁש ותַא 4
 לֵארְׂשי ינְבִל הָנָיְהִמ טָלָקמ יִרָט ןעֶנְּכ ץרַאב ינְתִּת וט

 טלְקִמְלהָלֵאָהםיִרְָה-שׂש הָניהִּתםֶכֹותְּב בֶׁשותלְו גל
 ! לןחב ילְכַּביסאְו :הָנְנִשּב ׁשֵפְניְּכמילָּכ הָּמָש םֹנָל 6
 דִי ןֵמָאְּב םְִּו ?הֶצרָה תמוי תֹומ אוָה ַחֵעֹר תֶמָיַו ּוהַּכַה עז

 :ַחֵצְרָה תמוי תֹומ אוָה ַחֵעֹר תֶמַַוּהָּכה ָּּב תומירְׁשַע
 סה חצר תַאַָ ּהָּכִה וָּב תֹומָי-רֶשא דָי-ץע יֵלְכִּב ווא 58
 הערה -תֶא תָֹמָי אוָה םֶּדַה לאג :ַחֵצֹרָה תמוז תֶֹמ 5
 לְׁשִהא ּנֵּדהְו הָאְִׂשְב-סִאְו :ָתִמְי אוָהוביֹעְנִפִּב ב

 "תרֹומ תֹוַווב ּוהָּבִה הֶּיֵאְב וַא :תֹמָ הָידְצִּבוילָע
 ייוענִתּב חַצרָה-תֶא תֹמְיםֶּדַה לָאנ אֹוה חצר הָּכַּמִה תמּי
 ילָכויִלָע ידִלְׁשִהֹא וְָרָה הָביארְלּב עַתפְּביסַאְו ;ָב
 תֹואְר אלְּבהָּב תֹומָירְֲׁא ןְבָ-לֶכְּב זַא :הידְצ אָלב יִלְּב
 :וָתָעָר ְׁשֹּקְַמ אָלְו ול בַואזאל אּוהְו תֶמַָוויָלָע לָּפַו

 םיִטמְׁשִמַה לע םָּחִה לַאנ ןיכו הָּכִמָה יב הָרֶעָה ּוטְמׁשְו 4
 ּוביִׁשְַ טֶּדַה לאנ לַיִמ ַחֵצרָהדתֶא הרעָה ּוליִִהְו הָּלֶאָה 5

 ידע הב בֵׁש הֶּמָׁש םֶנ-רׁשֲא וָטָלְקִמ ריעילָא הָרֵעָה ותֹא
 ימִאְו :ׁשֵרָּקִה ןֵמָשְּב ָתֹא חַׁשְמירְׁשַא לֹנַה ןֵתֹּכַה תומ 4

 :הָמָׁש םִָי רׁשֲא וטְלְקִמ רָע לובן-תֶא ַחֵצֹרָה אֵצי אֵצָ
 יְְַ מְלַקִמ רע לָבְנל ץולמ םֶּדַה לָאנ ותֹא אֵצְמּו

 םֵׁשִי ֹוטְלְקִמ רעב יִּכּומָּד יִל ןיא ַחערָה"תֶא םָּדה לַאֿג 9

 שיס הל דבדמב

 ןעֶפיֹולטְנַא ןיִהַא טְראָד לאָז ןְרעֶגְמּוא . םלקמל םיִרְעִה םֶָל ּווְו ּוהָננְׁשִּב ׁשְטְניִהְּמ ַחָצֹר
 ְךיֵא ּוצ ןעֶלאָז איד דנוא 19 :ןעֶנעֶק
 םעֶד ראַפ טעֶטְש םֶגְנּופיֹולטְנַא םָלַא ןייַז
 טיִנ לאָז ַחָצֹר רעֶד זַא ,רעֶזייֵלְרעֶד טּולְּב

 טָּפְׁשִמ םּוצ ןייֵטְׁש טנעוֶו רֶע זיִּב ןעֶּבְראַטְׁש
 טעֶמש איד דְנּוא 18 :עֶדְנייֵמעֶג איִד ראַפ
 ְךייַא ּוצ ןעֶלאָז ,ןעֶּבעֶג טְלאָז רֶהיֵא םאוָו
 אייֵרְד 14 :טעֶטׁש טֶגְנּופיֹולטְנֶע םֶקעֶז ןיִיַד

 רעֶזיִד ףיֹוא ןעֶּבעֶג רֶהיִא טְלאָז טעֶטְׁש
 םעֶד ןיִא טעֶמׁש אייֵרְד דְנּוא ,ןֵרֶרֵי טייֵז
 םֶגְּופיֹולטְנֶע ןייז ןעֶלאָז אייֵז ,ןַעָנְּב רֶנאַל
 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניַק איִד ּוצ 18 :טעֶטְׁש
 -יוִוְצ טְניֹואוְו םעֶוֶו רַג ַא ּוצ (ָךיֹוא) דנוא

 ןייַז טעֶּטְׁש םִקעֶז עֶזיִד ןעֶלאָז ;ךייֵא ןעֶׁש
 סאָו רעֶכיִלְטיִא זַא ןעֶפיֹולטְנַא םּוצ

 ןעֶנעֶק לאָז ןְרעֶנְמּוא םעֶנייֵא טְגאָלְׁשרעֶד
 רעֶנייֵא ןעוֶו דְנוא 16 :ןעֶפיֹולניִהַא טְראָד

 -ָךעֶזייֵא ןַא טיִמ ןְרעֶדְנַא םעֶד טְגאָלְׁשרעֶד
 רֶע זיִא יֹוזַא ,טְּבְראַטְׁש רֶע ּדְנּוא יִלְּכ עֶנ
 -עוֶו טייֵטעֶנ םיוִזעָנ זּומ ַחֵצֹר רעֶד ,ַחֵצֹר ַא
 םֶהיִא טְנאָלְׁש רֶע ןעֶו דְנּוא 17 :ןעֶר
 דְנאַה עֶנייֵז ןיִא זיִא סאוָו ןייֵטְׁש ַא טיִמ

 צרה ביל כה תמ יִבֲחֶאְלְרִַהַהַֹה תמר
 סֶכיֵתרדְ טֵּפְׁשִמ הֵּכְחַל םֶכָל הלא יו :זְֶא ץרָא-לַא
 "זתֶא זֵי םיִרע ּפִל ׁשְפָניהַּכַמילְּכ :םֶכיֵתָבׁשמ לֶכְּב ל
 רמֹביחְקְתיאָלְו :תמָלׁשְמְנִּב הנעייאל דֶחָא רַעו צרֲה 7

 ףֶע זיִא יֹוזַא ;ךְרּודאַד טְּבְראַטְׁש רֶע דְנּוא
 טייֵטעֶג םיוִועָנ זּומ ַחֵצֹר רעֶד ַחֵצֹר ַא
 םֶהיֵא טְגאָלְׁש רֶע ןעוֶו דְנּוא 18 :ןעֶרעוֶו
 עֶנייֵז ןיִא זיִא סאו יִלּכ עֶנְרעֶצְלאָה ַא טיִמ

 טייֵטעֶג םיוִועֶג זּומ ַחֵצֹר רעֶד ,ַחֵצֹר ַא רֶע זיִא יֹוזַא ;ְךְרּודאַד טְּבְראַטְׁש רֶע דְנּוא דְנאַה
 םֶהיֵא טְנעֶנעֶגעֶּב רֶע ּואוְו ,ןעֶטייֵט ַחֵצֹר םעֶד לאָז רעֶזייֵלְרעֶד טּולְּב רעֶד 19 :ןעֶרעוֶו
 טְּפאַׁשדְנייַפ םיֹוא ןעֶּבעֶג ּפּוטְׁש ַא טֶהיִא םעוֶו רֶע ןעוֶו דְנּוא 90 :ןעֶטייֵט םֶהיֵא רֶע געֶמ
 רעֶדָא 21 :טְּבְראַמְׁש רֶע דְנּוא ,םעֶנעֶגְראָּבְרעֶפ םיִא םֶהיֵא ףיֹוא םעֶּפֶע טְפְראַַו רֶע רעֶדָא
 רעֶד לאָז יֹוזַא ,טְּבְראַטְׁש רֶע דְנּוא טְפאַׁשדְנייַפ םיֹוא דְנאַה עֶנייֵז טיִמ םֶהיֵא טְגאָלְׁש רֶע
 יייֵט ַחֵצֹר םעֶד לאָז רעֶזייֵלְרעֶד טּולְּב רעֶד ,ַחֵצֹר ַא ויִא רֶע ,ןעֶרעוֶו טייֵטעֶג רעֶנעֶלְׁש

 ַא ןְהָא גְניִלְציִלְּפ םֶהיֵא טֶּפּוטְׁש רֶע ןעוֶו רעֶּבָא 22 :םֶהיֵא טְנעֶנעֶנעֶּב רֶע ּואוְוַא ןעֶט
 רעֶדָא 28 :םעֶנעֶנְראָּבְרעֶפ םיִא טיִנ יִלַּכ ַא םֶהיֵא ףיֹוא טְּפְראַו רֶע רעֶדָא ,טְפאַׁשדְנייַפ
 טיִנ םָע ּטאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶּבְראַטְש ןעֶק ןעֶמ ןעֶכְלעוֶו ָּךְרּוד ןייֵטְׁש ַא דְנעֶגְריִא ָךְרּוד

 ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא רֶע דְנּוא ,טְּבְראַמְׁש רֶע דְנּוא םֶהיֵא ףיֹוא טְלאַפ םִע דִנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג
 -ָנייֵמעֶג איִד לאָז יֹוזַא 24 :םעֶטְכעֶלְׁש ןייַז טכּוזעֶג טיִנ ָךיֹוא טאָה רֶע דְנּוא דְנייַפ ןייַז
 עֶגיִזאָד איִד ןעֶגעוֶו םָדֵה לֵאֹונ םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא ַחֵצֹר םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ןיטָּפְׁשִמ עֶד
 םעֶד ןּופ דְנאַה איִד ןּופ ןייַז ליִצַמ ַחֵצֹר םעֶד לאָז עֶדְנייֵמעֶג איִד דְנּוא 28 :םיִטָּפְׁשַמ
 םֶנְנּופיֹולטְנֶע עֶנייֵז ּוצ ןעֶרְהעֶקקירּוצ םֶהיֵא לאָז עֶדְנייֵמעֶג איִד דְנּוא ,רעֶזייֵלְרעֶד טּולְּב
 ןַהֹּכ רעֶד זיִּב ןעֶּבייֵלְּב טְראָד לאָז רֶע דְנּוא ;ְןעֶפאָלעֶגניִהַא טְראָד זיִא רֶע ּואוְוַא ,טאָמְש
 רעֶּבָא 26 :ןעֶּבְראַטׁש טעוֶו לייַא ןעֶניִלייֵה םעֶד טיִמ ןעֶראָועֶג טְּבְלאַזעֶג זיִא סאו לֹדְגַה
 ּזאוָוַא טאָמְׁש םֶגְנּופיֹולטְנֶע עֶנייַז ןּופ ץעֶנעֶרְג איִד רעֶּביִא ןייֵגְסיֹורַא טעֶו ַחֵצֹר רעֶד ןעוֶו
 אייֵּב םֶהיֵא טְניִפעֶג ּרעֶזייֵלְרעֶד טּולְּב רעֶד ןעוֶו דנוא 27 :ןעֶפאָלעֶגניִהַא טְראָד זיִא רֶע
 -רעֶד םָדַה לֵאֹונ רעֶד דְנּוא ,טאָמְׁש םֶגְנּוֿפיֹולטְנֶע עֶנייֵז ןּופ גיִנייוַועֶסיֹוא ץעֶנעֶרְנ איִד
 ןיִא ןעֶּבייֵלְּב זומ רֶע ןיִראָו 28 ::יִדְלּוׁש טּולְּב טיִנ רֶע זיִא יֹוזַא ,ַחֵצֹר םעֶד טְגאָלְׁש
 םעֶד ןּופ טיֹוט םעֶד ָּךאָנ דְנּוא ,טְּבְראַטְׁש לֹדְגַה ןֵהֹּכ רעֶד זיִּב טאָטְׁש סֶגְנּופיֹולטְנִע עֶנייֵז
 איֵד דְנּוא 29 :לייֵטּבְרֶע ןייַז ןּופ דְנאַּל םעֶד ּוצ ןעֶרְהעֶקקיִרּוצ ַחֵצֹר רעֶד געֶמ לֹדָנַה ןַהֹּכ
 ןיִא רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶריֵא ּוצ טֶּפְׁשִמ םעֶטְמיִטְׁשעֶּב א ּוצ ןייַ ְךיֵא ּוצ ןעֶלאָז עֶניִזאָד
 תּודֵע איִד טיֹול ,ׁשְנעֶמ ַא טְנאַלְׁשרעֶד סאוָו רעֶכיִלְטיִא 30 :ןעֶגְנוניֹואְװ עֶרייַא עַלַא
 םעֶנייֵא ףיֹוא ןְרעֶּפְטְנֶע טיִנ ןעֶק תּודֵע ןייֵא רעֶּבא ,ןעֶרעֶו ןעֶנאַלׁשרעֶד ַחֵצֹר רעֶד לאָז
 גָּווייַלְסיֹוא ןַא ןעֶמעֶנ טיִנ טְלאָז רֶהיִא דנּוא 81 :ןעֶטייֵט םֶהיֵא לאָז ןעֶמ זַא

 ראפ



 יעסמ ול הל רכדמב

 זיִא סאו ַחֵצֹר םעֶד ןּופ ׁשֶפֶנ םעֶד ראַפ
 םיוִועֶג לאָז רֶע טְרֶעייֵנ ,טיֹוט םעֶד גידלוש
 טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 32 :;ןעֶרעוֶו טייֵטעֶנ
 םאוָו םעֶד ראַפ גְנּוזייֵלְסיֹוא ןַא ןעֶמעֶנ טיִנ
 םֶגְנּופיֹולְטְנֶע עֶנייֵז ּוצ ןעֶפאָלְטְנֶע זיִא
 ּוצ ןעֶמּוק קיִרּוצ לאָז רֶע זַא טאָטְׁש
 ןֵהֹּכ רעֶד זיִּב דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶניֹואוְו
 רֶהיֵא זַא 832 :ןעֶּבְראַטְׁש טעוֶו (לֹדְנַהנ
 ןיִא דְנאַל סאָד ןעֶניִנייֵרְמּואְרעֶפ טיִנ טְלאָז
 סאָד ןיִראָו ,ןיראָד טְנעֶז רֶהיֵא םעֶבְלעוֶו
 דְנּוא ,דְנאַל םאֶד טְניִנייֵרְמּואָרעֶפ טֹולְּב
 ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶנְרעֶפ טיִנ טעוֶו דְנאַל םעֶד ּוצ
 ןיִראַד זיִא סאָוָו טּולְּב (עֶניִדְלּוׁשְמּואנ םאָד

 םעֶד ְךרּוד טְרֶעייֵנ ,ןעֶראועֶג ןעֶסאָגְרעֶפ
 דְנּוא 31 :ןעֶסאָנְרעֶפ םִע טאָה סאָו טּולְּב
 ןיִא דְנאַל םאָד ןייַז אֵמַמְמ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא
 ןיִא דְנּוא ,ןיִראַד טְניֹואוְו רֶהיִא םעֶּכְלעוֶו
 רעֶד ְּךיִא ןיִראָו ,ןיִראַד הּור ְּךיִא סעֶכְלעוֶו
 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןעֶׁשיוִוְצ הור ראַה

 ול לעטיפאק

 איד טְנְהעֶנעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה סֶע דְנּוא 1
 איִד ןּופ הָחָּפְׁשִמ רעֶד ןּופ תֹובָא יִׁשאָר

289 

 וצ דאָלְו :תָקי תֹמיְּכ תוָמָל עָׁשֶר אּוָהירׁשֲא ַחֵצֹר ׁשֶפֶנְל
 ץֶרֶאָּב תֶבֶׁשְל בּוׁשָל טלקִמ .ריע-לֶא םינָל רָפֹכ וָחְקִת
 5 ּהָּב ֶּתַא רֶׁשֲא ץרָאָה-תֶא וצ ּ םיִנחת-אלו ;ןֵהֹּכַה ורע
 םַדִל רְּכייאַל ץֶרָאְלְו ץרָאָהדתֶא ףיִנֲחַי אּוה םידַה יִּכ
 54 -תֶא אֵּמַטְת אלו :וָכְפְׂש םֶדְּב טָאייִּכ ּהָביְדַפְׁש רֶׁשֲא

 יב הָכותְּב שא רֶׁשֲא הב םִיבְשִיםָתַא שא ץֶרָאָה
 : לאיש ָי יֲ

 ןל ול
 א ךֶּב ריִכָמְדִּב דֶעְלִיינְּב תַחַּפְׁשִמְל תובֶאָה יִׁשאָר ּובְרִקִו
 לו הָשֹמ ינפל ּורְּבַדַו ףֶסֹוי יִנְב תֶהְְּׁשִּמִמ הֶׂשמ
 3 ינדָא-תֶא לְמאֹיַו :לאָרְִ ינְבִל תוָמָ יֵׁשאֶר םיִאָׂשנַה
 לאל שי נבל לֵרּונְּב הָלֲחַנְּב ץֶרָאָה-תֶא תֶמֶל ה הָוהְי הָוִצ
 יִתֹנְבַל ּוניִחֶאדָחְפֶלִצ תַלֲחנ-תֶא תֶמֶל הָוהיִב הוי גראָו
 נו מִׁשנִל לֵאָרׂשִייינְב יִטְבִׁ יֵנְּבִמ דֹלֶאְל ּוָהְו
 רֶשֲ הַָּמַה תַלֲחְנ לַע ףסונו ּויֵמֹבֲא תֹלֲחנמ ןֶחְלֲח
 + ילֵביֵה ָהיְהיימִאְו :ַעְני ינתְלֲחְנ לֶרִֹמּו םהָל הָניהִּת
 רֶׁשֲא הָּמּמַה תלֲחנ לע ןֶפְלֲחנ םָפְמֹעְו לֵארְׂשִי ינְבִל
 ה וי :ָתלֲחנ עֶר ּניֵתֹבֲא הֵּטִמ תַלֲחַמּוםֶהֶל הָניְִּת
 נב הַּמַמ ןֵּכ רמאֹל הֶוהְ פילע לֵאָרׂשִיינְב-תֶא הֶשֹמ
 ז לָחְפָלְצתֹנְבל הָוהְי הוצירָׁשֶא רבַָּה הָז ּםיִרָבְּד ףסוי
 זִחַּפְׁשִמְל דא םיׁשָנִל הָיְהִּת םֶהיניְִּב בּּמִל רֹמאֵל
  יֵנְבִל הָלֲהַנ בּפִתראלְו ּםיִׁשָנְ הָָיְהִּת םֶהיִבֲא הּמִמ
 וָתֹבֲא הָּמִמ תֹלֲחְנִּב שיִא יִּכ הָּמַמ-לֶא הָּשִמִמ לֵאָרְׂשִ
 א נב תֹוּמִמ הָלֲחְנ תֶׁשַרֹי תֹב-לֶכְו :לֵאָרשי נב ּקְּבְִי
 ןעמְל הֶשֲאל היהּתָהיִבָא הֵּטִמ תַחְַּׁשִִּמ דְמָאְל לֵאְְׂשִי
 9 הָלֲהַנ בֵּכְתיאְלְ ;ויָתֹבֲא תלֲחַנ ׁשיִא לֵאָרְׂשִי יב וׁשְרִי
 ינְּב תֹומַמ ּוכְּבִדִי וֵלֲחְנַּ ׁשיִאייֵּכ ְךַחַא הָּמַמְָל הֶּמַּמִמ
 : ;דַחפָלְצ תֹונּבִֹׂשָע ןֵּכ הָשֹמ-תֶא הֶוהָי הָוִצ רֶׁשֲאַּכ לָאדׂשִי

 ןּופ ןְהּוז ריִכָמ ןּופ ןֶהּוז ,דָעְלִג ןּופ רעֶדְניִק
 רעֶדְניִק רעֶד הָחָּפְׁשִמ רעֶד ןּופ ,הֶׁשֵנְמ
 ראַפ טעֶרעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ףֵסֹוי ןּופ
 אייֵז דָנּוא 2 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ תֹובָא יִׁשאָר איִד ,םיִאיִׂשְנ איִד ראַפ דְנּוא הָׁשֹמ
 לייֵטְּבְרֶע ןַא םָלַא דְנאַל םאָד ןעֶּבעֶג ּוצ ראַה ןייֵמ ּוצ ןעֶמאָּבעֶג טאָה טאָנ ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה
 טאָנ אייֵּב ןעֶראוָועֶג ןעֶטאָּבעֶג זיִא ראַה ןייֵמ דְנּוא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ לֶרֹוג ַא ְּךְרּוד
 ןעוֶו דְנּוא 8 :רעֶמְכעֶט עֶנייֵז וצ דָחְפֶלֶצ רעֶדּורְּב רעֶזְנּוא ןּופ לייֵטְּבְרֶע םאָד ןעֶּבעֶג ּוצ
 ןּופ םיִטָּבִׁש איִד ןּופ רעֶדְניִק איִד ןּופ םעֶנייֵא דְנעֶגְריִא וצ רעֶּבייוֵו וצ ןייז ןעֶלעוֶו אייֵז
 עֶרעֶזְנּוא ןּופ לייֵטְּבְרֶע םעֶד ןּופ ןעֶרעוֶו טְרעֶניִמעֶנ לייֵשְּבְרֶע רֶעייֵז לאָז יֹוזַא לֵאָרְׂשִי
 ןעֶבְלעוֶו ּוצ טֶבֵׁש םעֶד ןּופ לייֵטְּבְרֶע םעֶד ּוצ ןעֶרעוֶו ןּוהְטעֶנּוצ לאָז םִע דְנּוא ,רעֶמעֶּפ
 טרעֶניִמעֶג םִע לאָז לייֵטְּבְרֶע רעֶזְנּוא ןּופ לֶרֹוג םעֶד ןּופ דְנּוא ,ןעֶרעֶהעֶג ןעֶלעוֶו אייז
 רֶעייֵז טעוֶז יֹודַא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ּוצ לֵבֹוי רעֶד ןייֵז טעוֶו םִע ןעוֶו דְנּוא 4 :ןעֶרעוֶו
 אייֵז םעֶכְלעֶו ּוצ טֶבֵׁש םעֶד ןּופ לייִטְּבְרֶע סאָד רעֶּבֶא ,ןעֶרעוֶו טְרְהעֶמעֶב לייטְּבְרֶע
 טעֶֶו רעֶטעֶפ עֶרעֶזְנּוא ןּופ טֶבֵׁש םעֶד ןּופ לייֵטְּבְרֶע םעֶד ןּופ דְנּוא ,ןעֶרעֶהעֶנ ןעֶלעוֶו
 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןעֶמאָּבעֶג טאָה הֶׁשֹמ דְנּוא 8 :ןעֶרעוֶו טְרעֶניִמעֶג לייֵטְּבְרֶע רֶעיייז

 ןעֶּבאָה ףֵסֹוי רעֶדְניִק איִד ןּופ טֶבֵׁש רעֶד ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,טאָג ןּופ לְהעֶּפעֶּב םעֶד ְּךאָּנ
 רעֶמְכעֶמ איד ןעֶגעוֶו ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָג סא ְּךאַז איִד זיִא סאָד 6 :טעֶרעֶנ טְכעֶר
 אייֵז ןעֶלאָז ןעֶניֹוא עֶרייֵז ןיִא טּוג ןייַז טעוֶו סאוָו איִד ּוצ ;ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,דָחֶפָלִצ ןּופ
 אייֵז ןעֶלאָז רעֶטאָפ רֶעייֵז ןּופ טֶבֵׁש םעֶד ןּופ הָחָּפְׁשִמ רעֶד ּוצ טְרֶעייֵנ ,רעֶּבייוִז ּוצ ןייז
 רעֶדְניִק איִד ןּופ לייֵטְּבְרֶע סאָד טעוֶו ןָפֹוא ןַא יֹוזַא ףיֹוא דְנּוא 7 :רעֶּבייֵז ּוצ ןייֵז
 רעֶדְניִק איִד ןּופ רעֶכיֵלְטיִא טְרֶעייֵנ ,ןְרעֶדְנַא םּוצ טֶבֵׁש ןייֵא ןּופ ןייֵגְרעֶּביִא טיִנ לֵאָרְׂשִי
 דְנּוא 8 :רעֶטאָפ ןייַז ןּופ טֶבֵׁש םעֶד ןּופ לייֵטְּבְרֶע םעֶד ּוצ ןעֶטְּפעֶהעֶּב ְּךיִז טעוֶו לֵאָרְׂשִי
 רעֶדְניִק איֵד ןּופ םיִטָּבְׁש איִד ןּופ לייֵטְּבְרֶע ןַא ןיִנשְרַי טעוֶו םאָָו רעֶטְכאָט עֶכיִלְטיִא
 רֶהיֵא ןּופ טֶבֵׁש םעֶד ןּופ הָחָּפְׁשִמ רעֶד ןּופ םעֶנייֵא ּוצ ּבייוִו ַא םֶלֵא ןייַז לאָז איז ,לֵאָרְׂשִי
 :רעֶמאָפ ןייַז ןּופ לייֵטְּבְרֶע סאָד ןיִנשְרַי רעֶכיִלְטיִא ןעֶלאָז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד זַא ,רעֶטאָפ

 רעֶכיִלְטיִא טְרֶעייֵנ ,ןרעֶדְנַא םּוצ שֶבִׁש ןייֵא ןּופ ןעֶרְהעֶקְּפָא טיִג לאָז ליישְּבְרֶע םאָד דְנּוא 9
 יִּךאָנ טֶבֵׁש םעֶד ְךאָנ לייִטְְּרֶע ןייז ןיִא ןעֶטְפעֶהעֶּב ְךִז לאָז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןּופ
 :ןּוהְמעֶג דָחְפֶלִצ ןּופ רעֶטְכעֶמ איד ןעֶּבאָה יֹוזַא הָׁשֹמ ןעֶטאָּבעֶנ טאָה טאָג איו יֹוזַא 0

 דנוא 19



 יעסמ ול רבדמב 20

 רָחְפלִצ תֶנְּב הָעְֹו הָּכְלִמּוהָלְנְַו הָצרּתהָלְחַמ הָנְֶַָּו 1
 זֵה ףסוירב הֵׂשנְמְִּב תֶהְּפְׁשִמִמ :םיִׁשָנְל ןָהיֵדְד יָנְבל ט

 הלא :ןְהיֵבֲא תֵחּפְׁשִמ הטִמילע ןֶתָלֲחג ֹוהּתַו םיִׁשָנָל
 ןנבילַא הָשֹמיריִּב והְיְּוצ רֶׁשֲא םיִטָפְׁשִּמהְו תֹעַּמַה
 חְ ןֵּדרי לַע טָאומ תֶברעַּב לֵאְרְׂשִ

 קוח
 זדפרא .הנמִשּו טינמשו םיתאמו ףלא רבדמב רפסד יקומּפ םוכמ

 ןיתוישרפו :חרּפי והטמ וכ רחבא רשא שיאה היהו ויצחו ןמיס

 ףשט בל ,םישלשו םינש וירדמו :ןמיס ונחני ךידב ייי הרשע
 וליֿבשי ומכח ול ,םישלשו השש ויקרפו :ןמיס םיהלא ילאּכ

 םישָש תומותפהו ,םיעשתו םיתש תוחותפה ןיינמ ;ןמיס תאז

 ףךקלח יא .תוישרפ הנמשו םישמזו האמ לכה .ששו
 ;ןמיס ךתלחנו

 ךְנּוא הָלְנֶח דְנּוא הָצְרִת ,הָלְחַמ דְנּוא 1
 ןופ רעֶטְכעֶמ איִד .הָעֹנ דְנּוא הָּכְלִמ
 ּוצ רעֶּבייֵו ּוצ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז רֶחֶפֶלֶצ
 איֵד ּוצ 12 :רעֶטעֶפ עֶרייֵז ןּופ ןְהיִז איִד
 ןּופ ןְהּוז הֶׁשַנְמ רעֶדְניִק איִד ןּופ הָחָּפְׁשִמ
 ,רעֶּבייֵֵו ּוצ ןעֶועוֶועֶג אייֵז ןעֶנעֶז ףֵמֹוי
 ןיִא ןעֶועוֶועֶג זיִא לייִטְּבְרֶע רֶעייֵז דְנּוא
 רֶעייֵז ןּופ הָחָּפְׁשִמ רעֶד ןּופ טְבֵׁש םעֶד
 איד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איד 18 :רעֶטאָפ
 טאָה טאָנ סאוָו םיִטָּפְׁשִמ איִד דְנּוא תֹוצִמ
 רעֶדְניִק איֵד ּוצ הֶׁשֹמ ְךְרּוד ןעֶטאָּבעֶנ
 אייַּב בָאֹומ ןּופ ןיֹולְּפ םעֶד ןיִא לֵאָרְׂשִי
 :ֹוחֵרָו ןּופ ןֵדְרַי םעֶד

 ;קוח
 רתא טכַא טרעדנוה אייוצ דנעזיױט ןייא ןענעז רבדמב ןוֿפ םיקוספ עלא

 תורדס ןהעצ טאה דנוא ;'כ ז"י לעטיּפאק זיא רפס םעד ןוֿפ טֿפלעה איד ; גיצכַא
 :לעטיפאק גיסיירד דנוא םכעז דנוא



 ם רבכר

 צ מע לֵאְרְשִילָּכיִלֶא הָשמ רֶּבִּד רׁשֲא םיִרָבְּדַה הֶּלֹא הָׁשֹמ סאו רעֶטְרעוֶו איד ןעֶנעֶז סאָד 1
 ר ְךֵֶּדבֹרמ סו רׂשֶ דלא בֶהָ יו תֶרצַַו בו אָרְׂשִי .ְלנַאַג יּוְצ םעפעו : : ְךֶׂשֵֶי ץְנאַג ! ֲה האפ ףוס לֹומ הָבָרָעָּב .רֶּבְרִַּּ ןּדְרּיַה יי

 5 רֵׂשָעיְֵּׁשַעְב הָנָׁש טיִעָּברַאְּב יה :עֵנְרַּב ׁשֶדֶק ךע רֶעׂש ןיא ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ,ןַדְרַי טייַז רעֶנעֶי

 = לֵאָרְִי ינְבלָא הָׁשֹמ רּכַּדׁשדַָל אב טא ףּוס םַי םעֶד רעֶּביִאְנעֶגעֶק ןיֹולְּפ םעֶד
 4 הי תא ּוּכַהיִרֲחֶא :ָהלֶא ותא הָוהְ הָוצ רֶׂשֲא : 1

 -רֶׁשֲא ןְשִּבִה ךלֶמ נו תַאְז ץֶבׁשָחְב בׁשֹז רֶׁשֲא ימָאָה - לֶפֹוּת ןעֶׁשיִוְצ דְנּוא ןֵרָּפ ןעֶׁשיִװְצ ֶ ר : : ש
 ה בָאֹמ ץֶרָאְּב ןדרוה רָבעֶב :יִעָרְדָאְּב תֹרָּׁשְַּב בֵׁשֹי ףֶלֶע 2 :בָהֶז יִד דְנּוא תֹורְצַח דְנּוא ןָבָל
 5 הָרָוהְי ראל תאֹּוַה הָרֹוּתַה-תֶא ראַּב הָׂשֹמ ליַאוה ָךֶרּוד בֵרֹוח ןּופ ןעֶזעוֶועֶג זיִא עֶזייַר געֶט

 רֶהֶּב תַכָׁש םֶבְליבַר רֶמאֵל בֶרְֹּב ּוניֵלֲא רֵּבִּד ניֵהלֶא
  לנְַׁש-לָבילֶאַוירֹמֲאָה רַה ואֹבו םֶכָ ועְמּו נְּפ הָזַה 182 "3 ר"עׂש :ְראַּב םעֶד ןּופ געוֶו םעֶד
 ינענְּכַה ץֶרַא םִיִה ףיִחְבּו בֵננבּו הָלֵפׁשִבּו ףָהָב הָבָרֲעַּב ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע דנּוא 8 :ַענְרַּב ׁשֹדָק
 . םָכינְפליִתתג האר ;תֶרַּפ רַהָנ לג רֶהֶנַדידַע ןֹנְבִּכַהְ םעֶר ןיִא רֶהאָו ןעֶטְסְניִצְריִפ םעֶד ןיִא

 הדִוהי עַּבַׁשְנ רֶׁשֲא ץְרָאָה-תֶא יֵשְרּו ּואַּב ץֶרֶאָה-תֶא טא :
 םעדולּז םֶהָל תַתָל בקעילו קָחְצל םֶנְרְבְַל םֶכיֵתֹנֲאַל אָט ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןיִא !ׁשֶדֹוח ןעֶטְפִלֶע
 אל מאל אוָהַה תעַּב םֶכלֲא רֵמֹאָו :םֶהיא איִד ּוצ טעֶרעֶנ הָשֹמ טאָה ;ׁשֶדֹוח ןּופ

 יַּבִּד רֶׁשֲאַּכ םָּכְתֶא ְּךרֶכיִו םיִמָעְּפ ףֶלֵא םֶכָּכ םֶכלֲע םעֶדְכאָנ 1 :אייֵז ּוצ ןעֶטאָּבעֶג םֶהיֵא
 ןֹוּבְׁשֶח ןיִא טְניֹואְו םאָו ,יִרֹומֶא ןּופ גיִנעֶק ןֹוחיִס ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה רֶע ןעֶו

 ףיֹוא 2 :יֵעְרָדֶא ןיִא דְנּוא תֹורָמְׁשַע ןיִא טְניֹואְו םאָװ ןָׁשֶּב ןּופ גיִנעֶק בֹוע רֶנּוא

 איִד ןעֶרעֶלְקרעֶד ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא הָׁשֹמ טאָ ,בָאֹומ דְנאַל םעֶד ןיִא ,ןַדְרַי טייֵז רעֶנעֶי

 ןיִא טעֶרעֶג םִנּוא ּוצ טאָה טאָנ רעֶזְנּוא ראַה רעֶד 6 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הָרֹוּת עֶניִזאָד

 ןעֶניִזאָד םעֶד אייֵּב ןעֶּביִלְּבעֶג גּונעֶג גְנאַל ןיֹוׁש טְנעֶז רֶהיֵא ;ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא ,בֵרֹוח

 םעֶד ןּופ גְראַּב םעֶד ּוצ טְמּוק דְנּוא ,קעוֶוַא טְהיִצ דְנּוא םּוא ְָּךייֵא טְרְהעֶק 7 :גְראַּב

 לאָמ םעֶד ןיִא דְנּוא ,גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןיֹולְּפ םעֶד ןיִא םיִנֵכְׁש עֶנייֵז עֶלַא ּוצ דְנּוא ,ירֹומָא

 דְנּוא ,יִָנֲעַנְּכ םעֶד ןּופ דְנאַל םעֶד ןיִא .םִי ןּופ ןעֶטְראָּב םעֶד ןַא דְנּוא ,טייֵז םֹורָד ןיִא
 דְנאַל סאָד ּבאָה ְּךיִא ,העָז 8 :תֶרַּפ ְּךייֵמ םעֶד ;ְךייֵט ןעֶסיֹורְג םעֶד ּוצ ויִּב ,ןֹונָבְל םעד

 ןעֶריֹואוְוְׁשעֶג טאָה טאָנ םאָו דְנאַל םאָד ּתְׁשָרַי דְנּוא ןייַרַא טְמּוק ןעֶּבעֶגעֶג ּךייֵא ראַפ

 דְנּוא ןעֶּבעֶג ּוצ אייֵז ּוצ םִע ,בֹקֲעַי ּוצ דְנּוא קָחֶצִי ּוצ ,םֶהָרְבַא ּוצ ,רעֶטעֶפ עֶרייַא ּוצ

 ,טייֵצ רעֶּבְלעֶזְרעֶד ּוצ טְגאָועֶג ְךייַא ּוצ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 9 :אייֵז ְךאָנ רעֶדְניִק עֶרייַז ּוצ

 טאָה םטאָנ רֶעייַא ראַה רעֶד 10 :ןעֶנאָרְטרעֶד ןייֵלַא טיִנ ְּךייַא ןעֶק ְךיִא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא

 :לעֶמיִה ןּופ ןְרעֶטְׁש איִד איו ליִפ יֹוזַא טְנייֵה טְנעֶז רֶהיֵא דְנּוא ,טְרְהעֶמְרעֶּפ ךייַא

 ליִפ יֹוַא לאָמ דְנעֶזיֹוט ַא ְךאָנ ְךייַא לאָז רעֶמעֶפ עֶרייֵא ןּופ טאָג ,ראַה רעֶד 1

 :טעֶרעֶג ָּךייַא ּוצ טאָה רֶע איז יֹוזַא ,ןעֶׁשְנעֶּב ְּךייַא לאָז רֶע רְנּוא ,ןעֶרְהעֶּמְרעֶּפ
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 :םעֶכייו סקָאָקמו סֶכְמְּרִמ יַּדכל אָׂשֶא הָעיִא םָכָל 2
 שֵכיֵמְבִשְל םִפדִו םינֹמנּו טיִמָכַח םיִָׁנֲא םָכָנ בת ט
 רָכְרהיבמ מאת יִתֹא נו :םֶכיִׁשאְרְּב סמיׂשאו 4
 טיִשְנַא טְכיֵמְבִׁש יעאָד"ניַא קֲאָו :תֹוׂשעַל תרַּכד-רֶׁשֲא =

 טםיִפְלֲא יֵרָׂש םָכיֵלֲעיִׁשאִּ םָתֹוא ןּקָאְו םיִעְדיַו םיִמָכֲח
 םֶביטְבׁשְלשירְטׂשְו'לָשִע ִרְִׂ טשִמֲח יֵרָׂשְותּומיִׂשו
 יי עֹכָׁש מאל אוָהַה תֶעְּב םֶּכיֵמְּפְׂשיחַא הָּוִצֲאְו

 ִּכַתאַל .?רנ ןיכו ויָאְדיִבּ יׁשיִאְדיִּב קֶדָצ םּתְטִּפְׁשּו וז
 שסינמ ליגָת אֵל ןוע עֶמְׁשֹּת לֹדָּנַּכ ֹטּקַּכ טָּפְׁשִמַּב םיִנְּפ
 םבָּכִמ השקי רֶׁשֲא רָכְּדִהְו אה האל טָּפְׁשִּמַו יִּכ

 זיײא ראוָהַה תעָּכ םַּכְתַא ידָנצאְו :ייִּתְעַמְׁשִ ילֵא ןוָברקִּת 6

 2 םרכח

 ןעֶנאָרְט ןייֵלַא ְּךיִא ןעֶק איו רעֶּבָא 2
 עֶרייֵא דְנּוא ,אָּׂשַמ עֶרייֵא דְנּוא היִמ עֶדייֵא

 םיֹוא ְךייַא טְּביֹולְק 13 ?ןָעייֵרעֶטייֵרְּטְׁש
 טייל עֶגיִדְנעֶטְׁשרעֶפ דְנּוא עֶגּולְק ,רעֶנעֶמ
 ,םיִטָבְש עֶרייֵא ּוצ טְנאָקעֶּב ןעֶנעֶז םאוָו

 עֶרייֵא וצ ןעֶכאַמ אייֵז לעוֶז ְּךיִא דְנּוא
 ריִמ טאָה רֶהיֵא דנוא 14 :טייֵלטְּפיֹוה +=

 טְגאָזעֶג טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,טְרעֶפְטְנֶעעֶג
 זיִא טעֶרעֶג טְסאָה אּוד םאָָו טְראוָו סאָד
 ילָּצחֶאילַה םרחמ טקת :ןוִׂשַּת רֶׁשֲא םיִרָבחִלב 19 -עֶב ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא 12 :ןּוהְט ּוצ טּוג

 יָה ירד םֶמיֵאְר רֶׁשֲא אּויַה אָרּמַהְו לּורְַה רֵּבדּגַה
 שי רע אבו ּונֲָתֹא ּנִקלֶא הָוהְי הָוִצ רֶׁשֲאַּכ ירֹמֲאָה

 דרש ירמַאה רֶהידֲע םָתאָּב םָכלֲא רמאָו :!ענְרַּכ 2
 "תױא ְךפל ךֶהלֵא ךֹוהְי ן ןֵָנ הֵאְר הֵאְר :וָל ָתֹֹו ועהֹלֶא נ

 ךֶ ְךיִֹבֲא ַהלֶא הָוהְי רָב יָשֲאַּכ שר הל רָאָה
 דָתלְשנּורְמאֹּתַו םֶכלְֹילַא וברקִתַ תֶחַת-לֵאְואָריִתילַא
 רָָּדּנְתֹאּובֵׁשִיַו ץֶרַאָה-תֶא ונליוהּפחו ניֵנְִל םיִׁשנֲא
 :ןָהיֵלָא אֹמָנ רָׁשֲא םיִרָעַה תַאְו הָּביהְלעַג רֶׁשֲא ְךרָדַה-תֶא

 ,םיִּטָּבְׁש עֶרייֵא ןּופ טייֵלטְּפיֹוה איִד ןעֶמּונ
 ְךיִא דְנּוא ,רעֶנעֶמ עֶטְנאַקעֶּב דְנּוא עֶגּולְק-
 עֶטייֵלטְסיֹוה םֶלַא ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז ּבאָה
 ,דְנעֶזיֹוט רעֶּביִא עֶטְׁשְרעֶּביֹוא ;ְךייֵא רעֶּביִא
 דָנּוא ,טְרעֶדְנּוה רעֶּביִא עֶטְׁשְרעֶּביֹוא דנוא

 -ךעֶּביֹוַא דְנּוא ,גיִצְפּופ רעֶּביִא עֶטְשְרעֶּביֹוא

 טייֵלסְטְמַא םֶלַא דְנּוא ,ןְהעֶצ רעֶּביִא עֶטְׁש
 ׁשיִא םיִׁשָנֲא רָׂשָע םִינְׁש םָּכִמ הֵּקֹאָו רָבָּדַה יֵניֵעְּב בָמיַו ְךיֹוא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 16 :םיִטָבִׁש עֶרייֵא ּוצ

 עֶרייֵא ןעֶליֹופעֶּב טייֵצ רעֶּבְלעֶזְרעֶד וצ טָּכׁשֶא סֵהַנידַע ּואָֹו הֶרָלָה ּולֵָוּונְפִיו :טֵבָׁשִל דָחֶא 4
 (ּוב) טְלאָז רֶהיֵא ;ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,רעֶטְכיִר ֹונְלַא ּודְרֹוו ץֶרֶאָה יִרְּפִמ םֶדָיְב ּוחָקו :ּהָתֹא לריַו הכ הכ

 דנוא ,רעֶיִרְּב ֶרייא ןעֶיחצ ןעֶרֶהסיֹוא ׁלאָהדירטַ רָההכמראובֹאבש
 טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג טיִמ ןיִטָפְׁשִמ טְלאָז רֶהיֵא = קח פיאות תל טָאן
 דְנּוא ,רעֶדּורְּב ןייַז דְנּוא ןאַמ ַא ןעֶׁשיוִוְצ אי"ה עא תֵאְנְׂשִּב ּורְמאִּתַו םֶכיֵלָהֶאְב ָנָנְרַּתַו

 טיִנ טְלאָז רֶהיִא 17 :רֵג ןייַז ןעׁשיִוְצ - יי יי 7 ררה בת א הֶתלטירְצִ ץרָאמ 5
 םעֶד איו יֹוזַא םעֶנייַלְק םעֶד ןעֶרעֶהְסיֹוא טְלאָז רֶהיֵא ,טָּפְׁשִמ םעֶד ןיִא םיִנָּפ ַא ןעֶנעֶקְרעֶר
 טְרעֶהעֶג טָּפְׁשִמ םאָד ןיִראוָו ,ןאַמ ןייק ראַפ ןעֶטְכְראַפ טיִנ ְּךייַא טְלאָז רֶהיֵא ,ןעֶסיֹורְג
 רעֶהַא ריִמ ּוצ רֶהיֵא ְטְלאָז רעוֶוְׁש ּוצ ְָּךייֵא ראַפ זיִא סאָז ְּךאַז איִד דְנּוא ;טאָנ ּוצ
 רעֶּבְלעֶז רעֶד ּוצ ְּךייַא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 18 :ןעֶרעֶהְסיֹוא ְּךייַא לעד ָּךיִא דְנּוא ןעֶנְנעֶרְּב
 ןעֶגיֹוצעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז ריִמ דְנּוא 19 :ןּוהְט טְלאָז רֶהיֵא םאָז ןעֶכאַז עֶלַא ןעֶטאָּבעֶג טייֵצ
 עֶכיֵלְרעֶטְכְרּופ דְנּוא עֶסיֹורְג ץְנאַג עֶגיִזאָד איִד ןעֶגְנאַגעֶגְכְרּוד ןעֶנעֶז דְנּוא ,בֵרֹוח ןּופ
 יֹוזַא ,ירֹומָא םעֶד ןּופ גְראַּב םעֶד ןּופ געוֶו םעֶד ףיֹוא ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶהיֵא םאָו ,רָּבְדִמ
 ׁשרְק ןייק זיִּב ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז ריִמ דְנּוא ;ןעֶטאָּבעֶג םִנּוא טאָה טאָנ רעֶזְנּוא ראַה רעֶד איוז
 ןּופ גְראַּב םעֶד ּוצ זיִּב ןעֶמּוקעֶג טְנעֶז רֶהיֵא ,טְנאָזעֶג ְּךייַא ּוצ ּבאָה ָךיִא דְנּוא 20 :ַעַנְרַּב
 ןייַד ראַה רעֶד .העֶז 21 :ןעֶּבעֶגעֶג סְנּוא ּוצ טאָה טאָג רעֶזְנּוא ראַה רעֶד םאָוָו ,יֵרֹומָא םעֶד
 ,ראַה רעֶד איז יֹוזַא ,ןייַא םִע םעֶנ דְנּוא ףיֹורַא אייֵג ,דְנאַל םאָד ןעֶּבעֶגעֶג ריִד ראַפ טאָהטאָג
 אּוד דִנּוא ,ןעֶטְכְראָפ טיִנ ָּךיִד טְסְלאָז אּוד !טעֶרעֶנ ריִד ּוצ טאָה רעֶטעֶפ עֶנייד ןּופ טאָג רעֶד
 טאָה רֶהיֵא דָנּוא ,טְנְהעֶנעֶג רִיַמ ּוצ עֶלַא ְךייַא רֶהיֵא טאָה יֹוזַא 92 :ןעֶטְסנְנֶע טיִנ ְּךיִד טְסְלאָז
 ןעֶׁשְראָפְסיֹוא םָנּוא ראַפ ןעֶלאָז אייֵז זַא רעֶנעֶמ ןעֶקיִׁשְסיֹוא םִנּוא ראַפ ןעֶליוִו ריִמ ,טְנאָזעֶג

 -ָלעוֶו ףיֹוא געֶו םעֶד רעֶּביִא טְראַוְּטְנַא ןעֶנְנעֶרְּב קירּוצ םָנּוא ןעֶלעֶזֶו אייֵז דְנּוא ,דְנאַל םאֶד
 רְנּוא 2 :ןעֶמּוק ןעֶלעֶו רִיַמ עֶכְלעֶוָה ּוצ טעֶּטְׁש איִד רעֶּביִא דְנֹוא ,ןייֵגְפיֹורַא ןעֶלעֶז ריִמ ןעֶכ
 ףלעוֶוְצ ןעֶמּונעֶג ָּךייֵא ןּופ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶגיֹוא עֶניימ ןיֵא ןעֶלעֶפעֶג ליֹואח זיִא ְּךאַז איד
 אייֵז דְנּוא טְרְהעֶקעֶגְמּוא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דנוא 24 :ןאַמ ַא טָּבַׁש ןעֶכינָטיִא ןּופ ,רעֶנעֶמ
 לאָמ םעֶד ּוצ זיּב ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז
 עֶרייֵז ןיִא ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דֶנּוַא 22 :טְשְראָפעֶנְסיֹוא םִע 6 אייז דְנּוא ,לֹוּכְׁשַא
 דנוא ;םֶנּוא ּוצ טְכאַרְּבעֶגְּפּורַא אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דנּזא דְנאַל םעֶד ןּופ תֹוריֵּפ איִד ןּופ דְנעַה
 טּזג ויִא דְנאַל סאָד .טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְראָוְטְַא ןַא כאר םנּוא ןעֶּבאָה אייֵז
 -פיֹורַא טְלאוָועֶג טיִנ טאָה רֶהיֵא רעֶּבָא 26 :ןעֶּבעֶג םֶנּוא ליוִו טאָנ רעֶזְנּוא ,ראַה רעֶד סאָוָז
 :טאָג רֶעייֵַא ראַה םעֶד ןּופ לְהעֶפעֶּב םעֶד ןעֶנעֶק טְגיִנעֶּמְׁשעֶגרעֶדיוִו טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,ןייֵג
 םְגאָזעֶג טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,רעֶטְלעֶצעֶג עֶרייֵא ןיִא טְלעֶמְרּומעֶג טאָה רֶהיֵא דְנּוַא 7
 ִיַרְצַּמ דְנאַל םעֶד םיֹוא טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא םָנּוא רֶע טאַה יֹוזַא דְנייַפ םִנּוא טאָה טאָג לייו
 טא :ןעֶגְליִטְרעֶפ ּוצ םֶנּוא יִדַּכ יִֵרֹומֶא םעֶד ןּופ דְנאַה רעֶד ןיִא ןעֶּבעֶג ּוצ סֵנּא

 ןעלאז



 םירבד

 רעֶדיִרְּב עֶרעֶזְנּוא ?ןייֵנְפיֹורַא ריּפ ןעֶלאָז
 -ְךעֶה עֶרעֶזְנּוא ןייֵגּוצ טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה
 םיֹורְנ ַא ויִא םִע ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,רעֶצ

 טעֶטְׁש איִד ,םֶנּוא ןּופ רעֶכעֶה דְנּוא ;קֶלֶאָּפ
 (ןעֶכייֵרְג אייז עֶטְסעֶפ דְנּוא עֶסיֹורְג ןעֶנעֶז
 טְראָד ְּךיֹוא ןעֶּבאָה ריִמ ,לעֶמיִה םּוצ זיִּב
 איד) קָנֵע ןּופ רעֶדְניִק איִד ןעֶהעֶזעֶנ
 ָךיֵא ּוצ ּבאָה ְךיִא דנּוא 29 :(עֶזיִר

 -עֶרְׁשרעֶד טיִנ ְּךייֵא טְלאָז רֶהיֵא ,טְנאָזעֶג
 אייֵז ראַפ ָּךייַא טלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶק
 טאָג רֶעייַא ראַה רעֶד 30 :ןעֶטְכְראָפ טיִנ
 ְךייֵא ראַפ טעוֶו רֶע ;ְךייַא ראַפ טייֵג סאוָו

 רֶע סאָָו םעֶלַא ְךאַנ ,ןעֶטְלאַה הָמָחְלִמ
 עֶרייֵא ראַפ םִיַרְצִמ ןיִא ןּוהְמעֶנ טאָה
 סאָָו רֵּבְדִמ רעֶד ןיִא דְנּוא 31 :ןעֶניֹוא
 ןייַד ראַה רעֶד איז ,ןעֶהעֶזעֶג טְסאָה אּוד
 ןאַמ ַא אי יֹוזַא ןעֶנאַרְטעֶג ָּךיִד טאָה טאָּג
 געוֶו ןעֶצְנאַג םעֶד ףיֹוא ,ןְהּוז ןייַז טְנאָרְט
 רֶהיֵא ויִּב ןעֶנְנאַגעֶג טְנעֶז רֶהיֵא םאִו

 :טֶרָא ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶגְנָא טְנעֶז
 טאָה ְּךאַז רעֶניִזאָד רעֶד ןיִא רעֶּבָא 2
 רֶעייֵַא ראַה םעֶד ןיִא טְּביֹולְגעֶג טיִנ רֶהיֵא
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 םֶרָו לֹהָנםע דֹמֵל ֹונֵבְבִליתָא וּמַה ניַחַא םיִלע ּוְַּנֲא
 נאָר םיִקָנע ינְּבְו םִָמָשַּב תֶרֹוצְבּו תֶלֹדנ םיִרָע ונָמִמ
 29 ;מָרַמ ןאריִתייאַלְו ןוצרעת-ראל םֶכָלֲא רָמֹאָו :םֵׁש
 ל לָׁשֲא לֹכְּכ םָכָל םָתָלִי יָה םָכינְפִל ְַקהֲה םֶכיֵהְלֶא הוה
 ונ ָתיֵאָר רֶׁשֲא רֶכּדִמַּבּו :םֶכנעְל םִיְצִמְּב םַכְּתִא הָׂשֶע
 -לָכְּב ָנְב-תֶא ׁשיִאראשי רֶׁשֲאַּךיללֲא הָוהְ ךאָׂשְניָׁשֲא
 ופ ָבְַבּו:הָּזַה םיִקָּמהידֲע םֶכָאְבדַע םֶּתְכַלה רֶׁשֲא ְךְרדִה
 33 םבֶכינְפִל ּךֵלֹהַה ּ!םָכיֵהְלֶא הָוהיִּב םִניִמַאַמ םֶכנִא הזה
 םֶכְתֶאְרַל הָליל וׁשֵאּב םֶכְתִנֲתַל םוקָמ םֶכָל רֹתָל ְךֶרָּדַ
 4 ײזרָא הָוהְי עַמְׁשִיַו :םָמוי ןְנעבּו ּהָביוכַלְּת רֶׁשֲא ְךֶרדּב
 תל ׁשיִא הָארייטַא :רֶמאֹל עֶבֶּׁשנ ףֹצְו םֶכיֵרְבִּד ליִק
 יַשֲאהְבֹומַה ץְרֶאָה תֶא הזה עֶדֶה רֹוּדַה הָּלֲאָל םיִשָנֲאְּב
 6 וה הָנְפיִדְּב םֵלָּכ יִתָלּז ּ!םֶכיֵתְבַאַל תַחָל יְִַּּבְׁשִ
 רׁשֲא עי ויָנְבִּוהָּבךֵרָד רֶׁשֲא ץֶרָאָה-תֶא ןּתָארְלְוהָנאְ
 3/ מאל טֶבָלֵלְנִּבהָוהְיףֶנַאְתַה יִּברמַנ גהוהְ יֲִחַא אֵּלַמ
 55 אוהל מַה ןונּב ׁשֹוהְי וםֵׁש אֵבְתדאָל הָּתַאַ
 יפ םכְְַּו :לאָרׂשִיתֶא הֲָָחי איהר קז ָתֹא הָּמָׁש אב
 םויַה ּועְדְיאל רֶׁשֲא םֶכינְּו הֶהְי זַבָל םֶּתרַמֲא רֶׁשֲא
 :הדוָשָר םִהְו הָָנְּתֶא םֶהָלְו הֶָּׁש ּואֵבָנ הָּמִה עֶרָו בִט
 ,לו ינעַּתַו :ףיִסיִסי ּךֶרָּד הֶרָּבְרִּמַה ּועָסּו םָכָל יִנְּפ םֶּתִאְ
 יכָבּב ּועְמחְלְִו הָלעַנּונֲֹנַא הוהיל ֹונאָטֶח יֵלֵא ּורְמאֹּתַו
 וְּמַהְלִמ יֵלָּכ-תֶא ׁשיִא ּורְְַַּ ּוניהלַא הָוהְי ּונְוצרׁשֲא
 5 אָל םֶהָל רַמַא יִלַא הָוהְי רֶמאֵֹו :הָרָהָה תַלעל ּוניהְּתַ
 יֵנְִל ּוֵנִּת אֹלָו םֶכְִָּקּביִנָניֵא וּכּומֵחּלִתֹאָלְו ּולֵעַת
 43 הָוהָי יּפ-תֶא וְמַַּו םֶּתְעַמְׁש אָלו םֶכילֲא רֵּבֲַאְו :םֶכיִביא
 4 אאּוהַה רַהָּב בֵׁשֹיִה יִרְמָאָה אבו :הֶרָתָה ּלֵעַּתַו ּורְְּתַ
 ּותַכ םיִרֹבִּדה הָיִׂשֲעַּת רֶשֲאּכ םכַתַא ּופְדְרו טֵכְתאַרְקִל

 ןעֶגְנאַגעֶג ָּךייַא ראַפ זיִא סאָו 83 :טאָנ
 טֶרָא ןַא ןעֶהעֶזּוצסיֹוא ָּךייֵא ,געזֶו םעֶד ןיִא
 רֶעייֵפ ַא ָךְרּוד ,ןעֶכאַמ ּוצ ןעֶהּור ָּךייַא
 ָךֶרּוד דַנּוא ,ןייֵג טְלאָז רֶהיֵא ןעֶבְלעוֶו ןיִא געוֶו םעֶד ןעֶזייוו ּוצ ָּךייַא םוא ,טְכאַנ אייָּב
 ,רעֶמְרעֶו עֶרייֵא ןּופ לֹוק סאָד טרעֶהעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 84 :גאָט אייַּב ןעֶקְלאָוָו ַא
 איֵד ןּופ רעֶנייֵא ּביֹוא 35 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןעֶריֹואוְוְׁשעֶנ דְנּוא ,טְנְראָטעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 ּבאָה ְּךיִא סאוָו דְנאַל עֶטּוג םאָד ןעֶהעֶז טעֶו רֹוד ןעֶטְכעֶלְׁש ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ רעֶנעֶמ
 רֶע הֶנָפְו ןּופ ןֶהּוז רעֶד ,בֵלָּכ טְרֶעייֵנ 26 :רעֶטעֶפ עֶרייֵא ּוצ ןעֶּבעֶנ ּוצ ןעֶריֹואָּוְׁשעֶנ
 טאָה רֶע םעֶכְלעוֶו ףיֹוא דְנאַל סאָד ןעֶּבעֶג ָּךיִא לעוֶו םֶהיֵא ּוצ דְנּוא ןעֶהעֶז םִע טעוֶו
 :טְגְלאַפעֶגְכאָנ ןעֶמּוקְלאָּפ טאָג טאָה רֶע לייֵו ,רעֶדְניִק עֶנייַז ּוצ דְנּוא ןעֶטעֶרְמעֶ
 ְךיֹוא טְסְלאָז אּוד ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶגעוֶוְמעֶרייַא טְנְראָצעֶג רֶע טאָה ריִמ ףיֹוא ךיוא 7
 רֶע ,ריִד ראַפ טייֵטְׁש סאו רעֶד ,ןּונ ןּופ ןֶהּוז רעֶד ַעֵׁשֹוהְי 38 :ןעֶמּוקְנייַרַא טְראָד טיִנ
 ןעֶבאַמ לֵאָרְׂשִי טעוֶו רֶע ןיִראָז ,ןעֶקְראַטְׁש אּוד טְסְלאָז םֶהיֵא ,ןעֶמּוקְניִהַא טְראָד לאָז

 אייֵז ּזַא טְנאָזעֶג טאָה רֶהיֵא עֶכְלעוֶו ןּופ ,רעֶדְניִק עֶנייַלְק עֶרייֵא דְנּוא 89 :;ןעֶּבְרַא
 רעֶדָא םעֶמּוג ןּופ טְנייַה טיִנ ןעֶסייוֵו םאִו רעֶדְניִק עֶרייֵא דְנּוא ,ּביור ּוצ ןייַז ןעֶלעוֶו
 דָנּוא ןעֶּבעֶג םִע ְּךיִא לעוֶו אייֵז ּוצ דְנּוא ,ןעֶמּוקְניִהַא טְראָד ןעֶלעוֶו אייֵז ,םעֶטְּכעֶלְׁש
 רעֶד ןיִא טֶהיִֵצ דְנּוא םּוא ָּךייֵא טְרְהעֶק ,רֶהיֵא רעֶּבָא 40 :ןיִנׁשְרַי סֶע ןעֶלעוֶו איז
 דְנּוא טעֶטְראָוְטְנַאעֶג טאָה רֶהיֵא דְנּוא 41 :ףּוס םַי ןּופ געוֶו םעֶד ףיֹוא ןייַרַא דֶּבְדִּמ
 ריִמ דְנּוא ןייֵגְפיֹורַא ןעֶלעוֶו ריִמ ,טאָנ ןעֶנעֶק טְגיִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ ,טְנאָזעֶּג ריֵּמ ּוצ
 -עֶנ םֶנּוא טאָה טאָג רעֶזְנּוא ראַה רעֶד איִז יֹוזַא םעֶלַא ָּךאָנ ןעֶטְלאַה הָמָחְלִמ ןעֶלעֶו
 טְנעֶז רֶהיֵא דְנּוא ןִיַז יֵלְּכ ןייַז רעֶכיִלְטיִא טְלעֶטְראַגעֶגְנָא טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶשאָּב
 ,טְגאָועֶג ריִמ ּוצ טאָה טאָג דְנּוא 42 :גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןייֵגּוצְפיֹורַא ןעֶזעוֶועֶג טייֵרְּבעֶגְנָא

 ןיִראָה ,ןעֶטְלאַה הָמָחְלִמ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,ןייֵגְפיֹורַא טיִנ טְלאָז רֶהיִא ,אייז ּוצ גאָז

 :דְנייַפ עֶרייֵא ראַפ ןעֶרעֶו ןעֶגאָלְׁשעֶג טיִנ טְלאָז רֶהיֵא זַא ְךייַא ןעֶׁשיוִוְצ טיִנ ןיִּב ְּךיִא
 רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶרעֶה טְלאוָועֶג טיִנ טאָה רֶהיֵא רעֶּבָא טעֶרעֶג ָּךייַא ּוצ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 8
 גיִליִוְשּומעֶג טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,טאָג ןּופ לְהעֶפעֶּב םעֶד ןעֶנעֶק טְגיִנעֶּמְׁשעְֶרעֶדיוִו טאָה
 טְניֹואְו סאָז יֵרֹומֶא רעֶד דְנּוא 44 :גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא טְנעֶז רֶהֵיֲא דְנּוא
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶנעֶהְטְנֶע ָּךייֵא ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא גְראַּב ןעֶגיִזאָד םעֶד ףיֹוא

 ןעֶסיֹוטְׁשעֶג ְךייַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םֶע ןּוהְט ןעֶניִּב איד איו יֹוזַא טְגאָיְרעֶפ ץייֵא
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 רֶהיִא דְנּוא 45 :הָמְרָח ןייק זיִּב ריִעֵׂש ןּופ הָדוהְי יגפל ּוכְבּתַוּובְׁשּמַו :הָמרידֲע יׂשְב םָכְתֶא המ
 טאָה דְנּוא טרְהעֶקעֶנקיִרּוצ ְּךייֵא טאָה קב :טֶכלֲ אה האלְוסְכלקְ הוהְי עַמְׁשראָלְו

 םיִנ טאָה טאָג רעֶּבָא ,טאָג ראַּפ טְנייוֵועֶג !םּתְבְַׁי ֶׁשֲ םיִמָּיַּכ םיִּבַר םיַמָי
 ב

 טיִנ טאָה רֶע דְנּוא ,לֹוק רֶעייֵא טְרעֶהעֶג ב
 יז א יי 4 : . +/ * זיִדוהְי רֶּבּד רֶׁשֲאַּכ ףוסייסי ךֶהָד הָרָבְדְּמַה עו ֵַּ א

 רֶה א עד ֹזַא 46 :ְךייֵא ּוצ טְכְראָהעֶג ימיו ס  !םיִּבַר םיִמָי ייזִעׂש-רַה-תֶא םָמַָו יָלֵא 2

 איו יֹוזַא ,געֶט ליפ שדק ןיא ןעֶּביִלְּברעֶפ כל ְּפ הה רָתָה-תֶא םָמ ליב וכל לא הָוהְ 5

 = םֶּתּרַמְׁשִת םֶּכִמ איו יושב םִבְׁש שי
 לא

 ב לעטיפאק -ףֵכ ךֵרְִמ דַע םָעְרַאמ םָכָל ראל יכ םֶכ וְָתִּתלַא ה

 טְרְהעֶקעֶגְמּוא םִנּוא ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא 1 ירׁשּת לָכַא :ריִעֵׂש רה"תָא יִּתַתָנ ָׂשעַל הָשְריייכ לֶנָר 5

 רעד ּוצ ןעֶניֹוצעֶג ןעֶּבאָה ריִמ דנוא הל ,ם?*מ ורְִת םִימ"םנ) םּתְלַכַאַו ףכּכַב םֶּתַאַמ

 יֹוזַא ,ףומ םִי ןּופ געוֶו םעֶד םיֹוא ּבְדִמ יי השֲַמ לד 0 ךלַ הי מח
 א ,ףוס םי ְװ םעֶד ףיוא ,רֶּבְד הוה הָָׁש םִעּבְרא ! הָז היה לֶדּנַה רֶּבְרַּמַה-תֶא ךּתְכָל

 ריִמ דְנּוא ;טעֶרעֶג ריִמ ּוצ טאָה טאָג איו -יֵנְב ּוניָהַא תאמ רבנו :רַבָּד ָּתְרַמָח זאל ְךִֶּמ ליִהלֲא 8

 ריִעֵׂש גיִואַּב םעֶד טְלעֶגְניִרעֶנְמּורַא ןעֶּבאָה ןִזִצִעְמּו .זוליֵאְמ הָבְרעָה ֶרֶדִמ רִצׂשְּב םיִבְׁשִיַה וָׂשֵע

 רימ וצ טאָה טאָב דנוא 2 :ףעט ליפ רֶמאֹו ;םָאומ ַּבדִמ ךֶרֶּד רבע 1 פה =) : רָמָּנ 9

 = הר 0 יי ,ז ז } זימָחְלִמ םָּב רנתִּילֲאְ בָאֹומִתֶא רַצָק-לַא יִלַא הָוהְי

 םאָה רֶהיֵא 8 :ןעֶנאָז וצ יוזַא .טְנאָזעֶג -נתאיִּתְנטֹלינְבליִּמ שרי צצרַאמ ּךל ןְכָאדאל יִּכ
 ןעֶגיִזאָד םעֶד טְלעֶגְניִרעֶגְמּורַא גּונעֶג ןיֹוׁש זבֶרָו בֶרָו ליג םִע הב ּובְׁשֹי םנְִל םיִמאָה ;הָׁשְ

 :טייֵז ןֹופְצ ְּךאָנ םּוא ָּךייֵא טְרְהעֶק ,גְראַּב ּביִכָּמַהְו םִיְנעֶּכ םה-יףַא ּבְׁשֲחַ סיִצְפִר :םיִקָנעַּכ
 ןעֶטיִּבעֶג קְלאַפ םעֶד טְסְלאָז אּוד דְנּוא 4 נב םינָפִל יה ְׁשָי רִפשְבּו ;םָֹמַא םֶהָל אר 18

 ןייֵגְרעֶּביִרַא טעוֶו רֶהיִא .ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא 2 םֶּתּפ ובָׁשנ םֶליְפִמ םוחזמׁשו םׂשְרִ וָשֵ
 ד ,רעֶדיִרְג ןּופ ץעֶגעֶרְג איִד ן רו לַח-תֶא רָע דז לָמנ-תֶא םכל רבו ּומְק איד ,רעֶדיִרְּב עֶרייֵא ןּופ ץעֶנעֶרְג איִד ןיִא ד = הָיוּ ץראל לֵאׂש הע =
 ןריִעֵׂש יא טְניֹואוו סאוָו ,וֵׂשֲע ןופ רעֶדְניִק ײזִא ּונְרַבָעירְׁשֶא ךע לב ׁשֶרּקִמ ּונְכַלָהידֶׁשַא םימָי יו 4

 -בְראַפ ְּךייַא ראַפ ְּךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ֵעְַא רוהילַּכ םהידָע הָָׁש הָנֹמְׁשּו םיׁשֹלְׁש דֶהָו פָחַנ

 ןעֶצייֵרְנָא טיִנ אייֵז טְלאָז רֶהיֵא 9 :ןעֶטיִה רֶהעֶז ְּךייֵא טְלאָז רֶהיֵא רעֶּבָא ,ןעֶט
 ןּופ גְנּוטעֶרְט ַא ןּופ לאָמַא טיִנ ,דְנאַל רֶעייֵז ןּופ ןעֶּבעֶג טיִנ ְךייֵא ּוצ לעדֶז ְָּךיִא ןיִראָו
 :וָׂשֵע וצ הֵׁשּורְי םֶלַא ריִעֵׂש :ְראַּב םעֶד ןעֶּבעֶנעֶג ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו ,ןעֶלאַּבְסּופ ַא
 דְנּוא ןעֶסֶע טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,דְלעֶג ראַפ ןעֶּפיֹוק אייֵז ןּופ רֶהיֵא טְלאָז גְראַַוְנעֶמֶע 6
 :ןעֶקְניִרְט טְלאָז רֶהיֵא דנּוא ,דְלעֶג ראַפ ןעֶפיֹוק אייֵז ןּופ רֶהיֵא טְלאָז רעֶסאוַו ְּךיֹוא
 רֶע ,דְנעֶה עֶנייֵד ןּופ קְרעוֶו עֶלַא ןיִא טְׁשְנעֶּבעֶג ְּךיִד טאָה טאָג ןייֵד ראַה רעֶד ןיִראָו 7
 ,רֶהאָי גיִצְרעֶפ עֶזיִד רֵּבְדַמ רעֶסיֹורְג רעֶניִזאָד רעֶד ןיִא ןייֵגְמּורַא ןייַד טְסּואוְועֶג טאָה
 :ןעֶלְהעֶפ טְזאָלעֶג טיִנ ְּךאַז םּוׁש ןייק ריִד טאָה רֶע ,ריִד טיִמ זיִא טאָג ןייַד ראַה רעֶד
 םא וָׂשֵע ןּופ רעֶדְניִק איִד ,רעֶדיִרְּב עֶרעֶזְנּוא ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגרעֶּביִרַא ןעֶנעֶז ריִמ דְנּוא 8
 ןֹויִצָע ןּופ דְנּוא ,תַליֵא ןיֹולּפ םעֶד ןּופ געוֶו םעֶד ףיֹוא ,ריִעׂש ןיִא טְניֹואוְועֶג ןעֶּבאָה
 םעֶד ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶגרעֶּביִרַא ןעֶנעֶז דְנּוא טְרְהעֶקעֶנְמּוא ְּךיִז ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא---רֶבָנ
 בָאֹומ טיִנ טְסְלאָז אּוד ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה טאָנ דְנּוא 9 :בָאֹומ רָּבְדִמ רעֶד ןּופ געוֶו

 ריִד לעֶו ְּךיִא ןיִראוָו ,הָמָחְלִמ ַא ּוצ ןעֶצייֵרְנֶא טיִנ אייֵז טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶגיִדייֵלעֶּב
 טֹול ןּופ רעֶדְניִק איִד ּוצ ּבאָה ְךיִא ןיִראָו .לייֵטְּבְרֶע ןַא דְנאַל ןייַז ןּופ ןעֶּבעֶג טיִנ
 םיֹורְג ַא ,טְניֹואוְועֶג טְראָד רעֶהיִרְפ ןעֶּבאָה םיִמַא איִד 0 :הָשּורי ַא ראַפ רֶע ןעֶּבעֶנעֶג
 אייֵז ,םיִאָפְר איֵד 11 :ןעֶזיִר (םיִקָנֲענ איִד איו יֹוזַא ְּךיֹוה דְנּוא ,קְלאָפ םעֶקְראַטְׁש דְנּוא
 ;םיִמָא אייֵז ןעֶפּור םיִבָאֹומ איִד דְנּוא ,םיִקָנֲע איד איז יֹוזַא 22 = ךיֹוא ןעֶרעוֶו
 וָׂשֵע ןּופ רעֶדְניִק איִד רעֶּבֶא ,םיִרֹוח איִד טְניֹואוְועֶג רעֶהיִרְפ ןעֶּבאָה ריִעׂש ןיִא דְנּוא 9
 ָךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;טְגְליִטְרעֶפ ָּךיִז ראַפ אייֵז ןעֶּבאָה דנּוא ,ןעֶּביִרְטראַפ אייֵז ןעֶּבאָה
 עֶנייֵז ןּופ דְנאַל םעֶד ּוצ ןּוהְמעֶנ טאָה לֵאָרְׂשִי אי יֹוזַא ,לעֶטְׁש עֶרייֵז ןיִא טְצעֶזעֶּב
 טייג דנּוא ףױא טְהעֶמְׁש ,דְנּוצַא 18 :ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז וצ טאָה טאָג םאָו הָׁשּורְי

 :דֵרֶז ְּךיִמ םעֶד ןעֶגְנאַנעֶגְרעֶּביִרַא ןעֶנעֶז ריִמ דְנּוא ;רֶרְז ְּךייֵט םעֶד רעֶּבירַא
 ריִמ ויִּב ַעַנְרַּב ׁשֵדְק ןּופ ןעֶנְנאַנעֶג ןעֶנעֶז ריִמ םאֶװ נעֶט איֵד דָנּוא 4
 גיִסייֵרְד דָנּוא טֶכַא ןעֶזעֶועֶג ןעֶנעֶז רֶרָז ְּךיֵט םעֶד ןעֶנְנאַגעֶג רעֶּביִרַא ןעֶנעֶז
 ןעֶּבְראָטְׁשעֶגְסֹוא ןעֶנעֶו טײל הָמָחֶלִמ איִד ןּופ רֹוד עֶצְנאַנ םאָד ויִּב ,רֶהאָי

 ןּופ



 בם םירבד

 טאָב איז יֹוזַא ,הָנֲחַמ רעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ
 איֵד דְנּוא 18 :ןעֶריֹואוָוְׁשעֶנ אייֵז ּוצ טאָה
 : -עֶג אייֵז ןעֶנעֶק ְּךיֹוא זיִא טאָג ןּופ דְנאַה
 ןּופ ןעֶנְליִטְרעֶפ ּוצ אייֵז םּוא ןעֶזעוֶו

 ןעֶנעֶו אייֵז ויִּב הָנֲחַמ רעֶד ןעֶׁשיִחְצ
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 יט נה !םֶהָל הָדְי עְַּׁשִנ רׁשֲאַּכ הָנהַמַל בר הָמָחְלִמַה
 :םכָּמִּת רַצ הָנהַּפַה םָרמִמ טֶּמִהִל םָּכ הָתיה הָעהָיידְ
 ופ עה בֶרִמ תומָל הָמָחְלִּמַהיִׁשְַא-לָּכּמהירׁשֲאַכ יוני
 דלא םִַּה רַבֹע הָתַא :רֶמאֵל ילַא הוי רֵכדיַו ס
 י + או םֶרְצְילַא א וע נב לימ ָּתְבִרָקְו :רָע-תֶא באֹומ
 דְנּוא 16 :ןעֶּבְראָטשעֶגסיֹוִא ְּךיִלְצְנעֶנ -ינְבליִּכ הֶׂשְרָי דל ןמַעיינְּב ץרָאמ א אלי יק םָּב ךָנתִּה

 טייל הָמָחְלִמ עֶלַא ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע
 ןּופ ןעֶּבְראָטְׁשעֶגסיֹוא ןעֶצְנאַג םיִא ןעֶנעֶד
 טאָג טאָה יֹוזַא 17 :קְלאָפ םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ
 אוד 18 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא טעֶרעֶנ ריִמ ּוצ

 ץעֶנעֶרְג איִד ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא טְנייַה טְסעוֶו
 ִּמ טְסעוֶו אּוד דְנּוא 19 :רֶע אייֵּב ,בָאֹומ ןּופ

 רעֶדְניִק איִד רעֶּביִאְנעֶגעֶק ןעֶנְהעֶנעֶג
 ןעֶרעֶגאַלעֶּב טיִנ אייֵז טְסְלאָז אּוד ;ןֹומֲע
 ןעֶצייֵרְנָא טיִנ אייֵז טְסְלאָז אּוד דְנּוא
 םעֶד ןּופ ןעֶּבעֶג טיִנ ריִד לעוֶו ָּךיִא ןיִראוָו

 ,הָׁשָרְו סֶלַא ןֹומֵע רעֶדְניִק איד ןּופ דְנאַל
 איִד ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג םִע ּבאָה ָּךיִא ןיִראָו
 םאָד 20 :הָׁשָרְי םֶלַא םֹול ןּופ רעֶדְניִק
 דְנאַל םאֶד םֶלַא טְנעֶבעֶרעֶגְנָא ְּךיֹוא זיִא

 ןיִראַד ןעֶּבאָה םיִאָפְר איִד םיִאָּפָר איִד ןּוּפ
 -אָה םיִנֹומַע איִד דְנּוא טְניֹואוְועֶג רעֶהיִרְּפ
 זיִא םַע 91 :םיִמָזְמַז ןעֶּפּורעֶג אייֵז ןעֶּב
 ,קְלאָפ םעֶקְראַמְׁש דְנּוא סיֹורְנ ַא ןעֶזעוֶועֶּג
 3 יה 8 ןָאייא תֶׁשרל שב לקח ַצְרַאיִתִאְו ןקיפ"חַא אָה טאָנ רעֶּבָא ,םיִקָנַע איד איז יֹוזַא

 אייֵז -- ןעֶּביִרְטרעֶפ אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְנֶליִטְרעֶפ ןעֶניֹוא עֶרייֵז ראַפ אייז
 רעֶדְניִק איִד ּוצ ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע איו יֹוזַא 22 :טְצעֶזעֶּב לעֶטְׁש עֶרייֵז ןיִא ְּךיִז ןעֶּבאָה
 ראַפ טְגְליִטְרעֶּפ יֵרֹוח םעֶד טאָה רֶע ןעוֶו ריִעֵׂש ןיִא טְניֹואוְועֶג ןעֶּבאָה סאָוָו וָׂשֵע ןּופ

 לעֶטְׁש עֶרֶהיֵא ןַא שְצעֶזעֶּב ךיִ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶּביִרְטרעֶפ אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,אייֵז
 םיִרֵּצַה ןיִא טְניֹּואְועֶנ ןעֶּבאָה סאוָו םיִזַע איִד דְנּוא 28 :גאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד ּוצ זיִּב
 טְגֶליִטְרעֶפ אייֵז ןעֶּבאָה רֹוּתְפַּכ ןּופ םיֹורַא ןעֶמּוק סאו םִיַרֹוּתִפַּכ איִד ;הֶזֵע ןייק זיִּב
 דָנּוא ,טְהיֵצ דנּוא ףיֹוא טְהעֶטְׁש 24 :לעֶטׁש עֶרייַז ןַא טְצעֶזעֶּב ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 א ,ןֹוחיִס דְנאַה עֶנייֵד ןיִא ןעֶּבעֶנעֶג ּבאָה ְּךיִא העֶז ןֹונְרַא ְּךייֵט םעֶד רעֶּביִרַא טּוינ
 ָא םֶהיֵא 2 דְנּוא ,ןעֶמעֶנּוצְנייֵא םִע ןָא ּבייֵה ,דְנאַל ןייַז דְנּוא ירֹומֶא םעֶד ,ןֹוּבִׁשִח ןּופ
 טי ןעֶּבעֶג ּוצ ןעֶּבייַהְנָא ְּךיִא לעֶו גאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד 28 :ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלִּמ
 ןעֶצְנאַג םעֶד רעֶטְנּוא ןעֶנעֶז םאָו רעֶקְלעֶפ איִד רעֶּביִא טְכְראָפ עֶנייֵד דְנֹוא טְסגְנַא
 ןעֶקעֶרְשרעֶד ְּךיִז דְנּוא ןְרעֶטיִצ ןעֶלעֶװ םֵׁש ןייַד ןעֶרעֶה רּונ ןעֶלעוֶו סאָו איִד ,לעֶמיִה
 ןֹוחיִס ּוצ תֹומָדְק רֵּבְדִמ רעֶד סיֹוא םיִחּולְׁש טְקיִׁשעֶג ּבאָה ָּךיִא דְנּוא 26 :ריִד ראַפ

 ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא לעוֶו ְּךיִא 27 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא .םֹולָׁש ןּופ רעֶטְרעֶֶו ,ןֹוּבְׁשֶח ןּופ גיִנעֶק
 ןעֶרעֶקְּפָא טיִנ לעֶו ְּךיִא ןייֵג ְּךיִא לעֶו געוֶו ןעֶכייֵלְג םעֶד ףיֹוא .דְנאַל ןייד רעֶּביִא
 דְלעֶג ראַפ ריִמ אוד טְסְלאָז גְראוַוְנעֶסֶע 28 :ןעֶקְניִל רּוצ רעֶדָא ןעֶטְכעֶר רּוצ טיִנ
 זַא דֶלעֶנ ראַפ ןעֶּבעֶג ריִמ אּוד טְסְלאָז רעֶסאוַו דְנּוא ,ןעֶסֶע לאָז ְּךיִא זַא ,ןעֶּפיֹוקְרעֶפ
 ןּופ רעֶדְניִק איִד איז יֹוזַא 29 :םּופ ּוצ ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא ְּךיִמ זאָל רּונ ,ןעֶקְניִרְט לאָז ְּךיִא
 ריִמ ּוצ ןעֶּבאָה רֶע ןיא ןעֶניֹואוְו סאוָו םיִבָאֹומ איִד דְנּוא ,ריִעֵׂש ןיִא ןעֶניֹואוְו סאָו ,וָׂשֵע

 רעֶזְנּוא ראַה רעֶד סאָו דְנאַל םעֶד ּוצ ,ןֵדְרַי םעֶד ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא לעוֶו ָּךיִא זיִּב ,ןּוהָמעֶנ
 -עֶג טיִנ םֶנּוא טאָה ןֹוּבְׁשֶח ןּופ גיִנעֶק ןֹוחיִס רעֶּבָא 20 :ןעֶּבעֶנעֶג םִנּוא ּוצ טאָה טאָג
 דְנּוא ,טיִמעֶג ןייַז טעֶּטְראַהְרעֶפ טאָה טאָג ןייד ראַה רעֶד ןיִראָו ,ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא טְזאָל
 ֹוזַא ,דְנאַה עֶנייֵד ןיִא ןעֶּבעֶג םֶהיֵא לאָז רֶע יִדְּכ ,ץֶראַה ןייַז טְקְראַטְׁשרעֶּפ טאָה רֶע
 ְךיִא העָז טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה טאָנ דְנּוא 21 :גאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד זיִא סֶע איו
 ּוצ םֶהיֵא ןָא ּבייַה ,דְנאַל ןייַז דְנּוא ןֹוחיִס ןעֶּבעֶנ ּוצ ריִד ראַפ ןעֶּביוהעֶגְנָא ּבאָה
 ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןֹוחיִס זיִא יֹוזַא :ןיִנְׁשְרַי ּוצ דְנאַל ןייַז דְנּוא ,ןעֶּבייֵרְׁשרעֶּפ

 םנּוא

 כ םיִאָפְר א בֵשֲִּ םִִאְפְרץְרַא :הֶׁשרְי ָהֶתִמְנ טול
 םנ לודנ םַצ ם םִּמִמִ םֶהָל ִאְרִקִי םיִֹמַָהְ םיִנָפִל הָברבְׁשִ
 ובְׁשיו טשריז םֶהינְּפִמ הוהְי דיִמׁשִּיו םיִקְנעַּכ םֶרָו בֶרְו
 53 א ריטשב םיִבָׁשִיב וָׂשֵע יב הָׂשָע רֶׁשֲאַּכ ּוםָּתְחַת
 םיַה רע םֶתְהַת ּובְׁשיוטְׁש שִריַו םֵהונְפִמ ירחה-תֶא רימְׁשַה
 3 םיאְה טיר ָהְזע-רַע םיִרְצֲחּב םיבשיה םיּועָהְ יה

 94 "תָא ורְבִעְו ּועְס ּומּוק .:םָּתְחַמ וו םֶדיִמְׁשִה רֹתְפַּכ
 יִרמאָה ןּמִשְס'רלַמ ןהיִמלתֶא = ִּתַתָנ האָר ןנרַא לה
 הכ לֵחָא הִָּה םֹיַה :ָהָמָחְלִמ ָּב רנְתהו ׁשֶר לֵתָה וצְרַא-תֶאְ
 םםִיִמְטַהילְּכ תַתֵּת םיִמִעָה לג ּךֶתָאְריְו ךְְחּפ תַּת
 א ביִכְָלַמ הּלְׁשָאָו ;ךינֵפִמלֶהְו נְְָךעֶמׁש ןּועְמָׁשִי הֵׁשֲא
 םביִלָש יב ָבְשָה ךלֶמ  והסילַא תֹומָרָק רֵּבְַּממ
 פד ףּומָא אל ? לא רב = וּב ףַצְרַאְב הָבְּבעֶא :רֶמאֵל
 ויתְלאְו נב מָּכַּב לָכָא :לֹואְמִׁשּ ןיִמי
 = שַאַּכ :יְִגרְב הָרְִּעֶא קָר יִיִתָשְ יְִִֵּּ
 יא = ר םָבְׁשִיַה םיִבָאומְַ ריִעֵׂשְּב םיִבְשִיב ָׁשֵע
 +נל ןתנ וניהלַא הָוהְירַׂשַא ץראָה-לַא יח ַהיתַא רֹבעא
 י הָעז ֶשָקִ זי ַמ נבֹבֲעַה ןֹבְׁשָח לה ןוס הּבֶא אָלְ
 יב יב וּתת ןעמל בלית מַאָו לור"תֶא לא
 54 ךִָל תַּת היל האר לא הָוהְירֶמּה ם :הוה

 טי
2392 
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 והְנהּה :הָצְהָי הָמָחְּלַּמַל ָּמלָכְו אוו ּונאָדְקל ןֹחימ
 :לטעילּכיתֶאְו ןְביִתֶאו שא ך ּונְְֵל ניהלֶא הָוהְי

 נב הָּמַהְּבַה קָר :ריִלְׂש ּנְרֵאְׁשַה אל ףמִתְו םיִׁשָנַהְל מלכא טראל תעב ויי לג 6
 יתְַּׂשלַע רֶׁשֲא רלרֲעַמ :ונְדבְל רֶׁשֲא םיִרָעָה ללׁשּו ונָל ש

 הזלק הָתְָה אל דעד לַחנַּכירׁשֶא עה ןורַא
 ּונינְפִל וניהלֶא הָי ןֶתָנ לֹּכַה-תֶא וַּמִמ הָבְנָׂש שא

 יְְֵ קו לַחַנ דלּכ ָּתְכָרק אֵל ןיומינּב ץרָאזלָא קֶב
 !טיהלָא הָליהַוָׂשֲא לָּכְ דֶתֶה

 ני

 ילַא יא הָוהְי מא גיִעָלְָא הָמְחלּמַל וָמעילבְו איָה 5 יטתארקל ןְׁשְַהיִדְלִמ גש אי ןשְּבִל ּךֶרָה לע -
 בׁשֹז שא יראה ְךלמ חיסל ָתיִׂשָע רׁשֲאַּכ ול ָתׁש וַצְרַאדתֶאְו וָּמַעילּכ-תֶאְו ותֹא יִּתָתְנ דוב יּפ ןתא אָריה
 יךלִמ גועיתִא םנ ּונְב ונַהלֶא הָוהְ ןֵּכִה :ןְּבִׁשְַּב
 ;דיִרָׂש ּוליריִאְׁשִה יִּתְלִּב-רע ולְּכה יָמַע-לְּכ"תֶאְו ְשַּכַה
 רֵשֲא הירק הָתָנַה אֵל אהה תעָב זיִרָילְּביתַא כָל
 טֶתוא טו :רָאֿמ הּכְרַל !רֿפד יֵרעַמ רָּכָל ירבו יתד הב הוה תְֹצּבםיִרָ הָלֵאלְּכ כב גמ זיִכְלְמִמ בירַא לָבָהלָּב ריִפ םָשִש םֶּתַאְמ יונְחַמָללאְל
 זבֶתּמ רֹיַע-כְּכ טֵרֲחַה ןְֵּׁשִח לֶמ ןהיפל ּונֹׂשְע רַׁשֲאַכ
 :נָל ּונְּב םיִלעַה ללָשּו הָּמְַַּהילַכַו :ֶּהו םיִׁשְנּה

 םנדיִצ ףֹומְדָה רֶהידֲע ןנרַא לַחעמ ןעריה רֶּבעְּב רֶׁשֲא

 תייבי!םידבכה

 םעֶצְנאַג ןייַז דְנּוא רֶע ןעֶגעֶקְטְנֶע םִגּוא

 :הָצְהָי ןיִא ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ קְלאָפ
 טאָה טאָב רעֶזְנּוא ראַה רעֶד רעֶּבָא 8
 ריִמ דְנּוא ןעֶּבעֶגעֶג םֶנּוא ראַפ םֶהיֵא

 ןְהיֵז עֶנייֵז דְנּוא ןעֶנאָלְׁשעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 ריִמ דְנּוא 84 :קְלאַָפ םעֶצְנאַג ןייֵז דְנּוא

 טעֶּמִׁש עֶנייַז עֶלַא ןעֶמּונעֶגְנייֵא ןעֶּבאָה
 ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא .טייֵצ רעֶניִּבְלעֶזְרעֶד ןיִא
 דָנּוא רעֶּבייוֵו דְנּוא רעֶנעֶמ טגְליִטְרעֶפ
 רַאָנ ןעֶּבאָה רִיִמ ,רעֶדְניִק עֶניילְק איד
 טְרֶעייֵנ 8 :ןעֶזאָלעֶג גיִרְּביִא טיִנ םעֶנייֵק
 -עֶג םִֶנּוא ראַפ רימ ןעֶּבאָה תֹומֲהְּב איִד
 איִד ןּופ ּביֹורְקאַז םעֶד דְנּוא טְּביֹור
 :ןעֶמּונעֶגְנייַא ןעֶּבאָה ריִמ סאָו טעֶטְׁש
 ָךייֵט םעֶד אייֵּב זיִא סאָו ,רֵעֹורֵע ןופ 6
 אייֵּב זיִא םאָו טאָטְש איִד דְנּוא ,ןֹונְרַא

 -עֶנ טיִנ זיִא רֶעְלִנ זיִּב דְנּוא ;ְךייֵט םעֶד
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאו טאָּמְׁש םּוׁש ןייק ןעֶזעוֶו
 טאָה םעֶלַא םאָד ,םִנּוא ןּופ רעֶקְראַטְש
 -עֶנ םִנּוא ראַפ טאָנ רעֶזְנּוא ראַה רעֶד

? 

 ילמָאָה יכלמ יֵנׁש רומ ץרָאָה"תֶא אהה עב חקת
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 ןּופ דְנאַל םעֶד ּוצ טְרֶעייֵנ 87 :ןעֶּבעֶג עו יו א שמה : יאר ךֶֹולָּכ :ינִש ּוקיאְרקַי ילמֶאַהְ ןירׂש ןומְרַהל ּאְרִִי

 ְךיִד אוד טְסאָה ןֹומַע ןּופ רעֶדְניק איד  .ָתיִמרְַׁשנְְשִּכה ךֶלֶמ גועדלר י :ןֶשְּבִּב נו תַכְלְמַמ 1
 םעֶד ןּופ טייֵז עֶצְנאַג איִד ,טְנְהעֶנעֶג טיִנ

 ראַה רעֶד םאֶו םעֶלַא דָנּוא ,עֶנְריִּבעֶנ םעֶד ןּופ טעֶטְׁש איֵד דְנּוא ,קֹוּבַי ְךייֵט
 :ןעֶמאָּבעֶג טאָה טאָנ רעֶזְנּוא

 ב לעטיפאק
 ןייק :עוֶו םעֶד ףיֹוא ןעֶגְנאַנעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז דָנּוא טְרְהעֶקעֶגְמּוא ְךיִז ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא 1
 ןייז דְנּוא רֶע ,ןעֶנעֶקְטְנִע םֶנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןֶׁשָּב ןּופ גיִנעֶק רעֶד גֹוע זיִא יֹוזַא ןֶׁשָּב

 ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה טאָג דְנֹוא 2 :יִעָרְדֶא ןיֵא ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָהְלִמ ,קְלאַפ סעֶצְנאַג
 םעֶצְנאַג ןייַז דְנּוא םֶהיֵא ּבֵאָה ָּךיִא ןיִראו ,ןעֶטְבְראַפ םֶהיֵא ראַפ טיִנ ְּךיִד טְסְלאָז אּוד
 יֹוזַא ןּוהִמ םֶהיֵא ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶּבעֶגעֶג דְנאַה עֶנייֵד ןיִא דְנאַל ןייַז דְנּוא קְלאַפ
 ;ןֹוּבְׁשִח ןיִא טְניֹוַאוְועֶג טאָה םאֵוָו ירֹומָא ןּופ גיִנעֶק ןֹוחיִס ּוצ ןּוהְמעֶנ טְסאָה אּוד איו
 ןּופ גיִנעֶק גֹוע ןעֶּבעֶגעֶג דְנעֶה עֶרעֶזְנּוא ןיִא ְּךיֹוא טאָה טאָנ רעֶזְנּוא ראַה רעֶד דנּוא 8

 ןעֶּבאָה ריִמ זיִּב ,ןעֶגאַלְׁשעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא ,קְלאָפ םעֶצְנאַג ןייַז דְנּוא ,ןׁשֶּב
 עֶלַא ןעֶמּונעֶגְנייַא ןעִּבאָה ריִמ דָנּוא 4 :גָנּוּבייֵלְּברעֶּביִא ןַא טְזאָלעֶגְרעֶּביִא טיִנ םֶהיֵא
 טיִנ ןעֶּבאָה ריִמ סאָו טאָטְׁש ַא ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא טייֵצ רעֶניִּבְלעֶזְרעֶד ּוצ ,טעֶטְׁש עֶנייֵז
 טאָה םאָו ,בֹונָרַא דְנאַּל קָלַח עַצְנאַנ סאָד ,טעֶטְׁש גיִצְכעֶז ,ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא אייֵז ןּופ
 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד עַלַא 8 :ןֶׁשָּב ןיִא בֹוע ןּופ ָּךייֵרְגיִנעֶק םעֶד ּוצ טְרעֶהעֶג
 טעֶטְׁש עֶנעֶּפָא איִד ץּוח ,לעֶגיִר דְנּוא ןְרֶעיֹוט טיִמ ,ןְרָעיֹומ עֶכיֹוה טיִמ ,טעֶטְׁש עֶטְסעֶפ
 ןּוהְמעֶג ןעֶּבאָה ריִמ איז יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶג םיִרֲהַמ אייֵז ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא 6 :עָליִּפ רֶהעֶז

 דָנּוא ,רעֶּבייוֵו ,רעֶנעֶמ ,םעֶטְׁש עַלַא טְסיוִוְרעֶפ ןעֶּבאָה ריִמ ,ןֹוּבְׁשַה ןּופ גיִנעֶק ןֹוהיִס ּוב
 ןעֶּבאָה טעֶטְׁש איד ןּופ ּביֹור-קאַז םעֶד דְנּוא ,תֹומֲהְּב עָלַא רעֶּבָא 7 :רעֶדְניִק עֶנייֵלְק
 ןעֶמּונעֶגְקעֶוַא טייֵצ רעֶּבְלעֶזְרעֶד ּוצ ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא 8 :טְּביֹורעֶג םָנּוא ראַפ ריִמ
 ףיֹוא ןעֶנעֶז םאִו יֵרֹומֶא םעֶד ןּופ ,עֶניִנעֶק אייוַוְצ איִד ןּופ דְנאַה רעֶד ןּופ דָנאַל םאָד

 ןעֶפּור םיִנֹודיִצ איִד 9 :ןֹומְרָח גראַּב םעֶד ּוצ זיִּב ןֹונְרַא ְּךייֵט םעֶד ןּופ ,ןַדְרַי טייַז רעֶנעַי
 ןיֹולְּפ םעֶד ןּופ טעֶטְׁש עֶלַא 10 :ריִנֵׂש םֶהיֵא טְפּור יִרֹומַא רעֶד רעֶּבָא ,ןֹויִרִׂש ןֹומָרֲח
 ןיִא גֹוע ןּופ ְּךייֵרְניִנעֶק םעֶד ןּופ טעֶטְש איִד ,יִעָרְדֶא דְנּוא הָכָלַפ ןייק זיּב ןֶׁשַּב ץְנאַג דְנּוא

 עֶנירְּביִא איד ןּופ ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ןייֵלַא זיִא ןֵׁשּב ןּופ גיִנעֶק רעד גֹוע טְרֶעייֵנ 11 :ןֵשָּב
 ןעזיר



 םירבד

 ַא ןעֶועוֶועֶג זיִא טעֶּב ןייַז ,העְז ;ןעֶזיִר

 תַּבַר ןיִא טיִנ םֶע זיִא ,ןעֶדייֵא ןופ טעֶּב
 ?ןֹומַע ןּופ רעֶדְניִק איִד ּוצ טְרעֶהעֶג םאוָו

 רֶעיִּפ דְנּוא ,גְנעֶל איִד זיִא ןעֶלייֵא ןיונ

 ַא ןּופ לייֵא איִד איז ,טייֵרְּב איִד ןעֶלייֵא

 ןעֶּבאָה דְנאַל עֶגיִזאָד םאָד דְנּוא 19 :ןאַּמ

 וּתְׁשְרִיעֶג טייֵצ רעֶניִּבְלעֶזְרעֶד ּוצ ריִּמ

 ךֹונְרַא ְּךייֵט םעֶד ּוצ ויִּב רֵעֹורֵע ןּופ

 ורָעְלִנ ןופ גרעֶּבעֶג עֶּבְלאַה םאֶד דְנּוא

 ןעֶּבעֶגעֶג ְּךיִא ּבאָה טעֶּטְׁש עֶנייז דְנּוא

 דְנּוא 13 :דָג ּוצ דְנּוא ןְבּואְר (טֶבֶׁש) םוצ

 ןֶׁשֶּב ץְנאַג דְנּוא ,רָעְלִג ןּופ עֶגיִרְּביִא םאָד
 -עֶנ ְךיִא ּבאָה גֹוע ןּופ ְּךייֵרְגיִנעֶק טאָד

 הֶשַנְמ טֶבֵׁש ןעֶּבְלאַה םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶג
 ּוצ ,בֹונְרַא ןּופ דְנאַל קֶלֵח עֶצְנאַג םאָּד

 ןעֶמ טאָה עֶניִּבְלעֶו םאָד ֶׁשֶּב ץְנאַג
 :םיִאָּפְר איִד ןּופ דְנאַל םאָד ןעֶפּורעֶג

 טאָה הָּׁשַנְמ ןּופ ןְהּו רעֶד ,ריֵאָי 4

 ןופ ּדְנאַל קֶלֵח עֶצְנאַג םאֶד ןעֶמּונעֶג

 ירּוׁשְנ ןופ ץעֶנעֶּרְב רעֶד ּוצ זיִּב בֹוגְרַא

 ןעֶפּורעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנוא ,יִתְכֲעַמ דְנּוא

 תֹוַח ןֶׁשֶּב (דְנאַל םאִדו ,ןעֶמאָנ ןייַז אייַּב

 :דָעְלִג ןעֶּבעֶנעֶג ְּךיִא ּבאָה ריִכָמ ּוצ

 7 ןנחתאו ג
 נב תּכִרְּב אוה הָלָה לורּב 'ׂשְרֶע וׂשיע הנה םיִאְפְרָה
 -יראְב הנְתִר תֹמַא עַּבְרְַו הָכְרָא תֹומַא עת ןֹמַע
 ױַעֹרֲעָמ אוָהַה תַעְּב ּונְׁשִרָי תאִנַה ץֶרָאָה-תֶאְו גׁשיִא
 " יִּתָנ וירָעְו דָעְלגַהייוַה יִצֲחַנ ןלרַא לנ-לַערׁשֲא
 5 יִצֲחַל יּתְתָנ וע תֶכָלְמַמ שבלב רָעלִּגַה תֹ :יִדְנלְ
 אִָי אוַה ןֶׁשֶבַה-לֶכְל : בי לֶמֲח לָּכ הָׁשַנְמַה טֶבָׁש
 14 בנרַא לָמָתילָכיִתֶא הָקָל הָׂשַנְמִִזְב ריִאָי :םיִאְפֹר ץֶרֶא
 -;רָא ִמְׁשילַע םֶתֹא אר יִתְכֲעַמְַו ירּוׁשְנַה לּובניִדַע
 ּוט דליִֶאי יתִתָנ ריִמָמְלּ ;הָוַה םויה דֶע ריִאְי תומ ֶשְּבִה
 פ ךוִת ןרַא לֵחָניֲעְו דֶעְלִגַדְדִמ יִּתַתְנ יו יִנבּאְרלְו
 עז הדָבְרֶעָהְו גןֹמעיִנְּב לב לַחצה קַָּיַעְ לָּמנּו לַחָּנַה
 ערַהַּת למה םִי הָבְרֶָה םִי דַעְו  תֶרִמ לב ֵהִריַהְ
 18 רָמאֹל או ןהַה תעְּב םֶכְתֶא וצֲאְ :הָחְרְזמ הָּנִסְּפַה תֶּדְשַא
 םיִצּולֲחּהָמְׁשִרְלנ תאה ץְרָאָה"תֶא ם םמְָןעֶנטֶכיַהְלֶא הוה
 19 קר :ליִחיינְב-לָּכ לֵאָרְשִיינְּב םֶכֵחֲא ןנמל ּורְַַּ
 ּובָׁשי םֶכָל ר הק ִתעדח כמו םָּפְַו םֶכיִׁשְ
 : א א -רֶׁשֲא דע :םֶכָל יּתתְנ רֶׁשֲא םֶכיֵרֲעְּב
 ןתנ םֶכיְֵלֶא הָ הל די ֶׂשֶא ץֶרָאָה-תֶא םָה"ַנ שרי םֶכָּכ
 , רִׁשֲא א ׁשיִא םֶמְבַׁשְו ןּדְרּיַה .רֶבֵעְּב טס
 רֶמאֵל אהה תַעְּב יִתיַוְצ עוׁשֹוהְי-תֶאְ ;םכל
 כל יֵנְׁשִל םָכִהְלֶא הָוהְי הֶׂשָע רֶׁשֲא-לְּכ תֵא תֹאֹרָה
 הדָּתַא רֶׁשֲא תֹוכְלְמַּמַה--לֶכְל הָוהְי הֵׂשֲעי-ְןּכ הֶלֶאָה
 5 וי םֶכיֵכלֲא הָוהְי יִּכ םִאָרִּת אֵל הָמָׁש רֶבֹע
 : :םֶכָל .םֶהֶלנַה

 המ ס ס סם
 25 הָּתַא הוי ָ;רַא :רמאל אוָהֲה תעְּב ָהָודיילֶא ןָּנְִתִַ
 הָקְזִמַה ָּךְדי-תֶאְו ךלדָנ-תֶא ךדְבעתַא תֹאְרַמְל םלחַה

 דָנּוא 15 :באָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד ּוצ זיִּב ריִאָו
 ָךיִא ּבאָה דָנ ּוצ דְנּוא ןְבּואְר וצ דְנוא 6

 ץעֶנעֶרְב איד דְנּוא ְּךייֵמ םעֶד ןּופ טייז איִד ,ןֹונְרַא ְּךייֵט םעֶד ּוצ זיִּב דָעְלִנ ןּופ ןעֶּבעֶנעֶג
 םעֶד דנוא 7 ;ןֹומַע רעֶדְניִק איִד ןּופ ץעֶנעֶרְג איֵד זיִא סאָו קֹוּבַי ּךייֵמ םעֶד ּוצ זיִּב
 ןיֹולְּפ םעֶד ןּופ םַי םעֶד ּוצ זיִּב תֶרְנַּכ ןופ ץעֶנעֶרְג איִד דְנּוא ,ןֵדְרַי םעֶד דְנּוא ,ןיֹולְּפ

 ְךיִא דְנּוא 18 :טייֵז חָרֶזִמ ןעֶנעֶק ָּךייֵה איִד ןּופ םאֶגְסיֹוא םעֶד רעֶטְניִה ,חַלֶמַה םַי םאָד

 טאָג רֶעייֵא ראַה רעֶד ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶמאָּבעֶג טייֵצ רעֶגיִּבְלעֶזרעֶד ּוצ ְךייֵא ּבאָה
 -עֶג ןעֶרְהאָפְרעֶּגיִא טְלאָז רֶהיִא יִנְׁשְרַי ּוצ םִע דְנאַל עֶניִזאָד םאָד ןעֶּבעֶג ָךייַא טעוֶו

 טְרֶעייֵג 19 :ןעֶדְלעֶה עֶקְראַטְׁש עֶלַא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד רעֶדיִרְּב עֶרייֵא ראפ טְנעֶּפאוָו
 טאָה רֶהיִא זַא םייז ְךיִא---תֹומֲהְּב עֶדייֵא דְנּוא ,רעֶדְניִק עֶנייֵלְק דְנּוא רעֶּבייוֵו עֶרייֵא
 :ןעֶּבעֶגעֶג ְךייַא ּוצ ּבאָה ָּךיִא סאָו טעֶטְׁש עֶרייֵא ןיִא ןעֶּבייֵלְּב ןעֶלאָז אייֵז---תֹומֵהְּב לֹוּפ
 ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ָךייַא איז יֹוזַא הּור ןעֶּבעֶג רעֶדיִרְּב עֶרייֵא ּוצ טעֶז טאָג זיִּב 0
 טייַז רעֶנעֶי ןַא ןעֶּבעֶג אייֵז ּוצ טעוֶו טאָנ רֶעייֵא ראַה רעֶד סאוָ דְנאַל סאָד ןיִנְׁשְַי ךיֹוא
 ּבאָה ְּךיִא םאָװ הָׁשּורְי עֶנייֵז ּוצ רעֶכיִלְטיִא ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ רֶהיֵא טְלאָז ְּךאָנְרעֶד ,ןררַי
 ןעֶמאָּבעֶג טייֵצ רעֶגיִּבְלעֶזְרעֶד ּוצ ְּךיִא ּבאָה ַעּוׁשֹוהְי םעֶד דְנּוא 21 :ןעֶּבעֶנעֶג ךייַא ּוצ
 טאָה םֹאָנ רֶעייֵא ראַה רעֶד סאָו םעֶלַא ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה ןעֶגיֹוא עֶנייֵד ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא
 אוד ּואוְוַא םיִכָלְמ עֶלַא ּוצ ןּוהְט טאָג טעֶו יֹוזַא דאָרְנ ,םיִכָלְמ אייווְצ איד ּוצ ןּוהְמעֶנ

 ןעֶטְבְראָפ אייֵז ראַּפ טיִנ ְךיִד טְסְלאָז אּוד 22 :ןעֶרְהאָפרעֶּביִא ןיִהַא טְראָד טְטעוֶו
 :ןעֶטְלאַה הָמָחְלִמ ןעֶגעוֶוְטעֶרייֵא טעוֶו טאָג רֶעייֵא ראַה רעֶד ןיִראוָו

 ןנחתאו

 !טאָנ ראַה ָא 24 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,טאָנ ּוצ ןעֶמעֶּבעֶג טייֵצ ןעֶגיִּבְלעֶזְרעֶדּוצ ּבאָהְךיִא דנּוא 8
 ,דְנאַה עֶקְראַמְׁש עֶנייַד דְנּוא טייקְסיֹורְג עֶניידטְכעֶגְק ןיירּוצ ןעֶזייווּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָאטְסאָהאּוד

 ףאאך
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 ךישֲעֹמְכ הָׂשעי--רֶׁשֲא ץֶרָאְבּו םִִמָׁשִּב לֵא-ימ רֶׁשֲא
 רֶׁשֲא הָבוּטַה ץֶרָאָה-תֶא הָאְרֶאְו אָנ"הְרְּכֶעֶא :ךןֶֹרּוְבְנִכְו הכ
 יב הָוהְי רֵּכַַחַו :ןְֹבֶּלַהְו הוה םֹוָּמַה רֶהָה ןְדְרַיד ָבֵעְּב 6

 -ילַא ךֶל"בר ילַא הוי רֶמאֹלילֵא עַמְׁש אָלְו םכנעמְל
 אְָׂו הֶנמּפַה ׁשאר !הָלָע הזה רֶבְדּב דע יא רֵּכּד ףְסֹוּת יז

 אלייּכ ךיניעב האְרּו הָחָרְזִמּו הָנָמיִתְו הָנְפְצְו הָּמָי ךיֶניֵ
 ּודְצִּמַאְ והֵקְזַחְו עֶׁשֹוהְי"תֶא צו !הָּזִה ןּדְריַה-תֶא רֶּכֲעַה 8

 ץְראָה-תֶא םמוא ליִחניאּוהְו הוה םֶעָה נַפל בעי אּוְהייּכ

 ס  :!רֶׂשֶפ תֵּב למ אב בֵׁשת :הָארּת רֶׁשֲא
 4 ד

 רֶׁשֲא םיטָּפְׁשִּמַה-לֶאְו םיִּקְחַה-לֶא עַמְׁש לֵאְדְׂשִי הָּתִעְו א
 ֶּתְׁשִריְו טְתאֶבּו ְּחִּת ןעֶמִל תֹוָׂשָעַל םכְתֶא דמלְמ יִבָא
 אֵל :םֶכָל ןֹנ םֶכיֵתְבא יקלֶא הָוהְי רֶׁשֲא ץֶרָאָה-תֶא
 וִעְרְנִת אָלְו םֶכְתֶא הִָצִמ יִכֹנָא רֶׁשֲא רָבֶּדַה-לַע יפסת
 הוצִמ יִכָא רֶׁשֲא םֶכיֵהְלֶא הָוהְי תֹוצִמ-תֶא משל ינמִמ

 שַעַבְּב הָוהְי הֶׂשֶעירְׁשֲא תא תֹואֹרָה טְכיִנֵע :םֶכְתֶא 3
 ְיִמְׁשה רֹועָּפילַַב יִרֲחַא לֶה רֶׁשֲא ׁשיִאָה-לָכ יִּכ רועְּפ
 םֶכיֵהְלֶא הָוהיִּב םילבדה םֶּתִאְו :ךבְרקִמ ךיהלֲא הָוהְי

 םיטָּפְׁשִמּו םיִּקִח םכתָ ִתְדַמִלְו האָר :םֹוּיַה םֵכשְ םַײַח ה
 רֶׁשֲא ץֶרֶאָה בֶרֵקְּב ןּכ תָֹׂשֲעַל יָהלֶא הָוהְייִצ רֶׁשֲַּ

 אוָה יִּכ םֶתיִׂשֲעַו םּתִמׁשּ :הְָׁשִרל הֶּמָׁש םִאְּב םּתַא 5
 זרַא ןוצְמׁשִי רׁשֲא םיִמעֶה יניעְל םכתנּ םֶכְתַמְכָ
 גַה ןֹובָנְו םֶכָח-םַע קד ּורְמֶאְו הָּלִאָה םיִּקְחַה--לָּכ

 םיִבֹרְק םיִהֹלֶא לירׁשֲא טּודָגיונייִמ יִּכ ּוהּזַה ֹהּנַה 7
 טו יג יִמּו :רלַא ונֲאְרְקלִבּב וניֵהֹלֲא הָוהיֵּכ ויָלֵא 8

 זראֹוַה הָרֹוּתַה כְּכ םֶקיֵּדַצ םיִטָּפְׁשִמּו םיִּקח ןל-רָׁשֲא
 רֹנְׁשּו לל רֶמָׁשַה קר :םוּיַה םכינְפל ןסנ יִכֹנֲא רֶׁשֲא 9

 ףיָניֵע יַאָר-רֶׁשֲא םיְבִַּה -תֶא הַּכְׁשִּת-ךֶּפ דֹאְמ ְּךׁשִפַ

 ןעֶּבְרַא ןעֶכאַמ אייֵז טעוֶו רֶע דְנּוא .קְלאָפ

 ןנחתאו
 םאָה ַא יֹוזַא ןעֶדְנאַהְרעֶפ ןעֶד זיִא ּואוְוַא

 רעֶד ףיֹוא דְנּוא לעֶמיִה םיִא (אוד איוו)
 אוד איו יֹוזַא ןּוהְמ ןעֶנעֶק לאָז םאו רֶרֶע

 עֶנייִד איִח יֹוזַא ְךייֵלְו דְנּוא טְסּוהְמ

 -רעֶּבוִא ָךאָד ְּךיִמ זאָל 22 ?טייֵהְקְראַטְׁש

 דְנאַל עֶטּוג םאָד ןעֶהעֶז דְנּוא ,ןעֶרְהאָפ

 דְנּוא ,ןֵדְרֵי טייֵז רעֶנעֶי ףיֹוא זיִא סאוָו

 רעֶּבָא 26 :ןֹונָּבִל דְנּוא ,גְראַּב ןעֶמּוג םעֶד

 -םעֶרייֵא טְנְראָעעֶג ריִמ ףיֹוא טאָה טאָג

 טְלאוָועֶג טיִנ ְּךיִמ טאָה רֶע דְנּוא ןעֶגעֶו

 -עֶג ריִמ ּוצ טאָה טאָנ דְנּוא ;ןעֶרעֶהּוצ

 טְסְלאָז אּוד ,ריִד ראַפ גּונעֶג זיִא םִע ,טְגאָז

 ןעֶדעֶר ריִמ ּוצ לאָמַאְכאָנ רֶהעֶמ טיִנ ןיֹוׁש
 איֵג 27 :ְךאַז רעֶניִזאָד רעֶד ןעֶנעוֶו
 ְךייַה איִד ןּופ ץיִּפְׁש איד ףיֹוא ףיֹורַא
 ןעֶגעֶק ,ןעֶניֹוא עֶנייִד ףיֹוא ּבייֵה דְנּוא
 חָרְזִמ דְנּוא םֹורָד דְנּוא ןֹּופָצ דְנּוא ,בֶרֵעַמ
 עֶנייֵד טיִמ דְנאַל סאָד העְז דְנּוא ,טייֵז
 -רעֶּביִא טיִנ טְסְלאָז אּורד רעֶּבָא ,ןעֶניֹוא
 דְנּוא 28 :ןֵדרִי ןעֶניִזאָד םעֶד ןעֶרְהאָפ
 קְראַטְׁש דֶנּוא .ַעְׁשֹוהְי םעֶד לְהעֶפעֶּב
 רֶע ןיִראָו ,םֶהיֵא גיִטְסעֶמעֶּב דְנּוא םֶהיֵא

 ןעֶניִזאָד םעֶד ראַפ ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא טעוֶו
 :ןעֶהעֶז טְסעֶו אּוד םאֶװ דְנאַל סאָד

 ;רֹועָּפ תיֵּב רעֶּביִאְנעֶנעֶק ,לאָט םעֶד ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶג ןעֶנעֶז ריִמ דְנּוא 9

 ד לעטיפאק

 . םאָו םיִטָּפְׁשִמ איִד ּוצ דנוא ץעֶזעֶג איִד ּוצ ,לֵאָרְׂשִי רֶהיֵא ּוצ טְרעֶה ,דְנּוצַא דְנּוא 1

 םאָד ןיִנְׁשרַי דְנּוא ןעֶמּוקְנייַרַא דְנּוא ,ןעֶּבעֶל טְלאָז רֶהיֵא יֵדְּכ ,ןּוהְּט ּוצ ְּךייַא ןְרעֶל ָּךיִא
 רֶהיֵא 2 :ןעֶּבעֶג ְּךייֵא וצ טעוֶו רעֶמעֶפ עֶרייֵא ןּופ טאָנ רעֶד ,ראַה רעֶד סאו דְנאַל
 ןְרעֶניִמ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ;ְךייַא לְהעֶפעֶּב ְּךיִא סאוָו טְראָו םעֶד ּוצ ןּוהְטּוצ טיִנ טְלאָז
 ;ָךייִא טיִּבעֶג ְּךיִא םאָו טאָג רֶעייֵא ראַה םעֶד ןּופ תֹוָצִמ איִד ןעֶטיִה ּוצ ,ןּופאַד
 -טיִא ןיִראָוָו ,רֹועָּפ לַעַּב ןָא ןּוהְטעֶג טאָה טאָג סאו ןעֶהעֶזעֶנ ןעֶּבאָה ןעֶניֹוא עֶרייֵא 2
 טְנְליִטְרעֶפ טאָנ ןייֵד ראַה רעֶד טאָה רֹועּפ לַעַּב ְּךאָנ ןעֶנְנאַגעֶגְכאָנ זיִא םאָו ןאַמ רעֶכיִל

 טאָג רֶעייֵא ראַה םעֶד ןיִא טְפעֶהעֶּב ָּךייַא טאָה סאוָו רֶהיֵא רעֶּבָא 4 :ריִד ןעֶׁשיז וִצ ןּופ

 םיִטָּפְׁשִמ דְנּוא ץעֶזעֶג טְרְהעֶלעֶג ְךיֵא ּבאָה ְּךיִא ,טְהעֶז 2 :גיִדעֶּבעֶל טְנייַה עֶלַא טְנעֶז
 סאוָו דְנאַל םעֶד ןיִא ןּוהְמ ּוצ יֹוזַא ,ןעֶטאָּבעֶג ריִמ טאָה טאָנ ןייֵמ ראַה רעֶד איז יֹוזַא
 ךּוהְמ דְנּוא ןעֶטיִה אייֵז טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 6 :ןיִנְׁשְרַי ּוצ םִע ןיִהַא טְראָד טְמּוק רֶהיֵא
 ןּופ ןעֶניֹוא איִד ראַפ טייֵקְגיִדְנעֶטְׁשרעֶפ עֶרייֵא דְנּוא ,טייֵהְנּולְק עֶרייֵא זיִא סאָד ןיִראָו

 ןעֶנאָז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ץעֶזעֶג עֶגיִזאָד איִד עֶלַא ןעֶרעֶה ןעֶלעוֶו םאָו ,רעֶקְלעֶפ איִד
 :קְלאָפ םעֶניִדְנעֶטְׁשרעֶפ דִנּוא םעֶנּולְק ַא זיִא ןייֵלַא קלאַפ עֶסיֹורְג עֶגיִזאָד םאָד

 רעֶד איוז ,םֶהיֵא ּוצ טְנעֶהאָנ יֹוזַא טאָנ טאָה םאָו קְלאָפ םיֹורְּג ַא יֹוזַא ןעֶד זיִא ּזאווַא 7

 םעֶכְלאָז ַא זיִא רעֶו דְנֹוא 8 :םֶהיֵא ּוצ ןעֶפּור ריִמ סאו םעֶלַא ןיִא ,טאָג רעֶזְנּוא ראַה

 עֶניִזאָד איד איו יֹוזַא ,םיִטָּפְׁשִמ דְנּוא ץעֶזעֶג עֶטְכעֶרעֶג עֶכֶלאָז טאָה םאו קְלאָפ עֶסיֹורְג
 ןייד רֶהעֶז טיִה דְנּוא ,רּונ ְּךיִד טיִה 9 ?טְנייַה ָּךייֵא ראַּפ ּבעֶנ ְּךוִא סאו הָרֹוּת עֶצְנאַג
 ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה ןעֶגיֹוא עֶנייִד סאָו ןעֶכאַז איד ןעֶסעֶגְרעֶפ טיִנ טְסְלאָז אוד זַא ,ּבייֵל

 דנוא



 םירבד

 ןּוהְמעֶנְּפָא טיִנ ןעֶלאָז אייֵז סאָד דִנּוא
 עֶניד עֶלַא ץְראַה ןייד ןּופ ןעֶרעֶו
 אייז טְסְלאָז אּוד רעֶּבָא ,געֶטְסְנעֶּבעֶל
 ּוצ דְנּוא רעֶדְניִק עֶנייֵד ּוצ ןעֶסיוִו ןעֶזאָל
 גאָט םעֶד 10 :רעֶדְניִק םידְניֵק עֶנייַד
 םעֶד ראַפ ןעֶנאַטְׁשעֶג טְזיִּב אּוד םאָו
 טאָה טאָג ןעוֶו ,בֵרֹוח ןיִא טאָנ ןייַד ראַה
 ריִמ ּוצ לעֶמאַזְרעֶפ ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ
 ןעֶזאָל אייֵז לעֶו ָּךיִא דְנּוא ,קְלאַפ םאֶד
 ןעֶלאָז אייֵז סאָו רעֶטְרעוֶו עֶנייֵמ ןעֶרעֶה

 ןעֶמְבְראָפ ָּךיִמ ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ ,ןעֶנְרעֶל
 םעֶד ףיֹוא ןעֶּבעֶל אייֵז םאִו געֶמ עֶלַא
 ןעֶנְרעֶל אייֵז ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ דְנּוא ,דְנאַל
 טאָה רֶהיֵא דְנּוא 11 :רעֶדְניִק עֶרייֵז ּוצ
 -עֶב טְנעֶז רֶהיִא דְנּוא טְנְהעֶנעֶג ךיוַא
 רעֶד דְנּוא ,גְראַּב םעֶד רעֶטְנּוא ןעֶנאַטְׁש
 ןיִא זיִּב ,רֶעייַּפ טיִמ טְנעֶרְּבעֶג טאָה גְראַּב
 -םֶניֵפ (ןעֶזעוֶועֶג זיִא) לעֶמיִה םּופ ןעֶטיִמ
 דָנּוא 12 :לעֶּבעֶנ דְנּוא ןעֶקְלאָָו ,רעֶמ
 ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ טעֶרעֶג ְּךייַא ּוצ טאָה טאָנ
 טְרעֶהעֶג רּונ טאָה רֶהיִא ;רֶעייַּפ םעֶד
 עֶנייֵק רעֶּבָא רעֶטְרעוֶו איִד ןּופ לֹוק סאָד

 ןעֶהעֶועֶג טיִנ רֶהיֵא טאָה טְלאַטְׁשעֶג
 :טְרעֶהעֶג רֶהיֵא טאָה לֹוק ַא טֶרֶעווַנ
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 לז נבל םֶתְנְַהְו ךַײה ימי לֵּכ ןבפְלמ זִי
 י ױמַאָּב בַרֹדְּב הלא הָוהְי ילְפל ָתְַמָע'רֶׁשֲא םז :ינָב
 שא יְִבךיתֶא םִנִמְׁשַאָו םָעָהיתֶא ילילֲהְקַה יִלַא הָי
 ינע םִּיַה םה רֶׁשֲא םיִמיַהילְּכ ותֹא הָאְדל ןודְמִלִ
 זיפ ןיְִמַַּתַו ןּבְרקתַו :ןוָמלְי םֶתינְּב-תֶאְו הָמָדֲאָה
 :לֵפְרַעו גע ּךׁשְח םִימָׁשַה בלידע ׁשֵאָּב רַב רֶאָהְו רָהָה
 ונ ןָּתַא םיִרָבִּד לוק ׁשאָה ְךֹוָּתִמ םֶכיֵלֲא הָוהְי רֵּבִדָי
 וצ ןבכִל רַגַּה :לוק יִתָלו םיִאֹר םֶכְיֵא הָנּומְתּו םיִעְמִׂש
 טיִרָּבְנִה תֶרָׂשֲע תושעל םֶכְתֶא הָּוִצ רֶׁשֲא ןתירּפדתֶא
 14 ;רעָּב תָעְו ַהָוִצ יִתֹאְו :םיִנָבֲא תֹוָהְל יָנְׁש"לַע םֶכְתְכִ
 הא םֶכְתְׂשֲעַל םיִמָּפׁשִמּו םִקְח םֶכָתֶא רַּמִלְל אלה
 ט ובָתרַמְשְִ ּהָּתְׁשִרְל הֶּמָׁש םיִרָמַע םָּתַא רֶׁשֲא ץֶרָאכ
 יָּבִד םֹיְּב הָנמְּתילָּכ םָתיִאְר אֵל יִּכ םֶכיְֵׂשְפִנִק ױָאְמ
 16 בתי ןותַדְשַּתַּפ :ׁשֵאָה ְךֶתִמ בֶרֹדְּב םֶכיֵלֲא הנה
 וז תֹיִנְבַּת:ָּמִקְ א רָקָ תיָנְבִּת לָמָתילְּכ תַנֹמְּת לָסָּפ םֶכָל
 ףָּת רַשֲא ףֶנָּכ רופִצ-לָּכ תיִנְבַּת ץֶדֶאָּב רֶׂשֲא הּמַהְּבילָּב
 ופ ירָׁשֲא הָגָד-לָּכ תנְבַּת הָמֲָאַּב שמֹרילָּכ תיִנְבַּת :םִָָׁשַ
 ופ ָתיֵאְרָו הָמָמַּטַה יע אׂשִּתְַּו :ץְרָאָל תַחְּתִמ םִיַמַּ
 םִִמָׁשַה אָבצ לַּכ םיּבְכוּכַה-תֶאְו ַחרַָהלתַאָ ׂשֵמְׁשַה-םָא
 ךִללָאַהוהְי קלָח רֶׁשֲא םַּתְדַבַעַו הל ָתיִוחְַּׁשִהְ תחת
 הָוהְי הֵקָל םֶכְתֶאְו :םיִמָׁשַה-לְּכ תַהַּת םיִּמַָה לֹכָל םָתֹא
 הָלֲחֹנםֶעל וָק תֹהל םִיָרצּמִמ לְרּבַהְִּמ םֶכְתֶא אֵצֹ
 1 יֵּתְלִבְל עב סֶכיִרְבד לַ יּבינַאְתַה הוה :הָּזִה םַֹּ
 לָׁשֲא הָבּומַה ץִיָאַהיִלֶא אֹברִּתִלִבְלּו ןדלנתֶא .ירְבִע
 וכ לאה ץֶרָאָּב תמ יִכָֹא יִּכ הָלֲחַנ לק ןתֹנ ךימלֲא הָוהְי
 ץרָאָהתֶא םְֵּׁשִרְי םיִרְבָע םֶּתַאְ ןריה-תֶא רבע יִנְניַא

 ו)

 3 הְָיתיִרְבתַא והּבְשִּמּפ םֶכָל ְּרְמְׁשַה :תאֵוַה הָבֹומַה
 8 יינמְּת לֶמּפ םֶכָל םֶתִֹׂשֲַוםָכָּמִע תֶהֶּב ֶשֲא םֶכיֵהָלָא
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 טְגאָזעֶבְנָא ְָּךייֵא וצ טאָה רֶע דְנּוא 8

 ןעֶטאָּבעֶג ְּךייַא טאָה רֶע םאִו תיִרְּב ןייַז
 עֶנְרעֶנייֵמְׁש אייוֵוְצ ףיֹוא ןעֶּביִרְׁשעֶנ אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,םיִרָבְרַה תֶרֶׂשֲע איִד ,ןּוהְמ ּוצ

 לאָז ְךיִא זַא ןעֶטאָּבעֶג טייַצ רעֶנְיִּבְלעֶזרעֶד ּוצ טאָנ טאָה ריִמ דְנּוא 14 :ןְלעֶפאָט
 ּואָח דְנאַל םעֶד ןיִא ןּוהְמ אייֵז טְלאָז רֶהיֵא זַא םיִטָּפְׁשִמ דְנּוא ץעֶזעֶג ןעֶנְרעֶל ּךייֵא
 רעֶּביֵל עֶרייֵא טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 15 :ןיִנְׁשִרַי ּוצ סֶע טְרְהאָפְרעֶּביִא ןיִהַא טְראָד רֶהיֵא
 ןעֶו גאָמ םעֶד ןַא טְלאַטְׁשעֶג םּוׁש ןייק ןעֶהעֶזעֶג טיִנ טאָה רֶהיֵא ןיִראָו ,ןעֶטיִה רֶהעֶז
 רֶהיֵא טעוֶו רעֶמאָמ 16 :רֶעייֵּפ םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ בֵרֹוח ןיִא טעֶרעֶג ְָךייַא ּוצ טאָה טאָג

 טְלאַטְׁשעֶג ַא ,דָליֵּב םעֶטְציִנְׁשעֶג ַא ןעֶכאַמ ְּךייֵא ּוצ טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ןעֶּבְראַדְרעֶפ ָּךייַא
 הָמֵהְּב ַא דְנעֶנְריִא ןּופ טְלאַטְׁשעֶג ַא 17 :הָבֵקְנ ַא רעֶדָא רָכָז ַא ןּופ ,רְליִּבְנעֶצעֶג ַא ןּוֿפ
 לעֶגיֵלַפ ןעֶּבאָה םאָו לעֶגייַפ אייֵלְרעֶלַא ןּופ טְלאַטְׁשעֶג ַא ,דְנאַל םעֶד ןיִא זיִא םאָו
 אייֵלְרעֶלַא ןּופ טְלאַטְׁשעֶג ַא רעֶדָא 18 :לעֶמיִה םעֶד רעֶטְנּוא ןעֶהיִלְפ סאָו דְנּוא
 זיִא םאָו ׁשיִפ אייֵלְרעֶלַא ןּופ טְלאַטְׁשעֶג ַא רעֶדָא ,רֶרֶע רעֶד ןיִא זיִא סאָו םעֶדְנעֶכיִרְק
 ןעֶבֹוא עֶנייֵד ןעֶּבייֵהְפיֹוא אּוד טְסעוֶו רעֶמאָמ דְנּוא 19 :דֶרֶע רעֶד רעֶטְנּוא רעֶסאַוַו םיִא
 עֶלַא ,ןעֶרעֶטְׁש איֵד דְנּוא הָנָבְל איִד ןּוז איִד ןעֶקּוקְנָא טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,לעֶּמיִה םּוצ
 טסעֶו אּוד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶסיֹוטְׁשרעֶפ טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןעֶראָׁשְרעֶה
 -עֶנְּפֶָא אייֵז טאָה טאָנ ןייַד ראַה רעֶד סאָו איִד ,ןעֶניִד אייֵז דְנּוא ,ןעֶקיִּב אייֵז ּוצ ְּךיִד
 טאָה ְּךייַא דְנּוא 0 :לעֶמיִה ןעֶצְנאַג םעֶד רעֶטְנּוא ןעֶנעֶז סאוָו רעֶקְלעֶפ עֶלַא ּוצ טְלייֵט
 ןעֶפיֹוא-ץְלעֶמְׁש םעֶנְרעֶזייֵא םעֶד ןּופ טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא ָּךייַא טאָה רֶע דְנּוא ןעֶמּונעֶננָא טאָג
 -ָנייַה םעֶד זיִא םֶע איו יֹוזַא ,לייֵטְּבְרֶע ןַא קְלאַּפ ַא ןייַז םֶהיֵא ּוצ טְלאָז רֶהיֵא זַא ,םִיָרְצִמ ןּופ
 -עֶב טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶנעוֶוְמעֶרייֵא טְנְראָצעֶג ריִמ ףיֹוא טאָה טאָנ רעֶּבָא 21 :גאָט ןעֶניִׁט
 ןעֶמּוקְנייַרַא טיִנ לאָז ְּךיִא זַא דְנּוא ןַדְרַי םעֶד ןעֶרְהאָפרעֶּביִא טיִנ לאָז ְּךיִא זַא ןעֶריֹואוְוש
 ָךיִא טְרֶעייֵנ 29 :הָלֲחַנ ַא ּוצ ןעֶּבעֶנ ריִד טעוֶו טאָג ןייֵד ראַה רעֶד סאָה ,דְנאַל ןעֶמּוג םעֶד ןיִא

 רעֶּבָא ,ןֵדְרַי םעֶד רעֶּביִא ןייֵגְרעֶּביִרַא טיִנ לעֶוֶז ָךיִא ,דְנאַל ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא ןעֶּבְראַטְׁש לעוֶו
 טיִה יֹוזַא 28 :דְנאַל עֶטּוג עֶגיִזאָד סאָד ןיִנְׁשְרִי טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ,ןייֵגְרעֶּביִרַא טעֶוֶו רֶהיִא

 טיִמ טאָה רֶע סאוָו ,טאָנ רֶעייֵא ראַה םעֶד ןּופ תיִרְּב םעֶד ןעֶסעֶגְרעֶפ טיִנ טְלאָז רֶהיֵאזַא ְךייַא
 סיִנְכייֵלְג ַא דֶליִּב םעֶנֶעיֹוהעֶג ַא ןעֶבאַמטיִנְךייַאּוצ טְלאָז רֶהיֵא זַא ,ןעֶזעוֶועֶנג תיִרְּב תַרֹוּכ ייַא

 ןוּפ
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 הָלְכֶא ׁשֵא ימלא הָוהְי יִּכ :ּךיֶהֹלֶא הָוהְי ּךּוצ רֶׁשֲא לֹּכ 4
 ּפ :אוק לא איִה

 םֶּתַחְׁשִהְו ץֶרֶאְּב םֵּתְנׁשוְו םיִנְב יִנְבּו םיִנָּב דו הכ
 "זרוהי יִניֵעְּב עֶרֶה םֶתיִׂשעַו לכ תֹעוְמִּת לֶסֶּפ םֶתיֵׂשַו

 -תֶאְ םִיַמָׁשַה-תֶא םוַה םֶכָב 'תֹריִעַה :טיעְכַהְל ְךהלֶא 28
 םָתַא רֶׁשֲא ץֶרֶאָה לֶעמ רֶהַמ ןֹודְבאָּת ְךֶכָאירְּכ ץֶרֶאָה
 טיִמָי ןכירָאפזאל הְָּׁשִרְל הָמָׁש ןְדהוהיתֶא םיִרְבְ

 םביִּמִעָּב םָּכְתֶא הָוהְי ץיִפַהְו :ןּודמִׁשִּת דֶמּׁשַה יִּכ ָהיֶלָע יז
 םכְחֶא הָוהְי גהַנְי רֶׁשֲא םִּנַּב רָּפְסִמ יֵּתְמ םֶּתְרַאְׁשִנְ

 ֵבֶאְו ץע םֶדָא יִדְי הֵׂשֲעַמ םיִהֹלֶא םְׁשָֹּתְרַבַעַו :הָּמָׁש
 חיי אֵלו ןולְבאְ אְָו מִי אְָו ןוארי--אל רַׁשֲא

 ונָׁשְרדִת יִּכ ָתאָצְמּו ּךיֶהֹלֲא הָוהְי-תֶא םָׁשִמ םֶּתְׁשַּקִבּו 5
 םיִרְבְּדה לּכ ךואְצְמּו דל רַצּב :ףשְפנילְבְבּו בבל ל

 ְּמְְׁו מלא הָוהְי-דע ָתְבַשְו םימָיה תיֲִחָאְּב הָּלֵאָה
 ךֵתיִחְׁשִי אלפי אל ללֶא הוי םוחַר לַא יִּכ :לֹקְּב

 יִּכ :םֶהָל עַּבְׁשִנ רֶׁשֲא ּךיִתֹבֲא תיִרְּב-תֶא הַּׁשִי אלו 2
 רֶׁשֲא םויַה- ןִמִל ךֶלְָל ו ויָה-רֶׁשֲא םיִנׁשאֵר םימיל אָ

 הָצְק-דעו טי הְָקמְלּו ץֶרָאָה-לַע םֶרָא| םיַתלֲא א
 ;ּוהְמָּכ עַמְׁשִנֲה וִא הָּוַה ֹורְּגַה .רֶבָּדַּכ הָיְהְנַה םִי ׁשַח
 ְַּמְׁש-רֶׁשֲאַּכ ׁשֵאָה-ךע ְִּמ ּבַדְמ םיבלֶא לוק םִע עֵמשֲה

 בֶרַּקִמ יֹוג ט תַחַקָל אֹובְל םיִהלֶא הָּפֲִהווִא :יִחָּה הָּתַא 4
 זיק ךִיְבּו הָמָלִמִבּ םותָפֹוִמִבּו תֹתֹאָּב תֹּסַמְּב יונ

 ןנחתאו ד םידבד
 טאָה טאָג ןייֵד ראָה רעֶד סאו םעֶלַא ןופ
 ראַה רעֶד ןיִראָו 24 :ןעֶטאָּב(ְרעֶפנ ריִד
 רֶע ,רֶעויַּפ גיִדעֶנעֶרְּב ַא ֹיִא טאָנ ןייד
 :םקונ ְּךיִז זיִא םאִז טאָג ַא זיִא

 רעֶדְניִק ןעֶניוִועֶג טְסעוֶו אּוד ןעוֶו 2
 טעוֶו ּרְהיִא דנּוא ,רעֶדְניִק םיֹדְניֵק דְנּוא

 דְנּוא דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶטְלַאְרעֶפ ְךייֵא
 רֶהיִא דְנּוא ,ןעֶּבְראַדְרעֶפ ְּךייֵא טעדֶו רֶהיֵא
 ַא דֶליִּב םעֶנֶעיֹוהעֶג ןייֵא ןעֶבאַמ טעוֶו
 טעוֶו רֶהיֵא דנּוא ,םעֶלַא ןּופ םיִנְכייֵלְג

 איִד ןיִא טְכעֶלְׁש זיִא םאֶו סאָד ןּוהְט
 דנּוא ;טאָב ןייֵד ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא
 טְנייֵה ּךיִא ףּור 26 :ןעֶנְראָצְרעֶד םֶהיֵא
 ראַפ ְּךייֵא ןעֶגעֶק דֶרֶע דְנּוא לעֶמיִה
 ְניוִוְׁשעֶג םיוִועֶג טעוֶו רֶהיֵא זַא ,תּודֵע
 םאָו דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶרעוֶו ןעֶריֹולְרעֶפ

 טְראָר םִע ןֵרֵרֵי םעֶד טְרְהאָּפְרעֶּביִא רֶהיֵא
 עֶרייַא ףיֹוראַד טיִנ טעוֶו רֶהיֵא ;ןיִנׁשְרַי ּוצ
 טעוֶו רֶהיֵא טְרֶעייֵנ ,ןְרעֶגְנעֶלְרעֶפ געֶט
 טאָג דְנּוא 27 :ןעֶרעוֶו טְנְליִטְרעֶפ םיוִועָנ

 בל הֶׂשָע-רֶׁשֲא 'לכְּב 'םיִלֹדְּג םיִאָרֹוְמְבּו הָיּוטנ ַעוָרְזִבּו
 יִּכ תל ָתַאְרָה הָּתַא ְךיניֵעָל םִיַרְצִמְּב םֶכיֵהְלֶא הָוהְי הל

 ךעיִמְׁשִה םִיַמְׁשַהְדִמ כל דע יא םיהלֲאָה אה הָוהְי א
 :ןעֶרְהיִפְניִהַא טְראָד ְּךייֵא טעוֶו טאָג ּואוָזַא הָלֹודְוִה ׁשִא--תֶא ְּךֵאְרָה ץֶרֶאָה--לַעו ָךְֶּפיְל ולֹק--תֶא

 יִּפֶא ןעֶניִד טְדאָד טעדֶו רֶהיִא דנּוא 28 ּדֹחֹכַא-תֶא -ֵהָא יִּכ תַחַתְו :ׁשֵאָה ךותמ ָּתְַמָׁש ויָרְבדו וז
 ןעֶהעֶז טיִנ ןעֶנעֶק םאוו ,ןייֵטְׁש דְנּוא ץְלאָה ןּופ ,דְנעֶה ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ קְרעוֶו סאָד ,רעֶטעֶב
 טְראָד ןּופ טעוֶו רֶהיֵא ןעֶו דְנּוא 29 :ןעֶקעֶמְׁש טיִנ דְנּוא ,ןעֶסְצ טיִנ דְנּוא ןעֶרעֶה טיִנ
 םֶהיֵא טְסעוֶו אּוד ןעוֶו ,ןעֶניִפעֶג םֶהיֵא אּוד טְסעֶוֶו יֹוזַא טאָג ןייַד ראַה םעֶד ןעֶכּוז
 טְסעוֶו אּוד ןעוֶו 80 :עַלֶעֶז רעֶצְנאַנ רעֶנייֵד טיִמ דְנּוא ץֶראַה ןעֶצְנאַג ןייַד טיִמ ןעֶכּוז
 איִד ןיא ןעֶכייֵרְגרעֶד ּךיִד ןעֶלעוֶו ןעֶכאַז עֶניִזאָד איִד עֶַלַא דְנּוא ,ןייַז טְגְנעֶרְדעֶּב
 טְסעֶו רֶנּוא ,טאָנ ןייַד ראַה םעֶד ּוצ ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ טְסעוֶו אּוד דְנּוא געֶט עֶטְצעֶל
 רֶע ,טאָנ רעֶניִצְרעֶהְמְראַּב ַא זיִא טאָג ןייד ראַה רעֶד ןיִראָז 81 :לֹוק ןייַז ּוצ ןעֶרעֶה
 טיִנ טעוֶו רֶע דְנּוא ;ןעֶּבְראַדְרעֶּפ טיִנ ְּךיִד טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶּכאַמ ףאַלְׁש טינ ְּךיִד טעוֶו
 :ןעֶריֹואוָוְׁשעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע םאָװ ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵד ןּופ תיִרְּב םעֶד ןעֶסעֶנרעֶפ
 ,ריִד ראַפ ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז םאוָו געֶט עֶטְשְרֶע איִד ףיֹוא ָּךאָנ רּונ ְךיִד געֶרָפ ,ןיִראוָו 2
 ןּופ קֶע ןייַא ןופ ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא שְנעֶמ ַא ןעֶפאַשאַּב טאָה טאָנ ןעדֶו ןָא גאָט םעֶד ןּופ

 עֶסיֹורְג אֵזַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע ּביֹוא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ קֶע ןְרעֶדְנַא םּוצ זיִּב לעֶמיִה םעֶד
 טְרעֶהעֶג לאָּמַא זיִא סאָד איװ םעֶכְלאָזַא בוא רעֶדָא עֶניִזאָד סאָד אי ְךאַז
 לאָז טאָנ ןּופ לֹוק סאָד זַא טְרעֶהעֶג לאָמַא קְלאַפ םּוׁש ַא ןעֶד טאָה 38 ?ןעֶראוָועֶג
 ןעֶּבעֶל טְזיִּב דָנּוא ,טְרעֶהעֶג טְסאָה אּוד איו יֹוזַא ,רֶעייֵּפ םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ ןעֶדעֶר
 ַא ןעֶמעֶנ ּוצ ְּךיִז יִדְּכ ןעֶמּוק ּוצ טְכּוזְרעֶפ לאָמַא טאָנ טאָה רעֶדָא 24 ?ןעֶּביִלְּבעֶנ
 ,רעֶדְנּאוָו טיִמ דְנּוא ,ןעֶכייֵצ טיִמ דְנּוא ,םיִסָנ טיִמ ,קְלאָפ רעֶדְנַא ןַא ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ קְלאָפ
 ןעֶטְקעֶרְטשעֶגְסיֹוא ןַא טיִמ דִנּוא ,דְנאַה עֶקְראַטְׁש ַַא טיִמ דְנּוא ,הָמָחְלִמ טיִמ דְנּוא
 טאָה טאָנ רֶעייֵא ראַה רעֶד איו יֹוזַא םעֶלַא ,ןעֶטְכְראָפ עֶסיֹורְג טיִמ דְנּוא ,םעֶרָא
 ןעֶזיִועֶג ריִד ויִא םִַע 88 :ןעֶניֹוא עֶנייַד ראַפ ,םִיַרְצִמ ןיִא ןּוהְמעֶג ָךייַא ּוצ
 זיִא םֶהיֵא ץּוַח דְנּוא טאָ זיִא ,ראַה רעֶד זַא ןעֶסיו טְסְלאָז אּוד זַא ,ןעֶראַוָועֶג
 טְזאָלעֶג ְּךיִד רֶע טאָה לעֶמיִה םעֶד ןּופ 26 :רעֶרעֶדְנא ןייק ןעֶדְנאַהְרעֶפ טיִנ
 ריִד רֶע טאָה דֶרֶע רעֶד ףיֹוא דְנּוא עֶּפאָרְטְׁש ּוצ ְךיִד יֵדְּכ ,לֹוק ןייַז ןעֶרעֶה
 ןופ רעֶטְרעֶו עֶנייֵז טְרעֶהעֶג טְסאָה אוד דִנּוא ,רֶעייֵפ םעֶסיֹורְנ ןייַז ןעֶזיּוזעֶב

 ןְרעֶטְלֶע עֶניֵד טְּביִלעֶג טאָה רֶע לייֵו רעֶּביִראָד 87 :רֶעייַפ םעֶד ןעֶׁשיִדְצ

 איד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶטייֵרְּפְׁשרעֶפ ץייֵא טעוֶו
 ןעֶּבייֵלְּברעֶּביִא טעדֶו רֶהיֵא דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ
 םִיֹוג איִד רעֶמְנּוא לאָצ רעֶד ןיִא גיִנייוֵו

 דנוא



 ןנחתאו ה ד םירבד

 עֶנייֵז טְלייוַוְרעֶדְסיֹוא ָּךיִז טאָה רֶע דְנּוא
 ְךיִד טאָה רֶע דְנּוא ,םֶהיֵא ָּךאָנ רעֶדניִק
 ןעֶסיֹורְג ןייַז טיִמ ָּךיִז ראַפ טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא
 ןעֶּבייֵרְטרעֶפ ּוצ 88 :םִיַרְצִמ סיֹוא ַחֹּכ
 ןּופ רעֶקְלעֶפ עֶרעֶקְראַטְׁש דְנּוא עֶרעֶסעֶרְג
 -ּוצְנייַרַא ְּךיִד דְנּוא ,םיִנָּפ ןייַד ראַפ ריִד
 רֶעייֵז ןעֶּבעֶנ ּוצ ריִד דְנּוא ,ןעֶנְנעֶרְּב

 ןיִא זיִא םֶע איֵװ הָלֲהַנ ַא ראַפ דְנאַל
 טְסְלאָז יֹווַא 29 :גאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד
 -יװ טְסְלאָז אוד דְנּוא ,ןעֶסיוִו טְנייַה אּוד
 רעֶד ןיִראָו ,ץְראַה ןייֵד ּוצ ןעֶרעֶקרעֶד
 לעֶמיִה םיִא טאָנ רעֶד זיִא רֶע ּראַה
 ןעֶטְנּוא דֶרֶע רעֶד ףיֹוא דְנּוא ,ןעֶּביֹוא

 ;ןעֶדְנאַהְרעֶפ רעֶרעֶדְנַא ןייק זיִא סֶע
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 !םִיָרְצּמִמ לֶדְּנַד וְהְֹּב ווָנְפִּב ָךאָצויִו ויָרְחַא וָעדזְּב רָחְבִיַו
 8 יתָתָל לֶאבֲהל נפ עמ םיִמְצעו םיִלֹרְג םי ׁשיִרוהְל
 ּפ תֹבִׁשֲהַו םוּיַה ָּתְעַדָו ּ!הֶּוַה םֹזִּכ הָלֲחִנ טָצרַאדתֶא ְּךְל
 -ילַעְו לַעַמִמ םִִמָשַּב םיִהלֲאָה אּוה הוה יִּכ ּךֶבְבלילֶא
 מ וָתֹוְצִמיתֶאְו וימְ-תֶא ָּתְִָׁשְו גד ןיא תַחִמ ץרָאָה
 ךירֲהַא ונְִלּו ףֵל בי ישֲא םֹיה יָּוצִמ יכנָא רֶׁשֲא
 ןמנ ךיקלָא הָוהְ רֶׁשֲא הָּמָדֲאַהילע םיִמָי אֵת ןעמלו
 פ !םיִמִיַה"לְּכ ָךֶל
 וו :ׁשֵמָׁש הָחְרִמ ןוריה רֶבעֶּב םיִרָעׁשַלָׁש הָׁשִמ ליָּדְִי זָא
 ונ ןרַעַדייֵלְבִּב ֹוהֵנַר-תֶא חצי רֶׁשֲא םֶצֹוח הָמָׁש םל
 םיִרְעְהדִמ תֶהַא-לֶא םֶו םֶׁשְלׁש לַמְּתִמ וָל אָנשאַל אָ
 6 ינבואְרָל רֶׂשיִּמַה ץֶרֶאְּב רֵּכְדִמּב רָצַּביתֶא :יחָו לֵאָה
 א תתאֹו :ישֵנְמַל ןְשִַּּב ְלּפ תֶאְו ידְנל לֶעְלַּב תָמאָר"תֶאְ
 חמ תֹרֲעָה הָּלִא :לאָרׂשייֵנְּב ןנפל תָׁשֹמ םֶׂשייושַא הָרּתִמ
 סלֵאָרְשִי ינְבילֶא הֶׁשֹמ רַּמַּד רֶׁשֲא םְִִָּׁמְַו םיָקחִחְ
 ,5 ײועְפ תַיַּב לימ אב ורוח רָבעְּב :םִיָרְצִּמִמ םָתאֵצְּב
 רֶׁשֲא ןָבְשִחְּב בשֹי ישא "ֹומֲאָה ךֵלַמ ןהיפ ץֶרָאְּב
 וו ּושְרַו :םִִרְצִּמִמ םָתאֵּצְּכ לֵאָרְׂשִי ענּו הָׁשֹמ הָּכִה
 יֵרמֲאָה יבְלִמ יִנָׁש ןְשְמַהידַקַמ גע ו ץרָא-תֶאְו וצרַא-תֶא

 ץעֶזעֶג עֶנייֵז ןעֶטיִה טְסְלאָז אּוד דְנּוא 0
 טיִּבעֶג ְּךיִא םאָו ,תֹוָצִמ עֶנייֵז דְנּוא
 יה יע רֶׁשֲא ַערעמ גׁשֵמָׁש זי ןדיוה מע רֶׁשֲא 5 ריד לאָז םִע זַא .טְנייַה ריִד
 6 יילָכְו :ןוְמָרָח אּוה ןָאיש ךהיֵדו ןְגִיַא לָהְנתַפְׂש ,ריִד ְּךאָנ רעֶדְניִק עֶנייַד ּוצ דְנּוא ןייַז

 םהָחֵּת הַּבִרֲעָה םִי יִזִת הָחְלמ ןדריד רָּבִע הָברֲעָה טְרעֶגְנעֶלְרעֶּפ ןעֶלאָז געֶט עֶנייַד זַא דְנּוא
 פ :הָּנִּפַה תֶּנְׁשֵא רעֶד םאָו דְנאַל םעֶד ףיֹוא ןעֶרעוֶו
 עֶלַא ןעֶּבעֶג ריִד טעֶװ טאָ ןייַד ראַה
 :ןעֶטייֵצ

 טייֵׁשעֶגְּפָא הֶׁשֹמ טאָה לאָמסְנעעֶד 1

 ןִדִרַי ןּופ טייַז רעֶזיִד ןַא טעֶּטְׁש אייֵרְד
 רעֶד ןעֶפיֹולְטְנַא ןיִהַא טְראָד לאָז ַחֵצֹה רעֶד יֵדְּכ 42 :ףיֹוא טייג ןּוז איִד ּואְו
 ןייק ןעֶזעוֶועֶג טיִנ םֶהיֵא זיִא רֶע דְנּוא ְּךיִלטְנעֶסיוִוְמּוא רַבֵח ןייַז ןעֶנְנְרַה טעוֶו ּםאו
 איֵד ןּופ עֶנייֵא ּוצ ןעֶפיֹולְמְנַא לאָז רֶע זַא ןעֶטְכעֶנְרֶעייֵא רעֶדָא ןעֶטְבעֶנ ןּופ אנש
 םעֶד ןיִא ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ּרֶצֶּב 43 :ןעֶּבייֵלְּב ןעֶּבעֶל לאָז דנּוא .טעֶטְׁש עֶניִזאָה
 םאָו ,רֶעְלִג ןיִא תֹומאָר דְנּוא ;ןֵבּואְר ּוצ טְרעֶהעֶג סאָו ןיֹולְּפ םעֶד ןּופ דְנאַל
 סאָד דנוא 44 :הָׁשֵנְמ ּוצ טְרעֶהעֶנ סאָװ ןֶׁשֶּב ןיִא ןֵלֹוג דְנּוא ;דֶג ּוצ טְרעֶהעֶנ
 םאָד 48 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איֵד ראַפ טְנייֵלעֶגְראָפ טאָה הָׁשֹמ םאִו הָרֹוּת איִד זיִא
 -עֶנ טאָה הֶשֹמ םאָו םיִטָּפְׁשִמ איִד דְנּוא ץעֶזעֶג איִד דֶנּוא עֶסיִנְגייֵט איִד ןעֶנעֶז
 :םִיַרְצִמ םיֹוא ןעֶגְנאַנעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז איֵז ןעוֶו לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איֵד ּוצ טעֶר
 םעֶד ןיִא ןרֹועָּפ תיֵּב רעֶּביִאנעֶגעֶק ,לאָּט םעֶד ְןיִא ןַרְרַי טייֵז רעֶזיִד ןַא 6
 הֵׁשֹמ ןעֶבְלעוֶו ,ןּוּבִׁשִח ןיִא טְניֹואוְועֶג טאָה סאָו ,ירֹמֶא ןּופ גיִנעֶק ןֹהיִט ןּופ דְּנאַל

 ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז אייז ןעֶו ןעֶנאַלְׁשעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא
 ןּופ דְנאַל םאָד דְנּוא הְנאַל ןייַז ּתְׁשְרַיעָג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 47 :םִיַרְצִמ םיֹוא

 ףיֹוא זיִא םאֶו יִרֹמֲא םעֶד ןּופ םיִכָלְמ אייֵוָצ איִד ןֶׁשֶּב ןופ גיִנעֶק גֹוע
 זיִא םסאָו ,רַעֹרָע ןופ 48 :ףיֹוא טייַנ ןוז איִד ּואְח ,ןֵדְרַי טייַז רעֶנעֶו
 ךֹאיֵש נְראַּב םעֶד ּוצ ויִּב דְנּוא ןנְרַא ָּךייֵש םעֶד ןופ ןעֶטְראָּב םעֶד אייָּב
 -עֶק ןַדְרַי טייַז רעֶזיִד ןּופ ןיֹולְּפ ןעֶצְנאַנ םעֶד דְנּוא 49 :ןֹומְרָח זיִא םאָד
 גְנּוסיִנְסיֹוא איִד רעֶטְנּוא ןיֹולְּפ םעֶד ןופ םַי םּוצ ויִּב דְנּוא .טייֵז-חַרָזִּמ ןעֶנ
 :ְךייֵה איד ןּופ

 ה , ה
 א לֵאָרְׂשִי עמ םֶתָלֲא מא לֵאָרשִ-לָּבילֶא הָׂשֹמ אָרְקַה
 םבֶכיִאְּב רַמֹּד יִכֹלָא רַׁשֲא םטָּפׁשִּמַה"תֶאְו םוקְחַה-תֶא
 3 יניַהלֶא הָוהְי :םֶתׂשְפַל םֶּתרַמְׁשּו םֶתֹא םֶּתְרַמְלּו זה

 ה לעטיפאק

 ּוצ טְרעֶה ,טְנאָזעֶג אייֵז וצ טאָה רֶע דְנּוא לֵאָרְׂשִי ץְנאַג ּוצ ןעֶפּורעֶג טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 1
 דְנּוא ,ןעֶריֹוא עֶרייֵא ןיִא טְנייַה דעֶר ְָּךיִא סאוָו םיִטָּפְׁשִמ איד דְנּוא ץעֶזעֶג איִד לֵאָרְׂשִי
 טאָג רעֶזְנּוא ראַה רעֶד 2 :ןּוהְט דֶנּוא ןעֶטיִה אייֵז טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ןעֶנְרעֶל אייֵז טְלאָז רֶהיִא

 טאה
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 הדוְו תֶרֶּכ זימכַאזתֶא אֵל :םֶּדֹהְּב יָד ּונָמִ תֶהְּכ
 ונֵלְּכ טוה הפ הלא ּנְתנֲ נָתִא יִּכ תאֵוַה תיִרְּבַה-תֶא
 ְךֶּתִמ רֶהּב םֶכְּמִנ הוי רָב םיִנפִב ! םִנּפ .:םִיַח 4
 ריְִַל אוהַה תעָּב םֶכיניִבּוהָוהְיְיּב דמע יִכנָא :שֵאָה ה

 לו ׁשֵאְה ינְפִמ טֶתאָר יִּכהָוהְי רבחתֶא םֶכָל
 ְתאֹיה רֶא ד לא הָוהְי יִכנָא -.ם  :רמאל רֶהְּב 5
 םִקלָא ךֵל הָיְהְיאַל :םיִרָבֵע תֹוִּמ טירצמ ץְרַאמ 1
 רֶׁשֲא הָנומְּת-לָּכ !לָָּפ ףליהׂשפתדאל יגמ-לַע םיִרֵחֲאפ

 ו םִיַמּב רֶׁשֲאו תַחַּתִמ ץֶרֶאְּב רֶׁשֲאָ לַעֲמִמ ו םִימָׁשִּב
 יָא יב םָרְְּצִמאָלְו הָל הִַָשִתראְל :ץֶרָאָל תַחָּתִמ 9

 -ילַצו םִנּב-לַע תוָבָא ןע דקפ אנֵכ לא ְךיָהלֲא הָוהִי
 טיפָלָאל דֶסָח הֶׁשֶעַ אש םְְִרילַ םיִשלׁשי

 א זי

 הוהייׁשיתֶא אָׂשַח אֵל ס 2 יֵבֲהֲאָל 11
 יומְׁש-תֶא אֹקי-רׁשַא אָ יע אֵל יִּכ אל ךיקלא

 וְָּוִצ רֶׁשֲאַּכ שר חבלי ס :אוָשַכ וו

 ךֵתְכאַלְמילָּכ ָתיִׂשָעְו הֹבֲעַּת םיִמָי תֶׁשֹש :דלַא הי 13
 =ָב הָׂשעַת אֵל .ףלַא הָודיל ו תַּבַׁש יִעיִבְׁשַה םזו 4
 רְמַו ךֶרׁשְו א רבו ךֵּתכוד ואל
 דע חי ןעמל רַב רֶׁשֲא ךנ ידֶלְמָּב לֶכְ
 םילעמ ץֶרֶּב ו הָה דַבָעייכ םרַת ?יִמק ךתמַוומ

 "ילַכ הילמנ עֵרּו הק ישמח לאה
 "תָא רֵּבַּכ ס :תֶּכַׁשַה םִזייתֶא תֹוָשמַק הַא הָוהְי ךוצ 1

 ביר! ןעמל דקלַא הָוהְי ךוצ ר נאחאו דיבָא
 ףךיהלַא הָוהְי-רַׁשֲא הָמָדֲאָה לַע דק מִי ןשסלו ףיְִ
 א ס :הָאהא ס :תָצְרּואָל ס קח

 ןנחתאו
 ןיִא ןעֶזעוֶועֶג תיִרְּב תֵרֹוּכ םֶנּוא טיִמ טאָה

 ןְרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא טיִמ טיִנ 8 :בֵרֹח

 ןעֶניִזַאָד םעֶד טְכאַמעֶג טאָג טאָה ןייֵלַא

 איד ,ריִמ .םִנּוא טיִמ טְרֶעייֵנ ,תיִרְּב

 םִנּוא טיִמ ;אָד טְנייַה ןעֶנעֶז סאוָו עֶגיִזאָד
 טיִמ טאָה טאָנ 4 :ןעֶּבעֶל סאָװ עֶלַא

 םעֶד ףיֹוא םיִנָּפ לֶא םיִנָּפ טעֶרעֶג ְךייֵא

 ָךיִא  ---:רֶעייַפ םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ גְראַּב

 ְּךייַא דְנּוא טאָנ ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶנאַטְׁשעֶג ןיִּב

 ּוצ ְָךייַא םוא ,טייֵצ רעֶניִּבְלעֶזְרעֶד ןיִא

 רֶהיֵא ןיִראָו ,טאָג ןּופ טְראוָו סאָד ןעֶנאָז

 ,רֶעייֵפ םעֶד ראַפ ןעֶטְכְראָפעֶג ְּךייַא טאָה

 ןעֶגְנאַגעֶג ףיֹורַא טיִנ טְנעֶז רֶהיֵא דְנּוא
 :ןעֶנאָז ּוצ יֹזַא--גְראַּב םעֶד ףיֹוא

 םאָו ,טאָנ ןייַד ראַה רעֶד ןיִּב ָךיִא 6

 םעֶד םיֹוא טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא ְּךיִד טאָה
 םִע 7 :זיֹוהְטְכעֶנִק םעֶד ןּופ ,םִיַרְצִמ דְנאַל
 -עֶנ עֶרעֶדְנַא עֶנייֵק ןייַז טיִנ ריִד ּוצ לאָז

 ריִד טְסְלאָז אוד 8 :םיִנָּפ ןייֵמ ראַפ רעֶט

 ןייק ,הֶליִּב םעֶנֶעיֹוהעֶג ןייק ןעֶכאַמ טיִנ
 םעֶד ןיִא ןעֶּביֹוא זיִא סאָו ,םיִנְבייֵלְג םּוׁש אה ס :אוָׁש דע ערב הָנתיאלְו 6 בנו

 ,דרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶטְנּוא רעֶדָא לעֶמיִה ָׂש ְךֶער תֶּב הָאְתִּתאְֹו ס ףתתַׁשא ימִמ
 רעֶד רעֶטְנּוא רעֶסאו םיִא זיִא סאו דְנּוא

 ןיִראָה ,ןעֶניִד טיִנ אייֵז טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶקיִּב אייֵז ּוצ טיִנ ְּךיִד טְסְלאָז אּוד 9 :רֶרָע
 ןּופ דְניִז איד ןעֶקְנעֶדעֶג טּוהְט דְנּוא ,םֵקֹונ ְּךיִז זיִא םאָו טאָג ןייַד ראַה רעֶד ןיִּב ָּךיִא
 טְכעֶלְׁשעֶג ןעֶּטְריִפ דְנּוא ןעֶטיִרְד םּוצ ויִּב דְנּוא ,רעֶדְניִק איד ףיֹוא ןְרעֶטְלֶע איִד
 עֶדְנעֶזיֹוט ּוצ דאָנְנ טּוהְמ םאָה דִנּוא 10 :דָנייַפ ְּךיִמ ןעֶּבאָה סאָו איֵד ּוצ
 ןעֶמעֶנְפיֹוא טיִנ טְסְלאָז אוד 11 :תֹוצִמ עֶנייַמ ןעֶטיִה דְנּוא ְךיִמ ןעֶּביִל םאָו
 ןיראָה טייֵקְשְלאַפ וצ טאָנ ןייַד ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד (אייֵּב ןעֶרעוֶוְׁשנ
 :ןעֶמאָנ ןייַז אייֵּב ׁשְלאַפ טְרעוֶוְש םאָו םעֶד טי ניִדְלּוׁשְמּוא טיִנ טעֶו טאָג
 איו יֹוזַא ןעֶניִלייֵה ּוצ םֶהיֵא תֶּבַׁש ןּופ גאָט םעֶד ןעֶטיִה טְסְלאָו אוד 2
 -ָךַא אּוד טְסְלאָז געֶט םֶקעֶז 18 :ןעֶטאָּבעֶג ריִד טאָה טאָ יד ראַה רעֶד
 רעֶמְּביִז רעֶד דָנּוא 14 :תֹוכאָלְמ עֶנייַד עֶלַא ןּוהִט טְסְלאָז וד דְנּוא ,ןעֶטייֵּב
 םּוׁש ןייק ןּוהְמ טיִנ טְסְלאָז אּוד ,טאָב ןייַד ראָה םעֶד ּוצ תֶּבַׁש - לאָז באַט
 דנּוא טְכעֶנְק ןייַד ,רעֶטְכאָמ עֶנייַד רֶנּוא ןְהּוו ןייד דְנּוא ,אּוד (טיִנ) .הָכאָלְמ
 תֹומֵהְּב עֶנייֵד (ןּופ עֶנייקק דְנּוא ,לעֶזייֵא ןייַד דְנּוא םָקָא ןייד יו = = עֶנייַד
 -טְסְניִד עֶנייַד דְנּוא טְכעֶנְק ןייַד זַא ,ןעֶריֹוט עַנייֵד ןיֵא זיִא סאָז רֵג רעֶד דִנּוא
 אוד זַא ןעֶקְנעֶדעֶג טֶסְלאָז אּוַד דָנּוא 15 :אּוד איװ יֹוזַא ןעֶהּור לאָז דיֹומ
 / טאֶנ ןייַד ראַה רעֶד דְנֹוא .םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןיִא טְכעֶנְק ַא ןעֶזעֶועֶג טְזיִּב
 ןַא טיִמ דְנּוא דְנאַה עֶקְראַמְׁש ַא טיִמ ןעֶניֹוצעֶנְסיֹורַא טְראָד ןּופ ְּךיִד טאָה

 ּוצ ןעֶטאָּבעֶג ריִד טאָנ ןייַד ראַה רעֶד טאָה םּוראָד ,םעֶרָא ןעֶשקעֶרְּטְׁשעֶנְסיֹו
 דָּוא רעֶטאָפ ןייַד ןעֶרְהֶע טְסְלאָז אּוד 16 :תָּבַׁש ןופ גאָּמ םעֶד ןעֶטְלאַה
 עֶנייִד זַא ןעֶמאָּבעֶג ריִד טאָה טאָנ ןייַד ראַה רעֶד איד יֹוזַא ,רעֶטּומ עַנייֵד

 דְנאֵל םעֶד ףיֹוא ןייַז טּוג ריִד לאָז םָע דְנּוא ןְרעֶנְנעֶלְרעֶפ ְּךיִז ןעֶלאָז נעָמ
 אּוד דֵנּוא ;ןעֶדְראַמ טיִנ טְסְלאָז אּוד 17 :ןעֶּבעֶנ ריִד טעוֶו טאָג ןייַד ראַה רעֶד םאו
 ׁשְלאַפ טיִנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ;ןעֶנְבְנַג טיִנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ;ןייַז הֵנֵזְמ טיִנ טְסְלאָז
 ןּופ ּבייוו םאֵד ןעֶטְסּולְנ טיִנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 18 :רֵבַה ןייַד ףיוא ןעֶגאָז תּורֵע
 ,דְלעֶפ ןייַז ,רֵּבַח ןייד ןּופ זיֹוה סאָד ןעֶטְסּולְג טיִנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ;רֵּבַח ןייַד

 רעדא
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 י5 דתֶא ם :ףַעְַל רֶׁשֲא לֶכְ זומֲחַה רוׁש ֹותְמַאְ דְבְַו ,דיֹומטְסְניִד עֶנייֵז רעֶדָא ,טְכעֶנק ןייַז רעֶדָא
 ְךוַַמ רֶהָּב םֵכְלַהְק-לכילֶא הוהְי רֶּבּד הָלֵאָה םיִרָבְּוַה םעֶלַא דְנּוא ,לעֶזייֵא ןייַז רעֶדָא םקֶא ןייַז
 = םֵפְְּכִיַו ףֵפָי אָלְו לדָנ ליִק לָפְרעַהְו ןֶעַהׁשאָה איִד 19 :רֵבֵח ןייֵד ּוצ טְרעֶהעֶג סאָו
 כ ילוּקַה"תַא םֶכָעְמָׁשְפ יִהיַו :יִלֵא םֶנְתִיםיִנָבֶא תֶחָל 'נְׁש זצ טעֶרעֶנ טאָנ טאָה רעֶטְרעוֶו עֶניִזאָד
 יְשאָדלִּ ילַא ןָכרְקְַ ׁשֵאְב רעב רָהָהְ ךׁשַֹה יזַפֹמ ,;ְךאַּב םעֶד ףיֹוא גְנּולְמאַזְרעֶּפ עֶרייֵא עֶלַא
 יהא ז םּפסײסַא תאוה הָלדְגַהׁשאָהונלְכאָהיִּכ תומָנ דנוא ,טְרעֶהעֶגְפיֹוא טיִנ טאָה םִע דְנּוא 3 הימל הֶּתעְו גיִהְו םֶדָאָה-תֶא םיהלָא רֵּמְדייִּ ּוניֵאָרהְַה 7 אי : לֹוק סיֹורְנ ַא טיִמ לעֶּבעֶג םעֶד ןּופ דְנּוא זה שא ממש לתת בלתַא עה טי-ה } תת טעבעג טעד ךופ יג ֹונַלַא הוה ּואְָה ןַה ירְמאּמַו :םָכיִקַח םֶקֵטְִׁש ןעֶקְלאוָו םעד .רֶעייַפ םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ

 53 -ייכָכ יִמ יִּכ ּנְתִמָו דוש ּנַהלָא הָוהְי לקיתֶא עֹמְׁשַל אייוֵוְצ ףיֹוא ןעֶּביִרְׁשעֶגְפיֹוא אייֵז טאָה רֶע
 ׁשאַהיִדטִמ .רּכַדְמ םיִיַה םיִהלֲא לק עַמׁש רֶׁשֲא רָׂשְּב אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,ןְלעֶבאָט עֶנְרעֶנייֵטְׁש
 24 הדָוהְי רמאי רֶׁשֲאילְּכ תַא עֶמׁשּו הֶּתַא בַרְק ּ:יִחָו ּונְמָּב -עֶנ זיִא םִע דְנּוא 20 :ןעֶּבעֶגעֶג ריִמ ּוצ
 הָדוהְי רֵּבָרְי רֶשֲא-לָּכ תַא ּוניֵלֵא .רֵּבַרְּת וְּתִאְו טקלַא םאָד טְרעֶהעֶג טאָה רֶהיֵא ןעוֶו ןעֶזעוֶו
 הכ לליֵק-תֶא הָוהְי עַמְׁשִנ :טישֶעו וְִָׁשְו ְךַלֶא ציקלַא דָנּזא ,םיִנְרעֶטְסְניִפ רעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ לֹוק

 4 = 0 ר הי 3 ראי עֶלַא ריִמ ּוצ טְנְהעֶנעֶג ְךיִ ןעֶּבאָה יֹזַא
 קי דְנּוא םיִטָּבְׁש עֶרייֵא ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא

 םֶהיֵנְבִלְו םָהָל בֵמיי ןַַמִל םיִמָיַה-לְּכ יֵתֹוְצְמלָּכתֶא : :
 34 הפ הָּתְַו :םֶכיֵלֲהֶאָל םֶכָ ּובָש םֶתָל רַמָא ֵל םָלעֶל םאָה רֶהיֵא דנּוא 21 :עֶסֶצְכֶע עֶרייַא
 טִקְחַהְו הָוְצִּמַה-לֶּכ תֶא ךיָלֵא הָרְּכַַאַו יֵרְּמִע רַמָפ םאֶנ רעֶזְנּוא ראַה רעֶד העָז טְגאָזעֶב
 ןמנ יָא רֶׁשֲא ץֶרֶאְב יְֵָ םלִמלְמ רֲֶא םיָּפׁשּמהו טייֵקְכיִלְרעֶה עֶנייַז ןעֶזיִועֶג םִנּוא טאָה
 39 זירוהְי הִָצ-רֶׁשֲאַּכ תֹושֲעַל םָּתְרַמְׁשּו ָּּּתְׁשִרְל םֶהָל ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא ,טייקְסיֹורְג עֶנייֵז דְנּוא
 לְךְרָדַה-לְכְּב :לאֹמְׂשּוןימָי ּורְקִת אֵל םֶכְתֶא םָּכהְלִא םעֶד ןעֶׁשיִוְצ ןּופ לֹוק ןייַז טְרעֶהעֶג
 םֹמָוןוהָ עמ ּוכֵלִּת םֶכְתֶא םֶכהְלֶא הָוהְי הֶּזצ רֶׁשֲא ריִמ ןעֶּבאָה גאָט ןעֶניִזאָד םעֶד ,רֶעייֵּפ
 :ןוׁשריִּת רֶׁשֲא הי יי םֶפָל ׁשֶנעֶמ ַא טיִמ טעֶר טאָנ זַא ןעֶהעֶזעֶג

 1 : : : -ראַפ דְנּוצַא רעֶּבָא 29 :טְּבעֶל רֶע דְנּוא
 א הָהְי הא רעא טיפש םקק הצּײה ?א8 ןיִראָו +ןעֶּבְראַטְׁש ריִמ ןעֶלאָז אָ
 סאָד ןעֶרעֶה רֶהעֶמ ְּךאָנ ןעֶלעוֶו ריִמ ןעוֶו .ןעֶנעֶרְּברעֶפ סֶנּוא טעוֶו רֶעייֵפ עֶסיֹורְג םאָד

 ןיִא רעֶװ ,ןיִראָז 28 :ןעֶּבְראַטְׁש ריִמ ןעֶלעוֶו יֹוזַא טאָנ רעֶזְנּוא ראַה םעֶד ןּופ לֹוק
 -עֶּבעֶל םעֶד ןּופ לֹוק סאָד טְרעֶהעֶנ טאָה סאָו םיִנעפעֶׁשעֶּב עֶלַא ןּופ ןעֶדְנאַהְרעֶפ ןעֶד
 ?ןעֶּבייֵלְּב גיִדעֶּבעֶל דֶנּוא ריִמ איו יֹוזַא רֶעייֵפ םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ ןעֶדעֶר טאָג ןעֶניִד
 דָנּוא ,ןעֶנאָז טעוֶו טאָנ רעֶזְנּוא ראַה רעֶד סאוָו םעֶלַא רעֶה דְנּוא ;ְּךיִד אּוד ןְהעֶנעֶב 4
 דְנּוא ,ןעֶדעֶר ריִד ּוצ טעוֶו טאָנ רעֶזְנּוא ראַה רעֶד סאו סאָד םעֶלַא םָנּוא ּוצ אּוד דעֶר
 עֶרייֵא ןּופ לֹוק סאָד טְרעֶהעֶג טאָה טאָב דְנּוא 28 :ןּוהְט דְנּוא ןעֶרעֶה םִע ןעֶלעוֶו ריִמ
 ְךיִא ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה טאָנ דְנּוא טעֶרעֶנ ריִמ ּוצ טאָה רֶהיֵא ןעוֶו רעֶטְרעוֶו
 ,טעֶרעֶג ריִד ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז סאָו קְלאָפ ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ לֹוק םאָד טְרעֶהעֶג ּבאָה
 ּוצ ןעֶועוֶועֶג טְלאָו םִע יאֵוָלַה 26 :טעֶרעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז סאָו סעֶלַא טּוג זיִא םֶע

 תֹוצִמ עֶנייֵמ עֶלַא ןעֶטיִה ּוצ דְנּוא ,ןעֶטְכְראָפ ּוצ ְּךיִמ יֵדְּכ ,ץְראַה םעֶכְלאָז ַא אייז
 :ביִּביֵא ףיֹוא רעֶדְניִק עֶרייֵז ּוצ דְנּוא אייֵז ּוצ טּוג ןייַז לאָז םִע זַא ,געֶט עָלַא
 רעֶּבָא 28 :ןעֶטְלעֶצעֶג עֶרייֵא ּוצ רעֶדיִז ָּךייַא טְרְהעֶק ,אייֵז ּוצ גאָז דְנּוא ,אייָב 7
 תֹוָצִמ עֶלַא ןעֶדעֶר ריִד ּוצ לע ָּךיִא דְנּוא ,ריִמ אייֵּב ןייֵטְׁש אָד ּבייֵלְּב אּוד
 אייֵז זַא ןעֶנְרעֶל אייֵז טְסְלאָז אּוד םאָו םיִטָּפְׁשִמ איִד דְנּוא ץעֶזעֶג איד דְנּוא

 :לייֵטּבְרֶע ןַא םֶָלַא אייֵז ּוצ ּבעֶנ ָּךיִא סאָו דְנאַל םעֶד ןיִא ןּוהְמ םִע ןעֶלאָז

 ְךייַא טאָה טאָ רֶעייֵא ראַה רעֶד איז יֹוזַא ןּוהְט ּוצ ןעֶטיִה טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 9

 רעֶד ןיִא רעֶדָא טייַז רעֶטְכעֶר רעֶד ןיִא ןעֶרְהעֶקְּפָא טיִנ טְלאָז רֶהיֵא ;ןעֶטאָּבעֶג
 ְךייַא טאָה טאָג רֶעייֵא ראַה רעֶד סאָו געֶז ןעֶצְנאַג םעֶד ןיִֵא 20 :טייֵז רעֶקְנִיל
 ךייַז טּוג ְךייַא לאָז םִע דְנּוא ןעֶּבעֶל טְלאָז רֶהיֵא זַא ,ןייֵג רֶהיֵא טְלאָז ןעֶטאָּבעֶּב
 טעֶו רֶהיֵא םאֶװ דְנאַל םעֶד ןיִא געֶט איד ןְרעֶנְנעֶלְרעֶפ טְלאָז רֶהיִא זַא דנּוא

 :ןיִנְׁשֹרַי
 ו לעטיּפאק

 ראַה רעֶד סאו םיִטָּפְׁשִמ איד דְנּוא ץעֶועֶג איד דנּוא הָוְצִמ איִד זיִא םאָד דְנּוא 1

 רעייא
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 םיִרְבִע םֶּתַא רֶׁשֲא ץרָאְּב תֹׂשֵעַל םֶכְתֶא דַּמַלְל םֶכיֵחלֶא
 רֹמְׁשִל ְךיֶהלֲא הָוהי-תַא אֹרִת ַעַמְל !הֶּתְׁשרְל הָמָׁש
 ָךנּו הֶּתַא ִצִמ יִכֹלֶא רׁשֲא ֹוְתֹוְִמּו ויָתֹּלח-לָּכ-תֶא

 ּתְַמְׁשְו :ךיִמָי ןכרַאי ןעמלּו ךַײח יִמְי לֶּכ ּדנַב-ךָבּו 5
 ןוברִּת רֶׁשֲאז ּךָל בֵשִי רֶׁשֲא תֹושעל ָּתְרַמָׁשְו לֵאְׂשִי
 תרבְו ץרֶא ּךֶל ךיתֹכַא יַקלֶא הוי רֶּבִח ּׁשֲאַּכ רֶאְמ
 פ :ׁשֶבְדּו בָלֶח
 זרִא ָּתְבַָאְו :ךֶחֶא ו הָוהְי ּוניקלֶא הָוהְי ֶאָרְׂשִי ַעֵמְׁש
 :דְהאָמילְכּבו ּךֶׁשְּפנ-לֶכְבּו ּךְָּבל-לְכּב ךיהלֶא הוה
 :ָבְכִלילע םֹיַה ָּךּוצְמ ִכָֹא רֶׁשֲא הָּלֵאָה םיִרְבּדַה יָהְ

 ָּךּתְכִלְבּו ךֵתיְִּב ְךתבשְּבםּב ָּתרּבדְו ץנְבִל םֶּתנִׁשְו ז
 זהו ּךדָי-לע תל םֶּתרׁשקּו :דמּקְבּוְבְכׁשִּבּו ְךֶרֶּדב 5
 :ירעְׁשִבּו ךֵתיִּב תוְמ-לַע םָּתְבַתְכּו יע ןיִּב תֶּפְטֶטְל 5
 ּבְׁשִנ רֶׁשֲא ץֶרֶאָהילֶא דימלַא הָויוּדאיִבְירִכ הֶָהְו סי

 םביִרָע ְּךֵק תֶתָל בקעילו קָחְצִל םֶהְרְבַאַל ךֶתֹבֲאְל
 בּוטילָּכ םיאֵלְמ םִִתָבּו :ָתיִנְבראל רֶׁשֲא תֹכְֹו תֶלֹדְג 1

 םִמָרָּ ָתְבַצָחאְל רׁשֲא םיִכּוצֲח תֹרֹבּו ְאַלְמיאָל רֶׁשֲא
 ֵּפ ףל רֶמְׁשִה :ָּתְעַבָׂשְוָתלַכֶאְו תְַמניאֶל רֶׁשֲא םיִתיִח
 זרִּבִמ םִיַחְצִמ ץרַאמ ָּךאיֶצֹוה רֶׁשֲא הָוהי-תֶא חַּכְׁשִּ
 ְמְׁשִבּו רֶבֲעַת וַתֹאְו אָריִּת ּךיָהלֶא הָוהְי-תֶא :םיִדָבֲע

 םיִמעָה יהלֲאָמ טיִרֵחֲא םיִקלֶא יֵרֲחַא ןוכְלַת אֵל :ַעַבָׁשִּת 4
 ּךֵברקְּב ְךיָהלַא הָוהְי אָנֹק לא יִּכ :םֶכיֵתֹוביִבְס רֶׁשֲא וט

 נפ למ ךְדֵמְׁשִהְו ְּךֶּב ךיִהלֶא הָוהְי--ףַא הָרָחְיְּפ
 רֶׁשֲאַּכ םֵכיֵהְלֶא הָוהָיתֶא ַּּנְת אֹל ם- :הָמָדֲאָה

 םֶכיִמְלֶא הָוהְי תֹוצמ-תֶא ןּורְמְׁשִּת רֹמָׁש ּהָּמִמּב םֶתיִמִ עז
 יניְֵּב םָֹּמְַו רֶׁשָוַד ָתִׂשְָו :ְךּוצ רֶׁשֲא ווָקהִו ויְתֹדֲעְו 5

 הרָבֹּטַה ץֶרָאָהיִתֶא ָּתְׁשִדָו תאָבּו ְךֶל בֵטָי ןַעַמְל הָוהְ

 ןנחתאו
 ּוצ ְּךייא ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָג רֶעייֵא
 םאִח ּדְנאַל םעֶד ןיִא ןּוהְט ּוצ ,ןעֶנְרעֶל
 ּוצ םִע םּוא טייֵגְרעֶּביִרַא טְראָד רֶהיֵא

 ןעֶטְכְראָפ טְסְלאָז אּוד יִדְּכ 2 :ןיִנְׁשרי
 עֶלַא ןעֶטיִה ּוצ םּוא ,טאָנ ןייֵד ראַה םעֶד
 ְךיִא םאָ ,תֹוָצִמ עֶנייֵז דְנּוא ץעֶזעֶג עֶנייֵז
 ןְהּוז ןייד דְנּוא אּוד ,ןעֶמאָּבעֶג ריִד ּבאָה
 םיִנעֶּבעֶל עֶנייֵד עֶלַא ןְהּוז ם'ןְהּוז ןייֵד דְנּוא

 -רעֶפ ְּךיִז ןעֶלאָז געֶמ עֶנייַד זַא ,געֶט
 טְסְּלאָז ,לֵאָרְׂשִי אּוד דְנּוא 8 :ןְרעֶנְנעֶל
 ּוצ םִע ןעֶטיִה טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶרעֶה
 זַא דְנּוא ןייַז טּוג ריִד לאָז םִע יֵדְּכ ןּוהְט

 יֹוזַא ,ןעֶרְהעֶמְרעֶפ רֶהעֶז ּךיִד טְסְלאָז אּוד
 עֶנײד ןּופ טאָנ רעֶד ,ראַה רעֶד איו
 םאֶו דְנאַל ַא ,טְגאָזעֶגּוצ טאָה ןְרעֶטְלֶע
 :גיִנאָה דְנּוא ָּךְלוֵמ טיִמ טְסיֵלְפ

 הָוהְי טאָג רעֶזְנּוא הָוהְו לֵאָרְׂשִי רעֶה 4
 ןעֶּביִל טְסְלאָז אּוד דְנּוא 6 :רעֶנייֵא זיִא
 ןעֶצְנאַג ןייֵד טיִמ טאָג ןייֵד ראַה םעֶד
 עֶלעֶז ןעֶצְנאַג רעֶנייֵד טיִמ דְנּוא ,ץְראַה

 :ןעֶנעֶמְרעֶּפ ןעֶצְנאַנ ןייַד טיִמ דְנּוא
 ְךיִא םאָו רעֶמְרעוֶו עֶניִזאָד איִד דְנּוא 6

 טְסְלאָז אּוד דנוא 7 :ץְראַה ןייד ףיֹוא ןייַז ןעֶלאָז ,ןעֶטיִּבעֶג טְנייֵה ריִד אּוהְט
 טֶציִז אּוד ןעוֶו ןעֶדעֶר אייֵז רעֶּביִא טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,רעֶדְניִק עֶנייֵד ּוצ ןעֶנְרעֶל אייֵז
 דְנּוא ְךיִד טְסְגייֵל אּוד ןעוֶו דְנּוא ,געֶו םעֶד ףיֹוא טְסייֵג אּוד ןעוֶו דְנּוא ,זיֹוה ןייד ןיִא
 עֶנייֵד ףיֹוא ןעֶכייֵצ ַא םֶלַא ןעֶדְניִּב אייֵז טְסְלאַז אּוד דְנּוא 8 :ףיֹוא טְסייֵטְׁש אּוד ןעֶו
 טְסְלאָז אּוד דְנּוא 9 :ןעֶניֹוא עֶנייֵד ןעֶׁשיוִוְצ גְנּוריִצ ַא םֶלַא ןייַז ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,דְנאַה
 דְנּוא 10 :ןְרֶעיֹוט עֶנייֵד דְנּוא זיוה ןייֵד ןּופ ןְלעֶדיִטְׁשייֵּב איִד ףיֹוא ןעֶּבייֵרְׁשפיֹוא אייֵז

 םאִז דְנאַל םעֶד ןיא ןעֶגְנעֶרְּבנייַרַא ְּךיִד טעוֶו טאָנ ןייֵד ראַה רעֶד ןעוֶו ןייַז טעוֶו םִע
 ּוצ דְנּוא קָחֶצִי וצ .םֶהָרְבַא ּוצ ,ןְרעֶמְלֶע עֶנייַד ּוצ ןעֶּבעֶג ּוצ ןעֶריֹּואוְוְׁשעֶנ טאָה רֶע
 :םֶעיֹוּבעֶג טיִנ טְסאָה אוד סאָװ ,טעֶמְש עֶמּונ דְנּוא עֶסיֹורְנ ןעֶּבעֶג ּוצ ריִד ּוצ ,בֹקֲעַי
 -עֶנְסיֹוא דְנּוא ,טְליִּפעֶגְנָא טיִנ טְסאָה אּוד עֶכְלעוֶו םעֶטּונ טיִמ לּופ רעֶזייַה דְנּוא 1
 ןעֶמְרעֶּבְלייֵא דְנּוא ןעֶמְרעֶגְנייוַו ,טְקאַהעֶנְסיֹוא טיִנ אייֵז טְסאָה אּוד םאִז םעֶנּורְּב עֶטְקאַה
 :ןעֶרעֶװ טאַז דִנּוא ןעֶמֶע טְסעֶו אוד ןעֶו דְנּוא ;טְצְנאַלְפעֶנ טיִנ טְסאָה אּוד סאוָו
 ְךיִד טאָה סאו ראַה םעֶד ןעֶמעֶנְרעֶפ טיִנ טְסְלאָז אּוד זַא ןעֶמיִה ְּךיִד אּוד טְסְלאָז 2
 ןייַד ראה םעֶד 18 :זיֹוהטְסְניִד םעֶד סיֹוא .םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןּופ טכאַרְּבעֶגְסיֹורַא
 ןעֶמאָנ ןייַז אייֵּב דְנּוא ןעֶניִד אוד טְסְלאָז םֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶטְכְראָפ אּוד טְסְלאָז טאָג
 איֵד ןּופ ,רעֶמעֶנ עֶדְמעֶרְפ ָּךאָנ ןייֵגְכאָנ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא 14 :ןעֶרעוֶוְש אּוד םְסְלאָז
 ןייַד ראַה רעֶד ןיִראָו 15 :ְךייֵא םּורַא םֶגְניִר ןעֶנעֶז םאִו רעֶקְלעֶפ איד ןּופ רעֶמעֶג
 םעֶד ןּופ ןְראָצ רעֶד טעֶװ רעֶמאָט ,ריִד ןעֶׁשיוִוְצ טאָנ רעֶניִרְפייֵא ןייֵא זיִא טאָג
 ןּופ ןעֶגְליִטְרעֶפ ְּךיִד טעֶװ רִע רֶנּוא ריִד ןעֶנעֶק ןעֶמיִרְנרעֶד טאָג ןייֵד ראַה
 איו יֹוזַא ,טאָנ רֶעייֵא ראַה םעֶד ןעֶפיִרְּפ טיִנ טְלאָז רֶהֵא 16 :דְנאַל םעֶד
 ראַה םעֶד ןּופ תֹוֲצִמ איד ןעֶמיִה טְלאָז רֶהיֵא 17 :הָסֵמ ןיִא טָפיִרַּפעֶג םֶהיֵא טאָה רֶהיֵא
 :ןעֶטאָּבעֶג ריִד טאָה רֶע סאָה ץעֶועֶג עֶנייֵז דְנּוא עֶסיִנְנייֵצ עֶנייַז דָנּוא טאָג רֶעייֵא
 ,טאָב ןּופ ןעֶגיֹוא איִד ןיִא טּוג דְנּוא טְכעֶר זיִא סאו ןּוהְמ טְסְלאָז אוד דְנּוא 8
 דְנאַל עֶטּוג םאֶד ןיִנשְרִי דְנּוא ןעֶמּוקְנייַרַא טְסְלאָז אוד דְנֹוא ,טּוג ןייַז ריִד לאָז סֶע זַא

 םאוו



 ןנחתאו ז וםירבד
 עֶנייֵד ּוצ ןעֶריֹואוְוְׁשעֶנ אָה טאָנ סאָו

 נייפ עֶנייַד ןעֶנאָיְרעֶפ זצ 19 :ןְרעֶטְלֶע
 :טְגאָזעֶגּוצ טאָה טאָנ איוִו יֹוזַא ,ריד ראַפ
 ןעֶגְראָמ ְּךיִד טעֶו ןְהּוז ןייֵד ןעוֶו 0
 איד ןעֶנעֶז סאו ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןעֶנעֶרְפ
 איד דְנּוא ץעֶזעֶג איִד דְנּוא .םיִנְנִייִצ
 טאָג רעֶזְנּוא ראַה רעֶד סאָו םיִטָּפְׁשִמ
 טְסְלאָז יֹוזַא 21 :ןעֶטאָּבעֶג ָּךייִא טאָה
 ןעֶנעֶז ריִמ----,ןהּוז ןייַד ּוצ ןעֶנאָז אּוד
 ,םִיַרְצִמ ןיִא הֹעְרַּפ ּוצ טְכעֶנְק ןעֶזעוֶועֶג
 ןּופ ןעֶגיֹוצעֶנְמיֹורַא םֶנּוא טאָה טאָג דְנּוא
 דְנֹוא 29 :דְנאַה עֶקְראַטְׁש ַא טיִמ םִיַרָצִמ
 -ְבְראַפ דְנּוא עֶסיֹורְג ןעֶּבעֶגעֶג טאָה טאָג
 ןַא רעֶדְנּואְו דְנּוא ןעֶבייֵצ עֶכיִלְרעֶמ
 ץְנאַג ןייַז ןַא דְנּוא הֹעְרַּפ ןַא ,םִיַּרְצִמ
 דְנּוא 23 :ןעֶגיֹוא עֶרעֶזְנּוא ראַפ דְניִזעֶגְזיֹוה
 -ךאָד ןּופ טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא רֶע טאָה סְנּוא
 ןעֶגְנעֶרְּבנייַרַא םִֶנּוא לאָז רֶע זַא ,ןעֶמ
 ףֶע םאִו דְנאַל סאָד ןעֶּבעֶג ּוצ םֶנּוא יִדְּכ
 ;ןְרעֶשְלֶע עֶרעֶזְנּוא ּוצ ןעֶריֹואוְוְׁשעֶנ טאָה
 וצ ןעֶטאָּבעֶג םֶנּוא טאָה טאָנ דְנּוא 4
 ריִמ זַא ,ץעֶזעֶג עֶניִזאָד איִד עֶלַא ןּוהְמ
 טאָג רעֶזְנּוא ראַה םעֶד ןעֶטְכְראַָפ ןעֶלאָז
 בעֶמ עֶלַא ןייַז טּוג םִנּוא לאָז םִע יֵדְּכ
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 פנְּפִמ יבֶא-לָכ-תֶא ףֶרֲהל :ףיֶתֹבֲאָל הזו ַּבְׁשניֶׁשֲא
 כ מאל ֶהָמ ךָנִב ֶָלאשִיִּ .ט והיו רֵּד רֶׂשֲַּ
 ונהלַא הָוהְי הָּוִצ רֶׁשֲא סיִטָפְִּׁמַהְו ּקְחַהְו תֹדֲעָה הָמ
 ע1 ןטיָרְצִמְּב  תצִרַפְל ּנַיָה םיִדָבָע נבל ָּתְרַמָאְו :םֶכְתֶא
 ומ זיתֹוא הנה ןּתִיַו + הנה ְב םִירְצִמִמ הָוהְי ,ָאיִצַה
 ָהיַבילְכְכּו הָעַפְּב םִיַרְִמְב ו םיְִו םיִלוְג םיִתְפִמּו
 3 זרָתָל ּונָתֹא איָבָה ןעמִל םָׁשִמ איצוד ונְתֹואְו ;יניעל
 6 תושעל הָיְיטוציו;טיתמַאל עַּבׁשִנ ֶׁשֲא ץילני ט
 בטל ניקלָא הָודייתֶא צר הָּלַאָה ,םִּמְחַהל ָכ"תֶא
 הכ יב ּוגָליְיהִּת הָקָדְצּו ּהִָּה םֹיַהְּכ ּונֵתיֵחְל םיִמַָהילַּכ עק

 טיקלַא הוה נְפל זאל הְָמַהלְּכ-תֶא תֹׂשֲעַל רֹמְשִנ !
 :ונוצ רֶׁשֲאַּכ

 ו
 א תהָמָשאָב הָּתַאירָׁשָא ץֶרָאה-לֶא לא האָב ִּ

 יראה יִשִָרנְ ִּתִחַה ךָנְִמומיִּבד-םג לֵׁשָנּהּת
 םמּוצִנַו םיִּבַר םִיֹונהָעְבִׁש מּובְיהו יּוחַהְ ורְּפִהְ הו ינענְּכְַ

  ובָרֲחָה םֵתּכְִו ףנְפל ךיקלֲא הוי םָתֹק :דִמ
 5 אָלְו :נָהִת אָלְו תיְִּב םֶהָל תֶרְכּתיאָל םֶֹא טי
 נבל הָמתאל מו ְבל ןפהיאָלְב רב םָּכ ןִמִחְתִת
 4 הרָרָחְו םיִרָהֲא םיִקלָא ּודְכִעְו יֵרֲחַאָמ ליִֶא ריב
 ה םִגָו שנת הָכיִארַכ :רַתַמ דמְׁשִהְ םֶכָּב הָוהיַא
 ןועּדַנְּ םֶהַרׁשֲאַ ּורְּכׁשִּת םָהֹבַצַמּז ּוצֹהִּת םָניִתְחְּבִמ
 6 הידָודיל הָּתַא ׁשּודְק םִע יִּכ ;שֶאְמ ופרְׂשִּת םֶהיֵליִסְפּ
 הָלְנמ םָעָל ול תל ללא הָוהְי הב הַא
 נילּכִמ םֶכּבימ אל :הָמיָא אָ ְָמילַע רַׁשֲא םיִּמַעָה לּכִמ
 טעמַה םֶּתאייֵּכ םֶכב רב ָכְּב הי קשה םוממָה

 5 =ערַא ורְמָׁשמּו םֶכְתֶא הָוהִי תבֲהַאַמ יִּ ;םִּמַעָה-לְּכִמ םעֶד איװ יֹוזַא ןעֶזאָל וצ ןעֶּבעֶל םִֶנּוא

 יב םֵכְתַא הָנהְי איָעֹוה םֶכיֵָכֶאְל ג עֵּבְׁשִנ שא הָצְבְׁשַּ ןייַז טעוֶו םִע ןיִראָו 22 :נאָמ ןעֶניִטְנייַה

 ראַּפ תֹוָצִמ עֶניִזאָד איִד עֶלַא ןּוהָמ ּוצ ןעֶמיִה ןעֶלעוֶו ריִמ ןעוֶו טייֵקְניִטְכעֶרעֶנ עֶרעֶזְנּוא

 :ןעֶמאָּבעֶג םִנּוא טאָה רֶע איוז יֹוזַא טאָג רעֶזְנּוא ראַה םעֶד

 ז לעטיפאק

 טְסייֵג אּוד ּואוְוַא דְנאַל םעֶד ּוצ ןעֶגְנעֶרְּבנייַרַא ְּךיִד טעוֶו טאָנ ןייַד ראַה רעֶד ןעֶו 1
 יַּתַח םעֶד ,ריִד ראַָפ רעֶקְלעֶפ ליִפ ןעֶפְראוָועֶגְסיֹורַא טאָה רֶע דָנּוא ,ןיֶנשִרַי ּוצ םֶע ןיִּהַא
 יָוֲח םעֶד דְנּוא ןיִזְרְּפ םעֶד דְנּוא ,יִנֵעַנְּב םעֶד דְנּוא ,יֵרֹמֶא םעֶד דְנּוא ,יִשָגְרִנ םעֶד דְנּוא
 ןעוֶו דְנּוא 2 :ריִד ןּופ עֶרעֶקְראַטְׁש דְנּוא עֶרעֶמעֶרְג רעֶקְלעֶפ ןעֶּביִז ,יִסּובְי םעֶד דְנּוא
 דָנּוא ןעֶגאָלְׁש אייֵז טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,ןעֶּבעֶג ריִד ראַפ אייֵז טעוֶו טאָג ןייד ראַה רעֶד
 דָנּוא ,ןעֶכאַמ אייֵז טיִמ תיִרְּב ןייֵק טיִנ אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ,ןייַז םיִרֲחַמ ץְנאַג אייֵז טְסעוֶו
 אייֵז טיִמ טיִנ טְסְלאָז אּוד דנּוא 8 :ןעֶמְראַּבְרעֶד אייֵז רעֶּביִא טיִנ ְּךיִד טְסְלאָז אּוד
 עֶנייֵז דְנּוא ְהּוז ןייַז ּוצ ןעֶּבעֶג טיִנ אוד טְסְלאָז רעֶטְכאָט עֶנייֵד ,ןעֶרעוֶו םיִנָּתַחְמ
 ןְהּוז ןייד ןעֶכאַמ טעוֶו רֶע ןיִראָו 4 :ןְהּוז ןייֵד ּוצ ןעֶמעֶנ טיִנ אּוד טְסְלאָז רעֶטְכאָט
 ןּופ ןְראָצ רעֶד דְנּוא ,רעֶטעֶג עֶדְמעֶרְפ ןעֶניִד ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ריִמ ןּופ ןעֶרְהעֶקְּפָא
 :ןעֶבְליִטְרעֶפ דְניִוְׁשעֶנ ְּךיִד טעֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶמיִרְגרעֶד ְּךייֵא רעֶּביִא טעוֶו טאָג
 דְנּוא ,ןעֶמיֹוטְׁשּוצ רֶהיֵא טְלאָז תֹוחְּבְזִמ עֶרייֵז ,ןּוהְט אייֵז ּוצ יֹוזַא טְסְלאָז אּוד טְרֶעייֵנ 5
 -ּפָא רֶהיִֵא טְלאָז רעֶמייֵּב-ןעֶדְניִל עֶרייֵז דְנּוא ,ןעֶכעֶרְּבּוצ רֶהיֵא טְלאָז תֹובְצַמ עֶרייֵז
 ןיִראָו 6 :רֶעייֵפ םיִא ןעֶנעֶרְּברעֶפ רֶהיֵא טְלאָז רעֶדְליִּבְנעֶצעֶג עֶרייֵז דְנּוא ,ןעֶדיִיַנְׁש
 ְךיִד טאָה טאָג ןייד ראַה רעֶד ,טאָנ ןייַד ראַה םעֶד ּוצ קְלאָפ גיִלייֵה ַא טְזיִּב אּוד
 םאִװ רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןּופ ,קְלאָפ םעֶטְּביִלעֶג ַא ןייַז ּוצ םֶהיֵא ּוצ טְלייוַזְרעֶדְסיֹוא
 טאָה רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןּופ רֶהעֶמ טייֵז רֶהיֵא תָמְחַמ טיִנ 7 :רֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶז
 טְנעֶז רֶהיֵא ןיִראָו ;טְלייַוְרעֶדְסיֹוא ָךייֵא טאָה רֶע זַא ;טְסּולְנעֶג ְךייַא ןַא טאָג
 טאָה טאָג לייֵו טְרֶעייֵג 8 :רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןופ עֶטְסְניִנייוֵו איִד ןעֶועוֶועֶג
 ןעֶריֹואְוְׁשעֶנ טאָה רֶע סאו הָעּובְׁש איִד ןעֶטְלאַה ליִװ רֶע לייוװ דְנּוא ּביִל ְּךייֵא
 הְנאַה עֶקְראַטְׁש ַא טיִמ טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא ְךייִא רֶע טאָה ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵא ּוצ
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 + םירבד 06
 :םִיָרְצִמייִּדִלְמ הֵעְרַּפ ךַימ םיִדָבִע תיבמ היו הָקָזִח

 רֶמׂש ןֶמאָּנה לֵאָה םיִהלֲאָה איִה ּךיֲהלֶא הָוהְיִּ מְעַדה 5
 !רֹוד ףֶלָאל ןתֹוצִמ יִרְמִׂשִלּו וָבָהֶאְל דֶסֶחַהְו תירְּבַה

 -לָא ואָנׂשְל ַחאְ אָלִחיִבֲאָהְלוינְפלָא יאָנְׂשִל םִַלַׁשְמּוי
 -תֶאָו םיִקְחַה-תֶאְו הָוְצִמַה-תֶא ָּתרמָׁשְו :ולפלׁש וינּפ
 :םָתוׂשֲעַל םזַה ְְִצִמ יִכנָא רֶׁשֲא םיִטָּפְׁשַּמַה

 מ 58 פ פ
 םֶּתְרַמְׁשּו הָלֵאָה טיִטָּפְׂשִּמַה תֶא ןּועְמְׁשִּת בֵקִע ו הָיָה 8

 -תֶאְו תיִרְּבַה-תֶא ךֵל ךיָהלֶא הֶוהְ לַמָׁשְו םָֹא םֶתיִׂשֲַ
 ּךְֵּרִהְו ָּךְכַרְבּו ךבַהֲאְו :ךיִתֹבֲאַל עְַּׁשִנ רֶׁשֲא דֶסֶחַה 3

 בה ּדׁשְריִתו גד ּךֵחְמְרַאיירְפּו ֶָנְמְבייִרְּפ ְךַרבּ
 ּבְׁשִנרֶׁשֲא הָמָרֲאָה לע ףלאצ תֹרְְּׁשִעְ ְּךיפְלֲא-רַנְׁש

 היהיאל םיִּמַָה-לָּכִמ הְִָּת ךרְּב :ֵל תֶתָל ְּךיֶתֹכֲאַל :4
 ילח-לַּכ ָךמִמ הָוהְירומהְו:ְֵמהְבבּו הָרְקִעו רֵקִע ָּךֶב =

 ְךְּב םֶמיׂשְי אֵל ָּתְעדְ רֶׁשֲא םיִעְרָה םִיְַצִמ יַיְדמ--לֶכְ
 הָוהְי רֶׁשֲא שיִמַעָה-לֶּכ-תֶא ַּתְלכָאְו :ּךיאְנׂש-לֶכְּב םֶגְְִ 8

 -תֶא דֹבֲעַת אֵלְו םֵהיֵלע ָנע םוִתָתיאָל ְךֶל ןתנ ליֶהלֶא
 ְּךבְבְלְּב רַמאֹת יִּכ ם :ךֶק איָה ׁשֵקּמייִכ םֶהיֵהָלֲא וז
 אֵל ,וםֵׁשיִרהִל לכוא הָכיֵא ינַמ הָלֵאָה םִינַה םיִּבַר 5

 ךֶהלֶא ָהֹוהְי הֶׂשֶעירָׁשֲא תֶא רֹצִּת רֵּכָז םָהַמ אָרית
 לי ּואְר-רַׁשֲא תֹלֹדְּגַה תֹפמַה :םִיַרְצִמ-לֶכְלּו הֹעְרַּפְל 15

 רֶׁשֲא הָיטְנַה עֶרוַהְו הָקְִחַה דַיהְו םיִתְּפִּמַהְו תַתֹאָהְ
 םיִּמַעָה-לֶכְל ךיֶהֹלָא הָוהְי הֶׂשִעיְִּכ יַהלַא הָוהְי ָךאַצֹוד

 בקע ןנחתאו
 םיֹוא טְזייֵלעֶגְסיֹוא ְּךיִד טאָה רֶע דְנּוא
 הֹעְרַּפ ןּופ דְנאַה רעֶד ןּופ ,זיֹוהטְסְניִד םעֶד

 אוד דְנּוא 9 :םִיַרָצִמ ןּופ ְךֶלֶמ רעֶד

 רֶע טאָּג ןייַד ראַה רעֶד זַא ןעֶסיוִו טְסְלאָז
 רֶעייֵּרְעֶג רעֶד טאָנ (רעֶטְכעֶר) רעֶד זיִא
 איִד דְנּוא ,תיִרְּב םעֶד טְלאַה רֶע ,םאָג

 וצ דִנּוא ,םֶהיֵא ןעֶּביִל םאָו איִד ּוצ דאָננ

 ּוצ ויִּב .תֹוצִמ עֶניֵז ןעֶטיִה םאָו איר

 טְלאָצעֶּב רֶע רעֶּבָא 10 :תֹורֹוד דְנעֶזיֹוּט

 רֶע יֵדָּכ םיִנֵּפ ןייַז ראַפ דְנייַפ עֶנייֵז ּוצ

 טיִנ ְּךיִז טְמיֹוז רֶע ןעֶגְליִטְרעֶּפ םֶהיֵא לאָז
 :םיִנָּפ ןייַז ראַפ ןעֶלאָצעֶּב ּוצ דְנייַפ ןייַז

 תֹוצִמ איִד ןעֶטיִה אּוד טְסְלאָז םֹוראָד 1

 םיִטָּפְׁשִמ איֵד דְנּוא ,ץעֶזעֶג איִד דְנּוא

 זַא ןעֶטיִּבעֶג טְנייַה ריִד אּוהְט ָּךיִא סאוָו

 :ןּוהָמ אייֵז טְסְלאָז או
 בקע

 טעוֶו רֶהיֵא לייוװ ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 2
 םיִטָּפְׁשַמ עֶניִזאָּד איֵד ּוצ ןעֶרעֶה ּך ' דְנּוא

 יי הָוהְי חַַּׁשְי הָעְרַּצַה-תֶא םֵנְו +םֶהיֵנְִּמ אָרָי הָּתַא-רָׁשֲא כ
 יד םעו יֹזַא ,ּוהָפ אייז טעוו רֶהיֵא אֵל ;ןנִּמ םיִרְְִנְו םיִרְָׂשַה דֹבאירע םּב ךֶקלַא
 םעֶד ןעֶטְלאַה ריִד ּוצ טאָג ןייד ראַה 'לְחִנ לֶא ּךבְרקְּכ לןֿפלֶא הָוהיייּכ םהינּפִמ ץרֶעַה
 טאָה רֶע סאו דאָנְנ איִד דְנּוא תיִרְּב טעמ ךֶנָּפִמ לַאה םגַהיתַא דיַהלַא הֵּיהְי לֵׁשְָו :אֵרָונו
 ןעֶרְהעֶמְרעֶפ ְּךיִד דְנּוא ןעֶּביִל ְּךיִד טעוֶו רֶע דְנּוא 19 :ןְרעֶטְלֶע עֶנייַד ּוצ ְןעֶריֹואוְוׁשעֶנ
 ןייַד ןּופ טְכּורְפ איִד דְנּוא ְּּךיֹוּב ןייַד ןּופ טְכּורְפ איִד ןעֶׁשְנעֶּב טעֶװ רֶע דְנּוא
 עֶנייֵד ןּופ גָנּופְראוַוְרעֶפ איִד ;טְרעֶּבְלייֵא ןייַד דְנּוא ,ןייוֵו ייד דְנּוא ןְראק ןייַד ; דְנאַל
 טאָה רֶע םאִה ְךְנאַל םעֶד ףיֹוא ,ףאָׁש עֶנייֵד ןּופ םעֶדאַטְס איִד דְנּוא ,רעֶדְניִר
 ןייז טְסעֶװ אּוד 14 :ןעֶּבעֶנ ריִד ּוצ םִע לאָז רֶע זַא ,ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵד ּוצ ןעֶריֹואוְוְׁשעֶנ
 נייֵק דנּוא רַקָע ןייק ריִד אייֵּב ןייַז טיִנ טעוֶו םִע ,רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןּופ טְׁשְנעֶּבעֶג (רֶהעֵמְנ
 ןּופ טעֶװ טאָנ דְנּוא 18 :תֹומֲהְּב עֶנייַד ןעֶׁשיוִוְצ טיִנ ְּךיֹוא ,(עֶראַּבטְכּורְפמּואג הָרְקַע
 זיִא סאָװ גאָטייַו עֶטְכעֶלְׁש אייֵלְרעֶלַא דְנֹוא ,טייֵהְקְנאַרְק אייֵלְרעֶלַא ןּוהֵטּפָא ריִד
 טְרֶעייֵנ ,ןּוהְּמ ריִד ףיֹוא טיִנ אייֵז טעדֶז רֶע ;אייֵז טְסייוֵו אּוד סאו ,םִיַרְצִמ ןיִא ןעֶועוֶועֶג
 - ןעֶרְהעֶצְרעֶפ טְסעֶֶו אּוד דְנּוא 16 :עֶדְנייַפ עֶנייֵד עַלַא ןַא ןעֶּבעֶּג אייֵז טעדֶו רֶע
 ביֹוא ןייַד ,ןעֶּבעֶנ ריִד טעוֶו טאָנ ןייַד ראַה רעֶד סאָװ רעֶקְלעֶפ עֶלַא איֵד - ןעֶּבְראַדְרעֶפ
 ,רעֶמעֶנּפָא עֶרייֵז ןעֶניִד טיִנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,אייֵז רעֶּביִא ןעֶמְראַּבְרעֶד טיִנ ְּךיִז לאָז
 ןייַד ןיִא ןעֶאָז טְסעֶד אּוד ןעֶו 17 :ּגְנּולְכיֹורְש ַא ןייַז ריִד ּוצ טעֶֶו סֶע ןיִראוָו
 אייֵז ָּךיִא לעֶז יֹוזַא איִח ,ריִמ ןּופ רֶהעֵמ ןעֶנעֶז רעֶקְלעֶּפ עֶניִזאָד איֵד ,ץְראַה
 טְסְלאָז אּוד עֶמְּכְראָפ טיִנ ְּךיִד אּוד טְסְלאָז יֹזַא 18 {ןעֶּבייֵרְטרעֶפ ןעֶנעֶק
 ץְנאַב ּוצ דָנּוא הֹערַּפ ּוצ ןּוהְטעֶנ טאָה טאָנ ןייַד ראַה רעֶד סאָו ןעֶקְנעֶדעֶג רעֶכיִז
 דָנּוא ןעֶהעֶזעֶנ ןעֶּבאָה ןעֶניֹוא עֶנייַד םאָה ןעֶנְנּופיִרְּפ עֶסיֹורְנ איֵד 19 :םִיַרָצִמ
 ןעֶטְקעֶרְטְשעֶגְסיֹוא םעֶד רָנּוא ,דָנאַה עַקְראַטְׁש איִד דְנּוא ,רעֶדְנּואְו דַנוא ןעֶכייֵצ איִד
 טעֶװ יֹוזַא דאָרְנ ,ןעֶניֹוצעֶנְסיֹורַא ְּךיִד טאָה טאָנ ןייַד ראָה רעֶד ןעֶכָלעוֶו טיִמ םעֶרָא

 :אָרֹומ אייֵז ראַפ טסאָה אוד םאָה רעֶקְלעֶפ עֶלַא וצ ןּוהִמ טאָנ ןייַד ראַה רעֶד
 םִע ויִּב ןַעיֵּב איד ןעֶקיִׁש (אייֵז ּוצ ְךֹואא טעֶז טאָנ ןייַד ראַה רעֶד דָנּוא 0

 ןעֶגְראָבְרעֶפ ןעֶנעֶז דְנּוא ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ןעֶנעֶז סאו איד ןעֶרעֶז טְגְליִטְרעֶפ ןעֶלעוֶו
 ןייד ראַה רעֶד ןיִראָו ,אייֵז ראַפ ןעֶקעֶרְׁשרעֶד טיִנ ָּךיִד טְסְלאָז אּוד 21 :ריִד ראַּפ
 רנּוא 22 :םאָב רעֶכיִלְרעֶטְכראָפ דַנּוא רעֶסיֹורְב ַא זיִא ריִד ןעֶׁשיִחְצ זיִא םאָו טאָג
 ;זייוַוכעֶלְסיִּב ריִד ראַפ רעֶקְלעֶפ עֶניִזאָד איִד ןעֶפְראַוְרעֶפ טעֶו טאָג ןייַד ראַה רעֶד

 אוד



 ּבקע ח ן םירבד

 -ליִטְרעֶפ דניוִוְׁשעֶנ טיִנ אייֵז טְסְנעֶק אּוד
 ףיֹוא ְּךיִז ןעֶלעוֶו רעֶמאָט ןיִראָו ,ןעֶנ
 :דְלעֶפ םעֶד ןּופ תֹויַח איִד ןעֶרְהעֶמ ריִד

307 

 :הָדָּשַה יח ךילָע הָּברִּתדמ לֹלֵמ םָתּלַּכ לֵכדאַל טַעְמ
 3 יע הָלָֹג הָמֹותְמ ּוסָמָהְ חנְפְל ףֶהלַא הָוהְי םֶנְתְ
 94 תַהֵּתִמ סי ּתְרַבֲאָהְו יב םֶהיֵכְלַמ ןֵתָת :םֶמׁשה
 עֶװ טאָו ןייֵד ראַה רעֶד טְרֶעייֵנ 8 הב יליסּמ :םָת תאָּדְִמְׁשִה דע ףֶנפִּבׁשיִא בֵצתִיאְל םִיַָּשִה

 סָּפ לֹמְחַמיאְל טהשהטהסלָא ,. 2 * יי שי
 כל הֶסֶכ : ׁשאָב ןּופ שה עא = 0 טעוו רֶע דנּוא ןעֶּבעֶגְניִהַא בור ראפ אויִד

 ןאוד ףוקלַא הָודְי תַבֲעֹוְת קו שקל ַתְחַק שה לט שר ,ול
 55 ץֵקַׁש ּהָמּכ םֶרָה תהו ףתיבילֲא הָכעוְת איִבָתיאְָו -רעֶפ עֶסיֹורְג ַא טיִמ ןְלעֶמּוטראַפ אייֵז
 8 אה םֶרָחייּכ עת עה נְקָשְּת :טְגעֶליִטְרעֶפ ןייַז ןעֶלעוֶו אייֵז זיִּב גְנֹולְמּוט
 נייִד ןיִא םיִכָלְמ עֶרייֵז טעוֶו רֶע דְנּוא 4
 רֶעייֵז טְסעֶו אּוד דְנּוא ןעֶּבעֶג דְנאַה
 םעֶד רעֶטְנּוא ןּופ ןעֶנְליִטְרעֶּפ ןעֶמאָנ
 ןייֵטְׁשעֶּב ריִד ראַפ טעוֶו ןאַמ ןייק ;לעֶמיִה
 :ןעֶנְליִטְרעֶפ אייֵז טְסעוֶו אּוד זיִּב ,ןעֶנעֶק
 -עֶנְּפָא עֶרייֵז ןּופ רעֶדְליִּבְנעֶצעֶג איד 8
 ,רֶעייַפ טיִמ ןעֶנעֶרְּברעֶפ אּוד טְסְלאָז רעֶט
 רעֶּבְליִז סאָד ןעֶטְסּולְג טיִנ טסְלאָז אּוד
 אוד ,אייֵז ףיֹוא זיִא םאִח דְלאָנ דְנּוא
 רעֶמאָמ ,ןעֶמעֶנ ריִד ּוצ טיִנ םִע טְסְלאָז
 טְלעֶכיֹורְטְׁשעֶנ םעֶד ְּךְרּוד אּוד טְסעוֶו
 טייקְניִדְרעוֶוְמּוא ןַא זיִא סֶע ןיִראָו ,ןעֶרעוֶו
 ְךיֹוא טְסְלאָז אוד 26 :טאָנ ןייַד ראַהסעֶדּוצ

 טייקְגיִדְרעוֶוְמּוא ןַא ןעֶגְנעֶרְּבנייַרַא טיִנ
 ןייַז טיִנ טְסְלאָז אּוד זַא ;זיֹוה ןייַד ןיִא

 ִּתָהֶרְאּה ,זיִא םִע איװ יֹוזַא ְךייֵלְנ םֶרֵח ןיִא
 גנ רַמֲעַה :ךֶלןִַנ רָׁשֲא הבַֹּה ץֶרֶעַה-לַע ףמלַא הָוהְי -ּפָארעֶפ ןעֶצְנאַג םיִא םִע טְסְלאָז אּוד
 :טְכּולְפרעֶפ (םֶרַח ןיִא) זיִא םֶע ןיִראָו ,ןעֶניִדְרעוֶוְמּואְרעֶּפ ןעֶצְנאַג םיִא דְנּוא ,ןְעייֵׁש

 יה רֶמְשִּת םזַה עא .ָׁשֲא הָוצִמָהִלְט
 ייֵׁשֲא ץֶרָאָה רֶא םּתְׁשִרְו םָתאָבּו םֶתיִבְּו ןִֹחֶּת ןֵמִל
 3 יָׁשֲא וה לח ּתְרַָת ּוםָכיתְבֶאל הָוהְ עְֶּשִנ
 נֵל רֵּבְדִּמַּב הָנָׁש .טיִעָּבְרַא הֶז ךיתלֶא הָוהְי ךְכיֵלֹוח
 ןָתֹוְצִמ ר ָלבֶבְלִּב רֶׁשֲאתֶא תַעַדְל ְתֶַנְל הל
 3 אֵל רֶׁשֲא ןְמַהיִתַא ףלכָאַה לערי ְנַעיַו ;אֵלימֲא
 םֶהַּלַה-לַע אֵל יִּכ ךיִדֹה ןעַמָל יּךיֵתֹכא ןועְדִי אָלְו ְָעְַ
 :םְדָאה החי הוהְייִק אצומילָּכילַע יִּכ עי הָחְחִי ֹּדבָל
 + םיעּבְַא הז הָקעְב אֵלדלודלִעמ לכל
 ה ֹונָּכיתֶא ׁשיִא ירמי ירֶׁשֲאַּכ יִּ כבד עדי ּתְַדיְו :הָנָׁש
 5 זַהלַא הָוהְי תוצמיתֶא ְּתְִמׁשְו :ְָרִטְִמ הַא הָוהְי
 : תבְמ ףיללָא הוי יִּכ :ותֹא האָר וכד כלל
 םִאְצי תֹמרְתּ תֶגִעםִמ ילֲחַנ ץְרַא הָמּמ ץרַאילַא
 8 ןֹּמרְו הָנְתֹ ןֵפָנו הרעשו הָּטִד ץֶרַא :רֶהְכּו הָעֵקְַּּ
 . ילַכאָּת תנכמִמְּב אֵל רֶׁשֲא ץֶרֶא :ׁשֶבדּו ןִמָׁש תיזַרָא
 ילְזחַב ָהנְבֶא רֶׁשֲא ץֶרַא הב לֵכ רחל םָנל הב
 י "תַא תָכרבּו ְָָבְׂשְו ָתלַכָאְו +תֶׁשְחִנ בעת הי

 ח לעטיפאק

 טְלאָז רֶהיֵא זַא ,ןּוהְמ ּוצ ןעֶטיִה רֶהיֵא טְלאָז טְנייַה ריִד טיִּבעֶנ ְּךיִא סאו תֹוְצִמ עֶלַא 1
 טאָג םאִו דְנאַל סאָד ןיִנְׁשְרַי דְנּוא ןעֶמּוקְנייִרַא דְנּוא ,ןעֶרְהעֶמ ךייַא טְלאָז דְנּוא ,ןעֶּבעֶל
 ןעֶצְנאַג םעֶד ןעֶקְנעֶדעֶג טְסלאָז אּוד דְנּוא 2 :ןְרעֶטְלֶע עֶרייַא ּוצ ןעֶריֹואוְוְׁשעֶג טאָה
 רעֶד ןיִא רֶהאָי ניִצְרעֶפ עֶזיִד טְרָהיִּפעֶנ ְּךיִד טאָה טאָג ןייֵד ראַה רעֶד ןעֶבְלעוֶו געוֶו
 ןיִא זיִא םאָו ןעֶסיוִז וצ םּוא ,ןעֶבּורְּפ ּוצ ְָךיִד יֵדְּכ ,ןעֶניִטיִמעֶד ְּךיִד לאָז רֶע זַא ,רָּבְדִמ
 טאָה רֶע דָנּוא 8 :טיִנ רעֶדָא תֹוצִמ עֶנייֵז ןעֶמיִה טְסעוֶו אּוד ּביֹוא .ץְראַה ןייד
 טיִמ טְזייַּפְׁשעֶג ְּךיִד טאָה רֶע דְנּוא ןְרעֶנְנּוה טְזאָלעֶג ְּךיִד טאָה דְנּוא ,טְגיִטיִמעֶדעֶג ְךיִד
 ןעֶּבאָה ןְרעֶטְלֶע עֶנייַד דנּוא ,(זיִא םִע סאָו) טְסּואוְועֶג טיִנ טְסאָה אּוד סאָו ןֶמ
 טיִנ לאָז ׁשְנעֶמ רעֶד זַא ןעֶסיִװ ןעֶכאַמ ְּךיִד לאָז רֶע יֵדְּכ ,טְסּואוְועֶג טיִנ ְךיֹוא
 ליומ םעֶד ןּופ םיֹּורַא טְמּוק סאו טְראָו ןעֶכיִלְטיִא ןּופ טְרֶעייֵנ ,ןעֶּבעֶל ןיילַא טיֹורְּב ןופ
 ריִד ּפָא ןּופ טיִנ ןעֶנעֶז רעֶדייֵלְק עֶנייֵד 4 :ןעֶּבעֶל ׁשְנעֶמ רעֶד לאָז םעֶד ןּופ ,טאָג ןּופ
 :רֶהאָי גיִצְרעֶפ עֶזיִד ןעֶראוָועֶג ןעֶלאוְׁשעֶג טיִנ ןעֶנעֶז םיִּפ עֶנייַד דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג טְלַא
 ןְהּוז ןייַז טְפאָרְטְׁש ןאַמ ַא איו יֹוזַא זַא ,ץְראַה ןייד ןיִא ןעֶסיוִו רעֶּבָא טְסְלאָז אּוד 8
 איד ןעֶטיִה אּוד טְסְלאָז םּוראָד 6 :ןעֶפאָרְטְׁש ְּךיִד טאָג ןייֵד ראַה רעֶד טּוְהִּמ יֹוזַא
 :ןעֶטְבְראָפ ּוצ םֶהיֵא דִנּוא ןעֶנעוֶו עֶנייֵז ןיִא ןייֵג ּוצ ;טאָג ןייד ראַה םעֶד ןּופ תֹוְצְמ
 דְנאַל ַא ,דְנאַל טּוב ַא ןיֵא ןייַרַא ְּךיִד טְגְנעֶרְּב טאָג ןייַד ראַה רעֶד ןיִראָז 7
 דנּוא רעֶלעֶט ןּופ םיֹורַא ןֶעייֵג םאוָו ,ןעֶדְנּורְגּפָא דְנּוא ןעֶנּורְּב דְנּוא ,ןעֶבייֵמ רעֶסאוַו ןּופ
 דְנּוא ,ןעֶנייֵפ דְנּוא ,קאָטְׁשנייוַו דְנּוא ,טְשרעֶג דִנּוא ,ץייוו ןּופ דְנאַל ַא 8 :גְרעֶּב ןּופ
 םעֶבְלעוֶו ןיִא דְנאַל ַא 9 :גיִנאָה דְנּוא לייֵאְמיֹוּב ,ןעֶטְרעֶּבְלייֵא ןּופ דְנאַל ַא ,ןעֶמיֹורְנליִמ
 ןעֶלְהעֶפ טיִנראָג ןעֶניִראַד ריִד טעוֶו סֶע ,טייֵהנְראַק טיִמ טיֹורְּב ןעֶסֶע טיִנ טְּסעוֶו אּוד
 אוד טְסְנעֶק גְרעֶּב עֶרְהיִא ןּופ דְנּוא ,ןעֶזייֵא ןעֶּבאָה רעֶנייֵטְׁש עֶרְהיִא סאו דְנאַל ַא זיִא םִע
 אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ,ןעֶרעוֶו טאַז טְסעוֶו דְנּוא ןעֶסֶע טְסעוֶו אּוד ןעוֶו 10 :רעֶּפּוק ןעֶּבּורְגְסיֹוא
 טיִה 11 :ןעֶּבעֶגעֶג ריִד טאָה רֶע םאָו דְנאַל ןעֶטּוג םעֶד ראַפ טאָג ןייד ראַה םעֶד ןעֶׁשְנעֶּב

 *20 יד
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 ומי ללא הנזַא ְִׁחמ ל
 תַהטולְכאַמ ובֹהצְמיִעֶא-ׁשְמוִמהודַשְשת
 ףֶכָכְו ברי לא דיק וָתבָׁשְיְז הָנְמַּת םיבֹמ םִיָתָבּו

 ָלחֹכׁשְו ךבְבל טו זהר ְלייׁשאל גע בֶהו 4
 וםיִרְבַע תוּבִמ טיְצִמ ץךָאט ְךֵאיֶצומַה ךיָהלֲא ה/היחתֶא

 ברק ףֶרָׂש וׁשֵהָנ ,אָבּנַהְו לֶדנַה ז ייֵבְרַמַּב ךְכיִלוּמַה וט
 ;ׁשיִמְלַמַה ױוַשִמ םִיַמ ללא אימה םִיַמְדיִא רֶׁשֲא ןיאְמִת

 נעפל ךיתֹבַא ןדייאל 1ךייאל ייַשַא רָבְמַב ִמִדְְכֲאַמַה
 כד תדּפַאְו :ךירְמַאּכ לכטיהל ךטנ ןַעַמלּו עז
 הוהיחתֶא ָתְרַכֲח הוה לשּה-תַא =? הָׂשָע יֵדָי םָצְעְו 2

 מה עג לח תֹוַשעַל כך עה אה יִּ ללא
 ס  והחה םֹוּכ יִתֹכַל עָכְׁשנירֶׁשַא וְתיֵרְב-תַא
 יוחַא ּמְלָתְ לא הָוהָיתֶָא חהַּכְׁשִּת ַחָכְׁשיִא הָנְָו
 זבָכָּביִתֲעַה םָהָל משה רַב םיִתֶא 26

 רדִכָאַמ הזו יַׁשֲא םִַּכ ןְבאה רָכָא ִּכ
 זרוהו לוקְּב שנה אֵל םֶק ןיִרְכאּה ןֵּכ טי

 זםָכיֵהְלַא
4 

 זיֵׁשײִל אבל ןברליתָא םיה = הָהַא לָרׂשִי עַמָׁש א
 ;םִיִמָׁשַּב עג עיִלרִג םיִרָע יִִּמִמ םִמצעַו םיִלֹדְג םִיג
 הרָתְ הֶעדי ָתִא שֲא םיִקָנִ יי םֶהָנ ליע
 י יִכ םויַה ָּתְעדה :קֶנפ יִנְּב יפל בית ִמ ָתְַמָׁש

 מִי אה הלא טא ומִל ייבה אָת מלֲא
 רשֲַּכ ירמ םֶּתְרַבֲַ םתשרַו ףנפק םינְכִי אוו

 {- -ז

 יהי ףֶרחַּב ןכלּב רמאהילַא :ל הוד 6
 יי היו אמה ִתָקדעב מאל ףינְפלִמ ו םָתא
 טשירומ הָודְי הָלאָה םיוצד תַעְׁשִרְּבּו תאוה ץְראָה בע

 בקע ט ח םירבד
 םעֶד ןעֶמעֶנְרעֶפ טיִנ טְסְלאָז אּוד זַא ךיד
 תֹוָצִמ עֶנייֵז ןעֶמיִה ּוצ ,טאָנ ןייַד ראַה
 ץעֶזעֶג עֶנייֵז דְנּוא םיִשָּפְׁשִמ עֶנייַז רֶנּוא
 ,רעֶמאָט 12 :טְנייֵה ריִד טיִּבעֶנ ְּדיִא סאָו
 ,ןעֶרעוֶו טאַז דְנּוא ןעֶסֶע טְסעוֶו אּוד ןעוֶו
 אייֵז ןיִא דְנּוא ןֶעיֹוּב רעֶזייֵה עֶטּוג דְנּוא
 דְנּוא רעֶדְניִר עֶנייֵד דְנּוא 18 :ןעֶניֹואוְו

 ןייד דְנּוא ,ןעֶרְהעֶמְרעֶפ ָּךיִז ןעֶלעוֶו ףאָׁש
 ןעֶרְהעֶמ ְּךיִז טעוֶו דְלאָג דְנּוא רעֶּבְליִז
 ְךיִז טעוֶו טְסאָה אּוד סאָו םעֶלַא דְנּוא
 טעוֶו ץֶראַה ןייד דְנּוא 14 :ןעֶרְהעֶמְרעֶפ
 -ְךעֶפ טְסעוֶו אּוד דנּוא ,ןעֶרעוֶו טְכייֵהְרעֶד
 טאָה סאָו ,טאָנ ןייַד ראַה םעֶד ןעֶסעֶג
 דְנאַל םעֶד םיֹוא טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא ָּךיִד
 םאָו 18 :זיֹוהֵטְסְניִד םעֶד ןּופ .םִיַרְצִמ

 עֶסיֹורְג רעֶד ןיִא טְרְהיִפעֶג ְּךיִד טאָה
 םִע ּואְוַא .רָּבְדִמ עֶכיִלְרעֶטְכְראַפ דִנּוא

 דנּוא ןעֶגְנאַלְׁש עֶניִרייֵפ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶד
 םִע דְנּוא ,טייֵקְניִטְׁשראָד דְנּוא ,ןעׁשיִרְגֶע
 ,רעֶסאוַו ןייק ןעֶועוֶועֶג טיִנ טְראָד זיִא
 טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא ריִד ּוצ טאָה רֶע רעֶּבָא
 -נעֶזְלעֶּפ ןעֶקְראַטְׁש םעֶד ןּופ רעֶסאַ
 טְזייֵּפְׁשעֶנ ָּךיִד טאָה סאָו רעֶד 16 :ןייֵטְש

 עֶנייַד םאִו ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ןָמ טיִמ

 רֶע םאָד טְסּואוְועֶג טיִנ ןעֶּבאָה ןְרעֶטְלֶע
 לאָז רֶע זַא דִנּוא ,ןעֶניִטיִמעֶד ְּךיִד לאָז אשר אבקש לתקצמאַלג ךֵלָּפמ

 טְסעוֶו אּוד ןעוֶו דְנּוא 17 :ףֹוס ןייַד ןיִא ןּוהִט ּוצ סעֶמּונ ריִד יֵדַּכ ,ןעֶגּורְּפ ְּךיִר

 טְפאַׁשעֶגְנָא ריִמ טאָה טְכאַמ עֶקְראַטְׁש עֶנייַמ דְנּוא ַחֹּכ ןייֵמ ,ץְראַה ןייַד ןיִא ןעֶטְכאַרְט
 ;טאָנ ןייד ראַה רעֶד זיִא סֶע זַא ןעֶקְנעֶרעֶג אּוד טְסְלאָז יֹוזַא 18 :םּוטְכייֵר עֶניִזאָד סאָד
 ןייַז םִיִיַקְמ לאָז רֶע זַא ,ןעֶפאַׁשּוצְנָא םּוטְכייֵר ַחֹּכ ריִד טעֶנ סאוָו םִע ויִא רֶע ןיִראָו
 זיִא םִע איו יֹוזַא ,ןְרעֶמְלֶע עֶנַיר ּוצ ןעֶּדיֹואוְוְׁשעֶנ טאָה רֶע סאו תירְּב ןייַז טיִמאַד
 :באָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד
 םטְסעוֶו דְנּוא טאָג ןייַד ראַה םעֶד ןָא ןעֶסעֶנְרעֶפ םיוִועָנ טְסעוֶו אּוד ןעוֶו ,ןייַז טעוֶו סֶע דְנּוא 9
 ױזַא ,ןעֶקיִּב אייֵז ּוצ ְּךיִד טְסעוֶו דְנּוא ,ןעֶניִד אייֵז טְסעוֶו דְנּוא ,רעֶטעֶנ עֶרעֶדְנַא ןייֵגְכאָנ
 איֵד איז יֹוזַא 20 :ןעֶרעֶֶו ןעֶריֹולְרעֶפ םיוִועֶנ טעֶוֶה רֶהיֵא זַא טְנייַה ְּךייַא ןעֶנעֶק ָּךיִא גייֵצעֶּב
 ןעֶריֹולְרעֶפ רֶהיֵא טעֶז יֹוזַא ,ןעֶניֹוא עֶרייַא ראַפ טְנְליִטְרעֶפ טאָה טאָנ עֶכֶלעוֶו רעֶקֶלעֶפ
 :טאָנ רֶעייֵַא ראַה םעֶד ןּופ לֹוק םעֶד ףיֹוא ןעֶרעֶה טְלאוָועֶג טיִנ טאָה רֶהיֵא לייַו ,ןעֶרעוֶו

 ט לעטיפאק
 ּוצ ןעֶמּוקּוצְנייַרַא ,ןַדְרַי םעֶד ןעֶרְהאַפְרעֶּביִא טְנייַה טְסעוֶו אּוד !לֵאָרְׂשִי ,ּוצ רעֶה 1
 דְנּוא עֶסיֹורְג ,ריִד ןּופ רעֶקְראַטְׁש דְנּוא רעֶסעֶרְנ ןעֶנעֶז םאָו רעֶקְלעֶפ איִד ןעֶּבייַרְטרעֶפ

 קָנֲע ןּופ רעֶדְניִק איֵד ,קְלאַפ ךיֹוה דְנּוא סיֹורְנ ַא 2 :לעֶמיִה םּוצ זיִּב טעֶטְׁש עֶטְסעֶפ
 איד ראַפ ןייֵטְׁשעֶּב ןעֶק רעֶו--- ,טְרעֶהעֶג (אייֵז ןּופ) טְסאָה אּוד דְנּוא טְסייוֵו איִד סאו
 טאָנ ןייַד ראַה רעֶד זיִא םִע זַא ןעֶסיִו טְנייַה אּוד טְסְלאָז יֹוזַא 3 ?קָנֲע ןּופ רעֶדְניִק
 ןעֶנְליִמְרעֶפ אייֵז טעוֶו רֶע ,רֶעייֵפ סעֶדְנעֶנעֶרְּברעֶפ ַא איו ריִד ראַפ רעֶּביִרַא טייֵג סאָו

 ןעֶּבייֵרְטרעֶפ אייֵז אּוד טְסעוֶו יֹוזַא ,ריִד ראַפ ןעֶכאַמ גיִנעֶטְרעֶטְנּוא אייֵז טעוֶו רֶע דָנּו
 אוד 4 :םעֶרעֶנ ריִד ּוצ טאָה טאָנ אי יֹוזַא ,ןעֶנְליִטְרעֶפ דְניוִוְׁשעֶנ אייֵז טְסעוֶו אּוד דָנּוא
 ריִד ראַפ אייֵז טאָה טאָנ ןייַד ראַה רעֶד סאָד םעֶדְכאָנ ,ץְראַה ןייַד ןיִא ןעֶמְכאַרְט טיִנ ּטֵסְלאָז
 טְכאַרְּבעֶגְנייַרַא טאָנ ָּךיִמ טאָה טייקְניטְכעֶרעֶג עֶנייֵמ ןעֶנעוֶו ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןעֶּביִרְטרעֶפ
 טייֵקְניִטְכעֶלׁש רעֶד ןעֶנעֶו זיִא םִע טֶרֶעייֵנ יִנְׁשְרַי ּוצ דְנאַל עֶניִזאָד סאָד יֵדְּכ
 זיִא םִַע 5 :ןעֶּביֵרְטרעֶפ ריִד ראַפ טאָב אייֵז טּוהְט רעֶקְלעֶפ עֶגיִזאָד איִד ןּופ
 -םֶכעֶר איִד ןעֶנעֶו טיִנ ָּךיֹוא זיִא םֶע דָנּוא .םייֵקְניִטְכעֶרעֶג עֶנייֵד ןעֶנעוֶו טיִנ

 ףיִנְׁשֹרַי ּוצ דְנאַל רֶעייֵז ןייַרַא טְסְמּוק אּוד סאָד ץְראַה ןייד ןּופ טייקְניִטְרעֶפ
 טרעיינ



 בקע ט םירבד
 טייקְניִטְכעֶלְׁש איד ןעֶנעוֶו זיִא םִע טְרֶעייֵנ
 רעֶד אייֵז םּוהְמ רעֶקְלעֶפ עֶניִזאָד איִד ןּופ
 ןעֶּבייֵרְטרעֶפ ריִד ראַפ טאָנ ןייֵד ראַה

 טְראוָו םאָד ןעֶניִטעֶטְׁשעֶּב לאָז רֶע יִדְּכ

 עֶנייֵד ּוצ ןעֶריֹואוְוְׁשעֶנ טאָה טאָנ סאוָו

 ּוצ דנּוא קָחְצִי ּוצ םֶהָרְבַא ּוצ ,תֹובָא

 זַא ןעֶסיוו אּוד טְסְלאָז םּוראָד 6 :בֹקֲעַי

 טייקְגיִטְכעֶרעֶג עֶנייֵד ןעֶגעוֶו טיִנ זיִא םִע

 סאָד ריִד טְּביִנ טאָג ןייֵד ראַה רעֶד סאָד

 ןיִראָו ;ןיִנשְרַי ּוצ דְנאַל עֶמּונ עֶניִזאָד

 :קְלאַפ םעֶניִקעֶג-טְראַה ַא טְזיִּב אּוד

 אוד איז ,טיִנ סעֶגְרעֶפ דְנּוא !קְנעֶדעֶג 7

 טאָג ןייֵד ראַה םעֶד טְנְראָצְרעֶד טְּסאָה
 םאָו ןָא גאָט םעֶד ןּופ ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא

 םִיַרְצִמ םיֹוא ןעֶנְנאַגעֶנְסיֹורַא טְזיִּב אּוד

 ןעֶניִזאָד םעֶּד ּוצ ןעֶמּוקעֶג טְנעֶז רֶהיֵא זיִּב

 ייִנעֶּפְׁשרעֶדיוִו ןעֶועוֶועֶג רֶהיֵא טְנעֶז טְרָא
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 טְשירימ ךיֶהלֲא הָזדְי הָּלֵאָה םִיֹוצַה ו תעְשִרְּב יִּכ םצְרַא
 : תֹבָאל הוי עַּׁשנרָׁשֲא רֶבְּרַה-תֶא םִיקָה מל ךֶנְפִמ
 + הָוהְיְרֶתָהְרִצְב אֵל יכ ָםְַד :םלעילו קָחְצִיִל םֶהְרְבַאְל
 ִכ תׁשרל תאֹּזַה הָבֹוּטִה ץֶרָאָה-תֶא .ל ןֹנ יהא
  ָּתְמַצְקִה-רְׁשֶא א חֹכְׁשּתילַא 'רֹכְז ּהָּתֶא .ףרֶע"הְׁשְקיִמַע
 ץֶרֶאְמוְתאָצָי יי ָׁשֲא םֹזַדִמְל רְֵּרּמַּכ ךיהלֲא הָוהייתֶא
 "םִע םֶתייֲה םיִרְמִמ הוה םֹקָּמִהידֲע טֶכָאְּב-דַע םִירְצִמ
 ו םבָכָּב והְי ףֶגאְתִיַו הָודייתֶא םֶּתְפַעְקִה בֶרֹחְבּו :הֶוהְי
 פ טיִנְבֲאָה תַחול תַחַקְל היתה יִתֹלעַּב :םֵכְתֶא דיִמְׁשַהל
 םיִעֶּבְרַא רֶכֶּכ בֹׁשֲאְוםֶכְּמִע הוי תֶרֶכַֹׁשֲא תיִרְּבַה תֶחּול
 !יִתיִתָׁש אֵל םִיָמּו ְִלַכָא אל םֶהָל 'הָלְי יל םיִעָבִַאְו םֹוי
 יעַכְצָאְּב םיִבְתִּכ םינָבֲאָה תֶחּול יַנְׁשתֶא ילֵא הָוהְי עי
 םֵכָּמִע הָוהְי רָּכֹד רֶׁשֲא םיִרְבַּה-לֶכִכ םֶהיֵלֲעַו ם יי
 וג םֹוי םיִעָּבְרַא ץֹּקִמ ידיו :לֵהְקִה םֹיְּב ׁשָאָה ְּךוּמִמ רָהֶּב
 םבִינְבֲאָה תֶהְל יָנְׁשתֶא ילא הָוהְי ןֵתָנ הָלָיְל םיִעָּבְרַאְו
 נפ הֹדָזַמ רַהֵמ דַר םִיִק יַלֵא הָוהְי רֶמאֹּיו :תיִרְּבַה תוחְל
 ּךרָדְַדִמ רַחַמ ּורָפ םִיָדצּמִמ ָתאֵצֹוה רֶׁשֲא מע תַחֹׁש יִ
 וּפ רֶמאֵל 8 הָוהְי רֶמאַֹּו :הָכמַמ םֶהל וָׂשָע םֶתיּוצ רֶׁשֲא
 14 ףֶרָה } יה ףרלידשְקימ םִע הנהו הַָּה םֶעָה-תֶא יִתיִאָר
 בימה תחת ומ םֶמֶׁש--תֶא הָחְמֶאְו םֶדִימְׁשַאְו יִנְמִמ
 ט ךֶמ לַרַאָו ןפֶאָו :ּצּמִמ בָרָ םיִצְעייוגל ּךְתֹוַא הָׂשֶעְַ

 טאָה בֵרֹח ןיִא דְנּוא 8 :םאָנ ןעֶנעֶק רעֶנ

 טאָה טאָנ דְנּוא ,טְנְראַצְרעֶד טאָנ רֶהיֵא

 ּוצ ְּךייֵא יֵדְּכ טְנְראָצעֶג ְּךייֵא רעֶּביִא

 -ָפיֹורַא ןיִּב ְּךיִא ןעוֶו 9 :ןעֶגְליִטרעֶפ
 ןעֶמעֶנ ּוצ גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶג

 ןְלעֶבאָמ איד ,ןְלעֶבאָמ עֶנִרעֶנייֵטְׁש איד
 ןיִּב ְךיִא ןעוֶו ,ןעֶזעוֶועֶּג תיִרְּב תֵרֹוּכ ָךייֵא טיִמ טאָה טאָנ עֶכְלעוֶו טיִמ ,תיִרְּב םעֶד ןּופ
 טיֹורְּב ןייק ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא ,טְבעֶנ גיִצְריִפ דְנּוא געֶמ גיִצְריִפ גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןעֶּביִלְּבעֶג
 איִד ןעֶּבעֶגעֶג ריִמ ּוצ טאָה טאָנ דִנּוא 10 :ןעֶקְנּורְטעֶנ רעֶסאַוַו ןייק דְנּוא ןעֶסעֶנעֶנ
 ןעֶנעֶז אייֵז ףיֹוא דְנּוא ,טאָג ןּופ רעֶגְניִפ םעֶד טימ ןעֶּביִרְׁשעֶנ תֹחּול עֶנְרעֶנייֵמְׁש אייוֵוְצ
 -יֵװְצ ןּופ ,גְראַּב םעֶד ףיֹוא טעֶרעֶג ְּךייַא טיִמ טאָה טאָנ םאו רעֶטְרעוֶו עֶלַא ןעֶזעוֶועֶג
 ןַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא ןו ::גְנּולְמאַזְרעֶפ רעֶד ןּופ גאָט םעֶד ןיִא ,רֶעייֵפ םעֶד ןעֶׁש
 איד ןעֶּבעֶנעֶג טאָג ריִמ טאָה יֹוזַא טְכעֶנ גיִצְריִפ דְנּוא געֶט גיִצְריִפ איִד ןּופ רֶנָע םעֶד
 ריִמ ּוצ טאָה טאָג דְנּוא 19 :תיִרְּב םעֶד ןּופ ןְלעֶבאָט איִד ,ןְלעֶּבאָט עֶנְרעֶנייִטְׁש אייוַוְצ
 אּוד סאָו קְלאָפ םאָד ןיִראָו ,ןעֶנאַד ןּופ ּפּורַא דְניווְׁשעֶג אייֵג ,ףיֹוא אייֵטְׁש ;טְגאָזעֶב

 דְלאַּב ְךיִז ןעֶּבאָה אייז ,ןעֶּבְראָדְרעֶפ ָּךיִז טאָה םִיַרְצִמ םיֹוא טְגְנעֶרְּבעֶגְסיֹורַא טְסאָה
 ַא טְכאַמעֶנ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ,ןעֶטאָּבעֶג אייֵז ּבאָה ְּךיִא םאוו געוֶו םעֶד ןּופ טְרֶהעֶקעֶנְּפָא
 ְךיִא ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא טְגאָזעֶג ריִמ וצ טאָה טאָנ דְנּוא 13 :(ּבלאק) םעֶנעֶמאָנעֶג

 :קְלאָפ םעֶגיִקעֶגטְראַה ַא זיִא םִע העְז דְנּוא ,קְלאָפ עֶניִזאָד סאָד ןעֶהעֶזעֶגְנָא ּבאָה
 ןעֶקעֶמְסיֹוא לעוֶו ְָּךיִא דְנּוא ,ןעֶגְליִטְרעֶפ אייֵז לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ,ריִמ ןּופ ּפָא זאָל 4
 קְראַטְׁש ַא ּוצ ןעֶכאַמ ְּךיִד לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד רעֶטְנּוא ןּופ ןעֶמאָנ רֶעוייֵז
 ןיִּב דְנּוא טְרְהעֶקעֶגְמּוא ָךיִמ ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא 19 :ןעֶנעֶז אייֵז איו רֶהעֶמ דְנּוא קְלאָפ
 איִד דְנּוא ,רֶעייֵפ טיִמ טְנעֶרְּבעֶג טאָה גְראַּב רעֶד דְנּוא ,:ְראַּב םעֶד ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְפּורַא

 ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 16 :דְנעֶה אייַוְצ עֶנייַמ ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןְלעֶבאָט אייוַוְצ
 רֶהיֵא (לייװ) ,טאָג רֶעייֵא ראַה םעֶד ןעֶנעֶק טְניִדְניִזעֶג טאָה רֶהיֵא ,העְז דנּוא
 טְרְהעֶקעֶגְּפָא דְניִוְׁשעֶנ טאָה רֶהיֵא ,ּבְלאַק םעֶנעֶסאָנעֶג ַא טְבאַמעֶג ְּךייַא טאָה
 ןעֶמּונעֶג ּבאָה ְָּךיִא דנּוא 17 :ןעֶטאָּבעֶנ ָּךיַא טאָה טאָנ סאָו נעוֶו םעֶד ןּופ
 ,דְנעֶה אייוֵוְצ עֶנייֵמ ןּופ ןעֶפְראוָועֶנְקעוֶוַא אייֵז ּבאָה ְּךיִא דְנּוא תהול אייווְצ איד
 ןיִּב ְּךִא דנּוא 18 :ןעֶניֹוא עֶריַא ראַפ ןעֶכאָרְּברעֶצ אייֵז ּבאָה ְּךיִא דְנּוא
 גיִצְריִפ דְנּוא נעֶט גיִצְריִּפ .ןעֶמְׁשְרֶע םּוצ אי יֹוזַא טאָנ ראַפ ןעֶלאַפעֶגְרעֶדיִנַא
 ןעֶגעֶו ןעֶקְנּורְטעֶנ רעֶסאַו ןייק דְנּוא ןעֶסעֶגעֶג טיֹורְּב ןייֵק ּבאָה ְּךיִא ,טְכעֶנ

 זי יִּתְׁש לַע תיִרְּבַה .תֵחֹול יֵנָּׁו ׁשְֶּ רעּב רֶהָהְו רֶהָה
 18 לֶנמ םָכָל םֶתיִׂשָע םֶכ תָלָא הָוהיַל םָתאטַח ַהָנִהְו אֵראָו
 םֶכְתֶא הָוְֹי הוצידׁשֲא ךֶרֶדַהךִמ רַרֵמ םֶּתְרַּפ הָכְּסַמ
 וי פִרְּבִׁשֲאַו ִרָי ָּׁש ׁש לעמ םֵכְלְׁשַאְו תֹהֶּלַה יֵנְׁשִּב ׂשֹּפְתֶאָו
 15 ןםוי םיִעְּבְרַא הָנֹׁשאִרָּכ הָוהְ ְֵּל לֵפנתְ :םֶכיֵניל

 עלא
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 זידוהְי יִנֵעְּב עדה תֹוָׂשֲעַל םְתאָטִח רֶׁשֲא םֶמְתאַּסַחיילָכ
 הוה ףצָק רֶׁשֲא הָּמחַהְו ףַאָה יֵנְִּמ יִּתְר יּכ :ָמיִעְמַהְל 6

 סםִעמּב םנ לא הוחְי עמְׁשִז םֶכְתָא דִמְׁשַהְל םָכִלְע
 לֵלַפְֶאווריִמְׁשַהְל דאְמ הי ףֵגַאְתַה ןרָהַאְבּז ;אוָדַה כ
 םֶתִשע-ָֹׁשֲא טְפְתאַטַחתֶאְ זאוְהַה תַעְּב ְרֲהַא ֵעְּביִַּנ 5

 וָתֹא תֹּכָאָו ׂשֵאְּב ! וָתֹא ףֹרְׂשָאָו 'ִּתְַק קל לָעֶה-תֶא
 לָחנהילָא ֹורְפע-תֶא .ָלְׁשאוַפֶעְל קָּד"רֶׁשֲא דֶע בַטיֵה

 הַָּתַה תֶרְבקְבּו הֶּמֵמְבּו הָרעְבַתְבּו !רֶה ָהוִמ רֶרֹיֵה 2

 ׁשֵרָּקִמ םָכְתֶא הי לׁשִבו ;הָוהְי-תֶא םֶתייֵה םיָּפְצְקִמ
 בל ִתַתְנ רֶׁשֲא ץֶרָאָה"תֶא ּוׁשֵּו ילַע רמאל גנב
 אלו "יט םֶּתְִמֲאַה אֵלְו םֶכיֵהְלֶא הָוהְי יָּפ--תֶא ּו םֵמַּתַו

 ימעַד םיִמ הוהָישִע םָתייֵה םיִרְמַמ לב םֶּתְעַמְׁש 4
 -?רָאְו םִֹיַה םיִעְּבְרַא תֶא הָוהְי ינֿפל לֵּפַנְתֶאְו ;םֶכְתֶא הכ

 דיִמְׁשַהְל ֶוהְי רֶמֶאּכ יִלַּפְתה ר ׁשִא הֶלָי לה םיִעְּבְרַא
 תַתְׁשַּתילַא הוי יָנֲֹא לַמאָו הָוהי-לָא לֵלְַּתְֶ ;םֶכְתֶא 6

 םִיְִַמִמ תאֹהייׁשֶא ְךֶלדנּב תיִדפרֲֶׁא ְךֵלֲה מע
 -לַא בֶקֲעַלּו קָחְצִיִל םֶהָרְבַאְל ָכִעַל רכז :הָקְַ די ז
 ולְמאיְּפ וְתאָטַהיִלֶאְו ונְׁש-לֶאְ הוה םָעָה יִשָק-לֶא ןַפּ 6

 םֶאיִבֲהַל הָוהְי ר ילְבִמ טָׁשִמ ּונָתאֵצֹה רׁשֲא ץֶרֶאָה
 םאיִצֹוה םֶתֹוא ָתָאְנִשִמּו םֶחָל רֵּבִד-רֶׁשֲא ץֶרָאָה-לֶא

 רְכְּב ָהאַאֹוה רַׁשֲא תחת ְךֶמַע םֶהְו :רֶּבְרַּמַּב םָתַמֲהַל 9
 ם ;ה היה ל עו לי

 םיִנָבֲא תחּולינְׁש ּךְקיִלָמִּפ יַלֵא הוד יֵמָא אוִהַה תַעָּב א
 םּתְכָאְו :ץע ןהֶא ָדְל ָתיִׂשָעְו הָרָהָה יַלֵא לּ םיִנֹׁשאֵרָּב2

 םנׂשאֶרְה תֶהֶלַהיל זה רֶׁשֲא םיִרָבַּ-תֶא תֹּלַהלַע
 םיטש יצע ןורַא ׂשֵעֵאְו רָב טא הר / רָׁשֲא

 ּתַׁש רַי

 בקע י ט םירבד
 שאָה רֶהיִֵא סאָו טיִמ דְניִז עֶרייֵא בי

 ןיִא ןּוהְט ּוצ עֶטְכעֶלְׁש סאָד טְניְִנִזעֶג
 -ךעֶד ּוצ םֶהיֵא ,טאָג ןּופ ןעֶניֹוא איד

 ָךיִמ ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו 19 :ןעֶנְראָט
 םעֶד דְנּוא ןְראָצ םעֶד ראַפ ןעֶטְכראָפעֶג
 ְךיַא רעֶּביִא טאָה טאָג םאֶװ םיִרָג

 רעֶּבָא ;ןעֶנְליִטְרעֶפ ּוצ ְָךייַא טְנְראָצעֶג
 -לעֶזְרעֶד ּוצ טְרעֶהעֶנּוצ ְּךיִמ טאָה טאָנ
 רעֶּביִא ְךיֹוא דְנּוא 20 :טייֵצ רעֶניִּב

 יִדְּכ טְנְראָצעֶג רֶהעֶז טאָג טאָה ןֹרֵהַא
 ּבאָה ָּךיִא ,רעֶּבָא ,ןעֶנְליִטְרעֶּפ ּוצ םֶהיֵא
 -לעֶזְרעֶד ּוצ ןֹרֲהַא ראַפ ןעֶטעֶּבעֶג ְּךיֹוא
 םאִו דֶניִז עֶרייֵא דְנּוא 21 :םייֵצ רעֶניִּב
 ּבאָה ּבְלאַק סאָד--ןּוהְמעֶנ טאָה רֶהיֵא
 טְנעֶרְּברעֶפ םִע ּבאָה דְנּוא ןעֶמּונעֶג ְךיִא
 םִע ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,רֶעייַפ םעֶד ןיִא
 זיִּב ןעֶלּומעֶג טּוג םִע רְנּוא ,ןעֶסיֹוטְׁשּוצ
 דְנּוא ,ּביֹוטְׁש איו ןיִד ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע
 ףיֹוא ןעֶּפְראַָועֶג ּביֹוטְׁש םעֶד ּבאָה ָּךיִא
 םעֶד ןּופ םּורַא טייֵג סאָו ָּךייֵט םעֶד
 ןיֵא דְנּוא .הָרֵעְבַת ןיִא דְנּוא 22 :גְראַּב
 רֶהיֵא טאָה הָזֲאַּתַה תֹורְבִק ןיִא דְנּוא ,הָסֵמ
 ןעוֶו דְנּוא 23 :טְנְראָצְרעֶד טאָנ (ָּךיֹלאֹנ
 ׁשֵדְק ןּופ טְקיִשעֶגב ְּךיַא טאָה טאָג
 דָנּוא ףיֹורַא טייג ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ַעֵנְרַּב

 -עֶגְרעֶדיִװ רֶהיֵא טאָה יֹוזַא עֶּבעֶנעֶג ָּךייֵא ּוצ ּבאָה ְּךיִא םאָו דְנאַל םאָד

 טיִנ םֶהיֵא טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,טאָג רֶעייֵא ראַה םעֶד ןּופ לְהעֶפעֶּב םעֶד ןעֶנעֶק טְכיִנעּפְׁש

 :לֹוק ןייַז ּוצ ןעֶרעֶה טְלאוָועֶג טיִנ (ךיֹוא טאָה רֶהיֵא דָנּוא ןעֶּביֹולְנ טְלאָָועֶב
 ְךיִא םאִװ ןָא גאָט םעֶד ןּופ טאָג ןעֶגעֶק גיִנעֶּפְׁשרעֶדיװ ןעֶזעֶֶועֶג טְנעֶז רֶהיֵא 4
 ּבאָה
 עמ
 :ןעֶגְליִטְרעֶפ
 !טאָנ ראַה ָא
 אוד סאָו
 ֵמ םיֹוא ןעֶניֹוצעֶגְסיֹורַא
 ּוצ ,טְכעֶנְק

 גיִצְריִפ איִד טאָנ ראַפ ןעֶלאַפעֶגרעֶרְיִ ַא ןיִּב ְּךיִא דְנּוא 25 :טְנעֶקְרעֶד ְךייַא
 ְךיַא םעֶװ רֶע זַא טְנאָזעֶג טאָה טאָנ ןיִראָו ,טְכעֶנ ניִצְריִפ איִד דִנּוא

 טְנאָזעֶב ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,טאָג ּוצ ןעֶטעֶּבעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 6
 לייֵטְּברֶע ןייַד דְנּוא קְלאָפ ןייַד טיִנ ּבְראַדְרעֶפ (ְּךיִד טעֶּב ְךיִאנ

 איז טְסאָה אּוד סאָו .טייקְסיֹורְג עֶנייֵד ָּךְרּוד טְזייֵלעֶנְפיֹוא טְסאָה
 :דְנאַה עַקְראַטְׁש ַא טיִמ םִיַרְצ

 -טְראַה רעֶד ּוצ טיִנ ְּךיִד רֶהעֵק ,בֹקֲעַי ּוצ דֶנּוא קָחֶצִי ּוצ .םֶהָרְּבַא
 עֶנייֵד ּוצ קְנעֶדעֶג 7

 :דניִז עֶנייַז ּוצ דָנּוא תַעְׁשֹר ןייז ּוצ דִנּוא ,קְלאָפ ןעֶניִזאָד םעֶד ןּוּפ טייקְגיִקעֶנ
 טְסאָה אוד סאָװ ןעֶנאָז דְנאַל םעֶד ןּופ רעֶניֹואוְונייֵא איִד ןעֶלעוֶו רעֶמאָט 8
 ןעֶגְנעֶרְּבּוצְנייַרַא אייֵז דְנאַּטְׁש םיִא טיִנ זיִא טאָנ לייוַו ,טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא טְראָד ןּופ םֶנּוא
 אייֵז טאָה רֶע לייַװ דְנּוא ,טְנאָזעֶגּוצ אייֵז ּוצ טאָה רֶע סאָו דְנאַל םעֶד ןיִא
 רעֶד ןיִא ןעֶמיֵמ ּוצ אייֵז יֵדְּכ טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא אייֵז רֶע טאָה יֹזַא דְנייֵפ
 טְסאָה אּוד םאִז ,לייֵטְּברֶע ןייֵד דְנּוא ,קְלאָפ ןייַד ןעֶנעֶז אייֵז רעֶּבָא 20 :רָּבְדִמ
 :םעֶרָא ןעֶטְקעֶרְטְׁשעֶנְסיֹוא ןייַד טיִמ דְנּוא ַחֹּכ ןעֶמיֹורְג ןייַד טיִמ ןעֶניֹוצעֶנְסיֹורַא

 י לעטיפאק

 אייֵװְצ םיֹוא ריִד קאַה טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָנ טאָה טייַצ רעֶניִבְלעֶזְרעֶד ןיִא 1
 נְראַּב םעֶד ףיֹוא ףיֹורַא אייֵנ דְנּוא ,עֶטְׁשֹרֶע איִד איז יֹוזַא ןְלעֶבאָמ עֶנְרעֶנייֵטְׁש
 ןעֶּבייֵרְׁש לעֶו ְךיִא דּוא 2 :ץְלאָה ןּופ ןֹורָא ןייֵא ןעֶכאַמ ריִד טְסְלאָז אּוד דֵנּוא
 תֹהָל עַטְׁשרֶע איד ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז םאָו רעֶטְרעֶו איִד תֹהְל איד ףיֹוא
 םעֶד ןיִא ןעֶנייֵלְנייַרַא אייֵז טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶכאָרְּברעֶצ טְכאָה אּוד עֶכְלעֶו
 ּבאָה ָּךיִא דנּוא ,ץְלאָה םיִמָׁש ןּופ ןֹורָא ןייֵא טְכאַמעֶג ְּךיִא ּבאָה יֹוַא 8 :ןֹורָא

 טקאהענסיוא



 בקע י םירבד

 ןְלעֶבאָט עֶנְרעֶנייֵטְׁש אייוַוְצ טְקאַהעֶנְסיֹוא
 ןיִּב ְךיִא דְנּוא ,עֶטְׁשְרֶע איִד איו יֹוזַא

 ,דְנּוא ,גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא

 ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז ןְלעֶבאַמ אייוֵוְצ איִד
 טאָה רֶע דְנּוא 4 :דְנאַה עֶנייֵמ ןיִא
 םאָד איוִװ יֹוזַא תֹחְל איִד ףיֹוא ןעֶּביִרְׁשעֶנ
 איד ;ןעֶזעוֶועֶג זיִא םְטְּפיִרְׁשעֶג עֶטְׁשְרֶע
 ְךייַא ּוצ טאָה טאָנ סאָו רעֶטְרעוֶו ןְהעֶצ
 ןעֶשיוִוְצ ןּופ גְראַּב םעֶד ףיֹוא טעֶרעֶנ
 איִד ןּופ גאָט םעֶד ןיִא ,רֶעייֵפ םעֶד
 ּוצ אייֵז טאָה טאָנ דנּוא ,גְנּולְמאַזְרעֶפ
 ָךיִמ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 6 ;ןעֶּבעֶנעֶג ריִמ

 ןעֶמּוקעֶגְרעֶטְנּורַא ןיִּב דְנּוא טְרְהעֶקעֶגְמּוא
 -עֶגְנייֵרַא ּבאָה ְָךיִא דְנּוא ,גְראַּב םעֶד ןּופ
 ְךיִא סאו ןֹורָא םעֶד ןיִא תֹחְל איִד ןּוהְט
 טְראָד ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,טְכאַמעֶג ּבאָה
 ריִמ טאָה טאָנ איִװ יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג
 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא 6 :ןעֶטאָּבעֶג

 -יֵנְּב תֹרֵאְּב ןּופ ןעֶגיֹוצעֶנְקעוֶוַא ןעֶּבאָה
 ןֹרֲהַא זיִא טְָראָד הָרֵסֹומ ןייק ןְקֶעַי
 -עֶּב טְראָד זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶּבְראָמְׁשעֶג
 ןייַז רֶזָעְלֶא דְנּוא ;ןעֶראוָועֶג ןעֶֶּבאָרְג
 :לעֶטְׁש רעֶנייֵז ןָא ןַהֹּכ ןעֶראָועֶג זיִא ןְהּוז
 ןייק ןעֶניֹוצעֶג אייֵז ןעֶּבאָה טְראָד ןּופ 7
 הָתָבְמִי ןייק הָדֹוגְדּוג ןּופ דְנּוא ,הֵדֹונְדּוג
 ּוצ 8 :ןעֶכייֵט רעֶסאַו טיִמ דְנאַל ַא
 םעֶד ןעֶנאָרְט וצ יוֵל טֶּבִׁש םעֶד טייֵׁשעֶנְּפָא טאָג טאָה טייֵצ עֶניִּבְלעֶזְרעֶד
 ןעֶשְנעֶּב ּוצ דְנּוא ,ןעֶניִד ּוצ םֶהיֵא ,טאָנ ראַפ ןייֵמְׁש וצ דְנּוא ,תיִרְּב םיטאָנ
 :גאָמ ןעֶניִטְנייַה םּוצ זיִּב ,ןעֶמאָנ
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 יָנָשּו הָרָדָה לַעֲאְו םִיִנְׁשאָּב םִיְּבֲא תֶהְלִַנְׁש לֶסֶפֶאָו

 4 זיִא ֹוׁשאֵרָה בָּתְכִַּּכ תֹרְלַהילַע בֹּתִכּיַו :יִדָיב תֶהְלַּה
 ׁשֵאָהְךֹותִמ רֶהֶּב םָכיֵלֲא הָנְ ּבדרֶׁשֲא םיִרָבְדַה תֶרָשֶע
 ה םֵׁשֶאְו רָהָה"ִמ דֵראָו פו :יִלֵא הָוהְי םְּתַוסֶהּקַה םֹיְ
 ינוצ רֶׁשֲאּכ םָׁש יה יִתִׂשָע רֶׁשֲא ןוָאָ תתלהתַ
 6 םֵׁש הָרסֹמ ןְקעֶיינְּב תֶרַאְּבִמ ּועְָנ לֵאְרְׂשִ יִנְבּו :הָוהְי
 ; םםֶׁשִמ :ויתְַּתיְּב רֶועְלֶא ןֵהכו םָׁש רָב ןרֲהַא תַמ
 3 תעָּב : םימילַחַ ץרָא הָתָבְטִי הֵָנרִַּהְדִמו הֶרָנְרְּגַה ּועְסִנ
 ןיִרָא-תֶא תאֵׂשָל יֹוּלַה טֶבְׁש--תֶא הָוהְי ליִּדְבִה אוָחַה
 ידֵע ֹומְׁשִּב ךֶרֶבָלּו ותְרָׁשְל הָוהי יִנפִל דמעַל היתר
 8 ויחָאדסע הָלֲחַנְו קֶלָח י יוקְלהָיְהדאְל ןכילַמ :הֶּזַח םֹוּיַה
 י יִבֲאְו גל דוקלא הָהי רֵּבד רֶׁשֲאַּכ ּותְלֲחְנ ,אּוה הָוְהִי
 םיִעָּבַרַאְו םוי םיִעָבְרַא םיִנְׁשאֶרָה םיִמָּיַּכ ֶנְב יִּתְדַמָע
 הוהְי הָבָאדאְל אוִהַה םִעַפַּב םִג ֵלֵא הָוהְייִעַמְׁשִַו הלל
 גנ ינְפֹל עַמִמְל ְךָל םִיִק יַלֵא הָוהְי רֶמאַָּ דתּתְשה
 םתֹבֲאל יְִּעַׁשנירְשֶא ץֶרֶאָהתֶא ּוׁשְרִיו ּואֹבָיְו םִעָה
 8 ;םֶהָל תַתָל
 ננ ײובִא יִּכ ּךַמִעַמ לֵאׁש ךיִהלֲא הָודִי הָמ לֵאְרְׂשִי ּתְַ

 הבא לכל תֶכלָל ךָהלֶא הָוהי-תֶא הֶאָדָל
 2 יי ןְבְבְל-לִכִּב ּךיִהלַא הָוהְי-תֶא דֹכֲעַלְו ֹותֹא
 15 םָיַה יא רׁשֲא וָתֹקְח-תֶאְ הָודְי תֹוְצִמתֶא רֹּמָׁשל
 14 בימה ימָׁשּו םִיַמָּׁשַה ללא הויל ןה ְּךִל בֹמָל
 ומ תבֲהַאל הָוהְי קָׁשָח ךֶתכאב לה ;הָבירֶׁשֲאלְכְו ץֶרָאָה
 םּזַּכ םיִּמִעָה היל םֶכָּב םֶהיִרֲחַא םִעַרזְב רֶמָבָיַו םָתֹוא
 א ָּשְכַת אל" םֶכָּפְֶעְו םֶכְבַבְל תַלְרֶע תֶא םֶּמְלַמּו :הּזַה
 וד םיָנֹרֲאָה ינֹדֲאו םיהלֲאה יָא אּוד םֶכיֵהְלֶא הָוהְי יִּכ :דוָע
 חּקִי אֵלְו םיִנָפ אָׂשיאַל רֶׁשֲא אָרּנְַורּבגַה לֵדְגַה לֵאָה
 פול תֶתָל רנ בָתֹו הְָמִַאְ םוִתְי טֵּפְׁשִמ הֵׂשֹע ודֵחְׂש

 ןּופ ןֹורָא

 ןייַז ןיִא ן
 וֵל טיש םעֶד) ּוצ ןעֶזעוֶועֶג טיֵנ זיא רעֶּביִראָד 9 =)

 וזַא .לייֵטְּבְרֶע ןייַז זיִא טאָג ןיִראָו ;רעֶדיִרְּב עֶנייז טיִמ לייֵטּבְרֶע ןייק דְנּוא קלֵח ןייק
 ףיֹוא ןעֶנאַטְׁשעֶג ןיִּב ְּךיִא דְנּוא 0 :טעֶרעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה טאָג ןייֵד ראַה רעֶד איז
 טאָג דְנּוא ,טְכעֶנ גיִצְריִפ דְנּוא געֶט גיִצְריִפ ,געֶט עֶטְׁשְרֶע איִד אי יֹוזַא גְראַּב םעֶד

 טְלאועֶג טיִנ ְּךיִד טאָה טאָג דְנּוא טְרעֶהעֶגּוצ לאָמ עֶניִזאָד םאָד ְּךיֹוא ְּךיִמ טאָה

 ראַפ היָצ דָנּוא אייֵנ .ףיֹוא אייֵטְׁש ןטְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה טאָג דְנּוא 11 :ןעֶּבְראַדְרעֶפ

 ּבאָה ְּךיִא םאָו דְנאַל םאֶד ןיִנְׁשרַי רֶנּוא ןעֶמּוקְנייַרַא ןעֶלאָז אייֵז זַא ,קְלאָפ םעֶד
 :ןעֶּבעֶג ּוצ אייֵז ּוצ ,ןְרעֶמְלֶע עֶרייֵז ּוצ ןעֶרֹואוְוְׁשעֶנ

 וריִד ןּופ טאָג ןייַד ראַה רעֶד טְגְנאַלְרעֶפ םאִו ,לֵאָרְׂשִי דְנּוצַא דְנּוַא 9
 עֶנייַז עֶלַא ןיִא ןייֵג ּוצ ,טאָנ ןייַד ראַה םעֶד ןעֶטְכְראָפ טְסְלאָז אּוד זַא
 ןייַד טיִמ טאָג ןייַד ראַה םעֶד ןעֶניִד ּוצ רֶנּוא ,ןעֶּביִל ּוצ טְהיֵא דְנּוא
 ּוצ 12 :עֶלעֶז ןעֶצְנאַג רעֶנייֵד טיִמ דְנּוא
 :ןייַז םּונ ריִד לאָז סֶע זַא ,טְנייַה ריִד טיִּבעֶג ָּךיִא סאָו ץעֶזעֶג

 ראָנ
 ןעֶבעוֶו

 ץְראַה ןעֶצְנאַג
 עֶנייַז רֶנּוא טאָג
 םעֶד ּוצ ,העָו 4

 ןּופ תֹוצִמ איד ןעֶטיִה

 רֶרֶע איִד ,ןְלעֶמיִה םיִלעְמיִה איִד דְנּוא ְלעֶמיִה איִד ןעֶרעֶהעֶג טאָג ןייַד ראַה
 טאָג טאָה ןײלַא ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵד ןַא רונ 18 :ְףיֹוראַד ויִא םאָו םעֶלַא דְנּוא
 אייז ְּךאָנ רעֶדְניִק עֶרייֵז טְלייוֵוְרעֶדְסיֹוא טאָה רֶע דְנּוא .ןעֶּביִל וצ אייֵז יִדְּכ טְסּולְגעֶנ
 םּוראָד 16 :גאָט ןעֶניִזאָד םעֶד ויִא םִע איו יֹוזַא רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןּופ ;ךייַא ראָגאָז

 טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,רעֶצְרעֶה עֶרייֵא ןּופ :ְנּוּפָטְׁשרעֶפ איד ןעֶרייֵנְׁשעֶּב רֶהיֵא טְלאָז
 רֶע ,טאָנ רֶעייֵא ראַה רעֶד ןיִראָו 17 :ןעֶקאַנ ןעֶרייֵא ןעֶטְראַהְרעֶפ רֶהעָּמ טִיַנ

 רעֶקְראַטְׁש ,רעֶסיֹורְג רעֶד זיִא רֶע ןיראַה רעֶּביִא ראַה ַא דְנּוא ,רעֶטעֶג רעֶּביִא טאָג זיִא
 רֶע 18 :דַחֹוׁש ןייק טיִנ טְמעֶנ רֶע דנּוא ,םיִנָּפ אֵׂשֹונ ןייק זיִא םאוָו ,טאָג רעֶגיִטְּכְראָפ דֶנּוא
 ןעֶּבעֶג ּוצ םֶהיֵא יֵדְּכ רַג םעֶד טְּביִל רֶע דְנּוא ,הֶנָמְלַא איד הְנּוא םֹותָי םעֶד ןעֶטְכיִר טּוהְט

 טיורּב
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 ץֶרֶאְב םֶמיִיָה םיִדגייּכ רנה"תֶא םֶּתְכַהֲאַו ּהָלְמׂשְו םָהל
 קָּכְרִת וָבּו דָכֲעַמ וָתֹא אָרִּת ךוהלַא הוהי-תֶא :םִיָרְצִמ ס

 הָׂשָעיירֶׁשֲא ְּךיִק ןלָא אה ר ָּךֶֶלְִת אוה גַעָבָשּת ןָמְׁשִבּו
 :ךניִע וְִר רֶׁשֲא הָלֵאָה תאָרַהתֶאְו תַלֹדנַה-תֶא ףֶּתִא
 הָוהְ למִׂש הָּתו הָמִיְָצִמ ךיֶתֲֹא ודְרִו ׁשֶפָנ םיִעְכִׁשְּב
 בל מַה יכִּ י ללֶא

 אי

 ויָתֹּקִחְו ֹוּתְרַמְׁשִמ ָּתְרַמָׁשְו כל הָוהְי תֶא ָתְבַרֲאְו א
 0 | יִּכ םוּיַה םָּתְעַדִי !םיִמָיַהלּכ ויתֹוְשִמּוויָָּפׁשַמּו
 הוהְי רסּומ-תֶא ואדיאל רֶׁשֲַ !עדידאל .רָׁשֲא םֶכיֵנְמ-תַא

 -תֶאְו ?הָיּוטְנַה ֹועֹרּח הָלְוֲחַה ודָייתֶא לְדָנתֶא םֶכיֵהְלֶא 9
 הדָרפל םִיְָצִמ ְךתְּב הֶׂשָע רֶׁשֲא ויָׂשֲעַמ-תֶאְו ֹויְתֹתִא

 םִיַרְצִמ ליִחְל הֶׂשֶע רׁשֲאַו צְרַא-לָכְלּו םִיַרְצִמיִלִמ 4
 םֶהיֵנְפ-לַע ףוסדםִי ימתֶא ףיִצַה רֶׁשֲא ֹוּבְכַרלּו ויָסּוסל

 רֶׁשֲאַו :הָזַה םֹיַה דע הָוהְי םֶדְּבַאָו םֶכיֵרְתַא םָּפְדְרְּב ה
 רֶׁשֲאַו הזה םיִָּמַהירע םֶכָאַבידע רֶּבְרַּמַּב םֶכָל הֶׂשֶמ 6

 הָתְצִּמ רֶׁשֲא ןֵבואְדְדִּב בָאילֶא יֵנְּב םביִבֲאַלְו ןתָדְל הֶׂשֶע

 טבהיִלָהֶא-תֶאְ םָהיֵתָּמ--תֶאוםעֶלְּבִַו היֶפ-תֶא ץֶרָָה
 יִּכ :לֵאָרְׂשיילָּכ בֶרָקְּב טֶהיֵלְגַרְּב רֶׁשֲא סקִיַה"לַּכ תֵאְו

 :הרָׂשָע רֶׁשֲא לד הי הָׂשֲעַמ-לֶּכ תֶא תֹאֹרָה םֶכיֵניֵע
 ןעמל םיה ךוצְמ יִכֹנֲא רֶׁשֲא הָוְצִּמַה-לָּכ-תֶא םֶּתְרַמְׁשּו 5

 בירב םָזַא רֶׁשֲא ץֶרָאָה-תֶא םֶּתְׁשֹריו םָתאָבּו ּוחַּת
 ישֲא הָמָרֶאָחילע םיִמָיּוביִדֲאַּ עמי תָּתְׁשרְל הָּמָׁש 5

 זיױבְז ץְרַא םְִרּו סל תַתָל םֶכיִתְבֲאְל הָוהְי עַּבְׁשִ
 יָּמְׁש"אְּב הָּתַא רֶׁשֲא ץֶרָאָה יִּכ ם  וׁשֶבדּ בֵלָחי

 םָשִמ טְתאָצְי ִׁשֲא אוד םיִרְצִמ ץֶרֶאְכ אל ּהָתְׁשִרְל
 ץֶראָהְו קלי ןּכ נב תיִקְׁשְו ערזתֶא עֶר ָׁשֲא וג

 בקע אי י םירבד

 טְלאָז םּוראָד 19 :רעֶדייֵלְק דְנּוא טיֹורְּב

 טְנעֶז רֶהיֵא ןיִראָו ,רֶנ םעֶד ןעֶּביִל רֶהיֵא

 :םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןיִא םיִרָנ ןעֶזעוֶועֶג

 טְסְלאָז םֶהיֵא ,טאָג ןייֵד רֶאָה םעֶד 20
 ןַא דְנּוא ןעֶניִד דְנּוא ןעֶטְכְראָפ אוד

 דנּוא ,ןעֶטְפעֶהעֶּב יד אּוד טְסְלאָז םֶהיֵא

 :ןעֶרעוֶוְׁש אּוד טְסְלאָז ןעֶמאָנ ןייַז ןיִא
 ןייד זיִא רֶע דְנּוא ,ּביֹול ןייַד זיִא רֶע 1
 איד ןּוהְמעֶנ ריִד טיִמ טאָה סאו ,טאָג

 עֶבכיִלְרעֶמְכְראָפ דְנּוא עֶסיֹורְג עֶגיִזאָד
 -עֶנ ןעֶּבאָה ןעֶניֹוא עֶנייֵד סאו ,ןעֶבאַז

 ןעֶניֹושְרעֶּפ גיִצעֶּביִז טיִמ 22 :ןעֶהעֶז

 טְרעֶדיִנעֶגְּפּורַא ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵד ןעֶּבאָה
 רעֶד ְּךיִד טאָה דְנּוצַא דְנּוא ,םִיַרְצִמ ןייק
 איו ליִפ יֹוזַא טְכאַמעֶג טאָנ ןייד ראַה
 :לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןְרעֶמְׁש איִד

 אי לעטיפאק

 ראַה םעֶד ןעֶּביִל טְסְלאָז אּוד דְנּוא 1
 עֶנייֵז ןעֶטיִה טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,טאָג ןייֵד

 עֶנייֵז דְנּוא ,ץעֶזעֶג עֶנייֵז דְנּוא ,גְנּומיִה
 :געֶמ עֶלַא תֹוְצַמ עֶנייַז דְנּוא ,םיִטָּפְׁשִמ

 סאו רעֶדְניִק עֶרייֵא טיִמ טיִנ (דעֶר ְּךיִא ןיִראָו ,ןעֶסיוִו טְנייַה טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 2

 ראַה םעֶד ןּופ ףאָרְטְׁש איִד ןעֶהעֶזעֶג טיִנ ןעֶּבאָה סאו דְנּוא ,טְסּואוְועֶג טיִנ ןעֶּבאָה

 ןעֶטְקעֶרְּטְׁשעֶגְסיֹוא ןייַז דְנּוא ,דְנאַה עֶקְראַטְׁש עֶנייֵז ,טייקְסיֹורְג עֶנייֵז ,טאָג רֶעייֵא

 םִיַרְצִמ ןיִא ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע םאִז עֶקְרעוֶו עֶנייֵז דְנּוא ,ןעֶבייֵצ עֶנייֵז דְנּוא 8 :םעֶרָא

 טאָה רֶע םאֶװ דנּוא 4 :דְנאַל ןעֶצְנאַג ןייַז ּוצ דִנּוא ,םִיַרְצִמ ןּופ גיִנעֶק הֹעְרַּפ ּוצ

 טאָה רֶע סאו ,רעֶטייֵר עֶנייֵז ּוצ דְנּוא דְרעֶפ עֶנייַז ּוצ ,םִיַרְצִמ ןּופ ליַה םעֶד ּוצ ןּוהְמעֶג

 דְנּוא ,טְנאָועֶגְבאָנ ְךייַא ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו ,ןעֶצייֵלְפרעֶפ ףּוס םַי סאָד טְכאַמעֶג אייֵז ראַפ

 וצ טאָה רֶע םאֶו דְנּוא 8 :באָט ןעֶניטְנייַה םּוצ זיִּב טְנְליִטְרעֶפ אייֵז טאָה טאָג איוז

 :םָרָא ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ ויִּב ןעֶמּוקעֶגְנָא טְנעֶז רֶהיֵא זיִּב רֶּכְדִמ רעֶד ןיִא ןּוהְטעֶג ְּךייַא
 ןּופ ןְהּוז ,בָאיֵלֲא ןּופ ןְהיֵז איִד .םֶריִּבֲא דְנּוא ןָתָד ּוצ ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע םאָו דְנּוא 6

 ןעֶגְנּולְׁשרעֶפ אייֵז טאָה דְנּוא ליֹומ רֶהיֵא טְכאַמעֶנְפיֹוא טאָה דֶרֶע איִד איו ,ןֵבּואָר

 ןעֶׁשיוִוְצ דְנאַטְׁשעֶּב ןעֶצְנאַג רֶעייֵז דְנּוא ,ןעֶטְלעֶצעֶנ עֶרייֵז טיִמ דְנּוא רעֶזייַה עֶרייֵז דָנּזא

 ןּופ קְרעֶו עֶסיֹורְג עֶצְנאַג איִד ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה ןעֶגיֹוא עֶרייֵא ןיִראָו 7 :לֵאָרְׂשִי ץֶנאַה

 ְךיִא עֶכְלעוֶו עֶטאָּבעֶג עֶלַא ןעֶטיִה רֶהיֵא טְלאָז םּוראָד 8 :ןּוהְמעֶנ טאָה רֵע סאָו טאָנ

 ןיִנׁשְרַי דְנּוא ןעֶמּוקְנייַרַא דְנּוא ,ןעֶרעֶ טְקְראַטְׁשעֶנ טְלאָז רֶהיֵא זַא ,טְנייַה ריִד טיִּבעֶב

 געֶמ עֶרייֵא זַא דָנּוא 9 :ןעֶציִועֶּב ּוצ סֶע טייֵגְרעֶּביִרַא טְראָד רֶהיֵא ּואוְו דְנאַל םאָד
 עֶרייֵא ּוצ ןעֶריֹואְוְׁשעֶנ טאָה טאָנ םאָו דְנאַל םעֶד ףיֹוא ןְרעֶגְנעֶלְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּלאָז

 ָךֶליִמ טיִמ טֶסיֵלַּפ םאֶה דְנאַל ַא ,רעֶדְניִק עֶרייֵז ּוצ דִנּוא ,ןעֶּבעֶג ּוצ אייֵז ּוצ ,ןְרעֶטְלֶע

 םִע ןעֶמּוקְניִהַא טְראָד טְסעוֶו אּוד ּואוְוַא--.רְנאַל סאָד ןיִראָו 10 :גיִנאָה דְנּוא

 טְראָד ןופ טְזיִּב אּוד םעֶכְלעוֶו ןּופ םִיַרְצִמ דְנאַל סאָד איִז טיִנ זיִא ןעֶּבְרִע ּוצ

 טְרעֶסעוֶועֶג םִע טְסאָה דְנּוא ,ןעֶמאָז ןייַד ּטְעייֵזעֶג טְסאָה אּוד סאו ,ןעֶמּוקעֶגְסיֹורַא

 ---הְנאַל םאָד טְרֶעייֵנ 11 :רעֶטייֵרְק עֶניִרְג ןּופ ןעֶטְראָג ַא איז יֹוזַא םּופ ןייַד טיִמ

 גאווַא



 5 ּבקע אי םירּכד

 צ ןהלֶא הָודְי-רַׁשַא ץֶרֶא :םִמיִהָתְׁשִּת םיִמָּׁשַה רשְ סאו ןעֶלאָט דְנּוא גְרעֶּב ןּופ דְנאַל ַא זיִא יי דירה חידוש + יי = 3 3 א זשד רטממל = : כו יה ץַרַא השלם א רֶשֲא ינְׁשַו ּוצ םָע טויג רעֶּבירַא רֶהיִא ּאָזַא
 הָנָׁשַה ת ישכמ ה ָּב ךיהלַא ה הל הִי יִניֵע דיִמָּת ? קא ׁשֵרּד

 5 -לֶא ּועְמְׁשִּת שמא הֶהְו ס :הָָׁש תוִרֵתַא דַצְו * 2 :לעֶמיִה םּופ ןעֶנעֶר םעֶד טְקְניִרְט
 הָוהְייתַא הל םִַּה םֶכָתַא הִצְמ יִכָא רֶׁשֲא יֵתֹצמ טְגראָז טאָנ ןייַד ראַה רעֶד סאָו דְנאַל

 ךׁשְריתְו ד ריח עד תְמַסָאְו ש שוי מּו יא ! ןןי  תעְב טאש :

 ו :ָתְַׂשִותְלַכָאו מַה דׂשּב בֶׂשֶעיִתְתו :הֶהצְו = 1 1 'ף רו ףאָנ ןייד ראַה םעֶד = ,יי קי עֶד ןּופ ףיֹורְד טאָנ ןיי :
 15 םיהלא םָּתְדַבַו םֶּתְרִמְ כל הָיוּ א ּורֵמָׁשֹה ןופ דֶנֶע םּוצ זיִּב רֶהאָי םעֶד ןּופ גְנאַפְנָא
 גל רֵצֶעְ טֵכָּב הָנהְי-ףַא הרָחְו :םָהל םָתיִחְּתְׁשִהְו םיִרֵחַא ןעֶו ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 13 :רֶהאָי םעֶד

 הָלובתאִֶּת אל הְֲָאתַרָ לד ָיאלְו נג תֹוצִמ עֶנייֵמ ּוצ ןעֶרעֶהּוצ טעוֶו רֶהיֵא
 ןתֹנ הָודְי רֶׁשֲא הֶבּטַה ץֶרָאָה לַעַמ הָרָהִמ םָּתְרַב ִ

 18 א לט א הלא יֵרָבִד-תֶא ם מא א ּוצ ןעֶטיִּבעֶג טְנייֵה ךיײַא אּוהְמ ְךיִא סאוָו

 :!םכיניע ןיב = עז זבוז טל ּויָהו םמחוילימ ואל םתא םֶּתְרַׁשְקּ םֶהיֵא דְנּוא ,טאָב רֶעייֵא "אה םעֶד ןעֶּביִל
 יי -|י == } =

 19 ְךֶתיֵבּב ךתבשב םַּב רֵּבַרל םֵכיֵנְּב-תֶא םָתֹא טֶּתרַּמלְו ץְראַה ןעֶצְנאַה רֶעייַא טיִמ ןעֶניִד וִצ

 כ תֶוּומילֶע םֶתְבַתכּו :ףמוקכו ְךְּבכָׁשו ךררב דתכלי יּזַא 14 :ּבייֵל ןעֶצְנאַנ ןעֶרייֵא .דְנֹוא
 91 יכַע םֶכיֵנְב ימיו םֶכיִמְי ּוּבְרי על :ךיִרָעְׁשִבּו ּךֵתִֹ ּוראא ' י ײ

 ימי םֶתָל תֶתֶל םֶכי תֶכָאְל הי טֶמְׁשנרָׁשֶא הָּמְרֲאַה = ר"מ ןעףאר ןעבעפ ףיפ יי
 53 -תֶא ןּורְמׁשֹּת רמשדכא יּכ ם= ִרָאָה-לַע םיִמָׁשַה דְנּוא ןעֶנעֶר היִרְפ ,טייֵצ עֶנייַז ןיִא דְנאַל
 ּהָתש עַצַל םֶכְתָא הָוַצְמ י בנֲא רֶׁשֲא תאֹּוַה הָוִצּמִה-לָּכ -ָנייֵא טְסעוֶו אּוד רֶנּוא ןעֶנעֶר טעֶּפְׁש

 -הָקְבְרלּו יָכְרְד-לְכִ תַכַלְל טכיהְלֶא הוהָי-תֶא הָּב ָבֲהַאְל דָּוא ןייוו ןייד רֶנּוא ןְראָק ןייד ןְלעֶמאַז =-- טיי = 'מפ
 53 םֶּתְׁשִריִו וםכונפלמ הָלאָה ם םיונ עַה-לָּכ-תֶא הוהְי ׁשיִרֹהְו גד

 54 יה ךֶרדת רשֲא םוקָמַהלְּכ :םַּכִמ מו םיִלדְ םף ןעֶּבעֶג לע ְךיִא דְנּוא 18 :לייַא ןייד
 -רתנ רַהּנַהְדמ ןֹנְְּלְַו רבדמַהְדִמ הָיְהִי סכל וּב םֶכָלְנִב ,תֹומֵהְּב עֶנייֵד ראַפ דְלעֶפ ןייד ףיֹוא זאָרְנ

 הכ ׁשיא בערל :םָכלְבְנ היה ןורֲחַאָה םיה הַעְו 2 :ןעֶרעוֶו טאַז דְנּוא ןעֶסֶע טְסעוֶו אּוד דְנּוא

 לע א שי ר 7 ףעֶצְרעֶה עֶרייֵא זַא רעֶּבָא ָּךייֵא טעֶטיִה 6

 דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טעֶרעֶגְרעֶּבְיַא טיִנ ןעֶלאָז

 ְךייַא טעֶו רֶהיֵא דְנּוא ,רעֶמעֶנ עֶרעֶדְנַא ןעֶניִד טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶרְהעֶקְּפָא טעוֶו רֶהיֵא
 רֶע דְנּוא ,ןעֶמיִרְגרעֶד ָּךייֵא רעֶּביִא טעוֶו טאָנ ןּופ ןְראָט רעֶד דְנּוא 17 :ןעֶקיִּב אייֵז ּוצ
 דֶרֶע איִד דִנּוא ,ןעֶנעֶר ןייק ןייַז טיִנ טעוֶו םֶע דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ןעֶטְלאַהְפיֹוא טעוֶו
 ןעֶרעֶֶו ןעֶריֹולְרעֶפ דְניוִוְׁשעֶג רֶהיִא טעֶז יֹוזַא דְנּוא ,טְכּורְּפ עֶרְהיִא ןעֶּבעֶנ טיִנ טעֶו
 איד ןּוהְמ טְלאָז רֶהיֵא דְנֹּוַא 18 :ןעֶּבעֶג ָּךייֵא ּוצ טעוֶו טאָנ םאִו דְנאַל ןעֶמּונ םעֶד ןּוּפ
 טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,עֶלעֶז עֶרייֵא ףיֹוא דְנּוא ,רעֶצְרעֶה עֶרייֵא ףיֹוא רעֶטְרעוֶו עֶגיִזאָד
 ר ַא ראַפ ןייַז ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,דְנעֶה עֶרייֵא ףיֹוא ןעֶבייֵצ ַא ראַפ ןעֶדְניִּב אייֵז
 עֶדְניִק עֶרייֵא ּוצ ןעֶנְרעֶל אייֵז טְלאָז רֶהיֵא דנוא 19 :ןעֶניֹוא עֶרייֵא ןעֶׁשיוִוְצ גְנּוריִצ
 טְסעוֶו אוד ןעוֶו דְנּוא ,זיֹוה ןייֵד ןיִא ןעֶציִז טְסעוֶו אּוד ןעוֶו ןעֶדעֶר ּוצ אייֵז ןּופ דְנּוא
 :ףיֹוא טסייֵטְׁש אּוד ןעוֶו דְנּוא ,רעֶדיִנַא ךיד טְסְגייַל אּוד ןעוֶו דְנּוא ,געוֶו םעֶד ףיֹוא ןייֵג
 זיֹוה ןייד ןּופ (תֹוזּוזְמ) ְּךעֶלְדיִטְׁשייֵּב איִד ףיֹוא ןעֶּבייֵרְׁש אייֵז טְסְלאָז אּוד דְנּוא 0
 געֶמ איִד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְרְהעֶמְרעֶפ ןעֶלאָז געֶט עֶרייֵא זַא 21 :ןעֶריֹוט עֶנייֵד דְנּוא
 ןְרעֶמְלֶע עֶרייֵא ּוצ ןעֶריֹואוְוְׁשעֶג טאָה טאָג םאָו דְנאַל םעֶד ףיֹוא רעֶדְניִק עֶרייֵא ןּופ
 ןיִראָו 22 :דרֶע רעֶד ףיֹוא לעֶמיִה םעֶד ןּופ געֶט איד איו יֹוזַא ,ןעֶּבעֶג ּוצ אייֵז ּוצ םִע
 אייֵז םּוא ;ְךייֵא טיִּבעֶג ְּךיִא עֶבְלעוֶו תֹוָצִמ עֶצְנאַג עֶגיִזאָד איד ןעֶמיִה טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו
 ְךייֵא דנּוא ,ןעֶנעוֶו עֶנייֵז עֶלַא ןיִא ןייֵג ּוצ ,טאָג רֶעייֵא ראַה םעֶד ןעֶּביִל ּוצ ,ןּוהְט ּוצ
 ראַפ רעֶקְלעֶפ עֶניִזאָד איד עֶלַא טאָנ טעֶו יֹוַא 23 :ןעֶטְפעֶהעֶּב םֶהיֵא ןַא
 רעֶקְלעֶפ עֶרעֶקְראַטְש דְנּוא עֶסיֹורְג ןיִנׁשְרַי טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ןעֶּבייֵרְטרעֶפ ְָּךייַא
 ןעֶמעֶרְט ףיֹוראַד ןעֶלעֶו םיִפ עֶרייֵא םאֶו טְרָא ןעֶכיִלְטיִא 21 :ְךייֵא ןופ
 םעֶד ןופ--ןֹונָבְל םעֶד דְנּוא ןָא רָּבְדִמ רעֶד ןּופ ןעֶרעֶהעֶג ָּךייַא ּוצ לאָז
 עֶרייֵא ןיַז לאָז םַי ןעֶטְׁשרעֶטְנַה םעֶד ּוצ ויִּב תֶרֶּכ ְּךיִט םעֶד ךייֵט

 ןיִראָו ;ְּךיֵא ראַּפ ןייֵטְׁשעֶּב ןעֶנעֶק טיִנ טעוֶו שְנעֶמ ןיק 22 :ןעֶצעֶגעֶרְג
 רעֶּביִא םֶסֶנְנַא עֶרייֵא דְנּוא טְכְרּופ עֶרייֵא ןעֶּבעֶג טעוֶו טאָג רֶעייֵא ראַה רעֶד
 טאָה רֶע איִװ יֹוזַא ןעֶטעֶרְט ףיֹוראַד טעֶו רֶהיֵא םאָװ דְנאַל ןעֶצְנאַנ םעֶד
 :טעֶרעֶנ ָךייַא ּוצ

 ןוו= += הי . ף= ןי-י ==

 טהעג
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 5 ם סם ס
 הָהְרְּבַתיתֶא :הָלָלְקּו הֶכְרְּב םֹיַה םֶכיֵנְַל ןתֹניִכנֶא הַא 2

 הָוצמ יִכנָא רֶׁשֲא םֶכיֵהְלֶא הָוהְי תֹוְצִמילֶא ּוְמָׁשֵּת רשֲא
 ןרוצמ-לֶא ּועְמְׁשִּת אָל--סַא הָלְלְּקַהְו :םֹיַה םֶכְתֶא 8

 תרְּוַצְמ יבֹנָא רֶׁשֲא ר -ןמ םֵּתְרְַו םֶכיֵהְלֶא הָוהְי
 אל רֶׁשֲא םיִרָחֲא םיִהלֶא יִרֲחא זיָכְלְל יָה םֶכְתֶא

 ראה לָא ד ךילָא הָודיְךאיִבְיִּכ הָהְו ס  ּםֶּתְעַדי 2
 הדָכָרְּבַה--תֶא הָּתַתְנְ הי ול הָּמָׁש--אָב הָּתַא--רֶׁשֲא
 הרָמַהראלֲה ;לָביִע ַה-לַע הָלְלְקַה-תֶאְו טיר רֵּהילַע ל

 יִנעַנְּכַה ץֶרָאְּב ׁשֶמָׂשַה אֹוָבְמ ְךֶרֶד יֵרֲחא ןדריַּה רָכֵעְּב
 םָּתַא יִּכ הרי ינולֲא לצֵא לנְלִּנַה למ הָבְרֶעָּב בֶׁשיֵה 1

 הדָוהְי-רָׁשַא ץֶרֶאָה-תֶא תֶׁשָרְל אֹבָל ןדיַה-תֶא םיִרְבִע
 םֶּמרמְׁשּו :ּהּביָתְבַשי ּהָתֹא םֶּמְׁשריִ 1 ןֵתֹנ םֶכיֵהְלָא 9

 ןתֹנ יִכֹנָא רֶׁשֲא םִמָּפְׁשִּמַהתֶאְו קהל תֶא תֹוׂשֲעַל
 !םֹוַד םֶכיֵנְפל
 בי =

 ץֶרֶאְּב תֹוׂשָצַל ןוִרְמׁשִּת רֶׁשֲא יִטָפְׁשּמַהְו םיִּקְחַה הָלֲא א
 ביִמָיַה-לֶּכ שר ךל תֹבָא יָא הי ןֵָּנ רֶׁשֲא
 -ילָּכיתֶא ןוְּבַאְת דַּבַא !הָמרֲאָה-לַע םִָיָח םַּתַאירְׁשַא
 םָחֹא םיִׁשְרְי םֵַּא רֶׁשֲא םִינַה םׁשדְבֶע רָׂשֲא תֹומֹקּמַה
 "לָּכ תַחַתְ תֹעבּנַהילעו םיּמְרה םיִרָהָהיִלַע םֶהיֵהְלֶאתַא
 םֶמֹבצמיתֶא םֶּתְרַּבַׁשְו טמא םַּתְצִּתַנְו :ןֵנֶעַר ץע 5
 םּתְרַּבִאְקְּדנְּת םֶהיֵהְלֶא יֵליִטְפּו ׁשֵאָּב ןופרְׂשִּת עו

 תהי ןֵכ ושעַ-יאל :אֹורַה םֹולָּמַה"ןִמ ,םָמָׁש=תֶא 4
 םֶכיֵהְלֶא הָוהְי רֵחְבִירׁשֲא םֹולָּמַה-לָאיטִא יִּכ :םֶכיֵהְלַא ה

 שְרְדִת ְמׁשְל םָׁש מׁש--תֶא םיִׂשָל םָּכִיֵטְבִׁש-יסְּכִמ
 זיאְו םֶכיֵחְבִת טכיחע הָמָׁש טָתאֵבַהְו זהָּמָׁש ָתאֵבּו

 השה בי

 האר

 ַא טְנייַה ָּךייֵא ראַפ ּבעֶנ ְךיִא ,טְהעֶז 6

 הָבָרְּב איִד 27 :הָלָלְק ַא דְנּוא הָכָרְּ
 איִד ּוצ ןעֶכְראָהעֶג טעֶװ רֶהיֵא ןעוֶו
 סאָו ,טאָנ רֶעייֵא ראַה םעֶד ןּופ תֹוָצִמ

 איד דנּוא 28 :טְנייַה ְךייֵא טיִּבעֶג ְּךיִא

 ּוצ ןעֶכְראָהעֶג טיִנ טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו הָלֶלְק
 ,טאָב רֶעייֵא ראַה םעֶד ןּופ תֹוִצִמ איד
 םעֶד ןּופ ןעֶרְהעֶקְּפָא טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא

 טְניֵה ריִד טיִּבעֶג ְּךיִא ןעֶכְלעוֶו געֶו
 םאָװ רעֶטעֶנ עֶרעֶדְנַא ְךאָנ ןייֵגּוצְכאָנ
 םִע דנּוא 29 :טְנעֶקעֶג טיִנ טאָה רֶהיֵא
 טעוֶו טאָ ןייד ראַה רעֶד ןעוֶו ןייַז טעוֶו
 ואוו דְנאַל םעֶד ּוצ ןעֶנְנעֶרְּבנייַרַא ְּךיִד
 ּוצ םִע ןעֶמּוקְניִהַא טְראָד טְסעֶו אוד
 איד ןּוהְט אוד טְסְלאָז יֹזַא ,ןיִנׁשְרִי
 איֵד דְנּוא םיִזרְנ גְראַּב םעֶד ףיֹוא הָכָרְּב
 ןעֶנעֶז 80 :לָביִע גְראַּב םעֶד ףיֹוא הָלָלְק

 םעֶד ןּופ טייֵז עֶרעֶדְנַא רעֶד ןַא טיִנ אייֵז
 ןּוז איֵד ּואוְוַא נעוֶו םעֶד רעֶטְניִה ,ןֵדְרַי
 םעֶד ןּופ דְנאַל םעֶד ןיִא ,רעֶטְנּוא טייֵג
 ןיֹולְּפ םעֶד ןיִא טְניֹואְו םאִז יִנֲעַנְּכ

 טעוֶו רֶהיֵא ןיִראָו 81 ?הָרֹומ ןופ ןיֹולְּפ םעֶד אייַּב ,לָנְלִנ ןּופ רעֶּביִאְנעֶגעֶק
 ראַה רעֶד סאו דְנאַל םאָד ןעֶּבְרֶע ּוצ דְנּוא ןעֶמּוקּוצְנייַרַא ןֵדְרַי םעֶד ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא

 ןיִראַד טעֶװ רֶהיֵא דְנּוא ןיִנׁשְרַי םָע טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ;ְךייַא ּוצ טעֶנ טאָג רֶעייֵא

 עֶבְלעֶו עֶטְבעֶרעֶג דְנּוא ץעֶועֶג עֶלַא ןּוהְמ ּוצ ןעֶטיִה טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 82 :ןעֶניֹואוָו
 :ךייַא ראפ טְנייֵה 5 עָב ְךיִא

 בי לעטיפאק

 ןיִא ןּורמ ּוצ ןעֶטיִה טְלאָז רֶהיֵא סאו םיִטָּפְׁשִמ איִד דְנּוא ץעֶזעֶג איִד ןעֶנעֶז םאָד 1

 ּוצ םִע ןעֶּבעֶנעֶג ריִד ּוצ טאָד תֹובָא עֶנייֵד ןּופ טאָנ רעֶד ,ראַה רעֶז סאָו דְנאַל םעֶד

 םיִא טְלאָז רֶהיֵא 2 :דְנאַל םעֶד ףיֹוא ןעֶּבעֶל טעוֶו רֶהיֵא סאָו געט עֶלַא ןיִנשְרִי

 ןעֶּבְרֶע אייֵז טעֶו רֶהיֵא סאָו רעֶקְלעֶפ איִד ּואְח רעֶטְרֶע עֶלַא ןעֶטְכיִנְרעֶפ ןעֶצְנאַג

 עֶביֹוה איִד ףיֹוא דְנּוא ,גְרעֶּב עֶכיֹוה איִד ףיֹוא ,רעֶטעֶנ עֶרייֵז טְניִדעֶג טְראָד ןעֶּבאָה

 עֶרייז ןעֶסיֹוטְׁשּוצ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 8 :םיֹוּב םעֶניִרְג ןעֶכיִלְטיִא רעֶטְניִה דְנּוא ,רעֶטְרֶע
 טְלאָז רעֶמִייִּב ןעֶדְניִל עֶרייֵז דְנּוא ,תֹובֵצַמ עֶרייֵז ןעֶכעֶרְּבּוצ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,תֹוחַּבְזִמ

 רֶהיֵא טְלאָז רעֶמעֶנְּפָא עֶרייֵז ןּופ רעֶדְליִּבְנעֶצעֶג עֶרייֵז דְנּוא ,רֶעייַפ טיִמ ןעֶנעֶרְּברעֶפ רֶהיֵא

 רעֶּבָא 4 :טֶרָא ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןּופ ןעֶנְליִטְרעֶפ רֶהיֵא טלאָז ןעֶמאָנ רֶעייֵז דְנּוא ,ןעֶקאַהְּפָא

 רעֶד סאָו טֶרָא םעֶד ּוצ טְרֶעייֵנ 6 :טאָנ רֶעייֵא ראַה םעֶד ּוצ ןּוהְמ ּטיִנ רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא

 וצ ןיִהַא טְראָד ןעֶמאָנ ןייַז יֵדְּכ םיִטָבְׁש עֶרייֵא עֶלַא ןּופ ןעֶלייווְרעֶד טעֶז טאָג רֶעייֵַא ראַה

 דְנּוא 6 :ןעֶמּוקְניִהַא רֶהיֵא טְלאָז טְראָד דְנּוא ,ןעֶׁשְראַפ רֶהיֵא טְלאָז גְנּוהּור עֶנייֵז ּוצ ,ןּוהִמ

 דָנּוא ,רעֶּפְּפָא טְכאַלְׁש עֶרייֵא דְנּוא רעֶּפְּפָא דנאַרְּב עֶרייֵא ןעֶנְנעֶרְּבניִהַא טְראָד טְלאָז רֶהיֵא

 ערייא



 םירבד
 בְנּוּבייֵהְפיֹוא איִד דְנּוא ,תֹורְׂשֲעַמ עֶרייֵא

 דְנּוא םירָדְנ עֶרייֵא דְנּוא ,דְנעֶה עֶרייֵא ןּופ

 עֶגְניִלטְׁשרֶע עֶרייֵא דְנּוא ,תֹובָדְנ עֶרייֵא
 :ףאָׁש עֶרייַא ןּופ דְנּוא רעֶדְניִר עֶרייֵא ןּופ
 ראַפ ןעֶסֶע טְראָד טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 7
 טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,טאָג רֶעייֵא ראַה םעֶד

 -ְךעֶפ ןעֶצְנאַג רֶעייֵא ןיִא ןֶעייֵרְפ ךייֵא
 ןיִא ,רֶניִעֶגְיֹוה רֶעייֵא טיִמ רֶהיִא ,ןעֶנעֶמ
 ְךיִד טאָה טאָנ ןייֵד ראַה רעֶד סאָו
 ןּוהְמ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא 8 :טְשְנעֶּבעֶג
 טְנייַה רֶעיִה ןּוהְט ריִמ סאו םעֶלַא ָךאָנ
 עֶנייֵז ןיִא טְכעֶר זיִא סאָװ רעֶכיִלְטיִא
 טיִנ ָּךאָנ טְנעֶז רֶהיִא ןיִראָו 9 :ןעֶניֹוא
 גְנּוהּור רעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶגְנָא טְצעֶו זיִּב
 ראַה רעֶד סאָו לייֵטּבְרֶע םעֶד ּוצ דְנּוא
 ןעוֶו רעֶּבָא 10 :ריִד ּוצ טעֶנ טאָג ןייֵד
 דְנּוא ןֵדְרַי םעֶד ןייֵגְרעֶּביִרַא טעזֶו רֶהיִא
 סאָו דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶניֹואוְו טעוֶו רֶהיֵא
 ןעֶכאַמ ְךייֵא טעוֶו טאָג רֶעייֵא ראַה רעֶד

 ןעֶהּור ןעֶזאָל ְּךייֵא טעדֶו רֶע דְנּא ,ןעֶּבְרֶע
 דְנּוא ,םּורַא םֶגְניִר דְנייַפ עֶרייֵא עֶלַא ןּופ
 :ןעֶנֹואְו טייֵהְרעֶכיִז ןיִא טעוֶו רֶהיֵא
 רעֶד ּואְו טְרָא ןייֵא ןייַז לאָז יֹוזַא 11
 ןעֶלייוַוְרעֶדְסיֹוא טעֶװ טאָנ רֶעייֵא ראָה
 טְראָד ,ןעֶהּור טְראָד לאָז ןעֶמאָנ ןייֵז זַא

 15 האר בי

 טְכיִתְבְדנו םָּכיֵרְד םֶכָדָי תְמּורְת תֶאְו םֶכיֵתְרְׂשְעַמ
 ַפ הרוהְי יִנְפִל םֶׁש--םֶּתְלַכֲאַו !םכְנאַצְו םֶכְרַקְב תֹרֹכְבּ

 רֶׁשֲא םָכֵּתָבּםֶַּא םֶכְָי חַלְׁשִמ לֹכְּב םהָמ עו םֶכיֵהְלֶא
 8 םיִש יט ּונְחִנֲא א רשא לכָּכ וׂשֲעָת אֵל :ךי אָוהְי ָךְכַרְּב

 9 =-פ םֶתאָב--אָל יִּכ יי" !ויָניֵעַּב שא ׁשיא םיַל רו

 תֹנ ךיָהלֲא הָוה-רֶשֲא הָלֲחגַה-לֶאְו לָחונְמַה-לֶא הָּתָע ליה
 הדוהי-רְׁשַא ץֶרָאְב םּתְׁשיו ןדריה-תֶא מָּתְרִבעַו דֶל
 ביִבָּטִמ יבא םֶכָל יִנַהְו םֶכְתֶא ליִהְנַמ םֶכּו הלא
 רַחְבִי-רֶׁשֲא 8 אם הָיָהְו :חַטַּכיסּתְבִׁשִי
 יכנָא על תא ּואיִבָת הָמָׁש םֶׁש ֹומְׁש ןֵכׁשִ :
 תרָמְרָתּו םֶכיֵתֹרְׂשֶעַמ םֶכיֵחְבוְו םֶכיֵתְלוע םֶכְתִא ָהוִצִמ
 םֶתְהִמְׂשּו :הָוהיַל ורְדִּת רֶׁשֲא םֶכיֵרְדִנ רַתְבִמ לכו םֶכְדָי
 םֶכיֵתְנִבּו םֶכיֵנְבּו םֶתַא םָכיֵהלֶא הָוהְי ינְפל
 הָלֲחַנ קָלָח ֹול ןיא יִכ יר םֶכיֵרְעַׁשְּב רֶׁשֲא יּלִהְ םבו תרמ רֶמַא

2 

 1 םָכיֵהְלֶא =

19 

 םָכיֵדְבַעְו

 13 יט ְׁשֲא םּוקמלֶכִב ךיִתֹלֹע הָלעַּתְדִּפ ךל רַמָׁשֹה ;םכתא
 ְךֶּטָב ָשֲא םֹוקָמַּבסא יִּכ :הָאָרְת
 :ָךִצִמ יכנָא רֶׁשֲא לָכ הָׂשֲעַּת םָׁשְו ְךיֶתֹלֲע הָלֲעַּת םָש
 ט הָוהְי ָׂשְב לכבוד ךֶׁשפַנ תוַא-לָכִּב לַר
 ונְְכאי רֹודָטַדְו אֵמָּטַה יֶרָעְׁשילְכִּכ  לרַתְנרֶׁשֲא ךיקלַא
 א ּנְְְּׁשִּת ץראָה-לַ 'ולכאת אֵל םֶּדַה קָר :לַלֵאָכְו יֵבְצַּכ
 ּךׁשְריִתְ דנִּד רׂשֲעַמ ךירעשב לָכָאְל טכותדאל :םִָמַּכ
 רֹּדִּת רֶׁשֲא יי ךאצְ ָךֶרֶקִּב תֶרֹכְכּו ךֶרֶהְִיו
 ינלְכאָּת הַא הָוהְי נפלא יִּכ :ֶחָי תָמורְתֹוךִָתֹבִדְ
 ְָּתַבּ ףנְכּו הָּתַא ֹוּב ְּךיֶהֹלֵא הְוהְי רַחְבִי רֶׁשֲא םֹוקָמַּב
 הָוהְיינְפל ָּתְחַמָׂשְו ְךֶרָעְׁשִּכ רֶׁשֲא להְ ּךֶתֶמַאו ָךְדְבעו
 8 ײנרָא בֹועַּתְַּפ ֹּךל משה :ףֶדָי חַלְׁשִמ לֵכִּב ךיָהלֶא
 כ ;ידָוהְי ביִחְר--ִּכ .ס  :ֵתֶמְרַא-לַע ךימָי-לָּכ יּכַה

 ףבש רַחַאַּב הָוהְי = יא

 וט זי לי תַּכְרבַּכ זו =

 רֶׂשְב הָלְכָא ָּתְרַמָאְו ךלירַּבּד רֶׁשֲאַּכ ּךְלְבּניִתִא יהא סאָו םעֶלַא ןעֶגְנעֶרְּבניִהַא רֶהיִא טְלאָז

 תֹורְׂשֲעַמ עֶרייֵא ,רעּפְּפָא טְכאַלְׁש עֶרייֵא דְנּוא ,רעֶּפְּפֶא דְנאַדְּב עֶרייֵא ;ךייַא טיִּבעֶג ְּךיִא
 םירָדְנ עֶטְלייוֵוְרעֶדְסיֹוא עֶרייֵא עֶלַא דְנּוא ,דְנעֶה עֶרייֵא ןּופ גְנֹוּבייַהְפיֹוא איִד דְנּוא
 םעֶד ראַּפ ןְעייֵרְפ ְּךייִא טְלאָז רֶהיֵא דנוא 12 :טאָנ ּוצ ןייֵז רֵדֵנְמ טעוֶו רֶהיֵא עֶכְלעוֶו
 ,טְבעֶנְק עֶרייֵא דְנּוא ,רעֶטְכעֶט עֶרייֵא דְנּוא ןֶהיֵז עֶרייֵא דְנּוא רֶהיֵא ,טאָג רֶעייֵא ראַה
 טאָה רֶע ןיִראָו ,ןעֶריֹוט עֶנייֵד ןיִא זיִא סאוָו יִוֵל רעֶד דְנּוא ,ןעֶדייֵמטְסְניִד עֶרייֵא דְנּוא
 זַא ןעֶמיִה (רעֶּבָאנ ְּךיִד טְסְלאָז אוד 13 :ךייַא ןעֶׁשיוִוְצ הָלֲחַנ ןייק דְנּוא לייֵט ןייק טיִנ
 טְסעוֶו אּוד סאו טְרָא ןעֶכיִלְטיִא ףיֹוא תֹולֹוע ןֵּבְרִק עֶנייֵד ןייֵז בירקַמ טיִנ טְסְלאָז אּוד
 ןּופ םעֶנייֵא אייֵּב ןעֶלייוֵוְרעֶדְסיֹוא טעֶו טאָג סאו טֶרָא םעֶד ףיֹוא טְרֶעייֵנ 14 :ןעֶהעֶז
 טְסְלאָז טְראָד רֶנּוא ,תֹולֹוע ןֶּבְרִַק עֶנייֵד ןייַז בירְקַמ אּוד טְסלאָז טְראָד ,םיִטָבְׁש עֶנייֵד
 טְסְגעֶמ טְסּולְג אּוד םאִח םעֶלַא טְרֶעייֵנ 15 :ריִד טיִּבעֶנ ְּךיִא םאוָו םעֶלַא ןּוהְט אזד
 ְךיִר טאָה טאָג ןייַד ראַה רעֶד אי יֹוזַא ׁשייֵלְפ ןעֶסֶע טְסְגעֶמ אּוד דְנּוא ןעֶטְבעֶׁש אּוד
 רעֶד דִנּוא רעֶנייֵרְמּוא רעֶד ןעֶריֹוט עֶנייֵד עֶלַא ןיִא ןעֶּבעֶנעֶג ריִד ּוצ דְנּוא טְשְנעֶּבעֶב
 :(עֶנְראַפ) דניִא ַא דְנּוא ׁשְריִה ַא ןּופ (שייֵלְּפ סאָד) איז יֹוזַא ,ןעֶסֶע ןּופאַד געֶמ רעֶנייֵר

 דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶמיִגְרעֶפ םִע טְלאָז רֶהיֵא ,ןעֶסֶע טיִנ רֶהיֵא טְלאָז טּולְּב םאָד טְרֶעייֵב 6
 ,ןְראָק ןייֵד ןּופ רֶׁשֲעַמ םאָד ןעֶריֹוט עֶנייֵד ןיִא ןעֶסֶע טיִנ טְסְרּוט אוד 17 :רעֶסאַוַו איו
 עֶנייֵד ןּופ עֶגְניִלטְׁשְרֶע איד ןּופ דֶנּוא ,טְרעֶּבְלייֵא עֶנייֵד ןּופ דְנּוא ,ןייוֵו ןייד ןּופ דְנּוא
 ףייַז רֵדֵנִמ טְסעֶו אוד סאָו םיִרָדְנ עֶנייֵד עֶלַא ןּופ דְנּוא ,ףאָׁש עֶנייֵד דְנּוא ,רעֶדְניר
 טְסְלאָז אּוד טְרֶעייֵנ 18 :דְנאַה עֶנייֵד ןּופ גָנּוּבייֵהְפיֹוא איִד דְנּוא ,תֹובָדְנ עֶנייֵד ןּופ דְנּוא
 טעוֶו טאָנ ןייַד ראַה רעֶד סאָװ טְרָא םעֶד ןיִא ,טאָנ ןייַד ראַה םעֶד ראַפ ןעֶּפֶע אייז
 דְנּוא טְכעֶנְק ןייד דְנּוא ,רעֶטְכאָט עֶנייֵד דְנּוא ,ןְהּוז ןייד דְנּוא אּוד ,ןעֶלייוֵוְרעֶדְסיֹוא
 ְךיִד טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶריֹוט עֶנייד ןיִא זיִא סאוָו יִוֵל רעֶד דְנּוא ,דיֹומ טְסְניִד עֶנייד
 :דְנאַה עֶנייִד ןּופ גְנּוקעֶרְטְׁשסיֹוא עֶצְנאַג איִד טיִמ טאָנ ןייֵד ראַה םעֶד ראַפ ןֶעייֵרְפ
 ףיוא נעֶט עֶנייַד עֶלַא יוֵל םעֶד ןעֶזאָלְרעֶפ טיִנ טְסְלאָז אּוד זַא ְךיִד טיִה 9
 ֹוזַא ,ץעֶנעֶרְג עֶנייֵד ןעֶטייֵרְּברעֶפ טעֶװו טאָנ ןייד ראַה רעֶד ןעוֶו 0 :רנאק ןייר

 שייֵלְפ ןעֶמֶע לעוֶו ְּךיִא ןעֶנאָז טְסעֶו אּוד דנּוא ,טעֶרעֶנ ריִד וצ טאָה רֶע איִװ

 ןיראוו



 בי םירבד 6
 ילמאת ְּךֶׁשִפַנ תַוַאילְפִמ רֶׂשּב לָמָאָל ָדׁשְפִנ הָיִאְתייִכ
 ךֶהלֶא הָוהְי ַחְּבִי יוׁשַא םֹקָּמַה ךמִמ ןלונרייק :רָׂשָּב
 ןַתנ יׁשֶא ףנאצִמּו קב ָּתְחַבָח סֶׁש יִמְׁש םָֹׂשָל
 זױװַא לֶכְּב ּךיֶרָעְׂשִע ָתְלַמָאְו דתיוצ רֶׁשֲאּכ ךל הָוהְי

 ונְְכאָה ןּכ לֶיַאָה-תֶאְיִבְצַה-תֶא לֶכָאְי רֶׁשֲאַּכ ךא :ךֶׁשְפִנ 2
 יײַכַא יִתְלַבְל קֹוֲח קֵר :נלְכאָי ָּדְחִי רֹוהַָהְו אֵמּטַה 2

 :שְּבַהיִעְׁשפְנַה לֵכאֹתיאָלְו ׁשֵּפְַּה או םַָּה יִּכ םֶּדָה
 מל ינֵלְכאָּת אֵל :םִּמּכיכּפׁשּת ץְרֶאָר-לַע יונְלְכאָּת אֵל
 :הֶדֹוהְייִניעּב רֶׁשִיַה הׂשעתייּכ ּךיִרחַא כִּי ךֵל בשיי

 ילֶא ָתאָבּו אָׂשּת ּךיִרְדּו ךל יּוהי-רֶׁשֲא ְּךֶׁשְדָק קב 5
 םּדְַו רֵשְּבַה ְךיִתֹלִע ָתיֵׂשָעְו :הָוהְי רָחְבִיירֶׁשֲא םִקְּמַה 7

 הַּבומ-לע ךֵׁשִי ּךיִהָבְ-םֵדְו ךיֶתלֶא הָוהְי הֵּבְִמ-לַע
 -ילָּכ תא ּהְַמׁשְו רֶמְׁש :לְכאֹת רֶׂשְּכַהְ ךיֶהלֶא הָוהְי 5

 נְבַלּוךִל בֵסיי ןעֶמלָּדוצמ ִכנֲא רֶׁשֲא הָלֵאָה םיִרָבְּדַה
 הוהְ יִניֵעְּב ֶׁיהְו ִֹטַה הֶׂשִַת יִּכ םָלֹועידע ְךיִרֲחַא

 יוִשָא םיונַה-תֶא ללא הָוהְי תיִרְכַירִּכ 0  :ךיָהלֶא 8

 ּתְבִׁשָיו םֶתֹאָתְׁשִיַךנְּבִמ םֶתֹוא תֶׁשְרָל הָּמׁשיאָב הָּתַא
 םֶדָמְׁשִה יִרְחַא םֶהיֵרֲחַא ׁשֵקּנִּתְדִּפ ּךְל רֶמָּׁשִה :םֶצֵרַאְּב ל

 םיַהּודְבעִי הֶכיֵא רמאֵל םֶהיֵהְלאֵל ׁשֹרְדִּתְדִּּוינְִּמ
 תרֶׂשְעַתאֹל :ינָא-םנ ןְּכיהְׂשֶעֶאְו םֶהיֵהָלֲא-תֶא הָּלֵאָה
 ׂשָע אֵּנָׂש רָׂשֲא הוי תַבֲעוְּ-לכ יִּכ יהא הָוהיִל ןב
 ׁשֶאָב ופְרִׂשי םֶהיֵתְנִכיִתֶאְו םָהיֵנְּבדתֶא םנ יִּכ םֶהיֵהְלאל
 :םֶהיֵהְלאַל

 ע ני
 מְׁשִת יָתֹא םֶכְתֶא הָוצִמ יָא רֶׁשֲא רֶבְּדה-לָּכ תֶא *

 פ עמ עֶרְנִת אָלְ דילָע ףְסֹחאָל תָֹׂשֲעַל
 תרוִא לא ןֵתנו םָלָח םָלֹח וִא איִבָנ ךְַּרַקְּב םוקָיַּ
 :טאָנ ןּופ ןעֶניֹוא איד ןיִא גיִטְראַפ

 האר ני
 ּוצ ןעֶטְסּולְג טעוֶו עֶלעֶז עֶנייֵד ןיִראו

 גנּוטְסּולְג עֶצְנאַג עֶנייֵד טיִמ ;שייֵלְפ ןעֶסֶע
 ןעֶסֶע אּוד טְסְגעֶמ עֶלעֶז עֶנייִד ןופ
 רעֶד סאָו טְרָא רעֶד ןעוֶו 21 :ׁשייֵלְפ
 טְראָד ןעֶלייוֵוְרעֶד טעֶװ טאָג ןייֵד ראַה
 ,ןייַז טייוֵו טעוֶו ןעֶמאָנ ןייַז ןּוהְט ּוצ ןיִהַא
 עֶנייֵד ןּופ ןעֶטְכעֶׁש אּוד טְסְלאָז יֹווַא
 טאָג םאִו ףאָׁש עֶנייֵד ןּופ דְנּוא ,רעֶדְניִר
 ְךיִא איז יֹוזַא ,ןעֶּבעֶנעֶג ריִד ּוצ טאָה
 טְסְלאָז אוד דְנּוא ןעֶטאָּבעֶג ריִד ּבאָה
 םאָו םעֶלַא ןעֶריֹוט עֶנייֵד ןיִא ןעֶסֶע
 יֹוזַא טְרֶעייֵנ 22 :טֶסּולְנ עֶלעֶז עֶנייֵד
 -עֶנ טְרעֶװ דְניִא ַא דְנּוא ׁשְריִה ַא איו
 רעֶד ,ןעֶסֶע םִע רֶהיֵא טְגעֶמ יֹוזַא ןעֶסעֶג
 םִע געֶמ רעֶנייִר רעֶד דְנּוא רעֶנייֵרְמּא
 קְראַטְׁש טְרֶעייֵנ 23 :ןעֶסֶע ןעֶמאַוּוצ
 סאָד ןעֶסֶע טיִנ טְסְלאָז אּוד זַא ְךיִד
 ןעֶּבעֶל םאָד זיִא טּולְּב םאָד ןיִראָָו ,טּולְּב
 ןעֶּבעֶל סאָד ןעֶסֶע טיִנ טְסְרּוט אוד דְנּוא
 םִע טְסְלאָז אּוד 24 :ׁשייֵלְפ םעֶד טיִמ
 אּוד טְסְלאָז דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ,ןעֶסֶע טיִנ
 אוד 28 :רעֶסאַו איװ ןעֶסיִגְרעֶּפ םִע
 ריִד לאָז םִע זַא ,ןעֶסֶע טיִנ םִע טְסְלאָז
 ,ריִד ְּךאָנ רעֶדְניִק עֶנייֵד ּוצ דְנּוא ןייַז טּוג
 -טְכעֶר זיִא םאָװ ןּוהְמ טְסעוֶו אּוד ןעוֶו

 םאָו ןעֶכאַז עֶניִלייֵה עֶנייֵד טְרֶעייֵנ 6
 ּוצ ןעֶנְנעֶרְּב דְנּוא ןעֶמעֶנ אּוד טְסְלאָז םיִרָדְנ עֶנייֵד דְנּוא ןייַז ריִד ּוצ ןעֶלעוֶו
 ןעֶכאַמ טסְלאָו אּוד דנּוא 27 :ןעֶלייוַוְרעֶדְסיֹוא טעֶו טאָג ןעֶכְלעוֶו טָרָא םעֶד
 םעֶד ןּופ ַחָּבְוִמ םעֶד ףיֹוא טּולְּב םאֶד דְנּוא ׁשייֵלְפ םאָד ,תֹולֹוע ןֶּבְרִה עֶנייִד
 ןעֶסאָגעֶגְסיֹוא לאָז רעֶּפְּפָא טְכאַלְׁש עֶנייֵד ןּופ טּולְּב סאָד רעֶּבָא ,טאָנ ןייַד ראַה
 טְסְנעֶמ ׁשייֵלְפ םאָד רעֶּבָא ,טאָנ ןייַד ראַה םעֶד ןּופ ַחַּבְוִמ םעֶד ףיֹוא ןעֶרעוֶו
 רעֶטְרעֶֶו עֶניִזאָד איִד עֶלַא ּוצ ןעֶכְראָהעֶג טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,טיִה 28 :ןעֶסֶע אּוד
 ְךאָנ רעֶדְניִק עֶנייֵד ּוצ דנּוא ןייַז טּונ ריִד לאָז םִע וַא ריִד טיִּבעֶג ְּךיִא םאז
 ןיִא :יִטְראַפטְכעֶר דְנּוא טּוג זיִא םאָה ןּודִמ טְסעֶו אּוד ןעֶו גיִּבייֵא ףיֹוא ריִד
 -רעֶפ םעֶװ טאָנ ןייַד ראַה רעֶד ןעֶו 29 :טאָנ ןייַד ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד
 ראַפ ןעֶּביירְטרעֶפ ּוצ אייֵז טְסְמּוק ןיִהַא טְראָד אּוד ּואְח רעֶקְלעֶּפ איִד ןעֶדייַנְׁש
 :דְנאַל רֶעייֵז ןיִא ןעֶצעֶזעֶּב ְּךיִד טְסעוֶו דִנּוא ןיִנְׁשְרִי אייֵז טְסעוֶו אּוד דְנּוא ;ריִד
 וצ ְָּךאָנ אייֵז ןעֶרעֶו טְלעֶכיֹורְמְׁשעֶנ טיִנ טְסְלאָז אּוד סאָד ְּךיִד טיִה יֹוזַא 0
 טְסְלאָז אוד זַא ,ריִד ראַפ ןעֶראָועֶג טְנֶליִטְרעֶּפ ןעֶנעֶז אייֵז זַא םעֶדְכאָנ ,ןייֵה
 עֶניִזאָד איִד אי יֹוזַא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,רעֶטעֶנְּפָא עֶרייֵז ְּךדאָנ ןעֶׁשְראָפְכאָנ טיִנ
 טיִנ טְסְלאָז אוד 81 :ןּוהִמ ךיוא ְּךיִא לעֶז יֹוַא רעֶמעֶגְּפָא עֶרייֵז ןעֶניִד םִיֹוג
 םאֶװ טאָנ ןּופ טייֵקְגיִדְרעֶוְמּוא עֶלַא ןיִראָו ,טאָג ןייַד ראַה םעֶד ּוצ ןּוהְט יֹוזַא
 ָךֹוא ןעֶנעֶרְּברעֶפ אייֵז ןיִראָו ,רעֶטעֶנְּפָא עֶרייֵז וצ אייֵז ןּוהֶמ דֵנייֵפ טאָה רֶע
 :רעֶטעֶנְּפָא עֶרייֵז ּוצ רֶעייֵפ םעֶד ןיִא רעֶטְּכעֶמ עֶרייֵז דְנּוא ןְהיִז עֶרייֵז

 בי לעטיפאק

 טיִנ טְסְלאָז אּוד ,ןּוהְמ ּוצ ןעֶטיִה רֶהיֵא טְלאָז סאָד ;ךייַא טיִּבעֶג ְּךיִא םאִו ןעֶכאַז עֶּלַא 1

 ריִד ןעשיווצ טעוֶו סֶע ןעוֶו 2 :ןּופאַד ןְרעֶניִמ טיִנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ּוצאַד ןּוהְמּוּב

 ןעֶבייֵצ ַא ןעֶּבעֶג ריִד טעוֶו רֶע דְנּוא ,םֹולָח ַא טְמֹולָה םאו רעֶנייֵא רעֶדָא איִבָנ ַא ןייֵטְשפיֹוא

 ףעדא



 םירבד
 ןעֶכייֵצ סאָד דְנּוא 8 :רעֶדְנּואוְו ַא רעֶדָא
 ןעֶמּוקְנֶא טעוֶו רעֶדְנּואְו םאָד רעֶדָא
 טעוֶו דְנּוא ,טעֶרעֶנ ריִד ּוצ טאָה רֶע סאָו

 רעֶטעֶג עֶרעֶדְנַא ןייֵגְכאָג רעֶמאָל ,ןעֶנאָז
 ריִמ דְנּוא ,טְנעֶקעֶג טיִנ טאָה רֶהיֵא סאָו
 וד טְסְלאָז יֹוזַא 4 :ןעֶניִד אייֵז ןעֶלעוֶו
 איִבְנ ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ּוצ ןעֶכְראָהעֶג טיִנ
 -עֶג טאָה סאו ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ רעֶדָא
 רֶעייֵא ראַה רעֶד ןיִראָָו ,םֹולָח ַא טְמֹולָח
 ּביֹוא ןעֶסיוִו ּוצ יִדְּכ ְּךייֵא טְפּורְּפ טאָג
 טאָג רֶעייֵא ראַה םעֶד ּביִל טאָה רֶהיֵא
 טיִמ דְנּוא ץְראַה ןעֶצְנאַה רֶעיוֵא טיִמ
 ראַה םעֶד ְּךאָנ 2 :עֶלעֶז ןעֶצְנאַג עֶרייֵא
 דְנּוא ,ןייֵגְכאָנ רֶהיֵא טְלאָז טאָב רֶעייֵא
 עֶנייֵז דִנּוא ,ןעֶטְבְראָפ רֶהיֵא טְלאָז םֶהיֵא
 עֶנייֵז דְנּוא ,ןעֶטיִה רֶהיֵא טְלאָז תֹוָצַּמ
 דָנּוא ןעֶכְראָהעֶג רֶהיִא טְלאָז םיִטְׁש
 םֶהיֵא ןָא דְנּוא ,ןעֶניִד רֶהיֵא טְלאָז םֶהיֵא
 דנוא 6 :ןעֶטְפעֶהעֶּב ְךייֵא רֶהיֵא טְלאָז
 םאִװ רעֶד רעֶדָא איִבָנ רעֶניִזאָד רעֶד
 טייֵמעֶג לאָז םֹולָח ַא טְמֹולֲחעֶנ טאָה
 גְנּורְהעֶקְּפָא טעֶרעֶג טאָה רֶע לייוװ ,ןעֶרעֶו
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 3 רָמאֵל ְּךלֲא רֵּבֹדירְׁשֲא תפומַהְו הֹואָה אָבּו :תֶפֹמ וָא
 ;טֶהְבעְנְו םֶּתְעַרידאַל רֶׁשֲא םיִרֵחֲא םיִהֹלָא יִרֲחַא הּכִלְנ
 םלֲחַה 5 ליהילָא וַא אּודֵה איִבָּנַה ירְב-לֶא עֶמְׁשת אל
 םכְשֲִה תַעֵָ םֶּתְתֶא םֶכהְלַא הָוהְו הָמִנְמ יִּכ אָהַה
 וסכׁשְפלְבּו םֶכְבַבְל-לֶכְּב םֶכיֵהְלֶא הָוהְי-תֶא םיִבָהֶא
 ויֲתֹוְצִמ-תֶאְו ּואְריִת וָתֹאְו ּוכֵלֵּת םֶכיֵהְלֶא הָוהְי יֵרֲחַא
  ןיקְִָּ וָּו ּרְבעַתוָתאוּועָמִׁשִת ולקבוי ּורֵמְׁשִּת
 ר הָרָסרָּבַר יִּכ תֶמּוי אּודַה םֹוֲחַה םלה וִא אּודַה
 ְךֶרֶפַהְו םִיַרְצִמ ץֶרָאמ ! םֶכְתֶא איִצֹוּמַה םֶכ םיהְלֶא הֶוהְי
 ףיהלַא הָוהְיָךוצ רֶׁשֲא ְּךֶרּדַהְדִמ ד נֶהּזַהְל םיִדָבֲע תיֵּבִמ
 ז ךיִחָא ְּךֶֶסְי יִּכ ס: :ְךֵּבְרִקִמ עֶרָה ָתְרַעבּ הָּב תֶכָלָל
 רׂשֲא ָךעָ וִא ּףְקיִח תֶׁשֲאֹוַא ּךֵתְביִא ְְבֶא ְִֶּאְדְב
 ;םידחָא םיָהלֶא בְדְּכעַ הָכְלנ רֶמאֵל רָתַּּ ָךֶׁשִפנְּכ

 8 רֶׁשֲא םיִמַעָה יִהֹלֲאְמ :יֶתֹבֲאַו הֶּתַא ָּתְעַדָי אָל רֶׁשֲא
 ?דצקמ ָךֶּמִמ םִיַכֹחְרו זַא ךיָלֵא םיִבֹרְּקַה .םֶכיֵתָביִב

 ? ויָלֵא עַמְׁשִת אֶלְו ֹול הָבאֹתדאָל :ץֶרָאָה הָצְקידעְו ץֶרָאָה
  יִכ :ויָלָע הָּסכְתדאָלְו לֶמְחַתאַלְוויָלָע וע םוָחְתְדאָלְו
 --לָכ רו וָתיִמַהֵל הָנׁשאִרְב וָּבוהְְהִּת חי ְְּרַַּת גרָה

 חלל שב יִּכ תַמוםינָמאְ ָּתְלקְמו :הָנֹרֲַאְב םִצְ
 ;םיִרָבִע תיּבִמ םִיַרְצִמ ץֶרַאמ איצט ךיַהלֶא הָוהי לַעַמ
 ופ רֵבָּדַּכ תֹוׂשעל ּופְמֹוי"אלְ | ארי ּועְמְׁשִי לֵאָרְׂשי-לְכו
 3 רָׁשֲא ךִיֶרָע תֶחַאְּב יי ם: ּוּדָּבְרִקְּב הּוַה עֶרֶה
 14 םיִׁשֲָא ּואְצָי :רֶמאֵל םָׁש תֶּבֶׁשְל ּדֶק ןֵתֹנ ףיִבלא הָנהִי
 הָכִלְנ רַמאֹל םֶריִע יֵבְׁשִידתִא ודיִּדִו ְךֶבְרַּכִמ לעגלְבִינַּ

:- 

5 

 יִכָצ

= 1 

 וט ָּתְׁשַרָדָו -;םֶּתעַריראַל רֶׁשֲא םיִרָחֲא םיִהֹלֵא הָדְבענְ
 הרָתְׂשִעָנ רֶבֶּדַה ןכנ תֶמָא הִֵּהְו בֶמיֵה ְּלַאׁשְ ִתְרַקְָו

 16 ריָעְה יׁשִיתֶא הָּכֵת הָּכַה :ךֵּבְרִקְּב תאּוַ הָבְּתַ

 טאָה םאָו ,טאָנ רֶעייֵא ראַה םעֶד ףיֹוא
 דְנאַל םעֶד םיֹוא טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא ְּךייֵא
 ןופ טְזייֵלעֶגְסיֹ א ְּךיִד טאָה דְנּוא ,םִיַרְצִמ
 טאָג ןייַד ראַָה רעֶד םאָו עוו םעֶד ןּופ ןעֶסיֹוטְׁשרעֶפ ּוצ ְָּךיִד יֵדְּכ ,זיֹוה-טְסְניִד םעֶד
 ןּופ עֶטְכעֶלְׁש םאָד ןעֶמיֹורְסיֹוא אּוד טְסעֶו יֹוזַא ;ןייֵג ּוצ ןיִראַד ןעֶמאָּבעֶג ריִד טאָה
 רעֶדָא ,ןְרּוז ןייֵד רעֶדָא רעֶטּומ עֶנייֵד ןּופ ןְהּוז רעֶד ,רעֶדּורְּב ןייֵד ןעוֶו 7 :ריִד ןעֶׁשיוִוְצ
 ןיילַא ְּךיִד איז טְמְּביִל אּוד סאו דְנייֵּרְפ ןייֵד רעֶדָא ,ּבייװ ןייד רעֶדָא ,רעֶטְכאָט עֶנייֵד
 ןעֶניִד דְנּוא ןייֵג רעֶמאָל ןןעֶנאָז טעוֶו דְנּוא ,םעֶנעֶגְראָּבְרעֶפ םיִא ןעֶדעֶרְרעֶּביִא ְּךיִד טעוֶו
 :ןְרעֶמְלֶע עֶנייֵד טיִנ ְךיֹוא דְנּוא אּוד ,טְנעֶקעֶג טיִנ טְסאָה אּוד סאו ,רעֶמעֶנ עֶרעֶדְנַא
 וצ טְנעֶהאָנ ןעֶנעֶז םאוָו ;ְךייֵא םּורַא ןעֶנעֶז סאָו רעֶקְלעֶפ איִד ןּופ רעֶמעֶגְּפָא איִד ןּופ 8
 רעֶד ןּופ קֶע ןְרעֶדְנַא םּוצ זיִּב דְּרֶע רעֶד ןּופ קֶע ןייֵא ןּופ ,ריִד ןּופ טייוו רעֶדָא ריִד
 -וצ טיִנ (ךיֹוא) םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶטְסּולְג טיִנ םֶהיֵא ּוצ טְסְלאָז אּוד 9 :דֶרֶע
 םֶהיֵא טְסְלאָז אוד דְנּוא ,ןעֶמְראַּבְרעֶד םֶהיֵא רעֶּביִא טיִנ ְּךיִז לאָז גיֹוא ןייֵד דְנּוא ,ןעֶרעֶה
 םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד טְרֶעייֵנ 10 :ןעֶקעֶדְרעֶפ טיִנ םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶניֹוׁשְרעֶּפ טיִנ
 ןעֶנעֶגְראַה ּוצ םֶהיֵא םּוא ןייַז טשֶרֶעּוצ םֶהיֵא ןַא לאָז דְנאַה עֶנייֵד ,ןעֶנעֶגְראַה םיוִועֶנ
 אּוד דנּוא 11 :קְלאָפ ןעֶצְנאַג םעֶד ןּופ דְנאַה איִד ןייַז םֶהיֵא ףיֹוא לאָז ְךאָנְרעֶד דְנּוא

 ְךיִד טאָה רֶע ןיִראָו ,ןעֶּבְראַטְׁש לאָז רֶע זַא רעֶנייֵטְׁש טיִמ ןעֶניִנייֵטְׁש םֶהיִא טְסְלאָז
 ןופ טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא ְּךיִד טאָה סאו טאָנ ןייֵד ראַה םעֶד ןּופ ןעֶסיֹוטְׁשרעֶפ טְלאוָועֶג
 דְנוא ןעֶרעֶה םִע לאָז לֵאָרְׂשִי ץְנאַג דְנּוא 12 :זיֹוה-טְסְניִד םעֶד ןּופ ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד

 עֶטְבעֶלְׁש עֶכְלאָז ַא ןּוהְּמ ּוצ ןעֶרְהעֶמ טיִנ ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,ןעֶמְכְראָפ ְךיִז ןעֶלאָז איז
 ןּופ עֶנייֵא ְןיִא ןעֶרעֶה טְסעוֶו אּוד ןעוֶו 13 :ריִד ןעְׁשיוִוְצ ןיִא עֶניִזאָד טאָד איז ְּךאַז
 ּוצ יֹוזַא ,ןעֶניֹואְו ּוצ טְראָד ,ןעֶּבעֶג ריִד טעוֶו טאָנ ןייֵד ראַה רעֶד סאָח טעֶטְׁש איד
 רָנּוא ,ריִד ןעֶשיוִוְצ ןּופ רעֶנעֶמ עֶניִטְפאַהקְלאַׁש ןעֶגְנאַגעֶנְסיֹורַא ןעֶנעֶז םִע 14 :ןעֶנאָז
 רעֶמאָל ,ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא טאָטְׁש עֶרְהיִא ןּופ רעֶניֹואְונייֵא איִד ןעֶסיֹוטְשרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז
 טְסְלאָז ֹוזַא 12 :טְנעֶקעֶג טיִנ טאָה רֶהיִֵא סאָו רעֶטעֶנ עֶרעֶדְנַא ןעֶניִד דְנּוא ןייֵב
 זיִא ְּךאַז איִד ןעֶו דְנּוא ןעֶנעֶרְפכאָנ טּוג דְנּוא ,ןעֶכּוזְסיֹוא דְנּוא ,ןעֶׁשְראָפ אּוד

 :ןעֶראָועֶג ןּוהְטעֶנ ריִד ןעֶׁשיוִוְצ זיִא טייקְגיִדְרעֶוְמּוא עֶכְלאָז ַא זַא ,תֶמֶא עֶקאַט

 טאָטְש רעֶניִזאָד רעֶד ןּופ רעֶניֹואְוניֵא איד ןעֶנאָלְׁש אּוד טְסְלאָז יֹוזַא 6
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 יתֶאו ּּבירִׁשֲא-לָּכיתֶאְו הָתֹא םֶדָחַה בְרָחייִפְל אוָהַה
 ךוּתילֶא ץֹּבִקִּת הָלָלְׁש-לְּכיתִאְו :בֶרֶחייִפְל ָּּתְמָהְּב
 לקיִלַּב הָלָלׁשילְּכיתֶאְו ריִָהיתֶא ׁשֵאָב ָתְפרׂשְו הָבֹחִר

 יאָלְו :רוִש הָנְּבִת אָל םֶלוע לַּת הֶתָיהו ךיָהלֶא הָוהיַל 5
 ןיִרֲחמ הָוהְי בׂשָי ןַעמִל םֶרָחַהְדִמ הֶמּואְמ ָּךדיְב קֵּבִי
 לשנ רֶעֲא ךכרהְו ךמחרְו םיִמְָר ךלדתת וֿפַא
 -ןהֶא רֹמְׁשִל ְךיֶהלֶא הָוהְי לֹוקְּב עַמְׁשִת יִּכ :תֹבֲאַל 5

 עב ֶֶׁיַה תֹוׂשעל םִה ְָוצמ יִכָא רֶׁשֲא וְתֹוצִמלָּ
 = ם :ךיָהלֶא הָוהְי

 ומיִׂשְתיאָלְו ּודְרְנְתִת אֵל םָכיֵהְלֶא הָוהיִל םָּתַא םיִנְב א
 הדתיל הָּמַא ׁשֹוחְק םע יִּכ :תַמָל םֶכינצ ןיּב הָחְרק
 ילֹּכַמ הָלנִמ םִעְל ול תֹוְהִל הָוהְי רַחְּב ּךֶבּו ךיָהלֶא

 ייֵלָּפ לבאה אֵל ם  :הָמְרֲאָה נּפ-לַע רֶׁשֲא םיִמִָה 5
 םיִּבְשְכ הש רוׁש ולכאה רֶׁשֲא הָמְַּבַה תא ּהָבֵעִּת
 -לָמְ מו ואתוְׁשידְו ןְקְַו רוָמחִייִבְצּו לָיֵא :םיע הׂשָו ה

 תּלֲעמ תֹוסְרַ ִּתְׁש עַסָׁש תַעַמׂשְו הֶּמְרַּפ תַמָרפִמ הֶּמַהְּב
 ולְּכאָה אָל התִא ְךַא :ולְכאֹּת ּהָחֹא הָמֵהְּבַּב הר ז

 ילּמְנה תֶא הָוטְׁשַה הָמְרּפַה יקיִרפַמִמּו הרגה יִלֲעַּמִמ
 ?רָסְרַפּו הֶּמִה הָרג הָלֲעְמייּכ ןְׁשַה-תֶאְו תַבָנְרַאָהיִֶאְ

 םיִרּפמיימ רזֲַהיתֶאְו :םֶכָלםה םיִאמִ ּוסיֵרּפַה אָל 5
 ולכאֹת אָל םֶדָשְּבִמ םֶכָל אוִה אֵמָט הרנאָלְואוה הָמְרַּפ

 רֶׁשֲא לֵּכִמ ּולְכאָּת הָזתֶא ם- :עְנת אל םֶתָלְבִנְבּוּפ
 רֵׁשֲא לֹכְו :ּולְכאֹּת תֶׁשְקְׂשַקְו ריַּפנְמ וְלירְׁשֲא לֵּכ םָּמַּב י

 ם :םֶכָל אּוָה אֵמָמ ולאה אֵל תֶׂשֶקְׂשִקְו ּפַנְכ וָלְדיא
 םּקִמ וָלְכאְתיאל רֶׁשֲא הָזְו ;ולֵכאֹּת הֶרֹהְט רֹופִצלְּכ
 והָנִמְל היד הִָאְהיתֶאְו הֶאָרָהְו :הינזעָהוםָרפַהְ ֶׁשְַד
 =תַאו סמחַמַניִתַאְו הָנעיַה תּב תֶאְו :ונימְל ברעדלַּכ תֶאָו
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 אּוד ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ןּופ ףְראַש איד טיִמ
 סעֶלַא דְנּוא ןעֶטְסיִוְרעֶפ איִז טְסְלאָז
 עֶרְהיִא ָךיֹוא ךנּוא ,רֶהיִא ןיִא זיִא םאוָו
 םעֶד ןּופ ףְראַׁש איִד טיִמ ,תֹומֵהְּב
 -ְקאַו ןעֶצְנאַנ םעֶד דְנּוא 17 :דְדעווְש

 רעֶד ןיִא ןְלעֶמאַזְנייֵא אוד טְסְלאָז ּביֹור
 טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,םאֵנ רעֶד ןּופ ןעֶטיִמ
 רֶהיִא דְנּוא םאָטְׁש איִד ןעֶנעֶרְּברעֶפ
 ראַפ ןעֶצְנאַג םיִא ראָנ ,ּביֹורְקאַז ןעֶצְנאַג
 ןייַז לאָז איִז דְנּוא ,טאָג ןייֵד ראַה םעֶד
 טיִנ לאָז איִז ,גיִּבייֵא ףיֹוא ןעֶפיֹוה ַא
 דנּוא 18 :ןעֶרעֶװ טְעיֹוּבעֶנְפיֹוא רֶהעֶמ
 ןיִא ןעֶטְּפעֶהעֶּב טיִנראָג ְּךיִז לאָז םִע
 לאָז טאָנ זַא ,םֶרֵח םעֶד ןּופ דְנעֶה עֶנייֵד

 דְנּוא ,ןְראָצְמיִרְנ ןייַז ןּופ ןעֶרְהעֶקְמּוא ְךיִז
 דְנּוא ,טייֵקְגיִצְרעֶהמְראַּב ןעֶּבעֶג ריִד לאָז
 ךיִד דְנּוא ,ןעֶמְראַּבְרעֶד ריִד רעֶּביִא ְךיִז
 -עֶג טאָה רֶע איװ יֹוזַא ,ןעֶרְהעֶמְרעֶפ
 ןעֶו 19 ןְרעֶטְלֶע עֶנייַד ּוצ ןעֶריֹואוְוִש
 ןּופ םיִטְׁש איֵד ּוצ ןעֶרעֶה טְסעוֶו אוד
 עֶלַא ןעֶטיִה ּוצ טאָג ןייֵד ראַה םעֶד
 טְנייַה ריִד אּוהְט ְּךיִא סאָו תֹוְצִמ עֶנייֵז
 ןיִא טְבעֶר זיִא סאו ןּוהְט ּוצ ,ןעֶטיִּבעֶג
 :טאָג ןייֵד ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד

 די לעטיפאק
 ראה םעֶד ּוצ רעֶדְניִק טְנעֶז רֶהיֵא 1

 טיִנ ְָּךייַא טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ןעֶרייֵנְׁשרעֶט טיִנ ְּךייַא טְלאָז רֶהיֵא ,טאָנ רֶעייֵא
 אוד ןיִראָו 2 :ןעֶטיֹוט ַא ןעֶנעֶו ןעֶניֹוא עֶרייֵא ןעֶׁשיִוְצ טייֵהְלאָק ַא ןעֶכאַמ
 -ְרעֶדְסיֹוא ְּךיִד טאָה טאָנ דְנּוא ,טאָג ןייַד ראַה םעֶד ּוצ קְלאָפ ניֵלייֵה ַא טְזיִּב
 ַא ןייַז ּוצ םֶהיֵא ּוצ ,דֶרֶע רעֶד ףיא ןעֶנעֶז םאָו רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןּופ טְלייוו
 איד 4 :!ְךאַז עֶניִדְריִוְמּוא עֶנייֵק ןעֶסֶע טיִנ טְסְרּוט אּוד 8 :קְלאָפ םעֶטְּביִלעֶג
 םאֶד דְנּוא ,םאֵל עֶנְנוי םאָד .םֶקֶא םעֶד ןעֶסֶע רֶהיֵא טְנעֶמ תֹומֵהְּב עֶניִזאָד
 דְנּוא ,קאָּבְנייֵמְׁש םעֶד דְנּוא ,שֶריֵה םעֶד דְנּוא ,דְניִא איִד 2 :לעֶקעֶּבְנעֶגיִצ עֶבְנּוי
 הָמֵהְּב עֶכיִלְטִא דְנּוא 6 :ןיִמעֶנ איִד דְנּוא ,גיִצ-גְרעֶּב איִד דִנּוא ,לעֶזאַג איִד
 ןְעייֵקרעֶדיו טּוהְט (הָרֵנ הָלֲעַמ זיִאו דְנּוא ,ןְעיֹולְק אייוֵוְצ איִד טְלאַּטְׁש םאו
 סאָו איִד ןּופ ןעֶסֶע טיִנ רֶהיֵא טרּוט עֶזיִד ראָנ 7 :ןעֶסֶע רֶהיֵא טְנעֶמ עֶבְלאָז
 ןלעֶמעֶק םאָד ,ןְעיֹולְק עֶנעֶטְלאָפְׁשעֶג טיִנ ןעֶּבאָה סאו דְנּוא ןְעייֵקְרעֶדיװ ןעֶהּוט
 אייז רעֶּבָא ןְעייֵקַרעֶדיז ןעֶהּוט אייֵז ןיִראָו ,לעֶניִנעֶק םאֶד דְנּוא ,זאָה םעֶד דְנּוא
 םאָד דִנּוא 8 :ןייֵרְמּוא ןייַז ְּךייַא ּוצ ןעֶלאָז אייז ,ןְעיֹולְק איֵד טיִנ ןעֶטְלאַּפְׁש
 לאָז םִע ,ןְעייֵקְרעֶדיִװ טיִנ טּוהְט סֶע רעֶּבָא ןעיֹולְק איִד טְלאַּטְׁש םִע ןיראָו ,ריִּזַח
 רֶעייֵז ןָא דָנּוא ןעֶסֶע טיִנ רֶהיֵא טְלאָז ׁשייֵלְפ רֶעייֵז ןּופ ,ןייֵרְמּוא ןייַז ָּךייֵא ּוצ
 םעֶלַא ןּופ ןעֶסֶע רֶהיֵא טְנעֶמ עֶניִזאָד איִד 9 :ןעֶריִרְנָא טיִנ רֶהיֹא טְלאָז הָלֵבְנ
 טְנעֶמ ןעֶּמּוׁש רָנּוא ןְרעֶדעֶפְסּולְפ טאָה סאָו סעֶלַא ,רעֶסאַו םעֶד ןיִא זיִא סאו
 ןעֶפּוׁש דָנּוא ןְרעֶדעֶפְסּולְפ ןיק טיִנ טאָה סאָו םעֶלַא רעֶּבָא 10 :ןעֶסֶע רֶהיֵא
 םעֶנייַר ןעֶּכיִלְׁשיִא 11 :ְךייֵא ּוצ ןייֵרְמּוא ןייַז לאָז םִָע ןעֶסֶע טיִנ רֶהיֵא טְלאָז
 ןעֶסֶע טיִנ רֶהיֵא טרּוט אייֵז ןּופ עֶזיִד רעֶּבָא 12 :ןעֶסֶע רֶהיֵא טְגעֶמ לעֶניֹופ
 םעֶד דנּוא 18 :ףייֵרְנ םעֶד דְנּוא ,רעֶכעֶרְּבנייַּב םעֶד דִנּוא ,רעֶלְדָא םעֶד
 אייֵלְרעֶלַא דְנּוא 14 :ןיֵמ רֶהיִא ָּךאָנ עֶהייוֵו איִד דְנּוא ,רֶעייֵנ םעֶד דנּוא ,ןעֶקְלאַפ
 דָנּוא ,עֶלייֵא-טְכאַנ איֵד דְנּוא ,םיֹורְמְׁש עֶגְנּוי איִד דְנּוא 19 :ןימ ןייַז ָּךאָנ ןעֶּבאַר

 איד



 םירבד
 ְךאָנ .קּוקּוק םעֶד דְנּוא ,לאַניִטְכאַנ איִד
 ועֶלייֵא עֶנייֵלְק איִד דְנּוא 16 :ןיִמ ןייֵז
 םעֶד דְנּוא ,עֶלייֵא עֶסיֹורְג איִד דְנּוא
 דֶנּוא ןאַקיִלעֶּפ םעֶד דְנּוא 17 :ןאַוְׁש
 -עֶּפיְץִרּוטְש םעֶד דְנּוא רֶעייֵג-סַאַא םעֶד

 דְנּוא ָּךְראָמְׁש םעֶד דְנּוא 18 :ןאַקיִל

 דְנּוא יִמ ןייַז ְּךאָנ ףְּפאָה-עֶדיִו םעֶד
 :ּבְלאַווְׁש איִד דְנּוא ןְהאָה-רֶעיֹוא םעֶד
 לאָז לעֶנייַפ ןּופ גְנּומְדיִװ עֶלַא דְנּוא 9
 אייז טְרּוט רֶהיֵא ,ןייֵרְמּוא ןייַז ָּךייֵא ּוצ

 לעֶגיֹופ םעֶנייֵר ןעֶכיִלְטיִא 20 :ןעֶסֶע טיִנ
 טיִנ טְרּוט רֶהיֵא 21 :ןעֶסֶע רֶהיֵא טְנעֶמ
 סאו רֵג םעֶד ּוצ ;הָלִבְנ אייֵלְרעֶנייֵק ןעֶסֶע

 ןעֶּבעֶנעֶג םִע געֶמ ןעֶריֹוט עֶנייַד ןיִא ָזיִא
 רעֶדָא ,ןעֶמֶע םִע לאָז רֶע דָנּוא ,ןעֶרעוֶו

 -ִמעֶרְפ ַא ּוצ ןעֶּפיֹוקְרעֶפ סֶע טְסְנעֶמ אּוד
 קְלאַפ גיִלייֵה ַא טְזיִּב אּוד ןיִראָו ,ןעֶד
 טיִנ טְסְלאָז אּוד ,טאָג ןייַד ראַה םעֶד ּוצ

 ןּופ ָּךְליִמ איִד ןיִא עֶלעֶגיִצ ַא ןעֶכאָק
 ;רעֶטּומ עֶנייֵז

 ןייַד ןּופ רֵׂשֲעַמ ןעֶּבעֶג טְסְלאָז אור 9
 םאוו ןעֶמאָז ןייַד ןּופ ,ןעֶמּוקְנייֵא ןעֶצְנאַג
 עֶלַא רֶלֶעֶפ םעֶד ןּופ ןייֵגְסיֹורַא טעוֶו
 ראַפ ןעֶסֶע זטְסְלאָז אוד דְנּוא 28 :רֶהאָי
 סאָו טֶרָא םעֶד ןיִא טאָג ןייַד ראַה םעֶד

 19 האר וט די

 ופ ףָשניַה-תֶאְו םוָּכַּהחתֶא ּּעַמְל ץעַד-תֶאו קשה
 + חושד הָהְו :ךֵלָׁשֲח-תֶאְו הָמָחְרהדתֶאְו תַאָּקִהו :תַמָׁשְנּתַהְ
 צז אָנָה ץֶרׁש לכה תפיִכְַ הָיָה
 2 2 ּולְכאָה אֵל :ולמאה יֹווְלִמ ףועילָּכ :ּולְכָאַ אלמ םכל אוה
 1 ננְתִּת ךירעטבירׁשַא .רעל הָלִבְלֶב
 ירְנ לעב ךיהלֶא הל הָמַא ׁשֹודָק םִע יּכ ירְכָנְל
 :ָמִא בֵלֲחַּב

 כט יא ְמַאַו

 ם
 : הש הָרָׂשַח אֵצֹיֵה ךערְז תַאּובְּת-לָּכ תַא רֶׂשֹעְּת רׂשֲע
 95 = ָשֲא םוקָּמַּב יִללֶא הָודְי ו נפ ָתְלכ או :הָנָׁש
 הר בל ּךְׁשְרִּת ּךנְּד רׂשֲעַמ ֹטָׁש ומְׁש ןֵכְשִל
 ךיָהלֲא הוהְי-תֶא הֶאְריל דֵמְלִּת ןעמְל ךגאצו ָּךרֶקְּב
 24 8 לכות אל יִּכ ְךֶרֶלַה ךמִמ הָּבָריייֶגְז :םיִמָיַה
 םָׂשָל ףיללַא הָוהְי רַהָבִי רֶשֲא םִוקְּמַה ךֶּמִמ קַחְריייֵכ
 הכ ָּתְרַצְו ףֶסֶּכַּב הָּתַתנְ :ףיהלֶא הָוהי ָּךְכָרָבְי יִּכ םֵׁש ֹומְׁש
 הדָוהְי רַחְבִי רֶׁשֲא םלמ מלא ּהְכלָהְו ְּךדָיְּב ףֶסָּכִה
 96 יב ;הָאִירׁשֲאל כָּב ףֵסָּכה הָּתתַנ :ֹּ ּךיהלֶא
 ּחְלַכָאְו ְּךֶׁשִפַ ָלָאְׁשּת רֶׁשֲא לֶכבּו רֶכַׁשַבּו ןיבּו ןאצַבּ
 57 יַהְו :ךֶתיִבּו הָּתַא ּתְַמָׂשְ ףיהלָא הָודְי יֵנְפַל םׁש
 מִע הָלֲחנ קֵלָח ול ןא ִּכּונבזַת אל ךיֶרְָׂשִּב-רֶׁשַא
 5 ךְָאּובְּת רֵׂשֲעַמ-לְּכ-תֶא איצוּת םינָׁש ׁשְלָׁש והצלמ ם
 9 קלה ללדיִאיִּכ יולַה אָבּ :ףיֶרְִּׁב תחנה אהה הָָׁשּב
 ּלְכֶאְו ךיִרעְׁשּב רֶׁשֲא הָנְמִלַאָהְו םותּיַהְו ר ְְמע הָלֵחֹנ
 שאד העמד ךיִללֶא הוהְיְךְכָרָבי עמ ּועְבׂשֹ
 הָׂשָעַּ

 ומ 4
 פאהָּטִמְׁשַה רבד הָח !הֵּטִמָׁש הֶׂשֲַּת םִיַָׁשיעִבְׁש ץקמ
 ׁשנידאַל ּוהֵערְּב הֶׁשִי רֶׁשֲא ּודָי הָׂשמ לַעֿב-לָּכ טֹומָׁש
 ג יִרְכַניתֶא :הָוהיל הָּמִמׁש אָרְקרִּכ זימַאדתַאו ודפריתֶא

 ןייַד ןּופ רֵׂשֲעַמ םאָר ;ןעֶהּור טְראָד לאָז ןעֶמאָנ ןייַז זַא טְלייווְרעֶדְסיֹוא טאָה רֶע
 עֶנייַד ןּופ (תֹורֹוכּבנ עֶגְניִלְטְׁשְרֶע איֵד דנּוא ,לייֵא ןייד ןּופ דְנּוא ,ןייוו ןייד ןּופ ,ןְראָק
 ןייַד ראַה םעֶד ןעֶטְכְראָפ ּוצ ןעֶנְרעֶל טְסְלאָז אּוד זַא ,ףאָׁש עֶנייֵד ןּופ דְנּוא רעֶדְניר
 םִע טְסעֶו אּוד זַא ,ְןייַז טייוֵו ריִד ןּופ םעוֶו געוֶו רעֶד ןעוֶו דְנּוא 24 :געֶט עֶלַא טאָג
 טאָג ןייַד ראַה רעֶד סאו ןייַז טייוו ריִד ראַפ טעזֶו טְרָא רעֶד לייוו ,ןעֶנאָרְמ ןעֶנעֶק טיִנ
 ְךיִד טעֶֶו טאָנ ןייַד ראַה רעֶד ןיִראָו ,ןּוהט ּוצ ןעֶמאָנ ןייַז טְראָד ןעֶלייוֵוְרעֶדְסיוא טעוֶו
 אּוד דָנּוא ;רְלעֶג ראַפ (ןעֶפיֹוקְרעֶפ רעֶדָאנ ןעֶּבעֶג םִע אּוד טְסְלאָז יֹוזַא 28 :ןעֶשְנעֶּב
 טְרָא םעֶד ּוצ ןייֵג טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,דְנאַה עֶנייֵד ןיִא דְלעֶג םאֶד ןעֶדְניִּבְנייֵא טְסְלאָז
 ןעֶּבעֶג טְסְלאָז אּוד דְנּוא 26 :טְלייוַוְרעֶדְסיֹוא םֶהיֵא טאָה טאָג ןייַד ראַה רעֶד סאָו
 ,ףאָׁש ראַפ דנּוא ,רעֶדְניִר ראַפ ,ןעֶטְסּולְג טעוֶו ּבייל ןייֵד םאְוָו סעֶלַא ראַפ דְלעֶנ ּסאָד
 ןעֶרְהעֶנעֶּב טְסעוֶו אּוד םאָו םעֶלַא ראַפ דְנּוא ,ןייו ןעֶקְראַטְׁש דְנּוא ,ןייֵו ראַפ דְנּוא
 דָנּוא ןֶעייֵרְפ ְּךיִד טסְלאָז אּוד דְמּוא ,טאָג ןייַד ראַה םעֶד ראַפ ןעֶסֶע טְראָד טְסְלאָז דנּוא
 טיִנ אּוד טְסְלאָז ןעֶריֹוט עֶנייַד ןיִא זיִא סאָו יִוֵל םעֶד דְנּוא 27 :דָניִזעֶגיֹוה ןייד
 ןּופ דֶנֶע םעֶד ןיִא 28 :ריִד טיִמ הָלֲחַנ דְנּוא לייֵט ןייק טיִנ טאָה רֶע ןיִראָו ,ןעֶזאָּלְרעֶפ
 ןיִא ןעֶמּוקְנייַא ןייד ןּופ רֵׂשֲעַמ עֶצְנאַג סאָד ןעֶגְנעֶרְּבסיֹורַא אּוד טְסְלאָז רֶהאָי אייַרְד
 ּוא 29 :ןְרֶעיֹוט עֶנייד ןיִא ןעֶנייֵלְנייַרַא םִע טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,רֶהאָי ןעֶניִּבְלעֶוְמעֶד
 ,ריִד טיִמ הֶלֲחַנ ןיק דְנּוא ליֵט ןייק טיִנ טאָה רֶע ןיִראָו ,ןעֶמּוק לאָז יִוַל רעד
 ןְרֶעיֹוט עֶנייד ןיִא ןעֶנעֶז סאָו הָנָמְלַא איִד דנוא ,םֹותָי רעֶד דְנּוא ,רֵג רעֶד דְנּוא
 ןעֶׁשְנעֶּב טאָג ןייַד ראַה רעֶד ְּךיִד טעֶו םּורְד ,ןעֶרעוֶו טאַז דְנּוא ןעֶסֶע ןעֶלאָז אייֵז זַא
 :ןּוהְמ טְסעוֶו אּוד סאוָו דְנעֶה עֶנייַד ןּופ קְרעוֶו עֶלַא ןיִא

 וט לעטיפאק
 םאָד דָנוא 2 :הָּמִמְׁש ןעֶכאַמ אּור טְסְלאָז רֶהאָי ןעֶּבִז ןופ דְנֶע םעֶד ןיִא 1
 סאו ןעֶזאָל זיֹול לאָז רעֶהייֵלטְנֶע רעֶכיִלְטיִא הָמְמְׁש רעֶד ןּופ ְּךאַו איד ויִא
 ןייַז דְנּוא רֵבַח ןייַז ןעֶנאָה טיִנ לאָז רֶע ןעֶהיִלעֶג רָבֵח ןייַז טאָה דְנאַה עֶנייֵז
 ןעֶדְמעֶרְפ םעֶד 2 :טאָנ ּוצ הָשִמְׁש ַא ןעֶפּורעֶגְסיֹוא טאָה ןעֶמ ןיִראָו ,רעֶדּורְּב

 טסנעמ
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 יכ םֶּפֶא הי שֵמְׁשִּת ףיטָאיתֶא ָךְל הָיהִי רֶׁשאַ ׁשֶגִּת 4
 רֶׁשֲא ץֶרֶאָּב הָוהְי ְּךֶכָרבְי ְךֶרְביֵּכ ןיבָ ָּךְביִהְיהִו אל
 עיִמְׁש--םא קָר ּ!הָּמְׁשִרְל הָלֲחְנ ּךלרתנ ךיהלֶא הָוהְי ה

 הָוצמַה-לָּכיתֶא םוׂשעַל רָמְׁשִל ךי;לֶא הָוילֹוקְב ּמְׁשִּת
 ּךֵכרְּב הלֶא הָוהייְּכ :םֹיַ ךוַצְמ יכָא רֶׁשֲא תאַֹה 5

 םֹבֲעַה אָל הֶּתַאְו םיִּבַר םִיוג ְּתְטַבְעְַ לב ָד רֶׁשֲאַּכ
 .דָיְהייּכ + ם . :ּוְׁשִמִי אל ָךבּו םיִּבַר םִיונְּב ָתְלַׁשָמּו 7

 ירָׁשֲא ךֶצְרַאְּב ירֶעֶׁש רַחַאְּב ְּךיֶחַא דַחַאמ ןויִבָא ּךֶב
 ץמקת אָלְו ְךְכֶבְל-תִא ץּמַאְּת 2 ךֶל ןתנ ךיהלֶא הָוהְי

 ול ןדיײתַא חַּתְפִת ַחֹהְּפייֵּכ :ןֹוְבָאָה ךיִהָאְמ דיתֶא 5
 ףֶל רֶמָׁשַה :ול חַי רֶׁשֲא זממ יד נְמיִמַעַּת םֵבָעָהְו
 -תנְׁש הָּבִרָק ףמאל לַעילְב בבלי; רָבָד הָיְהיְִּב
 אלו ןויְבִאָה ףּולָאְּב ךניע הָעְרְו הָּטִמְׁשַה תַנְׁש עַבְׁשִה

 ןִֵּת ןֹוָתְנ :אֵמָח ךב הָיְהְו תוהְי-לֶא יִלָע אֵרָקְו ול ןּפִת י
 הזה רֶבּדה ו סֵלִנְּב יּכ יִל ּךֶהּכ ְָבָבְל עֶרייאלו ל

 יב :ףָי  לְׁשִמ לבב ְׁשֲעַמילִגְב ךיֶהלֲא ָוהְי ְךכָרָבְי 1
 רמאל דוצְמ יִבָא ןכילע ץֶרַאָה ברק בָא ללחאָל
 ס :ךֶצְרַאְּב ל מא ךינעל ךקָאל ןדילתֶא חָמְפִּתַמְֹּמ
 םִנָׁש שש ךֶרֶבְַו הָירְבעֶה ואיִרְבעֶה ךיִקָא ךֶל רֶכְמִירְּכ

 נתִלִׁשִתייִכְו עֶדְמעַמ יׁשּפָח  ּונהְלׁשְּת תֹעיִבְׁשַה הָּׁשִבּו 5
 ול ינעַּה קיִננַה :םקיר ותלׁשְח אָל ךמעַמ יִׁשְפֶח 4

 0: ךיִה לא הויל כב ושֲא רכקומו 55 ְְנאָצְמ
 זוהִי ךןדנ טרעפ ץֶראְּב חיה דַבָע 5 ּתְרַכְו גל ןמ
 = יו :םויה הזה רֶבּדַהתַא ַצִמ יִכֹנָא ןכילע מלא 5

 ליב" בא יִּכ יוַמַעמ אֵצֲא אל א ְמאֹיייַב
 לנזָאְב הָּתִהָנְ ערמַיִתֶא ַתחִַלְו :ךמִע יִל ֿבשרַּב ש

 עב ְתֶמִאל ףֶאְו לע רֶבָע ָדָל הָיְהְו | לו

 : האר
 זיִא סאוָו סאָד רעֶּבָא ,ןעֶנאָמ אּוד טְסְנעֶמ
 דְנאַה עֶנייֵד לאָז ,רעֶדּורְּב ןייד אייֵּב ןייֵד
 טיִמ לאָז םִע ןעוֶו רונ 4 :ןעֶזאָל זיֹול
 טאָג ןיִראָו ,רעֶמעֶרָא ןייֵא ןייַז טיִנ ריִד
 דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶשְנעֶּב םיוִועֶג ְּךיִד טעוֶו
 ריד ּוצ טעֶו טאָנ ןייַד ראַה רעֶד םאוו

 :ןיִנׁשֹרַי וצ םִע ,לייֵטּבְרֶע ןַא םֶלַא ןעֶּבעֶג
 וצ ןעֶּכְראָהעֶג טְסעוֶו אּוד ןעוֶו טְרֶעייֵנ 5
 ּוצ ,טאָנ ןייר ראַה םעֶד ןּופ םיִּטְׁש רעֶד
 עַצְנאַג עֶגְזאָד איִד ןּוהְט ּוצ דְנּוא ןעֶטיִה
 -עֶנ טְנייַה ריִד אּוהְט ְּךיִא סאוָו תֹוָצִמ
 טאָנ ןייַד ראַה רעֶד ,ןיִראָו 6 :ןעֶטיִּב
 םאָה רֶע איו יֹוזַא ,טְשְנעֶּבעֶג ָךיִד טאָה

 ןעֶגְראַּב טְסעוֶו אּוד דְנּוא---טְגאָזעֶגּוצ ריִד
 טיִנ טְסעוֶו אּוד רעֶּבָא ,רעֶקְלעֶפ עֶליִּפ וצ
 -עֶר טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,ןעֶמעֶנ טְגְראָּבעֶג
 אייֵז רעֶּבָא רעֶקלעֶפ עֶליִפ רעֶּביִא ןעֶריִג
 ןעוֶו 7 :ןעֶריִגעֶר ריִד רעֶּביִא טיִנ ןעֶלעוֶו
 -עַּבְטיֹונ א ןייַז ריִד רעֶטְנּוא טעוֶו םִע
 עֶנייִד ןּופ םעֶניֵא ןּופ ,רעֶניִטְפְרעֶד
 ךְרֶעיוט עֶנייֵד ןּופ םעֶנייֵא ןיִא ,רעֶדיִרְּב
 טאָג ןייד ראַה רעֶד סאו ,דְנאַל ןייֵד ןיִא
 .טיִנ אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ,ןעֶּבעֶג ריִד טעוֶו
 אּוד דְנּוא ,ןעֶקְראַטְׁשרעֶּפ ץֶראַה ןייַד
 ןּופ ןעֶסיִלְׁשרעֶפ דְנאַה עֶנייֵד טיִנ טְסְלאָז

 טְרֶעייֵנ 8  :רעֶדּורְּב ןעֶטְמעֶרָאַרעֶפ ןייד 7 * 77 חלב קב העיר הָנְׁשִמ עמ יִׁשְפָח וָתֹא רַלַׁשּב טי יראה 8
 ןעֶהייֵל :ּונעֶג םֶהיֵא טְסְלאָז אוד דְנּוא א םֶהיֵא ּוצ דְנאַה עֶנייֵד טְסְלאָז אּוד
 עֶטְכעֶלְש ַא ןייַז טעוֶו רעֶמאָט ,ןעֶּטיִה ְּךיִד טְסְלאָז אּוד 9 :טְלְהעֶפ םֶהיֵא איוִז ליפ יֹוזַא
 הָּמִמְׁש ןּופ רֶהאָי םאָד ,רֶהאָו עֶטעֶּביִ םאֶד ,ןעֶנאָז טְסעֶו אּוד דְנּוא ץֶראַה ןייַד ןיִא ְּךאַז
 דנּוא ,רעֶדּורְּב ןעֶמְמעֶרָאְרעֶפ ןייֵד ןעֶנעֶק טכעֶלְׁש ןייַז טעוֶו גיֹוא ןייַד ּדְנּוא ,טְנְהעֶנעֶב
 םִע טעוֶו יֹוזַא ,טאָנ ּוצ ןעֶפּור ריִד ןעֶנעֶק טעוֶו רֶע ןעוֶו ,ןעֶּבעֶג טיִנ םֶהיֵא טְסעוֶו אּוד
 טיִנ ץְראַה ןייֵד זאָל דְנּוא ;ןעֶּבעֶנ סיוִועֶנ םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד 10 :דֶניִז ַא ריִד ּוצ ןייַז
 ְךיִד טעוֶו ָּךאַז רעֶניִזאָד רעֶד ןעֶנעוֶו ןיִראוָו ;םֶהיֵא ּוצ טְסְּבעֶנ אּוד ןעוֶו ןייַז טְכעֶלְׁש

 ןּופ גְנּוקעֶרְּטְׁשסיֹוא עֶלַא ןיִא דְנּוא ,קרעוֶו עֶנייֵד עֶלַא ןיִא ןעֶׁשְנעֶּב טאָג ןייֵד ראַה רעֶד
 ,דְנאַל םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ ןעֶרעֶהְפיֹוא טיִנ טעוֶו רעֶמעֶרָא רעֶד ןיִראָו 11 :דְנעֶה עֶנייֵד

 ּוצ דְנאַה עֶנייֵד ןעֶכאַמְפיֹוא טְסְלאָז אוד ,טְגאָזעֶג דְנּוא ,ןעֶמאָּבעֶג ריִד ָךיִא ּבאָה םֹּוראָד
 :דְנאַל ןייד ןיִא ןעֶניִטְפְראַדעֶּבְטיֹוננ םעֶד ּוצ דנּוא ,ןעֶמעֶרָא םעֶד ּוצ ,רעֶדּורְּב ןייֵד
 ןעֶׁשיִרְבִע עֶניוַא רעֶדָא יִרְבִע ןייַא ,ןעֶראָועֶג טָפיֹוקְרעֶפ ריִד ּוצ זיִא רעֶדּורְּב ןייֵד ןעוֶו 9
 ןעֶטעֶּבִז םעֶד ןיִא םֶהיֵא אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ,רֶהאָי םְּכעֶז טְניִדעֶג ריִד אייֵּב טאָה דְנּוא
 ,אייֵרְפ ריִד ןּופ קעוֶוַא םֶהיֵא טְסְקיִׁש אּוד ןעוֶו דְנּוא 18 :ריִד ןּופ ןעֶזאָל אייֵרְפ רֶהאָו
 ןעֶדאָלְנָא טּוג םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד 14 :ןעֶקיִׁשקעוֶוַא גיִדייֵל טיִנ םֶהיֵא אּוד טְסְלאָז יֹוזַא
 רעֶד םאָו ןיִא רעֶטְלעֶק עֶנייֵד ןּופ דְנּוא ;הָאּובּת רֶעייֵש עֶנייַד ןּופ דְנּוא ,ףאֵש עֶנייֵד ןּופ
 טְסְלאָז אּוד דֶנּוא 18 :ןעֶּבעֶנ םֶהיֵא אּוד טְסְלאָז טְׁשְנעֶּבעֶנ ְּךיִד טאָה טאָג ןייַד ראַה
 ראַה רעֶד דְנּוא ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןיִא טְכעֶנְק ַא ןעֶועוֶועֶג טְזיִּב אּוד סאָד ןעֶקְנעֶדעֶג
 טְנייַה ְּךאַז עֶניִזאָד איִד ריִד ָּךיִא אּוהְט םּוראָד ,טְזייֵלעֶנְסיֹוא ְּךיִד טאָה טאָנ ןייַד
 ליװ ְּךיִא ,ןעֶנאָז ריִד ּוצ טעֶו (טְכעֶנְק ןייד) ןעוֶו ,ןייַז טעוֶו סֶע דֵנּוא 16 :ןעֶטיִּבעֶג
 זיֵא םִע לייוו ;ּביֵל דְניִזעֶגְזיֹוה ןייד דְנּוא ְּךיִד ּבאָה ְךיִא ןיִראו ,ןייֵגְסיֹורַא ריד ןּופ טינ
 םֶהיֵא טְסְלאָז דְנּוא לֶעֶא ןייֵא ןעֶמעֶנ אּוד טְסְלאָז יֹוזַא 17 :ןעֶזעוֶועֶג טּוג ריִד אייַּב םֶהיֵא
 ,גיּבייֵא ףיוא טְבעֶנְק ַא ןייַז ריִד וצ לאָז רֶע דֵנּוא ,ריִט רעֶד ןַא רֶעיֹוא ןייַז ןעֶריֹוּבְכְרּוד
 ןיִא טְראַה ןייֵז טיִנ לאָז סֶע 18 :ןּוהְמ יֹוזַא ָּךיֹוא אּוד טְסְלאָז דיֹומטְסְניִד עֶנייֵד ּוצ דְנּוא
 ןעֶטְלעֶּמאָד ַאטְרעֶו זיִא רֶע ןיִראז ,אייֵרְפ קעזַא ריד ןּופ םֶהיֵאטְּפְקיִׁש אּוד םאָד ןעֶניֹוא עֶנייד

 ןיֹול



 וט וט םירבד
 דְנּוא ,רֶהאָי סְקעֶז ריִד טְניִד רֶע ןעוֶו ןיֹול
 ןעֶׁשְנעֶּב ְּךיִד טעוֶו טאָנ ןייַד ראַה רעֶד
 :ןּוהְט טְסעוֶו אּוד סאו םעֶלַא ןיִא

 ריִד ּוצ טעוֶו סאוָו רֹוכְּב רעֶכיֵלְטיִא 9
 רעֶדְניִר עֶנייֵד רעֶטְנּוא ןעֶרעוֶו ןעֶריֹוּבעֶג
 ַא זיִא םאָװ ,ףאָש עֶנייֵד רעֶטְנּוא דְנּוא

 ראַה םעֶד ּוצ ןעֶניִלייֵה אּוד טְסְלאָז ;רָבָז
 ןעֶטייֵּבְרַא טיִנ טְסְרּוט אוד ,טאָג ןייד
 דְנּוא ,ןעֶסְקָא עֶנייֵד ןּופ רֹוכְּב םעֶד טיִמ

 51 האר
 לֶכְּב יֶהלֶא הָודְי ךֶכַרָבּוםִיִָׁש ׁשֵש ְּךְדֶבֲע ריִכָׂש רֵכְש
 !ב) :הָׂשעַּת רֶׁשֲא

 נפ ׁשיִּדְקַת רֶכַה ְךְנאָצְכּוָּךְרקְבּב דלו בֶׁשֲא רֹוכְּכַה-לְּכ
 רוָכב וָגָת אלו ךָרוׁש רַּכְבִּב דֹכֲעָת אֵל ּךיָהלֶא הָודיִל
 כ וםוקָּמַּכ הָָׁשִב הָנָש ּונָלְכאָת לא יי ינפל :ךנאצ
 עג ַהֵכּפ םומ ֹוב הָיְהִייִכְו דתי הָּתַא הָוהְי רָחְבִי-רֶׁשֲא
 92 יףיִרָעֶׁשִּכ :ףיָהלֶא הָיהיַ ּוָחְּמִת אל עֶר םמ לֵב רו וִא
 53 ימד-תֶא קֶר :לֵיֵָכְויָבְצּכוָדְחַי לֹוהְטַהְו אֵמָּטַה ּונְלְכאָּת
 1 :םִיָמַכּונכַכְׁשִמ ץְרָאָה-לַע לכאת אֵל

 וט ס
 יכ ךיהלֲא הָוהיַל חׁשֶפ תיִשָעְו ביִבָאָה ׁשֶדָה-תֶא רֹומָש

 ליל םִירצממ ךיִהלַא הָוהי צוה ביִּבָאָה ׁשֶרֶהְּב ןופ םירֹוכְּב איִד ןעֶרעֶׁש טיִנ טְסְלאָז אּוד
 ג רבי רֶׁשֲא םוקָּמַּב רַקָבּוןאצ וי דיל חַס 7 ןייַד ראַה םעֶד ראַפ 20 :ףאָש עֶנייֵד

 5 םימָי תַעְבו ש ץומח ול עי :םֶׁש מָׁש ןֵּכשְל הוהְי םעֶכיִלְטיִא ןעֶסֶע םִע אּוד טְסְלאָז טאָג
 ץרַאמ .תאֹצי ןֹוּפַחְּב יִכ יע םָחָל תֹצמ לאה
 כב םִיַרְצִמ ץֶרָאְמ ְּךְתאִצ םוַי-תֶא רֹכְִּת ןעֶמִל םִיַרְצִמ
 4 םיִמָי תעבׁש ךלֶבְצילְכִּב רֶאְׁש ָל הָאְרחאלְו :ְךייח יִמְי
 ןֶׁשאִרָה םוזִב בֶרֶעֶּב חֶּבִּת דֶׁשֲא רֶׂשֶּבַהדמ ןיִלידאלְ
 ה רֶׁשֲא ךיִרָעְׁש דָחַאְּב חַסּפַה-תֶא הכל לֵכּותאֶל :רָקְּבַל
 8 רְֵברׁשֲא .םוקָמַה-לָאיפַא יִּצ :ּדָל ןֵתֹנ ךֶהלֶא הוהְי
 בֵרָעָּב זופּפה"תֶא חַּכְִּת םֵׁש ֹומְׁש ןֵּכׁשִל ְךיִ ַלֶא הָוהְי
 ז ָתְלַכָאְו ָּתְלַׁשְבּו :םִיַרְצִמִמ ָּךְתאִצ ךַעֹומ ׁשֶמָּׁשַה אוָבְּכ

 כלה רַקֹּבב תינְפִּּב ךיָהלֶא הָוהְי רַחְבִי ֶׁשֲא םלָמ
 פ תֶרָצְיִליִבׁשַה בו תוצַמ לכאהטיִמי תֶׁשֵׁש א
 ס תֶעְבָׁש הָעְבִׁש ס .:הָכאָלְמ הָׂשִצַת אֵל ךיִלֶא הָוהיל
 הדָעְַׁש רֹפְסֹל לֵחְּת הָמּקַּב שֵמְרַח לָחֶהמ ְךֶל"רְפְסִּת
 י תַבְרִנ תַּקִמ די ךיִללֶא הוה } תֹועְבִׁש גַח ָתיִׂשָעְו :תֹוִעְבָׁש
 וג ָּתְהַמָׂשְ ;ביקלָא הָוהְי ְּךְכָרְבִי רֶשֲאַּ ןֵּתִּת רֶׁשֲא די

 טעוֶו טאָג םאָו טְרָא םעֶד ןיֵא ,רֶהאָי
 עָגְזיֹוה ןייַד דְנּוא אּוד ,ןעֶלייוַוְרעֶדְסיֹוא
 ןאַראַד טעֶו םִע ןעוֶו דְנּוא 21 :דניִז
 דְניֵלְּב רעֶדָא גיִדעֶקְניִה---,םּומ ַא ןייַז
 ,םּומ רעֶטְכעֶלְׁש רעֶרעֶדְנַא ןַא (רעֶדָא) -

 ּוצ ןייַז ביִרְקַמ טיִנ םִע אּוד טְסְלאָז יֹוזַא
 עֶנייַד ןיִא 22 :טאָנ ןײד ראה םעד
 ַּב רעֶד ןעֶסֶע םִע אּוד טְסְגעֶמ ןְרֶעיֹוט
 ןעֶמאַזּוצ רעֶנייֵר רעֶד דְנּוא רעֶנייֵרְמּוא
 דְניִא םעֶד דְנּוא ׁשְריִה רעֶד איז יֹוזַא
 אוד טְסְלאָז טּולְּב ןייַז רונ 23 :(עֶגְראַס)
 ןעֶסיִגְרעֶפ םִע טְסְלאָז אּוד ,ןעֶסֶע טיִנ
 :רעֶסאַַו איו דְרֶע רעֶד ףיֹוא

 זמ לעטיפאק

 ראַה םעֶד ּוצ חַסָּפ ןעֶכאַמ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ביִבָא ׁשֶדּוח םעֶד ןעֶטיִה טְסְלאָז אּוד 1
 ןעֶגיֹוצעֶגְסיֹורַא טאָג ןייַד ראַה רעֶד ָּךיִד טאָה ביִבָא ׁשֶדֹוח םעֶד ןיִא ןיִראָו ;טאָנ ןייֵד
 ראַה םעֶד ּוצ חַסֶּפ (ןֶּבְרִק) םאָד ןעֶטְכעֶׁש טְסְלאָז אּוד דֶנּוא 2 :טְכאַנ אייַּב םִיַרְצִמ ןּופ
 ןייַז זַא ןעֶלייוַוְרעֶדְסיֹוא טעוֶו טאָנ סאָו טְרָא םעֶד ןיִא ,רעֶדְניִר דְנּוא ףאָש ,טאָג ןייֵד
 געֶט ןעֶּביִז ,ץֵמָח ןייק ןעֶסֶע טיִמאַד טיִנ טְסְלאָז ז אּוד 8 :ןעֶהּור טְראָד לאָז ןעֶמאָנ
 טְזיִּב טייקְגיִלייַא טימ ןיִראָו ,ןייּפ ןּופ טיֹורְּב (זיִא םֶע) ,תֹוצַמ ןעֶסֶע טיִמאַד אּוד טְסְלאָז
 אוד סאו גאָט םעֶד ןעֶקְנעֶדעֶג אּוד טְסְלאָז םֹּוראָד ,םִיַרְצִמ םיֹוא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא אזד
 םִע דנּוא 4 :געֶטְסְנעֶּבעֶל עֶנייֵד עֶלַא ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד םיֹוא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא טְזיִּב

 ןעֶּביִז ןעֶצעֶנעֶרְג עֶנייֵד עֶלַא ןיִא ןעֶרעֶו ןעֶהעֶזעֶג טיִנ גייֵטרֶעיֹוז ןייק ריִד אייַּב לאָז
 ןיִא ןעֶטְכעֶׁש טְסעוֶו אּוד סאו ׁשייֵלְפ םעֶד ןּופ ןעֶניִטְכעֶנְרעֶּביִא טיִנ לאָז םִע רְנּוא ,געֶט
 ןייַז ביִרְקַמ טיִנ טְסרּוט אּוד 2 :םֶנעֶגְראָמ ּוצ זיִּב ,גאָט ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןּופ דְנעֶבָא םעֶד
 טעוֶו טאָג ןייֵד ראַה רעֶד סאו ןְרֶעיֹוט עֶנייֵד ןּופ םעֶנייֵא דְנעֶגְריִא ןיִא חַסֶּפ ןֶּבְרִק םאָד
 -ְךעֶדְסיֹוא טעוֶו טאָג ןייַד ראַה רעֶד סאָו טְרָא םעֶד ףיֹוא רּונ טְרֶעייֵנ 6 :ןעֶּבעֶנ ריד

 חַסֶּפ ןֶּבְרִק סאָד ןייַז ביִרְקַמ אּוד טְסְלאָז טְראָד ,ןעֶהּור טְראָד לאָז ןעֶמאָנ ןייַז זַא ןעֶלייוֵו
 סיֹוא ןייֵגְסיֹורַא ןייד ןּופ טייֵצ איִד ןיִא ,רעֶטְנּוא טייֵג ןּוז איד ןעוֶו דְנעֶּבָא םעֶד ןיִא
 ןייַד ראַה רעֶד סאָו טְרָא םעֶד ןיִא ןעֶסֶע רֶנּוא ןעֶבאָק טְסְלאָז אוד דְנּוא 7 :םִוַרְצִמ
 דְנּוא ןעֶרעֶקְמּוא ְּךיִד אּוד טְסְלאָז היִרְפ רעֶד ןיִא דְנּוא ,ןעֶלייוֵוְרעֶדְסיֹוא טעוֶו טאָג
 ןיֵא דנּוא תֹוצַמ ןעֶֶע אוד טְסְלאָז געֶמ סְקעֶז 8 :רעֶטְלעֶצעֶג עֶנייֵד ּוצ ןייֵג טְסְגעֶמ
 ק טְסְרּוט אּוד ,טאָנ ןייֵד ראַה םעֶד ּוצ גְנּוטְלאַהְפיֹוא ןַא ןייַז לאָז גאָט ןעֶטְּביִז םעֶד
 ןּופ .בייהנָא םעֶד ןּופ ,ןעֶלייֵצ ריִד ּוצ אּוד טְסְלאָז ןעֶכאָו ןעֶּביִז 9 :ּוהְמ טיִנ הָּכאָלְמ
 ןעֶלייֵצ ּוצ ןעֶּבייֵהְנָא אּוד טְסְלאָז הָאּובְּת עֶגיִדְנֶעייֵמְׁש איִד ןיִא ,רעֶסעֶמ-רייֵנְׁש םעֶד
 ןייד ראַה םעֶד ּוצ תֹועְבֶׁש נַח םעֶד ןעֶכאַמ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 10 :ןעֶכאָו ןעֶּביִז איד
 םעֶד טיֹול ןעֶּבעֶג טְסְלאָז אּוד סאוָו ןעֶגעֶמְרעֶפ ןייֵד ןּופ ּבאָג עֶניִליוִוייַרְפ ַא טיִמ טאָג

 ןֶעייֵרְפ ְךיִד טְסְלאָז אּוד דְנּוא 11 :טְשְנעֶּבעֶג ןעֶּבאָה ְּךיִד טעוֶו טאָנ ןייַד ראַה רעֶד איז
 ראפ 21

 ָגייק



 קייוט .םירכד 225 99
 ְךֶחֶמֶאָו ּךֶּדְבַעְו ּךֶּמִבּו ָּךֶנִבּו הָּתִא ּךיִהֹלֲא הָוהְי ן ינְּפִל
 רֶׁשֲא הָנְמְלַאָהְו םוָתָיהְו רֶנהְו יע רׁשֶא .ףַֹהְ
 ְמִׁש של ףיִכלֲא הָוהְי רַחְבִי רֶׁשֲא םֹוקָּמַּב ּךֵּברִקְּב

 "הָא ְתיִׂשָעְו תְרַמָׁשְו םִיָרְצִמְּב ְתַיְה דֶב ביי ָּתְרַכְְו :םָׁש 2

 פ :הָּלֵאָה םיִּקְחַה
 ?רְנִמ ֵּפְמֶאְּב םיִמָי תעְבִׁש ּךָל הׂשֵעַּת תֶּכְפִה גַה 8
 ךֶתָמֲאוָךְְבעו ךתבּודנבּו הֶּתַא ּךְגהְּב ָתְחַמׂשְו :ךכָקיִמּו 4
 זרעבש :ֶרֶעׁשּב רֶׁשֲא הָנְמְלַאָהְו םו ֶיהְו ְךֵגַהְו י 3 | ומ

 יב הָוהְי רַחְבִי-רֶׁשֲא םיִקָּמּב ד ןיִהלֶא הָוהיַל ;חָּת
 ךיי הֵׂשֲעַמ לכו + ְךֶתֶאּובְּת לֵכְב א הָוהְי ְּכָרָבִי
 ףרוב-לָּכ הֶאְִ הָָׁשַּב  םיִמָעַּפ ׁשלׁש :ַחְמִׂש ךַא ָתייהְו
 תֹוצּמַב גַהְּב רֶהְבִי רֶׁשֲא םֹוקָּמַּב ףיִללֶא הָו יו ינּפ-תֶא
 תדוהְו יִנְּפ-תֶא הָאְרי אלו וכ םֵה גַחְבּו תֹועְבִׁשַה :ָחְבּו

 לַנרׁשַאֲַּהלֶא הָוהְתְַרִבְּכְִתַנְִּמְכשִי ַא :םָקיִר 1ז
 הי י.י ס

 ןיהָלֲא הוהְירֶׁשֲאְדיִרְעׁש-לִכְּב דּתִּת םיִרְׂשְו ִמְפְׂש ג5
 -אְל :קֶרָצנפׁשִמ םִעְהְתֶא ּוטפָׁשְו ךטְּבׁשִל ּךֶל ןְתֹנ 5

 דַחַֹּ יב רַחׂש ַּקִת-אָלְו םְִפ ריִּכת אֵל טָּפְׁשִמ הָּמֵת
 קֶרֶצ קֶרֶצ ו8ֵקיִדַציִרְבִּד הֵּלְַו םיִמָכֲח נערוו 2

 ךסלֵ הָוהְי-רׁשַא ץֶרָאָהיתַאָתְׁשִרו היחִּת ןעמִל ףֶדרּת
 בֹומ לא ץעילָּכ הֶרׁשֲא ָדֶל עַטְהיאְל ס :דָל ןֵתֹנג

 6 ךֵל םִַקָתדאְלְו :ְךֶלדדְׂשִעַּת רֶׁשֲא ּךהלֶא הוהְי
 ם :ךיִה ךֶהלֶא הָוהְי אֵנָׂש רֶׁשֲא

 ײ ןי
 םומ וֿב הָוהְי רֶׁשֲא הָׂשָו רֹׁש ךיִהֹלֶא הָוהיִל 2 א

 אֵעמיייְּכ ם .:אוְה הלא הוה תַבעְוח יִּכ עַר רָבָּד לָּכ
 שיִא ךֵל ןתנ ךןקלָא ההיׁשא ךירָעׁש דַחַאְּב ְֶּבְרִקְב

 ןיִראָו ,טְלייווְרעֶדְסיֹוא
 עֶלַא ןיִא דְנּוא ,הָאּובְּת

 םיטפוש האר
 ןייד דְנּוא אּוד ,טאָג ןייֵד ראָה םעֶד ראַפ
 ןייד דְנּוא ,רעֶטְכאָט עֶנייֵד דְנּוא ןְהּוז
 דנּוא ,דיֹומטְסְניִד עֶנייֵד דְנּוא ,טְבעֶנְק
 ןְרֶעיֹוט עֶנייֵד ןיִא זיִא םאִו יִוֵל רעֶד
 איִד דְנּוא םֹותָי רעֶד דְנּוא ,רֵג רעֶד דְנּוא
 ןיֵא ,ריִד ןעֶׁשיִוְצ ןעֶנעֶז םאוָו הָנָמְלַא
 טעוֶו טאָנ ןייַד ראַה רעֶד סאָו טֶרֶא םעֶד
 לאָז ןעֶמאָנ ןייַז זַא ןעֶלייוֵוְרעֶדְסיֹוא
 -עֶג טְסְלאָז אּוד דְנּוא 12 :ןעֶהּור טְראָד
 ַא ןעֶועֶועֶג טְויִּב אוד םאֶד ןעֶקְנעֶד
 טְסְלאָז םּוראָד .םִיַרְצִמ ןיִא טְכעֶנק
 עֶניִזאָד איִד ןּוהְמ דְנּוא ןעֶטיִה אּוד
 :ץעֶזעֶב

 אוד טְסְלאָז תֹּכִס ןּופ בֹומ םֹוי םעֶד 2
 אוד ןעוֶו געט ןעֶּביִז ןעֶכאַמ ריִד ּוצ
 רֶעייֵׁש עֶנייַד ןּופ ןְלעֶמאַזְנייֵא טְסעֶו
 אוד דנּוא 14 :רעֶטְלעֶק עֶנייֵד ןּופ דְנּוא

 ,גאָּטְרֶעייֵפ ןייר ןיִא ןְעיירְּפ ָּךיִד טְסְלאָז
 ,רעֶטְכאָט עֶנייֵד דְנּוא ןְהֹוז ןייֵד דְנּוא אּוד
 דיֹומטְסְניִד עֶנייֵד דְנּוא ,טְבעֶנְק ןייֵד דְנּוא
 רעֶד דִנּוא ,רֶנ רעֶד דְנּוא ,יִוֵל רעֶד דְנּוא
 ןיִא ןעֶנעֶז םאִו הָנָמְלַא איִד דְנּוא ,םֹותָי
 טְסְלאָז געֶט ןעֶּביִז 18 :ןְרֶעיֹוט עֶנייֵד
 ןייד ראַה םעֶד ּוצ בֹוט םֹוי ןעֶטְלאַה אּוד
 םאָה טאָנ םאֶו טֶרֶא םעֶד ןיִא ,טאָנ

 עֶצְנאַנ עֶנייֵד ןיִא ןעֶׁשְנעֶּב ְךיִד טעֶו טאָנ ןייַד ראַה רעֶד
 :ןֵעייַרְּפ רּונ ְּךיִד אּוד טְסְלאָז םּוראָד ,דְנעֶה עֶנייֵד ןּופ קְרעוֶו

 רַאָה םעֶד ראַפ ןעֶרעוֶו ןעֶהעֶזעֶנ םיִרָכְז עֶנייַד עֶלַא ןעֶלאָז רֶהאָי םיִא לאָמ אייֵרְד 6
 ,תֹועּובִש ןַא רֶנּוא ,חַסֶּפ ןַא ,ןעֶלייוֵוְרעֶרְפיֹוא טעזֶו רֶע סאָו טֶרָא םעֶד ןיִא ,טאָנ ןייד

 רעֶכיִלְטיִא 17 :ןעֶרעֶז ןעֶהעֶזעֶג גיִדייַל טיִנ לאָז טאָג ןּופ םיִנָּפ םאָד דְנּוא ; = ןַא דְנּוא
 רֶע םאָו טאָנ ןייֵַד ראַה םעֶד ןּופ הֶבָרְּב איִד ְּךאָנ ,ןעֶנעֶמְרעֶפ ןייֵז ְּךאָנ ןעֶּבעֶג לאָז
 ;ןעֶּבעֶגעֶג ריִד ּוצ טאָה

 םימפוש

 ןְרֶעיֹוט עֶנייַד עֶלַא ןיִא ןעֶלעֶטְׁשנָא ריִד אּוד טְסְלאָז טייֵלסְטְמַא דְנּוא רעֶטְכיִר 8
 ןעֶטְכיר ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,םִִּטָבְׁש עֶנייַד ּוצ ,ןעֶּבעֶג ריִד טעוֶו טאָג ןייַד ראַה רֹעָד םאה
 אּוד ,טָּפְׁשִמ םאִד ןעֶנייֵנְּפֶא טיִנ טְסְלאָז אּוד 19 :טָּפְׁשִמ טְכעֶרעֶג ַא טיִמ קְלאָפ םאֶד
 ןיִראָו ,הַחֹוׁש ןייק ןעֶמעֶנ טיִנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,םיִנָּפ ןייק ןעֶנעֶקְרעֶד טיִנ טְסְלאָז
 ןופ רעֶמְרעֶו איִד טְרְהעֶקְרעֶפ דְנּוא ,םיִמָכֲח איד ןּופ ןעֶניֹוא איִד דְניִלְּב טְכאַמ דַחֹוש
 טְסְלאָז אּוד יֵדְּכ ןעֶנאַיְכאָנ אּוד טְסְלאָז טייקְגיִטְבעֶרעֶג עֶצְנאַנ 20 :עֶּטְבעֶרעֶג איִד
 :ןעֶּבעֶג ריִד טעֶװ טאָג ןייַד ראה רעֶד םאָװ דְנאַל םאָד ןיִנְׁשְרַי דֵנּוא ןעֶּבעֶל
 םעֶד ןעֶּבעֶנ רעֶמייֵּב אייֵלְרעֶנייֵק ,םיֹוּב-ןעֶדְניִל ַא ןעֶצְנאַלְפ טיִנ ריִד טְסְרּוט אּוד 1
 טְסְרּוט אּוד דְנּוא 22 :ןעֶכאַמ ריִד טְסעוֶו אּוד סאו טאָג ןייַד ראַה םעֶד ןּופ ַחֵּבְזִמ
 ;דְנייַפ טאָה טאָג ןייַד ראַה רעֶד סאָו הָבצַמ ַא ןעֶלעֶמְׁש = א טיִנ

 זי לעטיפאק

 אוד 1
 טאָה סאו םאֵל ַא

 רעֶדָא םָקָא ןַא טאָג ןייַד ראַה םעֶד ּוצ (ןייַז א ךעמכפש טיִנ טְסְלאָד
 ןַא זיִא םאִד ןיִראָו ;ְּךאַז עֶטְכעֶלְׁש ַא דְנעֶגְריִא רעֶדָא ,םּומ ַא

 ןיִא ןעֶניִפעֶג ְךיִז טעֶו םִע ןעֶו 2 :טאָנ ןייַד ראַה םעֶד ּוצ טייֵקְניִדְריהְמּדא
 ןאמ ַא עֶּבעֶג ריִד טעֶװ טאָנ ןייַד ראַה רעֶד םאָװ טעֶטְׁש עֶנייֵד ןּופ עַנייֵא

 רעדא



 םירבד

 יְבעֶלְׁש ןּוהְט טעוֶו סאו איֹורְפ ַא רעֶדָא
 ןייד ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא םעֶט
 דְנּוא 8 :ןעֶטעֶרְטּוצְרעֶּביִא תירְּב ןייֵז ,טאָנ
 ,רעֶטעֶנ עֶרעֶדְנַא ןעֶניִד דְנּוא ןייֵג טעוֶו רֶע
 ּוצ רעֶדעוֶוְטְנִע ;ןעֶקיִּב אייֵז ּוצ ְךיִז טעוֶו דְנּוא
 ּוצ רעֶדָא ,הָנָבְל רעֶד ּוצ רעֶדָא ןּוז איד
 ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ ראָׁשְרעֶה ןעֶצְנאַנ רעֶד
 :ןעֶמאָּבעֶג טיִנ ריִד ּבאָה ְָּךיִא סאָח
 ןעֶראוָועֶג טְנאָזעֶגְנָא ריִד זיִא סֶע דְנּוא 4
 אוד דְנּוא ,טְרעֶהעֶג סֶע טְסאָה אּוד דְנּוא
 ,העָז דְנּוא ,טְשְראַפעֶגְסיֹוא טּוג סֶע טְסאָה
 עֶניִזאָד איִד זַא ,תֶמֶא יִקאַט זיִא ְּךאַז איִד
 ןעֶראָועֶג ןּוהְמעֶג זיִא טייקְניִדְריוִוְמּוא
 -סיֹורַא אּוד טסְלאָז יֹוזַא 2 :לֵאָרְׂשִי ןיִא
 איד רעֶדָא ןאַמ ןעֶניִזאָד םעֶד ןעֶגננעֶרְּב
 עֶגיִזאָד םאָד טאָה םאִח איֹורְּפ עֶגיִזאָד

 ןְרֶעיֹוט עֶנייד ןיִא ןּוהְטעֶג םעֶטְכעֶלְׁש
 איִד רעֶדָא ןאַמ םעֶד טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא
 רֶע זַא רעֶנייֵטְׁש טיִמ ןעֶניִנייִטְׁש איֹורְּפ
 רעֶדָא אייוֵוְצ ְּךֶרּוד 6 :ןעֶּבְראַטְׁש לאָז
 רֶע ,ןעֶרעֶוֶו טייֵטעֶג רֶע לאָז תּודֵע אייֵרְד
 :תּודע ןייֵא ְּךְרּוד ןעֶרעוֶו טייֵטעֶג טיִנ לאָז

 םימפוש זי

 רֶבֲעַל ךיִהלֶאדדָודִי יָניֵעְּב עֶדהיתֶא הָשִעַי רֶׁשֲא הָׁשאֹרְא

 6 וׁשֵמְ שלו םֶהָל ּוחֵּתְׁשִי םיִרֲחֲא םיהלַא רבֲעיו יו לי ;וְתיִרְּב
 4 רעה יִתיּוצאַל רֶׂשֲא םִיַמָשַה אָבצ-לְכְל וִא חיל וִא
 הָתְׂשִָ רֶבָּדַה ןוָכָנ תָמָא הָגִהְו בֶטיִה ָּתְׁשַרָדְו תְמְׁשְ ךֶל
 ה וא אוהַה ׁשיִאְה-תַא ָתאִציִהְו :לֵאְרְׂשִיְּב תאּזַה הָבעוְּתַה
 -לֶא לָּזַה עַרָה רב ׁשִא אוַה הָשִאָה-תֶא
 וו םָנְֲאּב םֶּתְלִקְמּו הֶשֵא ה-תֶא וַאׁשיִאָהיִתֶאךיְֶֶׁש
 8 תתמי אָל תֶמַה'תמוי םיִרֵע שלש וא םיִדֵע םִינָׁש ויִּפ-לע
  ּותיִמֲהַל ָנשאִרְב וָּבדְדהִּת םיִלעֶה יי :דֶחֶא ידע יפילע
 8  :ֵבְרּכִמ עֶרָה ָּתְרְַבּו הָנרֲחַאְּב םֶעָהילְּכ דו
 * ןילל ןיְִדיִּב םִדָל ! שדי טְפְׁשִמל רֶבָד ְךֶמִמ אלפי יִּכ
 לא ָתְלְ ָּתְמִקְו ְךיֶרָעְׁשִּב תֶביִר יִרְבִּד ענק עג ןיבּו
 9 טנלַהלַא ָבּו :וּב ךיָהלֶא הָורְי ָחְבִי רֶשֲא םֹוְּמה
 ׁשִרדְו םֵהָח םיִמָיּב הָיהִי רֶׁשֲא טפׁשַה-לֶאְו םוִלָה
 רֶבּדַה יִּפ-לַע ָתיִׁשָעְו - :טָּפְׁשִּמַה רַבְּד תַא ךֶל ּודָיְִ
 ָּתְרַמְָׁ הוה רַחְבִי רֶׁשֲא אּודַה םֹוקָּמַהְךִמ ֵָל דיני רֶשֲא
 שֶא הָרַֹּה יִּפילַע :ךרֹי רֶׁשֲא לֵכְּכ תֹוׂשֲעַל
 ביל וָתאָלֹהׂשִמְלּורְמאֹרֶׁשֲאטְּפְׁשַֿהילע
 ומ ןֹודְוִב הֶׂשַיירׁשֲא ׁשיִאָהְו :לאטְּׂו ימי ָךֶל ודִִעיידְׁשֲא
 ;װדי-תֶא םָׁש תֶרֶשְל דֵמֹעָה ןהַֹה-לֶא ַעמְׁש יּמְלִבְל
 עֶרֶד ָּתְרעֶבּו אּולֲה ׁשיִאָה תַמּו טפשַהילַא זִא ןקלַא
 כ ם וע יהיו אָלְוּואְרִיו יֵעְמְׁשִי םֶעָהלְו :לָאדשײמ
 הָׁש ר 3 ןתנ ְךיִמלֶא הָוהְי רֶׁשֲא ץֶרָאָהילא אֵּבְת
 ִא םִיוַדילְכִּכ ךֶלֶמ ילָע הָמֹיַשָא ָתרמאְ הָּב הֶּחְבִׁשָי
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 א לית)
 ר ַֿ.

 ג1 ףור

 וט ךיִל ר הָוהְי רֶהֶביְרְֲׁא ְּךֶלֶמ נילָע םיִׂשָּתםיִׂש :יִתכיִבְס
 י ָליִלָע תַתְל לֵכּות אל ְךֶלֶמ ְךיִלָ םיִָּׂת ךיִמַא בֶרקִמ ּוָכ

 א ביס ןקַּברייאל ר גָוה ְךיהָראָל רׁעֲא רשי

 טְשְרֶעוצ לאָז תודע איד ןּופ דְנאַה איִד 7
 ךעֶטיֹיֵש ּוצ םֶהיֵא יִדְּכ ןייַז םֶהיֵא ןַא
 ןעֶצְנאַג םעֶד ןּופ דְנאַה איִד ְּךאָנְרעֶד דְנּוא
 :ריִד ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ עֶטְכעֶלְׁש םאִד ןעֶמיֹורְסיֹוא אּוד טְסעוֶו יֹוזַא דְנּוא ,קְלאַּפ

 דָנּוא טּולְּב ןעֶׁשיִוְצ זיִא םאו ,ןייַז ןעֶליֹוהְרעֶפ ריִד ןּופ טעוֶו טֶּפְׁשִמ ןּופ ְּךאַז ַא ןעוֶו 8
 עֶלַא ,גאָלְּפ ַא דְנּוא גאָלְּפ ַא ןעֶׁשיִוְצ דְנּוא ,טְכיִרעֶג דְנּוא טְכיִרעֶג ןעֶׁשיוִוְצ ,טּולְּב
 וצ ןייֵנְפיֹורַא דנּוא ןייֵטְׁשפיֹוא אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ,ןְרֶעיֹוט עֶנייֵד ןיִא ןעֶכאַז טייֵרְטְש
 טְסְלאָז אּוד דְנּוא 9 :ןעֶלייוֵוְרעֶדְסיֹוא םֶהיֵא טעוֶו טאָנ ןייֵד ראַה רעֶד סאו טְרָא םעֶד
 -יִּבִלעֶז איִד ןיִא ןייַז טעוֶו םאִו רעֶטְכיִר םעֶד ּוצ דנּוא ,םִיַוְל איִד ,םיִנֲהֹּכ איִד ּוצ ןעֶמּוק
 ןּופ ְּךאַז איִד ןעֶנאָז ריִד ןעֶלעוֶו אייֵז דֶנּוא ,ןעֶׁשְראָפְסיֹוא טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,געֶט עֶב
 ןּופ ,ןעֶנאָז ריִד ןעֶלעוֶו אייֵז סאָו םעֶד טיֹול ןּוהְמ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 10 :טָּפְׁשִמ םעֶד
 ןּוהֵמ ּוצ ןעֶטיִה טְסְלאָז אוד דְנּוא ,ןעֶלייוֵוְרעֶדְסיֹוא טעוֶו טאָב סאו טְרָא ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד
 ְךיִד ןעֶלעוֶו אייֵז סאוָו הָרֹוּת רעֶד טיֹול 11 :ןעֶנְרעֶל ְּךיִד ןעֶלעוֶו אייֵז סאוָו םעֶלַא ְךאָנ
 אוד ,ןּוהְמ אּוד טְסְלאָז ןעֶנאָז ריִד ןעֶלעוֶו אייֵז םאָה טֶּפְׁשִמ םעֶד ְּךאָנ דְנּוא ,ןעֶנְרעֶל
 רעֶדָא םֶמְכעֶר ,ןעֶגאָז ריִד ןעֶלעוֶו אייֵז םאִו ְּךאַז רעֶד ןּופ ןעֶרְהעֶקְּפָא טיִנ טְסְלאָז
 טיִנ טעֶו דְנּוא ּוהְמ גיִליִװְטּומ םִע טעֶװ סאָװ ׁשְנעֶמ רעֶד דְנּוא ןפ :םַקְנוַל
 ּוצ רעֶדָא ,טאָג ןייד ראַה םעֶד ראַפ ןעֶניִד ּוצ טְראָד טייֵטְׁש םאוו ןֵהֹּכ םעֶד ּוצ ןעֶרעֶה
 -יֹורְסיֹוא טְסעֶו אּוד דְנּוא ,ןעֶרעֶֶו טייֵטעֶג ןאַמ רעֶניִזאָד רעֶד לאָז יֹוזַא ,רעֶמְּכיִר םעֶד
 דְנּוא ןעֶרעֶה םִע לאָז קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד דְנּוא 14 :לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶטְכעֶלְׁש םאֶד ןעֶמ
 ?ְםעוֶו אּוד ןעֶו 14 :ןעֶניִליִוְטּומ רֶהעֶמ טיִנ ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,ןעֶטְכְראָפ ְּךיִז ןעֶּלאָז
 סֶע טְסעוֶו דְנּוא ,ןעֶּבעֶג ריִד טעוֶו טאָג ןייד ראַה רעֶד סאוָו דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶמּוקְנייַרַא
 ַא ןעֶכאַמ ריִמ רעֶּביִא ליוו ְּךיִא ,ןעֶגאָז טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,ןעֶניֹואוְו ןיִראַד דְנּוא ןיָנְׁשרַי
 טְסְלאָז יֹוַא 12 :ריִמ םּורַא םֶגְניִר ןעֶנעֶז םאָװ רעֶקְלעֶפ עֶלַא איז יֹוזַא ְּךֶלֶמ
 טאָג ןיַד ראה רעֶד סאָװ ןעֶכְלאָז ַא ְּךֶלֶמ ַַא ןעֶכאַמ ריִד רעֶּביִא אוד
 ןעֶכאַמ ריִד רעֶּביִא אּוד טְסְלאָז רעֶדיִרְּב עֶנייֵד ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ ,ןעֶלייווְרעֶדְסיֹּוא טעוֶו
 זיִא םאִח ׁשְנעֶמ ןעֶדְמעֶרְּפ ַא ןעֶּבעֶג ריִד רעֶּביִא טיִנ טְסְרּוט אוד .ָךֶלָּמ ַא
 דְרעֶפ ןעֶרְהעֶמְרעֶפ טיִנ ָּךִז לאָז רֶע טְרֶעיֵנ 16 :רעֶדיִרְּב עֶנייַד ןּופ טיִנ
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 הי ושירבדי 4
 הָוהיַו םוס תֹוַּבְרַה ןַעַמְל הָמָיַרְצִמ םֶעָה-ּתֶא םיִׁשָי-אלְו

 -הָּבְרַי אלְו :דוש הזה ןוֿפַסְת אל סֵכְלרָמֶא ע
 ךֶאמ וָליהָּבְרַי אֵל בה כו ובְבָל ריָי אלו םיִשָנ

 ךרֶּדַּב בוָׁשָל יד רהה רַב בוש

 הָנְׁשַמ-תֶא ול בַתָבְו וָּתְכַלְמַמ אֵּקִּכ לע וּתַבׁשְכ הָיָהְו 5 ֹו
 הָּתְיָהְו !םִיוִלַה םיִנֲהְּכַה יֵנְפַּלִמ רפס-לַע תאֹּוַה הָרוּתַה 4

 הָוהְי-תֶא האי ל דמי עפל יה ימָי-לָּכ וב ב אר ימִע
 - ן )4 םיִּקחַה-תֶא תאֹּוַה הָרֹוּתַה ה יִּרְבַד-לָּכדתִא רֹמָשַל ויָהֹלֶא

 ר מיל ויְחָאְמ בבל תל ;םֶתֹׂשֲעַל הֶּלֵאָה כ

 ס
- 

 "םִע הָלחְַו קָלֵח ָל טֵבָׁש-לָּכ םיִוָלֵה םיִנֲהְּכַל הָיהי-אל 2
 ול" הידבול 'הלחנ רו :ןולכאי יִתָלֲח עא ְׁשֵא לָארְׂשִי 5
 הֹּה ם ;וָל"רָב כל וה הָוהְי זָחֶא םֶרָקְּב 3

 "םא חַבָוַה יִחְבְו תֵאֵמ ם בְׁשִמ הָיְהְי
 תיִׁשאֵר :הָבֵּכַהְו םִי = ערוה ר ןֵתָנְו השדםא  רוׁש 4

 וב יִּכ :ולְּתִּת ָךְנאצ ונ תיִׁשאֵרָו ּךרָהְצִיוָׁשְריִּת ְךנ

 -םֵׁשְּב תֶרְׁשִל רֹמֲעַק ְטְבש-לְּכִמ ךהלַא הָוהְי רָב
 דַחֵאַמ יִוּלַה אֹבְייִכַו ס: :םִמָוַה-לְּכ ויִנְבּו אּוה הָוהְי 5

 תֶנַא-לֶכְּב אָבּו םָׁש ר אוְהירְׁש ַא לֵאָרׂשִ-לֶּכִמ דיר ֹׁש
 הדָוהְי םֵׁשְּב תֹרַׁשְו ;הָוהְי רַתְבי-רְׁש שא םוָקָּמַה-ל לֶא וׂשִפַנ 7
 קל :הָוהְ ינְפִל םָׁש םיִדְמְצֶה םהלַה ווָחֶא-לֶכְּכ ויָהלֶא 8
 אָּב הָּתַא יִּכ 5 !תו באָה-לַע זיִרָּכְמִמ דֵבָל :לכאי קָלֲחְּ 3

 תֹוׂשֲעַל דַמְלְתְאְלַד לו ןֵתֹנךיֶהלֲא הָוה הָי-רֶׁשֲא ,ץרָאה-לַא
 ׁשֵאָּב ּתְבּנּב ריבֲעַמ ָךֶב אֵעְּמידאָל :םֵהָהִיוגַה תֹבֲעְֹתִּכ

 טאש רֶבָח רַבֹחְו :ףשַכְמּו ׁשֵהַנְמּו ןְנֹועְמ םיִמָסַק םפק :
 הֶָׂע-לְּכ הֹוהְי תבֲעֹוְתירְּכ :םי תימַה"לִא ׁשרָהְיִנעֶדיִו בֹוא

 םימפוש

 קְלאַפ םאָד טיִנ ףיֹוא לאָז רֶע דִנּוא

 לאָז רֶע זַא םִיַרְצִמ ְּךאָנ ןעֶגְנעֶרְּבקיִרּוצ
 ּוצ טאָה טאָג ןיִראָו ,דְרעֶפ ןעֶרְהעֶמְרעֶּפ
 רֶהעֶמ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא טְנאָזעֶג ְךייֵא
 :בעוֶו ןעֶניִזאָד םעֶד ףיֹוא ןעֶרְהעֶקקיִרּוצ

 ןעֶרְהעֶמְרעֶּפ טיִנ ְךיֹוא לאָז רֶע דְנּוא 7
 -עֶנּפָא טיִנ לאָז ץְראַה ןייַז זַא ,רעֶּבייוֵו
 ךיֹוא ְּךיִז לאָז רֶע דֵנּוא ,ןעֶרעוֶו טרְהעֶק
 דְנּוא רעֶּבְליִז ליִּפ רֶהעז ןעֶרְהעֶמְרעֶפ טיִנ
 ןעֶװ וַא ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 18 :דְלאָנ

 ןעֶכיִלְגיִנעֶק םעֶד ףיֹוא ןעֶציִז טעֶו רֶע
 ןעֶּבייֵרְׁשּפָא ְּךיִז רֶע לאָז יֹוזַא ,לֶהּוטְׁש
 איִד ראַפ ְּךּוּב ַא ןיִא הָרֹוּת עֶגיִזאָד איִד
 טיִמ לאָז םִע דְנּוא 19 :םִיַוִל איִד ,םיִנֲהֹּכ
 ןעֶנייֵל ןיִראַד לאָז רֶע דֵנּוִא ,ןייַז םֶהיֵא
 לאָז רֶע זַא ;געֶטְסְנעֶּבעֶל עֶנייַז עֶלַא
 ןייַז ראַה םעֶד ןעֶטְכְראָפ ּוצ ןעֶנְרעֶל
 ןופ רעֶטְרעֶו עֶלַא ןעֶטיִה ּוצ דְנּא ,טאָג
 עֶגיִזאָד איִד דְנּוא ,הָרֹוּת רעֶניִזאָד רעֶד
 זַא 20 :ןּוהְמ אייֵז לאָז רֶע זַא ,ץעֶזעֶג

 ןעֶבייֵהְרעֶד טיִנ ְּךיִז לאָז ץְראַה ןייַז
 לאָז רֶע זַא דְנּוא ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז רעֶּביִא
 רעֶד ףיֹוא הָוְצִמ רעֶד ןּופ ןעֶרְהעֶקְּפָא טיִנ
 רעֶקניִל רעֶד ףיֹוא דְנּוא טייַז רעֶטְכעֶר
 ןְרעֶגְנעֶלְרעֶפ ּפאָז רֶע זַא דְנּוא ,טייֵז

 :לארׂשי ןעֶׁשיווְצ ןְהיֵז עֶנייַז דְנּנא רֶע ָףייֵרְניִנעֶק ןייַז ףיֹוא געט איר

 חי לעטיפאק

 רעֶדָא לייֵמ ַא יִוֵל טָבֵש ןעֶצְנאַג םעֶד ּוצ םִיוָל איִד םיִנֲהֹּכ איִד ּוצ ןייַז טיִנ לאָז םִע 1
 :ןעֶסְע אייֵז ןעֶלאָז הָלֲֵחַנ ןייַז דנּוא ,טאָג ןּופ רעֶפִּפ ; רֶעייַפ איד ,לֵאָרְׂשִי טיִמ הָלֲחַנ
 ןייַז זיִא טאָב (ןיִראָו) ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז ןעֶׁשיוִוַצ הלחכ א ראה טיִנ לאָז רֶע רעֶּבָא 2
 איֵד ןּופ טְכעֶר םאָד ןייַז לאָז םאָד דְנּוא 3 :טעֶרעֶג טְהיֵא ּוצ טאָה רֶע איז יֹוזַא ,הָלֵחַנ
 םקָא ןַא ןּופ ּביֹוא ,ןֶּבְרַק ַא ןעֶטְכעֶׁש ןעֶלעוֶו אייֵז םאְוְז םעֶד ןּופ ,ק קְלאַפ םעֶד ןּופ םיִנֲהֹּכ
 (אייוַוְצ) איד דְנּוא רעֶטְלּוש איד ,ןֵהֹּכ םעֶד ּוצ ןעֶרעֶו ןעֶּבעֶבעֶג לאָז ,םאֵל ַא רעֶדָא
 גּוא ,ןייוו ןייד ןּופ ,ןְראַָק ןייד ןּופ עַטְשְרַע סאָד 4 :ןעֶנאָמ רעֶד דְנּוא ן עֶקאַּב"ןיִק
 וצ אוד טְסְלאָז ףאָש עֶנייֵד ןּופ גְנּורעֶׁש רעֶד ןּופ עֶטְׁשְרֶע סאָד דְנּוא א ,לױֵא ןייַד ןּופ
 עֶנייֵד עֶלַא ןּופ טְלייוֵוְרעֶדְסיִ א טאָנ ןייַד ראַה רעֶד טאָה םֶהיֵא ןיִראו :ןעֶּבעֶג םֶהיֵא
 עֶלַא ןְהיֵז עֶנייַז דְנּוא רֶע ,טאָנ ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא ןעֶניִד דֵנּוא יה 2 וצ םיִּטָבְׁש
 ץְנאַג ןּופ ןְרֶעיֹוט עֶנייַד ןּופ םעֶנייֵא ןּופ יִזֵל ַא ןעֶמּוק טעֶו סִע ןעֶו דְנּוא 6 :געֶט
 ןעֶצְנאַג םעֶד טיִמ ןעֶמּוק טעדִז רֶע ןעדַו דָנּוא ,טְניֹואְרעֶנ טְראָד טאָה רֶע ּואְח לֵאָרְׂשִי
 רע דְנּוא 7 :ןעֶלייוַוְרעֶדְסיֹוא טעֶֶו טאָנ סאָו טרָא םעֶד ּוצ עֶלעֶז רעֶנייֵז ןּופ ןעֶטְסּולְג
 איד ,רעֶדיִרְּב עֶנייַז עֶלַא איו יֹוזַא ;טאָנ ןייַז ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא = םעַו
 סאָד איז קָלַה ַא ןעֶסַע אייֵז ןעֶלאַז יֹוזַא 8 :טאָנ ראַפ טְראָד ןֵעייֵטְש סאו ,םִיוָל
 טְסעֶוֶו אּוד ןעוֶז 9 :תֹובָא איד ןופ טְּפיֹוקְרעֶפ טאָה רֵע םאָ םעֶד ץּוח ,קַלַח עֶרעֶדְנַא
 טיִנ אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ,ןעֶּבעֶג ריִד טעדִז טאָנ ןייַד ראַה רעֶד סא 5 םעֶד ּוצ ןעֶמּוק
 ְךיִז לאָז סֶע 10 :רעֶקְלעֶפ עֶניִזאָד איד ןּופ ןעֶטייֵקְגיִדְריִוְמּוא איד ןּוהְט ּוצ ביי
 עֶניוַז .רעֶדָא ןֶהּוז ןייַז רעֶּביִא טֶריִּפ סאָו רעֶכְלאָזַא ריִד רעֶטְנּוא ןעֶניִפעֶג טיַנ
 דָנּוא יי 8 רעֶּכאַמ-ףּוׁשיִּכ ַא רעֶדָא ,רַעייַפ םעֶד ךרּוד רעֶטְכאַט
 -עַּב םאֶװ רעֶנַײַא רעֶדָא 11 :רעֶרעֶּביֹוד ַא רעֶדָא ,רעֶרעוֶוְׁשעֶּב-ְןעֶגְנאַלְׁש ַא
 וצ טְשֹראָפ םאָו רעֶכְלאָזַא דָנּוא ,יִנֹעֶדְי דֵנּוא בֹוא םעֶד ןָא טְגעֶרְפ דָנּוא טְּפעַה
 ןּוהְמ סאָו עֶכֶלאָז ראַפ טאָנ ּוצ טייקְניִדְריוְמּוא ןַא זיִא סאָד םּוראָו 12 :םיִתֵמ איֵד

= 

 סםאד



 8 םיטפוש .טי- חי םירבד

 םֶתֹוא ׁשיִרומ ְךיָחלַא הָוהְי הֶלֵאָה תַבעוְּתַה ללְנִבּו הֶּלֵא עֶניִזאָד איִד ןעֶנעוֶו דְנּוא ,עֶניִזאָד םאָד
 רמז שש י םי יל-לֶאְו םִי עמ-לֶא םֶתֹוא ׁשֵרֹוי הָּתַא רֶׁש ן רעֶד טּד הֶמ ןעֶמ קָב רב ווְמּוא : 7 ראה ֹ ןגייקנידריװמי + הָלֲאָה םִיוהויּכ :ךי הַא הָוהְי םִע הְִָּת םיִמָּת = =

 : האָב ּכְרקִמ איִבָנ :ףיהלֶא הָוהְיְךֶל ןַתָנ ןֹכ אֵל הָה אָ אוד 13 :ןעֶּביִרְטרעֶפ ריִד ראַפ אייֵז טאָנ
 16 רשא לֹכּכ שת ולא ד ףיק הלָא היה ךִל םיִקָי ינְכ םעֶד טיִמ ןייַז גיִטְכיִרְפיּוא ץֶנאַנ טְסְלאָז

 א לֶהֵּמַה םִויִב בֹרְֹּב לא הָוהְי ם א תל עֶניִזאָד איִד ןיִראָו 14 :טאָג ןייַד ראַה
 ילֵא הָוהְי רֶמאֹו :תמָא אלו דָֹע ה אָדָא--אָל תאֹוה ןיִנשרי אייֵז טְסעֶו אּוד םאִװ רעֶקְלעֶּפ : ְקֹרּנַה ׁשֵאָה-תֶאו ָהלֶא הָוהְי לוק-תֶָא עֵמְׁש ףֵסא אָל 'כשרו אייז סה : 4 ֹל

 םםֶהיֵחֲא בֶרּקִמ םֶהָל םיִקָא איִבְנ !ּורֵּבַּד רֶׁשֲא ּוביָטיִה ףּוׁשיִּכ איִד ּוצ ןעֶרעֶהּוצ ןּוהְמ אייֵז
 רֶשֲא-לָּכ תֶא םֶהיֵלֲא רֵּבַדְו ויִפְּב יִרָבִד יִּתַחְְו ךִֹמָּכ ןייַד ראַה רעֶד טאָה ריִד רעֶּבָא ,םְרעֶכאַמ

 19 רֶשֲא יֵבָבִד-לֶא עַמׁשִידאַל רשֲא שי ַאָה !ו ָיֵדְו ;ונְיַצֲא איִבָנ ַא 5 :ןעֶּבעֶנעֶגּוצ יֹוזַא טיִנ טאָג

 ם = יזי רו ְשֶא איֵבָּנַה ְךַא !ֹומִעַמ יז ׁשְרָדֶא יָא ; "מו שב רבכדי : : : :

 ראו בל יתיוצדאל רׁשֲא תֶ יב רֶבֶד בל איז יוזא ,רעֶדירְּב עֶנייֵד ןעֶשיִוְצ ןּופ
 31 יָכָו :אּוהַה איָבָנַה תַמּו םיִרֵחֲא םיִק הלֶא םֵׁשַּב רַּבַדְי ּוצ טאָנ ןייַד ראה רעֶד טעֶו ,ןיִּב ְּךיִא
 חבל רֶׁשֲא רֶבָּדַה-תֶא עֶדְנ הָכיֵא בכל רמאת רֶהיֵא טְלאָז םֶהיֵא ,ןעֶלעֶטְׁשפיֹוא ריִד

 בה הָיהְי-אלְו הָהְםׁשְב אינה ֵ ֲֶׁא אוד סאָו םעֶלַא ְּךאָנ 16 :ןעֶכְראָהעֶנ
 בד ןודָזִּב הָוהְי ורְבְדאְל רֶׁשֲא רֶבּדַה אוה אֹבָי אֵלָו די טאהי טעיפ נאר וי
 ם !נממ יו נֶּת אֵל אי בָּנַה 1 : = 5 1 1 = 6 3 ִס יד

 8 יש -ָנייֵא ןּופ גאָט םעֶד ןיִא ,בֵרֹוח ןיִא טאָג
 "א ףיללַא הָוי לָׁשֲא םִיטַר-תֶא ךיֶללא הַוהְי תיִרכַייְּכ ליִח ָּךיִא ,טְנאָזעֶג טְסאָה דְנּוא ,גְּולְמאַז
 : נכ םֶהֵרעב ? ִתְבִׁשָיְ בי לו 5 םעֶד ןּופ לֹוק סאָד ןעֶרעֶהּוצ רֶהעֶמ טיִנ

 = ִיזִל *ְךֶצֶר ב ײ 5 1 :

 לאה רֲֶׁא צר ְתּב ךק לידה םיִָע ׁשִלְׁש ֶעויַפ עֶסיֹורְג םאָד דְנּוא ,טאָג ןייֵמ ראַה
 9 וע 2 לש ר יח לק וי :ָּתִׁש 0 לק ת

 4 הִֵּי רָׂשֲא יִהְו א םניירְׁשַא ַחָצֹרַה רַבְד הֶו :חצד וצ טאָה טאָנ דְנּוא 17 :ןעֶּבְּראַמְׁש טיִנ
 ;םֶׂשלִׁש לֵמִּת מֹול אנשדאל אוהְו תַעְדייִלְבִּב דער" אייֵז םאָו טּוג זיִא םִע טְנאָזעֶג ריִמ

 ה ֹוָדָי הָבָּדנְ םיִצֵע םט הל 3 רַעַיַב 'יהֲעַר--תֶא אֹבָי בָׁשֲאַו ָךיִא לעוֶ איִבָנ ַא 18 :טעֶרעֶנ ןעֶּבאָה

 ְךיִא דְנּוא ,טְזיֵּב אּזד איז יֹוזַא ,רעֶדיִרְּב עֶרייֵז ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ ןעֶלעֶטְׁשפיֹוא אייֵז ּוצ
 םאִו םעֶלַא ןעֶדעֶר אייֵז ּוצ טעֶֶו רֶע רֶנּוא ,ןעֶּבעֶג ליֹומ ןייז ןיִא רעֶטְרעוֶו עֶנייֵמ לעֶו
 -עֶב טיִנ טעֶו סאָו ןאַמ רעֶד זַא ,ןייַז טעוֶו םִע דֵנּוא 19 :ןעֶטיִּבעֶג םֶהיֵא לעוֶו ָּךיִא
 ְךיִא לעוֶו םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ ןייֵמ ןיֵא ןעֶדעֶר טעוֶו רֶע סאוָו רעֶטְרעוֶו עֶנייֵמ ּוצ ןעֶכְראָה
 ןיִא ְּךאַז ַא ןעֶדעֶר ּוצ ןעֶניִליווטּומ טעוֶו סאָו איִבָנ רעֶד טְרֶעייֵנ 20 :ןְרעֶדְראַפ סֶע
 טעֶו םאָו רעֶד דנּוא ,ןעֶדעֶר ּוצ ןעֶטאָּבעֶג טיִנ םֶהיֵא ּבאָה ָּךיִא סאוָו ןעֶמאָנ ןיייֵמ
 טייֵטעֶג איִבָנ רעֶניִזאָד רעֶד לאָז יֹוזַא ,רעֶמעֶנ עֶרעֶדְנַא ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיֵא ןעֶדעֶר
 ןעֶסיוִו ריִמ ןעֶלאָז יֹוזַא איו ,ץֶראַה ןייַד ןיִא ןעֶנאָז טְסעוֶו אּוד ןעוֶו דְנּוא 91 :ןעֶרעוֶו
 ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא טעֶר איִבָנ רעֶד ןעוֶו 22 ?טעֶרעֶג םיִנ טאָה טאָנ סאוָו טְראוָו סאָה
 םאָה ְּךֹאַו איד זיִא סאָד ;ןעֶמּוק טיִנ טעוֶו סֶע דְנּוא ,ןייַז טיִנ טעוֶו ְּךאַז איִד דְנֹוא ,טאָג
 אוד .טייקְניִליִוְשּומ טיִמ טעֶרעֶנ טאָה איִבָנ רעֶד (טְרֶעייֵננ ,טעֶרעֶג טיִנ טאָה טאָג

 :ןעֶמְבְראָפ טיִנ םֶהיֵא ראַפ ְּךיִד טְסְלאָז
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 טי לעטיפאק

 טאָנ ןייַד ראַה רעֶד סאָו רעֶקְלעֶפ איִד ןעֶנְליִטְרעֶפ טעוֶו טאָג ןייַד ראַה רעֶד ןעֶו 1
 ןיִא ןעֶניֹואְו טְסעֶו אּוד דְנּוא ,ןיִנשְרַי אייֵז טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,דְנאַל רֶעייֵז ריִד טעֶּ
 אייֵרְד ןעֶדייֵׁשַּפָא ריִד ּוצ אוד טְסְלאָז יֹוזַא 2 :רעֶזייֵה עֶרייֵז ןיִא דְנּוא טעֶטְׁש עֶרייַז
 ּוצ ןעֶּבעֶג ריִד טעוֶו טאָג ןייַד ראַה רעֶד סאוָו דְנאַל ןייֵד ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא טעֶטְׁש
 ןיִא ןעֶלייֵט טְסְלאָז אּוד דנּוא ,געוֶו םעֶד ןעֶטְכיִרְרעֶּפ טּוג טְסְלאָז אּוד 8 :ןיִנׁשֹרַי
 ןעֶכאַמ ְּךיִד טעוֶו טאָג ןייֵד ראַה רעֶד סאוָו ,דְנאַל ןייד ןּופ ץעֶנעֶרְג איד ןעֶלייֵּט איירד
 א 4 :ןעֶפיֹולְטְנַא ּוצ ןיִהַא טְראָד ַחֵצֹר ןעֶכיִלְטיִא ראַפ ןייַז לאָז םִע דְנּוא ,ןיִנׁשרַי
 לאָז רֶע זַא ,ןעֶפיֹולְטְנַא ןיִהַא טְראָד לאָז סאו ַחֶצֹר םעֶד ןּופ ְּךאַז איִד זיִא ּםאָד
 זיִא רֶע דְנּוא טְּפאַשְנעֶסיִו טיִמ טיִנ ןעֶנאָלְׁש רֶּבַח ןייַז טעוֶו סאָו רעֶד ,ןעֶּבעֶל
 דְנּוא 2 :ןעֶטְבעֶנְרֶעייֵא רעֶדָא ןעֶטְכעֶנ ןּופ ןעֶזעוֶועֶג דֶנייֵּפ ןייק טיִנ (לאָמְנייֵקנ םֶהיֵא
 דְנּוא ןעֶקאַה ּוצ ץְלאַה וייַרַא דְלאַַו םעֶד ןיִא רֶבֵח ןייַז טיִמ טְמּוק רעֶנייֵא ןעוֶו

 ןעד
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 "תָא אָצְמּו עה ךִמ לֶזְרּכַה לֵׁשָנְו ץֵצָה תַרְכל ןזרַנַמ
 ףֵּפ :יִחָו הָלֲאְהטיִרעה תכַאלַא טוי אוה תַמָו יי :

 ניו לבב הי יּכ חֶֹרָה יֵלֲתַא םֶּהַח לאֹג הרי
 כי תְֶמַּפְׁשִמ ןיא ֹולְו ׁשֵפנ ךַרָדד הָּבְרִירִּכ
 ָךוצְמ יכא ןְּכ-לַע :םוָׁשָלַׁש א ל איה אָנֹׂש אֵל ז
 ירוהל 2 ךֶל ליִדְבַּת םיִרָע ׁשֶלָׁש .רֶמאֵל 8
 "הא ךל פו ד ףומַֹאל משל רֶׁשֲאַּכ דלבציתַא הלא

 יֹתִא לֹמְׁשַתייִּכ :ךיַתֹבַאל תַתָל רֵּבד ץראָהלִּכ 9
 ָבָ זאָל םֹיַהוְַמיפֲֹא רֶׁשֲא הָמׂשֲעַל תאֹוַה ה ְצַּמַהילַּכ
 ְלל ָתְַמיו ימי ה"לָּכ ווָכרְרִּב תֶכָלְלְו ףיָהלֶא הךעדי-תֶא
 יקְנ םַּד ךְׁשִי אֵלְו :הָּלֵאָה ׁשֶלְּׁשַה לע םִרָעש ש 0 ָׁש דע

 הרי לח לו ןִת נ ךיֶלל ולָא הָו הָדדְי רו ׁשַא די

 ּפ ;םו כה
 וָּכִהְו ויָלָע םֶקְו ול בֵרָאְו ּוהעַרְל אנש ׁשיִא הָיְהִייִכְו 1

 ורע ינְקִ חל ;לֵאֶה םיִדָעָה תַחַא-לֶא שֶנו תַמָו ׁשֵפָנ

, -- 

 ׁשֲא

 ְצַא םֶרֵקְּ

 יאל :תַמְו םָּדַה לָאג יב דא יתנו םָׁשִמ ותֹא ו קָלְ 15
 :ּךָל בֹטְו לאָרְשימ יִקְנַהכַד ָּתְרַעְבּ לע יע םיִתָת
 לֵתָלֲחְנּב םִנֹשאֶר ּולְבִנ רֶׁשֲא ר לג נֵּסַתאֵק סע

 הּתׁשִרְל דֶל ןתנ די ךיִל ללא הי ר רֶׁשֲא ץֶראָב לַחנִּתרֶׁשֲא
 ןראָטַחילְכִלּו ןוָלְבִל ׁשיִגִּב דֶחֶא דע םקיאְל .םט

 ָ--לַע וִא םיִרָע יִנְׁש וי א אָטַחִי רֶׁשֲא ַאָמַח--לֶכְּב
 תֹנֲעַל ש ׁשיִאְּב סמָהידֲע םוקירְכ ;רָבָּד םיק קי םיִדעדהְׁש לָׁש 10

 { צי = יב 17 ינְמִל םיִרָה םֶהְליִרְׁשֶא ם שנאה ְמִ
 ה= ,} =

 םימפוש

 םאָד ןעֶקאַהְּפֶא ןעֶלעוֶו טעוֶו רֶע ןעוֶו
 ןעֶזייֵא םאִד דְנּוא ,קאַה איד טיִמ ץְלאָה
 דְנּוא ליִּטְׁש םעֶד ןּופ ןעֶלאַפְפּורַא טעדֶו
 טעוֶו רֶע דְנּוא רֶבֵח ןייַז ןעֶכייֵרְג טעוֶו םִע
 עֶנייֵא וצ ןעֶּפיֹולְניִהַא לאָז רֶע ,ןעֶּבְראַטְׁש
 לאָז רֶע זַא טעֶטְׁש עֶגיִואָד איִד ןּופ
 רעֶד טעוֶו רעֶמאָט 6 :ןעֶּבייֵלְּב ןעֶּבעֶל
 ןעֶגאָיְּבאָנ ַחֵצֹה םעֶד רעֶזייֵלְרעֶד םּולְּב
 ,ןעֶציִהְרעֶד ְּךיִז טעוֶו ץְראַה ןייַז ןיִראוָו
 לייוו ןעֶכייֵרְגרעֶד םֶהיֵא טעֶו רֶע דְנּוא
 םֶהיֵא טעוֶו רֶע דְנּוא ,טייוֵו זיִא געוֶו רעֶד
 ןייק םֶהיֵא ּוצ זיִא םֶע ןעוֶו ,ןעֶגאָלְׁשרעֶד
 וצ ןזיִא רֶע ןיִראָו ,טיֹוט םּוצ טְּכעֶר

 ןופ .ןעֶועוֶועֶג דְנייַפ ןייק טיִנ םֶהיֵא

 םּוראָד 7 :ןעֶטְכעֶנְרֶעייֵא רעֶדָא ןעֶטְכעֶג
 ןעֶבאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶמאָּבעֶג ריִד ָּךיִא ּבאָה
 אייֵרְד ןעֶדייֵׁשְּפָא ריִד ּוצ טְסְלאָז אּוד
 טאָג ןייַד ראַה רעֶד ןעוֶו דְנּוא 8 :טעֶטְש

 ֹוזַא ,ץעֶנעֶרְג עֶנייֵד ןְרעֶטייוַוְרעֶד טעֶ
 עֶנייַד ּוצ ןעֶדיֹואְוְׁשעֶנ טאָה רֶע איו

 ןעֶּבעֶג ריִד ּוצ טעוֶו רֶע :דְנּוא ,ןְרעֶטְלֶע
 !םָהָה םיִמָיֿב יְהִי רֶׁשֲא םיִטָפְּׂשַהַו םיִנֲהְּכַה יִנְּפִל הָז

 הרָנָע רֶקָׁש דעָה יקשידע הֵנִהְו בּטיַה ׁשְרֶדו 18
 ָּתִרַעְבּו ויָתָאְל תֹוָׂשעַל םִמָז רֶׁשֲאַּכ ול םָתיֵׂשֲעַו :ויִחָאְב 5
 תוׂשֲעַל ּופְיאלְו יאדיי ֵמְׁשִי םִיַמָאׁשנַהְו :דֵּבְרַּכִמ עֶרה כ

 -עֶגּוצ טאָה רֶע םאָו דְנאַל עֶצְנאַג םאָד
 אוד ןעוֶו 9 :ןְרעֶמְלֶע עֶנייֵד ּוצ טְנאָז
 ,תּוָטִמ עֶניִזַאָד איִד עֶלַא ןעֶטיִה טְסעוֶו
 ריִד טיִּבעֶג ָּךיִא סאָו ןּורט ּוצ אייֵו

 וזַא ,געֶט עֶלַא געֶװ עֶנייַז ןיִא ןייֵג ּוצ דְנּוא ,טאָנ ןייַד ראַה םעֶד ןעֶּביִל ּוצ ,טְנייֵה
 ןַײק זַא 10 :עֶניִזאָד איֵד ּוצ ןּוהְמּוצ טעֶמְׁש עֶרעֶדְנַא אייֵרְד ְּךאָנ ריִד אּוד טְסְלאָז
 ראַה רעֶד םאוו ,דְנאַל ןייֵד ןעְׁשיוִוְצ ןעֶרעֶו ןעֶסאָגְרעֶפ טיִנ לאָז טּולְּב םעֶגיִדְלּושְנּוא
 :רלוש-טּולְּב ַא ןייז טיִנ ריִד רעֶּביִא לאָז םִע זַא הָׁשּורְי םֶלֵא ןעֶּבעֶג ריַד טעֶו טאָג ןייַד

 םִיַטְפ שה ו ריזרתיז

 ,ןְרֶעיֹול םֶהיֵא ףיֹוא טעֶװ רֶע דנּוא ,רָבֵח ןייַז ּוצ אֵנֹוׂש ַא ןייַז טעוֶו ןאַמ ַא ןעדֶו דְנזא 1
 רֶע דְנּוא ןעֶנאַלְׁשרעֶד ׁשֵפֶנ ַא טעוֶו דֵנּוא ןייֵטְׁשפיֹוא םֶהיֵא ןעֶנעֶק טעוֶו רֶע דנּוא
 איד ןעֶלאָז יֹוזַא 12 :טעֶטְׁש עֶגיִזאָד איִד ןּופ עֶנייֵא ּוצ טְּפיֹולְטְנַא רֶע דְנּוא ראט
 ןעֶמעֶנ ןעֶזאָל טְראָד ןּופ םֶהיֵא ןעֶלאָז דְנּוא ,ןעַקיִׁשְניִהַא טאָטְׁש עֶנייַז ןּופ עֶטְצֶלֶע
 לאָז רֶע דָנּוא רעֶזייֵלְרעֶד טּולְּב םעֶד ןּופ דְנאַה רעֶד ןיֵא ןעֶּבעֶנְרעֶּביִא םֶהיֵא דְנּוא
 אוד דְנּוא ,ןעֶמְראַּבְרעֶד םֶהיֵא רעֶּביִא טיִנ ָּךיִז לאָז גיֹוא ןייַד 8 :ןעֶרעֶֶו טיעֶג
 םִע דנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןיִא טּולְּב םעֶגיִרְלּוׁשְנּוא טְסיִגְרעֶפ םאָונ םעֶד ןעֶמיֹורְסיֹוא טְסלאָז
 איד םאָז ,רֶּבַח ןייַד ןופ ץעֶנעֶרְג איד ןעֶקירְּפֶא טיִנ טְסְרּוט אּוד 14 :ןייַז טּוג ריִד טעדֶז
 םעֶד ןיִא .ןיִנשְרִי טְסעוֶו אור םאָו הָלֲחַנ ןייַד ןיִא טְצעֶנעֶרְנעֶג ןע הרע טייל עֶטְׁשְרַע
 -פיוא םיִנ לאָז םִע 18 :ןיִנשֹרַי ּוצ ןעֶּבעֶג ריִד טעֶו טאָנ ןייַד ראַה רעֶד סאָז דְנאַל
 ןיִא דָנּוא טייֵקְניִטְּכעֶרעֶגְּוא אייֵלְרעֶנייֵק ןיִא ,ןאַמ ַא ןעֶנעֶק תּודַע ןייַא ןייֵטְׁש
 ַא לאָז תֹודַע אייֵרְד רעֶדָא אייוַוְצ ָּךְרּוד ;ןעֶניִדְניִז טעֶז רֶע סאָ ָךְרּוד דְניִז , ניק
 רעֶׁשְלאַפ ַא ןייֵטְשפיֹוא ןאַמ ַא ןעֶנעֶק טעוֶו םִע ןעוֶו 16 :ןעֶרעז יי ֵּב ְךאַד
 ,רעֶנעֶמ עֶדייֵּב ְּךיִז ןעֶלאָז יֹוזַא 17 :ןעֶנאָלְקּוצִנֶא בָנּורעֶקַּפָא עָכיי ַא םֶהיֵא ףיֹוא ,תּודֵע
 םיִטָּפׂש איִד דְנּוא ּםיִנֲהֹּכ איֵד ראַפ ,טאָנ ראַפ ןעֶלעֶטְׁש ,גירֵק ַא אייֵז ןעֶׁשיוִוַצ זיִא םאז
 :בעֶט עַניִּבְלעֶז איִד יא ןייז ןעֶלעוֶז םאָה

 ַא זיִא רֶע ןעֶװ העְז דְנּוא ,ןעֶׁשְראַפְכאַנ
 טּונ ןעֶלאָז םיִטְפׂש איִד דְנּוא 8

 ׁשְלאַפ טאָה רֶע דְנּוא תּודֵע רעְׁשְלאַפ
 ןּוהִמ םֶהיֵא וצ רֶהיֵא טֶּלאָז יֹװַא 19 :רעֶדּורְּב ןייַז ןעֶנעֶק טְגאָזעֶב תּודָע
 טְסעֶו אנד דַנּוא ,רעֶדּורְּב ןייַז וצ ןּוהְט ּוצ טְכאַרְמעֶג טאָה רֶע איֵװ יֹוזַא
 עֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא איֵד דְנּוא 20 :ריִד ןעֶׁשיִװְצ ןּופ עֶטְכעֶלְׁש םאַד ןעַמיֹורָּפיֹוא
 רֶהעֶמ שיִּנ ןעֶלעוֶו אייֵז דנוא ,ןעֶטְכראָפ ְּךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ןעֶרעֶה םִע ןעֶלעֶ

 עבלאזא



 טי םירבד
 ןעֶׁשיִוְצ ןּורְט ְּךאַו עֶטְכעֶלְׁש עֶכְלאָזַא
 טיִנ ְּךיִז לאָז גיֹוא ןייֵד דְנּוא 91 :ריד
 ַא ראַפ ׁשֶפֶנ ַא טְרֶעייֵנ ,ןעֶמְראַּבְרעֶד
 ןְהאָז ַא ,גיֹוא ןַא ראַפ גיֹוא ןַא ;ׁשֶּפֶנ
 ַא ,רְנאַה ַא ראַפ דְנאַה ַא ,ןְהאָצ ַא ראַפ
 :םּופ ַא ראַפ םופ

 כב לעטיפאק
 רעֶד ּוצ ןייֵגְסיֹורַא טְסעוֶו אּוד ןעוֶו 1
 אוד דְנּוא ,דְנייַפ עֶנייֵד ןעֶנעֶק הָמָחְלַמ
 ליפ ַא ,רעֶטייֵר דְנּוא דְרעֶפ ןעֶהעֶז טְסעוֶו
 טְסְלאָז יֹוזַא ,ריִד ןּופ קְלאָּפ םעֶרעֶסעֶרְג
 ןיִראָו ,אייֵז ראַפ ןעֶּבאָה אָרֹומ טיִנ אוד
 ְךיִד טאָה םאֶװ טאָנ ןייַד ראַה רעֶד
 םִיַרָצִמ דְנאַל םעֶד ןּופ טְכאַרְּבעֶגְפיֹורַא
 זַא ןייַז טעוֶו םִֶע דְנּוא 2 :ריִד טיִמ זיִא
 רעֶד ּוצ ןעֶנְהעֶנעֶג ְּךייֵא טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו
 ןעֶנְהעֶנעֶג ןֵהֹּכ רעֶד לאָז יֹוזַא ,הָמָחְלִמ
 לאָז רֶע 8 :קְלאָפ םעֶד ּוצ ןעֶדעֶר דְנּוא
 רֶהיֵא ;לֵאָרְׂשִי א טְרעֶה ןעֶנאָז אייז ּוצ
 הָמָחָלִמ רעֶד ּוצ ןעֶנְהעֶנעֶג םְנייֵה טּוהְט

 עֶרייֵא ְךיִז ןעֶזאָל ,הדְנייַפ עֶרייֵא ןעֶגעֶק
 טְלאָז רֶהיֵא ,ןעֶכייוֵוְרעֶד טיִנ רעֶצְרעֶה
 םיִנ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶּבאָה אָרֹומ טיִנ

 םיטפוש .כ
 יִע סוִהָת אָלְו יד רְּ הָזַה עֶרֶה רָמְּדַּכ וצ
 :לָָרְּב לֶגָר יב דִי ןֵׁשִּכ ןש ןיעּב ןיצ ׁשֶפָנְּב

 ר 2
 א בֶר םִע בֵכְרְו םּוָס ָתיאְרְו ףָבְיֶאילַע הָמָחְלִּמַל אֵצַתייֵּכ
 הל רעד ְךֶמִע יִֹלֶא הָוהְיייִּכ .םָהֵמ אָרות אל .ְּךֶּמִמ
 + ׁשּננְו הָמְּמַה-לָא םֶכְבְרָקְּכ הָוָהְו :םִיַרְצִמ ץֶרָאמ

 םָּתַא לֵָרְשִ עַמִׁש םֶהֵלֲא רַמָאְו ּםִעָה-לֶא רֶּבדוןהֹכַה
 יא ךכ-לַא םֶכיִביֲא-לַע הָמָחְלִּמַל םֹוַה םיִבַרְק
 :םֶהיֵנְּפִמ ּוצֹרֲעַּת-לַאְו ְדְּפחַּתילַאְו ּוָאְריִּת-לַא
 עיִׁשּורְל םֶכיֵביֶא-םִע םֶכָל םֶחְּלהְל םֶכָּמע ְךֶלֹהַה םֶכיֵהְלַא
 ה רֶׁשֲא ׁשיִאָהייֵמ למאל םָעָהלָא ֿםיִרְטְׂשַה ּיֵרְּבִדְו !םָכְתֶא
 תומָידדִּפ וָתְי בל בׁשָיו לי ּובָנֲח אֵלְו ׁשְרָה--תַיְב הָנָּב
 6 עטְנ ֶׁשֲא ׁשיִאָה-יִמּו :ּנָבנַַי רַחַא שא הָמָהְלּמַּ
 הֵָמָהלִמַּ תֹומָיִדִּפ וָתיִבְל ,םֶׂשֵּה ףלי ֹולְלח אָלְו םֶרָכ
 ? אֵלְו הָּׁשֵא ׂשַרַא רֶׁשֲא ׁשיִאָהייִמּו :ּנֵלְּלַהְי רקַא שיאו
 רַחַא ׁשיִאְו הָמָחְלִמַּב תימָיַפ וָתיֵבַל בי לי ּהָחְקִל
 8 יייֵמ ּורְמִאו םִעָה-לֶא יי םיִרָטּטַה ּוָּפְסִיו :הנַכ

 -תֶא םמי אלו תבל בו לִי בֶבלַה רְאֵה ׁשיאָה
 9 ילָא רַּבַדְל םיִרָטְשַה תֶּלַכְּכ הָיָהְו :וָבָבִלִּכ ויַחָא בבל
 י םָרְקתיַּכ ס  :םעָה ׁשאֶרְּב תֹאָבְצ יִרְׁש ְּרְקָּפּו םִעָה
 וג ידיָהְו :םֹוָלָשְל ָהיֶלֵא ,םאָרְקו ָהיָלָע םָהָּלהְל ריע-לָא
 ּהָבדאְצַמנַה םִעָה-לָ הֶיהְו ְּךֶל הָהְתּמּו ְךנַּת םֹוָלָׁשרמא
 ופ הָתְׂשֶעַו מע םילְׁשַת אֵלִסאְו :ּךידָבעַו סֵמִל ָךל יהי
 3 ףֶדָיְּב א הוי ָנְתנּו :ֶהיֵלָע ָּתְרַצְו הָמָחלמ ְךֶּמִע
 4 הֵּסַהְו ּםיִׁשָנַה קָר ;םֶרָחייִפְל הָרוכְ-לָּכתֶא ָתיִּכִהְו
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 יי הוהי יִפ

 ְךל וָבָּת הללָׁש--לֶּכ ריִעָב היִהי רֶׁשֲא לכְו הָמֵהְּבַהְ
 ומ ןֵּכ יד ךיִהלֶא הָוהי ןֵתָנ רֶׁשֲא ְךיִבָיִא ללְׁשתֶא ָתְלַכָאו
 יִרֲעמדאל רֶׁשֲא רָאְמ ךֵמִמ תֶקֹחַרֲה םיִרָעה-לָכְל הֵׂשעַּת

 טיִנ ְּךייֵא טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ןןְרעֶטיִצ
 רעֶד ןיִראָו 4 :אייֵז ראַפ ןעֶקעֶרְׁשרעֶד
 טיִמ טייֵג סאו זיִא רִע ,טאָב רֶעייֵא ראַה
 רֶנּוא 2 :ןעֶפְלעֶה ּוצ ָּךייֵא דְנּוא ,דְנייֵּפ עֶרייֵא טיִמ ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ ְּךייֵא ראַפ ;ְךייֵא
 סאו ןאַמ רעֶד זיִא רעֶו ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶדעֶר קְלאָּפ םעֶד ּוצ ןעֶלאָז טייֵלסְטְמַא איִד
 דְנּוא ןייֵג רֶע זאָל ?ןעֶזעוֶועֶג ְּךֵנַחְמ טיִנ םִע טאָה דְנּוא זיֹוה םֶעייֵנ ַא טֶעיֹוּבעֶג טאָה
 ןַא דָנּוא .הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא ןעֶּבְראַטְׁש רֶע טעֶו רעֶמאָט ,זיֹוה ןייַז ּוצ ןעֶרְהעֶק קיִרּוצ
 טְצְנאַלְפעֶג טאָה םאָוְו ןאַמ רעֶד זיִא רעוֶו דְנּוא 6 :ןייַז ְּךנַחְמ םִע טעוֶו ׁשְנעֶמ רעֶרעֶדְנַא
 קירּוצ דִנּוא ןייֵג רֶע זאָל ?טְזייֵלעֶגְסיֹוא טיִנ ּךאָנ םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,ןעֶטְראָגְנייוו ַא
 רעֶרעֶדְנַא ןַא דְנּוא הָמָחְלַמ רעֶד ןיִא ןעֶּבְראַמְׁש רֶע טעוֶו רעֶמאָמ ,זיֹוה ןייַז ּוצ ןעֶרְהעֶק
 ַא ןעֶזעוֶועֶג ׁשֵדֵקְמ טאָה סאָו ןאַמ רעֶד זיִא רעוֶו דְנּוא 7 :ןעֶזייֵלְסיֹוא םִע טעוֶו ׁשְנעֶמ

 היֹוה ןייַז ּוצ ןעֶרְהעֶק קירּוצ דנּוא ןייֵנ רֶע זאָל ?ןעֶמּונעֶג טיִנ ְּךאָנ איִז טאָה רֶע דְנּוא ּבייוװ
 :ןעֶמעֶנ איִז טעוֶו ןאַמ רעֶרעֶדְנַא ןַא דְנּוא ,הָמָחְלִמ רעֶד ןיא ןעֶּבְראַטְׁש רֶע טעוֶו רעֶמאָט
 ,ןעֶנאָז ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,קְלאָפ םעֶד ּוצ ןעֶדעֶר רֶהעֶמ ְּךאָנ ןעֶלאָז עֶטייֵלסְטְמַא איִד דְנּוא 8
 קירּוצ דֶנּוא ןייֵג רֶע זאָל ?ץֶראַה ְךייוִו ַא טאָה דְנּוא אָרֹומ טאָה סאו ןאַמ רעֶד זיִא רעוֶו
 איו יֹוזַא רעֶדיִרְּב עֶנייֵז ןּופ ץֶראַה םאָד ןייֵגּוצ ןעֶכאַמ טיִנ לאָז רֶע זַא ,זיֹוה ןייֵז ּוצ ןעֶרְהעֶק
 םעֶד ּוצ ןעֶדעֶר ּוצ ןעֶגיִדְנֶע ןעֶלעוֶו עֶטייֵלסְטְמַא איד ןעוֶו ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 9 :ץְראַה ןייֵז
 :קְלאָפ םעֶד רעֶּביִא ןעֶלְהעֶּפעֶּב ןעֶראָׁשְרעֶה איִד ןּופ עֶטְׁשרעֶּביֹוא איד ןעֶלאָז יֹוזַא ,קְלאַפ
 טְסְלאָז יֹוזַא ,ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ רֶהיֵא טיִמ טאָטְׁש ַא ּוצ ןעֶמּוק טְנעֶהאָנ טְסעוֶו אּוד ןעוֶו 0
 ןעֶרעֶפְטְנֶע ריִד טעוֶו איִז ןעוֶו ןייַז טעוֶו סֶע דְנּוא 1 ;םֹולָׁש ןעֶפּורְסיֹוא ןעֶזאָל רֶהיֵא ּוצ אזד

 ןיִראַדְּךיִז טְניִפעֶג סאוָו קְלאַפ עֶצְנאַגסאָדלאָזיֹוזַא ,ןעֶכאַמְפיֹוא ריִדּוצ טעֶו איִז דְנּוא ,םֹולָׁש
 ןעֶכאַמםֹולֶׁש טיִנריִד טיִמ טעוֶו איִז ןעֶו דְנּוא 19 :ןעֶניִד ריִד לאָז דְנּוא ,םַמ ּוצ ןייַז ריִד ּוצ
 טאָג ןייַד ראַה רעֶד דְנּוא 12 :ןְרעֶגאַלעֶּב איִז אּודטְסְלאָזיֹוזַא ,הָמָחְלִמ ריִדטיִמ טְכאַמ טְרֶעייִנ
 ןעֶנאָלְׁשרעֶד ןעֶניֹוזְרעֶּפְסְנאַמ עֶרְהיֵא עֶלַא טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,דְנאַה עֶנייד ןיִא ןעֶּבעֶג איִז טעוֶו
 דְנּוא ,תֹומֲהְּב איִד דְנּוא ,רעֶדְניִק עֶנייֵלְק דְנּוא רעֶּבייוֵו איִד טְרֶעייֵנ 14 : דְרעֶוְׁש םעֶד ָךְרּוד
 אזד דְנּוא ,ןעֶּביֹור ריִד אּוד טְסְגעֶמ ּביֹור-קאַז ןעֶצְנאַג םעֶד ,טאָּטְׁש רעֶד ןיִא זיִא סאָו םעֶּלַא
 יֹוזַא 12 :ןעֶּבעֶג ריִד טעֶו טאָג ןייַד ראַה רעֶד סאו דְנייַפ עֶנייִד ןּופּביֹור-קאַז ןעֶד ןעֶסֶע טְּטְגעֶמ
 יֵמעֶטִש איד ןּופטיִנְועֶנעֶז סאוָו ,ריד ןּופ טייוֵו רֶהעֶז ןעֶנעֶז סאוָו טעֶטְׁש עֶלַאּוצ ןּוהְמ אּודטְסְלאָז

 ןופ
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 טְרֶעייֵנ 16 :רֶעיִה רעֶקְלעֶפ עֶגיִזאָד איִד ןּוּפ הָוהו רֶׂשֲא הֶלֵאָה םיִּשעָח יִרְעִמ קב !הָנִה הָלֵאָה-םִיגַה 6
 רעֶקְלעֶפ עֶגיִזאָד איִד ןּופ טעֶטְש איִד ןּופ םֵהְחַהייֵּכ :הָמְׁשְנילְּ ָיִָת : הָלַחַנ קח ֹנ ךלַא 1

 אנ "ר : : 0 .רעטנ ./ (וש:אט :עברא בתיה םהרלאֵל וע רֶׁשֲא םֶתֹכעַּת לֹכְּכ תוׂשִ הָמָׁשְנ עֶנייֵק אּוד טְסְלאָז הֶלֲחַנ ַא םֶלַא כא קי לאו עפל לֶ הוא רע 6

 1 סי יה א א םיִּבַר םִמָי ריעילַא דוצָתחיִּכ .ם  ּוםִּכַהְלֶא הוהל
 זה =עד  ןעטסיוװְרעפ ןעצְנאַג םיִא אייז ;קֶנַהְחִנִל הָצע-תֶא תיַחְשַמאלהֶׂשְפָחַ ָהלָע םֵחְלַהְל
 דְנּוא ויָנֲעַנְּב םעֶד דְנּוא ,ירמִא םעֶד דְנּוא הָׂשַה ץע טֶרָאָהיִּכ תֶרְמִת אָל יִתְֹו לכה ּוַָמיִּכ ר
 יָסּובְי םעֶד דְנּוא יוִח םעֶד ןיִזיִרְּפ םעֶד ץע-אל יִּכ עַרֵּת-רֶׁשֲא ץע קב ר יֶנָּפִמ אֵבָל כ

 ריִד טאָה טאָג ןייֵד ראַה רעֶד איז יֹוזַא ריִעְה-לַע רֹוצָמ ָתִלְבּו ָּתָרָכְו תיִחְׁשַת וָתֹא אוה טְכֲאַמ
 טיִנ ְךייִא ןעֶלאָז אייֵז זַא 18 :ןעֶטאָּבעֶג 8  ּוהְתדִר דֵע .הָמָחלַמ הׂשֹצ אומרָׁשֲא

 -ְםּוא עֶרייֵז עֶלַא ְּךאָנ ןּוחְמ ּוצ ןעֶנְרעֶל אב אב
 עֶרייֵז ּוצ ןּוהְט אייֵז סאו ןעֶטייֵקְניִדְריִו ּדֵל ןתנ ךיהלֶא הָוהְי רֶׁש + הָמְרֲאְק 0 .אֵצָמייְב א
 ּוצ ןעֶניִדְניִז טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ,רעֶטעֶנְּפָא ּךינֹקְו יִאִצָיַו :והְּכִה יִמ עד אֵל הֶרׂשִּב לפנ ָּּתְׁשִרָל

 אוד ןעֶװ 19 :טאָג רֶעייֵא ראַה םעֶד דו :לעהִה תֶכיִבְ רֶׁשֲא םיִרָע א ֹודְדִמּו יטְפְׂשִו

 געֶט ליִפ טאָמְׁש ַא ןְרעֶגאַלעֶּב טְסעֶו תל אוה ה ריִע לה 'נקז יד ּורְק קו ללק רה-לֶא הָהֹרְּקַה ריִצָה
 איז ןעֶטְלאַה ּוצ הָמֵחְלִמ רֶהיֵא טיִמ ּודְרֹוהְו :לֶעְּב ! 8 רֶׁשֲא הָּב רְֵעאָל א רֶקָּב 4

 6 יה": בה" -לי'* ׁעָנו לֵהב הָלְנְֶה-תֶא םְׁשיופְרעַו עֶרָי אֵלו ּב רֵבָעֵי ה -ְךעֶפ טיִנ אּוד טְסְלאָז ,ןעֶמְהעֶנּוצְנייֵא -אל רֶׁשֲא א ללא הֶלָהיתֶא אהה ר קו
 א םימ ראוד העֶמויַּב !עָרְהיִא ןעֶּבְראַה בל ותְרָׁשְל ךיללא הָוהְי רָב םַב יּכ יו יב םיִנֲהְּכִ

 טְסְגעֶמ אּוד ןיִראָו ,ןעֶקאַה ּוצ ּפָא קאַח  :קָז לכו :עְֶניִלֶכְוביִרילְּכ היה םֶהיִפילְֲו הוהְ םֵׁשַּב 8
 -רעֶפ טיִנ אייֵז טְסְלאָז אּוד ,ןעֶסֶע ןּופאַד = םֶהיֵדְי-תֶא ּוצֲחְרִי .ללְ הלא םיִבֹרְּקַה ּלַה אּוִהַה ּהיִעָה
 םעֶד ןּופ םיֹוּב רעֶד ןעֶּד זיִא ,ןעֶדייֵנְׁש כֶפָׁש אל י ּוָרְמֶאְו ;לֵחָּנַב הָפּורֲעָה = הל עה

 ןיִא ןעֶמּוק ּוצ ריִד ראַפ ׁשְנעֶמ ַא דְלעֶפ טערש ךֶּמַע ;ל םַּפַּכ :ָֹאָר ה אֵל וניניעְו הֶּוַה םָּדַה-תֶא 5
 רעֶכְלאָז ַא רזנ טְרֶעייֵנ 20 ?גְנּורעֶנאַלעֶּב לאה שי ָּךמַע בֶרָקִּב יקָנ םָּה ֵמִתילֶאְ הָוהְי ָתיִרְפ-רֶׁשֲא

 ןעֶק ןעֶמ זַא טְסייוֵו אוד םעֶד ןּופ םיֹוּב .ףברקמ יה םָדִה רעבה הָּקֵאְו :םּדִה םָהָל רּפַכְו*
 אּוד טְסְנעֶמ םעֶד ,ןעֶסֶע םֶהיֵא ןּופ טיִנ !הָוהְי יניֵעַּב רֶׁשְיַה הֶׂשֲעַתיַּכ
 ןעֶנעֶק גנּורעֶגאַלעֶּב ַא ןְעיֹוּב טיִמאַד טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶדייֵנְׁשּפָא דְנּוא ,ןעֶּבְראַדְרעֶפ
 גיִנעֶטְרעֶטְנּוא איִז טְסאָה אּוד זיִּב ןעֶטְלאַה הָמָחְלִמ ריִד טיִמ טּוהְט סאָ טאָטְׁש איִד
 :טְכאַמעֶג

 אב לעטיפאק

 ןייד ראַה רעֶד סאָו דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶרעֶו ןעֶניִפעֶג טעֶו רעֶנעֶנאָלְׁשרעֶד ַא ןעדֶו 1
 דְנּוא ,רְֶלעֶפ םעֶד ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג זיִא םאָוָו רעֶנייֵא ,ןיִנשִרַי ּוצ ןעֶּבעֶג ריִד טעוֶו טאָנ
 עֶטְצְלֶע עֶנייַד ןעֶלאָז יֹוזַא 2 :ןעֶנאָלְׁשרעֶד םֶהיֵא טאָה םִע רעֶו טְסּואְועֶּב טיִנ זיַא םִע
 ןּופ םּורַא םֶגְניִר ןעֶנעֶז םאוָו טעֶטְׁש איִד ןעֶטְסעֶמ דְנּוא ןייֵגְסיֹורַא םיִטְפֹׂש עֶנייֵד דְנּוא
 עֶטְסְנעֶהאָנ איִד זיִא םאָו טאַטְׁש איִד זַא ,ןייַז טעוֶו סֶע דְנּוא 3 :םעֶנעֶנאָלְׁשרעֶד םעֶד
 ַא ןעֶמעֶנ טאָטְׁש עֶגיִזאָד רעֶד ןּופ עֶטְצֶלֶע איִד ןעֶלאָז יֹוזַא ,םעֶנעֶנאָלְׁשרעֶד םעֶד ּוצ
 ְךאָנ טאָה םאִו דְנּוא ,טעֶטייֵּבְרַאעֶג טיִנ ְּךאָנ טאָה ןעֶמ סעֶבְלעוֶו טיִמ ,ּבֶלאַק םעֶבְנּוי
 ןעֶלאָז טאָּטְׁש רעֶניִזאָד רעֶד ןּופ עֶטְצֶלֶע איִד דְנּוא 4 :ָּךאָו ַא ןעֶניֹוצעֶג טיִנ
 טְרעֶקַאעֶג טיִנ זיִא םאֶה ,טְראַה זיִא סאָו לאָט ַא ּוצ ּבלאק סאָד ןעֶנְנעֶרְּבּפּורַא
 סאָד ןעֶקאַהְּפָא לאָמ םעֶד ןיִא טְראָד לאָז ןעֶמ דְנּוא ןבֶעייִעֶב טיִנ דנוא ,ןעֶראָועֶנ
 ןייַד ראַה רעֶד סאָו ,יול ןּופ ןְהיֵז איד ,םיִנֲהֹּכ איִד דְנּוא 8 :ּבְלאַק םעֶד ןּופ קיִנעֶב
 ןעֶמאָנ ןייַז ןיִא ןעֶׁשְנעֶּב ּוצ דנוא ,ןעֶניִד ּוצ םֶהיֵא טְלייוְרעדְסיֹא אייֵז טאָה טאָג
 עֶכיִלְטיִא דְנּוא ְּךאַז טייֵרְטְׁש עֶכיִלְטיִא לאָז ליֹומ רֶעייֵז ָּךְרּוד דְנּוא---,ןעֶנְהעֶנעֶג ןעֶלאָז
 זיִא םאָה טאָטְש עֶניִזאָד רעֶד ןּופ עֶטֶצִלֶע עֶלַא דְנּוא 6 :ןייֵז טְלעֶדְנאַהְרעֶפ גאָלּפ
 םאוָו בלאק םעֶד רעֶּביִא דְנעֶה עֶרייֵז ןעֶׁשאו ןעֶלאָז ,םעֶנעֶנאַלְׁשרעֶד םעֶד ּוצ טְנעֶהאָנ
 דָנּוא ןְרעֶפְּטְנִע ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא 7 :לאָט םעֶד ןיִא ןעֶכאַרְּבעַנ קיִנעַג ןייַז ט טאָה ןעמ
 ןעֶגיֹוא עֶרעֶדְנּוא דְנּוא טּולְּב עֶניִזאָד םאֶד ןעֶסאָגְרעֶּפ טיִנ ןעֶּבאָה דְנעַה עֶרעֶזְנּוא ,ןעֶנאָז
 -םיֹוא טְסאָה אזד סאו ,לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ן ןייד ּוצ ּבעֶגְרעֶּפ 8 :ןעֶהעֶזעֶג טיִנ םִע ןעֶּבאָה
 ןעֶׁשיוִוְצ ןייַז לאָז טּולְּב גיִדלּושְנּזא זַא ןעֶּבעֶגּוצ טיִנ טְסְלאָז אזד דְּוא !טאָג ָא טְזייַלעֶב

 דָנּוא 9 :טּולְּב םעֶד ןעֶנעוֶו ןעֶרעֶז ןעֶּבעֶגְרעֶפ אייֵז ּוצ טעֶו יֹוזַא א
 טְסעוֶו אּוד ןעוֶו ,ריִד ןעֶׁשיִוְצ ןּופ טּולְּב עֶניִדְלּוׁשְנּוא סאָד ןעֶמיֹורְסיֹוא טְסעו

 :טאָנ ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא גיִטְראַפטְכעֶד זיִא סאָז ןּוהָט
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 : טי סאו אצת
 יב ךיללַא הי נָּא לַע .הָמָח אב הָמָחְלִמ ןייֵגְסיֹורַא טְסעוֶו אּוד ןעוֶו 0

 גנ יְנוַתִּב ךותלַא הָתאֵבְֲו :הָשֲאְל ףֶל ְָחקְְו הב יז בי א א רעֶד דְנּוא ,דְנייֵפ ןייֵד ןעֶנעֶק ןעֶטְלאַה ּוצ 1 תכַשָה רַאָה-תַפְי תֶשֲא הֶיְבְשַּב ָתיִאְְו גיְבִׁש ָתיִבָׁשְו ר
 13 ת"למשדתֶא הָריִסַהְו :ָהיֶנְרֶּפִצ-תֶא הָתְׂשֶעְו ההשאר"תֶא : 6 ל ןיִא ןעֶּבעֶג םֶהיֵא טעוֶו טאָנ ןייַד ראַה
 -זרֶאְו ָהיֶבָא-תֶא הָחְכָבּו ךֶתִבְּב הָבָׁשְָוָהיֶלָעַמ הָיְבִׁש ןעפואפ םֶסעוֶו אּוד דְנּוא .,דֶנֵאַה  עֶנייַד
 הרֶתיהְ הָתְלַעְבּו היִלֵא אֹוָבָּת ןכ רַחְָו םיִמָי חַרָיהָּמַא אוד ןעֶו דנּוא 11 :םיִנעֶגְנעֶפעֶג ןייֵז
 13 הַָׁפַנְל ָּתְחֹלָׁשו הָב ָּתְצַּפָה אֵליסא הָוָהְו ;הָׁשֶאְל ָךֶל עֶנעֶגְנאַפעֶג איִד רעֶטְנּוא ןעֶהעֶז טְסעוֶו
 רַׁשֲא תַחַּת הָּב רמֲעְִּתאָל ףֶסֶּכַב הְָרּכְמתאַל רֶכָמּו ןָא טְסּול טְסאָה דְנּוא ;ּבייוװ םעֶׁשְּפיִה ַא
 וט תיַהַאָה םיִׂשָנ יּתְׁש ׁשיִאְל ןיִהְתדיִּכ - ס ּהָתִּנַע ריִד ּוצ איִז אּוד טְסְנעֶמ יֹוזַא ,רֶהיֵא
 הָאּונְׁשַהְו הָבּורַאָה םיִנ ָב ם= הָאּונְׂש תָחַאָהְו הָבתֲא אוד דְנּוא 12 :ּבײװ ַא ראַפ ןעֶמעֶנ

 6 ויָנֵב -תֶא ליִחְנַה 9 םויַב הָיָהְו ;הָאיִנְׂשַל רֵכְּבַה ןֶּבַה הָיָהְו ןדיוה ןייד ןיא ןעֶגְנעֶרְּבנייֵרַא איִד טְסְלאָז

 : שי ר עב = .םאָק ןופ ראָה עֶרְהיִא ןעֶרעֶׁשְפָא דנּוא
 תיִׁשאֵר אּודייִּכ וִל אֵצְמיירֶׁשֲא לָכְּב םִַנְׁש יִּפ ול תֶחֶל ;לעֶגעֶנ עֶרֶהיִא ןעֶטייֵרְּבּוצ לאָז איִז דְנּוא
 = ףרוס ןֵ שאל הייב ם  :;הָרכּבַהטֵּׁשִמ לא ר, 7 איד ןּוהְטּפָא לאָז איז דְנּוא 18
 אלו ותא ּורּכִיו וְמִא ליִקְבּו יְבָא לקָב עמש טא הָרמּה = + הוא ּוטְּפאַשְנעֶּנְנאַפעֶּב עֶרְהיֵא ןופ
 ופ -לָא וָתֹא ּאוצֹודו וָמאְו בָא וב ּוׂשְפָתְו :טָהילֲא עַמְׁשִי לאָז איִז .דְנּוא ,זיוה ןייַד ןיִא ןעֶציִז לאָז
 כ ּונָנְּב ןריִ ינקחלָא ּורְמֶאו ;ָמֹכִמ רַעָׁשילֶאְ וְריֵע ינקז ַא רעֶטּומ דְנּוא רעֶטאָפ רֶהיֵא ןעֶנייוֵועֶג ַּב

 עג ץדְמָנְרּו :אבו ללוז ינלְּב עמ ּוָנַא הרמּו רַרֹוס הָז טְסְלאָז ְּךאָנְרעֶד דְנּוא ,געֶט ןּופ ׁשֶדֹה
 -ֶכְו דבר ּפִ עֶרֶה תר תֶמו םיִנָבֲאַּב וַריִצ יׁשְנַא-לֶּכ איִד טְסְלאָז דְנּוא ,ןעֶמּוק רֶהיֵא ּוצ אוד
 ימ ןצמַה ׁשיִאְּב היו ם  :ושָדי יִעְמׁשִי לאְרְׂשי ַא ןייַז ריִד ּוצ לאָז איִז דְנּוא ,ןעֶנאַמעֶּב
 :ג ןיִלְת-יאַל :ץעלַא וָתֹא ָתְלָתְו תָמֹוהְו תמ-עְַּׁשִס אּוד ןעוֶו ןייַז טעֶו םִע דנּוא 14 :ּבײװ
 תַלְלְקיִּב אּוהַה טוב ונרְּבִקִּת רָֹבָקְּכ ץצָא-לַע ֹותָלְּבִ טְסְלאָז יֹוזַא רֶהיֵא ּוצ רֶהעֶגעֶּב ןייק טְסאָה
 ללַא הוה לא הדת יא 2 -ךעֶפ רֶהיֵא ְּךאָנ ןעֶקיִׁשְקעוֶוַא איז אזד

 יה 8717: טוָנ איִז טְסְרּוט אּוד רעֶּבָא ןעֶגְנאַל
 איִז טְסְלאָז אּוד ,דְלעֶג ראַפ ןעֶפיֹוקְרעֶפ
 לייוֵו ןיִפאַלְקְׁש ַא איו ןעֶלְדְנאַהעֶּב טיִנ
 עֶנייֵא ןעוֶו ,רעֶּבייוֵו אייוַוְצ ןעֶּבאָה טעדֶו ןאַמ ַא ןעוֶו 19 :טְניִטיִמעֶדעֶג איִז טְסאָה אּוד
 םֶהיֵא ּוצ ןעֶלעֶו אייז דְנּוא ,עֶטְסאַהעֶג ַא עֶרעֶדְנַא איִד דְנּוא עֶטְּביִלעֶג ַא ןייֵז טעוֶו
 טעוֶו רֹוכְּב רעֶד ןעוֶו דנּוא ,עֶטְסאַהעֶג איִד דְנּוא עֶמְּביִלעֶג איִד ,עֶדייֵּב ,ןְהיֵז ןעֶניוִועֶג
 טעוֶו רֶע ןעוֶו גאָט םעֶד ןיִא ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 16 :עֶטְסאַהעֶג איִד ּוצ ןעֶרעֶהעֶג
 רעֶד ןּופ ןְהּוז םעֶד ןעֶלייוֵוְרעֶדְסיֹוא טיִנ רֶע ראָמ יֹוזַא ןיִנׁשִרַי רעֶדְניִק עֶנייֵז ןעֶבאַמ
 םעֶד טְרֶעייֵנ 17 :רֹוכְּב רעֶד זיִא םאְו ,עֶטְסאַהעֶג רעֶד ןּופ ןְהּוז םעֶד ראַפ עֶטְּביִלעֶנ
 אייוַוְצ ןעֶּבעֶנ ּוצ םֶהיֵא יֵדָּכ ,ןעֶנעֶקְרעֶנָא רֶע לאָז עֶטְסאַהעֶג רעֶד ןּופ ןְהּוז םעֶד ,רֹוכְּב
 עֶנייֵז ןּופ רעֶטְׁשְרֶע רעֶד זיִא רֶע ןיִראוָו ,םֶהיֵא אייֵּב ְּךיִז טְניִפעֶג םאִוָו םעֶלַא ןּופ םיִקָלַח
 ַא וצ ןייַז טעוֶו םִע ןעוֶו 18 :הָרֹוכְּב רעֶד ןּופ טְכעֶר סאָד טְרעֶהעֶג םֶהיֵא ּוצ ,טְּפאַדְק
 -עֶנ טינ ליִװ סאָו ,רעֶניִנעֶּפְׁשרעֶדיִו ַא דְנּוא רעֶרְהעֶקְּפָא ןַא זיִא סאו ןהוז ַא ןאַּמ
 םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דָנּוא ,רעֶטּומ דְנּוא רעֶמאָפ ןייֵז ןּופ םיִטְש רעֶד ּוצ ןעֶכְראָה
 ןייַז םֶהיֵא ןעֶלאָז יֹוַא 19 :ןעֶבְראָהעֶג טיִנ אייֵז רֶע ליִװ ְּךאָד דְנּוא ,טְפאָרְטְׁשעֶג
 רעֶד ןּופ עֶטְצֶלֶע איִד ּוצ ןעֶגְנעֶרְּבסיֹורַא םֶהיֵא דְנּוא ןעֶמעֶנְנָא רעֶטּומ דְנּוא רעֶטאָפ
 איד ּוצ ןעֶנאָז ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא 20 :טְרָא ןייַז ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ּוצ דְנּוא ,טאָטְׁש
 ַא דְנּוא רעֶרְהעֶקְּפָא ןַא זיִא ןְהיֵז רעֶזְנּוא רעֶניִזאָד רעֶד ,טאָטְׁש עֶנייֵז ןּופ עֶטְצִלֶע
 דְנּוא רעֶסעֶרְפ ַא זיִא רֶע ,םיִטְׁש עֶרעֶזְנּוא ּוצ ןעֶכְראָהעֶג טיִנ ליוז רֶע ,רעֶניִנעֶּפְׁשרעֶריוִו
 ,רעֶנייֵטְׁש טיִמ ןעֶניִנייִטְׁש טאָטְׁש עֶנייֵז ןּופ רעֶנעֶמ עֶלַא םֶהיֵא ןעֶלאָז יֹוזַא 21 ;רעֶּפיֹוז ַא
 ,ריִד ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ עֶטְכעֶלְׁש סאָד ןעֶמיֹורְסיֹוא אוד טְסעוֶו יֹוזַא ,ןעֶּבְראַטְש לאָז רֶע זַא

 טעוֶו םִע ןעוֶו דְנּוא 22 :ןעֶטְכְראָפ ְּךיִז ןעֶלאָז דְנּוא ןעֶרעֶה םִע לאָז לֵאָרְׂשִי ץְנאַּג דְנּוא
 ,ןעֶרעוֶו טייֵטעֶג טעוֶו רֶע דְנּוא ,טיֹוט ןּופ טֶּפְׁשִמ ַא זיִא םאוו ;דֶניִז ַא ׁשֹנעֶמ ַא ןיִא ןייַז
 ןעֶטיֹוט ןייַז ןעֶזאָל טיִג טְסְלאָז אּוד 23 :םיֹוּב ַא ףיֹוא ןעֶגְנעֶהְפיֹוא םֶהיֵא אּוד טְסְלאָז יֹוזַא
 -עֶּב גאָמ ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד טְרֶעייִנ ,םיֹוּב םעֶד ףיֹוא ןעֶניִטְכעֶנְרעֶּביִא ּבייַל
 טיִנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,טאָג ןּופ ןעֶטְלאָשְרעֶפ זיִא רעֶנעֶגְנאָהעֶגְפיֹוא רעֶד ןיראָו ;ןעֶּבאָרְג
 :הָלֲחַנ ַא םָלַא ןעֶּבעֶג ריִד ּוצ טעוֶו טאָג ןייֵד ראַה רעֶד סאוָו דְנאַל םאָד ןעֶגיִנייַרְמּואְרעֶפ

 בכ לעטיּפאק
 דְנּוא ןעֶסיֹוטְשרעֶפ םאֵל ןייַז ועְדֶא רעֶדּורְּב ןייד ןּופ םקֶא םעֶד ןעֶהעֶז טיִנ טְסְלאָז אּוד 1
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 שט 20

 ְךלֵא ְּךיִחָא ֿבורְק 4 :ךיחָאל םֶביִׁשְּת םֵׁשֶה םֶהַמ 2

 ׁשֵרִז דע ּדֵּמִע יי ָחיִּב ךוּת-לָא ֹוּתָּפַמַאְ וְעַד אֵלְו

 הֶׂשֵעַּת ןֵכְו זמֲתַל שעה ןכָו גל ָתֹבְׁשַהַו ותא ְךיחַא

 5 שֶא ךיִחָא תֶדַּבֲא-לֶכִל הֶׂשֵעַח ןֵבו ותְל לֶמׂטְל
 ְהּתֹאְל - ם - :םֹלַעְתִהְל לכת אל הָתאְצְּו וּמַמ 4

 ּמַלְַתְִ ְךֶרֶּב םיִלָפְנ ורוש זַא ְּךיִחָא רימַה-תֶא
 הדשא-לַע רֶבָנלְכ האל ס/ מִע םיִקָּת םֶקָה ה
 ךֶהלֶא הָוהִי תת יִּכ הָּׂשִא תַלְמׂש רָבּג בלא
 :הָּלֶא הֹט שע-לַּכ

 = וִאו על ְךֶרדּב ּףלְפִל ו רֹפְצְרִק אֵרְִּי יִּכ 6
 םיחְֹפֶאָה-לַע תֶצְבֹר םאִהְו םיִציִב וַא םיִחֹרְּפֶא ראי

 הֹּלַׁשְּה לׁש ;םיִנּבַה-ִלַע םִאָה חקת האל ם ם יציִבַהילַע א :

 ָּתְכִָאָהְו ְךֶל בֵמָי ַעמִל ךלדרקת | םינְּבַה-תֶאָו טא

 אצת הכ סהבכד

 אוד טְרֶעייֵנ ,ןעֶליֹוהְרעֶפ אייֵז ראַפ ְּךיִד

 ןיַד ּוצ ןעֶנְנעֶרְּבקיִרּוצ אייז טְסְלאָז
 זיִא רעֶדּורְּב ןייֵד ןעוֶו דְנּוא 2 :רעֶדּורְּב
 טְסְנעֶק אּוד דְנּוא ,ריִד ןּופ טְנעֶהאָנ טיִנ
 -ָניַרַא םִע אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ,טיִנ םֶהיֵא
 טיִמ לאָז םִע רֶנּוא ,זיֹוה ןייֵד ּוצ ןעֶגְנעֶרְּב
 ,םֶהיֵא ּפֶכּוז רעֶדּורְּב ןייד זיִּב ןייַז ריִד
 -ךעֶדיִװ םֶהיֵא ּוצ םִע טְסְלאָז אּוד דְנּוא
 ָךיֹוא אזד טְסְלאָז יֹוזַא דְנּוא 3 :ןעֶרְהעֶק
 טְסְלאָז יֹוזַא דְנּוא ,לעֶזייַא ןייַז ּוצ ןּוהְמ
 טְסְלאָז יֹוזַא דְנּוא ,ריילק ןייַז ּוצ ןּוהְט אּוד
 רעֶדּורְּב ןייַד םאוָו םעֶלַא ּוצ ןּוהְט אּוד

 נל תקעמ םיִשִ ׁשֶדֶח תִיַּב הָנָב יִכ ס :םִמָיֹפ
 אל { לּמִמ לפה לפיייֵכ ְךֶיבְּב םיִמָד םיַשְתדאַלְו 9

 עֶרְִּת רׁשֲא עֶרָּזַה הָאלמַה ׁשֵּדְקִּתְדַּפ אל ְךֶמִרַּכ עֶרְזִת
 חַי רֶמָחַבּרשִּב ׁשְרַתַתיאֹל ס :םִרָּכַה תַאֹובְתוי
 טל סו םיִׁשִּפו רֶמָ נט של א 1

 -הֵּמַכְּת רֶׁשֲא ָךֶסְּכ הָפנּכ עֶבְרַא-לַע ךֵלדְׂשִעּת
 יל םֶׂשָו ;ּהאָנְׂשו ָהיֶלֵא אָבּו הָשֵא ׁשיִא חקיְּכ ם5

 ;רָשֶאָה-תֶא רֹמָאְו עֶר םֵׁש ָהיֶלָע אֵצֹוהְו םיִרְבִּד תֶלילְע
 ;טיִלּותְּב הל א הלא בֶרקאְו ְִחַָל } תאֹוַה

 -ילָא לה יֵלותְּב-תֶא ּואיֵצֹודְו א רֵעַנַה יִבָא חָקָלְו וט
 תֶא םִנ א רעד יִבָא רֶמָאְו ;הָרָעָׁשַה ריִעָה קז 6
 אוד--הנדְו .יָהָאְָׂשִַו ָׁשֲאְל הָּנַה ֵׁש ׁשיִאְל ִַּתָג יִּתַּב עז

 םביִלֹותְּבדִּתַבְל יתאצְמדאְל מאל ם םירְבִד תֹלילֲע םָׂש
 1 = 5 ;, :ריעָה נז ינפל הָלְמׂשַה וׂשְרַפּו יִּתִב לעב הּלֵאְ

 -ךעֶפ םֶהיֵא ןּופ זיִא םִע ןעוֶו ,טְריֵלְרעֶפ
 םִע טְסאָה אּוד דְנּוא ןעֶראוָועֶג ןעֶריֹול
 :ןעֶליֹוהְרעֶפ טיִנ ָּךיִד טְסְרּוט אּוד ;ןעֶניִפעֶג
 םיִרעֶדּורְּב ןייַד ןעֶהעֶז טיִנ טְסְלאָז אּוד 4
 םעֶד ףיֹוא ןעֶלאַפ םֹקָא ןייַז רעֶדָא לעֶזייֵא
 ןעֶליֹוהְרעֶפ אייֵז ראַפ ְּךיִד דְנּוא געוֶו
 םֶהיֵא טיִמ אייֵז טְסְלאָז אּוד טְרֶעייֵנ
 א ןייַז טיִנ ראָמ םִע 5 :ןעֶטְכיִרְפיֹוא
 ,ּבייוו ַא ףיֹוא ןיֹוזְרעֶּטסְנאַמ ַא ןּופ דיילק .

 ןּוהָמנָא טיִנ ראָט ןיֹוזְרעֶּפסְנאַמ ַא דְנּוא !

 זיִא םִע ןיִראָו !ּבייֵו ַא ןּופ דיילְק
 ןייַד ראַה םעֶד ּוצ טייקְניִדְריִװְמּוא עֶנייֵא
 :עֶגיִזאָד סאָד ןּוהְט סאָו עֶלַא ראַפ םאָנ

 ןַא געוֶו םעֶד ףיֹוא ְּךעֶלעֶנייֵפ טיִמ טְסעֶנ ַא ןעֶפעֶרְטנָא ריִד ראַפ ְּךיִז טעוֶו סַע ןעֶו 6
 איִד דְנּוא ,רֶעייַא רעֶדָא ָּךעֶלעֶגייֵפ עֶגְנּוי טיִמ ,דְרֶע רעֶד ףיֹוא רעֶדָא ,םיֹוּב ַא דְנעֶבְריִא
 אוד טְסְלאָז יֹוזַא ,רֶעייֵא איִד רעֶּביִא רעֶדָא ךעֶלעֶגייַפ עֶגְנּוי איִד רעֶּביִא טְציִז רעֶטּומ
 דָנּוא ןעֶקיִׁשקעֶוַא אּוד טְסְלאָז רעֶטּומ איד 7 :ןעֶגְנּוי איֵד טיִמ רעֶטּומ איִד ןעֶמעֶנ וניִנ
 געֶמ עֶנייֵד דְנּוא ,ןייַז טּוג ריִד לאָז םִע זַא ,ןעֶמעֶנ ריד ּוצ אּוד טְסְלאָז ןעֶגְנּוי איִד
 אוד טְסְלאָז יֹוזַא ,זיוה םִעייֵנ ַא ןֶעיֹוּב טְסעוֶו אּוד ןעדֶו 8 יא ֵת ְּךיִז ןעֶלאַד
 טּולְּב ןּופ דָלּוש ַא ןעֶננעֶרב טיִנ טְסְלאָז אּוד זַא ; ךאד ןייַד ּוצ רעֶדְנעֶלעֶג ַא ןעֶבאַמ
 ןייַד ּטיִנ טְסְלאָז אור 9 :ןעֶלאַפַּפּורַא ןּופאַד טעֶו רעֶנייֵא ןעוֶו ,זיֹוה ןייֵד רעֶּביִא
 טְסְעייֵז אּוד סאו ןעֶמאָז = רעֶד זַא ,ןעֶמאָז עֶטְׁשיִמעֶג טיִמ ןֶעייֵזעֶּב ןעֶטְראָגְנייו
 אוד 10 :ןעֶרעֶז טְניִלייֵהְמּואְרעֶפ טיִנ לאָז הָאּובְּת איִד דְנּוא ןעֶטְראָגְנייִו ןייַד ןיִא

 טינ ָּךיִד טְסְלאָז אוד 11 :ןעֶמאַזּוצ לעֶזייֵא ןַא דְנּוא םקָא ןַא טימ ןעֶרעֶקַא טיִנ
 ַא ןעֶכאַמ ריִד טְסְלאָז אּוד 12 :ןעֶמאַזּוצ םֵקאַלְפ רֵנּוא לאו ,זנְמַעַׁש טנימ ןעֶדייֵלְקעּב
 :ןעֶקעֶדעֶּב ְּךיִד טְסּוהט אּוד םאָו טיִמ ,דייַלק ןייֵד ןּופ ןעֶקַצ רֵעיִּפ איִד ףיֹוא גְנּוטְּכעֶלָפ
 :דְנייַפ איֵז טאָה רֶע דְנּוא ,רֶהיִא ּוצ טְמּוק דָנּוא ּביװ ַא טְמעֶנ ןאַמ ַא ןעֶו 2
 ןעֶגְנעֶרְּבסיֹורַא רֶהיֵא ןעֶנעוֶו טעֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶכאַז עֶביִלדְנעֶׁש רֶהיֵא טּוהְט רֶע דָנוא 4
 דָנּוא ,ּבייוֵז עֶניִזאָד סאָד ןעֶמּונעֶג ּבאָה ְּךיִא ,ןעֶנאָז טעדֶו רֶע רַנּוא ,ןעֶמאָנ ןעֶּטְכעֶלְׁש א
 :הָלּותְּב ַא טיִנ זיִא איִז זַא ןעֶנּופעֶג ְּךיִא ּבאָה ןעֶמּוקעֶג טְנעֶהאָנ רֶהיֵא זצ ןיִּב ְּךיִא ןעדז
 ןעֶנְנעֶרְּבסיֹורַא איֹורְפנִנּיו איִד ןּופ רעֶטּומ איִד דַנּוא רעֶטאָפ רעֶד לאָז יֹזַא 13
 טאַטְׁש איִד ןּופ עַמְצֶלֶע איִד וצ איֹורְפנְנּו רעֶד ןּופ הָלּותְּב ַא ןופ ןעֶּבייֵצ איד
 איד ּוצ ןעֶנאָז לאָז איֹורְפגנּי רעֶד ןּופ רעֶטאָפ רעֶד דָנּוא 16 :רֶעיֹוט םנ
 ּבייוֵװ ַא ראַפ ןאַמ ןעֶגיִזאָד םעֶד ּוצ רעֶטְכאַט עֶנייַמ ןעֶּבעֶנעֶג ּבאָה ְךיִא ,עֶטְצֶלַע
 עֶכיִלְדְנעַש ןּוהִמענְנָא רֶהיֵא טאָה רע ,טֶהעֶז דְנּוא 17 :דָנייפ איֵז טאָה רֶע דֵנּוא
 ַא םיִנ זיִא רעֶטְכאָמ עֶניִד זַא ןעֶנּופעֶג ּבאָה ְךיִא עֶנאָז ּוצ יחַא ןעֶכאַז
 הָלֹותְּב ַא זיִא רעֶטְכאַט עֶנייֵמ זַא ןעֶּכייֵצ איִד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איֵד דַנּוא ,הָּלּותְּב
 :םאָטְׁש איֵד ןּופ עַּטְצִלֶע איד ראַפ דייַלק םאָד ןעֶטייֵרְּפְׁשסיֹוא לאָז רֶע דֵנּוא

 יוזא



 םירבד
 -רעֶד ןּופ עֶטְצֶלֶע איִד ןעֶלאָז יֹוזַא 8

 דְנּוא ןאַמ םעֶד ןעֶמעֶנ טאָּמְׁש רעֶניִּבְלעֶז
 ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא 19 :ןעֶפאָרְטְׁש םֶהיֵא
 (לֶקֶׁשנ טְרעֶדְנּודה טיִמ ןעֶּפאָרְּטְׁש םֶהיֵא
 ּוצ ןעֶּבעֶנ םִע ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,רעֶּבְליִז
 לייוו ,איֹּורְּפגְנּו איִד ןּופ רעֶטאָפ םעֶד
 ןעֶמְכעֶלְׁש ַא טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא טאָה רֶע
 דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןיִא הָלּותְּב ַא ףיֹוא ןעֶמאָנ
 רֶע ,ּבייוֵו ַא ראַפ םֶהיֵא ּוצ ןייז לאָז איִז
 עֶנייֵז עֶלַא ןעֶקיִׁשקעוֶוַא טיִנ איִז ראָט
 ְךאַז עֶניִזאָד איִד ןעוֶו דְנּוא 20 :נעֶט
 סאָד זַא ןעֶנּופעֶג טאָה רֶע ,רֶחאָח זיִא
 יֹוזַא 21 :הָלּותְּב ןייק טיִנ זיִא לעֶדייֵמ
 ןעֶרעֶו טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא לעֶדייֵמ סאָד לאָז
 זיֹוה םיִרעֶטאָפ רֶהיֵא ןופ ריִמ רעֶד ּוצ
 איִז ןעֶלאָז טייֵלְטאָמְׁש עֶרֶהיִא דְנּוא
 לאָז איִז דְנּוא רעֶנייֵמְׁש טיִמ ןעֶניִנייֵטְׁש

 ַא ןּוהְמעֶנ טאָה איִז ןיִראָו ,ןעֶּבְראַּטְׁש
 הָנַזִמ ךיִז ,לֵאָרְׂשִי ןיִא טייקְניִטְפאַהְקְּלאַש

 231 תצה/"נכ ="

 1* ּוׁשְנָעְו :ותא יהְמְו שיִאָה-תֶא אוְהַהיריִצְה ינְקִז ָתְקִלְו
 ער םֵש איִצֹוד יִּכ .הָרעגַה יִבָאל ֹונְתִנְו ףֶמָכ הדָאְמ יא
 הָה לָׁשְל לֵכּוידאל הָט אל הָיְהְתיֹולְו לֵאָרְׂשִי תַלּותְּב לַע
 2 אני ַה רֶבְּוַה הָיִה ּתָמָאמְא ס !וְמיילְּכ
 91 היא חַתָפ-לֶא רענ ;ָה"תֶא ּואיָצֹודְו :רֵענִל םיִלּותְב
 זרָלְבִנ הָתְׂשעייֵּכ הָתַמָו םיִנָבֲאַּב ּהָרְיִע יֵׁשְנַא הּולְקְֹ
 ס: :!:ףֵּבְרִּכִמ עֶרָה ָּתְרַעְבּו ָהיֶבָא תיֵּב תְֹל לְֵרׂשיִב
 23 "בג ּותַמּו לַעַביִתלְעֶב הָׁשאדסִע | םכָׁש ׁשיִא אֵצְמִירְב
 טרה ָּתְרַעַבּו .הָׁשִאָהְו הֶשאָה-ַע בֶכּׂשַה ׁשיִאָה םֶהיֵנְׁש

 3 שאל הָׂשָראְמ .הָלּותִב * רֶעָנ הָיְהִי יִּכ - 8 :לֵאְרְׂשִימ
 94 ןבֶהיֵנְׁש-תֶא םָתאֵצֹוְדְו ?הָּמִע בֶכָׁשְו ריִעָּב ׁשיִא ּהָאְצִמּו
 -תֶא ֹותַמָו םיִנָבֲאַּב םָתֹא םֶתְלַקְסּו אהה ריִעָה ו .רַעָׁשילֶא
 ַע ׁשיִאָהיִתֶאְו ריִעָב ְב הָקעְצראל רֶׁשֲא ייָמד-לַע רעֶנַה
 :ךֵּבְרלִמ עֶבָה ָּהְרַעְבּו דער תֶׁשֲא*תא הָנע-רֶׁשָא רַב

 המ זידָׂשָרֲאמַה ךענה--תֶא ׁשיִאָה אָצְמִי הֵדָׂשַּב-םִאְו
 םֵכָׁש-רָׁשַא ׁשיִאָה תֶמּו ּהָּמִע .בֵכָׁשְו ׁשיִאָה ּהָּביקיִזַחֶהְו

 58 תֶוְמ אָמַה בעל ןיא רֶבָד הׂשעתדאל ענלְו וּדַבל המִע
 יֵבָּדַה ןֵּכ ׁשֶפָנ וחָצִּ ֹוהעַר-לַע ׁשיִא םי קי רֶׁשֲאַּכ יִּכ
 2 ןיאו הֶׂשֶרָאְמַה רעה הָקָעָצ ּהָאְצִמ הֶָׂשַ יִּכ ּנהּזִה
 28 דאל רֶׁשֲא הָלּותִב רֶעֶנ ׁשיִא אֵצְמִייַּכ ס ;הל ַעיִׁשֹומ
 35 םֶכׂש יה ׁשיִאָה ןֵתָנְו :ואָצְמִנְו ּהָּמִע .בֶכָׁשו ּהָׂשְפִתּו הָׂשרֹא

 תַהַה הׂשְֵל ההְתֹולְו ףֶֶּכ םיִׁשמַח לענה יִכֲאל הָמִע
 ם  ּנומָיילָּכ הָחֶּלַׁש לֵכּוייאְל ּהָנַע רֶׁשֲא

 : נכ
 * ם  :ויְבָא ףַנְּכ הָּנְ אלו ווְבָא תֶׁשֲאֹתֶא ׁשיִא הָמידאְל
 28  והדי לָהּ הָכָפְׁש תֹורָכּו הָּכ--עוְצֿפ אייל
 אֵל אביראל יישַמ רֹד םּג הָוהְי לַהְקִּב רוָמַּמ אָבייאָל

 יֹוזַא ,זיֹוה םיִרעֶטאָפ רֶהיִא ןיִא ןויִז וצ
 עֶטְבעֶלְׁש םאָר ןעֶמיֹורְסיֹוא אוד טְסעוֶו
 םעוֶו םִע ןעֶװ 22 ;:ריִד ְןעֶׁשיוִוְצ ןּופ
 טיִמ טֶּניִל םאִו ןאַמ ַא ןעֶרעוֶו ןעֶנּוּפעֶג
 יֹוזַא ,ןאַמ ַא ּוצ טְרעֶהעֶנ םאִה ּבייוו ַא
 ןאַמ רעֶד ,ןעֶרעוֶו טייֵמעֶג עֶדייֵּב ןעֶלאָז
 ןעֶמיֹורְסיֹוא טְסעֶװ אּוד דְנּוא ,ןעֶנעֶלעֶג זיִא רֶע עֶכְלעוֶו טיִמ ּבייֵו סאָד דְנּוא
 הָלּותְּב ַא זיִא םאֶו לעֶדייֵמ ַא ןייַז טעֶֶו םִע ןעוֶו 28 :לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶטְּבעֶלְׁש ּםאָד
 טיִמ םֶניֵל רֶע דְנּוא טאָמְׁש איִד ןיִא איִד טְניִפעֶג ןאַמ ַא דְנּוא ,ןאַמ ַא ּוצ טְּפאַנְקְראַפ
 רעֶד ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ּוצ ןעֶרעֶװ טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא עֶדייֵּב ןעֶלאָז יֹזַא 24 ;רֶהיִא
 ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא רעֶנייֵמְׁש טיִמ ןעֶרעוֶו טְגיִנייֵמְׁשעֶג ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,טאָמְש עֶניִזאָד
 ןאַמ רעֶד דנּוא ,טאָּטִׁש איִד ןיִא ןעֶניִרְׁשעֶג טיִנ טאָה איִז לייוֵו לעֶדייֵמ סאָד ,ןעֶּבְראַטְׁש
 םאָד ןעֶמיֹורְסיֹוא טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,רַּבַח ןייַז ןּופ ּבייוֵו סאָד טְגיִנייֵּפעֶג טאָה רֶע לייזַו
 זיא םאֶה לעֶדייֵמ םאֶד טְניִּפעֶג ןאַמ רעֶד ןעוֶו דְנּוא 28 :ריִד ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ עֶטְכעֶלְׁש
 מעוֶו דְנּוא ןעֶפייֵרְגְנָא קְראַטְׁש איִז טעוֶו ןאַמ רעֶד דְנּוא ,דְלעֶפ םעֶד ףיֹוא טְסאַנְקְראַפ
 טייֵמעֶג ןייֵלַא ןעֶנעֶלעֶג רֶהיֵא טיִמ טאָה סאָו ןאַמ רעֶד לאָז יֹוזַא ,ןעֶניִל רֶהיֵא טיִמ
 טאָה לעֶדייֵמ םאָד ,ןעֶרעוֶו ןּוהְּמעֶג טיִנ ראָג לאָז לעֶדייֵמ םעֶד ּוצ רעֶּבָא 26 :ןעֶרעֶו
 םֶהיִא רַּבַח ןייַז ןעֶנעֶק ףיֹוא טייֵטְׁש רעֶנייֵא איו יֹוּזַא ןיִראוָו ,טיֹוט םּוצ טְניִדְניִזעֶב טיִנ
 ףיֹוא ןעֶנּופעֶג איִז טאָה רֶע ןיִראָו 27 :ְךאַז עֶניִזאָד איִד ְּךיֹוא זיִא יֹוזַא ,ןעֶנְגְראַּה ּוצ
 רֶהיֵא טאָה םִע רעֶּבָא ,ןעֶניִרְׁשעֶג טאָה טְסאַנְקְראַפ זיִא סאוָו לעֶדייֵמ םאָד ,רְלעֶפ ּםעֶד
 טיִנ זיִא סאו הָלּותְּב ַא ,לעֶדייֵמ ַא טְניִּפעֶג ןאַמ ַא ןעוֶו 28 :ןעֶפְלאָהעֶג טיִנ רעֶנייֵק
 ןעֶנּופעֶג ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,רֶהיִא טיִמ טְגיִל דְנּוא ,איִז טְפייֵרְגְרֶע רֶע דְנּוא ,טְסאַנְקְראַפ
 םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶג ןעֶגעֶלעֶג רֶהיֵא טיִמ זיִא םאְװ ןאַמ רעֶד לאָז יֹוַא 29 :ןעֶרעֶו
 ןייַז םֶהיֵא ּוצ לאָז איִז דנּוא ,רעֶּבְליִז לֶקֶׁש גיִצְפּופ לעֶדיֵמ םעֶד ןּופ רעֶטאָפ
 עֶלַא ןעֶקיִׁשקעֶוַא טיִנ איִז ראָט רֶע ,טְגיִנייֵּפעֶג איִז טאָה רֶע לייוװ ,ּבייוֵװ ַא ראַפ
 :בעֶט עֶנייֵז

 ור

 גכ לעטיפאק

 ןעֶקעֶלְּפטְנַא טיִנ לאָז רֶע זַא ,רעֶטאָּפ ןייַז ןּופ ּבייוו סאָד ןעֶמעֶנ ׁשיִנ ראָט ןאַמ ַא 1
 ןייק דְנּוא רעֶנעֶמיֹוטְׁשּוצ ןייק ןעֶמּוק טיִנ לאָז םֶע פ :רעֶטאָפ ןייַז ןופ דְנאַש איד
 רעד ןיא רֶזְמִמ ןייק ןעֶמּוק טיִנ לאָז םֶע 8 :טאָג ןּופ הָלִהְק רעֶד ןיִא רעֶנעֶטיִנְׁשרעֶּפ
 ןעֶמּוק טיִנ לאָז ,םֶהיֵא ןּופ טְבעֶלְׁשעֶג (רֹוד) עֶטְנְהעֶט םאֶד ּוליִפַא ,טאָג ןּופ הָלֵהְק
 ןיא ,



 גכ ישהבה 252
 יכָהְקִּב יִבְאומּו יָנּוּמַע אבי"אָל ס !!הָוהְי לֵהְקִּב
 -דע הָוהְי לה קֵּב םֶהָל אבידאל יֵביִׂשָע הוד םַנ הָוהְי

 מב םֶָלִב םכְתֶא ּמדקל רֶׁשֲא רֵבָדסַע ,:םֶלוע ה
 םֶעְלַּביתִא ד ןיִלָע רֵכָׂש רֶׁשֲאַו ִיָהְצִּמִמ םָכְתאֵּצְּב ְךֶרֶַּּ

 הָוהְי הבא ; לו קל םִיַרֲהנ םֶרֶא רוָתּפִמ רב 6
 -תֶא ּךֹל ךיָהלֶא הי ְךֹפֲהַוםֶעְלִב-לֶא ַעָמׁשְל ןיִהלַא

 ׁשְרְדַתִאְל ; ;ךיִה לָא הָיהְי ְךְבַהָא יִּכ הָכְרְב הלל 1
 םעַתְתאְל ם :םלועל ךימָיילָּכ םָתבֹמְו םִמֹלְׁש 2

 זֶרָיָה ףנ-ייִּכ ייֵרְצִמ בעְת-אל אוה ךיִהָא יִּכ יִמֹדֲא
 םֶה 0 אֹבָי ִׁשילְׁש רוָד םֶהָל וְלויירְׁשֶא םיִנָב .:וצֹרַאְב 9

 ָּתְרַמְׁשְו ביאלע הֲָחַמ אצת"כ ס  :הָוהְי לֶהָקִּב
 זריהיד-אל רֶׁשֲא ׁשיִא ךב היְהְי-יּכ :עֶר רָבָּד לָּכִמ וג

 אבי אָל הָנֲחְמַל ץיחמ-לָא אָ הליל-הרקמ ר והָט
 םִיַמּב ץֵחְרִי .בָרֶע--תֹוְפִל הֶיְהִו .:הָנֲחַמַה .ְּךֹּת--לֶא

 ךל הָיְהִּת דָיָו :הָנֲחַּמַה ךּת--לֶא אֵבָי ׁשֶמָּׁשַה יאָבְכּו 3
 "ילַע דל הָיְהִּת רֵתָיו ; הָמָׁש ָתאָצִו הָנַתמַל ץוחַמ 4

 תֶּמְִו ָּתְבׁשְו הב הָּתְרַּפָחְו ץוח ְָהְבְׁשְּב הָיְהו ךֶא
 ךנֲחְמ םֶרָקְּבו לַהְתִמ ָהֹלֶא הָוהייַּכ -?דְתָאְצי"תֶא ומ

 "אְלְו ׁשורָק ךינֲהַמ הָיְהְו ךינפל ְךֶבָיִא תַתל ְךֶליִצַהְל
 אל ֹּם ;ְךיִרחַאַמ בֵׁשְו רֶבָּד תוְרָע יףֶב .הָאְרִי 5

 :ויָנֹרֲא םעַמ ְךיִלֵא לענייירשֶא וי רַא--לֶא רֶבָע ריָנְסַת
 רעש קַאְּברָתבִי-רֶׁשֲא םוִקָּמּב ְךְּבְרקְּב בׁשי ךֶמִע :
 זרוְּבמ הָׁשְדְק היהְתִאל ס  +טנּת וק ִל א 18
 ןנְתֶא כתר :לֵאְרְׂשִי יָנְּבִמ ׁשֵרָק הָיְהִידאלְו לֵאָרְׂשִי 9

 בעת יּכ דהָלְכִל ד הלא הָוהְי תיֵּב םֶלֶכ די ָהָמּו הָנֹוז
 ףילָאל ידשַת-אֹל ס  :םֶהיֵנְׁש-םַנ הלא הָוהְי ט
 יִרְכנַל שר ַא רָב-לָּכ .ךֶׁשָנ לָכָא ֵּׁשִנ ףס ֶּׁשָ 21

 לב ללא על ךעמאל דא יש

12 

 אצת

 םיִנ לאָז םִע 4 :טאָנ ןופ הֶָלִהְק רעֶד ןיִא
 ןיִא בָאומ דָנּוא ןֹומַע ןופ רעֶנייֵא ןעֶמּוק

 עֶטְנְהעֶצ סאָד ּוליִפַא ,טאָג ןּופ הָלֵהְק רעֶד
 ןיִא ןעֶמּוק טיִנ לאָז אייז ןּופ טְכעֶלְשעֶ
 לייוו 6 :גיִּבייֵא ףיֹוא ,טאָג ןּופ הָלֵהְק רעֶד
 ןעֶמּוקעֶג ראָפּוצ טיִנ ְּךייֵא ןעֶנעֶז אייז
 טְנעֶז רֶהיֵא ןעוֶו רעֶסאוַו דְנּוא טיֹורְּב טיִמ
 לייוו דְנּוא ,םִיַרְצִמ סיֹוא ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא
 ,רֹועֵּפ ןּופ ןֶהּוז םֶעְלִּב ןעֶגְנּודעֶג טאָה רֶע
 וַצ ְּךיִד יִדְּכ ,םִיַרַהַנ םַרֲא רֹותְּפ םיֹוא
 טאָג ןייֵּד ראַה רעֶד רעֶּבָא 6 :ןעֶטְלעֶׁש
 םָעְלִּב ּוצ ןעֶרעֶה טְלאוָועֶג טיִנ טאַה
 טְכאַמעֶג טאָה טאָנ ןייֵד ראַה רעֶד דְנּוא
 לייוו הָכָרְּב ַא ּוצ הֶלֶלְק איִד ריִד ּוצ
 אוד 7 :ּביִל ְּךיִד טאָה טאָג ןייֵד ראַה רעֶד
 דְנּוא םֹולָׁש רְעייֵז ןעֶׁשְראַָפ טיִנ טְסְלאָז
 ףיֹוא נעֶמ עֶנייֵד עֶלַא םעֶטּוג רֶעייֵו
 -ריזְמּואְרעֶפ טיִנ טְסְלאָז אוד 8 :גיִּבייֵא
 ןייד זיִא רֶע ןיִראָו ,יִמֹודֲא םעֶד ןעֶגיִד
 -ףיווְמואְרעֶפ טיִנ טְסְלאָז אוד ;רעֶדּורְּב
 טְזיִּב אוד ןיִראָו ,יִרְצִמ םעֶד ןעֶניִד
 רעֶּדְניִק 9 :דְנאַל ןייז ןיִא רַג ַא ןעֶוזעוֶועֶג
 ןעֶרעֶֶו ןעֶריֹוּבעֶג איייֵז ּוצ ןעֶלעוֶו סאוָו
 ןעֶמּוק געֶמ אייֵז ןופ רֹוד עֶטיִרְד סאָד
 אוד ןעוֶו 10 :טאָנ ןּופ הָלִהְק רעֶד ןיִא
 ןעֶּנעֶק הָנֲהַמ ַא טיִמ ןייֵגְסיֹורַא טְסעוֶו

 םִע ןעֶו 11 :ְךאַז עֶטְכעֶלְׁש עֶכיִלְטיִא ראַפ ןעֶטיִה ְּךיִד אּוד טְסְלאָז יֹּוזַא ,דְנייַפ עֶנייַד
 לאָז יֹוזַא טְבאַנ אייֵּב לאַּפוצ ַא ןעֶגעוֶ ןייַר טיִנ זיִא סאוָו ןאַמ ַא ןייֵז ריִד אייַּב טעוֶו
 :הָנֲחַמ רעֶד ּוצ ןעֶמּוקְנייִרַא טיִנ ראָט רֶע ,הָנֲחַמ רעֶד ןּופ גיִנייוַועֶסיֹוא ןייֵגְסיֹורַא רֶע
 ןעוֶו דְנּוא ,רעֶסאו םיִא ןעֶדאַּב ְּךיִז רֶע לאָז טְּכאַנ ראַפ ןייַז טעוֶו םִע ןעוֶו דְנּוא 2
 טייַז רעֶד ןַא דְנּוא 18 .:הֶנֲחַמ רעֶד ּוצ ןעֶמּוקְנייַרַא רֶע געֶמ ןייֵגְרעֶטְנּוא טעֶו ןּוז איִד
 טְראָד טְסְלאָז אּוד ּואוְוַא הָנֲחַמ רעֶד ןּופ גיִנייוֵועֶסיֹוא (טְרָא ןייַאנ ןייַז ריִד ּוצ לאָז
 ,בָנּופאוו עֶנייַד ןעֶּבעֶנ לעֶפיֹוׁש ַא ןעֶּבאָה ריִד טיִמ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 14 :ןייֵגְסיֹורַא
 טיִמאַד אזד טְסְלאָז יֹוזַא ןעֶציִז ןעֶסיֹו-וְד טְסעֶֶו אּוד ןעזֶו זַא ןייַז לאָז לאָז םִע דֵנּוא
 ןייַד ראַה רעֶד ןיִראָו 18 :גְנאַנְסיֹוא ןייֵד ןעֶקעֶדּוצ אוד טְסְלאָז ְּךאָנְרעֶד דְנּוא ןעֶּבּורְג
 עֶנייַד ןעֶּבעֶג ּוצ דנוא ,ןייז ּוצ ליִצַמ ְּךיִד יֵדְּכ הָנֲחַמ עֶנייַד ןעֶׁשיוִוְצ ְּךְרּוד טייֵג טאָג
 ריִד אייֵּב ןעֶהעֶז טיִנ לאָז רֶע זַא ,גיֵלייַה ןייַז הָנֲחַמ עֶנייֵד לאָז םּוראָד ,ריִד ראַפ דְנייֵפ
 -ךעֶּביִא טיִנ טְסְלאָז אוד 16 :ןעֶרעֶקְּפָא ריִד ןּופ ְּךיִז דְנּוא ;ְךאַז עֶכיִלְדְנעֶׁש עֶנייֵק
 ןייז ןּופ ןעֶזעוֶועֶג ליִּצַמ ריִד אייֵּב ָּךיִז טאָה סאָָו ראַה ןייַז ּוצ טְכעֶנְק ַא ןְרעֶפְטִנֶע
 רֶע םאָװ טֶרָא םעֶד ןיִא ,ריִד ןעֶׁשיִוְצ ןעֶניֹואְו ריִד אייֵּב לאָז רֶע 17 :ראַה
 המּוב םֶהיֵא זיִא םִע ּואְח ,ןֶרֶעיֹוט עֶנייַד ןּופ עֶנייַא ןיִא ןעֶלייוַוְרעדסיֹוא ְךיִז טעֶֶד
 ןּופ עֶרּוה עֶנײק ןייַז טיִנ לאָז םִע 18 :ןעֶקיִרְדְרעֶטְנּוא טיִנ םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד
 ןּופ ןְהיִז איִד ןּופ רעֶרּוה ןייק ןייַז טיִנ לאָז םִע דְנּוא ,לֵאָרְׁשִי ןּופ רעֶטְכעֶט איֵּד
 ףְלעֶגְפיֹוק םאָד רעֶדָא ,דְלעֶגְנעֶרּוה ןעֶנְנעֶרְּבְניַרַא טיִנ טְסְלאָז אוד 19 :לֵאָרְׂשִי
 ,רֵדָנ אייַלְרעֶנייֵק ּוצ ,טאָנ ןייַד ראה םעֶד ןּופ זֹוה םעֶד ןיִא דֵנּוה ַא ראַפ
 אּוד 20 :טאָנ ןיַד ראַה םעֶד ּוצ טייקנידריװמוא עֶנייַא ןעֶנעֶז עֶדייֵּב ןיִראַוָו

 רעֶדָא הָלעֶג ןופ זְניִצ ,רעֶדּורְּב ןייַר ןּופ (םיִהְחְר) ןעֶזְניִצ ןעֶמעֶנ טיִנ טְסְלאָז
 ַא ןופ 91 :םיִחְָחַר טְמעֶנ ןעֶמ םאִה ְּךאַז אייֵלְּךעֶנייק ןּופ ,גְרֵוְנעֶסֶע ןּופ זְניִצ
 אוד םֶמְרּוש ּרעֶדֹורְּב ןייַד ןּופ רעֶּבָא עֶזְניִצ ןעֶמעֶנ אּוד טֶסְגעֶמ ןעֶדְמעֶרְּפ
 םעֶלַא ןיִא ןעֶׁשְנעֶּב ְּךיִד לאָז טאָנ ןייַד ראַה רעֶד זַא עֶזְניִצ ןעֶמעֶנ םיִנ

 םאוו



 םירבד 1 :
 הְנאַה עֶנייֵד םיֹוא טְסְקעֶרְטְׁש אּוד סאָו
 -ָניֵהַא טְראָד אּוד ּואוְו דְנאַל םעֶד ףיֹוא

 אּוד ןעֶװ 22 :ןיִנשְרַי ּוצ םִע םֶסְמּוק '

 ןייַד ראַה םעֶד ּוצ רֶדָנ ַא ןּוהְט טְסעוֶו
 ןעֶמיֹוזְרעֶפ טיִנ אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ,טאָּנ
 ראַה רעֶד ןיִראָו ,ןעֶלאָצעֶּב ּוצ םֶהיֵא
 ןְרעֶדְראָפ ריִד ןּופ םִע טעוֶו טאָנ ןייד
 ןעוֶו 23 :דֶניִז ַא ןייַז ריִד ּוצ טעוֶו םִע דְנּוא
 וצ רֵדֵנְמ ןעֶדייֵמְרעֶפ רעֶּבָא טְסעוֶו אּוד
 ַא ןייַז ריִד ּוצ טיִנ םִע טעֶו יֹוזַא ,ןייַז
 םיֹוא ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא סאָה 24 :דֶניִז

 238 אצת רדכ גכ
 : ּהָּתְׁשִרְל הָּמָׁש"אָב הָּתַא-רַשֲא ץ'ָךָאָה לע ד ְךֶרָי הָּלְׁשִמ
 9 יב מְּלַׁשְל ףמַאח אל ףובלַא הויל םֶד )רֶּדַתייֵּכ ּט
 3 יִכְו :אָטֶה ךֶב הָיָהְו עמ הלא הָודְי ששי ׁשרָד
 גו רמת יֶתְפְׂש אָצֹומ .:אָמַה ךְב הָיְהָיאל ְרּדנִל לֵדָתִּת
 ָּתְרַּּד רֶׁשֲא הָבָרְג ךיִנלָא הָוהְל } ָּתְרַרָג רֶׁשֲאַּכ תיִׂשְָ
 תכ בינע ְָלמָאְ ףֶעֵר םֶרֵכְּב ַאבָה יב ס  .:ףֶפְּכ
 8 אֹבָה יב ם :ןֵתְתאָל ָךילמילֶאְ ךֶעְבש ֶׁשְֶּּ
 ףינָמ אֵל ׁשֵמְרָהְ תֶליִלְמ ָּתְפַַקְ ּךְעַר תַמָקְּב
 :ףער תֶמָק לַע

 וה רכ
 א ןַח-אָצְּמִת אָליסַא הָיָהְו ּהָלָעְבּו הָׁשֵא ׁשיִא חָּמירּ
 תֶתיִרְּכ יוַפַס ּהָל בַתָכְז רֶבָד תַוְרָע ּהָל אָצָמייֵכ ויָניֵעְּב
 3 הָתיהְו הָכָלְהְ וָתיִּבִמ הָאְצ :וָתיִִּ הְּלִׁשְו הָיְּב ןתָנְו
 5 תֶתיִרְּכ רֶפַס הל םַּתכְןֹורֲהַאָה ׁשיאְה לָאנשּו:דהַאישיִאָל
 קא אש וׁשיִאְה תּומי יִכ א וָתיִּבִמ הָהְלַׁש יו הְדָיְּב ןֵתְָו
 4 הָחְּלׁשירׁשֲא ןִשאִרָה הָלְעַּב ֵכּוייאְל :הֶׁשִאָל ּק הָָקל
 דָא א רֶׁשֲא יֵרֲחַא הָ שאל ול תו הָל הָּתְחַמְל בו
 ׁשֲא ץרָאָה-תֶא אָּמֲתַמ אֵלְו הָוהְי ינ מל אה הָבעתּכ
 ה הָׁשִא ׁשיִא הָּכירְּכ ; ס -:הָלֵחַנ ױל ֶתֹנ בלא הָוהְי
 יקִנ רֶבָדילְכִל ולָצ רכעי-אלְו אָבֵצַּב אֵצֵי אֵל הָׁשָדֲח
 ;ייִׁשג וְִּׁשִא-תֶא חדַּמִׁשְו תֶחֶא הָנָׁש תיֵבְל הָיְהִי
 5 6 יִ 'ס :לבֹח אה ׁשֶפְייִּכ בֶכָרו םִיָהַר לֶבַחייאל
 ּב-ּמַעְתִהְו לֵאָרׂשי ינְּבִמ ויָחְאְמ ׁשֵּפַנ בג ׁשיִא אֵצְמ
 5 מָׁשַה יט :דָּבְרִּקִמ עֶרֶהָּתרעֶבּ אורה בַנגַה תַמּו וְרָכִמּו
 םֶכָתֶא ובֹוירׁשַא לֹכְּכ תָֹׂשֲע ֵלְוֲאְמרמְׁשִל תַעְרְצַהיעֶגְִּ
 9 תיִא רֹוכָ ;תוׂשֲעַל ורְמְׁשִּת םֶתיִוצ רֶׁשֲאַּכ םִילַה םִיָנֵהְּכַה
 םֶכְתאֵצְּכ ְךֶרֶּדּב .םיימל יה א הָוהְי הֶׂשֶ--רָׁשֲא
 * אֹבהיאְל הָמּ וָאְמ תֵאָשַמ ָּךֵעֶרְב הָׁשַתייֵּב ס  :םִיָרְצַּמִמ

 ןעֶטיִה אוד טְסְלאָז םאֶד ןעֶּפיִל עֶנייַד
 רֶדֵנ ַא טְסאָה אּוד אי יֹוזַא ןּוהְמ דְנּוא
 ביִליוזייֵרְפ טאָג ןייַד ראַה םעֶד ּוצ ןּוהְּמעֶג
 טיִמ טעֶרעֶנְסיֹוא טְסאָה אּוד סאו סאָד
 -ָנייֵרַא טְסעוֶו אוד ןעוֶו 28 :ליומ ןייד

 ןייַד ןּופ ןעֶטְראָּגְנייַו םעֶד ןיִא ןעֶמּוק
 איִד ןּופ ןעֶסֶע אּוד טֶסְנעֶמ יֹוזַא ,רֵּבַח

 וטְסְליוֵז אּוד איז ליפ יֹוזַא ןעֶּביֹורטְנייו
 ןייַד ןיִא רעֶּבֶא ,ןייַז טאַז טְסעוֶו אּוד זיִּב
 ןעוֶו 26 :ןּוהְטְנייַרַא טיִנ אּוד טְסְראָמ יִלַּכ
 םיִרָּבַח ןייֵד ןיִא ןעֶמּוקְנייַרַא טְסעוֶו אּוד
 אוד טסְנעֶמ יֹוזַא ,הָאּוּבִּת עֶניִדְנֶעייֵטְׁש
 רעֶּבָא ,דְנעֶה עֶנייֵד טימ ןעֶגְנאַז ןעֶקיִלְפּפָא
 -ייֵהְפיֹוא טיִנ אּוד טְסְלאָז רעֶסעֶמְדייֵנְש ַא

 :הָאּובְּת עֶניִדְנֶעייֵמְׁש סירְּבַח ןייד ףיֹוא ןעֶּב
 רכ לעטיפאק

 טעוֶו םִע דְנּוא ,ןעֶּבאָה הָנּותַה רֶהיֵא טיִמ טעוֶו דְנּוא ּבייזֵו ַא ןעֶמעֶנ טעוֶו ןאַמ ַא ןעוֶו 1
 ַא ןעֶנּופעֶג רֶהיֵא ןָא טאָה רֶע לייװ ,ןעֶגיֹוא עֶנייֵז ןיִא ןֵח ןעֶניִפעֶג טיִנ טעדֶו איִז זַא ןייַז
 ןיִא ןעֶּבעֶג םִע לאָז רֶע דְנּוא ,טֶנ ַא ןעֶּבייֵרְׁש רֶהיֵא רֶע לאָז יֹוזַא ;ְךאַז עֶכיִלדְנעֶׁש
 -םיֹורַא טעֶו איִז ןעֶו דְנּוא 2 :זיֹוה ןייז ןּופ ןעֶקיִׁשקעוֶוַא איִז לאָז דְנּוא ,דְנאַה עֶרֶהיִא
 ןעוֶו דָנוא 8 :ּבייװ םיִנאַמ ןְרעֶדְנַא ןַא ןייַז דְנּוא ןייֵג איִז געֶמ יֹוזַא ,זיֹוה ןייַז ןּופ ןייֵג
 ;מָב ַא ןעֶּבייֵרְׂש רֶהיֵא רֶע לאָז יֹוזַא ,ןעֶּבאָה דְנייַפ ְּךיֹוא איִז טעֶו ןאַמ רעֶרעֶדְנַא רעֶד

 רעֶדָא ,זיֹוה ןייַז ןּופ ןעֶקיִׁשקעוֶזַא איִז לאָז דְנּוא ,ןעֶּבעֶג דְנאַה עֶרֶהיֵא ןיִא םִע לאָז דְנּוא
 איֵז ראָמ יֹוזַא 4 :טְּבְראַטְׁש ּבייוֵו ַא ראַפ ןעֶמּונעֶג איִז טאָה םאָו רעֶרעֶדְנַא רעֶד ןעוֶו
 ןייַז לאָז איִז זַא ןעֶמעֶנ רעֶדיוז טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא איִז טאָה םאִז ןאַמ רעֶטְׁשְרֶע רֶהיֵא טיִנ
 טייֵקְניִדְריווְמּוא עֶנייֵא זיִא םאָד ןיִראָו ,טְגיִנייַרְמּואְרעֶפ זיִא איִז זַא םעֶדְכאָנ ןייֵז ּבייוװ
 טאָנ ןייַד ראַה רעֶד םאו דְנאַל םאָד ןעֶניִדְניִוְרעֶפ טיִנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,טאָג ראַפ
 רֶע לאָז יֹוזַא ;ּבייֵװ אייֵנ ַא ןעֶמעֶנ ָטעוֶו ןאַמ ַא ןעוֶו 2 :הָלַחַנ ַא םִלַא ןעֶּבעֶג ריִד טעוֶו
 םּוׁש ןייק ןעֶמעֶנ ְךיִז ףיֹוא טיִנ ְךיֹוא לאָז רֶע דְנּוא .הָמָחְלִמ איִד ןיִא ןייֵגְסיֹורַא טיִנ
 ןֶעייֵרְפרעֶד לאָז רֶע דְנּוא ,רֶהאָי ןייֵא זיֹוה ןייַז ןיִא אייֵרְפ ןעֶּבייֵלְּב לאָז רֶע טְרֶעייֵנ ;ְףאַז
 םעֶד ןֹוּכְׁשַמ םֶלַא ןעֶמעֶנְנָא טיִנ לאָז רעֶנייֵק 6 :ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע םאָ ּבייוװ ןייַז
 זיִא סאָו סאָד טְמעֶנ רֶע ןיִראָו ,ןייֵטְׁשליִמ ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד רעֶדָא ןעֶטְׁשְרעֶטְנּוא
 טאָה סאו שְנעֶמ ַא ןעֶרעוֶו ןעֶנּופעֶג טעוֶו םִע ןעוֶו 7 :ןֹוּכְׁשַמ םֶלַא לעֶטיִמסְנעֶּבעֶל ןייֵז

 םֶהיֵא טעֶו רֶע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ ,רעֶדיִרְּב עֶנייַז ןּופ ׁשֶפֶנ ַא ּתְּבְנַגעֶנ
 טייֵמעֶג בָּנִג רעֶניִזאָד רעֶד לאָז יֹוזַא ,ןעֶפיֹוקְרעֶפ םֶהיֵא טעוֶו דְנּוא ןְלעֶדְנאַהעֶּב טְכעֶּלְׁש
 ְךיִד טיִה 8 :ריִד ןעֶׁשיִוְצ ןּופ עֶטְכעֶלְׁש םאָד ןעֶמיֹורְסיֹוא טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו
 איד איז יֹוזַא םעֶלַא ןּוהְט ּוצ ןעֶטיִה רֶהעֶז טְסְלאָז אוד זַא ,תֵעַרָצ ןּופ נאָלְּפ איד אייֵּב
 טְלאָז ןעֶמאָּבעֶג אייֵז ּבאָה ְּךיִא איו יֹוזַא ,ןעֶנְרעֶל ְךייֵא ןעֶלעוֶו םִיול איִד רעֶדָא םיִנֲהֹּכ
 םִיְרִמ ּוצ ןּוהָסעֶנ טאָה טאָג ןייַד ראַה רעֶד סאָװ קְנעֶדעֶג 0 :ןּוהְט ּוצ ןעֶמיִה רֶהיֵא
 אּוד ןעֶו 10 :םִיַרְצִמ םיֹוא ןעֶנְנאַגעֶנְסיֹורַא טְנעֶז רֶהיֵא ןעֶו ,געֶו םעֶד ףיֹוא
 ןייַז ןיִא ןעֶמּוקְניַרַא םיִנ אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ,רֵּבַח ןייד ּוצ ןעֶנְראָּב םעֶּפֶע טְסעוֶו

 זיוה
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 הָּתַא ַשֲא ׁשיִאָהְו דֶמַעַּת ץיִחַּכ לדאפ טבע יָתיּמ לא 11
 ָךָל שיִאיסָאו  :הָצחַה טָֹבֵעָה-תֶא ףילֵא איצוי יב הָׁנ

 טבֲעָהיִתֶא וַל ביִׁשָח ֿבֵׁשָה גיטע בֵכְׁשִ על וה 1
 הָמָדְצהדהִּת ןלג ךכרק ֹותְמִלׂשְּב בֵכׁשְו ׁשֶמְׁשַה א

 על 0 יִנָע ייויְכׂש טשעַתיאל .ם :ףיִהלֶא הָותו יִנְפַל 4
 ת ומֹויְּב :יֶרָעׁשַּב ךְֶרַאְּב רֶׁשֲא ךרומ א ךולַאמ ומ

 אש אוְהויְלאז וה ְיּכ ׁשֶמְׁשַה וילָע אובְת-אלְו ורְכִׂש
 ט :אָּטַח דב הָיָה הוהיײלַא ילְש אריאל וָשְפיתַא
 5 תֹוכָאלע ותְמוידאל םיִנָבּו נבל תֹובָא וָתְמוייאַל

 למחַת אֵלְוֹותִי רֶג טֵּפְׁשִמ הָּמִת אֵל ס ּותָמֹו וַעְמָחְּב 1
 הָוהְיְךְּדִפו םִיַרְצִמּב חיה דַבָע יִּכ ָּתְרַכָח ּוהָנְמִלַא ידְנָּב 3

 :הּזִה רַבְּדַה תֶא תֹושֲעַל י וצמ יכֶא ּב-לע עמ הלא
 אֵל הָלָׂשַּב רֶמָפ ְַחֹכָׁשְו שב ךריִצְק לֹצקִת יִּכ -ם
 ְךכָרַבְי ןצמל הָיָהְי הָנָמִלַאָלְו םותָיל על יז וּתְחַקְל בּוׁשָת

 אל טּכְחַתיִּכ ס :ףידי הָׂשֲַמ סֶכְּב דלא החי כ
 ףֹצְבַת יִּכ :הָיְהִי הָָמְלַאְלְו טותיל רגל כא א רֵאָפִּת 1

 הדת הָנמְלַא או םיתיל דל ְךיִרֲחַא לֵלּועְת א
 ךוִצְמ יִכנָא של םִירְצִמ ץֶרֶאְּב ָחֵיָה רֶבָעייִּכ ָּת ר

 ;הוַה רֶבַָה-תַא א ע וׂש

 הכ =
 טםּומְָׁשּו טּפְׁשִמַהילֶא יִׁשְננְו םיִׁשָנֲא ןיִּב ֿביר הְָהרַּכ *
 =םִא הָיָהְו :עֶׁשְרָהִתֶא ּועיִׁשְרַהְו קיִּדַצַה-תֶא ּוקיִדְצהְו 2

 תְְׁשַ ידָּכ וְִָל ּוָּכִהְוטִפׂשַה וָליִּפהְו עֶׁשְרָה תֹוּכַה ןּב
 לע יָתֹּכַהְל ףיִסיִדְּפ ףיֶסי אָ יי םִעְְּרַא ;רּפְסִמְּב 3

 רוָׁש םְחַתיאְל על ר ךיחֶא הָלְקִת בר הָּכִמ הֶּלַא
 ןֵבּו םֶהֵמ דַחַא תַמּו וָדְחַי םיִחַא טְשייכ ס

 אֵבָי הְמָבָי ְרָז ׁשיִאַל הָצּוחַה תֶּמַה-תֶׁשֲא הָיְהְתיאְל ולְדיא
 5: רֶׁשֲא רֹוכְּבַה הדָהְו :ּהָמְּבִַו הֶׁשאְל ול הָחְקַלּו ָקיֶלָע 6

 וי ס

 :וָשיֵרְּב ה

 אור 11 :ןעֶמעֶנ ּוצ ןֹוּכְׁשַמ ןייַז זיֹוה
 ןאַמ רעֶד דנּוא ,ןייֵמְׁש ןעֶסיֹורְד טְסְלאָז
 ּוצ לאָז טְגְראָּבעֶג טְסאָה אּוד ןעֶמעוֶו
 דנֹוא 12 :ןֹוּכְׁשִמ ןייז ןעֶגְנעֶרְּביֹורַא ריִד
 יֹוַא ןאַמ רעֶמעֶרָא ןַא זיִא רֶע ןעוֶו
 טימ ןעֶנייֵלְרעֶדיִנַא טיִנ ְּךיִד אּוד טְסְלאָז
 םאָד םֶהוָא טְסְלאָז אוד 18 :ןֹוּכְׁשַמ ןייַז
 טייג ןּוז איד ןעֶו ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ ןּוּכְׁשַמ
 ןעֶגייֵלְרעֶדיִנַא ָּךיִז לאָז רֶע זַא ,רעֶטְנּוא
 דָנּוא ;ןעֶׁשְנעֶּב ּךיִד דְנּוא ,דיילק ןייַז ןיִא
 טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג ַא ןייַז ריִד ּוצ טעֶו םִע
 אּוד 14 :טאָנ ןייד ראַה םעֶד ראַפ

 -יור רעֶדָאנ ןעֶקיִרְדְרעֶטְנּוא טיִנ שְסְלאָז
 ַא דנּוא ןעֶמעֶרָא ןַא ןּופ ןיֹול םעֶד (ןעּב

 רעֶדָא ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵד ןּופ ןעֶניטְפְראַדעֶּב
 ןיִא ,דְנאַל ןייד ןיִא זיִא םאָָו רֵג ןייֵד ןּופ
 טְסְלאָז גאָט ןייז ןָא 18 :ןרֶעיֹוט עֶנייד
 איִד דָנּוא ,תֹוריִכְׂש ןייז ןעֶּבעֶג םֶהיֵא אּוד
 ייֵגְרעֶמְנּוא םֶהיֵא רעֶּביִא טיִנ לאָז ןּוז
 םעֶד ןעֶנעוֶו ןיִראו ,םעֶרָא זיִא רֶע ןיִראָו
 טיִנ לאָז רֶע זַא ,שֶפֶנ רַסֹומ ְּךיִז רֶע זיִא
 םִע דְנּוא עֶּפּור טאָג ּוצ ריִד ןעֶנעוֶו
 ןְרעֶטְלֶע איִד 16 :דֶניִז ַא ןייַז ריִד ןָא טעוֶו
 איד ןעֶנעוֶו ןעֶרעוֶו טייֵטעֶג טיִנ ןעֶלאָז

 טיִנ ןעֶלאָז רעֶדְניִק איִד דְנּוא ,רעֶדְניִק
 ןְרעֶטְלֶע איִד ןעֶגעוֶו ןעֶרעוֶו טייֵטעֶג

 -ייַנְפֶא טיִנ טְסְלאָז אּוד 17 :ןעֶרעוֶ טייֵטעֶנ דְניִז עֶנייֵז ןעֶנעוֶו לאָז ׁשְנעֶמ רעֶביִלְטיִא
 ןֹוּכְׁשַמ א ראַפ ןעֶמעֶנ טיִנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,םֹותָי ַא דְנּוא רַג ַא ןּופ טָּפְׁשִמ םאָּד ןע
 ןעֶזעוֶועֶג טְזיִּב אּוד זַא ןעֶקְנעֶדעֶג טְסְלאָז אּוד דְנּוא 18 :הָנָמְלַא עֶנייֵא ןּופ רייֵּלְק םאד
 ,טְזייֵלעֶגְסיֹוא טְראָד ןּופ ְּךיִד טאָה טאָג ןייַד ראַה רעֶד דְנּוא םִיַרְצִמ ןיִא טְּכעֶנק ַא
 ןעֶדייֵנְׁש טְסעוֶו אּוד ןעוֶו 19 :ְךאַז עֶניִזאָד איִד ןּוהְט ּוצ ןעֶטאָּבעֶג ריִד ְּךיִא ּבאָה םּוראָד
 יוזַא ,דְלעֶּפ םעֶד ןיִא ּבְראַנ ןייֵא ןעֶמעֶגְרעֶפ טְסעוֶו דְנּוא ,דְלעֶפ ןייד ףיֹוא הָאּובְּת ןייד
 םעֶד ראַפ ,רֵג םעֶד ראַפ ןייַז לאָז םִע ,ןעֶמעֶנ ּוצ םִע ןעֶרעֶקְמּוא טיִנ ךיִד אּוד טְסְלאָז
 ןּופ קְרעֶו עֶלַא ןיִא ןעֶשְנעֶּב = לאָז טאָג ןייד ראַה רעֶד זַא ;הָנָמְלַא איִד ראַפ דְנּוא םֹותַי
 טיִּנ אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ,ןעֶטְּרעֶּבְלייֵא עֶנייֵד ןעֶלְקאָׁשַּפָא טְסעוֶו אּוד ןעדֶו 20 :דְִנעֶה עֶנייֵד
 :הָנָמִלַא איִד ראַפ דָנּוא םֹותִי םעֶד ראַפ ,רֵג םעֶד ראַפ ןייַז לאָז םִע ,ןעֶּביֹולקַּפֶא ריִד ְּךאָנ
 -ַּמִא ריִד ָּךאָנ טיִנ אּוד טְסְלאָד יֹוזַא ,ןעֶטְראָגְנייוו ןייַד ןּופ ןְכעֶמאַז טְסעֶוֶו אוד ןעוֶו 1
 דְנּוא 22 :הָנָמְלַא איד ראַפ דְנּוא םֹותָו םעֶד ראַּפ ,רֵג םעֶד ראַפ ןייַז לאָז םִע ,ןעֶּביֹולִק
 םּוראָד ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןיִא טְכעֶנְק ַא ןעֶזעוֶועֶג טְזיִּב אּוד זַא ןעֶקְנעֶדעֶג שְסְלאַז אד
 :ְךאַז עֶניִזאָד איִד ןּוהְמ ּוצ ןעֶטאָּבעֶג ריִד ךיִא ּבאָה

 הכ לעטיפאק
 הנָּמְׁשִמ םּוצ ןעֶנְהעֶנעֶג אייז ןעֶלאָז יֹוזַא עׁשְנעֶמ ןעֶׁשיִוְצ גיִרְק ַא ןייַז טעֶו םִע ןעוֶו 1
 םעֶד דְנּוא ,ןעֶניִטְרעֶפשְּכעֶר אייֵז ןעֶלאָז קיִדַצ םעֶד ,ןעֶרעֶו טָּפְׁשִמעֶג ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא
 ןעֶפְראַד טעוֶו ןעֶמ ןעזֶז ןייַז טעוֶו םִע ןעוֶו דָנּוא 2 :ןעֶכאַמ ַמ גידְלּוׁש אייֵז ןעֶלאָז עֶׁשָר

 לאָז רֶע דְנּוא .ןעֶלאַפְרעֶדיִנַא ןעֶּבאַמ רעֶטְכיִר רעֶד םֶהיֵא לאָז יֹוזַא ,ןעֶּנאַלְׁש עַׁשָר
 םֶהיֵא ראָט רֶע 8 :ְךאָנ תַעְׁשֹר ןייַז ְּךאָנ לאֵצ רעֶד טיִמ ןעֶרעֶו ןעֶנאַלְׁשעֶג םֶּקיִא ראַפ
 איד איז ןעֶנאָלְׁש רֶהעֵמ םֶהיֵא אּוד טְסעֶֶח רעֶמאָמ ,געַלׁש גיִצְרעֶּפ איוו ןעֶּבעֶג רֶהעֵמ טיִנ
 :ןעֶגיֹוא עֶנייד ןיִא ןעֶרעוֶו טעֶמְּכַאעֶג ט ְבעֶלְׁש רעֶדּורְּב ןייַד טעֶֶז יֹוזַא ,געָלש עֶניִזאָד
 םאד) םיֹוא טְׁשעֶרַד רֶע ּתַעַׁשְּב םָקֶא םעֶד ןופ ליֹומ םאָד ןעֶמיִלְשְרעֶפ טיִנ טְסְראָמ אזד 4
 טיִנ םאֶה דְנּוא טְּבְראַטְׁש אייֵז ןּופ רעֶנייֵא דָנּוא ,ןעֶמאַזוצ ןעֶניֹואוְו רעֶדיִרְּב ןעוֶו 2 :(ןְראָק
 ןאמ ןעֶדְמעֶּדְפ ַא ּוצ ןייז ןעֶטיֹומ םעֶד ןּופ ּבייוֵו סאָד טיִנ ראָט יֹוזַא ,רעֶדְניִק עֶנייֵק טְזאָלעֶג
 ךעֶניִעֶב טעדז אֵיָז סאו רֹוכְּב רעֶד דְנּוא6 :ּבייוו ַא ראַפָּךיִז ּוצ ןעֶמעֶנ איִז זדמ רעֶנאַוְוְׁש רֶהיֵא

 א
 .-צ

 ;ש
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 הבמ:םורבד

 םעֶד ףיֹוִא טְניִטעֶטְׁשעֶּב ןעֶרעוֶו לאָז
 ,רעֶדּורְּב םעֶנעֶּבְראָטְׁשרעֶפ ןייז ןּופ ןעֶמאָנ

 טְקעֶמעֶנְסיֹוא טיִנ לאָז ןעֶמאָנ ןייַז יִדְּכ
 רעֶד ןעוֶו דְנּוא 7 :לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶרעוֶו
 ןירעֶנעוֶוְׁש עֶנייַז ןעֶמעֶנ טיִנ ליוו ןאַמ
 -םיֹורַא םֶהיֵא ןיִרעֶנעוֶוְׁש עֶנייַז לאָז יֹוזַא
 עֶטְצֶלֶע איִד ּוצ רֶעיֹוט םעֶד ּוצ ןעֶנְנעֶרְּב
 ליִח רעֶנאָָוְׁש ןייֵמ ,ןעֶבאָז לאָז איִז דְנּוא
 -ורְּב ןייַז וצ ןעֶמאָנ ַא ןעֶלעֶטְׁשפיֹוא טיִנ
 םֵּבַיְמ טיִנ ָּךיִמ ליוִו רֶע ,לֵאָרְׂשִי ןיִא רעֶד
 ןּופ עֶטְצְלֶע איִד םֶהיֵא ןעֶלאָז יֹוזַא 8 : ןייַז
 ּוצ ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,ןעֶפּור טאָטְׁש עֶנייֵז
 ןייֵמְׁש טעוֶו רֶע ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶדעֶר םֶהיֵא
 :ןעֶמעֶנ טיִנ איִז ליוז ְּךיִא ,ןעֶנֹאָז דְנּוא
 םֶהיֵא ּוצ ןיִרעֶנעוֶוְׁש עֶנייַז לאָז יֹוזַא 9
 איֵד ןופ ןעֶגיֹוא איִד ראַפ ןעֶנְהעֶנעֶג

 ןייז ןעֶהיִצְּפָא לאָז איִז דְנּוא ,עֶטְצֶלֶע
 םֶהיֵא לאָז איִז דְנּוא ,םּופ ןייַז ןּופ ְּךיִׁש

 -טְנֶע לאָז דְנּוא ןְעייֵּפְׁש ןייֵרַא םיִנָּפ ןיִא
 ןּוהָמעֶנ לאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָז דְנּוא ןְרעַפ
 טיִנ ליִװ סאָװ ןאַמ םעֶד ּוצ ןעֶרעֶו

 35 אבת אצת וכ
 ז ישַאו :אְרְׂשִימ יִמְׁש הָחָּמיאָלְו תֶמה זיהֶא םִלַע ף

 העַּה ותְמִבְי ְְלְִו וּתמבְיתֶא תַחקָל ׁשיִאָה ץפהִי
 לחְיב טׁש ויְחָאְל םוָהל יטב ;ןמ למָאו םי א
  ִדמְָוולֵא ירְּברְוְהיֵעיינֹ ןליואְרְקְו :יִמְַּי הָבָא אֵל
  לניֵעְל לַא ָּתְמִבִי.ֶׁשננְו :הָּתחַל יִּתְַפְה אָל ַמָאו
 ְֶָָו ויָנְפְּב הָקְרָי ֹולְנַר לעמ ולעָנ הָצְלְָח יִקוַה
 :ווחָא תובדתִא הָנְבי אל רֲֶׁא ׁשיִאְלהָׂשִַי הָכָ הְָמְו
 ; וצְנייְּכ ס ! :לַעָנַה ץיִלֲח תיּב לֵאָרְשְִב ומָׁש אָרְק
 -תֶ ליִצהל דֶמאה תשא הֶברַקְו ְִָ ׁשיִא ודְזישְנֶ
 ופ הָתֹצַקְו :ויִשָבְמִּב הָקיוחִהְו הֶרָי הָחְלָׁשְוודְַּמ ימ ּהָׁשיִא
 ג ןֵבָא ְךסיִּב ךֵל הוהידאל ם :ףֶנֵעסוֶתָּת אֶל מכת
 הָפיֵא ָךְתיִבְּב ָּדְל היהיױאל ּהָּנטְּו הָקֹודְנ ןְבְָ
 וט הָמלָׁש ׁש הָפיֵאְךֶליהְיהְי קָדְָ הָמלָׁש ןְבָא :הָנמקּו הָלֹוְנ
 -רֶׁשֲא הָמָרֲאָה לַע ךוֶמָ וכיִרֲאָי מל ְךֶק-הָיְהִי קֶדָצְו
 של הלא הוה כי: הַא
 פ :לֶוָע הֵׂשָע לֶּכ הָּלִא
 ז ּוטִיָרְצִמִמ םֶכְתאֵצְּ ְךֶדָחַּב קלָמִ ֶָל הָׂשָעירְׁשֲא תַא רו
 ופ הָּהַאְ ךיִצִדַא ם לָשחילְּב ךֶּב בוזיו ְךרלּב ךֶרֶק רֶׁשֲא
 ופ וי ךיַהלֲא הָוהְי ַחיִָהְּב הֶיהְ ;םיִהֹלֶא אֵרָי אָלְו עניו ףָיְע
 ןפֹנ ףיָהלֲא-הוְי רֶׁשֲא א ץֶרָאָּב ביִבָּפִמ ְיא-לְּכִמ ךֶל
 םִיְׁשַ תַחֵּתִמ קלָמַע רָכְז-תַא הָחְמּתהְָּׁשַרל הָלֲחַנ ַּדִל
 :הָּכְׁשִּת אָל

 14 הפיאו

 וכ

 ;רעֶדּורְּב ןייַז ןּופ זיֹוה סאָד ןֶעיֹוּבְפיֹוא
 ןעֶרעֶו ןעֶפּורעֶנ לאָז ןעֶמאָנ ןייֵז דְנּוא 0
 ןייַז סאוָו םעֶד ןּופ זיֹוה סאָד ,לֵאָרְׂשִי ןיִא

 פ פ פ
 אָּדִל ןַתֹנ ךיָהֹלַא הָוהְי רֶׁשֲא א אֹובָתייֵּכ הָיָהְו
 5 יִרַּפ-לָּכ| תיִׁשאֵרְמ ָּתְחַקְלְ :ּהַּב ְּתְבִׁשָיְו ּהַּתְׁשִרי הָלֲחַ

 ל ןקנקלא הוהְי רֲֶא ָךְצְרַאֵמ איִכָּת רֶׁשֲא הָמָרֲאָה רעֶנעֶמ ןעוֶו 1 :ןעֶניֹוצעֶנְּפָא זיִא ְךיִׁש

 מל קֵא ! הָוהי רַחְבִי רֶׁשֲא םֹוקְּמַה-לֶא ֶּבַלְהְ אֵנַּמַב ָּתְמַׂשְו ןיֵא טיִמ רעֶדּורְּב ןייֵא ְךיִז ןעֶגיִרְק

 ןייַז זצ ליִצַמ ןאַמ רֶהיֵא יֵדְּכ ְּךיִז טְנְהעֶנעֶג םעֶנייֵא ןּופ ּבייוֵו םאָד דְנּוא ,ןְרעֶדְנַא

 דָנּוא ,דְנאַה עֶרֶהיִא ןעֶקעֶרְטְׁשסיֹוא טעוֶו איִז דְנּוא ,רעֶנעֶלְׁש םעֶד ןּופ דְנאַה רעֶד ןּופ
 ,דְנאַה עֶרֶהיִא ןעֶדייֵנְׁשפָא אּוד טְסלאָז יֹוזַא 12 :דיִלְנ-דְנאַש ןייז ןָא ןעֶפייֵרְגְנָא טעוֶו
 -יידַחַצ לעֶטייֵּב ןייד ןיִא ועָּבאָה טיִנ טְסְלאָז אוד 13 :ןעֶמְראַּבְרעֶד טיִנ ְּךיִז לאָז ניֹוא ןייד
 ןייַד ןיִא ןעֶּבאָה טיִנ טְסְלאָז אוד 4 :םעֶנייֵלְק ַא ַא דְנּוא םעֶסיֹורְג ַא ,טְכיוִועֶג אייֵלְרֶע
 ןעֶּבאָה טְסְלאָז אּוד טְרֶעייֵנ 18 :םעֶנייֵלְק .ַא דְנּוא םעֶסיֹורְג ַא םאֶמ אייֵלְרֶעייוַוְצ זיֹוה
 טְסְלאָז םאָמ םעֶטְכעֶרעֶג דְנּוא םעֶצְנאַג ַא דְנּוא ,טְביוִועֶג םעֶטְכעֶרעֶג דנוא םעֶצְנאַג ַא
 ראַה רעֶד סאו דְנאַל םעֶד ףיֹוא ןְרעֶגְנעֶלְרעֶּפ ְּךיִז ןעֶלאָז געֶמ עֶנייֵד יִדְּכ ,ןעֶּבאָה אּוד
 ןּוהְט סאו עֶלַא דְנּוא או עֶכְלאָז ןּוהְט םאוָו עֶלַא ןיִראָו 16 :ריִד טעֶנ טאָג ןייד
 טאָנ ןייַד ראַה םעֶד ּוצ :יִדְריווְמּוא ןעֶנעֶז ;טייֵקְּגיִטְכעֶרעֶגְמּוא
 -םיֹורַא טְנעֶז רֶהיֵא ןעֶו א םעֶד ףיֹוא ןּוהְמעֶנ ריִד ּוצ טאָה קֵלָמַע סאָו קְנעֶדעֶב 7
 דָנּוא ,געוֶו םעֶד ףיֹוא ןעֶפאָרְטעֶגְנָא ְּךיִד טאָה רֶע איז 18 :םִיַרָצִמ םיֹוא ןעֶנְנאַנעֶנ
 ןעֶזעוֶועֶג טְזיִּב אּוד ןעוֶו עֶפאַלְׁש עֶלַא ,ןעֶגאָלְׁשעֶג ריִד ןּופ לייט ןעֶטְׁשְרעֶטְניִה םעֶד טאָה
 םִע דְנּוא 19 :טאָנ ראַפ ןעֶטְכְראָפעֶג טיִנ ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,טְכאַמְׁשרעֶפ דְנּוא דיִמ
 םֶגְניִר דְנייֵפ עֶנייֵד עֶלַא ןּופ ןעֶהּור ןעֶכאַמ ְּךיִד טעוֶו טאָ ראַה רעֶד ןעוֶו זַא ןייַז טעוֶו
 ּוצ הָלֲחַנ ַא םֶלֵא ןעֶּבעֶג ריִד טעֶו טאָנ ןיייַד ראַה רעֶד סאָו דְנאַל םעֶד ןיִא ,םזרַא
 םעֶד רעֶטְנּוא ןּופ קֹלָמַע ןּופ םיִנָמְכעֶדעֶג סאָד ןעֶקעֶמְסיֹוא אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ,ןיִנׁשרַי
 :ןעֶסעֶגְרעֶפ טיִנ םִע טְסְלאָז אּוד לעֶמיִה

 וכ לעטיפאק
 אובת יכ

 טאָג ןייֵד ראַה רעֶד סאוָו דְנאַל םעֶד ּוצ ןעֶמּוקְנייַרַא טְסעֶו אּוד ןעֶו ןייַז טעוֶו סֶע דְנּוא 1
 יֹוזַא 2 :ןעֶניֹואוְו ןיִראַד דְנּוא ןינְׁשְרִי םִע טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,הָלֵחַנ ַא םֶלַא ןעֶּבעֶנ ריִד טעוֶו
 ןּופ ןעֶגְנעֶרְּב טְסעוֶו אּוד סאוָו ,ךֶרֶע רעֶד ןּופ תֹוריִּפ עֶטְׁשְרֶע עֶלַא ןּופ ןעֶמעֶנ אּוד טְסְלאָז
 ןעֶגייֵלְנייַרַא אייֵז טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶּבעֶג ריִד טעוֶו טאָג ןייֵד ראַה רעֶד סאָו דְנאַל ןייד
 ןעֶלייוֵוְרעֶד טעוֶו טאָג ןייַד ראַה רעֶד סאוָו טְרָא םעֶד ּוצ ןייֵג טְסְלאַז אּוד דנּוא ,ּבראק ַא ןיִא

 זַא
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 םֶהְחּםיִמְיּב הָיְהִי רֶׁשֲא ןִהֹּכַה-לִאָתאבּו !םֶׁש וָמְׁשןֵּכַשְל
 יײלָא יִתאָבייִּכ יֶהֹלֶא הוהיִל םיִ יְִַּּדוילֵא ָתְרִָאְ
 חָקְָו :יָל חֶתָק ּונֵתֹבֲאַל הָוהְי ְַּׁשִנ רֶׁשֲא ץֶרֶאָה

 :ץֶהלֶא הָוהְי חּכמ יְִפִל ּוחיִנְו יט אנְַה ןֵהֹּכַה
 ריז יִבָא רבא יִמרֲא ְךיהלֶא הָוהְיז ינפל ָּמְרִמָאְו ָתיָעְוה

 םוצָע לוד ינְל םָׁש"יהְנ טֶעמ יֵתְמִּב םָׁש רֶנ הָמירְצִמ
 תיָרֹבִע ּונֵלָעיִנתוּוננעַו םיִרְצִמַח ּונְתֹא ּועְרַה :בָו 5
 -תֶא הוי עמו ּוניתֹבֲא יַהלֲא והיילֶא קַעְצִַ :הָשָק ז
 נֲאְצּוַה :ּטֵצֲחַליִתֶאְו ונֵלְמִתֶאו ונינָע-תֶא א ונלֹק 8

 ילְדָנ אָרֹמְבּו הָּוטְנ עֶרְובּו הֶקְזֲח יב םיִרְצִמִמ הָוהִי
 טְלוִּמַו הוה םֹקָּמַה-לֶא ּונֲאְבַו :םיִתפִמְכּו תותֹאְבּופ
 הנה הָּתעְו :ׁשָבְדּו בָלֶח תַכָז ץֶרֶא תאֹוַה ץֶרָאָה"ִתַא *

 וויל הֶּתְַנרׁשא הָמְרֲאה יֵרְפ תיׁשאֵר-תֶא יִתאֿבד
 :ֶהלַא הָוהְי נפ ָתיֲֹחְַּׁשהְוּךיִהלֶא הָוהְיינְפַל וּחַנַהְ

 ֵתיִבְלּי ךיִהלֲא הָוהְי ָךְלְֲנרֶׁשֲא םֹוַּה-לְִּּב ָּתְחמָׂשְו ו
 רׂשְַל הָּלִבְת יִּכ ם :ֵּבְרקְּב רֶׁשֲא רו יֹולַהְו הֶּתַא
 רֶׂשֲעַּמַה תַנְׁש תֶׁשיִלְׁשַה הָנָׁשַּב ָךְתֶאובְּת רׂשְעַמילּכדתֶא
 ףיֶרְְׁשִב ּלְכִאְו הָנָמְלֵאָלְו םוחיל רֵנֵל יולל הָּתַחְנְו
 ךמ ׁשֶרֵּקַה יִּתְרִעַּב ֶהֹלֲא הָוהְינְפל ָּתְרִמָאְו :ּועֵבׂשְ
 -יכָכְּכ הָלָמְלִאָלְו םותָיל רנֵלְו יוּכַל ויָּתִתְנ םַנְו תיֵּבַה
 :ּתְחַכָׁש אָלְו ךיתוצּמִמ יִּתרַכְע-אָליִנָתיּוצ רֶׁשֲא ָּךְתוצִמ
 -אָלְו אֹמָמְב מִמ יִּתְרעַביאַלְו יּממ יִואָב יּתְלַארל
 לֶכְּכיִתיִשָע יָהלֲא הָוהי ליקְּב יִּתְַמְׁש תל ּּממיִּתִתְ

 ְךַָבּו םִַמָׁשַהְדמ ּךֶׁשָק ןועְמִמ הפיִקְׁשַה :ינָתיוצ רֶׁשֲא =
 רֶׁשֲאַּכ ּונל הָּתַתָנרֶׁשֲא הָמְדֲאָה תֶאְולֵאְרְׂשידתֶא ְךְמַע-תֶא
 הֶַּה םִּגַה ס  :שֶבדּו בָלֹח תַבְו ץרַא ּוניְבָאל ָּתְעַבׁשִנ
 -ןרַאְו הָלֲאָה םִּקְַה-תֶא הָֹשעַל ָּךֹוצְמ ךיֶילֲא .דחי

2 = 

3 = 

5 

 דְנּוא ,לֹוק רעֶזְנּוא טְרעֶהעֶג טאָה טאָג דְנּוא

 אכה וכ היחבד

 דְנּוא 8 :ןעֶהּור טְראָד לאָז ןעֶמאָנ ןייֵז זַא
 םאִו ןַהֹּכ םעֶד ּוצ ןעֶמּוק טְסְלאָז אּוד
 דְנּוא ,געֶט עֶניִזאָד איִד ןיִא ןייֵז טעוֶו

 גייֵצעֶּב ּךיִא ,ןעֶנאָז םֶהיֵא ּוצ טְסְלאָז אּוד
 ְךיִא םאָד ,טאָג ןייד ראַה םעֶד ּוצ טְנייַה
 טאָג םאָו דְנאַל םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶנ ןיִּב

 ןְרעֶמְלֶע עיִױעֶזְנּוא ּוצ ןעֶריֹואוְוְׁשעֶג טאָה
 רעֶד דנּוא 4 :ןעֶּבעֶג וצ םִנּוא ּוצ םִע
 עֶנייֵד ןּופ ּבְראָק םעֶד ןעֶמעֶנ לאָז ןֵהֹּכ
 ראַּפ ןעֶנייֵלְניִהַא םֶהיֵא לאָז דְנּוא ,דְנאַה
 :טאָנ ןייַד ראַה םעֶד ןופ ַחֵּבְוִמ םעֶד
 ןעֶבאָז דְנּוא ןְרעֶפְמְנֶע טְסְלאָז אּוד דְנּוא 9
 יִמַרַא רעֶד ,טאָנ ןייַד ראַה םעֶד ראַפ
 ,רעֶטאָּפ ןייֵמ ןעֶגְליִטְרעֶפ טְלאוָועֶג טאָה
 ןיק טְרעֶריִנעֶגְּפּורַא טאָה רֶע דִנּוא
 -פיֹוא טְראָד ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,םִיַרְצִמ
 רעֶּבִא ,ןעֶׁשְנעֶמ גיִנייוֵו טיִמ ןעֶטְלאַהעֶג
 םיֹורְנ ַא ּוצ ןעֶראָװעֶג טְראָד ויִא רֶע
 איד דְנּוא 6 :ליֵפ דְנּוא קְראַטְׁש ,קְלאָפ
 ,ןּוהְמעֶנ םעֶטְכעֶלְׁש םִגּוא ןעֶּבאָה םיִרְצִמ
 ןעֶּבאָה דְנּוא טְגיִנייֵּפעֶג םִנּוא ןעֶּבאָה דְנּוא
 :םייֵּבְרַא עֶרעוֶוְׁש טְגייֵלעֶגְפיֹוא םנּוא
 םעֶד ּוצ ןעֶניִרְׁשעֶנ ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא 7
 ןְרעֶטְלֶע עֶרעֶוְנּוא ןּופ טאָג םעֶד ראַה
 דָנּוא ןייַּפ עֶרעֶזְנּוא ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע

 -ִסיֹורַא םֶנּוא טאָה טאָנ דְנּוא 8 :םיִנעֶגְניִװְצעֶּב רעֶזְנּוא דְנּוא ,טייקְגיִדיִמ עֶרעֶזְנּוא
 דְנּוא ,םעֶרָא ןעֶטְקעֶרטְשעֶנְסיֹוא ןַא דְנּוא דְנאַה עֶקְראַטְׁש ַא טיִמ םִיַרָצִמ ןּופ ןעֶניֹוצעֶג

 םִנּוא טאָה ּרֶע דֶנּוא 9 :רעֶדְנּואְו דְנּוא ןעֶכייֵצ טיִמ דְנּוא ,טכרּופ עֶסיֹורְג ַא טיִמ
 עֶניִזאָד סאָד ןעֶּבעֶגעֶג םִנּוא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,טְרָא ןעֶגיִזאָד םעֶד ּוצ טְגְנעֶרְּבעֶגְנייַרַא
 ּבאָה ְּךיִא ,העָז ,דִנּוצַא דְנּוא 10 :גיִנאָה דְנּוא ְּךֶליִמ טיִמ טְסיִֵלְפ סאָו דְנאַל ַא ,דְנאַל
 ריִמ ּוצ טְסאָה הָוהְי ָא ,אּוד םאָו דְנאַל םעֶד ןּופ תֹוריִּפ עֶטְׁשְרֶע איִד טְכאַרְּבעֶג
 טְסְלאָז אּוד דְנּוא ;טאָנ ןייַד ראַה םעֶד ראַפ ןעֶנייֵלְניִהַא סֶע טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶּבעֶנעֶג
 םעֶלַא ןיִא ןְעייֵרְפ ְָךיִד טְסְלאָז אּוד דְנּוא 11 :טאָנ ןייַד ראַה םעֶד ראַפ ןעֶקיִּב ְּךיִד
 אּוד ,דְניִזעֶגְזיֹוה ןייַד ּוצ דֶנּוא ןעֶּבעֶנַעֶג ריִד ּוצ טאָה טאָנ ןייַד ראַה רעֶד סאו ןעֶטוּנ
 ןעֶניִדְנֶע טְסעוֶו אּוד ןעֶװ 12 :ריִד ןעֶׁשיוְצ זיִא סאָו רַג רעֶד דנּוא ;יוֵל רעֶד דָנּוא
 רֶהאָי סאָד ,רֶהאָי ןעֶמיִרְד םעֶד ןיִא הָאּובְּת עֶנייֵד ןּופ רַׂשֲעַמ עֶצְנאַג םאָד ןֶרֵׂשֲעַמ ּוצ
 םֹותָי םעֶד ּוצ ,רֶנ םעֶד ּוצ ,יוֵל םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶנ סֶע אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ,רֵׂשֲעַמ םעֶד ןּופ
 :ןעֶרעוֶו טאַז דְנּוא ןְרֶעיֹוט עֶנייַד ןיִא ןעֶסֵע ןעֶלאָז אייֵז זַא .הָנָמְלַא איד ּוצ דְנּוא
 םאָד טְמיֹורעֶנְסיֹוא ּבאָה ָּךיִא ,טאָנ ןייַד ראַה םעֶד ראַפ ןעֶנאָז טְסְלאָז אּוד דְָנזַא 8
 םעֶד ּוצ דִנּוא יוֵל םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶנ ָּךיֹוא םִע ּבאָה ְךיִא דְנּוא ,זיֹוה םעֶד ןּופ עֶגיִלייֵה
 טְסאָה אוד םאָװ ;טאָּבעֶנ ןעֶצְנאַג ןייַד ְּךאָנ ,הָנָמְלַא איִד ּוצ דְנּוא םֹותָי םעֶד ּוצ ,רַג
 טיִנ ּבאָה ָּךיִא דְנּוא ,עֶמאָּבעֶג עֶנייֵד ןּופ ןעֶזעֶוֶועֶג רַבֹוע טיִנ ּבאָה ךיִא ,ןעֶטאָּבעֶג ריִמ
 ָךיִא דָנּוא ,טייקְניִריֹורְט עֶנייֵמ ןיִא ןעֶסעֶנעֶּג ןּופְרעֶד טיִנ ּבאָה ְּךיִא 14 :ןעֶסעֶגְרעֶפ
 ןּופְרעֶד טיִנ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,טייֵקְניִנייֵרְמּוא ןיִא טְמיֹורעֶנְקעוֶוַא ןּופְּרעֶד טיִנ ּבאָה
 ,םאָנ ןייֵמ ראַה םעֶד ןּופ לֹוק םעֶד ּוצ טְכְראָהעֶג ֿבאָה ְךיִא ;ןעֶטיֹוט ַא ראַפ ןעֶּבעֶגעֶג
 עֶנייַד ןּופ ּפורַא קּוקנ?:ןעֶטאָּבעֶג ריִמ טְסאָה אּוד איו יֹוזַא םעֶלַא ןּוהָמעָג ּבאָה ָּךיִא
 םאָד דָנּוא ,לֵאָרְׂשִי קְלאַפ ןייַד ׁשְנעֶּב דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ,בָנּוניֹואוְו עֶניִלייַה
 וצ ןעֶריֹואוְׁשעֶג טְסאָה אוד אי יֹוזַא ןעֶּבעֶגעֶג םֶנּוא וצ טְסאָה אּוד םאָו דָּנאַל
 ןעֶגיִזאָד םעֶד 16 :גיִנאָה דִנּוא ְָּךְליֵמ טיִמ טְסיֵלְפ םאָו דְנאַל ַא ,ןְרעֶטְלַע עֶרעֶזְנּוא
 דנּוא ץעֶזעֶג עֶניִזאָד איִד ןּוהְט ּוצ ןעֶטאָּבעֶג טאָנ ןייַד ראַה רעֶד ריִד טאָה גאֵמ

 פפ=
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 םיטששמ



 87 : אבתיהכפכטסירבה

 לָכ קל לב םָמֹוא היו ָּתְרַמָׁשְו םְִּפׁשִּמַה אייֵז ןעֶמיִה טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,םיִָּפְׁשִמ

 15 רֶׁשֲאַּכ הֶּלנְ םעל ול תל םֹוַ ָךריִמֲאָה הָוהיו ;לקִּב ִב מל שמו הל רב תל אוד 17  :עֶלעֶז ןעֶצְנאַנ רעֶנייד טיִמ
 19 טול לע ןויִלָע ְִָתַּוג יָתֹוְִמ-לָּכ רֵמׁשִלְ ךֵלרֶבּד ראַה םעֶד ןעֶנאָז טְזאָלעֶג טְנייֵה טְסאָה

 ׁשֶרְקיִמַע חל תֶרֶאְפַתְלּו םׁשְלּ הָּלֵה תל הֶׂשָע רֶׁשֲא זַא דִנּוא ,טאָנ ַא ריִד ּוצ ןייַז לאָז רֶע זַא

 :רָּמִּד רֶׁשֲאְּכ  הלֶא ההִל דְנּוא ,געוֶו עֶנייֵז ןיִא ןייֵג טְסעֶו אּוד

 וכ ןכ תֹוְצִמ עֶנייַז דְנּוא ץעֶזעֶג עֶנייֵז ןעֶמיִה
 א יֵלָּכיַתֶא רֹמָׁש רֶמאֵל םָעֶה-תֶא לֵאָרְׂשִי יֵנְקִת השמ וצָיו : עא 0 ׂ . 2 א ימי

 : רע טויב הָיְָו :םוּיַה םֶכְתֶא הוִצְמ יִכִא רֶׁשֲא הוה 6 הסעװ דנּוא .םיִטָּפְׁשִמ עֶנייַז דְנּוא
 ךֶל ןתנ ךיהלֶא הָוהְירָׁשֲא ץרפהלֶא דריהתֶא ּוָרְבַַּת ראה רעֶד דְנּוא 18 :לֹוק ןייֵז ּוצ ןעֶכְראָה
 פ ָתְבַתָכְו :דיִשַּב םֶתֹאָּתְַׂשְו תֹולְֹּ םיִנְבֲא ל תֹמקה אּוד זַא ןעֶגאָז טְואָלעֶג טְנייַה ריִד טאָה
 יא יי יב 5 א = ן 6 0 : : :

 רש אל דר ,תאה דר יָד 86 ?ע טְּביִלעֶג ַא ראַפ םֶהיֵא ּוצ ןייַז טְסְלאָז

 א 3 ןתנו יַלַא ה -רֶשֶא יִרָאָה-לֶא אֹבָּת יג
 יוד י יוד

  היְהְו :ְךֶל דתֹכָאיקלָא הָוהְי רב ֶשֲַּ שבו בֵלָת יורי דיר: ,םאה יִהְש אָ או קְלאָפ
 רֶשֲא הָלֵאָה םִבֲאָה-ֶא ּומֹוִּת ןֵּדִריה-תֶא םֶכְרבֶעְּב !תֹוִצִמ עֶנייֵז עֶלַא ןעֶמיִה טְסְלאָז אּוד דְנּוא
 שַּבםֶתֹאתְׂשְו לֶביִ רַהְּב םזִה םֶכְתֶא הֶוַצְמ יִכֲא םאֶד ןעֶכאַמ ְךיִד טעֶװ רֶע דְנּוא 9
 ּה לב םיִנָבֲא הַּבְוִמ עי 6 טֶש ְתינָבּו רֶע סאוָו ,רעֶקְלעֶפ עֶלַא רעֶּביִא עֶטְסְכעֶה

 קי יי יא וצ וא ביק אוצ כט 0 : : ּי ר
 -ילע ָּתְבְַכְו :ףיהלַא הוי ינְפל ְּחַמָׂשו םָׁש ָתְלַכְא א ןיז לא אוד הא ןע ְאָנ טו
 םי ':בֶמיה ראֹּב תאֹּזַה הֶרֹּתַה יִרְבַּ-לָכ-תֶא םיִנָבֲאָה טאָג ןייד ראַה םעֶד ּוצ קְלאָפ גיִלייַה
 9 דָמאֵל לא לָּכ-לֶא םילַה םִנַהְּכְַ בָׁשֹמ רַב :טעֶרעֶג טאָה רֶע איז יֹוזַא

 :יִהלֲא הוהְל םֶכְל תחנה םמֹלֲאְרׂשִי טמׁשּותכְסַה קט יואל
 .וק-תֶא לתֹועמתֶא תיְְִׂו ףיקלֶא הָוהְי לֹוקּב ָּתְעַמָׁשְ זב לעטיפאק

 1 םּב םָעָהדתֶא הָׁשֹמ וָצַי ם :םִיִהְד צְ יִכלא רֶׁשֲא ןופ עֶטֵצְלֶע איִד דְנּוא הֶׁשֹמ דנּוא 1
 נפ ביג רָת-לַעַט םָעָהיִּתַא ךֶרְבל מִי הָּלַא 1 ;רְמאֵל אהה קְלאָפ םעֶד ּוצ ןעֶמאָּבעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי

 :ןעֶטיִּבעֶג טֶנייֵה ְךייֵא אּוהְט ְּךיִא םאֶו טאָּבעֶג עֶצְנאַג םאֶד טיִה ;ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא

 םעֶד וצ ןֵדְרַי םעֶד ןעֶרְהאַָפְרעֶּביִא טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו גאָמ םעֶד ןיִא ןייז טעוֶו םִע רְנּוא 9
 ןעֶלעֶמְׁשּפיֹוא ריִד אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ,ןעֶּבעֶג ריִד עוו טאָנ ןייַד ראַה רעֶד םאָה דְנאַל

 טְסְלאָז אּוד דְנּוא 8 :ָּךעֶלאַק טיִמ ןעֶבעֶלאַק אייֵז טְסְלאָז אּוד דָנּוא ,רעֶנייֵטְׁש עֶסיֹורְּנ
 רעֶּביִרַא טְזיִּב אּוד ןעוֶו ,הָרֹוּת רעֶניִזאָד רעֶד ןּופ רעֶטְרעוֶו עֶלַא ןעֶּבייֵרְׁש אייז ףיֹוא

 טעוֶו טאָנ ןייַד ראַה רעֶד אָ דְנאַל םעֶד ּוצ ןעֶמּוקְנייֵרַא טְסְלאָז אּוד יֵדְּכ ,ןעֶגְנאַגעֶג
 רעֶד ,ראַה רעֶד איִז יֹוזַא ,גיִנאָה דְנּוא ְּךֶליִמ טיִמ טְסיִלְפ סאו דְנאַל ַא ,ןעֶּבעֶג ריִד

 טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו ,ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 4 :טעֶרעֶג ריִד ּוצ טאָה ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵד ןּופ טאָג
 ְךיִא םאֶו רעֶנייֵמְׁש עֶגיִזאָד איד ןעֶלעֶטְשפיֹוא רֶהיֵא טְלאָז ֹוזַא ,ןְדרֵי םעֶד ןייֵגְרעֶּביִרַא
 טיִמ ןעֶכעֶלאַק אייֵז טְסְלאָז אוד דנּוא ,לָביֵע גְראַּב םעֶד ףיֹוא ,טְנייַה ְּךייֵא טיִּבעֶג

 ַחֵּבְוִמ ַא ,טאָב ןייַד ראַה םעֶד ּוצ ַחֶּבְזִמ ַא ןֶעיֹוּב טְראָד טְסְלאָז אּוד דְנּוא 5 :ְךעֶלאַק
 :(גייֵצקְרעֶֶו) ןעֶזייֵא ןייק אייֵז רעֶּביִא ןעֶּבייֵהְפיֹוא טיִנ טְסְלאָז אוד ,רעֶנייֵטְׁש ןּופ

 דְנּוא ,טאָב ןייַד ראַה םעֶד ןּופ ַחָּבְזִמ םעֶד ןְעיֹוּב אוד טְסְלאָז רעֶנייֵמְׁש עֶצְנאַג םיֹוא 6

 דָנּוא 7 :טאָנ ןייֵד ראַה םעֶד ּוצ רעֶּפּפָא דְנאַרְּב ןייַז ביִרְקַמ םֶהיֵא ףיֹוא טְסְלאָז אוד

 טְסְלאָז אוד דָנּוא ןעֶסֶע טְראָד טְסְלאָז אּוד דְנּוא םיִמָלְׁש ןֶּבְרִק ןעֶטְכעֶׁש טְסְלאָז אוה
 איד ףיֹוא ןעֶּבייַרְׁשּפיֹוא טְסְלאָז אוד דְנּוא 8 :םאָנ ןייַד ראַה םעֶד ראַפ ןֶעייֵרְפ ךיִד

 דְנּוא הָׁשֹמ דְנּוא 9 :רייֵׁשעֶּב טּוג הָרֹוּת עֶניִזאָד רעֶד ןּופ רעֶטְרעוֶו עֶלַא רעֶנייֵטְׁש
 ;ּוא טְמעֶנְרעֶפ ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי ץְנאָג וצ טעֶרעֶג ןעֶּבאָה םִיַוָל איִד ,םיִּנֲהֹּכ איד

 םעֶד ּוצ קְלאָה ַא ּוצ ןעֶראוָועֶג אּוד טְזיִּב גאָט ןעֶגיִטְנייַה םעֶד !לֵאָרְׂשִי ָא ,ּוצ טְרעֶה
 ןייד ראַה םעֶד ןּופ לֹוק םעֶד ּוצ ןעֶכְראָהעֶנ טְסְלאָז אּוד דנוא 10 :טאָנ ןייד ראַה
 :טְנייַה ריִד טיִּבעֶנ ָּךיִא םאָו ץעֶזעֶג עֶנייֵז דְנּוא ,תֹוצִמ עֶנייֵז ןּוהְמ טְסְלאָז דְנּוא ,טאָּב

 :ןעֶבאָז ּוצ יֹזַא גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןַא ןעֶטאָּבעֶג קְלאָפ םעֶד ְטאָה הֶׁשֹמ דְנּוא 11

 םיִזיִרְג גְראַּב םעֶד ףיֹוא קְלאָּפ םאָד ןעֶׁשנעֶּב ּוצ ןייֵטְש ןעֶלאָז עֶניִזאָד איִד 2

 ןעוו 22
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 ףקויו רָקשׂשִיו הָדֹוהיו יוֵלְו ןֹעְמִׁש ןְלרַ-תֶא םָָקרְכְֶּ
 יג ןבּואְר לָגיע רַהְּב הָטָלְּקה"ל יִרְמעֶי הָלֵאו:ןְִינִבּו 4
 ׁשיאילּכילֶא יִרְמְָו םולַה יו :יִלָּתִפת דוב רֶׁשֲאְו 4
 לֶמָּפ הָׂשַי רׁשֲא ׁשיִאָה ריחָא ס' :םֶר לֹק לֵאְרְׂשִי ומ

 נו רָתּפַּב םֵׂשו ׁשֶרָח יִדְי הֵׂשֲַמ הָוהְי תַכֲעוְּת הָכִָמו
 ִמִאְו וִבָא הָלָקִמ רֹלֶא ס' מָא ּורְמֶאְו םִעָהילָכ
 יִמָאְו ּוהֲערלָּבְג נּטִמ רּורָא ס' :ןמָא טִעָהילְּכ רֶמֶאָו

 רָמְִו ְךֶרֶדַּב רע הָּנִׁשִמ ררָא ס  :ְמָא םֶעָהֹלְּכ 2
 םותיירג טַּפְׁשִמ הָעַמ רהָא ם- :מָא םִעָהילְּכ 2
 יִבָא תָׁשֲאִע בֵכׂש רורָא :ןמָא םִעָהלְּכ רַמֶאְ הְָמִלַאְו 2
 בכׂש רירָא ס ןֵמָא םִעָה-לָּכ רֶמָאְ וָכָא ףַנּכהָּנ יִּכ יו
 םָכֹׂש דורֶא ס/ זמֶא םִעָהילַּכ רֶמֶאְו הָמֵהְּב-לָּכיע 3

 ס :ןֵמֶא םִעָהילַּכ רֶמאְו ֹוָמא-תַב זַא ויָבָא-תַּב ותֹחֲאּמַע
 רּרִא .ס :מֶא םֶעה-לָּכ רַמָאְו וּתְנִתהמַע בכֹׁש רּורָא ;}
 לֹחָא ם" :מָא םִעָהילְּכ רֶמאְו רֶתַּפַּב ּוהֵעָר הָּכִמ הכ

 ס :ןְמֶא םעֶהילָּכ רַמָאוקִנםַּד שֵפָנ תֹוּכַהְל דַחֹׂש ַחָקל
 זרוָׂשעַל תאֹוהיהְרֹוּתה יִרְבּד תֶא םיִקָיאָל רֶׁשֲא רורָא 6

 : זומָא םעָה-לָּכ רֶמֶאְו םָתוא
 רכ הכ

 יַמָׁשִל ךיִהלֲא הָוהז לֹקְּב עַמְׁשִּמ ַעוֵמָׁש-םִא הָיָהְו א
 ְךנְתֹת םַֹּה ָּוצִמ יִכנָא רֶׁשֲא ווְתֹוְצִמ-לֶּכ-תֶא תֹוׂשֲעַל
 ילָּכ לָע ואָמּו :ץְדָאָה ַײונילּכ לע ןֹוילָע ךיָהלֲא הָוהְ
 ;ףיִהלא הָוהְ לֹוקְּכ עַמְִׁמ ִּכ ְךֶנִׂשַהְו הָלֵאָה תָֹכְָּבַה
 ָּךנְמְבייִרְפ ְךיִרָּב :הֶדָׂשּב הָּתַא רָב ריִעְּבהָּתִא ְךיהְּב
 !נאֹצ תֹרְְַּׁו ְיִפלַא רֵׁש ִֵָהְב ִרְפּוּדְַמְרַא יִרְפּו
 ֶּתַא ְךירָבּּדֲאֹבְּב הָּתַא ךּורָּב:ךָתְַאְׁשִמּו ךאנט ְךיִרָּב
 םיִפננ ְּךיִלָע םיִמָּקִה ּךיֶביִא-תֶא וי ןתי ךֵתאֵצְּב
 ּוטינָי םיִכָרד הָעְבִשַּבּו ךיִלֵא וַאצִי דֶחֶא ְךרֵדְּב ּדָפל

 אחת הכקהכשםיתהבה

 םעֶד ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא טעוֶו רֶהיִא ןעוֶו
 דְנּוא ,הָדּוהְי דְנּוא ,יִוֵל דְנּוא ןֹועְמִׁש ,ןֵדְרי
 דְנּוא 18 :ןֵמָיְנִּב דְנּוא ףסֹוי דְנּוא ,רָכשֶׂשִי

 ןעֶכּולְּפ ּוצ ןייֵטְׁש ןעֶלאָז עֶגיִזאָד איֵד
 דנּוא דג ןְּבּואָר ,לֶביֵע גְראַּב םעֶד ףיֹוא
 :יִלָּתְפַנ דָנּוא ןִֶד ןְלּובְז דְנּוא רׁשֲא
 דנּוא ןְרעֶּפְטְנֶע ןעֶלאָז םיִוָל איד דְנּוא 4
 ןּופ ןאַמ ןעֶכיִלטיִא ּוצ ןעֶנאָז ןעֶלאָז אייֵז
 טְכּולְפרעֶפ 15 :לֹוק ְךיֹוה ַא טיִמ לֵאָרְׂשִי
 ןעֶכאַמ טעוֶו סאוָו ןעֶרעֶו ןאַמ רעֶד לאָז

 דֶליִּב םעֶנעֶסאָגעֶג ַא רעֶדָא רְליִּבְנעֶצעֶג ַא
 -דְנאַה ַא ,טאָב ראַפ טייקְגיִדְרעוֶוְמּוא ןַא
 טְכאַמ ררֶע דְנּוא ,רעֶלטְסְניִק ַא ןּופ קרעוֶו
 עֶצְנאַג סאָד דְנּוא ,םעֶנעֶגְראָּבְרעֶפ םיִא םִע
 ןעֶנאָז ןעֶלאָז דְנּוא ןרעֶּפְטְנִע לאָז קְלאָפ
 סאו ןייַז רעֶד לאָז טְכּולְפרעֶּפ 16 :ןַמָא
 עֶנייַז דְנּוא רעֶטאַפ ןייַז טעֶטְכַאְרעֶפ
 לאָז קלאַפ עֶצְנאַג םאָד דְנּוא ,רעֶטּומ
 רעֶד לאָז טְכּולְּפרעֶפ 17 :ןֵמֶָא ןעֶנאָז
 ןּופ ץעֶנעֶרְג איִד קעוֶוַא טקיר סאו ןייַז
 לאָז קְלאַפ עֶצְנאַג םאֶד דְנּוא רָּבֵח ןייֵז
 רעֶד לאָז טְכּולְפרעֶפ 18 :ןֵמָא ,ןעֶנאָז

 ןעֶזְנאַלְּב ןעֶדְניִלְּב ַא טְכאַמ םאִו ןייַז
 קְלאַפ עֶצְנאַג סאָד דְנּוא ,געוֶו םעֶד ףיֹוא
 לאָז טְבּולְפרעֶפ 19 :ןֵמָא ,ןעֶגאָז לאָז
 םאָד ןעֶנייֵנְּפָא טְכאַמ םאִו ןייַז רעֶד

 :ןֵמָא ,ןעֶנאָז לאָז קְלאַּפ עֶצְנאַג םאֶד דְנּוא ,הָנָמְלַא ןַא דנּוא םֹותָי ,רַנ ַא ןּופ טָּפְׁשִמ
 רֶע ןיִראָו ,רעֶטאָפ ןייַז ןּופ ּבייוו םעֶד טיִמ טְניִל סאו ןייַז רעֶד לאָז טְכּולְּפרעֶּפ 0

 :ןֵמָא ןעֶנאָז לאָז קְלאָפ עֶצְנאַג םאֶד דִנּוא ,רעֶמאָפ ןייַז ןּופ דְנאַׁש איִד טְקעֶלָּפטְנַא
 לאָז קְלאָפ עֶצְנאַג םאֶד דְנּוא ,הָמֵהְּב ַא טיִמ טְניֵל םאִו ןייַז רעֶד לאָז טְכּולְפרעֶפ 1
 איד ,רעֶטְסעוֶוְׁש עֶנייַז טיִמ טְניֵל םאָז ןייַז רעֶד לאָז טְכּולְפרעֶפ 22 :ןַמָא ,ןעֶבאָז
 עֶצְנאַג סאָד דְנּוא ,רעֶטּומ עֶנייֵז ןּופ רעֶטְכאָט איִד רעֶדָא ,רעֶטאָפ ןייַז ןּופ רעֶטְכאַט
 ,רעֶגיוִוְש עֶנייֵז טיִמ טְגיִל סאו ןייַז רעֶד לאָז טְכּולְפרעֶפ 23 :ןֵמָא ,ןעֶנאָז לאָז קְלאָפ
 טְנאָלְׁש םאוָו ןייַז רעֶד לאָז טְכּולְפרעֶפ 24 :ןַמָא ןעֶנאָז לאָז קְלאַפ עֶצְנאַג םאָד דנוא
 טְכּולְפרעֶפ 28 :ןֵמָא ,ןעֶנאָז לאָז קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד דְנּוא ,םעֶנעֶגְראָּבְרעֶפ םיִא רֵּבַח ןייַז
 סאָד דְנּוא ,טּולְּב גיִדָלּוׁשְמּוא ,שֶפָנ ַא ןעֶנאָלְׁשרעֶר ּוצ דַחֹׂש טְמעֶנ םאו ןייַז רעֶד לאָז
 םִִיַקְמ טיִנ טעוֶו סאָו ןייַז רעֶד לאָז טכּולְפרעֶּפ 26 :ןֵמָא ,ןעֶגאָז לאָז קְלאָפ עֶצְנאַנ
 לאָז קְלאָפ עֶצְנאַג םאָּד +ְנּוא ,ןּוּהִמ וצ אייֵז הָרֹוּת עֶניִזאָד רעֶד ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד ןייַז

 :ןֵמָא ,ןעֶבאָד
 חכ לעטיפאק

 ןמאָנ ןייֵד ראַה םעֶד ןּופ לֹוק םעֶד ּוצ ןעֶכְראָהעֶג טְסעֶוֶו אּוד ןעֶו ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 1
 רעֶד ְּךיִד טעֶו יֹוזַא ,טְנייַה ריִד טיִּבעֶג ְּךיִא סאו תֹוִצִמ עֶנייֵז עֶלַא ְןּוהְמ ּוצ ןעֶטיִה ּוצ
 דָנּוא 2 :דָרֵע רעֶד ןּופ רעֶקְלעֶפ עֶלַא רעֶּביִא עֶטְסְכעֶה סאָד ןעֶכאַמ טאָנ ןייַד ראַה
 ןעֶבייֵרְג ּךיִד ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,תֹוכָרְּב עֶניִזאָד איִד עֶלַא ריִד רעֶּביִא ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו םִע
 טְסעֶו טְשְנעֶּבעֶג 8 :טאָנ ןייַד ראַה םעֶד ןּופ לֹוק םעֶד ּוצ ןעֶכְראָהעֶג טְסעֶו אּוד ןעוֶו
 טְשְנעֶּבעֶג 4 :דְלעֶפ םעֶד ףיֹוא ןייַז אּוד טְסעֶֶו טְשְנעֶּבעֶג דָנֹוא ,טאַטְׁש איִד ןיֵא ןייַז אּוד

 טֶכּורְּפ איד דְנּוא ,דְנאַל ןייַד ןּופ טְכּורְפ איִד דְנּוא ,ּבייֵל ןייַד ןּופ טְכּורְפ איִד ןייַז טעדֶו
 עֶנייֵד ןּופ םעֶדאַטְס איִד דְנּוא ,רעֶדְניִר עֶנייֵד ןּופ גנּופְראוַוְרעֶפ איִד ,תֹומֵהְּב עֶנייֵד ןּופ
 טְסעוֶו טְשְנעֶּבעֶג 6 :בֶנּוּבייֵלְּברעֶּביִא ןייֵד דְנּוא ּבראק ןייַד ןייַז טעֶו טְשְנעֶּבעֶג 9 :ףאָׁש
 טאָב 7 :ןייֵגְסיֹורַא ןייד ןיִא ןייז אּוד טְסעוו טְשְנעֶּבעֶג דְנּוא ,ןעֶמּוקְנייַרַא ןייַד ןיִא ןייַז אּוד
 ,ןעֶרעֶו טְגאָלְּפעֶג ריִד ראַפ ןעֶלאָז ריִד ןעֶנעֶקְףיֹוא ןעייֵטְׁש סאוָו דְנייַפ עֶנייַד זַא ןעֶּבעֶב טעדֶז
 אייז ןעֶלעֶו ןעֶנעוֶו ןעֶּביִז ףיֹוא דְנּוא ןייֵגְסיֹורַא ריִד ןעֶנעֶק אייֵז ןעֶלעוֶו געוֶו ןייֵא ףיוא

 ףאפ



 םירבד

 םעֶו טאָנ 8 :ןעֶפיֹולְטְנֶע ריִד ראַפ
 ןיִא הָכָרְּב איד ןעֶטיִּבעֶג ריִד רעֶּביִא
 -םיֹוא עֶלַא ןיִא דִנּוא ,תֹורְצֹוא עֶנייַד
 רֶע דִנּוא ,דְנעֶה עֶנייֵד ןּופ גְנּוקעֶרְטְׁש
 םאָח דְנאַל םעֶד ןיִא ןעְׁשְנעֶּב ָּךיִד טעוֶו
 :ןעֶּבעֶג ריִד טעוֶו טאָנ ןייַד ראַה רעֶד
 ּוצ ְּךיִז ּוצ ןעֶטְכירְפיֹוא ָּךיִד טעוֶו טאָג 9
 ּוצ טאָה רֶע איו יֹוזַא ,קְלאָפ גיִלייֵה ַא
 ןעֶמיִה טְסעוֶו אּוד ןעוֶו ,ןעֶריֹואוְוְׁשעֶנ ריִד
 דְנּוא ,טאָנ ןייַד ראַה םעֶד ןּופ תֹוָצִמ איִד
 עֶלַא דְנּוא 10 :נעוֶו עֶנייֵז ןיִא ןייֵג טְמעוֶו
 זַא ןעֶהעֶז ןעֶלעוֶו דְרֶע רעֶד ןּופ רעֶקְלעֶּפ
 ריִד ףיוא זיִא הָוהְי ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד
 ריִּד ראַפ ְּךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶפּוּרעֶּג
 ְךיִד טעֶװ טאָנ דנּוא 11 :ןעֶטְּכְראָּפ
 טֶכּורְּפ רעֶד ןיִא ,ןעֶטּונ םּוצ ןעֶרְהעֶמְרעֶפ
 ןּופ טְכּורְפ רעֶד ןיִא דְנּוא ,ּבייֵל ןייד ןּופ
 ןּופ טְכּורְפ רעֶד ןיִא דְנּוא ,תֹומֲהְּב עֶנייֵד
 טאָנ םאִו דְנאַל םעֶד ףיֹוא ,דְנאַל ןייד
 זַא ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵד ּוצ ןעֶריֹואוְוְׁשעֶנ טאָה
 טאָנב 12 :ןעֶּבעֶנ ריִד ּוצ םִע לאָז רֶע
 ,רָצֹוא ןעֶטּוג ןייַז ןעֶנעֶּפֶע ריִד ּוצ טעוֶו
 ןעֶנעֶר ןעֶּבעֶג ּוצ ריִד יֵדְּכ ,לעֶמיִה םעֶד
 ּוצ דְנּוא ,טייֵצ עֶנייֵז ןיִא דְנאַל ןייד ףיֹוא
 הְנעֶה עֶנייֵד ןּופ קְרעוֶו עֶלַא ןעֶשְנעֶּב

 29 אבה חכ

 8 לֶׁשַמ סב בֶבּוךיִמָמאַּב הָכָרְּבַה-תֶאּדְּתַאְהוהיוצְי :ךיִנָפִל
 פ ךֶמיִקְי ךל ןתנ ךיַהלֲא הָוהְירֶׁשא ץֶרָאְּב ךְכְרַבׁש

 -;רָא רֹמְׁשִּת יּכ ךֶל"ַבְׁשִנ רֲֶׁאַ ׁשֹורְק םנל ול הָוהְי
 י ץֶרָאָה יִמע-לַּב אָרְו ויָכָרדִּב ְכלהְוּד ךיללֶא הָוהְי תֹצִמ
 11 ;רָוהְי ָּךְרְתֹוהְו ּ:ָךֶּמִמ ּוִאְרִי ִִלָע אֵרְקִנ הָוהְי םֵׁש יִּכ
 לע ידְתִמַא יֵדְפִבּודְְּמָהְב יִרְפבּוָךנִמַב יִרְפִּב הָבֹוטִל
 ּּכ הַּתִִי :דל תֶתָל ךיִתֹב באל הָוהְי עַּבְׁשִנ רֶׁשֲא הָמָדֲאָה
 לצִרַאירַטְמ תַתָל םִיַמָׁשַה-תֶא בֹוּטַה ורְצֹוֶא-תֶא לו הָוהְ
 יב םי ָתיולַהְ דִי הׂשֲעַמ-לְּכ תַא רבו ועְ
 15 ןכָר ָתיֶָהְו בֶנזל אָלְו שארל הָוהְי ךֶנֶּו :הָוְלִת אל הָּתַאְו
 היות ְצְמילֶא עמְׁשתייּכ הֶּטֶמְל הָיְהת אֵלְו לעמל
 14 רּומָת אלו ותֶֹׂשֲעלְו רֵמְׁשִל םוִיה ָךְוַצְמ ייֵָא רֶׁשֲא ףיִכלֶא
 לֹואְמְּׂו מי םּה טֶכְתֶא הִָּצְמ ינִא רֶׁשֲא םיִרְבַּה-לּכִמ
 פ ;םֶרְבָעְל םיִרֲחֲַא םיללֶא יִרֲחַא תֶכֵלָל
 ומ הֹוׂשֲעַל רַמְׁשִל ךֶללֶא והְי טְּּב ע .עֵמְׁשִת אֹלימַא היה
 ּואֵבּו םּזַה ָּּוַצְמ יִכֹנָא רֶׁשֲא ווְתּקִחְו ויתֹוצמ--לֶכ-תֶא
 וט דוָעְּב הָתַא רוָא משהו הֶּלֶאָד תֹלָלְּקַהלְּכ ְךילָע
 2 -יִרָּפ ר ּוְרָא ּ:ךֵתְרַאְׁשִמּוְדֲאָנ מ םֹורֶא הר הֵּתַא רּוְרָאְ
 9 רורֶא :דנאצ תֹרְּתְְַׁ יָא דָׁש תמר יפו ךנמִב
 -תֶא ְךּבּוהָוהְיהַּלַׁשְי :ךֶתאֵצְּב הָּתַא רורָאְו ךָאֹבְּבהָּתַא
 וי ַלְׁשִמ-לְכְּב תֶרֶענּמַה-תֶאְו הָמּוְּמַה-תֶא הָרֲאְּמַה
 ער ינְּפִמ רַלמ ְּךֶדֶבֶאדַעְו ָּךֶדֶמְׁשִה דֶע הֶׂשֲעַּת רֶׁשֲא
 91 דַע רֶבּדַה-תֶא ּךֵּב הָוהְי קֶּבִדִי יִנָפְבע רֶׁשֲא ךללעמ
 הְָּׁשִרְל הָּמָׁש-אָב הָּתַצירָׁשֲאהְמְדֲאָה לַעְמ ְתֶאוָתֹלַּ
 עג רבו רֶחְרְַּו תֶמֶלדבּו תַחדִַּבּוג תפֹנַׁשַּב הוה הְַָּּי
 93 יֵלֵצ רע ווו :ְךֶדָכָא דע ךיפדרו ןֹוקָריבוןפּדִׁשַבּ
 ןתי :לֵורִּ ךָּתִהַּירָׁשָא ץֶרֶאָהְו תֶׁשָחְַךְׁשאֶר
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 2 תֶא תנ

 :ןעֶמעֶנ טְגְראָּבעֶג טיִנ טְסעוֶו אוד רעֶּבָא ,רעֶקְלעֶפ עֶליִפ ּוצ ןעֶנְראָּב טְסעוֶו אּוד דְנּוא
 ראָנ טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,ץְנאוַוְׁש םּוצ טיִנ דָנּוא ּטאָק םּוצ ןעֶּכאַמ ְָּךיִד טעוֶו טאָג דְנּוא 8
 ּוצ ןעֶכְראָהעֶג טְסעוֶו אּוד ןעוֶו ,ןעֶטְנּוא ןּופ ןייַז טיִנ טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,ןעֶּביֹוא ןּופ ןייַז
 ןעֶטיִה ּוצ ןעֶטיִּבעֶּג טְנייַה ריִד אּוהְט ְּךיִא סאוָו ,טאָג ןייֵד ראַה םעֶד ןּופ תֹוָצִמ איד
 ָךיִא םאָו רעֶטְרעוֶו עֶלַא ןּופ ןעֶרְהעֶקְּפֶא טיִנ טְסעוֶו אּוד ןעֶו דְנּוא 14 :ןּוהְמ ּוצ דְנּוא
 ןייֵגּוצְכאָנ ,ןעֶקְניִל רוצ רעֶדָא ןעֶטְכעֶר רוצ ּרעֶדעוֶוטְנִע ,ןעֶמיִּבעֶג טְנייֵה ָּךייֵא אּוהְט
 טיִנ טְסעוֶו אּוד ןעֶו ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 18 :ןעֶניִד ּוצ אייֵז דְנּוא רעֶטעֶנ עֶרעֶדְנַא ְּךאָּנ
 עֶנייז עֶלַא ןּוהְמ ּוצ דְנּוא ןעֶטיִה ּוצ ,טאָג ןייֵד ראַה םעֶד ןּופ לֹוק םעֶד ּוצ ןעֶכְראָהעֶג
 ריִד רעֶּביִא ןעֶלעוֶו יֹוזַא ,ןעֶטיִּבעֶג טְנייַה ריִד אּוהְט ךיִא םאָו ץעֶזעֶג עֶנייֵז דְנּוא תֹוְצִּמ
 טְבּולְפרעֶפ 16 :ןעֶבייֵרְג ְּךיִד ןעֶלעוֶו אייֵז ֶנּוא ,תֹולָלְק עֶגיִזאָד איִד עֶלַא ןעֶמּוק
 :דְלעֶפ םעֶד ןיִא ןייַז אּוד טְסעוֶו טְכּולְפרעֶפ דְנּוא ,טאָמְׁש איד ןיִא ןייַז אּוד טְסעוֶו
 טעוֶו טְכּולְפרעֶפ 18 :גָנּוּבייַלְּברעֶּביִא ןייֵד דְנּוא ,ּבְראָק ןייד ןייַז טעוֶו טְכּולְפרעֶּפ 7
 ןּופ גְנּופְראַװ איִד ;דְנאַּל ןייַד ןּופ טֶכּורְפ איִד דְנּוא ּבייֵל ןייֵד ןּופ טְכּורְפ איד ןייַז
 ןייַז אּוד טְסעֶו טְכּולְפרעֶפ 19 :ףאָׁש עֶנייֵד ןּופ סעֶדאַטְס איִד דְנּוא ,רעֶדְניִר עֶנייד
 טאָב 20 :ןייֵגְסיֹורַא ןייַד ןיִא ןייַז אּוד טְסעוֶו טְכּולְפרעֶפ דְנּוא ,ןעֶמּוקְנייִרַא ןייד ןיִא
 ןיִא גָנּוּבְראַדְרעֶפ איִד דִנּוא גָנּולְמּוטְרעֶפ איִד ,גְנּורעֶניִמ איִד ןעֶקיִׁש ריִד ןיִא טעוֶו
 -ךעֶּפ ְּךיִד טעֶו רֶע ויִּב ןּוהְמ טְסעוֶו אּוד סאו דְנאַה עֶנייַד ןּופ גְנּוקעֶרְטְׁשסיֹוא עֶלַא
 עֶמְכעֶלְׁש עֶנייֵד ןעֶנעוֶו ןעֶרעוֶו ןעֶריֹולְרעֶפ ּדְניוִוְׁשעֶג טְסעוֶו אּוד זיִּב דְנּוא ,ןעֶגְליִט
 ןעֶטְפעֶהעֶּב ריִד ןַא טעֶװ טאָג 21 :ןעֶזאָלְרעֶפ ְּךיִמ טְסאָה אּוד לייֵװ קְרעוֶו
 ּואְחַא דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶגְליִטְרעֶּפ ןעֶצְנאַג םיִא ְּךיִד טעֶו רֶע זיִּב טְסעֶּט איד
 טיִמ ְןעֶנאָלְׁש ְּךִר טעֶװ טאָג 22 :ןיִנׁשְרִי ּוצ םִע ןיִהַא טְראָד טְסְמּוק אּוד
 טיִמ דָנּוא דְרעוֶוְׁש ַא טיִמ דְנּוא ,גָנּוציִהְרעֶפ ַא טיִמ דְנּוא ,תַחָדַק דְנּוא ,טְבּוודְנִיוִוְש
 אוד ויִּב ןעֶנאָיְכאָנ ְּךִד טעֶו רֶע דְנּוא טְכּווּבְלעֶג ַא טיִמ דְנּוא ,דְנאַרְּבנְראָק
 פאק ןייַד רעֶּביִא ןייַז ןעֶלעוֶו לעֶמיִה עֶנייִד דְנּוא 23 :ןעֶרעוֶו ןעֶריֹולְרעֶּפ טְסעוֶו
 םֶלֵא ןעֶּבעֶג טעֶו טאָב 24 !ןעֶזייֵא ןייַז טעוֶו ריד רעֶטְנּוא דֶרֶע איד דְנּוא ,העֶּפּוק

 ןענער 2



 םידבד 220

 :דדִמְׁשַה ךע יִלָע דָיימשַהְִמ רֶפעְו קָכָא ָךצְרַא של
 ויִלֵא אָצַּת רֶחֶא ְךֶרָדְּב ליִביִא נפ ףננ | הָוהי ףְנֶּתִי ה

 ןוָלְמַמ לֵכָל הל תהו ונמִל םיִנּת םיִכָרְד .הָעְבִׁשבו
 ֶמָבְלוְיִמׁשַה ףֶע-לֶכְל לֶכֲאְמִלד ףָלְבִנהָתוְ ץֶרָאָה

 טיִלֹפֶעבו םִירָצמ ןחְׁשִּ הֹוהְי הָכְּכַי :דיִרֲחַמ ןיאְו ץְרֶאָה 7
 הָוהְי הָכְּכִי פרה לכותדאל רֶׁשֲא םֶרָתָבּו םֶרָּנבּו 8
 םִיבהַצּב ׁשֵׁשַמְמ ָתייָהְו :בָבֵל ןֹוהְמְִכּו ןֹורועֶבּ ןֶענְִּׁ 9

 ךיֵכְרַד-תֶא עי 0 הָלִפֲאְב ףֹועָה ׁשֵׁשִמְי רֶׁשֲאַכ
 ׂשֵרָאְתהש א :עישֹמ ןיאוםיִמָיַה-לּכ יְמ נו קיש ְךאָת תֹיהְו ל

 מַה םֶרָּכ ָּב תראה הָנְִּ תָּכ הָלָשי רַהֵא ׁשיאְו

 ֶָ ןִאְו טי תֹנְְִנ לנאצ רב בֵׁשָ 2 מל = עא
 תואר ניו רַחַא םעל םיִנהִנ ֶתֹנִּו ְךינָב :ַעיׁשֹומ נ

 ילָכְוְתָמְדַא יֵרפ די לאל ןיאוםֹיַה-לְּכ םֶהיֵלֲא תֹלָכְו
 ץיִצְרְו קוִׁשָע קֶר ָתיִיָהְו תְדי-אְל רׁשֲא םנ באי עיני

 !הרָאְרַּת רֶשֲא ךיניע הָאְרּמִמ צָּׁשִמ ָתִיָהְו +םי מִיַה-לָּכ 1
 רֶׁשֲא םיקשַהילמ םִּברִּבַה-לַע עב ןיִחְשִּב הָוהְי הָכְכַי הל
 הָוהְי לוי :ךָקִק דו ךלנר ףּכִמ אּפְר לֵכּותיאְל 6

 יאל רֶׁשֲא א ךלֶע םיִקָּת רֶׁשֲא ך 2 יד לתֶא
 :ןֵבֶאָו ץֵע םיִרְחֲא םיִלֶא םֶׁש ָּתְדַבְעְו יא הָּתַא מד
 ָנַנ-רֶׁשֲא םיִמעָה טכְּב הָננׁשִלְו לָׁשָמִל הָּמׁשְל ָתַיָהְו

 ונלְסִחַי יִּכ ףסֵאָּת םָעַמּו הָדָּׂשַה איִצֹוּת בַר עַרָז
 זולְו הָּתְׁשִתדאְל ןִַז ְָּרבְָו עֵּטִּת םיִמָרְּכ 2

 ףֵליבנילְכְמ דֶלּויְהִי םיִתיִז :תַעָלֹתַה ּונלְכאָה יִּכ רֹנֲאָת מ
 יאלְו דִילוּת תֶנָבּו יִנָּב :תיז לִי יִּכ ְךּוכָת אֵל ןֵמָׁשְו 4

 הָּמָׁש היָעדְי 8
 בראד 29

 !6 - - יד

 ׁשֶרָי דֵתָמְדַא יִרְפּו ךְצע-לַּכ :יִבׁשַב יב יִכ ךֶל יְהִי 4
 הָלֲעַּמ הָלְעַמ ךילָע העי ָךּבְרַקְּב רֶׁשֲא רגַד ;לֵאְלַּמַה 43

 אבת חכ

 ;שַא דְנּוא ּביֹוטְש דְנאַל ןייֵד ןּופ ןעֶגעֶר
 םעֶד ןּופ ןעֶמּוקְּפּורַא ןעֶזאָל םִע טעוֶו רֶע
 -ךעֶפ טְסעוֶו אּוד זיִּב ,רִיָד רעֶּביִא לעֶמיִה
 זַא ןעֶּבעֶּג טעוֶו טאָג 22 :ןעֶרעוֶו טְגְליִמ
 ייִד ראַפ ןעֶרעוֶו טְנאָלּפעֶג טְסְלאָז אוד
 ןעֶנעֶק אּוד טְסעוֶו געוֶו ןייֵא ףיֹוא ,דְנייַפ

 ןעֶגעֶֶו ןעֶּביִז ףיֹוא דְנּוא ןייֵגְסיֹורַא םֶהיֵא
 דְנּוא ,ןעֶפיֹולְטְנַא םֶהיֵא ראַפ אּוד טְסעֶֶו
 עֶלַא ראַפ םיִנְרעֶטיִצ ןיִא ןייַז טְסעוֶו אּוד
 ןייד דְנּוא 26 :רֶרֶע רעֶד ןּופ עֶכייֵרְגיִנעֶק
 ּוצ זייַּפְׁש םָלַא ןייַז טעוֶו ּבייֵל רעֶטיֹוט
 איִד ּוצ דְנּוא ,לעֶמיִה םופ לעֶנייֵפ עֶלַא
 םעוֶו רעֶנייֵק דָנּוא ,רֶרֶע רעֶד ןופ תֹויַח

 ְךיִד טעֶװ טאָג 27 :ןעֶקעֶרְׁשּפָא אייז
 דָנּוא ,םִיַרְצִמ ןּופ ןיִחְש םעֶד טיִמ ןעֶנאָלְׁש

 ןעֶמְּכויִפ טיִמ דְנּוא ,ןְרעֶטאֶלְּב עֶטְכייֵפטיִמ
 אוד עֶכְלעֶו ןּופ דְניִרְג ןעֶראַד דְנּוא דְניִרְג
 טאָנ 28 :ןעֶרעֶװ טְלייֵהעֶג טיִנ טְסְנעֶק
 דְנּוא .,תַעַנּוׁשְמ טיִמ ןעֶנאָּלְׁש ְּךיִר טעוֶו
 טְלעֶמּוטְרעֶפ ַא טיִמ דְנּוא טייֵהדְניִלְּב טיִמ
 ןיִא ןעֶּפאַט טְסעוֶו אוד דְנּוא 29 :ץְֶראַה
 טְּפאַט רעֶדְניִלְּב ַא איו יֹוזַא ,גאָט ןעֶטיִמ
 טעדֶו געדֶז ןייַד דְנּוא ,םיִנְרעֶטְסְניִּפ רעֶד ןיִא
 ןייַז טְסעוֶו אּוד טְרֶעייֵנ ,ןעֶקיִלְגעֶּב טיִנ
 עֶנייַד עֶלַא תֶלְזַנעֶּב דְנּוא טְקירְדרעֶטְנּוא

 רעֶּבָא ,ןעֶזיֹוּפְׁשטִנַא אּוד טְסעֶו ּבייװ ַא 30 -:ןעֶפְלעֶה טיִנ ריִד טעוֶו רעֶנייֵק דְנּוא ,געֶמ
 מיִנ טְסעֶו אּוד רעֶּבָא ,זיֹוה ַא ןֶעיֹוּב טְסעֶזו אּוד ;ןעֶניִל רֶהיִא טיִמ טעֶזֶז ןאַמ רעֶרעֶדְנַא ןַא
 ןעֶזייֵלְסיֹוא טיִנ םֶהיֵא טְסעוֶו אּוד רעֶּבָא ןעֶטְראָגְנייוַו ַא ןעֶצְנאַלְפ טְסעֶֶו אּזד ,ןעֶניֹואוָו ןיִראַד
 טְסעוֶו אּוד רעֵּבָא ןעֶרעוֶו ןעֶטְכאָׁשעֶג ןעֶניֹוא עֶנייֵד ראַּפ טעזֶו סקָא ןייַד 21 :(ןייַז לֵלַחְמִנ
 ריִד ּוצ טיִנ טעוֶו דְנּוא ןעֶרעֶו ּתְלְזַנעֶג ריִד ןּופ טעזֶו לעֶזייֵא ןייַד ;ןעֶסֶע םֶהיֵא ןּופ טיִנ
 םִע דִנּוא ,רְנייַפ עֶנייֵד ּוצ ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶנעֶג ןעֶלעוֶו ףאָש עֶנייֵד ;ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶנעֶנְקיִרּוצ
 ןְהיֵז עֶנייַד 82 :רעֶפְלעֶה ַא ןייַז ריִד ּוצ טיִנ טעוֶו
 רעֶדְנַא ןַא וצ ןעֶרע ֲח

 נאב יי ןעֶמִכ 8
2 = 

 ,דנאַל ןייד
 ןְדרעֶטְנּוא ןייַז ראָנ טְסעוֶו אּוד דֶנּוו יי

 ןעֶּבעֶגעֶג ןעֶלעוֶו רעֶטְכעֶט עֶנייֵד דְנּוא
 אייז ְךאָנ ןעֶלעוֶו דְנּוא ןעֶהעֶז סֶע ןעֶלעוֶו ןעֶניֹוא עֶנייֵד דְנּוא ,קְלאָפ
 ןּופ טְבּורַּפ איד 58 :ןייַז ריִד ּוצ טְכאַמ עֶנייֵק טעֶו סֶע דְנּוא ,גאָט ןעֶצ

 טיִנ טסאָה אּוד סאוָו ,ןעֶמֶע קְלאָפ רעֶדְנַא ןַא טעֶו גְנּוהיִמעֶּב עֶגייַד עֶלַא דְנּוא
 ףנֹוא 24 :געֶמ עֶלַא ןעֶמיֹוטְׁשּוצ דְנּוא טקיר

 טאָב 8 :ןעֶניֹוא עֶנייַד טיִמ ןעֶהעֶז טְסעֶֶו אּוד סאו םעֶד ןעֶנעֶו ןּופ עַגּוׁשמ ןייַז טְסעֶו אּו
 ןּופ לעֶקְנעֶׁש איד ףיֹוא דְנּוא ןֵעיִנְק איד ףיֹוא דְניִרְג ןעֶטְכעֶלְׁש ַא טיִמ ןעֶנאַלְׁש ְךיִד טעוֶו
 ;לעֶטייֵׁש ןייד ּוצ זיִּב ןעֶלאַּבְסּופ ןייד ןּופ ,ןעֶרעֶו טְלייֵהעֶג ןעֶנעֶק טיִנ טְסעֶדַו אּוד םאו
 עַד אָּג 2

 ָה ןְרעֶטֶלַע עֶנייַד דָנּוא אּוד םאָו
 ' דָנּוא ץְלאָה ןּופ רעֶטעֶנ ג

 ְךּבסיֹורַא אּוד טְסעו ָח ןעֶמאָז ליִּפ 38 :ןע

 ַא וצ ,ןעֶלעֶטְשּפיֹוא ריִד טְסעֶו אּוד סאוָו יא ןייד טיִמ ןעֶדְהיִפְקעֶוַא ךיִד טג
 קעַג טיִנ ןעֶּבאָה

 ַא וצ דְנּוא ,טְסיוו ַא ּוצ ןייַז טְסעוֶו אּוד דָנּוא 87 :ןייֵטְׁש
 ןיִהַא טְראָד ְךיִד טעֶז טאָנ ּואָחַא רעֶקְלעֶפ עֶלַא רעֶטְנּוא גְנּוטאַּטְׁשרעֶפ ַא ּוצ דָנּוא , למ
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 ךעָניִד טְראָד טְסעוֶו אּוד דָנּוא ;םָנ

 ְסעֶֶו גיִנייוַו רעֶּבֶא דְלעֶפ םעֶד ףיֹוא ןעֶנְנע
 ןעֶצְנאַלְפ טְסעֶזָו אּוד 29 :ןעֶמעֶרְפפיֹוא םִע ןעֶלעֶז ןעֶקעֶרְׁשייַה איד ןיִראָו ,ןָלע א אדד
 : ןעֶמַרעֶבְנייוַ
 עַד איד ןיִראו = ָםאַזְנייֵא
 עֶלַא ןיִא רעֶמייֵּב
 ְךאַוְּפָא יי אייֵז
 וִז אייֵז רעֶּבָא
 רפ איד דַנּוא רעֶמייֵּב עֶנייַד עלַא9
 טעֶֶד ריִד ןעֶׁשיוְצ זיִא םאָו רַב רעֶד 8

 טיִנ דָנּוא ןעֶקְניִרְמ טיִנ אּוד טְסעוֶו ןייוֵו םעֶד רעֶּבָא ,ןעמייברא ם טְסעוַו דָנּד
 ןעֶטְרעֶּבְלייֵא ןעֶּבאָה טְסעוֶו אּוד 40 :ןעֶסעֶרְּפפיו אם ןעֶלעוֶו ם

 לייוַו ,לייֵא םעֶד טיִמ ְןעֶּבְלאַז טיִנ ָךיִד טְסעוֶו אּוד רעֶּבָא ןע עַצעֶנעֶרְג עֶנייַד
 ,רעֶטְכעֶט דֶנּוא ןֶהיֵז ןעֶניּוועֶג טְּפעוֶו אּוד 1 ;ןעֶמְרעֶּבְלייֵא עֶנייַד ןעֶפ

 :טְפאַׁשְנעֶגְנאַפעֶג איִד ןיִא ןייֵג ןעֶלעֶו אייז ןיראָח א ריִד ּוצ טיִנ ןעֶלעֶו
 :ןעֶמעֶרָאְרעֶפ ןעֶקעֶרְׁשייֵה איִד ןעֶלעֶוַו דְנאַל ןייַד ןּופ

 ןעֶנייַטְׁשִפיֹורַא רֶהעֶמ דְנּוא רֶהעָמ ריִד רעֶּביִאיט
 רעבא
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 רֶהעֶמ דְנּוא רֶהעֶמ טְסעוֶו אּוד רעֶּבָא
 ריִד טעֶװ רֶע 44 :ןעֶרעוֶו רעֶניִרְדיִנ
 טיִנ םֶהיֵא טְסעוֶו אוד רעֶּבָא ןֶעייֵלְסיֹוא
 רעֶּבָא ּפאָק ַא ּוצ ןייַז טעוֶו רֶע ;ןעייֵל
 דנוא 48 :ץְנאַוְׁש ַא ּוצ ןייַז טְסעוֶו אּוד
 רעֶּביִא ןעֶלעוֶו תֹולָלְק עֶניִזאָד איִד עֶּלַא
 -רעֶד ְּךיִד ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶמּוק ריִד
 ןעֶרעוֶו טְגְליִטְרעֶפ טְסעוֶו אֹוד זיִּב ןעֶכייֵרְג
 םעֶד ּוצ טְכְראָהעֶג טיִנ טְסאָה אּוד לייוַו
 ןעֶטיִה ּוצ ,טאָנ ןייַד ראַה םעֶד ןּופ לֹוק
 ּבאָה ְּךיִא םאָו ץעֶזעֶג דְנּוא תֹוצִמ עֶנייֵז

 ןייַז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 46 :ןעֶטאָּבעֶג ריִד
 ןָא ,רעֶדְנּואְװ ַא ּוצ דְנּוא ןעֶכייֵצ ַא ּוצ
 :גיִּבייֵא זיִּב ןעֶמאָז ןייַד ןָא דְנּוא ריד
 םעֶד טְניִדעֶג טיִנ טְסאָה אּוד לייוו 7
 טנוּג ַא טיִמ דְנּוא דייֵרְּפ טיִמ טאָג ןייֵד ראַה
 -עֶב ליפ םעֶלַא טְסאָה אּוד ןעוֶו ץְראַה
 עֶנייֵד ןעֶניִד טְסעוֶו אּוד דְנּוא 48 :טאַה
 ףיִד ןעֶנעֶק טעֶו טאָג עֶכְלעוֶו דְנייֵפ
 דְנּוא ,טְׁשְרּוד דְנּוא רעֶנְנּוה טיִמ ,ןעֶקיִׁש
 םעֶלַא ריִד טעֶו םִע דְנּוא ,טייֵהטְקאַנ טיִמ
 וְלאַה ןייֵד ףיֹוא טעוֶו רֶע דְנּוא ;ןעֶלְהעֶּפ

 טעֶו רֶע זיִּב ְּךאָי םעֶנְרעֶזייֵא ןַא ןעֶּבעֶנ
 רעֶּביִא טעֶז טאָג 49 :ןעֶנְליִטְרעֶפ ְּךיִד
 ןעֶמייוו ןּופ קְלאַּפ ַא ןעֶגְנעֶרְּבפיֹורַא ריִד

 הֶּתַאְו ּךוֶלֵי אוָה :הָטֶּמ הָטֵמ דרֵת הֶּתִאְ
 :באל היה הָתאְו ׁשאֹרָ החי אה
 תולייֵּכ ְךֶֶמָׁשֹה דע ונְׂשִהְו רעה הֶּלִאָה ,ללקִ
 רֶׁשֲא ויָתֹּקִחַו וָתֹוְצִמ משל ךיִרלֶא הָוהְי לֹוקְּב ְּתְעַמְׁש
 + תַחַּת :םֶלֹידַע ָךֶעְרַובּ וי תוָאל = ְ :ךוצ
 בבל םֹטָבּו הָחְמׂשְּב ךיִפלֶא הוהְי-תֶא באל רֶׁשֲא
 יב הוהְיּנֲחְַּׁשְי רֶׁשֲא ךיֿביָא-תֶא ָּתדַבָעו ;לָּכ בֶרֶמ
 מ ע לֶורַּב לַע מו ל לֶּכ רָמָחְבּו םֶריֵעְבּו אָמָצְבּו םֵעְרְּב
 טהרמ יי יב הוה אי ;ךֶתֹא ודיִמְׁשַה רע ּךְראוצ
 משתדל רֶׁשֲא יו רֶָּׁנַה הָאדְי רֶׁשאַּכ ץֶרֶאָה הָצְקִמ
 א רע ןול םינָּפ אשי"אל רֶׁשֲא םיִנְּפ וע יו של
 רֵׁשֲאךֶדְמָׁשִה דע ְךֶתֶמְדַאיִרְפּוְּתִמֶהִב יִרּפ לֵכָאְו :ןהָי
 תְֶּתׁשעְוּדִפְלֶא רֵֶׁש רֶהְצָ שרי נד ריִאְׁשִיאָל
 וג תֶדָר רע ְךֶרָעְׁש-לֶכְּב ָךל רַּצַהְו :ּךֶתֹא היֲאַה דע ּךְנאֹצ
 -ילֶכְב הב מב הָּתַא רֶׁשֲא תולצב ָהְו תֶהֹבְּנַה ּךיֶתֹמִה
 הוי ןתנרֶׁשֲא צר לֵב ךיֶרְׁש"לְכְב לל רו ְךצרַא
 ימ רֶׁשֲא ְךיֶתֹנְּּוְךינְּב רַׂשְב ְךְְטְבייִרְפ ּתלַכָאְו :דל הלא
 ָךֶל קיצָי--רָׁשֲא קֹוצָמְבּו ֹוצְמב ףיִהלֶא הָוהְי ָּךל-ןִתִנ
 *4 ריִחָאְב וָניֵע עַרַּת 'דָאמ ג ֶעָהְו ךֵּב ְּךַרָה ׁשיִאָה :ְךֵביִא
 תנ דַחַאְל | תַּתִמ : דוִתֹי רֶׁשֲא וְָּב רָתְיְבּו ןקיִח תֶׁשֲאְבּו
 == וקידיִאְׁשַה ִלְבִמ טבאי רֶׁשֲא ֹויָנָּב רֵׂשְּבִמ םֶהֵמ

 :ףיֶרְָׁש--לֶכּב ָּךְבא ךל קיִצָי רֶׁשֲא קֹוצָמבּו רֹצְמִּכ
 58 יע גצה כנריב הָתסאל רֶׁשֲא הנה ְךְב הָּכַרְה
 ָּנְבִבּו הָקיֵח ׁשיִאְּב הָניֵע עַרֵּת ךרמּו ;ּנעֶתִהְמ ץֶרָאָה
 יז רַׁשֲא נב היל ןיִבִמ ! תַצויַה הָתָלִׁשְבּו :הָּתְבִבּו
 רֶׁשֲא קֹוצָמְבּורֹוצְמִּב רֶתָּקַּב לָּכייִמֹחְב םֶלְכאָהייִב רלֵּת
 = -תַא תֹוׁשֲַל רמת אליסא :ךרָׁשּב ּךְבא ָךֶל קיִ

 4 ּוּנָוְלַת אֵל
 = יי לילע ּואְבּו
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 אוד סאו קֶּלאָפ ַא ,טְּבעוֶוְׁש רעֶלְדָא רעֶד אי (דְניווְׁשעֶננ יֹוזַא ,טְלעוֶו קֶע םעֶד ןּופ
 טיִנ זיִא םאִו דְנּוא ,םיִנָּפ תּוזַע ןַא זיִא סאוָו קְלאַפ ַא 80 :ןֹושָל רֶעייֵז טיִנ טְסייֵטְׁשְרעֶפ
 :דְניֵק ַא רעֶדָא ןאַמ ןעֶטְלַא ןייֵא ףיֹוא ןעֶּבאָה ּתֹונָמְחַר ןייֵק םעוֶו רֶע ,םיִנָּפ אֵׂשֹונ
 ןייַד ןּופ טְכּורְפ איִד דנּוא ,תֹומֲהְּב עֶנייֵד ןּופ טֶכּורְפ איִד ןעֶסֶעְפיֹוא טעוֶו רֶע דנּוא 1
 ,ןראָק ןייק ןעֶזאָלְרעֶּביִא טיִנ ריִד טעוֶו םאָו ,ןעֶרעוֶו טְגְליִטְרעֶפ טְסעוֶו אּוד זיִּב ,דְנאַל
 עֶנייֵד ןּופ םעֶדאַטְס איִד דְנּוא ,רעֶדְניִר עֶנייֵד ןּופ גְנּופְראַוַו איִד ,לייַא דֶנּוא ,ןייוֵו דְנּוא
 -ייֵד עֶלַא ןיִא ןעֶגְנעֶרְדעֶּב ְךיִד טעוֶו רֶע דְנּוא 89 :ןעֶנְליִטְרעֶפ ךיד טעוֶו רֶע זיִּב ,ףאָׁש
 ְךיִד טְסְרעֶכיִזְרעֶפ אּוד עֶכְלעוֶו ןיִא ןְרֶעיֹומ עֶטְסעֶפ דְנּוא עֶביֹוה עֶנייֵד זיִּב ,ןְרֶעיֹוט עֶנ

 ןעֶגְנעֶרְרעֶּב ּךיִד טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְרעֶדיִנעֶגְפאָרַא ןעֶלעוֶו ,דְנאַל ןעֶצְנאַג ןייד ןיִא
 ריִד טאָה טאָנ ןייַד ראָה רעֶד םאָו דְנאַל ןעֶצְנאַג ןייֵד ןיִא ,ןְרֶעיֹומ עֶנייֵד עֶלַא ןיִא
 עֶנייֵד ןּופ ׁשייֵלְפ םאֶד ,ּבייל ןייֵד ןּופ טְכּורְּפ איֵד ןעֶסֶע טְסעוֶו אּוד דְנּוא 98 :ןעֶּבעֶנעֶמ
 ףעֶד ןיִא ןעֶּבעֶג ריִד טעֶו טאָג ןייַד ראָה רעֶד סאָו רעֶטְכעֶמ עֶנייֵד דְנּוא ןֶהיֵז
 רעֶד 54 :ןעֶגְניִוְצעֶּב ָּךיִד טעוֶו דְנייֵפ ןייַד םאָָו טיִמ ,םיִנעֶגְניוִוְצעֶּב דִנּוא גְנּורעֶנאַלעֶּב
 ןייַז טעוֶו גיֹוא ןייַז ,לעֶדֶע רֶהעֶז דְנּוא ,ריִד רעֶטְנּוא ןעֶטְסְכייוֵו םַא זיִא םאָו ןאַּמ
 -ךעֶּביִא איִד דְנּוא ,םיֹוׁש ןייַז ןּופ ּבייוֵו םעֶד ןעֶגעֶק דְנּוא רעֶדּורְּב ןייַז ןעֶנעֶק טְּכעֶּלְׁש
 ןעֶלעֶו אייז ןּופ םעֶנייֵק טעֶו רֶע דְנּוא 28 :(ךיֹוא) רעֶדְניִק עֶנייֵז ןּופ עֶנעֶּביִלְּבעֶּנ
 םֶהיִא טעוֶו םִע לייוו ,ןעֶסֶע טעוֶו רֶע סאוָו ,רעֶדְניִק עֶנייֵז ןּופ ׁשייֵלְּפ םעֶד ןּופ ןעֶּבעֶמ
 ןְרעֶגאַלעֶּב ּךיִד טעוֶו דְנייפ ןייֵד סאוָו טיִמ גְנּורעֶגאַלעֶּב רעֶד ןיִא ןעֶּבייִלְּברעֶּביִא ְטיִנ ראָג
 ,ריִד רעֶטְנּוא עֶטְסְלעֶרֶע איִד דְנּוא (הֶׁשֲא) עֶטְסְכייוֵו איד 26 :ןְרֶעיֹוט עֶנייֵד עֶלַא ןיִא
 זיִא איִז לייװ ,טְלעֶטְׁשעֶג דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶלאַּבסּופ רֶהיֵא לאָמַא טיִנ טאָה םאו
 םיֹוׁש רֶהיֵא ןּופ ןאַמ םעֶד ןעֶנעֶק טְבעֶלְׁש ןייַז ְּךיֹוא טעוֶו גיֹוא רֶהיִא ;ְךייוַו דְנּוא לעֶדֶע
 טְרּוּבעֶגְכאָנ עֶרֶהיֵא דְנּוא 27 :רעֶטְכאָט עֶרְהיֵא ןעֶנעֶק דְנּוא ןְהיֵז רֶהיֵא ןעֶכעֶק דָנּוא
 -םיֹוא איז טעֶו איד ןעֶניִזעֶג טעֶו איִז םאִֶו רעֶדְניִק עֶנייֵלְק עֶרְהיִא דְנּוא

 רעֶד ןיִא עֶלְהעֶפ םעֶלַא רֶהיֵא טעֶװ םִע ליֵװ םעֶנעֶגְראָּבְרעֶפ ּםיִא ןעֶּסֶע

 ךיד טעֶו דְנייֵפ ןייַד םאֶח .םיִמ גְנּורעֶנאַלעֶּב רעֶד ןיִא דנּוא םיִנעֶגְניִוְצעֶּב
 ןּוהְמ ּוצ ןעֶטיִה טיִנ טְסעֶו אּוד ןעֶו 28 :ןְרֶעיֹוט עֶנייַד ןיִא ןעֶנְנעֶרְדעֶּב
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 ?רָאריק הזה יִפִּטַּב םִיָכְתְּכַה תאֹוַה הָרוּתַה ייַרְּבִלְּכ
 אָלפִהְ ;ףךיִהלֶא הָוהְי תֶא הוה אְרַהְו דַבְכנַה םֶׁשַה-תֶא 5

 תֹוְמֲאָו רלֹדְג תֹוָכַמ רו תֹוִָּמ תֶאְו ךֶחֶּכמתֶא הָוהְי
 םִיַרְצִמ הָוְדַמ-לָּכ תֶא ּךֵּב ביִׁשָהְו :םיִנְמֲאְָו םִיעָרםִָלָחְו ם
 הָּכַמִל לכו ֵלָה-לְּכ ;ךָּב ּוקְבִרְו םֶקיינְִּמ ָּתְרנְי רֶׁשֲא 61

 ףיִלָע הָוהְי םֵלַי תאוה הָרֹוּתַה רַּפַמְּב בּוהָכ אָל יָׁשֲא
 םֶתיֵיָה רֶׁשֲא תַחָּת טֶעֶמ יִתְמִּב םֶּתְרַאְׁשְִו :ְךֶדְמָׁשִה דע 65

 :ףיִהלֲא הָוהְי ליִקְּבְָעַמְׁש אָלייּכ בֶרל םִיַמָׁשַה י בְכֹכְּב
 תֹוְָּרַהְלּו טֶכתֶא  ביִיַהְל טכיֵלֲע הוי ׂשֶׂש-רׁשֲַּ הָיָהְו
 דיִמְׁשְַלּו טֶכְתֶא דיָבֲאְַל םֶכיֲֵע ;והְי ׂשיִשָי ןֵּכ םֶכְתִא
 זירְמָׁש--אָּב הָּתַא--דֶׁשֲא הָמָרֲאָה למ םֶּתְחַּפנְו םֶכְתֶא
 -דַעְו ץֶרָאָה הָצָקִמ םיּמַעָה-לֶכּב הָוהְי יו ּפַהְו :ּהָתְׁשרִל
 טעֶדייאל רֶׁשֲא םיִרֵחֲא םיתֹלֲא םֶׁש ָּתְִבעְו ץֶרֶאָה הוצק
 -אלו עיִנְרַת אֵל םֵהָה םי בו :ןְבֶאו ץע ךיִתֹבַאו הָתִא
 לכו ָנַר בל םָׁש ל הָוהְי ןֵתְָוךֶלְנד-ףַכָל ַחֹנְמ הָיְהִי

 פו דעמ ךֶל םיִאְלְת ךה ּוָהְו :שֶפָ ובאו םִיִ
 ןפיימ וַמאֹּת רַקָּבַּב :ְךִיַחְּב ןיִמַאֵת אְלְו םֶמֹוְו הָלָיל
 רׁשֲא ךְכָבְל דַחַּפמ רֶקֵּב ןְּתִייִמ רַמאֹּת בֶרֶעְבּו םֶרָ
 םיַרְצִמוהְוהיךְביִׁשָהְו:הָאְרִּת רֶׁשֲא ףיניֵעהאָרַמִמּודמפִּ
 הָתֹאְרל דו ףימתיאל ףל יִּתַמֶא רֶׁשֲא רוב תֹויָאְּב
 :נֹכ ןיִאְו תֹחְפשלְ טיִדְבעָל כא םָׁש םֶּתְרַּכִמְתִהְו

 תֶהֶכִל הָׂשִמ-תֶא הָוהְי 0 תירְּבַה יִרְבִד הֶּלֵא ט 6
 תֶרְכרׁשַא תיִרְּבַה רַבְלמ בָאומ ץְרָאּב לֵאָרְׂשייֵנְביתֶא
 ַּפ :םֶרֹהְּכ םֵּתִא
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 טּכ
 םָתיאֹר םַּתַא םֶהלֲא רֶמאַּו לֵאְרְׂשי-לּכילא

 הערפל םִיַרְצִמ ץֶרֶאְּב ּםָכינ יִל הי 0

 ןּוהְמ ּוצ םעֶטּוג ךייַא יֵדְּכ טייֵרְפעֶג ְךייֵא

 2בת טיפ ו!חפ םירפד

 טייטש סאוָו ,הָּרֹוּת רעֶד ןּופ רעֶטְרעוֶו עֶלַא/
 ּוצ ,רֶּפֵמ ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג
 דְנּוא ןעֶכיִלְּבְרעֶה ןעֶגיִזאָד םעֶד ןעֶטְכְראָפ
 :טאָנ ןייֵד ראַה םעֶד ,ןעֶמאָנ ןעֶניִטְכְראָפ
 ְךיִלְרעֶדְנּואְו ןעֶכאַמ טעוֶו טאָג דְנּוא 9
 עֶנייֵד ןּופ געֶלְׁש איִד דְנּוא ,געֶלְׁש עֶנייַד

 ,געֶלְׁש עֶטְּביילְנעֶּב דֶנּוא עֶסיֹורְג ,העֶדְניִק
 :ןעֶטייֵהקְנאַרְק עֶטְּבייֵלְגעֶּב דְנּוא עֶטְכעֶלְׁש
 ןעֶכאַמ ריִד ףיֹוא טעֶו רֶע דנּוא 0
 ,םִיַרָצִמ ןּופ ןעֶנְנּוטייוִו עֶלַא ןעֶרעֶקְרעֶריוו
 -כְראָפעֶג אייֵז ראַפ ְּךיִד טְסאָה אּוד סאוָו
 .ריִד ןָא ְּךִז ןעֶלעֶװ אייֵז דנּוא ןעֶט
 ןעֶמייֵהְקְנאַרְק עֶלַא ָךיֹוא 61 :ןעֶטְּפעֶהעֶּב
 טיִנ ןֶעייֵטְׁש םאִו ןעֶנאַלְּפ עֶלַא דְנּוא

 םעוֶו הָרֹוּת רעֶניִזאָד רעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶנ

 רֶע ויִּב ןעֶנְנעֶרְּבפיֹורַא ריִד רעֶּביִא טאָנ
 רֶהיֵא דְנּוא 02 :ןעֶנְליִטְרעֶפ ָּךיִד טעוֶו

 -ָנֲא ,קְלאָּפ גיִנייוֵו ןעֶּבייֵלְּברעֶּביִא טעֶו
 יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג טְנעֶז רֶהיֵא םאֶו טאַטְש
 לייװ ,לעֶמיִה םופ ןְרעֶטְׁש איִד איוו ליִפ
 לֹוק םעֶד וצ טְכְראָהעֶג טיִנ טְסאָה אּוד
 םִע דְנּוא 64 :םאָנ ןייֵד ראַה םעֶד ןּופ
 רעֶּביִא ְּךיִז טאָה טאָ איז יֹוזַא ןייז טעדֶו

 ןְעייֵרְפ ְּךייֵא רעֶּביִא טאָג ָּךיִז טעֶו יֹוזַא
 ןופ ןעֶמיֹוטְׁשרעֶּפ ּוצ ךייַא דְנּוא ,ןעֶנְליִשְרעֶפ ּוצ ְּךייִא רֶנּוא ,ןעֶבאַמ ּוצ ןעֶריִלְרעֶפ ךייֵא
 ְךיִד טעֶו טאָג רֶפּוא 041 :ןיֶנשִרִי ּוצ םִֶע ןיִהַא טְראָד טְסְמּוק אּוד םאָו דְנאַל םעֶד
 וטְלעוֶו קֵע ןְרעֶדְנַא םּוצ זיִּב טְלעוֶו קֶע ןייֵא ןּופ ,רעֶקְלעֶפ עֶלַא רעֶטְנּוא ןעֶטייֵרְּפְׁשרעֶפ
 דנּוא אזד ,טְנעֶקעֶג טיִנ טְסאָה אּוד סאו רעֶמעֶג עֶרעֶדְנַא ןעֶניִד טְראָד טְסעוֶו אּוד דְנּוא
 עֶגיִזאָד איִד רעֶטְנּוא דְנּוא 68 :ןייֵטְׁש דְנּוא ץְלאָה ןּופ ,(םיִנ ּךיֹואנ ןְרעֶטְלֶע עֶנייַד
 ראַפ הָחּונְמ ןייַז לאָמַא טיִנ טעוֶו םִע דְנּוא ,ןעֶּבאָה הּור עֶנייֵק טיִנ אוד טְסעוֶו רעֶקְלעֶפ
 -ךעֶּפ דְנּוא ץְראַה ןעֶקאָרְׁשְרעֶד ַא ןעֶּבעֶג טְראָד ריִד טעוֶו טאָג דְנּוא ,ןעֶלאַּבְסּופ ןייַד
 ןעֶּבעֶל ןייֵד זַא ןייַז טעֶו םִע דְנּוא 06 :טיִמעֶנ גיִריֹורְט ַא דְנּוא ,ןעֶניֹוא עֶטְנעֶלְּב
 אייֵּב דְנּוא טְכאַנ אייֵּב ןעֶטְכְראָפ ְּךיִד טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,ןעֶגְנעֶה ןעֶנעֶקטְנֶע ריִד טעוֶו
 אזד טְעוֶו היִרְּפ רעֶד ןיִא 67 :ןעֶּגעֶל ןייֵד טיִמ ןייַז רעֶכיִז טיִנ טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,גאָט
 אוד טְסעֶו דְנעֶּבָא םעד ףיֹוא דְנּוא ,דְנעֶבָא ןְרעוֶו לאָז סִע זַא ןעֶּבעֶג טְלאָָו רעֶו ,ןעֶּגאָז
 ןּופ טֶכָראָּפ רעֶד ןעֶנעוֶו ,ןעֶגְראָמ-היִרְפ ןעֶרעוֶו לאָז םִע זַא ןעֶּבעֶג טְלאוָו רעוֶו ,ןעֶגאָל
 עֶנייֵד ןּופ גְנּוהעֶז איִד ןעֶנעוֶו ןּופ דְנּוא ,ןעֶטְכְראָפ ָּךיִד טְסעוֶו אּוד סאו ץְראַה ןייד
 םִיַרְצִמ ןייק ןעֶגְנעֶרְּבְקיִרּוצ ְּךיִד טעֶו טאָנ דְנּוא 68 :ןעֶהעֶז טְסעֶו אּוד סאו ןעֶגיֹוא
 רֶהעֶמ טיִנ םֶהיֵא טְסְלאָז אוד זַא ,טגאָזעֶג ריִד ּבאָה ָּךיִא סאו געֶז ַא ףיֹוא ,ןעֶפיִׁש ןיִא
 טְכעֶנְק ראַפ דֶנייַפ עֶרייֵא ּוצ ןעֶרעוֶו טְפיֹוקְרעֶפ טְראָד ןעֶלעוֶו טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ;ןעֶהעֶז
 איד ןעֶנעֶז םאָד 69 :ןעֶפיֹוק ןעֶלעֶו טיִנ ְּךייֵא טעֶו רעֶנייֵק דְנּוא ןעֶדייֵמטְסְניִד דְנּוא
 תיִרְּב תֵרֹוּכ לאָז רֶע זַא ,השֹמ ּוצ ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָנ סאו ,תיִרְּב םעֶד ןּופ רעֶטְרעוֶו
 טאָה רֶע םאָו תיִרְּב םעֶד ץּוח ,בָאֹומ דְנאַל םעֶד ןיִא לֵאָרׂשִי רעֶדְניִק איִד טימ ןייַז
 :בֵרֹוח ןיִא טְכאַמעֶג אייֵז טיִמ

 ףנוא

 טב לעטיפאק

 שמ דָנּוא 1

 טי ְןעֶהעֶזעֶב

 טאָה רֶהיֵא ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ץְנאַג ּוצ ןעֶּפּורעֶג טאָה
 = = הֹעְרַּפ ּוצ ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶגיֹוא עֶדייַא ראַפ ןּוהְמעֶנ טאָה טאָג

 טעג )

 רךנּוא
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 אבת טכ םירבד
 ןייַז ּוצ דְנּוא ,טכעֶנְק עֶנייֵז עֶלַא ּוצ דְנּוא
 סאו םיִסָנ עֶסיֹורְג איִד 2 :דְנאַל ןעֶצְנאַנ

 איד דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה ןעֶניֹוא עֶנייֵד
 :רעֶדְנּואוְו דְנּוא ןעֶכייֵצ עֶסיֹורְנ עֶניִזאָד

 .ַא ןעֶּבעֶגעֶג טיִנ ָּךייַא טאָה טאָג רעֶּבָא 8
 ּוצ ןעֶניֹוא דְנּוא ,ןעֶנעֶקְרעֶד ּוצ ץֶראַה
 ּוצ ויִּב ,ןעֶרעֶה ּוצ ןעֶריֹוא דְנּוא ,ןעֶהעֶז

 ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 4 :גאָט ןעֶניִזאָד םעֶד

 רעֶד ןיִא רֶהאָי ניֵצְרעֶפ שֶרְהיִפעֶנ ָּךייֵא
 ןּופ טיִנ ןעֶנעֶז רעֶדייֵלְק עֶרייֵא ,רָּבְדִמ
 עֶנייֵד דְנּוא ,ןעֶראָועֶג טְליֹופְרעֶפ ָּךייַא
 ןּופ ןעֶראָועֶג טְליֹופְרעֶפ טיִנ ןעֶנעֶז ְּךיִׁש
 רֶהיֵא טאָה טיֹורְּב ןייֵק 2 :םּופ ענייד
 עֶקְראַטְׁש דְנּוא ןייוֵו דְנּוא ,ןעֶסעֶנעֶג טיִנ

 יֵדְּכ ,ןעֶקְנּורְמעֶג טיִנ רֶהיֵא טאָה קְנעֶרְטעֶנ
 ראַה רעֶד ןיִּב ְּךיִא זַא ןעֶסיוִו טְלאָז רֶהיֵא
 יָּנָא טְנעֶז רֶהיֵא ןעוֶו דְנּוא 6 :טאָה רֶעייֵא
 יֹוזַא ,טֶרָא ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶנ
 ןּופ גיִנעֶק ןֹוחיִס ןעֶנְנאַגעֶנְסיֹורַא ןעֶנעֶז
 ןֶׁשָּב ןופ ניִנעֶק בֹוע רָנּוא ,ןֹוּבְׁשֶח

 דְנּוא ,ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ ְךייַא ןעֶנעֶקְטְנִע
 דְנּוא 7 :ןעֶנאָלְׁשעֶג אייֵז ןעֶּבאָה ריֵמ

 ,דְנאַל רֶעייֵז ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא ןעֶּבאָה ריֵמ
 ַא םֶלֵא ןעֶּבעֶנעֶג םִע ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא
 ּוצ דְנּוא ,דָב ּוצ דִנּוא ,ןְבּואְר ּוצ הָּלֲהַנ
 םּוראָד 8 :הָּׁשַנְמ ןּופ טֶּבִׁש ןעֶּבְלאַה םעֶד

 43 םיבצנ
 פ יִאָר רַׁשֲא .תלֹדְגַה תֹּטָּמַה :וְצְרַא-לָכְלּו זָרָבָע-לְכְלִ

 + ןדוהי ןֵתָניאָלְו :םֵהָה םיִלֹדְַּה םיִתְפְּמְַו תֶתֹאָה
 םויַה דע ַעָמְׁשִל םִיֶאְו תוָאְרל םִָניעֶו תַעְדָל יל םָכָל
 ' , רֶבְרִּמַּב הָנָׁש םיִעָּבְרַא םֶכְתֶא לי !הַָּה
 ש הל :לנַר לֶעַמ הָתְלָבדאל לע ;) םֶכיֵלֲעַמ 8 ָכיֵתְמְלִׂש
 נא יִּכ ּועְדִּת ןַעְמִל םֶתיִתְׁש אֵל רכ כָׁשְו ןָיו םֶּתְלַכָא אָל
 5 -לֶמ ןהיס אציו הזה םִִקְמַהילֶא ּאְבָּתַ :םֶכיֵהְלֶא הוה
 ז ֵּקַת :םכוהָמָחְלִּמַל ונְתאָרְקִל שְּבִה-ךלֶמ נו ןֹבׁשִח
 טָבׁש יצֲחֹלְו יִָנלו ינְבּואְרָל הָלֲחְנל ּהָנִתַנ טָצרַא-תָא
 8 םֶתֹא םֶתיִׂשָעַו תַאֹוַה תיִרְּבַה יֵרְביִד-תֶא םֶּתְרַמְּׁו :ישנְמֶה

 :ןִׂשֶַּתרֶׁשֲא-לְּכ תַא ּוליכְׂשַּת ןֵַמְל

 שיוי
 א =

 8 פ פ
 5 םֶכיֵׁשאֵר 'םֶכיֵהְלֶא הָוהְי יַנְפִל םֶכְלְּכ םֹוַה טיבְצִנ םָתִא
 ' םבכְפַט :לֵאָרְׂשִי שיא 'לַּכ םֶכיִרְָׂשִ םֶכיֵקו םֶכיֵמְבִׁש
 באש רע ְךיָצֵע במחמ די ַחִמ בֶרָקְּב רֶׁשֲא ְךֶרנְו םֶכיִׁשְ
 ונ הי רׁשֲא ִתלְֶּד וכל הָוהְי תיִרְבּב ְְרְבָעל :יִמיִמ
 וצ וכ םוא אימה עמִל :םויה הֶּמִע תֶרֹּכ יהא
 ישֲַכְו ְךֶל"רְּבַּד רֶשֲאַּכ םיִהלאַל ְךְּלידְִי אוהְו םָעְל
 3 םכְּתַא אָלְו :םֵקֲעילּו קָחְִיל םֶהרְבַאְל ךֶתֹבֲאְל ג עֵבׁשנ
 :תאֵַה הָלֶאָה-תֶא תאֹּוַה תיִרְּבַה-תֶא הכי כנָא םֵכדבל
 !4 טיִהלֶא הוה נפ םּיַה רֶמע ּונְמִע הֹּב ֹוְׁשִי רֶׁשֲא-תֶא ִ
 וט ייוָשֲא תֶא םֶּתעַדְי םָּתַאַּכ :םֹיה ונְּמִ הֶּפּויא רֶׁשֲא תַא
 רֶׁשֲא םִיֹוּגַה בֶרָקְּב ּונֵרָכְעירְׁשֲא תֶאְו םִיָרְצִמ ץֶרָאְּב נב
 יי ןֶבֶאְו ץע םֶהיְִֵ תֶאְו םֶהיֵצּוּקשתֶא ואְרִּתַו :םָּתְרַּבַע
 וז א הָׁשֵארֲא ׁשיִא םֶכְּב ׁשיְדִּפ :םֶהְמִע רֶׁשֲא םֶהָו ףֶסָּנ
 הוה םִעֵמ םּּיַה הָנֹכ ּובָבְל רֶׁשֲא טֶבְׁשא הָחּפְׁשִמ
 כּבִׁשיּפ םהָה םִיַה יקלָא-תֶא הבעל תֶכָלְל יטימלֶא
 8 הָלָאְ ירְבִדתֶא ועְמָשְּב הָלְו :הָנעַלְו ׁשאֵר הֶדפ ׁשֶרָׂש

 זזו

 אייֵז טְלאָז רֶהיִא דָנּוא ,תיִרְּב ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד ןעֶטיִה רֶהיֵא טְלאָז
 :ןּוהְמ טעֶוֶו רֶהיֵא סאָָו םעֶלַא ןיִא ןעֶקיִלְגעֶּב טְלאָז רֶהיֵא זַא ,ןּוהְט

 םיבצנ

 עֶרייֵא ןּופ טייֵלטְּפיֹוה עֶרייֵא ,טאָּג רֶעייֵא ראַה םעֶד ראַפ טְנייַה עֶלַא טייֵטְׁש רֶהיֵא 9

 עֶרייֵא 10 :לֵאָרְׂשִי ןופ ןאַמ רעֶכיֵלְשיִא טייֵלטְטִמַא עֶריֵא דנזא ,עֶטְצִלֶע עֶרייֵא ,םיִטָבׁש
 ןייַד ןּופ הָנֲחַמ עֶנייֵד ןעֶׁשיוִוְצ זיִא סאָו רַג ןייֵד דְנּוא ,רעֶּבייוֵז עֶרייֵא ,רעֶדְניִק עֶנייֵלְק
 ןיִא ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא טְסְלאָז אּוד סאָד 11 :רעֶּפעֶׁש-רעֶסאַוו ןייַד ּוצ זיִּב רעֶקאַה-ץְלאָה
 טאָג ןייַד ראַה רעֶד סאָו ,הָעּובְׁש רעֶנייֵז ןיִא דְנּוא ,טאָג ןייֵד ראַה םעֶד ןּופ תיִרְּב םעֶד
 ןעֶלעֶטְשּפיֹוא טְנייַה ְּךיִד לאָז רֶע יֵדְּכ 12 :ןעֶועוֶועֶג תיִרְּב תֵרֹוּכ טְנייַה ריִד טיִמ טאָה
 ריִד ּוצ טאָה רֶע איִװ יֹוזַא ,טאָנ ַא ןייַז ריִד ּוצ טעוֶו רֶע דְנּוא ,קְלאָפ ַא ראַפ ְךיִז ּוצ
 קָחְּצִי ּוצ ,םֶהָרְבַא ּוצ ,ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵד ּוצ ןעֶריֹואוְוְׁשעֶנ טאָה רֶע איז יֹוזַא דְנּוא ,טעֶרעֶט
 -עוֶועֶג תַרֹוּכ תיִרְּב ןעֶזיִד ָּךיִא ּבאָה ןייֵלַא ְּךייֵא טיִמ רּונ טיִנ דְנּוא 13 :בֹקֲעַי ּוצ דְנּוא

 ,םִנּוא טיִמ אָד ןעֶנעֶז םאִו איִד טיִמ ְּךיֹוא טְרֶעייֵנ 14 :הָעּובְׁש עֶניִזאָד איִד דנוא ןעֶז
 יֵנ ןעֶנעֶז םאָו איִד טיִמ ְּךיֹוא דְנּוא ,טאָב רעֶזְנּוא ראַה םעֶד ראַפ טְנייַה ןֶעייֵטְׁש סאוָו
 דְנאַל םעֶּד ןיִא טְניֹואוְועֶג ןעֶּבאָה ריִמ זַא טְסייוֵו רֶהיֵא ןיִראָו 19 :םֶנֹוא טיִמ טְנייַה אָד
 טְנעֶז רֶהיֵא סאו רעֶקְלעֶפ איד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶרְהאָפעֶגְרעֶּביִא ןעֶנעֶז ריִמ זַא דְנּוא ,םִיַרְצִמ
 עֶרייֵז דְנּוא ןעֶטייֵקְגיִדְריווְמּוא עֶרייֵז ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶהיֵא דְנּוא 16 :ןעֶרְהאָפעֶנְרעֶּביִא

 :אייֵז אייִּב ןעֶנעֶז םאוָו רֶלאָג רְנּוא רעֶּבְליִז ןּופ ןייֵטְׁש דְנּוא ץְלאָה ןּופ ,רעֶטעֶֶּּפָא
 ַא רעֶדָא איֹורְפ ַא רעֶדָא ןאַמ ַא ןייַז ןעֶדְנאַהְרעֶפ ָּךייַא רעֶטְנּוא טעוֶו רעֶּמאָט 7
 רעֶזְנּוא ראַה םעֶד ןּופ ןעֶרְהעֶקְּפָא טְנייֵה טעֶו ץְראַה ןייַז סאוָו ,טֶבֵׁש ַא רעֶדָא הָחָּפְׁשִּמ
 טעֶו רעֶמאָמ !םִיֹוג עֶניִזאָד איִד ןּופ רעֶטעֶנְּפָא איד ןעֶניִד ּוצ דְנּוא ןייֵגּוצְּכאָנ ,טאָּנ
 דְנּוא לאַנ איוִװ רעֶטיִּב זיִא דְנּוא טְהיֵלְּב סאוָו לעֶצְרּואוָו ַא ןייַז ןעֶדְנאַהְרעֶפ ָךייֵא רעֶטְנּוא
 הָלָלְק רעֶגיִזאָד רעֶד ןּופ רעֶטְרעֶוֶו איד ןעֶרעֶה טעֶוֶו רֶע זַא ןייַז טעוֶו סֶע דְנּוא 18 :הטּומְרעֶט

 דנוא
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 יִּכ יִל-הָיְהִי םַֹלָׁש רמאל וַבָּבְלְּב .ךֶּכְתִהְו תאַֹּה
 ;הדָאְמְצַה-תֶא הָוָרָה תֹופְמ ןעמִל ףלַא יִמֹל תֹרְׁשִב

 ֹותְאְנקְו הוהְי-ףַא ןׁשֶעי זָא יּכ ול זללמ םוהְי הָכאֹ-אָל ופ
 הוה דּפַּפִּב הָבּותְּכַה הלֶאָה-לְּכ וּב ּהָצְבָרְו אּלַה ׁשיִאָּב
 ;ִוהְי לידה :םִיָמָּׁשַה תַחַּתִמ מׁשתֶא הָוהְי הָחְמּו כ

 הָבּותְּכַה תיֹרְּבַה תֹוָלָא לֹכְּכ לֵאָרְׂשִי יֵמְבִׁש לּכִמ ! זעל
 רַׁשֲא םֶכֵנְּב ורֲחָאָה רֹוָּדַה רַמָאְו :הַה הָרֹּתַה רּפָסִּב
 ּואָרְו הָקוְר ץֶרָאמ אֵבָי רֶׁשֲא ירְכְִו םֿכידהַאמ למּוקְי
 תוהְי הָלֲחירְׁשַא ָהיְֶלַּמתֶאְ אוְהַה ץֶרַאָה תוּכמ-תֶא

 אֵל עֵת אֵל הָצְרַא-לָכ הַּפרׂש הֵלְמָו תיִרְפָנ הב 2
 הָרֹמֲעַו םֶֶמ תַכַּפְהַמְּכ בֶׂשע-לְּכ ּהָב הלא ַחַמְצִת

 דְמָאְו :וָתְמַחַבו ּפְַּב הָוהְי ְךֵפָה רֶׁשֲא םִייֿבצּו הָמְדַא 3
 יִרָח הָמ תאֹזַה ץֶרָאָל הָכָּכ הי הֶׂשָע הָמילַע םִיַה"לְּכ

 הָוהי תיִרְּב-תֶא ּובְזִע רֶׁשֲא לע ּורְמֶאְו :הוה ליִהְגַה ףאָה 4
 ץֶרָאמ םָתֹא וָאיִצֹוְהְּכ םָּמִע תַרְּכ רֶׁשֲא םָתֹבא יַתלֶא

 הל יּוֲחְַׁשִו סיִרֲֵא םיִהלֶא חְמִַו לה :םִיַרְצִמ הכ
 הָוהְי ףא-רַחיו :םֶהָל ןכַלָח אלו םּועדייאְל רֶׁשֲא םיִהלֲא 6

 היִמּותְּכַה הָלְלִּקַה-לָּכ-תֶא ָהיֶלָע איָכְתִל אוָתָה ץֶרֶאָּב
 זְמַחְבּו ףֵאְּב םֶתָמְרַא לעמ .הוהְי טְשְּתִו :הּזַה סע יז 1

 תֹרּתְַַהוהַּהשַֹּכתֶדָתַא ץרָא-לַא םֶכְלְׁש ליִהָּנְצַקְב
 תֹוׂשנַל לוי לענבל ונָל תל טיקלֶא יו

 ס :תאֹוַה הָרֹוּתַה יי לכ-תֶא

 ִק
 הָללְּקַהְו הָכָרְּבַה הָּלִֵאָה םיִרְָדַהלְּ ךֶלָע ּואֹֿבָייִכ לֶיָהְו א
 רֶׁשֲא םִנַהילָכְּב ְךֵב בְבל-לֶא םֹבְׁשֲהַו הי מל ִַתְנ שא
 ךֶלֲא הָוהְי-דַע ָּתְַׁשְו :הָּמִׁש ךיַהלֶא הָוהְו ּךַחּדִה 8
 בו הַתִא טוה ךזצמ ָכנאשֶא לכולם

 םיבצנ ל םכ םירבד
 ןעֶׁשנעֶּב ץְראַה ןייַז ןיִא ְּךיִז טעוֶו דְנּוא
 ,םֹולָׁש ןייַז ריִמ ּוצ טעוֶו םִע ,ןעֶגאָז דְנּוא
 טייֵקְגיִטְסעֶפ איד ְךיא אויָב ְךיֵא ןיראָו

 טְרְהעֶמעֶנ לאָז םִע זַא ,ץְראַה ןייֵמ ןּופ
 :םייֵהְנעֶקּורְמ ּוצ טְשְראָד רעֶד ןעֶרעוֶו
 -רעֶפ ןעֶלעוֶו טיִנ טאָג טעוֶו םעֶד ּוצ 9

 ןְרעֶבייֵר טעוֶו לאָמְסנעֶד טְרֶעייֵנ ,ןעֶּבעֶג
 הָאְנַק עֶנייַז דְנּוא ,טאָג ןּופ ןְראָצ רעֶד
 םִע דְנּוא ,ןאַמ ןעֶגיִּבְלעֶזְמעֶר ןַא ןייַז טעֶו
 עֶצְנאַג איֵד ןעֶטְפעֶהעֶּב םֶהיֵא ןַא ְּךיִז טעוֶו
 םעֶד ןיא ןעֶּביִרְׁשעֶג טייֵטְׁש םאִו הָלֶלְק
 ןעֶקעֶמְסיֹוא טעדֶו טאָג דנּוא ,רָּפִּס ןעֶגיִזאָד
 :לעֶמיִה םעֶד רעֶטְנּוא ןּופ ןעֶמאָנ ןייַז
 םּוצ ןעֶדייֵׁשְּפֶא םֶהיֵא טעוֶו טאָג דְנּוַא 0
 ,לֵאָרְׂשִי ןיִא םיִטָבְׁש עֶלַא ןּופ ןעֶּטְכעֶלְׁש
 סאָָו תיִרְּב םעֶד ןּופ תֹולָלְק עֶלַא ְךאָנ
 רֶּפַמ ןעֶגיִזאָד םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג ןֶעייֵטְׁש
 טעוֶו רֹוד עֶרעֶדְנַא סאָד דְנּוא 21 :הָרֹות

 ְךאָנ ןעֶלעוֶו םאו רעֶדְניִק עֶרייֵא ,ןעֶנאָו
 רעֶדְמעֶרְּפ רעֶד דְנּוא ,ןייֵטְׁשפיֹוא ְּךייַא
 דְנּוא ,דְנאַל טייוז ַא ןּופ ןעֶמּוק טעֶו סאו
 םעֶּד ןּופ תֹוּכַמ איִד ןעֶהעֶז ןעֶלעוֶו אייֵז
 טיִמ קְנעֶרק עֶרֶהיֵא דְנּוא ,דְנאַל ןעֶניִזאָד
 :טְכאַמעֶג קְנאַרְק סֶע טאָה טאָג סאו
 עֶצְנאַג סאָד טאָה ץְלאַז דְנּוא לעֶּבעוֶוְש2

 ןעֶצאַרְּפְׁשסיֹוא טיִנ ְּךיֹוא ןעֶק םִע ןעֶרעֶו טְעייֵזעֶג טיִנ ןעֶק םִע ,טְנעֶרְּבְרעֶפ דנאַל
 וש ןייק ראָנ ןעֶק םִע דְנּוא
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 קרעֶפ

 ההָרֹומֲע דנוא םֹודָס ןּופ

 :ןְראָצ עמד יא דְנּוא םיִרָנ ןייז ןיִא ט

 איִד איו יֹוזַא (ןייַז טעוֶו םִענ ,ןייֵגְפיֹוא ןיִראַד זאָרְג ןיִרָג
 אייז טאָה טאָג םאִו םִיֹובְצ דְנּוא הָמָדַא

 ןעֶגאָז ןעֶלעוֶו רעֶקְלעֶפ עֶלַא דָנּוא 8
 -יִזאָד רעֶד טייֵדעֶּב סאו ?דְנאַל ןעֶגיִזאָד םעֶד ּוצ ןּוהֵמעֶנ יֹוזַא טאָנ טאָה םאוָו

 ןעֶזאָלְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז לייוַו ,ןעֶבאָז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 4 :ןָראַצְמיִרְג ר ץָםיֹורְנ רעֶנ
 תַרֹוּכ אייֵז טיִמ טאָה רֶע סאוָו ןְרעֶמְלֶע עֶריייֵז ןּופ טאָנ םעֶד ,ראַה םעֶד ןּופ תיִרְּב םעֶד

 ןעדע ְהעֶב תיִרְּב
 אייֵז דנוא 8
 ּוצ ָּךיִז ןעֶּבאָה
 רַע דנּוא

 טְמיִרְגְרעֶד

 ןעדֶו
 ןעֶנעֶז

 אייז
 :טְלייֵמעֶגְּפָא טיִנ אייז ּוצ טאָה

 אייז טאָה רֶע

 :רֵּפַס ןעֶניִזאָד םעֶד ןיֵא ןעֶּביִרְׁשעֶג

 דְנאַל רעֶדְנַא ןַא ןיִא ןעֶּפְראַוְר
 ןעֶכאַז עֶנעֶבְראָּבְרעֶּפ איד
 םָנּוא ּוצ א טי
 :הָרֹוּת רעֶניִזאָד רעֶד ןּופ רעֶמְרעֶז

 טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא
 אייֵז דְנּוא רעֶמעֶנ עֶרעֶדְנַא טְניִדעֶנג ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶבְנאַגעֶג
 טְנעֶקעֶב טיִנ ןעֶּבאָה אייז םאֶה רעֶמעֶנְּפָא עֶבְלאָזַא טְקיִּבעֶג

 טאָ ןּופ ןְראָצ רעֶד ְָּךיִז טאָה יֹוזַא 6
 ןְעייֵטְׁש סאוָו תֹולָלָק עֶלַא ןעֶנְנעֶרְּב ּוצ ףיוראד + ,רְנאַל ןעֶגיִזאָד םעֶד רעֶּביִא

 רֶעייֵז ןּופ ןעֶסיֹּוטְשרעֶפ אייֵז טאָה טאָג דָנזַא 7
 ןעֶסיֹורְג טיִמ דנּוא םיִרָנ טיִמ דְנּוא ,ןָראָצ טיִמ נא

 יֹוזַא

 םעֶד א ןעֶנעֶד
 זָנוא דַנּוא

 ;םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד םיֹוא

 אייֵז טאָה רֶע דנּוא ,ןְראָצְמיִרְג
 :באָמ ןעֶניִטְניִה םעֶד ןיִא םִע איו
 -םֶנַא איִד רעֶּבָא ,טאָב רעֶזְנּוא ראַה
 עֶלַא ןּוהְט ּוצ ,גיִּבייֵא ףיֹוא רעֶדְניִק עֶרע

 ל לעטיפאק

 םִע דנּוא 1
 הכרב איד
 הצ טסעוװ

 םאוו הָלֵלַק איֵד דנּוא
 קְראַה ןייד ּוצ ןעֶרֶהעַקקי

 ןיִהַא יי ְךיִד טאָה טאָב
 דָנּוא ,טאָנ ןיַד ראַה םעֶד ּוצ
 יו ןעֶטיִּבעֶג טְניֵה ריִד אּוהְט ְּךיִא םאָו

 ןעֶבְראָהעֶג טְסעֶו
 דְנּוא אּוד

 ןעֶמּוק ריִד רעֶּביִא ןעֶלעֶו ןעֶכאַז עֶגיִזאָד איִד עֶלַא ןעֶו ןייַז טעֶו
 א
 ןייַד ראַה רעֶד ּואְחַא רעֶקלעֶפ עַלַא רעֶטְנּוג

 ןעֶיוצְשרעֶמ

 אוד דְנּוא ןעֶּבעֶגעֶג ריִד ראַפ ּבאָה

 ןעֶרְהעֶקְרעֶדיִװ טְסעוֶו אוד דָנּוא 2
 םעֶלַא ןיִא ,לֹוק ןייַז ּוצ
 ןייר טימ ורעֶדְניִק עֶנייֵד

 ןעצנאג
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 םירבד
 ןעֶצְנאַג רעֶנייֵד טיִמ דְנּוא ץְראַה ןעֶצְנאַנ
 ןעֶרְהעֶקְרעֶדיִז טאָנ טעוֶו יֹוזַא 8 :עֶלעֶז
 טעוֶו רֶע דְנּוא ,טְפאַׁשְנעֶגְנאַפעֶג עֶנייֵד
 רֶע דְנּוא ,ןעֶמְראַּבְרעֶד ריִד רעֶּביִא ְךִיִ
 ָךיִד טעֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ טעוֶו
 ּואְוַא רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןּופ ןְלעֶמאַזְרעֶפ

 טְראָד ְךיִד טאָה טאָג ןייַד ראַה רעֶד
 ןייַז טְסעוֶו אּוד ןעֶו 4 :טייֵרְּטְׁשרעֶפ
 טעוֶו ,לעֶמיִה קֶע םּוצ זיִּב ןעֶסיֹוטְׁשרעֶפ
 -ָנייֵא טאָג ןייַד ראַה רעֶד טְראָד ןּופ ָּךיִד
 ְךיִד רֶע טעוֶו טְראָד ןּופ דְנּוא ,ןְלעֶמאַז
 טאָנ ןייַד ראַה רעֶד דְנּוא 8 :ןעֶמעֶנ
 דְנאַל םעֶד ּוצ ןעֶנְנעֶרְּבְנייַרַא ּךיִד טעוֶו

 ּתְׁשֹרַיעֶג ןעֶּבאָה ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵד םאֶח
 רֶע דְנּוא ,ןיִנשְרַי םִע טְסעוֶו אּוד דְנּוא
 רֶהעֶמ ְּךיִד דְנּוא ןּוהְמ סעֶטּוג ריִד טעוֶו
 דנּוא 6 :ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵד איוִו ןעֶכאַמ
 ןייַד ןעֶרייֵנְׁשעֶּב טעוֶו טאָג ןייֵד ראַה רעֶד
 עֶנייֵד ןּופ ץְראַה סאָד דְנּוא ,ץְראַה
 ,טאָנ ןייד ראַה םעֶד ןעֶּביִל ּוצ ,רעֶדְנִוִק
 רעֶנייֵד טיִמ דְנּוא ץְראַה ןעֶצְנאַג ןייַד טיִמ
 :ןעֶּבעֶל טְסלאָז אּוד יֵדְּכ ,עֶלעֶז רעֶצְנאַנ
 ןעֶּבעֶג טעוֶו טאָנ ןייַד ראַה רעֶד דְנּוא 7

 249 םיבצנ ל

 צ ףְתּוְבְׁש-תֶא ךיקלַא הֶוהְי בֶׁשְו :ךֵׁשְפַנ-לֶכְבּוָךְבִבְלילֶכְּב
 ;ידוהי מַה רֶׁשֲא מעל ךְַּכקְו בו מָה
 םֶׂשִמ םִיִָּׁשַה הב ָּךֲחָּדנ הָוְָי-םִא ּוהָמִׁש ּךיהלַא
 ףיסלָא הָוהְי לאו :ךָּכִי ם םָׁשִמּו ףיקלַא הָוהְי ְּךְַּבִקְי

 רו ָךְְמְִ הְֵּׁשדְו יַתֲֹאיִׁשְרָירׁשֶא ראה לא
 בַבְלתְאְו ָךְבָבְליתֶא ךיַהלֶא ֶוהְי למּו :ְיֶתֹבֲאְמ
 ןעמל ׁשְפַנ-לָכְבּוְּדְבִבְל-לִכְּב ךיָהלֶא הָודְי-תֶא הָּבֲהַאְל
 1 "י-כַע הָּלִאָה תוָלָאָה-לֶּכ תֶא ךיִללָא הָוהְי ןֵתָנְו :ךייח
 ְִּעַמָׁשְו בּוׁשָת הָּתַאְו  :ְךופָרְר רֶשֵ ךיֶאְנְׂשילַעְו ךיִבָיִא
 וצמ רֶׁשֲא וֹוצִמילְּכ-תֶא ִת שְֵו הָוהְי ליִקְב
 ֵרְפִּב די הֹשֲַמ ! לֵכְּב ךיללָא הָוהְי יו ;םיַה
 בָׁשָיו יִּכ הָבֹטְל ָךֶחֶמְַאיִרְפַבּוְָּתִמָהְב יִרְּפַב מב

 ִּכ :ַתבֲאילַע ׂשֶשידָׁשַאַּכ בֹוטְל ָלֶע טוָשְל ה
 ָבּותְּכַהויִתֹּכֶחְו תֹוְצִמ רַמׁשִל ךיָללֲאהָוהְי יכקְּב עַמְׁשִת
 יי ןיִהלֶא הלא בּוׁשָת יִּכ הֶזַה הָרֹוּתַה רֶּפָסְּכ
 ו רֶׁשֲא תאֹוַה הָוְצִּמַה יַּכ  ם :ךׁשְפַנ-לְכְבּוָּףְבִבל
 :אוה הָנהרו ךֶמִמ אוָה תאֵלְּפְניאַל םֹיַה ּךְוצְמ יִכֹנָא
 הַחְּקיו הֶמָיַמְׁשַה ּונֵל-הָלַַי יִמ רמאל אוָה םִימָּׁשַב אֵל
 ראל אוָה םִיַל רֶבֵעַמדאְלְו :הָנְׂשִעַת הָתֹא ונעמְׁשִיו ינָל
 הָתֹא ּונעַמְׁשִיוּוגָל הֵחָּקְו םִיַה רַכָעחלֶא ּונָל"רְבעַי יִמ
 :+ ְךֶבַבְלִבּוְךיִפְּב דָאְמ רֶבֶּדַה .ַלֶא בֹורְקרַּכ :הָנְשעֶנְ
 טביחַה-תֶא םֹויַה ְךינְפִל יִּתַתנ הַאְר .ס יתֹׂשִעַל
 3 לוצִמ יכנָא רֶׁשֲא .:עֶרֶה--תֶאְו תוָמַה--תֶאְו בֹומַה--תֶאְ
 -ֵמָׁשִלְו ויָכָרְִּב תֶכָלְל ךוללָא הָוהְי-תֶא הָּבֲהְאְל יה
 הָרוהְי .לכרבו תיֿבְָו תתיְחְו ויִָפׁשִמּ וָתָֹהְו ויָתוְצִמ
 ז -ובִאְו :הָּתְׁשַרְל .הָּמׁשראָב הָּתַאירֶׁשֲא ץְראְּב דיל יִלָא
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 ,דְנייַפ עֶנייֵד ףיֹוא תֹולָלְק עֶּניִזאָד איִד עֶלַא טיִהלאֵל ָתִוֲחַּתְׁשִהְ חד עַמְׁשִת אלו ָךְבִבְל הָנְִי
 ָךיִד ןעֶּבאָה סאוָו םיִאָנׂש עֶנייֵד ףיֹוא דְנּוא 8 ןְּרַבאַּת בָא יִּכ םֹויַה םֵכָל ייִּתְרּנִה ;םתרכעת םיִרֵחֲא

 לֹוק םעֶד ּוצ ןעֶכְראָהעֶנ טְסעוֶו דְנּוא ןעֶרְהעֶקְרעֶדיוו טְסעוֶו אּוד דנּוא 8 :טְגְלאָפְרעֶפ
 :ןעֶמיִּבעֶג טְנייַה ריד אּוהְּמ ָךיִא םאָו תֹוצִמ עֶנייַז עֶלַא ןּוהְט טְסעוֶו אּזד דְנּוא ,טאָג ןּופ
 עֶנייַד ןּופ קְרעוֶו עֶלַא ןיִא ןעֶקיִלְנעֶּב ןעֶכאַמ ךיד טעוֶו טאָג ןייד ראַה רעֶד דְנּוא 9
 איֵד ןיִא דֵנּוא ,תֹומֵהְּב עֶנייֵד ןּופ טְכּורְפ איִד ןיִא דְנּוא ּבייֵל ןייַד ןּופ טְכּורְפ איִד ןיא ,דְנעֶה

 ּוצ ריִד רעֶּביִא ןעֶרְהעֶקְרעֶדיִו ְּךיִז טעוֶו טאָג ןיִראָו ,ןעֶמּוּג םּוצ דְנאַל ןייַד ןּופ טְכּורְפ
 ןעוֶו 10 :ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵד רעֶּביִא טייֵרְפעֶג ְּךיִז טאָה רֶז איז יֹוזַא ,ןעֶמּוג םּוצ ןֶעייֵרְפ
 עֶנייַז דנּוא תֹוצִמ עֶנייֵז ןעֶטיִה ּוצ ,טאָנ ןייַד ראַה םעֶד ןּופ לֹוק םאָד ןעֶרעֶה טְּסעוֶו אּוד
 -ךעֶדיװ טְסעוֶו אּוד ןעוֶו ,הָרֹוּת רֶפֵמ ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג ןְעייֵטש םאִו ץעֶזעֶמ
 ןעֶצְנאַג רעֶנייַד טיִמ דְנּוא ץְראַה ןעֶצְנאַג ןייַד טיִמ ,טאָנ ןייַד ראַה םעֶד ּוצ ןעֶרְהעֶק
 ריִד ןּופ טיִנ זיִא טְנייַה ריִד טיִּבעֶנ ְּךיִא סאָו הָוְצִמ עֶניִזאָד איִד ןיִראָו 11 :עָלעֶז
 טְסְלאָז אּוד זַא ,לעֶמיִה םיִא טיִנ זיִא איִז 12 :טייװ טיִנ ְּךיֹוא זיִא איִז רֶנּוא ,ןעֶנְראָּבְרעֶפ
 ריִמ זַא ןעֶליֹוה םֶנּוא ראַפ םִע דְנּוא לעֶמיִה ןיֵא ןייֵגְפיֹורַא םֶנּוא ראַפ טעוֶו רעֶו ,ןעֶנאָז
 אּוד זַא ,םִי ןּופ טייַז רעֶנעֶי ףיֹוא טיִנ זיִא םֶע דְנּוא 18 ?ןּוהְמ דְנּוא ןעֶרעֶה סֶע ןעֶּלאָז
 םִֶנּוא ראַפ םִֶע דְנּוא - םַי םעֶד רעֶּביִא ןייֵגְרעֶּביִרַא סֶנּוא ראַפ טעוֶו רעוֶו ,ןעֶנאָז טְְּלאָז
 רֶהעֶז זיִא טְראָו סאָד טְרֶעייֵנ 11 ?ןּוהְט דְנּוא ןעֶרעֶה םִע ןעֶלאָז ריִמ זַא ,ןעֶליֹוה
 ְךיִא ,העֶז 12 :ןּוהְמ ּוצ סֶע יִדְּכ ץֶראַה ןייֵד ןיִא דְנּוא ,ליֹומ ןייד ןיִא ,ריִד ּוצ טְנעֶהאָנ
 סאָד .דְנּוא טיֹוט םעֶד דְנּוא עֶמּוג סאָד דְנּוא ןעֶּבעֶל םאָד טְנייַה ריִד ראַפ ּבעֶנ
 המאָנ ןייַד ראַה םעֶד ןעֶּביִל ּוצ (ויִאנ טְנייֵה ריִד טיִּבעֶג ְּךיִא סאָָו 6 :עֶטְכעֶלְׁש
 עֶנייֵז דֶנּוא ,ץעֶועֶג עֶנייז דְנּוא ,תֹוָצִמ עֶנייֵז ןעֶטיִה ּוצ דְנּוא ,ןעֶנעוֶו עֶנייֵז ןיִא ןייַּב ּוצ
 טאָג ןייד ראַה רעֶד דְנּוא .ןעֶרְהעֶמ ְּךיִד דְנּוא ןעֶּבעֶל טְסְלאָז אּוד יֵדְּב ,םיִטָּפְׁשִּמ
 ּוצ םִע ןעֶמּוק ןיִהַא טְראָד טְסעֶו אּוד םאְו דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶׁשְנעֶּב ְּךיִד טעוֶו
 טְסעוֶו דְנּוא ץְראַה ןייַד ןעֶרְהעֶקְּפָא רעֶּבָא טְסעֶו אּוד ןעֶו דְנּוא 17 :ץֵנשַרַי
 ְךיִד טְסעֶו אּוד דְנּוא ,עֶרעֶװ ןעֶסיֹוטְשרעֶפ אּוד טְסעוֶו יֹזַא ,ןעֶכְראָהעֶג טיִנ
 2 גאָז יֹוַא 18 :ןעֶניִד איֵז טְסעֶו אוד דְנּוא ,רעֶטעֶנ עֶרעֶדְנַא ּוצ ןעֶקיִּב
 - - טיִנ טעֶו רֶהיֵא ,ןעֶרעוֶו ןעֶריֹולרעֶפ םיִרעֶנ טעוֶו רֶהיִא זַא .טְנייַה ְָךייַא ּוצ

 ןרעגנעלרעפ
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 -תֶא רַּבֹע הָתוַא רֶׁשֲא הָמָדֲאָה- לע טיִמָי ןְכירַאה-אל

 -תרֶא מַה םֶכָב יִתֹרעָה :הָּתְׁשרְלהָמָׁש אוָבָל יה
 הָכִרְּבַה ינְפִ יּתתָנ תֹומַהְ םיַחה ?ךָאָה-תֶאְו םִיַמָּׁשַה

 טְבֲהַאְל : ר הָּתַא הָיְחִּת ןעמל יב ְּתְרַחְב הַֹלקַה ּב
 ךייח אּוָה יּכ ביְקִבְרַלוולְקְּב ְמְׁשִל ףיִהלֶא חיהי-תֶא
 ףיתֹבֲאל הוי עב רֶשֲא הָמָרְֶה-לַע תֶבָׁשְל ְךִמָיְךֶרֹאְו
 :םָתָל תֶתָל בקי קָחצִל םֶתרְכַ

 וי

 8 פ פ אל
 :לֵאָרְׂשי-לָּכ-לֶא הָּלִאָה םיִרָבְַּה-תֶא רבו השֹמ לה א
 -אל םֹויַה יִכנָא הָנָׁש םירְׂשָעְו הֶאֵמְִּב טמלֶא מא :

 -תֶא רֶבֵעָת אל לא רַמָא הָוֹהַו אֹוָבָלְו תאַצְל דע
 דיִמְשַידאוה ךלפל רבעו אה ךיִהלֶא הוהְי :הֶּזַה 8 3

 רָכֹע אּוה ַעֶׁשֹודְי םֵּתְׁשרי ךינְפְלִמ הלא םיוגהתֶא
 הֶׂשָע רֶׁשֲאַּכ םֶרָל הָוהְי הֵׂשְָ הוה רֵּבַּד .רֶשֲאַּכ ְינֶפִל 4

 :םֶתֹא דִמְׁשַה רׁשֲא טְצְראלויִרֹמֲאָה יכְלמ געל ןוחסל
 רֶׁשֲא הָוְצִּמַה-לֶכְּכ םֶהָל םֶתיׂשֲַו םֶכיֵנְפִל הָוהְי םֶנְתִנּו ה
 םֶהיֵנְּפִמ וצְרַעַת-לֵאְוִאְר וקילאּוצְמֶאְ ןּיקְזִח :םֶכְתֶא יִתְּדִצ 5

 בוי אָלְו פרי אֵל ְךֶמִ ְךַלֵהַה איד ךיללֶא הָוִיּויִ
 לַאָרְשי-לְב יניְל ווִלַא רֶמאֹי נְׂשּהיִל הָמ אר 5 םז

 רֶׁשֲא ץרָאה לאה זה םֶעָה-תֶא אֹובָּת הָתָא יִּכ זה קח קַח
 :םָתֹוא הָּנִליִחְנַּת הָּתַאְ ! םֶהָל תַתְל םֶתֹּבֲאַל הי הָוהְי עֵּבׁשַ

 אלו דפי אל ְךִֶע היי אה ךינפל לה | אוָה הוי 5
 הדָרֹּתַה-תֶא לָׁשֹמ בֶּתְכַ :תֶהֵת אָלְו אָרִת אֵל ָּךְבזַי 5
 רָא-תֶא םיִאְׂשִנַה יי נב םיִנֲהְּכַה-לֶא ּהָנתּיַ אה

 םָתֹוא -הׁשֹמ צו :לֵאָרְשִי ;נקולּילֶא הוהְי תִרב
 נְהְּב הָּמִמְּׁשַה תַנׁש ךעמִּב םיִנָׁש עַבָׁש ו ץּקִמ רָמאֵֹל

 ץְנאַנ ּוצ רעֶטְרעֶו עֶניִזאָד איִד טעֶרעֶג

 ,טָנאָזעֶב

 ךליו םיּבצנ אל; .םירבד
 דְנאַל םעֶד ףיֹוא געֶט עֶרייֵא ןְרעֶגְנעֶלְרעֶפ

 טְראָד ןדְרַי םעֶד רעֶּביִא טְסייֵג אוד םא

 ְךיִא 19 :ןיִנשִרַי וצ םִע ןעֶמּוק ּוצ ןיִהַא

 ךֶרֶע דְנּוא לעֶמיִה ְךייֵא ןעֶגעֶק טְנייַה םעֶנ

 םיֹומ ּםעֶד דְנּוא ןעֶּבעֶל סאָד ,תּודֵע םֶלֵא
 איֵד (ךיֹואְנ ,ןעֶּבעֶגעֶג ריִד ראַפ ְּךיִא ּבאָה

 רעה ?יהרײר הללק איד דנוא הָבָרְּב

 עֶנייֵד דְנּוא אּוד יִדְּכ ןעֶּבעֶל סאָד רעֶּבָא

 ןעֶּביִל ּוצ 20 :ןעֶּבעֶל ןעֶלאָז רעֶדְניִק
 ןייַז ןעֶכְראָהעֶג ּוצ ,טאָג ןייֵד ראַה םעֶד

 םֶהיֵא ןַא ןעֶטְפעֶהעֶּב ּוצ ְךיִד דְנּוא ,לֹוק
 סאָד דִנּוא ןעֶּבעֶל ןייֵד זיִא סאָד ןיִראוָו

 ןעֶניֹואוְו ּוצ געֶמ עֶנייֵד ןּופ ןְרעֶגְנעֶלְרעֶד

 -עֶנ טאָה טאָג סאָו דְנאַל םעֶד ףיֹוא

 ,םֶהָרֵבַא ּוצ ,ןְרעֶטְלִע עֶנייֵד ּוצ ןעֶריֹואוְוְׁש
 אייֵז וצ םִע בֹקֲעַי ּוצ דִנּוא .קָחֶצְו ּוצ
 ;ןעֶּבעֶג ּוצ

 אל לעטיפאק

 ָךליו

 טאָה דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶג זיִא הָׁשֹמ דְנּוא 1
 אייז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 2 :לֵאָרְׂשִי

 טיִנ ןיֹוׁש ןעֶק ְּךיִא ,טְלַא רֶהאֵי גיִצְנאוַוְצ דְנּוא טְרעֶדְנּוד שי 7 ךיִא

 טיִנ טְסֶלַאָז אּוד .טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה טאָנ דְנּוא ,ןעֶמּוקְנייַרַא דְנּוא ןייֵגְסיֹורַא רֶהעָמ
 םעֶד ןעֶרְהאַפְרעֶּביִא

 וִװ רֶע ,ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא

 ;ןיִנשִרַי אייֵז

 טעֶו טאָג דְנּוא 4

 ָנוא ,ירֹומַא ןּופ עֶביִנעֶק

 :ןַדְרֵי ןעֶניִזאָד

 ןּוהָת אייז וצ

 ריִד ראַפ טעֶװ רֶע ,טאָנ ןייַד ראַה רעֶד 3
 טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,ןעֶנְליִטְרעֶפ ריִד ראַפ רעֶקְלעֶפ עֶניִזאָד איִד ט

 :טעֶרעֶנ טאָה טאָנ איו יֹוזַא ,ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא ריִד ראַפ טעוֶו רֶע ַעְׁשֹוהְי

 איד גֹוע ּוצ דִנּוא ןֹוחיִס ּוצ ןּוהְטעֶנ טאָה רֶע איו יֹוזַא
 טאָנ ןעֶֶו דְנּוא 5 :טְנְליִטְרעֶפ אייֵז טאָה רֶע סאָו ,דְנאַל רֶעייֵז ּוצ

 ןעֶצְנאַג םעֶד ָּךאָנ ןּוהָמ אייֵז ּוצ רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא ,ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא ְּךייַא ראַפ אייֵז טעֶדִד
 טאַבעֶג

 טאָה דְנּוא ,טיִנ ְָּךייֵא טְכָראַפ

 טְקְראַטְׁש 6 ;ןעֶטיִּבעֶג ְּךייַא אּוהְט ָּךיִא םאו
 רֶע .טאָנ ןייַד ראַה רעֶד ןיִראָו ,אייֵז ראַפ טְסגְנַא ןייק

 {ְךייַא טֶגיֵטְסעֶפ דְנּוא ;ְךייֵא

 ְךיִד טעוֶו רֶע דְנּוא ןעֶכאַמ ףאַלְׁש טיִנ ְּךיִד טעוֶו רֶע ,ןייֵג ריִד טיִמ סאָו םִע זיִא

 עֶדאלרמ טינ
 ץְנאַג 5 ןעֶניֹוא איד ראַפ
 וצ ןעֶנְנעֶרְּבנייַרַא קְלאַפ עֶניִזאָד
 וצ םִע ןְרעֶמְלַע

 פ טייֵג סאָו ראַה רעֶד זיִא סע ר 8

 טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ַעשֹוהְי ןעֶפּורעֶג טאָה הֵׁשֹמ דְנּוא

 םאָד טְכעוֶו אּוד ןיִראָו ,טְסעֶפ דְנּוא קְראַטְש אייֵז ,לֵאָרְׂשִי

 עֶרייֵז וצ ןעֶריֹואוְוְׁשעֶנ טאָה טאָנ סאו דְנאַל םעֶד
 :ןיִנשִרַי םִע ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶבאַמ טְסעוֶו אּוד דִנּוא ,ןעֶּבעֶג ּוצ אייֵז

 ְךיִד טעֶװ רֶע ,ןייַז ריִד טיִמ טעוֶו רֶע ,ריִד ראַפ

 אּוד דְנּוא ,טיִנ ָּךיִד םֶכָראָפ ןעֶזאָלְרעֶפ טיִנ ְּךיִד טעוֶו רֶע דְנּוא ןעֶכאַמ ףאַל לש יב

 רֶע דְנּוא ,הָרֹוּת עֶניִזאָד איִד ןעֶּביִרְׁשעֶג טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 9 :ןעֶטְסנְנַע טיִנ נ ְךיִר טְסְלאָז
 םעֶד ןעֶנאַרְטעֶג ןעֶּבאָה םאָָו ,יוֵל ןּופ רעֶדְניִק איֵד ר איד ּוצ ןנ ְבעֶגעֶג איִז טאָה
 דָּוא 10 :לֵאָרְׂשִי ןופ עֶטְצֶלֶע עַלַא ּוצ דְנּוא טאָג 5 תיִרָּב םעֶד ןּופ ןֹורָא
 ןיִא ,רֶהאָי ןעֶּביִז ןּופ דְנֵע םִא ןעֶנאָז ּוצ יֹזַא ןעֶטאָּבעֶג אייֵז טאָה הֵשֹמ

 ,תֹוּכְכ ןּופ אָט-רֶעייַפ םעֶד ןיִא הָטֵמְׁש ןּופ == םעֶד ןּופ םַײצ רעד

 ןעדו
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 ונ הָדָחדִי ינְפ-יתֶא תֹואָרְל לֵאָרְׂשי-לֶק אֹוָבְּב !תֹּכְּמַה ןעֶהעֶזעֶג טְמּוק לֵאָרְׂשִי ץְנאַג ןעֶו 11

 .תאָה הָתַהתֶא 7 הָתְמִי רַשֲא עו לא ראַה םעֶד ןּופ םיִנָּפ םעֶד ראַפ ןעֶדעוֶו ּוצ

 א תז עי הו ר א הודי-תֶא ֹואְריו מי עק עד אז שוא העֶייווְרעֶרְסיֹוא
 ופ לעְמְׁשִי ועדַייאל רַׁשֲא םֶהיֵנְבּו :תאֹּוַה הָרּוּתַה כלב | = אשי ץְואַנ ּוצ הָרוּת עניו =
 םַָא יֶׁשֲא םיִמיַהילְּכ םֶכיִמְלַא הוהָי-תֶא הָאְיל ולְמַלו -ְךעֶּפ טְסְלאָז אוד 12 :ןעֶריֹוא עֶרייז
 תדָמָׁש ןהְריַהרתֶא == םָּתַא רֶׁשֲא הָמְרֲאְִלַע | םִיַח .רעֶּבייַו ,רעֶנעֶמ ,קְלאָפ םאֶד ןְלעֶּמאַז
 ּצהְָּׁשִרְל רֵג ןייד דְנּוא ;רעֶדְניִק עֶגְנּוי איִד דְנּוא
 14 יתֶא אָרְק עי יא וָבְרָק ןָה הָׁשֹמִלָא הָוהְי רָמאֹל אייֵז זַא ,ןְרֶעיֹוט עֶנייַד ןיִא זיִא םאָו
 ְׁשֹודיו הָׂשמ ךלי ונֹוצֲאַו רעומ לֶהֶאְּב וְְצְֵתַהְו ַעֶׁשֹוהְי -ךעֶל ןעֶלאָז אייֵז זַא דְנּוא ,ןעֶרעֶה ןעֶלאָז
 וט ןנֶע דוָמְַּב לֶהָאְּב הָוהְי אר :דעומ לֶהָאְב ּובְִתַה םעֶד ןעֶטְכְראַפ ןעֶלאָז אייֵז זַא דְנּוא ,ןעֶנ
 16 לָאז הָוהְי רֶמאֹי :טָּהֶאָה חַמּפילַע פה דּמִע רמה  ןעֶטיִה ןעֶלאָז אייז דנּוא ,טאָנ רֶעייֵא ראַה

 עט יא יא טא רואה רער ופ עטר על וו
 -םַֹ וו יִִא הָָהְו א יִּתרִּכרׁשֲאיִתיִרְביִתֶא מו סאָה .רֶעָדְניִק ערייז 'הנוא 12 } יח
 יאְצִמּו לאל הָיָה םָהִמ נפ יִּתרְַּמְִ יִּתְבַו אֹהֲה - היא ? רעֶה (ךיואנ ןע ְלאָז ,טיִנ ןעֶסייוֵ
 יִכ לַע אֹלֲה אּוהַה םֹוַּב ַמָאְו תוִרְצְו תֶּמַר תֶׁשָר .ךְעייֵא ראַה םעֶד ןעֶטְכְראָּפ ּוצ ןעֶנְרעֶל
 18 רַּתְמַה יִכֹנָאְו ּ!הָּלִאָה ,תַֹעְרָה יאְצִמיּבְרקְּב יַהלֲא ןיא ןעֶּבעֶל טעוֶו רֶהיֵא סאָו געֶמ עֶלַא ,טאָג
 הרָׂשֶע רֶׁשֲא הָצְרה-לָּכ לע אּוַה םב ינְּפ ריֵּתְמַא טייַג רֶהיִא םאָו ,דְנאַל םעֶד ףיֹוא
 יא םָכלַכתּכהִֶּו טיִרֵמֶא םִהלָא-לָא היפ ּוצ םִע ןֵדִרֵי םעֶד רעֶּביִא רעֶּביִרַא טְראָד
 היִפְּב הָמיִׂש לֵאְרְׂשִי-ִנְּב"תֶא ּהָדְּמִלְו תאֹּוַה הָריִׁשַה : :ןיִנשְרִי

 כ יב :לֵאָרׂשייִנבִּב דַעְל תאוה הֶריִשַ יִלהְיהִמ ןעמל 0
 בלֶח תֶבָו װְתֹבֲאַל ְִּׁשִ-רָׁשֲא | הָמרֲאָה-לֶא טָאַבא הָשמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 4
 טיִרָהֲא םיהלָא-לָא הָנְפּו ןֵׁשָדָו יעַבְׂשִו לֵכָאו ׁשֵבְרּו טְסְלאָז אזד זַא ןעֶנְהעֶנעֶג געֶט עֶנייֵד ,העָז

 ונ ןאָצְמַתייַכ הָיְהְז גיִתיִרְּב--תֶא רפַהְ יִנוצֲאָנְו םולָבת טְלעֶמׁש דִנּא ַעֵׁשֹוהְי םעֶד םור ,ןעֶּבְראַטְׁש
 ַלונִל תאָ ה הִֹׁשַה הָתנַז תֹורָצְו תּבר תוָעְר ותֹא ךיִא דְנּוא ,דַעֹומ לֶהֹא םעֶד אייֵּב ךייַא 3 ֹז הרי : : יו

 רֲֶא דרק-תַא יי צו יפמ חכשמ אל יִּ דָנּוא הָשֹמ דנּוא ,ןעֶטיִּבעֶג םֶהיֵא לעוֶו

 לֶהֹא םעֶד אייֵּב טְלעֶמְׁשעֶגְרעֶדיִנַא ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דִנּוא ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז ַעַׁשֹוהְי
 דָנּוא ,לייֵז-ןעֶקְלאָו ַא ןיִא טְלעֶצעֶג םעֶד ןיִא ןעֶזיוִועֶּב ְּךיִז טאָה טאָה דְנּוא 12 :דַעֹומ
 טאָג דְנּוא 16 :טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ ריִט רעֶד אייֵּב טְלעֶמְׁשעֶג ְּךיִז טאָה ןֶנֲע דּומַע רעֶד
 עֶניִזאָד םאָד דְנּוא ,ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵד טיִמ ןעֶניִל טְסעוֶו אּוד ,העֶז ,הָׁשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה
 דְנאַל םעֶד ןּופ רעֶמעֶנ עֶדְמעֶרְפ ְּךאָנ ןעֶרּוהְכאַנ טעוֶו דְנּוא ,ןייֵטְשפיֹוא טעֶו קְלאָּפ
 דֵנּוא ,ןעֶזאָלְרעֶפ ְּךיִמ ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶמּוק אייֵז ןעֶׁשיוִוַצ טְראָד ןעֶלעוֶו אייֵז ּואֹוְוַא
 :ןעֶועוֶועֶג תיִרְּב תַרֹוּכ אייֵז טיִמ ּבאָה ָּךיִא סאָו תיִרְּב ןייֵמ ןעֶרעֶטְׁשְרעֶפ ןעֶעוֶו

 ְךיִא דְנּוא גאָט ןעֶגיִּבְלעֶזְמעֶד ןָא ןעֶמיִרְגְרעֶד םֶהיֵא ןעֶנעֶק טעוֶו ןְראָצ ןייֵמ דְנּוא 17:
 ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,אייֵז ןּופ םיִנָּפ ןייֵמ ןעֶנְראַּבְרעֶפ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶזאָלְרעֶפ אייז לעוֶו
 דְנּוא ,תֹורָצ דָנּוא םעֶטְכעֶלְׁש ליפ ןעֶפעֶרְט אייֵז טעוֶו םִע דְנּוא ,גָנּורְהעֶצְרעֶפ ַא ּוצ ןיייַז
 טיִנ זיִא טאָג ןייֵמ לייוֵװ םעֶד ןעֶנעוֶו טיִנ םִע זיִא ןעֶנאָז גאָט ןעֶניִּבלעֶזְמעֶד ןַא טעוֶו רֶע
 לעֶז ְּךיִא רעֶּבָא 18 ?ןעֶּפאָרְטעֶג סעֶטְכעֶלְׁש עֶגיִזאָד סאָד ְךיִמ טאָה ,ריִמ ןעֶׁשיוִוְצ
 עֶטְכעֶלְׁש ןעֶצְנאַג םעֶד ןעֶנעוֶו ,גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןַא ןעֶנְראַּבְרעֶפ םיִנֵּפ ןייֵמ םיוִז
 : וא 19 :רעֶטעֶנ עֶרעֶדְנַא ּוצ טְרְהעֶקעֶג ְּךיִז טאָה רֶע לייוֵװ ,ןּוהְטעֶנ טאָה רֶע םאוָו
 זַא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד סֶע טְנְרעֶל דְנּוא ,גְנאַעֶג ןעֶניִזאָד םעֶד ְךייַא טְּבייִרְׁש ,דְנּוצֲַא
 סְלַא ריִמ ּוצ ןייַז לאָז גְנאַזעֶג רעֶניִזאָד רעֶד יֵדְּכ ,ןּוהְמ ליֹומ רֶעייֵז ןיִא םֶע ןעֶלאָז אייֵז
 ּוצ ןעֶנְנעֶרְּבנייַרַא םֶהיֵא לעֶו ְךיִא ןיִראָו 20 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןעֶגעֶק תּודֵע ןייֵא
 ּזא ְּךְליִמ טיִמ טְסיֵלְפ םאוָו ,ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵז ּוצ ןעֶריֹואוְוְׁשעֶג ּבאָה ָּךיִא םאָו דְנאַל םעֶד
 ָךיִז טעֶו דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טעֶפ טעוֶו דֶנּוא ,ןעֶרעוֶו טאַז דְנּוא ןעֶסֶע טעזֶו רֶע דְנּוא ,גיִנאָה
 ,ןעֶנְראָצְרעֶד ְּךיִמ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶניִר אייֵז טעוֶו דְנּוא רעֶטעֶנ עֶרעֶדְנַא ּוצ ןעֶרְהעֶק
 טעוֶו םִע ןעוֶו ןייַז טעוֶו םֶע דְנּוא 21 :דִנּוּב ןייֵמ ןעֶרעֶטְׁשרעֶפ טעֶו רֶע דְנּוא
 גְנאַזעֶג רעֶניִזאָד רעֶד לאָז יֹוזַא ,תֹורָע עֶטְכעֶלְׁש דְנּוא עֶליִפ ןעֶפעֶרְט םֶהיֵא
 ןעֶרעֶו ןעֶסעֶגְרעֶפ טיִנ טעֶװ סֶע ןיִראָו ןְרעֶּפְטְנֶע תּודֲע םֶלַא םֶהיֵא ןעֶנעֶק
 רֶע סאו ןעֶקְנאַדעֶג עֶנייֵז םייַו ְּךיִא ןיִראָו ,ןעֶמאָז ןייַז ןופ ליֹומ םעד םיֹוא

 טּוהט
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 :יִּתְַּבְׁשִנ רֶשֲא ץֶרָאְד-לֶא ּונְאיִבֲא טֵרָטְּכ םוּיַה הֶׂשֹע אּוָה
 הָרָמלו אוָהַה םֹיַּב תאֹּוַה הָרְיִׁשַה-תֶא הָׁשֹמ .םּתְכיַו 2
 קזִח רֶמאֹּיַו ןונְרּב עׁשֹוהי-תֶא וֵציו :לֵאְרׂשִי ינְּב--תֶא 2

 -רֶׁשֲא ץֶרָאָה-לֶא לֵארׂשִי ינְּב-תֶא איִבָּת הָתא יִּכ ץְמֵאְו
 ירָשמ ָתוִּלַכְּכ ו יִהְיַו :ְךֶּמע הָיְהֶא יִכֹנְֲ םֶהָל יִּתְַּבְׁשִנ

 וציו :םָּמִּת דַע רֶּפסילַע זו הר ה יֵרְבָּד-תֶא בֶתְכַל הכ
 מֶל ;חֶמאֵל הָוהְי-תיִרְּב ןֹורָא יִאְׂשִנ םִילָה-תֶא לׁשֹמ 6

 -זריִרְּב ןֹוָרָא דַצִמ ותֹא םָּתְמַׂשְו הֶּזַה הָרֹוּתַה רֶפְט תֶא
 -תֶא יִּתְעַָי יִכֹנָא יִּכ :דֵעְל ְּךּב םָׁש-הָיָהְו םָכ מל הָוהְי עז

 םיָרְמַמ םֹּיַה םֶכָמִ ימעָדֹועְּב ןֵה הָשָקַהְּדְּפרֶע-תֶאְ רִמ
 -תֶא יִלֲא ּוליִהְקַה ;יִתֹומ יִרֲחַאייַּכ ףַאְו א םֶתיָה
 זרָא םֶהיֵנְָאְב הָרְּבַדֲאַו םֶכיֵרְטְׂש םֶכיֵטְבִׁש יִנ ר

 :ץרָאָהיֶאְ םִימְׁשַה-תֶא םֶּב הָדָיֶאְו הָלֵאָ רבה
 ךמ םָּתְרַמְו ןּותַדְׁשַּת תַחְׁשַהיֵּכ יִתֹומ יֵרֲחא יּתְעַדָי יַּכ 4

 תיִרֲחַאְּב הֶעְרָה םָכְתֶא תאֶרָקְו םֶכְתֶא יִתיִצ רֶׁשֲא ְךֶרֶדַה

 הָשֲעַמְּב יְִכַהְל הָוהְי ינֵעְּב עַרָה-תֶא ָשִַַּ םימה
 ִרְבַדיתֶא לֵאָרְׂשִי לָקְקלְּכ יִנָאְּב הֶׂשֹמ רֵּבַדיַו :םֶכֵדָו ל

 :םּמּת רֵש תאָנַה הָריֵׁשַה

 פ פ פ ==
 :יִפייַרְמא ץֶרָאָה עֶמְׁשִתְו  הֶרָּבַדֲאו םִיַמּׁשַה ּונְזֲאַה א
 יִתְרָמא לֵמִּכ לֶזִּת יחקל רֶטֶּמִּכ רע 2
 :בֶׁשֶע-יַלְע םיִביִּבְרִכְ אֶל םֶריֵעְׂשִּכ
 :וניהלאל לֶרָנ ּוּבֶה אָרְקֶא הָוהְ םֵׁש יִּכ יִככ
 ַּפְׁשִמ ויָכָרַד-לַכ יִּכ ולֲעַּפ םיִמָּת רוצה +

 :אוד רֶׁשְָו קידצ לוָע ןיִאְו הָנּימַא לא

 וניזאה  ךליו
 גכעֶרְּב ְּךיִא רעֶדיֵא טְניה טּוהְמ

 ּבאָה ְּךיִא םאָװ דְנאַל םעֶד ּוצ םֶהיֵא

 -עֶנ טאָה הֶשֹמ דְנּוא 22 :ןעֶריֹואוְוְׁשעֶג

 -ִםעֶד ןַא גְנאַזעֶג ןעֶגיִזאָד םעֶד ןעֶּביִרְׁש

 םֶהוָא טאָה רֶע דנוא גאָט ןעֶניִּבְלעֶז

 רָנֹוא 28 :לֵאָדְׂשִי רעֶדְניִק איִד טְנְרעֶלעֶג

 ןּונ ןֵּב ַעְׁשֹוהְי םעֶד ןעֶטאָּבעֶג טאָה רֶע
 קְראַטְׁש אייֵז ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא

 -נייֵרַא טְסעוֶו אּוד ןיִראוָו ,טְסעֶפ דְנּוא

 םעֶד ּוצ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןעֶגְנעֶרְּב
 ןעֶריֹואְוְוְׁשעֶג אייֵז וצ ּבאָה ְךיִא סאו דְנאַל

 דְנּוא 24 :ןייַז ריִד טיִמ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא

 טְגיִדְנֶעעֶג טאָה הֶׁשֹמ ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע

 -אָד רעֶד ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד ןעֶּבייֵרְׁש ּוצ

 !דְנֶע םּוצ ויִּב ךוּב ַא ןיִא הָרֹות רעֶניִו

 םיִוָל איִד ןעֶטאָּבעֶג הֶׁשֹמ טאָה יֹוזַא 2

 יֹוזַא ,הָוהְי תיִרְּב ןֹורָא םעֶד ןעֶנאַלְט סאוָו

 רֶפֵה עֶניִזאָד םאָד טְמעֶנ 26 :ןעֶנאָז ּוצ

 ןַא ןייַרַא םִע (טְגייֵל) טּוהְט דְנּוא ;הָרֹוּת
 םעֶד ןּופ תיִרְּב ןֹורָא םעֶד ןּופ טייֵז רעֶד

 טְראָד לאָז םִע דְנּוא ,טאָג רֶעייֵא ראַה לֶתלַפּושַק ר םמּומ אל ל תַ :לק לקצ-יױווּד טי ויָנֵּב ןרׁש ה
 דְנּוא ,טייקְניִנעֶּטְׁשרעֶריװ עֶנייֵד סייוװ ְָּךיִא ןיִראָו 27 :תּודֵע ןייֵא סְלַא ריִד ןעֶנעֶק ןייַז

 ןעֶזעוֶועֶג רֶהיֵא טְנעֶז טְנייַה ָּךייֵא טיִמ ָּךאָנ ּבעֶל ְּךיִא לייוו ,העֶז ,ןעֶקאַנ ןעֶטְראַה ןייד

 טְלעֶמאַזְרעֶפ 28 :טיֹוט ןייֵמ ְָּךאָנ רֶהעֶמ ליִפ איו רעֶּבֶא ,טאָג ןעֶנעֶק גיִנעֶּפְׁשרעֶדיו

 לעוֶו ְָּךיִא דְנּוא ,עֶטייֵלטְטְמַא עֶרייֵא דְנּוא םיִטָּבִש עֶרייֵא ןּופ עֶטְצֶלֶע עֶלַא ריִמ ּוצ
 ןעֶמעֶנ אייֵז ןעֶנעֶק לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ,רעֶטְרעוֶו עֶגיִזאָד איִד ןעֶריֹוא ַא ןעֶדעֶר
 ָךייַא רֶהיֵא טעֶו טיֹוט ןייֵמ ָּךאָנ זַא םייוֵז ָּךיִא ןיִראוָו 29 :דרֶע דְנּוא לעֶמיִה א םֶלֵא
 ְךייִא ּבאָה ְךיִא םאָו נעוֶו םעֶד ןּופ ןעֶרְהעֶקְּפָא טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶּבְראַדְרעֶפ םיזעָג
 ירְהיִא ןעֶו ,געֶט עֶמְצעֶל איִד ןיִא ןעֶנְנעֶנעֶּב ָךייַא טעֶז עֶטְכעֶלְׁש םאָד דְנּוא ,ןעֶטאָּבעֶג

 איִד טיִמ ןעֶנְראָצְרעֶד ּוצ םֶהיֵא ,םאָנ ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיֵא עֶטְכעֶלְׁש םאָד ןּוהְט ט

 ןעֶצְנאַג םעֶד ןּופ ןעֶריֹוא איִד ןיִא טעֶרעֶג טאָה הָׁשֹמ דנּוא 20 :דְנעֶה עֶרייֵא ןּופ א
 ;דְנֶע םּוצ זיִּב גְנאַזעֶנ ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ רעֶטרעוֶו איִד לֵאָרְׂשִי לַהְק

 א עֶרייֵז ן

 בל לעטיפאק

 ןניזאה

 איד ןעֶרעֶה לאָז דֶרֵע איִד דְנּוא ;ןעֶדעֶר ליז ְּךיִא דְנֹוא !לעֶמיִה רֶהיֵא טְמעֶנְרעֶפ 1
 איז ןעֶניִר לאָז םִע ,ןעֶנעֶר איז ןעֶפיִרְמ לאָז עֶרְהעֶל עֶנייֵמ 2 :ליֹומ ןייֵמ ןּופ רעֶט

 איוו יֹוזַא דְנּוא ,זאָרְנ םעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶר רעֶניִד רעֶד איז יֹוזַא ;עֶדעֶר עֶנייַמ יֹוהְט
 טעֶנ הָוהְי ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ְןעֶמּורְנָא לעֶז ְּךיִא ןיִראָוו 8 רק םעֶד ףיֹוא ןעֶּפאָרְט
 רעֶצְנאַג ןייַז ןיִראָוו ,טיטְראַפטְכער) ץְנאַג ויִא זָלעֶפ רעֶד 4 :טאָנ רעֶזְנּוא ּוצ טייֵקְסיֹורְג
 ,טְבעֶרְמּוא ןייק זיִא םֶהיֵא ןיִא דְנּוא ,טאָג רֶעייֵרְטעֶג ַא זיִא רֶע ;גיִטְראַפטְכעֶר זיִא געוֶו
 טיִנ ןעֶנעֶז אייֵז ,ןעֶּבְראָדְרעֶּפ רעֶּבְלעֶז ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז 2 :דאָרְג דְנּוא טְכעֶרעֶג זיִא רֶע

 ;רעֶטייֵרְדרעֶפ ַא דנּוא ,רֹוד רעֶטְמיִרְקרעֶפ ַא זיִא םִע ,םּומ רֶעייֵז זיא םאָד ,רעֶדְניִק

 פֶפְסִ
0 

 ;טםיו

 עֶנייֵז

 טּוהט



 ְן
 ן
 ן

| 

 49 וניזאה בל םירבד

 : בָח אָלְו לָבָנ םִע עמי הוהְלְה -רעֶפ טאָנ ּוצ סאָד ןעֶד רֶהיֵא טּוחִט 6
 כה ֶׂשֶ אה א קְלאָפ םעְׁשיִראַנ ַא ּזיִא םִע ?ןעֶטְלעֶנ

 רְלררְמאוקז - הֹתְדֹבָאֹלאְׁש | ו "' רֶע זיא ;םעֶנּולְק א טיִנ דְנּוא ו רֶדָז-רְד תֹנׁש יב םָלֹוע תומָי ר
 ֿ םֶדָא נב וְריֵרְפְַּ םיונ ןוילָע לַחְנַהְּב !םֶפיֹוקעֶג ְּךיִד טאָה רֶע םאִו רעֶטאָפ
 :לאְרׂשי נב רֵפְִמל םיִטַע תַלְבִנ צי ְּךיִד טאָה דְנּוא טְכאַמעֶג ךיד טאָה רֶע
 ֶף {ותָלֲחַנ לכָ בֵקֲעי וָמַע הָוהְי קֶלָה יִּכ עֶטְלַא איד ןָא קְנעֶדעֶג 7 :טְגיִמעֶטְׁשעֶּב

 ;וניֵ ןוָשיאְּכ ּדְנרְִ יתנו ְנָבְכי - ןופ ןעֶרְראָי איד אייֵטְׁשְרעֶּפ טייֵצ מִׁשְי לִי ּוהְתְבּו  רָּבְרִמ ץֶרָאְּ האָצמ רק 0 13 ןצש םשו |
 ג ףדַרָי ויָלנצלַע ווק רעְי ֶׁשְָּכ רֶע דְנּוא רעֶטאָפ ןייֵד געֶרְפ ;רֹוד ּוצ
 {ותָרְבא-לַע ּודְאָׂשִי ּודַחִִּי ָמנְּכ ׂשֵרְּפִי ,עֶטְצְלֶע עֶנייִד ןעֶלייֵצְרעֶד ריִד טעוֶו

 !רוצ ׁשמלַמ ןמָׁשש - עֶלֶממ שְבְדחקה זי  ףֶכאַמעֶג טאָה רעֶטְׁשרעֶּביֹוא רעֶד 3 יִדָׂש תַבּנְּת לֵכאֵַּו ץֶרֶא יִֹמָב-לַע ּוהבּכרִ קא יש ' : ורק לָ יה = , , קה רב היי ןעֶֶו 8 :ןעֶנאָז ריִד םִע ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא
 14 םיִרָּכ םָלָהסִע ןאצ םֵלחְו רקָּב תַאְמָה איִד טייֵשעֶגְּפָא טאָה רֶע ןעוֶו ,םִיֹוג איד
 הָמִה } ולְּכ םלֲהיֲִע םיִרוּתַעו שב םיִליאְו טְלעֶמְׁשעֶג רֶע טאָה יֹוזַא ,םָדָא ןּופ רעֶדְניִק

 ַצדָׂשָע ּתָלֲא שטיו ָתיִׂשָּכ ָתיֶבָע ְּתנַמָׁש ְךאָנ 124 * = 'ן ןעֶצעֶנעֶרְג איד ויי עֶפ איִד ןּופ או וט טען ֵמְׁשִו  .רֶמָחהְָׁשִּת בני א :

 18 םיִרוִּב ּוהֲאְנְי ;ותְעָׁשְי רּוָצ לבני ;לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ לאָצ רעֶד
 וו ּהלָא אָל םידָשַל חְִּח ּודָמיעְכִי תֹכֲעֹתְּב ןייז זיִא טאָנ ןופ קֶלֵח םאָד ןיִראָו 9
 13 שת ְךֶרֶלְי רִֶצ - ּוםֶכִתְכַא םּורָעְׂש אל .ע | יא אפ בר םיִׁשָדח שאל לא ןייַז ןּופ רּונְׁש איִד זיִא בֹקֲעַי ,קְלאָפ
 : םֶהֵמ ינָּפ הָריִּתְסַא רֶמאֹּ ;ויָתנִבּו ויָנָּב םַצּכִמ א ןיא רָּבְדִמ רעֶד ןופ דְנאַל םעֶד ןיִא : זאת הוא :לְָמלַאחּמשִת 6. או א טא ר לי לא ָניִפעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע 10 :לייטּבִרֶע

 הּמִה תֹכְּפְהַּת רֹוָד יּכ םֶתיֵרֲחַא הַמ הָאְדֶא רֶע ;אייֵנעֶטְסיוִו עֶדְנעֶנאָלְק דִנּוא טְמיוו
 ג לֵאדאלב יִנוֲאְוַק םָה ;םָּכ ןְמַאאל םיִנָּ רֶע דנּוא .טְלעֶגְניִרעֶגְמּורַא םֶהיֵא טאָה
 םִעיאלְּב םאינְקַא יִנֲאַו םֶהיֵלְבַהְּב ינוסֲעְּכ טאָה רֶע ייֵטְׁשְּרעֶפ טְכאַמעֶג םֶהיֵא טאָה

 מְסעֶנ ןייַז טְקעֶיֶוְרעֶד רעֶלְדָא ןַא איװ ױֹוזַא 11 :לעֶּפַאניֹוא ןייֵז איז טיִהעֶג ּםֶהיֵא
 טְנאָרְט ,ףיוא אייֵז טְמעֶנ ,לעֶניִלְפ עֶנייֵז םיֹוא טייֵרְּפְׁש ,ןעֶבְנּוי עֶנייֵז רעֶּביִא טְּבעוֶוְׁש
 טיִנ זיִא םִע דִנּוא ,טְרָהיִפעֶג ןייֵלַא טאָג אייֵּז טאָה יֹוזַא 12 :לעֶניִלְפ עֶנייֵז ףיֹוא אייז
 איד ףיֹוא ןעֶטייֵר טְּכאַמעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע 18 :טאָנ רעֶדְמעֶרְּפ ַא םֶהיֵא טיִמ ןעֶזעזֶועֶב
 ,דְנאַל םעֶד ןּופ טְכּורְפ רעֶד ןּופ ןעֶסעֶנעֶג טאָה רֶע דנּוא ,דְרֶע רעֶד ןּופ רעֶטְרֶע עֶכיֹוה
 :זְלעֶפ ןעֶקְראַטְׁש ַא ןּופ לייֵא דְנּוא ,זְלעֶּפ םעֶר ןּופ גיִנאָה ןעֶגיֹוועֶג טאָה רֶע דְנּוא
 דנּוא רעֶמעֶל ןּופ טייֵקְניִטעֶפ איִד טיִמ ,ףאָׁש ןּופ ְּךְליִמ דְנּוא ,רעֶדְניִר ןּופ רעֶטּוּפ 4
 ןעֶּביֹורְטנייוַו (עֶטיֹור) דְנּוא ;ץייװ ןּופ טעֶפ ןעֶריִנ איד טיִמ ,קעּב דְנּוא ,ןֵׁשֶּב ןּופ רעדיוװ
 דְנּוא ןעֶראָועֶג טעֶּפ זיִא ןּורְׁשִי רעֶּבָא 18 :ןייװ ןעֶקְנּורְטעֶג אּוד טְסאָה טּולְּב איו
 דְנּוא ,(טייקְגיִטעֶפ טיִמ) טְקעֶדעֶּב דֶנּוא ןעֶראוָועֶג טעֶּפ טְזיִּב אּוד ;ןעֶטעֶרְטעֶּג טאָה רֶע
 טעֶדְנעֶׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶפאַׁשעֶּב םֶהיִא טאָה םאָָו טאָנ םעֶד ןעֶזאָלְרעֶּפ טאָה רֶע
 איִד טיִמ גיִטְביִזְרעֶפייֵא טְכאַמעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז 6 :םְליִה עֶנייֵז ןּופ זְלעֶפ םעֶד
 :טְנְראָצְרעֶד םֶהיֵא אייז ןעֶּבאָה טייֵקְניִדְריווְמּוא איִד טיִמ ;(רעֶטעֶנְּפָאו עֶדְמעֶרְפ
 רעֶטעֶג עֶכְלאָזַא ;טאָנ ּוצ טיִנ דְנּוא ,םיִרֵׁש איִד ּוצ ןעֶועוֶועֶג בירְקִמ ןעֶּבאָה אייז 7
 עֶרייַא סאו עֶכְלאָזַא טְנעֶהאָנ ןּופ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז םאו ָעייֵנ !טיִנ אייֵז ןעֶנעֶק אייֵז סאוָו
 ןעֶפאַׁשעֶּב ְּךיִר טאָה םאוָו זְלעֶפ םעֶד 18 :ןעֶטְכְראָפעֶג טיִנ אייֵז ןעֶּבאָה ןְרעֶטְלֶע
 :ןעֶריֹוּבעֶג ְּךיִד טאָה םאוָו טאָג םעֶד ןעֶסעֶגְרעֶפ טְסאָה אּוד דְנּוא ,ןעֶזאָלְרעֶפ אּוד טְּסאָה
 םעֶד ןעֶנעוֶו ןעֶפְראוָוְרעֶפ איז טאָה רֶע דְנּוא ןעֶהעֶזעֶג םִע טאָה טאָג דְנּוא 9
 לעֶֶו ְָּךיִא טְנאָזעֶג טאָה רֶע דנּוא 20 :רעֶטְכעֶמ רֶנּוא ןְהיֵז עֶנייֵז ןּופ ןְראָט
 ייז טעֶו ףֹוס רֶעייֵז סאָװ ןעֶהעֶז לעֶװ ְּךיִא ,ןעֶטְלאַהעֶּב אייֵז ןּופ םיִנָּפ ןייֵמ
 :ןעֶּביֹולְג ןייֵק זיִא םִע עֶבְלעוֶו ןיִא רעֶדְניִק ,רֹוד םעֶטְרְהעֶקְרעֶפ ַא ןעֶנעֶז אייֵז ןיראָט
 ןיק טיִנ זיִא סאָו םעֶד ְךְרּוד טְכאַמעֶנ גיִטְכיִזְרעֶפייֵא ָּךיִמ ןעֶּבאָה איז 1
 לעֶװ יֹזַא ;ןעֶטייֵקְׁשיִראַנ עֶרייֵז ְךְרּוּד טְנְראָצְרעֶד ְךיִמ ןעֶּבאָה אייז ,טאָט
 ;קְלאָפ ַא טיִנ ןעֶנעֶז םאָו עֶכְלאָזַא ְךְרּוד ןעֶכאַמ גיִטְכיִזְרעֶפייֵא אייז ְךיִא

 ךרזד
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 ;םָסיֵעְכַא לָבִנ יוִנְּב 2
 יע 5 טז ד /ע7ד

 תיִקְחַּמ ליִאְׁשדע רַקְּתַ
 :םיִרָה יִדְמֹומ ׁשֵהַלְּתַו 2
 :םֶּכיְלַּכֲא יַצַה 4

 יריֵרְמ בָּטִקְ
 רָע יִלחְו תֶמֲהמִע הנ

 הָמיא םיִרְדֲחְמּ
 ;הָביִׁש ׁשיִא-םִע קני 6

 ;םֶרכְ ׁשנאָמ הָיְִׁשַא צז
 ומיִרְצ ּורְכנידַּ
 :תאָקלְּכ לֶעָמהָוְי אְָו
 :הָנּובְּת םֶהָּב ןיאְו
 :םֶתיִרֲחֲאְל ּוניָכָי ל

 הָקּבִר ּוִיְוםִינָשּו
 :םֶהיֵנְמַה הָוהְו
 ;םיִליִלְּפ נָא
  הָדֹמִע תמר

 !ומָל תֹררְמ תֶלּכְׁשַא =
 :ְֶכַא יִנְּפ ׁשאָדְו

 :יָתֹרְצוְאְּב םּותָה הל

 וםיואה בל םירפח

 יִפַאְמ הָחְרַק שַאייּכ
 ּהָלְבִיו ץֶרֶא לֵכאַּפַו
 ֹוָָר ֹומיִלָע הָּפְסַא

 ףֶשָה יִמָחַּו בער יְמ
 םּביַַּׁשֲא תֹמֵהְּבדְׁשִ
 בֶרָחילּכַׁשְּת ץיזימ
 הָלּותְּב-ַנ רּוחְּברַּג

 םֶהיֵאְפַא יִּתְרַמָא
 ףונָא בֵיֹוא טעּכ ילול
 הָמָר וה ֹורְמאְּפ
 הָּמִה תֹוצַע רבא יוני
 תא} ּוליִּכְִׂי וָמִכָח ִל
 ףֶלֶא רֶחֶא ףְִַּי הּכיֵא
 םֶרְכמ םָרוצייּכ אלדמַא
 םֶרוצ ּונָרּוצְּכ אְל יִנ
 םָנְפַנ םרָפ ןְפָעמייִּ
 ׁשֹורייִבְנע ֹומְבָנִע
 םִנָי םנינַּת תַמַח
 ינְמִע םמָּכ אה אָלֲה
 םלׁשְו םָקָנ יל

 אייז ְָךיִא לעוֶו קְלאָּפ םעְׁשיִראַנ א ךרּוד
 ןיִא רֶעייֵפ ַא ןיִראָו 22 :ןעֶנְראָצְרעֶד

 ןְראָצ ןיימ ןיִא ןעֶראוָועֶג .ןעֶדְניִצעֶגְנָא
 םעֶד וצ ויִּב ןעֶנעֶרְּב טעֶװ םִע ּרדְנּוא
 טעוֶו םִע דְנּוא ;לֹואְש ןעֶטְשרעֶטְנּוא

 עֶרְהיִא טיִמ דְנאַל םאָד ןעֶרְהעֶצרעֶפ
 איד ןעֶדְניִצְנָא טעוֶו םִע דְנּוא ,טְכּורְּפ
 ְךיִא 28 ::גְרעֶּב איִד ןּופ ןעֶטְסעֶּפדְנּורְג
 ;םעֶטְכעֶלְׁש ןעֶרְהעֶמְרעֶפ אייז ףיֹוא לעוֶז
 א"ײז ןיִא ְּךיִא לעוֶו ןעֶלייֵפ עֶנייֵמ

 ןעֶלעוֶו אייֵז 24 :(ןעֶסיִׁשנ ןעֶדְנעֶלְרעֶפ

 דָנּוא ,רעֶנְנּוד ראַפ ןעֶרעוֶו ןעֶלאוָוְׁשעֶנ

 דָנּוא ,ץיה עֶדְנעֶנעֶרְּב ַא טיִמ טְרְהעֶציִועֶפ
 וץְנעֶליִטְסעֶּמ (עֶניִטְפיִנ עֶרעֶטיִּב טיִמ
 םעֶד ןעֶקיִׁש אייֵז רעֶטְנּוא לעוֶו ךיִא דְנּוא
 םעֶד טיִמ ,תֹומֵהְּב (עֶדְליוו) ןּופ ןְהאָצ

 ןיִא ןעֶבירק םאָו ןעֶגְנאַלְׁש ןּופ טְפיִנ
 םָלָנֹר ׁשֵמָּמ תֵעָל
 ;ומָל תַֹע ׁשֶזח
 םֶתָנחִי ויָדָבִ-לַעְו

 {םֹיִוִעְו רּוִצָע סֶפָאְו

 ובּוָמָח רו
 םָכיְֵ ןָיּוּתְשִי
 :הָרְתִס םֶכיִלֲע יִתְו

 םֶריֵא םי ברק יַּכ
 ּמַע הָוְל ידי
 דָי תלוֲאיּכ הָאְְ יִּכ
 ומיקלֶא יא רַמָא
 ולָכאיֹומיִחָבְו בֶלֵח רֶׁשֲא
 םֶכְרעַ ומי
 אה יִנֲא יא יִּכ הָתִע ו יאר

 טעוֶו ביִנייוִועֶסיֹוא ןּופ 28 :ּביֹוטְׁש םעֶד

 ןיִא דָנּוא ןעֶּביֹורעֶּב דְרעוֶוְש סאָד אייֵז

 ךיוא ;קעֶרׁש ַא (ךְרּוד) םיִרָדֲח עֶרייֵז
 םאָד הָלּותְּב ַא איִװ יֹוזַא רּוחָּב םעֶד
 ךֶעיֹורְנ זייִרְב ַא טיִמ דְניִק עֶניִדְנעֶגייֵז

 לעֶו ְּךיִא טְנאָזעֶג ּבאָה ְּךיִא 26 :ןאַמ
 םיִנעֶמְּכעֶדעֶג רֶעייֵז ןעֶרעֶהְפיֹוא ןעֶזאָל לעוֶו ְךיִא ןעֶקצ ןיִא ןעֶפְראַוְקעוֶוַא אייֵז

 רעֶמאָמ ,דְניוֵפ םעֶד ןּופ םַעַּכ םעֶד ןעֶמְכְראָפעֶג טיִנ טעֶה ְָּךיִא ןעוֶו 27 :ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ

 ןיִא דְנאַה עֶרעֶזְנּוא ןעֶנאָז אייֵז ןעֶלעוֶו רעֶמאָט ,ןעֶנעֶקְרעֶד דְנייפ עֶנייֵז םִע ןעֶלעֶוֶו
 םאִו קְלאָפ ַא זיִא םִע ןיִראָו 8 :ןּוהְטעֶנ םעֶלַא םאָד טיִנ טאָה טאָנ דִנּוא ,ןעֶּביֹוהְרעֶד
 יאֵוְלַה 29 :דְנאַטְׁשרעֶפ ןייק אייֵז ןעֶשיוִוְצ זיִא סֶע דְנּוא ,תֹוצִע איִד ןעֶריֹולְרעֶפ טאָה

 אייז ןעֶמעֶה יֹוזַא ,ןעֶנאַטְׁשרעֶפ םאָד ןעֶטְלאוָו אייֵז זַא ןעֶזעוֶועֶג גּולק אייֵז ןעֶטְלאוָו
 ,דְנעֶזיֹוט ַא ןעֶנאָיְכאָנ טְנעֶקעֶג רעֶנייֵא טעֶה איו 20 :ףֹוס רֶעייֵז ןעֶנאַטְשרעֶפ (ְךיֹואנ

 טיִנ אייֵז טעֶה זְלעֶפ רֶעייֵז ןעוֶו ,ןעֶפאָלְטְנַא דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ ןעֶמעֶה אייוֵוְצ ראַפ דְנּוא
 וְלעֶפ רעֶזְנּוא ןיִראָו 1 :ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא םֶנּוא ּוצ אייֵז טעֶה טאָנ דנּוא ,טְפיֹוקְרעֶפ

 ןיִראָו 52 :רעֶטְּכיִר (ןּופאדק ןעֶנעֶז עֶדְנייֵפ עֶרעֶזְנּוא ּוליִּפַא ,זְלעֶפ רֶעייֵז איוז טיִנ זיִא
 הָרמַע ןּופ רעֶדְלעֶפ איִד ןּופ דְנּוא ,קאָטְשנייוַו רֶעייֵז זיִא םֹודְמ ןּופ קאָטְשנייוז םעֶד ןּופ

 ;אייִז ּוצ רעֶמיִּב ןעֶנעֶז לעֶנְנעֶה עֶרייֵז ,לאַנ ןּופ ןעֶּביֹורְמנייוַו ןעֶנעֶז ןעֶּביֹורְטנייוַז עֶרייֵז
 ַא ןּופ טְּפיִנ רעֶד איו יֹוזַא דְנּוא ,ןעֶנְנאַלְׁש ןּופ טְפיִג רעֶד איו יֹוזַא זיִא ןייוֵו רֶעייֵז 2

 ?ןעֶנְראַּבְרעֶפ ריִמ אייַּב סעֶכְלאָזַא טיִנ זיִא 84 :רעֶטָא (ןעֶגיִדְמְראַּבְרעֶדְמּואנ ןעֶדְמעֶרְפ
 והָמָקְנ איִד טְרעֶהעֶג ריִמ ּוצ 39 ?תֹורָצֹוא עֶנייֵמ ןיֵא תֶמְתַחְרעֶפ איז טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז
 ןעֶרעוֶו טְׁשטיִלְנעֶגְסיֹוא ןעֶלעוֶו םיִפ עֶרייֵז ןעוֶו טייַצ רעֶד ּוצ ,גְנּולאָצעֶּב איִד דְנּוא
 טייֵרְגעֶנְנָא איז ראַפ זיִא סאו דְנּוא ,טְנעֶהאָנ זיִא קיִלְגמּוא רֶעייֵז ןופ גאָט רעֶד ןיִראוָו

 עֶנייֵז רעֶּביִא דְנּוא ,קְלאָּפ ןייַז ןעֶמְביִר טעֶװ טאָג ןיִראָו 86 :ןעֶמּוק דְלאַּב טעוֶו
 ןעֶנְנאַגְרעֶפ זיִא טְּכאַמ עֶרייֵז זַא ןעֶהעֶז טעוֶו רֶע ןעוֶו ןעֶקְנעֶדעֶּב ְּךיִז רֶע טעדֶז טְכעֶנְק
 ןעֶנאָז טעֶװ רֶע דנוא 87 :ְןעֶזאָלְרעֶפ דְנּוא ןעֶטְלאַהעֶנְפיֹוא ראָנ זיִא סֶע דֶנּוא
 ?טֶעיֹורְטרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז ןעֶמעֶװ ףיֹוא וָלעֶפ רעֶד ,טאָנ רֶעייֵז זיִא ּואְחַא
 ןעֶּבאָה דָנּוא תֹונָּבְרִה עֶריֵז ןופ טםעֶפ םעֶד ןופ ןעֶסעֶנעֶג ןעֶּבאָה םאָו 8

 ןעֶפְלעֶה ְךייִא דְנּוא ןייֵטְׁשּפיֹוא ָּךאָד אייֵז ןעֶזאָל רעֶּפִּפָא קְניִרְט רֶעייֵז ןּופ ןעֶקְנּורְטעֶנ
 העד ןיִּב ְּךיִא אָו ְךיִא זַא ,דִנּוצַא טְהעֶז 39 :גְנּוטְלאַהעֶּג ַא ןייֵז ךייֵא ּוצ אייז ןעֶזאָל

 לדנּוא



 םירבד

 ןעֶדְנאַהְרעֶפ טיִנ זיִא ריִמ ןעֶּבעֶנ דִנּוא

 ְךאַמ דְנּוא ,ןעֶטייֵט אּוהְט ְּךיִא ,טאָנ ַא

 ָךיִא דְנּוא ןעֶדְנּואוו אּוהְט ְָּךיִא ,גיִדעֶּבעֶל

 דְנאַה רעֶנייֵמ םיֹוא דְנּוא ,ןעֶלייֵה אּוהְמ

 ןיִראָו 40 :ןייַז ליִצַמ טיִנ רעֶנייֵק ןעֶק

 םּוצ דְנאַה עֶנייֵמ ןעֶּבייֵהְפיֹוא לעוֶז ְּךיִא

 ּבעֶל ְךיִא ,ןעֶנאָז לעדֶו ְּךיִא דְנּוא ,לעֶמיִה

 ןעֶפְראַׁש לעֶו ָּךיִא ןעוֶו 41 :גיּבייֵא ףיֹוא

 עֶנייֵמ דְנּוא ,דְרעוֶוְׁש ןייֵמ ןּופ גְניִלק איד

 יֹוזַא טָּפְׁשִמ םאָד ןעֶפייֵרְגְנָא טעוֶו דְנאַה

 ּוצ הָמָקְנ ַא ןעֶרְהעֶקְרעֶדיוִז ָּךיִא לעוֶו
 ּוצ ןעֶלאָצעֶּב לעוֶו דנּוא ,דְנייֵפ עֶנייֵמ

 ןעֶבאַמ לעוֶו ְָּךיִא 49 :םיִאְנֹוׂש עֶנייֵמ

 1 וניזאה בל

 הָיחֲאְו תיִמָא ינֲא יִרמִצ םיִהלֲא ןיאְו
 :ליִצמ יִדָיִמ ןיִאְו אָפְרָא יָא יִּתְצִחָמ
 ב / :םֶלעֶל יָא יֵה יִּתְרִמָאְו יהי םִִמׁשילֶא אָשָאייַּכ

 וג יי טָּקׁשִמְּ זַחאֹהְו = יִּבְרַח קָרְּב יִתֹטשדסַא
 :םֵּלַׁשֶא יֵאְנׂשְמִלְו יִרְצְל םָקָנ ביִׁשָא
 : רֶׂשְּב לָכאֹּת יִּבְרַחְ םּדִמ יח ריֵּכְׁשַא

 ;ביֹוא תָֹעְרַּפ ׁשאֶרַמ הָובִׁשְו לֶלֶח םָּדִמ
 53 טִּקִי ויָרָבֲעדנַד יִּכ וּמַע םִיונ ונֵנרַה

 :ָמַע וְתָמְרַא רֵּפִכְו ויְָצִל ביִׁשְי םֶקָת
 ּפ

 +4 עהְינאְּב תאוַה-הָריִַׁחיֵרְבַד-לָכיתֶא רֵּבְדָיַוהׂשֹמ אבו
 המ םיִרבדַה לֶכיִֶא רֵּבְַל הָׂשֹמ לכו :ןונְוִּב עֶׁשֹוהְו אּוה
 6 םֶכָבַבְל ּומיֵׂש םֶהֵלֲא דמי :לֵאָרׂשִילָּכ-לֶא הָלֶאָה
 םִיצִּת רַׁשֲא םֹיַה םֶכָּב דועַמ יִכֹלֶא רֶׁשֲא טיִרְבדה-לְבְל
 :תאֵַה הָרֹוּתַה יִבְבַ-לּכ-תֶא תֹוׂשעַל רַמְׁשַל םֶכיֵנְּביתֶא
 וז הּוַה רָבְַּבּו םֶכח ,אּוהייִּכ םָּכִמ אוה קָר רּבְדיאֶל יִּכ
 ֵדְרִיַה-תֶא םיִרְבִע םָּתַא רֶׁשֲא הָמְרֲאָה-לַע 8 םיִמָי ּוכיֵרֲאַּת
 ּפ הָתְׁשִרָל הֶמָׁש
 8 הֵלָע :רֶמאֵל הָוַה םֹוּיַה םִצֵעְּב הָשמ-לֶא הָוהְי רֵּבַדָי
 רֶׁשֲא םָאֹומ ץֶרָאְב רֶׁשֲא ֹוְֿנרַה הזה םיִרָכִעָה 'םהילֶא
 ינְבִל ןתנ יִנֲא.רׁשֲא ןעֶנְּכ ץרָא-תֶא הַארו וחי פילַע
 ג ףֵמֶאהְ הָָּׁש הָלֹע 2 הֶחַא רֶׁשֲא רָהֶּב תֶמּ :הזְחֶאל לֵאָרְׂשִי
 -לֶא ףֶסָאַו רֶמָה רַּהְּבִל ְךיִָא הַא תמר ךימעלָא
 1 תבירמיימב לֵאְדׂשִיינְּב ךֹותְב יב םֶמְלעְמ דֶׁשֲא לע גמ
 ינְּב ְךָֹתְּב יִתֹוא םּתׁשדקל רֶׁשֲא לַע עי רכדִמ ׁשֶדְק
 סג =לֶא את אֵל הָּמָׁשְו ץֶרָאָה"תֶא הָאְרִּת דנמ יִּכ לארׂשי
 :לֵאָרׂשִי נבל ןפנ יָנֲארָׁשַא ץְרֶאָה

 טּולְּב טיִמ ןעֶקְניִרְטְנָא ןעֶלייֵּפ עֶנייֵמ
 ןעֶרְהעֶצְרעֶפ טעֶװ דְרעוֶוְׁש ןייֵמ דִנּוא
 -רעֶד איִד ןּופ טּולְּב םעֶד טיִמ ,שֹייֵלְּפ
 םעֶד ןּופ עֶנעֶנְנאַפעֶב דְנּוא עֶנעֶנאָּלְׁש

 ;דְנייַפ םעֶד ןּופ ְּךאָרְּב םעֶד ןּופ ּבייֵהְנָא

 ,קְלאָפ ןייַז טיִמ רעֶקְלעֶפ רֶהיֵא טְגְניִז 8
 ןעֶנעוֶו ןייַז םֹקֹונ ְּךיִז םעוֶו רֶע ןיִראָו
 רֶע דְנּוא ,טְכעֶנְק עֶנייֵז ןּופ טּולְּב םעֶד
 עֶנייַז ּוצ הָמָקְנ ַא ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ טעוֶו
 !קְלאָפ ןייַז דְנּוא דְנאַל ןייז ןייַז רֵּפַכְמ טעוֶו רֶע דְנּוא ,דְנייֵפ

 גְנאַזעֶג ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ רעֶטְרעֶו עֶלַא טעֶרעֶנ טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶּג זיִא הֶׂשֹמ דְנּוא 44 -
 טְניִדְנֶעעֶג טאָה הָׁשֹמ דְנּוא 45 :ןּונ ןֵּב ַעַׁשֹוה דְנּוא רֶע ,קְלאַפ םעֶד ןּופ ןעֶריֹוא איִד ןיִא
 אייז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 46 :לֵאָרְׂשִי ץְנאַנ ּוצ רעֶטְרעוֶו עֶניִזאָד איִד עֶלַא ןעֶדעֶר ּוצ
 זַא ,טְנייַה ְּךייַא ןָא גייֵצעֶּב ָךיִא סאָו רעֶטְרעוֶו עֶלַא ּוצ ץְראַה רֶעייֵא טּוהְּמ ,טְגאָזעֶג
 רעֶטְרעֶו עֶלַא ןּוהט ּוצ דִנּוא ןעֶטיִה ּוצ ,רעֶדְניִק עֶרייֵא ּוצ ןעֶטיִּבעֶג אייֵז טְלאָז רֶהיֵא
 טְרֶעייֵנ ;ךייַא ראַפ ְּךאַז עֶרעֶל עֶנייֵק טיִנ זיִא סֶע ןיִראָו 47 :הָרֹוּת רעֶניִזאָד רעֶד ןּופ
 עֶרייֵא ןְרעֶנְנעֶלְרעֶד רֶהיֵא טעוֶו טְראָו ןעֶניִזאָד םעֶד ְּךְרּוד דְנּוא ,ןעֶּבעֶל רֶעייֵא זיִא םִע
 :ןיִנׁשֹרַי ּוצ סֶע ןֵרְרַי םעֶד רעֶּביִרַא טְראָד טייֵג רֶהיֵא םאִו דְנאַל םעֶד ףיֹוא געֶט

 יה 49 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,גאַט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןַא הֶשמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָנ דְנזַא 8

 ,בָאֹומ דְנאַל םעֶד ןיִא זיִא סאו ,ֹובְנ גְראַּב םעֶד ,םיִרָבֵע גְראַּב ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ ףיֹורַא
 איֵד ּוצ ןעֶּבעֶג לעוֶו ְּךיִא סא ןַעַנְּב דְנאַל םאָד ןָא ריִד העז דְנּוא ,ֹוחֵרָי ראַפ זיִא סאָו
 ןעֶבְלעוֶו ףיֹוא גְראַּב םעֶד ףיֹוא ּבְראַטְׁש דְנּוא 20 :לייֵטּבְרֶע ןַא םֶלַא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 יֹוזַא ,קְלאָפ ןייֵד ּוצ ןעֶרעוֶו טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,ףיֹורַא טְראָד טְסייֵנ אּוד
 ניו זיִא רֶע דְנּוא ,רֹוה גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא רעֶדּורְּב ןייד ןֹרֲהַא איו
 טְגיִדְניִועֶג ריִמ ןעֶנעֶק טאָה רֶהיֵא לייַװ 21 :קְלאָפ ןייַז וצ ןעֶראָועֶג טְלעֶּמאַועֶנ
 ׁשֵדָק ןיִא ,(הָביִרְמ-יֵמְּבכ ,גירק ןּופ רעֶסאַַו םעֶד אייָּב לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןעֶׁשיוִוְצ
 ;לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןעֶׁשיוִוְצ טְגיִלייֵהעֶנ טיִנ ְּךיִמ טאָה רֶהיֵא לייוו ; ןֶצ רֶּבְדִּמ איד ןיִא
 טיִנ טְסְלאָז אּוד רעֶּבָא ,דְנאַל סאָד ןעֶהעֶז אּוד טְסְלאָז רעֶּביִאְנעֶגעֶק ןּופ טְרֶעייִב 9
 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ּוִצ ּבעֶג ְּךיִא סאוָו דְנאַל תעֶד ּוצ ןעֶמּוקְנוְרַא טְדאָד

 רעוא
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 פ פ 5 גל
 ָנְב-תֶא םיִקֹלֲאָה שיִא הָשמ ְךֶרּכ רֶׁשֲא הָכָרְּבַה תאְָו א

 ריִעָׂשִמ חַרָו אָּב יִניִּטִמ הָוהְי רַמאַֹּו :וָתומ י נְפִל לֵארׂשִי 3
 תדׁשֲא ימי ׁשֶרָק תַבְבְרִמ הָתָאְו ןְראָפ רַהמַעיִפוה ומָל;
 ךלנְַל ָכִּת םֵהְו ריב וָׁשרק-לָּכ םימַע בבח א :ומל 8
 תַּלִהְק הֶׁשרֹומ הָשֹמ ּונָליהְוִצ הְרֹוּת :ךיֶתֹרְּבַּדִמ אָׂשִי 4
 ימְבִׁש דַחַי םֶע יִׁשאָה ֵַּאְתִהְּב ְךֶלֶמ ןורְשיִביִהְיַו בקי ה
 תאְוו ם :רָּפְסִמ ויָתִמ יִהיִו תֶמָיילֵאָו ןְבּואָר יִחי ;לָארשִי?

 טָאבּת ָּמַעילֶאְו הָרּהְי לוק הָוהְי עַמׁש ראו םֶדּהיִל
 ַמ :ָיְהִּ ויָרְצִמ הָועְו ול בֶר ֹויְָי

 ותִּסנ רַׁשֲא ּךֶהיִסֲח ׁשיאְל ראו מת .רַמָא ייללּו 8
 מְִלּו ויָבָאְל רַמאָה :הָביִרְמ יִמ-לַע ּוהְביִרְּת הָּמֵמְּב 9

 ורְמׁש יִּכ עֶדָ אל ָנְב-תֶאְו ריח 0 = ויִתיִאְראָל
 ָךֶחְרֹותְו בקֲעַל ! ִּפְׁשִמ ורי :ּוְצִניְָיִרְבז ךמְרמֶא

 רָב :ךּכמ-לע ליִלְכו ֶַאְּב מ מיי לֵאָרְׂשיל וו
 זִאְנַׁשְמּו ויָמָק םִינְתִמ ץחְמ הָצְרִּת ויָדָי לַָּ ויֵח הָהְי

 זַמָבְל שי הי ריִדָי רַמָא ֵמִינִבָל ס :ןומּוקִידִמ ט
 ףֶֹוילּ ס :ןכָׁש ויָפְחְּכ ןיִבּו םֹוּיַה-לּכ ֹויָלָע ףפֹח ויָלָע 13

 תֶצֶבֹרמֹוְהְּתמּולְּטִממ םִיַָׁש דַנּמִמ וְצְרַא הָוהְי תֶכְרבִמ רַמָא

 הפתפחה האש ?7 םירכד
 גל לעטיפאק

 הכרּבה תאזו

 םאִװ טיִמ הֶכָרְּב איִד זיִא סאָד דנּוא 1
 טְשְנעֶּבעֶג טאָה טאָנ ןּופ ןאַמ רעֶד ,הֶשֹמ
 :טיֹוט ןייַז ראַפ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד
 זיִא טאָנ טְנאָועֶג טאָה רֶע דְנּוא 2
 וצ טאָה רֶע דְנּוא ייַניִס ןּופ ןעֶמּוקעֶג
 -עֶנ טאָה רֶע ,ריִעֵׂש ןּופ טְנייֵׁשעֶג אייז

 רֶע דְנּוא ,ןֵרָּפ גְראַּב םעֶד ןּופ טעֶטְכייֵל
 עֶניִלייֵה דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ טיִמ ןעֶמּוקעֶג זיִא
 איז ּוצ ויִא דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵז ןּופ
 רֶע ,אָי 8 :ץעֶזעֶג םעֶניִרייֵפ ַא ןעֶזעוֶועֶג
 עֶניִלייֵה עֶנייֵז עֶלַא ,רעֶקְלעֶפ טְּביִלעֶג טאָה
 ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ,דְנאַה עֶנייד ןיִא ןעֶנעֶז
 אייז ,טְנעֶלעֶגְרעֶדיִנַא םיִפ עֶנייִד ּוצ ְךיִז
 ;רעֶטְרעוֶו עֶנייִד ןּופ ןעֶמּונעֶגְּפיֹוא ןעֶּבאָה
 הָרֹוּת איד ןעֶטאָּבעֶג םִנֹוא טאָה הֶׁשֹמ 4

 ׁשאִרַמּו :םיִחָרְי ׁשֶרָנ דָנֶמִמּו ׁשֶמָׁש תֶאּובְּת דָנֶמִמּו :תַחָּת ע
 הָאלמּו ץֶרַא דָעְמִמּו :םָלֹע תֹעְבנדָנָּמִמּו םֶדְקְיִרְרַה 9

 רינ דֶקְָקִלּ ףֵסּי ׁשאָרְל הָתאֹובּת הֶנְמ יֵנְׂש ןֹצרּו
 םיִּמַע םלְ ורק םִאְר ינרקו 5 רָדָה ּורֹוׁש רֹוכְּב :וָחֶא 1

 יַפלַא םֵהְו םִירּפֶא תובְבַר םַהְו ץֶרָאייַספַא וָּדחַי חי
 רָכׁשְׂשִ ְךֶתאֵצְּב לבו חמְׂש רַמָא ןָלּבְולְו ם :הָשנְמ 5
 אש "ר ֵמְׁש יִּכ א וְּבְ םָׁש ּואְרְכי-רַה םיִּמַע :ףילְלֶאְּב 13

 ןּופ בְנּולְמאַזְרעֶפ רעֶד ןּופ הָׁשּורְי איִד
 ןיִא ְּךֶלֶמ ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע דְנּוא 2 :בקַעַי

 טְלעֶמאַזְרעֶּפ ְּךיִז ןעֶּבאָה םִע ןעוֶו ,ןּורְׁשִי
 ןעֶמאַזּוצ קְלאַפ םעֶד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד
 ְךאָד זאָל 6 :לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִטָּבִׁש איִד טיִמ

 רעֶּבָא ,ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ דְנּוא ,ןעֶּבעֶל ןֵבּואְר
 :לאָצ רעֶד ןיִא ןייֵז עֶטויִל עֶנייֵז ןעֶזאָל

 ,הָדּוהְי ןּופ לֹוק םאֶד רעֶה טאָג ָא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,הָדּוהְי ראַפ עֶניִזאָד סאָד דְנּזא 7
 ןייז גּונעֶג םֶהיֵא ראַפ דְנעֶה עֶנייֵז ןעֶזאָל ,קְלאַפ ןייַז ּוצ ןעֶגנעֶרְּב םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד דְנּוא
 טְגאָזעֶג רֶע טאָה יול ּוצ דְנּוא 8 :דְנייַפ עֶנייַז ןעֶנעֶק ףֶליִה ַא ןייַז טְסְלאָז אּוד דְנּוא
 .=עֶנ םֶהיֵא טְסאָה אזד סאו ,ןאַמ ןעֶניִלייה ןייד ּוצ ןעֶרעֶהעֶג םירּוא עֶנייֵד דְנּוא םיִמָּת עֶנייד
 טאָה סאָו 9 :הָביִרְמ-יַמ םעֶד אייֵּב טְּגיִרְקעֶנ טְסאָה אּוד ןעֶמעוֶו טיִמ דְנּוא ,הָסֵמ ןיִא טּפיִרְּפ
 טאה רֶע דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג טיִנ םֶהיֵא ּבאָה ְּךיִא ,רעֶטּומ עֶנייַז דְנּוא רעֶטאָפ ןייַז ּוצ טְגאָזעֶג
 ,רעֶדְניִק עֶנעֶגייֵא עֶנייז טְנעֶקעֶג טיִנ ְךיֹוא טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז טְנאָקְרעֶד טיֵנ ְךיֹוא
 אייז 10 :דֶנּוּב ןייֵד ןעֶטְלאַהעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רעֶטְרעוֶו עֶנייֵד טיִהעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו
 -ָנייֵרַא ןעֶלאָז אייז ,לֵאָרְׂשִי ּוצ הָרֹוּת עֶנייֵד דְנּוא ,בקֲעַי ּוצ םיִטָּפְׁשִמ עֶנייֵד ןעֶנְרעֶל ןעֶּלאָז
 ןייַז ןעֶשְנעֶּב לאָז טאָג 11 :ַחַּבְזִמ ןייֵד ףיֹוא תֹונָּבְרִק עֶצְנאַג דְנּוא ,ריִד ראַפ תֶרֹומִק יי
 יי איד גאָלְׁשְרעֶצ ,ןעֶלאַפעֶנְליֹואוו ריִד דְנעֶה עֶנייֵד ןּופ קְרעוֶו סאָד זאָל דְנּוא ןעֶנעֶמְרעֶפ
 ּטיִנ ןעֶלאָז םיִאְנׂש עֶנייֵז ןעֶנעֶז סאוָו איִד דְנֹוא ,ףיֹוא םֶהיֵא ןעֶנעֶק ןְעייֵטְׁש םאוָו איִד ןּופ ןעֶד
 םֶהיֵא אייֵּב לאָז טאָנ ןופ רעֶטְּביִלעֶג רעֶד ,טְנאָזעֶג רֶע טאָה ןיִמָיְנִּב וצ 2 יש יו
 ןעֶניֹואוְו לאָז רֶע דְנּוא גאָט ןעֶצְנאַג םעֶד םֶהיֵא טְקעֶדעֶּב (טאָגנ ר טייֵהֵרעֶכיִז ןיִא ןעֶניואוְו
 ןּופ טְשְנעֶּבעֶג זיִא דְנאַל ןייַז ,טְגאָזעֶג רֶע טאָה ףֹסֹוי ּוצ דְנּוא 18 } ְךעֶטְלּוׁש עֶנייֵז ןפיוצ
 ןּופ טֶהּור סאוָו דְנּורְנּפָא םעֶד ןּופ דְנּוא ,לַט םעֶד ,לעֶמיִה םּופ 2 איֵד ןּופ ,טאָה
 טייֵקְסיִז רעֶד ןּופ דְנּוא ,ןּוז איד ְּךְרּוד הָאּובְּת רעֶד ןּופ טייקְסיִז איד ןּופ דָנּוא 14 :ןעֶטְנּוא
 דְנּוא גְרעֶּב ןעֶניִראָפ רעֶד ץיִּפְׁש רעֶד ןּופ דְנּוא 12 :הָנָבְל איִד ָּךרוד ןעֶּביִרְטעֶג טְרעוֶו םאוָו
 דְנּוא דְרֶע רעֶד ןּופ טייֵקְסיִז איִד ןּופ דְנּוא 16 :ןְלעֶניִה עֶניִּבייֵא איִד ןּופ טייקְסיִז איִד ןּופ
 שּוּב-ןְראָד םיִא טְניֹואוְו םאוָו םעֶד ןּופ ןעֶלאַפעֶגְליֹואוו םעֶד ְּךְרּוד דְנּוא ,טייֵהְלאָפ עֶרְהיִא
 -עֶנ זיִא םאִז םעֶד ןּופ לעֶטייֵׁש-ּפאק םעֶד ּוצ דְנּוא ףֵסֹוי ןּופ ּפאָק םעֶד ףיֹוא ןעֶמּוק לאָז םִע
 רעֶנעֶרֹוּבעֶנטְׁשְרֶע רעֶד איוז זיִא טייֵהְנייֵׁש עֶנייַז 17 :רעֶדיִרְּב עֶנייַז ןּופ טייֵׁשעֶנּפָא ןעֶזעוֶו

 ;רעֶנְרעֶה עֶנייֵז ןעֶנעֶז (םַארנ ןְראָהְנייֵא ןַא ןּופ רעֶנְרעֶה איִד אי יֹוזַא דְנּוא ,םקָא ןייַז ןּופ
 דְנּוא ,רֶרֶע רעֶד ןּופ קִע םּוצ זיִּב רעֶקְלעֶפ איִד ןעֶסיֹוטְׁשנעֶמאַזּוצ רֶע םעוֶו אייֵז טיִמ
 :הֶשַנְמ ןּופ עֶדְנעֶזיֹוט איד ןענעֶז אייז דְנּוא ,םִיַרְפֶא ןּופ עֶדְנעֶזיֹוטנִהעֶצ איִד ןעֶנעֶּז אייֵז
 דנּוא ,ןייֵגְסיֹורַא ןייד ןיִא ןּולּובְז ְּךיִד ַעייֵרְּפ ,טְגאָזעֶג רֶע טאָה ןּולּובְז וצ דנּוא 8
 ןעֶמאַזּוצ) רעֶקְלעֶפ גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןעֶלעוֶו אייז 9 ;טְלעֶצעֶג ןייד ןיִא רֶכשַׂשִי
 ןעֶלעֶו אייז ןיִראָו ,תֹונָּבְרִה עֶטְכעֶרעֶנ ןייַז ביִרְקַמ אייֵז ןעֶלעֶו טְראָד ,ןעֶפּור

 ןעגייז
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 כ ךוָרְּב רֶמָא נו ס  :לח ינְמִמ יפו ּקָני טּמַי -ּוצ דְנּוא םיִמָי ןּופ טייֵהְליִּפ איִד ןעֶנייז
 ג1 אָרָי :רלדק ףַא עוז ףֶרְֶ ֶׁש איָבלְּכ דג בִחְרַמ ןעֶטְלאַהעֶּב ןעֶנעֶז סאו ןעֶכאַז עֶטְקעֶדעֶג
 סִיִׁשאָר אל ופָס ְקָקחְמ תל םְשיִּ ול תׁשאֹר טאָה דָנ ּוצ דּוא 20 :דְמאֵו ןיִא
 ימי נטע רואה לז שיר א: א ,לשרש מה תקדצ םאָו רעֶד ויִא טְשנֶמעֶג ְנאָזעֶג רֶע
 ,:תמעמלכ טו יִחָא יוצר יהי רֵשֶא םִינְּבִמ ךורְּב רַמָא 2 יו דא ראטה ת ָל ַא איז
 : הָ ןֹהָשְי לֵאְכ ןיא ּודאְבְד ךֶמָכּ עמ תֶׁשְחַ לֶהַּב :?עֶטייׁש-ּפאָק םעֶד ְּךיֹוא ,םעֶרָא םעֶד
 ים יהָלָא עמ א ותואנְכּוךֶרֶעְּב םמָש בָכֹר ןעֶהעֶזעֶג ְּךיִז ראַפ טאָה רֶע דְנּוא 21
 דֶמְׁשַה רֶמאֹיַו בֵיוא נפ ׁשֶרָו םָלֹש תֶעֹרְז תַחּתִמּו םאָד זיִא טְראָד ןיִראָו עֶּטְׁשְרֶע םאָד
 8 ׁשֹרתְ ןֵגד ץרַא-לָא בקי ןיע רֶדֶּב חַטַּב לֵאָרְׂשִי ן שי טְקעֶדעֶּב זיִא קְקֹוחְמ רעֶד ּואוְוַא קָלֵח

 א עׁשֹינ םַע ימכ יִמ לאָׂשִי יש ;לְטיופְרעֶי וָמָׁש ףַא טיִמ ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע דנּוא ;(ןעֶּבאָרְנְּבנ

 ךֶל לבא יָשֲהַּכִיְו ְֵתִנ םֶרָח-רֶׁשֲאַו וע ןנֶמ הָוהיִב איד קְלאַפ םעֶד ןּופ עֶטייֵלטְּפיֹוה איד

 ט ר ֹומיִֹומבילַע הָחִאְו .ּוהְמעֶג רֶע טאָה טאָג ןּופ טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג
 =: | , , , :לֵאָרְׂשִי טיִמ ןעֶנעֶז םיִטָּפְׁשִמ עֶנייֵז דְנּוא
 * רע אה אויב תעיאא ראטע טר ר א זיִא ןֶד ,טְגאָזעֶג רֶע טאָה ןָד ּוצ דְנּוא 2
 קל ר דו נר ר יה נו עֶכנעמ
 3 ֵּמִּכַה-תֶאְו םֶנַה-תֶאְו :ןֹרֲחַאָה םּיַה דע הָדּוהְ י זי פאה ילָּתְפַנ וצ דְנּוא 28 :ןׁשָּב ןּופ
 . א הומאר ימיו חָנקּב םימ ןעֶרעוו טאַז טעֶו יִלָתְפִנ !ְגָזעֶג
 בקעילו קָחְצִל םֹבְרְבַאְל יְִּבׁשִנ רֶׁשֲא ץֶרֶאָה או םימ ןַײז לופ טעֶװ רֶע דְנּוא ,גָנּוגיִליוועֶּב
 :רֶבָעַת אל הָּמָׁשְוְךֶניֵעְב ּךיִתיִאְרָה הָּנְְּתֶא ְךערולרֿמאל איד ןיִנשִרַי טעוֶו רֶע ,טאָג ןּופ הָבָרְּב איִד
 ה ;הָוהְי ִי-לַע םָאמ רב הָוהְידֶבֶע הָׁשֹמ םָׁש תֶמַּה ּוצ דנּוא 24 :טייַז-םֹורָד דְנּוא בֶרֵעַמ
 : עֶדיראַלְו רועְּפ תִיַּב ליִמ בָאֹומ ץֶרָאְּב יּנִב וָתֹא רבי -עֶב טעוֶו רֶשֲא ,טְנאָזעֶג רֶע טאָה רֶׁשֲא

 ז םירׂשְֶו הָאמדַּב הָׁשֹמּו הזה םִַּה דע ֹותְרְבִק-תֶא ׁשִא םעֶו רֶע ,ןְהיִז טיִמ ןעֶרעֶו טְׁשְנעֶּב
 8 יֵנָב כְבּ ;הֶחַל םָניאלְ וניֵע .הָתָהָכיאֹל יתֹמִב הָנְׁש דָנּוא ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז ּוצ ןייַז טְגיִליוִועֶּב
 ימי ּומְּתַו םי םיִׁש ֵׁשלֶׁש בָאֹומ תֶבֵרֵעְּב הָשמ-תֶא לֵאָרשִ ;לייֵא ןיִא ןעֶקְנּוטְנייֵא םּופ ןייַז עוֶו רֶע

 נעֶט עֶנייַד איז יֹוזַא ,רעֶּמּוק ּדְנּוא ןעֶזייֵא ןּופ ןעֶנעֶז (רעֶסעֶלְׁש רעֶדָאנ ָּךּוׁש עֶנייֵד 8
 ןיֵא איו טאָנ ַא יֹוזַא ןעֶדְנאַהְרעֶפ טיִנ זיִא םִע 26 :טייֵהקְראַטְׁש עֶנייֵד ןייַז טעוֶו יֹוזַא
 איִד ןיִא טייקְכיֹוה עֶנייֵז ןיִא דְנּוא ,ףֶליֵה עֶנייַד ןיִא לעֶמיִה םעֶד ףיֹוא טייֵר סאָה ,ןּורְׁשִי
 ןעֶנעֶז ןעֶטְנּוא ןּופ דְנּוא ,רעֶה גיִּבייֵא ןּופ טאָג זיִא גְנּוניֹואוְו עֶטְציִׁשעֶּב ַא 27 :ןְלעֶמיִה
 -עֶנ טאָה רֶע דְנּוא ,הדְנייֵפ םעֶד ןעֶּבייֵרְטרעֶפ ריִד ראַפ טעֶו רֶע ,םְמעֶרָא עֶניִּבייֵא איד
 רעֶד ,ןעֶניֹואוו ןייֵלַא טייֵהְרעֶכיִז ןיֵא טעוֶו לֵאָרְׂשִי דְנּוא 28 :םֶהיִא טְנְליִטְרעֶפ ,טְנאָז
 ןעֶלעוֶו ןְלעֶמיִה עֶנייֵז ְּךיֹוא ,ןייוֵו דְנּוא ןְראָק ןּופ דְנאַל םעֶד ּוצ ,בֹקֲעַי ןּופ ןעֶנּורְּבלעוֶוַק
 קְלאָפ ַא ,אּוד איו יֹוזַא זיִא רעוֶו !לֵאָרְׂשִי ריִד זיִא ליֹואְו 29 :איֹוט םעֶד ןעֶּפיִרְט
 דָנּוא .ףֶליֵה עֶנייֵד ןּופ רעֶציִׁשעֶּב רעֶד זיִא רֶע ?טאָנ ךרּוד ןעֶפְלאָהעֶג טְרעוֶו סאוָו

 ראַפ ןעֶנעֶקיַלְרעֶפ ְּךיִז ןעֶלעֶו דְנייַפ עֶנייֵד דְנּוא ;טייקְכיֹוה עֶנייַד ןּופ דְרעוֶנְׁש םאָד
 :רעֶטְרֶע עֶכיֹוה עֶרייֵז ףיֹוא ןעֶטעֶרְמ טְסעוֶו אּוד רעֶּבָא ,ריִד

 דל לעטיּפאק
 רעֶד ףיֹוא ,ֹובְנ :ְראַּב םעֶד ּוצ בָאֹומ ןיֹולְּפ םעֶד ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא הָׁשֹמ דְנּוא 1
 דְנאַל עֶצְנאַג םאֶד ןעֶזיוִועֶג םֶהיֵא טאָה טאָג דְנּוא ,ֹוחֵרְי ראָפ זיִא סאוָו הָנְסִּפ ןּופ ץיֵּפְׁש
 הֶׁשַנְמ דְנּוא םִיָרְפֶא ןּופ דְנאַל םאָד דְנּוא ,יִלָּתְפַנ דְנאַל עֶצְנאַג םאָד דנּוא 2 :ןָד זיִּב דֶעְלִג
 מייַז-םֹורָד איִד דְנּוא 8 :םִי ןעֶמְׁשְרעֶטְניִה םעֶד ּוצ זיִּב ,הָדּוהְי דְנאַל עֶצְנאַג םאָד דְנּוא
 ןעֶסְקאַו ןְלעֶטייֵש איִד ּואוְוַא טאָמשז איִד ,ֹוחֵרָי ןופ לאָט סאָד דְנּוא ,ןיֹולְּפ םעֶד דְנּוא
 ְךיִא סאו דְנאַל םאָד זיַא עֶניִזאָד םאָד ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה טאָנ דְנּוא 4 :רַעֹוצ זיּב
 רעֶדְניִק עֶנייַד ּוצ ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,בקעַי ּוצ דְנּוא קָחֶצִי ּוצ ,םֶהָרְבַא ּוצ ןעֶריֹואוְוְׁשעֶנ ּבאָה
 תְםעֶֶו אּוד רעֶּבָא ,ןעֶניֹוא עֶנייֵד טיִמ ןעֶהעֶז טְזאַלעֶג ְּךיִד סֶע ּבאָה ְּךיִא ,ןעֶּבעֶג םִע ּךיִא לעוֶו
 ,ןעֶּבְראָטְׁשעֶג טְראָד זיִא טאָג ןּופ טְכעֶנְק רעֶד הָׁשֹמ דְנּוא 2 :ןעֶרְהאָפְרעֶּביִרַא טְראָד טיִנ
 ןעֶּבאָרְגאַּב םֶהיִא טאָה רֶע דְנּוא 6 :טאָנ ןּופ לעֶפאַּב םעֶד ְךאָנ בָאֹומ ןּופ דְנאַל םעֶד ןיִא
 טיִנ טאָה שְנעֶמ ןייק דְנּוא ,רֹועֶּפ תיֵּב רעֶּביִאְנעֶגעֶק ,באומ ןּופ דִנֲאַל םעֶד ןיִא ,לאָמ ַא ןיִא

 -ָנּוה ןעֶזעוֶועֶג טְלַא זיִא הָשֹמ דְנּוא 7 :גאָמ ןעֶניִטְנייַה םּוצ זיִּב זיִא רֶבֹק ןייַז ּואוְוַא טְסּואוְועֶנ
 ,ןעֶראָועֶג לעֶקְנּוט טיִנ זיִא גיֹוא ןייַז ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא רֶע ןעדֶו רֶהֶאָי גיִצְנאַוַוְצ דְנּוא טְרעֶד
 הֶׁשֹמ ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא 8 :ןעֶנְנאַגְרעֶפ טיִנ זיִא טְפאַרְק עֶנייֵז דְנּוא

 געֶט איִרטְזאָלעֶגְסיֹוא ְּךיִז ןעֶּבאָה יֹוזַא דנּוא ,געֶט גיִסייֵרְד בָאֹומ ןּופ ןיֹולְּפ םעֶד ןיִא טְנייוועֶּב
 ןופ :
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 ךמְסרְכ הָמָכָח חּור אֵלָמ ןֹשְדִּבטׁשוהיו :השמ לֶבא יָכְב 9
 ּושֵעַיו לֵאָרְׂשִ-נְּב דָלֵא ּעְמְשִיַנ ולָע וירייתֶא הָשֹמ
 לֵאָרְׂשִיְּב דו איִבָנםְקיאלְו :הׁשמיתֶא הָוהְי הִָצ רֲֶׁאַכ

 רֹתאָהילֶכְל :םִינפ-לָא םִיִנּפ הָוהי וָעְָי רֶׁשֲא הָׁשמְּכ 1
 םִיָרְצִמ ץֶרֲאְּב תָֹׂשֲעַל הָוהְי ֹוחָלְׁש רֶׁשֲא םיִתְֹמַהְ

 הָקַחַה דוד לכִלּו :וָצְרַא-לְכְּו וָדְבִע-לֶכָלּו הָעְרַפָל גנ
 :לֵאָרְׂשיילָּ יניֵעְל הָשֹמ הֵׂשָערֶׁשֲא לִגַה אָרֹמַה לָכְלּו

 :ארונו לודנ לאל הלהת .הדות ישמוח השמה ומלשג

 ץנה השמחו םיִׁשִמחֹו תואמ עשת םירבד רפסד יקוסּפ םוכב

 'דחא ויתוישרפו :ךל ודיגי רשא רבדה יפ לע תישנו ,ויצחו ;ןמיֿפ

 היפי העבשו םירשע וירדסו ;ןמיּס םיתומעב 24 ורפא רשע

 לכב ייי הדוא העבראו בישלש ויקרפנ :ןמיס קדצ דיני הנמא
 האמ תומותסהו העבהאו םישלש תוחותפה ןיינמ :;ןמיס בבל
 תוישרפ הנמשו םישמחנ האמ לכה העבדאו םירשעו

 :ןמיס םליחני דובכ אסכו

 תואמ הנמשו םיפלא תשמח הרותה לכ לש םיקוטֿפה םוֿכס
 ,ויצחו :ןמיס םיתעכש היהי המחה רואו השמחו םיעבראז
 ;םימתה תאו םירואה תא ןשחה לא ןתיו ןשחה תא וילע םשיו

 וננל .ידוד אבי םיעשתו םיתאמ הרותה לכ לש תוחותפ ןיינמ

 םיעבשו תואמ שלש תומותסהו :;ןמיס וידנמ ירַּפ לכאיו

 ןיינמ ואצמנ :ןמיס העבשב השּפנ לע רפא הרסא וא העשתו

 ;העשתו םיששו תואמ .שש תומותפו תוחותּפ תוישיופה לכ

 ;ןמיס הב לכ רסחת אל

 סוה

 הכרבה תאזו דֹל םירבד
 טייקניריֹורט דְנּוא ןעֶנייוִועֶּב םעֶד ןּופ

 זיִא ןּונ ןֵּב ַעְׁשֹוהְי דְנּוא 9 :הָשֹמ ןעֶנעֶֶח

 הָמְבָח ןּופ טְסייֵג םעֶד טיִמ לזפ ןעֶועוֶועֶב
 טְגייֵלעֶג םֶהיֵא ףיֹוא טאָה הֶׁשֹמ ןיִראוָו
 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא ,דְנעֶה עֶנייֵז

 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְבְראָהעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָג איז יֹוזַא ןּוהְטעֶ
 רֶהעֶמ טיִנ זיִא םִע דְנּוא 10 :הָׁשֹמ
 יֹוזַא לֵאָרְׂשִי ןיִא איִבָנ ַא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא
 ןופ טאָג טְנעֶקעֶג טאָה םאָו ,הֶׁשמ איו
 דְנּוא ןעֶכייֵצ עֶלַא ּוצ 11 :םיִנָּפ ּוצ םיִנָּפ
 טְקיִׁשעֶג םֶהיֵא טאָה טאָנ סאוָו רעֶדְנּואוְו
 הֹעְרַּפ וצ .,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןיֵא ןּוהְמ ּוצ
 ןייז ּוצ דְנּוא ,טְכעֶנְק עֶנייֵז עֶלַא ּוצ דְנּוא
 רעֶד ְּךאָנ דְנּוא 12 :דְנאַל םעֶצְנאַג

 רעֶד ְךאָנ דְנּוא ,דְנאַה ןעֶקְראַטְש ןעֶצְנאַג
 הֶׁשֹמ םאָװ טְכְראָפ ןעֶיֹורְנ רעֶצְנאַג
 ץְנאַג ןּופ ןעֶגיֹוא איד ראַפ ןּוהָמעֶג טאָה
 ;לֵאָרְׂשִו

 רנוא טרעדנוה טכא דנעזיוט ףניֿפ ןענעז הרות רעצנאג רעד ןוֿפ םיקוסּפ עללא
 דנוא ;ח ,/ה ארקיו זיא הרות רעצנאג רעד ןוֿפ עטֿפלעה איד ; גיצריֿפ דנוא ףניֿפ

 איד דנוא ;גיצכא רנוא ןעביז דנוא םרעדנוה ןענעז הרות רעד ןוֿפ לעטיּפאק עלא
 נ

 ו

 : גיצֿפוֿפ דנוא רעיֿפ ןענע ו הרוהת רעד ןוֿפ תוישרפ עצנאג



 שיר שרי היא א

 םימפוש עשוהי
 ב לאמש אלאומש

 ב םיכלמ א םיכלמ
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 עשוהי

 ׁשֹהי-לֶא הָוהְי רְמאֹּיַו הָֹי רָבֵע הָׁשֹמ תֹומ יִרֲחַא 5 א
 םּוק הֶּתַעְו תֶמ יִּדְבַע הָׁשֹמ :רְמאֵל הָׁשֹמ תֶרֶׁשִמ ןנְדִּב 2

 רֶׁשֲא ץְרָאָה-לָאז הָּזַה םִעָהילְכוה הֶּתַא הוה ןַּדְרִיַה-ֿהַא רֹבֵע
 ְךֶרִֶּת רֶׁשֲא .םקָמ-לָּכ .:לֵאָרׂשי יָנְבל םֶהָל ןענ יִכא 3

 ?הרָׁשֹמילֶא יִתְרִִ ,רֶשֲאַּכ ויָּתִתְנ םֶכָל וִּב םֶכלנרףֹ
 לַּכ תֹרַּפ-רַהְנ לוִרָנַה רָקָנֹה-דעו הוה ןונְבלַהְ רֶבְרַמַהְמ 4

 : ;םֶכלוְבִג היִהְי ׁשֶמָׁשַה אובְמ לּודָּנַה םִיַה-רַעְו םיִּתַחַה ץֶרָא
 זע ִתָיָה רֶׁשֲאַּכ יח יז ימי לָכ ףינפְל ׁשיִא בַצְתייאָל ה
 ץֶמֶאְו קָזִח ָדַבְזעֶא--אֹלְו ָךּפרַא 5 ְךֶמֹע הָיְהַא .הָׁשֹמ 5

 יְְִַּּׁשִנ-רֶׁשֲא ץֶרָאָה-תֶא הֵּזַה םִעָה-תֶא ליִחְנַת הָּמַא יִּכ
 תֹוׂשֲעל מְׁשִל ראָמ ץֵמֲאו קָֹח קר ;םֶהָל תֶתְל םֶתֹבֲאֵל 7

 ןימָי ּונְמַמ רֹומָתילַא יִּדְבַע הָׂשֹמ ְּךּוצ רֶׁשֲא הָרַֹּה-לֶכְּכ
 רַּפַס ׁשֹומידאְל :ךֵלֵּת רֶׁשֲא כב לִכְׂשַּת ןעֶמִל לֹאְמׂשּו 8

 א לעטיפאק

 טיֹוט םעֶד ְּךאָנ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1
 דְנּוא ,טאָנ ןּופ טְכעֶנְק רעֶד ,הֶשֹמ ןּופ
 ןּופ ןְהּוז .ַעְׁשֹוהְי ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָג

 וצ יֹוזַא ,הֶשֹמ ןּופ רעֶניִדעֶּב רעֶד ,ןּונ

 "עָנ זיִא טְכעֶנְק ןייֵמ הָשֹמ 2 :ןעֶנאָז

 ףיֹוא אייֵמְׁש דְנּוצַא דְנּוא ,ןעֶּבְראָטְש

 ןֵרְרַי ןעֶניִזאָד םעֶד רעֶּביִרַא אייֵג דְנּוא
 וצ קְלאַפ עֶצְנאַג עֶגיִזאָד םאֶד דְנּוא אּוד

 וצ ,אייֵז ּוצ ּביִנ ְּךיִא םאִו דְנאַל םעֶד

 יַמְׁשִּת ןעֶמִל הָלילְו םָמֹז וכ ָתִנָהְו ךיֵפַמ הָּזַה הָרֹוּתַה טֵרָא ןעֶכיִלְטיִא 8 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד
 זַאָו ּךְכְרד-תֶא ַחיֵלְצַּת ָאיַכ יב םותַּילָכְּכ תֹוׂשֲעַל
 יִּכ ַחַּתילֵאְו ץְרֲעַילַא ץמֶאְוקוח ְךיִמוצ אוָלֲה :ליּכְׂשַּת 9
 -תֶא ְַׁשּוהְי צו + - ְדקַּת רַׁשֲא לֵכְּב ךיִמלֶא הָוהְיְךּמִע י
 םֶעָה-תֶא ּנצְו הָנֵחַּמַד בּדַקְּב וּיֵרְבִע .:רמאט םָעָה יִרְמְׁש 11

 םיִרָבְע םָּחַא םיִמָי תֶׁשְׁשּדישב יִּכ הָדִצמְכ לּוניֵכָה מאל
 הרָוהְי רֶׁשֲא ץֶרֶאָה-תֶא תֶט של אבל הוה ְדְריהיתֶא

 טעוֶו םיִפ עֶרייֵא ןּופ טיִרְט רעֶד םאָה
 -עֶג ְּךייֵא ּוצ ְּךיִא ּבאָה ,ןעֶטעֶרְט םֶהיֵא
 ּוצ טעֶּרעֶג ּבאָה ְּךיִא איו יֹוזַא ;ןעֶּבעֶג
 םעֶד דִנּוא רָּבְדִמ רעֶד ןּופ 4 :הֶׁשֹמ
 ןעֶסיֹורְג םעֶד ּוצ זיִּב דְנּוא ןֹונְבְל ןעֶגיִזאָד
 עֶצְנאַג םאָד ,תָרְּפ םארְטְׁש םעֶד ,םאֶרְטׁש

 ,רעֶטְנּוא טייֵג ןּוז איִד ּואְו ,םִי ןעֶסיֹורְנ םעֶד ּוצ ויִּב דְנּוא ,םיִּתִח איִד ןּופ דְנאַל
 געֶט עֶלַא ריִד ראָפ ןייֵטְׁשעֶּב ןעֶנעֶק טיִנ טעוֶו ןאַמ ןייֵק 2 :ץעֶנעֶרְג עֶרייֵא ןייַז לאָז
 - ,ריִד טיִמ ןייַז ְּךיִא לעֶז יֹוזַא ,הָׁשֹמ טיִמ ןעֶזעוֶועֶג ןיִּב ְךיִא איז יֹוזַא ;ןעֶּבעֶל ןייֵד ןּופ
 קְראַּטְׁש אייֵז 6 :ןעֶזאָלְרעֶפ טיִנ ָּךיִד לעֶו ְךיִא דְנּוא ןעֶכאַמ ּףאַלְׁש טיִנ ְּךיִד לעֶז ְּךיִא
 סאָו דְנאַל סאָד קְלאָפ עֶגיִזאָד סאָד ןיִנשְרַי ןעֶכאַמ טְסעֶו אּוד ןעֶד ,גיִטְפעֶרְק דְנּוא
 קְראַטְׁש רּונ אייֵז 7 :ןעֶּבעֶג ּוצ אייֵז ּוצ סֶע ,ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵז ּוצ ןעֶריֹואוְוְׁשעֶג ּבאָה ְּךיִא
 הָׁשֹמ אי יֹוזַא הָרֹוּת ןעֶצְנאַג רעֶד ְּךאָנ ְןּוהְּמ ּוצ דְנּוא ןעֶטיִה ּוצ ,גיִּטְפעֶרְק רֶהעֶז דְנּוא
 ןעֶטְכעֶד רּוצ ןעֶרְהעֶקְּפָא ןּופאַד טיִנ טְסְלאָז אּוד ,ןעֶטאָּבעֶג ריִד טאָה טְכעֶנְק ןייֵמ
 סאָד 8 :טְסייֵגְניִהַא אּוד ּואוְו לאַרעֶּביִא ןעֶקיִלְגעֶּב טְסְלאָז אוד יֵדְּכ ;ןעֶקְניִל רּוצ רעֶדָא
 ייַראַד טְסְלאָז אּוד טְרֶעייֵנ ,ליֹומ ןייד ןּופ ןעֶרעוֶו ןּוהְמעֶגְּפָא טיִנ לאָז הָרֹוּת רֶּפֵס עֶניִזאָד
 ןיִראָד טייֵטְׁש סאו םעֶלַא ןּוהְמ ּוצ ןעֶטיִה טְסְלאָז אזד יֵדָּכ ,טְכאַנ דְנּוא גאָמ ןעֶטְבאַרְט
 לאָמטְסְנעֶד דְנּוא ,ןעֶגעוֶו עֶנייֵד ןעֶקיִלְגעֶּב אּוד טְסעוֶו לאָמטְסְנעֶד ןיִראו ,ןעֶּביִרְׁשעֶג
 ?ביִטְפעֶרק דְנּוא קְראַטְׁש אייֵז ןעֶמאָּבעֶג טיִנ ריִד ְּךיִא ּבאָה 9 :ןייַז גּולְק אזד טְסעוֶו
 טאָג ןייַד ראַה רעֶד ןיִראוָו ,ןעֶטְסְנִנַא טיִנ טְסְלאָז דְנּוא .ןעֶּטְבְראָּפ טיִנ ְּךיִד טְסְלאָז אּוד
 עֶטְמַאעֶּב איִד ןעֶטאָּבעֶג טאָה ַעְׁשֹוהְו דְנּוא 10 :טְסייֵגְניִהַא אוד ּואוְו לאַרעֶּביִא ריִד טיִמ זיִא
 טיִּבעֶג דְנּוא הָנֲחַמ רעֶד ןעֶׁשיִוְצ רעֶּביִא טְראָפ 11 :ןעֶנאָז וצ יֹוזַא קְלאָפ םעֶד ןּופ
 רֶהיֵא טעוֶו געט אייֵרד ןיִא ּךאָנ ןיִראו ;גְנּורְהעֶצ ןָא ךייֵא טייֵרעֶּב .ןעֶגאָז וצ קְלאָפ םעֶד
 ראַה רעֶד םאו דְנאַל םאָד ןיִנְׁשרַי דְּוא ןעֶמּוקּוצְנייַרַא .ןֵדִרָי ןעֶגיִזאָד םעֶד ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא

 רעיא 96



 עשוהי

 :ןיִנָׁשֹרַי ּוצ ןעֶּבעֶג ְּךייֵא טעוֶו טאָג רֶעייֵא
 ּוצ דְנּוא דָנ ּוצ דְנּוא ןְבּואְר ּוצ דְנּוא 9
 ַעְׁשֹוהְי טאָה הָׁשַנְמ ןּופ טֶבֵׁש ןעֶּבְלאַה םעֶד
 טְלאָז רֶהיֵא 18 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,טְנאָזעֶג
 רעֶד ,הֶָשֹמ סאָו ְּךאַז איִד ןעֶקְנעֶדעֶנ
 יֹוזַא ןעֶטאָּבעֶג ָּךייֵא טאָה טאָג ןּופ טְכעֶּגְק
 טאָה טאָנ רֶעייֵא ראַה רעֶד ,ןעֶנאָז ּוצ
 טאָה רֶע דִנּוא ,ןעֶהּור טְכאַמעֶג ְָּךייֵא
 :דְנאַל עֶניִזאָד םאֶד ןעֶּבעֶנעֶג ְךייֵא
 עֶנייֵלְק עֶרייֵא דְנּוא ,רעֶּבייוִו עֶרייֵא 4

 ןעֶּבייֵלְּב ןעֶלאָז ;ְךיִפ רֶעייֵא דְנּוא רעֶדְניִק
 ְךיִא טאָה הָׁשֹמ םאָו דְנאַל םעֶד ןיִא
 רעֶּבָא ,ןַדְרַי טייֵז רעֶזיִד ףיֹוא ןעֶּבעֶנעֶג

 טְנעֶּפאוָועֶג ןעֶרְהאָּפְרעֶּביִא טְלאָז רֶהיֵא
 עֶקְראַטְש עֶלַא ,רעֶדיִרְּב עֶרייֵא ראַפ
 :ןעֶפְלעֶה אייֵז טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶדְלעֶה
 רעֶדיִרְּב עֶרייֵא טעוֶו ראַה רעֶד זיִּב 5
 אייז דְנּוא ;ךייֵא איו יֹוזַא ןעֶכאַמ ןעֶהּור
 םאו דְנאַל םאָד ןיִנְׁשְרַי ְךיֹוא ןעֶלעוֶו
 -עֶנ אייֵז ּוצ טעוֶו טאָנ רֶעייֵא ראַה רעֶד

 ןעֶרְהעֶקְמּוא רֶהיִא טְלאָז ְּךאָנְרעֶד ,ןעֶּב
 דְנּוא הָׁשּורי עֶרייֵא ןּופ דְנאַל םעֶד ּוצ

 רעֶד ַהֶׁשֹמ סאָו סאָד ןיִנׁשְרַי טְלאָז
 ןעֶּבעֶגעֶג ְךייַא טאָה טאָג ןּופ טְכעֶנְק

 הי =
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 צ ייצֲתלְו יְִ ֵלְו יִנבּוארְלְו  ּוּהָּתְשִרְל םֶכָל ןתנ םֶכֵהְלֶא
 15 רָׁשֲא רֶבְּדַ-תֶא רֹוכָז ;רֶמאֵל ֶַׁשֹוהְי רַמָא הָּׁשַנְמַה טֶבָׁש

 חי ֶכיהְלֶא הָ רָמאֵלהָוהי-רַבָע הָשֹמ םֶכָתֶא הוִצ
 14 כי ובֶכְּפַט םֶכיִׁשְנ :תאֹוַה ץֶרֶאָה-תֶא םֶכָל ןֶו םֶכָל

 םֶּתַאְו ֵהְרִיַה רַבעְּב הָׁשֹמ םֶכָל ןֵתֶנ רֶׁשֲא ַא ץֶרֶאְב ּובְׁשִי
 םבֶתְרִעו ליַהיִרוּכִנ לֹּכ םֶכיֵחָא ינְפִל םׁשָמֲה ּורְבַעַּת
 וט דֵנ ישְריְו םֶכָּכ םֶכיֵחֲאַל ! הָוהְי חיני-רשֲא דַע :םֶתֹוא
 םֶּתְׁשְו םֶהָל ןֵתֹנ םֶכיֵהְלֶא הָוהְ-רֶׁשֲא ץרָאָה-תֶא הָמִה
 ;רׁשמ םֶכָל ןֵתָנ ! רֶׁשֲא הָמּוא םֶּתְשִרו םֶכְתַׁשְרְי ץרַאְל
 א צׁשֹוהי-תֶא ּונעַו :ׁשֶמָּׁשַה חֶרומ רוה רֶבֵעְּב הָוהְי דֶבָע
 יתְלְׁשִּתרֶׁשֲא-לֶּכילֶאְו הֶׂשעַג ּונְמיּוְציׁשֲא לָּכ רֶמאֵל
 גז ר לא א עַמׁשִנןֵּכ הָׁשֹמ-לֶא ! ונְַמָׁשרְׁשַא לֵכְּכ :ךלנ
 וצ ׁשיִא-לְּכ הָׁשֹמדע הָיָה רֶׁשֲאַּכ ךֶמִ ּךיֶהלֶא הָוהְיהְָהִי
 יְִׁשֲא לֶכְל ירד עֶמְׁשִייאַלְו ףיֿפ"תֶא הָרְמַירָׁשֶא
 - יץָמַאַו קוה קה תֶמּ ְּצִּת

== 
 א םיִנרְמ םֵׁשָנֲא םִִנְׁש םיִמׁשַהְדִמ ןּנְִּב עֶׁשֹוהְי חלְׁשי
 זאב ובלי וָיִרי-תֶאְו ץֶרָאָה"תֶא וָאר ּוָכָל רמאֵל ׁשֶרָח
 ג ךֶלֶמְל ראו והְּמׁשבְּכְִׁיו בָהָר הָמׁשּ נו הֶשִא תיֵּב
 לֵאָׂשי יְבִמ הָליֹלַה הנה ּואָּב םיִׁשָנֲא הנה רמאֹלויִרְי
 3 רָמאֵל בָחְרילָא וחיִרָיךֶלֶמ חֹלְׁש :ץֶרָאָה-תֶא רפֶחַל
 ִּ ְךיִבָל ּואָב-רֶׁשֲא ךילא םִאְּבַה םיִׁשנאָה יאיצוה
  םִִשָנאַ ינְׁשתֶא הֶׁשֲָה חֵת: ץרָאָה-לָּכרתֶארפְַל
 ןאמ יִּתְעְָי אֵלְו םיִׁשָנֲאָה ילֵא ּואָּב ןּכ רֶמאּתַ נפ
 ה אֶל ּואְצְי םיִׁשָנֲאָהְו ְּךָׁשֹחַּב רֹונְסַל ףֵעֵׁשַה יִהְיַו :הָּמֵה
 יִּכ םֶהיֵרֲהַא רַהמ ּופְדִר םיִׁשְנֲאָה ּוכְלָה הָנָא יִּתְעֹדי
 םיקָה יְִּׁשִּפְּב ֵנְמִִּתַו הָנַָה םֶתָלְעה איִהְו :םֹוָניִׂשַת

 ןיֵעְׁשֹוהְי ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 16 :ףיֹוא טייֵנ ןּוז איִד ּואְו ןֵדְרַי טייַז רעֶזיִד ףיֹוא
 ןּוהְמ ריִמ ןעֶלעֶו ןעֶטאָּבעֶג םִנּוא טְסאָה אּוד סאוָו םעֶלַא ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ
 ריִמ איז יֹוזַא םעֶלַא 17 :ןיינ ריִמ ןעֶלעוֶו ןעֶקיִׁשְניִהַא םֶנּוא טְסעוֶו אּוד ּואוְוַא דְנּוא
 ראַה רעֶד רּונ זאָל ;ריִד ּוצ ןעֶכְראָהעֶג ריִמ ןעֶלעוֶו יֹוזַא הָׁשֹמ ּוצ טְכְראָהעֶג ןעֶּבאָה
 רעֶכיִלְטיִא 18 :הָׁשֹמ טיִמ ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע איז יֹוזַא ןייַז ריִד טיִמ טאָנ ןייד
 ןעֶבְראָהעֶג טיִנ טעֶו דְנּוא ,לְהעֶפעֶּב ןייד ןעֶנעֶק ןעֶגיִנעֶּמְׁשְרעֶדיִו טעוֶו סאָו ןאַמ
 ;ןעֶרעוֶו טיִיֵטעֶג לאָז ןעֶטיִּבעֶג םֶהיֵא טְסעוֶו אּוד סאָו םעֶלי* ּוצ טְראָו ןייד ףיֹוא
 :גיִּטְפעֶרְק דְנּוא קְראַטְׁש רּונ אייז

 ב לעטיפאק
 טְרעֶהעֶזְסיֹוא ,רעֶנעֶמ אייוֵוְצ םיִּטִׁש ןּופ טְקיִׁשעֶג טאָה ןּונ ןּופ ןְהּוז ַעְׁשֹוהְי דְנּוא 1
 ,דְנאַל םאָד טְהעֶזעֶּב דְנּוא טייַג טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא .טייֵהְרעֶליִטְׁש ,(םיִלְגַרְּמִ
 זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא ןעֶנעֶז דִנּוא ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ֹוחירְי דְנּוא
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןעֶמאָנ רֶהיֵא דְנּוא ,(ןירעֶזייֵּפְׁש ַא רעֶדָאו ,רוה ַא ,איֹורְפ ַא ןּופ
 טְנאָזעֶגְנָא זיִא םִע דָּוא 2 :טְגעֶלעֶגְרעֶדיִנַא טְראָד ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,בָחָר
 איִד רֶעיִה ןעֶנעֶז רעֶנעֶמ ,העֶז ,ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא ,ֹוחיִרְי ןּופ ְּךֶלֶמ םעֶד ּוצ ןעֶראוָועֶג
 :ןעֶׁשְראָפּוצְסיֹוא דְנאַל םאָד יִדְּכ .לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןּופ ןעֶמּוקעֶגְנָא טְּבאַנ
 גְנעֶרְּב ןעֶנאָז ּוצ יֹזַא בָחֶר ּוצ טְקיִׁשעֶג טאָה ֹוחיִרְי ןּופ ְָּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 2
 זיֹוה ןייַד ןיִא ןעֶנעֶז םאִח ,ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא ריִד ּוצ ןעֶנעֶז סאָו רעֶנעֶמ איד םיֹורַא
 איד דְנּוא 4 :ןעֶמּוקעֶג אייֵז ןעֶנעֶז דְנאַל םאָד ןעֶשְראַפּוצְסיֹוא ןיִראָו ,ןעֶמּוקעֶג
 דָנּוא ;ןעֶטְלאַהעֶּב אייֵז טאָה איִז דְנּוא רעֶנעֶמ אייוֵוְצ איִד ןעֶמּונעֶג טאָה איֹורְּפ
 ּבאָה ְּךיִא רעֶּבָא ,ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא ריִמ ּוצ ןעֶנעֶז רעֶנעֶמ איִד ,אָי ,טְגאָזעֶג טאָה איז
 לאָז ןעֶמ ןעוֶו ןעֶזעֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 2 :ןעֶנעֶז אייֵז ןעֶנאַַו ןּופ טְסּואוְועֶג טיִּנ
 -עֶגְסיֹורַא רעֶנעֶמ איד ןעֶנעֶז יֹוזַא .םיִנְרעֶטְסְניִפ רעֶד ןיִא ,ןעֶמיִלְׁשּוצ רֶעיֹוט םאָד
 דְניִוְׁשעֶנ אייֵז טְנאָי .ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז רעֶנעֶמ איד ןיִהַא ּואוְו טיִנ םייוַז ְּךיִא ,ןעֶגְנאַּג
 טְכאַרְּבעֶנְפיֹורַא אייֵז טאָה איִז דְנּוא 6 :ןעֶכייֵרְגְרֶע אייֵז טעֶו רֶהיֵא ןיִראָט ;ְךאָנ
 םֶקאַלְפ ןּופ ְּךעֶלְקעֶטְׁש איד ןיִא ןעֶטְלאַהעֶּב אייֵז טאָה איִז דְנּוא ;ְךאַד םעֶד ףיֹוא

 םאוו



 ב ץשוהי 8
 ךרּד םֶהיֵרֲחַא ּופְדָר םיִׁשָנֲאָהְ :נַד"לַע הל תֹוְכְרָעָה ד

 יאֵצי ירׁשֲאַכ ירֲחַא ּורְנְס רֶעְשַהְו תֹוְִּכעַמַה לַע ןדריה
 זרָתְלִע איו ןִכׁשִי םֶרמ המְָו :םֶהירֲחַ םיְִִרָה *
 ןתנייִ'יִּתְערְי םיִׁשְנֲאֲה-לֶא רמאֹּתַו :גָעַה-לַע םֶהיֵלֲע *

 יִמְו ילָע טכְתמיִא .הָלְפָץיִכְו ץֶרָאָה-תֶא םֶבָל הָוהי
 -רֶׁשֲא תֶא ּונעְַׁש יִּכ :םֶכיֵנּפִמ ץֶרֶאָה ִבְׁשי-לְּכ צ :

 םִיָרְצִּמִמ םָכְתאֵצְּב םֶכיְִֵּמ ףופדסי ימ-תֶא הָוהְי ׁשיִבֹוה
 ןֵדְרּוַה רֶבֵעְּב רֶׁשֲא יֵרמַאָה יִכְלַמ יִנְשֹל םָתיִׂשֲע רׁשֲאו

 םַּמַה עַמְׁשִַו ?םֶתֹוא םֶּתְמִרֲחַה רֶׁשֲא על הל 11
 הדָוהְי יִּכ םֶכיֵנְּפִמ ׁשיִאְּב ַחיר דֹע .הָמָלדאֹלְו ונ בֶבָל
 :תַחְתִמ ץנָאָה-לַעולַעַמִמ םִימשַּב םֶמלָא אֵה םֶכיֵהְלֶא

 רֶסֶח םֶכָּטִע יִתיִׂשָעיכ הָוהיִּב יֵל .אָנ-עְבּׁשִה הָּתְַו ט
 תרוא יִל םֶּתִתְו דָסֶח יִבָא תֵֹּביִשִע םֶתַאדַּנ םָתיׂשָעְו

 ימְַֹא-תֶאְ יַחַאדתֶאְו יִמָא-תֶאְו יִבָא-תֶא םֶתֲֹחָהְו :תָמָא 9
 ּורְמאָּ :תֶּמִמ ּוניֵֹׂשְפַנ-תֶא םָּתְלַהְוםֶהָל רֶׁשֲא-לּכ תֶאְו 2

 -ןרָא ּודיָנַת אֵל םִא תֹומָל םֶכֹי ָּתְחַת ּונְְׁפַנ ם ׁשֶנֲאָה הָל
 ּךּמִעּוניֵׂשָעְו ץֶרָאָה-תֶא על הָוהְי תַתְּב הָיָהְו הָז ִֵּ

 ריִקְּב הָתיִב ִּכ ולַהִה דַעְּב לֶבֲחב םֶדרֹוְּתַו :תֶמָאְו דָמֶח וט
 וכל הֶרָהָה םֶהָל רֶמאֵּתַו :תֶבֶׁשֹוי איָה הָמֹחַבּו הָמחַה 5

 םימָי תֶׁשֶלְׁש הָּמֶׁש םֶתּבְחְו םיִּפדְרָה םֶכָב יִנְפיַּפ
 היֶלֵא ּוְרְמאֹּ ;םֶככְרְַל ְלֵּת ר הֵאְו םיַפָדְרֶה בֵׂש דע 1

 נּת עְּׁשַה רֶׁשֲא הוה ְךֶהָעְבׁשִמ נְֹנֲא קְנ םָׁשנֲא
 הדּזַה יֵנָּׁשַה טוח תִֹּתתֶא ן ץֶרָאְּב םיִאְב יונֲַנֲא הנה 18

 ְךנַא-תֶאְְךיִבָאיִתֶאָו וב ּונָתְדְַה רֶׁשא ןילַחַּב ירְׂש שקִּ
 ;הרָתיַּבַה א יֵ ִפְִאֵּת ְךיִבָא תֹונ בילְּכ תֵאְו ךיַחַא-תֶאָו
 שאֹרְב ָמָּד הָצוְחַה ּךֵהיב יִתָלַּד ןמ אֵציירְׁשֶא לָּכ הָיהְו
 ונשארב יִמּד תיֵבּב בֶתֶא היה -ֶׁשֲא לכו םיָג נָא

 זיִא םִע
 רעֶד ןיִראָו
 :ךֶרֶע רעֶד ףיֹוא
 ְךייַא וצ

 ;ןעֶבייֵצ ןיִתָמֶא ןַא ןעֶּבעֶג ריִמ טְלאָז רֶהיֵא זַא דָנּוא ,דְניִזעֶכ
 ןעֶּבעֶל ןעֶזאָל טְלאָז דָנּוא רעֶדיִרְּב עֶנייַמ דְנּוא ,רעֶטּומ עֶנייַמ דְנּוא ,רעֶטאָפ ןייֵמ

 ןִימ ּוצ רֶסֶה ןּוהְט ְּךיֹוא טְלאָז רֶהיֵא זַא ,ּוהָטעֶנ דָסֶח

 אייֵז ראַפ טייֵרְּבעֶגְנָא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאוו
 רעֶנעֶמ איִד דְנוא 7 :ְּךאַד םעֶד ףיֹוא

 נעוֶו םעֶד ףיֹוא טְנאָיעֶגְבאָנ אייֵז ןעֶּבאָה

 -ְךְהאָפְרעֶּביִא איִד אייֵּב ,ןֵדְרַי םעֶד ןּופ
 ןעֶמ טאָה רֶעיֹוט םאָד דְנּוא ;ןעֶט

 ןעוֶו םעֶדְכאָנ ןעֶמאָלְׁשְרעֶפ אייֵז רעֶטְניִה

 :ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז םִרעֶגאָיְכאָנ איד
 ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז רעֶדייֵא ,אייֵז רעֶּבָא 8
 איז וצ איז זיִא ,עֶּפאָלְׁש טְגעֶלעֶג
 דְנּוא 9 :ְךאַד םעֶד ףיֹוא ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא
 ְךיִא ,רעֶנעֶמ איִֵד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה איִז
 ןעֶּבעֶנעֶג ָּךייֵא ּוצ טאָה טאָג זַא םייוַו
 זיִא טְכְראָפ עֶרֶעייֵא זַא דְנּוא ,דְנאַל םאָד
 -עֶּב עֶלַא םאָד דְנּוא ,ןעֶלאַפעֶג םִנּוא ףיֹוא
 ראַפ ןעֶלעוֶו דְנאַל םעֶד ןּופ רעֶניֹואוְו
 ןיִראָו 10 :(ןעֶצְלעֶמְׁשְרעֶצנ ןייֵגּוצ ְָּךייֵא
 -םיֹוא טאָה טאָג זַא טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה ריִמ
 ףּוס םַי ןּופ רעֶסאַו םאָד טְנעֶקּורְמעֶג
 ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא טְנעֶז רֶהיֵא ןעֶז ָּךייֵא ראַפ
 טאָה רֶהיֵא םאָו דְנּוא .םִיַרְצִמ סיֹוא
 יִרֹמֶא ןּופ םיִכָלְמ אייוַוְצ איִד ּוצ ןּוהְמעֶנ
 טייַז רעֶנעֶי ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאו
 וצ 'הנוא ןוחְוַּמ ױצ .ןדָרֵי םעֶד ןּופ

 :טְסיוִוְראַפ אייֵז טאָה רֶהיֵא סאָו ,גֹוע

 ,טרעֶהעֶנ םִע ןעֶּבאָה ריִמ ןעוֶו דְנּוא 1
 דְנּוא ,ןעֶגְנאַגּוצ ץְראַה רעֶזְנּוא זיִא יֹוזַא

 ְּךיֵא ראַפ ׁשְנעֶמ ןייק ןיִא ןעֶנאַטְׁשעֶּב (הָמּומ) טְסייֵנ ןייק רֶהעֶמ טיִנ
 ןעֶטְנּוא דִנּוא לעֶמיִה םיִא ןעֶּביֹוא טאָג זיִא רֶע ,טאָג רֶעייֵא ראַה

 ּבאָה ְּךיִא לייוֵו ,טאָנ אייַּב ריִמ ּוצ טְרעוֶוְׁש ,דְנּוצַא דנוא 9
 -זיֹוה םיִרעֶטאָפ

 רֶהיֵא זַא רנוא 2

 ןייַז ליִצַמ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,אייֵז ּוצ טְרעֶהעֶג סאָו םעֶלַא דְנּוא ,ןְרעֶטְסעֶוְׁש עֶנייַמ
 נְנאָזעֶג רֶהיִא ּוצ ןעֶּבאָה רעֶנעֶמ איִד רֶנּוא 14 :טיֹוט םעֶד ןּופ רעֶּבייֵל עֶרעֶזְנּוא
 ןעֶגאָזְסיֹוא טיִנ טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו ;ְּךייֵא טאָטְׁשְנָא ןעֶּבְראַז ַטְש ןעֶלאָז רעֶּבייֵל עֶרעֶזְנּוא
 יֹוזַא ,דְנאַל םאִד ןעֶּבעֶג םִנּוא טעוֶו טאָנ ןעֶו ןייַז טעֶז םִע דְנּוא ,דייַר עֶרעֶזְנּוא עֶזיִד
 ןּוהְמ ריִד טיִמ ריִמ ןעֶלעֶדִו
 קירטש ַא טיִמ טְזאָלעֶגְסּורַא
 םאָה איִז דנוא ,רֶעיֹומ-טאַטְׁש רעֶד ןיִא
 ,טְבאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה

 םערמנ
 {ן= = ןטכָא שי וא ,ןעַפ

 צ ןעֶלעֶװ םַרעֶג
 איד .דְנּוא 7
 עֶנייַד עֶניִזאָד

 ןיִא ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו
 ךֶרּוד רעֶטְסְנעֶּפ םעֶד ןיִא םעֶדאָפ
 דָנּוא ,רעֶטּומ עֶנייַד דְנּוא רעֶטאָפ ןייד
 וצ אּוד טְסְלאָז רעֶטאָפ ןייַד ןּופ
 םאָז רעֶכיִלְטיִא זַא ןייַז טעדֶו

 :(תֶמֶאנ טייֵהְרְהאָו דְנּוא דָסֶח
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא זיֹוה רֶהיֵא ןיִראָו ,רעֶטְסְנעֶפ םעֶד ָּךְרּוד |

 :רֶעיֹומ רעֶד ןיִא טְניֹואוְועֶג
 טיִנ ְּךייַא ןעֶלאָז םֶרעֶנאַיְכאָנ איד םאֶד .גְרעֶּבעֶנ םּוצ טייֵג

 -אָיְכאָנ איֵד זיִּב ,געֶּמ אייֵרְד ןעֶטְלֹאַהעֶּב טְראָד ְּךייַא טְלאָז רֶהיֵא
 :בעֶװ רֶעייַא ףיֹוא ןייֵה רֶהֵיֵא טְלאָז ְּךאָנְרעֶד דְנּוא ,ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ
 איד ןופ ןייַר ןייַז ןעֶלעֶֶו ריִמ ,טְנאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה =
 :ןעֶרעוֶוְׁש טְכאַמעֶנ םָנּוא טְסאָה אוד סאָװ הָעּובְׁש

 ןעֶּמיֹור ןעֶניִזאָד םעֶד ןעֶדְניִּבְנָא אזד טְסְלאָז יֹוזַא דְנאַל םעֶד
 דָנּוא .טְזאַלעֶגְפּורַא םְנּוא טְסאָה אוד ןעֶבלעוֶו

 דְניִגעֶגְזיֹוה עֶצְנאַג סאָד דְנּוא ,רעֶריִרְּב עֶנייַד
 :זיוה ןייד ןיִא ןְלעֶמאַזְניֵא ריִד

 -עֶסיֹוא זיֹוה ןייֵד ןּופ ריִט איִד ןּופ ןייֵגְסיֹורַא טעדֶד

 אייז טאָה איִז דְנּוא 2

 איֵז דְנּוא 6

 ריִמ ןעוֶו ,העָז 8

 םִע דָנּוא 9

 רעֶּבָא ,גיִדְלּוׁשְמּוא ןייַז ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ּפאָק ןייַז ףיֹוא ןייַז לאָז טּולָּב ןייז ,גיִנייוו
 ּםאק רעֶזְנּוא ףיֹוא ןייַז לאָז טּולְּב ְןייַּז ,זיֹוה םיִא ריד טיִמ ןייַז טעוֶו סאָו רעֶכי לֶטיִא

 ןעוו

 הי .י יד

 ?דרל, "  יז-



 נ ב עשוהי
 :ןייַז םֶהיֵא ףיֹוא טעוֶו דְנאַה ַא ןעוֶו

 איד ןעֶנאָזְסיֹוא טְסעוֶו אּוד ןעוֶו דְנּזַא 0
 ריִמ ןעֶלעוֶו יֹוזַא ,דייֵר עֶרעֶזְנּוא עֶגיִזאָד
 אּוד סאָו הָעּובְׁש עֶנייֵד ןּופ ןייַז ןייֵה

 דְנּוא 21 :ןעֶריֹואוְוְׁשעֶּב סְנּוא טְסאָה
 דייַר עֶרייֵא איו יֹוזַא ,טְגאָזעֶג טאָה איז
 טאָה איִז דְנּוא ,ןייַז םִע לאָז יֹוזַא ןעֶנעֶז
 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא אייֵז
 ןעֶדְניִּבעֶגְנָא טאָה איִז דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶב
 ;רעֶטְסְנעֶּפ םעֶד ןיִא םעֶדאָפ ןעֶֶשיֹור םעֶד
 דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 9
 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,גְראַּב םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג
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 ב םִיקְנ ּונָיָהְו הָז ונֵרְביִד-תֶא יִדנִ"אְו :ָביהָיהִּת ףייבַא

 1 אודְדַּכ םֶכיֵרְבַרְּכ רֶמאֹּתַו ּוונָּתעַּבְׁשִה רֶׁשֲא ְּךֵתָעָבְׁשִמ
 ּכ !כליו :ןוֶַחַב ִָׁשַה תוקִּת-תֶא רֶׂשְקִּתַו וכי םָתָלַׁשְּתַ
 פרה ובְׁש-דַע םיִמָי תֶׂשְלֶׁש ט םֶׁש ּובֵׁשי הָרָרָה ּואְבֵ
 33 יֵנְׁש ּובְׁשִיַו :ואָצְמ אלו לג םיִפְדְרָה ּׁשְקִב
 נב עָשהי-לָא ואֹבָיו זרָבעיו רֶבָהַמ ּודדיַוטיִׁשְנַאָה
 : עול ּורְמאֹּי :םָתֹוא תִֹאְצמַה-לְּכ תֶא ולרּפִו
 יבָׁשִילּכ ונְמְנדִנְ ץֶרָאָה-לְּכ-תֶא וְִיְּב הָוהְי ןְְנִּב
 יפטינְּפִמ ץרָאָה

 נ :
 א ןדריה-רע :אֿביז םיִמָׁשַהְמ יִעְסיַו רק בּב ְׂשֹוהְי םֵּכְשי
 3 הָצְַמ והיו :ּורְבֲעַי םָרָמ םָׁש 'ינלו לארשיו נְּב-לָבְו אוָה
 3 צו !הָנְחִּמַה בֶרָקְּב םיִרְְׂשה ּורְבִַו םיִמָי תֶשֶלֶׁש
 םֶכהְלֶא הָיהי-תיִרְּב ןוַרָא תַא םֶכְתְאְרַּ רֹמאֵל םֶעָה-תֶא
 םֶָכְמקְּמִמ עְמִּת םָּתַאְו וָתֹא םיִאְׂשְנ םוקה םיִנָהְּכַהְו
 : םִיְַלַאְכ וָניִבּו םֶכיֵניִּב הָיְהִי קוָחָרוְּדִא :ויָרֲחַא םּתְַלַהַ
 ךרּנַה-תֶא ועְַתירְׁשַאְמִל או ובְְִּתילֲאו הָּדִּמַּב הָּמַא
 !םוָׁשְלִׁש לומקמ ְּךֶרָדְּב םָּתְרַבָע אֵל ּכ הָביּוכְלּת רַׁשֲא

 ה הרָׂשֲעַי רֶהֶמ יִּכ ּוׁשָּדִקְתַה םעֶה-לֶא עֶׁשוהְי מא
 ינ ִנְֲּכַה-לֶא עׁשֹוהְי רֶמאֹ גתוִאָלְפִנ םֶכְבְִקְב הָוהְי
 ואְׂשִַו םִעָה גל ּורְבְִו תיִרְּבַהןוַרָא-ת ַא אְׂש ףמאל
 הי רֶמאַּנ :םִעָה ינפל ּוְכָלו תיִרְּבַה ןירָא-תֶא
 עי נֵעְּב לד לַחָא הוה יה ׁשֹוהְי--לַא
 :ףֵּמִע הָחַהַא השמידפע ותָיָה רַׁשֲאַכ יִּב די םָׁשֲא
 8 אֵל תיבה א אש םינָהַּכַה-תֶא הָּחַצַּת תֶּתַאָו
 ז מאַנ - גדְמעַק ןדריב ןלריה ימ הַצקִדע םכֶאְַּ
 הי בא ּועמִׁשְו הנה ּוׁשָג לֵאָרְִׂי יא עְׁשֹהְי

 איִד זיִּב ,געֶט אייֵרְד ןעֶּביִלְּבעֶנ טְראָד

 ןעֶד טְרְהעֶקעֶגְקיִרּוצ ןעֶנעֶז סְרעֶגאָיְכאָנ
 טְכּועֶג אייֵז ןעֶּבאָה םֶרעֶנאַיְכאָנ איד

 איז רעֶּבָא ;געֶו ןעֶצְנאַנ םעֶד ףיֹוא
 איד דְנּוא 28 :ןעֶנּופעֶג טיִנ אייֵז ןעֶּבאָה

 ,םְרֶהעֶקעֶגְמּוא ְּךיִז ןעֶּבאָה רעֶנעֶמ אייוַוְצ
 םעֶד ןּופ טְרעֶדיִנעֶגְפּורַא ןעֶּבאָה דְנּוא
 ןעֶרְהאָּפעֶגְרעֶּביִרַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,גְראַּב
 ןּונ ןּופ ןהּוז ַעֵׁשֹוהְי ּוצ ןעֶמּוקעֶג דִנּוא

 םאוָו םעֶלַא טְלייֵצְרעֶד םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא
 אייֵז דָנּוא 24 :ןעֶפאָרְטעֶג אייז טאָה
 סאָד דְנאַה עֶרעֶזְנּוא ןיִא ןעֶּבעֶגעֶג טאָה טאָג ראַה רעֶד זַא ַעֶׁשֹוהְי ּוצ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה
 א ראַפ ןעֶנְנאַגּוצ ְּךיֹוא ןעֶנעֶז דְנאַל םעֶד ןּופ רעֶניֹּואוְועֶּב עֶלַא דְנּוא ,דְנאַל עֶצְנאַג

 ב לעטיפאק

 ןעֶניֹוצעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְּפיֹוא היִרְּפ רעֶד ןיִא זיִא ַעְׁשֹוהְי דְנּוא 1
 ,לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶדְניִק עֶלַא דְנּוא רֶע ,ןֵדְרִי םּוצ זיִּב ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,םיִּטִׁש ןּופ
 דָנּוא 2 :ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא ןעֶנעֶז אייֵז רעֶדייֵא ,טְניִטְכעֶנעֶג טְראָד ןעֶּבאָה אייז דְנּוא
 ןעֶנְנאַנעֶגְכרּוד עֶטְמַאעֶּב איִד ןעֶנעֶז יֹוזַא בעֶט אייֵּרְד ןּופ דֶנֶע םַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע
 ןעוֶו ;ןעֶנאָז וצ יֹוזַא ןעֶטאָּבעֶג קְלאָפ םעֶד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 8 :הָנֲחַמ איד ָּךְרּוד
 איִד דְנּוא ,טאָב רֶעייֵא ,ראַה םעֶד ןּופ דְנּוּב םעֶד ןּופ ןֹורָא םעֶד ןעֶהעֶז טעוֶו רֶהֵיָא
 עֶרייֵא ןּופ ןעֶהיִצ קעוֶוַא רֶהיִא טְלאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָרְמ םֶהיֵא ןעֶלעוֶו םִיְוָל איִד דְנּוא ּםיִנֲהֹּכ
 ןעֶׁשיוִוְצ גְנּורעֶטייוֵוְרעֶד ַא ןייַז לאָז םִע רעֶּבָא 4 :ןייֵגְכאָנ םֶהיֵא טְלאָז דְנּוא רעֶטְרֶע
 טיִנ טְלאָז רֶהיֵא ,םאָמ םעֶד ְּךאָנ ןעֶלייֵא דְנעֶזיֹוט אייווְצ איו יֹוזַא ,םֶהיֵא דְנּוא ָּךיוַא
 ןייַב טעוֶו רֶהיֵא ןעֶכְלעוֶו געוֶו םעֶד ןעֶסיוִו טְלאָז רֶהיֵא יִדְּכ ,םֶהיֵא ּוצ ןעֶמּוק טְנעֶהאָנ
 :ןעֶטְכעֶנְרֶעייֵא רעֶדָא ןעֶטְבעֶנ געוֶו ןעֶזיִד ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא םיִנ טְנעֶז רֶהיֵא ןעֶד
 טאָג טעֶו ןעֶנְראָמ ןיִראָו ;ָךייַא טְניִלייֵה ,קְלאָפ םּוצ טְגאָזעֶג טאָה ַעֵׁשֹוהְי דְנּוא 8
 ּוצ יֹװַא םיִנֲהֹּכ איִד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ַעֵׁשֹוהְי דְנּוא 6 :ןּוהְט רעֶדְנּואוָו ָּךייַא רעֶטְנּוַא
 קְלאָפ םעֶד ראָפ רעֶּביִרַא טייֵג דְנּוא ,דְנּוּב םעֶד ןּופ ןֹורָא םעֶד רֶהיֵא טְגאָרְמ ;ןעֶנאָז
 םעֶד ראָפ ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,תירְּבַה ןֹורָא םעֶד ןעֶנאָרְטעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 ְךיִא לעוֶו גאָט ןעֶגיִטְנייֵה םעֶד .ַעְׁשֹוהְי ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 7 ּ!קְלאָפ
 ןעֶלאָז אייֵז םאֶד ,לֵאָרְׂשִי ץְנאַג ןופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא ןעֶכאַמ ּוצ םיֹורְנ ְּךיִד ןעֶּבייֵהְנָא
 :ריִד טיִמ ןייַז ְּךיִא לעוֶו יֹוזַא ןיהְׁשִמ טיִמ ןעֶזעוֶועֶג ןיִּב ְךיִא איו יֹוזַא זַא ןעֶמיוִז
 יֹוזַא ,תיִרְּבַה ןּורָא םעֶד ןעֶנאָרְט סאָו םיִנֲהֹּכ איִד ןעֶטיִּבעֶנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 8
 יֹזַא ֵדְרֵי םעֶד ןּופ רעֶסאַו קֶע םּוצ ןעֶמּוקְנָא טעֶו רֶהיִֵא ןעוֶו ןעֶנאָז ּוצ
 איד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ַעְׁשֹוהְי דְנּוא 9 :ןעֶּבייֵלְּב ןייֵטְׁש ןַדרַי םיִא רֶהיֵא טְלאָז
 ראַה םעֶד ןּופ רעֶטְרעֶו איד טְרעֶה דְנּוא ,רעֶהַא אָד טְנְרעֶנעֶג ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק

 רעייא

 ;םֶני



0 

 טֶּכְּבְרקְב יז לֶא'יִּכ ןועֶּה תאֹוְּב עֶׁשֹוהְי רֶמאַו :ֵסְכיֵהְלַא י
 -ערָאָו ִתְַמתֲאְו יִנענְכַריתֶא טכנ שינוי ׁשֶרֹוהְו

 הנה :יפוֿביהְו יִרמֲאָהְו ישנרגיתַאְו ְפַה"תֶאְ יֹוחַה וו
 הָּמְִו דרב םכיְפלְי רב ץרָאָהלָּכ ןרַא תירְּבַה ןִרֲא ש

 רֶחָאׁשיא -לֵאְרְׂשִי יְֵבִׁשִמ ׁשיִא הׂשֶעַנְׁש םֶכָל ותָק
 םיִהְַּה ילְנַר תֹּפַּכ םּנָּכ הָיָהְו :טֶבָׁשַל ראשי 3

 דר ַה יִמ ןּדרִיה ימּב ץֶרֶָהילְּכ ןֹורֲא הָוהְי ןולָא .אְׂשִנ
 יִהְיַו :רֶחֶא דֶנ ודְמִעַיו הָלְעָמְלַמ םיִרְרֹיַה םִיַּמַה ןֹותְרָּכִי 4

 ְָׂשִנ םיִַהְּכִהְ ְּדריה-תֶא רֶבֵַל סֶריִלֲהֲאֵמ םָעָה עָסְנַּב
 ידע ןורָאָה יִאְׂשִנ .אֹובָכּו ;םִעָה ינפל תיִרְּבַה ןֹורָאָה וט

 םִיַּמַה הֵצְִּב יִלְּבְטִנ ןורָאָה יִאְׂשִנ םיִנֲהְּכַה ילְְִו ןדריה
 ּודְמַעיַו :ריִצָק יִמְי לֹּכ ווְתּודְנ-לָּכ-לַע אֹלָמ ןדְריְו
 ףאָמ קָחְרַה דָחָא-דנ ּומָל הָלְַמְלִמ םיִדְריַה םִיַּמַה
 הברה םִי לע םיִרְרּיהְו הר רַצַמ רָׁשֲא ריִעָה םָדָאַב

 רְמִו :ייִרְי דג ּורְבִע םִעָהְוּותָרְכנ מת למה :
 היה ְךוְּב הָבְרָחִּב הָוהְי-תיִרְּבןורָאָה .ַאְׂשִנ םיִנֵהְּכַ
 יּגַהילְּכ מִמירֶׁשֲא דע הֶבָרֲחְּב םיִרְכִע לֶאְרְׂשי-לָכְ ןֶכֶה
 :ןֵדְרִיַה-תֶא רובל

 2 ַה
 רָמאו * ןִהְרִיַה"תֶא רובל יֹּגַ-לְכ ּוּמַּתירְׁשֲאַּכ יִהַָו א
 רָׂשָע םנְׁש םִעָהְרִמ םֶכָל יִחְק :רֹמאֵל עֶׁשהי-לֶא הָוהְי 8
 רמאֵל םֶתֹא יּוְִו :טֶבָּׁשִמ דחֶאׁשיִא דֶחֶאשיִא םיִׁשָנֲא 5

 יָה םיִרְּכַה יקר בצממ ןלרזה ְךתמ הָזמ םֶּכליאׂש
 םֶּתְחַּנִהְו םֶכֶּמִע םָתֹוא םֶּתְרַבֲעַהְו םִיָנָבֲא הָרָׂשֶע-םיִּתְׁש

 עֶׁשֹוהְי אָרקִיַ ;הָליְלַה וב טלתירשֲ ולּמַב םָתֹוא 4
 -ׁשיִא לא נְּבִמ ןיִבַה רֶׁשֲא שיִא רָׂשְצַה םִנָׁשילֶא
 נפ ּורָבָע ַעֶׁשוהְי םֶהָל רֶמאַּו:טְבָׁשִמ דָחֶאישיִא דָהֶא ה

 ד ג ץעשוהי
 יעֶה טאָה ַעֶׁשֹוהְי דְנּוא 10 :םאָנ רֶעייֵא

 רֶהיִא טְלאָז ןעֶגיִזאָד םעֶד ְּךְרּוד ,טְנאָז
 זיִא טאָנ רעֶניִּדעֶּבעֶל רעֶד זַא ןעֶסיוז

 ראָפ רעֶכיִז טעוֶו רֶע דְנּוא ;ְךייַא ןעֶׁשיוִוְצ

 םעֶד דְנּוא ,יִנֵעַנְּב םעד ןעֶּבייֵרְטרעֶפ ְךייֵא

 ויָזְרֵּפ םעֶד דִנּוא ,יִוֲח םעֶד דְנּוא ,יִּתִח
 דְנּוא ,ירֹמֶא םעֶד דְנּוא ,יִׁשָנְרִג םעֶד דְנּוא
 תיִרְּבַה ןֹורֶא רעֶד ;העָז 11 :יֵסּובְו םעֶד
 דֶרֶע ןעֶצְנאַנ רעֶד ןּופ ראַה םעֶד ןּופ
 :ןֵדְרִי םיִא ְּךיֵא ראָפ רעֶּביִרַא טייג

 םְלעוֶוְצ ָּךייֵא טְמעֶנ דְנּוצַא דְנּוא 2
 ַא לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִטְבִׁש איִד ןּופ רעֶנעֶמ
 םִע דְנּוא 18 :טֶבֵׁש ןעֶכיִלְטיִא ןּופ ןאַמ
 םיִּפ איִד ןּופ טיִרְט איִד ןעֶו ןייֵז טעדֶ
 ןּורָא םעֶד ןעֶנאָרְט סאוָו ,םיִנֲהֹּכ איִד ןּופ

 ןעֶצְנאַּנ רעֶד ןּופ ראַה םעֶד טאָג ןּופ
 ןּופ רעֶסאוַו םעֶד ןיִא ןעֶהּור ןעֶלעוֶו ,דֶרֶע

 םעֶד ןּופ רעֶסאוַו איד ןעֶלעֶו יֹוזַא ,ןֶדְרָי

 רעֶסאַו סאָד ,ןעֶרעוֶו ןעֶטיִנְׁשעֶנְּפָא ןֵדְרִי
 אייֵז דָנּוא ,ןעֶּביֹוא ןּופ ּפּזרַא טְסיֵלְפ סאוָו
 דָנּוא 14 :ןעֶפיֹוה ןייֵא איז ןייֵטְׁש ןעֶלעוֶו
 טאָה קְלאָּפ םאֶד ןעוֶו ןעֶועוֶועֶג זיִא סֶע

 רעֶּביִרַא ,רעֶטְלעֶצעֶג עֶרייֵז ןּופ ןעֶניֹוצעֶג
 םעֶד ראָפ תיִרְּבַה ןֹורָא םעֶד ןעֶנאָרְמעֶג ןעֶּבאָה םיִנֲהֹּכ איִד דְנּוא ,ןֵדְרַי םעֶד ןייֵג ּוצ
 דְנּוא ,ןֵדְרַי םּוצ זיִּב ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז ןֹורָא םעֶד ןּופ רעֶנעֶרְט איִד ןעוֶו דְנּוא 12 :קְלאַפ
 -ָנייֵא ןעֶראָועֶג ןעֶנעֶז ןֹורָא םעֶד ןעֶנאָרְטעֶג ןעֶּבאָה סאוָו ,םיִנֲהֹּכ איִד ןּופ םיִפ איִד
 עֶנייֵז עֶלַא ןיִא לופ (ןעֶזעוֶועֶגנ זיִא ןֵדְרַי רעֶד דְנּוא ,רעֶסאוַו םעֶד ןּופ קֶע םיִא טְקְנּוטעֶג

 טְרעֶדיִנעֶגְּפּורַא ןעֶנעֶז םאָװ רעֶסאַוַו איִד דְנּוא 16 :טיִנְׁש םעֶד ןּופ :עֶט עֶלַא ןעֶנעֶרְּב
 איד םָדָא אייֵּב טיי רֶהעֶז ,ןעֶפיֹוה ןייֵא איו ,ןייֵטְש ןעֶּביִלְּבעֶג ןעֶנעֶז ןעֶּביֹוא ןּופ
 ןּופ םַי םוצ טְרעֶדיִנעֶגְּפּורַא זיִא םאָו דְנּוא ,ןָתְרֶצ ןּופ טייל רעֶד ןַא זיִא סאָו טאָטְׁש

 םאָד דְנּוא ןעֶראָועֶג ןעֶטיִנְׁשעֶנְּפֶא ןעֶצְנאַג םיִא ןעֶנעֶז חַלֶמַה םַי םעֶד ןּופ .ןיֹולְּפ םעֶד
 -עֶנ ןעֶּבאָה םאִח םיִנֲהֹּכ איִד דְנּוא 17 :ֹוחירי ןעֶנעֶק ןעֶגְנאַגעֶג רעֶּביִרַא זיִא קְלאַפ

 ןיִא םיִנעֶקּורְמ רעֶד ןיִא ןייֵטְש ןעֶּביִלְּבעֶג ןעֶנעֶז טאָג ןּופ תיִרְּב ןֹורָא םעֶד ןעֶנאָרְט
 איד ךרּוד ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא ןעֶנעֶד לֵאָרְׂשִי ץְנאַג דְנּוא ,טייֵרְּבעֶגְנֶא ןֵררַי ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד
 :ןֵדִרֵי םעֶד רעֶּביִא ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא ץְנאַג זיִא קְלאָפ עֶצְנאַג סאָד זיִּב ,םיִנעֵקּורִט

 ד לעטיפאק

 םעֶד רעֶּביִא ןעֶגְנאַנעֶגְרעֶּביִרַא ץְנאַג זיִא קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1
 ףְלעוֶוְצ קְלאָפ םעֶד ןּופ ּךייַא טְמעֶנ 9 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ַעְׁשֹוהְי ּוצ טְגאָזעֶג טאָג טאָה ,ןֵדְרַי
 ףיֹוא ְּךייִא טְּבייַה ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא אייֵז טיִּבעֶג דְנּוא 8 :טֶּבִׁש ןעֶדעֶי ןּופ ןאַמ ןייֵא ,רעֶנעֶמ
 איִד ןּופ םיִפ איִד ןּופ דְנאַטְש ןעֶטְסעֶפ םעֶד ןּופ ,ןֵדְרַי םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ ןּופ ,ןעֶנאַד ןּופ

 רֶהיִא דְנּוא ןעֶרְהיִפְרעֶּביִרַא ךייַא טיִמ אייֵז טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,רעֶנייֵטְׁש םְלעוֶוְצ ,םיִּנַהֹּכ
 :ןעֶניִטְכעֶנְרעֶּביִא טְּכאַנ איִד טעװ רֶהיֵא ּואָו רעֶנאַלטְכאַנ םיִא ןעֶּנייַלְרעֶדיִנֶא אייֵז טְלאָז
 רעֶדְניִק איִד ןּופ טייֵרְּבעֶגְנָא טאָה רֶע סאוָז ,רעֶנעֶמ ףְלעוֶוְצ איִדְועֶפּורעֶג מאָהַעַׁשוהְי דנּוא4
 ראָפ רעֶּביִרַא טייֵנ ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה ַעֵׁשֹוהְי דְנּוא 6 :טֶבֵׁש ןעֶדעֶי ןּופ ןאַמ ןייַא ,לֵאָרְׂשִי

 םעד
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 ׁשיִא םֶכָל ּומיִרָהְ ןֵּדְרִיה ךָּתילֶא םֶכיֵהְלֶא הָוהְי ןֹוִרַא ןיִא טאָנ רֶעיוַא ראַה םעֶד ןּופ ןֹורָא םעֶד
 ןַעַמִל :לֵאָרְׂשִיינְב יִמְבִׁש רַּפְסַמְל 'מ ְבׁשחלַע תַחַא ןְבָא ָךייַא טְּבייֵה דְנּוא ,ןֵדְרַי םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ
 מאל רֶחָמ םֶכיֵנְּב ּולָאְׁשִייכ םֶכְּבְרִקְּב תֹוִא תאְז הָיְהִּת עֶנייִז ףיֹוא ןייֵמְׁש ןייַא רעֶכיִלְטיִא ףיֹוא

 ּותְרְכִנ רֶשֲא םִל םֶּתְרַמֲאְו :םָכָל הָּלִאָה םיִנָבֲאָה הָמ םיִמָּבִש איד ןּופ לאָצ רעֶד ְךאָנ ,לעֶסְקַא
 ּותְרַכ דרב ֹורְבֶעְּב הָוהְי-תיִרְּב א יֵנְּמִמ ןדריה יממ סאָד יֵדְּכ 6 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק אָיְד ןּופ
 == לֵאְרׂשִי ינְבל ןֶרָּכִל תֶּלִאָה םיִנָבֲאָה ּויָהְו ןּדְרִיה יִמ ךייֵא ןעֶׁשיווְצ ןעֶכייֵצ א ןייַז לאָז עניזאד

 קו ְַׁשוהְי }הוצ רַ רׁשֲאַּב לֵאָרְׂשִינּב ןתישעמ ;םֶלֹוע ןעֶגְראָמ ְּךייַא ןעֶלעֶו רעֶדְניִק עֶרייֵא ןעוֶו
 לֶא הוה יוּביַד רֶׁשֲאַּכ ןדְריַה ְּךִּתִמ םיִנָבֲא הֶרְׂשָעייִּתְׁש ןעֶטייֵדעֶּב סאו ,ןעֶנאָז דְנּוא ןעֶנעֶרְפ

 -:לֶא טמִע םיִרָבעַי לֵאָרְשירנב יֵטְבִׁש רַּפְסִמְל ֶַׁשֹהְי טטאז סקאלע טש שי

 ןֶחִ יאְשִנ םִנְַּה ,ילנר בצמ תַחַה ריח ,ךֵתְּב יה איד ?ייװ .ןעֶנאַז איז וצ| רֶהּוֲא שי םקָ םיגבַא הָרְִׂעםִיַתׁשּו :םֵׁש ם מַה רעֶסאוַו = 7 ןעֶנאָז אייז ּוצ ר
 ורָאָה יַאְׂשִנ םיִנהְּכַהְו הוה םּיה דע טָׁש ּוהַו תיִרְּבַה היי ֹןעּטיִיִשעֶנְּפָא ןעֶנעֶז ןֵדַרַי םעֶד ןּופ
 הדָיצ--רׁשֲא רֶּבְּדַ-לָּכ םָּת-ִ-דַע ןדִה ַתְּב םייְמִע םײד ןופ תיִרּבַה ןורָא םִעָד ְראָפ ןעב
 הָשֹמ הָוִצ-רֶׁשֲא לֶכְּכ םָלִה-לֶא רַּבַרָל ְַׁשֹוהָי-תֶא ַהָוהְי ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא זיִא רֶע ןעוֶו טאָג ראַה
 :- םֵּתירָׁשֲאַכ יִהָיו .:ּורְבֵעַו םֶעָה ירמי ַעְׂשֹורי-תֶא ןופ רעֶסאַו איִד ןעֶנעֶז ןֵדְרַי םעֶד רעֶּביִא
 ;םםִעָה ינְפל םיִנהְְַּ הָוהְיןורַא .רָבֵעו כָל םִמָה דִנּוא ןעֶראָועֶג ןעֶטיִנְׁשעֶנְּפָא ןֵררֵי םעֶד
 םיִׁשְמֲה הַָׁנְמה טֶבֵׁש יִצֲחָו דֶנייְִבּו ןבּואְדיַנְּב ּורְכעַה דָנָא ןייַא ּוצ ןייַז ןעֶלאָז רעֶנייֵטְׁש עֶזיִד
 םִעָּבְרַאְּכ :הָׁשֹמ םֶהיֵלֲא רֵּבַּד רֶׁשֲאַּכ לֵאְרׂשִי יֵנָּב ינְִל היֹוא זיִּב לֵאָךְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ ןעֶקְנעֶד
 תֹוָבְרַע לא הכרמל נו אבְצִיִצי ףלֶא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד דנוא 8 :גיִּביֵא
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 ;ייֵה יה ימָילַּכ ,הָשמ-תַא ארי רֶׁשֲאַּב יא רָארה טא ןעֶנאַרְטעֶג ןעֶּבאָה אייז דנּוא ךעֶטאָּבעֶג
 ==. ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןּופ רעֶנייֵמְׁש ףְלעוֶוְצ 5 םיִנֵהְּכַה-תֶא הּוִצ .גמאַל ַׁשֹוהיילֶא הוי רמה

 טאָה ראַה רעֶד איז יֹוזַא ןַדְרַי םעֶד
 כו מל ןקריקימ :בשיז הברה סא םהְּכַה ריי* ּולאֵרְׂשִי רעֶדְניִק רעֶד םיִטָבְׁש איִד ילֹר תּפַּכ לְּתִנ לדוד ךֶתִמ ייתיִרּב ןִֹלֵא יאְׂשָנ לאָצ רעֶד ְּךאָנ ,ַעֵשֹוהְי ּוצ טעֶרעֶג
 ופ ןדריהדִמ ילָע םֶנֶהְו !וָתֹחָלָכילַע םָשלַׁשִלַמֲתַּכ 11 יברא ךיז טיִמ אייֵז ןעֶּבַאָה אייז
 אייֵז דְנֹוא ,רעֶנאַלטְכאַנ םעֶד ּוצ טְכאַרְּב
 -יֹוא ַעֵשֹוהְי טאָה רעֶנייֵטְׁש םְלעוֶוְצ דְנּוא 9 :טְגייֵלעֶגְרעֶדיִנַא טְראָד אייֵז ןעֶּבאָה
 איֵד ןּופ םיִפ איִד ןּופ דְנאַטְׁשעֶּב םעֶד רעֶטְנּוא ,ןֵדְרֵי םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ ןיִא טְלעֶמְׁשעֶג

 זיִּב ןעֶזעוֶועֶג טְראָד ןעֶנעֶז אייֵז דָנּוא .תיִרְּבַה ןֹורָא םעֶד ןעֶנאַרְטעֶג ןעֶּבאָה סאו םיִנֲהֹּכ
 ןעֶנעֶז ,ןֹורָא םעֶד ןעֶנאָרְטעֶג ןעֶּבאָה סאו םיִנֲהֹּכ איִד דְנּוא 10 :גאָמ ןעֶניִטְנייַה םּוצ

 ןעֶראָהעֶג טְגיִדְנֶעעֶג זיִא טְראָה עֶצְנאַג םאָד ויִּב ,ןַדְרֵי םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ ןיִא ןעֶנאַטְׁשעֶ
 הָׁשֹמ סאָו םעֶלַא ְּךאָנ ,קְלאַּפ םּוצ ןעֶדעֶר ּוצ ַעֵׁשֹוהְי ןעֶמאָּבעֶג טאָה ראַה רעֶד סאוָו
 :ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא ןעֶנעֶז דְנּוא טְלייֵאעֶב טאָה קְלאָפ םאָד דְנּוא .ַעִׁשֹוהְי ןעֶמאָּבעֶג טאָה
 ךעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא ץְנאַנ זיִא קְלאַפ עֶצְנאַג םאָד ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִֶע דנּוא 11
 :קָלאָּפ םעֶד ראָּפ םיִנֲהֹּכ איִד טיִמ ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא טאָג ןּופ ןֹורָא רעֶד זיִא יֹוזַא
 רעֶדְניִק איִד דְנּוא ןֵבּואְר ןּופ רעֶדְניִק איִד ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא ןעֶנעֶז םִע דְנּוא 2
 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איֵד ראָפ טְנעֶפאָועֶג הָׁשֵנְמ ןּופ טֶבֵׁש רעֶּבְלאַה ַא דְנּוא ,דֶג ןּוּפ

 ןאַמ דְנעֶזיֹוט גיִצְריִפ ןּופ ָּךֶרֶע ןַא 13 .:טעֶרעֶנ אייֵז ּוצ טאָה הָשֹמ איז יֹוזַא
 רעֶד ּוצ ראַה םעֶד ראָפ ןעֶנְנאַנעֶגְרעֶּביִרַא ןעֶנעֶז ,ראַׁשְרעֶה רעֶד ּוצ טְנעֶּפאוָועֶג
 ראַה רעֶד טאָה נאָמ ןעֶניִזאָד םעֶד ןיֵא 14 :ֹוחיִרְי ןּופ ןיֹולְּפ םוצ הָמָחְלִמ
 אייֵז דַנּוא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניַק איִד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא טְכאַמעֶג םיֹורְב ַעֶׁשֹוהְו
 בעֶט עֶלַא עֶטְבְראָפעֶג הָׁשֹמ ןעֶּבאָה אייֵז איִװ יֹוזַא ,ןעֶטְכְראָּפעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 :ןעֶבאָז ּוצ יֹזַא ַעְשֹוהְי ּוצ טְנאָזעֶנ טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 12 :ןעֶּבעֶל ןייֵז ןּוּפ
 ןעֶלאָז אייֵז זַא .םיִנְגייֵצ םעֶד ןּופ ןֹורָא םעֶד ןעֶנאָרְט או םיִנֲהֹּכ איִד טיִּבעֶב 6
 ּוצ יֹוזַא םיִנֲהֹּכ איִד ןעֶמאָּבעֶג טאָה ַעֶׁשֹוהְי דְנּוא 17 :ןדִרֵי םעֶד ןּופ ןייֵנְפיֹוּרַא
 םיִנֲהֹּכ איד ןעֶו ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע רֶנּוא 18 :ןַדְרַי םעֶד ןּופ ףיֹורַא םיינ ,ןעֶּנאָז
 ןופ ןעֶגְנאַנעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז ,ראַה םעֶד ןּופ ןֹורָא םעֶד ןעֶגאָרְטעֶנ ןעֶּבאָה ּסאוָו

 ףיֹוא טְקיִרעֶגְּפָא ְּךיִז ןעֶּבאָה םיִנֲהֹּכ איִד ןּופ םיִּפ איד ןעוֶו ,ןַדרַי םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ
 רֶעייֵז ּוצ טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ ןַדְרַי םעֶד ןּופ רעֶסאַז איִד ןעֶנעֶז יֹוזַא ,עֶנעֶקּורְט סאָד
 ןעֶטְכעֶנְרֶעייֵא דֶנּוא ןעֶמְבעֶנ איִו (ןעֶסאָלְפעֶג רעֶדָאו ןעֶגְנאַגעֶג זיִא דְנּוא טרָא
 ןדרַי םעֶד ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא קְלאָפ םאָד רֶנּוא 19 :ןעֶנעֶרְּב עֶנייֵז עֶלַא ףיֹוא

 םיא

 גז -;רָא ְׁשוהָי צו :ןההִמ לע תֹודעַה ןורָא יאְׂשִנ
 15 ןםיִיהְּכַה תֹולְַּב יהיו +ןְדרלְדִמ  ולֲע חָמאֹל םִנהְּכַה
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 ;וחירְי חָרְזִמ הָצָקַּב לֶּגְִּגַּב ּונֲחֹּר ןושארה ׁשֶרְחַּל דֹוׂשָעָב
 ךןמ יִחְקִל רֶׁשֲא הֶּלִאְה םינ ְבָאָה הָרְׂשֶע םיִּתְׁש תֵאְו כ
 שלא ינְּביילֶא מאי נב עֶׁשוהְי םיִקָה ןָּדְרַנַה 51

 ןעֶּטְׁשְרֶע םעֶד ןופ גאָט ןעֶטְנְרעֶצ םיִא
 טְרעֶנאַלעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ׁשֶדֹוח

 -מאל םָתובֲא-תֶא רֶחֶמ םֶכיֵ נב ןּלָאְׁשי רֶׁשֲא רֶמאֵל !ֹוחיִרְי ןּופ טייֵז חַרְזִמ קֶע םיִא ,לֶנֶלִג ןיִא
 רעֶנייֵטְׁש ףְלעוֶוְצ עֶניִזאָד איִד דְנּוא 20 -מאֹל םֶכיְּב-תֶא םֶתְעַהְו :הָלֶאָה םיִנָבֲאָה הָמ פנ

 ןדְרַי םעֶד ןּופ ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה אייז םאָו ׁשיִבֹוה--רֶׁשֲא :הֶּזַה ןְדְרִיַה--תֶא לֵאְרׂשִי רַבָע .רֶָּׁבַיַּב

 םבְרְע--רע םֶכינפמ רוה ימ-תֶא םְִֶלֶא הוי
 ׁשיִבֹוה-רֶׁשֲא ףיִס"םִיַל םֶכיֵהְלֶא הָוהְי הֶׂשֶע רֶׁשֲאַּכ
 ךַײתֶא ץֶרֶאָה אי תַעַד א :ּונֵרְבָע-דַע ּוניֵנְּפִמ
 םֶכיהְלֶא הָוהְי-תֶא םֶתאָרְיןעְמִל אה הָקְח יִּכ הָוהְ
 ;םיִמָיַה-לָּכ
 5 ה ה
 הרי ןֹדרַיה רֶבֵעְּב ֿבשֲא ירֹמֲאָה יִכְלַמדלְּכ ַעֵמׁשִכ יה א

 הָוהְי שיִבּהירֶׁשֲא תֶא םִיַהיִלְע רֶׁשֲא יענְַה יכְלַמילַכְו
 םבֶבְבְל םמַוּונרַבְע-דע לֵאְׂשי-נְב נפ ןְֵּרִיה יִמדּתִא

 תרעְּב- =  :לֵאָרשינְּב יִנְִּמ חּור רוע םָב הָיְהיאֹלְו
 םביִרְצ תָֹבְרַח ָךָל הֹׂשע ַעְׁשּהיײלָא הֶוהְי רַמָא אלה
 תֹוָבְרַה ַעֶׁשֹוהְי ןל"ׂשעַיו ;תיִנֵׁש לֵארׂשִיינְב-תֶא למ בׁשְו

 הרָח ולְרִע ;ָה תַעְבִנילֶא לֵאְרְׂשִי ינּב-תֶא לֶמַָ םיִרְצ 4
 סםירצִממ אציֵה םִעָה-לֶּכ ַעְשֹהְי לֶמ--רֶׁשֲא רבה
 םֶתאְֹּבְךֶרּדַב רָב ּותֹמ הָמָחְלְַּה יִׁשְנַא לָכ םיִרָכוַה

 םִעָלילָכְו םיִאְצֹוה םִעָהילְּכ וה םיִלְמייִב םירְצַּמִמ ה
 ויִּכ :ולָמאל םִיִרְצִמִמ םָתאֵצְּב ְךֶרֶּב רֶּבְרִּמַב םיִרֹליַה 8
 -ילָּכ םתידֲע לֶבֶרִּמַּב לֵאָרׂשיינב ּוכלָה תנֶׁש א

 יעְמשראל רֶׁשֲא םִירְִּמִמ םיִאְצִיַה לָמָהְלּמַה יִׁשְנַא
 םבֶתֹואְרַה יּתְלִבְל םֶהָל הָוהְי עַּׁשִנ רֶׁשֲא הָוהְי =
 ץרא ינָל תֶתָל םָתּומֲאְל יח ְַּׁשִנ רַׁשֲא ראקי

 !לֶגֶלִג ןיִא טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא ַעְשֹוהְי טאָה

 יָניֵק איִד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 1
 עֶרייֵא ןעֶו ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא לֵאָרְׂשִי רעֶד

 ןעֶגְראַמ ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵז .ןעֶלעוֶו רעֶדְניִק
 איד ןעֶטייֵדעֶּב סאוָו ,ןעֶנאָז דְנּוא ,ןעֶנעֶרְפ

 רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא 22 ?רעֶנייֵטְׁש עֶניִזאָד

 דָנּוא ןּוהְמ ןעֶמיִז ּוצ רעֶדְניִק עֶרייֵא
 םיִנעֶקּורְמ רעֶד ףיֹוא זיִאלֵאָרְׂשִי זַא ,ןעֶגאָז

 ןעֶו 28 :ןררָי ןעֶזיִד ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא
 -ירְמעֶנְסיֹוא טאָה טאָנ רֶעייֵא ראַה רעֶד

 ראַּפ ןֶדִרֵי םעֶד ןּופ רעֶסאַוַו איִד טְנעֶק

 ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא טְנעֶז רֶהיֵא זיִּב ךייֵא
 טאָה טאָנ רֶעייֵא ראַה רעֶד איו יֹוזַא

 טאָה רֶע םאִװ ףּוס םַי םעֶד ּוצ ןּוהְטעֶנ
 ןעֶנעֶז ריִמ זיִּב טְנעֶקּורְטעֶנְסיֹוא םֶנּוא ראַפ

 רעֶקְלעֶפ עֶלַא יִדְּכ 24 :ןעֶגְנאַנעֶגְרעֶּביִרַא

 איד זַא ןעֶמיִװ ןעֶלאָז דְרֶע רעֶד ןּופ
 רֶעייֵא ראה םעֶד ןעֶטְכְראָפ טְלאָז רֶחיִא זַא .קְראַטְׁש זיִא ױאַה םעֶד ןּופ דְנאַה
 :בעֶמ עֶלַא טאָּג

 ה לעטיפאק

 -בִרֲעַמ רעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶז סאוָו יֵרֹמֶא ןּופ םיִכָלְמ עֶלַא ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1
 ןעֶּבאָה םַי םעֶד אייֵּב ןֵעָנעֶז סאו יִנֵעַנְּב םעֶד ןּופ םיִכָלְמ עֶלַא דְנּוא ןֵדְרַי םעֶד ןּופ טייַז

 איֵד ראָפ ןַדרַי םעֶד ןּופ רעֶסאַַו איִד טְנעֶקיִרְטעֶנְסיֹוא טאָה ראַה רעֶד זַא םְרעֶהעֶג

 ןעֶצְלאָמְׁשּוצ רעֶצְרעֶה עֶרייז ןעֶנעֶז ,ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּבירַא ןעֶנעֶז אייז זיִּב לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ראָפ הָטּומ ןייק ןעֶּביִלְּבעֶג טיִנ אייֵז ןיִא זיִא סֶע דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג
 עֶפְראַׁש ריִד ְּךאַמ .ַעֵׁשֹוהְי ּוצ טְנאָזעֶג ראַה רעֶד טאָה טייֵצ רעֶניִּבְלעֶז רעֶד ןיִא 2
 :לאָמ עֶרעֶדְנַא םאָד לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד רעֶדיוז דייֵנְׁשעֶּב דְנּוא ,(רעֶסעֶמנ דְרעֶוְׁש
 איד טאָה רֶע דְנּוא ,(רעֶסעֶמ) דְרעוֶוְׁש עֶפְראַׁש טְכאַמעֶג ְּךיִז טאָה ַעֶׁשֹוהְי דְנּוא 8
 -ראַּפ ְּךאַז איִד זיִא סאָד דְנּוא 4 :תֹולָרֲע ןּופ תַעְבִנ אייַּב ןעֶטיִנְׁשעֶּב לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא םאו קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד ,ןעֶמיִנְׁשעֶּב (אייֵז) טאָה ַעֶׁשֹוהְי םאָו

 ףיֹוא ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶּבְראַמְׁשעֶנְסיֹוא ןעֶנעֶז טול הָמָחְלַמ עֶלַא םיִרָכְז איִד ,םִיַרְצִמ
 קְלאָפ עֶצְנאַג םאֶד ןיִראָו 5 :םִיַרְצִמ ןּופ ןעֶנְנאַנעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז ןעֶו ,געוֶו םעֶד
 זיִא םאֶו קְלאָפ עֶצְנאַג סאָד רעֶּבָא ,ּתָלַמעְג ןעֶזעוֶועֶג זיִא ,ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא סאו
 םִיַרְצִמ ןּוּפ ןייֵגְסיֹורַא רֶעייֵז ןיִא ,געוֶו םעֶד ףיֹוא רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶראָועֶג ןעֶריֹוּבעֶנ

 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןעֶנעֶז רֶהאָי גיִצְריִפ ןיִראָו 6 :תָלַמעַג ןעֶזעוֶועֶג טיִנ ןעֶנעֶו
 ןעֶנעֶז םאִו ,טייֵל הָמָחְלִמ איד ,קְלאָפ עֶצְנאַג סאָד זיִּב רָּבְדִמ רעֶד ןיֵא ןעֶבְנאַנ עֶגְמּורַא
 טְכְראָהעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז לייוו ,ןעֶּבְראָטְׁשעֶגְסיֹוא ןעֶנעֶז םִיַרְצִמ ןּופ ןעֶמּוקעֶנְסיֹורַא
 ןעֶהעֶז טיִנ ןעֶלאָז אייֵז זַא ,ןעֶריֹואוְוְׁשעֶג אייֵז ּוצ טאָה טאָנ םאו טאָג ןּופ לֹוק םעֶד ּוצ
 דְנאַל ַא ןעֶּבעֶג ּוצ םֶנּוא ּוצ ,תֹובָא עֶרייֵז ּוצ ןעֶריֹואוְוְׁשעֶנ טאָה טאָג סאו דְנאַל םאָּד

 סאוו

 2 יי איש 2 שערי 5 "ער
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 02 ו ה עשוהי

 ז לָמ םָתֹא םֶתְחַּת םיַקָה םֶהיֵנְּביתֶאְו :ׁשֶבדּו ֿבָלֶה תֶּבו :ניִנאָה דְנּוא ָּךְליִמ טיִמ טְסיֵלְפ םאָו

 ךֶרָדַּב םֶתֹוא א ּולְמדאל יִּכ יָה םיִלֵרָרּכ שי -עֶנְפיֹוא רעֶדְניִק עֶרייֵז טאָה רֶע דְנּוא 7
 רע הָנָחַּמַּב םֶּתְהַת ובְׁשּ למי הָל יַָה"לְכ ַֹּת-רֶׁשֲאַכ טאָה אייֵז ;טְרָא רֶעייֵז ףיֹוא טְלעֶטְׁש

  ַפְושע לגלנב לֵאָשינבנו :הוה םוק דע תְלַמעָג טיִנ אייֵז טאָה ןעֶמ ןיִראָו ,םיִלָרֵע תהו יי םי .= =: , לא הל + ר לי ןעֶזעֶועֶג ןעֶנעֶז אייַ ןעֶד .ּתלֵמעֶב ַעְׁשֹוהְ
 1 טְכאו:ירתובְרעּב ברעֶּבׁשְרִ ר רשע םָעָראְּב !ןצ !טיעג זיִא םִע דְנּוא 8 :געוֶו םעֶד ףיֹוא

 יה םֶצֵעְּב קו תצ חַסָּפַה תֶרֶחּמִמ ץְרָאָה הָבָמ ןכולְסעֶנ זיִא קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד ןעוֶו
 נ "אלו ץְרָאָה רבעמ םֶלְכאְּ תֶרֶּמִמ מה תֹבְׁשַו :הה אייז ןעֶנעֶז יֹוזַא ,ּתְלַמעֶנ ןעֶצְנאַג םיִא
 ןנְּכ ץֶרא הא כא ןֵמ לאהשי יָנְבִל דֶש הָיָה רעֶד ןיִא לעֶטְׁש עֶרייַז ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶנ
 5 ויניֵע אשי לייב ֶַׁשֹוהְי תֹווְהִּב ידיו ;איֵהַח הְָׁשִּב :ןעֶראָועֶג דְנּוזעֶג ןעֶנעֶז אייֵז זיִּב הָנֲחַּמ
 ךלו וְדָיְּב הָפֹולְׁש וָּברְַו ודְנל דמֹע ׁשיִא-הַנְַו אָרֹר ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 9

 14 | רֶמאי ;וניֵרְצְל-סִא הָּתַא וגלַה וט רֶמאָּיַו ויָלֵא ַעַׁשֹוהי איד טְלאָרעֶנְּפָא ְךיִא ּבאָה טְנייַה ןַעְׁשֹוהְי

 ׁשֹ .לפמ יִתאָב הָּתִע הָוהְידאְב ְצ-רׂש יִנֲא יִּכ אכ ןעֶמ דִנּוא ייֵא ןּופ םִיַרְצִמ ןּופ דְנאַש

 -לג יִנֹדֲַא הָמ ול רֶמאֹּ ּוהָתְּיַו הֶצְרַא וי "לא -אָד םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶפּורעֶג טאָה

 שעה א יה שר לע הַא רֶׁשֲא םיקמ יּכ נר בן ער א 5 לב גקנלט טלה בר מא: :נאָמ ןעֶגיִטְנייַה םזצ זיִּב לָגְלִג טְרֶא ןעֶניִז
 ןֵכ טשיהי  ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד דְנּוא 0
 : . אייֵז דָנּוא ;לָנלְג ןיִא טְרעֶנאַלעֶג ְךיִז
 א ןיֵאְו אֵצי ןיא לֵאָרְׂשִי נב יֵנְּבִמ .תֶרכִמּו תַרגֹכ יהיִרְו ןיִא ,חַסֶּפ (ןְּבְרֶקק םאָד טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה
 2 יתֶא ְךדָיְב יִּתתָנ הַאְר עֶׁשֹוהָײלַא הָוהְי רֶמַּו :אָּב ׁשֵדֹוח םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְנעֶצְריִּפ םעֶד
 ג לָּכ ריִצָה-תֶא םָתֹּבַמְו :ליָחָה יֵרֹוִּג כלַמיִָאְו חיי :ֹוחירְו ןּופ ןיֹולְּפ םעֶד ןיִא ,הְנעֶבָא םֵא
 שעה תחא םעפ רעיא ףקה הל ישא רעֶד ןופ ןעֶמעֶנעֶג ןעֶּאָה איי דנֹא ן1
 ג זרֹורְפֹש תָעְבִׁש אָׂשִי םי ֵנֲהכ הָעְבִׁשְו ! ?םיִמָי = ןְרעֶדְנַא םעֶד ןָא דְנאַל םעֶד ןּופ הָאּובְּת

 רועָה-תֶא ּוּבְִּת יִכיֵבְׁשַה םֹזַבּו בָאָה ינּפל םיל ב"ה עֶטְנעֶקיִרְּמעֶג דָנּוא תֹוצַמ ַסֶּפ גאָט
 הוָּדְׁשִמּבהְָָו 1 שי 2 == דנּוא 12 :נאָמ ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא (ןעֶבְנאַז)
 םנָהלָכ ירושה לקיִתֶא 210 םעֶד ןּופ טְרעֶהעֶגְפיֹוא טאָה ןֶמ רעֶד
 םִע ןיִראָו ,דְנאַל םעֶד ןּופ הָאּובְּת רעֶד ןּופ ןעֶסעֶנעֶג ןעֶּבאָה אייז ןעֶו ,גאָּט ןְרעֶדְנַא
 ןעֶסעֶגעֶג ןעֶּבאָה אייֵז רֶנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איֵד ראַפ ןֶמ ןייק ןעֶועוֶועֶג רֶהעֶמ טיִנ זיִא
 זיִא םִע רֶנּוא 14 :רֶהאָי ןעֶגיִּבְלעֶוְמעֶר ןיִא ןַעַנְּב דְנאַל םעֶד ןּופ הָאּובִּת רעֶד ןּופ
 ןעֶניוא עֶנייַז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא רֶע טאָה יֹוזַא ,ֹוחיִרְו אייֵּב ראַו ַעֶׁשֹוהְי ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶּג
 דָנּוא םֶהיֵא ןעֶנעֶקְטְנַע ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא ןאַמ ַא העָז דְנּוא ןעֶהעֶזעֶב טאָה דִנּוא

 ןעֶגְנאַגעֶגּוצ םֶהיֵא ּוצ זיִא ַעְׁשֹוהְי דְנּוא ;דְנאַה עֶנייֵז ןיֵא דְרעוֶוְׁש םעֶטְקעֶרְטְׁשעֶגְסיֹוא ןַא
 ?דֶנייַפ עֶרעֶזְנּוא ראַפ רעֶדָא םֶנּוא ראַפ אּוד טְזיִּב ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא
 ןּופ לִיַח םעֶד רעֶּביִא ראַה רעֶד ןיִּב ְּךיִא טְרֶעייֵנ !ןייֵנ טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 4

 םיִנָּפ ןייַז טיִמ ןעֶלאַפעֶגְרעֶריִנַא ַעֶׁשֹוהְי זיִא יֹוזַא ;ןעֶמּוקעֶג טְצעֶו ןיִּב ָּךיִא טאָג
 סאָו ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא .םְֶקיִּבעֶג ְךיִז טאָה רֶע דְנּוא דֶרֶע רעֶד ףיֹוא
 טְגאָזעֶג טאָה לִיַח םיטאָנ ןּופ ראַה רעֶד דְנּוא 18 ?טְכעֶנְק ןייַז ּוצ ראַה ןייֵּמ טעֶר
 טְסייֵטְׁש אּוד סאו טָרָא רעֶד ןיִראָו ,םיִפ עֶנייֵד ןּופ ְּךיִׁש עֶנייֵד ּפָא היִצ ,ַעָׁשֹוהְו ּוצ
 :ןּוהְמעֶנ יֹוזַא טאָה ַעֶׁשֹוהְי דְנּוא ,ביִלייֵה זיִא רֶע םֶהיֵא ףיֹוא

 ו לעטיפאק

 ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ראָפ ןעֶסאָלְׁשְרעֶפ קְראַטְׁש ץְנאַג ןעֶזעוֶועֶג זיִא ֹוחיִרְי דְנּוא 1
 טאָה טאָג דְנּוא 2 :ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא זיִא רעֶנייֵק דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא רעֶנייֵק
 ְּךִלְמ רֶהיֵא דְנּוא ֹוחיִדְו ןעֶּבעֶנעֶג דְנאַה עֶנייֵד ןיִא ּבאָה ְךיִא ,העְז .ַעְׁשֹוהְו ּוצ טְגאָזעֶג
 םמאָמְׁש איד ןְלעֶגְניִרְמּורַא טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 8 :טייֵל םיִלְיַח עֶקְראַטְׁש איד דְנּוא
 אוד טְסְלאָז יֹוזַא ;לאָמ ןייֵא טאָמְׁש איִד ןְלעֶגְניִרְמּורַא ןעֶלאָז טייֵל הָמָחְלִּמ עֶלַא
 "יו ןּופ תֹורְפֹוׁש ןעֶּביִז ןעֶנאָרְמ ןעֶלאָז םיִנֲהֹּכ ןעֶּביִז דְנּוא 1 :געֶט םֹקעֶז ןּוהְט
 ןְלעֶגְניִרְמּורַא רֶהיֵא טְלאָז גאָט ןעֶטְנעֶּביִז םעֶד ןיִא דְנּוא ןןֹורָא םעֶד ראָפ םִרעֶד
 :תֹורְפֹוׁש איִד טיִמ ןעֶזאָלְּב ןעֶלאָז םיִנֲהֹּכ איִד דֶנּוא ,לאָמ ןעֶּביִז טאָּטְׁש איר
 עֶדיוִו םעֶד ןּופ ,ןְראָה םעֶד טיִמ ןעֶזאָלְּב גְנאַל טעוֶו ןעֶמ ןעוֶו ,ןייַז טעוֶו םִע דֶנּוא 8
 ןעֶּבייֵהְפיֹוא קְלאָפ עֶצְנאַג םאָר לאָז יֹווַא ,רֶפֹוׁש ןּופ לֹוק םאָד ןעֶרעֶה טעֶוֶו רֶהיֵא ןעֶ
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 שעה יִלְָו ָהֶּמִחַּמ ריִצָה תַמוח הָלְפְָו הָלודְנ הָעורְּת
 ראו םינהּכַה-לֶא ןֹניְךִּב ָׁשֹוהְוי אְָקִיל :דָנ ׁשיִא 5

 הָעְבִׁש ּואְׂשִי ,םיְִִכ הָעְבִׁשְו תיְִּבַה ןוראדרָא ִאְׂש םִֶהֵלֲא
 טָעהילָא ֹורְמאֹז :הָוהְי ןֹורָא ֵנְפִל םיִלְבּוי ןתוחּפׁש 1

 הרי א ינְמִל- רבי ץולְחַהְו ריִעָה"תֶא ּוְָּו ּורְבִע
 םיאְׂשְנ םינהְּכַה הָעְבׁשְו םִעָה-לֶא ַצְׁשֹוהְי רָמָאָּכ יו 5

 ּועקהְוי ֹורְכבִע .הָוהְי ינְפִל םילבויה תרְפִש הָצְבִׁש
 ילְְַו ;םֶהיֵרֵתַא ְךלֹה הָוהְי תיִרְב ןורָאז תוְפשַּב 5

 ךֶחא לה ףפְַמַהְו תיִָפֹשַהיְִּ םיִנַהְּכַ ָפִל ךלֹה
 יה הָנִצ םִעָהתֶאְ ;תורֿפׁשּב עקָתְו ְךוָלָה ןורָאָה י

 ;אצילׂו יםכְלוק-תֶא ּועיִמְׁשַת-אָלְו ! ּועיִרָת אָל רמאל
 ;םֶתֹציִרַּהַו ּויִרָה םֶכֵלֲא יִרְמֶא םי רֵע רָבָּד םֶכיֵּפִמ

 הָנֲהַּמַה ֹואֹבָיַו תַחֶא םַעַּפ ףֵּקַה ריִעָה-תֶא הָוהְיֹורֲא בקי 1
 םיִנֲהְּכַ ּאְִַׂו רֵקּבַּב ֶַׁשֹוְי םֶּכְׁשַּו :!הַַָּמַּב ּוניל 2
 תֹורָפֹוׁש הֶעְבִׁש טיש םיִנהְּכַה הָעְבִׁשְ :הָוהְי ןוָרָא-תֶא 3

 תֹרָפְֹׂשַּבּועְקִתְו ְךולָה םיִכְלִה הָוהְי ןורַא י של םיִלְבִיַ
 הָוהְי ןיִרָא יח ךקֹה ףּפַאְמַהְ םדינַפִל ךלה ץיולָחהְ

 יֵנָּׁשַה םוָיַּב ריִעָה--תֶא ּוּכִֹו :תֹורָפוְׁשַּב ַעוקָתְו ךֶלוָה 4
 :םביִמָי תֶשְׁש יָׂשָע הֶּכ הָנֲַּמה ּובְׁשַו תַחַא םִעּפ

 וּבִסיו רַחָּׁשַה תָֹלְעַּב ֹומִּכְׁשַה יִעיִבְׁשַה םוִיּב ! יִהְיַו וט
 סאודַה םֹזיַּב קַר םיִמָעְּפ עַבָׁש הָּוַה טָּפְׁשִמַּכ ריִעָה-תֶא

 זריִעיִבְׁשַה םֵעַּפַּביִהָיו :םיִמָעְפ עַבֶׁש ריִעָה-תֶא ּובְכָס 5
 םִעָה-לֵא ַעֶׁשֹהְי רֶמאֹו תוֶרָפְֹׁשַּב םיִנהְּכַה ְקִּת

 ריִעָה הָתָיָהְ ;ריִעָה--תֶא םֶכָל הָוהְי ןֵתָניִּכ ּועיֵרָה עז
 הרָנּזַה בָחָר לר הָוהיל ּהָּב--רֶׁשֲא-לֶכְו אי איֵה םִרָח
 -זרָא הָתָאְּבֶחֶה יִּכ תיֵּבַּב ּהָּתִא רׁשֲא-לֶכְו איַה הָּוִִּת

 ו

 ןּופ ןְרֶעיֹומ איִד דְנּוא ,אייֵרְׁשעֶג םיֹורְג ַא

 -אֵפְנייֵא ְּךיִז רעֶטְניִה ןעֶלעוֶו טאָטְׁש רעֶד
 ןייֵגְפיֹורַא טעוֶו קְלאָפ םאָד דְנּוא ןעֶל

 ןֵּב ַעֵׁשֹוהְי דְנּוא 6 :ְךיִז ראַפ רעֶכיִלְטיִא
 רֶע דִנּוא ,םיִנֲהֹּכ איִד ןעֶפּורעֶג טאָה ןּונ
 םעֶד ףיֹוא טְּבייֵה ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה
 ןעֶלאָז םיִנֲהֹּכ ןעֶּביִז דְנּוא ,תיִרְּבַה ןֹורֶא
 ראָפ רעֶדיוִו ןּופ תֹורְפֹוש ןעֶּביִז ןעֶנאָרְט

 רֶע דְנּוא 7 :ראַה םעֶד ןּופ ןֹורֶא םעֶד

 -יֵרַא טייֵג ,קְלאָּפ םעֶד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה
 ,טאָטְׁש איֵד םּורַא טלעֶנְניִר דְנּוא רעֶּב
 לאָז טְנעֶפאוָועֶג זיִא סאָו רעֶד דְנּוא
 םעֶד ןּופ ןֹורָא םעֶד ראַפ ןייֵגְרעֶּביִרַא
 ןעֶזעֶועֶג יֹוזַא זיִא םִע דְנּוא 8 :ראַה
 ,קְלאָפ םּוצ טְנאָזעֶג טאָה ַעֵׁשֹוהְי איו

 ןעֶּבאָה םאִו םיִנֲהֹּכ ןעֶּביִז איִד דנּוא
 רעֶדיִװ ןּופ תֹורְפֹוׁש ןעֶּביִז ןעֶנאָרְמעֶג
 ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּבירַא ןעֶנעֶז ,ראַה םעֶד ראָפ
 איד טימ ןעֶזאָלְּבעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 םעֶד ןּופ תירְּב ןֹורָא רעֶד דְנּוא ,תֹורְפֹוׁש
 דְנּוא 9 :ןעֶּנְנאַגעֶגְכאָנ אייֵז זיִא ראַה
 ראָפ ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז עֶטְנעֶפאוָועֶג איִד

 אה , יי ט = = :

 איד ןעֶזאַלְּבעֶג ןעֶּבאָה סאוָו םיִנֲהֹּכ איִד =ריהדמ חמש םתַאיְרְו :נְחלָׁש רֶׁשֲא םיכאלַמַה ו
 ןייֵה םעֶד אייֵּב ,ןֹורָא םעֶד רעֶטְניִה ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז עֶטְלעֶמאַזְרעֶפ איִד דְנּוא ,תֹורְפֹוש
 ןעֶטאָּבעֶג ַעְׁשֹוהְי טאָה קְלאַפ םעֶד דְנּוא 10 :תֹורְפֹוׁש איִד טיִמ ןעֶזאָלְּבעֶג אייֵז ןעֶּבאָה
 רֶעייֵא ןעֶזאָל ןעֶרעֶה טיִנ טְלאָז רֶהיֵא דִנּוא ןְעייֵרְׁש טיִנ טְלאָז רֶהיֵא ,ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא
 ְךיִא םאֵז גאָט םעֶד ּוצ זיִּב ןייֵנְסיֹורַא ליֹומ רֶעייֵא םיֹוא טְראָו ןייֵק לאָז סֶע דְנּוא ,לֹוק
 -ָמּורַא טאָה טאָנ ןּופ ןֹורֶא רעֶד דְנּוא 11 :ןֶעייַרְׁש טְלאָז רֶהיֵא זַא ןעֶנאָז ְּךייַא לעדֶו
 דְנּוא ,הָנֲחַמ רעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,לאָמ ןייַא טאָטְׁש איִד טְלעֶבְניִרעֶג
 ןיִא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא ַעֶׁשֹוהְי דְנּוא 12 :הָנֲחַמ רעֶד ןיִא טְניִטְכעֶנעֶג ןעֶּבאָה אייֵז

 דְנּוא 18 :טאָנ ןּופ ןֹורָא םעֶד ןעֶנאָרְטעֶג ןעֶּבאָה םיִנֲהֹּכ איִד דְנּוא ,ןעֶנְראָמ-היִרְפ םעֶד
 םעֶד ּראָפ םיִרעֶדיוִו ןּופ תֹורְפֹוׁש ןעֶּביִז איִד ןעֶנאָרעֶג ןעֶּבאָה סאו םיִנֵהֹּכ ןעֶּביִז איִד
 דְנּוא ;תֹורְפֹוׁש איִד טיִמ ןעֶזאָלְּבעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז ,ראַה םעֶד ןּופ ןֹורָא
 ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז עֶטְלעֶמאַזְרעֶפ איֵד דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶג אייֵז ראָפ ןעֶנעֶז עֶטְנעֶפאָועֶג איִד
 ןעֶזאָלְּבעֶג אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו ,ראַה םעֶד ןּופ ןֹורָא םעֶד רעֶטְניִה
 ןְרעֶדְנַא םעֶד טְלעֶגְניִרעֶגְמּורַא טאָטְׁש איִד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 14 :תֹורְפֹוׁש איִד טיִמ
 אייז ןעֶּבאָה יֹוזַא ;הָנֲחַמ רעֶד ּוצ טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לאָמ ןייֵא גאָט
 ןעֶנעֶז יֹוזַא גאָט ןעֶמעֶּביִז םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ויִא םִע דֵנּוא 12 :געֶט םֶקעֶז ןּוהְמעֶג
 אייז דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹוא זיִא ןְרעֶטְשנעֶגְראָמ רעֶד ןעוֶו ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא היִרְּפ אייֵז
 רונ ;לאָמ ןעֶּביִז ,רעֶנייֵּטְש ןעֶניִזאָד םעֶד ְּךאָנ טְלעֶגְניִרעֶנְמּורַא טאָמְׁש איִד ןעֶּבַאָה
 דנּוא 16 :לאָמ ןעֶּביִז טאָטְׁש איִד טְלעֶנְניִרעֶגְמּורַא אייֵז ןעֶּבאָה גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד
 עֶטעֶּביִז םאֶד תֹורְפֹוׁש איד טיִמ ןעֶזאַלְּבעֶג ןעֶּבאָה םיִנֲהֹּכ איד ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע
 ְךייַא ּוצ טאָה טאָג ןיִראָו ;טייֵרְש קְלאָפ םעֶד ּוצ טְגאָזעֶג ַעְׁשֹוהְי טאָה יֹוזַא ,לאָמ
 דְנּוא איִז ןעֶרעֶֶו טְגייֵלעֶג םֶרֵח ןיִא לאָז טאָטְׁש איד דְנּוא 17 :טאָטְׁש איד ןעֶּבעֶגעֶג
 דְּוא ,איִז ,ןעֶּבעֶל ןעֶּבייֵלְּב לאָז ןיִרעֶזייֵּפְש איד בֶחָר רזנ ,טאָנ ּוצ רֶהיֵא ןיִא זיִא םאוָו םעֶלַא
 ריִמ סאו ,םיִלָנַרְמ איד ןעֶטְלאַהעֶּג טאָה איִז לייוַז ,זיֹוה םיִא רֶהיֵא אייֵּב ןעֶנעֶז םאוָו עַלַא
 ןעֶט'םֶרַח-רעֶפ םעֶד ראַפ ןעֶטיִה ָךייַא טְלאָז רֶהיֵא טְרֶעייֵנ 18 :טְקיִׁשעֶנְסיֹורַא ןעֶּבאָה

 זא



 ז ֹו עשוהי

 ,םָרֵח םעֶד ןּופ ןעֶמעֶנ טיִנ טְלאָז רֶהיִא זַא
 ןעֶרעוֶו ט'םֶרֵחיִרעֶּפ רֶהיֵא טעוֶו רעֶמאָט
 ןיִא לֵאָרְׂשִי ןּופ הָנֲחַמ איד טיִמאַד דנּוא

 -אֵמ ְךיִלְקיִלְגְמּוא דִנּוא ,ןעֶגייֵלְנייִרַא םֶרֵח
 דְנּוא רעֶּבְליִז םעֶלַא רעֶּבָא 19 :ןעֶּכ
 עֶנְרעֶזייֵא דְנּוא עֶנְרעֶּמּוק דְנּוא ,דְלאָנ
 ןיִא ,טאָג ּוצ גיִלייֵה ןייַז ןעֶלאָז םיִלָּכ
 -עֶגְנייַרַא םִע לאָז טאָג ןּופ רֶצֹוא םעֶד
 קְלאָפ םאָד דְנּוא 20 :ןעֶרעוֶו טְכאַרְּב
 ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא .טְלאַׁשעֶג טאָה
 זיִא םִע דְנּוא ;תֹורְפֹוׁש טיִמ ןעֶזאָלְּבעֶג
 טְרעֶהעֶג טאָה קְלאַפ םאֶד ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג
 טאָה יֹוזַא ,רָפֹוש םעֶד ןּופ לֹוק םאָד
 אייֵרְׁשעֶג םיֹורְג א ןֶעיֵרְׁשעֶג קְלאָפ םאֶד
 ְךיִז רעֶמְניה זיִא רֶעיֹומ איִד דְנּוא
 -םיֹורַא זיִא קְלאָפ סאָד דְנּוא ;ןעֶלאַפעֶנ
 רעֶכיִלְטיִא ;טאָטְׁש איד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג
 ןעֶמּונעֶגְנייֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;ְךיִז ראַפ
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 21 :םאָטְׁש איד
 ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאָו םעֶלַא טְסיוִוְרעֶּפ
 ,איֹורְפ ַא זיִּב ןאַמ ַא ןופ ,טאָטְׁש רעֶד
 ַא דְנּוא .םֶקָא ןַא ןּופ ,טְלַא זיִּב גָנֹוי ןּופ
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 .קרגחמיתֶא םֶּמָמֵׂשְו טָרהַהיןִמ םֶּתְחַקְלו שיִרְחִּתְדִּפ
 ופ יִלָכּו בָהָח ףֶסָּכ ! לָכְו :ותֹוא .םֶּתְרַכָעַו טְרֵהְלי לאה
 כ עֶרָיְנ :אובָי הָוהְי רֶצֹוא הוהל אה ׁשֶרֶק לחמו } הָׁשהְג
 הִׂשַה ל"א םָפָה ַעֹמשכ יהיו תֹחְמשַּ ְקְתֹי םֶעָהְו
 .טענ ָהיֶתְחַּת הָמֹוחַה לפִּתַו הָלּודְג הָעּורְּת םִצָה ּועיִריצ
 91 "תֶא ּומיִרֲחיַו {ריִעָה-תֶא וְכִי דְנִנ ׁשיִא הֶרֵיִעָה םָעָהי
 רּוָׁש דַעו ןְקָדַעו רֶענִמ הָׂשֲא-ַעְו ׁשיִאַמ דיִעְּב .רֶׁשֲאלְּכ
 95 =תֶא םלְנרמה םיִׁשְנֲאָה םינָׁשִלְ ;םֵרָחיִפְל רומֲחְו הֶׂשְו
 ואיִצֹודְו ךָנֹּוַה הָׁשִאָה-תיִּב ּואָּב עׁשוהְ רַמָא ץֶרֶאָה
 םבּמְעְַּׁשִנ רֶׁשֲאַּ הָל"רָׁשֲא-לּכתֶאְ הָׁשֲאָה-תֶא םָׁשִמ
 23 "זרָאו בֶהָר-תֶא ּואיִצו םיִלרְַה םיִרָעְגַה ּואֹבַָ :הָל
 -לָּכ תֶאְו הָל-רׁשֲאילּכתֶאְ היֶחַאְתֶאְ הָמִא-תֶאְ ָהיִבָא
 94 ריִעָהָו ;לֵאָרְִׂי הָנֲהמִל ץוָחְמ םּוחיִניוּואיִצֹוה ָהיֶתֹוחְּפְׁשִמ
 ,ןל בֵהָזהְו ףֶסֵּכַה ז קָר ּהָּב-רֶׁשֲא-לֶכְ ׁשֵאְב ְִרׂש
 הכ הָנוַה בָחְריתֶאְו :הָודְי-תיִּב רֵצֹוא ּונְתַנ להַּמַהְו םָשּנַה
 בׂטּתַו ַעֶׁשֹוהְי היָחָה םֶל-רָׁשֲא-לְּכ-תֶאְו ָהיִבָא תיֵּב-תֶאָו
 םיִכָאְלַּמַהיתֶא הֶאיִבחֶה יִּכ הֶּזַה םֹיַה דַע לֵאָרְׂשִי בֶרֶקְּב
 יא ֶַׁשֹוהְי עַבְׁשַו :וִחירָיתֶא לרל עשה ַלש-רֶׁשֲא
 םּוקָי רֶׁשֲא הָוהְי נפ ׁשיִאָה רולָא רָמאֵל אהה תּב
 וָריֵעְצִבּו הָּנָרְּמְִי וָרֹכְבִּב ודירָי-תֶא תאֹּוַה רִיעָה-תֶא הָנָבּ

 עמי צׁשֹח-תֶא הוה הְנ  ָהְחָלְד בי
 צ 4 ;ץְרָאָה-לִכְּב
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 ז
 ;דְרעוֶוְׁש סאָד ָּךְרּוד לעֶזייֵא דְנּוא ,םאֵל א יֵמְרַכְִּב ןָכָע חקו םֶרֲחַּב לַעמ לֵאָרְׂשִי-יְִּב ילֲעְמִו

 םאִו רעֶנעֶמ אייוֵוְצ איִד ּוצ דְנּוא 2
 טאָה דְנאַל םאָד ןעֶהעֶזעֶגְסיֹוא ןעֶּבאָה
 זיֹוה םעֶד ןיִא ןייֵרַא טייֵג ,טְגאָזעֶב ַעְׁשֹוהְי
 טְגְנעֶרְּב דְנּוא .הָנֹוז איִד ,ּבייוַו םעֶד ןּופ
 טאָה רֶהיֵא איו יֹוזַא ,רֶהיֵא ּוצ טְרעֶהעֶנ סאוָו םעֶלַא דְנּוא ּבייוֵו םאָד טְראָד ןּופ םיֹורַא
 דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז רעֶהעֶזְסיֹוא איד ,ןעֶנְנּוי איֵד דְנּוא 28 :ןעֶריֹואְוִׁשעֶנ רֶהיֵא ּוצ

 עֶרְהיֵא דְנּוא ,רעֶטּומ עֶרְהיִא דְנּוא ,רעֶטאָפ רֶהיֵא דְנּוא ,בָחָר טְגְנעֶרְּבעֶגְסיֹורַא ןעֶּבאָה
 ןעֶּבאָה הָחָּפְׁשִמ עֶצְנאַג עֶרְהיִא דְנּוא ;רֶהיֵא ּוצ טְרעֶהעֶג סאָו סעֶלַא דְנּוא ,רעֶדיִרְּב
 רעֶד ןּופ גיִנייוֵועֶסיֹוא טְרְהיִפעֶגְסיֹורַא אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְגְנעֶרְּבעֶגְסיֹורַא אייֵז
 ןעֶּבאָה ,רֶהיֵא ןיִא ראו םאָו סעֶלַא דְנּוא ,טאָמְׁש איִד דְנּוא 24 :לֵאָרְׂשִי ןּופ הָנֵחַמ
 עֶנְרעֶפּוק איִד דְנּוא ,דְלאָנ סאָד דְנּוא רעֶּבְליִז םאָד רּונ ,רֶעייֵפ טיִמ טְנעֶרְּברעֶפ אייז
 :טאָנ ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ רָצֹוא םעֶד ןיִא ןעֶּבעֶנעֶגְנייַרַא אייֵז ןעֶּבאָה םיִלָּכ עֶנְרעֶזייֵא דְנּוא
 -עֶג סאָו םעֶלַא דְנּוא ,רעֶּמאַפ רֶהיֵא ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוד םאֶד דְנּוא ,הָנֹוזַה בָחֶר דְנּוא 8
 לֵאָרְׂשִי ןעֶׁשיוִוְצ טְניֹואוְועֶג טאָה איִז דְנּוא ,ןעֶּבעֶל טְזאָלעֶג ַעְׁשֹוהְי טאָה רֶהיִא ּוצ טְרעֶה
 טאָה ַעֵׁשֹוהְי םאוָו םיִלְגַרְמ איִד ןעֶטְלאַהעֶּב טאָה איִז לייוו ;נאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד ּוצ זיִּב
 -יֹואוְוְׁשעֶג טייֵצ .רעֶגיִּבְלעֶזְרעֶד וצ טאָה ַעְׁשֹוהְו דְנּוא 26 :ֹוחיִרְי ןעֶהעֶזּוצְסיֹוא טְקיִׁשעֶג
 טעֶו םאָו טאָג ראַפ ןאַמ רעֶד ןייַז לאָז ןעֶטְלאָׁשְרעֶּפ ,טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא ןעֶר
 רֶע לאָז ןְהּוז ןעֶטְצְלֶע (רֹוכְּבנ ןייַז טיִמ ,ֹוחיִרְי טאָטְׁש עֶזיִד ןֶעיֹוּבפיֹוא דנּוא ןייֵטְׁשְפיֹוא
 :ןעֶלעֶטְׁשּפיֹוא ןעֶריִט עֶרְהיֵא רֶע לאָז ןְהּוז ןעֶטְסְגִנּוי ןייַז טיִמ דְנּוא ,ןעֶגייֵל דְנֹורְג םעֶד
 ןיִא טְרעֶהעֶג םֶהיֵא ןּופ טאָה ןעֶמ דְנּוא .ַעֶׁשֹוהְי טיִמ ןעֶועוֶועֶג זיִא ראַה רעֶד דְנּוא 7
 :דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד

 ָוהְי ףֵאירַחַיַו םֶדֵהַהְדִמ ! הָדּודְי הָּטַמְל חַרָזְדִב יִּדְבַוְדִּב
 ג יַצָה ּוהיִריִמ םיִׁשָנֲא עְׁשֹודְי 'םַלְׁשה - ּלֵאָרְׂשִיינְַּב
 םֶתיֵלֲא דֶמאָּי לַא--תיִבְל םֶרָּקִמ ןְוִא תיֵּב-ִע רֶׁשֲא
 -תֶא ילְנִיַ םיִׁשנֲָה ולעו ץְרָאה-תַא ילְנְִ ִלֵע רפאל

 ז לעטיפאק

 ךֶכֶע ןיִראָו ,םֶרֵח םעֶד ןיִא גְנּושְלעֶפ ַא טְשְלעֶפעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא 1
 ןעֶמּונעֶג טאָה הָדּוהְי טֶבֵׁש םעֶד ןּופ חֶרֶז ןּופ ןְהֹוז ,יִדְבַז ןּופ ןְהוז ,יִמְרַּכ ןּופ ןְהּוז
 רעֶדְניִק איִד רעֶּביִא טְמיִרְנעֶג טאָה טאָג ראַה םעֶד ןּופ ןְראָצ רעֶד דְנּוא ,םָרֵח םעֶד ןּופ

 ןִוָא תיֵּב אייַּב זיִא סאו ,יֵע ןייק ֹוחיִרְי ןּופ רעֶנעֶמ טְקיִׁשעֶג טאָה ַעְׁשֹוהְי דְנּוא 2 :לֵאָרְׂשִי
 ףיֹורַא טייֵג ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,לֵא-תיֵּב ןּופ טייֵז-חַרְזִמ רעֶד ןָא
 ןעֶהעֶזעֶגְסֹואְןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז רעֶנעֶמאיֵדרְנּוא ,דְנאַלסאָדסיֹואטְהעֶז דְנּוא

 יע
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 טֶעֶהילְּכ לעַײלַא ויָלֵא ּוֵרְמאּיַ ֶַׁשֹוהָי-לָא ּוּבְׁשִַנ !יִטִה
 -תרָא וכי יִלֲעַי ׁשיִא םָפְלֶא תֶֶׁלָׁשְּכיוא שיִא םִיַפְלַאְּכ

 ולעַיַו ּ!הֶּמַה טֶעמ יִּכ םָעָה לֶּכ-תִא הֶמׁש עגיִתילַא יִעָה 4
 ישא ינפל ּוטַָה שיִא םיִפָלֶא א הָָׁש א

 םוֿפדרַו שיִא הֶׁשׁשְוםיׁשלשַּכ יִעחיִׁשנַ
 םִעְה-בֵבְל םַּמַַ רָרֹוּמַּב כו םיְְׁשִה-דַע ר לֵּׁשַה ינ

 הָצְרַא ונִּפ-לַע 8 2 ווילִמׂש עְׁשֹוהְי עֶרקִי 4 יד 6
 רֶפָע עו לָארְׂשִי א אה בֶרֶעָה-דַע הָוהְ ורָא יִנ

 ּתְרִבָעַה הָמָל הֹוהְי נָא הָחַא עֶׁשֹוהְידָמאַו :םָׁשאֹרילַע ז
 יִרֹמֲאָה ריב ּנְתֹא תֶתָל ןֹדְריַה"תֶא הּזַה םָעָה-תֶא ריִבְעַה

 הַמ ינֹדֲא יִּב :ןֵדְריֵה רֶבָעְּב בֵׁשֵנַו ּונְלֲאֹוה וו היִכֲאהְל 8
 ְָמְׁשִיו:יָביא ינְפִל ףֶרֹ לֵאְרְׂשִי מָה רֶׁשֲא יִדֲחַא רַמֹא 5

 -ןרָא ּותיִרְכִהְ ּונֵלָע ּוּבֵָנו ץֶרֶאָה יִכְׁשִי לכָו יִננְכַ
 רָמאַּו :סהָנַה ה ְּךֵָׁשְל הֹׂשֲעַּיהמּו ץֶרָאָהְמ ּונְמִׁש י

 :ינּפ-לַע לֵפֹנ הָּתַא הֶו הָמָל ְךֶל םֶק עֶשֹהי-לָא הָוהְי
 זםֶתֹוא יִתִָּצ רֶׁשֲא יִתיִרְב-תֶא יִרְבִע םִ לֵארְשִי אָמָח גג

 ומִׂש םיו ּוׁשֲחַּכ םִיָו בָנָנ םו םָרחַה-ױִמ ותְקִל םוו
 םמיִביִא מל םקָל לֵאָרְׂשִי יב כי אלו ;םֶהי לֶבִב
 תֹוְהִל ףיסוא אל םֶרָחַל ּווָה יּכ טְכיִבְיא ינְפל נו הר

 "תַא ׁשָּדִק םַק :םֶכְְּרִּקִמ םֶרָחַח והיִמְׁשַת אלא םֶכָמִע 3
 יִהלַא הוה מא הב יִּב רָחְמִל יׁשּדקְתַה ָּתְרמֲאְו םִו
 ינמֹל םיקָל לֿכות אֵל לֵארׂשִי ְךֶּב ְךֶקּב םֶרָח להשי

 רֵקִַּּב םֶּתְבַרְקנְ !םֵכְּבְרּקִמ םֶָחַה םֶכְריקֲהידע ְךיִביִא 4
 בֵרָקי הָוהְי ּונְִּכלִי-רֶׁשֲא םָבֵׁשַה הֶיָהְז םָכֹי טבׁשל
 םיִחָּבַל בֶרֶקִּת הָו  הְֵָכלירׁשַא הָח יְֵׁשּמַהְ תֹו הָשִמ |

 דָּכלַה הָָהְו :םיִרָבְנַל ב ברק הָוְיינְָכלי רֶׁשֲא םַֹהְו
 -תֶא רַבָע יִּכ וליו שֲא-לָכ-תַו ןתא ׁשֵאָּב ףֶרָׂשִי םֶרָהַּב

 טְסאָה סאוָוְראַפ
 איד ןיִא ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא ּוצ םֶנּוא

 ןעֶראָפְרעֶּביִא טְכאַמעֶג אּוד

 !ןַדרַי םעֶד ןּופ טייַז עֶרעֶדְנַא רעֶד ףיֹוא ןעֶּבייֵלְּב טְלאָועֶג ּךאָד ריִמ ןעֶטעֶה

 זו עשוהי

 ןעֶמּוקעֶגְקיִרּוצ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 8 :יֵע
 םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא .ַעְשֹוהְי וצ

 קְלאַפ עֶצְנאַג םאָד טיִנ זאָל ,טְגאָועֶג

 אייוֵוְצ ןּופ ְָּךֶרֶע ןַא טְרֶעייֵנ ,ןייֵגְפיֹורַא
 ןאַמ דְנעֶזיֹוט אייֵרְד רעֶדָא ןאַמ דנעֶזיֹוט
 אוד ,יַע ןעֶנאָלְׁש דְנּוא ןייֵגְפיֹורַא ןעֶלאָז

 םאָד ןעֶהיִמעֶּב ןיִהַא טְראָד טיִנ טְסְלאָז
 ;ביִנייוִו ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראוָו ,קְלאַפ עֶצְנאַג
 ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא ןעֶטְראָד זיִא םִע דְנּוא 4

 אייֵרְד ןּוּפ ָּךֶרֶע ןַא קְלאָפ םעֶד ןּופ
 -טְנַא ןעֶנעֶז אייֵז רעֶּבָא ,ןאַמ דְנעֶזיֹוט
 דָנּוא 8 :יַע ןּופ טייֵל איִד ראָפ ןעֶפאָל
 -עֶג אייֵז ןּופ ןעֶּבאָה !יַע ןּופ טייל איִד
 דָנּוא ,ןאַמ גיִסייֵרְד דְנּוא םִקעֶז ןעֶנאָלְׁש
 םעֶד ראָפ טְגאָיעֶגְבאָנ אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םיִרָבְש ןייק זיִּב רֶעיֹומ
 דְנּוא ,ןייֵגְרעֶמְנּורַא םייֵּב ןעֶנאָלְׁשעֶג אייֵז
 ןעֶגְנאַגּוצ זיִא קְלאַפ םעֶד ןּופ ץְראַה םאָד
 דְנּוא 6 :רעֶסאַוַו איו ןעֶראוָועֶג זיִא דְנּוא
 ,רעֶדייֵלְק עֶנייַז ןעֶסירּוצ טאָה ַעְׁשֹוהְי
 םיִנָּפ ןייַז טיִמ ןעֶלאַפעֶג זיִא רֶע דְנּוא
 טאָג ןּופ ןֹורָא םעֶד ראָפ דֶרֶע רעֶד ףיֹוא
 ןופ עֶמֶצֶלֶע איִּד דְנּוא רֶע ,דְנעֶבָא זיִּב
 טְגייֵלעֶגְּפיֹורַא ןעֶּבאָה אייֵז דִנּוא ,לֵאָרְׂשִי
 ַעְׁשֹוהְי דְנּוא 7 :ּפעֶק עֶרייֵז ףיֹוא ּביֹומְׁש
 !טאָב ,ראַה ןייֵמ ָּךַא ,טְנאָזעֶג טאָה
 ןַדרַי םעֶד רעֶּביִא קְלאָפ עֶניִזאָד סאָד

 יאֵוְלַה ,ןעֶנְנעֶרְּבוצְמּוא םֶנּוא יֵרֹומֶא םעֶד ןּופ דְנאַה

 ךיִא 8
 -םּוא ןעֶקיִר םעֶד טאָה לֵאָרְׂשִי זַא םעֶדְכאָנ ,ןעֶגאָז ְּךיִא לאָז סאָו ,ראַה ןייֵמ ;טעֶּב
 ןופ רעֶניֹואְװנייֵא עֶלַא דְנּוא ,םיִנֵעַנְּב איִד ןעוֶו דְנּוא 9 !?דְנייַפ עֶנייֵז ראָפ טְרְהעֶקעֶג
 -רעֶפ ןעֶלעוֶו דְנּוא ,ןְלעֶגְניִרְמּורַא םֶנּוא אייֵז ןעֶלעוֶו יֹוזַא ןעֶרעֶה סֶע ןעֶלעוֶו דְנאַל םעֶד
 ןעֶסיֹורְג ןייֵד ּוצ ןּורְט אּוד טְסעֶֶו סאו דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ןּופ ןעֶמאָנ רעֶזְנּוא ןעֶדייֵנְׁש
 טְזיִּב סאָהְראַפ !ףיֹוא ְּךאָד אייֵטְׁש ,ַעְשֹוהְי ּוצ טְגאָזעֶג טאָה טאָג דָנּוא 10 ?ןעֶמאָנ

 רֵבֹוע ְךיֹוא ןעֶּבאָה אייז ,טְניִדְניִזעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי 11 ?םיִנָּפ ןייֵד ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג אּוד

 ןעֶמּונעֶג ְּךיֹוא ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ןעֶטאָּבעֶג אייֵז ּבאָה ָּךיִא םאִז דֶנּוּב ןייֵמ ןעֶזעוֶועֶג
 דְנּוא ,טְנעֶקייֵלעֶג ְּךיֹוא ןעֶּבאָה אייז דְנּוא .תֶבְנַגעֶג ְּךיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז ,םָרֵח םעֶד ןּופ
 רעֶדְניִק איד ןעֶּבאָה םּוראָד 12 :םיִלַּכ עֶרייֵז ןיִא טְנייֵלעֶגְניירַא ְּךיֹוא סֶע ןעֶּבו :ָה אייז
 ראַפ ןעֶרעֶק אייֵז ןעֶלעוֶו ןעֶקיִר םעֶד ,דְנייַפ עֶרייֵז ראָפ ןייֵטְׁשעֶּב טְנעֶקעֶג טיִנ לֵאָרְׂשִי
 ְךייַא טיִמ רֶהעֶמ טיִנ לע ְּךיִא ,םֶרֵח םּוצ ןעֶראָועֶג ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָז ,דְנייַפ עֶרייֵז
 ,ףיֹוא אייֵטְׁש 3 !ְךייַא ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ םָרֵח םעֶד ןעֶנְליִטְרעֶפ טיִנ טעזֶו רֶהיֵא ןעדֶו ,ןייַז
 יֹוזַא .ןיִראָה ;ןעֶנְּראַמ ףיֹוא ּךייַא טְגיִלייַה ,ןעֶגאָז טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,קָלאָפ םאָד גיִלייַה
 טְסְנעֶַק או !לֵאָרְׂשִי ,ריִד ןעֶשיוִוְצ זיִא םֶרֵח ַא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד ,ראַה רעֶד טְנאָז
 :ְךייַא ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ ןּוהְמעֶנְּפָא זיִא םָרֵח רעֶד ויִּב דְנייֵּפ עֶנייֵד ראָפ ןייֵטְׁשעֶּב טיִנ
 טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 4
 ןייז טעוֶו םִע
 םאִָװ הָחַּפְׁשַב איֵד דְנּוא ,תֹוהָּפְׁשַמ עֶנייֵז

 םיִטָבְׁש עֶרייֵא ְּךאָנ היִרְּפ רעֶד ןיִא ןעֶגְראַמ ןעֶנְה ָכעָב
 ְךאָנ ןעֶנְהעֶנעֶג לאָז רעֶד ןעֶנְניִוְצעֶּב טעוֶו טאָנ סאָװ טְבֵׁש רעֶד

 דָנּוא

 ןעֶנְהעֶנעֶג לאָז ןעֶגְניוֵוְצעֶּב טעֶו טאָנ
 לאָז ןעֶבְניִוְצעֶּב טעֶװ טאָנ םאָװ רְניִועֶנְזֹוה םאָד דְנּוא הָניִזעֶגְֹוה םעֶד ְּךאָּנ
 ןעֶרעֶו םעֶו םאֶװ רעֶד זַא ןייַז טעֶװ סֶע דְנּוא 8 :רעֶנעֶמ איד ָךאָנ ןעֶנְהעֶנעֶּב
 ורֶע ,רֶעייַּפ םעֶד ןיִא ןעֶרעֶװ טְנעֶרְּברעֶפ לאָז רעֶד םָרֵח םעֶד ןיא ןעֶנְניוִוְצעֶּב
 ףיֹוא ןעֶזעֶועֶג רַּבֹוע טאָה רֶע לייֵח ,םֶהיֵא ּוצ טְרעֶהעֶג םאָו םעֶלַא רֶנּוא

 םעד



 הח ֿ עשוהי

 טאָה רֶע לייוװ דְנּוא ;טאָנ ןּופ תיִרְּב םעֶד
 :לֵאָרְׂשְו ןיִא ָּךאַז עֶטְכעֶלְׁש ַא ןּוהְמעֶנ
 םַא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא ַעְׁשֹוהְי דְנּוא 6
 טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶנְראָמ הִיַרְּפ

 םיִטָבְׁש עֶרייֵז ְּךאָנ לֵאָרְׂשִי ןעֶנְהעֶנעֶג
 טֶבֵׁש רעֶד ןעֶראָועֶנ ןעֶגְניוִוְצעֶּב זיִא יֹוזַא
 -עֶנ טְכאַמעֶג טאָה רֶע דנּוא 17 :הָדּוהְי

 דְנּוא ,הָדּוהְי ןּופ הָחָּפְׁשִמ איִד ןעֶנְהעֶנ
 ןּופ הָחָּפְׁשִמ איִד ןעֶגְניוִוְצעֶּב טאָה רֶע
 ןעֶנְהעֶנעֶג טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,חֵרָז

 ,רעֶנעֶמ איִד ָּךאָנ חַרָז ןּופ הָחָּפְׁשִמ איד
 דְנּוא 18 :יִדְבִז ןעֶנְניוִוְצעֶּב טאָה רֶע דְנּוא
 -ָזיֹוה ןייַז ןעֶנְהעֶנעֶג טְכאַמעֶג טאָה רֶע
 טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶנעֶמ איִד ָּךאָנ דְניִזעֶג

 ןּופ ןְהּוז ,יִמְרַּכ ןּופ ןְהּוז ןֶכֶע ןעֶגְניוַוְצעֶּב
 :הָדּוהְי טֶבֵׁש םעֶד ןּופ חֵרָז ןּופ ןְהּוז ,יִדְבַו
 ךֶבֵָע ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ַעְׁשֹוהְי רֶנּוא 9
 דֹובָּכ ןּונ ּביִג ְּךיִד טעֶּב ָּךיִא !ןְהּוז ןייֵמ
 לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג םעֶד ;ראַה םעֶד ּוצ
 ריִמ ּוצ ןּונ גאָז דְנּוא הֵדָוְתַמ אייֵז דְנּוא
 םִע טְלאַהעֶּב ,ּוהְמעֶג טְסאָה אּוד םאָו
 -עֶנ טאָה ןֶבֲע דָנּוא 20 :ריִמ ןּופ טיִנ
 ,טְגאָזעֶג טאָה דִנּוא ַעְׁשֹוהְי ּוצ טְרעֶפְמְנֶע
 ןעֶנעֶק ,טְגיִדְניִזעֶג ּבאָה ְּךיִא ,רֶהאָוְראַפ
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 וא ַעֶׁשֹודְי םּכְׁשִיַו :לֵאָרְׂשיִּב הָלָבְנ הֶׂשָעייִכְו הָוהְי תֹיַרְּב
 ;הָדּוהְי טֶבׁש כל יָטָבְׁשִל לֵאָרְׂשיתִא בר רֵקֹּבַּב
  יְרוַה תַחַּפְׁשִמ תֶא רֹכלו הָלּהְי תַחַפְׁשִמ-תֶא 6

 :א ברק :יְִּב דֵכלַוםיִרְבַ ֹהְרזה תַחְָּׁשִמ-תֶא בֶרָק
 חַמַּכ ְֵבדַב יִמְרַּכְַּב ןְכָע דכלִיו םיִרָבִּנַל וָתיִּב א
 ופ דוֿבְכ אָניסיִש יִנְּב ןְעילָא ְׁשֹודְי רֶמאַֹו :הָדּוהְי הָטִמְל
 יִׂשָע הָמ יֵל אָנייוְֶַו הָדֹת וָלְדתְ לֵארׂשִי יָהלַא הָוהיַל
 כ יבא רמאֵו עֶׁשודִי-תֶא ןֵכָע ןעו :ִנְּמִמ .דָחבְתילַא
 יִתיֵׂשָע תאֶוְכְ תאֵוְכְו לֵאָרׂשִי יֵהלֶא היל ו יִֵתאָטָח יִכֹנָא
 נ ללש םִיַתאָמּו הָבּוט תַלַא רֶעָנְׁש תֶרָהַא לטָּׁשַב האר
 םֶרְמְחֶאְו ולְקְׁשִמ םיִלָקׁש םיִׁשִמֲח לֶחֶא בָהְו שלו ףֶסָּכ
 :ָהיּתְחַּת ףֶסֵּכַהְו לָהֶָהדְִּכ ץרָאַ םיִנָמִט םֶגֵהְו םֵחּקִאְו
 נפ ןֶרָנומְט הָנִהְו הָלֵהְאָה ,ּוצְיו םיִבָאְלִמ ֶַׁשֹוהְ לי
 53 םיאביו לָהֹאָה ְךֹוָּתִמ םי קו :ָהיִּתְחַּת ףֶסָּכַהְו ולָהֶאְּב

 ;הָנ ינפל םָקָצַו לֵאְרׂשִי! ביל לֵאו עשוהִי-לָא
 54 תתֶרַָּאָה-תֶאְ כה הנדַּ ןכֶע-תֶא עׁשוהְ חֵּקִיו
 -תרָאְו ורֹוׁש-תֶאְו ויָתֹנּב-תֶאָו ויָנְּביתִאְו בֶלֶּוַה ןושְל-תֶאְו
 -חָכ ול--רׁשֲא-לְּכ-תֶאְו ולָהָא--תֶאְו ָנאֹצחתֶאְו ורֹמַח
 זכ הָמ עׁשֹוהְי רמאָו :רָֹכָע מע םֶתֹא לע ֹומִע לֵאְרְׂשִי
 לֵָׂשיילְכ וָתֹא ּומְנְרִיו הֶזַה םויּב הוה כי ּונָּתְרַכִע
 28 ּומיִקָיַו :םיִנָבֲאָּב םָתֹא לקְִו ׁשֵאָּב םֶתא ּוָפְרְׂשּו ןֵבָא
 רֲחמ הָוהְי בֶׁשֶַו הוה יה דַע לו םיִנְבַא-לַג ויָלָע

 ךֵ .רֹכָע קַמָע אּוהֵה םחָּמַה םֵׁש .אָבְק ןילַע פא
 הוה םּיַה

 ֹח 6

 א למִע זנ תֶהַּתֹלַאְו אָריִתילֲא ַעְׁשֹוה-לָא הָוְי רֶמאֹו
 ךיְב יתנו האר יִצָה הָלֲע םוקְו הָמְחלַּמַה םעילָּכ תֶא  ןיראַו ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָנ םעֶד ,ראַה םעֶד
 :ןּוהְמעֶנ ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא דִנּוא יֹוזַא
 דָנּוא ,רָעְנִׁש ןופ לעֶטְנאַמ םעֶנייֵׁש ַא ּביֹור םעֶד רעֶטְנּוא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו 1
 -עֶב זיִא טְכיִועֶג ןייַז ,רְלאָג (גְנאַטְׁשנ בְנּוצ ַא דְנּוא ,רעֶּבְליִז םיִלָקְׁש טְרעֶדְנּוה אייוַוְצ
 ןעֶמּונעֶגּוצ אייז ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,טְסיִלְנעֶג אייֵז ְךיִא ּבאָה יֹוזַא ,םיִלָקְׁש גיִצְפּופ ןעֶזעוֶו
 ,טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא דֶרֶע רעֶד רעֶטְנּוא ןעֶטְלאַהעֶּב ןעֶנעֶז אייֵז ,העָז דְנּוא
 אייז דְנּוא ,םיִחּולְׁש טְקיִׁשעֶג טאָה עֶׁשֹוהְי דְנּוא 22 :רעֶטְנּוראַד זיִא רעֶּבְליִז סאָד דְנּוא
 ןייַז ןיִא ןעֶמְלאַהעֶּב ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע ןּונ דְנּוא ,טְלעֶצעֶג םעֶד ּוצ ןעֶפאָלעֶג ןעֶנעֶז
 אייֵז ןעֶּבאָה אייז דְנּוא 23 :רעֶטְנּוראַד ןעֶזעועֶּג זיִא רעֶּבְליִז סאָד דְנּוא ,טְלעֶצעֶּ
 ּוצ טְכאַרְּבעֶג אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןּופ ןעֶמּונעֶג
 ראַפ טְגייֵלעֶגְרעֶדיִנַא אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק עֶלַא ּוצ דנּוא ,ַעָׁשֹוהְי
 דְנּוא ,רעֶּבְליִז םאָד דְנּוא ,חַרָד ןּופ ןְהּוז ןֶכָע ןעֶמּונעֶג טאָה ַעְׁשֹוהְו דְנּוא 24 :טאָג
 עֶנייַז דְנּוא ,רעֶטְכעֶט עֶנייֵז דְנּוא ,ןְהיֵז עֶנייֵז דְנּוא ,דְלאָג גָנּוצ איִד דְנּוא ,לעֶמְנאַמ םעֶד
 טאָה סאו םעֶלַא דְנּוא טְלעֶצעֶב ןייַז דְנּוא ,ףאָׁש עֶנייַז דְנּוא ,לעֶזייֵא עֶנייֵז דְנּוא ןעֶּסְקָא
 -ָפיֹורַא אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םֶהיֵא טיִמ לֵאָרְׂשִי ץְנאַג דְנּוא ,טְרעֶהעֶג םֶהיֵא ּוצ
 טְסאָה םאָװ טְגאָזעֶג טאָה ַעְׁשֹוהְי דָנּוא 25 :רֹוכָע לאָהְט םעֶד ןיִא טְּבאַרְּבעֶנ
 ץְנאַג דְנּוא ;גאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד ןעֶּביִרְטעֶּב ְּךיִד לאָז טאָג ?טְּביִרְטעֶּב םִנּוא אּוד

 טְנעֶרְּברעֶפ אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רעֶנייֵטְׁש טיִמ טְגיִנייֵטְׁשעֶג םֶהיֵא טאָה לֵאָדְׂשִי
 אייֵז דָנּוא 26 :רעֶניֵטְׁש טיִמ טְניִנייֵטְׁשעֶג אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רֶעייֵּפ טיִמ
 םּוצ זיִּב ,רעֶנייֵמְׁש ןעֶפיֹוה ןעֶמסיֹורְג ַא טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא םֶהיֵא רעֶּביִא ןעֶּבאָה
 ;ןְראָצְמיִרְנ ןייַז ןּופ טְרְהעֶקעֶנְּפָא ראַה רעֶד ְּךִז טאָה יֹזַא ;באָמ ןעֶניִטְנויַה
 םעֶד ףיֹוא ויִּב רֹוכָע קֶמֵע טֶרָא ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןעֶפּורעֶג ןעֶמ טאָה םּוראָד
 :באָט ןעֶניִטְנייַה

 ח כעטיפאק
 דָנּוא ןעֶּבאָה אָרֹומ ןייק טיִנ טְסְלאָז אּוד .ַעְׁשֹוהְי ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 1
 הָמָחְלִמ רעֶד ןּופ קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד ריִד טיִמ םעֶנ ,ןעֶקעֶרְׁש טיִנ טְּסְלאָז אּוּד
 רְנאַה עֶנייֵד ןיִא ןעֶּבעֶגעֶג ּבאָה ְךיִא ,העְז ,יֵע ןייק ףיֹורַא אייֵג דְנּוא ,ףיֹוא אייֵטְׁש דְנּוא

 םעד



 עשו והי 208

 ָתיִׂשָעְו וצְרַא-תֶאְו וריִ-תֶאְו ֹוּמַעיתֶאְו יָה ףְקַמיִתֶא 2
 הָלָלְׁשקר הכלמלו יחיִיִל תיִׂשָע רֶׁשֲאַּכ הָכְלַמלוַל

 קי :ָהיִלְתַאְמ רֹעְל בֶרֹא ָךל-םיִׂש םֶכָ בת הָּתִמַהְבּו
 ׁשֹוהְי ֵּמְבַו יִִה תֹולֲעַל הָמְחַלּמַה םע-למו נָׁשֹוהְי

 יו הלל םחָלׁש ליהַח יִרֹוּבִנ ׁשיִא; ףלֶא םשְלְׁש 4
 -לַא וִעָה יִרֲחאָמ ףִיעְל םִיַבְרָא םֶתַא ואד רמאֵל טֶחֹא

 -לָכְו לָאז :םינֹכנםֶכלְּבםֶמְהִ רַמ ריִּצהִֹמ וקְחְרִּת ה
 ונָתרָקל יַאְצירִּכ הֶיָהְו רעָהלֶא בה יִּתַא רֶׁשֲ םִצָה

 רע ּוניֵרֲחַא וִאְציְו :םֶהיֵנְפִל ּונְסֹנְו הָנֹׁשִאְהָּב רֶׁשֲאַּכ 5
 רֶׁשֲאַּכ נפ םופָנ ּוהְמאֹו יִּכ ריִעָהִִמ םֶתֹוא ּונֵקִיִּתַה

 םָּתְׁשַהְו בֵרֹואהִמ ֹומְקָּתֹמִּחַאְו :םֶהיֵנְפל ּונְסנוהָנִׁשִאְרְּב ז
 םֶכְׂשִּפְהִּכ הָיָהו :םֶכְיִּב סֶכיהְלֶא הָוהְי ּהָנָתָנּו ריִעָה-תֶא 8

 אר יִׂשֲַּת הָוהְי רַבדְּכ ׁשֵאָּב ריִעָה-תֶא ּותיֵצַּת ריִעָה-תֶא
 ּובְׁשיו  םֵראַּמַה-לֶא יכליו עֶׁשוהְי םהלְׁשיו !םֶכְתֶא יִתיוְצ 9

 אוָהַה הָליֵלַּב עֶׁשֹוהְי לה יְִל םִימ יִעָה ןיֵבּ לא-ת'ב יב
 םֶעָה-תֶא דְַֹּו רֶקַֹּּב ַעְׁשֹוהְי םַּכְׁשה ;םִעֵה ְךתְּבי
 םבִעָה-לֶכְ ;יָעָה םִעָה נפ לֵאָרׂשי ינְקח אוה לעד וג

 ניו ריִעָה דֶנָנ ואֹבו ושני לע ותִא רֶׁשֲא הָמָחלַּמַה
 םיָּפְלַא תֶׁשֶמֲחַּכ חק :יִעָה ןיבּו וָיִּב יִּנהְו יל ןופָצַמ 12

 ;ריִעְל םִימ יִעָה ןיבו לאס יב ןיִּב ברוא םֶמֹוא םֵׂשָו ׁשיִא
 -זרֶאְו ריִעְל ןופְצִמ רָׁשֲא עא םָנֲה ּומיׁשַָ
 ;קָמָעה ךוֶתְּב אוָהַה הָליֵלַּב עֶשֹוהְי לו רי על םימ וְָקִע

 ריִָה-יִׁשַא וָאְִו ומי ּורֲהמִַו ֲהְִּלִמ תֹואְרַּכ יִהָיַו 4
 אל דָעוּמַל ומַע-לֶכְ אוה } מְָלִּמַל לֵארֹ שי-תאִרָקְל

 עניו ;ריעָה יִרֲהאֵמ וִל .בֶרֹואיִּכ עֶדָי אָל אּוהְו הָּבְרעַה וט
 א :רֵּבְרַּמַה ְּךֶרֶּד ּוס ניו םֶהיֵנ מל לֵאְרָש עי-לָכְו ְַׁשֹוהְי 8

 =י גוי שש יא טו יִרֲחַא ּופָּדְריַו םָהיִרֲחַא ףֹּד ָעֵה-לֵּכ
 ןַא=

 ח

 דנוא ,קְלאָּפ ןייַז דְנּוא ,יֵע ןּופ ְּךֶלֶמ םעֶד
 דנּוא 2 :ְנאַל ןייז דְנּוא ,טאָטְׁש עֶנייֵז
 רֶהיִא ּוצ דִנּוא יֵע ּוצ ןּורִמ טְסְלאָז אוד
 ּוצ ןּוהְטעֶג טְסאָה אוד איו יֹוזַא ְּךֶלֶמ
 רֶהיֵא רּונ ;ָךֶלֶמ רֶהיֵא ּוצ דְנּוא ֹוחיִרְו
 רֶהיֵא טְלאָז תֹומֲהְּב עֶרְהיִא דְנּוא ּביֹור
 לעֶטְׁשרֶעיֹול ַא ריִד ְּךאַמ ;ןעֶּביֹור ְךייִא
 ַעְשֹוהְי דָא 28 :טאָטְש רעֶד רעֶטְניִה
 עֶצְנאַה םאֶד דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא

 .יַע ןייק ןייֵג זצ ףיֹורַא קְלאָפ הָמָחְלִמ
 גיִסייֵרְד טְלייוֵוְרעֶדְסיֹוא טאָה ַעְׁשֹוהְי דְנּוא
 םעֶד ןּופ עֶטְסְקְראַטְׁש איד ,ןאַמ דְנעֶזיֹוט
 אייֵּב טְקיִׁשעֶגְניִהַא אייֵז טאָה דְנּוא ,לִיַח
 ןעֶמאָּבעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא 4 :טְכאַנ
 ןעֶריֹול טְלאָז רֶהיֵא ,טְהעֶז ,טְגאָזעֶג דנּוא
 טאָטְׁש רעֶד רעֶטְניִה ,טאָטְׁש רעֶד אייֵּב
 רעֶד ןּופ ןייֵז טייוֵו רֶהעֶז טיִנ טְלאָז רֶהיֵא
 -ְךאָפ עֶלַא טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,טאָטְׁש
 סאָד דֵנּוא ְּךיִא דְנּוא 9 :ןייַז טעֶטייֵרעֶּב
 ןעֶלעוֶו ריִמ טיִמ זיִא סאו קְלאָפ עֶצְנאַג
 םִע דְנּוא ,טאָטְש רעֶד ּוצ ןעֶמּוק טְנְהאָנ

 םִנּוא ןייֵגְסיֹורַא ןעֶלעוֶו אייֵז ןעוֶו ןייַז טעוֶו
 ,לאָמ ןעֶטְשְרֶע םּוצ איו יֹוזַא ןעֶנעֶקְטְנֶע
 דְנּוא 6 :ןעֶפיֹולְטְנַא אייֵז ראַפ ריִמ ןעֶלעוֶו
 זיִּב ,ןייֵגְסיֹורַא סְנּוא רעֶטְניִה ןעֶלעֶו אייֵז
 ןעֶניֹוצעֶגְקעוֶוַא ןעֶּבאָה אייֵז ןעֶלעוֶו ריִמ

 םּוצ איו יֹוזַא םִנּוא ראָפ ןעֶפיֹולְטְנַא אייֵז ,ןעֶנאָז ןעֶלעוֶו אייֵז יי ,טאָט גש רעד ןּופ
 ןייטשּפיֹוא טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 7 :ןעֶפיֹולְטְנַא אייֵז ראָפ ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ,לאָמ ןעֶטְׁשְרֶע
 רֶעייֵא ,ראַה רעֶד ןיִראָו ,טאָטְׁש איד ןעֶמעֶנְנייֵא טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא טְרָא-רֶעיֹול רעיא ןּופ
 טאָטְׁש איִד טעוֶו רֶהיֵא ןעזֶו ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 8 :דְנאַה עֶרייַא ןיִא ןעֶּבעֶג אייֵז טעוֶו טאָג
 טְלאָז טאָג ןּופ טְראָָו םעֶד ָּךאָנ ,רֶעייַפ טיִמ ןעֶדְניִצְנָא איֵז רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא ,ןעֶמעֶנְנייַא
 ,טְקיִׁשעֶגְניִהַא אייֵז טאָה ַעְׁשֹוהְי דְנּוא 9 :ןעֶמאָּבעֶג ָּךייַא סֶע ּבאָה ְּךיִא ,טְהעֶז ,ןּוהְמ םִע רֶהיֵא
 -תיֵּב ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶביִלְּבעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,טְרָא-רֶעיֹול םעֶד ּוצ ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא
 ןַא ,יֵע ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוִא לֵא
 ן2 טְבאַנ

 עֶגיִּבְלעֶזיִד טֶגיִטְכעֶנעֶג טאָה ַעׁשֹוהְי דְנּוא ;יֵע ןּופ טייַז בֶרעַמ רעֶד

 טאָה דְנּוא ןעֶנאַטְשעֶגְפיֹוא ז היִרְפ רעֶד ןיִא זיִא ַעְׁשֹוהְי דָנּוא 10 ג גע םעֶד ןעֶׁשיוִוצ

 עֶּטְצִלֶע איד דנּוא ןעֶגְנאַנעֶגְּפיֹורַא זיִא רֶע דְנּוא ,קְלאָפ םאָד (טְלייֵצעֶג רעֶדָאנ טְרעֶטְסּומעֶג
 טיִמ זיִא סאו קְלאָפ הָמָהְלַמ עֶצְנאַג םאָד דנּוא 11 :יֵע ןייק קְלאָפ םעֶד ראָפ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ
 ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז דְנּוא ,טְנְהעֶנעֶג ָךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז ,ןעֶועוֶועֶג שְהיֵא
 םאָד דְנּוא ,זֵע ןּופ טייֵז ןּופָצ רעֶד ןַא טְרעֶנאַלעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה דְנֹּא ,טאַָטְׁש רעֶד ןעֶנעֶקְטְנַע
 ְךֶרֶע ןַא ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע דְנּוא 9 :יַע ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא לאָהְט
 ןעֶׁשיווְצ דְנּוא לֵא-תיֵּב ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶריֹול טְכאַמעֶנ אייֵזטאָה רֶע דְנּוא ,ןאַמ דְנעֶזיֹוט ףעֶניִפ ןּופ
 ,ןעֶמייֵרְּבנָאנ ןּוהְמעֶּג ְּךיִז טאָה קְלאַפ סאָד דְנּוא 15 :טאַמְׁש רעֶד ןּופ טייַז בָרֲעַמ רעֶד ןַא ,יַע
 רעֶדיֹול איד דְנּוא ,טאָטְׁש רעֶד ןּופ טייז ןֹופָצ רעֶד ןַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאו הָנֵחַמ עָצְנ = טיי 1 איִד

 רעֶד ןיִא טְכאַנ עֶגיִזאָד איד ןעֶנְנאַהעֶג זיִא ַעשֹוהְי דְנּוא ;טאַטש רעֶד ןופ טִייז בָרֲעַמ רעֶד ןַא
 ,ןעֶהעֶזְרעֶד סֶע טאָה יֵע ןופ ָּךֶלֶמ רעֶד ןעוֶז ןעֶזעוֶועֶנ זיִא סִע דְנּוֲא 14 :לאָהְמ םע ז לד ןעֶטיִמ
 טייֵל-טאָטְש איִד דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶנְפיֹוא היִרְפ ןעֶנעֶז דְנּוא טֶלייֵאעֶג ךיז אי ןעֶּבאָה יו וזַא

 רַא ןעֶנעֶד 5 5 יֵתִׁש
 = +2 ַא זַא טְסּואוְועֶג טיִנ טאָה רֶע רעֶּבָא ןיֹולַּפ םעֶד ראַָפ טייֵצ עֶס .תישעב רעה

 ּוצ ,קְלאָפ ץְנאַג ןייַז דְנּוא ּרֶע ,הָמָחָלַמ רעֶד ּוצ לֵאָרְׂשִי ןעֶנעֶקטִנַא ןעֶגְנאַּכעֶגְסיֹ
 זיִא רעֶדיֹול ַא

 ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי ץְנאַג דֵנּוא ַעְׁשֹוהְי דא 18 :טאָטְׁש רעֶד רעֶטְניִה ןעֶדְנאַהְרעֶּפ ם םֶהיֵא ראַפ
 ;ןייֵרַא רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶפאַלַטְנַא ןעֶנעֶז אייֵז דנּוא ןעֶבאַלְש אייז ראָפ טְזאָל עֶ ְּךיִז
 ןעֶפּורעֶג ןעֶמאַזּוצ זיִא טאָמְׁש רעֶד ןיִא ןעֶזעֶועֶג זיִא סאו קְלאָפ עַצְנאַג םאָד דְנּוא 6
 טְגאָיעֶגְכאָנ ןיִעְׁשֹוהְו ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶנאַיְכאָנ אייֵז ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶראוָועֶג

 דנּוא



 ה עשו הי

 טאָטְש רעֶד ןּופ אייֵז ןעֶנעֶז יֹוזַא דְנּוא

 סֶע דנּוא 17 :ןעֶראָועֶג טְקיִרעֶנְקעוֶוַא

 דִנּוא יַע ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ןאַמ ןייק זיִא
 -ָנאַנעֶגְסיֹורַא טיִנ זיִא סאו לֵא-תיֵּב ןיִא

 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶטְניִה ןעֶנ
 ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶפָא טאָטְׁש איִד טְזאָלְרעֶפ
 דנוא 18 :לֵאָרְׂשִי רעֶטְניִה טְגאָיעֶגְּכאָנ
 טיִמ בייֵנ ,ַעְׁשֹוהְו ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָג
 רְנאַה עֶנייֵד ןיִא זיִא סאוָו זיִּפְׁש םעֶד
 ןעֶּבעֶג איִז לעוֶו ְּךיִא ןיִראוָו ,יֵע ןעֶנעֶק
 -עֶב ַעֶׁשֹוהְי טאָה יֹוזַא ,דְנאַה עֶנייֵד ןיא
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאוָו זיִּפְש םעֶד טיִמ טְגייֵנ

 :טאָמְׁש רעֶד ןעֶנעֶק דְנאַה עֶנייֵז ןיִא
 רְניוִוְׁשעֶג ןעֶנעֶז םִרעֶריֹול איִד דְנּוא 9
 דְנּוא ,טָרָא רֶעייֵז ןּופ ןעֶנאַטְשעֶגְפיֹוא
 טאָה רֶע איו יֹוזַא ןעֶפאָלעֶג ןעֶנעֶז אייז
 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,דְנאַה עֶנייֵז טְגייֵנעֶג
 אייֵז דְנּוא טאָטְׁש איִד ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא
 -אָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶמּונעֶגְנייַא איִז ןעֶּבאָה

 איִד ןעֶדְניִצעֶגְנָא דְנּוא טְלייֵאעֶג ְּךיִז ןעּב
 איִד ןעוֶו רֶנּוא 20 :רֶעייֵּפ טיִמ טאַטְש

 ,טְרְהעֶקעֶגְמּוא ְּךיִז ןעֶּבאָה יֵע ןּופ רעֶנעֶמ
 ףיֹור ַא ןּונ דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶנ ןעֶּבאָה דְנּוא
 זיִּב טאָמְׁש רעֶד ןופ ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹוא זיִא
 טיִנ אייֵז ןיִא זיִא יֹזַא ,לעֶמיִה םוצ

 טְראָד רעֶדָא רֶעיֵה ַחֹּכ ןייק ןעֶזעוֶועֶג
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 ול רֶׁשֲא לא תיִבּו יֵצְב ׁשיִא ראשו :ריעָהְדִמ ּוקְתּני
 מדי הָחּותְּפ ריִעָהתֶא בִי לֵאָרׂשִי יֵרֲחֶא וָאְציאל
 יִכַּב הל עשיהי-לָא הָוהְי רֶמאֹו = :לֵאָרְׂש יִרֲחַא
 יב ֶׁשֹוהְי טו הָננְּתֶא כי יִּכ יָנה-לֶא ר ךֶרָיְּב רֶׁשֲא
 ופ וָמֹוקְּמִמ הָרֵהְמ םָק .בֵרֹואָהְו ריִעָה-לֶא ְָיְּב--רֶׁשֲא
 ּותיִצַַ ּורֲהַמִיַ הוד לו ריִצָה ּואְבֵו ודָי תֹוָטְנִּכ ּוצּרָיו
 כ ןירגהְו ּואְרַו םָהיִרֲתַא יִעָה יִׁשְַא נפ אב ריִעָהתֶא
 הנה טֹונָל םִידָי םֶהָב הָיְהאְלְוהָמָיְַׁשַה ריִעָה ןֵׁשַע הֶלֶמ
 עג ֵַׁשֹוד :ףֵדורָה-לֶא ך ְןֵּבְדָנ רֶּבְרִּמַה םנה םֶעָהְו הָּנִהְ
 הרָלָפ יִכְו ריִעָה-תֶא .ֿבֵראָה דַכְליי ּואָר לֵאָרְׂשִי-לֶכְו
 93 יִמ ּואְצִי הֶּלִאְ :יִָה יִׁשְנַא--תֶא ּוּכ ּובְשָּיו רוָה ןׁשֶע
 הרֶּלֵאְו הִָמ הֶלֶא ךוְּתַּב טֵאְָׂשילּוְִיַו םֶמאָרְקְל יִעָה
 :טילָפּו דיִרָׂש םֶלָליריִאְׁשִה ִּתְלּב-דַע םֶתֹוא ּוָּכִיו הָוִמ
 23 יהיו :ַָׁשודילָא ותֹא ּובְרְִ יח ּוְָּׂ יֵעָה ךֶלֶמ-תֶאְ
 רֶּבְרִּמַּב .דֵדּׂשּב יַעָה יבָׁשי-ְכ -תֶא גרֲהַל לֵאְרׂשִי תִּלְַּכ
 *  םֶמְּתירֵע בֶרָהייִפְל םֶלְכ ולְפַו וב םָפָדְר רֶׁשֲא
 הכ -לָכ יהְיַו :םֶרֶחייִפל ּהָתֹא וכו יַצֶה טֵאְרשִי-לִכ ּובֵׁשָ
 ףֶלֶא רֶׂשָע םיִנָש הָׁשִאיַעְו ׁשיִאְמ אּודַה םלַּ םיִלְפנַה
 א ןוריכַּב הָטָ רֶׁשֲא ודְי ביִׁשָתדאָל ן שהיו :יִעָדיִׁשְנַא לֶּכ
 עז ללָּׁו ָמֵהְּבַה קָר יִעָה יֵבְׁשי-לָּכ תֶא םיִרָחָה רֶׁשֲא דע
 הֶרּוצ רֶׁשֲא הָוהְי רברכ לאָרְׂשִי םהל ּוחּב איַה רֶיעֶה
 2 בָלֹוע-לָּת ָהָמיִָׂיַויֵעָ-תֶא עׁשֹוהי ףֶרֶשיו :ַצְשֹוהְי-תֶא
 5 ידע ץה-לע הָלָּתיַעָה ךֵלָמ תֶאְו :הּזַה םֹּיַה דַע הֶמְמְׁש
 וָתְלְבִנ-תֶא ודיִרו עֶׁשּוהְ הֹצ ׁשָמְׁשַה אֹוָבָכּו בֶרֶעֶה תֶע
 ִלָפ ּומיִקָו ריִעָה רֵֵׁש התָמ-לא הָתוא ּוכיֵלְׁשַַנ ץנָהדִמ
 לֵחּכְִמ שֹ הָנְבַי זַא  :הָזִה םּיַה דַע לּורָ ,םִינָבֲא-לַ
 גג הָמ הִָצ רֶׁשֲאַּכ :לֵביִע רַהְּב לארְׂשִי יקלַא הויל

 ןייַרַא רֵּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶפאָלְטְנַא (רֶעיִרְפנ זיִא סאוָו קְלאַפ םאֶד דְנּוא ,ןעֶפיֹולְטְנַא ּוצ ןיִהַא
 לֵאָרְׂשִי ץֶנאַג דְנּוא ַעַׁשֹוהְי ןעוֶו דְנּוא 21 :םֶרעֶנאַיְכאָנ איִד וצ טְרֶהעֶקעֶנְמּוא ְּךיִז טאָה
 ְךיֹור רעֶד זַא דְנּוא ,ןעֶמּונעֶגְנייַא טאָּטְׁש איִד ןעֶּבאָה סיִרעֶריֹול איד זַא ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה
 -עֶג ןעֶּבאָה דְנּוא טְרְהעֶקעֶגְקיִרּוצ אייז ןעֶנעֶז יֹוזַא טאָמְׁש רעֶד ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹוא זיִא
 טאָמְׁש רעֶד ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא (ךיֹואנ ןעֶנעֶז עֶזיִד דֵנּוא 22 :יַע ןּופ רעֶנעֶמ איִד ןעֶנאָלְׁש

 איד ןּופ עֶכיִלְטֶע ,לֵאָרְׂשִי ןוֿפ ןעֶמיִמ רעֶד ןיִא ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז דנוא ,ןעֶגעֶקְּטְנֶע אייז
 אייֵז ּוצ זיִא םֶע זיִּב ןעֶנאָלְׁשעֶג אייז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טייז רעֶנעֶי ןּופ עֶכיִלְטֶע דְנּוא טייַז

 ָךֶלֶמ םעֶד דְנּוא 28 :רעֶנעֶנּורְטְנַא ןייֵא רעֶדָא גְּוּבייַלְּבְרעֶּביִא ןייֵא ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא טיִנ
 ןעֶנְרעֶנעֶג טְכאַמעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טייֵהְרעֶניִדְּבעֶל טְּפאַחעֶג אייֵז ןעֶּבאָה יֵע ןּופ

 עֶלַא ןעֶנאָלְׁשְרעֶד ּוצ טְגיִדְנֶעעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי ןעוֶו ,ןעֶזעוֶועֶג זיִא םֶע דְנּוא 24 :ַעׁשֹוהְי ּוצ
 -עֶנְכאָנ אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז ןיִהַא ּואוְו רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ,רְלעֶפ םעֶד ףיֹוא יֵע ןּופ רעֶניֹואוְחְנייַא
 ןעֶנעֶז אייֵז זיִּב ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ןּופ ףְראַׁש איִד ְּךֶרּוד ןעֶלאַּפעֶג עֶלַא אייֵז ןעֶנעֶז יֹוזַא ,טְגאָו
 אייז ןעֶּבאָה דְנּוא יֵע ןייֵק טְרדעֶקעֶגְקיִרּוצ ְּךיִז טאָה לֵאָרְׂשִי ץְנאַג דְנּוא ,(םעֶטְכיִנרעֶּפנ ץְנאַב
 ןעֶגיִּבְלעֶזְמעֶד ןַא ןעֶנעֶז סאָוָו עֶלַא דְנּוא 28 :רְרעוֶוְׁש םעֶד ןופ ףְראַׁש רעֶד טיִמ ןעֶנאָלְׁשעֶג

 :יַע ןּופ טייל עֶלַא ,דְנעֶויֹוט ףְלעוֶוְצ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ,איֹורְפ זיִּב ןאַמ ןּופ ןעֶלאַפעֶג גאָט
 םעֶד טיִמ טְגייַנעֶג טאָה רֶע םאִו דְנאַה עֶנייֵז טְרֶהעֶקעֶגְקיִרּוצ טיִנ טאָה ַע ׂשֹוהְי דְנּוזַא 6
 איֵד רּונ 27 :יַע ןּופ רעֶניֹואווְנייֵא עֶלַא (ןעֶזעוֶועֶג םיִרֲחַמ) טְסיוִוְרעֶּפ טאָה רֶע זיִּב ,זיִּפְש
 םעֶד ְּךאָנ ,טְּביֹורעֶג לֵאָרְׁשִי ְךיִז טאָה טאָטְׁש רעֶגיִּבְלעֶזְרעֶד ןּופ ּביֹור םעֶד דְנּוא תֹומֵהְּב
 ויַע טְנעֶרְּבְרעֶפ טאָה ַעְשֹוהְי דְנּוא 28 :ַעֵׁשֹוהְי ןעֶטאָּבעֶג טאָה רֶע סאָו טאָג ןּופ טְראָו

 :באָמ ןעֶניִטְנייַה םּוצ ויִּב ,גיִּבייֵא ףיֹוא ןעֶפיֹוה ןעֶטְסיוִו ןייַא וצ טְכאַמעֶג איִז טאָה רֶע דְנּוא
 ןעוֶו דְנּוא ,טייֵצ-דְנעֶבָא זיִּב ,םיֹוּב ַא ףיֹוא ןעֶגְנאָהעֶגְפיֹוא רֶע טאָה יֵע ןּופ ְּךֶלֶמ םעֶד דְנּוַא 9
 ןייַז ןעֶמּונעֶבְּפורַא ןעֶּבאָה אייֵז רֶנּוא ,ןעֶטאָּבעֶג ַעְׁשֹוהי טאָה ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶטְנּוא זיִא ןּוז איד
 ןּופ (ריִט) ןייֵגְנייַרַא םעֶד אייֵּב ןעֶפְראָועֶגְניִהַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םיֹוּב םעֶד ןּופ הָּלִּבְנ
 ןעֶסיֹורְג ַא לענס םֶהיֵא רעֶּביִא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טאָטְׁש רעֶד ןּופ רֶעיֹוט םעֶד
 ַחֵּבְזִמ ַא טיֹוּבעֶג ַעְׁשֹוהְי טאָה לאָמטְסְנעֶד 80 :גאָט ןעֶניִטְנייַה םּוצ זיִּב ,רעֶנייֵטְׁש ןעֶפיֹוה
 ,תֶשמ איוִו יֹוזַא 1 א גְראַּב םעֶד ףיֹוא ,לֵאָרְׂשִי ןופ טאָג םעֶד !ראַה םעֶד ּוצ
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 זירָׂשֹמ תֶרֹוּת רֵפָסְּב בּותְּכַּכ לֵאָרְׂשִי ָנְּב-תֶא הוייוְבָע
 ולעיולוחּב ןֵהיֵלֲע ףֶכַה-אל רֶׁשֲא תומָלְׁש םִנְבא הַּבמ
 םִנְבֲאָה-לַע םָׁשבְתְכִַו:םיִמָלׁש והְבַַוהָוריַל תולעוְלֶע
 -לָכְו :לֵאְרׂשִי נב ינפִל םֵמָּכ רֶׁשֲא הָׁשֹמ תַרֹוּת הנְׁשִמ תֶא 2

 ! הָדמּו ! הָזמ םיִדְמִל ויִטְפְׁשִו! םיִרְטְְׂו נח לֵאְדְׂשִי
 יִַּּכ הָוהְי-תיִרְּב ןֹרָא  יְִׂשִנ םיולַה םיוהכה יג ןולֲאָל
 לכה : מלא צִחֶהְ םיֹוְגרַה ללא ויִצֲח חָראַּ

 א הָרֹוּתַה א אָרָק ןֿירמאְו :הְָׁשאֶרְּב 8
 לָּכמ הפד הָיָהיאָל ;הָרֹוּתַה רֵּפַסְּב בכל הָלָלְּקְַ הֹל

 לָהְקילְּב דג טֶׁשֹוהְי אָרָקיאְל רֶׁשֲא הָׁשֹמ הָוצ-רַׁשֲא
 :םֶּבְרַקְּב ְךֶלֹהַה רֶגְַו ףֵַּהְו םיִׁשָּנְַ .לַארְׂשִי
 יי מ
 רקֶּב ןדריה רֶבֵעְּב רֶׁשֲא םיִכָלְּמַה-לַּכ עֶמְׁשֹכ יִהְַנ א

 יּתְחַה ןונְבְּלַה לומ-לָא ליודעַה םָיַה-ףוח לֹכִבּו הָלִּפְׁשַבּו
 וְָּחַי ּוצְּבַכְתיו :יִסּובְיַהְו יוֲחַה יֵּרּפַה יִנענְּכַה יֵרֹמָאָהְו
 יִבְׁשְִו ;דֶהֶא הָּפ לאָרׂשִיםעֶו ׁשהְיִע םֶתָלִהְל 3
 שער +יִָלְו וחיִריִל עֶשֹוהְי הָׂשָע רֶׁשֲא תֶא ּוצְמִׁש ןעֶבִנ 4

 םיִלְּב םיִּקׂש ּורְקּיַו ּורָיִטִציו ובלי הָמְרָעְּב הָּמִרדַג
 תֹולָנו ;םירצמו םיְִִמּילְב ןי תֹראְֹ םכיֵרְמֲחַל ה

 לכו םֶהי לָפ ןתולָב תֹומָלָׂשּו םֶהיֵלְנַרְּב תֹואֵּלְטִמּו תֹוַלָּב
 לא עׁשוהיײלָא וכו :םיִדּקִנ הָיָה ׁשֶבָ םֶדיֵצ םֶחָל 5

 ץֶרָאמ טָארְשִ ׁשיִאילֶאְו ושֵא ְמאֹּו לֶנ ;לֵנַה הָנְחַּמַה
 ַא ֹורְמאֹּ :תיִרְב ילתְּכ הַּמַעְו ּנאָּב הָקֹוחְר ז

 = ְךאְו בשוי הַָּא יְִּרקְּב ילוא יִיְתַה-לֶא לָארׂשִי
 וְמאֹּו ּונְחָנָא יףיִרְבִע וע מא .:תיִרְב ל 8
 א ְרְמאָו (ואְבָת ןיָאמו םֶחַא יב עֵׁשֹמ םהילֲא :

 מט ח עשוהי
 ןעֶמאָּבעֶג טאָה ,טאָנ ןּופ טְבעֶנְק רעֶד
 טייֵטְׁש םִע איו יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד

 ַא הֶָׁשֹמ תַרֹוּת רֶּפֵס םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג
 עֶכְלעוֶו ףיֹוא רעֶנייֵטְׁש עֶצְנאַג ןּופ ַחֵּבְזִמ
 ןייק ןעֶראוָועֶג ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא טיִנ זיִא םִע
 טכאַרְּבעֶגְפיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶזייֵא
 דְנּוא ,טאָנ וצ רעֶפּפָא-דְנאַרְּב םֶהיֵא ףיֹוא
 -רירְפ (םיִמָלְׁשִנ ןעֶטְכאָׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 טְראָד טאָה רֶע דנּוא 22 :רעֶפָּפָא
 ןַא רעֶנייֵטְׁש איִד ףיֹוא ןעֶּביִרשעֶגְפיֹוא
 םאוְו ,הֶשֹמ תַרֹוּת ןּופ (הָנְׁשִמִנ טְּפיִרְשְּפָא
 רעֶדְניִק איִד ראָפ ןעֶּביִרְׁשעֶנ טאָה רֶע
 דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ץְנאַנ דנוא 88 :לֵאָרְׂשִי

 עֶטְמַאעֶּב עֶנייַז רֶנּוא עֶטְצֶלֶע עֶנייֵ
 -עֶג ןעֶנעֶז םיִטְפֹׂש עֶנייַז דְנּוא (םיִרֵטׂשנ
 טייז רעֶנעֶי ןּופ דְנּוא טייז איד ןּופ ןעֶנאַטְש
 ,םיִנֲהֹּכ איִד רעֶּביִאנעֶגעֶק ,ןֹורָא םעֶד ןּופ

 םעֶד ןעֶנאָדְטעֶג ןעֶּבאָה םאִו םִיוָל איִד
 רעֶדְמעֶרַפ רעֶד ,ראַה םעֶד ןּופ תיִרְּב ןֹורָא
 וּבעֶגְניֵא רעֶד איו טּוג יֹוזַא (רנ
 ןעֶזעֶועֶב זיִא טְפְלעֶה עֶנייֵא ,רעֶנעֶר
 דֶנּוא .םיִזיִרְג גְראַּב םעֶד רעֶּביִאְנעֶגעֶק

 גְראַּב םעֶד ןעֶנעֶק טְפְלעֶה עֶרעֶדְנַא איִד
 ןופ טְכעֶנְק רעֶד ,הָׁשֹמ אי יֹוזַא ,לֶבֵע

 לֵאָרְׂשִי קְלאָפ סאָד ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָג
 דָנוא 84 :ןעֶמְׁשרֶע םּוצ ןעֶשְנעֶּב ּוצ

 איִד דְנּוא הָכָרְּב איִד הָרֹוּת רעֶד ןּופ רעֶטְרעוֶו עֶלַא טְנייֵלעֶנְראָפ רֶע טאָה םעֶדְכאַנ
 טיִנ זיִא םִָע 89 :הָרֹוּת רָפֵס םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג טייֵטְׁש םִע איוִו יֹוזַא ם עֶלַא הָלָלְק
 טיִנ טאָה ַעְׁשֹוהְי סאָו עֶטאָּבעֶג טאָה הֶׁשֹמ סאָו םעֶלַא ןּופ טְראָו ןייֵא ןעֶזעוֶועֶג
 איִד דנּוא רעֶּבייוו איד דנּוא ,לֵאָרְׂשִ ןּופ גָנּולְמאַזְרעֶפ רעֶצְנאַנ רעֶד ראַפ טְנייֵלעֶג
 :אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶנְנאַנעֶגְמּורַא זיִא סאוָו (רגנ ןעֶדְמעֶרְּפ םעֶד דְנּוא ,רעֶדְניִק עֶנייֵלְק

 ט לעטיפאק

 רעֶרעֶדְנַא רעֶד ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז סאו םיִכָלְמ עֶלַא ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 1
 םיִא דְנּוא ,(לאָהְט) ןעֶניִרעֶדיִנ םיִא דְנּוא גְריִּבעֶג םעֶד ןיִא טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה ,ןַדְרַי טייֵז
 רעֶד דְנּוא ,יִּתִח רעֶד ,ןֹונָבְל םעֶד רעֶּביִאנעֶגעֶק ;םי ןעֶסיֹורְג םעֶד ןּופ ןעֶטְראַּב ןעֶצְנאַג
 ְךיִז אייז ןעֶּבאָה יֹוזַא 2 :יִסּובְי רעֶד דְנּוא יִוָח רעֶד ,יִזיִרְּפ רעֶד ,יִנֲעַנְּכ רעֶד ,ירֹמֶא

 עֶנייֵא איו ,לֵאָרְׂשִי טיִמ דְנֹוא ַעֵׁשֹוהְי טיִמ ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ טְלעֶמאַזְרעֶפ ןעֶמאַזּוצ
 טאָה ַעְׁשֹוהְי סאָו טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה ןֹועְבִנ ןּופ רעֶניֹואוְועֶּב איִד ןעוֶו דנוא 8 :הָתּורְבַח
 דְנּוא טייֵהקְלאַׁש טיִמ ןּוהְמעֶנ ְּךיֹוא אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא 4 :יֵע ּוצ דנוא ֹוחיִרְו ּוצ ןּוהְמעֶנ
 םיִחולִׁש ןעֶנעֶז אייז זַא טְלעֶטְׁשעֶגְראָפ ְךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶגְנאַנעֶגניִהַא ןעֶנעֶז אייֵז
 עֶטְליֹופְרעֶּפ דְנּוא ,לעֶזייֵא עֶרייַז ּוצ קעֶז עֶטְליֹופְרעֶפ ןעֶמּונעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 דנוא עֶטְליֹופְרעֶפ דנוא 5 :עעֶנעֶדְניִּבעֶגְנעֶמאַזװצ דְנּוא עֶנעֶסיִרּוצ ,לעֶנאָל-ןייֵו
 ,ןעֶזעוֶועֶג אייֵז ףיֹוא ןעֶנעֶז רעֶדייֵלְק עֶטְליֹופְרעֶפ דְנּוא ,םיִפ עֶרייֵז ףיֹוא ְּךיִש עֶטְקיִלְפעֶג
 -ישְרעֶפ דנּוא טְראַדְרעֶפ ןעֶזעוֶועֶנ זיִא גְנּורְהעֶצ עֶרייֵז ראַפ טיֹורְּב עֶצְנאַנ סאָד דְנּוא
 אייֵז דְנּוא ,לֶבלְג ןיִא הָנֲחַמ רעֶד ּוצ ַעַׁשֹוהְי ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגּוצ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 6 :טְלעֶּמ
 ַא ןּופ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז ריִמ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶנעֶמ איִד וצ דְנּוא טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה
 לֵאָרְׂשִי ןּוּפ רעֶנעֶמ איֵד דְנּוא 7 :תיִרְּב ַא םִנּוא טיִמ ְּךאַמ דְנּוצַא דְנּוא ,דְנאַל טייוו
 לאָז יֹוזַא איװ דְנּוא ,ריִמ ןעֶׁשיוִוְצ אּוד טְסְניֹואוְו רעֶמאָט ,יִוֵח םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה
 יַעְשֹו וה י ּוצ םטְנאַזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 8 ?ןִִיַז תיִרְּב תַרֹוּכ ריִד טיִמ ָּךיִא
 םֶנעֶז רעֶװ .םֶנאָזעֶג אייֵז ּוצ ַעֶׁשֹורי טאָה יֹזַא ;טְכעֶנְק עֶניִד ןעֶנעֶז ריִמ
 טְבאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 9 ?רֶהיֵא טמּוק ןעֶנאַו ןּופ דְנּוא ?רֶהיֵא
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 רֶהעֶז ַא ןּופ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז טְכעֶנְק עֶנייֵד
 םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ּוצ ,דְנאַל טיי
 -עֶג ןעֶּבאָה ריִמ ןיִראָו ,טאָג ןייֵד ראַה
 רֶע סאוָו םעֶלַא דְנּוא ,גְנּורעֶה עֶנייַז טְרעֶה
 דנּוא 10 :םִיַרְצִמ ןיִא ןּוהְטעֶנ טאָה
 איֵד ּוצ ןּוהְטעֶנ טאָה רֶע סאָו םעֶלַא
 ףיֹוא זיִא סאָו ירמָא ןּופ םיִכָלְמ אייוַװְצ
 ְךֶלֶמ ןֹוחיִ ּוצ ;ןַדרַי טייַז רעֶרעֶדְנַא רעֶד
 ןֶׁשָּב ןּופ ְּךֶלֶמ גֹוע ּוצ דְנּוא ,ןֹוּבִׁשִח ןּופ
 יה ןיִא (ןעֶזעוֶועֶגנ זיִא סאָו
 עֶלַא דְנֹוא עֶטְצְלֶע עֶרעֶזְנּוא דְנּוא 11
 ּוצ ןעֶּבאָה דְנאַל רעֶזְנּוא ןּופ רעֶניֹואוְועֶּב
 ןיִא טְמעֶנ ,ןעֶבאָז ּוצ יֹוזַא טְגאָזעֶג םֶנּוא
 ,געוֶו םעֶד ףיֹוא גְנּורְהעֶצ דְנעֶה עֶרייֵא
 רֶהיֵא ןעֶנעֶקְטְנֶע אייז טייֵג דֵנּוא
 עֶרייֵא ןעֶנעֶז ריִמ ,ןעֶבאָז אייֵז ּוצ טְלאָז
 ַא םָנּוא טיִמ טְכאַמ דִנּוצַא דְנּוא ,טְבעֶנְק
 טיֹורְּב רעֶזְנּוא עֶניִזאָד םאָד 12 :תירְּב

 גָנּורְהעֶצ םִלַא טייֵהְרעֶמְראַו רימ ןעֶּבאָה ,
 ןָא (ןעֶמּונעֶגמיִמ) רעֶזייַה עֶרעֶזְנּוא ןופ
 -עֶנְסיֹורַא ןעֶנעֶז ריִמ ןעֶו גאָט םעֶד

 דְנּוא

 דְנּוא ,ןייֵּב ךצ יא ּוצ יר=פ ןעֶבְנאַה

 דְנּוא טְראַדְרעֶפ זיִא םִע ;טְהעֶז ,רָנֹוצַא

 איֵד ןענעֶז עֶזיִד דְנּוא 18 :טְלעֶמיִׁשְרעֶּפ
 טְליִּפעֶגְנָא ןעֶּבאָה ריִמ םאָו לעֶנאָל-ןייוו

 ןעֶטְלאָּפְׁשּוצ ןעֶנעֶז אייֵז ,טְהעֶז דְנּוא ,אייֵנ
 עֶרעֶזְנּוא ןעֶנעֶז םאָד דְנּוא ;ןעֶראָועֶג

 ןעֶנעֶז אייֵז ;ְךיִׁש עֶרעֶזְנּוא רְנּוא רעֶדייֵלְק
 םּונעֶג ןעֶּבאָה רעֶנעֶמ איִד דְנּוא 14 :געוֶו
 :טְנעֶרְפעֶגְכאָנ טיִנ אייֵז ןעֶּבאָה טאָג ןּופ
 תַרֹוּכ ייִז טיִמ טאָה רֶע דְנּוא ,טְכאַמעֶב
 וצ ןעֶּבאָה (הָדֵע) עֶדְנייֵמעֶג רעֶד ןּופ םיִאיִׂשְנ איד דְנּוא ןעֶּבעֶל
 םעֶדְכאָנ ,געֶט אייֵרְד ןופ דֶנֵע םַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 6

 ןעֶזעוֶועֶג תיִרְּב תֵרֹוּכ ןאייֵז וצ טְנעֶהאָנ ןעֶנעֶז אייֵז זַא טְרעֶהעֶג אייֵז ןעֶּבאָה

 :טְניִואוָועֶג אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 טעֶטׁש עֶרייֵז וצ ןעֶמּוקעֶגְנָא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ןעֶגיֹוצעֶגְקעוֶוַא

 31 ם

 יב ךיהל ןֶכ לֵא הוהי ם יי ִׁשְל יב ֹוא 3 רֹאָמ הַקֹותְר ץֶר

 * / ז?ראָו ;םיִרְצִמְּב הֶׂשֶע רש לֵא-לָּכ תַאָו ֹוצ ְמָׁש גנעמו 0

 ןײירי יד רֵבעְב רשֲא ירמַאָה יפלמ = = תהו שע ףרט ׁשא-לָּכ

 + תורת יוי- =
 בה ְךֶלֶמןֹוִמְל *וי עי =

 גצרַא יבז שידלכו לניני קִז :נילַא ירמ או

 או ְבה-ךלמ געָלּו
 1 ּודָק רֹמאֵל

 םֶהילֲא םֶתְרמֲאַו םָתאָרְקַל ּכלּו ְךרדִל הֶדיִצ םֶכְדיְ
 הָלוַהְו ;תיִב ּנָקִר תְרַּכ נחַנֲא םֶכיֵדְבִמ
 נהאֵצ םִיּב ּוניֵתּבִמ ותא ּונְדיַטְצִה
 תֹודאֹנ הָלֵאְו .:םיִרּקִנ הָיְהְ ׁשֹבָי הֵנִה
 תומְלׂש הֶּלֶאְו ועִּקּבִתַה הּנִהְו םיִׁשְדָה
 יִצמ םיִׁשֲָאה ּוהְַנ :דאמ יּךֶרֶדַה ברֵמ
 הר-י יי .םיז ָׁש ׁשֵעיַו ;ּולֵאָׁש אֵל : 1 הָוהְי

 = יהיז
 === = {3 כה ּונֵמִהַל ונמהל | וע

 הָּתַעְו ם = =-י ְכילֲא .תֶכָלְל ט
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 ומ םָהָל

 ּד

 הצקמ והיו
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 16 ,הָדרֵּצַה םֶהָל ּו 1 םֵתויַהְל
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 יִתָר כ"ו ַׁשֲא יֵרֲחָא םִיַמ
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 ְבְרקְבּו ויִלֵא טֵה םיִברְק = הי וברקב
 ןִעְבַנ םָה ָלֶּשַה .םִויַּב םִל היִרָעלֶא ּואֹבַָו לארׂשי
 פ לֵאָרׂשי יב םּוּבה אלו ;םיִרִָי תיקְותוראו הָריִפְּכַהְ
 טלֵאְׂש טי יִהלֵא ה הל היִּב הָדָנ ןַעֶה אז איִשָנ םֶהָל יַעַּבְׁשַנְַּב

 ופ ןםיִאשְַה-לָכ ּוְמאּו.םיָאיִׂשְ היל הָדֵע ;ךילָב ּונְַ
 לאדׁשִי יתלֲא הָוהיּב א נֲעַּבְׁשַנ ונְחַנֲא דעֲה-ל לֶא
 כ זריֲחַהְו םֶהָל הֶׂשֲעַנ תאָז +םֶג ֶב פעל לינ אֵל הָּתעו
 ובׁשרשֶא הָעובְׁשַ ה"לֲע ףצַק ונלָע הָיהייאלְו םתֹוא
 פנ טביצע יבמד ויהי חְי םיִאיֵׂשְנַה יי ְרְמאֹז :םָהָל
 ;םיָאיֵׂשְגַה םֶהָל וָרְּבִד רשֲאַּכ הלֲהילַבְל םומייְֲִִׁ
 : םֶכיֵּמַר הָמָל רָמאֹל םָהיֵלֲא יַד עשה םָהָל אר
 מְרכַּב םָתַאְו דא םּכִמ ׂשהָָא םלֹוחְר ףמאל ּונְתֹ
 93 ךֶבָק םֶכֵמ תֹרָכְידאָלְו םָּתַא םיִרּורֲא הָּתַעְו ;םיִבׁשִי

 שש יד יהא תבל ימיו םיִצַע יֵבְמִ

 א,
 ּועֵסַר

 ףיצו = יד

 טאג
25 

 24 רערָא נ 4 "ר נשי

 ןעֶסיֹורְג רֶהעֶז םעֶד ןעֶנעוֶו ןּופ טְליֹופְרעֶפ
 5 םעֶד רעֶּבָא ,זייַּפְׁש עֶרייֵז ןּופ ןעֶמ

 םֹולֵׁש אייז טיִמ ַעשֹוהְי טאָה יֹוזַא 8
 ןעֶואָל אייֵז טעוֶו רֶע זַא ןעֶזעוֶועֶג תיִרְּב

 :ןעֶריֹואְוְׁשעֶג אייֵז
 אייֵז טיִמ ןעֶּבאָה אייֵז

 העפעב
12 == 

 ןעֶז

 ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניַק איֵד דְנּוא 7

 ;גאָמ ןעֶמיִרְד םעֶד ןָא
 תַיְרָק דְנּוא ,תֹורֵאְּב דְנּוא .הָריִפְּכ דְנּוא ,ֹועְבִנ (ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז) טעֶמְׁש עֶרייֵז דְנּוא
 םיִאיִׂשְנ איד ןיִראָו ,ןעֶנאַלְׁשעֶג טיִנ אייֵז ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניק איֵד דנּוא 18 :םירָעְי
 טאָנ םעֶד ,ראַה םעֶד אייֵּב ןעֶריֹואוְוְׁשעֶג אייֵז וצ ןעֶּבאָה עֶדְנייֵמעֶג רעֶד ןּופ
 :םיִאיׂשְנ איד רעֶּביִא טְלעֶמְרּומעֶג עֶדְנייֵמעֶג עֶצְנאַג איד טאָה יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי
 רעֶד ּוצ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה םיִאיׂשְנ עֶלַא

 ןּופ ז
 דָנּוא 9

 אייֵז ּוצ ןעֶּבאָה ריִמ ,עֶדְנייֵמעֶג רעֶצְנאַה

 טיִנ אייֵז ריִמ ןעֶנעֶק דִנּוצַא דֵנּוא .לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג םעֶד ,ראַה םעֶד אייֵּב ןעֶריֹואוְוְׁשעֶג

 :ןעֶריִרְגָא
 :ה ריִמ סאָװ הָעּובְׁש רעֶד ןעֶנעוֶו ,ןְראָצ ןייק םֶנּוא ףיֹוא ןייַז טיִנ לאָז םָע זַא

 :ןעֶריֹואוָוְׁשעֶג אייֵז ּוצ ןעֶלאָז אייֵז ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ ןעֶּבאָה םיִאיׂשְנ איִד דְנּוא 1

 ןעֶּבעֶל-ןעֶזאָל אייֵז ןעֶלעֶו דְנּוא ןּוהְמ אייֵז ּוצ ריִמ ןעֶלעוֶו עֶניִזאָד סאָד 0
 ןעֶּבו

 ּוצ םִרעֶּפעֶׁש רעֶסאַו דֶנּוא םִרעֶקאַה ץְלאָה ןעֶראָועֶג ןעֶנעֶז אייֵז רֶנּוא ,ןעֶּבעֶל ןעֶּבייֵלְּב
 :םעֶרעֶג אייֵז ּוצ ןעֶּבאָה םיִאיִׂשְנ איִד איו יֹוזַא ,עֶדְנייֵמעֶג רעֶצְנאַג רעֶד

 טאָה דְנּוא ,ןעֶפּורעֶג אייֵז טאָה ַעְשֹוהְי

 דָנֹוא 24

 סאָװראַפ ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא טעֶרעֶנ אייֵז וצ

 ְךאָד) דְנּוא ;ְךייַא ןּופ טייוו דְָהעֶז ןעֶנעֶז ריִמ ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְראַנעֶג םָנּוא רֶהיֵא טאָה

 דְנּוא 23 ?םָנּוא ןעֶׁשיִוְצ רֶהיֵא טְניֹואוְו
 ַא דְנּוא טְבעֶנְק ַא (ןעֶרעֶהּפיֹוא) ןעֶרעֶו ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ ְָּךייֵא ןּופ טיִנ לאָז סֶע
 ;טאָנ ןייֵמ ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ רעֶּפעֶׁש רעֶסאַו ַא דְנּוא רעֶקאָה
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== += 
 + ןעֶטְלאָׁשרעֶפ ןייַז רֶהיֵא טְלאָז דְנּוצַא 1474

 ץְלאָה

 4 אָה אייֵז דנוא 4

 עשוהי

 ןעֶּב
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 הָוהְי הֶוצרׁשֲא א ְךיִדְבֲעְל דעד רֶגהיּכ ורְמאַּו שוה
 ץֶרצֶה--לֶכתֶא םָכָל תַתָל ֹוּדְבע הָשמיָא ךיָהלָא
 ףַאְמ אְרי םֶכיֵנְּפִמ ץֶרָאָה יִבְׁשִילְ-יתִא דָמְׁשַהְלּ

 יג הָּחצְו הזה רֶבָּדַה-תֶאֹ השעו םֶכיֵנְּפִמ יִתׂשְִַל הב

 םֶהָל ׂשַעיו :הֶׂשֲע ונָל תוָשָעַל נעְּ רִֶיכְו בֹוַּכ ךֶדָיְכ
 שה םְִו :טְרה אָלְולֵאדׂשִירנּב דימ םֶתֹוא לי ןֵכ
 טוהְי חבמלּו הָדֵעְל םִיַמבְֲׁשו םיִצֵע יֵבְׁשִה אורה םֹּיַּב

 ;רָהְבִי רֶׁשֲא םֹוקְמַהלֶא הֶַּה םּיַה-רַע
 י

 שוי כָל םַלָׁשרְי ךלֶמ קְרֶציִנְרא עֹמְשכ יה א
 רַּכ הְָּלַמְלּו ּוחיִריִל הָׂשָע רֶׁשֲאַכ ּהָמיִרֲחַיו יַעָה-תֶא
 לַארשִיתֶא ןועְבִנ יֵבְׁשִי מילְׁשִהיִ ְִּהָכלַמּויעָל הֶׂשָע

 יט עטוחי

 ןיִראָו ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶפטְנֶעעֶג ַעִׁשֹוהְי
 יעָב טְגאָזעֶגְנָא טְכעֶנְק עֶנייֵד ּוצ זיִא םִע
 טאָה טאָנ ןייד ראַה רעֶד זַא ןעֶראָו

 ָךייַא ּוצ ,הֶשֹמ טְכעֶנְק ןייֵז ּוצ ןעֶטאָּבעֶג

 ּוצ דְנּוא דְנאַל עֶצְנאַג םאֶד ןעֶּבעֶג ּוצ

 רעֶניֹואוְונייֵא איִד ְּךייִא ראָפ ןעֶנְליִטְרעֶמ
 רֶהעֶז ריִמ ןעֶּבאָה יֹוזַא ,דְנאַל םעֶד ןּופ

 רעֶזְנּוא ןעֶנעוֶו ָּךייַא ראַפ טאַהעֶג אָרֹומ

 עֶניִזאָד איִד ריִמ ןעֶּבאָה םּוראָד ,ןעֶּבעֶל

 ריִמ ,העְז ,ָנּוצַא דְנּוא 25 :ןּוהְמעֶג ְּךאַז

 טּוג זיִא םִע םאִז ,דְנאַה עֶנייֵד ןיִא ןעֶנעֶז
 םֶנּוא ּוצ ןעֶניֹוא עֶנייֵד ןיִא טְכעֶר דְנּוא
 ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 26 :אּוהְט ןּוהְט ּוצ

 אייז טאָה רֶע דְנֹוא ,ןּוהְמעֶב יֹוזַא אייֵז

 איִד ןּופ דְנאַה רעֶד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג ליִצֵמ |

 אייז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק

 אייז טאָה ַעְׁשֹוהְי דְנֹוא 27 :ּתיָנְרַהעֶג טיִנ

 םֶלַא טְלעֶטְׁשעֶגְנָא גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןַא
 םִרעֶּפעֶׁש רעֶסאַו דְנּוא םִרעֶקאַה ץְלאָה

 ַחָּבְוִמ םעֶד ּוצ דִנּוא ,עֶדְנייֵמעֶג רעֶד ּוצ

 ןַא גאָט ןעֶגיִטְנייֵה םעֶד ּוצ זיִּב טאָג ןּופ

 ;ןעֶלייוַוְרעֶדסיֹוא טעוֶו רֶע סאוָו טְרָא םעֶד

 תַחֵאְּכ ןועְבִנ הָלֹודְג ריִע יִּכ רֹאָמ וָאְרִיַו :םָּבְרִקְּב ויהיו 5
 ?יִׁשנֲא--לָכְ יִנֲהְדִמ הָלּודְנ איֵה יִכְו הָָממַה יִרָפ
 -ךֶלֶמ םֶהֹוה-לֶא םַלָׁשּרְי ךלֶמ קָדְצינְֲא חַלְׁשַּ :םיִֹבנ 3

 שיְִליִדְלִמ עיִמ-לֶאְו תּומְָיְדַלְמ םָאַפ-לֶאְ ןֹרָּבַח
 הדּכנְו יִנְרְעֶו ילֲאלַע ;רֶמאֵל ןלנעירלמ =

 :ללאְׂשִי עה ַעְׁשֹהְי-תֶא הָמיֵלְׁשִהיִּכ ןוֶעְבנ-תֶא
 יךֶלֶמ םִַלָׁשּורְי ְךֶלֶמ יֹרֹמֲאָה יֵכְלַמּו תֶׁשַמֲח ּולֵעיוּופְסֲאֹה
 -צָכְו םה טיפ ׁשיִכְליִדלְמ ץּומְרידַלָמ ןיִרְבָח

 לַשנַא יתְלש :ָהיֶלָע יִמֲחְלַה ןועֶבְצילַע ֹונַחר םָהיִנֲחְמ 5
 ףֶרֶתילֵא רמאל הָלְָלִַה הנֲהְמַהלֶא ֶׁשֹהְלֶא ןועְבִג
 ינֵרעְו ונָּל הָעיִשֹוהְו הָרֵהְמ נלֵא הלע ֵרְכעֶמ ידי

 לע :רָהָה יִבְׁשְ יִרֹמֲאָה י םלֵמ-לָכ ּוניֵלֲא ּוצְּבְקִנ יִּכ 1
 ילָכָו ֹוּמִע 'הָמְחְלִמַה םעילֶכו אה ללַה-ִמ ַעְׁשֹוהְי
 םֶדָמ אָליק-לַא עׁשֹיהְי-לֶא הָוהְי רֶמאֹו = :לָחָהיֵרֹּכִג 5

 אֵב :נֶּמִּב םָהֵמ ׁשיִא דְמֲעַאל םִַָנ ָךידביִכ

 י לעטיפאק

 ַעְׁשֹוהְו זַא טְרעֶהעֶג טאָה םִַלְׁשֹּורְי ןּופ ָּךֶלֶמ קֶדֶציִנֹדַא ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 1
 ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע איז יֹוזַא--ְגייֵלעֶג םֶרֵח ןיִא איִז טאָה דְנּוא ;יֵע ןעֶמּונעֶגְנייֵא טאָה
 דְנּוא---ָּךֶלֶמ רֶהיֵא ּוצ דְנּוא יֵע ּוצ ןּוהְמעֶג רֶע טאָה יֹוזַא ְלִמ רֶהיֵא ּוצ דְנּוא ֹוחיִרְי ּוצ
 ןעֶנעֶז אייֵז דנּוא ,לֵאָרְׂשִי טיִמ טְכאַמעֶג םֹולָׁש ןעֶּבאָה ןֹועְבִנ ןּופ רעֶניֹואוְונייֵא איד זַא
 ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןֹועְבִנ ןיִראָו ,טאַהעֶג אָרֹומ רֶהעֶז אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא 2 :אייֵז ןעֶׁשיווְצ
 -עֶרֶג ָּךאָנ ראוַו איִז דְנּוא ,טעֶמש סֶגְנּוריִגעֶר איִד ןּופ עֶנייֵא איו יֹוזַא ,טאָטְׁש עֶסיֹורְג
 טאָה יֹוזַא 8 :(םירֹוּבִנ) קְראַטְש ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז טייל עֶרְהיֵא עֶלַא דנּוא ,יֵע איוִו רעֶס

 ּוצ דְנּוא ,ןֹורְבֶח ןּופ ְּךַלֶמ םֶהֹוה ּוצ טְקיִׁשעֶגניִהַא םִַלׁשּורְי ןּופ ךֶלֶמ רעֶד קָדֶָציִנֹדֲא
 ןֹולְנֶע ןּופ ָּךֶלֶמ ריִבָד ּוצ דִנּוא ,ׁשיִכָל ןּופ ְּךֶלֶמ ַעיִפָי ּוצ דְנּוא ,תּומְרָי ןּופ ךֶלֶמ םָאְרַּפ
 ןעֶנאַלׁש רעֶמאָל דְנּוא ,ריִמ טְפֶלעֶה דְנּוא ריִמ ּוצ ףיֹורַא טְמּוק 4 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא
 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא ַעֶׁשֹוהְי טיִמ טְכאַמעֶג םֹולָׁש טאָה איז ןיִראָָו ,ןֹועְבִג

 ףֶניִפ איִד ,ןעֶגְנאַגעֶגּפיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז דִנּוא טְלעֶמאַזְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 8
 ןופ ְךֶלֶמ רעֶד ןֹורְבִה ןּופ ְּךֶלֶּמ רעֶד םִלְׁשּורְי ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד ,ירֹמֶא ןּופ םיִכָלְמ
 דנוא ,תֹונֲחַמ עֶצְנאַג עֶרייֵז דְנּוא אייז ,ןֹולְנֶע ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד ,שיִכָל ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד ,תּומְרָי
 :ןעֶמְלאַהעֶג הָמָחְלִמ רֶהיִא טיִמ ןעֶּבאָה דְנּוא ןֹועְבִנ אייֵּב טְרעֶגאַלעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז
 לָבְלִג ןיִא הָנֲחַמ רעֶד ּוצ עְׁשֹוהְי ּוצ טְקיִׁשעֶג ןעֶּבאָה ןֹועְבִנ ןּופ טייֵל איד דְנּוא 6
 םּוק טְבעֶנְק עֶנייֵד ןּופ דְנאַה עֶנייֵד ןעֶהיִצְקיִרּוצ טיִנ טְסְלאָז אּוד ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא
 םִע ןיִראָו ,עֶפֶליִה עֶרעֶזְנּוא אייֵז דְנֹוא ,םִנּוא ףֶלעֶה דְנּוא םֶנּוא ּוצ ףיֹורַא דְניְִׁשעֶג
 ףיֹוא ןעֶניֹואְח סאָו יֵרֹמָא ןּופ םיִכָלְמ עֶלַא טְלעֶמאַזְרעֶפ םֶנּוא ןי ק ְךיִז ןעֶּבאָה
 עֶצְנאַג סאָד דְנּוא רֶע לָבָלִנ ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגּפיֹורַא זיִא ַעֶׁשֹוהְי דנּוא 7 ::ְרעֶּבעֶג איִד
 טְגאָזעֶג טאָה טאָג דָנּוא 8 :ןעֶדְלעֶה עַקְראַטְׁש עַלַא דְנּוא ,םֶהיֵא עי קְלאָפ-הָמָהְלִמ
 ןעֶּבעֶגעֶג איז ּבאָה ְךיִא ןיִראָו ,ןעֶּבאָה אָרֹומ ןייֵק אייֵז ראַפ טְסְלאָז אוד ,ַעְׁשֹוהְי וצ
 זיִא יֹוזַא 9 :ריִד ראָפ ןייֵטְׁשעֶּב ןעֶנעֶק טיִנ טעוֶו אייֵז ןּופ ןאַמ ןייֵק ,דְנאַה עֶנייֵּד ןיִא
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 רֶע ,ןעֶמּוקעֶנ אייֵז ּוצ גְניִלְצּולּפ ַעֵׁשֹוהְי
 ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגּפיֹורַא טְכאַנ עֶצְנאַג איִד זיִא
 -ְךעֶפ אייֵז טאָה טאָנ דְנּוא 10 :לָנְלִנ
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא לֵאָרְׂשִי ראָפ טְלעֶמּוט

 קאַלְׁש ןעֶסיֹורְג ַא טיִמ ןעֶגאָלְׁשעֶג אייֵז
 -ְכאָנ אייז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;ןֹועְבִנ ןיִא
 טייֵנ ןעֶמ ּואְו געוֶו םעֶד ןיִא טְנאָיעֶג
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןֶרֹוח-תיִּב ןייק ףיֹורַא
 ויִּב דנּוא הָקְזַע ויִּב ןעֶנאָלְׁשעֶג אייֵז
 ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 11 :הָדְקַמ

 ,לֵאָרְׂשִי ראָפ ןעֶפאָלעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז
 םעֶד ןיִא ןעֶזעֶועֶג ןעֶנעֶו אייֵז דְנּוא
 טאָה יֹוזַא ,ןֶרֹוח-תיֵּב ןּופ ןעֶרעֶדיִנּפּורַא
 -ייֵמְׁש עֶסיֹורְג ןעֶפְראָוועֶג אייֵז ףיֹוא טאָנ
 ןעֶנעֶז אייֵז) זיִּב לעֶמיִה םעֶד ןּופ רעֶנ

 ןעֶנעֶז אייֵז רְנּוא ,הָקְזַע ןייק (ןעֶמּוקעֶג
 ןעֶּבְראָטְׁשעֶג ןעֶנעֶז רֶהעֶמ ;ןעֶּבְראָמְׁשעֶג
 איִד איִװ ,רעֶנייֵטְׁש-לעֶנאָה איִד ְּךְרּוד
 תיָבְרַהעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד סאוָו
 טאָה לאָמטְסְנעֶד 12 :;דְרעוֶוְׁש םעֶד טיִמ
 גאָט םעֶד ןיִא ,טאָה ּוצ טעֶרעֶג ַעֶׁשֹוהְי

 :לגלעַךמי הָלָעי הָליֹלַה-לָּכ םֶאָתִּפ עשו הי םֶהיֵלֲא }
 ' ןיעְבנְב הָלּודְנ--הָכִמ םֵּכּיו לי ינפְל לוד םּמִהַָ
 ;הָרקַמידַעְוהָקע-דַע םכו וח-תיב הָלֲעַמ ְךֶרֶד ספרי
 , הָוהִַו ןרוח-תיּבדָרֹומְּב םַה לֵאָרְׂשִייִנְפִמ ו םֶפְנִּב יהיו
 ּותְמו הָקֲעדדַע םִמְׁשַהְדִמ תָֹלֹדְ םִנְבא בל ְךלָׁשֹ
 לארׂשי ִנְּב ונְרָה רֶׁשֲאָמ דֶרֶּבַה יֵנְבַאְּב ָׁש טיפ םיִּבַר

 וצ "תֶא הָוהְי תַּת םֹויְּב הָוהיִל עְשֹוהְי רֵּבַדְי זַא  !בֶרָחְּב
 ׁשֵמָׁש לֵארְׂשִי יניעל ו רֶמאֹּי לאדשי יִנְּב נפ ירמָאה
 3 דדָמָע ַחָרָו ׁשֶמָּׁשַה םֶדיַו ;ןליא קו קָמעִּב ַחָרָיְו םֹוּד ןוִעְבִנְּב
 רע רֶׁשָּה רע הָבּתְכ אה אלֲה יבא יונ םּקַידע
 :4 אֹכְו :םיִמָּת םֹויְּכ אֹובָל ץאראלו ִיַמָּׁשה יִצֲחַּב ׁשֶמְׁשַה
 ׁשיִא ליֵקְב הוהְי משל ויִרֲחֲאְו ָנפְל אּודַה םזַּכ הָיָה
 וט לארְׂש לכו שוה בשר ;לֵאָרְׂשִיל םֶחָלַנ הָוהְ יב
 18 הָּלִאָה םִיִבְלּמַה תֶׁשֵמֲח ּוטֵניו וה - הָגתמַה-לֶא ומִע
 וד ואְצְמִנ מאל ֶׁשיהיִל נו :!הָרֵּקַמְּב הָרָעִּמַב ּואְבְחַו
 5 ַעֶׁשֹוהְי רֶמאֹּיַו ;הֶדֵקַמְּ הָרָעְּמַּב  םיִאְּבַנ םיִכִָמַה תֶׁשֶמֲה
 םיִשְנֲ ָהלָט ּודיקְפַהְו הָרֲעְּמַה יִפלֶא תֹולְֹ םיִנְבֲאּוַּּנ
 ופ םֶּתְבֲַו םֶכיִבְיְא יִרֲחא ופדר ודֹמעָּתילֲאו םָתַאְו :םֶרָמָׁשְל
 םֶכיֵהְלָאהָוהְיםֶנְתִניִּכ םֶגיֵרֲע-לֶאאובְל םוּתּתילַא םָתֹוא
 2 הֶּכִמ םֶתֹּכַהְל לֵאְרְׂשִי יָנְבּו ַעְׁשֹוהְי תֹוַָבַּכ והיו :םֶכְדיִב
 =ײלָא זאב םֶהֵמ ודרָׂש םידיִרׂשַהְ םָּמִּת-דֲע דֵאָמדהָלידְנ
 1 עשֹודִי-לֶא הָנֲחמַד-לֶא םֶעָה-לָכ ֹובְׁשִו :רָצְבִמַה יִרְע
 ;ָשְלדתֶא שיאְל לֵאָרְשִי נבל ץלָחאל םִלָשְּב הָדְקִמ
 5נ יתֶא .ַלֵא ואיֵצֹודְו הָרָעְמַה יִפיתֶא ּורְתִפ עֶׁשּוהְי רֶמאֹי
 95 יאיֵצי ןֵּכ ּוׁשֲעֹה :הָרָעְּמַדְִמ הֶּלִאָה םיִָלּמַה תֶׁשֵמֲח
 דלֶמ | תֶא הָרָעְמַאחִמ הָלֵאָה םִָלְמַּה תֶׁשֶמֲה-תֶא ולֵא
 ׁשיִכל ךֶלֶמתָא תּומְרי ְךֶלמ-תֶא ןורָבָח ְּךֶלֶמ-תֶא םלָשּורְי

 ראָפ ירֹמָא םעֶד ןעֶּבעֶנעֶג טאָה טאָג ןעוֶו
 טאָה רֶע דְנּוא .לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד
 ַא ,לֵאָרְׂשִי ןופ ןעֶניֹוא איֵד ראַפ טְנאָזעֶג
 ַא דָנּוא ןֹועְבִג ןיִא ליִמְׁש אייֵטְׁש ,ןּוז
 הָנָבְל איד דְנּוא ןעֶּביִלְּבעֶג ליִמְׁש זיִא ןוז איִד דְנּוא 12 !ןֹולָיַא לאָהְט םעֶד ןיִא הָנָבְל

 זיִא ;דְנייַפ עֶנייֵז ןיִא ןעֶזעוֶועֶג םקֹונ ְךיִז טאָה קְלאָפ םאָד זיִּב ןעֶּביִלְּבעֶג ןייֵטְׁש זיִא
 ןיִא ןייֵטְש ןעֶּביִלְּבעֶג זיִא ןּוז איִד דְנּוא :?רֶׁשָיַה רֵּתִס םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶגנייֵא טיִנ סאָד
 ַא ןּופ ְָּךָרֶע ןייֵא ןייֵג ּוצ רעֶטְנּוא טְלייֵאעֶנ טיִנ ְּךיִז טאָה דנּוא ,לעֶמיִה ןעֶּבְלאַה םעֶד
 רעֶדָא םֶהיֵא ראָפ ,גאָט רעֶזיִד איו יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא סֶע דְנּוא 14 :גאָט ןעֶצְנאַג
 הָמָחֶלִמ טאָה טאָג ןיִראָו ,ןאַמ ַא ןּופ לֹוק םעֶד ּוצ ןעֶרעֶהּוצ לאָז טאָנ זַא ,םֶּהיֵא ְּךאָנ
 ניִמ לֵאָרְׂשִי ץְנאַג דְנּוא טְרֶהעֶקעֶגְמּוא ְךיִז טאָה ַעְׁשֹוהְי דְנּוא 18 :לֵאָרְׂשִי ראַפ ןעֶטְלאַּהעֶג
 ,ןעֶפאָלטְנַא ןעֶנעֶז םיִכָלְמ ףֶניִפ עֶגיִזאָד איִד דְנּוא 16 :לֶגָלְג ןייק הָנֲחַמ רעֶד ּוצ ,םֶהיֵא
 ַעְׁשֹוהְו ּוצ זיִא םִע דְנּוא 17 :הָדקמ ןיִא לייֵה ַא ןיִא ןעֶמְלאַהעֶּב ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 ןעֶטְלאַהעֶּב ְךיִז ןעֶּבאָה סאוָו יי םֶניִפ ְּךיִז ןעֶניִפעֶג םִע זַא ןעֶראוָועֶג טְגאָזעֶגְנָא
 עֶסיֹורְג ףיֹורַא טְרעֶגְלאַז ,טְנאָזעֶג טאָה ַעְׁשֹוהְי דְנּוא 18 :הָדקַמ ןיִא לייֵה ַא ןיִא
 רעֶנעֶמ רֶהיֵא ףיֹוא לְהעֶפעֶּב דָנּוא ,לייֵה רעֶד ןּופ (גְנּונְפֶעו רעֶד ףיֹוא רעֶנייֵטְׁש
 ,דְנייֵפ עֶרייֵא ְךאָנ טְנאָי ןעֶּבייֵלְּב ןייֵטְׁש טיִנ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 19 :ןעֶטיִה ּוצ אייֵז
 רֶהיֵא דְנּוא הָנֲחַמ רעֶד ןּופ דְנֶע םַא ןעֶנעֶז םאִו איִד ןעֶנאָלְׁש טיֹוט טְלאָז רֶהיֵא
 טאָג רֶעייֵא ראַה רעֶד ןיִראָו ;טעֶטש עֶרייֵז ןיִא ןעֶמּוקְנייַרַא ןעֶזאָל טיִנ אייז טְלאָז
 ןעֶֶו ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע דָנּוא 20 :ןייֵרַא דְנעֶה עֶרייַא ןיִא ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא אייֵז טאָה

 רֶהעֶז ַא טיִמ ןעֶנאַלְׁש ּוצ אייז טְגיִדְנֶעעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד רֶנּוא ַעְׁשֹוהְי
 -יֵלְּבעֶגְרעֶּביִא איִד דְנּוא ,ןעֶראָועֶג טְגְליִטְרעֶּפ ץְנאַג ןעֶנעֶז אייֵז זיִּב ,קאַלְׁש ןעֶיֹורְג
 קְלאָפ עֶצְנאַג םאֶד דְנּוא 91 :טעֶטְש עֶטְסעֶפ איִד ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנייִרַא ןעֶנעֶז עֶנעֶּב
 רעֶניֵק הָדֹקַמ ןייק ַעְׁשֹוהְי ּוצ הֶנֲחַמ רעֶד ּוצ םֹולָׁשְּב טְרְהעֶקעֶנְמּוא ְּךיִז טאָה
 דנּוא 22 :טְפְראַׁשעֶג גנּוצ עֶנייֵז ןאַמ ןייֵא וצ (טיִנ) לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןעֶנעֶק טאָה
 םיֹורַא טְגְנעֶרְּב דְנּוא ,לייֵה רעֶד ןּופ ליֹומ םאָד ףיֹוא טְכאַמ ,טְגאָזעֶג טאָה ַעֶׁשֹוהְו
 ּוהְמעֶג יֹוזַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 23 :לייֵה רעֶד ןּופ םיִכָלְמ ףְניִפ עֶניִזאָד איד ריִּמ ּוצ
 ,לייַה רעֶד ןּופ םיִכָלְמ ףֶניִפ עֶניִזאָד איד טְגְנעֶרְּבעֶגסיֹורַא םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 ,שיִבָל ןּופ ְּךֶלֶמ םעֶד ,תּומְרָי ןּופ ָּךֶלֶמ םעֶד ,ןֹורְבִח ןּופ ָּךֶלֶמ םעֶד ,םִֵלָׁשּורְו ןּופ ְּךֶלֶמ םעֶד

 םעד
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 ירֶּלִאָה םיִכָלְמַחיֹתַא םָאיֵצוְהְּכ יִָנ :ןִלְָע ףלְמ"תַא 4
 רמאֹו לֵאְרְׂשִי ׁשיא-לָכילֶא טֶׁשיהְו אר ְׁשֹוהיילא
 מיש וברק והא אוָכְלָהַה .לָמְחלּמַה יִׁשְַא יניצְמיילַא
 משיב הלאָה םיכָלְמַה ירא םֶכלְנַרֶא

 לא עשה םֶהיֵלֲא רְאֵה :םֶהיִראַוַצ-לַע םָהיֵלְנַדהתֶא הב
 זירוהִי הֶׂשֲעַי הָכָכ יּכ ּוצְמִאָו יֵקזח ּוּתָחַת"לֲאְו יִאְריּה

 ׁשיהְי םֵכַה :םֶתֹוא םיִמָחְלְנ םּקַא רֶׁשֲא םֶכיֵבָא-לָכָל 2
 סםיולּת ּיֲהַה םִיצִע הָׁשִמַח לַע םלְתַה םֶיִמַו ןכיירְחַא

 הדוצ ׁשֶמָׁשַה אב תל ידיו +בֵרָעָה-דַע .םִיַצֲעַה-לע 7
 רֶׁשֲא הָרָעַמַהיֹלֲא םֶכיֵלְׁשִי םיִצעַה למ עמ דיר ֶַׁשֹוהְי
 ידע ּתָרְעּמַה יִּפילַע ,תֹולֹרָג םִִנָבֶא ּומְׂשִַ טשאָּבְחִנ

 םםזּב עֶׁשֹוהְי יױַכָל הָדָקמיתַאְו - :הָוַה םִֹיַה םָצָע 2
 -לָכיתִאְו םֶתֹוא םֶרָחַה ּהָּכְלַמ-תֶאָו בֵרָחיִפל ָהָכו אהה
 הֶרֵּקַמ ְךֶלֶמְל שֵעַּ דיִרָׂש ריִאְׁשִה אָל הָּבררַׁשֲא ׁשֵפַנַה

 לאָרְשילת ֶַׁשֹוהְי רֹבעַּה - דיי דֵלֶמ הָׂשָפ רֶׁשֲאַּכ 5
 כג הָוהְי מִי :הָנִבלדַע םֶחָל הבל הָרּקַּמַמ ֹוָּמִמ ל
 ָכיתַאְו בֶרְהייפַל ָה הָּכו הָּכְלַמ-תֶאְ .לארׂשי דָיִּב הוא

 ׁשֵפָנַד הָּכְלַמְל שעיו דיִרָׂש הָּב ריִאְׁש ׁשהיאל ּהָּברׁשֲא

 -יָכו ֶַׁשֹוהְי רַב = היי על הָׂשָכ רֶׂשֲאַּב 1
 ןֵה :הָּב םֶחָל היִלָע חי הָׁשיֵכ ָל הָנְַּלִמ ֹוּמִע ל שי 2

 הֵּבַר יִנֵׁשַה םֹיּב הכל לֵאְרִׂשִי יְּב ׁשיִכְל-תֶא הֶו הוה
 הָׂשְעירׁשֲא לֶכּכ הַּבירְׁשֲא ׁשֶפנַה-לָּכ-תֶאָו "יא תעצ :

 ׁשיִכְליִתַא ועל = ךֶלֶמ םֶרּה תֶלָע וִא = נבל 5
 ָגוירְׂש וי שש היִתְלַּבידַ ימ 'מע-תו או ֶׁשֹוהְ ּוהְכ

 לָפ ונ וָנְלִנָע א וָּמִע לֵאָדְׂשִי-לָכְו עֶׁשי יי 84
 םרהייְַל ָהָכַּה אּודַּה :םזַב קל :הלָע מַה

 "רַשֲא לָכָכ םיִרָחַק אָֹּהִה טויב הָּבירְׁש א שֶפְנַהילַּב תֵאָו
 א מע

 ֹי עשוהי

 יִא םִע דְנּוא 24 :ןֹולְנֶע ןּופ ָּךֶלֶמ םעֶד
 =עֶנְסיֹורַא ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג
 וַעְׁשֹוהְי ּוצ םיִכָלמ עֶגיִזאָד איִד טְגְנעֶרְּב
 ןעֶביִלְטיִא ּוצ ןעֶפּורעֶג ַעְׁשֹוהְי טאָה יֹוזַא
 ּוצ טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ןאַמ
 ןעֶנעֶז סאוָו טייל הָמָחָלִמ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איד
 ;ךייַא טְנְהעֶנעֶג ,ןעֶנְנאַגעֶגטיִמ םֶהיֵא טיִמ
 רעֶזְלעֶה איִד ףיֹוא םיִפ עֶרייֵא טּוהְמ דְנּוא
 אייֵז דְנּוא ;םיִכָלְמ עֶניִזאָד איִד ןּופ
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְנְהעֶנעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה
 עֶרייַז ףיֹוא םיִפ עֶרייַז ןּוהְטעֶנְפיֹורַא
 אייֵז וצ טאָה ַעֵׁשֹוהְי דְנּוא 28 :רעֶזְלעֶה

 ןעֶּבאָה אָרֹומ ןייק טְלאָז רֶהיֵא ,טְגאָזעֶג
 ןעֶקעֶרְׁשְרעֶד טיִנ ְךייַא טְלאָז רֶהיֵא
 ניִטְפעֶרְק טייַז דְנּוא ָּךייַא טְקְראַטְׁש
 עֶלַא ּוצ ןּוהְמ טאָנ טעֶז יֹוזַא ןיִראָו
 טעוֶו רֶהיֵא עֶכְלעוֶו טיִמ עֶדְנייַפ עֶרייֵא
 אייז טאָה יֹוַא 26 :ןעֶטְלאַה הָמָהְלִמ ;

 טאָה דְנּוא ,ןעֶגאָלְׁשעֶג ְּךאָנְרעֶד עְׁשֹוהְי
 אייֵז טאָה רֶע דנוא ;טעֶטייֵמעֶּג אייֵז
 דָנּוא ,רעֶמיִיַּב ףֶניִפ ףיֹוא ןעֶנְנאָהעֶגְפיֹוא
 רעֶמייֵּב איֵד ףיֹוא ןעֶנְנאָהעֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 27 :דִנעֶבָא ויִּב
 ,רעֶטְנּוא טייֵג ןּוז איִד ןעוֶו טייֵצ רעֶד ּוצ
 טאָה ןעֶמ דְנּוא ,ןעֶמאָּבעֶג ַעְׁשֹוהְי טאָה
 דָנּוא ,רעֶמייֵּב איִד ןּופ ןעֶמּונעֶנּפּורַא אייֵז

 ןעֶטְלאַהעֶּב טְראָד ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ּואוְו לייֵה איד ןיִא ןעֶפְראָועֶגְנייַרַא אייֵז טאָה ןעֶמ
 זיִּב ,לייֵה רעֶד ןּופ ליֹומ םעֶד ףיֹוא רעֶנייֵטְש עֶסיֹורְג טְגייֵלעֶגּפיֹורַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 באָמ ןעֶניִּבִלעֶזְמעֶד ןיא ןעֶמּונעֶגְנייַא ַעְׁשֹוהְי טאָה הָדֹקַמ דְנּוא 28 :גאָט ןעֶגיִטְנייַה םּוצ

 רֶע ְּךֶלֶמ רֶהיֵא דְנּוא ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ןּופ ףְראַׁש איִד ְךְרּוד ןעֶנאַלְׁשעֶג איֵז טאָה רֶע דֵנּ
 טיִנ טאָה רֶע עֶזעוֶועֶג רֶהיֵא ןיִא זיִא סאָ ׁשֶפָנ םעֶביִלְטיִא דָנּוא טְסיִוְרעֶפ אייֵז טאָה
 רֶע איו יֹוזַא הָדֹקַמ ןּופ ְּךֶלֶמ םּוצ ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע דֵנּוא ;גָנּוּבייֵלְּבְרעֶּביִא ןייק טְזאָלעֶג
 ץְנאַג דְנּוא ןעֶרְהאָפעֶגְרעֶּביִא זיִא ַעְׁשֹוהְי דְנּוא 29 :ֹוחיִרְי ןּופ ְּךֶלֶמ םּוצ ןּוהְמעֶנ טאָה
 -:הָנְּבַל טיִמ ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחָלִמ טאָה דִנּוא .הָנְבִל ןייק הָדֹקַמ ןּופ סֶהיֵא טיִמ לֵאָרְׂשִי
 ְּךָלֶמ רֶהיֵא דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ דְנאַה איד ןיִא ןעֶב ;ָבעֶב איִז ְּךיֹוא טאָה טאָג דְנּוא 0
 סעֶביִלְטיִא דְנּוא דְֵרעֶוְש םעֶד ןּופ ףְראַׁש איִד ְָּךְרּוד ןעֶנאַלְׁשעֶג איִז טאָה רֶע דִנּוא
 יייֵלְּברעֶּביִא זיק טְזאָלעֶג טיִנ רֶהיֵא ןיֵא טאָה רֶע ,ןעֶזעוֶועֶג רֶהיֵא ןיִא זיִא םאָזו ׁשֶפֶנ
 :והיִרָו ןּופ ָּךֶלֶמ םּוצ ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע איז יֹוזַא ְּךַלֶמ רֶהיֵא ּוצ ןּוהְמעֶג טאָה רֶע ;בֶנּוּב
 ןייק הָנְבִל ןּופ ,םֶהיֵא טיִמ לֵאָרְׂשִי ץְנאַג דנוא ןעֶרְהאָפעֶגְרעֶּביִא זיִא ַעְׁשֹוהְו דָנּוא 1
 הָמָחְלִמ רֶהיֵא טיִמ טאָה דְנֹּוא טְרעֶנאַלעֶג רֶהיֵא אייַּב ְּךיִז טאָה דִנּוא .ׁשיִכָל
 רֶע דֵנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ דְנאַה איד ןיִא ׁשיִבָל ןעֶּבעֶנעֶג טאָה טאָג דְנּוא 22 :ןעֶטְלאַהעֶג
 איֵד ְךְרּוד ןעֶנאַלְׁשעֶב איֵז טאָה דִנּוא ,ןעֶמּונעֶגְנייַא גאָמ ןְרעֶדְנַא םעֶד ןיִא איִז טאָה
 ןעֶזעֶועֶג רֶהיֵא ןיִא זיִא םאָה ׁשֵפָנ םעֶכיִלְטיִא דָנּוא ,דְרעֶוְׁש םעֶד ןּופ ףְראַׁש
 ךֹוה ןעֶגְנאַנעֶגְפיֹורַא זיִא לאָמְסְנעֶד 28 :הָנְבִל ּוצ ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע איו יֹוזַא םעֶלַא
 ,קְלאָפ ןייז דְנּוא ןעֶנאַלְׁשעֶג םֶהיֵא טאָה ַעְׁשֹוהְי רֶנּוא ,ׁשיִבָל ןעֶפְלעֶה ּוצ רֶזָנ ןּופ ְּךֶלֶמ
 זיִא ַעֶׁשֹוהְי דְנּוא 84 ::ָנּוּבייֵלְּברעֶּביִא ןייק ןעֶּביִלְּבעֶג םֶהיֵא ּוצ טיִנ זיִא םִע זִיַּב
 ןעֶּבאָה דְנּוא ןֹולְגִע ןייק ׁשיִבָל ןּופ ,םֶהיֵא טיִמ לֵאָרְׂשִי ץְנאַג דְנּוא ןעֶרְהאָפעֶגְרעֶּביִא
 רַע דָוא 88 :ןעֶטְלאַהעֶג הָמָהֶלִמ רֶהיֵא טיִמ דְנּוא ,טְרעֶנאַלעֶג רֶהיֵא אייַּב ְךיִז
 ָךְרּוד ןעֶנאָלְׁשעֶג איִז טאָה דְנּוא ,גאָמ ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא ןעֶמּונעֶגְנייַא איֵז טאַה
 רֶהיֵא ןיִא זיִא םאָה ׁשֶפָנ םעֶכיִלְטיִא דָנּוא .דְרעֶוְש םעֶד ןּופ ףֶראַש איֵד

 איִװ יֹוזַא םעֶּלַא טְסיִוְרעֶּפ (אייֵזו רֶע טאָה גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיֵא ,ןעֶזעֶֶועֶג

 רע



 אי י עשוהי

 דנּוא 26 :שיִכָל ּוצ ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע
 ְץְנאַג דְנּוא ןעֶגְנאַנעֶגְפיֹורַא זיִא ַעְׁשּוהְי

 ןֹורְבִח ןייק ןֹולְגֶע ןּופ ,םֶהיִא טיִמ לֵאָרְׂשִי
 -ְלאַהעֶג הָמָחְלִמ רֶהיִא טיִמ טאָה דִנּוא
 עֶמּונעֶבְנייֵא איִז טאָה רֶע דְנּוא 37 :ןעֶמ
 איד ָךְרּוד ןעֶנאָלְׁשעֶנ איִז טאָה דְנּוא

 ָךֶלֶמ רֶהיֵא דְנּוא ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ןּופ ּףְראַׁש
 -יֵלְטיִא דְנּוא ,טעֶּטְׁש עֶרֶהיִא עֶלַא דְנּוא
 ןעֶזעוֶועֶג רֶהיֵא ןיִא זיִא סאוָו ׁשֶפֶנ םעֶב
 גְנּוּבייֵלְּבְרעֶּביִא ןייק טְזאָלעֶג טיִנ טאָה רֶע
 ּוצ ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע איװ יֹוזַא םעֶלַא
 דָנּוא ,טְסיוִוְרעֶפ איִז טאָה רֶע ,ןֹולְנָע
 -עֶג רֶהיֵא ןיִא זיִא סאוָו ׁשֶפֶנ סעֶכיִלְטיִא
 ָףיִז טאָה ַעֵׁשֹוהְי דְנּוא 88 :ןעֶזעוֶו
 טיִמ לֵאָרְׂשִי ץְנאַג דְנּוא ;טְרֶהעֶקעֶנְמּוא
 ףֶהיֵא טיִמ טאָה רֶע דְנּוא ,ריִבָד ןייק םֶהיֵא
 טאָה רֶע דְנּוא 89 :ןעֶטְלאַהעֶנ הָמָחְלִמ
 דְנּוא ְּךֶלֶמ רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶמּונעֶגְנייֵא איִז
 איִז טאָה רֶע דְנּוא ,טעֶטְׁש עֶרֶהיִא עֶלַא

 םעֶד ןּופ ףְראַׁש איִד ְךְרּוד ןעֶנאַלְׁשעֶג
 טְסיוִוְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,דְרעוֶוְׁש
 ןעֶזעוֶועֶג רֶהיִא ןיִא םאוָו ׁשֶּפָנ םעֶביִלְטיִא
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 55 הנוְלְנֶעַמ מע לאָרְׂשי-לָכְו עֶשֹודְי לַעו  :שיִקָלְל הֶׂשָע
 וז יתֶאְו בֶרָחיְִּלדָהּכו ָהירְכִלַ :ָהיֶָע ּומָחְלו הָנֲחְבֶמ
 ראק הֶּבירֶׁשֲא ׁשפַַ-לְּכ-תֶאְו ָהיֶרָע-לָּכ-תֶאְו ּהָכְלַמ
 -תֶאְ הָתֹוא םָרָחיוןִלָנעֶל הָׂשָערָׁשֲא לֶכְּכ דיִרְש ריאְׁשִה
 יא ָּמִע לֵארׂשִי-לָכְ עֶׁשֹוהְי בֶׁשו  ּוהָּבייִׁשֲא ׁשֵפְַהלָכ
 59 ָהיֶרָ-לֶכ-תֶאְּהַּכְלַמ-תֶאְ הָרְבְלַו :ָהיֵלָע םֶהִָּו הרָבּד
 זיול ּהָבירְׁשֲא ׁשֵפְנילָּכיתֶא ּומיִרֲחו בֶרֶחייִפְל םִָֹי
 יררַבְִל הָׂשָעַּכ ןורְבָחְל הֶׂשֶע רֶׁשֲּכ דיִרָׂש ריאְׁשַה
 מ ְַׁשֹורְי הָּכִי ּּהָּכְלַמְלּו הָנְּבלְל הֶׂשָע רֶׁשֲאַכְו ָּכְלַמְלּ
 -לָכ תַאְו תודׁשֲאהְ הָלָפְשַהְו בנּנהְו רֶהָה ץֶרֶאָה-לּכיתֶא
 םיִרָהָה הָמָנַה-לֶּכ תֵאְו דיִרָׂש ראְׁשִה אל םֶתיֵבְלַמ
 נ ׁשֶרָּקִמ עׁשֹוהְי םּכִה :לֵאָרְׂשִי יהלָא הָוהְי הוִצ רֶׁשֲאַּכ
 3 ילָּכ תֶאְו :ןעְבנידעו ְֶׁנ ץֶרָא-לָּכ תֶאְו הָזִ-דַעו ער
 יִּכ תָתֶא םִַּפ ַעֶשֹוהְי דֵכָל םָצרַא-תֶאְו הָּלֵאָה םיַכָלְּמַה
 63 ילָכְ ׁשֹוהְי בֶׁשֵַּו :לֵאָרׂשִיֵל םֶהְלִנ לֵאָרׂשִי יהא הָוהְי
 :הָלְִלְנַה הנֲמַה-לֶא ֹּמִע לֵאָרְׂשִי

 איי אי
 א ןורָמ ּךֶלֶמ בֶבוי-לֶא חל רוצָח-דלָמ ןיֵבָי עֶמְשִּכ יה
 + רׁשֲא םיִכָלְמַה-לֶאָו :ףׁשְכַא ךֶלמילֶאו ְֹמׁש ְךַלמילֶאְ
 רוָד תֹפְָבּוהָלַפְשַבּו תְֶֹנִּכ בג הָבְרעָבּו רָהָּב ןוֿפצִמ
 3 יִמּובְְַירּפַהְִּתחַהְויִרֹמָאָהְו םָימּוחָרזִמִמיִנֲעַנְּכַה :םיִמ
 + ילְכִו םהוְָצו:הְָּצִמַה ץֶרְֶּב ןמְרָח תַחּת ָהְ רַהּב
 2 2 בֶרֶל םיַה-תַפׂשלַע רֶׁשֲא לֹתַּכ בֶדיִמַע םֶּמִע םֶהיַחִמ

 ה ּואֹבָיַוהָּלִאָה םיִכָלְּמַה לָּכ ּודֲעַיַו :דאָמ-בַר בֶכָרְו םמְ
 ;:לֵאָרׂשייע םֵתָּכִהְל םֹולמ יָמילא ֹודֲַי ֲּחַה -ייֵלָּברעֶּביִא ןייק טְזאַלעֶג טיִנ טאָה רֶע
 5 תֵעָּכ רֶחָמיִכםֶהיֵנְִּמ אָרוּתילַא ֶּׁשֹוהיילֶא ָוהְי רֶמאֹנ וצ ןּוהָטעֶנ טאָה רֶע איז יֹוזַא ,גָנּוּב
 יערָא לֵאְרׂשִי ַנְל םיִלָלֲח םֶלְּכתַא ןֶתֹנ יִמנָא תאֹוה ריִּבָד ּוצ ןּוהְמעֶב רֶע טאָה יֹוזַא ןּורֵבָח

 :ײְךֶלֶמ רֶהיֵא ּוצ דְנּוא הָנְבִל ּוצ ןּוהְטעֶנ טאָה רֶע איו יֹוזַא דְנּוא ;ָּךֶלֶמ רֶהיֵא ּוצ דְנּוא
 םֹורָד ןּופ דְנּוא ,גְרעֶּבעֶנ םעֶד ןּופ דְנאַל עֶצְנאַג סאָד ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה ַעְׁשּוהְי דָנּוא 0
 טאָה רֶע ,םיִכָלְמ עֶרייֵז עֶלַא דְנּוא גְנּומְהעֶנּפָא איִד דְנּוא ,לאָהְט םעֶד ןּופ דְנּוא ,טייֵז
 איז יֹוזַא ,טְסיִוְרעֶפ רֶע טאָה הָמָׁשְנ עֶכיֵלְמיִא דְנּוא ,גָנּוּבייַלְּברעֶּביִא ןייק טְזאָלעֶג טיִנ
 -אָלְׁשעֶג אייֵז טאָה ַעֶׁשֹוהְי רֶנּוא 41 :ןעֶטאָּבעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד ,ראַה רעֶד
 :ןֹועְבִנ ןייק זיִּב דְנּוא ןְׁשֹוג דְנאַל עֶצְנאַג םאָד דְנּוא ,הָזִע ןייק זיִּב ַעֵנְרַּב שֹדֵק ןּופ ןעֶנ
 לאָמ ןייֵא טיִמ ַעֶׁשֹוהְי טאָה דְנאַל רֶעייֵז דְנּוא םיִכָלְמ עֶגיִזאָד איִד יִעְלַא דְנּוא 9
 ראַפ ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ טאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד ,ראַה רעֶד לייוו ,ןעֶמּונעֶגְנייֵא
 ּוצ ,םֶהיִא טיִמ לֵאָרְׂשִי ץְנאַג דְנּוא ,טְרֶהעֶקעֶגְמּוא ָּךיִז טאָה ַעְׁשֹוהְי דְנּוא 43 :לֵאָרְׂשִי

 /  ולְגְלִג ןייק הֶנֲחַמ רעֶד
 אי לעטיפאק

 טאָה יֹוזַא ,טְרעֶהעֶג םאָד טאָה רֹוצָח ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד ,ןיִבָי ןעוֶו ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1
 ָךֶלֶמ םעֶד ּוצ דְנּוא ,ןֹורְמִׁש ןּופ ְּךֶלֶמ םעֶד ּוצ דְנּוא ,ןֹודָמ ןּופ ְּךֶלֶמ ,בֶבֹוי ּוצ טְקיִׁשעֶג רֶע
 םעֶד ףיֹוא טייֵז-ְןֹופָצ ןּופ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאְו םיִכָלְמ איִד ּוצ דְנּוא 2 :ףָׁשְכַא ןּופ
 ןיִא דְנּוא ,לאָהְט םיִא דְנּוא ,תֹורְנִּכ ןּופ טייֵז-םֹורָד ןיִא ןיֹולְּפ םעֶד ןיִא דְנּוא ,גְרעֶּבעֶנ

 ּוצ דְנּוא ,טייַז-בָרֲעַמ דְנּוא טייַז-חֵרֶזִמ ןּופ יִנֲעַנְּכ םעֶד ּוצ 3 :טייֵז-בָרֲעַמ ןּופ רֹוד תֹופְנ
 יִוֲח םעֶד ּוצ דְנּוא ;גְרעֶּבעֶנ םעֶד ףיֹוא יִסּובְו דְנּוא ;יִזרִּפ דְנּוא ,יִּתִח דְנּוא ,ירֹמֶא םעֶד
 אייֵז ,ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 4 :הָּפְצִמ ןּופ דְנאַל םעֶד ןיִא ןֹומְרָח רעֶטְנּוא
 אייֵּב זיִא םאֶו דְמאַז רעֶד איו יֹוזַא ,קְלאָפ ליִפ ,אייֵז טיִמ תֹונֲחַמ עֶצְנאַג עֶרייֵז דְנּוא
 עֶלַא דְנּוא 8 ןעֶנעֶו-טייֵר דִנּוא דְרעֶפ ליִפ רֶהעֶז ְּךיֹוא דְנּוא ,םַי ןּופ ןעֶטְראָּב םעֶד
 ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא ְּךיִז ןעֶּבאָה םיִכָלְמ עֶגיִזאָד איד
 טיִמ ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ יֵדְּכ ,םֹורֵמ רעֶסאַו םעֶד אייֵּב טְרעֶנאַלעֶג ןעֶמאַזּוצ ְָּךיִז
 ןעֶּבאָה אָרֹומ טיִנ אייֵז ראַּפ טְסְלאָז אוד ,ַעְׁשֹוהְי ּוצ טְגאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 6 :לֵאָרְׂשִי
 ,לֵאָרְׂשִי ראָפ עֶנעֶנאָלְׁשרעֶד םֶלֵא ןעֶּבעֶג עֶלַא אייֵז ָךיִא לעוֶו טייֵצ עֶדיִד םּוא ןעֶגְראָמ ןיִראָו

 ערייז



 עשוהי 6
 גִבז :ׁשֵאָּב ףָלְׂשִּת םָהֵֹתְבכומדעַאְו קה סקס?

 בא י-לַע טהילע ומִע המָהלַַה םַניֵלְכִל פֶשֹװ
 וכו לֵאָרְט=-וְב הָוהְי סנמו :םָהָּב יל טא 8

 תעֶקבירַעְו םימ תֹופרׂשמ רַעָו הָּבִר ידע םומדרד
 ;דִרׂש םֶהְליֹלְְׁשִחיִּתְלּביידע כד ָחמ המְצִמ
 ףלע םָזיומתֶא הָוְ לידא שב טוי םֶהָלשעַה

 תֶעַּב שוה םָשָי :שֵאָב ףֵׂש םדיִתְב כרת ּ
 רוֲצָהייֵּכ בֶָחַב הָּכה הבל ורוצָח-ת א וכו קה
 -ָּב"תֶא יקה :הָלאָה תֹכָלְמִמַמ-לְּב שאר איד םינו
 זימׁשנילְּ ר אל םרחה .ברזייפל ּהָּבירְׁשֲא 7

 תֶלַאְה םי בָלְמַה ימָילָב"תַאְו :ׁשֵאָּב ףרׂש רֹוֲצָהְ"תֶאְו
 םיִרָמָה םֶרייפְל םה ַעׁשֹוהְי יוכָל םֶהיֵכְלַמ-לְּכיֶאְו
 םירְֲהיִלַכ קב :הָוהְי דָבע הָׂשֹמ הָיצ רֶׁשֲאַּכ םֵתֹוא
 רֹוצָח-תֶא יִתָלו לארׂשי םֶתְרׂשאְ םֶלִּתיִלַנ תֹהְמִצִה

 הָמָהְּבַהְ הֶלֵאָה םיִרָה לֵלְׁש לו יֵָׁש וי יש בל 14
 םֶרֹחייִפְלּוָכַה םֶדָאָה-לָּכ-תֶא קה לֵארְׂשִ יב םָהָל יב

 הָצ רֶׁשֲאַּ .;קָמָשְנילַּב ּוריִאְׁשַה אֵל םֶתֹא ם מָה ומ
 הָׂשָע ןֵכְ ַעְשֹוהְי-נֹוַא הָשִמ היצר ודְבַע השמ"תֶא הָו הָעָי

 ;השמ"תֶא הוה הָיצ-רֶׁשֲא סב רֶבָד רפאל עשה
 טנעה-לָּכיתֶאְו רָהָה תאוה ץְרָאָה-לֶכיִתא ַעָׁשֹ ; תו ו
 רה"תֶאְו הָבְרעָה-תֶאְו הָלפְׁשַח-תֶאֹו נר לב
 ידו ריש הָלֹעָה ֶלֶחָה רַהָהְדִמ הֶתָל ְפָׁשּו לֵא שי
 יָּכ תַאְו ןיִמְרָה- וה תַחָּמ לה עְקִבְב יָנ לעב

 טְשוהְי הָׂשָפ םיּבַד סיִמָי :םֶתיִמ םֵּכִי יד היל 15
 ישא רע הָתיהראל מל הָלֲאָה םי למה" 19

 *תֶא ןָֹעְבִנ יכְִׁיַ יצַּה יִתְלַּב לֵאְרְִׂי ינְב-לֶא הָמיִלְׁשִה

 אי

 ןעֶגְליִטְרעֶפ אוד טְסְלאָז דְרעֶפ עֶרייֵז
 -רעֶפ אּוד טְסְלאָז ןעֶגעוֶוְטייֵר עֶרייֵז דְנּוא
 ַעַׁשֹוהְי דָנּוא 7 :רֶעייֵפ טיִמ ןעֶנעֶרְּב

 ןעֶנעֶז קְלאָפ הָמָהֶלִמ עֶצְנאַג םאָד דנּוא
 אייַּב ,אייֵז רעֶּביִא ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא טיִמ
 אייז דְנּוא ,גְניֵלְצּולְּפ ,םֹורֵמ רעֶסאוַו םעֶד
 טאָג דְנּוא 8 :ןעֶלאַפְרעֶּביִא אייֵז ןעֶּבאָה
 ןופ דְנאַה רעֶד ןיִא ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז טאָה

 -אָּלְׁשעֶג אייֵז ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי
 טְנאָיעֶּגְבאָנ אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶב
 דָנּוא ,טאָטְש עֶסיֹורְג איִד ןֹודיִצ ןייק זיִּב

 ּוצ זיִּב דְנּוא ,םִיַמ תֹופְרְׂשִמ ןייק זיִּב

 ,טייַז-חַרְזִמ רעֶד ןַא הָּפְצִמ לאָהְט םעֶד

 זיִּב ,ןעֶגאָלְׁשעֶג אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 ןייק ןעֶּביִלְּבעֶג טיִנ אייֵז ּוצ זיִא םִע
 וצ טאָה ַעְׁשֹוהְו דְנּוא 9 :גְנּוּבייֵלְּברעֶּביִא
 ּוצ םאֶה טאָנ איִװ יֹזַא ןּוהְמעֶנ אייֵז

 רֶע טאָה ךְרעֶפ -עֶרייַז ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא
 טאָה ןעֶנעוֶוטייֵר עֶרייֵז דְנּוא ,טְגְליִטְרעֶפ
 דָנּוא 10 :טְנעֶרְּבְרעֶפ רֶעייֵפ טיִמ רֶע
 טייֵצ רעֶניִזאָד רעֶד ןיא ָּךיִז טאָה ַעַׁשֹוהְי

 -תֶא קֹוחְל הָתיֵהֹוהוהי תָאניַּכ ּזהָמָחְלַּמַּבּוחְקַק לכה כ ןעֶמּונעֶגְניַא טאָה דִנּוא טְרְהעֶקעֶנְמּוא
 -רעֶד רֶע טאָה ְּךֶלֶמ רֶהיֵא דְנּוא ,רֹוצָח

 ןּופ טאָטְׁשטִּפיֹוה איִד ןעֶזעוֶועֶג ריִרְפ זיִא רֹוצֶח ןיִראָו ,דְרעוֶוְׁש םעֶד טיִמ ןעֶנאָלְׁש
 .םאָו ׁשֵפָנ סעֶביֵלְמיִא ןעֶבאָלְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 11 :ןעֶכייֵרְגיִנעֶק עֶגיִזאָד איִד עַלַא
 םִע טְסיוִוְרעֶּפ אייֵז רֶע טאָה דְרעוֶוְׁש םעֶד ןּופ ףְראַש איִד ְּךְרּוד ,ןעֶועוֶועֶג ןעֶניִרְד זיִא
 :רָעייַפ טיִמ טְנעֶרְּברעֶפ רֶע טאָה רֹוצָח דְנּוא ,ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא הָמָׁשְנ עַנייֵק זיִא
 -ּונעֶגְנייַא ַעְׁשֹוהְי טאָה םיִכָלְמ עֶרייַז עַלַא דְנּוא ,םיִכָלְמ עֶזיִד ןּופ טעֶטְׁש עֶלַא ֶנּוא 2
 יֹוזַא ,טְסיווְרעֶפ אייז רֶע טאָה דְרעוֶוְש סעֶד ְָּךְרּוד ,ןעֶנאָלְׁשרעֶד אייֵז טאָה דְנּוא ןעֶמ
 ןעֶנעֶז םאָו טַעְמְׁש עֶלַא טְרֶעייֵנ 18 :ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָג ןּופ טְכעֶנְק רעֶד הֵׁשֹמ איו
 טְרָעייֵנ ;טְנעֶרְּברעֶפ טיִנ לֵאָרְׂשִי ןעֶּבאָה אייֵז ,ןְרֶעיֹומ עֶרְהיִא טיִמ ןעֶּביִלְּבעֶג ןייֵטְׁש
 עֶניִזאָד איִד ןּוּפ ּביֹור ןעֶצְנאַג םעֶד רעֶּבָא 14 :טְנעֶרְּברעֶפ ַעְׁשֹוהְי טאָה ןייֵלַא רֹוצָח
 עֶלַא טְרֶעייֵנ .טְּביֹורעֶג ְּךיִז ראַפ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןעֶּבאָה תֹומֵהְּב איִד דְנּוא טעֶמְש
 ןעֶּבאָה אייֵז זיִּב דְרעוֶוְש םעֶד ןּופ ףְראַׁש איִד ָּךְרּוד ןעֶנאָלְׁשרעֶד אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶׁשְנעֶמ
 טאָג איו יֹוַא 15 :טְזאָלעֶגְרעֶּביִא טיִנ הָמָׁשְנ עֶנייֵק ןעֶּבאָה אייֵז ,טְגָליִטְרעֶפ אייֵז
 יֹוַזַא דְנּוא ,ַעְשֹוהְי ּוצ ןעֶטאָּבעֶג הֶשֹמ טאָה יֹוזַא ,הָׁשֹמ טְכעֶנְק ןייַז ּוצ ןעֶטאָּבעֶג טאָה
 טאָה ראַה רעֶד םאָו םעֶלַא ןּופ ָּךאַז ןייק ןּוהְּמעֶנְּפָא טיִנ טאָה רֶע ,ןּוהְמעֶג ַעְׁשֹוהְי טאָה
 דְנאַל עֶצְנאַה עֶניִזאָד סאָד ןעֶמּונעֶנְנייַא טאָה ַעְׁשֹוהְי דְנּוא 16 :הָׁשֹמ ּוצ ןעֶטאָּבעֶג
 םאֶד דִנּוא ןְׁשֹוג דְנאַל עֶצְנאַג סאָד דְנּוא ,טייַז-םֹורָד עֶצְנאַג איִד דָנּוא גְראַּב םעֶד
 םעֶד ןּופ 17 :לאָהְט ןייַז דְנּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ גְראַּב םעֶד דְנּוא ,ןיֹולָּפ םעֶד דְנּוא ,לאָהְט
 םעֶד ןיִא זיִא םאָו דָנ לַעַּב ןייק זיִּב ריִעֵׂש ןייק ףיֹורַא טייג סאָו גְרעֶּבעֶג ןעֶמאַלְג
 רֶע טאָה םיִבָלְמ עֶרייֵז עֶלַא דְנּוא ןֹומְרָח גְראַּב םעֶד רעֶטְניִה ןֹונָּבִל ןופ לאָהְט
 טאָה געֶּט עֶליִפ 18 :טעֶטייֵטעֶג דַנּוא ןעֶנאַלְׁשעֶג אייֵז טאָה רֶע דֵנּוא ,ןעַמּונעֶגְנייַא
 ַא ןעֶזעוֶועֶג טיִּנ זיִא םִע 19 :םיִבָלְמ עֶניִזאָד איֵד עֶלַא טיִמ ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ ַעְׁשֹוהְי
 איֵד יִוֲח רעֶד טְרֶעייֵנ ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד טיִמ טְכאַמעֶנ םֹולָׁש טאָה סאָו טאָמְׁש
 רעֶד ןיִא ןעֶמּונעֶגְניַא רֶע טאָה שֶרעֶדְנַא) עֶלַא רעֶּבָא ,ןֹועְבִנ ןּופ רעֶניֹואְונייַא
 עֶרייֵַז ןעֶקְראַטְׁש ּוצ יֵדְּכ ,טאָנ ןופ ןעֶועֶועֶג זיִא סאָד ןיִראָו 20 :הָמָחָלַמ

 ףעצרעה



 עשוהי
 רעֶד ּוצ ןייֵנ ּוצ ןעֶנעֶקטְנֶע רעֶצְרעֶה

 377 בי אי

 שגייחַה ןעמל לֵאָרְׂשִי-תֶא הָמָתְלִּמַה תאֵרְכִל םֶּבִל
 אייֵז לאָז רֶע יֵדְּכ ,לֵאָרְׂשִי טיִמ הָמָחְלִמ הָוצ רֶׁשֲאַק םֶדיְִׁשַה מל יֵכ הָּנִחְּת םָהָל תוֶוָה יִּתְלִבַל

 טיִנ ְּךיִז ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶטְסיוְרעֶּפ
 אייז טְרֶעייֵג ,ןעֶמְראַּבְרעֶד אייֵז רעֶּביִא
 טאָה טאָנ איװ יֹוזַא ,ןעֶגְליִטְרעֶפ אייֵז ןעֶלאָז
 -ְךעֶד ּוצ דנּוא 21 :הֶׁשֹמ ּוצ ןעֶטאָּבעֶנ
 ןעֶמּוקעֶנ ַעְׁשֹוהְי זיִא טייֵצ רעֶניִּבְלעֶז

 (םיִקְנַעְנ ןעֶזיִר איד ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ טאָה דְנּוא
 ,ריִבָד ןּופ ,ןֹורְבִח ןּופ ,גְרעֶּבעֶג םעֶד ןּופ
 גְראַּב ןעֶצְנאַנ םעֶד ןּופ דְנּוא ,בָנֵע ןּופ
 גְראַּב ןעֶצְנאַג םעֶד ןּופ דִנּוא ,הָדּוהְי

 אייז טאָה טעֶטְׁש עֶרייֵז טיִמ ,לֵאָרְׂשִי
 עֶנייֵק ןעֶנעֶז סֶע 22 :טְסיִוְרעֶפ ַעְׁשֹוהְי

 דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶּביִלְבעֶגְרעֶּביִא םיִקָנֲע
 ןיִא טְרֶעייֵג ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ
 ןעֶנעֶז דֹורְׁשא ןיִא דְנּוא תַנ ןיִא ,הֶזֵע
 ַעְׁשֹוהְי דָנּוא 28 :ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא אייֵז
 ,דְנאַל עֶצְנאַג סאָד ןעֶמּונעֶגְנייַא טאָה
 ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָנ איו יֹוזַא סעֶלַא

 ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז טאָה ַעֶׁשֹוהְי דְנּוא ,הָשֹמ

 יִּפֶא עֶרייֵז ָּךאָנ לֵאָרְׂשִי ּוצ הָׁשּורְו םֶלַא
 םאָד דְנּוא ,םיִטָּבִׁש עֶרייֵז ְּךאָנ ,גָנּוליּיִט

 :הָמָהְלִמ ןּופ הּור טאַהעֶג טאָה דְנאַל
 א יצנוצ

 : יָה אה תֵעָב ַעֶׁשֹורְו אֹבָּ :הָשמיתֶא וה
 לֹּכִמּו בנעט רֶביִדְדִמ ןורְבָהיױמ רָהָהְדִמ טיִקְנעֶה תֶא
 :ַעְשֹודְי םֶמיִרֲחָה םֶהיֵרֲעדִע לֵאְרְׂשִי רַה לֶּכִמּו הָדּודְי רַה
 3 רב עב קר לאָרְשִי נב ץֶרֶאְּב םק כנֶע רַתֹונ--אָל
 93 רֶׁשֲא לֹכָל אה לָכ-תַ עֶשֹוהְי חק :ּורָאְׁשִ דוָּדְשַאְבּ
 לאָרְׂשיִל הָלֲחְנִל יי ָנְּתִ הָשֹמ-לֶא הָוהְי רֵּבּד

 +-ו}+

 :הָמָהְלַּמִמ הָּמְט ראם קל
 פ

 א -תֶא שרי ֵאָרְׂשיגְב ָּּכִה א ראה יכלמ ! הלא
 = יא לֲנִמ ׁשֶמׁשַה הָחְרמ ןדרַיה רַבעֶּב םָצרַא
 אה ןוחיס :הָחָרוִמ הָבְרעַה-לֶכְו ןֹומְרָח רַה
 טי לקט לָׁשֲא רערעמ לשמ ןִּבׁשֶחְּב בֵׁשֹיה
 :ןיִמע יב לב חנה קָּבִי ְַ עלִַּ צה לֵךְ
 6 יש! הּבָרֶעָה םִי דֵעְו הָחְוֹכ תווְנִּכ םָידַע הָבְרעָהְ
 תֹוּׁשַא תַהֵּת ןְמיֵּתִּו תֹמְׁשִיַה תיּב ְךֵרָד הָחְרְִמ חַלַה
 + בֵׁשֹיַה םיִאְפְרָה רָחימ ןְׁשּבַה ךלֶמ גֹוע לּוֿבִנּו הנה

 ה -לָכִב הָכָלְַבמרַח רֵהְּב לֵׁשֹמּו :יִעָדְדֶאְבּו תֹרָּתְשַעְּ
 יב דָעְלִּנַה יִצֲחַו יִתָכעַּמַהְו יִרּוׁשְּגַ ליִבצירַע מַה
 6 םּּבַה לֵאְרְׂשִ ינְבּו הָודְיידָמַע הָשֹמ :ןִִֹּׁשַח ְךַלֶמ ןִחיִס
 םֵבְׁש ינ יצֲתלְוירלו נבּיאְרל הֶׂשרְ הייב הָׁשֹמ ּהָנִּתַי
 זיּנִבּו עֶׁשֹודְי הָּבִה רֶׁשֲא ץֶרֶאָה יִָלִמ הֶלָאְו  גהָׁשַנמַה
 ןֹנבְּלַה תַעְקִּבְּ דָּ יי הָמוןַדְרַיה רֶכעַּכ ָארְׂשִי
 ימבשל עֶׁשֹוהְי ּהָנְּתַּו הָריִעִׂש א קָלָחָה 'יֵהָה-דִעָו
 ז !ידָבְרֲעָבּז הלפׁשִּו רַהְּב :םֶתסְלְחַמְּכ הֶׁשְִי לאָרׂשִי
 ֹורְּפַה יָנֲעַנְַּהְו ירֹמַאָה יִּתַחַּה כנִבּו מב תׂש
 :יסּומיהְו ==+ יה

 בי 0

 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד עֶכֶלעֶו דְנֲאַל םעֶד ןּופ םיִכָלְמ איִד ןעֶנעֶז םאָד דְנּוא 1
 ַךֶרֵי טייַז רעֶנעֶי ףיֹוא דְנאַל רֶעייֵז ּתיִׁשְרייעָנ ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶנאַלְׁשעֶג ןעֶּבאָה
 ןֹומְרָח גְראַּב םעֶד ּוצ ויִּב ןֹונְרַא ְּךייִֵמ םעֶד ןּופ ,ףיֹוא טייֵג ןּוז איִד ּואְו
 טאָה סאָו ,יִרֹמֶא ןּופ ְּךֶלֶמ ןֹוחיִס 2 :טייֵזיהַרְזִמ רעֶד ףיֹוא ןיֹולְּפ ןעֶצְנאַנ םעֶד
 אייֵּב זיִא םאִו ,רַעֹרָע ןּופ טְניִטְלעוֶועֶג טאָה דְנּוא ֹוּבִׁשַה ןיִא טְניֹואוְועֶנ
 ןופ טְפְלעֶה איד דִנּוא ְּךייֵט םעֶד ןעֶׁשיִוְצ זיִא דִנּוא ,ןֹונְרַא ְּךייֵט םעֶד ןּופ ןעֶטְראַּב
 :ןֹומַע רעֶדְניִק איִד ןּופ ץעֶנעֶרְג איִד (זיִא סאָדְ) ,קֹוּבַי ְּךייֵמ םּוצ זיִּב דְנּוא ,דָעְלּנ
 ןּופ םַי םּוצ זיִּב דְנּוא ,טייֵז-חַרְזִמ רעֶד ןַא תֹורְנַּכ םַי םּוצ זיִּב ןֹולְּפ םעֶד ןּופ דְנּוא 3
 ןּופ דְנּוא ;תֹומֵׁשְי תיֵּב ןייֵק געוֶו רעֶד ,טייֵז-חַרֶזִמ רעֶד ןַא ְּךֶלֶּמַה םַי סאָד ןיֹולַּפ םעֶד

 סאָו ,ֶׁשָּב ןּופ ָּךֶלֶמ גֹוע ןּופ ץעֶנעֶרְג איִד דְנּוא 4 :הָנְסִּפ תֹודְׁשִא רעֶטְניִה טייַז-םֹורָד
 ןיִא דְנּוא תֹורָּתְׁשַע ןיִא טְניֹואוְועֶג ןעֶּבאָה סאוָו ,םיִאָּפְר עֶגיִרְּביִא איד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 הָבְלַכ רעֶּביִא דְנּוא ,ןֹומְרָח גְרעֶּבעֶג םעֶד רעֶּביִא טְגיִטְלעֶועֶג טאָה רֶע דְנּוא 8 :יִעְרְדֶא
 רעֶּביִא דְנּוא ,יִתָכֲעַמ דְנּוא ירּוׁשְנ ןּופ ץעֶנעֶרְג איִד ּוצ זיִּב ,ןֶׁשֶּב ץְנאַג רעֶּביִא דְנּוא
 טאָג ןּופ טְכעֶנְק רעֶד הֶׁשֹמ 6 :ןֹוּבִׁשִח ןּופ ְּךַלֶמ ןֹוחיִס ןּופ ץעֶנעֶרְג איִד ,דָעָלִג ּבֶּלאַה
 ןּופ טְכעֶנְק רעֶד הָׁשֹמ רְנּוא ןעֶגאָלְׁשעֶב אייֵז ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניַק איֵד דְנּוא
 םעֶד ּוצ רֶנּוא ,דָנ ּוצ דְנּוא ןֵבּואְר ּוצ הָׁשּורְו סֶלַא ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז טאָה טאָג
 ַעְשֹוהְי עֶכְלעוֶו םיִכָלְמ איִד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד דְנּוא 7 :הָשַנְמ ןּופ טֶּבֵׁש ןעֶּבְלאַה
 -בָרֲעַמ ןיִא .ןֵדְרַי טייַז רעֶד ףיֹוא ןעֶנאַלְׁשעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד דְנּוא
 טייַג םאָה גְראַּב ןעֶמאַלְג םעֶד ּוצ ויִּב ןֹונָבְל לאָהְט םעֶד ןיִא דֶנ"לַעַּב ןּופ ,טייֵז
 לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִטָבְׁש איִד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז טאָה ַעֶׁשֹוהְי דְנּוא ,ריִעֵׂש ןייק ףיֹורַא
 ,לאָהְט םעֶד ןיִא דִנּוא :ְרעֶּבעֶג םעֶד ףיֹוא 8 ;ןעֶבנּולייטְּפָא עֶרייֵז ְךאָנ הָׁשּורְו םֶלַא
 -םֹורָד ןיִא דְנּוא רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ;גְנּומְהעֶנְּפָא רעֶד ןיִא דְנּוא ןיֹולְּפ םעֶד ןיִא דְנּוא
 :יסּובְי םעֶד דְנּוא יִוֲח םעֶד !יִזְרִּפ םעֶד ייִנֲעַנְּב םעֶד ירמֶא םעֶד ויִּתִח םעֶד טייַז

 רעד



278 

 וחיִדְי ךֶלֶמ 5
 לֵא-תיִּב רַצִמירְַׁא יָה ְךֶלֶמ

 םָׁשיחְי ְךֶלֶמ י

 ןִרבִח ּךֶלֶמ
 תּומָרָי ְךֶלֶמ 11

 ׁשיִכְל דֶלֶמ
 ןולְנֶע ְּךֶלֶמ
 דָזַג ְךֶלֶמ
 רֶבָּד ְּךֶלֶמ

 ר ְךקֶמ
 הָמָרָח ְּךֶלֶמ
 דָרע ּדֶלֶמ

 טֶנְבִל ְךֶלֶמ יט
 םֶלְדִ ךֶלֶמ

 הָרֵּקַמ ְךֶלֶמ 5
 לא-תיב ךֶלֶמ

 הּוּפַּת ְּךֶלֶמ וד
 רֶּפַה ְּךֶלֶמ

 קָפָא ְךלֶמ 5
 ןֹורָׁשל ּךֶלֶמ

 ןודִמ ְךֶלֶמ 5
 רֹוצָח ְךֶֶמ
 ןוארְמ ןוַרְמׁש ְךֶלֶמ
 ףָׁשֶכַא ךלֶמ

 ְךֶנֲעַּת ךלמ 1
 ּדְמ ּךֶלֶמ

 ׁשֶדָק .ְךֶלֶמ 2
 לָמְרַּכִל םעֶנְקי-ךֶלֶמ

 רֹוּד תַּפְנל רו ֹוְּד ךלמ 23
 6 לֶנלַל ם יונידלמ

 ַו הָצ ;רת ְךֶלֶמ 244

4 = 
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 :דחֶאְו םיִשל ם = שש יי בֶלְמילכ

 עשוחי

 דָחֶא
 :דֶחֶא
 .דָחֶא
 : רַהֶא

 דֶחֶא
 ;רֶחֶא

 דָחֶא
 ;רֶחֶא

 דָחֶא
 : רֶחֶא

 דֶחֶא
 : רֶקֶא

 דֶחֶא
 :דָחֶא
 דֶחֶא
 :דָחֶא

 בי

 ;רעֶנייֵא ֹוחיִרְי ןּופ ָּךֶלֶמ רעֶד 9

 טייֵז רעֶד ןָא זיִא סאוָו יֵע ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד
 לָא-תיִּב ןּופ
 םַלָׁשּורי ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד 0
 ןֹורְּבִח ןּופ ָּךֶלֶמ רעֶד
 תּומְרָי ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד 11
 ׁשיִבָל ןוּפ ְךֶלֶמ רעֶד
 ולְגֶע ןּופ ָּךֵלֶמ רעֶד ן2
 רֶזָג ןּופ ָּךֶלֶמ רעֶד
 ריִּבִד ןּופ ָּךֶלֶמ רעֶד 8

 רֶדָג ןּופ ָּךֶלֶמ רעֶד
 הָמְרָח ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד 4
 דֵרֵע ןּופ ָּךֶלֶמ רעֶד
 הָנְּבל ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד 2
 םֶלְדִע ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד
 הָדְקַמ ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד 6
 לַא-תיֵּב ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד
 ַּוּפַּת ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד 7

 רֶפַח ןּופ ָּךֶלֶּמ רעֶד
 קֵפֲא ןּופ ָּךֶלֶמ רעֶד 8
 ןֹורָׁשַל ןּופ ָּךֶלֶמ רעֶד
 ןֹודָמ ןּופ ָּךֶלֶמ רעֶד 9
 רֹוצָח ןּופ ָּךֶלֶמ רעֶד

 :רעֶנייֵא
 : רעֶנייֵא

 :רעֶנייֵא

 ;רעֶנייֵא
 ;רעֶנייֵא

 ;רעֶנייֵא
 ;רעֶנייֵא

 ;רעֶנייֵא
 :רעֶנייֵא

 ;רעֶנייֵא
 :רעֶנייֵא

 ;רעֶנייֵא
 ;רעֶנייֵא

 ;רעֶנייֵא
 :רעֶנייֵא

 ;רעֶנייֵא

 :רעֶנייֵא

 ;רעֶנייֵא
 : רעֶנייֵא

 :רעֶנייֵא

 :רעֶנייֵא

 ;רעֶנייֵא ןֹוארְמדןֹורְמִׁש ןּופ ְּךַלֶמ רעֶד 0
 ףֶׁשְּכַא ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד
 ְךְנֲעַּת ןּופ ָּךֶלֶמ רעֶד 1
 ֹודְנְמ ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד

 ׁשֶרָק ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד 2

 :רעֶנייֵא
 : רע ָייֵא

 ;רעֶנייֵא

 ;רעֶנייֵא

 ;רעֶנייֵא לֶמְרַּכ םיֹוא םֶעְנִקָי ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד
 תַפָנ אייָּב רֹוד ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד 3
 ו רעֶנייֵא רוה

 ;רעֶנייֵא לֶגֶלַנ ןיִא םִיֹוג איד ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד
 ;רעֶנייֵא הָצְרִּת ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד 4

 דְנּוא ןייַא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םיִכָלְמ עֶלַא
 :גיסייַרְד

 רעד
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 יי

 א } הרָּתְנְַ הָּתַא ויָלֵא הָוהְי רֶמאֵּד םיִמָיּב אָּב ןכ ןקָז עֶׁשֹוהיִו בי לעטיפאק

 ג תא :הָּהֶשִרְל דָאְמיהַּבְרַה הָדָאְׁשִנ ץֶרֶאָהְו ם םיִמָיִב ְתאַּב
 3 ךמ יִשַה-לָכומ לַפַה תֹליֵלְנ"לְכ תֶרֶאְׁשִנַה ץרָאה ןעֶראַועֶג טְלַא זיִא ַעׁשֹוהְי דוא 1
 הָנו יש רק לּובְּנ עי ינְפ-לַע ! רֶׁשֲא = ןעֶמּוקע בעֶט (עֶטְלַא) ןיִא ויִא דנּוא

 ידוְּׁשַאָהְו יֵתְזעָה פיר תֶׁשַמֲח בֶׁשֶחַ ןנענְּ
 זידא אי : : : י

 ; רמָאה ליב גרַע הָקָפָא-דע עי א (עֶטְלַא) ןיִא טְזיִּב אוד ,טְלַא טְזיִּב אּוד
 ה תַהַּת רֶג לעב ֶׁמָּׁשַ חָרִמ יֹנְבלַה-לֶכויִלְבִּנַה ץֶרֶאָהו ךְנאַל םעֶד ןּופ דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶנ געט
 י כל רֶה וה יבְׁשיילְכ א אֹוְבל דַע ןומָרה-רַה ּוצ ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ליפ רֶהעְז ְךאָנ זיִא

 יב ייַנְּמִמ םֵׁשיִרֹוַא יִכֹנָא םיִנֹדיצ-לַּכ םִיַמ יתר יד : : : א וו 2 טי
 7 יי נב לַארְׂש ילָה הר לֵאָרְׂש -! םאָח דְנאַל סאָד זיִא סאָד 2 :ןיֵנְׁשִרִי
 יִצֲתַו םיִמָבְׁשַה תַעְׁשִתְל הָלֲחְנְּב תאֹוַה יא קֹּלַח -עֶרֶג עֶצְנאַג איד ,ןעֶּביִלְּבעֶנְרעֶּביִא זיִא

 * לָׁשֲאםָתְלֲחְניִחְקליִרגְיְִבּוארה ֹוִּע :הֶׁשֹמַה טְבֶׁשַה םאד דנּוא .םיִּתְׁשִלּפ איד ןּופ ץעֶנ
 םל ןֵתָנ רֵׁשֲאַּכ הָהְרמ ןדְריה רֵבֹעְּב הֶׂשֹמ םָקָל ןֶתָנ ר הב :
 םעה ןופ 8 +יהנ ע ּך ַב
 5 ןֹונְרַא לֵהְ-תַפְׂש-לַע רֶׁשֲא רעורעמ :הָוהְי דָבֶע הָׁשמ תן 2 יו אי
 :ןוביד-דע אב רֶׂשיִמַ-לְכו לֲחהְותּב רׁשֲא רִָהְו םִירְצמ .ראָפ זיִא סאָו ,רֹוחְיִׁש (ְּדייֵש
 י ידע ןָּבׁשָהְּב ךֵלֶמ רֶׁשֲא יֵרֹמֲאָה ּךֵלֶמ ןוחס יֵרָע לכו ןּופ ,ןֹורְקִע ןּופ ץעֶנעֶרְג רעֶד ּוצ זיִּב
 11 יֵֹכְו תְכַעְמַהְו ירוׁשנַד לֹובנּו דָּלְּנַה | :ןְמַיינְּב לִבְג טְנעֶכעֶרעֶג יִנֲעַנְּב םעֶד ּוצ לאָז טייֵז-ְןּופָצ

 נ ןָּׁבַּב וע תֹכָלְמַמילְּכ :הָכָלַפידַעְשְּבה-לִכוִמרָהרַה , 6
 פרה רתימ ַאָשנאֹוהיעררָאְּותחּתְשַ ִַדלְמירֶׁשַא איד ןפ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא ףֶניִפ ;ןעֶרעוֶו
 5 יִרּושּנַה-תֶא לֵארְִׂ ינְּב שירוה אֵלָו :םֵׁשֹרי הׁשמ םֶכֹה ,יֵדֹודְׁשַא רעֶד דְנּוא ,יִתָזַע רעֶד .םיִּתְׁשַלְּפ
 םִּיַה דע לֵאְרׂשִי בֶרָק ר ֶכָעַמּו רשְנ בֵשֵּיִתְכֶעֶּמַה-תֶאְו דְנּוא יִּתִנ רעֶד דְנּוא יִנֹולְקְׁשֶא רעֶד דְנּוא

 - ןּופ 4 :םיִוֵע איִד דִנּוא ,יִנֹוּרְקִע רעֶד
 איִד ּוצ טְרעֶהעֶנ סאָו לייֵה איִד דְנּוא ,יִנֲעַנְּב םעֶד ןּופ דְנאַל עֶצְנאַג םאֶד ,טייז-םֹורָד

 םאָד דְנּוא 9 :ירֹֿמֲא םעֶד ןּופ ץעֶנעֶרְג איִד ּוצ זיִּב ;הָקָפַא ןייק זיִּב ,םיִנֹורְיִצ

 דָנ-לַעַּב ןּופ ,ףיֹוא טייֵג ןּוז איִד ּואוְו ,ֹונָבְל עֶצְנאַג םאָד דְנּוא ,יִלְבִג םעֶד ןּופ דְנאַל
 םעֶד ןּופ רעֶניֹואְזנייַא עֶלַא 6 :תָמֵח ןייק טְמּוק ןעֶמ זיִּב ןֹומָרָח גְראַּב םעֶד רעֶטְניִה -

 -ְךעֶפ ָּךיִא לעוו אייֵז םיִנֹודיִצ עֶלַא ,םִיַמ תֹופְרְׂשִמ ןייק זיִּב ןֹונָבְל ןופ ,גְרעֶּבעֶג

 לֵאָרְׂשִי ּוצ ןעֶלאַפּוצ ןעֶזאָל םִע טְּסְלאָז אּוד טְרֶעייֵג ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ראָּפ ןעֶּבייֵרְט
 םאָד לייֵטּוצ ;דְנּוצַא דְנּוא 7 :ןעֶמאָּבעֶג ריִד ּבאָה ְָּךיִא איו יֹוזַא ,לייֵטּבְרִע םֶלֵא
 ןּופ טֶבֵׁש ןעֶּבְלאַה םעֶד דְנּוא םישָּבִׁש ןייֵנ איֵד ּוצ הָׁשּורְי ַא סֶלַא דְנאַל עֶניִזאָד

 עֶרייַז ןעֶמּונעֶג ןיֹוש רָב דְנּוא ןְבּואְר טאָה (הֶׁשַנְמ) םֶהיֵא טיִמ 8 :הָשַנְמ

 רעֶד ןַא ןֵדְרַי טייַז רעֶנעֶי ףױא ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז ּוצ טאָה הָׁשֹמ סאָװ הָׁשּורְו

 :ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז וצ טאָה טאָו ןּופ טְכעֶנְק רעֶד הָׁשֹמ איװ יֹוזַא ,טייֵז-חַרֶזִמ
 איִד דְנּוא ןֹונְרַא ְּךייֵמ םעֶד ןּופ ןעֶטְראַָּב םעֶד אייֵַּב זיִא סאָו רֶעֹורע ןּופ 9

 ןיֹולְּפ רעֶצְנאַנ רעֶד דְנּוא ְּךייֵט םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא זיִא סאָו טאָמְׁש
 ןּופ ְּךֶלֶמ ןֹוחיִס ןופ טעֶטְׁש עֶלַא דנּוא 10 :ןֹוביִד ןיק זיִּב אָבְדַמ ןּופ

 איִד ןּופ ץעֶנעֶרְב רעֶד ּוצ ויִּב ,ןֹוּבְׁשִה רעֶּביִא טְריִנעֶר טאָה םאָװ ירֿמָא

 יֵתָכֲעַמ דְנּוא יִרּושְנ ןּופ ץעֶנעֶרְג איִד דִנּוא ודָעָלְג דְנּוא 11 :ןֹומֵע רעֶדְניִק

 :הָכָלַמ ןייק ויִּב ןֶׁשֶּב ץְנאַג דְנּוא ןֹומְרָח ןּופ גְרעֶּבעֶג עֶצְנאַנ םאָד דְנּוא

 ןיִא טְריִנעֶו טאָה סאָו ןְׁשֶּב ןיִא נֹוע ןּופ ְךייֵרְגיִנעֶק עַצְנאַנ םאָד 12

 (םיִאָּפִרְ) ןעֶזיִר עֶגיִרְּביִא איִד ןּופ ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא זיִא רֶע ,יִעְרְדִא ןיִא דְנּוא תֹורָּתְׁשַע
 רעֶדְניִק איִד רעֶּבָא 14 :ןעֶּביִרְטְרעֶּפ אייֵז טאָה דְנּוא ןעֶנאָלְׁשעֶג אייֵז טאָה הָׁשֹמ םאוָו

 איֵד ןעֶּבאָה יֹוזַא דְנּוא ;יִתָכֲעַמ איִד דְנּוא ירּוׁשְנ איד ןעֶּביִרְטְרעֶפ טיִנ ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי

 :באָמ ןעֶגיִטְנייַה םעֶד ּוצ זיִּב לֵאָרְׂשִי ןעֶׁשיִוְצ טְניֹואוְועֶג יִתָכֲעַמ איִד דְנּוא ירּוׁשְג

 רעּבא
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 יהא הָוהְ יִׁשֵא הָלֲחנ ןפנ אל יולַח טֶּבׁשְל קד :הָוָה 4
 ?רשֹמ ןֵתיֵנ 6 ;וליּמִד רֶׁשֲאַּכ וְלֲַנ אוה לארשי ומ
 שטובְנַה .םִהָל יִנ !םֶתֹוחְּפְׁשִמְ ןבּואְרִנְּב הָּשִמְל 6

 ךותְּב רֶׁשֲא ריִעְהִו ןונרַא לֵחֹנ-תַפְׂשילַע רֶׁשֲא -ַוחֲעַמ
 בֵשֲא הירָע-לֶמִ ןוְבׁשֶח :אֵבְדִיִמילַע רׂשיִמַה-לֶכְו לֵחָנַד עז
 הדָצַהו ?ןוְמ לַעָּב תיִבּו לַעַּב תֹומָב ןֹוביד רוָׁשיּמַּב 4

 ײֵהְּב  ףחָׁשַה תֶרֶצְו הָמְבִׂשְו םִיַתָיְרקְו :תעפִמּו תַמַרְקּו
 ;ןרִֹמׁשִיַה תיִבּו הָנְִּפַה תֹדְׁשִאְו רעְּפ תיִבּו :קֶמֹעָה כ
 רֶׁשֲא יֵרֹמֶאָה דלֶמ | ןּודיִס וכלְמִמילכו רֹׂשיִּמַה יֵרָע לֹכְו 1

 ןירמ יַאיִׂשְניתֶאָו ו וָתֹא הָׁשֹמ הָּכִה רֶׁשֲא ןִבְׁשֶחְּב ךלֶמ
 יֵכיִסְנ עַבָר-תֶאְו רּוחיתֶאְו רּוָצתֶאְו .םָקָריִתֶאְו ָךָא-תֶא

 וגְרַה םקֹוּקַה רָב םִעלְּכיִתֶאְז :ץֶרָאָה יִבְׁשִי ןֹודיִס פע
 ןְבּואְר ינְּב לּובְנ ידיו ;םֶהיֵלְלֶחלֶא בֶרָחַּב לֵארְׂשיינב 22

 הי טְתֹוּפׁשִמל ןְבּואְרינְּב תַלֲחנ תאְו ליִבָ ןדרַיה
 :םבֹחַּפְׁשִמְל דֶנ 2 ד הּממְל הָׁשֹמ ןֵמיל :ןָהיֵרְצַחְו 4
 = ץֶרֶא יִצחַו דֶעְלִגַה יִרָע-לָבְו רָע עב םֶהָל יִהְיַו הכ
 ידע ןֹבְׁשִחַמּו * :הָּבִר נָפלַמ רֶׁשֲא רעורעדדע ןֹוָמַע 6
 קָמֵעָבּו :רָבְרִל לּוְנידַע ם םִינֲחּמִמּוםִֹטְבּו הָּפְצַּמַה תַמָר 2

 תרומלְמִמ רתָי ןֹֿפֶצְו תָֹּכְסְו הָרְמִנ תיִבּו היה תיֵּב
 תרֶרֹנּכ--ִמִי הצק--ע לֵב ןְדיה ןובְשִח ּךֶלֶמ ןוחיס

 םבֶתֹהְּפְׁשִמְל ֶנייְִּב תַלֲחַנ תא ;הָחָרְזִמ ןֵּדְרּיַה רֶבֵע 5
 הָׁשַנְמ טֶבֵׁש יִצָתַל הָׁשֹמ ןֵּעיַו  :םֶהיֵרְצַחְו םיִרָעַה 9
 םָלּובְג יִהָיַו :םֶת וָּפְׁשִמְל הָשנְמינְב הָּמַמ ִצֲחַל יֵַּו ל

 ְׁשְּבַה-ךֶלֶמ וע ! תיוִכְלְמַמ-לֶּכ ִהלָּ םִיַנֲחְמִמ
 דֶעְִַּה יֵצֲחַו :ריִצ םיִׁשׁש ןֶׁשְּבִּב רֶׁשֲא ריִאָי תֹוַחילְכְו 1

 ריִכָמ ינְבל ןֶׁשְּבַכ נו תוִכָלְממ רָע יעדהאו תוִרָּתְׁשִעְ

 יָא הלא יָתֹחפְׁשִמְל ריִכָמנְביִבֵַל הָׁשֹנמְַּב =

 ֿני

 רֶע טאָה יול טְבֵׁש םעֶד ּוצ רעֶּבָא 4

 יִּפָאְרֶעייֵּפ איד הָלֲחַנ ןייק ןעֶּבעֶגעֶג טיִנ
 ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג םעֶד ,ראַה םעֶד ןּופ רעֶפ
 טאָה רֶע איו יֹוזַא ,הָלַחַנ ןייַז זיִא סאָד
 טאָה הֶשֹמ דְנּוא 12 :טעֶרעֶג םֶהיֵא ּוצ
 רעֶדְניִק איִד ןּופ טֶבֵׁש םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג

 :תֹוחָּפְׁשִמ עֶרייֵז ָּךאָנ (לייִטְּבְרֶע ןַאנ ןֵבּואְר
 איִד ןעֶזעוֶועֶג אייֵז ּוצ זיִא םִע דְנּוא 6
 םעֶד אייֵּב זיִא םאָו רֵעֹורֲע ןּופ ץעֶנעֶרְג
 איִד דָנּוא ,ןֹונְרַא ְּךייִמ םעֶד ןּופ ןעֶטְראָּב

 םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ ְךיִא זיִא סאָו טאָמְׁש
 אייֵּב ןיֹולְּמ רעֶצְנאַנ רעֶד דִנּוא .ְךייֵט

 עֶרְהיִא עֶלַא דְנּוא ןֹוּבְׁשִה 17 :אָבְדיֵמ
 ןֹוביִד ;ןיֹולֵּפ םעֶד ןיִא ןעֶנעֶז םאְוָו טעֶטְׁש
 ;ןֹועְמ לַעַּב תיֵּב דְנּוא ,לַעַּב תֹומָּב דְנּוא
 :תַעָּפִמ דְנּוא תֹומְדְק דְנּוא הָצִהַי דְנּוא 8
 תֶרֶצ דְנּוא ,הָמְבִׂש דְנּוא םִיַתָיְרִק דְנּזא 9

 :לאָהְט םעֶד ןּופ גְראַּב םעֶד ןיִא רַחַּׁשַה

 -עֶנֶסֶא איד דְנּוא ,רֹועֶּפ תיֵּב דָנזא 0

 :תֹומְׁשְיַה תיֵּב דְנּוא הָנְסִּמ ןּופ גָנּומ
 ןיֹולְּפ םעֶד ןּופ טעֶטְׁש עֶלַא רנּוא 1

 ָךלֶמ ןֹוחיִס ןּופ עֶכייֵרְניִנעֶק עֶלַא דְנּוא
 - ןֹוּבִׁשִח ןיִא טְריִנעֶר טאָה סאָו ירמָא ןּופ

 םעֶד ִיְדִמ ןופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איֵד דְנּוא םֶהיֵא ןעֶנאָלְׁשעֶנ טאָה הָׁשֹמ ןעֶבְלעוֶו
 איד ,עַּבָר םעֶד דְנּוא ,רוח םעֶד דנּוא ,רּוצ םעֶד דְנּוא ,םֵקָר םעֶד דָנּוא !יִוָא
 םעֶד דָנּוא 22 :דְנאַל םעֶד ןיִא טְניֹואְועֶנ ןעֶּבאָה סאָו ,ןֹוחיִס ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא
 ןעֶגאָלְׁשְרעֶד לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןעֶּבאָה רעֶכאַמ ףּוׁשַּכ םעֶד ,רֹועְּב ןּופ ןְהּוז םֶעָלַּב
 רעֶדְניִק איִד ןּופ ץעֶנעֶרְג איד דְנּוא 28 :עֶנעֶנאַלְׁשְרעֶד עֶרייֵז טיִמ דְרעוֶוְׁש םעֶד טיִמ
 לייֵטּבְרֶע סאָד ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאָד ,ץעֶנעֶרְג איִד דְנּוא ןֵדְרַי רעֶד ,ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןֵבּואְר
 :רעֶּפְרעֶד עֶרייֵז דְנּוא טעֶמֶש איִד ,תֹוהָּפְׁשַמ עֶרייֵז ּוצ ןֵבּואְר רעֶדְניִק איִד ןּופ
 דָנ רעֶדְניַק איִד ּוצ ,דָנ םֶבֵׁש םעֶד ּוצ (הָלִחַנ ַא) ןעֶּבעֶנעֶג טאָה הָשֿמ רֵנּוא 4
 דְנּוא רַזֲעַי ןעֶזעוֶועֶג אייֵז ּוצ זיִא ץעֶנעֶרְב איִד דָנּוא 22 :תֹוחָּפְׁשַמ עֶריייֵז ָּךאָנ
 ףֹומַע רעֶדְניִק איִד ןופ דְנאַל עֶּבְלאַה םאֶד דְנּוא ,דָעְלְג ןּופ טעֶטְׁש עֶלַא רְנּוא
 הָּפְצַמַה תַמָר ּויִּב ןֹוּבְׁשֶה ןּופ דְנּוא 26 :הָּבַר ראַפ זיִא סאָח רַעֹורֲע ןייק זיִּב
 ןיִא דְנּוא 27 :ריֵבָד ןּופ ץעֶנעֶרְג רעֶד ּוצ ויִּב םִיַנֲהַמ ןּופ דְנּוא .םיִנֹוטְּב דָנּוא
 עֶניִרְּביִא סאָד ֹופָצ דְנּוא ,תֹוּכָס דְנּוא הָרְמִנ תיֵּב דְנּוא ,םָרָה תיֵּב לאָהְט םעֶד
 .וצ ויִּב ,ץעֶנעֶרְג איִד דְנּוא ןַדֶרֵי רעֶד ,ןֹוּבְׁשִח ְּדַלֶמ ןֹוהיִס ןּופ ְָּךייֵרְגיִנעֶק םעֶד ןּופ

 םאָד זיִא םאָד 298 :טייז-הָרָזִמ רעֶד ןַא ןֵדְרַי םעֶד רעֶּביִאנעֶגעֶק ,תֵרֵגַּכ םַי םעֶד

 עֶרייֵז דְנּוא טעֶטׁש איִד טיִמ ,תֹוהָּפְׁשִמ עֶרייֵז ְּךאָנ דֶנ רעֶדְניִק איִד ןּופ לייֵטּבְרֶע
 טְבֵׁש ןעֶּבְלאַה םעֶד ּוצ (הָלֲחַנ א ןעֶּבעֶנעֶג טאָה הָׂשֿמ דָנּוא 29 :רעֶּפְרעֶד
 הָׁשַנְב רעֶדְניִק איִד ןּופ טֶבֵש ןעֶּבְלאַה םעֶד ּוצ ןעֶזעֶועֶג זיִא םִע דְנּוא הָׁשֵנְמ
 םִיַנֲחַמ ןּופ ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז ןעֶצעֶנעֶרְג עֶרייַז דָנּוא 20 :תֹוהָּפְׁשַמ עֶרייֵז ְּךאָנ
 עֶלַא דְנּוא ׁשָּבַה ָּךֶלֶמ נֹוע ןּופ ְךייֵרְניִנעַק עֶצְנאַנ םאָד ָׁשָּב עֶצְנאַג סאָד
 עֶּבְלאַה םאָד דָוא 81 :םעֶטׁש ניִצְכעֶז ,ןֶׁשֶּב ןיִא זיִא סאו ריִאְו ןּופ רעֶפְרעֶד
 ךייֵרְניִנעֶק םעֶד ןּופ םעֶטש איִד ,יִעָרְדֶא דְנּוא ,תֹורָּתְׁשַע דְנּוא ,דָעָלְג (ןּופ דנאַל)
 הֵׁשַנְמ ןּופ ןְהּוז ,ריִכָמ ןופ רעֶדְניִק איִד ּוצ (ןעֶּבעֶנעֶג רֶע טאָה) ,ןֶׁשִּב ןיִא בוע

 עֶזיִד 82 :תֹוחָּפְׁשִמ עֶדיֵז ְךאָנ ריִכָמ ןופ רעֶדְניִק איִד ןּופ טְפֶלעֶה איִד ּוצ

 טאה



 עשוהי

 תֹובְרֵע ןיִא ןיִנשְרַי טְכאַמעֶג הָׁשֹמ טאָה
 ,והירָי אייֵּב ןֵדְרַי טייֵז רעֶנעֶי ןּופ ,בָאֹוּמ
 םעֶד ּוצ רעֶּבָא 3 :טייֵז"חַרְזִמ רעֶד ןַא

 ןייק ןעֶּבעֶנעֶג טיִנ הֶָׁשֹמ טאָה יוֵל טֶבֵׁש
 ןּופ טאָג רעֶד ,ראַה רעֶד ;לייֵטּבְרֶע

 יּבְרֶע רֶעייֵז ןעֶזעֶועֶג ויִא רֶע ,לֵאָרְׂשִ
 :טעֶרעֶג אייֵז וצ טאָה רֶע איוִװ יֹוזַא ,לייֵט

 די לעטיפאק

 (םעֶטׁש איִד ןעֶנעֶז) עֶגיִזאָד איִד דְנּוא 1

 -עֶנ ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד םאוָו
 רֶזָעְלֶא םאִו ןֵעָנְּב דְנאַל םעֶד ןיִא טְּבְרֶע
 איִד דִנּוא ,ןּונ ןּופ ןְהּוז ַעְׁשֹוהְי דְנּוא ןֵהֹּכַה

 רעֶדְניִק רעֶד םיִטָבְׁש איִד ןּופ תֹובָא יִׁשאָר
 :אייֵז ּוצ טְלייֵטּוצ םֶע ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי
 רֶעייֵז ןעֶזעֶועֶג זיִא לֶרֹוג ַא ְךְרּוד 2
 ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָנ איו יֹוזַא ,הָלֲחַנ
 דֶנּוא םיִטָבְׁש ןייֵנ איִד ראַפ ,הָׁשֹמ ְּךְרּוד

 הָׁשֹמ ןיִראָו 8 :טֶבֵׁש ןעֶּבְלאַה םעֶד
 ןּופ הָלֲחַנ איד ןעֶּבעֶנעֶג ןיֹוׁש טאָה
 טֶבֵׁש ןעֶּבְלאַה ַא דְנּוא םיִטָבְׁש אייוֵוְצ
 איֵד ּוצ רעֶּבָא ,ןֵדְרַי טייַז רעֶנעֶי ףיֹוא

 הָלֲחַנ ַא ןעֶּבעֶנעֶג טיִנ רֶע טאָה םִוְל
 רעֶדְניִק איִד ןיִראָו 4 :אייֵז ןעֶׁשיִוְצ
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 !הָחָדִמ וָחיִרְי ןֵּדְרִיִל רֶבעֶמ םָאמיתוָכייַעְּב דשמ לקנ
 צ ילָאְְׂשִי הלא הָוהְי לח הָׁשֹמ ןְפניאָל יוּטַה טֶבְׁשִלּ
 ;םהל רֵּבּ רֶׁשֲאַּכ םֶתְלֲחְנ איִה

 י"ה יי

 א ּולֲהִנ לֶׁשֲא ןַעַנְּכ ץרַאְּב לֵאְָׂשִירְב ּולֲחְנֶׁשֲא הִֶּא
 תֶּטַּמַה תָֹא יִׁשאֶרְ ונְִּ שוה ןֵהֹּבַה רֲֶעְלֶא םָתֹוא
 ע יייְּב הוהְי הָוִצ רֶׁשֲאַּכ טלה לֵרֹונְּב ;לֵָׂשִי נבל
 + הדָשֹמ ןְתָנייְּכ :הָּטַּמַה יִצֲחַו תֹוטַּמַה תָעְׁשִתְל הָׂשֹמ
 םילל| ןדײל רֶבעֶמ הָטִמַה יִצֵחַו תֹוַּּמַה יש תַלֲחְנ
 4 תרוֶטִמ יֵנְׁש ףֹויגְב ּווְהיִכי ;םֶכֹותְּב הָלֲחַנ ןְתְניאְל
 דצבִא יִּכ ץֶרֶאְּב םיולל קל 'ונְתְניאֹלְו םִיַרְפֶאְו הָׁשַנְמ

 ה רֶׁשֲאַכ ּוםנקְלּ םֶהֵנמל םֶלֵׁשְהנמּו תֶבָׂשְל םִרָע
 -תרָא יוקְלִחַ לֵאָרְׂשִ יב וׂשָע ןֵכ הָׁשֹמ-תֶא הָוהְי הָוצ
 6 רֶמאַּו לֶנְלּנַּב ְשויײלָא הָדּודְיייגְב ּוׁשְּנַו - :ץֶרֶאָה
 -רֶשֲא רֶביָּדַה-תֶא ָּתְעַדָי הָּתַא צנְּכַד הנ יב בֵלְּכ ויָלֵא
 = ,יָתֹוחְא לע םיללֶאָה ׁשיִא  השמילֶא הָוהְי רָב
 לֵׁשַּב יִכֹנֶא הָנָׁש םיִעָבְרַאְדִּב :ֶנרַּב ׁשֶרָקִּב ךיִתֹחִא
 עי לנרל ענְרַּב ׁשֵדֶּקִמ יִתֹא הָוהִיידְבִע הָׁשמ
 א ולָע רֶׁשֲא ֹוַחַאְו :יִבָבלדסִע רֶׁשֲאַּכ רָבָר זתוא בֵׁשֲאְו
 הָוהְי יִרֲחַא יִתאֹלְמ יִכֹנָאְו םִנְה בֵל-תֶא ויָסְמִה יִּמִע
 9 ץראה אליסַא למאֵל אּודַה םיַב הָׁשֹמ עַבְשִו ;יקלָא
 ידע ְנֶבְלּו הָלֲחְנְל הָדְהִת ּנְל הֶּב נר הָכְרִד רֶׁשֲא
 י היָיַחָה הֵַה הָּמַעְו :יָהלֶא הָוהְ יִרֲחַא ְתאֵלְמ יִּכ םֶלֹוע
 זָאמ הָנָש ׁשֵמָחְו םיְִּכְרַא הָז לֵּבַּד רֶׁשֲאַּכ יַתוא הָוהְי
 לאָרשי ְךֵלֶהירֶׁשֲא הׁשֹמ-לֶא הֶּזַה רָבדַה-תֶא הָוהְי רֶּבִד
 :הדָנֶׁש םיִֹמִּו ׁשֵמְחִּב םֹוּיַ יִנָא הוה הָּתִעְו רָּבִרּמַּ
 14 יהְכַּב הָׁשֹמ יִתֹוא ַחָלֶׁש טוב רֶׁשֲאַּכ קח סֹיָה יַד

 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;םִיַרְפֶא דְנּוא הֶׁשַנְמ ,םיִּטָבְׁש אייוַוְצ ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז ֵּמֹוי ןּופ
 ּוצ אייֵז ןיִא טעֶמְׁש טְרֶעייֵנ ,דְנאַל םעֶד ןיִא םִוָל איִד ּוצ קָלֵח ַא ןעֶּבעֶגעֶג טיִנ
 רעֶצעֶלְּפ עֶגיִדייֵל עֶרייֵז דְנּוא .ןעֶניֹואוְו
 םאָה טאָנ איד יֹזַא 2 :ןעֶנעֶמְרעֶפ

 :דְנאַל סאָד טְלייֵמּוצ ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ןּוהָמעֶג לֵאָרְׂשִי רעֶד

 רֶעייֵז ראַפ דְנּוא תֹומֲהְּב עֶרייֵז ראַפ

 -ָניֵק איִד ןעֶּבאָה יֹוזַא הָשֹמ ןעֶמאָּבעֶג

 איד דנוא 6

 בֵלֶּכ דנּוא לֶגְלַג ןיִא ַעְׁשֹוהְו ּוצ טְנְהעֶנעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה הָדּוהְי ןּופ רעֶדְניִק
 טְראָו סאָד ליֹואְו טְסייֵו אּוד ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה יִזֵנְק רעֶד הֶנְפְי ןּופ ןְהּוז
 דנּוא ריִמ ןעֶנעֶו ,טאָנ ןּופ ןאַמ םעֶד הֶׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה ראַה רעֶד םאָו
 ןעוֶו רֶהאָי גיִצְריִפ ןעֶזעוֶועֶג טְלַא ןיִּב ְךיִא 7 :ַעֵנְרַּב ׁשֵֶדְק ןיִא ריִד ןעֶנעוֶו
 -םיֹוא ַעֵנְרַּב ׁשֵדָק ןּופ טְקיִׁשעֶגְסיֹורַא ְּךיִמ טאָה טאָג ןּופ טְכעֶנְק רעֶד הֶׁשֹמ
 ּבאָה ְךיִא דְנּוא ,דְנאַל סאָד ןעֶׁשְראַפּוצ

 :ץְראַה ןיימ ןיִא ןעֶזעֶועֶג זיִא םִע איִװ
 םעֶד ןּופ ץְראַה םאָד ןעֶצְלעֶמְׁש טְכאַמעֶנ ןעֶּבאָה

 :טאָג ןייֵמ ראַה םעֶד ןעֶגְנאַגעֶגְכאָנ ןעֶמאָקְלאָפ ןיִּב ךיִא רעֶּבָא ,קְלאָפ
 ןעֶגְנאַגעֶגּפיֹורַא ריִמ טיִמ

 יֹזַא טְראָוְטְנַא ןַא טְגְנעֶרְּבעֶג םֶהיֵא
 ןעֶנעֶז םאִו רעֶדיִרְּב עֶנייֵמ דְנּוא 8

 דָנּוא 9
 םאָד ְךיִלרעֶביִז ןעֶנאָז ּוצ יֹזַא ןעֶריֹואוְוְׁשעֶנ גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד טאָה הָׁשֹמ
 ףיֹוראַד ןעֶּבאָה םיִפ עֶנייַד סאו דְנאַ
 ןיִראָו ,גיִּביֵא ףיֹוא זיִּב רעֶדְניִק עֶנייֵד ּוצ דְנּוא הָלֲחַנ
 :טאָג ןייַמ ראַה םעֶד ןעֶנְנאַגעֶגְכאָנ
 טאָה רֶע איִח יֹוזַא ןעֶּבעֶל טְזאָלעֶג
 ּוצ םְראָו םאָד טעֶרעֶג טאָה טאָנ סאָו טייַצ רעֶד ןּופ ,רֶהאָי גיִצְריִפ
 ;רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶנְנאַגעֶגְמּורַא זיִא לֵאָרְׂשִי לייוִו
 :רֶהאָו גיִצְכַא דנּוא ףֶניִפ טְלַא טְנייַה
 טאָה הָשֹמ ןעֶו גאָט םעֶד ןיִא איו

 ַא םֶלַא ריִד ּוצ ןייַז לאָז ,ןעֶטעֶרְטעֶג
 ןעֶמאַקְלאַפ טְזיִּב אּוד

 ָךיִמ טאָה טאָנ העֶז דְנּוצַא דְנּוא 0

 דָנּוא ףֶניִפ ןיוש זיִא סםאָד .טְנאָזעֶג

 ,הָשמ

 ןיִּב ְךיִא ,העָז דְנּוצַא דְנּוא

 קְראַטְׁש יֹוזַא טְנייֵה ָּךאָנ ןיִּב ְּךיִא 1

 ַהֹּכ ןייֵמ איו יֹוזַא ,טְקיִשעֶגְסיֹורַא ָּךיִמ

 ןיא
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 יליהָנִּת הּתַעְו :אוְבָלְו תאֵצָלְו הָמָחְלִמֹל הָּתִעיִחכָכּו זַא 2
 ָתְעַמְׁש הָּתַאיְּב אֹוָהַה םֹּב הָוהְי !רָּכַד-רֶׁשֲא הוה רֶהָה"ִתֶא
 ילוא תֹורְצְּב תֹוָלֹדְּנ םיִרָעְו םֶׁש םיִקְנערַּכ אּוהַה םֹויַּ

 עׁשֹיהי ּוהְכְרְבַו :הָוהְי ֵּבַד רֶׁשֲאַּכ םִּתְשְרהְ יִתֹוא הָוהִי 2
 -הָתָָה ןֵּכילֲע :הָלֲחַנל הְָפִיְדִּב בֵלָכְל ןוִרְבָחתֶא ןקִ 4

 ןש הזה םֹזַה דע הָלֲחְַל ינַּקַה הָיוּ בֵלָכְּל ןֹורְבַח
 םיִנָפִל ןֹרְבָח םֵׁשְ :לֵאָרׂשִי יִהלֲא הָוהְי יֵרֲחֲא אֵלמ רֶׁשֲא ומ

 הטקׁש ץְרֶאָהְו אה םיִקעְב ליה םָדָאָה עֿברא תירק
 :הָמָחְלִּמִמ

 ומ ומ
 לּובְנילֶא םָתֹדִּפְׁשַמְל הָדּוהְי ינְּב הָטמְל לְרֹוַּה יִהָָו א
 בֶנָנ לג םָָל יֵהַָו :ןֵמיֵת הָצְקִמ הָּבִָנ ןֶצירַּבַדִמ םֹוָדָא

 לא אֶצי ;הָּבִנָנ הָנֹּפַה טלה למה םִי הצָקִמ
 ׁשֵדָקל בֶננִמ הָלָמְו הָנצ רַבָעְו יב בְרִקֲע הלעמִל בֶנלֹ

 ַבָעו :הָעָקְרּקַה בֵמָנוהָרָּדֵא הָָעְו ןֹורְצִח רַבָעַו ערב 4
 הָּמִי לוִבְּנַה תֹואְצִּת הָיְהַו םיַרְצִמ לַחַנ אָצָיְו הָנֹומְצַע

 -יידַע ֹודֵלָּמַה םִי הָמְרַק יב ;םנ ליב םֶכְל הָיְהִי-הָז ה
 הוצְקִמ םיַה ֶלִמ גָנופְצ תַאְּפִל ליב ןּדריִה הֶצ

 זריבל ןופְצִמ  רֵבָעְ הָלְנָח תיֵּב םֹובְּנַה הָלָעְו :ןְדיַה 5
 ליב הָלָעְו :ןְבּואְרְדִּב ןֵהְּב ןֵבָא לּובּגַה הָלָע הָבָרְעַה
 הַכֹערֶׁשֲא לֶגְלנַה-לֶא הָּפ הָנּופְצ לוכָע קמַעִמ לרבד
 מילא טובה רֵבָעו לַחָנל בֶּנִמ רֶׁשֲא םיִּמְרֲא הלעמל

 יג לּובַָּה הָלָעְו :לנֹר ןיעילָא ויָתֹאֵּצִת יזָהִ ׁשמָׁשְדיִע 5
 הרֶלָעו םלָׁשּורי איִה 5 יכּובְיַה ףֶתַּכ-לֶא םֹנִהְדִב
 רֶׁשֲא הָמָל םעדירג ;נפ"לַע רֶׁשֲא רֶתֶה שאָרילַא לֹובַּה
 רֶיָה ׁשאָרמ לּובְּגַה רַאָתְו קְמַע הּצְקּב

 לבד ראו ירְפע-ה יעילַא אֵצחֹוהְפַנימ ןעמ-לַא

 ַה הֶצַק

 .!הָנֹוִמָצ םיִאָּפְריקִמ "יה יהא* = ר (םרימ 1

 וט די עשוהי

 ןייַמ זיִא יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶב לאָמטְסְנעֶד זיִא
 ןייֵגּוצסיֹורַא הָמָחְלִמ רעֶד וצ ,דֵנֹיצַא ַחֹּכ
 דְנּוצַא דנוא 12 :ןעֶמּוקּוצנייַרַא דְנּוא
 טאָנ ןעֶכְלעוֶו ןּופ גְראַּב םעֶד ריִמ ּביִנ
 באט ןעֶניִזאָד םעֶד ןָא טעֶרעֶג טאָה
 םעֶד ןָא טְרעֶהעֶג ְּךאָד טְסאָה אּוד ןיִראוָו
 עֶנעֶז) םיִקָנַע איִד זַא גאָט ןעֶניִזאָד
 סיֹורְג ןעֶנעֶז טעֶטְש איִד זַא דָנּוא ,טְראָד
 טיִמ םעֶװ טאָג ןעוֶו דְנּוא ,טְסעֶפ דְנּוא
 ןעֶנעֶק אייֵז ְּךיִא לעֶו יֹזַא ,ןייַז ריִמ
 -עֶנ טאָה טאָג איו יֹוזַא ,ןעֶּבייֵרְטרעֶפ
 םֶהיֵא טאָה ַעֶׁשֹוהְי דָנֹא 13 :םעֶד
 ןעֶּבעֶגעֶב טאָה רֶע דִנּוא טְשְנעֶּבעֶג
 ןַא םִלַא הָנֵפְי ןּופ ןְהּוו בֵלָּכ ּוצ ןֹורְבֶח
 ןֹורְבֶח זיִא םעֶד רעֶּביִא 14 :לייֵטּבְרֶע
 רעֶד הָנֵפְי ןּופ ןֶהּוו בֵלְּכ ּוצ ןעֶזעֶועֶג
 םעֶד ּוצ ויִּב לייֵטּבְרֶע ןַא םֶלַא ,יִזָנִק
 ץְנאַג טאָה רֶע לייֵװ גאָט ןעֶניִטְנייַח
 ןופ טאָנ ,ראַה םעֶד טְנְלאַפעֶנְכאַנ
 ןופ ןעֶמאָנ רעֶד דָנּוא 18 :לֵאָרְׂשִי

 ועַּבְרַא תַיְרַק ןעֶזעוֶועֶג רעֶהיִרְפ זיִא ןֹורִּבָח
 רעֶד ןעֶועֶועֶג זיִא (רעֶניִּבִלעֶזרעֶד)
 םיִקָנַע איִד רעֶטְנּוא ׁשְנעֶמ רעֶטְסעֶרְב
 ןּופ ליִטְׁש ןעֶזעוֶועֶג זיִא דְנאַל סאָד דְנּוא

 :הָמָחְלִמ רעֶד

 וט לעטיפאק

 -עֶנ ויִא ,תֹוחָּפְׁשִמ עֶרייַז ּוצ הָדּוהְי רעֶדְניִק איִד ןּופ טֶבֵׁש םעֶד ןּופ לֶרֹוג סאָד דָנּוא 1
 קֶע םעֶד ןיִא טייַז-םֹורָד ףיֹוא ןִצ רֵּבְדִמ רעֶד ןּופ ,םֹודָא ןּופ ץעֶנעֶרְג רעֶד אייֵּב ,ןעֶועוֶו

 זיִא 2
 ןּופ ,חַלָמַה םָי קֶע םעֶד ןּופ
 םֹורָד ּוצ ןעֶבְנאַגעֶגְסיֹו א זיִא

 ןעֶזעוֶועֶג אייֵז ּוצ זיִא טייַז-םֹורָד ןּופ ץעֶנעֶרְג איִד דְנּוא 2 :ןעֶזעוֶועֶג םִע

 :טייַז-םֹורָד וצ ָּךיִז טְרְהעֶק סאָו םאָרְטְׁש םעֶד

 ןייק ןעֶנְנאַנעֶגְרעֶּביִרַא זיִא דְנּוא .םיִּבַרְקַע הֵּלַעַמ ן הפ טווַז-

 סֶע דִנּוא 8

 -ָנאַגעֶגְרעֶּביִרַא זיִא דְנּוא עֵנְרַּב ׁשֵדָק ןייק טייַז-ם = ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגּפיֹורַא זיִא דְנּוא ,ןֵצ
 :הָעָקְרַק טְלעֶגְניִרעֶגְמּורַא טאָה דְנּוא ,רָדֵא ןייק ןעֶגְנאַגעֶגפיורא ו זיִא דְנּוא ,ןֹורְצַח ןעֶנ

 = זֶפ = =

 דָנּוא 4 = = שא 2 ַבֶר
 ,םִיַרְצִמ
 ייֵז ָךייֵא ּוצ צ לאָז
 ןעֶזעוֶועֶג
 ןּופ םאֶרְטִׁש םעֶד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 ןּופ ןעֶגְנאַבעֶבּפיֹורַא
 ץעַנ = איָד דנֹוא ;הָבָרֲעַה
 ןייק ןעֶגְנאַגעֶגְּפיֹורַא זיִא ץעֶנעֶרַב

 ָבעֶק ויִא סאַז ,לֶבָלִג ּוצ
 ;ְךייֵט םעֶד ןּופ טייַז-םֹורָד רעֶד
 גְנאַגְסיֹוא ןייַז דָנּוא ,שָמָׁש ןי ןּופ רעֶסאַוַו

 ןייק ְךעֶּביִרַא זיִא

 ןייק
 ִּס

 :0 טייַז-ןֹופ
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 םע ז-) ! יי 8

 יו

 -ןֹופָצ ןּופ ןזעֶנעֶרְג איִד דְנּוא ; ןדִרָי ןּופ

 םעֶד ןּופ יא םעֶד אייֵּב ןעֶנְנאַגעֶּגּפיֹורַא זיִא ץעַנעֶרג
 ןעֶגְנאַגעֶגּפיֹורַא זיִא ץעֶנעֶרְב איִד דְנּוא ;םֶלָׁשּורְי זיִא סאָד ,טייַז-םֹורָד ןּופ ,יִסּובַי

 םייַז-בָרֲעַמ ןַא םֹונֵה ןּופ לאָהְט םעֶד ראַפ זיִא סאָה ,גְראַּב םעֶד ןּופ ץיִּפְׁש רעד ּוצ די

 ןּופ ָּךייֵט םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶגְסיֹורַא זיִא דְנּוא ,ןֹומצֵע
 םאֶד ;טייֵז-בָרֲעַמ ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ץעֶנעֶרְג איִד ןּופ גְנאַגְסיֹוא .רעֶר דְנּוא

 :טייַז-םֹורָד ןּופ ץעֶנעֶרְג איד ן
 קַע םעֶד ּוצ זיִּב חַלֶמַה םָי םעֶד ןּופ

 :ןַדְרַי קֶע םעֶד ןּופ ,םָי
 תיִֵּב ןייֵק טייַז-ןּופָצ ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא זיִא דְנּוא ,הָלָנֲה תיֵּב

 דַּב ןֵהֹוּב ןֵבֶא ויּב ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא
 ןיִא טְרֵהעַקעֶג ְּךיִז טאָה דִנּוא ,רֹוכֵע קָמֵע ןּופ ריִבָד

 םעֶד רעֶּביֵאְנע
 ןעֶגְנאַנעֶגְרעֶּבירַא זיִא ץעֶנעֶרְג איִד דַנּוא

 :לֵגֹור ןיֵע זיִּב ןעֶזעֶֶועֶג זיִא

 זיִא טייַז-חֵרָזִמ ןּופ ץעֶנעֶרְג איִד דְנּוא 8
 טייֵז

 זיִא ץעֶנעֶרְג איִד דְנּוא 6

 איֵד דְנּוא 7 :ןֵבּואָר

 ןַא זיִא םאִו .םיִמָדַא ןּופ גְנאַגְפיֹוא
 םעֶד ּוצ זיִּב
 איֵד דְנּוא 8

 ןּופ טייַז רעֶד ןַא ,םֹונֵה ןּופ ןְהּוז

 ץעֶנעֶרְג איד דְנּוא 9 :טייַז-ְןּופָצ רעד אפ (ןעֶזיִרג םיִאָפְר איִד ןּופ לאָהְט ; קַע םעֶד ןַא זיִא סאו

 וצ גְראַּב םעֶד ןּופ ץיִמְׁש רעֶד ןּופ ןעֶניֹוצעֶג ְּךיִז טאָה

 הב* ספי"-=פ ןעֶגיֹוצעֶג ְךיִז טאָה ץעֶנעֶרְג איִד "יה ךֹורָפֶע גָראַּב םעֶד ןּופ ט םעֶטְש איר
 ומ ןע ָבֶנאַגעֶגְס 2 יורַא

 זיִא דְנּוא ,ַחֹוּתִפִנ לאוַוְק-רעֶסאוַו ם

 ֹויּב



 ושוהי

 דְנּוא 10 :םירָעְי תַיְרִק זיִא סאָד ,הָלֵעַּב זיִּב
 טְלעֶגְניִרעֶנְמּורַא ְּךיִז טאָה ץעֶנעֶרְנ איִד

 םעֶד ּוצ טייֵז-בָרֵעַמ ןייק .הָלֲעַּב ןּופ
 ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא זיִא דְנּוא ,ריִעֵׂש גְראַּב

 ןּופ םיִרָעְי גְראַּב םעֶד ןּופ טייַז רעֶד ּוצ
 טאָה דנּוא ;ןֹולָסְכ זיִא סאָד ;טייֵז-ןֹופָצ
 זיִא דְנּוא ,שֶמיִש-תיֵּב ןייק טְרעֶדיִנעֶגְּפורַא

 דנּוא 11 :הָנְמִּת ןייק ןעֶנְנאַנעֶנְרעֶּביִרַא
 רעֶד ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא ץעֶנעֶרְנ איִד
 ץעֶנעֶרְג איִד דְנּוא ןןֹורְקֶע ןּופ טייֵז-ןֹופָצ
 זיִא דְנּוא ,ןֹורֵּכִׁש ןייק ןעֶניֹוצעֶנ ְּךיִז טאָה

 הָלֲעַּב גְראַּב םעֶד ּוצ ןעֶנְנאַנעֶגרעֶּביִרַא
 לֵאָנְבַי ןייק ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא דְנּוא
 זיִא ץעֶנעֶרְג רעֶד ןּופ גְנעֶנְסיֹוא איד דְנּוא
 רֶנּוא 19 :טייֵז-בֶרֵעַמ ןעֶנעֶק ןעֶזעוֶועֶג
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא טייַז-בָרֵעַמ ןּופ ץעֶנעֶרְג איִד
 זיִא םאָד דְנּוא ,לֹודָנַה םַי םעֶד ּוצ זיֵּב
 הָדּוהְי רעֶדְניִק איִד ןּופ ץעֶנעֶרְב איִד
 דְנּוא 18 :תֹוחָּפְׁשִמ עֶרייֵז ָּךאָנ םּורַא םֶנְניִר
 ןעֶּבעֶגעֶג רֶע טאָה ,הֶנֵפְי ןּופ ןְהּוז בֵלָּכ ּוצ

 הָדּוהְי ןופ רעֶדְניִק איִד ןעֶׁשיִוְצ קֶלח ַא
 וַעְׁשֹוהְי ּוצ טְגאָזעֶג טאָה טאָנ איז יֹוזַא
 רעֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאָװ עַּבְרַא תַיְרַק
 דְנּוא 14 :ןֹורְבָח זיִא סאָד ,קֶנֵע ןּופ רעֶטאַפ
 איד ןעֶּביִרְטרעֶפ טְראָד ןּופ טאָה בֵלַּכ
 דָנּוא ,יַׁשִש םעֶד .קֶנֵע ןּופ ןְהּוז אייֵרְד

 3 וט

 * דָּמָי הָלֲעַּמִמ לּובְנַד םֵמְָק ּ!םיִרָעְי תיָרְק איָה הָלֵעַּב

 ןצ 'ה הָנֹופְצִמ םיִרָעְי-רַה ףֶהָפילֲא רֵבָעְו ריש רֶהילֲא
 יג -לֶא לּובנַה אבו :הָנְמִּת רֶבָעְו ׁשמָׁשריִב דֶרָיו ןוָלָסִכ
 רַאָתְו הָנופְצ ןֹורְקִע ףֶתּכ
 תאְִה ְףֶהָו לָאנְבִי אָצָ הָלֲעַּבַה
 םיבס הָדּוהְייינּב לג ה לבו ליג הֶָּיַ ם:
 3 יי דֹותְב ןכלמ ןַתָנ הָנפיְִּב בלְכִלּו :םִז תֹחְַׁשִמְל
 קָנֶה יִבֲא עַּבְרַא תירק-תִא עֶׁשוהל הָוהְי ימילֶא הָדּודְי
 + נעָהיָנְב הָׁשֹולְשתֶא בלָּכ טְׁשִמ שריי :ןֹרְבָה אוה
 ומ עת :קֶנִעָה ידיִלְי ילַת--תֶאְ ןְמיִחֲא-תֶאְו יֵשש-תֶא

 רק םיִנָפְל ָבָּדיִׁשְו רֶבָּד יִבְׁשַײלֶא םֶׁשִמ
 א ּתַָנְו הָדְכָלּו רֶפֵמתַידקתֶא הָכָידְׁשֶא בלְּכ רֶמאָּ
 וד יִחֲא ןנְלְדִּב לֵאיִנְתֶע ּהָד הָכי ;הָשֲאְל יִּתַב .הָמְכַע-תֶא
 15 הָאֹובַּב ! יִהָו :הָשאל וִּתִב הָמְכַע"תֶא ולדְמ בלֶכ
 יווָמֲהַה לַעַמ חַנְִּתַו הָדֶׂש היבָאדתַאמ לֹואְׁשִל ֹודְתיִסְּתַ
 19 יִּכ הָכָרְב יל-הְנִת .וְמאֹתַ ;ְךֶליִהַמ בֵלּכ הָלרְמאַּ
 תל תֶא ּהָלּתיַםִיִמ תֶלֶ יֵל הָּתַחְָ יִנָּתִתְנ םֵָנַה ץֶרָא
 ב יייֵנְב הֵּמַמ  לנ תאֹ!  :תֹוִתְַּת תל תֵאְו תוילע
 יג יינְב הַּטִמְל רֶצְקִמ םיִרצָה וה :םֶתֹחִמְׁשִמְל הָרּוהְי
 סע זִי רַדָעַו לֵאְצְכַק הָּבִַּב םָֹדָא ֹל בנ-לֶא .הָדּהְי
 : םֶלָטְ ףיִז :ןֵגְִיְ ר ׁשֵדָקְו ;הָדָעדַעְז הָנֹומיִדָה הָניִקְו
 הכ :רֹוָצָה איִה ןוִרְצִח .תֹויִרְקּ הָּתַהח | חִצְָו .:תֹולָעַבּו
 25 ;טְלֶּפ תיֵבו ןֹומְׁשֶהְוהָּנרּצֲחְו :הֶדָליִמּו עָמְׁשּו םֶמָא
 29 !םָצֵעְו םִיִעְו הָלֲעַּב א עַבָׁש רַאְבּו לָעּוׁש רַצֲחַו
 2 :הדָנסמְו הָנִמְדַמּו גָלקִעְו הָמרהְו ליסכּו ָלּותְלֶאְ
 3 צֵׁשַתְו םיִרְׂשָּע םירֶעלְּ ִֹּמרו ןיעו םיִחָלׁשְ תוָאְבְלּו
 53 הנה :הָנְׁשַאז הָעְְצוסיֹאְָׁשֶא א יהיֵרְצַחְ
 2 :הָקזו הֹכֹוׂש םֶלֵדת תּומְרָי ':םֶניעַהְו יַחּוּפִּת םיִּננ ןיע}

 "בה רֵבָעְו הָנֹורְּכִׁש טובגה

 19 ילובְנ יז ;רמי לוְבָּנַר
 צי

 טס"-ת

 טְראָד ןופ זיִא רֶע דנוא 15 :קָנֵע ןּופ רעֶדְניִק איד ,יַמָלַּת םעֶד דְנּוא ,ןְמיִחֲא םעֶד
 רעֶהיִרְּפ זיִא ריִבָד ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא ,ריִבָד ןּופ רעֶניֹואוְועֶּב איִד ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא
 רָּפַס-תַיַרק ןעֶנאַלְׁש טעוֶו סאָוְו רעֶד ,טְגאָזעֶג טאָה בֵלָּכ רָנּוא 16 :רֶפָס-תַירק ןעֶזעוֶועֶנ
 ַא ראַפ הָסְבֵע רעֶטְכאָט עֶנייֵמ ןעֶּבעֶג ְּךיִא לעוֶו םעֶד ּוצ ,ןעֶמעֶנְנייֵא איִז טעוֶו דְנּוא

 -ָניֵא איִז טאָה בֵלַּכ ןופ רעֶדּורְּב רעֶד ,זנק ןּופ ןְהוז רעֶד לֵאיִנְתֶע דְנּוא 17 :ּבייװ
 דַנּוא 8 :ּבייוז ַא ראַפ הָמְכַע רעֶטְכאָטמ עֶנייֵז ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶמּונעֶג

 זַא טעֶרעֶגְנָא םֶהיֵא איִז טאָה יֹוזַא ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ זיִא איִז םֶלַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע
 א ןעֶגְנאַלְרעֶפ רעֶמאָפ רֶהיֵא ןּופ לאָז רֶע

 ;רעֶסאוַו-לעווְק (ְךיֹוא) ריִמ
 :ןעֶלעוֶוְק עֶטְׁשרעֶטְנּוא איִד דְנּוא ןעֶלעֶוְק עֶטְׁש
 והָדּוהְי ןּופ רעֶדְניִק רעֶד טֶבֵׁש םעֶד

 ןּופ טְזאָלעֶגְּפּורַא ְךיִז טאָה איִז דְנּוא ,דֶלעֶפ ַא
 איִז דנּוא 19 ?ריִד ּוצ זיִא סאו ;טְגאָזעֶג רֶהיִא ּוצ נאָה בֵלָּכ דְנּוא ,לעֶזייֵא םעֶד
 םֹורָד ַא ןעֶּבעֶגעֶג ריִמ טְסאָה אּוד ןיִראָו ,הָכָרְּב ַא ריִמ ּביִג ,טְנאָזעֶג

 טאָה
 ּביִנ יֹוזַא ,דְנאַל-

 -ךעֶּביֹוא איִד ןעֶּבעֶנעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דנּוא
 ןּופ הָלֲחַנ איִד זיִא םאָד 0

 איִד דְנּוא 21 :רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶרייֵז ְּךאָנ
 רעֶדְניִק רעֶּד טֶבֵׁש םעֶד ּוצ (ץעֶנעֶרְנג קֶע םעֶד ןּופ ןעֶזעֶועֶג ןעֶנעֶז טעֶּטְׁש
 דָנּזא ,לֵאָצְבַק ,טייַז-םֹורָד רעֶד ןַא םֹודֲא ןּופ ץעֶנעֶרְג רעֶד ּוצ ויִּב הָדּוהְי ןופ
 :רּובָי דְנּוא רֶדֵע
 :ןֶנְתִי דְנּוא ,רֹוצָח דְנּוא
 :רֹוצָח זיִא סאָד ןןֹּורְצֶח תוירק דְנּוא .הָּתַדֲח

 דנּוא 28 :טֶלֶּפ תיֵב דְנּוא ןֹומְׁשֶח דְנּוא הֶדֵנ רַצֲח ּדְנּוא 7

 :םָצֵָע דְנּוא ,םִייִע דֶנּו

 :הָנֵסְנַס דְנּוא .הָנַמְדַמ דְנּוא ,גַלְקִצ דְנּוא 81 :הָמְרָח דְנּוא ,ליִסְכ
 א הָלֵעַּב 20 :הָיְתֹויְזִב דְנּוא ,עַּבֶׁש

 :הָדָעְדַע דְנּוא הָנֹומיִד דְנּוא .הָניִק דְנּוא 2

 דְנּוא ,רֹוצָח דְנּוא 25 :תֹולָעְב דְנּוא םֶלָט דְנּוא ,ףיִז 4
 ושָרָק דְנּוא 8

 :הָדְלֹומ דְנּוא ,עֶמֶׁש רֶנּוא ,םָמא

 רַאְּב ,לָעּוש רַּצֲח
 דְנּוא ,רֵלֹוּתְלֶא דְנּוא 0

 ,תֹואָבְל דְנּוא 2

96 

 יִצְנאַוְצ דְנּוא ןייֵנ (ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז) טעֶטְׁש עֶלַא ,ןֹומר דְנּוא ,ןִיַע דְנּוא ,םיִחְלִׁש דְנּוא
 :רעֶפְרעֶד עֶרייֵז דְנּוא
 :םֶניֵעָה דְנּוא ,ַחּוּפִּת םיִנָג ןיִע דְנּוא !ַחֹונְז

 דְנּוא 4 :הָנְׁשַא דְנּוא ,הֶעְרָצ דְנּוא ,לֹואָּתְׁשֶא לאָהְט םעֶד ןיִא
 :הָקַזֲע דְנּוא ,הֹכֹוש ,םֶלָדֵע דְנּוא ,תּומְרַי 8

 רנּוא



 וט עשוהיי 284
 הֶרְׂשֶעיַּבְרַא םיִרָע םִיָתֹרָהְנּו הָרֵדְְִו םִיַתידְַו םיִרֵעַׁשְו 6
 :ןְהיֵרְצְַו 8

 :ׁשיִלְתִכְו םָּמְחלְו וכו :ןולְנֶעו תַקְצִבּוׁשיִכְל :לֶאְתִקָיְו
 הרָרְׂשֶע--ׁשִׁש םיִרָע הָהָקִּו הָמֹענו ןונָד--תיּב תֹורְדנּו 4

 :םיִִּו הְָׁשַאְו חְֶּפִיְו :ןָשֶעְורַתָעַו הבל  :ןְקיִרְצְִו
 :ןָהיִרְצַחְו ֵׁשֵּת םיִרָע הָׁשאֵרָמּו בְִכַאְו הָליִקּו 4
 -שעירֶׁשֶא לֶּכ הֶּמָיְו ןוהקעמ :ָהיֶרצַחַוָהיְֹּו ֹורָקִע 5

 הָוע ָהיֶרְצְֶו ָהיֶתֹונְּב רֹודְׁשַא = :ןְהיִרְצַחְו דודְׁשַא דָי
 :לּובנּו לָּנַהםִיַהְו םיהְצִמ לַחנ-דַע ָהיֶרְצַחַו ָהיֶתֹנְּ
 !רָבָד אי הנמ-תַירקְו הָנדְ :הכֹׂשְו ריי רימָׁש רָהָבּו
 -תרַחַא םיִרָע הָלֵגו ןֵקֹחְו ןְׁשִנו :םיִנעְו הָמְְּׁשֶאְו בנו 1

 -תיִבּו םיִנָיַו :ןֶעֶׁשֶאָו הָמּודְו בֶרֶא  :ןֵהיְצִחו הֶרְׂשֶע
 רֶעיִצְו ןֹרְבִח איק עַּבְרַא תַירקְו הֶטֶמִחְו ,:הָקפַאו חּפִּת 4
 :הדָטּוװ ףִיְו לֶמְרַּכ ו ןִעְמ - ?ָהיֵרְצַחְו עֵׁשֵּת םיִרָע הנ
 רָׂשָע םיִרָע הָנְמִתְו הָעְבִנ ןוִקִה :ַחוָָח םָערְקִיְו לאֶעיזה 1

 -תריִבו תֶרֶעַמּו :רֹודָנּ רוצ-תיִּב ליִחְלַח = :ןְהֵרְצַחְו
 איָה לעֿב"תַירק =  :ןְתִרְצְַ ׁשֵׁש םיִָעןֵקְְּלֶאְותֹנֲע ם
 רֵּבְרַמַּב - :ןְהיֵרְצַחְו םִַּפְש םיִרָע הָּכִרָהְו םיִרָעְי תירק 1
 יג ןיעֶוחַלּמַה-ריִעוְׁשִבנַהְו :הָכָכְמּוןיִּדִמ הֶָּבְרעָה תיֵּב 6

 "אל םלׁשּורְי יב יִסּובְַה-תֶאְו = :ןהיֵרְצְַו ׁשֶׁש םיִרָע
 הֶדהְ נְב-תַא יִמבְַה בו םׁשיִרהִל הָדּוהינביָלְכֹו
 :הַָה םִזה דע םִֵלָּׁוריִּב

 וֿט

 הרָחְהזמ ויִרְויִמְל וחי ןְדְריִמ ףסו ינְבִל לֶדֹוַה אָ א
 לָא-תיִבִמ אָצָיְו :לָאי-תיִּב רֶהֶב וְחיריִמ הָלֹל רָּבְרִּמַה 5

 -לֶא הָּמָי דֵרָיְו :תֹודָטִע יִּכְרַאָה לובנילֶא רַבָעְו הֶזָל
 זה ר -דעו דיּתַהַּת ןורה-תיב ללּכְניַע יפה ליב

 :ןופאר ץעֶנעֶרְג איִד דְנּוא ,םַי עֶמיֹורְג
 49 :הכֹוש דְנּוא ריִּתַי דנּוא

 הֹמָּתְׁשֶא דְנּוא בֶנֲע דְנּוא 0

 םינו דָּוא 28 :ןָעְׁשֶא
 הרי

 :הָמּי דָנּוא ףףיִז דְנּוא ,לָמְרַּכ ןֹועָמ 28 :רעֶפְרעֶד
 ןיקַה 287 :ַםֹונָז דְנּוא ,םֶעְדְקָי
 :רֹודְנ דְנּוא ,רּוצ-תיֵּב לּוחְלַה 88 :רעֶפְרעֶד
 :רעֶּפְרעֶד עֶרייֵז דנּוא טעֶטְׁש םֶקעֶז ןֹוקְּתְלֶא דְנּוא
 דֶנּוא טעֶטש אייַוָצ ,הָּבַר דְנּוא םיִרָעְו-תַיַרק

 :הָכָכְס דִנּוא ןיִדְמ הָבָרֵע תיִּב ,רָּבְדִמ
 :רעֶפְרעֶד עֶרייַז דְנּוא טעֶטְׁש םֶקעֶז ,יִדָנ ןיִע דֵנּוא ,טאָטְׁש

 ופ רעֶדְניִק איד ןעֶּבאָה עֶזיִד םִָלָׁשּורְי
 איד טְרֶעייֵנ

 ןופ רעֶניֹואְוניֵא איִד ,יִסּובְי ןּו

 ןעֶּבייֵרְטְרעֶפ טְנעֶקעֶג טיִנ הָדּוהְי

 הָּפִצמַהְו ןעֶלְו :דֶעלּדְִמּוהָׁשָרֲחַו ןנֶצ

 הָנֵד דְנּוא
 :םיִנֲע דְנּוא

 :רעֶפְרעֶד עֶרייֵז דְנּוא טעֶטְׁש ףֶלֶע הֹולִג דְנּוא
 ַחּוּפּת תיֵּב דְנּוא

 ורֹועיִֵצ דְנּוא .ןֹורְבֶח זיִא םאָד עעַּבְרַא תַיְרָק דְנּוא

 זמ

 ךנּוא .םִיַתיֵדֲע דנּוא םִיַרֲעַׁש דנוא 6

 ,טעֶטְׁש ןעֶצְריִּפ ,םיִתֹורְדְנ דְנּוא ,הָרדְגִה
 דָנּוא ֶנֶצ 87 :רעֶפְרעֶד עֶרייֵז דֵנּוא
 ןֶעְלִד דנוא 88 :דֶגילַדְנִמ דְנּוא ,הָׁשָדֲח
 ,שיִבָל 39 :כֵאָתְקְי דְנּוא הָּמְצִמ דְנּוא
 דנּוא 40 :ןֹולְגִע דְנּוא ,תַקְצְֶב דְנּוא
 :ׁשיִלְתִכ דנּוא .םָמְחַל דְנּוא ןֹוּבַב
 הָמֲעַנ דְנּוא ,ןֹונָד-תיֵּב תֹורֵדְנ דְנּוא 1

 עֶרייֵז דְנּוא טעֶטְש ןעֶצְכעֶז ,הָדְקַמ דְנּוא

 דנּוא ,רָתָע דְנּוא הָנְבִל 42 :רעֶפְרעֶד
 הָנְׁשִא דְנּוא חָּתְפִי דְנּוא 43 :ןְׁשֶע

 דָנּוא הָכיֵעֲק דְנּוא 44 :ביִצְנ דְנּוא

 דְנּוא טעֶטש ןייֵנ ,הֶשאֵרְמ דְנּוא ,ביִזְכַא

 דָנּוא ןֹורקֶע 42 :רעֶפְרעֶד עֶדייֵז

 עֶרְהיִא דְנּוא טעֶּטְׁש עֶנייֵלְק עֶרהיִא
 ףיֹוא דְנּוא ןֹורְקֶע ןופ 46 :רעֶפְרעֶד

 ןעֶועוֶועֶג זיִא םאִװ םעֶלַא טייֵז-בָרֶעַמ

 דְנּוא ,דֹודְׁשַא ןּופ טיַז רעֶד ףיֹוא

 טיִמ דֹודְׁשַא 4/ :רעֶפְרעֶד עֶרייֵז

 עֶרְהיֵא דְנּוא טעֶטְׁש עֶנייֵלְק עֶרֶהיִא

 עֶניֵלְק עֶרְהיִא טיִמ הָזַע ;רעֶּפְרעֶד
 וצ ויִּב ,רעֶפְרעֶד עֶרֶהיִא דְנּוא טעֶטְש

 סאָד דֶנּוא םִיַרָצִמ ןּופ ְּךייִמ םעֶר

 ריִמָׁש ,גְריִּבעֶג םעֶד ףיֹוא דָנּוא 8
 ;ריִבְד זיִא םאָד הָנַס-תַיְרִק דְנּוא

 ףֹולֹוח דָנּוא ןְׁשֹונ דנוא 1
 רָנֹּוא ,הָמּוד דְנּוא בָרֲא 2

 הָּמְמֶח דְנּוא 24 :הֵקָפַא דְנּוא
 עֶריֵז דְנּוא םעֶטׁש ןיינ

 דְנּוא ,לאֶעְרְזִי דְנוא 6

 עֶרייֵז דְנּוא טעֶטְׁש ןְהעֶצ הָנְמִת דְנּוא הָעְבִנ
 תֹונֲע-תיֵב דְנּוא תֶרֲעַמ דְנּוא 9

 זיִא סאָד ,לַעַּב-תַיְרַק 0
 רעֶד ןיִא 01 :רעֶּפְרעֶד עֶרייֵז

 -ץְלאַז איֵד דְנּוא ָׁשְבִנ דְנוא 2
 איד דנוא 3

 יֵסּובְי ןּופ איִד םיִמ ןעֶניֹואוְו
 :נאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד ּוצ זיִּב םִַלָׁשּורְי ןיִא הָדּוהְי ןּופ רעֶדְניִק

 זמ לעטיפאק

 ןדִי ןופ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא ףֵסֹוי ןּופ רעֶדְניִק איִד ראַפ לֵָרֹוּנ סאָד דְנּוא 1
 רֵּבְדִמ רעֶד ּוצ טייֵז-חַרְזִּמ רעֶד ןַא ,ֹוחיִרְי ןּופ רעֶסאַו םעֶד ּוצ ,ֹוחיִרְי אייֵּב
 ןיִא דנוא 2 :לָא-תיֵּב ןּופ גְריִּבעֶנ םעֶד ןיִא ֹוהיִרְי ןופ ףױרַא טייג סאו
 ץעֶנעֶרְג רעֶד ּוצ ןעֶנְנאַנעֶגְרעֶּביִרַא זיִא דְנּוא ,זּול ןייק לַא-תיֵּב ןּופ ןעֶנְנאַגעֶנְסיֹורַא
 -עֶרֶנ רעֶד ּוצ טייֵז-בֶרֲעַמ רעֶד ןַא ןעֶגְנאַנעֶגְפּורַא זיִא דְנּוא 3 :תֹורָמַע ןייק יִּכְרַא ןּופ
 ,רָזָנ זיִּב דְנּוא ,ןעֶטְׁשְרעֶטְנּוא םעֶד ןֹורֹוח-תיִּ ןּופ ץעֶנעֶרְנ רעֶד ּוצ ויִּב ייֵמַלָּפַי ןּופ ץעַנ

 ףנּוא



 זוט עשוהי

 םעֶד אייַּב ןעֶנעֶז גְנעֶנְסיֹוא עֶנייֵז דְנּוא
 איִד דְנּוא 4 :(טייֵז בֶרֲעַמ רעֶדָא) םַי

 םִיָרְפֶא דְנּוא הֶׁשַנְמ ,םֵסֹוי ןּופ רעֶדְניִק
 זיִא םִע דְנּוא 2 :ּתיִׂשְרַיעְג אייֵז ןעֶּבאָה

 רעֶדְניִק איִד ןּופ ץעֶנעֶרְג איִד ןעֶזעוֶועֶג
 דְנּוא ;תֹוחָּפְׁשִמ עֶרייֵז ָּךאָנ םִיַרָפֶא ןּופ

 -עוֶועֶג זיִא הָלֲחַנ רֶעייֵז ןּופ ץעֶנעֶרְג איִד

 ,רָדֵא תֹורְטַע ןּופ טייַז-הָרְזִמ רעֶד ןַא ןעֶז
 :ןעֶטְשְרעֶּביֹוא םעֶד ןֹורֹוח תיֵּב ןייֵק זיִּב

 35 ֹי

 3 יַהָו ּוםִָדְפֶאְו הָׂשַנְמ ףְסויייְב ּולֲחְנִמ :הָמָו ֹוָתֹאְצִת
 הָהְרָזִמ םֶתָלֲחָנ לב יָיַו םָתְַֹּׁשִמְל םִיַבִפָאייַנְּב

 8 תידָמנַה לּובְנַה אָצָי :ןוֶָע ןורח תַּבידַע רֶּדַא תוָרְטַע
 רֵבְָו הָלָׁש תנֲאּמ הָחְרוִמ לּוְבָּנַה בֶסָנ ןוֿפָצִמ תֶתֶמְכִמַה
  נּפּהָתַָעְו תֹרִָע הָחימ דר .ּוהָחֹ ָנמִמ ווא
 8 הָנָק לַחנ הָמָי לובַּ ךִי ַחּפַמִמ הר אָצָוֹוחידּב
 טבִיַרְפָאַנְב הֵּמִמ תַלֲחְנ תאז הָּמּיַה ויָתֹאְצְח :דֶהְו
 פ ְךיִתָּב םִירְפֶא יינְבל ;ולְּבמַה םיִרָעָהְו :םֶתֹּפְׁשִמְל
 י -תֶא ּוׁשיֵרּוד אֵלְו :ַהיְֵצַהְ םיִרעהילְב הְָֹמיִב תֶלֲהַנ
 -רַע םִיָרְפֶא בֶרָקְּב יִנֵענְּכַה בֶׁשֹּר רֶזְנְּב בֵׁשֹויַה יִנֲענְּכַה

 א והיו הוה םָּיַה ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא ץעֶנעֶרְג איִד דְנּוא 6
 : טייַז-ןֹופְצ ןּופ תֶתְמְכִמ ןייק םָי םעֶד אייֵּב
 א ריִכָמְל ףֶסֹי רֹוָכָּכ אוָהיַּכ הָּׂשִנְמ הָּמַמְל לֶרּוגַה יו -ניִרעֶגְמּורַא ְךיִז טאָה ץעֶנעֶרְג איד דְנּוא
 הָּמחֶלמ א יב ְָל טי 22 הולש תַנַאַּת ּוצ שייֵז-חָרָזִמ רעֶד ןַא טְלעֶנ
 3 ביִרְתְַּה שְֵמ יֵנְב היו :ןֶשֶּבַהְו דָעַלִַו ויהי רעֶד ןַא ןעֶגְנאַגעֶג אייֵּבְרעֶפ זיִא דְנּוא

 זיִא דְנּוא 7 :הָחֹונָי ןייק טייַז-חַרְזִמ

 תֹורָּמִע ןייק הָחֹונְי ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְּפּורַא
 םֶהיֵא טאָה דְִנּוא הָתָרֲעַנ ןייֵק דְנּוא
 -ָםיֹורַא זיִא דְנּוא ,ֹוחיִרָי אייַּב טְנעֶנעֶנעֶּב

 ַחּוּפַּת ןּופ 8 :ןֵרְרַי םעֶד אייֵּב ןעֶנְנאַגעֶג
 ןַא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ץעֶנעֶרְב איִד זיִא
 הָנָק ָּךייֵמ םעֶד ּוצ זיִּב טייַז-בָרֲעַמ רעֶד
 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז גְנעֶגְסיֹוא עֶנייֵז . דנֹוא
 -עועֶג זיִא םאָד ;טייַז-בֶרֲעַמ רעֶד ףיֹוא
 איִד ןּופ טֶבֵׁש םעֶד ןּופ הָלֲחַנ איִד ןעֶז

 :זֹוחָּפְׁשִמ עֶרייֵז ְּךאָנ םִיַרְפֶא רעֶדְניִק
 םִיַרְּפֶא ןּופ רעֶדְניִק איד ּוצ (ןעֶזעוֶועֶּג ןעֶנעֶז טעֶטְׁש עֶטְרעֶדְנּוזעֶגְּפָא איד דְנּוא 9
 :רעֶפְרעֶד עֶרייֵז דָנּוא טעֶטְׁש עֶלַא הָׁשַנְמ ןּופ רעֶדְניִק איד ןּופ הָלֲחַנ רעֶד ןעֶׁשיוִוְצ

 רָזָנ ןיִא טְניֹואוְועֶג ןעֶּבאָה סאו םיִנֵעַנְּב איד ןעֶּביִרְטְרעֶפ טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 0
 גאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד ּוצ ויִּב םִיַרְפֶא ןעֶׁשיִוְצ טְניֹואוְועֶג ןעֶּבאָה םיִנֵעַנְּב איִד טְרֶעייֵנ
 :טְכעֶנְקידִניִצ ַא ןעֶראָועֶג זיִא דְנּוא

 שי= י-צ

 הָ נב הל עֶדיִמְׁש יי יי םֶכָׁשיינְבַלְ
 לו ;םֶתֹּפְשִמְל םיִרָכַה ףֵפֹיְדִב
 יי ְּב וק זיהדאל הָט שֵנְמְדַּב ריִכָמְרִּב דֶעלִ
 ;הדָצְרַתַו = הָלְנח הָּעְ הָלְחַמ ווָתֹנְּב תֹמָׁש םֶּלֵאְ
 4 ינְִלְו ןצב ֶׁשֹהְיו ינפלְ ןֵהֹּכַה רמלֶא לפל הָנְברקִּתַ
 הָלֲהְנ נד תֶתָל הָׁשֹמדתֶא הָּוִצ הָוהְי מאל םיִאיֵׂשְּגַה
 יחַא ךוֶתְּב הָלֲחַנ הָוהְי יִפילֲא םלל ןֵתוּושִחַא ְךוָהְּב
 ת רָעְלִנַה ץרַאמ .דֵבָל הָרָׂשֶע השמילְבַ לְּפִיַו :ןָהיִכֲא

 * הָלְֲנולֲחַ הֶׂשֹמ תַנביִּכ דיל רֶבעמ רׁשֶא שב
 !םיִרָתְַֹה ָׁשַנְמיינְבל הָתיה דֶעְִַה ץראו נב ְךוָתְּב
 1 שֵכְׁש ינְּ-לַפ רַׁשֲא תֹוְמְכּמַה רׁשֲאַמ הָׁשעְיליִבִג יהיו

 זי לעטיפאק

 ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע ןיִראָו .הָׁשַנְמ טֶבֵׁש םעֶד ּוצ לֵרֹוג ַא ןעֶזעוֶועֶג ָּךיֹוא זיִא םִע דְנּוא 1
 זיִא רֶע ןיִראָו ; דָעָלִנ ןּופ רעֶטאָפ ,הָׁשַנְמ ןּופ רֹוכְּב רעֶד ריִכָמ ּוצ ,ףֹסֹוי ןּופ רּוכְּב רעֶד
 זיִא םִע דְנּוא 2 :ןֵׁשֵּב דְנּוא רֶעְלִג טאַהעֶג רֶע טאָה םּוראָד .הָמָחְלִמ לַעַּב א ןעֶזעוֶועֶג
 ּוצ ;תֹוחָּפְׁשִמ עֶרייֵז ְּךאָנ הָׁשַנְמ ןּופ ןֶהיֵז עֶניִרְּביִא איִד ּוצ (לֶרֹונ ַא) ןעֶזעוֶועֶג (ךיואנ
 ןּופ רעֶדְניִק איִד ּוצ דנּוא ,קֶלֵח ןּופ רעֶדְניִק איִד ּוצ דְנּוא ,רֶזָעיִבַא ןּופ רעֶדְניִק איד
 איד ּוצ דְנּוא ,רָפֵח ןּופ רעֶדְניִק איִד ּוצ דְנּוא ,םֶכָׁש ןּופ רעֶדְניִק איִד ּוצ דְנּוא ,לֵאירְׂשַא

 עֶרייֵז ָּךאָנ םיִרָכְז איִד ,ףֵסֹוי ןְהּוז הֶׁשַנְמ ןּופ רעֶדְניִק איִד ןעֶנעֶז סאָד ,עֶדיִמְׁש ןּופ רעֶדְניִק
 ןּופ ןְהּוז ,ריִכָמ ןּופ ןְהּוז ,רָעְלִג ןּופ ןְהּוז ,רֶּפֵח ןּופ ןְהּוז ,דָחְפֶלֶצ ּוצ דְנּוא 8 :תֹוחָּפְׁשִמ

 ןעֶמעֶנ איִד ןעֶנעֶז םאֶד דְנּוא ;רעֶטְבעֶט ראָנ ,ןְהיִז עֶנייֵק ןעֶזעוֶועֶג טיִנ ןעֶנעֶז ,הֶׁשֵנְמ
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 4 :הָצְרִת דֶנּוא הָּכְלִמ ,הָלִגָח ,הָעֹונ דְנּוא הָלְחַמ ,רעֶטְכעֶמ עֶנייֵז ןּופ
 איד ראָפ דְנּוא ןּונ ןּופ ןְהּוז עֶׁשֹוהְי ראָפ דְנּוא ןֵהֹּכַה רֶזָעְלֶא ראָפ טְנְהעֶנעֶג ְּךיִז
 הָלֲחַנ ַא ןעֶּבעֶנ ּוצ םִנּוא ּוצ הֶׁשֹמ םעֶד ןעֶמאָּבעֶג טאָה טאָנ ,ןעֶבאָז ּוצ יֹוזַא ,םיִאיֵׂשְנ

 לעֶפעֶּב םעֶד ְּךאָנ ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז ּוצ טאָה (ַעְׁשֹוהְי) רֶע דנּוא ,רעֶדיִרְּב עֶרעֶזְנּוא ןעֶׁשיוִוְצ

 זיִא םִע דֶנּוא 2 :רעֶטאָפ רֶעייֵז ןּופ רעֶריִרְּב איִד ןעֶׁשיִוְצ הָלֲחַנ ַא טאָנ ןּופ
 ןֶׁשֶּב דְנּוא רָעְלִג דְנאַל םעֶד ןּופ ץּוח ,תֹולָרֹוג ןְהעֶצ הֶׁשַנְמ ּוצ ןעֶלאַפעֶנְסיֹוא
 הֶׁשַנְמ ןּופ רעֶטְכעֶמ איִד ןיִראָו 6 :ןַדְרַי םעֶד ןּופ טייַז רעֶנעֶי ףיֹוא זיִא סאו
 זיִא רָעְלִג רֶנאַל םאֶד דְנּוא ןְהיֵז עֶנייֵז ןעֶׁשיִוְצ הָלֲחַנ ַא טאַהעֶנ ְּךיֹוא ןעֶּבאָה
 ןעֶועֶֶועֶג זיִא םִֶע דְנּוא 7 :הָׁשַנְמ ןּופ רעֶדְניִק עֶניִרְּביִא איִד ּוצ ןעֶזעוֶועֶנ

 ;םֶכְׁש ראָפ זיִא םאֶו תָתְמְכִמ ןיֵק יִּב רֶׁשָא ןּופ הֶׁשֵנְמ ןּופ ץעֶנעֶרְב איִד
 דנוא 25
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 הָּׂשַנְמַל :ַחְּּפִת ןיִע יִבְׁשִי-לֶא ןיִמִיה-לֶא לֹובְגַה ְּךֵלֶהְו 5
 ;םִיָרְפֶא ינְבִל הֶׁשמ ליבנ-לֶא ַחּפתְו מת ץרא הָחיָה
 םִיְַפֶאֶל הֶּלִאָה םיִרָע לֵחָיל הֶּבִנְ הָנָק לַחַנ לובְּנַה דֵרָ
 ויָתֹאצְת יהיו לח ןוִפְצִמ הָּׁשַנְמ ליבָנּ הֶׁשְַמיִרְע ְךִתְּב
 וָלּובְג םִיַד יִה ו הָּׁשַנְמִל נפ םִירְפָאל הָּבִנָנ :הָמָיה י
 הָׁשנְמִל יו :ָרזמִמ רֶכְׂשִיְבּו וֿפְצִמ ןוְֶנִִּי רֶׁשָאְבּו 1

 הרִתֹונְּו םֶעָלְבִיוָהיֶתֹונְבּ שתי רֶׁשֲאְבּו רָכטְׂשִיְּב
 יב ָהיֶעֹונַבּו דיע יִבְׁשַו ָהיֶתֹנְבּו ראָד יֵבׁשִי-תֶאְ
 :;פּנַה תֶׁשְלׁש ָהיָתונְבּו וִּנְמ יִבְׁשיו ָהיֶתֹנַבּ בעת

 טא הָלֶאָה םיִרָעֶה-תֶא ׁשיִרֹוהְל הֶׁש נְמ .ינְּב ללְכָי אְֵו 5
 לֵאָרׂשי ינְּב יקח יִּכ יִהָו :תאֹּזַה ץֶרֶאָב תֶבֶׁשְל יִנֵעַנְּכַה 5
 ורְּב דִי שירה אֵל ׁשֵרֹוהְו םמָל יִנֵַנּכַה-תֶא ּונְּתּיַו 4

 לַרוג הָלָהְנ יל הָּתִתָנ ַּדַמ רֶמאֵל עֶׁשֹוהָי-תֶא ףֶסֹו יֵנְּב
 יִנֵכְרְּב הָּכ-דַעירָׁשַא דַע בֶר םִ יֵנֲאַו דָחֶא לֶבְוי ָחֶא

 הל לָּתַא .םַרדסַע-מִא ֶַׁשֹוהְי םֶהֵלֲא רֶמאֹּו :הָוהְי ומ
 םיִאפְרהְ יִּרְּפַה ץֶרֶאְּב םֶׁש ךל ָתאֹדְבּו הָרְעיַה ָּךל

 ונָל .אצמידאל ףסוי ינְּב ּורְמאַֹּו  :םִיָרְפא-רַה יי ץָאדיּכ 6
 קֶמּלִה--ץֶרָאְּב בֵׁשֹיַה יִנענְּכַ-לֶכְּב לֶּב בֶכָרְו רָהָה
 ;טאָלרא קֶמעְּב רֶׁשֲאַלְו ָהיֶמֹטְכּ ןָאָׁש--תיִבְּב רֶׁשֲאַל

 רמאל השנמלו םִיִרְפֶאל הוי תיֵּב-לֶא ֶּׁשֹוהְי רֶמאֵּו זז
 ;דָחֶא לֶרֹוג ָּךָל הָיָהייאל ךֶל לּוָג חֵכְו הֶּתִא ברדםע

 וָתֹאְצְּה ְךֶל הָיְהְו ותאֵרְבּו אה רַעַייִּ ְךֶליִהְְהִי רַה יִכ 5
 :אּוה קֶזָח יִּכ ּל .לֵורַּב םֶכָר יִּכ יִנעַנְּכַה-תַא ׁשיֵרֹותייִּכ

 חי ןי עשוהי

 רעֶד ּוצ ןעֶנְנאַנעֶג זיִא ץעֶנעֶרְג איִד דְנּוא

 ןּופ רעֶניֹּואוְועֶּב איִד אייַּב טייֵז רעֶטְכעֶד

 טאָה ַחּוּפַּת דְנאַל סאָד 8 :ַחּוּפִּת ןיִע
 רעֶד ןַא ַחּוּפַּת דְנּוא הֵׁשַנְמ ּוצ טְרעֶהעֶג

 איֵד ּוצ טְרעֶהעֶנ טאָה הָׁשַנְמ ןּופ ץעֶנעֶרְּב

 ץעֶנעֶרְג איִד דְנּוא 9 :םִיָרְפֶא ןּופ רעֶדְניִק

 הָנֵק ָּךייֵמ םעֶד ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא זיִא

 עֶזיִד ;ְּךייֵמ םעֶד ןּופ טייז-םֹורָד רעֶד ןַא

 יוַוֲצ םִיָרְפֶא וצ טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה טעֶטְׁש
 איִד דִנּוא הָּשַנְמ ןופ טעֶטְׁש איִד ןעש

 ןופ ןעֶזעוֶועֶג ויִא הָׁשַנְמ ןּופ ץעֶנעֶרְג

 עֶנייַז דְנּוא ָּךייֵמ םעֶד ןּופ טייֵז-ןּופָצ
 םעֶד ּוצ ויִּב ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז גְנעֶנְסיֹוא

 טְרעֶהעֶג טאָה טייֵז-םֹורָד איִד 10 :םִי
 ,הֶשַנְמ ּוצ טייֵז-ןֹופָצ איִד דְנּוא םִיָרָפֶא ּוצ

 ,ץעֶנעֶרְג עֶנייז ןעֶועוֶועֶג זיִא םִי סאָד דְנּוא
 אייז ןעֶּבאָה טייֵז-ןֹופָצ רעֶד ןיִא דִנּוא
 ןיֵא דְנּוא ,רֶׁשֲא טיִמ ןעֶּפאָרְטעֶג ןעֶמאַזּוצ

 דְנּוא 11 :רֶכשִׂשְי טימ טייֵז-חָרְזִמ רעֶד

 רֶכשְׂשִי ןיִא הָׁשַנְמ ּוצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע

 עירְהיִא דנּוא ,ןָאְש"תיֵּב רֶׁשֲא ןיִא דְנּוא
 עֶרְהיִא דְנּוא םֶעְלְבִי דְנּוא ,רעֶּפְרעֶד חי :

 ראד ןּופ רעֶניֹואוְועֶּב איֵד דְנּוא ,רעֶפְרעֶד -תֶא םֶׁש ּונִּכִׁש הלִׁש לֵאָרְׂשִירנְּב תַהֲעילְּכ ּולהּקִיו א
 -עֶּב איִד דְנּוא ,רעֶפְרעֶד עֶרְהיֵא דְנּוא בב ּורְתת ';םֶהיֵנְּפִל הָׂשִּב ָכִנ ץֶרֶָאָהְו ךעומ לָהֲא 2

 עֶרְהיֵא דנּוא רֹדןיֵע ןּופ רעֶניֹואְו :==טְבׁש הָעְִׁש םַתלֲחנ-ַא קל ליל רׁעֶא לא
 רעֶניֹואוְועֶּב איִד דְנּוא ,רעֶפְרעֶד עֶרְהיִא דְנּוא ְּךֶנַעַת ןּופ רעֶניֹואוְועֶּב איִד דְנּוא ,רעֶפְרעֶד
 הֶׁשַנְמ ןּופ ןְהיֵז איִד דְנּוא 19 :טעֶטְׁש עֶכיֹוה אייֵרְד ,רעֶפְרעֶד עֶרֶהיֵא דְנּוא ֹודְנִמ ןּופ
 טְלאָועֶג טאָה יִנֲעַנְּכ רעֶד דנּוא ,טעֶטְׁש עֶניִזאָד איֵד ןעֶמעֶנְנייֵא טְנאַקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה
 לֵאָרְׂשִ רעֶדְניִק איד ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 18 :דְִנאַל ןעֶניִזאָד םעֶד ןיֵא ןעֶּבייֵלְּב
 אייֵז רעֶּבָא ןעֶּבעֶנ םַמ יִנֵעַנְּכ םעֶד טְכאַמעֶג אייֵז ןעֶּבאָה ,טְקְראַטְׁשעֶג 0 ןעֶּבאָה
 טעֶרעֶנ ןעֶּבאָה ףֵסֹוי ןּופ רעֶדְניִק איִד דְנּוא 14 :ןעֶּביִרְטרעֶפ ץְנאַג טיִנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 לֶרֹוג ןייֵא (רּונ) הָׁשֹּורְי םָלֵא ריִמ אּוד טְסאָה םאוראַפ ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןַעְׁשֹוהְי זצ
 טאָג ְּךיִמ טאָה רעֶהַא אָד זיִּב ?קְלאָפ םיֹורְנ ַא ןיִּב ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶּבעֶנעֶג הָלֲֵחַנ ןייֵא דְנּוא
 קְלאָפ םיֹּורְג ַא טְזיִּב אּוד ןעוֶו ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה ַעֶׁשֹוהְי דָנּוא 5 :טשנעֶּבעֶג
 םעֶד ןּופ דְנאַל םעֶד ןיִא ּפָא טְראָד ריִד דייֵנְׁש דְנּוא ,ןייֵרַא דְלאַ ןיִא ףיֹורַא אייֵנ יֹוזַא

 דְנּוא 16 :םִיָרְּפֶא ןּופ גְריִּבעֶג םעֶד ןיִא גָנֵע ריִד זיִא םִע לייוַו ,ןעֶזיִר איִד ןּופ דְנּוא ,יִזרְּפ
 םִנּוא ראַפ ןייַז גּונעֶג טיִנ טעו גְריִּבעֶג םאָד ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה ףסֹוי ןּופ רעֶדְניִק איִד
 םעֶד ןיִא ןעֶניֹואוְו םאו םיִנֲעַנְּכ עֶלַא וצ ןעֶדְנאַהְראַפ = ןעֶנעוֶו-טייֵר עֶנְרעֶזייַא
 ,רעֶפְרעֶד עֶרֶהיִא דְנּוא ןָאְׁש-תיֵּב ןיִא ןעֶנעֶז סאָו איִד ּוצ דְנּוא ,לאָהְט םעֶד ןּופ דְנאַל
 טְגאָזעֶג טאָה ַעְׁשֹוהְי דְנּוא 17 :לאָעְרְזִי ןּופ לאָהְט םעֶד ןיֵא ןעֶנעֶז סאו איִד ּוצ דְנּוא
 ַא טְויִּב אוד ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,הֵׁשַנְמ ּוצ דְנּוא םִיָרְפָא ּוצ ,םֵסֹוי ןּופ דֶניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ּוצ
 :לָרֹונ ןייֵא ןייַז ריִד ּוצ טיִנ זאָל .ַחֹּכ ןעֶסיֹורְג ַא טְסאָה אּוד רעֶּבָא ,קְלאָפ ם יֵנרָב
 ןּפָא םֶהיֵא דייַנְׁש יֹוזַא דְלאַוו ַא זיִא םִע לייוֵו ,ריִד ּוצ ןייַז לאָז גְריִּבעֶג סאָד טְרֶעייֵנ 8
 םעֶד ןעֶּבייֵרְטרעֶּפ טְסעוֶו אּוד ןיִראָו ,ןעֶרעֶהעֶג ריִד ּוצ ןעֶלאָז עֶגְנעֶנְסיֹוא עַנייֵז דְנּוא
 :קראַטש זיִא רֶע עֶשטאָה---ןעֶנעֶו-טייֵר עֶנְרעֶזייַא טאָה רֶע עֶׁשְטאָח ,יָנֵעַנְּכ

 חי לעטיפאק

 ןיִא טְלעֶמאַזְרעֶּפ ְּךיִז ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניק איד ןּופ עֶדְנייֵמעֶג עֶצְנאַג איד דְנּוא 1
 זיִא דְנאַל סאָד דְנּוא ,דֵעֹומ לֶהֹא סאָד טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא טְראָד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,הלש
 איִד רעֶטְנּוא ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא זיִא םִע דָנּוא 2 :ןעֶראוָועֶג גיִנעֶטְרעֶטְנּוא אייז ראָפ
 :הָלֲחַּנ רֶעייֵז טְלייֵטעֶגסיֹוא םיִנ ,טאָה ןעֶמ עֶכְלעוֶו ּוצ ,םיִמָבְׁש ןעֶּביִז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניק

 דנוא

= 
 שר



 17 חי עשוהי

 + םִּפַרֲתַמ םָּתַא הָנָא-דֵע ילֵאְרׂשִי .ְּבילֶא עֶשוהְי א איִד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ַעֵׁשֹוהְי דְנּוא 8

 ןקלָא ההָוהְי כל = 20 ראי תטנק יי טעוֶו ָּךאָנ גְנאַל איו יִּב ; לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 י ט2ב ףלז ר 1 או יש ו

 אב םֶתָלֲחַנ יִפל הָתוא ובְתְכיוץֶרֶאָב ּוכְלַהְִוומְקִּו ּוקּוצְנייַרַא ןעֶל ְךייֵא רֶהיֵא 2 בלְשאְו יא : סיי ןעֶמּוקּוצְנייַרַא ןעֶליֹופ ְָךייֵא רֶהיֵא
 י מַעַי תהָּוהְי םִיקָלַח הָפְבׁשְל הא וקְלַחְִהְו :יָלֵא רעֶד ,ראַה רעֶד סאוָו ,דְנאַל םאָד ןיִנׁשרי
 א םקובקהלע ירְמִ ףסוי תיִבּו בננמ ולּובְנילַע ָךייֵא ּוצ טאָה רעֶטעֶפ עֶדייֵא ןּופ טאָג

 לא ֶפאֵבָהַו םֹוקָלֲח הָעְבִׁש ץֶרֶאָה-תֶא ּובְתְכִּת םֶּתַאְו
 "יא יִּכ גת הלֲא הָוהְי ינְל הֹפ לְרֹוג םָכָל יִתיִרְו הנה : = סי טייֵרְד ְךייַא ּוצ טֶּביִנ 41 :ןעֶּבעֶנעֶנ
 עא בֶנְו ותְלֲחַנ הָוהְי תעדֿפײֿכ טֶכְּבְרַקְּב טילל קלמ ְךיִא דִנּוא ,טֶבֵׁש (ןעֶיִלְטיִאנ ןּופ רעֶנעֶמ
 ר דר =" לו גילל הָׂנמ טֶבֵׁש יִצֲַו ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,ןעֶקיִׁשְסיֹוא אייֵז לעוֶו

 - ראל 5 5 ר י : : : :

 4 לֶשֲא א ובָשְו הָתֹוא בָתִכְו ץרֶאְב א ןעֶּבייֵרְׁשּפיֹוא םִע ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא דְנאַל
 + דרבי םיִׁשֲָאָה ּכְלו :הָלָׁשְּב הוי יִנְפִל לֶרּמ םֶכְל ּוצ ןעֶלאָז דִנּוא ;ְךאָנ הָלֲחַנ עֶרייֵז ְּךאָנ
 ואְבָ -ַפמלַע ,םֶ על לכת כי א סֶע ןעֶלאָז אייז דְנּוא 2 :ןעֶמּוק ריִמ

 נבל ץֶרָאָה-תֶא שוי םָׁש"קְלַחַו הוי ינְִל הֶלָׁשְּב - = יי םיקקח ןעֶּביִו ןיא ןגעֶליימ אָז הָדּוהְי .םיִקָלֲח ןעֶּביִז ןיִא ןעֶלייֵמּוצ יָד עֶׁשדְ םֶהָל ּךלֶׁשּיַו :הָלְׁש הָנחַּמַהילֶא עֶׁשֹהײלֶא
 + ןינב-נב הָמ לג לעב :םֶתְקלְחַמְּ לֵאְרְשִי -םֹורָד ןופ ץעֶנעֶרְג עֶנייֵז ףיֹוא ןעֶּבייֵלְּב
 ינְּב ןיִבּו הָדּוהְי יֵנְב ןיִּב םֶלָרְוּנ לּוָבְּנ אֵצֵַו םֶתֹחְְׁשִמְּל ףֶסֹו ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה סאָד דְנּוא ,םייַז
 וצ ידע ןדריהױמ טי תל לַָּ םֶהָל א א ןופ ץעֶנעֶרְג עֶרייַז ףיֹוא ןעֶּביילְּב ןעֶלאָז

 ר יי וי יז פה .סאד לאָז רהיא דקא 6 וי ֹו = וע :
 ;רֹורְטַע לּובְַּה דַרְו לַא תיּב איִה הֶּבִננ הָזל תל םיִקָלַח ןעֶּביִז ףיֹוא ןעֶּבייַרְׁשרעֶּפ דְנאַל
 וג רֵאָתְו :ןֶֹתְַּת רחל בֵננִמ רֶׁשֲא רֶכָהיִלֲע הָלֵא רעֶהַא ריִמ ּוצ םִע טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא
 מייל רֶׁשֲא רֶהָהדוִמ הָּבְנָנ םי-תַאְפִל בֵסָנְו טובה רֶעיֵה ְּךייַא ראַפ לעוֶו ְךיִא דְנּוא ,ןעֶגְנעֶרְּב
 אאיַה לַעַב-תְיְוק-לֶא ווְמאִצְת הל ײ- ויי ראַה םעֶד ראַפ ןעֶפְראַז לֶרֹונ םאָד
 ומ הָּבִנְל תַאַפּז ;י"תַאְּפ תאו הָדּוהִי ןנְּב רע םיִרָעְי תירק ןעֶּבאָה םיִול איד ןיִראָו 7 :טאָג רעֶזנּוא

 דָנּוא ,דָג דְנּוא הָלֲהַנ ןייַז זיִא טאָנ ןּופ הָנָהְּכ איִד לייוֵו ;ךייֵא ןעֶׁשיוִוְצ קֶּלַח ןייק טיִנ
 עֶנעֶי ףיֹוא הָלֲחַנ רֶעייֵז ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה הֶׁשַנְמ ןּופ טֶבֵׁש רעֶּבְלאַה רעֶד דְנּוא ,ןֵבּואְר
 א וצ טאָה טאָנ ןּופ טְכעֶנְק רעֶד ,הָׁשֹמ סאו טייֵז-ִחְרְזִמ רעֶד ףיֹוא ,ןֵדְרִי ןּופ טייֵז
 דָנּוא ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא רעֶנעֶמ איִד ןעֶנעֶז יֹוזַא 8 :ןעֶּבעֶגעֶג
 דֵנּוא ,דְנאַל סאָד ןעֶּבייֵרְׁשּוצְפיֹוא ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז סאוָו איִד ּוצ ןעֶמאָּבעֶג טאָה ַעְׁשֹוהְי
 טְמּוק דְנּוא ,ףיֹוא םִע טְּבייֵרְש דְנּוא דְנאַל סאָד ָּךְרּוד טייג דְנּוא ,טְמּוק ,טְגאָזעֶג טאָה
 :הֹלֵׁש ןיִא טאָג ראָפ ןעֶּפְראַו לֶרֹונ ְּךייֵא ראַפ רֶעיִה לעוֶז ְּךיִא דְנּוא ,ריִמ ּוצ קירוצ

 רְנאַל םאָד ְךְרּוד ןעֶראָפעֶגְרעֶּביִא ןעֶנעֶז רֶנּוא ןעֶגְנאַגעֶג רעֶנעֶמ איד ןעֶנעֶז יֹוזַא 9
 אייז דָנּוא ,םיִקָלֲח ןעֶּביִז וצ ,טעֶטְׁש איִד ְּךאָנ ְךּוּב ַא ןיִא ןעֶּביִרְׁשרעֶפ םֶע ןעֶּבאָה דְנּוא
 אייז ראַפ םאָה ַעֶׁשֹוהְי דְנּוא 10 :הֹלֵׁש ןייק .הָנֲחַמ רעֶד ןיִא עְׁשֹוהְו ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז
 דְנאַל םאָד טְלייטּוצ ןעֶטְראָד טאָה ַעְׁשֹוהְי דְנּוא ;טאָנ ראָפ ,הֹלְׁש ןיִא ןעֶפְראוָועֶג לֶדֹוּ
 טֶבֵׁש םעֶד ראַפ לֶרֹוג םאָד דְנּוא 11 :גנּולייֵטּוצ עֶרייֵז ְּךאָנ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ
 ןּופ ץעֶנעֶרְג איִד דְנּוא ,הָחָּפְׁשִמ עֶרייֵז ְּךאָנ ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא ןֵמָיְנִּב רעֶדְניִק איד ןּופ
 רעֶדְניִק איִד ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא הָדּוהְי רעֶדְניִק איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא לֶרֹוג רֶעייֵז
 דְנּוא דר םעֶד ןּופ טייֵז-ןֹופָצ רעֶד ןַא ןעֶועוֶועֶג זיִא ץעֶנעֶרְג עֶרייֵז דְנּוא 19 :םףֶסֹו
 ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא דְנּוא !ּוחיִרָו ןּופ טייֵז-ןֹופָצ רעֶד ןַא ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא ץעֶנעֶרְג איד
 רעֶד ּוצ ןעֶזעֶועֶג ןעֶנעֶז עֶגְנעֶגְסיֹוא עֶנייֵז רֶנּוא ,טייֵז-בָרֵעַמ ןעֶגעֶק גְראַּב םעֶד ףיֹוא

 ןייק ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא ןעֶטְראָד ןּופ ויִא ץעֶנעֶרְג איִד דְנּוא 12 :ןָוָא תיֵּ ןּופ רָּבְדִמ
 ןייק ןעֶגְנאַגעֶגְּפּורַא זיִא ץעֶנעֶרְג איִד דְנּוא ,לֵא תיֵּב זיִא םאָד ,טייז-םֹורָד ןעֶנעֶק זּול
 ןעֶטְשְרעֶמְנַה םעֶד ןּופ טייזיםֹורָד ןּופ זיִא םאֶח גְראַּב םעֶד ףיֹוא רֶדַא תֹורְמַע
 םעֶד ּוצ טְלעֶגְניִרעֶגְמּורַא דְנּוא ןעֶניֹוצעֶג ְּךיִז טאָה ץעֶנעֶרְג איִד דְנּוא 14 :ןֹורֹוח-תיֵּב
 עֶנייֵז דְנּוא ,ןֹורֹוח-תיִּב ראָפ ויִא סאו ,גְראַּב םעֶד ןּופ טייֵז-םֹורָד רעֶד ןַא ,םָי ןּופ קֶע
 איִד ןּופ טעֶטְׁש איד ,םיִרָעְו תַיְרִק זיִא סאָד ,לַעַּב-תַיְרַק אייַּב טייֵז-םֹורָד רעֶד ןַא גְנעֶגְסיֹוא
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא טייַז-םֹורָד איד דְנּוא 12 :טייֵז-בֶרֵעַמ ןּופ קֶע םאִד זיִא םאָד ,הָדּוהְו רעֶדְניִק

 ןּופ 2*
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 יִמ מילא אָצֵיו הָמִי סּיבְגַה אָצָיְו םיִּדִעְי תַיְרַק הצְקִמ
 יג יֵנְּפ-לַע רֶׁשֲא רָהֶה הָצְקילֶא לּמנַה ידו :ַחֹותִפָנ 6

 סה יג דר הָנָפְצ םיִאָפִר קֶמְִּב רֶׁשֲא םֹיה-ְןֵב
 ןוֿפָצמ ראְתְו :לגר ןיע דַרָה הב סבה ףֶחַלָא וו

 הרלעמ חַכָנ-רֶׁשֲא תוליִלְנ-לֶא אָצָיו ׁשֶמָׁש ןוע אֵצָי
 -לימ ףֵתכילֲא רֶבֵעְו :ןְבּואְרְדִּב ןֵהּב ןֶּבָא דר םיִמְדֲא 9
 =ילַא לּובְּגַה .רֶבָעְו .:הָתָבְרִעָה דַבָו הָנוַפָצ הָבְרִעָה 5

 לא לבנה ויתָאְצוְּת ! הָָהְו הָנֹופְצ הָלְנָח-תיִב ףֶתַּכ
 ׁשיִבנ הֶז הָּכִננ ןדריה הצקילָא הָנופֶצ הָלְמַה-ִיןָשְל

 נב תַלֲחַנ תאֹז הָמְדָקתְַפִל ותן :בֵג כ
 הָּטַמְל םיִרְַה יָהְו ;םֶתֹוחְפְׁשִמְל ביִבָס ָהיֶתלְבִנל ןמָיְנִב 1

 קָמעְו הָלָנָח-תיבּו  וחיִרְ םֶתיֵתוחּפְשִמְל מב יִנְּב
 םִועָהְו ;לא--ת'בו םִירָמְּ הָבָרְעה .תיָבּו :ץיִצִק
 םיִרָע עב יֵנְפֶעָהְו יָנֹוּמַעָה רַּפְכּו :הָרפְֶו הָרְּפְַ 4

 ףלאה על :הָלֲאְרְַו לֵאָפרִיו קו !הָּמְו הָריְְִַו 2
 זידִרְׂשָעעַּבְרַא םיִרָע תַירֵק תַעְבִנ טָׁשיי אי יִּביהְ
 :םֶתֹהָפְׁשִמְל ןמינבנ נב תלחנ תאז ןֶהיֵרְצִמְ

 מי טי

 םָתוהְּפְׁשִמְלְְעַמׁשִרנְב הָמַמָל ןועְמׁשל יִנׁשַה לֶבֹטַה אַצַו א
 םםָהָל יִהָיַו :הָדוהְי-ינְּב תֵלֲחְנ ְךיתְּב םֶפָלֲחַנ יה 5
 טלָעוש רצח ;הֶרָלֹמּו עַבָׁשְ עב ׁש--רַאְּב םָתָלַחַנְּב
 -גריֵבּו גָלְקִצְו :הָמְרָחְו לּיִתִבּ רֵליּתְלֶאְו :םָצֶעָו הָלָבּו
 םיִרָע ןֶחּורְׁשְו תֹוָאְבְל תיֵבּו :הָמּוס רַצֲחַו תְַּכְרַּמַה 5
 םיִרָע ןֶׁשָעְו רֶתָעְו ןוּמר ןִיע :ןָהיֵרְצַחְו הָרָׂשָע--שְלֶׁש 1
 שיִרָעֶה תֹוביִבְס רַשֲא םיִרֵצַחַה-לֶכְו :ןָהיֵרְצִחְו עַּבְרַא 5

 נב הממ תַלֲחַנ תאז מאָר רַאְּב תלעב ַע הָּלִאָה

 אי

 יי
 יש ==

 סי חי עשוהיי

 איִד דְנּוא ,םירָעְי תַיְרִק ןּופ קֶע םעֶד ןּופ
 םָי ּםעֶד ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא ץעֶנעֶרְב

 רעֶסאוַו רעֶד ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא דְנּוא

 ץעֶנעֶרְב איִד דְנּוא 16 :ַחֹוּתְפִנ לעֶוְק

 םעֶד ןּופ קֶע םעֶד ּוצ ןעֶגְנאַגעֶגְּפּורַא זיִא
 לאָהְמ םעֶד ראָפ ֹויִא םאָו גְרעֶּבעֶג

 םיִאָּפְר לאָהְט םעֶד ןיִא זיִא םאוָו ,םֹנִהְוִּב

 -עֶגַּפּורַא זיִא דְנּוא ,טייֵז-ןֹופָצ רעֶד ןַא

 טייַז-םֹורָד רעֶד ּוצ םֹנֵה יִנ ןּופ ןעֶגְנאַג

 ןעֶגְנאַגעֶגְּפּורַא זיִא דְנּוא ,יֵסּובְי םעֶד ןּופ

 ְךִד טאָה דְנּוא 17 :לֵנֹור ןיִע ןייק

 זיִא דְנּוא םייַז-ןֹופָצ רעֶד ןּופ ןעֶניֹוצעֶּב

 זיִא דְנּוא ׁשֶּמִׁש ןיִע ןייק ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא
 זיִא םאִװ תֹוליֵלְג ּוצ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא
 ;םיִּמַדֲא ןּופ ןייֵגְפיֹורַא םעֶד רעֶּביִא ןעֶנעֶמ
 םעֶד ּוצ ןעֶנְנאַנעֶנְרעֶטְנּורַא זיִא דְנּוא
 ןְהּוז םעֶד ּוצ טְרעֶהעֶג סאו ,ןֵהֹוּב ןייֵטְׁש
 -עֶגְרעֶּביִרַא זיִא דְנּוא 18 :ןֵבּואְר ןּופ
 םעֶד רעֶּביִאְנעֶגעֶק טייַז רעֶד ּוצ ןעֶנְנאַה
 זיִא דָנּוא ,טייַז-ןֹופָצ רעֶד ןּופ ןיֹולִּפ

 דָנּוא 19 :הָּבָרֲע ןייק ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶטְנּורַא

 ּוצ ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא זיִא ץעֶנעֶרְג איִד
 ץעֶנעֶרְב איד ןּופ גְנעֶגְסיֹוא איִד דְנּוא ,טייֵז-ןֹּופָצ רעֶד ןַא הָלִנָח-תיֵּב ןּופ טייַז רעֶד
 םָנּוצ רעֶד ּוצ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז

 :ץעֶנעֶרְג טייַז-םֹורָד איִד זיִא סאָד ,טייַז-םֹורָד רעֶד ןַא ןַדְרַי

 ןּופ קֶע םעֶד ןַא ,טייַזץֹופָצ רעֶד ןַא ,חַלֶמַה-םִי םעֶד ןּופ ג
 טאָה ןֵדְרַי רעֶד רעֶּבָא 0

 ְךאָנ .ֵמָיְנִּב רעֶדְניִק איִד ןּופ הָלֲחַנ איִד זיִא סאָד ;טייַז-חָרְזַמ רעֶד ןַא טְצעֶנעֶרְנעֶנ םִע
 םעֶד ןּופ טעֶטׁש איִד דְנּוא 21 :תֹוחָּפְׁשִמ עֶרייֵז ָּךאָנ ,םּורַא | ןעֶצעֶנעֶרְג עֶרייֵז
 דנּוא ֹוחיִרְי .תֹוהָּפְׁשַמ עֶרייֵז ְּךאָנ ןעֶזעֶֶועֶג ןעֶנעֶז ןֵמָיְנִּב רעֶדְניִק איִד ןּופ טֶבֵׁש
 :לַאדתוּב דְנּוא םִיַרָּמִצ דְנּוא .הָבָרֵע תיֵּב דְנּוא 22 :ץיִצָק קֶמֵע רְנּוא ,הָלְנָה"תיֵּב
 ועַבָב דְנּוא ,ֵּנֶפֲע דָנּוא ,יָנֹומַע רַפְכ דְנּוא 24 :הָרְפֶע דְנּוא הָרָּפ דְנּוא ,םיִזַע דֶנּוא 8
 דָנּוא 26 :תֹורַאְּב דְנּוא ,הָמָר דְנּוא ןֹועְבְִנ 22 :רעֶּפְרעֶד עֶרייֵז דְנּוא טעֶטְׁש ףְלעווְצ
 דָנּוא 28 :הָלֵאְרַת דְנּוא ,לֵאָּפְרִי דְנּוא ,םָקָר דְנּוא 27 :הָצֹומ דְנּוא ;הָריִפְּכ דְנּוא ,הָּפְּצִמ
 עֶרייֵז דִנּוא טעֶמְׁש ןְהעֶצְריִפ ; תַירַק ,תֵעְּבִנ ,םִיַלָׁשּורִי זיִא סאָד ,יִסּובְי דְנּוא ,םֵלָא ,עַלַצ
 :תֹוחָּפׁשִמ עֶרייֵז ְּךאָנ ןִמָוְנִּב ןּופ רעֶדְניִק איִד ןּופ הָלַחַנ איד ןעֶועוֶועֶג זיִא םאָד ;רעֶפְרעֶד

 = יח =
=== 

 טי לעטיפאק

 איד ןּופ טָּבִש םעֶד ראַפ ,ןֹועְמִׁש ּוצ ןעֶנְנאַנעֶגְסיֹורַא זיִא לָרֹוג עֶטייוֵוְצ םאָד
 איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא הָלֲחַנ רֶעייֵז דְנּוא ,תֹוחַּפְׁשִמ עֶרייֵז ָּךאָנ

 והָלֲהַנ רֶעייֵז ןיִא אייֵז ּוצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 2
 :םָצֵע דָנּוא הָלָב דנּוא ,לַעּוש רַּצֲח דָנּוא 3 :הָרָלֹומ דִנּוא ,עַבֶׁש דְנּוא ,עַבֶׁש-רַאְּב
 דָנּוא ,תֹובָּכְרַמ-תיֵּפ דנּוא ,גַלְקִצ דָנּוא 5 :הָמָרָה דְנּוא ,לּותְב דְנּוא ,דֵלֹוּתְלֶא דְנּוא 4
 :רעָפְרעֶד עֶרייֵז דְנּוא טעֶטְׁש ןְהעֶצייֵרְד ,ןָחּורְׁש דְנּוא ,תֹואָבְל תיֵּב דְנּוא 6 :הָמּוס רַצֲח
 עַלַא דְנוא 8 :רעֶפְרעֶד עֶרייֵז דְנּוא טעֶמׁש רֶעיִפ ,ןׁשֶע דֵנּוא ,רֵתָע דְנּוא ,ןֹומַר ,ןיצ 7

 ,רַאְּב ּתַלעַּב ןייק זיִּב ,טעֶטְׁש עֶזיִד ןּופ םּורַא םֶנְניִר ןעֶזעֶועֶג ןעֶנעֶז םאֵו רעֶּפְרעֶד
 רעֶדְניִק איֵּד ןּופ םֶבֵׁש םעֶד ןּופ הָלֲחַנ איִד זיִא סאָד טייַז-םֹורָד ןּופ ָּךיֹוה איד

 ןּופ

 דָנּוא 1
 ןֹועְמִׁש ןּופ רעֶדְניִק
 :הָדּוהְי ןּופ רעֶדְניִק איִד ןּופ הָלֲחַנ



 9 טי עשוהי
 סְץוְָמִׁש נב הַלֲחְג הָדֹוהְ יִנְּב לֶבָחִמ :םֶתְְֹׁשִמָל ןוֶעְמִׁש ןּופ 9 :תֹוחָּמְׁשִמ עֶרייַז ָּךאָנ ,ןֹועְמִׁש ןּופ
 משיב ולֲחְנַו םָלֵמ בר הב קֶלֲח הָָה"כ הָדּוהְי ןופ רעֶדְניִק איד ןּופ רּונְׁש רעֶד
 לז יָנְִל יִׁיִלְׁשִה לָדצה לֵעה = ּםָתלֲ ןֹועְמִׁש ןּופ רעֶדְניִק רעֶד הָלֵחַנ איד זיִא
 וג !םֶלּובְג הָלָעְו :דיִרְׂשיידע , םֶתְלֲחַנ לוכנ הד םמהסשמלק יו רע יהאק ןישי יקהרז
 י רֶׁשֲא .לַהנַה-לָא עֶנְפּו תֶשֶּבַרְּב עַנְפּו .הלערמו הָּמָיל הדני ר יט די קֶלֵח םאָד ןיִראָז
  בְילעׁשְמְׁשַה חַרמ הָמְַק דילשמ בׁשְו :םֶענ ינְפ .יוזא אייז ראַפ ןעֶזעוֶועֶג ליפ וצ ויִא
 13 רֵבָצ םֵׁשִמּו :ַעיִפְי הָלָעְו תֶרְבְַהלֶא אָציו רֶבֵּת תֶלֶטַּב ּתישרַיעָנ ןֹועְמִׁש ןּופ רעֶדְניִק איִד ןעֶּבַאָה
 רָאהמַה ןומר אֵצָיו ןצִק הָּתע רַּפַח הֶּתנ הָהְרַמ הָמְדַק םאָד דנּוא 10 :הָלֲחַנ רֶעייֵז ןעֶׁשיִוְצ
 14 יַּנ ויָתֹא צת יהְו ן ןְתָּנִה ןיִפְצִמ לּובּגַה ותא םסֶנְו ּוהָענַה ראַפ ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא לֶרֹונ עֶטיִרְד

 וט = תיֵבּו הלַאְדִי ןֹורְמִׁשְו טֶלֲהנ תַטִכְו ;לאדחַּתִַי עֶרייֵז ָּךאָנ ןֵלּובְז ןּופ רעֶדְניִק איִד

 18 לבב תל יא ןְהיֵרְצִחְו רָשִ-ִתְש םיִּרִע רֶעּויִז ןּופ ץעֶנעֶרְג איֵד דְנּוא ; תֹוחָּפְׁשִמ
 גד אָצְי רֶכׁשָׂשיְל  :ןָהיֵרְצַחְו הָּלִאָה םיִרָעַה םֶתֹודְְּׁשִמְל :דירָׂש ןייק ויִּב ןעֶזעֶועֶג ויִא הָלֲחַנ
 18 םֶל ּובּנ יִהָיו ;םֶתֹחּפ הֶמׁשמַל רָכש ששי יֵנְבִל יִציִבְרִה לֶרֹנַה הוא זוא לענגער טא יו 4

 נאו ןָאיִׁשְו םיִרְּפְו :םת 5: תֹלָמְּכַהְ הָלאְעְרְח עי ְו 1 טי ְךייַז
 ;2כ תיֵבּו הָדח ןִיעו םיִננְיְִו תַמָרְו :ץֶבאְ ןׁשְ תיּברָהְ הָלֵערַמ דְנּוא ,טייֵז (םָי רעֶדָא) בָרֵעַמ רּוצ
 ענ יה ׁשֶמָׁש תִבּו יי רוָבָתְּב לֹובּנַה ענְפּו :ץֵצִּפ ה"* יהֵׂשְּבִד ןיִא ןעֶפאָרְטעֶגְנָא טאָה דְנּוא
 5 תאז :ןְהיֵרְצִחו הָרְׂשֶ-שִׁש םיִרָע ןְרּה םֶלּובְג תוִאְעִ לאָהְט םעֶד ןיִא ןעֶפאָרְטעֶגְנָא (ףיֹוא) טאָה
 :ןֵהיֵרְצַחְו םיִרָעַה םתִֹּפְׁשִמְל רָכשׂשִידנב הֶּטַמ תַלֲהְנ יִא דְנּוא 12 :םֶעָנְקְו ראָפ זיִא םאִח
 4 ;טעי רשי רֶׁשאיַנְב הּממל יׁשיִמֲַחַה לרעה אָצַו  ?חַרְדִמ ןייֵק דיִרְׂש ןּופ טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ

 5 דַעְמַעַו !ךלָמלֶאְ :ףֶׁשַכְַו ןִֵבְ יִלֲהו .תֶקְלָח םֶלּובְנ יִהַָו רעֶד אייַּב ,ףיֹוא טייג ןּוז איד ּואוְו ,טייז
 עז זדָרָזִמ בֶׁשְו : תֶגְבִל רֹוחיִׁשְבּו הָּמּיַה לֶמרַכּב עגֶּו לֵאְׁשִ זיִא דנּוא ;רֹובָּת תֹולְסַּכ ןּופ ץעֶנעֶרְג
 ירָנפְצ לָאדח הֵּתִפִי יֵנְבּו לבב עגְפּו ןנָד תיֵּב שנה זיִא דָנּוא .תַרְבָד ןייק ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא

 28 םֹהָרּו ןְרְבָת ;לאָמְׂשִמ לוָבָּכ-לָא אֵצָו לאיעגּו קֶמֵעָה תיִּב ןופ דְנּוא 15 :ַעיִפָי ןייק ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא

 = הָמְרָה לבנה ֵשְ תמר ןזדצ ד הנה וּמַה ןייק ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא איִז זיִא טְראָד

 =רָמָיַד ויָתאָצְת יָה יו הֶסֹח לּובּגַה םָשְו אל ּריִע ;ןיִצְק הָּתִע רָפַה הָּתִנ ןּופ טייֵז"חָרְזִמ

 ל םִיַּתְׁשּו םיִרְׂשֶע םיִרָע םֶהְרּו קָּפֲאַו הָּמִעְו :הָבִיִזְכַא ר דנּוא ,ןומר ןייק ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא דְנּוא

 ונ םבֲתִֹּמְׁשַמְל רׁשָא--נָב הָּמַמ תַלֲחַנ -) תאז :ְהיִרְצְַה לער לי
 : דָנּוא 14 :הָעַנ ןייֵק ןעֶגיֹוצעֶג ָּךיִז טאָה
 בְנעֶבְסיֹוא עֶנייֵז דְנּוא ,ןֹותָנַח ןייק טייֵז-ןֹופִצ ןּופ טְלעֶגְניִרעֶגְמּזרַא ְךיִז טאָה ץעֶנעֶרְג איִד
 ןֹורְמִׁש דְנּוא ,לֶלֲהַנ דְנּוא ,תַּמַק דְנּוא 8 :לַאדחַּתְּפִו לאָהְט םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז
 איד זיִא סאָד 16 :רעֶּפְרעֶד עֶרייַז דנּוא טעֶטְׁש ףְלעוֶוְצ ,םֶחֶל-תיִּב דְנּוא ,הָלֵאְדָי דנּוא
 :רעֶפְרעֶד עֶרייֵז דְנּוא טעֶטְש עֶזיִד ; תֹוחָּפְׁשִמ עֶרייז ָּךאָנ הֵלּובְז רעֶדְניִק איִד ןּופ הָלֲחַנ
 רָכשֶׂשִי ןּופ רעֶדְניִק איד ראַפ ,לֶרֹוג עֶטְריִפ סאָד ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא רָכשָׂשִי ראַפ 7
 ,תֹולָסְּכ דְנּוא ,הָלאֶעְרִזי ןעֶזעוֶועֶג זיִא ץעֶנעֶרְנ עֶרייֵז דְנּוא 18 :תֹוחָּפְׁשִמ עֶרייֵז ָּךאָנ
 ןֹויִׁשֹק דְנּוא ,תיֵּבַר דְנּוא 20 :תֶרָחְנַא דְנּוא ,ןֹואיִׁש דְנּוא ,םִיַרָפֲה דְנּוא 19 :םַנּוש דְנּוא

 דָנּוא 22 :ץֵצַּפ תיֵּב דְנּוא הָדֵח ןיִע דְנּוא ,םיִנֵגןיֵע דְנּוא ,תֶמָר דנּוא 21 :ץֶבָא דְנּוא
 איד דְנּוא ;ׁשֶמִׁש תיֵּב דְנּוא ,הָמיִצֲחַׁש דְנּוא ,רֹובָת ןיִא ןעֶפאַרְמעֶגְנָא טאָה ץעֶנעֶרְנ איִד
 דְנּוא טעֶטְׁש ןְרעֶצְכעֶז ;ןַדְרַי םעֶד אייַּב ןעֶזעוֶועֶג זיִא ץעֶנעֶרְג עֶרייֵז ןּופ גְנעֶגְסיֹוא
 ןופ רעֶדְניִק רעֶד טֶבִׁש םעֶד ןּופ הָלֲחַנ איִד ןעֶזעֶועֶג זיִא םאָד 28 :רעֶּפְרעֶד עֶריוֵז
 עֶטְפְניִפ סאָד דְנּוא 24 :רעֶּפְרעֶד עֶרייֵז דְנּוא טעֶמְש איִד ,תֹוחָּפְׁשִמ עֶרייֵז ְּךאָנ ,רָכשֶׂשִי
 :תֹוהָּפְׁשִמ עֶרייֵז ְּךאָנ ,רֶׁשָא רעֶדְניִק איִד ןּופ טֶבֵׁש םעֶד ראַפ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא לֶרֹוג
 :ףָׁשְכַא דְנּוא ןֶסֶּב דְנּוא ,יִלֲח דְנּוא ,תַקְלָח ןעֶזעֶועֶג ויִא ץעֶנעֶרְג עֶרייֵז דְנּוא 8

 ןַא לֶמְרַכ ןיִא ןעֶפאָרְטעֶגְנָא טאָה דִנּוא ;לָאְׁשִמ דְנּוא ,רָעְמַע רֶנּוא .ְּךֶלְמַלַא רֶנּוא 6
 ןעֶנעֶק טְרְהעֶקעֶגְקיִרּוצ ְךיִז טאָה דִנּוא 7 :תֶנְבַל רֹוחיִש ןיִא דְנּוא טייֵז-בָרֵעַמ רעֶד

 ןיִא דְנּוא ןֵלּובְז ןיִא ןעֶּפאָרְטעֶגְנָא טאָה דְנּוא ןֹוגָד תיֵּב ןייק ןּוז רעֶד ןּופ ןייֵגְפיֹוא םעֶד
 -ָסיֹורַא זיִא דְנּוא ,לֵאיֵעְנ דְנּוא ,קֶמֵע תיֵּב ןּופ טייֵז-ןֹופָצ רעֶד ןַא לֵא"חַּתִפְי לאָהְט ּםעֶד
 ךֹומַה דְנּוא ,בֹוהְר דְנּוא ,ןֹורְּבִע דְנּוא 28 :טייֵז ןעֶקְניִל רעֶד ןַא לּובָּכ ּוצ ןעֶגְנאַגעֶג
 ןייק טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ זיִא ץעֶנעֶרְג איִד דְנּוא 29 :ןֹודיִצ ןעֶמיֹורְג םעֶד זיִּב ,הָנָק דְנּוא
 ןייק טְרְהעֶקעֶגקיִרּוצ זיִא ץעֶנעֶרְג איִד דְנּוא ,רֹוצ טאָטְׁש ןעֶטְסעֶפ רעֶד ּוצ ויִּב ,הָמָר
 ;ּביִזְכַא רּונְש רעֶד ןּופ טייַז-בָרֵעַמ רעֶד ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז גְנעֶגְסיֹוא עֶנייֵז דְנּוא ,הָסֹוח

 :רעֶפְרעֶד עֶרייַז דְנּוא טעֶטְׁש גיִצְנאוַוְצ דְנּוא אייוֵוְצ ; בֹוחְר דְנּוא ,קּפַא דְנּוא ,הָמִע דְנּוא 0
 ,תֹוחָּפְׁשִמ עֶרייֵז ָךאָג ,רׁשֲא ןּופ רעֶדְניִק רעֶד טֶבִׁש םעֶד ןופ הָלֵהַנ איד ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאָד 1

 איד
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 ףלרוגה אָצִי ִלָּתְפַנ יִנְבל - ?ְקיִרְצִדְז חָלֶאָה םיִדָפִה
 ףֶלֶחְמ םֶלובְ יִהְיַו :םֶתחִּמׁשִמְל יְִּתְפַנ ינְבַל יִׁששַה

 יהיו םּוּקלידַע ל לאָנְבו בקוה ימְרֲאַו םיִנעַצִּב אפ ,
 זצָצָיו רֹובָּת תַנְַא הּמָי לּוִבנַה בֶׁשֶז די ווָתֹאְצִח
 דָדּוִבּוםימ ענּפ רֵׁשאְבּו בג לבב ענּּ הָקּקִח 1
 זרֵּמַחְו רַצ םיִּדצַה רַצְבִמ יִרָעְו :ׁשֶמָּׁשַה חָרְומ ןֵדְריַה הל
 יֵעָרְדֶאְו ׁשֶדָקְו :רֹוָצָחְו הָמָרָהְו הָמָראְו :תֶרֶנִכְו תַכר
 ׁשֶמָׁש תיבּ תנעיתבי ֶרָח לאל ןֹואְרִיְו :!רֹוצָח ןִיעְו 8

 ילתְמַנינְבהָמִמ תֶלֲחַנ תא4 :ןהיֵרְצהו הָרְׂשע-ׁשִּת םירָ 35
 ןַד-ינְב הָּמַמְל זןְהיֵרְצִחְו םיִרָעֶה םתֹהשמ מ

 םֶתָלַחְנ ליִבְּג יִהֹּד :יִציִבְׁשַה לֶרַֹּר אֵצָי םָתֹּפְׁשִמְל 4
 !הָלְתִיו יְיָ יִלִעַׁשְו .גׁשְמָׁש ריִעְו לא הָצִרָצ 5
 :תרָלעבּו ןתְּבנְו הֹקְתְלֶאְו :ןורְקִעַו הָחְנִמִתְו ןליֵאו

 לובנת"םע קה ןוקריה יִמּו :ןומד"תַנְו קַרְבִרַנְבּז דֶהיִו
 ֲחְליו ןְד"יגְב וע םהמ ןְדיינְּב לּבָנ או וי ליִמ עז

 יַׁשְריו םֶרחיִפְל הָתֹוא וכד | הָתֹוא ּורְּכְלַה םשלדשִּנ
 ;ֶהיִבֲא ןֵד םֵׁשְּכ ןד םָׁשְלִל ּוָאְרִקו הָב ּובְׁשָיַו הָתֹוא

 היוָלֲאָה םיִרָּעַה םֶתֹּמְׁשִמל ןְדייינְב הָשִמ תַלֲחַנ תאז 8
 ונְּתִַו ָהיֶת ליב ץֶרָאָה-תֶא לנל ּוּלַכו - :ןְהיֵרְצַחְו

 הָוהְי יפ-לַע :םֶכּוְמ נדב עֶׁשהיל הָלֲחַנ לאנג
 רַהְּב חַרָכ"תַנְמִּת-תֶא לֶאָׁש רֶׁשֲא ריִעָה--ּתֶא ול ּונְתָנ

 .רָׁשֲא תֹלֲהנַה הֶּלֵא הב בׁשּיַו רוָעָה-תֶא הָנְבִיַו םִָרְפֶא 51
 הּוטַמְל תיָבָאָה יִׁשאְרְו נדב ָׁשֹוה ןֵהֹּכַה -ָזעֶלֶא לַנ
 עו לֶהָא חַתַּפ הָיהְי ינְִל .בלׁשְּב לֶרֹוְּב !לֵאָרׂשייְּ
 :ץרָאקצ קֵּלִחַמ ּולֵכי

= 
 לאְרְשִי ינְב-לֶא רֵּכַּד :דְמאַל עשיילֶא הָוהְי רֵּכַדו א ?

 :רעֶפְרעֶד עֶרייַז דְנּוא טעֶטש עֶרייֵז ,תֹוחָּפְׁשִמ עֶרייֵז ְּךאָנ
 זְכיֵק סאָד ןעֶנְנאַנעֶגְסיֹורַא זיִא ,תֹוחָּפְׁשִמ עֶרייֵז ָּךאָנ ןָד רע

 ? איֵד
 :הָלְתִי דְנּוא ,ןֹולָיַא דְנּוא .ןיִּבַלַעַׁש דָנּוא 42
 :תָלֵעַב דְנּוא ,ןֹותְּבִנ דְנּוא ,הֹקְתָלֶא דְנּוא 44 :ןֹורְקִע
 ; ןֹומְר-תַג

 : כ טי עשוהי
 :רעֶּפְרעֶד עֶרייֵז דְנּוא טעֶטְׁש עֶגיִדאָר איִד
 -ָםיֹורַא זיִא ,יִלָתִּפַנ רעֶדְניִק איִד ראַפ 2

 איד ראַפ ;לֶרֹוג עֶטְסקעֶז סאָד ןעֶגְנאַגעֶג
 :תֹוחָּפְׁשִמ עֶרייַז ְּךאָנ יִלָּתְפַנ רעֶדְניִק
 ןּופ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ץעֶנעֶרְב עֶרייֵז דְנּוא 8
 ,םיִנֵנַעַצ אייֵּב םיֹוּבנעֶכייֵא םעֶד ןּופ ,ףֵלֶח
 ;םיקַל זיִּב לֵאָנְבַי דְנּוא ,בֵקְנַה יִמָדֲא דְנּוא
 אייֵּב ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז גְנעֶנְסיֹוא עֶנייֵז דְנּוא
 טאָה ץעֶנעֶרְג איִד דנּוא 84 :ןֵדְרִי םעֶד
 טייַז-בֶרֲעַּמ רעֶד ּוצ טְרְהעֶקעֶגְקיִרּוצ ְּךיִז
 טְראָד ןּופ זיִא דִנּוא ,רֹובָּת תֹונְזַא ןייק
 טאָה דְנּוא הָקֹוקְח ןייק ןעֶנְנאַּנעֶגְסיֹורַא
 ןּופ טייֵז-םֹורָד רעֶד ןַא ןעֶפאָרְטעֶגְנָא
 -עֶגְנָא םִע טאָה רֶׁשֲא ןיִא דְנּוא ;ןְלּובְז

 ןיִא דְנּוא ,טייֵז-בָרֲעַמ רעֶד ןַא ןעֶפאַרְט
 טייֵה ןּוז איִד ּואְז ןֵדְרַי םעֶד אייָּב הָדּוהְי
 טעֶטש עֶטְסעֶפ איֵד דָנּוא 28 :ףיוא

 ,תַמַח דְנּוא ,רֵצ ,םיִדְצ ,ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז
 רָנֹוא .הָמָדֲא דְנּוא 86 :תֶרָנִכ דְנּוא ,תַקָר

 רְנֹוא ,ׁשֶדָק דְנּוא 87 :רּוצָח ּדְנּוא ,הָמָר

 ךֹּואְרְי דְנּוא 88 :רֹוצָח ןיֵע דְנּוא ,יִעָרְדֶא

 תָנֲע תיֵּב רֶנּוא ,םֵרָה ,לֵא-לֵדְנִמ דְנּוא
 דְנּוא טעֶטְש ןְהעֶצְנייַנ ,ׁשֶמֶׁש תיֵּב דְנּוא

 הֶלֲחַנ איִד זיִא םאָד 29 :רעֶפְרעֶד עֶרייֵז
 יִלָּתְפַנ רעֶדְניִק איִד ןּופ טְֶבֵׁש םעֶד ןּופ

 איִד ןּופ טֶבֵׁש םעֶד ּוצ 0
 דנּוא 41 :לָרֹונ עֶטעֶּביִז

 :ׁשֶמָׁש ריִע דְנּוא ,לֹואָּתְׁשֶא דְנּוא הָעְרָצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא הָלֵחַנ רֶעייֵז ןּופ ץעֶנעֶר
 דְנּוא הָתָנְמִת דְנּוא ,ןֹוליֵא דְנּוא 3

 דנּוא ,קֵרְּב יֵנְּב דְנּוא ,רֶהיֵז 5
 :ופָי רעֶּביִאְנעֶנעֶק ץעֶנעֶרְג רעֶד טיִמ ,ןֹוקַר דְנּוא ,ןֹוקְרַיַה יַמ דְנּוא 6

 איִד דִנּוא ,ןָד רעֶדְניִק איִד ןּופ ץעֶנעֶרְג איִד ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא אייֵז ןּופ דְנּוא 7

 םֵׁשָל טיִמ ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶגּפיֹורַא ןעֶנעֶז ןֶד רעֶדְניִק
 ףְראַש איִד טיִמ ןעֶנאָלְׁשעֶג איִז ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶמּונעֶבְנייַא איִז ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא

 ,טְניֹואוְועֶב רֶהיֵא ןיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ּתיִשְרַיעָנ איִז ןעֶּבאָה דָנּוא ,ךְרעֶֶוְש םעֶד ןּופ
 רֶעייֵז ןָד ןעֶמאָּנ רעֶד איװ יֹוזַא ,ןָד ןעֶּבעֶנעֶג ןעֶמאָנ ַא םֵׁשָל ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 עֶרייֵז ְּךאָנ ןָד רעֶדְניִק איִד ןּופ טֶבֵׁש םעֶד ןּופ הֶלֲחַנ איִד זיִא םאָד 48 :רעֶטאַפ
 ּוצ טְניִדְנִעעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא 49 :רעֶפְרעֶד עֶרייֵז דְנּוא טעֶמְׁש עֶזיִד ,תֹוהָּפְׁשמ

 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןעֶצעֶנעֶרְג עֶרייֵז ָּךאָנ דְנאַל סאָד ןיֶנׁשְרַי ןעֶכאַמ
 ןופ טאָּבעֶג םעֶד ְּךאָנ 20 :אייֵז ןעֶשיווְצ הָּלֲהַנ ַא ןּונ ןּופ ןֶהּוז ַעְׁשֹוהְי ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג

 חרָס-תַנְמִּת ,טְגְנאַלְרעֶּפ טאָה רֶע םאָו טאָטְׁש איִד ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא אייֵז ןעֶּבאָה טאָג
 ןיִא טאָה דְנּוא טאָטְש איִד טיֹוּבעֶנ טאָה רֶע דָנּוא .םִיָרָפֶא ןּופ גְרעֶּבעֶנ םעֶד ןַא
 ַעְׁשֹוהְי דֶנּוא ןֵהֹּכַה רֶזֵעְלֶא םאָװ תֹולֲחַנ איִד ןעֶנעֶז םאָד 81 :טְניֹואְועֶנ רֶהיֵא
 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןופ םיִטָבְׁש איִד ןּופ תֹובָא יִׁשאָר איִד דְנּוא ,ןּונ ןּופ ןְהּוז
 רעֶד ןַא טאָּנ ראַפ הֹולֵׁש ןיִא לָרֹוו םעֶד ָּךְרּוד ןיִנׁשְרַי טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה
 םאָד ןעֶלייֵטְרעֶפ ּוצ טְניִדְנֶעעֶב ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא ,רַעֹומ לֶהֹא םעֶד ןּופ ר

 :דָנא

 ב לעטיפאק

 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ דעֶר 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ַעְׁשֹוהְו וצ טעֶרעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 1

 יֹוזא



 עשוהי

 איִד ְָּךייַא טְמיִטְׁשעֶּב ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא

 ְךיִא עֶכְלעוֶו ןּופ ;גְנּונירְטְנֶע ןּופ טעֶּמִׁש
 זַא 3 :השמ ְךְרּוד טעֶרעֶנ ָךייַא ּוצ ּבאָה

 ׁשֶפֶנ ַא טְנאָלְׁשְרעֶד םִאָח ַחֵצֹּור רעֶד

 טְראָד לאָז ,טְפאַׁשְנעֶסיוִו ןְהֶא ,ןְרעֶנְמּוא
 ּוצ ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,ןעֶפיֹולְטְנַא ןיִהַא

 ראַפ טעֶטְש-םֶגְנּופיֹולְטְנַא םֶלַא ןייַז ךייַא
 רעֶד דְנּוא 4 :רעֶזייֵלְרעֶד טּולְּב םעֶד
 -יִזאָד איד ןּופ עֶנייֵא ּוצ טְפיֹולְטְנַא םאוָו
 רעֶד אייֵּב ןעֶלעֶמְש ְּךיִז לאָז ,טעֶטְׁש עב
 ,טאָטְׁש רעֶד ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ןּופ ריִהְמ
 ןעֶריֹוא איִד ןיִא ןעֶרעֶר לאָז רֶע דִנּוא
 רעֶניִּבְלעֶוְרעֶד ןופ עֶטֶצֶלֶע איִד ןופ
 ןעֶלאָז אייֵז דנּוא ;דייֵר עֶנייַז טאָטְׁש

 טאָטְש איד ןיִא ןְלעֶמאַדנייֵא ְךיִז ּוצ םֶהיֵא
 טֶרָא ןַא ןעֶּבעֶג םֶהיֵא ןעֶלאָז אייז דְנּוא
 ןעֶו דְנּוא 2 :ןעֶניֹואְו וצ אייֵז טיִמ

 ןעֶנאַיְבאָנ םֶהיֵא טעוֶו םָדֵה לֵאֹונ רעֶד
 םעֶד ןְרעֶפיִלְרעֶּביִא טיִנ אייֵז ןעֶלאָז יֹוזַא
 טאָה רֶע ןיִראָה ,דְנאַה עֶנייֵז ןיִא ַחֵצֹור

 -נעֶסיִװ ןְהָא ןעֶנאַלְׁשְרעֶד דְנייַרְּפ ןייז
 ןעֶזעוֶועֶג טיִנ םֶהיֵא זיִא רֶע דְנּוא ,טְּפאַש

 1 תס יכ
 םֶכילֲא יּתרֿבדירְשֲא טְלקּמַה יֵרָעיתַא בָּכָלינְּת .רָּפאֵל
 ו יֵלְבִּב הָנׁשּב שפְניַּכִ ַחֵצֹור הָמָׁש םיִנְל :הָׁשמידַיּב
 4! תרַחַא--לָא םֶנְו ּוםָּדַה לֵאנִמ ט טלְִמְל םֶכָל ייהְו תַעָד
 אב רֶּבִדְו ריִעָה רַעַׁש חַתַּפ לֵמָעְו הֶלֵאָה םיִרָעָהִמ
 םֶהיֵלֲא ֶריִעָה וָתֹא ְּּסֶאְוויָרְבד-תֶא אוָהַה-ריעָה .ינָקַ
 ה ויָרֲחַא םֶּדַה לאנ ףֹּדְרִי יִכְו ּ!םָּמִע בֵׁשָיְו םֹוקָמ לו ּנְתָנְו
 ודֲעַר-תֶא הָּכִה תעַדייֵלְבב יִּכוָדָיְּב צרהיתֶא ורְסְיאָלְ
 ; אילֲה ריעָּב ! בֵׁשָיְו :םָשְלִׁש לֹמְתִמ ל אה אֵנׂשאֶלְו
 טלודּגַה ןַהֹּכַה תֹומדדַע טּכְׁשִמל דעה ינְל ודְמָעֹרַע
 היעילָא אֵכּו חֵצֹורְה בָשָי זַא םָהָה םיִמָיַב הְָהִי רֶׁשֲא
 וש שרקֶאו ושדקַיו םֶׁשִמ םָנירׁשֲא ריִָה-לֶא ּותיֵב-לֶאְו
 יקיתֶאְ םִירְפֶא רַתְּב םֶכָׁשִֶאְוילָתְפַנרהְּב טיִגַב
 י ֹוחירְי ןַריל רֶבעמּו :הָדּוְי רֵהְּב ןוָרְבָח אוק עַּברַא
 ןבּאְר הּטּמִמ רֶׂשיִמַּב רָּבְּמַּב רֶצָּב-תֶא ּונָתָנ הָחְרמ
 רשמ ןֶשְַּּב ןילֹניִתֶאְו דָנ הֵַּּמִמ דְֶלִּנַּב תֹומאָר-תֶאְו
 יו רלו לא נב לֵכָל הָדְָּמַה יָה הָלָא ּהְַָׁמ
 תֹומיאָלְו הָננִׁשַּבׁשֵפניהַּכַמלָכ הָּמָׁש םּנָל םֶכֹותְּב נה

 הָדעה ןנפל וָהְמִעידע םֶּדַה לָאג ְּב
 3 אכ

 א ַעְׁשֹור-לֶאְו ןֵהֹּכַה רֶזְְלָא-לֶא םִיִלַה תֹוָבֲא יִׁשאָר וׁשְַנ
 3 ּורָּבַדָיַו :לארש נְבִל תָֹּמַה תובָא יִׁשאָר-לֶאו נב
 הרָׁשֹמידַוְּב הָוצ הָוהְי רמאֵל ןגּכ ץרַאְּב הֹלִשְּב ֶהיֵלֲא
 + נב ּונְתַו :ּנְֵּמַהְבל ןָהיׁשְרִנִמּו בֶׁשְל םיִרָ ּונָלתֶתְל
 הֵּלִאָה םיִרָעֲה-תֶא הָוהְי יפילֶא םֶתְלֲחַמ םולל ֵאָרׂשִי
 "רֶעייֵא דָנּוא ןעֶמְכעֶנ ןּופ אֵנֹׂש ןייק 4 ודָי יִתָהְּקַה תֶהפְׁשִמל לֶרוַּה אָ :ֵיׁשְרנמתֶאָ

 ןיִא ןעֶּבייֵלְּב לאָז רֶע דְנּוא 6 :ןעֶטְכעֶנ

 ָךִז טעֶו רֶע ויִּב טאָמְׁש עֶניִּבְלעֶזְרעֶד
 ןעֶּבְראַמְׁש עוז לֹודָנַה ןֵהֹּכ רעֶד זיִּב ,טְכיֵרעֶנ םעֶד ּוצ עֶדְנייֵמעֶג רעֶד ראַפ ןעֶלעֶמְׁש
 ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ ַחֵצֹור רעֶד ְךיִז ןעֶק לאָמטְסְנעֶד ,געֶט עֶגיִּבְלעֶז איִד ןיִא ןייַז טעוֶו סאוָו
 ןּופ זיִא רֶע םאָו טאָטְׁש רעֶד ּוצ ,זיֹוה ןייַז ּוצ דְנּוא ,טאָטְׁש עֶנייֵז ּוצ ןעֶמּוק דְנּוא
 בְראַּב םעֶד ףיֹוא ,ליִלָנ ןיִא ׁשֶדָק טְגיִלייֵהעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 7 :ןעֶפאָלטְנַא טְראָד
 ףיֹוא ,ןֹורְבָח זיִא סאָד ,עַּבְרַא תַיְרַק דְנּוא ,םִיָרְּפֶא גְראַּב םעֶד ףיֹוא םָכְׁש דְנּוא ;יֵלָּתִּפַנ
 ,טייַז-הַרָזִמ רעֶד ןַא ֹוחיִרְי אייֵּב ,ןַדְרַי טייַז רעֶנעֶי ןּופ דְנּוא 8 :הָדּוהְי גְראַּב םעֶד

 ןֵבּואְר טֶבֵׁש םעֶד ןּופ ןיֹולְּפ םעֶד ןיִא ,רֶּבְדִמ רעֶד ןיִא רֶצְּב ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז ןעֶּבאָה
 טֶבֵׁש םעֶד ןּופ ןֶׁשֶּב ןיִא ןֶלֹוג דְנּוא רֶג טֶבִׁש םעֶד ןּופ דָעָלְג ןיִא תֹומאָר דְנּוא
 רעֶדְניִק עֶלַא ראַפ טעֶטְש עֶטְמיִטְׁשעֶּב איִד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד 9 ּ!הָׁשֵנְמ
 לאָז םִע יֵרְּכ ,אייֵז ןעֶׁשיִוְצ ףיֹוא ְּךיִז טְלאַה סאָו רֵג םעֶד ראַפ דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי
 רֶע זַא ןְרעֶנְמּוא ׁשֶפֶנ ַא טְנאַלְׁשְרעֶד םאָו רעֶכיֵלְטיִא ןעֶפיֹולְטְנַא ןיִהַא טְראָד

 ןעֶלעֶמְׁש ְּךיִז טעוֶו רֶע זיִּב ,םָדֵה לַאֹונ םעֶד ןּופ דְנאַה איִד ְּךְרּוד ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ לאָז
 :עֶדְנייַמעֶג רעֶד ראָפ

 זדטַּמִמּו הָדּודְי הָּטַּמַמ םלַה-ןמ ןהכה ןרָהַא יְֵבִל
 :הרׂשֶ ׁשֵלָׁש טירָצ לֶרֹּב ןמינב המממו יִנעְמׁשִה

 אב לעמיפאק

 רֶזָעְלֶא ּוצ טְנְהעֶנעֶג ןעֶּבאָה םִִוִל איֵד ןּופ תֹובָא איִד ןּופ עֶטְצֶלֶע איִד דְנּוא 1
 םיִטָבְׁש איִד ןּופ תֹובָא יִׁשאָר איִד ּוצ דְנּוא ,ןּונ ןּופ ןְהּוז ַעְׁשֹוהְי ּוצ דְנּוא ,ןֵהֹּכַה

 ןיִא הֹולַׁש ןיִא טעֶרעֶג אייֵז ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 2 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןּופ
 לאָז ןעֶמ זַא הָׁשֹמ ְךְרּוד ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָב ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןַעַנְּכ דְנאַל םעֶד
 :תֹומַהְּב עֶרעֶזְנּוא ראַפ רעֶצעֶלְּפ עֶדייֵו דְנּוא ןעֶניֹואוְו ּוצ טעֶמש ןעֶּבעֶג םֶנּוא
 ְךאָנ הָלֲחַנ רֶעייֵז ןּופ םיִוְל איִד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןעֶּבאָה יֹוזַא 8
 :רעֶצעֶלְּפ עֶדייַו עֶרייַז דְנּוא טעֶטְׁש עֶניִזאָד איִד ,טאָנ ןּופ לְהעֶפעֶּב םעֶד
 םִע דִנּוא תֶהְק ןּופ הָחָּפְׁשִמ רעֶד ּוצ לֶרֹונ סאָד ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא םִע דְנּוא 4

 ;ּוא ,הָדּוהְי טֶבֵׁש םעֶד ןּופ ;םִיַוְל איִד ןּופ ,ןֵהֹּכַה ןֹרֲהַא ןּופ ןְהיֵז איִד ראַפ ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 :טעֶטְׁש ןְהעֶצייֵרְד לָרֹוג םעֶד ְּךְרּוד .ןֵמָיְנִּב טֶבֵׁש םעֶד ןּופ דְנּוא ,ןֹועְמִׁש טֶבֵׁש םעֶר ןּופ

 דנוא
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 ָמִמּו טירְפֶא-הְטַמ תַדְּפְׁשִּמִמ םירְתּנַה תחֹק יִנְבַלְו ח
 א :רָׂשָע םיִרָע לֶהַֹּב הׁשִנְמ הטמ יִצַחִמּו 6
 המַמִמּו רֶׁשיהְטִמִמּו רָכשְשי-הטַמ תַהְּפְׁשִמִמ שר
 ׁשֶלֶׁש םיִרָע לֶרנַּב ןְשֶבִב הָׁשַנְמ הֶּמִמ יִצֲחְמּו יִלָתִפַנ
 ןְבּואְר הֵּמַּמַמ םֹתֹחַּפׁשִמִל יִריְוְמ יֵנְבַל !הָרְׂשֶע ו
 ונְּתיַו - !הָרָׂשֶע םיִּתְׁש םיִרָע ןלובְ הֵּטַּמִמּו רֶניהְטַּמִמּו 6

 ןהיִׁשְרְגמ--תֶאְו הֶּלִאְה םיִרָעֶה--תֶא םנָלַל טָארְׂשי-ינב

 הרָטַמִש ּנְּתַו  :לֵרּטַּב הֶׁשמדַיְּב הוה רֶׁשֲאַּכ 9
 -רֶׁשֲא הֶּלֵאָה םיִרָעִה תֶא ןוְמׁש י נב הממִמּו:הָדוהְי ינְּב

 יִתָהִּקַה תֹחַּפְׁשּמַמ ןרָהָא ינְבִל יִחַָ :םֵׁשִּב ֵהִתֶא אָרְקִי י
 -תֶא םֶהל ינְתִיַו :הָנֹׁשיאְר לֶדוּגַה הֶיְהִמָחל יכ ר ַנְבִמ
 יתרִאְו הָדּוהְי רַהְּב ןוִרְבִח איִה קונָעָה יִבִא עַּבְרַא תירק

 נְתִנ היֶרְצֲח-תֶאְו היָעָה הֶדָׂש-תֶאְו :ָהיֶתֹביִבְס ָהֶׁש ר 12
 ֵתנ ןֵהֹּכַה ןֵרָהַא ו ינְבִלְו = :ֹותְָחֶאַּב הִפִיְדִּב בֵלֶכְל
 יתראְו ָהיֶׁשְרְנִמ-תֶאְו ןֹוָרְבָח-תֶא חַצֹרָה טלק לֵמ ריִע-תֶא

 -ערָאְו ָהֶׁשְרְנִמ--תֶאְו רֵּתַי-תֶאְו :ָהיִׁשָרְ כת הָנְבִל 44
 "תֶאְו ָהֶׁשְרְנִמ-תֶאְו ןלהתֶאְו :היֶׁשְרְנִמ-תֶאְו ַעוְמְּתְׁשֶא וט
 יָמָי-תֶאְו ָהֶׁשְרנמִתֶאְו ןיִע--תֶאְו :ָהֶׁשָרְנִמ-תֶאְו רֵבָּד 6

 שת םיִרָע הֶשְרְנִמ-תֶאְו ׁשֶמָׁש תיֵב--תֶא ָהֶׁשרנמִ
 זאא ןיִמינְּב השפה  :הָלֶאָה םיִטָבְׁשַה יֵנָׁש תאְמ 17

 תּוחנע-תִא הׁשְרנמתאַו עבְנתִא ָהָׁשְרנמ-תֶא ןועֶבַנ 15
 ;עַּבְרַא םיִלָע ָהֶׁשְרנִמ--תֶאְו ןומלע--תֶאְו ָהֶׁשָרנמ-תֶאְ

 ;ןֵהיִׁשְרִנמּו םיִרָע הָרְׂשֶע--שְלַׁש םיָנֲהְּכַה ןְרָהַאנְב לְֹלּכ 13
 הַהק ינְבִמ םיִרָתּנַה םילה תֶהְקייִנְּב תָֹחְּפְׁשִמְלּו כב

 ריע-תַא םָרָל ּונְתִי םֶלְרוגיִתָע יה
 "תֶאְו טיָרְפא רַהְּב ָהֶׁשָרְנִמ-תֶאָו םָכְׁשיִתֶא ַחצֹרָה זטֵלָקִמ

 תֹיַּביתֶאְו הֶׁשְרְנְמחֲאְו םִיַצְבַקייֶאָז טָהְׁשְרנמִּאָו נ 3

 המממ
== :. 

 םִיָרּפֶא

 :ןעֶמאָנ םעֶד אייֵּב ןעֶּפּורעֶג אייֵז

 אכ

 םאוו ,תֶהֵק ןופ ןְהיִז איד ראַפ דְנּוא 8
 תֹוחַּפְׁשִמ איד ןופ ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ןעֶנעֶז
 םעֶד ןּופ דְנּוא םיִרְפֶא טֶּבִׁש םעֶד ןופ
 טֶבֵׁש ןעֶּבְלאַה םעֶד ןּופ דְנּוא ,ןָד טֶּבִׁש

 :טעֶּטְׁש ןְהעֶצ לֶרֹונ םעֶד ְךְרּוד הָּׁשַנְמ

 ןּופ ןֹושְרִנ ןּופ ןְהיִז איִד ראַפ דְנּוא 6

 ,רֶכשִׂשְי טֶּבִׁש םעֶד ןּופ תֹוחָּפְׁשִמ איִד
 ןופ דְנּוא רֶׁשֲא טֶבֶׁש םעֶד ןּופ דְנּוא

 -ְלאַה םעֶד ןּופ דְנּוא ;ֵלָּתִפַנ טְבִׁש םעֶד

 םעֶד ְּךְרּוד ןָׁשּב ןיִא הֶׁשַנְמ טֶּבֵׁש ןעֶּב
 איֵד ראַפ 7 :טעֶמְש ןְהעֶצייֵרְד ,לֶרֹוג

 תֹוהָּפְׁשִמ עֶרייֵז ְּךאָנ ,יִרָרְמ ןּופ ןְהיִז

 םעֶד ןּופ דְנּוא ,ןֵבּואְר טֶבִׁש םעֶד ןּופ

 ךְלּוּבְז טֶבֵׁש םעֶד ןּופ דְנּוא ,דֶג טֶבֵׁש

 =ָנֵק איִד דנּוא 8 :טעֶטְש ףְלעֶוְצ

 ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶד
 דוא טםעֶמְש עֶניִזאָד איִד םִוִל איִד
 טאָנ איוז יֹוזַא ,רעֶצעֶלְּפ עֶדייוֵו עֶרייֵז
 םעֶד ָּךאָנ הֶשֹמ ךרוד ןעֶטאָּבעֶג טאָּה
 ןעֶּבעֶנעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 9 :לָרֹונ
 ,הָדּוהְי ןּופ ןְהיִז איִד ןּופ טֶּבִׁש םעֶד ןּופ

 ןופ ןְהיִז איד ןּופ טֶבִׁש םעֶד ןּופ דְנּוא

 טאָה ןעֶמ םאָװ םעֶטׁש עֶזיִד ןןֹועְמִׁש

 ןְהֵז איִד ּוצ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז איִד דְנּוא 0
 זיִא אייֵז וצ ןיִראָו ;יִוֵל ןּופ ןְהיִז איִד ןּופ ,תֶהְק ןּופ תֹוחָּפְׁשִמ איִד ןּופ ןֹרֲהַא ןּופ

 ןּופ עַּבְרַא תַיְרַק ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 11 :לֶרֹוג עֶטְׁשְרֶע סאָד ןעֶזעוֶועֶג
 עֶדייֵו עֶרייֵז דְנּוא .הָדּוהְי גראַּב םעֶד ףיֹוא ןֹורְבָח זיִא סאָד ,קֹונֲע ןּופ רעֶטאָפ םעֶד

 ,רעֶפְרעֶד עֶרייֵז דְנּוא טאָטְׁש רעֶד ןּופ דְלעֶפ סאָד רעֶּבָא 12 :םּורַאסְגְניִר רעֶצעֶלְּפ
 רעֶדְניִק איֵד ּוצ דְנּוא 18 :הָלַהַנ עֶנייַז סֶלַא ,הֶּנפְי ןְהּוז בֵלַּכ ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז ןעֶּבאָה
 ַחֵצֹור םעֶד ראַפ שעֶטְׁשםְגְנּופיֹולְטְנַא איִד ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז ןעֶּבאָה ןֵהֹּכַה ןֹלַהַא ןּופ

 ;רעֶצעֶלְּפ עֶדייוֵז עֶרֶהיֵא דְנּוא הָנְבַל דְנּוא ,רעֶצעֶלְּפ עֶדייוֵז עֶרְהיֵא דְנּוא ןֹורְבֶח

 עֶדייַו עֶרְהיִא דְנּוא ַעֹומָּתְשֶא דְנּוא ,רעֶצעֶלְּפ עֶדייוֵו עֶרְהיִא דְנּוא רֵּתִי דְנּוא 4

 עֶרְהיִא דנּוא ריִבְד דְנּוא ,רעֶצעֶלְּפ עֶדייֵו עֶרֶהיִא דְנּוא ןלה דְנּוא 15 :רעֶצעֶלְּפ
 עֶרְריִא דנּוא הָּטִי דְנּוא ,רעֶצעֶלּפ עֶדייוֵו עֶרְהיִא דְנּוא ןִיַע דְנּוא 16 :רעֶצעֶלְּפ עֶדייוֵו

 איד ןּופ טעֶטְש ןייֵנ ,רעֶצעֶלְּפ עֶדייוֵו עֶרְהיִא דְנּוא ׁשֶמִׁש תיֵּב דְנּוא ,רעֶצעֶלְּפ עֶדייוֵו

 עֶדייוֵו עֶרֶהיֵא דְנּוא ןֹועְבִנ ,ןיִמָיְנִּב טֶּבִש םעֶד ןּופ דְנּוא 17 :םיִטָבְׁש אייוֵוְצ עֶניִזאָד
 דְנּוא -תֹותָנֲע דְנּוא 18 :רעֶצעֶלְּפ עֶדייֵו עֶרֶהיֵא דְנּוא עַבָנ דְנּוא ,רעֶצעֶלַּפ
 :םעֶּטְש רֶעיִפ ,רעֶצעֶלְּפ עֶדייוֵו עֶרֶהיֵא דְנּוא ןֹומָלֵע דְנּוא ,רעֶצעֶלְּפ עֶדייוֵו עֶרְהיֵא

 טעֶטְש ןְהעֶציירְד ןעֶראַו ,םיִנֲהֹּכ איִד ןֹרֲהַא ןּופ רעֶדְניִק איִד ןּופ טעֶטְׁש עַלַא 9
 רעֶדְניִק איִד ןּופ תֹוחָּפְׁשִמ איִד ראַפ דָנּוא 20 :רעֶצעֶלַּפ עֶדייוֵו עֶרְהיִא דְנּוא

 איד--תֶהְק רעֶדְניִק איִד ןּופ ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ןעֶנעֶז םאָו םִוָל איֵד--תֶהֵק
 אייז דְנּוא 21 :םיִרָפָא טֶּבִׁש םעֶד ןּופ ןעֶזעֶועֶנ ןעֶנעֶז לֶרֹונ רֶעייֵז ןופ טעֶטְש
 דָנּוא םַכְׁש ַחֵצֹור םעֶד ראַפ םעֶטְׁש-םֶגְנּופיֹולְּטְנַא איד ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז ּוצ ןעֶּבאָה

 עֶרְהיֵא דנּוא רֶזָנ דְנּוא .םִָרְפֶא גְראַּב םעֶד ףיֹוא ,רעֶצעֶלְּפ עֶדייַװ עֶרְהיִא
 99 תיֵּב דְנּוא ,רעֶצעֶלְּפ עֶדייֵו עֶרְהיִא דְנּוא םִיַעְבִק דְנּוא :רעֶצעֶלְּפ עֶדייוֵו
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 ןורוח



 503 אכ עשוהי

 3 יא ןיִזַּטַפװ  ועַּפרַא םיִרָע ָהֵׁשְרנִמיִתֶאְו ןורה רָעיִפ ,רעֶצעֶלְּפ עֶדייוַו עֶרְהיִא דְנּוא ןֹורֹוח
 א ןולָיַא-תֶא :ָהָׁשְרְנִמ-תֶאוןותְּבִנ-תֶא ָהֶׁשְרְִמיִֶאְו אֵכְּתְלֶא : ׂ
 יי ברצ א א םיִהָק ָהֶשָרְעְמ-תֶאְו ןופר-תַג-תֶא ָהֶׁשֶרְנִמיִתֶאְו ףָד םֶבִש םעֶד ןּופ דִנ א 8 יי א ְ ּופ דָנּוא 28 :םעֶטְׁש

 וכ תֶניתֶאו הָׁשְרמיִתֶאְ רְנעַתיתֶא הֶׂשַנְמ הטִמ וִצֲַּמִמּו ,רעֶצעֶלְּפ עֶרייוֵו עֶרְהיִא דְנּוא אֹקְּתִלֶא

 26 רָׂשָע .םֶרָע-לְּכ ּושְָׁש םיִרָע ָהֶשְרִמ--תֶאְו מר :רעֶצעֶלְּפ עֶדייוֵו עֶרְהיִא דְנּוא ןֹותְּבִג דְנּוא
 יז ןֹוׁשרִגיֵנְבלְו  !םיִרָתְַּה תֶהק נב תֹהָּפְׁשִמְל ןהיִׁשְרִנמ עֶדייַװ עֶרְהיִא דְנּוא ןֹולָיַא דנוא 4 סד ןושרג יי 3 + יריד ,=י א == ידז ןידייז ריי 2

 טלקמ ביִעיתֶא הָׂשִנְמ הַּטִמ יִצֲחמ םיולה תֶחְּפׁשִמִמ שי א
 -תֶאְוהֶרְּתְׁשְֶּ-תֶאְ הֶׁשְרנִמ-ֶאְ שב ןולנ-תֶאֵהְצֹרָה עַרְהיִא דְנּוא ןֹומְר-תַנ דְנּוא ,רעֶצעֶלְּפ
 5 ןְוִׁשָק-תֶא רָכטׂשִי הּמַמִמּו יש םיִרָע ְהֶׁשְרְגְמ דְנּוא 28 :טעֶטְׁש רֶעיִפ ,רעֶצעֶלְּפ עֶדייוֵו
  "תֶאו תמריתא השרת ֶרְבָּדא הֵשְרמיתֶאְו ָךֶנֲעַּת .הֶׁשֵנְמ טֵּבׁש ןעֶּבְלאַה םעֶה .ןּופ

 !עבר = ָהָׁשְרְנִמ םיננ ל= י"רנמ

 א םיִרָ הָׁשרמִָ םנ ןיעתֶא שר תַג דְנּוא ,רעֶצעֶלְּפ עֶרייוו עֶרְהיִא דְנּוא
 ל דתֶאְו יִדְבַע-תֶא ָהָׁשְרנְמ-תִאְו לֵאְׁשִמדתֶא רַׁשֲא הָּמִמּו עי

 יז השרת בָהריתְֶוהְשְרמֶאו םכלחיִֶאתָשְרִמ  אייוצ .רעֶצעֶלְּפ עֶרייוַו עֶרהיִא דָנּוא ןֹומר
 יעֵׁש =

 וצ הַצרְה טלקמ ! יע-תֶא יֵלְִפנ הּטמִמּו - :עֶּבְרַא םיִרָע ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ועֶּטִׁש עֶלַא 26 :םעֶטְׁש

 =;רָאָו ראד תַּמַה"תֶאְו הָׁשְרִנִמת ָאְו ליִלנּב ׁש ׁשְרְקיִתֶא ראפ רעֶצעֶלְּפ עֶדייוֵו עֶרייֵז טימ ןְהעֶצ

 ירפ - יט של ש 'ירפ הש = = א = ן : : . . :

 5 ןַע-לַּכ םיִד 5 ןֶּתְרַק א ָהֶׁשְרְנִמ תֶהֵק ןּופ רעֶדְניִק עה ןּופ תוחָּפְׁשַמ איד

 :ןֵהיִׁשָר מורי הֶרָׂשֶד ׁש םָתֹחַּפְׁשִמ ינְׁשרְנ בי ;ןעּבילבענרעבר 'ז סא

 34 ןְלּוכְ הטמ תאַמ םיִרָתֹוַּה םילה יִרְרְמייִנְּב א רטנא עו ב ןעֶּב לְּבעֶג ןעֶּבא;ןעֶקעֶז םאוָו

 הל -תֶא :ָהָׁשְרנמיִֶאְו הָּתְרַקיתֶא הֵׁשָרְנמיִֶאְו םִנקייתֶא א"ו ןופ ןוׁשְרִג ןּופ רעֶדְניִק איֵד ּוצ
 ד:

. 

 :עֵּבְרַא = לֵלֲהתֶאו ָהָשְרְנִמִתֶאָו הֶנְמִּד (ןְרעֶדְנַא) םעֶד ןּופ םִיַוָל איד ןּופ תֹוהָּפְׁשִמ
 ט

 38 } מרה תֶא ַחֵצֹרָה טֶלְקִמ ריִעדתֶא דָניֹהַּמַּמִמּו -עֶב אייֵז ןעֶּבאָה) הָׁשַנְמ טֶבֵׁש ןעֶּבְלאַה

 97 -;רָא :ַהָשָר גמ -"תֶאָו םִיַנָדְמ"ִתֶאְו הׁשרנִמתֶָו דָעְִּנַּב ראפ טאָטְש םֶגְנּופיֹולְּטְנַא סֶלֵא (ןעֶּבעֶג

 םביִרָעילְּב ָהֶׁשְרעמיתֶאְו רזעַייתַא !ָלָׁשְרִנְמיִתַאָו ׁשֲח 5
 ף=י עי יש עמי ו עֶרְהיִא דִנּוא ןֶׁשֶּב ןיִא ןֵלֹוג .ַחֵצֹור םעֶד
 דְנּוא 28 :טעֶמׁש אייוַוְצ ,רעֶצעֶלְּפ עֶדייוֵו עֶרְהיִא דנּוא דֵרְּתְׁשֶעְּב דְנּוא ,רעֶצעֶלְּפ עֶדייוֵו

 עֶרְהיִא דְנּוא תַרְבָד דְנּוא ,רעֶצעֶלְּפ עֶדייוֵו עֶרְהיִא דְנּוא ןֹויִׁשִק ,רָכשׂשִי טֶּבִׁש םעֶד ןּופ
 דְנּוא םיִנֵג ןיֵע דְנּוא ,רעֶצעֶלְּפ עֶרייוו עֶרְהיִא דְנּוא תּומְרִי דְנּוא 29 :רעֶצעֶלְּפ עֶדייוֵו
 דְנּוא לֶאְׁשִמ ,רֵׁשֲא טָבֵׁש םעֶד ןּופ דְנּוא 80 :טעֶטְש רֶעיִפ ,רעֶצעֶלְּפ עֶדייוֵו עֶרְהיִא
 תֶקְלֲה דְנּוא 81 :רעֶצעֶלְּפ עֶדייוֵו עֶרְהיִא דְנּוא ןֹודְבַע דְנּוא ,רעֶצעֶלְּפ עֶרייוֵו עֶרְהיִא
 :טעֶמִׂש רֶעיִפ ,רעֶצעֶלְּפ עֶדייוֵו עֶרְהיֵא דְנּוא בֹוחְר דְנֹוא ,רעֶצעֶלְּפ עֶדייוֵו עֶרְהיִא דנוא

 ראַפ ,טאָמְׁש םֶגְנּופיּולְטְנַא םֶלֵא (ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז ןעֶּבאָהנ יִלָּתְּפַנ טֶבֵש םעֶד ןּופ רֶנּוא 9

 עֶרְהיִא דְנּוא ראֹוד תֹומַה דְנּוא ,רעֶצעֶלְּפ עֶרייוֵו עֶרְהיִא דְנּוא ליֵלְג ןיִא ׁשֶדָק ,ַחֵצֹור םעֶד

 עֶלַא 88 :םעֶטְׁש אייֵרְד ,רעֶצעֶלְּפ עֶדייוֵו עֶרְהיִא דְנּוא ןֶּתְרַק דְנּוא ,רעֶצעֶלְּפ עֶדייוַו

 דָנּוא שעֶטְׁש ןְהעֶצייֵרְד (ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶזנ תֹוחָּפְׁשִמ עֶרייֵז ְּךאָג ;יִנׁשְרִג םעֶד ןּופ טעֶּטְׁש
 איד ,יִרָרְמ רעֶדְניִק איִד ןּופ תֹוחָּפְׁשִמ איִד ּוצ דְנּוא 24 :רעֶצעֶלְּפ עֶדייוװ עֶרייֵז

 הָּתְרַק דְנּוא ,רעֶצעֶלַּפ עֶדייוֵו עֶרְהיִא דְנּוא םֶעְנִקָי ןְלּובְז טֶּבֵׁש םעֶד ןּופ ,םִיול עֶניִרְּביִא

 דָנּוא ,רעֶצעֶלְּפ עֶדייֵװ עֶרְהיִא דְנּוא הָנְמִד דְנּוא 39 :רעֶצעֶלְּפ עֶדייוֵו עֶרְהיִא דְנּוא

 דָג טֶבֵׁש םעֶד ןּופ דְנּוא 36= :טעֶמׁש רֶעיִּפ ,רעֶצעֶלְּפ עֶרייוַו עֶרְהיִא דְנּוא לֶלַחַנ

 רָעְלִג ןיִא תֹומָּר .ַחֵצֹור םעֶד ראַפ טעֶטְׁש םֶגְנּופיֹולְטְנַא םֶלַא (ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז ןעֶּבאָה)

 דָנּוא 27 :רעֶצעֶלְּפ עֶדייֵו עֶרְהיִא דְנּוא םִיַנֲחַמ דְנּוא ,רעֶצעֶלְּפ עֶדייוֵו עֶרְהיִא דְנּוא

 טעֶטְׁש עֶלַא ,רעֶצעֶלְּפ עֶדייוֵו עֶרְהיֵא דְנּוא רַזֲעַי דְנּוא ,רעֶצעֶלְּפ עֶדייוו עֶרְהיִא דנּוא ןֹוּבְׁשֶח

 תעפימ-תאו השרגמ"תאו תומדק-תא :השרגמ-תאו הצהי-תאו השרגמ תאו רצב-תא ןבואר הטממו *

 :עברא םירע השרנמפ"תאו

 ראַפ טעֶטׁש םֶגְנּופיֹולְטּנַא םלַא (ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז ןעֶּבאָהו ןְבּואְר טֶּבֵׁש םעֶד ןּופ דְנּוא) 5

 עֶרְהיֵא דְנּוא הָצִהַי דְנּוא יא עֶדייוֵז עֶרְהיִא דְנּוא רָּבְדִמ רעֶד ןיִא רֶצָּב ,ַחֵצֹור םעד

 דנּוא תַעָפיֵמ דְנּוא ,רעֶצעֶלְּפ עֶדייַו עֶרְהיִא דְנּוא תֹומַדְק דנּוא :רעֶצעֶלָּפ עֶדייוו

 (:םעֶּטְׁש רֶעיִפ ,רעֶצעֶלְּפ עֶדייוֵו עֶרְהיִא
 יו 'א םימיה ירבד ןוֿפ ןעמונעג ןענעז אייז ,ךיוא םיקוספ אייווצ עזיד ריה ןעמ טניֿפעג םירפס עבנאמ ןוא 5

 וצ ןעלעֿפ טיג ןעלאז אייז ידב ראנ ,ןייז וצ טינ אייז ןעֿפראד ךאנ הרוסמ איד ךאנ דנוא ,ד"ס דנוא ג"ס קוסּפ

 ,טלעטשעג טאלב םעויד ףיוא ריה אייז ןעמ טאה רעזעל םעד
 ןעראוו
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 איד ןּופ טעֶמְש עֶלַא 88 :רֶעיִפ ןעֶראוַו .םיִרָתּטַה םֶתֹהְּפְׁשִמִל ירְדִמ יָנְבִל םיִרָעַה-לְּכ :עָּבְרַא

 סא ,תֹוחָפׁשמ ערי אָ יררְפ רעֶדעוק = והשנ םתש ר םילח תחמשמנ
 תֹוחָפְׁשִמ איד ןּופ ןעֶּביְִּבעֶג גיִרְּביִא ןעֶנעֶז קט לא == א א
 ןעֶוזעֶועֶג זיִא םִע דְנּוא ,םִיֹוָל איִד ןּופ לאדשִיל בוהי ןתיַו יי ןֵּב ָהיֶתֹבִיְבִס
 עֶלַא 89 :טעֶטְׁש ףְלעוֶוְצ לָרֹוג רֶעייֵז ּובׁשֵיְהּוׁשְר יו םָתֹבֲל תל עַבֶׁשַנ רֶׁשֲא ץרַאהלָביא

 רעֶד ןעֶׁשיִוְצ ,םִוָל איִד ןופ טעֶטׁש םָתֹובֲאְל בשר לְָ ביִבָּפִמ ם ָהָל ה ןהִי חַנָו :הָב 4

 ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןּופ הָלֲחַנ =ו א יִכ א א שא יא 2 8
 דָנּוא טעֶּטְש גיִצְריִפ דְנּוא טֶכֵא ןעֶזעֶועֶג - - יו טא 4 א = יי

 עֶגיִזאָד איִד 40 :רעֶצעֶלְּפ עֶדייוֵו עֶרייֵז עי רעיא טא
 טאָטְׁש עֶכיִלְטיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז טעֶטְש :הרשנמ הטמ יִצֲלְו יִהנלְו ינבואְרּל ע עֵׁשֹוהְי אָרְקִי ןָא א

 --= ;םּורַא םֶגְניִר רעֶצעֶלְּפ עֶדייוֵו עֶרְהיִא טיִמ / םֶּתַא םֶהילֲא רֶמאָי
 =: ו 2

 + 2 ויי ׁשָא-לְּכ תֶא ם םתרמש

 2 ,= = א .=* בעהט == יִלֹו קב ףימא2 יי == דודי דבצ הז שב
 1 עֶזיִד עֶלַא ןִצ ןעֶזעוֶועֶג םִע זיִא וזַא == א וי שא לכל = א -=י;ָני == רוי

 ש : 2 1 : : : : הֶרְזַה םיה ידש םיב -= םי זי ז הִו = כיהַא-תֶא םֶּת !בזע-אְל 3

 ןעֶּבעֶנעֶג טאָה טאָג דנּוא 41 :טעֶטְׁש = נה הו :םכיהלַא היי תוצמ תֶרמְׁשַמתא ממש
 רֶע םאִו דְנאַל עֶצְנאַג םאָד לֵאָרְׂשִי ּוצ
 עֶרייֵז ּוצ ןעֶּבעֶנ וצ ןעֶריֹואוְושעֶג טאָה
 ּתְׁשְרַיעָג םִע ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,תֹובָא

 וכל
 דשמ == + ===

 םֶּכָלְו ןִת תָנֹוה שא םָּכִת

 יתִא ת גי של

 נפ הֶּתִע ;וםֶהָל רֵּבּד רֶׁשֲאַּכ םֶכי ַחֵאֵל םֶכיֵהְלֶא הָורְי
 הא יי א כָל

 דאָמ וַרְמִׁש וקַר :ןדריה ּףֵבֵעְּב הָוהְי ףֵבֵע ה
 יש

 יב 5 שי= =. הוי לאה =

 דנֹוא 42 :טְניֹואוְועֶג ןיראד ןעֶּבאָה דנּוא יב: ט- כת וצ רֶׁשֲא הדת צה
 : טא עי יי רמשלו ו ןיכרח-לבב תֶכָלְל םֶכיֵהְל ַא הוהָידתִא הָבֲהֲאְל
 םֶנָניֵר תחר ןעֶּבעֶנעֶה אַז ּוצ םאָה טאָג ;טְכׁשפָנ-ִלְבבּוטְכִבַבלילכּב וֹרְבֶעְלּ יבדהקברלודת וצְמ
 -עֶנ טאָה רֶע איז יֹזַא ץְנאַג ,םּורַא ;םהי לֶהָא-לָא וכלה םֶחָּלׁשה עְׁשֹוהְי םֶכָרבָיו

 ןייק דְנּוא ;רעֶמעֶפ עֶרייֵז ּוצ ןעֶריֹואוְוְׁש
 טְנעֶקעֶג טאָה דְנייַפ עֶרייֵז עֶלַא ןּופ שְנעֶמ
 עֶרייֵז עֶלַא ,םיִנֵּפ רֶעייֵז ראַפ ןייֵטְׁשעֶּב

 עֶרייַז ןיִא ןעֶּבעֶגעֶג טאָג טאָה דְנייַפ
 סאו טְראָז ןעֶמּוג ןעֶצְנאַג םעֶד ןּופ ְּךאַז ןייַא ןעֶלאַפעֶבְּפָא טיִנ זיִא סֶע 48 :רָנעֶה
 ;ןעֶמּוקעֶג זיִא םעֶלַא ,לֵאָרְׂשִי זיֹוה םעֶד ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָג

 בכ לעטיפאק
 ןעֶּבְלאַה םעֶד דְנּוא דָנ דְנּוא ,ןְבּואְר טֶבֵׁש םעֶד ןעֶפּורעֶנ ַעְשֹוהְי טאָה לאָמטְסְנעֶד 1
 הֶׁשֹמ םאִו םעֶלַא טיִהעֶג טאָה רֶהיֵא ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דָנּוא 2 :הָׁשַנְמ טֶּבִׁש
 ןיימ ּוצ טְכְראָהעֶג ְּךיֹוַא טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶטאָּבעֶג ָּךייַא טאָה טאָנ ןּופ טְכעֶנְק רעֶד
 עֶרייֵא טְזאָלְרעֶפ טיִנ טאָה רֶהיֵא 8 :ןעֶטאַּבעֶג ְּךייַא ּבאָה ָּךיִא םאִז םעֶלַא ןיִא לֹוק
 איֵד טיִהעֶב טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,גאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד ּוצ זיִּב ,געֶט עֶליִפ עֶזיִד רעֶדיִרְּב
 ראה רעֶד טאָה דְנּוצַא דְנּוא 4 :םאָנ רֶעייַא ראַה םעֶד ןּופ טאָּבעֶג םעֶד ןּופ גְנּוטיִה
 טְנאָזעֶבּוצ אייֵז וצ טאָה רֶע איז יֹוזַא רעֶדיִרְּב עֶרייֵא ּוצ הּור ןעֶּבעֶנעֶג טאָג רֶעייֵא
 ןּופ דְנַאַל םעֶד ןיִא ןעֶטְלעֶצעֶג עֶרייֵא ּוצ טייֵג דְנּוא םּוא ְךייַא טְרֶהעֶק דְנּוצַא דִנּוא
 עֶרעֶדְנַא רעֶד ףיֹוא ןעֶּבעֶנעֶג ָּךייַא טאָה טאָג ןּופ טְכעֶנְק רעֶד הָׁשֹמ סאו ,ץיִזעֶּב רֶעייֵא
 רעֶד הָׁשֹמ םאָװ הָרֹוּת רעֶד ןּופ הָוְצִמ איִד ןּורט ּוצ רֶהעז טיִה רּונ 2 :ןַדִרֵי טייַז
 ןייֵג ּוצ דְנּוא ,טאָנ רֶעייֵא ראַה םעֶד ןעֶּביִל ּוצ ,ןעֶטאָּבעֶג ְּךייַא טאָה טאָג ןּופ טְכעֶנְק
 ןעֶמְפעֶהעֶּב ּוצ םֶהיֵא ןַא ְּךיִז דְנּוא ,תֹוָצִמ עֶנייַז ןעֶמיִה ּוצ דְנּוא ,ןעֶנעוֶו עֶנייֵז עַלַא ן ןיא

 :עֶלעֶז עֶצְנאַג עֶרייֵא טיִמ דֵנּוא ץְראַה ןעֶצְנאַג רֶעייֵא טיִמ ןעֶניִד ּוצ םֶהיֵא
 ןעֶנעֶז אייז דְנּוא ,טְקיִשעֶבְקעֶוֶוַא אייֵז טאָה דְנּוא טְׁשְנעֶּבעֶג אייֵז טאָה ַעֶשֹוהְי לא 6
 הָׁשֹמ טאָה הָׁשֹנְמ ןּופ םֶבִׁש ןעֶּבְלאַה ןייַא ּוצ דְנּוא 7 :ןעֶטְלעֶצעֶב עֶרייַז ּוצ ןעֶנְנאַגעֶב

 ַעֶׁשֹוהְי טאָה (טָבִׁשנ ןעֶּבְלאַה ןְרעֶדְנַא םעֶד ּוצ דָנּוא ,ןֵׁשֶּב ןיִא (הָלַחנ אפ ןעֶּבעֶבעֶב
 דִנּוא ,טייַז-בֵרעמ ןעֶנעֶק .ןַדרי טייַז עֶרעֶדְנַא רעֶד ףיֹוא רעֶדיִרְּב עֶרייֵז ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶּבעֶנעֶנ
 -עֶנ אייֵז רֶע טאָה יֹוזַא ןעֶטְלעֶצעֶג עֶרייֵז ּוצ טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא ְּךיֹוא אייֵז טאָה ַעְׁשֹוהְי ןעזֶז
 קירּוצ טְרָהעַק םּוטְכייֵר ליִּפ טיִמ ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 8 :טְשְנעֶּב
 רֶלאָב טימ דִנֹוא ,רעֶּבְליִז טיִמ דְנּוא ,תֹומֵהְּב ליִפ רֶהעֶז טיִמ דנּוא ,רעֶטְלעֶצעֶנ עֶרייֵא ּוצ

 דנוא

 2 ּבַה ֵלְז

 "םע ּׁשֹוהְי ןֵת 12 ֶנ 1 ןיִצֲחְלּי ןֶשֶּבַּב ה הָשַמ ןֵתָנ ַנ וו הָׂשַנמַה םֶבֵׁש

 אפ יי שוי םָחלַׁש יכ םנו המו יורי - יב םֶהי ַחַא
= == 

 םיב" , םי סֶכְב ראל םֶהי ֵלֵא ףךמ איו גםֶכְרְבּה ידי יֵלָהֶא 8

 5 : םֶכיי 'כ ובוטש ֿבָהְִבּו ףסָכְּב ידאָמ -בד הָנְמִבּ םָכי ובו
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 דְנּוא ,ןעֶזייֵא טיִמ דְנּוא רעֶּפּוק טיִמ דְנּוא
 ףייֵא טְלייֵט ;רעֶדייֵלְק ליִפ רֶהעֶז טיִמ

 עֶרייֵא טיִמ דְנייַפ עֶרייֵא ןּופ ּביֹור םעֶד
 ןֵבּואְר רעֶדְניִק איִד דְנּוא 9 :רעֶדיִרְּב
 רעֶּבְלאַה רעֶד דְנּוא ,דֶג רעֶדְניִק איִד דְנּוא

 טְרְהעֶקעֶנְמּוא ְּךיִז ןעֶּבאָה הֶׁשַנְמ םֶבֵׂש
 איד ןּופ ןעֶגְנאַנעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא
 ןיִא זיִא םאִו ,הֹלִׁש ןּופ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק

 םעֶד ּוצ ןייֵג ּוצ יִדְּכ .ןַעָנְּכ דְנאַל םעֶד

 יכֵלְׁש יקְלּח רֶאְמ הָּמַֹה תֹומָלְׂשִבּו לָורַבבּו תֶׁשֶחְנ
 6 ייַנְבּו ןְבואְרייגְב וכו ֹוכָׁשָי ּוסְכיֵחָאמַע םָכיִבְִא
 -רֶׁשֲא הָלׁשַמ לֵאְרְׂשִי טְבןֵאְמ הַָׂנמַה טָכׁשזיצַַו דֶ
 בְתְְֶא ץֶרָאילֶא דִעְלגַה ץרָא-לֶא תֶכָלְל ןענְּכ ץֶרֶאְּב
 --ײלָא ֹואֹב ;ָׁשֹמידדַיְּב הוה יפ--לַע ּהָבלוֲחאֶל רֶׁשֲא
 ינְבּו באד בי ןענְּכ ץֶרְַּב רֶׁשֲא ןדריה תֹליִלְנ
 ַבוִמ םָׁש הִָׂנְמַה טְב בֵׁש ִצְֲו רֶנ
 נ ןְבּואְרייְביטְביְנִה ראל לֵאְרְׂשִינב עמ וָאְרִמְל
 ץֶרֶא לימילָא הָוִמַהיֹתֶא הֶׂשֹנְמַה טֶבָׁש .צֲחַ רֶגיִגְבּו
 עג עמי .:לֵאָדׂשִ יְֵב רָבֲעילֶא ןדרימ תולילְילָא ןֹנִּכ
 ערֹולֲעַל הֹלָׁש לֵאָרְשייּב תַרָעלְּכ לָהּ לֵאְרשִי נב

 יה ַחָּבְוִמ ןדריהילַע ַח ;

 רֶעייֵז ןּופ דְנאַל םעֶד ּוצ ,דֶעְלִג ןּוּפ דְנאַל
 -עֶג ץיִזעֶּב ןיִא ןעֶּבאָה אייֵז סאוָו ;קיִזעֶּב
 ָךְרּוד טאָג ןּופ לֶהעֶּפעֶּב םעֶד ְּךאָנ ןעֶמּונ
 ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו דְנּוא 10 :הָׁשֹמ
 זיִא סאו ןֵדֶרַי םעֶד ןּופ ץעֶנעֶרְנ איִד ּוצ

 איד ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןַעָנְּכ דְנאַל םעֶד ןיִא
 רעֶדְניִק איִד דנּוא ,ןֵבּואְר ןּופ רעֶדְניִק
 הֶשַנְמ טֶּבִׁש רעֶּבְלאַה רעֶד דְנּוא ,דֶג ןּופ

 ףֵדֶרֵי םעֶד אייֵּב ַחֵּבְִמ ַא טיֹוּבעֶג טְראָד
 םֶהיֵא לאָז ןעֶמ זַא ַחֵּבְזִמ ןעֶסיֹורְג ַא
 ףעֶדְניִק איִד דנּוא 11 :ןעֶהעֶז ןעֶנעֶק

 ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה לֵאָדְׂשִי
 איִד דְנּוא ןֵבּואְר ןּופ רעֶדְניִק איִד ,העְז
 ףעֶּבְלאַה רעֶד דְנּוא ;דָנ ןופ רעֶדְניִק
 ַחָּבְוִמ םעֶד טיֹוּבעֶג ןעֶּבאָה הָׁשַנְמ טֶּבִׁש
 -ךעֶּביִא םעֶד אייֵּב ,ןַדְרַי םעֶד ןּופ ןעֶצעֶנעֶרְג איִד אייֵּב ,ןעֶנְּכ דְנאַל םעֶד רעֶּביִאנעֶגעֶק
 סאָד ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןעוֶו דְנּוא 12 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ גְנאַנ
 טְלעֶמאַזְרעֶפ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ עֶדְנייֵמעֶג עֶצְנאַּג איִד ָּךיִז טאָה יֹוזַא ,טְרעֶהעֶג
 רעֶדְניִק איִד ןעֶּבאָה יֹוזַא 14 :ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ ןייֵג ּוצ ףיֹורַא אייֵז ּוצ ,הֹלִש ןיִא
 וצ דָנּוא ,דָנ ןּופ רעֶדְניִק איִד ּוצ דְנּוא ,ןֵּבּואְר ןּופ רעֶדְניִק איִד ּוצ טְקיִׁשעֶג לֵאָרְׂשִי
 דָנּוא 14 :ןַהֹּכַה רֶזָעְלֶא ןּופ ןְהּוז םָחְנִּפ ,רֶעְלִנ דְנאַל םעֶד ּוצ הֶׁשַנְמ טֶּבִש ןעֶּבְלאַה םעֶד

 ןּופ םיִטָבְׁש עֶלַא ןּופ רְניִזעֶגְדיֹוה ןעֶכיִלְטיִא ןּופ איׂשָנ ןייֵא ,םיִאיִׂשְנ ןְהעֶצ םֶהיֵא טיִמ
 ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ןּופ רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא ןייֵא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןאַמ רעֶכיִלְטיִא דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי
 איד ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו דְנּוא 18 :לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶדְנעֶזיֹוט איִד ּוצ תֹובֶא עֶרייֵז
 הֶׁשַנְמ טֶבֵׁש ןעֶּבְלאַה םעֶד ּוצ דְנּוא ,דֶנ ןּופ רעֶדְניִק איִד ּוצ דְנּוא ןֵבּואְר ןּופ רעֶדְניִק
 יֹזַא 16 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא טעֶרעֶנ אייֵז טיִמ אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא דָעְלִנ דְנאַל םעֶד ןיִא
 טאָה רֶהיֵא סאו טיִמ דֶניִז עֶניִזאָד אי זיִא סאָו ,טאָג ןּופ עֶדְנייֵמעֶג עיצְנאַג איִד טְגאָז
 םאָד טאָג ןעֶגְלאַָפּוצְכאָנ ןעֶרְהעֶקּוצּפָא טְנייַה ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג םעֶד ןעֶגעֶק טְגיִדְניִזעֶג
 ?טאָנ ןעֶנעֶק ןייַז רֵרֹומ טְנייַה טְלאָז רֶהיֵא זַא ןַחָּבְזִמ ַא טיֹוּבעֶנ ְּךייֵא טאָה רֶהיֵא
 טיִנ ְּךאָנ ןעֶנעֶז ריִמ עֶכְלעוֶו ןּופ ,רֹועֶּמ ןּופ דֶניִז איִד םֶנּוא ּוצ גיִצְניוִו ןעֶד זיִא 7
 רעֶד ןיִא גאָלְּפ ַא ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע עֶׁשְטאָח אָט ןעֶניִטְנייֵה םעֶד ּוצ ויִּב טְניִנייֵרעֶג
 -לאָפּוצְכאָנ ןּופ ןעֶרְהעֶקקעוֶוַא טְנייַה ְּךייֵא טּוהְט רֶהיֵא דְנּוא 18 :טאָנ ןּופ עֶדְנייֵמעֶג
 טעֶֶו יֹוזַא ,טאָנ ןעֶנעֶק ןייַז דֵרֹומ טְנייַה טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא ?טאָנ ןעֶּב
 ןעֶו דְנּוא 19 :לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶדְנייֵמעֶג רעֶצְנאַג רעֶד רעֶּביִא ןעֶנְראָצ ןעֶנְראָמ טאָג
 דְנאַל םעֶד ּוצ רעֶּביִרַא טייג יֹוזַא ,ןעֶרעוֶו ןייֵרְמּוא טעוֶו ץיִזעֶּב רֶעייֵא ןּופ דְנאַל טאָד
 ץיִזעֶּב טְמעֶנ דְנּוא ,טְהּור טאָנ ןּופ ןְּכְׁשִמ םאֶד ּואוְו טְראָד ,טאָנ ןּופ ץיִזעֶּב םעֶד ןּופ
 טְלאָז םִנּוא ןעֶנעֶק דְנּוא ,ןייַז דַרֹומ טיִנ רֶהיִא טְלאָז טאָג ןעֶנעֶק רעֶּבֶא ,םֶנּוא ןעֶׁשיוִוְצ
 ראַה םעֶד ןּופ ַחֵּבְזִמ םעֶד ץּוח ַחֶּבְזִמ ַא ןְעיֹוּב ְךייַא טְלאָז רֶהיֵא סאָד ,ןייַז דֵרֹומ טיִנ רֶהיֵא
 דְנּוא ,םֶרֵח םעֶד ןיִא דֶניִז ַא ןעֶנְנאַגעֶּב חרָז ןּופ ןְהּוז רעֶד ןֶכָע טיִנ ןעֶד טאָה 20 :טאָנ רעֶזְנּוא

 ונ ןְבּאְרינב-לָא לֵאָרו טי וְְׁשּו אָבְצל םֶהיֵלֲע
 -תֶא דָעְִגַ ן ץרָא-לָא הָׁשנ יד יצֲ-לֶאְו דֶנינְב-לֶאְו
 ּו דָהֶא איִׂשָנ ֹוּמִע םיִאְׂש  הָש עו :ןֵהּכַה רֶוְלָאְדִב םֶחְיִּ
 ׁשאָר ׁשיִאו לֵאָרְׂשִי תֹוטַמ טל בָא תיֵבָל לָחֶא איִׂשְנ
 מ ןְבואְינְּבילֶא ּואֹבֵו :לֵאָרׂשייִפָלאְל מַה טָתובָאיתיִּב
 רָב ברודלעתץ אלא השמש יִצח-לֶאודנרנְילַא
 8 ףכֲעמ הוהְי תַרֵע ! לָּכ ּורְמֶא הָּכ :חְמאָל םָּתִא
 יִרֲחַאְמ :נ םיַה בוש סֵאָרְשִי יקלאב ! םֶּתְלַעְמ רׁשֲא הָּזה
 ;?דָוהיִּב םִיַה םֶכָדְרִמל ַחֵּכוִמ םֶכָל םֶכְתְנְבִּב הָוהְי
 וז דע ּוִּמִמ ֹונ נרלמַהראְל רֶׂשֲא רֹועְּכ ןְועדתֶא ונְטעְמַה
 ו+ בה ּובֵׁשְּת םֶּתַאְו :הָוהְי תַהְַּ ,ףגּנה יִהְיַו הוה םִה
 -לֶא ראָמּו ההיּמ סה וָדְרִמַּת םָּפַא היה הָוהְי יִרָהַאמ
 ופ םָכְתּוְחֶא ץֶרֶא הָאֵמְיִִא ְךאָו +ףֹצִקִי לֵארְׂשִי תֶדע-לְּ
 בְׁשִמ םֶׁשְרַכְׁש רׁשֲא הָוהְי תַוחֲא ץרָאילַא םֶכָל ּולְבִע
 =כַא ּונָתֹואְו 5 הָוהיִבּז ּונכֹותּב ּומִאָהְו הָוהְי

 הוי חּבומ יִלעלּבִמ ַחֵּבומ טֶכְל םכְְנִבִּ ּרֹרְמִת
 כ ילעְו םַרמּב לַעַמ לַעָמ חְרְַָּב ןֵכָע ו אוָלֲה :וניַהלַא

 ר?
 וע
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 עוו אֵל ידָחִא שיִא אּוהְו ףֶּצֵק הָיָה לֵאְדְׂשִי תֶדעילְע
 הׂשַנְמַה טבִׁש יִצֲַו דֶנ"ינְבּו ןְבּואְריִנְב נו עב 1

 תריתְי | םיהלֶא ו לֶא :טארְׂשִי יִפְלַא ישאר-תַא ּורְבִדיַו

 -טָא ֶהי אות לֵאְְׂשִו עדי אָה הָותְו ! שיקלָא } לָא
 תֹנְבִל :הוּה טויה ּונעישותדלַא הָוהיּב לַעַמְּבסאָו דֶרֶּמַּב 2

 הלוע ולָע תֹולֲעַקְליאְו הָיהְי יִרֲחַאַמ בׁשָל חול
 :ׁשֵּקַבְי אה הָוהְי םיִמָלׁש יֵחְבִו ויְלָפ תוׂשֲעלדאְו הְֶנמּו
 רֶחמ רֶמאֹלי תאו-תֶא וניֵׂשְט יְבְּרִמ הְנאיֶיִמ .אָלחמַאְו
 יהלֶא הוהיִלְ םֶכָלי"ַמ המאל וניִנְבְל םֶכיֵנְב ;לרְמאֹי

 ינְבּו ןְבּאְרינְּבםֶּכיֵניִבּו נב הָוהְיִתנ ליְִנּו ;לֵאָרׂשִי הכ
 טְכיִנְב ּותיֵּמִׁשִהְ הָוהיִב קֶלֶח םָכָל"יִא ןּדרַַה-תֶא דֶנ

 ל אָנרְׂשעג רֶמ או ;הָוהָי-תֶא אֹרְי יִתְלַבְל ניר 6
 אוה דע 'כ :חַבול אָלְו הָלֹועְל אֵל םָמְוִמַה-תֶא תֹנְבַל עז

 ;דַהֹבע-תֶא דֹבֲעַל וניִרֲחַא ?נִתֹוחֹוד ןיבּו םֶכיֵניִבּו ּוניניב
 וימאי-אלו ינימלׁשבּו ּונֵחבּובּו ּויִתולְעִב דנְפַל וה
 הֶיָהְו רֶמאֹו !הָוהיַּב קֶלֵח םָכְל"יא וענְבִל רֶחְמ םֶכיֵנְב

 א ואר ּונֵרַמֲאְו מ עי וניֵלֲא ּוְמאֹי-יב

 בכ עשוהי
 רעֶד רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןְראָט רעֶד
 דְנּוא ?לֵאָרְׂשִי ןופ עֶדְנייַמעֶג רעֶצְנאַג
 -ךעֶפ ןייֵלַא טיִנ זיִא ןאַמ רעֶנייֵא רעֶד
 איד דְנּוא 21 :דֶניִז עֶנייז ןיִא ןעֶנְנאַג
 ודָב רעֶדְניִק איִד דְנּוא ,ןְבּואְר רעֶדְניִק
 ןעֶּבאָה הָׁשַנְמ טֶבֵׁש רעֶּבְלאַה רעֶד דְנּוא
 טיִמ טעֶרעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג
 ןּופ עֶדְנעֶזיֹוט איִד ןּופ עֶטְׁשרעֶּביֹוא איִד
 םיִהֹלֶא לֵא ,הָוהְי םיִהֹלֲא לֵא) 29 :לֵאָרְׂשִי
 הָוהְי ,טאָג ,טאָג הּוהְי ,טאָג ,טאָג (הֹוהְי
 םִע לאָז רֶע לֵאָרְׂשִי דְנּוא ,םייַו רֶע
 ןּוהְמעֶנ םִע ןעֶּבאָה ריִמ ּביֹוא ,ןעֶסיוִו

 ןעֶגעוֶו רעֶדָא טייקְגיִנעֶּפְׁשרעֶריוִו ןעֶנעוֶו
 טְסְלאָז יֹוזַא ,טאָג ןעֶנעֶק בְנּוטעֶרְטרעֶּביִא
 ןעֶניְִנייֶה םעֶד ןעֶפְלעֶה טיִנ םֶנּוא אּוד
 טיֹוּבעֶג םֶנּוא ןעֶּבאָה ריִמ םאֶד 28 :בנאָט

 ןעֶגְלאָפּוצְכאָנ ןּופ ןעֶרְהעֶקּוצִּפָא ַחֵּבְוִמ ַא
 "דְנאַרְּב ןעֶנְנעֶרְּבּוצְפיּוא רעֶדָא ,טאָּג

 ןעוֶו רעֶדָא ,רעֶּפְּפָא-וייֵּפְׁש דְנּוא ,רעֶּפְּפָא
 םִע לאָז רעֶּפְּפָא-דיִרְפ ןּוהְּמ ףיֹוראַד ריִמ

 0 הָלֹועְל אל ּוניֵתֹובֲא יָׂשָעדרְׁשֶא הָוהְי חַבְוִמ תיִנְבַּת
 ונָּמִמ ֹונָל הָליֵלֲה = וניניּב אּוד דעיּכ חַבֶוָל
 ַהֵּבְוִמ תָֹנבַל הוהְו יִרֲהַאְמ םֹוּיַה בֹוָׁשָלְו הָוהיַּב דרֶמַל
 רֶׁשֲא ַא וניחלֶא הָוהְי הַכָמ דַבְּלִמ חַבְָלּו הל הל הָלֹעְל
 הרָדֵעָה יאיִׂשנו ןהכה םֶחְניִפ עַמׁשיו ֶׁשִמ נפ ל

 ריִמ ןעדֶו דְנּוא 24 :ןְּרעֶדְראַפ ןייֵלַא טאָב רֶׁשֲא םיִר ָבְדַה--תֶא ו ּתֹא רֶׁשֲא לֵאֿרְׂשִי 1 יִשֹ רְו

 רעֶד ןעֶנעוֶו ןּוהָּמעֶנ טיִנ םעֶזיִד ןעֶּבאָה :הנלְּב םֵסיו מב נייע ראה טיר
 ןעֶנְראָמ ,גיִדְנעֶגאָז ְּךאַז רעֶד ןּופ אָרֹומ : טא ןְבּואְר .לעמײלָא ּק כה ףָזעְלַאדְּב םֶחְניִּפ רֶמאַּו

 : הָוהְי ּונְכֹותְבדיִּכ ּונְעַדי םווד הׁשַנְמ ינְב-סָאו ר
 עֶרעֶזְנּוא ּוצ ןעֶנאָז רעֶדְניִק עֶרייֵא ןעֶלעוֶו ; הוה לעמנ 2

 יי עי : זי"? |  הֹּכַה ךעְלֶאְדּב םֶהְנִּמ בֶׁשָיַו :הָוְי ךָיִמ לֵארְׂשִי נב םאָד זיִא םאו ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,רעֶדְניִק תל א הוה למה הב תלמי רֶׁשֲ
 ןּופ טאָנ םעֶד ראַה םעֶד ּוצ דֶנּוא ָךייֵא וצ א

 ףֶנּוא םִנּוא ןעֶשיוִוְצ ץעֶנעֶרְב ַא ןֵרְרַי םעֶד טְכאַמעֶג טאָה טאָג ןיִראָָו 5 ?לֵאָרְׂשִי

 ןייק טיִנ טאָה רֶהיֵא ;דֶנ ןּופ רעֶדְניִק דנוא ,ןְבּואְר ןּופ רעֶדְניִק רֶהיֵא ;ְךייַא ןעֶׁשיוִוְצ
 טאָנ ןעֶרעֶהְפיֹוא ןעֶּכאַמ רעֶדְניִק עֶרעֶזְנּוא רעֶדְניִק עֶרייֵא ןעֶלעֶו יֹוזַא ,טאָנ ןיִא קֶלַח
 ןעֶטייֵרְּבראָפ טְצעֶו םֶנּוא ןעֶלעוֶו ריִמ ,טְגאָזעֶג רימ ןעֶּבאָה רעֶּביִראָד 26 :ןעֶטְכְראָפ ּוצ
 טְרֶעייֵנ 27 :רעֶּפְּפָא-טְכאַלְׁש ּוצ טיִנ דְנּוא ,רעֶּפְּפָא-דְנאַרְּב ּוצ טיִנ !ַחַּבְזִמ ַא ןְעיֹוּב ּוצ
 ןעֶלעוֶו טאָָו תֹורֹוד עֶרעֶזְנּוא דְנּוא ;ךייֵא דְנּוא םָנּוא ןעֶׁשיוִוְצ תּודֵע ןַא ראַפ ןייַז לאָז רֶע
 ,רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב עֶרעֶזְנּוא טִיִמ ,םֶהיֵא ראַפ טאָנ ןּופ טְסְניִד םעֶד ןעֶניִד ּוצ ,םָנּוא ָּךאָנ ןייַז
 עֶרייֵא םאָד ,רעֶּפְּפָא-דירּפ עֶרעֶזְנּוא טיִמ דְנּוא ,רעֶפְּפָא-טְכאַלְׁש עֶרעֶזְנּוא טיִמ דנּוא

 ןיִא .קֶלֶח ןייק טיִנ טאָה רֶהיֵא ,רעֶדְניִק עֶרעֶזְנּוא ּוצ ןעֶנאָז ןעֶגְראָמ טינ ןעֶלאָז רעֶדְּניק
 וצ יֹוזַא ןעֶלעוֶו אייֵז ןעוֶו ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא ,טְגאָזעֶג ריִמ ןעֶּבאָה רעֶּביִראָד 28 :טאָנ
 איד ,טְהעֶז ןעֶנאָז (ְךיֹוא) ןעֶנעֶמ ריִמ סאָד ,ןעֶנאָז תֹורֹוד עֶרעֶזְנּוא וצ דְנּוא םֶנּוא
 ראַפ טיִנ ,טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה תֹובָא עֶרעֶזְנּוא סאוָו טאָנ ןּופ ַחֵּבְזִמ ּםעֶד ןּופ טְלאַטְׁשעֶג
 תּודָע ןַא ראַפ ןייַז לאָז רֶע טְרֶעייֵנ ,רעֶּפְּפָא-טְכאַלְש ראַּפ טיִנ דְנּוא רעֶפְפָא-דְנאַרְּב
 ןייז דַרֹומ ןעֶלאָז ריִמ זַא םֶנּוא ןּופ הָליֵלֲח 29 :ְךייַא ןעֶׁשיוִוְצ רְנּוא םָנּוא ןעֶׁשיווְצ
 ראפ ַחֵּבְוִמ ַא ןֶעיֹוּב וצ ןעֶנְֶלאָפּוצְכאָנ טאָנ ןּופ טְנייַה ןעֶרְּהעֶקּוצְּפָא טאָנ ןעֶנעֶק
 ןּופ ַחֵּבְוִמ םעֶד ץּוח ,רעֶּפְּפָא-טְכאַלְש ראַפ דְנּוא ,רעֶפְּפָא"זייַּפְׁש ראַפ ,רעֶּפַּפָא-דְנאַרְּב
 ןֵהֹּכַה םֶחָנִּפ ןעֶו דְנּוא 80 :ןּכְׁשִמ ןייַז ראַפ זיִא סאָו ,טאָנ רעֶזְנּוא הָוהְי
 עֶדְנעֶויֹוט איִד ןּופ עֶמשְרעֶּביֹוא איִד דְנּוא עֶדְנייַמעֶג רעֶד ןּופ םיִאיֵׂשְנ איִד דְנּוא
 איד דנּוא ןֵּבּואְר רעֶדְניִק איֵד סאָו רעֶטְרעֶו איד טְרעֶהעֶנ ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ
 ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו אייֵז םִע זיִא ,טעֶרעֶנ ןעֶּבאָה הֶּׁשַנְמ רעֶדְניִק איִד דִנּוא רָב רעֶדְניק
 ּוצ םְנאָזעֶג טאָה ןֵהֹּבַה רֶזֶעָלֶא ןּופ ןְהּוו רעֶד םֶחְנִּפ דנּוא 81 :ןעֶניֹוא עֶרייַז ןיִא
 הָׁשַנְמ רעֶדְניִק איִד ּוצ דָנּוא ,דָנ רעֶדְניִק איִד ּוצ דְנּוא ןְבּואְר ןּופ רעֶדְניִק איד
 -עֶנ טיִנ טאָה רֶהיֵא סאָד דְנּוא םֶנּוא ןעֶׁשיִװְצ זיִא טאָנ זַא ריִמ ןעֶסייוֵז טְנייַה
 ןעֶזעוֶועֶג ליִצַמ רֶהיֵא טאָה לאָמטְסְנעֶד ,דְניִז עֶניִזאָד איד טיִמ טאָג ןעֶנעֶק טְגיִדְניִז
 ןֵהֹּכַה רָזֵעְלֶא ןּופ ןְהּוז רעֶד .םֶחְניִּפ דְנּוא 82 :דְנאַה םיִטאָג ןּופ לֵאָרְׂשִ רעֶדְניִק איִד

 דנּוא



 עשוהי
 "עֶגְמּוא ְּךיִז ןעֶּבאָה םיִאיִׂשְנ איִד דְנּוא
 רֶנּוא ,ןֵבּואְר רעֶדְניִק איד ןּופ טְרְהעֶק
 דָעְלִג דְנאַל םעֶד ןּופ דָנ רעֶדְניִק איִד ןּופ

 רעֶדְניִק איִד ּוצ ,ןֵעַנְּכ דְנאַל םעֶד ּוצ

 טְכאַרְּבעֶגְקירּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי
 זיִא ְּךאַז איִד דְנּוא 38 :רעֶּפְטִנֶע ןַא

 איד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו

 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד רֶנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טאָנ טְשְנעֶּבעֶג ןעֶּבאָה

 -פיֹורַא אייֵז ןעֶגעֶק טְכאַרְטעֶג רֶהעֶמ טיִנ

 סאָד דְנּוא ,ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ ןייֵגּוצ

 רעֶדְניִק איִד סאָו ,ןעֶּבְראַדְרעֶּפ ּוצ דְנאַל

 רָב ןּופ רעֶדְניִק איד דִנּוא ןֵבּואְר ןּופ

 רעֶדְניִק איִד דְנּוא 84 :ןיִראַד ןעֶניֹואְו

 רָנ ןּופ רעֶדְניִק איִד דְנּוא ןֵבּואְר ןּופ

 ןיִראָו ,דֵע ַחַּבְזִמ םעֶד ןעֶפּורעֶג ןעֶּבאָה
 רעֶד זַא ,םֶנּוא ןעֶׁשיוִוְצ תּודֵע ןַא זיִא רֶע

 :טאָנ זיִא ראַה

 בכ לעטיפאק

 97 ?כט הב

 ַעְלגַה ץרַאמ ףָנייגְּב תַאמו ןבּואְדיַנְּב תַאמ םוִאיׂשְגְַו
  םמיב ?רְבָד םָתֹוא ּובָׂשר לארשי ינְבילֶא ןעגְּכ ץרָאלָא
 - אלא יג ב טא וכְרְביַו לֵאָרְׂשִ נב יֵנְּב רֶבִּזַה
 נב רֶשֲא ץֶרָאָה-ֶא תַמָׁשְל אֵבָצִל טֶהיֵלֲע תוָלֲַל ולְמֶא
 : 4 נייגְבּו ןנ ְבּואְרנְּב יָאְרִק ּהָּב םיִבָׁשְי ךֶיינְּו ןְבּואְר
 ;טיקלָאה הָוהְייּכ ֹוניֵתֹניִּכ אוד.דָעִּכ חבל

 {כ =
 א ילָּכַמ לֵאָרְׂשִיל הָוהְי חיִנֵהירׁשֲא יִרֲחַא םיִּבַר םִימָמ יהי

 ַָׁשֹוהְי אָרְקִיַו ּ:םיִמָיַּב אב ןֵקוֶׁשֹוהיו ביִבָּפִמ םֶהיֵבְ
 רֶמאָ יָהְְׂשִלּ וָטַפְׂשִלּו ויָׁשאֶרָלּו נקל לַא שילט
 3 ײלָּב תֵא םֶתיאָר םֶּתַאְ :םמָ יִתאָּב יתנו יִנֲא םֶהָלֲא

 זבקופמ הָלֲאָה םִוגַהילְכִל םָכיְלַא הָוהְיהֶׂשֶע דֶׁשֲא
 טל יִּתְלַּפַה ּואְר ;םֶכָל יי אּוה 8 הָוהְיּכ
 ןלריַהִמ םֶכיִטְבׁשִל הָלֲחַנְּב הָלאָה א שנַד םִיוּגַד-תֶא
 ;שֶמָּׁשַה אֹבְמ לֹורּגַה םִיַהְו יִּתְרְכִה רֶׁשֲא םִיַּה"לְבְו
 ה םבתֹא -ׁשיִרֹוהְו םֶכיֵנְּפִמ םָפָּדְהְי אור  םֶכיֵמְלֶא .הָוהְו
 יא הָוהְי רֵּבַּד רׁשֲאּכ םֶצְרַא-תֶא םֶּתְׁשִיו םֶכיֵנְְלִמ
 8 םֹותְַּהילְּכ תֶא .תֹוׂשַלְו משל דאְמ םֵּתְקַַו כל

*- 

 ;לֹואְמׁשּ יִמָי טַּמִמ ריס ִתלַבְל הָׁשֹמ .תַרֹּת רּפֵסְּב
 1 םםֶכְּתִא הָּלִאָה םיִרָאְׁשִּנַה ה הִֶּאָה םִיוַּּב יו

 טבּודְבַעִת-אֵלְ ועיִבְׁשַת אלְו :ריִכְִתדאַל םֶהיֵהְלֶא םֵׁשִבּ
 ּוקְּבְדּה םֶכיֵהְלַא הָוהיִּב-םִא יִּב .!םֶהָל יּוֲחְַּׁשִת אֶלְו
 םבֵכינְּפִמ הָוהְי ׁשֵרַּו ּ!הַּה םֹיַה דַע םֶתיֵׂשֲע רֶׁשֲאַּכ
 ׁשיִא דמעדאל םָמַאְו םיִמּוצִעְו םיִלֹדְג םִיוּ

 ( (ס

 = יייה=
 דַע == ===

 י תדָוהְי ו יֵּכ 2 ףלא-ףֶּדי םָּכמ דָחָא-שיִא :!הָּוַה םֹויַה

 1 םֵּתְרַמְׁשִו םֶכָל רֵּבּד רֶׁשֲאַּכ םֶכָל םֶהָלִּנַה א ז אוה םֶכיֵהְלֲא
 12 -םאויִּכ ;םֶכֹי הֶלֵא הָוהְי-תֶא הָּבַתַאְל םֶכיֵתֹט ׁשֵּפַנל רָאְמ

 ֿנעֶמ עֶליִפ ְּךאָנ ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע רֶנּוא 1 =

 ןעֶהּור לֵאָרְׂשִי טְכאַמעֶג טאָה טאָנ זַא

 טאָה .יֹוזַא 2 :ןעֶראָועֶג טְלַא זיִא ַעֶׁשֹוהְי דְנּוא ,םּורַאסְנְניִר דְניוֵפ עֶרייֵז עֶלַא ןּופ
 עֶרייֵז דְנּוא ,טייֵלטְּפיֹוה עֶרייֵז דְנּוא ,עֶטְצֶלֶע עֶרייֵז ,לֵאָרְׂשִי ץְנאַג ןעֶפּורעֶג ַעָׁשֹוהְי
 טלַא ןיִּב ְּךיִא ,טְגאָזעֶג אייֵז וצ טאָה רֶע דנוא עֶטְמַאעֶּב עֶרייֵז דְנּוא ,םיִטְפֹוש
 רֶעייֵא ראַה רעֶד סאָו סעֶלַא ןעֶהעֶזעֶג טָאָה רֶהיֵא דְנּוא 8 :געֶט ןיִא ןעֶמּוקעֶג ןיִּב ְּךיִא
 רֶעייֵא ראַה רעֶד ןיִראָז ;ָּךייַא ראַפ רעֶקְלעֶפ עֶניִזאָד איִד עֶלַא ּוצ ןּוהְמעֶנ טאָה טאָג
 ןעֶלאַפ טְזאָלעֶג ךייַא ּוצ ּבאָה ָּךיִא ,טְהעֶז 4 :ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ ְּךייִא ראַפ טאָה טאָג
 ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ןעֶנעֶז סאו רעֶקְלעֶפ עֶניִזאָד איִד םיִשָבְׁש עֶרייֵא ּוצ הָלֲחַנ ַא םֶלַא
 לֹודָנַה םַי םאָד דֹנּוא ,ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ ּבאָה ְּךיִא םאָו רעֶקְלעֶּפ עֶלַא דְנּוא ,ןְדֹרַי םעֶד ןּופ
 -יֹוטְשרעֶּפ אייֵז טעוֶו רֶע ,טאָנ רֶעייֵא ראַה רעֶד דְנּוא 8 :רעֶטְנּוא טייג ןּוז איִד ּואְח
 רֶעייֵז ןיִנשְרַי טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶּבייֵרְטרעֶפ ָּךייַא ראָפ אייֵז טעוֶו דְנּוא ;ךייַא ראָפ ןעֶס
 ְךייַא טְקְראַטְׁש יֹוַא 6 :טְנאָזעֶנּוצ ָּךייַא טאָה טאָג רֶעייֵא ראַה רעֶד איז יֹוזַא ,דְנאַל
 תַרֹוּת רֵּפַס םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶנ טייֵטְׁש םאו םעֶלַא ןּוהְמ ּוצ דְנּוא ןעֶטיִה ּוצ ּרְהעֶז
 רעֶד ףיֹוא רעֶדָא טייַז רעֶטְכעֶר רעֶד ףיֹוא ןעֶרְהעֶקְּפָא טיִנ טְלאָז רֶהיֵא זַא הָׁשֹמ
 איד ,רעֶקְלעֶפ עֶגיִזאָד איד ןעֶׁשיִוְצ ןעֶמּוק טיִנ טְלאָז רֶהיֵא זַא 7 :טייֵז רעֶקְניַל
 -ְךעֶד טיִנ טְלאָז רֶהיֵא דנּוא ,ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ָּךייַא רעֶטְנּוא ןעֶנעֶז םאִו עֶניִזאָד
 אייֵז אייַּב טיִנ טְלאָז רֶהיִא דנּוא ,רעֶטעֶנְּפָא עֶרייַז ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶנאַמ
 אייֵז ּוצ טיִנ ָּךייַא טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ןעֶניִד טיִנ אייֵז טְלאָז רֶהיֵא .דְנּוא ,ןעֶרעוֶוְׁש
 יֹזַא ןעֶטְפעֶהעֶּב ְּךייֵא רֶהיֵא טְלאָז טאָג רֶעייֵא ראַה םעֶד ןַא טְרֶעייֵנ 8 ;ןעֶקיִּב
 ראָפ טעוֶו טאָג ןיִראָו :גאָּמ ןעֶניִטְנייַה םעֶד ּוצ ויִּב ןּוהְטעֶנ טאָה רֶהיִא אּיװ
 ְךאָד טאָה ָּךייַא ראָּפ רעֶּבָא ,רעֶקְלעֶפ עֶקְראַטְׁש דְנּוא עֶמיֹורְנ ןעֶּבייֵיְשרעֶפ ץייַא
 ןײֵא 10 :גאָּט ןעֶניִטְניַה םעֶד ּוצ ויִּב ןייֵטְׁשעֶּב טְנעֶקעֶג טיִנ ׁשְנעֶמ ןייק
 טעוֶו טאָג רֶעייֵא ראַה רעֶד ןיִראָו ,דְנעֶזיֹוט ַא ןעֶנאיְבאָנ טעוֶו ךייֵא ןּופ ןאַמ

 םּוראָד 11 :טְנאָזעֶגּוצ ְךייֵא טאָה רֶע איִח יֹוזַא ,ןעֶטְלאַה הָמָהְלִּמ ְּךייַא ראַפ
 ןיִראָו 12 :ְשאָב רֶעייֵא ראַה םעֶד ןעֶּביִל ּוצ ןעֶֶשיִה רֶהעֶז ָּךייֵא רֶהיֵא טְלאַז

 ןעוו
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 םביִרָאְשִנַה הָלֵאָה םִיוַּּה יָתְוּב ּונְתקַּבַדּו ּומֹוׂשָּת ּםוָׁש
 :םֶכָּב םֵהְו םֶהָּב םָתאָבּו םֶקְּב םנּתְִַה םֶכְתִא הֶּלֵאָה

 -;ַא ׁשיִרֹוהְל םּכיֵהְלֶא הָוהְי ףיסוי אל ַּכ ּועְדַּת עֹוְי 1
 טמׂשִלט שמו חפל םֶכָל יזהְ םֶכינְפִלִמ הֶּלֵאָה םִיֹּגַה
 הָדָמְרֶאָה לעמ םָכְרְבֶא רע םֶכיֵניעְּב םִננְצִלְו םֶכיֵּדְַּב

 הרָּנִהְו :םָכיֵה לֶא הָוהְי םֶכָל ןֵתָנ רֶׁשֲא תאֹּוַה הֶבֹוּטַה 4
 םֶכְבַבְל-לְכִּב םָתְעַדו !ץֶר רָא-לְּכ ךֶרָדְּב םֹ הלל יִכֹנָא
 םיִרְבְּדַה | דֶחֶא רֶבֶּד פג דאָל יִּכ םֶּכְׁשִּפַנ לֶכְבּו
 םָכָל אָּב טֹּכַה םָּכיל לע כי א הָוהְי רֵּבִּד רֶׁשֲא םיִבוּמַה

 לב םֶכלֲע אָּבייִׁשֲאַּכ הֶיְהְו :רֶחֶא רֶבּד יָּמִמ סֵפְניאֶל ומ
 איִבִי ןּכ ם םכילֲא םֶכ לֶא הי הֹוהְי רֵּבִּד רֶׁשֲא בֹוּטַה רֶבָּדַה
 םֶכָתֹוִא ודיִמְׁש וע עֶרֶה רָבּדַהילָּכ א םכי לַע הוי
 הוהְי םֶכָל ת רֶׁשֲא תאֹוַה הֶבֹוּטַה 'הָמָדֲאָה לַעְמ

 הצ רֶׁשֲא םֶכיְֵלֶא הָוהְי תיִרְּב-תֶא םֶכָּדְב עב ;םֶכיֵהְלֶא 4
 םבֶתיִוֲחָּתְׁשִהְו םיִרֵהֲא םוקלָא םֶּתְדַבעַו םֶּמְכלַהְו םֶכָתָא
 ץֶרֶאָה לעֶמ הָרָהְמ םֶּתְרַבֲאְו םֶכָּב הָוהְי -ףַא ה הָרָחְו םֶהָל
 םֶכָל ן ןתָנ רֶׁשֲא  הֵבֹוטַה

 רכ חכ
 ורק המכש לֵאָרְׂשִי יִטְבִׁש-לָּכ-תֶא עֶשֹוהְי ףֶסָאְנ א

 ינפל יב ובית ויְרְַׂשִל לטַפׂשִלּו וישאדלו לֵאְרׂשִיינל
 ;דָוהְי רַמָאדהְכ םֶעָה-לְכילֶא ַעֵׁשֹוהְי מאֹל ;םיִהֹלֲאָה
 הֵרָּת .םָלמ םֶכֹי רֹוְֶא ּוָב יבשי י רֶהָנ יה רעב לַארׂשִי יז י הלא

 = !םיִרֵחַא םי הלֶא וי ודְבִעיַו רוָחָנ יִבֵאַו םֶהָרְבא יִבֲא
 -לֶבְּב וָתֹוא לו או רֶהָּנַה רבעמ םֶהְרְבַאדתֶא םֶכיִבֲא-תֶא

 ןֵּתִאְו :קָחֶצֹי-תֶא יִלְִּתאְ יו בְרַאְו ןִעֶנְּכ ץֶרֶא 4
 ריש -תֶא ָׂשִ ןְתאָו ושע-תו ו בע קֶתצִל

 תרַא חַלָשֶא !םיִרָצִמ וי בו בעת ות וא תֶׁשַרְל ה

 ּוצ זיִא םעֶלַא טעֶרעֶנ ְּךייֵא ןעֶנעוֶו טאָה

 דכ גכ עשוהי
 דֶנּוא ןעֶרְהעֶקְקעוֶוַא ְּךייֵא טעוֶו רֶהיֵא ןעֶ
 םִיֹוג עֶניִזאָד איִד ןַא ןעֶטְפעֶהעֶּב ְךייֵא

 ְךייֵא ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶנעֶז םאְו עֶניִזאָד איִד
 ְךייֵא טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא
 טעוֶו רֶהיִא דְנּוא ,ןייַז ןְּתַחְתִמ אייֵז טיִמ
 ;ְךייֵא ּוצ אייֵז דְנּוא ןעֶמּוקְניירַא אייֵז וצ

 זַא ןעֶסיִו םיוִועָנ רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא 8
 רֶהעֶמ טיִנ טעוֶו טאָנ רֶעייֵא ראַה רעֶד

 ראָּפ רעֶקְלעֶפ עֶניִזאָד איִד ןעֶּבייֵרְטְרעֶפ
 ןייַז ְּךייַא ּוצ ןעֶלעֶו אייֵז טְרֶעייֵנ ;ְךייֵא

 בְנּולְכיֹורְמְׁש ַא ּוצ דנּוא ץעֶנ ַא ראַפ
 ןעֶטייֵז עֶרייֵא ןַא ׁשֶטייֵּב ַא ּוצ דָנּוא

 ויִּב ,ןעֶגיֹוא עֶרייֵא ןיִא רעֶנְרעֶד ּוצ דְנּוא
 םעֶד ןּופ ןעֶרעוֶו טְנְליִטְרעֶּפ טעוֶו רֶהיֵא

 ראה רעֶד סאָװ דְנאַל ןעֶמּוג ןעֶניִזאָד
 דְנֹוא 14 :ןעֶּבעֶנעֶנ ָךייֵא טאָה טאָנ רֶעייֵא

 ןופ געוֶו םעֶד טְנייֵה אייֵג ָּךיִא ,טְהעֶז

 טְסייוֵו רֶהיֵא דנּוא ,טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶד
 טיִמ דֶנּוא ץְראַה ןעֶצְנאַג .רֶעייֵא טיִמ

 טיִנ טאָה םִע זַא ,עֶלעֶז רעֶצְנאַנ עֶרייֵא

 עֶמּוב עֶלַא ןּופ טְראָו ןייֵא טְלְהעֶפעֶג

 טאָנ רֶעייֵא ראַה רעֶד סאָו רעֶטְרעוֶו
 ןּופְרעֶד טיִנ טאָה סֶע ,ןעֶמּוקעֶג ְךייַא

 ןעֶנעֶז ןעֶבאַז עֶטּוג עֶלַא ןעוֶו ןייַז טעֶו סֶע רְנוא 18 :טְראָה ןייֵא טְלְהעֶפעֶג
 יֹזַא ,טְנאַזעֶגּוצ ָּךיַא טאָה טאָנ רֶעייֵא ראַה רעֶד םאָװ ןעֶמּוקעֶג ְךייַא רעֶּביִא
 טעֶװ רֶע ויִּב ןעֶכאַז עֶמְכעֶלש עֶלַא ןעֶגְנעֶרְּב ְּךייַא רעֶּביִא ְּךיֹוא טאָנ טעֶו
 טאָנ רֶעייֵא רֶאָה רעֶד סאָװ דְנאַל ןעֶמּונ ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ ןעֶנְליִטְרעֶפ ְּךייַא
 םעֶד ןּופ תיִרְּב םעֶד ןייַז רֵבֹע טעֶװ רֶהיֵא ןעֶו 16 :ןעֶּבעֶנעֶנ ְּךייַא טאָה
 דָנּוא ןייַו טעֶװ רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶטאָּבעֶג ְּךיֵא טאָה רֶע םאֶו טאָנ רֶעייֵא ראַה
 םעֶו ֹוזַא ןעֶקיִּב אייֵז ּוצ ָּךיֵא טעֶו רֶהיִא דנּוא ,רעֶטעֶנ עֶרעֶדְנַא ןעֶניִד טעֶו

 -ָךעֶפ דְניִוְׁשעֶנ טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ָךייִא ןעֶנעֶק ןעֶמיִרְנְרעֶד טאָג ןּופ ןְראָצ רעֶד
 :ןעֶּבעֶנעֶג ְּךייַא וצ טאָה רֶע סאו דְנאַל ןעֶמּוג םעֶד ןּופ ןעֶרעוֶו ןעֶריֹול

 רכ לעטיפאק

 דָנּוא 1
 טאָה רַע
 םיִטְפֹוש עֶרייֵז
 דוא 2 :טאָג
 טְכאָד
 ןעֶּבאָה

 ועָטְמַאעֶּב עֶרייֵז דָנּוא

 טםאָנ רעֶד ראה רעֶד

 באָה ָּךיִא דנוא 2

 דָנּוא ,םֶּכְׁש ןייק לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִטָבִׁש עַלַא טְלעֶמאַזעֶגְנייַא טאָה ַעְׁשֹוהְו
 ,טיײילטְּפיֹוה עֶרייַז דָנּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶטַצֶלַע איִד ןעֶפּורעֶג

 אייֵז דָנּוא
 -עֶנ טאָה יֹוזַא ,קְלאַפ ןעֶצְנאַנ םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ַעֵׁשֹוהְי

 םיֹורְּטִׁש םעֶד ןּופ טייַז רעֶנעֶי ףיֹוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ
 םֶהָרְבַא ןּופ רעֶטאָפ רעֶד הֵרָּת ,ןָא גיִּבייֵא ןופ טְניֹואוְועֶג ןְרעֶטְלִע עַרייֵא

 אייז דָנּוא ןרֹוהָנ ןּופ רעֶטאָפ רעֶד דִנּוא

 דָנּוא

 ראָפ טְלעֶטְׁשעֶנ ְּךיִז ןעֶּבאָה

 :רעֶּמעֶנְּפָא עֶדְמעַרְּפ טְניִדעֶג ןעֶּבאָה
 ,םיֹורְּמִׁש טייַז רעֶנעֶי ןּופ םֶהָּרְבַא רעֶטאָפ רֶעייַא ןעֶמּונעֶג

 דנּוא ןַעָנְּכ דְנאַל ןעֶצְנאַנ םעֶד ְךְרּוד טְרְהיִפעֶנכְרּוד םֶהיֵא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא
 דְנּוא 4 י:קָחֶצִי ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ןעֶמאָז ןייַז טְרְהעֶמעֶנ באָה
 ְךיִא ּבאָה וָׂשֵע ּוצ דְנּוא תָׂשֵע דְנּוא בֹקֵעַי ןעֶּבעֶנעֶג ְךיִא ּבאָה קָחֶצִי ּוצ
 דָנּוא בֹקֲעַי רעֶּבָא יִנׁשְרִי םִע לאָז רֶע זַא ריִעֵׂש גְראַּב םעֶד ןעֶּבעֶגעֶג
 טְקיִׁשעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 5 :םִיַרְצִמ ןייק ןעֶגְנאַגעֶגְפּורַא ןעֶנעֶז רעֶדְניִק עֶנייֵז

 השמ



 = דכ עשוהי
 ָבְרקּב יִתיְִׁע רֶׁשֲאפ םִיַוְצִמיתֶא ףֲאְ ןרַהָאיתֶאְו הָׁשֵמ יעָנ ּבאָה ְךיִא דְנּוא ןֹרֲהַא דְנּוא הָׁשֹמ

 םָכָרְּב םֶכי ַתֹוָבֲא יז ֹא םִיַרְצִמ ּופָדְריַו הָּמָיַה ּואְבְּתַו : : י+ += ַײ : ר + םִיַרְצִמִמ םֶכיֵתֹוְכָא-תֶא איִצֹאְו םֶכְֶא יִתאֹֹה רַחַאְו ָךיִא איִח יֹוזַא דאָרְג .םִיַרְצִמ ןעֶנאַלְׁש

 1 יכפֲאמ סֶׂשָי } הָהיײלַא קעז סד סיִׁשְרָפְבּו 1 וי 1 רנּוא ,ּוהְמעֶנ אייֵז ןעֶשיוִוְצ ּבאָה
 ּרֵּסַכְיַו טוה תֶא ויָלָע אֵבָיו טיִרְצִּמַה ןיבו ו םֶכיֵיְב דְנּוא 6 :טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא ְּךייַא ְּךיִא ּבאָה
 וְְׁשִּתַו םִיַרְצִמְּב יתי שֶע--רֶׁשֲא תֶא םָכ ְכיֵניֵע הָנ יָאְרַּתַו טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵא ּבאָה ְךיִא

 8 יֵרמָאָה ץאילָא םֶכְֶא האָב 9 ישיִּכַר םִמִי רב ר59 ְנעֶז רֶהיִא ןעֶו דְנּוא .םִיַרְצִמ םיֹוא
 םֶכדָיְּב םָתֹוא ןֵּתַאְו םָכֹּתֶא ּומֲחְּכיַ ןֵּדְרִיֵה הָבעְּב בֵׁשֹויַה פיילן עא א

 יב קָלָּב םקר :םֶכינּפִמ םֶריֵמְׁשאָו םֶצרַא-תֶא ּושְיִּתַו * ו ןקְבאָה יװַא םִי םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶנ
 םִעְלַבְל ארי חי לֵאָרְׂש יב םֶהָליו בָאֹמ ְךֶלֶמ * רּפָצ םיִמ טְנאָיעֶנְכאָנ ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵא םִיַרְצִמ
 בו םעלב לַעָמְשְליִתיִבְאאלְו םֶכְתֶא לֵּל לקְלרעְּבְרִּ ָּכ ּוצ ויִּב רעֶטייֵר טיִמ דְנּוא ןעֶנעוֶוְטייֵר

 1 ןריחַא ורְבַעַַּו  דָיִמ םֶכְתֶא .לֶצֵָו םֶכְתֶא ּךֹורָּב ןעֶּבאָה אייז דנּוא 7 :םּוס םִי םעֶד
 רמָאָה ;וחיִר-ילַעַּב םָכב ימֲהְלַ יד ּואֵבָּתַו 64
 ןֵּתֶאָו יִמּוכְיַהְו ינַחַה יי ׁשָּנְרִגַהְו יתה ינֲענְּכַהְ יֹרְּפַהְ עֶב רֶע טאָה יז ןזַא ,טאָב ּוצ ןֶעיִרְׁשעֶג

 וַּכ שרת הָעִרצַה-תֶא םָכי גל ה הל םֶכְרְיְּב םֶתֹוא דְנּוא אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ םיִנְרעֶטְסְניִפ ַא טְכאַמ

 1 לי 0 2 על א יי 7 זנוא .םַי םאָד טְגְנעֶרְּבעֶג אייֵז רעֶּביִא
 4 יא ּורְבְִו .הָוהייתֶא ּואְרי הָּתעְו :םיִלָכֶא םֶּתַא םֶפְעַטנ עֶרייֵא דנוא ;טְקעֶדעֶּב אייֵז טאָה םִע
 , מא כָ רֶׁשֲא םוהלָאיתַא ומה תֶמאָבּויִמְתּכ .ּבאָה ְךיִא םאָח ןעֶהעֶועֶג ןעֶּבאָה ןעֶניֹוא
 עֶר ֹסִאְו ;;הוהַײײתֶא ּוְדְבִעְו םִיַרְצִמְבּו ,הֶהָנַה מב טאָה רֶהיֵא דְנּוא ;םִיַרְצִמ ןַא ןּוהְטעֶג

 = 8 = יי

 עא א 2 לנ) נעט ליפ רבדמ רעד ןיא טְנֹאְעֶ
 וםיִבׁשִי םַּא ָתֶשֲא יומָאָה יתלָא-תֶא םִאְו הֶהֶנַה ףבעְּב םֶנְנעֶרְּבעֶגְנייַרַא ּךייֵא ּבאָה ְּךיִא דִנּוא 8
 6 מר םָעָה ןעו :הָוהָי-תֶא ;הָבעַג ,ןתיבּו יּכֶֹאְו םֶצראְּכ טאָה םאוָו ירֹמֶא םעֶד ןּופ דְנאַל םעֶד ּוצ
 על יב ;םיִרֵתֲא לא בעל ? היהייתִא ּבֹועמ יָל ּהליֵלֲח דְנֹוא .ןררֵי טייֵז רעֶנעֶי םיֹוא טְניֹואָועֶג

 ץֶרָאמ ונימוטַא-תֶאָו יוטָתֹא 'הלעמה } וה .יֿמלָא הוי
 | ,ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ ְּךייֵא טיִמ ןעֶּבאָה אייֵז
 ,דְנאַל רֶעייֵז ּתְׁשָרִיעָג טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶּבעֶגעֶג דְנעֶה עֶרייַא ןיִא אייֵז ּבאָה ָּךיִא דְנּוא
 ביָנעַק ,רֹוּפִצ ןּופ ןְהּוז רעֶד ,קָלָּב דְנּוא 9 :טְנְליִטְרעֶפ ְּךייַא ראַפ אייֵז ּבאָה ְּךיִא דְנּוא
 טאָה דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי טיִמ ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ טאָה דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ויִא בָאֹומ ןּופ
 ָךיִא רעֶּבָא 10 :ןעֶטְלעֶׁש ּוצ ְּךייֵא רֹועְּב ןּופ ןְהּוז םעֶד םָעְלִּב ןעֶפּורעֶג דְנּוא טְקיִׁשעֶג

 ְךיִא דנּוא ,ןעֶׁשְנעֶּב טְזּומעֶג ְּךייַא רֶע טאָה יֹוזַא ,םֶעְלַּב ּוצ ןעֶרעֶה טְלאוָועֶג טיִנ ּבאָה
 ןעֶנְנאַנעֶגְרעֶּביִרַא םְנעֶז רֶהיֵא דְנּוא 11 :דְנאַה עֶנייֵז ןּופ ןעֶועוֶועֶג ליִצַמ ָךייַא ּבאָה
 ןעֶּבאָה ֹוחיִרְי ןּופ טיַל איִד דְנּוא ,ֹוחיִרְי ּוצ ןעֶמּוקעֶנ טְנעֶז רֶהיֵא דְנּוא ,ןַדְרַי םעֶד
 רעֶד דנּוא ,יִנֲעַנְּב רעֶד דְנּוא ;יִזֵרְּפ רעֶד דְנּוא ,ירמָא רעֶד ,ןעֶטְלאַהעֶנ הָמָחְלִמ ְּךייַא טיִמ
 ןעֶּבעֶבעֶג אייֵז ּבאָה ְךיִא דְנּוא ,יִסּובְי רעֶד דְנּוא ,יִוֲח רעֶד דְנּוא ,יִׁשָגְרִנ רעֶד דְנּוא וֵּתִח
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְקיִׁשעֶג ןעֶניִּב איד ְךייַא ראַפ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 12 :דְנעֶה עֶרייֵא ןיִא
 דָנּוא דְרעֶֶוְש ןייַד טיִמ טיִנ ,ירמָא ןּופ םיִכָלְמ אייוַוְצ איִד ,ןעֶּביִרְטרעֶפ ְּךייִא ראָפ אייֵז
 םעֶבְלעוֶו רעֶּביִא דְנאַל סאָד ןעֶּבעֶנעֶנ ְךייַא ּוצ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 18 :ןעֶניֹוּב ןייַד טיִמ טיִנ
 רֶהיֵא דְנּוא טיֹוּבעֶג טיִנ טאָה רֶהיֵא םאָה טעֶטְש דְנּוא ,טיִמעֶּב טיִנ ָךייַא טאָה רֶהיֵא

 טיִנ טאָה רֶהיֵא סאָה ןעֶטְרעֶּבְליֵא דְנּוא ןעֶטְרעֶגְנייו ;טְניֹואוְועֶג אייֵז ןיִא טאָה
 ראַפ אָרֹומ טאָה ,דְנּוצַא דְנּוא 14 :ןעֶסעֶנעֶנ אייֵז ןּופ טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,טְצְנאַלְּפעֶג
 רעֶמעֶנְּפָא איִד ּפָא טּוהְט דְנּוא ,תֶמֶא טיִמ דְנּוא טייֵקצְנאַג טיִמ םֶהיֵא טְניִד דְנּוא ,טאָב
 דְנּוא ,םִיַרְצִמ ןיִא דְנּוא ,םיֹורְטִׁש טייַז רעֶנעֶו ףיֹוא טְניִדעֶג ןעֶּבאָה ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵא םאוָו
 ,ןעֶניִד ּוצ ראַה םעֶד ןעֶניֹוא עֶרייֵא ןיִא טְכעֶלְׁש זיִא םִע ןעוֶו דנוא 18 :ראַה םעֶד טְניִד
 טאָג םעֶד רעֶדעֶֶוְטְנֶע ןעֶניִד טְליִװ רֶהיִא ןעֶמעֶו טֶנייֵה ְּךייֵא טְלייוֵוְרעֶד יֹוזַא
 רעֶדָא םיֹורְמְׁש םעֶד ןּופ טייַז רעֶנעֶי ףיֹוא טְניִדעֶג ןעֶּבאָה ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵא םאו
 ָךיִא רעֶּבָא---;דְנאַל רֶעייֵז ןיִא טְניֹואוְו רֶהיֵא סאו ירֹמֶא םעֶד ןּופ רעֶטעֶנְּפָא איד
 טאָה קְלאָפ סאָד דְנּוא 16 :ראַה םעֶד ןעֶניִד ןעֶלעוֶו ריִמ דְניִזעֶגְזיֹוה ןייֿט דְנּוא
 -ְךעֶפ ּוצ םֶנּוא ּוצ ןייַז סֶע לאָז ןעֶטיִמְרעֶפ (הָליֵלָח) ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶּפְשְנֶעעֶנ
 המאָג רעֶזְנּוא ראַה םעֶד טְרֶעייֵנ 17 :ןעֶניִד ּוצ רעֶטעֶנ עֶרעֶדְנַא יֵדְּכ טאָנ ןעֶזאָל
 דְנאַל םעֶד ןּופ טְכאַרְּבעֶגְפיֹורַא ןְרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא דֶנּוא םֶנּוא טאָה םאָו רעֶד

 םירצמ
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 תֶתאָה-?ָא ּוניניֵעְל הָׂשָע רֶׁשֲאַו םיִדָבִע תיֵּבַמ םִיַחְצִמ
 ּהָב נְלָייוַׁשֲא לדבַהילַכְּב נֹלמִׁשו הָלֵאָה תֹולְַּה

 "זרָא הָוהְי ׁשֶרָניַו :םֶכְרַקּבּוְּרַבָע רַׁשֲא םיִמַַה לֹכְּבּו 8
 ונְַנֲאיַג ּוינּפִמ ץרָא ָה םׁשֹי ימָאה"תֶאו םיִמַעָחלַּב

 םֶָהילַא טֶׁשֹוהְי רֶמאֵו :וניהלַא אֹוְחייַּכ הוהי-תֶא רבֵעַנ 2
 -לא אה םי ׁשרק טיִהלָאייֵּמ הוהיײתֶא רַכֲעַל טָכוְת אָל

 דכ עשוהי
 סאָו דִנּוא ,זיֹוהטְסְניִד םעֶד סיֹוא .םִיַרָצִמ

 ןעֶכייֵצ עֶמֵיֹורְג עֶגיִזאָד איִד ןּוהְטעֶג טאָה
 טאָה ּםאֶו דְנּוא .ןעֶניֹוא עֶרעֶזְנּוא ראַפ
 סאָו געוֶו ןעֶצְנאַג םעֶד ףיֹוא טיִהעֶג םָנּוא
 עֶלַא רעֶטְנּוא דְנּוא ןעֶבְנאַגעֶג ןעֶנעֶז ריִמ

 אייז ןעֶׁשיִוְצ ןעֶנעֶז ריִמ סאָו רעֶקְלעֶּפ ּובעָהיִּכ :םֶכיֵתֹאְּטמַלּו םֶכְְׁשִּפִל אָׂשידאַל אה אָטק 3

 טאָה טאָנ דנוא 18 :ןעֶראָפעֶגְרעֶּביִא לכו כָל מו בשר יקלָאםֶתְדבו הָחתֶ
 דָנוא ,רעֶקְלעֶפ עֶלַא איד ןעֶּביִרְמרעֶפ שיהי-לֶא ָה רמה :םָכָל ביִשיַהירׁשֲא ירהַא םָכְתֶא 1 : הל 6 יט םִעו ר : + = יז א ופ םִי 2
 , יד * = ""  ןבעיִרַט םָָהילָא עׁשֹוהְי רֶמאֹו ;רֶבֶעַנ הָהייתֶא יִּכ אל 2

 ןיִא טְניֹואְועֶג טאָה םאִו יַרֿמֲא םעֶד

 ריִמ ןעֶלעוֶו םּוראָד ,םֶנּוא ראָפ דְנאַל םעֶד

 :טאָנ רעֶזְנּוא זיִא רֶע ןיִראוָו הָוהְי ןעֶניִד

 ,קְלאָפ םעֶד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה ַעְׁשֹוהְי 9

 רֶע ןיִראָו ,הָוהְי ןעֶניִד טיִנ טְנעֶק דֶהיֵא
 טאָב ַא זיִא רֶע ,טאָנ רעֶניִלייֵה ַא זיִא

 -רעֶּפ טיִנ טעֶו רֶע ,םַקֹונ ְּךיִז זיִא סאָו

 ּוצ דָנּוא תֹוריֵבֵע עֶרייַא ּוצ ןעֶנאָרְט
 טעֶו רֶהיֵא ןעֶו 20 :םיִאָּמַח עֶרייֵא

 ןעֶניִד טעדֶו רֶהיֵא דְנּוא הָוהְי ןעֶזאָלְרעֶפ

 ְךיִז רֶע טעוֶו יֹוזַא ,רעֶטעֶנְּפָא עֶדְמעֶרְּפ
 םעֶטְכעֶלְׁש ּךייַא טעוֶו דְנּוא ןעֶרְהעֶקְמּוא
 םעֶדְכאָנ ןעֶזאָלְרעֶפ ךייַא דְנּוא ןּוהְט
 :ןּוהְָטעֶנ םעֶטּוב ְּךיַא טאָה רֶע םאָד

 ּוצ טְנאָזעֶג טאָה קְלאָפ םאָד רעֶּבָא 1
 םעֶד ּוצ טְנאָזעֶב טאָה ַעְׁשֹוהְו דְנּוא 29 :ןעֶניִד ריִמ ןעֶלעוֶו הָוהְו טְּרְעיינ ,ןייֵנ ,ַעֵׁשֹוהְי

 הָוהְי טְלייוַוְרעֶדְפיֹוא ָּךייַא טאָה רֶהיֵא סאָד תּורֵע ןיילַא ְךייַא ןעֶנעֶק טְנעֶז רֶהיֵא ,קְלאָפ
 דְנּוצַא דְנּוא 28 :תּודַע ןעֶנעֶז ריִמ ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא---ןעֶניִד ּוצ םֶהיֵא
 עֶרייַא םֶנייֵנ דְנּוא ;ְךייַא ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶנעֶז םאִו רעֶטעֶנְּפָא עֶדְמעֶרְפ איִד ּפָא טּוהְט
 ּוצ טְנאָועֶג טאָה קְלאַפ םאֶד רֶנּוא 24 :לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָנ םעֶד הָוהְי ּוצ רעֶצְרעֶה

 ;ןעֶבְראָהעֶג ריִמ ןעֶלעוֶו לֹוק ןייַז דְנּוא ,ןעֶניִד ריִמ ןעֶלעוֶו טאָב רעֶזְנּוא הָוהְי ,ַעְׁשֹוהְי
 דְנּוא גאָט ןעֶניִּבִלעֶזְמעֶד ןעֶזעוֶועֶג תיִרְּב תַרֹוּכ קְלאַּפ םעֶד טיִמ טאָה ַעְׁשֹוהְי דָנּוא 8
 טאָה ַעֵׁשֹוהְי דְנּוא 26 :םָכְׁש ןיִא טָּפְׁשִמ ַא דָנּוא ץעֶזעֶנ ַא ראַפ טְכאַמעֶג םאָד טאָה רֶע

 טאָה רֶח דְנּוא ,טאָנ ןּופ .הָרֹוּת רֶּפַס םעֶד ןיִא רעֶטְרעֶֶו עֶניִזאָד איִד ןעֶּביִרְׁשעֶגְפיֹוא

 םעֶד רעֶטְנּוא טְלעֶטְׁשעֶנְפיֹוא ןעֶמְראָד םֶהיֵא טאָה רֶע דָנּוא ןייֵטְש ןעֶמיֹורְג ַא ןעֶמּ כעֶב
 טאָה ַעֶׁשֹוהְי דְנּוא 27 :טאָנ ןּופ ׁשָרְקִמ םעֶד אייֵּב ןעֶועוֶועֶנ זיִא סאָװ יֹוּב-ְןעֶדְניִל

 תּודֵע ןייֵא ןייַז לאָז ןייֵטְׁש רעֶניִזאָד רעֶד ,טְהעֶז ,קְלאַפ ןעֶצְנאַג םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג
 םֶנּוא טיִמ טאָה רֶע סאָו טאָנ ןּופ דייַר עַלַא טְרעֶהעֶג טאָה רַע ןיִראָו ,םָנּוא ןעֶׁשיוִוְצ
 -ְךעֶפ רֶהיֵא טעוֶו רעֶמאָט ,תודֵע םָלַא ְךייֵא ןעֶנעַק ןיִּיַז םּוראַד לאָז םִע דנּוא ,טעֶרעֶג

 ּוצ ןעֶכיִלְטיִא קְלאַפ םאָד טְקיִשעֶגְקעוֶוַא ַעְׁשֹוהְי טאָה יֹוזַא 28 :טאָנ רֶעייֵא ןעֶנעֶקייֵג
 ןּונ ןֵּב ַעֵׁשֹוהְי זיִא יֹוזַא דייַר עֶניִזאָד איִד ְּךאָנ ןעֶזעוֶועֶג זיֵא םִע דְנּוא 29 :הָלֵחַנ ןייֵז
 ןְהעֶצ רָנּוא טְרעֶדְנּוה ןעֶזעוֶועֶנ טֶלַא זיִא רֶע ןעֶּבְראָטְׁשעֶנ טאָג ןּופ טְבעֶנְק רעד
 ,לייֵטּבְרֶע ןייַז ןּופ ץעֶנעֶרְב רעֶד ןיִא ןעֶּבאָרְנעֶּב םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא 80 :רָהאָי

 םעֶד ןּופ טייַז-ןֹופָצ רעֶד ןַא ,םִיָרָפָא גְראַּב םעֶד ףיֹוא זיִא סאָו הֵרָס תַנְמַת ןיִא

 יַעְׁשֹוהְו ןופ בעֶט עֶלַא הָוהְי טְניִדעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי דָוא 281 :ׁשַעָנ גְראַּב
 ןעֶּבעֶל רֶעייֵז טְרעֶנְנעֶלְרעֶד ןעֶּבאָה סאָו עֶטֶצֶלֶע איִד ןּופ געֶט עַלַא רֵנּוא

 םאֶָװ ;םאָב ןופ םיִׂשֲעַמ עֶלַא טְנעֶקעֶנ ןעֶּבאָה םאֶוװ דְנּוא ַעֵׁשֹוהְי ָּףאָנ

 וָתֹוא דַבַעַל הָוהי-תֶא םֶכָל םֶּתְרַהַּב טֶפַאייֵב םָכָב םּתִא
 רֶׁשֲא רֶכֹנַה וי ;הלָא--תֶא רמה הָּתִעְ !םיִרֵע הְמאֹּיו 3

 :?טָארְׂשִי הלֵא הָוהי-לֶא םֶכְבַבְל-תֶא ֹוּטַהְ םֶכְּבְרַקְּב
 ןלוקְבּו דֹבִעַנ לימלֶא הָוהיתֶא ַעֶׁשוהיײלָא םֶצָה וְמאַָו 4
 ול םֶׂשָ אוִהַה םַּב םִ על תיְִ הי תֹרְכַ ּעָמְׁשִנה
 הּלִאָה םיִרבְדַה-תֶא ֶׁשוהְי בת !םֶּכׁשַּב טְָּׁשִמּו קל 5

 תַחַּת םֶׁש ָהָמיִקָיַ הָלֹהְ ןֶבָא היו םיִלֶא תַרֹוּת -ּפְַב
 -:שֶא ַעֵׁש טי רֵמא :הָוהְ שדְקִמְב רֶשֲא הֶּלֲאָה עח

 יי הימל וּב-הָיְהִּת תאַֹּה ןֶבֵאָה הנה הל
 הרָתִיהוּנמִ רַּבִּד רֶׁשֲא הָוהְי יִרְמ-לְּכ תֶא הָמִמָׁש
 עְׁשהי חַּלׁש האב כד ןֶפ ה הל םֶכָב

 הַָּ םיִרְבָּדַה ירֲחַא יהי - :ותָלֲחַנִל ׁשיִא םֶעָה-תֶא 9
 ;םםיִנָׁש רָשע הֶאָמרִב הָוהְי דַבֵע ןּוניְדּב ד תֶמָיו
 -רַּחְּב רֶׂשֲא חַרָמתַנְמַתְּב ֹותָלֲחנ סּובְנִּב !תֹא ּרְְקִ ל
 לֶב הָוהי-תֶא לֵאְָּׂשִי דַבעַו :ׁשַעָנירַהָל ןופצמ םירפא :

 םיִמָי  ּוכיִרֲאָה רֶׁשֲא ר ימי ו לָכְו טשוהי ומי -

 שא הי הֲעלִכ תַא צי שא טיר

 רע
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 3 יב ּולֲעּהיירֶׁשֲא ףסוי תֹוַמְצַע-תֶאְו .:לָאָרְׂשִיְל הֶׂשָע דנּוא 82 :לֵאָרְׂשִי ּוצ ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע
 שא הָָשַה תקְלָהְּב כב ירְבַק םִירמִמ לֵאֹׂשִי .עֶדְניִק איִד סאו סֹוי ןופ רעֶנייֵּב איד

 צב תמ ןְרהאדְּב רעלָאז הלל ףמויינְבל הַב = "ויי רילפיורא? ןעֶּבאָה לֵאָרׂשִי
 - ;םִיִרְפֶא רהב ילַּתנ רָׁשֲא ֹונְּב םָהְנִּפ תַעְבִנְב ותֹוא .םֶכְׁש ןיִא ןעֶּבאָרְגעֶּב אייֵז ןעֶּבאָה םִיַרְצִמ
 טאָה בֹקֲעַי סאָו דְלעֶפ קֶּלֵח .םעֶד ןיִא

 רֹומֲח ןּופ רעֶדְניִק איִד ןּופ טְפיֹוקעֶג

 טְרעֶדְנּוה ַא ראַפ םֶכְׁש ןּופ רעֶטאָפ םעֶד
 ןושל ן'רתו ,הֵׂשִשו םיִשִמַו תֹואֵמ שש עשוהי לש םיקוטפה םוכָט 4 : 3 1
 העברא וירדסו :הפצמה תמר דע ןיבַשחַמּו ,ויצחח :ןמט םלא 1 ראפ ןעֶועוֶועֶג זיִא םֶע דְנּוא ,הָמיִׁשְק
 ;ןמיס 'יי די ילע התיה .ךשע דְנּוא 38 :הָלֲחַנ ַא םֶלַא ףסֹוי ןּופ רעֶדְניִק

 ןעֶּבאָרְנעֶּב םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דנוא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא ןֹרֲהַא ןּופ ןְהּוז רעֶד רֶזָעְלֶא
 םעֶד ןיִא ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע םאִװ ,ןהוז ןייַז םֶחְניִּפ ןּופ ְּךייֵה רעֶד ףיֹוא

 :םִיָרְפֶא גְראַּב

 קזח
 ,ניצֿפוֿפ רנוא סקעז דנוא טרעדנוה סקעז ןענעז עשוהי רפת םעד ןופ םיקוספ עלא

 רנוא רעיֿפ םאה רנוא ;ה"כ קוספ ,ג"י לעטיפאק ןיא ןאֿפאד טֿפלעה איד
 : לעטיפאק גיצנאווצ



 םיטפוש

 טיֹומ םעֶד ְּךאָנ ןעֶזעֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1 דָמאֹל .הָוהיִּב לֵאָרׂשִי יב ולֲאְׁשיַו ֶׁשֹוהְי תוָמ ירא א
 רעֶדְניִק איד ןעֶּבאָה יֹוזַא ַעְׁשֹוהְו ןופ יַמאֵו ּ!ִמ םֶחֶלִהְל הָּלִחְּתַּב ינענְכַילָא ּונָלַלַעשיִמ 9
 וצ יֹוזַא ,טאָג אייֵב טְנעֶרְפעֶגְכאָנ לֵאָרְׂשִי - רֶמאֹו :ודְּב ץְרָאָה-תֶא יּתִתָנ הוה הָלֲע ה ְךּהְי הוהְי 8

 ְׁשְרֶעוצ םֶנּוא ראַפ לאָז רעוֶו ןעֶגאָז יִנֵעְכִּב המת יִלְרְנְב יִּתִא .הֵלֵע ויִחָא ןועְמַׁשְל ; םֶדּוחְי

 טאָג דְנּוא 0 .?ןעֶטְלאַה וצ הָמָחְלִמ םֶהיֵא טיר טוב עי עי סא נעצפ םעד ןֶנעֶק יורא למי סור לט תואר

 העָז ,ןייַגְּפיֹורַא לאָז הָדּוהְי ,טְגאָזעֶג טאָה ּופְּדְריַו קָוב יִנֵרֲא םִנָו :ְּרִּפַה-תֶאָו יָנעְַּכַה-תֶא כו וָּב 6

 עֶנייז ןיִא רְנאַל סאָד ןע ְבעֶנעֶג ּבאָה ךיא  רֶמאּ ;ולְנְַ ידָי תוָנֹהָּב-תֶא ּוצְצַקָו ותֹוא ָאַֹו ויַָהַא 7
 וצ ןםנאוא- הסוה םאה יזַא 2 ;דְנאַה טֶהיֵלְְַו םִהיֵדְי תֹודְּב םיִלָלְמ ! םִִעְבִׁש קָובייַא
 טיִמ ףיֹורַא אייֵג ,רעֶדּורְּב ןייַז ןֹועְמִׁש ֵּכ יִתֹׁשַע רׁשֲאַּב יּנֲהַלְׁש תַחַּת םיִטָּקלִמ יּוִה םיִצְצְקִמ
 ןעֶלעוֶו ריִמ דָנּוא ,לֶרֹוג ןייֵמ ןיִא ריִמ  ימַהְשִו --/:םָׁש תֶמִּיוםּלָׁשּרְי והֲאיְִַו םיִהֹלֲא .ליַלׁש
 דנּוא ;יֵנֲעַנְּכ םעֶד טיִמ ןעֶטְלאַה הָמָחְלִמ  -תֶאו ַבְרְחייֵפל ָהוכו הָתֹוא אוכל םֹלָׁשּב הָדּוהְיינְב

 ,לָרֹוג ןייד ןיִא ןייֵג ריד טיִמ ְּךיֹוא לעוֶז ּךיִא  םםֵתָלחְל הָדוהְי ינְב ודְָי רַחאְו גׁשֵאָב וָחְלִׁש רָעָה 5
 :ןעֶנְנאַגעֶג םֶהיֵא טיִמ ןֹועְמִׁש זיִא יֹוזַא "יילִא הָדּצ 7 ףךליו :הָלָפׁשִהְו ב םֶגְנִהְו יֵּתָּת םשוי נענְּכִב

 דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא הָדּוהְי דְנּוא 4 עַּבְרַא תירק םִיִנָפְל ןֹוִרָבָה"םַשְו ןֹורְב ְְּב ַבשֹויּה יִנ ִנ גֶּכִה

 דְנּוא יִנֵעַנְּכ םעֶד ןעֶּבעֶנעֶג טאָה טאָג יא שא לִמ ל מת אר יששיחֶא : 3
 אייז דנּוא ,דְנעֶה עֶרייֵז ןיִא יִזֵרְּפ םעֶד בא טי = עי יישר יש

 : .- ךןטָּקִה בֹלְכ יהא ונָקְדִּב לֵאיִנְתֶע ּהָדְּכְלִיַנ :הָׁשאְל יִּתַּב 8 העֶצ וִּב ןיִא ןעֶנאָלְׁשעֶג אייז ןעּבאָה ארי בל א ןקחק לָאת הרעור והא סמ
 ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא 8 :ןאַמ דְנעֶזיֹוט : יט

 ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ םֶהיֵא טיִמ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,קָזב ןיִא קֶזֶב יִנֹודַא םעֶד ןעֶנּופעֶג
 זיִא קֶזֶּב יָנֹדֲא דָנּוא 6 :יִזרִּכ םעֶד דְנּוא יִנֲעַנְּכ םעֶד ןעֶנאָלְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 טְּפאַחעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא ,טְגאָיעֶגְבאָנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דֵנּוא ,ןעֶפאָלְּטְנַא
 ןופ דִנּוא דְנעֶה עֶנייֵז ןּופ רעֶנְניִפ עֶּבאָרְנ עֶנייֵז ןעֶטיִנְׁשעֶנְּפָא םֶהיֵא אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא
 טאַהעֶג ןעֶּבאָה סאָו םיִכָלְמ גיִצעֶּביִז ,טְנאָזעֶג טאָה קֶזָב יִנֹודַא דְנּוא 7 :םיִפ עֶנייֵז
 ןעֶנעֶלְפ טְקאַהעֶנְּפָא םיפ עֶרייַז ןּופ דְנּוא דְנעֶה עֶרייֵז ןּופ רעֶנְניִפ עֶּבאָרְג עֶרייֵז
 טאָה יֹוזַא ,ןּוהָמעֶנ ּבאָה ְּךיִא איו יֹוזַא ,ׁשיִט ןייֵמ רעֶטְנּוא (ןעֶסֶע רֶעייֵז) ןעֶּביולְק ?פיוא
 זיִא רֶע דֵנּוא םֵלַׁשּורְי ןייק טְכאַרְּבעֶנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ,טְלאָטעֶּב טאָג ריִמ

 טיִמ ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ ןעֶּבאָה הָדּוהְי ןּופ רעֶדְניִק איִד דְנּוא 8 :ןעֶּבְראָטְׁשעֶג טְראָד
 איד טיִמ ןעֶנאַלְׁשעֶג סֶע ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶמּונעֶגְנייַא םִע ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םַלָׁשּורְי

 :רֶעייַפ טיִמ ןעֶדְניִצעֶגְנָא אייֵז ןעֶּבאָה טאָטְׁש איִד דִנּוא ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ןּופ ףְראַׁש
 ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא הָדּוהְי ןּופ רעֶדְניַק איִד ןעֶנעֶז ָּךאָנְרעֶד דְנּוא 9
 ןיִא דְנּוא טייז-םּורָד ןיִא דְנּוא ,גְראַּב םעֶד ףיֹוא טְניֹואוְועֶנ טאָה סאו יִנֲעַנְּב םעֶד טיִמ
 ןיִא טְניֹואוְועֶג טאָה םאִז יִנֲעַנְּכ םעֶד ּוצ ןעֶנְנאַגעֶג זיִא הָדּוהְי דְנּוא 40 :לאָהְט םעֶד
 אייז דְנּוא ,עַּבְרַא תַיְרַק ןעֶזעוֶועֶג רֶעיִרְפ זיִא ןֹורְבָה ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא ,ןֹורְבִח
 ןופ דְנּוא 11 :יָמְלַּת םעֶד דִנּוא ןֵמיֵחַא םעֶד דָנּוא ,יַשֵׁש םעֶד ןעֶנאָלְׁשעֶג ןעֶּבאָה

 ריִבָד ןּופ ְןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא ,ריִבָד ןּופ רעֶניֹואוְועֶּב איִד ּוצ ןעֶנְנאַגעֶג רֶע זיִא ןעֶטְראָד
 טעֶד סאָװ רעֶד ,טְנאָזעֶג טאָה בֵלָּכ דְנּוא 12 :רָּפַס תִיַרֵק ןעֶזעֶועֶג רֶעיִרְפ זיִא
 עֶנייֵמ ןעֶּבעֶג ְּךיִא לעֶו םעֶד ּוצ ,ןעֶמעֶנְנייַא איִז טעֶו דְנּוא רָּפֵס תַיְרַק ןעֶנאָלְׁש
 רעֶד ,זַנָק ןּופ ןְהּוו רעֶד לֵאיִנְתֶע דְנּוא 18 :ּבײװ ַא ראַפ הָסְכַע רעֶטְּכאָמ
 ףעֶמּונעֶגְניַא ַאיִז טאָה םֶהיֵא ןופ רעֶנְנּוי ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאָו בֵלָּכ ןּופ רעֶדּורְּב
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 א םיטפוש
 עֶנייֵז ןעֶּבעֶנעֶנ םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא
 דְנּוא 14 :ּבייוװ ַא ראַפ הָסְכַע רעֶטְכאָמ
 יֹוזַא ןעֶמּוק רֶהיֵא ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע
 לאָז רֶע זַא טעֶרעֶנְנָא םֶהיֵא איִז טאָה

 הְלעֶּפ ַא רעֶטאָפ רֶהיֵא ןּופ ןעֶנְנאַלְרעֶּפ
 ןּופ טְגייֵנעֶגְּפּורַא ְךיִז טאָה איִז דנּוא
 רֶהיֵא ּוצ בֵלַּכ טאָה יֹוזַא ,לעֶזייֵא םעֶד
 איִז דנּוא 18 ?ריִד זיִא סאו ,טְנאָזעֶנ
 ַא ריִמ ּביִנ טְנאָזעֶג םֶהיִא ּוצ טאָה
 ןעֶּבעֶגעֶג ריִמ טְסאָה אּוד ןיִראוָו ,הָכָרְּב
 -רעֶסאַוַו ְךיֹוא ריִמ ּביִנ ,דְנאַל םֹורָד ַא
 -עֶג רהיֵא ּוצ בֵלַּכ טאָה יֹוזַא ;ןעֶלעוֶוְק
 רֶנּוא ןעֶלעוֶוְק עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד ןעֶּבעֶנ
 דָנּוא 16 :ןעֶלעֶוְק עֶמְׁשְרעֶטְנּוא איד
 ,רעוֶוְׁש םיהְשמ ,יִנֵק ןּופ רעֶדְניִק איד

 טאָטְׁש רעֶד ןופ ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז
 רעֶדְניִק איִד טיִמ רעֶמייֵּב-לעֶטייֵמ ןּופ
 זיִא סאו הָדּוהְי רָּבְדִמ רעֶד ןיִא הָדּוהְי
 -עֶג ןעֶנעֶז דְנּוא ,רֶרֵע ןּופ טייֵז-םֹודָד ןיִא
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 וצ הָאֹובְּב יֵהְיַנ :הֶׁשֲאְל וְּתַּב הָמְכַע--תֶא ולְדתַיַו ּטָּמִמ
 רֹוָמֲהַח לעַמ הָנְצִּתַו הָרׂשַה ָהיֶבָא-תֶאְמ לֵאָשְלּו ּוהָתִֹטְּתַ
 ומ הדבר יִכ-הֶבָה ול רֶמאֹּתַנ :ךּלִ הַמ םֵלָּכ הָל"רְמאּיַו
 בֵלָּכ הל םִיָמ תֶּלֶג יִל הָּתַתָוינָמִתְנ ֿבננִה ץֶרָא יִּכ
 5 ןֿד שק נו - ּותְּתִחַּת תֶלנ תֶאְו תיִלָע תְֶג תַא
 הָדּוהְי רֵּבְרִמ הָרּוהְ יֵנְּב-תֶא םיִדָמִּתַה ריִעַמ ּולָע הָׂשֹמ

 וד -תֶא דודי ךלו םָָהיתֶא בֵׁשַו ךליו דר םֶגנְּב רֶׁשֲא
 הָתֹוא ּומיִרֲחּו תַפְצ בֵׁשֹוייִנֵעַנְּכַה-תֶא ּּכֵיו יָא ןֹעְמִׁש
 15 הרע -תֶא .הֶדּוְי דָּכלִיַו :הָמְרָה יָצָה-םֶׁש"תֶא אָרְקִו
 -תרָאְו ִֹרְָע"תֶאְוהלּובְנִתֶאו לְׁשַאתֶאְו הלב
 19 ייִּכ רָהָה--תֶא ׁשֶריַו הָדּודְי-תֶא הָוּהי יהיו ;הלּובְ
 יונְּתַיַו זםֶהָל לְרִּב בֶכְייֵכ קָמָעָה יבׁשִירתֶא ׁשיִרוהְל אָל
 -רָא םֶׁשִמ ׁשֶרוָו הָשמ רֵּבַּדרֲֶׁאַכ ןֹורְבֶחּתֶא ֿבֵלָכְל
 ג ּׁשיִֹה אל םַלָׁשּרְי בֵׁשֹי יִמּובְַה-תֶאְו קנה ינְּ הָׁשֹלְׁש
 םויה רע םלָׁשוריִּב מי ינְתֶא יִסּוביַה בֶׁשֹיו מִי ֵנְּב
 ענ ;במִע הוה טאההמ םה"סנ ףסוי-תיב לה הוה
 25 איו :ול םינִָל דוִעָהׁשְו לֵא-תיִבְּב ףסוי-תיב ו ּוריִתִיַ
 =תֶא אָׂנ ּונֲאְרַה ול ּודְמאַָּו ריִעְהוִמ אצוי ׁשיִא םיִרָמְׁשִה

 הכ רועָה ֹובְמ-תֶא םאְר :דֶמֶח מע ּונֵשְעורִָה אובִמ
 ְָּחַפְׁשִמ-לְּכ-תֶאְו ׁשיִאָה-ֶאָו בֶרָחיִפְל וָעָה-תֶא כו
 6 הָמָׁש אָרְקיַו ריִ ןֵבָיו םיִּתחַה ץרַא ׁשיִאָה יו :ּוְלִׁש
 תד הָּׂשַנְמ ׁשיִּרֹוהיאָלְו :הָּוַה םֹיַה דַע ּהָמָׁש אּוָה זול

 -תֶאָו ָהיֶתְנְב-תֶאְ ךְעֶת-תֶאְו היֶתֹוְנְּב-תֶאְוןָאֶׁש"תיִב-תֶא
 היֶתֹנְּ-תֶאְו םֶעְלְבִי יֵבְשֹוייתֶאְו ָהיֶתונְּב-תֶאְו רוד בִי
 ;רֶבָׁשְל יִנֲעַנְּכַה לָאויַו היֶתֹונְּ--תֶאְ ֹוּדְנִמ יִּבְׁשוי-תֶאְ
 א יִנעְּכַה--תֶא םֶַׂו לֶאְרׂשִי קוָחייּכ יהְיַו :תאֹוַה ץֶרֶאָּב
 9 ׁשיִרֹוה אֵל םִיַרְפֶאו =! ;שירוהיבאל ׁשיִרֹוהְו םָמָל

 טיִמ טְצעֶועֶּב ְךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶגְנאַה
 ןעֶגְנאַגעֶג-זיִא הָדּוהְי דְנּוא 17 :קְלאַפ םעֶד
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןֹועְמִׁש רעֶדּורְּב ןייַז טיִמ
 -עֶנ טאָה םאָו יִנֲעַנְּכ םעֶד ןעֶגאָלְׁשעֶג
 איִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,תַפָצ ןיִא טְניֹואוָו
 ןעֶפּורעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְסיוִוְרעֶפ
 דֵנּוא הָזִע ןעֶמּונעֶגְנייֵא טאָה הָדּוהְי דְנּוא 18 :הָמְרֶח טאָטְׁש רעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד
 :ץעֶנעֶרְנ עֶרֶהיֵא דְנּוא ןֹורְקֶע דְנּוא ,ץעֶנעֶרְג עֶרְהיִא דְנּוא ןֹולְקְׁשַא דְנּוא ,ץעֶנעֶרְג עֶרֶהיִא
 (רעֶניֹואוְונייֵא איד) ןעֶּביִרְטרעֶּפ טאָה רֶע דְנּוא ,הָדּוהְי טיִמ ןעֶזעוֶועֶג זיִא טאָג דְנּוא 9
 םעֶד ןּופ רעֶניֹואוְונייֵא איִד ןעֶּבייֵרְטרעֶפ טְנעֶקעֶג טיִנ טאָה רֶע רעֶּבָא ,גָראַּב םעֶד ןּופ
 ןעֶּבעֶגעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 20 :ןעֶנעוֶוטייֵר עֶנְרעֶזייִא טאַהעֶג ןעֶּבאָה אָייִז לייו ,לאָהְט
 -ירְמרעֶפ ןעֶטְראָד ןּופ טאָה רֶע דְנּוא ,טְגאָזעֶגּוצ טאָה הֶשֹמ איוװ יֹוזַא 'בַּלָּכ ּוצ ןֹורְבִח
 םַלָׁשּורְי ןיִא טְניֹואוְועֶג טאָה םאִז יִסּובְי םעֶד דְנּוא 21 :קָנֲע ןּופ ןֶהיִז אייִרְד איִד ןעֶּב
 טיִמ טְניֹואוְועֶג טאָה יִסּובְי רעֶד טְרֶעייֵנ ,ןעֶּביִרְטרעֶפ טיִנ ןיִמִיְנִּב רעֶדְניִק איִד ןעֶּבאָה
 םעֶד ןּופ איִד דְנּוא 22 :גאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד ּוצ זיִּב םַלְׁשּורְי ןיִא ןיִמָיְנִּב רעֶדְניִק איִד
 אייֵז טיִמ זיִא טאָנ דְנּוא ,לֵָא"תיֵּב ןעֶנעֶק ןעֶגְנאַגעֶגפיֹורַא ְךיֹוא ןעֶנעֶז אייֵז ,םֵסֹוי-תיֵּב
 רעֶד דִנּוא ;לַא-תיֵּב טְשְראָפעֶגְסיֹוא ןעֶּבאָה ףֶסֹוי-תיֵּב ןּופ איד דְנּוא 28 :ןעֶזעוֶועֶג
 ןעֶּבאאָה רעֶטְכעוֶו איִד ןעוֶו דְנּוא 24 :זול ןעֶזעוֶועֶג רֶעיִרְפ זיִא טאָטְׁש רעֶד ןּופ ןעֶמאָנ
 ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,טאָמְש רעֶד ןּופ ןעֶמּוקְסיֹורַא ןאַמ ַא ןעֶהעֶזעֶג
 טיִמ ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ,טאָטְׁש רעֶד ּוצ ןעֶמּוקְנייִרַא םאָד םֶנּוא גייֵצ ְּךיִד טעֶּב ְּךיִא
 טאָמְׁש רעֶד ןּופ ןעֶמּוקְנייַרַא סאָד ןעֶזיוִועֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא 29 :!רָסֶח ןּוהְט ריִד

 הְרעוֶוְׁש םעֶד ןּופ ףְראַׁש רעֶד טיִמ טאָטְׁש איִד ןעֶנאָלְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 דְנּוא 26 :טְקיִשעֶנְקעוֶוַא אייז ןעֶּבאָה הָחָּפְׁשִמ עֶצְנאַג עֶנייֵז טיִמ ןאַמ םעֶד רעֶּבָא
 ַא טיֹוּבעֶג טאָה רֶע דִנּוא ,םיִּתַח איִד ןּופ דְנאַל םעֶד ּוצ ןעֶגְנאַגעֶג זיִא ןאַמ רעֶד
 ּוצ ויִּב ןעֶמאָנ רֶהיִא זיִא סאָד ,זּול ןעֶמאָנ רֶהיֵא ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טאָטְׁש
 ןּופ רעֶניֹואוְונייֵא איִד ןעֶּביִרְטרעֶפ טיִנ ךיוא טאָה הָׁשַנְמ דְנּוא 27 ::אָמ ןעֶניִטְנּייַה םעֶד
 -נייַא איִד דְנּוא ,רעֶּפְרעֶד עֶרְהיִא דְנּוא ְּךְנעַּת דְנּוא ,רעֶפְרעֶד עֶרְהיֵא דְנּוא ןָאְש -תיֵּב
 עֶרְהיִא דְנּוא םָעְלִבָי ןופ רעֶניֹואוונייֵא איִד דְנּוא ,רעֶפרעֶו עֶרְהיִֵא דְנּוא רֹוד ןּופ רעֶניֹואוְו

 טאָה יִנֲעַנְּב רעֶד דְנּוא ,רעֶּפְרעֶד עֶרְהיִא דְנּוא ֹודָנִמ ןּופ רעֶניֹואוְונייֵא איד דְנּוא ,רעֶּפְרעֶד

 טאָה לֵאָרְׂשִי ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דנוא 98 :דְנאַל ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא ןעֶניֹואוְו טְלאוָועֶג
 אייֵז רעֶּבָא ;םמ ּוצ ןייַז לאָז יִנֲעַנְּכ רעֶד זַא טְכאַמעֶג אייז ןעֶּבאָה יֹוזַא טְקְראַטְׁשעֶג ְּךיִז

 ןעֶּביִרְטרעֶּפ טיִנ (ְךיֹואנ טאָה םִיַרְפֶא דְנּוא 29 :ןעֶּביִרְטרעֶפ ןעֶצְנאַג םיִא טיִנ םהיִא ןעֶּבאָה

 םעד 26*
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 :יֶנּב יִּמִרקּב ינֲענְכִה בֵׁשי רֶוְנִכ בוי קא
 יִבׁשֹוי--תֶאְו ןורמק יִבְׁשֹוי--תֶא שירה אָל ןלּובז ל
 אֵל רֶׁשֲא טא ויהיו וׁשִקְּ ענְּכה בֵׁשה לֶלֲהנ 4

 -תֶאְו בֶלְחַא-תֶאְ ןֹודיִצ שת וּכֵעיֵבְׁשִי-תֶא שירוה
 ירֵׁשֲאָה בֵׁשיַו :בֶחְריֹתֶאְו קיפָאתֶאָו הָּבְלֲ ?תֶאְו ביִזְכַא
 יָּתַנ :יִׁשירה אֵל יּכ ץֶרַאָה יֵבְׁשיינענְּכַה בֶרֶמַּב
 תרנע-תיב יבשי-תַאְו ׂשֶמָׁש-תיב יְֵׁשֹי-תֶא ׁשירוהיאל
 ׁשמש--תיב יבְׁשַו ץֶרֶאָה יִבְׁשִי ינעְּכִה בֵרקּב בֵׁשֹר

 ןְדייְּב-תֶא יִרֹמֲאָה וֲצְלנ סמל םֶהָל ּווָה תֶנֲע תיבו 4
 תֵבָׁשְל ירמַאָה לֵאוו ;לֶמעל תֶדְרֶה ונָתְנ אָלייּכ הָרָהָה הל

 ףסוי--תיֵּמ .ךִי רֵּבְכּתַו םיבלעשבו ןוליֵאְּב טְרָהרַהְּב
 עֵלָּפהִמ םיַּברקֹמ הָלַעַמִמ ירֹמַאָה לֹובּה :םמָל ּוְהַו 6

 :תֶלְָמְ
 ב =
 מא יכּבד-לַא לּנלנחְדִמ הותיידא לַמ לַעו א

 רֶׁשֲא ץרָאָהילַא טֶכֹתא איֵבָאְו םיִלְצִמִמ םְּתֶא הֵֶעַא
 םֶכְּתִא יִמֹירְּב רַפֶא- אָל רֹמֹאָו תבא יִּתְעַּבְׁשִנ
 תראֹוה ץרַאה :בשיל תירֵב ָתְרכתיאָל םֶּתַאְו :םֶלֹועְל 5

 תרא|--המ ילוקּב םֶּתְעַמְׁש-אלְו ןוצתת םֶהיֵתֹו והְּבְזִמ

 ְִו םֶכינּפִמ םָתֹוא ׁשֶרְנאאַל יּתְהַמָא םיָז :םֶתֹׂשֲע 5
 רֵּבַרְּכ יהיַז :שְקומְל םֶכָל יְהִי םֶהיֵּתְלאַו םיִּלִצְל טֵכָפ 4

 שלארׂשי יֵנְּב-לָּכ-לֶא הֶּלֵאָה םיִרָבְּלַהּתַא הָוהִי ְּךַאְלַמ
 אודה םִקָּמַהיִבְׁש וָאְרְקיַו :וָכְבַו םלוקיתִא םָעָה ָּאְׂשִיַו ה
 עדתַא ַעֶׁשֹוהְי לי ;הָוהיל טְׁשיּוחְכו םיִכֹּב 6

 ב א םיטפוש

 רֵזָנ ְןיִא טְניֹואוְועֶג טאָה םאוז יִנֲעַנְּכ םעֶד
 "יװַצ טְניֹואוְועֶג טאָה יִנֲעַנְּכ רעֶד דְנּוא

 טאָה ןּולּובְז 80 :רֶזְנ ןיִא אייֵז ןעֶׁש
 רעֶגואוְונייֵא איד ןעֶּביִרְשרעֶפ טיִנ ְךיֹוא
 ןופ רעֶניֹואוְונייֵא איד דְנּוא ןֹורְמִק ןּופ
 טְניֹואוְועֶג טאָה יִנֲעַנְּכ רעֶד דְנּוא ,לֹולֲהנ
 ןעֶראוָועֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ
 -רעֶּפ טיִנ ְךיֹוא טאָה רֶׁשֶא 81 :םַמ ּוצ
 דָנּוא ,ֹוּכַע ןּופ רעֶניֹואוְונייֵא איִד ןעֶּביִרְט
 ןּופ דְנּוא ןֹודיִצ ןּופ רעֶניֹואוְונייֵא איִד
 הָּבְלח ןּופ דְנּוא ,ּביִזְכַא ןּופ דְנּוא ,בֶלְחַא
 דְנּוא 82 :בֹוחְר ןּופ דְנּוא ,קיִּפַא ןּופ דְנּוא
 ןעֶׁשיוִוְצ טְניֹואוְועֶנ טאָה רֶׁשֲא טֶּבִׁש רעֶד
 ןיֵא טְניֹואוְועֶג ןעֶּבאָה םאִז יִנֲעַנְּכ םעֶד
 טיִנ אייז ןעֶּבאָה אייז ןיִראָו ,דְנאַל םעֶד
 -ירְטרעֶפ טיִנ טאָה יִלָּתִּפַנ 83 :ןעֶּביִרְטרעֶפ
 דְנּוא ,ׁשֶמָׁש-תיֵּב ןּופ רעֶניֹואוְונייֵא איִד ןעֶּב
 טְרֶעייֵנ ,תֶנֲע-תיֵּב ןופ רעֶניֹואוונייֵא איִד
 יָנֲעַנְּכ םעֶד ןעֶׁשייִוְצ טְניֹואוְועֶג טאָה רֶע
 דְנּוא ,דְנאַל םעֶד ןּופ רעֶניֹואוְונייֵא איִד
 דְנּוא ;ׁשֶמָׁש-תיִּב ןופ רעֶניֹואוְונייֵא איִד
 ּוצ ןעֶראוָועֶג אייֵז ּוצ ןעֶנעֶז ,תֶנע-תיֵּב
 -עֶנ ןעֶּבַאָה םיִרֹומֶא איִד דְנּוא 84 :םַמ
 (ןייג ּוצ) ןֶד ןּופ רעֶדְניִק איד ןעֶנְנּואוָוְצ
 אייז ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו ,:ְרעֶּב איִד ּוצ

 ןעֶניֹואוְו ְטְלאַָועֶג טאָה ירמֶא רעֶד דְנּוא 88 :לאָהְט םעֶד ןיִא ןייֵנְפּורַא טְזאָלעֶג טיִנ
 ףֵמֹוי-תיֵּב ןופ דְנאַה איִד רעֶּבֶא ,םיִבָלעַׁש ןיִא דְנּוא ,ןֹולָיַא ןיִא ,םֶרָח גְראַּב םעֶד ףיֹוא
 איד דְנּוא 86 :םַמ ּוצ ןעֶזעֶועֶנ אייֵז ּוצ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג קְראַטְׁש זיִא
 זְלעֶפ םעֶד ןּופ ,םיִּבַרְקע ןּופ בְנאַגפיֹורַא םעֶד ןּופ ןעֶועוֶועֶג זיִא ירמֶא םעֶד ןּופ ץעֶנעֶרְג
 :וצ ףיֹורַא דְנּוא

 :ץרָאָה-תַא םָׁשרל וָתְלֲחַנַל ׁשיִא לֵאָרְשי-ינב כָל

 םםייקה ימיו טיי לכה -תֶא םָה דְכִעז
 == תא ּואָר יֵׁשֲא עשו י יִרֲחַא םיִמָי ּוכירֲאָה רֶׁשֲא

 ב לעטיפאק

 טאָה רֶע דְנּוא ,םיִכֹוּב ּוצ לֶנֶלְנ ןּופ ןעֶגְנאַגעֶג9ּפיֹורַא זיִא הָוהְי ְּךַאָלַמ רעֶד דְנּוא 1
 טְכאַרְּבעֶננייַרַא ָּךייֵא ּבאָה ָּךיִא דְנּוא םִיַרָצִמ ןּופ טְכאַרְּבעֶנְפיֹורַא ְךייֵא ּבאָה ְךיִא ,טְגאָזעֶג
 ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ןְרעֶמֶלֶע עֶרייֵא ּוצ ןעֶריֹואוָוְׁשעֶנ ּבאָה ָּךיִא םאִו דְנאַל םעֶד ּוצ
 רֶהיֵא דְנּוא 2 :גיִּבייֵא ףיֹוא ָּךייֵא טיִמ תירְּב ןייֵמ ןעֶרעֶטְׁשרעֶפ טיִנ לעדֶז ְּךיִא טְנאָזעֶג
 ,דְנאַל ןעֶניִזאָד םעֶד ןופ רעֶניֹואְְוניֵא איד טיִמ ןייַז תיִרְּב תַרֹוּכ טיִנ טְלאָז
 ןיימ ּוצ טְכְראָהעֶג טיִנ טאָה רֶהיֵא רעֶּבְא ,ןעֶמיֹוטְׁשּוצ רֶהיֵא טְלאָז תֹוחַּבְזִמ עֶרייֵ
 ְךיִא זַא טְגאָזעֶג ְּךיֹוא ּבאָה ְךיִא דנּוא 8 ?ןּוהְטעֶג סאָד רֶהיֵא טאָה סאוָוראַפ ,לֹוק
 6 ןיַז ְּךיֵא ּוצ ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא ְּךייא ראַפ ןעֶּבייֵרְטרעֶפ טיִנ אייֵז לעֶו
 ּוצ ןעֶרעֶו ָּךייֵא ּוצ ןעֶלעֶו רעֶטעֶנ עֶרייֵז דְנּוא ,ןעֶטייַז עֶרייֵא ּוצ (רעֶנְרעֶד
 == טעֶרעֶג טאָה הָוהְו ְּךַאְלַמ רעֶד ןעֶו ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1 :בֶנּולְכיֹורְטְׁש
 רֶעייֵז ןעֶּביֹוהעֶגּפיֹוא אייז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניַק עֶלַא ּוצ רעֶטְרעוֶו עֶניִזאָד
 ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶּפּורעֶג ןעֶּבאָה אייז דְנּוא 2 :טְנייַועֶג ןעֶּבאָה איִוַז דְנּוא ,לֹוק
 תֹונָּבְרַק ןעֶזעוֶועֶג בירְקִמ טְראָד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םיִכֹוּב טֶרָא ןעֶגיִּבְלעֶזְמעֶד ןּוֿפ
 רעֶדְניִק איד דנּוא .קְלאָפ םאָד טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא טאָה ַעֶׂשֹוהְי דנּוא 6 :טאָג ּוצ
 דנּוא 7 :דְנאַל סאָד ןיִנשִרַי ּוצ .תָסֲחַנ עֶגייַז ּוצ רעֶכיִלְשיִא ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶד לֵאָרְׂשִי
 םיִנֵקְז איִד ןּופ :עֶט .עֶלַא דנּוא .ַעְׁשֹוהְי ןופ געֶט עֶלַא םאָנ טְניִדעֶג ןעֶּבאָה קְלאָּפ םאָד

 איד ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה םאָװ ַעָׁשֹוהְו ָךאָנ געֶט עֶרייַז טְרעֶגְנעֶלְרעֶּפ ןעֶּבאָה םאָו

 עםיֹורג
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 ג ֶַׁשותְי תֶמָּה :לֵאְרְׂשִיל הָׂשָע רֶׁשֲא לֹולָּגַד הָנְד הׂשֲעַמ טאָה רֶע סאָו טאָנ ןּופ םיִׁשֲעַמ עֶסִיֹורְג
 . הוא וָרְּבִקִיַנ :םיִנָׁש :י 0 הָאַמְדִּפ הָוְו רֶבָע ןיִנְרִּב ַעֶׁשֹוהְי דְנּוא 8 ;לֵאָרְׂשִי ּוצ ןּוהְטעֶג
 -רַהְל ןופְצִמ םִיָרְפָא הְּכ סרָהיתַנְמִתְּבֹותָלֲחַנ } לבְִּב זיִא טאָג ןּופ טְכעֶנְק רעֶד ןּונ ןּופ ןְהּוז

 ירד םקינ  וותובֲא-לֶא ופְסָאָנ אהה היל םַגְו ׁשֵעָנ -עוועג טלא זיא רע (ןעדונ ןעֶּבְראָמְׁשעֶג

 וג עֶרָהיתָא לֵאָרְִינְב ּוָשֵעיז :לֵאָרְׂשִיֵל הֶׂשָע רֶׁשֲא  ה"* ? * האי ןהעֶצ דֶנ ןעידקוה ן עַד הוי אל רַׁשֲא םָירֲַא רא דְנּוא 9 :רֶהאָי ןְהעֶצ דְנּוא טְרעֶדְנּוה ןעֶז
 וצ יןקלָאוהוהי-תֶאֹובןעַװ ;שיִלֶעֶּכַה-תֶא ּודְבעָו הוי נעְּב רעד ןיִא ןעֶּבאָרְנעֶּב םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז
 סיקלָאויִרֲחַא וו ירא ץ'רָאמ םֶתֹוא אוָצומַה םֶתֹוּבָא ,םֶרָח"תַנְמַת ןיִא ,הָלֲחַנ עֶנייֵז ןּופ ץעֶנעֶרְנ
 םֶהָל וֲחַָׁשיַו בְהיתֹוְביִבְס רָׁשֲא םיִמִעָה יהלֲאמ םיִרָתֲא טייַז-ןֹופָצ ןופ ,םִיָרְפֶא גְראַּב םעֶד ףיֹוא
 ופ "ֵלַעַבְל וְָבִעַו הוהי--תֶא ּובְעיַו :הָוהְי--תֶא ּוסֵעְכַד רעֶד ְּךיֹוא דְנּוא 10 :ׁשַעָג נְראַּב םעֶד ּוצ
 א םיִמׂש יב םְֶַוַולֵאָרְשִּב הָוהְ ףַא-ַמיו ּותְָֹׁשעָלְו טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא זיִא רֹוד רעֶצְנאַג רעֶניִזאָד
 וע לב םיִבָּטִמ םֶהיבְיוא ךיב םֵרְּכְמִיז םֶתֹוא ּוכְׁשּל יא יבוצ רעֶרעֶדְנַא ןייֵא דְנּוא ,ןעֶראוָועֶנ

 6 ּהָתְָה הָוהְייי יו רׁעֲאולְַּ :םֶהֵביא נפ מל ןעֶּבאָה סאו ןעֶנאַטְׁשעֶנְפיֹוא אייז ְּךאָנ
 הל הי ַּבְׁשנ ר כו הי הי רַב לָׁשֲּכ יי איד טיִנ ךיֹוא דְנּוא ,הָוהְו טְנעֶקעֶג טיִנ
 5 ךיִמ םועיִשַו םיִטָּפְׁש הָוהְי םקו :רֶאמ םָהָלי רָע - ,ע 0 ארי יי יי יי
 עט םקלא'להא ירא יִּכ ּועְמָׁש אֵל היִטפׁשילֶא םנו :םֶהיִָׂש ילֵאָרְּוצ ןההָמפיִכאָה ר יד יי
 וכָלָה רֶׁשֲא 'י ;הוִמ רק ּורְמ םֶהָל ּוֲחְְׁשִּיַו םיִרֵתִא ׂ ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איֵד דְנּוא 11
 18 | חוה םיכהייכו ; ('= ּוׂשָע "אל הוהי-תו ןֶצִמ 'עמשל םָתֹובֲא ןּופ ןעֶניוא איָד ןיִא םעֶטְכעֶלְׁש ןּוהְמעֶנ

 ויי אר עשו טפׂשַהִמע הָוהְ היהְםיִטְפָׂש םֶהָּכ :םיִלָעְּב טְניִדעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טאָג
 טֶהיֵצ חל יֵנְּפִמ םָתָקֲאַּנִמ מ הָוהְי םחָייּכ טפושה ימְי 5 ,הָנהְי טְזאָלְרע ִפ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 2

 9 םֶתֹובֲאמּותיִחְׁשֹהְ ובְׁשִי טְמוׁשֲה תֹמְֹּהְיָהְו :םֶהיֵקֲתֹרְו אייז טאָהסאוָו ,ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵז ןופ טאָנ םעֶד
 םםֶהָל תהַּׁשִהְלּו םֶדָבָעָל ֿביְִחֶא םיִהֹלֶא יִרֲחַא תֶכלָל ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד סיֹוא טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא
 ַכ הָוהְי ףַא-רַהָיַו הָשקִה םֶּכְרַּדִמּו םתיֵלְלֲַמִמ ליפא אֵל עֶרעֶדְנַא ןעֶנְנאַגעֶגְכאָנ ןעֶנעֶז אייֵז רֶנּוא

 יֵתיִרְּב-תֶא ה הָזַה יֹוּגַד ּורְכִע יָׁשֲא עי רָמאֹּיַ לֵאָרְׂשִיִ רעֶקְלעֶפ איִד ןּופ רעֶטעֶנְּפָא איִד ,רעֶטעֶנ

 21 = ;ילומְל ּועְמִׁש אָלְו תבא ִתָּיִצ רֶׁשֲא אייז דְנּוא ,אייֵז םּורַאסְגְניִר ןעֶנעֶז םאו

 הישר קל יא איז דא קג איז וצ יז
 ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא ,הָוהְי טְזאָלְרעֶּפ ןעֶּבאָה ליטא סה שר ס תנעל היו אז דא 1 וה טְנראָטרעֶד ןעֶמאָה
 טְמיִרָנרעֶּד ָּךיִז טאָה טאָנ ןּופ ןְראָצ רעֶד דְנּוא 14 :תֹורָּתְׁשַע ּוצ דְנּוא לַעַּב ּוצ טְניִרעֶג
 םרעֶּביֹור איִד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא
 עֶרייֵז ןופ דְנאַה איִד ןיִא טְּפיֹוקְרעֶפ אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,טְּביֹורעֶּב אייֵז ןעֶּבאָה אייז דְנּוא
 :דְנייַפ עֶרייֵז ראָפ ןייֵטְשעֶּב טְּנעֶקעֶג רֶחעֶמ טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םּורַאסְגְניִר ןּופ דְנייַפ
 אייז ןעֶנעֶק טאָנ ןּופ דְנאַה איד זיִא ןעֶגְנאַנעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז אייז ואוְוַא ןעֶנעוֶוטְרעֶלַא 8
 ןעֶריֹואְוְׁשעֶג טאָה טאָּנ איוז יֹוזַא דְנּוא ,טעֶרעֶג טאָה טאָג איו יֹוזַא ,ןעֶזייֵּב םּוצ ןעֶזעוֶועֶג
 -פיֹוא אייֵז ּוצ טאָה טאָג דְנּוא 16 :ןעֶזעוֶועֶג גְנֶע רֶהעֶז אייֵז ּוצ זיִא סֶע דְנּוא ,אייֵז ּוצ
 עֶרייֵז ןּופ דְנאַה רעֶד םיֹוא ןעֶפְלאָהעֶג אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םיִמְפֹוׁש טְלעֶטְׁשעֶג
 ןיִראָו ,םיִטְפֹוׁש עֶרייֵז ּוצ ןעֶרעֶה טְלאוָועֶג טיִנ ְּךיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא 17 :םִרעֶּביֹור

 אייֵז ּוצ ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רעֶטעֶנֶּפָא עֶדְמעֶרְפ איִד ְּךאָנ ןעֶועוֶועֶג הָנֵזְמ ןעֶּבאָה אייֵז
 ןעֶנעֶז ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵז םאוָו געוֶו םעֶד ןּופ טְרְהעֶקעֶגְּפָא דְניוִוְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ;טְקיִּבעֶג
 :ןּוהְמעֶנ יֹוזַא טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא ;טאָנ ןּופ תֹוצִמ איד ןעֶכְראָהעֶנ ּוצ ,ןעֶגְנאַגעֶג
 טיִמ ןעֶועוֶועֶג טאָג זיִא יֹוזַא םיִטְפֹוש טְלעֶטְׁשעֶגּפיֹוא אייֵז ּוצ טאָה טאָג ןעוֶו רעֶּבָא 8
 בעֶּט עֶלַא ,דְנייֵפ עֶרייֵז ןופ דְנאַה רעֶד ןּופ ןעֶפְלאָהעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,טפֹוש םעֶד
 -עֶּב עֶרייֵז ראַפ ,אייֵרְׁשעֶג רֶעייֵז ןעֶגעוֶו טְקְנעֶדעֶּב ְּךיִז טאָה טאָג לייוו ,טפֹוׁש םעֶד ןּופ
 זיִא טָפֹוׁש רעֶד ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 19 :רעֶקיִרְדרעֶטְנּוא עֶרייֵז דְנּוא רעֶנְנעֶרְד

 ןעֶּבְראָדְרעֶפ רֶהעֶמ ְּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא טְרְהעֶקעֶנְּפָא ְּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןעֶּבְראָטְשעֶג
 ּוצ ָּךיִז דְנּוא ןעֶניִד ּוצ אייֵז יֵדְּכ רעֶטעֶנ עֶדְמעֶרְפ ָךאָנ ןייֵגּוצְכאָנ ,ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵז איו
 עֶרייַז ןּופ דְנּוא םיִׂשֲעַמ עֶטְכעֶלְׁש עֶרייֵז ןּופ ןעֶלאַפעֶגְּפָא טיִנ ןעֶנעֶז אייֵז ,ןעֶקיִּב וצ אייֵז
 דנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא טְמיִרְגרעֶד ְּךיִז טאָה טאָג ןּופ ןְראָצ רעֶד דְנּוא 20 :ןעֶנעוֶו עֶטְראַה
 סאָו תיִרְּב ןייֵמ ףיוא ןעֶזעוֶועֶג רֵבֹוע טאָה קְלאָפ עֶגיִזאָד םאֶד לייוו ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע
 ּוצ ןעֶרעֶה טְלאָועֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןְרעֶטְלֶע עֶרייַז ּוצ ןעֶטאָבעֶג ּבאָה ְךיִא
 איד ןּופ אייֵז ראַפ ןּופ ןאַמ ַא ןעֶּבייֵרְרעֶפ רֶהעֶמ טיִנ ְּךיִא לעוֶו יֹוזַא 21 :לֹוק ןייֵמ
 זַא 22 :ןעֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא רֶע ןעוֶו טְואָלעֶנְרעֶּביִא טאָה ַעְׁשֹוהְי םאֶװ רעֶקְלעֶפ
 ןּופ געוֶו םעֶד ןעֶטיִה ןעֶלעוֶו אייֵז ּביֹוא ,ןעֶרעוֶו טְפיִרְּפעֶנ אייֵז ְךְרּוד לאָז לֵאָרְׂשִי

 !טיִנ רעֶדָא טיִהעֶנ ןעֶּבאָה ןְרעֶטְלֶע עֶרייַז איו יֹוזַא ןייֵג ּוצ ןיראַד םזא ׁשאָג
 םוראד
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 זילְו רקמ טָׁש"ריה יעְלְבק הָלָׂשִה יצא !דיתח זה
 וטשא ב םָנִָנ
 : ג
 לאהשייתַא ֵמ וָנְל הָוהְי חֵינה-רִׁשֲא םישח הָלָאְו *
 מל קב :ןעֶג ָכ תִֹמֲחְלִמ-לְּכ תֶא וצדידאל יױֵשַא-לָּפ תַא 2

 -רַׁשֲא קֶר הַמָחְלִמ םֶימַלְל סָאָרׂשי--ינְב תורה תַעַּ
 נענְּכַה-לָמְו םעֶמָׁשִלּפ ינדס 1 תֶׁשֶמֲח :!םּועָדִי אל םִָנָפִל 3 :

 רע ןוגְרַח לַעַּב רַהְמ ןינְבְלַה רה בִי יחַהְו ינֹיצַהְ
 נעֶמְׁשיַה תַעבְל .לארשייתא מַּב תּוְַּל י והיו :תָמֲח אֹוָבְל

 יִנְבּו :הָׁשֹמידַוְּב טָתומא"תַא הָוצירַׁשֲא הָוהְי תַושִמ-תֶא ה
 יֹּפְַ ירמֲאָהְו יּתִחַה ינענְכִה ביקְּב ִבׁשָ סאדְׂשִי

 =;רָאָו םיִׂשְָל תל םֶהיֵתֹוְּב"תוֶא ּוחָקיַו :יוביהְ יצא 6
 שעה - :םֶהיֵהְלָאתַא והְבַו םָהי נבל נְתָנ םֶהיְִֵב 7

 זרוהי--תֶא ּוחּכְשִּיַו הוה ןנְֵּב עינהדיתֶא לָאד ןְשייינְב
 ףא-רהיו :תֹורׁשֲאַת-תֶאְ םִלָעְבַתתֶא רָב םֶהיֵהְלֶא

 רֶא ךלֶמ םִיפְָׁשִר ןֵּוכ ריְב םֵרכְמַו לֵארְִׂיְב
 הֶרָנֹמְׁש םִיַתָעְׁשַר ןֶׁשֹוּכ-תֶא לאלׂשייינב ב ּוָדְבִעַו יה

 ַעיִׁשֹומ ; הי םִקָה הָוהְי-לַא לֵאָרְׂשִיינְב קי ;םיִנָׁש 9
 בל יִתֲא קב לֵאינְתֶע תֶא ם עשו לֵאְרְׂשִי יֵנְבִל

 לֵאָרׂשיײתִא טֵּפׁשִו הוי וֶלָמ מַה :טָּמִמ ןֹטָּקִה י
 ףֶלֶמ םִיַתָעְׁשַר ןֵׁשּוּכ-תֶא ֹודָיְּב הָנִי ןתיז הָתְלמַל א

 ץֶרָאָה טְקְׁשִּתַו  :םִָתְָׁשַר ןֵׁשוּכ לֵנ ורָי זַעָתַו = 11
 יֵנְּב ֹופְסו :ןנָקְדִּב לֵאיִנְתָע ?מָה הָנָׁש םיִעָּכְרַא
 ןלְנעיהא הָוהְי קֹוהָיו הָוהְי יִניֵעְּב עָדָה .תיָׂשֵַל 2
 !הָוהְייִניֵעְּב עַרָה"תֶא ישָעייֵכ לע לֵאָרשיילענ ֿבָאומיד ֵלֶמ
 טלֵאָרשידתַא ךנ ךל קל ןיֶמעייְמיעַא ווָלֵא ףכָאה 11
 ןולְנֶע"תִא לאה לָבַז :םיִיְמִּתַה ריע-תָא וָשְינ 8
 ילֵאָרְשִירנְּב יקענ ּוהָָׁש זֶחשִמ הָנֹומָׁש םָאֹומיִדלמ וט

 6 יפִּפְש
 91 ויש

  יִּתַח םעֶד
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 -יִזאָד איִד טְזאָלעֶג טאָנ טאָה םּוראָד 8
 טיִנ אז לאָז רֶע יֵדְּכ רעֶקְלעֶּפ עֶג
 טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶּבייֵרְטרעֶּפ דְניוֵוְׁשעֶג
 דְנאַה איד ןיִא ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא טיִנ אייֵז
 ;ַעְׁשֹוהְי ןּופ

 ב לעטיפאק

 סאוָו רעֶקְלעֶפ איֵד ןעֶנעֶז םאָד דְנּוא 1
 וצ אייֵז טיִמ טְזאָלעֶגְרעֶּביִא טאָה טאָנ

 ןעֶּבאָה םאָו איִד עֶלַא ,לֵאָרְׂשִי ןעֶפירְּפ
 ןּופ תֹומָחְלִמ עֶלַא ןּופ טְסּואוְועֶנ טיִנ
 איִד ןּופ תֹורֹד איִד יִדְּכ ראָנ 2 :ןַעָנְּכ

 אייֵז םוא ןעֶסיוִו ןעֶלאָז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 עֶכְלאָז ּוצ ראָנ--ןעֶנְרעֶל ּוצ הָמָחְלִמ איִד
 -עֶב רעֶהיִרְפ ןּופְרעֶד טיִנ ןעֶּבאָה סאו
 םיִּתְׁשַלְּפ איד ןּופ ןעֶראַה ףְניִפ 8 :טְסּואוְו
 םיִנֹודיִט איֵד דְנּוא .םיִנֲעַנְּב עֶלַא דְנּוא
 םעֶד ףיֹוא טְניֹואָו סאו יִוַח םעֶד דְנּוא
 ,ןֹומְרָח לַעַּב גְראַּב םעֶד ןּופ ,ןֹונָבְל גְראַּב
 אייז דְנּוא 4 :תֶמַח ןייק טְמּוק ןעֶמ זיִּב

 איד אייֵז טיִמ ןעֶפיִרְּפ ּוצ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז
 ּוצ ןעֶלעֶֶו אייֵז ּביֹוא ןעֶסיוִו ּוצ ,לֵאָרְׂשִי
 רֶע םאו ;טאָנ ןּופ תֹוְצִמ איִד ּוצ ןעֶרעֶה

 ְךְרּוד ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵז ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה
 יָנֲעַנְּכ םעֶד ןעֶׁשיִוְצ טְניֹואְועֶנ ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא 8

 דְנּוא 6 :יֵסּובְי םעֶד דְנּוא ,יִזֵח םעֶד דְנּוא ,יִזְרְּפ םעֶד דְנּוא ,ירֹמָא םעֶד דִנּו
 רעֶטְכעֶמ עֶרייֵז דְנּוא ,רעֶּבייוֵו ראַפ רעֶטְכעֶמ עֶרייַז ןעֶמּונעֶג ְּךיִז ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז
 :רעֶטעֶנָּפָא עֶרייֵז טְניִדעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןְהיִֵז ע עֶרייֵז ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז ןעֶּבאָה

 -יוא איִד ןיִא טְכעֶלְׁש זיִא םאִוְו סאָד ןּוהְמעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דנּוא 7
 טאָה ןּופ ןעֶב
 :רעֶמייֵּב-ְןעֶדְניַל איד דְנּוא םיִלָעְּב ןעֶצעֶג איֵד טְניִדעֶנ

 ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא ,טאָה רֶעייֵז ראַה םעֶד ןעֶסעֶנְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;

 ןּופ ןְראַצ רעֶד דְנּוא 8
 ןיִא טְרעֶּפטְנֶעעֶגרעֶּביִא אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןעֶנעֶק טְמיִרְגרעֶד טאָה טאָג
 איד

 ןֵׁשּוּכ םעֶד טְניִדעֶג ןעֶּבאָה
 וטאָב ּוצ ןעיִרְׁשעֶנ ןעֶּבאָה

 רֶע דָנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 :רעֶדּורְּב רעֶרעֶגְנּי םיבלַּכ הַנָק
 טאָה רֶע דָנּוא ןעֶזעֶועֶג םֶהיֵא

 םִיַתָעְׁשֹר
 יֹוזַא

10 

 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא .םִיָרֲהַנ םַרַא ןּופ ָךֶלֶמ .םִיַתַעְׁשר ןֵׁשּוּכ ןּופ דְנאַה
 טֶכֵא

 ַא טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא טאָב טאָה
 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד דְנּוא 9 :רְהאָי

 איִד ּוצ רעֶּפְלעֶה

 ןּופ ןְהּוז רעֶד לֵאיִנְתֶע ְךיִלְמעֶנ .,ןעֶפְלאָהעֶג אייֵז טאָה
 ףיֹוא ןיִא טאָה ןּופ ַחּור רעֶד דָנּוא

 טָּמְׁשִמעֶג לֵאָרְׂשִי
 ןיִא טאָה טאָנ דָנּוא ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחָּלִמ ןעֶנ

 -ָנאַנעֶגְסיֹורַא זיִא רֶע דִנּוא
 ןׁשֹוּכ םעֶד ןעֶּבעֶנעֶה דְנאַה עֶנייֵז

 ןֵׁשּוּכ ןעֶבעֶק טְקְראַטְׁשעֶג ְּךיִז טאָה דְנאַה עֶנייֵז דְנּוא ,םָרַא ןּופ גיַנעֶק ,םִיַתָעְׁשר
 לֵאיֵנְתֶע דְנּוא ,רֶהאָו גיִצְריִּפ ןעֶזעוֶועֶג ליִטְׁש זיִא דְנאַל םאָד דנּוא וו :םִיִתַעָׁשַר

 רעֶדיִח ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דָּוא 12 :ןעֶּבְראַמְׁשעֶנ זיִא זַנֵק ןּופ ןְהּוז
 טְקְראַטְׁשעַנ טאָה טאָנ דְנּוא טאָג ןּופ ןעֶעֹוא איד ןיִא ןּוהָמעַב םעֶטְכעַלְׁש
 סאָד ןּוהְטעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז לייו ,לֵאָרְׂשִי ןעֶנעֶק בָאֹומ ןּופ גיִנעֶק ןֹולְנֶע םעֶד
 טְלעֶמאַזעֶבְנייַא ְּךיִז ּוצ טאָה רֶע דנּוא 18 :טאָנ ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא עֶטְכעַלׁש

 דָנּוא לֵאָרְׂשִי ןעֶנאַלְׁשעֶג טאָה דֵנּוא ןעֶנְנאַגעֶג זיִא רַע דְנּוא ,קֵלָמַע דְנּוא ןֹומַע-יַנְּב איד
 טְניִדעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא 14 :םיִרָמְּתַה ריִע ןעֶמּונעֶגְנייַא ןעֶּבאָה אייֵז

 ןֶעיִרְׁשעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד דְנּוא 18 :רֶהאָי ןעֶצְכַא בָאֹומ ןּופ גיִנעֶק ןֹולְבָע
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 ג םיטפוש
 טְלעֶטְׁשעֶגפיֹוא טאָה טאָ דְנּוא ,טאָנ ּוצ
 ןּופ ןְהּוז דּוהַא םעֶד ,רעֶפְלעֶה ַא אייֵז ראַפ
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע ,ןיִמָיְנִּב טֶּבִׁש ןּופ ,אָרִג
 ודְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵז ןיִא ְּךאַוְׁש ןאַמ ַא
 ְךְרּוד ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד דְנּוא
 ןופ ְּךֶלֶמ ןֹולְגֶע ּוצ הֶנָּתַמ ַא טְקיִׁשעֶג םֶהיֵא
 ַא טְכאַמעֶנ ְּךיִז טאָה דּוהַא דְנּוא 16 :בָאֹומ
 ַא ןעֶפְראַׁש אייוִוְצ טיִמ דְרעוֶוְש-ףְראַש
 -ְךאַנעֶגְנָא איִז טאָה רֶע דְנּוא ,גְנאַל דֶמֹוב
 עֶנייֵז ףיֹוא הייֵלק ןייַז רעֶטְנּוא טְלעֶט
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 -י-

 ְךֵנְדַּב דוָהַא-תֶא ַעיִׁשֹומ םֶהָל הָוהְי םֶקָיַו הָוהײלַא ן= '
 ןׁשנ ָניִמיידַי רֶטֶא ׁשיִא ָנמִַה
 18 הל בֶרָח דלא מצ שַעיו ;םָאומ ְךֶלֶמ ןֹלְנֶעְל א

 ְךֶרילַ ויָדמְל תַהֵּתִמ הָתֹוא ר ניו ָּּכְרָא דמָנ וי יש

 וד ןוכנֶעְו םָאומ ְךלֶמ ְלנעְל ה

 ֹדיִּב לָארְׂש שיייוב

 עו : ;ְמַה"תֶא .ּבֵרְקִּ :ונּ
 ו8 הָחְנִּמַה-תֶא בְִַל הָלּכר רֶשֲאַּכיִהְַו :דָאְמ איִרָּב ׁשיִא
 וצ םיִליְִּפַהְדִמ םֶׁש איִהְו :הָהנּמַה יאְִׂנ םֶעָהיתֶא חַי
 רֶמאּיוְדַלַּמַּהךלֵא יִל רֶתָקירַבְּד רֶמאֹּ לָנלִַה-תֶא רֶׁשֲא
 ויִלֵא אָּב | רוָדַאְו ;ויָלָע םיִדְמִעָהְי ָהיִלָּכ וָלעַמ ּואְצִו סֶה
 רּוהַא דָא ּודֵבְל ולרׁשֲא הָרֵקְּמַה תֹיִלְעַּב בֵׁשֹ אהְו

 וו

 ינ לּודַא הָלְׁשִּיַו :אטּכַה לעַמ םֶקָ ךילָא יִל םיִהְלֶארַבְּד
 הֶעְִִי נימְיְךֶָי לְַמ בֶרֶַהתֶא הֵַּו ולאֹמְׂש ייתֶא
 וע עב בֶלֹהַה רֶנְִיַו בַהְּלה רַחַא בצִנַה"ִַג אֹבָיַו ;וְִָמְּב
 ;הדָנְְׁשרפַה אּצָו ונטּבִמ בֶרָהַה ףֹלָׁש אל יִּכ בֵהֹּלַה
 3 ;לֶענְוּודעַּב הָילעָה תוֶתָלַח רְִֹוהָנְרְּדְמּמַה דוהַא אצִַו
 24 תוָלְַנ הָילַעָה תיתָלַּד הוּא ּאְּב וָרְבעַו אֶצָי או
 הכ וליִהָיַו :הָרֵקּמַה רֶרֲּב ויָלָנְ-תֶא אה ְךיִטַמ א ּורְמאֹּי
 -;רַא יִהְו הילֲעָה תותְלד חַתּפ ּונניֵא הִָהְו ׁשובידע
 םֶהיֵנֲֹא ִּהְוּוָּתְפִּיַוהֵתְפַּמַה
 יִליסּפַה-תֶא רַבָע אּוהְו םֶהמְהַמְתִה דע טֵלֶמִנ
 פד יִרפֶא רֵהְּב רָפֹוׁשַּב עַקְתּיַו ֹואֹובְּב יִהְיַו ;הָחָריִצְּׂשַה

 א רֶמאַָּו :םֶהיֵנְפִל אּוהְו רָהֶ ױמ לארְׂשִיינְב ומִע ר
 בָאמ-תֶא םֶכיֵבְיֶא-תֶא ָךְוהְי ןְפָנייֵּכ יֵרֲחַא ּוּפְדִר םֶהֵלֲא
 בָאֹומְל ןֹדרַוַה תוֶרְּבעַמתֶא ּודְכליַוויִֵחַא ּוְִָיַו םֶכָָיְב
 35 תתרָׂשֲעַּכ אירַה 1 בָאֹומ-תֶאּוּכו :רֶבעַלׁשיִא ונְתניאֹלְ
 :שיִא טלֶמִנ אָלו ליִח ׁשיִאילְכו ְמָׁשילְּכ ׁשיִא םיִפְלֶא
 ל ץֶרֶאָה טקׁשּתַו ואיש ִי תַחַּת אּוהַה םִֹיַּב בָאֹומ עְֶּכּתַו

 טְנְהעֶנעֶג טאָה רֶע דְנּוא 17 :טייֵז עֶטְכעֶר
 דְנּוא ,בָאֹומ ןּופ גיִנעֶק ןֹולְנֶע ּוצ הָנּתַמ איד
 :ןאַמ רעֶטעֶפ רֶהעֶז ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןֹולְגֶע
 טאָה רֶע ןעֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 8
 הָנֶּתַמ איד ןעֶגְנעֶרְּב וצ טְנעֶהאָנ טְניִדְנֶעעֶנ
 קְלאַָפ םאָד טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא רֶע טאָה יֹוזַא
 רעֶּבָא 19 :הָנָּתַמ איִד ןעֶגאָרְמעֶג טאָה םאָו
 -עֶג איִד ןּופ טְרְהעֶקעֶגְמּוא ְךיִז טאָה רֶע
 רֶע דְנּוא ,לֶגֶלִג ןיִא ןעֶנעֶז סאוָו רעֶדְליִּבְנעֶצ
 םיִנְמייֵהעֶג ַא ריִד ּבאָה ְּךיִא ,טְנאָזעֶג טאָה
 וטְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,גיִנעֶק ָא ןעֶנאַז ּוצ
 אייֵּב ןעֶנעֶז סאָו עֶלַא דְנּוא ,ליִטְש אייֵז

 -ְםיֹורַא םֶהיֵא ןּופ ןעֶנעֶז ןעֶנאַטְׁשעֶג םֶהיֵא
 םֶהיֵא ּוצ זיִא דּוהַא דְנּוא 20 :ןעֶנְנאַגעֶב
 איד ןיִא ןעֶסעֶזעֶג זיִא רֶע דְנּא ,ןעֶמּוקעֶב
 ,ןיילַא ְּךיִז ראַפ ּבֹוטְׁש עֶלְהיֵק עֶטְשְרעֶּביֹוא
 רֶע זיִא יֹוזַא ;ְּךאַז עֶכיִלְטעֶג ַא ןעֶנאָז ּוצ ריִד ּבאָה ְךיִא ,טְנאָזעֶג טאָה דּוהֵא דְנּוא
 רְנאַה עֶקְניִל עֶנייֵז טְקעֶרְטְׁשעֶנְסיֹוא טאָה דּוהַא דְנֹוא 91 :לְהּוטְש ןייַז ןּופ ןעֶנאַטְׁשעֶג9ּפיֹוא
 -עֶגְנייַרַא איִז טאָה רֶע דִנּוא ,טייֵז עֶטְכעֶר עֶנייז ןּופ רְרעוֶוְׁש סאָד ןעֶמּונעֶג טאָה דְנּוא
 בְניִלְק רעֶד ְּךאָנ ןעֶמּוקעֶגְנייִרַא ְּךיֹוא זיִא ליִטְׁש סאָד דְנּוא 22 :ְךיֹוּב ןייַז ןיִא ןעֶכאָטׁש
 טיִנ טאָה רֶע ןיִראָו ;גְניִלְק איִד טְקעֶדעֶּב דְנּוא ןעֶסאַלְׁשְרעֶּפ טאָה בֶלֶח םאָד דְנּוא
 :ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא םֶהיֵא ןּופ זיִא טְסיִמ סאָד רעֶּבָא ןְּךיֹוּב ןייַז ןּופ דְרעוֶוְׁש סאָד ןעֶניֹוצעֶנְסיֹורַא
 -אָלְׁשרעֶפ םֶהיֵא ראַפ טאָה רֶע דְנּוא ,זיֹוהראָפ םעֶד ְּךְרּוד ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא דוהַא דְנּוא 8
 זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא 24 :טְלעֶניִרְרעֶפ טאָה דְנּוא ּבּוטְש-רעֶּביֹוא רעֶד ןּופ ריִהְט איִד ןעֶס
 זַא ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא טְכעֶנְק עֶנייֵז ןעֶנעֶז יֹוזַא ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא
 רֶע ,טְגאָזעֶג אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ןעֶסאָלְשרעֶפ ןעֶנעֶז ּבּוטְׁש-רעֶּביֹוא רעֶד ןּופ ןעֶריִהְט איד
 זיִּב טְראוַועֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 28 :ּבּוטְׁש ןעֶלְהיִק רעֶד ןיִא םיִפ עֶנייֵז טְקעֶדעֶּב ראָנ טאָה
 טיִנ ןעֶנעֶז ּבּוטְׁש-רעֶּביֹוא רעֶד ןּופ ןעֶריִהְט איִד ,העֶז דֶנּוַא ,טְמיֹוזעֶג גְנאַל ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז
 -עֶגפיֹוא ןעֶּבאָה דְנּוא לעֶסיִלְׁש םעֶד ןעֶמּונעֶג אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןעֶראָועֶג טְכאַמעֶגּפיֹוא
 זיִא דּורַא דְנּוא 26 :טיֹוט דְרֶע רעֶד ּוצ ןעֶלאַפעֶנ זיִא ראַה רֶעייֵז ,העָז דְנּוא ,טְכאַמ
 ןעֶמ ּואוְוַא ןעֶנְנאַגעֶג אייֵּבְראַפ זיִא רֶע דְנּוא ,טְמיֹוזעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז לייוֵװ ןעֶפאָלטְנַא
 ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא 27 :ריִעׂש ןייק ןעֶפאָלְטְנַא זיִא דְנּוא ,רעֶנייֵטְׁש איד טְקאַה
 רעֶדְניִק איד ןעֶנעֶז יֹוזַא ,םִיָרָּפָא גְראַּב םעֶד ףיֹוא רָפֹוׁש םעֶד טיִמ ןעֶזאָלְּבעֶג רֶע טאָה
 דָנּוא 28 :ןעֶזעוֶועֶג אייֵז ראַפ זיַא רֶע דְנּוא ,גְראַּב םעֶד ןּופ טְרעֶדיִנעֶנּפּורַא םֶהיֵא טיִמ טֵאָרְשִ
 ןיִא בָאֹומ דְנייַפ עֶרייֵא ןעֶּבעֶנעֶג טאָה טאָג ןיִראָו ְּךיִמ ְּךאָנ טְגאָי ,טְגאָזעֶג אייֵז וצ טאָה רֶע
 -ונעֶבְנייֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶגּפּורַא םֶהיֵא רעֶטְניִה ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא---דְנעֶה עֶרייֵא
 טיִנ ןאַמ ןייק ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,בָאֹומ ןעֶנעֶק ןֵדרַי םעֶד ןּופ ןעֶטְרְהאָפְרעֶּביִא איִד ןעֶּמ
 ןּופ ןעֶנאַלְׁשעֶג טייֵצ רעֶניִּבְלעֶזְרעֶד ןיִא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 29 :ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא טְזאָלעֶג
 ןעֶקְראַטְׁש ןעֶכיִלְטיִא דְנּוא טייל עֶטעֶפ עֶלַא ְךיִלְמעֶנ ,ןאַמ דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ ןּופ ָּךֶרֶע ןַא בָאֹומ
 ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִאזיִא בָאֹומ דְנּוא30 :ןעֶראוָועֶגְןעֶניִרְטְנַא טיִנ אייֵז ןופ זיִא רעֶנייק דְנּוא ,דְלעֶה
 ןעוֶועֶג ליִטְׁש זיִא דְנאַל טאָד דְנּוא ,לֵאָרְׂשִו ןּופ דְנאַה איד רעֶטְנּוא ןעֶראָועֶג גיִנעֶטְרעֶטְנּוא גאָט

 96 ידורג יא ;תמ הָצְרַא לפנ
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 -תֶא ךַיו תֶנעדִּב רֶגמִׁש הָיָה ויָרְחִאְו - ּ!הָנִש םִנֹומְׁש 1
 אָ" עשו ְךֶקּבַה דַמְלַמְּב ׁשיִא תֹאְמ-שׁש םּּתָשלְּפ
 :לארׂשיתֶא
 ה
 !זרמ ריִהִאְו הָוהְי יִניֵעְּב עַּרְק תֹוָׂשֲעַל לֵאָרְׂשִי יַנְּב פיו א

 רוָצָּב ְּךלֶמ רֶׁשֲא ןענְּכ"רלִמ ןיִבָי יְּב הֶוהְי םֶרְמַו
 יקמ ;םִיונַהתֶׁשְרֲחַּב בֵׁשֹוי ,אוָהְו ארי ןאָבְצירׂשְו 3

 לורַּב--בֶכָר תוַאמ עׁשְת יִּכ הָוהָ--לָא לֵאְרְשִייִנְב
 :הָנָׁש טִרְׂשֶע הָקוְחְּב לֵאְרְִׂי ןנְב-ִֶא ץֵחָל אּוהְ

 =יוא הָמִפְׁש איָה היפ תֶׁשֲא הָאיִבְנהָׁשִא יב 1
 ;דרובּד רמתיתַחַּת תֶבֶׁשֹי איִהְז :אוִהָה עב לֵאְרְש
 נב ָהיֶלֵא ולֲעַיַו םִיְפָא רֶקְּב לָא-תיּב ןיִבו הָמְרִה 0
 םעֹנִבאְּב קֶרָבְל אָרְקִּתַו חַלְִַּו שֶפְׁשִמִל לֵאְרְׂשִי 5

 יהלַא הָוהְי ! הוצ--אלֲה ויָלֵא יְמאּתַ יִלְּתִּפַנ ׁשְרקִמ
 תֶרֵׂשָע ןֶּמִע ָּת ָּתְחַקְלְ רוֿבָּת ירַהְּב ָּתְכַׁשָמּו רֵל לֵאָרשִי
 ףילא יִמּכַשְמּו לבי ימות יִנְמִמ ׁשיִא טיִפָלֶא 1

 וָּבְכְר-תֶאְו ןיִּבָו אָּבְצירַׂש אדסיִ-תַא ןושיק לַחַנ-לֶא
 יְִלּתיִמִא קֶרֶּבִ היִלֲא מאי: ּוהיֵּתַתנּ בא 8

 ךֶלֶה רֶמאַֹ ;ךקָא אל יִּמִע י לה אֵל" יִּתְכַלְהו מע
 יָשֲא ךֶרבה-לע ְְּתְרַאְפִּמ הָיְהַתאֹל 'ֹכ טּפֲא עד 5

 םקִתַו אָלְפיִס-תֶא הָוהְ רֶכִַי הֶׁשֶא יב יִּכ ךלוה ּתַא
 ןלובויתַא קֶרֶּב קעז :הֶׁשֶרֶק קֶרָּבִע ְךֶלּתַו הָרֹובָד

 6 ׁשיִא יִפְלַא תֶרָׂשָע לב לַעיו הֶׁשָדָק ילתְמַנ"ֶאְו
 ותֹה םָבֹח יִנְּבִמ ןיקמ דָבפַ יניֵּקַה רָבָחְו :!הֶרֹובְד וָּמִע ו1
 רו :שְדָק"תֶא רֶׁשֲא םִנעצְּ לַאידַ ולֲהֶא יו הָשמ וט

 קנו רבתי םַעְנִבֲאְרִּב קֶדְּב הָלָע יִּכ אָלְמִסְל
 "לָּכ-תֶאְו לַּב םֶכָר תואמ שת ןבכיד-לָּכ-תֶא אסיִפ

7 = 

 יא םֶהיֵא ְּךאָנ דְנּוא 31 :רֶהאָי גיִצטְכַא
 רֶע דְנּוא ,תֶנֵע ןּופ ןְהּוז ,רֵנְמִש ןעֶזעוֶועֶג

 םקעֶז םיִּתְׁשִלְּפ איִד (ןּופ) ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה
 ןּופ ןעֶזייֵא ןייוועֶג ַא טיִמ ,ןאַמ טְרעֶדְנּוה
 ןעֶפְלאָהעֶג ּךיֹוא טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶדניר

 ;לֵאָרְׂשִי
 ד לעטיפאק

 ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּואא 1
 איד ןיִא ןּוהְמעֶנ םעֶטְכעֶלְׁש רעדיוו
 -עֶנ זיִא ךּודִא דְנּוא טאָג ןופ ןעֶניֹוא
 איֵז טאָה טאָנ דתא 2 :ןעֶּבְראָטְׁש

 ןּופ דְנאַה איִד ןיִא טְרעֶפטנֶעעֶגְדעֶּביִא

 טְריִנעֶר טאָה סאָו ,ןַעַנְּכ ןּופ ָּךֶלֶמ ןיבָי
 -עֶג זיִא ןאַמטְּפיֹוה ןייַז דְנּוא ,רֹוצָח ןיִא
 טְניֹואוְועֶג טאָה רֶע דְנּוא ,אָרְמיִס ןעֶזעוֶו
 איִד דְנּוא 8 :םיוג איד ןּופ תֶשֹורֲח ןיִא

 ּוצ ןֶעיִרְׁשעֶנ ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 -נּוה ןיינ טאַהעֶג טאָה רֶע ןיִראָָו ,טאָנ

 רֶע דְנּוא ןעֶגעוֶוְטייֵר עֶנְרעֶזייִא טְרעֶד
 קְראַטְׁש לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד טאָה
 :רֶהאָי גיִצְנאַַוְצ טְקיִרְדרעֶטְנּוא

 הָאיִבְנ ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא הָרֹובְד דְנּוא 4

 דָנּוא 5 :לֵאָרְׂשִי טְּפְׁשִמעֶג טייֵצ רעֶניִזאָד רעֶד ּוצ טאָה איִז ,תֹודיִּפַל ןּופ ּבייוו סאָד
 דְנּוא הָמָר ןעְׁשיוִוְצ הָרֹובְד ןּופ םיֹוּבלעֶטייֵמ םעֶד רעֶטְנּוא טְניֹואוְועֶג טאָה איִז
 ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא .םִיָרְּפֶא גְראַּב םעֶד ףיֹוא לַא"תיֵּב ןעֶׁשיווְצ
 דָנּוא טְקיִׁשעֶגְניִהַא טאָה איִז דְנּוא 6 :טָּפְׁשִמ םעֶד ּוצ ןעֶנְנאַנעֶגְפיֹורַא רֶהיֵא ּוצ
 איִז דְנּוא ;יֵלָּתִּפַנ ןיִא ׁשֶדֶק םיֹוא םֵעֹוניִבַא ןופ ןְהּוז קֶרֶּב ןעֶּפּור טְזאָלעֶג טאָה

 א"ב ןעֶמאָּבעֶג לֵאָרְׂשִי ןופ טאָנ ראַה רעֶד טיִנ טאָה טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה
 ןאַמ דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ ריִד טיִמ םעֶנ דְנּוא ,רֹובֵּת גְראַּב םעֶד ןעֶנעֶק ְךיִד היִצ דו
 (ףיוא) לעֶו ְּךיִא דנּוא 7 ?ןּולָּבִז רעֶדְניק איִד ןופ רֶנּיא יֵלְּתְפִנ רעֶדְניִק איד ןּופ
 עֶנייֵז טיִּמ ןיִבָי ןּופ ןאַמטְּפיֹוה םעֶּד אֶרָמיִס ןושיק ְּךייֵט םעֶד ּוצ ןעֶהיִצ ריִד ּוצ
 :דְנאַה עֶנייֵד ןיִא ןעֶּבעֶנ םֶהיֵא לעוֶו ְךיִא דְנּוא ,עֶסאַמ עֶנייֵז דְנּוא ,ןעֶנעוֶו-טייר
 לעֶו יֹזַא ןייֵג ריִמ טיִמ טְסעֶװ אּוד ןעֶד !טְגאָזעֶג רֶהיֵא וצ טאָה קָרֶּב רֶנּוא 8
 טיִנ (ךיֹוא) ְּךיִא לעֶװ ןייֵג ריִמ טיִמ טיִנ ֹטְסעוֶו אוד ןעוֶו רעֶּבָא ,ןייֵג ְּךיֹוא ָּךיִא

 רעֶד טְרֶעייֵנ ןייֵג ריִד טיִמ םיִועָנ לע ְךיִא ,טְנאָזעֶּג טאָה איִז דְנּוא 9
 -ךעֶּביִא טעֶװ טאָנ ןיִראָה ,טייֵקְנייֵש עֶנייֵד ּוצ ןייַז טיִנ טעוֶו טְסייֵג אוד סאו געוֶו
 -עֶגְּפיֹוא הָרֹוּבִד זיִא יֹוזַא ;איֹוּרְפ ַא ןופ דְנאַה איִד ןיִא אָרְסיִס םעֶד ןְרעֶּפְטְנִע
 ןעֶמאַוּוצ טאָה קֶרָּב דְנּוא 10 :ׁשֶדָק ןייק קֶרֶּב טיִמ ןעֶנְנאַנעֶג זיִא דְנּוא ןעֶנאַטְש
 ןְהעֶצ טיִמ ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא רֶע דְנּוא ,שֶדָק ןייק יִלָּתְפַנ דֵנּוא ןֵלּובְז ןעֶפּורעֶג
 דְנּוא 11 :ןעֶנְנאַגעֶנְּפיֹורַא םֶהיֵא טיִמ ְּךיֹוא זיִא הָרֹובְד דְנּוא ,םּופ ּוצ ןאַמ דְנעֶזיֹוט
 ְךיִז טאָה ,רעוֶוְש ם'הְשֹמ ,בָבֹוח ןּופ הָחָּפְׁשִמ רעֶד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאֹדָז יִניֵק רעֶד רָבָח

 ןיֹולּפ םעֶד ּוצ ויִּב טְלעֶצעֶג ןייז טְלעֶמְׁשעֶגְפיֹוא טאָה רֶע דָנּוא ,ןיַק ןופ טְדייֵׁשעֶגְּפָא
 קָרָּב זַא אָרְמיִס ּוצ טְנאָזעֶגְנָא טאָה ןעֶמ ּדְנּוא 12 :ׁשֶדָק אייֵּב זיִא סאוָו ,םיִַנֲעַצ אייֵּב
 הָרְסיֵס טאָה יֹוזַא 13 :רֹובָּת גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןעֶנְנאַנעֶגְפיֹורַא זיִא םעֹוניִבַא ןּופ ןְהּוז רעֶד
 עֶצְנאַג םאֶר דְנּוא ,ןעֶנעֶוְמייֵר עֶגְרעֶזייַא טְרעֶדְנּוה ןייֵנ עֶנייֵז עֶלַא ןעֶפּורעֶגְנעֶמאַזּוצ

 :ןייַה

 קלאפ



 ה ד םיטפוש
 ןעֶועוֶועֶנ םֶהיֵא טיִמ זיִא סאו קְלאָפ
 :ןֹוׁשיִק ְּךייֵט םעֶד ּוצ םִיֹונַה תֶׁשֹורֲח סיֹוא
 וקָרְּב ּוצ טְנאָזעֶג טאָה הָרֹובְד דְנּוא 4
 גאָט רעֶד זיִא סאָד ןיִראָָו ,ףיֹוא אייֵטְׁש
 וי ןיִא אָרְמיִס םעֶד טעוֶו טאָג סאוָו
 ריִד ראַפ הָוהְי טיִנ ןעֶד זיִא ,ןעֶּבעֶג דְנאַה
 ִפּורַא קֶרָּב טאָה יֹוזַא ?ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא
 דְנּוא רֹובָּת :ְראַּב םעֶד ןּופ טְרעֶדיִנעֶג
 :םֶהיֵא רעֶטְניִה ןאַמ דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ
 םעֶד טְלעֶמּוטְרעֶפ טאָה טאָנ דְנּוא 9
 איִד דְנּוא ,ןעֶנעוֶוְטייֵר עֶלַא דְנּוא ,אָרְסיִס
 םעֶד ןּופ ףְראַׁש איִד טיִמ הָנֲחַמ עֶצְנאַג
 זיִא אָרְסיִס דְנּוא .קֶרָּב ראַפ דְרעוֶוְׁש
 דְנּוא ןעֶנאָוְטייֵר םעֶד ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְּפּורַא
 רעֶּבָא 16 :ְןעֶּפאָלְטְנַא םּופ ּוצ זיִא וִע
 ןעֶגעוֶוְטייֵר איִד טְנאַועֶגְכאָנ טאָה קֵרֵּב
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 ו+ רָמאֹּתַו :ןוָשיֵק לַחנ-לֶא םיוגַה תֶׁשֶרֲחַמ ֹוָּתא רֶׁשֲא םֶעָה
 -ןדָא הוה ןנ ָׁשֶא יח הֶז יִּכ םיק קֶרָּב-לֶא הָרֹבד
 רהַמ קֶרָּב דֵדָיל ּד ר אָצָי הָוהְי אלה ְךֶריַּב אָרְסיִס
 ט -;רָא הָוהְי םֶהָי :וידֲחַא שיא ם פְלַא תֶרֶׂשעַו רֹובָּת
 ינְפִל ם טי יִפְל  הָנתַּמַה-לֶכיתֶאְ םֵכְרה-לְכ-תִאְ אריק

 6 םֶָבּו גוװ יִלנַרְּב םנָיו הָבָּכְרִּמַה לעמ אָדְמיִ דֶרּיַו קָרָב
 : ךֶחֶאְו םֶכָרָה יִרֲחַא ײ היה
 וייִפְלא אָרְסיִס הָנֲחַמִי לָּכ

 יו םיוּגַד תֶׁשֶרָה דַע הָנֲחַּמַה יִר

 17 אָ םו {יִח הָאדדַע רַאְׁשִנ אל ב ברחה

 יִּב םלָש יִּכ נוִּקה רָבֵה ת טא לא
 18 תאֲרקִל לי אֵצִּתַו :ינכַה רֶבָח תֶי יב ןיבּו .רּוצָחיִַּלְמ ןיבי
 ארי ת"לא יַלֵא הוט יָנֹדֲא הָרוס ויַלֵא דָמאֵּהַו אָרְסיִ
 =-י 6 = ׁשֵּב וֵּסַכְּתַו ו הָלָחֹא וד היִלֵא רֵסָיו

 ;הכר )=
 וד

 += = י לֶחָא ;-לֶא וי ַרֵּב םִנ

 19 } -י יִלֵא רמ איו
 וש

 3 יִּכ ם םיו ימ-טעמ אָנייִג יִקְׁשַה

 יי

 ;ּוהָּסַכְּתַו והְקְׁשַּתו

 א הק תו י

 לֶהָאָה חַתַּפ מע ה א
 םֶלָחה = וואנ"תֶא ה

 1: יה
 :ןיא ְּתְרַמָאַ ׁשיִא הָּפדׁשיַה רַמאו ְךלאּ אבי שיִאדבִא
 עו 21 תתֶבָּקַּמַה-תֶא םֶׂשֶּתַו לֶהֹאָה דני-תֶא דָבָח-תָׁשֶא לע יי ֶּקַּתַ

 ֹותְּקַרְּב .יֵתְיה-תֶא ֶקְתִּתַו טאָּלַב זִלֵא אוִבְַּו הי

 ּײז

 תֶׁשֹורֲח ןייק ויִּב הֶנֲחַמ רעֶד ְּךאָנ ּדְנּוא
 ןופ הָנֲחַמ עֶצְנאַה איִד זיִא יֹוזַא ,םיּונַה
 ןּופ ףְראַׁש איד ְּךְרּוד ןעֶלאַּפעֶג אָרְסיִס
 רעֶנייֵא טיִנ זיִא םִע הְועוָוְׁש םעֶר

 זיִא אָרְסיִס דְנּוא 17 :ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא
 ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ּוצ ןעֶפאָלְטְנַא סופ ּוצ
 יָניֵה םעֶד רֶבָה ןּופ ּבייו םאָד ,לַעָי
 ןעֶׁשיוִוְצ םֹולָׁש ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע ןיִראוָו
 םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא רֹוצֶח ןּופ גיִנעֶק ןיִבְו
 דְנּוא 18 :יִניֵק םעֶד רָבָח ןּופ דְניִזעֶגְזיּוַה
 רֵהעַק ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה איִז דְנּוא ,אָרְסיִס ןעֶגעֶקְטְנִע ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא לָעַו
 רֶהיִא ּוצ רֶע טאָה יֹװַא !אָרֹומ ןייק טיִנ ּבאָה ,ריִמ ּוצ ןייֵא רֶהעָק ,ראַה ןייֵמ ,ןייא
 :לעֶמְנאַמ ַא טיִמ טְקעֶדעֶגּוצ םֶהיֵא טאָה איִז דנּוא ;טְלעֶצעֶג רֶהיֵא ןיִא טְרְהעֶקעֶגְנייַא
 ּוצ רעֶסאַו לעֶסיִּב ַא ריִמ ּביִנ !ְּךיִד טעֶּב ָךיִא ,טְנאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 9
 טיִמ לעֶניֹול סאָד טְכאַמעֶגְפיֹוא איִז טאָה יֹוזַא ;ניִטְׁשְראָד ןיִּב ְךיִא ןיִראָו ,ןעֶקְנּוְט
 (רעֶדיִװ) םֶהיֵא טאָה איִז דְנּוא ןעֶקְניִרְט ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵא טאָה איִז דְנּוא ְּךֶליֵמ
 ןּופ ריִהָמ רעֶד איִיַּב ְּךיִד לעֶטש ,טְנאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 20 :טְקעֶדעֶגּוצ
 ןעֶגעֶּדְפ ְּךיִד טעוֶו דְנּוא ןעֶמּוק טעוֶו רעֶצעֶמיִא ןעוֶו ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא ,טְלעֶצעֶג םעֶד
 ּבייַו םאָד ,לַעָי דְנּוא 21 :ןייֵנ ,ןעֶגאָז אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ?אָד ןאַמ ַא זיִא ןעֶנאָז דְנּוא
 הָנאַה איִד ןיִא רעֶמאַה םעֶד דְנּוא ,טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ לעֶנאָנ ַא ןעֶמּונעֶג טאָה רֶּבֶח ןּופ
 םעֶד ןעֶנאָלְׁשעֶגְניִרַא טאָה איִז דְנּוא טייֵהְרעֶליִטְׁש ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ זיִא איִז דְנּוא
 ןעֶפאָלְׁשעֶג טאָה רֶע ןעוֶו ,דֶרֵע רעֶד ּוצ זיִּב ְּךְרּוד דְנּוא ּךְרּוד םייַלְׁש עֶנייֵז ןיִא לעֶנאָּנ
 -ְבאָנ טאָה קֶרֶּב העֶז דנוא 22 :ןעֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא רֶע דְנּוא ,דימ ןעֶזעוֶועֶג זיִא דְנּוא
 ּוצ םאָה איִד דְנּוא ,ןעֶגעֶקטְנֶע םֶהיֵא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא לֶעָי זיִא יֹוזַא ,אָרְסיִס םעֶד טְנאָיעֶג
 רֶע דְנּוא ,טְסְכּוז אּוד םאִו ןאַמ םעֶד ןעֶזייוֵו ריד לעוֶו ּךיִא דְנּוא ,םּוק ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא
 ַא דְנּוא טיֹוט ןעֶלאַפעֶנְרעֶריִנַא זיִא אָרְסיִס ,העָז דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא רֶהיִא ּוצ זיִא
 גאָט ןעֶניִּבְלעֶוְמעֶד ןַא טאָה טאָג דְנּוא 23 :ףייֵלְׁש עֶנייֵז ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא לעֶבאָנ
 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ראָפ ןַענְּכ ןּופ ְּךֶלֶמ ןיִבָי םעֶד טְכאַמעֶג גיִנעֶטְרעֶטְנּוא
 רעֶקְראַטְׁש לאָמ םעֶביִלְטיִא זיִא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ דְנאַה איד דְנּוא 4

 ןיִבָי םעֶד טְגְליִטְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז זיִּב ןֵעָנְּב ןופ גיִנעֶק ןיִבְי ןעֶגעֶק ןעֶראוָועֶג
 :ןַעָנְּב ןּופ גיִנעֶק

 22 ףֵדֹר קֶרָּב הנרו :תֹמּיַנ ףַעיו םֶּדְרִניאֹוְהְו ץֶרֶאָּב הַנְצַּתַ

 ְךאַאְו ךל ול רֶמאָּת ייארקל לי אתו ָרְִתֶא
 אָרָסיִס נו תיֶלֲא אב ׁשּקַבְמ הָּתַאירְׁשַא ׁשיִאָהדתֶא
 25 תֶא אּורַה םויַּב םיהלֶא עכו :וָתָּקִרְּב דָתְיִהְו תמ לפֹנ
 24 לֵאְרְש יייִנב ךָי ְךֶלִּתַו ;לֵאָרׂש שי יִנְּב יֵנפִל עגל ןיִבָי
 זרִא ּותיִרְבַה רֶׁשֲא דע ןענ ּכיִּדְלְמ ןיִבָי לע הָׁשְָו ְּךוָלָה
 כל יב

 ה ה
 א תוְהַה םֹויַּב םִעָנִבַא--ןֶּב  קָרָבי

 9 םֵּדַנְתהְּב לאָרׂשיִּב תועְרּפ ַעְרִפַּב
 הָרֹובָּד רֵׁשֵּתַ
 ;רֶמאֹל

 ה לעטיִפאק

 וצ יֹוזַא---ןעֶגְנּוזעֶג גאָמ ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא םַעֹוניִבַא ןּופ ןְהּוז קֶרָּב דְנּוא הָרֹובְד ןעֶּבאָה ֹוזַא1

 טְגיֵליוִועֶּב קְלאָפ םאָד ְךיִז טאָה ,לֵאָרְׂשִי ןיִא ןּוהְּטעֶג םיִנעֶבעֶרְּב ַא טאָה ןעֶמ ןעוֶו 2 :ןעֶנאָז
 ךנוא
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 ָא םִע טְרעֶה 8 :טאָג ןעֶּביֹול אייֵז דְנּוא  ּונֲאַה םיִכָלְמ יִשְמִׁש !הָוהְו ובְרִב סע
 -טאר רֶהיֵא .םִע טְמעֶנְרעֶפ .עֶגיִנעֶק רֶהיֵא -58 =  הֹרשִאיִבַא הוה יָא ףלָה

 א עי ָּךְחאֵצְּכ הֹנהִי == | ;לֵארְׂשִי קא הוה יל 4
 ּוצ ןעֶנְניִז עוו ְךיִא אי וְךיִא ךןעֶראַה ץֶרַא ֹודָא הר ׁשמ דע לב ריִעָׂשִמ

 םעֶד הָוהְי ּוצ ןעֶנְניִז לעֶװ ְּךיִא---טאָנ ּופְנ םיִבָעיטנ ּופמִנ םִיַמָׁשַגהֶׁשָעָר

 ןייד ןיִא הָוהְו ָא 4 :לֵאָרְסִי ןּופ טאָנ 0 ,  הלּפמימםִיָה מה
 =תוי יי ר יז יוונסיור ךֶּב רֵעְמׁש יֵמיִּב ;לֵאָרְשִ שִי יָא ִוהְי יֵנְּפִמ יַנִס 6

 אה יד ןיא .רשש ןופ ןַײנסױרא ככה יוהְֶ לד לַעָי ימיִ הָנִ
 טאָה יֹוזַא םֹודֶא דְלעֶּפ םעד ןּופ ןעֶטעֶרְט לֵאָרְׂשיִב ןורפ יִלְדִח :תו ולקלקצ תֹוָהְרא ּוכִָי תֹוֿביִתְנ

 לעֶמיִה איִד ְּךיֹוא ,טְרעֶטיִצעֶנ דֶרֶע איִד ִתְמַׁש הֵרֹובְּד יהמקׂש דע ּולְדָח
 טא בא טיט יטב העבאה הל :לֵאָרְשִיּב םַא 5

 איד 5 :רעֶסאו טְפיִרְמעֶנ ןעֶּבאָה ןעֶקְלאוָו ףֶלֶא םיִעָבְרַאְב חַמֹרְו לֵאָרידסא

 ראָפ ןעֶראָועֶג ןעֶנירּוצ ןעֶנעֶז גְרעֶּב םבדתיה  לאָושיקְקַל'כל  גלֵארְשב
 ופ יֵניִס (גְראַּבו רעֶניִזאָד רעֶד ,אָי ,טאָג בר יהוה יָכְרָּב םְֵּבי

 קאט א ידלי אה רעֶדיאָי טאָג .בקָה ןִיִַמ-לַע יֵבְׁשִי תֹורהָצ
 ןיֵא 6 :לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָנ םעֶד הָוהְי ראָפ ִּ םיצִצָקִמ 7 ?ּוחיִׂש ּךֶרָּד-לַע 4

 א : -םע טיש = א י. לֵאָרְׂשִיְּב ונוזְרַּפ

 םאָװ איִד דְנּוא ,ןעֶטיִמְרעֶפ ןעֶגעֶטְׁש יב זבִׁש הב שי ק קֶרב .םק ריִׁשייַרְּבַּד יִרְש

 ןעֶנעֶטְׁש איִד ףיא ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז הֵיִי ּיִע םיִרידאל רירָׂש דַנְיוֲא - :שעֶנִבַאט
 םירק ף אהער ןעֶּבאו עמ ְךמְמעַּב ןמינב ךרחַא קל עֶמיִרְק ףיֹוא טְרעֶדְנאַעֶגְמּורַא ןעֶּבאָה = * = 1 !םיִרוּבנַּב לידי

 ןעֶּבאָה טעֶּטְׁש עֶנעֶפָא איִד 7 :ןעֶנעוֶו טֶבַׁשְּב םיִכָׁשְמ ןלּובּזמּו םולָקְחִמ ֹודְרִי ריִלָמ

 ְךיִא זיִּב---לֵאָרְׂשִי ןיִא טְרעֶהעֶגְפיֹוא ץְנאַג שש ויי רו - :וכש
 : . : ןק;) : סד :

 ןיִּב ְּךיִא ןעֶנאַטְשעֶגְפיֹוא ןיִּב הָרֹובְד חַׁש קֵמעַּב קרצ ןּפ

 ָעייֵנ טְלייוַוְרעֶדְסיֹוא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז 8 :לֵאָרְׂשִי ןיֵא רעֶמּומ ַא ןייַז ּוצ ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא

 ןעֶהעֶזעֶג ןעֶד זיִא ,ןְרֶעיֹוט איד ןיִא הָמָחְֶלִמ ןעֶזעוֶועֶג זיִא לאָמטְסְנעֶד---רעֶטעֶנְּפָא

 ןייֵמ 9 ?לֵאָרְׂשִי ןיִא דְנעֶזיֹוט גיִצְריִפ רעֶטְנּוא זיִּפְש ַא רעֶדָא רעֶצְנאַּפ ַא ןעֶראוועֶג

 ְךיִז ןעֶּבאָה סאָו ,לֵאָרְׂשִי ןּופ (םְרעֶּבעֶג ץעֶזעֶנ) םֶרעֶלְציִרְק איִד ּוצ רעֶהעֶנ ץְראַה

 ףיֹוא טעֶטייֵר םִאָח רֶהיֵא 10 :םאָנ טְּביֹול ,קְלאַפ םעֶד רעֶטְנּוא טְכאַמעֶג גיִליוִויירְּפ

 םעֶד ףיֹוא טיִיַנ םאֶו רֶהיֵא דְנּוא ;ןיִדֵמ אייַּב טְניֹואְו סאָו ֿבֶהיֵא ,לעֶזייֵא עֶסייוו

 ןעֶׁשיוִוְצ םֶרעֶסיִׁש איד ןּופ לֹוק םעֶד ןעֶנעֶו ןּופ 11 :ְךאָנ רעֶּביִראַד טְקְנעֶד---;געדָז

 ,טאָב ןופ ןעֶטייֵּקְניִטְכעֶרעֶג איִד ןעֶלייֵצְרעֶד אייֵז ןעֶלאָז טְראָד ,םְרעֶּפעַׁש רעֶסאוַז איִד

 םאָד ןעֶלעוֶו לאָמטְסְנעֶד ,לֵאָרְׂשִי ןיִא טעֶמׁש ַעייֵרְפ עֶרייֵז ןּופ ןעֶטייֵקְגיִטְכעֶרעֶג איד

 !הָרֹובְד ךיִד קעוֶוְרעֶד ְךיִד קעוָוְרעֶד 19 :ןרֶעיֹוט איִד ּוצ ןייֵנְּפּורַא טאָג ןּופ קלאָפ

 רֶהיֵּפ דְנּוא קֶרֶּב ףיֹוא איִיַטְׁש !דיִל ַא טָניִז רעֶדָא) דער ;ְּךיִד קעוֶוְרעֶד ;ְךיִד קעוֶוְרעֶד

 טְכאַמעֶג רֶע טאָה לאָמטְסְנעֶד 12 :םֵעֹוניִבַא ןּופ ןָהּוו אּוד עֶנעֶנְנאַפעֶג עֶנייַד

 הָוהְי ,קְלאָפ םעֶד ןּופ עֶניִטְכעֶמ איִד רעֶטְנּוא גנּוּבייַלְּברעֶּביִא איִד ןייֵגְרעֶטְנּורַא

 א םִוַרְּפָא ןופ 14 :עֶקְראַטְש איד רעטנוא ןעֶמּוקעֶנְרעֶטְנּורַא ריִמ ּוצ זיִא

 עֶנייַד טיִמ ןיִמָיְנִּב ריִד רעֶטְניֵה קלָּמֵע ןיִא לעֶצְרּואְו עֶרייַז ןעֶנְנאַנעֶגְסיֹורַא
 ןּולָבְז ןופ דְנּוא הֶּבעֶנְצעֶזעֶג איד ןעֶמּוקעֶנְרעֶטְנּורַא ןעֶנעֶז ריִכָמ ןּופ ,ּרעֶקְלעֶפ

 רֶכשָׂשְי ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ איִד דִנּוא 15 :רעֶדעֶפ איד טיִמ ןעֶּבייֵרְׁש םאַו איֵד

 ךיֹוא ןעֶנעֶז רֵכשְׂשִי (ופ עֶניִרְּבִא איִד) דָנּוא הָרֹבְד טיִמ ןעֶזעֶועֶג ןענעֶז

 ןעֶראָװעֶג טְקיִׁשעֶג םּופ ּוצ רֶע ּויִא לאָהְט םעֶד ןיִא קָרָּב טיִמ ןעֶזעוֶועֶג יֹוזַא

 אייב
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 ל ןְמּואְר תיִג ה ןעֶנעֶו | ןּופ ןעֶכ םילרג בואְר תּגַלְפִּב ויְנַרְּב -עֶג ןעֶנעֶז ןֵבּואְר ןּופ ןעֶכייֵט איד אייָּב
 5 ץימ ָּתְבִָי הָמָל א :בליק קקח ;ןעֶנְנּוטאַרעֶּב םְנעֶצְרעֶה עֶסיֹורְג ןעֶזעוֶו

 ז לדְרִה ַבעֶּב דֶעְלִ :םליירקח םיִלודְג ןְבּואָר ןײְשיִוְצ ןעֶּביִלְּבעֶג אּוד טְזיִּב סאָוְראַּפ לַפל יא טאב עֶׁשיוִוְצ ןעֶּביִלְּבעֶג אּוד טְזיִּב סאוָוְראַפ 6
 רֶׁשֲא תֶוינָא ריָי הָּמָל ןרָו = ןֵכֶׁש אייֵרְשעֶנ םאָד ןעֶרעֶה ּוצ םּוא ? סעֶדאַטְס

 ויָצְרְפַמ-לַעַ םיִמַי ףוָחְל בֵׁשְי בְנּולייֵטְרעֶצ איד אייֵּב ,םעֶדאַטְס איִד ןּופ
 ּטיִלָּתְפְו  תַמֶלֹוְׁשְפִנ ףָרח םִע ןּולְז  ?ןְבֶׁשי- = "' '

 ופ םיִכָלְמ ּואָּב :הָרָׂש יָמּורְמ לַע עֶסיֹורְר ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןֵבּואָר ןּופ

 ךנעַתְּ ןענכ יכלַמ ֹומֲחִלִנ א ומָחֹלנ טאָה דָעְלְג 17 :ןעֶגְנּוטאַרעֶּב םֶנעֶצְרעֶה
 אֵל ףֶסָּכ עַצּב : וְּדנִמ 2 רעֶּבָא ןֵדרֵי טייז רעֶנעֶי ףיֹוא טְהּורעֶג יי רוב "בי :

 כ םיִבָכֹוְַּה ּומֲחְלִנ םִיַמָׁשְדִמ ;ּותְק : :
 גג ןושיק לַחַנ  ;אדסיס א ומֲתְלִנ םולמממ טְניואָועֶג רֶע םאָה םאָוְואַפ-- ןֶד
 יְְִרִּת שיק לח םיִמּורְק לָחַנ םֶפְרי אייַּב ןעֶּביִלְּבעֶג זיִא רֶׁשֲא ?ןעֶּפיִׁש ןיִא

 פ יו - ייד = + +ןיו יטיעש|י

 55 יב יָה דא אה יט '05: ףֶע רֶנּוא םיִמַי ןּופ ןעֶטְראָּב םעֶד
 23 ודֹוא ;ויריִּפַא תֹור רֵהַּד תֹורֲהַּדִמ םוס 'ׂ לע

 ,ףֹוָרָא ּורא הוה ךֵאְלַמ ַמָאורֵמ -עגְסיוא עֶנייַז ןיִא טְניֹואְועֶג טאָה
 תֵרעִל הֶוהְי תָרְעַל ואָביאליִּב  ָהיָבְׁשְי דנּוא ןּולְבְז 18 :טעֶטֶׁש עֶנעֶכאַרְּב

 ישנמ ניק ָש עי : : 5 ש 3 טא 1 קַה רֶבָח תֶׁשֲא לא א ןעּבאָה םאֶו/ קְלאָפ א ןצָאז א

 תכ םלָה לֵָׁש םִימ : :ךרֹּת לֶחְָּב ןעֶּבעֶל רֶעייֵז (טְלעֶטְׁשעֶגְנייַא) טְנאוָועֶג

 26 הָרָי יג = הָביִרְקִה םיִרידַא לֶפַּמְּב הָנֵתְנ ןעֶכיֹוה םעֶד ףיֹוא טיֹוט םעֶד ּוצ

 מו : שאר הָ קָחָמ אָרסיִס הָמְלָהְו יִלַמַע
 27 עט היֶלְנַר ןכ :ותָּכַר הָּפְלֲחְו ְלאַהעֶג הָמָחֶלִמ ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג

 ָשֲַּב לֶפְנ עדּכ היל ןיִּב בָכֶׁש ןּופ םיִכָלְמ איד ןעֶּבאָה לאָמְּסְנעֶד ,ןעֶט
 ן :דרׁש לו םֵׁש ֹרְּכ - .ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ אייז שיִמ ןַעַנְ

 ַעּורַמ בָנְׁשֲאָה דעְּב אָרְסיִס םִא בֵּבִיְּתַ א : |
 ןופ רעֶסאַה םעֶד אייַּב ָךֶנֲעַת ןיִא

 טאָה לעֶמיִה םּופ 20 :ןעֶמּונעֶג ראַפְרעֶד דֶלעֶנ ןייק טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז ,ֹודְנְמ

 ןעֶּבאָה ןעֶנעֶטְׁש עֶנייַז ןּופ ןעֶרעֶמְׁש איד ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ אייֵז טיִמ ןעֶמ
 ןעֶקְנּורְטרעֶד אייֵז טאָה ןֹוׁשיִק ְּךייֵט רעֶד 21 :אָרְסיִס טיִמ ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ

 ןעֶטעֶרְמּוצ טְסאָה אּוד .עֶלעֶז עֶנייֵמ ָא ןֹוׁשיִק ְּךייֵט רעֶד זיִא םיִמּודְק ְּךייֵט רעֶד

 -עֶב טֶּפאַלְקּוצ דְרעֶּפ איד ןּופ ןֶעּולְק איד ןעֶנעֶז לאָמטְסְנעֶד 22 :עֶקְראַטְׁש

 :(רעֶטייֵר) עֶקְראַטְׁש עֶנייַז ןּופ ןעֶגְניִרְּפְׁש םעֶד ,ןעֶגְניִרְּפְׁש םעֶד ןעֶנעוֶו ,ןעֶראוָו

 עֶרְהיִא ןייַז ןעֶלאָז ןעֶטְלאָׁשְרעֶפ--הָוֹהְי ְּךָאְלַמ רעֶד טְנאָז--הֹורֵמ טְליִׁש 8
 ּוצ הָוהְי ןּופ ףֶלֵה רעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג טיִנ ןעֶנעֶז אייֵז לייוו רעֶניֹואוְונייֵא

 איִד רעֶטְנּוא טְשְנעֶּבעֶג 24 :עַקְראַמְׁש איִד ןעֶנעֶק הָוהְי ןּופ ףֶליֵה רעֶד

 טְשְנעֶּבעֶג רֶהעֶמ ןייַז לאָז איִז ןיִנֹקַה רָבָח ןופ ּבייװ סאָד ,לַעָי זיִא רעֶּבייוֵ

 --רעֶסאַו ןעֶטעֶּבעֶג טאָה רֶע 22 :טְלעֶצעֶג םעֶד ןיִֵא רעֶּבייֵו איד איװ

 טְכאַרְּבעֶג טְנעֶהאָנ םֶהיֵא ּוצ טאָה איִז ְּךֶליִמ ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא טאָה איִז רעֶּבָא

 עֶרְהיִא טְקעֶרְטְׁשעֶגְסֹוא טאָה איִז 26 :רעֶלעֶמ ןעֶכיִלְרעֶה ַא ןיִא רעֶמּוּפ

 ,רעֶמאַה םֶרעֶטייֵּבְרַא ןייֵא ּוצ דְנאַה עֶטְכעֶר עֶרְהיִא דְנּוא ,לעֶנאָנ ַא ּוצ דְנאַה

 דְנּוא טְסאַלקּוצ פאק םעֶד אָרְסיִס םעֶד איז טאָה רעֶמאַה םעֶד טיִמ דִנּוא

 םיִפ עֶרְריִא ןעֶׁשיִװְצ 27 :ףיילְׁש ןייז ןעֶכאָּטְׁשעֶגְכרּוד דנּוא ןעֶטְלאָפְׁשעֶג
 ןעֶׁשיווְצ--טְגייֵלעֶג ְףיִז טאָה רֶע עֶלאַפעֶג זיִא דֶנּוא טְעיִנְקעֶג רֶע טאָה

 םֶעיִנְקעֶב טאָה רֶע איװ יֹוזַא---ןעֶלאַּפעֶג זיִא רְנּוא טְעיִנְקעֶג רֶע טאָה םיִפ עֶרְהיִא

 -עֶגְסיֹורַא טאָה רעֶטּומ ס'אָרְסיִס 28 :ןעֶלאַפעֶגְרעֶדיִנַא טיֹוט רעֶּביֹור רעֶד זיִא טְראָד

 ,רעֶטְסְנעֶפ םעֶנייֵלְק םעֶד ְךְרּוד---ןֶעיִרְׁשעֶג טאָה איִז דְנּוא ,רעֶטְסְנעֶפ םעֶד ָּךְרּוד טְקּוק

 סאווראפ
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 וצ ןעֶנאוָוְטייֵר ןייַז ְּךיִז טְמיֹוו סאוָוראַפ .!םעּפ ּורָחֶא עודמ אֹובָל ֹוּבְכִר ׁשֶׁשֹּב
 ְנאַל יֹוזַא ְּךיִז ןעֶמיֹוו טאָוראַפ ?ןעֶמּוק -ףא הָננַעַּת היֵתֹורְׂש תֹוָמְכַח ;ויָתֹובְּכְרַּמ
 איד 29 ?ןעֶנאַוְטייֵר ןייז ןּופ רעֶדעֶר איז קְלַחְי ואְצִמִי אלה :הָל ָהיֶרְמֶא ביִׁשָּת איה ל

 רֶהיִא ןעֶּבאָה ןְעיֹורְפ עֶלעֶדֶע עֶגּולְק לֵלְׁש רֶבָג ׁשאַרְל םִיָתָמָחַה םֵחַר : ללֶׁש
 ְךיִז טאָה ןייֵלַא איִז ,אָי .טְרעֶּפְטְנֶעעֶג םיפַא לקט אֶרְמיִמְל םיִעָבְצ

 :טְגאָזעֶג ְךיִז וצ דְנּוא ,טױעֶפטְנֶעעֶג : ליע םִיַתמַקְ עַכֶ הָקַר יי
 טשילע = = י ל"י"-" ׁשֶמָּׁשַה תאֵאְּכ וָכָהִאְ הָוהְי ךיֶביוֲ-לָכ ְּדְבאְי
 ןעֶּבאָה ?ןעֶנּופעֶג טיִנ אייֵז ןעֶּבאָה 30 ;תָנָׁש םִעְּבְרַא ץֶרֶאָה טְקׁשִּתַו ןָתְרְבְנִּב

 ּוצ ?ּבור טְלייֵטעֶגְסיּוא םיִנ ְךיִז אייֵז ו יש יד
 ,אייווצ רעֶדָא לעֶדעֶמ ַא ןאַמ ןעֶכיִלְטיִא יִדַיּב הָוהְי םָנִּתִיו הָוהְי ניֵעְּב עַרֶה לֵאָרְׂשִיַנְב  ָׂשֵַ א
 ּוצ רעֶדייֵלְק עֶטְּבְראַפעֶג ןופ ּביֹורְקאַז ַא ןַירמ יִנְפִמ לֵאָרׂשיילַע ידידי זָעְּתַ :םיִנָׁש עַבָ ןיתמ 5

 יייֵלְק עֶטְּבְראַפעֶג ןּופ ּביֹורְקאַז ַא ,אָרְמיִס םםירָהּב רַשֲא תֹוד וָהָנַמַה--תֶא לֵאְְׂשִ יב נב םהָלושְט

 טְּבְראַפעֶג ןעֶנעֶז םאִו טְּבעוֶועֶג רעֶד 2 יה סא יי ;תוְמַה--תְֶ תחנה א :
 עא יו היי ואל זע ָּךָאֹוְּב-דַע ץְאָה לב -תֶא .+ תיִחְׁשַי איד ּוצ טְסאַּפ סאו ןעֶטייֵז עֶדייֵּב ףיֹוא 1 קיל םֶדָיּו קלמן לת
 :ּביֹור םעֶד ןעֶמעֶנ סאו איִד ןּופ רעֶזלעֶה םֶיִנקִמּו םַה יִּכ :רומַחַו רוָשָו הֶׂשְו לֵאְדְׂשִיְבָיְהִמ ה

 עֶלַא ןעֶרעֶו ןעֶריולְרעֶּפ ןעֶלאָז יֹוזַא 31 םֶהֶּלַמנִלְוםֶהלְו בל הְָּרַאדְכ ּאָבֹי םיֵלֲהֶאְו לִי
 -ּביִל עֶנייֵז דְנּוא !הָוהְי ָא ,עֶדְנייֵפ עֶנייֵד . דָאמ לֵאְרְׂשִי לד :חָתחׁשִל רָב ואלה רּפְִמ ןיא 5
 סאָו ןּוז איד איִח ןייַז ןעֶלעוֶו רעֶּבאָה דֹּכ יהַו  :הָוהְיילָא לֵאָרְשִיינְּב קז ןידמ יֵנְּפִמ ז
 דְנּוא ;טייֵהְקְראַטְׁש עֶנייֵז ןיִא סיֹורַא טייֵג הָוהְוחַלְשִו :ןיִמ תֹלֹא לע הָוהְ-לַא לֵארְׂשִי-נביִקַנ

 גיִצְריִפ הור טאַהעֶג טאָה דְנאַל םאָד !'77 רֶמֶאְֹּכ םֶהָל רֶמאֹי לאָרְׂשִינְבילֶא איִבָנ שיא
 :רהאי יי םִיַרְצִּמִמ םֶכְתֶא יִתילְעַה נָא לֵאָרְִׂי יַתלֶא

 '"* יִמּו םִיַרְצִמ ְךִיִמ-םֶכְתִא לצֲאְו ;םיִדָבָע תיֵּבִמ סֶכְתֶא 9
 -ןרָא םֶכָל הָנְתִאְו םֶכינְפִמ םָתֹוא ׁשֵרֲָאַו םֶכיֵצֲחִל-לָּכ

 -תֶא ּואְריֵת אֵל םֶכי ֶלָא הָו הָוהְי יִנֲא םל הָרְמאְו :םָצָרַא י

 ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד דָנּוא 1 םֶּתְעַמְׁש אלו םָצְרַאָּב םיַבָׁשְי םֶּתַא רֶׁשֲא ירֹמֲאָה יהא

 ןופ ןעֶניֹוא איד ןיִא םעֶטְכעֶלְׁש ןּוהְמעֶב 5 הֶלֵאָה תַחּת בֶׁשֹרהֶוהְי ךַאְלַמאֹבַה :לְקְּב
 ;רְהאָו ןעֶּביִז ןָיְדִמ ןּופ דְנאַה איִד ןיִא ןְּבעֶנעֶגְרעֶּביִא אייז טאָה טאָנ דְנּוא ,טאָב
 םעֶד ןעֶנעוֶו דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא טְקְראַטְׁשעֶג ְּךיִז טאָה ןִיְדִמ ןּופ דְנאַה איִד דְנּוא 2
 טְכאַמעֶג לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ְּךיִז ןעֶּבאָה ,ןּוהְמעֶנ אייֵז ּוצ טאָה ןִיְרִמ סאָו
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דנּוא 8 :ןעֶגְנּוטְסעֶפ ןיִא ןעֶלייַה דְנּוא ,גְרעֶּב איִד ןיִא ןעֶלייֵה
 קֶלָמֲע דנּוא .ןעֶגְנאַגעֶגפיֹורַא םיִנָיְדִמ איד ןעֶנעֶז יֹוזַא ,טֶעייֵזעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי ןעֶו
 אייֵז דנוא 4 :ןעֶנְנאַנעֶגּפיֹורַא אייֵז ןעֶנעֶק ןעֶנעֶז טייֵז-חֵרָזִמ ןּופ רעֶדְניִק איִד דְנּוא
 הָאּוּבִּת איד ןעֶּבְראָדְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא טְרעֶנאַלעֶג אייֵז ןעֶגעֶק ְּךיִז ןעֶּבאָה
 טְזאָלעֶגְרעֶּביִא טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא .הָזֵע ןייק טְמּוק ןעֶמ זיִּב ,דְנאַל םעֶד ןּופ
 אייז ןיִראָה 5 :לעֶזייַא ןייק דְנּוא םקָא ןייֵק ,םאֹל ןייק ,גְנּורעֶנְרעֶד ןייק לֵאָרְׂשִי ראַפ
 איז ליִפ יֹוזַא ,עֶטְלעֶצעֶג עֶרייַז דְנּוא תֹומֵהְּב עֶרייַז טיִמ ןעֶמּוקעֶנּפיֹורַא ןעֶנעֶז
 ןעֶזעוֶועֶב טיִנ לעֶמעֶק עֶרייַז רֶנּוא אייֵז ּוצ זיִא םִע רֶנּוא ןעֶקעֶרְׁשיֵה איֵד
 -ָרעֶּפ ּוצ םִע דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶגנייַרַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,לאָצ עֶנייֵק
 ןידמ ןעֶנעֶו ןעֶראָועֶג שְמעֶרָאְרעֶפ רֶהעֶז זיִא לֵאָרְׂשִי רֹוא 6 :עֶּבְראַד
 זיִא םִע דָא 7 :טאָנ ּוצ ןֶעיִרְׁשעֶנ ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד דֵנּוא

 ןִיִדִמ ןעֶנעֶװ טאָנ ּוצ ןֶעיִרְׁשעֶנ ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןעֶװ ןעֶזעֶועֶג
 רֶע דנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ איִבָנ ַא טְקיִׁשעֶג טאָנ םאָה יֹזַא 8
 ּבאָה ָּךיִא לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד הָוהְי טְנאָז יֹדַא ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ םאָה
 ןופ ןעֶניֹוצעֶנְסיֹורַא ְּךיֵא ּבאָה ְךיִא דָנּוא .םִיַרָצִמ םיֹוא טְכאַרְּבעֶנּפיֹורַא ָּךייֵא
 רעֶד ןּופ ןעֶזעֶועֶג ליִצַמ ְּךיֵא ּבאָה ְךיִא דנוא 9 :טְבעֶנְק ןּופ זיֹוה םעֶד
 דנּוא ,רעֶגְניִוְצעֶּב עֶריֵא עֶלַא ןּופ רְנאַה רעֶד ןּופ דְנּוא םִיַרְצִמ ןּופ דְנאַה
 ןעֶּבעֶנעֶג ְּךיַא ּוצ ּבאָה ְּךיִא דְנוא ;ְּךייַא ראָפ ןעֶּביִרְטרעֶפ אייֵז ּבאָה ְָךיִא
 טאָה רֶעייֵא הָוהְי ןיִּב ְָךיִא טְגאָזעֶג ְךייַא וצ ּבאָה ְךיִא דָנּוא 10 :דְנאַל רֵעייֵז
 טְניֹואְח רֶהיִֵא םאָו ,יַרֹמָא ןּופ רעֶטעֶנ איִד ראַפ ןעֶּבאָה אָרֹומ ןייק טְלאָז רֶהיֵא
 ְךֶאְלַמ רעֶד דְנּוא 11 :לֹוק ןייֵמ ּוצ טְכְראָהעֶג טיִנ טאָה רֶהיֵא רעֶּבָא ,דְנאַל רֶעייֵז ןיִא
 זיִא סאָו םיֹוּב-ןעֶדְניִל םעֶד רעֶטְנּוא טְצעֶזעֶג ָּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ןעֶמּוקעֶג זיִא הָוהְו ןּופ

 ו לעטיפאק

 ןיא



 ו םיטפוש

 ׁשָאֹוי ּוצ טְרעֶהעֶנ טאָה סאָו הָרּפִע ןיִא
 טאָה ןֹועְדִנ ןְהּוז ןייַז דְנּוא ,רֶזָעיִבַא ןּופ
 ,רעֶטְלעֶק רעֶד אייַּב ץייוו טְּפאַלְקעֶנְסיֹוא
 דְנּוא 12 :ןָיְדִמ ראָפ ְןעֶפיֹולְטְנַא ּוצ םּוא

 םֶהיִא ּוצ ּדיִז טאָה הָוהְי ןּופ ְּךַאְלַמ רעֶד
 -עֶנ םֶדיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶזיוִועֶּב
 רעֶקְראַטְׁש אּוד ,ריִד טיִמ זיִא טאָנ ,טְגאָז
 םֶהיֵא ּוצ ןֹועְדִנ טאָה יֹוזַא 3 :דְלעֶה
 ןעוֶו !ראַה ןייֵמ ;ְךיִד טעֶּב ְךיִא ,טְגאָזעֶג
 טאָה םאֶוְראַפ ,םֶנּוא טיִמ אוי זיִא טאָנ

 ?ןעֶפאָרְטעֶנ עֶניִזאָד סאָד סעֶלַא םֶנּוא
 רעֶדְנּואוְו עֶנייֵז עֶלַא ןעֶנעֶז ּואוְוַא דְנּוא

 םִנּוא ןעֶּבאָה ןְרעֶמְלֶע עֶרעֶזְנּוא םאוָו
 םֶנּוא טאָה ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,טְלייֵצְרעֶד
 ?םִיַרָצִמ םיֹוא טְכאַרְּבעֶגְפיֹורַא טאָנ טיִנ
 ןעֶזאָלְרעֶפ טאָנ םָנּוא טאָה דנּוצַא דְנּוא
 ןיִא ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא םנּוא טאָה רֶע דִנּוא
 טאָה טאָג דְנּוא 14 :ןִיְדִמ ןּופ דְנעֶה איד

 םאָה רֶע דָנּוא ,טְרְהעֶקעֶג םֶהיֵא ּוצ ְּךיִז
 ןייַד ןעֶניִזאָד םעֶד טיִמ אייֵג ,טְגאָזעֶג
 לֵאָרְׂשִי ןעֶפְלעֶה טְסְלאָז אּוד דְנּוא ַחֹּכ
 ָךיִד ְּךיִא ּבאָה ,ןָיְדִמ ןּופ רֶנאַה רעֶד םיֹוא
 וצ טאָה רֶע דָנוא 15 ?טְקיִשעֶג טיִנ
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 סיַטֵה 2 טה טבח ֹונְּב ןֹועְרְנְו ִרְֶעָה יִבַא ׂשֶאֹויְל רֶׁשֲא הָרֶפָעְּב
 גמ הָוהְי ְךֶאְלַמ ולֵא ארי :ןידמ יִנְפִמ םיִנְרְל תַנַּב
 עג דלֵא מו  :ליָחַה רֹוְבִנ ָּךֶמִע הָוהְו ויָלֵא
 הריֵאְו תאוילְּכ ונְתאְצִמ הֶמָלְו ו ענ הָוהְי ׁשיְו יִלֹדֲא
 אָלֲה מאל ּוניֵתֹוכֲא ו ונְ-ורְפִמ רֶׁשֲא ויִנֹואְלְפִנ-לֶכ
 ףֶכְּב ונְנְּתִיַו הָוהִיּונׁשָטְנ הֶּתִעְו הָוהְי  ּונָלֲעה םִיַרְִמִמ
 1 ָּתְַׁשוהְו הָו ְּךַחְכְּב ךֵל רֶמאֹל הָוהְי לָלַא ןפיַו ?ןיִדמ
 וט יב וילֵא רֶמאָּ ָךְִחלְׁש אֵלֲה ןִיִמ הִֶּמ לאהשיתא

 הָׂשַנְמִּב לֵחה ָפלַא נה לָארְשי-תֶא ַעיִשֹוא הָּמַּב יִנ
 16 הֶרָוְהֶא יִּכ הָוהְי ללא ר מא ;יִבָא תיִבְּב ריִעָּצַה יִכ
 גד אָניסא וִלֵא רֶמאֹּיו ;דָחֶא ׁשיִאְּכ ןידמ-תֶא ָתיִּכְִ =
 :ימִע יַּבַדְמ הָּתַאָׁש תֹוא יִל ָתיִׂשָעְו ךְניעְּב ןֵח יִתאֶצָמ
 נא יִתָהְנִמ-תֶא צי ךילֵא יָאֹבדע הָּזִמ ׁשֵמָת אָנ לא
 5 אב ןוְרִנְו :ףךְבּוׁש דע םׁשא יבנָא דמי נפ יִּתְחַנְ
 לָּסַּב םָׂש בה תֹוצַמ חַמַק-תּפיֵאְ טייג ׂשעיו
 א הָלֵאָה תַחַּתילֶא ווָלֵא אצויו רִרָּפַּב םָׂש קֶרְּמַהְ
 תֹוצִמַהתֶאְו הׂשְּבַה-תֶא חק םיִמלֶאָה ךאלמ ויָלֵא רֶמאֹי
 1 טיר ּיׂשֲעַךופְׁש קָרְּמִה-תֶאְ מַה עלָּמַהילֶא הנהְ
 רֶׂשּבַּב דָיְּב רֶׁשֲא תֶנַעְׁשִּמַה הָצָקיתֶא הָוהְי ךאָלַמ
 -תֶאְו רָׂשֶּבַה-תֶא לֵכאֵַּודוצַהױִמ ׁשֵאָה לַעַתַו תֹצמבּו
 עג ךֵאְלַמייֵכ ןועְדַנ ארי :ויניֵעְמ ּךֶלֶה הָוהְךֵאְלַמּו תֹוצַּמַה
 ןֵּכילַעי-יִּכ הֵוהְי יָנֹרֲא הָחֲא ןֹעְדּג רֶמאַּ אּוה הָודְ

 ופ יב

 43 הֶדֹוְי וָל רֶמֶאֹי ;םיִנָפילֶא םיִנָפ הָוהְיְַלַמ ִֹתיִאְר -
 א הֵבומ ןוָעְִּנ םָׁש ןְביַו :תמָּת אֵל אָריִת-לַא ָךֶל םלָׁש
 ועל היה םּיַה דַע םִלָׁש  הָוהְי ול--אָרְקִו הָוהיל

 ראַה ןיימ ְּךיִד טעֶּב ְךיִא ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא
 ?ןעֶפְלעֶה לֵאָרְׂשִי ְּךיִא לעוֶו סאָו טיִמ

 ןיִא עֶטְסְמעֶרָא םאֶד זיִא דְנעֶזיֹוט ןייֵמ
 וצ טאָנ טאָה יֹוזַא 16 :זיֹוה םיִרעֶטאָפ ןייֵמ ןיִא רעֶטְסגְנּוי רעֶד ןיִּב ְּךיִא דְנּוא ,הָׁשִנְמ
 יֹוזַא ןעֶנאַלְׁש ןִיָדִמ טְסעֶו אּוד דְנּוא ,ןייַז ריִד טיִמ םיוִועָנ לעֶו ְּךיִא ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא
 ןיִא דאָנְנ ןעֶנּופעֶג ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 17 :ןאַמ ןייַא איו
 טיִמ טְסְדעֶר (טאָנ) אוד זַא ןעֶּכייֵט ַא ןּוהְט ריִמ ּוצ אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ןעֶניֹוא עֶנייֵד
 ןעֶמּוק ריִד ּוצ לעז ְּךיִא זיִּב ןעֶנאַד ןּופ קעוֶוַא טיִנ אייג .ךיִד טעֶּב ְךיִא 18 :ריִמ
 רֶע ךְנּוא ;ריִד ראָפ ןעֶנייֵלְרעֶדיִנַא םִע לעוֶו דְנּוא הָחָנִמ ןייֵמ ןעֶנְנעֶרְּבסיֹורַא דְנּוא
 זיִא ןֹועְדִנ דְנּוא 19 :ןעֶמּוקְרעֶריִו טְסעוֶו אּוד זיִּב ןעֶּבייֵלְּב לעוֶו ְּךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה
 -ִע טאָה לְהעֶמ םאָמ ַא ןּופ דנּוא עֶלעֶגיִצ גָנּוי ַא טייֵרְּבעֶגְנָא טאָה רֶנּוא ,ןעֶמּוקעֶג
 טאָה םּוז איִד דְנּוא ּבְראָק ַא ןיִא ןּוהְמעֶנְנייַרַא רֶע טאָה שייֵלְפ םאָד ,תֹוצַמ טְכאַמעֶג
 םעֶד רעֶטְניִה םֶהיֵא ּוצ טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא םִע טאָה רֶע דְנּוא ,ּפאָמ ַא ןיִא ןּוהְמעֶנ רֶע
 ּוצ טאָנ ןּופ ְּךָאְלַמ רעֶד טאָה יֹװַא 20 :טְנְרעֶנעֶג םִע טאָה רֶע דְנּוא ,םיֹוּב-ןעֶדְניִל
 ןעֶניִזאָד םעֶד ףיֹוא ןיִהַא םִֶע גייֵל דְנּוא תֹוצַמ איִד דְנּוא ׁשייֵלְפ סאָד םעֶנ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא
 רעֶד דְנּוא 21 :ןּוחְמעֶג יֹזַא טאָה רֶע דְנּוא ,םיֹוא םיִנ ּפוז איִד דְנּוא ,ןייֵטְׁש-ןעֶזְלעֶּפ
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאִו ןעֶקעֶטְׁש ןייֵז ןּופ קֶע םאָד טְקעֶרְטְׁשעֶגְסיֹוא טאָה הָוהְי ןּופ ָּךָאְלַמ
 זיִא יֹוזַא .תֹוצַמ איִד דְנּוא ׁשייֵלְפ םאָד טְריִרעֶגְנָא טאָה רֶע דְנּוא דְנאַה עֶנייַז ןיֵא
 ׁשייֵלְפ סאָד טְנעֶרְּברעֶפ טאָה דְנּוא ,ןייֵטְׁש-ןעֶזְלעֶפ םעֶד ןּופ רֶעייֵפ סאָד ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא
 :ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא ןעֶניֹוא עֶנייֵז ראַפ זיִא הָוהְי ןּופ ְּךָאְלַמ רעֶד דְנּוא ,תֹוצַמ איִד דְנּוא
 טְנאָזעֶג ןּועְדִנ טאָה ;הָוהְו ןּופ ְּךָאְלַמ ַא זיִא רֶע זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה ןֹועְדִנ ןעוֶו דְנּוַא 9
 לֶא םיִנָּפ הָוהְי ןּופ ְךֶאְלַמ ַא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְךיִא לייו ןיִראָו !טאָג ראַה יֹוא ;ְךַא
 ּבאָה .םֹולָׁש ןייַז ריִד ּוצ טעוֶו םִע טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה טאָג דְנּוא 28 ּ!םיִנָּפ
 טְעיֹוּבעֶג טְראָד טאָה ןֹועְדְִנ דנּוא 24 :ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ טְסעוֶו אּוד אָרֹוֿמ ןייק
 ּוצ ויִּב ;םֹולָׁש הָוהְי ןעֶפּורעֶנ םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ;טאָנ ּוצ ַחֵּבְוִמ ַא

 :יִרְזֶעָה יִבַא ּוצ טְרעֶהעֶג םאָו תַרְפֶע ןיִא ְּךאָנ רֶע זיִא גאָט ןעֶניִטְנייֵה םעֶר

 ּוצ טאָנ טאָה יֹזַא טְכאַנ עֶניִּבְלעֶזְרעֶד ןיִא ןעֶועוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 2
 סקָא ןְרעֶדְנַא םעֶד דְנּוא םֶקָא ןעֶגְנּו םיִרעֶטאָּפ ןייַד םעֶנ טְגאָזעֶג םֶהיֵא

 םאוו

 חכ רֶמאַָּו אּוהַה הָליֵלַּב יהיו :יִרָעה יִבֲא ּתַרְפָעְּב
 יִנֵּשַה רַפּו ךיִבָאְל רֶׁשֲא רֹוׁשֿמ--רַפיִתֶא חַק הָוהְי ִל
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 -תֶא יִהְכֶאָל רֶׁשֲא לג ז"א סח ׁשֶנָׁש עמ
 ךֶהלֶא הָוהיִל ַחּבְומ ָתיִנְבּו :תֹהְכִּת וקטש בע 8
 ינּׁשַה רָּמַה"תֶא ָּתְחַקָלְו הָכְרעְמַּב הוה זיִעְמִה ׁשאֵר לע
 ןֹועְרַּנ חֶּקִיַו :תֹרֶכֵּת רֶׁשֲא הָרְׁשֲאָה יִצְעּב הל היל עז

 ֵדוהְי ולא ררָּכיִז רֶׁשֲאַּכ שעל ויָדְכֲעַמ םִׁשָנָא הָדָׂשֶע
 תֹוָׂשֲעַמ ריִעָה יְשְנַא-תֶאְ ויבא תיֵבתֶא אֵרָי רֶׁשֲאַּכ יהי

 .יִָהְ רק יע ישא ּומיּכְׁשִּיַו : הְָָל ׂשַעַו מי 8
 ד :װצ

 יַּפַה תֶאְו הָתָתֹּכ יש הָרֶׁשֲאָהְו לעָּכַה חַּבְזִמ ץּמְנ
 תעַר-לָא ׁשיִא ?רמאה ָבִה תבל הֶלֵעַה יִנָׁשַה וכ

 -וֵּב ןועידג ּורְמאַּו יטב שר הוה רֵבָּדַה הֶׂשָע יִּמ
 שָאוי--לָא ריִשָה ישא ורְמאֹו :הָּזִה רֶבֶּדַה הֶׂשָע ׁשֶאי ל

 תֶרָכ יִכְו לַעַּבַה חַבוִמִֶא ֵתָניִּכ תֶמָו ָךְנִּב-תֶא אֵצֹוד
 ילָעּולְמָצ-רׁשֲא לכל ׁשָאװ מאי ;יָלָע--ׁשֲא הֶרָׁשֲאָה 1

 םיִרָי רֶׁשֲא ותֹוא ןוֶעיִׁשֹוְּת םָּתַאדֹבַא לַעַּבִל וְביִרְת  םֶּתַאָה
 -תֶא ץֶתָנ יִּכ ול בָרָי אּוה םיִהלָאדסַא רַקְּבַה-דַע תַמּוי ְל

 וּב בֶרָי רֶמאַל לֵעַּבְרִי אּוהַהיםֹיַב ליאדי ;ְרְבְוִמ 2
 ֵנְבּו קֵלְמת ןימילָכְו = :וִחּבְמִתֶא ץַתָניִּכ לַעַּבַה 4
 ַחורְו לאז קֶמעִב יוני יִרְבעיַווְִָּי יִפְֶאָנ םֶדָק 4

 רֶזעיִבֲא קעָזו רָּפֹוׁשַּב עקְתַּה ןֹוָעְדנ-תֶא הָׁשִבָל הָוהְי
 גאוה א הֶַׂנְמיִלְכִּב חַלָׁש םיִכָאְלַמּו :ויְרַהַא הל

 עו יתנו ולְבִִבּו רׁשֲאְּב חַלָׁש םיִכָאְלַמו ויְרֲחַא
 ַעיִׁשֹומ ְּךֶׁשֶי-סַא םיקלָאהילֶא | וְָרִּנ רֶמאֹּו :םָתאֶרְק קל 8
 תֶונ-תֶא ניֵצַמ יִכֹנָא הנה 1 רֶׁשֲאַּכ לֵאָרְׂשי-תֶא ידי 37

 ץֶרָאָהילְּכ לע הֶַּּבִל הִּנַה-לַע הְָהִי לַמ סָא רַב רַמַּצַה

 | םיטפוש

 םייֵר דְנּוא ,טָלַא רֶהאָו ןעֶּביִז זיִא סאו
 טְּרעֶהעֶג םאִח לַעַּב ןופ ַחֵּבְוִמ םעֶד ּפָא

 עֶדְניִל איד דִנּוא .רעֶטאָפ ןייֵד ּוצ
 טְְלאָז ןעֶּבעֶנְרעֶד ןעֶנעֶז םאָו רעֶמייֵּב
 טְסְלאָז אּוד דְנּוא 26 :ןעֶדייֵנְׁשּפָא אוד
 ףיֹוא טאָנ ןייֵד הָוהְי וצ ַחֵּבְזִמ ַא ןְעיֹוּב
 בָנּוטְסעֶפ ןעֶניִזאָד רעֶד ןּופ ץיִּפְׁש רעֶד

 טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,גְנּוטְכיִרְנָא רעֶד ןיִא
 טְסְלאָז דְנּוא ,םקָא ןעֶטייוִוְצ םעֶד ןעֶמעֶג

 הָלֹוע ןֶּבְרָק ַא םֶלֵא ןעֶגְנעֶרְּבפיֹוא םֶהיֵא
 םאָו ןעֶדְניִל איִד ןּופ ץְלאָה םעֶד טיִמ
 ןֹועְדְִנ דְנּוא 27 :ןעֶרייֵנְׁשּפָא טְסעוֶו אוד
 עֶנייַז ןופ רעֶנעֶמ ןְהעֶצ ןעֶמּונעֶג טאָה
 איח יֹוזַא ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע דְנּוא ,טְכעֶנְק
 זיִא םִע דְנּוא ,טעֶרעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה טאָג
 טאַהעֶג אָרֹומ טאָה רֶע לייװ ןעֶזעוֶועֶג
 ראַפ דְנּוא ,דְניִזעֶגְזיֹוה םיִרעֶטאָפ ןייַז ראַפ
 גאָט אייֵּב ןּוהְמ ּוצ םִע טייֵל-טאָמְׁש איִד
 :טְכאַנ אייֵּב ןּוהְמעֶנ םִע רֶע טאָה יֹוזַא
 ןעֶנעֶז טייֵל-טאָטְׁש איִד ןעוֶו דְנּוא 8
 ױזַא ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא היִרְפ רעֶד ןיִא

 ןעֶזעוֶועֶג זיִא לַעַּב ןּופ ַחֵּבְזִמ רעֶד ,העֶז
 ;ָּתְרַּבַּד רֶׁשֲאַּכ לאָרׂשִי-תֶא יִדָיְּב עשּותיִ יִתְעַדָיְו בֶרֹה
 הָנַהךִמ לט ץמַו הָזנַה"תֶא רַזיו תֶרֲחּמִמ םֵכְַּו ןֿכ-יִהיַו

 לא םיהלֶאָה-לָא ןֹעדג רֶמאֹיַו :םִָמלֶפּמַה אָֹלְמ 5

 -ןעֶדניִל איִד דְנּוא ,ןעֶפְראוָועֶנְפּורַא

 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶּבעֶנְרעֶד ןעֶנעֶז םאוָו רעֶמייֵּב
 םקֶא רעֶרעֶדְנַא רעֶד דְנּוא ,ןעֶטיִנְׁשעֶגְּפָא

 דֵנּוא 29 :טעיֹוּבעֶגְּפיֹוא ראוו סאו ַחֵּבְזִמ םעֶד ףיֹוא הָלֹוע ןֶּבְרִק םֶלַא טְכאַרְּבעֶנְפיֹוא ראוַו
 ?ןּוהְמעֶג ְּךאַז עֶניִזאָד איִד טאָה רעוֶו ,ןְרעֶדְנַא םעֶד ּוצ רעֶנייַא ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז

 ןְהּוז ןֹועְדִנ זַא ,טְגאָזעֶג אייֵז ןעֶּבאָה טְכּוזעֶג דְנּוא טְשְראָפעֶנְסיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דֶנּו

 טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה טייֵל-טאָטְׁש איִד דְנּוא 80 :ןּוהְמעֶנ ְּךאַז עֶניִזאָד איִד טאָה ׁשָאֹוי ןּופ
 ןעֶסיֹוטְׁשּוצ טאָה רֶע לייוװ ,ןעֶרעֶו טייֵטעֶנ לאָז רֶע זַא ,ןְהּוז ןייד םיֹורַא גְנעֶרְּב ,שֶאֹוי ּוצ
 ןעֶנעֶז סאָו רעֶמייֵּב-ןעֶדְניִל איִד ןעֶטיִנְׁשעֶגְּפָא טאָה רֶע לייוַו דְנּוא ,לַעַּב ןּופ ַחָּבְזִמ םעֶד
 -עֶב םֶהיֵא אייֵּב ןעֶנעֶז םאָ עֶלַא ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ׁשֶאֹוי דְנּוא 31 :ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא אייֵּב
 רעֶד ?ןעֶפְלעֶה םֶהיֵא רֶהיֵא טְליִװ רעֶדָא ?לַעַּב ראַפ ןעֶגיִרְק ָךייַא רֶהיֵא טְליוִז ,ןעֶנאַטְׁש
 רֶע ןעוֶו ;ןעֶנְראָמ-היִרְפ זיִּב ןעֶרעוֶו טייֵטעֶג לאָז רעֶד ןעֶניִרְק םֶהיֵא ראַפ ְּךיִז ליוִו םאָו
 םּוראַד 82 :ַחָּבְזִמ ןייז ןעֶסיֹוטְׁשּוצ טאָה ןעֶמ לייוַו ,ןעֶגיִרְק ןיילַא ְּךיִז רֶע זאָל ,טאָב ַא זיִא
 טיִמ ְּךיִז לַעַּב זאָל ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,לַעַּבְרִי גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןַא ןעֶפּורעֶג םֶהיֵא ןעֶמ טאָה
 קֵלְמַע דְנּוא ,ןִיָדִמ ץנאג דְנּוא 33 :ַחַּבְזִמ ןייז ןעֶסיֹוטְׁשּוצ טאָה רֶע לייוַװ ,ןעֶגיִרְק םֶהיֵא
 -ךעֶּביִרַא ןעֶנעֶז אייז דְנּוא ,טְלעֶמאַזְרעֶפ ןעֶמאַזּוצ ְּךיִז ןעֶּבאָה חֵרּזִמ ןּופ רעֶּדְניִק איד דְנּוא
 טְסייֵג רעֶד דֶנּוא 81 :לאעְרָזִי ןּופ לאָהְט םעֶד ןיִא טְרעֶגאַלעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה דֵנּוא ןעֶגְנאַגעֶג
 רֶזְעיִבַא דְנּוא ,ןעֶזאָלְּבעֶב רֵפֹוׁש טאָה רֶע דְנּוא ,ןֹועְדִנ םעֶד 2 ָבָנָא טאָה הָוהְי ןּופ
 ָךְרּוד םיִחּולְׁש טְקיִׁשעֶגְסיֹוא טאָה רֶע דְנּוא 2 :טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא םֶהיֵא רעֶטְניה ְּךיִז טאָה
 טאָה רֶע דְנּוא ;טְלעֶמאַזעֶגְנייַא םֶהיֵא רעֶטְניִה ךיֹוא ְּךיִז טאָה רֶע דֵנּוא ,הֵׁשַנְמ ץיִנאַב
 ןעֶמּוקעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,יִלָּתְפַנ דְנּוא ןּולִבְז דְנּוא ,רֵׁשֲא ּוצ םיִחּולְׁש טְקיִׁשעֶנְסיֹוא
 ןעֶפְלעֶה לֵאָרְׂשִי טְסְליוִו אּוד ןעוֶו ,טאָג ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ןֹועְדִנ דְנּוא 86 :ןעֶבעֶקטְנֶע םֶהיֵא
 .ַא ןעֶלעֶטְשפיֹוא לעוֶו ְּךיִא ,העָז 87 :טעֶרעֶנ טְסאָה אּוד איו יֹוזַא דְנאַה עֶנייַמ ּךרּוד
 ןייַלַא גָנּורעֶׁש איד ףיֹוא ןייַז טעוֶו איֹוט רעֶד ןעדֶו ,רֶעייֵׁש איִד ןיִא לאוו ןּופ גְנּורעׁש
 טְסעוֶו אּוד זַא ןעֶמסיוז ָּךיִא לעדֶז יֹוזַא ,ןעֶקּורְּט ןייַז טעוֶו דְרֶע רעֶצְנאַג רעֶד ףיֹוא דְנּוא
 יֹוזַא זיִא םִע דָנּוא 38 :םעֶרעֶנ טְסאָה אּוד אי יֹוזַא ,דְנאַה עֶנייֵמ ָּךֶרּוד לֵאָרְׂשִי ןעֶפְלעֶה
 ןעֶמּונעֶג ןעֶמאַזּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,היִרְפ רעֶד ןיִא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא רֶע ןעזֶו ,ןעֶזעוֶועֶב
 טיִמ לּופ ןעֶקעֶּב ַא גָנּורעֶׁש איִד ןּופ איֹוט םעֶד טְשְמעוֶוְקעֶנְסיֹוא רֶע טאָה ,גָנּורעֶׁש איִד
 ןעֶמיִרְנרעֶד רִיִמ ןעֶנעֶק ןְראָט ןייַד טיִנ זאָל ,טאָב ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ןֹועְדִג דְנּוא 39 :רעֶסאוַו

 דנּוא
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 נב םַעַפַיקַר אָנ"הְּפנא םִעָּפַה ךַא הָרְבַדֲאַו יִּב ּךֶפַא .ןעֶדעֶר לאָמ סאָד ראָנ לעוֶו ְךיִא דֶנּוא
 ;לטידיהי ץדָאָה-לְּכילַעו הָרבְל הזַה"לֶא םֶרָח אָנ"יהְי לאָמ סאָד ָּךאָנ ָּךיִמ זאָל ;ְּךיִד טעֶּב ָּךיִא
 ט ַהָרַבְל היל ברי אּוָהֲה הָליֵלַּב ט םיִהלֶא ׂשַעיו ְּךאָד זאָל ,גְנּורעֶׁש רעֶד טיִמ ןעֶּפיִרְּפ
 ןייַלַא גְנּורעֶׁש רעֶד ףיֹוא ןעֶקּורְט ןייַז ;לָט הָיְה ץֶרָאָה-לּפילַעו יט טא יא =

 ּו י "אי

 א טהה ווא רֶשֲא הגן אה לַעברי טי / זאָל רֶרֶע רעֶצְנאַג רעד ףיֹוא רעֶּבָא
 תֶרּוּמַה תַעְבִמ ןוֿפֶעמ ול-הָיָה ןידמ ָנַחְּו דֶרֶח ןיע-לע ןּוהְטעֶג יֹוזַא טאָה טאָנ דְנּוא 10 :איֹוט
 ְךֶּתִא רֶׁשֲא טֶעָה בר ןוְרנילֶא ; הָוהי רֶמאּו וקַמַעָּב .העָב זיִא םִע ,טְכאַנ עֶגיִּבִלעֶז איִד ןיִא
 א לא יֵלָע ראָּפְתִִ ןֶּפ םֶָיְּבןיְמ-תֶא יִּתֹת ךייַלַא גְנּורעֶׁש רעֶד ףיֹוא ןעֶקּורְט ןעֶז
 + אְרָייִמ רֹמאֵל םעָה אב אָנ אר הָתְֵו :יל הָעיִׁשֹוה זיִא דֶרֶע רעֶצְנאַגנ רעֶד ףיֹוא רעֶּבָא
 םיִרְשָע םֶעָהְדִמ בֶׁשֶיו דֶ דָעלּגַ רַהַמ רַפֶציִו בֶׂשָי דר :איֹוט ןעֶזעֶועֶג

 . הָוהְ רֶמאֹי ;ורֲאְשִנ םיִפָלֶא תל שת ףֶלָא ט םינש

 ּנַּכְרְצֶאְו םִיַּמַה-לֶא םָתֹוא דָי ר בר םִעָה רע ןוע יא
 לי בר ְךֶת ר הֶז די ּך רמ : ; רֶׁשֹו ך זירוזז : :

 אל אוה הי ךלידאל הֶז ץלַא רַמֹאירְׁשַא לכו ְךֶמִא : : יא אה א לו א רֶשא הָיהְו םָ ּל ןיִא זיִא ,ןֹועְדִג זיִא םאָד ,לַעַּבִרְו דְנּוא 1
 ה -לֶא הָוהְי רמאֹ ם םימַה"לֶא םֶעָה-תֶא דריי לי םאָד דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶגּפיֹוא היִרְּפ רעֶד
 םֵלַּבַה קלי רֶׁשֲאַּכ םימַהְדמ ונׁשְלִב לֶירׁשֶא לַּכ ןעדִּג עֶועֶג םֶהיֵא טיִמ זיִא סאו קְלאָפ עֶצְנאַג
 ;תותְׁשֹל וכי עֶרְכירׁשֶא לֶּו רָב יתוא עת .טְרעֶנאַלעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה אייז דִנּא .ןעֶד
 + תרָאַמ ׁשֶלַׁש םָתופ-לֶא םֶדָיְ םִיִקְקִלְּמַה רַּפְסַמ יִהַָו ןופ הָנֲחַמ איִד דְנּוא ,דֹורֲח ןיֵע אייֵּב
 ;םוִמ תוּתְׁשִל םֶהיִבְרִבילַע ועְרִּכ םֶצִה רַתָי לכו ׁשיִא ןּופ ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא ןעֶנעֶק זיִא ןָיְדִמ
 ? םיִקָקַלְמַה שיַאְה תֹואֵמ ׁשלְׁשּב ןיצדנילַא הָוהְי רֵמאֹּיַ ןיִא הָרֹומ ְךיֹוה רעֶד ןּופ ,טייַז-ןֹופָצ

 וכי םָעָה--לָכָו ּךרָיְּ ןַידמ-תֶא יִּתַָנִ םֶכְתֶא עיִׁשֹוא טְנאָזעֶג טאָה טאָנ דנּוא 9 :לאָהְט םעֶד
 : םֶ יע פִש תֶאוְ 0 הָדַצ-תַא וח הר ממלא ריד טיִמ זיִא סאוָו קְלאַפ םאָד ןֹועְדִנ זצ
 תואמדשְלְׁשִבּוויָלָהְאַל ׁשיִא ַּלִׁש ףֶאָרְׂשיׁשיַא-לְּכ תֵאְו :2 ןער סאו היא זי

 ;קָמעֶּבתַחַּתמוִל הֶיְה ןימ הַָָמּו ק מה ׂשֵאָה יו יי לאו דא ריי
 והֵנתַמִּב דַר םיק הי לִלֵא רֶמאַֹו אוהַה הָלילַּב יהי  ?רְׂשִיְךִז טעוֶו רעֶמאָמ ,דֶנעֶה עֶרייֵז ןיִא
 הֶרֵפּו הָּתַא רֶר תֶדֶרֶל הָּתַא אְרי-אְו :ּךְיִּבויִתַתניִּכ עֶנייֵמ ןעֶגאָז רְנּוא ,ןעֶמְהיִר ריִמ ןעֶנעֶק
 :ןעֶפְלאָהעֶג ריִמ טאָה דְנאַה עֶנעֶנייֵא
 רעֶז ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא קְלאָפ םעֶד ןּופ ןעֶריֹוא איד ןיִא ןעֶפּורְסיֹוא זאָל ,דְנּוצַא דְנּוא 8
 ןּוֿפ ןייֵגקעוֶוַא היִרְפ דָנּוא ,ןעֶרְהעֶקְמּוא ְּךיִז לאָז רעֶד ,טְרעֶטיִצ דְנּוא אָרֹומ טאָה סֶע
 דְנּוא אייוֵוְצ קְלאָפ םעֶד ןּופ טְרְהעֶקעֶגְמּוא ְּךיִז טאָה םִע דנּוא ;דֶעְלְנ גְראַּפ םעֶד
 טאָב דָּוא 4  :ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ןעֶנעֶז דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ רעֶּבָא ,דְנעֶזיֹוט גיִצְנאַַוְצ
 ּוצ ןְרעֶדיִנְפּורַא אייֵז ְּךאַמ ,ליִפ ּוצ ְּךאָנ זיִא קְלאָפ םאָד ןֹועְרִג ּוצ טְגאָזעֶג טאָה
 ךייַז טעֶו םִע דֶנּוא ןְרעֶטייֵל ריִד ּוצ טְראָד אייֵז לעוֶו ְךיִא דְנּוא ,רעֶמאוַו םעֶד
 רעֶד ,ןייַג ריִד טיִמ לאָז רעֶזיִד ןעֶנאָז ריִד ּוצ לעֶו ְךיִא ןעֶכְלעוֶו ןּופ רעֶד זַא
 רעֶזיִד עֶנאָז ריִד ּוצ לע ְךיִא םאָװ ןעֶכיִלְטיִא ןּופ רֵנּוא ;ןייֵנ ריִד טיִּמ לאָז
 טְרעֶדיִנעֶגְּפּורַא רֶע טאָה יֹוזַא 2 :ןייֵג טיִנ לאָז רעֶד ייֵג ריִד טיִמ םיִנ לאָז
 םאָו רעֶכיִלְטיִא ,ֹועְרִג ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָנ דְנּוא ,רעֶמאוַו םעֶד ּוצ קְלאָּפ םאָד
 טְקעֶל דָּוה ַא אי יֹוזַא רעֶסאַז םעֶד ןּופ גְנּוצ עֶנייֵז טיִמ ןעֶקעֶל טעֶו
 -רעֶדיִנַא טעוֶו םאִו ןעֶכיֵלטיִא (ךיֹוא) דְנּוא ,ןעֶלעֶמְׁש רעֶדְנּוזעֶּב אּוד טְסְלאָז םעֶד

 לאָצ איִד ןעֶועֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 6 :ןעֶקְניִרְט ּוצ ןֶעיִנְק עֶנייַז ףיֹוא ןֶעיִנְק
 אייֵרְד ,דְנאַה איִד ןיִא ליֹומ רֶעייֵז טיִמ טְקעֶלעֶנ ןעֶּבאָה םאָו עֶכְלאָז ןּופ
 עֶרייַז ףיֹוא טעיִנְקעֶג ןעֶּבאָה קְלאָפ םעֶד ןּופ עֶניִרְּביִא עֶלַא דְנּוא ,ןאַמ טְרעֶדְנּוה
 איד טיִמ ןֹועְדִנ ּוצ טְנאָזעֶנ טאָה טאָנ דְנּוא 7 :ןעֶקְניִרְש ּוצ רעֶסאַז ןֶעיִנְק
 ְךיִא דנּוא ןעֶפְלעֶה ְךייַא ְּךיִא לעוֶו טְקעֶלעֶג ןעֶּבאָה םאֶו ןאַמ טְרעֶדְנּוה אייֵרְד
 ןייג קְלאָפ עֶצְנאַג סאָד ּואָל דנוא הֶנאַה עֶנייֵד ןיִא ןעֶּבעֶג ןִיְרִמ םעֶד לעֶו
 עֶרייַז ןיִא וייַּפְׁש ןעֶמּונעֶג טאָה קְלאָפ םאָד דנּוא 8 :טְרָא ןייַז ּוצ רעֶביִלְטיִא
 ןאַמ ןעֶכיִלְטיִא (עֶניִרְּבִא איִדד טאָה רֶע דְנּוא ;תֹורְפֹוׁש עֶרייַז דְנּוא ,הדְנעֶה
 טְרעֶדְנּוה אייֵרְד טיִמ דְנּוא ,טְלעֶצעֶב ןייַז ּוצ ןעֶכיִלְטיִא טְקיִׁשעֶנְקעוֶוַא לֵאָרְׂשִי ןּופ
 םֶהיִא ןעֶנעֶק ויִא ןִיְדִמ ןּופ הָנֲחַמ איִד דנוא טְקְראַטְׁשעֶג ְּךיִז רֶע טאָה ןאַמ
 "יד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םֶע דְנּוא 9 :לאָהְט םעֶד ןיִא ןעֶטְנּוא ןּופ ןעֶזעוֶועֶג
 אינ דָנּוא ףיֹוא אייֵטְׁש טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָנ טאָה יֹזַא .טְכאַנ עֶניִּבְעֶז
 :דְנאַר עֶנייַד ןיִא ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא ּבאָה ְָּךיִא ןיִראָו הָנֲחַמ רעֶד ןיִא ּפּורַא

 הָרְפ דְנּוא אּוד אייֵנ יֹוזַא ןְרעֶדיִנ ּוצ ּפּורַא אָרֹומ טְסאָה אּוד ןעוֶו דְנּוא 0

 ןייד

 ז לעטיפאק



 םימפוש 26
 הָנקזחִּת יױַנַאְו ורבדִייהמ ָתעַמָׁשְו :הָנֵחְמַהילַא ךרעֶג יי

 ידצקילַא ולֲעַנ זיָרָּפּו אוה דדָינ .הָנַמב טְדרָיְו ידי
 טייל קָלָמת ןילמו :הָנֲחַמּ רֶׁשֲא םיִׁשְמַחַה
 לה רְֶמִ ןיא טְהיֵלְנלְו בֶרֶל הָברַאָּכ קֶמְֹּב םילְפָנ

 רַפַמְמ שי-יהעבו ןועְדִנ א :ברָל םִיה תְַׁשלַעְׁש 13
 םֶהָל לֹולָצ הָנַהְ יִתָמלח שלח הנה רֶמאַּ םוָלֲח העל
 למי וה לָהאמ-רע אבו ץידמ הָנֲחְמְּב ֵַהְתִמ םיִרֹעִׂש

 ןיִא מאל ּודֵעַב ןעַו ;טֵהֶאָה ל לֵפְָו הָלְעִמִל ּוכְִּהיַו 4
 ָנ לאְרׂשִי ש שיא ׁשֵאֹוִּב ןֹועדּג ברא יִמְלַּב תאֹו

 עטשִכ יהיו = גהָנֲַַּהילְּכ"תֶאְ ןידמדעַא ֹורָיְּב םיִהֹלֲאָה וט

 ילֶא בֶָׂיַּודָּמְׁשִַווְרבִׁשתֶאְ לה רַּפְטַמ-תֶא ןֹעְדִנ

1 
 יֹוזַא 11 :הָנֲחַמ רעֶד ּוצ (ןייֵלַאנ גְנּוי ןייד
 ןעֶלעֶו אייֵז םאֶו ןעֶרעֶה אּוד טְסעוֶו
 דְנאַה עֶנייֵד טעוֶו ָּךאָנְרעֶד דְנּוא ,ןעֶנאָז
 -םּורַא טְסעוֶו אוד דְנּוא ,ןייַז טְקְראַטְשעֶב
 דָנּוא רֶע זיִא ױזַא ;הָנֲחַמ רעֶד ּוצ ןְרעֶדיִנ
 קֶע םעֶד ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְּפּורַא גְנּוי ןייז הָרּפ
 סאָו (ןעֶכאַו) עֶטְנעֶפאָועֶג איִד ןּופ

 דְנּוא 12 :הָנַחַמ ּרעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶגעֶד
 ןּופ רעֶדְניִק עֶלַא דְנּוא קֵלָמַע דְנּוא ןָיְדִמ
 ןיִא ןעֶלאַּפעֶגְרעֶדיִנַא ןעֶנעֶז ,טייֵז"חַרְזִמ
 ןעֶקעֶרְׁשייֵה איו ליִפ יֹוזַא ,לאָהְט םעֶד
 ןעֶועוֶועֶג טיִנ זיִא לעֶמעֶק עֶרייֵז ּוצ דְנּוא
 דְנאַז רעֶד איװ ליִפ יֹוזַא ,לאָצ עֶנייֵק
 :םִי ןּופ ןעֶטְראָּב םעֶד ףיֹוא ֹויִא םאָו
 ּוצ) ןעֶמּוקעֶג ויִא ןֹועְדִנ ןעוֶו דְנּוא 8
 טאָה ןאַמ ַא העָז דָנּוא (הֶנֲחַמ רעֶד
 דְנּוא .םֹולָח ַא רֵּבַח ןייַז ּוצ טְלייֵצְרעֶד
 -עֶג ּבאָה ְּךיִא ,העָז ,טְנאָועֶג טאָה רֶע
 ןעֶטְׁשְרעֶג ַא העָז רְנּוא ,םֹולָח ַא טְמֹולָח

 רעֶד ןיִא טְרְהעֶקעֶנְמּוא ְּךיִז טאָה טיֹורְּב וע ליב רֶשֲא םיִּדַּכַב ץֹוִפָנְו

 ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא דָנּוא ,ןָיְּדִמ ןּופ הָנֲחַמ - גטיוהיד ם יַַהּוִּכְׁשו תֹורָפִשַּב טיִׁשאִרָה תֶׁשֵלט

 םִע טאָה דנּוא טְלעֶצעֶג םעֶד ּוצ זיִּכ פרק עקל תֹורָפּוׁשל םֶניִמְי- בו םיִַּלַּב ָׁל ואֹמְׁש
 -אֵפעֶבְנייַא זיִא םִע דנּוא ךעֶגאַלְׁשעֶג המל טא ןַּתׁשיִא ורְמִעַּה :ןְָרנְלוהיל בֶרָה 1
 ןעֶצְנאַג םיִא םִע טאָה םִע דְנּוא ןעֶל זיריאמיישלש טֵקמיַו ;וֿכינו עיר היל ר 29

 זיִא טְלעֶצעֶנ םאָד דנּוא טְרְהעֶקעֶגְמּוא לכו יהערְּב טיא ברקת ים 4 תֹורָפוׁשַה
 טאָה רַבַח ןייַז דְנּוא 11 :ןעֶלאַפעֶנְמּוא זיפ ידע הָהָר הָמָׁשַה תיבירַע הָנִה צד טי הנממה

 ןֵּב ןֹועְדִג ןּופ דְרעוֶוְׁש םאָד טְרֶעייֵנ ׁשרעֶדְנַא טיִנ זיִא םאָד ,טְגאָועֶג דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג
 דְנּוא ןָיַדִמ דְנאַה עֶנייֵז ןיִא ןעֶּבעֶנעֶג טאָה טאָנ ןיִראוָו ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ןאַמ רעֶד ,שָאֹוי
 םּולָח םעֶד ןּופ ןעֶלייֵצְרעֶד םאָּד טְרעֶהעֶג טאָה ןֹועְדִנ ןעוֶו דְנּוא 18 :הָנֲחַמ עֶצְנאַג איֵד
 רעֶד ּוצ טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ זיִא דְנּוא ,טְקיִּבעֶג ְּךיִז רֶע טאָה יֹוזַא ,גנּוגייֵלְסיֹוא עֶנייֵז דְנּוא
 ןיִא ןעֶּבעֶגעֶג טאָה טאָנ ןיִראָו :ףיֹוא טייֵטְׁש ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא .לֵאָרְׂשִי ןּופ הָנֲחַמ
 טרעֶדְנּוה אייֵרְד איד טְלייֵמּוצ טאָה רֶע דָנּוא 16 :ןִיְדִמ ןּופ הָנֲחַמ איִד דְנעֶה עֶרעֶזְנּוא
 ךעֶביִלְטיִא ןּופ דְנאַה איִד ןיִא תֹורְפֹוש ןעֶּבעֶנעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶלייֵמ אייֵרְד ןיִא ןאמ
 רֶע דְנּוא 17 :גיִרְק איִד ןיִא גיִנייוַועֶניִא ןְלעֶקאַפ רֶעייַפ דְנּוא ,גירק עֶגיִדייֵל דְנּוא
 וטְהעֶז דְנּוא ,ןּוהְט רֶהיֵא טְּלאָז יֹּוזַא ריִמ ןּופ ןעֶהעֶז טעוֶו רֶהיֵא םאָה ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה
 ָךיִא סאָו סאָד זַא ןייז לאָז םִע דְנּוא .הָנֲחַמ רעֶד ןּופ קֶע םעֶד ּוצ ןעֶמּוק לע ּךיִא ןעוֶו
 ריִמ טיִמ ןעֶנעֶז םאָו עֶלַא דְנּוא ךיִא ןעוֶו דְנּוא 18 :ןּוהְט ְּךיֹוא רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא אּוהְט
 םּורַא-םֶגְניִר תֹורְפֹוׁש איִד טיִמ ןעֶזאָלְּב ָּךיֹוא רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא ,ןעֶזאָלְּב רֶפֹוׁש ןעֶלעוֶו
 זיִא יֹװַא 19 :ןֹועְדִנ ּוצ רֶנּוא טאָג ּוצ ,ןעֶנאָז טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,הָנֲהַמ רעֶצְנאַנ רעֶד
 םעֶד ּוצ ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז סאָו ןאמ טְרעֶדְנּוה איִד דְנּוא ןעֶמּוקעֶגְנָא ןֹועְדִנ
 טְשרֶע ראָנ טאָה ןעֶמ ,רָמְׁשִמ ןעֶטְסְלעֶמיִמ םעֶּד ןּופ גְנאַפְנָא םיִא ,הָנֲחַמ רעֶד ןּופ קִע
 אייז דִנּוא תֹורְפֹוׁש איד טיִמ ןעֶזאָלְּבעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;ָךאוַו איֵד טְלעֶמְׁשעֶנְפיֹוא
 איד דְנּוא 20 :דָנעֶה עֶרייֵז ןיִא ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז םאָו גיִרְק איִד ןעֶכאַרְּבּוצ ןעֶּבאָה
 ןעֶבאָרְּבוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,תֹורְפֹוׁש איד טימ ןעֶזאָלְּבעֶג ןעֶּבאָה ןעֶגְנּולייֵטּפָא אייֵרְד
 דָנּוא ,ןְלעַקאַפ איד טְּפאַחעֶגְנָא אייז ןעֶּבאָה דְנאַה עֶקְניִל עֶדייז טיִמ דָנּוא ,גיִרְק איד
 םאָד ןְעיִרְשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶזאָלְּבעֶג תֹורְפֹוׁש איִד דְנאַה עֶטְכעֶר עֶרייֵז טיִמ
 עֶנייֵז ןיִא רעֶכיִלְמיִא ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 91 :ןֹועָדְנ ןּופ דְנּוא טאָנ ןּופ דְרעֶזְוִׁש
 אייז דְנּוא ,ןעֶּפאָלעֶג זיִא הָנִהַמ עֶצְנאַג איִד דַנּוא ,הָנֲחַמ רעֶד אייַּב םזרַא-םֶגְניר לעַּמְׁש
 איד ןעֶּבאָה טְרעֶדְנּוה אייֵרְד איד ןעֶו דְנּוא 22 :ןעֶפאַלְטְנַא ןעֶנעֶז דְנּוא ןְעיִרְׁשעֶנ ןעֶּבאָה
 ןעֶנעֶק רעֶנייֵא ןייֵז לאָז דְרעוֶוְׁש םאָד טְכאַמעֶג טאָנ טאָה יֹוזַא ,ןעֶזאָלְּבעֶג תֹורָפֹוׁש
 איד דָנּוא הָנֲהַמ רעֶצְנאַו רעֶד ןיִא ןעֶזעֶועֶג םִע ויִא יֹוזַא רֶנּוא ,ןְרעֶדְנַא םעֶד
 ןעֶטְראָּב םעֶד ּוצ ויִּב הָתָרַרְצ ןיִא הָמִׁש תיֵּב ןייק זיִּב ןעֶפאָלְטְנַא זיִא הָנֵחַמ

 ןופ

 הָנֲחַמתַא םכָדְּב הוה ןתְנייּכ ימוק רֶמא לֵאָדְׂשִי הָנֲחְמ
 ןתִיו םיִׁשאֶר הָשלְׁש ׁשיִאָה תוָאמישלשדתַא ץֵחַּ :ןידְמ 5

 ;םיִַַּּה ְךְָּ יפו םיִקיר םיִּלַבְו םֶּלּכירַיְּב תֹוַרָפִֹׁש
 אב א הגהו ּוׂשָּמ כו וָאְרִת יִנמִמ םֶיֵלֲא רֶמֶאַּנ 11
 ִּתְעַקְתִו :וֲִַּת ןּכ הֵׂשֲעָא רֲֶׁאַּכ הֶָהְו הָנהּמַה הֵצָקְּב +*

 דג תֹורָפׁשִב םֶּתְעַקְתּו יִּתִא רֶׁשֲאלִכְו יָכֹלֶא רֶפֹוׁשַּב
 :ןְעֶלגלּו הָוהיִל םֶּתִמֲאו הנה ֵמה--לְכ } תֹוביֿבָמ םֶּתַא

 רמה הק ֿפ אירׁשֲא ׁשיַאיהָאמּו ןֹועְדִנ אֵבָיַז

 ירמי יקה םֶכָה דא הָנוניִּתַל תֶרֶמְׁשֲאָהׁשאַד
 תֹורָפשַּב צקְתּנ ף
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 3 יִלְּפפ לֵאָרְׁשִי-שיא קעֶציַו : תַּבַט"לַע הָלֹוחְמ לֶבֶא דְנּוא 8 :תָּבַט אייַּב הָלֹוחְמ לֶבָא ןּופ

 4 םיִכָאָלַמו ;ןיִדְמ יִרֲח א דר שִמ-לּכְִּו רֶׁשֲאְדִמּו ןעֶמאַזּוצ ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶנעֶמ איד

 דת דור מאל םיא לבב עד לט ןּופ ,אייֵרְׁשעֶג ְךְרּוד ןעֶראוָועֶג ןעֶפ
 קעָצי ר -תֶאְו הָרֶב תִיּב דע םיִּמַה-תֶא םֶהָל וְכֹל א 4 יא ,ןצְראָחעֶג ןעֶפּורעֶפ
 רָא הָרְּב תיב דע םיִמַר-תֶא כל טירפֶא שיאילְּכ |:אג ןופ דְנּוא ,רֵׁשֲא ןופ דְנּוא ;ילָּתְפִנ
 רכ בַאז-תֶאְו בֶרֹע--תֶא ןירִמ יֵרָׂש יִנָׁש ּודכֹליו :הרַיַה םֶגאָיעֶגְכאָנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא .הָׁשַנְמ

 באזיבקנ יא = בת ברי בָא ּנְרֲהַ טאָה ןֹועְדִנ דְנּוא 24 :ןָיְדִמ רעֶטְניִה
 ןעדעילֶא ואיִבַה באװ .בָרֹע--שאָרְו ן;דמילָא צדרו ןעֶצְנאַנ םעֶד ְּךְרּוד םיִחּולְׁש טְקיִׁשעֶג

 ח : !ןריל רב ּפּזרַא טְמּוק ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,םִיַרְפֶא גְראַּב

 א ינֵל ָתיֵׂשָע הַָה רָכְּדַה-הְמ םיִרְפֶא ׁשיִא וילֵא ּוְמאָּה ןופ ןייֵא טְמעֶנ דנּוא ןָיְדִמ ןעֶגעֶקטְנֶע
 בי ןיהַמְּ .םתָלהַל ָּתְַלָה יִּכ ּנָל תֹואָרְק יֹּתלבְל דְנּוא הָרָּב תיֵּב ויִּב רעֶסאַװ סאָד אייֵז
 3 אֹלֲה םֶכָּכ הָּתַע יִתיִשָעהְמ םֶדיֵלֲא רֶמאֹיַו :הָקְְחִּב ָֹּתִא -ְךעֶפ ְּךיִז טאָה םֶע דנּוא ;ןַדְרֵי םעֶד

 4 םיִהלֲאןתָנ םֶכְדָיּב:ריִכֲא ריְִכִמ םיְִפֶא תלְלְצ בִט נז םִיַרְפֶא ןופ ןאַמ רעֶביִלְטיִא טְלעֶמאַז
 םֶכָּכ תָֹשֵ ִּתְלכי-המּו בָאדתֶאְו בֶרֹעדתֶא ןידִמיֵרְׂשיִתֶא = א 0

 + ןֶעֶדנ אֵבָנ הוה רֶבְַּ ְִּבדּביִלעַמ םָחור הָתְפָרוִא - יי סד ןעמּועעֶנְניֵא ןעֶּבאָה אייז
 פי ֹותַא רֶׁשֲא ׂשיִאָה תֹוָאְמיׁשְלׁשּו אוד רֵבֹע הָָדַה דניא 25 :ןַררָי םעֶד דְנּוא הָרָּב תיֵּב זיִּב
 ה םעָל םֶהָל תוִרְכִּכ אָנינְּת תוּכִכ יִׁשְַאְל רֶמאֹו :םיִפְדֹרְו אייוְצ איד ןעֶמּונעֶגְנייַא ןעֶּבאָה אייז
 חַבֶז יִרֲחַא ףֵדֹר יִבֹנֲאָו םַה םיִפיֵע-יִכ יִלְנַרְּב רֶׁשֲא םעֶד דְנּוא בֵרֹוע םעֶד ,ןִיְדִמ ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ

 +חבָ ףֵכָה תּכִס יֵכָׂש מו :ןידמ יכלמ עמו םעֶד ּתְגְרַהעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא ,בֵאְז
 ז ןועְרִּג רֶמאו : םֶהָל ךאָבְצל ןניֵכ יב הָּתע עְֶמלַצו , יי : א
 -תֶא תשרי ע צא חַב-תֶא וי תַתְּב ןֵכָל 8 ! היא וברוע ןייֵטְש םעֶד ףיוא בַרֹוע
 ןבֶׁשִמ לַעה !םינָקְרַּבהיאְו רֵּבְרִּמַה יִצוק-תֶא םֶכְרַׂשְּב רעֶד אייַּב ּתָנְרַהעֶג אייֵז ןעֶּבאָה בַאְז
 יא טֿפ יֵׁשְנַא ותוא ּונעי תאֵוִּכ םֶהיֵלֲא רֵּבַדָיַו לֵאִּפ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,בַאְז ןופ רעֶטְלעֶק
 9 רֶמאֵל לָאו נפ יׁשָנ ליג רֶמאִּיַו :תֹוְּכִס יִׁשָנַא ּוָנָע רֶׁשֲאַּב ןופ ּפעֶק איִד דְנּוא ,ןָיְדִמ טְגאָיעֶגְכאַנ

 מלוכה =. לָלְמַהיֶא ץֶתֶאםולְָביִכׁשְ טְגְנעֶרְּבעֶג אייז ןעֶּבאָה בֵאְז דְנּוא בֵרֹוע
 םיִרָתּצַה לֵּכ ףֶלֶא רָשע תַׁשִמַחַּכ םּמִע םֶהיֵנֲחַמּו רלרּקּב

 :ןֵדְרִי טייַז רעֶרעֶדְנַא רעֶד ףיֹוא ןֹועְדִנ ּוצ

 ח לעטיפאק
 איִד זיִא םאָּה .טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה םִיַרְפֶא ןּופ רעֶנעֶמ איֵד דְנּוא 1
 טיִנ םֶנּוא טְסאָה אּוד זַא ןּוהְמעֶנ םֶנּוא ּוצ טְסאָה אוד סאָו ְךאַז עֶניִזאָד

 אייֵז דָנּוא :ןָיְדִּמ טיִמ ןעֶטְלאַה הָמָחְלִמ ןעֶנְנאַגעֶג טְזיִּב אּוד ןעֶו ןעֶפּורעֶג
 סאָוװ ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 2 :טְניִרְקעֶג קְראַטְׁש םֶהיֵא טיִמ ָּךיִז ןעֶּבאָה
 ןּופ בֵנּוּביֹולְקכאָנ איִד טיֵנ ןעֶד זיִא ?ָּךייַא טיִמ ְּךייֵלְנרעֶפ םיִא ןּוהְמעֶנ טְצעֶי ָּךיִא ּבאָה
 ןיִא טאָה טאָב 3 !רֶזֶעיִבַא ןּופ ןעֶּביֹורְטנייוַו עֶנעֶטיִנְׁשעֶנְּפָא איִד איו רעֶסעֶּב םִיַרְפֶא
 דָנּוא ,בֵאְז םעֶד דְנּוא בֵרֹוע םעֶד ,ןָיְדִמ ןּופ ןעֶטְשְריִפ איד ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא דְנעֶה עֶרייֵא
 רֶעייֵז זיִא לאָמטְסְנעֶד ?רֶהיֵא איז יֹוזַא ןּוהְמ ּוצ ןעֶזעוֶועֶג דְנאַטְׁש םיִא ְּךיִא ןיִּב םאוָו
 דָנּוא 4 :םעֶרעֶנ ְּךאַז עֶניִזאָד איִד טאָה רֶע לייוו םֶהיֵא ןעֶנעוֶו ןעֶראוָועֶג ףאֵלְׁש טיִמעֶנ
 אייֵרְד איִד טיִמ ןעֶנְנאַנעֶגְרעֶּביִרַא זיִא רֶע דְנּוא ,ןֵדְרַי םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶנ זיִא ןּועְדִנ
 ןעֶּבאָה דְנּוא דיִמ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז ,ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז םאָו ןאַמ טְרעֶדְנּוה
 ְךייַא םעֶּב ָּךיִא ,תֹוּכֶס ןּופ טייַל איִד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 2 :טְנאָיעֶגְבאָנ אייֵז
 דְנּוא ריִמ ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָו ;ְּךאָנ ריִמ טייֵג סאָו קְלאָפ םעֶד ּוצ טיֹורְּב עֶכיֵלְטֶע טעֶנ

 ןּופ ןעֶמְׁשְריִפ איד דְנּוא 6 :ןְיְדִמ ןּופ םיִכָלְמ איִד ,עֶנְמְלַצ דְנּוא חַבָז ְּךאָנ גאָו ָּךיִא
 דִנאַה עֶנייֵד ןיִא ןיֹוׁש עֶנְמֶלַצ דְנּוא חַבָז ןּופ דְנאַה איִד ןעֶד זיִא ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה תֹוּכִס
 םּוראַד ,טְנאָזעֶג טאָה ןֹועְדִנ דנּוא 7 :לִיַח ןייד ּוצ טיֹורְּב ןעֶּבעֶנ ןעֶלאָז ריִּמ זַא
 ׁשייֵלְפ רֶעייֵא ְּךיִא לעֶוֶו יֹוזַא ,דְנאַה עֶנייַמ ןיִא עֶנְמֶלַצ דְנּוא חַבְז ןעֶּבעֶנ טעוֶו טאָנ ןעוֶו
 :ןְלעֶכאַטְׁש (םיִנָקְרַּבכ איִד טיִמ דִנּוא ,רָּבְדִמ רעֶד ןּופ רעֶנְרעֶד איִד טיִמ ןעֶׁשעֶרְד
 ְךֹוא אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,לֵאּונִּפ ןייק ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא טְראָד ןּופ זיִא רֶע דְנּוא 8
 אי יֹוזַא דאָרְנ טְרעֶפְטְנֶעעֶנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה לֵאּונִּפ ןּופ טייֵל איִד דְנּוא ;טעֶרעֶנ יֹוזַא
 ּוצ יֹוזַא ,לֵאּונִּפ ןּופ טייל איד ּוצ טְנאָזעֶג ְךיֹוא טאָה רֶע דְנּוא 9 :תֹוּכס ןּופ טייֵל איד
 ןעֶניִזאָד םעֶד ןעֶסיֹוטְׁשּוצ ְָּךיִא לעֶו יֹוזַא ןעֶמּוקְקיִרּוצ םֹולְׁשְּב לעֶו ָּךיִא ןעוֶו ,ןעֶנאָז
 זיִא הָנֲחַמ עֶרייֵז דְנּוא ,רֹוקְרַק ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶנְמְלַצ רֶנּוא חַבֶז דְנּוא 10 :םעֶרּוט

 ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ןעֶנעֶז םאִו עֶלַא ,רְנעֶזיֹוט ןְהעֶצְפּופ ןּופ ָּךֶרֶע ןַא אייֵז טיִמ ןעֶזעוֶועֶב

 ןּופ 21
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 ;םֶדָקיינְּב איִד ןּופ הֶנֲחַמ רעֶצְנאַג רעֶד ןּופ ; ׁשיִא ףֶקֶא יִלְׂשֶעְו הָאכ םיִלָפַגהְ ֶז טְדְקייגְּב ! הנֲחמ לֶּכִמ
 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶנעֶלאַפעֶג איִד רעֶּבָא םטידקַּפ טיִלְהֶאְב ינּבְׁשַה ןד ןועְדַּנ לע : דָה ףֵקְׂש

 ןאַמ דְנעֶזיֹוט גיַצְנאוַוְצ דַנוא טְרעֶדְנּוה :הַטָּב היה הָנֲהַּמַהְו ה הנה ומה = ר = יז יו חַכְָל

 0 א יֵכְלַמונׁש -תֶא לו םָהי דר ענ צו חבָ ּוסָניי 12
 האי ןעכוצעֶנְסהא ןעֶּבאַד פאָוו בא ;הינתַה 2 טא חבקתֶא ןִיָרִמ

 ףיֹוא ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא ןועְדג דְנּוא 11  .ימלַ :םֶרָתָּה הָלעְמִלְמ הָמָחלמַהְִמ שָאודּב יע 4
 ןיִא ןעֶניֹואְו םאִװ איִד ןּופ געֶװ םעיֶז ץוּכִט יֵרָׂשיתֶא .ץלֵא בהכז לָׁש ַױ תֹוָּכִמ יֵׁשְנ ַאמ רעֶג
 אייָּב טייַז-חַרְזִמ רעֶד ןּופ ןעֶטְלעֶצעֶג עס ִׁשְנַא-לַא } אביד :שיִא הָעְבִׁשְו םיִצְבִׁש ָהינְקְז-תֶאְו וט

 -עֶנ טאָה רֶע דְנּוא הָהְּבְנִי דְנּוא חַבֹונ ףֹכִה | רמאַליִתֹוא םֶתְפַרֲח :ֶׁשֲא עַל חַבָז הֵ הימל
 זיִא הָנֵחַמ איד דְנּוא ,הָנֲחַמ איד ןעֶנאַלְׁש ;םָהָל םיּפִעַיַה ךי ןִׁשְנַאל ן יּכ יב הֶּתַע למ חַבָד -

 דָנּוא חַבֶז דנּוא 12 :רעֶכיִז ןעֶזעֶועֶג על על : ער 2 יי 7 1
 טאָה רֶע רעֶּבָא ןעֶפאָלְטנַא ןעֶנעז עִֶמִלִצ טא מלא ר א יא א

 טְּפאַחעֶב ְםאָה ר הב יי ורכאב ײל ךוִמָּכ ּורְמאַֹּ רוָבָתַּב םָתְנַר רֶׁשֲא םיִׁשָנֲאז הפיו
 מאיר יַתַא רמה יי נב רַאתִּכ דחֶא םֶהֹומְב נפ דְנּוא חַבָז ,ןָיְדִמ ןּופ םיִכָלְמ אייוְצ איִד

 רֶע טאָה הֶנֲחַמ עֶצְנאַג איד דְנּוא ,עֶכִמְלַצ רֶמאֹו :םָכָתֶאְִַּבְה אֵל טֶתֹוא םֶתְיַחה ש הָוהייַה םֶה 2
 רוכּב = ןּב ןֹועְדִג דֶּוא 18 :ןְרעֶטיִצ טְכאַמעֶג יִּ וּבְרַה רענַה ףלָשיאלְו םֶתֹא גֵרָה םִק ורֹוכְ תל

 הָמָהְלִמ רעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶגְקיִרּוצ זיִא ׁשֶאֹוי = -ַנְּוהֶּתַא םּק עֶגְמֶלצְו חֵבָו רֶמאֹּר ;רעֶנ נּיִּ ִי 21
 :ןעֶנְנאַנעֶגְפיֹוא זיִא ןוז איִד רעֶדייֵא -תֶאְו חַבָז-תֶא נרָהו ןֹועְרנ םֶקָ ותָרְּבִנ ׁשיִאָכ יִּכּ
 ןופ גֶנּוו ַא טְּפאַהעֶג טאָה רֶע דְנּוא 4 ;םֶהיֵלַמְ דאו רֶׁשֲא םיִנֹרַהְׂשַה-תֶא הַּכ א
 םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,תֹוּכִס ןּופ טייֵל איִד בג הָמַא-ַג ּונ ְב-לָׁשְמ ןוע רֶנילֶא .טארׂשיײשיִא ּוָרְמאַּו 2
 םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,טְנעֶרְפעֶנְסיֹוא םֶהיֵלֲא רֶמאַּו :ןיָרמ ךמ ונָתְצַׁשֹוה יִּכ ְךֶנְּבְרִּב םנ נב 3

 תֹוּכִס ןּופ ןעֶמְׁשְריִפ איד ןעֶּביִרְׁשעֶגְפיֹוא לו ׁשֶמִי הָוהְי םֶכָכ יִנְּב לָש מי-לְוטכבינָ לָׁשְמָאדאְל ועד

 גיִצעֶּביִז דְנּוא ןעֶּביִז ,עֶטְצֶלֶע עֶרייֵז דְנּוא ׁשיא ילד -ינְתוהָלַאְׁשִּכִמ הָלֲאְׁשַאְ ;ןוע ונםֶרֵלֲא רֶמֹאי יו ;םֶכָּב 24

 איד ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע דְנּוא 12 :ןאַמ מא סה םלאֵמׁש לימי ללִ ם ק
 טְגאָזעֶג טאָה רֶע רֶנּוא ,תֹוּכִס ןּופ טייל ם=! ט'א הִֶּש יִכלְׁשַי למשה ֹשְרּפ ןת א א

 : : -  ייִעַבׁשּו ףלָא לֶאְׂש רֶשֲא בָהוה ימונ לֵקׁשִמ הב :ןָללֶׁש
 טיִמ ,עֶנְמְלַצ דְנּוא חַבֶז ןעֶנעֶז אָד ,טְהעֶז

 ףְנּוא חַבֶּז ןּופ דְנאַה איִד ןעֶד זיִא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא א ְךיִמ טאָה רֶהיֵא עֶכֶלעֶֶו
 ןעֶנעֶז סאָו רעֶנעֶמ עֶנייַד ּוצ ןעֶּבעֶג ןעֶלאָז ריִמ זַא דְנאַה עֶנייַד ןיִא טְצעֶי ןיֹוׁש עֶנְמָלַצ
 איד דְנּוא ,טאָמְׁש רעֶד ןּופ עֶטְצֶלֶע איִד ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע דְנּוא 16 ?טיֹורַּ דיִמ
 ןעֶמיוז טְזאָלעֶג רֶע טאָה אייֵז טיִמ דִנּוא ,ןְלעֶבאַטְׁש איד דְנּוא ,רָּבְדִמ רעֶד ןּופ רעֶנְרעֶד

 איִד דְנּוא ,ןעֶסיֹוטְׁשּוצ רֶע טאָה לַאּזנַּפ ןּופ םעֶרּוט םעֶד דְנּוא 17 :תֹוּכִס ןּופ טייל איִד
 וצ דָנּוא חַבָז ּוצ טְנאָזעֶנ טאָה רֶע דְנּוא 18 :ּתָנְרַהעֶג רֶע טאָה טאָמְׁש 25 ןופ םייֵל
 דָנּוא ?רֹובָּת ןיִא ּתָנְרַהעֶג טאָה רֶהיֵא סאָו ןעֶהעֶזעֶגְסיֹוא טייל איִד ןעֶּבאָה איז ,עֶנֶמָלַצ
 טאַהעֶג טאָה רעֶכיֵלְטיִא ,ןעֶזעוֶועֶג אייֵז ןעֶנעֶז טְזיִּב אּוד איו יֹוזַא א ןעֶּבאָה אייז
 ןעֶנעֶז אייֵז ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 19 :ָךֶלֶמ םעֶד ןּופ רעֶדְניִק איד איו טְלאַטְׁשעֶג איד
 רֶהיֵא ןעֶו ,טֶּבעַל טאָב איו יֹוזַא ;רעֶדְניִק םיִרעֶמּומ עֶנייַמ ,רעֶדָיַרְּב עֶנייֵמ ןעֶזעֶוֶועֶג
 טְנאָזעֶג טאָה רַע דְנּוא 20 :תָנְרַהעֶג טיִנ ְּךייַא ָךיִא ו טְלאוָו יֹוזַא ןעֶּבעֶל טְזאָלעֶג אייֵז טעַה
 ןעֶגיֹוצעֶנְסיֹורַא טיַנ טאָה גְנּוי רעֶד רעֶּבָא ,אייֵז עַנְרַה דָנּוא ףיֹוא אייֵטְׁש ,רֹוכְּב ןייַז רָתָי ּוצ

 יֹוזַא 21 :בָנּוי ןעֶועֶועֶג ְּךאָנ זיִא רֶע לייוװ טאַהעֶנ אָרֹומ טאָה רֶע ןיִראָו ,דְרעוֶוְׁש ןייַז
 יֹוזַא ןיִראָו ,םָנּוא גאָלְׁשְרעֶד רָנּוא ףיֹוא אּוד אייֵמְׁש ,טְגאָזעֶב עֶנֵמָלַצ דַנּוא חַבַז ןעַּבאָה

 טאָה דְנּוא ןעֶנאַטְשעֶגְפיֹוא ןּועָדְנ זיִא יֹוזַא ;הָרֹּנבִנ עֶנייֵז זיִא יֹוזַא זיִא ןאַמ רעֶד איז

 ןעֶנעֶז םאָו רעֶדְנעֶּבזְלאַה איִד ןעֶמּונעֶנְּפּורַא טאָה רַע דַנּוא ,עֶכְמְלַצ דִנּוא חַבָז תָנְרַהעֶג
 ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶנעֶמ איד דְנּוא 99 :לעֶמעֶק עֶרייַז ןּופ רעֶזְלע ז איד ףיֹוא ןעֶזעוֶוע
 ְךיֹוא דְנּוא ,ןֵהּוז ןייַד ְּךיֹוא דְנּוא ,אּוד ְּךיֹוא ,םָנּוא רעֶּביִא אּוד עֶביטְלעֶתעֶג ,ןֹועָדִב צ טְכאָזעּג
 דְנֹוא 28 :ןִוָדִמ ןּופ דְנאַה רעֶד םיֹּוא ןעֶפֶלאָהעֶנ םָנּוא טְסאָה אּוד ןיִראָו ,ןָהוז ס'ןֵהּוז ןייַד
 0 ןְהּוז ןיימ דֵנּוא ,ןעֶניִטְלעוֶועֶג ָּךייַא רעֶּביִא 2 יה ָךיִא ,טְבאָזעֶב אייֵז ּוצ טאָה ןֹועְדַנ
 דא 4 :ןעֶגיִטְלעוֶועֶג ָךייַא רעֶּביִא טעַו הָוהְי טְרֶעייַנ ,ןעֶגיִטְלעוֶועֶנ ְּךייַא רעֶּביִא טיִנךיֹוא
 2 ריִמ ּוצ לאָז רעֶכיִלְמיִא זַא ;ךייַא ּוצ טעֶּבעֶנ ַא ּבאָה ָּךיִא ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה ןֹועדִנ
 ןעֶנעֶז אייֵז לייַח ,ןעֶגְנִירְזאָנ עֶנעֶדְלאָג טאַהעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָוו ,ּביֹור ןייַז ןּופ גָניִרְזאָנ ןייַז

 םיִועֶנ ריִד אייֵז ןעֶלעוֶו ריִמ ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 8 לא א
 -ָנייֵרַא ןעֶטְראָד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,דיילק םאָד טייֵרָּפְׁשעֶגְסיֹוא ןעַּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶּבעַנ
 איִד ןּופ טכיוװעֶג םאָד דְנּוא 26 :ּביור ןייז ןּופ גְניִר םעֶד רעֶכיֵלְמיִא עק 2
 ןעֶּביִז דָנּוא דְנעֶזיֹוט ןעֶזעֶועֶנ זיִא טְגְנאַלְרעֶפ טאָה רֶע םאִו ןעֶנְניִר עֶנעֶדְלאָג

 טרעדנוה
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 מט ח םיטפוש
 -וְלאַה איִד ןיוח ,דְלאָנ םיִלָקְׁש טְרעֶדְנּוה
 דְנּוא .ְּפעֶנְק םעֶזּוּב איִד דְנּוא רעֶדְנעֶּב
 -עֶנ ןעֶנעֶז םאָו רעֶדייֵלְק-לעֶּפְרּוּפ איִד
 דְנּוא ,ןָיְדִמ ןּופ עֶגיִנעֶק איִד ףיֹוא ןעֶזעוֶו
 ןעֶנעֶז סאָו רעֶדְנעֶּבוְלאַה איד ץּוח
 עֶרייֵז ןּופ רעֶזְלעֶה איִד ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג
 ןּופְרעֶד טאָה ןֹועְדִנ דְנּוא 27 :לעֶמעֶק
 םִע טאָה רֶע דְנּוא ,דֹופֵא ןַא טְכאַמעֶג

 הָרְפָע ןיִא ,טאָטְׁש עֶנייֵז ןיִא טְלעֶטְׁשעֶג
 ְךאָנ טְראָד ְךיִז טאָה לֵאָרְׂשִי ץְנאַג דנּוא
 זיִא םִע דְנּוא ;ןעֶזעֶועֶג הֶנֵזְמ םֶהיֵא
 -זיוה ןייַז ּוצ דְנּוא ןֹועְדִנ ּוצ ןעֶראוָועֶג
 ינוא 28 :בָנּולְכיֹורְמְׁש ַא וצ דניִזעֶג
 ראָפ ןעֶראוָועֶג גיִנעֶטְרעֶטְנּוא זיִא ןִיְדִמ
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד
 עֶרייֵז ןעֶּבייֵהְפיֹוא טְנעֶקעֶג רֶהעֶמ טיִנ
 הּור טאַהעֶג טאָה דְנאַל םאֶד דְנּוא ;ּפעֶק

 :ןֹועְדִנ ןּופ געֶט איִד ןיִא רֶהאָי גיִצְריִפ
 -עֶג זיִא ׁשֶאֹוי ןּופ ןְהּוז לַעַּבִרְי דְנּוַא 9
 ןייַז ןיִא טְניֹואוְועֶג טאָה דנּוא ןעֶנְנאַג
 טאַהעֶג טאָה ןֹועְדְִנ דְנּוא 80 :זיֹוה
 ןעֶמּוקעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז םאוו ןְהיִז גיִצעֶּביִז
 טאַהעֶג טאָה רֶע ןיִראָָו ,טְכיִד ןייַז ןּופ
 ּבייוֵוסְּבעֶק ןייַז דְנּוא 81 :רעֶּבייוֵו ליִפ
 טאָה איִז .םֶכְׁש ןיִא ןעֶועוֶועֶג זיִא םאָו
 רֶע דְנּוא ,ןְהּוז ַא ןעֶניוִועֶג ָּךיֹוא םֶהיֵא

 :ָךֶלָמיִבֲא ןעֶפּורעֶג ןעֶמאָנ ןייַז טאָה

49 

 ְָנרַאָה יֵדְנִּו תופיִטְַהְ יִרֲהְׂשַהְדמ דַּבְל בָהְו תוֶאְמ
 יראוַצְּב רֶׁשֲא תֹוקָנַה-ןִמ כָל יד יֵכְלמ .םצִׁש
 97 לריִעְב וָתֹוא גָצו דֹופַאל ןועְרִנ ותוא ׂשַעַּיַ :םֶהִֵמְ
 וָתֹיְִלּו ןיִעְִנְל יִקֹו םָׁש ויָרָחַא לֵאָרְׂשִי-לֶכ וו הָרְפעַּב
 38 תאֵׂשָל ּופְסִי אֵלְו לֵאְרׂשִי יִנְּב ינפל ןירִמ עֶנֶּכַו :ׁשקּומְל
 :ןוְדִנ יִמיִּב הָנָׁש םיעָּבְרַא ץֶרֶאָה טקְׁשִַּו םׁשאֹר
 יי םיִעְבִׁש ּויָה ןועֶרְנְלּו :ותיֵבְּב בֶָׁיו ׁשָאויְדִּב לַעָּכְרִי ךלנ
 51 רֶׁשֲא ֹוט טל גלײָה תֹוְּבַר םיִׁשָניִיַּכ וָכִרָי יִאְצִי םיִנָּב
 ֵָמיִבֲא משא םֶַּׂה ןֵב אוָהַגֹוּליהְרִלְי םכׁשּב
 3נ שָאװ רָבָקְּב רֵּכָּקיִו הָכֹוט הָביׂשְּב שאויְדִּב ועְרִג תֶמי

 5 ןועֶדַּנ תַמ רֶׁשֲאַּכ יִהיו :יִרְזִעָה יִבָא הָרְפֶעּב ויִבָא
 בל ּומיִׂשַו םיִָעְּבַה יִרֲחַא ניו לֵאָרׂשִי ֵנְּב ּובּוׁשִיַ
 54 ?ןָודָי-תֶא לֵאָרְׂשִי נב ֹורָכְו אָלְו :םיִקלאל תיִרְּב לַעּמ
 א אלו ;ביִבָּפִמ םֶהיֵביֲא-לַּכ ךָיִמ םֶתֹוא ליִצּמַה םֶקיֵהְלֶא
 הָׂשָע רֶׁשֲא הָבֹוט טֵהילְכִּכ ןוְָרִ לֵב תיּב םע דֶסָח ּוׂשָע
 ;לָארשִידע

 א רֵּבַדָיַוֹוָּמִא יַחֲא-לֶא הָמָכְׁש לֵעַּבְרִיְִּב ְּךֵלַמיִבַא ְּךֶלֹי
 צ ּױְּבַּד :רמאֹל זֵמִא יִבֲאדתיּב יי םֶהיֵלֲא
 םַכָּב לֹׂשְמַה םָכָל בֹטיחַמ טָכְׁש יִלעַּמ-לכ ְֲֵאְּב אָנ
 הָא ׁשיִא םֶכָּב לָׁשְמִִא לֵב נב לַּכ ׁשיִא םיִעְבַׁש
 3 ומָאימַא ּורְּבַדיַו :ינָא םֶכְרַׂשְבּו םֶכְמְצַע-ייִּכ םֶּתְרַכָח
 טי הלא םיִרָבּדַ-לּכ תִא םֶָכָׁש ילֲעמ-לְּכ ינאְּב ויָלָצ
 8 ֹולינְּתַה :אּוד ּוניִחֶא ּוְרְמָא יִּכ ְךֶלֶמיִבֲא יִדֲחַא םֶּבל
 ְךֶלָמיִבֲא םהְ רְֹשִו ָתיִרְּב לַעַּב תֵּבִמ ףֵסָכ םיִעְבִׁש
 ה ֹויַבָא"תיב אֵביַו :ויִרֲחַא וְכָל םיֹוחפּו םיִקיֵר םיִׁשָנֲא
 לע ו 6 םיִעְבִׁש לַַּבְריייּב ויִחָא-תֶא גרהיו הָתרְּפֶע

 ; יפ ןטקה לעּכְריּב םֵתֹי רו תַחָ ןְבָ
 טא זיִא ׁשֶאֹוי ןּופ ןֶהּוד ןֹועְדִנ דְנוא 2

 ןייַז ׁשֶאֹוי ןופ רֶבֵק םעֶד ןיִא ןעֶּבאָרְגעֶּב םֶהיֵא טאָה ןעֶמ דְנּוא ,רעֶטְלֶע עֶמּוג ַא ןיִא
 ןעֶּבְראָּמְׁשעֶג זיִא ןֹועדִג ןעווו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע רֶנּוא 3 :יִרָזִעָה יִבֲא ןּופ הָרְפָע ןיֵא ,רעֶטאָפ
 ןעֶזעוֶועֶג הָנֵזִמ ְּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְרְהעֶקעֶגְרעֶדיוו לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ְּךיִז ןעֶּבאָה יֹוזַא
 ןייֵא םֶלַא תיִרְּב לַעַּב םעֶד טְכאַמעֶנ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לַעַּב ןּופ רעֶטעֶנְּפָא איִד ְּךאָנ
 םאֶו טאָג רֶעייֵז הֶּוהְי ןַא טְקְנעֶדעֶג טיִנ ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא 84 :טאָנְּפֶא
 דְנּוא 22 :םּורַא םֶגָנירַא דְנייפ עֶרייֵז עֶלַא ןּופ דְנאַה רעֶד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג ליִצַמ אייז טאָה
 ןֹועְדִנ זיִא סאָד לַעַּבִרְי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד טיִמ דֶסֶח ןייק ןּוהְטעֶנ טיִנ ןעֶּבאָה אייז
 ;לֵאָרְׂשִי טיִמ ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע סאו ןעֶטּוג ןעֶצְנאַג םעֶד ְּךאָנ

 ט לעטיפאק

 ,רעֶדיִרְּב סירעֶמּומ עֶנייֵז ּוצ םֶכְׁש ןייק ןעֶנְנאַגעֶג זיִא לַעַּבִרְי ןּופ ןְהּוז רעֶד ְךֶלֶמיִּבֲא דְנּוא 1
 -זיֹוה סיִרעֶטּומ עֶנייֵז ןּופ הָחָּפְׁשִמ רעֶצְנאַג רעֶד ּוצ דְנּוא ,טעֶרעֶנ אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא
 ןּופ רעֶנעֶמ עֶלַא ןּופ ןעֶריֹוא איִד ןיִא טעֶר ;ְךייֵא טעֶּב ְּךיִא 9 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,דְניִזעֶג
 גיִצעֶּביִז ןעֶנעֶז םאוָו ,לַעַּבִרְי ןּופ ןְהיִז עֶלַא רעֶדעֶוטְנֶע ;ּךייֵא ּוצ רעֶסעֶּב זיִא סאוָו ,םֶּכְׁש

 ?ןעֶניִטְלעֶועֶג ךייַא רעֶּביִא לאָז ןאַמ ןייֵא זַא רעדָא .ןעֶניִטְלעֶועֶג ְּךייֵא רעֶּביִא ןעֶלאָז
 דְנּוא 3 :ׁשייֵלַפ ְרֶעייֵא דָנּוא ןייֵּב רֶעייֵא ןיִּב ְּךיִא זַא ןעֶקְנעֶדעֶג טְלאָז רֶהיֵא רעֶּבָא
 עֶלַא ןופ ןעֶריֹוא איֵד ןיִא טעֶרעֶנ ןעֶגעוֶוְמעֶנייז ןעֶּבאָה רעֶדיִרְּב םיִרעֶטּומ עֶנייַז
 טְגייָנעֶג ְּךיִז טאָה ץְראַה רֶעייֵז דְנּוא ,רעֶמְרעוֶו עֶניִזאָד איִד עֶלַא םֶכְׁש ןּופ רעֶנעֶמ

 אייֵז דְנוא 1 :רעֶדּורְּב רעֶזְנּוא זיִא רֶע ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָָו ְּךֶלֶמיִבֲא ְךאָנ

 דְנּוא ,תיִרְּב לַעַּב ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ רעֶּבְליִז קיִטְש גיִצעֶּביִז ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה

 םֶהיֵא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ןעֶשְנעֶמ עֶטְכעֶלְׁש דִנּוא עֶגיִדייל ןעֶגְנּורעֶג טיִמְרעֶד טאָה ְּךְֶמיִּבַא
 רֶע דִנּוא ,תָרְפֶע ןייק זיֹוה סיִרעֶטאָפ ןייַז ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע דְנּוא 8 :ןעֶנְנאַגעֶגְכאָּג
 םֶתֹוי ,ןייֵטְׁש ןייֵא ףיֹוא ןאַמ גיִצעֶּביִז ,לַעַּבִרְו ןּופ ְזֵהיִז איִד ,רעֶדירְּב עֶנייִז ּתָנְרַהעֶג טאָה
 :ןע טְלאַהעֶב ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע ןיִראָו ןעֶּביִלְבעֶ-ןעֶּביִא זיִא לַעַּבְרְו ןּופ ןְהּוז רעֶטְסְגְנּוי רעֶד
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 םיטפוש 20
 וכיִלְמנ וכל אולמ תיֵּב-לָכְו םֶכְׁש ילֲעַּבילְּב ּוֿפְסֶאמ 6
 נו :םָכׁשִּב רֶשֲא בָצְמ ןולָא-םִע ָלֶמל ךֶלמיבַאדתַא :

 אָרְק ולוק אָ םוהָנירַה ׁשאַרְּב רמז ְּךֶלֵיו םֶתֹויָל
 בלא עשיו םֶכָׁש יִלֲעַּב ללא יִצְמִׁ םֶָל רֶמאּו

 וְרְמאַּוְךֶלֶמ םֶהיֵלֲע חֶׁשִמִל םיִצעַה ּוכְלה ְּךַלָה :םיִהלֲא 8
 =;רָא ִּתִלַדְחַה תיוַה םֶהָל מא ילָע ה הָכֹוְלָמ תָּדַל 9

 -לפ על יִמְכַלָהְו םיִׁש או םיִהלֲא ודְּבַכְי ִבירְׁשֲא ינֵׁשד
 :ּוניֵלָפ יִכָלָמ ּתַא"יִכְל הָנְֵּפַל םיִצעָה וְמאַֹּ :םיִצֵעָה

 יִתְבּונְּת-תֶאְו יִק לְתָמיֹתֶא יתְלרחַה הָנֵאְּתַה םֶהָל רֶמאֵּתַו 1
 ןָפָנִל םיִצצֶה מא :םיִצעָהילַע על יִּתְִלָהְו הָבטַה 5
 =תֶא יְּלַרֲחַה ֶפָנַה םֶהָל רֶמאַּתַו :ּונילָע יב כוָלְמ אבל 5

 = ענְל יְִּכלָהו םיִׁשְנא םיִק הלֶא חֶמַׂשְמַה יׁשֹוריִּת
 ידָלְמ הָּתַא ךֶל דֶטָאָהילֶא םיִצעָה-לְכ ומי וםיִצֵעָה 4
 םיִחָׁשְמ םָּתַא תֶמֲאַּב םִא םִיִצ :עה-לָא דֶמָאָה רֶמאַָּו :ונ נילָפ ומ

 טא את יא לב יָה זאםֶע מל יא
 תרמַאַּב םִא הָּתִעַו ןונבְלַה ֵזְרַא-תֶא לֵכאֹהְו דָמֶאָהךִמ
 טֶתיִׂשֲע הָבשיםאודַלְמיִבַא-תֶא ּוכלמַּתַוםֶמיִׂשֲע םיִמָתְבּו
 -רֶשֲא פ םֶתיִׂשֲע ויָדָי ליִמְנִּכיסֶאְו ותיִּברםִעְו לַעַּבְרסִע
 םבָכְתֶא לֶצ דָנעַמ ושפנ-תֶא ְךלֶׁשֹי םֶכיֵלֲע בָא םֶתְלִנ

 =תֶא ּונְרַהְּתַו םֹיַה יֵבָא תיֵב-לַע םֶתְמַק מָק םֶּתִאְו :ןדִמ ךָימ 15

 ְךלמיִבֲאדתֶא ּוכילְמּתו תַחֶא ןָבָאלַע ׁשיִא םיִעְבִׁש דָָּ
 זרָמָאָּבמִאְו :אּוה םֶכיֵחַא יִּכ םֶכָׁש יֵלעַּב-לַע א 13

 ּודְמׂש הֶּזַה םָֹיַה וְתיִּביםִעְו לע ַּבְרייסִע םֶתיִׂשַע םיִמָת
 ׂשֵא אֵצֵּת ןיַא--םִאְו :םֶכָּב אוה"ח םַּג חַמׂשִו ךֵלֶמיִבֲא באב כ

 אָצֲתְו אֹוְִּמ תיֵּב-תֶאְ םָכָׁש לעב עב"תֶא לָכאֹתְ ךֶלֶמיִבֲא
 :דֶלֶמיִבָאדתֶא לֵכאֹתְ אֹולְמ תיָּבִמּ םֶכָׁש לִֵּמ ׁשֶא

 ְךֶלֶמיִבֲאיַנּפִמ םׁׂש בֵׁשַּו הֶרָאְּב לו חָרְביַו םֶתֹוי נו 1

 ְךיִא לאָז ,טְנאָזעֶג
 ןייגְניִהַא ךיִא לאָז
 טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה
 ניו רעד

 ,ןעֶׁשְנעֶמ רֶנּוא טאָג
 רעֶמייֵּב עֶלַא דָנּוא 4

 ָוְרעֶפ ָּךיִמ דְנּוא

 ןעֶּבאָה

 ֿט

 ןעֶּבאָה םֶכְׁש ןופ רעֶנעֶמ עֶלַא דְנּוא 6
 עֶצְנאַנ םאֵד דִנּוא טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא ְךיִז
 -ְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,אֹולִמ ןּופ זיֹוה
 ְךֶלֶמיִבֲא םעֶד טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶג
 רעֶד ןּופ ץאַלְּפ םעֶד אייֵּב גיִנֹעֶק םֶלֵא
 ןעוֶו דְנּוא 7 :םֶכש ןיִא זיִא סאָו לייַז
 םָתֹוי ּוצ טְנאָזעֶגְנָא םִע ןעֶּבאָה אייֵז
 ְךיִז טאָה דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶג רֶע זיִא יֹוזַא
 םעֶד ןּופ ץיֵּפְׁש רעֶד ףיֹוא טְלעֶמְׁשעֶג
 ןעֶּביֹורעֶגּפיֹוא טאָה רֶע דְנּוא ,םיִזרָנ גְראַּב
 דְנּוא ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע דִנּוא לֹוק ןייַז
 וצ ריִמ טְרעֶה ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה
 ּוצ טאָנ טעוֶו יֹוזַא ,םֶכְׁש ןּופ טייל רֶהיֵא
 ןעֶנעֶז רעֶמייֵּב איִד 8 :ןעֶרעֶה ְךייֵא
 ַא ןעֶּבְלאַז ּוצ ְּךיִז ראַפ ןעֶנְנאַגעֶגּפיֹורַא
 םעֶד ּוצ טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ְּךֶלֶמ
 :םִָנּוא רעֶּביִא אּוד גיִטְלעוֶועֶג ,םיֹוּבְלייֵא
 אייֵז ּוצ םיֹוּבְליֵא רעֶד טאָה יֹוזַא 9

 עֶנייֵמ ןעֶדייֵמְרעֶפ ןעֶד ְּךיִא לאָז ;טְגאָזעֶג
 ריִמ טיִמ טּוהמ ןעֶמ םאִ טייֵקְניִטעֶפ
 לאָז דְנּוא ,ןייַז דֵּבַכְמ ןעֶׁשְנעֶמ דְנּוא טאָג

 ןְלעֶגאַוְרעֶפ ְּךיִמ דְנּוא ןייֵגְניִהַא ְךיִא
 -ייַּב איִד דְנּוא 10 ?רעֶמייֵּב איִד רעֶּביִא
 ,םיֹוּבְנעֶגייפ םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה רעֶמ
 :םָנּוא רעֶּביִא ריִנעֶר דְנּוא אּוד םּוק
 אייז ּוצ םיֹוּבְנעֶגייֵפ רעֶד טאָה יֹוזַא 1

 דְנּוא ,טְכּורְפ עֶמּוג עֶנייַמ דְנּוא טייקְניִסיִז עֶנייֵמ ןעֶדייֵמְרעֶּפ ןעֶד
 ?רעֶמייֵּב איִד רעֶּביִא ןְלעֶגאַו

 טאָה יֹוזַא 12 :םָנּוא רעֶּביִא ריִנעֶר דְנֹוא אּוד םּוק ,קאָטשנייוַו םעֶד ּוצ
 טֶעייֵרְפרעֶד סאו ןייוֵו ןייֵמ ןעֶדייֵמְרעֶפ ןעֶד ְּךיִא לאָז ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ קאָטְש

 ?רעֶמייֵּב איֵד רעֶּביִא ןְלעֶנאַווְרעֶפ ְּךיִמ דְנּוא ןייֵגְניִהַא ְּךיִא לאָז דְנּוא
 רעֶּביִא ריִנעֶר דְנּוא אּוד םּוק ,ןְראָד םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג

 רעֶמייֵּב איִד דְנזא 9

 תֶמֲאַּב ְּךיִמ טְליז רֶהיֵא ּביֹוא ,רעֶמייֵּב איִד ּוצ טְגאָזעֶג ןְראָד רעֶד טאָה יֹוזַא 12 :םָנּוא
 ןעּב

 לֹאֵד

 ,טיִנ (ס ףליוו רֶהיֵא) ןעזֶז דְנּוא

 :ןֹונָבָל םעֶד ןּופ רעֶמייֵּבנעֶנאַט איִד ןעֶנעֶרְּברעֶפ
 ---גיִנעֶק םֶלֵא ְךֶלֶמיִבֲא םעֶד טְכאַמעֶג טאה רֶהיֵא זַא טייֵקצְנא

 ןעוֶו דְנּוא ,דְניִזעֶגְזיֹוה ןייַז טיִמ דְנּוא לַעַּבִרְי טיִמ ןּוהְטעֶג הָבֹוט ַא טאָה רֶהיֵא
 ---:דְנעֶה עַנייַז ןּופ טְסְניִדְרעֶפ םעֶד ְּךאָנ ןּו

 ב דְנּוא תֶמֶא טיִמ ןּוהְמעֶנ
 ןעדֶד דְנּוא
 ְטעֶב םֶהיֵא ּוצ 2 רֶהיֵא

 ןעֶטאָׁש ןייֵמ ןיא ְָּךייֵא טְציִׁשעֶּב דְנּוא טְמּוק יֹוזַא ;ְךייַא רעֶּביִא ביִנעֵק םָלַא ן
 לאָז דְנּוא ןְראָד םעֶד ןּופ ןייֵנְסיֹורַא רֶעייֵפ ַא לאָז יֹוזַא

 םִע טאָה רֶהיֵא ּביֹוא ,דְנּוצַא דְנֹוא 6

 ןייֵמ ןיִראָוו 7
 -עֶגְניֵא ץְנאַג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ ןעֶנעוֶוְטעֶריֵא ןּופ טאָה רעֶטאָפ

 ןעֶּבעֶל ןייַז טְלעֶטְׁש
 טֶנעֶז רֶהיֵא דְנּוא 8
 ןאַמ ביִצְּביִז ןְהיֵז עֶנייַז תָנְרַהעַג טאָה
 ְּךַלַמיִּבֲא םעֶד
 (;רעֶדּורְּב רֶעייַא זיִא רֶע 2 ,םֶכָׁש ןּופ
 םאָד רֶהיֵא טאָה
 :ןְעייֵרְּפ ָּךיֹוא ָּךייַא טיִמ ְּךיִז רֶע זאָל דְנּוא .ְּךַלֶמיִבֲא טיִמ ְךייַא טֶעייֵרְפ יֹוזַא

 ןייֵגְסיֹורַא םעֶדֶז יֹוזַא ,טיִנ רעֵּבִא ןעדַד ןעֶנעֶרְּברעֶּפ טעוֶו םִע דנּוא ְּךַלְמיִבֲא ןּופ רֶעייֵפ ַא

 :ןִיָדַמ ןּופ דְנאַה רעֶד ןּופ ןעֶועוֶועֶג ליִצַמ ָּךייֵא טאָה רֶע דְנּוא
 רֶהיֵא דְנוא ,זיֹוה םירעֶטאָפ ןייֵמ ןעֶנעֶק ןעֶנאַטְׁשעֶנּפיֹוא טְנייַה

 טְכאַמעֶג טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,ןייֵטְׁש ןייֵא ףיֹוא ן
 טייל איד רעֶּביִא גיִנעֶק םָלֵא דיֹומטְסְניִד עֶנייַז ןּופ ןֶהּז םעֶד

 דָנּוא 9
 ,באָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד דְניִזעֶגְזיֹוה ןייַז טיִמ דְנּוא לַעַּבְרִי טיִמ ןּוהְמעֶנ

 טייֵקְצְנאַג דְנּוא תֶמֶא טיִמ ןעֶו

 דנּוא 0

 איד ןּופ רֶעייֵּפ ַא ןייֵגְפיֹורַא טעדֶו םִע דְנּוא ,אֹולַמ ןּופ זיֹוה םאָד דְנּוא םֶכְׁש ןּופ טייל איד
 רְנּוא 1 :ְךֶלֶמיִבֲא םעֶד ןעֶנעֶרְּברעֶפ םעוֶו סֶע דְנּוא ,אֹולַמ ז זיוה םעֶד ןּופ דְנּוא ם ָבֶׁש ןופ טייל

 ראָפ טְניֹואוָועֶג טְראָד טאָה דְנּוא ,הָראְּב ןייק ןעֶנְנאַגעֶבְניִהַא זיִא דָנּוא ןעֶפאָלְטְנא זיִא םָתֹוי

 ךלמיבא



 מט םימפוש
 ןעֶו דְנּוא 22 :רעֶדּורְּב ןייַז ְּךֶלֶמיִּבֲא

 לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא טְׁשְרעֶהעֶג טאָה ָּךֶלֶמיִבֲא
 -םיֹורַא טאָנ טאָה יֹוזַא 23 :רֶהאָו אייֵרְד

 ןעֶׁשיוִוְצ טְסייֵג ןעֶטְכעֶלְׁש ַא טְקיִׁשעֶג
 ןּופ טייֵל איִד ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא ְּךֶלֶמיִבֲא
 ןעֶּבאָה םֶכְׁש ןּופ טייֵל איִד דְנּוא ,םֶכְׁש

 יֵדְּכ 24 :ְּךְלֶמיִבַא ןעֶנעֶק ןעֶזעוֶועֶג דֵרֹומ
 אייֵרעֶּביֹור איד ןעֶמּוק םֶהיֵא ףיֹוא לאָז םִע
 זַא דנּוא ,לַעַּבִרְו ןּופ ןְהיִז גיִצְּביִז איִד ןּופ
 ףיֹוא ןעֶרעֶו טְנייֵלעֶג לאָז טּולְּב רֶעייֵז
 טאָה רֶע לייוֵװ ,רעֶדּורְּב רֶעייֵז ָּךֶלֶמיִּבֲא
 ןּופ טייֵל איד רעֶּביִא דְנּוא ,ּתָנְרַהעֶג אייֵז

 עֶנייַז טְקְראַטְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז לייוו ,םֶּכְׁש
 דְנּוא 28 :רעֶדיִרְּב עֶנייֵז ןיִנגְרַה ּוצ דְנעֶה

 טְלעֶטְׁשעֶג ןעֶּבאָה םֶכְׁש ןּופ טייֵל איֵד
 איִד ןּופ ןעֶציִּפְׁש איִד ףיֹוא םְרעֶריֹול
 -םיִא ּתְלעֶזִעֶּב ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,גְרעֶּב
 אייֵּבְראַפ אייֵז אייֵּב זיִא םאִו ןעֶכיִל
 םִע דְנּוא ,געֶו םעֶד ףיֹוא ןעֶגְנאַגעֶג

 :ְךֶלֶמיִבֲא ּוצ ןעֶראָועֶג טְגאָזעֶגְנָא זיִא
 זיִא דֶּבֶע ןּופ ןְהּוו רעֶד לַעַנ דָנּוא 6
 אייז דָנּוא ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז טיִמ ןעֶמּוקעֶנ

 דְּוא ,םֶכִׁש ךרוד ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא ןעֶנעֶז
 ןיִא ְךיִז ןעֶּבאָה םֶכְׁש ןּופ טייל איִד
 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 27 :טְרעֶכיִזְרעֶפ םֶהיֵא
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 יג :יִנָש ׁשֶלָׁש לֵאָרְׁשִי-לַע ּךֵלָמיִבֲא רשי ;ויחָא
 נ םָכש יֵלֲעַּב ןיבו ְךֵלֶמיִבָא ןיִּב הָעָר חוָר .םיהלָא חל
 א ייַנְּבםיעבִׁש םמֲח אֹבל :ךלַמיִבֲאבםַכְׁש-ילעב ּוְִ
 םֶתֹוא גֶרָה רֶׁשֲא םֶהיֵחֲא ְךֶלֶמיִבֲא-לַע םּוׂשָל םֶמְָו לַעָּבְרִי
 :ויָחָא-תֶא גָרֲהל ,ויָדיתֶא וקְזד-רְׁשַא םֶכָׁש יִלֲעָּב לו
 הב ּולְוְניַו םיִרָהַה יִׁשאָר לַע םיִבְרָאְמ םָכָׁש יִלֲעַב ֹול ּומיִׂשַָ
 ;דְלֶמיִבֲאל רו ְךֶרֶּדַּב םֶהיֵלֲע תֶבעָידְׁשֶא-לּכ תֶא
 58 ילֲעַּב ובּוהְטְבִַו םֶכְׁשִּב ּוְרְבָיז ויחָאְ ,הָבָעְִּב לע אבי
 עז ּוׂשַעיַוּוכְרְדִיַו םֶהיֵמְרַּכ-תֶא ּוָרְצְבִַו הדָּׂשַה ּואְציו :םֶכָׁש
 =תרָא לְלקִיו ותְׁשּ ולְכאיַז טְהיֵהְלֶא תיֵּב וֹביַו םילזלה
 א ֶכְׁשיימּו ךְלֶמיִבֲאייֵמ דָבָעְרִּב לע זרַמאּיו :ךלָמיִבֲ
 יֵשְנַא-תֶא דְבִ ודיְִּפ לֵב לפמרידב אֵלֲה ּונְדְבַענ יּכ
 צפ דָא ןֵתַי ימו  :נְחָנֶאּונְָבִעַג עּדַמּ םְָׁש יֵבֲא רֹומָח
 מיל ,רֶמאֹל ְךֵלָמיֲִאיתֶא הֶריִסאויִדָיִּב ָהםַעָה
 ל'יִרְבַּד-תֶא ריִעָה רַׂש לֶכָז עַמְִּׁיו ּ!הָאְצְו ָּךאַבְצ הָּכַר
 וו ףֶלֶמיִבָא-לֶא םיִכָאְלַמ חַלְׁשִַו :ָֹפַא רַחַָו רֶבֵעְרִּב לַנ
 הדָמָכְׁש םיִאָּב ווָחֶאְו דֵבֲעְדִּב לענ .הָּנַה רֶמאֵל הָמְרָתְּב
 55 הָּתַא הָלְיֵל םיק ַהֶּתַעְו :ךיִלָע ריִעָה-תֶא םיִרָצ םנהְ
 8 ַחָרָוִּכ.רֶקֹּבַב היה } והָדָשַּב בֶרָאָז ְךֵתַא--רׁשא םִָהְו
 -רֶשֲא םָעָהְו אּודיהְִַ ריִעָהילַע ָתְׁשַּו םיְִּׁשִמ ׁשֶמְּׁשַה
 :ףֶָי אָצְמִּת רֶׁשֲאַּכ ול ָתיָׂשָעְו יִלֵא םיָאְצִי ּתִא
 34 לע ּוָבְרָאָה הָיל נ-רׁשֲא םעָהילֶכְו ְךֶלֶמיִבֲא םִקָ
 הל חַתַּפ דֹמֲעַּה דָבָעְוַּב לַעַגג אּצָיַו ;םיִׁשאָר הָעָּביִוַא םֶכָׁש
 :םֶרָאָמַהְמ וָּתִאירָׁשֲא םעָהְ ךלמיִבֲא םֶקָיַו ריִעָּה רַעַׁש
 38 דבי םָע-ַּנַה לֿב-לֶא רֶמאיַו םִעָה--תֶא לַנייאדי
 עי ז וצ הדָּתַא םיִבָתָה לֶצ תֶא לֵב ֹוילֵא רֶמאַֹו םיִדְַּה יֵשאָרמ

 57 שםע-הנה רַמאֹה יִּבַדְל לעג דיִע ףֵסיַו :םיִׁשָנֲאַּב הָאֹר
 דָנּוא ,דְלעֶפ םעֶד ףיֹוא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא

 ְךיִז דְנּוא ןעֶטעֶרְמּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶסְרעֶגְנייוַו עֶרייֵז ןעֶטיִנְשעֶנְּפָא ןעֶּבאָה אייֵז
 ,רעֶטעֶנְּפָא עֶרייֵז ןּופ זיֹוה םעֶד ןיֵא ןעֶמּוקעֶגְנייִרַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,טְכאַמעֶג ביִטְסּול
 :ָּךֶלֶמיִבַא ןעֶטְלאָׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶקְנּורְמעֶג דְנּוא ןעֶסעֶנעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 זַא םֶכְׁש זיִא רעוֶו דְנּוא ?ְּךֶלְמיִבֲא זיִא רעוֶו ,טְגאָזעֶג טאָה דֶבֶע ןּופ ןְהּוז ,לַעָג דְנּוא 8
 ?רעֶהעֶזְפיֹוא ןייַז לּובְז דְנּוא לַעַּבִרְי ןּופ ןְהּוז רעֶד טיִנ רֶע זיִא ?ןעֶניִד םֶהיֵא ןעֶלאָז ריִמ
 םֶהיֵא ריִמ ןעֶלאָז םאָוראַפ דְנּוא ;םֶבְׁש ןופ רעֶמאָפ םעֶד ,רֹומֲח ןּופ טייל איִד טְניִד
 יֹוזַא ,דְנאַה עֶנייֵמ ןיִא רעוֶו קְלאַפ עֶגיִזאָד סאָד זַא ןעֶּבעֶג טְלאוָו רעוֶו דְנּוא 29 ?ןעֶניִד

 -ְךעֶפ ְךֶלֶמיִבֲא ּוצ טְגאָזעֶג טאָה רֶע דִנּוא !ןּוהְטעֶנְּפֶא ןיֹוׁש ְּךֶלֶמיִבֲא םעֶד ְּךיִא טְלאוָו
 רעֶד ןּופ רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד לּובְז ןעוֶו דְנּוא 20 :םיֹורַא םּוק דְנּוא לִיַח ןייֵד רֶהעֶמ
 ןְראָצ ןייַז ְּךיִז טאָה יֹוזַא ,דָבֵע ןּופ ןהּוז לַעַנ ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד טְרעֶהעֶג טאָה טאָמְׁש
 טיִנ לאָז רעֶנייֵק זַא ְךֶלֶמיִבֲא ּוצ םיִחּולְש טְקיִׁשעֶגְניִהַא טאָה רֶע דְנּוא 81 :טְמיִרְנרעֶד

 ןייק ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז רעֶריִרְּב עֶנייֵז דְנּוא דֶבֶע ןּופ ןְהּוז לַעַג ,העָז ןעֶנאָז וצ יֹוזַא ,ןעֶסיוִז
 אייֵמְׁש ,דְנּוצַא דְנּוא 82 :ריִד ןעֶנעֶק טאָּטְׁש איד ןְרעֶגאַלעֶּב אייֵז ,העֶז דְנּוא ,םֶבְׁש
 םעֶד ןיִא רֶעיֹול דְנּוא ;ריִד טיִמ זיִא סאָו קְלאַפ םאֶד דנּוא אוד ,טְכאַנ אייָּב ףיֹוא
 יֹוזַא ,ןעֶנייִׁש וצ ןָא טְּבייֵה ןּוז איִד ןעוֶו ,היִרְּפ רעֶד ןיִא ןייז טעוֶו סֶע דְנּוא 83 :דְלעֶפ
 ,העָז דְנּוא ,טאָטְׁש רעֶד רעֶּביִא ןעֶטייֵרְּפְׁשרעֶפ ְּךיִד דְנּוא ןייֵטְׁשְפיֹוא היִרְפ אוד טְסְּלאָז

 יֹוזַא ,ןייֵגְסיֹורַא ריִד ןעֶנעֶק ןעֶלעוֶו םֶהיֵא טיִמ זיִא םאוָו קְלאָפ סאָד דְנּוא רֶע ןעוֶו
 ָךֶלֶמיִבֲא זיִא יֹוזַא 24 :טְכאַמ ןעֶּבאָה טסעֶו אּוד איז יֹוזַא ןּוהְט םֶהיֵא ּוצ אוד טְסְלאָז
 ,טְכאַנ אייֵּב ןעֶנאַטְשעֶגְפיֹוא ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ זיִא םאְו קְלאָפ עֶצְנאַג סאָד דְנּוא
 ןּופ ןְהּוז לַעַג דנוא 32 :ןעֶלייֵט רֶעיִפ ןיִא םֶכְׁש רעֶּביִא טְרֶעיּולעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 טאָטְׁש םעֶד ןּופ ריִהְט רעֶד אייֵּב טְלעֶטְׁשעֶג ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא דֶּבֶע
 -פיֹוא ןעֶנעֶז ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ זיִא סאוָו קְלאָפ עֶצְנאַג םאֶד דְנּוא ְּךֶלֶמיִבֲא דְנּוא ,רֶעיֹוט
 יֹוזַא קְלאָפ םאֶד ןעֶהעֶזעֶג טאָה לַעַג ןעֶו דְנּוא 26 :ץאַלְּפ רֶעיֹול רֶעייֵז ןּופ ןעֶנאַטְׁשעֶג
 דֵנּוא ,גְרעֶּב קיִּפִׁש איד ןּופ ּפורַא טְרעֶדיִנ קְלאָפ ַא העְז ,לּובְז ּוצ טְגאָזעֶג רֶע טאָה
 :ןעׁשְנעֶמ איו יֹוזַא גְרעֶּב איִד ןּופ ןעֶמאָׁש ַא טְסְהעֶז אּוד ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה לּובְז

 קְלאָפ ַא העְז טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא ;טעֶרעֶג לאָמַא ְּךאָנ םאָה לַעֵג רעֶּבָא 7
 טרערינ
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 ןולֹא ךרָחִמ אָּב דָחְא-שארְו ץֶרָאָה רוט םֶעִמ םיִדְְי
 מאה יוָׁשֲא ךיפ אוְפיא היא לֶבָז ויָלֵא רֶמאֹה :םיִננוֲעְמ
 וֿב הֶּתְמַאְמיִרְׁשֶא טָעָה הָז אֹלֲה ּּנָדְבענ יִּכ ךֵלֶמיִבֲא יִמ

 טבכְׁש יֵלֲעּב ינפל טַעַנ אֵציו :וָּב םֶתּפִהְ הָּתַע אָנאֵצ 9
 לִי ינְפִמ םֶניו ךֶלְמיִבֲא פיר :לְעֶבַאּב ֶהֶּו מ
 הָמּוראָב ךלָמיִמַא בֵׁשַָו :רַעְׁשַה חַתָּפידֲע םיִמַר םיִלָלֲח 4

 יהיו ּ!םֵכְׁשִּב תֶבֶׁשִמ ווָחָא-תֶאְו לעניתֶא לֶבְז ׁשֶרָנַו
 -תֶא קו :ךלמימַאל ּודַָה הֶרָׂשַה םָעָה אֵציַו תיֲחַמִמ
 ֵרִַּהְו אְרֹו הֶדָׂשַּב בֶלֲאיַו םיִׁשאְר הָׁשְֹׁשִל םֶצְחּיַו םֶעָה

 ְךלמיִבֲא :םַּכַו םֶהיֵלֲע םֶקָי ריִעָה-ןֵמ .אֵצֹי םֶעָה 4
 ריִעָה רַעְׁש חַתּפ ּורְמעַו ּוטְׁשִּפ ֹוּמִע רֶׁשֲא םיִׁשאִדָהְו

 ;ְּכו הֶדֶׂשַּב .-ֶׁשֲא--לֶּכ-לַנ ומְׁשּפ םיִׁשאֵרָה יִנְט
 רִיִלָה-תֶא לכל אודֲה םַה לֵּכ ריִעְּב םַחְלִנ למי המ

 !חַלמ ָהֶעיו רִיִָה-תֶא ץּתַיו גָרָה ּהָּבירְׁשֲא םִעֶה-תֶאְ
 ַחיֵרְצ--לָא ּואָבָיַו םֶכְׁש לֵּדְנִמ ילֲעַּב--לָּכ ּועְמְׁשּיַ 46

 לַעַּב-לֶּכ וצְַקְתִה ִכ ֶלָמיִבַאל רו :תיִרְּב לֶא תיַּב
 םִעְה-לָכְו אוה ןומלִצירַה ְךֶלֶמיִבֲא לעיו :םֶכְׁש-לדְנִמ
 זרֹרְכִיוּודָיְּבתֹומְּדְרַּכַה-תֶא ךֶלֶמיִבֲא הֹקִיו וּתִא-רֶׁשֲא
 םַעֶהילֶא רֶמאַֹּו ֹמְכ בעל םֶׂש אשה םיִצַע תַבֹוש

 ותְרְכִַ :יִֹמִכ יושע ּורֲהִמ יָתיִׂשָע םֶתיִאָר הָמ נשא 49
 מיש ללַמיִבֲא יֵרֲחַא ּוכְלֵה הכוש ׁשיִא םֶעָה-לָּכדס
 בג ּותְמִַו ׁשֵאְּב ַחיִרְצַה-תֶא םֶהיֵלֲע ּותַה ן
 ןלוו - .הָׁשֲאְוׁשיִא ףלָאְּכ םכָׁש-לִּדנמ יִׁשְַא-לַּכ

 יה וע-לּדנמּו :ָּדּכיוץֶבַתְּב ןחיו ץבתילָא ְךֶלֶמיִבֲא
 סֶע לכו םיִׁשָנַהְ םיִׁשָנֲאָה-לֶּכ הָּמָׁש ּוסְנָּיַו ריִעְהיִּדְתְּב

 ךֵלָמיִבא אֵבָ : ;לֶדִָּמַה גָנילַע לע םֶדֵעַּב ּורְגְסַַּו ריִעָה 2
 פְרָשְל לדְנִּמַה חַתַּפידע ׁשֶניַו ֹוּב םֶהְַּּו לֶרנמַה-מ
 ֶלמיִבַא ׁשאָרילַע בֶכָר חַלָפ תֶחַא הָׁשֶא ךלׁשַַּו;שֵאְב

 :ןעֶגאָלְׁשעֶב אייז טאָה דְנּוא ןעֶנאַטְשעֶגְפי וא אייז ןעֶנעֶק רֶע

 מ םימּפוש
 םעֶד ןּופ ןעֶשיִמ רעֶד ןּופ ּפּורַא טְרעֶדיִנ
 םעֶד ןּוּפ טְמּוק לייֵטטִּפיֹוה ןיוֵא דְנּוא !דְנאַל
 לּובְז דְנּוא 38 :םיִנְנֹועְמ ןיֹולְּפ םעֶד ןּופ געוֶו
 ןייד טְצעֶי זיִא ּואְֹח ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא וצ טאָה
 זיִא רעֶו טְגאָזעֶג טְסאָה אּוד זַא ,ליֹומ

 זיִא ?ןעֶניִד םֶהיֵא ןעֶלאָז ריִמ זַא ְּךֶלֶמיִּבֲא
 טְסאָה אּוד םאִװ קְלאָפ םאָד טיִנ םאָד
 דְנּוא ּםיֹורַא דְנּוצַא ְךאָד אייֵג ?טעֶטְכַאְרעֶפ
 לַעַנ זיִאיֹוזַא 39 :הָמָחְלִמ םֶהיֵא טימ טְלאַה
 םֶכְׁש ןּופ טייֵל איִד ראַפ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא
 -עֶג הָמָחְלִמ ְּךֶלְמיִּבַא טיִמ טאָה רֶע דְנּוא
 םֶהיֵא טאָה ְּךֶלְמיִבֲא דָנּוא 40 :ןעֶטְלאַה
 -ָמְנַא םֶהיֵא ראָפ זיִא רֶע דְנֹוא טְגאָיעֶגְכאג

 ןעֶנעֶז עֶנעֶגאָלְׁשְרעֶד ליִּפ רֶנּוא .ןעֶפאָל
 ;רֶעיֹוט םעֶד ןּופ ריִהְמ רעֶד ּוצ זיִּב ןעֶלאַפעֶג

 ,הָמּורָא ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶג זיִאְדְלְמיִּבֲא דְנּוא 1
 עֶנייֵז דְנֹוא לענג ןעֶּביִרְמְרעֶפטאָה לּובְז דְנּוא

 ןיִאְןעֶצעֶזעֶּב טיִנָּדיִז ןעֶלאָז אייֵז זַא רעֶדיִרְּב
 םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דנוא 42 :םֶכְׁש

 קְלאָּפ םאֶד זיִא יֹוזַא ,ןעֶגְראָמ ןְרעֶדְנַא
 אייז דְנּוא ,דָלעֶּפ םעֶד ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶנְסיֹורַא
 דְנּוא 43 :ָּךֶלֶמיִבֲאּוצ טְנאָזעֶגְנָא םִע ןעֶּבאָה
 טאָה רֶע דְנּוא קְלאַפ סאָד ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע
 דְנּוא ,ןעֶלייֵטטְּפיֹוה אייֵרְד ּוצ טְלייֵמּוצ סֶע
 רֶנּוא ,דְלעֶפ םעֶד ףיֹוא טרֶעיֹולעֶג טאָה רֶע
 זיִא קְלאַָפ םאִד זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע ןעוֶו
 זיִא יֹוזַא טאָטְׁש רעֶד ןּופ ןעֶנְנאַגעֶּנְסיֹורַא

 איֵד דְנֹוא ְּךֶלֶמיִבֲא דנּוא 4
 ְךיִז ןעֶּבאָה אֹייֵז דְנּוא טייֵרְּפְׁשראַפ ְּךיִז ןעֶּבאָה ,ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז סאוָו טייַלשְּפיֹוה
 ןעֶלייֵטטְּפיֹוה אייוֵוְצ עֶרעֶדְנַא איֵד רעֶּבָא ,רֶעיֹוּטטאָטְׁש םעֶד ןּופ ריִהְט רעֶדאייֵּב טְלעֶמְׁשעֶג
 אָז עֶלַא ןעֶנעֶקטייֵרְּפְׁשְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּב אה
 :ןעֶגאָלְׁשעֶג אייֵז

 ןעֶּבאָה אייֵז ּדְנּוא ,דְלעֶפ םעֶדְףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז סא

 טיִמ ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ גאָט ןעֶצְנאַג ןעֶניִזאָד םעד אָהְּדְלְמיִּבֲא דְנּוא 8
 -עֶב רֶהיֵא ןיִא זיִא סאו קְלאַפ םאָד דְנּוא ,ןעֶמּונעֶגְנייֵאטאַטְׁש איִד טאָה רֶע דְנּוא ,טאָמְׁש רעֶּד
 טְעייֵזעֶּב איִז טאָה רֶע דְנּוא ןעֶסיֹוטְׁשּוצ טאָטְׁש איִד טאָה רֶע דְנּוא ,ּתָנְרַהעֶג רֶע טאָה ןעֶזעֶו
 :ץְלאַז טיִמ
 :תיִרְּב לַא זיֹוה םעֶד ןּופ עֶלְלאַה רעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג אייֵז ןעֶנעֶז

 יֹוזַא ,טְרעֶהעֶג סאָד ןעֶּבאָה םֶכְׁש ןּופ םֶרּוהְמ םעֶד ןּופ טייל עֶלַא ןעֶו דְנּוא 6
 טְנאָזעֶגְנָא זיִא םִע דנּוא 7

 :טְלעֶמאַזְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה םֶכְׁש ןּופ םֶרּוהט םעֶד ןּופ טייַל איֵד זַא ְּךֶלְמיִבֲא ּוצ ןעֶראָועֶג
 קְלאַפ עֶצְנאַג םאָד דְנּוא רֶע ,ןֹומָלַצ גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא ְּךֶלֶמיִבֲא זיִא יֹוזַא 8
 דְנּוא דְנאַה עֶנייֵז ןיִא קאַה איִד ןעֶמּונעֶג טאָה ְּךֶלְמיִבַא דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ זיִא סאוָו
 טאָה דְנּוא ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא אייז טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶמייֵּב ןּופ ןעֶנייוַוְצ ןעֶטיִנְׁשעֶגְּפָא טאָה רֶע
 םֶהיֵא טיִמ זיִא םאָו קְלאַּפ םעֶד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,לעֶסקַא עֶנייז ףיֹוא טְגייֵלעֶג אייֵז
 יֹוזַא ְּךייֵלְג ןּוהַמ ּוצ ְּךייֵא טְלייֵא ,ןּוהְמעֶנ ּבאָה ָּךיִא זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶהיֵא סא ,ןעֶזעוֶועֶג
 דנּוא ,גייוַוְצ ַא ןעֶמיִנְׁשעֶוְּפָא רעֶכיֵלְטיִא קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד ְךיֹוא טאָה יֹוזַא 9 ;ְּךיִא איד
 ועֶלְלאַה רעֶד ןיִא טְנייֵלעֶג אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ְךֵלֶמיִבֲא ְּךאָנ ןעֶנְנאַגעֶגְבאָנ ןעֶנעֶז אייֵד
 םעֶד ןּופ טייל עֶלַא ְךיֹוא ןעֶנעֶז יֹוזַא ,רֶעייַפ טיִמ ןעֶדְניִצעֶגְנָא עַלְלאַה איד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 ךֶלֶמיִבַא דְנּוא 50 :רעֶּבייוֵו דָנּוא רעֶנעֶמ ּדְנעֶזיוט ןּופ ְּךֶרֶע ןַא ,ןעֶּבְראַטְׁשעֶג םֶכְׁש ןּופ םֶרּוהִּט
 -עֶגְנייִא איִז טאָה רֶע דִנּוא קֵבִּת ןיִא טְרעֶגאַלעֶג ָּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,ץֵבֵּמ ןייק ןעֶגְנאַגעֶג זיִא
 :ןעֶמּונ
 דָנּוא רעֶנעֶמ עֶלַא

 דְנּוא ,םרּוהְמ רעֶקְראַטְׁש ַא טאָטְׁש רעֶד ןּופ ןעֶטיִמ ןיֵא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1
 דְנּוא טייֵל-טאָטְׁש עֶלַא (ְּךיֹואנ דְנּוא ,ןעֶפאָלעֶגְניִהַא טְראָד ןעֶנעֶז רעֶּבייו

 םעֶד ןּופ ְּךאַד םעֶד ףיֹוא ןעֶגְנאַנעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז דנּוא ,ןעֶסאָלְׁשְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז
 הָמָחְלִמ טיִמאַד טאָה רֶע דְנּוא םֶרּוהְט םעֶד ּוצ ויִּב ןעֶמּוקעֶנ זיִא ָּךֶלֶמיִּבֲא דָנּוא 29 :םֶרּזהְמ
 ןעֶנעֶרְּבְרעֶפּוצ םֶהיֵא םֶרּוהְט םעֶד ןּופ ריִהְט איִדּוצ זיִּב טְנְרעֶנעֶג ְךיִז טאָה רֶע דנּוא ,ןעֶטְלאַהעֶג
 ַא ןּופ קיִטְש ַא ְּךֶלֶמיִבַא ןּופ ּפאק םעֶד ףיֹוא ןעֶפְראָועֶג טאָה ּבייוַו ַא דְנּוא 28 :רֶעייֵפ טיִמ

 ןייטש-לימ



 י ט םימפוש
 ּפאק ןייַז טאָה םִע דנּוא ,ןייֵטְׁש-ליִמ
 רֶע טאָה יֹזַא 24 :טְרעֶטעֶמְׁשְרעֶצ
 טאָה סאָו גְנּוי ןייז ןעֶפּורעֶג דְניוִוְׁשעֶנ

 ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ןיֵז יֵלְּכ ןייַז ןעֶגאָרְטעֶג
 ךְרעוֶוְׁש ןייֵד םיֹורַא היִצ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא
 ןעֶגאָז טיִנ לאָז ןעֶמ זַא ;ְךיִמ טייֵט דִנּוא
 טאָה יֹוזַא ,ּתָנְרַהעֶג םֶהיֵא טאָה ּבייוו ַא זַא
 זיִא רֶע דְנּוא טא ֶנּוי ןייַז םֶהיֵא
 רעֶנעֶמ איד ןעוֶו דְנּוא 23 :ןעֶּבְראָטְׁשעֶנ

 ְךֶלֶמיִבֲא זַא ןעֶהעֶזעֶג עֶּבאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ
 רעֶכיִלְטיִא זיִא יֹוזַא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא
 טאָנ דנּוא 26 :טֶרָא ןייַז ּוצ ןעֶנְנאַגעֶג

 ןּופ עֶטְּכעֶלְׁש םאָד טְרְהעֶקעֶגקיִרּוצ טאָה
 ןייַז ּוצ ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע סאו ְּךֶלְמיִּבֲא
 :רעֶדיִרְּב גיֵצְּביִז עֶנייֵז ןעֶנְגִרַה ּוצ ,רעֶטאָפ
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 *4 וָלַּכ אנו רַעגַד-לֶא הָרֵהְמ אֶרְקַ :וִּתְלְנלְנ-תֶא ץרַּתַו
 והְתִנְרָה הָשַא יִל ּורְמאֹידּפ נתְתוַמּוְרְּבְרַח לׁש ולדְמאָּיו
 הנ ךֶלַמיִבֲ תֶמרֵּכ לֵאָרְׂשיישיִא ּואְריו : תֶמַּווְרענ ּוהְרָקְדִַ
 8 ךֶלֶמיבֲא תַעָר תַא םיהלֶא בֶׁשֹּי מו קֶמֵל ׁשיִא בי
 3 ת תֵאְו !ויָחָא םיִעְבִׁש-תֶא גרָהַל יא הֶׂשָע רֶׁשֲא
 לְלָק םֶכיֵלֲא אֵבֵּתַו םְׁשארְּב םִהֹלֵא ביִׁשֵה םָכָׁש יִׁשְנַא
 ;לַעָּבְריִדְּב םָתֹי

 א הָאּפְדִּב עַלֹּת לֵאָרשִיתֶא עיִׁשוהְל ךֵֶמיִבֲא יַרֲחַא םֶקָ
 ;םִיָרָפֶא רַהְּב ריִמָׁשְּב בׁשידאוְהְו רָכשֶׂשִי ׁשיִא ורֹודְַּב
 5 יבַּקַה תֶמַו הָנָׁש ׁשְלָׁשְו םיִרְׂשֶע .לַאָרְשי-תֶא טּפְׁשו
 ו לֵאָרְׂשִי"תֶא ּפׁשיִדְעְלִּנַה ריִאי ויְרֲחַא םֶקָו 4 :ריִמָׁשְּב
 4 -לַע םיִבָכְר םיְִּב םיׁשֹלִׁש ליה :הָנָש םִיִׁשּו םיִרְׂשֶע
 תֹוַח ! ּוִאְרִקְי םֶהְל םֶהָל םיִרְיֵ םיִׁשלּׁו םיִרָיֵע םיִׁשלָש
 ה ריִאְי תֶמַַ :דְִֶּנַה ץֶרָאּב רׁשֲא הִָּה םּזַה דַע ריי
 6 לרָהתֹשֲַל לֵאָרְשִ יב ּופֵפו = :ןֶמָהִּברֶכְקִ
 -תרָאז תֹרָּתְׁשַָה-תֶאְו םִלעבַה-תֶא יב ָוהְ לֵב

 יתלַא תאְ בָאֹומ יַהלֶא |תֶאְןודיִצ יִלֶא-תֶאְו םֶרָא יִהלִא ָףיֹוא טְרְהעֶקעֶגְקיִרּוצ טאָג טאָה םֶכְׁש ןּופ
 אייֵז רעֶּביִא זיִא יֹוזַא דְנּוא ,ּםעֶק עֶרייֵז אלו הָוהְי-תֶא ּוְבְוֲעיַו םיִּתְׁשִלְפ יהלַא תֶאְו ןֹוּמעיינְב ןבט י

  םיִמָׁשִלּפ ְךיִב וםרְּכמַיַו לֵארְְִּב הָוהְי ףאירַחי!ּוהְכִע ןּופ ןְהּוז םָתֹוי ןּופ הָלָלְק איד ןעֶמּוקעֶג

  הָנׁ לֵָשִי יא ורע * מע נב יב יא -  לטַעָּבִ
 רָבֲעְּב רֶשֲא לֵאָרְׂשִיינְב-לָּכיתֶא הֶנׁש הֵרְׂשֶע הָֹמְׁש איִהַה =

 פ ןֹּמַעיגְב ּוֵרְבַעיַו :רֶעְִּנַּכ רַׁשֲא יִרֹמָאָה ץֶדֵאְּב ןדריה
 םִיַרְפֶא תיִבְכו ןיִמיְנִבְבּו חָדּוריִּב-ַג םֶהֶּלִהְל ןֹדריה-תֶא
 י יָמאֵל החי א לֵאְרְׂשִי ינְּב קעז :רֶאְמ רע רֶצֵּתַו
 ;סביִלֶעמַה-תֶא רבעת ו לעלָא-תֶא ונְבִע יֵכְ יט ּונאָמַה

 וי ךמו םיצשִמ אלַה לאְרְׂשִינְבילַא הָוהי רָמאָה

 טייֵל איִּד ןּופ עֶטְכעֶלְׁש םעֶלַא דְנּזא 7

 י לעטיפאק

 ןעֶנאַטְשעֶגְפיֹוא זיִא ְּךַלֶמיִבֲא ְּךאָנ דְנּוא 1
 ןְהּוז רעֶד אָלֹוּת ,ןעֶפְלעֶה ּוצ לֵאָרְׂשִי יֵדְּכ
 ןאַמ ַא הדֹוד ןּופ ןְהּוו רעֶד ,הָאּוּפ ןּופ

 טְניֹואוְועֶג טאָה רֶע דִנּוא ,רָכשָׂשְי ןּופ
 דְנּוא אייֵרָד טְּפְׁשִמעֶג לֵאָרְׂשִי טאָה רֶע דְנּוא 2 :םִיָרְפֶא גְראַּב םעֶד ףיֹוא ,ריִמָׁש ןיִא
 :ריִמָש ןיִא ןעֶראָועֶג ןעֶּבאָרְנעֶּב זיִא דְנּוא ,ןעֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא דְנּוא ,רֶהאָי ניֵצְנאוַוְצ
 לֵאָרְׂשִי טאָה רֶע דְנּוא ,דָעְלְנ ןּופ ןְהּוז ריִאְי ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא םֶהיֵא ְּךאָנ דְנּוא 8
 םאִװ ןְהיֵז :יִסייֵרְד טאַהעֶג טאָה רֶע דְנּוא 4 :רֶהאָי ניִצְנאוַוְצ דְנֹוא אייוִוַצ טֶּפְׁשִמעֶג
 גיִסייֵרְד טאַהעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא ;לעֶזייֵא עֶגְנּוי גיִסייֵרְד ףיֹוא ןעֶטיִרעֶג ןעֶּבאָה
 סאו ,גאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד ּוצ זיִּב ריִאָי תֹוַח ןעֶפּורעֶג אייֵז טאָה ןעֶמ דְנּוא ,טעֶמְׁש

 םֶהיִא טאָה ןעֶמ דְנּוא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא ריִאָי דנּוא 8 :רֶעְלִנ דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶנעֶז
 םעֶטְכעֶלְׁש רעֶדיִװ ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דנוא 6 :ןֹומָק ןיִא ןעֶּבאָרְנעֶּב
 םיִלָעְּב רעֶטעֶנְּפָא איד טְניִדעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טאָנ ןּופ ןעֶניֹוא איד ןיִא ןּוהְטעֶנ
 -עֶנ איִד דְנּוא ,ןֹודִצ ןּופ רעֶטעֶנ איִד דְנּוא ,םָרֲא ןּופ רעֶמעֶנ איִד דְנּוא ,תֹורָּתְׁשַע דְנּוא

 איִד ןּופ רעֶמעֶנ איד דִנּוא ,ןֹומַע רעֶדְניִק איִד ןּופ רעֶמעֶנ איִד דְנּוא ,בָאֹומ ןּופ רעֶש
 דְנּוא 7 :טְניִדעֶג טיִנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא הָוהְי טְזאָלְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא ,םיִּתְׁשִלַּפ
 -עֶנעֶגְרעֶּביִא אייז טאָה רֶע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא טְמיִרְנְרעֶד טאָה טאָג ןּופ ןְראָצ רֶעָד
 :ןֹומַע רֶעְדְניִק איִד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא דְנּוא םיִּתְׁשַלְּפ איִד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא ןעֶּב
 ןופ טְקיִרְדְרעֶטְנּוא דְנּוא טְגיִנייֵּפעֶג לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 8

 םאָח ןעֶטיִלעֶג לֵאָרְׂשִי ץְנאַג טאָה גְנאַל רֶהאָו ןְהעֶצְכַא ןָא רֶהאָו ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד
 זיִא םאִח יִרֹמֶא םעֶד ןּופ דְנאַל םעֶד ןיִא ןְדְרֵי טייֵז רעֶנעֶי ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז

 םעֶד רעֶּביִא ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא ןעֶנעֶז ןֹומַע ןּופ רעֶדְניִק איד דְנּוא 0 :דָעְלנ ןיִא
 םעֶד טיִמ דְנּוא ןיִמָוְנִּב טיִמ דְנּוא הָדּוהְי טיִמ ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ ךיֹוא ,ןדרָי
 דְנּוא 10 :ןעֶועֶועֶג גְנֶע רֶהעְז לֵאָרְׂשִי ּוצ ויִא םִע דְנּוא ,םִיָרְפֶא ןּופ זיֹוה

 ןעֶּבאָה ריִמ ןעֶנאָז ּוצ יֹזַא טאָנ ּוצ ןֶעיִרְשעֶנ ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד

 ריִמ דְנּוא טאָג רעֶזְנּוא ןעֶזאָלְרעֶפ ןעֶּבאָה ריִמ לייוװ ,טְניִדְניִזעֶג ריִד ןעֶנעֶק
 רעֶדְניִק איד ּוצ טְגאָועֶג טאָה טאָנ דְנּוא || :םיִלָעְּב איִד טְניִדעֶג ןעֶּבאָה

 םעֶד ןּופ דנּוא םִיַרְצִמ ןּופ ןעֶזעֶועֶג ליִצַמ טיִנ ְךייַא ְּךיִא ּבאָה ֵאָרְׂשִי

 ירומא



 םימפוש 4
 סֵלמִתִת םִינודיִצְו תן ןוִמַע ינְּבְץִמ יֵרמָאָה 2

 :םֶדָיִמ םָכְתֶא הָניִׁשֹואו לא יקְֲצִּתַו ַקְתֶא וְּצֲָל ןֹעָמּו
 אל כָל םיִרהֲא קלֶא ורְבַעַּתַו יִתֹוא םֶּתְבִע םֶּתַאְו 3

 רֶׁשֲא םיִהלָאֲה-לֶא זקעת יִכְל :םֶכְתֶא עישוהְל ףֶֹוא 4
 ודְמאֹו :םֶכְתֹרצ תַעְּב םָכָל ּוציִׁשֹוי הָּמה םָּב םֶתְרַחְּב ופ

 םֹוָּמַה לֵכְּכ ּונָל הָּתַאיהׂשֲע ּונאָטָה הָוהָי-לָא לֵארְׂשִייגְב
 יקלָא--תֶא ּוריִסָה :הוִה םִוַה אָנ ּונֵליִצַה ְּךא עב 4

 למעַּב וָשְפַנ רַצְִּתַו הָודִיתֶא ּודְבִעַו םֶּבְרּקִמ רֶכ
 יב ּופְסֶאֵר העל נח מע יב וקֲעְצו 8 17
 שיִא == יֵרְׂש םָּפָה ּורְמאֹ :הָּפְצִּמַּב יוני לֵאָרׂשִי 18

 יין נב הל לַזָלרׁשֲא ׁשיִאָה ימ והָעדלא
 ;דָעְלג יִבׁשִי לֶכְל שאלל

 אי אי

 רֶלֹוה ףָנז הֶׂשֲאְדַּב אוהְו לַיִמ רָבִנ הָיָה יֵדָעְלַה חָּתִפִיו א
 מו םִנָּב ִל נחש דֶלֵּתַו :הָּתְִי-תֶא ָעֵלג :

 יתיִבְּב לחנתחאל : ּורְמאָּו חֶתמִי-תֶא ּוׁשָרנו הָׁשִאָהיִגְב
 ןפִמ ֶתְפִי חרב :הָּתִא תֶרָתַא הָׁשֵאְדִּב יֵּכ א 3

 ױ ביִמ ץֶרֶאְּב בֵׁשּו
 ללאיטג מערב 8 םיִמָיִמ יִהַה :ע יי :
 ג יז וכל לארׂשי-סע ןיִמיינב ּימְֲלִרׁשֲאַּכ יהיו ה
 דנְל חֶתְפל ּורְמאֵו :םִט ץֶרָאמ חָּתַפִי-תֶא תַחָקִל 5

 הָתְתַי רֶמאֵה :ןיִמִע ינְבִּב הָמֲחְּלִת ןיִצק ר יּונָּל הָתֵיָהְו
 זריּכמ יִנושַרְנִּתַו יִתֹוא םָתאֵנְש םָּתַא אֵלֲה דֶגְלִג ! ינֵק קל

 והְמאֹו ;םֶכָל רֶצ רֶׁשֲאַּכ הָּתִע יַלֵא םָתאָּב עּוחַמּו יב 8
 ועמִעָתְבַלְהְו ְךילֵא נב ֶּתַע ןֹבָל חתַפי-לֶא רֶעְלִגיִנַָ
 ;דָעְלִג יב יֵבְׁשִי לכל ׁשאֹרְל על תֶיָהו מע יִנְבַּב קמח

 :תיא םָתַא םיִכיִשְמסא דָעְלִג ןנקזלָא חֶתֶפֹי רַמאּל 9

 שי 2: =

 אי יי

 ןופ רֶנּוא ןֹומַע רעֶדְניִק איִד ןּופ ,ירֹבֶא

 םיִנֹודיִצ איד ןעוֶו דְנּוא 12 ?םיִּתְׁשַלְּפ איִד

 ְךייא ןעֶּבאָה ןֹועָּמ דְנּוא קלָמַע דְנּוא
 ריִמ ּוצ טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,טְקיִרְדרעֶטְנּוא

 ןעֶפְלאָהעֶג ךייֵא ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא ןְעיִרְׁשעֶג
 טאָה רֶהיָא רעֶּבָא 13 :דְנעֶה עֶרייֵז סיֹוא

 טְניִרעֶג טאָה רֶהיִא דְנּוא ןעֶזאָלְרעֶפ ְּךיִמ
 ְךייַא ְָּךיִא לעוֶו םּוראָד ,רעֶטעֶנ עֶדְמעֶרְּפ
 טייֵרְׁש דְנּוא טייג 14 :ןעֶפְלעֶה רֶהעֶמ טיִנ
 ְךייַא טאָה רֶהיֵא סאָו רעֶטעֶנ איִד ּוצ

 ןעֶפְלעֶה ךייַא אייֵז ןעֶזאָל ,טְלייוַוְרעֶדְסיֹוא
 רעֶּבָא 18 :הָרָצ עֶרייֵא ןּופ טייֵצ רעֶד ןיִא

 ּוצ טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד
 אוד אּוהְמ ,טְגיִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ ,הָוהְי
 ןיִא טוג זיִא םאָו םעֶלַא ְּךאָנ סֵנּוא ּוצ
 ליֵצַמ רּונ םָנֹוא אייז טְרֶעייֵנ ,ןעֶניֹוא עֶנייֵד
 אייֵז דנּוא 16 :נאָט ןעֶניִטְנייִה םעֶד

 עֶדְמעֶרְפ איִד ןּוהְטעֶנְּפֶא ְּךִז ןּופ ןעֶּבאָה
 אייז דְנּוא ,אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ רעֶטעֶנְּפָא
 זיִא רֶע דְנּוא ,ראַה םעֶד טְניִדעֶג ןעֶּבאָה
 תֹורָצ איד ןעֶנעוֶו ןעֶראָועֶג גיִדְלּודעֶגְנּוא
 רעֶדְניִק איד דְנּוא 17 :לֵאָרְׂשִי ןּופ
 ןעֶראוָועֶג טְלעֶמאַזְרעֶפ ןעֶנעֶז ןֹומַע ןּופ

 ,דָעְלִג ןיִא טְרעֶנאַלעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא
 ָךיִז ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא

 טאָה קֶלאַפ םאֶד דנּוא 18 :הָּפְצִמ ןיִא טרעֶנאַלעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְלעֶמאַזְרעֶפ
 -ייֵהְנָא םעֶו םאוָו ןאַמ רעֶד ,ןְרעֶדְנַא םעֶד ּוצ רעֶנייֵא דֶעְלַנ ןּופ ןעֶטְשְריִפ איִד ,טְגאָזעֶג
 רעֶּביִא ןאַמטּפיֹוה ַא ןייַז לאָז רעֶד ,ןֹומַע ןּופ רעֶדְניִק איִד טיִמ ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ ןעֶּב
 :דָעָלְג ןּופ רעֶניֹואְונייַא עֶלַא

 אי לעטיפאק

 ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע רעֶּבָא ,דְלעֶה רעֶקְראַטְׁש ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא דָעָלִג םיֹוא חָּתְפִי דֵנּוא 1
 וצ טאָה דַעְלִג ןּופ ּבייוַו סאָד דְנּוא 2 :חָּתִפִי םעֶד ןעֶניוִועֶג טאָה רָעָלְג דְנּוא ,הָנֹוז ַא ןּופ ןֶהּוד
 יזַא ,ןעֶסְקאַַועֶגְּפיֹוא ןעֶנעֶז ּבייוַו םעֶד ןּופ רעֶדְניִק איִד ןעוֶו דְנּוא ,ןָהיֵז ןעֶניוִועֶג םֶהיֵא
 טיִנ טְסְלאָז אּוד ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא ,ןעֶּביִרְטרעֶפ חָּתְפִי אייֵז ןעֶּבאָה
 עֶרעֶדְנַא ןַא ןּופ ןְהּוז רעֶד טְזיִּב אּוד ןיִראָו ,רעֶמאָפ רעֶזְנּוא ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןיִנשְרַי
 טְצעֶזעֶּב ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶדיִרְּב עֶנייַז ראָפ ָפ ןעֶפאָלְטְנַא חָּתֶפָי זיִא יֹוזַא 8 :איֹורְפ
 ןעֶׁשְנעֶמ עֶגיִדייל חַּתְּפי ּוצ ןעֶֶּביִלְקעֶגְנעֶמאַזּוצ ָּךיִז ןעֶּבאָה םִע דְנּוא ,בֹוט דְנאַל םעֶד ןיִא
 ֹוזַא ,טייִצ ַא ְּךאָנ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1 :ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז דְנּוא
 -עוֶועֶג זיִא םִע דָנּוא 8 :לֵאָרְׂשִי טיִמ ןעֶטְלאַהעֶנ הָמָהָלִמ ןֹומַע ןּופ רעֶדְניִק איד ןעֶּבאָה

 ןעֶנעֶז יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי טימ ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ ןעֶּבאָה ןֹומַע ןּופ רעֶדְניִק איִד ,ןעֶו ןעֶז
 דָנּוא 6 :בֹוט דְנאַל םעֶד ןּופ חָּתִפְי ןעֶמעֶנ ּוצ יִדַּכ ןעֶנְנאַגעֶבְניִהַא דָעְלִג ןּופ עֶטְצֹלֶע איִד
 ריִמ דְנּוא ,ראַה ַא וצ ןייַז םָנּוא ּוצ טְסְלאָז אוד דְנּוא םוק ;הָּתִפָי ּוצ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 ּוצ טְנאָזעֶג הָתִפִי טאָה יֹוזַא 7 :ןֹומַע ןּופ רעֶדְניִק איִד טיִמ ןעֶמְּלאַה הָמָהְלַמ ןעֶלעוֶו

 ןיימ ןּופ ןעֶּביִרְּטְרעֶפ ָּךיִמ דֵנּוא ,טְסאַהעֶנ טיִנ ָּךיִמ רֶהיֵא טאָה ,דָעַלְג ןּופ עֶטֶצֶלֶע איִד
 ָךייַא זיִא םִע ןעו ןעֶמּוקעֶג ריִמ ּוצ טְצעֶי רֶהיֵא טְנעֶז םּוראָז דְנּוא ?זיֹוה סיִרעֶטאָפ
 ריִמ ןעֶּבאָה םּוראָד .חָּתִפִי ּוצ טְנאָזעֶנ ןעֶּבאָה דָעָלְג ןּופ עֶמְצֶלַע איִד דְנּוא 8 ?גֵנָע
 ןעֶלעֶדֶו ריַמ דְנּוא ןייג םִנּוא טיִמ טְסעֶדֶו אּוד ןעוֶו דְנּוא ,טְרֶהעֶקעֶנְמּוא טְצעֶי םִנּוא
 םֶנּוא ּוצ ןייַז אוד טְסעֶװ יֹוַא ןֹומַע ןּופ רעֶדְניִק איִד טיִמ ןעֶטְלאַה הָמָחְלַמ
 -עֶנ טאָה הָּתְפַו דנוא 9 :דָעָלְו ןּופ רעֶניֹואְונייֵא עֶלַא ּוצ ןאַמטְּפיֹוה םָלַא

 ןעֶגְנעֶרְּבקיִרּוצ ָּךיִּמ טעֶװ רֶהיִא ןעֶו הָעְלִג ןּופ עֶטְצִלֶע איִד ּוצ םְנאָז
 המחלמ



 אי םיטפוש

 -ָךעֶּביִא ריִמ ראָפ אייֵז טעוֶו טאָג דְנּוא
 ַא ןייַז (רעֶביִז ןעֶד) ְּךיִא לעוֶו ,ןעֶּבעֶג
 איִד דְנּוא 10 ?ְךייַא ּוצ ןאַמטְּפיֹוה

 וצ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה דָעְלִג ןּופ עֶטְצִלֶע
 (תּודֵע םֶלַא) ןעֶרעֶה לאָז טאָנ ,חָּתְפִו
 ןּוהְמ טיִנ ןעֶלעוֶו ריִמ ּביֹוא םֶנּוא ןעֶׁשיוִוְצ
 יֹזַא 11 :טעֶרעֶנ טְסאָה אּוד איו יֹוזַא
 עֶטְצְלֶע איִד טיִמ ןעֶגְנאַגעֶגְניִהַא חָּתְפִו זיִא
 םֶהיֵא ןעֶּבאָה קְלאָפ םאֶד דְנּוא ,דָעְלִג ןּופ
 ראה דְנּוא ןאַמטְּפֹוה םֶלַא טְכאַמעֶג
 טעֶרעֶג טאָה חָּתַפְי דְנּוא ,אייֵז רעֶּביִא
 :הָּפְצִמ ןיִא טאָג ראָפ רעֶטְרעוֶו עֶנייֵז עֶלַא
 םיִחּולְׁש טְקיִׁשעֶגְניִהַא טאָה חָּתִפִו דְנּוא 9
 וצ יֹוזַא ןֹומַע יִנְּב איִד ןּופ גיִנעֶק םעֶד ּוצ
 אוד זַא ריִמ וצ אּוד טְסאָה סאו ,ןעֶנאָז

 דְנאַל ןיימ ןיִא ןעֶמּוקעֶג ריִמ ןעֶנעֶק טְזיִּב
 רעֶד דנוא 13 !?ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ
 טְגאָזעֶג טאָה ןֹומַע יֵנְּב איִד ןּופ גיִנעֶק
 לֵאָרְׂשִי לייוו ,חָּתִפִי ןּופ םיִחֹּולְש איִד ּוצ
 אייז ןעוֶו ,דְנאַל ןייֵמ ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא טאָה
 ןּופ ,םִיַרָצִמ ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז

 זיִּב דְנּוא קֹוּבַי ָּךייֵמ םעֶד ּוצ זיִּב ןֹונְרַא
 ריִמ םִע ּבעֶנ דְנּוצַא דְנּוא ,ןַדְרַי םעֶד ּוצ
 טאָה חָּתְפִי דְנּוא 14 :םֹולָׁש טיִמ קירּוצ
 םעֶד ּוצ םיִחּולְׁש טְקיִׁשעֶג לאָמַאכאָנ

 ןֹומַע יֵנְּב איד טיִמ ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ
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 הָָוְהא יִכנָ יִנְפִל םָתֹוא הָוהְי ןֵתְָו ןֹוִע יָנְבִּב םֵחָּלִהְל
 יהָיהי הָוהְי חַּתְפילֶא ךעֶלנרגקז ּורְמאֹיַו ּוׁשאֶרְל םֶכָל
 וו הָּתְפִי לו :הָׂשֲַנ ןּכ ָךרַבְדִכ אלא ּוניֵתֹונֵב ַצמֹׁש
 ןיִצְקִלּו ׁשאַרְל םֶהיֵלֲע וָתֹוא םָעָה ּומיׂשָּיַו דְֶלִנ ינְקמִע
 :הָפְִַּּב הְ ינְפִל ויָרְבִד-לָּכיתֶא חָּתְפִי רֵבַדָי
 נ ילהַמ רֶמאֵל ןֹומעינְב ךֶלֶמלֶא םיִכְָלַמ חָּתפִי הַלְׁשִיו
 וו יב ְךלֶמ רֶמאֹיו :יִצְרְַּב םֶהָּלִהְל יֵלֵא ָתאֶבִּכ ךלֶ
 ָתֹולֲעַּביִצְרַא-תֶא לֵארְׂשִי חַקָלִּכ חֶּתְפִייַכֲאְלַמ-לָא ֹמִע
 הרָביִׁשָה הָּתעְו ןֵדרּיַה-דַעְו קֶּבִיַה-דעו ןנְרַאְמ םִיַרְצִמִמ
 11 יָא םִּכָאְלַמ וחֵלְּׁיַוחָּתְפִי דע ףֶסּו ּםִלָשְּב ָהְתֶא
 וט דֵקְלדאְל הֶּתְפִי רַמָא הֶּכ ול רֶמאֵּה :ןומִ ינְּב ךֶלֶמ
 15 םֶָתֹולֲעַּביִּכ מע ןֵנְּב ץֶרָא-תֶאְו בָאֹומ ץֶרָא-תֶא לֵאָרְׂשִי
 :הָׁשַרְק אביו ףופדםיידַע רֶּבְרִַּּב לֵָרְׂשִי יו םִיָרְצִּמִמ
 וז יהָרְּבעָא רֹמאֵל םֹודָא ךֶלֶמילֶא םִיִכָאְלַמ לֵאְרׂשִי חַלְׁיו
 בָאֹמ ְךֶלֵמילֶא םֵנְו םודָא ךֶלֶמ עַמָׁש אֵלו ךֵצְרַאְב א
 פ רָּבְרִּמַּב ךַל :ׁשֶדָקְּב לֵאְרׁשִי בֶׁשַ הָבָא אָלְו חָלֶׁש
 ׁשֶמָׁשדהַרְִמִמ אֵבָיַו בָאֹומ ץֶרָא-תֶאְו םֹודֶא ץרָא-תֶא בֶסֵו
 בָאומ ליִבְנִּבּואָבאלְו ןְרַא רֶבעְּב ןונֲחַַ בָאמ ץְרַאְל
 .ילַא םִכאְלַמ לֵאָרְׂשִי חַלְּׁיַו :בָאֹמ לב ןינֵרַא יִּכ
 לֵארְשִי ול רֶמאַּנ ןּבׁשִח ְךֵמ יִרמָאָה--ּךַלָמ ןחיִס
 -תֶא ןִֹהיִס ןיִמאָהיאֹלְו :יִמּוקְמידע ָךְצְרַאְב אָנהְרִבע
 נֲחַה ומע-לּכ-תֶא ןֹוחיִס ףֶסֶאַו ולְבִִּב רֵבֵע לֵארׁשִי
 ז ,לֵארׂשייהלַא הָוי ןּתיו :לֵארׂשידִע םֶתָליו הָצֲה

 1 ט:

 ז
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 לֵאָׂשִ ׂשֵרייַ כו לֶאָרׂשי יב וָמע-לֶכ-תֶאְו יהיסתֶא
 25 ןרַא ּושרֵַו :אוִהַה ץֶרֶאָה בשוי ירמָאָה ץְרַא-לָּכ תַא
 ידַעְו רֵּבְִּמַהְדִמּו קֿבִיַהידעו ןונֵרַאמ יִרמֲאָה ליִבניִלְּ
 3 ײלמַאָה-תֶא שירה לֵאָרְשִי יַהֹלֶא ו הודְ הֶּפעו" ר
 א ףְׁשיִרי רֶׁשֲא תֶא אֹלֲה :ּוֵׁשְריִּת הָּקִאְו לֵאָרְׂשיוּמע ינְּפִמ

 הָּתְפִי טְגאָז יֹוזַא ;ןעֶגאָז טְואָלעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא 15 :ןֹומֵע יֵנְּב איִד ןּופ גיִנעֶק
 יֵנְּב איִד ןּופ דְנאַל םאָד דִנּוא בָאֹומ ןּופ דְנאַל סאָד ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא טיִנ טאָה לֵאָרְׂשִי
 ןעֶגְנאַגעֶג לֵאָרְׂשִי זיִא יֹוזַא םִיַרְצִמ ןּופ ןעֶמּוקעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו טְרֶעייֵנ 16 :ןֹוּמַע
 טאָה לֵאָרְׂשִי דְנּוא 17 :ׁשֵדְק ןייק ןעֶמּוקעֶג דְנּוא ,ףוס םִי םעֶד ּוצ זיִּב רָּבְדִמ רעֶד ןיִא
 ְךיִמ זאָל ְךיִד טעֶּב ְךיִא ,ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא ,םֹודֶא ןּופ גיִנעֶק םעֶד ּוצ םיִחּולְׁש טְקִיִׁשעֶג
 ןעֶרעֶה טְלאָועֶג טיִנ טאָה םֹודָא ןּופ גיִנעֶק רעֶד רעֶּבָא ;דְנאַל ןייד ןיִא ןעֶרְהאַּפְרעֶּביִא
 טיִנ ְּךיֹוא טאָה רֶע דֵנּוא ,טְקיִׁשעֶג (לֵאָרְׂשִי) טאָה בָאֹומ ןּופ גיִנעֶק םעֶד ּוצ ְָךיֹוא דְנּוא
 ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג זיִא דְנּוא 18 :ׁשדָק ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶג לֵאָרְׂשִי זיִא יֹוזַא (ןעֶרעֶהנ טְלאוְועֶג
 ,בָאֹומ דְנאַל םאֶד דְנּוא םֹודִא דְנאַל סאָד טְלעֶגְניִרעֶנְמּורַא ןעֶּבאָה דְנּוא רָּבְדִמ רעֶד
 ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא בָאֹומ דְנאַל םעֶד ןּופ טייֵז-חַרְזִמ רעֶד ןַא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז דְנּוא
 איד ןיִא ןעֶמּוקעֶג טיִנ ןעֶנעֶז אייֵז רעֶּבָא ,ןֹונֲרַא ןּופ טייֵז עֶרעֶדְנַא רעֶד ןַא טְרעֶנאַלעֶמ
 טאָה לֵאָרְׂשִי דְנּוא 19 :בָאֹומ ןּופ ץעֶגעֶרְנ איִד זיִא ןֹונְרַא ןיִראָ ,בָאֹומ ןּופ ץעֶנעֶרְג
 טאָה לֵאָרְׂשִי דְנּוא ֹוּבִׁשֶח ןּופ גיִנעֶק ירומָא ןּופ גיִנעֶק ןֹוחיִס ּוצ םיִחּולְׁש טְקיִׁשעֶ
 ּוצ זיִּב דְנאַל ןייַד ָּךְרּוד ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא םֶנּוא זאָל .ְּךיִד טעֶּב ְּךיִא ,ןעֶנאָז טְזאָלעֶג ּםֶהיֵא

 ןעֶזאָל אייֵז לאָז רֶע זַא ֵאָרְׂשִי שיֹורְמעֶג טיִנ טאָה ןֹוחיִס רעֶּבָא 20 :םֶרָא ןייֵמ
 םעֶצְנאַנ ןייַז טְלעֶמאַזְרעֶפ טאָה ןֹוחיִס טְרֶעייֵנ ,ץעֶנעֶרְג עֶנייֵז ךְרּוד ןעֶרְהאָּפְרעֶּביִא
 ;לֵאָרְׂשִי טיִמ ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ טאָה דְנּוא הָצֶהָי ןיִא טְרעֶנאַלעֶג טאָה דְנּוא ,קְלאָּפ
 ןיִא קְלאָפ םעֶצְנאַג ןייַז דְנּוא ןֹוחיִס ןעֶּבעֶנעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד הָוהְו דְנּוא 1
 ּתֶשרַיעָב טאָה לֵאָרְׂשִי דְנּוא ,ןעֶגאָלְׁשעֶג אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ דְנאַה איד
 ּוא 22 :דְנאַל עֶגיִזאָד םאָד טְניֹואוְועֶּב ןעֶּבאָה סאו יֵרֹומֶא םעֶד ןּופ דְנאַל עֶצְנאַג ּםאָד
 ּוצ זיִּב ןֹונְרַא ןּופ ,יִרֹומֶא םעֶד ןּופ ץעֶנעֶרְג עֶצְנאַנ איִד ּתְׁשִרֵיעָנ ןעֶּבאָה אייז
 טְצעֶי טאָה יֹוזַא דְנּוא 28 :ןַדְרֵי םעֶד ּוצ ויִּב רָּבְדִמ רעֶד ןּופ דְנּוא ,קֹוּבַי םעֶד
 קְלאָפ ןייַז ראַּפ ןּופ יִרֹומֶא םעֶד ןעֶּביִרְטרעֶפ לֵאָרְׂשִי ןופ טאָג רעֶד הָוהְי
 םאָח ןיִנׁשְרַי סאָד טיִנ אּוד טְסְליִו 24 :ןיִנשְרַי םִע אּוד טְסְליִו דְנּוא לֵאָרְׂשִי

 שומּכ



 םיטפוש 26

 הָוהְי שירוה רׁשֲאילָע ֹחִאְו ׁשֶריִת זתֹוא ףוָּתלֶא ׁשֹוִמְכ
 הרָּתַא בוט בּומָה הֶּתִעְו ּנׁשְריִנ ותֹוא ּונינְפִמ ניֵהלֶא הכ

 מא לֵאְרְׂשִי-םִע בר בֶרֶה בָאמ ֶלֶמ ָֹפְצדְּב קָלֶּבִמ
 ָקיִתֹונְבִבּו ,ןובָשָחְּב לֵאָרְׂשִי תֶבֶׁשְּב :םָכ םַתָלִנ םֶהֶלֶג 28

 ןנרַא יד--למ רֶׁשֲא םיִרַָה-לכְבּו ָהְֶֹבִבּו רועְעבּו
 ִכנָאְו :איָהַה תֵעָּב םֶּתְלַצַהאְל עּדַמּו הָָׁש תוָאֵמ ׁשֶלְׁש יי

 טְׁשִייִּבםֶחָּלִהְל הָעָר יּתִא הָׂשֹע הָּתַאְוְךֶל:יִתאַטְהיאֶל
 אאָלְו מע יֵנְּב ןיבּו לֵאָרְׂשי נב ןיִּב םֹיַח טַּפֹׂשַה ָוהְי 5

 ;וָלֵא חַלֶׁש רֶׁשֲא חֶּתְפִי ירְבלֶא ןימִע יֵנְּב ְךֶלֶמ עַמָׁש
 -תֶאְו רָעְלִּנַהיתֶא רבו הָוהְי ַחּוָר הֶּתְמִי-לַע יֵהְּתַו

 יִנְּב רַב דָעְלִג הפְצִּממּו דֶעְלִנ הָּפְצִמ-תֶא רבו הֶׁשַנְמ
 -תֶא ןֵּתִּת ןותָנימַא רַמאֹ הָיהיל רֶדָנ חָּתִפי רַדָיַנ :ןְֹמַע ל

 יִּתַֹב א אֵצִי רֶׁשֲא אֵצֹיַה הָיָהְו :יִדָיב ןיִמִע יב
 ידוהיל הָיָהְו ןֹמע ְּבִמ םִֹלָׁשְב יִבּוׁשְּב יִתאָרְקִל
 :הָלֹוע ּוהיִתיִלֲעַהְו 2
 תֶלִמ ּךֵאֹוְּב-דַעְו רעורעמ םּכִמ :דָיְּב הָוהְי םתַו םָּב 4

 נענָּכִו דָאמ הָלּודְג הָּכִמ םיִמָרְּב לֶבֶא לַעְו ריִע םיִרְׂשֶע
 ידּפְצַמַה חָּתְפָי אֹבָיַו = :לאָרׂשִי יב יִנְפִמ ןֹומע יב

 תרולחמִבּו םיִּפְתִּב ּותאָרְקִל תאי ֹוּתִב הִהְ ֹותבילא -
 תֹואְרַכ יִהְי :תבוא ןֵּב ינָמִמ ולדיא דריי איֵה קו ה ט

 ינְמְַרְבה עֶרְכחיִּתב הָהַא לֶמאֹי ויָָנִב-תֶא עֶרְקיו ה
 טכיא אָלְו הוהיילֶא פיִתיצִּפ יכֹאויֵרְכִלְּב הָה ּתַאְו

 הדיהָילֶא ךיִפ-תֶא הָח ְתיִצְפ יִבָא ויָלֵא רֶמֵּתַו ;בוָׁשָל 8
 ךוהְי ךל הֶׂשָע רֶׁשֲא יֵרֲחַא וָּפִמ אֵצְי רֶׁשֲאַּכ יל הֵׂשֲע

 ןרָׂשִי ָהיֹבָא-לָא רֶמאֹּתַו ;ןוְמַע נב וֵביָאמ תומָקְנ 7
 יתד ֶכְלֶאְו םיִׂשֲָח יש יִּנְמִמ הֵּכַָה הזה רֵבְּדה :
 כרמיאל
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 די פ-ת

 הָּכְבֶאְו ם

 םֶתָלהְל ֹמַע בָא חֶּתִפִי הֶכע

 אי

 ?ןעֶכאַמ ןיִנשִרָי ְּךיִד טעוֶו ,טאָג ןייֵד ,שֹומִּכ
 טעוֶו טאָג רעֶזְנּוא הָוהְי סאוָו םעֶלַא דְנּוא
 ריִמ ןעֶלעוֶו םאָד ןעֶּבייֵרְטרעֶפ םֶנּוא ראָפ
 ןעֶד אּוד טְזיִּב דְנּוצַא דְנּוא 28 :ןיִנשְרִי !

 גיִנעֶק ,רֹוּפִצ ןֶּב קֶלֶּב איו רעֶמעֶּב ליִפ
 טיִמ טְגיִרְקעֶג ְּךיִז רֶע טאָה ? בָאֹומ ןּופ
 אייֵז טיִמ רֶע טאָה רעֶדָא ?לֵאָרְׂשִי

 לֵאָרְׂשִי ןעֶו 26 ?ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ
 עֶרְהיִא דְנּוא ןֹוּבְׁשִח ןיִא טְניֹואוְועֶנ טאָה

 ןיִא דְנּוא רֹועְרַע ןיֵא דְנּוא ,רעֶּפְרעֶד
 טעֶּמְׁש עֶלַא ןיִא דִנּוא ,רעֶּפְרעֶד עֶרְהיִא
 טְרעֶדְנּוה אייֵרְד ןֹונְרַא אייַּב ןעֶנעֶז סאָוָו
 טיִנ אייֵז רֶהיֵא טאָה םאָוְראַפ ,רֶהאָו

 ?םייִצ רעֶניִזאָד רעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ליִצַמ ;
 -עֶנ ריִד ןעֶגעֶק טיִנ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 7
 םעֶטְבעֶלְׁש ריִמטְסּוהְט אּוד רעֶּבֶא ,טְניִדְניִז
 וטאָנ זאָל ,ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ ריִמ טיִמ

 איד ןעֶשיוְצ ןוטָּפְשִמ טְנייַה טַפֹוׁש רעֶד
 רעֶדְניִק איִד ןעֶשיִוְצ דֶנּוא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניק
 איִד ןּופ גיִנעֶק רעֶד רעֶּבָא 28 :ןֹומַע ןּופ

 ןעֶרעֶה טְלאָָועֶג טיִנ טאָה ןֹומַע רעֶדְניִק
 טאָה רֶע םאֶה חָמְּפִי ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד
 טְסייֵג רעֶד דְנּוא 29 :טְקיִׁשעֶג םֶהיֵא ּוצ
 דָנּוא ,חָּתִּפִי ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא טאָנ ןּופ

 דָעְלִנ ןייק ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא זיִא רֶע
 רֶע זיִא דָעְלְנ הֵּפִצִמ ןּופ דְנּוא ,דֶעְלִג הֵּמְצִמ ןעֶרְהאָּפעֶגְרעֶּביִא זיִא דְנּוא ,הָשַנְמ דְנּוא
 ,טאָב ּוצ ןּוהָמעֶנ רֶדֶנ ַא טאָה חָּתְפִי דְנּוא 80 :ןֹומַע רעֶדְניִק איִד ּוצ ןעיֶרְהאָפעֶגְרעֶּביִא
 עֶנייֵמ ןיִא ןֹומַע רעֶדְניִק איִד ןעֶּבעֶנ םיוִועֶג טְסעֶו אּוד ןעוֶו ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 ןייֵמ ןּופ ןעֶריִהְט איִד ןּופ ןייֵגְסיֹורַא טעֶו םאָו ןייַז לאָז םִע דְנּוא 81 :ןייַרַא דְנאַה
 ןייַז לאָז םאָד ןֹומַע רעֶדְניִק איִד ןּופ םֹולָׁשְּב קיִרּוצ םּוק ְךיִא ןעוֶו ,ןעֶנעֶקְטְנֶע ריִמ זיֹוה
 זיִא חָּתִפְו דְנוא 82 :הָלֹוע ןְּבְרֶה ַא ןייַז בירְקַמ םֶהיֵא לעד ְךיִא דְנּוא ,טאָנ ּוצ
 טאָב דְנּוא ,ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ אייֵז טיִמ יֵדְּכ ןֹומַע רעֶדְניִק איִד ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא
 ןּופ ןעֶנאָלְׁשעֶג אייֵז טאָה רֶע דָנּוא 83 :ןייֵרַא דְנעֶה עֶנייֵז ןיִא ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז טאָה
 ןּופ ץאַלְּפ םעֶד ּוצ זיִּב דְנּוא ,טעֶטְׁש גיִצְנאַיַוְצ ,תיִנֵמ ןייק יי ןעֶמ זיִּב ןָא רֵעֹורֵע
 גיִנעֶטְרעֶטְנּוא ןֹומַע יֵנְּב איִד ןעֶנעֶז יֹוזַא דְנּוא ,קאַלְׁש ןעֶסיֹורְג רֶהעֶז ַא ,ןעֶטְרעֶגְנייו איד
 ןעֶמּוקעֶג זיִא חָּתִפִי ןעוֶו דְנּוא 84 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ראָפעֶּב ןעֶראוָועֶג טְכאַמעֶג
 ןעֶנעֶקְטְנִע םֶהיֵא ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא רעֶטְכאַט עֶנייַז זיִא יֹוזַא ,העָז ,זיֹוה ןייַז ּוצ הָּפָצִמ ְןּופ
 טאָה רֶהיֵא ץּוח ,עֶניֵצְנייֵא עֶנייֵז ןעֶזעוֶועֶג ראָנ זיִא איִז דְנּוא ,ץְנאַט דָנּוא ןעֶקיֹוּפ טיִמ
 טאָה רֶע ןעֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 88 :רעֶטְכאָמ רעֶדָא ןְהּוז ןייק טאַהעֶג טיִנ רֶע
 יוא .טְנאָזעֶב טאָה רֶע דָנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶנייֵז ןעֶסיִרּוצ רֶע טאָה יֹוזַא ןעֶהעֶזְרעֶד איז
 ָךיִמ טְסאָה אוד דנּוא טְּנייֵּבעֶג רעֶריִנַא רֶהעֶז ְָּךיִמ טְסאָה אּוד !רעֶטְכאָט עֶנייַמ
 טיִנ םִע ןעֶק ְּךיִא דְנּוא טאָג ּוצ ליֹומ ןייֵמ טְכאַמעֶנְּכיֹוא ּבאָה ָּךיִא ןיִראָד ,טְּביִרְטעֶּב
 טְסאָה אּוד ןעוֶו ,רעֶטאָפ ןייֵמ ;טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה איִז דְנּוא 86 :ןעֶמעֶנ קירּוצ
 ןייד ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְמיֹּורַא ויִא סאו ריִמ ּוצ אּוהְמ יֹוזַא הָוהְי וצ ליֹומ ןייַד טְכאַמעֶגְפיֹוא
 ןַא תֹומָקְנ טאַהעֶג טאָה דִנּוא ןּוהְטעֶנ סאָד ריִד ּוצ טאָה טאָנ לייַוְרעֶד ,ליֹומ
 זאָל ,רעֶמאַפ רֶהיֵא ּוצ טְנאָזעֶג טאָה איִז דְנּוא 27 :ןֹומַע יֵנְּב איִד ,דְנייַפ עֶנייַד
 דָנּוא םיִׁשָדֲח אייוֵוְצ ריִמ ןּופ ּפָא זאל ןעֶרעֶו ןּוהָמעֶנ ריִמ ּוצ ְּךאַז עֶניִזאָד איִד
 ףיֹוא ןעֶנייַו לעֶװ דֶנּוא גְרעֶּב איִד ףיֹוא ןְרעֶריִנְפּורַא דְנּוא ןייֵגְניִהַא לעד ְךיִא
 ,אייֵנ טְנאָזעֶג טאֶה רֶע דְנּוא 28 :עֶדְנייַרְפ עֶנייֵמ דְנּוא ְּךיִא ,דְנעֶנּוי עֶנייַמ
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 בי אי םימפוש
 ףיֹוא טְקיִׁשעֶנְקעוֶוַא איִז טאָה רֶע דְנּוא
 ןעֶגְנאַגעֶג זיִא איִז דנּוא ,םיִׁשָדָח אייוַוצ
 טאָה איִז דִנּוא עֶדְנייֵרְפ עֶרְהיִא טיִמ
 איד ףיֹוא דְנעֶנּוי עֶרְהיִא רעֶּביִא טְנייוֵועֶג
 םַא ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 89 :נְרעֶּב
 איִז זיִא יֹוזַא םיִׁשָדָח אייוֵוְצ איִד ןּופ דֶנָע
 דְנּוא ,רעֶטאָפ רֶהיֵא ּוצ ןעֶמּוקעֶנְקיִרּוצ
 םאָו רֶדֶנ ןייַז ןּוהְטעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע
 םאָה איִז דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג רֶדֵנְמ טאָה רֶע
 םאָד דְנּוא--ְןאַמ ַא טְנאָקעֶג טיִנ ְּךאָּנ
 :לֵאָרְׂשִי ןיִא ץעֶזעֶנ ַא ןעֶראָועֶג זיִא
 איד ןעֶלאָז רֶהאָו ּוצ רֶהאָי ןּופ זַא 0
 רעֶּביִא ןעֶנאָלְק לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶטְכעֶט
 ,יָדֲעְלִנ םעֶד חָּתִפִי ןּופ רעֶטְכאָט איִד
 :רֶהאָי םיִא געֶמ רֶעיִפ

 בי לעטיפאק

 ןעֶּבאָה םִיַרְפֶא ןּופ רעֶנעֶמ איד דְנּוא 1

 -ךעֶּביִרַא ןעֶנעֶז דְנּוא טְּלעֶמאַזְרעֶפ ָּךיִז
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טייֵז-ןֹופָצ ּוצ ןעֶגְנאַגעֶג
 אוד טזיִּב סאָוראַפ ,חָּתְפִי ּוצ טְנאָזעֶג

 ןעֶמְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא
 םֶנּוא טְסאָה אּוד דְנּוא ןֹומֵע יֵנְּב איִד טיִמ
 ?ןייַה ּוצ טיִמ ריִד טיִמ ןעֶפּורעֶג טיִנ
 ןייד ןעֶנעֶרְּברעֶפ ריִמ ןעֶלעוֶו (םּוראד)
 חָתְפְי דְנּוא 2 :רֶעייַּפ םיִא ריִד טיִמ זיֹוה

 :ירק םעֶד ןיִא רֶהעֶז ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז קְלאָּפ ןייֵמ דְנּוא ְךיִא ,טְגאָזעֶג אייז ּוצ טאָה
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 ףְתַת ֶמֹועָרְו אה ֶלַּתַו םיִׁשָדֲָח :נְׁש ּהָתֹוא .חַלְשּיו
 : ישרה םִיׁש ! ץקמ יהיו .:םיִרָהַה-לַע הבל
 איֵהָו רָהָנ רֶׁשֲא וָרְדנ-תֶא ּהָל ׂשַעיו ָהיֶבָא-לֶא בֶֶּׁתַ
 = הָּיְ םִיִמּלְֵרְִׂיב חיה ׁשיִא הָעְדי-אל
 אילת לֵב כל
 : !הָנשַּב םיִמָ

 א לא בי

  ו ער הָּתּפִִל ּורְמאָיו הָנוִפִצ רבו םִיַרְפֶא שיִא קעְצִו
 מע תֶכלָל הא בק אֵל לו מעי םֶתְּלהְ וָתרַבָע
 9 םירׁשיַא םֶדיֵלֲא הֶּתְפִי רֶמאֵּיַ :ׁשֵאְּב ךיִלָע ףֹרְׂשִנ ּףְתיִּב
 םֶּתְעַׁשוהיאלְו םֶכָתֶא קְַזָאָו רֶאְמ מעג יִמעו ֲִא יתיִיָה
 8 יַׁשְפַנ הָמיִׂשָאְו עישומ ְּךְניארַּב הָאְרֶאָו :םֶדָיִמ יִתֹוא
 הרָמלְויִדָיִּב הָוהְי םַנתַ וע ינְמ-לֶא .הדַּבְֶאְזיִּפַכב
 4 -תַא הָּתִפִי בקי :יּב םָחָּפהִל הֶּוַה םֹיַה ילֵא םֶתִֹלֲע
 -תַא דָֹלנ יִׁשְַא ּוּכו םִיָרְפַא-תֶא םֶתָליו רָע יְנַא-לָמ
 םִיַרפֶא ְךֹותִּב ר םַּתַא םִיַרַּפָא ימיו ּורְמֶא יִּכ םִירְּפָא
 ח םִיַרְפָאְל ןדרַיה תָֹרְּבְעַמ-תֶא על רֶכְלּי :הָׁשַנְמ ְךתַּב
 -יֵשנַא ול ּודְמאֹ הָרֹבָעַא םינפֶא ימילּפ ורמאֹי יִּכ הָיְהְ

 + אלירמֶא ול ּורְמאָו :אָל רַמאֵּה הָּתִא יִתְרְפָאַה דָעלנ
 ותוא ּוזֲחאֹי ןֵּכ רֵּבדְל ןיִכְי אֵלְו תֶלֹּכִמ רֶמאַָּו תַלֹּבִׁש
 םִיַרְּפאַמ איִהֲח תְעַּב לּפיו ןדרִיה תֹוִרְּבְעַמ-לֶא ּוהּומִחְׁשַּ
 ' ׁשֵׁש ,לֵאָרשי-תַא פי טּפְׁשִּי :ףלֶא םִיָנׁשּו םיִעָּבְרַא
 ב רֵבּקִי יְעְלגַר הֶּתְפִי תֶמֹה םיִנְׁש
 5 ולרו 8 ימ ָצִבַא לֵאדׂשי-תֶא ויָרֲחַא טֵּפְׁשיַ
  ישלשו רָצּורַה .חַּלׁש תֹונָּב םישלשו םיִנָּב םישלש
 עֵבַׁש לַאְרְשִיתא טָּפְׁשיַ ויָנְבִל איִבֵה תֹונְּב
 ו1 ויַדֲחַא טּפשו ;םהָל תיִבְּב רֵבָּקִַו ןֶצְבא תַמַ :םיִנָׁש

  דעלג יי וי =

 טימ

 ןעֶפְלאָהעֶג טיִנ ריִמ טאָה רֶהיֵא רעֶּבֶא ןֶעיִרְׁשעֶג ךייא ּוצ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ןֹומַע יֵנְּב איד
 ןעֶפְלאָהעֶג טיִנ ריִמ טאָה רֶהיִא זַא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו דְנּוא 8 :דְנעֶה עֶרייֵז ןּופ
 ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא ןיִּב ְּךיִא דנוא ,ןּוהְטעֶג דְנאַה עֶנייֵמ ןיִא ןעֶּבעֶל ןייֵמ ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא
 רֶהיֵא טְנעֶז םאָוְראַפ ;דְנאַה עֶנייֵמ ןיִא ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז טאָה טאָב דְנּוא ,ןֹומֵע יֵנְּב איד ּוצ
 דָנוא 4 ;ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ ריִמ טיִמ גאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד ןעֶמּוקעֶגְסיֹורַא ריִמ ּוצ

 ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ טאָה רֶע דָנּוא דָעְלִג ןופ עֶטייֵל עֶלַא טְלעֶמאַזעֶגְנייַא טאָה חָּתִפִו
 ןעֶּבאָה אייֵז ּלייוװ ,םִיַרָפֶא ןעֶנאָלְׁשעֶג ןעֶּבאָה דָעְלִנ ןּופ רעֶנעֶמ איִד דְנּוא ,םִיַרְפֶא טיִמ

 דְנּוא םִיַרְפֶא ןעֶׁשיוִוְצ .םִיִרְפֶא ןּופ עֶנעֶנּורְטְנַא ראָנ טְנעֶז לָעְלִג ןּופ רֶהיֵא ,טְגאָזעֶג
 -ךעֶּביִא איֵד ןעֶמּונעֶגְניֵא ןעֶּבאָה רֶעְלִג ןּופ טייֵל איִד דְנּוא 8 :הֶׁשַנְמ ןעֶׁשיוִוְצ
 ןעֶזעוועֶג זיִא םִע רָנּוא ,םִיַרְּפֶא ּוצ טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה סאו ןֵדרַי םעֶד ןּופ ןעֶטְרְהאָפ
 יֹוזַא ;ןייֵגְרעֶּביִרַא ָּךיִמ זאָל ,טְנאָזעֶג טאָה תִוַּרְּפֶא ןּופ רעֶנעֶנּורְטְנַא ןייֵא ןעוֶו זַא
 רֶע ןעֶװ ?םִיַרְּפֶא ןּופ אוד טְזיִּב ,טְנאָועֶג םֶהיֵא ּוצ רֵעְלִנ ןּופ טייֵל איִד ןעֶּבאָה
 םאָד) ְּךאָד גאָז ,טְנאָועֶג םֶהיֵא ּוצ אייֵז ןעֶּבאָה יֹװַא 6 :ןייֵנ ,טְנאָזעֶג טאָה
 טְנעֶקעֶג טיִנ םִע טאָה רֶע לייוֵװ ,תֶלֹוּבס ;טְנאָועֶג טאָה רֶע דְנּוא ,תֶלֹוּבִׁש (טְראָו
 ןעֶטְבאָׁשעֶג םֶהיֵא דְנּוא ןעֶמּונעֶגְנָא םֶהיֵא אייז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןעֶנאָז טְכעֶר יֹוזַא
 טייֵצ רעֶגיִזאָד רעֶד ןיִא ןעֶנעֶז םִע רְנּוא ;ןדרַי םעֶד ןּופ טְרְהאָפְרעֶּביִא איִד אייַּב
 טאָה החָּתְפִָי דָוא 7 :ןאַמ דְנעֶזיֹוט גיִצְריִפ דְנּוא אייוֵוְצ םִיַרְפֶא ןּופ ןעֶלאַפעֶג

 דנּוא עֶּבְראָמְׁשעֶג ֹויִא ידֲעְלִג רעֶד חֶּתֶפִי רְנּוא ,רְהאָי םקעֶז טָּפְׁשִמעֶג לֵאָרְׂשִי
 טאָה םֶהיֵא ְךאָנ דנּוא 8 :דָעְלִנ ןופ טאָטְש ַא ןיִא ןעֶּבאָרְנעֶּב םֶהיֵא טאָה ןעֶּמ
 גיִסייֵרְד טאַהעֶג טאָה רֶע דנוא 9 :טְּפְׁשִמעֶג לֵאָרְׂשִי ,םֶחָל תיִּב םיוא ץֶצְבִא

 טאָה רֶע דֶנּוא .טְקיִשעֶנְסיֹורַא רֶע טאָה איִד ,רעֶמְכעֶמ גיִסייַרְד דְנּוא ,ןְהיִז
 רֶע דְנּוא ;ןעֶמסיֹורְד ןּופ ןְהיֵז עֶניֵז ראַפ רעֶטְכעֶמ גיִסייֵרְד טְגְנעֶרְּבעֶנְנייַרַא
 דנּוא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא ןֶצְבִא דנּוא 10 :רֶהאָי ןעֶּביִז טָּפְׁשִמעֶג לֵאָרְׂשִי טאָה
 טאָה םֶהיֵא ְךאָנ דנּוא 11 :םֶחָל תיֵּב ןיִא ןעֶּבאָרְנעֶּב םֶהיֵא טָאָה ןעֶמ

 ןוליא
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 -ֶׁשֶע לארשי--תַא טפְׂשִיו לזה ןוליֵא לֵאָדׂשתֶא
 :ןְלּובְז ץֶרָאְּב ןילָיְַּב רֶכָּקַ יָנלּובְִה ןוִליִא תָטַַו !םיִנָׁש ע
 :יָנֹותְעְרַּפַה לֵּלהַדְּב ִֹּדְבַע לָארׂש-תַא וירא טפׁשִ 13
 -לַנ םיִבְכֹר םיִנָב :ֵנְּב םיִׁשלְׁשּו םיִלְּב םיִעָבְרַא ליה 1
 תֶּמַו :םיִנָׁש הָֹמְׁש לֵאְרְׂשי-תֶא טְֶּׁשִיוםֶרִֶ םעְִׁש ומ

 םִיַרְפֶא רָב ותְָרַפְּב רכָקותְעְּפה לה ןדְבִ
 | +ִקלָמַה רֵהְּב

 בי :
 הָוהְי טו וה יע עַרָה תֹוָשֲעל לֵארְִׂי נב ּוּפסֹ א

 זדערְצִמ דָחֶא שי 'ִהָיַו  :הנָׁש טִעֶּבְרַא םִּתְׁשלְפדדְַּב
 :הרֶדָלְי אלְו הָרָע וְּׁשְִו חֹנְמ משנה ,תַחָפְׁשִמִמ
 יִּתַא אָנ"הְּנִה הלא מאי הָׁשֲאָה-לֶא הוהְי-ןאלמ או
 אָנ יִרְמָׁשַה הֶּתְַו :ןב ּתְַליְו תיִרָהו ְּתְרַלְי אלו הרפ

 ךנֹד יִּכ :אמְמילְּכיִלְכאְּת-לַאְו רָכַׁשְ 1: ְִׁשִּתילאְו ה
 רִיזְיֵּב וׁשאֹר-לַע הלעַראל הָרומּו ןֵּב תל הָאה
 ?ערָא עׁשֹהְל לֶהָי אּוהְו ןְטֶּבַהְדִמ רעֶגַה הָיְהִי םיקלא

 :שיֵאְל ֶמאֵּתַו הֲֵׂאה אֵבְּתַו ;םיִתָׁשְלְּפיִדִמ לֵאְְׂשִי 8
 ףאלַמ הֵארַמְּכ ּוהֲאְרִמּו יִלֵא אָּב טיִהלֶאָה ׁשיא רמאֵל
 יִמְׁשתֶאְו אוד הזִמייֵא ֹהיִתְלאְׁש אֵלְו דָא אָרֹונ טיהלֲאָה

 לא הָסְו ןֵב ָתְרַיְו הֶדָה נה יל רֶמאּיַו גיִל דִנהדאָל ז
 : םיִהלֶא ריננייִּכ הָאְמְשילְּ ילְכאָה-לַאְו רֶכַׁשְו יי  יִּתְׁשִּ

 אם חֹנִמ רּתעַו  :תֹומ םויידע ןְטִּבַהדִמ רעה יהי 5
 *אֹובְיְתְחַלָש רֶׁשֲא םימלָאה ׁשיא יָנודַא יִּב מאֹ הָוהְי
 עַמְׁשִ :דְלּויַה רַענַל הָשעניהמ ּנֹבֹיִו ּוניֵלַא ר אָ?

 -ילֶא דע םללֶאָה ּדֵאְלַמ אבו חנָמ ליִקְּב םיִהֹלאָה
 ;הָמִע ןיִא הָׁשיִא ַחֹנְמּו הָדָׂשַּב אוִהְו הָׂשִאָה
 נה וילֵא רַמאֵּתו הָׁשיִאְל דַנּת ׁשֶאָה רַהַּמְתַו י

 ת אי

 טֵּמְׁשִמעֶג לֵאָרְׂשִי ,ןּולּובְז טֶּבֵׁש ןּופ ,ןֹוליֵא

 ןְהעֶצ טָּפְׁשִמעֶג לֵאָרְׂשִי טאָה רֶע דְנּוא
 זיִא יִנֹולּובְזַה ןֹוליִא דְנּוא 12 :רֶהאְו

 םֶהיִא טאָה ןעֶמ דְנּוא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג
 ןּופ דְנאַל םעֶד ןיִא ןֹולְיַא ןיִא ןעֶּבאָרְגעֶּב
 ןֹודְבַע טאָה םֶהיֵא ְךאָנ דְנּוא 18 :ןּולּובְז
 לֵאָרְׂשִי ,ןֹוּתִעְרִּפ םיֹוא לֶלֵה ןּופ ןְהּוװ
 טאַהעֶג טאָה רֶע דנּוא 14 :טָּפְׁשִמעֶג
 ָּךעֶלְקיִנייִא :יִסייֵרְד דְנּוא ןְהיִז :יִצְריִפ

 עֶנְנּוי גיִצעֶּביִז ףיֹוא ןעֶטיִרעֶג ןעֶּבאָה אייז
 טָּפְׁשִמעֶג לֵאָרׂשִי טאָה רֶע דְנּוא ,לעֶוייֵא
 ןּופ ןְהּוז ןֹודְבַע דנּוא 12 :רֶהאָי םֶכַא
 ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא ןֹותָעְרִּמ םיֹוא לֵלֵה
 ןיִא ןעֶּבאָרְנעֶּב םֶהיֵא טאָה ןעֶמ דְנּוא
 היֹוא ,םִיַרְּפֶא ןּופ דְנאַל םעֶד ןיִא ןֹוּתְעְרִּפ
 :קֵלָמַע ןּופ גְראַּב םעֶד

 בי לעטיפאק

 ןעֶּבאָה לֵאָּרְׂשִי רעֶדְניִק איד דנּוא 1
 איד ןיִא ןּוהְמעֶג םעֶטְכעֶלְׁש לאָמַאכאָנ
 אייז טאָה טאָנ דנּוא ,טאָנ ןופ ןעֶניֹוא
 איד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא
 זיִא םִע דְנּוא 2 :ֹהאָי ניִצְריִּפ םיִּתְׁשַלְּפ
 רעֶד ןּופ הָעְרֶצ ןּופ ןאַמ ַא ןעֶזעוֶועֶג

 עֶנייֵא ןעֶזעוֶועֶג ןיִא ּבייוו ןייַז דְנּוא ַחֹונָמ ןעֶסייֵהעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןָד ןּופ הָחָּפְׁשִמ
 איֵז דָנּוא .הָרָקִע
 ןעֶזיוִזעֶּב
 אּוד דָנּוא .הָרְקַע
 :ןְהיֵז ַא ןעֶניוִועֶג טְסעדֶו

 ְךִז טאָה טאָנ ןּופ ְּךַאְלַמ רעֶד דנוא 8 :ןעֶגּואוְועֶג טיִנ טאָה
 עֶנייֵא ָּךאָד טְזיִּב אוד ,העְז ,טְגאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דִנּוא ,ּבייוֵו םעֶד ּוצ

 דְנּוא ןעֶרעוֶו גיִדְנעֶנאָרְט טְסעֶו אּוד רעֵּבָא ןעֶנאּווְועֶג טיִנ טְסאָה
 ןעֶקְניִרְמ טיִנ טְסְלאָז אּוד זַא ,ןּונ ְּךיִד טיִה דְנּוצַא רעֶּבָא 4

 םּוׁש ןייק ןעֶסֶע טיִנ ךיֹוא טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,קְנעֶרְטעֶג קְראַּטְׁש ןייק א ןייוו ןייק
 ךֶהיֵז ַא ןעֶניוִועֶב םְסעוֶו אּוד דְנּוא ,גיִדְנעֶנאָרְמ טְזיִּב אוד העָז ןיִראָז 9 םעֶנייַרְמּוא

 ןייא ןייַז טעוֶו גְנּוי רעֶד לייװ ,ןעֶמּוק ּפאק ןייַז ףיֹוא טיִנ רעֶסעֶמ-לאָג ןייק לאָז םִע
 ;ְךיֹוּב םִרעֶמּומ ןייַז ןּופ טג אָנ ּוצ (ריִזָנ) רעֶמְרעֶדְנּוזעֶגְּפָא
 :םיִּתְׁשַלַּפ איִד ןּופ דְנאַה רעֶד םיֹוא לֵאָרְׂשִי ןעֶפְלעֶה ּוצ

 ןעֶּבייַהְנָא טעוֶו רֶע דְנּוא
 ּבייוו סאָד זיִא יֹוזַא 6

 זצ זיִא טאָג ןּופ ןאמ ַא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןאַמ רֶהיֵא וצ טְנאָזעֶג טאָה איֵז דְנּוא ןעֶמּוקעֶג
 ןייַז דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג ריִמ
 ּבאָה ְּךיִא דְנּוא גיִטְכְראָפ רֶהעָז ,טאָג
 :ןעֶמאָנ ןייַז טְגאָזעֶג טיִנ ריִמ טאָה רֶע
 טְסעֶֶו דְנּוא ,ןעֶרעוֶו :יִדְנעֶנאָרְט טְסעֶֶו

 ,קְנעֶרְטעֶג םעֶקְראַטְׁש ןייק רֶנּוא ןייװ

 ןּופ ָּךאְלַמ ַא ןּופ ןעֶהעֶזְנָא םאֶד איו ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןעֶהעֶזְנָא
 ףנּוא ,זיִא רֶע ןעֶנאּוַו ןּופ טְגעֶרְפעֶג טיִנ םֶהיֵא

 אּוד .ּהעְז ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע רעֶּבָא 7
 ןייק טיִנ קְניִרְמ ,דְנּוצִא דְנּוא ,ןֵיִז ַא ןעֶניִועֶג
 םּוׁש ןייֵק ןעֶסֶע טיִנ ךיֹוא טְסְלאָז אּוד דְנּוא

 ויִּב ןָא ְּךיֹוּב םֶרעֶטּומ ןייַז ןּופ טאָנ ּוצ ריִזָנ ַא ןייַז טעֶו גָנּוי רעֶד ןיִראָו ;םעֶנייֵרְמּוא
 טאָה רֶע דֶנּוא טאָנ ּוצ ןעֶטעֶּבעֶג טאָה ַחֹונְמ דְנּוא 8 :טיֹוט ןייַז ןּופ גאָט םעֶד ּוצ
 טְסאָה אּוד ןעֶמעוֶו טאָנ ןופ ןאַמ רעֶד ְךאָד זאָל ,ראַה ןייֵמ ָא ;ְּךיִד טעֶּב ְּךיִא ,טְגאָזעֶג
 ןּוהְמ ןעֶלאַז ריִמ םאָו ןעֶרְהעֶל סְנּוא לאָז רֶע זַא ,ןעֶמּוק סֶנּוא ּוצ לאָמַאכאָנ טְקיִׁשעֶב
 לֹוק םעֶד ּוצ טְרעֶהעֶג טאָה טאָה דְנּוא 9 :ןעֶרעוֶו ןעֶריֹוּבעֶג טעדֶו םאָח גָּנּוי םעֶד ּוצ
 ןעוֶו ּבייוו םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג לאָמַאְכאָנ זיִא טאָנ ןּופ ְּךַאָלַמ רעֶד דִנּוא .ַחֹונָמ ןּופ
 רֶהיֵא טיִמ טיִנ זיִא ןאַמ רֶהיֵא ַחֹונָמ רעֶּבָא ,רֶלעֶפ םעֶד ףיֹוא ןעֶסעֶזעֶג זיִא איֵז
 דנּוא ןעֶּפאָלעֶג זיִא איִז דְנּוא ,טְלייֵאעֶג איֹורְּפ איִד ְּךיִז טאָה יֹוזַא 10 :ןעֶזעֶװעֶג
 העָז טְגאָועֶב םֶהיֵא ּוצ טאָה אל ךָנּוא ;ןאַמ רֶהיֵא ּוצ טְגאָזעֶגְנָא םִע טאָה

 רעד



 די גי םימפוש
 זצ גאָט ןְרעֶדְנַא םעֶד זיִא סאָו ןאַמ רעֶד
 רעֶדיִז ריִמ ּוצ ְּךיִז טאָה ןעֶמּוקעֶנ ריִמ
 -עֶנְפיֹוא ַחֹונָמ זיִא יֹוזַא 11 :ןעֶויִועֶּב
 ,ןעֶנְנאַגעֶגכאָנ ּבייװ ןייַז זיִא דנּוא ןעֶנאַטְש
 דָנּוא ןאַמ םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא דְנּוא
 אוד טְזיִּב ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע
 ּוצ טעֶרעֶנ טְסאָה אּוד סאו ןאַמ רעֶד
 ְךיִא .טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ?ּבייוו םעֶד
 ,טְגאָזעֶג ַחֹונָמ טאָה יֹוזַא 12 :סֶע ןיִּב
 ןעֶמּוקנָא טְראָו ןייַד טְצעֶי ְּךאָד זאָל
 בכּור םעֶד ןּופ טָּפְׁשִמ סאָד ןייַז לאָז םאוָו
 ?ןּורְמ םֶהיֵא ּוצ ןעֶמ לאָז םאָה דְנּוא
 טְגאָזעֶג טאָה הָוהְי ןּופ ָּךַאְלַמ רעֶד דנּוא 8
 יעָנ ּבאָה ְָּךיִא םאָו םעֶלַא ןּופ ,ַחֹונָמ ּוצ
 :ןעֶטיִה ָּךיִז איִז לאָז ּבייוו םעֶד ּוצ טְגאָז
 ּםעֶד ןּופ סיֹורַא טייֵנ סאָו םעֶלַא ןּופ 4
 ןייק דנּוא ,ןעֶסֶצ טיִנ איִד לאָז קאָטְׁשנייוַו

 איִד לאָז קְנעֶרְטעֶג עֶקְראַטְׁש רעֶדָא ןייוו
 םעֶנייַרְמּוא םּוש ןייק דְנּוא ,ןעֶקְניִרְט טיִנ
 ּבאָה ְּךיִא סאו םעֶלַא ,ןעֶסֶע טיִנ איִז לאָז
 דָנֹוא 15 :ןעֶטיִה איִז לאָז ןעֶמאָּבעֶג רֶהיִא
 ןּופ ְּךַאָלַמ םעֶד ּוצ טְנאָזעֶנ טאָה ַחֹויָמ
 ,ןעֶטְלאַהְפיֹוא ןּונ ְּךיִד ןעֶלעוֶו ריִמ ,הָוהְי
 ןילק ַא ןעֶטייֵרעֶּבּוצ ריִד ראָפ דֵנּוא
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 וו ַחְצֶמ לה קה :יִלֵא םֶזב אָּכרשֶא ׁשיִאָה יַלֵא האר
 ׁשיִאָד הָּתַאָה ול מא !שיִאְה-לֶא אבי ומְׁשִא יִרֲחַא
 1 הִיַפ המ רָמאֹפ +יִנָא רֶמאֹּו  הָׁשֲאָה-לַא ָּתְרַּבַד-רֶׁשֲא
 וו דָמאַ :ורְׂשֲעַמּו רַעַּנַר טָּפְׁשִמ הָוְהייהַמ ְךיִרְבִד אָבָי
 זדאקילא ִּתְַמָא-רֶׁשא לָּכִמ חנְמ-לֶא הָוהְי ליב
 ו+ ָכָׁשְו יו לכאת אל ןַיה ןפָנִמ אצַיׁשֲא לָבִמ :רמָׁשִּ
 ָהיֶתִּוִצ-רֶׁשֲא לֶּכ לָכאַּתילַא הָאְמִמ-לֶָמ ו שת -לַא
 וט ךחֹוא אָניהְרְצצַנ הָוהְי ךַאלמילָא ַהְֹמ רֶמאָּו :רֶמְׁשִּת
 18 הְמילֶא הָוהְי ךַאְלַמ רָמאֵַּ :םִּזִע יִדְנ ךנְפִל הֶׂשֲעְָ
 זייל א הֶׂשָעַּת-םִאְו ךֶמְחַלְּב לָכאזאְל י יָנרְצֶעַּתדבִא
 גד רֶמאֹּה :אּוה הָוהְי ְךְַלַמייב ַחֹונָמ .עדיחאל יִב הָנָלֲעַּת
 דר ְךיִרָבְד אָבָיייּכ ְּךַמָׁש יִמ הָוהְי ךאָלַמלֶא ַהֶצֶמ
 15 :יאָלַּפ אֹוְהויִמְׁשִל לָאשּת הֶז הָּמָל הנה ְךאָלַמ ֹול רַמאַּ
 9 רֹוצַה-ִלַע לע הָחְנִּמַה-תֶאְו םיּועֶה יֵדְניתֶא ַחֹונָמ חק
 כ תֹולֲעַב היו ;םיִאֹר וְִׁשִאְז ַחומּו תֹוׂשֲעַל אֵלְפַמּ היל
 בַהֵלְּב הָוהְי-ְךַאלמ לַעיו הָמימשַה םֵּבִּּמַה לעֵמ בהֵּלַה
 :הדָצְרֶא םֶהיֵנְפ-לַע לפי םיִאֹר וּתְׁשאְ ַָֹמּו ַּמִמַה
  ותְׁשֲא-לֶאְ ַחְמילא הָאְרְַל הוה ךַאלַמ רוע ףסייאלו
 33 =יילֶא ַחנֶמ רֶמאֵַו :אוָה הָוהְי ְךָָלִמיִּמ- ַחֹוצְמ עַּדִי זַא
 23 ֹוֹרְׁשַא ִק רֶמאָּתַו :טיִאָר טל יִּכ תִֹמָנותוַמ וָּתְשֶא

 הדָחְנִמּו הָלֹע ניִמ חקְליאל עֵמיִמֲהַל הָוהְי ץֶפֶח
 54 דו ;תאֹוַּכ ונֲעיִמְׁשִה אֵל תַפִכְו הָלֵא-לָּכיּתֶא ּונֲאַרְה אָלְ
 ּורֵכְרַּבָיַו רעה לח שמש ומְׁש-תֶא אָרְקִּתַוב הָׁשאָה
 הב זִרעֶרְצ ןיֵּב ןָדהְנַחַמְּכ ומִַפְל הָוהְי ַחוָר סחְתַו :הָוהְ
 לֶָּתְׁשא יב

8 
 אב ֹי 0

 א תיוַנְּבִמ הָתִָמְִּכ הָׂשֲא אֵרָה הָתָּמִּת ןִשִמִׁש ררה הי ןּופ ָּךַאְלַמ רעֶד דנוא 16 :עֶלעֶגיִצ
 ןייד ןּופ ְּךאָד ְּךיִא לעֶז יֹוזַא ןעֶטְלאַהְפיֹוא ָּךיִמ טְסעוֶו אּוד עֶׁשְטאָח ,ַחֹונָמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה
 םִע אּוד טְסְלאָז יֹוזַא רעֶּפְּפָא-דְנאַרְּב ַא ןעֶכאַמ טְסְליוז אּוד ןעֶו דְנּוא ,ןעֶסְצ טיִנ טיֹורְּב
 :הָוהְו ןּופ ְּךַאְלַמ ַא זיִא רֶע זַא טְסּואוְועֶג טינ טאָה ַחֹונָמ ןיִראָו ,טאָג ּוצ ןייַז ביִרְקַמ

 ןייד ןעזֶו זַא ,ןעֶמאָנ ןייד זיִא סאוָו ,הָוהְו ןּופ ְּךַאְלַמ םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ַחֹונָמ דְנּוַא 7
 הָוהְי ןופ ְּךַאְלַמ רעֶד דְנּוא 18 :ןעֶרָהֶע ְךיִד ןעֶלאָז ריִמ ןעֶרעוֶו םִיּוקְמ טעוֶו טְראוָו
 -יֹוהְרעֶפ ָּךאָד זיִא םִע ,ןעֶמאָנ ןיימ ְּךאָנ אּוד טסְנעֶרְפ םאַוְוְראַפ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה
 דָנּוא הָחְנִמ ןֶּבְרִק םאָד דְנּוא עֶלעֶגיִצ סאָד ןעֶמּונעֶג טאָה ַחֹונָמ רעֶּבָא 19 ?(יאָלְּפנ ןעֶל
 טאָה ךֵאְלַמ רעֶד דְנּוא ,הָוהְי וצ ןייֵמְׁש-ןעֶזְלעֶפ םעֶד ףיֹוא טְכאַרְּבעֶגְפיֹוא םִע טאָה רֶע
 םֶע דנּוא 20 :ןעֶהעֶזעֶגּוצ םִע ןעֶּבאָה ּבייוֵו ןייַז דְנּוא ַחֹונָמ דְנּוא ;ְךיִלְרעֶדְנּואְו ןּוהְמעֶג
 ,לעֶמיִה םעֶד ּוצ ַחַּבְוִמ םעֶד ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹוא זיִא םאֵלִפ איִד ןעֶו זַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 דָנּוא .ַחֵּבְוִמ םעֶד ןּופ םאֵלְפ רעֶד ןיִא ןעֶנְנאַנעֶגְפיֹורַא הָוהְי ןּופ ָּךַאְלַמ רעֶד זיִא יֹוזַא
 רֶעייֵז ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג אייֵז ןעֶנעֶז יֹוזַא ,ןעֶהעֶזעֶג םִע ןעֶּבאָה ּבייוַו ןייַז דְנּוא ַחֹונָמ ןעוֶו
 ּוצ ןעֶזיועֶּב רֶהעֶמ טיִנ ָּךיִז טאָה הֶוהְי ןּופ ָּךַאְלַמ רעֶד דְנּוא 21 :דֶרֶע רעֶד ּוצ םיִנָּפ
 ןּופ ְּךַאְלַמ רעֶד זיִא רֶע זַא טְסּואוְועֶג ַחֹונָמ טאָה לאָמטְסְנעֶד ,ּבייו ןייַז ּוצ דְנּוא ַחֹונָמ
 ןעֶּבְראַטְׁש םיִועֶג ןעֶלעוֶו ריִמ ;ּבייוָו ןייַז ּוצ טְגאָזעֶג םאָה ַחֹונָמ רְנּוא 22 :הָוהְי
 ,טְגאָזעֶב םֶהיֵא ּוצ טאָה ּבייוֵו ןייַז רעֶּבָא 8 :טאָנ ןעֶהעֶועֶג ןעֶּבאָה ריִמ ןיִראָו
 -ָנּוא ןּופ ןעֶמּונעֶבְנָא טיִנ רֶע טְלאָה יֹוזַא ןעֶטייֵט טְלאָװעֶג םֶנּוא טעֶה טאָנ ןעֶו
 טיִנ םֶגּוא טְלאָו רֶע רנּוא ,רעֶפְּפָא-וייֵּפְׁש ַא דְנּוא רעֶמְּפָא-דְנאַרְּב ַא דְנאַה עֶרעֶז
 טיִנ םֶנּוא רֶע טאָה טייֵצ (רעֶניִטְנייַה) רעֶד ןיִא דְנּוא ,ןעֶכאַז עֶגיִזאָד איד עֶלַא ןעֶזיוועֶ
 איִז דְנּוא ןְהּוז ַא ןעֶנּואוְועֶג טאָה ּבייװ םאָד דְנּוא 24 :ןעֶרעֶה טְכאַמעֶג םעֶכְלאָזַא
 טאָה טאָג דְנּוא ,ןעֶסְקאַַועֶגְפיֹוא זיִא בֶנּוי רעֶד דְנּוא ,ןֹושְמִש ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶפּורעֶג טאָה
 ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ןעֶטייִצ ּוצ םֶהיֵא טאָה טאָג ןּופ טְסייֵג רעֶד דְנּוא 28 :טְשְנעֶּבעֶג םֶהיֵא
 :לֹואָּתְׁשֶא דְנּוא הָעְרָצ ןעֶׁשיוִוְצ ,ןֶד ןּופ הֶנֲחַמ רעֶד ןיִא ןעֶגעוֶועֶּב

 די לעטיפאק

 ,תָנְמִּת ןיֵא איֹורְפ ַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,תֶנְמִּת ןייק ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא ןֹוׁשְמִׁש דְנּוא 1
 ןּופ
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 דְנּואכ :םיִּתְׁשַלְּפאיד ןּופ רעֶטְכעֶמ איד ןופ יִתאָר הֶׁשִא רַמאּ זֹמאָלּוייָבְָל דַנַת לֵעַיו :םיְִּׁשִלְּפ 2
 -עֶנ םֶע טאָה דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא רֶע :הד זידשאל ּל ּהָתֹוא-ּוְחַק הָּתִעְו יִמְִלְּפ תֹלְּבִמ הָתָנְמתְּב
 רעֶטּומעֶנייֵז ּוצ דְנּוא רעֶטאָפ ןייַז וצ טְגאָז - הֶׂשֶא יִמע-לְכִבֹו ָחַא תֹנבִּב יָה ֲֹּאְוויַבָא ול רֶמאֹּו

 ׂשֵקַבְמדאוַה הָנֲאְתיְּכ אה הָוהְיִמ יִּכ ּועְדָי אֵל מִאְו ויִבֶאְו 4

2 

-4 

 ט-)

16 

 ַא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָהְךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא מא םילר עה םיתטלממ הָׁשִא תַחַקְל ךלוה ; הֵּתַאייֵּכ

 איד ןופ רעֶּטְבעֶט איד ןּופ תֶגְמִּת ןיִא איֹורְפ - ?כ הָרְׁשָי אויפ ילדק הָתֹיא לבָאלא ןֵׁשְמִׁש
 ראַפ ריֵמ איִז טְמעֶנ רָנּוצַא דְנּוא ,םיִּתְׁשִלְּפ

 דְנּוא רעֶטאָפ ןייז ןעֶּבאָה יֹוזַא 3 :ּבייוַו ַא לָאָׂשיבםיִלָׁשְמםתָשלמאַהתַָּוְִִׁשלּפ
 טיִנְועֶד ז א ְגאָזעֶב םֶה : ּוצ רעֶטּומ עֶנ יז הָח רֶלֶ 5 צו :ִת תאָרקל גאש תֹיֲא רוב לו ר ר ר בייֵז = כי הָחָנְמִּת יֵמְרכידֲע אביו הָתְעְמִּת מו ויִבָאְ א דֶרָו
 רעֶטְכעֶמ איד רעֶטְנּזא ּבייװ ַא ןעֶדְנאַהְרעֶפ = יה אלו חְיּב ןיא הָמואמ יְִגַהעמִשְּכ העמׁשִ הלח
 יְנאַג ןייֵמ רעֶטְנּוא רעֶדָא רעֶדיִרְּב עֶנייַד ןּופ  ָׁשאָל רבה רַחיו :הָׂשֶע רֶׁשֲא תַא ומַַלּו ויבא
 ריֵד דְנּוא ןייֵג טְסְלאָז אּוד זַא קְלאָפ םעֶצ תואהל יי הָּתְחַקְל שמי ֶׁש :ןוָׁשְמׁש יניֵעְּב רַׁשיִּתַו
 ןעֶנעֶז סאוָו םיִּתְׁשַלְּפ איד ןּופ ּבייװ ַא ןעֶמעֶנ הדָיְרַאָה תינְּב םיִרֹבָּד תַדֲע הֶנֵהְו היְרַאָה ז תֶלָּפִמ זתיִא
 ןייַז וצ טְגאָזעֶג טאָה ןֹוׁשְמִׁש רעֶּבָא ?םיִלֵרְע לא ךלֹה לֿכָאְו ךֹלָה ְךלו ויִפַכ-לֶא ּודָּדְרִי :ׁשָבְּ
 איָז ןיִראוָו ,עֶניִזאָד איִד ריִמ םעֶנ ,רעֶּטאָפ  יִּכ םֶהָל דגַהאלְו ?טכאיו םֶהָל ןֵּתי צמַאילֶאְו וי
 רעֶמאָפ ןייַז רעֶּבָא 4 :ליֹואוְו ריִמ טְלעֶפעֶג הדשאהילֶא ּודיֵבָא דָרָיו :ׁשֵבְּדַה הָדָר הָיְרַאָה תיוגמ

 זַאטְסּואוְועֶג טיִנ ןעִּבאָה רעֶטּומ עֶנייז דְנּוא  ?הנ !םיִרּוחַּבַה ּוׂשֵעַ כ יִּמ הָּתְׁשִמ ןשִמַׁש םָׁש שעה
 ןַאטְכּוזעֶג טאָה רֶע לייוַו ,טאָג ןּופ זיִא םאָד רֶמאֹה ;יִּתִא יו ם םיִעֵרַמ םיִׁשֹלְׁש והיו וְתֹוא םָתֹואְרְּכ

 ןיִא ןיִראָו ,םיִּתְשִלְּפ איִד ןעֶנעֶק ְּךאַזְרּוא עי א יי א םִל
 יִּתְׁשַלְּפ איד ןעֶּבאָה טייֵצ רעֶניִזאָד רֶד ?ת א 2 א
 ןֹוׁשמַׁש נפ :לֵאָרְִׂרעּביִאטְניִטְלעֶועֶג שלש םָחמ םיִֹׁלִש 'כ םָתֹא םָכתֹת ל דִי
 ןעֶנעֶז רעֶטּומ עֶנייֵז דְנּוא רעֶמאָפ ןייז דְנּוא = ;בעמׁשנ לח הָדיח ול ּורְמאֹיַו םיִרָנְּב תֹפיִלת

 ןעֶנעֶ איי דְּא ,תָנְמִּ ןייק ןעֶגְנאַגעֶגּפּירַא  אָלְוקוָתָמ אָ עמו לא אָציטכאָהמ םָל מאי
 ןּופ ןעֶטְרעֶגְנייַו איד ּוצ ויִּב ןעֶמּוקעֶגְנָא יָטיִבְּׁשַה םיִב | יִהיַו :םיִמָי תְֶלִש ה הֶדיִחַה דִינַהְל לי

 -עֶג טאָה ּבייֵל רעֶגְנּוי ַא ,העָז דְנּוא ,תַנְמִּת =תתֶא נְכ--רּנ 2 -תֶא יִּתַּפ ןֹׁשְמְׁשיתְׁשַאְל יומא
 :טְנעֶגעֶגעֶּב םֶהיֵא טאָה רֶע ןעוֶו ןְעיִרְׁש שרה שֵאְב ְּךיִבָא תיֵּב-תֶאו ךֵתֹוא ףֶרְְִׂדִפ הָדיחַה
 ָךיִלְניִטְכעֶמ ויִא הָוהְי ןּופ ַחּור רעֶד דְנּוא 6 מא וילָע ןוׁשמִׁש תֶׁשֲא ְךֶבֵתַו :אָלָה ּונָל םֶתאְדָק

 םֶהיֵא טאָה רֶע דנּוא ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ףיֹוא
 ןעֶזעוֶועֶג טיִנ ָּךאַז םּוׁש ןייק זיִא םִע דְנּוא ,עֶלעֶניִצ ַא טְסייֵרּוצ ןעֶמ איז ןעֶסיִרּוצ
 סאו רעֶמּומ עֶנייֵז וצ דָנּוא רעֶמאָפ ןייַז ּוצ טְנאָזעֶג טיִנ טאָה רֶע דְנּוא ,דְנאַה עֶנייַז ןיִא
 ּבייוװ םעֶד ּוצ טעֶרעֶנ טאָה דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶטְנּורַא זיִא רֶע דְנּוא 7 :ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע
 טאָה טייֵצ ַא ְּךאָנ דנּוא 8 :ןֹוׁשְמִׁש ןּופ ןעֶניֹוא איד ןיִא ןעֶלאַפעֶגְליֹואָו זיִא איִז דְנֹזא
 ןעֶהעֶז ּוצ יֵדְּכ טְרְהעֶקעֶגְּפָא ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶמעֶנ ּוצ איִז יֵדְּכ טרְהעֶקעֶגְמּא ְךיִז רֶע
 דְנּוא ןעֶניִּב ןּופ גנּולְמאַזְרעֶפ ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא א ,העָז דְנּוא ,ּבייֵל םעֶד ןּופ הָלָּפַמ איד
 ,דְנעֶה עֶנייֵז טיִמ ןעֶמּונעֶג ןּופאַד טאָה רֶע דְנּוא 9 :ּבייֵל םעֶד ןּופ ףּוג םעֶד ןיִא גיִנאָה
 ּוצ דְנּוא רעֶטאָפ ןייַז ּוצ ןעֶנְנאַגעֶג זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶסעֶגעֶג םִע רֶע טאָה ּגיִדְנַעייֵג דָנּוא
 ןעֶסעֶנעֶג םִע ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶּבעֶגעֶב אייֵז ּוצ ָּךיֹוא טאָה רֶע דְנּוא רעֶטּומ עֶנייַז
 ףּונ םעֶד ןּופ גיִנאָה ןעֶד ןעֶמּונעֶגְסיֹורַא טאָה רֶע זַא טְנאָזעֶג יִנ אייֵז ּוצ טאָה רֶע רעֶּבָא
 ןֹושָמׁש דְנּוא ,ּבייוו םעֶד ּוצ ןעֶנְנאַגעֶנְּפּורַא רעֶטאַפ ןייַז זיִא יֹוזַא 0 ;םייֵל םעֶד ןופ

 םִע דְנּוא 11 :ןּוהמ םיִרּוחַּב איִד ןעֶנעֶלְפ יֹוזַא ןיִראָה ,הָדּועֶס ַא טְכאַמעֶג טְראָד טאָה
 ייֵרְּפ גיִסייֵרְד ןעֶמּונעֶג אייֵז ןעֶּבאָה ,ןעֶהעֶזְרעֶד םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 לעדְו ָּךיִא ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה ןֹוׁשְמִש דְנּוא 12 :ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא
 ןעֶּביִז איד ןיִא ןעֶנאָז ןעֶנעֶק ריִמ םִע טעז בא ןעדֶז דְנּוא ,לעֶזְמעֶר ַא ןעֶּבעֶג ץייֵא
 ןעֶּבעֶנ ְּךייַא ּוצ ָּךיִא לעֶו יֹוזַא ,ןעֶניִפעֶגְסיֹוא סֶע טעֶו רֶהיֵא דָנּוא הָדּועֶס רעֶד ןּופ געֶט
 םִע טעדֶו רֶהיֵא ןעֶו רעַּבָא 18 :רעֶדייֵלְק לעֶסְקעו גיִסייֵרַד דְנּוא ,רעֶכע לייֵל גיִסייֵרְד
 -קעו גיִסייֵרְד דָנּוא רעֶכיִלייֵל גיִסייֵרְד ןעֶּבעֶנ ריִמ רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָז ְןעֶנעֶק טיִנ 2 ריִמ
 :ןעֶרעֶה םִע ןעֶלאָז ריִמ זַא לעֶוְטעֶר ןייַד גאָז ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ;רעדיײלק לעַס
 םעֶד ןּופ דְנּוא ,ןעֶמֶע ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא רעֶסַע םעֶד ןּופ ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דנּוא 4
 לעֶזְמעֶרסאָד ןעֶנאָז טְנעֶקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנֹוא .טייֵקְסיִז ןעֶנְנאַנעֶנְסיֹורַא זיִא ןעֶקְראַטְש
 ּוצ טְנאָזעֶג אייז ןעֶּבאָה ,גאָט ןעֶמעֶּביִז םעֶד ןיִא ןעֶזעֶוֶועֶג זיִא סֶע דָנֹוא 18 :געַמ אייֵרָד ןיִא
 ריִמ זַא ,לעֶזטעֶר סאָד ןעֶנאָזְסיֹוא םָנֹזא לאָז רֶע זַא ןאַמ ןייַד ףעֶררעֶּביִא ,ּבייוו םיִנֹוׁשִמִׁש
 -עֶרָאַרעֶפ ּוצ טיִנ םִע זיִא ;רֶעייַפ טיִמ זיֹוה םיִרעֶטאַפ ןייַד דנוא ךיד ןעֶנעֶרְּברעֶּפ טיִנ ןעֶלאָז
 טְניוִועֶג םֶהיֵא ראָפ טאָה ּבייו םיִנֹוׁשְמִׁש דְנּוא 16 ?ןעֶנ רעֶנ רעֶהַא אָד םָנֹוא רֶהיֵא טאָה ןעֶמ

 ףנוא
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 ילְ ימַע בל הָּתְדִח הָדיִהַהיִנְָּבַהֲא אֵלְו נפאנשיקד = דנּוא .דְנייפ ְךיִמ טְסאָה אזד ,טְגאָזעֶג דְנּוא
 ְךֶלֶזיִּתְדִַל אל מאל יִבְָלו הנה וה רֶמאַּ הָּתְרַגִה אֵל א ןעֶּבעֶנעֶג טְסאָה אּזד .ּביִל טיִנךיִמ טְסאָה
 ול הָּתָׁשַּמַה םָהל תחָה"רְׁשִא םיִמָיַה תעְבִׁש יָלָעְּדְכַּתַו :דיִנֲא קְלאָפ ןייֵמ ןּופ רעֶדְניִק איד ּוצ לעֶזְטעֶר

 על לע טְנאָזעֶב ריִמ ּוצ טיִנ םִע טְסאָה אּוד רעֶּבָא
 ָּב יעיבְשַה םוב איו זהָמֹע 237  .יִא העְז ,טְגאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא
 מו שיִא טל ו םָדִמ ך ןְְׁשַא דר הוי חר לאָז דְנּוא ,רעֶטּומ עֶנייֵמ ּוצ דְנּוא רעֶטאָפ 5 יָחִיד םָתאצִמ אָ יע םְָׁשִרָח אל | ניטא יי יי םָָל רֵמֹויִרֲאמ זהו שביזנ קומה אֵכָי יי ןצ טְנאָזעֶג לאָמַא טיִנ םִע ּבאָה

 סע וֿפֵא רַחו חיל מילה מציל איִז דְנּוא 17 +!ןעֶנאָז ריִד ּוצ סֶע ְּךיִא
 כ לער יִׁשֲאּודֲעְרַמלןׁשְמִש תֶשֶאיִהְּתַנ :ודיִבָאתֵּב ייעְט ןעֶּביִז איד טְנייוַועֶג םֶהיֵא ראָפ טאָה
 ומ ומ הָדּועֶס איִד ןעֶזעוֶועֶג אייֵז ּוצ ןעֶנעֶז סאוָו

 א !תׁשאיתַא ןושְמׁש רו םישהרצק ימי םיִמָמ יָה ןעֶטְנעֶּביִז םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא
 נתנאל הָרְֲהָה יִּתְשַאילֶא הֶאבָא רֶמאֹ םִֹ יִדְנִּכ לייוװ טְנאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ םִע רֶע טאָה גאָט
 3 הָתאֵנְׂש אָנָשיִּכיִּתְרַמָא רַמָא ָהיֶבָא דְמאֹּו :אְֹבָל ָהיֶבָא טאָה איִז דְנּוא ,טְלעוֶוְקעֶג םֶהיֵא טאָה איִז
 -יֵהְּת הָנָמִמ הָבּוט הָּנִּקַה ּהָתֹוחֲא אֵכֲה נרמְל הֶּנְִתֶאְו רֶהיֵא ןּופ רעֶדְניִק איִד ּוצ טְנאָזעֶג םָע
 3 שעַּפַה תוק ןֹוׁשְמִׁש טֶּהָל רָמאֹּו :ָהיֶּתִחַּת ָּדִל אֵנ ןעֶּבאָה טייַל טאָטְׁש איִד דְנּוא 18 :קְלאָפ

 ר ןוׁשְמ ׁש ךלה :הָעָר טָּמִעיִנֲא הָׂשֹעייִּכ םיְִּׁשִלפִמ גאָט ןעֶטְנעֶּביִז םעֶד ןיִא טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ

 יו ב שי בלָא ב נז פו לו ִִַַּלְעֶׁש תוֲאמישְלְש סאו ,ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶטְנּוא זיִא ןּוז איד רעֶדייֵא
 ּ לב שאד תּב תוכָנַה.ְשְיִּכ דָחָא דָפֹל ןיִא סאָו דְנּוא ?גיִנאָה איז רעֶמיִז זיִא
 דת הָמקיד ׁשִִ כל מב חלל  ןצ ׁטאָה רֶ דנזא + ביי ַא איז רעֶקְראַּטְׁש
 4 /טעה זרְמאָ הא הֶׂשָעיִמ של יראה: םֶרָּ טְרעֶקַאעֶג טיִנ טעֶה רֶהיֵא ןעֶו ,טְגאָועֶג אייז
 עו חערמלהָנתְשֲאתֶא חקל יי ןתח -םיֹוא טיִנ רֶהיֵא טעֶהיֹוזַא ּבְלאַק ןייֵמ טיִמ
 יָה רֶמאּ שא הבא האיש של 2 יי א יא ןק כי
 רָקֵאְו םָכָב יִּתְמַקנ--סַא יִּכ תאֵנּכ ןָֹשֲעַּת-םִא ןוׁשְמׁש שי רעד הָנּדִאּפ :לעֶזְטעֶר ןייֵמ ןעֶנּופעֶג
 + בֶׁשה דו הָלְֹנהָּכִמ דיל קָש םָתֹוא ך :לָּדְחַא - עג םִהיֵא ףיֹוא ְךיְִגיִטְכעֶמ זיִא הָוהְי ןּופ
 9 הדָדּוהיִּב ּונֲיו םיִמָׁשִלְּפ ּוָלֲעַה + :םָמיִצ = ףפְסִּב ןיק ןעֶגְנאַגעֶגְּפּורַא ויִא רֶע דְנּוא ,ןעֶמּוק
 'טולָע םָתיֵלֲע הָמִל הָדְּי ׁשיִא ֹודְמאֹּה :יִחָּלּב יִׁשְמַָנ ןעֶנאַלְׁשעֶג אייֵז ןּופ טאָה רֶע דְנּוא ןֹולְקְׁשא
 אייֵז ןּופ טאָה רֶע דְנּוא ,ןאַמ גיִסייֵדְד
 איִד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג רעֶדייֵלְק-לעֶסְקעֶו איִד טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶדייַלק עֶרייַז ןעֶמּונעֶנְקעוֶוַא
 רֶע דֶנּוא ,טְמיִרְגרעֶד ְּךיִז טאָה ןְראָצ ןייַז רעֶּבֶא ;לעֶזְמעֶר סאָד טְנאָזעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה םאו
 -עֶג (ןעֶּבעֶגעֶּג) זיִא ּבייװ םיִנֹוׁשְמִׁש דְנּוא 90 :זיֹוה סיִרעֶטאָפ ןייַז ּוצ ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹּורַא זיִא

 ;דְנייֵרְפ ןייַז סֶלֵא ןעֶטְלאַהעֶג טאָה רֶע ןעֶמעוֶו ןעֶלעֶזעֶג ןייַז ּוצ ןעֶראָו
 וט לעטיפאק

 טאָה יֹוזַא ,ץייוַו םעֶד טייֵנְׁש ןעֶמ םאְוְו טייֵצ איִד ןיִא ,טייצ ַא ְּךאָנ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1
 ןייֵמ ּוצ ןייֵגְנייַרַא לי ָךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,עֶלעֶגיִצ ַא טיִמ ּבייוו ןייַז טְכּוועֶּב ןֹוׁשְמַׁש
 רֶהיֵא דְנּוא 2 :ןייֵגְנ א טְזאָלעֶג טיִנ םֶהיֵאטאָה רעֶטאָפ רֶהיֵא רעֶּבָא ,ּבּוטְׁש עֶרְהיֵא ןיא ּבייוו
 ּבאָה יֹוזַא ,טאַהעֶג דְנייַפ ץְנאַג איִז טְסאָה אּוד זַא טְנייֵמעֶג ּבאָה ְּךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה רעֶטאָפ
 ?רֶהיֵא ןּופ רעֶסעֶּב רעֶטְסעוֶוְׁש עֶגְנּוי עֶרְהיִא טיִנ זיִא .ןעֶלעֶזעֶג ןייד ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג איִז ְּךיִא
 סאָד לעדֶו ָךיִא ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה ןֹוׁשְמִׁש דְנּוא 3 :רֶהיֵא טאָטְׁשְנַא ןייז ןייד ְּךאָד איִז זאָל

 דְנּוא 4 :ןּוהְמ סעֶטְכעֶלְׁש אייֵז טיִמ לעֶזְו ָךיִא עֶׁשְטאָח םיִּתְׁשִלְּפ איִד ןּופ ןייַז ןייֵר לאָמ עֶגיִזאָד
 ןעֶמּונעֶב טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶסְקּופ טְרעֶדְנּוה אייֵרְד טְּפאַחעֶנ טאָה דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶג זיִא ןֹוׁשְּמִׁש
 -ָניֵרַא טאָה רֶע דְנּוא ןְרעֶדְנַא םעֶד ּוצ לעֶדייוֵו ןייַא טְרְהעֶקעֶג טאָה רֶע דְנּוא רעֶדְנעֶרְּב רֶעיּיַפ
 ןעֶדְנּוצעֶגְנָא טאָה רֶע ןעדֶו דְנּא 2 :לעֶדייוִו אייוֵוְצ ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא דְנאַרְּב רֶעייֵפ ַא ןּוהְמעֶט
 הָאּובְּת עֶגיִדְנֶעייטְׁש איִד ןיִא טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא אייֵז רֶע טאָה יֹוזַא רעֶדְנעֶרְּב איִד ןיִא רֶעייַפ ַא
 עֶגיִדְנֶעייֵטְׁש איִד ּוצ זיִּב םֶרֶעייֵׁש איִד ןּופ טְנעֶרְּברעֶפ טאָה רֶע דְנּוא ,םיִּתְׁשִלְּפ איִד ןּוֿפ
 -עֶג ןעֶּבאָה םיִּתְׁשַלְּפ איִד דְנּוא 6 :ןעֶטְרעֶּבְלייֵא דְנּוא ןעֶּטְרעֶגְנייוִו איד ּוצ זיִּב דְנּוא ,הָאּובְּת
 םעֶד ןּופ םעֶדייֵא רעֶד ,ןֹושְמִׁש ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ?ןּוהְמעֶנ םאָד טאָה רעוֶו ,טְגאָז

 ;ןעֶלעֶועֶג ןייַז וצ ןעֶּבעֶגעֶג איִז טאָה רֶע דנּוא ּבייוו ןייַז ןעֶמּונעֶנְקעוֶוַא טאָה רֶע לייוו ,יִנְמִּת
 רעֶטאָּפ רֶהיֵא דְנּואטְנעֶרְּברעֶפ איִז ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְּפיֹורַא םיִּתְׁשִלּפ איִדְןעֶנעֶזיֹוזַא
 זַא ןּוהְמעֶנ עֶניִזאָד סאָד טאָה רֶהיֵא לייוַו ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ ןֹוׁשְמִׁש טאָהיֹוזַא7 :רֶעייַפטיִמ
 אייֵז טאָה רֶע דְנּוא 8 :ןעֶרעֶהְפיֹוא ָּךיִא לעד ָךאָנְרעֶד דְנּוא ,ןייז םקֹונ ךייַא ןַא ְּךיִמ ָּךיִא ליװ
 טאָה דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְפּורַא זיִא רֶע דְנּוא ;קאַלְׁש ןעֶסיֹורְג ַא טיִמ סיִּפ דְנּוא דְנעֶה ,ןעֶגאָלְׁשעֶג
 -עֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז םיִּתְׁשִלְּמ איד דֶנּוא 9 :םָמיֵע זְלעֶפ םעֶד ןּופ גנּוטְלאַּפְׁש רעֶד ןיִאטְניֹואוְועֶג
 :יִחָל ןיִא טייֵרְּפְׁשרעֶפְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,הָדּוהְי ןעֶנעֶק טְרעֶגאַלעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶנְנאַּג

 ?ןעֶמּוקעֶגְפיֹורַא םְנּואּוצ רֶהיֵא טְנעֶז סאוָוְראַפ ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה הָדּוהְי ןּופ רעֶנעֶמ איד דְנּוא 0
 רנּוא
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 בל של לע דא מאל זמאמ |
 ?ףןיעְסילָא הָדּוריִמ ׁשיא םיִפְלֲא חָׁשֹלָׁש יחרנ זי הָׂשֶע
 נָּב ישי הֶעֹרָי אֵלֲה ןישְמִׁשְל רמה םָמיֵע יא

 וׂשָע יֵׁשֲאַּכ םֶהָל מאָל ָתיִׂשָ תאֹזרהַמּו יִָּשלְּ
 ףתתל נדרי אַל ֹל ּוְמאּ סל יִיִשָע ןֵּכ יִל
 ןוענְמִמִּפ 5 ּועְבׁשַה ןיׁשְמׁש םֶהָל מא םיִּתְשלְפידּב
 נַתיְךרֶמֶאָנ רַסֶארְּכ אֹל רמאֵל ול ּוְמאָּ :םָּקַא יִּב
 םיִׁשָרֲחםיִתֹבַע םִנְׁשַּב והרְמַאֹה ךֶתיִמְנ אֵל תַמָהְו םָלְיְב

 ּועיִרה .םְִּׁשִלַפּ יְלידֲע אָבדאּוה ּ!עַלְּמַהוִמ והוליו 4
 ףישֲא םיִתֹבֲַה הָנהִַּו הָוהְי ר ויָלָע חֹלְּתַו וְתאְרָקל
 ויָרוטֲא וּמִי ׁשֵאְב ּורֵעָּב רֶׁשֲא םיִּׁשמַּכ יָתור-לַע

 תהָהְּקַ ֹודָי חַלְׁשי הירְמ ריִמֲחיֵהְל אָצְמו :וידי לַעַמ יט
 ףומַח ֹמֲחַה יִהְלִּ ןְמִׁש דָמאֹה :שיִא ףֶלֶא הָּביִדְַ 5
 יתֹלַכְביִהְַו :ׁשיִא ףלֶא יִתֹוַּכִח רֹומַמַה יֵחָלִּב םִיָתְרִמַח וי

 זירמָר אּוהַה םקָּמִל אָרְקּ ודימ יִתְּפַה לו יֵּברְט
 תַחָנ הֶּתַא רַמאֹיַו בוהי-לָא אָרָקו ראָמ אָמְצִַו :יִחָל 8

 ןרוִמָא הָּתִעְו תאוה הָליוְַה הָעוׁשְּתַה-תֶא ְךדְבַעידיְב
 -ןרָא םיהלָא עֶטְבִו :םיִלרָעַה ְּב יִתְלִפו אֵמְצַּב
 בֶׁשּתַו תְׁשַו םימ ּטמִמ אָ יחְַּ---ׁשֲא ׁשֵּתְכַּמַה
 חָלּב רֶׁשֲא אדמה ןוע הָמָׁש אָרָק ! לע יִחָותור

 טִּתְׁשִלְפ יָמיִב לֵאָרׂשי-ַא טָּפְׁשִיַו :הָּזַה םִֹּיַה דַע כ
 !הָנָׁש םִרָׂשֶע

 ומ
 :ָּדיִלַא אביו הָנּוז .הָׁשֵא טשדארינ הָתְוע ןיָׁשְמִׁש לו א
 -לָכ וליוברֲאוּוּכ וּבְסיַו הָּנד ןֹוׁשְמִׁש אָּב טא | םיִתַעְל 5

 רֹוָאידע רמאֵל הֶלילַהילֶכ יִׁשְרָתּיַו רָעָה רַעַׁשְּב הָליֵלַה
 ! םֶקָ הָליֹּלַה יִצֲח-דע ןֹוׁשְמִׁש בּכְׁשִיַו :ּוהָנְגַרַהְו רַקְּבַה
 -'4,  תמה יִתְׁשִבּו ריִעָהרַעַׁש תֹוָתלִיְּב האי הָליֵלַה יִצ יִצֲחַּכ

 זוט וט םיטפוש
 ןעֶדְניִּב ּוצ יִדְּכ טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייז דְנּוא
 זַא ,ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא רימ ןעֶנעֶז ןֹוׁשְמִׁש
 רֶע איו יֹוזַא ןּוהְט םֶהיֵא ּוצ ןעֶלאָז ריִמ
 אייֵרְד דנוא 11 :םֶנּוא ּוצ ןּוהְמעֶנ טאָה
 -עֶגְפורַא ןעֶנעֶז הָדּוהְי ןּופ ןאַמ דְנעֶזיֹוט
 זְלעֶפ םעֶד ןּופ גְנּוטְלאַּטְׁש רעֶד ּוצ ןעֶגְנאַג
 ּוצ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םָשיֵע
 םיִּתְשַלְּפ איִד זַא טיִנ אּוד טְסייוֵו ;ןֹוׁשְמִׁש
 סאוְראַפ דְנּוא ,םָנּוא רעֶּביִא ןעֶגיִטְלעוֶועֶג
 ?םֶנּוא ּוצ ןּוהְטעֶג עֶגיִזאָד סאָד אּוד טְסאָה
 איו יֹוזַא ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא
 ּבאָה יֹוזַא ןּורְטעֶג ריִמ ּוצ ןעֶּבאָה אייז
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 12 :ןּוהְמעֶג אייז ּוצ ְּךיִא
 דְנּוא ןעֶדְניִּב וצ ְּךיִד םּזא ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ
 ןּופ דְנאַה איד ןיִא ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא ּוצ ְךיִד
 ;ןעֶמּוקעֶגְּפּורַא ריִמ ןעֶנעֶז םיִּתְׁשִלְּפ איד
 וטְגאָזעֶג אייז ּוצ טאָה ןֹוׁשְמִׁש דִנּוא
 ןייֵלַא טיִנ טעוֶו רֶהיֵא זַא ריִמ ּוצ טְרעֶוְש
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 18 :ןעֶלאַפ ריִמ רעֶּביִא
 ןעֶלעוֶו ריִמ טְרֶעייֵנ ,ןייֵנ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ
 דְנעֶה עֶרייֵז ןיִא ְּךיִד דנּוא ןעֶדְניִּב ךיִד
 ְךיִד ןעֶלעוֶו ריִמ רעֶּבָא ,ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶטייֵמ טיִנ םיִִועֶג

 ,קירְטְׁש ָעייֵנ אייוַוְצ טיִמ ןעֶדְנּוּבעֶג םֶהיֵא
 טְכאַרְּבעֶגְפיֹורַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא 14 :זְלעֶפ םעֶד ןּופ

 איד ןעֶּבאָה יֹוזַא יִחֵל ןייק ןעֶמּוקעֶג
 ְךִלְניִטְכעֶמ םֶהיֵא ףיֹוא זיִא הָוהְי ןּופ טְסייֵג רעֶד דְנּוא ;ןֶעיִרְׁשעֶג םֶהיֵא ןעֶגעֶק םיִּתְשלַּ
 ןעֶראוָועֶג ןעֶנעֶז םעֶרָא עֶנייַז ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאוָו קיִרְּטְׁש איִד דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג
 ןעֶגְנאַגּוצ ןעֶנעֶז קירְּמְׁש דֶניִּב איִד דְנּוא רֶעייֵפ טיִמ טְנעֶרְּבעֶנ טאָה סאו םֶקאַלְפ איו
 טאָה רֶע דְנּוא ,לעֶזייַא ןייַא ןּופ קאַּבְניִק ַא ןעֶנּופעֶג טאָה רֶע דְנּוא 18 :דְנעֶה עֶנייֵז ןּופ
 ןעֶנאַלְׁשרעֶד טיִמאַד טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶמּונעֶג םִע טאָה דְנּוא דְנאַה עֶנייֵז טְקעֶרְטְׁשעֶגְסיֹוא
 ּבאָה לעֶזייֵא ןייַא ןּופ קאַּבְניִק םעֶד טיִמ---;טְגאָזעֶג טאָה ןֹוׁשְמִׁש דְנּוא 16 :ןאַמ דְנעֶזיֹוט
 -עֶג ְּךיִא ּבאָה לעֶזייֵא ןייֵא ןּופ קאַּבְניִק םעֶד טיִמ ,ןעֶפיֹוה רעֶּביִא ןעֶפיֹוה טְכאַמעֶג ְּךיִא
 םעֶד רֶע טאָה יֹוזַא ןעֶדעֶר ּוצ טְגיִדְנֶעעֶג טאָה רֶע איו דְנּוא 17 :ןאַמ דְנעֶזיֹוט ןעֶנאָלְׁש
 טֶרָא ןעֶגיִּבְלעֶזְמעֶד ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,דְנאַה עֶנייֵז ןּופ ןעֶּפְראָועֶגְקעוֶוַא קאַּבְניִק
 טאָג ּוצ ןעֶּפּורעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג גיִּטְׁשְראָד רֶעייֵז זיִא רֶע דְנּוא 18 :יִחָל תַמָר
 איד טְכעֶנְק ןייַד ןּופ דְנאַה איִד ָּךְרּוד ןעֶּבעֶגעֶג טְסאָה אּוד ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 ןעֶלאַפְנייַרַא דְנּוא ,טְשְראָד ָּךְרּוד ןעֶּבְראַטְׁש ְךיִא לאָז דְנּוצַא דְנּוא ,םֶליֵה עֶיֹורְג עֶגיִזאָד
 סא לעֶמיֹוטְׁש םעֶד ןעֶטְלאָפְׁשעֶג טאָה טאָג רעֶּבָא 19 ?םיִלֵרֵע איד ןּופ דְנעֶה איד ןיִא
 -עֶג טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶסאַו ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןּופְרעֶד זיִא םִע דְנּוא קאַּבְניִק םעֶד ןיִא זיִא
 םּוראָד ;טְקיִוְקרעֶד ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ןעֶמּוקעֶגְקיִרּוצ זיִא טְסייֵג ןייַז דְנּוא ןעֶקְנּורְט
 :נאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד ּוצ זיִּב יִחָל ןיִא זיִא םאָוו ,אֵרֹוקַה ןיֵע ןעֶמאָנ רֶהיֵא ןעֶפּורעֶג רֶע טאָה
 :רֶהאָו גיִצְנאַַוְצ םיִּתְׁשַלְּפ איד ןּופ געֶט איִד ןיִא לֵאָרְׂשִי טָּפְׁשִמעֶג טאָה רֶע דנּוַא 0

 זט לעטיפטק
 ּבייװ-ןעֶרּוה ַא ןעֶהעֶזעֶג טְראָד טאָה רֶע דְנּוא ,הָזַע ןייק ןעֶגְנאַנעֶג זיִא ןֹוׁשְמִׁש דְנּוא 1
 טייֵל איִד ּוצ ןעֶראָועֶג טְנאָזעֶגְנָא זיִא םִע דנּוא 9 :ןעֶמּוקעֶגְייַרַא רֶהיֵא ּוצ זיִא רֶע דְנּזא
 דְנּוא ,טְלעֶבְניִרעֶגְמּורַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג רעֶהַא אָד זיִא ןֹוׁשְמִׁש זַא הָזִע ןּופ
 אייֵז דְנּוא ,טאָטְׁש איִד ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ןַא ,טְכאַנ עֶצְנאַג אֵד טְרֶעיֹולעֶג םיִא ףיֹוא ןעֶּבאָה
 םִע ןעוֶו ןעֶנְראַּמ םעֶד ןַא ,טְגאָזעֶג דְנּוא ,טְכאַנ עֶצְנאַג איִד ןעֶטְלאַהְרעֶפ ליִּטְׁש ְךיִז ןעֶּבאָה
 איד זיִּב ןעֶנעֶלעֶג זיִא ןֹוׁשְמִׁש דְנּוא 3 :ןעֶנעֶגְרַה םֶהיֵא ריִמ ןעֶלעֶז יֹוזַא טְכיֵל ןייַז טעֶו
 טאָה רֶע דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא רֶע זיִא טְכאַנ רעֶּבְלאַה רעֶד ןיִא דְנּוא ,טְכאַנ עֶּבְלאַה
 (תֹוזּוזִמ) ןְלעֶדיִטְׁשייֵּב אייוֵוְצ איד דְנּוא ,רֶעיֹוט טאָטְׁש םעֶד ןּופ ןעֶריִהְט איִד ןעֶמּונעֶגְנָא

 דנוא



 זמ םיטפוש
 טיִמ ןעֶמיִרעֶנְקעוֶוַא אייֵז טאָה רֶע דְנּוא
 טְגייֵלעֶג אייֵז טאָה רֶע דִנּוא ,ןְלעֶגיִר איִד
 אייֵז טאָה רֶע דְנּוא לעֶסְקַא עֶנייֵז ףיֹוא
 םעֶד ןּופ ץיִּפְׁש רעֶד ּוצ טְכאַרְּבעֶגְפיֹורַא
 סֶע דְנּוא 4 :ןֹורְבֶח ראָפ זיִא סאו ,גְראַּב

 ןֹוׁשְמִׁש טאָה יֹוזַאְּךאָנְרעֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 ,קֵרֹוׁש ְּךייֵט םעֶד אייֵּב איֹורְפ ַא טְּביִלעֶג
 :הָליֵלְד ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןעֶמאָנ רֶהיִא דְנּוא
 םיִּתְׁשִלְּפ איד ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ איִד דְנּוא 9
 אייֵז דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא רֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז
 םֶהיֵא דעֶרְרעֶּביִא ,טְנאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה
 זַחֹּכ רעֶסיֹורְנ ןייַז זיִא סאו ןיִא העְז דְנּוא
 ןעֶנעֶק םֶהיֵא ןעֶלעוֶו ריִמ סאָו טיִמ דְנּוא
 ןעֶנעֶק םֶהיֵא ןעֶלאָז ריִמ זַא ,ןעֶמּוקייֵּב
 -ְםיִא דִנּוא ,ןעֶניִנייֵּפ םֶהיֵא דְנּוא ןעֶדְניִּב

23 
 ׁשאָרילָא לעד וִָתַכילע .סֵׂשֵה ַחיְִּבַה--םִע א
 : בא קי ןְכיירַהַא יִהָו :ןוירבָח יֵנְפ-לַע רֶׁשֲא רֶהָה
 פ ינְרַמ ָהיֶלֵא ּולֲעַה :הָליֵלְד הָמְׁשּו קרֹוׂש לַחַנְב הא
 = יה הָּמַּב יארּו והוא יִתַּפ ה/ ּורְמאַֹו םיְִשַלֶא
 ׁשיִא ךלדמנ ונְַנֲאַו וָתֹנַעְל ודֹונְרַסאַו ול לֵכוְנ הָּמִבּ
 6 דהדָדיִצָה ןוש ימש-לָא ֶריֵלֲח רָמאָּתַו :ףָסָּכ הָאֵמּו ףלֶא
 ? רָמאֹ תנעל רֶסָאְת הָּמִבּו לוִרָג ַָּחְכ הָּמַּב יל =
 רֶׁשֲא םיִחַל םיִרְתִי הָעְבִׁשְּב יִנְרְסַאִַמִא ּוְמִׁש היל

 א נס הָללֲעַו :םֶדָאָה דַחַאְּכיִתָיהויִתילחְ ּובָהחא
 ודָרְסַאְּתַו ּובְרֹהאְל רֶׁשֲא םיִחַל םיִרָתִי הָעְבִׁש םיּתׁשִלְּפ
 ןביִתְשלְּ ולַא רַמאָּתַו רֶדְלַב הָל בֵׁשֹי ביאָהְו :םֶהְּב
 -ליִחְּפ קַתָי רֶׁשֲאַּכ םיִרָתְיַה-תֶא קָּתַנִו ןוׁשְמִׁש ד לֶע
 הרָליֵלְד רֶמאָּתַו :ָהֹּכ עַדֹונ אלו ׁשֵא !ָחירָהְּב תֶרעֶנַה
 הרָּתַע םיִבְָּכ ילֵא רֵּבַדְּתַו יִּב ָתלָתַה לה ןוׁשְמִׁשלָא
 דמָאדמָא יֵלֵא מא :רקָאַּת הָּמַּ יל ַאָתהָדיעַה
 הָכאָלְמ םֶהָב הָׂשֲעניאל רֶׁשֲא םיִׁשָדֲח םיִתֹבִעַּב יִנּורְסַאַי
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 גנ םיִתֹבֲע םליִלה חֵּמִּתַו :םָדָאָה .דַחַאְּכ יִתְיָהְו יִתילָחְ
 ליע םיַּתְשלְּפ ויָלֵא ָמאֵּתַו םֶלְב ּוהְָסַַָּו םיִׁשְרַה
 :טוחַּכ ויָתֹעְרְ לָעַמ םָכ םֶקֵּתַנַו רֶהָחּב בׁשֹי םְראָהְו ןוׁשְמִׁש
 3 רֵבַרְַּויִּב ָּתְלַתַה הנה ןּושְמש-לָא הליֵלְּד רֶמאֹּתַ
 הבא ָהיֶלֵא רֶָמאַֹּו רֶקאַּת הָּלַּב יִל הָדנַה םיִּבָנְּכ יַלֵא
 14 עֵקְתִּתַו :תֶכֶּסַּמַה-םִע יִׁשאֹר תֹוִֿלֲחַמ עַבְׁש-תֶא יִנְרַאָּת
 ותְָשמ ץקיַ שמש ידע םיִתְשלּפ יָלֵא דַמאֵתַו דתי
 וי לא רֶמאָּתַו :תַכְּקִמַה"תֶאְו נָרֶאָה רֶתְוַה-תֶא עט
 ָּתלַתַה םיִמָעפ ׁשֶלָׁש הָזיִּתִא ןיִ לו ךיתְכַהֲא רֶמאֹּת

 5 ול הָקיִצַהייּק יִהו יד  מ  תעדראתיב :
 :עדומל מג דעק יו םיִמיהילָכ ָהיֶרָבְרִב יי .ןעֶראָועֶג טְנעֶקיִרְטעֶג טיִנ לאָמְנייֵק
 ןייֵא איז יֹוזַא ְּךאַוְׁש ןייַז ְּךיִא לעוֶז
 טְכאַרְּבעֶנְפיֹורַא רֶהיֵא ּוצ םיִּתְׁשִלְּפ איִד ןּופ ןעֶטְשְריִפ איִד ןעֶּבאָה יֹוזַא 8 :שֶנעֶמ רעֶרעֶדְנַא
 טאָה איִז דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג טְנעֶקיִרְטעֶנְסיֹוא טיִנְּךאָנ ןעֶנעֶז סאוָו קיִרְטְׁש עֶטְכייֵפ עֶניִד ןעֶּביִז
 ,רֶדָח םעֶד ןיִא רֶהיֵא אייֵּב ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז רעֶריֹול איד דְנּוא 9 :ןעֶדְנּוּבעֶג אייֵז טיִמ םֶהיֵא

 טאָה רֶע דְנּוא !ןֹוׁשְמִׁש ,ריִד רעֶּביִא ןעֶנעֶז םיִּתְׁשִלְּפ איד ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה איִז דְנּוא
 -עֶג ןיֹוׁש טאָה סאו ,םִקאַלְפ ןּופ םעֶדאַפ ַא טְסייֵרּוצ ןעֶמ איו יֹוזַא קיִרְּטִׁש איד ןעֶסיִרּוצ
 טְגאָזעֶג הָליֵלְד טאָהיֹוזַא 10 :ןעֶראָועֶג טְנאָקעֶּב טיִנ זיִאטְּפאַרְק עֶנייִז דְנּוא ;רֶעייֵפטְקעֶמְׁש
 רעֶּבָא ,טְגאָזעֶג ןעֶניִל ריִמ טְסאָה אּוד דְנּוא ,טעֶּמְׁשעֶגְסיֹוא ָּךיִמ טְסאָה אוד ,העְז ,ןֹוׁשְמִׁש ּוצ

 טאָה רֶע דְנּוא 11 :ןעֶרעוֶז ןעֶדְנּוּבעֶנ טְסְנעֶק אּוד סאוָו טיִמ ;ְךיִד טעֶּב ְּךיִא ,ריִמ גאָז דְנּוצַא

 ןעֶמ עֶבְלעוֶו טיִמ ,קיִרְּטְׁש ְעייֵנ עֶּבאָרְג טיִמ ןעֶדְניִּב ְךיִמ טעֶו ןעֶמ ןעוֶו ,טְגאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ
 דְנּוא 19 :ׁשְנעֶמ רעֶרעֶדְנַא ןייֵא איו יֹוזַא ָּךאוַוְׁש ןייֵז ְּךיִא לעֶויֹוזַא ,טייֵּבְרַאעֶגטיִנְּדאָנטאָה

 דְנּוא ,ןעֶדְנּוּבעֶג אייֵז טיִמ םֶהיֵא טאָה איִז דְנּוא קירְטְׁש ְעייֵנ עֶּבאָרְג ןעֶמּונעֶג טאָה הָליִלְד
 רעֶריֹול איִד דְנּוא !ןֹוׁשְמִׁש ,ריִד רעֶּביִא ןעֶנעֶז םיִּתְׁשִלְּפ איִד ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה איז
 יֹוזַא םעֶרָא עֶנייז ןּופ ןעֶסיִרּוצ אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,רֶדֶח םעֶד ןיִא רֶהיֵא אייֵּב ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז
 -ִמיֹוא ְּךיִמ אּוד טְסאָה רעֶהַא זיִּב ,ןֹוׁשִמִׁש וצ טְגאָזעֶג טאָה הָליִלְד דְנּוא 18 :םעֶדאָפ ַא איו
 ןעֶדְנּוּבעֶג טְסְנעֶק אּוד םאוָו טיִמ ְּךאָד ריִמ גאָז ;ןעֶגיֵל טעֶרעֶג ריִמּוצ טְסאָה דְנּוא ,טעֶּמְׁשעֶנ
 ןּופ ןעֶקאָל ןעֶּביִז איד ןעֶּבעוֶוְנייַא טְסעוֶו אּוד ןעוֶו ,טְגאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶרעוֶו
 ,לעֶגאָנ ַא טיִמ טְכאַמעֶג טְסעֶפ םִע טאָה איִז דְנּוא 14 :ץְכעֶּבעוֶו םעֶד טיִמ ּפאָק ןייֵמ
 רֶע דִנּוא !ןֹושְמִש ,ריִד רעֶּביִא ןעֶנעֶז םיִּתְׁשִלְּפ איִד ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה איִז דְנּוא
 ןּופ לעֶגאָנ םעֶד ןעֶסיִרעֶגְקעוֶוַא טאָה רֶע ְנּוא ףאָלְׁש ןייַז ןּופ טְקעוֶוְרעֶד ְּךיִז טאָה
 טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה איִז דְנוא 2 :ץְלאָה רעֶּבעֶו סאָד דְנּוא ּבעוֶועֶנ םעֶד
 ןיִראָז ?ריִמ טיִמ טיִנ זיִא ץְראַה ןייד ןעוֶו ְּךיִד ּביִל ְּךיִא ,ןעֶנאָז אּוד טְסְנעֶק יֹוזַא איז
 ריִמ טְסאָה אּוד דְנּוא ,טעֶּפְׁשעֶנְסיֹוא ְךיִמ אּוד טְסאָה לאָמ אייֵרְד עֶניִזאָד איִד ןיֹוש
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִֶע דנּוא 16 :םיֹורְנ וֹוזַא זיִא ַחֹּכ ןייַד סאָו ןיִא טְנאָזעֶג טיִנ
 איז דִנּוא ,געֶמ עֶלַא רייר עֶרְהיִא טיִמ טְלעֶוְקעֶג םֶהיֵא טאָה איִז ןעוֶו סאָד

 :ןעֶּבְראַטְׁש םּוצ ויִּב ןעֶראָועֶג גיִדְלּודעֶגְנּוא רֶע וּיִא יֹוזַא ןטְגאָלְּפעֶג םֶהיֵא טאָה
 גא 28

 ףֶלֶע ןעֶּבעֶג ריִד טעוֶו םנּוא ןּופ רעֶכיִל
 דְנּוא 6 :(םיִלָקְׁש) עֶנְרעֶּבְליִז טְרעֶדְנּוה
 טעֶּב ָךיִא ,ןֹוׁשְמִׁש ּוצ טְגאָזעֶג טאָה הָליֵלְד
 ןייַד טייֵטְׁשעֶּב םאו ןיִא ריִמ גאָז ְךיִד
 ןעֶמ ןעֶק סאָו טיִמ דְנּוא ?ַחֹּכ רעֶמיֹורְג
 ןעֶנעֶק ְּךיִד לאָז ןעֶמ זַא ןעֶדְניִּב ְּךיִד
 רֶהיֵא ּוצ טאָה ןֹוׁשְמִׁש דְנּוא 7 ?ןעֶניִנייֵּפ
 טיִמ ןעֶדְניִּב ְךיִמ טעוֶו ןעֶמ ןעוֶו ,טְנאָזעֶג
 ןעֶנעֶז סאָו קירְטְׁש עֶטְכייֵּפ עֶניִד ןעֶּביִז



 ומ םיטּפוש ִו 4
 ןייז טְנאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 17 -"לֵע הָלְעיאְל הָרומ ּהָל יִּמאֹ ומל-לָּכיתֶא ּהָלירְנַמ 7

 רֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,ץְראַה םעֶצְנאַג פו ילְנ--םִא יא ןטצִמ ינֲא םיִהֹלָא רֶיְייִּכ יִׁשאֹר
 טיִנ ָךאָנ רעֶסעֶמ-לאָג ןייק זיִא םֶע ,טְגאָזעֶג תֶליֵלְר אָרֵתַה ;םָדָאָה-לֶכּכ יִתָיָהְו יִתיִלָחְו יהֹכ יִנֵמִמ 8

 ָךיִא לייוו ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא ּפאָק ןיימ ףיֹוא םיִתְׁשלִמ יגרסל אר חַלְׁשּתַ כלב בל דיני

 ןּופ טאָג וצ (ריִזָנ) רעֶטעֶדייֵׁשעֶגְּפֶא ןַא ןיִּב היִלֵא ולְָ ָּבללָכ-תֶא הל דיִגִהייּכ פה ילֲע רמאל
 ּפִא לאָז ְךיִא ןעוֶו ,ןָא ֿבייל סיִרעֶטּומ ןייֵמ ָהיָכְּבילע ו והְַׁשְִּתַו : שב ףֶסָּכַה א טי יֵנְרַמ 3

 ןופ ַחֹ ןייֵמ טעוֶו יּוזַא ןעֶרעוֶו ןעֶריֹושעֶג ףנָחָּתַו וׁשאֹר תמְלְחַמ עַבׁש-תֶא חּלְַּתַ ׁשיִאָל אָרקּתַו

 ָךאַַוְׁש ןייַז לעֶו ָךיִא דְנּוא ,ןּוהְמעֶנְּפָא ריִמ 0  םיִתשִלּפרֶמאֹזַו דלֶָמ יִחּכ רַּ מעל כ
 אּוחו רֹעְנאְו םִעָפְב םִעַּפּכ אָּצַא רַמאֹל נׁשמ ץקינ
 :ןעֶשְנעֶמ (עֶרעֶדְנַאנ עֶלַא איו ןייַזלעוֶודְנּוא -תַא רו םיְׁשִלְּפּוהזֲחאו :וילעַמ רֶמ הָוְיִּכ ע עי
 ִע זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה הָליֵלְד ןעוֶו דְנּוא 8 ןחיט יִהיַו םִשהִּנּבּחֹרמַַו הָתַֹע ווא ידיו די

 ןייז ןלָאדְיַאטאָה םע לֵא טְגאָזע  תיקַאטאָה :חלגרֲֶׁאַּכ מל יִשאֹרייַעְׂש לֶחה :םיִרֹסֲאָה תיב בָּב
 דְנּוא טְקיִׁשעֶגְניִהַא איֵז טאָה יֹוזַא ,ץְראַה ניק טיהָנייחַבו חבל ֹוּפְסֶאְנ םיִּמְׁשלִּפ יָנִסְו =
 םיְִּׁשַלְּפ איד ןּזפ ןעֶטְׁשְריִפ איִד ןעֶפּורעֶג ןֶׁשְמִׁש א נדב :מלָאןֵָנויְמאֹו הָחְמִׂשְל םֶדְִלַ
 ָךאָנ ריִמ ּוצ ףיֹורַא טְמּוק ,ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא  ּויְמָא יִּכ םקיטלאיתִא לְלַהיו סָעֶה ֹותֹא יָאר :ּונֵבְיוֶא
 טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע ןיִראָָו ,לאָמ סאָד ִׁשֲאַו ּוגָעְרַא ביִדֲחַמ ויִאְ ונֿבױא-תֶא עי ּוניֵתלֶא ןֵמָנ

 איד ןעֶנעֶז יֹוזַא ;ץְראַה םעֶצְנאַג ןייַז יִאְרַק ּורְמאֹּ םָּבִל בֹמ יִּכ יִהַָו ;ניִלְלַחיתֶא הָּבְרִד ה
 רֶהיֵא ּוצ םיִּתְשִלַּפ איִד ןּופ ןעֶמְׁשְריִפ םנירסֲאָה תיֵּבִמ ןשְמִשְל יארק ּנל קָחָׂשיִו שמש
 -ָפיֹורַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ךעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא מאה ;םיִדּוּמַעָה ןיִּב ותוא דימַעַו .םאיּפל ל הָצַו 8

 דְנּוא 19 :דְנעֶה עֶרייֵז ןיִא דְלעֶג טְכאַרְּבעֶג נשמה יִתֹוא הָחְנַה יב טא רַעָנַה-לֶא שמש

 ףיֹוא ןעֶפאָלְׁשנייֵא טְבאַמעֶג םֶהיֵאטאָה איִז !םֶהיֵלֲע ןְשָאְו םֶהיֵלֲ ןוִכָנ חִיַּבַה רֶׁשֲא םיִדְּמַעָה-תֶא

 ַא ןעֶפּורעֶג טאָה איז דְנּוא .ןֶעיִגְק עֶרְהיֵא - הש5 ןנרס לֶכ שא בשנה אֵל = 7

 אי איד וכ ןעֶקאָל וי יה קל הק טא אָּוַה םִעַּפ 0 דא א א אָנ
 דא .ןעֶיִיִּ צ םֶהיֵא ןעּביֹוהעֶגְנָא טאָה נשתֶא שמש תל םִתשְמ  יקְִׁ תַא 8

 :ןּוהְמעֶנְּפָא םֶהיֵא ןּופ ְּךיִז טאָה ַח5 ןייז  ַחָא םֶָהיֵלֲע פו םֶהיִלע ןוכָנ וּמַה רָׁשֲא ךוַה יָדּּמַע
 םיִּתְׁשַלְּמ איִד ,טְגאָזעֶג טאָה איִז דָנּוא 0 טל אש א יא

 טאָה רֶע דְנּוא ,ףאֵלְׁש ןייַז ןּופ טְקעוֶוְרעֶד ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא !ןֹוׁשְמַׁש ,ריִד רעֶּביִא ןעֶנעֶז
 רֶע רעֶּבָא ,ןְלעֶקאָׁשַפֶא ְּךיִמ לעֶו דְנּוא לאָמ עֶלַא איד יֹוזַא ייגְמיֹורַא לעדֶז ְָךיִא ,טְנאָזעֶג
 םיִּתְׁשִלְּפ איִד דְנּוא 21 :ןּוהְמעֶנְּפָא םֶהיֵא ןּופ ְּךיִז טאָה הָוהְי זַא טְסּואוְועֶג טיִנ טאָה
 אייֵז דְנּוא ,ןעֶניֹוא עֶנייֵז ןעֶכאַטְׁשעֶגְסיֹוא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא נאס ָבְנָא םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 עֶנְרעֶּפּוק טִיִמ ןעֶדְנּוּבעֶנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;הָזֵע ןייק טְבאַרְּבעֶגְּפּרַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 ןייַז ןופ ראָה סאָד רעֶּבָא 22 :זיֹוה הָמיִפְּת םעֶד ןיִא ןעֶלאָמעֶג טאָה רֶע רֶנּוא ,ןעֶטייֵק
 ןעֶּטׁשְריִפ איד דְנּוא 28 :טְלאָגעֶגְּפָא ראוַז רֶע םעֶדְכאָנ ןעֶסְקאַַו ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה ּפאָק
 ןֹובָד ּוצ גָנּוטְכעֶׁש עֶסיֹורְג ַא ןעֶטְכעֶׁש ּוצ טְלעֶמאַועֶגְנייֵא ְּךיִז ןעֶּבאָה םיִּתְשִלְּפ איִד ןּופ
 ןיֵא טאָה טאָג רעֶזְנּוא ְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו ,ןֶעייֵרְפ ּוצ ְּךיִז דְנּוא ,טאָנְּפָא רֶעייֵז
 םֶהיֵא טאָה קְלאַפ םאָד ןעוֶו דְנּוא 24 :ןֹוׁשְמִׁש דְנייַפ רעֶזְנּוא ןעֶּבעֶגעֶג דְנעַה עֶרעֶזְנּוא
 רעֶזְנּוא ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו ,טאָנְּפֶא רֶעייז טְּביֹולעֶג אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ןעֶהעֶזְרעֶד
 בּורָח דְנאַל רעֶזְנּוא טאָה סאוָו רעֶד ,דְנייַפ רעֶזְנּוא ןעֶּבעֶנעֶג דְנאַה עֶרעֶזְנּוא ןיִאט טאָה טאָג
 ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 25 :ןעֶנאַלְׁשרעֶד םִנּוא ןּופ ליִפ טאָה סאו דְנּוא ,טְכאַמעֶג
 ןעֶפּור ןֹוׁשְמִׁש לאָז ןעֶמ זַא טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז סאָד ְךיִלייֵרְפ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ץֶראַה רֶעייֵז
 זיֹוה הָסיִפְּת םעֶד ןּופ ןֹּוׁשְמׁש ןעֶּפּורעֶג אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןעֶליֵּפְׁש סְנּוא ראָפ לאָז רֶע זַא
 :ןעֶלייֵז איִד ןעֶׁשיוִוְצ טְלעֶטְׁשעֶנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְליִּפְׁשעֶג אייֵז ראָפ טאָה רֶע דְנּוא
 ,דְנאַה רעֶנייֵז אייַּב ןעֶטְלאַהעֶג םֶהיֵא טאָה סאָוָו גְנּוי םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ןֹוׁשְמׁש דְנּוא 6
 דְנּוא ,טייֵרְּבעֶגְנָא זיִא זיֹוה סאָד סאָו ףיֹוא ןעֶלייֵז איד ןעֶּפאַטְנָא לאָז ָּךיִא זַא ְּךיִמ זאָל
 רעֶנעֶמ טיִמ לּופ ןעֶזעוֶועֶג זיִא זיֹוה סאָד דְנּוא 27 :ןעֶנְהעֶלְנָא אייז ףיוא ְּךיִמ לעֶֶז ְּךיִא
 דְנּוא ,םיִּתְׁשַלְּפ איד ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ עֶלַא (ןעֶזעֶועֶג ְּךיֹוא ןעֶנעֶז) טְראָד דְנּוא ,רעֶּבייוֵו דְנּוא
 -אָה סאָו רעֶּבייוֵו זְנּוא רעֶנעֶמ דְנעֶזיֹוט איירְד ןּופ ְּךֶרֶע ןַא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ְּךאַד םעֶד ףיֹוא
 דְנּוא טאָג ּוצ ןעֶפּורעֶג טאָה ןֹוׁשְמִׁש דְנּוא 28 :טְליִּפשעֶג טאָה ןֹוׁשְמִׁש איו ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּב
 עֶגיִזאָד םאֵד ְּךאָד ָּךיִמ קְראַטְש דְנּוא ,ריִמ ןַא ְּךאָד קְנעֶדעֶג ,טאָב ראַה יֹוא ,טְגאָזעֶב טאַה רֶע
 עֶנייֵמ ןעֶנעוֶו םיִּמְׁשִלְּפ איִד ןַא ןייַז םקֹונ לאָמַאְכאָנ ְּךיִמ לאָז ְּךיִא זַא ,טאָג יֹוא ,לאמ
 ףיֹוא ןעֶלייֵז עֶטְסֶלעֶטיִמ אייוֵוְצ איִד ןעֶמּונעֶגְנָא טאָה א דנּוא 29 :ןעֶניֹוא איידַוְצ
 עֶנייֵא טְנְהעֶלעֶגְנָא אייֵז ףיֹוא ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,טייֵרְּבעֶגְנֶא ןעֶזעוֶועֶג זיִא זיֹוה םאָד סאו

 טאה



 זי וט םיטּפוש
 עֶטְכעֶר עֶנייַז טיִמ (ןעֶמּונעֶג רֶע טאָהנ
 :דְנאַה עֶקְנִיִל עֶנייֵז טיִמ עֶנייֵא דְנּוא דְנאַה
 ְךיִמ זאָל ,טְגאָזעֶג טאָה ןֹוׁשְמִׁש דְנּוא 0
 רֶע דנּוא םיִּתְׁשַלְּפ איִד טיִמ ןעֶּבְראַטְש
 םאָד זיִא יֹוזַא .ַחֹּכ טיִמ טְגייֵנעֶג ָּךיִז טאָה
 ןעֶטְׁשְריִפ איִד ףיֹוא ןעֶלאַפעֶגְנייַא זיֹוה
 ןעֶנעֶז םאוָו קְלאָפ ןעֶצְנאַג םעֶד ףיֹוא דְנּוא
 סאָו עֶטיֹוט איִד דְנּוא ;ןעֶועוֶועֶג ןעֶניִרְד
 ןעֶנעֶז טיֹוט ןייַז טיִמ טייֵטעֶג טאָה רֶע
 רֶע סאוָו איִד איו רֶּהעֶמ ליִּפ ןעֶזעוֶועֶג
 דנּוא 81 :ןעֶּבעֶל ןייַז ןיִא טייֵטעֶנ טאָה
 דְניִזעֶגְזיֹוה עֶצְנאַג טאָד דְנּוא רעֶדירְּב עֶנייֵז

 ןעֶמּוקעֶגרעֶטְנּורַא ןעֶנעֶז רעֶמאַפ ןייז ןּופ
 ןעֶגאָרְטעֶגְפיֹורַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶּבאָרְגעֶּב םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא
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 ל יטב ׁשַ תמָּת ןוׁשְמִׁש רֶמאֵּו :וְלאֹמְׂשַּב דַחֶאו ִניִמיִב
 טעָהילֶכ-לַעְו םיְִרְּפַהילַע תִיַּבַה לָּמיַוֲחֹכְּב טו םיּתְׁשִלְּפ
 רֲֶאַמ םיבַר ותומְּב תִמֲהירֲָׁא םִתּמַה זה וּבירִשֲא
 51 !תֹא וָאְׂשִַו ּודיִבָא תִיַּב-לָכְו ויָחָא דר :וייַחְּב תיִמַה

 ַֹנָמ רֶבָקְב לֹואְָּׁשֶא ןיִבּו הָעְרֶצ ןיכ ותֹא יִרּכְִַ וע
 :הָנָש םיִדְׂשָע לֵאָרְׂשִי-תֶא טּפָׁש אוָהָויבֶא

0 

 נא מאָל רֶמאָו :והיליִמ מׁשּו םִיַרפָא--רלמ ׁשיִאְיהְי
 ּתְרַמָא םְָ תילָא יִַּאְו ְךֶלדִּקל רֶׁשֲא סְּכַה הָאִמּו ףֶָא
 ךורָּב וּמַא .רֶמאָּתַ ויתְחַקְל ינֲא יִּתִא ףֶסֶּכַד"הַה יב
 3 רֶמאָּתִִַּאְל ףֶסֵּבַה הָאמזףַלָאדתֶא בֶׁשַָז הוה ינְּב
 ִגְבִל ידָיִמ הָוהיל ףֶסֶּכַד--תֶא יְִּׁשְַּקִה ׁשּדְקַה ֹוּמִא
 + "רָא בֵׁשָה :ךל ּטָביִׁשֲא הָּחַעְו הָכִֵמּו לֶסָּפ תושֲעַק
 ףרוצַל ּוהְָתִַּו ףֶכָּכ םִיַתאָמ למַא כת וָּמְִל ףֶסֶּכַה
 ה הָכיִמ ׁשיִאָהְו גּודָכיִמ תיִבְּב יִהיו הָכֵּסִמּו לֶמָּפ רשע
 ינַחַא ךי-תֶא אֵּלִמַו םיִפָרְתּו רופַא ׂשַגַו םיִהלֶא תיֵּב וָל
 + ללָאְׂשיִּב ךֶמ ןיא םֶהָה םמָיּב .:ןֵהֹכָל וָלייהְי וינָּבִמ
 ז תל תיֵּבִמ רעֶנייֵהַװ - ּוהֵׂשֲע וִיָעְב רֶׁשָּיַה ׁשיִא
 א ךקֹה :םָׁשיִרְנ אוהְ ּדל אה הָדודְי תַחַּפְשִּמִמ הָדּוהְי
 זְמִי רֶׁשֲאַּב רנָל הָדּוהְי םָחָל תיֵּבִמ ריִעָהִמ ׁשיִאָה
 9 ירָמַֹ נפרַּד תָׂשֲעַל הָכיִמ תיָּביַע םִירְמָאירַה אָבָו
 וםֶהְל תיּבִמ יבא יֵוֵל יִלֵא רַמאֵּו אובָּת ןַאמ הָכיִמ וִל
 ' הָכיִמ ול רָמאַֹּ :אָצְמֶא רֶׁשֲאַּב רק ךלה יִּכָאְו הָדּוהְ
 ירָׂשִע ְךֶלָּתַא יָא ןֵהַֹלּו בָאָל ילד יִָמִע ּהָבְׁש
 ונ סלֵאָזמ ּורַלַה ךֶלו ףקוחמו םיִדָנִּב ְךֶרעֶו םימָיל ףַסַּכ
 , :ונְּבמ דַחַאְּפ ול רֹעּגַה יֵהיַנ ׁשיִאָה"תֶא תֶָׁשָל יִוּלַה

 *5 זייַּבְּביִהָיַו ןהֹכל רעה וליהח יֹוּלַה ךייתֶא הָכיִמ אֵּלַמה
- 

 טאָה רֶע דְנּוא ;ַחֹונָמ רעֶמאָּפ ןייַז ןּופ רֶבֵק
 ;רְהאָו :יִצְנאוַוְצ טָּפְׁשִמעֶג לֵאָרְׂשִי

 זי לעמיפאק

 םעֶד ןּופ ןאַמ ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1
 ןעֶסייֵהעֶג טאָה רֶע רֶנּוא םִיַרְפֶא .גְראַּב
 עֶנייֵז ּוצ טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 9 :ּוהָיָכיִמ

 רעֶּבְליִז לֶקָׁש טְרעֶדְנּוה ףֶלֶע איִד ,רעֶטּומ
 -אוָועֶג ןעֶמּונעֶגְקעזֶוַא ריִד ןּופ ןעֶנעֶז םאוָו
 ןעֶטְלאָׁשעֶג רעֶּביִראַדטְסאָהאּוד דְנּוא ,ןעֶר
 ָףיִא ,ריִמ אייַּב זיִא דְלעֶג םאָד העֶז ןעֶריֹוא עֶנייֵמ-ןיִא טְגאָזעֶג ְּךיֹוא םִע טְסאָה אּוד דְנּוא
 :טאָג ןּופ ןֶהּוז ןייֵמ אּוד טְזיִּב טְשְנעֶּבעֶג ,טְגאָזעֶג רעֶטּומ עֶנייֵז טאָה יֹוזַא ;ןעֶמּונעֶג םִע ּבאָה
 דְנּוא ; רעֶטּומ עֶנייֵז ּוצ רעֶּבְליִז (לֵקָׁש) טְרעֶדְנּוה ףֶלֶע איִד טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ טאָה רֶע דְנּוא 3
 עֶנייֵמ ןופ טאָג ראַפ דְלעֶגסאָד טְגיִלייֵהעֶג ןעֶצְנאַג םיִא ּבאָה ְּךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה רעֶטּומ עֶנייַז

 ךיִא לעֶזָו דְנּוצַא דְנּוא ;דְליִּב םעֶנעֶסאָנעֶג ַא ןעֶבאַמ ןּופְרעֶד לאָז רֶע זַא ,ןְהּוז ןייֵמ ראַפ דְנאַה
 ְנּוא ,רעֶטּומ עֶנייֵז ּוצ דְלעֶנ סאָד ןעֶּבעֶנעֶגְקיִרּוצ רֶע טאָה יֹוזַא 4 :ןעֶּבעֶנְקיִרּוצ ריִד ּוצ סֶע
 וצ ןעֶּבעֶגעֶג םִע טאָה איִז דְנּוא רעֶּבְליִז לֵקָׁש טְרעֶדְנּוה אייוַוְצ ןעֶמּונעֶג טאָה רעֶטּומ עֶנייֵז
 זיִא םִע רָנּוא ,רֶליִּבְנעֶצעֶג םעֶנעֶסאָגעֶג ַא טְבאַמעֶג םיֹוראַד טאָה רֶע דְנּוא ,דיִמְׁשדלאָנ ַא
 -עֶנְּפֶא ןּופ זיֹוה ַא טאַהעֶג טאָה הָכיִמ ןאַמ רעֶד דְנּוא 9 :ּוהְוָכיִמ ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג
 םעֶנייֵא ןעֶזעוֶועֶג ְּךְנַחְמ טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶדְליִּב דְנּוא דֹוּפַא ןַא טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶט
 טיִנ זיִא געֶמ עֶגיִזאָד איִד ןיִא 6 :ןֵהֹּכ ַא ראַפ ןעֶזעוֶועֶּג םֶהיֵא ּוצ זיִא רֶע דנּוא ,ןְהיִז עֶנייז ןּופ

 ןיִא ןעֶלאַפעֶגְליואוָו זיִא םאו ןּוהְטעֶג טאָה ןאַמ רעֶביִלְטיִא ,לֵאָרְׂשִי ןיִא ּךֶלֶמ ןייק ןעֶזעוֶועֶּג
 הָהָּפְׁשִמ רעֶד ןּופ ;הָדּוהְי םֶהָל תיֵּב םיֹוא גְנּוי ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דָנּוא 7 :ןעֶגיֹוא עֶנייֵז

 רעֶד דְנּוא 8 :ןעֶטְלאַהעֶגְּפיֹוא טְראָד ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ;יוֵל ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע דְנּוא ,הָדּוהְי
 ןעֶטְלאַהּוצְפיֹוא ְּךיִז יֵדְּכ הָדּוהְי םֶחֶל תיֵּב טאָטְׁש רעֶד ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא זיִא ןאַמ (רעֶבְנּוי)
 זצ זיִּב םִיַרְפָא גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא רֶע דְנּוא ;(הָסֶנְרַּפנ ןעֶניִפעֶג טעוֶו רֶע ּואוְוַא
 טְגאָזעֶב םֶהיֵא ּוצ טאָה הָכיִמ דְנּוא 9 :ןעֶכאַמ ּוצ רעֶטייוֵו געוֶו ןייַז יֵדְּכ ,הָכיִמ ןּופ זיֹוה םעֶד
 םֶחֶל תיֵּב םיֹוא יִוֵל ַא ןיִּב ְךיִא ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ?אּוד טְסְמּוק ןעֶנאַוַו ןּופ
 :(הָסָנְרַּפנ ןעֶניִפעֶג ןעֶנעֶק לעֶוֶו ְּךיִא ּואוְוַא ןעֶטְלאַהּוצְפיֹוא ָּךיִמ יִדְּכ אייֵנ ְּךיִא דְנּוא ,הָדּוהְי
 ַא םֶלַא ריִמ ּוצ אייֵז דְנּוא ,ריִמ אייֵּב ָךאָד ּבייֵלְּב ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ הָכיִמ טאָה יֹוזַא 0
 ןייַא דְנּוא ,רֶהאָי ַא רעֶּבְליִז לֶקֶׁש ןְהעֶצ ןעֶּבעֶג ריִד לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ;ןַהֹּכ ַא םֶלַא דְנּוא ,רעֶטאָפ
 דנּוא 11 :ןעֶגְנאַגעֶגְנייֵרַא יִוֵל רעֶד זיִאיֹוזַא ,ןעֶסֶע ןייֵד דְנּוא ,רעדיילק ןּופ ץְכֶעּוהְטעֶגְנָא
 םֶהיֵא ּוצ זיִא ןאַמ רעֶגְנּוי רעֶד דְנּוא ,ןעֶּבייֵלְּב וצ ןאַמ םעֶד טיִמ טְגיִליוִועֶּב טאָה יִוֵל רעֶד
 דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג ְּךגַחְמ יִזֵל םעֶד טאָה הֶכיֵמ דְנּוא 12 :ןְהיֵז עֶנייֵז ןּופ רעֶנייֵא איו ןעֶזעוֶועֶּג
 זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע דְנּוא ,ןַהֹּכ ַא םֶלֵא ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא ּוצ זיִא ןאַמ רעֶגְנּוי רעֶד

 ןּופ 28'
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 יִּכ יִל הָוהְי ביִטַיייּכ יִּתְעדְי הָּתִע הָכימ רֶמאֹּ :הָכיִמ 3
 :ןֵהֹכְל ִוַּלַה יִליהְיָה

 הי ןרי

 יִנְּרַה טֶבֵׁש םֶהָה םיִמָּיבו לֵאָרְׂשִיְּב ְךֶלֶמ ןיַא םֹהָהיִמּיַּב א
 אוהַה םּזַהידַע ול הָלַפְדאל יִּ תֶבֶׁשָל לח ולדשִקַבְמ

 דיי ּוְלְׁשִי :הָלֲחַנְּב לֵאָרְׂשִידיִטְבִׁש ךתּב 2
 שיַחיינְּב םיִׁשָנֲא םֶתֹוצְקִמ םיִׁשָנֲא הָׁשִמֲח םֶתֶחַּפִׁש
 ּוְרְמאּיַו ּהָרקָחלּו ץֶרֶאָה-ּתֶא לנרְל לאּתְׁשֶאַמּו 6
 תריֵּב-רַע טיָֿא-רַה ּואֵבָיַו ץֶרָאָה-תֶא ּוָרָקֹח ּוָכָל םֶהָלֲא

 ּוריִּכִה הָּמַהְו הָכיִמ תיֵּב-םע הָּמֵה ;םש טל הָכיֵמ 3
 ָךאיֶבָהייֵמ ול ּוהְמאַֹו םׁש ּורְסָ ִּלַה רֵעֵנַה לוק--תִא

 םֶהֵלָא רֶמאֹּ ?הֶפ ךלה הָזְּב הָׂשֹע הָּתַאהְמּו םלֲה +
 ;ןֶהֹכִל א ינרְּכְׂשַ הָכיֵמ יִל הֶׂשָע הָוָכְו הָָּכ

 ונֵּכְרַד ַחֵלְצַתַה הָעְדְִו םיִהֹלאַב אָנילַאְׁש : ּורְמאּיַו ה
 וכל ןַהֹּכַה םֶהָל רֶמאּי :ָהיֵָע םיִכָלְה ּונֲחַנֲא רֶׁשֲא 5
 5 ;הָביּבלּת רֶׁשֲא םֶכְּכְרַד הָוהְי חַכָנ םִֹלָׁשְל ז

 .רֶׁשֲא םֶעָה-תֶא וָארִיו הָׁשִיל ּואֹבָיו םיִׁשָנֲאָה תֶׁש מַה
 ַחֹמֹבו ו טֵקׂש םיִנֹדְצ טּפְׁשִמְּכ חַמְבִל תֶבֶׁשו הָּכְרַקְּב
 הרָּמַה םִֹוחְּ רָצָע ׁשֵרוי ץֶרֶאָּב רָבָד םילָכמ-ךיִאְו

 ביאלא ּואֹבָיו ;םָדָאדסִע םֶה ל"ו ַא רֶבָדְו םיִנֹדִיצִמ 5
 :םֶּכַא הָמ םֶהיֵחֲא םִהָל ודְמאַֹּו לֶאָתְׁשֶאְו הָעְרֶצ

 ץרָאָה--תֶא וניִאְר  יּכ םֶהיֵלֲע א הָמּוק ּורְמאּו 9
 זרֶכָלְל ּולְצ 6 םיִׁשְחַמ םָּתַאְו רֶאְמ הָבֹוט הָנִהְ
 ַחַטֹּב םע-לָא |ּואֹבָּת םֶכֵאְבְּכ :ץֶרָאָה-תֶא תֶׁשֶרָל אֹבָל י
 רֶׁשֲא םֹוקָמ םֶכְדָיְּב .םיִהלֶא ּהָנְתְנ"יַּכ םִיַדָי תַבַחְר ץרָאה |

 םָׁשמיעְסיַו :ץֶרָאְּב רֶׁשֲא רֶבּד-לָּכ רֹוכְהַמ םשדיא
 רּונָחשיא תֹוָאַמדשִׁש לֶאָתְׁשֶאְמּו הָעְרְצַמ יִנָּדַה תַהַּפְׁשַּמִמ

 ןכ-למ הָדּוהיִב םיִרָעְי תַירַקַּב ּונֲרולעו :הָמָחְלַמ יִלְּב ט

 ְּבעֶגְרעֶהַא אָד ְּךיִד טאָה
 ?אָד אּוד טְסאָה סאו

 זהָמ סאָו דְנּוא ?טְכאַר

 הָכיִמ טאָה יֹוזַא דְנּוא יֹוזַא ,,טְנאָזעֶג אייֵז וצ טאָה רֶע דְנּוא 4

 זיי

 םֶהיֵא ּוצ טאָה הָכיִמ דְנּוא 18 :הָכיֵמ ןּופ
 טעֶװ טאָג זַא ְךיִא םייוװ דְנּוצַא ,טְגאָזעֶג
 ִוֵּל ַא ּבאָה ְּךיִא ןיִראוָו ,ןּוהְט םעֶטּוג ריִמ
 :ןֵהֹּכ ַא םֶלַא

 חי לעטיפאק

 ןייק ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא :עֶט עֶגיִזאָד איֵד ןיִא
 עֶגיִזאָד איִד ןיִא דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןיִא ְּךֶלֶמ
 טְכּוזעֶגְסיֹוא ןָד טֶבֵׁש רעֶד ְּךיִז טאָה נעֶט

 ּוצ זיִּב ןיִראָו ,ןעֶניֹואוְו ּוצ ןיִראַד הָלֵחַנ ַא
 -עֶנּוצ טיִנ םֶהיֵא זיִא גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד

 ןּופ םיִּטָבְׁש איד ןעֶׁשיוִוְצ הָלֲחַנ ַא ןעֶלאַפ }
 ןִד ןּופ רעֶדְניִק איִד דְנּוא 2 :לֵאָרְׂשִי
 הָחָּפְׁשִמ עֶרייֵז ןּופ טְקיִׁשעֶגְניִהַא ןעֶּבאָה
 אייז ,דְנאַלְקֶע רֶעייֵז ןּופ רעֶנעֶמ ףֶניִפ
 ןופ ןעֶּדְלעֶה עֶקְראַטְׁש ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז
 ןעֶׁשְראַפּוצְסיֹוא ,לֹואָּתְשֶא ןּופ דְנּוא הָעְרֶצ
 אייֵז וצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,דְנאַל םאָד
 סאָד םיֹוא טְשְראָפ דְנּוא טייֵג ,טְגאָזעֶג
 ףיוא ןעֶמּוקעֶגְנָא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,דְנאַל
 ןופ זיֹוה םעֶד ּוצ זיִּב םִיַרְּפֶא גְראַּב םעֶד
 -ךעֶּביִא טְראָד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,הָביִמ
 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו 8 :טְגיִטְכעֶנ
 אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא הָכיִמ ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא
 ןיִוֵל םעֶד ,גָנּוי םעֶד ןּופ לֹוק סאָד טְנעֶקְרעֶד

 טְרְהעֶקעֶגּפָא ןיִהַא טְראָד ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא
 רעוֶו ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאאָה אייֵז דְנּוא

 דְנּוא ?טֶרָא ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא אּוד טֶס

 :ןֵהֹּכ ַא םֶלֵא ןייַז םֶהיֵא ּוצ לאָז ְךיִא זַא ןעֶגְנּודעֶג ְךיִמ טאָה רֶע דנּוא ,ןּוהְמעֶג ריִמ ּוצ
 ןעֶסיוו ןעֶלאָז ריִמ זַא טאָנ אייֵּב ןָא ָּךאָד געֶרְפ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דנּזא 8
 אייֵז ּוצ טאָה ןַהֹּכ רעֶד דנּוא 6 :ןעֶקיִלְנעֶּב טעוֶז ןֶעייֵג ריִמ ןעֶכְלעוֶו ףיֹוא געֶז רעֶזְנּוא ביוא
 :טאָג ראַפ טְנאָקעֶּב זיִא טייֵג רֶהיִֵא ןעֶבְלעוֶו ףיֹוא געוֶו רֶעייַא ולָׁשְּב טייֵג ,טְגאָזעֶב
 דְנּוא ,ׁשיַל ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנָא ןעֶנעֶד אייֵז דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז רעֶנעֶמ םֶניִפ איֵד דנוא 7
 םעֶד ְּךאָנ טייֵהְרעֶכיִז ןיִא רֶהיֵא ןעֶׁשיווְצ טְניֹואוְו סאו קְלאָפ סאָד ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 -עֶׁשְרעֶפ עֶנייֵק ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא םִע דְנּוא ,רעֶביִז דְנּוא ליִּטִׁש ,םיִנֹודיִצ איד איז רֶדֵס
 אייֵז דְנּוא ,גיִנייוַו ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םיִׁשֹרֹוי איִד ,דְנאַל םעֶד ןיִא ְּךאַז םּוׁש ןייק ןּופ גְנּומ
 ְועֶג ןעֶנעֶד
 :ןעֶׁשְנעֶמ עֶרעֶדְנַא טיִמ

 טְכאַמעֶג ןעֶטְפעֶׁשעֶג עֶנייֵק ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םיִנֹודיִצ איִד ןּופ טייװ ןעֶזע

 הָעְרָצ ןייק רעֶדיִרְּב עֶרייֵז ּוצ ןעֶמּוקעֶגְנָא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 8
 ?רְהיִא (טְנאָמ םאִ ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ ןעֶּבאָה רעֶדיִרְּב עֶרייֵז דְנּוא ,לֹואָּתְׁשֶא דְנּוא
 ןיִראָו ,ןייֵגְפיֹורַא אייֵז ןעֶנעֶק רעֶמאָל דְנּוא ףיֹוא טייֵטְׁש טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז רֶנּוא 9
 טייַז רֶהיֵא רעֶּבָא טּוג רעֶהעֶז זיִא םִע .העְז דנּוא ;דְנאַל סאָד ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ
 ּוצ דְנאַל סאָד ןעֶמּוקּוצְניַרַא דְנּוא ןייֵג ּוצ ןיִהַא ליֹופ טיִנ םייַז דֶנּוא ,ליִטְׁש
 טְרעֶכיִזְרעֶפ ַא ּוצ ןעֶמּוק רֶהיֵא טעֶז יֹוזַא ,ןעֶמּוקְניִהַא טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו 10 :ןיֶנׁשְרָי
 םֶע טאָה טאָג ןיִראָו ;טייֵרְּב ןעֶמייֵז עֶדייֵּב ףיֹוא זיִא דְנאַל םאָד דְנּוא ,קְלאַפ

 טְראָד טְלְהעֶּפ םִע ּואְחַא טְרָא ןייֵא זיִא םִע ;דנעֶה עֶרייַא ןיִא ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא
 טְראָד ןּופ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 11 :דְנאַל םעֶד ןיִא זיִא םאָה ְּךאַז םּוׁש ןייק ראָמ
 םָקעֶז ;לֹואָּתְׁשֶא ןּופ דָנּוא הָעְרֶצ ןופ ֶד הָהָּפְׁשִמ רעֶד ןּופ ןעֶגיֹוצעֶגְקעוֶוַא
 -עֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז דָנּוא 12 :ןעֶכאַז הָמָהְלִמ טיִמ טְראַנעֶגְנָא ןאמ טְרעֶדְנּוה
 םעֶדְרעֶּביִא הָדּוהְי ןיִא ,םיִרָעְי תַיְרַק ןיִא טְרעֶנאַלעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶנְנאַּנ

 טאה



 חי םיטפוש
 טֶרָא ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ּוצ ןעֶּפּורעֶנ ןעֶמ טאָה
 העֶז ,גאָמ ןעֶגיִטְנייַה םעֶד ּוצ זיּב ןָד-הָנֲחַמ
 דְנּוא 18 :םירָעְי תַיְרַק רעֶטְניִה זיִא סאָד

 ןעֶגְנאַגעֶגרעֶּביִרַא אייֵז ןעֶנעֶז ןעֶטְראָד ןּופ
 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,םִיַרְּפֶא גְראַּב םעֶד ּוצ
 :הָכיֵמ ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ זיִּב ןעֶמּוקעֶגְנָא

 ןעֶנעֶז םאִו רעֶנעֶמ ףֶניִפ איד דְנּוא 4
 -ּוצְסיֹוא ׁשִיַל דְנאַל םאָד ןעֶנְנאַנעֶגְניִהַא

 אייֵז דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶג ןעֶּבאָה ןעֶׁשְראָפ
 טסייוו ,רעֶדיִרְּב עֶרייֵז ּוצ טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה
 עֶגיִזאָד איִד ןיִא אָד זיִא םִע זַא רֶהיֵא
 ַא דְנּוא םיִפָרִּת דְנּוא דֹוּפִא ןַא רעֶזייַה
 דְנּוצַא דְנּוא ,דְליִּב-עֶצעֶג םעֶנעֶמאָגעֶג
 :ןּוהְט טְלאָז רֶהיֵא םאוָו ָּךייִא טְקְנעֶדעֶּב

 ךֶהעֶקעֶגְּפָא טְראָד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוַא 9
 ןּופ זיֹוה סעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא
 וה םעֶד ןיִא ,יִוֵל םעֶד ,ןאַמ ןעֶנְנּוי םעֶד
 ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;הָכיֵמ ןּופ
 ןאַמ טרעֶדְנּוה סְקעֶז איִד דנּוא 16 :םֹולְׁש
 טיִמ טְלעֶטְראַגעֶגְנָא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ּםאוָו
 ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז ןעֶכאַז הָמָחְלִמ עֶרייֵז
 טאָה םעֶֶז רֶעיֹוט םעֶד ןּופ ריִהְט רעֶד אייַּב
 איֵד דנּוא 17  :ןֶד יִנְּב איִד וצ טְרעֶהעֶנ
 םאָד ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז םאִו רעֶנעֶמ ףֶניִּפ
 -ָנאַּנעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז ןעֶׁשְראַפּוצְסיֹוא דְנאַל

 ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶגְניִהַא טְראָד דְנּוא ןעֶב

47 
 יִרֲחַא הנה הֶוַה םִיַה דע ןָד"נַחַמ אּודַה םֹוקָּמל ֹואְרָק
 18 ;ריִביִדַע ּואְבָיַוםִיַרְפָא-ַרַה םָׁשֹמ ּורְבִעַ רע תירק
 14 ץרָאָה-תֶא לנרְל כלה םיִשְנֲאָה תֶׁשֶמֲה 4 ;הָכיִמ
 הֶּלֲאָה םָּתַּבַּב ׁשָי יִּכ םֶּתְעַדְיַה םִהיֵמֲאילֶא ! ּורְמאֹּיַו שיל
 :יָׂשֲעַּת-הַמ וִעָּד רֶּתַעְו הָכֵּסַמּו לֶסָפּו םיִפְרְתּו דופַא
 וט הָכיִמ תיֵּב לה רעגהיתיבילָא ּואְבָיַו הָּמָׁש ּורוסָת
  יִלְּכ םיִרּנֲח ׁשיִא תֹוָאָמ-שְׁשְ ;םלָׁשְל ול-לֵאְׁשִיו
 גל ללעו :ןד ָנְּבִמ רׁשֲא רַעשִה חַתַּפ םיִבִָנ םֶּתְמַחְלִמ
 הדָמׁש ּואְּב ץֶרָאָה-תֶא לנְרְל םיִכְלְהַה םיִׁשָנֲאַה תֶׁשֶמֲח
 ֶבֵּמַמַה-תֶאְו םיפָרְּתַה-תֶאְו רוֿפֵאָה-תֶאְו לָסָּפַהתֶא ּוהְקִל
 יֵלְ רונָחָה ׁשיִאָה תוָאַמ-שִׁשְו רעַׁשַה חַחָּפ םֶצֹנ ןֵהֹּכַהְ
 15 יוופַאָה לָסָּפיתֶא ! ורְקִיַו הָכיִמ תיֵּב ּואָּב הֶלֵאְו :הָמָחְלִּמַה
 םָּתַא הָמ ןַהֹּה םֶהילֲא רֶמאֵַוהָכִּמִיִתֶאו םיָפְרְּתַה-תֶאְ
 נפ ּוָמע עו ךומ-לע ךדי-םיש ׁשרֲחַה ול ֹורְמאֹּיַו :םיִשֹע
 ׁשיִא תיִבְל ןהכ ָּךְתווָה ! בֹוָמָה ןהכלּו באל ּונָלייהְ
 כ בייַ :לֵאָדְׂשִיְּ הָחְְּׁשִמלּו טְבָׁשְל ןהכ ּךחֹזָה וא דָחֶא
 ׁשּמַהתֶאְו םיִפְרּתַה-תֶאְו רוֿפַאָה-תֶא חּקַיו ןֵהֹּכַה בל
 םנ =זרָאְו ףמַה-תֶא ּומיׂשַָ ּוכלֵַוּונְִיו ;םִָה בֶרֶקְּב אָבָו
 53 תיֵּבִמ ּוכיִחְרִה הָּמֵה :םֶיְפִל הּיובּכה-תאו הָנְקִּמַה
 ּיכֲעַנ הָכיִמ תיֵּב-ִע לָׁשֲא םיְִּבַּ רֶׁשֲא םיִׂשָנֲאָהְו הָכיִמ
 3 היפ ובסיו ןדיינּבילַא !ארקִיז :ןְדיינְביתִא ּוקיִּבְי
 21 להלָא-תֶא רֶמאֹה :תְקענ יִּכ .ךליחמ הָכיֵמְל יהְמאֹּ
 א חוָע יִל-הַמּו יבלִתַו ןֵהֹּכִהיִתֶאְו םֶּתְחַקְל יִתיִׂשָע-רֶׁשֲא
 2 עמְׁשִּת"לִא ְדינְּ וְלֵא ּורְמאֹ :ךלימ ֵלא ּוחְמאֹּת ה
 הרָּתּפַמאְו ׁשֵּפְנ יִרָמ םיִׁשָנֲא םֶכָב וִעְנְפִיְִּפּונָּמִע ָךלק
 :6 הָּכיֵמ אֵרָו םֶּכודְל ןָדיינְב וכל ףֵתיִּב ש ָךֶׁשְִ
 יז ּוהָקָל הָּמֵהְו :ותי ביל בׁשו פיו ינלִמ הָּמִל םיִקְזַחיִּכ

 עֶנעֶמאָנאָנ םאֶד דְנּוא םיִפָרְּת איִד דנוא דֹופַא םעֶד דְנּוא דֶליִּב-ןעֶצעֶג םאָד ןעֶמּונעֶגּוצ
 םֵקעֶז איִד דְנּוא רֶעיֹוט םעֶד ןּופ ריִהְמ רעֶד אייֵּב ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא ,רֶליִּב
 =ָנייֵרַא ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד דְנּוא 18 :ןעֶּכאַז הָמָחְלִמ איד טיִמ טְלעֶטְראַנעֶגְנָא ןאַמ טְרעֶדְנּוה
 דְנּוא דֶליִּב-ןעֶצעֶג סאָד ןעֶמּונעֶגּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא הָכיֵמ ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶנ
 אייֵז ּוצ טאָה ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא ,דֶליִּב עֶנעֶסאָנעֶג םאָד דְנּוא םיִפָרְּת איִד דְנּוא דֹוּפִא םעֶד
 גייֵל ,ליִמְׁש גייווְׁש טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 19 ?רֶהיֵא טּוהְט סאו ,טְנאָזעֶג
 ַא וצ דנּוא רעֶטאָפ ַא ּוצ םֶנּוא ּוצ אייז דְנּוא ,םִנּוא טיִמ אייֵג דְנּוא ליֹומ ןייד ףיֹוא דְנאַה עֶנייד
 וצ רעֶדָא ןאַמ ןייֵא ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ןיִא ןִהֹּכ ַא ןייז טְסְלאָז אּזד זַא רעֶסעֶּב סֶע זיִא ,ןַהֹכ
 טאָה סֶע דְנּוא 20 !?לֵאָרְׂשִי ןיִא הָחָּפְׁשִמ (עֶצְנאַנְ ַא ּוצ דנּוא ׁשֶּבֵׁש ַא ּוצ ןֵהֹּכ ַא ןייֵז
 -ןעֶצעֶג םאָד דְנּוא םיִפָרְּת איִד דְנּוא דֹופַא םעֶד ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶלאָּפעֶג ןֵהֹּב םעֶד
 טְרְהעֶקעֶגְמּוא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 21 :קְלאָּפ םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע דְנּוא ,רֶליֵּב
 תֹומֲהְּב איִד דְנּוא רעֶדְניִק עֶנְנּוי איִד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא
 ןּופ קעוֶוַא טייֵז ןעֶזעוֶועֶג ןיֹוׁש ןעֶנעֶד אייֵז ןעוֶו 22 :ןּוהְמעֶנ ְךיִז ראָפ קעֶּפעֶג סאָה דְנּוא
 רעֶזייַה איִד ןיִא ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז םאוְו רעֶנעֶמ איִד ְּךיִז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,הָביֵמ ןּופ זיֹוה םעֶד
 :טְנאָיעֶגְכאָנ ןֶד יֵנְּב איד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא טְלעֶמאַזְרעֶפ הָכיִמ ןּופ זיֹוה םעֶד ןעֶּבעֶנ זיִא סאוָו
 רֶעייֵז טְרְהעֶקעֶנְמּוא ןעֶּבאָה אייֵז ןעדֶו דְנּוא ,ןֶד יִנְּב איִד ּוצ ןעֶפּורעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 8
 ?טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא ְךיִד טְסאָה אּוד זַא ריִד זיִא סאו ,הָכיִמ ּוצ טְגאָזעֶג אייֵז ןעֶּבאָה ,םיִנָּפ
 ריִמ ּבאָה ְּךיִא םאִו רעֶמעֶנ עֶנייֵמ ןעֶמּונעֶגּוצ טאָה רֶהיֵא ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוַא 4
 ?ְךאָנ ְּךיִא ּבאָה סאוָו דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְקעֶוַא טייֵז רֶהיֵא דְנּוא ןֵהֹּכ םעֶד דְנּוא ,טְּבאַמעֶג
 איִד דְנּוא 22 ?ריִד זיִא סאָװ ,ריִמ ּוצ טְנאָז רֶהיֵא סאו עֶניִזאָד סאָד זיִא סאו דְנּוא
 ןעֶרעֶו טְרעֶהעֶג םֶנּוא אייֵּב לֹוק ןייַד טיִנ זאָל ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה ןָד יֵנְּב
 רֶנּוא ןעֶלאַפ ְּךייַא רעֶּביִא טיִנ ןעֶלאָז טיִמעֶנ רעֶטיִּב ַא ןעֶּבאָה סאו רעֶנעֶמ איד זַא
 :ןעֶרעוֶו טְלֶעֶמאַזעֶגְנייַא טעוֶו דְניִזעֶגְזיֹוה ןייד ןּופ ןעֶּבעֶל סאָד דנוא ןעֶּבעֶל ןייד
 טאָה הָכיִמ ןעוֶו דְנּוא ;ןעֶנְנַאַגעֶג געוֶו ןעֶרייֵז ןֶד יִנְּב איד ןעֶנעֶז יֹוזַא דְנּוא 6

 טְרְהעֶקעֶגְמּוא ָּךיִז רֶע טאָה יֹוזַא ,םֶהיֵא ןּופ דעֶקְראַטְׁש ןעֶנעֶז אייֵז זַא ןעֶהעֶזעֶג .
 ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא ןעֶּבאָה אייֵז דֶנּוא 27 :זיֹוה ןייַז ּוצ ןעֶגְנאַגעֶגְקירּוצ זיִא דְנּוא

 סאד



 םימפוש 29
 .ילַע ּואְבָיַו ולידיַה רֶׁשֲא ןהֹלַהיֶאְו הָכימ ּהָשָעי"רְשַא יא
 תיא בֶרָחייפְל םָחֹא וכי ַחִשבּו טֵקׁש טעילַע ׁשיִל
 ָךְו ןֹוריִצִמ איִהיהְקוְחְר יִּכ ליִצַמ יו :ׁשֶאְב ּומְרָׂש
 4 םוְדתיִכְל רֶׁשֲא קֶמָעָּב איִהְו םָרָאדמִע טהלדיא
 ןֶד טֵׁשִּב ןּד ריִעָה-מִׁש יִאְרְקי :הָב ּובְׁשֹי ריִעָה-תֶא
 ;רִצָה-םֵׁש ׁשיֵל םֶלּואְו לארׂשיל לי רֶׁשֲא םֶהיֵבֲא
 יִּ ןֶתִָהיו לֵסָּפַה-תֶא ןְדיינְּב םֶהָל ומי :הָנֹׁשאֶרָל ל

 ייַע ינחַה טְבֵׁשְל םיִנתכ וה וינְבּו אה הָשמדַּ םׁשְרַּנ
 ףֵׁשֲא הָכיִמ לָסָּפיתֶא םֶהָל ּומיֵשיַו :ץֶרָאָה תֹוָלְג םוִי
 ;הלָׁשְּב קל תֶוה יִמִלְּכ הָׂשָע

5 

 יל ׁשיִא ו יִהְיַו לֵאָרְׂשִיְּב .ןיא 2 םֶָה םיִמָיַּב יִהְיַנ א
 זריֵּבִמ ׁשֶגֶליִפ הָׁשִא רלדחקיו םִיַרְּפָא-רַה יֵתְּכְריְּב רֶג

 תימלֶא 'ּתִאַמ לו של ִּפ ויָלָע הְָזִּתַו !הָרּאי
 זרֶעֶּבְרַא םיִמָי םֶׁש"יהְּתַו הָדוהְי םָתָל תיבילֶא ָהיֶכָא

 לָבל--לַּכ ר ָהילֲחַא ךלה ּהָׁשיִא םָק :םיִׁשְדח 5
 ָהיִבָא תיֵּב ּוהֲאיִבְּתַו םיִרמֲח דָמַצְו וְּמִע ֹורענְו ְביִשֲתל

 ונתה בקי ;ְתאָרְקִ דמְׂשִו הָרֲעַּנַד יבא .ֹודֲאְרה 4
 ניו תׁשי ולְכא םיִמי תֶׁשלׁש וּתִא בֵׁשּיַו הָרענִה יִבֲא

 תרֶכָלָל םֶהָ רֶקְּבִב ומי יִציִבְרַה םִיּב ֹהיַו :םָׁש ה
 "רֵתַאְו חל בל עס ּונָתָה-לֶא הענד יִכָא מאי

 וֵבֲא מב ּוִׁשִ חַי םֶהיֵנָׁש ולְכאַה ּובְּׁו כת 8
 ׁשיִאָה םקָי :לבל בו לו אָנילֲאוה ׁשיִאְהילֶא הָרעגַה 7
 יקכַּב טו :םָׁש ןלו םֵׂשַָו ונְתִה ּוּבידַצְפִו תֶכָלָל 8

 בְלאָניְס הרעה יִבָא !ְמאָּי ָכלְליִׂשִמֲחַמ םַֹּב
 ׁשיִאָה סֶקָה :םֶהיִנְׁש לְכאה םיד תֹוַמָנידֲע ְּדְמִהַמְתִהְו 5

 הל ואתה יל מא ורע ושני אה תּל

 ָכיִּמ ןופ דֶליִּבְנעֶצעֶּג םאָד
 :הֹלש ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא טאָנ ןּופ

 מי הי

 םעֶד דְנּוא ,טְכאַמעֶג טאָה הֶכיֵמ סאוָו םאָד
 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,טאַהעֶג טאָה רֶע םאוו ןַהֹב

 סאו קְלאָפ ַא ןעֶגעֶק ׁשֹיַל ןייק ןעֶמּוקעֶג
 ,טייֵהְרעֶכיִז ןיִא דְנּוא ליִטְׁש ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 טיִמ ןעֶגאָלְׁשעֶג אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 איִד דְנּוא ,ךְרעֶוְׁש םעֶד ןּופ ףְראַש רעֶד
 :רֶעייַפ טיִמ טְנעֶרְּברעֶפ אייז ןעֶּבאָהטאָטְׁש
 -עֶג ליִּצַמ טיִנ אייֵז טאָה רעֶנייֵק דְנּוא 8
 ןּופ טיי ןעֶזעוֶועֶג זיִא איִז ןיִראה ,ןעֶזעוֶו
 ןייק טאַהעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןֹודיִצ
 ןעֶשְנעֶמ עֶרעֶדְנַא טיִמ ןּוהְמ ּוצ ָּךאַז םוש
 לאָהְט םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא איִז ןיִראוָו
 דָנּוא ;בֹוחְר תיֵּב ּוצ טְרעֶהעֶג טאָה סאו
 אייז דְנּוא טאָטְש איִדטְעיֹוּבעֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 אייֵז דְנּוא 29 :טְניֹואוְועֶג רֶהיֵא ןיִא ןעֶּבאָה
 איד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶפּורעֶג ןעֶּבאָה

 רֶעייֵז ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ְּךאָנ ןָד טאָטְׁש
 ןעֶראוועֶג ןעֶריֹוּבעֶג זיִא םאו ,ןֶּד רעֶטאַפ
 טאָמְׁש איִד טאָה רֶעיִרְפ רעֶּבֶא ,לֵאָרְׂשִי ּוצ
 ןעֶּבאָה ןֶָד יִנְּב איִד דְנּוא 20 :ׁשִיַל ןעֶסייֵהעֶג
 ,רֶליֵּבְנעֶצעֶג םאָד טְלעֶמְׁשעֶגְפיֹוא ְךיִז ראַפ
 הָּׁשַנְמ ןּופ ןְהּוז ,םֹׂשְרִג ןּופ ןְהּוז ןְתָנֹוהְו דְנּוא
 םיִנֲהֹּכ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןְהיִז עֶנייֵז דְנּוא רֶע
 רעֶד ןּופ גאָט םעֶד ּוצ זיִּב ןָד טֶּבִׁש םעֶד ּוצ
 דְנֹוא 81 :דְנאַל םעֶד ןּופ טְפאַׁשְנעֶגְנאַפעֶג
 טְלעֶמְׁשעֶגְפיֹוא (ךיֹואנ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז

 זיֹוה םאֶד ןעוֶו טייֵצ עֶצְנאַג איִד ,טְכאַמעֶג טאָה רֶע םאִוָו ,ה

 טי לעטיפאק
 ןיִא ְּךֶלֶמ ַא ןעֶועוֶועֶּג טיִנ זיִא םִע ןעוֶו ,געֶט עֶגיִזאָד אָיד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1
 ןּופ ןעֶמייֵז איִד ןיִא טְניֹואוְועֶג טאָה סאָו יול ַא ,ןאַמ ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי

 :הָדּוהְי םֶחָל תיֵּב םיֹוא ּבייוַוסְּבעֶק ַא ןעֶמּונעֶג ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,םִיַרְּפֶא גְראַּב םעֶד

 -קעוֶוַא םֶהיֵא ןּופ זיִא דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג הָנֵזְמ םֶהיֵא אייֵּב ְּךיִז טאָה ּבייוַוסְּבעֶק ןייַז דְנּוא 2

 ןעֶועוֶועֶג טְראָד זיִא איִז דְנּוא ,הָדּוהְו םֶחָל תיֵּב ןייק ,זיוה םיִרעֶטאָפ רֶהיֵא ּוצ ןעֶגְנאַגעֶּג
 -ְבאָנ רֶהיֵא זיִא דְנּוא ןעֶנאַטְשעֶגְפיֹוא ןאַמ רֶחיֵא זיִא יֹוזַא 3 :םיִׁשָדָח רֶעיִפ ןּופ טייֵצ ַא

 ' ןעֶרְהעֶקקיִרּוצ ּםֶהיֵא ּוצ ְּךיִז לאָז איִז זַא ,ןעֶדעֶר ּוצ ְךיִלדְנייֵרְפ רֶהיֵא טיִמ יֵדָּכ ,ןעֶנְנאַגעֶב

 םֶהיִא טאָה איִז דְנּוֲא ,לעֶזייֵא ראָּפ ַא ךיֹוא דְנּוא ,ןעֶועוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ זיִא גָנּוי ןייז דָנּוא

 טאָה יֹורְפִנְנּוי רעֶד ןּופ רעֶמאָפ רעֶד ןעוֶו דְנּוא ,זיֹוה סיִרעֶמאָפ רֶהיֵא ןיא טְכאַרְּבעֶגְנייַרַא

 רעֶד ,רֶהעוְוְׁש ןייז דְנּוא 4 :ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶקטְנֶע רייֵרְפ טיִמ םֶהיֵא רֶע זיִא ןעֶהעֶזעֶג םֶהיֵא

 ןעֶּתיִלְּבעֶג םֶהיֵא אייֵּב זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶטְלאַהעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה יֹורַפגְנּוי רעֶד ןּופ רעֶטאָפ

 ןעֶמְראָד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶקְנּורְטעֶג רְנּוא ןעֶסעֶנעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,געֶט אייֵרְד

 בְנּוא ,ןעֶנאַמְׁשעֶגְפיֹוא היִרְפ אייז ןעֶנעֶז גאָט ןעֶמְרֶעיִפ םעֶד ןיִא דְנּוא 2 :טְגיִטְכעֶנְרעֶּביִא

 -עֶג יֹורְּפנְנּוי רעֶד ןּופ רעֶטאָפ רעֶד טאָה יֹוזַא ,ןייֵגּוצְקעוֶוַא טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא ְּךיִז טאָה רֶע

 טעוֶו ְּךאָנְרעֶד דְנּוא ,טיֹורְּב קיִטְׁש ַא טיִמ ץֶראַה ןייַד רעֶטְנּוא ןְהעֶל ; םעֶדייֵא ןייַז ּוצ טְנאָז

 ןעֶסעֶגעֶג ןעֶמאַזּוצ עֶדייֵּב ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶּביִלְּבֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ט :ןייֵגְקעוֶוַא רֶהיֵא
 ְךאָד אייֵז ,ןאַמ םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה יֹורָפִנְנּוי רעֶד ןּופ רעֶמאָפ רעֶד דְנּוא ןעֶקְנּורְמעֶג דְנּוא

 -עֶגְפיֹוא זיִא ןאַמ רעֶד ןעדֶז דְנּוא 7 :ךיִלייֵרְפ אייז דְנּוא ְּךאָנ גיֵטְכעֶנְרעֶּביִא דְנּוא ןעֶדיִרְפּוצ

 דָנּוא ןעֶּביִלַּברעֶפ זיִא רֶע דְנּוא ,טֶגיִטייֵנעֶג רֶהעוֶוֶׁש ןייַז םֶּהיֵא טאָה יֹוזַא ,ןייַגּוצְקעֶוַא ןעֶנאַטְש

 -אַטְׁשעֶגְפיֹוא היָרְפ רעֶד ןיֵא נאָמ ןעֶטְפְניִפ םעֶד ןיִא זיִא רֶע דְנּוא 8 :טֶניִמְכעֶנעֶג ןעֶטְראָדטאַה

 יָנֹואָּדאָנְּדאָד ןְהעֶל ,טְבאָזעֶגיֹורְפגְנּוי רעֶד ןּופ רעֶטאָפ רעֶד טאָה יֹוזַא ,ןייֵגּוצְקעֶֶוַא םּוא ןעֶנ

 דֵנּוא ,טְגייֵנעֶג ְּךיִז טאָה גאָט רעֶד זיִּב ןעֶטְלאַהעֶגְפיֹוא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ץְראַה ןייֵד רעֶט

 דַנּוא רֶע ,ןייֵג ּוצ םּואְןעֶנאַטְשעֶגְפיֹוא זיִא ןאַמ רעֶד ןעֶו דָנּוא 9 :ןעֶסעֶנעֶג עֶדייֵּב ןעֶּבאָה אייֵז

 ןםֶנאָזעֶב יֹורְפנִגּוי רעֶד ןופ רעֶמאַפ רעֶד ,רֶהעוָוְׁש ןייַז טאָהיֹוזַא ,גָנּוי ןייַז דְנּזא ,ּבייַוסְּבעֶק ןייַז

 העז
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 ,לעֶקְנּוט ןיֹוׁש טְרעוֶו גאָט רעֶד ;ְךיאָד העְז

 זיִא גאָט רעֶד ,העְז ;ְךאָד גיִטְכעֶנְרעֶּביִא
 ,רֶעיֵה גיִטְכעֶנְרעֶּביִא יֹוזַא ,דְנֶע ּוצ ןיֹוׁש

 דְנּוא ןייַז ְּךיִלייֵרְפ ץְראַה ןייֵד זאָל דְנּוא
 טייֵג דְנּוא ףיֹוא הירְפ סְנעֶנְראָמ ּוצ אייֵטְש
 רעֶּבָא 10 :טְלעֶצעֶנ ןייֵד ּוצ געוֶו רֶעייֵא
 טְכאַנ רעֶּביִא טְלאוָועֶג טיִנ טאָה ןאַמ רעֶד
 ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא רֶע טְרֶעייֵנ ,ןעֶּבייֵלְּב
 זיִא דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא זיִא רֶע דִנּוא

 םאֶד ,םּובְי רעֶּביִאְנעֶגעֶק זיִּב ןעֶמּוקעֶגְנָא
 ראָּפ איִד םֶהיֵא טיִמ דְנּוא ,םִיַלְׁשּורִי זיִא
 ּבייוַוסְּבעֶק ןייַז דְנּוא ,ןעֶדאָלעֶגְנָא לעֶזייֵא
 דְנּוא 11 :ןעֶועוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ ְּךיֹוא זיִא
 דְנּוא ,םּובְי ןעֶּבעֶנ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶו אייֵז ןעוֶו
 יֹוזַא ,טְגייֵנעֶג רֶהעֶז ָּךיִז טאָה גאָט רעֶד
 ריִמאָל ,ראַה ןייַז ּוצ ְטְנאָזעֶג גְנּוי רעֶדטאָה

 עֶגיִזאָד רעֶד ּוצ ןעֶרְהעֶקְּפָא דְנּוא ןייֵג ְּךאָד
 רֶהיֵא ןיִא רעֶמאָל דְנּוא ,םּובָי טאָטְׁש
 טאָה ראַה ןייַז דְנּוא 12 :ןעֶגיִטְכעֶנְרעֶּביִא
 -ֵּמִא טיִנ ןעֶלעוֶו ריִמ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ

 רעֶהעֶג םאוָוטאָמְׁש עֶדְמעֶרְפ ַאּוצ ןעֶרְהעֶק
 ריִמ טְרֶעייֵנ ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ טיִנ

 :הָעְּבִג ןייֵק זיִּב ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא ןעֶלעוֶז

 ןיִל םויַה תֹוָעָה הנה אָנּניִל םורֲעַל םויַר הָּפָר אנדדגַה
 הְכַלַהְו םֶכְּכְרַדְל רֶחֶמ טָּתְמּכְׁשִהְ ְּךֶבְבִל בַמי הֹפ
 * דיע אָ ךֶלֹנ םֶקָו ּולָל.ׁשיִאָה הָכָאֹדאָלְו ּדֵלָהֶאְל
 טביִׁשּובֲח םידֹומֲח דֶמצ ֹוִּעְו םַלָׁשּורְי אוה םּובְי חַכָנ
 ננ רַעַַה ראו רֶאְמ דר םּיהְו סוֿבייסִע םָה :ןִּעוָשְנַליפּו
 ןילו תאוה יִּובְַה-ריעילֶא הָרְְּ אָניהָכְל ויָנֲֹא-לָא
 וג רֶׁשֲא יֵבְכָנ ריִעילֶא רסָנ אֵל וינֹדֲא ויָלֵא רֶמאָו :הָּב
 פ ורֲענְל רֶמאָיו :הָעְבנידע ּונְרְבְְו הנה לֵאָרׂשִינְּבִמיאל
 :הָדָמְרַב וִא הָעְבִב ּטְֵו תֹמְֹּמַה דָקַאְּב הָבְרקו לֵק
 4 רֶׁשֲא הָעְבִנַה לָצַא ׁשֶמָּׁשַה םָהָל אֵבָּתַו ּוכְִיַו ירבו
 וט םֶהְרַּב בי אֹבָי הָעְּנּב ילָל אֹוָבָל םֶׁש ּורֵָּי :ןמִינכִל
 א ׁשיִא |הְִו :ןולָל הָתְוַּבַר םֶתֹוא-ֵּטַאְמ ׁשיִא ןיאְו ּדיִעָה
 םִיַרְפָא רַהַמ ׁשיִאָהְו בֶרְֶּב הָדָׂשַהְִמ ּורׂשֶַמְדִמ אָּכ ןקִז
 עז ליע אּׂשיַו :יִניִמְןֵנְּב םִֹקָּמַה יִׁשְַאְו הְִָּנּבָניאּוהְ
 ןקוה ׁשיִאָה רֶמאַֹּ רועָה םֹתְרּב חֵהֹאָה ׁשיִאְה-תֶא אָדּו
 8 יתיֵּבִמ ּונְחנֲאםיִרְבֶע יָלֵא דמאַָּו :אובָּתןיָאמּו ְךֶלָת הֶנָא
 ידע ְּךלֲאָויִכָֹא םָׁשמ ִיַָּפָאירַה יֵתְּכריירע הֶדּודְי םֶהָל
 ףֵּכַאְמ ׁשיִא ןאְו ךלה יָנֲא הָוהְי תּבתֶאְ הָרּוהְי םֶחָל-תיַּב
 נפ נו ּונירֹומֲחַל ׁשי אֹוּפְסִמימַנ ןֵבָּתיְִו :הָתְּבַה יִתֹוא
 רוָסְחמ ןיא ּךיִרְבעטע רַענלְו ּךֵתָמֲאְַו יליִׁשָי יו םֶחָק
 כ ְרְסְהַמילְּכ קֵרְךֶל םיַלָׁש קוה ׁשיִאָה רֶמאֹּנ :רֵתָּדלָּכ
 פג םיִרֹומֲחַק לב ותיִבְל ּוהֵאיִבָיו :ןֵּתילַא בֹחְרִּב קֶר יִלָע
 יכ וְּבל-תֶא םיִביִטיִמ הָּמַה ּתְׁשִיויָלְכאַו םֶהיֵלְנַר ּוצַרה
 זיִיַּבַה-תֶא ֹוּבַסָנ לֵעיַלְבייִנְב יֵׁשְנַא ריִעָה יִׁשְנַא ַגְו
 ןקזה תִַּבַה לעב ׁשיִאָהילֶא ּוְמאיו תֶלָּדַ-לַע םיִקְּפַדְתִמ
 איֵד ןּופ םעֶנייֵא ּוצ ןעֶנְהעֶנעֶג ריִמ ןעֶזאָל -לַא יַחַא-לַא םָהלֶא רָמאַָו תובה לעַּפ ׁשיִאָה םִלֲא יי 1 אזי 1 : י : םּוק בָנּוי ןייַז ּוצ טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוַא 8 25 אָ: ָךתיִב-לֶא אָּבירֶׁשֲא ׁשיִאָה-תֶא אֵצֹוה רֹמאֵל

 -ךעֶּביִא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 14 :הָמָר ןיִא רעֶדָא הָעְבִנ ןיִא ןעֶגיִטְכעֶנְרעֶּביִא דְנּוא ,רעֶטְרֶע
 ןעוֶו ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶשְנּוא אייֵז רעֶּביִא זיִא ןּוז איִד דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְניִהַא דְנּוא ,ןעֶרְהאָפעֶג
 -ַּפָא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 18 :ןְמָיְנִּב ּוצ טְרעֶהעֶג םאִו ,הָעְבִנ אייֵּב ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייז

 זיִא רֶע ןעֶו דָנּוא הָעְבִנ ןיִא ןעֶניִטְבעֶנְרעֶּביִא ּוצ ןעֶמּוקּוצְנייִרַא ןעֶסְראָד טְרְהעֶקעֶג
 ןייק רעֶּבָא ,טאָמְׁש רעֶד ןּופ סאַג איד ןיִא טְצעֶזעֶגְרעֶריִנַא ְּךיִז רֶע טאָה יֹוזַא ןעֶמּוקעֶגְנָא
 רעֶטְלַא ןייַא ,העֶז רְנּוא 16 :ןעֶניִטְכעֶנְרעֶּביִא ּוצ זיֹוה ַא ןיִא ןעֶמּונעֶגְפיֹוא אייֵז טאָה שְנעֶמ
 זיִא ןאַמ רעֶד דְנּוא ,טְכאַנ רעֶד ףיֹוא דְלעֶפ םעֶד ןּופ טייֵּבְרַא עֶנייֵז ןּופ ןעֶמּוקעֶג זיִא ןאַמ
 איִד רעֶּבָא ,הָעְבִנ ןיִא רַג ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע דנּוא ,םִיַרְּפֶא גְראַּב םעֶד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג ְּךיֹוא
 ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא טאָה רֶע ןעוֶו 17 :ןֵמִוְנִּב טֶבֵׁש ןּופ ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז טְרָא םעֶד ןּופ טייֵל
 דְנּוא ,טאָטְׁש רעֶד ןּופ סאָג רעֶד ןיִא ַחֵרֹוא ןייֵא ןאמ ַא ןעֶהעֶזעֶג רֶע טאָה ןעֶניֹוא עֶניוֵז
 ?אּוד טְסְמּוק ןעֶנאַו ןּופ דְנּוא ?ןיִהַא אּוד טְסייֵג ּואוְוַא ,טְנאָזעֶג טאָה ןאַמ רעֶטְלַא רעֶד
 איֵד ּוצ ויִּב הָדּוהְי םֶחָל תיִּב ןּופ רעֶּביִא ןעֶרְהאָפ ריִמ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוַא 8

 ןייק זיִּב ןעֶגְנאַגעֶג ןיִּב ףיִא דְנּוא ,ןעֶטְראָד ןּופ ןיִּב ךיִא ,םִיַרְפֶא גְראַּב םעֶד ןּופ ןעֶמייֵז
 ָךיִמ טאָה רעֶנייֵק דְנּוא ,טאָג ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ ְָךיִא אייֵג (דְנּוצַא) דְנּוא ,הָדּוהְי םֶחֶל תיֵּב
 ראַפ גְנּורעֶטיִפ דְנּוא יֹורְטְׁש ְּךיֹוא ןעֶּבאָה ריִמ 19 :ןייֵרַא זיֹוה ַא ןיִא ןעֶמּונעֶגְפיֹוא טיִנ
 דְנּוא דיֹומ עֶנייִד ראַפ דְנּוא ריִמ ראַפ ןייוֵו דְנּוא טיֹורְּב ְּךיֹוא ּבאָה דְנּוא ,לעֶזייֵא עֶרעֶזְנּוא
 טאָה יֹוזַא 90 :ָּךאַז םּוׁש ןייֵק ראָנ טְלְהעֶּפ םֶע ,טְבעֶנְק ןייֵד טיִמ זיִא סאוָו גְנּוי םעֶד ראַּפ
 ףיֹוא ריִד טְלְהעֶפ סאו םעֶלַא ָךאָד זאָל ,ןייַז ריִד ּוצ לאָז םֹולָׁש ,טְגאָזעֶג ןאַמ רעֶטְלַא רעֶד
 טאָה רֶע דְנּוא 21 :ןעֶניִטְכעֶנְרעֶּביִא טיִנ אּוד טְסְלאָז םאַג רעֶד ףיֹוא טְרֶעייֵנ ,ןייֵז ריִּמ
 אייֵז דְנּוא ,לעֶזייֵא איד ּוצ ןעֶסֶע ןעֶּבעֶגעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,זיֹוה ןייַז ןיִא טְכאַרְּבעֶגְנייַרַא םֶהיֵא
 אייֵז ןעוֶו דְנּוא 22 :ןעֶקְנּורְמעֶג דְנּוא ןעֶסעֶנעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םיִפ עֶרייֵז ןעֶׁשאוַועֶג ןעֶּבאָה

 עֶטְכעֶלְׁש ,טאָטְׁש רער ןּופ רעֶנעֶמ יאיד ןעֶּבאָה יֹוזַא ,העֶז טְכאַמעֶג ְּךיִלייֵרְפ ָךיז ןעֶּבאָה
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ריִהָט רעֶד ןָא טְּפאַלְקעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְלעֶגְנירעֶגְמּורַא זיֹוה סאָד ,טייל
 זיִא סאו ןאַמ םעֶד סיֹורַא גְנעֶרְּב ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,תִיַּבַה לַעַּב ןעֶטְלַא םעֶד ּוצ טְגאָזעֶג
 רעֶד ,ןאַמ רעֶד זיִאיֹוזַא 23 :ןעֶנעֶקְרעֶד םֶהיִא ןעֶלאָז ריִמ זַא ,ןעֶמּוקעֶגְניירַא זיֹוה ןייד ןיִא
 ,רעֶריִרְּב עֶנייֵמ ,ןייֵנ ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶנְסיֹורַא אייֵז ּוצ תִיַּבַה לָעָּב
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 ושְעַּת-לַא יִתיֵּבילָא הֶוַה ׁשיִאָה אָבייִׁשֲא יִרֲחַא אָנ ּועְרִּת

 -הָאיִצאּוהׁשִנַליִפּוהלּותְבַח מב הֵּנִח :תאְַּה הָלֶבְנַה"תֶא 24
 ׁשיִאָלְו םֶכיֵניֵעְּב םֹוּמַה םָהָל וָׂשֵעַו םֶתֹוא ּּנַעְו םָתֹוא אּנ

 םיִׁשְנֲאָה ובָאדאלְו ;תאּזַה הָלֶב ְבנִה רַבּד ּוׂשֲעַת אלו הֶּזַה הכ
 ץיִחַה םֶהיֵלֲא אָ וׁשְַליִפְּב ׁשיִאְה קוחיו ול עָמְׁשל
 החלׁשְו רָקֹכַהידע הָלילַהילְּכ הָבלְְַתיַוהָתֹא עדי

 ששֹּפִתַו ִקָּבַה תֹנְבִל הֶׁשִאָה אָבָּתַו :רַחָּׁשַה תֹולעַב 5
 קה 2ױואָהיידַע םָש ָהינודֲאדדְׁשַא ׁשיִאָה-תיִּב חַתַּכ 7

 וָכְרְַל תַכָלְל אצו תֹוּבַה תותְלַדחְַּפִי רֶקֹּבַּב ָהיֶנֹדֲא
 ;אמַה"לע ָהיֶדָו תַַּבַה חַמַּפ תֶלָפנוׂשְנליפ הָׁשִאָה הנִהְו

 ֹומֲהַה-לַע ; הָחְקִיַו הָנֹע ןיאְו הָכלַ יִמּיק היֶלֵא מא 6
 =;רֶא חק בלא אֵבָ ;מְֹמל ר ׁשיִאָה םִקָ 5

 יױָשָע םִיִנָׁשִל ָהיֶמְצִעַל ָהָחְּתִנו ו ׁשְליִּפְב קוחה תלכאמה
 הָֹּרָהלְב הָיָהְו :לֵאָרְׂשִי ליב לֵכְּב הל םיִחָתֶנ ל

 נְּב תו לע םֹוימְל תאֹוָּכ טְתַארַניאְלְו הָתְיְהַנדאְל רַמָאְ

 היֵלְפ םֶכְלימִׂש הוה סויה דע םירצמ ץֶרָאמ לַאְׂשִי
 :ּורֵּמַרְו ּוצָע

= 
 ןדמל דֶחֶא ׁשיִאְּכ הָרֵָה להּקִּתַו לֵאָרְשִ נְבילָּכ אָצה א

 ּובְצִיתִיַו :הּמְצִּמַה היהי-לא = גה ץיִיָאְו עַבֶׁש רַאָּבדעו

 = שי

 םעֶטְכעֶלְׁש ןייק טיִנ טּוהְט ךייֵא טעֶּב ְּךיִא
 זיוה ןייֵמ ּוצ זיִא ןאַמ רעֶניִזאָד רעֶד ןיִראוָו

 עֶגיִזאָד איִד טיִנ טּוהְטיֹוזַא ,ןעֶמּוקעֶגְנייִרַא
 רעֶטְכאַמ עֶנייַמ ,טְהעֶז 24 :ְךאַז עֶטְבעֶלְׁש
 ,ּבייוַוטְּבעֶק ןייַז דְנּוא ,הָלּותְּב ַא זיִא םאוָו
 ןעֶגְנעֶרְּבסיֹורַא ְּךייַא ּוצ ְּךיִא לע אייֵז
 םאוָו אייֵז ּוצ םּוהְמ דְנּוא ,אייֵז טְגיִטיִמעֶד
 ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ רעֶּבָא ;ְךייֵא טְלעֶפעֶג םִע
 עֶטְבעֶלְׁש עֶניִזאָד איִד טיִנ רֶהיֵא טְלאָז ןאַמ
 ןעֶּבאָה רעֶנעֶמ איִד רעֶּבָא 22 :ןּוהְט ְּךאַז
 טאָה יֹוזַא ,ןעֶרעֶהּוצ טְלאוָועֶג טיִנ םֶהיֵא
 ףֶנּוא ּבייוַוסְּבעֶק ןייַז ןעֶמּונעֶגְנָא ןאַמ רעֶד
 ףיֹוא טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא אייֵז ּוצ איִז טאָה
 -עַּב איִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םאֵנ רעֶד

 איד טעֶדְנעֶׁשעֶג רֶהיֵא ןַא דְנּוא ,ןעֶפאָלְׁש
 דְנּוא ,היִרְּפ רעֶד ןיִא זיִּב ,טְכאַנ עֶצְנאַג
 ןעֶו טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא איִז ןעֶּבאָה אייֵז
 :ןעֶנְנאַנעֶגְפיֹוא זיִא ןְרעֶטְׁשנעֶגְראָמ רעֶד

 םִהֹלֲאָה םע לֵהְקִּב לֵאְדְִׂי ימְבִׁש לֵּכ םִעָהילְּכ תֹנִּ
 יעמְׁשִו = :םֶרָח ףֵכׂש יִלְנַר ׁשיִא ףֶלֶא תוָאמ עַּבְרַא
 ינְּב ּורְמאֹה הָּפְצִּמַה לאדׂשיי-ינב ּולָעיייַּכ ןִינּב ינְ

 ׁשיִאָה ןעה :תאֹּזַה הָעְרָה הָתְוהִנ הָכיִא ּוְּכַד .לֵאָהְׂשי +
 ןנ בל רַׁשֲא הֶתָבִַה מו הָהְצְרַה דטִאָה-שיִא יָה

 בה יֵלעַּב יֵלָע מל :ןילְל שני לֵא יִתאַּב ה
 שי גלהל מד :תוא הָלְיל תִיַּבַהתַא ילָעיּבְּ

 ןעֶמּוקעֶג זיִא איֹורְּפ איִד ןעוֶו דְנּוא 6
 ןעֶנאָמ ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה םִע ןעֶו
 רעֶד אייֵּב ןעֶלאַפעֶגְרעֶריִנַא איִז זיִא יֹוזַא
 זיִא ראַה רֶהיֵא ּואוְזַא זיֹוה םעֶד ןּופ ריִהְט

 ביִמְכיל זיִא םִע זיִּב ןעֶזעוֶועֶג ןעֶטְראָד
 זיִא ראַה רֶהיֵא ןעוֶו דְנּוא 27 :ןעֶראָועֶג
 דָנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא היִרְפ רעֶד ןיִא

 אָד ,העְז ,ןייַג ּוצ געוֶו ןייַז ףיֹוא םּוא ןעֶנְנאַנעֶגְסיֹורַא זיִא דְנּוא ,ריִהְט איִד טְכאַמעֶגְפיֹוא
 דְנעֶה עֶרְהיִא דְנּוא ,זיֹוה םעֶד ןּופ ריִהְט רעֶד אייֵּב ןעֶלאַפעֶגְרעֶריִנַא ּבייווסּבעֶק ןייַז ראו
 ,ףיוא אייֵמְש ,טְגאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ רֶע טאָה יֹוזַא 28 :לעֶוש רעֶד ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז
 -עֶנ איִז טאָה ןאַמ רעֶד דְנּוא ,טְראָוְטְנַא עֶנייֵק ראוַו םִע רעֶּבָא ,ןייֵג ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא
 ןייז וצ ןעֶנְנאַגעֶגקעוֶוַא דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא רֶע דְנּוא ,לעֶזייַא ןייַז ףיֹוא ןעֶמּונ
 ְךְנּוא רעֶסעֶמ ַא ןעֶמּונעֶג רֶע טאָה זיֹוה ןייַז ּוצ ןעֶמּוקעֶנ זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא 29 :טֶרָא
 ףיֹוא רעֶדיִלְג עֶרְהיִא ןיִא ןעוֶיִ ְׁשּוצ איִז טאָה רֶע דְנּוא ּבייוַוסְּבעֶק ןייַז ןעֶפיִרְנעֶגְנָא
 :ףֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶצעֶנעֶרְב עֶלַא ןיִא טְקיִשעֶבְניִהַא איִז טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶקיִטְׁש ףְלעֶֶוְצ
 ַא זַא ,טְגאָזעֶג טאָה ןעֶהעֶזעֶג סאָד טאָה סאו רעֶכיֵלְטיִא זַא ןעֶזעֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 0
 ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןעֶו ןָא גאָט םעֶד ןּופ ןעֶראָועֶג ןעֶהעֶזעֶג טיִנ זיִא םעֶבְלאָז
 ָךייַא טְקְנעֶדעֶּב גאָט ןעֶגיִטְנייַה םעֶד ּוצ ויִּב ,םִיַרְּצִמ דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶגְפיֹורַא
 :ְךאַז רעֶד רעֶּביִא טעֶר דְנּוא הָּצֵע ןייַא טְלאַה דְנּוא רעֶּביִרעֶד

 כב לעטיפאק

 ןעֶראוָועֶג זיִא עֶדְנייַמעֶג איִד דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק עֶלַא דְנּוא 1
 טאָב ּוצ ,דָעְלִנ דְנאַל סאָד דְנּוא ,עַבִׁש רַאְּב זיִּב ןָד ןּופ ,ןאַמ ןייֵא איו טְלעֶמאַזעֶבְנייַא

 עֶלַא ןּופ טְלעֶטְׁשעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה קְלאָפ ןעֶצְנאַג םעֶד ןּופ ןעֶראַה איִד דְנּוא 2 :הָּפְצִמ ןייק
 דְנעֶזיֹוט טְרעֶדְנּוה רֶעיִפ ,טאָנ ןּופ קְלאַפ םעֶד ןּופ ְנּולְמאַזְרעֶפ רעֶד ןיִא לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִטָּבְש
 ןֵמָיְנִּב ןופ רעֶדְניַק איִד דְנּוא 8 :דְרעֶוְׁש סאָד ןעֶהיִצ םאָ דְנּוא םופ ּוצ ןֶעייֵג םאָו ,ןאַמ
 איִד דְנּוא---;הָּפְצַמ ןייק ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד זַא טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה
 :ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא עֶטְכעֶלְׁש עֶניִזאָד םאֶד יֹוִזַא איז טעֶר ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 -עֶג ֹויִא סאָו איֹורְפ רעֶד ןּופ ןאַמ רעֶד ,טעֶטְראָוְטְנַאעֶג יִּוֵל רעֶד ,ןאַמ רעֶד טאָהיֹוזַא 4
 ןעֶמּוקעֶגְנָא ןעֶנעֶז ּבייוַוסִּבעֶק ןייֵמ דְנּוא ָּךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג טעֶטייֵט
 ריִמ ןעֶנעֶק ןעֶנעֶז יֹוזַא 8 :ןעֶניִטְכעֶנְרעֶּביִא וצ ,ןֵמָיְנִּב וצ טְרעֶהעֶג ׁשאָה םאוָו הָעְבִנ ןייק
 סאָד טְלעֶגְניִרעֶגְמּורַא ריִמ ןעֶנעֶק ןעֶּבאָה אייֵז דֶנּוא הָעְבִנ ןּופ טייֵל איִד ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא
 ּבייוַוסְּבעֶק ןייַמ ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא ,ןיִנגְרַה ּוצ ָּךיִמ טְכאַרְטעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז ,טְכאַנ אייַּב זיֹוה

 טגינײּפעג
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 :ןעֶּבְראָמְׁשעֶנ זיִא איִז דְנּוא טְניִנייֵּפעֶג

 ּבייוַו-סְּבעֶק ןייֵמ ןעֶמּונעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 6
 רעֶקיִטְׁש ףיֹוא ןעֶטיִנְשּוצ איִז ּבאָה דְנּוא

 עֶלַא ןיִא טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא איִז ּבאָה דְנּוא

 ןיִראָו ,לֵאָרְׂשִו ןּופ הָלֲחַנ רעֶד ןּופ רעֶדְלעֶפ
 דְנּוא ןעֶקְנאַדעֶג עֶטְכעֶלְׁש ןעֶּבאָה אייֵז
 :לֵאָרְׂשִי ןיִא ְּךאַז עֶטְכעֶלְׁש ַא ןּוהַטעֶנ
 ןּופ רעֶדְניִק עֶלַא טְנעֶז רֶהיֵא ,טְהעֶז 7

 דְנּוא הָּצֵע ןייַא אָד ךייֵא טֶּביִג לֵאָרׂשִ
 עֶצְנאַג םאָד דְנּוא 8 :טְראָו ַא אָד טעֶר
 ןאַמ ןייֵא איז ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא קְלאַפ
 יה ןאַמ רעֶניִצְנייַא ןייֵק ,טְגאָזעֶג דְנּוא
 טעזֶז רעֶנייֵק דְנּוא ,טְלעֶצעֶנ ןייַז ּוצ ןייֵנ
 דְנּוצַא דְנּוא 9 :זיֹוה ןייַז ּוצ ןעֶרְהעֶקְנייֵא
 ןּודְמ ןעֶלעוֶו ריִמ אָז ָּךאַז איִּד זיִא סאָד
 -ָפיֹורַא רֶהיֵא ןעֶנעֶק ןעֶלעוֶו ריִמ ,הָעְבִנ ּוצ
 ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא 10 :לָרֹוג ַא ָּךְרּוד ןייַנ
 ןּופ ,טְרעֶדְנּוד ַא ןּופ רעֶנעֶמ ןְהעֶצ ןעֶמעֶנ
 טְרעֶדְנּוה דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּוּפ םיִטָבְׁש עֶלַא
 ןְהעֶצ ןּופ רֶנעֶזיֹוט דְנּוא ,דְנעֶזיֹוט ַא ןּופ

 זייַּפְׁש ןעֶטייֵרְגְנָא ןעֶלאָד אייֵז זַא ,רְנעֶדיֹוט
 ןעֶלעוֶו אייֵז ןעוֶו ןּוהְט ּוצ ,קְלאַּפ םעֶד ראַּפ
 ןעֶצְנאַג רעֶד ְךאָנ ,ןיִמָיְנִּב עַבֶב ןייק ןעֶמּוק
 ןּוהְמעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז סאוָו טייקְניִטְכעֶלְׁש
 עֶלַא ְךיִז ןעֶּבאָה יֹוזַא דְנּוא 11 :לֵאָרְׂשִי ןיִא

 !םיִרֵבָה
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 6 ילָכְּב ָהֶמְּלִׁשֲאַו המנֲַו יׁשְנַליִּפְב ָואְו ןיִמָּתַו יטִפ
 ? הַּבִר :לֵאָרׂשִיְּב הלְבִּו הָמְו ּוָשָע יִּכ לֵאָרׂשִי תַלֲחַנ הָדָש
 3 בקי :םֶלה הָצֵעְו רָבָּד םֶכָל ּובָה לארׂשי ָצְב םֶכלְּכ
 לו .ולָהֲאְל שיא לג אֵל רֶמאֵל רֶחֶא שיִאכ הל
 5 הָעְבנִל הָׂשֲעַנ רֶׁשֲא ר בְּדַה הָז הֶּפעְו תיִבְל שי ױווָנ
  יטְבׁש ולָכְל הֶאמִל ם יִׁשְנֲא 'הרָׂשֶע יְחַקְָ סי הל
 םִעְל הָדֵצ ת הָָל הֶבָבְרָל ףֵלֵאְו טלאל הָאֵמּו לֵאָרְׂשִי
 הֶׂשָע רֶׁשֲא הָלָבְגַדיִלְכְּכ ןְמָיְנִּב עַב .םָאובְל תיִשֲעַל
 וג דְחֶא ׁשיִאְּכ ריִעָה"לֶא לֵאָרְׂשִי שיִאילְּכ סאו :לֵאָרְׂשִיְּב

 : יטמׁשלָכְב םיִׁשָנֲא לֵאְרְִׂי יִטְבִׁש :הָׁש
 3 הָּתַעְו :םֶכָּב הָתְוְהִנ רֶׁשֲא תאֹּוַה הָעְרָה הָמ לֶמאֵל ןְמינִב
 םיִמָּו .הָעְבּנַּכ יֵׁשֲא סע לְמיייב םיִׁשָנֲאַה--תֶא ּונִּת
 א עשר ןמִיְנִב 0 ּובָא אֵלְו לאָרְׂשיִמ הר הָרֲעַבְנּו

 5 םיִרְַהְִמ גבר יִפטַאֹה - :לֵאָרְשִירְּבםֶהיֲֵא
 וט ּורְקָפְתיַו :לֵאָרְׂשִי יָנְּבדמִע הָמָחְלִּמַל תאֵצָל הָתעְבִּנַה
 ׁשיִא ףֶלֶא הָשִׁשְו בי םירעָהַמ אּודַה םּזּב ןִמָיְנב יִנְב
 ;רואמ עֶבְׁש וקַפְתַה הָעְִּנד יבְׁשִיִמ דַבל בֶרֶח ףלָׁש
 וו רֹוהְּב שיא תואֵמ עַבֶׁש הֶּוַה ם ָעָה ן לֵּכִמ :רוִחָּב ׁשיִא
 :אָטַחי אלו הָרָעׂשַה"לֶאןְבָאְּב עלק הזלְּכ ומי רֶטֶא

 ז תֹוָאֵמ עָּבְרַא ןמינְִּמ בל ּודְקַפְתַה לֵאָרְׂשִי ׁשיִאְו
 5 ולֲעיַו מה מל ׁשיִא הָזלָּכ בֶרָּח ףַלָׁש ׁשיִא ףֶלֲא
 -הָלעי יִמ לֵארְׂשִי ינ מא םיִהלאב יִלֲאְשִּיַו לֵאדתיב
 הָדּוהְי וי רֶמאֵי מי נב ינְּבִִע הָמָהְלּמַל הָלִחְּתַב נּל
 15 ;הדדָעְבעַילַע נח רק .לארְשיב ומוקָ .:הֶּלִחְּתַב
 רשיִא םָּתִא ּוכְרָֹו ְמינּב ע הָמָחְלִמַל לֵארשִי שיא אֵצב
 הָעְבִּנַהְרִמ ןְמיְנַב-ינְב אר .!הְָבִנַה-לַא : מְחְלִמ סארׂשי
 שיִא ףֶלֶא םיִרׂשְֶ םִיַָׁשאּויַה םיב לֵאָרְׂשיִב ּותֹזְּ
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 איו םיִרֵבַח ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,טאָטְׁש רעֶד ןעֶנעֶק טְלעֶמאַזְרעֶּפ לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶנעֶמ
 םיִטָבְׁש עֶלַא ָךְרּוד רעֶנעֶמ טְקיִׁשעֶנְסיֹוא ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִּטָבְׁש איד דְנּוא 9 :ןאַמ ןייֵא
 תהא 8 ;ךייַא רעֶטְנּוא עֶטְכעֶלְׁש עֶניִזאָד םאָד זיִא סא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןיִמוְנִּב ןּוּפ

 ןעֶלאָז ריִמ זַא ,הָעְבִנ ןיִא ןעֶנעֶז יסאוָו רעֶנעֶמ עֶמְכעֶלְׁש איִד רעֶּביִא םָנּוא טעֶב דֶנּוצַא
 איֵד רעֶּבָא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶטְכעֶלְׁש סאָד ןעֶמיֹורְסיֹוא ריִמ ןעֶלעֶו יֹוזַא דְנּוא ,ןעֶטייֵט אייֵז
 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ,רעֶדיִרְּב עֶרייֵז ןּופ לֹוק םעֶד ּוצ טְכְראָהעֶנ טיִנ ןעֶּבאָה ןיִמְיְנִּב יֵנְּב
 -ָסיֹורַא הָעְבִנ ןייֵק טעֶטְׁש איִד ןּופ טְלעֶמַזְרעֶפ ְךיִז ןעֶּבאָה ןיִמְיְנִּב יֵנְּב איד דְנּוא 4
 ןּופ רעֶדְניִק איִד דְנּוא 18 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד טיִמ ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ דְנּוא ןייֵגּוצ
 דְנּוא םֶקעֶז טעֶטְׁש איִד סיֹוא גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא ןעֶראָועֶג טְלייֵצעֶג ןעֶנעֶז ןיִמָוְנִּ
 םאִח הָעְבִנ ןּופ רעֶניֹואוונייַא איִד ץּוח ,דְרעוֶוְׁש סאָד ןעֶהיִצ סאו ןאַמ דְנעֶזיֹוט גיִצְנאַַוְצ
 -יֵזאָד םעֶד ןּופ 16 :רעֶנעֶמ עֶטְלייוַוְרעֶדְסיֹוא טְרעֶדְנּוה ןעֶּביִז ןעֶראָועֶג טְלייֵצעֶג ןעֶנעֶז
 עָכיִדְנעֶהְקְניִל רעֶנעֶמ עֶטְלייוַוְרעֶדְסיֹוא טְרעֶדְנּוה ןעֶּביִז ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז קְלאַפ ןעֶצְנאַנ ןעֶנ
 דֵנּוא ראָה ַא ּוצ ןייֵטְׁש ַא טיִמ ןעֶּפְראַוו טְנעֶקעֶג טאָה עֶניִזאָד איִד ןּופ רעֶכיֵלְטיִא דְנּוא
 טְלייֵצעֶג ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶנעֶמ איד רעֶּבָא 17 :ןעֶּפעֶרְט ּוצ טְלְהעֶפְרעֶפ טיִנ טאָה
 ,דְרעוֶוְש סאָד ןעֶניֹוצעֶנ ןעֶּבאָה סאָו ןאַמ דְנעֶזיֹוט טְרעֶדְנּוה רֶעיִפ ןיִמָיְנִּב ץּוח ,ןעֶראוָועּנ
 ןעֶנאַּטְׁשעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז אייֵז רֶנּוא 18 :םייֵל הָמָחְלִמ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶניִדאָד איד עֶלַא
 ,םאָב אייֵּב טְגעֶרְפעֶגְנָא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לֵא תיֵּב ןייק ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז דְנּוא
 ןייֵגְפיֹורַא טְׁשְרֶעּוצ לאָז םֶנּוא ןּופ רעֶֶו ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד דְנּוא
 :טְשְרֶעּוצ הָדּוהְי ,טְנאָזעֶג טאָה טאָנ דְנּוא ?ןיִמָיְנִּב רעֶדְניִק איִד טיִמ ןעֶטְלאַה ּוצ הָּמָחֶלִמ
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא הירְפ רעֶד ןיִא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןעֶנעֶז יֹוזַא 9
 ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶנעֶמ איִד דְנּוא 20 :הָעְבִנ ןעֶנעֶק טְרעֶּנאַלעֶנ ְּךיִז
 אייֵז ןעֶנעֶק ְּךיִז ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶנעֶמ איִד דְנּוא ,ןיִמָיְנִּב טיִמ ןעֶמְלאַה ּוצ הָּמָחְּלִמ
 ןעֶנעֶז ןיִמָיְנִּב רעֶדְניִק איִד דְנּוא 21 :הָעְבִנ ןיִא הָמָחְלִמ רעֶד ּוצ טייֵרְנעֶּנְנָא
 גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיא ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא הָעְבִנ םיֹוא ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא
 גיִצְנאַַוְצ דְנּוא אייוְצ לֵאָרְׂשִי ןיִא רֶרֶע רעֶד ּוצ זיִּב ןעֶּבְראָה
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 םיטפוש 42
 הָמְהְלִמ ךֵרעַל ּופְסֹיַו לֶארְׂשִי ׁשיִא םעָה קזִחְחַַּו :הָצְרָא

 לָארשידינב ולֲעיו ;ןֹוָׁשאִרְה םִִיַּ םֶׁשיּוכְרֶע רֶׁשֲא םֹוקָּמַּב 2
 ףיִסֹואה מאל הָוהיִבּולאְׁשִַו בֶרֶעָה-ִדַע והיי-נפל ָּּכְבו
 ולָע הָוהְי רֶמאֹּו יָחֶא ןְמָינַב יינְּבִע הָמחְלִּמַל תשְָל

 :יִנְׁשַה םוַּב מיני יֵנְב-לֶא לֵאָרְשיינב וּבְרקִ והלַא 24
 ּותיִחְַּׁייִנְׁשַה םֹיַּ הָעְבנַהִמ .םָתאָרָקִל | ןְמָינב אאֵציַו הכ

 -לָּכ הָצְרָא ׁשיִא הלא רָׂשָע תנֹמְׁש דוע לֵאְדׂשִי יִנֵבְב
 אָ םִעָה-לֶכְ לֵאָרׂשִי ָנְב-לֶכ לע :בֶרָח יֵפלְׂש הלא 5

 ַה-םֹויַב ּומּוצָו הָוהְייִנְמִל םָׁש ּובֵׁשָיַוּּכְַו .לָא:תיב
 א ;הָוהְי ינפל םימָלׁשּ .תולע לע .בֶרֶעָה-דַע ז
 םיִמָיַּב םיִהֹלֶאָה תיִרְּב ןֹורָא םָׁשְו הָוהיִּב לֵב

 םיִמּיַּב ויָנְפְל ו דַמֹע ןְרָהַאְדִּב רֶעְלאְְּב טֶהניִפּו :םֵהָה 8
 ןמִינְבייִנְּב-םִע הָמָחְלִמַל תאֵצְל דוע ףֵסֹואָה .רמאל ֹםֵהָה
 :ףְדָיְב ונְּתִא רָחְמ יּכ ּולָע הָוהְי רֶמאַֹּו לָּדְחֶאדבִא יִחֶא

 -ינְב ולעיַו  :ביִבָמ הָעְבנַה-לֶא םיִּבְרֶא לֵארְׂשִי םֵׂשָו ?
 הָעְבִנַה-לֶא וכְרַעַ יִשיִלׁשַה םּזּב ןֵמינִב ינְבלֶא לֵאָרׂשי

 וקְתִנָה םֶעָה .תאָרְקִל ןמינִבייְב אה ;:םִעָּפִּב םגַפְּכ 1
 ןםִעַּמְּב ! םִעַּפְּכ םיללַת םִעְהְמ תֹוּכַהְל ּוּלֲחַו ריִטָהְדִמ
 הָדָּׂשַּב הֶתָעְבִג תַחַאְו לָא-תיִב הָלֹצ תַחַא רֶׁשֲא תֹוּלְסְמִּב

 םה םיִפְִנןמִינב ינְּ ןהמאַֹו :לֵאָרְׂשיִּ ׁשיִא םיִׁשלָׁשַּכ ונ
 והנקַתְנּו הָמּונְנ ּורְמָא לֵארְִׂי נב הָנׁשאִרְבּכ ּונינְפִל
 ומֹוקְּמִמ ּומָק לֵאָרׂשי ׁשיִא ולֶכָו :תִָֹסְמַהלֶא ריִעָהְדִמ 5

 -הרֲעמִמ מכמִמ חי לאָרְׂשִי בֶראָו רֵמָּת לַעַבְּב ורע
 לּוהְּב ׁשיִא 'םיִפלַא םֶרָׂשֲע הָעְבִנַל דֶנֶנִמ ואֹבװ :עַבָנ
 תרַענֹנייִּכ ּועְרָי אלו םֵהְו הָדָבְּכ הָמְחְלִּמַהְ לֵארְׂשיילַּכִמ

 לֵאְרְשִי ינפל ןינְּבדתִא הָוְיםַֹּו - :הָעָר יד םהיֵלֲע הל
 הָּׁשִמֲחַו םירְׂשֶע אּוהֲה םיַּב ןמֶיְנִבְּב לֵאָרְׂשִי נְב ּותידְׁשּ

 כב

 ןופ רעֶנעֶמ איד ,קְלאָפ םאָד דנוא 2
 דנוא ,טְקְראַטְׁשעֶג ְךִז טאָה לֵאָרְׂשִי

 וצ טייֵרְנעֶגְנָא לאָמַא ְךאָנ ְּךיִז ןעֶּבאָה
 אייז ּואוְוַא טְרֶא םעֶד ןיִא הָמָחְלִמ רעֶד
 גאָט ןעֶמְשְרֶע םעֶד ןַא טְראָד ְּךיִז ןעֶּבאָה
 רעֶדְניִק איִד דָנּוא 22 :טייֵרְנעֶגְנָא
 אייז דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי
 םעֶד ּוצ ויִּב טאָג ראָפ טְנייוֵועֶג ןעֶּבאָה
 טְגעֶרְפעֶגְנָא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,דְנעֶבָא
 ְךאָנ ְךיִא לאָז ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא טאָג אייֵּב

 טיִמ ןעֶּמְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ ןעֶנְהעֶנעֶג לאָמַא
 ?רעֶדּורְּב ןייֵמ ןיִמָיְנִּב ןּופ רעֶדְניִק איִד
 ףיֹורַא אייֵנ ,טְגאָזעֶג טאָה טאָ דְנּוא
 איד ְּךיִז ןעֶּבאָה יֹוזַא 24 :םֶהיֵא ןעֶנעֶק

 רעֶדְניִק איִד ּוצ טְנְהעֶנעֶג לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 דָנֹוא 28 :גאָמ ןעֶטייוֵוְצ םעֶד ןַא ןיִמִיְנִּב

 -ְנאַגעֶגְסיֹורַא אייֵז ןעֶגעֶקְטִּנִֶע זיִא ןיִמָיְנִּ
 דְנּוא ,:אָּמ ןעֶטייוֵוְצ םעֶד הֶעְבִנ םיֹוא ןעֶנ
 דֶרֶע רעֶד ּוצ ויִּב טְנְליִטְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז

 ןְהעֶצְכַא ְּךאָנ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ
 ןעֶגיֹוצעֶג ןעֶּבאָה עֶלַא איד ,ןאַמ דְנעֶזיֹוט
 עֶלַא ןעֶנעֶז ְּךאָנְרעֶד 26 :דְרעוֶוְׁש םאָד
 קְלאָפ עֶצְנאַג םאֶד דנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 -ּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְּפיֹורַא
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לֵא-תיֵּב ןייק ןעֶמ

 גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןעֶּבאָה דְנּוא ,טאָנ ראָפ ןעֶּביִלְּבעֶג טְראָד ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא טְנייוועֶב
 -דיִרָפ דְנּוא רעֶפְפָא-דְנאַרְּב ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,דְנעֶבָא זיִּב טְסאַפעֶג

 ,טאָב אייֵּב טְנעֶרְפעֶנְנָא ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא 27 :םאָנ ראָפ רעֶפְפָא

 :םעֶמ עֶגיִבְלעֶז איד ןיִא טאָנ ןּופ תיִרְּב ןֹורָא רעֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןעֶטראָד ןיִראוָו
 ןֹורָא םעֶד ראָפ ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא ןֹרֵהַא ןּופ ןְהּוז ,רֶזָעְלֶא ןּופ ןְהּוז רעֶד םָחְניִּפ דְנּוא 8
 וצ הָמָחְלִמ ןייֵגְסיֹורַא לאָמאְּכאָנ ְּךיִא לאָז--טְנאָזעֶג דְנּוא ,געֶט עֶגיִּבִלעֶזיִד ןיִא
 ?ןעֶדייֵמרעֶפ םִע ְּךיִא לאָז ז רעֶדָא ,רעֶדּורְּב ןיימ ןיִמָוְנִּב ןּופ רעֶדְניִק איִד טיִמ ןעֶטְלאַה
 עֶנייֵד ןיִא ןעֶּבעֶג אייֵז ךיִא לעוֶו ןעֶנְראָמ ןיִראָו ,ףיֹורַא אייֵג ,טְגאָזעֶג טאָה טאָג דִנּוא

 דְנּוא 80 :הָעְבִגּוצ םזרַאסנניר םְרעֶריֹול טְלעֶטְׁשעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי דְנּוא 29 :ןייֵרַא דְנאַה
 ןעֶטיִרְד םעֶד ןַא ןיִמִיְנִּב רעֶדְניִק איִד ןעֶנעֶק ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד
 דְנּוא 1 :רעֶהיִרְפ איו ,הָעְבִנ ןעֶנעֶק (הָמָחְלַמ ַאנ טייֵרְנעֶגְנָא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,גאָמ

 ןעֶנעֶז אייז רְנּוא קְלאָפ םעֶד ןעֶנעֶקְּטְנִע ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז ןיִמָיְנִּב ןּופ רעֶדְניִק איִד
 ןעֶגאָלְׁש ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טאָטְש רעֶד ןּופ ןעֶראָזעֶג ןעֶגיֹוצעֶנקעֶוַא
 רעֶנייֵא ּואוְו ,ןעֶנעוֶו עֶביֹוה איִד ףיֹוא רעֶהיִרְפ איו יֹוזַא ,עֶנעֶנאַלְׁשְרעֶד קֶלאָפ םעֶד ןּופ
 ָךֶרֶע ןַא ,דְלעֶפ םעֶד ףיֹוא ,הֶָעְבִנ ןייֵק רעֶרעֶדְנַא רעֶד דְנּוא לַאתיֵּב ןייק ףיֹורַא טייג
 אייז ,טְנאַזעֶג ןעֶּבאָה ןְמָיְנִּב ןּופ רעֶדְניִק איִד דְנזא 2 ;לֵאָרְׂשִי ןיִא ןאַמ גיִסייֵרְד ןּופ
 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד רעֶּבָא ;לאָמ ןעֶּמְׁשְרֶע םּוצ איו יֹוזַא םֶנּוא ראָפ ןעֶנאַלְׁשעֶג ןעֶנעֶד
 רעֶד ןופ ןעֶהיִצְקעוֶוַא אייֵז דְנּוא ןעֶפיֹולְטְנַא (ןעֶכאַמ) םָנּוא רעֶמאָל ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה
 -אֵטְׁשעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶנעֶמ עֶלַא דְנּוא 8 :ןעֶנעוֶו עֶכיֹוה איִד ּוצ ,טאָטְׁש
 איד דְנּוא ,רָמָּת לעַּב אייַּב טייֵרְגעֶנְנָא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טָרָא רֶעייֵז ןּופ ןעֶנ
 ןופ גְנּוקעֶלְּפטְנֶע איִד ןּופ ,טְרָא רֶעייֵז ןּופ ןעֶמּוקעֶנְסיֹורַא ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי ןופ סְרעֶריֹול
 עֶטְלייוַוְרעֶדְסיֹוא דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ הָעְבִנ ןעֶנעֶק ןעֶמּוקעֶגְנָא ןעֶנעֶז סֶע דְנּוא 84 :עַבָב
 רעֶּבָא ,ןעֶועוֶועֶג קְראַטְׁש רֶהעֶז זיִא הָמָהְלִמ איד דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ץְנאַנ ןּופ רעֶנעֶמ
 םאָד זַא טְסּואוְועֶנ טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז
 ןיִמָוְנַּב ןעֶנאַלְׁשעֶג טאָה טאָ דֶנּוא 5

 ןיִא ןעֶּבאָה

 יֹזַא ראו עֶטְכעֶלְׁש
 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ראַפ

 ביִצְנאַוְצ דְנּוא ףֶניִפ ןיִמָוְנִּב ןּופ טְגיִליִטְרעֶפ גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד

 :אייֵז ּוצ טְנעֶהאָנ

 רףנעזיוט
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 עֶזיִד ןאַמ טְרעֶדְנּוה ןייֵא דְנּוא דְנעֶזיֹוט
 ;דְרעוֶוְׁש סאָד ןעֶניֹוצעֶג ןעֶּבאָה עֶלַא

 ןִָיְנִּב ןופ רעֶדְניִק איִד ןעֶּבאָה יֹוזַא 6
 -עֶג ןעֶנאַלְׁשעֶג ןעֶנעֶז אייֵז זַא ןעֶהעֶזעֶג
 לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶנעֶמ איִד ןיִראָו ,ןעֶראוָו

 ןיִראוָו ,ןֵמָיְנִּב ראַפ טְכאַמעֶג ץאַלְּפ ןעֶּבאָה
 איִד ףיֹוא טְרעֶכיִזְרעֶפ ָּךיִז ןעֶּבאָה אייז
 ןעֶּבעֶנ ןּוהְמעֶג ןעֶּבאָה אייֵז םאוָו סְרעֶריֹול
 ןעֶּבאָה םַרעֶריֹול איִד דְנּוא 87 :הָעְבִנ

 ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;טְלייֵאעֶג ְךיִז
 איִד דְנּוא .הָעְבִנ רעֶּביִא טייֵרַּפְׁשרעֶּפ
 דְנּוא ,ןעֶזאָלְּבעֶג (רֶפֹוׁשנ ןעֶּבאָה םִרעֶריֹול

 טאָּמְׁש עֶצְנאַג איִד ןעֶנאָלְׁשעֶג ןעֶּבאָה
 :ךְרעוֶוְׁש םעֶד ןּופ ףְראַׁש איִד טיִמ
 עֶטְמיִטְׁשעֶּב ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 8
 רעֶנעֶמ איִד ןעֶׁשיוִוְצ (ןֶמיִס ַא רעֶדָא) טייֵצ
 אייז זַא ,םְרעֶריֹול איִד דְנּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ
 ךיֹור ןעֶסיֹורְג ַא ןייֵגְפיֹוא ןעֶכאַמ ןעֶלאָז
 רעֶנעֶמ איִד ןעוֶו דְנּוא 39 :טאָטְׁש רעֶד ןּוּפ

 ןיִא טְרְהעֶקעֶגְמּוא ְךיִז ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ

 25 ןְמִינַּביינְב ואְדה :םלָה ףֶלׁש הָּלִא-לָּכ ׁשיִא הָאמּו ףֶלֶא

 יָא וי נבל םיקְמ לַארׂשײשיא ּוְתִ ּופִָנ יִּכ
 51 מְׁשְפ וׁשיִתַה םּאָהְו ;הָעְבנַהילֶא ּומָׂש רָׁשֲא ראה
 ;םֶרָחייִפְל רעה לָכיתֶא ףַיו בֵראַה ּךֶׁשמַ הָעְבנתיַלָא
 05 הל על בל ברא טִע לֵאָרָׂשִי שיאל הָיָה דַעומַהְו
 : הלב .לָארטַײשיא פח שױועֶהיזמ ןָׁשְצַה תַאְׂשִמ
 שַּכ לֵאָרׂשִייׁשיִאְּב םִיִלָלֲה תוּכ ּכהְל לַחַה ןֶמינְבּו
 : סיי יניֵנְפִל אוה ףֶנִנ ףוגנ ףָא ּורְמָא יִּכ ׁשיִא
 ט ןֶשָע דּּמַע יויִצְהְדִּמ תֹולֲעַל הָלתַה תַּאְׂשּמְַו :הנׁשאִדָה
 :הדָמְיְמָּׁשַה יעָה-לילְכ הָלָע הנְו יָרָחַא.ןמינב ןפיו
 וג הָעְנְניְּכ הֶאָר יִּכ ןְמיְנִּב ׁשיא לֶהָּביו ְךֵפָה טארש שיִאו

 ונ בְרִמַה רילא לֵאדׂשִי ׁשיִא יפו הערה
 וְתֹוא םיִתיִחְׁשַמ םיִרָעַחמ רֶׁשֲאו ּודְתָקיִּבְדִה הָמִח
 43 ּוהְכיִרְרַה הָחונְמ ּוהְמיִדְרִה ןֹמִיְנִּב-תֶא ּורֵּתַּכ עי
 41 ידירנמְׁש ןֵמיְנְּבִמ לפי :ׁשְמׁשיחַרזמִמ הָעְבִּנַה חַכָנ רֶע
 מ ּוסָניו ּונְפִו :לִיָה יִׁשְנַא הָלָא-לָכתֶא ׁשיִא ףֶלֶא רֶׁשֶע
 ןיׁשְמַה תֹוָּמַּב 'גהטלֲעַו ןומרה עַלְפילֶא ; הָדָּבַרִּמַה
 םִיַפְלַא מַמ וכי םעְדנהע ויִרֲחַא ּוקיִּבִדה ׁשיא םֹפְלַא
 48 הֶלֶא הֶשִמֲחַו םיִרְׂשֶע ןמִינִּכמ סילְפֹנהיִלְב היו שי
 ;לו ךייֵׁשְנַא הֶּל לָאילָּמתֶא אוְהַה םֹויַּב םַּח ףֵלְׂש שיא
 47 ׁשיִא תֹואַמ ׁשֵׁש ןומרִה עלקילָא הֶרָמְרִמַה וסֵניּוּנְִו
 48 לארָׂשי ׁשיִאְו :םיׁשָדָח הָעָּבְרַא מר עלֶמִּב בְׁשַו
 --ַע טחַמ רעַמ םֶרֶחיִפְל םיִּכה ןִמִיְנִב יִנ --לֶא ּובָׁש
 זראָצִמנַה .םיִרְַה-לָּכ םִנ אָצְמנַהַ-לַּכ דע הָמהְּב
 ;ׁשָאָמ תל

 ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה ןֵמָיְנִּב דְנּוא ,הָמָחְלִמ רעֶד
 איד ןיִא עֶנעֶגאָלְׁשרעֶד איד ןעֶנאַלְׁש ּוצ

 גיִסייֵרְד ןּופ ָּךֶרֶע ןַא ,לֵאָרְׂשִו ןּופ רעֶנעֶמ
 זַא טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןיראוָו----ְןאַמ
 -עֶג םֶנּוא ראַפ ְּךיִלְרעֶכיִז זיִא (לֵאָרְׂשִינ
 עֶטְׁשְרֶע איִד ןיִא איוז יֹוזַא ןעֶנאָלְׁש
 ַא איז טאָמְׁש רעֶד ןּופ ןייֵגּוצְפיֹורַא ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה םאֵלִפ איִד דְנּוא 40 :הָמָחְלִּמ
 איִד ןּופ ְּךיֹור רעֶד ,העָז דְנּוא ,טקּוקעֶג ְּךיִז רעֶטְניִּה טאָה ןֵמָוְנִּב דְנּוא ;ָךיֹור ןּופ לייֵז
 ןּופ רעֶנעֶמ איִד ןעוֶו דְנּוא 41 :לעֶמיִה םעֶד ּוצ זיִּב ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא טאָטְש עֶצְנאַּג

 ןעֶראָועֶג ןעֶקאָרְׁשרעֶד ןְמיְנִּב ןּופ רעֶנעֶמ איד ןעֶנעֶזיֹוזַאטְרְהעֶקעֶגְמּוא ךיִז ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי
 ןעֶּבאָה יֹוזַא 42 :ןעֶפאָרְטעֶגְנָא אייֵז רעֶּביִא זיִא עֶזייֵּב םאָד זַא ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז לייוָו
 רעֶּבָא ,רָּבְדִמ רעֶד ןּופ :עוֶו םעֶד ּוצ לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶנעֶמ איִד ראָפ טְרְהעֶקעֶנְמּזא ְךיִז אייז
 ןּופ (ןעֶמּוקעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז סאוָו) איִד דְנּוא ,טְּפעֶהעֶּב אייֵז ןַא ְּךיִז ןעֶּבאָה טייֵל הָמָחְלִמ איד
 טְלעֶגְניִרעֶגְמּורַא ןֵמָיְנִּב ןעֶּבאָה אייז 43 :טְגְליִטְרעֶפ ְּךיִז ןעֶׁשיוִוְצ אייֵז ןעֶּבאָה טאָמְׁש איד
 ּואוְוַא ,הָעְבִנ ןעֶגעֶק זיִּב טְכייֵרְּבעֶג םֶהיֵא אייֵז ןעֶּבאָה הָחּונְמ רֶעייֵז ןּופ ,טְגאָיעֶגְכאָנ דְנּוא
 עֶלַא עֶזיִד ,ןאַמ דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצטְכַא ןְמָיְנִּב ןּופ ןעֶלאַפעֶג זיִא םִע דְנּוא 44 :ףיֹוא טייֵג ןּוז איד
 דְנּוא טְרְהעֶקעֶגְמּוא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 48 :טייֵל הָמָחְלִמ עֶקְראַטְׁש ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז

 אייֵז דנּוא ,ןֹומר ןייֵטְׁשנעֶזְלעֶפ םעֶד ּוצ ןייֵרַא רָּבְדִמ איִד ןיִא ןעֶפאָלְטְנַא ןעֶנעֶז
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןאַמ דְנעֶזיֹוט ףֶניִפ ןעֶנעוֶו עֶכיֹוה איִד ןיִא ןעֶּביִלקעֶגְפיֹוא אייז ןּופ ןעֶּבאָה
 דְנעֶזיֹוט אייוֵוְצ ןעֶנאָלְׁשרעֶד אייֵז ןּופ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םעֶדְנ ןייק זיִּב טְגאָיעֶגְּבאָנ אויִז
 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז גאָט ןעֶגיִּבְלעֶזְמעֶר ןַא ןִמָיְנִּב ןּופ ןעֶלאַפעֶג ןעֶנעֶז םאָו עֶלַא דְנּוא 46 ;ןאַמ
 ןעֶנעֶז עֶלַא עֶזיִד ,דרעוֶוְׁש םאָד ןעֶניֹוצעֶג ןעֶּבאָה סאוָו ,ןאַמ דְנעֶזיֹוט גיִצְנאוַוְצ דְנּוא םניִפ

 ןעֶנעֶז דְנּוא טְרְהעֶקעֶגְמּוא ְךיִז ןעֶּבאָה םאוו איִד רעֶּבָא 47 :טייֵל הָמָחְלִמ עֶקְראַטְׁש ןעֶזעוֶועֶג
 ְןאַמ טְרעֶדְנּוה םֶקעֶז ןעֶראוו ,ןֹומר ןייֵטְשנעֶזְלעֶפ םעֶד ּוצ ןייֵרַא רֶּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶפאָלְטְנַא
 איִד דְנּוא 48 :םיִׁשָדָח רֶעיִּפ ןֹומר ןייֵטְׁשנעֶזְלעֶפ םעֶד אייִּב ןעֶּביִלְּבעֶג ןעֶנעֶז אייִז דְנּוא
 -עֶג אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןֵמָיְנִּב רעֶדְניִק איד ּוצ ןעֶמּוקעֶגקיִרּוצ ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶנעֶמ
 ,תֹומֵהְּב ּוצ זיִּב ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ טאָטְׁש (עדעי) ןּופ ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ןּופ ףְראַׁש אידךרוד ןעֶגאָלְׁש
 ;רֶעייֵפ טיִמ טְנעֶרְּברעֶּפ אייז ןעֶּבאָה טעֶטְׁש עֶלַא ךיֹוא ,ןעֶראוָועֶג ןעֶנּופעֶג זיִא םאו סעֶלַא

 אכ לעטיפאק
 ןעֶנאָז וצ יֹוזַא הָּמְצִמ ןיִא ןעֶריֹואוְוְׁשעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי ןופ רעֶנעֶמ איד דְנּוא 1
 דְנּוא 2 :ּבײװ ַא ראַפ ןְמִיְנִּב וצ רעֶטְכאָט עֶנייֵז ןעֶּבעֶג לאָז םִנּוא ןופ רעֶנייֵק
 ויִּב ןעֶּביִלְּבעֶג טְראָד ןעֶנעֶז רֶנּוא ,לֶא תיֵּב ןײק ןעֶמּוקעֶג זיִא קְלאָפ םאָר

 דנעבא

 אפ 'אכ
 א ןתייאַל טמִמ ׂשיא רָמַאְל חַּפְצִמַּב ַּבַׁשנ לֵאְרׂשי ׁשיאְו
 + ידע טֵׁש וכו לאזת'ב םִעָּה אֵבָו והָׁשֲאְל ןִמ מיל וּתּב



 ביטֿפוש 4
 ;ילודָנ יִכְּב ּוּכְבַו םִלוק ּוָאְׁשִו םיִקלָאָה ;פל בֵרֶעֶה

 לאְרְׂשיִּ תאֹז-הָתְוָ לארשִי יַתלָא הוהְי הָמָל ּולְמאּו 2
 זררָחַּמִמ יהיו :דָחֶא טֶבֵׁש לֵאְרְׂשִימ םֹיַה קָּפִהְל
 :םיִמָלְׁשּו תולֹע ולעיו הְכמ ,םָׁשיּנְבִו םֶעָה ּומיִכְׁש

 -לָּכִמ לֶהָּקַב רק רֶׁשֲא יִמ לֵאְרְׂשִי ינְּב ֹורְמאֵּד - ה
 הדָמִיָה הוד הָעּובְׁשַה יִּכ הָוהְי-לֶא לֵאיְׂשִי יִמְבִׁש

 אֿכ
 ןעֶּבאָה אייֵז דנוא טאָג ראָּפ רֶנעֶּבֶא
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנֹוא לֹוק רֶעייֵז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 8 :טְנייוֵועֶג קְראַטְש

 םאוראַפ ,לֵאָרְׂשִי ןופ טאָג ָא ,טְגאָועֶג

 ,לֵאָרְׂשִי ןיִא ןעֶהעֶׁשעֶג עֶגיִזאָד םאָד זיִא
 ןייא ןעֶרעוֶו טְרעֶניִמעֶג טְנייַה לאָז םִע זַא

 ; תֶמּוי תֹומ רֶמאֵל הָּפְצִּמַה הוהי-לֶא הָמָע-אל רֶׁשֲאַל
 םּיַה עֶּדנִנ ּורְמאֹיו ויְחָא ןְמִיְנּב-לֶא לֵארׂשִי יֵנְּב ּומֲחָניו 6
 םיִׁשָנְל םיִרָתְלל םֶהָל הָׂשֵעַנ-הַמ :לֵאָרְׂשִיִמ דָחֶא טֶבׁש ד

 ּוניֵתֹונְּבִמ םֶהָל-תַּת תבל הָיהיִב ּוְעַּבְׁשִנ ֹונְחִנֲאַו
 דא רֶׁשֲא לָארׂשִי יִטְבִׁשִמ דֶחֶא יִמ ּלְמאו :םיִׁשָנל 8

 הנַלַא ׁשיִאדאָב אל הְָ הָּמְצִּמַה הָוהָײלָא הָלֶע

 טְשדיִא הו םָעָה דַקפְתִנ :לֶהָּקַה-לֶא דָעלִנ ׁשיִבִמ
 יש הם :רֶל שמי יֵבְׁשוִמ ׁשיִאי

 ּוכְל רמאל םֶתֹוא צו לֶיְחָה .נְּכִמ ׁשיא ףֶלֶא .רׂשָע
 :ֵּמְַ םיִׁשְַָּו בֶרְתייֵּפְל דָעְלִנ ׁשֶבִייִּבְשֹי-תֶא םֶתיִּכהְו

 -בַּכְׁשִמ תֵעָדֹי הֶשא-לָכְו רֶכןילָּכ ּוָשֲַּת רֶׁשֲא רֵבָּדַה הָת 1
 תואֵמ עַּכְרַא דָעְלִנ ׁשיִבְיויִבׁשזמ ּואְצִמַּה :ּומיֵרֲַּת רַכָז
 אביו רָכְו םֵּכְׁשִמְל ׁשיִא הָעָדי-אל רֶׁשֲא הָלּותְב הָרעַ

 הלָׁשפ 6 :ןעֶנְּכ ץֶרֶאְּב רֶׁשֲא הלׁש הָנמַהילֶא םָתֹוא 13
 אר ִמִרעלַסַּב רֶׁשֲא נב לא כד הלָחיִלְּ

 טיש םֶהָל ּונְתִיַו איִהַה תַעְּב ןמֶיְנַּכ בשר :םֹלָׁש 'םֶתָל 4
 םִעָהְו :ןֵּכ ם הל ּאְצְמיאלְו דע ׁשֶכָי יִׁשְנִמ ּויח רֶׁשֲא וט

 :לֵאָהׂשִי יְִבׁשְּב ץֶרַפ הָוהְי הָׂשָעיִּ מָינִבְל םֶתָנ
 -יִּכ סיִׁשָנִל םיִרָתְוִל הָׂשֲעַנ-המ היועַה ינקז ּורְמאֵּו 5

 ןמָינְכְל הָמיִלְּפ תַשְרִי ּרְמאַּפ :הָׁשֵא ןמינבמ המׁשְנ וה
 יזרֲתְל לכּונ-אַל ּונֹנֲאַו :לֵאָרְׁשיִמ טֶבָׁש .הָחָּמיִדאלְו 8

 רמאֵל לֵאְרְׂשי--נְכ ָעְּמְשִנייֵּמ ּונֵתֹנְּכִמ םיִׁשָנ סֶהָל

 -עֶג זיִא םִע דְנּוא 4 :?לֵאָרְׂשִי ןופ טֶבֵׁש
 זיִא יֹוזַא ,גאָט ןְרעֶדְנַא םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶו
 דְנּוא ןעֶנאַטְשעֶגְפיֹוא היִרְּפ קְלאָפ םאָד
 אייֵז דְנּוא ַחֵּבְזִמ ַא טְעיֹוּבעֶג ןעֶּבאָה אייֵז

 רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ ןעֶּבאָה
 רעֶדְניִק איִד דְנּוא 5 :רעֶפְּפָא-ריִרְפ דְנּוא
 ןּופ אָד זיִא רעוֶו ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי
 טיִנ זיִא סאָו לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִטָבְׁש עֶלַא
 ּוצ גָנּולְמאַזְרעֶפ רעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶגְפיֹורַא
 עֶסיֹורְג ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע ןיִראָו ?טאָג
 -ָםיֹורַא טיִנ זיִא םאָו םעֶד ןעֶנעוֶו הָעּובְׁש

 ּוצ יֹוזַא הָּפְצִמ ןייק טאָנ ּוצ ןעֶנְנאַגעֶג
 :ןעֶרעֶו טייֵטעֶג םיוִועֶג לאָז רֶע ,ןעֶגאָז
 הָמָרַח ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא 6
 דָנּוא ,רעֶדּורְּב רֶעייֵז ןֵמָיְנִּב ןעֶגעוֶו טאַהעֶג
 -ֵּמִא זיִא טֶבֵׁש ןייֵא ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 סאָָו 7 :לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶראָועֶג ןעֶטיִנְׁשעֶג
 ןעֶנעֶז םאִו אייֵז ּוצ ןּוהְט ריִמ ןעֶלאָז
 ןיִראָז ?רעֶּבייוֵו ןעֶנעוֶו ןעֶּביִלְּבעֶנרעֶּביִא
 זַא טאָג אייֵּב ןעֶריֹואוָוְׁשעֶנ ןעֶּבאָה ריִמ

 ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא 8 :רעֶּבייוֵו ראַפ אייֵז ּוצ רעֶטְכעֶמ עֶרעֶזְנּוא ןעֶּבעֶג טיִנ ןעֶלעוֶו ריִמ
 -ָנאַגעֶגְפיֹורַא טיִנ זיִא םאִו לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִטָבְׁש איִד ןּופ רעֶנייֵא רעֶד זיִא רעֶו ,טְגאָזעֶג
 ןּופ הָנֲחַמ רעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג טיִנ רעֶנייֵק זיִא םִע ,העְז דְנּוא ?הָּפִצִמ ןייק טאָנ ּוצ ןעֶג
 ןעֶראַועֶג טְלייֵצעֶג זיִא קְלאַפ סאָד ןעוֶו דְנּוא 9 :גְנּולְמאַזְרעֶפ רעֶד ּוצ דָעְלִנ ׁשֵּבִי
 :רָעְלִנ ׁשֵבָי ןּופ רעֶניֹואוְונייֵא איִד ןּופ ןעֶועוֶועֶג טיִנ רעֶנייֵק טְראָד זיִא יֹוזַא ,העָז דָנּוא
 איִד ןּופ ןאַמ דְנעֶזיֹוט ףְלעֶוְצ טְקיִׁשעֶגְניִהַא טְראָד עֶדְנייֵמעֶג איִד טאָה יֹוזַא 0
 ןיִהַא טייֵג ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןעֶטאָּבעֶג אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא ,טייֵל הָמָחְלִמ עֶקְראַטְש
 טיִמ ,דֵרעוֶוְׁש םעֶד ןּופ ףְראַׁש איד טיִמ דָעָלְג ׁשֵבָי ןּופ רעֶניֹואוְונייֵא איִד טְגאָלְׁש דְנּוא
 ןּוהְט טְלאָז רֶהיֵא סאו ָּךאַז איִד זיִא סאָד דְנּוא 11 :רעֶדְניִק עֶנייֵלְק דְנּוא רעֶּבייוז איִד
 טיִמ ןעֶנעֶלעֶג טאָה םאְִו ּבייוֵו סעֶכיִלְטיִא דְנֹוא רֶכָז ןעֶכיֵלְטיִא ןעֶבְליִטְרעֶפ טְלאָז רֶהיֵא
 רֶעיפ דָעְלִנ ׁשֵבָי ןּופ רעֶניֹואְונייֵא איִד ןּופ ןעֶנּופעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא 12 :רָכָז ַא
 רָכָז ַא טיִמ רעֶנעֶלעֶג םאָד טְנעֶקְרעֶד טיִנ ְךאָנ ןעֶּבאָה סאוָו תֹולּותִּב עֶגְני טְרעֶדְנּוה
 םעֶד ןיִא זיִא סאו הֹולַׁש ןיִא הָנֲהַמ רעֶד ּוצ טְגְנעֶרְּבעֶגְנייַרַא אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 טעֶרעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא טְקיִשעֶגְניִהַא ןעֶּבאָה עֶדְנייֵמעֶג עֶצְנאַג איִד דְנּוא 18 :ןַעָנְּכ דְנאַל
 אייז דָנּוא ,ןֹומר ןייֵטְׁשִנעֶזְלעֶפ םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאוָו ןֶמָיְנִּב רעֶדְניִק איִד ּוצ
 טייֵצ רעֶניִּבִלעֶזְרעֶד ןיִא ןֵמָיְנִּב ְּךיִז טאָה יֹוזַא 14 :םֹולָׁש ןעֶפּורעֶנְסיֹוא אייֵז ּוצ ןעֶּבאָה
 ןעֶּבאָה אייֵז םאִו רעֶּבייוֵו איִד ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְרְהעֶקעֶנְמּוא
 גּונעֶג אייֵז ראַפ טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא ,דָעָלִנ ׁשֵבָו ןּופ רעֶּבייוֵו איד ןּופ ןעֶּבעֶל טְזאָלעֶג
 ןעֶגעוֶו (טאַהעֶג הָטְרַח) טְקְנעֶדעֶּב ָּךיִז טאָה קְלאַפ םאָד דְנּוא 12 :(םאַהעֶגנ ןעֶנּופעֶג
 איד דְנּוא 16 :לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִטָבְׁש איִד ןיִא ְּךאָרְּב ַא ןּוהְטעֶנ טאָה טאָג ןיִראָוו ,ןֵמָיְנִּב
 ראַפ רעֶּבייוֵו ןעֶנעוֶו ןּוהְט ריִמ ןעֶלאָז סאו ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה עֶדְנייֵמעֶג רעֶד ןּופ עֶטְצִלֶע
 ָאייֵז דָנּוא 17 +טְגְליִטְרעֶפ ןעֶנעֶז ןמִינִּב ןּופ רעֶּבייוַו עֶלַא ןיִראָו ;עֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא איד
 טיִנ לאָז םִע זַא ,ןֵמָיְנִב ןּופ עֶנעֶניִרְטְנַא איִד ּוצ הָׁשּורְי ַא ןייַז זּומ םִע ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה
 -ייוװ ןעֶּבעֶג אייז זצ טיִנ ןעֶנעֶק ריִמ רעֶּבָא } 8 :לֵאָרְׂשִי ןּופ טֶבֹׁש ַא ןעֶרעֶו טְקעֶמעֶגְסיֹוא
 ,טְנאַזעֶּג דְנּוא ןעֶריֹואוְוְׁשעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ליי ,-עֶטְּכעֶט עֶרעֶזְנּוא ןּופ רעֶּב

 טכולפרעפ
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 ונ ילָׁשְּב הָוהְי-נַח הנה ּולְמאֹּיַו  נןְמיִנְבְל הָׁשַא ןֵתֹנ רּורָא .ןעֶּבעֶג טעוֶו סאו ןייַז רעֶד לאָז טְכּולְּפרעֶפ
 ׁשֶמָּשַה החרזמ טאיתיבל הָנֹוָא טצמ רֶׁשֲא מי ! םיִמָיִמ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 19 ;ןֶמָיְנִּב ּוַצ ּבייוו ַא

 ב : יז :הָנֹובְלִל םֵגנִמּו הָמָבָׁש לֵא-תיִּבִמ הָלֲֹה הָלְְִכ 5 3 : ְ

 ּוצ נאָטרֶעייֵפ ַא זיִא סֶע ,העְז ,טְנאָזעֶנ

 1 םבתיֵאְרו :םיִמָרְכַּב םֵּתְבַרֲאוּוכ ּוכְל רמאֹל ןְמיְנַב לֶּבֹ"ִא הפ .רהאי ּוצ רחאי ןופ ול יִא טאָג
 ְךֶמ טֶתאֶציו תֹולַּמַּב ליִתָל רליש"תנ ְב ּואְצי"סא הָּנהְו ן ( עיימ 1 4 אָי ןּי ו יו = בע

 םתכלַהַו ויש שת ּשִאשיַאטְכָלֶּתְפַמְַומימְרִּכַה - וי י"ד ּואוְו ,לַא תיִּב ּוצ טייַז-ןופָצ רעֶד : יד ןא לא = : 
 33 וניבַא ובהלםסא וא םָתֹובֲא ואֵבְיייּכ הָיְִו ְמִינַּבץְרָא םאִ געוֶו ןעֶכיוה םעֶד אייֵּב ,ףיוא טייֵג
 וָּתְׁשִא ׁשיִא ּונְתִכָל אֵל יִּכ םֶתֹוא ּונּנִה ןצוא ּנְרַמָאְו ןַא ,םֶכְׁש ןייק לֶא תיִּב ןּופ ףיֹורַא טייג
 ע3 ישו :ּמשֶאָּת תעּכ םֶהל םּתַתְנ םָּתַא אְליִּכ הָמָחְלמַב אייֵז דְנּוא 20 :הָנֹובְל ּוצ טייֵז-םֹורָד רעֶד
 רֶׁש ַא תולָלְחִמ הדמ םֶרָּפ = םיִׁשָנ יו ינְּב ןכ יֹוזַא ןֵמָיְנִּב רעֶדְניִק איִד ןעֶטאָּבעֶג ןעֶּבאָה
 כשם ֶה-תֶ ריקא הנילֶא ּו עול וכל 0 ןיִא טְרֶעיֹול דְנּוא ןיִהַא טייַנ ,ןעֶבאָז וצ

 9 וטבשִדל שיא א ירד = (רשייינב יו

 סי טי יב יא א ִ* ןעֶלעֶו הֹולִׁש ןּופ רעֶטְכעֶט איִד ןעוֶו
 :הָׂשָעַי יב רשי ׁשיִא א 8 1 ִי

 רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא ,ןעֶצְנאַט ּוצ ןייֵגְסיֹורַא
 דְנּוא ןעֶטְרעֶגְנייוַו איִד ןּופ ןעֶמּוקְסיֹורַא
 קו ח ןייַז רעֶכיִלְטיִא ןעֶּפאַח ְּךייֵא ּוצ טְלאָז
 דָנּוא ,וליִׁש ןּופ רעֶטְכעֶט איד ןּופ ּבייוװ
 וארי .רשפ הנמשו תואמ שש םיטפוש רפס לש םיקוספה םוכס :ןֵמָיְנִּב דְנאַל םעֶד ּוצ ןייֵג טְלאָז רֶהיֵא

 :ןמוסי א רע א "?א  עֶרייַז ןעוֶו סאָד ןייַז טעוֶו םֶע דְנוא 9

 ליד 1 ןעֶלעוֶו רעֶדיִרְּב עֶרייֵז רעֶדָא ןְרעֶטְלֶע
 ָךייַא טְמְראַּבְרעֶד .ןעֶנאָז אייֵז ּוצ ריִמ ןעֶלעוֶו יֹוזַא ,ןעֶניִרְק ּוצ םֶנּוא טיִמ ְּךיִז ןעֶמּוק
 ַא ןעֶמּונעֶג ןאַמ ןעֶכיֵלְטיִא ראַפ טיִנ ןעֶּבאָה ריִמ לייוװ ןעֶנעוֶו טְרעֶזְנּוא אייֵז רעֶּביִא
 טְלאָז רֶהיֵא סאָד ,ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז ּוצ טיִנ אייֵז טאָה רֶהיֵא ןיִראָו ,הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא ּבייוװ
 דָנּוא ,ןּוהְמעֶנ יֹוזַא ןעֶּבאָה ןֵמָיְנִּב רעֶדְניִק איִד דְנּוא 23 :ןייַז גיִדָלּוׁש טייֵצ רעֶזיִד ןיִא
 ןעֶּבאָה אייֵז סאָו םִרעֶצְנאַט איִד ןּופ לאָצ עֶרייֵז ָךאָנ-רעֶּבייוֵו ןעֶמּונעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז
 טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶגְניִהַא אייֵז ןעֶנעֶז יֹוזַא דְנּוא ,טְּביֹורעֶג ְּךיִז
 אייז ןיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא טעֶמְׁש איִד טֶעיֹוּבעֶגְפיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא הָלֵחַנ רֶעייֵז ּוצ

 ןעֶטְראָד ןּופ טייֵצ עֶגיִּבִלעֶזְרעֶד ןיִא ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא 24 :טְניֹואוְועֶג
 זיִא רעֶכיֵלְטיִא דְנּוא ,הָחָּפְׁשִמ עֶנייֵז ּוצ דְנּוא ,טֶבֵׁש ןייַז ּוצ רעֶכיִלְטיִא ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא
 ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא טייֵצ עֶניִּבְלעֶזיִד ןיִֵא 28 :חָלֵחַנ ןייַז וצ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶטְראָד ןּופ
 םֶהיֵא זיִא סֶע איִװ יֹזַא ןּוהְמעֶנ טאָה רעֶכיִלְטיִא דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןיִא ְּךֶלֶמ ןייק
 :ןעֶלאָפעֶגְליֹואוְו

 קוח

 יש איד ,ןהעצטכא דנוא טרעדנוה סקעז ןענעו םיטּפוש רפס םעד ןוֿפ םיקוספ עלא
 עטיפאק גיצנאווצ דנוא ןייא טאה דנוא ;'ח קוספ 'י לעטיפאק ןיא ןאֿפאד



 א לאומש

 ןּופ ןאַמ ַא ןעֶזעֶועֶג זיִא םִע דֶנּוא 1 ֹוּנֵׁשֹוםְִַא יקִמ םפוצ םתָמְרהְֹמ ַחא ׁשיִאהָבא

 ירא נְראַּב םעֶד ןופ .םיִפֹוצ םִַתָמָר  יִזֹרְַא ףרִ וחְדַּ אָתלַאְכ םָֹריומ הל
 יהיו הָּנְּפ תיִנֵׁשַה םֵׁשְו הנה תַחֲַא םֶׁש םִׁשָנ יִמָׁש ולְו 2

 ופ ןהוז ,הָנקְלִא ןעסייֵהעֶנג טאָה רֶע דְנּוא
 ןּופ ןְהּוז ,הָנֵקְלֶא ןעֶסייֵהעֶג טאָה רֶע דנ וריֵעמ אוִהַה ׁשיִאָה םֶלֶעְ לו יא הנחלּו ידי נט 8

 החֹוּת ןּופ ןהּז ,אּוהיִלֲא ןופ ןְהּוז ,םֶחֹורְי ;ֵלָשְב תאְכִ הל מוז האשה הָמימְי מו
 רֶע דְנּוא 2 :תֶרְפֶא םיֹוא ףּוצ ןּופ ןְהּוז םִיַה היו :הָוהיִל םיִנָהְּכ םָהנָפּוינְפַח יִלֲעינב ינְש םש
 ןעֶמאָנ רעֶד ,רעֶּבייוֵו אייוִוְצ טאַהעֶג טאָה :תֹנָמָהיֵֹונְבּהינְב-לֶכלוותְׁשאהְנ מל ןֵתְָו הנְִלָא 6

 רעֶד דְנּוא ,הָנַח ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶנייֵא ןּופ "לל הָוהו בָא הָנַחיתֶא יַפ םִיפַא תַחַא הָנמ ןֵּתִי הֶַּחְלּו ה
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא עֶרעֶדְנַא איִד ןופ ןעֶמאָנ יַכ הָמַעה הֹובֲעַּב םִעָּב"ּג הָתְרָצ הֶּתְַַכ !הָמָהַר 6

 ןעמנעמ ן= : הופ. ײמ הָנָׂשֿב הָנָׁש השעִי | בו :הָמְמַו .דַעָּב הָוהְז רֵנָמ

 רעֶדְניִק טאַהעֶג טאָה הֶנֵנְּפ דְנּוא ;הֶנְנְּפ - ;טכאת אָלְז הְָּבִּתַ הע ןֵּכ הָוֹהְי תיבְּב הָתֹלֲע
 :רעֶדְניִק עֶנייֵק טאַהעֶג טיִנ טאָההָנַח רעֶּבָא אָל .הָמְָו ִכְבִה הָמָכ הָּנִח הָׂשיִא הנ הָנְָלֶא הָל ירָמא 8

 -םיֹורַא ויִא ןאַמ רעֶניִזאָד רעֶד דְנּוא 8 הָרְׂשֲעַמ בל םיִמ יכנא אֹולֲה ְךֵבָבְל ערי הָמָלְו ןְכאַה

 ּוצ רֶהאָי ןופ טאָטְׁש עֶנייֵז ןּופ ןעֶגְנאַגעֶג הָש מו הָלב הלא יא סקָתו 2 :
 יִהְו :הָוהְי לֵכיֵה תַּומ-לַע אִֵּּכַהילַע ֿבֵׁשי ןֵהֹּכַה יִלֵעְו

 ןיפ יב עיר ןעק ר = ךז רְהאָי רֶדָנ רּתַו :הָּכְבִת הָכְבּוהָיהְי-לַע לֵַּפְתִַּו ׁשֶפָנ תַרָמ ג1
 ןיִא ןעֶראַׁשְרעֶה איד ןופ טאָג ּוצ תֹונָּבְרִק  .וָמֶא נב ו הָאְרת האָרייסִא תֹואְבִצ הָוחְו ַמאֹּתַ
 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןעֶטְראָד דְנּוא ;הֹולִׁש ערָו ָךתָמַאֹק הָּתִתְָו ךֶתֶמא"תֶא חַּכְׁשִתיאְלְו ינִתְרכַּת
 דְנּוא יִנֵפָח ֵלֵע ןּופ ןְהיִז אייוִוָצ איִד -לַע הלעידאל תומו ויי ימייֵלְּכ טיהיִל ויָתתְנּו םי יש נא

 ּוצ םיִנֲהֹּכ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז םֶחְנִמ רמשי יִלְֵו הויל לֵּלַמְתַהְל הָתְּברִה ֵכ הָיְָו :יׁשאֹר 12
 זרֹׂשָנ ָהיֶתְפִׂש קֶרּהָּבְלילע תֶרֶּמִרְמ איִה הֶּנַהְו :ָהיֵפתָא 3

 םעֶד ןַא ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 4 :טאָג קהלת יו :ָה
 הָנְנִּפ וצ םיִקָּלֲח ןעֶּבעֶגעֶג רֶע טאָה יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ טאָה הָנָקְלֶא ןעוֶו נאַּמ
 ןעֶּבעֶגעֶג רֶע טאָה הָנִח ּוצ רעֶּבָא 6 :רעֶטְכעֶמ דְנּוא ןְהיִז עֶרְהיֵא עֶלַא ּוצ דְנּוא ּבייַו ןייַז
 רֶהיֵא ןעֶסאָלְׁשרעֶפ טאָה טאָג רעֶּבֶא ,טְּבעיִלעֶג הָנַח טאָה רֶע ןיִראוָו ,קָלֵח טְלעֶּפאָד ַא

 טאָנ לייוֵװ ,טְנְראַצְרעֶד דְנּוא טְרעֶנְרֶעעֶנ איִז טאָה ןיִדְנייַפ עֶרְהיִא דְנּוא 6 :ּבייֵלְרעֶטּומ
 וצ רֶהאָי ןּופ ןּוהְמ ּוצ רֶע טְגעֶלְפ יֹוזַא דְנּוא 7 :ןעֶסאָלְׁשרעֶפ ּבייֵלרעֶטּומ רֶהיֵא טאָה
 איז ןעֶמ טְנעֶלְפ יֹוזַא דְנּוא ,טאָג ןופ זיֹוה םעֶד ּוצ ןעֶגְנאַנעֶגְפיֹורַא זיִא איִז ןעזֶו רֶהאָי
 הָנָקְלֶא דָנּוא 8 :ןעֶסֶע טְלאָועֶנ טיִנ טאָה דְנּוא טְנייוַועֶג טאָה איִז דְנּוא ,ןְרעֶגְרֶע ּוצ

 טֶסֶע סאוָוְראַפ דְנֹוא ?אּוד טְסְנייוַו סאָוְראַפ ;הָנֵח ,טְגאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה ןאַמ רֶהיֵא
 ּוצ רעֶמעֶּב טיִנ ןעֶד ְךיִא ןיִּב ?גיִריֹורְמ יֹוזַא ץְראַה ןייַד זיִא = דְנּוא ?טיַנ אּוד
 ןעֶסעֶגעֶג טאָה איִז םעֶדְכאָנ ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ויִא הָנַה דְנּוא 9 ?ןֶהיֵז ןְהעֶצ איו ריִד
 ןעֶּבעֶנ לֶהּוטְׁש ַא ףיֹוא ןעֶסעֶזעֶג ויִא ןַהֹּכ רעֶד יֵלֵע דְנּוא ,הולִׁש ןיִא ןעֶקְנּורְמעֶג דָנּוא
 דְנּוא ,טיִמעֶנ רעֶטיִּב ַא טאַהעֶג טאָה איִז דְנּוא 10 :טאָג ןּוּפ לַביֵה םעֶד ןּופ הָזּוזְמ רעֶד
 רֶדָנ ַא טאָה איִז דְנּוא 11 :טְנייוֵועֶג רֶהעֶז טאָה איִז דַנּוא ,טאָג ּוצ ןעֶמעֶּבעֶג טאָה איִז
 טְסעֶו אּוד ןעוֶו !ןעֶראַׁשְרעֶה איִד ןּופ ,טאָנ ָא טְגאָזעֶג טאָה איִז דְנּוא ,ןּוהָמעֶג
 דָנּוא ,ןעֶקְנעֶרעֶג ריִמ ןַא טְסעֶו דנּוא ,דיֹומטְסְניִד עֶנייֵד ןּופ דְנעֶלֶע סאָד ןעֶהעֶזּנָא
 ָךיֹומטְסְניִד עֶנייֵד ּוצ ןעֶּבעֶג טְסעֶו אוד םְרֶעייֵנ ,דיֹומטְְניִד עֶנייד ישי טינ
 דֵנּוא ,געֶטְסְנעֶּבעֶל עֶנייֵז עֶלַא טאָג ּוצ ןעֶּבעֶג (םֶהיֵאְל ָּךיִא לעֶּז יֹוזַא ,ןעֶמאָז ןעֶכיִלְנעֶמ
 ןעֶזעֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 12 :ּפאק ןייַז ףיוא ןעֶמּוקְפיֹורַא טיִנ לאָז רעֶסעֶמְלאָג ןייק
 !ליֹומ רֶהיֵא טְכאַרְטעֶּב יִלֵע טאָה יֹוזַא ,טאָנ ראָפ ןעֶטעֶּבעֶג ליִפ טאָה איז ןעֶו
 טְגעוֶועֶּב ראַנ ְּךיִז ןעֶּבאָה ןעֶּפיִל עֶרְהיִא ,ץְראַה רֶהיֵא ןיִא טעֶרעֶנ טאָה הָנֵח ןיִראָו 8
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 ּו

 לאומש
 טְרעֶהעֶנ טיִנ זיִא לֹוק רֶהיֵא רעֶּבָא
 טְנעֶבעֶרעֶג יִלֵע איִז טאָה יֹוזַא ;ןעֶראוָועֶנ
 ּוצ טאָה יִלֵע דְנּוא 14 :עַּתְרִֹּׁש ַא ראפ
 אוד טְסעוֶו גְנאַל אי זיִּב ,טְגאָזעֶג רֶהיֵא

 ןייַד ּפָא אּוהְמ ?ּתְרֹּכִׁשעֶגְנֶא ןייַז ָּךאָנ
 -עֶנ טאָה הָנַה דְנּוא 18 :ריד ןּופ ןייוִו
 ןייֵמ ןייֵנ ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶּפְּטְנֶע
 רעֶוְש ַא טיִמ איֹורְפ ַא ןיִּב ָּךיִא !ראַה

 ןייק ןעֶקְנּורְמעֶנ טיִנ ּבאָה ְּךיִא ,טיִמעֶנ
 טְרֶעייֵג ,קְנעֶרְטעֶג קְראַטְׁש רעֶדָא ןייוו
 ראָפ ןעֶסאָנעֶגְסיֹוא ׁשֶפֶנ ןייֵמ ּבאָה ְּךיִא
 ריֹומטְסְניִד עֶנייִד טיִנ טְלאַה 16 :םאָּנ
 ןעֶנעוֶו ןיִראָו ,רעֶטְכאָט עֶטְבעֶלְׁש ַא ראַפ
 זיִּב ְּךיִא ּבאָה ןְראָצ דנּוא ןעֶנאָלְק ליִּפ
 -עֶג יִלֵע טאָה יֹוזַא 17 :טעֶרעֶג רעֶהַא
 םֹולָׁשְּב אייֵג ,טְנאָזעֶג רֵנּוא טְרעֶּפְטְנֶע
 ריִד טעוֶו לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָנ רעֶד דְנּוא
 טְסאָה אּוד סאָו טעֶּבעֶג ןייֵד ָּךאָנ ןעֶּבעֶג
 טאָה איִז דְנּוא 18 :ןעֶטעֶּבעֶג םֶהיֵא ןּופ
 ןעֶניִפעֶג ריֹומטְסְניִד עֶנייֵד זאָל ,טְגאָזעֶג
 ּבייֵו םאָד דְנּוא ;ןעֶניֹוא עֶנייֵד ןיִא ןַח

 דְנּוא ,געוֶו ןעֶרְהיִא ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא זיִא
 זיִא םיִנָּפ רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶסעֶנעֶג טאָה איִז
 :ןעֶועוֶועֶג (גיִּריֹורְט) רֶהעֶמ טיִנ ןיֹוׁש

 היִרְפ רעֶד ןיִא ןעֶנעֶז אייז דְנּוַא 9

 7 בא יי

 וו ָהיֶלֵא רֶמאָּיַז  הָרֹּכׁשִל יִלֵע ָהָבָׁשְחַּ עֶמָׁשִי אֵל ּהָלוקְו
 ןעַתַ :ךילעמ ךנַײ-תֶא ירוְסָה ןירְּכַתׁשִּת יֵתָמ-דַע לע
 רֶכׁשְו יו יִכֹנָא ַחּור-תַׁשָק הָׁשַא ינֹדֲא אֵל רֶמאַֹּו הֶּנד
 5 -תֶא ןֵקִּת-לַא :הָוהְי ינפל יׁשְפנדתֶא ְךֹׁשֶאָו יִתיִתְׁש אֵל
 יִּתְרַּבִד יָסְעמְו יִחיִׂש בֶרמ יִּכ לֶילְּב-ַּב ינְפל ְךֶָמֲא
 וז לֵאְרָׂשִי יהלאָו םלָׁשִל יִכְל רֶמאֹּיַו יִלֵע ןעו ּ!הָּנהייע
 ו* תוָצְמִת רֶמאֹּהַו :'ָמִעמ ָּתְלַאָׁש רֶׁשֲא ְךתלׂשתֶא ןֵּ
 היו לכאּתַו הֶכרדל הָׁשִאָה לו ךניֵעְּב ןֵח ָּךְתֶחְפִׁש
 ו הדָוהְי ינְפַל ֹחָּתְשִּיו רקֹּבַב ּומְּכְׁשי :דוָש ּהָל"ּווהראל
 הָרַָהּתֶא הָנְְלֶא עדי הָתָמְרָה םֶתיִב-לֶא ּואבָו ּובְָּׁו
 הֶרָנִח רַהֵּתַו םיִמָּיַה תֹפָקְתִל י יהיו :הָוהְי הרי ּוּתְׁשִא
 :יִּתְלִאְׁש הָוהְיִמ יִּכ לֵאּומְׁש ֹומְׁש-תֶא אָרְקּתַו ןֵּב דָלתַו

 יו םימוה באוול לע
 95 למני-דַע הָׂשיִאְל הָרמ הָרְמאייֵּכ הָתָלֶע אֵל הָנַחְ :וְְדניתֶאְ
 ;םֶלועדדַמ םָׁש בֵׁשיו היי ינפ-תֶא הֶאְרְו יתֹואיִבֲַו רעה
 ְךלֶמָּניַעיֵבְׁש ְךניעְּב בֹוַהִׂשע הֶׁשיִא הְָקלֶא הָל רֶמאֹּי
 -תֶא קְניֵּתַו דֶׁשֵאָה ּבֶׁשֵּתַווְרְבִדיתֶא הוה םֶקָי ךַא ותֹא
 24 םיִרָפְּב למנר קֲאַב הָּמִע וה ;וְתֹ הל הָנְּב
 6 הוהידתיב ּודאיְִּתַוןַי לֵבֵנְו חק תֶחַא הָפיֵאְו הָׂשלְׁש

 ּהכ -לֵא רַעּנה-תֶא אָ רַּפַה-תֶא מֲהְש ;רֵעָנ רַעּנַהְו לִׁש
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 26 תֶבָצּנַה הֶׁשֲאָה יִנָא יִנֹדֲא ְּךׁשִּפַנ יִח יִנֹדֲא יִּב בֵמאֹּתַ ;יֵלָע
 2 7 ִּתְלִלַּפְתִה הֶַּה רַַַּ-לֶא :הָוהָיײלֶא לֵלַּפְתִהְל הזְּב הָכְּמִע

 יֿכלֶא םְֶו נמעמ יְִּלַאָׁש רֶׁשֲא ימלַאְש-תֶא 'ל הָוהְי ןֵּּיַו
 הָוהיַל ליִאָׁש אה היה רֶׁשֲא טיִמָיַה-לֶּכ הָוהיַל ּוהיְִלִאְׁשִה

 :הָוהיל םׁש חָּתׁשִּ
 3 שי = :

 א ינְרִק הָמָר הָוהיִב יִּבִל קֵלָע 'רֵמאֹּתַו הָנֵח ֶלִּפְתִּתַו
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 יי יהי רייזע טיי

 טְרְהעֶקעֶגְקירּוצ ןעֶנעֶז דָנּוא ,טאָג ראָפ טְקיִּבעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא
 ןייַז הָנַה טְנעֶקְרעֶד טאָה הָנְקְלֶא דְנּוא ,תֶמָר ןיִא זיֹוה רֶעייֵז ּוצ ןעֶמּוקעֶגְנֶא ןעֶנעֶז דִנּוא
 םעֶד ּוצ ןעֶזעֶועֶג זיִא םִע דנּוא 20 :טְכאַדעֶג רֶהיִֵא ןַא טאָה טאָנ דְנּוא ,ּבייוו
 ןעֶניוִועֶג טאָה איִז דְנּוא ןעֶראוָועֶג גיִדְנעֶגאָרְט הָנֵח זיִא יֹוזַא ,געֶמ איִד ןּופ ןְלעֶגְניִרְמּורַא
 ןּופ (טְגאָזעֶג טאָה איז) ןיִראָה ,לֵאּומְש ןעֶמאָנ ןייז ןעֶּפּורעֶג טאָה איִז דְנּוא ,ןְהּוז ַא
 -זיֹוה ץְנאַג ןייַז דְנּוא הָנקְלֶא ןאַמ רעֶד דְנּוא 91 :ןעֶטעֶּבעֶנְסיֹוא םֶהיֵא ְךיִא ּבאָה טאָג
 ןייַז ןּוהְט ּוצ דָנּוא תֹונָּבְרִק יי איד ןייַז וצ בירְקַמ ןעֶנְנאַנעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז דְניִזעֶב
 רֶהיֵא וצ טְגאָזעֶג טאָה איִז ןיִראָה ,ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא טיִנ זיִא הָנַח רעֶּבָא 22 :רֶדָנ

 ריִמ דְנּוא ןעֶגְנעֶרְּב םֶהיֵא ָךיִא לעֶװ יֹוזַא טְנייוֵועֶגְּפָא ןייַז טעוֶו גְנּוי רעֶד ןעוֶו ,ןאַּמ
 :ביִּבייֵא ףיֹוא זיִּב ןעֶּבייֵלְּב ןעֶטְראָד לאָז רֶע זַא טאָג ןּופ םיִנָּפ םאָד ןעֶהעֶז ןעֶלעוֶו
 עֶנייֵד ןיִא טּוג זיִא םאֶו אּוהְמ ,טְנאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה;ןאַמ רֶהיֵא הָנָקְלֶא דְנּוא 8
 טאָג ראָנ זאָל טְנייוַועֶגְּפָא ןעֶּבאָה םֶהיֵא טְסעוֶו אּוד זיִּב (םייֵה רעֶד ןיִאנ ּבייֵלְּב ,ןעֶניֹוא
 טאָה איִז דָנּוא ןעֶּביִלְּבעֶג (םייֵה רעֶד ןיִא) זיִא ּבייוִװ סאָד דנּוא ;דייֵר עֶנייֵז ןייֵז םִיָיַקְמ
 ,םָנייוַועֶגְּפֶא םֶהיֵא טאָה איִז ןעוֶו 24 :טְנייוֵועֶגְּפָא םֶהיֵא טאָה איִז זיִּב ןְהּוז רֶהיֵא טְנייֵזעֶג
 ,לְהעֶמ םאָמ ןייֵא דְנּוא ןעֶסְקָא אייִרְד טיִמ טְכאַרְּבעֶגְּפיֹורַא ְּךיִז טיִמ םֶהיֵא איִז טאָה יֹוזַא
 ןיא טאָג ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא טְכאַרְּבעֶגְנייֵרַא םֶהיֵא טאָה איִז דְנּוא ,ןייוו לעֶנאָל ןייֵא דְנּוא
 םעֶד ןעֶטְכאָׁשעֶג טאָה ןעֶמ דנּוא 28 :גָנּוי ןעֶזעוֶועֶג ָּךאָנ זיִא דְניִק סאָד דְנּוא ,הוּלְׁש
 ְךיִא .טְגאָזעֶג טאָה איִז דְנּוא 26 :יִלֵע ּוצ טְכאַרְּבעֶג אייֵז ןעֶּבאָה גְנֹוי םעֶד דְנּוא ,סקָא
 אָד זיִא סאו ּבייוֵו סאָד ןיִּב ְּךיִא ,ראַה ןיימ ,טְסְּבעֶל אּוד איו יֹוזַא ,ראַה ןייֵמ ְךיִד טעֶּב
 ְךיִא ּבאָה גְנּוי ןעֶגיִזאָד םעֶד ןעֶגעוֶו 27 :טאָג ּוצ ןעֶטעֶּב ּוצ םּוא ןעֶנאַטְשעֶג ריִד אייָּב
 םֶריִא ןּופ ּבאָה ְּךיִא םאִו ןעֶגְנאַלְרעֶפ ןייֵמ ןעֶּבעֶנעֶג ריִמ טאָה טאָג דְנּוא ,ןעֶטעֶּבעֶּב
 סאָה טייַדצ עֶצְנאַג איֵד ,טאָנ ּוצ ןעֶהיִלעֶג ְךיֹוא םֶהיֵא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 28 :ןעֶמעֶּבעֶג
 טְראָד ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טאָג ּוצ ןעֶהיִלעֶג ןייַז רֶע לאָז ןעֶּבעֶל טעוֶו רֶע
 :טאָנ ּוצ

 צי סיב עב ןג
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 ב לעטיפאק
 ןְראָה ןייֵמ ,טאָג ןיִא ְּךיִז טייֵרְפ ץְראַה ןייֵמ ,טְגאָזעֶנ טאָה איִז דָנּוא ,ןעֶטעֶּבעֶג טאָה הֶנֵח דְנּוא 1

 זיא
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 ְךיִא ףְעוְשיִּב ִּתְחַּמִׂשּכ יִבֹוָאילַע יִּפ.בֵחָר הָוהיִּב 2
 ילַא :ונֵהְלאַּכ רוצ ןיִאו ָּתלּכ ןיאיִּכ הָוהיִּכ ׁשוְרָק 5

 לא יִּכ םָכיּפִמ קָתָע אני הָהֹבִנ הָהֹבִגּורְּבִדְת ּּבְרִּת
 שעֶּתַח םִרֹּבִג תֶׁשֶק :תולילֲע יָנְְּתִנ אלְו הָוהְי תועַּד 8
 םםיִבָעַּו ורָכְשִנ םֶחַלִּכ םיִעְבִש :ליִה ּורְָא םיִלָׁשְכִ ה

 !הרָלְלִמֶא םִנָב תַּבִרְו הָעִבש הָרְלִי הָרָקִע רע ּולָדָח
 ׁשיִרומ הָוהְי :לַעו לוָאִׁש דיִרומ היַחַמּו תיִמִמ הָוהִי

 פְׁשַאמ לד רֶּפֲעַמ םיקמ :םִמּורְמףַא ליִּפְׁשִמ ריִׁשֲעַמי
 קה דֹוָבָכ אֵּככְו םיֿבידנ"סע ביִׁשֹוהְל ןייֵּבַא םיִרָי
 ָריִסֲח ילנַר :לכִּת םֶהיֵלֲע תֶׁשֶו ֶרָא יקָצְמ הויל יִּכ
 ;שיִא--רַּבִני ַחְככ אְליֵּכ ּומָּדי ךֵׁשֲחַּב טיעָׁשרּי רֹמָׁשי
 יֵסְּפַא ןיִדָי הָוהְי םעדז םִיַמָשּב וָלָע וָבירְמ ּוּתַחִי דָוהְי
 הָנְקִלַא לה :חיִׁשְמ ןְרָק םֶהָ וּכלמל ועד ץרֶא :ו

 ינּפיתֶא הָוהי-תֶא תַרָׁשְמ הָיָה רעֶּגִהְווָתיִּב-לע הָתָמְרִה
 :הדוהי-תַא וָעְדִי אָל לעילְב יֵנְּב ילע ןָנְבּו :ןָהֹּכה יִלֵע ט
 רענ אָבּו חַבָו ַחֵבֹו שיאילָּכ םָעָה"תִא םיִנֲהְּכַה טַּפְׁשִמּו 5

 הָּכהְו :יִדָיּב םִיִנְׁשַה ׁשֶלָׁש גֵלּומַהְו רֶׁשָּבַה לֵׁשַבַּכ ןֵהֹּכַה 14
 הָלָעַי-רֶׁשֲא לָּכ רּורָּפב ֹוִא תַחָלִּקַב וַא דּודב וִא רֹיּכַב

 טםיִאְּבַה לֵאָרׂשִיילָכְל יִׂשֵַי הָכָּכוָּב ןָהֹּכה חי נלֹּמַה
 רעָנ ו אָבּו בֶלַחַה"תֶא ןיִרְטְקִי םֶרָטִּב בג :הֹלָׁשְּב םָׁש וט

 ב א לאומש
 טאָה ליומ ןייֵמ ,טאָג ןיִא ןעֶּביֹוהְרעֶד זיִא

 הְנייֵּפ עֶנייֵמ רעֶּביִא טְרעֶטייוֵוְרעֶד ְךיִז
 :עֶפְליִה עֶנייִד ןיִא ְךיִמ עייֵרְּפ ְּךיִא לייו

 ןיִראָז ,טאָג איו גיִלייֵה יֹוזַא זיִא רעֶנייֵק 2
 ןייֵק זיִא םִע דֵנּוא ,ריִד ץּוח רעֶנייֵק זיִא םִע
 טְלאָז רֶהיֵא 8 :טאָנ רעֶזְנּוא איז יֹוזַא זְלעֶמ

 םִע טייֵקְגיִדְרעֶפאָה ןעֶדעֶר ּוצ ןעֶרְהעֶמ טיִנ
 ןּופ ןעֶמּוקסיֹורַא טייֵהְצְלאָטְׁש עֶנייֵק לאָז

 ןּופ טאָג ַא זיִא הָוהְי ןיִראָו ,ליֹומ רֶעייֵא
 עֶלַא ןעֶרעוֶו םֶהיֵא אייֵּב דְנּוא ,טְפאַׁשְנעֶסיוו
 ןּופ ןעֶגיֹוּב רעֶד 4 :ןעֶניֹואוְועֶנַּפָא םיִׂשעַמ
 איד דְנּוא ,ןעֶבאָרְּבּוצ זיִא עֶקְראַטְׁש איד

 :ַחֹּכ טיִמ ןָא ךיז ןעֶטְרּוג עֶטְלעֶביֹורְּטְׁשעֶג
 טיֹורְּב ראַפ ְּךיִז ןעֶגְניִדְרעֶפ עֶטאַז איִד 2
 גירְגְנּוה) ףיֹוא ןעֶרעֶה עֶניִרְגְנּוה איִד רעֶּבָא
 ןעֶניוִועֶג טאָה הָרָקֲע איד ויִּב ;(ןייז ּוצ
 ליִּפ טאַהעֶג טאָה סאוָו איִד דְנּוא ,ןעֶּביִז

 טאָג 6 :ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ ןעֶראוָועֶג זיִא רעֶדְניִק
 -אָלְוןֵהֹכל תולצל רָׂשְב הָנּת ַחבַֹ ׁשיִאָל רַמָאְ ןֹּכה

 ׁשיִאָה ויָלֵא רֶמאֹיַו :יִחיסַא יִּכ לָׁשְבִמ רֶׁשּב ךְמִמ חִֵּי וי
 ךֶׁשִפנ הָואְּת רֶׁשֲאַּכ ּױל קו בֵלַחַה םייּכ ןריִטְקִי רק

 והְּתַו :הָקְזְִב יִּתְחַקָל אֶל" ןֵּמִת הָּתִעיּמ ּולו רַמָאְו וז
 וצֲאנ יִּכ הָוהְי ןְפיתַא רֶאְמ הָלֹורְנ םיִרָענַה תאֵמַח

 נְּפ-תֶא תֶרָׁשְמ לֵאּומְׁשּו :הָוהְי תֶחְנִמיתַא םיִׁשָנָאָה וו
 מא וָלירָׂשעַּת ןֹטק ליִעְמּו :דֵּב דופַא רוה רֵעַנ ָוהִי

 טְכאַמ רֶע ,גיִדעֶּבעֶל טְכאַמ דְנּוא טעֶמייֵמ
 טְגְנעֶרְּב דְנּוא לֹואְׁש םעֶד ןיִא ןְרעֶדיִנְּפורַא
 ָּךייֵר דְנּוא םעֶרָא טְכאַמ טאָג 7 :ףיֹורַא
 טְכייֵהְרעֶד רֶע דנּוא ןְרעֶדינְּפּורַא טְכאַמ רֶע
 ּביֹוטְׁש םעֶד ןּופ ףיּוא טְלעֶטְׁש רֶע 8 :ְךיֹוא

 -עֶּב םעֶד טְכייֵהְרעֶד רֶע ,ןעֶמעֶרָא םעֶד
 איֵד טיִמ ןעֶצעֶז ּוצ םֶהיֵא יִדְּכ ןעֶגיִשְפְריִד

 ןעֶרעֶהעֶנ טאָג ּוצ ןיִראָו ,דֹובְּכ ןּופ לֶהּוטְׁש ַא ןיִנֹשְרַי אייֵז טְכאַמ רֶע דִנּוא ,ןעֶטְׁשְריִפ
 רֶע 9 :טְלעוֶו איִד ןּוהְטעֶג רֶע טאָה אייֵז ףיֹוא דְנּוא ,דְרֶע רעֶד ןּופ ןעֶטְסעֶפדְנּורְג איִד
 -ךעֶטְסְניִּפ רעֶד ןיִא ןעֶרעוֶו םיִעָׁשְר איִד רעֶּבָא ,םיִדיִסַח עֶנייז ןּופ םיִפ איִד ןעֶטיִה טּוהְמ
 טעוֶו טאָנ 10 :ןעֶקְראַטְׁש ןאַמ ַא ְּךיִז ןעֶק ַחֹּכ ְךְרּוד טיִנ ןיִראָו ;טְנְליִטְרעֶפ םיִנ
 םיִא ןעֶרעֶנאָד אייֵז רעֶּביִא טעוֶו רֶע ,םֶהיֵא טיִמ ְּךיִז ןעֶניִרְק סאָו איִד ןעֶרייֵנְׁשְרעֶפ
 טייֵהְקְראַטְׁש ןעֶּבעֶג טעוֶו רֶע דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ןּופ ןעֶקֶע איד ןיִטָּפְׁשִמ טעוֶו טאָג ,לעֶמיִה
 הָנֵקְלֶא דנּוא 11 :ַחיִׁשְמ ןייז ןּופ ןְראָה םאָד ןעֶבייֵהְרעֶד טעז רֶע דְנּוא ְּךֶלֶמ ןייַז ּוצ
 טאָה ּוצ תֵרֶׁשְמ ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא גְנֹוי רעֶד דְנּוא ;זיֹוה ןייַז ּוצ הָמָר ןייק ןעֶגְנאַגעֶג זיִא
 ,רעֶדְניִק עֶטְכעֶלְׁש ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז יֵלֵע ןּופ רעֶדְניִק איִד רעֶּבָא 12 :ןֵהֹּכַה יֵלֵע ראָפ
 קְלאָפ םעֶד טיִמ םיִנֲהֹּכ איד ןּופ טְכעֶר םאָד דֶנּוא 14 :טאָג טְנעֶקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז
 בֶנּוי רעֶד זיִא יֹוזַא-- תֹונָּבְרַק ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ טאָה סאָו רעֶכיִלְטיִא זַא ,ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 לעֶּבאָנ ןעֶניִציִּפְׁש אייֵרְד ַא טיִמ ,טְכאָקעֶג טאָה ׁשייֵלְפ סאָד ןעֶו ןעֶמּוקעֶג ןַהֹּכ םעֶד ןּופ
 רעֶדָא ןעֶקעֶּב-כאָק םעֶד ןיִא ןעֶכאַטְׁשעֶגְנייַרַא טאָה רֶע דְנּוא 14 :דְנאַה עֶנייז ןיִא
 םעֶד ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא םאָו םעֶלַא ,ּפאָט םעֶד ןיִא רעֶדָא ,לעֶסעֶק רעֶדָא ,לעֶניִט
 סאָו לֵאָרְׂשִי ץְנאַג ּוצ ןּוהְמ ּוצ אייֵז ןעֶנעֶלְפ יֹוזַא ,ןעֶמּונעֶג ןֵַהֹּכ רעֶד ְּךיִז טאָה לעֶּבאָג
 סאָד טְרעֶכויִרעֶג טאָה ןעֶמ רעֶדייֵא ּךיֹוא 15 :הֹולַׁש ןיִא ןעֶמּוקעֶגְניִהַא טְראָד ןעֶנעֶז
 טאָה סאָו ןאַמ םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה דנּוא ןעֶמּוקעֶג ןֵהֹּכ םעֶד ןּופ גְנּוי רעֶד זיִא ,בָלֵח
 םעֶטְבאָקעֶג ןעֶמעֶנ ריִד ןּופ טיִנ ליוז רֶע ,ןֵהֹּכ םעֶד ראַפ ׁשייֵלְפ ּביִנ ,ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ
 זאָל ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ןאַמ רעֶד ןעוֶו דְנּוא 16 :(שייֵלְפנ איֹור טְרֶעייֵנ ׁשייֵלְפ
 יֹוזַא ,טְסיֵלְג אּוד םאָו ריִד םעֶנ ָּךאָנְרעֶד דְנּוא ,בָלֵח סאָד ןְרעֶכייֵר רעֶהיִרְפ טְנייַה ןעֶמ
 יֹוזַא ,טיִנ ןעוֶו .דְנּוא ,ןעֶּבעֶג טְצעֶי טְסּומ אּוד טְרֶעייֵנ ,ןיינ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ רֶע טאָה
 רֶהעָז ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןעֶננּוי איִד ןּופ דְניִז איִד דְנּוא 17 :דְלאוַועֶג טיִמ ןעֶמעֶנ ָּךיִא לעֶז
 :טאָנ ןּופ רעֶּפְּפָאדזייֵּפְׁש סאָד טעֶטְכַאְרעֶפ ןעֶּבאָה רעֶנעֶמ איִד ןיִראָָו ,טאָג ראָפ םיֹורְג
 -ךאַגעֶגְנָא דְנּוא גָנּוי ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע ,טאָנ ראָפ תַרָׁשִמ ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא לֵאּומְׁש דְנּוא 8
 םעֶנִייַלְק ַא טְבאַמעֶג םֶהיֵא טאָה רעֶטּומ עֶנייֵז דְנּוא 19 :ןעֶנייַל ןּופ דֹוּפַא ןַא טיִמ טְלעֶט

 קאררעּבא



 לאומש
 םֶהיֵא ּוצ םִע טאָה איִז דְנּוא ,קאָרְרעֶּבַא
 זיִא איִז ןעֶו טְכאַרְּבעֶנְפיֹורַא רֶהאָי עֶלַא
 ּוצ ביִרְקַמ ןאַמ רֶהיֵא טיִמ ןעֶמּוקעֶנְפיֹורַא

 יִלֵע דְנּוא 20 :ןּבְרָק עֶכיִלְרְהעֶי םאָד ןייֵז
 ,ּבייוו ןייַז דְנּוא הָנקְלֶא טְשְנעֶּבעֶג טאָה
 ריִד לאָז טאָנ ,טְגאָזעֶב טאָה רֶע דְנּוא
 ,איֹורְפ רעֶניִזאָד רעֶד ןּופ רעֶדְניִק ןעֶּבעֶנ
 ןעֶהיִלְטְנֶע טְסאָה אּוד סאוָו םעֶד טאָטְׁשְנָא
 -עֶּבעֶגְסיֹוא טְסאָה אּוד (ןעֶכְלעוֶו רעֶדָא)
 ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ;טאָנ ןּופ ןעֶמ
 טאָה טאָנ ןיִראָו 21 :טֶרֶא רֶעייֵז ּוצ
 -ָנעֶגאָרְמ זיִא איִז דְנּוא ,הָנֵח ןַא טְכאַדעֶג
 ןעֶניוִועֶג טאָה איִז דְנּוא ןעֶראוָועֶג גיִד
 דְנּוא ,רעֶטְכעֶט אייוֵוְצ דְנּוא ןְהיִז אייֵרְד

 ןעֶסְקאַַועֶגְפיֹוא זיִא לֵאּומְׁש גְנּוי רעֶד
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא יֵלֵע דְנּוא 22 :םאָג אייֵּב
 םעֶלַא טְרעֶהעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טְלַא רֶהעֶז

 ץְנאַג ּוצ ןּוהְמעֶנ ןעֶּבאָה ןְהיֵז עֶנייֵז סאָ
 ןעֶנעֶלעֶג ןעֶנעֶז אייֵז איוו דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי
 -ךעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה סאו רעֶּבייוֵז איד טיִמ
 לֶהֹא םעֶד ןּופ ריִהְט רעֶד אייֵּב טְלעֶמאַז
 וטְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 23 :דַעֹומ
 ?ןעֶכאַז עֶכְלאָז רֶהיֵא טּוהְמ םאוְראַפ

 עֶטְכעֶלְׁש עֶרייֵא ןּופ רעֶה ְּךיִא ןיִראָו
 :קְלאַפ ןעֶצְנאַג ןעֶגיִזאָד םעֶד ןּופ ןעֶכאַז
 ְךיִא סאָו גְנּורעֶה איִד ,ןְהיֵז עֶנייֵמ ,ןייֵַנ 4
 :ןעֶניִדְניִז קְלאָפ םיטאָנ טְכאַמ רֶהיֵא ,טּוג טיִנ זיִא רעֶה
 ןעֶגעֶק טְגיִדְניִז ׁשְנעֶמ ַא ןעוֶו רעֶּבָא ןַיַד רעֶד םֶהיֵא טָּפְׁשִמ יֹוזַא ןְרעֶדְנַא ןייֵא
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 ַחּבְוִל ּדָׁשיא-תֶא ּבָתֹולֲעַּב הָמיָמָי ו םיִמִיֹמ ֹול יָתלַעַהְו
 מ ותשא-תַאז הָנָקלֶא-תַא לע ְךרֵּ :םיִמָיַה חַב-תֶא
 הֶׁשאָהְִמ עֶַרְו ךל הָוהְי םֶׂשָי רַמָאְו
 עו -תֶא הָודְי רַקְפיֵּכ :מוקִמל ּיָכְלֲהְו הוהיִל לֵאָׁש רֶׁשֲא
 רעד לֵּדְנַו תוָָב יִּתְׁשּ םִינ ָביהֶׁשלְׁש רלתַו רַהֵּתַו הֶּנִה
 ונ לָב יַא ֵמָׁשְו דָאמ קז יע :הָוהְי-ִע לֵאּומְׁש
 -זרַא ןְבְּצְׁשי-רֶׁשֲא תֶאְו לֵארְשיילָמְל ויָנְּב ןֹוַשֲעַי רֶׁשֲא
 3 דָּמָל םָהָל רֶמאָּיַו :דַעומ לָהֶא חַתָּפ תוכעַה םיִׁשָּנַה
 םֵכיֵרְבַד-תֶא עַמׂש יֵכָֹא רֶׁשֲא הֶּלֶאָה םיִרְבְּדַּכ ןֹוׂשֲעַת

 דָביטראל 'ּכ נב לַא :הָלֵא םעָהילְּכ תֶאֵמ םיִעְ
 את םִא :הָוהְידםע םיִרֵבֲעַמ עֵמֹׂשיֵכָֹא רׁשֲא ָעְמְׁשַה
 יִמ שיא אָמָחְי הָודיִל סָאְו םינלַא ולְלִפּו ׁשיִאְל ׁשיא
 הדָודי ץַפֶחייֵּכ םָהיִבֲא לוקָל ועְמׁשִי אלו וָלְַּפְתִי
 98 הוה ה-סע םג בְֹו לד ךלה לֵאמְׁש רִעַנהְו :םֶתיִמֲהַל
 27 מא יִלֲעילָא םי תלָא-שיא אָבָה - - :םיִׁשָנֲאדסַע םנְו
 םֶתֹוַּב יא תִַּבילֶא ן הָלְְנֲה היהְי רַמָא הֹּב ויָלֵא
 לֵאָרְׂשִי ְִַׁשילְכִמ ותֹא רֶחָבּו :הֶעְרַּפ תיֵבְל םִיַרְצִמְּב
 דוָפַא תאֵׂשְל תֶרְטָק ריִטְקְַל יְּבזמ-לַע תֹלְעַל ןבכליל
 הָּמָל :לֵארׂשִי נב יׁשאילָּכיתֶאּד ְךיֵבֶא תיבל ָנּתאְוינְִל
 ךיֶנָּביתַא דֹּכַכְַּ ןִעָמ יִתיּוצ רֶׁשֲא יִתָחְנַמְבּו יִחְבזּב ּוטֵעְבִת
 :ימַעל לֵאָרְׂשִי תַתְנִמ-ִלְּכ תישאֵרְמ םָכֲאִרְבַהְל יִנּמִמ
 ל תייבּו ךֶיּב יִּתְרמָא רֹומָא לֵאָרׂשי הלָא הוהְי םִאְנ כָל
 יִל הָלֵלֲחַה םוהְיסֶָנ הָּתַעְ םָלֹועידַע נפ ּולְַתִי ְךיִבָא
 51 ךתָא יִתְעַדָנְו סיִאַּב םיִמָי הֶּנִה :לקיד ןבּו ּבַכַא יֵדְּבַכְמיַּכ
 52 רֵצ ָּתְמַּבְִו :ףֶתיִבְּב ןֵקָז תיְהִמ יכָ תי ערְתאְו עז
 ָךְתיֵבְּב קז הָיְי-אלְו לאְרׂשייתֶא ביִטייײרָׁשא לֶכְּב ןֹוְמ
 יי" תל ִחְּבזמםִעַמ ךֵל תיִרְכַא-אָלשיִאְו םיִמיַה"לְּ
 :םיִׁשָנַא ּותִמיּדְתיּב תיֵּבְרַמקלֶכְוּדׁשִפנקתֶא ֿביִרֲאַלְויָניִצ

 דְלאָשַה תחַּת תא
 : תַחַּת תאֹוַה
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 ןעֶכעֶק טְניִדְניִז שְנעֶמ ַא ןעוֶו 8
 ,טאָנ

 לוק םעֶד ּוצ ןעֶרעֶה טְלאָועֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא ?ןעֶטעֶּב םֶהיֵא ראַפ ןעֶק רעוֶו
 לֵאּומְׁש גָנּוי רעֶד דְנּוא 26 :ןעֶטייֵט טְלאוָועֶג אייֵז טאָה טאָג לייװ ,רעֶטאָפ רֶעייֵז ןּופ
 ךיֹוא דנוא טאָנ אייֵּב ןעֶזעוֶועֶג טּוג זיִא דְנּוא ,ןעֶראָועֶג םיֹורְנ דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְנָא זיִא
 טאָה רֶע דְנּוא ,יִלֵע ּוצ ןאַמ רעֶכיֵלְטעֶג ַא ןעֶמּוקעֶג זיִא םִע דְנּוא 97 :ןעֶשְנעֶמ אויַּב
 ןעֶראָועֶג טְקעֶלְּפטְנַא ָךעֶלְרעֶּפְנייֵׁשעֶּב טיִנ ְּךיִא ןיִּב---טאָג טְגאָז ֹוזַא ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ
 ?זיֹוה םיהעְרַּפ ןיִא םִיַרְצִמ ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ָּךאָנ ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו זיֹוה סיִרעֶטאָפ ןייֵד ּוצ
 ןייַז לאָז רֶע זַא לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִטָבְׁש עֶלַא ןּופ טְלייוַוְרעֶדְסיֹוא םֶהיֵא ּבאָה ְָּךיִא דְנוא 8
 ּוצ דָנּוא קְרעוֶוְרעֶכייֵר ןְרעֶכייֵר ּוצ דְנּוא ַחֵּבְזִמ ןייֵמ ףיֹוא ןייֵז ּוצ ביִרְקַמ ,ןֵהֹּכ ַא ריִמ ּוצ
 ניֶזעֶגְיֹוה םיִרעֶטאָפ ןייֵד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ?ריִמ ראָפ דופַא םעֶד ןעֶנאָרְט
 (םיִפ איִד טיִמ) רֶהיִא טעֶרְט סאָוְראַפ 29 ?לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ רעֶפְּפָא-רֶעייֵּפ עֶלַא
 טְסְלאַה אּוד דְנּוא ;בֶנּוניֹואוְו עֶנייֵמ ןיִא ןעֶטאָּבעֶג ּבאָה ְּךיִא םאָו תֹוחָנִמ דְנּוא םיִחָּבְז עֶנייֵמ
 עֶלַא ןּופ טעֶפ טְׁשְרֶעּוצ ְּךייַא טְכאַמ רֶהיֵא סאָד ;ְךיִמ איו דֹובָּכְּב רֶהעֶמ ןֶהיִז עֶנייֵד
 ,לֵאָרְׂשִי ןופ טאָג רעֶד הָוהְי טְגאָז םּוראָד 20 ?לֵאָרְׂשִי קְלאַפ ןייֵמ ןּופ רעֶּפְּפָא"זייֵּפְׁש

 ןעֶלעוֶו רעֶטאָפ ןייֵד ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה סאָד דְנּוא דְניִזעֶגְזיֹוה ןייֵד זַא טְנייֵמעֶג יִקאַט ּבאָה ְָּךיִא
 םאָו איִד טְרֶעייֵנ ,ריִמ ּוצ הָליִלָח ,טאָג טְנאָז דְנּוצַא רעֶּבָא ,גיִּבייֵא ףיֹוא ןייֵג ריִמ ראָפ
 טְבייֵל ןעֶלאָז איִד ְּךיִמ ןעֶמעֶׁשְרעֶפ םאִיְו איִד רעֶּבִא ןעֶרְהֶע ָּךיִא לעוֶו ְּךיִמ ןעֶרְהֶע
 ןייד ןעֶדייֵנְׁשְרעֶפ לעוֶו ָּךיִא םאָד ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו געֶט איִד העֶז 31 :ןעֶרעוֶו ןעֶטְלאַהעֶג
 ןיײק ןייַז טיִנ טעֶו םִע זַא היֹוה םיִרעֶטאָּפ ןייד ןּופ ןעֶמאָז םעֶד דִנּוא ןעֶּמאָז
 רעֶניִדייֵלעֶּב םעֶד ןעֶקּוקְנָא טְסעוֶו אּוד דְנּוא 82 :דְניִועֶגְזיֹוה ןייד ןיִא ןאַמ רעֶטְלַא
 ,לֵאָרְׂשִי ּוצ ןעֶרעֶו ןּוהְמעֶנ טעֶװ סאָװ ןעֶמּוג םעֶלַא ןיִא גְנּוניֹואְו עֶנייֵּמ ןיִא
 דְנּוא 28 :זיֹוה ןייַד ןיִא ןאַמ רעֶטְלַא ןייֵא ןייַז טיִנ לאָמְנייֵק טעֶו םִע רעֶּבָא
 ּוצ ןייַז טעֶו ַחּבְזִמ ןייֵמ ןּופ ריִד ּוצ ןעֶנְליִטְרעֶּפ טיִנ לעוֶו ְּךיִא םאֶח ןאַמ רעֶד
 דנוא ןעֶכאַמ ּוצ :גיִרְעיֹורְט עֶלעֶז עֶנייַד דְנּוא ,ןעֶניֹוא עֶנייַד ןעֶמְכאַמְׁשְרעֶפ

 :רעֶנעֶמ ּועְגְּיו ןעֶּבְראַמְׁש ןעֶלעוֶו דְניִזעֶגְויֹוה ןייד ןּופ עֶנעֶמְקאַועֶגְנָא םעֶלַא
 דנוא 29



 א לאומש 20

 םָתְיִּינְמָח-לֶא ךנָב יֵנְׁש-לֶא אֹבָי רֶׁשֲא תֹואָה ָּךיודא 4
 רׁשֲאַּכ ןִמאָנןַהֹכ ל יִתֹמיִקַהַו ּוםֶהיְֵׁש ּותִֹמָי דָחֶא םוְּב הל

 --ְִל ךֶלַהְתַהו מא יַב ול יִתְָבּוהֲֶַׂייִׁשפנְבּיִּבבְלִּב
 םאובָי ךְתֵֹבְב רֶתֹנַהיֹלָּכ הֶיָהְו !םיִמָיַה--לָּכ יָהיִׁשְמ
 אָ ינתפִס רַמָאְו םַחָל"רַּכְכְו ףַסְּכ תַרונַאל ול תֹוְַּׁשִהְל
 :םֶחָלרִתַפ לָכָאָל תנְהִּכַה תַחַאילַא

 הרוהי רבדּו ילע יֵנְפִל הוהְידתַא תֶרֶׁשִמ לָאומְׁש נו *
 אּורַה םֶיַּב יהְיַו :ץֶרפִנ ןזח ןיִא םֶהָה םיִמיּב רֶקָי הָיָה 5

 ;תואָרל לַכּי אֵל תוהכ ּוֲּחַה וָניֵעְו ָמּוקְמִּב בכש יִלעְו

 הדוהְי לֵכיֵהְּב בכש לֵאּומְׁשּו הָּבְכַי םֶרָט םיהלֲא ר
 רֶמאְיַו לֵאומְׁש-לֶא הָוהְי אָרְקִיַו :םיִהלֶא ןֹרַא םָׁשירָׁשֲא

 רֶמאַֹּו יל ָתאָרְקּכ יִנְנַה רֶמאֹּנ ילעילָא ץֶרָו :ינָּנַה ה
 אֵרְק הָוהְי ףֵסֹו :בָּׁשי ךֵלֶיו בֶכְׁש בָּׁש יִתאָרָקאָל 6

 יּכ יִנְנַה רֶמאֹּיַו ילע-לָא ְּךֵליו לֵאומְׁש םֶקָיַו לֵאּומְׁש דוע
 לֵאּומְׁשּו :בֶכָׁש בש יִנְב יִתאָרְקאַל רֶמאַֹּו יִל ָתאָהָק

 ףֵסַו :הָוהיירַבְּד ויָלֵא הֵלְני םֶרָטְו הוהי-תֶא עַדָי םֶרָמ 5
 רֶמאְיַו ילֲעילָא לו םֶקָה תֶׁשיִלְׁשּב לֵאּומְׁשראָרְק הָוהְי

 רֶמאֹו :רעֶנל אָרֹק הָוהי יִּכ ילע ןֵבָויִל ָתארָקיּכ ינְנַה 5
 ָהרֵמָאְו ּץַלֵא אָרְקייפִא הָיָהְו ֿבֶכׁש ְךֵל לֵאּומְׁשִל יִלֹ
 :וָמוקְמִּב בֵּכְִַ לֵאֹומְׁש ךֵו ּךַדְבע ַעֶמׂש יִּכ הָוהְ רֵּכַּד

 לֵאּומְׁש !לֵאומְׁש םִעַפְּבדםֲעַפְכ אָרָקִיו בַצְְתַיו הָוהְי אֵבָ י
 רֶמאֹּי :דֶדְבַע ַעֶמׁש יִּכ רֵּכַּד לֵאומְׁש רֶמאַָּו :1

 רֶׁשֲא לֵאְרׂשִיְּב רָבָד הָׂשֹע יִכנָא הּנִה לַאמְׁש-לָא הָוהְ
 -לֶא םִיקָא אּוהֵה םֹיּב :זִנֶ יִּתְׁש הָנֵלצִּת ועְמְׂשילְּכ

 ִּתְַּנדְו :הָּכְו לַחָה וָתיִּב-לֶא יִּתְרִּכּד רֶׁשֲא-לָּכ תֶא יִלֵע 4
 ייִּכ עֶדָיירָׁשַא ןְעַּב םָלועידַע וָתיִּב-תֶא יָנֲא טֵּפׁשיִּכ ול
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 ַא ןייֵז ריִד ּוצ טעוֶו עֶגיִזאָד םאֶד דְנּוא 4
 עֶנייֵד ּוצ ןעֶמּוקְנָא טעוֶו םאוָו סאָד ,ןעֶכייֵצ
 אייז ,םֶחְניִּפ דְנּוא יִנְפָה ּוצ ,ןְהיִז אייווְצ
 :גאָמ ןייֵא ןיִא ןעֶּבְראַטְׁש עֶדייֵּב ןעֶלעוֶו
 ַא ןעֶלעֶטְׁשְפיֹוא ריִמ לעדֶו ְּךיִא דְנּוא 5
 ןיִא זיִא םִע איו יֹוזַא ,ןֵהֹּכ ןְעייֵרְטעֶג
 טעֶו ןעֶליוִו ןייֵמ ְּךאָנ דְנּוא ץְראַה ןייֵמ
 ןְעיֹוּבְפיֹוא םֶהיֵא לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,ןּוהְמ רֶע
 ןיֵג טעוֶו רֶע דְנּוא ,זיֹוה םִעייֵרְטעֶג ַא
 :בעֶט עֶלַא (ַחיִׁשְמִנ ןעֶטְּבְלאַזעֶג ןייֵמ ראָפ
 רעֶכיִלְטיִא זַא ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 6
 זיֹוה ןייד ןיִא ןעֶּבייֵלְּבְרעֶּביִא טעוֶו סאוָו
 דְנּואנ םֶהיֵא ּוצ ןעֶקיִּב ּוצ ְּךיִז ןעֶמּוק לאָז

 רעֶּבְליִז קיִּטְׁש ַא ראַפ (ןעֶגְניִדְרעֶפ ְָךיִז
 טעוֶו דְנּוא ,טיֹורְּב קיִטִׁש ַא ראַפ דְנּוא

 ָךאָד ְּךיִמ טְפעֶהעֶּב ;ָּךיִד טעֶּב ְּךיִא ,ןעֶנאָז
 לאָז ְּךיִא זַא ,תֹונָהָּכ איִד ןּופ םעֶנייֵא ּוצ
 :טיֹורְּב לעֶקיִטְׁש ַא ןעֶסֶע ּוצ ןעֶּבאָה

 ג לעטיפאק

 ַא ןעֶועדֶועֶג זיִא לֵאּומְׁש גָנּוי רעֶד דְנּוא 1
 טְראוָו סאָד דְנּוא ,יָלֵע ראָפ טאָג ּוצ תַרֶשִמ
 ןיִא רֶעייֵט (ץְנאַגנ ןעֶזעוֶועֶג זיִא טאָג ןּופ

 ןעֶדְנאַהְרעֶפ טיִנ זיִא סֶע ,געֶט עֶגיִּבְלעֶזיִד
 דְנּוא 2 :ַתֹואּובְנ עֶנעֶפָא עֶנייֵק ןעֶזעוֶועֶג

 גאָט ןעֶגיִּבְלעֶזְמעֶד ןָא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע
 ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ןיוש ןעֶּבאָה ןעֶניֹוא עֶנייֵז דְנּוא ;טֶרָא ןייַז ףיֹוא ןעֶנעֶלעֶג זיִא יֵלֵע ןעוֶו
 ןּופ טֶכיֵל סאָד רעֶדייֵא דְנּוא 3 :ןעֶהעֶז טְנעֶקעֶג טיִנ טאָה רֶע דְנּוא ןעֶרעוֶו ּוצ לעֶקְנּוט
 ןּופ לֵכיֵה םעֶד ןיִא טְגייֵּלעֶג ְּךיִז טאָה לֵאּומְׁש דְנּוא ,ןעֶׁשאֶלעֶגְסיֹוא ןעֶראָועֶג זיִא טאָג
 וצ ןעֶפּורעֶג טאָג טאָה יֹוזַא 4 :ןעֶזעוֶועֶג זיִא טאָג ןּופ ןֹורֶא רעֶד ּואוְוַא טְראָד ,טאָג
 יִלֵע ּוצ ןעֶפאָלעֶגְניִהַא זיִא רֶע דְנּוא 8 !ָךיִא ןיִּב רֶעיִה ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,לֵאּומְׁש
 טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶפּורעֶג ּךיִמ טְסאָה אוד ןיִראָ ;ְךיִא ןיִּב רֶעיֵה ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 -ְנאַגעֶג זיִא רֶע דְנּוא :ְּךיִד גייֵל דְנּוא קירּוצ אייֵנ ,ןעֶפּורעֶג טיִנ ְּךיִד ּבאָה ְּךיִא ,טְגאָזעֶג
 ,ןעֶפּורעֶג לאָמַאְּכאָנ לֵאּומְׁש טאָה טאָנ דְנּוא 6 :טְגייֵלעֶנְקיִרּוצ ְּךיִז טאָה דְנּוא ןעֶנ
 ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא יִלֵע וצ ןעֶגְנאַגעֶגְניִהַא זיִא דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא לֵאּומְש דְנּוא

 ָךיִד ּבאָה ְּךיִא טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ;ןעֶפּורעֶג ָּךיִמ טְסאָה אּוד ןיִראְו ָךיִא ןיִּב רֶעיִה
 רעֶדייֵא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאֶד 7 :ָּךיִד גייֵל דְנּוא קיִרּוצ רֶהעֶק ,ןְהּוז ןייֵמ ,ןעֶפּורעֶג טיִנ
 טְקעֶלְּפטְנַא םֶהיֵא ּוצ זיִא טאָג ןּופ טְראוָו סאָד רעֶדייֵא דְנּוא ,טאָב טְנעֶקעֶג טאָה לֵאּומְׁש
 רֶע דְנּוא ,לאָמ עֶטיִרְד סאָד ןעֶפּור ּוצ לֵאּומְׁש טְרְהעֶמעֶנ טאָה טאָג דְנּוא 8 :ןעֶראוָועֶג
 ןיִּב רֶעיֵה ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דנּוא ,יִלֵע ּוצ ןעֶגְנאַגעֶגְניִהַא זיִא דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגפיֹוא זיִא
 םעֶד טאָה םאָנ זַא ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ יֵלֵע טאָה יֹוזַא ;ןעֶפּורעֶג ָּךיִמ טְסאָה אּוד ןיִראָו ;ְךיִא

 ,רעֶדיִנַא ָּךיִד גייֵל דְנּוא אייֵנ ,לֵאּומְׁש ּוצ טְגאָזעֶג טאָה יֵלֵע דְנּוא 9 :ןעֶפּורעֶג
 ַא רעֶד ןעֶנאָז אוד טְּסְלאָז יֹוזַא ,ןעֶפּור (רעֶדיווג ְּךיִד טעוֶו רֶע ןעוֶו ןייַז טעוֶו סִע דְנּוא
 ָךִז טאָה רֶע דִנּוא ןעֶנְנאַגעֶג לֵאּומְׁש זיִא יֹוזַא ;טְרעֶה טְקעֶנְק ןייַד ןיִראָו ;ראַה
 טְלעֶטְׁשעֶג ְּךיִז טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג זיִא הָוהְו דְנּוא 10 :טָרָא ןייז ףיֹוא טְגייֵלעֶגְרעֶדיִנֶא
 לֵאּומְׁש דְנּוא !לַאזמש ,לֵאּומְׁש ,לאָמ עֶרעֶדְנַא איִד אי יֹוזַא ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 ,לֵאּומְׁש וצ טְגאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 11 :טְרעֶה טְכעֶנְק ןייד ןיִראָו ,דעָר ,טְגאָזעֶג טאָה
 ןעֶלעוֶו םעֶד ןעֶרעֶה סֶע טעוֶו סאו רעֶכיִלְטיִא זַא ,לֵאָרְׂשִי ןיִא ְךאַז ַא אּוהְט ָּךיִא ,העֵז

 ןעֶרעוֶו םִיּוקְמ ןעֶזאָל ְךיִא לע גאָמ ןעֶגיִּבְעֶזְמעֶד ןיִא 12 :ןעֶנְניִלְק ןעֶריֹוא עֶדייֵּב עֶייֵז
 ןעֶבייֵהְנֶא םִע לעֶו ָּךיִא ,הְיִזעֶגְזיֹוה ןייֵז ןעֶגעוֶו טעֶרעֶג ּבאָה ְּךיִא סא םעֶלַא יִלֵע זצ
 ןיִטָּפְׁשִמ לעדֶז ְּךיִא זַא ,ןעֶגאָז טְזאָלעֶג ןיֹוׁש םֶהיֵא םִע ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 18 :ןעֶניִדְנַע דְנּוא
 לייװ ,טְסּואְועֶג טאָה רֶע םאָװ דֶניִז רעֶד ןעֶנעֶו גיִּביֵא ףיֹוא דְניִזעֶגְזיֹוה ןייַז
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 וצ יִלַע תיֵּבַל יּעַּמׁשנ ןֵקָלְו !שָּב הָהכ אלוּיָנָּב םֶהָל םיִלְלְקִמ ,ןעֶטְלאָׁשְרעֶפ ןייֵלַא ָךיִז ןעֶּבאָה ןְהיִז עֶנייִז

 ומ בי :םֶלועידַע לע חָבִֹּביִלָע-תיִּב גן יא :ןעֶטְלאַהעֶגְּפָא טיִנ אייֵז טאָה רֶע דְנּוא
 אימְׁשּוהָוהְי-תֹיּב תֹוָתְליַ-תֶא חַּתְפִנ ךקּבַה"דע לַאומְׁש פא שב

 ופ לֵאמׁשתֶא לע אָרְקו א אָ = טי : 2 םאָה םוראָר דא וי
 וד יוַשֲא רֶבּדַה הָמ ראו :יננה רֶמאַּויִנְב לֵאומְׁש רֶמאַּה - = איד זא ילע ןּופ דניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ּוצ
 הָכְו םיהלֵא ךלחָׁשִעֶי הָּכי עמ דהַכְת אָנילַא ךיִלא ַּבַּד םיִנ לאָז יִלֵע ןּופ דְניועֶגְזיֹוה םעֶד ןּופ
 רֵּבּר--וַשֶא רֶבָּדַה-לֶּצמ רֶבֵּד ּטְמִמ רַחכִּתיטִא ףיסוי רעֶפְּפָא-טְכאַלְׁש ְּךְרּוד ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶגְרעֶפ
 18 מח אְָו טיִָבּדַה-לֶכתֶא טאמש ליד :ףילֵא :ליִּבייֵא ףיֹוא רעֶפְּפָא"זייֵּפְׁש רעֶדָא

 ופ הָויולֵאומְׁש לֵּדנַו :הְֲַָׂנעְּב יע ּוצ ויִּב ןעֶנעֶלעֶנ זיִא לֵאּומְׁש דְנּוא 8

 21 אנא הָוהְי יש לֵב האל הָוהְי ףסנ ןּופ זױה םעֶד ןּופ ןעֶריִהְט איד טְכאַמעֶכ
 :הָוהְי מב ַָׁשָּב טאַהעֶג אְרֹומ טאָה לֵאּזמִׁש דִנּוא טאָג
 2 דְנּוא 16 :יֵלֵע ּוצ טְכיִזעֶג םאָד ןעֶנאָזּוצְנֶא
 א זראָרְקל לֵאָרְׂשִי אציו אל לֵאמְׁשירבְד יָה רֶע דנּוא לֵאּומְׁש ןעֶּפּורעֶג טאָה יֵלֵע
 טיִּתְשִלְפּו רֶזעָה ןְבאָהילַע ניו המָחלַמל םיִמְׁשְלְּפ דְנּוא !ןְהּוז ןייֵמ לֵאּומְׁש ,טְגאָזעֶג טאָה
  ׂשֹּטִּתַו לֵאְְׂשִי תאַרְקל שֵמשְלִפ וכו :קפֲאְב טָח  דְנּוא 17 :ָךיִא ןיִּב רֶעיִה ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע
 ידָכָרֲעַמב וכו יש ! גְפִל לֵאָרְׂשִי ףנָעו הָמָחְלִּמַה ְךאַז איִד זיִא סאָװ .טְנאָזעֶג טאָה רֶע
 3 הָנֲחַּמַה"לֶא םִעָה אֵבָּיַו :שיִא טיפ לא תַעַּבְרַאְּכ הָרָׂשַּ םעֶּב ְּךיִא ?טעֶרעֶג ריִד ּוצ טאָה רֶע סאוָו

 יפל םּיַה הָוהְי ונָפְנְנ הָּמָל לֵארְׂשִי יג ורְמאֹל -עֶּב ריִמ ןּופ טיִנ םִע טְסְלאָז אּוד ךיִד

 אֵבָיו הָורְיתַרְּב ןורָאיתֶא ולׁשִמ ּונֵלֲא הָחָק תל ןּוהְט יֹוזַא ריִד ּוצ לאָז טאָנ ןעֶטְלאַה
  יאְׂשִו הלָׁש םָעָה חַלְׁשִיַו :ּוניִבְִא ףֵּכִמ עשיו וּברקב ןּופ טְסעֶו אזד ןעֶו רֶהעֶמ ְךאָנ דֹנּוא

 :םֶחָניִפּויִנְּפֶה םי י = א לבי יי שש שירה בע א הדר ירא פט ןעֶבאַו עֶלַא ןּופ טְראָו ַא ןעֶטְלאַהעֶּג ריִמ
 ה -יֵכָב ּועְרִ הָנַתַמה-לֲא טי ןוֵרָא א יד 2 = ירד טא א שי 6
 ו שִּתְׁשלּפ יָעְמְׁשִּו :ץֶרָאָה םֶהַּו הָלּודְנ הָעּרְּת טאר עֶלַא טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה לֵאּומְׁש
 הֶרלהְּגַה הָנרְּתַה ליָק הָנ ּוהְמאַֹּו הָּורְּתַה לֹק-ת םֶהיֵא ןּופ םיִנ ףאָה טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶכאַו
 םִע .טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ;ןעֶטְלאַהעֶּב
 לֵאומְׁש דְנּוא 19 :ןעֶניֹוא עֶנייֵז ןיִא טּוג זיִא סאוָו םאָד ןּוהְמ רֶע זאָל ,ראַה רעֶד זיִא

 טְזאָלעֶג טיִנ טאָה רֶע דָנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ זיִא טאָג דְנּוא ,ןעֶסְקאוַועֶגְּפיֹוַא זיִא
 זיִּב ןָד ןּופ לֵאָרְׂשִי ץְנאַג דְנּוא 20 :רךֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶלאַפ רעֶטְרעֶו עֶנייֵז עֶלַא ןּופ
 איִבָנ רֶעייֵרְט ַא םֶלַא ןעֶזעוֶועֶג טְלעֶטְׁשעֶגְנָא זיִא לֵאּומְׁש זַא טְסּואוְועֶג טאָה עַּבֶׁש רַאְּב
 טאָה טאָג ןיִראָו ,הֹלֵׁש ןיִא ןעֶזיוִועֶּב לאָמַאְכאָנ ְּךיִז טאָה טאָג דנוא 21 :טאָנ ּוצ
 :טאָג ןּופ טְראוָו םעֶד ָךְרּוד הלִׁש ןיִא לֵאּומְׁש וצ טְקעֶלְּפטְנַא ְּךיִז

 ד לעטיפאק

 זיִא לֵאָרְׂשִי דְנּוא ;לֵאָרְׂשִי ץנאַנ ּוצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא לֵאּומְׁש ןּופ טְראוָו סאָד דְנּוא 1
 ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶמְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ םיִּתְׁשִלְּפ איִד ןעֶנעֶקְטְנִע ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא

 :קַפַא אייֵּב טְרעֶגאַלעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה םיִּתְׁשִלְּפ איִד דְנּוא ,רֶזֶעָה ןֶבֶא אייֵּב טְרעֶּנאַלעֶג
 טאָה הָמָהְלִמ איִד דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןעֶנעֶק טעֶטייֵרעֶּבּוצ ָּךיִז ןעֶּבאָה םיִּתְׁשִלְּפ איִד דְנּוא 2
 אייֵז דְנּוא ,םיִּתְׁשִלְּפ איד ראָפ ןעֶראָועֶג ןעֶנאָלְׁשעֶג זיִא לֵאָרְׂשִי דְנּוא ,טייֵרְּפְׁשרעֶפ ְּךיִז

 :ןאַמ דְנעֶזיֹוט רֶעיִפ ןּופ ָּךֶרֶע ןַא דְלעֶּפ םעֶד ףיֹוא הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא ןעֶנאַלְׁשעֶג ןעֶּבאָה
 ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי ןופ עֶטְצְלֶע איִד דְנּוא ,הָנֲחַמ רעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג ויִא קְלאָפ סאָד דְנּוא

 םִנּוא רעֶמאָל ?םיִּתְׁשַלְּפ איִד ראָפ ןעֶנאָלְׁשעֶג טְנייֵה טאָג םִנּוא טאָה סאָוְראַפ ,טְגאָזעֶנ
 םֶנּוא ןעֶׁשיִוְצ טעוֶו רֶע ןעוֶו ,טאָנ ןּופ תיִרְּב םעֶד ןּופ ןֹורָא םעֶד הֹלִׁש םיֹוא ןעֶמעֶנ
 םאָד דְנּוא 4 :דְנייַפ עֶרעֶזְנּוא ןּופ דְנאַה רעֶד ןּופ ןעֶפְלעֶה םִנּוא רֶע טעוֶו יֹוזַא ןעֶמּוק

 ןעֶנאָרְטעֶגְקעוֶוַא ןעֶטְראָד ןּופ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,הֹלִׁש ןייק טְקיִׁשעֶגְניִהַא טאָה קְלאָפ
 ןעֶטְראָד דְנּוא ,םיִבָרְּכ איִד ןעֶׁשיוִוְצ טְניֹואוְו סאו ,תֹואָבְצ הָוהְי ןּופ תירְּב ןֹורָא ּםעֶד
 דֶנּוא יִנְפָח ,יִלֵע ןּופ ןְהיֵז אייוֵוְצ איד טאָג ןּופ תיִרְּב ןֹורָא םעֶד טיִמ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז

 הָוהְי ןּופ תירְּב ןֹורֶא םעֶד טְכאַרְּבעֶגְנייַרַא טאָה ןעֶמ ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 8 !םֶחְניֵּפ
 דְרֶע איִד םאָד ,אייֵרְׁשעֶג סיֹורְג ַא טיִמ ןֶעיִרְׁשעֶג לֵאָרְׂשִי ץְנאַג טאָה יֹוזַא הָנֲחַמ רעֶד ּוצ
 םעֶד ןּופ לֹוק סאָד טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה םיִּתְשִלְּפ איִד ןעוֶו דְנּוא 6 :טְרעֶטיִצעֶנ ןּופְרעֶד טאָה

 אייֵרְׁשעֶג ןעֶסיֹורְג ןעֶגיִזאָד םעד ןּופ לֹוק סאָד זיִא סאו ,טְגאָועֶג אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,אייִרְׁשעֶג
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 לאומש 2
 -לֶא אָּב הָוהְי ןוִרָא יִב ּונדיו םיִרְּבִעָה הָנָחְּמִּב תאּוַה

 כא םיהלָא אָּב ּורְמָא יִּכ יִׁשִלְּפַה וארמ :חֶנֲחַּמַה ז
 ילומְתֶא תְֶּכהָתָה אָל יִּכ ּוָל יא ֹוהְמאּיו הָנחַמַה

 טיִריִּדַאָה םיִקלאָה ךָימ ּונליִצַי יִמ ּונָל ױִא :םְׁשְלָׁש 6
 הָּכמילָכִּב םִיַרְצמיִתֶא םִיִּכַּמַה םיִהלאָה םַה הלא הֶלָאְה
 יִדְכַַּת ןֵּפ םיִּתָׁשִלְּפ םיִׁשְנָאל וו ּקמְתִה ;רָבְרִּמַּב 9

 ;םֶּתְמַחְל םיִׁשָ אל םֶתייְהְו םֶכָל ;רֶבָע רֶׁשֲאַּב םיִרְבִעָל
 וָלָהֶאָל ׁשיִא סי לאָרְִׂי ףנָנִ םיִּמְׁשֹלְּפ ומַחְל '

 ףֶלָא םיִשלְׁש לֵאְרׂשיִמ לפ! דָאְמ הָלוְנ הָּכמה יה
 נְפָח ּותַמ יֵלעיְב ינְׁשּו חָקָלִנ םיִהלא ןִדו :יִלנַר
 םֹיַּב הֶלָׁש אבו הָכְרעַּמַהמ ןמִינַּבשיִא ץרַיד :םֶחְנפּו

 עו אביו יׁשאד-לע הָמְרָאַו םיִעְרְק ויָדַמּו אוָהַה 3
 וה ֹובל הָיָהירְּכ הָּפַצְמ ר ךא אֵכה"לַג ם בֵֹׂייִלֵע
 ."לּכ קֶמּתַו ריב נַתְל אַ ׁשיִאהְו םיִקלֲאָה ןֹוִרֲא לע

 שיק הָמ דָמאֹיַו הָקָעְּצַה ליקיתֶא יִלַע עַמְׁשִ ;ריִעָה 4
 ב יִלְֵו :יִלַעְל דת אבו רַהֵמ ׁשיִאָהְו הּזִה ןוִמָהָה וט

 הא

 ןיִראָו ?םיִּרבֵע איד ןּופ הֶנֲחַמ רעֶד ןיִא
 רעֶד זַא ןעֶראָועֶג ראוָועֶג ןעֶנעֶז אייֵז

 יִנייֵרַא הָנֲחַמ רעֶד ןיִא זיִא הָנהְי ןופ ןֹורֶא
 ןעֶּבאָה םיִּתְׁשִלְּפ איד דְנּוא 7 :ןעֶמּוקעֶג
 ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראוָו ,טאַהעֶג אָרֹומ
 הָנֲחַמ רעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא זיִא טאָג זַא
 ּוַצ זיִא אייוֵװ ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 -ִנייֵק ְּךאָנ זיִא םעֶכְלאָז ןיִראָו !םָנּוא
 וצ זיִא אייֵו 8 :ןעֶזעוֶועֶג טיִנ לאָמ
 איִד ןּופ ןייֵז ליִצַמ סְנּוא טעוֶו רעוֶו !םֶנּוא
 ?רעֶטעֶנ עֶקראַטְש עֶניִזאָד איד ןּופ דְנאַה |

 םאִו רעֶטעֶנ עֶניִזאַד איִד ןעֶנעֶז םאָד
 תֹוּכַמ עֶלַא טיִמ םִיַרְצִמ ןעֶּנאָלְׁשעֶג ןעֶּבאָה
 דְנּוא ;ְךייַא טְקְראַטְׁש 9 :רָּבְדִמ רעֶד ןיִא
 זַא םיִּמְׁשִלְּפ רֶהיֵא יֹוא ,רעֶנעֶמ טייֵז

 אי לוָכָי אָלְו הָמָק ווָנֵעְו הָנָׁש הָנומְׁשּו םיִָׁשִּת
 (ךמ יִלֲאַו הָּכְרעַּמַהְִמ אָּבַה יִכֹנָא יָעילֶא ׁשיִאָה רֶמָאו 5

 יָנְּב רָמָּךַה הָיָה-הָמ רֶמאֹּו םִזַה יִּתְסִנ הָהְרְעַמַּה
 בנו םיִּתׁשלִפ ןנפל טַאדׂשִי םָנ מא רֶׂשַבְמַה : ט

 יָנְפִה ּותְמ ךיִנְב יֵנְׁש-םַנְו םֶעְב הָתְיַה הָלֹוהְנ הָּפנ
 -ערַא ו ִריִּכהּכ יו :הָחְקִלִנ 'םיִהלאָה ראו םֶמנַפּו 5

 יי ! דַעְּב תיִּנַרֹרֶא אֵל מ ֶּפַּו םימלאָה ןיִרָא
 אוהְ רֶקָכו ׁשיִאְה ןְקזיִּק תֹמ ֹוּתְקַרְפַמ רַּבָׁשִָו רַעּשַה

 םָחְניִפיִתְׁשֶא ותָּלִכְו :הָנָׁש םיִעָּבְרַא לֵאָּהְׂשִי-תֶא טֵפָׁש 9
 םימלָאה ןודָא קְּלִה-לֶא הָעֹומְׁשַה-תֶא עַמְׁשִּתַו הֵלָל הָרָתִ
 :ָהיֶרְצ היֶצ ָהיֶלָע כהְני דֶלָעַה עֶרְכִּתַו ּהָשיֵאְו היֶמָח תַמּו

 ּוצ טְכעֶנְק עֶנייֵק ןעֶרעוֶו טיִנ טְלאָז רֶהיֵא
 ְךייַא ןעֶּבאָה אייֵז איו יֹוזַא ,םיִרְבִע איִד
 טְלאַה דְנּוא ,רעֶנעֶמ טייֵז םּוראָד ,טְניִּדעֶג
 םיִּתְׁשִלְּפ איד דנּוא 10 !אייֵז טיִמ הָמָחְלִמ
 לֵאָרְׂשִי דְנּוא ,ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ ןעֶּבאָה
 רעֶכיִלְטיִא דְנּוא ןעֶראוָועֶג ןעֶנאַלְׁשעֶג זיִא
 דְנּוא ,טְלעֶצעֶג ןייַז וצ ןעֶפאָלְטְנַא זיִא
 ,קאַלְׁש רעֶסיֹורְג רֶהעֶז ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע
 גיִסייֵרְד לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶלאַפעֶג זיִא םִע דְנּוא
 ןֹורָא רעֶד דְנּוא 11 :םֶרֶעייֵנ-םּופ דְנעֶזיֹוט
 ןעֶראוָועֶג ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא זיִא טאָג ןּופ

 ןאַמ ַא דְנּוא 12 :ןעֶּבְראָטְׁשעֶג ןעֶנעֶז םֶחְניִּפ דְנּוא יִנְפָח ,יִלֵע ןּופ ןְהיִו אייוַוְצ איִד דְנּוא
 -=עֶנ גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד זיִא רֶע דְנּוא ! הָמָחְלִמ רעֶד ןּופ ןעֶפאָלעֶגְקעוֶוַא זיִא ןֵמָיְנִּב ןּופ
 :ּפאק ןייַז ףיֹוא דֶרֶע טיִמ דִנּוא ןעֶסיִרעֶצ רעֶדייֵלְק עֶנייֵז טיִמ ,הֹלִׁש ןייק ןעֶמּוק
 לֶהּוטְׁש ַא ףיֹוא ןעֶציִז יֵלֵע ןעֶהעֶזעֶג רֶע טאָה יֹוזַא ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא רֶע ןעדֶו דְנּוא 3
 טְרעֶטיִצעֶג טאָה ץְראַה ןייַז ןיִראָו ,טְכאוַועֶג טאָה רֶע דנּוא ,געוֶו םעֶד ןּופ טייַז רעֶד ףיֹוא
 ןיִא ןעֶנאָזּוצְנָא סאָד ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא ןאַמ רעֶד ןעוֶו דְנּוא ,טאָג ןּופ ןֹורָא םעֶד ןעֶנעֶו
 טְרעֶהעֶג טאָה יִלֵע ןעוֶו דְנּוא 14 :ןְעיִרְׁשעֶג טאָטְׁש עֶצְנאַג איד טאָה יֹוִזַא טאָמְׁש רעֶד
 ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ לֹוק סאָד זיִא סאָ .טְגאָזעֶג רֶע טאָה ,אייֵרְׁשעֶג םעֶד ןּופ לֹוק םאָד
 םִע טאָה רֶע דְנּוא ןעֶמּוקעֶג זיִא דְנּוא טְלייֵאעֶג ְּךיִז טאָה ןאַמ רעֶד דְנּוא ?לעֶמיִטעֶג
 דְנּוא ,רֶהאָי גיִצְנייֵנ דְנּוא טֶכֵא ןעֶזעוֶועֶג טְלַא זיִא יֵלֵע דְנּוא 18 :יֵלֵע ּוצ טְגאָזעֶגְנָא
 דָנּוא 16 :ןעֶהעֶז טְנעֶקעֶג םיִנ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶּביִלְּבעֶג ןייֵטְש ןעֶנעֶז ןעֶגיֹוא עֶנייֵז
 הָמָחְלִמ םעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶג זיִא םאָו רעֶד ןיִּב ְּךיִא ,יִלֵע ּוצ טְגאָזעֶג טאָה ןאַמ רעֶד
 םאִו ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,הָמָחָלִמ רעֶד ןּופ ןעֶפאָלְטְנַא טְנייַה ןיִּב ָךיִא דְנּוא ,דְלעֶפ
 טְנאָזעֶב טאָה דָנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה רֵׂשַבְמ רעֶד דְנּוא 17 ?ןְהּוז ןייֵמ ;ְּךאַז איִד זיִא
 רעֶסיֹורְג ַא ןעֶזעוֶועֶג ְּךיֹוא זיִא סםִע דְנּוא .םיִּתְׁשַלְּפ איִד ראָפ ןעֶפאָלְטְנַא זיֵא לֵאָרְׂשִי
 ןעֶנעֶז םֶחְניִּפ דְנּוא יִנְפָה ,ןְהיִז אייוֵוְצ עֶנייֵד ְּךיֹוא דִנּוא ,קְלאַפ םעֶד רעֶטְנּוא קאַלְׁש
 זיִא םִע דְנּוא 18 :ןעֶראוָועֶג ןעֶמּונעֶנְקעוֶוַא זיִא טאָג ןּופ ןֹורָא רעֶד דְנּוא ,ןעֶּבְראָמְׁשעֶג
 -םּורַא ְּךיִז רעֶטְניִה רֶע זיִא יֹוזַא טאָג ןּופ ןֹורָא םעֶד טְנאָמְרעֶד טאָה רֶע ןעזֶו ןעֶזעוֶועֶג
 קיִנעֶג ןייַז טאָה רֶע דְנּוא ,רֶעיֹוט םעֶד ןּופ טייַז רעֶד אייֵּב ,לֶהּוטְׁש םעֶד ןּופ ןעֶלאַפעֶג
 דְנּוא ןאַמ רעֶטְלַא ןייֵא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע ןיִראו ,ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא רֶע דְנּוא ןעֶכאַרְּבּוצ
 סאָד הּונְׁש עֶנייז דָנּוא 19 :רֶהאָי ניִצְריִפ טָּפְׁשִמעֶג לֵאָרְׂשִי טאָה רֶע דְנּוא ;רעֶוש

 טאָה איִז ןעֶװ דְנּוא ,ןעֶניִועֶג ּוצ טְנעֶהאָנ ןעֶזעֶועֶג גיִדְנעֶנאָרְט זיִא םֶחְניִּפ ןּופ ּבייוו
 זַא דְנּוא ,ןעֶראָועֶג ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא זיִא טאָג ןּופ ןֹורָא רעֶד זַא גָנּורעֶה איִד טְרעֶהעֶג
 טעיִנְקעֶגְרעֶדיִנַא איִז טאָה יֹוזַא ,ןאַמ רֶהיֵא (ּךיֹואנ דְנּוא ןעֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא רֶהעֶזָוְׁש רֶהיֵא

 :טְרְהעֶקְרעֶפ ּרְהיִא רעֶּביִא ְךיִז ןעֶּבאָה ְןעֶצְרעֶמְׁש רעֶּבעֶג עֶרְהיִא לייוו ,ןעֶניוועֶג טאָה דְנּוא

 ףנוא



 ה ד א לאומש
 זיִא איִז ןעוֶו טייֵצ רעֶד ןיִא דְנּוא 0

 ןעֶנעֶז סאו איִד ןעֶּבאָה ןעֶּבְראָטְׁשעֶנְּפָא
 ,טְגאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ ןעֶנאַטְשעֶג רֶהיֵא אייֵּב
 טְסאָה אּוד ןיִראָו אָרֹומ ןייק טיִנ ּבאָה
 טיִנ טאָה איִז רעֶּבָא ,ןְרּוז ַא ןעֶנּואוְועֶג
 ְךיֹוא םִע טאָה איִז רָנֹוא ,טְרעֶפְטְנֶעעֶנ
 איִז דְנּוא 91 :ןעֶמּונעֶנ ןעֶצְרעֶה ּוצ טיִנ
 יֵדְּכ ,רֹובָּכ יִא גְנּי םעֶד ןעֶפּורעֶג טאָה
 ןעֶּביִרְטרעֶפ זיִא דֹובָּכ רעֶד זַא ןעֶנאָז ּוצ
 םאָו םעֶד ןעֶנעוֶו ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶראוָועֶג
 ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא זיִא טאָנ ןּופ ןֹורָא רעֶד

 רֶהעוְׁש רֶהיֵא ןעֶנעוֶו דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג
 טאָה איִז דְנּוא 22 :ְןאַמ רֶהיֵא דְנּוא
 -עֶג ןעֶּביִרְמרעֶפ זיִא דֹובָּכ רעֶד ,טְנאָזעֶג
 ןּופ ןֹורָא רעֶד ןיִראָוְו ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶראוָו
 :ןעֶראוָועֶג ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא זיִא טאָג

 ה לעטיפאק

 ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה םיִּתְׁשִלְּפ איד ּדְנּוא 1
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא טאָג ןּופ ןֹורָא םעֶד
 ןייק רֶזֲעָה ןֶבָא ןּופ טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא
 םיִּתְׁשַלְּפ איֵד ןעֶו דְנּוא 2 :דֹודְׁשַא
 יֹוזַא טאָג ןּופ ןֹורָא םעֶד ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה

 :ָהיִלְ יבנ"תֶאְו יֹוְשַא-תֶא א
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 ס ןְבייִּ ָאְריִתילַא הילָע תָֹבְִנַה הָנְרַרְּתו ּהמּש עכו
 גז יִא רַעַנַל אָרְקִּתַו ּּהָּבִל הָתָׁשיאֹלְו תֶהָנע אָלְו רו
 םיללאה רָאהַקָלַה-לָאלֵאדְׂשִימ דוָבָב הָלנִדמאַל נֹובָכ
 ו=| ש תֶקֹלְניּכ לָארְׂשִמ דובּכ הָלָנ רֶמאַ :הָׁש"אְוָיֶמָמ-לֶאו

 םיָקלֲאָה ןיחָא
 ה ּח

 א ייֲעָה ןְבָאמ ּוהאיֵבָיַו םוהלֲאָה ןורָא זוא ֹדְקַל מיִתְשלפּ
 פֹותֹא ואְבָו םיללָאָה ןוָא-תֶא ם תל = ;הָדוָדְׁשַא
 3 ןםיִדודָׁשַא ּומָׁשִ :ןונָד לֶצֶא ותֹא ּוניצַו ןונָד תיּב
 הָוהְי ןרָא ינְפל הָצְרא וונְפִל לפנ נד הנְו תֶרָחַּמִּמ
 ג רֶקֹּבַב ּומָּכְשִּיו ';מּקְמְל וָתֹא ּובְׁשַָו ןוגְּד-תֶא יי

 תהי ֹרָא ינְפִל הָצְרַא דינְפל לֵפנ ןונִד הנהְו תֶרָחְמ
 נד קר תהא תֹותְרְּכ ויי תפכויּתשּוןוּד שאל
 ה םבנאְבַהלָכְוןונָדיֲִהְכ זכרדי"אל ןפילַע וע רַאְׁש
 ::הֶּזַה םֹוד דע יֹוּדְׁשַאְּב ןונָדןֵּתְפִמ"לַע יב
 ס םיִלמְּב םֶתֹא ךָיו םֶמִׁשָיםירּדְׁשַאָה-לֶא הָוהיידי בְכִתַו

 ז ןְכייֵּמ דְֹּׁשאיַשְנַא ּוִאָרי
 די הָתְׁשָקיֵ מע לֵאָרְִׂ יהא ןורָא בֵׁשַיאל ּורְמִאָו
  ָנרַמילבתֶא פסול ;עהלַא ֹנִד לַעוּוֵלָע
 לֵאָרְׂשִי יַתלֲא וֲאל הָׂשענדחַמ ֹורְמאֹּי םֶהיֵלֲא םִָּשִלְּפ
 יהלֶא ןוִרַאדתֶא וַּי לאָרְׂשִי יִתלֶא ןורָא בִי תַנ ּורְמאֹּ
 5 ליִעָּב הָוהְיירַי יִבְּתַו ותא ּוּבִֵה ו יִרֲחַא יהינ :לֶאָרָׂשִי
 לוי ְָקִמ ריח ישְנַא-תֶא ךינ דאְמ הָלּודְג הָמּוהִמ
 י ןוִרָקע םיִהלאָה ןורָא-תֶא לי ;םילפֶע םֶהל ּרְתָׂשִ
 דגל םיִֹרְקַעַה לעיק םיִהלאָה ןוָרָא אֹבְּכ ִָ

 ןיִא טְכאַרְּבעֶגְנייַרַא םֶהיֵא אייֵז ןעֶּבאָה
 דְנּוא ןֹוגָד טאָנּפָא רֶעייֵז ןּופ זיֹוה םעֶד

 ןעֶּבעֶג טְלעֶטְׁשעֶג םֶּהיִא ןעֶּבאָה אייֵז
 ןעֶּבאָה יֹוזַא ןעֶנאַטְׁשעֶנְפיֹוא היִרָפ רעֶד ןיִא ןעֶנעֶז םיִדּודְׁשַא איִד ןעוֶו דְנּוא 8 :ןֹובָד

 םעֶד ראַפ ,רֶרֶע רעֶד ףיֹוא םיִנָּפ ןייַז טיִמ ןעֶלאַפעֶגְרעֶריִנַא זיִא ןֹוגָד זַא ןעֶהעֶזעֶג אייֵז
 -עֶנ קיִרּוצ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶמּונעֶג ןֹונָד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טאָנ ןּופ ןֹורָא

 היִרְפ ןעֶגְראָמ ןְרעֶדְנַא םעֶד ןַא ןעֶנעֶז אייֵז ןעֶו דְנּוא 4 :טֶרָא ןייַז ףיֹוא טְלעֶּמְׁש
 דֶרֶע רעֶד ףיֹוא םיִנָּפ ןייַז טיִמ ןעֶלאַפעֶגְרעֶדיִנַא ןֹוגָד זיִא יֹוזַא ,העָז ,ןעֶנאַטְׁשעֶּגְפיֹוא
 ןעֶראַו דְנעֶה עֶרייֵּב עֶנייַז דְנּוא ןֹוגָד ןּופ ּפאָק רעֶד דְנּוא ,טאָג ןּופ ןֹורֶא םעֶד ראָפ
 :ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא םֶהיֵא זיִא ןֹוגָד ןּופ לייֵט-שיִּפ רעֶד םיֹולְּב ,לעוֶוְׁש רעֶדְףיֹוא ןעֶטיִנְׁשעֶגְּפָא
 ןיִא ןייַרַא טְמּוק סאוָו רעֶכיֵלְטיִא דְנּוא ,ןֹוגָד ןּופ םיִנֲהֹּכ איִד טיִנ ןעֶטעֶרְט רעֶּביִראָד 5
 ןעֶניִטְנייַה םעֶּד ּוצ זיִּב דֹודְׁשַא ןיִא זיִא סאו ןֹוגָד ןּופ לעוֶוְש רעֶד ףיֹוא ,ןֹוגָד ןּופ זיֹוה םעֶד
 דְנּוא ,רֹודְׁשַא ןּופ טייֵל איִד ףיֹוא רעֶוֶוְׁש ןעֶזעוֶועֶג זיִא טאָג ןּופ דְנאַה איד דְנּוא 6 :נאָט
 דֹודְׁשַא ןיִא ,ןְרעֶטאָלְּב עֶטְבייֵפ טיִמ ןעֶנאָלְׁשעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,טְסיוִוְרעֶפ אייֵז טאָה רֶע
 יֹוזַא זיִא סֶע זַא ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה דֹודְׁשַא ןּופ טייל איִד ןעוֶו דְנּוא 7 :ןעֶצעֶנעֶרְג עֶרְהיִא דְנּוא
 ןיִראוָו ,םֶנּוא טיִמ ןעֶּבייֵלְּב טיִנ לאָז לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג םעֶד ןּופ ןֹורָא רעֶד ,טְגאָזעֶג אייֵז ןעֶּבאָה
 -ָניֵהַא אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא 8 :םאָנ רעֶזְנּוא ןֹוגָד ףיֹוא דְנּוא ,םִנּוא ףיֹוא טְראַה זיִא דְנאַה עֶנייֵז
 ְכאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םיִּתְׁשַלְּפ איִד ןּופ ןעֶראַה עֶלַאטְלעֶמאַזְרעֶפ ְךיִזּוצ דְנֹואטְקיִׁשעֶג
 ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ?לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג םעֶד ןּופ ןֹורָא םעֶד טיִמ ןּוהְמ ריִמ ןעֶלאָז סאוָ
 ןעֶּבאָה יֹוזַא ;תַג ןייק ןעֶרעֶו ןעֶנאָרְטעֶגְמּורַא לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג םעֶד ןּופ ןֹורֶא רעֶד זאָל
 םעֶדְכאָנ ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 9 :לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג םעֶד ןּופ ןֹורָאםעֶד ןעֶנאָרְטעֶגְמּורַא אייֵז
 רעֶד ןעֶגעֶק ןעֶזעוֶועֶג טאָג ןּופ דְנאַה איד זיִא יֹוזַא ,ןעֶגאָרְטעֶגְמּורַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייז ןעוֶו
 טאָטְׁש רעֶד ןּופ טייל איד ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,גְנּולְמיִטְרעֶפ עֶסיֹורְג רֶהעֶז ַאטיִמ ,טאָטְש

 עֶנעֶגְראָּבְרעֶפ ןיִא אייֵז ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןְרעֶטאֶלְּב עֶטְכייֵפ איד דְנּוא ,ןיילק זיִּב םיֹורְג ןּוֿפ
 זיִא םִע דְנּוא ,ןֹורְקִע ןייק טאָג ןּופ ןֹורָא םעֶד טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 10 :רעֶטְרֶע
 ןּופ טייל איִד ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןֹורְקֶע ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא טאָג ןּופ ןֹורָא רעֶד ןעוֶו ,ןעֶועוֶועֶג
 םעֶד ןּופ ןֹורָא םעֶד ריִמ ּוצ ןעֶנאָרְטעֶנְמּורַא ןעֶּבאָה אייֵז ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןֶעיִרְׁשעֶג ןֹורְקֶע

 טְקיִׁשעֶגְניִהַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 11 :ןעֶטייֵמ ּוצ קְלאָפ ןייֵמ דְנּוא ְּךיִמ יֵדְּכ ,לֵאָרְׂשִו ןופ טאָג
 םעד קעֶווַאטְקיִׁש ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ,םיִתְׁשַלְּפ איד ןופ ןעֶראַהעֶלַאטְלעֶמאַזְרעֶפ דְנּוא

 ןורא

 :ימַ-תֶאְ נְיִמֲל לארׂשי ילֶא ן ןורָא-תֶא יַלֵא מַה

 ז =תָוְלַׁש וְמאֹ םּתשִלְפ;רפילּכיתֶאּופְסַַלׁשו



 א לאומש 4
 יתִאָ יא תמָי"אָלְו ומוקְִל בֶׁשָיְו לֵארׂשִי !לַא ןֹורָא
 יי דָאְמ הָרָכַּכ ריִעָה-לֶכְּב } ומתַמְֹהִמ המיִהייּכ יִמַע

 םיִלֹפעַב ָּכִה ותמדאל רֶׁשֲא םיִׁשֲָאָהְו :םָׁש .טיִהלאָה 0

 !םוָמׁשַה רוִטָה תעש לֵַּ
 1 ֹו

 ארקיו !םיִׁשָרָח הָעְבׁש םיּתׁשִלּפ הֶדְׁשִּכ הודָיךורַא יהי א
 א הָׂשֵעיהַמ רמאל שיִמָסִִלְו םִִנֲהְּכַ משל
 שא ּוְמאֹו :ומֹוקְמל ונְָלַׁשְנ הָּמַּב ּנְעיִדֹוה הָודְי
 םֶקיֵר ותֹא וחָלַׁשְּתילַא לֵאָרׂשִי יהלֶא ןולָא-תֶא שיִהְּלַׁשָמ
 הָמִל םֶכָל עֶדֹונְוּואְּפְרּת זַא םֶׁשֶא ּ ּוביִׁשָּת בֵׁשֲהייּל
 ול ביִׁשָנ רֶׁשֲא םָׁשָאָה הָמ ּורְמאֹּנ :םָּכִמ ר המתחאל 4

 הָׁשִמֲחַו בֶהָז ילפִט ; הָׁשִמֲח םיִּתָׁשִלְּפ ינרמ רַפְמִמ ּורְמאֹי
 טְיִׂשַג :םֶכיֵנְרַמְלּו םֶּקְכִל תֶהא הֶּמעמיְּפ בָהְ יֵרְבְכַע ה

 ץֶרָאָה-תֶא םתיִחְׁשַּמַה םֶכיֵרְּבִכַ ימְלְִת םֶכיִלמְ יג יֵמְלַצ
 םֶכיֵלֲעַמ.לדָי-תַא לקִי ילוא ֹובָּכ לארשִי י יהלאל םֶּתַתַּו

 םֶכְבַבְל-תֶאְו הִִֶתו הֶּמָלְו :םָכָצְרַא לעַמּ םֶכיֵמְלֶא לעמּו 6
 רֶשֲאַּכ אֹולֲה םֶּבליִתֶא הָּעִרַפּו םִיַרְצִמ ּורְּבַּכ רֶׁשֲאֹּ
 הָלְנַע ּוׂשֲַו דיק הָּתעָז !וכֵלה םיִחָלַׁשַ םֶתָּב לקנתה
 טבֶהיֵלֲע הָלָעאל רֶׁשֲא תֹולָע תורָפ יַּתְׁשּו תַכַא הָׁשָרַָז
 םֶהיֵנְּב םָתֹביִשֲה הָלְנעַּב תֹורָּפַה-תֶא םָּתְרֲַאַ לָש
 םבָּתַתנּז הָוהְי ןוָרָא-תֶא םְֶקל !הָמיָּבַה סהירחַאמ 8

 | ה

 זאָל דִנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג םעֶד ןּופ ןֹורֶא
 ְךיִא זַא ,טְרָא ןייַז ּוצ ןעֶרְהעֶקקיִרּוצ רֶע
 קְלאַּפ ןייִמ טיִמ ןעֶרעוֶו טייֵטעֶג טיִנ לאָז
 בְנּולְמוִטְרעֶפ ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע ןיִראוָו
 איד ,טאָטְש רעֶצְנאַג רעֶד ןיִא טיֹומ ןּופ
 רעוֶוְׁש רֶהעֶז טְראָד זיִא טאָג ןּופ דְנאַה
 םאֶװ ןעֶׁשְנעֶמ איִד דְנּוא 12 :ןעֶזעוֶועֶג

 ןעֶנאָלְׁשעֶג ןעֶנעֶז ,ןעֶּבְראַטְׁשעֶג טיִנ ןעֶנעֶד

 דְנּוא ,ןְרעֶטאַלְּב עֶטְּכייֵפ טיִמ ןעֶראוָועֶג
 -פיֹורַא זיִא טאָטְׁש רעֶד ןּופ אייֵרְׁשעֶג סאָד
 :לעֶמיִה םעֶד ּוצ זיִּב ןעֶנְנאַגעֶג

 ו לעטיפאק

 ןעֶועוֶועֶג זיִא טאָג ןּופ ןֹורֶא רעֶד דְנּוא 1
 ןעֶּביִז םיִּתְׁשִלְּפ איִד ןּופ רֶלעֶפ םעֶד ןיִא
 ןעֶּבאָה םיִּתְׁשִלְּפ איִד דְנּוא 2 :םיִׁשָדֲח
 -אֵמ ףּוׁשַּכ דָנּוא םיִנֲהֹּכ (עֶרייֵזנ ןעֶפּורעֶג

 ריִמ ןעֶלאָז םאָו ,טְגאָזעֶג דְנּוא םִרעֶב
 םֶנּוא טְזאָל ?טאָג ןּופ ןֹורָא םעֶד ּוצ ןּוהְמ
 םֶהיֵא ןעֶלאָז ריִמ םאָו טיִמ ןעֶסיוִו
 אייז דָנּוא 8 :םֶרָא ןייַז וצ ןעֶקיִׁשְּפָא

 ןעֶקיִׁשִּפָא טְליוִו רֶהיֵא ןעֶו ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה
 יֹוזַא לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג םעֶד ןּופ ןֹורָא םעֶד
 ןעֶקיִׁשְּפָא גיִדייֵל טיִנ םֶהיֵא רֶהיֵא טְלאָז
 םיִועֶג םֶהיִא טיִמ טְלאָז רֶהיֵא טְרֶעייֵנ

 לאָמטְְנעֶד ,םָׁשָא ןֶּבְרִק א ןעֶרְהעקְקירּוצ
 עֶנייֵז סאָוְראַפ ןעֶרעוֶו טְנאַקעֶּב ְּךייֵא וצ טעוֶו םִע דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְלייֵהעֶג רֶהיֵא טעוֶו
 סאָד ןייַז לאָז סאו ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 4 :ןּוהְמעֶנַּפָא ָּךייַא ןּופ טיִנ זיִא רֶנאַה
 םֶניִפ .טְנאָועֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ?ןעֶרְהעֶקְמּוא םֶהיֵא ּוצ טא ריִמ זַא םָׁשֶא ןֶּבְרִק
 איד ןופ ןעֶראַה איִד ןּופ לֶהאָצ רעֶד ְּךאָנ זייֵמ עֶנעֶדְלאָג םֶניִפ דְנּזא ןעֶלייֵּב עֶנעֶדְלאָנ
 :ןעֶראַה עֶרייֵא ּוצ דְנּוא עֶלַא ְךייַא ּוצ ןעֶזעוֶועֶנ זיִא הָּפֵגַמ אייֵלְרעֶנייֵא ןיִראָו ,םיִּתְשִלַּפ
 ןעֶּבְראָדְרעֶפ ןעֶּבאָה סאָו זייַמ עֶרייֵא ןּופ ןעֶמְרּופ-רעֶדְליִּב ןעֶכאַמ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 5
 רעֶמאָמ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג םעֶד ּוצ רֹובָּכ טיִמ ןעֶּבעֶנ אייֵז טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,דְנאַל םאָד

 רֶעייַא ןּופ דְנּוא ,רעֶטעֶנ עֶרייֵא ןּופ דִנּוא ְָּךייַא ןּופ דְנאַה עֶנייַז ןעֶכאַמ בְניִרְג רֶע טעוֶו

 איֵד אי ןעֶטְראַהְרעֶּפ יֹוזַא רעֶצְרעֶה עֶרייֵא רֶהיֵא טְלאָז סאוְראַפ דָנּוא 6 :דְִנאַל
 ןעֶזעֶועֶג טיִנ םִע זיִא !טעֶטְראַהְרעֶּפ רעֶצְרעֶה עֶרייֵז ןעֶּבאָה הֹעְרַּפ דְנּוא םִיַרָצִמ
 טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז םאָד ְּךיִלְרעֶדְנּואוְו ןּוהְמעֶנ אייֵז ןַא טאָה רֶע םעֶדְכאַנ
 ןעֶגאָו ןְעייֵנ ַא טְכאַמ דְנּוא טְמעֶנ דְנּוצַא דָנּוא 7 ןעֶגְנאַגעֶנְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא
 ַא ןעֶועוֶועֶג טיִנ לאַמְנייֵק ָּךאָנ זיִא םִע עֶכֶלעוֶו ףיֹוא ,היָק עֶדְנעֶנייַז עֶנְנּוי אייַוְצ דָנּוא
 איד טְלאָז רֶהוֵא רְנּוא ,ןעֶנאָו םעֶד ןיִא היֵק איד ןעֶנאַּטְׁשְנייַא טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ;ָךאָו
 טאָג ןּופ ןֹורָא םעֶד ןעֶמעֶנ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 8 :ןעֶנְנעֶרְּב םייֵהַא אייֵז רעֶטְניִה רעַּבְלעֶק
 רֶהיֵא סאָו םיִלֵּכ עֶנעֶדְלאָנ עֶלַא דְנּוא ןעֶגאָה םעֶד ףיֹוא ןעֶנייַל םֶהיֵא טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא
 אייֵּב לעֶטְסעֶק ַא ןיִא ןעֶנייֵלְניירַא רֶהיֵא טְלאָז םֶׁשָא ןֶּבְרִק םָלַא קירּוצ םֶהיֵא ּוצ טְרָהעֶק
 טְלאָז רֶהיֵא דָנּוא 9 :ןייֵג לאָז רֶע זַא ןעֶקיִׁשקעוֶוַא םֶהיֵא טְלאָז רֶהיֵא דֵנּוא ,טייֵז עֶנייֵז
 ׁשֵמָׁש חיֵּב ןייק ץעֶנעֶרְג עֶנייֵז ןּופ געוֶו םעֶד ףיֹוא ןייֵגְפיֹורַא טעֶו רע ּביֹוא ,ןעֶהעֶז
 יֹוזַא ,טיִנ ןעדֶו רֵנּוא ,עֶטְּכעַלְׁש עֶסיֹורְג עֶניִזאָד םאָד ןּוהְמעֶג םֶנּוא ּוצ רֶע טאָה יֹוזַא
 ןַא םִנּוא טאָה םֶע טְרֶעייֵנ ,ןעֶנאַלְׁשעֶג טיִנ םִנּוא טאָה דְנאַה עָנייֵז זַא ןעֶסיוִו ריִמ ןעֶלעדִו
 -ּזנעֶב ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןּוהמעָנ יֹוזַא ןעֶּבאָה רעֶנעֶמ איִד דְנּוא 10 :ןעֶפאָרְמעֶנּוצ קיִלְגִנּוא
 עֶרייֵז דֵנּוא ,ןעֶנאָָו םעֶד ןיֵא טְנאַּפְׁשעֶגְנייַא אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,היָק עֶבְנוי אייַוְצ ןעֶמ
 טְגייֵלעֶגְפיֹורַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 11 :םייֵה רעֶד ןיִא ןטְסאלְשעֶננייא אייֵז ןעֶּבאָה רעֶּבְלעֶק

 םָׁשֶא ול טֶתֹבִׁשַה רֶׁשֲא בֶהְזה לב !תאו הל לא ות
 -םִא םָמיִאְדז :ךֵָהְוַתֹ חשד רַב ומָׂשֲת
 הָעְרהתָא יֵל הֶׂשֶע איד ׁשֶמ ֶָׁש תיֵּ הל לו דר
 הָרקַמּנְב הָענָג וְי אֵליּכ נו אליסאו תאוה הקורת

 תולְ תֹורָפ יֵּתָׁש תְקִנְ ַּ םיִׁשָנ אר שעה {לנ ָל הֶי הָיָה

 תַא ּומֵׂשַָו : :תַָּבַב וָלְּכ םֶהיֵנְּב"תֶאְו הָלְנַעַּב םְסִו 0

 םעד



 ק לאומש

 ןעֶנאָו םעֶד ףיֹוא טאָנ ןּופ ןֹורָא םעֶד
 עֶנעֶדְלאָג איִד טיִמ לעֶטְסעֶק םאָד דְנּוא
 עֶטְכייֵפ עֶרייֵז ןּופ רעֶרְליִּב איִד דְנּוא זייֵמ

 -עֶג ןעֶנעֶז היָק איד דְנּוא 12 :ןעֶלייֵּב

 תיִּב ןייֵק געוֶו ןעֶדאַרְג םעֶד ףיֹוא ןעֶנְנאַג
 אייֵז ןעֶנעֶז געֶטְׁש ןייֵא ףיֹוא .ׁשֶמָׁש
 ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז איז יֹוזַא ,ןעֶגְנאַגעֶג

 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְמיִרְּבעֶג אייֵז ןעֶּבאָה
 רעֶדָא ןעֶטְכעֶר רּוצ טְרְהעֶקעֶנְּפָא טיִנ ְּךיִז
 איד ןּופ ןעֶראַה איד דְנּוא ,ןעֶקְניִל רּוצ

 זיִּב ןעֶגְנאַגעֶגְבאָנ אייֵז ןעֶנעֶז םיִּתְׁשִלְּפ
 דְנּוא 13 :שֶמָׁש תיֵּב ןּופ ץעֶנעֶרְג רעֶד ּוצ

 -יָנְׁשעֶג ןעֶּבאָה ׁשֶמִׁש תיֵּב ןּופ טייל איִד

 דְנּוא ,לאָהְט םעֶד ןיִא ץייוװ רֶעייֵז ןעֶט
 עֶרייֵז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז ןעֶז
 םעֶד ןעֶהעֶזעֶג אייז ןעֶּבאָה יֹוזַא ןעֶניֹוא
 טייֵרְפעֶג ָּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןֹורָא
 ןעֶנאָו רעֶד דְנּוא 14 :ןעֶהעֶז ּוצ םֶהיֵא

 ַעְׁשֹוהְו ןּופ דְלעֶפ םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא
 ןייְֵׁש ןעֶטְראָד זיִא דְנּוא ,ׁשֶמָׁש תיֵּב ןיִא
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 בָאָה יֵרְּבְכִע תַאָו וָּנְרַאָה תאְו הָלְנִע הָלְנֲעָה-לֶא הָוהְי ןֹוָרָא
 3 ר לַע ְךרדִּב תורָּפַה הֶנְרַׂשיַו ?םֶהיֵרְחִט יִמְלִצ תֵאְ
 ןיִמָי ואל וע לה וַכְלֲה תַחַא הָּלִסְמִב ׁשֶמָׁש ת
 תיַּב לובְרַע םֶהיֵרֲחַא םיכלה םיּתְשלְמ יַנְרַטו לֹואָמְּׂ
 5 אַ קָמָעְּב םיִטחריִצְק םיִרצְק ׁשֶמָׁש תֵבּו ּשֶמָׁש
 14 דע תואר מִי ןורָאה-תֶא ֹואְריַו םֶהיֵניע-תֶא
 םָׁשְו םָׁש ַמְעַּתַ יִׁשְמִׁשַה-תיִּב ֵׁשֹוהְי הֵרְׂש-לֶא הֶאָּכ
 ולָעָה תֹורּמַה-תֶאְו הָלנֲעָה יצֲעיתֶא ֹועְקִבְַו הָלּוְ ןֶבָא
 וט ןנְרַאָה-תֶאְ הָוהְ ורָא-תֶא ּודיֵרֹוה םִִלַהְו :הוהיל הָלֹע
 הָלּודְּגַה ןְבָאָה-לַא א ּומְׂשַּו בְזיילְכ וּבירָׁשֲא ֹוּתִאירָׁשֶא
 אוָהַה םיַּב םיִהָב ְּבְזיַו תולע ּולֲעַה ׁשֵמָׁש-תיִב ישנו
 15 יב ןורְקִע וכו ואָר םיִּׁשלְפיינְרַ הִָּׁמֲַ גהָוהיַל
 גד םיִּתְש של ּוביִשַה רֶׂשֲא בֶהַּה יִרחְט הֶּלֶאְו + /:אְהַה
 דָהֶא ולְְׁשַאְל' לֶחֶא הל דָחֶא רולְׁשַאְל הָדיל טְׁשֶא
 18 רַפְסִמ בֶהּוַה יִרְּבְכְַו  :דֶחֶא ןורקַעל דֶחֶא תֶגל
 דַעְו רָצְבִמ רִיַעֵמ םיִנָרְּפַה תֶׁשֶמ הל םיְִּׁשִלַּפ ירָע-לְּכ
 תַא ָליֶלָע ּודָנַה רֶׁשֲא הָלֹדְגַה לֶבֶא ! ךעֶו יורִַּה רֶפַּכ
 יִׁשְמִׁשַה-תיִּב עֶׁשֹוהי הֶרָׂשִּב הֶַה םּזַה דַע הָוהְי ןרָא
 19 םִעָּב הי הָוהְי ןוִרֲאַּב ּואָר יִּכ ׁשֶמָׁש-תיב יֵשְַאְּב ךי

 הכי םֶעִ יְִַּאְתַיַו ׁשיא ףֶלֶא םיִשִמֲח ׁשיִא םִִעְבׁש
 ב יַמ ׁשֶמָׁשתיב יִׁשְנַא ּורְמאֹיו :הָלֹודְנ הָּכִמ םִעָּב הָוהְי
 ימילֲאְו הַָּה ׁשִֹרָּקַה םיִהלֶאָה הָוהְי יִנְפִל דֹמֶעַל ָכּוי
 21 דֵתרָיְרַק יִבְׁשּוי--לֶא םיִכָאְלַּמ ָלְׁשִי .;ינילעִמ הל
 לה ודָר הָוהְ ןָרָאדתֶא םּתׁשלּפ ּובֵׁשֲה רֶמאֹל םיִרָעִי

 :םָכלָא וָתֹא ַא ןעֶזעֶועֶג זיִא טְראָד דְנּא .ןעֶּביְִּבעֶג
 על א =: א רקוישא אה 8 רו "7 נא ןייֵּטְׁש רעֶסיֹורְג

 א ּואְבי הָודְי {ירָא-תֶא ולָעַה םיִרָעְי תירכ ו יֵׂשְנַא ּואֹבֵיו יב
 0 א יב עיר ןעֶגאָו םעֶד ןופ ץְלאָה םאָד ןעֶטְלאָּטְׁש

 איד דְנּוא 12 :טאָנ ּוצ הָלֹוע ןֶּבְרִק ַא םֶלֵא ןעֶועוֶועֶג ביִרְקַמ אייז ןעֶּבאָה היִק איִד דְנּוא
 ןעֶּבעֶנְרעֶד זיִא םאְִו לעֶטְסעֶק סאָד דְנּוא טאָנ ןּופ ןֹורָא םעֶד ןעֶמּונעֶנְּפורַא ןעֶּבאָה םִיַוָל
 םִע ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םיִלֵּכ עֶנעֶדְלאָג איִד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םִע ןעֶבְלעוֶו ןיִא ןעֶזעוֶועֶג
 טֶכֵרְּבעֶגְפיֹוא ןעֶּבאָה ׁשֶמִׁש תיִּב ןּופ טייֵל איֵב דְנּוא ,ןייטש ןעֶסיֹורְג םעֶד ףיֹוא טְגייֵלעֶג
 ןעוֶו דְנּוא 16 :םאָג ּוצ גאָט ןעֶניִּבִלעֶזְמעֶד ןיִא םיִחָּבְז ןעֶטְכאָׁשעֶג דְנּוא ,תֹולֹע ןָּבְרִק
 -עַגְמּוא ְּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ןעֶהעֶזעֶג םִע ןעֶּבאָה םיִּתְׁשַלּפ איד ןּופ ןעֶראַה ףְניִפ איִד
 ןעֶלייֵּב עֶנעֶדְלאָג איִד ןעֶנעֶז םאָד דנֹוא 17 :גאָמ ןעֶגיִּבלעֶזְמעֶד ןַא ןֹורְקִע ןייק טְרְהעֶק
 ֹורׁשַא ראַפ ,טאָג ּוצ םֶׁשֶא ןֶּבְרָק ַא םֶלֵא טְרָהעֶקעֶגקירוצ ןעֶּבאָה םיִּתְִלְּפ איד אָ
 :עֶנייֵא ןֹורְקֶע ראַפ ,עֶנייֵא תַנ ראַפ עֶנייֵא ןֹולְקְׁשַא ראַפ ,עֶנייֵא הָזַע ראַפ ,עֶנייֵא
 איד ןּופ ,טעֶטְׁש עֶלַא ןּופ לֶהאָצ רעֶד ְּךאָנ ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז זיימ עֶנעֶדְלאָג איִד דְנּוא 8
 עֶנעֶפָא איִד ּוצ ויִּב ןָא טאָמְׁש עֶטְסעֶפ רעֶד ןּופ ,ןעֶראַה ףֶניִפ איִד ראַפ ,םיִּתְׁשִלַּ
 ןעֶּבאָה אייֵז ןעֶבְלעֶו ףיֹוא ןייֵטְש ןעֶסיֹורְג םעֶד ּוצ ויִּב דְנּוא ,טעֶטְׁש עֶטְרֶעיּומְרעֶפְנּוא
 ייֵּטְׁש רעֶד ְּךאָנ זיִאנ גאָט ןעֶגיִטְנייַה םעֶד ּוצ זיִּב ;טאָג ןּופ ןֹורָא םעֶד טְגייֵלעֶג ףיֹוראד
 ןעֶגאָלְׁשעֶג טאָה (טאָננ רֶע דְנּוא 19 :ׁשֶמִׁש תיִּב ןּופ ַעֵׁשֹוהְי ןּופ רְלעֶפ םעֶד ןיִא
 ןּופ ןֹּורָא םעֶד ןיִא טְקּוקעֶגְנייַרַא ןעֶּבאָה אייֵז לייַו ,שֶמֶׁש תיִּב ןּופ טייֵל איִד רעֶטְנּוא
 ,ןאַמ יִצְּביִז דְנּוא דְנעֶזיֹוט גיִצְפּופ קְלאַּפ םעֶד ןּופ ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טאָב

 ַא טיִמ קְלאָּפ סאָר ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה טאָג לייַו ,טְרֶעיֹורְעֶנ טאָה קְלאָפ םאָד דְנּוא
 ןייֵטְׁשעֶּב ןעֶק רעוֶו ,טְגאָועֶג ןעֶּבאָה ׁשֶמֶׁש תיֵּב ןּופ טייֵל איד דְנּוא 20 :קאַלְש ןעֶסיֹורְנ
 -ָםיֹורַא רֶע לאָז םֶנּוא ןּופ ןעֶמעוֶו ּוצ דְנּוא ?טאָנ ןעֶניִלייֵה ןעֶגיִזאָד םעֶד ראַה םעֶד ראָפ
 םיִרָעְי תַיְרַק ןּופ רעֶניֹואזְונייֵא איִד ּוצ םיִחּולְׁש טְקיִׁשעֶגְניִהַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 21 ? ןייֵג

 ּורַא טְמּוק ,טאָנ ןּופ ןֹורָא םעֶד טְכאַרְּבעֶנְקירּוצ ןעֶּבאָה םיִּתְׁשִלְּפ איִד ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא
 :ְךייַא ּוצ ףיֹורַא םֶהיֵא טְגְנעֶרְּב דְנּוא

 ז לעטיפאק

 ןעֶּבאָה אייֵז דוא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז םיִרָעְי תַיְרִק ןּופ טײל איד דְנּוא 1
 טְכאַרְּבעֶגְנייַרַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טאָב ןופ ןֹורָא םעֶד טְכאַרְּבעֶנְפיֹורַא

 רצ רייז
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 ישרק ֹונְּב ְעְלָא-תֶאְו הָעְבַּב בֶדָליִבא תוכ-לַא ותא
 ןֹודָאָה תֶבֶׁש םֹוימ = :הוהְי ןרָא-תֶא דֶמְׁשִל 2

 לָּכ יתנו הָנׁש םיִרְׂשֶ יהיו םימָּיַה מְרִי םיִרָעִי תָירקְּב
 תויב-לָכילֶא לֵאּמְׁש רֶמאּנ :הָוהְי יא לֵאְרְׂשִי תיֵּב 8

 ה4הָי-לַא םיִבָׁש םַּתִא םֶּכְבַמלילְכ כֶּב"םִא .ףמאל לֵאָרׂשי
 ּוניִכָהְו תֹורָּמְׁשִצָהְו םֶכְכְֹּתִמ רָכַּה יהלָא-תֶא ּוריִסָה
 ְךימ םֶכְתֶא לו ַֹבְל הָדבִת ו ההי-לָא םֶכְבַבְל

 ו א

 ההָעְּבִנ ןיִא בָדְניִבֲא ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ

 ןְהּוז ןייַז טְניִלייֵהעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 :םאָנ ןּופ ןֹורָא םעֶד ןעֶמיִה ּוצ רֶזָעְלֶא

 גאָט םעֶד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 2

 ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶג זיִא ןֹורָא רעֶד ןעוֶו ןָא
 בעט איד ָּךיִז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,םיִרָעְי תַיְרַק

 --תתֶאָו .טילֶעְּכַה-תֶא לֵאְרְׂשִי ינ ּוריִסו ;םִּתְׁשלִּ 4
 לָאמש רֶָמאַּנ  :דַבְל א -תֶא יב תֶרֶּתְׁשַעָה ה

 .=לֶא םֶכְרַעַּב לְִַּאְו הָתָּפְצִּמַה לארְׂשִ-לֶכיתֶא ּוצְבַק
 הָהיינְלוּכְְׁשִַ םִיַמובאְׁשו הָתּפְצִמַה צְבִי :הָוהְי 5

 טֶּמְׁשה הוהיל ּונאָטֶה םֶׁש ּוהְמאַּ אּודֲה םִֹיַּב ומוצָ
 -יכ םיִּתְׁשלְפ יָעְמְׁשִ :הָּפְצִּמַּב לֵארְׂשי ינ ְּב-תֶא = 1

 -לָא םיִתְׁשלּפ נר לע הָתָּפְצִּמַה לֵב :
 יְמאֹּיַו :םיִּתְׁשִלְפ יֵנְּפִמ ואריו לֵאְְׂשִי נב ּועְמָׁשי = 8

 לא קעמ ינָּמִמ 'ׁשֵרֲתַּתילַא לעומְׁש-לֶא לֵאָהְשי-נב
 הָלְט לֵאמׁש קי :םְִּׁשלּפ ךִָמ וִִׁשִ ניֵהלֶא הָוהִי
 -לֶא לַאומְׁש קצָזו הָוהיַל ליִלְּכ הָלוצ ; הלעה דֶחֶא בֶלָה
 הלב לָאמִש יֵהְיַנ :הָוהְי רדנעיו לֵאָרְׂשִי רעֶּב הָוהְיי

 {הה סעד לאֶרְׂשיִב הָמָחַלּמַל ּושְּננםיִּתְׁשלְּ הָלוַה
 ינל יום םיְִׁשִלּפ-לַע אּיהַה םַֹּב להָצלְקְּ

 א ופָדְרי הָמְִמַהִמ לֵאָרְׂשִי ישְנַא ּואְצה .:לֵאָרְׂשִי 1
 ?לֵאמִׁש זכה :רָּב תובל תַחַּתִמדַע םּוּכה .םִּתְשִלְּפ
 הָמִׁש"תֶא אֵרָקִ שה ןיִבו הָּפְצמַלְדיִּב םֵׂשָו תַהַא ןֵבָא
 םיִׁשלְּמַה ּועְנּכִיַו :ךֶוהָי ּונָרְִע הנה "דע רַמאַֹו רֶזָעָה ןֶבֲא
 ;דוהְירי יֵהְּתַו לאָדׂשִי ליבְנִּב אֹובָל דע י-אלְ

 ֶׁשֲא םיִרָעַה הָנְבִׂשָּתַו ;לָאמש מִי לִּמַּב 4

 ןעֶזעֶועֶג זיִא םִע ןיִראָו ;םֶרְהעֶמְרעֶפ
 זיֹוה עֶצְנאַנ סאָד דנּוא ,רֶהאָי גיִצְנאַַוְצ
 דְנּוא 8 :םאָה ְּךאָנ טְנאָלְקעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי

 ןעֶצְנאַג םעֶד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה לֵאּומְׁש

 ןעוֶו ,ןעֶבאָז ּוצ יֹוזַא לֵאָרְׂשִי ןופ - זיֹוה

 רֶעייַא טיִמ ןעֶרְהעֶקְמּוא ְּךייַא טְליוִז רֶהיֵא

 קעוֶוַא טּוהְמ יֹוזַא ,הָוהְו ּוצ ץְראַה ןעֶצְנאַה

 -עֶנֶּפֶא עֶדְמעֶרְפ איִד ְָּךייֵא ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ
 מעֶטייֵרעֶּב דְנּוא ,תֹורָּתְׁשַע םעֶד דְנּוא רעֶט

 טֶניֵד דְנּוא ,טאָנ ּוצ רעֶצְרעֶה עֶרייֵא

 ליִצַמ ְּךייַא רֶע םעֶ יֹוזַא ,ןייֵלַא םֶהיֵא
 ;םיִּתְׁשַלַּפ איִד ןּופ דְנאַה איִד ןּופ ןייַז
 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִּד ןעֶּבאָה יֹוזַא 4

 ,תֹורָּתְׁשַע דֶנּוא םיִלָעְּב איד ןּוהְמעֶנְּפָא

 :ןייַלַא הָוהְי טְניִדעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 טְלעֶמאַז ,טְנאָזעֶג טאָה לֵאּומְׁש רֶנּוא 5
 דְנּוא 6 :טאָנ ּוצ ןעֶמעֶּב ןעֶגעוֶוְטעֶרייַא לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ,הָּפְצִמ ןייק לֵאָרְׂשִי ץְנאַג ןייַא
 רעֶסאַוַו טְּפעֶׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,הָּפְצִמ ןייק ןעֶראָועֶג = ןעֶנעֶד אייֵז
 באָמ ןעֶגיִּבְלעֶזְמעֶּד ןַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טאָנ ראָפ ןעֶסאָנעֶגְסיֹוא םִע ןעֶּבאָה .דְנּוא
 דְנּוא ;טאָג ןעֶנעֶק טְגיִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ ,טְגאָזעֶג טְראָד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְסאַפעֶג
 םיִּתְׁשַלְּ איִד ןעוֶו דְנּוא 7 :הָּפִּצִמ ןיִא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד טֶּפְׁשִמעֶנ טאָה לֵאּומְׁש
 ןעֶנעֶז יֹוזַא הָּפִצִמ ןייק טְלעֶמאַזְרעֶפ ָךיִז ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איֵד זַא טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה
 רעֶדְניִק איֵד ןעֶו דְנּוא ;לֵאָרְׂשִי ןעֶנעֶק ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא םיִּתִׁשִלְּפ איִד ןּופ ןעֶראַה איִד
 דָנּוא 8 :!םיִּתְׁשַלַּפ איֵד ראָפ טאַהעֶנ אָרֹומ אייז ןעֶּבאָה יֹוזַא טְרעֶהעֶג םֶע ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי
 םִנּוא ןעֶנעוֶו ןעֶנייוַוְׁש טיִנ טְסְלאָז אּוד ,לֵאּומְׁש ּוצ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד
 איד ןּופ דְנאַה רעֶד ןּופ ןעֶפְלעֶה םָנּוא לאָז רֶע זַא ,טאָב רעֶזְנּוא הָוהְו ּוצ ןֶעייֵרְׁש ּוצ
 םיִא םִע טאָה רע דְנּוא ,עֶלעֶמעֶל גיִדְנעֶגייַז ַא ןעֶמּונעֶג טאָה לֵאּומְׁש דְנּוא 9 :םיִּתְׁשַלְּפ
 וצ ןֶעיִרְׁשעֶנ טאָה לֵאּומְׁש דְנּוא ,טאָנ ּוצ הָלֹוע ןֶּבְרַק ַא ראַפ ןעֶזעוֶועֶג ּבירְקמ ןעֶצְנאַה
 ןעֶזעֶועֶג ויִא םִע דְנּוא 10 :טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ םֶהיֵא טאָה טאָג דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןעֶנעוֶו טאָג
 םיִּתְׁשַלְּפ איד ְּךיִז ןעֶּבאָה ייֹוזַא ,הָלּוע ןָּבְרִק סאָד ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ טאָה לֵאּומְׁש ןעֶֶד
 לֹוק םיֹורְנ ַא טיִמ טְמְרּוטְׁשעֶנ טאָה טאָנ רעֶּבָא ;לֵאָרְׂשִי טיִמ הָמָחָלִמ רעֶד ּוצ טְנְהעֶנעֶב
 דָנּוא ,טְלעֶמיִּטְרעֶפ אייֵז טאָה רֶע דָנּוא .םיִּתְׁשַלְּפ איֵד רעֶּביִא גאָט ןעֶגיִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא
 ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי ןּופ טייֵל איד דְנּוא 11 :לֵאָרְׂשִי ראָפ ןעֶראַוועֶנ ןעֶנאַלְׁשעֶג ןעֶנעֶז אייֵז
 אייֵז דְנּוא ,טְגאָיעֶגְכאָנ םיִּתְׁשִלְּפ איד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא הָּפְצַמ ןּופ ןעֶגְנאַנעֶגְסיֹורַא
 ןייַטְׁש ַא ןעֶמּונעֶג טאָה לֵאֹּומְׁש דְנּוא 12 :רָּכ תיֵּב רעֶמְניִה זיִּב ןעֶנאָלְׁשעֶג אייֵז ןעֶּבאָה
 ןעֶמאָנ םעֶד טאָה רֶע דְנּוא ,ןֵש ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא הָּפְצִמ ןעֶׁשיוִוְצ טְגייֵלעֶג םֶהיֵא טאָה דָנּוא

 טאָג םֶגּוא טאָה רעֶהַא זיִּב ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע ןיִראָ ,הָזֲעָה ןָבָא ןעֶּפּורעֶג ןּופְרעִד
 ןעֶנעֶז אוי דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג :יִנעֶטְרעֶטְנּוא ןעֶנעֶז םיִּתְׁשַלְּפ איִד דְנּוא 18 :ןעֶפְלאָהעֶג
 זיִא טאָנ ןּופ דְנאַה איִד דְנּוא ;לֵאָרְׂשִי ןּופ ץעֶנעֶרְב איִד ןיִא ןעֶמּוקעֶג רֶהעֶמ טיִנ
 עֶבְלעוֶו טעֶמְׁש איִד דְנּוא 14 :לֵאּומְׁש ןּופ געֶט עֶלַא םיִּתְׁשַלָּפ איִד ָק ןעֶזעוֶועֶב
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 ןּופ ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא ןעֶּבאָה םיִּתְׁשִלְּפ איד
 ןעֶראוועֶג טְרְהעֶקעֶגקיִרּוצ ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי
 ,תַנ ןייק ויִּב דְנּוא ןֹּורְקִע ןּופ ,לֵאָרְׂשִי ּוצ
 לֵאָרְׂשִי טאָה ןּופְרעֶד ץעֶנעֶרְג איִד דְנּוא

 איִד ןּופ דְנאַה רעֶד ןּופ ןעֶועוֶועֶג ליִצַמ

 םֹולָׁש ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא ,םיִּתְׁשַלְּפ

 םעֶד ןעֶׁשיִוְצ דְנּוא לֵאָרְׂשִי ןעֶשיִוְצ
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 -דַעו וְקֶעמ לֵאָרְׂשִיל ו לֵאָרְׂשִי תַאַמ םיִּתְׁשלְפיוהְקִל
 םולָש יִהָיו םיְִּׁשלְּפ ךיִמ לֵארְׂשִי ליִצִה ןְלּובְנ-תֶאְו תַנ
 וט לַכ לֵאָרׂשִי-תֶא לַאומׁש פיו :ירֹמאָה ןיִבּולֶאְרְׂשִי ןיִּב
 18 לגְלּנְ לֵא-תיב בֵבָסְו הָנָׁשְּב הֶנָׁש יַּדִמ לה גוייה ימי
 :הָּלִאָה תֹמקמַלָּ תֶא לֵאָרְׂשי-תֶא טפְָׁו הפְצִמְַו
 ול לֵאָרְׂשִי-תֶא טָפָׁש םֵׁשְו ותֹוַּב םְׁשייִּכ הָתָמֶרָה ּוְתָבָׁשְּו
 ':הוהל חֶבְִמ םְׁשְדִב

 ה
 לֵאָרְׂשִיְל םיִטְפְׂש וָנָּבדתֶא םֶׂשַולֵאומׁש ןֵקָזרֲֶׁאַּכ יו 2

 נ םיִטָׁש היא והָנְׁשִמ םֵׁשְו לַאװ רֹוכְּבִה יְַביִִׁש יהי
 3 עַצָּבַה יִרֲחַא ּוטֵו וָכָרְרִּב ויָנְב ּוָכְלֲה-אלְו :עַבָׁש רֵאְבִּב
 4 לֵאָרְׂשִי ינקז לָּכ וצְּבַקְתַּו - ּוטָּפְׁשִמ ּומָיו דַחׂש"וחקיו

 הָּתְנַקהָּתַא הנהולַאּירְמאֹ !הָתָמָרָה לָאומש-לָא וכו
 ינטְפְשל ְּךלֶמ ּונָל-הָמיִׂש הֶּתע ּףיִכָרְדִּב ּוְכָלֲה אל ְךיְבּ
 5 ּורְמָא רֶׁשֲאַּכ לֵאומְׁש יֵניעְּב רֶבָּדַה עַריו :םִיֹוגַה-לֶכְּכ
 ':הוהײלָא לֵאמׁש לפי ּונִפְׁשִל ךלֶמ ּונָקיהָנְּת
 -רֶשֲא לָכָל םִעָה  ליִקְב עֵמְׁש לָאומש-לֶא הָוהְי רֶמאּיַו
 טי ּוכֵאָמ יִת איי ּוסָאְמ לֶתֶא אֵל יִּכ ךֶלֵא ּוְמאְי
 8 ווא ילעַה םוימ ּוׂשֲערֶׁשֲא םיִׂשֲַּמַה-לִכְּכ ;םֶהיֵלֲ
 םיִרֵחֲא םיָהלֶא ורְבִעו ִנְבְעַיַו הֶּוַה םֹּיהידַעְו םִיַרְצִּמִמ
 ? דעֶהיֵּכ ךא םָלֹוקְּבעַמְׁש הּתְַ ;ךֶל"ִג םיׂשֹע הָּמַה ןּכ
 :םֶהיֵלֲע ְךֶלֶמיי רֶשֲא ְךֶלֶּמַה טְַּׁשִמ םֶהָלָּתְרִנִהְוםִהְּב דיִָּת
 : םיִלֵאׂשַה םצָה-לֶא הָוהְ יָרְבִד-לְּכ תַא לָאמְׁש מא
 וג ,ףלמי רֶשֲא ַלָמַהטּפְׁשִמ יְהִי הָז רֶמאֹּל ;ְךֶלֶמ וּתאְמ
 ויָשָרִפִבּו וָתְַּכְרִמְּב ול םֶׂשו חָּקִי םֶכיֵנְּב"תֶא םֶכיֵלֲע
 3 יְָׂ םיִפְלֲא יִרָׂש ול םָֹׂשְו ;וָּתְבַּכְרִמ יִנְפל- ּוצְרְו
 יֵלְּב תֹשַַלְ היִצְק הְֵקלו ֹוׁשיִרֲח ׁשֶרִֶלְו םָׁשִמַה

 טָּפְׁשִמעֶג טאָה לֵאּומְׁש דנּוא 18 :ירֹמָא

 דְנּוא 16 :געֶטְסְנעֶּבעֶל עֶנייֵז עֶלַא לֵאָרְׂשִי
 ,רְהאָי ּוצ רֶהאָי ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְניִהַא זיִא רֶע
 ,לֵא-תיֵּב טְלעֶגְניִרעֶגְמּורַא טאָה רֶע דְנּוא
 טאָה רֶע דְנּוא הָּמְצִמ דְנּוא לֶגְלִנ דְנּוא

 עֶגיִזאָד איִד עֶלַא ןיִא טֶּפְׁשִמעֶג לֵאָרְׂשִי
 -עֶנְקיִרּוצ זיִא רֶע דְנּוא 17 :רעֶטְרֶע
 זיִא טְראָד ןיִראָו הָמָר ןייק טְרְהעֶק
 רֶע טאָה טְראָד דְנּוא ,זיֹוה ןייַז ןעֶזעוֶועֶג
 רֶע טאָה טְראָד דְנֹוא ,טֵּפְׁשִמעֶג לֵאָרְׂשִי

 :םאָנ ּוצ ַחֵּבְזִמ ַא טְעיֹוּבעֶג

 ח לעטיפאק

 לֵאּומְש ןעֶו ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1
 רֶע טאָה יֹוַא ןעֶראָועֶג םֶלַא זיִא
 רעֶּביִא םיִטְפֹׂש םָלַא ןֶהיֵז עֶנייַז טְכאַמעֶג
 ןייז ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא 2 :לֵאָרְׂשִי

 הָיִבַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןְרעֶדְנַא םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא ,לֵאֹוי ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֹוכְּב
 טיִנ ןעֶנעֶז ןְהיֵז עֶניֵז רעֶּבָא 3 :עַבֶׁש רֶאְּב ןיִֵא םיִטָפֹש ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז

 אייז דְנּוא ,דְלעֶג ְךאָנ טְגיינעֶגְּפָא ָּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז טְרְעייֵנ ,ןעֶגעוֶו עֶנייַז ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג
 ןּופ עֶטְצֶלֶע עֶלַא דְנּוא 4 :טָּפְׁשִמ סאָד טְגייֵנעֶגְּפָא ןעֶּבאָּה דְנּוא ,דַחֹׂש ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה

 דְנּוא 2 :הָמָר ןייק לֵאּומְׁש ּצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז דְנּוא טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא ְּךיז ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִ
 ןיִא טיִנ ןְעייֵג ןְהיֵז עֶנייד רְנּוא ;טְלֵא טְזיִּב אּוד ,העְז ;טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז
 איז יֹוזַא ןיִטָּפְׁשִמ םִנּוא לאָז רֶע זַא ְּךֶלֶמ ַא םִנּוא רעֶּביִא ְּךאַמ דְנּוצַא ,ןעֶנעוֶו עֶנייֵד
 ןעֶו ,לֵאּומְׁש ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא ןעֶלאָפעֶג טיִנ זיִא ְּךאַז איִד דְנּוא 6 :רעֶקְלעֶפ עֶּלַא
 לֵאּומְׁש דְנּוא ןיִטָּפְׁשִמ טְגּוא לאָז רֶע זַא ְּךֶלֶמ ַא םִגּוא רעֶּביִא ּבעֶג טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 ןּופ לֹוק םעֶד ּוצ רעֶה ,לֵאּומְׁש ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 7 :טאָנ ּוצ ןעֶטעֶּבעֶג טאָה
 -ָךאָוְרעֶפ ְּךיִד טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו ,ריִד ּוצ ןעֶנאָז אייֵז םאִו םעֶלַא ןיִא ,קְלאַפ םעֶד
 עֶלַא ְּךאָנ 8 :אייֵז רעֶּביִא ןעֶניִנעֶק ּוצ ןּופ ןעֶּפְראָוְרעֶּפ ְּךיִמ ןעֶּבאָה אייֵז טְרֶעייֵנ ןעֶּפ
 טְכאַרְּבעֶגְפיֹורַא אייֵז ּבאָה ָּךיִא ןעוֶו ןָא גאָט םעֶד ןּופ ,ןּוהְמעֶג ןעֶּבאָה אייֵז םאָו םיִׂשֲעַמ
 ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶזאָלְרעֶפ ְּךיִמ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,גאָמ ןעֶגיִטְנייַה םעֶד ּוצ זיִּב םִיַרְצִמ ןּופ
 רֶעייֵז רעֶה ,דְנּוצַא דְנּוא 9 :ריִד ּוצ ְךיֹוא אייֵז ןּוהְמ יֹוזַא ,רעֶטעֶנְּפָא עֶרעֶדְנַא טְניִדעֶג
 אייז ּוצ טְסְלאָז דְנּוא .תּודֵע ןַא ןייַז םיִועֶנ אייֵז רעֶּביִא טְסְלאָז אוד רעֶּבָא ,לֹוק
 דְנּוא 10 :ןעֶריִנעֶר אייֵז רעֶּביִא טעוֶו סאָז ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ טָּפְׁשִמ סאָד ןעֶנאָזְנָא
 ןּופ טאָה סאָו ,קְלאָּפ םעֶד ּוצ טאָנ ןּופ רעֶטְרעֶו עֶלַא טְנאָזעֶג טאָה לֵאּומְׁש
 םאָד ןיַז טעֶו םאָד .טְנאָועֶג טאָה רֶע דנוא ן1 :ְךֶלֶמ ַא טְגְנאַלְרעֶפ םֶהיֵא
 ןעֶמעֶנְקעֶוַא טעֶו רֶע עֶריִנעֶה ָּךייַא רעֶּביִא טעוֶו םאָו ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ טָּפְׁשִמ
 ראַפ דָנּוא ןעֶנעוֶוְטייֵר עֶנייֵז ןיִא ןּוהְט ְּךיִז ראַפ אייֵז טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןְהיִז עֶרייֵא
 ּוא 12 :ןעֶנעֶוטייֵר עֶנייַז ראָפ ןעֶפיֹול ןעֶזּומ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,רעֶטייֵר עֶנייֵז
 ,ביִצְפּופ רעֶּביִא 4 דְנּוא דְנעֶזיֹוט רעֶּביִא עֶטְׁשְרעֶּביֹוא ןעֶכאַמ ְּךיִז טעוֶו רֶע
 =+ = 2 יֵלְּכ עֶנייֵז ןעֶכאַמ ּוצ דָנּוא ,הָאּובְּת ןייז ןעֶדייֵנְׁש ּוצ דְנּוא ,רעֶקַא ןייַז ןְרעֶקַא ּוצ דְנּוא



228 

 זרוֶחָּקַרְל חֶּקִי םֶכיִתוְנְּב-תֶאְו :ֹּבָּכִר יֵלְכּו ֹוּתְמַחְלִמ ופ
 םֶכיֵתיִח כמו םָכיֵתֹוהְׂש-תֶאְו ;תֹופאְלּו תִֹהְבְַלּ 84
 רֶׂשְַי םֶכיִמְרַכְו םֶכיעְרָת ;וָדְכַעַל ןֵתָנְו חֶּקֹי םיִבֹומַה וט

 םֵביֵֹוְּפִש-תֶאְו םֶכיֵרְבעדתֶאְו :ויִדְבִעַלְ מירל ןֵהָו

 ט ח א לאומש
 -טייֵר ןייֵז ןּופ םיִלֵּכ איִד דְנּוא ,הָמָחְלִמ
 טעוֶו רעֶטְכעֶט עֶרייֵא דְנּוא 13 :ןעֶנאו

 סֶלַא ןייַז ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶמעֶנ רֶע
 דְנּוא םֶנעֶכעֶק ּוצ דְנּוא םֶרעֶכאַמ םיִמְׂשְּב

 הָׂשָעְו חֶּקִי .םֶכיִרְמֲח-תֶאְו םיִבֹוּטַה םֶכיִרוְחַּב-תֶאָנ
 :םירְכעל וליִהִה םֶַּאְו רֶׂשֶַי טְכְנאָצ :ְְּכאַלְמִל ז

 םֶכָל םֶּתְרַחְּב רָׂשֲא םֶכְּכְלַמ ינְלַמ אּורַה םַב םֶּתְקַעו
 ַעמְִׁל םֶעָה ּוָנֲאָמיַו- :אּוָהַה םֹויַּב םֶכְתֶא הָוהְי הנֲעידאלְו
 ניָהְו :ונֵלְע הָהְי ְךלֶממַא יב אל ירְמאֹב לָאמש לוקָּב כ
 םָהְלְִו ינינְפל או ּונְְלַמ ממש םיַהילְכִכ תנא
 עה יִרְִּד-לְּב תֶא לָאמׁש עָמְׁשִד !ונָתֹמֲחְלַמ--תֶא 4
 עֶמְׁש לָאומשילָא הָוהְי מאי !הָוהְי יןָאּב םרֶּבַדְיַ 2

 יִשנָא-לָא סאמָׁש מאה ךֶלֶמ םָהְל תְבַלְמִהְ םלֹקְּב
 ;וריִעְל ש יא וכל לֵאְרׂשִי

 ם ט
 ךֵּב רוִרְצְרֶּב לֵאיכֲאְדּב ׁשיּק ֹומְׁשּו ימין ׁשיִאייהא

 ןב הָיְהרְלִז לח רּכִג ימי ׁשיאְדִּב ַחיִפֲאְדִּב תֶרֹוכְּב
 ִמִמ בֹמ לֵָרְׂשִ ְִּמ ׁשיִא יא םֹוטָו רָחְּב לֹואָש מָׁשֹ
 ןרֹנתֲאָה הָנְרַבאֹּתַו :םִעָהילִּמ ַהָבָג הָלְעַמָ מכְׁשִמ
 ּךְתִא אניחק ֹנְּב ליִאָׁשילֶא ׁשיִה רֶמאַֹּו ליאָׁש יִבָא ׁשיִקְל
 רֶבֵעַיַל ;תֶנתַאָה-תֶא ׁשֵּקִּב ְךֶל םּוקָז םיִרָענַהְמ דַחַא-תַא 4

 וָרְכֲעַַד ּואָצִמ אלו הָטִלְׁשְדראַּב חֵבֵעַיַו םִיָרָפָא-רֵהְּצ
 הֶּמִה ;ּואָצְמ אלו יָניִמְיץִראַבע רֶכֲעַַדןיאְו  םיִלעשְדירַאְב ה

 הָכָל מָעירְׁשֲא ורענל ײַמֶא ליִאְׁשִז ףוצ ץֶרָאְּב ּואָבָ
 מט רֶמאֹי ;ונָל גַאָדָו תֹונֲֹאֲהְִמ יִבָא לֶּדְִיְִּפ הָביׁשְנו5

 : : * : : { אי ָײ ירָא ועל י די לא סה לג ָּתַע ן בי איוב ב רֶברירְׁשֶא ריִמ דְנּוא 20 :ןייַז םֶנּוא רעֶּביִא לאָז 2 כג ׁשֵאְָו תאֹה א לא אשי יי

 ,רעֶקְלעֶפ עֶלַא איו יֹוזַא ןייַז ְּךיֹוא ןעֶלעוֶו :
 ראפ דנּוא ןייֵגְסיֹורַא םִנּוא ראָפ לאָז רֶע דִנּוא ,ןיִטָּפְׁשִמ סֶנּוא לאָז ְּךַלֶמ רעֶזְנּוא דְנּוא

 םעֶד ןּופ רעֶטְרעֶו עֶלַא טְרעֶהעֶג טאָה לֵאּומְׁש ןעוֶו דְנּוא 21 :ןעֶטְלאַה הָמָחְלִמ םֶנּ
 טאָה טאָנ דְנּוא 22 :טאָנ ןּופ ןעֶריֹוא איִד ןיִא טעֶרעֶנ אייֵז רֶע אה יֹוזַא ,קְלאַפ
 אייֵז רעֶּביִא לאָז ְּךֶלֶמ ַא זַא ְּךאַמ דְנּוא ,םיִטְׁש עֶרייַז ּוצ ָךְראָה ,לֵאּומְׁש ּוצ טְנאָזעֶד
 ןאַמ רעֶכיִלְטיִא טייֵג ,לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶנעֶמ איד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה לֵאּומְׁש רנוא . ;ןערינער
 טאָמְׁש עֶנייֵז ּוצ

 -קעוֶוַא טעוֶו רֶע דְנּוא 14 :םֶרעֶקעֶּב ּוצ

 דְנּוא רעֶדְלעֶּפ עֶטְסעֶּב עֶרייֵא ןעֶמעֶנ
 ןעֶּבעֶג אייֵז טעוֶו רֶע דְנּוא ןעֶטְרעֶגְנייוו
 ןעֶמאָז רֶעייֵא דְנּוא 12 :טְכעֶנְק עֶנייֵז ּוצ

 ןיִרׂשֲעַּמ רֶע טעוֶו ןעֶטְרעֶגְנייוַו עֶרייֵא דְנּוא
 רעֶניִד עֶנייֵז ּוצ ןעֶּבעֶג םִע טעוֶו רֶע דְנּוא
 עֶרייֵא דְנּוא 16 :טְכעֶנְק עֶנייֵז ּוצ דְנּוא

 עֶרייֵא דְנּוא ןעֶטְסְניִד עֶרייֵא דְנּוא טְכעֶנְק
 לעֶזיֵא עֶרייֵא דְנּוא ,םירּוחַּב עֶטְסעֶּב
 אייז טעוֶו רֶע דְנּוא ןעֶמעֶנּוצ רֶע טעוֶו
 ףאָׁש עֶרייֵא 17 :טייֵּבְרַא עֶנייֵז ּוצ ןּוהְט
 ןייַז טעדֶו רֶהיֵא רעֶּבָא ,ןיִרֵׂשֲעַמ רֶע טעוֶו
 רֶהיֵא דְנּוא 18 :טְכעֶנְק םֶלַא םֶהיֵא ּוצ
 ןעֶנעוֶו גאָט ןעֶגיִזאָד םעֶד ןְעייֵּרְׁש טעוֶו
 ְךייֵא טאָה רֶהיֵא םאִו גיִנעֶק רֶעייֵא
 ָךיִא טעֶו טאָנ רעֶּבָא ,טְלייוֵוְרעֶדְסיֹוא

 :גאָּט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןַא ןְרעֶּפְטְנֶע טיִנ
 טְלאוָועֶג טיִנ טאָה קְלאָפ סאָד רעֶּבָא 9
 דְנּוא ,לֵאּומְׁש ןּופ םיִטְׁש רעֶד ּוצ ןעֶרעֶה

 ָךַלֶמ ַא טְרֶעייֵנ ;ןייֵנ ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵד

 ט לעטיפאק
 ןּופ ןְהּוו שיק ראו ןעֶמאָנ ןייַז דְנּוא ,ןֵמָיְנִּב םיֹוא ןאַמ ַא ןעֶזעוֶועֶנ זיִא םִע דְנּוא 1
 ,ןִמָיְנִּב םיֹוא ןאַמ ַא ןּופ ןְהּוז ,ַחיִּפֲא ןּופ ןֶהּוז ,תֵרֹוכְּב ןּופ ןְהּוז ,רֹורְצ ןּופ ןְהּוז ,לֵאיִבַא

 ,לּואָׁש ןעֶסייֵהעֶג טאָה םאִו ןְהּוז ַא טאַהעֶג טאָה רֶע דְנּוא 2 :ןאַמ םי לִיַח רעֶקְראַטְש ַא
 זיִא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ רעֶנייֵק דְנּוא ;טּוג דְנּוא טלייד הְרעֶדְסיֹוא ןעֶזעֶועֶג זיִא רֵע

 ןעֶזעוֶועֶג רעֶכעֶה רֶע זיִא רעֶּביִראַד דְנּוא לעֶסְקַא עֶנייֵז ןּופ ,םֶהיֵא ןּופ יעֶסעֶּב ןעֶועוֶועֶב
 ןעֶריֹולְרעֶּפ ןעֶנעֶז ׁשיִק רעֶטאָפ ןייַז ןּופ לעֶזייַא איִד דְנּוא 3 :קְלאַפ ןעֶצְנאַג םעֶד ןּופ
 ריִד טיִמ םעֶנ ָּךיִד טעֶּב ְּךיִא ,לּואָׁש ןֶהּוז ןייַז ּוצ טְגאָזעֶג טאָה שיק דִנּוא ,ןעֶבְנאַגעֶב

 זיִא רֶע דֶנּוא 4 :לעֶזייַא איִד ָךּוז אייֵנ דְנּוא ףיֹוא אייֵטְׁש דְנּוא ,ןעֶגְנּוי איִד ןּופ םעֶנייֵא
 רעֶּבָא ,הֵָׂשִלָׁש דְנאַל סאָד ןעֶנְנאַנעֶגכְרּוד דְנּוא ,םִיַרְפָא גְראַּב םעֶד ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא
 םיִלֲעׁש דְנאַל םאָד ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ןעֶנּופעֶג טיִנ אייֵז טאָה רֶע
 םאָד ןעֶנְנאַנעֶגְרעֶּביִרַא זיִא רֶע דָנּוא ,ןעֶזעֶועֶג אָד טיִנ ָּךיֹוא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא

 ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייז ןעוֶו דָנוא 5 :ןעֶנּופעֶג טיִנ אייֵז טאָה רֶע רעֶּבָא ןֵמָיְנִּב דְנאַל
 םֶהיֵא טיִמ זיִא םאֶה גְנּוי ןייַז ּוצ טְנאָזעֶג לּואְׁש טאָה יֹוזַא ףּוצ דנאַל םעֶד ּוצ
 ּוצ ןעֶרעֶהְפיֹוא רעֶטאָּפ ןייֵמ טעֶו רעֶמאָט ,ןייֵנְקיִרּוצ רעֶמאָל םּוק ,ןעֶזעוֶועֶג

 טאָה רֶע דְנּוא 6 :םָנּוא רעֶּביִא ןעֶנְראָז טעוֶו דְנּוא לעֶזייֵא איִד רעֶּביִא ןעֶנְראָז
 רעֶכיִלְטעֶג ַא טאָטְׁש רעֶניִזאַד רעֶד ןיֵא זיִא םִע !ְּךאָד העָז ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ
 טְמּוק ,םעֶר רֶע םאָװ םעֶלַא ןעֶטְלאַהעֶג רֹובָּכְּב זיִא ןאַמ רעֶד דִנּוא ,ןאַמ

 ןעֶנאָז םֶנּוא רֶע טעֶװ רעֶמאָט ןייֵגְניִהַא טְראָד דְנּוצַא רעֶמאָל ןָא םיִועָנ

 ןרעזנּוא



 לאומש

 ןעֶלאָז ריִמ ןעֶכְלעוֶו ףיֹוא עוז ןְרעֶזְנּוא
 ןייַז ּוצ טְנאָזעֶג טאָה לּואָׁש דְנּוא 7 :ןייֵנ
 םאְז ןייֵגְניִהַא ןעֶלעוֶו ריִמ ןעוֶו ,העָד ,גָנּוי
 ןיִראָו ?ןאַמ םעֶד ּוצ ןעֶנְנעֶרְּב ריִמ ןעֶלאָז
 -נּוא ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹוא זיִא טיֹורְּב סאָד
 םּוׁש ןייק ןעֶּבאָה ריִמ דנּוא ,םיִלֵּכ עֶרעֶז
 םאֶװ ןאַמ םעֶד ּוצ ןעֶנְנעֶרְּב וצ הָנָּתַמ
 טאָה גְנּוי רעֶד דְנּוא 8 ?ןעֶד ריִמ ןעֶּבאָה
 טאָה דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג לֹּואָׁש לאָמַאְבאָנ

 עֶנייַמ ןיִא ְּךיִז טְניִפעֶג םִע העז ,טְגאָזעֶג
 ָךיִא דְנּוא ,רעֶּבְליִז לֶקְׁש לעֶטְריִּפ ַא דְנאַה
 ןאַמ ןעֶכיִלְעֶג םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶג םאָד לעוֶו
 :נעֶװ ןְרעֶזְנּוא ןעֶנאָז םִנּוא לאָז רֶע זַא
 ןיִא ןעֶזעוֶועֶג יֹוזַא ןעֶטייֵצְראַפ זיִא םִענ 9
 וצ טאָג ןעֶגְנאַגעֶג זיִא רעֶנייֵא זַא ,לֵאָרְׂשִי
 ןייֵג רעֶמאָל ;טְנאָזעֶג רֶע טאָה ;ןעֶׁשְראָפ
 םאִװ םעֶד ּוצ ןיִראוָו ,רעֶהעֶז םעֶד זצ זיִּב
 רעֶהיִרְפ זיִא איִּבָנ ַא טְנייֵה טּפּור ןעֶמ
 :(רעֶהעֶז (הָאֹור) ַא ןעֶראוָועֶג ןעֶפּורעֶג
 ,בֶנּוי ןייַז ּוצ טְנאָזעֶג לּואָׁש טאָה יֹוזַא 0
 דְנּוא ,ןייֵג רעֶמאָל ,טּוג זיִא טְראָו ןייד
 טאָמְׁש רעֶד ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְניִהַא ןעֶנעֶז אייֵז
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 ז הָגרו ּורֲעַנְל לּאָׁש רֶמאֹר ָקיִלָע ּונְכַלָה-רֶׁשֲא ּונֵכְרַד
 הָרּוׁשְחּו ּוניֵלַּכִמ לזָא םֶָָּלַהיִּכׂשיִאְל איניִמּו ךלנ
 8 תֹנֲעַללַעָנַה ףֶס ;ָּתִא הָמ םיִקלָאָה ׁשיִאְל איכהלדיא
 ףֵסֶּכ לֵקָׁש עַבָר יִדָיְב אָצְמִנ הנה רֶמאֹּל לֹואָש-תֶא
 פ| ביל :ונָּכְרד-תֶא ּונָל דיִגְהְו םיהלָאה ׁשיִאְל יִּמַתְְו
 וכל םיהלֶא ׁשֹורְרִל ְִכִלְּב ׁשיִאָה רַמָאיהְּכ לֵאָרְׂשִיִּ
 :הָארָה םִִנָפִל אָרְּקִי םֹויַה איִבנל יִּכ הָאֹרָה"דַע הָכְלְנְ
 י -לֶא טלַײו הכל הָכל ָךֶרֶבִד בו יִרענְל לוָאׁש רמאֹי
 וו זֵרָלְעַמְּ םילע הָּמִר 1םיִהלֲאָה ׁשיִא םָׁשרְׁשֲא ריִעָה

 ֵָ  רְמאֹי םִָמ בַאְׁשִל תֹאְצִי תֹורענאְצִמ הָּמהְוריִָה
 צ ינפל הּנהְׁשִהָנְרמאּתַ םֶתֹוא הָינַתַו :הָארָההוִמׁשִה
 ' ;הָמּבַּב םֶעְל םּזַה חבד יּכ ריִעְל אֵּב יה יִּכ הָפֵעו רַהַמ
 3 הָתָמְּבַה הָלַֹי םֶדָמְּב יא ןוֵאְצִמִּת ןֵּכ ריִעָח םכָאְבְּכ
 חַבּזַה ְּךַרְבִי אּודייִּכ ֹואּבידַע םָעָה לֵכאֹדאְל יִּכ לֹכָאָל

 םּיַהְכ ןְתאיֵּכ ּולֲע הָּתַעְו םיִאְרּקַה וָלְכאְו ןְכייֵרְתַא
 14 גִהְו ריִעָה ְךֹוָתְּב םיִאָּב הֶּמִה ריִעָה ּוָלֵעַיו :ותֹא וְצִמִּ
 :הָמָּבַה תולֲעַל םִת אָרְקל אָצֹי לֵאומְׁש
 18 ותְעְּכ ָכרְמאֵללאש-אוב ינמֹל רֶהָא םי .לאמש ןןָאדתֶא
 ליִנְנִל ּוּתְהַשְמּו ןְמָיְנּב ץֶרָאְמ שיִא יִלֵא לָשֲא רֶהָמ
 יִתיֵאָר יִּכ םיִּתׁשְלּפ ךימ ימעדתֶא יִׁשֹוהָו לֵאָרְׂשִי יִמַע-לַע
 וד ליָאָׁשתֶא הָאָר לֵאמׁשּו :לֵא ותְקעצ הֶאָּב יִּכ יַמַע-תֶא
 רֶצֵעַי הָז ִלֵא יִּתְַמָא רֶׁשֲא ׂשיִאָה הוה ּוהְִע הָוה
 15 רָמאֹר רַעּׁשַה ְךוָתְּב לָאמש-תֶא ליִאׁש שני :יִמְַּב
 19 א לֵאמְׁש 3 :הָארָה .ָּמ הִז יִא :: א

 ומ הֶלָנ הזה :

 טְּראָד זיַא ןאמ רעֶכיִלְמעֶג רעֶד ואוִוַא

 א ריִנֵא .ךָב רֶׁשֲא א רב תל אהה א יו אייז די וו וי
 כ םֶׂשילַא םיִמָיה תֶׁשֶלׁש מּיַה 3 תֹוָרְבאָה תותַאְלְ : רעֶד ןּופ גְנאַגְפיֹוא םעֶד אייֵּב ןעֶגְנאַגעֶג
 אל לֵָרׂשִיתַּדְמחלְּכ מו ואָצמג יכ הל ךבל-תֶא .ו2ףארְמעֶגְנָא ןעֶּבאָה אייֵז דְנא ,טאָּטְׁש
 ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז םאוָו ָּךעֶלְדעֶמ עֶגְנוי
 ?רעֶהעֶז ַא ןעֶדְנאַהְרעֶפ אָד זיִא ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנֹוא ,ןעֶּפעֶׁש ּוצ רעֶּסאוַו
 טְלייֵא ,ריִד ראָפ זיִא רֶע העְז ,אֹוי ,טְגאָזעֶג דְנֹוא טיִועֶּפְטְנֶעעֶּג אייֵז ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּזַא 2
 ַא זיִא טְנייַה ןיִראָו ,ןעֶמּוקעֶגְנייֵרַא טאָּטְׁש איד ןיִא רֶע זיִא טְנייה ןיִראָה ,דְנּוצַא ְךייֵא
 ןיֵא ןעֶמּוקְנייֵרַא טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו 18 :הָמָּב רעֶד ףיֹוא קְלאַפ םעֶד ּוצ (תֹונָּבְרַק ןּופנ גְנּוטְכעֶׁש
 ,ןעֶסֶע ּוצ הָמָּב איֵד ףיֹוא ףיֹורַא טייֵג רֶע רעֶדייֵא ןעֶניִפעֶג םֶהיֵא רֶהיִא טעוֶויֹוזַא טאָטְׁש איִד
 חַבָז םעֶד רעֶּביִא הֶכָרְּב ַא טְכאַמ רֶע זיִּב דְנּוא ,טְמּוק רֶע זיִּב טיִנ טֶסֶע קְלאַּפ םאָד ןיראוָו
 טְנייַה םֶהיֵא טעוֶו רֶהיֵא ןיִראָו ףיֹורַא טייג דְנּוצַא דְנּוא ,עֶנעֶפּורעֶג איִד ןעֶסֶע ְּךאָנְרעֶד דְנּוא
 ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו דְנּוא ,טאָטְׁש איד ןיִא ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז דָנּוא 14 :ןעֶניִּפעֶנ
 אייז ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא לֵאּומְׁש זיִא יֹוזַא ,העֶז ,טאָטְׁש רעֶד ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנָא
 םעֶד ּוצ טְקעֶלְּפטְנֶע סֶע טאָה טאָג דְנּוא 18 :הָמָּב רעֶד ףיֹוא ןייֵגּוצְפיֹורַא יִדְּכ ,ןעֶגעֶקְטְנֶע
 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא לּואְׁש רעֶרייֵא רעֶהיִרְפ גאָט ַא ,לֵאּומְׁש ןּופ רֶעיֹוא

 דְנּוא ֵמָיְנִּב דְנאַל םעֶד םיֹוא ןאַמ ַא ןעֶקיִׁש ריִד ּוצ ְּךיִא לעֶו טייֵצ עֶזיִד םּוא ןעֶנְראָמ 6
 טעֶוֶו רֶע רֶנּוא ,לֵאָרְׂשִי קְלאַּפ ןייֵמ רעֶּביִא טְׁשְריִפ (דיִגָנו ַא םֶלַא ןעֶּבְלאַז אּוד טְסְלאָז םֶהיֵא

 ןייֵמ ןעֶהעֶזעֶגְנָא ּבאָה ָּךיִא ןיִראוָו ,םיִּתְׁשִלְּפ איד ןּופ דְנאַה רעֶד םיֹוא קְלאפ ןייֵמ ןעֶפְלעֶה
 ןעֶהעֶזעֶג טאָה לֵאּומְׁש ןעוֶו דְנּוא 17 :ןעֶמּוקעֶג ריִמ ּוצ זיִא אייֵרְׁשעֶג רֶעייֵז לייוָו ,קְלאָפ
 ריִד ּוצ ּבאָה ָּךיִא םעֶכְלעוֶו ןּופ ןאַמ םעֶד העְז ,טְרעֶמְטְנֶעעֶג טאָג םֶהיֵא טאָה יֹוזַא לּואְׁש
 ְךיִז טאָה לּואָׁש דְנּוא 18 :ןעֶניִטְלעוֶועֶג קְלאַפ ןייֵמ ּרעֶּכיִא טעֶו רעֶניִזאָד רעֶד ,טְגאָזעֶג
 ְךיִד טעֶּב ְּךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,רֶעיֹוט םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא לֵאּומְׁש ּוצ טְנְהעֶנעֶג
 טְרעֶפְטְנֶעעֶג לּואָׁש טאָה לֵאּומְׁש דְנּוא 19 ?רעֶהעֶז םעֶד ןּופ זיֹוה סאָד זיִא ּואוְוַא ריִמ גאָז
 טיִמ טעוֶו רֶהיֵא ןיִראוָו ,הָמָּב רעֶדּוצ ףיֹורַא ריִמ ראַּפטייג ,רעֶהעֶז רעֶד ןיִּב ְךיִא ,טְגאָזעֶג דְנּוא
 ןעֶנאָז ריִד לעדֶו ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶקיִׁשקעוֶוַא ָךיִד ְּךיִא לעוֶו הירְפ רעֶד ןיִא דְנּוא ,ןעֶסֶע טְנייַה ריִמ
 אייֵרְד טְנייַמ ןיֹוׁש ןעֶנעֶז סאוָו לעֶזייֵא עֶנייד ןעֶנעוֶו דְנּוא20 :ץְראַה ןייד ןיִא זיִא םאָוסעֶלַא
 ןעֶנעֶז אייֵז ןיראוָו ,ןּוהְט ץְראַה ןייַד טיִנ אּוד טְסְלאָז אייֵז ףיוא---ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶריֹולְרעֶפ געֶט
 טיָנ םִע זיִא ?לֵאָרְׂשִי ןּופ טייֵקְגיִטְסּול עֶצְנאַג איִדְזיִא ןעֶמעֶוֶוּוצ רעֶּבָא---,ןעֶראוָועֶג ןעֶנּופעֶג

 זצ
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 ָּב אֹולֲה רֶמאֹו לּואָׁש ןַפֹה :ךיֶבָא תיֵּב לֶכלּו ךֶל יג

 ודְרעֶצַה יִּתְחְַּׁשִמּו לֵאְרְׂשִייִמְבִׁש יִמְקִמ יָא יֵנימָ
 ןרבְּדּכ ילא ָּתרכד הָטָלְ מי יטְבִׁש תֹחְְׁשִמילּכמ)

 הָתְָּׁשִל סאו ורֲתֶאְו ליאָׁשתֶא לֵאּומְׁש חק :הָּזַח
 גׁשיִא טׁשלְשִּ הֶּמהְ םיִּורְקַח ׁשאָרְּב םוקָמ םָתָל ןֵי
 יִל יתִָנ רֶׁשֲא הָנֶמַהיתֶא הֶנּ הֶּמַשָל לֵאומְׁש רַמאֹ
 -תֶא זרֶּבַּמַה םִרָ :דמַצ תָתֹא םיִׂש ִלֵא יִּתְרַמָא רָׁשֲא
 רָאָשְּנַה הֵנִה רֶמאֵּה לּואְׁש נפ ו םָָׁיו ָהיֶלָעַהְו קֹׂשַה
 םבִעָה רָמאֹל ךק-רומָׁש דָעֹמִל יִּכ לֹכָא ךִנְפלימיִׂש

 והְרַפ :אֹוְהַה םֹיַּב לֵאֹומְׁש-מִע לגִאָׁש לֵכאָיו יִתאָרָקֹפֹנ

 הי ּומְְּׁשּו :גגַה-לַע לוָאָׁשמִע רֵּבדָיו ריִעָה הָמָּבַרְמ 6
 ףמאל נה לֹואָׁש-לֶא לֵאומְׁש אָרְקו לַּתִּשַה תֹלעַּכ
 לֵאֹמְשּ אֹוה םֶהיֵנְׁש וָאְצו לּאָׁש םָקָ ְךַחְלׁשֲאו הָמיֵק

 -לָא רַמָא לֵאֹמְׁשּו ריִעָה הֵצְקַּכ םידדוו הָּמֵה :הָצחַה 2
 םֹיּכ דָמָע הֶּתאְו רע ּונֵנְפִל רבו רענל רֶמַא לֹואָׁש
 :םיהלַא רֶבדהתַא ּךְיִמְׁשְֶ

5 : * 

 וָקׂשַו וׁשאֹרילַע צו ןִמָׁשַה ךפיתֶא לֵאמְׁש חק א
 ָךתְכַלְּב :דננל ותְלֲחנ-לע הי ֵָָׁשְמִּכ אולֲה רֶמאּ 2

 לוָבְנִּב לַתָר תֶרּובְקִִע םיִֶָׁא יְִׁש ָהאָצָמּויִדְמִעַמ םויַד
 ּתְכָלה רָׁשֲא תֹמתֲאָה ֵאְצִמַ דיל ּרְמֶאְו חָצלַצַּב ןֵמָנִ
 בכל גַאְדְו ֹונתֲאָה ירְבּדיתֶא ּךיִבָא ׁשֵשָנ הָנהְ ׁשֵּקַכְל
 ָהאָבּו הָאָלָהְו םֶּׁשִמ ָּתְפלֶחז :יְִבִל הָׂשֲעא הָמ רמאל 5
 -לֶא םילֹפ םיִׁשָנֲא הָׁשֹלׁש םָׁש יףֵאְצִמּו רֹובָּת ןולָאדדע
 אֵׂשֹג ֶחֶאְו םִירְנ הָׁשלְׁש ו אֹֹנ דָהֶא לַא-תֹוּב םיִהלָאָה
 ָָל ילאֵׁשְו :ןַײילַבנ אׂשֹנ דֶחֶאְו םָהָל- תַֹרְבַּ.תֶׁשלׁש

 ןֵּכ רַחַא :םֶדָיִמ ָּתְחקַקְו םֶהָלייֵפְׁש ּףֵל נְתָנְו םִֹלָׁשְל ה

 ;ןעֶדאַלעֶגְנייֵא קְלאָפ םאָד ּבאָה ְּךיִא ,טְנאָזעֶג

 י ט

 רְניִזעֶגְזיֹוה ןעֶצְנאַג םעֶד ּוצ דְנּוא ריִד ּוצ
 טאָה לּואָׁש דְנּוא 21 ?רעֶטאָפ ןייד ןּופ

 טיִנ ְּךיִא ןיִּב ,טְגאָזעֶג דְנּוא טרעֶּפְטְנֶעעֶג
 ןופ טֶּבִׁש רעֶטְסְניילְק רעֶד ןֵמָיְנִּב ןּופ
 הָחָּפְׁשִמ עֶנייֵמ טיִנ זיִא דְנּוא ?לֵאָרְׂשִי
 ןּופ תֹוחָּפְׁשִמ עֶלַא ןּופ עֶטְסְנייֵלְק איִד
 ּוַצ אּוד טְסְדעֶר סאָוראַפ דְנּוא ?ןְמָיְנִּב
 דְנּוא 22 ?דייר עֶניִזאָד איִד אי יֹוזַא ריִמ
 ןייַז דְנֹוא לּואָׁש ןעֶמּונעֶג טאָה לֵאּומְׁש
 טְגְנעֶרְּבעֶגנייַרַא אייֵז טאָה רֶע ךְנּוא גְנּוי
 -עֶנעֶג אויִז טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶמאַק ַא ןיִא
 עֶטְסמְהעֶנְראָפ איד ןעֶשיוִוְצ ץאַלְּפ ַא ןעֶּב
 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,עֶנעֶדאַלעֶגְנייֵא איִד ןּופ
 :ןאַמ :יִסייֵרְד ןּופ ָּךְרֶע ןַא ןעֶועוֶועֶג
 םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה לֵאּומְׁש דְנּוא 8
 ּבאָה ְּךיִא םאִו קָלֵח סאָד גְנעֶרְּב ,רעֶבאָק
 ְךיִא םעֶכְלעוֶו ןּופ דְנּוא ןעֶּבעֶגעֶג ריִד
 קעוֶוַא סֶע גייֵל ,טְגאָזעֶג ריִד ּוצ ּבאָה
 טאָה רעֶכאַק רעֶד דְנּוא 24 :ריִד אייֵּב
 םאָו דְנּוא רעֶטְלּוׁש איִד ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא
 םאָה רֶע דנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג ףיֹוראַד זיִא
 רֶע דְנּוא ;לּואָׁש ראָפ טְגייֵלעֶגְראָפ םִע
 -ְךעֶּביִא סאָד העז ,טְגאָזעֶג טאָה (לֵאּומְׁשנ
 ,םֶע דָנּוא ריִד ראָפ םִע גייֵל !עֶנעֶּביִלְּבעֶג
 ריִד ראַפ טייֵצ רעֶזיִד ּוצ זיִא םֶע ןיִראָו

 ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו ,ןעֶראָועֶג ןעֶטְלאַהעֶּב
 לֵאומְש טיִמ ןעֶסעֶנעֶג לּואָׁש טאָה יֹוזַא

 איִד ןיִא הָמָּב רעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶגְּפּורַא ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו דְנּוא 22 :נאָמ ןעֶניִּבִלעֶזְמעֶד ןַא
 ןעֶנעֶז אייֵז דָנּוא 26 :ְךאַד םעֶד ףיֹוא לּואָׁש טיִמ טעֶרעֶג רֶע טאָה יֹוזַא ,ןייַרַא טאָטְׁש
 -עֶנְפיֹוא זיִא ןְרעֶמְׁשְנעֶגְראָמ רעֶד ןעוֶו ןעֶועוֶועֶג זיא סֶע דָנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא היִרְפ

 ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ;ְּךאַד םעֶד ףיֹוא ןיִלּואָש ןעֶפּורעֶג לֵאּומְׁש טאָה יֹוזַא ךעֶבְנאַב

 דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא לּואָׁש זיִא יֹוזַא ,ןעֶקיִׁשקעוֶוַא ְּךיִד לעוֶו ָּךיִא דנּוא ףיֹוא אייֵטְׁש
 דְנּוא 27 :ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא סאַנ רעֶד ףיֹוא עֶדייֵּב ןעֶנעֶז לֵאּומְׁש דְנּוא רֶע ,עֶרייֵּב אייֵז
 טְנאָזעֶג טאָה לֵאּומְׁש דָנּוא ,טאָטְׁש רעֶד ןּופ קֶע םעֶד ןַא ןעֶנְנאַגעֶגְּפּורַא ןעֶנעֶד אייֵז
 זיִא רֶע דִנּוא ןייֵגְרעֶּביִרַא םֶנּוא ראָפ לאָז רֶע זַא גָנוי םעֶד ּוצ נאָז לּואָׁש ּוצ
 ןעֶרעֶה ןעֶכאַמ ְּךיִד לעדֶו ְּךיִא דְנּוא ,ןייֵטְש דְנּוצַא ּבייֵלְּב אּוד דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא
 :טאָנ ןּופ דייַר איִד

 י לעטיפאק

 ןייַז ףיֹוא ןעֶמאַגעֶגְפיֹורַא םֶע טאָה דְנּוא לייַא לעֶנּורק ַא ןעֶמּונעֶג טאָה לֵאּומְׁש דָנּוא 1
 טאָה טאָג לייוַו טיִנ םִע זיִא .טְגאָזעֶב טאָה רֶע דִנּוא ,טְשיִקעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,ּפאָק
 ריִמ ןּופ טְנייַה טְּעֶו אּוד ןעֶװ 2 ?הָלֵחנ ןייַז רעֶּביִא טְׁשְריִפ ַא םֶלַא טְּבְלאַזעֶג ְּךיִד
 ןּופ ץעֶנעֶרְג רעֶד ןַא ,רָבֵק םיִלֲחָר אייַּב רעֶנעֶמ אייוְצ ןעֶניִפעֶג אּוד טְסעֶֶז יֹוזַא ןייֵגְקעוֶוַא
 ןעֶראוועֶג ןעֶנּופעֶג ןעֶנעֶז לעֶזייֵא איִד ןעֶנאָז ריִד ּוצ ןעֶלעֶ אייֵז דְנּוא ,הַצָלִצ ןיִא ,ןֵמָיְנִּ
 וַצ) טְרעֶהעֶנְפיֹוא טאָה רעֶטאָפ ןייַד ,העְז דְנּוא ,ןעֶבּוז ּוצ ןעֶנְנאַנעֶג טְזיִּב אּוד עַכְלעוֶו
 ףיִא לאָז סאָה ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ְּךייַא רעֶּביִא טְגְראָז רַע דָנּוא ,לעֶזייַא איִד ןעֶנעֶו (ןעֶגְראָז
 טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,ןייֵג רעֶטייוֵו טְראָד ןּופ טְסעֶו אּוד ןעוֶו דְנּוא 2 ?ןָהּוז ןיימ ןעֶנעֶו ןּוהַט
 םאוִו רעֶנעֶמ איירָד ןעֶניִּפעֶג טְראָד אּוד טְסעֶו יֹוזַא ,רֹובָּת ןיֹולְּפ םעֶד ּוצ זיֵּב ןעֶמּוקְנָא
 רעֶנייֵא דָנּוא ;ךעֶלעֶביִצ אייֵרְד ןעֶנאַרְמ טעדִו רעֶנייֵא ,לַא-תיֵּב ןייֵק טאָג ּוצ ףיֹורַא ןֶעייֵג
 דָנּוא 4 :ןייװ לעֶנאָל ַא ןעֶנאָרְט טעֶֶז רעֶנייֵא דְנּוא ,טיֹורְּב לעֶּבייֵל אייֵרְד ןעֶגאָרְט טעז
 אייֵוְצ ןעֶּבעֶג ריִד ןעֶלעוֶו אייֵז ןעֶו דְנּוא םֹולָׁש טיִמ ןעֶסיִרְג ְּךיִד ןעֶלעוֶו אייֵז
 ְךאַנְרעֶד דנּוא 8 :דָנאַה עֶרייַז ןופ ןעֶמעֶנ אייֵז אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ,טיֹורְּב לעֶּבּויַל

 טסעוו



 י א לאומש
 ןּופ לעֶניִה םעֶד ּוצ ןעֶמּוק אּוד טְסעוֶו
 ןעֶנעֶז םיִּתְׁשִלְּפ איִד ּואְו טְראָד ,טאָנ
 ןעוֶו זַא ןייַז טעוֶו סֶע דְנּוא ,טְלעֶטְׁשעֶבְנָא

 מאָּמְׁש איִד ןיִא ןעֶמּוקְנֶא טְסעֶו אּוד
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 םיִּתְׁשִנ ּפ יֵבִצְנ םָש ץ--רֶׁשֲא ם = ?לֲאָה תַעְבנילֶא אֹובָּת

 הָמֶּבַהַמ םיִדָרְי םיִאָבְנ לָבתָק ָּתְַנָפּו ריִעָה םָׁש ְךֲאָבְכי יהר
 ;ם ְִַנְִמ הֶּמַהְו דטִכְו ליִלָחְו ףתְו לָבָנ םֶיְִפִלְו
 8 יע = ּתְכַּפִהָו םָּפִע ָתיִּבנְתְו הָוהְי ַחוָר ְּךיִלָע הָחְלִצְו
 לל הֵׂשֲע ךלי הֶּלֵאָה תֶתֹאָה הָניאֶבָת יִּכ הָהְו :רַהַא
 8 יה ֵה :: ּתְִו :מע םיהלִאָה יִכ ךֶֶי אָצְמּתירָׁשֲא
 םיִמָלְׁשיֵתְבז בל תולע תוִלָעַהְל 'ךלא רֶרֹי יִכֹנָא הנִהְו
 זרַא דל יֵּתְעַדהְו ילֵא יאוּמידע לַחֹּת םיִמָי תַעְבִׁש
 + סָאמׁש םעמ תָכָלְל ֹומְכִׁש ותנִַּהְּכ הָיָהְו :הָׂשֲעַּתרֶׁשֲא
 הרָלֵאָה תֶתֹאָהילָּכּוְבָיַו רַחַא בל םיהלַא וליִדַפַהַו

 י םיִאְבְלָבָה הִהְו הָתָעְבִנַ םָׁש ואֵבו י .:אּוהַה
 ;םֶכֹותְּב אּבנְתיַו םיהלָא חוָר ֹוָלָע חַּלְִּתַו וָתאָרְקִל
 ונ םםיאָבְקיסַע הָנְהו ּואְדנ ם םְֹׂלִׁ לוָמְתְִמ ןעֶדוי-לָּכ 5
 שיְדבִל ח הָזיהַמ והערילַא ׁשיִא םָעָה רֶמאֹיו אָּבִנ
 ונ םֶהיִבֲא מו רֶמאֹיַ םָׁשִמ ׁשיִא ןעד :םיִאיִּב ליִאָׁש םֶגָה
 13 "לֵכו אי טאש םֶגָד לָּׁשִמְל הָתְיָה ןֵּכ-לֵצ
 14 אָ ויָלֵא ליִָׁש רוּד רֶמאַֹּו :הָמָּכַה אֵבָיַו תֹוּבנְתַהַמ

 הָתּורְבַח ַא ןעֶגְנעֶנעֶּב ּךיִד ןעֶלעוֶו יֹוזַא
 ןּופ ןעֶמּוקְפּורַא ןעֶלעוֶו סאו םיִאיִבְנ ןּופ
 ַא ןייַז טעֶו אייֵז ראָפ דְנּוא ,הָמָּב רעֶד
 ,לעֶפייַפ ַא דְנּוא ,קיֹוּפ ַא דנּוא ,לעֶדיִפ
 תֹואיִבְנ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ףְראַה ַא דְנּוא
 טעוֶו טאָנ ןּופ טְסייֵג רעֶד דְנּוא 6 :ןעֶנאָז
 טיִמ טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,ןעֶמּוק ריד ףיֹוא
 ןייֵא טְסעֶו אּוד דְנּוא ,ןעֶנאָז תֹואיִבְנ אייֵז
 םִע דְנּוא 7 :ןעֶרעֶװ ׁשְנעֶמ רעֶרעֶדְנַא
 ןעֶלעוֶו ןעֶכייֵצ עֶגיִזאָד איִד זַא ןייַז טעוֶו
 ןּודָמ אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ,ןעֶמּוק ריִד ּוצ

 -יִמ הָאר תֹנתֲאָהיֶא ׂשֹּקַבְל רֶמאּ םָּתְלֲח ןָאוהֲעַג ,ןעֶניִפעֶג טעֶװ דְנאַה עֶניַד םאו
 ומ נהריה יאָׁש דוד רֶמאֵה ;לָאומש-לָא אֹוָכָּת יא .אוד דְנּוא 8 :ריִד טיִמ זיִא טאָג ןיִראָו

 15 'ךצַה ווד-לָא לּואָׁש רֶמאֹּו :לָאּומְׁש םֶכָל רֶמָאֹרהִמ יִל
 דיעדדאָל הָכֹולְּמַה רַבי-תֶאְ תֹונרֲאָה וָאְצִמִנִּכ ונל דינה
 וז םםָגהתֶא לֵאמִׁש עצי ;לֵאּומְׁש רַמָא רׁשֲא ול
 5 ָאהְּכ לֹאְרָׂשִי ינמילֶא ז רֶמאֹּו :הָּפְצִּמַה הָוהְי-לָא
 םיַרצמִמ לֵאָרׂשי-תֶא יִתיֵלֲעַה יִכָא לֵאָרׂשִי יתלֶא הָוהְ
 םיִצִחְּפַה תֹוכָלְמַּמַה-לָּכ ךִימז םִיַרְצִמ ְךָימ םָכְתֶא ליצַאו
 נפ אאּוה-רֶׁשא םֶכיֵהְלֶא-תֶא םֶּתְסַאְמ םֹויַה םִמֶאְו :םֶכְתֶא
 ייֵמ ול ּוהְמאַּחַז םָכיִמְרֶצִ בָכיֵתעְלְּבִמ ָכְל טישומ

 ,לָנְלִג ןייֵק ריִמ ראָפ ןייֵגְפיֹורַא טְסְלאָז
 ןעֶמּוקְפּורַא ריִד ּוצ לעוֶז ָּךיִא העְז דְנּוא
 דָנּוא .,רעֶפָּפָא-דְנאַרְּב ןייַז ּוצ ביִרְקַמ
 אוד ,רעֶּפְּפָא-דיִרְּפ דְנּוא ,רעֶפְּפָא-טְכאַלְׁש

 לעֶזז ָךיִא זיִּב געט ןעֶּביִז ןעֶטְראַ טְסְלאָז
 ןעֶזאָל ריִד לעדֶז ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶמּוק ריִד ּוצ
 דָנּוא 9 :ןּוהְמ טְסְלאָז אּוד סאו ןעֶסיוִו
 טיִמ ְּךיִז טאָה רֶע ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע
 םֶהיֵא ּוצ טאָנ טאָה יֹוזַא ,לֵאּומְׁש ןּופ ןייֵג ּוצ קעוֶוַא טְרְהעֶקעֶגְמּוא רעֶטְלּוש עֶנייֵז
 ןַא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז ןעֶכייֵצ עֶגיִזאָד איד עֶלַא דְנּוא ,ץְראַה םעֶרעֶדְנַא ןייֵא ןעֶּבעֶנעֶג
 דנּוא ,הָעְבִג ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנָא ןעֶטְראָד ןעֶנעֶד אייֵז ןעוֶו דְנּוא 10 :גאָמ ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד
 ןּופ טְסייֵג רעֶד דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג ןעֶגעֶקטְנֶע םֶהיֵא ןעֶנעֶז םיִאיִבְנ ןּופ הָתּורְּבַח ַא ,העָז
 א 11 :טְנאָזעֶג תֹואיִבְנ אייֵז ןעֶשיִוְצ טאָה רֶע דִנּוא ןעֶמּוקעֶנ םֶהיֵא רעֶּביִא זיִא טאָג
 עֶּבאָה אייֵז ןעוֶו ,טְנעֶקעֶג רעֶהיִרְּפ םֶהיֵא טאָה סאָו רעֶכיֵלְטיִא זַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע
 סיי קְלאָפ םאָד טאָה יֹוזַא ,םיִאיִבְנ איִד טיִמ תֹואיִבְנ טְנאָז רֶע זַא ןעֶהעֶזעֶג סאָד
 ויִא ?שיק ןּופ ןֶהּוז םעֶד ּוצ ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא סאו םאָד זיִא םאָו ,ןְרעֶדְנַא םעֶד ּוצ רעֶנייֵא
 טְרעֶּפְטְנֶעעֶג טאָה ןעֶטְראָד ןּופ רעֶנייֵא דְנּוא 12 ?םיִאיִבְנ איִד ןעֶׁשיוִוְצ ְּךיֹוא לּואָׁש ןעֶד
 לָשָמ ַא ּוצ ןעֶראָועֶג םִע זיִא רעֶּביִראָד ?רעֶטאָפ רֶעייֵז זיִא רעֶו רעֶּבֶא ,טְגאָזעֶג דְנּוא
 ּוצ תֹואיִבְנ טְרעֶהעֶנְפיֹוא טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא 18 ?םיִאיִבְנ איִד ןעֶׁשיוִוְצ ְּךיֹוא לּואָׁש זיִא
 םֶהיִא ּוצ טאָה רעֶטְעֶפ םילּואָׁש דנּוא 14 :הָמָּב רעֶד ףיֹוא ןעֶמּוקעֶג רֶע ויִא ןעֶנאָז
 ּוצ טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ?ןעֶנְנאַגעֶגְניִהַא רֶהיֵא טְנעֶז ּואוְו ,טְנאָזעֶג בֶנּוי ןייַז וצ דְנּוא
 ןעֶנעֶז יֹוזַא ,אָד טיִנ ןעֶנעֶז אייֵז זַא ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ ןעֶו דְנּוא ,לעֶזייֵא איד ןעֶכּוז
 גאָז ְּךיִד טעֶּב ְּךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה רעֶמעֶפ םיִלּואָׁש דְנּוא 12 :לֵאּומְׁש ּוצ ןעֶמּוקעֶנ ריִמ
 ןייַז ּוצ טְגאָזעֶג טאָה לֹּואָׁש דנּוא 16 !?טְנאָזעֶג ְךייִא לֵאּומְׁש טאָה םאֶװ ריִמ
 רעֶּבָא ןעֶראָועֶג ןעֶנּופעֶג ןעֶנעֶו לעֶזייֵא איד זַא טְנאָזעֶג םֶנּוא ּוצ טאָה רֶע ,רעֶטעֶפ
 -עֶבְנָא טיִנ םֶהיֵא ּוצ רֶע טאָה ,טְגאָזעֶג טאָה לֵאּומְׁש םעֶכְלעוֶו ןּופ הָכּולְמ רעֶד ןּופ ְּךאַז איד
 דְנּוא 18 :הָּפְצִמ ןייק טאָג ּוצ קְלאַפ סאָד טְלעֶמאַזעֶנְנייֵא טאָה לֵאּומְׁש דְנּוא 17 :טְנאָז
 ּבאָה ָּךיִא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד הֶוהְי טְנאָז יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע
 דְנאַה רעֶד סיֹוא ןעֶזעוֶועֶג ליִצַמ ְךייֵא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,םִיַרְצִמ ןּופ טְכאַרְּבעֶנְפיֹורַא לֵאָרְׂשִי
 :טְקיִרְדרעֶטְנּוא ָךייַא טאָה סאָו ּךייֵרְגיִנעֶק ןעֶכיִלְטיִא ןּופ דְנאַה רעֶד סיֹוא דְנּוא םיִיַרְצִמ
 םעֶלַא ןּופ ןעֶפְלאָהעֶנ ְּךייַא טאָה סאוָו טאָג רֶעייֵא ןעֶּפְראוָוְרעֶפ טְנייַה טאָה רֶהיֵא דְנּוא 9
 ַא טֶרָנ יי ומְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶהיִא דְנּוא ,תֹורָצ עֶרייֵא ןּופ דְנּוא ןעֶטְבעֶלְׁש םעֶרייֵא

 ךלמ



 א לאומש 069
 יש הָוהְי ינפל ֹובְצַיְתֹד הֶּמִעְוּונֵלָע םיִׂשָּמ ְּךֶלֶמ

 דֵבְיו לארׂשי יְיָ ףא לֵאֹומְׁש בר :םָכיֵפְלַאלּו כ
 כת תֹּפׁשִמְל ן ןֵמינַּב טֵבַׁש"תַא ברק ְמִיְנְּב טֶבָׁש פג

 לו ּוהְׁשַקַבְיַו ׁשיִקְדִּב ליאָׁש כָל ירְמַּמַה תַחַּפְׁשִמ
 * גׁשיִא םֶלֵה דוָעֹאָבֲה הָוהיֵּב :וע-דלָאׁשו :אָצְמִנ 2

 ּוִּקַה וצְריו ';טיִלֵּכַהילַא אָּבִחְנ אּוְה"הּנִה הָוהְי רֶמאָּו
 וְמְבִׁשִמ םָמִה-ָּכִמ בנו םֶעְח ְךותְּב בֵציתיַו םֶׁשִמ
 דֶׁשֲא םֶתיֲאְרַה םֶעָה-לּעילֶא סָאומְׁש רֶמאֹּ :הָלָעָמְו
 םִעָהילָכ ּועְָיַו םעֶהילַכְּבּוהְמִּכןיִא יִּכ הָהְיוּב-רַחְּ

 זרַא םֶעָה-לֶא 'טָאומְׁש רבו ךֶלֶּמִה יִחַי ּוְרְמאּיַו הכ
 חַי הָוהי ינפל חניו רֶּפֵּסַּב םֵּתְכִיו הָבְלִּמַה טַּפְׁשִמ
 ותיִבַל ְךֶלֶה לֹאָׁשִנ :ותיִבְל שי א םִעָה-לָּכיתִא לֵאמָׁש
 נו :םֶּבִלְּב םיהלַא עֶנַׁשֲא ליִהַה זמע וכל הָתעְבִנ
 הָחְנִמ ול ּואיִבִה-אלְו ּוהוִבו הָז ּנעׁשי-הַמ ּורְמָא לֵעֶילְב
 י:ׁשיִרֲחַמְּכ יִהְַנ

 אי אי
 -שָּכ ּורְמאֹו רָעְלִנ ׁשיבָילע ןַחַו ינוּמעק ׁשֶחָנ לע א
 רֶמאַֹּו :ָּךְדכעַנְו תיִרְב ּונָל-תְרִּכ ׁשֶחְנ-לֶא ׁשיִבָי יִׁשְנַא 2
 -לָּכ םֶכָלֹר וקְנּב םֶכָל תְֹכֶא האב יִנֹומִָה ׂשֶחָנ לא

 ולא ּוהְמאַֹּו :לֵאָרְׂשי-לָּכ-לע הָּפְרָח ָהיֶתְמַׂשְ ימי

 לֵכְּב שיכָאלמ הָחְלְׁשנו םמָי תעבׁש ונָל ףרה ׁשיִבי 8
 :ְךלֵא ּונאֵצָיְו ּונָתֹא עיִׁשֹומ ןיא-םאו לֵאָרְׂשִי לוָבנ

 ינֲאַּב םיִדָבְּדַה ּוְרְּבַדיַו לּואָׁש תַעְבִּנ םיִכָאְלַּמַה ּואָבָיו 4
 אָּב לֹואָׂש הָנתְו גיב סלוקיזא עֶה-לָכ וָאְׂשּיַו םִעָה ה

 וָכבִי יִכ םֶעְל-הַמ ֹל אָׁש דַמאֹּו הָדָׂשַהְךִמ רֶקָּבַה יֵרֲחַא

 אי

 ןעֶכאַמ םֶנּוא רעֶּביִא אּוד טְסְלאָז 6
 ְךאָנ טאָנ ראָפ ְךייֵא טְלעֶטְׁש דְנּוצַא דְנּוא
 :עֶדְנעֶזיֹוט עֶרייֵא ְּךאָנ דְנּוא םיִטָבְׁש עֶרייֵא

 ןעֶנְהעֶנעֶג טְכאַמעֶג טאָה לֵאּומְׁש דְנּוא 0
 םאָד דְנּוא .לֵאָרְׂשִי ןּופ םיטָבְׁש עֶלַא
 טֶּבִׁש םעֶד ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג ויִא לֶרֹוג
 -עֶג טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא 21 :ןמִיְנְּב

 עֶרייֵז ְּךאָנ ןְמִיְנִּב טְבֵׁש םעֶד ןעֶנְהעֶג
 ןעֶלאַפעֶג זיִא לֶרֹוג םאֶד דְנּוא ,תֹוחָּפְׁשִמ
 םִע דגּוא ,יִרְּטַמ ןּופ הָחָּפְׁשִמ רעֶד ףיֹוא
 ןּופ ןהוז לּואְש ףיֹוא ןעֶּפאָרְמעֶג טאָה
 טֶכּוזעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,שיק

 :ןעֶנּופעֶג טיִנ םֶהיֵא טאָה ןעֶמ רעֶּבָא
 -עֶגְנָא לאָמַאכאָנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 2
 טעוֶו ןאַמ רעֶד ּביֹוא ,טאָנ אייֵּב טְנעֶרְפ
 טְנאָזעֶג טאָה טאָנ דְנּוא .ןעֶמּוק רעֶהַא אָד

 ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶטְלאַהעֶּב ְּךיִז טאָה רֶע העְז
 ןעֶפאָלעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 28 :םיִלֵּכ איד
 ןעֶמּונעֶג טְראָד ןּופ םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא

 ןעֶׁשיִוְצ טְלעֶטְׁׂשעֶג ְּךיִז טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא
 ןעֶזעוֶועֶג רעֶכעֶה רֶע זיִא יֹוזַא ,קְלאַּפ םעֶד
 רעֶמְלּוׁש עֶנייֵז ןּופ קְלאַפ ןעֶצְנאַג םעֶד ןּופ
 טאָה לֵאּומְׁש דְנּוא 24 :רעֶּביִראַד דְנּוא ןָא

 ןָא טְהעֶז ,קְלאַפ ןעֶצְנאַג םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג
 טְלייוֵוְרעֶדְסיֹוא טאָה טאָנ ןעֶכְלעוֶו םעֶד

 טאָה קְלאַפ עַצְנאַג םאָד דְנּוא ,קְלאַפ ןעֶצְנאַג םעֶד ןיִא רֶע איו יֹוזַא אָד טיִנ זיִא םִע ןיִראוָו
 טאָה לֵאּומְׁש דְנּוא 22 :יןעֶּבעֶל לאָז גיִנעֶק רעד" ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןֶעיִרְׁשעֶג
 ַא ןיִא ןעֶּביִרְׁשְרעֶפ םִע טאָה רֶע דְנּוא ,הָבּולְמ רעֶד ןּופ טְכעֶר םאָד קְלאַפ םעֶד ּוצ טעֶרעֶנ
 קְלאַפ עֶצְנאַג םאָד טאָה לֵאּומְׁש דְנּוא ,טאָב ראַפ טְנייֵלעֶגְרעֶדיִנַא םִע טאָה רֶע דְנּוא .ְךּוּב
 ןייק ןעֶגְנאַגעֶג םייֵה ַאְךיֹוא זיִא לּואָׁש דְנּוא 26 :זיֹוה ןייַז ּוצ ןעֶכיִלְטיִא טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא
 ;טְרהיִרעֶגְנָא ץְראַה ןייַז טאָה טאָנ סאוָו לִיַח ַא ןעֶנְנאַגעֶג םֶהיֵא טיִמ זיִא םִע רָנּוא ,הָעְבִג
 ןעֶפְלעֶה רעֶניִזאָד רעֶד םנּוא טעוֶו סאו ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה ןעֶׁשְנעֶמ עֶּטְכעֶלְׁש איד רעֶּבָא 7
 ,קְנעֶׁשעֶג ַא טְכאַרְּבעֶג טיִנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא טְמְהעֶשְרעֶפ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 :םְנייוֵוְׁש סאָו רעֶנייֵא איד יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע רעֶּבָא

 טיהלָאיַהור חַלְּתַו :ׁשיִבְי יִׁשְנַא ירְבַד-תֶא ול-רְפִו
 ;רָאְמ יּפַא רַחָיו הָלֶאָה םיִרָבְדַח-תֶא ָעְמׁשּב לואָׁש-לַע

 אי לעטיּפאק

 ,רֶעְלנ ׁשֵבָי אייֵּב טְרעֶנאַלעֶג ָךיִז טאָה רֶע דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא יִנֹומַע רעֶד ׁשָחֶנ דְנּוא 1
 ריֵמ ןעֶלעוֶז יֹוזַא ,תירְּב ַא םֶנּוא טיִמ ְּךאַמ ;ׁשֶחָנ וצ טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה ׁשֵבָי ןּופ טייֵל עֶלַא דְנּוא
 טיִמ ְּךיא לע ןעֶניִזאָד םעֶד ָּךְרּוד ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה יֵנֹומַע רעֶד ׁשֶהָנ דֶנּוא 2 :ןעֶניִד ריִד

 ,ביֹוא עֶטְּכעֶר םאֶד ןעֶבעֶטְׁשְסיֹוא ּךייַא ןּופ ןעֶביִלְטיִא לעֶוֶו ָּךיִא םאָד ,תיִרְּב א ןעֶכאַמ ְךייֵא
 -אָה ׁשֵבָי ןּופ עֶטְצְלֶע איִד דְנּוא 3 :לֵאָרְׂשִי ץְנאַג ףיֹוא דְנאַׁש ַא ןּוהְט ָּךיִא לעוֶז טיִמאֵד דְנּוא
 עֶלַא ןיִא םיִחּולְׁש ןעֶקיִׁשְניִהַא ןעֶלאָז ריִמ זַא געֶמ ןעֶּביִז םֶנּוא ּוצ ּבעֶנ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּב
 ּוצ ריִמ ןעֶלעֶו יֹוזַא ןעֶפְלעֶה טיִנ רעֶנייֵק סְנּוא טעוֶו םֶע ןעוֶו דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶצעֶנעֶרְג
 ַאייז ןעֶוֶו דְנּוא ,לּואָׁש תַעְבִנ ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנָא ןעֶנעֶז םיִחּולְׁש איִד דְנּוא 4 : ןייֵגְסיֹורַא ריִד
 קְלאַפ עֶצְנאַג סאָד טאָה יֹוזַא קְלאַּפ םעֶד ןּופ ןעֶריֹוא איִד ןיִא רעֶטְרעוֶו עֶזיִד טעֶרעֶנ ןעֶּבאָה
 ןעֶמּוקעֶג זיִא לּואָׁש ,העָז דְנּוא 5 :טְנייוֵועֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא לֹוק רֶעייֵז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא
 טיִמ רֶהעֶמְרעֶד זיִא םאָוָו ,טְנאָזעֶג טאָה לּואָׁש דְנּוא ,דֶלעֶפ םעֶד ןּופ רעֶדְניִר איִד רעֶטְניִה
 ןופ רעֶמְרעוֶו איִד טְלייֵצְרעֶד םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶניייוַו אייֵז זַא קְלאָפ םעֶד
 ןעוֶו לֹּואָׁש רעֶּביִא ןעֶמּוקעֶנ זיִא טאָג ןּופ טְסייֵג רעֶד דְנוא 6 :שֵבָי ןּופ טייֵל איד
 :טְמיִרָנְרעֶד ןְראָצ ןייַז ְּךיִז טאָה יֹוזַא ,רעֶטְרעֶו עֶניִזאָד איִד טְרעֶהעֶג טאָה רֶע

 ףנוא



 לאומש

 ,רעֶדְניִר ראָּפ ַא ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע דְנּוא 7
 דְנּוא ןעֶטיִנְׁשרעֶצ אייֵז טאָה רֶע דנּוא
 איד ָּךְרּוד טְקיִׁשעֶגְניִהַא אייֵז טאָה רֶע

 לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶצעֶגעֶרְג עֶלַא ןיִא םיִחּולְׁש
 -םיֹורַא טיִנ טעוֶו סֶע רעוֶו ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא

 ,לֵאּומְׁש רעֶטְניִה דְנּוא לּואָׁש רעֶטְניִה ןייֵג
 .רעֶדְניִר עֶנייֵז ּוצ ןעֶרעוֶו ןּוהְטעֶג יֹוזַא לאָז
 ןעֶלאַפעֶג זיִא טאָג ןּופ טְכְרּופ איִד דְנּוא
 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,קְלאָפ םעֶד רעֶּביִא
 :ןאַמ ןייֵא איו יֹוזַא ןעֶנְנאַגעֶנְסיֹורַא
 קָזָּב ןיִא טְלייֵצעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא 8

 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דֶנּוא
 איִד דנּוא .הְנעֶזיֹוט טְרעֶדְנּוד אייֵרְד
 :דְנעֶזיֹוט גיִסייֵרְד הָדּוהְי ןּופ רעֶנעֶמ
 איִד וצ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 9
 יֹזַא עֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז םאִֶװ םיִחּולְש
 ןּופ טייַל איִד ּוצ ןעֶנאָז רֶהיֵא טְלאָז
 טעוֶו ןּוז איִד ןעוֶו ןעֶנְראָמ ,דָעְלִנ ׁשיִבְו
 ַא ןייַז ְךייַא ּוצ טעֶו ןעֶציִהְרעֶד ְךיִז
 ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז ּםיִחּולְׁש איִד דְנּוא ,ףֶליֵה
 טייַל איִד ּוצ טְנאָזעֶגְנָא םִע ןעֶּבאָה דְנּוא

 43 בי אי א
 3 ילֵאָרְׂשִי לֹוְבְנ-לָכְּב חַּלַַׁו ּוהֵמְּתִנַַו רֶקָּב דַמָצ וּמִי
 טכיאש יִרֲחַא אֵצֹי טְניֵא.רֶׁשֲא רמאל | םיכָאלמה ריִּב
 לע לוהיידַחַּפ לפי ורָקְבִל הֶָׂעי הֶּכ לֵאמְׁש רַקֲאְ
 צ לֵאָרְׂשִיייגְב ויהיו קָוָבְּב םֶרְקִפַּו :דָחֶא ׁשיִאְּכ וִאְצִיַו םֶעָה
 הָדּוה הי ׁשיִאְו ףֶלֶא ת וָאְמ ׁשְלׁש

 רֶחֶמ רֶעְלַּנ ׁשיִבָי ׁשיִאַל | ןורמאֵת הָּכ םיִאָּבַה םיִכָאְלַּמַל
 דניו םיִכָאְלַמַה ּואְבָיׁשֶמָׁשִה םֶהְּב הֵּׁשִּת םֶכָל-הְיְִּ
 י תוצנ רֶחֶמ ׁשיִבְי יִׁשְנַא ֹודְמאֹּיו :ּוחְמִׂו ׁשיִבְ יֵׁשְנַאְל
 וג תֹרֶהְּמִמ יהיו = :םֶכיֵניעֶּב ב הכנת םכיֵלֲא
 ךְתְּב ּאָבָיו םיִׁשאָר הָׁשלׁש םִעָה-תֶא לואָׁש םֶׁשיַ
 היו םָּיַה םֶהידֲע ןֹוּמדתֶא וכו רֶקֹּבַה תֶרֶמְׁשַאְּב הָנֲחַּמַה
 ונ םֶעָה רֶמאִּיַו :דַחָי םִִנָׁש םֶבּורֲאְׁשִנ אָלְו ּוצְפָיַו םיִרָאְׁשִּנִה
 םיִׁשָנֲאַה ּונִּת ּוני יֵלָע ְךֶלֶמי ליאָש רַמאָה יִמ .לאומש-לַא
 13 םֹוּיַה יִּכ הָוַה ם םֹוּיַּב שי תֶמֹוי-אְל לּואָׁש רֶמאָּיַו :םֶתיִמְנּו

 וג לא לֵאומׁש דָמאַָּו  :לֵאָרְׂשיִכ זעישת הָוהי-הׂשֶע
 וט ילָכ ּוכֵיו :הָכּולַּמַה םָׁש ׁשֵּדַחַנּו לֶג ָנְלִצַד הָכָלְנְו ובְל םֶעָה

 לג ב רוח ינמל לּואָש-תֶא םָׁש 'וכלְמה לָנלִּנַה םִעה

 לּואְׁש םֶׁש יִמְשיו הָוחי ינפִל םיִמָלִׁש םיִחָבְ םֵׁש"ּוהַּבְזו

 ;דָאמ-רע לֵאָרׂי יְיָ
 : בי

 א לֶכָל םּכְלְקִב יּעַמְׁש הֵּנִה לֵאָרְׂשי-לָּכ-לֶא לֵאּומְׁש רֶמאֹּ
 ג הנה הָּתִעַו :ךלֶמ םֶכיֵלֲע ְךֶלִמְֶו יִל םָּתרַמָאדרְׁשֶא
 וה יֵנְבּו יּתבִׂשְו יִּתְנַקְז יִנֲאַו םכינּפל .ְֵַתִמ  ךֵלֵּמה
 ;הדָּוַה םיּיַהידַע יֵרְִּנִמ םֶכינְּפל יתכלהתה יאָ םֶכְּתֹא

 : ּורְמאַֹּ גףלֶא א קט

 :טייֵרְפעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ׁשיִבָו ןּופ
 ׁשיבָי ןּופ טייֵל איד ןעֶּבאָה יֹזַא 0

 ָךייא ּוצ ריִמ ןעֶלעֶו עֶגְראָמ ,טְנאָזעֶג
 םֶנּוא וצ טְלאָז רֶהיֵא דנּוא ןייֵגְסיֹורַא
 ןעֶגְראָמ םַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 11 :ןעֶלעֶפעֶגְליֹואוְו ּךייִא טעוֶו סאוָו םעֶלַא ןּוהְמ
 ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייז דְנּוא ,ןעֶלייֵט אייֵרְד ןיִא קְלאָפ םאָד טְכאַמעֶג לּואָׁש טאָה יֹוזַא
 ןֹובַע ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;ְךאַו ןעֶגְראָמ רעֶד ןיִא הֶנֲחַמ רעֶד ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא
 םאִו איִד ןעו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דֶנּוא ןעֶראוָועֶג םייֵה זיִא גאָט רעֶד ויִּב ןעֶנאָלְׁשעֶג
 ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא טיִנ זיִא יֹוזַא ,ןעֶראָָועֶג טייֵרְּפְׁשּוצ ןעֶנעֶז ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ןעֶנעֶז
 זיִא רע ,לֵאּומְׁש ּוצ טְגאָזעֶג טאָה קְלאַפ סאָד דְנּוא 12 :ןעֶמאַזּוצ אייוֵוְצ אייֵז ןּוּפ
 רעֶהַא רעֶנעֶמ איִד טְגְנעֶרְּב ?ןעֶריִנעֶר םֶנּוא רעֶּביִא לֹּואָׁש לאָז ,טְגאָזעֶג טאָה סאוָו רעֶד
 טייֵמעֶג רעֶנייֵק לאָז םִע טְגאָועֶג טאָה לּואָׁש דְנּוא 18 :ןעֶטייֵט אייֵז ןעֶלאָז ריִמ זַא
 :לֵאָרְׂשִי ןיִא ףֶליֵה ַא ןּוהְמעֶג טאָג טאָה טְנייֵה ןיִראו ,גאָמ ןעֶגיִטְנייַה םעֶד ןעֶרעוֶו
 ,לֶגְלִג ןייק ןייֵג םֶנּוא טְזאָל דֵנּוא טְמּוק ,קְלאָפ םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה לֵאּומְׁש דְנּוא 4
 -ָניִהַא זיִא קְלאַפ עֶצְנאַג םאֶד דְנּוא 15 :הָכּולְמ איד ןֶעייֵנעֶּב ןעֶטְראָד רעֶמאָל דְנּוא

 ןיִא טאָג ראָפ טְניֹורְקעֶג לּואָׁש םעֶד ןעֶטְראָד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לֶגֶלִג ןייק ןעֶגְנאַגעֶב
 רעֶפְּפָא-דיִרְפ דְנּוא רעֶּפְּפָא-טְּכאַלְׁש ןעֶטְכאָׁשעֶג ןעֶטְראָד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לָבֶלנ
 רֶהעֶז ןעֶטְראָד ְּךיִז ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי ןופ טייֵל עֶלַא דְנּוא לּואָׁש דְנּוא ;טאָב ראָפ
 :טֶעייֵרְפעֶג

  יִּתְהַלְל ימ|לוש-תֶא ֹוהיִׁשְמ דֶגנְו הוהי דג יב ּונעיִנְנַה
 .רַיִמּויִתֹוּצַר יִמִתַא ִּתקַׂשָע יִמ-תֶאְו יּתְחַקָל יִמ רֹוָמַחַו
 4 ּורְמאֹּו :םֵכָל ביִׁשָאְו וְּב יֵנֹיֵע םיִלָעַאְו רפֹכ יּתְחַקָל יִמ

 בי לעטיפאק
 לֹוק רֶעייֵא טְרעֶהעֶג ּבאָה ְּךיִא ,טְהעֶז ,לֵאָרְׂשִי ץְנאַג וצ טְגאָזעֶג טאָה לֵאּומְׁש דְנּוא 1
 ַא טְניֹורְקעֶג ְּךייֵא רעֶּביִא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶהיִא סאָו םעֶלַא ּוצ
 דְנּוא טְלַא ןיִּב ְּךיִא דְנּוא ;ְךייֵא ראָפ ןייֵג טעוֶו ְּךֶלֶמ רעֶד ,טְהעֶז דֶנּוצַא דְנּוא 2 :ְּךֶלֶּמ

 ןּופ ןעֶנְנאַגעֶג ָּךייֵא ראָפ ןיִּב ְָּךיִא דְנּוא ;ְּךייַא טיִמ ןעֶנעֶז ןְהיֵז עֶנייֵמ דְנּוא ,זייֵרְג
 ףיֹוא טְנאָז ְּךיִא ןיִּב רֶעיֵה ,טְהעֶז 8 :נאָמ ןעֶניִטְנייַה םעֶד ּוצ זיִּב ןָא דְנעֶנּוי עֶנייֵמ
 ְךיִא ּבאָה םֶקֶא םעֶמעֶו ןעֶטְּבְלאַועֶג ןייַז ראָפ דְנּוא טאָנ ראָפ תּודָע ריִמ
 ?טְקיִרְדרעֶטְנּוא א ּבאָה ןעֶמעוֶו דְנּוא ?טְּביֹורעֶּב ְךיִא ּבאָה ןעֶמעוֶו דְנּוא ?ןעֶמּונעֶג
 םֶהיֵא ןּופ ּבאָה דְנּוא גְנּוזייֵלְסיֹוא ןַא ןעֶמּונעֶג ְּךיִא ּבאָה דְנאַה םֶנעֶמעוֶו ןּופ דְנּוא
 טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 4 !ןעֶּבעֶגקיִרּוצ םִע לעוֶו ְךיִא דְנּוא ?גיוא ןייֵמ ןעֶטְלאַהעֶּב

 אוד
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 :הָמֹוֲאְמ שיִאדדימ ָּתְְקְליאַלְוּוֲתֹוצַר אֵל ּונָּתְקַׁשְע אל
 הָוַה .םיַה .וחוׁשמ ךֶעְו םֶכָּב הָוהְי רֶע םֶהיֵלֲא רֶמאּו ה

 לֵאומְׁש רֶמאֹיַו :רע רֶמאֹיו הָמוֲאְמ יִדְיּב םָתאָצִמ אל יִּכ 5
 ירִׁשֲַו ןרָהַא-תֶאְו הָׁשֹמ-תַא הֶׂשָע רָׁשֲא הָוהְי םָעָה-לֶא
 ובְצְתִה הָּתעְו :םיִרְצִמ ץְרָאמ םֶכיֵתֹבָא-תֶא הָלעָה
 ייהָשָא הָוהְי תֹוקְדִצ-לְּכ תֶא ֶוהְי ינְּפל םֶכְּתִא הָטְפָׁשִאְ

 וםירְצִמ בֶקִַי אָּב-רֶׁשֲאַּכ :םֶכֹיֵתְבֶא-תֶאְו םָכְתא הָׂשָע 8
 יתֶאְו הָׁשמ-תֶא הָוהְי הָלְׁשיו הָוהְי-לֶא םֶכיֵתְבא ּוָקעָ
 םקָּמַּב םוָביִׁשַָּו םיַרְצִמִמ םֶכֹיֵחֹובֲא-תֶא ּואיָצֹוַו ןרָהָא

 ִזְּב םֶתֹא רֶּכְמִַו םֶהיֵהְלֶא הָוהְי-תֶא וִחּכְׁשִו :הָוַה 5
 בָאומ ְךֶלֶמ דַיְּוםיּתְשלַּפידַיְבּו רוצָח אָּבְצ-רָׂש אֶרְסיִס

 = א לאומש

= 

 אוד דְנֹוא ,טְּביֹורעֶּב טיִנ םִנּוא טְסאָה אּוד
 דְנּוא טקירְדרעֶשְנּוא טיִנ םֶנּוא טְסאָה
 ןּופ ןעֶמּונעֶג טיִנְראָג ךיֹוא טְסאָה אוד

 ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 2 !דְנאַה םיִמעֶנייֵק

 ,תּודֵע ְךייֵא ןעֶנעֶק זיִא טאָג ,טְגאָזעֶג אייֵז

 ןעֶגיִטְנייַה םעֶד זיִא רעֶטְּבְלאַזעֶג ןייֵז דְנּוא
 ןיִא טיִנְראָג טאָה רֶהיֵא סאָד ,תּודֵע גאָט

 ןעֶּכאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶנּופעֶג דְנאַה עֶנייֵמ
 לֵאּומְׁש דנּוא 6 :תּודֵע זיִא רֶע ,טְגאָזעֶג

 ונְבָש יִּכ ינאָׂשַח ְלְמאַּו הָוהי-לַא ֵּקֲעְזִו :םָּכ יִמָחלִו י
 הָּתְִו תֹוָרְָּׁשעָה-תֶאְו םיִלָעְּבַה--תֶא  רֶבֵענו הָוהְי-תֶא

 ילַעַּבריתֶא הָורי חַלְשיו :ָָרְבִעו יניביִא ךימ יְליִַה 1
 רַימ םֶכְתֶא לציו לָאמש-תֶאְו חָּתְפי-תֶאְו ןֶדֶב-תֶאְ

 נב ךֶלֶמ ׁשֶחניִּכּוארתַו:חּׂבּובְׁשַּתַו ביבָּפמ םַכיִביֲא ננ
 ּוניֵלָע ךֵלֶמִי ְךֵלְמייִּכ אל יל ּורְמאִּתְו םֶכיֵלֲע אָּב ןֹּמַע
 רֶשֲא רֶלֶּמַה הוה הֶּעְו וכְכְלִמ םֶכוהְלַא הוה
 ךֶלֶמ םֶכיֵלֲע הָוהי ןֵתְנ הְֵו םַּתלֶאׁש רׁשֲא םֵּתְרַחְּב

 ןיִא םִע .קְלאָה םעֶד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה

 דְנּוא הָׁשֹמ טְלעֶטְׁשעֶגְנָא טאָה םאוְו טאָג

 טְכאַרְּבעֶגְפיֹורַא טאָה סאו דְנּוא ,ןרחַא

 :םִיָרְצִמ דְנאַל םעֶד ןּופ תֹובָא עֶרייֵא

 דְנּוא ,רעֶהַא ָּךייַא טְלעֶמְׁש דְנּוצַא דְנּוא 7

 ראַפ ןעֶטְכיִר ְָךייַא טיִמ ְּךיִמ לעוֶו ְּךיִא
 טאָג ןּופ טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג עֶלַא ןעֶגעוֶו טאָג
 וצ דְנּוא ְךייַא ּוצ ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע סאו

 -עֶג זיִא בֹקֲעַי ןעוֶו 8 :ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵא
 תֹובָא עֶרייֵא דְנּוא ,םִיָרְצִמ ןייק ןעֶמּוק

 טאָנ טאָה יֹוזַא ,טאָנ ּוצ ןְעיִרְׁשעֶנ ןעֶּבאָה

 אייז דְנּוא ןֹרֲהַא דְנּוא הָׁשֹמ טְקיִׁשעֶג

 -עֶּב אייז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םִיָרְצִמ םיֹוא טְכאֶּבַרעֶנְסיֹורַא ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵא ןעֶּבאָה
 ראה םעֶד ןעֶסעֶנְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא 9 :טֶרָא ןעֶגיִזאָד םעֶד ןיִא טְצעֶז
 -רעֶּביֹוא ,אָרְסיִס ןּופ דְנאַה איִד ןיִא טְרעֶּפְטְנֶעעֶגְרעֶּביִא אייֵז רֶע טאָה יֹוזַא ,טאָ רֶעייֵז
 איד ןיִא דְנּוא .םיִּתְׁשלַּפ איד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא דְנּוא ,רֹוצָח ןּופ לִיַח םעֶד ןּופ רעֶטְׁש
 :ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ אייֵז טיִמ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,בָאֹומ ןופ ָּךֶלֶמ םעֶד ןּופ דְנאַה
 -עֶנ ןעֶּבאָה ריִמ ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,טאָג ּוצ ןֶעיִרְׁשעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוַא 0
 דֶנּוא םיִלָעְּב םעֶד טְניִדעֶנ ןעֶּבאָה דְנּוא ,טאָנ ןעֶזאָלְרעֶפ ןעֶּבאָה ריִמ לייוַו ;טְגיִדְניִז
 ריִמ דְנּוא דְנייֵפ עֶרעֶזְנּוא ןּופ דְנאַה איִד ןּופ ליִצַמ םֶנּוא אייֵז דְנּוצַא דְנּוא ;תֹורָּתְׁשַע
 דְנּוא .הָּתְּפִו דְנּוא ,ןֶדְּב דְנּוא ,לַעַּבְרְי טְקיִׁשעֶג טאָג טאָה יֹוזַא 11 :ןעֶניִד ריִד ןעֶלעוֶו
 םֶגְניִרַא דְנייַפ עֶרייֵא ןּופ דְנאַה איִד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג ליִּצַמ ָּךייַא טאָה רֶע דְנּוא לֵאּומְׁש
 ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶהיֵא ןעוֶו דְנּוא 12 :םייֵהְרעֶכיִז ןיֵא טְניֹואוְועֶנ טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,םּזרַא
 רֶהיִֵא םאָה יֹוזַא ,ןעֶמּוקעֶג ְּךייֵא ןעֶנעֶק זיִא ןֹומַע רעֶדְניִק איִד ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד ;ׁשֶחָנ זַא
 טאָג רֶעייֵא הָוהְי ןעוֶו ןעֶריִגעֶר םִנּוא רעֶּביִא לאָז ְּךַלֶמ ַא טְרֶעייֵנ ! ןייֵנ ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ
 ָךייַא טאָה רֶהיֵא סאוָו ָּךֶלֶמ םעֶד טְהעֶז ,דְנּוצַא דְנּוא 18 :גיִנעֶק רֶעייֵא ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 ָךייִא רעֶּביִא טאָה טאָנ טְהעֶז דְנּוא !טְגְנאַלְרעֶפ טאָה רֶהיֵא סאָו דְנּוא ,טְלייווְרעֶדְסיֹוא
 ןעֶניִד םֶהיֵא טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶמְכְראָפ טאָנ טעֶו רֶהיֵא ּביֹוא 14 :ָּדָלַמ ַא ןעֶּבעֶגעֶג
 םעֶד ןעֶנעֶק ןעֶניִנעֶּמְׁשרעֶדיִװ טיִנ טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ,םיִטְש עֶנייז ּוצ ןעֶכְראָהעֶג דְנּוא
 ְךייִא רעֶּביִא טְריִנעֶר םאָו ְּךֶלֶמ רעֶד ְּךיֹוא דְנּוא רֶהיֵא טעֶו יֹוזַא הָוהְו ןּופ לֶהעֶפעֶּב
 טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו רעֶּבָא 18 :םאָג רֶעייֵא הָוהְו ןעֶנְלאָפְכאָנ טעוֶו רֶהיֵא ןעֶו ,ןעֶּבייֵלְּב
 םעֶד ןעֶנעֶק ןעֶניִנעֶּפְׁשרעֶדיִו טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ,הֶוהְי ןּופ לֹוק םעֶד ּוצ ןעֶכְראָהעֶג טיִנ

 עֶרייֵא ןעֶנעֶק דְנּוא ְךייַא ןעֶנעֶק ןייַז הָוהְי ןּופ דְנאַה איִד טעֶוֶו יֹוזַא ,הָוהְי ןּופ לְהעֶפעֶּב
 ְּךאַז עֶסיֹורְנ עֶגיִזאָד איִד טְהעֶז דְנּוא רעֶדיִנַא ְּךייַא טְלעֶמְׁש דֵנּוצַא דְנּזא 6 :ןְרעֶטְלֶע
 ןּופ טיִנְׁש רעֶד טְנייַה טיִנ זיִא 17 :ןעֶניֹוא עֶּדייֵא ראָפ ןּוהְט םעֶװ טאָג םאָה
 ;ןעֶנעֶר דְנּוא רעֶנּוד ןעֶּבעֶג טעוֶו רֶע דְנּוא ןעֶפּור טאָג ּוצ לעֶו ָךיִא ?ץייוװ
 םאָה םיֹורְּנ זיִא טייֵקְניִטְכעֶלְׁש עֶרייֵא זַא ןעֶהעֶז דֵנּוא ןעֶנעֶקְרעֶד טְלאָז רֶהיֵא זַא
 טְגְנאַלְרעֶּפ ָּךייֵא ראַפ טאָה רֶהיִא םאָד טאָנ ןּופ ןעֶגיֹוא איִד ןיִא ןּוהְמעֶג טאָה רֶהיֵא
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 אָלו ּולֹוקְּב םָּתְַמְׁשּו !תֹא םָּתְרַבַעַו הָוהְ-תֶא ָּאְריִּת-םִא 11
 ירׁשֲא ךֶקֶּמַה-םַנְו םּקַא-םַּנ םָתהְו הָוהְי יִפ-תֶא ְּרְמִת

 לוקְּב ועְמְׁשִת אָלדִאְו :םֶכיֵהְלֶא הָוהְי רַחַא םֶכילֲע ְךֵלֶמ ו
 ֵכְּב הָוהְי--דִי הָחְיָהְו הָוהְי יּפ-תֶא םֶתיְִמּו הֶוהְי
 לודּנַה רָבְּדֲה-תֶא ּוארֹ וְעַד הָּת-ַּג  :םֶכיֵתֹוְֲאַּו

 םיִטְחיריִצְק אֹוַלֵה :םֶכיֵנעְל הָׂשֹע הָוהְו רֶׁשֲא הוה וז
 ייִּכ או ּוָעְּו רֶטֶמּו תֹוָלק ןֶּתִו הָוהְי-לֶא אָרָקֶא םֹויַה
 םָכָל לוָאשל הָוהְי ;נועּב םָתיִׂשֲע רֶׁשֲא הָּכִר םֶכְתִעָר
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 וו דֶׁשֶּו תלק הָוהְי קו הוהיילַא לֵאמׁש אָרְקִ :ְךַלֶמ ןעֶפּורעֶג טאָה לֵאּומְׁש דְנּוא 18 :ָּדְלֶמ ַא

 :לֵאמְׁש-תֶאְו הוהי-תֶא רֶאְמ םִָהילָכ או איִהַה סב רעֶנּוד ןעֶּבעֶגעֶג טאָה טאָג דְנּוא ,טאָג ּוצ
 ו9 יָא ךיֶרָבָעידַעְּב לֵלַּפְתִה לַאומְׁש-לֶא םִעָה-לָכ ּורְמאֵּו = } = - שוא ר = :

 הָעָר טיִתאֹטַח-לּכ-לַע ּונְפְַייַּכ תיִמָנילַאְו ְךיִהלֲא הָוהְי י"יל ןעֶגיִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא ןעֶנעֶר דְנּוא
 כ ואְריִּתילֲא םֶעָהילֶא לֵאּומְׁש רֶמאֹּו :ְּךֶלָמ ּונָל לֶאְׁשִל רֶהעֶז טאָה קְלאָפ עֶצְנאַג םאֶד דִנּוא

 יֵרֲחַאֵמ יי א הָעְרָהילָּכ תֶא םֶתיִׂשֲע םַּתַא ;לֵאּזמְׁש דנוא טאָג ראַפ טאַהעֶג אָרֹומ
 יט יו יא קי א טְגאָזעֶג ְטאָה קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד דְנּוא 9 יִּכ ּורֹיסִּת אֵלְו :םכ 3 הוהי-תֶא םִק הָוהְי

 5 ליאוה יַּכלִֹדְנַה ומִׁש רוָבֲעַּב זמַע-תֶא הָוהְי ׁשְטייאִל יִּכ וצ טְכעֶנְק עֶנייֵד ראַפ טעֶּב ,לֵאּומְׁש ּוצ

 גנ אָמֲחַמ יל הָליֵלָחיִכנֶא םַנ :םִעְל ולםֶכְתֶא תֹוָׂשֵַל הָוְי טיִנ ןעֶלאָז ריִמ זַא טאָג ןייד הֶוהְי
 ְךֶרָדְּב םָכְתֶא יִתיֵרוְהְו םָכְֲעַּבלֵקַפְתהִל לֶדֲחְמ הויל ,ְהעֶמעֶנ ןעֶּבאָה ריִמ ןיִראָו ,ןעֶּבְראַטְׁש
 י+ תֶמֲּכְֹאםָזַבעוהָהיתַאּארודַא ּהֵָׁשהְוהבַה 8 5 הרי יי יט קי טי
 הכ ַעֵרְה"סֶאו ;סֵכָּמִע לָּדְגדירֶׁשֲא תֶא ּואר יִּכ םֶכְבַבְלילְכְּב 2 ְלֶׁש סאָד דֶניִז עֶרעֶזְנּוא עֶלַא רעֶּביִא
 . ּוָּסּת םֶכְּכְלַמיִסַג םֶּתַאֹיִסנ ּעְרִּת :ְךָלֶמ ַא ןעֶנְנאַלְרעֶפ ּוצ םִנּוא ראַפ

 ני 'י : .  םעֶד ּוצ טְנאָועֶג טאָה לֵאּומְׁש דְנּוא 0
 2 ָ נט יהשו וכלמב לואש הנשרנ :

 יי מט טא הלא לאָמ טהנו טאָה ֶיִא .אָרֹמ ןייק טאָה קלאפ
 -םִע לָה ףֶלֶאְו לֵאחיַּב רָהְבּו ׂשֶמְכִמְּב םיָפְלַא ליאָש רעֶּבָא ;עֶטְכעֶלְׁש עֶגיִזאָד םאָד ןּוהְּטעֶג
 :וָלָהֶאָל ׁשיִא חַּלׁש םָצֶה רַחָיְו ןימִינּב תַעְבִנְּב ןָתָנֹו ,הָוהְי ןּופ ּפָא רעֶטייוֵו טיִנ ןיֹוׁש טְרְהעֶק
 ו םיְִּׁשִלּפוִעְמׁשִי עַבְָּ ֶׁשֲא םיִּתְשלַּפ ביִצנתֶא ןְֶני יו עֶצְנאַנ עֶרייֵא טיִמ הָוהְו טְניִד טְרֶעייֵנ
 4 םיִּתְׁשִלְּפ ביִצְנ-תֶא לּואְׁש הָּכד רֹמאֵל וִעָמָׁש לֵאָרְׂשי-לֶכֹו יי אש !םִרְבִָה ְמִׁשי ראל ץֶרָאָהלְכברַפששַּב ֶקְּתלאְׁשְי םיִנ םֶלאָז רֶהיִא דנּוא 21 :רעֶצְרעֶה
 ליאָׁש יִרֵתַא םעָה ּוקעְציַוםיִּתשלּפַּב לאָרׂשי ׁשֵאבניםַע ריי * (ףׁשְרעֶדְנַא ןעֶונ ןיִראָָו ,ןעֶרְהעֶקְּפָא
 ה םיִׁשֹלֶׁש לֵאָרׂשי-םע םֵהָלהְל ּיפְסֶאָנ םיּתָׁשלַפּו :לְנְלִנִה ןעֶגיֹוט סאָו ןעֶכאַז עֶטְסיוִו ןייֵגְכאָנ טעוֶו
 -לַע רֶׁשֲא לוחַּכ םֶפְו םיִׁשְרַּפ םיִפלַא תֶׁשֵׁשו בֵכָרףֶלֵא ליִּצַמ טיִנ ָךייֵא ןעֶנעֶק םאִו דְנּוא ,טיִנ
 :ָא תיַּב תמְק ׂשֶמָכַמּב ּטֲּנ ילעַװ בֶרֶל םיהיתִפֹׂש ןיִראָה 29 :טְסיװ ןעֶנעֶז אייֵז לייוַו ,ןייֵז
 6 וָאְּבַחְתַנ םִעָה שנ יִּכ ֹולירֵצ יִּכ ֹואָר לֵאְרָׂשי שיאו ןופ קְלאָפ ןייַ ןעֶזאָלְרעֶפ טיִנ טעדֶו טאָג

 ְךיִז ּוצ ןעֶכאַמ טְלאועֶג ְּךייֵא טאָה טאָג לייוו ,ןעֶנעוֶו סיִנעֶמאָנ ןעֶסיֹורְנ ןייַז ןעֶגעוֶו
 לאָז ְּךיִא זַא (הָליִלָח) ןעֶטיִמְרעֶּפ ןייַז םִע לאָז ריִמ ןופ ךיֹוא 23 :קְלאַפ ַא ראַפ
 ְךיִא טְרֶעייֵנ ןעֶטעֶּב ּוצ ןעֶנעֶוְטעֶרייֵא ןופ ןעֶרעֶהּוצְפיֹוא דְנּוא ,טאָג ןעֶנעֶק ןעֶניִדְניִז
 וטאָב טְכְראָפ טְרֶעייֵנ 24 :געוֶו ןעֶניִטְראַּפטְכעֶר דְנּוא ןעֶטּוג םעֶד ןעֶנְרעֶל ָּךייֵא לעוֶו
 םאִו טְהעֶז ןיִראָו ,ץְראַה ןעֶצְנאַג רֶעייֵא טיִמ דְנּוא ,טייֵהְרְהאו טיִמ םֶהיֵא טְניִד דְנּוא
 םעֶטְכעֶלְׁש םיִועֶג טעוֶו רֶהיֵא ןעֶו רעֶּבָא 25 :ןּוהְמעֶנ ְּךייַא טיִמ טאָה רֶע םעֶסיֹורְג ראַּפ
 :ןעֶרעוֶז טְנְליִטְרעֶפ ְּךֶלֶמ רֶעייֵא ּךיֹוא דְנּוא רֶהיֵא טעֶֶז יֹוזַא ןּוהְמ

 בי לעטיפאק

 רעֶּביִא רֶהאָו אייַחְצ טְריִגעֶר טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא ,רְהאָי ַא גיִנעֶק ןעֶועוֶועֶג זיִא לּואָׁש 1
 לֵאָרְׂשִי םיֹוא ןאַמ דְנעֶזיֹוט אייֵרְד טְלייווְרעֶדְסיֹוא לּואָש ְּךיִז טאָה יֹוזַא 2 :לֵאָרְׂשִי
 גְראַּב םעֶד ףיֹוא דְנּוא ׁשֶמְכִמ ןיִא דְנעֶזיֹוט אייוַוְצ לּואָׁש טיִמ ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז סֶע דְנּוא
 עֶניִרְּביִא םאָד דְנּוא ;ןֵמָיְנִּב תַעְבִג ןיִא ןָתָנֹוי טימ ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז דְנעֶזיֹוט דְנּוא ,לֶא תיֵּב
 טאָה ןָתָנֹי דְנּוא 8 :טְלעֶצעֶג ןייַז ּוצ ןעֶכיִלְטיִא טְקיִׁשעֶג רֶע טאָה קְלאָפ םעֶד ןּופ
 ועַבָנ ןיִא ןעֶועוֶועֶג זיִא סאו םיִּתְׁשַלְּפ איִד רעֶּביִא ןעֶטְלעֶטְׁשעֶגְנָא םעֶד ןעֶנאָלְׁשעֶג
 ָךֶרּוד ןעֶזאָלְּב רֶפֹוׁש טְזאָלעֶג טאָה לּואָׁש דְנּוא ,טְרעֶהעֶג סֶע ןעֶּבאָה םיִּתְׁשַלְּפ איד דְנּוא
 לֵאָרְׂשִי ץְנאַג דְנּוא 4 :ןעֶרעֶה םיִרְבִע איִד סִע ןעֶזאָל ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,דְנאַל עֶצְנאַג םאָד
 ,םיִּתְׁשִלּפ איִד ןּופ עֶטְלעֶטְׁשעֶגְנָא איד ןעֶנאַלְשעֶג טאָה לּואָׁש זַא ןעֶנאָז טְרעֶהעֶנ טאָה

 קְלאָּפ סאָד דְנּוא ;םיִּתְׁשַלְּפ איד ןעֶשיוִוְצ ןעֶקְניִטְׁש טְבאַמעֶג ְּךיֹוא ְּךיִז טאָה לֵאָרְׂשִי דְנּוא
 ןיִז ןעֶּבאָה םיִּתְׁשִלְּפ איִד דְנּוא 2 :לֶגֶלְנ ןייק לּואָׁש רעֶטְניִה ןעֶראָועֶג טְלעֶמאַזְרעֶפ זיִא
 סקעֶז רָנּוא ,ןעֶנעוֶוְטייֵר דְנעֶזיֹוט גיִסייֵרְד ,לֵאָרְׂשִי טיִמ ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ טְלעֶמאַזְרעֶפ
 םעֶד ןּופ ןעֶטְראָּב םא זיִא םאִו דְנאַז רעֶד איו לֶעיִפ יֹוזַא קְלאָפ ַא דְנּוא ,רעֶמייֵר דְנעֶזיֹוט
 רעֶד ןַא ,ׁשֶמְכִמ אייָּב טְרעֶגאַלעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא .םי

 םֶהיֵא זיִא םֶע זַא ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶנעֶמ איד ןעוֶו 6 :ןָוָא תיֵּב ןּופ טייֵז-חַרזִמ

 ןעֶמְלאַהעֶּב קְלאָפ םאָד ְךיִז טאָה יֹוזַא ,ןעֶראָועֶג ןעֶגְנּואוְוְצעֶּב זיִא קְלאָפ סאָד ןיִראָו ,גֶנָע

 ןיא 0
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 :תרֹוָרּכַבּו םיִחְרְצִבּו םיִעָלְּפַבּו םוחָוַחְבּו תֹוִרָעְּמַּכ םֶעָה

 וה לאָׁשְו דָעְְִו דג ץרַא ןדרוהיתַא ֹורְבִע םיִרְבִעְו
 םיִמָי .תעַבִׁש ו לֶהינ :ויִרֲחַא ָּדְרִח םֶעָה-לָמְו לֶגלְִּב 5

 םִעָה ץֶפיולגלִַה לֵאומְׁש אָבאלְו לֵאמׁש רׁשֲא לַעֹומַל
 עו םיִמָלְׁשְַו הָלעָה יא ּוׁשנה לואָׁש רֶמאַּו :לָפִ
 אָּב לֵאומְׁש הִָּהְו הָלֹעָה תיַלְַהל ותֹלַבְּכ יהַָו הָלֹנהי
 תׂשָע הַמ לֵאֹמְׁש רֶמאֹּיַו :וכְרָבִלוָתאָרְקִל ליִאׁש אָציו יי

 ראל הָתאְו ילָעמ םֶָה ץפנייֵ 'תיִאְריֵכ לֹואָש מא
 רַמאְו :ׁשֶּמְכִמ םיפְסֶאְנ םיִּתְשלַפּו םיִמַָה ךעֹומל ָתאָב
 יתיקח אָל הָוהְי פו לגלִַּר ילא םְַּׁשִלְּפּרְרִי ַָּע

 .לֶאָׁש-לֶא לָאּמְׁש רֶמאֹּיַו :הָלֹעָה הָלַאְו קַּפאְחְַו 1
 ךֹוצ רֶׁשֲא ְךיֶהלֶא הָוהְי תֹוצִמתֶאָתרְַׁש אֵל ָתֶלָכסנ
 :םֶלֹועידֲע לֵאָרְׂשיילֶאךּתְכלְמַמ-ַא הָוְ ןיכה חַי

 ובָבְלִּכ ׁשיִא ול הָוְְ ׁשֵּקִּב םִוקָתאל ְךֵתָכלְמִמ הָחעו יי
 ירָׁשֲא תֶא ָּתְרַמָׁש אֵל יִּכ וטע-לע ליננְל הָוהְי הוי

 זרעבנ לגלעהױמ לע לֵאֹמְׁש םֶקְה  :הָידִצֹפ
 תֹואֵמ ׁשֵׁשְּכ וע םיִאְצִמִּנַה ּםֶעָה"ִֶא לֹואָש רַקְפִי ןְמינּב

 םםיִבָׁשִי םָּמִע אָצְמִנה םִעְָו נב ןָתניו לֹואָׁשְו :ׁשיִא וי
 זריִחְשִמִה או :ׂשֶמָכַמּב ּנֵח םיִּתְׁשִלפו ןְמִינּב עַבָנּב 1

 -לָא הָנְפי דָחֶא ׁשאֹרָה םיִׁשאָר הָׁשֹלְׁש םיִּתְׁשלְּפ הָנֲחַמִמ

 ְךֶרּד הֶנְפי דָחֶא ׁשאֵרָהְו :לָעּוׁש ץֶרָא-לֶא הָרפֶע ְךֶרֶד ו*
 -לע ףֵקָׁשֹנַה לּובְּגַה ְּךֶרֶּד הָנּפי רָחֶא ׁשאֹרְהִו ןוָרֹח תיֵּב

 ילֵכְּב אֵצְמּי אֵל ׁשֶרָחְו -- = והָרָבְדִֹד םִעְֹּצַה יג =
 בֵרָה םיִרְבעָה יָשעַי ןפ םיּתְׁשלּפ ְמָאייּכ לֵאְרְִׂי ץרָא

 -תֶאׁשיִא ׁשוטְלל םיִּתְׁשִלַּפַה לֵאָרְׂשי-לְכ ּודְרָיו : תִנֲח
 הָחְְָו :ותָׁשֲָחַמ תֶאְוומְדְרק-תֶאְו ותַאיתַאְוָׁשְֲחַמ
 ֵׁשּלק  ׁשֵלַׁשלְו םיִתאָלְו תֹושּרֲּחַּמַל םיֿפ הדדַעְפַה
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 סי 3

 - ,העֶנְרעֶד איִד ןעֶשיִוְצ דְנּוא ןעֶלייֵה ןיִא
 ;ןעֶּבּורְנ דְנּוא רעֶכעֶל דְנּוא ,ןעֶזְלעֶפ דְנּוא
 -ָנאַגעֶגְרעֶּבירַא ןעֶנעֶז םיִרְּבִע איִד דְנּוא 7
 דָנּוא דָנ דְנאַל םעֶד ּוצ ןְררַי םעֶד ןעֶנ

 ןעֶזעוֶועֶג ָּךאָנ ויִא לּואָׁש רעֶּבָא ,רָעְלִג
 טאָה קְלאָפ עֶצְנאַג סאָד דְנּוא ,לֶגֶלִג ןיִא
 רֶע דָנּוא 8 :טְרעֶטיִצעֶג םֶהיֵא רעֶטְניִה
 איז יֹוזַא ,געֶט ןעֶּביִז טְראַועֶג טאָה
 רעֶּבָא ,טְמיִטְׁשעֶּב םֶהיֵא טאָה לֵאּומְׁש

 לָנֶלְִג ןייק ןעֶמּוקעֶג טיִנ זיִא לֵאּומְׁש
 םֶהיֵא ןּופ ָּךיִז טאָה קְלאָפ םאָד דְנּוא
 טְגאָזעֶג טאָה לּואָׁש דְנּוא 9 :טייֵרְּפְׁשרעֶפ

 הָלֹוע ןֶּבְרֶק םאֶד רעֶהַא ריִמ ּוצ טְגְנעֶרְּב
 ביִרְקַמ טאָה רֶע דְנּוא ,םיִמָלְׁש דְנּוא
 םִע דְנּוא 10 :הָלֹוע ןֶּבְרִק סאָד ןעֶועוֶועֶב

 טְגיִדְנֶעעֶג טאָה רֶע ןעוֶו ןעֶועוֶועֶג זיִא
 העָז הָלֹוע ןֶּבְרַק סאָד ןייַז ּוצ ביִרְקַמ
 לּואָׁש דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג לֵאּומְׁש זיִא יֹוזַא

 יֵדְּכ ןעֶגעֶקְטְנִע ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא םֶהיֵא זיִא
 טאָה לֵאּומְׁש דְנּוא 11 :ןעֶׁשְנעֶּב וצ םֶהיֵא
 יֹוזַא ?ןּוהְמעֶנ אוד טְסאָה סאָו ,טְגאָזעֶב
 ּבאָה ְּךיִא לייֵװ טְנאָזעֶג לּואְׁש טאָה

 ןּופ ְּךיִז טאָה קְלאָפ םאֶד זַא ןעֶהעֶזעֶג
 טיִנ טֶזיִּב אּוד דְנּוא ,טייֵרְּפְשרעֶפ ריִמ
 דָנּוא ,טייֵצ עֶטְמיִטְׁשעֶּב איִד ּוצ ןעֶמּוקעֶג

 טְכאַרְּטעֶג ריִמ ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא 12 :ׁשֶמְכָמ ןיִא טְלעֶמאַזְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה םיִּתְׁשִלְּפ איִד
 טיִנ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,לֶנֶלְג ןייק ןעֶמּוקְפּורַא ריִמ ּוצ דְנּוצַא ןעֶלעֶֶו םיִּתְׁשִלְּפ איִד זַא
 ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ ּבאָה דְנּוא טְקְראַטְׁשעֶג ָּךיִמ ְָּךיִא ּבאָה יֹוזַא ,טאָנ ראָפ ןעֶמעֶּבעֶנ
 ׁשיִראַנ טְסאָה אּוד ,לּואְׁש ּוצ טְנאָזעֶג טאָה לֵאּומְׁש רעֶּבָא 13 :הָלֹוע ןֶּבְרִק סאָד

 רֶע סאָו טאָג ןיִיַד הֶוהְי ןּופ טאָּבעֶג סאָד ןעֶמיִהעֶג טיִנ טְסאָה אּוד ,טְלעֶדְנאַהעֶג
 טייֵרְּבעֶגְנָא הָכּולְמ עֶנייֵד טאָנ ְךיֹוא טְלאָו דִנּוצַא ןיִראָו ,ןעֶטאָּבעֶג ריִד טאָה
 ןייֵטְׁשעֶּב טיִנ הָבּולְמ עֶנייַד טעוֶו דְנּוצַא רעֶּבָא 14 :ביִּבייַא ףיֹוא לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא
 וצ ןעֶטאָּבעֶג םֶהיֵא טאָה טאָנ דִנּוא ,ץְראַה ןייַז ְּךאָנ ןאַמ ַא טְכּוועֶנְסיֹוא ְּךיִז טאָה טאָג
 ריִד טאָה טאָג סאוָו סאָד ןעֶמיִהעֶג טיִנ טְסאָה אּוד לייוו ,קְלאָפ ןייַז רעֶּביִא ראַה ַא ןייַז
 ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא רֶע דְנּוא ןעֶנאַטְשעֶגְפיֹוא זיִא לֵאּומְׁש דנוא 12 :ןעֶטאָּבעֶב

 םֶהיֵא טִיַמ זיִא סאָװ קְלאָּפ םאֶד טְלייֵצעֶג טאָה לּואְׁש דְנּוא ,ןֵמָיְנִּב תַעְבִנ ןייק לֶגָלִג
 ןָתְנֹוי ןְהּוז ןייַז דְנּוא ,לּוֵאֶׁש דנּוא 16 :ןאַמ טְרעֶדְנּוה סקעֶז ןּופ ְּךֶרֶע ןַא ןעֶועוֶועֶג
 עַבָנ ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶג ןעֶנעֶז אייֵז טיִמ ןעֶראָועֶג ןעֶנּופעֶג זיִא םאִו קְלאָּפ םאָד דִנּוא
 רעֶד דָנּוא 17 :שָמְכִמ ןיִא טְרעֶנאַלעֶג ָּךיִז ןעֶּבאָה םיִּתְשַלְּפ איִד רעֶּבֶא ןֵמָיְנִּ

 -טְּפיֹוה אייֵרְד ןיִא םיִּתְׁשַלְּפ איִד ןּופ הֶנֲחַמ רעֶד ןּופ ןעֶגְנאַנעֶגְסיֹורַא זיִא רעֶּבְראַדְרעֶפ
 :לָעּוׁש דְנאַל םעֶד ּוצ .הָרָּפֵע ןייֵק געוֶו םעֶד ףיֹוא טְרְהעֶקעֶנ ְּךיִז טאָה ליימ ןייַא ,לייֵט
 לייֵט ןייַא דְנּוא ,ןֹורֹוח תיֵּב ןּופ געוֶו םעֶד ףיֹוא טְרְהעֶקעֶג ְּךיִז טאָה לייֵט ןייַא דְנּוא 8
 םעֶד רעֶּביִא םיֹורַא טקּוק םאָו ,ץעֶנעֶרְג רעֶד ןּופ געוֶו םעֶד ףיֹוא טְרֶהעֶקעֶג ְּךיִז טאָה
 -עֶב טיִנ ְּךיִז טאָה םִע דְנּוא 19 :ּוצ רָּבְדַמ רעֶד ְּךאָנ םיִעֹובְצ איִד ןּופ לאָהְט
 ןעֶּבאָה םיִּתְׁשַלְּפ איד ןיִראָז ,דיִמְש ַא לֵאָרְׂשִי ןּופ דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד ןיִא ןעֶנּופ

 דָנּוא 20 :ןעֶויִּפְׁש רעֶדָא דְרעוֶוְׁש ןעֶכאַמ םיִרְבִע איִד ְּךיִז ןעֶלעוֶו רעֶמאָט ,טְגאָזעֶג

 :ןְלעֶּבּוה עֶנייֵז רנּוא ,קאַה עֶנייז דָנּוא ,רעֶמעֶמ-דייֵנְׁש ןייַז דְנּוא ,ןעֶזיֵא-רעֶקַא ןייַז ןעֶפְראַש לאָז רעֶביִלְטיִא זַא םיִּתְׁשַלְּפ איד ּוצ ןעֶגְנאַגעֶגְּפּורַא זיִא לֵאָרְׂשִי ץְנאַג
 דָנּוא ןְלעֶּבּוה איִד ןעֶפְראַׁש ּוצ טיִמאַד ליפ ַא טאַהעֶג ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא 1
 איִד דְנּוא ןעֶקאַה איִד ראַפ דְנּוא ,ןְלעֶּבאָג-טְסיִמ איִד דְנּוא ,רעֶסעֶמ"דייֵנְׁש איד

 ןעסָקא



 לאומש
 -ּוצְנייַרַא ץֶלאָה ןיִא ,לעֶכאַמְׁש-ןעֶסְקָא
 ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 92 :ןעֶלעֶּמְׁש
 טאָה יֹוזַא ,הָמָחְלַמ רעֶד ןּופ גאָט םעֶד
 םעֶד ןּופ דְנאַה רעֶד ןיִא ןעֶנּופעֶג טיִנ ְךיִז
 טיִמ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאָו קְלאָפ ןעֶצְנאַג
 דְנּוא ידְרעוֶוְׁש ןייק ןָתָנֹוי דְנּוא לּואָׁש

 ןּופ דְנאַה רעֶד ןיִא ראָנ ויִפְׁש ןייק
 דנּוא 23 :ןיֵלַא ןָתָנֹי דֶנּוא לּואָׁש
 איד ןּופ (רעֶטְכעֶֶו) עֶטְלעֶטְׁשעֶגְנָא איד
 רעֶד ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז םיִּתְׁשַלְּ
 :ׁשֶמְכִמ ןּופ טְרְהאָפְרעֶּביִא

 די לעטיפאק

 ןעֶסיוִועֶג ַא ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דֵנּוא 1
 לּואָׂש ןּופ ןְהּוז רעֶד ןֶתָנֹוי טאָה יֹוזַא ,גאָט
 ןעֶגאָרְטעֶג טאָה םאִוְח גֶנּוי ןייַז ּוצ טְנאָזעֶג

 ּוצ ןייֵגְרעֶּביִרַא רעֶמאָל ,םּוק .ִיַז יֵלְּב ןייַז
 םיִּתְׁשַלְּפ איִד ןּופ עֶטְלעֶטְׁשעֶגְנָא איִד
 עֶרעֶדְנַא רעֶד ףיֹוא טְראָד ןעֶנעֶז םאָו

 467 רי יני-ש

 2 אֹלְו תָמְחְלִמ םִיְּב הָיְָו :ןְבְרדִה ביִצַהְלּי םיִמָדְרִּכַהְלּ
 -זרַאְו ליִאָׁש-תֶא רֶׁשֲא םֶעָה-לָּכ דָיְּב תיִנֲחַו ברָח אָצְמִנ
 93 םיִתָׁשִלְּפ בצמ אֵצנ :נְּב ןתנול לאָׁשְל אָצּמִּתַו ןָתֶנוי

 :שֶמְכִמ רֵבֲעַמילָא
 ףי הא

 א וְלּפ אעֹנ רַענַרילֶא לֹואָׁשְרַב ןֵתָני רֶמאַּנ םוח יִהָי
 יְבָאלו זָלַה רֶבֶעַמ רֶׁשֲא םְִׁשִלְּפ בצמילָאהְרְִִַּ הָכְל
 + ןָֹמִרָה תַחֵּת הָצְבִנַה הֶצָקִּב ֿבֵׁשֹי לֹאָׁשְו :דיִגִה אל
 8 הָיִחֲאו :שיִא תֹוָאֵמ א וּמִע רֶׁשֲא םֶעָהְו ןיִרְַמְּב רֶׁשֲא
 ילד םֶחְניִפוִּב ו דובָכייִא יָחֲא בּוטחֲאְדַב
 + ןיֵבּו :ןֵתָעְו ךֵלֶר יִּכ עֶדָי או םֶעָהְו דוָפַא אׂשִנ הלָׁשְּב
 של בצִמ-לַע .רֹכְַל ןֵָנו ֵּׁקִּב רֶׁשֲא תֹולּבְעַמִ
 שֵׁשְו הוִמ רָבְעָהְמ עַל סה הָוֹמ ירָבְֵהַמ עֶלַּמִהדִׁש
 ה קוָצָמ אַ ןְשה .ֹוהָנָבי דַחָאָד םֵׁשְו ץנוּב .דֶמֶאָה
 8 רָמאֹל בי למ בָמ דָחֶאָהְו ׁשֵמְכִמ ליִמ ןוָפֶצִמ
 בו עני הרב הֶכָל ולַכ אנו רעָנַח-לֶא ןמֶנִהְ
 ידוהיל ןא ייִּכ יֵל הָוהְי הָׂשֲעַי יא הָלֵאָה םיִלרֲעַה
 7 2 אׂשֹנ ול רֶמאֹו :טַעְמב וָא בֵרְּב ַעיִׁשֹוהָל רֹוצְעַמ
 :ךֵבָבְלִּכ ָּךְּמִע יִנְנַה ךֶל הטְ דֶבֶבלַּב רֶׁשֲא-לָּב הֶׂשֵע
  ּונלְנִת שנאה לֶא ר ּנְחָנֲא הנה ןֶתָנִהְי רֶמאֹּו

 הָוהְי ןַהּנ

 י םכיֵלֲא נעיִַהירַע וניֵלַא } רמאֹי הָּכִא ;םֶהיֵלֲא
 ' ּורְמאְי הֹּכ-ם או ר הָּלַעַנ אלו ניִּתְחַת ּונְדַמָעְו
 ;תרוָאָה ּונָל"הָח ּונְדָיּב הָוהְי םַגְתְניֵּכ ויֵלעְו עֶע יָלֵע
 3 הֵרִָה םיִּמְשִלַּפ ּורְמאֹּו ם יִתְשִלְּפ בַצמילֲא םֶריֵנְׁש ולַָו
 וצ לעיַו :םֶׁשיאְּבַחְתִה רֶׁשֲא םיִרֹהֲהְוִמ םיִאְצִי םיִרָבִע
 לָע ֹהְמאַּה וָלכ אתֶא  ָתָוייתֶא הֶבְִמַה יׁשְנַ
 זִלַכ אַׂשתלַא ןֶחְוי רֶמאֹּו רָבָּד םַכָתֶא הָעיָרונְוּניֵלֵא
 ג3 לע ןֶתָנת לעד :לֵאָדְׂשִי יב הָוהְי םֶנְתְניּכ ירֲחַא לֲע

 ּוצ טְנאָזעֶג טיִנ םִע טאָה רֶע רעֶּבָא ,טייֵז
 -יֵלְּבעֶג זיִא לּואָׁש דְנּוא 2 :רעֶטאָפ ןייֵז
 ַא רעֶטְנּוא ,הָעְבִנ ןּופ קֶע םעֶד ןַא ןעֶּב
 ןיִא ןעֶועוֶועֶג זיִא םאֶו ,םיֹוּב םיֹורְנְליִמ
 טיִמ זיִא סאָו קְלאַּפ םאָד דְנּוא ,ןֹורְנִמ
 סקעֶז רעַּפעֶגְנָא ןעֶראַַו ןעֶועוֶועֶג םֶהיֵא
 ןּופ ןְהּוז הָיַחֲא דְנּוא 8 :ןאַמ טְרעֶדְנּוה
 ןְהּוז ,דֹובָכ-יֵא ןּופ רעֶדּורְּב רעֶד ,בּוטיִחַא

 דְנּוא ,דֹופֵא םעֶד ןעֶגאָרְטעֶג טאָה הֹּלִׁש ןיִא הָוהְי ןּופ ןַהֹּב רעֶד ,יִלֵע ןּופ ןְהזז ,םָחְניִפ ןּופ
 איֵד ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא 4 :ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא זיִא ןֶתָנֹוי זַא טְסּואוְועֶג טיִנ טאָה קְלאַפ םאָד
 ןופ עֶטְלעֶטְׁשעֶגְנָא איִד ּוצ ןייֵגּוצְרעֶּביִרַא טְרְהעֶגעֶּב טאָה ןָתֶנֹוי םאָו ןעֶמְרְהאַפְרעֶּביִא
 .טייַז רעֶנעֶי ןּופ דָנּוא טייַז רעֶזיִד ןּופ ןייֵטְׁש רעֶניִציִּפְׁש ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ,םיִּתְׁשִלּפ איד
 ןְרעֶדְנַא םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא ,ץיִצֹוּב ןעֶזעוֶועֶג זיִא םעֶנייֵא ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא
 -ָנעֶנעֶק טייֵז-ןֹופָצ ןּופ טְלעֶטְׁשעֶגְּפיֹוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא (ןייֵטְׁש) רעֶניִציִּפְׁש ןייֵא 2 :הֶנָס
 טְגאָזעֶג ןָתָנֹוי טאָהיֹוזַא 6 :עַבָג רעֶּביִאְנעֶנעֶק טייַז-םֹורָד ןַא רעֶנייֵא דְנּוא ,שֶמְבִמ רעֶּביִא
 עֶניִדאָד איִד ּוצ ןעֶרְהאַּפְרעֶּביִא רעֶמאָל ,ןִיַז יֵלְּכ ןייז ןעֶנאָרְטעֶג טאָה סאוָו גָנּוי םעֶד ּוצ
 ןייק זיִא טאָג אייֵּב ןיִראוָו ,(םָנ ַאנ ןּוהְמ םֶנּוא ּוצ טאָג טעוֶו רעֶמאָמ ,םיִלֵרֲע עֶטְלעֶטְׁשעֶגְנָא
 -עֶנ טאָה סאָו רעֶד דְנּוא 7 :עֶניִנייוֵז טיִמ רעֶדָא עֶליִפ טיִמ ןעֶפְלעֶה ּוצ גְנּוטְלאַהְפיֹוא
 גייַנ ,ץְראַה ןייַד ןיִא זיִא סאָו םעֶלַא אּוהְּמ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה םיִלֵּכ עֶנייֵז ןעֶנאָרְט
 העָז ,טְגאָזעֶג טאָה ןָתָנֹוהְי דְנּוא 8 :ץְראַה ןייַד איו יֹוזַא ריִד טיִמ ןיִּב ָּךיִא העָז ;ךיִד
 דְנּוא 9 :ןעֶקעֶלַּפטְנַא אייֵז ּוצ ְּךיִז ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ,רעֶנעֶמ איִד ּוצ ןייֵגְרעֶּביִרַא ןעֶלעוֶו ריִמ
 יֹוזַא ,ןעֶבייֵרְנְרעֶד ְּךייֵא ןעֶלעוֶו ריִמ ויִּב ליִמְש טְּבייֵלְּב ןעֶגאָז םִנּוא ּוצ ןעֶלעוֶו אייֵז ןעוֶו
 :ןייֵגְפיֹורַא אייֵז ּוצ טיִנ ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ,טְרָא רעֶזְנּוא ףיֹוא ןייֵטְש ןעֶּבייֵלְּב ריִמ ןעֶלעוֶו
 ןייֵגְפיֹורַא ריִמ ןעֶלעֶו יֹוזַא םִנּוא ּוצ ףיֹורַא טְמּוק ,ןעֶנאָז ןעֶלעוֶו אייֵז ןעוֶו רעֶּבָא 0
 דְנאַה עֶרעֶזְנּוא ןיִא ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז טאָה טאָג זַא ןעֶבייֵצ ַא ןייַז טעוֶו עֶניִזאָד םאָד דְנּוא
 איֵד ןּופ עֶטְלעֶטְׁשעֶגְנָא איִר ּוצ טְקעֶלְּפטְנַא עֶדייֵּב ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 11 :ןיירַא
 ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז םיִרְבִע איִד ,טְהעֶז ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה םיִּתְׁשִלְּפ איִד דְנּוא ,םיִּתְׁשִלִּפ
 ןּופ רעֶנעֶמ איִד דְנּוא 19 :ןעֶטְלאַהעֶּב טְראָד ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ּואוְוַא ,רעֶכעֶל איד ןּופ
 אייֵז דְנּוא ,רעֶנאָרְט רֶהעְועֶג ןייַז דְנּוא ןָתָנֹוי טְרעֶפְטְנֶעעֶנ ןעֶּבאָה גְנּולעֶטְׁשְפיֹוא רער
 ְּךאַז א ןעֶסיוִו ןעֶזאָל ְּךייַא ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ,םִנּוא ּוצ ףיֹורַא טְמּוק ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה
 טאָג ןיִראָו ,ריִמ רעֶטְניִה ףיֹורַא םּוק ,רעֶנאָרְט רֶהעוֶועֶג ןייַז ּוצ טְגאָזעֶג ןָתָנֹוי טאָה יֹוזַא
 ףיֹוא ןעֶגְנאַנעֶגְפיֹורַא זיִא ןֶתָנֹוי דְנּוא 13 :לֵאָרְׂשִי ןּופ דְנאַה איִד ןיִא ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז טאָה

 ענייז 0*
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 ןֶהָנוי ינפל ּולְּפִַו ויָדָחַא ויָלְכ אָׂשְֹו ויָלָנד--לו ֹוידָי
 הָנֹׁשאִרָה ֶּכַּמַה יֹלְּתַו :!ויָרֲחַא תֶתֹומְמ זלְּכ

 ָצֲתַבְּכ ׁשיִא םיִרְׂשֶּכ ויָלכ אשת ןֶתָני הָּכִה ר
 קֶּו הֶדְׂשַב הָנֲחִּמַב הָדרָח ֹוהְּתו !הָדָׂש דֶמִצ הנִעַמ ופ

 ץְרֶאָה ונְרתַו הָמָה--םג וָרדָח תֹזׂשַּמַהְו בֵַּמַה םֶעָה
 תֵרעבָנְּב לֹואָׂשִל םיִפּטַה יָאר :םיִהלֶא תֶּדְרְָל ִהְּתַנ
 רמה - :םֶלֲהו דלו מִנ ןֹמְרָה הוה ןְמִוּב
 ונָמעַמ ְּךקֶה ימ ּואְרּו אָניױדְקִּפ ֹותִא רֶׁשֲא םִעָל לּואָׁש

 טלואָש רֶמאֹנ :ולֵכ אש ןתָני ןיא הָנהְו ּורְקִפִיַו 8
 םםיִהלֶאָה ןוָרָא הזהייֵּכ םִיהֶֹאָה ןוחָא שינה הָיֲאַל

 ןֹכַה-לֶא לֹואָׁשרָּבּד דע יהיו :לֵאְְִׂיינְבּו אוְהַה םֹיּב 9
 * בֶהְוְלְה לו םיִׁשֹלְפ הֲָחמְּב לָׁשֲא ןֹומָהָהְ

 די א לאומש

 דְנּוא ,םיִמ עֶנייֵז ףיוא דְנּוא דְנעֶה עֶנייֵז

 וםֶהיֵא רעֶטְניִה רעֶגעֶרְט רֶהעוֶועֶג ןייֵז

 ןָתְנֹוי ראָפ ןעֶלאַפעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא
 אייֵז טאָה רעֶנעֶרְט רֶהעוֶועֶג ןייֵז דְנּוא

 רעֶד דנּוא 14 :טייֵטעֶנ םֶהיֵא ּרעֶטְניִה

 ןייז דְנּוא ןָתָנֹי סאָו קאַלְׁש רעֶטְׁשְרֶע
 ןעֶנאָלְׁשעֶג ןעֶּבאָה רעֶנעֶרְּט רְהעוֶועֶג
 ןאַמ גיִצְנאוַוְצ ןּופ ָּךֶרֶע ןַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 םאו דְנאַלְרעֶקַא םעֶּבְלאַה ןייֵא איז יֹוזַא

 :דְלעֶפ ַא ןְרעֶקַא ןעֶנעֶק ןעֶסְקֶא ראָּפ א
 םיִנְרעֶטיִצ ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 2

 ייילכְו לואָש קעז ?ףדָי ףֹסֶא ןֵהֹּכַה-לֶא לוִאָׁש רֶמאַָּו כ
 םֶרָח הָתְוָה הֹנהְו הָמְחְלִּמַהידֲע ּואְבָיו ֹוּתִא רֶׁשֲא םָעָה

 ןְבִעְ ;רָאמ הָלֹורְנ הָמּוחְמ ּורֵעַרְּב ׁשיִא 1
 הרע מע .לָע רֶׁשֲא םֹוׁשְלש לומְתֶאְּכ םיִּמְׁשִלְּפל
 ילאׁשיִע רֶׁשֲא ,לֵארשייע תֹוְל הָּמֵהְ--םַנְו ביִכָס

 ַאְּבַחְתִמ יןֵתָנויְו 2
 םםֶהיֵרֲחַא הָמהיִ קב א סע עְמָׁש

 שלָאדׂשִי--תֶא אהה םֹוַּב הָוהְי עשו :הָמָחְלִּמּב נ
 םִיַב יׂשגְ לֵאָרְשִישיִאְו :ןוא תיִּבתֶא הָרָבָע הְָָלִּמִו 4

 וָׁשֲא ׁשיאה רורָא ראל םְָת-תֶא לואָׁש לאו אּוהַה
 תָמ .םעֶטיאָלְו יֵביֲאמ יִּתְמִּקְִז בֶרֶעְהײרע םָחָל טֵכאֹ

 נ-לַע ׁשֵבָד יהיו ריב ּואָּב ץרַאָה לֶכו ;םֶהָל םָעָה הכ
 ךיִאְו ׁשֵבְּד ְךלַה הּנהְו רַעדילָא םִעָה אָבָיַו גהֶדָׂשַה 8
 -אל ןָתָנויו הָעְבׁשַה-תֶא םעָה אְרָיִכ ויִפ-לֶא ֹוהְי ניָשֵמ יד

 זיָּטַּמַה הָצְק"ִתַא חל םֶעָה-תֶא ֹויִֶא ַיְֵּׁשַהְּב עַמָׁש

 רֶלעֶפ םעֶד ףיֹוא דִנּוא ,הָנֲחַמ רעֶד ןיִא
 איד ,קְלאָפ ןעֶצְנאַג םעֶד רעֶטְנּוא דְנּוא
 םִרעֶּבְראַדְרעֶפ איד דנּוא גְנּולעֶמׁשפיֹוא
 דֶרֶע איִד דְנּוא ,טְרעֶטיִצעֶנ ְּךיֹוא ןעֶּבאָה
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא ,טְרעֶטיִצעֶג טאָה
 איד דְנּוא 16 :טאָ ןּופ םיִנְרעֶטיִצ ַא
 טְקּוקעֶגְסיֹוא ןעֶּבאָה לּואְׁש ןּופ םְרעֶטְכעוֶו
 עֶסְסאַמ איִד ,העָז דְנּוא ,ןֵמָוְנִּב תַעְבִנ ןייק
 דְנּוא ןיִהַא ןעֶנעֶז דְנּוא ןעֶנְנאַנּוצ זיִא
 טאָה לּואָׁש דְנּוא 17 :ןעֶגְנאַגעֶג רעֶהַא
 טיִמ זיִא םאִ קְלאַפ םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג
 טְהעֶז דְנּוא ְךאָד טְלייֵצ ,ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא
 ;ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא םֶנֹּוֲא ןּופ זיִא סֶע רעוֶז
 יזַא ,טְלייֵצעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא

 לּואָׁש טאָה יֹוזַא 18 :ןעֶזעוֶועֶג אָד טיִנ רעֶנעֶרְט רֶהעְועֶג ְןייַז דְנּוא ןֶתָנֹוי ןעֶנעֶז
 םעֶד ןַא זיִא טאָג ןּופ ןֹורָא רעֶד ןיִראָו ,טאָג ןּופ ןֹורָא םעֶד ןְהעֶנעֶג הָיְחַא ּוצ טְגאָזעֶג
 זַא ןעֶזעֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 19 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶזעוֶועֶג גאָט ןעֶניִזאָד
 ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאִו לעֶמיִטעֶג סאָד דִנּוא ןֵהֹּכ םעֶד ּוצ טעֶרעֶנ ְּךאָנ טאָה לּואְש
 ּוצ טְנאָזעֶג לּואָׁש טאָה יֹוזַא ןעֶראוָועֶג רעֶסעֶרְג ְּךאָנ זיִא םיִּתְׁשִלְּפ איִד ןּופ הָנֲחַמ רעֶד
 זיִא סאָו קְלאַָפ עֶצְנאַג סאָד דְנּוא לּואְׁש דְנּוא 20 :דְנאַה עֶנייֵד קיִרּוצ היִצ ,ןֵהֹּכ םעֶד
 הָמָחֶלִמ רעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,טְלעֶמאַזְרעֶפ ְּךיִז טאָה ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דִנּוא ,רֶבֵח ןייז ןעֶנעֶק ןעֶזעוֶועֶג זיִא דְרעוֶוְׁש םֶנעֶכיִלְטיִא ,העָז דְנּוא
 ןעֶזעוֶועֶג רעֶהיִרְפ ןעֶנעֶז סאו םיִרְּבִע איִד דְנּוא 21 :לעֶמיִטעֶנ םיֹורְג רֶהעֶז ַא
 םגְניִר הֶנֲחַמ רעֶד ןיִא ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא אייֵז טיִמ ןעֶנעֶז םאוָו ,םיִּתְׁשַלְּפ איִד אייֵּב
 לּואְׁש טיִמ ןעֶראַו סאָו לֵאָרְׂשִי טיִמ ןעֶועוֶועֶג טְצעֶי ְּךיֹוא ןעֶנעֶז אייֵז ,םּורַא
 ְךִי ןעֶּבאָה םאֶה לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶנעֶמ עֶלַא ןעֶו דְנּוא 22 :ןָתָנֹי םיִמ דְנּוא

 ןעֶנעֶז םיִּתְׁשִלְּפ איֵד זַא טְרעֶהעֶנ ןעֶּבאָה םִיַרְּפֶא גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןעֶטְלאַהעֶּב
 :הָמָהְלִמ רעֶד ןיִא אייֵז רעֶטְניִה טְפעֶהעֶּב ָּךיֹוא ְּךיִז אייז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןעֶפאָלְטְנַא !

 הָמָחְלַמ איד דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןעֶפְלאָהעֶג גאָט ןעֶניִּבִלעֶזְמעֶד ןַא טאָה טאָג דְנּוא 8
 ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶנעֶמ איִד דְנּוא 24 :ןְוָא תיֵּב ןייק זיִּב ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא זיִא
 -עֶּב קְלאַּפ םאֶָד טאָה לּואָׁש דְנּוא ,ןעֶראועֶג ןעֶנְנּואוְוְצעֶּב גאָט ןעֶגיִבְלעֶזְמעֶד ןַא
 זיִּב טיֹורְּב ןעֶּמִע טעוֶו סאָו ןאַמ רעֶד זיִא טְכּולְפרעֶפ ,ןעֶגאָז ּוצ .יֹוזַא ,ןעֶריֹואוְוְש
 עֶצְנאַג םאָד דְנּוא ,דְנייַפ עֶנייֵמ ןַא ןעֶזעוֶועֶג םקֹונ ְּךיִמ ּבאָה ְּךיִא זיִּב דָנּוא ,דְנעֶּבָא
 -עֶג ןעֶנעֶז דְנאַל םעֶד ןּופ עֶלַא דְנּוא 28 :טְכּוזְרעֶפ טיִנ זייֵּפְׁש םּוׁש ןייק טאָה קֶלאָפ
 ןעוֶו דְנּוא 26 :דְלעַפ םעֶד ףיֹוא :יִנאָה ןעֶזעוֶועֶג ֹיִא םִע דנּוא ,ןייַרַא דְלאוַו ןיִא ןעֶמּוק
 ,טְפיִרְמעֶנְּפּורַא :יִנַאָה רעֶד טאָה יֹוזַא העָז ,ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא דְלאוַו םעֶד ןיִא זיִא קָלאָפ םאָד
 טאָה קְלאָפ םאֶד ןיִראָו ,ליֹומ ןייַז ּוצ טְכייֵרְגעֶנ דְנאַה עֶנייז טיִנ טאָה רעֶנייֵק רעֶּבָא
 . טאָה רעֶטאָפ ןייַז זַא טְרעֶהעֶג טיִנ טאָה ןָתָנֹוי רעֶּבָא 27 :הָעָבְׁש איד ןעֶנעוֶו טאַהעֶג אָרֹומ

 ןעֶקעֶטְׁש ןייַז ןּופ דֶנֶע םאָד טְקעֶרְטְׁשעֶנְסיֹוא טאָה רֶע דְנּוא ןעֶריֹואוָוְׁשעֶּב קְלאָפ םאָד

 סאוו



 גרייי
=-, 

 ,דְנאַה עֶנייֵז ןיִא טאַהעֶג טאָה רֶע סאוָו
 םעֶד ןיִא טְקְנּוטעֶגְנייֵא סֶע טאָה רֶע דְנּוא
 דְנאַה עֶנייַז טאָה רֶע דִנּוא ,גיִנאָה ןעֶדְליוִו
 עֶנייֵז דנּוא ,ליֹומ ןייַז ּוצ טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ
 :ןעֶראוָועֶג טעֶטְכייֵלְרעֶד ןעֶנעֶז ןעֶניֹוא
 םֶהיִא טאָה קְלאָפ םעֶד ןּופ רעֶנייֵא דְנּוַא 8

 ןייד ,טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא ,טְרעֶפְטְנֶעעֶנ
 ,ןעֶריֹואוְוְׁשעֶּב קְלאָפ םאָד טאָה רעֶטאָפ
 רעֶד ןייַז לאָז טְכּולְפרעֶפ ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא
 דְנּוא---זייַּפְׁש ןעֶסֶע טְנייַה טעוֶו סאוָו ןאַמ
 :ןעֶזעוֶועֶב טעֶדיִמְרֶע זיִא קְלאָפ םאָד
 רעֶמאָפ ןייֵמ ,טְגאָזעֶג טאָה ןֶתָנֹוי דְנּוא 9

 ְּךאָד טְהעֶז ,הְנאַל םאָד טְּביִרְּטעֶּב טאָה
 מעֶטְכיילְרעֶד ןעֶנעֶז ןעֶניֹוא עֶנייֵמ איז
 ןופ לעֶמיִּב ַא טְכּוזְרעֶפ ּבאָה ְּךיִא לייוו
 ןעוֶו ןֵּכִׁש לָּכִמ 80 :םיִנאָה ןעֶניִזאָד םעֶד
 םעֶד ןּופ ןעֶמעֶנעֶג טְנייַה טעֶה קְלאַפ םאֶד
 טאָה ןעֶמ םאִח דְנייֵפ עֶנייַז ןּופ ּביֹור
 ַא ןעֶזעוֶועֶג טְצעֶי טיִנ םִע רעוֶו ?ןעֶנּופעֶג
 ?םיִּתְׁשַלְּפ איִד רעֶטְנּוא קאַלְׁש רעֶרעֶסעֶרְג

 49 יי לא
 -לֶא וחי בֵָׂיׁשֵבְּרַה תֶרעיְב הָתוא לֶּכִמַיְב דשֲא
 98 ָציִבְׁשִה ְֵּׁשַה רֶמאֹּי םֶעָהמ ׁשיִא ןַעיו יע הָנָאֹרְּתַו ויִמ
 םכֶהָל לֵכאֹיירֶׁשֲא ׁשיִאָה וְרָא מאל םֶגָהֹתֶא ךיֵבָא
 69 יאָר ץֶרָאָ-תַא ִבָא רֵכָע וי רֶמאַֹ :םָפָה עי יה
 ל אוליִּכ ףַא ּ!הָּזַה ׁשֵבְּד םָעְמ יִּתְמַעַמ ִּכ יִפּורְאיִּב אָנ
 םֶּתַעייּכ אָצָמ רֶׁשֲא ויָבְיִא .לֵלָּׁשִמ םֶעָה םויַה לָכָא לנָא
 51 םיִּתָׁשלִּפַּב אּורֵה םַּ וכו :םיִתְׁלְּפַּב הָּכִמ הָתְבְרא
 סג ללָׁשי-לֶא םָעָה שעה :רָאמ םָעָה ףעָײ הָנְלְיַא ׂשֶמְכַּמִמ
 םִעָה לֵכאֹוהָצרֶא יָטְֲׁשִי רֶקָב יֵנְבּו רַקָבּו ןאצ ּוחְקִה
 3 םםיאטה םֶעָה הֵּנִה רֹמאֵל לּואָׁשִל ּודִיָו ;םיוה-לע

 בָא םּזִ לאל םּתדנְּב רֶמאֵּו םֶההילֿע לֵכָאל הוהיל
 51 ּוׁשיּנַה םִרָל םֵּתְרַמֲאַו םֶעָב ּוצָּפ לוִאָׁש רֶמאַֹּ :הָקֹודְ
 יאלְו םֶתַלַכֲאַו הָזְב םָּתְמַחְׁשּוּוהָיִׂש ׁשיִאְו ורוש ׁשיִא ללֲא
 ׁשיִא םֶעָהילְכ ּׁשַָּת םֶהַהלֶא לֵכָאְל הָוהיל ּואְטָחָת
 הל ַחַּבְוִמ לּוְאָׁש ןְביַו :טְשיוטַהְׁשיו הָליֵּלַה וְדָיְב ּורּׁש
 58 רָמאַֹּ ;הָוהיל ַחֵּבְוִמ תֹנְבַל ליה יוחא החי
 ױוַאידע !םָקָב הָוְבָנְו הלל םיִָׁשְלפ * יַחַא .דָדָרנ לאְׂש
 יניְֵּב בוִמהילַּכ ּורְמאֹּי שיִא םֶהְב רַאׁשנ-ָלְ ךֶקֹּבַה
 :טיִקלָאָהילַא םֶלֲה הַבְרֶקִנ ןֵהֹּכַה רֶמאֹּי הָׂשִע
 57 םֶנּתִתַה םיתשלפ יֵרֲחַא דרַאה טיִהלאַב לֹואָׁש לֵאשי
 58 ּוַשָנ לּואָׁש רֶמאֹ :אּוהַה םיַּב ּודָנָע אלו לֵאָרְׂשִי ִיְּב
 תאָּמַחַה הָתָיָה הָּמַּב ּואְּ ועד םִעָה תַֹּפ לֵּכ לה
 39 "םִא יִּכ לארשיײתֶא עִׂשּומַה הָוהְייַח יִּכ :םֹוּיַה תאֹּזַה

*. 

 ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 1
 ׁשָמְּבִמ ןופ םיִּתְׁשִלִּפ איד ןעֶנאָלְׁשעֶג גאָט
 רֶהעָז זיִא קְלאָּפ םאָד דָנּוא ןֹולָיַא זיִּב
 זיִא קְלאַפ םאָד דְנּוא 82 :ןעֶועוֶועֶג דיִּמ
 דָנּוא .ּביֹוריִקאַז םעֶד ּוצ ןעֶניֹולְפעֶנּוצ
 אייז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רעֶדְניִר עֶנְנּוי דְנּוא ,רעֶדְניִר דְנּוא ,ףאָׁש ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה אייז
 :טּולְּב םעֶד טיִמ ןעֶסעֶנעֶג םִע טאָה קְלאָפ םאֶד דָנּוא ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶטְּכאָׁשעֶנ
 טאָה קְלאַפ םאָד העֶז ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,לּואְׁש ּוצ טְנאָזעֶגְנָא סֶע טאָה ןעֶמ דְנּוא 8
 טאָה רֶהיֵא ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טּולְּב םעֶד טיִמ ןעֶסֶע ּוצ ,טאָג ןעֶגעֶק טְגיִדְניִזעֶג
 טאָה לּואָׁש דָנּוא 84 :ןייֵטְׁש ןעֶסיֹורְג ַא טְנייֵה ריִמ רעֶּביִא טְרעֶנְלעוֶו ,טְשְלעֶּפעֶג
 ּוצ לאָז רֶהיֵא דְנּוא ,קְלאָפ םעֶד רעֶטְנּוא ְּךייֵא טייֵרְּפְׁשרעֶּפ ,קְלאַפ םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג
 דֶנּוא ,עֶלעֶמעֶל ןייַז רעֶכיִלְטיִא דְנּוא ,סקָא ןייַז רעֶכיִלְטיִא ריִמ ּוצ טְנְהעֶנעֶג ,ןעֶבאָז אייז
 ןעֶמֶע ּוצ םִע טאָג ןעֶנעֶק ןעֶניִדְניִז טיִנ טְלאָז רֶהיֵא זַא ,םִע טסע דָנּוא ,אָד סֶע טְכעֶׁש
 עֶנייַז ןיִא סקָא ןייַז רעֶכיֵלְטיִא ,טְנְהעֶנעֶג קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד טאָה יֹוזַא ,טּולְּב םעֶד טיִּמ
 טאָה לּואָׁש דְנּוא 88 :ןעֶטְכאָׁשעֶג טְראָד םֶע ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְכאַנ אייָּב ,הְנאַּה

 :טאָנ ּוצ ַחֵּבְזִמ ַא ןֶעיֹוּב ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא רֶע טאָה םֶהיֵא טיִמ ,טאָנ ּוצ ַחֶּבְזִמ ַא טיֹוּבעֶּנ
 ְנּוא ,טְכאַנ אייֵּב םיִּתְׁשִלְּפ איִד רעֶטְניִה ןייֵגְּפּורַא רעֶמאָל ,טְגאָזעֶג טאָה לּואָׁש דְנּוַא 6
 אייֵז רעֶטְנּוא ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ,טְכיִל-ְןעֶגְראָמ םעֶד ּוצ ויִּב ןעֶּביֹור אייֵז ןעֶלעוֶו ריִּמ
 ןיִא טּוג זיִא םאִו סעֶלַא אּוהְמ טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא !ןאַמ ַא ןעֶזאָלְרעֶּביִא טיִנ
 :טאָנ ּוצ ןעֶנְהעֶנעֶג רעֶהַא אָד רעֶמאָל ,טְנאָזעֶג טאָה ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא---ןעֶגיֹוא עֶנייד

 ?םיִּתְׁשִלְּפ איִד רעֶטְניִה ןייֵגְפּורַא ָּךיִא לאָז--טאָנ אייֵּב טְגעֶרְפעֶגְנָא לּואָׁש טאָה יֹוזַא 7
 -עֶנ טיִנ םֶהיֵא טאָה רֶע רעֶּבָא ?לֵאָרְׂשִי ןּופ דְנאַה איד ןיִא ןעֶּבעֶג אייֵז אּוד טְסעֶו
 רעֶהַא אָד טְנְהעֶנעֶב ,טְגאָועֶג טאָה לּואְׁש רנּוא 88 :גאָמ ןעֶגיִּבְלעֶזְמעֶד ןַא טְרעֶּפְטִנֶע
 עֶניִזאָד איד סאוָו טיִמ טְהעֶז דְנּוא טְנעֶקְרעֶד דְנּוא ,קְלאָפ םעֶד ןּופ עֶטייֵל טְּסיֹוה עֶלַא
 לֵאָרְׂשִי טאָה סאָו טֶּבעֶל טאָנ איו רֶהאָוו יֹוזַא ,ןיִראָו 89 :ןעֶזעוֶועֶנ טְנייַה זיִא דְניִז
 דְנּוא ,ןעֶרעֶו טייֵטעֶג רֶע לאָז יֹוזַא ,ןָתָנֹוי ןְהּוז ןייֵמ ןיִא זיִא םִע עֶׁשֶטָח ןעֶפְלאָהעֶּב
 ּוצ םְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 40 :טרעֶּפְטְנֶעעֶנ םֶהיֵא טאָה קְלאָפ ןעֶצְנאַג םעֶד ןּופ רעֶנייֵק
 ןייַז ןעֶלעוֶו ןָתָנֹוי ןְהּוז ןייֵמ דְנּוא ְּךיִא דְנּוא ,טייֵז ןייֵא ףיֹוא ןייַז טְלאָז רֶהיֵא ,לֵאָרְׂשִי ץְנאַּג
 ןיִא טּוג זיִא םאו ;לּואָׁש ּוצ טְגאָזעֶג טאָה קְלאַפ סאָד רֶנּוא ,טייז עֶרעֶדְנַא רעד ףיוא
 ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג םעֶד הָוהְי ּוצ טְגאָזעֶג טאָה לּואְׁש דנוא 41 :אּוהְמ סאָד ןעֶניֹוא עֶנייד

 !שֶעֶה-לַּכִמ והנֹל ןיִאְו תיִמָי תֹמּכ יִנְּב ֶתָנוְּב
 מ ןֶָנ יֲִאַו דָחֶא רֶבָעְל ֹויהִּת ֶּתַא לֵאָרְׂשיילָּכ-לֶא דַמֹא
 בָֹּטַה לואָש-לַא םִעָה ּוֵרְמאּיַו דָחֶא רֶבָעְל הָיְהִנ =
 יו ישָאָרְׂשִי יקלָא הָוהִיילֶא לוצָׁש מא :הׂשֵע ניִעְּ

 וע =

 טענ



 א לאומש 480
 רָּמאַה :ואָי םִעָהְו ליאָׁשְו ןְתְני דכלה םיִמָת הָבָת

 רֶמאֹנ :ןְתָני דקלי יב ןֵתָוי יכּו יִניִב ּוליִפַה לּאָׁש 6
 סי רַליְנה הָתיִׂשָע הָמ יִק הָדיה ןְת;וזלָא לֹואָׁש
 שי טעֶמיָריב-רֶׁשֲא הֶּמּמַה הָצְּב יִּתְמַעָמ םעֶמ לֶמאֹּה

 ףמֹוי הָכְו םיִקלֶא הָׂשֲע-הּכ לֹואָׁש מאה .ּותֹמָא נה 4
 ומי ןתְּוַה לואָש-לָא םֶעֶה רַמאֹר :ןֶתָנו תומָּת תומייְּכ המ

 יה הָליִלָה לֵאָרְשִיְּב תאַֹה הָלודְגה הָעּוׁשְיַה הֶׂשָע רֶׁשֲא
 זָשֶע טיִהלָא-םעיַּכ הָצְרַא ושאֹר ָרֲעְשִמ לֿפיסַא הָוהְי
 לנו  :תַמראלְו ןְתנתֶא םִעָה ּּחְמַו הזה םֹיַה
 :טָמוְמל ּוָכָלָה םיּתׁשלְפּו םיִּתְׁשלְּפ יִרֲחַאֹמ ליצָׁש

 -לָכָּב ! םיִבָס םֶהָּקִו לֵאָדְׂשִילַע הָכּלְּמַה רֶכָל לוָאָׁשְו 6
 ;רָבּוצ יִכְלַמְבּו םודָאָבּו ןומעדדינְבִבּו  בָאֹומְּב וו
 ךר לִיַח ׂשַעיו :ַעיִשֹדי הָנְִירֶׁשֲא לָכָבּו םיּמׁשִלְַּבּו

 נב ּוֲהּה + !והֵסׂש דִמ לֵאָרָׂשייתֶא לֶצפ קלָמֲע-תֶא 4
 הָריִכְּבַה םׁש יָתֹנְביִּתְׁש םֵׁשוׁשיִכלמו שי ןָתָני לּואָׁש
 טםִעָניחַא לֹואָׁש תֶׁשֲא םֵׁשְו :לָכיִמ הֶדִטְּקַה םֵׁשְו בלמ נ

 :לוָאָׁש דוד נדב רַכִבָא ֹואָבְציִרַׂש םֵׁשְו ץעַמיִחַאתַּכ
 יהְתַו  :לֵאיִבֲאְְּכ ֹנְַאיבַא ר לוׂשִיְבַא ׁשיִקְו
 לֹאָׁש הָאְָוליִאָׁ מי לָּכ שִּתְׁשלּפ"לַע הָחְֲח הָמָחְַּמַה

 ןע2 יד

 ןָתָנֹוי ןעֶנעֶז יֹוזַא ,(לֶרֹוננ ןעֶצְנאַג ַא טעֶב
 דְנֹוא ,ןעֶראוָועֶג ןעֶפאָרְעֶג לּואָׁש דְנּוא
 דְנֹוא 42 :ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא קְלאָפ םאֶד
 (לָרֹו טְּפְראַו ,טְגאָזעֶג טאָה לּואְׁש
 ןִהּוז ןייֵמ ןעְׁשיִוְצ דְנּוא ריִמ ןעֶׁשיוִוְצ

 -עֶג ןעֶפאָרְטעֶג ןָתָנֹוי זיִא יֹוזַא ָתָנֹוי
 טְגאָזעֶב טאָה לּואָׁש דנּוא 48 :ןעֶראָו
 טְסאָה אוד םאִח ריִמ גאָז ןָתָנֹוי ּוצ
 םֶהיֵא ּוצ םִע טאָה ןָתָנֹוי דְנּוא ,ןּוהְטעֶג
 ָךיִא טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טְלייֵצְרעֶד
 טיִמ גיִנאָה לעֶסיִּב ַא טְכּוזְרעֶפ רּזנ ּבאָה
 ןיא זיִא םאִו ןעֶקעֶטְׁש םעֶד ןּופ קֶע םעֶד

 :ןעֶּבְראַטְׁש םּומ ְָּךיִא ,העֶז ,דְנאַה עֶנייֵמ

 לאָז יֹוזַא ,טְגאָזעֶג טאָה לּואָׁש דְנּוא 4
 ,רֶהעָמ ליֵּפ יֹוזַא דְנוא ,ןּוהְמ ריִמ ּוצ טאָג
 ,ןעֶרעוֶו טייֵטעֶג םיוִועֶנ טְסּומ אּוד ןיראָו
 םְגאָזעֶג טאָה קְלאַפ סאָד דְנּוא 45 :ןָתָנֹוי
 סאו ןעֶרעוֶו טייֵטעֶנ ןָתָנֹוי לאָז ,לּואָׁש ּוצ

 הָעּוׁשְי עֶסיֹורְג עֶניִזאָד איִד ןּוהְמעֶנ טאָה :לא ּוהְפְמַאה לִיַחְּכ-לַכְ רוכִנ ׁשיִאילָּכ
 ְּבעֶל טאָנ איו יֹוזַא !הָליֵלָח ?לֵאָרְׂשִי ןיִא
 ףיֹוא פאק ןייַז ןּופ ראָה ַא טיִנ לאָז סֶע
 םאָז טאָה רֶע ןיִראָָו ,ןעֶלאַפ דְרֶע רעֶד
 ;גאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד ןּוהְּמעֶג טאָנ טיִמ
 -םיֹוא ןֶתָנֹוי םעֶד קְלאָפ סאָד טאָה יֹוזַא
 :ןעֶּבְראָטְׁשעֶנ טיִנ זיִא רֶע דְנּוא טְזייֵלְרעֶד
 ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא לֹּזאָׁש דְנּוא 6

 דנּוא 47 :טֶרָא רֶעייֵז ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְניִהַא ןעֶנעֶז םיִּתְׁשַלְּפ איד דְנּוא ,םיִּתְׁשִלְּפ איִד רעֶטְניִה
 -עֶב הָמָחְלִמ רֶע טאָה יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא הָכּולְמ איד ןעֶמּונעֶגְנייַא טאָה לּואָש ןעוֶו
 ןֹומַע יֵנְּב איֵד טיִמ דְנּוא ,בָאֹומ טיִמ ,םּורַא םֶנְניִר עֶדְנייַפ עֶנייַז עֶלַא טיִמ ןעֶטְלאַה

 דְנּוא .םיִּתְׁשַלְּפ איִד טיִמ דְנּוא הָבֹוצ ןּופ עֶניִנעֶק איִד טיִמ דְנּוא ,םֹודָא טיִמ דְנּוא
 רֶע דְנּוא 48 :טְּכאַמעֶג גיִדְלּוׁש אייֵז רֶע טאָה ,טְרְהעֶקעֶג ְּךיִז טאָה רֶע ּואזְוַא לאַרעֶּביִא
 ליִצַמ לֵאָרְׂשִי טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶנאַלְׁשעֶג קֵלָמַע טאָה דְנּוא לִיַח ַא טְלעֶמאַזְרעֶּפ טאָה
 ןָתָנֹי ,ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז לּואָׁש ןּופ רעֶדְניִק איִד דְנּוא 49 :רעֶּביֹור ןייַז ןּופ ןעֶזעוֶועֶב
 רעֶד ,ןעֶראַַו רעֶטְכעֶמ אייוַוְצ עֶנייז ןּופ ןעֶמעֶנ איִד דְנּוא ,ַעּוׁשיִּבְלַמ דֵנּוא ;יִוְׁשֵי דְנּוא
 ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא 80 :לָביֵמ עֶרעֶנְנּוי איִד ןּופ דְנּוא ,בֵרֵמ עֶטְצֶלֶע איִד ןּופ ןעֶמאָנ
 םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא ,ץֵעָמיִחַא ןּופ רעֶטְכאָמ ,םֵעֹוניִחַא ראו איֹורְפ םיִלּואָׁש
 דְנּוא 81 :רעֶטעֶפ םיִלּואָׁש ,רֵנ ןּופ ןְהּוז רעֶד רַניִבַא ראַוַו לִּיַח ןייַז רעֶּביִא ןעֶטְשרעֶּביֹוא
 יא רַנְבַא ןופ רעֶטאָפ רעֶד רַנ דִנּוא ,לּואָׁש ןּופ רעֶטאָפ רעֶד ןעֶזעוֶועֶנ זיִא שיק
 ןעֶנעֶק קְראַטְׁש ןעֶזעוֶועֶג זיִא הָמָחֶלִמ איֵד דְנּוא 52 :לֵאיִבַא ןופ ןְהּוז ןעֶזעוֶועֶג
 ןעֶהעֶזעֶג טאָה לּואְש ןעוֶו דְנּוא .לּואָׁש ןופ נעֶט (םִנעֶּבעֶל) עֶלַא םיִּתְׁשַלְּפ איִד
 ְךיִז ּוצ םֶהיֵא רֶע טאָה יֹוזַא ןאַמ םילִיַח ןעֶכיֵלְטיִא דְנּוא ,ןאַמ ןעֶקְראַטְׁש ןעֶביִלְטיִא
 :טְלעֶמאַזעֶנְנייַא

 ףֵלמלִּדַחְׁשִמִל הָוהְי חַלָׁש יִתֹא לּואָש-לֶא לֵאומְׁש רָמאָּו א
 :הָוהי יִרֵבּד לוקְל עַמְׁש הָּתַעְו לאָרְׂשִי-לַע ָֹּמַע-לַע
 קֶלְמִע הֶׂשָעירׁשַא תַא יּתְַקְּפ תֹואָבְצ ָהְָי רַמָא הָּכ2
 הרָּתִע :םיִרצִממ וָתלֲַּב ְךֶַּב ול םֶׂשירָׁשֲא לֵאְרׂשִיְל 5

 אָלְו ולירָׁשַא-לָּכי-תֶא םֶּתְמִרֲחַהְו קֵלָמע-תֶא הָתיִּכַהְו ְךל
 קנויידַעְו לֵלּועַמ הָׂשִאידַע ׁשיִאֵמ הֶּתִמַהָו חַלָע לֶמחַת

 וט לעטיפאק
 ןעֶּבְלאַז ּוצ ְּךיִד טְקיִׁשעֶג ָּךיִמ טאָה טאָנ ,לֹּזאָׁש ּוצ טְנאָזעֶנ טאָה לֵאּומְׁש דַנּוא 1
 איד ןּופ לֹוק םעֶד ּוצ רעֶה ּדְנּוצַא דִנּוא ,לֵאָרְׂשִי קְלאַפ ןייַז רעֶּביִא גיִנעַק םָלֵא

 םאָה קַלָמְע םאִו קְנעֶדעֶג ְּךיִא .תֹואָבְצ הָוהְי טְנאָז יֹוזַא 2 :טאָנ ןּופ רעֶטְרעֶזו
 רֶע ןעוֶו נעֶװ םעֶד ףיֹוא ןּוהְטעֶנ םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע םאָה ,לֵאָרְׂשִי ּוצ ןּוהְטעֶנ
 רֶהיֵא דָנֹוא .קַלָמֲע גאָלְׁש ,אייֵג ,דָנוצַא 8 :םִיַרְצמ ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא
 אוד דְנּוא .םֶהיֵא ּוצ טְרעֶהעֶג סאָװ םעֶלַא דְנּוא עֶטְסיִוְרעֶפ אייז טְלאָז
 ןעֶטייֵמ םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד טְרֶעייֵנ ,ןעֶמְראַּבְרעֶד םֶהיֵא רעֶּביִא םיִנ ְּךיִד טְסְלאָז
 הָניֵק גיִדְנעֶניַז ַא ּוצ ויִּב דֶניֵק גָנּו ַא ןּופ ,ּבייַו ַא ּוצ ויִּב ןאַמ ַא ןּופ

 ןופ



 1 ומ א לאומש
 לעֶמעֶק ַא ןּופ ;ָףאָׁש ַא ּוצ זיִּב םקָא ןַא ןּופ
 טאָה לּואָׁש דנּוא 4 :לעֶזייֵא ןַא ּוצ זיִנ
 םעֶד רעֶטְנּוא ןעֶפּורְסיֹוא טְזאָלעֶג םִנ
 טיִמ טְלייֵצעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,קְלאַנ
 -םּופ דְנעֶזיֹוט טְרעֶדְנּוה אייוַוְצ ָּךעֶלעֶפעֶט
 ןופ ןאַמ דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ דִנּוא ,םֶרֶעוי
 זיִּב ןעֶמּוקעֶג זיִא לּואָׁש דְנּוא 8 :הָדּוה
 רֶע דְנּוא ,קֵלֶמַע ןּופ טאָטְׁש רעֶד ּונ

 :לאָהְט םעֶד ןיִא ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ טאז
 ,יָנֵק םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה לּואָׁש דְנּוא (
 טייֵג דְנּוא ,קעוֶזַא ְּךייֵא טְרְהעֶק דְנּוא טיי
 רעֶמאָט .קֵלָמַע םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ שּורו

 ,םֶהיִא טיִמ ןעֶּבְראַדְרעֶפ ְּךיִד ָּךיִא לעד
 עֶלַא טיִמ דֶסֶח ןּוהְמעֶנ טְסאָה אּוד ןיִראָז

 ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶדְניק
 טאָה יֹוזַא ,םִיַרְצִמ ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא

 ןעֶׁשיִוְצ ןּופ טְרְרעֶקעֶגְקעוֶוַא יִנֵק ָּךי
 ןעֶגאַלְׁשעֶג טאָה לּואָׁש דנוא 7 :קָלָמֲע
 טְמּוק ןעֶמ זיִּב הָליִוֲח ןּופ ,קֵלָמֲע םעד
 דְנּוא 8 :םִיַרָצִמ ראָפ זיִא סאו ,רּוש ןייק

 קלִמָע ןּופ ְּךֶלֶמ גָגֲא םעֶד טְּפאַחעֶג טאָה רֶע

 א ילּואָש עַמנָׁשיו :רוְמֲהידֲעו לסעַכ הֶׂשיידוְו רוָׁשְמ
 תֶרָׂשִעַויְִנִר ףֶלֶא םִַתאָמ םיִאָלְַּ םדְקִפִי םֶעֶה-תֶא
 י םֶרָ קָלָמִע ריִעידע לוָאְׁש אביו הָדּוהְי שיָאדתֶא םיָפָלֲא
  ָּתִמ ּודְר ּורְס ֹוכְל יִנקַה-לֶא לֶאָׁש רֶמאֵיו :לֵחָנְּ
 נּב-לָּכיםִע ֶסֶה הָתיֵׂשָע הֶּתַאְו ֹוּמִע ּףְפְסאדְּפ ןקלָמִע
 ז ףַז :קְלָמֲעַוּתִמ יניק רַסָיו םִיָרְצִממ םֶתֹולֲעָּכ לֵאָרְׂשִי
 נֶפ-לַע רֶׁשֲא רוש ָּךָאֹוְּב הָליוֲחְמ קָלָמע--תֶא לואֶש
 5 םעָה-לְכיתֶאְ יח קלְמְּרַלְמ :ָנָא-תֶא ׂשֶּפְַּו :םִיָרְצִמ
 ז ילעו גנָא-לַע םֶעָהְו לּואָׁש לֹמֲחַַו :בֶרֶחייֵפְל םיִרָחָה
 בוטַהילּכ-לעְ םיִרַָּהילעְ םִינְשמַהְו רֶקֶּבַהו ןאֹצַה בֶמיִמ
 הָתֹא םִמָנ הָדְבִמְנ הָכאָלְּמַהיִלְכְו םמיִרֲחָה ּוְבָא אֵלְו
 ג יִּתְמַהנ :רֶמאֵל לֵאומְשילַא הָוהְי רֵבְּד יִהָו + :ּומיִרֵחָה
 יֵרְבָד-תֶאְו יָחַאמ בְׁשיּכ ךֶלֶמִל לֹואָׁשרתֶא יִּתְכַלְמִהייְּ
 :הדָלילַהילְּכ הָוהְיילֶא קעז לֵאומְׁשִל רַחֵו םָקֵה אֵל
 וע לֵאומְשִל דַּנִו רֶקֵּבַּב ליִאְׁש תארְקְל לָאּומְׁש םֶכָשִ
 רֹבעיַוּיַודָי ול ביִצַמ הנדו הָלָמְרַּכַ ליִאָׁשראָּב רֹמאֹל
 3 לואָש וַל רֶמאֹיַו לוָאָׁשיִלָא לֵאומְׁש אביו :לֶגלּגַה דר
 14 לֵאומְׁש רַמאַֹו :הָוהְי רֵבַד"תֶא ִתְמּוקֲה הָוהיל הֶּמַא ְךוַרְּב
 :ַעמׂש יא רׁשֲא רבה ליִקויאְּב הזה ןאצַהילוק המּו
 ומ =ַע םָעָה לַמָח רֶׁשֲא םּאיִבָה יִקלָמעֶמ לּואָׁש רֶמאֹל

 רתֹויַ-תֶאְויהלֶא הָוהיִל בו ןַעֶמִל רֶקְּבִהְ ןאֹצִה בֵטיִמ
 א ךֶל הֶדיִנַאְו ףָרָה לּואְׁש-לֶא לֵאּומְׁש ְמאיַו :ּונְמִרָחַמ
 :רֵַּּד וה ֹורְמאּ הָליְַה ִלַא הָוהי רֵּבִּד לָׁשֲא תֶא
 ל יָטְבִׁש ׁשאָר נב הָּתַא ןֵמָקִמִא אֹולֲה לֵאומְש דָמאֹיו
 וו דֲַלְשִּיַו :לֵאָרׂשיילע ְךֵלמָל הָוהְיְַחְשִמַּ הֶּתִא לֵאָרְׂשַ
 -תֶא ֹובִאָּטַחֲה-תֶא הָּתִמִרֲתַהְו ךֵל רֶמאַֹ ךֶרָדְּב הָוהְ
 נפ ָּתְעַמׁשיאַל הָּמָלְו :םָתֹא םֶתֹולכיַע ֹוב ַּתְמָהְלִנְו קֶלָמִע

 טאָה קְלאָפ עֶצְנאַג סאָד רעֶּבָא ,גיִדעֶּבעֶל
 דְנּוא 9 :דְרעוֶוְׁש םעֶד ָךְרּוד טְסיווְרעֶפ רֶע
 םעֶד טיִמ טְמְראַּבְרעֶד ְּךיִז טאָה לּואְׁש
 איִד רעֶּביִא דְנּוא ,בָנֲא רעֶּביִא קְלאַפ
 םעֶלַא רעֶּביִא דְנּוא ,ְףאָׁש עֶטְסְטעֶפ איִד רעֶּביִא דְנּוא ,רעֶדְניִר דְנּוא ,ףאָׁש עֶטְסעֶּב
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאָו סעֶלַא רעֶּבֶא ,ןעֶטְסיוִוְרעֶפ טְלאָועֶג טיִנ םִע טאָה רֶע דְנּוא ,עֶטְסעֶּב
 ןּופ טְראָו סאָד דנּוא 10 :טְסיווְרעֶפ אייֵז ןעֶּבאָה סאָד ןעֶפְראַוְרעֶפ דְנּוא טְכַאְרעֶפ
 ּבאָה ָּךיִא סאָו הָטָרַחה ּבאָה ְּךיִא 11 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא לֵאּומְׁש ּוצ ןעֶועוֶועֶג זיִא טאָג
 ,ריִמ רעֶטְניִה ןּופ טְרְהעֶקעֶגְּפָא ְּךיִז טאָה רֶע לייוֵװ ;ְּךֶלֶמ ַא ןייז ּוצ ןיִלּואָׁש טְנייֵרְקעֶג
 ,טְמיִרְנעֶג לֵאּומְׁש טאָה םִע דְנּוא ,רעֶטְרעוֶו עֶנייֵמ ןעֶזעוֶועֶג םִייַקְמ טיִנ טאָה רֶע דְנּוא
 היָרְּפ זיִא לֵאּומְׁש דנוא 12 :טְכאַנ עֶצְנאַנ איִד טאָג ּוצ ןְעיִרְׁשעֶג טאָה רֶע דִנּוא
 ּוצ זיִא םִע דִנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶקְטְנֶע ןיִלּואָׁש ןעֶנְראָמ םַא'זיִא דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא
 טאָה רֶע ,העְז דְנּוא ,לֶמְרַּכ ןייֵק ןעֶמּוקעֶג ויִא לּואָׁש זַא ןעֶראָועֶג טְנאָזעֶבְנָא לֵאּומְׁש
 זיִא דְנּוא ,טְלעֶגְניִרעֶגְמּורַא םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא (ַחֶּבְזִמ ַא) טְרָא ןַא טְלעֶטְׁשעֶנְפיֹוא ָּךיִז
 זיִא לֵאּומְׁש ןעֶו דְנּוא 14 :לֶגֶלִנ ןייק ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶטְנּורַא דְנּוא ,ןעֶרְהאָפעֶגְרעֶּביִא
 !טאָב ןּופ אּוד טְזיִּב טְשְנעֶּבעֶג ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ לּואְׁש טאָה יֹוזַא ,לּואָׁש ּוצ ןעֶמּוקעֶג
 םאָו ,טְגאָזעֶג לֵאּומְׁש טאָה יֹזַא 14 :םאָנ ןּופ טְראוָו סאָד ןעֶזעוֶועֶג םִיַקְמ ּבאָה ּךיִא
 רעֶדְניִר איִד ןּופ לֹוק סאָד דְנּוא ?ןעֶריֹוא עֶנייֵמ ןיִא ףאָׁש עֶגיִזאָד איִד ןּופ לֹוק סאָד זיִא
 ,קלָמַע ןּופ טְכאַרְּבעֶג אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז ,טְגאָזעֶג לּואָׁש טאָה יֹוזַא 19 ?רעֶה ְּךיִא םאָו
 לאָז ןעֶמ זַא ,רעֶדְניִר דְנּוא ףאָׁש עֶטְסעֶּב איִד רעֶּביִא טְמְראַּבְרעֶד ְךיִז טאָה קְלאָפ םאֶה
 :טְסָיוְרעֶפ ריִמ ןעֶּבאָה עֶניִרְּבִא סאָד רעֶּבָא ;טאָנ ןייֵד הָוהְי ּוצ ןייַז ּביִרְקַמ סֶע
 ןעֶנאָזְנָא ריִד לעֶװ ְּךיִא דנוא טְראַו ,לּואְׁש ּוצ טְנאָזעֶג טאָה לֵאּומְׁש דְנּוא 1
 םֶהיִא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ;טְכאַנ איִד טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה טאָנ םאָו טְראָו ּםאָד
 טְזיִּב אּוד ןעוֶו ןעֶועוֶועֶג טיִנ םִע זיִא ,טְגאָזעֶג לֵאּומְׁש טאָה יֹוזַא 17 :דעֶר 2
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 ןּופ רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד ןעֶראָועֶג אוד טְויִּב יֹוזַא ,ןעֶניֹוא עֶנייִד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןייֵלק
 :לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא גיִנעֶק סֶלַא טְּבְלאַזעֶג ְּךיִד טאָה טאָג דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִטָבְׁש איד
 דְנּוא ,אייֵג ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דֶנּוא ,געוֶו םעֶד ןיִא טְקיִׁשעֶג ְּךיִד טאָה טאָג דְנּוא 6

 זיִּב ןעֶטְלאַה הָמָחְלִמ םֶהיֵא טיִמ טְסְלאָז דְנּוא ,קלָמַע ןופ עֶגיִדְניִז איִד טְּסיוִוְרעֶפ
 טְבְראָהעֶג טיִנ אוד טְסאָה סאָװְראַּפ דנּוא 19 :ןעֶנְליִטְרעֶמ אייַז טְסעֶו אּוי
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 :הוהי עג עַרָה ש?תו לֶלְׁשזלֶא םַעַתַ הָהְי לקָּכ
 יכֹקְּב יִּתְעַמָׁש יַשֲא לַאֹומְׁשילַא לואְׁש הָמאֵּו = כ

 ננַא-תֶא איִּבָאְו הָהְי יֲִחָלִׁש-רֶׁשֲא ְךרֶדֹּכ ךלֶאְו הָוהְי
 לֶלָׁשַהַמ םִעָה ודּקִ :יִּתְמְרַחַה קלָמע-תֶאְו קלֶמִע דלֶמ
 ;לֶנלִנַּב ךץֶהלֶא הָוהיל ַחְְִּל םֶרֶחַה תיִׁשאֵר יֵקָבּו ןאָצ

 םיִחָבּח תולֹּמ הָוהיל ץֶּפַחַה לֵאֹמְׁש ימאַּו = 4
 ביִׁשְקַהְל בוט חַכנִמ עֹמְׁש הוה הָוהְי יליִקְּב ַעֶמְׁשִּ
 םָפְרִתּו וו ירֵמ םֶמְק-תאַטַק יִּכ :םיִליִא בֶלֶחַמ
 :ץקממ ְךֵפָאְמּו הָוהְי רכד"תֶא ָּתְסַאְמ עי רֵצְפַה
 ײָפיתֶא יִּתְרַבְעייִּכ יִתאָמָח לֵאומְׁש-לֶא לָאְׁש רֶמאֵּו
 :םֶהֹוקְּב עֵמְׁשִאָו םֶעָה-תֶא יִתאָדָ יִּכ ּךיֶרָבּד-תֶאְו הָוהְי

 :הָוהיל הָחִּתְׁשֶאְו יּמֹע בוש יִתאָּמַח-תֶא אָנ אָׂש הֶּתַעְוהכ
 יִכ ךמִע כּוׁשָא אֵל לּואָש-לֶא לֵאומְׁש דָמאָי 6

 ילַע ְּךֶלֶמ תויְהִמ הוה ָּךְסֶאְמַיו הָוהְי רֵבְד-תֶא הֶּתְמַאְמ
 :עֶרָקיו ְליעְמ-ףנְכּכ קַח תַכְל לֵאּומְׁש בֶּטַ :לֵארְׂשִי ז
 תרוָכָלְמַמתֶא הָוהְי עַדֶק לֵאומְׁש ֹויָלֵא רֶמאֹי 28

 םו :ךמִמ בֹּטִה ךעֶרְל הֶנְתִת יה ִִלָעִמ לֵאְרׂשִי
 :םֶחִָהְל אּוה םֶדָא אל יִּכ םָחָניאָלורֵׁשִי אל לֵארְׂשִיחצִנ
 לארשי נו מע .גקוידגנ אָניִנרְּבּכ ֶּמ ִתאטָח רֶמאָו ל
 ללָאמׁש בֶׁשי :ךיַהלֶא הָוהיל יִַחְַּׁשִהְ יִמִע םיִׁשְו 1
 לֵאּומְׁש רֶמאֹּיַו - :הָוהיִל לוָאָׁש וּתְִַׁולוָאָש יֵרֲחַא 2

 תנעַמ ָנִא ויָלֵא ךלו קלָמִע דֵלֶמ גָנָאדתֶא ילַא ּוׁשיִַה
 לֵאמְׁש רֶמאֵּו -  :תָּמַה-רַמ רַס ןָכֶא גָנָא רָמאֹּו 3

 מא טיִׁשָנִמ לֵּכְׁשִּתִּכ ְךְּבְרִח םיִׁשָנ הָלְּכִש רֶׁשֲאַּכ
 ךל = .ולנלּּב הָוהְיינְפִל ;ְנַאיּתֶא לֵאומְׁש סו 4

 :ילוִאֶׁש תֵעְבּנוָתיִב-לֶא הָלָע ליאָׁשְו הָתָמְרָה לֵאומְׁש

 ןֿמ א לאומש

 טְויִּב דָנּוא ,טאָנ ןּופ םיִטְש איד ןַא
 טְסאָה אוד דְנּוא ,ּביור םעֶד ּוצ ןעֶגיֹולְפעֶג
 ןופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא םעֶטְכעֶלְׁש ןּוהְמעֶג
 טְנאָזעֶג טאָה לּואְׁש דנוא 20 :!טאָב
 םעֶד ּוצ טְרעֶהעֶג ּבאָה ְּךיִא ,לֵאּומְׁש זצ

 ןעֶגְנאַגעֶג ןיִּב ּךיִא דְנּוא ,טאָג ןּופ לֹוק
 -עֶג ָּךיִמ טאָה טאָנ םאָו געוֶו םעֶד ןיִא
 םעֶד טְכאַרְּבעֶג ּבאָה ְךיִא דְנּוא ,טקיש

 ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,קֵלֶמֲע ןּופ גיִנעֶק גָנֵא
 קְלאָפ סאָד רעֶּבָא 21 :קֵלָמֲע טְסיִוְרעֶפ
 דְנּוא ףאָׁש ,ּביֹור םעֶד ןּופ ןעֶמּונעֶג טאָה

 םיִרֲחַמ םִע טאָה ןעֶמ רעֶדייֵא ,רעֶדְניִר
 הָוהְי וצ ןייַז זצ ביִרְקַמ יִדְּכ ,ןעֶזעוֶועֶג
 טאה יחא 22  .טנכה ןיא טאני ןײד
 ַא יֹזַא טאָנ טאָה טְגאָזעֶג לֵאומְׁש
 דנּוא רעֶּפְּפָא-דְנאַרְּב ןַא טְסּול עֶסיֹורְג
 ןיִא ןעֶכְראָהעֶג וצ איז רעֶּפְּפָא-טְכאַלְש
 ןעֶכְראָהעֶג ּוצ ,העֶז ?הָוהְי ןּופ לֹוק םעֶד
 -ךעֶפ ּוצ דנּוא ,תֹונְּבְרִק איו רעֶסעֶּב זיִא
 ןּופ בֶלַח םאָד איד רעֶמעֶּב זיִא ןעֶמעֶנ
 דְניִז איִד איז יֹוזַא ןיִראָו 24 :רעֶדיִװ
 ,טייקְגיִנעֶּמְׁשְרעֶדיִװ איִד זיִא ףּוׁשִּכ ןּופ
 אייֵרעֶטעֶגְּפָא ןּופ דֶניִז איִד איו יֹוזַא דְנּוא

 ייַּכ ותומ םויידע לֹואְשדתֶא תואְרְל לֵאומְׁש ףַָיאַלְו הל טְסאָה אּוד לייוִו ;טייֵקְניִצאָרְמ איִד זיִא
 יֹוזַא ,טאָב ןּופ טְראוָו סאָד ןעֶפְראוָוְרעֶפ

 ּוצ םְגאָזעֶג לּואָׁש טאָה יֹוזַא 21 :יִנעֶק ַא ןייז ּוצ ןּופ ןעֶּפְראָוְרעֶפ ְּךיִד רֶע טאָה
 ,טאָג ןופ לְהעֶפעֶּב םאֶד ןעֶועוֶועֶג רֵבֹוע ּבאָה ְָךיִא לייֵװ ,טְניִדְניִזעֶג ּבאָה ְּךיִא ,לֵאּומְׁש
 םּוראַד ,קְלאָּפ םעֶד ראַפ ןעֶטְכְראָפעֶג ְּךיִמ ּבאָה ָּךיִא ןיִראָו ,טְראָו ןייֵד (ךךיֹוא) דְנּוא
 עֶנייֵמ ריִמ ּבעֶנְרעֶפ ְּךיִא טעֶּב דְנּוצַא דְנּוא 25 :לֹוק רֶעייֵז ףיֹוא טְרעֶהעֶג ָּךיִא ּבאָה
 לֵאּומְׁש רעֶּבָא 26 :טאָנ ּוצ ןעֶקיִּב ְּךיִמ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ריִמ טיִמ קירּוצ רֶהעֶק דְנּוא ,דְניִז
 טְסאָה אּוד לייוו ,ןעֶרְהעֶקְמּוא ריִד טיִמ טיִנ ָּךיִמ לעוֶו ְךיִא ,לּואְׁש ּוצ טְגאָזעֶג טאָה
 ַא ןייז ּוצ ןּופ ןעֶפְראָוְרעֶפ (ְךיֹואו טאָנ ְּךיִד טאָה יֹוזַא טאָנ ןּופ טְראוָו סאָד ןעֶפְראוְרעֶפ
 ףייֵגּוצקעֶווַא טְ-ְהעֶקעֶנְמּוא ְּךיִז טאָה לֵאּומְש ןעוֶו דְנּוא 27 :לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא גיִנעֶק
 :ןעֶסיִרּוצ םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא לעֶטְנאַמ ןייֵז ןּופ קִע םעֶד ןָא טְּפאַחעֶגְנָא רֶע טאָה
 ןּופ תּוכְלַמ םאָד ןעֶסיִרעֶגְקעוֶוַא טְנייַה טאָה טאָג ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה לֵאּומְׁש דְנּוא 8
 ןּופ רעֶמעֶּב זיִא םאִו דְנייֵרְפ ייד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג םִע טאָה רֶע דְנּוא ,ריִד ןּופ לֵאָרְׂשִי
 טעוֶו רֶע דֵנּוא ,ןעֶנעֶקייֵל טיִנ טעוֶו לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶקְראַטְׁש רעֶד ּךיֹוא דְנּוא 29 :ריִד
 דנוא 80 :ןעֶּבאָה הָמְרַח לאָז רֶע זַא ׁשֶנעֶמ ַא טיִנ זיִא רֶע ןיִראָו ,ןעֶּבאָה הָמְרֵח טיִנ
 עֶטְצְלֶע איִד ראַפ דְנּוצַא ְּךאָד ְּךיִמ רֶהֵע רעֶּבָא !טְניִדְניִזעֶג ּבאָה ְּךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע
 ןעֶקיִּב ְּךיִמ לאָז ְּךיִא זַא ריִמ טיִמ םּזא רֶהעֶק דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ראָפ דְנּוא קְלאָפ ןייֵמ ןּופ
 דֶנּוא ,לֹּואָׁש רעֶטְניִה טְרְהעֶקעֶנְמּוא לֵאּומְׁש ְּךיִז טאָה יֹוזַא 81 :םאָנ ןייֵד הָוהְי ּוצ
 ּוצ טְנְהעֶנעֶב ,טְנאָזעֶג טאָה לֵאּומְׁש דנוא 82 :הָוהְו ּוצ טְקיִּבעֶג ְּךיִז טאָה לּואָׁש
 רייֵרְפ טיִמ ןעֶנְנַאַגעֶג םֶהיֵא ּוצ גָנֲא זיִא יֹוזַא ,קֵלֶמֲע ןּופ גיִנעַק נָגַא םעֶד ריִמ
 (ריִמ ןופ) ָּךיִז טאָה טיֹוט רעֶרעֶטיִּב רעֶד ,רֶהאֹוְוְראַפ ,טְנאָזעֶג טאָה גָנַא דְנּוא
 דְרעוֶוְׁש ןייַד ָּךֶרּוד טְסאָה אּוד איו יֹוזַא ,טְגאָזעֶג טאָה לֵאּומְׁש דְנּוא 83 :טֶרְהעֶקעֶג
 דְנּוא ,ןייַז טְּביֹורעֶּב רֶהעֶמ רעֶטּומ עֶנייַד טעֶוֶו יֹוזַא (רעֶדְניִק ןּופ) טְּביֹורעֶּב רעֶּבייוַו
 -ָניִהַא זיִא לֵאּומְׁש דְנּוא 84 :לֶגָלִנ ןיִא טאָג ראָפ ןעֶמְלאָּפְׁשּוצ גָנֲא םעֶד טאָה לֵאּומְׁש
 :לּואָׁש תַעְבִּנ ןייק ויֹוה ןייז ּוצ ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא לּואָׁש דְנּוא .הָמָר ןייק ןעֶנְנאַגעֶג
 ןיִראָו ,טיֹוט ןייַז ןּופ :אָמ םעֶד ּוצ זיִּב ןעֶהעֶזעֶג רֶהעָמ טיִנ ןיִלּואָש טאָה לֵאּומְש דְנּוא 8

 לאומש



 א לאמוש
 ;לּואָׁש ןעֶנעוֶו טְרֶעיֹורְטעֶנ טאָה לֵאּומְׁש
 רֶע סאָו טאַהעֶנ הָמָרֵח טאָה הָוהְי דְנּוא
 ביִנעֶק ַא ראַפ טְכאַמעֶג ןילּואָׁש טאָה
 ;לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא

 זט לעטיפאק

 לֵאּומְׁש ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 1
 ןעֶרֶעיֹורְט אּוד טְסעֶו גְנאַל איו ויִּב
 -ךעֶפ ְּךאָד םֶדיֵא ּבאָה ְךיִא ,לּואָׁש רעֶּביִא

 רעֶּביִא ןעֶרְיִגעֶר טיִנ לאָז רֶע זַא ןעֶפְראוָו
 ,לײַא טיִמ ןְראָה ןייד ןָא ליִפ ?לֵאָרְׂשִי
 יַׁשְי ּוצ ןעֶקיִׁש ְךיִד לעוֶו ְּךיִא ,אייֵג דְנּוא
 ריִמ ּבאָה ָּךיִא ןיִראָו ,םָחָל תיִּב ןּופ

 םעֶנייֵא ןְהיֵז עֶנייֵז רעֶמְנּוא ןעֶהעֶזְרעֶד
 דְנּוא 2 :ריִמ ראָפ ְּךֶלֶמ ַא ןייַז טעזֶו סאו
 ְךיִא ןעֶק יֹוזַא איוִו ,טְנאָזעֶג טאָה לֵאּומְׁש
 יֹוזַא ןעֶרעֶה םִע טעוֶו לּואָׁש ןעוֶו ? ןייֵּב
 טאָה טאָנ דְנּוא ,ןעֶנעֶגְרַה ָּךיִמ רֶע טעוֶו
 דְנאַה עֶנייֵד ןיִא טְסְלאָז אּוד ,טְגאָזעֶג
 דְנּוא ,רעֶדְניִר איִד ןּופ ּבְלאַק ַא ןעֶמעֶנ

 ןעֶמּוקעֶג ןיִּב ְּךיִא ןעֶנאָז טְסְלאָז אוד
 אוד דָנּוא 3 :טאָנ ּוצ ןייַז ּוצ ביִרְקַמ
 דְנּוא ,ןָּבְרַק םעֶד ּוצ יֵׁשֵי ןעֶפּור טְסְלאָז
 אּוד םאִו ןעֶסיוִז ןעֶזאָל ריִד לעוֶו ָךיִא
 ריִמ ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןּוהְט טְסְלאָז
 :ןעֶנאָז ריִד לעוֶו ְּךיִא םאוָו םעֶד ןעֶּבְלאַז

 48 זט וט

 -הָא ְּךיִלְמהיֵּכ םָחנ הָודיַו ליִאֶשילַא לֵאומָׁש לָּקַאְתּו
 ;לֵאָרׂשי-לַע לּואָׁש

 וט יז 0 * 0

 א ײײנא לֵּבַאְתִמ הָּתַא יֵתָמיִדַע לַאומשילַא הָודִי רָמאיו

 ןָמָׁש ףנרכ אָלַמ לָאָרׂשִיילַע לֶממ ויתסַאְמיֵנֲאַו לּאָׁש
 יל ווינָבְּב יתיִאָריּכ לה ב ישיײלַא ְךַהָלׁשֶא לו
 נר ליאש עֶמׁשְו ְךלַא ךיִא טַאומְׁש רַמאֵי ֶלמ

 ָחרמאְו ּךֶדָיְּב חַּקִּת רֶקָּב תַלְגָע הָוהְי רֶמאֹּה
 פ ךֵעיִדֹוא יִכנֲאְו חַבַּביֵׁשיל ָתאֶרָקְו :יִתאָּב הָוהיִל ֶּבו
 + שעו :לֵא רֶמֹאירָׁשַא תֶא יל ָתחמ ָׂשעַה-רׁשֶא חַא
 ּודְרחָו םֶהָל תַּּב אביו הָוהְי רֵּבַּד רֶׁשֲא תַא לֵאמְׁש
 הםֹולְׁש !רָמאֹּה :ףַאוב םֶלָׁש רֶמאּיַו ותאָרְקְל ריִעָה ינקז
 ׁשֵּדקַו הָבָוַּב נא םָתאָבּ וׂשְדקְתַל יִתאָּב .הָוהיַל ַהָמְול
 5 םָאֹובְּב יהיו חבל םֶהָל ארקו ייָנַב"תֶאְו יׁשָי-תֶא
 ;וחיִׁשְמ הָודְי רֵגָנ ךַא רֶמאֹיו בָאילָאלתֶא אר
 ז ַּהְבִצילֶאְו ודָארמילַא טמַתילַא לאּומְׁש-לַא הָוהְי רֶמאֹיו
 םֶדָאָה יִּכ םֶרָאָה הֶאְרִי רֶׁשֲא אֹלויַּכ ּודיִּתְמַאְמ יִּכ וָתְמוק
 8 =י-ָא ישי אָרְקִיו ;םֶבֵלֵל הָארְי הָוהיו םִינֵעַל הָאְרִי
 רַהָבאָל הָוָּברַּנ רֶמאֹּיַו לָאומש ינפל ּודָרְבֲעַּה בֶדֶניִבֲא
 יהא באל הק רֶמאֹי הָּמִׁש ִׁשִי רב וה

 יי מת יא לאו מא לֵב הוה הבא ישי
 מֵי ןאָצַּב ךעֹר הנִהְ ןְטֶּקַה רֵאָׁש רֹוע רֶמאֹּיַו םיִדָעַה
 ;הפ וַאֹּבידֲע םֵסָנ אֵל ּונְְָ הָחֹלׁש לעַײלָא לאומש
 43 יִאָר םוִמְו םִיניֵע הָפִידבִע יומא איֵהְו נרָאיִבַ הלָׁשּ

 3 זיַּקַה :אּוד הָזיִּכ ּוהָחָׁשִמ םוק הוהְי רֶמאֹו
 חַלצִּתַו ֹויַחָא בֵרָקִּב ןתא שמה מָּׁשַה ןְרָק-תַא לאומ

 ןייק ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע דְנּוא ,טעֶרעֶג טאָה טאָג םאָו סאָד ןּוהְמעֶנ טאָה לֵאּומְׁש דְנּוא 4

 ןעֶנעֶקְּטְנִע ןְרעֶטיִצ טיִמ םֶהיֵא ןעֶנעֶז טאָטְׁש רעֶד ןופ עֶטְצֶלֶע איד דְנּוא ,םֶחָל תיֵּב
 יַנְבאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 2 ?ןעֶמּוק ןייַד ּוצ םֹולָׁש ויִא ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג
 ריִמ טיִמ טְמּוק דְנּוא ;ְךייֵא טְניִלייֵה ,הוהְו ּוצ ןייַז ּוצ ביִרְקַמ ןעֶמּוקעֶנ ןיּב ְּךיִא !םֹולָׁש
 אייֵז טאָה רֶע דֶנּוא ןְהיִז עֶנייַז דְנּוא יֵׁשֹי טְגיִלייֵהעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןֶּבְרִק םעֶד ּוצ
 ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג ויִא סֶע דְנּוא 6 :ןֶּבְרַה םעֶד ּוצ ןעֶּפּור טְזאָלעֶג
 ןייַז זיִא םאָד תֶמֶאְּב ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,בָאיִלֶא ןעֶהעֶזעֶג רֶע טאָה ייֹוזַא
 ןעֶקּוק טיִנ טְסְלאָז אּוד ,לֵאּומְׁש ּוצ טְגאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 7 :טאָג ראָפ רעֶטְּבְלאַזעֶג
 ןעֶפְראָוְרעֶפ םֶהיֵא ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו ,טייקְכיֹוה עֶנייֵז ףיֹוא דְנּוא ;טְלאַטְׁשעֶג עֶנייֵז ףיֹוא
 סאָו רּונ טְהעֶז ׁשְנעֶמ רעֶד ןיִראָו ,ןָא טְהעֶז שְנעֶמ רעֶד םאִו טיִנ זיִא סֶע ןעד
 טאָה יֵׁשְי דנּוא 8 :ןייַרַא ץְראַה םעֶד ןיִא טְהעֶז טאָנ רעֶּבָא ןעֶניֹוא עֶנייַז ראָפ זיִא
 רֶע דְנּוא ,לֵאּומְׁש ראָפ ןייֵג אייֵּבְראַפ טְכאַמעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא בָדֶניִבֲא ןעֶפּורעֶג
 ישי טאָה יֹוזַא 9 :טְלייֵוְועֶדְסיֹוא טיִנ טאָנ טאָה ןעֶניִזאָד םעֶד ְּךיֹוא ,טְגאָזעֶג טאָה
 טאָנ טאָה ןעֶגיִזאָד םעֶד ְּךיֹוא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ;הָמֵׁש ןייֵג אייַּבְראַפ טְּכאַמעֶּג
 ייִז לֵאּומְׁש ראָפ ןייֵג אייֵּבְראַפ טְכאַמעֶג טאָה יֵׁשְי דְנּוא 0 ;טְלייווְרעֶדְסיֹוא טיִנ
 עֶניִזאָד איִד ןּופ םעֶנייֵק טאָה טאָנ זַא טְנאָזעֶג טאָה לֵאּומְׁש דְנּוא ,ןְהיִז ןעֶּביִז
 עֶנייַד עֶלַא ןעֶנעֶז יַׁשֵי ּוצ טְגאָזעֶג טאָה לֵאּומְׁש דְנּוא 11 :טְלייוַוְרעֶדְסיֹוא

 רעֶד ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ְּךאָנ זיִא םִע טְגאָזעֶג טאָה רֶע דנּוא !רֶעיִה ןעֶגְנּוו
 לֵאּומְׁש טאָה יֹוזַא ףאָש איִד אייֵּב ָךּוטְסאַּפ ַא זיִא רֶע העֶז דְנּוא ,רעֶטְסגְנּוי
 ןעֶלעוֶו ריִמ ןיִראָו ןעֶמּוק רעֶהַא םֶהיֵא זאָל דְנּוא ןיִהַא קיִש הַׁשְו ּוצ .טְגאָזעֶג
 -ָניֵהַא טאָה רֶע דְנּוא 19 :ןעֶמּוק רעֶהַא אָד טעֶו רֶע זיִּב ןעֶצעֶזְרעֶדיִנַא טיִנ ְךיִז
 צְנייֵׁש טיִמ טיֹור ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע דִנּוא טְכאַרְּבעֶנ םֶהיֵא טאָה ןעֶמ דְנּוא טְקיִׁשעֶּג
 דנּוא ףיֹוא אייֵטְׁש ,טְגאָועֶג טאָה טאָנ דְנּוא--טְלאַטְׁשעֶג רעֶנייֵׁש ןּופ דְנּוא ,ןעֶניֹוא
 ןעֶמּונעֶג לֵאּומְׁש טאָה יֹוַא 13 :רעֶניִזאָד רעֶד זיִא סאָד ןיִראָו .םֶהיֵא ּבְלאַז
 עד רֶנּוא ,רעֶדיִרְּב עֶנייַז ןעֶׁשיוִוְצ טְּבְלאַזעֶג םֶהיִא טאָה רֶע דְנּוא לייֵא טיִמ ןְראָה סאָד

 טסייג



 וי וט א לאומש 1+
 דוָד ףיֹוא ןעֶמּוקעֶג זיִא טאָג ןּופ טְסייֵג לֵאּומְש םָקָו הָלְעַמְו אהַה םִוַהְמ דֹוָדילֶא הוהְידַדור
 לֵאּומְׁש דְנּוא---ןָא גאָט ןעֶגיִּבְלעֶזְמעֶד ןּופ ּוחְתִעְבּו לואְׁש םעמ הָרָמ הָוהְי חורְו :הָתָמְרָה ךלנ
 -עֶגְקעוֶוַא זיִא דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא + דר ולא לוָאָשיִרְבַע ורְמאֹיַו ;הָוהְי תֶאֵמ הָעְדיְַר יט
 טְסייֵג רעֶד דְנּוא 11 :הָמָר ןייק ןעֶגְנאַג  ּדִרְבִע ונְנדֲא אָנ-רַמאִי דַּתְעַבְמ הָעָר םיקלָאדַחּור אָנ 4

 לּואָׁש ןּופ ןּוהְמעֶגָּפָא ְּךיִז טאָה הָוהְו ןּופ ךֵלָע תֹויהִּב הֶָהְו רב גמ עַד שיִא ּׂשְּקִבְי ינְפִל
 טאָה טאָנ ןּופ טְסייֵג רעֶטְכעֶלְׁש ַא דְנּוא -לָא לָאָׁש רֶמאֹּיַו דִל בו יָיְּב נו הָעָר םיהלָאיַחּור ז

 טְבעֶנק איד דְנּוא 18 :ןעֶקאָרְׁשְרעֶד םֶהיֵא יי : עי ןפל 2 ׁשיִא יִל אנא ידע
 העְז ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה לּואָׁש ןופ יי 2 5 יִתיֵאְר הִָה מאי םיְִעְנַהְמ דֶחֶא
 -רעֶד טאָנ ןּופ טְסייֵג רעֶטְכעֶלְׁש ַא ;ְךאָד רַאָּת ׁשיִאְו רֵבָד ןוָבנּו הָמָחְלִמ ׁשיִאְו לִיַח רֹובנְ ןנ ַעָדֹ
 היד ראָּפ ןעֶנעֶז טְכעֶגְק עֶנייֵד---ןעֶגאָז  ;ליָאָׁש-לֶאנְּ ְֶהייְּב חל דַחֶא םַזע ידו יי דא ! רעֶנְּוא ְָךאָד דאק וס יךיד טקערש ןבֶיָל דֶמַח יִׁשי חלנ :ןאֶצב רֶׁשֲאִֶָּב דָוְדיתֶא לֵא ראה רעֶזְנּוא ָךאָד זאָל 16 :ךיד טְקעֶרְש החְׁ ראנישילָא םקָאקכ לא חלְִמדְּ ההזו

 ןעֶק סאָו ןאַמ ַא ןעֶבּווְסיֹוא לאָז ןעֶמ זַא היו דאְמ ּוהֵכְתַאּה ונְפִל מע לואש-לָא דוד אֵב 1
 טעוֶו םִע דְנּוא ףְראַה ַא ףיֹוא ןעֶליִּפְׁש  אָנידְמַעי רֶמאֹל יִשי-לָא ליצָׂש חַלְׁשַו :םיִלָכ אש ול 2

 ןופ טְסייֵג רעֶטְכעֶלְׁש רעֶד ןעוֶו זַא ןייַז םיִהלֶאדַחּור תֹוהּב הֶָהְו :יִניעְּב ןַח אָצְמייְּכ ַנְפִל יָד
 טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןייַז ריִד ףיֹוא טעוֶו טאָג לֹואָשִל חַוְרְו ודָיִּב ןגנו רּּכַה-תֶא רֶוֶד חָקָלְו לּואְׁש-לֶא
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 ריִד טעו יֹוזַא דְנאַה עֶנייֵז טיִמ ןעֶליֵּפְׁש :הָעְרָה ַחָֹה ויָלָעְמ הָרָפְו ול ָבוָמְו
 טְנאָזעֶג טאָה לּואְׁש דְנּוא 17 :ןייַז טו ןֹ
 ראַפ םיֹוא ָּךאָד טְכּוז ,טְכעֶנק עֶנייַז ּוצ הֶכֹש ּופְמִאַה הָמָחְלמִל םֶזיִנֲחְמיִתֶא טִּתְׁשִלְפ ּוֿפְסאה *

 ןעֶליִּפְׁש טּוג ןעֶק סאוָו ןאַמ ןעֶבְלאָזַא ריִמ  !שִּמַד סּפַאְּב הָקשיבּו הָכֹושְדיִב ינחָיו הָדּוהיִל רֶׁשֲא
 דנוא 18 :ריִמ ּוצ םֶהיִא טְגְנעֶרְּב דנוא ילְרעַי הָלֵאָה קֶמעְּב נח ּפְֶאָנ לֵאָרְׂשִישיִאְו ליָאָׁשו

 ןעֶק סאוָו ,םֶחֶל היִּב םיֹוא יֵׁשְי ןּופ ןְהּז אה טישקשק ןזישוושאדילע ֶׁשָֹנעבּכו :תרח ֹומַא ה
 רעֶקְראַטְׁש א זיִא  רֶע רנוא ןעליִפְׁש הָטְְנ םִלָׁש שלא יְִשִה לקשמּו שב
 ַא זיִא רֶע רֵנּוא .ְּךאַז איִד טייֵטְׁשְרעֶפ 2 רֶע דנוא הָמְחְלִמ לַעַּב א דֵנּוא ,הֵלֹעה זו; תהיו לנר-לע תחנה!

 םיִחּוּלְׁש טְקיִׁשעֶגְניִהַא לֹּואְש טאָה יֹוזַא 19 :םֶהיֵא טיִמ זיִא טאָנ דְנּוא ,ןאַמ רעֶנייֵׁש

 אייֵּב זיִא סאוָו דִוָד ןְהּוז ןייד ריִמ ּוצ קיש ,ןעֶנאָז טְזאָלעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,יֵׁשְי ּוצ
 .ַא דְנּוא ,טיֹורְּב טימ ןעֶדאָלעֶּב לעֶזייֵא ןייֵא ןעֶמּונעֶג טאָה יֵׁשֵי דְנּוא 20 :ףאָׁש איִד
 :לּואָׁש ּוצ דִוָד ןְהּוז ןייַז ָּךְרּוד טְקיִׁשעֶג סֶע טאָה רֶע דְנּוא ,עֶלעֶניִצ ַא דְנּוא ןייוֵו לעֶניֹול
 רֶע דְנּוא ,םֶהיֵא ראָפ ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא רֶע דְנּוא ,לּואָׁש ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא דִוָד דְנּוא 1
 דָנּוא 22 :רעֶנעֶרְט רֶּבעוֶועֶג ןייַז ןעֶראָועֶג זיִא רֶע דְנּוא ,טְּביִלעֶג רֶהעָז םֶהיֵא טאָה
 ןיִראָו ,ריִמ ראַפ ןייֵטְׁש דִוָד ְּךאָד זאָל ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא יֵׁשְי ּוצ טְקיִׁשעֶג טאָה לּואָׁש
 רעֶד ןעֶו זַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 23 :ןעֶניֹוא עֶנייֵמ ןיִא ןִח ןעֶנּופעֶג טאָה רֶע
 איד ןעֶמּונעֶג טאָה דִוָד דְנּוא ,לּואָׁש ףיֹוא ןעֶזעֶועֶג זיִא טאָג ןּופ טְסייֵג רעֶטְכעֶלְׁש
 ןעֶראָועֶג םְקיוִוְקְרעֶד לּואָׁש ויִא יֹוזַא ,דְנאַה עֶנייַז טיִמ טְליֵּפְׁשעֶנ טאָה דִנּוא עֶפְראַה
 םֶהיֵא ןּופ ְּךיִז טאָה טְסייֵנ רעֶטְכעֶלְׁש רעֶד דְנּוא ,ןעֶראָועֶג רעֶסעֶּב םֶהיֵא זיִא םִע דנּוא

 :ןּוהָמעָנְּפֶא
 וי לעטיפאק

 אייֵז דְנּוא .הָמָהָלַמ רעֶד ּוצ תֹונֲהַמ עֶרייֵז טְלעֶמאַזעֶגְנייַא ןעֶּבאָה םיִּתְׁשִלְּפ איד דְנּוא 1
 ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,הָדּוהְי ּוצ טְרעֶהעֶנ סאָו הֹכׂש אייֵּב טְלעֶמאַזְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה
 דְנּוא לּואָׁש דְנּוא 2 :םיִמָד םֶפָא ןיֵא ,הָקָזֲע ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא הֹכׂש ןעֶׁשיִִוְצ טְרעֶנאַלעֶג

 ןּופ לאָהְט םעֶד ןיִא טְרעֶנאַלעֶג דְנּוא טְלעֶמאַזְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶנעֶמ איִד

 :םיִּתְׁשַלּפ איד ןעֶגעֶקְּטְנַא הָמָחְלִמ ַא טייֵרְּבעֶגְנָא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רעֶמייֵּב-עֶדְניִל איִד
 לֵאָרְׂשִי דֶנּוא ,טייַז רעֶזיִד ןּופ בְראַּב םעֶד ףיֹוא ןעֶנאַטְׁשעֶנ ןעֶנעֶז םיִּתְׁשַלְּפ איִד דָנּוא 8
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא לאָהְט ַא דְנּוא ,טייֵז עֶרעֶדְנַא רעֶד ףיֹוא גְראַּב םעֶד ףיוא ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא
 תֹונֲחַמ איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ ןאַמ-סְלעֶטיִמ ַא ןעֶנְנאַנעֶגְסיֹורַא זיִא םִע דְנּוא 4 :עֶדייַּב ןעֶׁשיוִוְצ
 סקעֶז ןעֶזעֶועֶג זיִא ְּךייֵה עֶנייַז ,תַנ םיֹוא ,תֶיָלָג ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןעֶמאָנ ןייַז ,םיִּתְׁשִלְּפ איִד ןּופ
 דְנּוא ,ּפאק ןייז ףיֹוא טוה םעֶנְרעֶּפּוק ַא טאַהעֶג טאָה רֶע דְנּוא 2 :ןעֶמיֹוד ַא טיִמ ןעֶלייֵא
 ןייַז ןּופ טְכיוִועֶג סאָד דְנּוא ;טעֶרייֵלְקעֶגְנָא ןעֶזעוֶועֶג רֶע זיִא ןעַּפּוש ןּופ רעֶצְנאַּפ ַא טיִמ
 -ןְרעֶמְׁש עֶנְרעֶפּוק טאַהעֶג טאָה רֶע דְנּוא 6 :רעֶּפּוק םיִלֵקְׁש דְנעֶזיֹוט ףְניִפ ראַוַו רעַצְנאַּפ
 ְנאַּטְׁש איר דְנּוא 7 :ןעֶלְסְקַא עֶנייַז ןעֶׁשיוִוְצ רעֶפּוק ןּופ זיִּפְׁש ַא דְנּוא םיִפ עֶנייֵז ףיֹוא ָּךעַלְּב
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 ַא איו ןעֶזעוֶועֶנ זיִא ויִּפְש ןייַז ןּופ
 ןייַז ןּופ גְניִלְק איִד דְנּוא ,ץֶלאָה םיִרעֶּבעוֶו
 טְרעֶדְנּוה םקעֶז ןעֶניֹואוְועֶג טאָה זיִּמִׁש
 רעֶנעֶרְט דְליִׁש ַא דְנּוא ,ןעֶזייֵא םיִלָקְׁש
 רֶע דְנּוא 8 :ןעֶנְנאַנעֶג םֶהיֵא ראָפ זיִא
 טאָה דִנּוא טְלעֶטְׁשעֶנְרעֶדיִנַא ְּךיִז טאָה

 ,לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶטייֵרְּבעֶגְנָא איִד ּוצ ןעֶּפּורעֶג
 סאָוְראַפ טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא

 ַא ןעֶטְכיִרּוצְנֶא ןעֶמּוקעֶגְסיֹורַא רֶהיִא טְנעֶז
 דְנּוא ,יִּתְׁשִלְּפ רעֶד טיִנ ְךיִא ןיִּב ?הָמָחְלִמ
 טְּביֹולְק !לּואָש ּוצ טְכעֶנְק טְנעֶז רֶהיֵא
 -ִמּורַא רֶע זאָל דְנּוא ןאַמ ַא םיֹוא ְָּךייַא

 ריִמ טיִמ ןעֶק רֶע ןעוֶו 9 :ריִמ ּוצ ןעֶמּוק
 ֹזַא ,ןעֶמּוקייֵּב ְּךיִמ דְנּוא ןעֶטייֵרְטְׁש
 טְכעֶנְק םֶלֵא ְךייא ּוצ ןייַז ריִמ ןעֶלעֶו
 דְנּוא ןעֶמּוקייַּב םֶהיֵא לעֶזְו ּךיִא ןעֶו רעֶּבָא
 ןייַז רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא ,ןעֶגאָלְׁש םֶהיֵא לעוֶו
 :ןעֶניִד םֶנּוא דְנּוא ,טְכעֶנְק םֶלַא םָנּוא ּוצ
 ָךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה יִּתְׁשִלְּפ רעֶד דְנּזַא 0
 איִד טְרעֶטְסעֶלעֶג גאָט ןעֶגיִטְנייַהםעֶדּבאָה
 ַא ריִמ ּוצ טעֶנ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ גְנּוטייֵרְּבנָא
 הָמָחְלַמ ןעֶמאַזּוצ ןעֶלאָז ריִמ זַא ,ןאַמ
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 םיִלָקְׁש תוָאַמיִׁשְׁש ּותיִנָה ּתָבָּהַלְו םיִנָרָא רטמפ ּותיִנַח
 ג הַכרֲעְמלֶא אָרְקִיַנ רמעַיו גויָנְפְל ףלה הָּנִצַה אָׂשְֹו לֹזרַּב
 זאוָלֲה הָמָחְלִמ ְּךַרעַל ּוָאְצת הָמָל םָהָל רֶמאָי לֵאדְׂשִי
 ריוׁשיא םֶבָליוהְּב לואָשְלשיִדָבַע םָתְַ יְּׁשלּפַה יָא
 פ םיִרָכְעַל םֶכָל יהוה יּתַא םחָּקִהְל לַכּוחמַא :יָלֵא
 םּתְרַבַַת םיִּרְבעַל ֹעָל םָתָייְְו שתוּבדְו ולײלכוא יָנֲאדסַאְו
 י לא תובע יִתְפרַ נא יִּתְשֹלּפַה רַמאֹנ :ונָתֹא
 וג ילָכְולּואָש םמְׁשִַּו :חָי הָמָחַּקִנְו ׁשיִא יִליונְּת הוה סה
 :אְמ וָאְרי ּוּתִַי ּהּלֲאָד יִּתְׁשלַּפַה יִּרְבֹד"תֶא לֵאָרְׂשִי

 ו למְׁשּו הָרּדְי םֶהָל תְּבִמ הִָּה יִתְָּפָא ׁשיִאְדּב דֵזיָח
 ;םיִשנֲאב אב קז לּאׁש ימיּבׁשיִאָהְ םִנָּב הָנֹמְׁש וָלְו ישי
 וּכ סליִאְׁש-ירֲחַא וָכְלָה םיִלֹדגַה יֵׁשייייַנְּב תוֶׁשְלְׁש ּוכֵלַו

 ֹּר 5 : : : :

 ?ידָמָהְלַּמַּב ֹוכְלָה .רׁשֲא יינְב תַׁשַלְׁש ו םֵׁשְו הַמָחְלִּמל
 :צ ירודָח :הָּמַׁש יִׁשלְׁשַהְו בֶרֶניִבֶא ֹוהְנְׁשִמּנ ֹוכְּבַה בָאילַא
 ּת ְךוָרו :לוָאָשיִרֲחַא ָּכְלָה םיִלֹדַּה ָׁשלְשּו ןֵמִּקַר אה
 :4םֶהָליִתיִּב ויָבָא ןאָצדתִא תועְרַל לוָאָׁש לַעֵמ בֵׁשָז ךֵקֹה
 ופ : בי םיִעָברַא םצְִיַו םֵהעַהְו םֶכְׁשַה יִּתְׁשִלּפַה שני
 ול ַָּה איִלָּקַה תַּפיא ּךִהַאְל אָניִחק ֹוְּּב ורליִׁשִי רֶמאֹו
 8 תֶרֶׂשֲע תֵאְו :ףיהַאל הָנֲחַּמַה ץֵמִהְו הֶּזִה םָחָל הָרָׂשַו
 ָךיֶחַא--תאְו ףֶלֵאָה רׂשל איִבָּת הֶּלַאָה בֶלֶחַה יצירַח
 ופ -ֵלָבְו הָּמַהְו ליִאָׁשְו :הָּקּת םֶתָּבְרֶע-ִתֶאְו םֹולָׁשָל ֵקִּפִּת
 ;םיִּתְׁשלִּפ"םע םיִמָחְלִנ הָלֲאָה קְמעְּב לֵאָרְׂשִי שיִא
 כ לו אָׂשיַו רַמׁש-לַע ןאֹצַהיתַא ׁשֵמיַו רַקֹּבַּב דוד םֵּכָׁשו
 הָּכְרֲעַמַהילַא אֵצֹיַה לּוהַהְו הָלְנֲעַּמַה אֹבָיויִׁשיּוהְוצ רֶׁשֲאַּ
 ץְנאַג דְנּוא לּואָׁש ןעוֶו דְנּוא 11 :ןעֶטְלאַה 1 דבר םיִּתְׁשִלַפּו לֵאָרְׂשִי ךֶרֶעַּתַו :הָמָחְלִּמּכ ּועֵדִהְ

 םעֶד ןּופ דייֵר איִד טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי

 ְךיִז אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,יִּתְׁשִלְּפ ןעֶגיִזאָד
 ןּופ ןְהּוז רעֶד ןעֶזעוֶועֶנ ּזיִא דִוָד דְנּוא 17 :טאַהעֶג אָרֹומ רֶהעֶז ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶטְכְראָפעֶג
 רֶע דְנּוא ,יֵׁשְי ראו ןעֶמאָנ ןייַז דְנּוא ,הָדּוהְי ,םֶחָל תיֵּב םיֹוא ,תֶרְפֶא ןּופ ןאַמ ןעֶניִזאָד םעֶד
 זיִא רֶע ,ןעֶזעוֶועֶג טָלַא ןאַמ רעֶד זיִא לּואָׁש ןּופ געֶט איִד ןיִא דְנּוא ,ןְהיִז טְכַא טאַהעֶג טאָה
 ןעֶנעֶז ישי ןּופ ןְהיִז עֶטְצְלֶע אייֵרְד איִד דְנּוא 1 8 :רעֶנעֶמ (הָבּוׁשָח) איֵד רעֶטְנּוא ןעֶמּוקעֶכ
 םאָו ןְהיֵז אייֵרְד עֶנייֵז ןּופ ןעֶמעֶנ איִד דנּוא ,הָמָחֶלִמ רעֶד ןיִא לֹּזאָׁש רעֶטְניִה ןעֶגְנאַגעֶגְכאָנ

 בָדָניִבַא ,רעֶׁשְצְלֶע רעֶד ,בָאיֵלֶא ,ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז ןייֵרַא הָמָחְלִמ איד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז
 רעֶטְסְניילְק רעֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא דִוָד דְנּוא 14 :רעֶטיִרְד רעֶד הָמַׁש דְנּוא רעֶטייוֵוְצ רעֶד
 דְנּוא ןיִהַא זיִא דִוָד דְנּוא 15 :ןעֶנְנאַגעֶנְכאָנ לּואָׁש ןעֶנעֶז עֶטְסעֶרְג אייַרְד איִד רעֶּבָא
 דְנּוא 16 :םֶחָל תיֵּב ןיִא רעֶטאָפ ןייַז ןּופ ףאָׁש איד ןעֶׁשאַּפ ּוצ לּואָׁש ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְקירוצ
 רָע טאָה (יֹוזַאנ דְנּא ,טְכאַנ רעֶד ףיֹוא דְנּוא היִרְפ רעֶד ןיִא טְנְהעֶנעֶג ְךיִז טאָה יִּתְשַלּפ רעֶד
 נייִד ּוצ ְּךאָד םעֶנ ;דִוָד ןְהּוז ןייַז ּוצ טְנאָזעֶג טאָה יֵׁשָי דְנּוא 17 :נעֶט גיִצְריִפ טְלעֶטְׁשעֶג ְּךיִז

 ףיֹול דֵנּוא ,םיֹורְּב ןְהעֶצ עֶניִזאָד איִד דְנּוא ,ןעֶגְנאַז עֶנעֶטאַרְּבעֶג ןּופ םאָמ םאֶד רעֶדיִרְּב
 אנד טְסְלאָז ְּךעֶלעֶזעֶק ןְהעֶצ איִד דְנּוא 18 :רעֶדיִרְּב עֶנייֵד ּוצ ןייֵרַא הָנֲחַמ רעֶד ןיִא טיִמאַד
 ןעֶּבעֶג אּוד טְסְלאָז רעֶדיִרְּב עֶנייֵד דְנּוא ,דְנעֶזיֹוט איִד ןּופ ןעֶטְשְרעֶּביֹוא םעֶד ּוצ ןעֶנְנעֶרְּב

 עֶלַא דְנּוא ,אייֵז דְנּוא ,לּואָׁש דְנּוא 19 :ןעֶכייֵצ ַא (בֹורָע ןַא) אייֵז ןּופ םעֶנ דֶנּוא ,םֹוּלָׁש
 ןעֶּבאָה אייֵז ,רעֶמייֵּב-ןעֶדְניִל איִד ןּופ לאָהְמ םעֶד ןיא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶנעֶמ
 -אַטְׁשעֶגְפיֹוא היִרְפ רעֶד ןיִא זיִא דִוָד דְנּוא 20 :םיִּתְשַלְּפ איִד טיִמ ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלַּמ
 ןעֶּביֹוהעֶגְפֹוא ָּךיִז טאָה רֶע דִנּוא ,רֵמֹׂש ַא טיִמ ףאָׁש איד טְזאָלְרעֶפ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶנ

 ןעֶמּוקעֶבְנֶא זיִא רֶע רֶנּוא ,ןעֶמאָּבעֶג םֶהיֵא טאָה יֵׁשְי איו יֹוזַא ןעֶגְנאַגעֶגְניִהַא זיִא דְנּוא
 ,בְנּוטייַרְּבנָא רעֶד ּוצ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא סאו לִיַח םעֶד ּוצ דְנּוא ,לעֶקְריִצ םעֶד אייָּב
 איד דְנּוא לֵאָרְׂשִי איִד דְנּוא 21 :הָמָחְלַמ רעֶד ןיִא טְלאַׁשעֶג ןעֶּבאָה אייז דְנּוא

 :(הָמָחְלִמ רעֶד ּוצנ ןְרעֶדְנַא םעֶד ןעֶגעֶק רעֶנייֵא ,טייֵרְּבעֶגְנָא ְךיִז ןעֶּבאָה םיִּתְׁשַלִּפ
 רַמֹׂש םעֶד ןּופ דְנאַה רעֶד ןיִא ְּךיִז ןּופ םיִלָּכ איִד טְזאָלְרעֶּפ טאָה דִוָד דְנּוא 2
 ;הָמָחְלִמ רעֶד ןּופ גְנּוטייֵרְּבנָא רעֶד ּוצ ןעֶפאָלעֶגְניִהַא זיִא רֶע דְנּוא .םיִלֵּכ איִד ןּופ

 :םֹולָׁש ןעֶנעוֶו רעֶדיִרְּב עֶנייַז טְגעֶרְפעֶג רֶע טאָה יֹוזַא ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא

 92 יילַע ויָלָעַמ םיִלָּכַהיתַא דוָד שמו :הָכְרעַמ תאֵרָכְל

 ה +-זו :םוִלָׁשְלוְחֶאָל לֵאִַׁאֹּבַי הָּמָרעַּמַהְְרַ סיִלְכַה רַמוש

 דנוא
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 יתָשַלְּפַה הלָּנהְלּוע םיַנְּכַה שיא הָנהְו םֶּמִע רֵּבַדְמֹו או
 הֶלֵאָה םיִרָכִחַּכ רֵּבַדַו םיֹתׁשְלִּפ תֶוְרֲעַּמִמ תהֵנִמ יִּמִׁש

 וי ׁשיִאְה-תֶא םֶתֹואְרּב לֵאָרְׂשי ׁשיִא טכ !דֶויִז עַמְׁשִיַו 2
 ׁשיִאָה םֶתֲֹאְּדַ לֵאָרְׂשִי ׁשיִאורֶמאַּה :דָאְמ ִּאְריַ ויָנָּפִמ הכ

 ׁשיאָה הָיָהְו הָלֹע לאָדשי-זַא ףֶרֶחֹל יב הוה לֹנַה
 -ִתִ ַּבדתֶאְו לֹלָג רֶׁשע ְךֵלֶּמַה ! נר נִָי"רָׁשֲא

 רֵמאֵי -  :לֵארְׂשיִב יִׁשִּפָח הֶׂשָעי ויְכָא תיב תֵאְו ול 6
 שיאל הֶׂשִעַייהַמ ףמאל למִע םיִדְמִעָה םיִׁשָנָאָה-לָא דוד
 לֵאְרְשִי לַעַמ הָּפְרָח ריִסָהְו וֶלֵה ִתְׁשְִּפַה-תֶא ; הָּכִי רֶׁשֲא
 יִתלֲא תֹוכיִוֲעַמ ףרח יִּכ הּוַה לֵרָעֶה ִתׁשלְּפַה יִמ יִּ

 ה הֵּכ רֶמאֵל הֶּזַה רָבֶּדַּכ םָּעִה ֹול רֶמאֵּו :םיִיַח 7
 רֶּבַרְּב לֹוָנַה ויְחִא םָאילַא צֵמְׁשו :ּכַי רֶׁשֲא ׁשיִאְל 8

 א | חְמאֵּו דורְּב בָאילֲא ףַא-ַחו םיִׁשנֲאָה-לֶא
 ּתְעַדְ ינֲא רֶּבִּמַּב הָּנִרָה ןאָצה טַעַמ ָּתְׁשִטָנ י-לַת ִתְדַרָי

 הָמָלַּמַה תואר ןעמל יִּכ ףֹבָבל עֶר הֵאְו ?תֶא
 ;תאוה רֶבָּד אוָלֲה הָּמָע יִתיִׂשָע הָמ דֹוָד רֶמאַו ;ָתְדֶרָי 9

 והְבִׁשיו הזה רֶבָדִּכ רַמאּה רַמַא ליִמילַא ֹלְצֶאְמ
 רֶשֲא םיֹרְבִּדַה ומי :ןְׁשאָה רֶכּדּכ רָבָד םָָה 1

 -ילֶא דוד רַמאיַו :ּוהֲחְּקיַו ליִאָׁשייִנְפִל ּודיֵַו דִוָד רַּבֹּד
 יע םהלת ךלי ְךְְבִע יולָע םָרָא-בל טָּפיילַא ליאְׁש

 תַכָלָל טבת אל רוָּד-לֶא ליאָׁש רָמאֹו ;הֶּזַה ּתְׁשלִפַה 5
 ׁשיִא אוו הָּתִא רֶעַנּכ ֹוָּמִ םֵחָלִהְל הֶּזַה יּתְשלַּמַה-לַא

 ָךֹדְבִע הָיה הָעֹר לּואָש-לַא רוה דָמאָו :ויְָענַמ הָמָחְלִמ 4
 :רִחְעהְמ הָׂש אָׂשִנְו בֹוַּה-תֶאְו ירֲאָה אָבּו ןאָצַּב באל

 ּתִֹוַהָהְו ִלָע םֶקָיַו ויִּפִמ ִתְלְִו ויִתִּכַהְו ויָרֲחַא יִתאָיו הל
 הָּכִה בֹוּדַה-ַנ יִרֲאָה-תַא םַנ :ויְּתיִמַהַו יתַּכַהְ ונָקְזַב

 כה ֹ

 ײ א לאומש
 ,טעֶרעֶג אייֵז טיִמ טאָה רֶע איו דְנּזא 2
 רֹוּבִנ רעֶד ןאַמ רעֶד זיִא יֹזַא העְז

 ויִא יִּתְׁשִלְּפ רעֶד תִיְלָג ,ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא
 גְנּוטייִרְּבנָא איִד ןּופ ,תַג ןּופ ,ןעֶמאָנ ןייֵז
 איד ְּךאָנ טאָה רֶע ּדְנּוא ,םיִּתְׁשִלְּמ איד ןּופ
 טאָה דַוָד דְנּוא ,טְעְרעֶנ רעֶטְרעוֶו עֶגיִזאָד
 רעֶכיִלְטיִא ןעוֶו דנוא 24 :םֶרעֶהעֶג םִע
 ןעֶהעֶזעֶג ןאַמ םעֶד טאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ ןאמ
 ןעֶפאָלְטְנַא םֶהיֵא ראַָפ אייֵז ןעֶנעֶז יֹוזַא
 :טאַהעֶג אָרֹומ רֶהעֶז ןעֶּבאָה אייז ןיִראָו
 ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶנעֶמ איֵד דְנּוא 8

 -אָד םעֶד ןעֶהעֶזעֶג רֶהיֵא טאָה ,טְגאָזעֶג
 ןיִראָז ,ףיֹורַא טייֵנ סאָװ ןאַמ ןעֶגיִז
 ,ףיֹורַא רֶע טייֵג ןְרעֶטְסעֶל ּוצ לֵאָרְׂשִי
 סאָװ ןאַמ רעֶד זַא ,ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא
 ָךֶלֶמ רעֶד טעוװו םעֶד ,ןעֶנאַלְׁש םֶהיֵא טעוֶו
 רֶע דנּוא ,רֶׁשֹוע ןעֶסיֹורְג ַא ראַפ ןעֶכאַמ

 דנֹוא ,רעֶּטְכאָמ עֶנייַז ןעֶּבעֶג םֶהיֵא טעוֶו
 אייֵרְפ רֶע טעוֶו דְניִזעֶגְזיֹוה םְךעֶטאַפ ןייַז
 טאָה דִוָד דְנּוא 26 :לֵאָרְׂשִו ןיִא ןעֶכאַמ
 ןעֶנעֶז םאִֶװ רעֶנעֶמ איִד ּוצ טְנאָזעֶג
 ךעֶבאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶנאַטְׁשעֶג םֶהיֵא ןעֶּבעֶנ
 םאִו ןאַמ םעֶד ּוצ ןּוהֵמ ןעֶמ טעוֶו םאוָו

 ןעֶגאָלְׁשרעֶד יִּתְׁשַלְּפ ןעֶגיִזאָד םעֶד טעוֶו
 ?לֵאָרְׂשִי ןּופ דְנאַׁש איִד ןּוהטּפָא םעֶוֶו דְנּוא
 רעֶד ייָּתְׁשִלַּפ רעֶניִזאָד רעֶד ןעֶד זיִא רעוֶו

 םאָד דְנּוא 27 :!טאָנ ןעֶניִרעֶּבעֶל םעֶד ןּופ גְנּוטייֵרְּבנֶא איד טְרעֶטְסעֶל רֶע סאָד לֵרָע
 ןעֶרעֶו ןּוהְטעֶנ לאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,דייֵר עֶזיִד ְּךאָנ טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה קְלאָפ
 רעֶדּורְּב רעֶטְצְלֶע ןייַז ,בָאיִלֶא ןעוֶו דנוא 28 :ןעֶגאָלְׁש םֶהיֵא טעוֶו סאָה ןאַמ םעֶד ּוצ
 ןּופ ןְראָצ רעֶד ְּךיִז טאָה יֹוזַא רעֶנעֶמ איִד טיִמ טעֶרעֶג טאָה רֶע איו טְרעֶהעֶנ טאָה
 אוד טְזיִּב סאָוְראַפ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ;דוָד רעֶּביִא טְמיִרְגרעֶד בָאיֵלֲא
 ןיִא ףאָׁש לעֶסיִּב עֶגיִזאָד איִד ןעֶזאָלעֶג אּוד טְסאָה ןעֶמעוֶו אייֵּב דְנּוא ?ןעֶמּוקעֶגְּפּורַא
 יֵדְּכ ןיִראָו ,ץְראַה ןייֵד ןּופ טייֵקְזייֵּב איִד דְנּוא ןעֶליִוְמּומ ןייֵד סייוז ָּךיִא ? רֶּבְדִמ רעֶד
 םאִז .טְגאָזעֶג טאָה דוָד דנוא 29 :ןעֶמּוקעֶנְּפּורַא אּוד טְזיִּב הָמָחְלִמ איד ןעֶהעֶז ּוצ
 םֶהיֵא ןופ ָּךיִז טאָה רֶע דְנּוא 80 ְךאַזְרּוא ןַא טיִנ םִע זיִא ?ןּוהְמעֶג דִנּוצַא ָּךיִא ּבאָה
 דְנּוא ,טְגאָזעֶג יֹוזַא (רעֶדיװ) טאָה רֶע דְנּוא ,טייַז עֶרעֶדְנַא עֶנייֵא ּוצ טְרְהעֶקעֶנְקעוֶוַא
 דנּוא 81 :רעֶמְרעֶו עֶטְׁשְרִע איִד איז יֹוזַא ְךייֵלְג טְרעֶפְטְנֶעעֶנ םֶהיֵא טאָה קְלאָּפ סאָד
 אייֵז טאָה ןעֶמ דְנּוא ןעֶראָועֶג טְרעֶהעֶג ןעֶנעֶז טעֶרעֶג טאָה דוָד סאָו רעֶטְרעוֶו איֵד
 טאָה דוָד דְנּוא 32 :טְרְהיִּפעֶג םֶהיֵא ּוצ םֶהיֵא טאָה ןעֶמ דְנּוא לּואָׁש ראָפ טְלייֵצְרעֶד
 ןייד ,םֶהיֵא ןעֶנעוֶו ןעֶלאַפ ׁשְנעֶמ ןייק ןּופ ץְראַה םאָד טיִנ זאָל ,לֹּדאָׁש ּוצ טְגאָזעֶג
 דנּוא 23 :יִּתְׁשִלְּפ ןעֶניִזאָד םעֶד טיִמ ןעֶטְלאַה הָמָחְלִמ דְנּוא ןייֵגְניֵהַא טעוֶו טְבעֶנְק
 יֵדְּכ יִּתְׁשַלְּפ ןעֶניִזאָד םעֶד ןעֶנעֶק ןייֵג טיִנ טְסְנעֶק אּוד ,רִוָד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה לּואָׁש
 לַעַּב ַא זיִא רֶע דנּוא גָיּוי ְךאָנ טְזיִּב אּוד ןיִראָו ,ןעֶמְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ םֶהיֵא טיִמ
 זיִא טְכעֶנְק ןייֵד ,לּואָׁש ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רִוָד רעֶּבָא 24 :ןָא דְנעֶגּוי עֶנייַז ןּופ הָמָהְלַמ
 ןעֶנעֶז רעֶּב ַא דָנּוא ּבייֵל ַא דְנּוא ,רעֶטאָפ ןייַז ּוצ ףאַׁש ןּופ ְּךּוטְסאַּפ ַא ןעֶזעוֶועֶג
 ןיִּב יֹזַא 28 :עֶדאַטְס רעֶד ןּופ עֶלעֶמעֶל ַא ןעֶנאַרְמעֶגְקעוֶוַא ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג
 -עֶב ליִצַמ םִע ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶנאַלְׁשעֶג םֶהיֵא ּבאָה דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְכאָנ םֶהיֵא ךיִא
 ּבאָה יֹוזַא ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ריִמ ןעֶנעֶק זיִא רֶע ןעֶו דְנּוא ,ליֹומ ןייַז ןּופ ןעֶזעוֶו
 :טייֵמעֶג דְנּוא ןעֶנאַלְׁשעֶג םֶהיֵא ּבאָה דְנּוא דְָראָּב ןייַז אייַּב ןעֶמּונעֶגְנָא םֶהיֵא ָּךיִא
 רעֶד דְנּוא ןןעֶנאַלְׁשעֶג טְבעֶנְק ןייַד טאָה רעֶּב םעֶד ךיֹוא דְנּוא ּבייֵל םעֶד 6
 טְרעֶטְּמעֶל רֶע ןיִראָז ,אייֵז ןּופ רעֶנייֵא איו יֹוזַא ןייַז לאָז לֵרָע רעֶגיִזאָד רעֶד ֶּתְׁשַלְּמ

 ףרה יִּכ םֶהֵמ ָחַאְכ הֶַּה לֵרָעֶה יּׁשלְּפַה הָיָה ֵּדִב
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 ןעֶניִרעֶּבעֶל םעֶד ןּופ גְנּוטייֵרְּבנָא איִד
 טאָג .טְגאָזעֶג טאָה דִוָד דְנּוא 87 :טאָג
 רעֶד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג ליִצַמ ְּךיִמ טאָה םאוָו
 ,רעֶּב םעֶד דְנּוא ּבייֵל םעֶד ןּופ טְכאַמ
 םעֶד ןּופ ןייַז ליִצַמ ְָּךיִמ טעֶו רעֶד
 -עֶב טאָה לּואָׁש דְנּוא---יִּתְשַלְּפ ןעֶגיִזאָר
 ןייַז לאָז טאָנ דְנּוא אייֵג ,רֶזָד ּוצ טְנאָז
 -עֶנְנָא טאָה לּואָׁש דְנּוא 28 :ריִד טיִמ
 ,רעֶדייֵלְק הָמָחְלִמ עֶנייֵז טיִמ דִוָד טעֶדייֵלְק
 טּוה םעֶנְרעֶפּוק ַא ןּוהְטעֶנ טאָה רֶע דְנּוא
 ןּוהְמעֶגְנָא םִהיִא טאָה דְנּוא ,ּפאק ןייַז ףיֹוא

 טאָה דִוָד דְנּוא 89 :רעֶצְנאַּפ ןייַז טיִמ

 עֶניַז רעֶּביִא דְרעוֶוְׁש ןייַז טְריִגעֶגְנָא
 ןייֵג טְלאָועֶג טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶדייֵלְק

 טְפיִרְּפעֶג טיִנ ָּךאָנ םִע טאָה רֶע ןיִראָו
 ְךיִא ,לּואָׁש ּוצ טְגאָזעֶג דִוָד טאָה יֹוזַא
 ְךִיִא ןיִראוָו ,עֶניִזאָד איד ןיִא ןייֵג טיִנ ןעֶק
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 יז יִנֵלֲצה רָשֲא הָוהְי דַוָּד רֶמאֹנ = םִָיַה םיִהֹלֶא תֶכְרעְמ
 הוה יִּתְׁשלְּפַה ךימ יִנליִצַי אֹוָה בֹּחַה ָץמּו ירֲאָה ְיִמ

 :ךִע יהי הודו ךל דוָדילֶא לואָׁש רֶמאֹנ
 א וָׁשאֹרילַע תֶׁשֶחנ עַבוק ןתָנו ידמ וְדיתֶא לוָאָש ׁשֵּבְַ
 וויל לַמ וברח"תֶא יד גד :ןירְש וָתֹא ׁשֶכלַ
 לָכּואדאָל לואָׁשילָא דַוָד רֶמאֹינ הָמְנאָל יֵּכ תֶכָלָל לֵאָי
 ט חי :ולָעַמ יָד םָּיִתיִֵנ אֵלֵּכ הָלֲאָב תֶכלָל
 לַנַהְדִמ  םִנבֶא יֵקְלַח הּׁשִמָח וָלירַחּבִַוודיְּב ֹולְקִמ
 יב וִעְלקְו טיִקְלַיבּויָלירֶׁשֲא םיִֹרה יִלְכִּבםֶתֹא טי
 גָד לֶא בֶהָקְו קח יּתְשִלּפַה יו יּתְׁשלּפַהילֶא ׁשנו
  ערָא הארי יִּתְׁשלּפַה טו ּוונפְלהנִצַה א ׁשיִאְהְ
 ;הרָארמ הּפי-םע .נֹמְרַאְו רע הָיְהיּכ ּוהָוְבו דד
 וצ לֲאאַב הָּתַאיכיִכָא בַלָכָה דוד"לֶאיּתְשִלְַה רֶמאֹי
 א רֶמאָיַו  :ווָהלאּב ִדָ--תֶא יִּתְׁשְִּפַה לְקוֹל
 ףעְל ּךרֶׂשְּב--תֶא הָנְתֶאְ יַלֵא הָכִל ְֶוָד--לֶא יִּתְשלְּפַה
 המ ּתׁשִלְּפַהילַא רדַוָּד רַמאָּיַו  :הָדָׂשַה תַמְהַבָלּו םימָׁשִה
 לאה כאן תהו ברָחּבילַא אב הָּתא
 ָּתְפלַח רֶׁשֲא לאָרְשִ תֹוַכָרעְמ ןהלַא תֹאְבִצ הוי םֵׁשְּ
 ופ דנרָא יתר ָךיתּכְו יֵדְּב הָוהְי דִי הוה םִיה
 הוַה םִוה םִּתְׁשַלפ הנֲחמ .רנּפ יִּתְְִ ךיִלָעַמ ףׁשאר
 ׁשי יִּכ ץֶרָאָה-לָּכ ּעְרָיו ץֶרֶאָה ַיחַלּו םִַמּׁשַה ףוְָל
 וו םֶרָהְּב אֵל הַָּה לֶהִּקַה-לְּכ ֹועְדָיְו ;לאָרְׂשִיְל םיִהלֶא
 ובֶכְתֶא ןֵתְָו הָמָחְלִּמַה הָוהיִל יִּכ .והְי ַעִׁשֹוהְי תְנחַבּו
 וצ דוד תאָרְקִל בָהּ יִּתׂשלְּפַה םֶהייֵּבהָָרְו :ִֵָּ
 פ חַלְּׁיַו :יִּתׁשִלְּפַה תארקל הָכְְּמה ץֶרֶו דֹד רַתְמַיו
 -תרא ךניעלקיו ןָבָא םֶּׁשִמ חק יִַּכַה"לֶא ודָיתֶא רו
 וי לע לָּפיו ֹוהְצַמְּב ןֵבָאָה עַּכמּתַווָחְצִמילֶא יִּתְׁשלְּפִ

 רִוָד דְנּוא ,טְפיִרְּפעֶנ טיִנ ְּךאָנ אייֵז ּבאָה
 דְנּוא 40 :ןּוהְמעֶנְּפָא ְךיִז ןּופ אייֵז טאָה
 עֶנייֵז ןיִא ןעֶקעֶטְׁש ןייַז ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע
 טְלייוֵוְרעֶדְסיֹוא ָּךיִז טאָה דְנּוא ,דְנאַה

 ְּךייֵמ םעֶד ןּופ רעֶנייֵטְׁש עֶטאַלְג םֶניִפ
 ןיִא טְגייֵלעֶגְניירַא אייֵז טאָה רֶע דְנּוא
 רֶע סאו ,רעֶכּוטְסאַּפ איִד ןּופ יִלַּכ םעֶד
 עֶנייֵז דְנּוא ,ׁשאַט רעֶד ןיִא טאַהעֶג טאָה
 רעֶד דְנּוא 41 :יִּתְׁשִלִּפ םעֶד ּוצ טְנְרעֶנעֶג ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא דְנאַה עֶנייֵז ןיִא רעֶדייֵלׁש
 טאָה םאִו ןאַמ רעֶד דְנּוא ,דֵוָד ּוצ ןעֶמּוקעֶג טְנעֶהאָנ זיִא דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶג זיִא יִּתְׁשִלְּפ
 טאָה יִּתְׁשַלְּפ רעֶד ןעוֶו דְנּוא 42 :ןעֶנְנאַגעֶג םֶהיֵא ראָפ זיִא רעֶצְנאַּפ ןייַז ןעֶנאָרְמעֶנ
 -עֶנ זיִא רֶע ןיִראָו ,ןעֶזעוֶועֶג הָזַּבְמ םֶהיֵא רֶע טאָה יֹוזַא דִזָד ןעֶהעֶזעֶג דְנּוא טְקּוקעֶג
 טאָה יִּתְׁשַלְּפ רעֶד דְנּוא 43 :טְלאַטְׁשעֶג עֶנייֵׁש ַא ןּופ דְנּוא ְּךיִלְמיֹור דְנּוא ,גָנּוי ןעֶזעוֶו
 ?ןעֶקעֶטְׁש ַא טיִמ ןעֶמּוקעֶגְסיֹורַא ריִמ ּוצ טְזיִּב אּוד זַא ;דְנּוה ַא ְּךיִא ןיִּב ,רוָד ּוצ טְגאָזעֶג
 טאָה יִּתְׁשִלְּפ רעֶד דְנּוא 44 :טאָנ ןייֵז אייֵּב ןעֶמְלאָׁשעֶג רִוָד טאָה יִּתְׁשִלְּפ רעֶד דְנּוא
 לעֶנייֵפ איִד ּוצ ׁשייֵלְפ ןייד ןעֶּבעֶג לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ,ריִמ ּוצ רעֶהַא םּוק ,דִוָד ּוצ טְנאָזעֶג
 םעֶד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה דִוָד דְנּוא 45 :דְלעֶפ םעֶד ןּופ תֹויַח איִד ּוצ דְנּוא לעֶמיִה ןּופ
 ןְרעֶדְנַא ןַא טיִמ דֵנּוא ,זיִּפְׁש ַא דְנּוא דְרעוֶוְׁש ַא טיִמ ןעֶמּוקעֶג ריִמ ּוצ טְזיִּב אּוד ,יִּתְׁשִלִּמ
 ןּופ טאָג םעֶד ,תֹואָבְצ הֶּוהְי ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶג ריִד ּוצ ןיִּב ְּךיִא רעֶּבָא ,זיּפִׁש
 ןעֶניִטְנייֵה םעֶד 46 :טְרעֶטְסעֶלעֶג טְסאָה אּוד ןעֶכְלעוֶו לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶגְנּוטייֵרְּבנָא איִד
 ףעֶגאָלְׁש ְּךיִדר לעוֶו ץיִא דְנּוא ןְרעֶפיִלְרעֶּביִא דְנאַה עֶנייֵמ ןיִא הָוהְי ָּךיִד טעוֶו גאָט
 עֶמיֹומ איִד ןעֶּבעֶג לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,ריִד ןּופ ּפאק ןייד ןּוהְטִּפֶא לעוֶו ְָּךיִא דְנּוא
 לעֶגייַפ איֵד ּוצ גאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד םיִּתְׁשִלְּפ איִד ןופ הֶנֲחַמ איִד ןּופ רעֶּבייל
 ןעֶסיִו לאָז רֶרֶע עֶצְנאַג איִד דְנּוא ;דְנאַל םעֶד ןּופ תֹויַח איִד ּוצ דְנּוא ,לעֶמיִה ןּופ
 -עֶנ עֶצְנאַג עֶניִזאָד איִד דְנּוא 47 :לֵאָרְׂשִי ּוצ טאָנ ַא ןעֶדְנאַהְראַפ זיִא סֶע זַא
 ןיִראָ ;זיִּפְׁש ַא טיִמ דִנּוא דְרעוֶוְׁש ַא טיִמ טיִנ טְפְלעֶה הָוהְי זַא ןעֶסיוִו לאָז עֶדְנייֵמ
 :ןייַרַא דְנעֶה עֶרעֶזְנּוא ןיִא ןעֶּבעֶג ְךייֵא טעוֶו רֶע דְנּוא ,הָוהְי ּוצ זיִא הָמָחְלִמ איד
 "עֶג זיִא דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא יִּתְׁשִלְּפ רעֶד ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 8

 טְליֵאעֶג דִוָד ְּךיִז טאָה יֹזַא דוָד ןעֶגעֶקְטְנֶע טְנְהעֶנעֶג ְּךיִז טאָה דְנּוא ןעֶגְנאַג
 רִוָד דְנּוא 49 :יִּתְׁשַלְּפ םעֶד ןעֶנעֶקְטְנֶע גְנּוטייֵרְּבנָא רעֶד ּוצ ןעֶפאָלעֶגּוצ זיִא דְנּוא
 -עֶגְסיֹורַא טְראָד ןּופ טאָה רֶע דְנּוא ׁשאַט איד ןיִא דְנאַה עֶנייֵז טְקעֶרְטְׁשעֶנ טאָה
 טיִמאַד טאָה רֶע דָנּוא טְרעֶרדייֵלְׁשעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע רֶנּוא ןייֵטְׁש ַא ןעֶמּונ
 ןעֶקְנּוזעֶבְנייַא זיִא ןייֵטְׁש רעֶד דְנּוא ןעֶרעֶטְׁש ןייַז ףיֹוא יִּתְשַלְּפ םעֶד ןעֶנאָלׁשעֶג
 םיִנָּפ ןייַז ףיֹוא ןעֶלאַפעֶגְרעיֶדיִגַא זיִא רֶע דנּוא ןעֶרעֶמְׁש ןייז ןיִא ןעֶראָועֶג

 ּוצ



 א לאומש 48
 "תא ךיו ןְבאְבּו עַלּקּב ִּתְׁשִלְּפַהְדִמ יָד קֹחָיַו :הָצְרֶא ג

 דֹמעַיו דֶוָד ץֶרַו ; דִוְדידַיְּב ןיא בֶרָחוּוהָתִמיַ יִשְלְּפַ 1
 ּוהֲתְתָמִיוהְרֶעַּתִמ הלְַּׁו בר תֶא חק יִּתְשלְּפַה לֶא
 טֶרוּכִג תֶמייֵּכ יִּתְִׁלְּפַה וָאְר שארית ּהָּב-תֶרְכִיַו

 "תא ֹופּדְרִיו ועל הָרּורְיו לֵאְְׂשִי יִשְנַא ימקו :וסניו
 יללח ּולְִַּו ןורקִע יִרְֹׁש רעֶו אּנ ָךָאוְּב-דַע םיִּמׁשִלְּפַה
 בׁשּ ;ןורְִ- דע תַג--דַעְו םִיַרעַׁש ְךֶרֵדְּב םיִּתְׁשִלְּפ

 ;םֶהיִנֲחַמ-תֶא ּוטְׂשִַו םיִּׁשִלּפ ינְחַא קֶלָּדִּמ לֵאָרְׂשִ נב
 "נֵרֶאְו םַלָׁשּורְי ּוהֵאֵבָיו תְׁשלְּפַה ׁשאָר-תֶא לֹוָד תֵּקיַו 4
 צי דֹוָד-תֶא לֹיאָׁש תֹואְרכְו :וָלָהֶאְּ םָׂש לַ הנ

 -ךֶּב אֵבצַה רַׂש  רֶנְבַא-לֶא רמָא יְִּׁשִלְּפַה תאָרְקִל
 -בא ְךֵלּמַה ְךֶׁשְפֹנייִח רַנְבַא רֶמאַָּוְךנְבִא רֶעַּנַה הָיימ

 :םִלָנִה החיִמִּב הָּמַא לֵאְׁש ּלּמַה רֶמאֹה :יִּתְעְרְי 6
 רֹנְבַא ותֹא חק יִּתְשִלּפַה-תֶא } תֹוּכַהְמ דֵוִה בִׁשָו

 ולא רֶמאיו :דָיִּב ִּתְׁשְלּפַה ׁשאָרְו לוָאָׁש ינְִל ּודֲאְבָיַו 8

 שי ְךדכעידְּב דוד רֶמאַי רֶעִָה הֶּתַא יִמְרְּב לואׁש
 :יִמְהַּלַה תיֵּב

 ןרי

 הרֶרָׂשָקנ ןֶתָנוִהְי ׁשֶפָנְו לּואָׁש-לֶא רֵּבַרְל ֹותֹּלַכְּכ יִהָיַו א
 םֹויּב לואָׁש ּוהֲחָּקִו :וָׁשִפנְּכןָתְנוִהְי ֹובְהֲאָיו רֶוָד ׁשֶמָנְּב 2

 רֶוְדְו ןְתָנְהִ = ויִבָא תיֵּב בוָׁשְל ונתִנ אָלְו אּוָהַה
 טיִעְמַה-תא ןֶתָוהְי טְׁשּפְתִיַו :וׁשָפַנְּכ וְתֹא וָתְבָהַאְּב תיִרְּב 4

 -דַעְו וּתְׁשקידעו ְֹּבְרַחידַעְו ויָדֵמּו ָךרָל ּוהנְִיויָלָע רֶׁשֲא
 הָמׂשִי לִי לאָש ונחַלְׁשִי רֶׁשֲא לֹכִּב דִוָד אֵעַינ :ורנֲח ה

 נו םָצָהילכ יִניֵעְּב בטייו הָמָחְלַּמַה יִשְנַא לַעי ליאָש
 תֹוָּכַהְמ לוד בׁשְּב םִאֹובְּב יִהַּו :ליִאָׁש יִרְבַע יָניְֵּב 6

 רָֹׁשְל טֵארְׂשִי יִֵע-לַּכִמ םיִשּנַה הָנאֵצַּתַו יקשלּפה-תא

 המשוו
 רִוָד זיִא יזַא דְנּוא 20 :דֶרֶע רעֶד ּוצ

 ִּתְׁשִלְּפ רעֶד איװ ןעֶועוֶועֶג רעֶקְראַטְׁש
 ףייֵטְׁש םעֶד טיִמ דִנּוא רעֶדייֵלְׁש איִד טיִמ

 ִּתְׁשִלְּפ םעֶד ןעֶנאַלְׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 טאָה דִוָד דְנּוא ,טייֵטעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא
 :דְנאַה עֶנייַז ןיִא דְרעוֶוְׁש ןייק טאַהעֶג טיִנ
 טאָה דְנּוא ןעֶפאָלעֶגְניִהַא זיִא דִוָד דְנּוא 1
 דְנּוא ,יִּתְשִלְּפ םעֶד ףיֹוא טְלעֶטְׁשעֶג ְּךיִז
 טאָה דְנּוא דְרעוֶוְש ןייַז ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע
 דְנּוא ,דייש רעֶד ןּופ ןעֶניֹוצעֶגְסיֹורַא סֶע
 טאָה רֶע דְנּוא ,טייֵטעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע
 דְנּוא ;ּפאק ןייַז ןעֶטיִנְׁשעֶנְּפָא טיִמאַד

 זַא ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה םיִּתְׁשִלְּפ איֵד ןעוֶו
 אייז ןעֶנעֶז יֹוזַא ;טיֹוט זיִא רֹוּבִנ רֶעייֵז
 ןּופ רעֶנעֶמ איִד דנוא 22 :ןעֶפאָלְטְנַא
 -אַטְׁשעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז הָדּוהְי דְנּוא לֵאָרְׂשִי
 ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְלאַׁשעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶנ

 טְמּוק ןעֶמ זיִּב םיִּתְׁשִלְּפ איִד טְגאָועֶגְבאָנ
 ןעֶריֹוט איִד ּוצ זיִּב דְנּוא ,לאָהְט םעֶד ּוצ
 ןּופ עֶנעֶגאָלְׁשְרעֶד איִד דְנּוא ,ןֹורְקִע ןּופ

 םעֶד ןיִא ןעֶלאַּפעֶג ןעֶנעֶז םיִּתְׁשִלְּפ איִד
 זיִּב דְנּוא תַנ ֹויִּב דְנּוא ,םִיַּרֲעַׁש ןּופ געוֶו

 לֵאָרׂשְי רעֶדְניִק איִד דְנּוא 88 :ןֹורְקִע

 ןעֶנאָיְבאָנ םעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶגְקיִרּוצ ןעֶנעֶז
 טְּביֹורעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םיִּתְׁשִלְּפ איִד
 ןעֶמּונעֶג טאָה רִוָד דְנּוא 24 :תֹונֲחַמ עֶרייֵז

 .דְנּוא ,םיִלָׁשּורְי ןייק טְכאַרְּבעֶנְנייַרַא םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,יִּתְׁשִלְּפ םעֶד ןּופ ּפאָק םעֶד
 טאָה לּואָׁש ןעֶו דְנּוא 28 :טְלעֶצעֶנ ןייַז ןיִא ןּוהְמעֶגְנייַרַא רֶע טאָה ןִיַז יֵלְּכ ןייֵז
 ּוצ טְנאָזעֶג רֶע טאָה ,יִּתְׁשִלְּפ םעֶד ןעֶנעֶקְטְנִע ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא דִוָד זַא ןעֶהעֶזעֶג
 דָנּוא ?גָנּוי רעֶד זיִא ןְהּוז םעֶמעוֶו ,רֵנְּבַא ,ליַח םעֶד ןּופ ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד ,רֵנְבַא
 רעֶד טאָה יֹוזַא 26 !םייװ ָּךיִא ּביֹוא ,גיִנעֶק ָא ,ןעֶּבעֶל ןייַד אייֵּב ,טְגאָזעֶג טאָה רַנְבַא
 זיִא רוָד ןעוֶו דְנּוא 87 :ויִא גְנּו רעֶד ןְהּוז םעֶמעֶֶ ְּךאָנ אּוד געֶרְפ ,טְגאָזעֶג גיִנעֶק
 דְנֹוא ןעֶמּונעֶנ רַנְבַא םֶהיֵא טאָה יֹוזַא ,יִּתְׁשִלְּפ םעֶד ןעֶנאָלְׁש ןּופ ןעֶמּוקעֶנְקיִרּוצ
 זיִא יִּתְׁשַלְּפ םעֶד ןּופ ּפאָק רעֶד דְנּוא ,לּואָׁש ראָפ טְכאַרְּבעֶנְנייַרַא םֶהיֵא טאָה רֶע
 ןְהּוו םעֶמעוֶו ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא וצ טאָה לּואְש דְנּוא 28 :דְִנאַה עֶנייֵז ןיִא ןעֶזעוֶועֶג
 םיֹּוא יֵׁשִי טְכעֶנְק ןייד ןּופ ןְהּוו רעֶד ,טְגאָזעֶג דִוָד טאָה יֹוזַא ?עֶלעֶגְנּוי אּוד טְזיִּב
 :םֶחֶל תיֵּב

 . חי לעטיפאק

 יֹוזַא ,לֹואֵׁש ּוצ ןעֶדעֶר ּוצ טְרעֶהעֶנְּפ}ֹוא טאָה רֶע ןעֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1

 ָתָנֹהְו דְנּוא ,הִוָד ןּופ עֶלעֶז איִד ןַא טְּפיִנְעֶגְנֶא ןֶתָנֹוהְו ןופ עֶלעֶז איִד ְּךיִז טאָה
 ןעֶגיִּבְלעֶזְמעֶד ןַא םֶהיֵא טאָה לּואָׁש דֶנּוא 2 :ןײלַא ְּךיִז איז טְּביִלעֶג םֶהיֵא טאָה
 :זיֹוה סיִרעֶטאַָפ ןייַז וצ ןיינקירוצ טְזאָלעֶג טיִנ םֶהיֵא טאָה רֶע דִנּוא ןעֶמּונעֶג נאָט
 טְּביִלעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע לייוֵו ,תיִרְּב ַא טְכאַמעֶנ דִוָד טיִמ טאָה ןָתָנֹוהְי דָנּוא 8
 סאו דְמעֶהרעֶּביֹוא םאָד ןעֶניֹוצעֶנְּפָא טאָה ןָתָנֹוהְי דְנּוא 4 :ןיילַא ְּךיִז איו יֹוזַא
 -ייֵלְק עֶנייֵז דְנּוא ,רִוָד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג סֶע טאָה רֶע דְנּוא ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא ףיוא זיִא
 יֹוזַא זיִא רִוָד דְנּוא 8 :לעֶטְראַנ ןייַז דְנּוא ןעֶניֹוּב ןייַז דְנּוא דְרעוֶוְׁש ןייַז ּוצ זיִּב ,רעֶד
 טְקיִלְנעֶּב רֶע טאָה טְקיִׁשעֶגְניִהַא םֶהיֵא טאָה לּואָׁש ּואוְוַא לאַרעֶּביִא ,ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא
 ,טייֵל-הָמָחְלַמ איִד רעֶּביִא (רעֶטְשְרעֶּביֹוא .םֵלָאו טְכאַמעֶג םֶהיֵא טאָה לואַש דְנּוא
 יקְלאָפ ןעֶצְנאַג םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא ןעֶלאַפעֶגְליֹואְו טאַהעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ויִא םִע דָנּוא 6 :טְכעֶנְק םיִלּואָׁש ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא ָּךיֹוּמ דְנּוא
 ױזַא ןיִּתְׁשִלְּפ םעֶד ןעֶנאָלְׁש ןּופ ןעֶמּוקעֶגקירּוצ ויִא דוד ןעֶװ .ןעֶמּוק רֶעייֵז
 דְנּוא ןעֶנְניִז ּוצ לֵאָרְׂשִ ןופ טעֶטְש עֶלַא ןופ ןעֶנְנאַנעֶגְסיֹורַא רעֶּבייוַו איִד ןעֶנעֶז

 ןעצנאט



 א לאומש
 טיִמ .ְּךְלֶמַה לּואָׁש ןעֶנעֶקְטְנַא ,ןעֶצְנאַט
 טימ דִנּוא רייַרְפ טיִמ דִנּוא ןעֶקיֹוּפ
 רעֶּבייוֵו איִד דְנּוא 7 :(ןְלעֶּבְמיִצנ ןעֶכעֶלְּב

 -ְטְנֶעעֶג ןעֶּבאָה טְליִּפְׁשעֶג ןעֶּבאָה סאוָו
 לּואְׁש .טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא טְרעֶפ

 רעֶּבָא ,עֶדְנעֶזיֹוט ןיִא ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה
 לּואָׁש דנּוא 8 :עֶדְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ ןיִא דִוָד
 איד דִנּוא ,טְנְראָצְרעֶד רֶהעֶז ְךיִז טאָה

 עֶנייֵז ןיִא ןעֶלאָפעֶגלעֶּביִא םֶהיִא זיִא ְּךאַז
 אייז טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶניֹוא
 ןְהעֶצ איד דוָד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג ןעֶּבאָה
 אייז ןעֶּבאָה ריִמ ּוצ רעֶּבָא ,עֶדְנעֶזיֹוט
 סאו דְנּוא ,עֶדְנעֶזיֹוט איִד ןעֶּבעֶנעֶג (רּונ)

 איד טרֶעייֵנ ,רֶהעֶמ ְּךאָנ םֶהיֵא טְלְהעֶפ
 ןּופ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 9 ?הָבּולְמ
 טאָה יֹוזַא ,רעֶטייוֵו דְנּוא ןָא גאָט םעֶד
 :טְקּוקעֶגְנָא טְכעֶלְׁש דוָד םעֶד לּואֶׁש
 םְנעֶגְראָמ ּוצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 0
 טאָג ןּופ טְסייֵג רעֶטְבעֶלְׁש ַא טאָה יֹוזַא
 טאָה רֶע דנּוא ,לּואָׁש ףיוא טְהּורעֶנ
 דִוָד דְנּוא זיֹוה םעֶד ןיִא טְנאָזעֶג תֹואיִבְנ
 איו יֹוזַא דְנאַה עֶנייֵז טיִמ טְליִּפְׁשעֶב טאָה
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 הָחְמִׁשִּב םיִּפְתִּב ְךֶלֵּמַה ליֵאְׁש תאֵרְקִל תֹולֹחְמַהְו
 7 חירָּבִה ןְרָמאּתַו תֹקָחָׂשְמַה םיִׁשָּנַה הָנינֲעַּתַו :םִשְלָׁשְבּו
 + עה דֹאְמ לֹואָשְל רַחֵיַו :ויָתֹבְבִרְּב וָדְו ֹופְלֲאַּב לּואְׁש

 נֵתִנ יִלְו תֹובָבְר דור ּוגְתָנ רֶמאֹל הָּוִה רָבָּדַה ויָניְֵּב
 ו רֶוָד-תֶא ןְוע לֹואָׁש יִהָיַו :הָכּולְּמַה א וָליידועו םיפלֲאָה
 י הור חַלְצִּתַו תֶרֲהּמִמ יִהָי :הֶאְלִהְ אּוהַה םֹיַהְמ
 נמ ְָדְו ִַבַהְךוְתִב אבני לֹואְׁש-לֶא!הָעָר !יטיהלָא
 ו1 ינרָא לֹואָש לַמו :לוָאָשידַיְּב תינֲַהוםְֹב םֹיּבודָיְ
 ;םִיָמעַּפ וי דִוּד בּסִּו רִּקּו דוב הָּכִא רָמאֹו תיִּנֲהַה
 וצ ליאָׁש םעעַמּו ומע הוהְי הָיְהייֵּכ ְוָד ינְפֹּלִמ יאָׁש .אָריו
 15 אָב אֵצי ףלַאררש ול ּוהְמׂשיַ מע לואָש ודְרְו :רָמ
 14 הֶדָוו ליִכְׁשַמ ןָכְרִּד-לֶכְל דֶוָד יה :םִעָה יְפל
 וט :וינִָמ רֶנ רָאְמ ליִּכְׂשִמ אוָהירְשֶא לֹואָׂש אָרד מע

 ז אָבָו אצוי אה ָודיתֶא בא הוה ֵאְרׂש-לִכו
 וד ההָלּורְגַה יתב ֵּנַה דוָדילַא לֹואָׁש רֶמאֵה  םֶקינְפִל
 םֶהָּלִהְו ליִחְדְבִל יִל"הִיָה ְּךַא הֶׁשֶאָל ְּךֵלְִּתֶא ּהָתֹא בַרֵמ
 -דִי וָבירַהְתּו וּב יי יִהְּתלַא רַמָא יי הוי תֹוֲִהְלִמ

 5 תחָּפְׁשִמ יח יִמּו יִכנָא ימ ליואָׁש-לָא דוד רֶמאֹי:םיִּתְׁשלְּ
 ופ יתֶא תּתתְֶּב יִהָיו :ָלָמִל ֶתה היהְאִּכ לארְׂשיּב יִבָא
 יִתְלְהְּמַה לֵאירְדעֶל הנּתנ איו ְךְִרִל ליִאְׁשיתַּב בָרֵמ
 א של ּורָנו ְךִוָד-תֶא לּוֶאָׁש-תַּב לֵכיִמ בֶהָאָּתַו :הָׁשֶאָל
 וליַהְתו לכ הָננְתֶא לּואָׁש רֶמאֹּל :ויניעֶּב רָבָּדִה רשיו
 ר טאש דֶמאֹּו םיְִּׁשלִּפידִי וְבייהתּו שקומְל
 5 ּורּבַּד וָרְבִע-תֶא לֹואְׁש וַציו :םיַה יב ןֵּתַחְתִּת יש
 ויָָבֲע-לָכְו ְךֶלֶּמַה : ץַּפֶה הנה רמאל טְלַּב חוח-לֶא
 23 יִנְזָאַב לואְש יֵדְבע ּורְּבַדַיַו :ָדְָּמַּב ןֵּתַהְתֹה הֶּתַעְו ּךּוְבַהֲא

 םכיניעְב הָּלְִנַה דֹוָד רֶמאֵּו הָּלאָה םיִרָבָּדַה-תַא רֹוָד

 ןעֶזעוֶועֶג זיִא זיִּפִׁש רעֶד דְנּוא ,גאָט עֶלַא
 טאָה לּואָׁש דְנּוא 11 :דְנאַה םילּואָׁש ןיִא
 טאָה רֶע דְנּוא ,זיִּפְש יד ןעֶפְראָוועֶג

 אייוַוְצ ְּךיִז טאָה דִוָד רעֶּבָא ,דְנאַוַו איִד ןַא ןעֶגאָלְׁש דוָד (טיִמאַד) לעוֶז ןיִא ,טְכאַרְטעֶג
 ןיִראָו ,דִוָד ראָפ טאַהעֶג אָרֹומ טאָה לּואָׁש דְנּוא 9 א יע א ןּופ לאָמ
 דָנּוא 12 :ןּוהְטעֶנְּסָא ְּךיִז רֶע טאָה לּואָׁש ןּופ רעֶּבָא ,ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ זיִא טאָנ
 ןייֵא םָלֵא טְבאַמעֶג ְּךיִז ּוצ םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,ןּוהְמעֶנְּפָא ְּךיִז ןּופ םֶהיֵא טאָה לּואָׁש
 םעֶד ראָפ ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא רֶע דְנּוא ;דְנעֶזיוט רעֶּביִא ראַה
 -עוֶועֶג זיִא טאָב דְנּוא ,ןעֶגעוֶו עֶנייֵז עֶלַא ןיִא גּולְק ןעֶזעוֶועֶג זיִא דִוָד דְנּוא 14 :קֶלאָּפ
 יֹוזַא ,גּולְק רֶהעֶז טְלעֶדְנאַה רֶע זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה לּואָׁש ןעוֶו דְנּוא 18 :םֶהיֵא טימ ןעֶז
 ּביִל ןעֶּבאָה הָדּוהְי דְנּוא לֵאָרְׂשִי ץְנאַג דְנּוא 16 :טאַהעֶג אָרֹומ םֶהיֵא ראָפ רֶע טאָה
 :ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא אייֵז ראָפ זיִא רֶע ןיִראָו ,דִוָד םעֶד טאַהעֶנ
 ךיִא לעוֶו איִז ,בֵרֵמ רעֶטְכאָט עֶסיֹורְג עֶנייֵמ ,העָז ;רֵוָד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה לּואָׁש דְנּוא 7
 הָמָחְלִמ טְלאַה דְנּוא ,ןאַמ םיִלִיַח ַא ריִמ ּוצ אייֵז טְרֶעייֵנ ,ּבייוֵװ ַא ראַפ ןעֶּבעֶנ ריִד ּוצ
 ןַא ןייַז דְנאַה עֶנייֵמ טיִנ זאָל ,טְכאַרְמעֶג ְּךיִז טאָה לּואְׁש ןיִראָו ,טאָנ ןּופ תֹומָחְלִמ איד
 טאָה דִוָד דְנּוא 18 :ןייַז םֶהיֵא ןַא םיִּתְׁשִלְּפ איִד ןּופ דְנאַה איִד זאָל רעֶּבֶא ,םֶהיֵא
 ןּופ הָהָּפְׁשִמ איִד דִנּוא ןעֶּבעֶל ןייֵמ זיִא סאו דְנּוא ;ְךיִא ןיִּב רעֶו ,לּואָׁש ּוצ טְנאָזעֶג
 זיִא םִע דְנּוא 19 !ְּךֶלֶמ םעֶד ּוצ םעֶדייֵא ןַא ןייַז לאָז ְּךיִא זַא ,לֵאָרְׂשִי ןיִא רעֶמאַפ ןייימ
 לּואָׁש ןּופ רעֶטְכאָמ איִד בֵרַמ ןעֶּבעֶג טְלאָזעֶג טאָה ןעֶמ סאוָו טייֵצ רעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג
 :ּבייז ַא ראַפ תַלֹוהְמ ןּופ לֵאיִרְדַע ּוצ ןעֶראַוועֶג ןעֶּבעֶגעֶג איִז זיִא יֹוזַא ,דוָד ּוצ

 םִע ןעֶּבאָה אייֵז רֶנּוא ,טאַהעֶג ּביִל דִוָד טאָה לּואָׁש ןּופ רעֶטְכאָמ איִד לֵכיֵמ דְנּוא 0
 לּואָׁש דְנּוא 21 :ןעֶניֹוא עֶנייֵז ןיִא ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו זיִא ְּךאַז איִד דְנּוא ,לּואָׁש ּוצ טְנאָזעֶג
 -ְכיֹורְמְׁש ַא ןייַז םֶהיֵא ּוצ איִז טעוֶו יֹוזַא ןעֶּבעֶנ םֶהיֵא ּוצ איִז לעוֶו ָךיִא זַא טְכאַרְּטעֶג טאָה
 טְנאָזעֶג טאָה לּואָׁש רֶנּוא ;ןייַז םֶהיִֵא ןַא טעוֶו םיִּתְׁשִלּפ איד ןּופ דְנאַה איִד דְנּוא בָנול
 דְנּוא 22 :ןייַז ןֵּתַחְתִמ טְנייַה ריִמ טיִמ ְּךיִד אּוד טְסְלאָז אייוֵוְצ איד ןּופ עֶנייֵא טיִמ ;הֶזָד ּוצ
 עֶד ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא טייֵהְרעֶליִטְׁש דִוָד טיִמ טעֶר - טְכעֶנְק עֶנייֵז ןעֶליֹופעֶּב טאָה לּואָׁש
 ָךיִד אייֵז דְנּוצַא דָנּוא ,ּביל ְךיִד ןעֶּבאָה טְכעֶנְק עֶנייֵז עֶלַא דְנּוא ,ריִד ןַא טְסּול טאָה גיִנעֶק
 ןּופ יעָריֹוא איד ןיִא טעֶרעֶג ןעֶּבאָה טְכעֶנְק םיִלּואָׁש דְנּוא 3 ;ָּךֶלֶמ םעֶד טיִמ ןֵּתַחְתִמ

 = = עֶניֹוא עֶרייֵא יִא טְבייֵל םִע ויִא ,טְגאָזעֶג טאָה דִוָד רְנּוא ,רייר עֶניִזאָד איד דִוָד

 טדיפ
, 0 



 א לאומש

 יִדְבִע ּודְנה :הָלְקנו ׁשְר--שיִא יִכֹנָאְו ְךֶלֶּמַּב ןֵּתִחְתִה 4
 ;רוָד רָב הֶּלֵאָה םיִרָבְדַּכ רֶמאֹל ול ליִאְׁש

 ףַתֹמִּב ןלל ץפחיא דֹוְל וְְמאֶההֹּכ לּואָׁש רָמאַּו הב
 ליִאְָודֵלַּמהיִבאּב םֵקִָהִל םיִמׁשִלּפ תֹוָלָרָע הֶאֵמְּב יִּכ

 דוְדְל ויָדָבִע ּודֵַיַו :יתְשלִפיב רִוָד-תֶא ליִּפַהל בֵׁשֲה 5

 ֵַחְתַהְל דו ינֵעְּב םֶבָּדַה רֶׁשי הֶּלִאָה םיִרָבְּדַה-תֶא
 ויָשָנֲאַו אה ! די דֹוָד םֶקה :םיִמָיה יואְלְמדאלְו ְךֶלֶמַּב
 טםֶהיֵתָלְרֶע-תֶא וָד אה ׁשיִא םִיַתאמ ִּׁשִלְּפב יו
 לָכיִמ"תֶא ליִאָׁש לִי ךֵלמַּ ִֵחְתִהְל ְךֶלֶמִל םוִאְלַמַ

 לָמיִמּו וִִָע הוהְי יּכ עַד סואָׁש אָרי :הֶׁשֲָל וָּתִב 5
 דע ֶוָד יְִּפִמ ארֵל לואָׁש ףֶסאי !ּוהְתָבָרֲא ליִאָׁשתַּב 9

 יְִׂש יִאְצִה - :םִמיַהלּכ דִוָדִתֶא ביא ליִאָׁש יִהָיַו
 לּאָׁש יֵדְבַע לֹּכִמ לוד לֵכָׂש םֶמאצ יִדמ ! הי םיְִּׁשלִפ

 ירֲאמ ֹמְׁש קי
 טי

 -תֶא תיִמְהִל ויָדָבַע-לָּכילֶאָו ֹונְּב ןָתְנוי-לֶא לּואָש רֵּבַדְיַו א
 ןָתְנֹוהְי נה :רָאמ דִוְדִּב ץּפָח לּואְׁשְדִּב ןְתָנהיו דֶוָּד 2

 -רָמָּׁשִה הָּתִעַו ָתמֲהַל בָא ליֶָׁש שֵּקבִמ מאל ְָחִל
 ִתְרַמָעְו א יִנֲאַו :תאַּבִחנְו רֶתַּפִב ּתְבׁשָי רֶקֹּבַב אָנ
 יִבָאילֶאךְּב רּברֶאיֲִַּוםָׁש הָּתַא-רֶׁשֲא ֶדֶׂשּב יבָא-דִיל

 מ' קי 480

 דְנּוא ןייַז ּוצ ןֵּתַחְתִמ ְּךְלֶמ םעֶד טיִמ ְךיִז
 :ןאַמ רעֶנְניִרְג דְנּוא רעֶמעֶרָא ןַא ןיִּב ְךיִא
 םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה טְכעֶנְק םיִלּואְׁש דְנּוא 4
 םאָו רעֶטְרעֶו עֶגיִזאָד איִד ְּךאָנ טְגאָזעֶג
 טאָה לּואָׁש דְנּוא 28 :טעֶרעֶג טאָה דִוָד
 רוָד ּוצ ןעֶנאָז רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא ,טְגאָזעֶב

 -עֶג ןַא ןעֶגְנאַלְרעֶפ ןייק טאָה ָּךֶלֶמ רעֶד
 ןּופ תֹולרָע טְרעֶדְנּוה ןיִא טְרְעייֵנ ,קְנעֶׁש
 ןַא ןייַז ּוצ םקֹונ ְּךיִז יִדְּכ ,םיִּתְׁשַלְּפ איִד
 לֹּואָׁש רעֶּבָא ןְּךְלֶמ םעֶד ןּופ דְנייַפ איִד
 טעֶװ דִוָד זַא טְכאַרְטעֶג טיִמאַד טאָה
 :םיִּתְׁשִלּפ איִד ןּופ דְנעֶה איד ןיִא ןעֶלאַפ
 דִוָד ּוצ ןעֶּבאָה טְכעֶנְק עֶנייֵז דְנּוא 6
 איִד דְנּוא ,דייֵר עֶניִזאָד איִד טְגאָזעֶגְנָא
 ןעֶניֹוא איד ןיִא ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו זיִא ְּךאַז
 טיִמ ןייַז ּוצ ןֵּתַחְתִמ ְּךיִז ,דִוָד ןּופ
 טיִנ ןעֶנעֶז געֶט איד רעֶּבֶא ,ְּךֶלֶמ םעֶד
 זיִא דִוָד דְנּוא 27 :ןעֶראוָועֶנ טְליֵּפְרעֶד
 ןעֶנְנאַגעֶג זיִא רֶע דֵנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְּפיֹוא

 בוט דֵוָדְּב ןֵתָנהְי רֵּכַדָ 'דל ִּתְּגְִו הָמ יִתיִאְרְו 4
 וָדְבְַּ ךֵלֶמַה אָטָחי-לַא ייִלָא מא זיִבָא ליִאָׁש-לָא

 םֵׂשה :דָאְמ ךל-בומ ויָׂשֲעַמ יִכְו ךֶל אָמָח .אל יּכ דֹורְב ה
 הדָנּוׁשְּת הָוהְישַעַ יּתְשלּפַה-תֶא ךַו ֹוַּכְבֹׂשְפנ-תֶא
 בָהּ אָמָחָּת הֶּמָלְ חָמְׂשִּתַו תיאָר לֵאדׂשי-לָכְל הָלְֹג

 ןתְנֹהְי לִקְּב לואְׁש עֶמְׁשִַו :םנה דֶוד-תֶא תיִמָהְל יֵקְנ 5
 דוד ןְתְנְהִי אָרְקיו :תַמּויימִא הָוהְיייַח לּואָׁש עשיו 7

 -עֶנ טאָה רֶע דְנּוא רעֶנעֶמ עֶנייַז טיִמ
 אייוֵוְצ םיִּתְׁשִלְּפ איִד רעֶטְנּוא ןעֶנאָלְׁש
 טְכאַרְּבעֶג טאָה דִוָד דְנּוא ,ןאַמ טְרעֶדְנּוה
 איז טאָה רֶע דְנּוא .תֹולְרֶע עֶרייֵז
 ְּךֶלֶמ םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶגְּפָא טייֵהְרעֶלּופ
 ָּדִלָמ םעֶד טיִמ ןייַז ּוצ ןֵּתַחֵתִמ ְּךיִז יִדְּכ
 עֶנייֵז ןעֶּבעֶנעֶג לּואָׁש םֶהיֵא טאָה יֹוזַא

 טְנעֶקְרעֶד טאָה רֶע דִנּוא ןעֶהעֶזעֶג לּואְש טאָה יֹוזַא 28 :ּבייוֵװ ַא ראַפ לֵכיִמ רעֶטְכאַמ
 יֹזַא 29 :טְּביִלעֶג םֶהיֵא טאָה רעֶטְכאָט םילּואָש ,לֵַביִמ דְנּוא ,רִוָד טיִמ זיִא טאָג זַא
 ּוצ דְנייַפ ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא לּואָׁש דְנּוא ,דִוָד ראַפ טאַהעֶג אָרּומ רֶהעֶמ ְּךאָנ לּואָׁש טאָה
 דְנּוא ,ןעֶגנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז םיִּתְׁשִלְּפ איד ןּופ ןעֶראַה איִד דְנּוא 20 :געֶט עֶלַא דוָד
 איו ןעֶזעוְועֶג רעֶגיִלְק דִוָד זיִא יֹוזַא ,ןיי;ְסיֹורַא ןעֶנעֶלְפ אייֵז ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע
 ;ןעֶזעוֶועֶג טעֶטְכַאעֶג רֶהעֶז זיִא ןעֶמאָנ ןייַז דְנּוא ,לּואָׁש ןּופ טְכעֶנְק עֶלַא

 טי לעטיפאק

 אייז זַא טְכעֶנְק עֶנייֵז עֶלַא ּוצ דְנּוא ,ןְהּוז ןייז ןָתְנֹוהְי ּוצ טעֶרעֶנ טאָה לּואָׁש דְנּוא 1
 דָנּוא 2 :דִוָד ןַא טְסּולְנעֶג רֶהעֶז טאָה ןְהּוז םיִלּואָׁש ,ןָתָנֹוהְי רעֶּבָא ,ן'דִוָד ןעֶמייֵט ןעֶלאָז
 ּוצ ְּךיִד טְרְהעֶנעֶּב לּואָׁש רעֶטאָפ ןייֵמ ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא דִוָד ּוצ טְלייֵצְרעֶד טאָה ןָתָנֹוהְי
 םעֶנעֶגְראָּבְרעֶפ םיִא ּבייֵלְּב דְנּוא ,היִרָפ רעֶד ןיִא זיִּב ְּךיִד טיִה דְנּוצַא דְנּוא ,ןעֶטייֵט
 ןופ טייַז רעֶד ןַא ןעֶלעֶטְׁש ְּךיִמ לעוֶו דְנּוא ןייֵגְסיֹורַא לעדֶז ְּךיִא דְנּוא 8 :ןעֶטְלאַהעֶּב
 -עוֶוְמעֶנייֵד ןּופ לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ,טְראָד טְזיִּב אּזד ּואוְוַא ,דְלעֶפ םעֶד ףיֹוא רעֶטאָפ ןייֵמ
 :ןעֶנאְָנָא ריִד ּוצ ָּךיִא לעדו ןעֶהעֶז לעו ְּךיִא סאו דְנּוא ,רעֶטאָפ ןייֵמ ּוצ ןעֶדעֶר ןעֶנ
 טאָה רֶע דָנּוא ,לּדאָׁש רעֶטאַפ ןייַז ּוצ טעֶרעֶג םעֶטּוג רִוָד ןעֶנעוֶו טאָה ןָתָנֹוהְי דְנּוא 4
 רֶע ןיִראָו ,דִוָד ןַא ,טְכעֶנְק ןייַז ןעֶנעֶק ןעֶניִדְניִז טיִנ ָךֶלֶמ רעֶד זאָל ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ
 רֶהעָז ןעֶזעֶֶועֶג ןעֶנעֶז ריִד ראַפ םיִׂשֲעַמ עֶנייֵז טְרֶעייַנ ,טְניִדְניִזעֶג ריִד ןעֶנעֶק טיִנ טאָה
 טאָה רֶע ןעֶו דְנּוא ,דְנאַה עֶנייֵז ןיִא ןּוהְמעֶג ןעֶּבעֶל ןייַז טאָה רֶע דנּוא 2 :טּוג
 ץְנאַנ ּוצ םףֶליֵה עֶסיֹורְג ַא ןּוהְטעֶנ טאָנ טאָה יֹוזַא ,יִּתְׁשַלְּפ םעֶד ןעֶגאָלְׁשעֶג
 דנּוא ;טייֵרְפעֶנ ְּךיִד אּוד טְסאָה יֹזַא ןעֶהעֶזעֶג םִע טְסאָה אּוד ןעֶו ,לֵאָרְׂשִי
 ?םֶמיִזְמּוא דִוָד ןעֶטייֵט ּוצ טּולָּב םעֶניִדְלּוׁשְמּוא ןַא ןעֶגיִדְניִז אּוד טְסְליִו םּוראַַו
 ןעֶריֹואוְוְׁשעֶנ טאָה לּואָׁש דְנּוא ,ןָתָנֹוהְי ןּופ לֹוק סאָד טְכְראָהעֶג טאָה לּואָׁש דְנּוא 6
 דוָד ןעֶפּורעֶג טאָה ןָתָנּוהְי דְ:ּוא 7 :ןעֶרעוֶו טייֵטעֶנ טעוֶו רֶע ּביֹוא ,טְּבעֶל טאַּג איו יֹוזַא

 ףנּוא



 טי א לאומש
 עֶלַא טְליוֵצְרעֶד םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא
 טאָה ןָתָנֹוהְי דְנּוא ,רעֶטְרעוֶו עֶניִזאָד איִד
 זיִא רֶע דְנּוא ,לּואָׁש ּוצ רִוָד טְגְנעֶרְּבעֶנ
 :רעֶהיִרְפ איו יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶנ םֶהיֵא ראָפ
 ַא ןעֶזעוֶועֶג לאָמַאְכאָנ זיִא םִע דְנּוא 8

 ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא דִוָד זיִא יֹוזַא .הָמָחְלִמ
 איד טיִמ ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ טאָה דְנּוא
 ןעֶנאָלְׁשעֶב אייֵז טאָה רֶע דנּוא ,םיִּתְׁשִלְּפ
 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,קאַּלְׁש ןעֶסיֹורְנ ַא טיִמ
 דְנּוא 9 :ןעֶראָועֶג ןעֶּפאָלְטְנַא םֶהיֵא ראָפ
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא טאָג ןּופ טְסייֵג רעֶטְכעֶלְׁש ַא
 ןיִא ןעֶסעֶזעֶג זיִא רֶע דְנּוא ,לּואָׁש ףיֹוא
 ודְנאַה עֶנייֵז ןיִא זיַּפִׂש ןייַז טימ זיוה ןייז

 עֶנייַז םיִמ טְליִּפְׁשעֶג טאָה רִוָד דְנּוא
 רִוָד טְכּוזעֶג טאָה לּואָׁש דְנּוא 10 :דְנאַה
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 -זָא ןָחָנֹוְהִי אֵבָיהַלאָה םיִדָבְּדַה-לָּפ"ֶא ןֶתְנוהְי ולידַָּי
 ;םיִׁשְלִׁש ליִמתֶאְכ ינְָל יהיו לּואָׁשילִא 'חָּד
 של םֶתֶלו דוד אֵצֵת תֹיֲהִל המָתלְּמַה
 + =ילַא = ו הָזדְי ַחּור ֹוהְּתַו :ויָנָּפִמ ּוסְנֵי הלּוְג הָּכַמ

 ובן ייבי בי יב אה לשָש
  נָפִמ רַטְפִיו רקַכּו דוָדְב תיִנְֲּב תֹוַָּהְל לּואָׁש ׁשֵּקִַו
 :אּוה רֶלֵילַּב טְֵּמיַו םֶנ דֶוֶדו רֵּקַּב תיִנְָהיִתֶא ךיו לּואָׁש

 נ ֹוְתִמֲהַלְ ורְמָׁשִלִי לוד תִיַכילֶא יָא לּואָׁש זַלְִׁ
 טֵלִמְמ דניאדסא רֹמאֵל ֹּתְׁשִא לכיִמ דֹדְל נִַּ רֶַּּב
 וצ -תָא לֶכיִמ דֶרְּתַו :תֶמּומ הָּתַא רֶהֶמ הָליֵלֲ ְךְשְפנ-תֶא
 פי לָכימ חקת טל חרב לי לה רעב יד
 הדָמָׂש םיּזעָה ריִבְּכ תַאְו הֶׁשִּמַהלַא םֶׂשֶּתַו םיפְרְּתִַה
 חקל םיִכָאְלַמ לאָׁש חַלְׁשיו :דנָּבַּ םֶכְּתַו וָתֹׂשֲאַרְמ
 וט םי בָאלמַהִת א לָֹׁש חַלָׁשו :אוָה הָלֹח רַמאָּתַו דוָד-תא
 תִמֲהַ לא המות ּוֵעַה ראל ֶודיתֶא תואר
 וא םִָעָה ריבְכּוּמִּמַה-לֶא םיִפָרְּתַה הָנדְוםיִכָאָלַּמַה ֹואֹבֵי

 8 ףֶָסֹוּתַו

 םֶהָּב ְךיו ם

 6 החכ

 יד יִנתיִמר ֶכָּכ הָּמָל לפי -לֶא לּואְש רָמאֹּי :ויָתֹׂשֲאַרְמ
 -אוָה לואָש-לֶא לֵכיִמ רֶמאֵּתַו טלמִו יביִא"תֶא תלְַּׁתַ
 בו טֵלַָו חַרְּב דֶודְו :ְךֵתיִמֲא הָמָל יִנֲהְלׁש ילַא רַמָא
 לוֶאָׁש ול"הׂשֶע רֶׁשֲא-לֶכ תַא לידז הָתָמְרַה סָאמׁש-לֶא
 ופ רמאֹל ליִאָשְל רו :תַיְב ִבְׁשַּו לֵאּומְׁשּו אוד ךלו
 3 תֵחַקְל םיִכֲאְלַמ ליִאָׁש חָלְׁשִי :הָמְרָּב תֹנְּב דור הל
 רֶמֹע לֵאּומְׁשּו םיִאְּבִנ םיִאיִבנַד תקֲהל-תִא אֵרו הַוָח-תֶא
 אבני םילָא ַחר םואׁש ָכֲאְלַמיַע יְִּתַו םֶהיֵלֲע בָא
 1 יְִּבנְתִיַו םיֹרֵחַא םיִכָאְלַמ חַלְׁשיַו לֹואָׁשִל ּודֵניו :הָמִהַסג
 ואְבַנְִיַו םיִׁשִלָׁש םיִכָאְלַמ הַלְׁשּ לאָש ףֶסיו המה-םַנ
 לּורְנַה רוָּבידֲע אבו הָתָמְרָה אּוה"ִנ לו :הָּמַה-ַּנ

 איד ןיִא זיִּפְׁש םעֶד טימ ןעֶנאָלְׁש ּוצ
 ןעֶנְניִרְּפְשעֶנְקעוֶוַא רֶע זיִא יֹוזַא ,דְנאוַו
 זיִּפְׁש םעֶד טאָה רֶע דְנּוא ,לּואְׁש ראַפ ןּופ
 זיִא דִוָד דְנּוא ,דְנאוַו איד ןיִא ןעֶגאָלְׁשעֶג
 ןעֶראָועֶג ןעֶנּורְטְנַא זיִא דְנּוא ,ןעֶפאָלְּטְנַא
 לּואָׁש דְנּוא 11 :טְכאַנ עֶניִּבְלעֶזיִד ןיִא
 םיִדְוָד ּוצ םיִחּולְׁש טְקיִׁשעֶגְניִהַא טאָה
 ןיִא םֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶטיִה ּוצ םֶהיֵא יִדְּכ זיֹוה
 ןייַז לֵכיִמ דְנּוא ןעֶטייֵמ ּוצ היִרְפ רעֶד
 אוד ןעֶװ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ּבייוװ

 ןעֶּבעֶל ןייֵד טיִמ ןעֶניִרְטְנַא טיִנ טְסעוֶו
 -םּורַא דִוָד טאָה לֵכיִמ דְנּוא 19 :ןעֶרעוֶו טייֵטעֶנ ןעֶנְראָמ אּוד טְסעוֶו יֹוזַא טְכאַנ אייֵּב
 ןעֶנּורְטְנַא דְנּוא ןעֶפאָלְטְנַא ,ןעֶגְנאַגעֶג רֶע זיִא יֹוזַא ,רעֶטְסְנעֶּפ םעֶד ָּךְרֹוד טְזאַלעֶג
 -עֶגְנייַרַא אייֵז טאָה איִז דְנּוא ,רעֶדְליִּב איד ןעֶמּונעֶג טאָה לֵכיִמ דְנּוא 13 :ןעֶראָועֶג
 דָנּוא .םֶנעֶּפאָק ּוצ טְנייֵלעֶג ראָה ןעֶניִצ ןּופ ןעֶׁשיִק ַא טאָה איִז דְנּוא ,טעֶּב ןיִא טְגייֵל
 םיִחּולְׁש טְקיִׁשעֶג טאָה לּואָׁש ןעוֶו דְנּוא 14 :דייֵלק ַא טיִמ טְקעֶדעֶנּוצ םִע טאָה איִז
 טאָה לּואָׁש דָנּוא 18 :קְנאַרְק זיִא רֶע ,טְבאָזעֶג איִז טאָה יֹוזַא ,ןעֶמעֶנ ּוצ דִזָד יִדְּכ
 םֶהיֵא טְגְנעֶרְּב ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶהעֶז ּוצ דוָד יִדְּכ םיִחּולְׁש טְקיִׁשעֶגְניִהַא (לאָמַאְכאָננ

 םיִחּולְׁש איִד ןעֶֶו דְנּוא 16 :ןעֶמייֵט ּוצ םֶהיִא יֵדְּכ ,טעֶּב םעֶד טיִמ ריִמ ּוצ ףיֹורַא
 ןעֶׁשיִק ַא דְנּוא טעֶּב םעֶד ןיִא רֶליִּב ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא יֹוזַא ,העָז ,ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא ןעֶנעֶז
 טְסאָה םּוראַו שֵכיִמ ּוצ טְגאָזעֶג לּואָׁש טאָה יֹוזַא 17 :םְנעֶּפאָק ּוצ ראָה ןעֶניִצ ןופ
 ןעֶניִרְמְנַא זיִא רֶע דְנּוא ,טְקיִשעֶגְקעוֶוַא דְנייַפ ןיימ טְסאָה דְנּוא ,טְראַנעֶג יֹוזַא ְּךיִמ אּוד
 ְךיִמ קיִש טְנאָזעֶג רימ ּוצ טאָה רֶע ,לּואָׁש ּוצ טְנאָזעֶג טאָה לַביִמ דְנּוא ?ןעֶראָועֶנ
 ןעֶנּורְטְנַא דְנּוא ןעֶּפאָלְטְנַא דִזָד זיִא יֹוזַא 18 ?ןעֶטייֵט ָּךיִד ְּךיִא לאָז סאָוְראַפ ;קעֶוַא
 םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא הָמְר ןייֵק לֵאּומְׁש ּוצ ןעֶמּוקעֶנ זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶראוָועֶנ
 ןעֶנעֶז לֵאּומְׁש רֶנּוא רֶע דֶנּוא ןּוהְמעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה לּואָׁש סאו םעֶלַא טְנאָזעֶג
 ּוצ טְנאָזעֶגְנָא םֶע טאָה ןעֶמ דְנּוא 19 :תֹויָנ ןיִא טְניֹואוְועֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְניִהַא
 טְקיִׁשעֶגְניִהַא לּואָׁש טאָה יֹוַא 20 :הָמֶר ןיִא תֹויָנ ןיִא זיִא דִוָד ,העֶז לּואְׁש
 ןּופ הָתּורְבַח זַא ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶמעֶנ ּוצ דִוָד יִדְּכ םיִחּולְׁש
 דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶג אייֵז ןעֶּבעֶנ זיִא לֵאּומְׁש דְנּוא .טְנאָזעֶג תֹואיִבְנ ןעֶּבאָה םיִאיִבְנ
 אייֵז דְנּוא לּואָׁש ןּופ םיִחּולְׁש איִד ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא טאָג ןּופ טְסייֵג רעֶד
 לּואָׁש ּוצ טְנאַזעֶגְנָא םִע ןעֶּבאָה אייֵז דנוא 91 :טְנאָזעֶג תֹואיִבְנ ְּךיֹוא ןעֶּבאָה
 -עֶנ תֹואיִבְנ ְךיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא טְקיִׁשעֶג םיִחּולְׁש עֶרעֶדְנַא טאָה רֶע דְנּוא
 דנּוא טְקיִׁשעֶג םיִחּולְׁש לאָמ ןעֶטיִרְד םעֶד ּוצ ְךאָנ טאָה לּואְׁש דְנּוא ,טְנאָו
 -ָניִהַא ְךיֹוא ןײֵלַא רֶע זיִא "ֹװַא 22 :טְנאָזעֶג תֹואיִבְנ ךיֹוא ןעֶּבאָה אייו
 ּבּורְנ ןעֶסיֹורְג רעֶד ּוצ ויִּב ןעֶמּוקעֶגְנֶא ֹיִא רֶע דְנּוא הָמָר ןייק ןעֶגְנאַגעֶ

 סאוו 21



 א לאומש 482

 דָמאֹיַו ךוָדְו לֵאּצמְׁש הָּפיֵא רֶמאּה לֵאְׁשִו ּוכְׂשַּכ רֶשֲא
 הְּתַו הָמְרּב תיָנילַא םֶׁש לו :הָמְרָּב תֹינְּב הנה 2

 זָאּב"דע אָבִיו ךולָה לי םיהלָא ַחוִר אוד"סג ויָלָע

 = וו

 -עֶנ טאָה רֶע דְנּוא הכׂש ןיִא זיִא סאוָו
 לֵאּומְׁש זיִא ּואוְוַא ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְגעֶרְּפ
 טְגאָזעֶג טאָה רעֶנייֵא דְנּוא ?רִוָד דְנּוא

 וה"נ אֵּבַנְחַה ויָדָנּב אּוד"סִג טְׁשּפַה :הָמְרָּב תֹוונְּב 4

 "לֵ הָליֵּלַה-לֶכְ אורה םֹויַד"לְּכ רָע לפי לאומׁש ינפל

 !טיאיבנַּב ליִאָׁש םִנַה ּורְמאְי ֵּכ

 זיִא רֶע דְנּוא 23 :הָמָר ןיִא תֹויָנ ןיִא העֶז
 הָמָר ןיִא תֹויָנ ןייק ןעֶגְנאַגעֶגְניִהַא טְראָד
 ףיֹוא ְּךיֹוא זיִא טאָג ןּופ טְסייֵג רעֶד דְנּוא

 שי ךי "דן יו= ךֶנּוא ןעֶועֶטעֶנ םֶהיֵא הָמ ןֶָתְהְי ןלפל ו דְמאו אביו א תיונמ דֹזְד חָדְבִי =
 טא ןנ א שי םאה ןעקנאביק -תֶא ׁשֵקַבְמ יִּכ ְךֵּב ינפִל יתאמח-הַמּו ינועייימ יִתיִׂשָע

 .קאְר ן= תוכ ןוא ןאֶטּוקעֶנְנָאדיִא רֶע א הל הנה תֹומָת אֵל הֶליֵלְח וָל דמאֹו יש
 עֶנייַז ןּוהְּעֶגְּפָא ְּךיֹוא טאָה רֶע דְנּוא 21 ריִתְסַיַעודַמּוינָאדתֶא הל אֵל ןֿטִל רָבָד וא לו רֶבָּד

 תֹואיִבְנ ְּךיֹוא טאָה רֶע דְנּוא ,רעדיילק רוה וע עב :תאז ןיא זה רֶבְלַחַא ינממ בָא 3
 1 רֶמאָיו נב ַח יִתאצְמִכ בָא עי עי רֶמאֹ זיִא רֶע דְנּוא .לֵאּומְׁש ראָפ טְנאָזעֶג = טא
 ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד טעֶקאַנ ןעֶלאַפעֶגְרעֶדיִנַא יִכ ֶּׁשִפַנ יִתְו הוהיייַח םלואו ב בצְליפ ןְסָנֹוהְי תאוה

 ר ךודילַא ןֶתָנוהְי רֶמאֵּו :תוָמַר ןיבו נב עַׁשָּפְכ 3 ,טְכאַנ עֶצְנאַה איִד דְנּוא גאָט ןעֶצְנאַה
 ְךיֹוא זיִא--;טְנאָזעֶג ןעֶמ טאָה םּוראַד ׁשרהיהנַה ןנהַײלַא די ימיו ליה ָךֶׁשִפַנ ה

 ?םיִאיִּבְנ איִד ןעֶׁשיוִוְצ לּואְש לו לֹוָכֲאל ךְלמַהדמַל בֵׂשֲא-בׁשִי יֿכנָאָז רֶחֶמ

 | לִי רֶלָּפ"םִא ;תיִׂשלְשַה בֵרְעָה רע הֶרָּׂשַב יתְרסנְו 6
 א ץורל וָד יִָמִמ טָאׁשִנ לאשנ תרֿפָאו =

 רמאֹי הָּכיִסֵא :הְַׁשִמַה-לָכל טֵש םיִמיַד חַבזיּכ ּוריִע
 ;ָתָלָכייֵ עַד יט } הֶרָחָי הרחימאו ףדכעְל םיִלָׁש בָֹס

 הָוהְי תיִרְבַּב יִּכ ךדֿבעילֿפ רֶסֶח יש :ָֹמִעִמ הָעְרָה 5
 -רעְו הָּתַאָינְתיִמַה ןוָע יּב-שַייטאו מע ךַדֿבע-תֶא ָתאָבַה

 ו יִּכ ֵּל הָיֵלֲח ןהנִתי . רָמאֹה :יִנָאיַבַת הימל ךיבָא 5
 אלו ךילָע אוָבָל בָא םִעַמ הָעְרָה הָתְלַכּכ עדא עריימא
 א יל דִי ימ ןְתָנִהידלֶא דוד רַמאו :ךֶק דיָנַא הָתֹא

 אצנת הכל דֶד-לֶא ןְָנִהְי רֶמאֹּל :הֶׁשָק ךיִבָא ךנעילרמ ונ

 ב לעטיפאק

 תֹויָנ םיֹוא ןעֶּפאָלְטְנַא זיִא דִוָד דְנּוא 1
 ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא ;הָמָר ןיִא
 ּבאָה סאו ,ןָתנֹוהְי ראָפ טְגאָזעֶג רֶע טאָה
 דְנֹוא ,דֶניִז עֶנייֵמ זיִא סאוָו ?ןּוהְמעֶנ ְּךיִא

 ןייד ראָפ טְגיִדְניִזעֶג ְּךיִא ּבאָה םאו
 דְנֹוא 2 ?ןעֶּבעֶל ןייֵמ טְבּוז רֶע זַא רעֶטאָפ
 אּוד !הָליֵלֲח ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע

 רעֶטאָפ ןייֵמ ,העֶז ןןעֶּבְראַטְׁש טיִנ טְסעוֶו
 ןעֶקעֶלְּפטְנַא טיִנ םאָד לאָז רֶע זַא ְּךאַז עֶנייֵלְק רעֶדָא עֶסיֹורְג עֶנייֵק טיִנ (םּוהְטנ
 איד ןעֶנְראָּבְרעֶּפ ריִמ ןּופ רעֶטאָפ ןיימ לאָז סאוָוְראַפ דְנּוא ,ןעֶריֹוא עֶנייֵמ ראַפ
 -עֶב דְנּוא ןעֶריֹואוְׁשעֶג ְךאָנ טאָה דִוָד דְנּוא 2 :ֹזַא טיִנ ויִא םִע ?ְּךאַז עֶניִזאָד
 ןעֶניֹוא עֶנייַד ןיִא ןַח ןעֶנּופעֶג ּבאָה ְָךיִא זַא םיִועָנ טְסייוֵו רעֶטאָּפ ןייַד ,טְנאָז
 -עֶּב ְּךיִז רֶע טעֶװ רעֶמאָט ןעֶסיוִו טיִנ סאָד לאָז ןָתָנֹוהְי ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 זיִא םִע .טְסְּבעֶל אּוד איװ יֹוזַא דְנּוא ,טְּבעֶל טאָנ איו רֶהאָו יֹוזַא רעֶּבָא ,ןעֶּביִרְט
 ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ןָתָנֹוהְי דְנּוא 4 :טיֹוט םעֶד דְנּוא ריִמ ןעֶׁשיִוְצ טיִרְׁש ןייֵא רונ
 רוָד דְנּוא 5 :ןּוהְמ ריִד ּוצ ְּךיִא לעֶװ סאָד טְנְנאַלְרעֶפ עֶלעֶז עֶנייֵד סאָו ,דִוָד
 ןעֶציִז געֶלְּפ ָּךיִא דְנּוא ,ׁשֶדֹה שאֹר ויִא ןעֶנְראָמ העִז ןָתָנֹוהְו ּוצ טְנאָזעֶּג טאָה

 -קעוֶוַא ְּךיִמ טְסְלאָז אּוד זַא (ךיד ָּךיִא טעֶּב יֹוזַא) ,ןעֶסֶע םעֶד ּוצ גיִנעֶק םעֶד טיִמ
 ןעֶטיִרְד םעֶד ּוצ ויִּב דֶלעֶפ םעֶד ףיֹוא ןעֶטְלאַהעֶּב ְּךיִמ לעד ָּךיִא דְנּוא ,ןעֶקיִׁש
 ריִמ ףיֹוא טעֶװ דֵנּוַא ןעֶקְנעֶדעֶג ריִמ ןַא טעֶװ רעֶטאָפ ןייַד ןעֶו 6 :דְנעֶבָא
 ןעֶק רֶע וצ ןעֶמעֶּבעֶנ קְראַטְׁש ריִמ ןּופ טאָה רִוָד ןעֶנאָז אּוד טְסְלאָז יֹּוזַא ןעֶגעֶרְפ

 יִבעֶׁש ַא רֶהאָי עֶלַא ןעֶטְראָד זיִא םִע ןיראָו .טאָטְׁש עֶנייַז ,םֶָחָל תיֵּב ןייק ןעֶפיֹול
 ןעֶבאָז טעֶװ רֶע ןעֶװ דָנּוא 7 :הָחָּפְׁשַמ ןעֶצְנאַנ רעֶד ּוצ (תֹונָּבְרַק ןּופנ גְנּוט
 טעוֶו ןְראָצ ןייַז ןעוֶו רעֶּבָא םֹולָׁש ןעֶּבאָה טְכעֶנְק ןייַד טעוֶו יֹוזַא ,טּוג זיִא םִע
 -ָךעֶפ םֶהֵיֵא ןּופ ְּךיִז טאָה עֶטְכעֶלְׁש םאֶד זַא ןעֶסיוִו אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ,ןעֶמיִרְגרעֶד
 ןייד טְסאָה אּוד ןיִראָו ,טְכעֶנְק ןייַד טיִמ רָסֶח ןּוהְמ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 8 :טְנעֶל
 ןיִא זיִא סֶע ןעוֶו דְנּוא טאָג ןּופ תיִרְּב םעֶד ןיִא טְגְנעֶרְּבעֶגְנייַרַא ריִד טיִמ טְכעֶנְק
 טֶסְלאָז םאוָוְראַפ רעֶּבָא ,ןעֶטייֵט ְּךיִמ אּוד טְסְלאָז יֹוזַא דֶניֵז ַא ןעֶדְנאַהְרעֶּפ ריִמ
 םִע !הָליֵלֲח ,טְנאָזעֶג טאָה ןָתָנֹוהְי דָנּוא 9 ?רעֶטאָפ ןייֵד ּוצ זיִּב ןעֶגְנעֶרְּב ְּךיִמ אּוד
 ןּופ טְנעֶלְרעֶפ ְּךיִז טאָה עֶטְּכעֶלְׁש סאָד זַא סייז ָּךיִא ּביֹוא ריִד ןּופ ןייַז ןעֶטיִמְרעֶפ לאָז
 דִוָד דְנּוא 10 :ןעֶנאָזְנָא טיִנ ריִד םִע לאָז ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶמּוק ּוצ ריִד ףיֹוא רעֶטאָפ ןיימ
 טעוֶו רעֶטאָפ ןייַד םאִח רעֶדָא ?ןעֶנאָז ריֵמ םִע טעוֶו רעֶז ,ןָתָנֹוהְו ּוצ טְנאָזעֶג טאָה
 ןייֵגְסיֹוַרַא ריִמ ןעֶזאָל םּוק ,דִוָד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ןָתָנֹוהְי דְנּוא 11 ?ןְרעֶּפְטְנֶע טְראַה ריד

 ףיוא

 ף"יייה



 כ א לאומש
 עֶדייֵּב ןעֶנעֶז יֹוזַא ;רְלעֶפ םעֶד ףיֹוא
 דְנּוא 12 :דְלעֶּפ םעֶד ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶנְפיֹורַא
 (רעֶוְׁש ּךיִאנ ,דֵוָד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ןָתָנֹוהְו
 ןעוֶו זַא לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג םעֶד הָוהְי אייָּב

 ןעֶגְראָמ רעֶטאָפ ןייֵמ טְׁשְראָפעֶנ ּבאָה ָךיִא
 ןעֶטיִרְד םִא (רעֶדָאו ,טייֵצ רעֶזיִד םּוא
 רעֶּביִא םעֶטּוג זיִא םֶע ןעוֶו ,העְז דְנּוא ,גאָט
 ןעֶקיִש טיִנ ריִד םָע לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,דִוָד

 ןּוהְט טאָג לאָז יֹוזַא 13 :ןייַז הָלֵנְמ דְנּוא

 ןעוֶו רעֶּבא ; רֶהעֶמ ָּךאָנ דְנּוא ןָתָנֹוהְו טיִמ
 םעֶטְכעֶלְׁש ריִד רעֶטאָפ ןייֵמ טְלעֶּפעֶג םִע
 ריִד ּוצ ְךיֹוא סֶע ְךיִא לעֶו יֹוזַא ןּוהְט ּוצ

 ןעֶקיִׁשקעוֶוַא ְךיִד לעוֶו דְנּוא ,ןייַז הֶּלֵגְמ
 טאָב דְנּוא ,םֹולָׁשְּב ןייֵג טְסְלאָז אּוד זַא
 ןיִא רֶע איִװ יֹוַא ריִד טיִמ ןייַז טעוֶו
 דָנּוא 14 :רעֶטאָפ ןייֵמ טיִמ ןעֶזעוֶועֶג
 דֶסֶח ןּוהְט ריִמ טיִמ ראָנ טיִנ טְסְלאָז אּוד
 ְךיִא זַא ּבעֶל ְךאָנ ְךיִא לייוו טאָג ןּופ
 טְסְלאָז אּוד רעֶּבָא 15 :ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ לאָז
 -ָזיֹוה ןייַמ ןּוֿפ דֶסֶח ןייד ןעֶדייֵנְׁשרעֶּפ טיִנ
 ַא םיִנ ְףיֹוא דְנּוא ,גיִּבייֵא ףיֹוא דְניִזעֶּנ
 איד ןעֶנְליִטְרעֶפ טעוֶו טאָנ ןעוֶו לאָמ

 רעֶד ןּופ ןאַמ ןעֶכיִלְטיִא דֵוָד ןּופ דְנייַפ
 ;דֶרֶע
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 וצ דדוִד-לֶא ןָתָנוְהְי רֶמאַו  :הָדָּׂשַה םֶהיִנָׁש וָאְצִיַו הָדָׂשַה
 א ! תֶעָּכ יֿבָאדתֶא רֶקֶחָאייְפ לֵאָרְׂשִי יתלֲא הָוהְי
 יא הַלְׁשֶא זָאדאלְו ךיָדילֶא בֹמהְִהְ תיִׁשֹלׁשַה
 5 2 ףיִפי הָכְו ןָָנוהיִל הָוהְי ; הָׂשֲעַייהּכ +ףנזָא-תֶא
 ְךִתְחִַּׁשְו ףנָא-תֶא יִתיִלְָ ךילָע הָעְרָה-תֶא יָא לָא
 :יָבָאדםע היה רֶׁשֲאַּכ ְךֶּפִע הָוהְי יהיו םִֹלָׁשְליִּתְַלֶהַו
 4 :תמָא אָ וי רָע הֶׂשֲעַאלְו יה נָועדַא אָלו
 ט זירְכַהְּב אֹלְו םָלֹועידַע א םִעַמ ָךְדְסַח"תֶא תיִרְכַתְאַלְ
 יצ ןתָֹהי תֶרבִיַו :הָמְדֲאָה ינְּפ פ לַעֵמׁשיִא דָֹר יבְיָא-תֶא הָודִי

 וי ָתמהְי סו דו יבא ךימ הי ׁשֵּקּודָד תובע
 ובֵהֲאׁשְפִנ תַבֲהַאייֵּכתֹא וָתָבֲהַאְּב דָֹּדיתֶא עיִּבִׁשַהְל

 וא דַקָפִי יִּכ ָתְדַקְפו ׁשֶרָה רֶָהְמ ןֶתָנהְי יִלירְמאַו
 ופ ירָׁשֲא םולָמַהילַא ָתאָבו דֹאְמ רֶרֵּת ָּתְׁשִּלׁשְו ְּדְבֶׁשִמ
 : לְוָאָה ןְבָאָה לצא ּתְבַׁשָי יו הֶׂשֲַּמַה םזְּב םָׁש ָּתְרַּתִסִנ

 כ :הָרֶּטַמְל יליהלשל הָרוא ההָּדִצ םיִצִחַה תֶׁשְלָׁש יִנ
 נג רמָא-טַא םיִצַחַה-תֶא אָצְמ ךל רַעַנַה-תֶא חַלְׁשא =
 םיִלָׁשייְּכ הֶאָבְוֲּהַק הִָהְ ְךמִמְו םיִצִחַה הנה רַעָנַל רמֹא

 נפ םיִצַה הנה םֶלָעל רַמֹ הָּכיאו :הָוהְייַה רֶָּד או
 א ינְרִַּררֶׁשֲא רֶבּדִהְו :הָוהְ דֲחַלׁש יִּב ךל הֶאְלֲהְ ךּמִמ
 04 רַתָכיַו + :םֶלֹועידֲ ְךְנִכו יִניִּב הָוהְי הנה הֶּתֶאְו יא
 :לוָכָאָל םֶחָּלַהילֶע ְךֶלֵּמה בֵׁשַו ׁשְרחַה יה הָדָשַּב דָוָד
 הכ ר בֵׁשומ"לֶא םַעפִּב ! םִעַמְּכ ֹובָׁשֹומ-לָּפ ְךֶֶּמַה בֵּׁי
 :דוָד םֹוקְמ דַקְּפִי לואָׁש דַצִמ רֶנְבַא בֵׁשָו ןְתָנֲֹהְי םָקָו
 98 ידַרַכִמ רַמָא יִּכ אוָהַה םִיַּב הָמּוֲאְמ לוָאׁש רֶד-אלְו
 יד תַחָהּמִמ יִַָו = ּוהֹוהְט אלייכ אה דֹחָמ יִתְלַּב אה
 ןֵתנהְי-לֶא טֹואָׁש רֶמאּו דִוּד םֹקָמ דֶקּפִַויִנְׁשַה ׁשֶדֹהַה
 ;םֶהָלֲהילָא יד" לִֹמְּתיַנ יִׁשְיְדַב 'אביאל ַעדמ ֹונְּכ

6: 

 טאָג ןיִראָו ,דְניִזעֶגְזיֹוה ס'דִוָד טיִמ ןעֶזעֶועֶג תיִרְּב תַרֹוּכ ןֶתֶנֹוהְי טאָה יֹוזַא 6
 דִוָד לאָמַאְכאָנ טאָה ןָתָנֹוהְי דְנּוא 17 :דְנייֵפ םידְוָד ןּופ דְנאַה איִד ןּופ טְכּוזעֶג סֶע טאָה
 טְּביִלעֶג םֶהיֵא טאָה ְךֶע ןיִראָו ,טְּביִלעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע לייוַו ןעֶרעוֶוְׁש טְכאַמעֶג
 דְנּוא ,ׁשֶדֹח שאֹר זיִא ןעֶנְראָמ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ןָתָנֹוהְי דְנּוא 18 :ןייֵלַא ְּךיִז

 איו

 ןעֶו
 ןעֶטיִרְד םעֶד ןַא דְנּוא 10 :רֶעעֶל ןייַז טעוֶו לְהּוטְׁש ןייַד ןיִראוָו ,ןעֶלְהעֶפ טְסעוֶו אּוד
 אוד ּואוְוַא טְרָא םעֶד ּוצ ןעֶמּוק טְסְלאָז אוד דְנּוא ,ןייֵגְפּורַא דְניוִוְׁשעֶג אּוד טְסְלאָז גאָט
 טְסְלאָז אּוד דָנּוא ,ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא םִע ןעוֶו גאָט םעֶד ןיִא ןעֶטְלאַהעֶּב טְראָד ָּךיִד טְסאָה
 רעֶד ןַא ןעֶלייֵפ אייֵרְד ןעֶסיִׁש לעוֶו ְּךיִא ןעוֶו דְנּוא 20 :לֶזָא ןייֵטְׁש םעֶד אייֵּב ןעֶּבייֵלְּב
 לע ְּךיִא ןעוֶו ,העְז דְנּוא 21 :ליִצ ַא ּוצ ןעֶסאָׁשעֶג טעֶה ְּךיִא איו יֹוזַא ןּוֿפאַד טייֵז
 בֶנּי םעֶד ּוצ לע ְךיִא דְנּוא ,ןעֶלייֵפ איִד ןעֶניִפעֶג לאָז רֶע זַא גְנּוי םעֶד ןעֶקיִׁשְניִהַא
 אוד טְסְלאָז יֹוזַא ,אייֵז םעֶנ טייז איִד ןּוּפ (טייוִו טינ) ןעֶנעֶז ןעֶלייֵּפ איִד ,העז ,ןעֶנאָז
 יֹוזַא םעֶזייֵּב םּוׁש ןייק דְנּוא ,ריִד ּוצ םֹולָׁש זיִא םִע ןיִראָו ,ןעֶנְנעֶרְּב דְנּוא ןעֶמעֶנ אייֵז
 ןעֶלייֵפ איִד ,העָז ,גָנּוי םעֶד ּוצ ןעֶנאָז לעוֶו ְּךיִא ןעוֶו דְנּוא 22 :טְּבעֶל הָוהְי איו רֶהאֹח
 דְנּוא 23 :טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא ָּךיִד טאָה טאָג ןיִראָו ,רעֶטייוֵו אייֵג יֹוזַא ,ריִד ןּופ טייוו ןעֶנעֶז
 תּודֵע ןייַא זיִא טאָג ,העָז ,טעֶרעֶג רעֶדְנאַנַא טיִמ ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו ְּךאַז איִד ןעֶנעוֶו
 ;דְלעֶפ םעֶד ףיֹוא ןעֶטְלאַהעֶּב רִוָד ָּךיִז טאָה יֹוזַא 24 :יִּבִע ףיֹוא םֶנּוא ןעֶׁשיוִוְצ
 ּוצ טְצעֶזעֶנְרעֶדיִנַא גיִנעֶק רעֶד ְּךיִז טאָה יֹוזַא ,שֶדֹח שאר ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע ןעוֶו דְנּוא

 -ָנְהעוֶועֶג איוִו יֹוזַא ,ץיִז ןייַז ףיֹוא ןעֶסעֶזעֶג זיִא גיִנעֶק רעֶד ןעוֶו דְנּוא 28 :ןעֶסֶע םעֶד
 דנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ןָתָנֹוהְו זיִא יֹוזַא ,דְנאוַו רעֶד ןַא זיִא סאָו םעֶזעֶנ םעֶד ףיֹוא ;ךיִל
 :טְלְהעֶפעֶג טאָה ץאַלְּפ םירוָד דְנּוא ,לּואָׁש ןּופ טייַז רעֶד ןַא טְצעֶזעֶג ְּךיִז טאָה רֵנְּבַא
 ְכאַרְטעֶנ טאָה רֶע ןיִראָו ,טעֶרעֶנ טיִנְראָג גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד טאָה לּואְׁש דְנּוא 6
 :ןייֵר טיִנ ראו רֶע ןיִראָו ,ןייֵר טיִנ זיִא רֶע סאָד טְנעֶנעֶגעֶּב סאוָוְּטֶע םֶהיֵא טאָה רעֶמאָט
 סירוָד טאָה יֹוזַא ,שדח םעֶד ןּופ גאָט ןְרעֶדְנַא םעֶד ןַא ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 7
 זיִא םאִוְראַפ ,ןָתָנֹוהְי ןְהּוז ןייַז ּוצ טְגאָזעֶג טאָה לּואָׁש דְנּוא ,טְלְהעֶפעֶג ְּךיֹוא ץאַלּפ

 ? טְנייַה טיִנ ָּךיֹוא דְנּוא ןעֶטְכעֶנ טיִנ ָךיֹוא ןעֶסֶע םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג ישְי ןּופ ןְהּוז רעֶד טיִנ ?

 יוזא 31*
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 תיִכֵעיִרְמעַמ דְֶד לֵאָׁשנ לֹאְַׁנ ליֶאׁשִא ןֶתְנהְ ןעיו
 או יע ינָל הָחָּפְׁשִמ חבְיִּכ אנ יִנֲֹּלַׁש רֶמאֵו :םִָל 6

 זאָנ הָטְלְמַא ךיֶניְִּב ןח יתאָצְממא הּחַו א יל-הָוִצ
 :ךלֶּמה ןִח דלש-לָא אבדאל ןֵכ-לַע יָחָא"תֶא הָארָאו
 תוָּדְרּמַה תֶועְְדַּב ול מאי ןֶענוִהיִּב טיאָׁש ףָא-רַחִיַו ל

 תֶׁשִבְלּו ךתְשְבִל ישיְבל הֶּתִא רַחֹבייב יִתְעַדָי אוָלֲה
 הָאְה-לַע יח יֵׁשיִדִּב רֶׁשֲא םיִמָיַה-לַכ יִּכ :ךּמִא תַוְרֶע
 יִּכ ילֵא וחא חַקְו חַלְׁש הֶּתִעְו ְךתּכְלַמ הָּתַא ןוִכִת אֵל
 ויִלֵא מאי יבא ליִאׁש"תֶא תהי ןע  :איוה תמְדְב

 וילָט ?וינֲחַה"תֶא ליִאְׁש לָׁשי :הֶׂשֶע הֶמ תַמּי הָמָכ טמ
 "תֶא תיִמָהְל ויבָא םֶעֵמ איִה הָלְכיְב ןְְנַהְי עַד וָתֹּכַהל

 לַּכָאיאְלְו ףָאיירחָב ןחלׁשִ םִעֵמ ןָתָנהְי םֶקַָו :דוָּד 4
 ומִלְכִה יִּכ דִוָילֶא 3 בֵצְעִנ יִּכ תל שה ׁשֶדחַה-םֹויְּב

 ךוָד רעֹומְל הָרָּׂשַה ןָתְנהְי איו רֶקֹּכב יִהַו - :ויָבָא הל
 םיִצֲחַה-תֶא אָנדאֶצִמ ץר ֹורְֵנל רֶמא :ּמַע ןֵֹטק- רַעָנְו 5

 רִַהְל יִצֲחַה הָרייאּוהְו ץֶר רַעַנַה הָרֹומ = רֶׁשֲא
 אורְקִו ןֶתְנוְהִי הָרָי רֶׁשֲא יִצֵחַה םוָקְמירַע רעַנַה אֵבַָּ 7

 ; הראל ךֶּמִמ יִצֲחַה אֹלֲה רֶמאֹּיַו רַעַנַה יֵרֲחֶא ןֶתָנְהִ
 טי דֶמַעִַּלַא הָׁשּח הֶרהְמ רעה יֵרֲחַא ןְָנִהְי אֵרְקו

 עדייאל רֶעַנִדְ ;וינדַא-לָא אביו יַצַחַה"תַא ןְמְנוהִי רענ 9
 ןֶתְנהְי ןֵּתיַו :רֶבָּדַה-תֶא וִעֹדָי דו ןְתנֹהְי ּךַא הָמּוֲאְמ מ

 ;ריִצָח איִבָה ךֵל ול ר : רענַהלֶא וילָּכד
 והתשִַו הֶצְרַא וִפאל לפי בה לצַאמ םֶק דָֹו אָ לַעַּה 1

 איו 'ןלרׁש

 כ א לאומש
 לּואָׁש טרעֶּפְטְנֶעעֶנ ןֵתָנֹוהְי טאָה יֹוזַא 8
 רֶע ּבֹוא) ןעֶמעֶּבעֶג רֶהעֶז ָּךיִמ טאָה רִוָד
 רֶע 29 :םֶחָל תיִּב ןייק ויִּב (ןייֵנ געֶמ

 יְךיִמ קיש ְּךיִד טעֶּב ְךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה
 תֹונָּבְרִק ןּופ גְנּוטְכעֶׁש ַא זיִא םִע ןיראּוו

 טאָּמְׁש רעֶד ןיִא הָחָּפִׁשִמ עֶרעֶזְנּוא ּוצ
 ןעֶליֹופעֶּב ריִמ טאָה רעֶדּורְּב ןיימ דנוא
 ְךיִא ןעוֶו דְנּוצַא דְנּוא (ןייַז ּוצ טְראָד)

 זאָל ,ןעֶניֹוא עֶנייֵד ןיִא ןַח ןעֶנּופעֶג ּבאָה
 עֶנייֵמ ןעֶהעֶז לאָז ְּךיִא זַא ןייֵגְקעוֶוַא ְּךיִמ
 ןעֶמּוקעֶג טיִנ רֶע זיִא םּוראָד ,רעֶדיִרְּב
 דְנּוא 30 :ניִנעֶק םעֶד ןּופ שיִט םעֶד ּוצ
 טְמיִרְנרעֶד טאָה לּואָׁש ןּופ ןְראָצ רעֶד
 םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,ןָתָנֹוהְי רעֶּביִא
 ןיִרעֶלְנאָוְרעֶּפ רעֶד ןּופ ןְהּוז אּוד ;טְנאָזעֶג
 -םיוא טְסאָה אּוד זַא טיִנ ןעֶד ְּךיִא םייוִו
 רעֶנייֵד וצ יֵׁשִי ןּופ ןְהּוז םעֶד טְלייוֵוְרעֶד
 איִד ןופ דְנאַש איִד ּוצ דְנּוא ,דְנאַש

 ןיִראָה 21 ?רעֶמּומ עֶנייַד ןּופ טייֵהְמעֶקאַנ
 טעוֶו יֵׁשְי ןּופ ןהּוז רעֶד סאו געֶט עֶלַא
 טיִנ אוד טְסעוֶו ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶּבעֶל

 ּוהֲעַר-תֶא ׁשיִא ּכְבִַו ּודֲעַר-תֶא ׂשיִא ּוקְׁשִּיַו םיִמָעַּפ ׁשֶלֶׁש
 רֶשֲא םלָשְל ךֵל ִדְדִל ןְתָנוהְ מא ליג דוָדידֲע
 ִניֵּבּוָחְהִ הָוהְי רמ אל 7 םֵשִּב ּונֵהַנֲא וניג ְׁש ונְעַבְׁשִנ
 ;םֶלֹועיידַע ןעֶרְז ןיבו יִעֵרַז ןיִבּו ךליֵבּ

 ;תּוכְלַמ ןייד טיִנ ךיֹוא דְנּוא ןייֵטְׁשעֶּב ;
 רעֶהַא םֶהיֵא םעֶנ דְנּוא קיש דְנּוצַא דְנּוא
 :הָתיִמ בָיַח זיִא רֶע ןיִראָו ,ריִמ ּוצ

 ןייַז טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טאָה ןָתָנֹוהְו דְנּוַא 2
 סאָו ?ןעֶּבְראַטְׁש רֶע לאָז סאוְראַפ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,לּואָׁש רעֶמאָפ
 םֶהיֵא םּוא ויִּמִׁש םעֶד ןעֶּפְראוָועֶג םֶהיֵא ףיֹוא לּואָׁש טאָה יֹוזַא 23 ?ןּוהְטעֶג רֶע טאָה
 ץְנאַג ְּךיִז טאָה רעֶטאָפ ןייַז זַא טְסּואוְועֶג םעֶד ָּךְרּוד טאָה ןָתָנֹוהְי דְנּוא ,ןעֶנאָלְׁשרעֶד ּוצ
 טיִמ שיט םעֶד ןּופ ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ןֶתָנֹוהְו זיִא יֹוזַא 24 :דדָד ןעֶטייֵט ּוצ ןעֶמּונעֶגְראָפ

 ןיִראָו ,ןעֶמעֶגעֶג טיֹורְּב ןייק טיִנ ׁשֶדֹח ןיִא גאָט ןְרעֶדְנַא םעֶד טאָה רֶע דֶנּוא ,ןְראָצְמיִרְג
 :טְמְהעֶׁשְרעֶפ םֶהיֵא טאָה רעֶטאַפ ןייַז לייוו דִוָד ןעֶנעֶו טְּביִרְטעֶּב ְּךיִז טאָה רֶע
 םעֶד ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶנְסיֹורַא ןֶתָנֹוהְי זיִא יֹוזַא היִרְּפ רעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 8
 םֶהיֵא טיִמ זיִא בְנּוי רעֶנייַלְק ַא דְנּוא ,דִוָד טיִמ טייֵצ עֶטְמיִטְׁשעֶּב רעֶד ּוצ דֶלעֶפ
 םאִו ןעֶלייֵפ איד ןיִפעֶנ דְנּוא ףיֹול ,גנּוי ןייַז ּוצ טְנאָועֶג טאָה רֶע דְנּוא 86 :ןעֶזעוֶועֶג
 אייֵּבְרעֶפ םֶהיֵא ראַפ רֶע טאָה יֹוזַא יי זיִא גָנּוי רעֶד איװ דִנּוא ,םיִׁש ְךיִא
 ןָתָנֹוהְו ּואוְוַא טְרָא םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא גָנּוי רעֶד ןעֶו דְנּוא 7 :לייַפ ַא ןעֶסאָׁשעֶג
 טאָה רֶע רֶנּוא גְנּוי םעֶד ְּךאָנ ןעֶפּורעֶג ןָתָנֹוהְי טאָה יֹוזַא ,לייַפ איִד ןעֶסאָשעֶג טאָה
 ןעֶפּורעֶנְכאָנ טאָה ןָתָנֹוהְי דְנּוא 88 ?ריִד ןּופ רעֶטייוֵו לייַפ איִד םיִנ זיִא ,טְנאָזעֶג
 בֶנּי םיןָתָנֹוהְי טאָה יֹוזַא ,טיִנ ְּךיִד םיֹוז דָנּוא ,דְניוְׁשעֶג ָּךיִד לייַא ,גָנּוי םעֶד ּוצ
 רעֶּבָא 29 :ראַה ןייז ּוצ טְנְנעֶרְּבעֶנ אייֵז טאָה רֶע דנּוא ןעֶלייֵפ איֵד ןעֶּביִלְקעֶנְפיֹוא
 -עֶב ְּךאַז רעֶד ןּופ ןעֶּבאָה דִוָד דְנּוא ןָתָנֹוהְי רּונ ,טְסּואוָועֶג טיִנְראָג טאָה גנּוי רעֶד
 טאָה רֶע דְנּוא .גָנּוי ןייַז ּוצ ןייַז יֵלְּכ ןייַז ןעֶּבעֶנעֶג טאָה ןָתָנֹוהְי דְנּוא 40 :טְסּואוְו
 רעֶד ןעוֶו דְנּוא 41 :ןייַרַא טאָטְש רעֶד ןיִא אייֵז גְנעֶרְּב אייֵנ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ
 רֶע דְנּוא ,טייֵז-םֹורָד רעֶד אייֵּב ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא דִוָד זיִא יֹוזַא ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא גָנּוי
 טָקיִּבעֶג לאָמ אייֵרְד ְךיִז טאָה רֶע דְנּוא דֶרֶע רעֶד ּוצ םיִנָּפ ןייַז ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג זיִא
 רעֶדְנאַנַא טיִמ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְׁשיִקעֶג ןְרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא
 רִוָד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ןָתְנֹוהְי דְנּוא 42 :טְנייוַועֶג רֶהעֶמ טאָה דִוָד רעֶּבָא ,טְנייוַועֶג
 םעֶד אייָּב ןעֶריֹּואוְוְׁשעֶנ עֶדייֵּב ןעֶּבאָה ריִמ סאָו הָעּובְׁש איִד דְנּוא ,םֹולֵׁשְּב אייֵב
 ,ריִד ןעֶשיוִוְצ דְנּוא ריִמ ןעֶׁשיוִוְצ ןייַז לאָז הָוהְי ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הָוהְי ןּופ ןעֶמאָנ

 :ניִּביֵא ףיֹוא זיִּב ןעֶמאָז ןייד ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא ןעֶמאָז ןייֵמ ןעֶשיוִוְצ
 ךאנרעד



 לאומש
 אב לעטיפאק

 דְנּוא ןעֶנאַטְשעֶגפיֹוא רֶע זיִא ָּךאָנְרעֶד 1

 זיִא ןָתָנֹוהְי דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא זיִא

 דְנּוא 2 :ןייַרַא טאָטְש רעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶג

 ְךלֶמיִחַא ּוצ הֶבֹנ ןייק ןעֶמּוקעֶג ויִא דִזָד
 דוָד טְרעֶטיִצעֶג טאָה ָּךֶלֶמיִחַא דנּוא ,ןֵהֹּכַה
 ּוצ אָה רֶע דְנּוא ,ןייֵג ּוצ ןעֶנעֶקְטְנַא
 ךיילַא אּוד טְזיִּב םּוראַו ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא

 יֹוזַא 8 ?ריִד טיִמ טיִנ זיִא רע;ייק דְנּוא

 רעֶד ,ןֵהֹּכַה ָךְלְמיִחַא ּוצ טְגאָזעֶג דַוָד טאָה
 דְנּוא ;ְךאַז ַא ןעֶטאָּבעֶג ריִמ טאָה גיִנעֶק
 לאָז רעֶנייֵק זַא טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע
 ְךיִא סאוָו ּוצ ןעֶסיִו טיִנ ְּךאַז רעֶד ןּופ

 -עֶנ ריִד ּבאָה ָךיִא סאָו דְנּוא ְּךיִד קיש

 ןעֶגְנּוי עֶנייֵמ ּוצ ּבאָה ְּךיִא רעֶּבֶא ,ןעֶטאָּב
 :טרָא ןעֶטְמיִטְׁשעֶּב םעֶד ןעֶסיוִו טְזאָלעֶג
 עֶנייֵד רעֶטְנּוא זיִא סאָו ,דִנּוצַא דנוא 4

 יֹוזַא טיֹורְּב ףְניִפ טְסאָה אּוד ןעוֶו ? דְנאַה

 סאָװ רעֶּדָא ,דְנאַה עֶנייֵמ ןיִא איִז .ּביִג

 45 אכ א

 נא =יכָא ָבִל 'חָר אֹבָיַו :ריִעָח אּכ ןָהָנה ךלה סו
 רֶמאֹּו דֹוָד תאבָקל ְךֵלָׁשיחֲא .דידֲחַה ןֶחּפִל ךְלַמיִחַא
 + יָה רֶּמאֹג :ךָתִא ןיא ׁשיִאְו ךֶדבִל הֶּתַא עמ ול
 -לַא שיִא יִלַא רֶמאּו לֶבָד יִצ ףֵלָּמִה ןהֹּכַה דְלֶמידֲאַל
 ךתיוצ רך יכאישַא רכדה-תַא הָּאְמ עַד
 4 יהַמ הָּתָעְו מלא יָנלְּפ םוָקְמילֶא יּתְעַדוי םיִרָעגַה-תֶאְו
 :תוָצְמעַד וָא יִדָיִב הָנִּת םָחָל--הֶׁשִמַה .ץְדייתַחֵּת ׁשָי
 ידי תַחַּת--לא לֶה םהָליִא רמאֹּו דִוְדתֶא ןֲהֹּכַה ןעַו
 :דָׁשֲאַמ ְּךַא םיִרָעְַה ּורְמִׁשִנדבִא ׁשֵי שר ן סָליטְאייכ

 צַע הָשאֹדמִא יִּכ ול רֶמאֹּיו ןֵהֹּכַה-תֶא ֹוָד ןַעַו
 ר ׁשֶרָק םיִרָעְגַהיילְכ ויהיו יתאֵצְּב םֹׂשלִׁש לֶמָתִּכ

 ז ׁשֶדַ ְהֹּכַה ילד :יִלַָּּב ׁשְָּקִי םויַייֵכ ףַאְ לח ךֶרֵד
 םיִרָסּו מַה םיִנָּפַה םהָלימֲאיּכ םֶהָל םָׁש הָיל-אֹל יב
 א ׁשיִא םָשְ :וחְקָלח םויְּב םֹה םחָל טול חוה ינְפְלִמ
 נאד מִׁשּו הָוהְי 'ינפל רֶצֵעָנ אּורֵה םֹיַּ ליאָׁש יֵדְבַעמ
 פ לוד רֶמאֹּו :לאָׁשְל רֶׁשֲא םִיִעֹרָה .ריִבִא יִמֹרַאָה
 יטניִּכ בֶרָחיוא תֹנֲח ּךְדָתַחַת הָמיִׁשָיןיְִו ךֶלמיִחֲאל
 ףְלַּמַהירַבְד הָיָרייַּכ יִדָיִב ִתְחַקְלאָל יֵַּכ--םַנְו יִּבְרִה
 יא יְִׁשלְפַה תֹילָג בִרָח ןהֹּפַה רֶמאָּי :ץודְנ
 יִרֵחַא הָלְמְׂשַב הטל אוליחנה הֶלֵאָה קֶמֹעִב ! ָתיִּכד
 הָתָלו תֶרָחַא ןא יִּכ חל ל"יהקּת הָתֹא-ִא ופֵאָה
 גנ שםֵכַה - :יִל הָנִּת ָהָֹמָּכ ץַא רוָד רֶמֵּו * הב
 ,,שכַא-לא אבו ליָאָׁש נפ אוקַה--םיַּב חרב דוד

 רעֶד דְנּוא 2 :(ריִד אייֵּבנ ְּךיִז טְניִפעֶג

 טְנאָזעֶג דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג רַוָד טאָה ןֵהֹּכ
 טיֹורְּב םעֶנייֵמעֶג ןייֵק טיִנ ּבאָה ְּךיִא
 ְךיִז ןעֶּבאָה ןעֶנְנּוי איִד ּביֹוא ,אָד זיִא טיֹורְּב םעֶניִלייֵה טְרֶעייֵנ ,דְנאַה עֶנייֵמ רעֶטְנּוא
 טאָה רֶע דָנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג ןֵהֹּכ םעֶד טאָה דִוָד דְנּוא 6---:ּבייוװ ַא ןּופ ןעֶטיִהעֶנְּפָא ראָנ
 ןיימ ןיִא טייַז ,געֶט אייֵרְד ּבייוֵז ַא ןּופ טיִהעֶנְּפָא ןיֹוׁש ןעֶנעֶז ריִמ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ
 ףיֹוא טְרעֶו (םיֹורְּב סאָד) דְנּוא גיִלייַה ןעֶנעֶז ןעֶבְנּוי איִד ןּופ םיִלָּכ איִד דְנּוא ,ןייֵגְסיֹורַא

 טאָה יֹוזַא 7 :יִלַּכ םעֶד ןיִא טְניִלייֵהעֶג טְנייַה טְרעֶו םִע עֶׁשְטאָח ןיִיִמעֶנ געוֶו םעֶד
 ןעֶזעוֶועֶג טְראָד טיִנ זיִא םִע ןיִראָו ,(םיֹורְּבכ םעֶטְניִלייֵהעֶג ןעֶּבעֶנעֶג ןֵהֹּכ רעֶד םֶהיֵא
 ראָפ ןּוהְמעֶנְּפָא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאָו ,םיִנָּפַה םָהָל םאָד טְרֶעייֵנ טיֹורְּב םעֶרעֶדנַא ןייק
 :קעוֶזַא םאָד טְמעֶנ ןעֶמ סאו גאָט םעֶד ןַא טיֹורְּב םעֶראַו ןעֶגייֵלּוצְרעֶדיִנַא יֵדְּכ ,טאָנ

 מְכעֶנְק םילּואְׁש ןּופ ןאמ ַא גאָמ ןעֶגיִּבְלעֶזְמעֶד ןַא ןעֶועֶועֶג טְראָד זיִא םִע דֶנּוא 8
 ,יִמֹודַא ןייֵא בָאֹוד ראו ןעֶמאָנ ןייַז דְנּוא ,טאָנ ראָפ ןעֶמְלאַהעֶגְפיֹוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאוָו
 אָד זיִא ָּךַלְמיִחֲא וצ טְנאָזעֶג טאָה רִוָד דנּוא 9 :לּואֶׁש ןּופ ְּךּוטְסאַּפ טְּפיֹוה ַא
 טיִנ ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו ?דְרעוֶוְׁש ַא רעֶדָא זיִּפְׁש ַא דְנאַה עֶנייֵד רעֶטְנּוא .ןעֶדְנאַהְרעֶפ
 ביָנעֶק םעֶד ןּופ ְּךאַז איִד לייו ,רֶהעוֶועֶג ןייֵמ טיִנ ְּךיֹוא דְנּוא דְרעֶוְׁש ןייֵמ ןעֶמּונעֶגְטיִמ
 ןופ דְרעוֶוְׁש םאָד אָד זיִא םִע ,טְגאָזעֶג טאָה ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 10 :ןעֶועוֶועֶג גיִלייֵא זיִא
 ועְז ,םיֹוּב-ןעֶדְניִל ןּופ לאָהְט םעֶד ןיִא ןעֶנאָלְׁשְרעֶד טְסאָה אּוד ןעֶמעֶו יִּתְׁשִלְּפַה תַיְלְג
 ד אוד ּביֹוא ,דֹופַא םעֶד רעֶטְניִה (ְּךעֶלייֵל) דייֵלְק ַא ןיִא טְלעֶקיִועֶגְנייֵא זיִא איז
 דִוָד טאָה יֹוזַא --עֶזיִד ץּוח אָד טיִנ זיִא עֶרעֶדְנַא ןייק ןיִראָו ,םעֶנ ןעֶמעֶנ ריִד ּוצ איז
 -עֶנְפיֹוא דַוָד זיִא יֹוזַא 11 :;ריִמ ּוצ איז ּבעֶנ ,עֶזיִד אי יֹוזַא עֶנייֵק זיִא םִע ;טְגאָזעֶב
 זיִא רֶע דָנּוא ,לּואְׁש ראָפ ןעֶפאָלְטְנַא גאָט ןעֶניִפְלעֶזְמעֶד ןַא ויִא רֶנּוא ןעֶנאַטְׁש
 םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה ׁשיִכָא ןּופ טְכעֶנק איִד דְנּוא 12 :ּתִנ ןּופ גיִנעֶק ׁשיִכָא ּוצ ןעֶמּוקעֶב
 עֶד ּוצ טיִנ אייֵז ןעֶּבאָה ?דְנאַל םעֶד ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד דִוָד טיִנ םאָד זיִא .טְגאָזעֶג
 עֶדְנעֶזיֹוט עֶנייֵז ןיִא ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה לּואָׁש ,טְגאָזעֶג דְנּוא ,ץְנאַטעֶג טיִמ ןעֶגְנּוזעֶג ןעֶגיִזאָד

 ןייַז ןיִא רעֶטְרעוֶו עֶגיִזאָד איד טאָה דִוָד דְנּוא 13 !עֶדְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ עֶנייֵז ןיִא רִוָּד רעֶּבָא
 ץראה

 דַוָה הָז-אֹולֲה ולא .שיִכָא יֵדְבִע ּורְמאֹל :תַנ ְךֶלֶמ
 . שש הָּכִה רמאל חֹולֹחַּמב וָנעַי הל אָֹלֲה ץֶרָאָה ְךֶלֶמ
 3 הָּלֵאָה םיִרְבּדה-תֶא רוָד םֵׂשָו :ותֹבְבַרּכ דוד ופֲִאַּב
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 -תרַא וָנַשו :תרַלמ שיִכָא יִנִּמִמ דאמ ארי ָבבִלְּב 4
 רַעַּׁשַה תותְלד-לע וָתיַו םֶהָיְּב ללהתיו םֶהיֵניֵעְּב ֹומְעִמ

 ויָדְבֲע--לֶא ׁשיִכָא רֶמאֹּ :ונָקז--לֶא ריר דֶרֹוו ּוט
 רַטֲה :יִלֵא וְתֹא ּואיִבֵּת הָמָל עּנִּתְׁשִמ ׁשיִא וארת הֵנִה
 הַה ֵלָע עֶגְּׁשהִל הָו"תִא םָתאֹּבַה"יֵּכ יִנָא שיִָנׁשִמ
 :יִתיֵּבלָא אֹוָבָי
 םכ : 5

 וָחֶא וָעְמִׁשיַו םֶּלְדֶע תַרֶעֿמ-לֶא טֶלּמִַו םָׁשִמ דיִח ךליו א
 -יָּכ וָלֵא יִצְּבַקְתַו :הָמָׁש וָלֵא יִדְַוויִבא תב-לכו 2

 ׁשפָניי"רַמ ׁשיִא-לֶכְו אָׁשֹנ יָלירָׁשֲא ׁשיִאילָבְו קֹוצְמ שיִא
 לה :שיא תואמ עַּבְראְּכ 1 ויהיו רֶׂשל םֶהֹלֲ יִהָיַו 2

 י גי"השעיייהמ .עדַא רֶׁשֲא 'דע םֶכתִא ִמִאָו יֵבָא אָנ
 ימילְּכ וּמֹע ּוְבְׁשִּיַו בָאומ ְךֶלֶמ ינ ם"תֶא םמנַו :םיִהֹלֲא 4
 בשת אל דָיִ-לֶא איבַָה דג רֶמאֹּיַו :הָדּוצְּמַּב דָוד-תִיָה ה

 רַעָי אֵבָיו דֹוָד לו הָדּוהְי ץֶרֶא ָּדְל ָאָבּו דל הָדּוצְּמַּ
 רַׁשֲא םיִׁשְַאַו דוד עַד יִּכ -לּואָׁש עַמְׁשִַ ;תֶרֶח 6

 ן הָמְרָּב לָׁשִאָה-תַחַּת הֶעְבנַב בו לואָׁשְו ִתִא
 א ליאָש רֶמאּיַ :ויָלָע םיִבָצִנ ויָדָבְע-לֶכְו ֹוָיְב 7

 -ֶּב ןֵּתי םֶכְלְכלג יי יֵנְּב אָניעמׁש ולְצ יבנה

 :טְכאַרְּבעֶג ריִמ ּוצ םֶהיֵא

 2" אכ א לאמש
 רֶהעֶז טאָה רֶע דְנּוא טְגייֵלעֶג ץְראַה
 :תַנ ןּופ ְךֶלֶמ ׁשיִכָא ראָפ טאַהעֶג אָרֹומ
 -עֶּב ןייַז טְרעֶדְנֶעֶרעֶּפ טאָה רֶע דְנּזַא 4
 רֶע דנּוא ןעֶניֹוא עֶרייֵז ראַּפ ןעֶמְהעֶנ

 עֶרייֵז ןיִא ׁשעֶראַנ טְכאַמעֶג ְּךיִז טאָה
 ףיֹוא טְלעֶציִרְקעֶנ טאָה רֶע דְנּוא דְנעֶה
 רֶע דְנּוא ,רֶעיֹוט םעֶד ןופ ןעֶריִהְט איִד

 ןְרעֶדיִנְּפּורַא ץֶכֶעייֵּפְׁש ןייַז טְכאַמעֶג טאָה
 ׁשיִכָא טאָה ֹוזַא 12 טֶראָּב ןייַז ףיֹוא
 רעֶד ,טְהעֶז ,טְכעֶנְק עֶנייֵז ּוצ טְגאָזעֶג
 רֶהיִֵא טאָה םּוראָו ,עֶנְׁשִמ ְּךאָד זיִא ןאמ

 ְךיִא ּבאָה 6
 םעֶד ְּךאָנ טאָה רֶהיִא זַא ,םיִעְנִׁשְמ גיִנייוֵו
 ריִמ ראָפ לאָז רֶע זַא  ,טְכאַרְּבעֶגְנייִרַא
 ןיִא רעֶגיִזאָד רעֶד ןעֶד לאָז ,ןייַז עֶנְׁשִמ
 ?ןעֶמּוקְנייַרַא זיֹוה ןייֵמ

 בכ לעטיפאק

 -ְנאַגעֶגְקעוֶוַא טְראָד ןּופ זיִא רִוָד דְנּוא 1
 יִרָׂשְו םִִפָלֲא יֵרָׂש םיִָׂי םֶכְלְכְל םיִמָרְכּו תיִדָׂש יֵׁשי

 -תֶרֶכַּב ינזָא-תֶא הָלנְדיִאְו יִלָע םֶכְּלִּ םֶּתְרַׁשְק יִּכ :תואֵמ 6
 יִּכ יוָא--תֶא הל יֵלָע םָּכִמ הָלֹח--ןיאְו ישי ינְּב

 ןעו :הֶַּה םֹויַּכ בֶראָל ילָע יִּדְבִיִתֶא יֵנְּב םקֵה 5
 יִתֹאָר מא ליִאָשייִדְבעה לע .בָצנ אּוהְו יִמדֲאָה גַאד
 ;ל-לַאׁשיו :ב אפ ְךֶלֶמיִחַא-לֶא הָבֹ אָּביִׁשי-ןּביתֶא

 :ול ְןתָנ ִּתְׁשלְּפִה תל םֶרָח תֶאְו ול ןֵתָנ הָדיִצְו הָוהיֵּב

 לייֵה איִד ּוצ ןעֶניִרְטנַא זיִא דִנּוא ,ןעֶג
 םאָד דִנּוא רעֶדיִרְּב עֶנייֵז ןעוֶו דְנּוא ,םָלְרֵע
 ןעֶּבאָה רעֶטאַפ ןייַז ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה עֶצְנאַג
 םֶהיֵא ּוצ אייֵז ןעֶנעֶז יֹווַא ,טְרעֶהעֶג םאֶד
 םִע דְנּוא 2 :ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶטְנּורַא טְראָד

 -יֵלְטיִא טְלעֶמאְַרעֶפ םֶהיֵא ּוצ ְךיִז ןעֶּבאָה
 ,טקיִרְדְרעֶטְנּוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאו רעֶכ

 ַא טאַהעֶג טאָה סאָו רעֶכיֵלְטיִא רֶנֹוא ,בֹוח לַעַּב ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאוָו רעֶכיִלְטיִא דְנּוא
 ןעֶנעֶז םִע רֶנּוא ,רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא ןַא ןעֶועוֶועֶג אייֵז רעֶּביִא זיִא רֶע דְנּוא ;הָטיִמעֶג רעֶטיִּב
 טְראָד ןּופ זיִא דוָד רֶנּוא 3 :ןאַמ טְרעֶדְנּוה רֶעיִפ ןּופ ְּךֶרֶע ןַא ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ
 ,בָאֹומ ןּופ ְךֶלֶמ םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,בָאֹומ ןּופ הֵּפְצִמ ןייק ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא
 זיִּב ןייַז ָּךייַא טיִמ דְנּוא ,ןייֵגְסיֹורַא רעֶטּומ עֶנייֵמ דְנּוא רעֶטאַפ ןייֵמ זאָל ר טעֶּב ְּךיִא
 טְרְהיִפעּגְניִהַא אייֵז טאָה רֶע דְנּוא 4 :ןּוהְט ריִמ ראַפ טעוֶו טאָנ סאָו ןעֶסיִו לעֶו ְךיִא
 דִוָד טאָו געֶט עֶלַא טְניֹואוְועֶנ םֶהיֵא טיִמ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,בָאֹומ ןּופ ָּךֶלֶמ םעֶד ראָפ
 טיִנ מְסְלאָז אּוד ,דִוָד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה איִבָנַה דָג דְנּוא 5 :גְנּוטְסעֶפ רעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 ,הָדּוהְי ְנאַל םעֶד ּוצ ןעֶמּוק טְסְלאָז אור דְנּוא קעוֶוַא אייֵּג ,גָנּוטְסעֶפ רעֶד ןיִא ןעֶּבייֵלְּב
 ןעֶו 6 :תֶרָח דְלאַו םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג ֹויִא רֶע רְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגקעוֶוַא רַוָד זיִא יֹוזַא
 ןעֶנעֶז םאִװ רעֶנעֶמ איִד דִנּוא ,ןעֶראוָועֶג טְנאַָקעֶּב זיִא דִוָד זַא טְרעֶהעֶג טאָה לּואְׁש
 -ןעֶדְניִל םעֶד רעֶטְניִה הָעְבִנ ְןיִא ןעֶּביִלְּבעֶנ זיִא לּואָׁש רעֶּבָא---ןעֶזעֶועֶג םֶהיֵא טיִמ
 םֶהיֵא ןעֶּבעֶנ ןעֶנעֶז טְכעֶנק עֶנייַז עֶלַא דְנּוא ,דְנאַה עֶנייַז ןיִא זיִּפְׁש ןייַז טיִמ ,םיֹּוּב
 ןעֶּבעֶנ ןעֶנעֶּז םאָו טְכעֶנְק עֶנייַז ּוצ טְנאַזעֶג טאָה לּואָׁש רנוא 7 :ְןעֶנאַטְׁשעֶג
 ְךייַא ּוצ יֵׁשִי ןּופ ןְהּוז רעֶד טעוֶו !ןֵמָיְנִּב ןּופ ןְהיֵז רֶהיֵא ּוצ טְרעֶה ,ןעֶנאַטְׁשעֶג םֶהיֵא
 עֶטׁשְרעֶּביֹוא ראַפ ןעֶכאַמ עֶלַא ּךייַא רֶנּוא ,ןעֶטְרעֶגְנייו דְנּוא רעֶדְלעֶפ ןעֶּבעֶג עֶלַא
 ְךייַא טאָה רֶהיֵא םאָד 8 ?טְרעֶדְנּור רעֶּביִא עֶטְׁשְרעֶּביֹוא דְנּוא .עֶדְנעֶזיֹוט רעֶּביִא
 טאָה ןְהוז ןייֵמ זַא טְקעֶלְּפטְנַא ריִמ םִע טאָה רעֶנייֵק דְנּוא ,ריִמ ןעֶנעֶק ןעֶדְנּוּבְרעֶפ עַלַא
 -עֶנ רעֶּביִראָד ְּךיִז טאָה ְָּךייַא ןּופ רעֶנייֵק דְנּוא תֵׁשְי ןּופ ןְהּוז םעֶד טיִמ תיִרְּב ַא טְכאַמעֶג
 ןעֶנעֶק ןעֶנעֶז טְבעֶנְק ןיימ דְנּוא ןְהּוז ןייֵמ םאָד ,טְקעֶלְּפטְנַא ריִמ ּוצ םִע טאָה דְנּוא טֵקָּנעֶרְק
 רעֶד גַאֹוד דְנּוא 9 ?גאָט ןעֶגיִטְנייַה םעֶד זיִא םִע איו םֶרעֶריֹול םֶלֵא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ריִמ
 טְרעֶפְטְנֶעעֶג טאָה לּואָׁש ןּופ טְכעֶנְק איֵד רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶג טְלעֶטְׁשעֶגְנָא זיִא םאוָו ,ימֹדַא
 ןְהּוז םעֶד ְךֶלֶמיִחַא ּוצ בֹנ ןייק ןעֶמּוק יֵׁשָי ןּופ ןְהּוז םעֶד ןעֶהעֶזֶעֶג ּבאָה ְּךיִא ,טְגאָזעֶנ דְנּוא
 םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,טאָנ אייֵּב טְנעֶרְפעֶגְנָא םֶהיֵא ןעֶנעוֶו טאָה רֶע דָנּוא 10 :ּבּוטיִחַא ןּופ
 ;ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא ּוצ רֶע טאָה יִּתְׁשִלְּפ םעֶד תִיַלְג ןּופ דְרעוֶוְׁש םאָד דְנּוא .זייַּפִׁש ןעֶּבעַעֶּב

 יוזא



 לאומש
 טְקיִׁשעֶגְניִהַא גיִנעֶק רעֶד טאָה יֹוזַא 11
 בּוטיִחַא ןּופ ןְהּוז ,ןֵהֹּכַה ָּךֶלֶמיִחַא ןעֶפּור ּוצ
 ןייַז ןופ דְניִזעֶנְזיֹוה עֶצְנאַג סאָד דְנּוא

 ,בנ ןיִא ןעֶנעֶז סאוָו םיִנֲהֹּכ איִד ,רעֶטאַפ
 םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג עֶלַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא
 טְנאָזעֶג טאָה לּואָׁש דְנּוא 12 :ניִנעֶק
 דְנּוא ,בּוטיִחַא ןּופ ןְהּוז אּוד ָּךאָד רעֶה

 ןייֵמ ְּךיִא ןיִּב רֶעיִה טְגאָועֶג טאָה רֶע
 םֶהיִא ּוצ טאָה לּואְׁש דְנּוא 18 :ראַה

 -ְךעֶפ ָּךייֵא רֶהיֵא טאָה סאָוְראַפ ,טְנאָזעֶג

 7 בכ בבכיפ
 ו1 תַאְו ןרֹּכַה בּושיִחֲאְדִמ ְּךֶלֶמיִחֲא-תֶא אֹרְקִל ֶלָּמַה חַלְׁשִי
 :ךלמה-לָא םקְכ ֹואְבִיַו בֶנְּב רֶׁשֲא םיִנָרּבַה ויָבָא תבל

 וצ נדַאינַ  רֶמאּיַ בוטיִחֲאְַּבאָניעֶמָׁש לֹואָׁש רֶמאו
 לתת יִׁשיִדבּ הָּתַא יֵלָע םָּתְרׁשִק הָמָל לֹואָׁש ולא רֶמֹאֹו
 םויכ בַראָל יַלַא םּוקָל םיהלאַּב ול ליִאָׁשְו בֶרְֶוטָחַל ֹול
 14 -יכָכִב יִמּו רַמאַֹו למה"תֶא ְךֶלֶמיִחֲא ןעַינ ;הֶַּה
 ְךְתְַמְׁשִמ-ללָא רֶמְו ךֵלֵּמה תהו ןמאָנ רִוְדַּכ ְךיִדָבִע
 וס ; הָליֵלֲח םיהלאב ול-ליָאשלית תֶלחַה םיַה : ְֶתיֵבְּב דֵּבְכִנְ
 -אל יב יִבָא תִַּבילבְּב לָבָדֹוְבעְּב ְךֵלֶמַה םֵשָילַא יִּל
 א ְךֵלּמַה רַמאֹּו :לוָדָנוִא ןֹטֶכ רֶבָּד תאֹוילְּכב ָךּדְבִע עַד
 וד מַה רמֲו :ְךיִבָא תיֵּב-לֶכְ הָּתַא ְךֶלמִחַא תמָּת תֹומ
 -דבב יּכ הָיָה ּותִמְָוּבִ ילָעםיִבִַָה םיִצדל
 ןנזָאדתֶא ּולָנ אֵלְו אוה ַחַרֹבייּכ ּועְרָי יִכְו דַוָדבֲע םֶדָי
 נֲהְכִּב עֶנפֹל םֶדָי--תֶא ֵַלְׁשִלֵלמַה יֵדְבִ ּוֿכָא-אָלְו
 8 םבנַהְכַב עֶנּפּו הָתַא בָמ גורל ךֶלֶמַה רֶמאֹּי :הָוְ
 םִיַּב ו תַמַה םיִָהְּכַּב אה עו יִמדֲאה יוד בֹשי
 5 בָנ תֵאְו ידָּב דֹופא אָׂשֹנ ׁשיִא הֶׁשִמַחַו םִָנמִׁש אּוהַה
 יללועמ הָׁשֶאידעְו שיאמ בֵרחייִפְל הָּכִה םיִנֵהְּכַה"ריע
 - רֶחאְרִּב טעּמִו :םֶרָחייִפְל הֵׂשָ רומַחו רֹוׁשְו קנוי-דעו
 יו ניו :דוָ יִרֲחַא חרב רֶתְְבֶמְׁשּו בּטחֲאְדַבְךֵמַֹחֲאַק
 =: = רֶמאֹל :הָוהְי יֲֵתְּכ תֶא לֹואְׁש ָהָהיִּכ דוְרְל רָתְיְבֶא
 רֶנֵהיֵּכ יִמֹדֲאָה גיד םְׁשייּכ אּוהַה םֹיַּב ִתְַ תָיְבָאל
 8 ו"רָבְׁש :ךיִבָא תיֵּב ׁשְפְיִלְכִּב יתֹּכס יִכנָא ליִאָׁשְל דיני
 ךֶׁשְפנתֶא שב יֵשְּפַנ-תֶאְׁשקבִירֲׁא יִּכאָרִת-לֵאּתִא

 ןְהּוז רעֶד דְנּוא אּוד ,ריִמ ןעֶנעֶק ןעֶדְנּוּב
 ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵא טְסאָה אּוד ןעוֶו ,יֵׁשְי ןּופ
 טְסאָה אּוד דְנּוא ,דְרעוֶוְש ַא דְנּוא טיֹורְּב

 -עֶק טאָג אייֵּב טְגעֶרְפעֶבְנָא ןעֶנעוֶוְמעֶנייֵז
 ,רעֶריֹול ַא םֶלַא ןייֵטְׁשּוצְפיֹוא ריִמ ןעֶג
 ?גאָט ןעֶגיִטְנייַה םעֶד זיִא סֶע איו יֹוזַא
 גיִנעֶק םעֶד טאָה ְּךֶלֶמיִחֲא דְנוא 4
 רעֶו דְנּוא ;טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶב
 יֹוזַא טְכעֶנְק עֶנייֵד עֶלַא ןעֶׁשיִוְצ זיִא
 רעֶד זיִא רֶע דֶנּוא ,דִוָד איו אייֵרְטעֶנ
 טְרְהעֶק דְנּוא ,גיִנעֶק םעֶד ןּופ םעֶדייֵא

 :יֵדּמַע הָּתַא תֶרָמְׁשִמייֵּ ננוהַצ דיִאעְדְּסֶא יב ייד דאו
 ְךיִא ּבאָה 12 ?זיוה ןייַד ןיִא טעֶטְכַאעֶג

 "קליק שי ְלִפ חוה יֶמל חול זו א"ב ןעֶנעוְמעֶנייז ןעֶּביֹהעְֶָ ְייה ןעד
 זאָל !ריִמ ּוצ הָליֵלָח ?ןעֶנעֶרְפּוצְנָא טאָג
 עֶצְנאַנ םאָד דִנּוא ָּךאַז םוש ןייק ןיִא ןעֶניִדְלּוׁשעֶּב טְכעֶנְק ןייַז גיִנעֶק רעֶד טיִנ
 טיִנְראָג םעֶלַא םעֶד ןּופ טאָה טְכעֶנְק ןייד ןיִראָו ,רעֶטאָפ ןייֵמ ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה
 טְגאָזעֶג טאָה ביִנעֶק רעֶד דְנּוא 16 :ְּךאַז עֶסיֹורְג ַא רעֶדָא עֶנייַלְק ַא ,טְסּואוְועֶג
 :רעֶטאָפ ןייַד ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה עֶצְנאַנ םאָד דְנּוא אּוד ,ןעֶּבְראַטְׁש טְסּומ אּוד ְּךֶלְמיִחֲא
 ןעֶנאַטְׁשעֶג םֶהיֵא אייֵּב ןעֶנעֶז םאוָו םְרעֶּפיֹול איִד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 7
 ָךיֹוא ןעֶנעֶז דְנעֶה עֶרייֵז ןיִראָו טאָג ןּופ םיִנֲהֹּכ איִד טעֶטייֵמ דְנּוא םּוא ְָּךייֵא טְרְהעֶק
 דְנּוא ןעֶפאָלעֶגְקעוֶוַא זיִא רֶע זַא טְסּואוְועֶנ ןעֶּבאָה אייֵז לייוֵו דְנּוא ,דִזָד טיִמ ןעֶזעוֶועֶג
 ןעֶּבאָה גיִנעֶק םעֶד ןּופ טְכעֶנק איִד רעֶּבָא ,טְקעֶלְּפטְנַא ריִמ ּוצ טיִנ םִע ןעֶּבאָה אייֵז
 יֹוזַא 18 :הָוהְי ןּופ םיִנֲהֹּכ איִד ןעֶרירּוצְנֶא דְנעֶה עֶרייֵז ןעֶקעֶרטְׁשסיֹוא טְלאָועֶג טיִנ
 דְנּוא םיִנֲהֹּכ איד גאָלְׁש דְנּוא םוא ְּךיִד אוד רֶהעֵק ,גַאֹוד ּוצ טְגאָזעֶג גיִנעֶק רעֶד טאָה
 -ְמעֶד ןַא טעֶמייֵטעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,םיִנֲהֹּב איִד רעֶּביִא ןעֶלאַפעֶג זיִא יִמֹדַא רעֶד גַאֹוד
 ןעֶנעֶנייַל ַא ןעֶנאָרְמעֶג טאָה אייֵז ןּופ רעֶביִלְטיִא ,ןאַמ גיִצְבַא דְנּוא ףְניֵּפ גאָמ ןעֶניִּבְלעֶז
 איֵד ָּךְרּוד ןעֶנאָלְׁשְרעֶד רֶע טאָה םיִנֲהֹּכ איִד ןּופ טאָטְׁש איִד ,בנ דְנּוא 19 :דֹופַא
 ניֵק גיִדְנעֶגייַז ַא ּוצ זיִּב דְניִק ןייֵלְק ַא ןּופ ,ּבייוו זיִּב ןאַמ ןּופ ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ןּופ ףְראַש
 ןייֵא דְנּוא 20 :דְרעוֶוְׁש םעֶד ןּופ ףְראַש איד ְּךְרּוד ,ףאָׁש דְנּוא לעֶזייֵא דְנּוא םֶקָא דְנּוא
 ראַו ןעֶמאָנ ןייַז דְנּוא ,ןעֶראָועֶנ ןעֶנּורְמְנַא זיִא בּוטיִחא ןּופ ןְהּוז ָךֶלֶמיִחַא ןּופ ןְהּוז

 זַא דֶוָד ּוצ טְנאָזעֶגְנָא טאָה רָתָיְבֶא דְנּוא 91 :ןעֶפאָלעֶגְכאָנ רִוָד זיִא רֶע דְנּוא ,רָתָיְּבֶא
 ְךיִא ,רָתָיְבֶא ּוצ טְגאָזעֶג רִוָד טאָה יֹוזַא 22 :הֹוהְי ןּופ םיִנֲהֹּכ איד תָנְרַהעֶג טאָה לּואָׁש

 ןעֶזעוֶועֶג טְראָד זיִא יִמֹדֹא רעֶד גַאֹוד ןעוֶו גאָט ןעֶגיִזאָד םעֶד ןיִא טְסּואוְועֶג םִע ֿבאָח
 סאָד טְבאַזְרּואְרעֶפ ּבאָה ָּךיִא זַא ,לּואָׁש ּוצ ןעֶנאָזְנָא םיוִועָנ םִע טעוֶו רֶע זַא דְנּוא
 ןיִראָו ,טיִנ ךיִד טְכְראָּפ ,ריִמ טיִמ ּבייֵלְּב 23 :דְניִזעֶנְזיֹוה םיִרעֶטאָפ ןייד ןּופ ןעֶּבעֶל
 טּוג ריִמ אייֵּב טְזיִּב אּוד ןיִראָו ;ןעֶּבעֶל ןייד ְּךיֹוא טְכּוז ןעֶּבעֶל ןייֵמ טְכּוז סאָו רעֶד
 :ןעֶטְלאַהעֶּב

 בב לעטיפאק

 הָמָחְלִמ ןעֶטְלאַה םיִּתְׁשִלְּפ איד העְז ,טְגאָזעֶג דְנּוא רֶוָד ּוצ טְגאָזעֶגְנָא םִע ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 1
 טימ
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 רמאֵל הָוהיב רָזד לֵאְׁשִיַו !תֹונְרִַהיתֶא םיִמׁש הָּמֵהְו
 הוי יִמאַו -  הָלֵאָה םיִתְשלּפב יִתיכח לא
 :ההָליֵעק--תֶא ּתטַׁשיִהְו םיִּתְׁשלְּפִּב תיִכִהְו ךֶל דֹו-לֶא

 שַארי הָדֹוהיִּב הֿפ ּונֲחְנֲא הִֵּה דוִלֵא = רִזָד יִׁשְנַא מאה 8
 ףֶכה :םיִּתָׁשִלִּפ תוכְרַעמ-לָא הָלֲעַק ְךֵלנִּב או 4

 דר םּוק רֶמאֹיַו הָוהְי והנה הָיריּב לוָאְׁשִל רַוְּד רָֹע
 שְנאַו דיִּד לי: ְּבםיִת ְשְלִפיתֶא ןתנ ינֲאייֵּכ הָליִפָק ת

 הב דו םֶהיְֵקִמתַא ג הנה אל םֶחֶּלַיו הָליֵעְק
 ַחֹרְבִּב ידי :הָלעָק יִבְׁשִי תֶא דִוָד עשיו הליחג הָּכַמ
 :ֹודְיְּב דָרְי דוֿפַא הָליִפְק הא ךלְמיִחַאְדְב תהא
 ותֹא רַכנ לֹואָׁש דמי הליעק די יד אָבייִּכ ליאָׁשִל רג
 ;ַחיִרְבּו םִיַתָלּד רעב אבל ר ר יִמ יְיְּב טי
 הדליִעְ תד-ל המְלַּמַל םִע ;ְהילכיִתֶא ליאָׁש עַּמַׁשַר 5
 יליאָׁש וילָע יִּכ דוד עַד :ויִׁשְנַ-לֶאְו היילֶא רּוִצָל 5

 :דופַ ה ןֵרֹכַה רַתְיִבָא-לֶא רֶמאֹּו הָערָה ׁשיִרֲחמ
 ְךֶדְבַע עַמָׁש ַעֵמָׁש לֵאָרְׂשִי ָתֹלַא הָוהְי הוָד ָמאֹי

 :ִרּובֲעַּב רִָעָל תֶחַׁשְל הָליֵ עְק-לֶא אוָבָל ליִאָׁששֵקבְמייֵּ
 עַמְׁש רֶׁשֲאַּכ לואָש דָריֲה ודָיְב הליְק לעב יִנְִנְסִיֲה 1

 רֶמאַּו הְבִעְל אָנידְגַה לֵאָרׂשייַהלַא היה י דֶדְבַע
 יִתֹא הל ּורֵגְַיֲה דַוָּד רֶמאֹּו :רֶדַי הָוהְי 2
 דוד םָקָה :רָּנִַי הָוהְי רָמאַה לוָאְׁש דזִב יֵשֲָא-תֶאְו 2

 רֶׁשֲאַּב ּוכְּלַהְתַה הָלְַקמ איו שיִא תוָאַמיׁשׁשְּכ דִשְנֲאו
 שטִֵּחַו הליעקמ דַוָד טְלְמנייֵּ רגִה ליִאְשְלו וכלַהְִי
 -רְַּרִמִּב רֶהֶב בֵׁשַּו תֹודְצְמַּ יּברִּמַּב יחד בֶׁשו :תאֵצְל
 ;ֹודָיְּב םִי הלא נתְנדאְלְי םיִמָיַה"לָּכ לואָש ּודֵׁשְקַביַו ףִז

 -רַבְרִמָּב וו יִשְפַנתֶא שקל ליִָׁש אֵצְזיַּכ : אר יט
 דוזלַא ךלו ליוְש-ןִב ןֶָיִהי קו :הָׁשְרְחַּב יז

 ַאָה הָׁשִיְצ

 נכ א לאומש

 ;םֶרֶעייֵׁש איד ןעּביֹורעֶּב דְנּוא ,הָליֵעְק טיִמ
 טאָג אייֵּב טְנעֶרְפעֶגְנָא טאָה רִוָד דְנּוא 2
 דְנּוא ןייֵגְניִהַא ְּךיִא לאָז ,ןעֶאָז ּוצ יֹוזַא
 טאָנ דְנּוא ?םיִּתְשַלְּפ עֶגיִזאָד איד ןעֶגאָלְׁש
 גאָלְׁש דָנּוא אייֵג ,רֵוָד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה
 דְנּוא 3 :הָליֵעק ףְלעֶה דְנּוא םיִּתְִׁלִּפ איד
 טְבאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה טייֵל םיֹדוָד

 ןיִא רֶעיִה םִנּוא ןעֶטְבְראָפ ריִּמ ,העְז
 ריִמ ןעוֶו ָּךאָנ רֶהעֶמ ליִפ איז ,הָדּוהְי

 איד ןעֶגעוֶו הָליִעְק ןייק ןייֵג ןעֶלעוֶו
 יֹזַא 4 :םיִּתְׁשַלְּפ איִד ןּופ גְנּוטְכיִרְנָא

 אייֵּב טְגעֶרְפעֶגְנָא לאָמַאְבאָנ דִוָד טאָה
 טְרעֶּפְטְנֶעעֶג םֶהיֵא טאָה טאָג דְנּוא ,טאָג
 ףיֹוא אייֵטְׁש ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דִנּוא
 לעֶז ְָךיִא ןיִראָו ,הָליִעְק ןייק ּפּורַא אייֵג

 דְנאַה עֶנייֵד ןיִא ןעֶּבעֶּג םיִּתְׁשִלְּפ איד
 מייל עֶנייֵז םיִמ דוָד זיִא ֹוזַא 2 :ןייֵרַא

 טאָה רֶע דְנּוא הָליֵעְק ןייֵק ןעֶגְנאַגעֶגְניִהַא
 םיִּתְׁשַלְּפ איִד טיִמ ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ
 עֶרייַז טְרְהיִפעֶגְקעֶוַא טאָה רֶע דְנּוא
 ןעֶגאָלְׁשעֶב אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,תֹומֵהְּב
 טאָה דִוָד דְנּוא ,קאַלְׁש ןעֶסיֹורְג ַא טיִמ
 :הָליֵעק ןּופ רעֶניֹואְוְנייַא איד ןעֶפְלאָהעֶג
 רָתָוְבֶא ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע רֶנּוא 6
 ןעֶפאָלְטְנַא זיִא ְּךֵלֶמיִחַא ןּופ ןֶהּוז רעֶד

 :דְנאַה עֶנייַז ןיִא דֹופַא ןַא טיִמ ןעֶמּוקעֶנְּפּורַא רֶע זיִא יֹוזַא ,הָליֵעְק ןייק דוָד ּוצ
 טאָה יֹוזַא ,הָליֵעְק ןייֵק ןעֶמּוקעֶג זיִא רֵוָד זַא לּואָׁש ּוצ טְגאָזעֶגְנָא םִע טאָה ןעֶמ דְנּוא 7
 זיִא רֶע ןיִראָו ,דְנאַה עֶנייַמ ןיִא טְרעֶּפְטְנֶעעֶגְרעֶּביִא םֶהיֵא טאָה טאָג ,טְנאָזעֶג לּואָש
 :ןְלעֶגיִר דְנּוא ןְרָעיֹוט טאָה סאָו טאָטְׁש ַא ןיִא ןייַרַא טמּוק רֶע ןעֶו ןעֶסאָלְׁשעֶגְנייֵא
 ןייֵג ּוצ ּפּורַא ,הָמָחְלִמ רעֶד ּוצ קְלאַפ עֶצְנאַג םאָד טְלעֶמאַזעֶגְנייַא טאָה לְגאָש דָנּוא 8
 לּואָׁש זַא טְסּואוְועֶנ טאָה רִוָד דנּוא 9 :טייֵל עֶנייֵז טיִמ דוָד ןְרעֶנאַלעֶּב וצ הל עק ןייק
 גְנעֶרְּב ןֵהֹּכַה רָתָיְּבֶא ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דָנּוא םעֶטְבעֶלְׁש ּםֶהיֵא ףיֹוא טְכאַרְט
 טְכעֶנְק ןייַד ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָנ הָוהְו ָא ,טְגאָזעֶג טאָה דַוָד דְנּוא 10 :דֹופַא םעֶד רעֶהַא
 -עוֶוְמעֶנייֵמ טאַּטְׁש איִד יִדְּכ הָליֵעֵק ןייק ןעֶמּוק ּוצ טְרְהעֶנעֶּב לּואָׁש זַא טְרעֶהעֶג טאָה
 עֶנייז ןיִא ןְרעֶפְטְנֶעְרעֶּביִא הָליֵעְק ןּופ טייל איִד ְּךיִמ ןעֶלעֶו 11 :ןעֶּבְר ןאַדְרעֶפ ּוצ ןעֶג
 טאָנ הֶוהְי ָא ?טְרעֶהעֶנ טאָה טְכעֶנְק ןייַד אי יֹוזַא ןעֶמּוקְרעֶטְנּורַא לֹּואָׁש טעֶז ?דְנאַה
 רֶע ,טְגאָזעֶג טאָה הָוהְי דנּוא .טְכעֶנק ןייַד ּוצ ָּךאָד םִע גאָז ;ְּךיִד טעֶּב ָךיִא .לֵאָרְׂשִי ןּופ
 ןּופ טייל איד ןעֶלעֶװ ,טְנאָזעֶב רעֶדיִװ טאָה דִוָד דְנּוא 12 :ןעֶמּוקְרעֶטְנּורַא טעֶֶח
 דָנּוא ?לּואָׁש ןּופ דְנאַה איד ןיִא ןְרעֶּפְטְנַעְרעֶּביִא רעֶנעֶמ עֶנייֵמ דְנּוא ָּךיִמ הָליִעַק
 -אֵטְׁשעֶגְפיֹוא דוָד ויִא יֹוזַא 13 :ןְרעֶּפְמִנֶעְרעֶּביִא ְּךיִד ןעֶלעֶו אייֵז ,טְגאָזעֶג טאָה הָוהְי
 ןעֶנעֶז אייֵז דנּוא ןאַמ טְרעֶדּוה םֶקעֶז ןּופ ְּךֶרֶע ןַא ,רעֶנעֶמ עֶנייֵז טיִמ ןעֶנ
 ןעֶּבאָה אייֵז ןיִהַא ּואְח ןעֶנְנאַגעֶגְניִהַא ןעֶנעֶז אייֵז דָנּוא ,הָליעְק ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא
 ןּופ ןעֶפאָלְטְנַא זיִא דִוָד זַא לּואָׁש ּוצ טְנאָזעֶנְנָא םַע טאָה ןעֶמ רֵנּוא ,ןייֵג טְנעֶקעֶג
 ןעֶּביִלְּבעֶג זיִא דִוָד דנּוא 14 :ןייֵנּוצְסיֹורַא טְרעֶהעֶנְפיֹוא רֶע טאָה יֹוזַא הָליִעְק
 רעֶד ןיִא גְראַּב ַא ףיֹוא ןעֶּביִלְּבעֶנ זיִא רֶע דִנּוא גְנּוטְסעֶפ ַא ןיִא רֵּבְדִמ רעֶד ןיִא
 טיִנ םֶהיֵא טאָה טאָנ רעֶּבָא ,טְכּוזעֶּב גאָט עֶלַא םֶהיֵא טאָה לּואָׁש רֶנּוא ;ףיִז רֶּבדִמ
 זיִא לּואָׁש זַא ןעַהעֶזעֶג טאָה דוָד דָנוא 15 :דְנאַה עֶנייִז ןיִא ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא
 ַא ןיִא ףיִז רֶּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶזעֶוֶועֶג זיִא דִוָד דְנּוא ,ןעֶבּוז ּוצ ןעֶּבעֶל ןייַז ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא
 רִוָד ּוצ ןעֶנְנאַנעֶגְניִּהַא זיִא דָּנּוא ןעֶּנַמְׁשעֶגְפיֹוא זיִא לּדאָש ןּופ ןְהּוז ןָתָנֹוהְי דְנּוַא 6 :רָלאַ

 ןיא



 לאומש
 עֶנייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,דְלאַו םעֶד ןיִא
 דְנּוא 17 :טאָנ ןיִא טְקְראַטְשעֶג דְנעֶה

 ךיד טֶכְראָפ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע
 ןייֵמ לּואָׁש ןּופ דְנאַה איִד ןיִראוָו ,טינ

 דְנּוא ;ןעֶניִפעֶג טיִנ ְָּךיִד םעוֶו רעֶשאָפ
 דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא ןעֶניִנעֶק טְסעוֶו אזד
 ריִד ןּופ רעֶטייוֵוְצ רעֶד ןייַז לעד ְּךיִא

 :רעֶמאָפ ןייֵמ לּואָׁש ְּךיֹוא םייוִז סאָד דְנּוא

 289 טו טא שי א

 עז אָריּתילֲא ויָלֵא רֶמאַֹּו :םיִהלאַב ורָייתֶא זיו הָשִּּה
 לֵאָרׂשִ-לַע ְךֶלְמִּת הַָּאְ בָא ליִאְׁשידי דַאְצִמִת אֵל יִּכ
 5 וְתְרְכַה :ןֵּכ עֶרֹי יִבָא ליִאָשסַגְו הָנְשַמְל ָךליהְיְהַא יִכֹנאְו
 ןֶנוהו הֶׁשֹרֹהַּב יָד בֵׁשֵיו הָוהְי ינפל תיִרְּב ֶכינש

 ג+ הָתָעְבִנַר לֹואָׁש"-לֶא םיִָ לעת :וְתיֵבְל
 הָׁשָרֹהַּב תֹודְצִמַב ונמִע  ירְתַּתְסִמ יח אלה ר
 כ תוַא-לָכְל הָּתְַו :ןֹומיִׁשְַה ןיִמיִמ רֶשֲא הָליִכֲחַה תעְבִנְּב
 וו מא :ךֶלָּמה יב וריְִַח ּוְָו דר תֶדֶר ךֶלמהְּׁשְפַ
 3 אבל :ילָע םֶּתְלַמֲה יִּב הָוהיַל םֶּתַא םיִכּורְּב לּואָׁש
 מ ֹולְנַר הְָהִּת רֶׁשֲא ֹומוקְמ--תֶא וארווָעְּו יז ּוניֵכָה

 תיִרְּב תַרֹוּכ עֶדייֵּב ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 8
 -עֶב זיִא דִוָד דְנּוא ,טאָנ ראָפ ןעֶזעוֶועֶג

 ָתָנֹוהְי רעֶּבָא ;דְלאוַו םעֶד ןיִא ןעֶּביִלְּב
 טייֵל איִד דְנּוא 19 :ןעֶגְנאַגעֶג םייֵהַא זיִא
 לּואָׁש וצ ןעֶנְנאַנעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז םיִפיִז ןּופ

 טיִנ ְּךִד טאָה ,טְגאָזעֶג רֶנּוא ,הָעְבִנ ןייֵק
 איִד ןיִא םֶנּוא אייֵּב ןעֶטְלאַהעֶּב דִוָד

 ָךייֵה רעֶד ןיִא ,דְלאוַו םעֶד ןיִא גנּוטְסעֶפ
 עֶמְכעֶר רעֶד ןַא זיִא סאָו .הָליֵבַח ןּופ
 ?(ןֹומיִׁשי אייֵנעֶטְסיִו רעֶד ןופ םייֵז
 םאִז םעֶלַא ּוצ גיִנעֶק ָא דְנּוצַא דְנּוא 0
 דְנּוא ,פּורַא םּוק ןייֵגּוצְּפֹורַא ריִד טְסיִלְנ
 וצ םֶהיֵא ןייַז לאָז טייַז עֶרעֶזְנּוא ןּופ

 םעֶד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא ןְרעֶּפְמְנֶעֶרעֶּביִא
 טְנאָזעֶב טאָה לּואָׁש דְנּוא 21 :גיִנעֶק

 :טְמְראַּבְרעֶד ריִמ רעֶּביִא ָּךייֵא טאָה רֶהיֵא סאָד ,םאָנ ןּופ רֶהיֵא טְנעֶז טְשְנעֶּבעֶג
 םּופ ןייַז ּואוָוַא טֶרָא ןייַז טְהעֶז דְנּוא טְנעֶקְרעֶד דְנּוא ,ןָא ְּךייֵא טייֵרְּב דְנּוא ,ןּונ טייֵב 2
 רֶע זַא טְנאָזעֶג ריִמ טאָה ןעֶמ ןיראוו ,ןעֶהעֶזעֶג טְראָד םֶהיֵא טאָה םִע רעוֶו דְנּוא ,זיִא
 ןעֶגְנּוטְלאַהעֶּב עֶנייֵז עֶלַא טְנעֶקְרעֶד דְנּוא טְהעֶז םּוראָד 28 :תֹומְרֶע טיִמ םּורַא טייֵג
 -ךעֶכיִז ַא טיִמ ןעֶמּוקקיִרּוצ ריִמ ּוצ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶטְראָד ְךיִז טְלאַהעֶּב רָע ּואוְוַא
 םעֶד ןיִא זיִא רֶע ןעֶו ןייַז טעוֶו םִע רִנּוא ,ןייֵגְניִהַא ָּךייֵא טיִמ לעזֶו ָּךיִא דְנּוא ,טייֵה
 דְנּוא 24 :הָדּוהְי ןּופ עֶדְנעֶזיֹוט עֶלַא ןעֶׁשיִוְצ ןעֶכּוזְסיֹוא םֶהיֵא ְּךיִא לעוֶו יֹוזַא דְנאַל
 דְנּוא דִוָד דְנּוא ,לּואָׁש ראָפ ףיִז ןייק ןעֶנְנאַגעֶגְניִהַא דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז אייֵז

 רעֶטְכעֶר רעֶד אייֵּב ןיֹולְּפ םעֶד ןיִא ,ןֹועָמ רֵּבְּדִמ רעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז רעֶנעֶמ עֶנייֵז
 ּוצ םֶהיֵא ןעֶנְנאַגעֶגְניִהַא ןעֶנעֶז רעֶנעֶמ עֶנייַז דְנּוא לּואָׁש דְנּוא 28 :ןֹומיִׁשְו ןּופ טייֵז
 םעֶד ףיֹוא ןעֶנְנאַנעֶגְּפּורַא רֶע זיִא יֹוזַא ;דִוָד וצ טְגאָזעֶגְנָא םִע טאָה ןעֶמ דְנּוא ,ןעֶבּוז
 -עֶג סאָד טאָה לּואָׁש ןעוֶו ;ןֹועְמ רֶּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶג זיִא דְנּוא ןייֵטְׁש-ןעֶזְלעֶפ
 זיִא לּואָׁש דָנּוא 26 :ןֹועָמ רָּבְדִמ רעֶד ןיִא טְנאָיעֶגְכאָנ רִוָד רֶע טאָה יֹוזַא טְרעֶה
 ףיֹוא רעֶנעֶמ עֶנייַז דְנּוא דִוָד דֶנּוא ,גְראַּב םעֶד ןּופ טייַז רעֶזיִד ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶגְניִהַא
 ראָּפ ןּופ ןייֵגּוצְקעֶוַא טְלייֵאעֶנ ָּךיִז טאָה דִוָד דְנּוא ,גְראַּב םעֶד ןּופ טייֵז עֶרעֶדְנַא רעֶד
 רעֶנעֶמ עֶנייֵז טיִמ דִזָד טְלעֶגְניִרעֶגְמּורַא ןעֶּבאָה רעֶנעֶמ עֶנייֵז דְנּוא לּואְׁש רעֶּבָא ,לּואָׁש
 לייַא ,טְגאָזעֶג דְנּוא לּואְׁש ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא ַחיִלְׁש ַא רעֶּבָא 27 :ןעֶמעֶנ ּוצ םֶהיֵא יֵדְּכ
 :דְנאַל םעֶד רעֶּביִא טייֵרְּפְׁשרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה םיִּתְׁשִלְּפ איד ןיִראָו ,אייֵג דְנּוא ךיד

 ןיִא רֶע דְנּוא .דִוָד ןעֶנאַיּוצְכאָנ ןופ טְרְהעֶקעֶנְמּוא לּואָׁש ָּךיִז טאָה ֹזַא 8
 ןעֶפּורעֶג טְרָא ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןעֶמ טאָה םּוראָד ,םיִּתְׁשִלְּפ איד ןעֶגעֶק ןעֶגְנאַגעֶגְניִהַא

 :תֹוקְלְחַּמַה עַלֶס

 3 ל ּועְדֲּּאְרּו :אּוְה ר םֶרָילַא רַמָא יִּכםׁש ּוהָאָר
 ןוכ--לָא יַלֵא םֶּתְבׁשְו סֶׁש אֵּבַתְתִי רֶׁשֲא םיִאֲֹהַּמַה
 יכְכְּב ותא יִּתְׂשַּפִהְוץֶרָאָב ונְׁשָי סא הָיָהְו םֶכְּתִא יִּמְכלַהָו
 א ויָשֲַָודְָֹו לא יִנְפִל הָפִִז וכל וימּויַו :הָדּוהְי יָפְלַא
 8ּכ לכיִאְׁש ְךָלֶה :ןֹמיִׁשְיַה ןיִמְי לֶא הָבָרָעּב ןועָמ רֵּבְרִמְּ
 רֵּבְדִמְּבי בֶׁשָיֹו עַלָּטִה רֶרי יתְל ּודָנו ׁשֵקַבְל ליִׁשָנֲאַ
 :ןוָעָמ רֵּבְרִמ: דדָדיייִרֲהַא הַר לּואָש עמ ןֹוָעָמ
 36 הָוִמ רֶהָה דַצִמ וָׁשְנֲאו וְָו הָומ לֶהָה דַצַמ לּואְׁש ְךלֹר
 םיִרָשָע יִׁשנֲאַו לאָׁשְו לואָׂש ינְִּמ ָכַָל וָּפִחנ דו יי
 גד יליִאׁש--לָא אב ּךָאלַמּו :םֶׂשְפְתִל וִשְנֲא-לֶאְו דֶוַד-לַא
 58 בו :ץֶרָאָה-לַע םיִּתׁשלְפ ּוטְׁפייֵּכ הֶכָלְוהָרַהִמ רֶמאֵל
 ןכ-לע שיִּתְׁשלּפ תאָרְקִל דו דָֹ יִרֲחַא ףדרמ לֹואָׁש
 5 זֵבׁשַמ רָוָּד לע י ;תֶקלחַמַה עֵלָס אּויַה םיִקָמִל רק
 :ידניע תֹורְצְמַּב בׁש

 5 רב
 א רֹמאֵל ול ּורָניו םיִּתְׁשלְּפ יֲהַאַמ לּואָׂש בֵׁש רֶׁשֲאַּכ ידי

 גגֶׁשְלִׁש לואָׂש חָקֹה  :יִרנ ןע .ּמְרְַּב דֹוָה הנה

 דכ לעטיפאק :
 :יִדָנ-ןיִע גְנּוטְסעֶפ רעד ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶג זיִא דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא טְראָד ןּופ זיִא דִוָד דִנּוא 1
 סאָד םיִּתְׁשַלְּפ איד ןייֵגּוצְכאָנ ןּופ טְרְהעֶקעֶנְמּוא ְּךיִז טאָה לּואָׁש ןעוֶו ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע דְנּואֹפ
 ןעֶמּונעֶג לּואֶׁש טאָה יֹוזַא 3 :יִדָנ-ןיִע רָּבְרִמ רעֶד ןיא זיִא דִזָד ,העְז ,טְגאָזעֶגְהיִאּוצ טאָה ןעֶמ

 איירר
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 דִִזיתֶא ׁשֵּקִכְל ךֶלֹה לֵאדשי-לְּכִמ רוָחְּב ׁשיִא םיִפָלֲא
 ןאָצַה תוה-לֶא אבל :םיִליַה יֵרּוצ נְפ-לַע ויָשְנַאַו
 וילְנַ--תֶא ךֶסֶהְל ליִאְׁש אֵבָו הֹרָעִמ טָׁשְ ְךֶּלַה--לַע
 יֵשְנַא ֹרְמאֹי :םיִבָׁשְי הָרָעְּמַה יִתְכַדְַּב ויְָׁנאַו דו
 ִכֹנָא הנה ךֶלַא הָוהְי רֵמָאָׁשַא םּוַה הנה וְלַא דוד
 ְּךניעְּב בִי רֶׁשֲאַּכ ול ָתיׂשְעו יב ךיִביֲ-תֶא ןַתֹנ
 :טֶלֵּב ליאָׁשְלררׁשֲא ליִעְמַה-ףנּכדתִא תֶרכַו דֹוָד םָקָ

 ףֶנְּכ-תֶא תַרְּכ רֶׁשֲא לע ותֹא דוָד-בל ךיו ןכייִרַהַא יו ה
 -םכא הָוהְיִמ יִל הָליִלָח ויִשְנֲאַל רָמאֹּנ :לּואְׁשִל  רֶׁשֲא 5

 יִדָי ַחְלְׁשִל הָוהְי חיִׁשְמל ינדאל הזה רֶבְַּה"תֶא הָׂשעֲ
 םיִרְְבּיִשֲָא-תֶא דִוָדעַּכׁשִו גאוה וה חִׁשְמיכ ֹוּב +

 לו הָרָעְּמַהְמ םֶק ליִָׁשְו ליִאׁש--לֶא םיִקָל םֶנְתִנ אֵל
 ץדָרָעְמה ןִמ צי ןכ-ֵרֲחַא דִוָּד םִקָ = :

 ּואָש טֵּבו למה ינֹרַא רמאְל ללִאָש-יִרַַא אָרְקי
 דוד רֶמאֵּה ּוָתׁש הָצְרַא םִיַּפַא .דוָד רק ויכתַא 3

 דוד הנה רֶמאֹל םָדָא יִרְבד--תַא עַמְׁשִת הָמָל לֹואָׁשִל
 -יֵׁשֲא תֶא ָניע וִאָר הֶּזַה םֹוּיַה הנה :ֵתֶעָר ׁשֵקַבַמ י

 ףילָע םֶהַָּדנְרהל רַמָאְו הֶרְמַּמ ידיְּב! םִיה ! הי ְךתַ
 יֵבָאְו :אּיִה הָוהְ חיִׁשְמרֵּ יָנֹדאַּב יִדָי חַלׁשאדאל רַמֹאָו וג

 ףְכתֶא יַתְרָכְּב ּכ יִדָיּב ָּךְליִעְמ ףגְּכ-תֶא האָר םַנ הֵאְר
 עמו הָעְר ידָיּב ןיג יּכ לַארּו עַּד דותנַרה אֹלְו דֵלִעְמ

 םַּפִׁשִ :הְָּתַקְל יִׁשפַנ-תֶא הָדֹצ הֶּתַאָו ּךֶל יִתאָמ מר 12
 ;ךֶּב-היְהִת אֵל דת ךממ הוי ימקתד ךניבּו יִניִּב הָוהְ

 אֵל ידו עַׁשָר אֵצָי םיִעְׁשְרַמ יִנֹמְַּקַה לֵשִמ רַמאֹי רֶׁשֲאַּכ 3
 הָּתִא יִמ יֵרֲחַא לֵאְרׂשִ ְךלֶמ אָצָי יִמ יֵרֲחַא :ךֵביהְיְהת 8

 ידָוהְי יָהְו :דָחַא שער יִרֲחַא תמ םֵָּכ 'רֲתַא יא
 ג טי יביר--תֶא בה אָרֵ ךניִבִניּב טֵָׁשְו ן;דל

 דכ א לאומש

 רעֶנעֶמ עֶטְלייוְרעֶדְסיֹוא ךְנעֶזיֹוט אייֵרְד
 יֶניֵהַא זיִא רֶע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ץְנאַּג ןּופ
 רעֶנעֶמ עֶנייז דְנּוא דִזָד ןעֶכּוז ּוצ ןעֶגְנאַגעֶג

 :קעֶּבְנייֵטְׁש איד ןּופ ןעֶזְלעֶפ איִד ףיֹוא
 ףאָש איִד ּוצ ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא רֶע דְנּוא 4

 םעֶד אייֵּב ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז סאוָו ןעֶלאַטְׁש
 ,לייַה ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא טְראָד דְנּוא ,געוֶד
 םיִפ עֶנייֵז ןעֶמּוקעֶגְנייִרַא זיִא לּואָׁש דְנּוא
 רעֶנעֶמ עֶנייַז דֵנּוא דִוָד דְנּוא ,ןעֶקעֶדעֶּב ּוצ

 איד ןּופ ןעֶטייַז איד ןַא ןעֶּביִלְּבעֶג ןעֶנעֶו
 ּוצ ןעֶּבאָה רעֶנעֶמ םידוָד דנּוא 8 :לייֵה
 גאָט רעֶד זיִא טְנייַה ,העָז ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא
 ,טְנאָזעֶג ריִד ּוצ טאָה טאָנ ןעֶכְלעוֶו ןּופ

 ןיִא דְנייֵפ ןייַד ןעֶּבעֶג לעו ְּךיִא העְז
 וצ םֶסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןייֵרַא דְנאַה עֶנייֵד
 ;ןעֶגיֹוא עֶנייַד ןיִא טּוג זיִא סא ןּוהְמ םֶהיֵא
 רֶע דְנּוא ןעֶנאַטְשעֶגְפיֹוא דוָד זיִא יֹוזַא
 קַע םאָד ןעֶטיִנְשעֶנְּפָא טייֵהְרעֶליִטְׁש טאָה
 זיִא םִע רנּוא 6 :לעֶטְנאַמ םילּואָׁש ןּופ
 ץְראַה םידִוָד טאָה יֹּוזַא םעֶדְכאָנ ןעֶזעוֶועֶג
 -ַּמִא טאָה רֶע לייֵװ ,טְּפאַלְקעֶג םֶהיֵא ןיִא
 :לעֶטְנאַמ םילּזאָׁש ןּופ קֶע םאָד ןעֶטיִנְשעֶג
 ,רעֶנעֶמ עֶנייַז ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 7
 ןופ ריִמ ּוצ ןייַז םאָד לאָז ןעֶטיִמְרעֶפ
 עֶניִזאָד איִד ןּוהְמ לעוֶו ָךיִא ּביֹוא ,טאָג

 ןעֶקעֶרְטְׁשּוצְסיֹוא םֶהיֵא ןַא דְנאַה עֶנייֵמ ,טאָנ ןּופ ןעֶטְּבְלאַזעֶג םעֶד ,ראַה ןייֵמ ּוצ ְּךאַז
 רעֶנעֶמ עֶנייַז טייֵׁשּוצ דִוָד טאָה יֹזַא 8 :טאָג ןּופ רעֶטְּבְלאַועֶג רעֶד זיִא רע ןיִראָו
 ןעֶנעֶק ןייֵטְׁשפיֹוא ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶּבעֶגעֶגּוצ טיִנ טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶטְרעֶו איד טיִמ
 ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא זיִא רֶע דְנּוא ,לייֵה רעֶד ןּופ ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא לּואְׁש רעֶּבָא ;לּואָׁש
 -סיֹּורַא ְּךיֹוא זיִא רֶע דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא רֵוָד זיִא םעֶדְכאָנ דְנּוא 9 :געו ןייַז ףיֹוא
 ןייַמ ןעֶנאָז וצ יֹוזַא ,לּואָׁש ְּךאָנ ןעֶפּורעֶנְכאַנ טאָה רֶע דְנּוא ,לייֵה רעֶד ןּופ ןעֶגְנאַגעֶג
 טְגייֵּבעֶג דִוָד ְּךיִז טאָה יֹוזַא ,טְקּוקעֶנ ְּךיִז רעֶטְניִה טאָה לְּדאָׁש טאפ דָנּוא !ביִנעֶק ראַה
 ּוצ םֶנאָזעֶג דִוָד טאָה יֹוזַא 10 :טְקיִּבעֶג ְּךיִז טאָה דְנּוא דֵרֶע רעֶד ּוצ םיִנָּפ ןייַז טיִמ
 ריִד טְכּוז דֶוָד ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ רעֶטְרעֶֶו איִד אּוד טְסְרעֶה סאָווְראַפ ,לּזאָׁש
 זַא ןעֶהעֶזעֶנ ןעֶניֹוא עֶנייֵד ןעֶּבאָה גאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד ,העָּז 11 ?ןּוהְט ּוצ םעֶטְכעֶלְׁש
 טאָה ןעֶמ דְנּוא ,לייֵה רעֶד ןיִא דְנאַה עֶנייֵמ ןיִא ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא טְנייַה ְּךיִד טאָה טאָג

 יה
 ןר=

 וטְמְראַּבְרעֶד ריִד רעֶֶּביִא ְּךיִמ ּבאָה ְּךיִא רעֶּבָא ,ןעֶניִגְרַה ְּךיִד לאָז ְּךיִא זַא טְגאָזעֶג ריִמ
 ראה ןייַמ ןעֶנעֶק דְנאַה עֶנייֵמ ןעקעֶרְטְשסיֹוא טיִנ לעד ְךיִא זַא טנאזעב ּבאָה ָךיִא דנוא
 זַא העָז אֹוי ,העָז ,רעֶטאָפ ןיימ אוד דָנּוא 12 :םאָנ ןּופ רעֶטְּבְלאַזעֶג א זיִא רע ןיִראָה

 -ַּמַא ּבאָה ָּךיִא סאָד םעֶד ןיא ןיִראָ ,דְנאַה עֶנייֵמ ןיא זיִא לעֶטְנאַמ ןייַד ןּופ קֶע םאֶד

 טְסְנעֶק יֹוזַא ,ּתָנְרַּהעַנ טיִנ ְּךיִד ּבאָה ָּךיִא דְנּוא לעֶטְנאַמ ןייד ןּופ קֵע םאֶד ןעֶטיִנְׁשעֶג

 ָסייָת ןיא דֶכיֵז רעֶדַא םעֶמְבעֶלְׁש םּוש ןייק ם יב זיֵא םִע זַא רו דְנּוא ןעֶנעֶקְרַע אנד

 ְךיִמ אוד םֶסְנאָי ְּךאָד דְנּוא ,םֶניִדְניִזעֶּג ריִד ןעֶנעֶק טיִנ ְךיֹוג ; ּבאָה ךיא דָנּוא ,רָנאַה

 דָנּוא ,ריִד ןעֶׁשיוִוְצ דָנּוא ריִמ ןעַׁשיוִוְצ ןיִמָּפְׁשִמ לאָז ָז טאָב 18 :ןעַמענ ּוצ ְּךיֵמ יֵדָּכ ְךאָב

 :ןייַז ריִד ןַא טיִנ לאָז דְנאַה עֶנייַמ רעֶּבָא ,ןייַז םקֹונ ריִד אייַּב ריִמ ראַפ ְּךיִז לאָז ט םאָב

 ,תֹועְׁשַר םיֹורַא טייֵה םיִעֵׁשְר איִד ןּופ ,טְנאָז לַׁשַמ עֶטֶלַא נא 1 םאָד איו 14

 ןּופ גיִנעַק רעֶד זיִא ןעֶמעֶז ְךאָנ 12 :ריִד ןַא ןייַז טיִנ לאָז דְנאַה עַנייַמ רעֶּבָא
 ַא ָּךאָנ ,דְנּוה ןעֶטיֹוט ַא ְּךאָנ ?ְּךאָנ אּוד טְסְנאָי ןעֶמעֶָד ?ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא לֵאָרְׂשִי
 ריִד דְנּוא ריִמ ןעֶׁשיִװְצ ןיִטָּפְׁשִמ דְנּוא ,רעֶטְכיִר רעֶד ןייַז טאָג זאָל 16 ?יֹולַּפ
 ייַז ליִצַמ רעֶדָא ןיִטּפְׁשִמ ָּךיִמ לאָז דְנּוא ,גירק ןייֵט ןעֶניִרק דְנּוא ,ןעֶהעֶז דַנּוא

 םיוא
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 ּוצ טְרעֶהעֶנְפיֹוא טאָה דִוָד ןעוֶו ןעֶועוֶועֶנ אֵׂשו דָד יִנְּב הז א : א רֶמאֹי טא אה '
 לּואָׁש ּוצ רעֶטְרעוֶו עֶניִזאָד איִד ןעֶדעֶר
 סאָד םאָד זיִא ,טְגאָזעֶג לּואָׁש טאָה יֹוזַא
 טאָה לּואָׁש דְנּוא ? דִוָד ןְהּוז ןייֵמ ןּופ לֹוק
 טאָה רֶע דְנּוא לֹוק ןייַז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא
 ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 18 :טְנייוַועֶ
 ,ריִמ ןּופ רעֶטְכעֶרעֶג טְזיִּב אּוד ,רִוָד
 ןעֶטְלאָגְרעֶפ ריִמ טְסאָה אּוד ןיִראוָו

 ל יי יִמִמ הָּתַא קיִּדַצ ױוָדילֶא רֶמאַֹו :ָּרְבו ולק ליִָׁש
 ופ ָּתדַד ָתָאְו :הָעיוה ךיתלימג יִנֲו הּתּומַה ינתְלַמְג הָּתַא
 יִּתַא ה שָעירְׁשֲא-תֶא םויַד

5 2 
 הָוהִי יָנֹרְגַס רֶׁשֲא תַא הָבֹוט

 - עק עא ֹט 3

 נפ ֹוהְלַׁשְו וֿבְיֵא--תֶא ׁשיִא אָצְמיייִכְו גיִנְִָּרַה אלו ֶָדיְּב
 שֲא הָּזה םַֹה תַחַּת הָבּוט ְּמַּלׁשִי הָוהו הָבֹוט ְךֶרָדְּב
 ב ורָמָהְו .ךלְמּ מי י יִּתְעַרְי הנה ְּתְַו :יל הָתיִׂשָע
 21 -סַא הָוהיֵּב יִל הָעְבַׁשִה הָּמעְ :לֵאָרְׂשִ תֶכָלְמִמ ףֵדָיְּב

 :יִבָא תֵּבִמיִמְׁש"תֶא דיִמְׁשִּתיאָויִרֲחַא ירא תיִרְכִּת
 ןעֶטְלאָגְרעֶפ ריִד ּבאָה ָּךיִא דְנּוא ,םעֶטּוג מיש דו ותיֵב-לַא לואָׁש לי סיִאשְל דוד עַבׁשי

 טְנייַה טְסאָה אּוד דְנּוא 19 :םעֶטְכעֶלְׁש
 -עֶנ םעֶטּוג ריִמ טְסאָה אּוד זַא ןעֶזיוִועֶ

 ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא ְּךיִמ טאָה טאָג ןעוֶו ,ןּוהֶמ
 טיִנ ְּךיִמ טְסאָה אּוד דְנּוא דְנאַה עֶנייֵד ןיִא
 ניֶפעֶג ןאַמ ַא ןעוֶו דְנּוא 20 :ּתָנְרַהעָנ
 קעוֶוַא םֶהיֵא טְקיִׁש רֶע דְנּוא דְנייַפ ןייַז
 ןעֶלאָצעֶּב טאָג ריִד זאָל ,געוֶו ןעֶטּונ ןייֵא
 םאָו גאָט ןעֶניִטְנייה םעֶד ראַפ םעֶטּונ
 דְנּוא 21 :ןּוהְמעֶנ ריִמ ּוצ טְסאָה אּוד
 טְסעֶֶו אּוד זַא סייוֵו ְּךיִא ,העָז ,דְנּוצַא
 ְךייַרְגיִנעֶק סאָד זַא דְנּוא ,ןעֶריִנעֶר םיוִועֶנ

 ןיִא ןעֶּבייֵלְּב ןייֵטְׁשעֶּב טעוֶו לֵאָרְׂשִו ןּופ
 רעֶוׁש ,דְנּוצַא דְנּוא 22 :דְנאַה עֶנייֵד
 טיִנ טְסעוֶו אּוד זַא טאָנ אייַּב ריִמ ּוצ

 דָנּוא .ריִמ ְךאָנ ןעֶמאָז ןייֵמ ןעֶנְליִטְרעֶּפ
 רוָד דְנּוא 28 :זיוה סירעֶטאַפ ןייֵמ ןּופ ןעֶמאָנ ןייֵמ ןעֶגְליִטְרעֶפ טיִנ טְסעוֶו אּוד זַא

 דָנּוא דִוָד דְנּוא ,זיֹוה ןייַז ּוצ ןעֶנְנאַנעֶג זיִא לּואָׁש דְנּוא ,לּואָׁש ּוצ ןעֶריֹואוְוְׁשעֶנ טאָה

 :גְנּומְסעֶפ רעֶד ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז טייֵל עֶנייַז

 ;הָרּוצמַלֿ לע
 חכ

 א ויורְּבִקה ול--ורְמְסיַו לֵאָדְׂשי-לֶכ ּוצְבָקִיַו לֵאּומְׁש תֶמַ
 :ןְראָּפ רֵּבְרַמילֶא דֶריו דֹוּד םֶכָיו הָמְרּב תיִבְּב
 ג ןאָצ ולְו דֹאְמ לוָדנׁשיִאהְ לֶמְרַּכַב ּוהָׂשֲַמּו ןעֶמּב ׁשיִאְו
 :לָמרַּכַ ונאצ-תֶא זּב יהיו םִִזִע ףֶלֶאְו םיִפָלֲא-תֶׁשְלְׁש
 ג -תרַבֹט הָׁשאָהְו לִינְבֲא וִּתְׁשִא םֵׁשְו למְנ ׂשיִאָה םֵׁשו
 :וָּבִלָכ אֹוְדְו םיִללֲעַמ עֶרְו הֵׁשָק ׁשיִאָהְו רַאֹה תַּמו ָכָש
 8 דוד ַלְִׁי !ונאצ-תֶא 'ףֶבָנ יב רֵּבְרִּמַּב דֶוָּד עַמְׁשִי
 טבָתאָבּו םלָמְרַכולֲע םיִרְעַנַלי רַוָּד רֶמאיַו םיִרָעְנ הָרְׂשִע
 8 זירַּכ םֶּתְרַּמֲאַו :םוִלָׁשל יִמְׁשִב וליֶּתְלָאׁשּו לָבְנ-לַא

 !םםולָש ָךֶלֶׁשֲא לֶכְ םֹולָש ּךְתֹבּו םלָש הַא יֵחְל
 ? יָה ּךֶל-רָׁשֲא םיִעֹרָה הָּתִע וֵק םִיניִּכ יִּתְעַמָׁש הָּתַעְ

 לב הָמּואָמ םחָל רַקַפנאלְ םנמלַכַה אֵל ּוָמ
 3 ואְצְמִו ְךֶל ףיִרעג יתֶא לֵאְׁש :לְמרִכּב םתוי
 זרַא אָנ-הָנִּת שב .בֹט םוי--לעייכ ךיניעּב ןַה םיִרָעַּגַה

 ף=ייוי
 ר זיו

 הכ לעטיפאק

 טְלעֶמאַזעֶגְנייַא לֵאָרְׂשִי ץְנאַג ְּךיִז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןעֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא לֵאּומְׁש ןעוֶו דְנּוא 1

 זיוה ןייַז ןיִא ןעֶּבאָרְגעֶּב םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְנאָלְקעֶּב םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 :ןֶרָּפ רָּבְּדִמ רעֶד ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְּפּורַא דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְּפיֹוא זיִא דִוָד דְנּוא .הָמָר ןיִא
 ,לָמְרַּכ ןיִא טְפעֶׁשעֶג ןייַז טאַהעֶג טאָה סאָו ,ןֹועְמ ןיִא ןאַמ ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 9
 ףאָׁש דְנעֶזיֹוט אייֵרְד טאַהעֶנ טאָה רֶע דִנּוא ,םיֹורְנ רֶהעֶז ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןאַמ רעֶד דְנּוא
 :לָמְרַּכ ןיִא ףאָש עֶנייֵז ןּופ ןעֶרעֶׁש םעֶד אייָּב ראַו רֶע דֶנּוא ,ןעֶניִצ דְנעֶויֹוט דְנּוא

 ראַז ּבייוװ ןייַז ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא ,לָּבָנ ראַוַו ןאַמ םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא 8
 טְלאַטְׁשעֶג עֶנייֵׁש ןּופ דְנּוא דְנאַטְׁשרעֶּפ ןעֶטּוג ןּופ ,ןעֶזעוֶועֶג זיִא יֹורְפ איִד דְנּוא ,ליָבְבַא
 םעֶד ןּופ ראו רֶע דְנּוא ,םיׂשֲעַמ עֶזייֵּב ןּופ דְנּוא טְראַה ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןאַמ רעֶד רעֶּבָא
 טְרעֶׁש לָּבְנ זַא רָּבְדִמ רעֶד ןיִא טְרעֶהעֶג טאָה דִוָד דְנּוא 4 :בֵלַּכ ןּופ דְניִזעֶנְזיֹוה
 וצ םֶגאָזעֶג טאָה דדָד דְנּוא ,ןעֶנְנּוי ןְהעֶצ טְקיִׁשעֶגְניִהַא טאָה דִוָד דְנּוא 8 :ףאָׁש עֶנייֵז

 טְלאָז יֹוזַא לֶבָנ ּוצ ןעֶמּוק טעו רֶהיִא ןעוֶו דְנּוא ,לֶמְרַּכ ןייק ףיֹורַא טיינ ןעֶגְנּוי איד
 ּוצ ןעֶנאָז יֹוזַא טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 6 :םֹולָׁש ְךאָנ ןעֶמאָנ ןייֵמ ןיִא ןעֶנעֶרְפ רֶהיֵא
 דְנּוא ,דְניִזעֶגְזיֹוה ןייַד ּוצ םֹולָׁש דְנּוא ,ריִד ּוצ םֹולָׁש (ְּךיִלְקיִלְנ) טְּבעֶל םאֶו םעֶד
 טְרעֶהעֶג ְּךיִא ּבאָה דִנּוצַא דְנּוא 7 :םֹולָׁש ןייַז לאָז טְסאָה אּוד סאָו םעֶלַא ּוצ
 אייֵַּב ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז םאֶו םִרעֶכּוטְסאַּפ עֶנייֵד העָז םִרעֶרעֶׁש טְסאָה אּוד זַא
 ְךאַז םּוׁש ןייק אייֵז וצ טאָה סֶע דְנּוא טְמְהעֶׁשְרעֶפ םיִנ ריִמ ןעֶּבאָה םֶנּוא
 עֶנייַד געֶרְּפ 8 :לֶמְרַּכ ןיִא ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז אייֵז סאָו געֶט עֶלַא טְלְהעֶּמעֶג טיִנ
 ןַח ןעֶניִפעֶג ןעֶנְנּוו עֶנייֵמ ןעֶואָל םּוראָד ;ןעֶנאָז ריִד ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ןעֶנְנּוב
 ְךאָד ּביִג בֹוט םֹוי ַא ףיֹוא ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז ריִמ ןיִראָו ,ןעֶניֹוא עֶנייד ןיִא

 סאו



292 

 דִָד יִרֲענ ּואֹבַת :דֶוָדְל קבלּו ףיירמעל .ְךיִק אָעְמִּת רֶׁשֲא 9
 ?וחנו דוד םֵׁשּ הָלאָה םיִיְבִלַהילְכּכ לֵבְילֶא ורְּב

 םבֹיַה יׁשידב יִמּו דֶוָד יִמ רְמאֹיַו דוד יָדְבע-תֶא לֵפָנ ןעו '
 יְִּחַקָלְו ;וינֲא יִנְּפִמ ׁשיִא םיִצרַּפְתַּמַה םיִרָבֲע ּוְּבַר עג

 יי ִּתְחַבְמ רֶׁשֲא יִתָחְבִמ תֵאְו יֵמיִמ--תֶאְו יִמְחַל--תֶא
 וכְמַהו :הָּמָה הָזמ יא יִּתְעַדָי אֵל רֶׁשֲא םיִׁשנֲאַל יּתַתנְו 2

 םיִרְבּוַה לֶכּכ ול ּורָנו ואיש םֶּכְַחל דיִרעֶג
 וּבְרַח--תֶא ׁשיִא ! ּוָרָנח וִׂשְנֲאַל דוד רֶמאַּ :הֶּלֵאָה 13

  ילַעיווָּבְרַח--תֶא ְֶודיִג רֶנחִיווּברַח-תֶא ׁשיִא והָנִחַ

 הכ א לאומש

 ןייד ּוצ דְנאַה עֶנייִד ןיִא ְּךיִז טְניִפעֶג םאוו
 :דִוָד ּוצ ,ןְהּו ןייַד ּוצ דְנּוא טְכעֶנְק
 ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז ןעֶגְנּוי ם'דוָד ןעוֶו דְנּוא 9
 עֶלַא לֶבָנ ּוצ טעֶרעֶנ אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא
 ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא רעֶטְרעֶֶו עֶניִזאָד איֵד
 :טְהּורעֶגְּפֶא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רֶוָד ןּופ
 איֵד וצ טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טאָה לֶבָנ דְנּוא 0
 טְנאָזעֶג טאָה רֶע רֶנּוא ,דִוָד ןּופ טְכעֶנְק

 "לע ּוְבְׁשָי םִיַתאָמּו שיִא תואמ עַּבִרַאְּכ דֹוָד יחֲהַא

 םיִרְענהְמ דָחֶא-רַעַנ דג לֶבָנתֶׁשֲא לינִַאַלְו :םיִלֵּכַה 4
 -תֶא ְּךֶרֶבָל ברמה ! טיִכָאלמ דִוָד חַלָׁש הָנִה רֶמאֹל

 םוָלְו רָאְמ ּונָל םיִבֹט םיִׁשְנֲאָהְו :םֶהָּכ עו ּוניָנֹדֲא ומ
 םָּתִא ונְכְלַהִחה ימי--לָּכ הָמואמ ּונְדַק מ--אֵלְו "מלכה
 טבמוי-םַּג הליל-טג ניֵלָע יָה הָמֹוח ;הָדָׂשַּכ ּונֵתֹויִהִּב

 2 יִעָּד הָּתַעְו :ןאַּצַה םיִעֹר םָּמִע ּונֵתֹויָה י--לָב 17
 יֵמ-ָכ--ַעו ונינדָא-לָא הָעְרָה הָקלָבייּכ יִׂשֲַּתיִהַמ

 כת ליַנֹבֲא רֶהֵמְּתַו :ויָלֵא .רֵּבַדִמ סֶע לְּבְִּ אּוהְו 8
 ׁשֵמָחְו תֹווׂשע ןאָצ ׁשֹמָחְו ןייילְכִנ םִנָׁשּו םֶחָל םִיִמאָמ
 -!כָע םֵׂשָּתַו םִִלבִּד טְיַתאָמּו םיִקְּמִצ הָאמּו ילְק םיִאְס

 טֶכיֵרֲחַא ינְנַה יִנְִל ּוָרְבִע ָהיֶרָעְנִל רֶמאָּפִ ;םיִרהַה 1
 ילַע תַמָכֹר ! איה הָיִהְו :הָדיּנַד אֵל לָּבָנ שיִאְלו האָב 3
 םיִדְרִי ווָׁשָנֲאַו דוד הֵנהְו רֶהֶה רֶתֵסְּב תֶדִֹוו יי

 ִתְרַמְׁש רק ְךַא רַמָא דָחֶדַו :םָתֹא ׁשֶנֵפִּתַו הָתאָרְקַל
 ול--רֶׁשֲא-לֶכִמ רֶקְפניאַלְו רָּבְדּמַּב הָול 0 6

 סביִהֹלֶא הָׂשֲעייהֹּכ :הָבֹומ תַחֵּת הָעְר לב הָמּוָאְמ 2
 רֹוָא-דֲע לירֶׁשֲא-לָּצִמ ריִאְׁשַאדםא ףיִס הֵכָו יחד באל

 ןֶהּוז רֶעֶד זיִא רעֶוֶו דְנּוא ? דִוָד זיִא רעוֶו
 סאוָו טְכעֶנְק עֶליִּפ ןעֶנעֶז טְנייַה ?יִׁשֹו ןּופ

 ןייז ראָּפ ןּופ רעֶכיִלְטיִא קעוֶוַא ןעֶכעֶרְּב
 ןייֵמ ןעֶמעֶנ ןעֶד ְּךיִא לאָז 11 :ראַה
 עֶנייֵמ דְנּוא ,רעֶסאַו ןייֵמ דְנּוא טיֹורְּב
 ןעֶטְכאָׁשעֶג ּבאָה ְּךיִא םאָו ְנּוטְכעֶׁש
 םִע לאָז דנּוא םֶרעֶרעֶׁש עֶנייֵמ ראַפ
 םייוו ָךיִא םאָו רעֶנעֶמ עֶכְלאָז ּוצ ןעֶּבעֶנ
 יֹװַא 12 ?ןעֶנעֶז אייֵז ןעֶנאַַו ןּופ טיִנ
 ּוִצ םֶרְהעֶקעֶנְמּוא ןעֶנְנּוי םידוָד ןעֶנעֶז
 -עגקירּוצ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,געוֶו רֶעייֵז
 טְנאָזעֶנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶמּוק
 דוא 18 :רעֶמְרעֶו עֶניִזאָד איִד עֶלַא
 ,רעֶנעֶמ עֶנייֵז ּוצ טְנאָזעֶג טאָה דִוָד

 ,דְרעֶוְש ןייַז רעֶכיִלְטיִא ןָא טְלעֶטְראַג
 -ָנָא דְרעֶוְׁש ןייַז רעֶכיִלְטיִא טאָה יֹוזַא
 ףיֹוא טאָה דִוָד דְנּוא טְלעֶטְראַנעֶג

 ְךַרֶע ןַא דִוָד רעֶטְניִה ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,דְרעוֶוְׁש ןייַז טְלעֶטְראַגעֶגְנָא
 איד אייַּב (ןעֶמיִה ּוצנ ןעֶּביִלְּבעֶג ןעֶנעֶז טְרעֶדְנּוה אייווְצ דְנּוא ,ןאַמ טְרעֶדְנּוה רֶעיִפ ןּופ
 וַצ יֹוזַא ,ּבייוו םיִלָבָנ לִיַגיִבַא וצ טְגאָזעֶג טאָה ןעֶגְנּוי איִד ןּופ רעֶנייֵא רעֶּבָא 141 :םיִלַּכ
 ןעֶשְנעֶּב וצ ראַה רעֶזְנּוא רָּבְדִמ רעֶד ןּופ םיִחּולְׁש טְקיִׁשעֶג טאָה דוָד ,העְז ,ןעֶגאָז
 ּוצ ןעֶזעוֶועֶג םּוב- רֶהעֶז ןעֶנעֶז רעֶנעֶמ איִד דְנּוא 12 :ןֶעיִרְׁשעֶנְנָא אייֵז טאָה רֶע דְנּוא
 ְךאַז םוש ןייק םֶנּוא טאָה םִע דנּוא ,ןעֶראוָועֶג טְמְהעֶׁשעֶּב טיִנ ןעֶנעֶז ריִמ דְנּוא ,םָנּוא
 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶד ריִמ ןעוֶו ןעֶגְנאַגעֶגְמּורַא אייֵז טיִמ ןעֶנעֶז ריִמ םאֶו געֶט עֶלַא טְלְהעֶפעֶב
 יֹוזַא גאָמ אייֵּב רֶעיֹומ ַא ןעֶזעוֶועֶג םָנּוא ּוצ ְּךיֹוא ןעֶנעֶז אייֵז 16 :דְלעֶפ םעֶד ףיֹוא
 םעֶשאַּפעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶזעוֶועֶג אייֵז טיִמ ןעֶנעֶז ריִמ ןעוֶו נעט עֶלַא ,טְבאַנ אייַּב איו
 םאֶד ןיִראָו ,ןּוהְמ טְסְלאָז אּוד סאָו העָז דְנּוא ןעֶקְרעֶד דְנּוצַא דְנּוא 17 :ףאָׁש איִד
 ְניִזעֶגְזיֹוה ץְנאַג ןייַז רעֶּביִא דְנּוא ראַה רעֶזְנּוא רעֶּביִא טְזאָלעֶגְסיֹוא ְּךיִז טאָה עֶטְכעֶלְׁש
 טאָה יֹוזַא 18 :ןעֶדעֶר םֶהיֵא ּוצ טיִנ ןעֶק ןעֶמ םאָד רעֶטְכעֶלְׁש ַא יֹוזַא זיִא רֶע ןיִראָו
 אייוֵוְצ דְנֹנא םיֹורְּב טְרעֶדְנּוה אייוֵוְצ ןעֶמּונעֶג טאָה איֵז דִנּוא טְלייֵאעֶנ וי ְךיִז
 ןעֶבְנאַז עֶטְנעֶרְּבעֶג םאֶמ ףְניִפ דְנּוא ,ףאָׁש עֶטְכאַמעֶנטְּכעֶרּוצ ףֶניִפ דְנּוא ,ןייוו לעֶגאָל
 איִז דְנּוא ,ןעֶנייַפ ּבְרעֶק טְרעֶדְנּוה אייוֵוְצ דְנּוא ,םעֶקְניִׁשְזאָר ָּךעֶלגְנעֶַה טְרעֶדְנּוה דְנּוא
 עַרְהיִא ּוצ טְנאָזעֶג טאָה איִז דְנּוא 19 :לעֶזייֵא איִד ףיוא טְגייֵלעֶגְּפיֹורַא אייֵז טאָה
 טאָה איִז רעֶּבָא ;ְךייֵא רעֶטְניִה םּוק ָּךיִא טְהעֶז ;ריִמ ראַּפ רעֶּביִרַא טייֵג ,ןעֶגְנּוי
 טאָה אז ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג ויִא םִע דנּוא 20 :לֶבָנ ןאַמ רֶהיֵא ּוצ טְגאָזעֶג טיִנ םִע
 עֶנעֶגְראָּבְרעֶפ רעֶד ףיֹוא טְרעֶדיִנעֶגְּפּורַא זיִא איִז םאָד ,לעֶזייֵא םעֶד ףיוא ןעֶטיִרעֶג
 ןעֶגְנאַגעֶגְפּורַא רעֶנעֶמ עֶנייַז דְנּוא דִוָד זיִא יֹוזַא העָז דְנּוא ,גְראַּב םעֶד ןּופ טייַז
 טְכאַרְטעֶג טאָה דוָד דִנּוא 21 :טְנעֶנעֶנעֶּב אייֵז טאָה איֵז דְנּוא ,ןעֶנעֶקְטְנִע רֶהיֵא
 ,רָּבְדִמ רעֶד ןיא ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ טְרעֶהעֶג סאָו סעֶלַא טיִהעֶנ טְסיִזְמּוא ְךיִא ּבאָה
 רֶע דְנּוא .טְלְהעֶּפעֶג טיִנ ְּךאַז םּוׁש ןייֵק טאָה םֶהיֵא ּוצ טְרעֶהעֶנ סאָָו םעֶלַא ןּופ דַנּוא
 וצ ןוהט טאָנ לאָז יֹזַא 22 :םעֶטּונ טאַטְשְנַא םעֶטְכעֶלְׁש טְרֶהעֶקעֶגְקיִרּוצ ריִמ טאָה

 ןעֶגְראָמ זיִּב ןעֶזאָלְרעֶּביִא םֶהיֵא וצ לעו ְּךיִא ּביֹוא ,רֶהעֶמ ְּךאָנ דְנֹוא ,דוָד ןּופ דְנייַפ איד

 הירפ



 לאומש

 ןַא ןיִּתְׁשַמ ןעֶנעֶז םאָו עֶלַא ןּופ היִרְפ
 טאָה לִיַניִבַא ןעוֶו דנּוא 28 :דְנאַַו רעֶד

 טְלייֵאעֶג ְךיִז איִז טאָה יֹוזַא ,דִוָד ןעֶהעֶזעֶג
 ,לעֶזייַא םעֶד ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְּפּורַא זיִא דְנּוא
 םיֹוא דִוָד ראָפ ןעֶלאַפעֶג זיִא איִז דְנּוא
 טְקיֵּבעֶג ְּךיִז טאָה איִז דְנּוא ,םיִנָּפ רֶהיֵא
 ןעֶלאַפעֶנ זיִא איִז דְנּוא 24 :דְרֶע רעֶד ּוצ
 םְנאָזעֶג טאָה איִז דְנּוא ,םיִפ עֶנייֵז ּוצ
 זיִא ריִמ ןיִא וראָה ןייֵמ ְךיִד טעֶּב ְךיִא

 ריֹומטְסְניִד עֶנייֵד ְּךאָד זאָל ,דְניִז איִד
 ּוַצ רעֶה דְנּוא ןעֶריֹוא עֶנייֵד ןיִא ןעֶדעֶר
 זאָל 29 :דיֹומטְסְניִד עֶנייֵד ןּופ דייֵר איד
 -באַרְטעֶּב ;ְּךיִד טעֶּב ְּךיִא ,ראַה ןייֵמ טיִנ
 םעֶד ,ןאַמ ַמ ןעֶטְכעֶלְׁש ןעֶניִזאָד םעֶד ןעֶמ

 לָבָנ זיִא ןעֶמאָנ ןייַז איז יֹוזַא ןיִראו ,לָבָנ
 טימ טייֵקְׁשיִראַנ עֶנייֵז ְךיֹוא זיִא יוזַא

 ּבאָה ,דיֹומטְסְניִד עֶנייֵד ָּךיִא רעֶּבָא ,םֶהיֵא
 טְסאָה אוד סאו ןעֶנְנּוי איִד ןעֶהעֶזעֶג טינ
 טאָנ איוו יֹוזַא דְנּוצַא דְנּוא 26 :טְקיִׁשעֶג

 493 הכ א

 33 יַהָמְתַו דִוָּד--תֶא ליַניִבֲא אָרַּתַו !רוקּב ןיּזְׁשִמ רֵּקְּבַה
 וֵּמְׁשִּתַו היִנפילַע ֹוָדיִּפַאְל לּֿתַ רֹומֲחַה לָעֵמ דֶרֵּתַו
 94 ייירָּבַרְתּו ןוָעַה יִנֹרֲא ינאי רָמאֹּהַוויִלָנַרילַע םִֹּתַו ;ץֶרֶא
 הכ םִׂשָי ;-לַא :ףֶחֶמֶא ִרְבִד תֶא עַמְׁשּו ךֶנֶאְּב נא 4
 נְׁשְכייֵכ לֹבָילַע הזה לֵע;לְבַה ׂשיִא-לָאובלײתֶא ! נָא
 יתר ךֶהָמִא יִנֲַו מע המת א לֶבָנ אּודדְדִּכ
 56 ייחו הָודִי זַא הָּתִעְו :ָּתְחְלֶׁש ִא ינֹדֲא יִרענ"תֶא
 יל זה א א אֹובמ == ףענמ רֶׁשֲא ךֶׁשִפנ

 גט םיִׁשְקַבְמהְו ְּךיָבְיִא יב = ּווהִי הָתִעַו
 1 ר ןיָנֹדאַל ד ְךֶתֶהְּפִׁש איִבַה-רְׁשֶא תאֹּוַה הָכָרְּבִה רָּתִעְ
 א ְִתָמֲא עפל אָנ אָׂש ש :ינדֲא יֵלְנַרְּב םיִכּלְַתַּמַה םיִרָעְנַל
 !רֹמֲחְלִמיֵּכ ץ כֲאְנ תֹוַּב יִנֹדאַל הָוהְי שי תֶׂשֶעּכ
 99 םבֶקָיו :ךימָימ ךק אצְּמִתאְל הָעְרְ מל יָנֹדֲא הָוהְי
 ינֹדֲא ׁשֵּפָנ הָתָהְו ְדׁשְּפִנ-תֶא ׁש ִֵבִלּ ְּךְּדרִל םֶדָא
 ׁשֵפָנ תֵאְו א הָוהְי תֶא יה רֹוָרָצִּב ו הָרּורְצ
 ל ליהְי הָׂשעייֵּכ הָיְו :עַלָּקִה ףֵּכ ְךתְּב הָנִעְְִי ְךיָבְיֲ
 לע דְנְל ג ילֶע הָבֹוּטַה-תֶא רבא כב ינדאַל
 נ בל לוש ָכּופל ךֶלֹו תאְו הָיִהְתיאלְו .;לָאָרְׂשִי
 ;דֶוהְי בֶמיֵהְו ול ינֹדֲא עשה םֶח יִיַפְׁשִלְו ינדאל
 נ טלניִבֲאַל דִוָּד רֶמאַּו  :ךָתְמא"תֶא ָּתְרַכָח ינֹדאַכ
 אְרקלִה הַָּה םוּיַה ךחלָׁשְ רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי יקלֶא הָוהְי דרב
 םאָד ,טְסְּבעֶל אּוד איו יֹוזַא דְנּוא טְּבעֶל 55 אוּבִמ הוה םזַה יִנתלְּכ רֲֶׁא ָּתַא הָכּורְּו ךְמָעַט ְךּורְבּ

 ּוצ ןּופ ןעֶטְלאַהעֶנְקיִרּוצ ָּךיִר טאָה טאָג
 זַא דְנּוא ,ןעֶמיִנְרעֶפ ּוצ טּולְּב יִדְּכ ןעֶמּוק

 ךייז םקֹונ ןילַא טיִנ ְּךיִד טְסְלאָז אּוד
 איז ןייַז דְנייַפ עֶנייֵד דְנּוצַא ןעֶזאָל דְנּוא
 ּוצ םעֶטְכעֶלְׁש ןעֶכּוז סאוָו איִד ְּךיֹוא ,לֶבָנ
 טאָה דיֹומטְסְניִד עֶנייֵד סאו הָנֵּתַמ עֶניִזאָד איִד זאָל טְנייֵה דְנּוא 27 :ראַה ןיימ
 :ראַה ןייֵמ ְךאָנ ןְעייֵג םאָו ןעֶגְנּוי איִד ּוצ ןעֶרעֶוֶו ןעֶּבעֶגעֶג ראַה ןייֵמ ּוצ טְכאַרְּבעֶג
 םיוִועֶנ טעוֶו טאָנ ןיִראָָו ,דיֹומטְסְניִד עֶנייֵּד ןּופ דְניִז איִד ּבעֶגְרעֶפ ;ְךיִד טעֶּב ְּךיִא 8
 הָמָחָלַמ טּוהְּט ראַה ןייֵמ ןיִראוָו ,דְניִזעֶגְזיֹוה טְרעֶכיִזְראַפ ַא ראַה ןייֵמ ּוצ ןעֶכאַמ
 לאָמְנייֵק ריִד ןיִא טעוֶו סעֶטְבעֶלְׁש םוש ןייק דְנּוא הָוהְי ןּופ תֹומָחְלִמ איִד ןיִא ןעֶטְלאַה
 דְנּוא ןעֶנאָי ּוצ ְךיִד ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא שְנעֶמ ַא ןעוֶו רֶנֹוא 20 :ןעֶרעוֶו ןעֶנּופעֶג טיִנ

 םעֶד ןיִא ןעֶדְנּוּבעֶגְנייֵא ןייַז רֵאַה ןיימ ןּופ ןעֶּבעֶל םאָד לאָז יֹווַא ,ןעֶבּוז ּוצ ןעֶּבעֶל ןייד
 טעוֶו דְנייֵפ עֶנייֵד ןּופ ןעֶּבעֶל םאָד רעֶּבָא ,טאָג ןייֵד הֶוהְי ןּופ ןעֶּבעֶל םעֶד ןופ לעֶדְניִּב
 םִע רְנּוא 20 :ןייֵטְׁש ַא טיִמ ןעֶטיִמ רעֶד םיֹוא טְרעֶדייֵלְׁש ןעֶמ איוו ןְרעֶדייֵלְׁש ןעֶמ
 טאָה רֶע סאָו ןעֶטּוג םעֶלַא ְּךאָנ ראַה ןייֵמ ּוצ ןּוהְט טעוֶו הָוהְי ןעוֶו זַא ןייַז טעוֶו
 :לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא רעֶׁשְרעֶה ַא םִלֵא ןעֶטיִּבעֶג ְּךיִד טעוֶו רֶע דְנּוא טעֶרעֶג ריִד רעֶּביִא
 ץְראַה םעֶד ןּופ בְנּולְכיֹורְטְׁש ַא דְנּוא םיֹוטְׁשִנֶא ןֵא ןייַז טיִנ ריִד ּוצ סאָד לאָז יֹוזַא 1
 ;ןעֶפְלעֶה ןייֵלַא ְךיִז לאָז ראַה ןייֵמ זַא ,ןעֶסיִנְרעֶפ ּוצ טּולְּב טְסּוזמּוא דְנּוא ,ראַה ןייֵמ ּוצ
 עֶנייַד ןַא ןעֶקְנעֶרעֶג אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ןּוהְמ סעֶטּוג ראַה ןייֵמ םעוֶו טאָנ ןעוֶו דְנּוא
 ןופ טאָג רעֶד הָוהְי זיִא טְׁשְנעֶּבעֶג ,ליַגיִבֲא וצ טְנאָזעֶג טאָה דִוָד דנוא 82 :דיֹומטְסְניִד
 דָוא 33 :טְקיִשעֶג ןעֶנעֶקְטְנֶע ריִמ גאָט ןעֶניִטְניִה םעֶד ְּךיִד טאָה סאָו לֵאָרְׂשִי
 םעֶד ְּךיִמ טְסאָה אּוד לייו אוד טְויִּב טְשְנעֶּבעֶג דְנּוא הָצֵע עֶנייֵד זיִא טְשְנעֶּבעֶנ
 ריִמ דְנּוא ,עֶסיִגְרעֶפ ּוצ םּולְּב ןעֶמּוק ּוצ ןּופ ןעֶטְלאַהעֶנְקיִרּוצ גאָמ ןעֶניִטְנייַה
 לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד הָוהְי איִח רֶהאָח יֹוזַא .ָךיִלְרעֶכיִז 81 :ןעֶפְלעֶה ּוצ ןייֵלַא

 אּוד ןעוֶו ןיִראוָו ,ןּוהָט ּוצ םעֶטְכעֶלְׁש ריִד ןעֶטְלאַהעֶגְקיִרּוצ ְּךיִמ טאָה סאוָו ,טְּבעֶל
 ויִּב לָבָנ וצ טְלאָװ ְּךיִא ּביֹוא ,ןעֶמּוק ּוצ ןעֶנעֶקְמְנֶע ריִמ טְלייֵאעֶג טיִנ ָּךיִד טְסְלאָו
 דוָד דְנּוא 22 :דְנאַו רעֶד ןַא ןיִּתְׁשַמ זיִא סאָו םעֶנייֵא טְזאָלעֶגְרעֶּביִא היִרְפ ןעֶנְראָמ
 טאָה רֶע דְנּוא ,טְכאַרְּבעֶנ םֶהיֵא ּוצ טאָה איִז סאָו םאָד דְנאַה עֶרְהיִא ןּופ ןעֶמּונעֶג טאָה
 ןייד ּוצ טְרעֶהעֶנּוצ ּבאָה ְךיִא ,העְז ,םֹולָׁשְּב זיֹוה ןייֵד ּוצ ףיֹורַא אייֵל ,טְגאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ
 ןעֶמּוקעֶבְנָא זיִא ליַניִבַא ןעוֶו דנוא 26 :ןעֶמּונעֶגְנָא םיִנְּפ ןייד ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,לֹוק

 א יַאְִׂשִי יַלֲא הָוהְיייַח םִלּואְו :יִל יִדְי עֶׁשְֹ םיִמָדְּב
 יתארְִל יתאֹבָּתַו תל ילולויּכ ךֵתֹא עֶרָהֹ יענִמ ׁשֲא
 הל מ :רוקּב ןֶּתְשִמ רֵקְּבַה רוָא-דע לֶבָנל רוניס יִּכ
 לָׁשְל יִלֲע רַמָא הְָו לג הֶאיִבֲהיֹרָׁשֲא תֶא הָדָימ ַוָּד
 58 א אבו נפ אָׂשְֲו ךלוקב יִּתְַמָׁש לַאְרְדְתיבְל

 וִצ



 וכ הכ א לאומש 4
 הָדּועֶס ַא ןעֶועוֶועֶג זיִא יֹוזַא העְז ,לָבָנ ּוצ בל 'י הְָּׁשִמְּכ ֹתיִבְּב הּתׁשִמ ֹול"ִהְו לֶּבְילֶא

 א ו יי 5

 ְךילייַרְפ !- ץראַה םילָבָנ דְנוא ְּדְלִמ למי בל טי םירְברַתֶא .ּתָׁשִא יש
 ורֹוּכִׁש רֶהעֶז ראַו רֶע דְנּוא ,ןעֶועוֶועֶג לבני הוה נו םיִמִיה תֹרְׂשִעַּכ יהיו :ןֵכְָל הָיָה אוָהְו 8
 ְףאַז םּוש ןייֵק םֶהיֵא טאָה איִז רעֶּבָא רע הוהִי ורָּב רֶמאּו לֶבָנ תֶמייֵּכ דוָד עַמְׁשִַ ;תֹמ 9

 :ןעֶגְראָמ היִרְּפ םעֶד ןיִא ויִּב טְגאָזעֶג ?ֵנז הרָערִמ ְשֲח ֹרְבע-תֶאְו לבני יתָּפִדָה םיריתֶא בר
 ח וְשאֹרְּב הָוהְי ביִׁשַה לֵָּנ ת תֵאְו

 הָה- יש ןאזעֶװעֶכ וִיִא םִע הָווא 7 עד יא 0 ול הָּתְתְַל 2 ָבאַּב מ

 -אָועֶג ןְרעֶטְּכיִנ זיִא לָבָנ ןעוֶו ,ןעֶגְראָמ  -ןלַאינְלש דוד מאֵלְהילַא יִרְבדיַו הָלָמְרַּכַה לֶניִ
 טְגאָזעֶג ּבייוװ ןייַז םֶהיֵא טאָה יֹוזַא ,ןעֶר רֶמאֹּתַוהָצרַא םִיַפַא ּוחְֵּׁשִּתַו םֶקָּתַו ;הָׁשאְל לד ֵּתחַקְל 41

 : : 0 חַכְלחַה ָהיֶתֹר ענֹׁשִמְחְו רֹומַחָהלַע בְֵרִּתַ ליב םֶקָּתַ ץראה ןייז דא .ןעֶבאַז עֶניזאד איד ןופ = -?לח) זר רכִע ל וירא הת
 רכוא ןקבראושצרפִא סאיוַז) םֶהיֵא ךיֵא דיִא "תֶאְו :הָׁשאְל לייֵהְתַ דִוָד יִכֲאלַמ יר הַא ְךֶלתַ הָלָנרְל 8

 דְנּוא 38 :ןייֵטְׁש ַא איז ןעֶראָועֶג זיִא רֶע ;םִׁשָנְל יִל ןְהיֵתְׁשַ עה לאָעזמ דִוָד חַקָל םעֶניחַא
 ןְהעֶצ ןּופ ְּךֶרֶע ןַא ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע  ׁשיִלְדַב ִטְלַפְל דָוְד תֶׁשֲא יָּתּב לָכיִמיתֶא ןֵת טישו :

 לֶבָנ ןעֶגאַלְׁשעֶג טאָג טאָה יֹוזַא ,געֶט 5 לַַמ 5: : !םי רֶׁש

 דנוא 59 :ןעֶּבְראָּטְׁשעֶג זיִא רֶע רנּוא יה אּונֲה רֶמאֵל הָתָעְבעַה לֹואָש--לֶא םיִפזַה יאֵבַָ א
 זיִא לֶָבָנ זַא טְרעֶהעֶג טאָה דִוָד ןעוֶו ליאָׂש םֶקָיו :ןֵמיִׁשְיַה נפ לַע יא עב רֵּתַּתְס
 טְגאָזעֶג רֶע טאָה יֹוזַא ןעֶּבְראָמְׁשעֶג יִרֹוחְּב שיא םילֶא-תשלְש וְתִאְו ףרטרשילפ ר

 -ירְטׁשעֶג טאָה םאָז הָוְ זיִא טְׁשְנעֶבעֶג תבל: יז שכל לָא : : 8 תנ שר כבַל ּױ יי 2
 יי 4 יד בי דויח ךדָחה-לַע ןְמׁשְיַה ינְפ-לַע .רֶׁשֲא הָליִכֲחַה

 ןּופ דְנאַש עֶנייֵמ ןּופ טייֵרְטִש ןעֶד ןעֶט חַלֶׁשּ {הָרָּכְרַּמַה ויָרֲחַא לוִאָׁש אָב יִכ יב איו רָּבְרִּמַּב 8

 ןעֶטְלאַהעֶגְקיִרּוצ טאָה דְנּוא ,הְנאַה םילָבָנ  דֹּה םֶקָי כלל ליִאָש אָבייּכ עד םיִלְנַדְמ רֶוּד ה
 סאָד דְנּוא ןעֶטְכעֶלְׁש ןּופ טְבעֶנְק ןייַז "זרִא רוה אֵרֹנ לֹואְׁש טיר רׁשֲא םוקמַה-לֶא ֹכ
 = ..ןאבצירׂש דנידב רנבאו לֹואְׁש םש ׁש דא םילמה

 "קיִרּוצ טאָג טאָה לֵבָנ ןּופ עֶטְכעֶלְׁש אְבצ ׁש ר ֶּב רֶגְכַו ש םֵׁשייבַכ ש ָׁשֵא טיק ?'-

 טיִמ ןעֶדעֶר טְזאָלעֶג דֶנּוא טְקיִׁשעֶגְניִהַא טאָה דִוָד דנוא ;ּפאק ןייַז ףיֹוא טְּדְהעֶקעֶג

 ןעֶנעֶז רַוָד ןּופ טְכעֶנְק איִד דְנּוא 40 :ּבייװ ַא ראַפ ןעֶמעֶנ ּוצ ְָּךיִז ּוצ איִז יֵדְּכ ,לִיַגיִבֲא
 ןעֶבאָז ּוצ יֹוזַא טעֶרעֶג רֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לֶמְרַּכ ןייק לִיַניִּבֲא ּוצ ןעֶמּוקעֶג
 יֹוזַא 41 :ּביי ַא ראַפ םֶהיֵא ּוצ ןעֶמעֶנ ּוצ ְּךיִד יֵדָּכ ,טְקיִׁשעֶג ריִד ּוצ םָנּוא טאָה דִוָד
 רְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ּוצ םיִנָּפ רֶהיֵא טיִמ טְקיִּבעֶנ ָּךיִז טאָה דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא איִז זיִא
 ןייַמ ןופ םיִפ איִד ןעֶׁשאַ ּוצ טְסְניִד ַא זיִא דיֹומטְסְניִד עֶנייֵד ,העָז ,טְנאָזעֶג טאָה איִז
 ןעֶנאַּטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא איִז דְנּוא ,טְלייֵאעֶג ְּךיִז טאָה לִיַניִבַא דְנּוא 42 :טְכעֶנְק םיִראַה
 רֶהיֵא ןעֶנעֶז ןעֶכְדעֶמ עֶנְנּי ףֶניִפ עֶרְהיֵא דְנּוא ,לעֶזייַא םעֶד ףיֹוא ןעֶמיִרעֶג דָנּוא
 זיִא איִז דְנּוא ;דִוָד ןּופ םיִחֹּולִׁש איִד ןעֶגְנאַגעֶגְכאָנ זיִא איִז דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶגְבאָנ םּופ ּוצ
 ,לאָעְרזִי םיֹוא םַעֹניֵחַא ןעֶמּונעֶג ְךיֹוא טאָה דִוָד דְנּוא 42 :ּבייװ ןייַז ןעֶראַועֶג
 ןעֶּבעֶגעֶג טאָה לּואָׁש דְנּוא 44 :רעֶּבייוֵו ּוצ ןעֶזעוֶועֶנ םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז עֶדייֵּב אייֵז דְנּוא
 :םיַלֵנ םיֹוא שֵיַל ןּופ ןְהּוז יִטְלַּפ ּוצ ,דֵוָד ןּופ ּבייװ סאָד ,רעֶטְכאָמ עֶנייֵז לֵכיִמ

 וכ לעטיפאק

 ְךיִז טאָה ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא הֵעְּבִנ ןייֵק לּואָׁש ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז םיִפיִז איד דְנּוא 1
 לּואָׁש זיִא יֹוזַא 2 ?ןֹומיִׁשְי ןיִא זיִא םאו הָליִכֲח ןּופ ְּךיֹוה רעֶד ןיִא ןעֶטְלאַהעֶּב רִוָד טיֵנ
 אייר םֶּהיֵא טיִמ דנּוא .ףיִז רָּבְדִמ רעֶד ּוצ ןעֶנְנאַנעֶנְפיֹורַא זיִא דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא
 :ףיִז רָּבְדִמ רעֶד ןיִא דוָד ןעֶכּוז ּוצ יֵדְּכ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶנעֶמ עֶטְלייוַוְרעֶדְסיֹוא דְנעֶזיֹוט
 ןֹומיִׁשְי ראָפ זיִא םאו הָליֵבֲח ןּופ ּךיֹוה רעֶד אייַּב טְרעֶנאַלעֶג ְּךיִז טאָה לּואַׁש רָנּוא 8
 טאָה רֶע דִנּוא !הרָּבְדִּמ רעֶד ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶג זיִא דוָד רעֶּבָא ,נעֶז םעֶד אייֵּב
 דָנּוא 4 :ןייַרַא רֵּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶנְנאַנעֶנְכאָנ םֶהיֵא זיִא לּואָׁש זַצ ןעֶהעֶזעֶג
 זיִא לּואָׁש זַא ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ טאָה רֶע דְנּוא ,םיִלָנַרְמ טְקיִׁשעֶגְפיֹורַא טאָה דִוָד
 ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע דָנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא דִוָד דנּוא 8 :ןעֶמּוקעֶגְנָא רעֶכיִז
 ןעֶהעֶזעֶג טאָה דִוָד דְנּוא טְרעֶנאַלעֶג ְּךִז טאָה לּואָׁש ּואְוַא טָרָא םעֶד ּוצ
 ןעֶגעֶלעֶג טְראָד ןעֶנעֶז ,ןאַמטִּפיֹוה ןייַז רֵנ ןּופ ןְהּוז רַנְבַא דָנּוא לּואָׁש ּואוְו טְרָא םעֶד

 רעבא



 43 וכ א לאומש
 6 דוד ןַעו :וָתֹכיִמְס םִנח םִעָהְו לֶנעַמַּב בֵכֹׂש לֹאָׁשְו םעֶד ןיִא ןעֶנעֶלעֶג ויִא לּואָׁש רעֶּבָא
 א הָיורְצ-מ יִׁשיִבָא-לֶאו ִּתַחַה ְלמיַאלָאורְמאו - -עֶנ ְךיִז טאָה קְלאָפ סאָד דְנּוא ,לעֶקְריִצ

 רַמאַּו הָנֲהמַהילֶא ליאָׁשײלֶא יִּתִא דֶרַיימ רֹמאֵל בָאװ וירא יע :
 דִוָד דְנּוא 6. :םֶהיֵא םּורַאסגְניִר טְרעֶנאַל

 7 טעה-לָא ! יֵשיִבֲאַו דוד אבו ;ךמִע דֶרַא ינֲא יִׁשיִּבֲא
 טנא = ופמ ותיִנ "חו לג געמב שי -בש לוא אָׁש הָּנִהְו םֶליֵפ וצ םְגאָזעֶג טאָה דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה

 הב םיִבְכְׂש םֶעָהְ ךֵנְבְַ וָתֹׂשֲאָדְמ ץֶרָאָב ןְהּזז יֵׁשיִבֲא ּוצ דְנּוא ,יִּתִח םעֶד ְּךֶלֶמיִחֲא
  יְבא--תֶא םויה םהלָא נס דְַדלַא יִׁשיִבֲא רַמאֵה ּוצ יֹוזַא ,רעֶדּורְּב םיבָאֹוי .הָיּורְצ ןּופ
 אאָלְו תַלַא םעפ ץֶרָָמּו ָנחב אָנ טֵּכַא הָֹּו הְיְּב ןַצ ןייֵגְפיֹורַא ריִמ טיִמ ליִז רעוֶו ,ןעֶנאָז
 פ ימ וּכ ּודְתיִחְׁשַּתילַא יֵׁשיִבָא-לֶא יחד רָמאֹּי ;ָל הָנָׁשֶא אי ירא : : ט 4
 יי הָמָחָל ַמַב וִא תַמְו אֹבָי מויִא וְפָני הָו הָו י-םִא :ןייֵהְפיורַא ריִד טיִמ לעוֶו ָךיִא ,טְגאָזעֶג יי הל דר כה שמח לְט  ל ישיבא ר ּהנחִמ רעֶד יא לאׁש

 1 הֶרּוְי ַהָׁשְמב יִדי ַחֶלֶׁשִמ הָוהְיִמ יִל הליֵלֲה :הָפְִ ןעֶמּוקעֶג יֵׁשיִבֲא דְנּוא דוָד ןעֶנעֶז יֹוזַא 7
 זרֵחַּפַצ--תֶאְו וָתֹׂש יָאר רֶשֲא תֹותַ ההדתֶא אָודוק הָּתַַו ןהעֶז דְנּוא ,טְכאַנ אייֵּב קְלאָפ םעֶד ּוצ

 1 רַחְּפַ-תֶאְו תיִנֲהַה-תֶא דִוָד כו :ּונָלדהְכלִנְ םיִמַה -אלשעג טאָה דנוא ןעֶנעֶלעֶג זיִא לּואָׁש
 ַעֵדֹוי ןיִאְו הָאר ןיִאְו םֶהָל וכל טא יתשֲארמ םִיַּמַה א לא יי ּ
 הל הָהְי מדת יִּכ שיש םֶלְכ יִּכ ץקמ זו זש ןייז דְנא ,לעֶקְריִצ םעֶד ןיִא ןעֶפ
 ונ קָהָרמ רֶהֶהיִׁשאִרילַע דמי רבה דוד רַב םֶהיֵלֲע רעֶד ןיִא טְקעֶטְׁשעֶגְנייַרַא ןעֶועוֶועֶג זיִא
 4 חֵנְבַא--לֶאְו םֶעָהילָא יוָד אֵרְקִיו :םֶהיֵניֵּב םֹוקְּמַה בר רַנְבַא דְנּוא ,ןעֶשיִק ּפאָק ןייַז אייַּב דֶרֶע
 יִמ מאה רנְבַא ןעו ךנְבַא הָנעַת אָלֲה ימאל נְדִּב םֶגְניר ןעֶגעֶלעֶג ןעֶנעֶז קְלאַּפ םאֶד דְנּוא

 ֹופ רנב טי = ז* לֶמ ֶר :

 בָאלַא דוד מא - = .ַלמִ-לֶא ָתאָרָק החִא .ןינָזעֶג טאָה יֵׁשיִבֲא דְנּוא 8 :םֶהיֵא םורַא
 ְָרמָׁש אל ימלא ָרָשִיְ = ימּו הָּתַא א 0 יא : א

 יה : : :

 16 יב הוה --יה 2 רׁשֲא ה = וי דנרַא ָךיִמ זאָל ,דְנאַה עֶנייֵד ןיִא דְנייַפ .ןייד

 = ׁשמיִלַע םֶכיֵנְרֲא-לַע םֶּתְרַמּו אַל רֶׁשֲא םֶּתַא תֶוְמייִנְב -ָךעֶד לאָמ ןייֵא ףיֹוא טְצעֶי ָךאָד םֶהיֵא
 ;םִיּמַה תַהְּפַצ--ת למה תיִנָה יא האָר 1 הָּתְעְו הָלהְי רעֶד ןַא ֹויִּב ויִּפְׁש םעֶד טיִמ ןעֶנאַלְׁש
 17 ָךלקַה רֶמאֹּיַו דֹוָּד לֹוק"תֶא ואָׁש רַכו :יָתׂשֲאָרְמ רֶׁשֲא סאָד טיִנ םֶהיֵא לעוֶו ְךיִא דנּוא ,דרֶע

 וו הָמָל רַמו למה יַֹדא ֵלֹוק דוד רֶמאּ ַ נְּבהָ} א :
 טאָה דִוָד דְנּוא 9 :ןעֶנאָלְׁש לאָמ עֶטייוֵוְצ
 דְנאַה עֶנייֵז ןעֶק רעֶז ןיִראָו ,ןעֶּבְראַדְרעֶפ טיִנ םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד יֵׁשיִבֲא ּוצ טְגאָזעֶג
 טאָה דוָד דְנּוא 10 :ןעֶּבייֵלְּב גיִדְלּוׁשְנּוא דְנּוא הָוהְי ןּופ ןעֶטְּבְלאַזעֶג םעֶד ןַאןעֶקעֶרְטְׁשסיּוא
 גאָמ ןייַז רעֶדָא ,ןעֶנאָלְׁש םֶהיֵא לאָז הָוהְו טְרֶעייֵנ ,טְּבעֶל הָוהְי איז יֹוזַא ,טְגאָזעֶב רעֶמייוֵו

 :ןעֶמּוקְמּוא דְנּוא הָמָהְלִמ רעֶד ּוצ ןייֵגְּפּורַא טעוֶו רֶע רעֶדָא ,ןעֶּבְראַטְׁש ּוצ ןעֶמּוק םעֶז
 ןעֶקעֶרְטְׁשּוצסיֹוא דְנאַה עֶנייַמ טאָג ןּופ ןייַז ריִמ ּוצ םִע לאָז ןעֶטיִמְרעֶּפ (הָּליִלֲחת 1
 זיִא םאִ ויִּפְׁש םעֶד קעוֶוַא ָּךאָד םעֶנ דְנּוצַא דְנּוא ;הָוהְי ןּופ ןעֶטְּבְלאַזעֶג םעֶד ןעֶנעֶק

 טאָה יֹוזַא 19 :ןייֵגְקעֶוַא רעֶמאָל דְנּוא רעֶסאַו טיִמ לעֶגיִרְק סאָד דְנּוא ,ּפאָק ןייַז אייָּב
 ּוצ ןעֶזעֶועֶג זיִא סאָו רעֶסאַו טיִמ לעֶניִרְק םאָד דְנּוא ויִּפִׁש םעֶד ןעֶמּונעֶג דִוָד
 טיִנ אייֵז טאָה רעֶנייֵק דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,לּואָׁש ןּופ םְנעֶּפאָק
 ןיִראָה ,טְכאַַועֶגְפיֹוא זיִא רעֶנייֵק דְנּוא ,טְסּואוְועֶג טיִנ םֶע טאָה רעֶנייֵק דְנּוא ןעֶהעֶזעֶג
 -ְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא זיִא דִוָד דְנּוא 18 :ןעֶלאַפעֶג אייֵז ףיֹוא זיִא טאָנ ןּופ ףאָלְש רעֶּפיִמ ַא
 םעֶד ןּופ ץיֵּפְש רעֶד ףיֹוא טְלעֶטְׁשעֶג ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא טייֵז עֶרעֶדְנַא רעֶד ףיֹוא ןעֶנ
 דִוָד דְנּוא 14---:ץאַלְּפ רעֶסיֹורְנ ַא ןעֶזעוֶועֶג אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ זיִא סֶע ,ןעֶטייוו ןּופ גְראַּב
 טְסְרעֶפְטְנֶע ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,רֵנ ןּופ ןֶהּוז רַנְבַא ּוצ דְנּוא ,קְלאָפ םעֶד ּוצ ןעֶפּורעֶג טאָה
 סאָװ אּוד טְזיִּב רעוֶו ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶג טאָה רַנְבַא דְנּוא ?רַנְבַא טיִנ אוד
 ?דְלעֶה ַא טיִנ אּוד טְזיִּב ,רֵנְבַא ּוצ טְנאָזעֶג טאָה דִוָד דְנּוא 18 ?גיִנעֶק םעֶד ּוצ טְסְפּור
 ןייַד טיִהעֶב טיִנ אּוד טְסאָה סאָוראַפ דְנּוא ?לֵאָרְׂשִי ןּוא ְךייֵלְנ ריִד זיִא רעֶו דְנּוא
 םעֶד ןעֶּבְראַדְרעֶפ ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא קְלאַּפ םעֶד ןּופ רעֶנייֵא ןיִראָו ?ְּךֶלֶמ םעֶד ראַה
 הָוהְי איז יֹוזַא ,ןּוהְמעֶג טְסאָה אּוד סאוָו טּוג טיִנ זיִא ְּךאַז איֵד 16 :ראַה ןייד ,גיִנעֶק
 ראָה רֶעייֵא טיִהעֶג טיִנ טאָה רֶהיֵא לייוװ ,גיִדְלּוש טיֹוט םעֶד טְנעֶז רֶהיִא ,טְּבעֶל
 םאָד דְנּוא זיִּפְׁש םיִּדְלְמ םעֶד זיִא ּואוְוַא ,טְהעֶז דְנּוצַא דְנּוא ,הָוהְי ןּופ ןעֶטְּבְלאַזעֶג םעֶד
 טאָה לּואָׁש דְנּוא 17 :םֶנעֶּפאָק ןייַז ּוצ ןעֶזעֶועֶג זיִא סאו רעֶסאַו טיִמ לעֶניִרְק
 ?דוָד ןִהּוז ןייֵמ לֹוק ןייֵד סָאָד זיִא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע רְנּוא ,רֵוָד ןּופ לֹוק םאָד טְנעֶקְדעד
 ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 18 :גיִנעֶק ראַה ןייֵמ לֹוק ןייֵמ זיִא םֶע ,טְגאָזעֶג טאָה דִוָד דְנּוא

 םאווראפ
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 יְִיְב--הַמּו יִתיִׂשָע חַמ יִמ יּרּבִע יִרְחַא ףֶדר ןנרַא הָז
 "םא ִּדְבִע יִרְבִּד תֶא ְךֵלּפַד יָנרֲא אָנ-עַמְׁשִי הֶּתַעְו :הָשָר 5

 םיִרּורֲא םֶדֶאָה יְִּב ! םִאְו הָחְנִמ חָרָי יב ָךְתיִסָה הָוהְ
 הָוהְי תַלֲחַנְּבחֵפַּתְסִהִמ םֹוַה ינּוׁשְרגִּכ הָוהְי ינְפִל םֵה

 יָד לָפי--לַא הֶּתַעְו :םיִרֵחֶא םיִהֹלֲא רֶבָע ְךֶל רמאל כ
 -תֶאּשֵּקִבְל לֵאְרְׂשִי ךֵלִמ אָּצייֵּכ הָוהְינְּפ דָננִמ הָצְרַא

 לאְׁש יַמאֹּו :םיִרָהַּב אָרֹּקה ףֵדי רֶׁשֲאַּכ דָחֶא ׁשֶעְרָפ 1
 רֶׁשֲא תַּחִּת דוע ךֶק עֶרָאיאָל יִּכ דֹוריינְּב בוָׁש יִתאָָּה
 ידנְׁשֲאו יִּתְלַּכְסִה הוה הוה םֹּיַה ךינֵעְּב יִׁשְפִנ הֶרָקִ

 רבו ךֵלַּמַה תנֲחַה הנה רֶמאַֹ דֶד ןעַיו :יָאְמ הָּכְרַה 2
 ותָקְדְצתֶא ׁשיִאָל ביִׁשָי הָוהְיַו :ָהֶחָקִיְו םיִרָעְנהִמ דָחֶא
 יִתיֵבָא אֵלְו רֶיֹּב םֹויַה ו הָוהְי ְּךֶנָתנ רֶׁשֲא תָנְמָאִֶאְ

 םֹיַהדׁשִפַ הָלִדנרֶׁשֲַּכ הּנִהְו :הָוהְי חיִׁשְּ ִדָיחֶלְׁשִל 4
 ;הָרצילָּכמ יִֵַאי ָוהְ יִנִעְּב ִׁשְפַנ לֵדנּתְִּכיָניִעְב הוה

 בג דוד יֵנְּב הֶּתַא ְךוָרְּב דַוָד-לֶא לואָׁש רֶמאַו הכ
 יליאָשְו וּכרדְל דוָּד ךליו לֵכֹּת לַכְי םְ הֶׂשֲעַת הֶׂשָע
 ;וְמוקְמִל בָׁש

 ופ

 ילָאש דַיְּב ידָחָאי-בי הֵּפָטֶא הָּתִע וּבל-לָא רוָד רמה א
 ׁשֵאונְו םיִתְׁשִלְּפ ץֶרָא-לֶא ו טֶלָּמִא טֵלִּמהייִּכ בומ ילדיִא
 יְִּמַלְמִנְו לֵאָרְׂשִי ליבני-לָכְּב דֹע יִׁשְמַבְל לּואָש יִנֵּמִמ

 מע ױִשֲא ׁשיִא תֹואַמיִׁשׁשְו אּוד רבו דוד םָקָו :ןדָיִמ 2
 נב ׁשיִכָאיִסע דוָד בֶׁשד :תֹנ דֶלֶמ ְךוצָמְדִּב ׁשיִכָאילֶא 9

 לאֵעְרְזַה םעניִחַא ויִׁשָניֵּתְּו דוד וְתיִבּוׁשיִאויִׁשְנֲאַו אה
 הָחְבייֵּכ לּאָׁשִל ניו :תיִלָמְרַּכַה לֶבָנ-תָׁשַא לִייִבַאו 8
 יָא זָדרַמאֹו +  גישְִכְל די ףֵכויאָלְו תֹנ דָּד ה

 זרֵחַאְּב םֹקָמ יֵליונְתִ ניֵעְּב ןַח יִתאָצִמ אָניִסַא ׁשיפַא

 וכ וכ א לאומש
 טְנאָו ראַה ןייַמ זַא םִע ויִא סאָוראַפ
 ןעֶד ְּךיִא ּבאָה סאָו ,טְכעֶנְק ןייֵז ָּךאָנ
 םעֶטְּבעֶלְׁש ראַפ סאו רעֶדָא ?ןּוהְטעֶג
 דְנּוצַא דְנּוא 19 ?דְנאַה עֶנייֵמ ןיִא זיִא
 ןעֶרעֶה גיִנעֶק רעֶד ראַה ןייֵמ ְּךאָד זאָל
 ןעֶו ,טְבעֶנְק ןייַז ןּופ רעֶטְרעֶו איד

 וטְצייֵרעֶגְנָא ריִמ ןעֶנעֶק ְּךיִד טאָה טאָג
 ןעוֶו דְנּוא הָחְנִמ ןייֵמ ןעֶקעֶמְׁש רֶע זאָל
 אייז ןעֶלאָז יֹוזַא ,ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ זיִא םִע

 אייז ןיִראָו ;טאָג ראָפ ןייַז ןעֶטְלאָׁשרעֶּפ
 ְךיִא זַא ןעֶּביִרְטְרעֶפ טְנייֵה ָּךיִמ ןעֶּבאָה
 הָלֲחַנ רעֶד ןַא ןעֶטְפעֶהעֶּב טיִנ ְּךיִמ לאָז
 דְנּוא קעוֶוַא אייֵג ,ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא ,הָוהְי ןּופ
 ,דְנּוצַא דְנּוא 20 :רעֶמעֶג עֶרעֶדְנַא עֶניִד
 רעֶד ּוצ ןעֶלאַפ טּולְּב ןייֵמ טיִנ ְּךאָד זאָל
 ןּופ גיִנעֶק רעֶד ןיִראָו ,טאָג ראָּפ דְרֶע
 ַא ןעֶבּוז וצ ןעֶנְנאַנעֶגְסיֹורַא זיִא לֵאָרְׂשִי
 (אָרֹוקנ ַא ְּךאָנ טְגאָי ןעֶמ איו יֹוזַא ;יֹולְפ
 טאָה יֹוזַא 21 :נְרעֶּב איִד ףיֹוא ןּוהְּבעֶר

 רֶהעֵק טְגיִדְניִזעֶג ּבאָה ְּךיִא ,טְגאָזעֶג לֹּואָׁש
 לעוֶז ָּךיִא ןיִראו ,דֶוָד ןְהּוז ןייֵמ ,קירּוצ
 ;ןּוהָּמ םעֶטְכעֶלְׁש ןייק רֶהעֶמ טיִנ ריִּד
 -עֶנ רֶעייֵט ןעֶּבעֶל ןייֵמ טְסאָה אּוד לייוַו

 ןעֶגיִטְנייַה םעֶד ןעֶניֹוא עֶנייד ןיִא ןעֶטְלאַה
 ,טְלעֶדְנאַהעֶג ׁשיִראַנ ּבאָה ְָּךיִא העָז ,גאָט
 :ןעֶזעוֶועֶג הָעֹוּת רֶהעֶז ְּךיִמ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא

 זאָל ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ ויִּפְׁש םעֶד העְז טְנאָזעֶג דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶב טאָה דִוָד דְנּוא 2
 -קירוצ טאָנ זאָל דנּוא 28 :ןעֶמעֶנ םִע דְנּוא ןעֶמּוקְרעֶּביִרַא ןעֶנְנּוי איִד ןּופ רעֶנייֵא
 ןיִראָה ,טייֵהייֵרְט עֶנייֵז ְּךאָנ דְנּוא טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג עֶנייֵז ְּךאָנ ןעֶכיִלְטיִא ּוצ ןעֶרְהעֶק

 טְלאוָועֶג טיִנ ְּךיִא ּבאָה ְּךאָד ,ןעֶּבעֶנעֶג דְנאַה עֶנייֵמ ןיִא טְנייַה ּךיִד טאָה טאָג עֶׁשְמאָח
 איוו יֹווַא ,הֹעְז דְנּוא 24 :הָוהי ןּופ ןעֶטְּבְלאַזעֶג םעֶד ןַא דְנאַה עֶנייֵמ ןעֶקעֶרְטְשסיֹוא

 םעֶּטְכַאעֶג ׁשֵפָנ ןייֵמ לאָז יֹוזַא ,ןעֶגיֹוא עֶנייֵמ ןיִא ןעֶזעוֶועֶג טעֶטְכַאעֶג זיִא ׁשֵפֶנ ןייד
 דְנּוא 28 :תֹורָצ עֶלַא ןּופ ןייז ליִצַמ ְּךיִמ לאָז רֶע דְנּוא ,טאָנ ןּופ ןעֶגיֹוא איִד ןיִא ןייַז
 ךיֹוא םִע טְסעוֶו אּוד ;דוָד ןְהּוז ןייֵמ אּוד טְזיִּב טְשְנעֶּבעֶג ,רוָד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה לּואָׁש
 ןעְֶנאַגעֶגְקעוֶוַא דוָד זיִא יֹוזַא ;ןעֶמּוקייַּב םיוִועָנ ְּךיֹוא טְסעֶו אּוד דְנּוא ,ןּורֵמ םיוִזעָב
 :םֶרָא ןייַז ּוצ טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ טאָה לּואָׁש דְנּוא ,געוֶו ןייַז ףיֹוא

 זכ לעטיפאק

 ןעֶמּוקְמּוא נאָּט ןייֵא ָּךאָד ָּךיִא לעוֶו דְנּוצַא ,ץֶראַה ןייַז ןיִא טְכאַרְמעֶג טאָה דִוָד דְנּוא 1
 ְךיִא זַא טְרֶעייַנ ,ןעֶדְנאַהְרעֶפ סעֶרעֶסעֶּב טיִנ ריִמ ראַפ זיִא םִע ,לּואָׁש ןּופ דְנאַה רעֶד ןּופ
 בְנּולְפייוַוְצְרעֶפ םיֹוא לֹּואָׁש טעוֶו יֹוזַא ,םיִּתְׁשִלְּפ איִד ןּופ דְנאַל םעֶד ּוצ ןעֶניִרְטְנַא לאָז
 לעוֶו ְּךיִא דָנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןופ ןעֶצעֶנעֶרְגב עֶלַא ןיִא ןעֶבּוופיֹוא רֶהעֶמ טיִנ ְּךיִמ
 -ִנאַגעֶגְרעֶּביִרַא זיִא דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְּפיֹוא זיִא דוָד דְנּוא 2 :דִנאַה עֶנייַז ןּופ ןעֶניִרְטְנַא
 ׁשיִכָא ּוצ--ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז סאָו ןאַמ טְרעֶדְנּוה םֶקעֶז איִד דַנּוא רֶע ןעֶנ
 רֶע ,תַג ןיִא ׁשיִבָא טיִמ טְניֹואוְועֶג טאָה דִוָד דְנּוא 8 :תַנ ןּופ גיִנעֶק .ְךֹועָמ ןּופ ןֶהּוז
 ,רעֶּבייוֵו אייוֵוְש עֶנייַז טיִמ דִוָד ,דְניִזעֶגְזיֹוד ןייַז טיִמ רעֶּכיִלְטיִא ,טייַל עֶנייֵז דְנּוא
 זיִא םִע דְנּוא 4 :לָמָרַּכ םיֹוא ,לֶבָנ ןּופ ּבייוו סאָד ,לִיַגיִבֲא דְנּוא ,לאֵעְרְזִי םיֹוא םעניחַא
 םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,תַנ ןייק ןעֶּפאָלְטְנַא זיִא רִוָד זַא לּואָׁש ּוצ ןעֶראוָועֶג טְנאָזעֶגְגָא
 -ּופעֶנ ּבאָה ְּךיִא ןעֶו ,ׁשיִכָא וצ טְנאַזעֶג טאָה דִוָד דְנּוא 2 :טְכּוועֶג רֶהעָמ טיִנ

 עֶניֵא ןיִא טְרָא ןייֵא ןעּבעֶג ריִמ ןעֶמ לאָז יֹװַא ןעֶניֹוא עֶנייַד ןיִא ןַח ןעֶנ

 ןופ



 לאומש

 דְנּוא ,דְלעֶפ םעֶד ןּופ טעֶטְׁש איִד ןּופ
 לאָז םּוראַו ,ןעֶניֹואְו טְראָד לעֶו ְּךיִא
 איֵד ןיִא ריִד אייֵּב ןעֶניֹואוְו טְכעֶנק ןייד
 ׁשיִבָא טאָה יֹוזַא 6 ?טאָטְׁש עֶכיִלְגיִנעֶק

 ןעֶּבעֶגעֶג גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןַא םֶהיֵא ּוצ
 איד ּוצ נָלְקִצ טְרעֶהעֶנ םּוראַד ,גָלְקֶצ
 ןעֶניִטְנייַה םעֶד ּוצ זיִּב הָדּוהְי ןּופ םיִכָלְמ
 בעֶט איִד ןּופ לאָצ איִד דְנּוא 7 :נאָט
 דְלעֶפ םעֶד ןיִא טְניֹואוְועֶג טאָה דִוָד םאוָו

 ןייֵא ןעֶזעוֶועֶג ויִא םיִּתְׁשִלְּפ איִד ןּופ
 רִוָד דְנּוא 8 :םיׁשָדָח רֶעיִפ דְנּוא רֶהאָי
 רעֶנעֶמ עֶנייֵז טיִמ ןעֶגְנאַגעֶגְּפיֹורַא זיִא

 ןעֶגעֶק טייֵרְּפְׁש רעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 םעֶד דִנּוא יִזְרִנ םעֶד דְנּוא ירּוׁשְנ םעֶד

 עֶרעֶהיִרְּפ ןּופ ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראו ,קלָמַע
 ּואְח דְנאַל םעֶד ןיִא טְניֹואוְועֶג ןעֶטייֵצ
 דְנאַל םעֶד ּוצ ויִּב רּוׁש ןּופ טְמּוק ןעֶמ
 ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה רֶוָד דְנּוא 9 :םִיָרְצִמ
 טְזאָלעֶג טיִנ טאָה רֶע דְנּוא ,דְנאַל סאָד
 דְנּוא ;ּבייוֵו ןייק דְנּוא ןאַמ ןייק ןעֶּבעֶל

 47 הכ .וטי א

 רֶעְּב ףּוִכַע בֵׁשֵי הָמָלְו םָׁש הֶבָׁשִאְו הָדָׂשַה יִרָע
 ! ;ָלְקַציתֶא אוהַה םַּב ׁשיִכָא יִלְדֶּתִו :ךֶמִע הָכָלְמִמַה
 :הָזַה םֹּיַה ךֶע הָדהי יִכְלַמְל נֵלקִצ הָחוה ןֵפָל
 ז םַּתְׁשִלְפ הָדְׂשִּב וָּד בֵׁשָי-רׁשֲא םימָּיה רֵּפְסִמ יהְיָ
 פ יילָא ּוטְׁשפִיו ויִׁשנֲַו דַוָד לעװ :טיִׁשָדָח הָעּבְרַאְו םִמָי
 רֶׁשֲא ץֶרֶאָה תֹובְׁשְי הֶּנַה יִּכ ןֵקלַמְַהְויְִרְִִויִּוׁשְּעַ
 5 -תֶא דוָד הָּכִהְו :םִיָרְצִמ ץֶרֶא-דַעְו הֶרוׁש ְּךָאֹוְב םָלֹועמ
 םיִבמַחַו רָקָכּו ןאצ !הַקָלְו הָׁשֶאְו ׁשיִא הָיְי אָלְו ץֶרֶאָה
 ׁשיִכָא רָמאֹיַו :שיִכָא-לֶא אָבָיַו בֶׁשַּר םיִדָנְבּו םיִִּמְנו
 בֶנָנילַעְו הָרּוהי םֶנְנילַע דֵוָד רֶמאיו םִַּה םֶּתְמַׁשְפ--לַא
 ונ רלָנ הָיַהיראל הָׁשְֵו ׁשיִאְו :ינַּמַה םֵגנילֶאְו יִלֵאְמְחרְוַה
 יוָד הָׂשָע-הֶּכ רֶמאֵל ּונילָע ּודְניְדִּפ רמאל תַנ איָבָהִל
 :סםיִּתְׁשִלְפ חָהֶׂשִּב בֵׁשָי רֶׁשֲא םיִמוד-לּכ ֹוטְָׁשִמ הֵּכְ
 וו לֵאָרׂשִיְב ָּמְַּב שיִאְבִה ׁשֵאְבַה רֶמאֵל ַדֲדְּב ׁשיִכָא ןָמָאו
 : 6 רכָעְל יִל הָיַהְו

 א אאוָבצִל םֶהיֵנֲהַמתִא םיַּתְשלְּפ וצְּכְּיו םִהָה םיִמָיַּב יָ
 א יִּכ עַרֵּת עֶדי דוד לֶא ׁשיכָא רֶמאֹּיולֵאָרׂשִיְב םֵחָּלִהְל
 ג ןֵכָל ׁשיִכָא-לָא דֵזָד רֶמאֵה :ךיְִׁנַאַו הָּתַא הָנרִּמַב אֵצֵּת
 ר?ן-לָא ׂשיִכָא רֶמאֹּיַו ּדְבִע הָׂשעַירְׁשֲא תַא עדת הּתַא
 1 תֶמ לֵאמְׁשּו = :םיִמָיַד-לֶּכָךֶמיִשֲאיִׁשאֹרְל רֵמׂש ןֵּכָל
 ילאָׁשְו וָריִעְבּו הָמְרָב יהָרִּבְמַולֵאָרְׂשיילַּכ ליפ
 4 םיִתְשלְפיִצְבִּקִו :ץרָאָהמ םִינעדּיד-תֶאְו תֹוכאָה ריסֵה
 נו לֵאָרְשִילָּכ-תֶא לֹואָׁש ץֵבְקִיַו םִנׁשְּב ּונְחִּואֵב
 ה ידרֲתַה אר .םיְִּׁשִלְּפ הָנֲַמתֶא לּואָׁש איו :ַעְּבְלִּנַּ
  םג זו ּודָנְצ אלו הָוהיִּב לאָׁש לֵאְׁשר :רֹאָמ ֹוָּבל
 ד - ז יָדֶּמֲעַּכ לֹואָׁש רַמאֹ :םֶאיִבְנִּב םַנ םיִרּואּ םֶג תֹומֹלַחַּב

 דנּוא .ףאָׁש ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא טאָה רֶע
 ,לעֶמעֶק דנּוא ,לעֶזייֵא דְנּוא ,רעֶדְניִר
 -קירוצ טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶדייֵלְק דיוא
 :שיִבָא ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא דְנּוא טְרְהעק'ָ;
 טםאָה ,טְגאָזעֶג טאָה ׁשיִכָא עוו דְנּזא 0

 טייַז-םֹורָד רעֶד ףיוא ,טְנאָזעֶג דִוָד טאָה יֹוזַא ?טייֵרְּפְׁשעֶנְסיֹוא עֶטייֵה טיִנ ָּךייֵא רֶהיֵא
 ןּופ טייַז-םֹורָד רעֶד ףיֹוא דְנּוא ,לֵאְמְחַרְי ןּופ טייז-םֹורָד רעֶד ףיֹוא דְנּוא ,הָדּוהְי ןּופ
 לאָז רֶע זַא ;ּבייוֵו ןייֵק דְנּוא ןאַמ ןייק ןעֶּבעֶל טְזאָלעֶב טיִנ טאָה דִוָד רעֶּבָא 11 :יִנֵק
 ןעֶגאָז םֶנּוא רעֶּביִא אייֵז ןעֶלעוֶו רעֶמאָמ ,טְבאַרְמעֶג טאָה רֶע ,תַנ ןייק ןעֶגְנעֶרְּב אייֵז
 רֶע םאֶװ םייֵצ עֶלַא רעֶנייֵטְׁש ןייַז ןעֶועוֶועֶג זיִא יֹוזַא דְנּוא ּוהֵמ ּוצ דִוָד טְנעֶלְפ יֹוזַא

 ןַא טְּביֹולְנעֶג טאָה ׁשיִבָא רְנּוא 12 :םיִּתְׁשִלְּפ איד ןּופ דְלעֶפ םעֶד ןיִא טְניּואוְועֶג טאָה
 ,לֵאָרְׂשִי קְלאַפ ןייַז רעֶּטְנּוא ןעֶקְניִטְׁש טְכאַמעֶג םיוִועֶג ְּךיִז טאָה רֶע ,טְנאָזעֶג דֶנּוא ,רִוָד
 :םֶכעֶנְק רעֶניִּבייֵא ןייֵא ןייז ריִמ ּוצ טעוֶו רֶע דְנּוא

 חכ לעטיפאק

 -ָנייֵא םיִּתְׁשִלְּפ איד ןעֶּבאָה יֹוזַא ,געֶט עֶגיִּבְלעֶוזיִד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1
 לֵאָרְׂשִי טיִמ ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלַמ םּוא ןעֶראַׁשְרעֶה ּוצ תֹונֲחַמ עֶרייֵז טְלעֶמאַזעֶנ
 עֶנייִד דְנּוא אּוד זַא ןעֶסיוו םיִועֶנ טְסְלאָז אּוד רִוָד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ׁשיִבָא דְנּוא
 טאָה דִוָד דְנּוא 2 :הָנֲחַמ רעֶד ןיִא ןייֵגְסיֹורַא (ןעֶזּומ) ריִמ טיִמ ןעֶלעֶו רעֶנעֶמ
 דָנּוא ;ןּוהְמ טעֶו טְכעֶנְק ןייֵד סאָו ןעֶסיװ אּיד טְסעוֶו םּוראָד ;ׁשיִכָא ּוצ טְנאָזעֶג
 רעֶּביִא רַמֹׂש ַא םֶלַא ןעֶכאַמ ְּךיִד ְּךיִא לעוֶו םּוראָד ;דִוָד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ׁשיִבָא
 לֵאָרְׂשִי ץְנאַג רֶנּוא עֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא לֵאּומְׁש דנוא 3 :געֶט עֶלַא ּפאָק ןייֵמ

 עֶנייַז הָמָר ןיִא ןעֶּבאָרְנעֶּב םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא טְגאָלְקעֶג םֶהיִא רעֶּביִא טאָה
 :דְנאַל םעֶד ןּופ םֶרעֶכאַמ ףּוׁשיִּכ עֶלַא ןּוהְמעֶגְּפָא טאָה לּואָׁש דְנּוא ,טאָטְׁש
 דנּוא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז רְנּוא טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא ְּךיִז ןעֶּבאָה םיִּתְׁשִלְּפ איִד דְנּוא 4
 ,לֵאָרְׂשִי ץְנאַנ טְלעֶמאַזעֶגְנייַא טאָה לּואָׁש דְנּוא ,םָנּוׁש ןיִא טְרעֶגאַלעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה
 ןעֶהעֶזעֶב טאָה לּואָׁש ןעֶו דְנּוא 2 :ַעֹוּבְלִג ןיִא טְרעֶנאַלעֶג ָךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 טאָה ץְראַה ןייַז דְנּוא טאַהעֶג אָרֹומ רֶע טאָה יֹוזַא םיִּתְׁשִלְּפ איד ןּופ הָנֲחַמ איד
 רעֶּבָא ,טאָנ אייֵּב טְגעֶרְפעֶנְנָא טאָה לּואְׁש רנּוא 6 :ןעֶקאָרְׁשרעֶד רֶהעֶז ְָךיִז
 םיִרּוא ְּךְרּוד טיִנ ְךיֹוא תֹומּולַח ְךְרּוד טיִנ טְרעֶפְטְנֶעעֶג טיִנ םֶהיֵא טאָה טאָּג

 טְכעֶנְק עֶנייַז ּוצ טְגאָזעֶג לּואְש טאָה יֹוזַא 7 :םיִאיִבְנ איִד ְךְרּוד טיִנ ךיֹוא דְנּוא

 טבּוז 59
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 ָּב דֶׁשְרְדֶאְו ָהיֶלֲֵא הָכָלִאְו בואיתַלעַּב תֶׁשֲא יֵלידׁשִּקַּב
 :רוד ןיעְּכ .םִא--תַלְעּב תֶׁשֲא הנה ויָלֵא וָדְבִע יִרְמאֵּה

 ינָׁשּו אוה  ךל םירֵהֲא םיִדָנְּב ׁשֵּבְל ליאָׁש ׂשֵּפַחְתִיַו 5
 : ,אָנייִמִסְק רֶמאֹּ הָליֵל הָׁשֲאָה-לַא אב וּמִע םיִׁשָנֲא
 הָׂשֲאָה רֶמאֹּתַו ְךלֵא רַמֹאדְׁשַא א יל יִלֵעַהו נ ְבֹאָב
 תיִּרְכִה רֶׁשֲא לּואָׁש הֶׂשָעייַׁשֲא תֶא ָתֶעַרָי הָּתַא הנה ולֶא
 ׁשקנתמ הָּתַא הָמָלְ ץֶרָאָהְדִמ יִנֹעְדִיַה-תֶאְו תֹובאה-תֶא

 יה מאל הוה לואָׁש ּהָל ,עֶבָׁשו :ִנְתיִמַהְל יִׁשְמַנְּב י
 מ"תֶא הׂשאַה רָמאֹּתַו הזה רֵבָּדַּב ןִֹע ךֶרָקחִא הָודִי ו1

 הָׁשֵאָה אֵרַּתַו :יָללֶעַה לָאומש"תַא האר ְךליִהְלַעַא וצ
 ןלוָאְשילָא הָׂשאָּה ָמאֹתַ לוד ליִקְּב ן קעוּתַו לֵאומְׁש-תֶא

 -לֵאָדִלּמַה הָל רֶמאֹה ;לואָׁש הָּתאויִנְתיִמְר הָמָל רֶמאֵל 3
 םיִהלֶא ליצש-לֶא הָׂשֲאָה רֶמאֵּתַו תֹיִאָר הָמ"יּכ יִאְריִּת

 מאֹהַו ורָאָּת-הַמ - רמאֹיַו ;ץֶרָאָהְדִמ םיִלֹ יִתיָאְר 4
 ילָאומְׁשייִב לֹואָׁש עַד ליִעְמ מֹ טא הָלֹפ ןקָו שי 5

 -לָאלַאמׂש רֶמאֵה = .:הָּתְׁשּיַו הָצרַא סיִפַא דֹקו או
 ְפירַצ לּואָׁש דָמאָּו יִתֹא תוָלעהל י תורה הָּמָל לי 7

 ננעדאַלְו ילָעַמ רַמ םִיהלאו יב םיִמָחלנ םיִּתְׁשַלְפּו דֹאְמ
 יִידיִהְל ףל האק תֹומלַחַּב םנ םיִאבְַּהדַיְּב םַנ דֹנ

 רַכ והיו יִנָלָאְׁשִּת הָמָלְו לֵאמש מא .:הֶׂשָעֶא הָמ 8
 ידְיִמ .רֵּבִּד .רֶׁשֲאַּכ ול הָוהְי שַעיו :ךֶרֶ יִהָי ְּךילְעַמ וי

 ;יִחְחל ךעֶרל הָנְתִו ףרַימ הָבָלִמַּמה-תֶא הָוהְי רק
 יִפַאיְדֹורֲח תיִׂשְצ"אלְו הָלדִי ליִק ב תעַמָׁשיאַל ַׁשֲאַּכ 5
 :הרָּזַה םִִיַה הָוהְי ְּךליִהָׂשֶע ִ הוה ףֵבְדַה ןְּבילַע קל

 הָתַ רֶחֶמּו םיִתׁשְלְפידְב מע לֵאְרָשי-תֶא סג היה ןֵתִו ופ
 !םיִׁשלּמ יב הָוהְי פי לא הָנחמתֶא םַג יִמע נב

 רב רָאְמ אָדָו הֶצְר ַא ותָמֹוקיאִלְמ לָּפו ליאָׁש רַתַמַי כ

 :לֵאּומְׁש ףיֹורַא ריִמ גְנעֶרְּב ,טְגאָזעֶג טאָה

 חכ א לאומש

 ָּךיִא דְנּוא הָּפְׁשַכַמ ַא םיֹוא ריִמ טֶכּוז

 לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ןייֵגְניִהַא רֶהיֵא ּוצ לעוֶו
 עֶניַז דְנּוא ןעֶשְראַפְכאָנ רֶהיֵא אייֵּב
 העְד ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה טְכעֶנְק

 ןיִצ ןיִא ןעֶדְנאַהְרעֶפ הָּפַׁשַכְמ ַא זיִא םִע
 טְלעֶּטְׁשרעֶפ לּואְׁש ךיִז טאָה יֹוזַא 8 :רֹוד
 -ייֵלק עֶרעֶדְנַא ןּוהְמעֶגְנָא ְךיִז טאָה דְנּוא
 דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְניִהַא זיִא רֶע דְנּוא ;רעֶד
 אייז דְנּוא .םֵהיֵא טיִמ רעֶנעֶמ אייוֵוְצ
 אייֵּב ּבייֵװ םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶגְנָא ןעֶנעֶז
 ריִמ ְּךאַמ ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טְכאַנ
 ריִמ גְנעֶרְּב דְנּוא ,בֹוא ְךְרּוד םּוׁשיִּכ ָךאָד
 :ןעֶנאָז ריִד לעוֶו ְּךיִא םאָו םעֶד ףיֹורַא
 ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ּבייֵו סאָד דְנּוא 9
 טאָה לּואָׁש סאו ליֹואוְו טְסייוֵו אּוד ,העָז

 איד טְגְליִטְרעֶפ טאָה רֶע איו ,ןּוהְמעֶג
 רָנּוא ,דְנאַל םעֶד ןּופ םֶרעֶכאַמ ףּוׁשיִּכ
 ץעֶנ-לעֶביֹורְמְׁש ַא אּוד טְסְכאַמ םּוראוַו
 ?ןעֶמייֵמ ּוצ ְּךיִמ יִדְּכ ןעֶּבעֶל ןייֵמ ראַפ
 -יֹואוְוְׁשעֶג רֶהיִא ּוצ לּואָׁש טאָה יֹוזַא 0
 איו יֹוזַא ,ןעֶבאָז ּוצ יֹוזַא הָוהְי אייֵּב ןעֶר
 ןא ְּךיִד טעֶװ םֶע ּביֹוא ,טְּבעֶל הָוהְי
 :ְלאָז רעֶזיִד ןעֶנעוֶו ןעֶפעֶרְט םעֶטְכעֶרְנּוא
 ןעֶמעוֶו ,טְגאָזעֶג טאָה ּבייוֵו סאָד דְנוא 1
 רֶע דְנּוא ?ןעֶנְנעֶרְּבְפיֹורַא ריִד ְּךיִא לאָז
 ןעֶהעֶזעֶג טאָה ּבייוֵו סאָד ןעוֶו דְנּוא 2

 וצ טְנאָזעֶג טאָה ּבייוֵו םאָד דְנּוא ,לֹוק םיֹורְג ַא טיִמ ןֶעיֵרְׁשעֶג איִז טאָה יֹוזַא ,לֵאּומׁש
 :לּואְׁש ְּךאָד טְזיִּב אזד ?טְראַנעֶג ְּךיִמ אּוד טְסאָה םּוראַו ,לּואְׁש

 ּבייוו םאָד דָנּוא ?ןעֶהעֶזעֶג אּוד טְסאָה סאָו ,טיִנ ָּךיִד טְכְראָפ ,
 :רֶרֵע רעֶד ןּופ ןעֶמּוקְפיֹורַא רעֶטעֶנ ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ָּךיִא לּואְׁש

 איֵז דָנּוא ?טְלאַטְׁשעֶג עֶנייֵז ראו איו ,טְנאָזעֶג

 ןעֶב רֶהיֵא ּוצ טאָה אש =
 ּוצ טְנאָזעֶג טאָה
 ּוצ טאָה רֶע דַנּוא 4

 סיר

=== 

 רֶהיֵא

 גיִנעֶק רעֶד דְנּוַא 8

 טאה

 ,לעֶטְנאַמ ַא טיִמ טְקעֶדעֶּב זיִא רֶע דְנּוא ןעֶמּוקעֶגְפיֹורַא זיִא ןאַמ רעֶטְלַא ןייֵא טְגאָזעֶג
 ; ִש טאָה יי

 ףע םינק
 ױ5 4
+ 

 רק ראו ,לונ אָׁש

 ןייַז טיִמ טְגייַנעֶג ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,לֵאּומְׁש זיִא רֶע זַא טְסּואוְועֶנ לּוא
 :טָקיִּבעֶג ָּךיִז טאָה רֶע דְנּוא דֶרֶע רעֶד

 דנּוא !ןעֶנְנעֶרְּבוצפיֹורַא ְךיִמ םּוא ,טְכאַמעֶנ גיִהּורְנּוא ְּךיִמ אּוד טְסאָה ם
 וצ טְנאָזעֶג טאָה לֵאּומְׁש דְנּוא 5

 הָמָחְלַמ ןעֶטְלאַה םיִּתְׁשַלְּפ איִד דְנּוא ,גֶנַע רֶהעַז ריִמ ּוצ זיִא םִע ,טְגאָזעֶג טאָה לּואָׁש
 ְרעֶפְטְנֶע רָהעָמ טיִנ ריִמ ליוִו דְנּוא ןּוהְמעֶנְּפֶא ריִמ ןּו ְּךיִז ט טאָה טאָג דְנּוא ,ריִמ טיִמ
 ,ןעֶפּור טְזאָלעֶג ְךיִד ְּךיִא ּבאָה םּוראָד ,תֹומֹולַח ְּךרּוד טיִנ ְּךיֹוא ,םיִאיִבְנ איִד ָּךְרּוד טיִנ
 :ןּוהְט לאָז ְּךיִא סאו ןעֶסיוו ןעֶזאָל ריִמ טְסֶלאָז אּוד זַא

 םְסָלאָז םּוראַ זיִא דְנּוא ,ןּוהְטעֶנְּפֶא ריִד ןּופ ָּךיִז טאָה טאָנ ןעֶז ,ןעֶנעֶרְפ ְּךיִמ אּוד
 ,טְבאָזעֶג לֵאּומְׁש טאָה יֹוזַא 6

 ָךָרּוד טאָה ּרֵע איו יֹוזַא ןּוהְמעֶנ ְּךיִז ראַפ טאָה טאָג ד;וא 17 ?דִנייַפ ןייַד ןעֶראַוועֶג
 דְנּוא ,דְנאַה עֶנייַד ןּופ הָכּולְמ איד ןעֶסיִרעֶגְקעֶוַוַא טאָה םאָנ ןיִראָו ,טעֶרעֶנ ריֵמ
 ּוצ טְכְראָהעֶג טיִנ טְסאָה אּוד לייַז 18 :דדָד ּוצ רָבֵח ןייַד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג איִז טאָה רֶע
 טאָה םּוראָד ,קֵלָמע ןַא ןְראָצְמיִרְג ןייַז טְכיִרעֶנְסיֹוא טיִנ טְסאָה דָנּוא הָנהְו ןּופ לֹוק םעֶד
 -ְךעֶּביִא ְּךיֹוא טעֶדֶז טאָנ דְנּוא 19 :נאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד ןּוהְמעֶג ריִד ּוצ ְּךאַז עֶזיִד טאָג

 טְסעֶו ןעֶגְראַמ דָנּוא ,םיִּתְׁשַלְּפ איִד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא ריִד טיִמ לֵאָרְׂשִי ןעֶּבעֶג
 ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא טאָנ טעֶדֶד לֵאָרְׂשִי ןּופ הָנֲחַמ איד ְּךיֹוא ,ןייַז ריִמ טיִמ רעֶדְניִק עֶנייַד דָנּזא אוד
 ןעֶלאַפעֶג זיִא דְנּזא ,טְלייֵאעֶג ד ְךיִז טאָה לּואָׁש דנּוא 20 :םיִּתְׁשַלָּפ איִד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא
 רעֶמְרעוֶו איִד ןעֶנעוֶו טאַהעֶנ אָרֹומ רֶהעָז טאָה רֶע דְנּוא ,דְרֶע רעֶד ּוצ ָּךייֵה עַלּופ עֶנייַז טיִמ

 ןּופ



 לאומש
 ןייק םֶהיֵא ןיִא זיִא םִע דְנּוא ,לֵאּומְׁש ןּופ
 םעֶד טאָה רֶע ןיראוָו ,ןעֶזעוֶועֶג טיִנ ַחּכ

 ןייק טְכאַנ עֶצְנאַג איִד דְנּוא גאָמ ןעֶצְנאַג
 זיִא ּבייוֵו סאָד דְנּוא 21 :ןעֶסעֶנעֶג טיֹורְּב
 -עֶנ טאָה איִז ןעוֶו ,לּואָׁש ּוצ ןעֶמּוקעֶנ
 ןעֶקאָרְׁשְרעֶד רֶהעֶז זיִא רֶע זַא ןעֶהעֶז
 ,העֶז ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ איִז טאֶה ייֹוזַא

 ןייַד ּוצ טְכְראָהעֶג טאָה דיֹומטְסְניִד עֶנייֵד

 ןייֵמ טְלעֶטְׁשעֶגְנייַא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,לֹוק
 ּוצ טְכְראָהעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶּבעֶל
 ריִמ ּוצ טְסאָה אּוד סאָװ דייֵר עֶנייֵד
 ְךיֹוא אוד רעֶה דְנּוצַא דְנּוא 22 :טעֶרעֶנ
 דְנּוא ,טְסְניֵד עֶנייד ןּופ לֹוק םעֶד ןיִא ּוצ
 -עֶגְראָפ ריִד ראָפ טיֹורְּב לעֶקיִּטְׁש ַא זאָל
 ןיִא לאָז םֶע זַא ,םִע דְנּוא ןעֶרעוֶו טְנייֵל
 ןייֵג טְסעֶו אוד ןעֶװ .ַחֹּכ ןייַז ריִד
 טיִנ טאָה רֶע דְנּוא 2 :נעוֶו םעֶד ףיֹוא

 ְךיִא .טְנאָזעֶג טאָה רֶע דִנּוא ,טְלאוָועֶג

 טְכעֶנְק עֶנייֵז רעֶּבָא ןעֶסֶע טיִנ לעֶו
 סאָד ְּךיֹוא דְנּוא ,ןעֶגְנּורְדעֶג םֶדיֵא ןעֶּבאָה
 רֶעייֵז ּוצ טְרעֶהעֶּנּוצ רֶע טאָה יֹוזַא .ּבייוו
 ןּופ ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא רֶע דְנּוא ,לֹוק
 טְצעֶזעֶג ְּךיִז טאָה רֶע דִנּוא ,ךֶרֶע רעֶד

 409 הכ א טכ
 טכאזילָּכ םָחָל לֵּכָא לי היהלאל ַֹּכיֵסְעלֶא
 םנ להבזייכ אָרתַו לואָש-לָא .לָשֵאָה אֹובַָ הל

 םיִָאו ךלֹוקְּ יד הָעְמָׁ הָנב ויִלֵא רֶמאֵּמַו רָאְמ
 נפ הָתַעְו :יִלַא ָּתְרַּכַד רֶׁשֲא ךיִרָביִזתֶא עמׁשֶאו יב יש יש

 -תרפ נְפִל הָמָׂשֶאו ְךֶהֶחְפִׁ לוקְּב הָּתַא"ַג אנע
 יר ןאָמיו וְּדְרּדַּכ קַח יִּכ ַֹכ ְךֶב יקיו לָטָאְו סח
 לקל עמשינ השאה-סנ| ֹויָדָבִע ןבייצרפו לא אָל
 24 יע שלו + :הָּטִמַדילֲא בֵׁשּ ץְרֶאָהְמ טי
 ;תֹוֲצַמ ּוהָפהַו ׁשֶלָּתַו חמקחקּהו ידְַּכְוִּתַו רָהמְּתַו תייֵּבַּכ
 בל קול ורְכִ לו לאל שנת
 אַ הל

 טכ
 א םיִגֹח לֵאָרְׂשְו קפ ֿפָא םֶהיֵנֲחַמילְּכ-תֶא םיִּתְׁשִלְפ צְבִי
 ו תרוָאמִל םיִרְבע םיִתָשֹלְפ ינְרטְו :לאֵעוּברׁשֲא עב
 ;שיִכָאיֿמע נר םיִרְבִע ויִשנאַו יִוְדו םיִפְלִאַלְ
 6 ׁשיִכָא רָמאֹי הלא םיִרְבעָה המ םֹּתְׁשִלּפ יִמׂש ּודְמאֹּי
 ךֶלֶמ לוָאׁש ! חָבֶע דֹוָד הָז-אולַה יִמְשְלפ רָשילֶא
 יִתאְָמ-אלו א וַא םיִמָי הָזּתִא הָיָה שא לֵאָרׂשִ
 ולָעּופְצְקהה :ההסֹוַהדַע ולְפָנ טיִמ הָמּואְמ ֹוב
 שהיא בֵׁשָה םִמׁשלְפ יש ול ּורְמאָי םיּאְשִלפ ֵלְׂש
 געֶמִע דַרייאְלְו םֶׁשיָּתדַקְפִה רֶׁשֲא +מוקְמײלַא בֵָׁׂיו
 הָצרְתִי הָּמִבּו הָמָחְלִמַ ןְְָׂל ּונְליהְ היל הָמָהְלַמַּב
 ה ?-ןקאֹולֲה :םָהָה םָׁשָנֲאָה יִׁשאָרְּב אֹולֲה לֶנָֹאילָא ; הֶז
 וָפְלֲאַּב לֹואָׁש הָּכִה רָמאֵל תלְֹּמַּב לנעי רֶׁשֲא דוד
 ז ויָלֵא מאי דֹד-לָא ׁשיִכָא אָרְקי - .גָתֹבִבְרְּב ְךֶדו
 יִּתִא ָּךֲאְבּו ךְתאֵצ נב םיִמְו ! הָּתַא .ףשירכ הָוהיייַח

 זיֹוה םעֶד ןיִא ּבְלאק טעֶפ ַא טאַהעֶג טאָה ידע ילֵאָךאָמ מהנה יִתאְֲמיאל יש הָצִַּב הי היו ְּב םעֶד ף בייו סאָד דנוא 241 :טםעֶּב םעֶד ףיוא
 לְהעֶמ ןעֶמּונעֶג טאָה איִז דְנּוא ,ןעֶמְכאָׁשעֶג םִע טאָה דֶנּוא טְלייֵאעֶג ְּךיִז טאָה איִז דְנּוא
 טְנְהעֶנעֶג םִע טאָה איִז דָנוא 28 :תֹוצַמ טְקאּבעֶג דְנּוא ןעֶמעֶנְקעֶג םִע טאָה דְנּוא
 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ןעֶסעֶגעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;טְבעֶנק עֶנייֵז ראַָפ דְנּוא לּואָׁש ראָפ
 :טְכאַנ עֶניִּבְלעֶזיִד ןיִא ןעֶנְנאַגעֶגקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ןעֶנאַטשעֶגְפיֹוא

 טכ לעטיפאק

 לֵאָרְׂשִי דְנּוא ,קֵפָא ןייק תֹונַחַמ עֶרייֵז עֶלַא טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא ְןעֶּבאָה םיִּתְׁשַלְּפ איִד דְנּוא 1
 איֵד ןּופ עֶטְשְרעֶּביֹוא איִד דְנּוא 9 :לאָעְרזִי ןיִא זיִא םאו ןִיַע ןיִא טְרעֶנאַלעֶג ְּךיִז טאָה
 דְנּוא דִוָד דְנּוא ;עֶדְנעֶזיֹוט וצ דְנּוא עֶטְרעֶדְנּוה ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא ןעֶנעֶז םיִּתְׁשַלְּפ
 עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד דְנּוא 2 :ׁשיִכָא טיִמ ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא טְצעֶלּוצ ןעֶנעֶז רעֶנעֶמ עֶנייֵז
 שיִכָא דְנּוא אָד םיִרְבִע עֶגיזאָד איִד ןֶעּוהְט סאָו ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה םיִּתְׁשלְּפ איד ןּופ
 ַא רִוָד רעֶניִזאָד רעֶד טיִנ זיִא ,םיִּתְׁשַלְּפ איִד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה
 רעֶדָא געֶט עֶניִזאָד איִד ןעֶזעוֶועֶג ריִמ טיִמ זיִא סאו ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךֶלֶמ לּואָׁש ןּופ טְכעֶנְק

 טייַז ןָא גאָט םעֶר ןופ ןעֶנּופעֶג רעֶלְהעֶפ ןייק טיִנ םֶהיִא ןיִא ּבאָה ָּךיִא דְנּוא ,ןעֶרְהאָי
 איד רעֶּבָא 1 ?גאָט ןעֶניִטְניִה םעֶד ּוצ ויִּב ןעֶלאַפעֶנּוצ ריִמ ּוצ ויִא רֶע םעֶד
 עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד דְנּוא ,טְנְראָטעֶג םֶהיֵא רעֶּביִא ןעֶּבאָה םיִּתְׁשִלְּפ איד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא
 לאָז רֶע זַא ,ןעֶרְהעֶקקיִרּוצ ןאַמ רעֶד זאָל ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה םיִּתְׁשִלְּפ איד ןּופ
 טיִנ לאָז רֶע דְנּוא ,טְלעֶטְׁשעֶגְנָא טְראָד םֶהיֵא טְסאָה אּוד סאוָו טְרָא ןייַז וצ ןייגקירּוצ
 ןיא ןָמֶׂש ַא םֶלַא ןייַז טיִנ םִנּוא ּוצ לאָז רֶע זַא הָמָחְלִמ רעֶד ּוצ ןייֵנְפּורַא םִנֹוא טיִמ
 טיִנ םִע זיִא ?ראַה ןייַז ּוצ ןייַז הָצֵרְמ רעֶניִזאָד רעֶד ְּךיִז טעוֶו םאָו טיִמ דְנּוא ;הָמָחְלִמ רעֶד
 -עֶג טאָה ןעֶמ ןעֶמעוֶו ןּופ ,דוָד רעֶד סאָד טיִנ זיִא 2 ?רעֶנעֶמ עֶניִזאָד איִד ןּופ ּפעֶק איד טיִמ
 עֶנייַז דִוָד רעֶּבָא ,עֶדְנעֶזיֹוט עֶנייז ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה לּואְׁש ,טְגאָזעֶג דְנּוא ןעֶצְנאַט טיִמ ןעֶבְנּוז
 יֹוזַא ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא דִוָד ןעֶפּורעֶג טאָה ׁשיִכָא דְנּוא 6 ?עֶדְנעֶזיֹומ ןְהעֶצ
 טיִמ ןעֶמּוקְנייַרַא דְנּוא ןייֵגְסיֹורַא ןייד דְנּוא ,גיִטְרעֶּפטְכעֶר טְסיִּב אזד זַא טְּבעֶל טאָב איו
 סעֶטְכעֶלְׁש ןייק ריִד ןיִא ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו ,ןעֶניֹוא עֶנייֵמ ןיִא טּוג זיִא הָנֲחַמ רעֶד ןיִא ריִמ
 ןעֶגיִטְנייַה םעֶד ּוצ זיִּב ןעֶמּוקעֶג ריִמ ּוצ טְזיִּב אּוד ןעזֶו ןָא גאָט םעֶד ןּופ ,ןעֶנּופעֶג טיִנ

 באט סי



 א לאומש 00
 ךֹקְ בוש הָּחַעְו והָחֶא םוט-אל םיִנְרְּפַה ןגיעְבּו הָנִה .םָיַה 7
 רַמאֹל ּםיִּתְׁשִלְּפ ר !ָנְֵּב עֶר הׂשֲעַתאלו םִלָׁשְּב 5

 טוימ ְךֵדָמעְב ָתאָצָמייהַמּויִתיִׂשָע הָמ יִּכ שיֿפָא-לָא דוד

 יִּתְמַחלנְ עכָא אָל יב הוה םִוה דע ךיְִָל יִתָיְה רֶׁשֲא
 2 יִּתע לוָדילָא מא ׂשיִכָא ןעד :ֵלמַה יא יִביאְּב *

 םִּתְׁשִלְפ יֵרְׂש ןָא םיִקלֲא ֶאְלִמְּכ ָניְִּב הָּתַא בִש
 רֵקֹבב םֶּכׁשַה הָּחַעְו ּ!הָמְחְלִּמִב יטְמֹע הָלעייאל ּױלמָא י

 םֶכָל רואְו קב םֶּתְמַּכְׁשִהְו ִתַא ּואָּב-רֶׁשֲא לד דְבְָו
 -לָא בָּשָל -ֶקֹּכַּב תּמִָל ויְָנָאו איִה דוד םְֵּׁ :ּוכֵלְו
 :לאָעיוק יִלָע םִּמׁשלַּו יְִּׁשלִּפ ץֶרָא

 ל
 קלָמִת יִׁשיִלשַה םִיּב גלקצ ויִשְנו ֶוְד אִֹּב יה *

 דָחֹא ּומרְִׂיו גֵלְקַצ--תֶא וכי גלְקַצילֶאו בֶגנילֶא וטְשַּפ
 אֵל לרץירעו ןִֶּקִמ הֶּכירְׁשַא םיׁשָנַדיתֶא ּוְּׁשיַו :ׁשֵאְּב 2
 -לֶא ייִשָנֲאַז יוד אבו :םֶּכְרְִל וכל ּנְהעַוׁשיִא ּותְמַה 5

 םםֶהיֵתְִּבּו םִהיֵנְבֹו טהיׁשֹה ׁשֵאָּב הָפּורְׁש הָמִהְו ריִָח
 דע ּּטְביַו םָלוקיתֶא יִתְארִׁשֲא םִעָהְו רֹוָד אשי :ּבְׁשִנ4
 םִעיִַא שניי יִתְשּו  תֹוָּכְבלֲחַּכ םֶהּבְדיִא רֶׁשֲא ה
 דַוָדְל רַּצתַו :יִלְמְרַּכַה לָכָנ תֶׂשֲא ליַיִבַאו תיִלֲעְרזַה 6

 ׁשיִאֶעְהִלְּכ ׁשֵפָנ הֶרָנייֵּכּולְקְסְל םֶעָה ּורְמְאייִּכ ראָמ
 :וָהלֲא הָהיִב דוד קזחְתִו ויָתנְבילֲו ְָכ"לַע

 השנה ךָיֲִאַדּב ֵהֹכַה רַתוְבֶאילַא דֹ רֶמאָּו ז
 ֵאָׁשנ :ְוָ-לָא רֹופֵאָה--תֶא רֶתְוְָא ׁשֵּודופֲאָה יל 9

 ל טכ
 איר ןופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא רעֶּבָא ,גאָט
 דְנּוא 7 :טונ טיִנ אּוד טְויִּב עֶטְׁשְרעֶּביֹוא
 םֹולְׁשְּב אייֵג דְנּוא קירּוצ רֶהעֶק דְנּוצַא
 ןּוהְּט טיִנ םעֶטְכעֶלְׁש ןייק טְסְלאָז אּוד זַא
 ןּופ עֶטְׁשרעֶּביֹוא איד ןּופ ןעֶגיֹוא איִד ןיִא
 טְנאָזעֶג טאָה רִוָד דְנּוא 8 :םיִּתְׁשִלְּפ איִד
 ?ןּוהְטעֶג ןעֶד ְּךיִא ּבאָה סאו ;ׁשיִכָא ּוצ
 ןייד ןיִא ןעֶניִפעֶג אּוד טְסאָה סאו דֶנּוא
 ןיִּב ְךיִא םאָו ןָא גאָט םעֶד ןּופ טְכעֶנְק
 ןעֶגיִטְנייַה םעֶד ּוצ זיִּב ןעֶזעוֶועֶג ריִּד ראָפ
 דָנּוא ןעֶמּוק טיִנ לאָז ְךיִא םאָד גאָט

 ןייַמ ןּופ דְנייֵפ איד טיִמ ןעֶמְלאַה הָמָחְלִמ
 טאָה ׁשיִכָא דְנּוא 9 :ניִנעֶק םעֶד ראַה

 ְךיִא ,דִוָד ּוצ טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶג
 ןעֶגיֹוא עֶנייֵמ ןיִא טּוג טְסיִּב אּוד זַא םייוַו
 איֵד רעֶּבָא ,טאָג ןופ ְּךַאְלַמ ַא איו יֹוזַא

 ןעֶנאָז םיִּתְׁשִלְּפ איד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא
 ןיִא ןייֵגְפיֹורַא סנּוא טיִמ טיִנ לאָז רֶע
 אייֵמְׁש ;רֶנּוצַא דְנּוא 10 :הָמָחְלִמ רעֶד
 ןייד ןּופ טְכעֶנק איִד דְנּוא ףיֹוא היִרְפ

 דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג ריִד טיִמ ןעֶנעֶז סאָו ראַה
 ננְׂשַאַה הּזַה--דּורגַל יִדֲחַא ףֶדַרָא רמאל הָוהיּב .דַוד

 דִוָד ךלו :ליִצִּת לעַהְו שת גשהייק ףֹדר ול רמה 9
 רֹוָׂשְּבַה לֵחַנירע ּואְבָ ויִא רֶׁשֲא ׁשיִא תֹוָאַמרׁשִׁשְו אה

 ׁשיִא תֹוָאַמ-דעַּבְרַאְו אה דִוָד דר :ּודְמִע םיִרָתִַּהְו

 יִפיֹוא היִרְפ רעֶד ןיִא טעֶו רֶהיֵא ןעוֶו
 ביִּמְכיֵל ְּךייֵא ּוצ זיִא םִע דנּוא ,ןייֵטְׁש
 דוָד זיִא יֹזַא 11 :קעֶוַא טייִנ יֹזַא
 רעֶנעֶמ עֶנייֵז דְנּוא רֶע ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא

 ,םיִּתְׁשַלְּפ איד ןּופ דְנאַל םעֶד ּוצ ןעֶרְהעֶקּוצקיִרּוצ דְנּוא ,ןייֵגּוצְקעוֶוַא היִרְּפ רעֶד ןיִא
 ;לאָעְרזי ןייק ןעֶגְנאַנעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז םיִּתְׁשִלְּפ איִד דְנּוא

 ל לעטיפאק

 םעֶד ןַא גֵלְקִצ ןייק ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז רעֶנעֶמ עֶנייֵז רֶנּוא דִוָד ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1
 דָנּוא טייַז-םֹורָד רעֶד ּוצ טייֵרְּפְׁשעֶנְסיֹוא ְּךיִז ןעֶּבאָה םיִקֵלָמַע איִד דְנּוא ,גאָט ןעֶטיִרְד
 טימ טְנעֶרְּבְרעֶפ איִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא גָלְקִצ ןעֶנאָלְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,גָלְקִצ ּוצ
 ןעֶזעוֶועֶג ןיִראַד ןעֶנעֶז סאָָו רעֶּבייוֵו איִד ןעֶמּונעֶג ןעֶנְנאַפעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 2 :רֶעייֵפ
 אייז ןעֶּבאָה אייֵז טְרֶעייֵנ ,טייֵטעֶג טיִנ ןאַמ ןייק ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םיֹורְג זיִּב ןייַלְק ןּופ
 עֶנייֵז דְנֹוא דִוָד ןעוֶו דְנּוא 8 :נעֶו רֶעייֵז ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דֵנּוא ,טְרְהיִפעֶגְקעוֶוַא
 ,רַעייֵפ טיִמ טְנעֶרְּבְרעֶפ זיִא איִז ,העֶז דְנּוא ;טאָמְׁש רעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶגְנָא ןעֶנעֶז רעֶנעֶמ
 וזַא 4 :ןעֶראָועֶג ןעֶנְנאַפעֶג ןעֶנעֶ רעֶטְכעֶמ דְנּוא ןְהיֵז עֶרייֵז דְנּוא רעֶּבייוַו עֶרייֵז דְנּוא
 דנֹוא לֹוק רֶעייֵז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ זיִא סאו קְלאָפ סאָד דְנּוא רִוָד טאָה
 ;ןעֶנויוִד ּוצ מכ ןייק ןעֶועוֶועֶג רֶהעֶמ טיִנ אייֵז ןיִא זיִא םִע ויִּב ,טְנייוֵועֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 בייַ סאָד לוניִבֲא דְנּוא ,תיִלאֵעָרְזִי איד םַעניִחַא ,דִוָד ןּופ רעֶּבייַו אייוַוְצ איִד דֵנּוא 8
 רֶהעֶז דִוָד ּוצ זיִא םִע דְנּוא 6 :ןעֶראַועֶנ ןעֶנְנאַפעֶג ְּךיֹוא ןעֶנעֶז לָמְרַּכ םיֹוא לֶבָנ ןּופ
 סאָד ןיִראָו ,ןעֶניִנייֵטְׁש םֶהיֵא לאָז ןעֶמ זַא טְגאָזעֶג טאָה קְלאַפ סאָד ןיִראָו ,ןעֶזעוֶועֶג גֶנֶע

 ְהיֵז עֶנייַז ןעֶנעוֶו רעֶכיֵלְטיִא ,ןעֶזעוֶועֶג טְרעֶטיִּבְרעֶפ זיִא קֵלאָפ ןעֶצְנאַג םעד ןּופ ןעֶּבעֶל
 דנּוא 7 :טאָנ ןייז הָוהְי ןיֵא טְקְראַטְׁשעֶג ְּךיִז טאָה דוָד רעֶּבָא ,רעֶטְכעֶט עֶנייַז ןעֶגעוֶו דְנּוא
 ,רּופַא םעֶד ריִמ ןְהעֶנעֶג ְּךיִד טעֶּב ְּךיִא ְךַלְמיִחַא ןּופ ןֶהּוז ןֵהֹּכַה רָתָיְבַא ּוצ טְגאָזעֶג טאָה דִוָד
 יֹוזַא טאָג אייַּב טְנעֶרְפעֶגְנָא טאָה דִוָד דְנּוא 8 :דִוָד ּוצ דֹופַא םעֶד טְנְהעֶנעֶג רָתְיְבֶא טאָה יֹוזַא
 טאָה (טאָגע רֶע דְנּוא ?ְןעֶכייֵרְגְרעֶד אייֵז ָךיִא לֹעוֶו ? לִיַח סאָד ןעֶנאָיְכאַנ ָּךיִא לאָז ,ןעֶגאַז ּוצ
 -עַב אייז טְסעֶו אּוד דְנּוא ןעֶכייֵרְנְרעֶד סיוועֶג אייֵז טְסעוֶו אּוד ןיִראו ,:אָי טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ
 םֶהיֵא טיִמ ןאמ טְרעֶדְנּוה םקעֶז איד דנּוא רֶע ,ןעֶנְנאַגעֶגְניִהַא דוָד זיִא יֹוזַא 9 :ןייַז ליִצַמ םיַ
 ןעֶנעֶז עֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא איִד דְנּוא ,רֹוׂשְּב ָּךייֵמ םעֶד ּוצ זיִּב ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דֵנּוא
 ,ןאַמ טְרעֶדְנּוה רֶעיִפ איד דנוא רָע ,טְגאָועֶגְכאָג אייֵז טאָה דִוָד דְנּוא 10 :ןעֶּביִלְּבעֶג ןייֵטְׁש

 דנוא



 גרייז

 ומש

 ןייֵטְׁש ןעֶנעֶז ןאַמ טְרעֶדְנּוד אייוַוְצ ּדְנּוא
 -עֶנ ְּךאַוְׁש יֹוזַא ןעֶנעֶז םאוָו ,ןעֶּביִלְּבעֶנ

 טְנעֶקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז סאָד ןעֶזעוֶו
 :רֹוׂשְּב ְּךייֵמ םעֶד רעֶּביִא ןייֵגְרעֶּביִרַא

 יִרָצִמ ַא ןעֶנּופעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנזא 1

 םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,דְלעֶפ םעֶד ןיִא
 םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,דִוָד ּוצ ןעֶמּונעֶנ
 ןעֶסעֶגעֶג טאָה רֶע דְנּוא טיֹורְּב ןעֶּבעֶגעֶג

 ןעֶקְניִרְמ טְכאַמעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 12 :רעֶסאו

 דְנּוא ןעֶכּוק-ְןעֶנייֵפ קיִטְׁש ַא ןעֶּבעֶנעֶב
 ןעוֶו דְנּוא .םעֶקְניִׁשְזאָר לעֶגְנעֶה אייוֵוְצ
 טְסייֵג ןייַז זיִא יֹוזַא ןעֶסעֶנעֶג טאָה רֶע
 רֶע ןיִראָו ;ןעֶגְנאַגעֶגְקיִרּוצ םֶהיֵא ןיִא
 טיִנ דְנּוא טיֹורְּב ןייק ןעֶסעֶנעֶג טיִנ טאָה

 501 לא לאו

 :רֹוָׂשְּבַה לַחניתֶא רָב רְוִּמ רֶׁשֲא שיִא םִיַתאָמ ּודְמַעַּ
 1 ְליינְתִ דוָדילֶא ותֹא וחְקַו הֶדְׂשַב יִרְצִמישיִא ואְצְמַ
 ינָּׁו הָלֵבְּד חלָפ ?לחנתי :םִיָמ ּודָקְׁשִַּו לֵכאֹו ָתָל
 לו םֶהְכ לכָאדאל יִּכ וילַא יָחּור בֶׁשֶּתַו לֵכאַֹו ט םיִקְמִצ
 3 רָמאֹו :תֹליֵל .הָשלׁשּו םיִמָיהָׁשֹלְׁש םִיַמ הָתָׁש
 בא יִרְצִמ רענ יומא הָּתָא הָזמ יִאְו הָּתַאיִמְל דוָד ל
 הָשלׁש םֹיַהִתיִלחיִכִטֹדֲא יב יקלְמַע ׁשיִאְל דֵבִע
 א הָדוה היל רֶׁשֲא-לַעְו יִתַרְּכַר .בֵנְנ נְטׁשִּפ ּונְחַנֲא
 יִנחרוְתה דוד ֹויְלַא דְמאַּ :שֵאְּב וְפָרָׂש ; גלְקְציתֶאְו בלב
 ינְתִמְּתמַא היו ט הֶעְבְשִה רֶמאֵו הוה דוגַה-לֶא
 ו8 הדר הזה דוָרְצַד-לִא ּךְדְרֹואְו יִנָֹאידיְּב נְַתיאְ

 טי םיִתׁׂש לבא ?רָאָה-לִכ ינְילַע םיִׁשְטִנ ה
 ץֶרָאמ תל ץֶרֶאְמ תל רשֲא לודּגַה לֶלָּׁשַה טכב
 -אאָלְו םָתָרָחְמִל בֶרֶעָה-דעְו ףׁשְנִהִמ דוד םִֵו :הָדּוהְי
 -רָׁשֲא רענישיִא תואֵמ עברַא"א יב שיא םָהֵמ טָלְמִנ
 5 צְרקִל רֶׁשֲא-לְּכ תֶא דַוָד לֵצִו :ּוְָי םיִלמְַה-לַע ּוְבְכָר
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 יצ זִמ םֶהָליַּדע אֵלְו :דֶוָד ליה ויׁשָנ יִּתְׁש-תֶאְו קָלְמִע
 רֶׁשֲא-לָּכ עו לֶלָׁשִמּו תונָבּו םִינְב-דעְו לוגה-דעו ןֹטִּקַה
 ןאָצַה-לֶּכ-תֶא דו חֵּקִיו ןרוִּד םיִׁשַה לּכַה םֶהל ּוחְקִל
 דִד לֵלָש הֶז ּו מא אּודֲה הָנְקִּמַה ינפל יה קב
 יא  תֶכָלמ ּרנִפ-רְׁשַא םיִׁשָנֲאָה םִיַלאָמ-לֶא דֹוָד אֵבָי
 תאֶרְקלְו דֹד תל י :אָציו רֹׂשְּבַה לחָנְּב םֶביִׁשַו דוד
 ;םֹולָשְל םהָללַא ַאְׁשיו םָכָה-תֶא דִוָד שני וָּתִא רֶׁשֲא םָעָה

 :ס ָּכְלֲהירׁשֲא 0 םיִׁשָנאַהמ לַעַילְבּו עֶר | ׁשיִאילְּכ ןעו
 סם ןּפנדאל יע יכָלֲהראל רֶׁשֲא ןעי מאה לוָד-םע
 נְּ-תֶא ותׁשֶא-תֶא שיַא-סא יִּכ ּונֵָצֹה רֶׁשֲא לָלְׁשַהְ
 ומ ירָׁשֲא תיִא יֵחָא ןֵכ וֲָעַתאל חֹוּד רֶמאה זכי ינֲהְִו

 דְנּוא געֶט אייֵרְד רעֶסאוַו ןייק ןעֶקְנּורְטעֶג
 וצ טאָה רִוָד דְנּוא 13 :טְכעֶנ אייֵרְד

 ?אוד טְסְרעֶהעֶג ןעֶמעוֶו ּוצ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא
 רֶע דנּוא ?אּוד טְסיִּב ןעֶנאַו ןּופ דְנּוא
 גֵנְי רעֶׁשייֵרְצִמ ַא ןיִּב ְךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה
 קַלָמַע ןּופ ןאַמ ַא ּוצ טְכעֶנְק ַא דְנּוא
 לייוו ןעֶזאָלְרעֶפ ָּךיִמ טאָה ראַה ןייֵמ דְנּוא
 :קְנאַרק געֶט אייֵרְד טנייַה ןיֹוׁש ןיִּב ְּךיִא

 ףיֹוא טייֵרַּפְׁשרעֶפ םֶנּוא ןעֶּבאָה ריִמ 4
 ףיֹוא דִנּוא ,יִתַרְּכ ןופ טייֵז-םּורָד רעֶד

 ריִמ דְנּוא ,בֵלָּכ ןּופ טייז-םֹורָד איִד ףיֹוא דְנּוא ,הָדּוהְי ּוצ טְרעֶהעֶג סאוָו (דְנאַל םעֶד)
 ּוד טְסעֶו ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דִוָד דְנּוא 18 :רֶעייֵפ טיִמ טְנעֶרְּבְרעֶפ גָלְקִצ ןעֶּבאָה
 ריִמ טְסֶעוו אּוד ןעוֶו ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ?ליַח ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ ןעֶגְנעֶרְּבְּפיֹורַא ְּךיִמ
 איד ןיִא ןְרעֶפְטְּנִעֶרעֶּביִא טיִנ דְנּוא ,ןעֶטייֵט טיִנ ְּךיִמ טְסעוֶו אּוד זַא טאָג אייֵּב ןעֶרעוֶוְׁש
 :לֵּיַה ןעֶניִזאיָו םעֶד ּוצ ןעֶנְנעֶרְּבְרעֶטְנּורַא ְּךיִד ָּךיִא לעוֶו יֹוזַא ,ראַה ןייֵמ ןּופ דְנאַה
 טייֵרָּפְׁשעֶגְסיֹוא אייז ןעֶראַז יֹוזַא ,העֶז ,טְכאַרְּבעֶגְרעְֶנּורַא םֶהיֵא טאָה רֶע ןעוֶו 6
 טיִמ טְצְנאַמעֶג דנּוא ןעֶקְנּורְמעֶג דְנּוא ןעֶסעֶגעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ,דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד ףיֹוא
 דְנּוא םיִּתְׁשַלְּפ דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא ןעֶּבאָה אייֵז סאו ּביֹורְקאַז ןעֶצְנאַג םעֶד
 צ ויִּב ןָא סְגאָטְראַפ ןופ ןעֶגאָלְׁשעֶג אייֵז טאָה דִוָד דְנּוא 17 :הָדּורְו דְנאַל םעֶד ןּופ
 א ןאַמ ַא ןעֶניִרְטְנַא אייֵז ןּופ טיִנ זיִא םִע דְנּוא ,גאָט ןְרעֶדְנַא םעֶד ןּופ דְנעֶבָא םעֶד
 -אְועֶג ןעֶפאָלְטְנַא ןעֶנעֶז לעֶמעֶק ףיֹוא ןעֶטיִרעֶג ןעֶּבאָה םאוָו רעֶנעֶמ עֶגְנּוי טְרעֶדְנּוה רֶעיִּפ
 עֶנייֵז ְּךיֹוא ,ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא טאָה קֵלָמַע םאוָו םעֶלַא ןעֶזעוֶועֶג ליִצַמ טאָה דִוָד דְנּוא 18 :ןעֶר
 מְלְהעֶפעֶג טיִנְראָג אייֵז ּוצ טאָה םִע דְנּוא 19 :ןעֶזעוֶועֶג ליִצַמ דוָד טאָה רעֶּבייוַו אייווְצ
 םעֶלַא ןּופ דנּוא ,ּביֹורְקאַז םעֶד ןּופ דְנּוא ,רעֶטְכעֶמ דִנּוא ןֶהיִז ןּופ ,סיֹורְג ויִּב ןייֵלְק ןּופ
 טאָה דִוָד דְנּוא 20 :טְרְהעֶקעֶגְמּוא דִוָד טאָה סעֶלַא ,ןעֶמּונעֶג ְּךיִז ּוצ ןעֶּבאָה אייז סאָו
 תֹומֲהְּב עֶניִזאָד איִד ןּופ םִרעֶרְהיִּפ איד (ךיֹואנ ,רעֶדְניִר איֵד דְנּוא ףאָׁש עֶלַא ןעֶמּונעֶג
 ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶוָד דְנּוא 21 :דִזָד ןּופ ּביֹורְקאַז רעֶד זיִא סאָד טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 דְנּוא דוָד ְּךאָנ ןייֵגּוצְכאָנ ןּופ ןעֶטיִמְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה סאוָו ןאַמ טְרעֶדְנּוה אייווְצ איִד ּוצ
 ןעֶגעֶקְטנֶע ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז אייז דֶנּוא ;רֹוׂשְּב ְךייֵט םעֶד אייֵב ןעֶּביִלּבעֶג ןעֶנעֶז םאוָו
 זיִא דִוָד ןעֶו דְנּוא ;ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ זיִא םאָו קְלאָפ םעֶד ןעֶגעֶקְטְנֶע דְנּוא דִוָד
 דְנּוא 22 :םֹולָׁש ְּךאָנ טְגעֶרְפעֶג אייֵז רֵע טאָה יֹוזַא קְלאָפ םעֶד ּוצ טְנעֶהאָנ ןעֶּמּוקעֶּג
 ןעֶּבאָה דִוָד טיִמ ןעֶגְנאַנעֶגְטיִמ ןעֶנעֶז סאוָו רעֶנעֶמ איִד ןּופ ןאַמ רעֶטְכעֶלְׁש רעֶכיִלְטיִא
 ןעֶגְנאַגעֶגְטיִמ םִנּוא טיִמ טיִנ ןעֶנעֶז אייֵז לייוו ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג
 ןעֶזעוֶועֶג ליִצַמ ןעֶּבאָה ריִמ סאו ּביֹורְקאַז םעֶד ןּופ ןעֶרעֶו ןעֶּבעֶגעֶג טיִנ אייֵז ּוצ לאָז יֹוזַא
 :ןייֵגקעוֶוַא דְנּוא רעֶדְניִק עֶנייֵז דְנּוא ּבייװ ןייֵז ןעֶרְהיִפקעוֶוַא לאָז ןאַמ רעֶכיִלְטיִא טְרֶעוונ
 סאָו םאֶד ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵמ ןּוהְט יֹוזַא טיִנ טְלאָז רֶהיִא ,טְגאָזעֶג טאָה דוָד רעֶּבָא 8
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 לאומש 02

 0 אָּבַה דודְנה-תֶא ןַּּּנְתֹא רשי ּונָל הָוהְיןֵתָנ
 דֶדֹוַה ו קֶלָחְּכ יִּכ הָזַה ךֶבֶדל םֶכָל עַמׁשִי יִמּו . ;ּונְדְיְב
 :כְלזח ָּדחַי שיִלְּכַה-לַע בֵׁשיַה קָלֶחְכ הְָחְלִמּב

 אל טְמשמי קַח הָמׂשִ הְָעָמְ אוהַהםַֹּהְמ יהוה
 למה חֶלַשָי ;לקַילָא דַוָד אֵבָיְה !הזַה םּיַה דע
 לֵלְׁשִמ הָכְרִּב םֶכָל הּנִה רֶמאֵל ּוהֵעְרְל הֶדּוהְיִנְקוְל
 יוָשֲאְָו בֵנְנ-תֹומְרּב רֶׁשֲאַלְו לֵא-תיִבְּב רֶׁשֲאַל :הָוהְייִבְוֶא

 רֶׁשֲאַלְו תֹומפְׂשִּב רֶׁשֲאַלְו רעֹרֶעֶּב רֶׁשֲאַלְו !רּתַיְּב 5
 יִלֵאְמִהַרְוַה יִרָעִּב רֶׁשֲאַלְו לָּכָרְּב רֶׁשֲאַלְו :עָמְּתְשֶאְּב

 -רֹוָכְּב רֶׁשֲאַלְו הָמְרָחְּב רֶׁשֲאַלְו :יִניִּקַה יִרְעְּב רֶׁשֲאַלְו ל
 תֹמקְּמַה-לֶכְלּו ןוָרְבָחְּב רֶׁשֲאַלְו :ְךְתְעַּב רֶׁשֲאלְו ןָׁשֶע

 אל ל
 טאָה דנּוא ,ןעֶּבעֶנעֶג םִנּוא ּוצ טאָה אי
 ליַח םאָד טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶטיִהעֶג םִגּוא

 -גּוא ןיִא ןעֶמּוקעֶג םִנּוא ןעֶנעֶק זיִא סאו
 דְנּוא 21 !:ןעֶּבעֶגעֶנְרעֶּביִא דְנאַה עֶדעֶז
 רעֶד ןעֶנעוֶו ןעֶרעֶה ךייֵא ּוצ טעוֶו רעוֶו
 קֶלֶח םאִו איו יֹוזַא ןיִראוָו ;ְּךאַז רעֶניִזאָד
 רעֶד ןיִא ּטּורַא טייג סאו םעֶד ןּופ זיִא
 םעֶד ןּופ קֶלֶח סאָד ְּךיֹוא זיִא יֹוזַא הָמָחְלִמ
 ןעֶלאָז אייז ,םיִלַּכ אָיָד אייֵּב טְּבייֵלְּב סאוָו
 יֹוזַא זיִא םִע דְנּוא 28 :ןעֶלייֵמ ןעֶמאַזּוצ ְּךיִז

 :וָׁשְנֲאְו אוָה דוד טֶׁשיִדַלַהַתְהירְׁשֶא
 אל אל

 ינּפמ לֵאָרְׂשִי ייִׁשְנַא ּוטְַיַו לֵאָרְׂשִיּב םיִמָחְלִנ םיִּמְׁשִלְפּו א
 םיִּתְשִלְּב ּוקְּכְדּה ַעֶּבְלִנַה רַהּב םיִלָלֲח מו םיִמָׁשְלְפ 3

 בריאת ןְתָנוהְי-תֶא םִּׁשְלִפַּי ונְב-תֶאְו ליִאְׁש-תֶא
 לּואש-לָא הָמָחְלִּמַה דַּבִכִּמַו ;ליִאָׁש יב עּשיְִלַמ-תֶאְ 3

 ;םיִרומַהְמ דאמ לָחָיַו תֶׁשֵּקַּב םיִׁשָנָא םיִרֹּמַה ּוהָאְצִמִיַו
 ךּפ הב יִנרְקְִו ְָב-ףלְׁש ויִלַכ אל לֹואָׁש רֶמאָּו
 !רָבָא אלו בר יִנְרְקּו הָלֲאָה םִיִלְרעָה ווי
 לָּפ בֶרְַה-תֶא לֹואָׁש חק רֶאְמ אָרי יִּכ לב אָׂשֹנ

 -למ אה למי לואְׁש תֶמירּכ ןלכ"אשנ אה :ָהיֵלָע ה
 לַכ אָ לֶנָּב תֶשלְׁשּו לואָׁש תמָו :וּמִע תֶמָו ּבְרָח 5

 לֵאָרְׂשייִׁשְנַא ּוָאְרר !וּדחַי .אּוהַה םַּב ויִׁשָנֲא-לָּכ םּנ
 ישַא וטְנייּב-ןדְריַה רֶבעְּב ו רֶׁשֲאַו קֶמפָה רָבָמְּבירְׁשֲא

 ומי סיִרָעְהיִתֶא יע ָנְּו לאְש וֵמיְִו לֵאְרְׂשִי
 אב תרֲחּממ יִהָיו ןָהֵּב ּוְבְׁשִה םיִתשלפ ּואְבו 5

 ,רעֶטייוֵו דְנּוא ןָא גאָט םעֶד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג
 -עֶנ ַא םֶלֵא טְכאַמעֶג םִע טאָה רֶע דְנּוא
 וע ויִּב לֵאָרְׂשִי ּוצ טֶּפְׁשִמ ַא דְנּוא ץעֶד
 דוָד ןעוֶו דנּוא 26 :נאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד

 רֶע טאָה יֹוזַא גָלְקִצ ןייק ןעֶמּוקעֶג זיִא
 עֶטְצְלֶע איִד ּוצ ּביֹורְקאַז םעֶד ןּופ טְקיִׁשעֶב
 ןעֶנאָז וצ יֹוזַא דְנייֵרְפ עֶנייִז וצ ,הָדּוהְי ןּופ

 ןּופ ְּךייִא וצ הָנָּתַמ ַא זיִא םאֶד טְהעֶז
 םאָה איִד ּוצ 27 :הָוהְי ןּופ דְנייֵפ איִד
 םאָו איד ּוצ דְנּוא ,לָא-תיֵּב ןיִא ןעֶנעֶד
 דְנּוא ,תֹומָר ןּופ טייֵז-םֹורָד רעֶד ןַא ןעֶנעֶז
 רנּוא 28 :רֵּתִי ןיִא ןעֶנעֶז םאוָו איִד ּוצ
 וצ דִנּוא ,רֶעֹרַע ןיִא ןעֶנעֶז סאוָו איִד ּוצ
 וצ דְנּוא ,תֹומָפִש ןיִא ןעֶנעֶז םאוָו איִד
 דְנּוא 29 :ַעֹמְּתְׁשֶא ןיִא ןעֶנעֶז םאוָו איִד

 םעֶד ןּופ טעֶטש איִד ןיִא ןעֶנעֶז סאָָו איִד ּוצ דְנּוא ,לָכָר ןיִא ןעֶנעֶז םאֶו איִד ּוצ
 סאו איִד ּזצ דְנֹוא 80 :ינק םעֶד ןּופ טעֶטְש איד ןיִא ןעֶנעֶז סאוָו איִד ּוצ דִנּוא ,יֵלֵאָמְחַרו
 ןעֶנעֶז םאִוִו איִד ּוצ דְנּוא ,ןֶׁשָע-רֹוכְּב ןיִא ןעֶנעֶז םאוָו איד ּוצ דְנּוא ,הָמְרָח ןיִא ְןעֶנעֶז
 דוָד ּואוְוַא רעֶטְרֶע עַלַא ּוצ דְנּוא ,ןֹורְבֶח ןיִא ןעֶנעֶז סאָָו איִד ּוצ דְנּוא 31 :ְּךֶתֶע ןיִא
 :ןייגמּורַא טְראָד ןעֶנעֶלְפ רעֶנעֶמ עֶנייֵז טיִמ

 אל לעטיפאק

 ןּופ רעֶנעֶמ איִד דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי טיִמ ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ ןעֶּבאָה םיִּתְׁשִלְּפ איִד דְנּוא 1
 ןעֶלאַּפעֶג ןעֶנעֶז עֶנעֶנאַלְׁשְרעֶד איִד דְנּוא ,םיִּתְשִלְּפ איִד ראָפ ןעֶפאָלְטְנַא ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי
 ןַא דְנּוא לֹּזאְׁש ןַא טְּפעֶהעֶּב ְּךיִז ןעֶּבאָה םיִּתְׁשַלְּפ איִד דְנּוא 2 :ַעֹּבְלְג גְראַּב םעֶד ףיֹוא
 ַעּוׁשיִּבְלַמ רְנּוא בֶדניִּבַא דְנּוא ןָתְנֹוהְי ןעֶנאַלְׁשעֶג ןעֶּבאָה םיִּתְשִלְּפ איִד דְנּוא ,ןְהיִז עֶנייֵז
 סֶע דָנּוא ,לּואָׁש ןעֶנעֶק ןעֶזעוֶועֶג רעוֶוְׁש זיִא הָמָחְלִמ איִד דְנּוא 8 :לּואְׁש ןּופ ןְהיִז איִד
 =רעֶפ רֶהעֶז זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶניֹוּב טימ ןעֶסיִׁש סאָו רעֶנעֶמ איד ןעֶנּופעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 רעֶועֶג ןייַז ּוצ טְנאָזעֶג לּואְׁש טאָה יֹוזַא 4 :םֶרעֶמיִׁש איד ןּופ ןעֶראוָועֶג טעֶדְנּואוְו
 םיִלָרֲע עֶניִזאָד איד זַא ,טיִמאד ָךיִמ ְּךעֶטְׁש דְנּוא דְרעוֶוְׁש ןייד םיֹורַא היִצ ,רעֶנעֶרְט
 ןייַז רעֶּבָא ,ןעֶטעֶּפְׁש ריִמ רעֶּביִא דְנּוא ןעֶכעֶטְשכְרּוד ָּךיִמ דְנּוא ןעֶמּוק טיִנ ןעֶלאָז
 טאָה יֹוזַא ,טאַהעֶג אָרֹומ רֶהעֶז טאָה רֶע ןיִראָו ,טְלאָועֶג טיִנ טאָה רעֶנעֶרְט רעוֶועֶנ

 רעוֶועֶג ןייַז ןעוֶו דְנּוא 5 :ןעֶלאַפעֶג ףיֹּוראַד ויִא רֶע דְנּוא דרעֶוׁש םאָד ןעֶמּונעֶג לּואָט
 ןייַז ףיֹוא ךיֹוא רֶע זיִא יֹוזַא ,ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא לֹּואָׁש זַא ןעֶהעֶזעֶּג טאָה רעֶנעֶרְמ
 עֶנייֵז דְנּוא לּואָׁש זיִא ֹוזַא 6 :ןעֶּבְראָמְׁשעֶג םֶהיֵא טיִמ זיִא דְנּוא ןעֶלאַּפעֶג דְרעוֶוְׁש
 באָמ ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןַא רעֶנעֶמ עֶנייֵז עֶלַא ְּךיֹוא ,רעֶנעֶרְּט רעוֶועֶג ןייַז דְנּוא ,ןְהיִז אייֵרְד
 רעֶד ףיֹוא ןעֶראַו סא לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶנעֶמ איד ןעוֶו דְנּוא 7 :ןעֶּבְראָטְׁשעֶג ןעֶמאַזּוצ
 ןעֶּבאָה ,ןַדרָי טייז עֶרעֶדְנַא רעֶד ףיֹוא ןעֶדאַוַו סאָו דְנּוא ,לאָהְט םעֶד ןּופ טייַז עֶרעֶדְנַא
 דנֹוא לּזאָׁש זַא דְנּוא ,ןעֶראָועֶג ןעֶפאַלְטְנַא ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶנעֶמ איִד זַא ןעֶהעֶזעֶג
 דָנּוא טעֶמׁש איד ןעֶזאַלְרעֶפ (ְךיֹוא) אייֵז ןעֶּבאָה יֹזַא ,טיֹוט ןעֶנעֶז ןְהיִז עַנייֵז

 אייֵז ןיִא ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז םיִּתְׁשִלְּפ איֵד דְנּוא ;ןעֶפאָלְטְנַא ןעֶנעֶד
 איד ןעֶנעֶז יֹוזַא ,ןעֶגְראָמ ןְרעֶדְנַא םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 8 ניֹואוְועֶב

 םיתשלפ



 א ב לאוטש אל א לאומש
 איד ןעֶהיִצּוצְסיֹוא ןעֶמּוקעֶג םיִּתְׁשִלּפ
 ןעֶנּופעֶב צייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,עֶנעֶנאָלְׁשרעֶד
 ןעֶלאַפעֶג ןְהיֵז אייֵרְד עֶנייַז דְנּוא לֹואָש
 אייֵז דְנּוא 9 :ַעֹוּבְלְנ גְראַּב םעֶד ףיֹוא
 דָנּוא .ּפאָק ןייז ןעֶטיִנְׁשעֶנְּפָא ןעֶּבאָה

 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רעוֶועֶנ ןייַז ןעֶניֹוצעֶגְּפָא
 דְנאַל םעֶד ןיִא םּזרַא סֶגְניִרַא טְקיִׁשעֶג םֶע

03 
 -תֶאָו לֹואָש-תֶא וָאְצִמַַו םיִלָלֲחַה-תֶא טְשַפְל םְִֹּׁשלִפ
 9 ושאֹר-תֶא ֹותְרְכיַו :ֶַּבלּגַה רֵהְּב םִִלָפְנ זָנָּב תֶׁשֵלֶׁש
 רֶׂשַבִל םיִבָס םיִּתְׁשַלְפִרָאְב ּוהְלַׁשָו ויָלָעיתֶא ּוטְׁשְפִו

 י תרָתְׁשַעתִיַּב ילַּכ-תֶא ּומיׂשָּת :םֶעָה-תֶאְ םֶהיֵבַצַע תַֹּ
 וו יִבְִׁי לַא יְִמְׁשִ :ןָׁש תיֵב תֶמֹוְּבּועְקָּ ֹותיְנתֶאו
 וצ יֵלָּכ מוח :ליִאָׁשִל םיִּתׁשַלפ ָשָעידָׁשַא תַא דֵעְלִנ ׁשיִבְ
 זרַאו לּואָש תַיוניתֶא וזה הָלְילַה-לְכ ּוכָלָו לּיַח ׁשיִא
 :םָׁש םָתֹא ּופְרִִַׂוהֶׁשבְי ּואֵבָי ןֵש תיֵּב תמוחמ זוָָּב יג
 פ ּומְצּ רֶׁשֶבְיִּב לָׁשֲאְהתַחַק ּורְבְקִיו םֶהיֵתָמְצַע-תֶא ּוְיַו

 :םִמָי תֶעְבְׁש ןּוַז ּוצ רַׂשַּבְמ םֶע יֵדְּכ ,םיִּתְׁשַלְּפ איִד ןּופ
 דְנּוא רעֶטעֶנְּפָא עֶרייֵז ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא

 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 10 :קְלאָפ םעֶד ּוצ

 זיֹוה םעֶד ןיִא רעוֶועֶנ ןייַז טְנייֵלעֶגְנייַרַא

 אייֵז ןעֶּבאָה ףּוג ןייַז דְנּוא ,תֹורָּתְׁשִע ןּופ

 = ייד

 ב לאומש

 י תיֵּב ןּופ רֶעיֹומ איִד ףיֹוא ןעֶנְנאָהעֶגְפיֹוא
 א קָלְמעָה-תֶא תֹכַמ בׂש דדְו לֹאָׁש תֹמ דֲחַא יִהָו ןּופ רעֶניֹואוָועֶּב איִד ןעוֶו דְנּוא 11 :ןָׁש
 גיִׁשיִלּטַה םִזב יהיו :םִָנְׁש םיִמי ָלְקִּב דר בֵׁשֹּװ םאֶו םאָד טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה דָעְלִג ׁשיִבָ

 םיִעְרק ייָרנְבּו לּואְׁש םעמ הָנֲתַמַהדִמ אָּב ׁשיִא רְֵ
 ירא ר כת המ יא היל ר וחי לי רעגעמ ם'חעלאןעֶעֶז יא גע הָצְרַא לֵּפָיַו דִוָּד-לֶא ֹואֹבַּב יִהְיַו וָשאֹר--לַע הָמָדאַו נא לוד יא םיִּתׁשלַּפ א
 4 הדיה-המ וַּד וילֵא רמה גיְִּמלִמִנ לֵאָרְׂשִי הנחממ  ןעֶגְנאַגעֶגְניִהַא ןעֶנעֶד אייֵז דְנּוא ,ןעֶנאַּטְׁש
 המְלּמַהדִמ םֶכָה םֶניוׁשא .רָמאֹּנ יל ָנידנַה רָבְדַה ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא טְכאַנ עֶצְנאַג איִד
 איִד דְנּוא לּואָׁש ןּופ ףּוג םעֶד ןעֶמּונעֶג
 ןּופ רֶעיֹומ איִד ןּופ ןְהיִז עֶנייֵז ןּופ םיִפּוג
 טְכאַרְּבעֶג אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןֶׁש תיֵּב

 אייז דנּוא 18 :טְנעֶרְּברעֶפ טְראָד אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ׁשֵבָי ןייק
 ןיִא םיֹוּב ַא רעֶטְניִה ןעֶּבאָרְגעֶּב אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא רעֶנייֵּב עֶרייֵז
 :בעֶמ ןעֶּביִז טְסאַפעֶג ןעֶּבאָה

 נב ןֵתָנהֹו לוֶאָׁש םְֵוותְמַּה םֶצֶהְִמ .לַפָ הֵּבַרַה םֶ
 ח יִּכ ָתֶעֵָי ךיא וִל ַּמִה רעעהילָא דֵזְדרֶמאַו :ותִמ
 5 אֵרָקִנ ול דנַּמַה ו רַעַגַה רֶמאַֹּו נְּב ןָנֹוהיִו ליִאְׁש תֶמ

 ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה
 אייז דְנּוא ,שֵבָי

 א ב לאומש

 ןּופ ןעֶמּוקעֶגקיִרּוצ זיִא רִוָד ןעוֶו ,לּואָׁש ןּופ טיֹוט םעֶד ְּךאָנ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1
 זיִא םִע דֵנּוא 2 :גָלְקִצ ןיִא געֶט אייַוְצ ןעֶּביִלְּבעֶג דִוָד זיִא יֹוזַא ,קלָמִע םעֶד ןעֶגאָלְׁש
 ןּופ הָנֲחַמ רעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶג ןאַמ ַא ויִא יֹוזַא העָז ;גאָט ןעֶטיִרְד םעֶד ןיִא ןעֶועוֶועֶג
 ןעֶזעֶועֶג זיִא םִע רֶנּוא ,ּפאָק ןייַז ףיֹוא דֶרֶע דנּוא ,ןעֶסיִרּוצ רעֶדייֵלְק עֶנייַז דְנּוא ,לּואְׁש
 רֶע דְנּוא דֶרֶע רעֶד ּוצ ןעֶלאַפעֶגְרעֶדיִנֲא רֶע זיִא יֹוזַא דִזָד ּוצ ןעֶמּוקעֶגְנָא ויִא רֶע ןעוֶו
 דָנּוא ?אּוד טְסְמּוק ןעֶנאַַו ןּופ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דִוָד דְנּוא 3 :טְקיִּבעֶג ְּךיִז טאָה
 דִיָד דְנּוא 4 :לֵאָרְׂשִי ןּופ הֶנֲחַמ רעֶד ןּופ ןעֶנּורְטְנַא ןיִּב ְּךיִא טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע
 טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ;ְךאָד ריִמ גאָז ?ְּךאַז איד זיִא סאו ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה
 םעֶד ןּופ לֶעיִפ ְּךיֹוא דֶנּוא .הָמָחְלִמ רעֶד ןּופ ןעֶראָועֶג ןעֶפאָלְטְנַא זיִא קְלאָּפ םאֶד זַא
 ןְהּוז ןייַז דְנּוא לּואָׁש ּךיֹוא דְנּוא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ןעֶלאַפעֶג ןעֶנעֶז קְלאָפ
 םֶהיֵא טאָה סאו םעֶד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה דִוָד דְנּוא 2 :ןעֶּבְראָטְׁשעֶג ְּךיֹוא ןעֶנעֶז ןָתָנֹוהְו
 ?ןעֶּבְראָמְׁשעֶג ןעֶנעֶז ןָתָנֹוהְי ןְהּוז ןייַז דְנּוא לזאָש זַא אוד טְסייוֵו יֹוזַא איוו ,טְלייֵצְרעֶד סאָד
 עֶזייוֵו רעֶגיִלעֶפּוצ ןיִּב ְּךיִא ,טְגאָזעֶג טְלייֵצְרעֶד סאָד םֶהיֵא טאָה םאו גְנּי רעֶד טאָהיֹוזַא 6

 ןעזעװעג



 לאומש 04

 הוה וָתיֲִחילֲע ןֶֶׁשַנ ליאְׁש הָוהְו עֿבלוה רהמ 'תיִרְקִנ
 ינארנ ויָרַחַא ןֵפיו ?ּודְקיִּכְרִה םיִׂשְרְּפַה יֵלֲעבּו בֶּעִרָה ז
 ויָלֵא רַמֹאֹּו הָּתָאייֵמ : יִמאֹו :יננִה ףַמאָו יַלֵא אָרְקִינ 8
 ֵנזְֶא ִּכ יִנֵתְתַמּו ילָע אָניְמֶע יַלֲא רַמאַּו :יִכָָא יִקלמַע 5

 דתְחַמֲאל ויָלָע רמְעֶאְו :יּכ יֵׁשְפַ ףוע-לְכייּפ ץֶבְּׁשַה
 לַע הֶׁשֲאורְוגַה חֹקֶאָו ילֿפנ יִרֲחַא הָיְחִי אֹל יִּכ יִּתְעַדָי יִּכ
 :הָּנה ינדַא-לָא םָאיִבֲאְו ועֹרְ-לַע רֶׁשֲא הֶדָעְצֶאְו שאר

 !והא רֶׁשֲא םיִשָנֲאָה-לָּב םנו םערקו וָדָנְבִּב דָדֶּד קו 1
 ּב ןתָנהיילַעו לֹואָׁשלַע בר נהידע ּומְצו ּוּכְבּו פי 12

 :םֶרָהַב ולְפָנ יִכ לֵאְרְׂשִי תֹוַּב-לַעו הָוהְי סע-לעו
 יב מא הָּקַא הומ יִא ול דִִנּמַה לענהילָא דִיָד רמאֵּה

 הארי אֵל יא ְךוָד וילֲא מא :יִכלָ יִקלָמַע ג ׁשיִא 4
 ַהַאְל דור אר ?הָוהְי ַחיִׁשְמ"תֶא תהׁשְ די ַחֹלְׁשִל וט
 וָלֵא רֶמאֵה :תֶמַּ ּוהָּכַה יָּביענְּפ ׁשּנ דמי םיִרְעְַהַמ 15

 יתתמ יָא רמאל ךב הָנָע פי כ ךשאדילע יִיְמִה דֹוה
 ילַע תאֹוַה הָניִקַה-תֶא דודן קי 6 :;הָוהְיַחְׁשִמיִתֶא ע
 ָׁשָק הָדּוהְיינְּב ףָּמִלְל רֶמאֹו גֹנְּב ןָתָנ גהי-לַעְו סו אש 1

 ךיִ מב לע לֵארׂשי יֵבְּצַה :דָׁשיַה רַפקלַע הָבּותְכ הֵנִה
 ׂשַבְתילַא תַנְב ּודיֵנַּת-לַא :םיִרֹּכִ ולְפָנ ךיא לֶלָח 2

 הָנֹולַעַקַפ םיּתְׁשלְּפ תְֹּב הָנְחְׂשִּתְדַּ ןלק ְׁשַא תֶצּוהְּכ
 םֶכיֵלְנ יטְמילַאְו לטילַא עֿבלּנַב יִרָה :םילרעה ; תֹונָּב 1

 יִלְּב לוש ןנִמ םייּבנ ןֶגֶמ לעֶננ סָׁש יִּכ תמּיחִת יֵדְׂשּ
 ןמנוהי תֶׁשֹק םיִרֹוּכִנ בֶלֲחַמ םיִלָלֲח םַּדִמ :ןמָׁשַּ חיִׁשְמ
 ֵאָׁש :םָקיר בָׁשָת אֵל לֹּואָׁש םֶרָהְו רֹוחָא גָׂשָ אֵל

 ידָרְפִנ אֵל םֶתֹומָכּו םֶהיֵיהְּב םֵמִעּנַהְו םיִבָהַאַָּ ןְתָֹוהיו
 שיִאְשילֶא לֵאָרְׂשִי ; תֹנָּב :ּורֵבָ } תֶרַאָמ ילמ םיִרָׂשּנִמ

 בְ עב ידי ׁשֵּבְלַּמַה ה הָניַבַּמ ףי-- לע םֶהָז יִדֹב הלעַמה םינדעדמע 'נ
 ַּצ טי = א יש

 אָז רעֶנעֶמ
 = סי

 אר א

 עֶלַא ןּוהָמעֶג ּךיֹוא
 ןטְנייוַועֶב דְנּוא ,טְגאָלק
 קְלאָפ םעֶד ןעֶבעוֶו דְנּוא ,ןְהּוז
 ;ךְרעוֶוְׁש םעֶד ְּךְרּוד ןעֶלאַפעֶג
 אוד טְויִּב ןעֶנאַדַו ןּופ ,טְלייֵצְרעֶד

 = סה

 הָנהְו ןּופ ןֶכי וא

2 = = 
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 :ןעֶזעֶועֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶד
 ןייז ןָתָנֹוהְי ןעֶנעוֶו דְנּוא ,לֹּואָׁש ןעֶנעוֶו דְנעֶבָא זיִּב טְסאַפעֶג

 ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָו ,לֵאָרְׂשִי זיֹוה םעֶד ןעֶנעוֶו
 םֶהיֵא סֶע טאָה סאו ּנּוי םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה דִוָד דְנּוא 8
 ַא ןיִּב ְךיִא טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ?

 טאַהעֶנ אָרֹומ ןייק טיִנ אּוד טְסאָה יֹוזַא איו ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא א וצ טאָה דִוָד דָנּוא 4

 ױ
 שש יר

 דְנּוא ,ַעֹוּבְלִנ גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג
 ףיֹוא טְנְהעֶלעֶגְנָא ְּךיִז טאָה לּואְׁש העְז
 ןעֶגעוֶוְטייֵר איִד ,העז דְנּוא ויִּפִׁש ןייַז
 םֶהיֵא ןַא ְּךיִז ןעֶּבאָה רעֶטייֵר איִד דְנּוא
 רעֶטְניִה טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא 7 :טְפעֶהעֶּב

 ךעֶהעֶזעֶג ּךיִמ רֶע טאָה יֹוזַא טקּוקעֶג ְּךיִז
 ָךיִא דְנּוא ,ןעֶּפּורעֶג ְּךיִמ טאָה רֶע דֵנּוא
 דנּוא 8 :ְךיִא ןיִּב רֶעיֵה ,טְגאָזעֶג ּבאָה
 טְזיִּב רעֶו ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע
 ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ?אּוד
 רֶע טאָה יֹזַא 9 :יִקְלָמע ןייֵא ןיִּב ְּךיִא
 אייֵמְׁש ְּךיִד טעֶּב ְּךיִא ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ
 ַא ןיִראָו .ְּךיִמ טייֵט דְנּוא ריִמ ףיֹוא
 דְנּוא .טְּפאַחעֶגְנָא ְּךיִמ טאָה םיִנְרעֶטיִצ
 :ריִמ ןיִא ָּךאָנ ויִא ןעֶּבעֶל ץְנאַג ןייֵמ
 ןעֶנאַטְׁשעֶג םֶהיֵא ףיֹוא ְּךיִא ןיִּב יֹוזַא 0
 ְךיִא ןיִראָה ,טעֶטייֵמעֶג םֶהיֵא ּבאָה דְנּוא
 ןעֶנעֶק טיִנ טעוֶו רֶע זַא טְסּואוְועֶג ּבאָה
 ןעֶלאַפעֶג זיִא רֶע זַא םעֶדְכאָנ ןעֶּבעֶל
 ןיֹורְק איִד ןעֶמּונעֶגְּפּורַא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא
 דְנּוא ,ּפאָק ןייַז ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאָו
 ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאוָו דְנאַּב-םעֶרָא םאָד
 רעֶהַא אָד אייֵז ּבאָה ָּךיִא דְנּוא םעֶרָא ןייַז
 טאָה יֹוזַא 11 :ראַה ןייַמ ּוצ טְגְנעֶרְּבעֶנ
 רֶע דְנּוא רעֶדייֵלק עֶנייז ןעֶמּונעֶגְנָא דוָד
 ןעֶּבאָה יֹוזַא דְנּוא ,ןעֶסיִרּוצ אייֵז טאָה

 -עֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 2

 ןייֵא ,רַּג ַא ןּופ ןֶהּוז

 ףֶנּוא 15 ?הָוהְי ןּופ ןעֶטְּבְלאַזעֶג םעֶד ןעֶּבְראַדְרעֶפ ּוצ יֵדַּכ ןעֶקעֶרְטְׁשּוצְסיֹוא דְנאַה עֶנייֵד

 ןַא לאַפ רָנּוא ןְהעֶנעֶב ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דֵנּוא ,ןעֶבְנּוי "חו ןּופ םעֶנייֵא ןעֶּפּורעֶג טאָה דִוָד
 "עָנ םֶהיֵא ּוצ טאָה דוָד דְנּוא 16 :םעֶטייֵטעֶג דְנּוא ןעֶבאָלְׁשעֶג םֶהיֵא טאָה רַע דָנּוא ,םֶהיֵא

 אָז ָד טּלַּב ןייד ,טָנ
 ָה ָּךיִא ,ןעֶנאָז ְךעֶב תּודע
 אלק עֶניִזאָד איד טְגאָלְקעֶג טאָה

 (ךיוא) ם

 םפ* סה"
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 יט ְשִפ
 נײ=
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 ףִפְכהפכ =
 ,ן= ַש =

 ןילא ?ביוה ע ענייד תֹי
 נּוא ,תנ ןיא טיִנ ם ע טְלייֵצְרעֶד 2 ,0 !ןג ןעֶלאַפעֶג

 ףיִד ןעֶנעֶק טאָה ליומ ןייד ןיִראוָו ,ּטאָק (םעֶנעֶנייֵא) ןייַד רעֶּביִא ןייַז לג
 :הָוהְו ןּופ ןעֶטַּבְלאַזעֶג םעֶד טעֶטייֵמעֶג בא
 רֶע דְנּוא 18 :ןְתָנֹוהְי ןְהז ןייז ןעֶנעוֶו דְנּוא לּזאַׁש ןעֶבעוֶו גא

 -לייַפ םעֶד ןעֶכיֹורְּבעֶג ּוצ ןעֶנְרעֶלְסיֹוא הָדּוהְי רעֶדְניִק איִד לאָז ןעֶמ זַא
 זיִא !לֵאָרְׂשִי ַא טייֵהְנייֵׁש איד 19 :רֶׁשֵיַה רַּפַס םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶגְנייֵא זיִא םִע ,העז

 -ךעֶדיִנַא םיִֹוּבִג עֶנייַד ְןעֶנעֶז איו ,יוא ;ןעֶראוָועֶג ןעֶגאַלשרעד רעֶטְרֶע

 רוָד דְנּוא 7

 ןֹולְקְׁשַא ןיִא ןייַז רׂשֵבְמ טיִנ םִע טְלאָז רֶהיֵא ד
 םיִלָרע איד ןּופ רעֶטְכעֶמ איד זַא דַנּוא ,ןְעייֵרְפ טיִנְּדיִז ןעֶלאָז רב איד ןּופ העטכעט אידזַא
 ַא בְרעֶּב רֶהיֵא 21 :ןייַז ָךיִלייֵרְּפי טיִנְועֶלאַז
 יא

 ףיֹוא ןעֶנעֶר ןייֵק דְנּוא איֹומ ןייק לאָזםִע ,ַעֹוּבְלִב ןי
 ןּופ דֶליִׁש םאָד זיִא טְראָד ןיִראָו ,רעֶדְלעֶפ איד ןּופ ןייַז תֹומּורְת ןייק ךיֹ ואלאָז םִע ;ןייַזְךי

 ןעֶזעוֶועֶג טְּבְלאַזעֶג טיִנ זיִא םאֶדָו ,לֹּואָׁש ןּופ = םאָד ,ןעֶראַועֶג טְלעֶקַעְרעֶפ םיִרֹוּבִנ איִד
 29 :לייֵַא םיַמ טּולָּב םעֶד ןּ

 ם יֹוּב רעֶד ָּךיִז

 טיִנ לאָמְנייק

 םפ 599
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 ו

 טאָה םירֹוּבִג איד ןּופ בָלַח םעֶד ןּופ ,עָנעֶנאָלְׁשרעֶד איִד ןּופ
 ָךיֹוא זִיִא לּנאָׁש ןּופ דְרעֶוש םאָד דנּוא ,טֵרָהעֶקעֶגְמּוא טינלאָּטנייק ןָתָנֹוהְי ןּ
 עֶכיִלְּביִל דְנּוא עֶטְּביִלעֶג איד ,ןֵתָנֹוהְי דְנּוא לּואָׁש 28 :טְרֶהעֶקעֶגְקיִרּוצ גיד

 ןעֶנעֶז אייֵז ,ןעֶזעוֶועֶב טייֵׂשעֶגְּפָא טיִנ ְךיֹוא אייֵז ןעֶנעֶז טיוט רֶעייֵז ןיִא דֶנּג יש רֶעייֵז ןיִא
 רעֶטְכעֶט רֶהיֵא ַא 24 :ןעֶּבייֵל איד איד רעֶקְראַטְׁש דְנּוא ,םִּרעֶלְדָא איו רעֶמְכייֵל ןעֶזעדִועֶּב
 פ"=
 ןדפ

 + ןעֶמייֵקְכיִלְטְסעֶקטימד ךָבּו םּפ 25 ,רעֶדיילק
 עַלֶפ רֵע סאוָו !לּואָׁש ןעֶנעֶֶו טְנייוַו ,לֵאָרְשִי

 ףיוא דְלאָנ ןּופ גְנּוריִצ ןעֶנְנעֶרְּבפיֹורַאטְנעֶלְפ רע
 עֶטְּבְראַפעֶג טיֹור טיִמ ןעֶדייַלקנָא ְּךייַא טָנ

 שריי
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 וכ ילַע ןָָיהְ הָּמחְלּגַה דוֶתְּב םירֹבִניִלְפָנְךיִא :ןֵכָׁשּבְל איד ןעֶנעֶז איו ,יֹוא 28 :רעֶדייֵלְק עֶרייַא
 18 דֲאְמ יל ָתְמעַנ ןֶתָנֹוְהְי ירא ךיֶלָע יִליִרַצ :לֶלָח ְךיֶתֹומְּב יֹוא !!הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא ןעֶלאַפעֶג םירֹוּבִג

 וד םיִרּכִנ ָלְפָנ ךיִא :םיִׁשָנ תבא יל ְךֶתֶבֲהַא הָתַאְלְּפִ : אבי
 :הָמְחֹלִמ יְֵּכ וְבאיַו טְזיִּב רעֶמְרֶע עֶכיוה עֶנייֵד ף א !ןָתָנּוהְי

 ב סֶע 26 :ןעֶראָעֶנ ןעֶנאָלְׁשרעֶד אּוד
 א ןֲֹחַאְּב הָלֲעֲאַה רמאל ! הָודיִּב דִוָּד לֵאְׁשִּו ןְלייִרֲחַא יִהְו ןייַמ ,ריד רעֶּביִא דייֵל רֶהעֶז ריִמ טּוהְּמ
 הָלָעַא הָנָא ד א הלְולַא הוה רֶמאּיהְָּ יֵרְ רֶהעֶז ריִמ טְזיִּב אּוד !ןָתָנֹודְי רעֶדּורְּב

 ג בעחא ועל יּתְש םֶ דוד םָׁש לַעָיו ּ:הְֶרְבַח רֶמאֹ יִמ ּוצ עֶּביִל עֶנייֵד ,ןעֶזעוֶועֶג ְךיְִּביִ ר ן יי ףי*ז תש יי סע : : א טש :

 + אבו :רָבָ יִרעְּב ּובׁשָיַו וְתיִבּו ׁשיִא דָוָד הָלָעָה .וִּמִע : ש עי .ּףילְרערְ;זאו צד טיפ עי , יי מרה כג שא לבו תילערחה איו רֶה יֵלְרעֶדְנּואוָו ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 הָדצ י תיּב"לַע ְךלֶמִל דָוָד-תֶא םָשו הֵׁשִמיו הדיודי יז יָנֲא איו ויוא 27 :רעֶּבייוִו ןּופ עֶּביִל איד

 -תרָא ּרְבָק רֶׁשֲ דָעְִנׁשיִבְי יִשְנַא רֹמאֵל דדַרֵל דו איד דְנּוא .ןעֶלאַפעֶג םירֹוּבִנ איד ןעֶנעֶז

 ה לג שי ישנַאלַאםיְָלמ דו חל ,ילאְש -ךעֶפ ןעֶנעֶז הָמָחְלִמ רעֶד ןּופ רעֶועֶג
 5 יׂשֲַי הֶּתעְו :ותֹא ְֵקּה לּואָׁש סע םֵכיֵנְדֲאדמִע הֶּזַה והא יה = יב יט ראי :ןעֶראוָועֶג ןעֶריֹול חַה םֶתיׂשֲע רֶׁשֲא הָוהיֵל םֶּתַא םיִכָרְּב םֶהיֵלֲא רֶמאֵּ

 הָבֹוטַה םֶכְּתִא הֶׂשֲעַא יִּכנָא םנְו תֶמַאְו דַסָח םֶכָּמִע הָוהְי ב לעטיפאק
 1 םֶכיֵדְי ה הָנְַָּתוהְּתעְו :הֶַּה רֶבָּדַה םֶתיֵׂשֲע רֶׁשֲא תאֹוַה

 וְחַׁשְמ יתֹא םִנְו 0 םכנרא תַמייַּב לִיַחייְבל ֹוָהְו יוזַא ,םעֶדְכאָנ ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 1
 8 אֵבְנ יש רַנְדַּב גְבֵאְ םֶהיֵלֲע ְךֶלֶמְל הָדּוהְייתַה יֹוזַא .הָוהְי אייַּב טְנעֶרְפעֶנְנָא דִוָד טאָה

 יז צירל ר. איר יא לאז עמו
 יד יתלְכ לארׂשיילת מי ןֵּב-לַעְו םִיַרְפָא-לֵעַו הא היא םהָדְנִַא ןופ = וי
 לאל וכְלָמְּב לואָׁשְדַּב תֶׁשֶּב-ׁשיִא הָנָׁש םיִצָּבְרַא -ו* ,ףיורא אייג ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה
 יג יִהַָ גָד יִרְחַ יה הָדּוהְי תִַּב ךָא ְךֶלֶמ םיִנָׁש םִַּתְׁשּו -פיֹורַא ְּךיִא לאָז ּואְחַא ,טְנאָזעֶג טאָה דַוָד
 זריֵּב-לַע ןוְבָחְּב ךֶלֶמ וָד הָיָה רֶׁשֲא םימָיַה רַּפְמִמ :ןֹורְבֶח ןייק ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ? ןייֵג

 6 יי םיִׁשְדֲח הָּפִשְו םִנָׁש עבֵׁש הָדיהְי ןעֶגְנאַגעֶנְפיֹורַא ןעֶטְראָד רֶע זיִא יֹוזַא 2
 בו םמ אש .תשַּביׁשיִא ידו רוב םַעֹוניִחַא ,רעֶּבייוֵז אייוװְצ עֶנייֵז ְּךיֹוא דְנּוא
 םאָו רעֶנעֶמ איִד דְנּוא 8 :לֶמְרַּכ םיֹוא לָּבִנ ןופ ּבייוֵו סאָד לִיַניִבַא דְנּוא לאָעְרְזִי םיֹוא
 ןייַז טיִמ ןעֶכיִלְטיִא ,טְכאַרְּבעֶגְפיֹורַא (ְךיֹוא) דִוָד טאָה ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טימ ןעֶנעֶז
 איִד דנוא 4 :ןֹורְבֶח ןופ םעֶטְׁש איד ןיִא טְניֹואוְועֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,דְניִזעֶגְזיֹוה
 גיִנעֶק םֶלַא טְּבְלאַזעֶג רוָד ְןעֶטְראָד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז הָדּוהְי ןּופ רעֶנעֶמ
 ׁשֵבָי ןּופ רעֶנעֶמ איִד זַא טְנאָזעֶג דֶזָד ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,הָדּוהְי זיֹוה םעֶד רעֶּביִא

 איֵד ּוצ םיִחְולְׁש טְקיִׁשעֶגְניִהַא טאָה דִוָד דְנּוא 9 :ןעֶּבאָרְנעֶּב לּואָׁש ןעֶּבאָה דָעְלִג
 ּוצ ןייַז רֶהיֵא טְלאָז טְׁשְנעֶּבעֶג ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דנּוא ,רֶעְלְנ ׁשֶבָי ןּופ רעֶנעֶמ
 סאָד לּואָׁש טיִמ ,ראַה רֶעייֵא טיִמ דֶסֶח ןעֶניִזאָד םעֶד ןּוהְמעֶנ ְטאָה רֶהיֵא לייוװ ,טאָג
 דָנּוא דֶמֶח ןּוהְמ ְּךיֹוא ָּךייַא טאָג לאָז דְנּוצַא דְנּוא 6 :ןעֶּבאָרְגעֶּב םֶהיֵא טאָה רֶהיֵא
 איֵד טאָה רֶהיֵא לייװ ;ְךאַז עֶמּוג עֶגיִזאָד איִד ןּוהְמ ְּךיֹוא ךייַא ּוצ לעוֶו ּךיִא דְנּוא ,תֶמָא

 טייַז דְנּוא ,ןייַז טְקְראַטְׁשעֶג דְנעֶה עֶרייֵא ןעֶזאָל דְנּוצַא דְנּוא 7 :ןּוהְמעֶנ ְּךאַז עֶניִזאָד
 זיוה סאָד דְנּוא ,ןעֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא לּואָׁש ראַה רֶעייֵא ןיִראָו ,טייֵל םיִלָיַח עֶקְרַאַטְׁש

 ןּופ ןְהּוז רעֶד רַנְבַא רעֶּבָא 8 :אייֵז רעֶּביִא גיִנעֶק סֶלַא טְּבְלאַזעֶג ְּךיֹוא ְּךיִמ טאָה הָדּוהְו
 רֶע דִנּוא ,ןְהּוז םיִלּואְׁש ,תֶשּב-שיִא ןעֶמּונעֶג טאָה לּואְׁש ןּופ רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד רֵנ

 ןעֶריִגעֶר טְכאַמעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא 9 :םִיָנֲחַמ ןייק טְרְהיִפעֶגְרעֶּביִרַא םֶהיֵא טאָה
 רעֶּביִא דְנּוא ,םִיַרְּפֶא רעֶּביִא דְנּוא ,לאֶעְרָזִי דנוא ,ירּושַא רעֶּביִא דְנּוא ,רֶעְלִנ רעֶּביִא
 ןעֶװ רֶהאָי גיִצְריִּפ ןעֶזעוֶועֶג טְלַא זיִא לּואָׁש ןּופ ןְהּוז תֶׁשֹּב-שיִא 10 :לֵאָרְׂשִי ץְנאַג
 ,רְהאָי אייוַוְצ טְריִגעֶר טאָה רֶע דִנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא גיִנעֶק ןעֶראָועֶג זיִא ּרֶע
 ןופ לְהאָצ איִד דְנּוא 11 :ןעֶנְנאַנעֶגְכאָנ דִוָד זיִא הָדּוהְי ןופ זיֹוה םאָד רעֶּבָא
 זיִא ֹורְבֶח ןיִא הָדּוהְי זיֹוה םעֶד רעֶּביִא ְּךֶלֶמ ןעֶועוֶועֶג זיִא דוָד סאָו געֶש איד
 דְנּוא ,רָנ ןּופ ןְהּו רעֶד רַנְבַא דְנּוא 12 :םיִׁשָדֲח סקעֶז דְנּוא רֶהאָי ןעֶּביִז ןעֶזעוֶועֶג
 :ןֹועְבִנ ןייק םִיָנֲחַמ ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז לּואָׁש ןּופ ןֶהּוז תֶׁשֹּב-שיִא ןּופ טְכעֶנְק איד

 דנּוא
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 תֶּמַרְּכילע טׁשְנפוווצְי לז יֵדְבְִו הִירְצְדִּכ בו
 =לע הָלְו הָומ הָכרְבַה לע הלֲא ובשֹנ זָדחִ ןפבִנ

 שירָעַנה אָנ ומי בָאוײלַא ַנְבַא מו :הָזִמ הָכִרְּכַה 4
 ּרְכעַּפ ּמָלה :ּומָקִי בָאז רֶמאֹר ּונְנְפִל יִקִמַׂשיו ומ

 יכואְׁש-ִּמ תשב--שיאל ןִמינְכִל רָשע טיש יִפְִמְּ
 לער ׁשאַרְּב ו ׁשיִא יקחו :דוָד יִרְבַעְמ רַׁש םִנָׁשּו
 אורה ׁשקְמִל אר וָּדחי לפי טיש צב ֹוּכִדַ

 "רע הֶׁשְק ָּמְחְלִּמַח יִהְּתַו ןיִבִנְּ דֶׁשֲמ םיְִצַה תַקְלָח ז
 יִרְבַע ינפל לֵאָרְׂשי יֵׁשְנַאְו רְַבַא ניו אוְהַה םַּב רֶאְמ
 לָאהְׂשִַויִשיִבַאו בָאז הָיּורצ יֵנְּב הָׁשֹלְׁש םׁש וו :דֶוָד

 ףֶּדְריו :הֶרָׂשִּב רׁשֲא םִיְִצִה רֶחַאְּכויְָנרְּב לַק לֵאהָׂשַַו 6
 -ילַעו ןימוה-לע תֶכָלָל הָטְניאַלְו ְךנְבַא יֵדְחַא לֵאהׂשֶע

 הָּתַאָה רֶמאֹּה ויָרֲחַא רְֶבַא ןֵפה :רֶנְבַא יֵרֲחַאַמ לאֹמְׂשַה כ
 לל חַענ רּוְַא ול דמאָו :יִכָָא מא לֵארְׂשִע הֶו =

 דוקְו םיִרענַהמ לָחֶא ּךלוחַאְו ףלאמשילע א ךיִמיילַמ
 הֶמיו:וירָחָאמ רֹמָל לֵארְׂשע הָכְא-אֶק ָתְצלֲחיֶא ּךִל =

 מל יִרֲַאמ ָּדְל ריִמ לֵארׂשֲעילֶא רמאל נָא דע
 ןאָמו +ךיֶחָא בָאיילָא יֵנְפ אָׂשֶא ְךיִאְו הָצְרַא הֶּכָכַא

 ב ב לאומש
 איד דנוא .הָיּורְצ ןּופ ןְהוז בָאֹוי דנוא 2

 =עֶנְסיֹורַא (ְךיֹוא) ןעֶנעֶז דִוָד ןּופ טְכעֶנְק
 ןייֵא טיִמ ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶגְנאַה
 ןּופ רעֶּכייֵמ איִד אייֵּב טְנעֶנעֶגעֶּב רעֶדְנַא

 טְצעֶזעֶג ָּךיִז ןעֶּבאָה עֶזיִד דְנּוא ,ןֹועְבִנ
 דְנּוא ,טייַז רעֶזיִד ןּופ ָּךייֵט םעֶד אייֵּב

 רעֶד ןופ ְּךייֵמ םעֶד אייֵּב עֶרעֶדְנַא איִד
 טְנאָזעֶג טאָה רַנְבַא דְנּוא 14 :טייֵז עֶרעֶדְנַא
 -םיֹוא ןעֶנְנּוי איִד ְּךאָד ןעֶזאַל ,בָאֹוי ּוצ

 בָאֹוי דְנֹוַא ןעֶליִּמְׁש םִנֹוא ראָפ דְנּוא ןייֵטְׁש

 :ןייֵטְׁשִפיֹוא אייז ןעֶואָל ,טְגאָזעֶג טאָה

 ףעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 5

 ,לְהאָצ רעֶד ןיִא ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא דְנּוא
 ןהּוז תֶׁשּב-שיִא דְנּוא ןיִמָיְנִּב ןּופ ףְלעוֶוְצ

 :טְכעֶנְק םידוָ ןּופ ףְלעוֶוְצ דְנּוא לּואְׁש ןּופ

 -ננעֶגְנָא רעֶכיִלְטיִא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 6
 דְנּוא ,רֶבֵח ןייַז ןּופ ּפאָק םעֶד ןַא ןעֶמ

 איד ןיִא דְרעוֶוְׁש ןייֵז (ןעֶכאָטְׁשעֶגְנייַרַא
 ןעֶמאַזּוצ ןעֶנעֶז אייז דְנּוא רֶבֵח ןייַז ןּופ טייַו

 ייֵּבְלעֶזְמעֶד ּוצ טאָה ןעֶמ דְנּוא ,ןעֶלאַפעֶג
 זיִא םאָוו םיִרְצַה-תַקָלֶח ןעֶפּורעֶג טְרָא ןעֶנ

 זיִא הָמָחְלִמ איִד דְנּוא 17 :ןֹועְבִנ ןיִא

 ןּופ טְכעֶנְק איד דְנּוא רַנְבַא דְנּוא ,גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא ןעֶועוֶועֶג קְראַּטְׁש רֶהעֶז
 ןעֶמְראָד דְנּוא 18 :דוָד ןּופ טְכעֶנְק איִד ראָפ ןעֶראָועֶג ןעֶנאָלְׁשעֶנ ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי

 ךֶנּוא ,לֵאהָׂשַע דנּוא ;יֵׁשיִבֲא דְנּוא בָאֹוי ,הָיזרְצ- ןּופ ןְהיִז אייֵרְד איִד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז

 ףיֹוא ןעֶׁשְריִה איִד ןּופ עֶנייֵא איו יֹוזַא ,םיִפ עֶנייֵז ףיֹוא טְכייֵל ןעֶזעוֶועֶג זיִא לֵאהָׂשֲע
 טיִנ ְּךיִז טאָה רֶע דִנּוא ,רֵנְבַא טְנאָיעֶגְכאָנ טאָה לֵאהָׂשֲע דְנּוא 19 :דְלעֶפ םעֶד
 רֵנְבַא דנוא 20 :רַנְּבַא רעֶטְניִה ןּופ ןעֶקְניִל רוצ רעֶדָא ןעֶטְכעֶר רּוצ ןייֵג ּוצ טְנייֵנעֶגְפָא
 ?לָאהָׂשַע רעֶד אּוד טְסיִּב ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דנּוא ְּךיִז רעֶטְניִה טְרְהעֶקעֶג ָּךיִז טאָה
 ְךיִד :ייֵנ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ רַנְבַא טאָה יֹוזַא 21 :םִע ןיִּב ְּךיִא טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 םעֶנ דִנּוא ,ןעֶנְנּוי איִד ןּופ םעֶנייַא ריִד ּפאַח דְנּוא ןעֶקְניִל רּוצ רעֶדָא ןעֶטְכעֶר רּוצ ּפָא
 :םֶהיֵא רעֶמְניִה ןּופ ןעֶנייַנְּפָא טְלאוָועֶג טיִנ ְּךיִז טאָה לֵאהָׂשַע רעֶּבָא ,רעוֶועֶג ןייַז ריִד
 -ראַפ ,ריִמ רעֶטְניִה ןּופ ּפָא רֶהעֶק ,לֵאהָׂשע ּוצ טְנאָזעֶג לאָמַאְכאָנ טאָה רֵנְבַא דְנּוַא 2
 םיִנָּפ ןיימ ןעֶנעֶק ְּךיִא לעוֶו יֹוזַא איז דְנּוא ?ןעֶנאַלְׁש דֶרֶע רעֶד ּוצ ְךיִד ְּךיִא לאָז סאו
 ןעֶרְהעֶקַּפָא טְלאוָועֶג טיִנ ְּךיִז טאָה רֶע רעֶּבָא 28 ?רעֶדּורְּב ןייֵד בָאֹוי ּוצ ןעֶּבייֵהְפיֹוא
 איד ןיִא ,זיִּפִׁש םעֶד ןּופ לייט ןְרעֶטְניִה םעֶד טיִמ ןעֶנאַלְׁשעֶג רַנְבַא םֶהיֵא טאָה יֹוזַא
 טְראָד זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא םֶהיֵא רעֶטְניִה ןּופ זיִא ּזיִּפְש רעֶד דְנּוא ,ּפיִר עֶטְּפיִפ
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא ,ןעֶּבְראָטְׁשעֶג לעֶטְׁש רעֶד ףיֹוא זיִא רֶע דְנּוא ןעֶלאַפעֶגְרעֶדיִנַא
 -אַפעֶגְרעֶדיִנַא טְראָד זיִא לֵאהָׂשֲע ּואוְו טֶרָא םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא םאָו רעֶכיֵלְטיִא זַא
 יַׁשיִבֲא דְנּוא בָאֹוי דְנּוא 24 :ןעֶּביִלְּבעֶג ןייטְׁש אייז ןעֶנעֶז ןעֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא דֵנּוא ןעֶל
 ןעֶנעֶז יֹוזַא ,ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶטְנּוא זיִא ןּוז איִד ןעוֶו דְנּוא ,רֵנְּבַא רעֶטְניִה טְנאָועֶגְכאָנ ןעֶּבאָה
 רעֶד ןּופ געוֶו םעֶד ףיֹוא .ַחיִנ ראָּפ זיִא םאָו ,הָמַא תַעְבִנ ןייק זיִּב ןעֶמּוקעֶג אייֵז
 רעֶטְניִה טְלעֶמאַזְרעֶפ ָּךיִז ןעֶּבאָה ןיִמָיְנַּב רעֶדְניִק איֵד דָנּוא 28 :ןֹועָבִנ רֶּבִדִמ
 ףיֹוא טְלעֶטְׁשעֶנ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא ,דֶנּוּב ןייֵא ּוצ ןעֶראָועֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,רֵנְבַא
 טאָה רֶע דנּוא ּבאֹוי ּוצ ןעֶּפּורעֶג טאָה רַנְבַא דְנּוא 26 :(גְראַּב) לעֶגיִה ַא ןּופ ץיִּפְש ַא
 אוד טְסייוֵו ?ןעֶּבְראַדְרעֶּפ גיִּבייֵא ףיֹוא דְרעוֶוְׁש סאָד ןעֶד לאָז ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ
 טְסעֶו גְנאַל איו זיִּב דְנּוא ?ןייַז רעֶטיִּב טְצעֶלּוצ ריִד טעֶו םִע זַא טיִנ ןעֶד
 עֶרייַז רעֶטְניִה ןּופ ןייגקירוצ ןעֶלאָז אייֵז זַא קְלאָפ םעֶד ּוצ ןעֶנאָז טיִנ אּוד

 רעדירב

 אָצַו ׁשֶמּהַה-לֶא תיִנֲחַח יֵרֲחַאְּב רנְבַא ּודָּכ רּוסָל
 -לָא אָּבַהילּכ יה ְָחִּת תֶמָו םָׁש-לְּפִַו ויָרֲחַאֹמ היִנֲחַה
 דר: תֹמַַ לָאהׂשע םָׁש לֵפָירֶׁשַא םוקָמִה
 ּואָב הָמֵו הֶאָב ׁשֶמָׁשְַו רבא יֵרְחֶא יִשיִבֲאו בָא
 ;ןועְבג רַבְרִמ יףֶרֶד חיננּפ-לע רֶׁשֲא הָּמִא תַעְבִּ--דַע

 זיחַא ההָּתנֲאל יהיו רנְבַא יֵרֲחַא ןמִינב--גְכ וָצּבַקְתִו הכ
 בָאוײלֶא רֵנְבַא אְרְקִו -:תֶחֶא העְגִנ ׁשארילַע רְמִענ
 ;רֶרֶמיייֵפ הֶּתְַָי אוָלֲה בַרָח לֵכאֵּת ְֹצנְלַה רֶמאֹו
 ירֲתַאמ בוָׁשָל םֶעָל מאֹתדאָל יִתְמיִרעַהָנרַַאְּ הָוְת



 לאומש

 טְנאָזעֶג טאָה בָאֹוי דְנּוא 27 ?רעֶדירְּב
 טְסְלאָו אּוד ןעוֶו ,טְּבעֶל טאָנ איו יֹוזַא
 רעֶד ןּופ ןיֹוׁש טעֶה יֹוזַא ,טעֶרעֶנ טיִנ

 ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא קְלאָפ םאִד ןָא היִרְפ
 ;רעֶדּורְּב ןייַז רעֶטְניִה ןּופ רעֶכיִלְמיִא
 -אֵלְּב רֵפֹוׁש טְזאָלעֶג טאָה בָאֹוי דְנּוא 8

 קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד ְךיִז טאָה יֹוזַא ,ןעֶז
 טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְלעֶטְׁשעֶגְרעֶריִנַא
 דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶטְניִה טְגאָיעֶגְכאָנ רֶהעֶמ
 -לאַהעֶג הָמָחְלִמ רֶהעֶמ טיִנ ןעֶּבאָה אייז
 רעֶנעֶמ עֶנייֵז דְנּוא רַנְבַא דְנּוא 29 :ןעֶט

 ןיֹולְּפ םעֶד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז
 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,טְבאַנ עֶצְנאַג עֶגיִּבְלעֶזיִד

 ןעֶנעֶז דְנּוא ,ןֵדרַי םעֶד ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא
 אייֵז דְנּוא ,ןֹורְתִּב ץְנאַנ ןעֶגְנאַגעֶגְכְרּוד
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 ּד יכָּתָרַּבח אֵלּול יִּכ םוִהלֲאָה יַה בָא רֶמאֹיַו :םהיַחֲא
 ע8 םָאוי עי ּוָ ירֲאְמ ׁשיא םָעָה הָלְעַנ רֶקֹבַהְמ זַא
 דע ּפְדְרייאַלְו םֶעָה-לְּכ ומי רפוׁשְב
 99 הָבָרָעָּב טלה ו ויָׂשָנֲאַו רֵנְבַאְו ּוְָלִהְ דו ּפָסייאֹלְ
 ורְתִַּת-לְמֹוּכ כל ןְדריחיִתֶא רבו אוָהַה הָליַּלַה לֵּכ
 ל""תרָא ץֵּבִקַ ו רֵנֹבַא יִרחַאֵמ ם בֵׁש בָאויְו :םִינֲחַמ ּואְבֵ

 :לָאה שת ׁשיִא רָׂשָעיהְִֶּׁת ְֶוָדיִדְבַעמ ּודקּפִו םִעָה-לְּכ
 31 םיִׁשִׁשְו תו ָאמישְלָׁש ךנַאיִׁשְנַאְבּמיְנִּבִמ וכד דֹוד ִדֹבֲעְ
 33 ןיָבָא כקְ והְרְּבִיַו לֵאהָׂשע-תֶא ֹואְׂשיַו :ּותְמ ׁשיִא
 ראו ויִׁשָנֲאַו בָא הליַֿה-לָכ וכְלִיַו םֶחֶק תיֵּכ רֶׁשֲא
 ןִֹרְבַחְּב םֶהָל

 סארי יירחא

 נ
 = תוּב ןיבּו לּואָׁש תֹיַּב ןיֵּב הָּכְרֲא .דָמָחְלִּמַה יִהְּתַו
 ג הֶדְלו - סי םכלְה לאָש תיִבּו קָֹחְו ךַלֹה דודְ
 ;תיִלאֵערְזַהםעניִחֲאַלוְמַאֹורֹוכב יִתיוְרְבַחְ םיִנָּבדִוְדְל
 8 יֵׁשְלְׁשַהְו יִלְמִרַּכַה = תֶׁשֲא לֵניִבֲאַל בָאלכ ּוהָנִׁשִמּו
 4 יִעיִבְרהְו :רֹוׁש : לֶמ יִמלַּתיִתַּב הָכְעַמְִּב םֹלָׁשְבַא

 דְנּוא 80 :םִיָנֲחַמ ןייק ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז
 רעֶטְניִה ןּופ טְרְהעֶקעֶגְמּוא ְּךיִז טאָה בָאֹוי
 סאָד טְלעֶמאַזעֶגְנייַא טאָה רֶע דְנּוא ,רֵנְּבַא
 טְלְהעֶפעֶג טאָה םִע דְנּוא ,קְלאָפ עִצְנאַג

 ןאַמ ןְהעֶצְניינ דִוָד ןּופ טְכעֶנְק איִד ןּופ
 ןּופ טְכעֶנְק איִד דְנּוא 81 :לֵאהָׂשַע דְנּוא

 דְנּוא ןְמָיְנִּב ןּופ ןעֶגאָלְׁשעֶג ןעֶּבאָה דִוָד
 טְרעֶדְנּוה אייֵרְד ,רֵנְבַא ןּופ רעֶנעֶמ איד ןּופ
 -ךאָטְׁשעֶג ןעֶנעֶז םאו ןאַמ גיִצְכעֶז דְנּוא
 ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 32 :ןעֶּב
 םאִו רעֶטאָפ ןייַז ןּופ רֶּבֹק םעֶד ןיִא ןעֶּבאָרְנעֶּב םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא לֵאהְׂשע םעֶד
 דָנּוא ,טְכאַנ עֶצְנאַג איִד ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז טייל עֶנייַז דְנּוא בָאֹוי דְנּוא ;םֶחֶל תיִּב ןיִא זיִא
 :ןֹורְבִח ןיִא ןעֶראוָועֶג גיִטְכיֵל אייֵז וצ זיִא םִע

 ה יִׁשְׁשַהְ ָמִבֲאדב הָיְַּפְׁש יִׁשיִמֲחַהְו תיִַּחְרִּב הָיְִרֶא
 :ןורְבָחַּב חל יהְלִי הֶלֵא דְָּד תֶׁשֶא הָלְֲעְל םֶעְְתִי
 6 יוד תוב ן םו לואָׁש תַֹּב ןיִּב הָמְָלַּמַה חויִהְּב יו
 הָמִשּוש של ליִאָׁשלּו :ליאָׁש תיֵבְּב קזחְתֹמ הָיָה ֶנְבאְ
 טא הָתאֵּב ַעודמ רַנְבַאלֶא רֶמאִַּו יַא-תַב הָּפְצִר
 פ תֶׁשֹבישיִא יֵרְבד-לַע ראמ רֶנְבַאְל הַחַָו ניִבָא ׁשֶנליִּפ
 --רָׂשֶעֶא םוּיַה ;הָדּוהיִל רֶׁשֲא יכָא בֶלָּכ ׁשאֹרָה רֶמאֹי
 אֵל העַרמילָאו וָָא-לֶא ךוֿבֶא לוָאָׁשו תיבדבע דֶמֶח
 נ -הֹּכ :םִיַה הָׁשֲאָה ןע יֵָע רֶקפַֹּו ְֶוֶד יב ּךֵתיִצְמִ
 ַּבׁשִנ רֶׁשֲאַּכ יִּכ וִל ףיִפֹי הָכְו רֵנְבַאְל םיִהֹלֶא הָׂשֲעי

 נ לאטיפאק

 ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא לּואָׁש ןּופ זיֹוה םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ נְנאַל טְרֶעיֹודעֶג טאָה הָמָחְלִמ איִד דְנּוא 1
 ןעֶראָוָועֶג רעֶקְראַטְש דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶגְנָא זיִא דִוָד ןּופ זיֹוה סאָד דְנּוא ; דִוָד ןּופ זיֹוה םעֶד
 ןעֶריֹוּבעֶג ןעֶנעֶז םִע דְנּוא 2 :ןעֶראָועֶג רעֶכאוַוְׁש רעֶמיִא זיִא לּואָׁש ןּופ זיֹוה םאָד רעֶּבָא
 םַעניִחַא רעֶד ןּופ ,ןּונְמַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֹוכְּב ןייַז ,ןֹורְבֶח ןיִא ןְהיִז דִוָד ּוצ ןעֶראָועֶּג
 םיֹוא .לָבָנ ןּופ ּבייוו סאָד ,לִיַגיִבֲא ןּופ בָאְלִכ ראו רעֶטייוֵוְצ ןייַז דְנּוא 8 :לאָעְרְזִי םיֹוא
 יַמְלַּת ןּופ רעֶטְכאָמ איִד ,הָבֵעַמ ןּופ ןְהּוז םֹולְׁשִבַא ראוַו רעֶטיִרְד רעֶד דְנּוא ,לֶמְרַּכ
 רעֶטְפיִפ רעֶד דְנּוא ,תיִגַח ןּופ ןֶהּוז הָיְנֹדֲא ראוָו רעֶטְריִפ רעֶד דְנּוא 4 :רּוׁשְנ ןּופ ְּךֶלֶמ
 ;רֵוָד ןּופ ּבייוװ סאָד הָלְנֲע ןּופ םֶעְרְתִי רעֶטְסְקעֶז רעֶד דְנּוא 8 :לָמיִבַא ןּופ ןְהּוז הָיְטַּפְׁש
 איִד ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע רְנּוא 6 :ןֹורְבִח ןיִא דִוָד ּוצ ןעֶראוָועֶג ןעֶריֹוּבעֶנ ןעֶנעֶז עֶזיִד
 זיֹוה םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא לּואָׁש ןּופ זיֹוה םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ טְקְראַטְׁשעֶג ְּךיִז טאָה הָמָחְלִמ
 לּואָׁש דְנּוא 7 :לּואָׁש ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא טְקְראַטְׁשעֶג רֵנְּבַא ְּךיִז טאָה יֹוזַא ,דִוָד ןּופ

 הָיַא ןּופ רעֶטְכאָט איִד הָּפְצִר ןעֶסייֵהעֶג טאָה איִז דְנּוא ּבייוו-םְּבעֶק ַא טאַהעֶג טאָה
 -םְּבעֶק םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶנְניירַא אּוד טְסיִּב סאוָוראַפ ,רֵנְבַא וצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 איד ןעֶנעוֶו טְנְראָצְרעֶד רֶהעֶז רַנְבַא ְּךיִז טאָה יֹוַא 8 ?רעֶמאָפ ןייֵמ ןופ ּבייװ
 ןופ סאק רעֶד ןעֶד ְךיִא ןיִּב ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,תֶשּב-שיִא ןּופ רעֶטְרעוֶו
 יֶזעֶגְזיֹוה םעֶד טיִמ דֶסֶח טְנייַה אּוהְש ָּךיִא ? הָדּוהְי וצ טְרעֶהעֶנ סאָו דְנּוה ַא
 ְךיִא דְנּוא ,דְנייַרְפ עֶנייֵז וצ דְנּוא רעֶדיִרְּב עֶנייֵז ּוצ ,לּואָׁש רעֶטאָפ ןייד ןּופ
 טְסקְנעֶרעֶג אּוד דְנּוא---דוָד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא טְרעֶפְטְנֶעעֶנְרעֶּביִא טיִנ ָּךיִד ּבאָה
 ּוצ ןּודְט טאָג לאָז יֹזַא 9 :ּבייו םעֶד ןעֶנעֶװ דְֶניִז איִד טְנייַה ריִמ רעֶּביִא
 ןעֶריֹואְוְׁשעֶג טאָה טאָג איִװ יֹזַא ןיִראָו ,רֶהעְמ לֶעיִפ יֹוזַא ְךאָנ דְנּוא ,הֵנְּבא

 גַצ
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 ;ןּוחֵט םֶהיֵא ּוצ סֶע ְּךיִא לעוֶו יֹוזַא דִוָד וצ היפ הָכָלְמִמַה "יִמעַהְל !!ל"הְׂשֶעֶא טייפ רחל יהי י

 לֹואָׁש ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ הָכּולְמ איִד 0 הדוהי-לְַו לֵאְְׂשיילַע רֹוָד אָמְכיתֶא םיִקָהְלּו טאש
 יד , נְבַא"חֶא ביִׁשָהְל דֹוע לכיאלְו ּזעֵבְׁש ואְבידַעְו ןֶדִמ

: : : 5 : 

 ןעֶלעֶּטְׁשּוצְפיֹוא דְנּוא ןעֶרְהיִפּוצרעֶּביִרַא יָא ! םימָאלמ רבא ֹהלְׁשיַו = :וָתֹא וָתְאְרִמ רַבָד ש
 לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא דִוָד ןּופ לְהּוטְׁש-ןאָרְט םעֶד  יתִא ְּךֶתיִרְב הָמִרְּכ רטאל ץֶרָאיִמְל רמאל ֵּתְחַּת דוד

 : עַבֶׁש רֵאְּב זיִּב ןָד ןּופ ,הָדּוהְי רעֶּביִא דְנּוא בוט רְֶמאָּיַו :לארשי-לּכיתֶא ְךילֵא בֵמָחְל ףֶּמִע 7 הָנִהְו 13

 רֶנְבַא םעֶד טְנעֶקעֶג טיִנ טאָה רֶע דְנּוא 11 ךהאמ לָאש יָא דסֶא רַבָד ךַא תיִרְּב ְָּתִא תֶרְּכַא יִנֲא
 | טא טו ש לָכיִמ תֶא ךאיַמָה נפלא! יִּכינּפ"תֶא הָאְתדאַל רמאל

 ראפ טאָה רֶצ לייוַו ,טְראָ ַא ןרע7?55  ווד הָמְׁשו .-- :ינְפיתֶא תואְִל ְךאוָבְב לּואְשתַּב 4
 רַנְבַא טאָה יֹוזַא 12 :טאַהעֶג אָרֹומ םֶהיֵא ְַּׁשֶאתֶא הָנְמ רֶמאֹל ליִאְׁשְִּ תֶׁשְביׁשיִא-לֶא יִכָאְלַמ
 ,לעֶטְׁש ןייַז ןּופ רִוָד ּוצ םיִחּולְׁש טְקיִׁשעֶג :טִתׂשלְּפ תולְרָע הָאְמִב יל יִּתְׂשִחא רֶׁשֲא לֵימ-תֶא

 םאָד טְרעֶהעֶג ןעֶמעוֶו ּוצ ,ןעֶנאָז ּוצ יֹזַא 2 לאימלַּפ םֶעֵמ ׁשיא םִעֵמ ָהֶחֶּקִיַו תֶׁשּב ׁשיִא חַלְׁשּיו וט

 אן יפו הי ר ירא? טכארבו ;בׂשַו ביִׁש ךֶל רְֶבַא וָלֵא מאל טיִמ אייֵז ,טְגאָועֶג טאָה רֶע דנּוא ?דְנאַל הי 77 לה ר הַא ן שי
 דְנאַה עֶנייֵמ ,העֶז דִנּוא ,תיִרְּב תֵרֹוּכ ריִמ םֶתיִיֲה םשלשיטנ טמהי -ָמאֵל לֵאָרְׂשִי ינְקו-םִע הָיָה

 ןעֶרְהעֶקּוצְמּוא ריִד ּוצ יִדּכ ריִד טיִמ זיִא הֶוהְי יּכ וָׂשֵע הָּתַעְו :םֶכיֵלֲ ףךלמל וָּד-תֶא םיִׁשְקַבְמ 5
 טְגאָזעֶג םאָה רֶע דְנּוא 12 ;לֵאָרְׂשִי ץְנאַּג יַמע-תֶא עיִשיה ידְבַע א ו ףִיְּב רמאל ? לא רַמָא

 ןייַז תירְּב תַרֹוּכ ריִד טיִמ לעוֶו ְּךיִא !שוג רע יי 4 6 א 2 ' 6 דיי יָאילּכ ְךִיִמּו םי ךיִמ לֵאָרְׂשִי
 ְךיִא ,ריד ןּופ ְךיִא םעֶּב ְּךאַז ןייֵא רונ רעֶּבָא - ניֵעְבּו לֵארְׂשִי יִעְּב בּוטייִׁשֲא-לְּכ תַא ורְבָחְּ

 םיִנָּפ ןייֵמ ןעֶהעֶז טיִנ טְסְלאָז אּוד זַא גאָז םיִרְׂשֶ ָּתִאְ ןֹורְבָח :וילֶא רנְבַא אב ;ןְמִיְנְב תֹוַּב 2
 איד לֵביִמ רעֶהיִרְפ טְסגְנעֶרְּב אוד ץּוח !ירְמׁשִמ ְתִאירְׁשַא םיִשָנאְו רנְַאְל ךִָּד שעַו םיִׁשָנֲא

 ר יש לא הְְְּקִאְו הֶכְלאְ ו הָמִקֶא דוָדילֶא .ךנְבַא מא 1
 וצ טְתְמּוק אזד ןעוֶו ,לּזאָׁש ןּופ רעֶטְכאָמ ְִָּלמּו תבל לֶתא ּותְרְכו לֵאָרְׂשי-לְכ-תֶא דֶלִָּה יָא
 טאָה דִוָד דְנּוא 14 :םיִנְּפ ןייֵמ ןעֶהעֶז לו רגְבַא=-תֶא רֶוּד חַי ךֶשְפִנ הָוְֵּת--רֶׁשֲא לָכְּב

 ןּופ ןְהּוז ,תֶׁשּב-שיִא ּוצ םיִחּולְש טְקיִׁשעֶג בר לֵלָׁש רֹורְגַרְמ אָּב בָאויְ דָוָד יִדְבִע הָגהְ ;םִֹל קב 3

 ּבייוַו ןייֵמ ריִמ ּביִג ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא לּואָׁש חל יִּכ חבד נא רבו אי םמנ
 :םיִּתְׁשִלּפ איד ןּופ תֹולְרָע טְרעֶדְנּוה ְךְרּוד טאַרייֵהעֶג ּבאָה ְךיִא עֶכְלעוֶו ,לֵּכיִמ
 ,ןאַמ םעֶד ןּופ ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא איִז טאָה רֶע דְנּוא ,טְקיִׁשעֶגְניִהַא טאָה תֶׁשּב-שיִא דְנּוא 8
 רֶע דִנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶג רֶהיֵא טיִמ זיִא ןאַמ רֶהיֵא דְנּוא 16 :ׁשֹיִּל ןּופ ןְהֹוז לֵאיִטְלַּפ ןּופ
 איוֵנ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רַנְּבַא דְנּוא ,םירּוחַּב זיִּב טְנייוֵועֶג רֶהיֵא רעֶטְניִה טאָה
 זיִא רֵנְּבַא ןופ טְראוָו םאָד דְנּוא 17 :טְרְהעֶקעֶגְמּוא ָּךיִז רֶע טאָה יֹוזַא ,קירּוצ רֶהעֶק
 טאָה רעֶהיִרְפ ןּופ ןיֹוׁש ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶטְצֶלֶע איִד טיִמ ןעֶועוֶועֶג
 ןםִע טּוהְט דְנּוצַא דְנּוא 18 :ְּךֶלֶמ ןייַז ְּךייַא רעֶּביִא לאָז דִוָד זַא טְרְהעֶנעֶּב רֶהיֵא
 ְךיִא לעוֶו דִוָד טְכעֶנְק ןייֵמ ָּךְרּוד ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא דִוָד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָג ןיִראוָו
 רעֶד םיֹוא דְנּוא .םיִּתְׁשִלְּפ איִד ןּופ דְנאַה רעֶד סיֹוא לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייֵמ ןעֶפְלעֶה

 ןעֶריֹוא איִד ןיִא טעֶרעֶג ְּךיֹוא טאָה רַנְבַא דְנּוא 19 :דְנייַפ עֶרייַז עֶלַא ןּופ דְנאַה
 ןּופ ןעֶריֹוא איִד ןיִא ןעֶדעֶר ּוצ ןעֶנְנאַנעֶגְניִהַא ְּךיֹוא זיִא רַנְבַא דְנּוא ,ןיִמָוְנִּב ןּופ

 ןעֶניֹוא איד ןיִא דְנּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶגיֹוא איד ןיִא טּוג זיִא םאָו סעֶלַא ,ןֹורְבָח ןיִא דוָד
 ןייק דִוָד ּוצ ןעֶמּוקעֶג ֹויִא רֵנְבַא דנּוא 20 :ןְמיְנִּב ןּופ זיֹוה ןעֶצְנאַג םעֶד ןּופ
 רֵנְבַא ּוצ הָדּועֶס ַא טְכאַמעֶג טאָה דִוָד דְנּוא ,ןאַמ גיִצְנאוַוְצ םֶהיֵא טיִמ דִנּוא ,ןֹורְבֶח

 טְגאָזעֶג טאָה רַנְּבַא דְנּוא 21 :ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז סאו רעֶנעֶמ איִד ּוצ דְנּוא
 ּוצ לֵאָרְׂשִי ץְנאַנ ןְלעֶמאַזְרעֶפ דְנּוא ,ןייֵגְניִהַא לעוֶו דְנּוא ןייֵטְׁשְפיֹוא לעדֶז ְךיִא ,רֶזָד ּוצ
 טְסְלאָז אּוד זַא דְנּוא ,ןייַז תיִרְּב תֵרֹוּכ ריִד טיִמ ןעֶלאָז אייֵז זַא ,גיִנעֶק םעֶד ראַה ןייַמ
 -עֶנְקעוֶוַא רַנְּבַא םעֶד דִוָד טאָה יֹוזַא ,ןעֶטְסיִלְג טְסעוֶו אּוד סאו םעֶלַא רעֶּביִא ןעֶריִנעֶר
 ןעֶנעֶז בָאֹוי דְנּוא רֶוָד ןּופ טְכעֶנְק איִד ,העֶז דְנּוא 22 :םֹולָׁשְּב ןעְֶנאַגעֶג זיִא רֶע דְנּוא טְקיִׁש
 ּביֹורְקאַז לָעיִפ טְכאַרְּבעֶג ָּךיִז טיִמ ןעִּבאָה אייֵז דְנּוא ,ליַח סאָד ןעֶנאָיְכאָנ םעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶג

 טְקיִשעֶגְקעוֶוַא םֶהיֵא טאָה רֶע ןיראוָו ךֹורְבָח ןיִא דוָד טיִמ ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא רַנְּבַא רעֶּבָא

 ףךנּוא



 ג ב לאומש
 דְנּוא 23 :םֹולָׁשְּב ןעֶנְנאַנעֶג זיִא רֶע דְנּוא
 סאָו לִיַח עֶצְנאַנ סאָד דְנּוא בָאֹוי ןעוֶו

 ןעֶמּוקעֶגְנָא ןעֶנעֶז ןעֶועוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ זיִא
 יֹוזַא ,בָאֹוי ּוצ טְנאָזעֶג אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא
 זיִא רֶנ ןּופ ןְהּוז רעֶד רֶנְבַא ,ןעֶנאָז ּוצ
 טאָה רֶע דְנּוא ,גיִנעֶק םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג
 -עֶנ זיִא רֶע דְנּוא ,טְקיִשעֶנְקעוֶוַא םֶהיֵא

 בָאֹי זיִא יֹװַא 24 :םֹולָׁשְּב ןעֶנְנאַנ
 רֶע דִנּוא גיִנעֶק םעֶד ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְנייַרַא
 ?ןּוהְמעֶנ אּוד טְסאָה סאוָו ,טְגאָזעֶג טאָה
 סאָוְראַפ ,ןעֶמּוקעֶג ריִד ּוצ זיִא רַנְבַא ,העָז
 רֶע זַא טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא םֶהיֵא אּוד טסאָה
 טְסְנעֶק אּוד 25 ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא זיִא
 ּוצ ָּךיִד ראָנ ,רֵנ ןּופ ןְהּוז רַנְּבַא םעֶד ְּךאָד
 ּוצ דְנּוא ןעֶמּוקעֶג רֶע זיִא ןעֶדעֶרְרעֶּביִא
 ִנייֵרַא ןייֵד דְנּוא ןייֵגְסיֹורַא ןייד ןעֶסיוִו

 םאָו םעֶלַא ןעֶסיִװ ּוצ דְנּוא ,ןעֶמּוק
 זיִא בָאֹוי ןעֶו דנּוא 26 :טְסּוהְמ אּוד
 רֶע טאָה יֹוזַא .רִוָד ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא
 ןירֵנְבַא רעֶטְניִה םיִחּולְׁש טְקיִׁשעֶגְניִהַא
 טְכאַרְּבעֶגְקיִרּוצ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 סֶע טאָה דִוָד רעֶּבָא ,הָריִס ּבּורְג רעֶד ןּופ
 זיִא רַנְבַא ןעֶו דְנּוא 27 :טְסּואוְועֶג טיִנ

 טאָה יֹוזַא ,ֹורְבֶח ןייק ןעֶמּוקעֶגְקיִרּוצ
 ןיִא ןעֶמּונעֶג טייַז רעֶד ןַא בָאֹוי םֶהיֵא
 (ןייֵלַא ץְנאַג) םֶהיֵא טיִמ יֵדְּכ רֶעיֹוט םעֶד
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 33 וגו ּואָב וָּתִא-רָׁשַא אָּבֲעַה-לָכְו בָאֹוְו :םִֹלָׁשַּב ךֶלי
 לו ודָחְלִׁשי ךֵָּמַה-לֵא רֵנדְּב רֵגְבַא-אָּב רמאל בָאֹויְל
 54 יָה הָתיׂשָע הָמ רֶמאֹי ךלֶמַד-לֲא בָאי אָכָיַו :םִֹלָשִּב
 הכ תֶא ָּתְעַָי :ךולָה די וְּתְחַּלִׁש הזיהְמִל ְךלֵא רנְבַא אָב
 -תַאְו ךַאצימ"תֶא תַערָלּו אָּב ְְתְַּפְל יִּכ רְֵדִּב רְֵבַ

 96 בָאז אֵצו :הָׂשֹע הָּתַא רֶשֲאלְב תֶא הֵעלו
 רו ותֹאּובְׁשֵַו רְֵבַא יֵרֲחַא טיִכָאְלַמ חלְׁשיַ דיִד םִעֵמ
 97 בָא ודּמ ןירְבָח רֵנְבַא בֵׁשָו :עֶדָי אֵל ָוָדו הָרְּפַה
 תֶמׁשֶמרַה םָׁש הכי וי וּתא רֶּכִדָל רַעָּׁשַה .ךות-לֲא
 8 יִקָנ רַמאַֹו ןֵכ יִרֲַאמ דוָד עַמְׁשִּיַו :ויִחָא לֵארָׂשִע םָדְּב

 :רנדכ רֵנְבַא ימדמ םֶלועידֲע הוהְיםֶעמ יִּתְכלִממּו יכנא
 39 זרִרָּכי--לֵאְו ויָבָא תיֵּב--לָּכ לֶאְו בָאוי ׁשאָר--לַע ּולֲחַי
 -רָסַַ בֶרָחַּב לֶפְו פב קיזחמּו עְרצִּו ב{ בָאז תיֵּבִ
 ל תימַה רֶׁשֲא לע ךֶגְבַאְל ּונרֲה יחֶא יֵׁשיִבֲַו בָאיו :םָחָל
 יו דוד לֵמאֹ :הָמחלַמַּב עב םֶהֵחַא לָארׂשע-תֶא
 ָרגו םֶכידְנִב ורק ותאירְׁשֲא םֶעָהילְּכילֶאְו בָאװילָא
 :הָּמַּמַד יִרֲחַא ךלה דוד ךֶלֶמַהְו רֵנְבַא ינֿפל יחְפִסְו םיִּקַׂש
 5 ְךֶבּר ולוקיתֶא ְךֶלּמַה אָׂשיו ןורְבְָּב רנְבַא-תֶא יְָּכְִו
 וצ לא למה ןגקו ;םֶעָה-לָּכ כב -נְבא -ֵבָכ-לֶא
 34 תור כאאְל ךי :רֶנְבַא תמָי לָבָנ תמְּכַה רֶמאַֹו רֶנְבַא
 ְָּלַפְ רלועיינב ינמל לפנַּכּושָנהםִיַתְׁשְחְנל-אַל לנו
 הל תֹורְבַהְל םֶעָה-לֶכ אָבַָו :ויָלָע תָֹּכְבִל םֶעָה-לָכ ּופְסֹי
 -הָׂשֲַי הֵּכ רמאל דוד עכשיו םֹּיַה דוִעּב םֶחָל וּד-תֶא
 -םִעַמַא ׁשֶמׁשַהיאֹוב נפלא יִּכ ףיסי הָּכְו םיהלַא יִּכ
 בייַ ּוריִבד םִעָהיִלכְו :הָמוָאְמילְכ וִא םֶחָל
 ;םיִט םִעָהילְכ יִניעְב ְּךֶלֶמה הָׂשָע רֶׁשֲא לֹכַּ
 ָתְוָה אל יִּכ אוהַה - יב לֵאָרְׂשיילְכְ םִעָה-לְכ

 35 םֶהיֵניִעְב

 א

 טְראָד םֶהיֵא טאָה רֶע רעֶּבָא ןעֶדעֶר ּוצ

 ןּופ טּולָּב םעֶד ןעֶנעוֶו---,ןעֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא רֶע דְנּוא ּפיר עֶטְּפיִפ רעֶד ןיִא ןעֶגאָלְׁשעֶב
 רֶע טאָה יֹוזַא טְרעֶהעֶנ ְּךאָנְרעֶד םִע טאָה דוָד ןעֶו דְנּוא 28 :רעֶדּורְּב ןייַז לֵאהְׂשַע
 ןעֶגעֶה ,גיּבייַא ףיֹוא טאָג ןּופ ְךייֵרְניִנעֶק ןייֵמ ְּךיֹוא דְנּוא ,ביִדָלּוׁשְמּוא ןיִּב ְּךיִא ,טְגאָזעֶג
 נא ,בָאֹוי ןּופ ּפאָק םעֶד ףיֹוא ןעֶהּור לאָז םִע 29 :רנ ןּופ ןְהּוז רַנְבַא ןּופ טּולְּב םעֶד
 ןּופ ןעֶרעֶו ןעֶטיִנְׁשעֶגְּפָא טיִנ לאָז םִע ,רעֶטאָפ ןייַז ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה ןעֶצְנאַג םעֶד ףיֹוא
 ןעֶנְהעֶלְנָא ְָּךיִז זּומ סאו רעֶנייֵא דְנּוא הָרֹוצִמ ַא דְנּוא ,בָז ַא ,בָאוי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד
 םֶהיֵא טעֶו םִע סאו דנּוא ,דְרעוֶוְׁש ַא ְּךְרּוד ןעֶלאַפ טעוֶו םאָו רעֶר דְנּוא ,ןעֶקיִרְק ףיֹוא
 לייו ;רֵנְבַא ּתיָנְרַהעֶג ןעֶּבאָה רעֶדּורְּב ןייַז יֵׁשיִבַא דְנּוא בָאֹוי דְנּוא 20 :טיֹורְּב ןעֶלְהעֶפ
 דוָד דְנּוא 31 :הָמָהְלִמ רעֶד ןיִא ןֹועְבִנ ןיִא לֵאהְׂשע רעֶדּורְּב רֶעייֵז ּתיָנְרַהעֶג טאָה רֶע
 ןעֶזעֶֶועֶג םֶהיֵא טיִמ זיִא םאָו קְלאַפ ןעֶצְנאַג םעֶד ּוצ דִנּוא בָאֹוי ּוצ טְנאָזעֶג טאָה
 דָנּוא ;רַנְבַא ןעֶנעוֶו טְנאָלְק דְנּוא קעֶז ןָא טְלעֶטְראַג דְנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶרייֵא טְסייֵרּוצ
 ןעֶּבאָרְנעֶּב רַנְבַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 92 :הָּטִמ איד ןעֶנְנאַגעֶגְכאָנ זיִא דִוָד ְּךֶלֶמ רעֶד
 אייַּב טְנייוַועֶג טאָה רֶע דְנּוא לֹוק ןייז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא ,ןֹורְבָח ןיִא
 טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד דֶנּוא 2 :טְנייוִועֶג טאָה קְלאַפ עֶצְנאַג סאָד דְנּוא ,רֵנְבַא ןּופ רָבֵק םעֶד
 ראַנ ַא איו ר רֵנְּבַא לאָז---,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,רֵנְבַא רעֶּביִא טְנאָלְקעֶג
 ְךיִז ןעֶּבאָה םיִפ עֶנייֵד דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג ןעֶדְנּוּבעֶנ טיִנ ןעֶנעֶז דְנעֶה עֶנייֵד 24 ?טֶּבְראַטְׁש
 עֶטְכעֶרעֶנְמּוא איֵד ראָפ טְלאַפ רעֶנייֵא איו יֹוזַא ,ןעֶמייֵק עֶנְרעֶּפּוק ּוצ טְנְהעֶנעֶג טיִנ
 םְהיֵא רעֶּביִא רֶהעֶמ ְּךאָנ טאָה קְלאָפ עֶצְנאַג סאָד דנּוא----!ןעֶלאַפעֶג אּוד טְזיִּב יֹוזַא רעֶדְניִק
 ןעֶכאַמ ּוצ ןעֶסֶע טיֹורְּב דוָד יֵדְּכ ןעֶמּוקעֶג זיִא קְלאָפ עֶצְנאַג סאָד ןעוֶו דְנּוא 8 :טְנייוִועֶג
 טאָג ריִמ לאָז יֹוזַא ,טְגאָזעֶג דְנּוא ןעֶריֹואוְוְׁשעֶנ דוָד טאָה ,גאָט ןעֶזעוֶועֶג ְךאָנ זיִא םֶע ןעוֶו
 ןּוז איד רעֶדייֵא ןעֶכּוזְרעֶפ ְּךאַז ם זש ַא רעֶדָא טיֹורְּב לעוֶו ְךיִא ּביֹוא רֶהעֶמ ְּךאָנ דְנּוא ןּוהְמ
 -עֶגְליֹואוְו זיִא םִע דְנּוא ,טְנעֶקְרעֶד םאָד טאָה קְלאָפ עֶצְנאַג סאָד דְנּוא 26 :רעֶטְנּוא טייג
 -עֶגְליֹואְח זיִא ןּוהְמעֶנ טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד סאו סעֶלַא דְנּוא ,ןעֶגיֹוא עֶרייַז ןיִא ןעֶזעֶֶועֶנ ןעֶּלאַּפ
 רֶנּוא קְלאָפ עֶצְנאַג נ סאָד דְנּוא 37 :קְלאָפ ןעֶצְנאַג םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איד ןיא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶלאַפ
 ביָנעק םעֶד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא םֶע זַא גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןַא טְנעֶקְרעֶד טאָהלַאָרְׂשִי ץְנאַג

 ךצ



 היפ כ לאמש 0

 דנּוא 88 :רַנ ןופ ןְהוז רַנְבַא ןעֶטייֵט וצ -טָא רֶלּמַה רֶמאֹּ נְדִּכ ךנכַאײחַא תיִמָהְל 4
 טְכעֶנְק עֶנייֵז ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ָּךֶלֶמ רעֶד חוה םֹיה לֵפָנ לו רשיייּפ ּיצְרָח אָלָה ויָרְכִע

 טְשְריִפ רעֶסיֹורְג ַא זַא טיִנ רֶהיֵא טְסייוֵו םביִׁשְנֲאַהְ ךלֶמ םֹוׁשָמּו ךַר םָֹיַה יִכֹנֲאְו לְֵָׂשיִב 8

 ןיִא ןעֶלאַפעֶג גאָט ןעֶגיִזאָד םעֶד ןַא זיִא הרשנל הָוהְי םלׁשְי ינמִמ םיִׁשָק הידימ ב הלֵאָה

 בָנּוו טְנייַה ןיִּב ְךיִא רעֶּבָא 29 :?לֵאָרְׂשִי תָעכ הָעְרָה
 םֶלֵא ןעֶראוָועֶג טְּבְלאַזעֶג (טשרע) ןיִּב דְנּוא ֹד ױ
 ןְהיִז איִד ,רעֶנעֶמ עֶגיִזאָד איד דְנּזא ;ָךֶלֶמ ילָכְו ויי פי ןרִבַחְּכ רֵנְבַא זיִמ יִּכ לֹואָׂשְדִּב עַמְׁשִה א

 ,ריִמ ראַפ טְראַה ּוצ ןעֶנעֶז הָיּורְצ ןּופ לֹא טיר שא ישו לה אשי 2
 טּוהְט םאָו םעֶד ןעֶלאָצעֶּב טעֶװ טאָג י-ה 57 ןב בר יָנְׁשַה ׁשו הֶעַּכדֶחֶאָה
 יוקגִמְכעלׁש עֶייזְךאָנ םעֶטְבעֶלׁש יד =) :ןמוב"ל בשר תלמי 2
 ר לעשימא ר ר  יס
 םֶרעֶהעֶג םאָה ןהּוז םילּואְׁש ןעוֶו דנּוא 1 ;?ִמִא יתַאָשִַּו לאָעְרִמ ןטָנוהו ליאָׁש } תֵעְמִׁש יב
 בה יו בשי דֶוֶא ,רנְבא זַא שב מו ַחְֵּפה לפי םיִנָל ּהָזפָחְּב יִהָיו םַָֹ

 ,ןעֶראועֶג ְּךאַוְׁש דְנעֶה עֶנייֵז ןעֶנעֶז יֹוזַא םֹּיַה םֶחְּכ ואֹבָו הָנעַבּו םָכָר ֹיתֹראְּבַה ץמנְּב ּוכְלה ה
 ןעֶקאָרְׁשרעֶד ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִ ץְנאַג דְנּוא :ביִרָהצַה בֵכְׁשִמ תֶא םלש אי שב ׁשיִא תילֶא

 טאָה ןְהּוז םילּואָׁש דֶנּוא 2 :ןעֶראועֶג ׁשֶמָהַה-לֶא דָכִו םיטח יֵחָקִל תיַבַה דתיידע ּואְּב הָנֵהְ
 עֶטְׁשְרעֶּביֹוא םֶלַא רעֶנעֶמ אייוֵוצ טאַהעֶג = -לַע בֵכׂשִאוהְ תוָּבַה יאָ ומָלְמ וָחֶא הָנעַבּו בֶכַר
 ןעֶסייַהעֶג טאָה רעֶנייֵא ,תֹוכָיַח-איִד רעֶּביִא ָשאֹר--תֶא ּורֵו ומי יהכו ֹובָּכְשִמ רָרֵחַּב ֹותְטִמ

 ןעֶסייֵהעֶג טאָה רעֶמייוַוְצ רעֶד דְנּוא הָנֵעַּב ּואְבָי ;הֶלָי לַה-לָּכ הָבָר ְךֶעָק ְּךֶרֶד וכל ושאר-תַא חַי 5

 ,תֹורֵאְּב םיֹוא ןֹומִר ןּופ ןֶהיֵז איִד ,בָכֵר ךלמהלֶא ּורְמאֹיַו ֹורְבִה דלא תֶׁשַּביִׁשיַא שאריתַא

 תֹורֵאְּב ןיִרָאָװ ,ןֵמָיְנִּב רעֶדְניִק איִד ןּופ וַא ש ׁשק רֶׁשֲא ְךְביִא ליאָׁשרִ תֶׁשַּביִׁשיַא שאר-התת

 ּוצ ןעֶזעוֶועֶג טְנעֶכעֶרעֶגּוצ ךיֹוא זיִא 4 ֶׁשִמ הל | םייַה ןימק ךֶלֵמ ַה ינדאל הָוהְיְו ּתיַו ךֶׁשַפַנ

 תֹורֵאְּב ןּופ טייֵל איֵד דְנּוא 8 :ןֵמְָנַּב מר לב ולא הָנעְּכ-תֶאְו ! בָכד-תֶא דוד ר רו

 איז א .םִתִג ןייק ןעֶפאָלְְַא ןעֶנעֶז  ?מ"טסנָישֲאייסַל רֶאהיִרא
 וצ זיִּב םירֵנ ןעֶזעֶועֶג ןעֶמְראָד ןעֶנעֶז ר : א ר 5 יי

 עה שטיי רע יה 1 קידַצישיַאדתֶא נר ןרה שֹׁשִר טישלארכ 4 {הָרׂשַּב ול
 םאָו ןְהּוז ַא טאַהעֶג טאָה לּואָׁש ןּופ ןְהּז ' * ." * יי :

 הָרּוׂשְּב איִד ןעוֶו רֶהאָי ףניִפ ןעֶזעוֶועֶג טְלַא זיִא רֶע ,םיִפ איד ףיֹוא םֶהאָל ןעֶזעוֶעֶג זיִא
 םֶהיֵא טאָה עֶמֶמַא עֶנייֵז דְנּוא ,לאֵעְרְזִי םיֹוא ןָתָנֹוהְי דְנּוא לּואָׁש ןעֶנעֶֶו ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא
 ןעוֶו זַא ןעֶזעֶועֶג זיִא םִע דְנּוא ,ןעֶפאָלעֶגְקעוֶוַא (םֶהיֵא טיִמ) זיִא דְנּוא ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא
 זיִא רֶע דֶנּוא ,ןעֶלאַפעֶג רֶע זיִא יֹוזַא ןעֶפיֹולּוצְקעֶֶוַא םֶהיֵא טיִמ טְלייֵאעֶג ְּךיִז טאָה איז
 םיֹוא ןֹומר ןּופ ןְהיֵז איד דְנּוא 8 :תֶׁשביפְמ ראַו ןעֶמאָנ ןייַז דְנּוא ,ןעֶראָועֶג םֶהאָל
 -שיִא ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶנְנָא דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז ,הָנֲעּב רְנּוא בֶבֵר ,תֹורַאְּב
 ןעֶמיִמ ןיִא טעֶּב ַא ףיֹוא ןעֶנעֶלעֶג זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג םייֵה זיִא גאָט רעֶד ןעֶֶו תֶׁשֹּב
 םאוְו איד םָלַא ,זיֹוה םעֶד ןּופ עֶטיִמ רעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶנְנייַרַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 6 :נאָט
 ,םיר עֶטְפיִפ רעֶד רעֶטְנּוא ןעֶנאַלְׁשעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶפיֹוק ץייוו ןעֶטְלאָו
 -ָנייֵרַא ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו ןיִראָו 7 :ןעֶנּורְטְנַא ןעֶנעֶז הָנֵעַּב רעֶדּורְּב ןייַז דְנּוא בֶכַר דְנּוא
 ןעֶּבאָה יֹוזַא ,רָדָח ןייז ןיִא טעֶּב ןיִיַז ףיֹוא ןעֶנעֶלעֶג זיִא רֶע דְנּוא זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶג
 ,ּפאק ןייַז ןּוהְמעֶנְּפָא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טעֶטייֵמעֶג דְנּוא ןעֶגאָלְׁשעֶג םֶהיֵא אייֵז
 ןּופ געֶו םעֶד ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ּפאָק ןייַז ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה אייֵז רֵנּוא
 תֶׁשֹּב-שיִא ןופ ּפאָק םעֶד טְכאַרְּבעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 8 :טְכאַנ עַצְנאַב איִד ןיֹולְּפ םעֶד
 ּטאָק םעֶד העָז .ָּךֶלֶמ םעֶד ּוצ טְנאָועֶנג ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא .ןֹורְבֲח ןייק רוָד ּוצ
 דָנּוא ;ןעֶּבעֶל ןייַד טְכּועֶג טאָה םאָו ,דֶנייַפ ןייַד ןֶהּוז םילּואָׁש תַׂשּב-שיִא ןּופ

 דָנּוא לְּואָׁש ןַא ןעֶועוֶועֶג םֵקֹונ גיִנעֶק םעֶד ראַה ןייַמ ראַפ טְנייַה ְּךיִז טאָה הָוה
 הָנֲעַּב םעֶד דִנּוא בָכֵר םעֶד טְרעֶפְטְנַעעֶנ טאָה דִוָד רֶנּוא 9 :רעֶדְניִק עֶנייֵז ןַא
 םְגאָזעֶב אייֵז וצ טאָה רֶע דְנּוא ,תֹורֵאְּב םיֹוא ןֹומְר ןּופ ןְֶהיֵז איִד ,רעֶדּורְּב ןייַז
 ;תֹורָצ עֶלַא ןּופ טְזייַלעֶנְסיֹוא ןעֶּבעֶל ןייַמ טאָה סאָה טֶּבעַל םאָנ איִװ יֹוזַא
 דָנּוא ,ןעֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא לּואָׁש העְז ,טְגאָזעֶבְנָא ריִמ טאָה סאו רעֶד ןעֶו סאָד 0
 םֶהיֵא ּבאָה ְּךיִא דְנֹוא הָרּוׂשְּב עֶמּוצ ַא ריִמ טְנאָז רֶע זַא טְייֵמעֶג טאָה רֶע

 הָרּוׂשְּב ןעֶּבעֶג ּוצ םֶהיֵא שאַטְׁשִנַא גָלְקַצ ןיִא ּתְגְרַהעֶנ דְנּוא ןעֶמּונעֶנְנָא
 ןאַמ ןעֶטְבעֶרעֶג םעֶד תֹנרַעֶג ןעֶּבאָה סאָה םיצׁשְר עי ןבׁש לָבִמ 11 :דְלֶג

 ןי



 לאומש

 דְנּוא ,רעֶנעֶלעֶג ןייַז ףיֹוא זיֹוה ןייֵז ןיִא
 ןעֶגְנאַלְרעֶפ טּולְּב ןייַז טיִנ ָּךיִא לאָז דְנּוצַא
 ןעֶמיֹורְסיֹוא ָּךייַא דְנּוא ,דְנעֶה עֶרייֵא ןּופ
 -עֶג טאָה דִוָד דְנּוא 12 +דְנאַל םעֶד ןּופ

 ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ןעֶגְנּוי עֶנייַז ןעֶטאָּב

 11 היה ו=

 סֿבֵדְיִמ לָויתֶא ׁשּקַבֲא אֹולֲה הָמעְו וָכְָּׁשִמ"לַע וָתיִבְּב
 וצ םנְרדָי םיִרָענַר"תֶא דֹּד ֹוצָיַו :ץֶרָאָהְדִמ םֶכְֶא ּתרעֶבּ
 הָכֵרְבַה-לַע ּלתִיַו םֶתיֵלְנַ--תֶאְ םֶהידי--תֶא וצְצַקַ
 יחַבָקְב ּוְרְּבְִיַו ורְקִל תֶשֹּביִׁשיִא ׁשאַר תֵאְו ןוָרְבָחְּב

 :ןורְבָּב ךְֶבַא
 ה ח

 א רֹמאֵל וָרְמאַֹו הָֹוְרְבַח דִוָד-לֶא לֵאָרְׂשִי יִטְּבִׁשילְּכ ּואֹבֵ

 { ְּדְרָׂשְבּו ְךֹמִצִע ּנְנִה
 יבּמַהְו אָצֹומ הָתָיְה הָתַא ּונ לע ְךֶלֶמ לואָׁש תֹווהִּב
 הרֵעְרִת הֶּתַא ּדֶל הָוהְי רֶמאֵו לֵאְרְׂשי-תִא
 (1 :לאר שיִדלַע דִינְנְל הָוְהִּת הָּתַאְו לֵאָרְׂשִייחַא יִמע-תַא

 -עֶנְּפֶא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ּתיָנְרַהעֶג אייז
 םיִּפ עֶרייֵז דְנּוא דְנעֶה עֶרייֵז ןעֶטיִנְׁש
 ןעֶגְנאָהעֶגְפיֹוא אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 םעֶד רעֶּבָא ,ןֹורְבִח ןיִא ְּךייֵט םעֶד אייֵּב

 שֶּלַׁט שי"טנ למְתֶא--םַג :ּונֲחְנֲא
 + םםוׁשָי --- == +

 5 םֶהָל תֶרֶכיו הָנ ורְבִח ְֵלֵמַה-לָא לארְׂשִי ינקוילְּכ ואֹבַד ןעֶמּונעֶג אייֵז ןעֶּבאָה תֶׁשֹּב-שיִא ןּופ ּפאָק

 דא וחי החי ינפל רַב תִרְב דד דלמה םעֶד ןיִא ןעֶּבאָרְנעֶּב םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנוא
 למי הְָׁש םיִשֹלׁשְדִּב =  :לאָרשִיילע ְֵלמִל ;ןֹורְבֶח ןיִא רַנְבַא ןופ רֶבֶק
 ה ּםיִנָש עַבָׁש הָדּודְי-לַע ךֵלֶמ ןֹורְּבַחְּב :ְּךֶלֶמ הָנָׁש םיִצָּבְרַא א : =

 לַע הֶנָׁש ׁשלָׁשְו םישלש ֹלֶמ םלָׁשּוריבּו םיִׁשָדָה הָׁששְ ה לעטיפאק
 5 -לֶא םִַלָׁשּורי ייִשְנאַז ְךֶלֶמַה לו ;הָדּוהיִו לֵאָרְׂשִי-לָכ :

 הָגֹד אוָבְתיאְל רמאל דוהל רמאֹּ ץֶרָאָה בשוי יסביה ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי ןופ םיִטָבְׁש עֶלַא דְנּוא 1

 וָד אוָבָייאְל רמאל םיחפִַּהְוםיְִַה ּךריסַהיִפא יִּכ אייז דנּוא ,ןֹורְבִח ןייק דִוָד וצ ןעֶמּוקעֶג
 8 רַמאֵּו :דִוָּד ריִע איה ןָיִצ תַדְּצִמ תֶא דֹוָּד רֵּכְלִיֵנ :הֶנָה העְז ,ןעֶבאָז ּוצ יֹוזַא ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה

 -תרֶאְו רונְצַּב עֶגִו 'סּובְי הֶּכִמ-לֶּכ אורה םִּיַב דוָה
 ּורְמאִי ןֵּכילַע דָּד ׁשֵּפַנ וַאְנִׂש םירועהתֶאְו םיִחָסִּפַה
 9 הָרְצִּמַּב רוָד בֵׁשיו ;תּבַה-לַא אֹובָי אֹל חּספּו ךּוע
 :הָהְיְבְ אמה ביבָס רוִּד ןֵבֵו וָּד ריִע הָלאְרְקִיו
 : בע תָֹאְבִצ  קלֶא הוה לָת ְךיִלָה טא רך

 :ׁשייֵלְפ ןייַד דְנּוא ןייֵּב ןייד ןעֶנעֶז ריִמ

 ןעוֶו רעֶה ןעֶטייֵצ עֶרֶהיִרְפ ןּופ ןיֹוש 2

 רעֶּביִא ָּךֶלֶמ ןעֶזעוֶועֶג .ָּךאָנ זיִא לֹּואָׁש
 רֶעייֵנְסיֹורַא רעֶד ןעֶזעוֶועֶג אּוד טְזיִּב םִנּוא

 דְנּוא---:!לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶגְנעֶרְּבנייַרַא דְנּוא

 אּוד ןַא ,טְנאָזעֶג ריִד ּוצ טאָה טאָנ

 רעֶּביִא טְׁשְריִפ ַא ןייז טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייֵמ ּוצ ָךּוטְסאַּפ ַא ןייַז טְסְלאָז
 ןייק ְּךַלֶמ םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא לֵאָרְׂשִי ןופ עֶשְצֶלֶע עֶלַא ןעֶנעֶז יֹוזַא 3 :לֵאָרְׂשִי
 דנּוא ,טאָב ראָפ ןֹורְבָח ןיִא תיִרְּב ַא טְכאַמעֶג אייֵז טיִמ טאָה ָּךֶלֶמַה דוָד דְנּוא ,ןֹורְבֶח

 ןעֶזעֶועֶג טֶלַא זיִא דוָד 4 :לֵאָרְׂשְי רעֶּביִא ְּךֶלֶמ םֶלַא דוָד טְּבְלאַזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 גיִצְריִּפ טְרֶעיִגעֶר טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶריִנעֶר ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה רֶע ןעוֶו רֶהאָו גיִסייֵרְד
 ,םיִׁשָדַח סֶּכעֶז דְנּוא רֶהאָי ןעֶּביִז הָדּוהְי רעֶּביִא טְרֶעיִגעֶר רֶע טאָה ןּורְבֶח ןיִא 9 :רָהאָי

 דְנּוא אייֵרְד הָדּוהְי דְנּוא לֵאָרְׂשִי ץְנאַג רעֶּביִא טְרֶעיִגעֶר רֶע טאָה םִיָלָׁשֹורְי ןיִא דְנּוא

 ןעֶגעֶק םִיָלָׁשּורְי ןייק ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז טייֵל עֶנייֵז דְנּוא ְּךֵלֶמ רעֶד דְנּוא 6 :רֶהאָו גיִסייֵרְד
 וזַא ,רוָד ּוצ טְנאָזעֶג טאֵה רֶע דְנּוא ,דְנאַל םעֶד ןיִא טְניֹואוְועֶג טאָה םאוו יִסּובְי םעֶד

 טיִנ אּוד טְסְלאָז עֶמְהאָל איִד דְנּוא עֶדְניִלְּב איִד ןּוהְטּפָא טיִנ טְסעוֶו אּוד ןעזֶו ,ןעֶנאָז ּוצ

 פד עד לבב בא יט עשרת

 דְנּוא 7 :ןעֶמּוק רעֶהַא אָד טיִנ ןעֶק רוָד זַא טְנייֵמעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז ,ןעֶמּוק רעֶהַא אָד
 דנּוא 8 :דוָד טאָמְׁש איִד זיִא םאָד ,ןֹויִצ ןּופ גְנּוטְסעֶפ איד ןעֶמּונעֶגְנייֵא טאָה דוָד
 םֵרּוהְט םעֶד ןעֶריִרְנָא טעוֶו סאָו רעֶכיִלְטיִא ,טְגאָזעֶג גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןַא טאָה רזָד
 ןּופ טְסאַהעֶג ןעֶרעוֶו סאָו עֶדְניִלְּב דְנּוא עֶמְהאָל איד דְנּוא יִסּובְי םעֶד ןעֶנאָלְׁש דְנּוא
 רעֶדְניִלְּב ַא זַא טְגאָזעֶג טְרעוֶו רעֶּביִראָד ,(ןאַמשְּפיֹוה ַא ןעֶרעֶו טעוֶו) ,עֶלעֶז ם'רוָר
 ןיִא טְניֹואוְועֶג רוָד טאָה יֹוזַא 9 :זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶמּוקְנייִרַא טיִנ לאָז רעֶמְהאָל ַא דְנּוא
 טאָה דוָד דְנּוא ,דוָד ןּופ טאָמְׁש איִד ןעֶּפּורעֶג איִז טאָה רֶע דְנּוא ,גְנּוטְסעֶּפ רעֶד
 ןעֶגְנאַגעֶגְנָא זיִא רוָד דְנּוא 10 :גיִנייוִועֶניִא דְנּוא ןָא אֹולֵמ ןּופ ,םּורַא םִגְניִר טֶעיֹוּבעֶנ
 טיִמ זיִא ןעֶראַׁשְרעֶה איִד ןּופ טאָג רעֶד הָוהְי דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג םיֹורְג זיִא דְנּוא
 םיִחּולְׁש טְקיִׁשעֶג טאָה רֹוצ ןּופ ְךֶלֶמ רעֶד םֶריֵח דְנּוא 11 :ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא
 ,םְרעֶריֹומ ןייֵשְׁש דְנּוא ,רעֶטְסייֵמיֹוּב דְנּוא ,רעֶמיֹוּב ןעֶנעֶש דְנּוא !הוָד ּוצ

 טְסּואְועֶג טאָה רוָד דְנּוא 12 :רוָד ראַפ זיֹוה ַא טְעיֹוּבעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דֶנּוא

 זא
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 ותּכלממ אֵׂשִנ יו לארְׂשי-לַע ךֶלֶמְל הָוהְי יָניִבחרִק

 םישנלּפ דֹוע רוָד חק :לָארׁשִי ומֹע וומַעב 3

 ךודל דוע ּורלְיַו ןוִרָבְחמ אב יִרֲחַא םַלָׁשּוריִמ םיִׁשָנְו

 ִָמׁש םֶלָׁשּוריּב ול םיִדּיַה תיִמָׁש הֶלָא ;תונָבּו םיִנָּב 4

 :טיִפָיו גפְֶו עיִׁשילֶאָו רֶחְבַו :המלשּו ןֶתַָו .בֶבוׁשֹו וט

 טנימשלפ וָעְמׁשַּ :טלפילֲאָו עֶדָיִלַאְו עֶמְׁשיִלַאו

 םיִּתׁשלּפילְכ ילֲעַיַו לארׂשי-לע ךלמל רודּתֶא ודְשְמיכ

 םיּתְׁשלַפּ :הָרּוצִמַה-לא דֶריַו דֹוָּד עמו רֶוד-תֶא ׁשֵקִבל 18

 רמאל הָוהיִב דיָז לָאשי :םיִאָּפִר קֶמֲעַּב ּוׁשְטַָיַו ּואָב 9
 רֶמאַֹו יִדָיַּב םנּתִתַה םיִתְׁשִלַּפילֶא הָלָצֲאַה

 :ְךֶָיְּ םיְִּׁשִלַּפַה-תִא תֶא ןְתָנייִּכ הֵלֵע דויחלֶא הָוהְי
 ץֶרְּפ רֶמאַֹּו ִוָּד םָׁש םֶּכָ םיִצָרַּפ--לַעַבְּב ִרָד אֹבָ כ

 םוָקָּמִה-םֶׁש אָרָק ןֵּכ טל םיִמ ץרַפְּכ יַנְפֹל יִביִא-תֶא הָוהְי

 םֶאְׂשיַו םֶהיֵּבַצֲע--תֵא םָׁש-ובזעיַו  :סיִצְרִּפ לעַּב אּוהַה 1
 ּוׁשְטָנה תִֹלל םיִּתְׁשלּפ דע ּופֵסַי ;וִׁשָנֲאַו דָוָּד 2

 ?ןלַעְת אל רֶמאַו הָוהימ דוד לֵאְׁשו ;םיִאְפִר קָמָעְּב 5
 יתד } ;םיִאְכּב לּּמִמ םָהָל ְתאָבּו םֶתיֵדֲתַא-לֶא בֵסָה 4

 יִכ ץֶּרַחָּת זַא םיִאְכְּבַה יִׁשאֵרְּב הָדָעְצ ליק-תִא ךעֶמְׁשַּב
 שעיו :םיִּתְׁשלפ הָנֲחַמַּב תֹוכַהְל ְךינָ םל הָוהְי אֵצְי זָא הּנ

 -דע עַבָנִמ םיּתׁשלַּפ-תֶא ךיו הָוהי ּוהָוִצ רֶׁשֲאַּכ ןֹּכ הוד

 יז ךְַּב
 ו

 ו ה ב לאומש
 ןייַז ּוצ טְלעֶמְׁשעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה טאָג זַא
 טאָה זַא דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא ְךֶלֶמ ַא

 ןּופ ְךייֵרְגיִנעֶק ןייַז ןעֶּביֹוהְרעֶד טאָה
 דוָד דְנּוא 18 :לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייַז ןעֶנעוֶו
 דְנּוא ּרעֶּבייוַוסְּבעֶק רֶהעֶמ ְּךאָנ ְּךיִז טאָה
 םעֶדְכאָנ ,םיָלָׁשּורְי םיֹוא ןעֶמּונעֶג רעֶּבייוִו
 סֶע דְנּוא ןֹורְבֶח ןּופ ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע
 ןעֶראָועֶג ןעֶריֹוּבעֶג דוָד ּוצ ְּךאָנ ןעֶנעֶז
 םאֶד דְנּוא 14 :רעֶטְכעֶמ דְנּוא ןְהיִז
 ןעֶנעֶז םאוָו איד ןּופ ןעֶמעֶנ איִד ןעֶנעֶד

 וםיִלְׁשּורְי ןיִא ןעֶראוָועֶג ןעֶריֹוּבעֶג םֶהיֵא ּוצ
 :המלׁש דְנּוא ןֶתָנ דְנּוא ,םָבֹוׁש דנּוא ,ַעּומַׁש

 ,בֶפֶנ דְנּוא ַעּוׁשיִלֶא דְנּוא ,רָחְבִו דְנוא 5
 דנּוא ,עֶמְׁשיִלֲא דנּוא 16 :ַעיִפָי דְנּוא

 איד ןעוֶו דְנּוא 17 :טְלפיֵלֶא דְנּוא ,עֶרָיְלֶא
 ןעֶּבאָה אייֵז זַא טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה םיִּתְׁשִלַּ
 לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא ְּךֶלֶמ םָלֵא טְּבְלאַזעֶג רוָד
 ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא םיִתְׁשִלְּפ עֶלַא ןעֶנעֶז יֹוזַא
 םִע טאָה דוָד ןעֶו ּדְנּוא ןעֶכּוז ּוצ דוָד

 ;ףֶלֶא םיִׁשֹלְׁש לֵאָרְׂשיִּב רוִחָּב-לָּכ-תֶא דֶוֶּד דוע ףֶסֵּד א
 הדָדּהְי .לַעּבִמ וּפִא רֶׁשֲא םִעָה-לְכּו דֹה ךֵליו ו םֶקָ 5

 םָׁש םֵׁש אָרְקנירֶׁשַא ם םיהלֶאָה ןוָרָא תֶא םֶּׁשִמ תוָלָעַהְל
 ןוַרָא-תֶא ּובְּכרמ :ויִלָע םיִבֵרְּכַה בֵׁשֹי תֹוִאְבִצ ָהָוהְי 5

 רֶׁשֲא בֶרְניִבֲא תיֵּבִמ ּוהְׂשֹו הֶׁשְדֲח הָלְנעילֶא םיִהלֲאָה

 ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא רֶע ויִא יֹוזַא ,טְרעֶהעֶג
 םיִּתְׁשִלְּפ איִד דְנּוא 18 :גְנּוטְסעֶפ איִד ןיִא

 ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז
 :םיִאָּפְר לאָהְט םעֶד ןיִא טייֵרְּבעֶנְסיֹוא

 ןעֶגעֶק ןייֵגְפיֹורַא ָּךיִא לאָז ,טְגאָזעֶג רָנּוא ,טאָּנ אייַּב טְנעֶרְפעֶגְנָא טאָה רוָד דְנּוא 9
 טאָה טאָנ ּדְנּוא--?דְנאַה עֶנייֵמ ןיִא ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא אייֵז אּוד טְסעֶו ?םיְִּׁשַלַּפ איִד

 ןיִא ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא םיִזענ םיִּתְׁשַלְּפ איִד לעדֶז ְּךיִא ןיִראָז ,ףיֹורַא אייֵג ,דוָד ּוצ טְגאָזעֶג

 טְראָד אייֵז טאָה דִזָד דְנּוא ,םיִצָרְּפ לַעַּב ןייק ןעֶמּוקעֶג זיִא דוָד דְנּוא 20 :דִנאַה עֶנייַד

 יֹוזַא ,הְנייַפ עֶנייֵמ ןעֶכאָרְּבּוצ ריִמ ראָפ םאָה טאָנ ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ;ןעֶגאָלְׁשעֶג

 :םיִצָרְּפ-לַעַּב ןעֶפּורעֶג טֶרָא ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד רֶע טאָה םּוראָד ,רעֶסאַו ןּופ ְּךאָרְּב רעֶד אוו

 טייֵל עֶנייַז דְנּוא דוָד דְנּוא ,רעֶטעֶנְּפָא עֶרייז ןעֶזאַלְרעֶפ ןעֶטְראָד ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא 1

 ןעֶבְנאַגעֶגְפיֹורַא לאָמַאְבאָנ ןעֶנעֶז םיִּתְשִלְּפ איד דְנּוא 29 :טְנעֶרְּברעֶפ אייז ןעֶּבאָה

 טאָה רוָד דְנּוא 23 :םיִאָּפְר לאָהְט םעֶד ןיִא טייֵרְּבעֶנְסיֹוא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 טְרֶעייֵנ ,ןייֵגְפיֹורַא טינ טְסְלאָז אוד ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טאָב אייֵּב טְגעֶרְפעֶגְנ

 :רעֶמייֵּב איִד ןּופ רעֶּביִאְנעֶנעֶק ןעֶמּוק אייֵז ּוצ אּוד טְסעוֶו יֹּוזַא ,אייֵז רעֶטְניִה ְךיִד רֶהעַק

 איֵד ןּופ ץיִּפְׁש רעֶד ןַא טירט איִד ןעֶרעֶה טְסעוֶו אּוד ןעוֶו זַא ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 4

 ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא טאָנ זיִא לאָמְפְנעֶד ןיִראו ןעֶלייֵא ְךיִד אּוד טְסְלאָז לאָמְסְנעֶּד רעֶמייֵּב

 ןּוהְטעֶנ טאָה דוָד דְנּוא 25 :םיִּתְׁשַלַּפ איִד ןּופ הָנֲחַמ רעֶד ןיִא ןעֶנאָלְׁש ּוצ ריִד ראַּפ

 עַבֶנ ןּופ םיִּתְׁשַלְּפ איִד ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶמאָּבעֶג םֶהיֵא טאָה טאָג אי יֹוזַא

 :רֶזָנ ןייֵק טֶמּוק ןעֶמ זיִּב ןָא
 ו לעטיפאק

 גיִסייֵרְד ,לֵאָרְׂשִי ןיִא עֶטְלייוַוְרעֶדְסיֹוא עֶלַא טְלעֶמאַזעֶגְנייַא לאָמַאְכאָנ טאָה דוָד דְנּוא 1

 ןעֶצְנאַג םעֶד טיִמ ןעֶנְנאַגעֶג זיִא רֶע דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְּפיֹוא זיִא דֹוָד דְנּוא 2 :דְנעֶזיֹוט
 ןעֶגְנעֶרַּבּוצְפיֹורַא ןעֶטְראָד ןּופ יֵדְּכ ,הָדּוהְו יִלֲעַּב םיֹוא ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ זיִא םאִו קְלאַפ

 איד ןעֶכְלעוֶו ףיֹוא---.,תֹואָבְצ הֶּוהְי םֵש--ןעֶפּורעֶג טאָה ןעֶמ םאוָו ,טאָנ ןּופ ןֹורֶא םעֶד
 ַא ףיֹוא ןּוהְמעֶנ טאָנ ןּופ ןֹורָא םעֶד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 8 :טְהּורעֶנ ןעֶּבאָה םיִבּורָּכ

 םאִז בֶדֶניִבַא ןּופ זיֹוה םעֶד םיֹוא ןעֶנאָרְטעֶגְקעוֶוַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶנאָו םִעייַנ
 זיא



 ו ב לאומש
 דְנּוא אָזִע דְנּוא הָעְבִנ ןיִא זיִא
 ןֶעייֵנ םעֶד ןעֶּבאָה בָדֶניִבַא ןּופ ןְהיִז איד
 אייֵז ןעֶו דְנּוא 4 :טְרְהיִפעֶג ןעֶנאָו
 -עֶנְקעוֶוַא טאָנ ןּופ ןֹורָא םעֶד ןעֶּבאָה

 סאָו בָדֶניִבַא ןּופ זיֹוה םעֶד םיֹוא ןעֶנאָדְט
 ןעֶגְנאַנעֶג ֹויְחַא זיִא יֹוזַא ,הָעְבִג ןיִא זיִא
 סאָד דְנּוא ,רוָד דְנּוא 2 :ןֹורָא םעֶד ראַפ

 טְליֵּפְׁשעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי זיֹוה עֶצְנאַנ
 סאָו רֶמֶז יִלְּכ) אייֵלְרעֶלַא טיִמ טאָנ ראַפ
 דְנּוא .ץֶלאָה ןעֶסְקּוּב םיֹוא (טְכאַמעֶג זיִא
 ןעֶקיֹוּפ דְנּוא ןְלעֶדיִפ דְנּוא ,ןעֶפְראַה טיִמ
 :ןעֶלְלאַׁש טיִמ דְנּוא ןעֶקאָלְג טיִמ דְנּוא
 ּוצ זיִּב ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו דְנּוא 6
 -םיֹוא הָזִע טאָה יֹוזַא ןֹוכָנ רֶעייֵׁש איד
 ןֹורָא םעֶד ּוצ דְנאַה עֶנייֵז טְקעֶרְטְׁשעֶג
 -עֶגְנָא םֶהיֵא ןַא טאָה רֶע דְנּוא ,טאָנ ןּופ

 ןעֶּבאָה רעֶדְניִר איִד ןיִראָו ,ןעֶטְלאַה
 ןְראָצ רעֶד דְנּוא 7 :טְלעֶקאָׁשעֶג םֶהיֵא
 הָזִע רעֶּביִא טְמיִרְנרעֶד טאָה טאָנ ןּופ
 ןעֶנאָלְׁשרעֶד טְראָד םֶהיֵא טאָה טאָנ דְנּוא
 טְראָד זיִא רֶע רְנּוא ,גֵנֹוש םעֶד רעֶּביִא

 :טאָנ ןּופ ןֹורָא םעֶד אייֵּב ןעֶּבְראַמְׁשעֶג

 לייו ןּוהְּטעֶג דייַל רוָד טאָה סֶע דְנּוא 8

 והָזָע ןַא ְּךאָרְּב ַא ןעֶכאָרְּבעֶג טאָה טאָג
 -עֶג טֶרָא ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד טאָה רֶע דְנּוא
 ןעֶגיִטְנייַה םעֶד ּוצ זיִּב הָזִע ץֶרֶּפ ןעֶפּור

 ֹיִחַא
13 

 הרָלְנעֶה-תֶא םִיָנֲהְנ בֶרֶניִבָא ינְּב ויְחַאְו אָעְו הָעְבנַּב
 4 ןוָרָא םִע הָעְבִַּּב רֶׁשֲא בֶרָניִבֲא תוְִּ ּוהְאְׂשִַו :הָׁשְרַח
 ה ץומילְכו ו דָדָָו ;ןֹורָאָה ינְַל ךֵלה וֹוחַאְו םיִקלֲאָה
 תורנכבו .םישורב יצע ל לֵבּב בחי ינל םיִקָחׂשְמ לאדשי

 6 ידע אבי יְִתִבּו ֹםיִלְבִנִבּו
 איו םיִהלֶאָה ןיִרָא--לֶא הִֶע חשון ר
 הב הי ףַאירַחיַו ;רֶקָּבַה ּוטְמָׁש
 6 לע דודל חחיַו :םיִהֹלֶאָה ןוִרַא םִע םָש תֶמיו לֶשֲהיִלע
 ץֶרּפ אּוהַה םיקְמִל אָבִיו הב ץֶרַפ הָוהְי ץֶרּפ רֶׁשֲא
 9 אוהַה םזַּב הָודְי-תֶא דוד אָריַו :הָוַה םויַה דַע הָּמ
 : ריִסָהִל חיה האל :הָוהְי ןורָא + יֵלֵא אֹובָי ְךיִא רֶמאֹיַ
 יה ְךֶָּד רִע-לַע הָוהְ ןורָא-תֶא ווָלֵא
 נ יִּתִגַה םֶדָא רֶבֹע תיֵּב .הָהְי ןוַא בֶׁשו :יִּתִנַה םֶדָא
 -ָּכ-תֶאְ םֶדָא דבעדתֶא הָוהְי ְךֶרָּבֵַנ םיִׁשְדָח הָׁש ללָׁש
 וצ דַבֹע תיב-תֶא הָוהְיַרְּב הֹמאֵל דוד ְךֶלֶמַל דַּני :וְתיֵּב
 דָֹ לו םיִהלֶאָה ןוָרָא רּוָבָעַּב ול-רָׁשֲאילְּכיתֶאְו םדֶא
 דָּד = םֶדָא רֵבֹע תִּבִמ לאה ןורָא--תֶא לו
 הוהָיִדיִרא יִאְׂשִנ וָהֲעַצ יִּכ ּודָו ּ!הָחְמִׂשְּב
 + הוהְי ינְפל ָ-לְכִב רֵכְרַכְמ רוָדו :איִרְמּו רָש חֵּב
 וט םבִלעָמ לֵאָרׂשִי תיּב-לִכְו הִָדְו :דָּב דֹופַא רוִָה דֹודְ
 5 הָוהְיןורָא הֶָהו :רָפֹוׁש לוקְבּו הָעּרְתִּב ָהוהְי ןורָא-תֶא
 ןולַחַה רעֶּב הָּפַקְִׁ לואשתב .טכיִמּו וה ריִע אָּב
 ָבְּתַו הָוהְו יֵנְפִל - רַכְרְַמּוןופְמ לוד ְךמַה-תֶא אָרֵתַו
 וד ֹומֹולִמַּב ותא ּונֲצַּה הָוהְי ןוָרָא-תֶא ּואֵבָיו :ּהָּבִלְּב וק
 יֵנְּפַל תֹוָלֹע דָוָד יא דוָד ול"הְטִנ רֶׁשֲא לֶהֹאָה ְךוָחְּ
 הָלֹועָה תולעַהְמ דֹוָּד לֵב ;םיִמָלְׁשּו הָוהְי

 ַּב םִעָה-תֶא ְךֶרֶכָיַו קּלֲהָיו :תֹואְבְצ הָוהְי םֵׁש

 ;םיִלְצְלֶצְבּו םיִעְנַעַעְמב
 יפ ֹוב

 7 םיהלָאה םָׁש גדפ כי יי

 טיר

 ירבצ תיב דוד
 == ,י

 13 םיִדָעִצ א שש

 15 יי בל ָ
 =! קֶכָּכ ןי יי

 רֶע דְנּוא גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןַא טאָנ ראַפ טאַהעֶנ אָרֹומ טאָה דוָד דְנּוא 9 :נאָט
 טיִנ טאָה דוָד דְנּוא 10 ?ןעֶמּוק ריִמ ּוצ טאָג ןּופ ןֹורָא רעֶד לאָז איו ,טְנאָזעֶג טאָה
 דָנּוא ,דוָד טאָטְׁש רעֶד ּוצ ןעֶרְהעֶקְּפָא םֶהיֵא ּוצ לאָז טאָנ ןּופ ןֹורָא רעֶד זַא טְלאוָועֶג
 :יִּתְנַה םֹודָא דֵבֹוע ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ טְנייֵנעֶנְּפָא םֶהיֵא טאָה דוָד
 ַבֹוע ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶג זיִא טאָנ ןּוֿפ
 :דְניִזעֶגְזיֹוה סעֶצְנאַנ ןייַז דְנּוא םֹודָא דֵבֹוע םעֶד טְשְנעֶּבעֶנ טאָה

 ןֹורָא רעֶד דְנּוא 1
 טאָנ דָנּוא .םיִׁשָדַה אייֵרְד יִּתִנַה םֹודֶא

 זיִא סֶע דְנּוא 2
 דיֹוה םאָד טְשְנעֶּבעֶג טאָה טאָג ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא !ָּךֶלֶמַה רִוָד ּוצ ןעֶראָועֶנ טְנאָזעֶגְנָא
 ןּופ ןֹורָא םעֶד ןעֶנעוֶו ןּופ ;םֶהיֵא ּוצ טְרעֶהעֶג סאָָו םעֶלַא דְנּוא םֹודֶא דֵבֹוע ןּופ דְניִזעֶג
 טאָנ ןּופ ןֹורָא םעֶד טְכאַרְּבעֶנְפיֹורַא טאָה דִנּוא ןעֶנְנאַגעֶגְניִהַא רוָד זיִא יֹוזַא ,טאָנ
 :דייַרְפ טיִמ דוָד טאָטְׁש רעֶד ּוצ םֹודָא דֵבֹוע ןּופ זיֹוה םעֶד סיֹוא
 ןּופ ןֹורֶא םעֶד ןּופ רעֶנעֶרְט איִד ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 14 :ּבֶלאַק טעֶפ ַא דְנּוא םקָא ןַא ןעֶועוֶועֶנ ביִרְקַמ רֶע טאָה יֹוזַא ,טירְט

 סֶע דֶנּוא 3

 םֶּכעֶז ןעֶטעֶרְטעֶנ ןעֶּבאָה טאָנ

 רדוָד דָנּוא

 טְלעֶטְראַנעֶגְנָא ןעֶועוֶועֶג זיִא דוָד דְנּוא ,הָוהְי ראָפ ַחֹּכ ןעֶצְנאַג ןייַז טיִמ טְצְנאַטעֶג טאָה
 ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי זיֹוה עֶצְנאַנ סאָד דְנּוא דוָד דְנּוא 8 ;דֹופַא ןעֶנעֶנייֵל ןייֵא טיִמ
 :רָפֹוׁש ןּופ לֹוק םעֶד טיִמ דִנּוא ןעֶלְלאַׁש טיִמ טאָג ןּופ ןֹורָא םעֶד טְכאַרְּבעֶנְּפיֹורַא
 ןּופ ןֹורָא רעֶד ןעֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 6

 סאָד ְּךְרּוד טְקּוקעֶנְסיֹורַא לּזאָׁש ןּופ רעֶטְכאָמ איִד לַכיֵמ טאָה

 ראָפ ןעֶצְנאַט דְנּוא ןעֶגְנירְּפְש דוָד ְּךֶלֶמ םעֶד ןעֶהעֶזעֶג טאָה
 17 :ץְראַה רֶהיֵא ןיִא ןעֶזעוֶועֶג

 יֹוזַא .טאָטְש
 איִז דְנּוא ,רעֶטְסְנעֶפ
 הֶזַבְמ םֶהיֵא איִז טאָה יֹוזַא ,טאָּב

 רעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא טאָג

 אייֵז רֶנּוא
 טְלעֶטְׁשעֶנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טאָנ ןּופ ןֹורָא םעֶד טְכאַרְּבעֶגְנייַרַא ןעֶּבאָה
 ראַפ טאָה דִוָד סאָװ טְלעֶצעֶנ םעֶד ןּופ עֶטיִמ רעֶד ןיִא טְרָא ןייַז ףיֹוא
 םיִמָלְׁש דְנּוא תֹולֹוע ןֶּבְרִה טְכאַרְּבעֶנְפיֹוא טאָה דוָד דְנּוא ;טייֵרְּפְׁשעֶנְסיֹוא םֶהיֵא
 ןֶּבְרִה איִד ןעֶנְנעֶרְּבּוצְפיֹוא טְרעֶהעֶנְפיֹוא טאָה רוָד ןעֶו דְנּוא 8 :טאָג ראָפ

 ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא קְלאָפ סאָד טְשְנעֶּבעֶג רֶע טאָה יֹזַא םיִמָלֹׁש דְנּוא תֹולֹוע
 19 :תֹואָבְצ הֶוהְו ןּופ

28 

 קְלאָפ ּוצ טְלייֵטְרעֶפ טאָה רֶע דְנּוא
 רנוא

 ןעֶצְנאַנ םעֶד
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 םָחָל תַלַח ׁשיִאְל הָׂשֲא-דַעְו שיִאמל לֵאְדְׂשִי ןִֹמֲה-לֶכְל
 ׁשיִא םעָה-לּכ ךלו תֶחֶא הֶׁשיִׁשֲאַו דְלֶא רָּפְׂשֶעְו תַחַא

 אֵצִתַ ָתיִכיתֶא ךֶרֶבָל דִוּד בֶׁשּי ינתיֵבל כ
 םֹיַה דֵּכְכּניהַמ רַמאֹתַו דוָּד תאָרְקִל ליָשיתַּב לכימ
 יָדְבִע תוֶהְמַא ניֵעְל םזַה הָלנִנ רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי ךֶלֶמ
 ינְפל לֵכיֵמ-לֶא רָֹד רַמאָּו םיִקְרָה דַחַא תֹלְנִנ תָֹנִהְּכ
 די יִתֹא תֹצְל ּותיֵב-לְּכִמּו ליכָאמ יּבירַחַב רֶׁשֲא הוה

 יִתָלִקִ :הָוהְייִנְפִ יִּתקִהְׂשְו לאָרְׂשי-לַע הָוהְי םע-לַע 52
 מָא רֶׁשֲא הּוהְמַאה-םע יִניֵעּב לפָׁש יִתיִיְהִו תאֹזמ דֹוע

 דע ר הְל הָיָהדאֵל לּואָׁשיתַּב םֵכימְלּו ;הָדָבְּכִא םָּמִע 3
 :התומ םוי

 ן
 -לָּכמ ֿביִבּפִמ לזה והיו וָתיבּב ְךֶלֵּמַה בֶׂשָיּכ יִַָו א
 יִכֹנָא אָנ הֵאְר איִבּנַה תנא ךֶלֶמַה מא :דָכיִא 3

 :הָעירְיַה ּךֹותְּב בֵׁשֹי םיבלָאָה ןורַאו םִזָרָא תִיַבְּב בֵׁשֹו
 יִּכ הֵׂשֵע ךל ּךְבָבְלּב רֶׁשֲא לּכ ךֶלֶמִה--לֶא ןֶתָנ דְמאָ 3
 ירבָּד הה :- אוְרַה .הָלילַּב יהָיַו ;ךֶּמִע הָוהִי 4

 דוד-לא יִּדְבע-לא ָּתְרַמָאְו ּךֵל :רֶמאֹל ןְתָנילֶא הָוהִי ה
 אֵל יִּכ :ְִּבׁשְל תִיַב יל-ְנְבּת ּת הֶּתּאַה הָוהְי רָמֶא הּכ 5

 םיִרְצִּמִמ לֵארְׂשִי י נּב-תֶא יִתֹלֲעַה םֹוי מל ִיַבְּב יִּתְבַׁשָי
 לֶכְּב :ןּכׁשִמִבּ לֶהֲאְּ ְךלַהְתִמ ; הָיִהֶאְו הֶּזִה םִֹּּיַה דַעְו ז

 יש נְב-לְכְּביִתְכּלַהְתַהר שא
 לארשי-תֶא ימַעתֶא תֹועְר יֵתיֹוִצ רֶׁשֲא לֵאדְׂשִי יִטְבִׁש

 רֶמאֹתיהְּ הָּתַעְו :םִִזָרֲא תיֵּב יִל םֶתיִנְבדאְל הל רֶמאֵל 8
 ְךֶמ יתחל נא תֹואְבְצ הָוהי רַמָא הָּכ דֹוחל יּדְבַעל
 : לֵאָרְׂשַײלַע ימַע-לע דיִנָנ  תווחל ןאַצַה רָחַאְמ הָָנַד
 דיביא-לָּכיתֶא הָתָרְכֲאְו קְכלִה רֶׁשֲא לֹכּב ךֵּמִע ָיְהֶאְו 9

 ןעֶניֹוא עֶנייֵמ

 ְךיִא לעֶז אייֵז אייֵּב

 ז | ב לאומש
 ,לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶנְנעֶמ עֶצְנאַג רעֶד ּוצ רֶנּוא
 הָלֵח ַא ןעֶכיִלְטיִא ּוצ ;ּבייוו זיִּב ןאַמ ןּופ
 דְנּוא ,שייֵלּפדְניִר קיִטְׁש ַא דְנּוא ,טיֹורְּב
 קְלאָפ עֶצְנאַג םאֶד דְנּוא ןןייוֵו סאָמ ןייֵא
 ןייז וצ רעֶכיִלְטיִא ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא זיִא
 -עֶנְמּוא ְךיִז טאָה דִוָד דנוא 20 :זיֹוה
 ---דָניִזעֶגזיֹוה ןייַז ןעֶׁשְנעֶּב ּוצ טְרְהעֶק
 זיִא לּואָׁש ןּופ רעֶטְכאָט איד לֵכיִמ דְנּוא
 איִז דְנּוא ,רִוָד ןעֶגעֶקְּטְנִע ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא

 ָךִלֶמ רעֶד ְּךיִז טאָה איז ,טְגאָזעֶג טאָה
 סאו טְכיֵלְרעֶהְרעֶּפ טְנייַה לֵאָרְׂשִי ןופ
 איִד ראַפ טְקעֶלְּפטְנַא טְנייֵה ְּךיִז טאָה
 איו יֹוזַא ,ןעֶדעֶמ-טְסְניִד עֶנייֵז ןּופ ןעֶגיֹוא
 :ןעֶקעֶלְּפטְנַא ְּךיִז טּוהְמ רעֶניִדייִל א
 םִענ לַביִמ ּוצ טְגאָזעֶג טאָה דִוָד דְנּוא 1
 ְךיִמ טאָה םאָ ,טאָג ראָפ (ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 דְנֹוא ,רעֶטאַּפ ןייַד ראַּפ טְלייוֵוְרעֶדְסיֹוא
 -עָּב ּוצ ְּךיִמ ,דְניִזעֶנְזיֹוה ץְנאַג ןייַז ראַפ

 םעֶד רעֶּביִא טְשְריִפ ַא םֶלֵא ןעֶלְהעֶפ
 םאָד---לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא ,טאָג ןּופ קְלאָפ
 דָנּוא 29 :טאָנ ראָפ טְליִּפְׁשעֶג ּבאָה ְּךיִא
 םאָד איו ןעֶרעוֶו רעֶגְניִרְנ ָּךאָנ לעד ְּךיִא

 ןיִא גְניִרְג ןייַז לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,עֶניִזאָד
 --טְנאָזעֶג טְסאָה אּוד עֶכְלעוֶו ןּופ ןעֶדעֶמ-טְסְניִד איִד אייֵּב רעֶּבָא

 ןּופ רעֶּמְכאָמ איִד לַכיֵמ ּוצ דְנּוא 8 ;ןעֶרעוֶו ןעֶטְלאַהעֶג דֹובָּכִּב
 :טיֹוט רֶהיֵא ןּופ גאָט םעֶד ּוצ זיִּב דְניֵק ןייק ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא לּואָש

 ז לעטיפאק

 ְועֶנ זיִא םִע דֶנּוא 1

 םֶגְניִר הּור ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא
 העָז ,איִבָנַה ןָתִנ ּוצ
 :גְנאַהְראָפ ַא רעֶטְנּוא רּונ טֶּבייֵלְּב

 ץְראַה ןייד ןיִא זיִא םאָו םעֶלַא

 ופ זיוה ַא ןיִא ןיֹואְו ְּךיִא

 טאָה טאָנ דְנּוא יוד יז ןיִא טְניֹואוְועֶג טאָה גיִנעֶק רעֶד ןעוֶו ןעֶזע

 טְנאָזעֶג יְּךַלֶמ רעֶד טאָה יֹוזַא 2 :דֶנייַפ עֶנייֵז עֶלַא ןּופ םּורַא
 טאָב ןּופ ןֹורָא רעֶד דְנּוא ,רעֶמייֵּבנעֶנאַט ן

 ,ביִנעֶק םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה איִבָנַה ןָתָנ דְנּוא 8

 ןיִא םִע דָנּוא 4 :ריִד טיִמ זיִא טאָנ ןיִראוָז ,אּוהְמ

 יֹוזַא ןָתָנ ּוצ ןעֶזעוֶועֶג טאָנ ןּופ טְראָו סאָד זיִא יֹוזַא--טְכאַנ עֶּבְלעֶזיִד ןיִא ןעֶזעֶועֶג
 :ןעֶגאָז ּוצ
 ריִמ ּוצ אּוד טְסְליוו
 ַא ןיִא טְניֹואוְועֶג
 דָנּוא ,םִיַרְצִמ ןּופ לֵאָרְׂשִי
 :ןֵּבְׁשִמ ַא דֵנּוא טְלעֶצעֶב ַא ןיִא

 הָוהְי טְנאָז יֹוזַא ,דִוָד ּוצ ,טְכעֶנְק ןייֵמ ּוצ ןעֶנאָז טְסְלאָז אּוד דִנּוא אייֵג 5

 טיִנ ּבאָה ְּךיִא ןיִראָז 6 ?גְנּוניֹואְו עֶנייַמ ראַפ זיֹוה ַא ןֵעיֹוּב

 רעֶדְניִק איֵד טְכאַרְּבעֶנְפיֹורַא ּבאָה ְּךיִא םאָװ גאָט םעֶד טייַז זיֹוה

 ןעֶגְנאַגעֶגְמּורַא ןיִּב ְךיִא טְרֶעייֵנ ,גאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד ּוצ זיִּב

 טיִמ ןעֶגְנאַגעֶגְמּורַא ןיִּב ְּךיִא ּואוֲזַא ןעֶנעוֶוטְרעֶלַא 7
 םיִטָבְׁש איד ןּופ םעֶנייַא ּוצ טעֶרעֶנ טְראָו ַא לאָמַא ָּךיִא ּבאָה ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק עַלַא

 וצ יֹוזַא לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןיימ ןעֶנְראַזְרעֶפ ּוצ ןעֶטאָּבעֶג םֶהיֵא ּבאָה ָךיִא סאָו לֵאָרְׂשִי ןּופ
 דְנּוא 8 ?ץְלאָהןעֶנאַט ןּופ זיֹוה ַא םֶעיֹוּבעֶנ טיִנ ריִמ רֶהיֵא טאָה םאָזְראַפ ,ןעֶבאָז

 ָךיִא .תֹואָבְצ הָוהְו טְגאָז יֹוזַא ;דִוָּד ּוצ טְכעֶנְק ןייֵמ ּוצ ןעֶנאָז יֹּוַזַא אּוד טְסְלאָז דְנּוצַא
 ַא ןייַז טְסְלאָז אּוד זַא ,ףאָש איִּד רעֶטְניִה ןּופ לאַטְׁש םעֶד ןּופ ןעֶמּונעֶג ְּךיִד ּבאָה

 ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ריִד טיִמ ןיִּב ְּךיִא דְנּוא 9 :לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא ,קְלאַפ ןייֵמ רעֶּביִא טְׁשְריִפ

 דְנייַפ עֶנייֵד עֶלַא טְגְליִטְרעֶפ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְניִהַא טְזיִּב אּוד ּואוְו םעֶלַא

 ראפ



 ז ב לאומש
 טְכאַמעֶנ ריִד ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ריִד ראָפ
 ןעֶמאָנ רעֶד איו יֹוזַא ,ןעֶמאָנ ןעֶסיֹורְג ַא
 ףיֹוא ןעֶנעֶז םאִֶו טייֵל עֶסיֹורְנ איִד ןּופ
 -יִטְׁשעֶּב לעוֶו ְּךיִא דְנּוא 10 :דֶרֶע רעֶד

 ,לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייֵמ ראַפ טְרָא ןייֵא ןעֶמ
 לעֶו דְנּוא ןעֶצְנאַלְפ אייֵז לעוֶו ךיִא דְנּוא
 ןעֶנייֵא רֶעייֵז ףיֹוא ןעֶניֹואוְו ןעֶזאָל אייֵז
 רֶרעֶמ טיִנ ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא ,טְרָא
 עֶטְבעֶלְׁש איִד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְלעֶנאוָוְרעֶפ

 ןעֶנעֶק רֶהעֶמ טיִנ אייֵז ןעֶלעוֶו רעֶדְניִק
 ֹוזַא דְנּוא 11 :רעֶהיִרְפ איװ ןעֶניִנייֵּפ
 ּבאָה ְּךיִא םאָװ ןָא גאָט םעֶד ןּופ איו

 קְלאָפ ןייֵמ רעֶּביִא םיִטְפֹוׁש ןעֶטאָּבעֶנ
 ןעֶּבעֶגעֶג ריִד ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ;לֵאָרְׂשִי
 טאָב דְנּוא ,דְנייַפ עֶנייֵד עֶלַא ןּופ הּור

 רֶׁשֲא ם ם יֵלְרְּגַה !ריזי- לֹורְג =-ייי ר יתו ׁשֶעְו
 י.י = == ף

  ְּךיָנָפ םמ

 נו לֵאָרְׂש שיל ימַצל םוקָמ יִּתִמַׂשְו

 :ץרָאּב
 ויָתרַת ןְכָׁשָוד

 ;הָנֹוׁשאֶרְּב רֶׁשֲאַס ֹותֹ א הֶלְַעַדנְב פיס אָ רוָע ןֵּגְרִי
 יִמַעדלַע םיִטָפְׂש יִתַוִצ רֶׁשֲא םֹויַהְדִמְלּו
 ;הָוהְי ְךליהְׂשעַי ' תִיביִּכ הָוהְי א ריגרו א ְךִל
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 לָאר שי .י-י-ייידרו

 יטירזרער בָׁשְוֹ ְךיָמָי בי ּוָאְלְמִי יכ

 יִתֹניִכַהַו ְךֶעֵּמִמ אֵצ אי רז ְׁשֲא ְךִרֲַא

 ; םֶלֹועדדַע תְכלמִמ אֵּסִּכ-תֶא 5 יִתִנ נְכְו יז אפ תִיַּב-הָנְבי

 * יֵתֹמיִקֲהַו ךיתֹבֲאדתֶא הב

 ;ֹוּתְכַלְמַמ-תֶא

 יתועהב ר טיא
 ןֵבָל יל-הָוְהִי אוהְ באל וָליהְיְהֶא י יִנֲא 4

 דאָל יד יֵדְס ;םֶדָא ִנְּב יעְנִנְבּו םיִׁשָנָא טֶבַׁשְּב ויּתְחַכְהִ
 יִתְרוִסֲה רֶׁשֲא לּואָׁש םעמ ִחֹרְמֲה רֶׁשֲאַכ ּונָּמִמ רָֹסי
 אס ךנפל םֶלּועידע ְָתְכַלְממו ָךתיִּ ןמֶאָנְו :צינְפלִמ
 יי לֶכְכּו הָּלִאָה םיִרָבְּדַה לֹכְּכ ;םָל ע-דע ןוָכָנ הָוְהי
 :דוָדלֶא ןֶתָנ רֵּבִּד ןֵכ הזה
 ינֵתאָבָהיִּכ יב מו הָוהְי יֹדֲא יִכֹנָא יִמ רֶמאַָֹהוהְ ְֹל
 5 רֵּבְַּתַו הָוהָי יָנֹדֲא  ְךיֶניִַּב תאְז דֹוע ןֵטְקּתַו ;םלֲה- רַע
 ָנֹרֲא םֶדָאָה תֶרֹוּת תאֵו קָֹחְרִמִל ָדבעתִב-לֶא םנ

8 

 א גיי =

 3 תאוה

 8 בשיו די מַה ג אביו

 ּתְעְדָי הָּתַאְו ְךֶלַא רֵּבַרְל דע רֶוָּד ףיֶסֹוידהַמּו :הָוהְי
 תיִׂשָע ְךבלְכּו ֶרָבּד רִּבָעַּב :הָוהְי ינֲֹא ָךְבַע-תֶא
 ָתְלִרָ ןְכילַע :ּדְבַ-תֶא ַעיִרֹוהְל תאֹּוַה הָלּודְנַה-לֶּכ תא
 יכִכְּכ תל םיִהֹלֶא ןיאְו ְךֹמְּכ ןיַאדיִּכ םיִהֹלֲא הָוהְי
 דֶחֶא יֹונ לֵאְָׂשיִּ ךמעכ יִמּו : ּוניֲאְּבּונְַמָׁש-רֶׁשֲא
 ול םִׂשָלְו םֶעְל וכ-תֹּדפַל םיהלָא- כלה רֶׁשֲא ץְראְּב
 ךֵּמַע ינְּפִמ ךצרַאל תֹואְרָנְו הֶּודְּנַה םֶכָל תֹוׂשֲעַלְו םש
 -תֶא דל ןֵנבְתַו :ויָהלאָו םִינ םיִרְצַממ ךל ָתיִדְפ רֶׁשֲא
 םֶהָל ָתייה הָוהְיהָּתְַוםָלּועידַע םָעֵל ךל ו לֵאָרׂשִי ֶמַע
 -לַע ָּתְַּבּד רֶׁשֲא רֶּבְּדַה םימלֶא הָוהְי הָּתַעְו :םיהלאל

 טעוֶו הָוהְו זַא ןעֶגאָזְנָא טְזאָלעֶג ריִד טאָה
 געֶמ עֶנייֵד ןעוֶו 12 :זיוה ַא ןעֶכאַמ ריִד
 . טְסעוֶו אּוד דְנּוא ןעֶרעֶזֶו טְליִפְרעֶד ןעֶלעוֶו
 ָךיִא לעוֶו יֹוזַא ,ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵד טיִמ ןעֶגיִל

 רעֶד ,ריִד ְּךאָנ ןעֶמאָז ןייַד ןעֶלעֶטְׁשְפיֹוא
 ,םְרעֶדעֶג עֶנייֵד ןּופ ןעֶמּוקְסיֹורַא טעזֶו םאוְו

 :הָכּולְמ עֶנייֵז ןעֶטייֵרְּבְנָא לעֶז ּךיִא דְנּוא
 ןעֶמאָנ ןייַמ וצ זיֹוה ַא ןֶעיֹוּב טעוֶו רֶע 8
 לֶהּוטְׁש םעֶד ןעֶטייֵרְּבְנֶא לעוֶו ָּךיִא דְנּוא
 דְנּוא רעֶטאָפ ַא םֶלַא ןייַז םֶהיֵא ּוצ לעֶו ְּךיִא 14 :גיִּבייֵא ףיֹוא ויִּב הָכּולְמ עֶנייֵז ןּופ
 יֹוזַא ןּוהְמ טייֵקְניִטְכעֶרעֶגְנּוא טעוֶו רֶע ןעוֶו רעֶּבָא ,ןְהּוז ַא םֶלַא ןייַז ריִמ ּוצ טעוֶו רֶע
 ןופ גאָלְּפ איד טיִמ דְנּוא ,ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ טּור איד טיִמ ןעֶפאָרְטְׁשעֶּב םֶהיֵא ְּךיִא לעוֶו
 ְךיִא איז יֹוזַא ,ןעֶרעוֶו ןּוהְמעֶנְּפָא טיִנ םֶהיֵא ןּופ לאָז רָסֶח ןייֵמ רעֶּבָא 18 :ןעֶׁשְנעֶמ
 :ריִד ראָפ ןּוהְמעֶנְּפָא ןעֶצְנאַג םיִא ּבאָה ְּךיִא ןעֶמעוֶו ,לּואָׁש ןּופ ןּוהְמעֶנְּפָא םִע ּבאָה
 ביִבייִא ףיֹוא םּזיַק ַא ןעֶּבאָה ריִד ראָפ טעֶו ְּךייֵרְניִנעֶק ןייַד דְנּוא זיֹוה ןייֵד דְנּוא 16
 איד עֶלַא ָךאָנ 17 :גיִּבייַא ףיֹוא זיִּב טייֵרְּבעֶנְנָא ןייז טעוֶו לֶהּוטְׁש (רעֶביִלְגיִנעֶקנ ןייד
 :דִוָד ּוצ טעֶרעֶנ ןָתָנ טאָה הָאּובְנ רעֶצְנאַג רעֶניִזאָד רעֶד ְּךאָנ דְנּוא ,רעֶטְרעוֶו עֶניִזאָד
 טאָב ראָפ טְצעֶזעֶגְרעֶדיִנֲא ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא זיִא ְּךֶלֶמַה דִוָד דְנּוא 8
 אּוד סאָד זיֹוה ןייֵמ זיִא סאו דְנּוא ?טאָג ראַה ָא ;ְךיִא ןיִּב רעוֶו ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 ןיִא םעֶנייֵלְק ַא ןעֶזעוֶועֶג ָּךאָנ זיִא סאָד דְנּוא 19 !טְכאַרְּבעֶנ רעֶהַא אָד זיִּב ָךיִמ טְסאָה
 ןייד ןּופ זיֹוה םעֶד ןעֶנעֶו טעֶרעֶג ְּךאָנ טְסאָה אּוד דִנּוא !טאָנ ראַה ָא ,ןעֶניֹוא עֶנייד
 דְנֹוא 20 ?טאָג ראַה ָא שְנעֶמ ַא ןּופ טְרַא רעֶד ְּךאָנ סאָד זיִא ;ןעֶטייוֵו ןּופ טְכעֶנְק
 ראַה ָא ,טְכעֶנְק ןייד טְסְנעֶק אּוד רעֶּבָא ?ןעֶדעֶר ריִד ּוצ רֶהעֶמ ְךאָנ דִוָד לאָז סאָו
 ּוד טְסאָה ץְראַה ןייד ןיִא זיִא םִע איו יֹוזַא דְנּוא ,טְראָו ןייד ןעֶגעוֶו ןּופ 21 :טאָג
 :טְכעֶנְק ןייַד ּוצ ןעֶכאַמ טְנאַקעֶּב םִע טְסְלאָז אּוד יִדְּב ,הָלּודְנ עֶניִזאָד איִד ןּוהְמעֶנ
 ,אוד איִח יֹוזַא יד זיִא סֶע ןיִראָה !טאָג ראַה ָא ,סיֹורְג יֹוזַא אוד טְזיִּב רעֶּביִראָד 2
 טיִמ טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה ריִמ סאָו םעֶלַא ְּךאָנ ,ריִד ץוח טאָנ ןייק אָד טיִנ זיִא םִע דִנּוא
 םעֶניִצְנייַא ןייַא ,לֵאָרְׂשִי איו קְלאָפ ןייַד איו יֹוזַא זיִא רעֶֶז דְנּוא 28 :ןעֶריֹוא עֶרעֶזְנּוא
 ,קְלאָפ ַא םֶלַא ְּךיִז ּוצ ןעֶזייֵלְרעֶד ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְניִהַא זיִא טאָנ םאוָו ,דְרֶע רעֶד ףיֹוא קְלאָפ
 ּוצ --ןעֶכאַז עֶגיִטְכְריִפ דְנּוא עֶסיֹורְג ןּוהְמ ּוצ ְּךייֵא ּוצ דְנּוא---םש ַא ןעֶכאַמ ּוצ ְּךיִז דְנּוא
 ןּופ -- םִיַרְצִמ םיֹוא טְזייֵלְרעֶדְסיֹוא ריִד טְסאָה אּוד סאוָו קְלאָפ ןייד ןעֶנעוֶו ןּופ ,דְנאַל ןייד
 ,לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייד טייֵרְּבעֶגְנָא ריד ּוצ טְסאָה אּוד דְנּוא 21 :רעֶטעֶנ עֶרייֵז דְנּוא רעֶקְלעֶפ
 ַא ּוצ ןעֶראָועֶג טְסיִּב הֶוהְי ָא אּוד רֶנּוא ,גיִּבייֵא ףיֹוא קְלאָפ ַא ןייַז ריד ּוצ לאָז םֶע זַא
 יי ןעֶנעוֶו טעֶרעֶנ טְסאָה אּוד סאָו טְראָו סאָד !טאָנ ראַה ָא ,דְנּוצַא דְנּוא 22 :טאָּנ

 י-יז *
 ױ=

 ןייד 87

215 

 : אלו

 וז

 =? ופ

= 

== 
= 



16 

 ָתורַּכַד רֶׁשֲאַּכ הָׂשֹעַו םֶלוע-רע םֶקָה ותיִבילַעְו פְדְבַע
 יֵלַע םיִחלֶא תֹואְהִצ ָוהְי רֹמאֵל טָלּוע-דע ָּךְמִׁש לֵדְנַ

 הָוהְי הָתַאייַּכ :נּפִ ןוָָנ הָיְהִי דוד דע תיֵּבּו לֵאְרׂשִי 7
 תִיַּב רֹמאֵל ךֶדֶבִע ןזָא-תֶא הָתיִלְג לֵאְרְׂשִי יהלֶא תֹואָבְצ
 -תֶאילא לֵּלַפְתַהְל ובל"תֶאְּדִבַע אֲעָמ ןכ-לְַּדַל-הנְבֶא

 טביהלַאה אּוה-הָּתַא הָוהְי יָנֹדֲא ! הָּתַעְו :תאִּזַה הָּלפְּתַה 6

 :תאַֹּה הָבּוטַה-תֶא ןְְבַע-לֶא רֵּבַרְּתַו תַמָאּיהִי ךירָבדּ
 יִּכנְפִלָלּועֶל תֹיְהַל ְךּדבַע תיֵּב-תֶאֵָרְבּו לָאוה הָּתִעְו
 :םֶלְּלְּדְְבַעיתיִּבדְרביְדתַכְרִּכַמוְּתרַבדהֹוהְינֹדַא הַא
 שה

 ְדִּד חַּקיו םעיִנכַיו םיִּתְׁשִלִּפ-תֶא רֶדָד ךיו ןכיירַחַא יִהָיַו א
 םֶהְדַמִיַו בָאומ-תֶא ְּךִו :םיִּתְׁשִלּפ דִיִמ הָּמַאָה גָתָמתֶא 2

 תיִמָרְל םיִלָבֲחְרִנְׁש דֶּדַמִיַו הצְרַא םָתֹוא בֶּכְׁשַה לֶבָחַּב
 ִאְְׂנ םיִדְבִעַל דִוָרְל בָא יִהְּתַו תיֲחַהִל לָבָחַה אֶלָמּו

 וּתְכָלְּב הָביצ ְךֶלֶמ בֹהרְדִּב ךֶעְדַדֲה-תֶא דֵוָּד ךיו :הָחְנִמ 3
 -עַבְׁשּו ףֶלֶא ּנְמִמ דוד דֹּכְליו ;; ירֵהְנַּב וָדָי ביִׁשָהִל 4

 -תֶא דֵוָד רק יִלְנַר ׁשיִא ףלָא םיִרְׂשֶעְו םיִׁשְרּפ תֹואֵמ
 קֶׂשָּמַד םָרָא אֹכְּתַו : בָכָר הֶאְמ ּונְּמִמ רַתֹוו בֶכָרָה-לָּכ ה

 דביִרְׂשֶע םֶראְּב דַוָּד ךַיו הָכוצ ְּךֵלֶמ רֶזעְדדַהְל רֹשֹל
 יהְּתַו קֶׂשֶּמַד םַרָאְּב םיִביצְנ דֵוְד םֶׂשיַו :שיִא ףֶלֶא םִיָנשּו 5

 דֹוָד-תֶא הָוהְי צֵׁשָּיַו הָחְנִמ יִאְׂשוִנ םיִדְבַעַל דִוָהְל םֶרֵא
 יה רׁשֲא בָהּ יטְלִׁש תֶא רֹוד חִֵּו :ּדְָה רֶׁשֲא לֶכֵּב

 יֵתֹרְִּמּו חַמָּכִמּו :םֶלָׁשּורְי םאיִביַו רֲֶעְדֲַה יֵדְבִע לֶא 5
 ;דָאָמ הּכִרַה תֶׁשֶהַנ דוד ְּךֵֵּמַה חקל רֶזעְדַַה יֵרָע
 :רֶזעדְרָה ליִח-לְּכ תֶא רֶוָד הָּכִ יִּכ תַמֲח ּךַלֵמיְִת עּמְׁשִ
 ול--לָאָׁשל רֶוָד ּךלמַה--לֶא וָנְּב--םֶרוי--תֶא יִעָּת חַלׁשַו

 ח ז ב לאומש

 אייז ,זיֹוה ןייז ןעֶנעוֶו דְנּוא ,טְכעֶנְק ןייֵד

 םִע אּוהְט דְנּוא ,גיִּבייֵא ףיֹוא םִיַקְמ סֶע

 דְנוא 26 :טעֶרעֶנ טְסאָה אּוד איז יֹוזַא

 ףיֹוא ןעֶרעוֶו םיֹורְנ ןעֶמאָנ ןייד זאָל

 זיִא תֹואָבְצ הָוהְי ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא גיִּבייֵא !

 יֹוזַא דנּוא .לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא טאָג רעֶד
 ןייז רִוָד טְכעֶנְק ןייֵד ןּופ זיֹוה סאָד טעוֶו
 אוד ןיִראָו 27 :ריִד ראַפ טייֵרְּבעֶגְנֶא
 ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד טְזיִּב תֹואָבְצ הֶוהְי
 םעֶד ּוצ טְקעֶלְּפטְנַא םִע טְסאָה אוד
 ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא טְכעֶנְק ןייֵד ןּופ רֶעיֹוא
 (תּוכְלַמ רעֶדָא) ,זיֹוה ןייַא ָּךיִא ליװ ריִד
 טְכעֶנְק ןייַד טאָה םּוראָד ,ןֶעיֹוּבְפיֹוא
 סאָד ןעֶטעֶּב ּוצ ץְראַה ןייז ןיִא ןעֶנּופעֶג
 ראַה ָא ,דְנּוצַא דְנּוא 28 :טעֶּבעֶג עֶגיִזאָד
 עֶנייַד דְנּוא ,טאָנ רעֶד טְזיִּב אוד !טאָג
 טְסאָה אּוד דְנּוא ,תֶמֶא ןעֶנעֶז רעֶטְרעוֶו

 עֶגיִזאָד םאֶד טְכעֶנְק ןייֵד ןעֶגעוֶו טעֶרעֶג
 ריִד םִע זאָל דְנּוצַא דְנּוא 29 :עֶמּוג
 זיֹוה סאָד ׁשְנעֶּב דְנּוא ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו

 ןייַז ְךיִד ראָפ לאָז םִע ,טְכעֶנְק ןייֵד ןּופ
 וטאָה ראַה ָא אּוד ןיִראָו ;גיּבייַא ףיֹוא
 עֶנייֵד ןּופ דִנּוא !טעֶרעֶנ םִע טְסאָה
 זיֹוה סאָד ןעֶרעוֶו טְשְנעֶּבעֶג לאָז הָבָרְּב

 :גיִּבייַא ףיֹוא טְכעֶנְק ןייד ןּופ - 5 הלל רשדרהב םֵתְלִנ רֶׁשֲא לַע ֹוכְרַבִלּו םילָׁשל

 ח לעטיפאק

 רֶע דנּוא םיִּתְשַלְּפ איִד ןעֶנאַלְׁשעֶג דִוָד טאָה יֹוזַא ,םעֶדְכאָנ ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 1
 זיִא םאָד) הָמַא בָתֶמ ןעֶמּונעֶנְקעוֶוַא טאָה דִוָד דְנּוא ,טְכאַמעֶג טְגיִנעֶטְרעֶטְנּוא אייֵז טאָה
 רֶע דָנּוא בָאֹומ ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא 2 :םיִּתְׁשִלְּפ איִד ןּופ דְנאַה רעֶד םיֹוא (תַה
 דַנּוא ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא טְנייֵלעֶגְּפּורַא אייֵז טאָה רֶע ,רּונְׁש ַא טיִמ ןעֶטְסאָמעֶג אייֵז טאָה
 רּונְׁש עֶלּופ ַא דְנּוא ,ןעֶטייֵט ּוצ אייֵז יֵדְּכ ןעֶריִנְׁש אייווְצ טיִמ ןעֶטְסאָמעֶג אייֵז טאָה רֶע
 ןעֶּכאָה אייֵז ,טְכעֶנְק ַא םֶלַא דִוָד ּוצ ןעֶועוֶועֶג בָאֹומ זיִא יֹוזַא דְנּוא ,ןעֶזאָל ּוצ ןעֶּבעֶל
 ןּופ גיִנעֶק בּוחְר ןּופ ןְהּוז רֶזָעְרַדַה ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה דִוָד דְנּוא 8 :תֹונָתַמ ןעֶנאָרְטעֶג
 ָךייֵט םעֶד אייֵּב ץעֶנעֶרְג עֶנייֵז ןעֶרְהעֶקּוצקיִרּוצ יִדְּכ ןעֶנְנאַגעֶגְניִהַא זיִא רֶע ןעוֶו ,הָבֹוצ
 טְרעֶדְנּוַה ןעֶּביִז דְנּוא דְנעֶזיֹוט ןעֶמּונעֶגְניֵא םֶהיֵא ןּופ טאָה דִוָד דְנּוא 4 :תֶרֶּפ
 עֶלַא טְנְליִטְרעֶפ טאָה דִוָד דְנּוא ,םֶרֶעייֵג-סּופ ןאַמ דְנעֶזיֹוט גיִצְנאַַוְצ דְנּוא ,רעֶטייֵר
 דְנּוא 9 :ןעֶנעֶוטייֵר טְרעֶדְנּוה טְזאָלעֶנְרעֶּביִא אייֵז ןּופ ראָנ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶנעוֶוטייֵר
 דִוָד טאָה יֹוזַא ,הָבֹוצ ןּופ גיִנעֶק רֶזָעְרַדֲה ןעֶפְלעֶה ּוצ ְןעֶמּוקעֶנ זיִא קֶׂשָמַד םֵרַא ןעֶו

 טְכאַמעֶג טאָה ִוָד דְנּוא 6 :ןאמ דְנעֶזיֹוט :יִצְנאַוַוְצ דְנּוא אייוֵוְצ םָרָא ןיִא ןעֶנאָלְׁשעֶג
 טְכעֶנְק םָלַא דוָד ּוצ ןעֶזעוֶועֶג םַרַא זיִא יֹוזַא דְנּוא ,קֵׂשָמַד םַרַא ןיִא עֶטְלעֶטְׁשעֶגְנָא

 ןעֶנעוֶוטְרעֶלַא דוָד ןעֶפְלאָהעֶג טאָה טאָנ דְנּוא ,תֹונָּתַמ טְכאַרְּבעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוו
 סאָו ןעֶדְליִׁש עֶנעֶדְלאָנ איד ןעֶמּונעֶג טאָה דוָד דנּוא 7 :ןעֶנְנאַנעֶגְניִהַא זיִא רֶע ּואָוַא
 ןייק טְכאַרְּבעֶג אייֵז טאָה רֶע דנּוא ,רֶזָעְרַדַה ןּופ טְכעֶנְק איִד ּוצ טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה
 ָךֶלֶמַה דוָד טאָה רֶזָעְרַדַה ןּופ טעֶטְׁש איד ,יַתֹורַּב ןּופ דְנּוא .חַמָּב ןּופ דְנּוא 8 :םִיַלָׁשּורְי
 זַא טְרעֶהעֶג טאָה תֶמַח ןּופ :יִנעֶק יִעֹּת ןעוֶו דְנּוא 9 :רעֶּפּוק ליִפ רֶהעַז ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא
 ןְהּוז ןייַז טְקיִׁשעֶגְניִהַא יִעֹּת טאָה יֹוזַא 10 :רֶזֶעְרַדֲה ןּופ לִיַה סאָד ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה דִוָד
 רֶע לייוװ ןעֶשְנעֶּב םֶהיֵא לאָז רֶע דְנּוא םֹולָׁש םּוא ןעֶמעֶּב ּוצ םֶהיֵא 3ָּדַלָמַה דִוָד ּוצ םֶרֹוי

 ןיִראָו ןעֶנאָלְׁשעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דִנּוא ,רֶזֶעְרַדַה טיִמ ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ טאָה

 יעת



 ט ח ב לאומש
 ןעֶטְלאַהעֶּב הָמָחְלִמ רעֶמיִא טאָה יִעֹוּת
 טאָה (םֶרֹויו רֶע דִנּוא ,רֶזָעְרַדֲה טיִמ
 םיִלָּכ עֶנְרעֶּבְליִז דְנאַה עֶנייֵז ןיִא טאַהעֶג
 ;םיִלָּכ עֶנְרעֶּפּוק דְנּוא םיִלּכ עֶנעֶדְלאָנ דְנּוא
 טְגיִלייֵהעֶנ ְּךֶלֶמַה דִוָד טאָה אייֵז ְּךיֹוא 1
 דְלאָנ דְנּוא רעֶּבְליִז םעֶד טיִמ ,טאָג ּוצ
 טאָה רֶע סאו ,םְגיִלייֵהעֶג טאָה רֶע סאוָו
 ןּופ 12 :רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןּופ ןעֶמּונעֶגְנייַא
 יֵנְּב איִד ןּופ דְנּוא ,בָאֹומ ןּופ דְנּוא ,םָרָא
 ןּופ דְנּוא ,םיִּתְׁשַלְּפ איִד ןּופ דְנּוא ,ןֹומַע
 ןופ ּביֹורקאַז םעֶד ןופ דְנּוא ,קֹלָמַע
 :הָּבֹוצ ןּופ ניִנעֶק בֹוחְר ןּופ ןְהּוז רֶזֶעְרַדֲה

 (ןעֶטּוגנ ַא טְכאַמעֶג ְּךיִז טאָה דִוָד דְנּוא 8
 ןייַז ןּופ ןעֶמּוקעֶגְקיִרּוצ זיִא רֶע ןעוֶו םֵש

 ןְהעֶצְכַא ,חַלָמ-איִג ןיִא םָרַא םעֶד ןעֶנאָלְׁש
 טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא 14 :ןאַמ דְנעֶזיֹוט

 םֹודֶא ץְנאַג ןיִא ;םֹודָא ןיִא עֶטְלעֶמְׁשעֶגְנָא
 דְנּוא ,עֶטְלעֶטְׁשעֶגְנָא טְכאַמעֶג רֶע טאָה
 ּוצ טְכעֶנְק ןעֶראָועֶג ןעֶנעֶז םֹודִא ץְנאַג
 ןעֶפְלאָהעֶג דִוָד טאָה טאָנ דְנּוא .רוָד
 -ָנאַגעֶגְניִהַא זיִא רֶע ּואוְוַא ןעֶנעוֶוטְרעֶלַא
 רעֶּביִא טְריִגעֶר טאָה דִוָד דְנּוא 18 :ןעֶב
 ןּוהְמעֶנ טאָה דוָד דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ץְנאַג

 :קְלאָפ םעֶצְנאַג ןייַז ּוצ הָקָדְצ דְנּוא טֶּפְׁשִמ
 ןיֵא הָיּורְצ ןּופ ןְהּוו בָאֹו דנוא 6

517 

 -לֵכּו ףְטֶכיילְּכזָהווְבּורֶזֲעדַרה הֶוְהיִעָּת תֹוָמֲחְלִמּשיִא
 ו1 -םִע הָוהיל דָוּדְךלָּמַה ׁשיִדקַה םֶמֹאֹדבַּנ : תֶׁשֲחֶניִלְכּו בָהָ

 :שֵּבּכ רֶׁשֲא םִיוַד--לֶּכִמ ׁשיּדְקִה רׁשֲא בֶההְו ףֶסֶּכֹה
 וצ לֵלָׁשִמּו קלְמעַמּו םיְִּׁשלְּפַמּו ןֹומִעיֵנְּבִמּו בָאֹוּמִמּו םָרֲאְמ
 וו ֹובָשְּב םֵׁש דֶּד ׂשעיו :!הָבֹצ ּךֶלֶמ בֶהְרְדּכ רֶועְדרַה
 א םֶׁׂשה :ףֶלֶא רָׂשָע הָנֹמְׁש חַלְמאינְּב םָרָא-תֶא וֹּכְַמ
 םּודָא--לָכ יִהְיַו םיִבִצְנ םָׂש םֹודָא-לָכְּב םיִבִצְנ םֹורָאָּב
 וט למי :דֶלָה רֶׁשֲלֶכְּב דֹוָ-תֶא הָוהְי שול םיְִּבִע
 -לָכָל הָקָדְצּו ְָּׁשִמ הָׂשֹע רֹו ִהְולֵארׂשַיילּכ-לַע דוד
 יא דָליִחֲאְדִּב טָּפְׁשְהיִו אָכָצַה-לַע הָיּורְצְרִּב אוו מע
 וז םִיֲָהְכ רֶתָיְבֶאְּב ּךֵלֶמיחֲאַו בִטיחֲאְדְּב קוָדָצְו :ריִּמ
 י ינְּויִתלְּפַהְ יִתִרְְַּ ֶדיַהְיְדִּב ֹוהָינְבּו :רֶּפוס הָירְּׂ
 יה םִָהְכ דוד

 ט ט
 א הָׂשָעֲאְולוָאָׁש תִַבָל רֶתֹונ רֶׁשֲא דיי יִכַה דַּד רֶמא
  ֹומָׁשּו רָבָצ ללאְׁש תיֵבְלּו :ןָהָֹהִי רְּבָעַּב .דָמֶח ֹוּמִע
 הרָּתַאַה ווָלֵא ךלמִה רֶמאֹנ ְוָד-לֶא ולראַרְקִו אָּביִצ
 3 ׁשיִא דוע םֶפָאַה ּךֵלֶּמַה רֶמאַֹו :ּךֵּחְבַע רֶמאֹיו אָביִצ
 אאָביִצ רֶמאיַו םיִהֹלֲא דֶסָח ֹוּמִע הֶׂשֵעָאְו לּואָש תיֵבְל
  דֵלַּה ולירֶמאּיו :םִלְנַרהֶכנןתנֹוהיל ןֵּב דו ּךֵּמַה-לֶא
 ריִכָמ תיֵּב אּוהיהִהְךַלְּמַ-לא אָביִצ רַמאּו אה הָּפיֵא
 ה תּמיד למה חַלְשִיו :רָּבד ְלְּב לֵאמעֶדַּכ
 י ןֵָנהְיןִּב תֶׁשֹביִפְמ אֹבָו :רֶבָד וָלֵמ לֵאומַערִּב ריִכָמ
 דִָּד רֶמאּיַו ּוהָּתְׁשּיַו ויְפ-לַע לפי דִוּד--לֶא לֹואָׁשְִּ
 ? עצְריִּת-לַא דִוָד ול רמאַֹו :ְךֵדְכִע הֶּנד רֶמאּיו תֶׁשֹביִּפְמ

 = יי 5 2 6 טו: :

 ֵתֹבִׁשֲהַ בָא תהי לּובֲַּברֶמֹל מע הֶׂשֶעַא הע יִּכ
 -לַע םֶהָל לֵכאָּת הָּתַאְוְךיָבָא ליִאְׁש הֶרָׂשילָּכיתֶא ּךֶל

 8 לא ָתינָפ יִּכ ֵּדִבַע הַמ רֶמאּיַוּוחֵּמְׁשִּיו :דיִמָח יִנְתַלְׁש טָפְׁשֹוהְי דְנּוא ,לִיַח םעֶד רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶג

 ,םּומיִחֲא ןּופ ןְהּוז קֹודָצ דְנּוא 17 :רעֶנאָמְרעֶד רעֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא דּוליִחֲא ןּופ ןְהּוז
 דְנּוא 18 :רֵפֹוכ רֹעֶד הָיָּרִׂש דְנּוא ,םיִנֲהֹּכ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז רָתָוְבֶא ןופ ןֶהּוז ָּךֶלְמיִחֲא דְנּוא

 איִד דְנּוא ;יִתַלְּפ איִד דְנּוא יִתַרְּכ איִד רעֶּביִא (ןעֶזעוֶועֶג זיִא) ,עֶרָיֹוהְי ןּופ ןְהּוז ּוהיָנְּב

 :םיִנֲהּכ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז דִוָד ןּופ ןְהיֵז

 ט לעטיפאק

 םעֶד ןּופ ןעֶּביִלְּבעֶנְרעֶּביִא זיִא םאִו אָד רעֶציִמיִא ְּךאָנ זיִא ,טְנאָזעֶג טאָה דִוָד דְנּוא 1
 םִע דְנּוא 2 ?ןָתָנֹוהְי ןעֶנעוֶו דֶסֶח ןּוהְט םֶהיֵא ןַא לאָז ְָךיִא זַא ,לּואָׁש ןּופ דְניִזעֶגְויֹוה
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןעֶמאָנ ןייַז דְנּוא ,טְכעֶנְק ַא לּואָׁש ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ּוצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 םֶהיֵא ּוצ טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא ,דִוָד ּוצ ןעֶּפּורעֶגְראַפ םֶהיֵא טאָה ןעֶמ דְנּוא ,אֶּביִצ
 דָנּוא 8 :טְכעֶנק ןייַד (ןיִּב ְךיִא) ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ?אָביֵצ אּוד טְזיִּב ,טְגאָזעֶג
 ,לּואָׁש ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ןּופ ןאַמ ַא אָד ְּךאָנ טיִנ ןעֶד זיִא ,טְגאָזעֶג טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד
 ָּדְלְמ םעֶד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה אָביִצ דְנּוא ?טאָנ ןּופ דֶסֶח ןּורְט םֶהיֵא טיִמ לאָז ְּךיִא זַא
 ָךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 4 :םיִפ איִד ףיֹוא םֶהאָל זיִא סאָו ,ןָתָנֹוהְי ןּופ ןְהּוז ַא אָד ָּךאָנ זיִא םִע
 העְז ָּךֶלֶמ םעֶד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה אָביִצ דְנּוא ? רֶע זיִא ּואווַא ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה
 דִוָד טאָה יֹוזַא 2 :רֶבְד-ֹול ןיִא ,לֵאיֵמַע ןּופ ןְהּוז ריִכָמ ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא זיִא רֶע
 ןּופ ןְהּוז ריִכָמ ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ ןעֶמעֶנ טְזאָלעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא טְקיִשעֶגְניִהַא ְּךֶלֶּמַּה
 זיִא לּואָׁש ןּופ ןְהּוז ,ןָתָנֹוהְי ןּופ ןְהּוז תֶׁשֹביִפְמ ןעֶו דְנּוא 6 :רָבְד-ֹול םיֹוא לֵאיִמַע
 ;טְקיִּבעֶג ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא םיִנָּפ ןייַז ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג רֶע זיִא יֹוזַא ;דֶוָד ּוצ ןעֶמּוקעֶב
 דִזָד דְנּוא 7 :טְכעֶנְק ןייַד העְז ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ;תֶׁשֹביִּפְמ ,טְגאָזעֶג טאָה דִוָד דְנּוא
 ריִד טיִמ דֶסֶח ןּוהְט םיוִועֶנ לעוֶו ְָּךיִא ןיִראו ,אָרֹומ ןייק טיִנ ּבאָה ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה
 רעֶטאַפ ןייד ןּופ רעֶדְלעֶּפ עֶלַא ןעֶּבעֶגקירּוצ ריד לעדֶז ָךיִא דְנּוא ,ןָתָנֹוהְו רעֶטאָפ ןייד ןעֶגעוֶו
 ָךיִז טאָה רֶע דְנּוא 8 :גיִדְנעֶטְׁשעֶּב שיט ןייֵמ אייּב טיֹורְּב ןעֶסֶע טְסְלאָז אּוד דנּוא ,לּואְׁש

 ּוצ ןעֶרְהעֶק ְָּךיִד טְסְלאָז אוד זַא ,טְכעֶנְק ןייד זיִא טאָו ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא טְקיִּבעֶג

 יוזא
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 רַעָנ אָביִצילֶא ְּךַלַּמַה אָרְקִיַו :יִנֹוְמִּכ רֶׁשֲא תֵּמַה בֵלָּכַה 5
 יּתַחְנ ותִבילְכלּו ל זאָל היה רֶׁשֲא לּפ ויָלֵאְמאֵה לוִאָׁש
 ְךיֶדְבִעַו ךיִנְּ ֶּתַא הָמְרֶאֲה-תֶא וו ָּתַּבעו :נראְַבל
 ןֶב תֶׁשֹביִפְמּו ולְכֲאו םֶהָל ינרַא--ןבִל הָיְהְו ָתאֵבַהְו

 רָׂשֶע הָׁשִמֲח אָביִצְלּו יֲָתלׁש-לע םֶחָל דיִמְּת לֵכאֹי ךץינֹדֲא
 רֶׁשֲא לכִּכ ךֶלְמַילֶאז אָביִצ רֶמאּו :םיִדָבֵע םיִרְׂשִעְוםִיִנָּכ 1

 תֶׁשֹביִתַמּו ּךֵדְבַע הֶׂשָעַי ןֵּכ ֹוּדְבַע-תֶא רמה י ינֹדֲא הָּזִי
 ןטְקדֿב תֶׁשְביפמלְו :ךֶלֶמה נב דַחֲאַּכ ינָחְלְׁש-לַעלַכא ט

 :זרֶׁשְביִפמִל םיִדְבִע אָביִצ-תיִּב בֵׁשֹמ טכו אָכיִמ וָמְׁש
 אה דימָת מַה ןחְלְׁשילַע ִכ םַלָׁשיִריּב בֵׁשי תֶׁשֿביפמּו 3

 :ילְנַריִּתְׁש חִֵּפ אֹוהְו לֵכֹא
: 

 טִּב ןִנִח מו ןומ ןֵנּב ךֶלֶמ תֶמֹו ןכירתַא 'הָײ*
 ןׁשְחְנְדִּב ןוגָח-םִע ! דמָח-הֵׂשָעֲא רוָד רֶמאֵּו :יִּתִחַּת 2

 יב יִמַתנל דוד חֹלְׁשו רֶסֵח יְִמִע ויַבָא הֶׂשָע בֶׁשֲאַּכ
 :ימאה :יִּמע נב ץְרָא דֹד יֵדְבִע ּואֹבָּי ויבָא-לֶא ויָדְבִע 3

 יְבָא-תֶא .ַדְד דֹּבַכְמַה םֶליִנְדַא נְח-לֶא ןופעדינב יֵרְׂש
 זרַא קח רוב אלה יח חל דוב
 :ךיִלֵא ויָדָבֲע-תֶא ךֶוָּד חַלֶׁש ּהָכְפְהִלּו ּהָלְנְַלּו ריִעָה

 ערב םֶנְהְ יַצֲחִתֶא ולֵלניַו רֹוְד ידְבעדתִא ןינֶח חַּקו 4
 יי ודָנִת :םִחּלׁשיַו םֶהיֵתותְׁשדַע יִצֲחַּב םֶהֵוֵדַמ-תֶא ה

 רֶמאֵּי דָאְמ םיִמָלכִנ םיִׁשָנֲאָה ּיְהייֵּכ םָתאֶרְקִל לׁשַ
 איו :םתבשו םָכְנקְז זמציידע ֹוהֵריִב וָבְׁש מַה 5

 רְכׂשִַו ןמע--ינב יִתְלְׁשַו ָוְרִּב יִׁשֲאְבִנ יִּכ ןומִע יֵנְּב
 יִלְנַר ףֶלֶא םִרׂשָע אָבֹוצ םָרָא-תֶאְו בֹוחָר-תיּב םרָא-תֶא
 ֵלֵא רֶׂשֶעדםינְׁש בוט שיו ׁשיִא ףֶלֶא ה הֶכֵעַמ ְךלֶמ-תֶא

 אּבְצִה-לֶּכ תֶו בָא-תֶא לְׁשִַו יד עמ :שיִא ז

 י ט ב לאומש
 דְנּוא 9 ?ןיִּב ְּךיִא איוז דְנּוה ןעֶטיֹוט יֹוזַא
 גְנּוו םעֶד אֶּביִצ ןעֶפּורעֶג טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד
 -עֶנ םֶהיִא וצ טאָה רֶע דְנּוא ,לּואָׁש ןּופ

 וצ טְרעֶהעֶג טאָה םאָװ םעֶלַא טְגאָז

 ּבאָה דְניִזעֶגְזיֹוה ץְנאַג ןייַז ּוצ דְנּוא לּואְׁש
 ןייַד ןּופ ןְהּוו םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג ְּךיִא
 עֶנייֵד דְנּוא ןְהיֵז עֶניֹיֵד דְנּוא 10 :ראַה
 ןעֶמייֵּבְרַאעֶּב םֶהיֵא ראַפ ןעֶלאָז טְבעֶנְק
 -ָנייֵא טְסעוֶו אוד סאו דְנּוא ,דְנאַל םאָד

 ןְהּוו םעֶד ּוצ ןעֶרעֶהעֶג לאָז ,ןעֶגְנעֶרְּב
 לאָז רֶע דְנּוא ,טיֹורְּב םֶלַא ראַה ןייֵד ןּופ

 ןּופ ןְהּוז רעֶד תֶׁשֹביִּפְמ רעֶּבָא ,ןעֶסֶע םִע
 טיֹורְּב ןעֶסֶע גיִדְנעֶטְׁשעֶּב לאָז ראַה ןייֵד
 טאָה אָביִצ דנוא--.ׁשיִט ןייֵמ אייֵּב
 גיִצְנאַוְצ דְנּוא ןְהיֵז ןְהעֶצְפּופ טאַחעֶג
 טְנאָזעֶג טאָה אָביִצ דְנּוא 11 :טְכעֶנְק
 ראַה ןייֵמ סאוָו םעֶלַא ָּךאָנ !ָּךֶלֶמ םעֶד ּוצ

 ןייַז ּוצ ןעֶלְהעֶפעֶּב טעוֶו גיִנעֶק רעֶד

 דנּוא ;ןּוהְמ טְבעֶנְק ןייֵד טעוֶו ,טְכעֶנְק
 איו שיט ןייֵמ אייֵּב ןעֶסֶע לאָז תֶׁשֹּביִפְמ

 דְנּוא 12 :ןְהיֵז םיִּדְלֶמ םעֶד ןּופ רעֶנייֵא

 ןֶהּוז םעֶנייֵלְק ַא טאַהעֶג טאָה תֶׁשֹביִּפְמ
 דְנּוא ,אָכיֵמ ןעֶסייֵהעֶג טאָה רֶע דֵנּו

 ּוצ טְכעֶנְק ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אָביִצ ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא טְניֹואוְועֶנ ןעֶּבאָה םאֶו עֶלַא
 ןעֶמעֶנעֶג טאָה רֶע ןיראָוו ,םִיַלָׁשּורי ןיִא טְניֹואוְועֶג טאָה תֶׁשֹביֵּפְמ דָנּוא 13 :תֶשביִפְמ

 ףיֹוא ןעֶועֶועֶג םֶהאָל רעֶּבָא זיִא רֶע ;ְךֶלֶמ םעֶד ןּופ ׁשיִט םעֶד אייֵּב גיִדְנעֶטְׁשעֶּב
 :םיִפ עֶדייֵּב

 י לעטיפאק

 דְנּוא ,ןעֶּבְראָטְׁשעֶג ןֹומַע יֵנְּב איִד ןּופ ָּךֶלֶמ רעֶד זיִא םעֶדְכאָנ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1
 לעֶװ ְְָּךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה דִוָד דְנּוא :לעֶטְׁש רעֶנייֵז ןיֵא טְריִנעֶר טאָה ןְהּוז ןייז ןּונָח

 דָנּוא ;דָסָח ןּוהְמעֶנ ריִמ טיִמ טאָה רעֶטאַפ ןייַז איו יֹוזַא ,ׁשָחָנ ןֵּב ןּונָח טיִמ דַסֶח ןּוהְט
 .רעֶמאַפ ןייַז ןעֶנעוֶו טְכעֶנְק עֶנייַז ָּךֶרּוד ןעֶטְסייֵרְט ּוצ םֶהיֵא טְקיִׁשעֶנְניִהַא טאָה דִוָד
 איֵד דנוא 8 :ןֹומַע יֵנְּב איִד ןּופ דְנאַל םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶד טְכעֶנְק םירֹזָד דְנּוא
 רוָד םאִד אּוד טְסְנייַמ ,ראָה רֶעייֵז ןּונָח ּוצ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה ןֹומַע יֵנְּב איִד ןּופ ןעֶראַה
 זיִא ?רעֶטְסייֵרְט טְקיִׁשעֶג ריִד ּוצ טאָה רֶע םאָד ןעֶניֹוא עֶנייַד ןיִא רעֶטאָפ ןייַד טֶרֶהֶע
 דוָד טאָה ןעֶרְהעֶקְרעֶּביִא ּוצ איִז דְנּוא ,טאָטְׁש איד ןעֶׁשְראָפְסיֹוא לאָז רֶע זַא טיִנ םִע
 דְנּוא דדָד ןּופ טְכעֶנְק איִד ןעֶמּונעֶג טאָה ןּונָח דְנּוא 4 :טְקיִׁשעֶנ ריִד ּוצ טְכעֶנְק עַנייֵז
 עֶרייז ןעֶמיִנְׁשעֶגְּפָא טאָה רֶע דְנּוא ,טְרעֶּב עֶרייֵז ןּופ 2 איד טעֶלאַנעֶנְּפָא טאָה רֶע
 -ִניֵהַא אייז טאָה רֶע דַנּוא ,לייֵטידְנאַׁש עֶרייֵז ּוצ זיִּב טֵפְלעֶה = ןיֵא זיִּב רעדיילק
 אייֵז טְקיִׁשעֶב רֶע טאָה יֹוזַא ,דוָד ּוצ טְנאָזעְֶנָא םִע טאָה ןעֶמ ןעוֶו דָנּוא 2 :טְקיִׁשעֶג
 -עֶנ טאָה ָּךַלֶּמ רעֶד דְנּוא ,טְמעֶׁשעֶנ רֶהעֶז ָּךיִז ןעֶּבאָה רעֶנעֶמ איִד ןיִראָ ,ןעֶנעֶגְּטְנִע
 רֶהיֵא טְלאָז ְךאָנְרעֶד דְנּוא ,ןעֶסקאַוו װ ןעֶלעוֶו טְרעֶּב עֶדייֵא זיִּב ֹוהְרָי ןיִא ט טְּבייַלְּב ,טְגאַז

 ןּופ ןעֶגְנּודעֶג רָנּוא טְקיִשעֶגְניִהַא ןֹוֿמַע י ַבְּב איָד ןעַּבאָה יֹוזַא רוָד אייֵּב עי יי ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז זַא ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה ןֹומַע יֵנְּב איִד ןעֶו דְנּוא 6 :ןעֶרְהעֶקקיִרּוצ

 םעֶד ןּופ דִנּוא .םֶרֶעייֵנ-םּופ דְנעֶזיֹוט גיִצְנאוַוְצ אָבֹוצ םַרַא ןּופ דְנּוא ,בֹוהָר תיֵּב םַרַא
 ;ןאַמ דְנעֶזיֹוט ףְלעוֶוְצ בֹוט-שיִא ןופ דְנּוא ,ןאַמ דְנעֶזיֹוט הָכֵעַמ ְּךַלַמ
 יֹוזַא ,םְרעֶהעֶנ ןּופְרעַד טאָה

 דוָד ןעוֶו דְנּוא 7
 ,ליַח עֶצְנאַה םאָד דְנּוא בָאֹוי טְקיִׁשעֶגְניִהַא רֶע טאָה

 איד



 9 אי י ב לאומש
 8 רַעַָּׁה חַתַּפ הָמָחְלִמ ּוָכְרעיו ןֹומַע יֵנְּב ֹואְצו :םיִרֹּבִּנַה ןֹומַע יֵנְּב איִד דְנּוא 8 :םירֹוּבִנ איד
 ;הדִרָׂשַּב םֶּדִבְל הָכְעַמּו םֹוָטיׁשיִאְו בֹוחְרּ אבוצ םרָאו ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶנְנאַנעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז

 9 רֹוָהָאָמּו םִיָנָפִמ הָמָחְלּמַהְי נפ עְלַא הָתְוָהיֵּכ בָא אֵרָיַו רעֶד ןַא הָמָחְלִמ רעֶד ּוצ טייֵרְּבעֶנְנָא ָּךיִז

  תֵאְ ּוםָדֵא תאֵרְקִ רע לֵָׂשִֿ יֵרחְּבטִֹּמ רָב ,אָבֹוצ םַרַא דְנּוא ,רֶעיֹוט םעֶד ןּופ ריִהְּט
 מע ְבתארקל ךלעַיויִחֶא יִׁשְבַא די ןפֶנ םֶעָח רֵתְי הָכֲעַמ דִנּוא ,בֹוט-שיִא דְנוא ,בֹוחְר דְנּוא
 ובאו העשל 5 ָתוה עי םֶָא קֵַחתיפא רֶּמאֹל ;ךֶלעֶפ םעֶד ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג ןייֵלַא ןעֶנעֶד
 יָניֵעְּב בֹוַָּה הָׂשִַי הוה נָא יֵרָע דַעְבּוּונֵּמע דֵעְּב הי עי ע ךי-ע קי יא 6 יד לו קעָח :ק עשיה? רו כז זיי = םאָד זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה בָאֹוי ןעוֶו דְנּוא 9
 13 צפו םֶרֲאַּב הָמָחְל הלל מִע רֶׁשֲא םֶעָהְו בָאי ׁשָנַ! הה * ןעלעק זיִא הָמָחְלִמ רעֶד ןּופ םיִנָּפ
 וישב ינסמ סו םרא םָנִכ ואָר! מע ינְבּו :ונפֹמ .ןעֶטְניִה ןופ דְנּוא טְנְראָפ ןּופ ןעֶזעוֶועֶג

 ;םֶלָׁשּורְי אֵבָיו ןומע .ינְּבלַעֵמ בָאֹו בׁש ריעָה ּואֹבָי עֶלַא ןּופ ןעֶּביִלְקעֶגְסיֹוא רֶע טאָה יֹוזַא
 5 חלָׁשַּו ;רַחָי בָא לָארׂשי ינפִל ףננ יִּכ םֶרָא אְרָיַו רֶע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶטְליַוְרעֶדְסיֹוא
 ּואֹביַו רֶלָנַה רָבעַמ רֶׁשֲא םָרָא-תֶא אֵצו רֶועְרַרֲה דנוא 10 :םַרַא ןעֶנעֶק טְכיִרעֶגְנָא איִז טאָה
 גל דוהל יו :םָהינְפל רֶזערְרָה אָבְצ-רׂש ּךְבֹוׁשְו םֶליֵח רֶע טאָה קְלאָפ םעֶד ןּופ עֶניִרְּביִא סאָד
 הדְמאלַה אֹבַָו ןֵּדְרִיַה-תֶא רֶבעיו לַארְׂשי-לָּכ-תֶא ףֵסָאַו יַׁשיִבַא ןּופ דְנאַה איד ןיִא ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא
 18 םָרֲא סָנָיַו :וּמִע ומֲחְליו רִוָּד תאֵרְקִל םָרָא וַכְרֶעֹװ -עֶנְנָא אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶדּורְּב ןייֵז

 םיִעָּבְרַאְו בֶכר תֹואְמ עבש םרָאַמ דוד היו לאְׂשִי נפ דְנּוא 1 ;ןֹומַע יֵנְּב איד ןעֶנעֶק טעֶטְכיִר

 ;םבֶׁש תַמַה ַהֵּכה וָאָבְצ--רׂש ְּךֵבּוׁש תַאְו םיִׁשָרְּפ ףֵלֶא -ְךאַטְׁש טעוֶו םַרַא ןעוֶו ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע
 ופ לֵאָרׂשי ינפל ופננ יּכ רֶעררַה יִדְבִע םיִכָלּמַה-לכ איו ריִמ אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ריִמ ןּופ ןייַז רעֶק

 דֶמ של םֶרא ארם לאָרׂשי-תֶ מל ןעֶלעוֶו ןֹומַע יֵנְּב איִד ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶפְלעֶה
 ןומכ ל308 יא לעֶו יֹוזַא ,ריִד ןּופ ןייז רעֶקְראַטְׁש
 רעֶמאָל 19 :ןעֶפְלעֶה ריִד דְנּוא ןייֵגְניִּהַא

 הֶׁשָיולֵאָרְׂשי-לָּכ-תֶאְ וע יָדָבֲע-תֶאְו בָאוי-תֶא דוד קְלאָפ רעֶזְנּוא ןעֶגעוֶו ןעֶקְראַטְׁש םֶנּוא
 2 ּויִּב בֵׁשֹי דְָָו הָּבר-לע ּורְצַָ ןוּמע ֵנְּב-תֶא יףאָנ רעֶדְנּוא ןּופ טעֶּטְׁש איד ןעֶנעוֶו דְנּוא
 נ לע ְךֵַהְתַֹּבְּכְׁשִמ 'לעמ דיּה םֶקָיו בֶרֶעֶה תעל | יִהְו -ְליֹואָו זיִא סאָה ןּוהְמ םאה זאָל דְנּוא
 תַבֹוט הֶׁשִאָהְו נה לַע מ תֶצָהֹר הָׁשִא אְרְדְלְּמַה-תיִּב גֵנ דנּוא 18 :ןעֶניוא עֶנייֵז ןיִא גיִלעֶפעֶג
 טיִמ זיִא םאָו קְלאָפ םאָד דְִנּוא בָאֹוי

 ראָפ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ;םֵרַא ןעֶנעֶק הָמָחֶלִמ רעֶד ּוצ טְנְהעֶנעֶג ָּךיִז טאָה ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא
 ןעֶפאַלְטְנַא זיִא םֵרַא זַא ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה ןֹומַע יֵנְּב איד ןעֶו דְנּוא 14 :ןעֶפאָלְטְנַא םֶהיֵא
 ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,יֵׁשיִבַא ראָפ ןעֶפאָלְטְנַא (ךיואנ אייֵז ןעֶנעֶז יֹוזַא
 ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא רֶע דְנּוא ,ןֹומַע יֵנְּב איִד ןּופ טְרְהעֶקעֶגְקיִרּוצ בָאֹוי זיִא יֹוזַא ;טאָטְׁש איד
 ןעֶראָועֶג ןעֶנאָלְׁשעֶג ןעֶנעֶז אייֵז זַא ןעֶהעֶועֶג טאָה םֵרַא ןעוֶו דְנּוא 18 :םיִלָׁשּורְי ןיִא
 טְקיִׁשעֶגְניִהַא רֶזָעְרַדַה טאָה יֹוזַא 16 :טְלעֶמאַזְרעֶפ ְךיִז אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי ראַפ
 ָּדייֵמ םעֶד ןּופ טייֵז עֶרעֶדְנַא רעֶד ףיֹוא זיִא סאו םַרַא טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא טאָה רֶע דְנּוא
 זיִא רֶזֶעְרַרַה ןּופ ןאַמטּפיֹוה רעֶד ְּךֵבֹוׁש דְנּוא ,םָליֵח ןייק ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא
 רֶע טאָה יֹוזַא ,דוָד ּוצ טְנאָזעֶנְנָא םאָד טאָה ןעֶמ ןעוֶו דְנּוא 17 :ןעֶנְנאַגעֶג אייֵז ראַּפ
 דָנּוא ,ןַדְרַי םעֶד רעֶּביִא ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא זיִא רֶע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ץְנאַג טְלעֶמאַזְרעֶפ
 ןעֶּבאָה אייֵז דִנּוא ,רוָד ןעֶנעֶק טייֵרְּבעֶגְנָא ְּךיִז טאָה םָרַא דְנּוא ,םֶּליִח ןייֵק ןעֶמּוקעֶב
 רוָד דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ראָפ ןעֶפאָלְטְנַא זיִא םָרַא דְנּוא 18 :ןןעֶטְלאַחעֶג הָמָחְלִמ םֶהיִא טיִמ
 ןעֶנעֶוֶו-טייֵר (איֵד ןּופ טייֵל) טְרעֶדְנּוה ןעֶּביִז םָרַא ןופ טייֵל איִד ןּופ ּתְנְרַהעֶג טאָה
 דְנּוא ןןעֶנאָלְׁשעֶג רֶע טאָה ןאַמטְּפיֹוה ןייֵז ְּךַבֹוׁש דְנּוא ,רעֶטייֵר דְנעֶזיֹוט גיִצְריִפ דְנּוא
 טְכעֶנְק ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז סאוָו םיִכָלְמ עֶלַא ןעוֶו דְנּוא 19 :ןעֶּבְראָמְׁשעֶג טְראָד זיִא רֶע
 יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי ראָפ ןעֶראָועֶנ ןעֶנאָלְׁשעֶג ןעֶנעֶז אייֵז זַא ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה רֶזֶעְרַדַה ּוצ
 איד דְנּוא טְניִדעֶג אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי טיִמ טְכאַמעֶג םֹולָׁש אייֵז ןעֶּבאָה
 :ןֹומַע יֵנְּב איִד ןעֶפְלעֶה ּוצ לאָמַאְכאָנ טאַהעֶג אָרֹומ ןעֶּבאָה םֶרַא ןּופ טייל

 אי לעטיפאק
 ןֶעייֵג םיִכָלְמ איֵד ןעוֶו טייַצ רעֶד ּוצ םּורַא רֶהאָי ַא ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1
 דְנּוא ,טְכעֶנְק עֶנייז םֶהיֵא טיִמ דְנּוא בָאֹוי טְקיִׁשעֶג רוָד טאָה ,הָמָחְלִמ רעֶד ּוצ) םיֹורַא
 -עֶּב ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןֹומַע יֵנְּב איד ןעֶּבְראָדְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ץְנאַג
 ּוצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 2 :םיִלָׁשּורְי ןיִא טְניֹואוְועֶג טאָה דוָד דנּוא הָּבִר טְרעֶגאַל
 זיִא רֶע דְנּוא ,רעֶנעֶלעֶנ ןייַז ןּופ ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא רוָד ויִא יֹוזַא ,טייֵצ-דְנעֶּבֶא רעֶד

 -עֶנ טאָה רֶע דְנּוא ןיֹוה ןעֶכיִלְגיִנעֶק םעֶד ןּופ ְּךאַד םעֶד ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶגְמּורַא
 רֶהעֶז זיִא איֹורְפ איִד דְנּוא ןעֶׁשאוַועֶג ָּךיִז טאָה איֹורְפ ַא זַא ְּךאַד םעֶד ןּופ ןעֶהעֶז

 ןייש

 ֹי : אי

 א םיִכאָלְּמַה תאֵצ ! תֵעָל הֶנָׁשַה תַבּׁשְתִל הָיו



0 

 -אֹולֲה ְמאַֹּו הֶׁשֲאְל ׁשרְדִו דֹוָד חָלְׁשי :ידאְמ הָאְרַמ 8
 זיְׁשי :יִּתחַה הָיִרּוא תֶׁשֲא םעילָא-תַב עַבֶׁש-תַּב תאֹז 4

 סאיִהְו ּהָּמִע בֵּכְׁשִ לֶא אוָבָּתַו ָהְָּקיַ םיכֲאְלַמ דוד
 הדָׁשֲאָה רַהֵּתַו :הָתיֵּב-לֶא בֶׁשֵּתַו ּהָתְאְמִּמִמ תֶׁשֵּדַקְתִמ ה
 -לֵאר דוד רלָׁשּ :יִכנָא הָרָה רֶמאֵתַו דֹורְל נֵּתַו יש 8

 הָירוָא-תֶא בָא הַלְׁשי יּתחַה הָירוָאדתֶא ילֲא חַלְׁש בָאװ
 בָא םֹלְׁשִל דֹוח לֵאְׁשי וילֵא הָירוִא אביו !דֶוְד-לֶא ז
 הירואְל הִוָּד רֶמאַָּו :הָמָחָלִּמַה םיִלׁשְלְו םֶעָה םֹולָׁשְִו 8

 אָצתוְךלֶּמַה תיּבִמ הָירוִא אֵצו ךיִלנר ץַחרּ ְָתיִבְל דר
 ךֶלֶמַה תיֵּב חַתַּפ הָירִּא בֵּכְׁשִיַו :ָּךֶלֶּמַה תֵאְׂשַמ ויָדֲחַא 9
 "הָדָל ּודָנּו ;ותיִב-לֶא דֶרָי אְלָו ויָנֹדֲא יֵדְבִ על :תֶא י

 קוירא-לָא דִוָּד רֶמאֹּיַ ותיֵבילֲא הָירּוִא ידבייאל רמאל

 אי ב לאומש
 -עֶנ טאָה רוָד דְנּוא 2 :ןעֶזעוֶועֶנ ןייֵׁש
 ,איֹורַפ רעֶד ןעֶנעוֶו ןעֶנעֶרְפּוצְכאָנ טקיִש
 איד טיִנ זיִא .טְנאָזעֶג טאָה ןעֶמ דְנּוא
 ןופ רעֶמְּכאָט איד .עַבְׁש-תַּב עֶניִזאָד
 ?יִּתַחַה הָירּוא ןופ ּבייװ סאָד םֶעיֵלֶא
 םיִחּולְש טְקיִׁשעֶגְניִהַא טאָה דוָד דְנּוא 4
 רֶע דְנּוא ,ןעֶמעֶנ טְזאָלעֶג איִז טאָה דְנּוא
 טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶנְניירַא רֶהיֵא ּוצ זיִא

 טאָה איִז ןיִראָו ;ןעֶנעֶלעֶג רֶהיֵא טיִמ
 דְנּוא .הָאְמִמ עֶרְהיִא ןּופ טְגיִנייֵרעֶג ְךיִז
 ;זיֹוה רֶהיֵא ּוצ טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ זיִא איִז

 -עֶב גיִדְנעֶנאָרְט זיִא ּבייוו סאָד דְנּוא
 דְנּוא טְקיִׁשעֶגְניִהַא טאָה איִז דְנּוא ,ןעֶראוָו
 דְנֹוא ,דוָד ּוצ ןעֶנאָז טְזאָלעֶג םִע טאָה
 :ביִדְנעֶנאָרְט ןיִּב ְּךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה איִז
 בָאֹי ּוצ טְקיִׁשעֶג טאָה דוָד דְנּוא 6
 ויּתִחַה הָירּוא ריִמ ּוצ קיִׁש (טְנאָזעֶג דְנּואנ

 :דוָד וצ הָירּוא טְקיִׁשעֶג בָאֹוי טאָה יֹוזַא
 ,רוָד ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא הָירּוא ןעוֶו דְנּוא 7
 ןעֶנעוֶו טְגעֶרְפעֶג רוָד םֶהיִא טאָה יֹוזַא

 ןּופ םֹולָׁש ןעֶנעוֶו דְנּוא בָאֹוי ןּופ םֹולְׁש
 רעֶד ןּופ םֹולָש ןעֶנעוֶו דְנּוא ,קְלאָפ םעֶד
 טְנאָזעֶג טאָה רוָד דנּוא 8 :הָמֲחְלִמ
 היוה ןייֵד ּוצ ּפּורַא אייֵנ ,הָירּוא ּוצ
 זיִא הָירּוא דְנּוא .םיִפ עֶנייֵד שאֹוַו דְנּוא

 קָלָח ַא ןעֶנאַרְטעֶג םֶהיֵא רעֶטְניִה טאָה ןעֶמ דְנּוא ,זיֹוה םיִּדַלְמ םעֶד ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא
 םיִּדַלְמ םעֶד ןּופ ריִהְט רעֶד ןַא ןעֶנעֶלעֶג זיִא הָירּוא דְנּוא 9 :הָדּועְס םיִּדְלְמ םעֶד ןּופ
 :זיֹוה ןייַז ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְּפּורַא טיִנ זיִא רֶע דְנּוא ,ראַה ןייַז ןּופ טְכעֶנְק עֶלַא טיִמ ,זיֹוה
 ןעֶגְנאַגעֶגְּפּורַא טיִנ זיִא הָיְרּוא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,דִזָד ּוצ טְנאָזעֶגְנָא םִע טאָה ןעֶמ דנוא 0
 ?געוֶו םעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶג טיִנ אּוד טְזיִּב ,הָיְרּוא ּוצ טְנאָועֶנ טאָה רִוָד דְנּוא ;זיֹוה ןייַז ּוצ
 טְנאָזעֶג טאָה הָורּוא דְנּוא 11 ?זיֹוה ןייֵד וצ ןעֶנְנאַנעֶגְּפּורַא טיִנ אּוד טְזיִּב סאָוְראַפ
 ראַה ןייֵמ דְנּוא ךעֶלְרייִּב ןיִא ןעֶּבייֵלְּב הָדּוהְי דְנוא ,לֵאָרְׂשִי דְנּוא ,ןֹורָא רעֶד ,דֵוָד ּוצ
 לאָז צֶנּוא ,רְלעֶפ םעֶד ףיוא טְרעֶנאַלעֶג ןעֶנעֶז ראַה ןייֵמ ןּופ טְכעֶנְק איִד דְנּוא ,בָאֹוי

 איוו יֹוזַא ?ּבויוַז ןייֵמ טיִמ ןעֶניִל דְנּוא ןעֶקְניִרְמ ּוצ דְנּוא ןעֶסֶע ּוצ זיֹוה ןייֵמ ּוצ ןייֵג ָּךיִא
 :ְךאַז עֶגיִזאָד אֵיִד ןּוהְט לעֶו ָךיִא ּביֹוא טְּבעֶל עֶלעֶז עֶנייֵד איז יֹוזַא דְנּוא טְסְּבעֶל אּוד
 לע ןעֶנְראַמ דְנּוא ,אָד ְּךיֹוא טְנייֵה ְּךאָד ּבייֵלְּב ,הָירּוא וצ טְנאָזעֶג טאָה רִוָד דְנּזא 2

 גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןַא םִיַלָׁשּורי ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶג הָירּוא זיִא יֹוזַא ,ןעֶקיִׁשקעוֶוַא ְּךיִד ְּךיִא
 טאָה רֶע דָנּוא ןעֶפֹּורעֶג םֶהיִֵא טאָה דִוָד דְנּוא 18 :ןעֶנְראָמ (ןְרעֶדְנַא םעֶד ָךיֹואנ דְנּוא
 ףיוא דִנּוא ּתרֹּכיִׁשעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶקְנּורְמעֶג דְנּוא ןעֶסעֶגעֶג םֶהיֵא ראָפ
 טְכעֶנְק איד טיִמ רעֶגעֶלעֶג ןייַז ףיֹוא ןעֶגייֵּל ּוצ ְּךיִז ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא רֶע זיִא טְּכאַנ רעֶד
 זיִא םִע דְנּוַא 14 :זיוה ןייַז ּוצ אב טיִנ זיִא רֶע רעֶּבָא ,ראַה ןייַז ןּופ
 טאָה רֶע דָנּוא ,באֹי ּוצ ףיִרְּב ַא ןעֶּביִרְׁשעֶנ דִוָד טאָה יֹוזַא ,סְנעֶגְראָמ ּוצ ןעֶזעוֶועֶג
 וצ יֹוזַא ףיִרְּב םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא 12 :הָירּוא ְּךְרּוד טְקיִׁשעֶג םֶהיֵא

 דְנּוא ןעֶטְסקְראַטְׁש םֵא זיִא הָמָהְלִמ איִד ּואְו רעֶּביִא ןעֶנעֶק הָירּוא טְגְנעיֵּדְּב ,ןעֶנאָז
 דְנּוא ןעֶנאַלְׁש םֶהיֵא לאָז ןעֶמ זַא ןעֶרְהעֶקְקעוֶוַא םֶהיֵא רעֶטְניִה ןּופ ָּךייֵא טְלאָז רֶהיֵא
 יֹוזַא ;םאָטְׁש איִד טיִהעֶנ טאָה בָאֹוי ןעדֶו ןעֶזעֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 16 :ןעֶּבְרַטְׁש לאָז רֶע
 םיִלְיַח אייֵד זַא טְסּואוְָועֶג טאָה רֶע סאו טֶרֶא םעֶד ףיֹוא טְלעֶטְׁשעֶגְניִהַא הָיְרּוא רֶע טאָה
 אייז דְנּוא ..ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז טייל טאָטְׁש איִד דְנּוא 17 :ןעֶטְראָד ןעֶנעֶז טייל
 איִד ןופ קְלאַפ םעֶד ןּופ עֶּכיִלְטֶע דְנּוא ,בָאֹוי טיִמ ןעֶטְלאַהעֶג הָמָּחְלִמ ןעֶּבאָה
 דנּוא 18 :ןעֶּבְראַָטְׁשעֶג ּךיֹוא זיִא יִּתִחַה הָירּוא דְנּוא ,ןעֶלאַפעֶג ןעֶנעֶז דִוָד ןּופ טְכעֶנַק
 ןופ ְּךאַז עֶצְנאַה איִד דִוָד ּוצ ןעֶנאָזְנָא טְואָלעֶג טאָה דְנּוא טְקיִׁשעֶג טאָה בָאֹוי

 רעד

 רֶמאֹּי :ףתיִב-לֶא תְדְריאָ עמ אב הָּתִא ךֶרֶדִמ אלה וו
 זרוּכִּפַּב םיִבְׁשִי הָדּוהיִ לֵאְרְׂשִיְו ןוראה דוד לֶא היריִא
 אוְבֶא יִנאַו םיִנֹח ההֶדָׂשַה ינְפ-לַע ינדֲא יֵרְבְִו בָאוי ינֹדאו
 יז ךמ יִּתְׁשִא--םִע בֵּכָׁשִלְו תֹּתְשִלְו לכל יִתיִב-לֶא

 -לָא דִָה רֶמאֹל הזה רֶבִּדַה-תֶא הָׂשֲעאדמַא ֶׁשְפַנ :
 הָדָירּוא בֵׁשֵו ָּךֶחּלַׁשֲא רֶחֶמּו םוּיַה-םַג הָזְּב בֵׁש הָירוִא

 לֵכאַה דִוָד ֹולראָרְקִיַו :תֶרָחָּמִמּו אוְהַה םויַּב םִ לָׁשּוריִב 3
 -םע ֹובָּכׁשִמְּב בּכׁשִל בֶרֶעְב אצִּוּוהָרּכשִי תשַווינְּפל
 רפַכ וָד בֶּתְכַו קב יהיו :דְרָיאָלותיִּב-לֶאו וָנדֲאיִרְבַע

 וָבָה רֶמאֵל יּמַּסַּב בֶּתְכִיַו :הָירוִא דיִּב חַלְׁשִּי .םָאװ-לָא וט

 ויֲהאמ םֶּתְּבַׁשְוהָקחה הָמחְלַמַהְיַנּפ לזמ-לָאהירוָא-תֶא
 הָירוָאדתָא ןֵּתַו רִיעָה-לַא בָאװ רֹומְׁשַּב יִהָיַו :תֶמָו הָּכִנְו 4
 יֵשְנַא ּואְצו :םָׁש ליח-יׁשְנַא יִּכ עֶדָי רֶׁשֲא םוקְמַה-לֶא עז

 תֶמּו דוד יֵרְבַעֵמ טעָהױִמ לפי בָאֹוי-תֶא מתי ריִעָה

 יְִבדילְּכ תַא דוד ר בָא חל :ִּתִַה הָירוִא םָנ 5



 ב לאומש
 ןעֶמאָּבעֶנ טאָה רֶע דְנּוא 19 :!הָמָחְלִמ רעֶד
 אּוד ןעֶו ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ַחיִלָׁש םעֶד

 ְךְלֶמ םעֶד ּוצ ןעֶדעֶר ּוצ ןעֶניִדְנֶע טְסעוֶו
 דְנּוא 90 :הָמָחְלִמ רעֶד ןּופ ןעֶכאַז אֵיַד
 םעֶד ןּופ ןְראָצְמיִרְג רעֶד זַא ןייַז טעזֶו םִע
 ּוצ טעוֶו רֶע דִנּוא ,ןייֵנְפיֹוא טעֶװ ְּךֶלֶמ
 ְךייֵַא רֶהיֵא טאָה סאָוראַפ ,ןעֶנאָז ריִד
 ּוצ הָמָחְלִמ טאָטְׁש רעֶד ּוצ טְנְהעֶנעֶג
 טְסּואוְועֶג טיִנ ןעֶד רֶהיֵא טאָה ?ןעֶטְלאַה
 ?רֶעיֹומ רעֶד ןּופ ןעֶסיִׁש ןעֶלעוֶו אייֵז זַא

 ןְהּוז ;ָּךֶלְמיִבֲא ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה רעֶו 1
 םֶהיֵא ףיֹוא איֹורְפ ַא טיִנטאָה ? תֶׁשֶּבִרְי ןּופ

 איד ןּופ ןייֵטְׁש-ליִמ קיִטְׁש ַא ןעֶּפְראָועֶג
 ןיִא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא רֶע דָנּוא רֶעיֹומ
 טְנְהעֶנעֶג ָּךייַא רֶהיֵא טאָה סאָוראַפ ?ץֵבֵת
 ןעֶנאָז אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ? רֶעיֹומ רעֶד ּוצ
 -עֶנ זיִא יִּתְחַה הָיְרּוא טְכעֶנְק ןייַד ָּךיֹוא
 ַחיִלָׁש רעֶד זיִא יֹװַא 22 :ןעֶּבְראָמְׁש

 ןעֶמּוקעֶג ויִא רֶע דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְניִהַא
 םאָו םעֶלַא דִזָד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא
 דָנֹוא 23 :טְקישעֶנ םֶהיֵא ּוצ טאָה בָאֹוי

 איֵד זַא דִוָד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ַחיִּפֶׁש רעֶד
 טְקְראַטְׁשעֶג םִנּזא רעֶּביִא ְךיִז ןעֶּבאָה טייל
 -עֶגְסיֹורַא םָנּוא ןעֶגעֶק ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא
 ןעֶנעֶז ריִמ דְנּוא ,דְלעֶפ םעֶד ףיֹוא ןעֶגְנאַב
 ןּופ ריִהָס רעֶד ּוצ זיִּב ןעֶזעוֶועֶג אייֵז אייָּב

 1 אי
 19 -יכָּכ תֶא ְּךֶתֹוָלַכְּכ רֶמאֵל ְּךֶאְלַּטַה-תֶא וָצָיו :הָמָחְלִּמַה
 כ א הָיְהְו ּ:ְךֵלֵּמַה-לֶא רֵּבַדְל הָמָהְלָשַה יִרְבִּד
 ּלַהָל רוָעָה-לַא םֶּתְׁשִִּנ עּוּדַמ ףֶל רַמָאְו ְךֶלֶמַה תַמֲח
 21 -תֶא הָכהיימ .:הָמּוהַה לַעַמּו וריירׁשַא תַא םֶּתְעַרי אוָלֲה
 תַלָפ ֹויְלָצ הָכִִלְׁשִה הֶׁשִא אָֹלֲה תֶׁשָּבְריְרִּב ךֵלְמיִבָ
 הָמֹוחַה-לַא םֵּתְׁשִּנִנ הָּמָל ץֶבַתְּב תֶמּו הָמֹוחַה לַעָמ בֶכֵר

 בה לו :תק יּתחַה הָירא בם ָתְרַמַאו
 נ ילֶא ךָאלמַה רֶמאַָּו :בָאוי י ָלָׁש רָׁשֲא-לָּכ תֶא דִודְל דג
 ֶָיְהנו הֶדָׂשַה ולא ּואְצַו םיִׁשֲָאָה יע ורְבְנייֵּכ רוָד
 23 ךיִרְבַע--לֶא םיאָרֹוּמִה ּוארו :רַעָּׁשַה חַתָּפ-רֵע ם םֶהיֵלֲ
 הריריִא .ְךֶּד ְךֵּמַה יִרְבַעמ ּותמָּיַו הָמֹוחַה 'לעמ
 הכ בָאוי-לֶא רמאת-הּכ ְךָאְלַמַהילֶא דִוָד רֶמאֹּיו :תַמ יִּתְחַה
 טלכאה הָזָכְו הָוְכייֵּפ הָּזַה רָבָּדַה-תֶא ףיֶניִעְּב עריילַא
 :והְקַֹחְו הָמְרָהְו ריעָה--לֶא ְךֵתְמְַלִמ קֹזֲחַה בֶרָחָה
 א ַע דּפְסִּתַו ּהָׁשיִא הָירוא תמיּכ הָיַוֶא תֶׁשֲא עַמְׁשִּתַו
 תבא הפָסֶאיַו דְִּד חל לֶבֶאָה רבו. :הָלְעַּב
 די הֵׂשְעירְׁשֲא רבה עַד ול רֶלְַּוהּשאְל ולהּתַ
 :הָוהְו יִניֵעְּ

 הי

 ַפֵפ טוט = ְךַאֹלַּמַד

 א; ךֵבַצ =--י

= : 
 = נִׁש ּול רַמאֹּ ויָלַא אֵבַָו ָוד-לֶא ןתָניתֶא הָוהְי חַלְׁש
 צ ריִט ׁשֶעְל :ׁשאָר דֶחֶאְ ריִׁשָפ רֶתֶא תֶחֶא רִעְּב יָה םיִׁשֲָא
 דא יִּכ לֿ-ךיִא ׁשֶרָלְו ;דָאְמ הֵּבְרַה רֵקָבּו ןאָצ הָיָה
 =בעֶו ֹוָּמִע לנו החי הָנְק שא הָנִמִק תַחַא הֶׂשִבְּכ
 בֶכְשת וָקיֵחְבּו הּתְׁשִת וָככמּו לכאה ֹותְַמ וְדֲַ יב
 : תֵחְל לכו ליִשָעה ׁשיִאְל ְךֶלַה אביו :תַבִ ֹויהְּתַ
 תשבכ-תֶא חַכַּ ול אָּבַה ְראָל תֹׂשֲעַל ורְקִּבִמּו ֹונאֹצִמ

 ה דַּה ףָא--רַחּה :דילֵא אָ ׁשיִאל ָהֶׂשעַו שארְה ׁשיאָה
 םָרעֶס ָסיׁש-ןעֶניֹוּב איד דָנּוא 24 :רֶעיֹוט םעֶד

 טְכעֶנק איד ןּופ עֶכיִלְמֶע דְנּוא ,רֶעיֹומ רעֶד ןּופ טְכעֶנְק עֶנייֵד ףיֹוא ןעֶסאָׁשעֶג ןעֶּבאָה
 :ןעֶּבְראָמְׁשעֶג ְּךיֹוא זיִא יִּתִחַה הָירּוא טְכעֶנק ןייֵד דְנּוא ,ןעֶּבְראָמְׁשעֶג ןעֶנעֶז ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ
 טיִנ זאָל ,בָאֹוי ּוצ ןעֶנאָז אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ,ַחיֵלָׁש םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה דִוָד דְנּוא 8
 ,יֹוזַא דְנּוא יֹוזַא זיִא רֶדֵס רעֶד ןיִראָו ,ןעֶניֹוא עֶנייֵד ןיִא ןייַז לעֶּביִא ָּךאַז עֶגיִזאָד איִד
 טאָטְׁש רעֶד ןעֶנעֶק הָמָחְלִמ איִד רעֶקְראַטְׁש ְּךאַמ ?טְּבְראַדְרעֶפ דְרעוֶוְׁש סאָד ןיִראוָו
 ּבייוו םיהָירּוא ןעוֶו דְנּוַא 6 :םֶהיֵא אוד (טְסייֵרְטנ קְראַטְׁש דְנּוא ,איִז ָּךעֶרְּבּוצ דְנּוא

 ןעֶנעוֶו טְנאָלְקעֶג איִז טאָה יֹוזַא ,ןעֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא הָירּוא ןאַמ רֶהיֵא זַא טְרעֶהעֶג טאָה
 -ָניֵהַא דִוָד טאָה יֹוזַא ,ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶּביִאְראַפ זיִא טייֵצ לֵבֶא איִד ןעוֶו דְנּוַא 7 ;ןאַמ רֶהיֵא
 ןייז ןעֶראָועֶג זיִא איִז דְנּוא ,זיֹוה ןייַז ּוצ טְכאַרְּבעֶגְנייַרַא איִז טאָה רֶע דְנּוא טְקיִׁשעֶג
 ןּוהְמעֶנ טאָה דִוָד סאו ְּךאַז איִד ּרעֶּבָא ;ןְהּוז ַא ןעֶנּואוְועֶג םֶהיֵא טאָה איִז דְנּוא ,ּבייוו

 :םאָג ןּופ ןעֶניֹוא איִד ְויִא ןעֶלאָפעֶגְלעֶּביִא זיִא

 בי לעטיפאק

 רֶע טאָה ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא ,רִוָד ּוצ ןֶתֶנ טְקיִׁשעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 1
 זיִא רעֶנייֵא ,טאָּמְׁש עֶנייֵא ןיִא רעֶנעֶמ אייוַוְצ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םִע---טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ
 ;םעֶרָא רעֶנייֵא דְנּוא ְּךייֵר ןעֶזעֶועֶג
 ;רעֶדְניִר

 דְנּוא ףאָׁש ליִפ רֶהעֶז טאַהעֶנ טאָה רעֶכייֵר רעֶד
 סאוָו עֶלעֶפעֶׁש ןייֵלְק ַא טְרֶעייֵנ ,טאַהעֶג טיִנ ראָג טאָה רעֶמעֶרָא רעֶד דְנּוא 3

 -קאוַועֶגְפיֹוא םֶהיֵא טיִמ זיִא םֶע דְנּוא ,טְרְהעֶנְרעֶד םִע טאָה רֶע דְנּוא ,טְפיֹוקעֶג טאָה רֶע
 ןייַז ןּופ דְנּוא ןעֶסעֶגעֶג םִע טאָה טיֹורְּב ןייַז ןּופ ,ןעֶמאַזּוצ רעֶדְניִק עֶנייַז טיִמ דְנּוא ןעֶמ
 א ּוצ ויִא םֶע דְנּוא ,םיֹוׁש ןייַז ןיִא ןעֶנעֶלעֶג זיִא םִע דְנּוא ,ןעֶקְנּורְמעֶג םִע טאָה םֹוּכ
 ןעֶכייֵר םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא חַרֹוא ןייֵא דנּוא 4 :רעֶטְכאָט ַא איו ןעֶזעוֶועֶג
 יר עֶנייֵז ןּופ דְנּוא ףאָׁש עֶנייֵז ןּופ ןעֶמעֶנ ּוצ טְניֹושְרעֶּפ טאָה רֶע

 ּוא ,ןאַמ
 : ןעֶכאַמ ּוצ ,רעֶדְנ

 ןעֶמּונעֶגקעוֶוַא טאָה רֶע טְרֶעייֵנ ,ןעֶמּוקעֶב םֶהיֵא ּוצ זיִא םאִו חַרֹוא םעֶד ראַפ (םייֵצְלאָמ
 (טייֵצְלאָמ ַא) טְכאַמעֶג (ןּופְרעֶד) טאָה רֶע דְנּוא ןאַמ ןעֶמעֶרָא םעֶד ןּופ עֶלעֶּפעֶׁש ּםאָד
 טְמיִרְגעֶג רוָד ןּופ ןְראָצ רעֶד טאָה יֹוזַא 2 :ןעֶמּוקעֶנ םֶהיִא ּוצ זיִא סאוָו ןאַמ םעֶד ראַּפ

 ןענעק
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 ׁשיִאָה תֶוְמי-ןֵב יִּכ ה!הי--יַח ןְתָנילֶא רֶמאַֹו רֶאְמ שיִאָּב
 רֶׁשֲא בֶקֹע םיִּתְעַּכרַא םּלׁשי הׂשְבְּכַה-תֶאְו ;תאְו הֶֹעָה
 רֶמאַּו :לֶמְחחאָל רֶׁשֲא לו הֶּזַה רֶבָּדַה-תֶא הֶׂשֶע
 שלָארׂשִי יִהלֵא הָוהְי רַמָאדהְּכ ׁשיִאָה הָּתַא לא ןתָנ
 ךִימ ךֹּתְלִמַה יִכֹנָאְו לֵאָרְׂשִי-לע ךֶלֶמל ִּתְחַׁשְמ יִכֹנָא
 ךקיחְּב ךיֹרֲא יׁשנ-תֶאְוךילדֲא תיֵּב-תֶא להְנ נְתֶאָו :ליאָׁש
 הדָפסֹאְו טֶעִמ -םֵאְו הָדּוהיְו לֵאָרְׂשִי תיִּביתֶא ףֶק הָנְֶאַ
 תָֹׂשֲעַל הוי רַבִּד--תֶא ו ָתּבַעּּדמ :הִָּהְכְוהָהְּכ ָּדל
 ותְׁשֲא--תֶאָו בֵרחַב ָתיֵּכה יּתחַה הָיריִא תַא ָליְֵּב רָה
 הֶּתַעְו :ןוְמִע יֵנְּב בֵרֲחְּב ָּתְגַרָה ּותֹאְו הֶׁשאְל ָּךֶל ָּתְחַקָל
 ורְקּתַו יִנְתִזְב יִּכ בָקֵע םֶלֹועידַע ָךְהיֵּבִמ בֶרֶח רּי הראל
 !הֶּכ ;הָׁשאְל ל תֹוהִל יּתִחָה ירא תֶׁשֵא-תֶא וו

 -תֶא יּתְחַקָלְו ךְתיִּכִמ הָעְר ּךִילָע םילמ ַ יָה היי דָמֶא
 יניֵעְל יש בֵּכָׁשְו ְךיֶעֵרְל יִּתַת ת ףיִנ יְֵל ביִׁשָנ

 -תֶא הֶׂשָעַא יֲֵַו רֶתָּכִב ָתׂשָע הָּתִא יִּכ :תאֹּזַה ׁשֶמֶׁשַה וי
 רֶמאַּה - !שֶמָשה דַנתלֵארׂשיילַּ דֵגהּה רֵבּדַה =

 יָא ןֶתָנ רֶמאֵּ הָוהיַל יִתאָמָה ןְתָנילֶא דדִּד
 ץַאנייִּכ םָּפֶא :תּומָת אֵל ָּךְתאָּמַח ריִבָעָה הוד רֹוָד
 ךל דֹלֶיה ןֵּבִה םַג הזה רב תוהְי יביֲ-תֶא .ָתְצאַנ

 ליה--תֶא הָוהְי ףֹנַו ע עת א לו :תומָי תֹוָמ יט
 יתֶא רדָּדׁשֵּקִבַו :שֶגָאו דֶ ָאתׁשַא הָרלְי רֶׁשֲא 5
 בֵכָׁשְו קְ אָבּו םוצ דוד םציו רַעְנַה עב א

 אֵלְו ץֶרָאָה-מ מיל ולָע תיֵב נז ּומְקי :הָצְרֶא וו
 זִמַַ יִציִבְׁשַה שב ִהְ יש םָּתִא הָביאלְ בָא 18

= 6 

 יש

= 

 טא

 לאז -

 משא ללא ינַבַּד יס דָליֵה תה הָב ִב לה ּורְמֶא
 טצרו !הָעָר הֶׂשָעְו חלה תֶמ וִלֵא רֶמאֹנ ּךיִאְ ונֵלֹוקְּב

 ;ןֹומַעייֵנְּב איִד ןּופ ךְרעוֶוְׁש םעֶד טיִמ ּתָנְרַהעֶנ אּוד טְסאָה םֶהיֵא

 בי ב לאומש

 טְגאָועֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןאַמ םעֶד ןעֶגעֶק
 ןאַמ רעֶד ,טֶּבעֶל טאָג איו יֹוזַא ,ןָתֶנ וצ
 :הָתיִמ בָיַח זיִא ןּוהְמעֶנ םאֶד טאָה סאוָו
 רֶע לאָז עֶלעֶפעֶׁש םעֶד ראַפ דְנּוא 6
 רֶע לייוַו ,ליּפ יֹוזַא לאָמ רֶעיִפ ןעֶלאָצעֶּב

 דְנּוא ְּךאַז עֶניִזאָד איִד ןּוהְטעֶנ טאָה
 :טְמְראַּבְרעֶד טיִנ ְָּךיִז טאָה רֶע לייוו
 אוד רִוָד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה ןֶתָנ דְנּוא 7
 רעֶד הֶוהְי טְנאָז יֹוַא ,ןאַמ רעֶד טְזיִּב
 טְּבְלאַזעֶג ָּךיִד ּבאָה ְּךיִא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג
 ְךיִא רֶנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא גיִנעֶק םֶלֵא
 דְנאַה רעֶד ןּופ ןעֶועוֶועֶג ליִּצַמ ְּךיִד ּבאָה
 ריִד ּוצ ּבאָה ָּךיִא דנּוא 8 :לּואָׁש ןּופ
 דְנּוא ,ראַה ןייַד ןּופ זיֹוה סאָד ןעֶּבעֶנעֶג
 םיֹוש ןייַד ןיִא רעֶּבייוֵו םיָראַה ןייַד

 זיוה םאָד ןעֶּבעֶנעֶג ריִד ּבאָה ְּךיִא דְנּוא
 טְלאוָו םאֶד ןעוֶו דְנּוא ,הָדּוהְי דְנּוא לֵאָרְׂשִי
 טְלאָו יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶג גיִנייוַװ ּוצ ְּךאָנ
 :ןעֶּבעֶגעֶגּוצ ליפ יֹוזַא לאָמַאְכאָנ ריִד ְּךיִא
 -עֶנ הָזַבְמ אוד טְסאָה םאַווְראַפ דְנּוא 9
 ןּוהְמ וצ ,טאָנ ןּופ טְראָו םאָד ןעֶזעוֶו
 אוד ?ןעֶניֹוא עֶנייַז ןיִא עֶטְכעֶלְׁש םאָד

 יִתְחַה הָיְרּוא םעֶד ןעֶנאָלְׁשְרעֶד טְסאָה
 טְסאָה ּבייװ ןייַז דְנּוא דְרעוֶוְׁש םעֶד ְּךְרּוד
 דְנּוא ;ּבייוֵז ַא ראַפ ןעֶמּונעֶג ריִד ּוצ אּוד

 לאָז דְנּוצַא דְנּוא 0
 ָךיִמ טְסאָה אּוד לי ,גיִּבייֵא ףיֹוא זיֹוה ןייַד ןּופ ןעֶרעֶו ןּוהְטעֶנְּפָא טיִנ דְרעוֶוְׁש םאֶד
 ריִד ּוצ לאָז איִז זַא יִּתִחַה הָירּוא ןּופ ּבייוַו סאָד ןעֶמּונעֶג טְסאָה דְנּוא ןעֶזעוֶו ועָב הָזַבְמ
 ןעֶלעֶטְׁשְפיֹוא ריִד ףיוא לעז ָּךיִא העֶז טאָג טְגאָז יֹזַא 11 :ּבייַװ ַא ראַפ ןייַז
 גייֵד ראָפ רעֶּבייוַו עֶנייֵד ןעֶמעֶנקעוֶוַא לעוֶז ְּךיִא דְנּוא ,דְניִועֶגְזיֹוה ןייַד ןיִא םעֶטְכעֶלְׁש

 ָנייִד טיִמ ןעֶגיִל טעוֶו רֶע דנּוא ,רֶּבַח ןייֵד ּוצ ןעֶּבעֶג אייֵז לעוֶו ְּךיִא רֶנּוא ,ןעֶניֹ
 -ךאָּבְרעֶפ םיִא ןּוהְמעֶנ סֶע טְסאָה אּוד ןיִראָו 19 :ןּוז רעֶזיִד ןּופ ןייֵש םעֶד ןיִא עי א '
 לֵאָרְׂשִ ץְנאַג ןּופ טְראַוְנעֶגעֶג רעֶד ןיִא ןּוהְמ ְּךאַז עֶניִזאָד איד לעוֶו ָךיִא רעֶּבָא ,םעֶנעֶנ
 ְךיִא ןֶתָנ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה דִוָד דְנּוא 18 :ןּוז רעֶד ןּופ טְראַוְנעֶנעֶג רעֶד ןיִא דְנּוא
 עֶנייֵד ְּךיֹוא טאָה טאָנ דִדָד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ןָתָנ דְנּוא--טאָנ ןעֶנעֶק טְגיִדְניִזעֶג ּבאָה
 דְנייַפ איִד טְסאָה אּוד לייוַו טְרֶעייֵנ 14 :ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ טְסעוֶו אּוד ;ןּוהְטעֶנְקעֶֶוַא דְניִז
 ןְהּוז רעֶד ְּךיֹוא לאָז יֹוזַא ;ְךאַז עֶניִזאָד איִד ָּךרּוד ןְרעֶטְסעֶל ּוצ טאָג ןעֶּבעֶנעֶנ ָּךאַזְרּוא
 ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא זיִא ןָתָנ דְנּוא 15 :ןעֶּבְראַטְׁש םיוִועָנ ןעֶרעזֶו ןעֶריֹוּבעֶג ריִד ּוצ טעֶו סאָװ
 ןעֶריֹוּבעֶג טאָה ּבייוַו םיהָירּוא סאו דְניִק סאָד ןעֶנאַלְׁשעֶג טאָה טאָג דְנּוא--דיֹוה ןייַז ּוצ

 טאָנ ןעֶמעֶּבעֶג טאָה דֵוָד דנּוא 16 :ןעֶראועֶג קְנאַרְק רֶהעָז זיִא םִע דְנּוא ,דִוָד ּוצ
 ןעֶגעֶלעֶג טְכאַנ עֶצְנאַה איִד זיִא דְנּוא ;טְסאַפעֶג טאָה דוָד דְנּוא :בָנּוי םעֶד ןעֶנעֶֶו

 םֶהיֵא יֵדְּכ ןעֶנאַמְשעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז זיֹוה ןייַז ןּופ עֶטְצְלֶע איֵד דָנּוא 17 :דֶרֶע רעֶד ףיֹו
 טיִנ ְךיֹוא טאָה רֶע דנּוא ןטְלאוָועֶג טיִנ טאָה רֶע רעֶּבָא ,דָרֶע רעד ןּופ ןעֶלעֶטְׁשּוצְפיֹוא
 יֹוזַא ,גאָט ןעֶמעֶּביִז םעֶד ןַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 18 :ןעֶסעֶנעֶג םיֹורְּב אייֵז טיִמ
 -נָא םֶהיֵא טאַהעֶג אָרֹומ טוה דִוָד ןּופ טְבעֶנְק איד דְנֹוא ,ןעֶּבְראָטְשעֶג דְניֵק סאָד זיִא

 סאָד ןעוֶו העָז ,טְּכאַרְמעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו ,ןעֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא דְניֵק םאָד זַא ןעֶבאזּונ
 ְלאוָועֶג טיִנ טאָה רֶע דִנּוא טעֶרעֶנ םֶהיֵא טיִמ ריִמ ְןעֶּבאָה טְּבעֶלעֶג ָּךאָנ טאָה דֶני ק
 םאָד זַא ןעֶגאָז םֶהיֵא ּוצ ןעֶלעֶו ריִמ ןעז ןייַז םִע טעֶֶו אי דְנּוא ,לֹוק רעֶזְנּוא ּוצ ןעֶרעַה
 ןעֶהעֶזעֶג טאָה דוָד ןעוֶו דְנֹוא 19 :ןּוהְמ םעֶטְכעֶלְׁש טעוֶו רֶע רֶנּוא ,ןעֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא דֶניֵק

 לא
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 רֶמאֵל רַלָוַה תַמירְּכ דּד ןֵבו םיִׁשֲחַקְתִמ ויְדָבֲע יִּכ דֹוָּד ,טייֵהְרעֶליִטְש ןעֶדעֶר טְכעֶנְק עֶנייֵז זַא
 2 א 8 יי לא הר -לַא ר סאָד זַא ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ רִוָד טאָה יֹוזַא
 כו םֶָל ול ומ 0 לא 8 אפ יא בה יי טאָה דִוָד דְנּוא ,ןעֶּבְראָטְׁשעֶנ זיִא דְניֵק

 וג הרָתיֵשָע רֶׁשֲא הוה רֵבְּוִה הָמ ויָלֵא ֹוְרְבַע ּורְמאֹ רקיק ,םאָדידיִא ,טְכעֶנְק עֶנייַז ּוצ טְנאָגט
 ּתְמַק ליה תֶמ רֶׁשֲאַכְ ְךְבַּמו ָּתְמִצ יה ליה רּובֲעַּב !םְבֹאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ?ןעֶּבְראָטְׁשעֶב
 35 זיירַכְבֶאְו יִּתְמִצ יה דֶלְיַה ועְּב רַמאֹּו :םֶחָל לֵכאֵַּ רוָד זיִא יֹוזַא 20 :ןעֶּבְראָטְׁשעֶנ זיִא םִע
 93 ז"רמ | הָּתַעְו גדליה י ז יִחְו הָודְי יִנֵַי ַעֵדֹוי יִמ יִּתְרַמָא יִּכ רֶע דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ןּופ ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא

 וילֵא ךֵלה י נָא דש בִשַַל לֵכּאָה םצ יֵנֲא אָז הָמָל דְנּוא טְּבְלאַזעֶג דְנּוא ןעֶׁשאוַועֶג ְּךיִז טאָה

 א ּׁשִא עַבׁשִתְּב תַא דֹוָד םָהַו ניִלַא באל אה רֶע רֶנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶנייֵז טְלעֶמְקעוֶועֶג
 מָׁש--תֶא אָרְקִי ןב רֶלַתַו הָמִע בְֹּׁש ָהילֵא אב, יי ר ריל

 הכ זָרְקיו איִבּעַה ןָתָנ דיְּב חַלְׁשּו :וָבֵהֲא הָוהְו הֹמלְׁש םאָה ןופ דירה םנ ריי עק ךיי
 56 תֵַּבַרְּב בָאי םֶהָלַּו - :הָוהְי רובָעַּב הָיְדיְִי וָמְׁשיתֶא ךאַנְרעֶד דְנּוא ,טְקִיִּבעֶנ ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא
 פז בָאֹוי חל ;כולְּמַה ריע--תֶא כו ֹוִמַע ינְּב דְנּוא זיוה ןייַז ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא רֶע זיִא
 ִתְדַבל--םַּג הָּברְב יִתְמְַלִנ רֶמאֹּיו ךָוד-לֶא םיִכ נָאלמ אייז דְנּוא (ןעֶסֶע) טְגְנאַלְרעֶּפ טאָה רֶע
 28 -ימ הָנֲחַו םִעָה רֶתָי--תֶא ףָֹא הָּתַעְו :םִיַּמַה ריע-תֶא דְנּוא טְגייֵלעֶגְראַפ טיֹורְּב םֶהיֵא ןעֶּבאָה

 :ָהיֶלָע ִמְׁש אָרְקִנְו ריִעָה-תֶא יִנָא פלא הְָכלו ריִצָה טְבעֶנְק עֶנייֵז דְנּוא 21 :ןעֶמעֶנעֶנ טאָה רֶע

 ליל יו די קס איד זיא סאָ אזא עמ
 איִצֹוד רָה ללָׁשּ רו ׁשאָדילַע הְּתַו הָר קי ןְבָאְו = ?ןיהמעֶל וםָמֲאָה אוד םאה ךיו ריי
 31 הָרָנְּמַב םֶׂשַּו איצוה ּהָּב-רֶשֲא םָעָהתֶאְ ;רָאמ הכרה יה האב = ָלעֶג טאָה רֶניֵק םאָד לייו
 בלַמַּב םֶתֹוא ריִבְָהְולֶוַּכַה תַרְַמְבּו לְֹרַַּה יִצְֲחַבּו םאָד ןעוֶו דְנּוא ,טְנייוֵועֶג ְנּוא טְסאַפעֶה
 םמה--לֶבְו רֶוָּד בֶׁשָיו ןוָּמַעיִנְב יִלָע לָכָל הָׂשֲעַי ןכְו אוד טְזיִּב ױזַא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא דְניִק
 :םבָׁשּי -עֶנעֶג טיֹורְּב טְסאָה דִנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא
 0 י ןעוֶו ,טְגאָועֶג טאָה רֶע דְנּוא 22 {ןעֶס
 א הָמָׁשּו הָּפָי תוחָא דִוָד-ןֶּב ם םֹוָלָׁשְבַאְלּו ןְכיירּמַא שאו ְךיִא ּבאָה טְּבעֶלעֶג ָךאָנ טאָה דְניִק סאָד

 ג ןרולְַתֶהַל ןְֹמַאל רָצנ :דָוָדִּב ןֶנִמַא ָהכְהֶאֵנ רֶמָת ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו ,טְנייוועֶג דְנּוא טְסאָפעֶג

 ןעֶזאָל דֶניִֵק םאָד טעוֶו דְנּוא ןעֶניִלעֶוְטייֵל ְּךיִמ טעוֶו טאָג ּביֹוא טְסייוֵו רעֶו ,טְכאַרְמעֶג
 ןעֶד ְּךיִא לאָז סאְָוראַפ ,ןעֶּבְראַטְׁשעֶג זיִא (דְניִק סאָד) ןעוֶו דְנּוצַא רעֶּבָא 28 ;ןעֶּבעֶל

 רֶע רעֶּבָא ןְהעֶג םֶהיֵא ּוצ לע ָּךיִא ?ןעֶנְנעֶרְּבקירּוצ ןעֶד םֶהיֵא ְּךיִא ןעֶק ?ןעֶשְסאַפ
 דְנּוא עַבֶׁש-תַּב ּבייוװ ןייַז טְסייֵרְטעֶג טאָה דֶזָד דְנּוא 24 :ןעֶמּוקקיִרּוצ ריִמ ּוצ טיִנ ןעֶק
 ןעֶנּואוְועֶג טאָה איִז דְנּוא ןעֶנעֶלעֶג רֶהיֵא טיִמ זיִא רֶע דְנּוא ןעֶמּוקעֶג רֶהיֵא ּוצ זיִא רֶע

 :טאַהעֶג ּביִל םֶהיֵא טאָה טאָ דְנּוא ,הֹמלְׁש ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶּפּורעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןְהּוז ַא
 ןעֶפּורעֶג ןעֶמאָנ ןייַז טאָה רֶע דְנּוא ,איִּבָנַה ןָתָנ ָּךְרּוד טְקיִׁשעֶגְניִהַא טאָה (טאָנ דְנּוא 8
 איֵד ןּופ תַּבַר ןיִא ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ טאָה בָאֹוי דְנּוא 26 :ראַה םעֶד ןעֶנעוֶו ,הָיְדיִדְי
 טאָה בָאֹוי דנוא 27 :םאָמְׁש עֶכיִלְגיִנעֶק איִד ןעֶמּונעֶגְנייַא טאָה רֶע דְנּוא ,ןֹומַע יִנְּב
 -ְלאַהעֶג הָמָחְלִמ ּבאָה ְךיִא ,ןעֶנאָז טְזאָלעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,דִוָד ּוצ םיִחּולְׁש טְקיִׁשעֶג
 דְנּוצַא דְנּוא 28 :ןעֶמּונעֶגְנייא טאָטְׁש-רעֶסאַוו איִד ְךיֹוא ּבאָה ְךיִא דְנּוא ,הָּבִר ןיִא ןעֶט
 איז םעֶנ דְנּוא טאָמְׁש איֵד רעֶנאַלעֶּב דְנּוא קְלאָּפ םעֶד ןּופ עֶגיִרְּביִא םאֶד ןייֵא לעֶמאַז
 אייֵּב ןעֶרעֶו ןעֶפּורעֶג טעוֶו איִז דְנּוא ןעֶמעֶנְנייַא טאָטְׁש איִד ְךיִא לעוֶו רעֶמאָמ ןייא
 -ָניִּהַא זיִא רֶע דְנּוא קְלאָפ עֶצְנאַג םאֶד טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא דִוָד טאָה יֹוזַא 29 :ןעֶמאָנ ןייַמ
 איִז טאָה רֶע דְנּוא ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ רֶהיֵא ןעֶנעֶק טאָה רֶע דְנּוא ,הָּבִר ןייק ןעֶגְנאַגעֶג
 ,גיָנעֶק רֶעייֵז ןּופ ּפאָק םעֶד ןּופ ןיֹורְק איִד ןעֶמּונעֶגְּפורַא טאָה רֶע דְנּוא 80 :ןעֶמּונעֶגְנייַא
 דְנּוא ,רעֶנייֵמְׁש עֶרייֵט טיִמ דְנּוא ,דְלאָג רעֶנְמְנעֶצ ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא טְכיוִועֶג רֶהיֵא דְנּוא
 רֶהעֶז טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא טאָה רֶע דְנּוא ,ּפאָק םידְוָד ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג טְצעֶזעֶגְפיֹוא זיִא םִע
 זיִא םאִו קְלאָפ םאָד טְבאַרְּבעֶגְסיֹורַא טאָה רֶע דנּוא 21 :טאָטְׁש רעֶד ןּופ ּביֹורְקאַז ליִּפ
 איֵד רעֶטְנּוא דְנּוא ןעֶגעֶז איד רעֶטְנּוא ןּוהְמעֶנ אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג רֶהיִא ןיִא
 ָךְרּוד טְרְהיִּפעֶגְבְרּוד אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,קעֶה עֶנְרעֶזייֵא טיִמ דְנּוא ,םיִלָּכ-שעֶרְד עֶנְרעֶזייַא
 ;ןֹומַע יֵנְּב איד ןּופ טעֶטְׁש עֶלַא ּוצ ןּוהְטעֶנ רֶע טאָה יֹוזַא דְנּוא ,דְלעֶפ-לעֶגיִצ םעֶד
 :םִיָלָׁשּורְי ןייק טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ ָּךיִז טאָה קְלאָפ עַצְנאַג םאֶד דְנּוא רוָד דְנּוא

 גי לעטיפאק
 ַא טאַהעֶנ טאָה ןְהּוז םדְוָד םֹולָׁשְבַא סאָד .םעֶדְכאָנ ןעֶועוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 1
 טאָה ןְהּוז םידוָד ןֹונְמַא דְנּוא ,רָמָּת ןעֶסייֵהעֶג טאָה איִז דְנּוא ,רעֶטְּםעוֶוְש עֶנייֵׁש

 ןעֶראָועֶג קְנאַרק ויִא רֶע ויִּב טְמעֶרְנעֶג ְּךיִז טאָה ןֹונְמַא דוא 2 :טְּביִלעֶג אֵיֵז
 ןעגערו
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 ןפמַא עב אֵלְמַה איִה הָקּותְּכ יִק דָא דֶמָּת ּוכֲעָנ
 הָעְמִשְרִּב בֶרֶני ֹומְׁשֹו ער ןינְמַאְלז :הָמואְמ הל תוָׂשֲעָל
 הֶּתַא ַּוִמ ול רֶמאֹה :רָאְמ םָכָח ׁשיא בֹרָנוְו יָא 4

 רֶמאּיַו יל דִַת אוָלֲה רֶקֹּבּכ רֶקְּככ ּךֵלמִדדִּכלַּד הָכָּכ
 רֶמאָּיַו :בהא יִנֲאיִחֶא םלָׁשְבַא תֹחֶא רֶמְּת-תֶא ןֹנְמַא ול ה

 תואר? ךיֶבָא אָכּו לֶתִהוִָבְַׁשִמילַע בֵקָׁש בֶדָהי ול
 הָתְׂשעַו םֶחָליִָרְבַתויִתוחֲא רֶמֶת אָנ אָכְּת יָלֵא ָּתְַמָאְ
 :ודימ יִּתְלַכָאְו הֶאְרָא רֶׁשֲא ןַעמִל הָּירּבַה-תֶא יַניְֵל

 ןעְמֶא רֶמאַֹו ותואְרל ךֵלֶמַה אֹבַָו לָחְתִַו ןנִמַא בַּכְׁשִּי 5
 ְֵּׁש יניֵעְל בּבלְתּו יִתֹוחֲא רֶמֵּת אָנ--אֹובָּת ךֶלֶּמַה--לֶא

 זיחְוַּבַה רּמְּתילָא דוד חַלְׁשִיַו :הָדָימ הָרָבָאְו תֹוֹבִבְל ז
 ךלתַו :הָירּכַ וְליֵׁשעַו ךיחָא ןינְמא תיֵּב אֹנ יִכְל רֶמאֵל 5

 קַעְּבַה-יתא חַקַַו בקש אהָו ָהיֶחָא ןונְמַא תיֵּב רֶמֶּת
 רתָא הֵּקִּתַו  תֹבִכְלַה-תֶא לָׁשְִּתַינִעְל בֵּבַלּתַו ׁשֶֹלָּתַו 5

 ואיֹוה ןולְמַא מא לוָכֲאַ ןָאָמיו וָלפִל קָאִּתַו תֹרְׂשַּמַה
 ןוְמַא רֶמאַֹ ּ!וָלָעַמ ׁשיִא--לָכ ואְצנ ילעַמ ׁשיִאילָב
 חקת ךהיִמ הָרְבָאְו רֶלָחַּה הָיְרַַּה יאיֵבָה רֶמָת-לֶא
 הריִחָא ןֹנְמַאָל אָכָּתו הֶתָׂשֶע רֶׁשֲא תֹובְבְלַהתֶא רֶמָּח

 ִֹוְּב הָל רֶמֶאֹו הָּבְְַַ לָכָאָל דלא ׁשֶנַּו :הָרְדָחָּה וו
 ִּכ יננְתילַא יִחָא-לַא ול רֶמאַּו :יִתוחֲא יִמִע יִבְכָׁש
 :זראָזַה הָלְכְנַה-תֶא הָׂשֲעַּת-לַא לֶאָרְׂשִיְּב ןֵכ הֶׂשִעייאל

 םִלָבַהַחַאּכ הָיְהִּת הָּמאְויִתְּפְרֶח-תֶא ְךיִֹוא הָנָ יג 5
 :דמַמ יָנעִֶמו אל יִּכ ְךֵלֶּמה-לֶא אָנירְּבּד הֶּתִעְו לֵאְרְׂשִיְּ

 בכְשִה היו הָּנְכִמ חו הָלֹוקְּב עֹמְׁשֹל הָמָא אָלְו 4

 יי ב לאומש
 איז ןיִראוָו ,רעֶטְסעוֶוְׁש עֶנייֵז רֶמָּת ןעֶנעוֶו
 זיִא םִע דְנּוא הָלּותְּב ַא ןעֶוזעוֶועֶג זיִא
 ןופ ןעֶניֹוא איד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג רעֶוְׁש

 םעֶּטְכעֶלְׁש םעֶּמִע רֶהיֵא לאָז רֶע זַא ןֹונְמַא
 ַא טאַהעֶג טאָה ןֹונְמַא דְנּוא 8 :ןּוהט

 ןעֶועוֶועֶג זיִא ןעֶמאָנ ןייַז דְנּוא ,רְנייֵרְפ
 ;רעֶדיִרְּב ם'דוָד הָעְמִׁש ןּופ ןְהּוז ,בֶדָנֹוי
 :ּולק רֶהעֶז ןעֶועוֶועֶג זיִא בֶדָנֹו דְנּוא
 טאָה רֶע דנּוא 4 :(ןּוהִמ ּוצ םעֶטְכעֶלְׁשנ
 אוד טְזיִּב םאָוְראַפ ,טְגאָזעֶג םֶחיֵא ּוצ
 ןעֶנְראָמ ןופ ְּךֶלֶמ ןֶּב אּוד ,רעֶנאָמ יֹוזַא
 טיִנ ריִמ םִע אוד טְסְליִו ?ןעֶנְראָמ ּוצ
 ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא זצ ןֹונְמַא טאָה יֹוזַא ?ןעֶנאָז
 רעֶדּורְּב ןייֵמ רָמָּת ּביִל ּבאָה ְּךיִא
 בֵדֶנֹי דְנּוא 6 :רעֶטְסעוֶוְׁש םיםֹולְׁשִבַא
 רעֶדיִנַא ְּךיִד גייל ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה
 קְנאַרְק ְָּךיִד ְּךאַמ דנוא םעֶּב ןייד ףיֹוא
 ןעֶמּוק ְּךיִד טעוֶו רעֶטאָפ ןייֵד ןעוֶו דְנּוא
 ןעֶנאָז םֶהיֵא ּוצ אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ,ןעֶהעֶז

 רעֶטְסעוֶוְׁש עֶנייֵמ ָּךאָד זאָל !ָּךיִד טעֶּב ְּךיִא
 ןעֶטייֵרעֶּבּוצ זייַּפְׁש ריִמ דְנּוא ןעֶמּוק רָמָּת

 זרָלֹורְג יִּכ הֹאְמ הָלְֹּנ הָאְִׂש ןֹנְמִא ָהֵאָנְׂשִנ :הָתֹא וט
 ןעֶהעֶז םִע לאָז ְךיִא ידּכ ןעֶניֹוא עֶנייֵמ קיירא כא רֶא יע 4 עא 2
 יװַא 6 !דְנאַה עֶרְהיִא ןּופ ןעֶסֶע דּוא -  י"" יי ריק דיק א =

 זיִא ְךֶלֶמ רעֶד ןעוֶו דְנּוא ;טְּכאַמעֶג קְנאַרְק דְנּוא טְגייֵלעֶגְרעֶריִנַא ןֹונְמַא ְּךיִז טאָה
 :ךיד טעֶּב ְּךיִא !ָּדִלִב םעֶד ּוצ טְגאָועֶנ ןֹונְמַא טאָה יֹוזַא ,ןעֶהעֶז ּוצ םֶהיֵא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא
 ראָפ ְּךעֶלעֶכיִק אייוֵוְצ ןעֶכאַמ ריִמ דְנּוא ןעֶמּוק רֶמָּת רעֶטְסעוֶוְׁש עֶנייֵמ ָּךאָד זאָל
 טאָה רדִוָד דְנּוא 7 :דְנאַה עֶרְהיִא ןּופ ןעֶסֶע אייֵז לאָז ְּךיִא יֵדְּכ ןעֶניֹוא עֶנייַמ
 רעֶדּורְּב ןייַד וצ ןונ אייֵו ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא זיֹוה םיִרָמָת ּוצ טְקיִשעֶגְניִהַא
 םעֶד ּוצ ןעֶנְנאַנעֶגְניִהַא רָמֵת זיִא יֹוזַא 8 :ןעֶסֶע סאָד םֶהיֵא ְּךאַמ דְנּוא ,זיֹוה םןֹונְמַא

 גיימ ןעֶמּונעֶג טאָה איִז דְנּוא ,ןעֶנעֶלעֶג זיִא רֶע דְנּוא ןֹונְמַא רעֶדּורְּב רֶהיֵא ןּופ זיֹוה
 דָנּוא ןעֶניֹוא עֶנייֵז ראָפ ָּךעֶלעֶכיִק איד טְכאַמעֶנ טאָה איִז דְנּוא ןעֶטעֶנְקעֶּג םִע טאָה דְנּוא
 םִע טאָה איִז דְנּוא ןאַפרְעייֵפ איִד ןעֶמּונעֶג טאָּה איִז דְנּוא 9 :ןעֶקאַּבעֶג אייֵז טאָה איִז
 טְגאָזעֶג טאָה ןֹונְמַא דְנּוא ,ןעֶסֶע טְלאוָועֶג טיִנ טאָה רֶע רעֶּבָא ,םֶהיֵא ראָפ ןעֶסאָנעֶגְסיֹוא
 :ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא םֶהיֵא ןּופ ןאַמ רעֶכיִלְטיִא זיִא יֹוזַא ,ןייֵגְסיֹורַא ריִמ ןּופ ןאַמ רעֶכיִלְמיִא זאָל

 ָךיִא זַא רֶדֵחיףאָלְׁש ןייֵמ ןיִא ןעֶסֶע םאָד גְנעֶרְּב !רָמָּת ּוצ טְגאָועֶג טאָה ןֹונְמַא דְנּוא 0
 טאָה איִז סאָו ְּךעֶלעֶכיִק איד ןעֶמּונעֶג רָמָּת טאָה יֹוזַא ,דְנאַה עֶנייֵד ןּופ ןעֶסֶע םִע לאָז
 רֶדָח-ףאָלְׁש ןייַז ןיִא ןֹונְמַא רעֶדּורְּב רֶהיֵא ּוצ טְנְנעֶרְּבעֶנ אייֵז טאָה איִז דְנּוא טְכאַמעֶ
 רֶע טאָה יֹוזַא ,ןעֶסֶע ּוצ טְכאַרְּבעֶג טְנעֶהאָנ םֶהיֵא ּוצ םִע טאָה איִז ןעוֶו דְנּוא 11 :ְןייַרַא
 :רעֶטְסעוֶוׁש עֶנייַמ ריִמ טיִמ ְּךיִד גייֵל ,םּוק ,טְנאָזעֶג רֶהיֵא זצ טאָה רֶע דְנּוא טְּפאַחעֶגְנָא איז
 ןעֶניִנייֵּט טיִנ ְּךיִמ טְסְלאָז אוד !רעֶדּורְּב ןייֵמ ןייֵנ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה איִז דְנּוא 2
 עֶניִואָד איִד ןּוהְמ טיִנ טְסְלאָז אּוד ,לֵאָרְשִי ןיִא ןעֶרעוֶו ןּוהְמעֶנ טיִנ ראָט םעֶכְלאָז ַא ןיִראָו
 ?דְנאַׁש עֶנייַמ ןעֶנעוֶו ןייֵגְניִהַא ְּךיִא לאָז ּואוְזַא ;ְּךיִא דְנֹוא 13 :ְךאַז (עֶטְכעֶלְׁש) עֶׁשיִראַנ
 דעֶר דְנּוצַא דְנּוא ;לֵאָרְׂשִי ןיִא עֶטְבעֶלְׁש איִד ןּופ רעֶנייֵא איז ןייַז טְסעוֶו אּוד--אּוד דְנּוא
 טאָה רֶע רעֶּבָא 14 :ןעֶטְלאַהְפָא ריִד ןּופ טיִנ ְָּךיִמ טעוֶו רֶע ןיִראוְו ְּךֶלֶמ םעֶד ּוצ ָּךאָד
 רֶהיֵא ןּופ רעֶקְראַטְׁש ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע לייוו דְנּוא ,לֹוק רֶהיֵא ּוצ ןעֶרעֶה טְלאוָועֶג טיִנ
 איז טאָה ְּךאָנְרעֶד 18 :ןעֶנעֶלעֶג רֶהיִא טיִמ זיִא רֶע דְנֹוא ,טְגיִנייֵּפעֶג איִז רֵע טאָה יֹוזַא
 טאָה רֶע סאָו טיִמ םאַה רעֶד ןיִראָו ,םאָה ןעֶסיֹורְג רֶהעֶז ַא טיִמ טְסאַהעֶנ ןֹונְמַא
 איִז טאָה רֶע עֶכֶלעֶו טיִמ עֶּביִל איִד איז ןעֶזעוֶועֶג רעֶסעֶרְנ ֹזיִא םֶסאַהעֶג איז
 דְנּוא 16 !קעוַא אייֵג דְנּוא ףיֹוא אייֵּטְׁש ,טאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה ןֹונְמַא דְנּוא ;טְּביִלעֶנ
 סאָד איו רעֶסעֶרְב עֶטְכעֶלְׁש עֶניִזאָד סאָד זיִא םעֶד ןעֶנעוֶו ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה איִז

 ערעדנא

 ראַפ ןעֶכאַמ זייַּפְׁש איד לאָז איִז דְנּוא



 לאומש
 ריִמ טיִמ טְסאָה אּוד סאָו ,עֶרעֶדְנַא
 רֶע רעֶּבָא ,ןעֶקיִשּוצְקעוֶוַא ָּךיִמ ,ןּוהְטעֶב

 דְנּוא 17 :ןעֶרעֶהּוצ טְלאוָועֶג טיִנ איִז טאָה
 טאָה סאו גְנּוי ןייַז ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע
 קיִׁש ,טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא ,טְניִדעֶּב םֶהיֵא
 רעֶד ףיֹוא ריִמ ןּופ קעוֶוַא עֶניִזאָד איִד
 רעֶטְניִה ריִהְט איד םיִלְׁשְרעֶּפ דְנּוא ,םאֵנ
 -עֶג ְּךיִז ףיֹוא טאָה איִז דְנּוא 18 :רֶהיֵא
 ןעֶּבְראַפ עֶנעֶדיִׁשְרעֶפ ןּופ דייַלְק ַא טאַה

 םיִּדִלְמ םעֶד ְּךיִז ןעֶנעֶלְפ יֹוזַא ןיִראָו
 תֹולּותְּב ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאָו רעֶטְכעֶט

 איִז טאָה רעֶניִדעֶּב ןייַז דְנּוא--ןעֶדייֵלְקְנָא
 רֶע דְנּוא םאֵנ רעֶד ףיֹוא טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא

 -אָלְׁשְרעֶּפ ריִהְט איִד רֶהיֵא רעֶטְניִה טאָה
 שַא ןּוהְטעֶנ טאָה רָמָּת דְנּוא 19 :ןעֶס

 ןּופ דייַלק םאָד דְנּוא ,ּפאָק רֶהיֵא ףיֹוא
 רֶהיִא ףיֹוא זיִא סאָז ןעֶּבְראַפ עֶנעֶדיִׁשְרעֶפ
 טאָה איִז דְנּוא ,ןעֶסירּוצ איִז טאָה ןעֶזעוֶועֶג
 ּפאָק רֶהיֵא ףיֹוא דְנאַה עֶרְהיִא טְגייֵלעֶג
 איז יֹוזַא ,ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא זיִא איִז דְנּוא
 :ןֶעיִרְׁשעֶג איִז טאָה ןעֶנְנאַגעֶב זיִא איִז
 ּוצ טאָה רעֶדּרְּב רֶהיֵא םֹולָׁשְּבַא דְנּוא 0
 ןֹונְמַא רעֶדּורְּב ןייֵד זיִא ,טְגאָזעֶג רֶהיֵא
 עֶנייֵמ דְנּוצַא דְנּוא ?ןעֶזעוֶועֶג ריִד אייֵּב
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 הרָּבָא אלְו ינָתְלְָׁל יִּמִע ָתיִשָע-רֶׁשֲא תֶרָהַאָמ תאוה
 נד אָנ-ױהְלִׁש רֶמַו ּותרׂשְמ ֹורֲענ--הֶא או ּהָל ַעְמִׁשֹ
 א היֵלָפו :ָהיֶרֲַא תֶלֶּדַה לֶעָנו הֶציִהַח יִלָעַמ תא-תֶא
 תרָלּותְבַהדֵלֶמַה--תֹוְב ְׁשְִלִּת ןכ יִּכ םִטַּפ תֶנְָּ
 :ָהיֶרֲחַא תַלֵּחַה לעֶו ץּוחה ֹותְרָׁשְמ הָתֹוא אֵציַו םִִליֵעְמ
 פ ָהיִלָע רֶׁשֲא םיּטפַה תֶנִכּו הָׁשאֹר-לַע רָפַא רֶמָּת חק
 :זרקִעַה ְךילָל דֵלֲעַו הֶׂשאֹר-לַע ּהָדָי םֵׂשָתו הָעָהָה
 כ "מע הָיָה ְךיִחָא ןניִמֲאַק ָהולָא םיִלָׁשְבַא ָהיֶלֵא רֶמאֹל
 ךבל-תֶא יִתישְּתילַא אוה ְךיַחָאיִׂשיִרֲחַה יָתוחֲא הָּמַעְ
 :היִחְא םִלָׁשְבַא תֹוַבהֶּממׂשְו רָמָּת ֿבָׁשַתו הוה רָבְּדל
 :דָאְמ ול רַחָיו הָלאָה םיִרָבְַה-לָּפ יא עַּמָש דוד ךלִרְ
 אֵנָשיִכ ביז עַדַמָל ןונְמַאיימע םִלָׁשְבַא רָבאָלְ
 ;וְתֹחֲא רֶמֶּת תֶא הָוע רׁשֲא רַבְדילַע ןנְמַא-תֶא םֹולָׁשְבַא

 ינ ילעַבְּב םולָׁשְבַאְל םינ וו םמָי םִתָנְשל יַד
 מַה ינְּב-לָכָל םֹלָשְבַאָאַרְקִיוטיִרְפָאדסע רׁשא רָֹצָח
 א דְבַעל םִיַחנ אָניהְגד רֶמאְֶַֹלֶמַילֶא םֹלָשְבַא ַאְבָו
 הב ילֶא למה מא :חְעמע וו ךלמה אנד
 ךלֶע דּבכנ אלו ּטָלְּכ ךלִנ אָנ-לַא יַנְּבלַא םֹלָשְבַא
 55 םלָׁשְבַא רֶמאֹר :והכְרְבו תַכָלָל הָכָאֹרלְו בר
 הדָמָל דֵלֶּמִה ול רַמאָּו יֵחָא ןנמַא ינִָא אָל לי אָ
 יד ועְמַא-תֶא ֹוּתִא הלְׁשִה םִִלָשְבַא וָּבְדְרּפִינ :ךֶמִע ךֵלֵי
 8 מאָל ויָרָענ--תֶא םֹלָׁשְבַא ֹצי :ךֵָּמִה יְִב-לָּכ תאו
 ינרָאּוָּכַה םֶכילֲא יּתְִמאו יב ןינְמַא-בל בּוטְּכ ָניאְר
 ִתָּוצ יִכנָא יִּכ אֹולֲה ּואָרוִּת-לַא וָתֹא םֶּתִמַהְו ןוְמַא
 6 ֹםלָׁשְבַא יֵרֵענ וׂשֵעָיו :ליָחיִנְבל ּווהְו וקזח םֶכְמֶא
 ֵלֶמַה .ְבילְּכ ו ּומָקַָ םִֹלָׁשְבַא הָוצ רֶׁשֲאַכ ןְֹמַאָל
 ל הָעְמְׁשְַו ךַרָדב הֶּמָהיִהָו :ישנו ודְרּפילַע ׁשיִא ָּבְבְרִנ
 לֶמִה ןְּבילּכיתַא םילָשָּצִא הַּכִה רֶמאֵל ךודחלַא האָב
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 ְךאָד זיִא רֶע ,ליִמְש גיווַוְׁש רעֶטְסעוֶוְׁש

 איז ןעֶּביִלְּבעֶנ רֶמָּת זיִא יֹוזַא ;ץְראַה ןייַד ּוצ ָּךאַז עֶגיִזאָד איִד טיִנ םעֶנ ;רעֶדּורְּב ןייד
 ָךַלָמַה דִיָד ןעוֶו דְנּוא 21 :רעֶדּורְּב רֶהיֵא םֹולָׁשְבַא ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא עֶטְסיוִוְרעֶפ ַא
 דָנּוא 22 :טְמיִרָנְרעֶד רֶהעֶז ןְראָצ ןייַז טאָה יֹוזַא ,ןעֶכאַז עֶניִזאָד איִד עֶלַא טְרעֶהעֶג טאָה
 םֹולָׁשְבַא ןיִראָו ,םעֶטּוג ָּךאָנ םעֶטְבעֶלְׁש רעֶדעוֶו ןֹונְמַא טיִמ טעֶרעֶנ טיִנ טאָה םֹולָׁשְבַא
 :רָמָּת רעֶטְסעוֶוְׁש עֶנייַז טְגיִנייֵּפעֶג טאָה רֶע סאוָו םעֶד ןעֶגעוֶו ןֹונְמַא טאַהעֶג דְנייַפ טאָה
 ףאָש טאַהעֶנ םֹולָׁשְבַא טאָה יֹוזַא ,םּורַא רֶהאָי אייוֵוְצ ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 8
 עֶלַא ןעֶדאַלעֶגְנייַא טאָה םֹולָׁשְבַא דְנּוא ,םִיָרְפֶא אייֵּב זיִא םאוָו ,רֹוצְח לַעַּב ןיִא םִרעֶרעֶׁש
 טְנאָזעֶג טאָה רֶע דֶנּוא ָּךֶלֶמ םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא םֹולָׁשְּבַא דְנּוא 24 :ְךֶלֶמ םעֶד ןּופ ןְהיֵז
 נייֵז דְנּוא ְּךַלֶמ רעֶד ְּךאָד ֹזאָל ,םִרעֶרעֶׁש ףאֶׁש טאָה טְכעֶנְק ןייַד ;ְךיִד טעֶּב ָּךיִא ,העְז

 יֹוזַא טיִנ ,םֹולָׁשְבַא ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 28 :טְכעֶנְק ןייֵד טיִמ ןייֵג טְכעֶנְק
 טאָה רֶע דִנּוא ,ןייַז רעוֶוְׁש ּוצ טיִנ ריִד לאָז סֶע זַא ,ןייֵג עֶלַא טיִנ רעֶמאָל ,ןְהּוז ןייֵמ
 -עֶנ םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,ןייֵג טְלאוָועֶג טיִנ טאָה רֶע רעֶּבָא ,ןעֶמעֶּבעֶג קְראַטְׁש םֶהֵיָא
 ןֹונְמַא רעֶדּורְּב ןייֵמ ָּךאָד זאָל--טיִנ ןעוֶו ,טְגאָזעֶג םֹולָׁשְבַא טאָה יֹוזַא 26 :טְשְנעֶּב
 ריִד טיִמ רֶע לאָז סאָָוראַפ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא ,ןייֵג םֶנּוא טיִמ
 םֶהיֵא טיִמ רֶע טאָה יֹוזַא ,ןעֶטעֶּבעֶג קְראַטְׁש םֶהיֵא טאָה םֹולָׁשְבַא ןעוֶו דְנּוא 27 ;?ןייַּ

 ּוצ ןעֶטאָּבעֶג טאָה םֹולְׁשְבַא דְנּוא 28 :ָךֶלֶמ םעֶד ןּופ ןְהיִז עֶלַא דְנּוא ןֹונְמַא טְקיִׁשעֶג
 טעֶו ןֹונְמַא ןּופ ץְראַה סאָד ןעוֶו זַא--ָךאָד טְקְרעֶמעֶּב ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןעֶנְנּוי עֶנייִז

 ןֹונְמַא טְגאָלְׁש ןעֶנאָז ְךייֵא ּוצ לעֶװ ְּךיִא ןעֶו דְנּוא--ןייַװ םִיִמ ְךיִלייֵרְפ ןייֵז
 ְךיִא ּבאָה ןיִראָו ןעֶּבאָה אָרֹומ ןייק טיִנ רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא ,םֶהיֵא טייֵט דְנּוא
 דָּוא 29 :טייֵל םיליַח טייַז דְנּוא ְָּךייַא טְקְראַטְׁש ?ןעֶטאָּבעֶג טיִנ ָךױֵא םֶע
 .ןעֶמאָּבעֶג טאָה םֹולָׁשְבַא איז יֹוזַא ןֹונְמַא ּוצ ןּוהְמעֶנ ןעֶּבאָה ןעֶנְנּוי ם'םֹולָׁשְּבַא
 ןעֶטיִרעֶג טאָה רעֶכיֵלְטיִא ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז ְּךֶלֶמ םעֶד ןופ ןְהיֵז עֶלַא דְנּוא
 ןעֶזעֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 230 :ןעֶפאָלְטְנַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא לעֶזייֵא-ליֹומ ןייַז ףיֹוא
 ןעֶמּוקעֶגְנָא הָעּומְׁש איִד ויִא יֹזַא ,געֶו םעֶד ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו
 ָּךֶלֶמ םעֶד ןּופ ןְהיֵז עֶלַא ןעֶגאַלְׁשְרעֶד טאָה םֹולָׁשְבַא ןעֶנאַז ּוצ יֹוזַא דוָח ּוצ

 רענייא



 ב לאומ

 ויִָנְּב--תֶא עֶרֶקִיו ְּךְלַּמַה םֶקָו :רֶחֶא םָהֵמ רַתֹונ-אְלְו 1
 ןַעינ :םיִדְנְב יָעְרִק םיִכָצִנ ויְבִע-לֶ הָצְרֶא עס 52

 זרא יִנֹרֲא רמאי-לַא רֶמאֹּ דִָדייִחֶא הָעְמִׁשְדִּב ו בָד

5206 

 נוי

 יב תמ ֹוּדַבל ןועְמַאייִּכ ּותימַה לה יֵרְְנַה-לָּב
 ;וָתֹהֲא רֶמְּת תֶא ותֹנַע םוּיִמ הָמיׂש הב י-לַמ
 = .רמאל רָבָּד וּבל-לַא ך למה יִנ םשי-לַא הָּתִעְו

 םֹלָׁשבַא חַרֶבה :תמ וּדַבְל ש מא טאּכ ּותִמ ךֶלמַה יג יָנְב 4
 םביִכְלְה ברדסַע הֶּנְִו אָדי וָניֵ-תֶא הָפֹצַה רעה אש

 הנה לָמַהילֶא ֿבֶרֶנְו מאה :ר ָהָה דַצִמ ויָרָהַא ּךֶרָּדִמ הל
 וָתֹּלַכְּכ ו יִהָי :הָיה ןֵּכ ףדבֿפ רֶבָרּכ ּואָב למה 8

 "בנו בו םלק 7 יאָב ְמִנְב הנהְו רּבְַל
 חֹרֶּב םיִלָׁשְבַאְו :דֶאְמ ליד ֵכְב יכְּב ויְרָבֲע-לֶכו לה 17

 נְּב-לַע לֵּבַאְתַה רוָׁשְ ְךֶלֶמ הֹהיִמֲעְדּב יִמְלַּתילֶא ךֵל
 שלש םְׁשייִהְיַו רוָׁשְנ ר רָב םוִלָׁשְבַאְו ;םימײ 28

 םִחניִּב טלָשְבַאלַא תאֵצָל למה דּה לֵּכְּתַו :םיִנָׁש
 :תֶזיֵּ ןָעְמַא-לַע

 רי

 חַלְשִּי;םִלָשְבַא-לַע ְךֶלֵּמַה בלב הָיְְצְדַב בָאז דינא 2
 ;דיִלֲא מאי רֶמאֹּה הָמָכֲה הָׁשִא םָּׁשִמ חָּקִ הָעֹולְּת ב

 יָה ןמָׁש  יכימְת-לַאְ לֶבַאייְנַב אָניִׁשְבלו 2 ּה
 =כָא ז תאִבּ ;תמִלַט תֶלְּבַאְתִמ םיִּבב םיָמָי .הָז הֶׁשֵאְּכ 3
 םיִרָבִּדַה-תֶא ֿבָאװי םֶׁשַָו הָּזַה רֶבָּדַּכ ויָלֵא ת רַּבַדְו מַה

 יִלַמ .לָפתַ ְךֶלֶמַה-לֶא תיִמְֹּתַה הָׁשֵאָה רֶמאֹּתַג :ָהיֶפְּב 4
 :ךֶלֵמַה הָעְׁשֹוה רֶמאֵּתַוּותּתְׁשִּתַו הֶצֹרַא ָהיּפִא
 נָא הָנָמְלַא-הָׁשא לָבֲא רֶמאַֹו ךלדחמ דלמַה הָל-ְמאַּו

 הָדָׂשַּב :םֶהיֵנְׁש ּוָניו םיִנָב ַנְש יא ;יִׁשיִא תֶמו 5
 יד = ;ןְתֶאי תָמיַו רֶחֶאָה--תֶא רָחֶאָה וָּכִיַו םֶהיֵניַּב ליִצִמ |י ןיאו

 די וי

 -ךעֶּביִא לאָמ ַא טיִנ זיִא אייֵז ןּופ רעֶנייֵא
 זיִא ָךֶלֶמ רעֶד דנּוא 21 :ןעֶּביִלְּבעֶג
 ןעֶמיִרּוצ טאָה רֶע דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא
 טְגייֵלעֶג ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶנייֵז
 טְכעֶנְק עֶנייֵז עֶלַא דְנּוא ,דֶרָע רעֶד ףיֹוא
 -וצ טיִמ ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶּבעֶנְרעֶד ןעֶנעֶז
 ןְהּוז בָדֶנֹו דְנּוא 82 :רעֶדייֵלְק עֶנעֶסיִר
 -םְנָעעֶג טאָה רעֶדּורְּב ם'דִוָד ,הָעְמִׁש ןּופ
 ראַה ןייֵמ טיִנ זאָל ,טְגאָזעֶג דְנּוא ,טְרעֶּפ

 םעֶד ןּופ ןְהיֵז איִד ןעֶגְנּו עֶלַא זַא ןעֶגאָז
 ןיילַא ןֹונְּמַא טְרֶעייֵנ ,טייֵטעֶג ןעֶנעֶז ְּךֶלֶמ
 -עֶג ןּוהָמעֶנ זיִא םאֶד ןיִראָו ,טיֹוט זיִא
 ,םֹולָׁשְבַא ןּופ לְהעֶּפעֶּב םעֶד ףיֹוא ןעֶראָו
 -עֶנ טאָה רֶע םאָד ְךָא גאָט םעֶד ןּופ--
 דְנּוא 23 :רָמָּת רעֶטְסעוֶוְש עֶנייֵז טְניִנייַפ

 ְךאַז איֵד :יִנעֶק ראַה ןייֵמ טיִנ זאָל דְנּוצַא

 ְהיִז עֶלַא זַא ןעֶגאָז ּוצ ,ןעֶגייֵל ץְראַה ּוצ
 טרעייֵנ ,ןעֶּבְראָטְׁשעֶג ןעֶנעֶז ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ
 םֹולָׁשְבַא דְנּוא 24 :םיֹוט זיִא ןיילַא ןֹונְמַא
 רעֶד גָנּי רעֶד ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶפאָלְטְנַא זיִא
 ןעֶגיֹוא עֶנייַז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא טאָה רעֶטְכעוֶו
 ןעֶנעֶד קְלאָפ לֶעיִפ ןעֶהעֶזעֶג רֶע טאָה יֹוזַא
 געוֶו םעֶד ףיֹוא ןעֶגְנאַגעֶג םֶהיֵא רעֶטְניִה
 דָנּוא 25 :גְראַּב םעֶד ןּופ טייַז רעֶד ןַא

 ןייד איִז יֹוזַא ןעֶמּוק ָּךֶלֶמ םעֶד ןּופ ןְהיִז איִד ,העְז ,ְּךֶלֶמ םעֶד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה בָדָנֹוי
 רֶע ןעֶװ ןעֶזעֶועֶנ זיִא םִע דְנּוא 26 :ןעֶראָועֶנ םִע זיִא יֹוזַא ,טְגאָזעֶג טאָה טְכעֶנַק
 דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶגְנָא ָּךַלֶמ םעֶד ןּופ ןְהיֵז איִד ןעֶנעֶז יֹוזַא ,העֶז ,ןעֶדעֶר ּוצ טְניִדְנֶעעֶג טאָה
 ָךַלֶמ רעֶד ְּךיֹוא דְנּוא ,טְנייוועֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא לֹוק רֶעייֵז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז
 זיִא םֹולָׁשְבַא רעֶּבָא 87 :טְנייוַועֶג קְראַטְׁש רֶהעֶז ןעֶּבאָה טְכעֶנְק עֶנייֵז עֶלַא דַנּוא
 נּוא ,רּוׁשְג ןּופ ביִנעֶק רּוחיִמַע ןּופ ןְהּוז יֵמְלַּת ּוצ ןעֶנְנאַגעֶג זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶפאָלְטְנַא
 ןעֶפאָלְּטְנַא םֹולָׁשְבַא זיִא יֹוזַא דְנּוא 88 :געֶט עֶלַא ןְהוז ןייַז ןעֶנעוֶו טיר טאָה רֶע
 דָנּוא 39 :רֶהאָי אייֵרְד ןעֶזעֶֶועֶג טְראָד זיִא רֶע דְנּוא ,רּוׁשָנ ןייק ןעֶנְנאַגעֶג זיִא רֶע דְנּוא
 ןעֶזעוֶועֶג (ןיֹוׁש) זיִא רֶע ןיִראָו ,םֹולָׁשְבַא ּוצ ןייֵגּוצְסיֹורַא טְסּולְנעֶג טאָה ְּךַלמַה דִוָד

 :טיֹוט ראו רֶע לייוו ,ןֹונְמַא ןעֶנעוֶו טְסייֵרְטעֶנ

 די לעטיפאק

 ןעֶזעוֶועֶג זיִא ָּךַקָמ םעֶד ןּופ ץֶראַה סאָד זַא טְסּואוְועֶנ טאָה הָיְרְצ ןּופ ןְהּוז בָאֹוי דְנּוא 1
 טְראָד ןּופ טאָה רֶע דָנּוא ,הָעֹוקְּת ןייק טְקיִׁשעֶג טאָה בָאֹוי דָנּוא 2 :ם לבו :

 לעֶטִׁשרעֶפ ךיִד טעֶּב ְךיִא ,טְנאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דַנּוא ,איֹורְפ עֶנּולק ַא ןעֶמ
 טיִמ טיִנ ְּךיִד ּבְלאַז דנּוא ,רעֶדייֵלְק-רֶעיֹּורְט איֵד ןָא אּוהְמ דְנּוא ,עֶּתלַבָא ןַא ראַפ ְּךיִר
 :ןעֶטיֹוט ַא ןעֶנעוֶו גְנאַל ןיֹוׁש טְרֶעיֹורְט סאו איֹורְפ ַא איז ןייַז ט טְסְלאָז אּוד דְנּוא ר
 ןעֶדעֶר םֶהיֵא ּוצ אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ְךֶלֶמ םעֶד ּוצ ןעֶמּוקְנייַרַא טְסעֶזַז אּוד ןעדַו דְנּוא 8
 :ןייַרַא ליֹומ רֶהיֵא ןיִא ןּוהְמעֶנ דייֵר איד טאָה בָאֹוי דְנוא ;ְּךאַז רעֶניִזאָד רעֶד ְךאָנ

25 

 ש

 ןעֶלאַפעֶב זיִא איז דנּוא ,ְּךֵלֵמ םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה הָעֹוקְּת ןּופ איֹורָפ איֵד דְנּוא 4
 טְנאָזעֶב טאָה איִז דְנּוא ,טְקיִּבעַג ְּךיִז טאָה איִז דְנּוא ,דֶרֵע רעד ּוצ םיִנָּפ רֶהיֵא ףיֹוא
 איִז דְנּוא ?ריִד זיִא םאָו ןטְבאָזעֶג רֶהיֵא וצ טאָה ְּךַלַמ רעֶד דְנּוא !ָדֵלֵמ ַא ףֵלעַה
 דָא 6 :ןעֶּבְראַטְׁשעֶג זיִא ןאמ ןיימ דָנּוא .הָנָמְלַא עַנייֵא ןיִּב ָךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה
 ןיִא טְניִרְקעֶב עֶדייֵּב ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז רָנּוא ,ןְהיִז אייוַוְצ טאָה דיֹומ טְסְניִד עַנייַד
 ליִצַמ לאָז םאֶו רעֶנייֵא אייֵז ןעֶׁשיִחְצ ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא םִע דְנּוא רָלעֶפ םעֶד
 :טייֵמעֶב םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ןעֶנאַלְׁשעֶג ןְרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא טאָה יֹוזַא ,ןייז

 ףךנּוא
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 זיִא הָחָּפְׁשִמ עֶצְנאַנ איִד ,העז דְנּוא 7

 ריֹומ טְסְניִד עֶנייֵד ןעֶנעֶק ןעֶנאַטְׁשעֶנְפיֹוא

 רֶעֶהַא ּביִנ ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 ןעֶנאַלְׁשְרעֶד רעֶדּורְּב ןייַז טאָה סאָָו םעֶד
 ןעֶנעוֶו ןּופ ןעֶטייֵט םֶהיֵא ןעֶלאָז ריִמ זַא
 רֶע םאָװ רעֶדּורְּב ןייַז ןּופ ׁשֵפֶנ םעֶד
 םעֶד ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ,ּתָנְרַהעֶנ טאָה
 ןעֶלעוֶו יֹוזַא דְנּוא ,ןעֶנְליִטְרעֶפ ְּךיֹוא ׁשֹרֹוי
 זיִא סאו ןעֶליֹוק עֶנייֵמ ןעֶׁשעֶלְרעֶפ אייֵז
 טיִנ ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ ,ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא
 רעֶדָא ןעֶמאָנ ןייֵא ןאַמ ןייֵמ ּוצ ןעֶזאָל
 דְנּוא 8 !דֶרֶע רעֶד ףיֹוא גְנּוּבייֵלְּברעֶּביִא
 ּבייוֵו םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד
 ַא לעֶֶװ ְּךיִא דְנּוא ,זיֹוה ןייַד ּוצ איינ
 דָנּוא 9 :ריִד ןעֶנעֶו ןעֶּבעֶג לְהעֶּפעֶּב
 ּוצ טְנאָזעֶג טאָה הָעֹוקְּת ןּופ ּבייוו סאָד
 דְנּוא ,ְּךֶלֶמ ראַה ָא ריִמ ףיֹוא !ָךֶלֶמ םעֶד
 ןייַז לאָז דְניִזעֶגְזיֹוה ס'רעֶטאָפ ןייֵמ ףיֹוא
 ןייַז דְנּוא ְּךֶלֶמ רעֶד רעֶּבָא ,דְניִז איִד
 דָנּוא 10 :ןייַז ןייֵר לאָז לֶהּוטְׁש ןיֹורְט
 טעוֶו סאָו רעֶד ,טְנאָזעֶג טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד
 אּוד טְסְלאָז םעֶד ןעֶדעֶר ריִד ּוצ םעֶּפֶע
 טיִנ ָךיִד רֶע טעֶו יֹוזַא ,ןעֶנְנעֶרְּב ריִמ ּוצ

 ְּת ְּמאַּ ּךֶסֶחְפִׁש-לַע הָחָׁשִּמַה-לָכ הֶמָק ֹּגהְ
 הָדְיְִׁשִנְו נָרָה רֶׁשֲא ֹויַחָא ׁשֵפְנְּב ֹורתִמְנּו ויִחָא הָּכַמֹתֶא
 יִתלַבְל הָרֶאְׁשִנ רׁשֲא יִּתְלַחניתֶא וּבְִו ׁשֵרֹח-תֶא םג
 :הָמָדֲאָה ןנפ-לַע תיִרֵאְשּו םש יִׁשיִאְלדִמוָש
 רַמאֹּתַו :ְךילָע הוא ֲִַו ךתיִבְליִכל הָׁשִאָה-לֶא ְךֶלֶמַד
 עו עה דֶלּמַה יָנֹדֲא =: ףקדלָא יי קתַה הָׁשִאָה
 ךֶלֶּמַד .רֶמאֹּ ואְסִכְו ְךֶלֶּמַהְו יִבָא .תיֵּב
 :ךֶּב תַעְנָל דע ףיפ םידדאלי יַא וָתאֵבֲהְו א רֵּבַדמַה
 לאנ תי ּבְרַהִמ ד ךיָהֹלֲא הָוהְי-תֶא ְךֶלֶמ ַה אָנירּכְז רֶמאֹּתַו
 -םַא הָוהְייַח מא נְּבתֶא ּודיִמְׁשִ אלו תַחַשְל םָּדה
 ג5 אָנ=רֶּבַרְּת הָׁשֵאָה רֶמאֹּהַו !הָצְרֶא ְּךֵנְּב תֶרֶעַׂשַמ למי
 13 רמת :יִרָּבַּד רֶמאָּיו רב למה ינדַא-לֶא פש

 רֵבַּדמּו םיָהלֵא םעילַע תאִֹּּכ הֶּתְבִׁשְח הָּמֵלְו הז
 :חיונ-תֶא ְךֶלֶּמַה ! ביִׁשָה 11 ׁשֶאְּכ הֶּזַה רֵבָּדַה 5
 4 ּופקֶאי אל רֶׁשֲא הָעְרַא םיִרַּה םִימַכְו תּומְנ תֹומִּ
 ַּדִי יִּתְלִבְל תֹֿבָׁשֲחַמ .ֿבֵשָחְו ׁשֵפָנ םיִהלָא .אׂשידאלְו
 וט לנדֲא ְךֵלמַה-לֶא רַּגַרְל יִתאָּבירְׁשַא הֶּתַעְו :חֶּדִנּוִּמִמ
 -הָרְּבַדָא ךתָחפִש דֶמאָּתַוםִעָה נאר יִּכ הזה רֵבְּרַה-תֶא
 א יב תֶמֶא רֵבָד-תֶא ךֶלמַה הָׂשֲַי לֹא ְךֶֶּמַה-לֶא אָנ
 משְַל ׁשיִאָה ףֵּכמ וָתָמַא-תֶא ליִצַהְל מַה עַמְׁשִי
 17 לע לְמאֹתַו :םיִהלֶא תלֲחעמ דַחַי ביתו יֵתֹא
 םימלֲאָה דַאְלַמְכויַּכ הָחְנִמל למה יִנ יָנֹדֲא-רַבְּדאָּנרהיהִי
 יג ךֶהלֶא הוה עֶבָהְו בֹוָּמַד עֹמָׁשִל ְךָלֶמה .ִנֹדא ןֵּכ
 ;-לֵא הִָׂאַהדלֶא רֶמאֹּר ֵלֶּמַה ןעה ;ְךֶמִע
 א רֶמַאֹתוְּדָתֹא לא יכלֶא רֶׁשֲא רֶבָּד יצְִמיִּדֲחכְת

 תָמאֹ
66 

 יֿפ

 יִקָנ

== 

 פ ְךֶּתִא בָאוי יָה ְךֶלָּמַה דָמאי דלֶּמַה יָנֹדֲא אָנירַּבַדִי
 מַה יִנֹחא ךֶׁשְפנ יח רֶמאַֹו הָׁשֵָה ןּתַו תאֹיִלְבְּב אה איז דּוא 11 :ןעֶרְהיִרְנָא רֶהעֶמ
 ןעֶקְנעֶרעֶג ָּךֶלֶמ רעֶד ָּךאָד זאָל ,טְנאָזעֶג
 ןייֵמ ןעֶנְליִטְרעֶפ טיִנ דְנּוא ןעֶּבְראַדְרעֶפ טיִנ לאָז םָדֵה לֵאֹונ רעֶד יִדָּכ טאָנ ןייֵד הֶּוהְי
 ןּופ ראָה- ַא ןעֶלאַפ טעזֶו םֶע ּביֹוא טְּבעֶל טאָנ איו יֹוזַא ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא .ןְהּוז
 עֶנייֵד ְּךאָד ואָל .טְנאָזעֶג טאָה ּבייוֵו םאָד דְנּוא 12 :דֶרֶע רעֶד ּוצ ּפאָק ס'ןְהּוז ןייַד
 :דעֶר טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא !ָּךֶלְמ םעֶד ראַה ןייֵמ ּוצ ןעֶדעֶר טְראָו ַא דיֹומ טְסְניִד
 ןעֶנעֶק ןעֶקְנאַרעֶג עֶבְלאָז ןעֶד אּוד טְסאָה םּוראַוו ,טְנאָזעֶג טאָה ּבייוו סאָד דְנּוא 8
 זיִא םאֶו רעֶנייֵא איוו ְּךאַז עֶניִזאָד איִד טעֶר ְּךֶלֶמ רעֶד ןיִראָו ?טאָנ ןּופ קְלאַפ םעֶד
 ריִמ ןיִראָו 14 :םעֶנעֶסיֹוטְׁשרעֶפ ןייַז ןעֶגְנעֶרְּבקיִרּוצ טיִנ ליוו ָּךֶלֶמ רעֶד םאָד ,גידְלוש
 ףיֹוא ןעֶסאָנְרעֶּפ זיִא סאו רעֶסאַ אי יֹוזַא (ןעֶנעֶז ריִמ) דְנּוא ,ןעֶּבְראַטְׁש ְּךאָד ןעֶזּומ
 טיִנ ְּךיֹוא זיִא טאָנ דְנּוא ;ןעֶרעוֶו טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא רֶהעֶמ טיִנ ןעֶק םאִו דְרֶע רעֶד
 לאָז רעֶנעֶסיֹוטְׁשרעֶּפ רעֶד זַא ןעֶקְנאַדעֶנ רֶע טְכאַרְט ְּךאָד דְנּוא ,םיִנָּפ אֵׂשֹונ ַא
 ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןיִּב ְּךיִא זַא דְנּוצַא דְנּוא 12 :ןעֶרעֶו ןעֶסיֹוטְׁשרעֶפ םֶהיֵא ןּופ טיִנ
 קְלאָפ םאָד לייוו זיִא םִע ,טְראָו עֶניִזאָד םאֶד גיִנעֶק םעֶד ראַה ןייֵמ ּוצ ןעֶדעֶר
 ְךאָד ליוװ ָּךיִא טְכאַרְמעֶג טאָה דיֹומְטְפְניִד עֶנייֵד דְנּוא ,טְכאַמעֶג אָרֹומ ריִמ טאָה
 :דיֹומטְסְניִד עֶנייֵז ןּופ ְּךאַז איִד ןּוהְט ָּךֶלֶמ רעֶד טעוֶו רעֶמאָט ;ְּךֶלֶמ םעֶד ּוצ ןעֶדעֶר
 רעֶד ןּופ דיֹומְטְסְניִד עֶנייַז ןייַז ליִצַמ דְנּוא ,ןעֶרעֶהּוצ טעוֶו ְּךֶלֶמ רעֶד ןיִראָו 6
 ןּופ ןעֶנְליִטְרעֶפ ןעֶמאַוּוצ רעֶדְניִק עֶנייַמ דְנּוא ְּךיִמ לי סאָו ןאַמ םעֶד ןּופ דְנאַה
 סאָד זַא טְכאַרְמעֶנ ְּךיִז טאָה דיֹומְטְסְניִד עֶנייֵד דְנּוא 17 :טאָנ ןּופ הָלֲחַנ רעֶד
 ַא איִח יֹזַא ןיִראָו ;הָמָחְנ ַא ןייַז םיוִועָנ טעֶו ְּךֶלֶמ םעֶד ראַה ןייֵמ ןּופ טְראָו
 דְנּוא עֶטּוג סאָד ןעֶרעֶהּוצְסיֹוא ְָּדְלֶכ רעֶד ראַה ןייֵמ זיִא יֹוזַא טאָנ ןּופ ְּךֶאְלַמ
 ְךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 18 :ריִד טיִמ ןייַז לאָז טאָנ ןייַד הֶוהְי דְנּוא ,עֶטְכעֶלְׁש םאֶד
 -ְךעֶפ טיִנ טְסְלאָז אּוד ;ּבייו םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טאָה
 טאָה ּבייֵװ סאָד דְנּוא ;ןעֶנעֶרְפ ְּךיִד לעוֶו ְּךיִא סאָו ְּךאַז םּוׁש ןייק ריִמ ןּופ ןעֶדייֵמ
 טְנאָזעֶג טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 19 :ןעֶדעֶר ְָּךֶלֶמ רעֶד ראַה ןייֵמ ְּךאָד זאָל ,טְגאָזעֶב
 טאָה ּבייו סאָד דְנּוא ?ןעֶגיִזאָד םעֶד םעֶלַא ןיִא ריד טיִמ בָאֹוי ןּופ דֶנָּאֵה איד זיִא
 גיָנעֶק ראַה ןייֵמ ָא ,טְּבעֶל עֶלעֶז עֶנייֵד איו יֹוזַא ,טְגאָזעֶג טאָה איִז דְנּוא ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶב
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 למה ינֹדא ררֶּד-רֶׁשֲא לָּכִמ ליִמְׂשַהְּו ןיֵמִהְל ! שָאדסָא
 זרַא ךֶחֶּפׁש יִפְּב םָׂש אוהְו יִצ אה בָאו ָךְְבעיֶּכ
 הֶָׂע רֶבֶדַה נְפ-תֶא בֵּבַס דֹוַבֲעַבְל :הָלֶאָה םיִרְבְדַה-לָּכ כ

 ךןַאלמ תַמכְחִּכ םָכָח יֵנֹדאו הזה רָבָּדה-תֶא בָאֹז ְךְבַע
 רֶמאַּה -  :ץֶרָאְּב רֶׁשֲא-לָּכ--תֶא תַעַדְל םיִהֹלאָה 2

 ְךְֶו הוה רֶבְדַה-תֶא יִתיִׂשָע אָנ-הָנִה בָאי-לָא ֶלּמַה

 ױי ב לאומש

 רוצ ןאַמ ַא ןעֶדְנאַהְרעֶּפ זיִא םִע ּביֹוא
 םעֶד ןּופ ןעֶקניִל רוצ רעֶדָא ןעֶטְכעֶר
 טאָה ניִנעֶק רעֶד ראַה ןייֵמ סאו םעֶלַא

 רֶע ּבָאֹו טְכעֶנְק ןייד ןיִראָו ,טעֶרעֶנ
 טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶמאָּבעֶג ריִמ סֶע טאָה

 הָצְרַא ונְפ-לֶא בָאוי לפי :םולָׁשְבַא-תֶא ,רַעַנַה-תֶא בֶׁשֲה 2
 ךְדֶבַע עֶדָי םֹוּיַה בָאוי רֶמאַֹּ ךֵמַד-תֶא רָב וחְִֵּׁיַו

 ְךלֶּמִה הֶׂשֶ--רֶׁשֲא ךֶלּמַה ינרַא ניְִּב ןַח יִתאָצְמייּכ
 -זרָא אביו הָרּוָׁשְנ לו בָאֹוי םֶקָה :ןֵדְבִע רַבָד-תֶא

 ומיּכ-לֶא בָּסִי מַה רֶמאַּ ';םֶלָׁשּוהְי םילָׁשְבַא 24
 אֵל ְךֵלֶּמַה ינְּו ותיֵב-לֶא םולָׁשְבַא בּפִיו -הָאְרִי אֵל .ָנְפּו

 לֵאָהׂשי-לֶכְּב הָּפָיׁשיִא הָָהֹאְל םולָשְבַאְכּו - :הָאָרהּכ
 ;טבּומ ֹוב הָיָה-אל ורְקְדָק דֵעְו ולְגַר ,ףֵּכִמ רֶאְמ לֵלַהְל
 לי רֶׁשֲא םיִמָיל ! םימי ץקמ הָיָהְו ושאֹר-תֶא ְְַבּו
 םִיְתאָמ ושאֹר רֶעְׂשיתֶא לקָׁשְ וְלִנו ויָלָעי דָבֶכיִּכ

 םיִב הָׁשֹלׁש םֹולָׁשְבַאְל לי :דלֶּמַה ןְבָאְּב םיִלָקׁש גד
 :הרָאָרַמ תַּפְי הֶׁשֵא הָתוָה איה רֶמָּת ּהָמְׁשּו תַחַא תבּו

 ינְּו םיִמָי םִיַתָנִׁש םלָׁשּיִב םִלָׁשְבַא בֵׁשַָו 58
 :תא ַחָלׁשִל בָאוי-לֶא םֹלָׁשְבַא חַלְִּיַו :הָאָר אל דלֶּמַה 5

 אֵלְו תיִנְׁש לוע חַלְׁשיו ולֵא אוָבָל הָבָא אָלְו ְךֶלֶּמַה-לֶא
 -ילֶא בָא תֶהָלָה ּואָר ויָרְבֲע-לֶא רֶמאֹו .:אוָבְל הָבָא ל

 ִדְבִע ּותֲַו ׁשאָב ָהיֶתיִצוַהְו יִכָל םיִרֹעְׂש םְׁשיֹולְויִדָי
 אבו -בָאֹוי םֶקָיו :שֵאָב הָק קלֶחֶהתֶ .םוִלָׁשְבַא 31

 ָךרְבִע ּותיִצַה הָמָל ולא ֶמאיו הָחְיָּבַ םיִלָׁשְכַאילֶא
 בָאוילָא םִלָׁשִבַא רֶמאֹיַו :ׁשֶאּב טי הק הי 2

 -לֶא ָךֶתֶא יחְלְׁשֶאְ הנה אָּב מאל ו ךילֵא יתְַלְׁש הנ

 ןיִא טְגייֵלעֶג רעֶטְרעוֶו עֶניִזאָד איִד עֶלַא
 יִדְּכ 20 :דיֹומְטְסְניִד עֶנייֵד ןּופ ליֹומ םעֶד
 ְךאַז רעֶד ןּופ םיִנָּפ םאָד ןְעייֵרְד וצ םזרַא

 ְךאַז עֶגיִזאָד איִד בָאֹוי טְכעֶנִק ןייֵד טאָה

 םֶכָח ַא זיִא ראַה ןייֵמ רעֶּבָא ;ןּוהְמעֶנ
 טאָג ןּופ ָּךָאְלַמ ַא ןּופ הָמְכָח איִד אי
 ְףיִז םּוהְט סאָו םעֶלַא ןעֶסיִװ וצ םּוא
 רעֶד טאָה יֹוזַא 21 :רֶרֶע רעֶד ףיֹוא

 ףיִא ןונ העְו !בָאֹו ּוצ טְגאָזעֶג ְךֶלֶמ
 םּוראַד ;ְּךאַז עֶניִזאָד איִד ןּוהְמעֶג ּבאָה
 םעֶד ,גְנּוו םעֶד קירּוצ גְנעֶרְּב דְנּוא אייֵג

 ןעֶלאַפעֶג בָאֹוי זיִא יֹוזַא 22 :םֹולָׁשְבַא
 רֶע דְנּוא ,דְרֶע רעֶד ףיֹוא םיִנָּפ ןייַז טיִמ
 םעֶד טאָה רֶע דְנּוא טְקיִּבעֶג ְּךיִז טאָה

 ,טְגאָזעֶג טאָה בָאֹוי דְנּוא ;טְׁשְנעֶּבעֶג ְּךֶלֶמ

 זַא טְנעֶקְרעֶד טְכעֶנְק ןייַד טאָה טְנייַה
 ןעֶניֹוא עֶנייֵד ןיִא ןֵח ןעֶנּופעֶג ּבאָה ְּךיִא

 יֹוזַא 28 :טְכעֶנְק ןייֵד ןּופ טְראוָו סאָד ןּוהְמעֶנ טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד לייוו !ָּךֶלֶמ ראַה ןייֵמ ָא

 םעֶד טאָה ּרֶע דְנּוא -רּוׁשְנ ןייק ןעֶגְנאַגעֶגְניִהַא זיִא רֶנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא בָאֹוי זיִא

 רֶע זאָל טְנאָזעֶג טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 24 :םיִלְׁשּורְי ןייק טְכאַרְּבעֶנ םֹולָׁשְבַא

 םֹולָׁשְּבַא זיִא יֹוזַא ;ןעֶהעֶז טיִנ רֶע לאָז םיִנָּפ ןייֵמ רעֶּבָא ,זיֹוה ןייַז ּוצ ןעֶרְהעֶקְּפָא
 :ָךֶלֶמ םעֶד ןּופ םיִנָּפ סאָד ןעֶהעֶזעֶג טיִנ טאָה רֶע דְנּוא ,זיֹוה ןייַז ןיִא טְרְהעֶקעֶגְנייַא
 זַא ,לֵאָרְׂשִי ץְנאַג ןיִא ּרעֶרעֶנעֶׁש ןייק ןעֶועוֶועֶג טיִנ זיִא םֹולָׁשְבַא איז יֹוזַא דְנּוא 8

 ןיִא טיִנ זיִא ּפאָק ןייַז ּוצ זיִּב םּופ ןייז ןּופ טיִרְמ םעֶד ןּופ ,ןעֶּביֹול רֶהעֶז םֶהיֵא לאָז ןעֶמ
 (ןּופ ראָה איד) ןעֶראָׁשעֶגְּפָא םֶהיֵא טאָה ןעֶמ ןעוֶו דְנּוא 26 :םּומ ַא ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא
 רֶע סאו ןְרעֶדְנַא םעֶד ּוצ רֶהאָי קֶע ןייֵא ןּופ ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאָד ןיִראָוו) ּפאָק ןייַז

 טאָה יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג רֶהעוֶוְׁש םֶהיֵא ףיֹוא ןעֶנעֶז ראָה איִד ןעֶד ןעֶרעֶׁשְּפָא ָּךיִז טְגעֶלְפ
 אייווְצ ןעֶזעֶועֶג ראָה עֶנייֵז ןּופ טְכיֵועֶג סאָד זיִא יֹוזַא ,ןעֶרעֶׁש טְזאָלעֶג ְּךיִז רֶע

 ןעֶריֹוּבעֶג ןעֶנעֶז םִע דְנּוא 27 :ְּךֶלֶמ םעֶד ןופ טְכיועֶג םעֶד ָּךאָנ ,םיִלָקְׁש טְרעֶדְנּוה
 ,רָמָּת ראַוַו ןעֶמאָנ רֶהיֵא דְנּוא ,רעֶטְכאָט עֶנייֵא דְנּוא ןְהיִז אייֵרְד םֹולָׁשְבַא ּוצ ןעֶראָועֶג
 ןיִא טְניֹואוְועֶג טאָה םֹולָׁשְבַא דנוא 28 :ןעֶהעֶזּוצְנֶא איֹורְפ עֶנייֵׁש ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא איִז

 ;ְךֵלֶמ םעֶד ןּופ םיִנָּפ םאָד ןעֶהעֶזעֶג טיִנ טאָה רֶע רעֶּבָא ,רֶהאָי אייַוְצ םִיַלָׁשּורְי

 גיִנעֶק םעֶד ּוצ ןעֶקיִׁש םֶהיֵא לאָז רֶע יֵדְּכ בָאֹוי ָּךאָנ טְקיִׁשעֶג טאָה םֹולָׁשְבַא דְנּוא 9
 םֶהיֵא וצ לאָמַאְכאָנ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶמּוק םֶהיֵא ּוצ טְלאָועֶג טיִנ טאָה רֶע רעֶּבָא
 עֶנייֵז וצ טְגאָזעֶג רֶע טאָה יֹוזַא 80 :ןעֶמּוק טְלאוָועֶג טיִנ טאָה רֶע רעֶּבָא ,טְקיִׁשעֶג
 ןעֶטְראָד טאָה רֶע דְנּוא (דְלעֶּפ) ןייֵמ ןּופ טְנעֶהאָנ זיִא דְלעֶפ םיבָאֹוי ,טְהעֶז ,טְכעֶנְק

 -עֶגְנָא טְבעֶגְק םיםֹולָׁשְּבַא ןעֶּבאָה יֹוזַא ,רֶעייִפ טיִמ ןֶהָא םִע טעֶדְניִצ דְנּוא טייֵג ,ןעֶּמְׁשְרעֶג
 -ָנויְרַא זיִא רֶע דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא בָאֹוי דָנּוא 81 :רֶעייֵפ טיִמ דְלעֶפ ןייַז ןעֶדְניִצ
 עֶנייִד ןעֶּבאָה סאוָוְראַפ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,זיֹוה םיםֹולָׁשְבַא ןיִא ןעֶמּוקעֶג
 בָאֹוי ּוצ טְגאָזעֶג טאָה םֹולָׁשְבַא דְנּוא 32 4רֶעייֵפ טימ ןעֶדְניִצעֶגְנָא דְלעֶפ ןייֵמ טְכעֶנְק
 ּוצ ןעֶקיִׁש ְּךיִד לאז ָּךיִא זַא רעֶהַא םּוק ,ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא טְקיִׁשעֶג ריִד ּוצ ּבאָה ָּךיִא ,העָז

 םעד



 לאומש
 ְךיִא ןיִּב םּוראַּו ,ןעֶנאָז ּוצ :יִנעֶק םעֶד
 רעֶסעֶּב רעֶו םִע ?רּוׁשְנ ןּופ ןעֶמּוקעֶנ
 טְראָד ָּךאָנ טעֶה ָּךיִא םאָד ריִמ ראַפ
 ןעֶהעֶז ָּךיִמ זאָל דְנּוצַא דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶנ
 םִע ןעוֶו דְנּוא ;ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ םיִנָּפ סאָד
 ְךיִמ רֶע לאָז יֹוזַא דְניִז ַא ריִמ ןַא זיִא
 ּוצ ןעֶמּוקעֶנ זיִא בָאֹוי דְנּוא 83 :ןעֶטייֵט

 םֶהיֵא ּוצ סֶע טאָה רֶע דְנּוא גיִנעֶק םעֶד
 ּוצ ןעֶפּורעֶג רֶע טאָה יֹזַא טְנאָזעֶג
 ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא ,םֹולָׁשְבַא
 םֶהיִא ּוצ ְּךיִז רֶע טאָה יֹוזַא ְּךֶלֶמ םעֶד
 דֶרֶע רעֶד ּוצ םיִנָּפ ןייַז טיִמ ,טְקיִּבעֶנ

 טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא ְּךֶלֶמ םעֶד ראָפ
 :םֹולָׁשְבַא טְׁשיִקעֶג

 ומ לעטיפאק

 יֹוזַא םעֶדְכאָנ ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 1
 ןעֶנעוֶוְטיֵר טְכאַמעֶנ םֹולָׁשְבַא ְּךיִז טאָה
 ןעֶנעֶז רעֶנעֶמ גיִצְפּופ דְנּוא ,דְרעֶפ דְנּוא
 םֹולָׁשְבַא דְנּוא 2 :ןעֶפאָלעֶג םֶהיֵא ראַּפ
 -עֶנ זיִא דִנּוא ,ןייֵמְׁשפיֹוא היִרְפ טְנעֶלְפ
 געוֶו םעֶד ןּופ טייַז רעֶד אייֵּב ןעֶנאַטְׁש

 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דִנּוא ,רֶעיֹוט םעֶד ןּופ
 ַא טאַהעֶג טאָה םאָװ רעֶכיִלְטיִא זַא
 ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא ,טייֵרְטְׁש

 599 ןמ ייטב

 םָשדינַא רֶצ יִל בֹט רֹוׁשְּנִמ יִחאָב הָּמָל רֿטאֵל ְךֵלֶּמַה
 3 אביו :יִנתַמֲהַו ןֹוע יָב-שידַאו ְךֶֶמַה ינְּפ הָאְרֶא הָתָעַו
 -לֶא אֵבי םילָשְבַאלָא אָרָק ליג ְךֵלֶמהלֶא בָאֹוי
 קשיו למה ינפל הָצְרַא ווָפַא-לַע וִל ּוחתשִּ ֶלמַה
 לְכָל ךלמה

 םיסָסְו הָבָּכְרֶמ .םֹולָׁשְבַא ֹול ׂשֵעָיו ןכ יֵרֲחַאמ יהיו
 וכ וט

 ֹא
' 

 דַמָעְו שלָשְבַא םיְִׁשִהְו :וינָפִל םיִצָר ׁשיִא םיִׁשִמֲהַ
 ביר וָל-הָוְהיישֲא ׁשיָָהילָּכ והיו רַעּשַ ךרֶּד ד-לַע
 רֶמאֵה ֹוְֵא םִֹלָׁשְבַא קו טו מל ךלהילא אבל
 ְֵבִע לאָרְׂשיטְבִׁש דַהַאמ דְמאֹל הָּתַא ליפ הָזמייֵא
 8 ַעֵמֹׂשְו םיִחֹכְנּו םיִבֹש ְךיֶרְבִד האָר ם םלָׁשְבא ללֵא רֶמאֹי
 4 טפש יִנֵמׂשִייִמ םולָשְבַא רֶמאֵּה ְךֶלֶּמַה ת ַאמ ךלדיא
 טֵּפְשִמּו-ביִר וָלדהְיהי--רֶׁשֲא ׁשיִא-לָכ אֹוָבָ לז רַב
 ה -תֶא חַלָׁשְו ול תֹוהְַּׁשִהְל שי א-בֶרָקַּב הָיָהְו :ויִּתְקַּדְצִהְו
 + דָּזַה רֵבְּדַּכ םֹלָׁשְבַא שעל :ול קׁשָנְו וִל קִוָחָהְ ודָי
 בניו ְךֶלמַה-לֶא טֵּפְׁשִמַל ּואְבָי . עא לֶאָרְשי--לֶכְל
 ז יִעָּבְרַא ץֵּקִמ יִרָי :לֵאָרְׂשִי יִׁשְנַא בל"תֶא 'םלָׁשְבַא
 -תֶאַלַׁשֲא 0 אָל הָכלֲא אפ םֹולָׁשְבַא רֶמאּו הָָׁש
 י דְבַע דַהָג רֶדניִּכ :ןָֹבֶחִּב הָוהיל יִּתרְָערֶׁשֲא יִרדְנ
 ?רָוהְי יִנֵבִׁשְי בישָי-םִא יומא אל םֶרֲאַּב רוָׁשָנִב יִּתְבַׁשְּב
 + םִֹלָשְּבדל למה וָל-רְמאֹיַו :הָוהי-תֶא ִּתְהַבַעְו םַלָׁשּורְי
 : ןםיִלְַרִמ שב ישי :הָנֹרְבִח ְךֶליו םֶקו
 רֵמׁשַה ליק"תֶא םֶכָעְמׁשִּכ רֶמאֵל לָארְׂשִי יטב "לבב
 ג כלה םלָשְבַ ;-תֶאְו :ןוְרְָחְּב םִֹלָׁשְבַא ךֵלֶמ םֶּתְרַמֲאַ
 עדי אֵלְוםְָתִל םיִבָלְהְו םיִאְרק םַלָׁשיה ִמ ׁשיִא םִיַתאָמ
 נג ץעוי יי לֶפֹליִחַא--תֶא םלָׁשִּב ַא חַלַׁה :רָבָדילָמ

 טאָה דִנּוא ,ןעֶפּורעֶג ְּךיִז ּוצ םֹולָׁשְבַא םֶהיֵא טאָה יֹוזַא טָּפְׁשִמ םעֶד ּוצ ְּךֶלֶמ םעֶד
 ְכעֶנְק ןייַד ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא ?אּוד טְזיִּב טאָטְׁש רעֶכְלעוֶו ןּופ ,טְנאָזעֶב
 טאָה יֹוזַא 8 :לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִטָבִׁש איִד ןּופ (טעֶמְׁש איִד ןּופ) עֶנייֵא ןּופ זיִא
 ןעֶפאַׁשְטְכעֶר דנּוא טּוג ןעֶנעֶז ןעֶכאַז עֶנייֵד העָז ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ םֹולָׁשְבַא
 דָוא 4 :ןעֶרעֶהְסיֹוא ְָּךיִד לאָז סאָו גיִנעֶק םעֶד ןּופ אָד רעֶנייֵק זיִא םִע רעֶּבָא
 -עֶב טְכאַמעֶג טעֶה ְּךיִא זַא ןעֶּבעֶג טְלאָו רעֶו ,טְנאָזעֶג (רעֶטייוַו) טאָה םֹולָׁשְבַא
 דָנּוא טייֵרְטְׁש ַא טאָה םאָו רעֶכיִלְטיִא דְנּוא !דְנאַל םעֶד ןיִא טֵפּוׁש םָלַא ןעֶראוָו
 :םְכאַמעֶג טְכעֶרעֶג םֶהיֵא ָּךיִא טעֶה יֹזַא ןעֶמּוקעֶג ריִמ ּוצ טְכעֶמ טָּפְׁשִמ ַא
 םֶהיֵא ּוצ ָּךיִז ןעֶמּוקעֶג טְנעֶהאָנ זיִא רעֶצעֶמיִא ןעוֶו זַא ,ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דָנּוא 8
 -ָנָא םֶהיֵא טאָה רֶע דִנּוא ,דְנאַה עֶנייַז טְקעֶרְטְׁשעֶנְסיֹוא רֶע טאָה יֹוזַא ,ןעֶקיִּב ּוצ
 ץְנאַנ ּוצ ןּוהְמעֶנ םֹולָׁשְבַא טאָה יֹוזַא דְנּוא 6 :טְשיִקעֶג םֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶמאָנעֶג
 טאָה םֹולָׁשְּבַא דְנּוא ;טָּפְׁשִמ םעֶד ּוצ ְךֶלֶמ םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז סאָו לֵאָרְׂשִי
 ןַא ןעֶזעוֶועֶג ויִא םִע רְנּוא 7 :לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶנעֶמ איִד ןּופ ץְראַה םאָד ּתְבְנַגעֶנ
 טעֶּב ְּךיִא ,ְּךָלֶמ םעֶד ּוצ טְגאָזעֶב םֹולָׁשְבַא טאָה יֹוזַא ,רֶהאָי גיֵצְריִפ ןּופ דֶנֶע םעֶד

 טְכאַמעֶג רֶדָנ ַא ּבאָה ָּךיִא סאָו רֶדֶנ ןייֵמ ןעֶלְהאָצעֶּב דְנּוא ןייֵג ָּךיִמ זאָל ףיד
 ּבאָה ְּךיִא ןעֶו ןּוהְמעֶנ רֶדָנ ַא טאָה טְכעֶנְק ןייד ןיִראָו 8 :ןֹורְבָח ןיִא טאָנ ּוצ
 ןעֶזאָל םיִועֶנ ְּךיִמ טעֶװ טאָנ ןעוֶו ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא םַרַא ןיִא ,רּוׁשְנ ןיִא טְניֹואוְועֶנ

 ָךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 9 :ןעֶניִד הָוהְי ְךיִא לעֶװ יֹוזַא ,םִיַלָׁשּורְי ןייק ןעֶרְהעֶקְקירּוצ
 זיִא דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא רֶע זיִא יֹזַא םֹולְׁשְּב אייֵנ טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה
 ְךֶרּוד םיִלְגַרְמ טְקיִׁשעֶגְסיֹוא טאָה םֹולָׁשְבַא דּוא 10 :ןֹורְבָח ןייק ןעֶנְנאַנעֶנ
 לֹוק םאָד ןעֶרעֶה טעֶו רֶהיֵא ןעֶו ןעֶנאָז ּוצ יֹזַא לֵאָרְׂשִי ןיִא םיִטָבְׁש עֶלַא
 :ןֹורְבֶה ןיִא טְריִנעֶר םֹולְׁשְבַא ןעֶנאָז רֶהיֵא טְלאָז יֹזַא רֵפֹוׁש םעֶד ןּופ
 םיוא ןאַמ טְרעֶדְנּוה אייֵװְצ ןעֶנְנאַגעֶנְטיִמ ןעֶנעֶז םֹולָׁשְבַא טיִמ דנּוא 1
 ןיִא ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא .עֶנעֶפּורעֶג ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז ,םִיַלָׁשּורְי

 רְנוא 12 :טְסּואְועֶנ טיִנ ָּךאַז םּוש ןייק ןּופ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טייֵקְצְנאַג עֶרייַז

 רעֶּבעֶג הָצֵע רעֶד הָליִג ןּופ לָפֹותיִחֲא ְּךאָנ טְקיִׁשעֶג טאָה םֹולָׁשְּבַא
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 ץיא שה יח םִחכזהתא חוב הלעג דִּמ דֹד
 ָילַא ײיִמַה אבי :םֹלָׁשְבַאיא בה קוה םֶגָהְו
 מא םלָשְַא יא לאָרשישיא'בל היה מאל
 -אליִּכ הָחְרְּבְ ּומוָק םלָׁשוריב מַאיֹרְׁשא וְדָבעילְכְל
 יֲהמְיְרְפ תֶכָלָל ּורֲהִמ טֶלָׁשְבַא ָלְּפִמ הָׂשיִלְּפ ינָקיההַה
 "יֵפְל ריִעָה הָּכִהְו הָעְרְה-תֶא ּונלָע ַחיִָהְ וְנִׂשְַ

 תְבי-ֶׂשֲ לָלִּ ךְקמהילֶא מידע יִרְמאֹ :בֵרָח ופ
 וילנרְּב ְתיִב-לָכְ ְךַלֶמֹל אֵציו :ךידָבִע הנה ְּךֵלֶּמה יָנֹדֲא 5

 :תרופִה רֶמְׁשִל םיִׁשנלְּפ םיִׁשָנ רָׂשָע תַא ךֶלֶּמִה בועַּב
 :קֶחְרִּמַה תיֵּב יולְמעַו וְָנרְּב םִעָה-לָכְו ךֶלֶּמִה אֵצו וז

 כו יִתְלִפַהילְכ| יִתרְכַה-לֶכְו די-לַע םיִרְבִעויָדָבִעיִלְכְו
 טיִרְבֶע תֹנמ ֹולְנַרְב ּואָבזיוׁשֲא ׁשיִא תוָאְמדׁשִׁש םּתנַה
 ְךלֶת הָמָל יפה יתלֶא מַה רֶמאֹּו :ֶלָמֹה פילע
 -םַנו הֶּתַא יִרְְנייִּב ֶלֶּמה "סע בֵׁשְו בׁשּונָּתִא הָתַאֹדַּ

 ינמִע ָּךעונַא םוהְו אב ו לומָּת :ךְמּוקְמִל הָּתַא הֶלּנ ב
 -תרָא בֵָׁהְו בוש לה יִנֲאירְׁשֲא לע קוה נאו תֶכָלָל
 רמא ךלמַד-חא יפֹא ןעו זמִאָו רֶסֶח מע .יחַא
 -הרָוהִ רֶׁשֲא םֹוקְמִּב םא יִּכ ךֵלָמַה יָנֹרֲא יֵחְו הָוהְי-ַח
 הֶיְהְי םֵׁשייֵּכ םיִיַחְלסא תֶוְמְליִא ְךֵלּמַה יֵנֹדֲא ! םֵׁש
 תניא רבו בת יַתאֹלַא וָד רֶמא ךְדְכע

 לוִק םיִכוּב ץֶרָאָהילְכְו:ָתִא רֶׁשֲא ֵּטַה-לָכְו ויָשָנֲא-לֶכִו 5
 -ילָכְו ורק לֵחָנּברֵבֹע ךֶלֶּמַהְו םיִרְבְל םִעָהילָכו לי

 קורציסנ הֵהְו :רָּברִּמַה-תֶא ְךֶרֶד יְפ"לע םיִרְבִע םֶעָה 4
 קו םיהלֲאָה תיִרְּב ןורָא-תֶא יְִׂשְנ וּתִא םִיולַהילִכְ
 רֹוָבָעַל סֶעָה-לָּכ םֶּת-דַע רֶתָיְבֶא לו םיהֹלאָה ןוחַא-תֶא

 ןודָא-תֶא בֵׁשָה קולְצִל ְּךֵֶּמִה רֶמאֵּו --  :רֶעֶהדִמֹהּכ
 נבַׁשהְו הָוהְי ינֵעְּב ןִח אָצַמָא-םִא רָעָה םיִהלֲאָה

 ומ ב לאומש
 ןעוֶו הָליִנ טאָטְׁש רעֶד םיֹוא דִוָד ןּופ
 דְנּוא ,תֹונָּבְרִק איִד ןעֶטְכאָׁשעֶג טאָה רֶע
 ןעֶזעוֶועֶנ זיִא (הָדיִרְמ רעֶד ןּופ) דְנּוּב רעֶד
 ןעֶגְנאַגעֶג זיִא קְלאַפ סאָד דְנּוא ,קְראַטְש
 ;םֹולָׁשְבַא טיִמ טְרְהעֶמעֶנ ְּךיִז טאָה דְנּוא

 רעֶנאָזְנָא ןייֵא ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא םִע דְנּוא 8
 סאָד זַא טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא דִוָד ּוצ

 לֵאָרְׂשִי ןופ ןאַמ ןעֶכיִלְטיִא ןּופ ץְראַה
 יֹוזַא 14 :םֹולָׁשְבַא ְּךאָנ (ןייֵגּוצְכאָננ זיִא
 טְכעֶנְק עֶנייֵז עֶלַא ּוצ טְנאָזעֶג רִוָד טאָה
 ןיִא ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז םאִו
 רעֶמאָל דנּוא ףיֹוא טייֵטְׁש ,םִיַלְׁשּורְי
 םֶנּוא ראַפ טעוֶו םִע ןיִראָו ,ןעֶּפיֹולְטְנַא
 ;םֹולָׁשְבַא ראַפ גְנּוניִרְטְנַא עֶנייֵק ןייז טיִנ
 טעוֶו רעֶמאָט ,ןייֵנּוצְקעוֶוַא ְךייֵא טְלייֵא
 ןעֶבייֵרְנרעֶד םֶנּוא דְנּוא ןעֶלייֵא ְּךיִז רֶע
 ןעֶסיֹוטְׁש עֶזייֵּב םאָה סֶנּוא ףיֹוא דְנּוא

 איד טיִמ ןעֶגאָלְׁש טאָטְׁש איד טעוֶו דֶנּוא
 איִד דְנּוא 12 :ךְרעוֶוְש םעֶד ןּופ ףְראַש

 ּוצ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ טְכעֶנְק
 ןייַמ םאָו םעֶלַא ןיִא העָז ְּךֶלֶמ םעֶד
 ןעֶלייוֵוְרעֶדְסיֹוא טעוֶו ָּךֶלֶמ רעֶד ראַה

 :טְכעֶנְק עֶנייֵד (ריִמ ןעֶנעֶזנ דָנּוא 6
 רעֶד דנּוא םּופ ּוצ ןעֶנְנאַנעֶגְסיֹּורַא ןעֶנעֶז דְניִזעֶגְֹוה ץְנאַג ןייַז דְנּוא ְּךֶלֶמ רעֶד
 ְךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 17 :ןעֶטיִה ּוצ ויֹוה סאָד רעֶּבייווְסְּבעֶק ןְהעֶצ איִד ןעֶזאָלְרעֶפ טאָה ְּךֶלֶמ

 ןיִא טְלעֶטְׁשעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז קְלאָפ עֶצְנאַג םאֶד דְנּוא
 ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא טייֵז עֶנייֵז ןַא ןעֶנעֶז טְכעֶנְק עֶנייֵז עֶלַא דְנּוא 18 :ןעֶמייוו ןּופ זיֹוה ַא
 םֶּכעֶז ,תַג ןּופ (טייֵל) עֶלַא דְנּוא ,םִרעֶפְרעוֶו רעֶדייֵלְׁש דְנּוא רעֶסיִׁש-ןעֶגיֹוּב עֶלַא דְנּוא
 ראָפ ןעֶגְנאַנעֶגְרעֶּביִרַא ןעֶנעֶז ,םּופ ּוצ תַג סיֹוא ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז םאוָו ןאַמ טְרעֶדְנּוה
 אוד טְסייֵג םאָוְראַפ ,תַנ םיֹוא יֵּתִא ּוצ טְנאָזעֶג ְּךֶלֶמ רעֶד טאָה יֹוזַא 19 :ְּךֶלְמ םעֶד
 אּוד ןיִראָו !ָּדְלֶמ םעֶד טיִמ ּבייֵלְּב דְנּוא טְרָא ןייֵד ּוצ קירּוצ רֶהעֵק ?םִנּוא טיִמ ְּךיֹוא

 -עֶגְנָא טְׁשְרֶע אּוד טְזיִּב ןעֶּטְכעֶנ 20 :רעֶנעֶּביִרְטרעֶפ ַא טְזיִּב דֵנּוא ,רעֶדְמעֶרְפ ַא טְזיִּב
 ְךיִא ּואוְוַא ןייז ןעֶק ְּךיִא ?ןייֵגְמּורַא םִנּוא טיִמ ןעֶזאָל טְנייַה ְךיִד ָּךיִא לאָז דְנּוא ,ןעֶמּוק
 זאָל דְנּוא ,קירּוצ ריִד טיִמ רעֶדיִרְּב עֶנייַד םעֶנ דֶנּוא קירּוצ אּוד רֶהעֶק ;ןייֵגְניִהַא ליוִו
 דְנּוא ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ ְּךֵלֶמ םעֶד טאָה יֵּתִא דְנּוא 21 :טייֵהְרְהאו דְנּוא דֶסֶח ןייַז ריִד טיִמ
 ןיִא טְרֶעייֵנ ,טְּבעֶל ָּךֶלֶמ רעֶד ראַה ןייֵמ איז יֹוזַא דְנּוא ,טְּבעֶל טאָג איו יֹוזַא ,טְגאָזעֶג
 רעֶדָא ןעֶּבְרעֶטְש ּוצ םּוא--ןייז טְראָד טעוֶו ְּךֶלֶמ רעֶד ראַה ןיימ ּואוְוַא טְרָא ןעֶכְלעֶֶו
 ַּתִא וצ טְנאָזעֶג טאָה דִוָד דנוא 22 :ןייז ְךיֹוא טְכעֶנְק ןייַד טעֶו טְראָד---ןעֶּבעֶל ּוצ
 דְנּוא ,עֶטייֵל עֶלַא טיִמ ןעֶרְהאָפעֶגְרעֶּביִא יִּתִנַה יּתִא זיִא יֹוזַא ;רעֶּביִא רֶהאָפ דְנּוא אייֵג
 דְנאַל םעֶד ןּופ טייֵל עֶלַא דְנּוא 23 :ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ זיִא םאִז דְניִזעֶגְנייַלְק םעֶלַא
 ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא זיִא קְלאַפ עֶצְנאַג םאָד דְנּוא ,לֹוק םיֹורְג ַא טיִמ טְנייוֵועֶג ןעֶּבאָה
 עַצְנאַג םאֶד דְנּוא ,ןֹורְדִק ְּךייִט םעֶד רעֶּביִא ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא זיִא ְּדְלֶמ רעֶד דְנּוא
 העָז רָנּוא 24 :וצ רָּבְדִמ רעֶד ּוצ נעוֶו םעֶד ףיֹוא ןעֶנְנאַנעֶגְרעֶּביִרַא זיִא קְלאָפ

 םעֶד ןּופ ןֹורָא םעֶד ןעֶנאַרְמעֶג ןעֶּבאָה םֶהיֵא טיִמ םִיַוָל עַלַא דָנּוא קֹודָצ ְּךיֹוא
 ןופ קָלאָפ עֶצְנאַנ םאֶד ויִּב ןעֶגְנאַנעֶגְפיֹורַא זיִא רָתָוְבֶא דְנּוא טאָג ןּופ תיִרְּב
 טְנאָזעֶג טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 22 :ןייֵנּוצְרעֶּביִרַא טְניִדְנֶעעֶג טאָה טאָטְׁש רעֶד

 ְךיִא ןעֶו ןייַרַא טאָטְׁש איִד ןיִא טאָג ןּופ ןֹורָא םעֶד קיִרּוצ רֶהעֶק קֹודָצ ּוצ
 ןעֶגְנעֶרְּבקיִרּוצ ְּךיִמ רֶע טעֶו יֹװַא טאָנ ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא ןֵח ןעֶניִפעֶג לעֶו

 דנּוא



 לאומש
 דְנּוא םֶהיֵא ןעֶזייוֵו ריִמ םעוֶו רֶע דְנּוא
 טעוֶו רֶע ןעוֶו רעֶּבָא 26 :גְנּוניֹואוְו עֶנייַז
 ןַא טְסּול עֶנייֵק ּבאָה ְךיִא ,ןעֶנאָז יֹוזַא
 רֶע זאָל---טייֵרְּבעֶגְנָא ןיִּב ְּךיִא העָז ,ריד
 ןעֶלאַּפעֶבְליֹואוְו זיִא סאו ןּורְט ריִמ ּוצ
 ְךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 27 :ןעֶניֹוא עֶנייֵז ןיִא
 ףֵהֹּכַה קֹודָצ ּוצ טְנאָזעֶג רעֶטייוֵו טאָה

 קיִרּוצ ְּךיִד רֶהעֶק ?רעֶהעֶז רעֶד אּוד טְזיִּב
 עֶנייַד דְנּוא םֹולָׁשְּב טאָטְׁש רעֶד ןיִא

 דְנּוא ץֵעַמיִחֲא ;ָךייֵא טיִמ ןְהיֵז אייוֵוְצ
 ְךיִא ,טְהעֶז 28  :רָתָיְבֶא ןּופ ןְהּוז ןָתָנּוהְו
 ןיֹולְּפ םעֶד ןיִא ןעֶטְלאַהְפיֹוא ְּךיִמ לעוֶו
 ַא ןעֶמּוק טעוֶו םִע ויִּב ,רָּבְדִמ רעֶד ןּופ

 יֹוזַא 29 :ןעֶגאָזּוצְנֶא ריִמ ָּךייַא ןּופ טְראָו

 טְרְהעֶקעֶגְקיִרּוצ רֶתָיְבֶא דְנּוא קֹודְצ ןעֶנעֶז
 םִיַלָׁשּורְי ןייק טאָנ ןּופ ןֹורָא םעֶד טיִמ

 1 וט וט ב
 יז דב יִּתְצַפָה אל רשי הָּכ םִאְו :והָוְנ-תֶאְ וָתֹא יִנְֲרזִ
 יח לֶּטַה רֶמאּו -  ּווְליעְּב בוט רֶׁשֲאַּכ יִלידָׂשֲעַיינְנִה
 םִלָׁשְב רעָה והּבֶׁש הָּתִא הָאֹחֲה ןהִֹּה קחָ-לָא
 :םבֵכְּתִא םֶכיֵנְב ינְׁש רֶתָיבֶאְדְּב ןֵתנוהו ּדנִּב ץעמיהָא
 8 רָבָד אֹובידַע .רָּבְרִּמַה תֹורְבְַּב ַּהמְהַמְתִמ יִכֶא ֹואְר
 55 ןורָא--תֶא רֶתיְבָאְו קֹדָצ בֵׁשָה  :יִל דיִגַהִל םֶכָּמעְמ
 ל םיתיַה הָלֲעַמְּב הָלֹע דָֹדְו וטֵׁש ּובְׁשו םַלָׁשּורְי םיִהלֶאָה
 םָעָה--לָכְו ףֶחָי ךלֹה אוו יּֿפָה ול ׁשאָרְו הָכֹובּו | הָקֹע
 91 דיצד דֵוָדְו :הֶכָבּו הֶלָע ּוָלָנְו ושאר ׁשיִא ֹופָח וּתִא-רְׁשֲא

 -לָּכַ דוְד רֶמאֵיַוֹלְׁשְבַאדמעיִרְִּקַּב לָפֶהיִחֲא רֹכאֵל
 ונ ׁשאֹרָהידע אָּב דוד יֵהְיַו :הָוהְי לָפְתיִחֲא תַצע-תֶא אָנ
 ישות .ֹותאָרְקל הִֵּהְו םיקלאל םָׁש הָוהְַׁשי-רֶׁשֲא
 יָד ול רֶמאָיַו :וְׁשאֹרילַע הָמָדֲאֹוּתְנּתּכ עֹורק יִּכרַאָה
 34 בוׂשָּת ריִעָה"םֶאו :אָׂשַמְל יֵלָע ָתוָהְ ִּתִא ָּתְרַכָע םִא
 ךיבָא רָבָע הָזְֶא ֶלֶּמַ יִנֲא ְךּדְבִ םֹולָׁשְבַאְל ָּתְרמָאְ
 תרַצֶע תֶא יל הָּתְרִפַהְו ּךּדְבִע יִנֲו הָּתעְו זָאֵמ 'נַאו
 הל םבִנהְּכַה רֶתָוִבָאְו קיִחְצ םָׁש מע אֹלֲהַו :לפְהיחַא
 קוָדָצְל דת ךֶֶמַה תִּבִמ לַמְׁשִּת רֶׁשֲא רָבָּדַה-לָּכ הָיהְ
 55 ץֵעַמיִחֲא םָהיֵנְב יֵנְש ֶּמִע םְׁשיהּנה םיִנָהְּכַה רָתְְבֶאְלּ

 דבָּדילַּכ יַלַא םֶדָיְּב םָּתְחַלִׁשּו רֶעָיְבַאְל ןְתְנֹוהיִו קֹודְצְל יב יפ ר א יי יי

 ;םלשורי אבי איז ,םיִתִזַה רַה םעֶד ןּופ גְנאַגְפיֹוא םעֶד יו שב נה רה הת עח וטעה רעא א"ב ןעננֶגפיורצ זיא דוד רא 0
 זמ "' " "' .טְנּיַועֶג רֶע טאָה ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא רֶע
 א זירשביִּפְמ רענ אֵביִצ הָנִהְו ׁשאֹרהַמ טעֶמ רֵבָע דֹוְָו זיִא רֶע דְנּוא ,טְקעֶדעֶּב ראוַו ּפאָק ןייַז
 םבֶהָל םיְמאָמ םֶהיֵלֲַו םיִׁשְבֲח םירמַח דֶמֶצְו ְתאָרָקל עֶצְנאַנ םאָד דֶנּוא .םּופְראַּב ןעֶנְנאַגעֶג
 5 יא ּךֶלֶמַה רֶמאֵי יי לֵב ץיֵק הֶאְמּו םִִקּטִצ האי ,ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ זיִא סאו קְלאַפ
 ְֵֵּמַה תבל םיִרֹומֲהַה אָביִצ רֶמאֹּו ךֵק חָּלִא-הְמ אָהיִצ דְנּוא ,ּפאק ןייַז טְקעֶדעֶּב טאָה רעֶכיֵלְטיִא

 דִוָד ּוצ טאָה רעֶנייֵא דְנּוא 81 :טְנייוֵועֶג אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז איוִו
 ןעֶדנּוּבְרעֶפ ָּךיִז ןעֶּבאָה סא איִד ןעֶׁשיִוְצ זיִא לֶפֹתיִחֲא זַא ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְלייֵצְרעֶד
 ְךיִד טעֶּב ְּךיִא הָוהְי ָא ,טְנאָזעֶג רִוָד טאָה יֹוזַא ,(ןייַז ּוצ דַרֹומ) םֹולָׁשְבַא טִיַמ
 זיִא רִוָד ןעוֶו זַא ןעֶזעֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 82 !לְפֹתיִחֲא ןּופ הָצֵע איד ׁשיִראַנְרעֶפ :

 יַשּוח ,העָז דְנּוא ,טאָנ ּוצ טְקיִּבעֶג טְראָד ָּךיִז רֶע טאָה יֹוזַא ,ץיִּפְׁש רעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶגְנָא

 ןייז ףיֹוא דֶרֶע דְנּוא ןעֶמירּוצ קאָר ןייַז טיִמ ןעֶמּוקעֶג ןעֶגעֶקְטְנִע םֶהיֵא זיִא יִּכְרַאָה
 יֹוזַא ,ןייֵגְרעֶּביִרַא ריִמ ּוצ טְסעוֶו אוד ןעוֶו ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דִוָד דְנּוא 88 :ּטאָק
 ןיִא ןעֶרְהעקקירּוצ טְסעוֶו אוד ןעֶו דְנּוא 24 :טְסאַל ַא ּוצ ןייַז ריִמ ףיֹוא אּוד טְסעוֶו
 ,ביָנעַק א טְבעֶנְק ןייד ןיִּב ְּךיִא ,םֹולָׁשְבַא ּוצ ןעֶנאָז אוד טְסְלאָז יֹוזַא ,ןייַרַא טאָטְׁש איד
 דְנּוצַא דְנּוא ,רעֶה טייַצ עֶנְנאַל ַא ןּופ רעֶטאָפ ןייֵד ןּופ טְּכעֶנק רעֶד ןעֶזעוְועֶנ ןיִּב ךיִא
 :לָפֹהיִחֲא ןּופ הָצֵע איִד ןעֶרעֶטְׁשְרעֶצ ריִמ טְסעֶו אּוד דְנּוא ,טְכעֶנְק ןייַד ְּךיִא ןיִּב
 ןייַז טעוֶו םֶע דְנּוא ?םיִנֲהֹּכ איִד רָתָוְבֶא דְנּוא קֹודָצ טְראָד ריִד טיִמ טיִנ ןעֶנעֶז דְנּוא 8
 וצ ןעֶנאָז אּוד טְסְלאָז ,זיֹוה םיִּדַלֶמ םעֶד ןיִא ןעֶרעֶה טְסעוֶו אּוד סאו ְּךאַז עֶכיִלְטיִא זַא
 הֶהיֵז אייוַוְצ עֶרייֵז אייֵז טיִמ ןעֶנעֶז טְראָד ,העָז 86 :םיִנֲהֹּכ איִד רָתָוְבֶא ּוצ דְנּוא קֹודָע
 וצ רֶהיֵא טְלאָז אייֵז ְךְרּוד דְנּוא ,רָתָיְבֶא ּוצ ןֶתָנֹוהְי דְנּוא קֹודָצ ּוצ ץֵעַמיִחֲא
 ןּופ רֵּבַח רעֶד ,יֵׁשּוח דנּוא 37 :ןעֶרעֶה טעֶו רֶהיֵא סאָה ְךאַז עֶכיִלְטיִא ןעֶקיִׁש ריִמ

 :םִיָלָׁשּורְי ןייק ןעֶמּוקעֶג זיִא םֹולָׁשְבַא דְנּוא ןייַרַא טאָמְׁש איִד ןיִא ןעֶמּוקעֶג זיִא רִוָד

 זמ לעטיפאק

 דְנּוא ,(גְראַּב) ץיִּפְׁש םעֶד ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא (רעֶטייוִוו לעֶסיִּב ַא זיִא דִוָד דְנּוא 1
 -אָזעֶגְנֶא ראָּפ ַא טיִמ ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶקְטְנֶע םֶהיֵא זיִא תֶׁשביִפְמ ןּופ גְנּוי רעֶד ,אָביִצ ,העָז
 טְרעֶדְנּוה דֵנּוא טיֹורְּב טְרעֶדְנּוה אייוֵוְצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא אייֵז ףיֹוא דְנּוא ,לעֶזייֵא עֶטְלעֶט

 :ןייַװ לעֶנאָל ַא דְנּוא ,ןעֶנייַפ עֶנעֶקּורְמ (טְנּופ) טְרעֶדְנּוה דְנּוא ,םעֶקְניִׁשְזאָר ךעֶלְגְנעֶה

 יֹוזַא ?ריִד אייֵּב עֶניִזאָד סאָד זיִא סאו ,אָביִצ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 2
 ּוצ אייֵז ףיֹוא דְניִזעֶגזיֹוה םיִניִנעֶק םעֶד ראַפ ןעֶנעֶז לעֶזייֵא איד ,טְנאָזעֶג אָּביִצ טאָה
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 זרֹוּתׁשַל ןיהְו םיִרֲעְנַה ליִכָאַל ץיִקְַו םֶחָלַללְו בֹפְרִל
 מא נָא רַב הָיָז ְךֶלֶמַר רמאו :רֶכְדמב ףעיה
 יה ייַמָא יִּכ םלָשּוריִּב בֵׁשֹז הּנד ךֶלֶּמַה-לֶא אָביִצ

 למֹל רַמאָּ ויִכָא תֹכָלְמַמ תֶא לֵאָרְשִי תַּב ילּוביֵשָי 4
 אאָביִצ ָמאֵּו תֶׁשּכיִפְמִל רׁשֲא לֶּכ ּךֶל הנה אָבֵצְל

 ףֵלֶמִה אָבֹז :ךֵלמַה נר נב ְק"אָצְמֶא יִתיוְַׁשִה ח
 יתיֵּב תַחְַּׁשִמִמ אי ׁשיִא םֶׁשִמ הָנְִו םיִרּוחבידַע דֶויָד
 ילקסו :לֵלקִמו אצָי אצי אר ֵצְמִׁש מָּׁו לואָש
 םֶעָה-לִכְו דוד ּדֵלַּמַה יִדְבַע-לֶּכ-תֶאְו דֹוָדתֶא םִָבִאָּב
 וָלְלַקִב יִעְמִ רַמָאֹהְכַו :לאמְׂשִמּווניִמיִמ םייובנהילְו
 הָוהי ךיִלָע ביִׁשֲה :לַעילְּבַה ׁשיִאְו םיִמָּדַה ׁשיִא אֵצ א 5

 -חָא הָוהְי יו ֹוּתְחִּת ָתְבַלָמ רָׁשֲא לּואָׁשיַב יִמּד ולֵּב
 םמָּד ׁשיִא ִּכ ךֶֶעַרְּב ָהְ נב םִֹלָשְבַא דָיְּב הָכּולְּמַה

 לֵלְקְי הָמָל ךֶלָּמַה-לֶא הָיורְצוִּ יִׁשיִבֲא רֶמאֹּ -:הָּתָא 9
 הרריִסָאְו אָניהְרּבעֶא ְךֵַּמַה י;דַא-תֶא הזה תַּמַה בֶלֵּכַה
 יִּכ הָירְצ יֵנְּב םָכְָויִליַמ ךֵלָּמַה רֶמאֹּיַו :וׁשאֹר-תֶאי

 ְדִמ רמאי יִמּו דַוָד--תֶא ללק ֹול רַמָא הָדְ יִּכּו לֵלקְי
 הנה וְדָבִע-ָּכילֶאְו ַׁשיִבַא-לֶא ַדדָד רֶמאֹּו :ןָּכ הֶחיׂשָג וג

 ֵּב הֶּתַעייֵּפ ףַאויִׁשְפנ-תֶא ׁשֵּקַבְמ יַעּמִמ אָצָיירְשַא יֵנְב
 הרָאְי ילוא :הָוהְי וָק רַמָאִּכ לֵלָקי ול ּותְהיִלָּמַה
 םַּה וָתְלִלְק  תַחְּת הָבּיט יל הָוהְי ביִׁשֵהְוִנְֵּב הָוהְי
 יְִמַׁשְש .  ררָּדּכ ֵׁשָנַא ְדֶּד קה :הטפ

 םִנָבֲאְּב לקסו ללקיו ךילָח ֹותָּמִעְל רֶהָה עלַצְּב ךלֹה
 םִעַה-לֵכְו ֵקְּמַה אבו :רָפָעֶּב רַּפעְו ֹותָמְעַל 4
 שיא םֶעָהילָכו םֹלָׁשְבְַז :םָׁש שים וָתֶאֹרָׁשֲא ט
 אָּב-רָׁשַאּכ יְִַו :יָתִא לֵמְתוהֲאַו םלָׁשּורְזואָב לֵאָרְׂשִי 6

 ומ 5 לאומש
 איד דנוא טיֹורְּב םאָד דנּוא ,ןעֶמייֵר

 ןעֶנְנּוי איֵד ראַפ ןעֶנעֶז תֹורֵּפ עֶטְנעֶקּורְטעֶנ
 ןעֶקְניִרְט ּוצ ןייוֵו רעֶד דְנּוא ,ןעֶסֶע ּוצ

 :רָּבְדִמ רעֶד ןיִא דיִמ ןעֶנעֶז םאוָו איִד ראַפ
 ּואוְו דְנּוא ,טְנאָזעֶג טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 8
 אָביִצ דְנּוא ?ראַה ןייד ןּופ ןְהּוז רעֶד זיִא
 זיִא רֶע העְז ְּךֶלֶמ םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה

 טאָה רֶע ןיִראָָו ,םִיַלְׁשּורְי ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶנ
 ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה סאָד טעוֶו טְנייַה ,טְגאָזעֶג
 תּוכְלַמ סאָד ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ ריִמ ּוצ לֵאָרְׂשִי
 טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 4 ;רעֶטאָפ ןייֵמ ןּופ
 -עֶנ סאָו סעֶלַא ,העָז ,אָביִצ ּוצ טְנאָזעֶג
 םאָה יֹוזַא ,ןייֵד זיִא תֶׁשֹביִפְמ ּוצ טְרעֶה

 ּבאָה ְּךיִא---ךימ קיִּב ָךיִא ,טְגאָזעֶג אָביִ
 ראַה ןייַמ ָא ןעֶגיֹוא עֶנייֵד ןיִא ןַח ןעֶנּוּפעֶג
 ןעֶמּוקעֶג זיִא ְּךֶלֶּמַה רִוָד דְנּוא 8 :ביִנעֶק
 ןּופ זיִא םִע העָז דְנּוא ,םירּוחַּב ןייק זיִּב
 רעֶד ןּופ ןאַמ ַא ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא טְראָד
 דָנּוא ,דְניִזעֶגְזיֹוה םילּואָׁש ןּופ הָחָּפְׁשִמ

 ןּופ ןְהּוז יִעְמִׁש ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןעֶמאָנ ןייַז
 ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא רֶע איו דְנּוא ,אָרֵנ
 רֶע דְנּוא 6 :ןעֶטְלאָׁשעֶג רֶע טאָה יֹוזַא

 דְנּוא רעֶנייֵּטְׁש טיִמ ןעֶּפְראָועֶּב דִוָד טאָה יָא ישיח רֶמאו םָֹלׁשְפַאילַא רוָד הער ִּכְרַאָה יִׂשֹוה

 עֶקְראַטְׁש עֶלַא דְנּוא קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד דְנּוא ְּךֶלֶמַה רוָד ןּופ טְכעֶנְק עֶלַא ףיֹוא
 ;דְנאַה עֶקְניִל רעֶנייֵז ןָא דְנּוא דְנאַה עֶטְכעֶר רעֶנייֵז ןָא ןעֶזעֶֶועֶג ןעֶנעֶז ןעֶרְלעֶה
 םּוק םיֹורַא םּוק ,ןעֶטְלאָׁשעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע ןעוֶו טְנאָזעֶג יִעְמַׁש טאָה יֹוזַא דְנּוא 7
 ריִד רעֶּביִא טאָה טאָנ 8 :לַעַיַלְּב ןּופ ןאַמ אּוד דְנּוא ,ןאַמ רעֶניִרְלוש-טּולְּב אּוד
 טְסְריִנעֶר אּוד םאָו .לּואָׁש ןופ זיֹוה םעֶד ןּופ טּולְּב עֶצְנאַנ םאָד טְכאַרְּבעֶנְקיִרּוצ
 -םּולְּב ַא טְזיִּב אּוד ןיראז ,קיִלְנִמּוא ןייַד ןיִא טְזיִּב אּוד ,העָז דָנּוא ,םֶהיֵא טאַטְׁשְנַא
 סאָוְראַפ ןְּךֶלֶמ םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה הָיּורצ ןּופ ןְהּוז יֵׁשיִבֲא דֵנּוא 9 :ןאַמ רעֶגיִדְלּוש

 זאָל ְּךיִד טעֶּב ָךיִא :ְּךֶלֶמ םעֶד ראַה ןייֵמ ןעֶטְלעֶׁש דְנּוה רעֶטיֹוט רעֶניִזאָד רעֶד לאָז
 ָךֶלֶמ רעֶד טאָה יֹוזַא 10 :ןעֶמעֶנָּפּורַא ּפאָק ןייַז םֶהיֵא דְנּוא ןייֵגְרעֶּביִרַא ְּךאָד ְּךיִמ
 םֶהיֵא טְזאָּל ?הָיּורְצ ןּופ ןְהיֵז רֶהיֵא ,ןּורִמ ּוצ ְךייַא טיִמ ְּךיִא ּבאָה סאו ,טְנאָזעֶ
 ןעֶנאָד לאָז רעוֶו דְנּוא ;רוָד טְליִׁש ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה טאָנ ןיִראָו ןעֶטְלעׁש
 ּוצ דֵנּוא יֵׁשיִּבֲא ּוצ טְנאָזעֶג טאָה דִוָד דְנּוא 11 :ןּוהְמעֶנ יֹוזַא אּוד טְסאָה סאָוְראַפ
 םֶרעֶדעֶנ עֶנייֵמ ןּופ ןעֶמּוקעֶגְסיֹורַא זיִא םאִו ןְהּוז ןייֵמ ,טְהעֶז ,טְבעֶנְק עֶנייַז עַלַא
 ןֵמָיְנִּב (טֶּבַׁש) ןּופ ןְהּו רעֶד דִנּוצַא ןֵּכֶׁש לָּכִמ ןעֶמעֶנ ּוצ ןעֶּבעֶל ןייֵמ טְבּוז
 רעֶמאָט 19 :ןעֶסייֵהעֶג םֶהיֵא טאָה טאָנ ןיִראָו ,ןעֶשְלעֶׁש רֶע זאָל ןייֵג םֶהיֵא טְזאָל
 ריִמ טעֶװ טאָנ דְנּוא ,ןעֶניֹוא עֶנייֵמ ןופ (עֶרעֶרְט איִד) ןעֶהעֶזְנָא טאָג םעֶד

 רוָד ןעֶװ דְנּוא 18 :נאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד ןעֶטְלעֶׁש ןייַז ראַפ םעֶמּוג ןעֶרְהעֶקְמּוא
 ןעֶגְנאַגעֶג יִעְמִׁש זיִא יֹוזַא--געֶװ םעֶד ףיוא ןעֶנְנאַנעֶג ןעֶנעֶז רעֶנעֶמ עֶנייֵז דְנּוא
 טאָה דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶג זיִא רֶע איִו ,םֶהיֵא ןעֶּבעֶנ גְראַּב םעֶד ןּופ טייַז רעֶד ןַא
 טיִמ ןעֶּפְראָועֶּב רְנּוא ,רעֶנייֵטְׁש ןעֶפְראָועֶגְכאָנ םֶהיֵא רֶע טאָה יֹוזַא ןעֶטְלאָׁשעֶג
 -עֶנ םֶהיֵא טיִמ זיִא םאָװ קֶלֶאַפ עֶצְנאַג םאָד דנֹוֲא ְּדַלְמ רעֶד דְנּוא 14 :ּביֹוטְש

 :טְקיוְקְרעֶד טְראָד ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶגְנָא טייֵהְרעֶדיִמ ןעֶנעֶז ןעֶזעוֶו
 ןעֶמּוקעֶגְנָא ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶנעֶמ איִד ,קְלאַפ עֶצְנאַג סאָד דָנּוא םֹולָׁשְבַא דְנּוא 8
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 16 :ןעֶזעוֶועֶנ םֶהיֵא טיִמ זיִא לפֹתיִחַא דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןייק
 ּוצ טְנאָזעֶג יֵׁשּוח טאָה יֹווַא ,םֹולָׁשְּבַא ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶּבַח םידְוָד ץִּכְרַאָה יֵׁשּוח ןעֶ

 םולשבא
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 .ז =לָא םֹולָשְבַא ימיו :ֶלמַהיִזְז לּמַה יִחְי םֹולָׁשְבַא רעֶד !ןעֶּבעֶל לאָז גיִנעֶק רעֶדיי םֹולָׁשְבֲא

 :ףעַר + ָהיאְל הָמָל ידעַר-תֶא מַה יֵֹו םֹולָׁשְבַא דְנּוא 17 :יןעֶּבעֶל לאָז גיִנעֶק +דער--תֶא -- = : :
 18 םָעְו ה הָוהי מרא יִּכ אל לבא יֵשֹוח .רַמאַֹּ

 ָחיְבֶאָי לי ִּתְרִבָע ׁשֲַּכ בן אֹלֲה רֹבֲעֶא נא מל טְזיִּב םאָהְראַפ ?רֶבֵח ןייַד ּוצ דֶסֶח

 + יי + לא 4 = א א 9 ק טאר מב = חל הא ?רָבֵח ןייֵד טיִמ ןעֶנְנאַנעֶנְטיִמ טיִנ אּור

 ָּכ ענָׁשְו ִיָּבַה רֹמָׁשִל חיִנַה רֶׁשֲא דיבָא יׁשְנלְפ-לֶא א עי א יש עג םלָשְבאילַא לָפתחָא רֶמאּו וה רמה כל םֹולָׁשְבַא וצ טְגאָזעֶג יֵׁשּוח טאָה יֹוזַא 8
 ;ךֵּתַא א רֲׁאילְכ ידי ּוקְזִחו ובָאדתֶא תְשְַבנייֵכ לֵאְרְׂשי -םיֹוא טאָה טאָג סאו םעֶד טְרֶעייֵנ !ןייֵנ
 93 שלי םולָשְבַאאֵבָת ַה-לַע סא לבא 2 דְנּוא ,קְלאָּפ עֶניִזאָד סאָד דְנּוא טְלייוֵוְרעֶד

 1 ֹו יטב רפאל לאקשן זי עה סא דצ לאו רעֶנעֶ עא

 = ר 0 ריח ְךיִא לעוֶו םֶהיִא אייֵּב דְנּוא ,ןייַז ְָךיִא
 וי ראָּפ םֶנעֶטייוַוְצ דְנּוא 19 :ןעֶּבייֵלְּב
 א קי םִלָׁש א לֶפהיחֲא ר ןייַז טיִנ םִע לאז ?ןעֶניִד ְךיִא כאז ןעֶמעוֶו

 װ א י : ש : : ד איש

 לֶּכ ָנְו ותֹא יַּתְרִרָהַהְו סיי הּפִרּו טו אלי הי יי 1 יי יי א ר א = : 6 גליד ילסא הפרַאו הָמקַושַא טְניִדעֶג ּבאָה ְךיִא איז יֹוזַא ?ןְהּוז ןייַז ראָפ
 :,-לָכ הָביִשְָו :חַבְל ךלמַה-תֶא יִתיֵַּהְוָתִארָׁשֶא םִעָה ןייז ְּךיִא לעוֶו יֹוזַא ;רעֶטאָפ ןייֵד ראָּפ
 = ׁשֵקִַ הָּתַארָשֲא ׁשיִאָה לֹּכַה בשְּכ ףילַא םִעָה -עֶנ טאָה םֹולָׁשְבַא דְנּוא 20 :ריִד ראַּפ
 טא כא עה 8 ראו טל הי 20 םאָו הָצֵע ןַא ּבעֶג לָפֹותיִחֲא וצ טנאז
 אנ אָרְק םֹולָׁשְבַא רֶמאֹי ַאָרְׂשִי .ינקז-לָּכ : : טי

 ף ףאי ,
 אַש אֵבָה :אּוהיַג ווָפְּב"הַמ הָעְמְׁשְִו יכְרַאָה שול לָפֹותיִחֲא .דֶנּוא 8 :ןּוּמ ןעֶלאָז ריִמ
 רוה רָבְדַּכ רפאל וילֵא םֹולָשְבַא לֶמאֵו טֹלְׁשְבַאלֶא 1צ ןייַרַא םוק .םֹולָׁשְּבַא ּוצ טְנאָזעֶג טאָה
 ;ָּבַר הֶּתַא ןיַא--םא ורָבּד--תֶא הָׂשעַנֲה לפֹתיִחֲא רָּבִּד רֶע םאָח רעֶּבייוַוְסְּבעֶק םיִרעֶמאַּפ ןייֵד

 1 וָׁשֲא צה .הָמיטיאְל םלָׁשְבַא-לָא יש 2 א דְנּוא ;ןעֶטיִה ּוצ זיֹוה סאָד טְזאָלעֶג טאָה
  ְּתְַדְוהָּתַא יֵשּוח ְמאֹו :תאֵַּה ִעַּפּב לֶפְהיִחֲא ץעֶי =, טי

 היָּמַה שֶנ יְִמּו הָּמִה םיִרּבִ יִּכ וׁשְנֲאתֶאְו ךיִבָאיחֶא אין יי לֵאָרְִׂ אב אה
 אייַּב טְכאַמעֶג ןעֶקְניִטְׁשרעֶּפ ְּךיִד טְסאָה
 טיִמ ןעֶנעֶז סאָו עֶלַא ןּופ דְנעֶה איִד ןעֶרעוֶו טְקְראַטְׁשעֶג ןעֶלעוֶו יֹוזַא ,רעֶטאָפ ןייד

 ְּדאַד םעֶד ףיֹוא טְלעֶצעֶנ ַא םֹולָׁשְבַא ּוצ טְלעֶטְׁשעֶנְפיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 22 :ריִד

 ןעֶניֹוא איד ראָפ ,רעֶּבייוַוסְּבעֶק םיִרעֶטאַפ ןייַז ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְנייֵרַא זיִא םֹולָׁשְבַא דְנּוא

 ןעֶּבעֶגעֶג הָצֵע ןַא טאָה רֶע םאִו ,לְפֹותיִחֲא ןּופ הָצֵע איִד דְנּוא 93---:לֵאָרְׂשִי ץְנאַג ןּופ

 זיִא יֹוזַא ,טאָב אייֵּפ ןָא טְנעֶרְפ רעֶנייֵא איו יֹוזַא ןעֶועֶועֶג זיִא געֶט עֶניִזאָד איד ןיִא

 ;םֹולָׁשְבַא ּוצ ְּךיֹוא דְנּוא דִוָד ּוצ ְּךיֹוא ,לָפֹותיִחֲא ןּופ הָצֵע עֶעְנאַג איד ןעֶזעוֶועֶג

 + יז ייר
 '=- שבא

 זי לעטיפאק

 ףְלעֶוְצ ןעֶּביֹולְקסיֹוא ריִמ לעז ְּךיִא ,םֹולָׁשְבַא ּוצ טְנאָזעֶג טאָה לְפֹותיִחֲא דְנּוא 1
 :טְכאַנ עֶגיִזאָד איִד ןעֶנאיְכאָנ דוָד דְנּוא ןייֵטְׁשּפיֹוא לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ,ןאַמ דְנעֶזיֹוט
 לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ְּךאוַוְׁש דְנּוא דיִמ זיִא רֶע ןעוֶו ןעֶמּוק םֶהיֵא רעֶּביִא לעוֶז ְּךיִא דְנּוא 2
 ןעֶפיֹולְטְנַא ןעֶלעוֶו םֶהיֵא טימ ןעֶנעֶז סאוָו קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד דְנּוא ,ןעֶקעֶרְׁשרעֶד םֶהיֵא
 קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד לעוֶו ְּךיִא דנוא 3 :ןעֶנאַלְׁשרעֶד ןייֵלַא ְּךֶלֶמ םעֶד לעֶוֶו ְּךיִא דְנּוא
 ןעֶמעֶה עֶלַא איז טּונ יֹוזַא זיִא טְסְרְהעֶנעֶּב אּוד סאו ןאַמ םעֶד ;ןעֶגְנעֶרְּבקיִרּוצ ריִד ּוצ
 ְךאַז איִד דְנּוא 1 :ריִד טיִמ םֹולָׁש ןיִא ןייַז טעוֶו קְלאָּפ עֶצְנאַג םאָד דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶגְקיִרּוצ
 עֶטְצֶלֶע עֶלַא ןּופ ןעֶניֹוא איד ןיִא דְנּוא םֹולָׁשְבַא ןּופ ןעֶניֹוא איד ןיִא ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו זיִא
 יִּכְרַאָה יֵׁשּוח םעֶד ְּךיֹוא ףּור .ְּךיִד טעֶּב ְּךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה םֹולָׁשְבַא דְנּוא 8 :לֵאָרְׂשִי ןּופ
 דְנּוא ,םֹולָׁשְבַא ּוצ ןעֶמּוקעֶג יֵׁשּוח זיִא יֹוזַא 6 :טְנאָז רֶע סאו ןעֶרעֶה ְּךיֹוא רעֶמאָל דְנּוא

 לֶפֹותיִחַא טאָה ןָפֹוא ןייֵא יֹוזַא ףיֹוא ;ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה םֹולָׁשְבַא
 טאָה יֵׁשּוח דְנּוא 7 :אּוד דעֶר יֹוזַא טיִנ ןעוֶו ?טְראוָו ןייַז ְּךאָנ ןּוהְט ריִמ ןעֶלאָז ,טעֶרעֶּג

 -עֶנ הָצֵע ןייֵא לאָמ עֶגיִזאָד םאָד טאָה לֶפֹותיִחֲא סאָו הָּצֵע איד ,םֹולָׁשְבַא ּוצ טְנאָזעֶג
 רעֶטאָפ ןייד ְּךאָד טְסְנעֶק אּוד ,טְנאָזעֶג (רעֶטייוֵו) טאָה יֵׂשּוח דְנּוא 8 :טּוג טיִנ זיִא ןעֶּבעֶג
 טיִמעֶנ ןיִא טְרעֶטיִּבְרֶע ןעֶנעֶז אייֵז םאָד דְנּוא ,םירֹוּבִנ ןעֶנעֶז אייֵז םאֶד ,רעֶנעֶמ עֶנייַז דְנּוא

 יוזא
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 םאוָו דְלעֶּפ םעֶד ףיֹוא רעֶּב ַא איז יֹוזַא תֶא ןיִלי אָלְו הָמָחְלִמ ׁשיִא .ךיִבֶאְו הֶדָׁשַּ לֹוְבַש םודָּכ

 זַא דְנּוא .ןעֶגְנּוי עֶנייַז ןזפ טְּביֹורעֶּב זיִא ייקַאְּב א םיִתָחְּפַה תהַמַאְּב אָּבְנ-אּוה הָּתִַע הָוה ;םִעָה 9

 ױמְָו מַה מו ָלְֵַּּב םָּב לָפְנּכ היהְו תֶמיְִּמַה
 דְנּוא ,ןאַמ הָמָחְלִמ ַא זיִא רעֶטאָפ ןייַד ביג אוָהְו :םִָׁשְבַא יִּבַחַא רֶׁשֲא םֶעָּב הָּפְנַמ הָתְוָה י

 םעֶד טיִמ ןעֶניִטְכעֶנְרעֶּביִא טיִנ ליִח -לֶּכ עֵליייב 2 טֵּמִה הָירַאָה בֵלְּ בל רֶׁשֲא ליה
 ןעֶטְלאַהעֶּב רֶע זיִא דְנּוצַא .העֶז 9 :קְלאָּפ לצעי יב !ומַא רֶׁשֲא לֵיחייִנְבּו ךיכָא רֹוּבניַּכ לֵאִׂי 11 ֹצ 8 : ט : ובני

 4 ראד עי טא הא כל א עו ןַרמ לַאדשי--לָכ ךילָע ףכָאי .ףסָאה
 ןיִא רעֶדָא רעֶּביִרְג איִד ןּופ עֶנייֵא ןיא  ונאָבּו :בֶרֶקַּב םיִכְלְה ךינְפּו בל םִיַח-לַעירָׁשַא ליִתַּכ :

 טעוֶו םִע דְנּוא ,רעֶמְרֶע איִד ןּופ םעֶנייֵא = יׁשֲאַּכ לע ּונֵֹנ םֶׁש אצְמִנ יַׂשֲא תמֹוקְּמַה םחֲאְּב ולא
 וצ ןעֶלעוֶו אייֵז ןופ עֶכיִלְטֶע ןעוֶו ,ןייַז ר אהל 7 הָמְרֲאָה-לַע לֵּמַה לפִי
 : ; ָב ּואיֵׂשִהְו ףסָאָי ריע-לָא-סַאְו :דֶחֶאדסַג וּתִא

 ִע טעוֶו םִע רעוֶו סאָד ןעֶלאַפ טְשְרֶע אר
 םִע יי כאר הל / -  רָׁשֲא לע לֵחְַהירע ותֹאֹוְבְַסְםיִלְבַח איָהַה ריָעָה-לֶא

 זיִא םִע זַא ןעֶגאָז רֶע טעוֶו יֹוזַא ןעֶרעֶה - טיִא-לָכְ טלָׁשְבַא לֶמאֹּי = :רוְרְצַג םֵׁש אמאל 14
 טייג סאָו קְלאָפ םעֶד רעֶטְנּוא הָפֵגַמַא - לֵפָתֹמֲא הצעמ יִּכְראָק ישו תַצֲע הֶבֹוט לֵאָרְׂשִי
 ןייַז טעוֶו םִע דנּוא 10 :םֹולָׁשְּבַא ְּךאָנ רֹובֲעָבְל הָבֹוּטַה לְפֹתיַחֲא תצעיתֶא רּפָהְל הֶוצ הָוהְי
 (רעֶקְראַטְׁשנ ַא ןיֹוׁש זיִא םאָו רעֶד זַא 2 רֶמאֹּי *-  :הָעְרל-תֶא םֹלָׁשְבַא-לֶא הָוהְי איֵבָה וט

 ֹמיחֲא ץעִי תאְְֹו תאֶוְּ םיִנהַכַה רֶתָיְבָא-לָאְו 'ק ודְצ-לָא
 איז זיִא ץְראַה םיִנעָבְלעוֶו ,ןאַמ םיִלֵיַח ;ינָ ִּתְַעָי תאוכְו תאֹוכו לארְשִי קז תַאְו םֹלָׁשְבַאִתַא
 םֶהיֵא םִע טעוֶו ;ּבייֵל ַא ןּופ ץִראַה םאָד טְליִלַה ןלָּתילַא =טאל חל ּודיּגַהְו הֶרֵּהִמ דֶמ ָהְלִׁש הָתַעְו 6

 ץְנאַג ןיִראָָו ;ןעֶצְלעֶמְׁשרעֶצ ןעֶצְנאַה םיִא ךֶלמִל עַלְבִי ןפ רָב עֵּת רוָבָע םגְו רָבְרִּמַּה ּתֹובְרֲעַּב

 ּודנְו וכי םֵהְו םֶהָל הֶדָיְ ;ֶחְפֹּׁשַה הָכְלָהְו לג ַא זיִא רעֶטאָפ ןייַד זַא טְסייװ לֵאָרְׂשִי 07 םיִדְמִ ץצמיִחַא ניו :ְתִא רַׁשֲא םֶעָה-לָבלּו'ז
 םֶהוא טי יז האי ייד דנּוא הֹוּבִ אָ יַהָרְָה אכל האל לְכז אל יּכ דוד רֶלֶמִל
 זיִא סאָד טְרֶעייֵנ 11 :טייל םילִיַח ןעֶנעֶז ;ּואְבּו הֶרֵהְמ םֶהיִנׁש וכו םָלָׁשְבַאְל רו רַעֹנ םֶתֹא
 ְלעֶמאַזעֶגְניוַא ריִד ּוצ זאָל הָצֵע ןייֵמ !םִׁש ולְדי ְהַצֲחַּב רָאְב ִלְו םיר יהָכְּב שיא-תימ-לא

 ןייק זיִּב ןָד ןופ לֵאָרְׂשִי ץְנאַג ןעֶרעוֶו חָטְִּׁתַורַאְּבַה ינְ-לַע ְךֶסֶּמַה-תֶא ׂשֶרְפִּתַו הָׁשֲאָה ֵּקַּתַו 9
 : יו שא *לָא םֹלָׁשְבַ ידְבִע אביו :רָכָד עַדֹונ אָלְו תוְָרָה ולָע

 םאִה דְנאַז רֹעֶד איוו ליפ יֹוזַא ועַּבָׂש רַאְּב 2

 ףעֶד ןיִא ןייֵג (ְךיֹוא ןייֵלַא טְסְלאָז אּוד סאָד דְנּוא ,םִי ןּופ ןעֶטְראָּב םעֶד ףיֹוא זיִא
 איֵד ןּופ םעֶנייֵא ןיִא םֶהיֵא רעֶּביִא ןעֶמּוק ריִמ ןעֶלעֶֶו יֹוזַא יה 12 :ןייֵרַא הָמָחָלִמ
 ןְרעֶנאַל םֶהיֵא רעֶּביִא ְּךיִז ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ,ןעֶרעֶו ןעֶנּופעֶג טעוֶו רֶע ּואוְוַא רעֶטְרֶע
 עֶלַא ןּופ דֶנּוא םֶהיֵא ןּופ טעוֶו םִע דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא טְלאַפ יֹוהְט רעֶד איו יֹוזַא
 דָוא 18 :ןאַמ רעֶניִצְנייַא ןייֵא ןעֶּבייֵלְּברעֶּביִא טיִנ םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז םא ָװ רעֶנעֶמ
 קיִרְטְׁש ןעֶנְנעֶרְּב לֵאָרְׂשִי ץְנאַג טעֶו יֹוזַא ,טאָטְש ַא ןיֵא ןֶל ןְלעֶמאַזְניֵא ְךיִז טעֶו רֶע 2
 זיִּב ןעֶּמעֶלְׁשּפּורַא (ןּופאַד ןעֶריֹומ איִדְ) ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ,טאָמְׁש רעֶניִּבְלעֶז רעֶד ּוִצ
 :ןעֶרעוֶו ןעֶנּופעֶג עֶלעֶנייֵטְׁש ןייֵלְק ןייק טְראָד טעוֶו סִע ויִּב ,ןייַרַא ָּךייֵט םעֶד ןיִא
 יַשֹוח ןופ הָצֵע איִד ,טְנאַָזעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶנעֶמ עֶלַא דְנּוא םֹולָׁשִבַא דְנּוא 4
 טְמיִטְׁשעֶּב יֹוזַא םִע טאָה טאָג ןיראוָו---; לֵַפֹותיִחַא ןּופ הָצֵע איד איו רעֶסעֶּב זיִא יִּכְרַאה
 םעֶטְכעֶלְש ןעֶגְנעֶרְּב לאָז טאָג זַא יִדְּכ ,לֶפֹותיִחֲא ןּופ הָצֵע עֶטּונ איִד ןעֶרעֶטְשרעֶצ ּוצ
 ,םיִּנֲהֹּכ איד .רָתָיְבֶא ּוצ דְנּוא קֹודָצ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה יֵׁשּוח דְנּוא 12 :םֹולֵׁשְּבַא רעֵּביִא
 עֶטְצֶלֶע איִד ּוצ דְנּוא םֹולָׁשְבַא ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג הָצֵע ןייֵא לְפֹותיִחֲא טאָה יֹוזַא דְנּוא א

 טְקיִׁש דְנּוצַא דְנּוא 16 :ןעֶּבעֶנעֶג הָצֵע ןייַא ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא דְנּוא יֹוזַא דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּו
 -בעֶנְרעֶּביִא טיִנ טְסְלאָז אּוד ,ןעֶבאָז ּוצ יֹוזַא ן'דִוָד ןעֶנאַזְנָא בם = דָנּוא ןיִהַא יי
 ךױא טְסְלאָז אוד טְרֶעייֵנ ,רָּבְדִמ רעֶד ןּופ ןיֹולְּפ םעֶד ןיִא טְכאַנ עֶזיִר ןעֶנימ
 טיִנ לאָז םֶהיֵא טיִמ זיִא סאָו קְלאָפ עֶצְנאַנ םאֶד דנּוא ְּךֶלֶמ רעֶד זַא ןעֶרְהאַפְרעֶּביִא
 ---לֵגֹור-ְןיִע אייֵּב ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז ץֵעַמיִחַא דְנּוא ןָתָנֹוהְי דְנּזא 17 :ןעֶרעוֶו ןעֶבְנּולׁשרעֶפ

 -טְסְניֵר ַא ויִאיֹוזַא---ןעֶמּוקּוצְנייַרַא טאָטְׁש איד ןיִא ןעֶרעֶז ןעֶהעֶזעֶנ טיִנ ןעֶלאָז אייֵז ֵדְּכ
 דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְניִהַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,טְגאָזעֶב אייֵז ּוצ םִע טאָה דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶגְניִהַא דיֹומ
 טאָה רֶע דְנּוא ןעֶהעֶזעֶג אייֵז טאָה בֶנּוי ַא דְנּוא 18 :רִוָד ְךֶלֶמ םעֶד ּוצ טְגאָזעֶנ םִע ןעֶּבאָה
 אייֵז דְנּוא ןעֶבְנאַגעֶגְקעוֶוַא דְניוֵוְׁשעֶג עֶדייֵּב ןעֶנעֶז אייֵז רעֶּבֶא ,םֹולָׁשְבַא ּוצ טְנאָזעֶג םַע
 ןעֶנּורְּב ַא טאַהעֶג טאָה רֶע דֶנּוא ,םירּוחַּב ןיִא ןאַמ א ןּופ זיוה םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז
 טאָה איֹורְּפ איֵד דְנּוא 19 :ןעֶגְנאַגעֶנְּפורַא טְראָד ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ףיוה ןייַז ןיִא
 העֶנּורְּב םעֶד רעֶּביִא טייֵרְּפְׁשעֶגְסיֹוא איֵז טאָה איִז דְנּוא גָנאַהְראַפ ַא ןעֶמּונעֶג
 טיִנ זיִא ְּךאַז איִד דְנּוא ,ץייוו םעֶנעֶלאָמעֶג טייֵרַּפְׁשעֶגְסיֹוא ףיֹוראַד טאָה איִז דנּזא
 וַצ ְןעֶמּוקעֶגְנייַרַא ןעֶנעֶז םֹולָׁשְבַא ןּופ טְכעֶנְק איד ןעוֶו דְנּוא 20 :ןעֶראָועֶג רֶהאועֶ

 ףעד
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 רֶמאֵַּו תהיו ץֵעֹמיחֲא היא ּורְמאֹיו הָתיִבַה הֶׂשִאָה אייֵז ןעֶּבאָה זיֹוה םעֶד ןיִא איֹורְּפ רעֶד
 בִי ואָצְמ אלו וׁשֹקַּבִו םִּמַה לּכיִמ ירָבָע הֶׁשִאְה םֶהָל דנּוא ץֵעַמיִחֲא ןעֶנעֶז ּואְַא ,טְגאָזעֶנ

 ;דָרֵהְמ ּוָרְבְעְו ּומוק דִוָד-לֶא ּוָרְמאּו ךֶוָדז ךֶלֶמֹל ּודָו
 רויז םֶכָו :לָפְתיחֲא םֶכיֵלֲע ץֵעָי הָכָכייֵּכ םִיִמַה-תֶא
 רקֿבװ רֹוַאידַע ןְּדְריַה-תֶא ּורְבִָיו וּתִא רֶׁשֲא םִעָהילָכְ

 ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא ןעֶנעֶז אייֵז ,טְגאָזעֶג
 אייֵז ןעוֶו ,םיֹורְמְׁש-רעֶסאוַו םעֶד רעֶּביִא

 אייֵז ןעֶּבאָה דְנּוא טְכּוזעֶג אייֵז ןעֶּבאָה
 יו םֶקָי רֹומֲחַה-תֶא ׁשֶבֲחַו ֹותְצֲע טֶתְׂשֲעניאַל יִכ הֶאָר -קירוצ ָּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןעֶנּופעֶג טיִנ

 רֶכְָּב רַב מִי קנו ותיִּבלֶאצֵוּוריִע-לֶא ֹותיֵּב-לֶא םִע דְנּוא 21 :םיָלָׁשּורְו ןייק טְרְהעֶקעֶג
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 3 לפְתיַהֲאַו :ןְדְרִיַה-תֶא רֵבֶעדאָל רֶׁשֲא רֶדֶָנ אל לַחַא-דַע

 4 -;רָא רַבָע םֹלָׁשְבַאְו הָמִנַתְמ אָּב ָדְָװ - ּווְמִא ןעֶנעֶז ןייֵגְקעוֶוַא רֶעייֵז ְּךאָנ ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 הכ םָש אָׂשְמַע-ִתֶאְו :ֹוָּמִׂע לֵאָרְׂשִי ׁשיִאילָכְו אּוד ןֵדדַּיַה ,ןעֶנּורְּב םעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶנְפיֹורַא אייֵז

 צָּׁוׁשיִאְִב אָׂשָמַו אֵבְצִה-לַע בָא תַחַּת םלָׁשִבַא דנּוא ןעֶנְנאַגעֶגְניִהַא .ןעֶנעֶז אייֵז  דְנּוא
 תרוֶחֲא ׁשְחְנ"תַּב לֵניִבֲא-לֶא אָּבירׁשָא יִלֵאְרְׂשיֵה אָרְתִי ;דִזָד ְּךֶלֶמ םעֶד ּוצ טְנאָזעֶגְנָא םִע ןעֶּבאָה
 י עלה ץִײַא םֹלָׁשְבְַו לֵאְִָׂי יו :בָאז םִא הָיּורְצ אייִטְׁש ,דזָד ּוצ טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 יז תַּבַרְמ ׁשֶהְנרִב ישו הָמֵנהְמ .דָד אָֹבְּכ יִדָי םעֶד רעֶּביִא דְניוִוְׁשעֶג אייֵנ דְנּוא ,ףיֹוא
 יי ווי * י= . טי : יע 2 ֹצ ף 5 ם :

 עלה יִּקבו רָבֶד אָּלִמ לֵאימעֶדְּב ריִכָמּוןוִעינְּ ןעֶנעֶק לֵפֹותיִחַא טאָה יֹוזַא ןיִראָו ,רעֶסאַו

 יִא יֹוזַא 22 :ןעֶּבעֶנעֶג הָצֵע ןייֵא ְךייֵא
 הוא יכ לאל תאֹרשֶםעלו ידל יִשנ רַָּב ?בלאנ םאד ראא ןעֶנאַטְשעֶנְפיֹוא דוד
 ;רֵּבְרִּמַּב אֵמָצְו ףיִעְו בַעָר ףעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ זיִא םאָװ קְלאָפ

 נא זיבָקְו םיִרֹעְשּוםִטַחְו רַצֹייֵלְכו תֹפַמו בּכְׁשִמ :םִלָנְרַמ
 29 תֹופְׁשּו ןאֹצְו הֶאְמָחְו ׁשֵבָרּו :יִלָקְו םיִׁשְדעַו לוָפּו יִלָקְ

 הי חי םעֶד ןעֶנְנאַנעֶגְרעֶּביִרַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנֹוא
 א םיִפָלַאִרָׂש םֶהיֵלֲע יו ְּתִא רֶׁשֲא םִָהיִתֶא דֹוָּד דַקְפַו טאָה טְכיִלְנעֶגְראָמ םעֶד ּוצ זיִּב דִי
 ג בָאֹוידַיְּב תֵשְלְּׁשַה םִעָה-תֶא דֵוָד חַלַׁשְיַו :תֹאְמ יִרָׂשְו איִד ןּופ טְלְהעֶפעֶג טיִנ רעֶניִצְנייֵא ןייֵק
 תרֶשֹלְְַׁו בָאװ יִהַא הָיּורצְדִּב יִׁשיִבֲא דֵיּב תיִׁשִׁשַהְו ; ןַדְרַי םעֶד ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא ןעֶנעֶז סאוָו
 איי םָָהילֶא רמה רֶמאַה |  ּתִ ֵצֵא ְךְּב זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה לַפֹותִחַא ןעדֶו דְנזא 2
 + סעיבא כח אל אה רו מע יאדבג אצא .ןעֶראָזעֶג ןּוהְטעֶנ םיִנ זיִא הָצֵע עֶנייז
 מייל יצצִה ומי בל ּטְלֵא ּמיְֵיאָק ס} ,לעֶוייַא ןייַז טְלעֶטאָזעֶגְנָא רֶע טאָה יֹוזַא
 םאָמְׁש עֶנייֵז ּוצ רֶנּוא זיֹוה ןייַז וצ ןעֶגְנאַגעֶגְניִהַא זיִא דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא דְנּוא
 ןעֶנְראוָוְרעֶד ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא דְניִזעֶגְזיֹוה ןייַז ּוצ טְזאָלעֶג הֶאָוְצ ַא טאָה רֶע ּדְנּוא
 ןייַז ןּופ רֶּבַק םעֶד ןיִא ןעֶראָועֶג ןעֶּבאָרְנעֶּב זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא דְנּוא
 ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא זיִא םֹולָׁשְבַא דְנּוא .םִיָנֲחַמ ןייק ןעֶמּוקעֶג זיִא דִוָד דְנּוא 24 :רעֶטאָפ
 טְכאַמעֶג טאָה םֹולָׁשְבַא דְנּוא 25 :םֶהיֵא טיִמ לֵאָרְׂשִו ןּופ רעֶנעֶמ עֶלַא דְנּוא ,ןדרַי םעֶד
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא אָׂשָמַע דְנּוא ,לֶיַח םעֶד רעֶּביִא בָאֹוי טאַטְׁשְנַא ןאַמשְּפיֹוה םֶלַא אָׂשֶמַע
 ּוצ ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא זיִא סאָו ,יִלֵאְרְׂשִיַה אָרְתִי ןעֶסייֵהעֶג טאָה אָ ןאַמ ַא ןּופ ןְהּוז רעֶד
 דְנּוא 26 :בָאֹוי ןּופ רעֶטּומ הָיּורְצ ןּופ רעֶטְמעוֶוְׁש ;ׁשֶחֶנ ןופ רעֶטְכאָט איד לִיַניִּבֲא
 םִע דְנּוא 27 :רֶעְלִנ דְנאַל םעֶד ןיִא טְרעֶגאַלעֶנ ְּךיִז ןעֶּבאָה םֹולָׁשְבַא דְנּוא לֵאָרְׂשִי
 םיֹוא ןׁשֶחֶנ ןּופ ןְהּוז יִבֹׂש טאָה יֹוזַא ,םִיָנֲחַמ ןייק ןעֶמּוקעֶג זיִא דִוָד ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 יֵלָזְרַב דְנּוא ,רָּבִד אֹל םיֹוא לֵאיֵמַע ןופ ןְהּוז ריִכָמ דְנּוא ,ןֹומַע רעֶדְניִק איד ןּופ תַּבַר
 ץייוו דְנּוא ,םיִלַּכ עֶנעֶדְרֶע דְנּוא ןעֶקעֶּב ,דְנאוַועֶגְטעֶּב טְכאַרְּבעֶג 28 :םיִלְגֹר םיֹוא יִדָעּלִנַה
 דְנּוא ןעֶזְניִל דְנּוא ןעֶמעֶּבְרַא דְנּוא ,ןעֶגְנאַז עֶטְנעֶרְּבעֶג דְנּוא לְהעֶמ דְנּוא טְׁשרעֶג דְנּוא
 ןּופ ךעֶלעֶזעֶק דְנּוא ףאָׁש דְנּוא ,רעֶטּוּפ דְנּוא גיִנאָה דְנּוא 20 :ןעֶכאַז עֶמְנעֶקּורְטעֶנ
 םֶהיֵא טיִמ זיִא סאו קְלאָפ םעֶד ּוצ דְנּוא דִוָד ּוצ טְנְהעֶנעֶג םֶע ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רעֶדְניִר
 דְנּוא דיִמ דִנּוא גיִרעֶגְנּוה ןעֶזעוֶועֶג זיִא קְלאָפ םאָד ןיִראָו ,ןעֶמֶע ּוצ ןעֶזעוֶועֶג

 :רָּבְדִמ רעֶד ןיִא גיִטְׁשְרּוד
 חי לעטיפאק

 טאָה רֶע דִנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ זיִא םאו קְלאַּפ סאָד טְלייֵצעֶג טאָה דִזָד דְנּוא 1
 :טְרעֶדְנּוה רעֶּביִא טייֵלטְּפיֹוה דְנּוא דְנעֶזיֹוט רעֶּביִא טייֵלטְפיֹוה טְכאַמעֶג אייֵז רעֶּביִא
 לעֶטיִרְד ןייֵא דְנֹוא ,בָאֹוי ְּךְרּוד לעֶטיִרְד ןייֵא ,קְלאָּפ סאָד טְקיִׁשעֶגְסיֹורַא טאָה דִוָד דְנּוא 2
 ---יִּתְגַה יַּתִא ָּךְרּוד לעֶטיִרְד ןייַא דְנּוא ,רעֶדּורְּב ס'בָאֹוי הָיּורְצ ןּופ ןְהּוז יֵׁשיִבֲא ְּךְרּוד

 טיִמ ןייֵגְסיֹורַא ךיֹוא לעֶװ ָךיִא ,קְלאָפ םעֶד ּוצ טְנאָועֶג טאָה ְךֶלֶמ רעֶד דְנּוא
 ןעוֶו ןיִראָו ,ןייֵגְסיֹורַא טיִנ טְסְלאָז אוד טְגאָזעֶג טאָה קְלאָפ םאָד דנּוא 8 :ְךייא
 איֵז ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶכאַמ םיֹוראַד טיִנְראָג ְָּךיִז אייֵז ןעֶלעוֶו יֹוזַא .ןעֶפיֹולְטְנַא ריִמ

 םיֹוראַד טיִנְראָג ָּךיֹוא ְּךיִז אייֵז ןעֶלעוֶו יֹוזַא ןעֶטייֵט םֶנּוא ןּופ טְפְלעֶה איד ןעֶלעוֶו
 ןעבאמ
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 ייִּכ בֹוט הָּתְַו םיִפָלֲא הָרָׂשֶע ּונְמָכ הָּתַיִּב םֵל ילַא
 ירַׁשֲא ְךלֶּמַה םֶהיֵלֲא רַמאֵּיַו :רְַֹל רוִעמ ּונָקיהְיְהֶת 4

 -לָמְו רַעַּׁשַה דָיילֶא ְךֵלֶּמַה רַמַעיו הֵׂשעַא םֶכיניעְּב שי
 בָאוי--תֶא ְֵלֶּמַה וצּמ :םיִפָלֲאָלְו תֹוָאַמָל ּואְצִי םֶעָה ה

 סבֹלָׁשְבַאְל רענל יֵל"ִטַאָל רֹמאֵל יַּתִא-תֶאְו יֵׁשיִבַאדתֶאְ
 רֶּכּד-לע םיִרָשַה-לָּכ-תַא ּךֵֶּמַה תֹוְּכּועְמִׁש םֶעָה-לָכו

 ְִּתַז לֵאָרְׂשִי תאֶרֵקְל הָדָּׂשַה םֶעָה אֵצּני :םיִלָׁשְבַא 5
 ינְפִל לֵאָרְׂשִי םע טָׁש פניו :םִירְפֶא רֶעיְּב הָמָחְלּמַה ז

 םיִרְׂשָע אּוְהַה םיַּבהָלּודְגהּפּעַּמַה םֶׁשיַהְּתַו דוד יֵדְבִע
 ץרָאָה-לָכ יֵנְּפלַמ תָֹצְפִנ הָמָחְלַּמַה טְׁשייַהְּמַנ :ףֶלֶא 5

 :אּוהַה םַֹּב בֶרֲהַה הָלְכֶא רֶׁשֲאַמ םֶעְּב לֵכֲאָל רַעַַה בַדָו
 -ילַע בֵכֹר םֹלָׁשְבְַו ךֶָד יִדְבִע ינְפִל םולָׁשְבַא אֵרְּקִ 5

 קח הָלּורְּגַד הָלֵאָה ְּךֵבֹׂש תַחַּת ךֶרַּפַה אֵּבָי דרֵּפַה
 -רֶׁשֲא דֶרֶּפהְו ץֶרֶאָה ןיכו םִַמָּׁשַה ןיִ יו הָלֵאְב יָׁשאֹר
 הנה רַמאֹו בָאוְל ךנו דָחֶא ׁשיִא אר :רָבָע ווָתִַּת
 ׁשיִאָל בָאװ רֶמאֵּו :הָלֵאַּב ייֵלְּת םֹלָׁשְבַא-תֶא יִתוָאְר 1

 הדֶצרַא םֵׁש ותיִּכַהיאל ַעודַמּו ָתיִאָר הָנֵהְו ול דינַּמַה
 ׁשיִאָה רֶמאָּו : תָחֶא הָרָנַתַו ףֶסֶכ הָרָׂשֶ ּףֶל תַתָל יֵלָעו
 חַלָשָא-אֵל ףַסְּכ ףֶלֲא יפּכ-לע לַקׂש יִבֲֹא אָלְו בָאֹוילֶא
 ףזרֶאְו ּךתֹא ךֵלמַה הָוצ ּונינָאְב יִּכ ְךלֶמִלִּכילֶא יִדָ
 ;םיִלָׁשְבַאְּב רַעַנַּכ יִמורְמִׁש רֹמאֵל יּתַא-תֶאְו יֵׁשיִבֲא
 ֵלֶּמַהִמ ַחּכִיראְל רֶבָּד-לָכְו רֶקָׁש ֹׁשְפְַב יִתיֵׂשָעֶא

 ְךינְפְל הָליַתֹא ןכדאל בָאֹוי רֶמאֹּ :דָננִמ בַּת הָּתַאְו 4
 םֹולָׁשְבַא בֵלְּב םעֶקְו ֹופַכְב םִפָפְׁש הָׁשֹלְׁש ֵּקַו

 ִאְשְנ םיִרָענ הָרָׂשֲע ֹוּבֹי :הָלֵאָה בַלְּב יִח ּונדֹוע וט
 רפׂשַּב בָא עק :ּהְתִמִיוםֹלָשְבַאדתָא וכו בָא יֵלְּכ
 ;סָעֶה-תֶא בָא ֶׂשָחיִּכלֵאָרְׂשִיירֲחַא ףֶדְרְמ םָעָה בֶׁשֵּ

 חי ב לאומש
 "זַא אוד טְזיִּב דְנּוצַא רעֶּבָא ,ןעֶכאַמ
 םֶנּוא ןּופ ןאַמ דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ איו בּוׁשָח

 אוד זַא רעֶסעֶּב םִע ויִא דְנּוצַא דְנּוא
 רעֶד ןופ ףֶליֵה ַא ּוצ ןייַז םֶנּוא ּוצ טְסְלאָז
 אייז ּוצ טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 4 :טאָטְׁש
 עֶרייֵא ןיִא טּוג זיִא םִע םאָו .טְגאָזעֶג
 טאָה יֹוזַא .ןּוהְמ ְּךיִא לעוֶו סאָד ןעֶגיֹוא

 טייַז רעֶד אייֵּב טְלעֶטְׁשעֶג ְּךֶלֶמ רעֶד ְךיִז
 קְלאַפ עֶצְנאַג םאֶד דְנּוא ,רֶעיֹוט םעֶד ןּופ
 דְנּוא עֶטְרעֶדְנּוה ּוצ ,ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא
 טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 2 :עֶדְנעֶזיֹוט ּוצ
 יַּתִא דְנּוא יֵׁשיִבֲא דְנּוא בָאֹוי ןעֶליֹופעֶּב
 -עֶמאַּפ טְלעֶדְנאַה ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא יִּתְנַה

 טיִמ ,גָנּוי םעֶד טיִמ ןעֶנעוֶוְטעֶנייֵמ ְּךעֶל
 טאָה קְלאַפ עֶצְנאַג םאָד דְנּוא---םֹולָׁשְבַא

 עֶלַא טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד זַא טְרעֶהעֶג
 :םֹולָׁשְבַא ןעֶנעוֶו ןעֶליֹופעֶּב עֶטְׁשְרעֶּביֹוא
 ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא קְלאָפ םאָד זיִא יֹוזַא 6
 דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןעֶגעֶק דְלעֶּפ םעֶד ףיֹוא
 דְלאַו םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא הָמָחְלִמ איִד
 לֵאָרְׂשִי קְלאָפ םאָד דְנּוא 7 :םִיָרָפָא
 איד ראָפ ןעֶראוָועֶג ןעֶגאָלְׁשעֶג טְראָד זיִא
 -ָמעֶד ןַא זיִא םֶע דְנּוא ,רֵוָד ןּופ טְכעֶנְק

 עֶסיֹורְג ַא ןעֶזעוֶועֶג טְראָד גאָט ןעֶניִּבְלעֶז
 דְנּוא 8 :ןאַמ דְנעֶזיֹוט גיִצְנאַַוְצ ןּופ הָפְנַמ

 דְנּוא ,דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד רעֶּביִא ןעֶראוָועֶג טייֵרְּפְׁשעֶנְסיֹוא טְראָד זיִא הָמָחְלִמ איִד
 איוו קְלאָפ םעֶד ןּופ ןעֶמעֶרְפעֶנְפיֹוא רֶהעֶמ ןעֶּבאָה דְלאַוַו םעֶד ןּופ תֹויַח עֶדְליוו איִד
 טאָה םֹולָׁשְבַא דנוא 9 :באָט ןעֶניִּבִלעֶזְמעֶד ןַא ןעֶּבְראָדְרעֶפ טאָה דְרעֶֶוְׁש םאָד
 ,לעֶזייַא-ליֹומ ַא ףיֹוא ןעֶטיִרעֶג טאָה םֹולְׁשְבַא דְנּוא ;דִוָד ןּופ טְכעֶנְק איִד ןעֶפאָרְמעֶגְנָא
 םיֹוּב-ְןעֶדְניִל ןעֶּפיֹורְג ַא ןּופ ןעֶנייוַוְצ איִד רעֶטְנּוא ןעֶמּוקעֶנ זיִא לעֶזייַא-ליֹומ רעֶד דְנּוא
 ןעֶמּונעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה סֶע דְנּוא ,םיֹוּב-ןעֶדְניַל םעֶד ןַא טְּפאַכעֶגְנָא ןעֶּבאָה ראָה עֶנייֵז דְנּוא
 ןעֶזעֶועֶג םֶהיֵא רעֶטְנּוא זיִא םאָָו לעֶזייַא-ליֹומ רעֶד דְנּוא ,דֶרֶע דְנּוא לעֶמיִה ןעֶׁשיוִוְצ
 םִע רֶע טאָה יֹוזַא ןעֶהעֶזעֶג סאָד טאָה ןאַמ ַא ןעֶו דְנּוא 10 :ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא זיִא
 ןעֶגְנעֶה םֹולָׁשְבַא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ָּךיִא ,העָז ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא בָאֹוי ּוצ טְלייֵצְרעֶד
 םאָד םֶהיֵא טאָה סאָו ןאַמ םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה בָאֹוי דְנּוא 11 :םיֹוּב-ןעֶדְניַל ַא ףיֹוא
 אזד ןעֶו ןעֶנאָלְׁשעֶג רֶרָע רעֶד ּוצ טְראָד טיִנ םֶהיֵא אוד טְסאָה סאָהְראַפ ,העָז ,טְגאָזעֶג
 ןייֵא דְנּוא ,רעֶּבְליִז לֵקַׁש ןְהעֶצ ןעֶּבעֶנעֶג ריִד טְלאוָז ְּךיִא דְנּוא ?ןעֶהעֶזעֶג םֶהיֵא טְסאָה
 עֶנייֵמ ןיִא טְלאָו ןעֶמ ןעֶו ּוליִּפַא ,בָאֹוי ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ןאַמ רעֶד דְנּוא 12 :לעֶטְראַג
 טקעֶרְּטְׁשעֶגְסיֹוא טיִנ ְךיֹוא ָּךיִא טְלאוָו םיִלֵקְׁש עֶנְרעֶּבְליִז דְנעֶזיֹוט ןעֶניֹואועֶגְּפֶא דְנאַה
 זַא ןעֶריֹוא עֶרעֶזְנּוא טיִמ טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה ריִמ ןיִראָו ,ןְהּוז סיִּדַלָמ םעֶד ּוצ דְנאַה עֶנייַמ
 רעוֶו ;ְךייַא טיִה ,ןעֶנאַז ּוצ יֹוזַא ןעֶטאָּבעֶג יֵּתִא דְנּוא יֵׁשיִבַא דְנּוא ריִד טאָה ָּךֶלֶמ רעֶד
 ןעֶּבעֶל ןעֶנייֵא ןיימ ןַא ְךיִא לאָז רעֶדָא 13 :םֹולָׁשְבַא טיִמ ,גָנּוי םעֶד טיִמ ,זיִא רּזנ םֶע
 ןייַלַא אּוד דְנּוא ;ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ ןעֶליֹוהְרעֶפ טיִנ זיִא ְּךאַז םּוׁש ןייק ןיִראָו ?ןייַז ׁשְלאַפ
 טיִמ םיִנ ְּךיִמ ןעֶק ְּךיִא ,טְנאָזעֶג טאָה בָאֹוי דְנּוא 14 :ןעֶנאַטְׁשעֶג רימ ןעֶנעֶק טְסלאָו
 דְנּוא דְנאַה עֶנייֵז ןיִא ןעֶטיִריזיִּפְׁש אייֵרְד ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע דָנּוא ;ןעֶטְלאַהְפיֹוא ריִד
 ְךאָנ טאָה רֶע ןעוֶו םֹולָׁשְּבַא ןּופ ץְראַה םעֶד ןיִא ןעֶכאָמְׁשעֶגְניַרַא אייֵז טאָה רֶע
 -רהעוֶועֶג איִד ,ןעֶבְנּי ןְהעֶצ דְנּוא 18 :םיֹוּב-ןעֶדְניַל םעֶד ןופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא טְּבעֶלעֶג
 םֹולָׁשְבַא ןעֶנאַלְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא טְלעֶגְניִרעֶנְמּורַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה בָאֹוי ןּופ רעֶנעֶרְט
 קְלאָפ סאָד ְּךיִז טאָהיֹוזַא ,ןעֶזאָלְּבעֶג רֶפֹוׁש טאָה בָאֹוי דְנּוא 16 :טעֶטייֵטעֶג םֶהיֵא דֵנּוא
 :ןעֶטְלאַהעֶגקיִרּוצ קֶלאָפ םאָד טאָה בָאֹוי ןיִראָו ,לֵאָרְׂשִו ןעֶנאיּוצְכאָנ ןּופ טְרְהעֶקעֶגְמּוא

 ךנּוא
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 חי ב לאומש
 םֹולְׁשְבַא ןעֶּמּונעֶג ןעֶּבאָה אייֵז .דְנּוא 7

 ןעֶפְראָועֶגְנייֵרַא םֶדיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 ,דְלאַו םעֶד ןיִא ּבּורְנ עֶסיֹורְנ ַא ןיִא
 -עֶגְפיֹוא םֶהיֵא רעֶּביִא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 ,רעֶנייֵטְׁש ןעֶפיֹוה ןעֶסיֹורְנ רֶהעֶז ַא טְלעֶטְׁש

 ןעֶפאָלְטְנַא זיִא לֵאָרְׂשִי ץְנאַג דְנּוא
 דְנּוא 18 :טְלעֶצעֶנ ןייַז ּוצ רעֶכיֵלְטיִא

 ןעֶּבעֶל ןייַז אייֵּב ְּךיִז טאָה םֹולָׁשְּבַא
 ןיִא זיִא סא .הָבֵצַמ ַא טְלעֶטְׁשעֶנְפיֹוא

 רֶע ןיִראָו !ְּךְלֶמ םעֶד ןּופ לאָהְט םעֶד
 םאָו ןְהּוז ןייֵק ּבאָה ְּךיִא ,טְנאָזעֶג טאָה
 רֶע רֶנּוא ,ןעֶקְנעֶרעֶג ןעֶמאָנ ןיִיֵמ טעוֶו
 ןייז ףיֹוא ןעֶפּורעֶג הָבֵצַמ איִד טאָה
 -דַי ְּךאָנ איִז טְפּור ןעֶמ דְנּוא ,ןעֶמאָנ
 :באָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד ּוצ זיִּב םֹולָׁשְבַא

 טאָה קֹודָצ ןּופ ןְהּוז ץֵעַמיִחֲא דְנּוא 9
 םִע דְנּוא ןעֶפיֹול ןּונ לעדֶז ָּךיִא ,טְגאָזעֶב

 טאָה טאָנ זַא .ְּךֶלֶמ םעֶד ּוצ ןעֶנאָזְנָא
 ;דְנייַפ עֶנייַז ןּופ טְכעֶר טְפאַׁשְרעֶפ םֶהיֵא
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 וז ץירַהָּפַה--לֶא רַב וָתֹא ּוכֵלשִיַו םֹולָׁשְבַא--תֶא וָתְקִי
 םנ לֵאָרְׂשִלֶכְורָאְמ לָרְג םיִנְבֶאילג וע וו לֹודַָ
 ופ תֶבָצַמ-תֶא ןיהְב וָל-בֶצּו חַקָל םִלָׁשְבַאְו :לָהְאְל ׁשיִא
 רֵכְַה רומֵעַּה ןֵּב ילדיא רַמָא יִּכ ּךֵלֶּמִהיִקְמעִּב רֶׁשֲא
 םולָׁשְּבַא דִי הָל אֵרָּקיַו ומְׁשילַע תָכצַּמִל אָרְקִַו ימְׁש
 9 הדָצּוַרָא רַמָא קֹודָצְדֶּב ץֵעַמְחַו - :הָוד םֹזַה ךע
 :ויָביִא ְךָימ .הָוהְי וְטָפְׁשִּכ ְּךֶלֶמַה-תֶא הֶדָׂשַבֲאַו אָ
 ָּתְרַׂשִבּוהֵַּה םִיַה הֶּתַא הָרׂשִּב ׁשיִא אל בָאװ ּול רֶמאַּי
 ְךֵלֶּמְִדִּב ; ילע יִּכ רֵׂשַבְת אל הָּזַה םזהְו רַהַא םִוְּב
 וו רֶׁשֲא ְךֵֶּמִל גָה דק יִׁשּכִל בָאװ רֶמאֵַּה - :תַמ
 55 ץֵעמיִחֲא דו ףֶסֹו :ץֹרָיו בָאזל יִׁשוכ ּוחָּתְׁשִּיַו הָתיֵאְר
 ינָא--םֵג אָנ--הָצְרֶא הָמ יִהְיָו בָאי-לֶא רֶמאָּיַו קֹודָצְדִּב
 הרָכִּו יֵנְּבץֶר הָּתַא הֶז הָמָל בָא רֶמאֵיַ יִּּׁכַה יֵרֲחַא
 3 רו ץּור ֹול רֶמאֹיַו ץּורָא הָמייִהְו :תאֵצֹמ הָרׂשְּבְדיֵא

 54 בֵׁשֹי דִוָדְו :ישּוּכַה-תֶא רבו רֶּכּכַה ךֶרֵּד ץעמיִחַא
 הָמֹוהַהילָא רַעַּׂשַה ננילָא הּפֹצַה ְךֶלו םיִרָעׁשַה ינׁשְדיֵה
 הכ אאהְקִה :וּדבל ץֶר ׁשיִא-הּנהְו אֶר נֵע-תֶא אָ
 ִַּב הָרֹׂשְבוְּדַבְלדא ךֶלָּמַה רֶמאּו ךֶלֶמל עו הָּפֹצַה
 55 אר ץר רתַאישיא הָפֹצַה אר  בלֶקְו ּךילָה דו
 מאי בל ץֵר שיִאיהנַה רֶמאֹּל רַעׂשַה-לֶא הָפֹצַה
 צז -;רָא הָאֹר יֵנֲא הָפֹצַה רֶמאֹו :רֵׂשַּבְמ הָזיסַּנ ּךֶלֶּמַה
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 מה מאי קְצְדִּ ץעמיחַא תַצְרֶמכןוׁשאִרָה תַצורְמ
 8 ץֵעמיִחֲא אָרָקִיַו -: אֹוָבָי הָבּוט הָרֹוׂשְּב-לֶאְו הָז בוָטדשיִא
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 הרָצרַא ויִפַאְל ֶלֶמִל וחָּתׁשִּיו םֹלָש ּךֵָמַהילא רֶמ

 ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה בָאֹוי דנּוא 0
 אוד סאָו ןאַמ ַא יֹוזַא טיִנ טְזיִּב אּוד
 -אָז תֹורוׂשְּב גאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד טְסְלאָז

 א יי ןיִא ןעֶנאְָנָא תֹורוׂשְּב טְסְלאָז אּוד ,ןעֶב
 מָה לֵיִאְר ץַעֿכיחֲא רֶמאֵּי םוִלָׁשִבַאְל רענל םֹלָׁש יד י = םעֶד רעֶּבָא ,:אָמ ןְרעֶדְּנַא ןייֵא
 י-יי=-- =". ""*"  להוח ,ןייז.רׂשַבמ טונ .אוד טסלאז באט
 דְנּוא אייֵב ,יֵשּוּב ּוצ טְנאָזעֶג טאָה בָאֹוי דנּוא 21 :ןעֶּבְראָמְׁשעֶנ זיִא ןְהּוז סיִּדָלֶמ םעֶד
 בָאֹוי וצ םקיִּבעֶג יִׁשֹּוּכ ְךיִז טאָה יֹוזַא ,ןעֶהעֶזעֶג טְסאָה אּוד םאָה ָּךַלֶמ םעֶד ּוצ גאָז
 ּוצ טְנאָזעֶג לאָמַאְכאָנ טאָה קֹודָצ ןּופ ןָהּוז ץֵעַמיִחֲא דְנּוא 22 :ןעֶפאָלעֶג זיִא רֶע דְנּוא
 טְנאָזעֶג טאָה בָאֹוי דְנְוא ,יִׁשּוּכ םעֶד ְךאָנ ןעֶפיֹול ְּךיֹוא ְּךיִמ זאָל ;ְךיִד טעֶּב ָּךיִא ,בָאֹוי
 טיִנ דְלעֶג הָרּזׂשִּב ןייֵק ָּךאָד טְסעֶו אּוד ןיִראוָו ?ןְהּוז ןייֵמ ,ןעֶפיֹול אּוד טְסְליוִו םאוְראַפ
 םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶפיֹול ְּךיִמ זאָל ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע רעֶּבָא 28 :ןעֶמּוקעֶּב
 ָע דָנּוא ןןיֹולַּפ םעֶד ןּופ געֶו םעֶד ףיֹוא ןעֶפאַלעֶנ ץֵעַמיִחֲַא זיִא יֹוזַא ;ףיֹול טְגאָזעֶג
 אייוַוְצ איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶמעֶזעֶג זיִא דִוָד דְנּוא 24 :ןעֶפאָלעֶג רעֶּביִאְראַפ יִׁשֹוּכ םעֶד זיִא
 ּוצ רֶעיֹוט םעֶד ןּופ ְּךאַד םעֶד ףיֹוא ןעֶנְנאַנעֶגְפיֹורַא זיִא רעֶטְכעוֶו רעֶד דְנּוא ,ןעֶריֹוט
 זַא ןעֶהעֶזעֶג רֶע טאָה יֹוזַא ןעֶניֹוא עֶנייז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא ,רֶעיֹומ איד
 םִע טאָה רֶע דְנּוא ןעֶפּורעֶג טאָה רעֶטְכעֶו רעֶד דְנּוא 25 :ןיילַא טְפיֹול ןאַמ ַא
 טאָה יֹוזַא ןייֵלַא זיִא רֶע ןעוֶו ,טְנאָזעֶג טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא ;ְּךֶלֶמ םעֶד ּוצ טְנאָזעֶגְנָא
 טְנעֶהאָנ רֶע זיִא ןעֶגְנאַגעֶג זיִא רֶע איו יֹוזַא דְנּוא ,ליֹומ ןייַז ןיִא הָרזׂשְּב ַא רֶע
 ןעֶפיֹול ןאַמ ןְרעֶדְנַא ןייֵא ןעֶהעֶזעֶג טאָה רעֶטְכעוֶו רעֶד ןעוֶו דְנּוא 26 :ןעֶמּוקעֶנ
 ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא רעֶטיִה-רֶעיֹוט םעֶד ּוצ ןעֶפּורעֶג רעֶטְכעוֶו רעֶד טאָה יֹוזַא
 ַא ְךיֹוא זיִא רעֶד טְנאָזעֶג טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא ייַלַא םֶפיֹול ןאַמ ַא העָז
 ְךיִא םאָו םעֶד זַא קְנעֶד ְךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה רעֶטְכעֶו רעֶד דְנּוא 27 :רֵׂשַּבְמ
 קֹודָצ ןּופ ןְהּוז ץֵעַמיִחַא ןּופ ןעֶפיֹול םאָד איוו זיִא ןעֶפיֹול טְשְרֶעּוצ ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה

 ַא טיִמ טְמּוק רֶע דנּוא ןאַמ רעֶטּוג ַא זיִא רֶע טְגאָזעֶג ָךֶלֶמ רעֶד טאָה יֹוזַא
 םעֶד ּוצ טְגאָועֶג טאָה רֶע רֶנּוא ןעֶפּורעֶג טאָה ץֵעַמיִחֲא דְנּוא 28 :הָרּוׂשְּב עֶטּוג
 רעֶד ּוצ םיִנָּפ ןייַז טיִמ ָךֶלֶמ םעֶד ּוצ טְקיִּבעֶג ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,םֹולָׁש .ְּךֶלֶמ
 -עֶנְרעֶּביִא טאָה סאָו טאָג ןייר הָוהְי ויִא טְשְנעֶּבעֶג ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,הרָע
 ראַה ןייֵמ ןעֶנעֶק רְנעֶה עֶרייֵז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ןעֶּבאָה םאֶו רעֶנעֶמ איד טְרעֶּפְּטִנֶע
 ּוצ ,גְנּי םעֶד ּוצ םֹולָׁש זיִא טְגאָזעֶג טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 29 :ָּךֶלֶמ םעֶד

 םָּדִלְמ םעֶד טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא טאָה בָאֹוי ןעוֶו טְנאָזעֶג טאָה ץֵעַמיִחֲא דְנּוא ?םֹולָׁשְּבַא

 -רֶׁשֲא טיִׁשְנֲאָה-תֶא ר רׁשֲא ּךיהֹפֶא הָוהְי ךורָּב רֶמאֵו
 דֵלֶּמַה יֹדאַּב םדי-תֶא ואְׂשָנ

 טכענק
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 זצְָו ךוְבַע-תֶאְו ֿבָאי ְךֵלָּמַה רֶכָליִתָא ַחֹלְׁשִל לוחגַה
 :רֶמֲעַו בו הָּכ בֵצְתִה בֹס ךֶלֶּמַה רֶמאֹּיו ?הָמ יִּתְעָדָי ל
 דֶלָּמִה יָנֹרֶא רׂשּבְתַי יִׁשֹוּכַה רֶמאֹּו אָב יִׁשּּכַה הֶנִהְו 1

 זךילָע םיִמְקִהילְּכ ךיִמ םֹוּיַה הָוהְי ְּךְטַפְׁשיּכ
 מאי םוָלָׁשְכַאְל רֶעַנל םולָׁשָהיֵשוכַה-לֵא ּךֵלֶּמַה רֶמאֹּ

 ּומֵק--רֶׁשֲא לָכְו ֵלָּמִה יָנֹדֲא יִביִא רַענכ זִי יִׁשּּכַה
 :הָעְרל ףילָע

 טי טי

 רמֲא ! הָכְ ָךֶב רעשִה תילע-לע לעו ֵלָּמַה זר א
 נָא יִתּומ ןֵּתַייִמ םֹולָׁשְּבַא נב ֵנְּב םֹוָׁשְבַא ֵנְב ֹוְּכִלְּב

 הָּכּב ךֶֶּמַה הֵּנִה בָאויל נה :ינב יֵנְּב םֹלָשְּכַא ְךָתְחַת 5
 לֶבֶאְל אוְהַה םֹיּכהְָּׁשְּתַה יִהְּתַו :םֹלָׁשְבַא-לַע לֵּמַאְּיַו
 ֶלֶּמַה בענ רֹמאֵל אֹוהֲה םַּּב םֶעָה עַמְׁשייֵּכ םָעָה-לֶכְל
 רׁשֲאַּכ רֶיעָה אוָבָל אּוְהַה םִזַּכ םִעָה םֹנְתינ גונְילַע

 טאל רֶקּמַהְו :הָמְחְלַּמּ םֶמונְּב םיִמָלְכִנַה םָעֶה .םננְִי ה
 םוִלָׁשְבַא םֹלָׁשְכַא יֵנְּב לוָָג לוק ְֶלֵּמַה קעז ויָנָּפדּתַא

 + (צ - * ָהֶׁשַבֹה רֶמאֹיַו תִָּכַה ךֵלֵמַילֶא בָאװ אביו  :יִנְב ָנְּב 5

 םֹיה ְּׁשִניֶא םיטלממה ְךיִדכֲעלְכ .נפיתֶא םּוַה

 פי חי לאומש
 ּבאָה יֹוזַא ,טְכעֶנק ןייֵד ְךיִמ דְנּוא טְכעֶנְק

 רעֶּבָא ,לעֶמּוטעֶג םיֹורְנ ַא ןעֶהעֶזעֶג ְּךיִא
 :ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע סאו טיִנ םייֵו ְּךיִא

 רֶהעָק ,טְנאָזעֶג טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 0

 טאָה יֹוזַא ,אָד ְּךיִד לעֶטְש דְנּוא ּפָא ְךיִד

 ליִטְׁש זיִא דְנּוא טְרְהעֶקעֶנְקעוֶוַא ְּךיִז רֶע

 יִשֹוּב רעֶד העֶז דְנּוא 81 :ְןעֶנאַטְׁשעֶג

 טאָה יִׁשּוּכ רעֶד דְנּוא ;ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא

 ראַה ןייֵמ הָרּוׂשְּב ַא זיִא םִע טְגאָזעֶג

 טְּפְׁשִּמעֶג טְנייַה ְךיִד טאָה טאָנ ןיִראוָו ּךֶלֶמ
 ןּופ דְנאַה רעֶד ןּופ (ןעֶזעוֶועֶג ליִצַמ רעֶדָאנ

 -אַטְשעֶבְּפיֹוא ריִד ןעֶנעֶק ןעֶנעֶז םאוָו עֶלַא

 טְנאָזעֶג טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 82 :ןעֶנ

 ,בֶנּי םעֶד ּוצ םֹולָש ויִא ,יִשֹוּכ ּוצ

 -עֶנ טאָה יִׁשֹוּכ דנּוא ?םֹולָׁשְבַא ּוצ
 יּדִׁשְנַלְּפ ׁשֵפָנו ּךֶׁשְנ ׁשֵפָנו ּךיתְֹּו ְּךיִנָּב ׁשֵפֵנ תֶאְו

 םֹויַה ָתְִנה ! יִּכ יִבַהְא-תֶא אנׂשלְו ִאנְש-תֶא הָבָתַאְל ז
 אל יִּכ וה יתר יִּכ םיִדָכַ םיִרָש דל ןַא יּכ
 ?ףינֵעְּברֶׁשְי ןָאדיִּכ םיתמ יה ּונְֵכְו יַח םיִלָׁשְבַא

 יְִּּבְׁשִנ הָוהיִב יִּכ ְךירְבֲע בֵל-לַע רֶּבַדְו אֹצ םיק הָּתִעְו 5
 תאז ּךֶל הָעָרְו הֶליּלַה ְּּתִא שיִא ןילַײסַא אָצי אַ
 :הָּתַע-דֲע ְךיֶרעֶנִמ ךיִלָע הֶאָּבירֶׁשַא הָעְרָה-לָּכִמ

 הוה רמאל ּודְַּה םֶעָהיִלְכִלּורַעָּשַּב בׁש ךקיה םֶקָו 5
 לֵאְרׂשִו דֵלָּפִה ןנפל םִעָה-לְכ אי רֵעׁשַּב בַצ קמה

 דְנּוא ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ דְנייַפ איִד ,טְנאָז

 םּוצ ריִד ןעֶנעֶק ףיֹוא ןֶעייֵּטְׁש םאִו עֶלַא

 רעֶד איד יֹוזַא ןייַז ןעֶלאָז ןעֶטְכעֶלְׁש

 ;םָנּוי

 טי לעטיפאק

 דְנּוא ,טְרעֶטיִצעֶג טאָה ָּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 1
 רֶּדֵה םעֶד ןיִא ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא רֶע

 -עֶּה זיִא רֶע איִח דְנּוא ;טְנייַועֶג טאָה רֶע דְנּוא רֶעיֹוט םעֶד רעֶּביִא זיִא סאו
 יֵוְלאַה !םֹולָׁשְבַא ןְהּוז ןייֵמ !םֹולָׁשְבַא ןְהּוז ןיימ ,טְגאָזעֶג רֶע טאָה יֹוזַא ,ןעֶגְנאַג
 דָנּוא 2 !ןְהּוז ןייֵמ !ןְהּוז ןייֵמ םֹולְׁשְבַא יֹוא ,לעֶּטְׁש רעֶנייַד ןַא ןעֶּבְראָמְׁשעֶג ְּךיִא טְלאוָו

 ;םֹולָׁשְבַא ןעֶנעוֶו טְרֶעיֹורְמ דְנּוא טְנייֵו ָּךֶלֶמ רעֶד העָז ,בָאֹוי ּוש טְנאָזעֶג םִע טאָה ןעֶמ
 ַא וצ קְלאָפ ןעֶצְנאַג םעֶד ּוצ ןעֶראָועֶג גאָט ןעֶגיִּבְלעֶוְמעֶד ןיִא זיִא ףְליִה איִד דְנּוא 3
 ָךֶלֶמ רעֶד זַא ןעֶנאָז טְרעֶהעֶג גאָט ןעֶניִבְלעֶזְמעֶד טאָה קְלאָפ םאֶד ןיִראָו ,רֶעיֹורְט
 גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןַא ְּךיִז טאָה קְלאָפ םאָד דְנּוא 4 :ןְהּוז ןייז ןעֶנעוֶו טְרֶעיֹורְט
 זיִא םאוָח ְּךיִז ּתְבְנִנְרעֶת קְלאָפ ַא איו יֹוזַא ,ןעֶמּוק ּוצ טאָטְׁש איִד ןיִא ּתַּבְנַנעֶגְנייַרַא

 טְקעֶרעֶּב טאָה ָּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 2 :הָמָחְלִמ רעֶד ןּופ ןעֶפיֹולְטְנַא אייֵז ןעוֶו טְמעֶׁשְרעֶפ
 ָא !םֹולָׁשְבַא ןְהּוז ןייַמ ִא ,לֹוק םיֹורְנ ַא טימ ןֶעיִרְׁשעֶג טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא ,םיִנָּפ ןייַז
 ,זיוה םיִּדְלְמ םעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנייִרַא זיִא בָאֹוי דְנּוא 6 !ןהוז ןיימ ,ןִהּוז ןייֵמ םֹולָׁשְבַא
 טְכעֶנְק עֶנייֵד עֶלַא ןּופ םיִנָּפ םאָד טְמעֶׁשְרעֶפ טְנייֵה טְסאָה אזד ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 דָנּוא ןְהיִז עֶנייֵד ןּופ ׁשֶפְנ םאֶד דְנּוא ןעֶועוֶועֶג ליִצַמ ׁשֶפֶנ ןייַד טְנייַה ןעֶּבאָה םאוָז
 וצ ְּביִל יֵדְּכ 7 :רעֶּבייוַו-םֶּבעֶק דְנּוא רעֶּבייוַו עֶנייַד ןּופ ׁשֵּפָנ םאָד דִנּוא ,רעֶטְכעֶט
 טיִּמאַד טְנייַה טְסאָה אּוד ןיִראָו ,דְנייַרְּפ עֶנייֵד ןעֶסאַה ּוצ דְנּוא דְנייַפ עֶנייֵד ןעֶּבאָה
 טְּנייַה ןיִראָו ,ריִד ּוצ טיִנְראָנ ןעֶנעֶז טְכעֶנק איֵד דְנּוא עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד םאָד טְנייֵצעֶג
 -ְראַטְׁשעֶג טְנייַה ןעֶטְלאָו עֶלַא ריִמ דָנּוא טְּבעֶלעֶג טְלאָָו םֹולָׁשְבַא ןעזֶו זַא ;ְּךיִא םייוו
 אייֵטְׁש דְנּוצַא רעֶּבָא 8 :ןעֶניֹוא עֶנייַד ןיֵא ןעֶזעוֶועֶג טְכעֶר סֶע טְלאַו סְלאַמאַד ןעֶּב
 רעוֶוְׁש ָּךיִא ןיִראַוָו ,טְכעֶנְק עֶנייֵד ןּופ ץְראַה םעֶד ּוצ דעֶר דְנּוא ,סיֹורַא אייֵנ דְנּוא ףיֹוא
 טְכאַנ עֶניִזאָד איִד ריִד טיִמ טעזֶו םִע ּביֹוא ,םיֹזרַא טיִנ טְסייֵג אּוד ןעוֶו ,טאָנ אייֵּב ריִד
 םעֶלַא איִװ ןייַז רעֶטְכעֶלְׁש ליפ ריִד ּוצ טעוֶו םאָד דְנּוא ;ןעֶניִטְכעֶנְרעֶּביִא ןאַמ ַא
 יֹוזַא 9 :דָנּוצַא זיִּב ןָא דְנעֶנּוי רעֶנייַד ןּופ ןעֶמּוקעֶג ריִד רעַּביִא זיִא םאָװ עֶטְכעֶלְׁש
 ןעֶמ דְנּוא ,רֶעיֹוט םעֶד אייֵּב טְצעֶזעֶג ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ְּךֶלֶמ רעֶד זיִא
 אייַּב טְציִז ָּךֶלֶמ רעֶד ,העֶז ,ןעֶנאָז ּוצ יֹּוזַא קְלאַפ ןעֶצְנאַג םעֶד ּוצ טְלייֵצְרעֶד סִע טאָה
 ןיִא לֵאָרְׂשִי ןיִראוָו יָּדַלֶמ םעֶד ראָפ ְןעֶמּוקעֶנ זיִא קְלאַפ עֶצְנאַג םאָּד דְנּוא ,רֶעיֹוט םעֶד

 ןעפאלטנא



 טי ב לאומש
 :טְלעֶצעֶה ןייַז ּוצ רעֶכיִלְטיִא ןעֶּפאָלְטְנַא
 ןעֶועוֶועֶג זיִא קְלאַפ עֶצְנאַג םאָד דְנּוַא 0

 ןּופ םיִטְּבִׁש עֶלַא ןיִא טייֵרְמְׁש םעֶד ןיִא
 טאָה ָּךֶלֶמ רעֶד ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא לֵאָרְׂשִי
 ןּופ דְנאַה רעֶד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג ליִצַמ םִנּוא
 םֶנּוא טאָה רֶע דִנּוא ,דְנייַפ עֶרעֶזְנּוא
 דְנאַה איד ןּופ ןעֶניִרְטְנַא טְכאַמעֶג (ךיֹואנ
 רֶע זיִא דְנּוצַא דְנּוא ,םיִּתְׁשִלְּפ איִד ןּופ
 ןעֶנעוֶו ןּופ דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶפאָלְטְנַא
 ריִמ םאָו םֹולָׁשְבַא דְנּוא 11 :םֹולָׁשְבַא
 זיִא םִנּוא רעֶּביִא טְּבְלאַזעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 דְנּוא ;הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא ןעֶּבְראָטְׁשעֶ
 -ּוצ םּוא רֶהיֵא טְגייוֵוְׁש סאוָוְראַפ דְנּוצַא
 דָנּוא ;ָךֶלֶמ םעֶד ןעֶנְנעֶרְּב ּוצ קיר

 קֹודָצ ּוצ טְקיִׁשעֶגְניִהַא טאָה ָּךֶלֶּמַה דוָד
 ּוצ יֹוזַא םיִנֲהֹּכ איִד רָתָיְבֶא ּוצ דְנּוא
 הָדּוהְי ןּופ עֶטְצֶלֶע איִד ּוצ דעֶר ,ןעֶנאָז
 ןייַז רֶהיֵא טְלאָז סאוָוְראַפ ,ןעֶגאָד ּוצ יֹוזַא

 ןעֶגְנעֶרְּבּוצקירּוצ ָּךֶלֶמ םעֶד עֶטְצעֶל איד
 ץְנאַג ןּופ טְראָו סאָד דנּוא ?זיֹוה ןייַז ּוצ

 ויִּב ,ָךֶלֶמ םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא לֵאָרְׂשִ
 עֶנייֵמ ְּךאָד טְנעֶז רֶהיֵא 12 :זיֹוה ןייַז ּוצ
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 ' נׁשילְעִב ודָנ טעהילכ יהיה :וָלָהֶאְל ׁשיִא םָנ
 ונָסְלִמ אוָהְו יא ףֵּכ | ּונְלִצַה ֶלֶמַה רֶמאֵל לֵאְרְׂשִי
 ; בולְׁש לְבַא לעמ ץֶרֶאָהְדִמ חָרֶב ַָּ טיִמָשִלִּפ ףַּכִמ
 ג1 הָּמִל הָּתָעְ הָמָהְלַמַּב תמ ּוניֵלֲע ּונְַׁשָמ רֶׁשֲא םֹולָׁשְבַאְ
 דוד ךֶלְַָו ;רֵלמה-תֶא ביִשָהְל םיִׁשֹרֲחַמ םֶּקַא
 לָא ורְּבַּד רֹמאֵל ֹמינְֲּכַה רֵתָיִבָא-לֶאְו קודָצילֶא חַלֶׁש
 י;רֶא ביִׁשָהִל םיִנֹרֲחַא ֹוְהִת הָמָל רמאל ; הָדּוהְי טקז
 -לֶא דָלמַהילֶא אָּב לֵאְְׂשִיילְּכ רַבְדווָתיֵב-לֶא למה
 5 םיִנרֲחַאּווהִת הֶמָלְו םּתַאיִרָׂשְבּו יִמְצַ םָתַא יַחַא :ֹותיִּב
 ו+ יְִָּׂוימְצִע אלה ּודְמִכ אָׂשְמעַלְו :ךלֶמַה"תֶא םיִׁשָהְל

 אֵבְציִרׂש אל-סִא ףיִסוי הָכְו םיִהלֶא יליהְׂשִ הֶּכ הָּתִא
 ופ יָּכ בַבְליִתֶא טו :בָאז תַהּת םִמהילכינְפִל ָהִּת
 הָּתַא בָש ךֵלֶמַה-לֶא ֹותְלְׁשַ רָחֶא ׁשיִאְּכ הָדהְיישיִא
 6 אָּב הָרּודְיןֵּדריהידַע אבו ךֵלֶּמַה בֶׁשֵַּו :ךיִדְבִע-לְכְו
 ְךלמַה--תֶא יי יִבְעַהְל ְךֶלּמַה תאֵרְקִל תֶכֶלְל הָלָנִלגַ
 וז רֶׁשֲא יִניִמְַה-ןּב אֶרּנ-ְךֶב יִעְמִׁש רַהַמְיַו :ןדְרִַה--תֶא
 :רֶָד ְּךֶלָּמַה תאֵרְקִל הָדּורְי שיַאדסע רֶרו םיִרּוחַּבַמ
 5 תֶׁשֶמֲהַו לואָׁש תִַּב רַעַנ אָּביִצְו ןמיְנִּבִמ ֹוּמִע ׁשיִא ףֶלֶאְ
 למה ינפל ןדרוהוָָלְצְ וּתִא ויְָבִע םיִדֶָׂעְו יב -ָׂשֶע
 5 בֹוּמַה תָֹשעלְו ְֶלָּמַה תִיּביתֶא ריבעל הָרָבְעָה הָרְבִע
 דרב יִרְבָעְב ךֵלָה ינפל ספ) אֹרנְב יָעְמׁשְו יב
 כ רֹכִתלַאְו ןוע יֵנֹרֲא יל"בׁשֲַי-לַא ךֶלַה-לָא רֶמאֵי
 ְךֶלֶמַ יָנֹדֲא אֵצ-רֶׁשֲא םֹויַּב ְּךֶדְבִע הָוְצַה רֶׁשֲא תַא
 ונ יִכ ךדְבַע עַרָייִּכ :וְלילֶא ְךֶלֶּמַה םוָׂשָל םִלָשויִמ
 ףֵסֹי תּב-לְכִל | וׁשאִר םֹויַה יִתאָבהִַהְו יִתאָטָח יִנֲא
 דְנּוא ןייַּב ןייֵמ ָּךאָד טְנעֶז רֶהיֵא ,רעֶדיִרְּב עג !יּורְצ-ְֶּביׁשיִבֲא ןעיו :ֵלְּמַה יָנֹדֲא תאָרְקִל תֶדֶרֶל

 ןייַז רֶהיֵא טְלאָז םאָוְראַפ ;ׁשייֵלְפ ןייֵמ
 רֶהיֵא טְלאָז אָׂשָמֲע ּוצ דֶנּוא 14 ;ןעֶנְנעֶרְּבוצקיִרּוצ ְּךֶלֶמ םעֶד םּוא עֶטְצעֶל איד
 דְנּוא ןּוהְמ יֹוזַא ריִמ לאָז טאָנ ?ׁשייֵלַּפ ןייֵמ דְנּוא ןייַּב ןייֵמ טיִנ אּוד טְזיִּב ,ןעֶנאָז
 ראָפ לִיַח םעֶד רעֶּביִא ןאַמטְּפיֹוה ַא ןייַז טיִנ טְסעוֶו אּוד ּביֹוא ,ןעֶרְהעֶמ רֶע לאָז יֹוזַא
 ןעֶכיִלְטיִא ןּופ ץְראַה סאָד טְגייֵנעֶג טאָה רֶע דְנּוא 18 :בָאֹוי טאָטְשְנַא טייֵצ עֶלַא ריִמ
 ּוצ) ;ָּךֶלֶמ םעֶד ּוצ טְקיִׁשעֶגְניִהַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןאַמ ןייֵא איז יֹוזַא הָדּוהְו ןּופ ןאַמ
 טְרְהעֶקעֶנקיִרּוצ ָּךֶלֶמ רעֶד זיִא יֹוזַא 16 :טְכעֶנְק עֶנייֵד עֶלַא דְנּוא םּוא ךיִד רֶהעֶק (ןעֶנאָז
 םעֶד יֵדְּכ ,לָנֶלִג ןייק ןעֶמּוקעֶג זיִא הָדּוהְי דְנּוא ,ןֵדְרַי םעֶד ּוצ זיִּב ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע דְנּוא
 ּוא 17 :ןֵדְרַי םעֶד רעֶּביִא ןעֶרְהיִפּוצְרעֶּבירַא ְּךֶלֶמ םעֶד דְנּוא ,ןייֵג ּוצ ןעֶנעֶקְטְנַא ּךֶלֶּמ
 דָנּוא ,טְלייֵאעֶג ְּךיִז טאָה ,םיִרּוחַּב םיֹוא ראו סאָו ןְמָיְנִּב טֶבֵׁש ןּופ ,אָרָג ןּופ ןֶהּוז יִעְמַׁש
 ָךִלֶמ םעֶד ןייֵג ּוצ ןעֶנעֶקְטְנַא ,הָדּוהְי ןּופ רעֶנעֶמ איִד טיִמ ןעֶמּוקעֶגְרעֶמְנּורַא זיִא רֶע

 ןמָיְנִב טֶבֵׁש םעֶד ןּופ ןאַמ דְנעֶזיֹוט ַא ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז םִע דְנּוא 18 :דדָד
 דָנּוא ןְהיֵז ןְהעֶצְפּופ עֶנייֵז דְנּוא ,לּואָׁש ןּופ רְניִזעֶגזיֹוה םעֶד ןּופ גֶנּוי רעֶד ,אָּביִצ דְנּוא
 ןעֶרְהאָפעֶגְרעֶּביִרַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז טְבעֶנְק גיִצְנאַוַוְצ עֶנייֵז

 -ךעֶּבירַא יִדְּכ ףיִׁש ַא ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא זיִא םִע דְנּוא 19 :ְּךֶלֶמ םעֶד ראָפ ןֵדְרַי םעֶד
 נייז ןיִא ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו זיִא םאָו ןּוהְט ּוצ דְנּוא ,דְניִזעֶגְזיֹוה םיִּדְלֶמ םעֶד ןעֶנְנעֶרְּבּוצ

 רעֶד אייַּב ְּךֶלֶמ םעֶד ראָּפ ןעֶלאַפעֶגְרעֶדיִגַא זיִא אָרג ןּופ ןְהּוז יִעְמִׁש דִנּוא ;ןעֶניֹוא
 ראַה ןייֵמ זאָל .ָּךֶלֶמ םעֶד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 20 :ןֵרְרַי םעֶד ןּופ טְרְהאָּפְרעֶּביִא
 ןייד ןּופ טְכעֶּדְמּוא םאָד ןעֶקְנעֶדעֶג טיִנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,דְניִז איד ןעֶנְכעֶרּוצ טיִנ ריִּמ
 םִיָלָׁשּורְו ןּופ ןעֶגְנאַּנעֶגְסיֹורַא זיִא ְּךֶלֶמ רעֶד ראַה ןייַמ סאָו גאָט םעֶד ןַא ,טְּבעֶנְק
 טְסייֵו טְכעֶנְק ןייד ןיראָו 21 :ןעֶמעֶנ ץְראַה םּוצ טיִנ ְּךֶלֶמ רעֶד םִע זאָל דְנּוא
 םעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶג ןעֶטְׁשְרֶע םּוצ ןיִּב ְךיִא ,העֶז םּוראָד ;טְגיִדְניִזעֶג ּבאָה ָּךיִא זַא
 םעֶד ראַה ןייֵמ ןייֵנ ּוצ ןעֶנעֶקְטְנַא ןעֶמּוקּוצְסּורַא ,ףֵֹסֹוי ןּופ דְניזעֶנְזיֹוה ןעֶצְנאַנ
 טיִנ לאָז ,טְגאָועֶג דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג טאָה הָיּורְצ ןּופ ןְהּוז יֵׁשיִבֲא דְנּוא 22 !ְךֶלֶמ
 ןעֶטְּבְלאַזעֶג םעֶד ןעֶטְלאָׁשעֶג טאָה רֶע לייו ןעֶרעוֶו טעֶטייִֵמעֶג םעֶר ראַפ יִעְמִׁש

 יֵשְמִתָא ללק יּכןעְמִׁש תמּי אָל תאֹו תַחַתַה רַמאֹו

 ןּופ
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 ילייְהָתיִּכ הָיּרְצ ינְב םֶכָלְו ִלדרַמ ,דֹוָד מאה :הָוחְי 2
 ִּתְעַדי אוָלָה יב לַעְְׂשִיְּ ׁשיִא תַמוָי םֹוּיַה טל םֹיה
 יְמַׁשלַא למה רֶמאֵּה :לֵארְׂשִי-לַע ךֶלֶמייִנֲא םויַה יִכ

 לּואָׁשִּב תֶׁשֹבַפְמּו למה ול עב תִמָת אָל הב
 ומָפְש הָׂשֲע-אַלְו וילְנַר מאָל למה תאָרְקִל דָרָי
 טבויה-דע מַה תֶכָל םיַהְדִמַל םַּככ אֵל נביא

 למד תארְִל םַלָׁשּורְי אָבִיו :םֹלָשב אָב-רֶׁשֲא 5
 רַמאֹו :הָשביפִמ מע ָת ָתְבלְהיאַל הָּמָל ְךֶלֵּמה לי מא 7

 יִל-הֶׁשְּכַחָא ְּךדְכע רֶמָאיִּכ- ינָמר יִּדְבִע למה
 ַ חמִ 5 ְךֶלֶמַיתֶא לאו היִלָע בֵּכְרֶאָו 5
 ה נאו ְךֵקַמִה ינרָא-לֶא ְךֶדְבְַּב לנו
 רוי הָיָה , יִּכ :ץיניעְּב בוּטה הֵׂשעַו םיִהלֲאָה
 ְךוְבַ-תֶא תָׁשָתַוךֵֵּמַר יָגֹראַל ? הָָמיֵׁשְנַא-ִא יּכ יֿבָא
 -לֶא דע קָעָלְ הָקְרְצ לוע ילׁשידהמו ךֵגחלְׁשִי יֵלְכָאְּב

 ךֶרְָ יו רַּכְַּת הָּמָל למה ול רֶמאֹּל דֵלָּמַ ֹל
 תֶׁשֹביִּפְמ מא :החָׂשַה-תֶא ּוקְלְחַּת אָביִצְו הָּתַא יִּתְרַמָא
 למה ינֹדא אָּבירֶׁשֲא יִרֲַא קי לֶּכַהיִתַא םנ ךֶלֶמַה-לֶא
 שלְנמ דר ידע ילוחכו - :וָתיִבילֶא םִלָׁשּב
 קו ילהכו :ןחריב"תֶא חלל דר ְךֶלֶמַה-תֶא רבו
 והָביִׁשְּב ְּךֶלֶּמַה-תֶא לֵּכ לכ"אוהו הָנָׁש םִִנֹמְׁשְדִּב דֹאְמ

 לא ךלֶּמַה רֶמאּיַו :רָאְמ אה ליִדְצישיִא יִּכ םִיַנחַמְב 4
 :םִלָׁשּוריִּב יִרְמע ּדתֶאיִתְלְַּלְכְ יִפַא רַבֵע לַָא יֵלחחַּ

 הלא יה נׁש ימי הָּמִּכ דַלַּמַה-לֶא ילַּב מא הל
 !עָדַאה םֹיַה יִכנָא הָָׁש םִיֹמׁשְרַּב :םָלָׁשּורְי ךֵלֶמַהתֶא
 רֶׁשֲאיאְו לַכֹא רֶׁשֲאדתֶא ְךּדְבִע םעְמִידמִא עֶרֶל בו טְדיִּב
 היה הָמלְו תורָׁשְו םיִרָׁש ליִקְּב דו עַמְׁשָאדמִא הָּמְׁשֶא
 ִיְִבע רֶבָעַי טעֶמִּכ :דֵלֵּמַה ינדָא-לָא אָּׂשַמְל דוע ָךֶדְבַע

 מי ב לאומש

 וטְנאָזעֶג טאָה דִוָד דנּוא 28 ?הָוהְי ןּופ
 רֶהיֵא ,ןּוהְמ ּוצ ָךייִא טיִמ ָּךיִא ּבאָה םאוָו
 ריִמ ּוצ טְלאָז רֶהיֵא זַא ,הָיּורְצ ןּופ ןֶהיִז

 טְנייֵה ןעֶד לאָז ןֶמֵׂש ַא םֶלֵא ןייַז טְנייֵה

 ?ןעֶרעֶװ טייֵטעֶג לֵאָרְׂשִי ןיִא ןאַמ ַא
 ַא טְנייַה ןיִּב ָךיִא זַא טיִנ ןעֶד ְּךיִא םייוו
 ְךִלֶמ רעֶד דְנּוא 24 ?לֵאָרְׂשִו רעֶּביִא ְּךֶלֶמ
 טיִנ טְסְלאָז אּוד ,יִעְמִׁש ּוצ טְגאָזעֶג טאָה
 ּוצ טאָה ָּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טייֵטעֶג
 ,תֶשביִפְמ דְנּוא 22 :ןעֶריֹואוְוְׁשעֶג םֶהיֵא

 םעֶד ןעֶמּוקעֶנְפּורַא זיִא לּואְׁש ןּופ ןְהּוז

 טיִנ טאָה רֶע רעֶּבָא ןעֶנעֶקְטְנַא ְךֶלֶמ
 ףיֹוא טאָה רֶע דנּוא םיִפ עֶנייֵז טייֵרְּבעֶגְנָא

 ףֶע דְנּוא ,טְראָּב ןייַז ןעֶריֹוׁשעֶגְּפָא טיִנ
 ףעֶדייֵלְק עֶנייֵז ןעֶׁשאועֶג טִינ ְךיֹוא טאָה

 זיִא ָּךֶלֶמ רעֶד ןעֶו ןָא גאָט םעֶד ןּופ
 ןעוֶו גאָט םעֶד ּוצ ויִּב ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא
 דְנּוא 26 :םֹולָׁשְּב ןעֶמּוקעֶנְקיִרּוצ זיִא רֶע

 ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע
 ְּךֶלֶמ םעֶד ןעֶגְגעֶגעֶּב ּוצ םִיַלָׁשּורְי ןייק
 טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ָּךֶלֶמ רעֶד טאָה יֹוזַא

 ןעֶגְנאַגעֶג ריִמ טיִמ טיִנ אּוד טְזיִּב םֹוראַו
 ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 27 ?תֶׁשֹּביִפְמ

 ְךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה טְכעֶנְק ןייֵד ןיִראָו ,טְראַנעֶג ָּךיִמ טאָה טְכעֶנְק ןייֵמ ,גיִנעֶק ראַה ןייַמ
 ָּךֶלֶמ םעֶד ּוצ ןייֵג דְנּוא ,ןעֶטייֵר רֶהיֵא ףיֹוא לעוֶז דְנּוא ,לעֶזייֵא ןייַא ןְלעֶטאָז ריִמ לעוֶו

 טְכעֶנְק ןייַד ףיֹוא טְנאָזעֶג תֹוליִכְר טאָה רֶע דְנּוא 28 :רעֶמאָל ַא ויִא טְכעֶנְק ןייַד לייוו

 אֹּוהְמ ,טאָב ןּופ ָּךָאְלַמ ַא איו זיִא ְּךֶלֶמ רעֶד ראַה ןיימ רעֶּבָא ,ְּךֶלֶמ םעֶד ראַה ןייֵמ ּוצ
 םירעֶמאָפ ןעֶצְנאַג ןיימ ןיִא עֶלַא ןיִראָו 29 :ןעֶניֹוא עֶנייֵד ןיִא טּוג זיִא אז ְּךאָד
 ןייד אּוד טְסאָה ָּךאָד דְנּוא ;ְּךֶלֶמ םעֶד ראַה ןייֵמ ּוצ הָתיִמ בָייַח ראָנ ןעֶנעֶז דְניִזעֶגְזיֹוה
 ּוצ ְּךאָנ ְּךיִא ּבאָה טְכעֶר ַא ראַפ סאָו דְנּוא ,שיט ןייַד ּופ ןעֶסֶע טְכאַמעֶג טְבעֶנְק
 טְסְדעֶר סאָוְראַפ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ָּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 80 :ָּךַלֶמ םעֶד ּוצ ןְעייֵרְׁש
 ָךייַא טְלאָז רֶהיֵא אָביִצ דְנּוא אּוד זַא טְנאָזעֶג ּבאָה ָּךיִא ?ןעֶכאַז עֶנייֵד ןעֶגעוֶו ְּךאָנ אּוד
 םאָד ְּךאָד םֶהיֵא זאָל ָּךֶלֶמ םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה תֶׁשּביִפְמ דְנּוא 21 :דְנאַל םאָד ןעֶלייֵט
 :זיוה ןייַז ּוצ םֹולָׁשְּב ןעֶמּוקעֶנ זיִא ָּךַלֶמ רעֶד ראַה ןייֵמ לי ןיִראָה ,ןעֶמעֶנ עֶצְנאַג
 ָךַלֶמ םעֶד טיִמ זיִא רֶע דְנּוא ,םיִלְנֹור ןּופ ןעֶמּוקעֶנְּפּורַא זיִא יא ןּופ יֵלְזִרַּב דָנּוא 2
 דָנּוא 85 :ןַדְרַי םעֶד רעֶּביִא ןעֶמייֵלְנעֶּב ּוצ םֶהיֵא ,ןַדְרַי םעֶד רעֶּביִא ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא
 רֶע דְנּוא--ןעֶועוֶועֶג טלַא רֶהאַי גיִצְטְכַא זיִא רֶע---;טֶלַא רֶהעֶז ןעֶזעֶועֶג זיִא יֵליזְרַּב

 ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע ןיִראָו ,םִינֲחַמ ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶג זיִא רֶע ןעוֶו טְוייֵמְׁשעֶנ ְּךֶלֶמ םעֶד טאָה
 רעֶּביִרַא אוד םּוק יֵלְזְרַּב ּוצ טְנאָזעֶג ְּךֶלֶמ רעֶד טאָה יֹוזַא 34 :ןאַמ רעֶמיֹורְנ רֶהעֶז ַא
 דָּוא 85 !םִיַלָׁשּורי ןיִא ןעֶרעֶו טְזייֵּפְׁשעֶג ריִמ אייַּב טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ריִמ טיִמ
 זַא ,ןעֶּבעֶל ּוצ ָּךאָנ ןעֶד ָּךיִא ּבאָה רֶהאָו ליִפ איז ְּךֶלֶמ םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה יֵלֵזְרַּב
 רֶהאָי גיִצטְּכַא טְנייַה ןיִּב ָּךיִא 26 ?םִיַלָׁשּורְי ןייק ְּךַלֶמ םעֶד טיִמ ןייֵג ףיֹורַא לאָז ָּךיִא
 רעֶדָא ?םעֶטְכעֶלְׁש דְנּוא םעֶטּוג ןעֶׁשיִװְצ ןעֶסיִו ָּךאָנ ְךיִא לאָז דֵנּוא םָלַא
 ְךיִא ןעֶק רעֶדָא ?ןעֶקְניִרְט רעֶדָא ןעֶסֶע לעוֶו ְָּךיִא סאָו םַעֵט םעֶד ןעֶד ָּךיִא םייוז
 ןעֶד לאָז סאָוְראַפ דְנּוא ?םֶניִרעֶגְניִז דנּוא םֶרעֶנְניִז איִד ןּופ לֹוק םאָד ןעֶרעַה ָּךאָנ
 ראָנ טעוֶו טְכעֶנְק ןיד 87 :ְךֶלֶמ םעֶד ראַה ןייֵמ ּוצ טְסאַה ַא ןייַז טְכעֶנְק ןייַד

 טימ
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 םעֶד רעֶּביִא ןייֵג רעֶּביִרַא ָּךֶלֶמ םעֶד טיִמ
 סאוָוְראַפ דְנּוא ,געוֶו לעֶקיִטְׁש ַא ןְדרָי
 אֵזַא טיִמ ןעֶלאָצעֶּב ְּךֶלֶמ רעֶד ריִמ לאָז
 -קירּוצ טְכעֶנְק ןייֵד ְּךאָד זאָל 88 ?רַכְׂש

 עֶנייֵמ ןיִא ןעֶּבְראַטְׁש לאָז ְּךיִא זַא ןייֵג
 ןיִא ןעֶרעוֶו ןעֶּבאָרְנעֶּב דְנּוא ,טאָטְׁש

 ,רעֶמּומ דִנּוא רעֶטאָפ ןייֵמ ןּופ רֶבָק םעֶד

 רֶע זאָל םֶהְמִכ טְכעֶנְק ןייֵד העֶז רעֶּבָא
 ְּדִלֶמ םעֶד ראַה ןייֵמ טיִמ ןייֵגְרעֶּביִרַא
 ןיִא טּוג זיִא סאָו םֶהיֵא ּוצ אּוהְט דְנּוא
 טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 89 :ןעֶניֹוא עֶנייֵד

 הדָלּימְנַר ְךֵלֶּמִר יִנלְמִנִי ֶּמָלְו ְךִֵמַהיתָא ןֵדרִיַה"תָא
 ּפ ילְמִאְו יִבָא רֶבָק םע יִריִעַּב תֶמָאְו וְבַע אָניִבְׁשִי :תאֹּזַה
 ומ-הׂשִעַו למה ינדָא-סע רֹבֲעָי םֶהְמִכ ְּךְדְבַע ו ַהָנִהְ
 39 םֶהֶמַּכ רָב יּתִא ךֶלמַה רֶמאָו :ניֵעְּב םוטידָׁשֶא תֶא
 יֵלְע רַהְבּתירֶׁשָא לֶכְ ניִעְּב בֹומַהתֶא ולידְׂשֶעֶא יִנֲו
 5 יו בע מודה" םעֶהלכרכעו ליע
 ונ ךֶָּמַה רַב  :ְמקִמִל בֶׁשֵּי וְכִי ילורבִל ְךֵֶּמַה
 -תרָא ּוריִבַַָו הָדּוהְי םעילָכְו וִמִע רבָע ןָהמִכְו הָלְִלִַּ
 : ר ׁשיִאילְּכ הָנהְ :לֵאָרְׂשִי םִע יִצֲח םָו ְךֶָּמַ
 חַא ּךּובָנג ַעּוּדַמ ְךֶֶמה-לֶא ומי ּךֶלמַהלֶא םיִאָּב
 רה--תֶ ֹותיִּב--תֶאְו ךֵלּמַהיזתֶא ּורְבָעַיַו הָרּודְי ׁשיִא
 : טאקע הָדהְי ׁשיִאילְּכ ןעװ = מע דור ִׁשְנַאלָכו
 -ילַע ּךֶל הָרָח הֶז הֶּמְָו ילַא ְךֵלֶמִד בוִרָקייְּכ לֵאָרְׂשִי

 ןייֵגְרעֶּביִרַא ריִמ טיִמ לאָז םָהְמִכ ,טְנאָזעֶג
 ןיִא טּוג זיִא סאו ןּוהְמ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא
 אוד סאו םעֶלַא דְנּוא ,ןעֶניֹוא עֶנייֵד

 :ּונָל אָׂשִנ תאָשִנבִא מַה ונְלַכָא לוכָאָה הֶּזַה רֶבָּדַה
 41 ייָשָע רֶמאַֹ הָדּודי שיא-תַא לֵאָרָׂשייׁשיִא ןעו

 -אָלְו ינתֹלקַה ער מִמ נא לְַדְב-םנְ ךֶלֶּמִב יל תֹורָי
 ׁשיאיוַבד ׁשֶקִייִּכְלַמדתַא ביִׁשָהִל יִל ןוׁשאֹר יִרְבִד הָיָה ּוצ ְּךיִא לעו ןעֶלייוֵוְרעֶדְסיֹוא ריִד טְסעוֶו
 :לֵאָרְׂשִי ׁשיִא רַבְּדִמ הָדּהַי קְלאָפ עֶצְנאַג םאֶד דְנּוא 40 :ןּוהְט ריִד
 5 ' כ דְנּוא ,ןֵדְרַי םעֶד ןעֶנְנאַנעֶגְרעֶּביִרַא זיִא
 א יִניִמְי ׁשיִא יִרְכּבְדִּב עַבָׁש ומְׁשּו לַעַילְּב ׁשיֵא אָרקִנ םֶׁשְו ןעֶגְנאַנעֶגְרעֶּביִרַא זיִא ָּךֶלֶמ רעֶד ןעוֶו
 דהדְלַה ֵנ אלו דֹוָדָּב קָלמ ּו ונלדיִא רֶמאֹּיַו רֵפּוׁשַּב עַקתַּ יֵלָזְרַּב םעֶד טְׁשיִקעֶנ ְּךֶלֶמ רעֶד טאָה יֹוזַא
 3 טָארׂשישיא-לכ לע ר ילֲֹאָלשיִיִשיְבְּב ונָל דנּוא טְשְנעֶּבעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא

 == הָדּודְי  ׁשיִאְו 0 יד בָׁש יִרֲחַא דֹוָ יַרֵחֵאֹמ ;טְרָא ןייַז ּוצ ןעֶגְנאַנעֶגְקיִרּוצ זיִא רֶע

 טא תרמשמ--תיּב .םְֶּתִי תִַּבַה יד חנה םֶהיֵא טיִמ זיִא םֶהְּמִּכ דְנּוא ,קָגְלִנ ןייֵק
 תונָמִלַא ןָתֶמ םויירַע תוֶרָרְצ הָניְהִּתַו אָבדאל םֶהיֵלֲאַ קְלאַפ עֶצְנאַב םאָר דנוא ,ןעֶנְנאַגעֶמְרעֶּביִרַא
 ו ק אס ישי ָּדִלִמ םעֶד טְכאַרְּבעֶגְרעֶּביִרַא טאָה הָדּוהְי
 לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶנעֶמ עֶלַא העָז דְנּוא 42 :לֵאָרְׂשִי ןּופ קְלאָפ עֶּבְלאַה םאָד ְּךיֹוא דְנּוא
 םאָוְראַפ ןְּךַלֶמ םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ְּךֶלֶמ םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז
 ןעֶּבאָה דְנּוא ,תֶבֶָנֵנענ קעוֶוַא הָדּוהְי ןּופ רעֶנעֶמ איִד ,רעֶדיִרְּב עֶרעֶזְנּוא ְּךיִד ןעֶּבאָה
 רעֶנעֶמ עֶלַא דְנּוא ,ןֵדְרַי םעֶד רעֶּביִא דְניִזעֶגְזיֹוה ןייַז דְנּוא ְּךֶלֶמ םעֶד טְרְהיִפעֶגְרעֶּביִרַא
 איִד וצ םֶרעֶּפְטְנֶעעֶנ ןעֶּבאָה הָדּוהְי ןּופ רעֶנעֶמ עֶלַא דְנּוא 413 ?םֶהיֵא טיִמ דִוָד ןּופ
 סֶע טְמיִרְג םאָוְראַפ רעֶּבָא ,ריִמ ּוצ בֹורְק ַא זיִא ְּךֶלֶמ רעֶד לייוװ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶנעֶמ
 ?ןעֶטְסאָק םיִּדַלְמ םעֶד ףיֹוא ןעֶמעֶנעֶג ןעֶד ריִמ ןעֶּבאָה ?ְּךאַז רעֶניִזאָד רעֶד רעֶּביִא ְּךיִד
 לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶנעֶמ איד ןעֶּבאָה יֹוַא 44 ?תֹונָתַמ ןעֶּבעֶנעֶג םֶנּוא רֶע טאָה רעֶדָא
 ןיֵא םיִקָלַח ןְהעֶצ ןעֶּבאָה ריִמ ,טְנאָזעֶג דְנּוא ,הָדּוהְי ןּופ רעֶנעֶמ איִד ּוצ טְרעֶפְטְנֶעעֶנ
 סאָוְראַפ דְנּוא ,רֶהיֵא ןעֶד דִוָד ןיִא טְכעֶר רֶהעֶמ ְּךיֹוא ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא ,תּוכְלַמ םעֶד
 טְשְרֶעּוצ הָצֵע עֶרעֶזְנּוא טיִנ טאָה רֶהיֵא זַא ןעֶטְלאַהעֶג טְבייֵל םִנּוא רֶהיִא טאָה
 איִד ןּופ רעֶטְרעֶו איִד דְנּוא ?ןעֶנְנעֶרְּב ּוצ קירוצ ָּךֶלֶמ רעֶזְנּוא יִדְּכ ןעֶמּונעֶג
 רעֶנעֶמ איִד ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד איו ןעֶזעוֶועֶג רעֶקְראַטְש ןעֶנעֶז הָדּוהְו ןּופ רעֶנעֶמ
 ;לֵאָרְׂשִי ןּופ

 כב לעטיפאק
 ןעֶסייֵהעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןאַמ רעֶטְכעֶלְׁש ַא ןעֶפאָרְטעֶג ןעֶטְראָד ְּךיִז טאָה סֶע דְנּוא 1
 טאָה דְנּוא ,ןעֶזאָלְּבעֶג רָפֹוׁש טאָה רֶע דִנּוא ,ןֵמָוְנִּב טֶבֵׁש ןּופ ,ירְכִּב ןּופ ןְהּוז עַּבֶׁש
 ןיִא הָלֲחַנ ַא םֶנּוא ּוצ אָד טיִנ זיִא סֶע דְנּוא ,רוָד ןיִא קֶלֵח ןייק ןעֶּבאָה ריִמ ,טְגאָזעֶג
 זיִא יֹזַא 2 !לֵאָרְׂשִי רֶהיֵא ָא טְלעֶצעֶנ ןייַז וצ רעֶכיִלְטיִא טייג ,יׁשְי ןּופ ןְהּוז םעֶד
 ןעֶגְנאַגעֶגְבאָנ זיִא דְנּוא ,רִוָד רעֶטְניִה ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא לֵאָרְׂשִי ןּופ ןאַמ רעֶכיֵלְטיִא

 רֶעייֵז ןָא טְפעֶהעֶּב ָךיִז ןעֶּבאָה הָדּוהְי ןּופ רעֶנעֶמ איִד רעֶּבָא ,יִרְכִּב ןּופ ןְהּוז עַּבִׁש
 ּוצ ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא דוָד דנּוא 2 :םִיַלָׁשּורי ןייק ויִּב ןָא ןַדֶרַי םעֶד ןּופ ְּךֶלֶמ
 רעֶּבייוַוסְּבעֶק ןְהעֶצ איִד ןעֶמּונעֶג טאָה ָּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְו ןיִא זיֹוה ןייז
 טְדייֵּפְׁשעֶב אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,זיֹוה סאָד ןעֶטיִה ּוצ טְזאָלעֶגְרעֶּביִא טאָה רֶע םאֶו
 -ְךעֶּפ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶגְניִרַא אייֵז וצ טיִנ זיִא רֶע רעֶּבֶא
 תֹונָמְלַא איִח טְּבעֶלעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ,טיֹוט רֶעייֵז ןּופ גאָט םעֶד ּוצ ויִּב ןעֶדְנּוּב
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 -שיָא-תֶא יֵל"קעֶזַ אָׂשָמע-לֶא ךֵלֶּמַה רֶמאַּב , :תּיַח 4
 אאָׂשְמִע ךלה :רֶמִע הֶּפ הָּזַאְו ימי תֶׁשְלְׁש הָדּוהְי ה
 רֶּמאיַו :ֹדָעְי רֶׁשֲא דָעֹומַהױִמ דֶחֹיַו הָדוהְי-תַא קיִעַהְל 5

 םנִלְׁשְכַאְדמ ירְכִּבְִּבעַבׁש יט עַד הָנע ִׁשיִבַא-לֶא דוד
 וִל אָצְמ-ֵּפ ויִרָחַא ףֹדרּו ךיֲֹא יֵדְבַעי-תֶא חק הָּתַא

 בָאו יִׁשְנַא ֹויְרֲחַא וָאְצה :ונניפ ליִצִהְו תֹורְצִּב םיִרָע 1

 ףרל םַלָׁשזמ ֹואְִיו םיִרבּנַה-לֶכְ יֵתַלְִָ יִתְַכַהְו
 רֶׁשֲא הָלֹורְַה ןָכאָה--םִע םה :ִרְכִּב-ךּב עַבָׁש יִרֲחַא 5

 שְּבִל וָּדִמ ! ריגָח בָאוִו םֶהיֵנְפִל אָּב אָׂשְמַו ןֹעְכִנְּב
 אי אּהְו ּהָרֶעַתְּב ויָנְתְמ-לַע תֶרֶמְצִמ בָרד רוח ולִעְ

 ָהֹתַו יִתָא הָּקַא םוִלָׁשֲה אָׂשֶמֲעַל בָאז מא ּולְִּתַופ
 רַמְשנראָל אָׂשְמעג :ָליקָׁשנל אָׂשֶמע ןְקִּב בָא ןיִמיידִי י

 פו ׁשֶמֹחַהילֲא ּהָב ֹוהֵּכַַו םָאוידדַיְב רַׁשֲא ! בֶרָחּכ
 זִחָא יִׁשיִבֲאַו בָאוו תּמַה וָל הָנׁשיאֹלְו הֶצְרַא ווָעמ

 בָאֹו ירענמ ויָלָע רַמָע שיִאְו :יִרְכּבְִּבעַבׁש יִרֲחַא ףֶדָר :ג
 !בָאֹו ירֲחַא רֶוְדְלירׁשֶא מו בָאְֹב ץפָח רֶׁשֲא יִמ רֶמאֹּנ

 יָּכׁשיִאָה אֵרֹו הָּלְִמַה ךוָתְּב םֶּדִּב ללגְתִמ אָׂשְמִעַו 2
 שי הָרׂשַ הִֶּסְמַהְדמ אָׂשְמֲע"תַא בפַו םֶּפה-לְּכ רֵמָע
 רֶׁשֲאַּכ :דֶמְִו ויָקָע אֶּבַה-לָּכ הֶאְר רֶׁשֲאַּכ דֶנְב ויָלָע
 ףֹּדרל בָאו יִרֲחַא ׁשיִא-לָּכ רַבָע הָלטְמַה-ןמ הָנֹה

 הָלבָא לֵאדְׂשיימְבִׁש-לָכְּב רבו :יִרְכּבּבעַבׁשיִרֲחַא 1
 :ויְרֲַא-ףַא ּואְבָוּוהֵגִּקִיַו םיִרְּכַה-לֶכְו הָכֲעמ תיבּ

 הָלְלִס יֵכְׁשַו הָכעמַה תִיּב הָלְבָאְּב וִלָע ּורֲצַו אבי וט
 םָאוי-תֶא רֶׁשֲא טעָה-לָכְו לַחּב דָמִעַּתַו ריִָה-לֶא

 ךמ הָּמָכֲח הָׁשִא אָרָקּהַו :הָמֹוחֲה ליָּפַהְל םֶתוִחְׁשִמ 6
 הרָּנה-דֲע בַרק בָאויילֶא איּורְמֶא ֹועְמׁש ּועְמִׁש ריִעָה
 הָּתַאָה הָׁשִאַה רַמּתַו ָהיֶלֵא בָדְקִנ :ךילֵא הָרְּבַדא

 כ ב לאומש

 ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד דנוא 4
 ןופ רעֶנעֶמ איִד ריִמ וצ לעֶמאַז ,אָׂשְמַע
 אוד לעֶמׁש דְנּוא ,געֶט אייֵרְד ןיִא הָדּוהְי
 -ָניֵהַא אָׂשָמַע זיִא יֹוזַא 8 :אָד ְךיֹוא ְּךיִד

 רעֶּבָא ,ןְלעֶמאַזְרעֶפ ּוצ הָדּוהְי ןעֶגְנאַגעֶג
 איִד איז רעֶגְנעֶל טְמיֹוזעֶג ְּךיִז טאָה רֶע
 :טְּמיִמְׁשעֶּב םֶהיֵא טאָה ןעֶמ סאו טייֵצ
 יַׁשיִבַא וצ טְנאָזעֶג טאָה דוָד דְנּוא 0
 יֵרְכִּב ןופ ןְהּוו עַבֶׁש םֶנּוא טעֶד דְנּוצַא

 איִד םעֶנ ,םּולָׁשְבַא איז ןּוהְט רעֶטְכעֶלְׁש
 םֶהיֵא גאָי דְנּוא ּואֵה ןייֵד ןּופ טְכעֶנְק
 ןעֶניִפעֶגְסיֹוא ְּךיִז רֶע טעוֶו רעֶמאָט ;ָּךאָנ
 ְךיִז רֶע טעֶז יֹוזַא דְנּוא טעֶטְש עֶטְסעֶפ
 דְנּוא 7 :ןעֶגיֹוא עֶרעֶזְנּוא ראָפ ןייַז ליִּצַמ
 םֶהיֵא רעֶטְניִה ןעֶנעֶז רעֶנעֶמ סיבָאֹוי
 דְנּוא םיִתֵרְּכ איד דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא
 דְנּוא ,עֶקְראַטְׁש עֶלַא דְנּוא םיִתָלְּפ איד
 םִיַלְׁשּורְי טיֹוא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז
 :יִרְכִּב ןּופ ןְהּוז עַבֶׁש םעֶד ןעֶנאָיּוצְכאָנ
 םעֶד אייֵּב ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייז ןעוֶו 8
 יֹוזַא ןֹועְבִנ ןיִא זיִא םאִז ןייֵטְש ןעֶסיֹורְג
 דנוא ,ןעֶמּוקעֶב אייֵז ראָפ אָׂשמַע זיִא

 ןּוהְמעֶגְנָא ,טְראַגעֶגְנֶא ןעֶזעוֶועֶג זיִא בָאֹוי
 -עֶנ זיִא רעֶּביִראַד דְנּוא ,דיילק ןייַז טיִמ
 םאֶד דְנּוא ,רְרעוֶוְׁש ַא טְריִנעֶגְנָא ןעֶזעוֶו

 ,ןעֶדְנעֶל עֶנייֵז ףיֹוא טְפעֶהעֶּב ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 בָאֹי דָנּוא 9 :ןעֶלאַפעֶג םִע זיִא ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא רֶע םֶלַא דְנּוא ,רייש איִד טיִמ
 -עֶנְנָא טאָה בָאֹוי דְנּוא ?רעֶדּורְּב ןייֵמ ,םֹולְׁש ןיִא אּוד טְזיִּב ,אָׂשֶמַע ּוצ טְגאָזעֶג טאָה
 :ןעֶׁשיִק ּוצ םֶהיֵא םּוא אָׂשָמַע ןּופ טְראָּב םעֶד דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵז טיִמ ןעֶפיִרְג

 איִד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאִוָו דְרעוֶוְש םעֶד ראָפ טיִהעֶנ טיִנ ָּךיִז טאָה אָׂשָמַע רעֶּבָא 0

 רְנּוא פיר רעֶטְפיִפ רעֶד ןיִא ןעֶגאָלְׁשעֶג טיִמאַד םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,בָאֹוי ןּופ דְנאַה
 םֶהיֵא טאָה ןעֶמ דְנּוא רֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶראָועֶג ןעֶסאָנעֶגְסיֹוא ןעֶנעֶז םִרעֶדעֶג עֶנייֵז
 דנוא בבָאֹי דְנּוא ,ןעֶּבְראַטְׁשעֶג זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶנאָלְׁש ּוצ לאָמַאְכאָנ טְכיֹורְּבעֶג טיִנ

 ףנוא 11 :ירְכִּב ןּופ ןְהּוז עַבֶׁש רעֶטְניִה טְנאָיעֶגְכאָנ ןעֶּבאָה יַׁשיִבַא רעֶדּורְּב ןייַז
 ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶּביִלְּבעֶג ןייֵטְׁש םֶהיֵא אייֵַּב זיִא רעֶנעֶמ םיבָאֹוי ןּופ רעֶנייֵא
 :בָאֹי רעֶטְניִה ןייֵג לאָז דוָד ראַפ זיִא םִע רעוֶו דְנּוא ,בָאֹוי ןַא טְסּול טאָה רעֶד
 ןעוֶו דְנּוא ,געֶװ םעֶד ףיֹוא םּולְּב םעֶד ןיִא טְרעֶגְלאַועֶג ָּךיִז טאָה אָׂשָמַע דְנּוא 2
 ןעֶּבאָה יֹוזַא ןעֶּביִלְּבעֶג ןייֵטְש זיִא קְלאָּפ עַצְנאַג םאֶד זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה ןאַמ רעֶד
 רעֶּביִא טאָה ןעֶמ דְנּוא ,רֶלעֶפ םעֶד ןיִא געוֶו םעֶד ןּופ טְרְהעֶקעֶנְקעוֶוַא אָׂשָמַע םעֶד אייֵז
 םֶהיֵא אייֵּב זיִא סאוָו רעֶכיִלְטיִא זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע ןעוֶו ןעֶפְראוָועֶג דייַלְק ַא םֶהיֵא
 ,נעוֶו םעֶד ןּופ ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא םֶהיֵא טאָה ןעֶמ ןעוֶו 8 :ןעֶּביִלְּבעֶג ןייֵטְׁש זיִא ןעֶמּוקעֶב

 ןִהּוז עַבֶׁש רעֶטְניִה ןעֶנאַיּוצְכאָנ בָאֹוי רעֶטְניִה ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא ןאַמ רעֶכיִלְטיִא זיִא

 ןייק זיִּב ,לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִטָבְׁש עֶלַא ןיִא ןעֶנְנאַגעֶבְכְרּוד זיִא רֶע דְנּוא 14 :יִרָכִּב ןּופ

 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םיִרָּב איֵד ןּופ דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד ןיֵא דְנּוא הָכֵעַּב תיֵּב דְנּוא ,לֵבָא

 ןעֶנעֶז אייז דָנּוא 15 :ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא רעֶטְניִה ְּךיֹוא ןעֶנעֶּז אייֵז דַנּוא ,םְלעֶמאַזְרעֶפ ְּךיִז

 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,הָבֵעַמ תיֵּב ןיֵא דְנּוא לַבָא ןיִא טְרעֶנאַלעֶּב םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶבְנָא

 ,תֹולָייַה איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא איִז דְנּוא ,טאָמְׁש איִד םּורַא ץְנאַש ַא טיִשעֶגפיֹוא

 ןעֶּבְראַדְרעֶפ ּוצ טְכאַרְמעֶנ ןעֶּבאָה בָאֹוי טיִמ ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאָו קְלאָפ עֶצְנאַג סאָד רעֶּבָא

 ,טאָטְש רעֶד ןּופ ןעֶּפּורעֶג טאָה איֹורְפ עֶנּולְק ַא דְנּוא 16 :רֶעיֹומ איֵד ןעֶפְראַוַוּוצְנייַא דְנּוא

 ףיִד ּוצ לעוֶו ָךיִא דְנּוא ,רעֶהַא אָד ןְהעֶנעֶנ ,בָאֹוי וצ טְנאָז ְּךייַא טעֶּב ְּךיִא ,טְרעֶה ,טְרעַה

 אּוד טְזיִּב ,טְנאַזעֶג איֹורְפ איִד טאָה יֹוזַא ,ןעֶמּוקעֶג טְנעֶהאָנ זיִא רָע ןעוֶו דָנּוא 17 :ןעֶדעֶד
 ש

 םאוו



 אכ כ 3 לאומש
 ןיִּב ְּךיִא ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ?בָאֹוי
 וטְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ איִז טאָה יֹוזַא ,םֶע
 ,ריֹומטְסְניִד עֶנייֵד ןּופ דייֵר איִד ּוצ רעֶה
 :רעֶה ְּךיִא ,טְנאָועֶג טאָה רֶע דְנּוא
 -ְךאָפ ,טְגאָזעֶג יֹוזַא טאָה איִז דְנּוא 8

 ןעֶכאָז ּוצ יֹוזַא טעֶרעֶג ןעֶמ טאָה םֶנעֶטייֵצ
 םּוא ןעֶנעֶרְפְנָא טְלאָזעֶג םיוִועֶנ טאָה ןעֶמ
 ְךאַז איִד טעֶה ןעֶמ דנּוא ,לֵבָא ןיִא םֹולָׁש
 איד ןּופ ןיִּב ְּךיִא 19 :טְכאַמעֶג גיִטְראַפ
 טְּבייֵלְנעֶּב ןעֶנעֶז דְנּוא םֹולָׁש ןעֶּבאָה םאוָו
 ַא ןעֶטייֵמ וצ טְסְכּוז אּוד ,לֵאָרְׂשִי ןיִא
 ןיִא רעֶטּומ ַא זיִא איִז דְנּוא ,טאָטְׁש
 -ִניֵלְׁשרעֶפ אּוד טְסְליוו סאוָוְראַפ ,לֵאָרְׂשִי
 בָאֹוי דְנּוא 20 :?הָוהְי ןּופ הָלֲחַנ איד ןעֶג
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 רֶמאָּיַ ְּךֶהֶמא יֵרְבַּד עַמְׁש ול רֶמאָּתַו יִנָא רֶמאָּו בָאי
 זא מאל הָנֹׁשאֶרְב יִרּבְַי רֵּבַד רָמאֹל רֶמִַּו :יִכנָ עְמש
 19 ינומָא מְלָׁש יֿכנָא :ּמִהַה ןֵכָו לֶבֶאּב ּולֲאָׁש שי ליִאָׁש
 הדֶּמִל לֵאָרְׂשִיְּב םִאְ ריִע תיִמָהְל ׁשֵקַבְמ הָּתַא .לֵאָרְשי
 ב הֶליֵלֲה הָליֵלֲה מא בָא ןעװ = :הָוהְי תֹלֲחְנ צֹּלַבִת
 עז רַתַמ ׂשיִא יִכרֶבּדַה ןכ"אל :תיִחְׁשַאסאְועַלַבָאסַא יִל
 ת רָוָרְּב ְךֵלַּמַּב ודָי אָׂשָנ ֹומְׁש יִרְכִּבְדִּב עֵָׁש םִיַרְפֶא
 בָאוילַא הָׂשֲאָה רֶמאָּתַו ריִעָה לַעֵמ הלא ודֵבל ֹוָתֹא
 55 הָׂשֲאָה אֹובָּתַו :הָמֹוחַה דֵעְּב ְךֶלֵא ְךֶֶ ָשִמ וָשאֹר הֶּנִה
 ירְכִּבְרִּב עַבָׁש שאר-תֶא ּותְרָכִיו ּהָתְמְמָהְּב םֶע הילל
 שיא ריִָה-לַעַמ ּצְפִו רָפׂשִּב עֶקתִיַו בָאוי-לָא ּוכְלְׁשַּה
 3 -לֶא בָא :ְךֵלֶמַדילֶא םלָׁשּורי בֶׁש בָא ויָלְהֶאְל
 --לַעְו יֵרְַּה--לַע עֶדיוהיידּב ָיְְבּו לֵאָרְִׂי אָבְצַה--לֶּכ
 ף- 94 ;ריִּכְזַבַה דִזיחֲאְְּב טָפְׁשוהיו סמַהיִלַע םֶרֹדֲאַו :יִתלְּפַה

 הָיָה יראה אָריִע םַנו :םיִנֵהְכ רָתְְכֶאְו קוָדְצְו רפֹ אָ
 ;דִודָל ןַהֹכ

 לד ןס הָליֵלָח ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶפְמְנֶעעֶנ טאָה
 -רעֶפ לעוֶו ָּךיִא ּביֹוא ,רִיָמ ּוצ הָליִלֲח
 ;ןעֶּבְראַדְרעֶפ לעֶו ָךיִא ּביֹוא דְנּוא ןעֶגְניִלְׁש
 ןאַמ ַא טְרֶעייִנ ,יֹוזַא טיִנ זיִא ְּךאַז איִד 1
 ןּופ ןְהּוז עַבֶׁש ,םיִרְּפֶא גְראַּב םעֶד ןּופ
 דְנאַה עֶנייֵז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא טאָה יִרְכִּב
 ּבעֶג ןייֵלַא םֶהיִא ,דֶזָד ְּךֶלֶמ םעֶד ןעֶנעֶק
 רעֶד ןּופ ןייֵגְקעוֶוַא לעדֶו ְּךיִא דְנּוא ,םִנּוא
 טְנאָזעֶג טאָה איֹורְפ איִד דְנּוא ;טאָטְש

 ריִד ּוצ לאָז ּפאָק ןייַז ,העָז ,בָאֹוי ּוצ
 :רֶעיֹומ איִד רעֶּביִא ןעֶרעוֶו ןעֶפְראוָועֶג
 דְנּוא הָמְכָח עֶרְהיִא טיִמ קְלאָּפ ןעֶצְנאַג םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא איֹורְפ איִד דְנּוא 2
 םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ירְכִּב ןּופ ןְהּוז עַבֶׁש ןּופ ּפאָק םעֶד ןעֶטיִנְׁשעֶנַּמֶא ןעֶּבאָה אייֵז
 ָךיִז אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ןעֶזאָלְּבעֶג רֵפֹוׁש טאָה רֶע ְןעוֶו דְנּוא ,בָאֹוי ּוצ ןעֶּפְראועֶג
 -עֶגְקיִרּוצ טאָה בָאֹוי דְנּוא ,טְלעֶצעֶנ ןייַז ּוצ רעֶכיִלְטיִא טאָטְׁש רעֶד ןּופ טייֵרַּפְׁשרעֶפ
 ןעֶצְנאַג םעֶד רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא בָאֹוי דְנּוא 8 :םִיַלָׁשּורי ןייק ְּךֶלֶמ םעֶד ּוצ טְרָהעֶק
 איד רעֶּביִא דְנּוא יִּתַרְּכ איִד רעֶּביִא ראו עֶדָיֹוהְי ןּופ ןְהּוז הָיְנְב דְנּוא ,לֵאָרְׂשִו ןּופ לִיַח
 דּוליִחַא ןּופ ןְהּוז טָּפְׁשֹוהְי דְנּוא ,םַמ םעֶד רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םֶרּודֲא דְנּוא 21 :יִתלּפ
 קֹודָצ דְנּוא ,רֵפֹוס רעֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא אָוְׁש דְנּוא 28 :ריִּכְזַמ רעֶד ןעֶזעֶועֶג זיִא
 ןַהֹּכ ַא ןעֶזעֶועֶג זיִא ריִאְי םיֹוא אָריִע ְךיֹוא דְנּוא 26 :םיִנֲהֹּכ איִד רָתָוְבֶא דְנּוא
 ;דִוָד ּוצ

 אכ אכ

 א ׁשֵקִבְיַו הָנָׁש יִרֲהַא הָנָׁש םיִנָׁש ש ׁשֶלָׁש דִוָה יִמיֵב בָעָר יהיו

 יליאָשילַא הָוהְ ראה = - = הוי ינְפיחֶא
 2 אָרָקו :םיִנֹבּנַה-תֶא תיִמַהירְׁשֲא לֶע םיִמָּדַה תִיַּב-לֶאְו
 לֵאָרְׂשייְּבִמ אל םיִנעבּנהְוםֶהיֵלֲא רֶמאּיםִִנעֶבנַל למה
 כל ּוְּבְׁשִנ לֵאָרְׂשי יב ירמַאה רֶתָיִמ-םַא יִּכ הָּמִה
 :הָדּוהיו לֵאדׂשיייִנְבל וְתאֹנַקְּב םֶתֹּכַרְל לּואָׁש ׁשֵּקִבִיַו
 רֵפַכֲא הָּמִבּו םִכָל הֶׂשֲעֶא המ םיִנעְבְנַה-לֶא דוד במה
 ,לדזא םיִֹעְבְּגַ ול ּורְמאִּ :הָוהְי תַלֲחַנ--תֶא ּוכְרְבּו
 תיִמ הל ׁשיִא גל ותיֵּב-םַעְו .ליִאָׁש-םִע בֶהָו ףֶסֵּכ

 = :םֶכָל הָׂשָעַא םיִרָמֶא םֶּתַאיהָמ רֶמאַֹו לֵאָרְׂשיְ

 כס  =

 צי

 אכ לעטיפאק

 ָךאָנ רֶהאָי ןייֵא ,רֶהאָי אייֵרְד דֶוָד ןּופ געֶט איד ןיִא רעֶנְנּוה ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1
 טאָה טאָנ דְנּוא ,טאָג ןּופ םיִנָּפ םאָד טְכּוועֶג טאָה דִוָד דְנּוא ,רֶהאָי ןְרעֶדְנַא םעֶד
 טאָה רֶע לייװ ,זיֹוה סעֶניִדְלּוׁשטּולְּב ןייַז ןעֶגעוֶו דְנּוא לּואָׁש ןעֶנעוֶו זיִא סֶע ,טְגאָזעֶג
 טאָה רֶע דְנּוא םיִנֹועְבִנ איִד ןעֶּפּורעֶג טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 2 :םיִנֹועְבִנ איִד ּתָנְרַהעֶנ
 טְרֶעיוֵנ ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג טיִנ ןעֶנעֶז םיִנֹועְבִנ איִד --טְגאָזעֶג איוֵז וצ
 -עֶנ אייֵז ּוצ ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד דְנּוא ,ירֹבֶא ןופ גְנּוּבייַלְּבְרעֶּביִא איד ןּופ
 רֶע סאו הֶאְנַק עֶנייֵז ןעֶנעוֶו ןעֶנאָלְׁש ּוצ טְרְהעֶנעֶּב אייֵז טאָה לּואָׁש רעֶּבָא ןעֶריֹואוְוְׁש

 איד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה דִוָד דְנּוא 8 :הָדּוהְי דְנּוא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ טאַהעֶנ טאָה
 רֶהיֵא זַא ןייַז רֵּפַכְמ ְּךיִא לאָז סאוָו טיִמ דְנּוא ןּוהְט ְּךייַא ּוצ ְּךיִא לאָז סאָָו ,םיִנֹועְּבִג
 טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה םיִנֹועְבִנ איִד דְנּוא 4 ?טאָג ןּופ הָלֲחַנ איִד ןעְׁשְנעֶּב טְלאָז
 דְלאָג דנּוא רעֶּבְליִז ןעֶגעוֶו דְניִזעֶגְזיֹוה ןייַז דְנּוא טְואָׁש ָׁש טיִמ ןּוהְט ּוצ טיִנ ןעֶּבאָה ריִמ
 טאָה רֶע דנּוא לֵאָרְׂשִו ןיִא ןאַמ ַא ןעֶטייֵט לאָז ןעֶמ זַא סְנּוא ּוצ טיִנ זיִא סֶע דנוא
 טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 2 !ןּוהְט ְךייַא ּוצ לאָז ְּךיִא זַא רֶהיֵא טְנאָז סאָו ,טְנאָזעֶּנ

 ּוִצ



 אכ ב לאומש : 4
 םֶנּוא זמאָה סאו ןאַמ רעֶד .ְּךֶלֶמ םעֶד וצ  ּשֵדַמׁשִנ ינָלידְּמִּד רֶׁשֲאוּונָּכ רׁשֲא ׂשיִאָה ְךֵלמַהילַא

 םנּוא ןעֶנעוֶו טאָה םאוָו דְנּוא ,טְגְנאַלְרעֶפ ּפיְִִׁא הָעְבִׁש ונְלְדַמי :לֵאָרְׂשִי לֶבְלְכְּ בצְֹתִהמ 6
 טְגְליִטְרעֶפ ןעֶלאָז ריִמ זַא טְכאַרְטעֶגְסיֹוא הָוהְי ריִחְּב ליִאָׁש תעְבִנְּב הָנהיַל טינעֶקּוהְו וינְּמִמ

 עי = שי עק תָשְביִפְמילַ למה למִחו :ןתֶא ינֲא למי + ר :
 ןיִא ןעֶּבייֵלְּב ּוצ ןייֵטְׁשעֶּב ןּופ ןעֶרעוֶו יב םֶתִֹּב רׁשֲא הָוהְי תעבְׁש"לַע לוָאָשְִּכ ן ןֵָנּחְִרַּב

 ןעֶּביִז 6 :לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶצעֶנעֶרְג עֶלַא .ינְב ינְׁש"תֶא ךֶלֶּמַה חקו ּ!ליְִָׁרִּ ןְָנהְי ןיִבּו דוד =
 םִנּוא ּוצ ןעֶלאָז ןְהיִז עֶנייֵַז ןּופ רעֶנעֶמ '?רֶאְו 'ֵנֹמְרַא-תֶא לּואָׁשְל הָרְלִי רָׁשֲא אב הַּפְצִר

 אייז ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶמעֶג א רֶׁשֲא לָש-תַּב לָכיִמ יֵנְּב תֶׁשֵּמֲה-תֶאְו תֶׁשֶבַּפִמ
 : םיִֹעְבִַּה ךִיָּב םְּתִיַו -:יִתָלְחִּמַה יֵלרְַּדִּב לאירדעל 0

 ֶס ױ 0

 לּואָׁש תַעִבַנ ןיִא טאָנ ראָפ ןעֶגְנעֶהְפיוא מה ְִָו דַחָיםיִתְַבְׁ יפו הָוהְנְפל רָהְּב םַעיקה
 דנּוא--הָוהְי ןּופ ןעֶטְלייֵוְרעֶדְפיֹוא םעֶד חַּקִּתַו :םיִרֹעֶׂש ריִצְק תַּלחְּתִי םיִֹׁשאֵרְּב ליִצַק יֵמיּב
 אייז לעדֶו ְּךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה ָּךֶלֶמ רעֶד תַלִהְּמִמ רּוצַה-לֶא הל וה  קׂשַה-תֶא ; הָיַא-תַב הֶּפְצִר

 ָךיִז טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 7 :ןעֶּבעֶנ ףפ יי םָהְי 7 עי ריק

 אה ייד לּואָׁש ןּופ ןְהּו ןְתָנֹוְי -תֶאְ טאָׁש תֹוָמְצַדּתֶא חו ְד ךֶלו 6 ׁשֶנֶלִּמ וצ
 אייֵז ןעֶשיוִוַצ זיִא סאוָו טאָג ןּופ הָעּובְׁש ּוְנ ֹרָׁשֲא עַל ׁשיִבְי יִלֲעַּב תֶאמ ֹונְּב ןָתְנוְהְי תֹומְצַע
 ןעֶׁשיוִוַצ דְנּוא דִוָד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶזעוֶועֶב םוְּב סלה םָׁש לה רֶׁשֲא ןסומי בחְרִמ םָתֹא

 עי יב א 8 ץֶרֶַּב וְּבןֵתָיַו א מד רבקה יו 14
 איֵז םאִו הָיַא ןּופ רעֶמְכאָט איד .הָּפְצַר ןֵרָוִ-רֶׁשֲא 'לָּכ שי ויִבָא ׁשיִק רָבָקְּב עֶלַצְּב ןְמִינִּב

 הָנֹומְרַא םעֶד ,לּואָׁש ּוצ ןעֶריֹוּבעֶג טאָה דֹעיִהְּחַו = ?ןכיירַתַא ץרָאל םיקלַא רַתָעיו ּךלּמַה 5
 ןְהיִז ףֶניִּפ איֵד דָנּוא ,תֶׁשֹביִּפְמ םעֶד דְנּוא וָּבִע ויָדְבִעַו דוד דר לֵאָרְׂשִי-תֶא םיִּׁשִלְּפל הָמָחְלִמ

 סאו ,לּואָׁש ןופ רעֶטְכאָט איִד לֵכיִמ ןּופ רע בב ׁש :דיָד ףעָה שלא מה
 : םָׁשֹחְנ לֵקְׁשִמ תֹואמ ׁשֵלִׁש ֹוניֵק לֵקְׁשִמּו הָפְרה יֵדיִיֵמ

 ןּופ ןְהוז לֵאיִרְדַע ּוצ ןעֶריֹוּבעֶג טאָה איִז
 איד ןופ דְנאַה איֵד ןיִא ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא 9 :תַלֹוחְמ ןּופ יַליִזְרַּב
 ןעֶנעֶז יֹוזַא ,טאָג ראָפ גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןעֶנְנאָהעֶנְפיֹוא אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא .םיִנֹועְבִנ
 ןּופ געֶט עֶטְׁשְרֶע איִד ןיִא ןעֶראָועֶג טייֵמעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ןעֶלאַפעֶג ןעֶּביִז איִד
 רעֶמְכאָט איִד הָּפְצִר דְנּוא 10 :טְׁשרעֶנ איד ןּופ טיִנְׁש םעֶד ןּופ גְנאַפְנֶא ְןיִא ,טיִנְׁש םעֶד
 ףיֹוא טייֵרְּפְׁשעֶנְפיֹוא ְּךיִז ראָפ םֶהיֵא טאָה איִז דְנּוא ,קאַז םעֶד ןעֶמּונעֶג טאָה הָיַא ןּופ
 רעַּביִא ָּךיִז טאָה רעֶסאַו סאָד זיִּב ,טיִנְׁש םעֶד ןּופ גְנאַפְנָא םיִא ,ןייֵטְׁש-ןעֶזְלעֶּפ םעֶד
 םעֶד ןּופ לעֶנייַפ איד טְזאָלעֶג טיִנ טאָה איִז דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןעֶסאָגעֶגְסיֹוא אייֵז
 :טְכאַנ אייֵּב דֶלעֶפ םעֶד ןּופ תֹויַח עֶדְליוִו אּיִּד דְנּוא ,גאָט אייֵּב ןעֶהּור אייֵז ףיֹוא לעֶמיִה
 הָיַא ןּופ רעֶטְכאָט איִד הָּפְצִר סאָה ,דִוָד ּוצ טְנאָזעֶנְנָא םאָד טאָה ןעֶמ דָנּוא 11
 רֶע דנּוא ןעֶנְנאַגעֶגְניִהַא דִוָד זיִא יֹוזַא 12 :ןּוהָמעֶנ טאָה לּואָׁש ןּופ ּבייוַוסְּבעַק סאָד
 איד ןּופ ןֶהּוז ןייז ןָתָנּוהְו ןּופ רעֶנייֵּב איד דְנּוא לּואָׁש ןּופ רעֶנייֵּב איִד ןעֶמּונעֶג טאָה
 איִד סאָו ,ןש-תיֵּב ץאַלְּפ םעֶד ןּופ תֶבְנִנעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז םאִו ,דָעָּלִנ ׁשֵבָי ןּופ רעֶנעֶמ

 ןעֶּבאָה םיִּתְׁשַלְּפ איִד ןעוֶו גאָט םעֶד ןָא ןעֶגְנאָהעֶגְפיֹוא טְראָד אייז ןעֶּבאָה םיִּתְשִלָּפ
 איֵד טְכאַרְּבעֶגְפיֹורַא טְראָד ןּופ טאָה רֶע דנוא 13 :ַעֹוּבְלִנ ןיִא לּואָׁש ןעֶנאָלְׁשעֶג

 -אַזעֶגְנייֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןָתָנֹוהְי ןְהּוז ןייַז ןּופ רעֶנייֵּב איִד דְנּוא לזאָׁש ןּופ רעֶנייּב
 ןעֶּבאָרְנעֶּב ןעֶּבַאָה אייֵז דְנּוא 14 :עֶנעֶנְנאָהעֶגְפיֹוא איֵד ןּופ רעֶנייֵּב איִד טְלעֶמ
 םעֶד ןיִא ,עֶלַצ ןיא ןֵמָיְנַּב דְנאַל םעֶד ןיִא ןְהּוז ןייַז ןֶתָנֹוהְי דְנּוא לּואָׁש ןּופ רעֶנייֵּב איִד

 ְךַלֶמ רעֶד סאָו םעֶלַא ןּוהְטעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;שיִק רעֶטאָפ ןייַז ןּופ רֶּבָק
 :םעֶדְכאָנ דְנאַל םעֶד ּוצ ןעֶמעֶּבְרֶע טְזאָלעֶג ְּךיִז טאָה טאָנ דְנּוא ,ןעֶמאָּבעֶג טאָה

 יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי טיִמ ןעֶטְלאַהעֶנ הָמָהְלַמ לאָמַאְכאָנ ןעֶּבאָה םיִּתְׁשַלְּפ איִד דַנּוא 8
 הָמָחְלִמ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םֶהיֵא טיִמ טְכעֶנְק עֶנייַז דֵנּוא ןעֶנְנאַגעֶגָּפּורַא דִוָד זיִא

 יִּבְׁשִי דָנּוא 16 :ןעֶראָװעֶג דיִמ זיִא דִוָד דְנּוא .םיִּתְׁשִלְּפ איִד טיִמ ןעֶטְלאַהעֶג
 םאָד דָנּוא ןעֶזיִר הָפָר ןּופ רעֶדְניִק איִד ןּופ ןעֶזעֶועֶג זיִא םאָװ--בֹונ ןיִא
 ,רעֶטּוק לֵקֵׁש טְרעֶדְנּוד אייֵרְד ןעֶניֹואְועֶנ טאָה רֶהאָריזיִּפְׁש ןייַז ןּופ טְכיוִועֶנ

 דנוא



 לאומש
 ןעֶועוֶועֶג טְלעֶטְראַנעֶנְנָא זיִא רֶע דנּוא

 טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶצְנאַּפ םֶעייֵנ ַא טיִמ

 רעֶּבָא 17 :ןעֶנאָלְׁש ּוצ דִוָד טְנייֵמעֶנ

 םֶהיִא טאָה הָיּורְצ ןּופ ןְהּוז יֵׁשיִבַא

 ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה רֶע דנּוא ,ןעֶפְלאָהעֶג
 ;טייֵטעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא יִּתְׁשִלְּפ םעֶד
 ּוצ רעֶנעֶמ םיִרְוָד ןעֶּבאָה לאָמְסְנעֶד

 אוד ,ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא ןעֶריֹואוְוְׁשעֶנ םֶהיֵא
 ןייֵנְסיֹורַא םֶנּוא טיִמ רֶהעֶמ טיִנ טְסְלאָז
 טיִנ טְסְלאָז אוד זַא ,הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא
 :לֵאָרְׂשִי ןּופ טְכיֵל םאָד ןעְׁשעֶלְסיֹוא

 515 בכ אביב

 גד ול-רֶזעו ;דִוָד-תֶא תוָּכַהְל רֶמאִּו הָשָדֲח רוָנָה .אוהְו

 ועְּבְׁשִנ זַא ּורֲתַמָו תְִלְּפַה-תֶא ךינ הָיּורְצְדִּב יִׁשיִבֲא
 אֵלְו הָמָהְלִּמַל 1 ונָּתִא דֹוָע אֵגיאְל רמאֵל ול דרעא
 15 דֶעייהְּתַו ןָכ-ירֲחַא יִהְי :לָאָרְׂשִי ךנדתֶא הֶּבַכְת
 -תֶא יִתָׁשֲחָה יֵכְּבִכ הָּכִה זָא םיְִׁשִלּפִע בֹנִּב הָנָחְלִּמַ
 9 המלח רֹוָעייהְּתַו ;הָפָרֶה יִרֵליִּב רֶׁשֲא ףֵס
 ינחַלַה תיֵּב םיִנָרֶא יֵרֲעַיְִּב גְלֶא יו ם םיְִׁשלִפיִֶע בונְּב
 כ ייֵהְּתַ ;םיִנָרֶא רֹנְמִּכ ֹותיִנֲה ץֵעו יִּתִּגַה תיִלְּנ תֶא
 תֹועְּבְצֶאו ויָדָי א ןידְמ ׁשיִא ויהיו תֶנְּב הָמָחְלִמ דֹוִע
 דֵּלי אוהדםנְו רֶּפְפִמ עַּבְרַאְ םיִרְׂשֶע ׁשֵׂשָו שש וילָנר
 21 יא יי" נוי צ הכי לֵאְרְׂשִי-תֶא ףֶרָחְיַו ;הָפְרָהְל

 צ ייד ּוְּפִיַותנְּבהָפְרהל ִרְִי הלָא תַעַּבְרַא-תֶא דוד
 ייבי יו חד

 בכ סאָד םעֶדְכאָנ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 8

 הָמָחְלִמ ַא ןעֶזעוֶועֶג לאָמַאְכאָנ זיִא םִע
 לאָמְסְנעֶד ,םיִּתְׁשַלְּפ איִד טיִמ ,בֹונ ןיִא

 .לְש כמו וכי ףִמ תא הוה
 3 יהלֶא = :יִליִטְַּפְמּו יִָדְצִּויעְלַמ הָוהְי = מאי : ו :

 יִבּנשִמ יִצְשי ןֶרקְו ְמ ּביהְסֲחַא יֵרּוצ םעֶד ןעֶנאַלְׁשעֶג יִתָׁשָח רעֶד יֵכְּבֹס טאָה
 4 לָּלִהְמ :יִנעַׁשְּת סֶמֶחִמ יִצְׁשִמ יִסּנְמּו רעֶדְניִק איד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאָו .םַס

 ה ייֵרְּבְׁשִמ יִנפפָא יִּכ א א הָוהְי אֵרְקֶא לאָמַאְכאָנ זיִא םִע דְנּוא 19 :הָפָר ןּופ
 זיֵלְבָה :נָתֲעַבְ לָלְב יֵלֲחַנ ת'6 איִד טיִמ ,בּוג ןיִא הָמָחְלִמ ַא ןעֶזעוֶועֶג

 יִשקִ יִנְמּדק יַּפ לִאְׁש הּוז ןְנֶחְלֶא ןעוֶו םיִּתְׁשִל
 7 -לָא הוה אָרָקֶא ילירֲעַּב ;תֶוָמ = 1 ןְהּוז ןֶנָחְלֶא ר םיִּתְׁשַלְּפ

 ָכיִתְמ עַמְׁשּיַ אָדְקֶא יַהֹלֶא ןא ָנאָלְׁשעֶג טאָה םֶחָל תיִּב םיֹּוא םיִנְרֹוא
 8 ׁשַעְנְתַ :ויְזאְּביתָוַשְו ילוק דְנּוא ,יִּתִנ םעֶד תִיְלָנ (ןּופ רעֶדּורְּבו םעֶד
 םִיַמָּׁשַה תֹוְרְסֹומ ץֶרָאָה ׁשעֶרְּהַו ַא איוו ראו ויִּפְׁש ןייַז ןּופ ץְלאָה םאָד

 5 הָלֵפ :ול הָרָחכ ישנה 7 ןיִא םִֶע דָוא 20 :םיֹוּב םִרעֶּבעֶו
 ןּופ ןאַמ ַא ןעֶזעוֶועֶג (טְראָד) זיִא םִע דְנּוא ,תַג ןיִא הָמָחְלִמ ַא ןעֶזעוֶועֶג לאָמַאְכאָנ
 ,רעֶנְניִפ םָקעֶז םּופ ןעֶרעֶי דנּוא דְנאַה עֶדעֶי ףיֹוא טאַהעֶג טאָה םאוָו ,םאָמ םעֶסיֹורְגנ
 :הָפָר ּוצ ןעֶראָועֶג ןעֶריֹוּבעֶג ְּךיֹוא זיִא רֶע דְנּוא ,לאָצ רעֶד ןיִא גיִצְנאַוַוְצ דְנּוא רֶעיִפ

 ,רעֶדּורְּב םידְוָד יִעְמִׁש ןופ ןְהּוז ןָתָנֹוהְי רעֶּבֶא ,טְרעֶטְסעֶלעֶג לֵאָרְׂשִי טאָה רֶע דְנּוא 1
 הָפָר ּוצ ןעֶראוָועֶג ןעֶריֹוּבעֶנ ןעֶנעֶז רֶעיִּפ עֶניִזאָד איִד 22 :ןעֶנאַלְׁשרעֶד םֶחיִא טאָה
 ןּופ דְנאַה איִד ְָּךְרּוד דְנּוא ,דִוָד ןּופ דְנאַה איִד ָּךְרּוד ןעֶלאַפעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,תַנ ןיִא
 :טְכעֶנְק עֶנייֵז

 בכ לעטיפאק

 םעֶד ןַא ,גְנאַזעֶג ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד טאָג ּוצ טעֶרעֶנ טאָה דִוָד דְנּוא 1
 נּוא ,דְנייֵפ עֶנייֵז עֶלַא ןּופ דְנאַה רעֶד םיֹוא ןעֶזעוֶועֶג ליִצַמ םֶהיֵא טאָה טאָנ ןעוֶו גאָט
 דְנּוא זְלעֶפ ןייֵמ זיִא הָוהְי--.,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 2 :לּואָׁש ןּופ דְנאַה רעֶד סִיֹוא
 ָךיִא םאִז א ןייֵמ זיִא טאָג 8 :ןעֶניִרְטְנַא ְךיִמ טְכאַמ רֶע דְנּוא ,גְנּוטְסעֶפ עֶנייֵמ

 זיִא רֶע ,ףֶליִה רעֶנייַמ ןּופ ןְראָה סאָד דְנּוא דֶליִׁש ןייֵמ זיִא רֶע !םֶהיֵא ןיִא ְּךיִמ ץיִׁשעֶּב
 טְסְפְלעֶה אּוד ,רעֶפְלעֶה ןייֵמ זיִא רֶע ,גְנּופיֹולטְנַא עֶנייֵמ דְנּוא ,רעֶנְהעֶלְרעֶטְנּוא ןייֵמ
 דָנּוא ,ןעֶּביֹול ּוצ הָטְרעוֶו זיִא סאו ןעֶּפּורְנָא טאָנ לעדֶז ְּךיִא 4 :םִרעֶּביֹור איִד ןּופ ריִמ

 םעֶד ןּופ םיִנעֶבעֶרְּב איד ןיִראָו 2 :דְנייַפ עֶנייֵמ ןּופ ןעֶרעֶו ןעֶפְלאָהעֶג לעוֶו ְּךיִא
 :ןעֶקאָרְׁשרעֶר ְךיִמ ןעֶּבאָה תֹולָיַח עֶטְכעֶלְׁש איד ,טְלעֶגְניִרעֶגְמּורַא ְּךיִמ ןעֶּבאָה טיֹוט
 -ְכיֹורְטְׁש איִד ,טְלעֶגְניִרעֶגְמּורַא ְּךיִמ ןעֶּבאָה לּואָׁש ןּופ (קירְטִש רעֶדָא) תֹולָיַח איד 6
 ּבאָה ןעֶזעוֶועֶג גֶנֶע ריִמ זיִא םִע ןעוֶו 7 :ןעֶמּוקעֶגְראָפ ריִמ ןעֶנעֶז טיֹומ םעֶד ןּופ גְנּול
 טאָה רֶע דְנּוא ,טאָנ ןייֵמ ּוצ ןעֶפּורעֶגְנָא ּבאָה ְךיִא דְנּוא ,ןעֶפּורעֶגְנָא ראַה םעֶד ְךיִא
 :ָןעֶריֹוא עֶנייֵז ןיִא ןעֶמּוקעֶג זיִא אייֵרְׁשעֶנ ןייֵמ דְנּוא ,לֶכיֵה ןייַז ןּופ לֹוק ןייֵמ טְרעֶהעֶנ
 ןּופ עֶטְסעֶפְדְנּורְג איֵד ,טְרעֶטיִצעֶג דנּוא טְלעֶקאָׁשעֶג ְּךיִז טאָה דֶרֶע איד דְנּוא 8
 :ןעֶועֶועֶג גיִנְראָצ זיִא רֶע לייֵװ טְמְרּוטְׁשעֶנ דְנּוא טְרעֶטיִצעֶג ןעֶּבאָה לעֶמיִה

8 
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 עֶנייֵז ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְסֹורַא זיִא ךיֹור ַא 9 ִּמִמ ׁשֶאְו ופַּב ןָׁשֶע

 ליֹומ ןייז ןּופ רֶעייֵפ ַא דְנּוא ,רעֶכעֶליִזאָנ 57 מב םיָָחנ אי
 0 עק םֹשְחְנרעֶפ טאָה ר יי דָהו םִימָׁש

 ק" + |י יה ןפ?יוק וטְנעֶרְברעֶפ טאָה אה ףֶעיַו בּרְּכילַע בֵּכְרִיַו ;ויָלָנַר 11

 םעֶד טְגייֵנעֶג טאָה רֶע 10 :טְנעֶרְּבעֶג ויָתֹביִבְס ְּךֶׁשְח תֶׁשַּ ;ַחוִרְיִפְנַּכ-לַע 12
 ַא דְנּוא ןעֶמּוקעֶגְּפורַא זיִא דְנּוא לעֶמיִה א !םיִקָחֶׁש יִבָּע יי תֹוָּכִס 13

 םִיַמָׁשְִמ םִעְרַי :שאיילֲחְג ורעָּב ֹּהְְנ 14
 ;םו ר ְּי י :

 םיִּפ עֶנייֵז רעֶטְנּוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא לעֶּבעֶנ חַלְׁשי ;ולוק ןּתִי לו הוְי וט

 דְנּוא בּורְּכ ַא ףיֹוא ןעֶטיִרעֶג טאָה רֶע 11 יקְפא אְר ;םֹמִהָו קֶרָּב םַציִפְַו םיִצַה 15

 ְךיִז טאָה רֶע דָנּוא טְּבעֶוְׁשעֶג טאָה ֹרֹעְּב : לֶבִּת תוָרְסִמ ּולָי םִי

 ו םורָּמִמ זלְׁשִי :וִּפִא חּור תַמְׁשִּנִמ הֶוהִי 7
 : : ף ר ידוע = הא הל טי טא נא

 םעֶד ןּופ לעֶניִלְפ איד ףיֹוא ןעֶזיִועֶּב לי :םיִּבַר םִימִמיִנׁשְמִ יִנחְקִי
 טְכאַמעֶג טאָה רֶע דנּוא 12 :דְניוװ יִצְמֶא יִּכ יֵאנשִמ זע יביאמ

 וַצ םּורַא םֶהיֵא םּוא םיִנְרעֶטְסְניִפ איִד 2 : יִדיֵא םֹיְּביִנָמְּדקְ : :יִנ 15
 דְנּוא רעֶמאוַו-ְןעֶנעֶר ,(תֹוּכִס) ָּךעֶלְרייֵּב ינלְמִי יב פיו ִנצְלי יא א גם .העלדיונ ? ןְָׁשִמ הָוהְי בָחְרֶּמַק אֵצּיו :יִק ןְעְׁשִמ הָוהְי כ

 ץְנאַלְג םעֶד ןּופ 18 :ןעֶקְלאָו עֶקיִד ביִשָ יִדָי רֵכְּכ ִתְקדַצּכהָוהְי
 ןעֶנעֶז ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא ןעֶגעֶק זיִא סאָו יִלְו : ֶוהְי יִכְרַּד יִּתְרַמָׁש יִּכ ;יל 2
 : וָמָפְשִמילְכ יִּכ :יָהלֲאַמ יִּתְצַׁשְר 2

 ;ןעֶראוועֶג טְנעֶרְּבעֶגְנ הק עיידרעײפ יי *
 ןעֶראָועֶג טְנעֶרְּבעֶנ א ןעֶליֹוק עֶגיִדְרֶעייפ הָיְהֶאְ ;הָּנּמִמ רוָָאדאָל ויָתֹּקִחְ יְִנְל 4

 םעֶד ןּופ טְמְרּוטְׁשעֶג טאָה טאָג 14 יִל הֶוהְי בֶׁשָ :יִנועַמ הֶַתשִאו ול םיִמָת הכ

 טאָה רעֶטְׁשרעֶּביֹוא רעֶד דְנּוא ,לעֶמיִה "= ומיד יִרֹבְּכ יִתָקְדִצְּכ 5
 : 2 םיִמָּת רֹוּבניבַע רטחְתַּת ריסח

 = ױ 2 : יז ר 4 שי + 2 . 0 ר = א ז

 םיֹוא טאָה רֶע 18 :לֹוק ןייַז ןעֶּבעֶגעֶג -םִעְ -ְִּתבנִמְע ;םֶמִתִת

 אייז טאָה רֶע דְנּוא ןעֶלייֵפ טְקיִׁשעֶב יִנָע םעדתֶאְו ;לָּפַּתִּת ׁשֵּקִע 8
 ןעֶציִלְּב טְזאָלעֶג טאָה רֶע ,טייֵרְּפְׁשרעֶפ -? :ליִפְׁשַּת םיִמָרלֲע יע ַעיִׁשות 9

 יי הוה הוהְי יִריִנ הָּתַא
 :טְלעֶמיֹוטְרעֶפ אייֵז טאָה רֶע דִנּוא

 ןּופ ןעֶטְסעֶּפדְנּורְג איִד ,ןעֶראוָועֶג ןעֶהעֶזעֶג ןעֶנעֶז םָי םעֶּד ןּופ םיִנעֶּפיִט איֵד דְנּוא 6

 ןייַז ןעֶנעוֶו הָוֹהְי ןּופ אייֵרְׁשעֶנ םעֶד ְּךְרּוד ,ןעֶראָועֶג טְקעֶלְּפטְנַא ןעֶנעֶז טְלעוֶו רעֶד

 ְךיִמ טאָה רֶע דְנּוא (לעֶמיִהנ ָּךייֵה רעֶד ןּופ טְנייֵׁשעֶג טאָה רֶע 17 :ןְראָצ ןעֶקְראַטְׁש

 ליִצַמ ְּךיִמ טאָה רֶע 18 :ןְרעֶסאַו עֶליִפ ןּופ ןעֶגיֹוצעֶנְסיֹורַא ְּךיִמ טאָה רֶע ,ןעֶמּונעֶ

 ןופ רעֶקְראַטְש ןעֶנעֶז סאוָו םיִאְנֹוש עֶנייֵמ ןּופ ,דְנייַפ עֶקְראַטְש עֶנייֵמ ןּופ ןעֶזעוֶועֶג

 זיֵא טאָנ רעֶּבָא ְּךאָרְּב ןּופ גאָט םעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶגְראָפּוצ ריִמ ןעֶנעֶז אייֵז 19 :ריִמ

 ַא ןיִא טְּכאַרְּבעֶגְסיֹורַא ְּךיִמ טאָה רֶע דִנּוא 20 :גָנּונְהעֶלְרעֶטְנּוא עֶניימ ןעֶזעוֶועֶג

 טאָנ 21 :ריִמ ןַא טְסּול טאָה רֶע לייוַו ,ןעֶניֹוצעֶגְסיֹורַא ְּךיִמ טאָה רֶע ;טֶרָא ןעֶטייֵרְּב

 טאָה דְנעֶה עֶנייֵמ ןּופ טייֵהְנייֵר איִד ְּךאָנ ,טייֵקְניִטְכעֶרעֶג עֶנייֵמ ָּךאָנ טְניֹולעֶּב ְּךיִמ טאָה

 דְנּוא ,טאָנ ןּופ ןעֶנעוֶו איֵד טיִהעֶג ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו 22 :טְרְהעֶקעֶנְמּוא ריִמ ּוצ רֶע

 עֶנייֵז עֶלַא ןיִראָו 28 :טאָנ ןיימ ןּופ ןעֶטעֶרְמעֶנַּפָא טייֵקְגיִטְכעֶלְׁש טיִמ טיִנ ןיִּב ְךיִא

 :ריִמ ראַפ ןּופ ןּוהְמעֶנְּפָא טיִנ ְָךיִא ּבאָה ץעֶזעֶג עֶנייֵז דְנּוא ,ריִמ ראָפ ןעֶנעֶז םיִטָּפְׁשַמ

 ְךיִמ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,םֶהיֵא ראָפ (גיִטְכיִרְפיֹואנ ץְנאַג ןעֶזעוֶועֶג ךיֹוא ןיִּב ְּךיִא דְנּוא 4

 ,טייקְניטְכעֶרעֶג עֶנייֵמ ָּךאָנ טְרְהעֶקעֶגְמּוא ריִמ טאָה טאָג דְנּוא 98 :דֶניִז עֶנייֵמ ןופ טיִהעֶג

 ןּוהְמ אּוד טְסעוֶו (דיִסָחִנ ןעֶּניִדעֶגְג םעֶד טיִמ 26 :ןעֶניֹוא עֶנייַז ןיֵא טייֵהְנייֵר עֶנייֵמ ְךאָנ

 טיִמ 27 :ןעֶזיוִועֶּב גיִטְכיִרְפיֹוא ְּךיִד אּוד טְסאָה ןאַמ ןעֶניִטְכיִרְפיֹוא םעֶד טיִמ דְנּוא ,דָסָח

 טְסעֶו ןעֶטְמּורְקרעֶפ םעֶד טיִמ דָנּוא ,ןעֶזייוֵועֶּב טייֵהְנייֵר ןיִא ָּךיִד אּוד טְסעוֶו םעֶנייֵר םעֶד

 טְסעֶו קְלאַפ ןעֶמעֶרָא םעֶד דְנּוא 28 :רעֶטייֵרְטְׁשרעֶדיוִו ַא םֶלַא ןעֶזייוַועֶּב ְּךיֹוא ְּךיִד אּוד

 אייֵז טְסְלאָז אּוד זַא ,ןעֶניִטיִמְכיֹוה איִד רעֶּביִא ןעֶנעֶז ןעֶניֹוא עֶנייֵד רעֶּבָא ,ןעֶפְלעֶה אּוד

 ןעֶטְכייֵלְרעֶד טעוֶו טאָנ ,טאָנ ָא ,טְּביֵל ןייֵמ טְזיִּב אּוד ןיִראָו 29 :ןעֶכאַמ גיִרעֶדיִנ

 עניימ
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 ריד ָּךְרּוד ןיִראָז 30 :םיִנְרעֶטְסְניִפ עֶנייֵמ

 דְנּוא ,לִיַח ַא ןעֶנעֶק ןעֶפיֹול ְּךיִא ןעֶק

 רֶעיֹומ ַא רעֶּביִא ָּךיִא ןעֶק טאָג ןייֵמ ְּךְרּוד

 -עֶּבְנָא טאָנ סאָָו רעֶּבָא 31 :ןעֶנְנירְּפְׁש

 ןעֶמאַקְלאָפ) ץְנאַג זיִא געוֶו ןייז ,טְפעֶרְט

 רֶע ,טְרעֶטייֵלעֶג זיִא טאָג ןּופ טְראָו סאָה

 ןֶעיֹורְטרעֶפ סאו עֶלַא ּוצ גְנּוציִׁשעֶּב ַא זיִא

 ץּוח טאָג זיִא רעוֶו ןעֶד 82 :םֶהיֵא ןיִא

 רעֶזְנּוא ץּוח זְלעֶפ ַא זיִא רעוֶו דְנּוא ?הָוהְי

 טייֵהְקְראָטְׁש עֶנייֵמ זיִא טאָג 88 ?טאָנ

 געוֶו ןייֵמ טְכאַמ רֶע דְנּוא ,טְּפאַרְק דְנּוא

 דאָרְנ טאָה רֶע 34 :(ןעֶמאַקְלאָפנ ץֶנאַג

 דָנּוא ןיִדְניִה ַא איז םיִפ עֶנייֵמ טְבאַמעֶג

 ְךיִמ רֶע טאָה רעֶמְרֶע עֶכיֹוה עֶנייֵמ ףיֹוא

 דְנאַה עֶנייֵמ טְנְרעֶל רֶע 38 :טְלעֶמְׁשעֶג

 םֶמעֶרָא עֶנייֵמ דְנּוא ,ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ
 רָנּוא 26 :ןעֶניֹוּב םעֶנְרעֶּפּוק ַא ןעֶנייֵּב

 דְליִׁש םאָד ןעֶּבעֶגעֶג ריִמ טְסאָה אּוד

 ל יהלאַּב חוָרְנ ץוַרָא הָּכְב יִּכ :יְִּׁשֶה
 נ םיִמָּת לֵאָה :וׁשינְלַרָא
 ןעֶנ הָפּורְצ הָוהְי תֵּרְמֶא וָּכְרַּד

 צצ יִדֲעְלַּבִמ לֵאיימ יִּכ :ֹוּב םיִסֹהַה לֶכְל אה
 33 לֶאָה ;ניקלָא יִדְעְלְּכִמ רו יִמּו הָוהְ
 םיִמָּת רֵּתַ ליה עמ
 5 יי תֹליְּכֹולְר הוׁשְמ ר
 הל ָח ֵמלְמ ימי יתֹמְ
 56 ךֶתִתַו - ויָתִעֹרְוהֶׁשֹוחְניִתְׁשִק תֶהְוה הָמָחְלִמִל
 יז יִדֲעצ ביהְרָת יִנָּבְרַּת ָךְתְעַ ףְׁשִי ןגֶמ יִל
 56 הָפּדְרָא :יִלְסְרַק ידֵעָמ אֵלְו יִנּתְַּת
 ידע בוָׁשָא אָלְו םֵייִמְׁשְַו יִביִא
 פרֶלְפַו - ןמֹוקְיאֵלְוֶצְחְמֶאְו םָכְֲו = ּוםָעֹלַּכ
 מ לח יִנְוַ :יִלְנַר תַהֵּת
 ונ יֵבְיאְו :יִנָתִהַּת יִמָק ָעיִרְכִּת הָמָחְלִּמַל
 ינ ןיאו ְׁשִי :םָתיִמְצְַו יִאְנׁש ףֶרָע יִּכ הֶּתִּת

 3 קה הֶׁשֶאו :םֶנָע אָלְו הָוהילָא ַיׁשמ
 םכַרֲא תוצּודיימְּכ ץרָא פב
 וו רְׁשּת ימִע יביִרְמ יִנטְלִפְַּ :םעָקְרָא
 = רּתְעיראל םע םִיוּג ׁשאֵרְל
 מ ַעֹמְׁשל יִליּוׁשֲחַּכְתִי רֶכִנ יֵנְּכ :יִנְָּבעי
 או ּורָּנִַי ּולָּבִ ֶכניִנְּ :יִל ּועְמָׁשי ןוֲא

 ו םֶר יֵרּוצ ְךיִרָכּו הְנהְייַח :םֶתֹורְגִמִּמִמ
 5 תֹמקְנ ֶתֹנַה לֵאָה ישי רו יהלָא
 ָנייִד דְנּוא ףֶליִה עֶנייֵד ןּופ (רעֶצְנאַּפנ 55 יִאיִצֹמּ :יִנִּתְחַּת םיּמַע ריִרֹמּ 0

 םיֹורְג ְּךיִמ טאָה טייֵקְניִטיִמעֶד (הָזְנַע)

 טְרעֶטייֵרְּברעֶד טְסאָה אּוד 27 :טְכאַמעֶג

 :טְׁשְטיִלְגעֶגְסיֹוא טיִנ ְּךיִז ןעֶּבאָה לעֶכעֶנְק עֶנייֵמ דְנּוא ,ריִמ רעֶטְניֵה טיִרְמ עֶנייֵמ
 -קירּוצ טי ןיִּב דְנּוא ,טְגְליִטְרעֶפ אייֵז ּבאָה דְנּוא דְנייֵפ עֶנייֵמ טְנאָיעֶגְכאָנ ּבאָה ְּךיִא 8

 ןַא אייֵז ןּופ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 89 :טְּכאַמעֶג דֶנֵע ןַא אייֵז ןּופ ּבאָה ְּךיִא זיִּב ןעֶמּוקעֶג

 ןעֶנעֶז אייֵז ,ןייֵטְשפיֹוא טְנעֶקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז זַא טעֶדְנּואוָורעֶפ דְנּוא טְכאַמעֶג דֶנֶע

 טָּפאַרְק טיִמ טְלעֶטְראַנעֶגְנָא ְּךיִמ טְסאָה אּוד דְנּוא 40 :םיִפ עֶנייֵמ רעֶטְניִה ןעֶלאַּפעֶג

 רעֶטְניִה ןעֶנעֶז םאִָו איִד טְכאַמעֶג ןֶעיִנְק (גיִנעֶטְרעֶטְנּוא) טְסאָה אּוד ,הָמָחְלִמ רעֶד ּוצ

 ,דְנייַפ עֶנייֵמ ןּופ ןעֶקאַנ םעֶד ןעֶּבעֶגעֶג ְךיֹוא ריִמ טְסאָה אּוד 41 :ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ריִמ

 ןֶעיִרְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז 42 :דְנייַפ ְּךיִמ ןעֶּבאָה סאוָו איד ןעֶדייֵנְׁשרעֶפ לאָז ְךיִא זַא

 * אייֵז טאָה רֶע רעֶּבָא הָוהְי ּוצ ּוליִפַא דְנּוא ןעֶפְלאָהעֶג טיִנ רעֶנייֵק אייֵז טאָה םִע רעֶּבָא

 ,דֶרֶע רעֶד ןּופ ּביֹוטְׁש םעֶד איו ןעֶלאָמְרעֶצ אייֵז ּבאָה ְךיִא דְנּוא 48 :טְרעֶּפְטְנֶעעֶג טיִנ

 דְנּוא 41 :םאַג רעֶד ןּופ םייַל םעֶד איו ןעֶטעֶרְטּוצ דְנּוא ןעֶסיֹוטְׁשּוצ אייֵז ּבאָה ְָּךיִא

 ְךיִמ טְסאָה אוד ,קְלאָפ ןייֵמ ןּופ רעֶגיִרְק איד ןּופ ןעֶניִרְטְנַא טְכאַמעֶג ְּךיִמ טְסאָה אּוד

 טיִנ ּבאָה ָּךיִא סאו קְלאָפ ַא ,םִיֹוג איד רעֶּביִא רעֶטְׁשרעֶּביֹוא ןַא ןייַז לאָז ְךיִא זַא טיִהעֶג

 גיִנעֶטְרעֶטְנּוא ריִמ ּוצ ְּךיִז ןעֶלעוֶו עֶדְמעֶרְפ ןופ רעֶדְניִק 45 :ןעֶניִד ְךיִמ ןעֶלאָז טְנעֶקעֶמ
 רעֶדְניִק 46 :ןעֶכְראָהעֶג ריִמ אייֵז ןעֶלעוֶו רֶעיֹוא רֶעֵייִז טיִמ ןעֶרעֶה םעֶד ְּךאָנ ,ןעֶכאּמ

 ;גְנּוסיִלְׁשרעֶפ עֶרייֵז ןּופ ןעֶּבאָה אָרֹומ ןעֶלעוֶו אייֵז ,ןעֶקְלעוֶוְרעֶפ ןעֶלעוֶו עֶדְמעֶרְפ ןּופ

 -עֶּב רעֶד טאָג ויִא ןעֶּביֹוהְרעֶד דְנּוא ,זְלעֶפ ןייֵמ זיִא טְשְנעֶּבעֶג דְנּוא ,טְּבעֶל טאָג 7

 רֶע דִנּוא ,ריִמ ּוצ תֹומְקְנ םעֶנ םאֶו טאָנ רעֶד זיִא רֶע 48 :ףֶליִה עֶנייֵמ ןּופ רעֶפעֶׁש

 ,דְנייַפ עֶנייֵמ ןּופ םיֹורַא ְּךיִמ טְהיֵצ רֶע דְנּוא 49 :גיִנעֶמְרעֶטְנּוא ריִמ ּוצ רעֶקְלעֶפ טְּכאַמ

 טְסאָה אּוד ;ןעֶּביֹוהְרעֶד ְּךיִמ אּוד טְסאָה ריִמ ןעֶנעֶק ףיֹוא ןייֵטְׁש סאוָו איִד רעֶּביִא דְנּוא

 טאָג ָא ְךיִד ְּךיִא לעוֶו רעֶּביִראָד 20 :ןאַמ ןעֶׁשיִרעֶּביֹור םעֶד ןּופ ןעֶועוֶועֶג ליִצַמ ְךיִמ

 סיֹורְג טְכאַמ רֶע 81 :ןעֶמאָנ ןייר ּוצ ןעֶגְניִז לעוֶו ךיִא דְנּוא ,םִיֹוג איִד רעֶטְנּוא ןעֶּביֹול
 איד 8*

 םיִסָמַח ׁשיִאַמ יִנְמְמֹוִרְּת יַמָּקִמּו יֵביֲאַמ

 61 ליּדְנִמ :רֵּמֲַא ְךְמׁשִלּו םִיֹוַּּב הָוהְי ּךְרוָא ןֵּכ-לע :ִנְיִּמ
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 טּוהְט דְנּוא ,גיִנעֶק ןייַז ןּופ ףֶליִה איִד רִסָח'ְֹׂשְֶו וָכְלַמ תועוׁשי
 וצ דְנּוא דֶוָד ּוצ ,ןעֶטְּבְלאַזעֶג ןייַז ּוצ דָמֶח ּ!טָלֹועידַע ועל דִדָדל תיִשְמל
 :גיִּבייֵא ףיֹוא ויִּב רעֶדְניִק עֶנייֵז גכ 5
 רֵּבְַה םֶאָנּיֵׁשְִּב יוד םִאְנ םִִנרֲחַאָה ְָָד יִרְבִּד הָלֶאְו א

 ַחּור :לֵאָרׂשִי תוָרְמְז םיִעְנּו בלֲעַי יתלָא ַחיִׁשְמ לט םֵקָה

 עֶמצעֶל איִד ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד איִד דֵנּוא 1 שאָרְׂשי י יהלָא ַמָא ינֹוׁשלילַע ותּלַמּ יִבירַּבְּד הע :
 ןֶּב רִוָד ןּופ דייֵר איִד ,דִוָד ןּופ רעֶטְרֶעוֶו תַאְרְי לָשֹומ קידצ םֶרֶאְּב טָשימ לֵאְרׂשִי רוצ רֵּכַדי  יל

 זיִא סאו ןאַמ םעֶד ןּופ דייֵר איִד דְנּוא ,יֵׁשְי הַנִמ תֹוֿבָע אָל רֶקֵּב ׁשֵמָׁשחַרְח רֶקַּב רוָאְכּו :םיִהֹלֶא 4

 יִׁשְמ רעֶד ןעֶראועֶג ןעֶּביֹוהְרעֶד ךיֹוה - ף"רה יכ לָאישע ֵתבןְכיאליִ :ץרָאמ אדמה
 דייֵר איִד דְנוא ,בֹקֲעַי ןּופ טאָג םעֶד ןופ ת 1 הֶרְמִׁשּו לֹּכַב הָכּורְע יל םָׂש םָלוע

 ּור רעֶד פ :לֵאָרְשִו ןּופ רעֶגְניִז םעֶד ןּופ : א לעב ִמְַ אל ץפח *
 דְנּוא טעֶרעֶנ ריִמ ךרוד טאָה טאָנ ןופ יה 12 רויב *?ס םִמְּב עע ׁשיו :יחָק יב

 עֶנייַמ ףיוא ןעֶזעֶועֶג ןעֶנעֶז דייֵר עֶנייַז םיִרּכִַה תֹמָׁש הֶּלַא  :תַכָּׂשַּב ומרׂשִי ףירָׂש ׁשֵאָבּו
 א נאטא ראה טז רו אה יִׁשְלּׁשַה ׁשאָר יִנֹמְּכְהַּת תֶכָּׁשַּב בֵׁשֹי ךֶודִל רֶׁשֲא
 * בית א : !-} :רָחָא םִעַפְּב לֶלֶח תֹוָאַמ הָנמְׁש-לַע ונְצֲעַה ָניִדע

 ריִמ ּוצ טאָה לֵאָרְׂשִי ןופ זְלעֶפ רעֶד ,טְגאָז -םִע םירּכִִ הָׂשלְׁשִּב יֵתֹחֲאְדִּב ידִּב ךזעַלֶא :הֲהַאְו
 רעֶגיִטְלעוֶועֶג ַא ַא זיִא םאָו רעֶד ,טעֶרעֶג ?לעו הָמָחְלִּמַל םשיופסאנ םיִּתְׁשלְּפַּ םַּפְרֶחִּב דוד

 רֶע ןייַז םֶכֹע ךעֶג םּומ ןעֶׁשְנעֶמ רעֶּביִא ּורָי הָעְנייֵ! דע םיִּתשלַּפַּב ך םֶק אוה :לָאדְׂשִי ׁשיִא
 ןּופ טְבְראָפ רעֶד ןיִא ןעֶניִטְלעוֶועֶג םּומ םִיַּב .הָלּורְנ הָעֹוׁשְּת הָוהְי שַעו בֶרְמַהילֲא ֹדְי קֵּבְרִּתַו

 סאָד איז יֹוזַא ןייַז טעוֶו רֶע דְנּוא 4 :טאָנ ָרחִאְ :טשּפְל ךִא ויָרֲחַא ּובְׁשִי םִעָהְו אּוְהַה ונ

 ןוז איִד ןעוֶו ןעֶגְראָמ-היִרְפ ןּופ טֶכיֵל ם םָׁש-יהְּתַ הָּיַחַל סוְשלִּפ ּופְסאֵו יִרָרָה .אֵנָאְרִב הָּמַׁש

 א ןֶהָא ןעֶנְראָמ-היִרְפ ַא איז יֹוזַא ,טְנייֵׁש :םיּתׁשִלְפ!נּפִמ סֶנ םִעָהְ םיִשדַע הָאלְמ ָדשַה תַלָח
 ןעֶנייֵׁש םאֶד איו יֹוזַא ,ןעֶקְלאָו ןעֶקיִד שַעו םִּתְשִלִּפדתִא ךינ הל הקלחהְהְּב בית 1

 עד א ןעֶנעֶר עד אָן רע ןופ טי םעלשימ שלש מילד יח
 1 א יט סו בַצמּו הָדְוצְּמַּב זַא דוָדְו ;םיִאָּפְר ק ן הוה 14

 טאָה ְּךאָד ,טאָנ טיִמ יֹוזַא טיִנ זיִא דְניִזעֶג
 םימ יִנֵקְׁשִי יִמ רֶמאֹנ רָוָד הּוַאְתִ :םֶהָל תיֵּב ןָא ט

 ,תיִרְּב ןעֶניִּבייֵא ןייַא טְכאַמעֶג ריִמ טיִמ רֶע
 הָעּושֹי עֶצְנאַג עֶנייֵמ זיִא סאָד ןיִראָו ,ןעֶטיִהעֶג זיִא דְנּוא םעֶלַא טיִמ טייֵרְּבעֶנְנָא זיִא םִע
 רעֶּבָא 6 :ןעֶצאָרְּפְׁש ןעֶכאַמ טיִנ םִע טעוֶו רֶע עֶׁשְטאָח ,ןעֶנְנאַלְרעֶפ םעֶצְנאַג ןייֵמ דְנּוא
 ןעֵק ןעֶמ םאִָז ,טְלעֶנאוָוְרעֶּפ טְרעוֶו סאָז ןְראָד ַא איז עֶלַא ןעֶנעֶז טייֵל עֶטְבעֶלְׁש איר
 ןייַז םומ ןעֶרְהיִרְנָא אייֵז ליִװ םאְִו ןאַמ רעֶד רעֶּבָא 7 :דְנאַה איִד טיִמ ןעֶמעֶנְנָא םיִנ
 ןעֶצְנאַג םיִא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,זיִּמִׁש ַא ןּופ גְנאַטְׁש ַא טיִמ דְנּוא ןעֶוייַא טיִמ ןּוהְטעֶגְנָא
 ןעֶמעֶנ איִד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד 8 :טֶרָא ןעֶניִּבְלעֶז םעֶד ןיֵא רֶעייֵפ טיִמ ןעֶרעוֶו טְנעֶרְּבןעֶפ
 זיִא ץיִז םעֶד ןיִא ןעֶסעֶזעֶג זיִא סאו רעֶּד ,דִוָד טיִמ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאוָו םיִרֹוּבִנ איִד ןּופ
 הֵנָצֲע רעֶד ֹוניִדֵע ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע ;אייֵרְד איִד ןּופ ןאַמטְּפיֹוה רעֶד ,יִנֹומְּכְחַּת ןעֶזעוֶועֶג
 םֶהיֵא ְךאָנ דְנּוא 9 :ןעֶנאַלְׁשְרעֶד לאָמ ןייֵא ףיֹוא טאָה רֶע סאָו טְרעֶדְנּוה טְכַא איִד ןעֶגעֶו
 ןעֶנעֶז םאִָו (םירֹוּבִננ אייֵרְד איד ןּופ רעֶנייֵא ,יִחֹוחַא ןֶּב ,ֹודֹוד ןֶּב רֶזָעְלֶא ןעֶזעוֶועֶג זיִא

 -ָךעֶפ טְראָד ןעֶנעֶז סאו םיִּתְׁשַלְּפ איד טְמעֶׁשְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דִזָד טיִמ ןעֶזעוֶועֶגי
 :ןעֶבְנאַגעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶנעֶמ איד דְנּוא ,הָמָחֶלִמ רעֶד ּוצ ןעֶזעזֶועֶג טְלעֶמאַז
 דיִמ ויִא דְנאַה עֶנייַז זיִּב טו איד ןעֶנאַלְׁשעֶג טאָה דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא רֶע 0
 ןַא טאָה טאָנ דנּוא ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ןַא טְפעֶהעֶּב ְּךיִז טאָה דְנאַה עֶנייַז דְנּוא ,ןעֶראָועֶג
 םֶהיֵא רעֶטְנּוא ְּךיִז טאָה קְֶלאַפ םאֶד דְנּוא ,ןּוהְטעֶג ףֶליֵה עֶסיֹורְג ַא גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד
 רעֶד אֵנָא ןֶּב אָמש ןעֶזעוֶועֶג זיִא םֶהיֵא ְּךאָנ דְנּוא 11 :ןְרעֶדְניִלְּפ ּוצ ראָנ טְרְהעֶקעֶנְמּוא
 ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא טְראָד דְנּוא ,תֹולָיַח ןיִא טְלעֶמאַזְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה םיִּתְׁשַלְּפ איִד דְנּוא ,ירְרָה
 איִד ראָפ ןעֶראוָועֶג .ןעֶפאַלטְנַא זיִא קְלאַפ סאָד דְנּוא ןעֶדְניִל טיִמ לּופ דֶלעֶפ קיִטְש
 טאָה רֶע דָנּוא דְלעֶפ םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ ןיִא טְלעֶטְׁשעֶג ָּךיִז טאָה רֶע דְנּוא 12 :םיִּתְׁשִלְּפ
 ַא ןּוהְמעֶנ טאָה טאָנ דְנּוא ,ןעֶנאָלְשעֶג םיִּתְׁשַלְּפ איִד טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג ליִּצַמ םִע
 דָנּוא ןטיילטּפיוה גיסייֵרְד איִד ןּופ אייֵרְד ןעֶנְנאַנעֶגְפּורַא ןעֶנעֶז םִע דְנּוא 13 :ףֵליֵה עֶסיֹורְג
 דָנּוא ,םֶלְדֲע לייֵה רעֶד ּוצ ,טיִנְׁש םעֶד ןּופ טייֵצ רעֶד ןיִא רַוָד ּוצ ןעֶמּוקעֶגְנָא ןעֶנעֶז אייֵז
 םיִאָפִר איד ןופ לאָהְּט םעֶד ןיִא טְרעֶגאַלעֶג ּךיִז ןעֶּבאָה ם םיִּתְׁשִלְּפ איֵד ןּופ תֹולָיַח איד
 -עֶבְנָא םאָד דְנּוא ,גָנּוטְסעֶּפ רעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג לאָמסְנעֶד זיִא דוָד דְנּוא 14 :(ןעֶזיִרג
 דְנּוא 18 :םֶחָל תיֵּב ןיִא ןעֶועוֶועֶג לאָמסְנעֶד ןעֶנעֶז םיִּתְׁשִלְּפ איִד ןּופ לִיַח עַטְלעֶּטְׁש
 רעֶסאַ ןעֶקְנִירְט ּוצ ןעֶּבעֶנ ריִמ םעוֶו רעוֶו ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא טְמּולְנעֶג טאָה דַוָד

 ןּופ

 גב לעטיפאק
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 נכ ב לאומש

 סאו ,םֶחָל תיֵּב סיֹוא ןעֶנּורְּב םעֶד ןּופ

 ןעֶּבאָה יֹוזַא 16 !רֶעיֹוט םעֶד אייָּב זיִא

 ןעֶטְלאָּטְׁשעֶגְכְרּוד םירֹוּבִנ אייֵרְד איִד ְּךיִז
 דְנּוא ,םיִּתשִלְּפ איִד ןּופ הָנֲחַמ איד ְּךְרּוד

 םעֶד ןּופ רעֶסאַו טְּפעֶׁשעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז

 אייֵּב זיִא םאִו ,םָחֶל תיֵּב ןיִא ןעֶנּורְּב

 -עֶג םִע ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא רֶעיֹוּט םעֶד
 רעֶּבָא ,דֶוָד ּוצ טְכאַרְּבעֶג דְנּוא ןעֶנאָרְט

 ןעֶקְניִרְט טְלאָװעֶג טיִנ םִע טאָה רֶע
 ראָפ ןעֶסאָנעֶגְסיֹוא סֶע טאָה רֶע טְרֶעייֵנ
 (הָליִלֲחְנ ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 17 :םאָג

 הָוהְי ָא ,ריִמ ּוצ ןייַז סֶע לאָז ןעֶטיִמְרעֶפ
 טיִנ םִע זיִא ;ְךאַז עֶגיִזאָד איִד ןּודְט ּוצ
 ןעֶנעֶז סאָו רעֶנעֶמ איִד ןּופ טּולְּב םאָד

 רֶעייֵז ןּופ הָנּכַמ רעֶד טיִמ ןעֶגְנאַגעֶגְניִהַא
 טְלאוָועֶג טיִנ םִע טאָה רֶע דְנּוא ?ןעֶּבעֶל

 ןּוהְמעֶג ןעֶּבאָה עֶגיִזאָד םאָד ;ןעֶקְניִרְט
 ,יַׁשיִבַא דְנּוא 18 :םירֹוּבִנ אייֵרְד איד

 רֶע הָיּורְצ ןּופ ןְהּוז בָאֹוי ןּופ רעֶדּורְּב
 איֵד ןּופ ןאַמטְּפיֹוה רעֶד ןעֶועוֶועֶג זיִא

 ןייַז ןעֶּביֹודעֶגְּפיֹוא טאָה רֶע דְנּוא ,אייֵרְד
 רֶע דְנּוא טְרעֶדְנּוה אייֵרְד ןעֶנעֶק זיִּפְש
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 1א םיִרּבִַד תֶׁשֹלָׁש ֹועְקְבִיַו :רעָשַּב רֶׁשֲא םֶהָליִתִּב ראָּבִמ
 שא טלית ִב רָב טימיובֲאשו םיִמָשִלְפ הָחַמְּ
 ךכו םֶתֹּתְשִל לֶבָא אֵלְו רֶודילֶא אָ ָאְִַׂו רַעׁשַּב
 וד תראז יִתְׂשֲעַמ הָודְי יל בְלילְח רמה :הוהיַל םֶתֹא
 םָתתשִ הֶבֶא אלו םֶתׂשְּפנְּב םוכלחַה טיִשְֲאָה םַדָה
 18 בָאֹוי  יִהָא יִׁשיִבֲאַו ;םיִרֹּּגַה חְֶׁלְׁשּוׂשָע הֶּלא
 ותיִנָה--תֶא רַרֹוע אּוהְו יִׁשלְשַה ׁשאָר אֹוָה הָיֹורְצְדִּכ
 ופ .דָשלְּׁשַהְוִמ :הָשלְׁשִּב םׁשולְו לֶלָח תֹוָאֵמ ׁשֶלְׁשלע
 :אבידאל הָׁשֹלְׁשַה-דעֶו רָׂשְל םֶהָל יִהָי רֶּבִכִ יִבֲה

 כ טיִלָעְפייבַר .יה--ׁשיִאְדַּב עֶדיהְי-ְןֶב ּוהינִּו
 יזָי אּודְו בָאומ טָארא ינְׁש--תֶא הָּכה אּוָה לֵאְצִבַּכמ
 91 צּיהְ ּנלׁשַ םִוְּב ראָּבַה ְךוְתִב הייָרֲאָה-תֶא הָּכהְ
 תריִנֲה יֵרָצִּמַה ךַיְבּו הָאְרַמ רשֲא יֵרְצִמ שיִא-תֶא הֶּכִה
 והנה ירְצּמַה דַימ תינֲתיתֶא לנו טֶבָּׁשַּב ויִלֵא דר
 צ ָׁשלִׁשַּב ם ׁשיולְו עֶריְהְיְדִּב ודינְּב הֶׂשָע הֶלֵא ;ֹותיִנֲהַּב
 3 אבא הֶש א רֶבְכִנ םיִׁשלְׁשַהְדִמ :םיִרֹבה
 יי בָאויהַ לֵהׂשְע העשל יח ימש
 הכ היָּמַׁש :םָחָל תיֵּב ֹדְדִּב ןגחִלֶא םיׁשֹלְׁשַּ
 26 ןצָריִע יִטְלַּפַה ץֶלַה :יִררֲחַה אָקיִּלֲא ידֹרֲחַה
 ז ;יִתָׁשִהַה יּנְבִמ יִתֹתְנעֶה רֶזְעיִבֲא :יִעֹקִּתַח ׁשְקעֶדְב

 25 יב בלח יִתָפטּנַה יִרֲחִמ יורֲֹאָה ןֹומְלַצ
 : ;ןְמְִנִב יינְּב תַעְבִּנִמ יֿבירוִּביַּתִא ִתְפְטּנה נב
 2 ובְלֲעדיִבֲא "לא יַדִה ינתְערְפ ֹוהְינּב
 וינֹבְלְַׁשה אָּבְַילֶא :יָמְחְרַּבַה תַוָמְוִע יִתְבִרעָה
 ונ רֶהֶשרִב םָאיִחא יְֵרֲהַה הִָּׁש נתנה שי יְֵּב
 5ג םֶעיֵלַא יִתְכעַּמַהְרִּב יִּבְסַחאְרַּב טֵלֶּפלַָא - :רראָה

 זיִא 19 :אייֵרְד איֵד רעֶטְנּוא םֵׁש ַא טאַהעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶנאָלְׁשְרעֶד אייֵז טאָה
 אייז רעֶּביִא זיִא רֶע דְנּוא ?אייֵרְד איִד ןּופ רעֶטְסיֹדֹובָּכְּב רעֶד ןעֶועוֶועֶג טיִנ רֶע
 דָנּוא 20 :ןעֶמּוקעֶגְנָא טיִנ רֶע זיִא אייֵרְד עֶמְׁשְרֶע איִד ּוצ רעֶּבָא ,ראַה ַא ּוצ ןעֶזעוֶועֶג
 טאָה רֶע ,לֵאצְּבַק ןּופ ןאַמ םילְיַח (ןעֶקְראַטְׁשנ ַא ןּופ ןְהּוז ַא עֶריֹוהְי ןּופ ןְהּוז ּוהָיְנְּב
 רעֶנעֶמ עֶקְראַטְשנעֶּבייֵל אייוֵוְצ איד ןעֶנאַלְׁשְרעֶד טאָה רֶע---קְרעוֶו (עֶמּוג) ליִפ ןּוהְטעֶג
 ןיִא ּבייֵל םעֶד ןעֶנאַלְׁשְרעֶד טאָה דְנּוא טְרעֶדיִנעֶגְּפּורַא ְּךיֹוא טאָה רֶע דְנּוא ,בָאֹומ ןּופ
 -אָלְשְרעֶד טאָה רֶע דְנּוא 21 :אייֵנְׁש ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע םאָח גאָט םעֶד ןיִא ,ּבּורְנ רעֶד

 יֵרְצִמ םעֶד ןּופ דְנאַה רעֶד ןיִא דְנּוא--ןאַמ ןעֶגיִדְנעֶהעֶזְנָא ןַא---ןאמ ןעְׁשייֵרְצִמ ַא ןעֶג
 רֶע דְנּוא ,טּור ַא טיִמ םֶהיֵא ּוצ ןעֶנְנאַנעֶגְפּורַא זיִא רֶע דְנּוא ,זיִּפִׁש ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 טאָה רֶע דְנּוא יִרְצִמ םעֶד ןּופ דְנאַה רעֶד ןּופ זיִּמְׁש םעֶד תֶלְזִנעֶגקעוֶוַא טאָה
 ןְהּוז ּוהָיָנְּב טאָה ןעֶכאַז עֶניִזאָד איִד 22 :זיִּפְׁש םעֶנעֶגייֵא ןייַז טיִמ תָנְרַהעֶג םֶהיֵא
 :םירֹוּבִג אייֵרְד איִד רעֶטְנּוא םֵׁש ַא טאַהעֶג טאָה רֶע דְִנּוא ,ןּוהְמעֶנ עֶריֹוהְי ןּופ
 עֶטְׁשְרֶע איִד ּוצ רעֶּבָא ,גיִסייֵרְד איִד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג טְרְהֶעעֶג רֶהעֶמ זיִא רֶע 8
 םעֶנעֶגיֵא ןייַז וצ טְכאַמעֶג םֶהיֵא טאָה דִוָד דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶגְנָא טיִנ רֶע זיִא אייֵרְד
 ,גיִסייֵרְד איִד רעֶטְנּוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא בָאֹוי ןּופ רעֶדּורְּב רעֶד לֵאהְׂשַע 24 :רעֶטְכעוֶו
 :יִדֹרֲח רעֶד אָקיִלֶא ;יִדרֲח רעֶד ַהָמֵׁש 22 :םֶחָל תיִּב םיֹוא ֹודֹוד ןופ ןְהּוז ןֶנָחְלֶא
 ;תֹותָנַע ןּופ רֶזֶעיִבַא 27 :יִעקִּת רעֶד שקִע ןּופ ןְהּוז רעֶד אָריִע ;יִּתְלַּפ רעֶד ץֵלֶח 6
 ןּופ ןְהּוו בֶלֵח 29 :תָפֹוטְנ ןּופ יִרֲהֵמ ;יִחֹוחַא ןּופ ןֹומְלַצ 28 :יִתְׁשָח ןּופ יֵנְבִמ
 ;ןֹותָעְרִּפ ןּופ ּוהָיָנְּב 20 :ןְמָוְנִּב תַעְבִנ ןּופ ,יֵביִר ןּופ ןְהֹוז יַתִא ;תָפֹוטְנ ןּופ הֵנְעַּב
 אָּבְחַיְלֶא 22 :םּוחְרַּב ןּופ תֶוָמְזַע ;תֶבְרַע ןּופ ןֹובְלַע-יִבֲא 31 :שֵעְג ןעֶלאָט איִד ןּופ יִדָה
 םָאיִחַא ;יִרָרַה ןּופ הָמֵׁש 22 :ןָתָנֹוהְי (זיִא סאָד) ןֶׁשָי ןְהיִז איד ןּופ א ןופ

 םִעיֵלֶא ;תֶכְעַמ ןּופ ןְהּוז ,יֵּבְסַחֲא ןּופ ןְהּו טְלְפיִלֶא 84 :יִרָרַא ןופ רֶרֶׂש ןּופ ןְהּוז

 ןהּוז
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 עמ :יָנֹלְּנַה לֶּפְחיִחֲאְּב הל
 נֹומַמְה א ;ִָנַה : הָבֹצִמ ןֶחנדְּכ לֵאָנְי 1

 אָריִע :הָיּורְצִדּב בָא יֵלְּכ יאׂשנ יִתֲֹאְבַה יֲֵחַנ
 טיִשלְׁש לָּכ יִּתְחַה היא :יִרְתִיַה בֶרֶנ ירְתּיַה 9

 :הָעְבַׁשְו
 דכ

 םֶהִּב דַוָּד-תֶא תֶסֶוו לֵאְרְׂשִיְּב תוִרֲחַל הָוהְי-ףַא סו א
 מַה רֶמאֹּיַו :הָדּוהי-תֶאְו לֵארׂשִי-תֶא הֶנָמ ּךֶל רֹמאֵל 2

 יְִבִׁש--לֶכַּב אָליטוׁש וּתִא-רֶׁשֲא לִיַחַה--רַׂש ו בָאי-לֶא
 יִּתְעַָיְו םָעָה--תֶא ּוְקִּּו עַבֶׁש רַאָּב--דַעו ןֶּדִמ לֵאָרׂשִ
 הרָוהְי ףֶסֹוי ךֶלמה--לֶא בָאֹוי רֶמאֹיַו :םעָה רַּפְסִמ תֶא

 -גֹרֲא ניו םיִמָעִפ הָאֵמ םֵהָכווםֵהָּכ םֶפָה-לֶא ףינלֶא
 ;הדּוַה רָבָּדַּב ץמח הָמָל ְךלּמַה יִנֹדאַו תוָאֹר ְךֶלֵּמַה
 בָאוי או לִיהֶה ִרְׂש לַעְו בָאֹוי-לָא למה ֵבָּד קח 4

 לָר י-תֶא םִעָה-תֶא כל ְךלֶַּה ינ ּפִל לִיִחַה יִרְׂשִו
 ְׁשֵא ריִצָה ןיִמָי רעֹורעב ּונְחַו הְריה--תֶא רָב ה

 יֵרְצֶח 85 :יִנֹולְג רעֶד לְפֹותיִחַא ןּופ ןְהּוז ,

 לֶאְנִי 86 :בֵרַא ןּופ יִרְעַּפ ;לֶמְרַּכ ןּופ
 םֶבֵׁש ןּופ יִנָּב ;הָבֹוצ ןּופ ןֶתָנ ןופ ןְהּוז

 ,תֹוראְּב ןופ יִרֲחַנ ;ןֹומַע ןּופ קֶלֶצ 87 :דֶג
 רעֶגעֶרְט רעֶועֶג רעֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע
 ןּופ אָריֵע 38 :הָיּורִצ ןּופ ןְהּוז בָאֹוי ןּופ

 ַּתַּחַה הירוא 89 :רָתָי ןופ בֶרֶנ ;רֶּתִי

 :גיִסייֵרְד דְנּוא ןעֶּביִז ןעֶצְנאַג םיִא

 דכ לעטיטאק

 -כאָנ טאָה טאָג ןּופ ןְראָצ רעֶד דנוא 1
 דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא טְמיִרְגְרעֶד לאָמַא

 ֹוזַא אייֵז ןָא טְצייֵרעֶגְנָא דִיָד טאָה רֶע
 :הָדּוהְו דְנּוא לֵאָרְׂשִי לייֵצ אייֵג ,ןעֶנאָז ּוצ ראל הֶרֶעְלְנַה אביו :רע לָאז ר לֵחָנהִיתִב

 בָאֹוי וצ טְגאָזעֶג ְךֶלֶמ רעֶד טאָה יֹוזַא 2 ּואֹבָּיו ?ןוִרִי צ--לָא ביִבָסְו ןעי הֶנָּד זאֹבֵי יִׁשְרָח םיִּתְחַּת 7

 םאוו ליח םעֶד ןּופ ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד רֶדוהְי בֵגָנילֶא וִאְ זיו יִנעְַכַהְו ייִחַה יִרָע-לָמְו רֹצ-רַצְבִמ

 םורַא ְּךאָד ףיול ,ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ זיִא 7 הגְקִמ יאֹבו ץֶרָאָה-לֶבְב ישי :עֶבֶׁש רַאְב
 זיִּב ןֶד ןּופ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִטָבְׁש עֶלַא ןיִא עו קי עי ם רם םיְִשו םׁשדח
 } יי שא * ףֶלָא תֹואֵמ הֶנֹמָׁש לֵאָרְׂשִי יְִּתֵַלַּמַה-לֶא םִעָהידַקְפִמ
 ,קְלאַפ םאָד לייֵצ דְנּוא ,עַּבְש רַאְּב ןייק ףֶלֶא תֹואְמיִׁשְִמֲַח הָדּודְי ׁשיִאָו בֶרֶח ףֵלָׁש לֵיַה-ׁשיִא

 םעֶד ןּופ לאָצ איד ןעֶסיוו לאָז ָךיִא זַא םִעָה-תֶא רַּפְס ןֵכייֵרַחַא ונ ותא לוה-בל ךַײ ;שיִא י

 וצ טְנאָזעֶג טאָה בָאֹוי דנוא 8 :קְלאָפ - תֹו 'תֹׂשְע רֶׁשֲא ראמ יִתאָטָה הָוהיילֶא דוָד רֶמאֹל
 -ְךעֶפ טאָנ ןייֵד ראַה רעֶד זאָל !ָּךֶלֶמ םעֶד א לכו יכ ךדרע ןו תֶא אָ כה הוי

 יֹוזַא לאָמַאְכאָנ קְלאָפ םעֶד ּוצ ןעֶרְהעֶמ 2
 םִע ןעֶלאָז ראַה ןייֵמ ןופ ןעֶניֹוא איִד יִדְּכ ,לאָמ טְרעֶדְנּוה ַא זיִּב ,ןעֶנעֶז אייֵז איו ליִפ

 רעֶניִזאָד רעֶד ןַא ןעֶנְנאַלְרעֶפ ַא ְּךְלֶּמ רעֶד ראַה ןייֵמ טאָה סאוָוְראַפ רעֶּבָא ,ןעֶהעֶז

 רעֶּביִא דְנּוא בָאֹוי ּוצ ןעֶזעוֶועֶג קְראַטְׁש זיִא ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ טְראָו סאָד רעֶּבָא 4 ?ְּךאַז
 םעֶד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד דְנּוא בָאֹוי ןעֶנעֶז יֹוזַא ;לִיַה םעֶד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד

 דְנּוא 5 :לֵאָרְׂשִי קְלאַפ סאָד ןעֶלייֵצ ּוצ םּוא ְּךֶלֶמ םעֶד ראַפ ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא לִיַח

 ףיֹוא ,רעֹורֲע ןיֵא טְרעֶנאַלעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןֵדְרֵי םעֶד ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא ןעֶנעֶז אייֵז

 אייַּב דָנּוא דָנ ןּופ לאָהְט םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ זיִא סאָו טאָטְׁש איִד ןּופ טייַז רעֶטְכעֶר רעֶד

 ,יֵׁשְרֲח םיִּתְחַּת דְנאַל םעֶד ּוצ דְנּוא ,דָעְלִנ ןייק ןעֶמּוקעֶנְנָא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 6 :רֵזֵעַי

 :ןֹודיִצ אייַּב טְלעֶגְניִרעֶנְמּורַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןַעַי-ןָד ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא

 םעֶד ןּופ טעֶטׁש עֶלַא דנּוא ,רֹוצ גְנּוטְסעֶפ רעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דִנּוא ?7
 טייֵז-םֹורָד רעֶד ּוצ ןעֶנְנאַנעֶנְסיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ןיִנֲעַנְּכ םעֶד דְנּוא יוִח

 ןיִא ןעֶנְנאַנעֶגְכְרּוד ןעֶנעֶז אייז ןעֶו דְנּוא 8 :עַבֶׁש רַאָּב ןייק הָדּוהְי ןּופ

 םיִׁשָדֲח ןייַנ ןּופ דִנֶע םעֶד ןַא ןעֶמּוקעֶנְנָא אייֵז ןעֶנעֶז יֹוזַא ,דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד

 ןופ לאֵצ איִד ןעֶּבעֶנעֶג טאָה ֿבָאֹוי דְנּוא 9 :םִיַלָׁשּורְי ןייק געֶט גיִצְנאוַוְצ דֵנּוא
 טֶּכֵא לֵאָרְׂשִי ןיִא ןעֶזעֶועֶג זיִא םִע דְנּוא ָּדָלְמ םעֶד ּוצ קְלאָפ ןעֶטְלייֵצעֶג םעֶד

 דְנּוא ,רְרעֶוְׁש ַא ןעֶניֹוצעֶנ ןעֶּבאָה סאָו טייֵל םיִליַח עֶקְראַטְׁש דְנעֶזיֹוט טְרעֶדְנּוה

 טאָה ץיִראַה ם'רור דָנּוא 10 :ןאַמ דְנעֶזיֹוט ףֶניִפ הָדּוהְי ןּוֿפ רעֶנעֶמ איד ןעֶׁשיִוְצ

 דנּוא--קְלאָפ םאָד ןעֶליֵצ טְזאָלעֶג טאָה רֶע םעֶדְכאָנ טְּפאַלְקעֶג םֶהיֵא ןיִא
 ּבאָה ְךיִא סאָו םעֶד טיִמ טְניִדְניִזעֶנ רֶהעָז ּבאָה ְךיִא ,טאָג ּוצ טְנאָזעֶג טאָה דִוָד

 ןּופ דֶניִז איִד ןעֶרְהאַפְרעֶּביִא זאָל ְךיִד םעֶּב ְּךיִא ,טאָג ָא ,דְנּוצַא דָנּוא ,ןּוהְמעֶנ

 ןיִא זיִא דִוָד דנּוא 11 :טְלעֶדְנאַהעֶג ׁשיִראַנ רֶהעֶז ּבאָה ָּךיִא ןיִראָח .טְכעֶנְק ןייד

 ,איִבָנַה דָנ ּוצ ןעֶועֶועֶג זיִא טאָנ ןּופ טְראָָו סאָד דְנּוא---ןעֶנאַטְׁשעֶגְּפיֹוא היִרְּפ רעֶד

 3 רֵקְּבַּב דֵוָד ן-לָא הָיָה הָוהְי-רַבְד ז.יוז

 םעד

 טו א א



 דכ ב לאומש
 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא רִוָד ןּופ רֶהעֶז םעֶד
 יֹוזַא ,דִוָד ּוצ דעֶר דְִנּוא ןיִהַא אייֵה 2
 אייֵרְד ראָפ ריִד נייֵל ָּךיִא ,הָוהְי טְנאָז

 זַא אייֵז ןּופ םֶנייֵא ריִד לייִוְרעֶד ,ןעֶכאַז
 דָנ דְנּוא 13 :ןּוהְט ריִד ּוצ סֶע לאָז ְּךיִא

 ּוצ טאָה רֶע דְנּוא דִוָד ּוצ ןעֶמּוקעֶנ זיִא

 ןעֶּביִז ןעֶמּוק ריִד ּוצ לאָז ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא
 רעֶדָא ?דְנאַל ןייד ןיִא רעֶגְנּוה. רֶהאָי
 םיִׁשָדָח אייֵרְד ןעֶפיֹולְטְנַא אּוד טְסְלאָז
 -ְבאָנ ְּךיִד לאָז רֶע דְנּוא דְנייֵפ ןייֵד ראָפ
 ַא בעֶט אייֵרְד ןייַז םִע לאָז רעֶדָא ?ןעֶגאָי
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 ונ הָורְי רַמָא הל דֹוָד-לֶא תְּבד ְךולָה :רֶטאַל וֶר הָֹח
 ;ךֶלירְׂשַעַאְו םּהִמ"ּתַחַא ְךֶל"ֹרַחְּב ְילָע למונ יִכֹנָא ׁשֵלָש

 פ יצעַבַׁש ָךֶל אוָבָתָה ול רֶמאֵי ליד דוָּדילֶא ךניאֹבַי
 -ינפל ּךסֶנ םיִׁשָדֲח הָׁשלְׁשִאְ ְֶצְראְּכ ! בֶעָר ו םיִנָׁש
 ןַצְרַאְּב רָבָד םיָמָי תֶׁשֹלְׁש תווָהימִאְו ְךֶפְדְר אוָהְו ְךיְִצ
 ;רָבּד יִחְלְׁש ביִׁשָאיהְמ הארו עַּד הָּתַע
 םיִּבַרּכ גזוהידדיב אל רֶאְמ יליַצ נָא רֶוָד
 וט לֵאָרְׂשיִּב רֵבָד הָוהְי ןֵּיַו :הָלָּפַא-לַא םָדָא דִיְבּו וָמֲחָר
 רַאְּב-דַעְו ןֶּדִמ טְצֶהױִמ תֶמָיַו דעומ תעידַעְו רֶקְבַהְמ
 וא בלי! ךָאלַּמַה ודָי הַלְׁשיו :ׁשיִא ,ףֶלָא עב עֵַבֶׁש
 תיִחָׁשִּמַה ְךָאְלַּמל רֶמאֹי הָעָרָה-לַא הָוהְי םָחנִי הָתחָׁשְל
 ןרנ-םִע הָיָה הָוהְי ךַאלמו הי ףֶרָה הָּתִע בֵר םֶעְּב
 ד| ָאָרִּכ הָודָילַא ר רֶמאֹי יפה הָנְאה

 14 רָמאֹּו
, = 

 יִתאָמָה יֵכֹנָא הנה לָמאֹ םעֵב הָּכִּמַה ! ְךַאלּמַה--תֶא
 ִּב ְּךֶדי אָנ ורָּת ּושָע הָמ ןאָצַה הֶּלֶאְו יִתיַוְצַק יֵכֹאְ
 15 רָמאּיַו אוָהַה םֹוּיַּב ךֶוָד-לָא ךנדאביַו :יִבָא תֶוָבְבּו
 19 :יִסְבָיַה הָנִרא ןֶרנְּב חֵּבְִמ .הוהיל םֵקָה הע ט
 ונִא ףֵקְׁשה :הָוהְי הָוִצ רׁשֲאַּכ רַב הוד
 הָנורֲא או ווָלָע םיִרְבִע ויָלְבָע-תֶאְ ֵלֶמַה-תֶא ַאריו
 וו ַצּדִמ הָנוַרֲא רַמאֵי :הָצְרָא ויּפַא ְּךלֶמִל ּחּמְׁשִ
 ףמעמ תנקְל דֹוָד מא וּדְבע-לָא ךֵלמַזידָא אֵּב
 טכעמ הּפּנּמַה רצצִתְו היל הב תוָנְבִל ןֶרנַה-תֶא
 5 ךֶלֶּמַה יָנֹרֲא לֶעיו חֵּקִי דלא הָולֲא רֶמאֹו :םָעֶה
 רֵּּבַה יֵלְכּו םָנּמַהְו הלל רֶקֶּבִה הֵאר ןָלְֵּב םִּטַה
 םֶמאֵּו - מל ְךלֶמִה נר ןֵתָנ לֵּפִה געל
 יו ךֶֶּבַה רֶמאֹל צר ךיהלֶא הָוהְי ְֶלֶמַילֶא הָנוֲא
 הָלֲעַא אָלְו רָב ְךֶתֹא א הָנְקֶא ְקייֵב אֵל הנרָא-לַא

 זאָל דְנּוצַא ?דְנאַל ןייֵד ןיִא (רֶבֶדנ הָּפְנַמ
 ןְרעֶפְטְנֶע לאָז ְּךיִא סאוָו העְז דְנּוא ןעֶסיוִו
 :טְקיִׁשעֶג ריִד ּוצ ָּךיִמ טאָה סאו םעֶד ּוצ

 םִע ,דָנ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה דִוָד דְנּזא 4
 רעֶּביִל ליִװ ְָּךיִא ,גְנֶע רֶהֹעֶז ריִמ זיִא

 ןיִראָו ,טאָג ןּופ דְנעֶה איִד ןיִא ןעֶלאַּפ
 ןיִא רעֶּבָא ,םיֹורְג זיִא גְנּומְראַּבְרעֶד עֶנייֵז
 טיִנ ְךיִא ליװ ןעְׁשְנעֶמ ןּופ דְנעֶה איִד
 טְקיִׁשעֶגְסיֹורַא טאָנ טאָה יֹוזַא 15 :ןעֶלאַפ

 טְנעֶגְראָמ היִרְפ ןּופ לֵאָרְׂשִיןיִא הֶּפֵנַמ איִד
 םִע דְנּוא ,טייֵצ רעֶטְמיִטְׁשעֶּב רעֶד ּוצ זיִּב
 ---ןעֶּבְראָטְׁשעֶגְסיֹוא קְלאָפ םעֶד ןּופ זיִא

 טאָה ּתיִחְׁשַמַה ָּךָאְלַמ רעֶד ןעוֶו דְנּוא 16 :ןאַמ דְנעֶזיֹוט גיִצְּביִז---עַבֶׁש רֵאְּב ויִּב ןֶד ןּופ
 טאָנ טאָה יֹוזַא ,ןעֶּבְראַדְרעֶפ ּוצ איִז םִיַלָׁשּורְי רעֶּביִא דְנאַה עֶנייֵז טְקעֶרְטְׁשעֶגְסיֹוא
 סאו ְּךֶאְלַמ םעֶד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה רֶע דנּוא ,ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד רעֶּביִא טאַהעֶנ הָמְרַח
 רעֶד דְנּוא .דְנאַה עֶנייֵד קירוצ היִצ דְנּוצַא ,קְלאַפ םעֶד ןּופ ליִפ יֹוזַא ןעֶּבְראָדְרעֶפ טאָה
 דְנּוא 17 :יִסּובְי םעֶד הָנְוַרֲא ןּופ רֶעייֵש רעֶד אייֵּב ןעֶזעוֶועֶג ןיֹוׁש זיִא הָוהְי ןּופ ְךֶאְלַמ

 ּוהְמעֶב טְכעֶרְמּוא ּבאָה ְָּךיִא דְנּוא ,טְניִרְניִזעֶב ּבאָה ָּךיִא ,טאָב ּוצ טְגאָזעֶג טאָה דִוָד
 ריִמ ןָא ןייַז דְנאַה עֶנייֵד ְּךאָד זאָל ?ןּוהְמעֶנ אייֵז ןעֶּבאָה םאִו ףאָׁש עֶגיִזאָד איִד רעֶּבָא
 דְנּוא ,דִוָד ּוצ ןעֶמּוקעֶג גאַמ ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא זיִא דָג דְנּוא 18 :זיֹוה סְרעֶטאָפ ןייֵמ ןָא דְנּוא
 ןּופ רֶעייֵש רעֶד ןיִא ַחֵּבְזִמ ַא ףיֹוא לעֶטְׁש דְנּוא ףיֹורַא אייֵג ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע
 יֹוזַא ,דָנ ןּופ טְראָו םעֶד ְּךאָנ ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא רִוָד זיִא יֹוזַא 19 :יִסּובְי םעֶד הָנְוַרֲא
 םאָד ןעֶהעֶזעֶג טאָה ּרֶע דְנּוא ,טְקּוקעֶג טאָה הָנְוַרֲא דְנּוא 20 :ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָג איוו

 הָנְַרֲא זיִא יֹוזַא ,ןעֶגְנאַגעֶג אייֵּבְרעֶפ םֶהיֵא ראָּפ ןעֶנעֶז טְבעֶגְק עֶנייֵז דֶנּוא ְךֶלֶמ רעֶד
 ;דֶרֶע רעֶד ּוצ םיִנָּפ ןייַז טיִמ ְּךֶלֶמ םעֶד ּוצ טְקיִּבעֶג ְךיִז טאָה רֶע דִנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא

 ןייַז ּוצ ןעֶמּוקעֶג ְּךֶלֶמ רעֶד ראַה ןייֵמ ויִא םאָוְראַפ ,טְנאָזעֶג טאָה הָנְוַרֲא דְנּוא 1
 ַא ןְעיֹוּבּוצְפיֹוא םּוא ,ןעֶפיֹוק ּוצ ריִד ןּופ רֶעייֵׁש איִד ,טְגאָזעֶג דִוָד טאָה יֹוזַא ,טְכעֶנְק
 דְנּוא 22 :קְלאָפ םעֶר ןּופ ןעֶרעֶו ןעֶטְלאַהעֶנְּפָא לאָז הָּפְנַמ איִד יִדְּכ ,טאָג ּוצ ַחֵּבְזִמ

 ןיִא טּוג זיִא סאו ןעֶמעֶנ גיִנעֶק רעֶד ראַה ןייֵמ ְּךאָד זאָל ,רֵוָד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה הָנְוַרֲא
 -ִשעֶרְד איד דְנּוא ,ױעָפְּפֶא-דְנאַרְּב ַא ראַפ ןעֶמְקֶא ןעֶנעֶז רֶעיִה ,העז ,ןעֶניֹוא עֶנייֵז
 סעֶלַא םאָד 28 :ץְלאָה םֶלַא ןייַז ןעֶלאָז רעֶדְניִר איִד ןּופ םיִלָּכ דְנּוא רעֶצְלעֶה

 םעֶד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה הָנְַרֲא דְנּוא--ְּךֶלֶמ םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג ְךֶלֶמַה הָנְוַרֲא טאָה
 ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ְּךֵלֶמ רעֶד דְנּוא 24 :ןעֶמעֶנְנָא :יִליװ ךיד לאָז טאָנ ןייד הָוהְי ;ָךֶלֶמ

 ןייַז ביִרְקַמ טיִנ ליוִו ָּךיִא ,ןעֶפיֹוק םיִועֶג ריִד ןּופ סֶע לעו ְךיִא טְרֶעייֵנ !ןייֵג הֶנְוַרַא

 וִצ
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 רֶקְּבַה-תֶאְו ןרגהיתִא ְךדָד ןֵקו םָתר תוַלֹע יַהלֶא הָוהיל
 א חֵּבְוִמ ךָוָּד םָׁש ןֶבֵיַו :!טיִׁשִמֲח םיִלָק ְקֶׁש ףֶסֵכְּב חֹכ

 הָפנמִה רְֵעַתַו ץֶרֶאָל הוהְי חתָע םיִמלׁשי .תולט לי
 :לֵאָרָׂשִי לָעַמ

 קוח
 ונמיסו .הששי תואמ שמחו ףלא לאֹומש רפס לש םיקוספה םזסס

 השאלו ייצחֹו :ךדי תֹא חתֹופ נמיסו .ד"ל וירדסו :ץומח ורשֹא
 ?קֿברמ לנע :

 םאָו תֹונָּבְרִק טאָג ןייֵמ ראַה םעֶד ּוצ
 -עֶנ דִוָד טאָה יֹוזַא ;טיִנ ְּךיִמ ןעֶטְסאָק
 רעֶדְניִר איִד דְנֹוא רֶעייֵש איִד טְפיֹוק

 דְנּוא 28 :םיִלָקְׁש עֶנְרעֶּבְליִז גיִצְפופ ראַּפ
 וַצ ַחֵּבְוִמ ַא טְעיֹוּבעֶג ןעֶטְראָד טאָה דִוָד
 טְכאַרְּבעֶנְּפיּוא טאָה רֶע דְנּוא ,םאָג
 יֹוזַא ,רעֶפִּפָא-דיִרְפ דְנּוא ,רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב

 ןעֶגעֶו ןעֶמעֶּבְרֶע טְזאָלעֶג טאָג ְּךיִז טאָה
 -םיֹוא טאָה הָפְנְמ איִד דְנּוא ,דְנאַל םעֶד
 ;לֵאָרְׂשִי ןּופ טְרעֶהעֶג

 קוה
 רנוא טרעדנוה ףניֿפ דנעזיוט ןייא ןענעז ב דנוא א לאומש ןוֿפ םיקוספ עללא

 ןעבאה דנוא ;ר"כ קוספ ,ח"כ לעמיפאק א לאומש זיא טֿפלעה איד דנוא ; םכע
 :לעטיפאק גיצֿפוֿפ דנוא ףניֿפ ןעמאווצ



 א םיכלמ

 -עֶב טֶלַא זיִא רֶוָד גיִנעֶק רעֶד דִנּוא 1

 דְנּוא ,טְגאָמעֶּב ןעֶראוָועֶג זיִא רֶע ,ןעֶראוָו

 ,רעֶדייֵלְק טיִמ טְקעֶדעֶנּוצ םֶהיֵא טאָה ןעֶמ

 :ןעֶראָועֶג םָראוַו טיִנ םֶהיֵא זיִא סֶע רעֶּבָא

 םֶהיִא ּוצ ןעֶּבאָה טְכעֶנְק עֶנייַז דְנּוא

 איֹורְפנְנּי ַא ןעֶבּוז לאָז ןעֶמ ,טְגאָזעֶג

 איֵז דְנּוא ,גיִנעֶק םעֶד ראַה ןייֵמ ראַפ
 איִז דְנּוא גיִנעֶק םעֶד ראַפ ןְהעֶמְש לאָז
 ןעוֶו דְנּוא ,ןיִרעֶטְראַַו ַא ןייַז םֶהיֵא לאָז
 יֹוזַא ,םיֹוׁש ןייַד ןיִא ןעֶניִל טעוֶו איז
 םעֶד ראַה ןייֵמ ּוצ םֶראַו ןייַז טעוֶו
 ַא טְבּוועֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 8 :גיִנעֶק
 ןעֶצְנאַג רעֶד ןיִא איֹורְפִנִנּוי עֶנְהעֶׁש

 ןעֶּבאָה אייֵז דִנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ץעֶנעֶרְג

 אייֵז דִנּוא ,תיִמַנּוׁש איִד גֵׁשיִבַא ןעֶנּופעֶג
 :גיִנעֶק םעֶד ּוצ טְכאַרְּבעֶג איִז ןעֶּבאָה
 ןְהעֶׁש רֶהעֶז זיִא יֹורְפנְנּי איִד דְנּוא 4

 א :ול סה אָלְו םיִלנּבּבֹודְסִכוםיִמָּיַּב אּב ןקָז דַודךֵּמְִו
 ג הידָלּותְב הָרעַנ ְךֶלֶּמַה ינֹדאַל ּוׁשְקַבְי ויָדָבִע ול ּורְמאָי
 םֵחְ ֵקיִחְב הָּבִכָשְו תֶנַכֹס וָלייַהְתוּךלָמַה ינפִל הָרְמְֶ
 3 ילאְרׂשִי לּבּנ לֶכְּב הָפְי הָרענוׁשְקִב ּדֵֶּמַה ידאֵל
 + הָרענַהְ :ךֶלֶמִל הָתֹא אָבִיו תִמְַׁשַה ֵׁשיִבָא-תֶא אמו
 אֵל ךֵּמְַוּוהֵתְרשְּתַו נְכּמ ךֶלַּמל יִהְּתַו דָאְמיידע הָּפָ
 ר שַעיוךֶלֶמָאיִנֲא רֶמאל אֵׂשנְַמ תיִגַחְדַב הָינֲאו ּוהָעָדי
 6 ובְצֲיאָלְו :ויָנָפל םיִצָר ׁשיִא סיִׁשִמֲחַוםיִׁשְרַפּו בַכָר ול
 רַאּהיבומ אוהב תיָׂשָע הָכָּכ ַנּוְחַמ רֹמאֵל דימָימ ויָבָא
 ז בָא םִע ויָרָבָד והיו :סֹלָׁשְבַאיִרֲחַא הָדְלי וָתִאְו דאָמ
 * קיִרְצו:הָיְרַא יִרֲַא רו ןִהֹּכַה רֵתְיְבָא םִעְו הָיּרְצְרִּ
 םיִרוּבנתְו יעָָויעְמׁשְו איִבָּנַה ןֵתְנְו עֶדָיוהידַב והָיְבו ןֵהֹּכַה
 פ רֶקָבּוןאַצ ּוהָינְרַא חַּבָזו :והינדַא-סע ּויה אֵל דדָדְל רֶׁשֲא
 -תֶא אָרְקִיַו לגר ןיע לצַאירֶׁשֲא תַלָהֹוַה ןְבָא םִע איֹרְמּ
 למה יִרְבִע הָדּוהְי יִׁשנַילְבלּו ְֶלָּמַה נב וָחָא-לּכ
 'ייָחָא הָמלְׁשיתֶאְו םידֹּבַהיתֶאְו והינְבּ איִבְַּ ןֶתָנ-תֶאְ
 וג רֹמאֵל הֹמלֶׁשיַא עַבֶׁש-תַּבילֶא ןֶתָנ רֶמאּו :אָרָק אֵל
 אֵל דוד ונְנֲֹאַו תינַחִב יהָיְדֲא דלֶמ יִּכ תַעַמָׁש אולֲה
 5 -רֶאָו ךׁשִפניתֶא יִטְלַמּו הֶצֵע אָנ ךעֶעיא יִכְל הֶּתִַו :עֶדָי
 3 יֵלַא ְתְרַמָאְ ר ְךֶלַמַה-לָאויאְבּו יִכְל :הָמלְׁשּדנִּבׁשֵפַנ

 םֶהיֵא טאָה איִז דְנּוא ,ןיִרעֶטְראַוַו ַא גיִנעֶק םעֶד ראַפ ןעֶזעוֶועֶג זיִא איִז דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג

 טאָה תיִנַח ןֶּב הָיְנֹדֲא דנוא 9 :ןעֶפאָלְׁשעֶּב טיִנ איִז טאָה גיִנעֶק רעֶד רעֶּבָא ,טְניִדעֶּב

 -ְמייֵר טְכאַמעֶג ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶריִגעֶר לעוֶו ָּךיִא ,ןעֶנאָז וצ יֹוזַא ,ןעֶּביֹוהְרעֶד ְךיִז
 ןייז דְנּוא 6 :םֶהיֵא ראַפ ןעֶפאָלעֶג ןעֶנעֶז ןאַמ גיִצְפּופ דְנּוא ,רעֶטייֵר דְנּוא ;ןעֶנאוו

 דְנּוא ?יֹוזַא אוד טְסּוהְמ םּוראַו ,ןעֶנאָז ּוצ ,טְרעֶמיִקעֶּב טיִנ לאָמ ןייק ְּךיִז טאָה רעֶטאַפ

 ןעֶריֹוּבעֶג איִז טאָה םֶהיֵא דְנּוא ,טְלאַטְׁשעֶג ןּופ ןְהעֶׁש רֶהעֶז ןעֶזעוֶועֶג ְּךיֹוא זיִא רֶע

 הָיּורְצ ןֶּב בָאֹוי טיִמ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז רייֵר (עֶטְשְרֶענ עֶנייֵז דְנּוא 7 :םֹולָׁשְבַא ְךאָנ

 קֹודָצ דְנּוא 8 :!ּוהָיְנֹדַא ְּךאָנ ןעֶפְלאָהעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןֵהֹּכַה רָתָיְבֶא טיִמ דְנּוא

 םירוָד דִנּוא ;יִעֵר דְנּוא יִעְמִׁש דְנּוא ,איִבָנַה ןֶתֶנ דְנּוא ,עֶדָיֹוהְו ןֶּב ּוהָיָנְּב דְנּוא ,ןֵהֹּכַה
 ְףאָש ןעֶטְכאָשעֶג טאָה ּוהָיְנֹדֲא דְנּוא 9 ;ּוהָיְנֹדַא טיִמ ןעֶזעוֶועֶג טיִנ ןעֶנעֶז םירֹוּבִנ

 ,לֵבֹר ןיֵע אייֵּב זיִא סאו תֶלֶחֹוזַה-ןְבֶא םעֶד אייֵּב היִפ עֶטְּפאָמְׁשעֶג דְנּוא רעֶדְניִר דְנּוא

 (םֶבֵׁשנ ןּופ טייל עֶלַא דְנּוא ְּךֶלֶמַה יִנְּב איִד ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז עֶלַא ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע דְנּוא

 ,םירֹוּבִנ איִד דְנּוא ,ּוהָיָנְּב דְנּוא ,איִבָנ םעֶד ןָתָנ רעֶּבָא 10 :טְכעֶנְק םֶגיִנעֶק םעֶד הָדּוהְי

 תַּב ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ןֶתָנ דְנּוא 11 :ןעֶפּורעֶג טיִנ רֶע טאָה ,הֹמלְש רעֶדּורְּב ןייֵז דְנּוא

 תיִנַח ןֶּב ּוהָיְנֹדֲא זַא ,טְרעֶהעֶנ טיִנ אּוד טְסאָה ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,רעֶטּומ םיהמלש ןעַבְׁש

 ,רֶנּוצַא דְנּוא 12 :טְסּואוְועֶג טיִנ םִע טאָה ,רִוָד ראַה רעֶזְנּוא דְנּוא ?ןעֶראוָועֶג גיִנעֶק זיִא

 סיהמלש ןְהּוז ןייד דְנּוא ׁשֶפֶנ ןייד עֶטְטעֶר דְנּוא ,ןעֶּבעֶג הָּצֵע ןייֵא ריד לעֶו ְּךיִא ,העָנ

 ןעֶנאָז םֶהיִא ּוצ םְֶסְלאָז אוד דְנּוא ,דִוָד גיִנעֶק םעֶד ּוצ םּוק דְנּוא ,העָנ 18 :ׁשָּפָנ

 טסאה
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 הָמלְשּכ -מאֵל'ךתֶמֲַ תְַּׁשִנ ֵּמַ יִנֹדֲאהֶּפַא-אְלֲה
 ךלֶמ עודמּו ָאְסַּכ-לַ בֵׁשִי איָהְו יֵרֲחַא ףלְמִי נב

 אוֵבָ נאז דֵלּמַהיסע םֵׁש תֶרַּבַדְמ רע הּנִה +ּהינְרֶא 4
 ְךלמַהאעַבׁשיִתַב אֹבָּתַו:ְֶיָרבד-תֶא תאֵלְמּו ךירֲַא ומ

 -תִא תֶרֶׁשִמ תיּמנּשַה :ַׁשיִבֲאָו דָאְמ קז ְךַלֵּמַהְו הָרֶדֹלַה
 ְךֶלֶּמַה ראו ךֵלֶמל ּוחּמְׁשִּתַו עַבָׁש"תַּב דֵּקִּתַו :ךֵלּמַה

 ךֶהלֶא הָוהיּב ָּתְעַּבׁשִנ הָּתַא ינֹדֲא ול רֶמאָּתַו :ְךֶליִהַמ עז
 יָאְִּכ-לַע בֵׁשִיאוָהוירֲחַא ֵלְמיְדְנב הָמֹלְׁשרְ ךְְמֲאַל

 ָתערי אָל מַה ִֹרֶא הָּתעו דקֶמ הינדא הנה הָּתעו 5
 קמה ינְּב-לֶכָל אָרְקו ֿברָל ןאצְי-איִדְמּו רׁש חַּבו
 אֵל ְךְדבִע הָמלְׁשִלְו אָבְּצִה רׂש בָא ןהֹּכַה רֶתְָבֶאַלּ
 דיל לָ לֵאָרׂשי-לכ ןנ ךֵּמהינֹרֲא הָּתְִו :אָרָ

 הִָהְו ' ויָרֲחַא ֶקַּמַה-ִנֲֹא אֹּקּכ-ילַע בֵׁשֵי יִמ םֶהָל עג
 הרְמֹלְש בו תהו יָתבָא-סע ֶלֶמַהייגרֲא בֹכָׁשֹּכ

 איי ןֶתְו ךֵלּמַה-סע תֵרְּבַדְמ הָנָרוע הָנִהְו :םיִאָמַח 2
 נפִל אֹבָי איִבָּנַה ןֵתָנ הוה רמאל ֶלמִל ּודֵַת :אָּב

 ֶתנ לְמאֹיַו ּ!הָצְרֶא ויפַא--לַע ךֵלּמִל חַי ךֶֶּמִה 5
 אה יִרֲחַא למי ּדָיְדֲא ָּתְרמָא הִָּא ְךֶלֶּמה יֵֹרֶא

 ןאצוי-איִרְמּו רוׁש חַּבְזיו םֹיַה דֶרָי  יִּכ :יִאְסִּכ-לַע בֶׁשֵי הנ
 רָתָיִבֶאְלּו אָבְַּה יִרָׂשְּו דֵלֵּמַה יְִב-לֶכִל אָרְקִו ברָל
 ךֵּמַה יִחִיּוהְמאֵיַו וָנָפִל םיִתֹׂשְו םיִלָכֲא םֶנִהְו ןהֹּכה

 ךֶב יהָיָנְבלְו ןהֹּכַה קדֶצַלּו ּךְדְבע-יִנֶא יִלְו :והָיְרָא 6
 מַה נֹדֲא תַאְמ םִא :אָרָק אֵל ְךֶדְבִ הָמלָׁשלְועֶריהְי

 א א םיכלמ
 -עֶנ ,גיִנעֶק רֹאַה ןייֵמ ,טיִנ אּוד טְסאָה

 יֹוזַא דיֹומ-טְסְניִד עֶנייִד ּוצ ןעֶריֹואוְוְש

 טעֶו הֹמֹלְׁש ןְהּוז ןייַד זַא ןעֶנאָז ּוצ

 ,ןעֶציִז טעוֶו רֶע דְנּוא ;ריִמ ְּךאָנ ןעֶגיִנעֶק

 טְניִנעֶק םּוראַו דְנּוא ,לְהּוטְׁש ןייֵמ ףיֹוא

 טְסְדעֶר אּוד ןעֶו ,העֶז 14 !?ּוהֵיָנֹדֲא

 ְךיִא לע יֹוזַא ,גיִנעֶק םעֶד טיִמ ְךאָנ
 -עֶּב לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,ריִד ְּךאָנ ןעֶמּוק

 דָנוא 18 :רעֶמְרעֶו עֶנייֵד ןעֶניִטעֶטְׁש

 גיִנעֶק םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא עַבֶׁש"תַּב
 ראוַו גיִנעֶק רעֶד דְנּוא ,ןייֵרַא רעֶמיִצ ןיִא

 טאָה תיִמֵנּוׁשַה גֵׁשיִּבַא דְנּוא ;טְלַא רֶהעֶז

 עַבְׁש-תַּב דְנּוא 16 :טְניִדעֶּב גיִנעֶק םעֶד

 ְךיִז טאָה איִז דְנּוא .טְגייַנעֶג ְּךיִז טאָה

 ביִנעֶק רעֶד דְנּוא גיִנעֶק םּוצ טְקיִּבעֶג

 דנּוא 17 ?ריִד זיִא סאָװ טְגאָזעֶג טאָה
 ,ראַה ןייֵמ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה איִז
 ראַה םעֶד אייֵּב ןעֶריֹואוָוְׁשעֶנ טְסאָה אּוד
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 ןְהּוז ןייַד זַא .טְסְניִר עֶנייֵד ּוצ טאָג ןייֵד
 רֶע דְנּוא ,ריִמ ָּךאָנ ןעֶגיִנעֶק טעוֶו הֹמלִש

 דְנּוא 18 :לְהּוטְׁש ןייֵמ ףיֹוא ןעֶציִז טעוֶו

 םָצעֶי דְנּוא ,טְריִנעֶר ּוהָיְנֹדַא ,העֶז ,טְצעֶי
 -עֶנ דְנּוא ןעֶסְקָא ןעֶטְבאָׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא 19 :טיִנ םִע טְסייוֵו ניִנעֶק ראַה ןייֵמ

 רֶתָיְבֶא דְנּוא ְּךֶלֶמַה יִנְּב עֶלַא ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע דְנּוא ליִפ רֶהעֶז היפ עֶטְּפאָטְׁש
 :ןעֶפּורעֶג טוִנ רֶע טאָה המלִׁש טְכעֶנְק ןייֵד רעֶּבָא ,בָאֹוי ןאמ-טּפיֹוה םעֶד דֶנּוא ןֵהֹּכ םעֶד
 ,ריִד ףיוא (ןעֶקּוקנ לֵאָרְׂשִי ץְנאַג ןּופ ןעֶגיֹוא איִד סאו ,גיִנעֶק ראַה ןייֵמ ,אּוד דְנּוא 0
 ָךאָנ לֶהּוטְׁש םיִניִנעֶק םעֶד ראַה ןיימ ףיֹוא ןעֶציִז לאָז םִע רעוֶו ,ןעֶגאָז ּוצ אייֵז םּוא
 עֶנייֵז טיִמ ןעֶנייֵל ָּךיִז טעוֶו גיִנעֶק רעֶד ראַה ןייֵמ ןעוֶו ,ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 91 :םֶהיֵא
 איֵז דְנעֶרְהעוֶו דְנּוא 22 :עֶניִדְניִז םֶלַא המלִש ןְהּוז ןייֵמ טיִמ ןייַז ְּךיִא לעוֶו ,ןְרעֶטְלֶע
 -עֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 23 :ןעֶמּוקעֶג איִבָנַה ןָתָנ זיִא ,גיִנעֵק םעֶד טיִמ טעֶרעֶג ְּךאָנ טאָה
 ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא ,איִבָנ רעֶד ןָתָנ ,העֶז ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא גיִנעֶק םעֶד ּוצ טְגאָז
 :דֶרֶע רעֶד ּוצ םיִנָּפ ןייַז ףיֹוא גיִנעֶק םעֶד ראָפ טְקיִּבעֶג ָּךיִז רֶע טאָה ,גיִנעֶק םעֶד ראָּפ
 טעוֶו ּוהָיְנֹדֲא זַא טְנאָזעֶג אּוד טְסאָה ,גיִנעֶק ראַה ןייֵמ ,טְנאָזעֶג טאָה ןָתָנ דָנּוא 4
 טאָה רֶע ןיִראָו 28 :!לְהּוטְש ןיימ ףיֹוא ןעֶציִז טעֶו רֶע דְנּוא ? ריִמ ָּךאָנ ןעֶגיִנעֶק
 דָנּוא היִפ עֶטְּפאָמְׁשעֶג דְנּוא ,ןעֶסקָא ןעֶטְכאָׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טְרעֶדיִנעֶגיֹורּפַא טְנייַה
 רָתָיְבֶא דְנּוא ,טייל-טְּפיֹוה איִד דְנּוא ,ןְהיִז םֶניֶנעֶק עֶלַא ןעֶפּורעֶג טאָה דְנּוא ;ףאָׁש ליִפ

 ביִנעֶק רעֶד ,ןעֶנאָז דְנּוא ,םֶהיֵא ראָפ ןעֶקְניִרְט דְנּוא ןעֶסֶע אייֵז ,העָז דְנּוא ,ןַהֹּכ םעֶד
 ןֶּב ּוהָיָנְּב דְנּוא ֵהֹּבַה קֹורָצ דְנּוא ,טְכעֶנְק ןייַד ְּךיִמ דְנּוא 26 :ןעֶּבעֶל לאָז ּוהָיִנֹדֲא

 עֶניִזאָד איִד ּביֹוא 27 :ןעֶפּורעֶג טיִנ רֶע טאָה הֹמלְׁש טְכעֶנְק ןייד דַנּוא ,עֶדָיֹוהְי
 ּוצ טיִנ םִע טְסאָה אּור דְנּוא--ביִנעָק םעֶד ראַה ןייֵמ ןּופ ןעֶראַועֶג זיִא ְּךאַז

 םיִגיִנעֶק םעֶד ראַה ןייֵמ ףיֹוא ןעֶציִז לאָז םִע רעֶו--טְכעֶנְק ןייד ןעֶּבעֶנעֶג ןעֶסיוִו
 טְגאָזעֶג דְנּוא ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶג טאָה דִוָד גיִנעַק רעֶד דְנּוא 28 ?םֶהיֵא ְךאָנ לֶהּוטְׁש
 זיִא איֵז ךְנּוא ,גיִנעֶק םעֶד ראָפ ןעֶמּוקעֶג זיִא איִז דְנּוא ,עַבֶׁש-תַּב ריִמ טְפּור
 דנוא ןעֶריֹואְוְׁשעֶג טאָה גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 29 :גיִנעַק םעֶד ראָפ ןעֶנאַטְׁשעֶג
 עֶלעֶז עֶנייַמ טְנייֵלעֶנְסיֹוא טאָה רֶע סאָװ .טְּבעֶל טאָנ איִװ רֶהאָו יֹוזַא ,טְגאָזעֶג

 ןופ

 -ילע םֵׁשי ימ ְֶּבַע-תֶא ָתְַדֹוה אָלְו הִה רֵבָדַ היה
 + דאר רַמאֹּיַו דִוָד ְּךֵלַּמַהןַעיו :וירַחַא ךלמינדֲא אֵּסַּכ

 ז - -+ ,

 : || ר . :

 , : ;ְּךלַּמַה ינֿפל רַמְעַתַו ּךֶלֵּמַה יִנְּפִל אֹבָּתַו עַבֶׁש"תַבְל יִל
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 ׁשְפַנ--תֵא הָדָפ"רֶׁשֲא .הָודִיייה רַמאֹּיַ ךלַּמִה עכשיו
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 ל לֵאָרְשִי ןהלָא הָוהיִּב ךֶל יּתְעַּבׁשִנ רֶׁשֲאַּכ יִכ :הָרְצ-לֶּכִמ ְךיִא אי יֹוזַא ןיִראָו 20 :תֹורָצ עֶלַא ןּוֿפ
 ָאְמִכ"לַע בֵׁשֵי אוְהְו = ְךלֶמיְךנֶב הָמלְשייְּכ רמאל םעֶד אייֵּב ,ןעֶריֹואְוְׁשעֶנ ריִד ּוצ ּבאָה
 םוָפַא עַבׁש=תַּב דו :הָזִה םֹוִה הָׂשֲֶא ןָכ יִכיִּתְחַּת וצ יֹוזַא לֵאָרְׂשִי ןופ טאָג םעֶד ראָה
 יםַלֹעל וה למה יִחְי  רֶמאֹּתַודְלמַל הְֵׁשִּת ִתַוץֶרָא ןעֶגיִנעֶק טעוֶו המלש ןְהּוז ןייַד זַא ,ןעֶנאָז

 תל ן ןֵהֹּכַה קהל ילי-ּואְרק יוד וה למה ! מאי ןייַמ ףיֹוא ןעֶציִז טעֶו רֶע דִנּוא ,ריִמ ְּךאָנ
 מאו :ְךֶלָּמַה יֵנְפַל ּואְבָי עֶדיֹוהְידִּב ּודָיְנְבַלְו איִבָנ ךיִא לעֶו יֹוזַא ;ריִמ טאָטְׁשְנַא לֶהּוטְׁש רמאי יה ט 0 א יבנה ו : :

 כה ֶכנְדֶ יֵרְבַעיתֶא מע יד םֶהָל לה יא א ר

 ךֶלֶמְל איִבַָה הבה קיל ם ָׁש ותא הָׁשְמּו ןנ םעֶד טיִמ טֶגייֵנעֶג ְךיִז טאָה עַבֶׁש"תַּב
 הל מה חי םֶּתרַמֲַ ֶפֹׁשַּב םֶתְעַק קְתּולֲאְרְשיילֲע 17 םאָה איִז דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ּוצ םיִנָּפ
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 תליִּתְחַת דָלְמִי אוָהְו ַאְסכילַע בֵׁשָיו אָב ':=חַא סתלֲת טאָה איִז דְנּוא ,גיִנעֶק םעֶד ּוצ טְקיִּבעֶג
 ענ א חדוהי-לַעי אנע דיִנָנ תויְהִל יִתיֹוִצ וָתֹאְו דוָד גיִנעֶק רעֶד ראַה ןייֵמ זאָל ,טְגאָזעֶג

 הָוהְי רַמאֹי ןֵכ ןִמֶא !ֶמאֹיַו ְךֶלֶּמְַיתַא עֶדיְהְיְדב ּויְנְּב רעֶד טאָה יֹוזַא 32 :גיִּבייֵא ףיֹוא ןעֶּבעֶל
 ְךֶלַּמַה יא א"םע הָוהְי הָיָה רֶׁשֲאַּכ :ךֶלֶמ ה יָנֹדֲא יהלֶא ןֵהֹּכַה קֹודָצ רימ טפּור ,טְבאָזעֶב דִוָד ְךֶלֶמ

 לפה יִנֹדֲא אֵסַּכִמ ואְסּכ-תֶא לד הָמלְׁשע; יהי ןֵּכ ןּופ ןְהּוז ּוהָיָנְּב דְנּוא איִבָנַה ןָתָנ דְנּוא

 עֶדָיוהְי-ךֶב ּוהָיְנְבּו איִבָנִ ןֵתָנְו ןהּכִה ן ֹודְצ דַבַו :דִוָד ראָפ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ועֶדָיֹוהְי

 למה ִָפ-ל מלא בבית תרְכו ןצ טאָה ְךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 33 :ְךֶלֶמ םעֶד
 רק-תִא ןֵרֹּכַה קֹורָצ היו :| ֹוחְגיִלַע וְתֹא וכל הי ךייא 1 טעג 7

 רָכּוׁשַּב ּועְקְתִו ו המלש-תא שמה לֵהאָה-ִמ ןִמָשַה . - ! 0 טא א
 טטֶעֶה-לְכ יַלעַו :הָמלְׁש ףֵלּמַה יִחְי םָפִהילְּכ מא ןעכַאב לאָז .רֶהיֵא ,דָלוא ,םכַנַק ס ןימ
 א הָחְּמׂש םיִהמׂשּו םיִללַחַּב םיִלְלַחְמ עֶהוויֲָחַא -ליֹומ םעֶד ףיֹוא ןעֶטייֵר הֿמלִׁש ןֶהּוז ןייַמ
 םיארָּקַהילַּבו ודָנְדֶא עַמְׁשיַו :םֶלֹוקְּב קראה טקבא היא קלוא ריב רצ םֶהעהלפ טוה לעֶזייֵא
 רָּכוּׁשַה לוק-תֶא בָא עַמְׁשִי לֶכֲאָל לִכ םֶהְו ּתִא רֶׁשֲא (ךייֵט) םעֶד ּוצ ןעֶרְהיִפְפּורַא םֶהיֵא טְלאָז
 ג ןָתָנוי הִֵּדָו רֵּבַדְמ ּונָרֹו ע +הָמֹוד היַהלוק ַּוּדַמרֶמאֹּו ןֵתָנ דִנּוא ןֵהֹּכַה קֹודָצ דְנּוא 84 :ןֹוחיִנ
 ףליה ׁשיִא יִּכ אב ל נָא רֶמאֹּיו אָּפ ןֵהֹּכַה רֶתיַבֲאְדַּב ראַפ ןעֶּבְלאַז טְראָד םֶהיֵא ןעֶלאָז אֵיבָנַה
 + "לבא ּוהָינְדֲאַל רֶמאֹּו ןְתָנוי ןַעיַד :רָׂשֵבְּת בָֹמְו הָּתַא טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא ָּךֶלֶמ ַא

 וּקא חלָשַי :המלש--תֶא ךילמה דוַד--דלּמה ױנינדַא רֶהיֵא דְנּוא רֵפֹוׁש םעֶד םיִמ ןעֶזאָלְּב

 ךאָנ ןייֵגְפיֹורַא טְלאָז רֶהיֵא דנוא 38 :ןעֶּבעֶל לאָז הֹמֹלׁש ְּךֶלֶמ רעֶדי ;ןעֶגאָז טְלאָז
 טעוֶו רֶע דִנּוא ,לֵהּוטִש ןיימ ףיֹוא ןעֶציִז לאָז רֶע דָנּוא ,ןעֶמּוק לאָז רֶע דְנּוא ,םֶהיֵא
 רעֶּביִא טְׁשְריִפ ַא ןייַז ּוצ ןעֶטאַּבעֶג ְּךיִא ּבאָה םֶהיֵא דִנּוא ,ריִמ טאָטְׁשְנַא ןעֶניִנעֶק
 דְנּוא ְּךֶלֶמ םעֶד טְרעֶּפְטְנֶעעֶג טאָה עֶדֶיֹוהְי ןּופ ןְהּוז ּוהָיָנְּב דְנּוא 86 :הָדּוהְי דְנּוא לֵאָרְׂשִי
 :גיִנעֶק םעֶד ראַה ןייַמ ןּופ טאָנ רעֶד ,ןעֶגאָז טאָנ לאָז יֹוזַא ,ןַמָא ,טְנאָזעֶג טאָה
 רֶע לאָז יֹוזַא ,גיִנעֶק םעֶד ראַה םעֶד טיִמ ןעֶזעֶועֶג זיִא טאָנ ראַה רעֶד איו 7
 ראַה ןייַמ םָלַא לֶהּוטִש ןייַז ןעֶכאַמ רעֶסעֶרְג טעֶו רֶע דִנּוא הֹמֹלְׁש טיִמ ןייַז
 דְנּוא ,טְרעֶדיִנעֶגְּפּורַא טאָה ןֵהֹּכַר קֹודָצ דְנּוא 28 :לְהּוטְׁש םיִדְוָד גיִנעֶק םעֶד
 דְנּוא ,ִתֵלֵּפ רעֶד דִנּוא יִתַרְּכ רעֶד דְנּוא ,עֶדָיֹוהְי ןֶּב ּוהָיָנִּב דְנּוא איִבָנַה ןֶתָנ ְּךיֹוא
 דְנּוא ,לעֶזייֵא-ליֹומ םיֹדִוָד גיִנעֶק םעֶד ףיֹוא ןעֶטייֵר טְכאַמעֶג ןיהמלש ןעֶּבאָה אייֵז
 טאָה ןֵהֹּכַר קֹודָצ דְנּוא 289 :ןֹוחְנ (ְךייֵט) םעֶד ּוצ טְרְהיִפעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז
 דְנּוא טְּבְלאַזעֶג ןיהֹמלִׁש טאָה רֶע דְנּוא ,טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ ןְראָהְלייֵא םאֶד ןעֶמּונעֶג
 ;טְגאָועֶג ןעֶּבאָה קְלאָפ עֶצְנאַג םאָר דְנּוא ,רָפֹוׁש םעֶד טיִמ ןעֶזאָלְּבעֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 -עֶנְפיֹוא ןעֶנעֶז קְלאַפ עֶצְנאַג םאָר דְנּוא 0 :יןעֶּבעֶל לאָז הֹמֹלְׁש גיִנעֶק רעֶד

 ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶמייֵלְפ טיִמ טְּפייֵּפעֶג ןעֶּבאָה קלאָפ םאָד דִנּוא ,םֶהיִֵא ּךאָנ ןעֶגְנאַג
 ןופ ןעֶטְלאָּטְׁשּוצ ְּךיִז טאָה רֶרֶע איִד סאָד ,רייֵרְפ עֶסיֹורְג ַא טיִמ טייֵרְּפעֶנ ָּךיִז
 -ָניֵא עֶלַא ךיֹוא דנּוא .טְרעֶהְרעֶד סֶע טאָה ּוהָיְנֹדַא דְנּוא 41 :אייֵרְׁשעֶנ רֶעייֵז
 טְניִדְנֶעעֶב (ןאַד) ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז סאָו עֶנעֶדאַלעֶב
 טאָה רֶע דְנּוא ,רֶפֹוׁש ןּופ לֹוק םאָד טְרעֶהְרעֶד טאָה בָאֹוי דנֹוא ,ןעֶסֶע ּוצ

 טאָה רֶע איִװ 42 ?טאָטְׁש איד ןיִא אייֵרְׁשעֶג סאָד טְׁשיֹור םּוראַו ;טְנאָזעֶג

 טאָה יֹזַא עֶמּוקעֶג ןֵהֹּכ רעֶד רֶתֶיְבֶא ןֶּב ןָתָנֹי זיִא העֶז טעֶרעֶב ְךאָנ
 דנּוא ןאַמ םיִליַה ַַא טְניִּב אוד ןיִראָו ןייַרַא םּוק ;טְנאָזעֶג ּוהָוְנֹדֲא
 דָּוא .טְרעֶּפְטְנֶעעֶג ןֶתָנֹוהְי טאָה יֹוַא 48 :ןייַז רֵׂשַבְמ םעֶטּוג טְסעֶו אוד
 טאָה דִוָד גיִנעֶק רעֶד ראַה רעֶזְנּוא רעֶּבָא ,והָיְנֹדֲא ּוצ טְנאָזעֶג טאָה
 טְקיִׁשעֶג םֶהיֵא טיִמ טאָה גיִנעֶק רעֶד רנוא 44 :ןעֶניִנעֶק טְכאַמעֶג הֹמֹּלְׁש
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 א םיכלמ

 ךֵּב ֹוהָיְְבּו איִבָּנַה ןְתָנִתֶאְו ןהֹּכַה קודָצ--תֶא ְּךַלֶמִד

 ךֵלֵּמַה תַּדְרַּ לַמ ותֹא ּוכָּכְריויִתלְּפַהְו ִתַרְּכַהְו עֶדְיהִי
 נב ְךֶלֶמִל איִבַָ ןֶָו ןֵהֹּכַה קוָדְצ ותא ּוְחְׁשמּיו המ

 רֶׁשֲא ליִּקַה אּוָה הָיְרּקַה םֶהֵּתַו םיִחַמְׂש םָׁשִמ לע

 ּוָבםַנְ ;הָכֹולִּמַה אֵּקִּכ לַע הֹמלְׁש בֵׁשָי םנְו :םֶּתְעַמְׁש 6
 בַמַי למאל רוָד ְךֵלֵּמַה יינדַא-תֶא ֵּרְבְל ךלֶמַד יִדְבַע
 ַּאסּכִ וָאְסִּכ-תֶא לד ְֶמְׁשִמ למֹלְׁש םש-תֶא ףיהלא
 רָב ֵלֶּמַה רמָא הָכָּכנְו :בֶכְׁשִמהלַע ךֵלּמַה ורָתְׁשִּיַו
 ניֵעְ יאְסַּכ-לַע בׁשֹי םּיַה ןֵתָנ רָׁשֲא לֵאָרְׂשִי יַהֹלֶא הוה

 כל והיא רֶׁשֲא םיִאְּקהילּ ימי ּדְרָתו :תֹוָאֹר 4
 קח לה םקָי הָמלְׁש ינְּפִמ א רִי ידיו ;ָכְרַדל ׁשיִא נ
 ארי ּודָינדֲא הה מאל משל ךניו :ַחּבְוִּמַה תונ רק 1

 ראל ַַּּמַה תונרַקְּב זחֶא הִֵּהְו הָמֹלָׁש ְךַלֵּמַה-ת

 ב-א 256

 ,איבָנ םעֶד ןָתָנ דְנּוא ןֵהֹּכ םעֶּד קֹודָצ
 יִתַרְּכ איִד דְנּוא עֶרָיֹוהְו ןֶּב ּוהָיָנְב דְנּוא
 םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,יִתֵלְּפ איִד דְנּוא
 םיִניִנעַק םעֶד ףיֹוא ןעֶטייֵר טְכאַמעֶג
 דְנּוא ,ןֵהֹּכַה קֹודְצ דְנּוא 48 :לעֶזייַא-ליֹומ

 ראַפ טְּבְלאַזעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה איִבָנַה ןָתָנ
 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ןֹוחֵג אייֵּב ,גיִנעֶק ַא

 ּךיִלייַרְפ ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא ןעֶטְראָד ןּופ
 םאָד .טְלעֶמּוטעֶג טאָה טאַטְׁש איִד דנּוא
 טאָה רֶהיֵא סאָװ אייֵרְׁשעֶנ סאָד ויִא
 ךיֹוא טְציִז הֹמלְׁש דְנּוא 46 :טְרעֶהעֶג
 -ָניֶנעֵק םעֶד ןּופ לְהּוטְׁש םעֶד ףיֹוא ןיֹוׁש
 ;םֶרָחַּב הְבעתֶא תומימַא הֹמלְׁש למה םֹי 6 םעֶד ןּופ טְכעֶנְק איד דְנּוא 47 :ְּךייַר

 הָצְרא ותְרֲעַׂשִמ לפי-אְל ליוִבְל הָיְהִי סָאהמלְׁש ר באָיַו 2
 הדר הֹמלׁש ךֶלָּמַה חֹלְׁשִּו :תֶמָו יְבראַצְּמִת הָד אהי

 ול--ָמאֹּ הָמֹלָש ךֶלָּמל ּוהֵּתְׁשִיַו אֹבָו חַּבְִּמַה לֶעַמ
 :ךֵתיִבְל = חמֹלִׁש

 רעֶזְנּוא ןעֶׁשְנעֶּב ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז גיִנעֶה
 טאָג ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא דִוָד גיִנעֶק םעֶד ראַה

 ןעֶמאָנ םיהמֹלִש ןעֶכאַמ רעֶסעֶּב לאָז
 רעֶסעֶרְב לאָז דְנּוא ,ןעֶמאָנ ןייַד םֶלֵא

 לְהּוטְׁש ןייֵד סםֶלַא לֶהּוטְׁש ןייַז ןעֶכאַמ ב
 ףיֹוא טְקיִּבעֶג ְּךיִז טאָה גיִנעֶק רעֶד דְנּוא :רְּמאֵל וָנְב הָמֹלָשתֶא וָיַו תיִמָל ָדָדיימְּובְרִקַו

 טאָה יֹוזַא דנּוא 48 :רעֶנעֶלעֶג םעֶד ָּףרמְָׁו :ׁשיִאְלְתיִיהְוִּתקַזחַו ץרַאָה-לָּכ ְךֶָדְּב ְךֶלֹה יִכֲא 3
 זיִא טְּביֹולעֶג ,טְנאָזעֶג גיִנעֶק רעֶד ְּךיֹוא ייָתֹּקִה רֹמְׁשַל וָבְרָדִּב תֶכָלְל וי ללָא הָוהְיותַרָמְׁשַמ-תֶא

 סאָו לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד ראַה רעֶד ןעמִל הָׁשֹמ תַרֹותְּב בֹותָּכַּ תֹו וטפְׁשִמּויָתֹוְִמ
 ןייֵמ ףיֹוא רעֶציִז ַא ןעֶּבעֶגעֶג טְנייֵה טאָה ;םָש הָנְפַּת רֶׁשֲא-לְּ תַאְו הֶׂשֵעֵּת רֶׁשֲא-לּכ תֵא ליִבְׂשִּת

 םִא רמאל יֵלָע רֶּבַּד רֶׁשֲא ורְבִּד-תֶא הָוהְי םיקָי ןעמִל : :(םאֶדָנ ןעֶהעֶז ןעֶניֹוא עֶנייַמ דְנּוא ,לֶהּוטְׁש |
 ןעֶקאָרְׁשרעֶד ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא 0 םֶבָבְל-לֶכְּב תֶמָאָּב יֵנְפִל תֶכֵלָל םָכרד-תֶא יב ּורֵמָׁשָי

 ;לֵאָרְׂשי אב לֶעַמ ׁשיִא ל תֶרַּכידאַל רֿמאֹל טְׁשְפע-לְכִבּו ּוהָיְנֹדַא ןּופ עֶנעֶדאַלעֶג איִד עֶלַא דְנּוא

 דָנּוא 80 :נעֶו ןייַז ּוצ רעֶכיֵלְטיִא ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז דנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז
 רֶע דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶנְפיֹוא זיִא רֶע דְנּוא הֹמלְש ראַפ טאַהעֶג אָרֹומ טאָה ּוהָיָנֹדַא
 דָנּוא 51 :ַחֵּבְזִמ םעֶד ןּופ רעֶנְרעֶה איד ןָא ןעֶמּונעֶגְנָא טאָה דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶג זיִא
 אָרֹומ טאָה ּוהָיְנֹדֲא םאָד ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,המָלְש ּוצ ןעֶראָועֶג טְנאָזעֶגְנָא זיִא סִע

 ןּופ רעֶנְרעֶה איִד ןָא ןעֶמּונעֶנְנָא טאָה רֶע העָז דְנּוא הֹמלִש "אי םעֶד ראַפ
 רֶע ּביֹוא ןעֶרעֶוְׁש טְנייַה ריִמ לאָז המֹלִׁש :יִנעֶק רעֶד ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ַחַּבְזִמ םעֶד
 ּביוא טְגאָזעֶג טאָה הֿמֹלִׁש דֶנּוא 22 :דְרעֶוְׁש םעֶד טיִמ טְכעֶנְק ןייַז ןעֶטייֵט טעדֶו
 ּביֹוא דָנּוא ,ךֶרֶע רעֶד ּוצ ראָה עֶנייַז ןּופ ןעֶלאַפ טיִנ טעֶו דֶלעֶה ַא ןייַז טעֶו רֶע
 דָנּוא 88 :ןעֶּבְראַטְׁש רֶע לאָז ןעֶרעֶװ ןעֶנּופעֶנ םעֶטְכעֶלְׁש םֶהיֵא ןיִא טעֶו םִע
 ַחַּבְזִמ ןּופ ןעֶמּונעֶגְּפּורַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְקיִׁשעֶג טאָה הֹּמֹלְׁש ביִנעַק רעֶד
 דְנּוא הֹּמֹּלְׁש גיִנעֶק םעֶד ּוצ טְקיִּבעֶג ְּךיִז טאָה דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע דְנּוא
 :זיֹוה ןייַד ּוצ אייֵנ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה הֹמלְׁש

 טז

 ב לעטיפאק

 רֶע טאָה יֹוזַא ןעֶּבְראַטְׁש ּוצ ןעֶמּוקעֶנ טְנְהאָנ ןעֶנעֶז געֶט םיֹרִוָד (םָלַא) דְנּוא 1
 ןּופ געֶװ םעֶד ןיִא העָנ ְּךיִא 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹװַא הֹמלִש ןְהּוז ןייַז ּוצ ןעֶטאָּבעֶ
 ַא ןייַז טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶקְראַטְׁש ְךיִד טְסְלאָז אוד דְנּוא ,דֵרֵע רעֶד ןּופ עֶלַא
 ןְהעֶג ּוצ ,טאָנ ןייַד ראַה םעֶד ןּופ גְנּומיִה איִד ןעֶטיִה טְסְלאָז אּוד דָנּוא 8 :ׂשֵנעַמ
 דָנּוא ,םיִטָּפְׁשִמ עֶנייֵז דְנּוא .תֹוָצַמ עֶנייַז ,ץעֶזעֶג עַנייַז ןעֶמיִה ּוצ ,ןעֶנעוֶו עֶנייֵז ןיִא
 ןעֶקיִלְנעֶּב טְסְלאָז אּוד זַא .הָׁשמ-תַרֹוּת ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶנ זיִא םִע איוִו ,עָסיֵנְגייֵצ עֶנייֵז
 ןעֶטְראָד ְּךיִד טְסעֶו אּוד ּואְו םעֶלַא ןיִא דְנּוא ,ןּוהְט טְסעוֶו אּוד סאָו םעֶלַא ןיִא
 ףיֹוא טעֶרעֶנ טאָה רֶע סאָו דייֵר עַנייֵז ןעֶליִפְרעֶד לאָז ראַה רעֶד יֵדְּכ 4 :ןעֶדְנעֶו
 ריִמ ראָפ ןייַג ּוצ ,געוֶז רֶעייֵז ןעֶטיִה ןעֶלעוֶו ןְהיֵז עַנייִד ןעדֶו ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ריֵמ

 ּוצ יֹוזַא עֶלעֶז עֶצְנאַנ עֶרייַז טיִמ דְנּוא ,רעֶצְרעֶה עֶצְנאַג עֶרייֵז טיִמ ,תָמָא טיִּמ
 :לֶהּוטְׁש-ןיֹורְמ םילֵאָרְׂשִי ןּופ ןאַמ ַא ןעֶרעו ןעֶטיִנְׁשרעֶפ טיִנ ךיִד טעֶֶװ םִע ,ןעֶבאָז

 דנוא



 םיכלמ

 בָאֹוי סאָו סאָד ְךיֹוא טְסייוֵו אוד דְנּוא 5
 דְנּוא ,ןּוהְטעֶנ ריִמ טאָה הָיּורְצ ןּופ ןְהּוז
 אייוִוְצ איִד ּוצ ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע סאו
 ,רָנ ןֶּב רַנְבַא ּוצ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טייֵלטְּפיֹוה
 טאָה רֶע דִנּוא ,רֶתָו ןֶּב הֶׂשָמַע ּוצ דְנּוא

 ןעֶסאָגְראַפ טאָה רֶע דְנּוא ,ּתָנְרַהעֶג אייֵז
 טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶדיִרְפ ןיִא טּולְּב-סְגיִרְק
 לעֶטְראַנ ןייז ףיֹוא טּולְּב-םְגירְק ןעֶּבעֶגעֶג
 ןַא דְנּוא ןעֶדְנעֶל עֶנייַז ףיֹוא ןיִא םאו
 ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז סאָו ְךּוׁש עֶנייֵז
 ְךאָנ ןּוהְמ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 6 :םיִפ עֶנייֵז
 טיִנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,טייֵהְנּולְק עֶנייֵד

 טיִמ ראָה ָעיֹורְג עֶנייֵז ןְרעֶדיִנְפּורַא ןעֶזאָל
 איֵד ּוצ דְנּוא 7 :ּבּורְג איִד ןיִא ןעֶדיִרְפ

 אזד טְסְלאָז יִדָעְלִנַה יֵליִזְרִּב ןּופ רעֶדְניִק
 ןעֶׁשיוִוְצ ןייַז ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,דֶסֶח ןּוהְט
 אייֵז לייוִו ,ׁשיִּט ןייַד ןַא ןעֶסֶע סאוָו איִד
 ןעוֶו ריִמ ּוצ ןעֶזעוֶועֶג בירְקִמ ְּךיִז ןעֶּבאָה

 רעֶדּורְּב ןייד ראָפ ןעֶפאָלְטְנַא ןיִּב ךיִא
 ןיִא ריִד טיִמ ,העְז דְנּוא 8 :םֹולָׁשְבַא

 סיֹוא ןֵמָיְנִּב טֶבֵׁש ןופ אֵרג ןֶּב יִעְמִׁש
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 ה רַׁשֲא הָיּורְצִזַּב בָאװ יל א תתֶא ָּתְעִָו הֵּתַא טנ
 אָׂשָמַלְו נדב רֹנבְַל לֵאְרשיתאְבצ יֵרְייְׁשִל הַׂשָצ
 ימְר פו שב המְחְלִמ-מְד שה  םְרַדיו רֶתָי-ךב
 : רשֲא לֵב ינְחְמְב ַשֲא ֹותרָנַַּב הָמָחְלִמ
 ;לֵאָש טא ותָכיִׂש ררֹות-אָלְו ףְֵמְכָחְּכ ָתיׂשָעְו
 על יֵלְכֶב ּויָהְו ְסְחיׂשִַּת ידְָלִנַ לב ינְב
 הֵרְְו :ךיִחָא םִֹלָׁשְבַא יֵנְפִמ יִחְרָבּב ילַא וְבְרַק ןכייכ
 ללְק אוָהו ֿםירְחַּכִמ מ נִמיַה-ךֶב א אָרנדְַב יִצְמִׁש ףֶמֶצ
 תל יהי דאוהְו םִינְחמ יּתכל םֹיְּב תֶצרְמִ הלל
 :םֶדָחַּב ָךְתיִמֲא-םִא רמאל הּוהיִב ול עַבׂשֶאְ ןדדיה
 9 ַשֲא תֶא ָּתְעַדָיו הָּתִא םֶכָח ׁשיִא יִּכ ודנְ-לַא הָּתִע
 ' חָד בֵּכְשִה :לואׁש םֶדַּב וָתָבישיתֶא ָּתְרַרוהְו ּול"הׂשִעַּת
 1 יוָּד ךלֶמ רֶׁשֲא םיִמָיַהְו גוָד רוִעְּב רֵבָּקיַו זיָתֹבאדמע
 םיִָׁש עַבַׁש ךלֶמ ןיִרְּבַחְּב הֵָש םיִעָּברַא לֵאְׂשִילַע
 בֹׂשָי הֹמלָׁשּו ּםיִנָׁש ׁשֹלָׁשְו םיִׁשלִׁש ךֵלֶמ םַלָּׁוריִבּ
 5 ים ינרֶאְמ וָתְכְלַמ ןֵּכּתַו ויָבָא יִחָּר אֵמַּכלַפ

 רַמאֵּתַו הֿמלָׁש-סַא עֵבׁש--תַּכילֶא .תִח-ןֵב ּודָיְֶא
 י+ רֶמּתַו ֶלַא יל רֶבָּד רֶמאֹיו :םֹלָׁש מֵי ךָאּב םִלָׁשַה
 ו יִכָעְו הָכֹולְּמַה הָתְוָה :לּכ הַעַדָי ּתַא רֶמאֹּב ;רֵּבַ
 יהְַּו הָכּולְּמַה בֵּמִּתַו ְךֶמִל םהיֵנְּפ לאָרשִי-לִכ ּומָׂש
 = = ופ יֵכֹנָא א הָלֵאְׂש הָמעְו נול הָתְְה הָוהימ יִּכ ילָאל

 וד ימי: וָלֵא רָמאֵּתַונְפֶאיִבׁשּתילַא מא לָאש

 ּ ויָל ?ר3ב

= 

 =מ

 ילדִּתִו ךינּפ-תֶא ביִׁשָייאֶל יִּכ ךֵלֶּמִה הָמלשִל אָנייִרְמא
 ו* בֹוט עַבֶׁשיתַּב רֶמאּתַו :הָׁשאִל .תיִּמַנוְשַה .גֶׁשיִכַא-תֶא
 יפ ְלֵמַהילֶאג עַבֶׁשֹ"תַב אֵבָּתַו ךֶלֶמַה-רַא ְךילָע רַּברָא כא
 ּהָתאָרקְל ֵּלֶּמַה םֶקָה .צחנְָא-לַע וָל--רַּכְל הֹמלָׁש
 ךלַּמַה םאל אּכַּכ םֵׁשַָ ווסכ-ל בֶׁשַר הל ּוהַּתְׁשִ

 ןעֶטְלאָׁשעֶג ְּךיִמ טאָה רֶע דנּוא ,םיִרּוחַּב

 גאָט םעֶד ןיִא הָלָלְק עֶקְראַטְׁש ַא טיִמ
 רֶנּוא ,םיִנֲחַמ ןייֵק ןעֶגְנאַגעֶג ןיִּב ְּךיִא םאֶו
 ןעֶריֹואְוְׁשעֶג ְּךיִא ּבאָה ,ןַדְרִי םעֶד ּוצ ריִמ ןעֶנעֶקְטְנֶע ןעֶנְנאַגעֶגַּפּורַא ֹויִא רֶע (םֶלַאנ
 דָנּוא 9 :דְרעֶוְׁש םעֶד טיִמ ןעֶטייֵט ְּךיִד לעוֶו ָךיִא ּביוא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא טאָנ אייֵּב
 ןאַמ רעֶנּולְק ַא טְזיִּב אּוד ןיִראָו ,ןעֶזאָל טְפאָרְטְׁשעֶגְמּוא טיִנ םֶהיֵא אּוד טְסְלאָז דנּוצַא
 -ַםּורַא ןעֶזאָל טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןּוהְט םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד סאו ןעֶמיוִז טְסְלאָז אּוד דְנּוא
 טְגייֵלעֶג ָּךיִז טאָה דוָד דְנּוא 10 :ּבּורְנ איִד ןיִא טּולְּב טיִמ ראָה ַעיֹורְנ עֶנייֵז ןְרעֶדיִנ
 םידוָד ןיִא ןעֶראָועֶג ןעֶּבאָרְנעֶּב זיִא רֶע דְנּוא ,ןְרעֶמְלֶע עֶנייַז טיִמ (ןעֶּבְראָטְׁשעֶננ
 (ןעֶזעוֶועֶג זיִאנ לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא טְרֶעיִנעֶר טאָה דִוָד סאָו נעֶט איִד דְנּוא 11 :טאָמְׁש
 רֶע טאָה םִיַלָׁשּורְי ןיִא דְנּוא ,רֶהאָי ןעֶּביִז טְרֶעיִגעֶר רֶע טאָה ןֹורְבִח ןיִא ;רֶהאָי גיִצְריִפ
 ףעֶטאָפ ןייַז ףיֹוא ןעֶסעֶזעֶג זיִא הֹמלְׁש דנּוא 12 :רְהאָי גיִסייֵרְד דְנּוא אייֵרְד טְרֶעיִנעֶר
 דנּוא 18 :ןעֶראָועֶג טעֶדְניִרְגעֶג שְסעֶפ רֶהעֶז זיִא ְךייֵרְניִנעֶק ןייז דְנּוא ,לֶהּוטְׁש ם'דזָד
 טאָה איִז דְנּוא ,הֹמלְׁש ןּופ רעֶטּומ איִד עַבֶׁש-תַּב ּוצ ןעֶמּוקעֶנ ויִא תיִנֵח ןֶּב ּוהָיִנֹדֲא
 דְנּוא 14 :ןעֶדירְפ ןיִא טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ?ןעֶדיִרְפ ןיִא ןעֶמּוק ןייֵד זיִא ,טְגאָזעֶג
 :דעֶר טְנאָזעֶג טאָה איִז דִנּוא ,ןעֶדעֶר ּוצ סעֶּפִע ריִד טיִמ ּבאָה ְּךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע
 דְנּוא ,ןייֵמ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ְךייֵרְניִנעֶק סאָד זַא טְסייוֵו אּוד ;טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 8
 ןעֶריִגעֶר אייֵז רעֶּביִא לאָז ְּךיִא זַא םיִנָּפ רֶעייֵז ןּוהְטעֶנ לֵאָרְׂשִי ץְנאַג טאָה ריִמ ףיֹוא
 ,רעֶדּורְּב ןייֵמ ּוצ ןעֶראועֶנ זיִא דְנּוא טעֶדְנעוֶועֶנְּפָא ְּךיִז טאָה ָּךייֵרְגיִנעֶק םאָד דְנּוא
 ַא ריִד ןּופ ְּךיִא טעֶּב דְנּוצַא דְנּוא 16 :ןעֶראָועֶג טאָנ ןּופ םֶהיֵא ּוצ זיִא םִע לייַװ
 דְנּוא 17 :רעֶר טְגאָזעֶג טאָה איִז דְנּוא ,ןעֶנאָוְּפָא טיִנ ריִמ טְסְלאָז אוד ,עֶטיִּב עֶנייֵלְק
 ןעֶבאָזְּפָא טיִנ ריִד טעוֶו רֶע ןיִראוָו ,הֹמלִׁש גיִנעֶק םעֶד ּוצ ראָנ נאָז ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע
 טאָה עַבֶׁש"תַּב דְנּוא 18 :ּבייוו ַא ראַפ תיִמַנּוׁשַה גֵׁשיִבַא איד ןעֶּבעֶג ריִמ לאָז רֶע סאָד
 זיִא עַבֶׁש-תַּב דְנּוא 19 :גיִנעֶק םעֶד טיִמ ריִד ןעֶנעוֶו ןעֶדעֶר לעוֶו ְּךיִא ,טּוג ,טְגאָזעֶג
 גיִנעֶה רעֶד דנּוא ,ּוהָיְנֹדַא ןעֶגעוֶו םֶהיֵא טיִמ ןעֶדעֶר ּוצ הֹמלְׁש גיִנעֶק םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶנ
 ְךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,טְקּוּבעֶג רֶהיֵא ּוצ ְּךיִז טאָה דְנּוא ,ןעֶנעֶקְטְנֶע רֶהיֵא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא
 גיִנעֶק ןּופ רעֶמּומ איד ראַפ לְהּוטְׁש ַא טְלעֶטְׁשעֶג טאָה דְנּוא ,לְהּוטְׁש ןייַז ףיֹוא טְצעֶזעֶג

 ךנוא
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 תתֶלָאט יִכֹנָא הֶּנַמְק תַחַא הָלֵאְׁש רֶמאַֹּו :וָניִמיִל בֶׁשֵּתַו כ
 יִמִא ילָאש למה הל רַמאֹ .ָנֶפ-תַא בֵׁשת-לַא ְךֶתֶאֹ

 יִַנְׁשה נֵשיִבֲא-תֶאְֵי מו :ךִיָנְפ-תֶא ביִׁשֲאדאָל יִּכ 4
 מָאל רֶמאַָו הֹמֹלׁש ְךֶלמַה עו :הָׁשֲאְל ךיחָא הָינְאַל
 -ילְֲַׁו ּוהינְראַל היִמַנְׁשַה גשיבָאדתֶא תֶלַאׁש תַא ָּמלְ
 רתָיְבָאלּו לו ינְמִמ לידנַה יִחָא איִה יִּכ הָכּלְּמַה-תֶא ול
 הרֹמלְש ְךֵלֶּמַה עַבְׁשִ ;הָיורְצִּב בָאֹולּו ןהֹכַה
 יִכ ףוסוי הָכְו םיִהלֶא יִל--הֶׂשֵעַי הֶּכ רֶמאֹל הָוהיּב

 הדָוהי-יח הֶּתִעְו :הּזַה רֶביִַּה-תֶא ּוהְינדֲא רֶּבדֹוׂשְפַנְב 4
 -הרָׂשָע רֶׁשֲאַויִבָא דִוָד אסכילע יִביִׁשַ יִנִבָה רֶׁשֲא

 הלְׁשִו :והָינְֶא תמוי םַֹה יּכ רב רֶׁשֲאַכ ִיַּב יִל הל
 ;תֶֶמַּ ּב--ענְפִיו ֶדִיהי-ךב ּהָיְנּב ְָּב הֹמלׁש ְךֶלֶּמִה

 יֵרׂש-לע ךק תֹחנִע ְּךֵלֶּמַה רַמֶא כה רֶתָוְאְלּו = 8
 ְתאָׂשְנייִּכ ְךֶתיִמֲא אֵל הֶּזַה םֹוּיַבּו הָּתָא תומ ׁשיִא ִּב
 לֵכְּב ָתוִנְַתַה יִכְו יֿבָא דוד יֵנְּפִל הֹוהְי יָנֹדֲא ןורַא-תֶא

 תרֹיְהִמ רֶתָיִבָא-תֶא הֹמלׁש ׁשֵרגַו :יִבָא הנעְתהירׁשֶא עז
 זריבילַע רֵּבַד רֶׁשֲא הָוהְי רבז-תֶא אֹלַמְל הוהיל ןֵהֹכ

 בָאוי יִּכ בָאי-דַע הָאָּב הָעְמְּׁשַהְ ;הָלֵׁשְּב יִלֵע 8
 בָאי ניו הָטָנ אָל םִלָׁשְבַא יִרֲחַאְו הְֶָֹא יִרֲחַא ָשְנ

 ְךֶלֶמֹל רו :ַחְּבִמַה תונְרַּב | קַח הָוהְי סֶהָא-לֶא 9
 חומה לֶצַא הנהְו הָוהְי לָהָאילַא בָאװ םָנ יִּכ הֹמלְׁש
 ;ּביעַנְּפ ךל רֶמאֵל עֶדיהיְדִב והָיְנְּב-תֶא הֹמלָׁש חַלְׁשִּו
 ֵלֶּמִה רֵמָאיהְּכ ויָלֵא רֶמאּיַו הָוהְי לֶהֲא-לֶא ּוהָיְנִב אֹביַו ל

 ךֶלֶּמַה--תֶא והָיְנּב בֶׁשֵַ תּומָא הָפדייֵּ אֵל ו דֶמאַֹּו אֵצ
 מַה וָל רֶמאֵּו :יִננָע הָכְו בָא רֵּבַד-הְּ רמאל דֶבָּד 1

 םָזִח יֵמְּד ו ְתְריִסֲהַו וְָּרַבַקּו וּב-עַגפּו רָּבּד רֶׁשֲאַּכ הֵׂשֲע
 6 == וי םיְֲִו :יִבָא תָֹכ לעמו יִלעַמ בָאז ְֶמֶׁש רָׁשֲ +=

 לע "

 ,טְגיטְסעֶפעֶּב ְךיִמ טאָה םאָו טְּבעֶל ראַה

 ה א םיכלמ וה

 עֶנייֵז וצ טְצעֶזעֶג ְּךיִז טאָה איִז דנּוא

 ,טְבאָזעֶג טאָה איִז דְנֹוא 20 :דְנאַה עֶטְכעֶר

 אוד ,ריִד ןּופ ְּךיִא טעֶּב עֶטיִּב עֶנייֵלְק א
 רעֶד דֶנּוא ןעֶגאָזְּפָא טינ ריִמ טְסְלאָז

 עֶנייֵמ ךעֶר ,טְנאָזעֶג רֶהיֵא וצ טאָה גיִנעֶק

 -אֵזִּפֶא טיִנ ריִד לעֶו ָךיִא ןיִראָוו ,רעֶטּומ
 זאָל טְגאָזעֶג טאָה איִז דנוא 21 :ְןעֶנ
 וצ ןעֶרעֶז ןעֶּבעֶגעֶג תיִמַנּוׁשַה גֵׁשיִבַא

 ;ּבייו ַא ראַפ ּוהָיָנֹדֲא רעֶדּורְּב ןייֵד

 -םְנֲעעֶב טאָה המלִש גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 2
 עֶנייֵז ּוצ טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא טְרעֶפ

 (רזנ) אּוד טְסעֶמעֶּב םּוראוָו דְנּוא ,רעֶטּומ
 ?ּוהָיְנֹדֲא ראַפ תיִמַנּושַה נׁשיִבַא איִד

 טאָד ְּךיֹוא ןעֶגעוֶוְמעֶנייַז ןופ טעֶּב דְנּוא
 ןייֵמ ְּךאָד זיִא רֶע לייוו ;ְךייֵרְגיִנעֶק

 ךיֹוא טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶדּורְּב רעֶרעֶטְלֶע
 הָיּורְצ ןֶּב בָאֹוי דְנּוא ןֵהֹּכ םעֶד רָתָיְבֶא
 טאָה הֹמֹּלִׁש גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 8
 וַצ יֹוזַא ראַה םעֶד אייֵּב ןעֶריֹואוָוְׁשעֶג
 דְנּוא ןּוהְמ טאָג ריִמ לאָז יֹוזַא ,ןעֶגאָז
 ,ןעֶּבעֶל ןייֵז אייֵּב ּביֹוא ,רֶהעֶמ לעיִפ יֹוזַא
 :ְךאַז עֶניִזאָד איִד טעֶרעֶג ּוהָיְנֹדֲא טאָה

 רעֶד איו רֶהאָ יֹוזַא ,דְנּוצַא דְנּוזא 4
 םעֶד ףיֹוא טְצעֶזעֶג ְּךיִמ טאָה דִנּוא

 טאָה רֶע איו זיֹוה ַא טְכאַמעֶנג ריִמ טאָה רֶע סאו דְנּוא ,רוָד רעֶטאָפ ןיימ ןּופ לֶהּוטְש

 טאָה הֹמלְש ביִנעֶק רעֶד דְנּוא 25 :ןעֶרעוֶו טייֵטעֶג ּוהָיִנֹדֲא לאָז טְנייַה סאָד ,טעֶרעֶנ

 זיִא רֶע דְנּוא ןעֶנאָלְׁשעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,עֶרֶיֹוהְי ןֶּב ּוהָיָנִּב ָךֶרּוד טְקיִשע

 ןייק אייֵנ ,טְגאָזעֶג גיָנעֶק רעֶד טאָה ןֵהֹּכ םעֶד רָתָיְבֶא ּוצ דְנּוא 6 :ןעֶּבְראַטְׁשעֶג
 ןיִא רעֶּבָא הָתיִמ בָיַה זיִא סאָו ןאַמ ַא טְויִּב אּוד לייוו ,דְלעֶפ ןייַד ףיֹוא תֹותָנַע
 םעֶד ןעֶנאַרְטעֶג טְסאָה אּוד לייו ןעֶטייֵט טיִנ ָּךיִד ְּךיִא לעֶו גאָט ןעֶניִזאָד םעֶד

 -עֶב ְּךיִד טְסאָה אּוד לייוו דְנּוא ,דוָד רעֶטאָפ ןייֵמ ראָפ טאָנ ראַה םעֶד ןּופ ןֹורָא
 טאָה הֹבלׁש דנּוא 27 :טְניִנייֵּפעֶג ְּךיִז טאָה רעֶטאַפ ןייֵמ ּזאוְו לאַרעֶּביִא טְגיִנייֵּמ

 רייֵר איִד ןעֶניִטעֶטְׁשעֶּב ּוצ ,ראַה םעֶד ּוצ ןֵהֹּכ ַא ןייַז וצ ןּופ רָתָיְבֶא ןעֶּביִרְטְרעֶפ
 :הֹולֵׁש ןיִא ןֶלֵע ןּופ ויֹוה םעֶד ןעֶנעֶו טעֶרעֶנ טאָה רֶע םאו ,ראַה םעֶד ןּופ

 םֶגייֵנעֶג ְּךיִז טאָה בָאֹוי ןיִראָה ,בָאֹוי ּוצ זיִּב ןעֶמּוקעֶג זיִא טְכיִרְכאָנ איֵד דְנּוא 8
 זיִא בָאֹוי דְנּוא ,טְנייַנעֶג טיִּנ ְּךיִז רֶע טאָה םֹולָׁשְבַא ְּךאָנ רעֶּבָא ,ּוהָיְנֹדֲא ְּךאַנ
 איִד אייֵּב ןעֶמּונעֶגְנָא טאָה רֶע דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ּוצ ןעֶפאַלְטְנַא
 ניִנעֶק םעֶד ּוצ ןעֶראָװעֶג טְנאָזעֶגְנָא זיִא םִע דְנּוא 29 :ֵחֵּבְזִמ םעֶד ןּופ רעֶנְרעֶה
 זיִא רֶע דִנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד ּוצ ןעֶפאָלְטְנַא זיִא בָאֹוי סאָד הֹמלִש
 ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא עֶדִיֹוהְי ןֵּב ּוהָיְנִּב טְקיִׁשעֶג המֹלְׁש טאָה יֹוזַא ַחֵּבְזִמ םעֶד אייֵּב
 ןופ טְלעֶצעֶג םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג ויִא ּוהָיָנְּב דְנּוא 20 :םֶהיֵא נאַלְׁשְרעֶד דְנּוא אייֵג
 אייֵה ;טְגאָזעֶב גיִנעֶק רעֶד טאָה יֹוזַא ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,ראַה םעֶד
 ּוהָיְנְּב דְנּוא ,ןעֶּבְראַטְׁש ְּךיִא ליִװ אָד ןיִראָו ,ןייַנ ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,סיֹורַא
 בָאֹי טאָה יֹזַא ,טְנאָועֶג דְנּוא טְראְטְנַא ןייֵא גיִנעק םעֶד טְרְהעֶקעֶגקיִרּוצ םאָה
 וצ טאָה גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 81 :טְרעֶפְטְנַעעֶנ ריִמ רֶע טאָה יֹוזַא דִנּוא ,טעֶרעֶנ
 ּבאָרְנעֶּב דְנּוא םֶהיֵא גאָלְׁשְרעֶד דְנּוא ,טעֶרעֶנ טאָה רֶע איז אּוהְט ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא
 -ךעֶפ טאָה בָאֹוי סאו טּולְּב עֶטְסיִזְמּוא סאָד ןעֶמעֶנְפּורַא טְסְלאָז אּוד דְנּוא .םֶהיֵא
 ןעֶרְהעֶקקיִרּוצ טעוֶו ראַה רעֶד דְנּוא 32 :זיֹוה םירעֶטאָפ ןיימ ןּופ דְנּוא ריִמ ןּופ ,ןעֶסאָב

 ןייז
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 טקָּדַצ םיִׁשָנֲאד שב עַנְפ רֶׁשֲא וט שארילַע ומָּד-תֶא טאָה רֶע ןיִראָו ,ּפאָק ןייַז ףיֹוא טּולְּב ןייַז

 רָא עֶר אָ יד יִֶאְובֶרחּבםנרדְִֹּמ םיְִו .עֶׁשְנעֶמ עֶטְכעֶרעֶג אייווְצ ןעֶנאָלְׁשְרעֶד
 -רש רַב שמע לֵאָרְשִי אביש בר טאָה רֶע דָנּוא ,םֶהיֵא ןּופ עֶרעֶסעֶּב דְנּוא

 33 וָעְרַז ׁשאֶרְבּו בָאֹוי ׁשאַרְּב םֶהיֵמְד ּובָׁשְו !הָדּוהְי אָבְצ = יא
 -דַע םיִלָׁש הָיְהִי ואְסִכְלּו ותיבלו ּועְרלֹו דרלּו םִלעֶל רעב -- !הְרעוֶוְׁש םעֶד טיִמ ּתְגְרַהעֶג אייֵז
 34 דעני  עֶדיהִּב נב לַעַו :הָוהְי םִעֵמ םֶלע עֶג טינ ןּופְרעֶד טאָה דוָד רעֶטאָפ ןייֵמ
 הל והינביתֶא למה ןִֵּי :רָּבְִּמַּ ותיבְּב רַכָקיוּוְִמי ןאַמטְּפיֹוה םעֶד רֵנ ןֶּב רֶנְבַא---טְסּואְו
 למה הֹּכַהְקדצתַאו אֵת עֶדיוהירב םעֶד ,רָתָו ןֶּב אָׂשֶמַע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ
 יז רמאיְמשִל אָ ְךֶּמַ הלְׁש בַא תַחֹּת רָע דנֹוא 23 :הָדּוהְו ןּופ אמטפיוה
 םָּׁשִמ אֵצֵת אלו םָׁש הבשיו םיָׁשּוריִּב גיב 1 וק תדניא ר א אה דריי יי א
 וז ןורדק לַחָנ-תֶא ָתרַבָעְו ָךְתאֹצ טויב ו הְָהְו :הָנָאְו הָנָא םאֹק םעֶד ףיֹוא ןעֶמּוקקירּוצ לאָז טּולְּב
 56 רֶמאֹּו :ח אב ! הָיְהִי יה ה תֶמָּת תֹומ"יִּכ עַדֵּת ַעֶדָי עֶנייֵז ןּופ ּפעֶק איִד ףיֹוא דְנּוא ,בָאֹוי ןּופ

 ּכ ְּדַל לה דָא רֶּבּד רשֲאּכ רֶבָּדַה בי ֵלְִל יִעְמִׁש דְנוא דִוָד ּוצ דִנּוא .גיִּביֵא ףיוא רעֶדְניִק
 6 לי סע א אי יֵעְמִׁש בׁשֵו הרפ השֵש ךֶנֹוא זיֹוה ןייַז ּוצ דְנּוא ,רעֶדְניֵק עֶנייֵז ּוצ

 39 -ילַא יצ יֵעְמִׁשְל םיִדְבעייׁש יָה םיִנָׁש ׁשֵלְׁש ץֵקִמ יי - } ילד
 הנַה רֹמאֵל .עְמׁשִל ּודָיַַו תַנ ְךלֶמ הָכעַמְדִּב ׁשיִכָא  ף"י* םֹולָׁש ןייַז טעוֶו להּוטְׁש ןייֵז ּוצ
 מ הירָּתַנ ךליו ורמ ָחיתֶא שבחי יִעְמִׁש םֶקָי :תַנְּב ְךיִדָבֲע ּוהָיְנְּב דְנּוא 24 :ראַה םעֶד ןּופ :יִּבייֵא
 =תרָא אֵבָיַו יִעְמִׁש ךליו ויָדְבַע-תֶא ש ֵּׁקִבְל שיָֿאילָא רֶע דְנּוא ןעֶנְנאַנעֶגְפיֹורַא זיִא עֶדָיֹוהְי ןֶּב

 4 םלָׁשּוְיִמ יִעְמִׁש הבה לׁשל ר / יתמוָרְבַל םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,ןעֶנאַלְׁשְרעֶד םֶהיֵא טאָה
 42 אלה ויָלֵא רֶמאּיו יִעִמ מאָל חַלְׁשּיַ ;בֶׂשָ תּנ רעה שרארעה טאב וי
 ָּתְכַלַהְו ְמאֵצ םָּב רֹמאֵל ְֵּּב דַעְֶו הָוהיב ִּתִעבְׁשה יי ו"רי רייד זיא רצ "הא = = :
 בֹוט יֵלֵא רֶמאְּתַ תמָּת תֹמיִּכ עַדֵּת ַעְרָי הָנָאְו הָנָא :רֶּבְדִמ רעֶד ןיִא זוה ןייַז אייַּב ןעֶר
 43 -תֶאְו הָוהְי ןעבְׁש תֶא ְתרַבָׁש אֵל ַעּולַמּ :ִּתְַמְׁש רֶבָּדִה טְלעֶטְׁשעֶגְנָא טאָה גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 9
 4 הָּתַא ימי ְךֶלֵּמַה רֶמאֹיו :ְךיִלָע יִתִּוְצירְׁשֶא הָוְצִּמַה רעֶּביִא לעֶמְׁש עֶנייֵז ףיֹוא עֶדֶיֹוחְי ןֵּב ּוהָיָנְּ

 א רעד אהה םעד קד א לה םעד
 18 יי 2 הָוהְי נפ ? ןבָנ היהִי די אמכו ְךורְ :לעֶטְׁש סירָתָיְבֶא ףיֹוא טְלעֶטְׁשעֶגְנָא גיִנעֶק
 דְנּוא טְקיִׁשעֶג טאָה גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 6

 ןםִיַלָׁשּורְי ןיִא זיֹוּה ַא ריִד ָעיֹוּב ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,יִעְמִׁש ןעֶפּורעֶג טאָה

 ןיִהַא ןייֵגְסיֹורַא טיִנ טְראָד ןּופ טְסְלאָז אּוד דִנּוא ןעֶניֹואוְו טְראָד טְסְלאָז אּוד דְנּוא

 םעֶד ןייֵגְרעֶּביִרַא טְסעוֶו אוד ןעוֶו גאָט םעֶד ןיִא ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 87 :רעֶהַא רעֶדָא

 ףיֹוא ןייַז טעֶו טּולְּב ןייֵד ,ןעֶּבְראַטְׁש טְסעוֶו אּוד זַא ןעֶסיִו אּוד טְסְלאָז ,ןֹורְדִק ְָּךייֵט

 גיָנעֶק רעֶד ראַה ןייֵמ איו ,טּוג גיִנעֶק םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה יִעְמִׁש דְנּוא 38 :ּפאָק ןייד

 ַא םִיַלְׁשֹורְי ןיִא טְניֹואוְועֶג טאָה יִעְמִׁש דְנּוא ,ןּוהְט טְכעֶנְק ןייֵד טעֶֶו יֹוזַא טעֶרעֶנ טאָה

 םייֵעְמִׁש ןעֶנעֶז ,רֶהאָי אייֵרְד ןּופ עֶדְנֶע םַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 89 :טייֵצ עֶגְנאַל

 םִע טאָה ןעֶמ דְנּוא ,תַנ ןּופ גיִנעֶק רעֶד הָכֵעַמ ןֶּב ׁשיִבָא ּוצ ןעֶפאָלְטְנַא טְבעֶנְק אייוַוְצ

 -עֶגְפיֹוא זיִא יִעְמִׁש דְנּוא 40 :תַנ ןיִא ןעֶנעֶז טְכעֶנְק עֶנייֵד ,העֶז ,יֵעְמִש וצ טְגאָזעֶגְנָא

 שיֵבָא ּוצ תַג ןייק ןעֶגְנאַגעֶג זיִא דְנּוא ,לעֶוייַא ןייַז טְלעֶטאָזעֶגְנָא טאָה דְנּוא ןעֶנאַטְׁש

 גייז טְכאַרְּבעֶג טאָה דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶג זיִא יִעְמִׁש רְנּוא ,טְכעֶנְק עֶנייֵז ןעֶכּוז ּוצ יִדְּכ
 זיִא יעְמִׁש זַא הֹמֹּלְש ּוצ ןעֶראָװעֶג טְנאָזעֶגְנָא זיִא םִע דְנּוא 41 :תַנ ןּופ טְכעֶנְק

 גיָנעֶק רעֶד דְנּוא 42 :ןעֶמּוקעֶנְקיִרּוצ זיִא דְנּוא ,תַנ ןייק םִיַלָׁשּורְי ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא

 ְךיִא ּבאָה ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,יִעְמִש ןעֶפּורעֶג טאָה דְנּוא טְקיִשעֶג טאָה

 ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא טְנעֶראוָועֶג ָּךיִד ּבאָה ָּךיִא דְנּוא ?ראַה םעֶד אייֵּב ןעֶריֹואוְוְׁשעֶּב טיִנ ָּךיִד

 טְסְלאָז ,רעֶהַא רעֶדָא ןיִהַא ןייג טְסעוֶו דְנּוא ,ןייֵגְסיֹורַא טְסעוֶו אּוד סאו גאָט םעֶד ןיִא

 זיִא ְּךאַז איִד ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טְסאָה אּוד דְנּוא ,ןעֶּבְראַטְׁש טְסעוֶו אּוד זַא ןעֶסיוִו אוד

 הָעּובְׁש איד ןעֶטיִהעֶנ טיִנ אּוד טְסאָה םּוראָו דְנּוא 48 :טְרעֶהעֶג ּבאָה ָּךיִא סאָו ,טּוב

 טאָה גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 44 ?ןעֶטאָּבעֶג ריִד ּבאָה ְָּךיִא סאָו טאָּבעֶנ סאָד דְנּוא ,הָוהְי ןּופ

 םְםּואוְועֶנ טאָה ץְראַה ןייַד סאָו עֶטְכעֶלְׁש סאָד םעֶלַא טְסייוו אוד ;יִעְמִׁש ּוצ טְגאָזעֶג

 ןייד ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ טעוֶו ראַה רעֶד דְנּוא ,דוָד רעֶטאָפ ןייֵמ ּוצ ןּוּהְטעֶנ טְסאָה אּוד סאוָז

 ם'רוָד דְנּוא ,טְשְנעֶּבעֶג ןייֵז לאָז הֹמלׁש גיִנעֶק רעֶד דננא 45 :ּפאק ןייד ףיֹוא םעֶטְכעֶלְׁש

 ןעֶליֹופעֶּב טאָה גיִנעֶק רעד דְנּוא 46 גיִּבייֵא ףיֹוא הָוהְי ראָפ ןייַז טְגיִטְסעֶפעֶּב טעוֶו לְהּוטְׁש
 והינב

== 
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 הָכְָמִּמַתַותְמַומדעגְפהאצַו עדה ֹוהינְדתֶא למה
 :הָמלְׁש דָיְּב הָנְֹכ
 : ג
 ?ערּביתָא קו םִיְָצִמ ְךֶַמ הָצְרַּפ-תֶא המלש ןָּתְַתִו א

 ותיֵּב--תֶא תבל נלַּכ דַע דָח ריָעילֶא לָאיִבַה הֹּעְרַּ
 םָּעָה קֶר :ביִבָס םלָׁשוְי תַמֹוח--תֶאְו הָוהְי תיּב-תֶאְו
 םיִמָיַה דַע הָוהְי םׁשֶל יב הָנְבנדאָל יִּכ תֹמְּבַּב םיִחְּכְַמ

 דוָד תֹוּכְחִּב 'תֶכְלל הוהי-תַא המלְׁש בַהָאַה ּוםֵהְהִּי
 ֶלֶמַ ךֶלו :ריטקמו ַחַּכִמ אה תֹומָּבַּב קַר ווָבָא 4

 ןרולע ףלָא הָלֹוהְּגַה הָמָּבַה איִהִּכ םָׁש ַחֵּב בל הָנֹעְבִּ
 ןָודְי הָארנ ןֹוִבִנַּ :אּוהַה ֵַּבִּמַה לע הֹמלְׁש הָלָעַי ה

 הדָמ לֵאָׁש םיללַא רֶמאֹּו הֶליֵלַה םוַלֲחַּב הָמֹלְׁש-לֶא
 *ַבָא דָדד ְּךָּדְבַעדע ָתֹיִׂשָע הָּתַא הֿמלָׁש רֶמאָו :ךֶלְדִּתֶא 5

 תֶרֶׁשֵיְבּו הָקָדְצִבּו תמַאַּב .יְפַל ךלֶה לֶׁשֲאַּכ לה דָסָה
 ולמתַ הוה לֹהְּנַה דָמֲחַה-תֵא ןלידְמְִּׁתַו ךמִע בֶבל

 ;רֶּתִא יא הָוהְי הָּתְַו הוה !םויּכ ִאְמַכילַע בׁשֹי ןב 7
 אל ןֹפָק רֵעָנ יכנָו יִבָא דַָד תַחַּת ְּךּדְבַע-תֶא ָ ָּתכִלְמִה
 "םע ָּתְרָהֶּב רֶׁשֲא מע ְךותּב ְךֵּדְבעְו נאָבְו תאֵצ עַדַא =
 בל ְךדְבַעְל ָּתְתָנְו :ברמ רפָּפיאֵלְו הֶנ ידאָל רֶׁשֲא בר

 טֵכיימ יִּכ עֶרָל בוַטְיִּב ןיִבָהִל למעדתֶא טָפְׁשִל ֵַמ
 נָא יניעְּב רָבָּדַה םטַײנ הזה דַלְּכַח ּמַדתֶא טי

 זילַא םיהלֶא רָמאֹּו :הָּזַה רֶבֶּדַה-תֶא מלָׁש לֵאָש יִּכ יב 11
 םםיִמָי ךֹק ָּתְלאָׁשראַלְו הזה רֵבְּדַ-תֶא ּתְלַאָׁש רָׁשֲא ןעי

 ְךיֵביִא ׁשֵפָנ תְלַאָׁש אֵלְו רׁשֹע ךל ּתְלַאָׁשאַלְו ם
 ֶרֶבָדְּכ יִתיִׂשָע הִֵּה ה וְמשִמ ַעֵמָׁשִל ןיֵבָה דכ תל 12

 התהיראל ְךֹמַּכ רֶׁשֲא ןֹובָנְו םֶכָח בֵל 2 יִּתְתָנ ו הנה
 ַקְלַאָש--אל רֶׁשֲא 5 ;דֹמָּכ םקיאל ךיִרֵדֲאַו ד א 3

 הָמָּב עֶטְסעֶרְג איִד ןעֶזעוֶועֶג זיִא

 גםביא םובלמ-
 -סיֹורַא זיִא רֶע דְנּוא עֶדֶיֹוהְו ןֶּב ּוהָיְנְּב

 ןעֶנאָלְׁשרעֶד םֶהיֵא טאָה דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶּג
 םאָד דְנּוא ,ןעֶּבְראָטְׁשעֶג ויִא רֶע רֶנּוא
 ןעֶראָועֶג טְניִטְסעֶפעֶּב זיִא ְךייֵרְגיִנעֶק
 :הֹמלִׁש ןּופ דְנאַה רעֶד ןיִא

 ב לעטיפאק

 ןעֶזעוֶועֶג ןֵּתַחְתִמ ְּךיִז טאָה הֹמלְׁש דְנּוא 1
 רֶע דָנּוא ,םִיַרְצִמ ןּופ גיִנעֶק הֹעְרַּפ טיִמ
 דְנּוא ,רעֶטְכאָט םיהֹעְרַּפ ןעֶמּונעֶג טאָה
 טאָטְׁש םידִוָד ןיִא טְכאַרְּבעֶג איִז טאָה

 ןֶעיֹוּב וצ טְניִדְנֶעעֶג טאָה רֶע זיִּב ןייֵרַא
 דְנּוא ,טאָב ןּופ זיֹוה םאָד דְנּוא ,זיֹוה ןייַז
 םאָד רּונ 9 :םִיַלָׁשּורְי םּורַא ןְרֶעיֹומ איִד

 איד ףיֹוא ןעֶטְכאָׁשעֶג ְּךאָנ טאָה קְלאָפ
 טיִנ ָּךאָנ זיִא םִע ןיִראָו ,(ןעֶכייֵה) תֹומָּב
 ןעֶמאָנ םעֶד ּוצ זיֹוה ַא ןעֶראָועֶג טיֹוּבעֶג
 דָנּוא 8 :םייֵצ רעֶנעֶי ּוצ זיִּב ,טאָנ ןּופ
 ְךאָנ ןְהעֶנ ּוצ ,טאָנ טְּביִלעֶג טאָה המלִׁש

 רעֶּבָא ,רִוָד רעֶטאָפ ןייַז ןּופ ץעֶזעֶג איִד
 תֹומָּב איִד ףיֹוא ןעֶטְכאָׁשעֶג טאָה רֶע

 :טְרעֶכייֵרעֶג טאָה רֶע דִנּוא (תֹונָּבְרִקנ
 ןייק ןעֶנְנאַגעֶג זיִא גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 4
 איִז ןיִראָה ,ןעֶמְבעֶׁש ּוצ טְראָד ,ןֹועְבִג

 םעֶנעֶי ףיֹוא הֹמלׁש טאָה רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב דְנעֶזיֹוט ;

 ןיִא הֹמֹלְׁש ּוצ ןעֶזיִזעֶּב ראַה רעֶד ְּךיִז טאָה ןֹועְבִנ ןיִא 2 :טְכאַרְּבעֶנְפיֹוא ַחֵּבְזִמ
 :ןעֶּבעֶג ריִד ָּךיִא לאָז םאָו ,גְנאַלְרעֶפ ,טְנאָזעֶג טאָה טאָנ דְנּוא ,טְבאַנ אייַּב םֹולָח ַא

 אָה אוד ,טְנאָזעֶג טאָה הֹמֹלִׁש דנּוא 6
 זיִא רֶע איֵח ,דאָגְנ

 יֵטְרעֶפטְכעֶר ַא טיִמ דְנּוא
 ,דאָנְג עַסיֹורְג
 אֵמ ןעֶניִזאָד םעֶד איוו

 ָםיֹורְג

 ,ריִד טיִמ ץְראַה ג

 ַא ,רָנּוצַא דְנּוא 7 :
 דְנּוא ,דֵוָד רעֶטאָפ "= טאַמְׁשִנַא ט טְכעֶנְק ןייד

 :בָנאַנְנייַא דְנּוא גָנאַגְסיֹוא (ןייֵמנ סאָו קְלאַפ ןייַד ןעֶׁשיוִוְצ (זיִאנ טְכעֶנְק ןייֵד דְנּוא 8

 ָח ןְהּוז ַא ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא טְסאָה דְנּוא

 ןעֶניִנעֶק טְכאַמעֶג טְסאָה אּוד ,טאָג ןיימ ,ראַה

 דִוָד רעֶטאָפ ןייֵמ ,טְכעֶנְק ןייַד טיִמ ןּוהְטעֶג טֶס
 ,טייֵקְניִטְכעֶרעֶג ןיא דְנּוא ,טייֵהייֵרְט ןיא ןעֶגְנאַגעֶג ריִד ראָפ

 עֶניִזאָד איִד טיִהעֶנ םֶהיֵא טְסאָה אּוד דְנּוא

 יֹוזַא לֶהּוטְש ןייַז ףיֹוא טְציִז םא

 טיִנ םייוַז ָּךיִא ,גְנּוי רעֶנייֵלְק ַא ןיִּב ְּךיִא

 טיִּנ דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְלייֵצעֶג טיִנ ןעֶק סאוָו ,קְלאַפ םיֹורְג ַא ,טְלייוַוְרעֶדְסיֹוא טְסאָה אּוד
 םאִז ,ץְראַה ַא טְכעֶנְק ןייד ןעֶּבעֶג טְסְלאָז אּוד 9 :טייֵהְליִפ ןעֶגעֶֶד ןעֶרעוֶו טְנעֶכעֶרעֶג
 ,םעֶטְכעֶלְׁש דְנּוא םעֶמּוג ןעֶׁשיִוְצ ןייֵטְׁשרעֶפ ּוצ ,קְלאָפ ןייַד ןעֶטְכיִר ּוצ טייֵטְׁשרעֶפ
 זיִא ְּךאַז איִד דְנּוא 0 ?ןעֶמְכיִר קְלאָפ םעֶניִטְכעֶמ םעֶגיִזאָד ןייַד ןעֵק רעד 7
 עֶניִזאָד איד ןעֶטעֶּבעֶנ טאָה הֹמֹלִׁש סאָד ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איֵד ןיִא ןעֶלאַפעֶגְליֹואו
0 

 אוד דָנֹּוא ;ְּךאַז

 עֶניִזאָד איד ןעֶמעֶּבעֶג טְסאָה אּוד לייוַװ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה טאָג דְנּוא 1
 מיִנ ריִד טְסאָה אּוד דִנּוא ,ןעֶרְהאָי עֶנְנאַל ןעֶמעֶּבעֶג טיִנ ריִד טְסאָה

 םָסאָה טְרֶעייֵנ ,ןעֶּבעֶל םידְנייַפ עֶנייֵד ןעֶטעֶּבעֶג טיִנ טְסאָה דְנּוא ,םּוהְמכייַר ןעֶטעֶּבעֶג

 :ןעֶטְכיִר ּוצ (ןייֵטְׁשרעֶּפ ּוצ) ןעֶמעֶּבעֶג ריִד

 ןעֶּבעֶנעֶב ריִד ּבאָה ָּךיִא ,העָז ,רעֶמְרעֶו עֶנייֵד

 טיִנ זיִא ריִד ּוצ ְּךייֵלְנ םאָה ,ץֶראַה

 ְךאָנ ןּוהָמעֶנ ּבאָה ְךיִא העָז ןכ
 םעֶניִדְנעֶמְׁשרעֶּפ דְנּוא םעֶנּולְק ַא

 טיִנ םעוֶו ריִד ָּךאָנ דְנּוא ,ריִד ראָפ ןעֶזעוֶועֶנ
 העֶמעֶּבעֶג טיִנ טְסאָה אּוד םאָו םאָד ךיֹוא דֶנּוא 13 :אּוד איז ְךייֵלְג ןייֵטְשּפיֹוא

 באה



 א .םיכלמ

 ךוא ןןעֶּבעֶנעֶג ךיוא ריִד ְךיִא ֿבאָה
 טיִנ טעוֶו סֶע זַא ,עֶרְהֶע ְּךיֹוא ,םּוהְמכייֵר

 אֹיִד רעֶטְנּוא ,אּוד איז שְנעֶמ ַא ןייַז

 ןעוֶו דְנּוא 14 :געֶט עֶנייַד עֶלַא ,עֶיִנעֶק
 ּוצ ,ןעֶנעוֶו עֶנייֵמ ןיִא ןעֶהעֶנ טְסעוֶו אּוד

 עֶטאָּבעֶג עֶנייֵמ דְנּוא ץעֶזעֶג עֶנייֵמ ןעֶטיִה
 ךעֶגְנאַגעֶג זיִא רִוָד רעֶטאָפ ןייֵד איו

 :בעֶט עֶנייַד ןְרעֶנְנעֶלְרעֶפ ְּךיִא לעוֶו יֹוזַא
 ,טְכאוַוְרֶע ְךיִז טאָה הֹמֹלְׁש דְנּוא 6

 םֹולָח ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע ,העֶז רְנּוא

 םִיַלָׁשּורְי ןייק ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע דְנּוא
 ןֹורָא םעֶד ראָפ טְלעֶטְׁשעֶג ְּךיִז טאָה דְנּוא
 טאָה רֶע דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ תיִרְּב
 -עֶג טאָה דִנּוא ,תֹולֹוע טְכאַרְּבעֶנְפיֹואי
 טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,םיִמָלְׁש טְכאַמ
 :טְכעֶנק עֶנייַז עֶלַא ראַפ טייֵצְלְהאָמ ַא

 אייוֵוְצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז לאָמְסְנעֶד 6
 דָנּוא ,גיִנעֶק םעֶד ּוצ .תונֹז ,ןֶעיֹורְפ

 :םֶהיִא ראָפ טְלעֶּטְׁשעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז
 ָךיִא ,טְנאָזעֶג טאָה איֹורְפ עֶנייֵא דְנּוא 17
 איד דִנּוא ָּךיִא ,ראַה ןייֵמ ְךיִד טעֶּבִי
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 ׁשיִא ְךיִמָכ הָוהאְל רֶׁשֲא דוָבְּכ-ַנ רֶשֲעדבּנ ְךֶל יִּתָתָנ
 1 יצִמּו יקִח רמׁשְליִלְרְב ְךֶלֵת !טָאְו :יֶמִילָּכ םיִכָלְּמַב
 וט ץֵקִוי -  :יְמיתֶא יִּתְכרֲַהְו בָא דִי ךֵקָה רֶׁשֲאַּ
 ןרַא ו ינְפל ז דמי םִֹלָׁשורי אבו םֹולֲח הנִהְו הָמלְׁש
 -לֶכְל הָּתְׁשִמ שַציו םיִמ לָש שעיו תולע לע ָלדֲא-תיִרְּ
 18 ףלעדלָא תֹוֹ םיִׁשָנ םִיֶַּׁש הָנאַבְת וַָא  :ויָרָבָע
 וז נא יָנֹדֲא יִּב תַחַאָה הָׁשִאָה רֶמאֹחַו :וינ ינְֲל הָנְרְמְעַמַ
 18 ודָיַו :תיָבַּב ּהָמִע דלא דָחֶא תיַבְּב תֶכֶׁשִ תאֹּוַה הָׁשִאָהְו
 די ונְִנֲאַו תאוה הָׁשֲאָהִַג דֶלַַ יתרלְלִי ישִלְׁשַה םֹיַּ
 פ רֵּב תֶמָיו :תיַָּּ ּונְחנָ םִיַּתְש ִתָלזתֹּבַב נָתִא רָזְדיִא
 ב ףותְּב םֶקּתַו ויש הָבְכִׁש רֶׁשֲא הלל תאוה הָׁשִאָה
 ודְביִּכְׁשַּתַו הָנׁשִי ךְתַמָאְ ילְצֲאמ יָנְּב"תֶא חָּקּתַו קיל
 וו ףקֵּבַּב םֶקָאְו :יקיִחְב הָבִיִּׁשִה תַּמַה הנְב-תֶאו ּהְקיֵחְּב
 הְֶהְו עי יִֵא ןנוּבְֶאְו תַמַגהְוינְּב-תֶא קיִניהל
 53 תֶדֶהַאָה ! רֶמאֹּתַו :יִּתְִלְי רֶׁשֲא = הוה -אל
 תֵּמַהְדְנְּב : יד תֶרֶּמֹא תאֵוו תַמַה ּדנְבּו יִחַה ינְּב יִכ אל
 53 קרא מַה מאי :ףלָּמַה ינפִל הָנרְּבְַתַויחָה ינְבּו
 נב יִכ אָל ֶרֶמֹא תאֹוו תַּמַה נו יה יִנְביז תֶרֶמֹא
 94 בֶרֲַה ויי בֶרָה יֵלױתְק מַה מאי :יִהָהיִנְבּו תמַה
 הכ םִיָׁשְל וה ידליַהתֶא ר מַה מא למה נפ

 + צ +=

 55 !ָשאַה רָמאֹּתַו ;תֶחָאְל יִצֲחַה-תֶאָו תמַאְל יִצֲחַה-תֶא ּונתֹ
 הָנְילַע ָהיֶמֲחר ירְמְכירְּכ מילא יִחַה ּהְנְּב-רְׁשֲא
 -לַא תֶמָהְו יִחַה דולְיַה-תֶא הליוטּת נָא יִּב ו רֶמאּתַ
 5? ןפִיו ?ו"ּנ הָיְחִי אֵל רךליסנ יִלִסנ תֶרמֹא תאְֹ יה
 דְתיּמְת א תמָהְוּהָה דולְיַה-תֶא ליג ְמאדַלְּמַד
 :5 נָפְׁש רוָשֲא טַּמְשִּמַה-תֶא לֵאָרְׂשי-לֶכ יְִמׁשִ :וָמֵא אה

 היוה ןייֵא ןיִא ןעֶניֹואוְו איֹורְפ עֶניִזאָדְו

 ןעֶטיִרְד םַא ראו םִע דְנּוא 18 :זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶריֹוּבעֶג רֶהיֵא טיִמ ְּבאָה ְּךיִא דְנזא
 ריִמ דְנּוא ,ןעֶריֹוּבעֶג ְּךיֹוא איֹורְפ עֶזיִד טאָה ,ןעֶריֹוּבעֶג ּבאָה ְךיִא אוו םעֶדְכאָנ ,באָט
 ריִמ רעֶמיֹוא ,זיֹוה םיִא םִנּוא טיִמ טיִנ ראו רעֶדְמעֶרְפ ןייק ,ןעֶזעוֶועֶג ןעֶמאַזּוצ ןעֶנעֶז
 זיִא ,איֹורְס עֶניִזאָד איִד ןּופ ןְהּוז רעֶד דְנּוא 19 :ןעֶזעוֶועֶג זיֹוה םיִא (ןעֶנעֶז) עֶדייֵּבְ
 זיִא איֵז דָנּוא 20 :ןעֶנעֶלעֶג םֶהיֵא ףיֹוא זיִא איִז לייוֵו ,ןעֶּבְראָטְׁשעֶג טְכאַנ אייֵּב
 ---ריִמ ןעֶּבעֶג ןּופ ןְהּוז ןייֵמ ןעֶמּונעֶג טאָה ַאיִז דְנּוא ,טְכאַנ ןעֶטיִמ ןיֵא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיוא

 ןיִא טְגייֵלעֶג םֶהיֵא טאָה איִז דְנּוא---ןעֶפאָלְׁשעֶג ְּךאָנ ןיִּב דיֹומטְסְניִד עֶנייד ְּךיִא דְנּא
 ְךיִא ןעֶו 21 :םיֹוש ןייֵמ ןיִא טְגייֵלעֶג איִז טאָה ןְהּוז ןעֶטיֹוט ּרְהיֵא דְנּוא ,םיֹוׁש רֶהיֵא
 ;טיֹוט ראו רֶע ,העְז דָנּוא ,ןְהּוז ןייֵמ ןעֶנייֵז ּוצ םּוא ,היִרְפ רעֶד ןיִא ןעֶנאַטְשעֶגְפיֹוא ןיִּב
 ןְהּוז ןייֵמ טיִנ ראו סֶע ,העָז דְנּוא ,טְכאַּרְמעֶּב היִרְּפ רעֶד ןיִא םֶהיֵא ּבאָה ָּךיִא ןעֶו דְנּוא
 ןְהּוז ןיימ ,ןייַנ ,טְגאָזעֶג טאָה איֹורְפ עֶרעֶדְנַא איִד דְנּוא 22 :ןעֶריֹוּבעֶג ּבאָה ְָּךיִא סאוָו
 ןייד רזנ ןייֵג ,טְגאָז עֶזיִד דְנּוא ,רעֶטיֹוט רעֶד זיִא ןִהּוז ןייֵד דְנּוא ,רעֶניִדעֶּבעֶל רעֶד זיִא
 אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא דְנּוא ,רעֶניִדעֶּבעֶל רעֶד זיִא ןְהּוז ןייֵמ דְנּוא ,רעֶטיֹוט רעֶד זיִא ןְהּוז
 רעֶד ;טְגאָז עֶניִזאָד איִד ,טְנאָזעֶג טאָה גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 28 :נגיִנעֶק םעֶד ראָפ טעֶרעֶנ
 טְגאָז עֶניִזאָד איִד דְנּוא ,רעֶטיֹוט רעֶד זיִא ןְהּוז ןייֵד דְנּוא ,טְּבעֶל םאוו ,ןְהּוז ןייֵמ זיִא;
 רעֶד דְנּוא 24 :רעֶניִדעֶּבעֶל רעֶד זיִא ןהּוז ןייֵמ דְנּוא ,רעֶטיֹוט רעֶד זיִא ןְהּוז ןייד ,ןייֵנ
 דְרעֶווְׁש םאָד טְכאַרְּבעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רְרעוֶוְׁש ַא ריִמ טְגְנעֶרְּב ,טְגאָזעֶג טאָה גיִנעֶק
 ניֵק עֶגיִעֶּבעֶל סאָד טייֵנְׁשּוצ ,טְנאָזעֶג טאָה גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 28 :גיִנעֶק םעֶד ראָפ
 דנּוא 26 :עֶרעֶדְנַא איִד ּוצ םעֶּבְלאַה ַא דְנּוא ,עֶנייֵא ּוצ םעֶּבְלאַה ַא טְּבעֶג דְנּוא אייוֵװְצ ףיֹוא
 ---םיִנעֶק םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ,רעֶגיִדעֶּבעֶל רעֶד ראו ןְהּוז רֶהיֵא סאוָו ,איֹורְּפ איִד
 וטְגאָזעֶב טאָה איִז דְנּוא---ןְהּוז רֶהיֵא רעֶּביִא טְנעֶרְּברֶע טאָה ןעֶמְראַּבְרעֶד רֶהיִא לייוװ
 דְנּוא ,טיִנ םִע טעֶטייֵט רּונ ,דְניִק עֶניִדעֶּבעֶל םאֶד רֶהיֵא טְּביִג ,ראַה ןייֵמ ְּךיִד טעֶּב ָךיִא
 רעֶד דְנּוא 27 :םֶע טייֵנְׁשרעֶצ ןייַז ןייר טיִנ דְנּוא ןייֵמ טיִנ לאָז םֶע ,טְגאָז עֶזיִר
 ניֵק עֶניִרעֶּבעֶל סאָד רֶהיֵא טֶּביִג ,טְגאָועֶג טאָה דְנּוא ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶג טאָה גיִנעֶק
 דְּוא 28 :רעֶטּומ עֶנייַז זיִא איִז (לייװ) ,ןעֶטייֵמ טיִנ םֶהיֵא טְלאָז רֶהיִא דְנּוא
 טָּפְׁשִמעֶג טאָה גיִנעֶק רעֶד סאָװ טֶּפְׁשִמ סאָד טְרעֶהעֶנ ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי ץְנאַג

 גוא 26



69 

 םיִהלֵא תֶמְְחיּפ ּוָר יכ דלמל 'נפמ או למה
 :טּפְׁשִמ תֹוָשֲעלוָּכרקְּב
 ר ר
 הדֶּלֵאְז :לֵאָרְׂשִי-לָּכ-לַע ךלֶמ הֿמלְׁש ךֶלֵּמַה יהיו א

 ףֶרֶחילֲא :ןֵהֹּכַה קוָדֶעְדַב ּודָיְוִש ֹול-רֶׁשֲא םיִרָׂשַה 2
 :ריִּכְוַּמַה דליִחֲאְִּב טָּפְשֹוהְי םיִרְפִס אָׁשיִׁש יִנְּב הָיחאו

 ;טביִגָהְּכ רֶתְיְבָאְו קִהָצְ 'אָבה-לַע עֶדִיוהְיְדִב ּוהָיְנִבּו 8
 הדר ןַהֹּכ ןָתְנְדִּכ רּוָבָח םיבְצנַד-לַע ןֵתָנְדַב דירה ה
 ;םגה-לע אָדְבעֶדַּב טריְִראָו תִּבַה-לַע רֶׁשימֲאַנ ךֵלָּמַה 6
 לְָלַמ לרִשי-לָּכ-לַע םיבָצִנ דָׂשְע-םיִנְׁש הֹמֹלְׁשלְו ז

 :לכלכל ָחַא--ל הזה הָנשּבׁשֶדָחוַּבדתַאְ ְךֶלמה-תֶא
 ץקמְּב רַקָדְןֵּב :םִיְרָּפָא רָהְּב ריָחְדִּב םֶתֹמְׁש הֶּלֵאְו
 תֹוּבְרֲאָּב דָסָהְרִּב :ןגְד-תיִּכ ןיִליֵאְוׁשֶמְׁש תיֵבּ םיִבלַעׁשְבּוי :
 תַּפָמ ראָד תַפָנילְּכ בֶדְנִבַאְרּב :רּפַח ץֶרָא-לֶכוהְכׂשול וג
 דֹוליחֲאְדִּב אָנעּב :הָשאל ול הָחְיָה הֹמלָׁש-תַּב 2

 תֵתַּתִמ הָנֹמִֶצ לָצֶא לָׁשֲא ןָאָׁש תַּב--לֶכ ּדנִמּו ְךֶעַמ
 ;םֶעְמְקיל רֶבֵעַמ דַע הָלוחְמ לֵבָא דע אש תִַבִמ לאָעְרְזִל

 רָׁשֲא * השממ ראו תֹוח ו5 דָעְלנ תמר ר רָבָנְדַּב 42
 תולֹדָּנ םיִרָע םיִׁשִׂש ןְׁשֶּבַּב רָע בנרַא ל ָבָח ֹול דֶעְלִּנַּכ

 ;הדְמִינֲהַמ אָּדֲעַּב בֵרָניִהֲא :תֶׁשְהָנ היֶרְבּו הָמֹוח 4
 -תַּב תַמְׂטְּביתֶא חֶקָל אה יִלָּתְפַנְב ץנמיהֲא וט
 ;ץירולָעְבּו רֶׁשֲאְּב שוה אָנַַּב ;הָׁשִאָל הָמלָׁש 5
 וב יָעְמִׁש :רֵכשֶשִיְּב ַחוְרָּפְדִּב טָפָׁשוְהְי 2
 ץֶרֶא דִעְלִג ץֶרֶאְּב יִרְאְדַב רָבָג ;ןְמָינִבְּב אֵלֵא 9

 רֶׁשֲא דָחֶא ביִצָו ןֶׁשֶּבַה ךלמ | ירמָאה ִלמ! ןוחיִס
 םֶרֶל םיַה-לַעייוׁשֲא לוחַּכ 5 ְבַר טאהש יו הָדּודְי :ץֶרָאָּב כ

 ;םיִחַמְׂשּו םיִתֹׂשְו םיִלָכָא

 :(סַמ) רֶעייֵטְׁש איִד רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶג

 ד 1 א םיכלמ

 ראָּפ ןעֶטְכְראָפעֶג ָךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראוָו ,גיִנעֶק םעֶד

 םֶהיִא ןיִא זיִא טְפאַׁשְגּולְק םעֶּטאָג םאֶד
 :טְכעֶר ןּוהְמ ּוצ

 ד לעטיפאק

 ןעֶועוֶועֶּג זיִא ,הֹמלִׁש גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 1

 דנּוא 2 :לֵאָרְׂשִי ץְנאַג רעֶּביִא גיִנעֶק א

 עֶטייֵל-טְּפיֹוה איִד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד

 קֹודָצ ןֶּב ּוהָוְרַזֲע ,טאַהעֶג טאָה רֶע סאו

 ןְהיִז איִד הָיְחַא דְנּוא ףֶרֹוחיִלֶא 8 :ןֵהֹּכַה
 ,רעֶּבייֵרְׁש ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ,אָׁשיִׁש ןּופ

 רעֶד (ןעֶזעוֶועֶג) זיִא דּוליִחַא ןֶּב טָפְׁשּוהְי

 זיִא עֶדָיֹוהְי ןֶּב ּוהָיָנְּב דְנּוא 4 :רעֶלְצְנאַק

 דְנּוא ,רעֶמיִליִמ םאָד רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶג

 דְנּוא 5 :םיִנֲהֹּכ עֶנייַז רָתָיְבֶא דְנּוא קֹודָצ

 איד רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןֶתָנ ןֶּב ּוהָיְרַזַע
 רעֶד ןָתָנ ןֶּב דּובָז דְנּוא ,עֶטייֵלטְטְמַא
 :דְנייַרְפ ם'ניִנעֶק םעֶד (ןעֶזעוֶועֶג זיִאנ ןַהֹּכ

 רעֶּביִא ןעֶועוֶועֶג זיִא רֶׁשיִחַא דְנּוא 6

 ַדיִא אָדְבַע ןֶּב םֶריֵנֹודַא דְנּוא ,זיֹוה םעֶד

 ןעֶועֶועֶג ןעֶנעֶז הֹמֹלְׁש ּוצ דְנּוא 7

 טיִמ גיִנעֶק םעֶד טְגְראָזְרעֶפ ןעֶּבאָה עֶכְלעוֶו ,לֵאָרְׂשִי ץְנאַג רעֶּביִא עֶטייֵלסְּטִמַא ףְלעוֶוְצ
 ןעֶזייֵּפְׁש ּוצ ןעֶכיִלְטיִא ףיֹוא (ןעֶמּוקעֶגְסיֹוא זיִאנ רֶהאָי ןיִא ׁשֶדֹוח ןייֵא ,דְניִזעֶגְזיֹוה ןייַז

 :םִיָרְפֶא גְראַּב םעֶד ףיֹוא רּוח ןֶּב ;ןעֶמעֶנ עֶרייֵז ןעֶנעֶז סאָד דְנּוא 8 :ןְּדַלֶמ םעדנ

 :ןָנֶח-תיֵּב ןּוליֵא דְנּוא ,ׁשֵמָׁש-תיֵּב דְנּוא ,םיִבָלַעַׁש רעֶּביִא דְנּוא ץֵקָמ ןיִא ,רַקָד ןֶּב 9

 דְנאַל עֶצְנאַנ םאָד דְנּוא הֹוכׂש טְרעֶהעֶג טאָה םֶהיֵא ּוצ ,תֹוּבְרַא רעֶּביִא ,דֶסֶח ןֶּב 0

 ןּופ רעֶטְּכאַט איִד תַּפֶמ ;ראֹד טְּפאַׁשדְנאַל עֶצְנאַג איִד רעֶּביִא בָדֶניִבַא ןֶּב 11 :רָּפַח

 דְנּוא ְּךֶנַעַּת רעֶּביִא ,דּוליחַא ןֶּב אָנֲעַּב 12 :ּבייו ַא ראַפ טאַהעֶג רֶע טאָה ,הֹמֹלְׁש

 זיִּב ןָאְש-תיֵּב ןּופ ,לאֵעְרְזִי רעֶטְנּוא ןָתָרֶצ אייַּב ראוַו סא ןָאְׁש-תיֵּב ץְנאַג דנּוא ,ֹודיִנְמ

 ּרצ ,דֵעָלְג תֹומָר רעֶּביִא ,רֶבָנ ןֶּב 13 :םֶעְמִקַי ּוצ םייַז רעֶנעֶי ּוצ זיִּב ,הָלֹוהְמ לַבָא

 טאָה םֶהיֵא ּוצ ךָעְלִנ ןיִא הֶׁשֵנְמ ןֶּב ריִאָי ןּופ רעֶּפְרעֶד איִד טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה םֶהיֵא
 דְנּוא ןְרֶעיֹומ טיִמ ,טעֶטְׁש עֶסיֹורְנ גיִצְכעֶז ,ןֶׁשֶּב ןיִא בֹוגְרַא ןּופ דְנעֶגעֶג איִד טְרעֶהעֶג

 הֶלָּתִַּפַנ רעֶּביִא ,ץֵעַמיִחַא 15 :םיִנֲחַמ רעֶּביִא אָדֵע ןֶּב בָדָניִהַא 14 :ןעֶלְניִר עַנְרעֶּפּוק

 ;ֵשֹוח ןֶּב הָנֲעַּב 16 :ּבייוװ ַא ראַפ תַמְׂשָּב רעֶטְכאַמ םיהֹמֹלִש ןעֶמּונעֶג ָּךיֹוא טאָה רֶע

 ןאלַא ןֶּב יִעְמִׁש 18 :רָכשָׂשִי רעֶּביִא .ַחּורָּפ ןֶּב טְפָׁשּוהְי 17 :תֹולָע דְנּוא רַׁשֲא רעֶּביִא

 ָּךַלֶמ ןֹוחיִס ןּופ דְנאַל סאָד ,דָעָלְג דְנאַל םעֶד רעֶּביִא ,ירָא ןֶּב רֶבָנ 19 :ןֵמָיְנִּב רעֶּביִא

 םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאו ןאַמסִטְמַא ןייַא דָנּוא ,ןֶׁשָּב ןּופ ְךַלֶמ בֹוע דְנּוא ,יֵרֹומָא ןּופ

 םעֶד אייֵּב דְמאַז רעֶד איו ליִפ יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי דְנּוא הָדּוהְי 20 :דְנאַל

 :דיִלייַרְּפ ןעֶראוַו דְנּוא ,ןעֶקְנּורְמעֶג דְנּוא ןעֶסעֶנעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ,םִי

8 



 ה א םיכלמ

 ה לעטיפאק

 רעֶּביִא טְרֶעיִנעֶר טאָה הֹמלְׁש דְנּוא 1

 אייֵּב ְּךייֵט םעֶד ןּופ ,עֶכייֵרְניִנעֶק עֶלַא

 ּוצ זיִּב דְנּוא ,םיִּתְׁשִלְּפ רעֶד דְנאַל םעֶד

 ןעֶּבאָה אייֵז .םִיַרְצִמ ןּופ ץעֶנעֶרְג רעֶד
 ּוצ טְניִדעֶנ דְנּוא עֶקְנעֶׁשעֶנ טְכאַרְּבעֶנ

 דְנּוא 2 :ןעֶּבעֶל ןייַז ןּופ געֶט עֶלַא המלש

 ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא הֹמֹלִש ןּופ זייֵּפְׁש איִד

 ,לְהעֶמ-לעֶמעֶז םאָמ גיִסייַרְד ,נאָט ןייַא

 עֶטעֶפ ןְהעֶצ 8 :לְהעֶמ סאָמ גיִצְכעֶז דְנּוא
 -ָניֵר עֶטְרעֶטיִפעֶג גיִצְנאַוַוְצ דְנּוא ,רעֶדְניִר

 ןעֶדְניִא ץּוח ,ףאָׁש טְרעֶדְנּוה דְנּוא ,רעֶד

 דְנּוא ,ןעֶׁשְריֵהְמאַד דְנּוא ,ןעֶׁשְריִה דְנּוא

 רֶע ןיִראָו 4 :רעֶניִהְּפאַק עֶטְּפאָטְׁשעֶג
 רעֶצְנאַג רעֶד רעֶּביִא טְׁשְרעֶהעֶג טאָה

 הָזֵע זיִּב חַסֶפִּת ןּופ ;ְךייֵמ םעֶד ןּופ טייַז

 ןּופ ןעֶראַַו םאָה עֶניִנעֶק עֶלַא רעֶּביִא

 םֶהיֵא ּוצ זיִא םִע דְנּוא ;ְּךייֵמ טייֵז רעֶנעֶי

 -םֶגְניִר ןעֶמייַז עֶלַא ןּופ ןעֶדיִרְפ ןעֶזעוֶועֶג
 ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי דְנּוא הָדּוהְי דְנּוא 2 :םּורַא

 ןייַז רעֶטנּוא רעֶכיֵלְטיִא ,רעֶביִז ןעֶסעֶזעֶג
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 5 = ה
 א ץֶרָא רֶהָנַה-ןִמ } תֹוכָלְמַּמַה--לֶכְּב לָשומ היה המדל שי וו

 -זרָא ם םידבצו יי י+ די ׁשֵּנַמ םִירצִמ לּוְבִנ דעו םיִתׁשִלּפ
 וי וי

 9 דָחֶא םיִל המלׁשרמ םָחָל ןק יִה היו
 רכ ּכ םיִׁשִׁשְו תַלֹס רֹּכ ם כ םישלש

 :ויח ימילְּכ הֹמ 0 הֹמֹלְׁש

 + םיִאָרְּב רֶקָב הֶר שע ;ו יב א א ןירז-ר

 רּצמְחַו יֵבְצּ ליַאמ דַבְל ןאָצ הֶאָמּו יִעָר רַקְּב םיִרָׂשֶעְ
 4 רֶהָּנַר ן רָכָע--לֶכֵב | הָדֹר אּוד"ַּכ :םיִסּובֲא םיִרְּבְרַבּ
 הָיָה םֹולָשְו רֶהְּגַה רֶבֹע יֵכֵלַמ-לְכְּב הָוַע-דַעְו חַסְפִּתִמ
 ה חדַטָבָל לֵאָרׂשִ הרּוהְי ב 'בֶׁשַּו :ביִכָּפִמ ויָרָבֲעילְּכִ ָל ו
 יב עֵבָׁש רֵאָּב-דַעְו ןֵּדִמ ותָנֲאְּת תַתַתְוונְפַנ תַחַּת שיִא
 8 תרוְרֶא ףֶלֶא םיִעָּבְרַא הֹמלְׁשִליִהְיו ;הֹמלְׁש יִמָי
  ָּמְלִכְו :םיׁשְרִּפ ףֶלֶא רָׂשֶע--םִיׁשּו וָבּכְרִמ רֶמֶל .םיסוס
 -לֶא םֶרָּקַה-לְּכ תֶאְו הֹמלִׁש ְֵלֶּמַה-תֶא הֶּלֵאָה םיִבְצִנַה
 :רֵבָּד ּוְרְּדַעְי אֵל וָׂשְדָח ׁשיִא הָמלָׁש--ֵלֶּמִה ֵלְׁש
 ;םקְמַה--לֶא ּואֹֿבָי ׁשֶבָרְלְ םִיִסּפַל ןֶב ןֶבֵּתַהְו אה
 המכ םלֶא :ומָפׁשִמְּכ ׁשיִא םֶׁשהְְהִי רֶׁשֲא
 ַע רֶׁשֲא לּוהַּכ בל בֵחָרְודֶאְמ הֵּבְרַה הָנּובְתּו הָמֹלְׁשִל
 י קי תַמְכָהְמ הֹמלְׁש תַמָכָח ֿבֶרְּתַו :םִיַה תַּפְׂש
 יראה ןתיִאְמ םֶדָאֵה-לֶּכִמ םַּכְחַּו :םִיָרְצִמ תַמְכָח לֵּכִמּו
 םִינה"לָבְב וָמְׁש-יִהְיַ ליִחְמ יַנְּב עַּדְרד לָכְלַב ןְמיִהַו
 הדֶׁשִמַח וְריִׁש יִהָיַו לָשְמ םיִפְלֲא תֶׁשְלְׁש רַּבַדיַו :בִיַבָס
 דַעְו וְלַּ רׁשֲא וְרֶאָהְדִמ ָהדִמ םיִצֵעָה-לַע בֵּבַדָי :ףֶלֶָ
 ציל הָמֵהְּבַה-לַע רֵּבַדָיו רֶיַּקַּב אֵצי רֶׁשֲא בֹוזִאָה
 תַא ַעֹמְׁשַל םי מֲה-לכִמ ּואבַה :ם עדה ׁשֶמִרָהלַעְו
 =רָא ּועְמָׁש רֶׁשֲא ץֶרָאָה יג יְִלַמ-לַּב הָאמ המלְׁש חַמְבָח
 -קַא זיִדָבעדתַא .רוָציְדלמ םֶריֵח הְֵׁ :וְתָמְכָח
 יּכ ּודיֵבָא ֵהֵּת ְךֶלֶמִל ּוחַשָמ וָתֹא יִּכ עֶמֶׁש יִּכ הֹמלְׁש
 15 המֹלָׁש חַלְׁשי ; םיִמָי הלב דִוָדִל םֶריֵח הָיָה בֵהֹא
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 ןּופ געֶט עֶלַא ןעֵבֶׁש רַאְּב זיִּב ןָד ןּופ םיֹוּב-ןעֶנייֵפ ןייַז רעֶטְנּוא דְנּוא קאָּמְׁשְנייוֶו
 :המלש
 :רעֶטייֵר דְנעֶזיֹוט ףְלעוֶוְצ דְנּוא ,ןעֶנעוֶו

 ְנייֵז ּוצ דְרעֶפ ןעֶלאַטְׁש דְנעֶזיֹוט גיצְריִפ טאַהעֶג טאָה הֹבֹּלְׁש דְנּוא 6

 ןעֶּבאָה עֶטייֵלטְמַא עֶגיִזאָד איִד דְנּוא ?
 הֹמלִש ּוצ ןעֶזעֶועֶג טְנעֶהאָנ ןעֶנעֶז םאִװ עֶלַא דְנּוא ְּךֶלֶמַה הֹמֹּלְׁש טְזייֵּפְׁשעֶג
 :ְךאַז ןייַא ןעֶלְהעֶפ טְזאָלעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז ,שֶרֹוח ןייַז רעֶכיִלְטיִא ,שיט םיִּדַלָמַה
 -ליֹומ איִד ראַפ דנּוא דְרעֶפ איד ראַפ איֹורְטִׁש סאָד דְנּוא ןעֶטְׁשְרעֶג איִד דְנּוא 8
 רעֶכיִלְטיִא ןעֶטְראָד ראַ סאָװ טְרָא םעֶד ּוצ טְגְנעֶרְּבעֶג אייֵז ןעֶּבאָה לעֶזייֵא

 רֶהעָז דָנּוא המלְׁש ּוצ הָמְכָח ןעֶּבעֶנעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 9 :בֶנּונְדְרֶא עֶנייֵז ְךאָנ
 םעֶד ןַא ויִא םאָװ דְמאַז םאָד איִח ,ץְראַה םעֶטייֵרְּב ַא דְנּוא ,הְנאַטְׁשְרעֶּפ ליפ
 הָמָכָה איד איד רעֶסעֶרְנ ןעֶועוֶועֶג זיִא הָמְכָח םיהֹמלִׁש דָנּוא 10 :םַי ןּופ געֶרְּב
 ןופ הָמְכָח רעֶצְנאַנ רעֶד ןּופ דָנּוא ,דְנאַל-ןעֶגְראָמ םעֶד ןּופ רעֶדְניִק עֶלַא ןּופ
 ייִחָרְזָאָה ןָתיֵא ןּופ ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא ןּופ רעֶנּולְק ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע דְנּוא 11 :םִיָרְצמ
 זיִא ןעֶמאָנ ןייַז דְנּוא .לֹוחָמ ,ןיפ רעֶצניִק איד עדרד רעוא לֹוּכְלַב דְנּוא ןְמיֵה דְנּוא
 טעֶרעֶב טאָה רֶע דְנּוא 2 םּורַאסְגְניִר רעֶקְלעֶפ עֶלַא רעֶטְנּוא טְמְהיִרעֶּב ןעֶזעוֶועֶ
 :ףֶניִפ דְנּוא דְנעֶזיֹוט ןעֶזעֶועֶג ןעֶנעֶז רעֶדיִל עֶנייַז דֶנּוא ,םיִלָּׁשִמ דְנעֶזיֹוט אייֵרְד

 ןיִא זיִא םאֶװ רעֶדעֶצ םעֶד ןּופ רעֶמייֵּב איִד רעֶּביִא טעֶרעֶנ טאָה רֶע דְנּוַא 8

 טאָה רֶע דְֶנּוא דְנאַו רעֶד ןּופ סיֹורַא טְצאָרְּפְׁש םאָו בֹוזַא םעֶד ויִּב דְנּוא ,ןֹונָבְל

 ,םֶריועֶג סאָד רעֶּביִא דְנּוא ,לעֶייַפ איד רעֶּביִא דְנּוא ,תֹומֵהְּב איִד רעֶּביִא טעֶרעֶנ
 ןעֶרעֶה ּוצ רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןּופ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 14 :שיִפ איִד רעֶּביִא דְנּוא

 :הָמְכָח ןייַז טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה סאָָו ,דְרֶע רעֶד עֶניִנעֶק עֶלַא ןּופ ,המלִש ןּופ הָמְכָח איד

 רֶע ןיִראָו המלְׁש ּוצ טְכעֶנְק עֶנייִז טְקיִשעֶג טאָה רֹוצ ןּופ גיִנעֶק רעֶד םָריֵח דְנּוא 9

 ,רעֶטאָפ ןייַז טא אָמְׁשְנַא גיִנעֶק ַא ראַפ טְּבְלאַזעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז םאָד טְרעֶהעֶנ טאָה

 טְקיִשעֶג טאָה הֿמ ילש דְנּוא 16 :געֶמ עֶלַא דוָד ּוצ דְנייֵרְפ ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םָריִח ןיִראוָז

 וִצ 20
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 טְסאָה אוד 17 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא םֶריֵח ּוצ 2 אֵל יִּכ יֿבָא דָא ָּתְֹדָי הֶּתַא :רְמאֵל םֶריֵח-לֶא וד

 טאָה רֶע םאֶד הוָד רעֶטאַפ ןייֵמ טְנאָקעֶג מל. ִלֶא הוי טל תוֿ תל
 ןעֶמאָנ םעֶד ּוצ זיֹוה ַא ןֶעיֹוּב טְנאַקעֶג טיִנ 2 :ללר תֹוּפַּכ תַחַּת םָתֹא הָוהְי תַת-דַע ּודָמְבס 15

 :עֶר עגַּפ ןיאְו ןֶטֶׂש ןיא ביִבָּפִמ יל יַקלַא הָוהְי ַחיֵנַה
 איִד רעֶּביִא ,טאָנ ןייַז ראה םעֶד ןופ ׂו :

 ח ְביִא ,טאָג ןייַז 2 יד רֵּבַּד ! רֶׁשֲאַּכ יַהלֲא הָוהְי םֵׁשִל תִיַב תֹנְבַל רַמֹא יִנְנָהְו 9

 ָנירעֶגְמּורַא םֶהיִא טאָה םאָו הָמָחְלִמ -ילַע ְךתְחַתןֵתֶארׁשֲא נב רמאל יָא .דחילֶא הָדִי
 ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז טאָה ראַה רעֶד זיִּב ,טְלעֶב טל ָוִצ הֶּתַנְו :י של הבה הָנְבידאוה ךָאָסִּכ כ

 ןייַמ ראַה רעֶד ְּךיִמ טאָה דִנּוצַא דְנּוא 18 נב ןא יִּכ עי הּתַא יִכ ראה רֶׁשֲא ל כּכ ךל ֵַא

 םָריֵח עֶמְׁשַּכ יִהַו - :םיִנֹדֵצַּכ םיצעדתרבל עדי ׁשיִא 1
 ֲק ֹױ : :

 סֶע םּורַאסְגְניִר ןּופ ןעֶהּור טְזאָלעֶג טאָג טבֹוּיַה הָוהְי ךּורָּב רֶמאֹּו רָאמ חַמׂשִַ הָמֹלְׁש יִרְבַּד-תֶא

 ןייק דְנּוא ,העֶרעֶטְׁש ןייק אָד טיִנ זיִא חַלְׁשִַ :הַָּה בֶרָה םֶעָה-לַע םֶכָח ןֵּב דִרִל ןֵתָנ רֶׁשֲא

 ְךיִא דָא 19 :שיִנעֶגעֶנעֶּב עֶטְבעֶלְׁש ולא ּקְחַלָׁשירׁשֲא תֵא יִּתְּצַמְׁש רמאל א םֶריֵח

 ןעֶמאָנ םעֶד ראַפ זיֹוה ַא ןֶעיֹוּב ּוצ קְנעֶד :ה זי = לכו םורַאיִצֵעַּב הלא טא א
 יב תֹו ֵבֶּד עיר זכי זו י =!

2 

 יי == ןימיראה םעדןּופ נא קא יֵלֵא עי א 1
 דוָד רעֶמאָפ ןייֵמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה ראה ;בוהיח ידו :יִתיֵּ ם / םֶהָל תַתָל יִצְפָחתֶא הֵׂשֲעָּת הָּתַאְו

 לעֶו ְּךיִא םאָז ןהּוז ןייד ,ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא תהֹמֹלְשי צלם יצ עם יע הֹמלְשַלןָתֹנ
 ,לֶהּוטְׁש ןייד ףיֹוא ריד ְטאָטְשְנַא ןעֶּבעֶנ תִֹבְל תַלְּכַמ םיִּטַח רַּכ הלא םיִרָׂשָע םֶדיִחָל ןֵהָנ

 םױעֶמאָנ ןייֵמ ראַפ זיֹוה ַא ןֶעיוּב טעֶו רֶע הֵרָנָׁש ! םֶהֹוחְל הָמֹלָׁש ןּתי הֶּכ תיִתְּכ ןֵמָׁש רֵּכ םיִרְׂשִעַו

 , "יב ר א רתא 20 : יְןעֶנעֶז תריִרְּב ותְרְכי הֹמלִׁש ןיֵבּו םֶריח ןי םלָש יִהַב ִל אייֵז לְהעֶפעֶּב דָנּוצַא דְנּוא 20 :ןעֶנעוֶו רָב רֶׁשֲאַּכ הלל; מָבָח ןֵָנ הָידִו נב
 ןּופ ןְרעֶדעֶצ ןעֶדייֵנְׁש ריִמ ראַפ ןעֶלאָז יִהְַו לֵאְרׂשִי-לָּכמ סמ הָמֹלְׁש .דלמה לַעו :םֶהיֵנָׁש 7
 ןעֶלעוֶו טְכעֶנְק עֶנייֵמ דְנּוא ןֹונָבְל םעֶד םפְלַא תֶרׂשֲע הָּנַבְל םֵתָלְִׁיַו :שיִא ףֶלֶא םי לֶׁש בה 8

 -יֹולעֶּב איִד דְנּוא ,טְבעֶנְק עֶנייֵד טיִמ ןייַז וָתיֵבְּב םִשְרֶה םִינָׁש ֹנִבּלַב יְהִי ׁשֶדֶח תופיל לֵח ׁשֵרֹחַּב

 ריִד ְּךיִא לעוֶו טְכעֶנְק עֶנייַד ראַפ גנּונ אנע הָמלָל יִהַו  :םּמַהילַע םֶריִנְדֲאַו 9
 םיִבְצִנַה יֵרָּׂשִמ דַבְל :רָהְּב בצֹה ףֵלֶא םִיָנֹמְׁשּ לֶבס ֹל

 טְסעֶו אּוד םאָו םעֶלַא ְּךאָנ ןעֶּבעֶג | 

 ןעֶדייַנְׁש ןעֶק םעֶו ׁשְנעֶמ ַא אָד טיִנ ויִא םֶנּוא אייֵּב סאָד טְסייוו אּוד ןיִראָז ,ןעֶנאָז
 טְרעֶהעֶג טאָה םָריִח ןעזֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דֶנּוא 21 :םיִנֹדְצ איִד איו יֹוזַא רעֶמייֵּב
 טְּביֹולעֶג וטְכאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טייֵרְּפעֶג רֶהעֶז ְָּךיִז רֶע טאָה ,המלִש ןּופ דייַר איִד
 םעֶד רעֶּביִא ,ןְהּוז ןעֶגּולְק ַא 8 דוָד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה רֶע סאוָו ראַה רעֶד טְנייַה זיִא
 ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןיהבלְש ּוצ טְקיִׁשעֶנ טאָה םָריִח דְנּוא 22 :קְלאַפ ןעֶסיֹורְנ ןעֶניִזאָד
 םעֶצְנאַג ןייַד ןּוהְט לעוֶו ָּךיִא ,טְקיִׁשעֶג ריִמ ּוצ טְסאָה אּוד סאָו טְרעֶהעֶג ּבאָה ָּךיִא
 עֶנייֵמ 28 :רעֶמייֵּבְנעֶנעֶמ איִד ןעֶנעוֶו דְנּוא ,רעֶמייֵּבְרעֶדעֶצ איד ןעֶנעוֶו ןעֶנְנאַלְרעֶפ
 ןעֶסעֶלְפ ןעֶכאַמ לעדֶו ְּךיִא דְנּוא ,םַי םעֶד ּוצ ןֹונָבְל ןּופ ןְרעֶדיִנְפּורַא ןעֶלעֶו טְכעֶנְק
 דְנּוא ןעֶקיִׁש ריִמ ּוצ טְסעוֶו אּוד סאָו טְרָא םעֶד ןצ זיֵּב ,םַי םעֶד ףיֹוא (ןעֶטְפאַרְטג
 אוד רעֵּבָא ,ןעֶמעֶנְפיֹוא םִע טְסְנעֶק אּוד דְנּוא ,ןעֶטייֵרַּפְׁשסיֹוא טְראָד אייֵז לעדֶז ָךיִא
 יֹוזַא דְנּוא 24 :דְניִזעֶגְזיֹוה ןיימ ראַפ זייַּפְש ןעֶּבעֶג ּוצ ,ןעֶנְנאַלְרעֶפ ןיימ ןּוהְט טְסְלאָז

 ןעֶצְנאַג ןייַז ָּךאָנ רעֶמייֵּבנעֶנעֶט דְנּוא רעֶמייֵּבְרעֶדעֶצ קומלש ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג םָריֵה טאָה
 ,ץייוו םאָמ דְנעֶזיֹוט גיִצְנאַוַוְצ םָריֵח ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה הֹמֹּלִׁש דְנּוא 22 :נְנאַלְרעֶפ
 ומֹּלִש טאָה יֹוזַא ,לייַא םעֶנעֶסיֹוטְשעֶג סאָמ גיִצְנאַַוְצ דְנּוא ,דְניִועֶגְזיֹוה ןייַז ראַפ זייַּפְש
 וצ הָמָכָח ןעֶּבעֶנעֶּג טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 26 :רֶהאָי םעֶכיֵלְטיִא םָריֵח ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג
 ןעֶׁשיוִוְצ םֹולְׁש ןעֶזעוֶועֶג ןיִא םִע דְנּוא ,טעֶרעֶנ םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע איז יֹוזַא הֹמֹלִׁש
 דָנּוא 97 :ןעֶזעוֶועֶג תיִרָּב תֵרֹוּכ עֶדייֵּב ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא הֹמלִׁש ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא םֶריֵח
 רעֶד דִנּוא ,לֵאָרְׂשִי ץְנאַנ ןּופ רַעייֵמְׁש ַא ןעֶמּונעֶגְפיֹוא טאָה המלש גיָנעַק רעֶד
 םעֶד ןיֵא טְקיִׁשעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא 28 :ןאַמ דְנעֶזיֹוט גיִסייֵרְד ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶעייֵטְׁש
 ןעֶזעוֶועֶג אייז ןעֶנעֶז ׁשָדֹה ןייַא ,טְלעֶסְקעוֶועֶנְּפָא ,שֶדֹה ןייַא ןיִא דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ ,ֹונָבְל
 -ךֶעייְַׁשעֶנ איִד רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םֶריֵנֹודֲא דְנּוא ,זיֹוה ּוצ םיִׁשָדֲח אייוַוְצ ,ןֹונָבִל ןיִא
 ניִצְכַא דְנּוא ,רעֶנעֶרְט טְסאַל דְנעֶזיֹוט גיִצְּביִז טאַהעֶג טאָה חֹמֹלִש דֶנּוא 29 :עֶט
 עֶטייֵלסְטְמַא עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד ץּוח 20 :נְרעֶּב איד ןיִא ןעֶקאָה םאָו דְנעֶזיוט

 ןופ



 םיכלמ

 רעֶּביִא ןעֶזעֶועֶנ ןעֶנעֶז סאוָו ,הֹמלִש ןּופ

 אייֵרְד דְנּוא דְנעֶזיֹוט אייֵרְד ,טייֵּבְרַא איד

 קְלאָפ םעֶד רעֶּביִא רעֶׁשְרעֶה ,טְרעֶדְנּוה
 דְנּוא 81 :טייֵּבְרַא איִד ןּוהְמעֶנ ןעֶּבאָה סאו
 אייֵז דְנּוא ןעֶליֹופעֶּב טאָה גיִנעֶק רעֶד

 עֶרֶעייֵט עֶסיֹורְג ןעֶכאָרְּבעֶגְסיֹוא ןעֶּבאָה
 טְנעֶמאַדְנּופ סאָד ןעֶנעֶל ּוצ יֵדְּכ רעֶנייֵטְׁש
 :רעֶנייֵטְׁש עֶטְקאַהעֶג ,וזיֹוה םעֶד ןּופ

 דְנּוא ,הֹמלִש ןּופ עֶטייֵליֹוּב איד דְנוא 9
 איִד דְנּוא םֶריִח ןּופ עֶטייֵליֹוּב איִד
 ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְקאַהעֶנְסיֹוא ןעֶּבאָה םיִלְבִנ

 רעֶנייֵטְׁש איִד דְנּוא ץְלאָה סאָד טייֵרְנעֶגְנָא
 :זיֹוה סאָד ןֶעיֹוּב ּוצ

 ו לעטיפאק
 רֶעיִפ םיִא ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1

 איד ןעוֶו רֶהאָי ןעֶטְסְניִצְכַא דְנּוא טְרעֶדְנּוה
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 חוָאמ שלש םיִָלֲאתֶׁשְלָׁש הכאֵלְמַה-לק דַעָא הֹמלְׁשִל
 וו שיִנָמֲ ֹוְַּו ְךֵלֶּמַה יו :הָכאָלּמַּב םיִׂשֹעָה םֶעָּב םיִדָֹה
 צ ּולֵכָּפַו : תֶוָנ יָנְבַא תִיְּבַה ֵּקִיִל תֹרָקִי םיִנָבֲא תֹולֹדג
 םִִָבֲאָהְו םיצֲֵה ּוניִכָיו םִיַלָבַהְו םוִריִח יגבּו הָמֹלׁש נב
 :תִיָּבַה תֹונְבִל

: 
 א ָנְּב תאָצְל הָנָׁש חָאֵמ עַּבְרַאְו הָנָׁש םִינמְׁשִב יֵהָנ
 עוד ׁשֶרָהְּב 7 ברה הֶנָּשַּב םִיַרְצִמץַרָאמ לֵאָרְׂשִי
 :הָוהיִל תַיַּבַה ןָב האר הָמֹלְׁש מל ִנּשַה ׁשֶרֶחַה
 דבַא-יִטִׁש תנחל } המלְׁש מַה הָנֶּב רֶׁשֲא תִיַּבַנְו
 -לֵע םֶלואָהְו :וָּתְמֹוק הָּמִא םיִׁשֹלְׁשּוָּּבחִר םיִרְׂשָעְווָּכרָא
 תִיַבַה בַהָר יְַפ-לַע וְרֶא הָּמַא םיִרְׂשֶע תִיַּבַה לֶכיֵה יִּ
 ינ נֹלַח תבל ׂשעו :תִַיָּבַה נְפילַע וָבְחִר הָּמַאְּב רָׂשֶע
 ה -תֶא ביִבָמ צי תַַּבַה רייע } בו :םיִמָטַא םיִפְקִׁש
 :םיִבָס תֹועָלְצ ׂשַעַה ריבָּדלְו טְכיַתְל םיִבָס עַיַבַה תוריק

 6 ׁשֵׁש הָנכִּתַהְו הָּבְחָר הָּמִאְּב ׁשֵמָה הָנֹתְחַּמַה עצה
 תֹועָרְִמ כבר האָב עַבֶׁש תיִלשִ בחְח למֲא
 :תֵיָּבַה טי ּב זֶהָא יִּתְלִבְל הָצּוה ביִּכָמ תוַּבַל ןֵתָנ
 * ןרִהו תַֹבָּקַמּו הָנְבִנ עַּפִמ הָמלְׁש ןֵבָאּוָֹּמִהְּבתיְַָ
 8 עֶלֵצַה חַתפ עב תִיַּבַּב טמשנרל לב יִּכילּכ
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 ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 ןופ רֶהאָי ןעֶטְריִּפ םיִא .םִיָרְצִמ ןּופ
 םיִא ,לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא גְנּוריִנעֶר סיהמלש
 רעֶמייוֵוְצ רעֶד זיִא סאָד--דִז ׁשֶרֹוח
 וצ זיֹוה סאָד טיֹוּבעֶנ רֶע טאָה--ׁשְדֹוח

 רעֶד סאו זיֹוה סאָד דְנּוא 2 :ראַה םעֶד
 ראַה םעֶד ּוצ טיֹוּבעֶנ טאָה הֹמֹלְׁש גיִנעֶק
 ןעֶלייֵא :יִסייֵרְד דְנּוא ,טייֵרְּב ןעֶלייֵא גיִצְנאַוַוְצ דְנּוא ,גְנאַל ןעֶלייֵא גיִצְבעֶז ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 רעֶּביִא ,גְנאַל ןעֶלייֵא גיִצְנאוַוַצ זיִא לעֶּפְמעֶמ םעֶד ראָפ זיֹוהְראָפ סאָד דְנּוא 8 :ְךיֹוה
 טאָה רֶע דְנּוא 4 :זיֹוה םעֶד ראָפ טייֵרְּב ןעֶלייֵא ןְהעֶצ דְנּוא ,זיֹוה םעֶד ןּופ טייֵרְּב איִד
 דָנּוא 5 :לאָמְׁש גיִנעוֶוְסיֹוא דְנּוא ,טייֵרְּב גיִנעוֶוְניִא ,רעֶטְסְנעֶפ זיֹוה םעֶד ּוצ טְכאַמעֶנ
 םעֶד ןּופ דְנעוֶו איִד םּורַא---זיֹוה םעֶד ןּופ דְנאַוַו איִד ּוצ ןְרעֶמאַק טיֹוּבעֶנְמּורַא טאָה רֶע
 -ָנעֶמייַז ַא םּורַא טְכאַמעֶנ טאָה רֶע דְנּוא---ריִבְד םעֶד ּוצ דְנּוא לעֶּפִמעֶמ םעֶד ּוצ ,זיֹוה
 איִד דְנּוא .טייֵרְּב ןעֶלייֵא ףְניִפ ןעֶועוֶועֶג זיִא רעֶמאַק עֶטְׁשְרעֶטְנּוא איד 6 :ְנאַנ

 רֶע ןיִראָו טייֵרְּב ןעֶלייֵא ןעֶּביִז עֶּטיִרְד איִד דְנּוא ,טייֵרְּב ןעֶלייֵא םֶּכעֶז עֶטְסְלעֶטיִמ
 טיִנ לאָז םֶע יֵדְּב ,גיִנעוֶוְסיֹוא ןּופ זיֹוה םעֶד םּורַא םֶנְניִר עֶצעְֶּפָא ןעֶּבעֶנעֶג טאָה
 טיֹוּבעֶג זיֹוה סאָד זיִא ןֶעיֹוּב ןייַז אייַּב דְנּוא 7 :זיֹוה םעֶד ןּופ דְנעֶו איִד ןָא ןעֶטְלאַהְנָא
 ּוא קעֶה רעֶדָא רעֶמאַה עֶנייֵק דְנּוא ,רעֶנייֵטְׁש עֶנעֶסיִרעֶגְסיֹוא ץְנאַג ןּופ ןעֶראוָועֶג
 :ןֶעיֹוּב ןייַז אייֵּב ,זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶראָועֶג טְרעֶהעֶג טיִנ זיִא גייֵצקְרעוֶו םעֶנעֶזייַא ןייק
 טייַז רעֶטְכעֶר רעֶד ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶמאַק עֶטְסְלעֶטיִמ רעֶד ןּופ גְנאַגְנייַא רעֶד 8
 -לעֶטיִמ םעֶד ףיֹוא ןעֶנְנאַנעֶגְפיֹורַא ןעֶמ זיִא ּפעֶרְט-לעֶדְנעוֶו ָּךְרּוד דְנּוא ,זיוה םעֶד ןּופ

 םאָד םֹוּבעֶנ טאָה רֶע דְנּוא 9 :ןעֶטיִרְד םעֶד ףיֹוא ןעֶטְסְלעֶטיִמ םעֶד ןּופ דְנּוא ,ןעֶטְס
 טיִמ זיֹוה סאָד טְקעֶדעֶּב טאָה רֶע דְנּוא ,טְכאַמעֶג גיִטְרעֶפ םִע טאָה רֶע דִנּוא ,זיֹוה
 איד ייֹוּבעֶג טאָה רֶע דְנּוא 10 :ץְלאָהְרעֶדעֶצ ןּופ רעֶטעֶרְּב טיִמ דנּוא ןעֶקְלאַּב
 טיִמ זיֹוה םאָד טקעֶדעֶּב טאָה דְנּוא ;ךיֹוה ןעֶלייֵא ףְניִפ ,זיֹוה ןעֶצְנאַג םעֶד םּורַא ןְרעֶמאַק
 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,הֹמלְׁש ּוצ ןעֶזעוֶועֶנ זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד דְנּוא 11 :ץְלאָהְרעֶדעֶצ
 ץעֶזעֶב עֶנייֵמ ןיִא ןייֵג טְסעֶֶו אּוד ּביֹוא דְנּוא ,טְסֶעיֹוּב אּוד סאוָו ,זיוה עֶניִזאָד סאָד 2
 תֹוצִמ עֶנייֵמ עֶלַא ןיִא ןייֵג ּוצ ןעֶטיִה טְסעוֶו דְנּוא ,עֶטְבעֶר עֶנייֵמ ןּוהְמ טְסעוֶו דְנּוא

 יע ול שלולְבּו תֶוְמוַה תַּבה ףַתָּכ-לֶא הָנֹכָּתַה
 9 תִיַּבַה"תֶא ןֶבָיַו : םיִׁשלּׁשַה--לֶא הָנֹכיִּתַה-ךמּו הָנֹכיֵּתַה
 ' ןֵביו וםיְִוַאָּב תֹרְּׂו םיִבַג תַיַַּהיתֶא ןַפסִוּוהֵּלִכי
 -תֶא והא וָתְמּק תֹוּמַא ׁשֵמָח תַיַּבַה- לָּכיִלַע ַֹוצְיַה-תֶא
 1 הָמלׁש"לֶא ה;היירגה ידי -  :םִדרָא יֵצֲעַּב תִיַּבַה
 ןג יַתֹּכְּב ְךַלִּת'מֲא הָנֹב הָתַא-רָׁשָא הֶַּה תַיְּבַה :דָמאֹל
 םֵהָּב תַכָקְליִתֹוְצִמ-לָּכ-תֶא ָּתְרמָׁשְו הׂשֵַּ ֵטְפְשִמ-תֶאְ
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 :ךיבָא דןז-לָא יִּתְוִּבַד רֶׁשֲא ְךמֶא יִרְבִד-תֶא יַתֹמִקַהנ
 ;לֵאָרְׂשִי מַעתָא םֶזִֶא אלו לֵאָרׂשִי יֵנְּב ךותּב יִתְנַּכָׁשְו
 -תֶא לב :והָלַכַו תִַַּה-תֶא המֹלְׁש ןבָו 2

 -דַע תִיּבַה עק םיֹוָרָא תוַעלַעְּב ותְַבִמ תַיַּמַה תֹוריֵק
 זריֵּבַה עֶקוקיתֶא ףַּציַו חַּבִמ ץע הֶּפִצ ןֶפְּמַה תֹוריֵק

 תוּכַה ֵתֹוכרַימ הֶמִא םירְׂשֶע-תֶא ןֵבו :םיִׁשורְּב תֹצָלַצְּב 5
 תֶרַּבִמ ול ןֵביִנ תוריקהידע עקרקהױמ םיֹורֲא תוָעלַעְּב

 תִיָּבַה הָיָה הֶּמִאָּב סיִמ ַאְו :םיִׁשְרָּקַה ׁשֶרֶקִל ריִבְדִל וז
 זרצלקִמ הָמיִנְּמ היֵַה-לֶא זְרָאְו ;ינמל לֶכיֵהָה אּוה 5

 ץויָבְדּו ?הָאְרִנ ןֵבָא ןיא דָא לָּכַה םיִצצ יִרּוטִפּו םיְִקִּמ
 תיִרְּב ןורָאתֶא םָׁש ןִּתְל ןִכַה הָמִיְנְִּמ תִיַּבַה--ךוְתְּב

 הָּמַא םיִרְׂשָעְו ְךֶרֹא הָּמֵא םיִרְׂשֶע ריִבְדַה ינְפִלְו :הָוהְי כ
 ַּבִמ ףציו רָפ בה ּוהְִּצִיוותָמֹוק הָּמִא םיִרָׂשֶעְו בַחֹר

 רָע רונָס בֵהָו הָמינְּפִמ תִיַּבַה-תֶא הֹז לְׁש ףֵצַו ;ןְרָא 21
 -יטָכיתאְו :בֶהָז ּוהָּפַצַיו ריִבְּדַה ינְל בָהְז תֹוָקיּתַרְּב
 -רֶׁשֲא ָכְִמהיִלְכְו עִיַָהילָּכ םּת-דַע םֶהָו הָּפִצ תיָּכַה
 ןמָׁשיצַע םיִבּורְכ יֵנְׁש ריִכְדַּב שעיו :םֶהָז הָּפִצ ריָקְדל
 תֶהֶאָה בּורְּכַה ףֵנְּכ תֹוַא ׁשֵמָחְו :וָתָמֹוק תֹוּמַא רָׂשֲע
 תֹוָצְקִמ תֹוּמַא רָשע תיִנּׁשַה ב ְּכַה ףֵנְּכ תֹוּמַא ׁשֶמֶחְו

 נֵּׁשַה בוִרְּכַה הָמֵאָּב רָׂשָעְו :ווָפְנִּכ תֹוִצְקידַעְ ויָפָנְּכ הּכ
 םְּכַה תתמוק :םיִבְרְּכַה יִנְׁשִל דָחֶא בֶצָקְו תֶחַא הֶּדִמ 5
 םיִבורְּכַה-תֶא יו :יִנׁשַה בוִרְּכַה כו הָּמֵַּ רָׂשֶ דָחָאָה ?ז

 ענִתַו םיִבָרְּכַה יֵפְנַּכיתֶא זׂשְרפַו ימינְּפַה תַּבַה ְךוִתְּב
 יִנֵׁשַה ריֵּקַּב תעָנֹניִנְׁשַה בּוִרְּכַה ףנְכּו ריִקַּב דָחֶאָה ףְֶּכ

 -תָא צי ;ףֶנְכ-לֶא ףֶנְּכ תֶעְְנ ַבַה ףת-לֶא םֶחיֵפְנַכְו 8
 יהּּתַּפ עֶלְק בֵסִמ תִַּבַה תֹוריקילָכ ת תֶאְו :בָהָז םיִבּורְּכַה 5

 יח ֶנְְלַמ םִצצ יֵרּוטְּו תֹֹמֲתְו םיּרְכ העְלִקמ

 ו א םיכלמ

 ןייֵמ ריִד טיִמ ןעֶגיִטעֶּטְׁשעֶּב ָּךיִא לעוֶז
 ןייד ּוצ טעֶרעֶג ּבאָה ְּךיִא סאוָו טְראוָו
 ןעֶניֹואוְו לעוֶו ְּךיִא דְנּוא 13 :דוָד רעֶטאָפ

 ְךיִא דִנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןעְׁשיוִוְצ
 :ןעֶזאָלְרעֶּפ טיִנ לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייֵמ לעוֶו
 סאָד טיֹוּבעֶג טאָה הֹמלְׁש דְנּוא 4
 :טְכאַמעֶג גיִטְרעֶפ סֶע טאָה דְנּוא זיֹוה
 דְנעֶו איִד טיֹוּבעֶג טאָה רֶע דְנּוא 2
 םּופ ,רעֶטעֶרְּב-רעֶדעֶצ טיִמ גיִנעוֶוְניִא ןּופ
 איד ןּופ ןעֶטייֵז איִד וצ ויִּב ןעֶדאָּבְסּופ
 ןופ טְקעֶדעֶּב םִע רֶע טאָה ןעֶקְלאַּב
 טְקעֶדעֶּב טאָה דְנּוא ;ץְלאָה טיִמ גיִנעוֶוְניִא
 :רעֶטעֶרְּב-ןעֶנעֶט טיִמ ןעֶדאָּבְסּופ םעֶד
 םיִא ןעֶטיוא טיֹוּבעֶג טאָה רֶע דְנּוא 6
 ןופ דְנאַו ַא גְנאַל ןעֶלייֵא גיִצְנאַַוְצ זיֹוה
 ּוצ זיִּב ןעֶדאָּבְסּופ םופ ,רעֶטעֶרְּב-רעֶדעֶצ
 גינעְֶניִא טיֹוּבעֶג טאָה דְנּוא ,קעֶד איד
 -ְךעֶלַא ןייֵא ּוצ (ריִבָד) דְנאַו רעֶד ּוצ
 דְנּוא 17 :(םיִׁשָדָק ׁשֶדֹקִנ םעֶטְסְניִלייֵה
 םאָד ןעֶועֶועֶג זיִא ןעֶלייֵא גיִצְריִפ
 :לעֶּפְמעֶט-רעֶדאָפ רעֶד זיִא םאָד---;זיֹוה

 ןעֶנעֶז זיֹוה םיִא גיִנעֶחְניִא דְנּוא 8

 עֶנעֶטְכאָלְפעֶג טיִמ ןְרעֶדעֶצ ןעֶועוֶועֶג
 :ןעֶהעֶזעֶג טיִנ ןעֶמ טאָה ןייֵטְׁש ןייק ,ןְרעֶדעֶצ ןּופ םעֶלַא ,קְרעֶוְנעֶמּולְּב דְנּוא ,ןעֶטאָנְק
 ןֹורָא םעֶד ןעֶּבעֶג ּוצ ןעֶטְראָד יִדְּכ ,זיֹוה םיִא טייֵרְּבעֶגְנָא רֶע טאָה ריִבְד םאָד דְנּוא 9
 ,בְנאַל .ןעֶלייֵא גיִצְנאַוַוְצ (ןעֶזעֶועֶג זיִא םאו) ריִבָד םעֶד ראָפ דְנּוא 20 :ראַה םעֶד ןּופ
 ןייֵר טיִמ טְקעֶדעֶּב דְנּוא ;ְךיֹוה ןעֶלייֵא גיִצְנאַוַוְצ דְנּוא ,טייֵרְּב ןעֶלייֵא גיִצְנאַוַוְצ דְנּוא
 טאָה הֹמלְׁש ךְנּוא 21 :ץְלאָה-רעֶדעֶצ טיִמ ַחַּבְזִמ םעֶד טְקעֶדעֶּב טאָה רֶע דְנּוא ,רְלאָג
 עֶנעֶדְלאָג טיִמ טְלעֶגיִרְרעֶפ טאָה דְנּוא ,דְלאָנ ןייֵר טיִמ זיֹוה סאָד גיִנעֶוְניִא ןּופ טקעֶרעֶּב
 עֶצְנאַנ םאָד דנוא 22 :דְלאָנ טיִמ טְקעֶדעֶּב סֶע טאָה דְנּוא ריִבָד םעֶד ראָפ ןעֶטייֵק
 דְנּוא ,ןעֶראָָועֶג גיטְרעַפ זיִא זיֹוה עֶצְנאַג סאָד ויִּב ,דְלאָג טיִמ טְקעֶדעֶּב רֶע טאָה זיֹוה
 .דְנּוא 28 :דְלאָנ טיִמ טְקעֶדעֶּב רֶע טאָה ריִבָד םעֶד ראָפ ראַוַו םאָז ַחַּבְזִמ ןעֶצְנאַג םעֶד
 :ךיֹוה ןעֶלייֵא ןְהעֶצ ,ץְלאָה-םיֹוּבִלייֵא ןּופ םיִבּורְּכ אייוַוְצ ריִבָד םיִא טְכאַמעֶג טאָה רֶע
 רעֶד זיִא ןעֶלייֵא ףֶניִפ דְנּוא ,בּורֵּב ןייַא ןּופ לעֶניִלְפ ןייֵא זיִא ןעֶלייֵא ףֶניִפ דְנּוא 4
 ּוצ זיִּב לעֶניִלְפ ןייַא ןּופ דֶנֵע םּופ ויִא ןעֶלייֵא ןְהעֶצ דְנּוא ,בּורְּכ ןּופ לעֶגיִלְפ רעֶרעֶדְנַא

 םעֶד ּוצ ןעֶועוֶועֶג ויִא ןעֶלייֵא ןְהעֶצ דְנּוא 28 :לעֶגיִלְפ ןְרעֶדְנַא םעֶד ןּופ דֶנֶע םעֶד
 איִד 26 :םיִבּורַּכ עֶדייֵּב ּוצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םֶראָפ ןייַא דְנּוא םאֶמ ןייַא ;בּורְּכ ןעֶטייוֵוַצ
 ;בּורְּכ רעֶרעֶדְנַא רעֶד ְּךיֹוא יֹוזַא דְנּוא ,ןעֶלייֵא ןְהעֶצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא בּורַּכ ןייַא ןּופ ְךיֹוה

 ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ,זיֹוה ןעֶטְסְניִנעוֶוְניִא םיִא םיִבּורְּכ איִד טְלעֶטְׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא 2
 טאָה םעֶניוֵא ןּופ לעֶניִלְפ רעֶד דְנּוא ;םיִבּורְּכ איִד ןּופ לעֶגיִלְפ איִד טייֵרְּפְׁשעֶגְסיֹוא

 טְרְהיִרעֶגְנָא טאָה בּורְּכ ןְרעֶדְנַא םעֶד ןּופ לעֶגיִלְּפ רעֶד דְנּוא ,דְנאַוַו איִד טְרְהיִרעֶגְנָא
 -עֶגְנָא ןעֶּבאָה ,זיֹוה ןעֶטיִמ םיִא ןעֶנעֶז םאוָו לעֶגיִלְפ עֶרייֵז דְנּוא ;דְנאַו עֶטייוֵוְצ איִד

 :רָלאָג טיִמ םיִבּורְּכ איִד טְקעֶדעֶּב טאָה רֶע דְנּוא 28 :לעֶניִלְפ ןָא לעֶגיֵלְפ טְרְהיֵר

 -בעֶלְפ ,קְרעוֶוְציִנְׁש טיִמ ןעֶטְכאַלְפעֶגְסיֹוא רֶע טאָה ,םּורַא דְנּוא םּורַא דְנעֶדִו עַלַא דְנּוא 9

 :ביִנעֶּדְסיֹוא דְנּוא גיִנעוֶוְניִא ןּופ ,קְרעוֶוְנעֶמּולְּב דְנּוא ,ןעֶמְלאַּפ דְנּוא םיִבּורְּכ ןּופ ןעֶנְנּוט

 דנוא



 טאָה זיֹוה ןּופ ןעֶדאָּבְסּופ םעֶד דְנּוא 0
 -ָניִנעוֶוְניִא ןּופ ,דְלאָנ טִיַמ טְקעֶדעֶּב רֶע
 :ןעֶטְסְניִנעוֶוְסיֹוא ןּופ דְנּוא ,(רעֶמיִצנ ןעֶטְס

 ריִבְד םּופ גְנאַגְנייַא םעֶד ּוצ דְנּוא 1
 ןּופ ,ןעֶריִהְט אייוֵוְצ טְכאַמעֶג רֶע טאָה

 ןעֶנעֶז ּךעֶלְריִטְׁשייֵּב איִד ,ץְלאָה-םיֹוּבְלייַא
 עא דְנּוא 82 :עֶניִקֶע ףֶניִפ ןעֶזעוֶועֶג

 ץְלאָה-םיֹוּבְליַא ןּופ ןעֶריִהְט אייווְצ איִד
 5 גְנְנּוריִצְרעֶפ טיִמ טְריִצְרעֶּפ רֶע טאָה
 -ָנעֶמּולְּב דְנּוא ןעֶמְלאַּפ דְנּוא םיִבּורְּכ

 טיִמ טְקעֶרעֶּב םִע טאָה רֶע דְנּוא ;קְרעוֶו
 דְנּוא םיִבּורְּכ איִד רעֶּביִא דְנּוא ;דְלאָג
 טיִמ ןעֶניֹוצְרעֶּביִא רֶע טאָה ,ןעֶמְלאַּפ
 טאָה יֹוזַא דנוא 88 :ְךעֶלְּב עֶנעֶדְלאָג
 ןופ גְנאַגְניֵא םעֶד ּוצ טְכאַמעֶג רֶע

 ןּופ ּךעֶלְריִטְׁשייֵּב עֶגיִקֶע רֶעיִפ לעֶּפְמעֶט
 ןעֶריִהְט אייוַוְצ דְנּוא 34 :ץְלאָה-םיֹוּבְלייֵא
 עֶמעֶדְנּורעֶג אייוַוְצ ,ץֶלאָה-ְןעֶנעֶמ ןּופ

 ךיֹוא דְנּוא ,ריִהָמ ןייֵא טאָה רעֶטעֶרְּב
 (רעֶטעֶרְּב) עֶטְרֶעיִצעֶג עֶטעֶדְנּורעֶג אייוַוְצ
 טאָה דְנּוא 28 :ריִהְט עֶרעֶדְנַא איִד טאָה
 ןעֶמְלאַּפ דְנּוא םיִבּורְּכ טיִמ טְריִצְרעֶּפ
 איִז טאָה רֶע דִנּוא ,קְרעוֶוְנעֶמּולְּב דְנּוא

 :בָנּוציִנְש איד רעֶּביִא דאָרְג ,דְלאָנ טיִמ טְקעֶדעֶּב
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 9) זיַתַּפ תַאְו :ןוִצֹחַלו הָמְיְנְפִל בָהָז הָּפִצ תַּבַה עַקר ןקתֶאָו
 ;תיִׁשְמַה תֹוּוזִמ לֵיַאְה ןמׁשרצע יי הֶשֶ ריִבְּדַה
 53 םיִבּורְּכ תועְלְקִמ םֶהלַע עֵלֶקְו ןֶמָׁשיִצֵע תוָתְלּד יִּתְׁשּ
 לעת םיִבּורְּבה-לַע דֶרָו בָהָ הָּפִצְוםִָצצ יִרּוטְפּו תֶרֹמִתְ
 53 תֹוּתזִמ לֶכיֵהה חַתָפִל הָׂשָע ןֵכְו :םֶהְוַה-תֶא תֹורּמִּתַה
 58 יינׁש םיִׁשֹורְב יֵצִע תוָתְלַד ִתְׁשּו :תיִעְבִר תַאְמ ןְמָׁשרִצָע
 תיִָׁשַה תֶלֶּדַה סיִעְלְק יָׁשּו וםיִלילְנ חֵָה ת תֶלֶרַה םיִצָלְצ
 הל בֶהְו הָּפִצְו םִָצצ יֵרְמִפּו תורֹמָתְו םיִבּרְּכ עָלָקְו ;םיִלילְג
 56 הָׁשֹלְׁש תיִמינְּמַה רֶצֶחַה-תֶא ןָבי יא רֶׁשְיְמ
 97 תיַּב דּסְי תיִעְבְרָה הָנָשִּב :םיְִרֲא תֶהְרְּכ רוָטְו תְִנ ידי
 :5 אהה לב חַרָיְּב הֵיְׂשָע תַחַאָה םָנְׁשַבּ ;וװ חָרָיְּב ָהָוהְי
 מפְשִמילכְלּו ויָרָבִד- לָכְל תיַּבַה הָלָּכ יֹעִמׁשַה ׁשֶרֶחַה
 :םיִנָׁש עַבָׁש ּודְנְבִיַ

= 1 

 : -לָיתֶא לֵכָיוהנָׁש הֶרָׂשֶ ׁשֶלֶׁש הֿמלְׁש הב ֹותיִּב-תֶאְ
 + וַּכרֶא הָּמַא הָאמ ןֹנְבְּלַה רע ו תיַּכ-תֶא ןֵבו :ְתיִּב
 הָעָּבִרַא סַע וָתָמֹוק הָּמַא .םיִׁשֹלְׁשּ וֹבְחֶר הָּמִא םֵׁשִמַַ

 3 ןָפֶסְ ;םיצמעק-לע םִָרַא תֹותְרְכּו םיָֹא יִדְוּמִע יֵרּוט
 םיִעָּבְרַא םידוּמעה-לע רֶׁשֲא תֹעְלְצַה-לַע לַעַּמִמ זָחָאָּב
 4 םיִרּוט הָׁשֹלְׁש םיָּפְקְׁשּו :רּוּמַה רָׂשָע הָּׁשִמֲה הָׁשִמֲחַו
 ה תֹוּוזִּמַהְו ם ִחתְפַלְְ ;םיִמָעְּפ ׁשֶלָׁש הָזחְמילָא הָָחְמּ
 5 תֵאְו :םיִמָּפ ׁשֶלָׁש הָָחַמילֶא הָזַחְמ לאו ףֵקָׁש םיִעְבר
 הֵּמַא ַא םיׁשלׁשּו וכְרָא לָּמַא םיִשְמַח הֶׂשָע טיִדּומַעַה םָלּוא
 1 םלּואְו :םֶהיֵנְּפ-לַע םִעְו םיִדָּמַעְו םֶהיֵנ ןְלַע םֶלּואְו ֹוּבְחִר
 רָב ןפֶסְו הָׂשָע טָּפְׁשִּמה םלֶא םֶׁשיטִּפְׁשִי רֶׁשֲא אֵּסִּכַה
 3 רַצָה םָׁש בֶׁשֵ-רֶׁשֲא ֹותיֵבּ :עֶקְרַּכִ--רע עַקְרִּקַהְמ

 תַׂשֲַי תיֵבּו הָיָה הזה הָׂשֶַּמַ םלואָל תֶרָחַאָה

 םעֶד טיֹוּבעֶנ טאָה רֶע דְנּוא 6
 -עֶג לייֵצ ןייֵא ןּופ דְנּוא ,רעֶנייֵטְׁש עֶטְקאַהעֶג ןעֶלייֵצ אייֵרְד ןּופ ףיֹוה ןעֶטְסְניִנעוֶוְניִא
 ןּופ דָנּורְג רעֶד ןעֶראועֶנ טְגייֵלעֶג זיִא רֶהאָי ןעֶמְריִּפ םעֶד ןיִא 37 :ןְרעֶדעֶצ עֶנעֶטיִנְׁש
 םיִא ,רֶהאָי ןעֶטְפֶלֶע םעֶד ןיִא דְנּוא 88 :דִז ׁשָדֹוח םעֶד ןיִא ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד
 היֹוה סאָד טְכאַמעֶג גיִטְרעֶּפ רֶע טאָה--ׁשֶדֹוח רעֶטְכַא רעֶד זיִא סאָד--לּוּב ׁשֶדֹוח

 ןעֶּביִז םִע טאָה רֶע דִנּוא ,ןעֶגְנּונְרְרֶא עֶנייֵז עֶלַא ּךאָנ דְנּוא ,ןעֶבאַז עֶנייֵז עֶלַא ְךאָנ
 :טיֹוּבעֶג רֶהאָי

 ז לעטיפאק

 טְכאַמעֶג גיִטְרעֶפ טאָה רֶע זיִּב ,רֶהאָי ןְהעֶצייֵרְד טיֹוּבעֶנ הֹמֹלְׁש טאָה זיֹוה ןייַז דְנּוא 1
 ןעֶלייֵא טְרעֶדְנּוה ןֹונָבל דְלאַו םיִא זיֹוה ַא טיֹוּבעֶג טאָה רֶע דְנּוא 2 :זיֹוה םעֶצְנאַג ןייַז
 -רעֶדעֶצ ןג עֶלייֵצ רֶעיִפ ְךיֹוא ְּךיֹוה ןעֶלייֵא גיִסייֵרְד דְנּוא ,טייֵרְּב ןעֶלייֵא גיִצְפּופ ,גְנאַל
 טיִמ טְקעֶדעֶּב סֶע טאָה רֶע דְנּוא 8 :ןעֶלייֵז איִד ףיֹוא רעֶטעֶרְּב-רעֶדעֶצ דְנּוא ,ןעֶלייֵז
 יִפ ןעֶלייֵז איִד ףיֹוא ןעֶנעֶז םאו דְנעוֶו איד ףיֹוא ןעֶּביֹוא ןּופ ץְלאָהְרעֶדעֶצ ןּופ רעֶטעֶרְּב
 ַא ןעֶלייֵצ אייֵרְד ןיִא רעֶטְסְנעֶפ דְנּוא 4 :לייֵצ ןייֵא ןיִא ןְהעֶצְפּופ ּוצ ,גיִצְריִפ דְנּוא
 דָנּוא בְנעֶבְנייֵא עֶלַא דָנוא 28 :לאָמ אייֵרְד רעֶטְסְנעֶפ ַא רעֶּביִאְנעֶגעֶק רעֶטְסְנעֶפ

 רעֶטְסְנעֶפ ַא רעֶּביִאְנעֶגעֶק רעֶטְסְנעֶפ דנּוא ,גיִקָע-רֶעיִפ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ְךעֶלְריִטְׁשייִּב
 גיצְפּופ ,ןעֶליֵז איִד ראַפ זיֹוהְראָפ ַא טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא 6 :לאָמ אייֵרְד
 טיִמ ,אייֵז ראַפ זיֹוהְראָפ ַא דֶנּוא טייֵרְּב ןעֶלייֵא גיִסייֵרְד דְנּוא ,גְנאַל ןעֶלייֵא
 -רעֶטְכיִר םעֶד ראַפ זיֹוהְראָפ ַא טיֹוּבעֶג טאָה דְנּוא 7 :ןעֶקְלאַּב עֶקיִד רְנּוא ןעֶלייֵז
 רֶע טאָה ףיֹוהְראָפ-םֶטְכיִרעֶג ַא דְנּוא ןעֶטְראָד טָּפְׁשִמ ןעֶמ ּואְח לְהּוטְׁש
 ןייַז דְנּוא 8 :ץְלאָה-ְןעֶנעֶמ טיִמ ןעֶדאָּבְסּופ עֶדייֵּב טְקעֶדעֶּב טאָה דְנּוא ,טְכאַמעֶב
 זיֹוהְראָפ םעֶד ןּופ גיִנעֶווְניִא ןּופ ,ףיֹוהְרעֶטְניִה םיִא ןעֶטְראָד טְניֹואוְו רֶע םאִו זיֹוה
 טְכאַמעֶג רֶע טאָה זיֹוה ַא דֶנּוא טְכאַמעֶג עֶניִּבְלעֶז םאָר ןעֶזעֶועֶג ךיוא זיִא

 ראַא
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 הָּלֵאילָּב :הָוַה םָלּואָּכ הֹמלְׁש חַקָל רֶׁשֲא הֹעְרַּפ"תַבְל 9
 ץיוחְמּו תִיַּמִמ הָרָנִמַּב תודָרְעִמ תיָֹנ תָֹּדִמְּכ תֹרָקְי םיִנָבֲא

 יי רְֶחֶה--דַע ץּוָחַמּו א

 תֹוחמּכ תא םִנָב  תָלְעַמְלַמּ 1 = הָנמְׁש נו 11
 תוָ םירוט הָׁשלִׁש .םיִבָס הָלֹודַח ַצְחְו :וִמָאְו תוָג 2

 לָאלּ תיִמיִנְּפַה הָוהְי-תיִּב רצּמַלְו םיִזָרָא ּתֹתְרְּכ רּומָו
 םייח-תֶא קו הֹמלְׁש ךֵלִֶה לי ;תִיָּבַה 3
 -שיִא ויָבָאָו יָתמַ הּטַּמִמ אוה הָנְמְלַא הֶׁשֶאְדַּב :רֹצִמ 4

 ;-נּובְתַה תֶאְו הָמְכְחַה-תֶא אמו הָׁשֹחְנ ׁשוח ירצ
 ילַא אֹובָ תׁשחּכ הָכאָלְמילָּב תָֹׂשֲעַל תַערַה"תָא

 יֵנְׁשתֶא רצה ;:!ּתְכאַלְמיִלְּכיִתֶא שַעיו הֹמלׁש ְךֵלֶמַה יט
 ףיִּמַעָה תַמוק מא הֵרָׂשָע .הָנֹמְׁש תֶׁשֶחְנ םיִדּוּמַעַה
 :ינָׁשַה דּּמַעה-תֶא בֶסָי הָּמַא הָרָׂשע-םיִּתְׁש טּוהְו דָחֶאָה

 קֵצְמ םיִדִּמַעָה ישא לפ תֶתָל הֶׂשָע תֹרָתְכ- יֵּמְׁשִי 6
 תומַא ׁשֶמַחְו תחָאָה תֶרָתֹּכַה תַמֹוק תֹומַא ׁשֵמָח תֶשְחִ

 םיִלֵדַּנ ּהְכָבְׂש הָׂשֲעַמ םיִכְבׂש :תנשַה תֶרָתַּכַה תַמּוק :ז
 טֵעְבׁשםיִדּמעַהׁשאַרילַערֶׁשֲא תֹרֲתַּכַל תֹּרְׁשרַש הׂשמ

 =ערָא ׂשַעַו :תיִנָׁשַה תֶרֶת כל הָעְבִׁשְו תֶחָאָה תֶרָתֹּכַל 15
 תֶֹּסַכְל תֹלֲאָה כל םיִָמ םירימ יינְשּו םיִדּוּמַעָה
 תֶרָתֹּכִל הָׂשָע ןֵכְו םינמר ך"לַמ רֶׁשֲא ה יי
 ןשּוש השעמ םיִדּוּמַעה טו ,רֶׁשֲא תֹרָתְכְו :תיִנֵׁשַה

 חג םיִדּומַעָה .ַנְׁשילֲע תֹרְתַכְו :תומַא עּבְרַא הא ב
 םִינמְרָהְו הָכָבְׂשִי .רֶכעְל רֶׁשֲא ןְטָּבִה תַמְעְלִמ .לִַמ

 תֶא םק תִנְׁשה תֶרָתֹּכַה לָפ םיִבָס םיִדְמ םִיַתאָמ גנ
 אֵק יְִמְַה דּמַעָה-תֶא םֶקָו לֵכיַהַה .םֶלֶאְל םיִמַעַה
 =-תֶא אֵרְקַו ילאָמְׂשִח דּוִמַעָהייתֶא םֶקָי ןיִכָי ֹומָׁש-תֵא

 ז א םיכלמ

 סאָו הֹעְרַּפ ןופ רעֶטְכאָט איִד ראַפ
 -ַאָד סאָד איוװ ,ןעֶמּונעֶג טאָה הֹמֹלִׁש
 טאָה םעֶלַא סאָד 9 :זיֹוהראָפ עֶניִז

 עֶטְקאַהעֶג עֶרֶעייֵט ןּופ טְכאַמעֶג רֶע
 ןופ ,געֶז ַא טיִמ טְנעֶועֶג ;רעֶנייֵטְׁש
 םעֶד ןּופ דְנּוא ,גיִנעוֶוְסיֹוא דְנּוא גיִנעוֶוְניִא
 דְנּוא ְּךאַד םעֶד ןַא זיִּב טְנעֶמאַדְנּופ
 :ףיֹוה ןעֶסיֹורְג םעֶד זיִּב גיִנעוֶוְסיֹוא ןּופ

 עֶסיֹורְנ עֶרֶעייֵט טיִמ טעֶדְניִרְנעֶג דְנּוא 0

 ןעֶלייֵא ןְהעֶצ ןּופ רעֶנייֵמְׁש ,רעֶנייֵטְׁש

 :םיֹורְג ןעֶלייֵא טֶכַא ןּופ רעֶנייֵטְׁש דְנּוא

 עֶרֶעייֵט ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ףיֹוראַד דְנּוא 1
 ְךיֹוא דְנּוא ,רעֶנייֵטְׁשלעֶקְניִו עֶטְקאַהעֶג
 םעֶד םּורַא דְנּוא 12 :רעֶמייֵּב-ןעֶנעֶט

 אייֵרְד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ףיֹוה ןעֶסיֹורְג
 ןייֵא דְנּוא ,רעֶנייֵטְׁש עֶטְקאַהעֶג ןעֶלייֵצ
 זיִא יֹוזַא דְנּוא ,ןְרעֶדעֶצ עֶנעֶטיִנְׁשעֶג לייֵצ
 ןּופ זיֹוה ןעֶטְסְניִנעוֶוְניִא םעֶד ּוצ ןעֶזעוֶועֶג
 ןּופ ףיֹוהְראָפ םעֶד ּוצ דְנּוא ,ראַה םעֶד
 טאָה הֹמלְׁש גיִנעֶק רעֶד דנוא 13 :זיֹוה
 ןּופ םָריֵח ןעֶמּונעֶג טאָה דְנּוא ,טקישעֶג

 ןַא ןּופ ןְהּוז ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע 14 :רֹוצ

 רעֶטאָפ ןייַז דֶנּוא ,יִלָּתְפַנ טֶבֵׁש ןופ הָנָמְלַא
 הָמְבָח טיִמ לּופ רעֶטְסייֵמ-רעֶּפּוק ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע ,רֹוצ ןּופ ןאַמ ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא

 רֶע דְנּוא ,טייֵּבְרַא רעֶּפּוק אייֵלְרעֶלַא ןעֶכאַמ ּוצ ,טְפאַׁשְנעֶסיוִו דְנּוא ,דְנאַטְׁשְרעֶפ דֶנּ
 :טייֵּבְרַא עֶצְנאַה עֶנייֵז טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,הֹמלִש ביִנעק םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא

 ָךיֹוה איִד ןעֶלייֵא ןְהעֶצְכַא ,ןעֶלייֵז עֶנְרעֶפּוק אייווְצ איִד טְמְראָפעֶג טאָה רֶע דְנּוא 8
 עֶטייוַוְצ איד טְלעֶגְניִרעֶגְמּורַא טאָה ןעֶלייֵא ףְלעוֶוְצ ןּופ רּונְׁש ַא דְנּוא ,ָלייַז רעֶדעֶי ןּופ

 איד ןּופ ןעֶציִּפְׁש איִד ףיֹוא ןּוהְמ ּוצ טְכאַמעֶג רֶע טאָה ןעֶניֹורְק אייוַוְצ דְנּוא 16 :לייַז
 ףְניִפ דְנּוא ,ןיֹורְק ןייַא ןּופ ְּךיֹוה איִד זיִא ןעֶלייֵא ףֶניִפ ,רעֶפּוק ןּופ ןעֶסאָנעֶג ןעֶלייֵז

 ןּופ טייֵּבְרַא-ץעֶנ איו ָּךעֶלטְכעֶלְפ 17 :ןיֹורק עֶרעֶדְנַא איִד ןּופ ְךיֹוה איִד זיִא ןעֶלייֵא

 ןעֶציִּפְׁש איד ףיֹוא ןעֶראוַו סאָו ןעֶניֹורְק איִד ּוצ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ,ןעֶמייֵק איו םיִדאָפ

 רעֶטייֵוְצ רעֶד ףיֹוא ןעֶּביִז דְנּוא ,ןיֹורְק ןייֵא ףיֹוא ְךעֶלְטְכעֶלְפ ןעֶּביִז ,ןעֶלייֵז איִד ןּופ
 לעֶּפֶע-טאַנאַרְג ןעֶלייֵצ אייוַוְצ דְנּוא ,ןעֶלייֵז איִד טְכאַמעֶנ טאָה רֶע דְנּוא 18 :ןיֹורְק
 רעֶד ףיֹוא ןעֶניֹורְק איִד ןעֶקעֶדעֶּב ּוצ יֵדְּכ לעֶטְכעֶלְפ ןייֵא םּורַא טְכאַמעֶג רֶע טאָה

 איֵד דְנּוא 19 .:ןיֹורְק רעֶטייַוְצ רעֶד ּוצ טְכאַמעֶנ רֶע טאָה יֹוזַא דְנּוא ,קיִּפְש

 אידז ,םייַּבְרַא-ןעֶזאָר ןעֶזעוֶועֶג זיִא ,ןעֶלייֵז איִד ןּופ ץיִּפְׁש רעֶד ףיֹוא ראו םאָז ןיֹורְק
 ףיוא ןעֶזעועֶג ןעֶנעֶז ןעֶניֹורְק איִד דַנּוא 20 :םיֹורְג ןעֶלייֵא ריִפ ,זיֹוהראַפ םעֶד ןיִא
 ןַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאָה ְּךיֹוּב םעֶד רעֶּביִאְנעֶגעֶק ְּךיֹוא ,ןעֶּביֹוא ןּופ ןעֶלייֵז אייוַוְצ איִד
 ְךעֶלְריִנְׁש אייוַוְצ ףיֹוא לעַּפִע-טאַנאַרְנ טְרעֶדְנּוה אייוַוַצ דנּוא יי ןּופ טייַז רעֶד
 רֶע דְנּוא 21 :ןיֹורְק עֶרעֶדְנַא איֵד ףיֹוא ןעֶזעֶועֶג זיִא יֹוזַא דְנּוא ,ןיֹורְק עֶנייַא םּזרַא
 טאָה רֶע דְנּוא ,לעֶּפְמעֶמ םעֶד ןּופ זיֹוהְראָפ םעֶד ראַּפ ןעֶלייֵז איִד טְלעֶמְׁשעֶגְפיֹוא טאָה
 דְנּוא ,ןיִּכָי ןעֶּפּורעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,טייַז ןעֶטְכעֶר רעֶד ּוצ לייַז איִד טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא
 ְןעֶפּורעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא ;טייַז רעֶקְניִל רעֶד ּוצ לייֵז איִד טְלעֶטְׁשעֶנְפיֹוא טאָה רֶע

 לעוב



 א  םיכלמ
 ןּופ ןעֶציְִּׁש איד ףיֹוא דְנּוא פ9 :זַעֹּב

 ןעֶזיֹור איִװ ןעֶועוֶועֶג זיִא ןעֶלייֵז איד

 -ְנָעעֶנ ָּךיִז טאָה טיִמְרעֶד דְנּוא ,טייֵּבְרַא
 :ןעֶליֵז איִד ןּופ טייֵּבְרַא איִד טְניִד

 ןםַי ַא טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא 8
 ןייֵא ןּופ טייֵרְּב ןעֶלייֵא ןְהעֶצ ,ןעֶסאָנעֶג
 געֶרְּב ןְרעֶדְנַא םעֶד ּוצ ויִּב געֶרְּב
 ןעֶליֵא ףֶניִפ דְנּוא ;םּורַא :גיִדְּכעֶלייֵק

 בְנאַל ןעֶלייֵא גיִסייֵרְד רּונְׁש ַא דנּוא ;ְךיֹוה

 דְנּוא 24 :טְלעֶגְניִרעֶגְמּורַא םֶהיֵא טאָה
 -ָניֵרעֶגְמּורַא ןעֶּבאָה דְנאַר ןייַז רעֶטְנּוא

 ןעֶלייֵא ןְהעֶצ םּורַאסְְניִר ּפעֶנְק טְלעֶג
 איִד .םַי םאָד טְלעֶגְניִרעֶנְמּורַא ןעֶּבאָה

 ןעֶלייֵצ אייוְצ ןעֶזעֶועֶג ןעֶנעֶז ּפעֶנְק
 דֶנּוא 28 :םּונ םעֶנְרעֶּבְליִז ןּופ ןעֶסאָנעֶג
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 ינ םֶּתִּתַו ןָשיש הֵׂשֲעַמ םיִדמַעַה ׁשאָר לֶעו :ַעְּב מָׁש
 55 יֵׂשֵע ק ָצּומ םִיַה--תֶא שעו :םיִדּומַעָה תֶכאָלְמ
 הָמַאָב שמח ביִבָס ו לֶֶע יא ֹותָפְׂשִמ הָמֵאָכ
 4 םיִעְקִפּו :םיִבָס וָתֹא םֶסָי הָּמֵאָּב םיִׁשֹלֶׁש .הְָֹ והְמּק
 םפקִמ הֶּמַאָב רָׂשֲע ותֹא םיִבְבִס ביִבָט יָתְפְׁשל תַהֵּתִמ
 קָציִּב םִיִקְצי א םירּומ ָׁש םִיַה-תֶא
 וכ סי ׁשּו הָנופָצ ו םיָנֹפ הָׁשֹלְׁש ר רֶׂשָע ינְׁשילַפ רמֹ
 הָחְרוִמ םִנפ הל הֶּבְנָנ הָשלָשּו הָמָו םיִנּפ
 58 זֵפַט וָיְבָעְו :הָתָיָּב םֶהיֵהַלְכ טנ םֶהיֵלָע םָיְַ
 ;ליִב כי תַּב םִיַפלַא ןשוש חַרַּפ םֹוּכ-תַפְׂש הֵׂשעַמְּכ ֹותָפָׂשּ

 יד האָב עַּברַא תֶׁשֶחנ רׂשע תוֶנכִמַה-תֶא ׂשַעו
 ֲּאְּב ׁשֶלָשוהָבחְר ֶמַאָב עַּברַאו תֶחֶאָה הָנֹוכְּמַה ְּךֶרֹא
 28 תתרָּנִכִמּו םֶתָל תַרְּגְסִמ ָנֹוכְּמַה הֵׂשֲעַמ הָו ":הָתָמֹוְק
 צפ !תֹיְרַ םיִבלְׁשַה יב רֶׁשֲא תֹורְנְסִּמַה-לַעְו :םי בלְׁשַה ןיּב
 תוירֲאְל ; תֶהַּתִמּ לא ןֵּכ םיּבַלְׁשַה-לַעְו םיִּבּורְכּו רָב
 ל תֶׁשֹחְנ יַנפִא הָעָּברַאְו .:דֶרֹומ הָׂשֲעַמ תול  דֵכֶּבלְ
 תפֵתְּכ ויָתֹמֲעַּפ הָעָּבְרַאְו תֶׁשֹחְנ ינְרַמְו תַחַאָה הָנוכְּמַל
 { תיל ׁשיִא רֶבעַמ תֹוקָצְי תַַֹתְּכַה םיִּכִל תַהַּתִמ םֶהָל

 םיִבָס ריר

 נ -הֵׂשֲעַמ לֶנָע ָהיִפּו הָמֵאָּב הָלעַמְו תֶרָתֹּכַל תיִּבִמ ּוהיִפְ
 ְהיֵתְרְנְסִמּו תל היִפ-לַע-םַנְו מֵאָה יִצֲחַו הָּמַא ןֵּכ
 וג לרַחַתִמְל .םיִנפוֲאָה תַעַּבְרַאְו ! ! תוִלנ ע--אל תֹעָּבְרִמ
 דָהֶאָה ןְפֹואָה תַמוקְו הָנוכְּמַּב םיִּנַיֲאָה תֹודָיַ תֹורְְסַמַל
 5 ןֵפֹוא הֹׂשֲעַמְּכ םיִנַפֹאָה הֵׂשֲעמּו :הָּמַאָה יִצֲחַו הָּמַא
 :קָצימ לכה ה םֶהיֵרְׁשֹחְו םֶהיִקְׁשִחְו םֶהיֵּבַנְו םֶתֹודְי הָבָּכְרִּמַה

 54 ִמ תֶחָאָה הנְֹּמַה תֹ ברא לַא תֹופַתְּכ עַּברַאְ
 הל הָמוק הָּמַאָה יִצֲח הָנֹוכְּמַה ׁשאֶרְבּו :ָהיּפַתַּכ הָנֹכְּמַה

 !הָממ ָהֶתֹרְְִמּו היִתֹדי הָנֹכְמַה ׁשאָר לֶעְו ביִבָמ לֶנֵ

 ,רעֶדְניִר ףְלעוֶוְצ ףיֹוא ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא סֶע
 ףָנּוא טייֵז-ןֹופָצ ּוצ ְּךיִז ןעֶרְהעֶק אייֵרְד
 דָנּוא ,טייֵז-בָרֲעַמ ּוצ ְּךיִז ןעֶרְהעֶק אייֵרְד
 דְנּוא ,טייַז-םֹורָד ּוצ ְּךיִז ןעֶרְהעֶק אייֵרְד
 דָנּוא ;טייַז-חַרָזִמ ּוצ ְּךיִז ןעֶרְהעֶק אייֵרְד
 דָנּוא ,ןעֶּביֹוא ןּופ אייֵז ףיֹוא זיִא םַי סאָד
 ץְנאַג ןעֶזעוֶועֶג זיִא לייֵטרעֶטְנּוא רֶעייֵז
 ַא זיִא קיִד עֶנייַז דְנּוא 26 :ביִנעְֶניִא

 עֶדְנעֶהיִלְּבְפיֹוא עֶנייֵא איז ,רעֶכעֶּב ַא ןּופ דְנאַר ַא איז זיִא דְנאַר ןייַז דְנּוא ,טייֵרְּב דְנאַה
 ןְהעֶצ טְכאַמעֶנ טאָה רֶע דְנּוא 97 :תַּב דְנעֶזיֹוט אייוַוְצ ןעֶטְלאַהעֶג טאָה םֶע דִנּוא ,זיֹור

 ןעֶלייֵא ריִפ דְנּוא ,לעֶמְשעֶג ןייֵא ןּופ גְנעֶל איד ןעֶלייֵא ריִּפ ,לעֶטְׁשעֶג עֶנְרעֶּפּוק
 ְכאַמעֶב לעֶטְׁשעֶב איִד ןעֶנעֶז יֹוזַא דנּוא 28 :ָךיֹוד ןעֶלייֵא אייֵרְד דְנּוא ,טייֵרְּב
 ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶזעֶוועֶג ןעֶנעֶז ןעֶטְסייֵל איִד דְנּוא ,ןעֶמְסייֵל טאַהעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ,ןעֶזעזֶועֶב
 ךעֶלְּפאַטְׁש איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶנעֶז םאָו ןעֶטְסייֵל איִד ףיֹוא דְנּוא 29 :ןעֶלְּפאַטְׁש איד
 םּופ ַא ןעֶלְּפאַטְׁש איד רעֶּביִא דְנּוא ,םיִבּורָּכ דְנּוא רעֶדְניִר ,ןעֶּבייֵל ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז
 דְנּוא 30 :ןעֶצְנאַרְק ןעֶנְנאָהעֶגְּפּורַא ןעֶּבאָה רעֶדְניִר דְנּוא ןעֶּבייֵל איִד רעֶטְנּוא דְנּוא
 ןעֶסְקַא עֶנְרעֶּמּוק דֶנּוא ,טאַהעֶג לעֶמְׁשעֶנ םעֶכיִלְטיִא טאָה רעֶדעֶר עֶגְרעֶּפּוק ריִפ
 סאַפ-דְנאַה םעֶד רעֶטְנּוא ןּופ ,רעֶטעֶלְּב-רעֶטְלּוש ןעֶּבאָה ןְלעֶקְניוִו ריִפ עֶנייֵז דְנּוא
 דְנּוא 81 :ןעֶצְנאַרְק ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז טייַז רעֶדעֶי ןּופ ,ןעֶסאָגעֶג רעֶטְלּוש איִד ןעֶנעֶז
 רעֶכעֶה ,ןיֹורְק רעֶד ןּופ גיִנעוֶוְניִא ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא (סאַפ ןּופנ גָנּונעֶפֲע איִד
 םעֶד ןּופ טְרַא רעֶד ְּךאָנ ,ניִדְכעֶלייֵק ראו גְנּונעֶּפֶע עֶרְהיֵא דְנּוא ,לייַא ןייֵא טיִמ
 זיִא בֶנּונעֶפֶע עֶרֶהיֵא רעֶּביִא ְּךיֹוא דְנּוא ,טייֵרְּב ןעֶלייֵא ןעֶּבְלאַהטְרעֶדְנַא ,לעֶטְׁשעֶב

 "ייק טיִנ ,יִקָע-ריִּפ ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז ןעֶטְסייֵל עֶרייֵז דְנּוא ,קְרעוֶויִליִנְׁש ןעֶזעוֶועֶג
 איד דְנּוא ,ןעֶטְסייֵל איד רעֶטְנּוא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז רעֶדעֶר ריִפ דְנּוא 89 גיִדְכעֶל
 ןּופ ְּךיֹוה איִד דְנּוא ,לעֶטְׁשעֶנ םעֶד ןיִא ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז רעֶדעֶר איִד ןּופ ןעֶּפְקַא
 טייַּבְרַא איִד דְנּוא 28 :ןעֶלייֵא ןעֶּבְלאַהטְרעֶדְנַא ןעֶועֶועֶג זיִא דאָר ןעֶדעֶי
 עֶרייֵז דְנּוא ןעֶסְקַא עֶרייַז ,רעֶדעֶר-ְןעֶנעֶו איִװ ןעֶועוֶועֶג זיִא רעֶדעֶר איִד ןּופ
 :ןעֶסאָגעֶג םעֶלַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ,רעֶרעֶר עֶרייֵז דְנּוא םֶנעֶּפאַצ עֶרייֵז דְנּוא ןעֶדְנאַר
 ןופ ןעֶקֶע ריִפ איִד ּוצ רעֶטעֶלְּב-רעֶטְלּוׁש ריִפ ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז םִע רְנּוא 4

 :ןּופאד רעֶטעֶלְּב-רעֶטְלּוׁש איר ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז לעֶטְׁשעֶג םעֶד ןּופ עֶטְׁשעֶנ ןױַא
 -עֶכעֶהְרֶע עֶנייֵא ןעֶזעֶועֶג זיִא לעֶטְׁשעֶנ םעֶד ןּופ ץיְִּׁש רעֶד ןַא דנוא 5
 ןּופ ץיִּפְׁש רעֶד ןּופ דֶנּוא םּורַאסְנְניר :יִדְכעֶלייֵק לייַא עֶּבְלאַה עֶנייֵא ןּופ גֶנּור
 :ןעֶּבְלעֶזְמעֶר ןּופ ןעֶטְסיֵל איד דְנּוא ןעֶסְקַא איד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז לעֶטְׁשעֶב םעֶד

 ךנוא
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 םיִבּורְּכ ָהיֶמְרְְמִמֹו לַעְו ָהיֶמֹדְו תֹוחְלַה-לע חַּתַפִ 6
 הֶׂשָע תאָוְּכ : ביִבָמ תולְו ׁשיִאירַעַמְּכ תֶרּמִתְו תויְרֶא 5

 דָחֶא בֶּצָק תֶקַא הָּדִכ דֶחֶא קָצּומ תוֶגֹכְּמַה רֶׂשָע תא
 טביעּבְרַא תֶשֲחְנ תרֹכ הֶרָׂשֲע ׂשֶעװ  !הָתָקְכִל 6

 דֶחֶאָה רֶזּבַה הָמַאְּב עַּבְרַא דֶחֶאָה רֹוַּכַה !ליֵכָ תַּב
 קה :תֹנֹכְמַה רָׂשֲעְל תַמַאָה הָנֹוּכְּמַה-לַע לֶחֶא רוָיְּכ
 -ילַמ ׁשֶמָחְו ןיִמָימ תיַּבַה ףֶתַּכילַע ׁשֵמֶח תֹונכְּמַה-תֶא
 תלמי תַּּבַה ףֵתּכִ ןֶתנ םֶיַה-תֶאְווָלאֹמְשִמ תַַּבַה ףֶתֶּכ
 תרֹוריִכַה-תֶא םוריח ׂשעיו י !בֵנְנ לּוּמִמ הָמְרָק

 -לָּכיֹתֶא תֹוׂשֲעַל םֶדֹיִח לָכִיו תוָקְְִמַה-תֶאְו םִעַָה-תֶאְ
 טיִרְּמִע :הָוהְי תיִּב המֹלְׁש ּךֶלֶּמִל הֶׂשָע רֶׁשֲא הָכאָלְּמַה 4

 םִָּתְש םיִדּוּמעָה ׁשאֶרילַעירֶׁשֲא תֹרָחְּכַה תֶלְְוםִנׁש
 רָׁשֲא תֹרָתְּכַה תָֹלְג יִּתְׁש-תֶא תֹוּטַכְל םִוַּמְׁש תִֹמָכְׂשַהְו
 ְִׁשִל .תואמ עַּבְרַא םיִנֹמרָה-תֶאְו :םיִדּומֲעָה ׁשאָרילַג
 -תֶא תֹוַּּכְל תֶחֶאָה הָכָבְׂשִל םיִנֹמִר םיִרּוט-ינְׁש תֹוָכָבְׂשַה

 תֹנִֹּמַה-תֶאו :םיִרוּמַעָהיָנְפ-לַע רֶׁשֲא תֹרְֲּכַה תיְגיִּתְׁש 8
 דָחאָה םִיַה"תֶאְו :תֹונֹכְּמַה-לַע הֶרָׂשֶע תֹריִּכֶַאְו רָׂשע 4
 -תֶאְו תֹוריִַּה-תֶאְו :םיַה תַחַּת רָׂשֶעיםינְׁש רָקְּבַ-תֶאְו המ

 הֶׂשָע רֶׁשֲא להֵָה םיִלְכַה-לּכ וִאְו תֹוקְנִמַה-תֶאְו םיִעַָה
 רַּכִכְּב 1טְרֹמְמ תֶׁשָחְנ הֶוהְי תַּכ הֹמלְׁש ְךלֶּמִל םֶריֵח
 יִבּו תוס ןִּכ הָמָרָאָה הָכעַמְּב ךֶקֶּמִה םָקָצִי ןֹדריה
 אל רֶאְמ רָאְמ בֶרֵמ םיִלֵּכַה-לֶּכ-תֶא הֹמלְׁש חנַו :ןָתְרֶצ

 םיִלֵּכַה-לֶּכ תֶא הֹנלְׁש ׂשַעַו :תֶׁשֶחנִה לֵקְׁשִמ ְךֵקְחַנ 6
 וילָע רֶׁשא ןמְלָׁשִה-תֶאְ בהּזה חַּבְוִמ תַא הָוהְי תֵּב רֶׁשֲא
 לאָמְׂשִמׁשֶמָחיִמְִמׁשִמָח תֹורֹנִּמַה-תֶאְ :בֶהְושִיְִּפַהֶחְל
 {בֶהְ םִיַחְקִלּמַהְו תֶרנַהְ חֵַָּהְו רטָּמ בֶהָז ִבְּדַה ינְפִל
 םַהָו תֹתְחַּמַהְו תֹוּכַהְו תֹקְרְוּמַהְו תורְּממַהְו תֹפִּפַהְו

 ףיִנעֶק םעֶד ראַפ םֶכאַמעֶג טאָה רֶע סאו

 ו א םיכלמ
 ףיֹוא טְציִרְקעֶנְסיֹוא טאָה רֶע דנוא 6
 ףָנוא ,ןעֶמְקַא איד ףיֹוא רעֶטעֶרְּב איד

 עֶּבייֵל ,םיִבּורְּכ ,ןעֶטְסייֵל איִד ףיֹוא
 יא ןופ םאֶמ םעֶד ְךאָנ ןעֶמְלאַּפ דְנּוא

 ְךאָנ 37 :םּורֲאְסְגְניִר ץנעֶרְק דְנּוא ,ןעֶביִל
 איִד טְכאַמעֶג רֶע טאָה סאָמ ןעֶּבְלעֶזְמעֶד
 ,םאָמ ןייֵא ,םוג ןייֵא ,לעֶטְׁשעֶג ןְהעֶצ
 רֶע דְנּוא 28 :עֶלַא ראַפ נְנּוציִנְׁש עֶנייֵא
 "שאו עֶנְרעֶּפּוק ןְהעֶצ טְכאַמעֶג טאָה

 ןעֶמְלאַהעֶג טאָה ןעֶקעֶּבשאַו ןייֵא ,ןעֶקעֶּב
 (םייֵרְּב ןעֶלייֵא ריִּפ דנּוא ,תַּב גיִצְריִפ

 -עֶג ןעֶביִלְטיִא ףיֹוא דְנּוא ,ןעֶקעֶּב- ןייֵא
 איד ּוצ ןעֶקעֶּב ןייֵא ןעֶזעוֶועֶג זיִא לעֶמְׁש
 טאָה רֶע דְנּוא 89 :לעֶטְׁשעֶנ ןְהעֶצ

 איד ןַא ףֶניִּפ לעֶטְׁשעֶנ איד ןעֶּבעֶגעֶג
 ףְניִפ דְנּוא זיֹוה םעֶד ןּופ טייֵז עֶטְכעֶר
 דְנּוא ,זיֹוה םעֶד ןּופ טייֵז עֶקְניִל איִד ןַא
 איד ףיוא ןעֶּבעֶנעֶג רֶע טאָה םַי סאָד
 ייֵז-חְרזִמ ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ טייֵז עֶטְכעֶר
 טאָה םָריִח 40 :טייז-םֹורָד רעֶּביִאְנעֶגעֶק
 ןְלעֶפיֹוׁש איִד דְנּוא ןעֶקעֶּב איִד טְכאַמעֶג
 טאָה םֶּדיִח דְנּוא ,לעֶסיִׁש איִד דְנּוא

 טייֵּבְרַא עֶצְנאַנ איד ןּוהְמ ּוצ טְגיִדְנֶעעֶג
 !ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא המלש

 ףעֶד ןַא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאִו ןעֶניֹורְק עֶניִדְכעֶלייֵק אייוַוְצ דְנּוא ,ןעֶלייֵז אייוֵוְצ 1

 ןעֶניֹורְק אייוְצ איִד ןעֶקעֶדעֶּב ּוצ יֵדְּכ עֶטְכעֶלְפעֶנ אייװְצ ,ןעֶלייֵז איד ןּופ ץיִּפְׁש
 "וה ריִּפ איִד דנּוא 42 :ןעֶליֵז איִד ןּופ ץיִּפְׁש רעֶד ןַא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז סאו

 לעֶּפֶע-טאַנאַרְנ ןעֶלייֵג אייֵוְצ ,עֶטְכעֶלְפעֶנ אייוֵוְצ איִד ּוצ לעֶּטִע-טאַנאַרְג טְרעֶד

 םאו ןעֶניֹורְק עֶניִדְכעֶלייֵק אייֵוְש איִד ןעֶקעֶדעֶּב ּוצ יֵדְּכ טְכעֶלְפעֶג ןייֵא ראַפ
 ןעֶקעֶּב ןְהעֶט איִד דְנּוא ,לעֶטְׁשעֶנ ןְהעֶצ איִד דנּוא 43 :ןעֶלייֵז איִד ףיֹוא ןעֶנעֶז
 רעֶטְנּוא רעֶדְניִר ףְלעוֶוְצ איד דְנּוא םַי םאָד דְנּוא 44 :לעֶטְׁשעֶנ איִד ףיֹוא

 עֶלַא דִנּוא ,לעֶסיִׁש איִד דְנּוא ןעֶלְפיֹוׁש איִד דְנּוא ,ּפעֶמ איִד דְנּוא 42 :םַי םעֶד

 ןיִא הֹמלִש גיִנעֶק םעֶד ראַפ טְכאַמעֶג טאָה םָריֵח סאָו טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ םיִלַּכ
 רעֶד דנוא 46 :רעֶּפּוק ןעֶטְריִלאַּפ ןּופ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד
 רעֶד ןיֵא ,ןֵדְרַי םעֶד ןּופ דְנעֶנעֶנ רעֶד ןיִא ןעֶמיִנְסיֹוא טְזאָלעֶג אייֵז טאָה גיִנעֶק

 טאָה הֹמלִׁש דנוא 47 :ןָתְרֶצ ןעֶׁשיִװְצ דְנּוא תֹוּכִס ןעֶשיִװְצ ,רֶרֶע רעֶטְכיִדעֶנ
 ,לאָצ רעֶמיֹורְב ְץְנאַנ רעֶד ןעֶנעֶו ןּופ םיִלֵּכ עֶניִזאָד איִד עֶלַא טְנייֵלעֶגְניִהַא

 דָא 48 :ןעֶראָועֶג טְשְראַפעֶנְסיֹוא טיִנ זיִא רעֶּפּוק םעֶד ןּופ טְכיִועֶג סאָד
 ןּופ זיֹוה םעֶד ראַפ ןעֶזעֶועֶג ןעֶנעֶז םאִו םיִלָּכ עֶלַא טְכאַמעֶג טאָה .הֹמלִׁש
 םֶהיֵא ףיוא םאִװ ׁשיִט םעֶנעֶדְלאָג םעֶד דְנּוא ַחֵּבְוִמ םעֶנעֶדְלאָג םעֶד ,ראַה םעֶד
 רעֶטְכעֶר רעֶד ןַא ףְניִפ ,רעֶטְכייֵל איִד דְנּוא 49 :םיִנָּפַה םֶהָל םאָד ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 ,רֶלאָנ םעֶטְרעֶטייֵלעֶג םיּוא ,ריִבָד םעֶד ןּופ טייַז רעֶקְניִל רעֶד ןַא ףֶניִפ דְנּוא ,טייַז
 -עוֶועֶג ןעֶנעֶמ ןעֶגְנאַַוְצ-ִטְכיִל איִד דָנּוא ,רעֶטְכייֵל איִד דְנּוא ןעֶמּולְּב איִד דְנּוא
 לעֶסיִׁש איִד דְנּוא רעֶסעֶמ איִד דֶנּוא ןעֶקעֶּב איִד דְנּוא 20 :דְלאָג םיֹוא (ןעֶז

 הָלאָב םעֶטְרעֶטייֵלעֶג םיֹוא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןעֶנאַפ איד רֶנּוא לעֶפעֶל איִד דְנּוע

 ףנוא



 ח ז א םיכלמ
 ןּופ ןעֶריִהְט איִד ראַפ לעֶקְניוִו איִד דנּוא

 שֶרֹק םעֶד ןּופ :יִנעוֶוְניִא ןּופ זיֹוה םעֶד

 ּוצ זיֹוה םעֶד ןּופ ןעֶריִהְט איִד ּוצ םיִׁשָדְק

 םיֹוא עֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶזו לעֶּפְמעֶט םעֶד

 גיִטְרעֶפ זיִא םִע ןעוֶו דְנּוא 51 :דְלאָג

 רעֶד סאָו טייֵּבְרַא עֶצְנאַנ איִד ןעֶזעוֶועֶג

 םעֶד ראַפ טאַמעֶג טאָה הֹמלְׁש גיִנעֶק

 המלש טאָה יֹוזַא ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה

 ןעֶכאַז עֶטְג ולייַהעֶג איִד טְכאַרְּבעֶגְנייֵרַא
 דְנּוא רעֶּבְליִז סאָד ,דוָד רעֶטאָפ ןייַז ןּופ

 רֶע דְנּוא ,םיִלֵּכ איִד דְנּוא ,דְלאָנ םאָד

 תֹורְצֹא איִד ןיִא ןעֶּבעֶנעֶגְנייֵרַא אייֵז טאָה

 ;ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ

 ח לעטיפאק

 טְלעֶמאַזְרעֶפ הֹמֹלְש טאָה לאָמסְנעֶד 1

 עֶלַא דָנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶטְצֶלֶע איד
 -ךיִּפ איִד ,םיִטָבְׁש איִד ןּופ טייֵלטְּפיֹוִה

 רעֶדְניִק איִד ןּופ ןעֶיְליִמאַפ איד ןּופ ןעֶמְׁש

 ןײק הֹבלִש גיִנעֶק םעֶד ּוצ ,לֵאָרְׂשִי

 םעֶד ןעֶנְנעֶרְּבּוצְפיֹורַא יֵדְּכ .םִיָלָׁשּורְי
 םיִדֹוָד ןּופ ,ראַה םעֶד ןּופ תיִרְּב ןּורָא

 עֶלַא דָנּוא 2 :ןֹויִצ זיִא סאָד ,טאָמְׁש
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 םיִׁשָדּכַה ׁשֶרָקְל יִמיִנְּפַה תייַּבַה תותְלַדְל תֹותֹּפַהְו רונָמ
 יג הָכאָלְמַהלָּכ םַלְׁשִּתַו ;בֶהָו לֶכיֵהַל תַיַּבַה יִתְלַדְל
 -תֶא הֹמלָׁש אֹּבָו הָוהְי תיֵּב המלְׁש ְךֶֶּמַר הָׂשְע רֶׁשֲא
 ס םילַּכַה-תֶאְו .בֶהְזַה-תֶאְו ףֵכַּכַה-תֶא ויֿבָא ָדד  יִׁשְָק

 :הָוהְי תיֵּכ תֹהְצְִּכ

 א חומה יֵׁשאָרלּכיתֶאָו לֵאָרְׂשִי ינקזחתֶא אהל לח זָא
 םַלָׁשורְי הָמלׁש ְךֵֶמַהִלֶא לֵאָרׂשִי ןנבל תוב ה יא
 :ןוָיִצ או דָוָּד רע הוהְי-תיִרְּב ןרא--תֶא ן ֵל
 חַריְּב לֵאָרׂשִי ׁשיִא--לְּכ .המלש .ְךלֶמַה--לָא ולֲהְקִ
 8 ינְָו לָּכ ּואֹבַי :יִעיִבְׁשַה ׁשֶרֶחַה אּוה :ָתָּב םִינָתֶאָה
 3 הָוהְיןורַא-תֶא ּולֲעַיַו :ןורָאָהדתֶא םיִנֲהְּבַח יָא לֵאְרׂשִי
 לע לֶהֶאָּב רֶׁשֲא ׁשֶדְּקַה יֵלְּכילָכיתֶאְ דַעמ לָהָאתֶאְו
 ה טאָרְׂשי תַדֲע-לָכו חל ְךֶלֶמַהו :םִילַהְו םִִנַהְּכַה םָתֹא

 רֶקָבּו ןאָצ םיִחָּבַמ רָאה ינפל וּתִא ויָלָע םיִדָעֹ
 5 -ןרָא םיִנָהְּכַ ּואְבָ ג בר ונָמי אֵל ירְפָכידאל רֶׁשֲא
 ׁשֶרָקילֶא תַיַּבַה ריִבָד-לֶא וְמוקְמיִלֶא הָוהי-תיִרְּב ןורַא
 ? םיִׂשרִּפ םיִבּורְכַה יִּכ :םיִבּורְּכַ יפְנַּכתַחַּתילַא טיִׁשְרִּקַה
 -לַעְו ןיִרָאה-לַע םיבְרְַּה ּוכסַַו ןֹורָאָה םוקָמ-לֶא םיפָנִּכ
 8 םיִּדַּבַה יִׁשאֶר ּואְרּיַו םיִּדַּכַה .רמראה הל ְמְלִמ ויָּדַּב

 דע אָ אלְ רבה אל ׁשְרֹקַהִמ
 ָשֵא םיִנָבֲאָה תֹוָחְל יֵנְׁש קה ןורָאָּב ןיִא :הָּוִה םּיַה דע
 יי עי ינְּב"םע הָוהְי תַרְּכ רֶׁשֲא בֶרֹחְּב הָשמ םָׁש ַחָנֹה
 ׁשֶרָּקַהְדִמ םִיגָהְּכַה תאֵצְּב יִהְיַו :םִיָרְצִמ ץֶרָאמ םֶתאֵצְּב
 ו רמעַל םְִּכִ ילְכיאלְו :הָוהְי תִּב-תֶא אֶל ןנעהו
 :הָוהְי תיֵּב-תֶא הָוהְי-דֹוָבְכ אָלָמיִּכ ןָנָפַה יִנְּפִמ תֶרֶׁשְל

 13 הב :לָּפְרעֶּב של רַמָא הָוהְי הָמֹלְׁש דַמָא זָא

0 

 ׁשָדֹה םעֶד ןיִא הֹמֹלְִׁש גיִנעֶק םעֶד ּוצ טְלעֶמאַזְרעֶפ ָּךיִז ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ טייֵל
 עֶלַא ןעֶֶו דְנּוא 8 :שֶָדֹה רעֶטעֶּביִז רעֶד זיִא סאָד ,האָמְרֶעייֵפ םַא (יֵרְׁשִּת םיִנָתַא
 דְנּוא 4 :ןֹורָא םעֶד ןעֶנאָרְטעֶג םיִנֲהֹּב איִד ןעֶּבאָה ,ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶטְצְלֶע
 איֵד ןּופ טְלעֶצעֶג סאָד דְנּוא ;ראַה םעֶד ;יפ ןֹורָא םעֶד טְכאַרְּבעֶגְפיֹורַא ןעֶּבאָה אייֵז
 םיִנֲהֹּכ איֵד דִנּוא ,טְלעֶצעֶג םיִא ןעֶראוַו סאו םיִלָּכ עֶניִלייֵה עֶלַא דְנּוא ,גְנּולְמאַזְרעֶפ
 עֶצְנאַה איִד דְנּוא הֹמֹּלִש גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 5 :ןעֶנאָרְטעֶגְפיֹורַא םִע ןעֶּבאָה םִיּוָל דְנּוא
 ןייֵג ּוצ םֶהיֵא טיִמו טְלעֶמאַזְרעֶפ םֶהיֵא אייֵּב ְּךיִז ןעֶּבאָה סאו ,לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶדְנייֵמעֶנ
 אייֵז םאָו (ליִּפ יֹוזַא) רעֶדְניִר דְנּוא ףאָש ןעֶטְכאָׁשעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןֹורֶא םעֶד ראָפ
 ןעֶּבאָה םיִנֲהֹּכ איִד דְנּוא 6 :ןעֶרעוֶו טְנעֶכעֶרעֶּב דְנּוא ט טְלייֵצעֶגְסיֹוא טיִנ ןעֶנעֶק
 ןיִא זיִא םאְִו ריִבָד םעֶד ּוצ ,טֶרָא ןייַז ּוצ ראַה םעֶד ןּופ תיִרְּב ןֹורָא םעֶד טְכאַרְּבעֶג
 ןיִראָה 7 :םיִבּורְּכ איִד ןּופ לעֶניִלְפ איִד רעֶטְנּוא ,םיִׁשָדָק שֶדֹק םעֶד ןיִא ,זיֹוה םעֶד
 איֵד דְנּוא ,ןֹוְרָא םעֶד ןּופ טְרָא םעֶד ּוצ לעֶניֵלְפ עֶרייֵז טייֵרְּפְׁשרעֶפ ןעֶּבאָה םיִבּורְּכ איִד
 איד דְנּוא 8 :ןעֶּביֹוא ןּופ ןעֶנְנאַטְש עֶנייֵז דְנּוא ןֹורָא םעֶד טְקעֶרעֶּב ןעֶּבאָה םיִבּורַּכ

 ןעֶהעֶועֶג ןעֶנעֶז ןעֶגְנאַּטְׁש איד ןּופ ןעֶציֵּמְׁש איד סאָד ,גְנאַל ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןעֶגְנאַּטְׁש
 טיִנ ְּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶסיֹורְד רעֶּבָא ,ריִבְד םעֶד רעֶּביִא םּוהְטגיִלייַה םעֶד ןּופ ןעֶראוָועֶג
 זיִא םִע 9 נאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד ּוצ זיִּב ןעֶועוֶועֶג טְראָד ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ;ןעֶזיוִועֶג
 םאֶװ תֹוחַל עֶנְרעֶנייֵטְׁש אייוֵוְצ איִד טְרֶעייֵנ ןֹורָא םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג רֶהעֶמ טיִנ
 ןעֶזעוֶועֶג תיִרְּב תַרֹוּכ טאָה ראַה רעֶד ּואוְו ,בֵרֹח ןיִא טְנייֵלעֶגְנייַרַא טְראָד טאָה הָׁשֹמ
 :םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד סיֹּוא ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז ןעֶֶו ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד טיִמ
 ,םּוהָּמגיִלייַה םעֶד ןּופ ןעֶגְנאַגעֶנְסיֹורַא ןעֶנעֶז םיִנֲהֹּכ איד ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע רְנּוא 0
 םיִנֲהֹּכ איִד דְנּוא 11 :ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה סאָד טְליִפְרעֶד ןעֶקְלאָָו רעֶד טאָה יֹוזַא

 טייֵקְכיֵלְרעֶה איִד לייװ ,ןעֶקְלאָו םעֶד ןעֶנעוֶו ןעֶניִד ּוצ ןייֵטְש טְנעֶקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה
 ;ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה סאָד טְליִפְרעֶד טאָה ראַה םעֶד ןּופ
 :לעֶּפעֶנ םעֶד ןיִא ןעֶהּור ּוצ טְגאָזעֶגּוצ םאָה ראַה רעֶד

 טְנאָזעֶג הֹמֹּלִׁש טאָה ןאַד 2
 טיֹוּבעֶנ ריִד ראַפ ּבאָה ְךיִא 8

 ןייא



 ח א םיכלפ 579

 דאוו ועֶלעֶמׁש עֶנייֵא ,זיוה-םֶגְנּוניֹואוו ןייַא ךֶלֶּמַה בֵּסִיַו :םיִמָלֹוע ךֶּתְבִׁשְל ןיִכְמ ךֶל לֵב חיָכ יִתיִנָב 4

 יִתאָצֹוה רֶׁשֲא םֹוּיַהִמ :רמאל אלמ ורָיְבּו יִכָא דָוָד תא 5

 :ןעֶּבייֵלְּב גיִּביִא ןעֶטְראָד טְסְלאָז אוד לֵארְׂשִי לֶהְקילְבִו לָארְשִי לֵהְק-לּכ תא רו הל

 טְרְהעֶקעֶנְמּוא טאָה גיִנעֶק רעד דְנּוא 14 !לב 27 שא לֵאָרְׂש יתֶא הָוהי רָב רֶמאֹל:ֶמֹע
 ר עמ ֹה ןא ,םינס ןייז

 אה 4 היא 2 לא קט יפ ְ יָמְבִׁש לִֹמ ריב יִּתְרַחְביאַל םיִרָצִמִמ לֵאָרְׂשִי ימע-תֶא
 דוא ולֵאְרְשִי ןּופ גתולְמאַזְרעֶפ עֶצְנאַג היל רֹוּברַתְֲָמש ימש תחת תובל לֵאָרׂשִי

 ןיִא לֵאָרְׂשִי ןּופ גְנּולְמאַזְרעֶפ עֶצְנאַג איד  תייָּב תונְבִל יִבָא רוח בבליסע יִהְיַו :לֵאְרשִי ימִ-לַע וח
 וטְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 15 :ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעַייִבָא ךֶוָּד-לֶא הָוהְי רֶמאֹּיַו :לֵאָרְׂשִי יַהֹלֶא הָוהְי םָׁשְל 5
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 וְרָבְד-תֶא הָוהְי םֵקָי משל תִיַּבַה הָנְבי-אְּה ְּךיֶצְלֲחְמ 2

21 

22 

23 

 ֹּכ

9 

 יי

 אָנ ןְמֶאַי לֵאְרְׂשִי יתלַא .'הָּתִעְו ל כלה רֶׁשֲאַּכ

 ןּופ טאָג רעֶד ,ראַה רעֶד זיִא טְּביֹולעֶג הָיְהיִּכ ָתֹביִטָה משל תִיַּכ תִֹנְבִל בלימי ָזִה רֶׁשֲע
 ןייז טיִמ טעֶרעֶג טאָה רֶע םאו לֵאָרְׂשִי אעה* ְְנְּב-ִא יִּכ תָֹּבַה ָנְבִת אֵל הֶּתַא קח בבל"

 טיִמ דְנּוא ,רוָד רעֶטאָפ ןייֵמ טיִמ ליֹומ 0 רק
 טי ריט אט בבא עֶנייז פ אֵַּכ עובֵׁשֲאו בָא דוד תַחַּפ םֶקָאְו רֵּבֹד רֶׁשֲא
 יי וו טי יי = אפאר :לֵארׂשי יַהלֶא הָוהְי םֵׁשל תִַַּה הָנבַאְו הוה רַב רׁשֲאַּכ
 ְךיִא םאוָו ,ןָא גאָמ םעֶד ןּופ 16 יןעֶגאָז שא הוי תירְּב םָׁשירׁשֲא ורָאָל םקָּמ םֵׁש .םׂשֶו
 טְרְהיִפעֶגְסיֹורַא לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןיימ ּבאָה - -  ;םִיָרְצִמ ץְרָאמ םָתֹא איִצוְהּב ּונֵתַאדִע תרָּכ
 טְלייוֵזְרעֶדְסיֹוא טיִנ ְּךיִא ּבאָה ,םִיַרְצִמ ןופ  ףנָאְרְׂשִי לָהְק-לְּכ דֶגָנ הָוהְי חַּבּוִמ יִנְפַל הֹמלְׁש רַמֲעַּ
 ןּופ םיִטָבְׁש עֶלַא רעֶטְנּוא ,טאָטְׁש א ךיא לֵאָרְׂשִי ימלא הָוהְי רַמאַֹּו .;םִיָמָׁשה ייִּפַּכ ׂשֶרְפִיו
 ןייֵמ םאִד זיֹוה ןייֵא ןְעיֹוּב ּוצ ,לֵאָרְׂשִי חַמֹׂש תַחחִמ ץֶרָאָה-לעו לַעַמִמ םִיַמְׁשַּב םיהלֲא ְךיִמָּכ
 ָךיִא רעֶּבָא ןייַז ןעֶטְראָד לאָז ןעֶמאָנ ;םֶֶבלילְכִּב ץנפִל םיִכלְהַה ְךיִלְִעַל רֶסָחַהְו תיִרְּבַה
 לאָז רֶע םאֶר הוד טְלייוֵוְרעֶדְסיֹוא ּבאָה ּול ָּתְרַּבִדרֶׁשֲא תֶא יָא יד ְְבעֶל ְָּרַמִׁש רֶׁשֲא
 דְנּוא 17 :לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייֵמ רעֶּביִא ןייַז !הָוהִי הָתַעְו !הָּזַה םִֹיַּכ ָתאַּלִמ ךְֶּו ךֶפְּב רֶּכְַּתַ
 רעֶטאָפ ןייֵמ ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע ןעוֶו ְתְרַּבִד רֶׁשֲא זיִא יִבָא דוד ְְָבִעְל רמְׁש לֵאָרְׂשִי יִתלֵא

 םעֶד ּוצ זיוה ַא ןְעיֹוּב ּוצ ,ץראַה םירוָד ןאַפְכילַע בֵׁשֹי יִנָמ כלַמ ׁשיִא ךל תֶרְכִיאָל רמאל ל

 ןופ טאָג םעֶד ראַה םעֶד ןופ ןעֶמאָנ יּנפִל תֶכָלְל טֶּכְרַּדתֶא נב ּלְמׁשִידמא קד לֵאָרׂשִי
 ּוצ טְנאָזעֶג ראַה רעֶד טאָה 18 :לֵאָרְׂשִי
 ןעֶזעוֶוַעֶג זיִא םִע לייוו ,דוָד רעֶטאָפ ןייֵמ
 ראַפ ןֶעיֹוּב ּוצ זיֹוד ַא ץְראַה ןייד ןיִא

 :ץְראַה ןייד ןיִא ןעֶועוֶועֶג זיִא םאָד לייוו ,ןּוהְמעֶנ טּוג אּוד טְסאָה ,ןעֶנעוֶו םינעֶמאָנ ןייֵמ
 ןּופ ןייֵגְסיֹורַא טעוֶו םאִו ,ןְהּוז ןייֵד טְרֶעייֵנ ,זיֹוה סאָד ןְעיֹוּב טיִנ טְסְלאָז אּוד רּונ 9
 טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 20 :ןעֶמאָנ ןייֵמ ראַפ זיֹוה סאָד ןֶעיֹוּב טעוֶו רֶע ,ןעֶדְנעֶל עֶנייד
 טאַטְשְנַא ןעֶמּוקעֶגְפיֹוא ןיִּב ָךיִא דְנּוא ,ט+-ינָב טאָה רֶע םאִז ,טְגיִמעֶטְׁשעֶּב טְראוָו ןייַז

 יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ לֶהּוטְׁש םעֶד ףיֹוא טְצעֶזעֶג ְךיִמ ּבאָה ָּךיִא דְנּוא ,דָוָד רעֶמאָפ ןייַמ
 ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ּוצ זיֹוה םאָד טיֹוּבעֶנ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ;טעֶרעֶג טאָה ראַה רעֶד איז
 וטרָא ןייֵא טְמיִטְׁשעֶּב ןעֶטְראָד ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 21 :לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג םעֶד ,ראַה םעֶד
 טאָה רֶע םאִו ,ראַה םעֶד ןּופ תיִרְּבַה תֹוחול איִד ןעֶנעֶז ןעֶטְראָד סאָו ,ןֹורָא םעֶד ּוצ
 דְנאַל םעֶד ןּופ טְרְהיִפעֶנְסיֹורַא אייֵז טאָה רֶע ןעוֶו ,ןְרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא טיִמ 2
 ראָפ ,ראַה םעֶד ןּופ ַחֵּבְוִמ םעֶד ראָפ טְלעֶטְׁשעֶנ ְּךיִז טאָה הֹמלְׁש דְנּוא 29 :םִיַרְצִמ
 םעֶד וצ דְנעֶה עֶנייֵז טייֵרָּפְׁשרעֶפ טאָה רֶע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ גְנּולְמאַזְרעֶפ ןעֶצְנאַג רעֶד
 טאָג ןייֵא אָד טיִנ זיִא םִע ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג ראַה ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 23 :לעֶמיִה
 טְסטְלאַה םאָו ,ריִד ּוצ ךייֵלְג ןעֶטְנּוא ןּופ דֶרֶע רעֶד ףיֹוא דְנּוא ,ןעֶּביֹוא ןּופ לעֶמיִה ןיִא
 ןעֶצְנאַג רֶעייֵז טיִמ ריִד ראָפ ןעֶהעֶנ סאוָו טְכעֶנְק עֶנייֵד ּוצ ראָנְנ איִד דְנּוא דֶנּוּב 1
 םאָד ,דוָד רעֶטאָפ ןייֵמ ,טְכעֶנְק ןייַד ּוצ ןעֶטְלאַהעֶג טְסאָה אּוד םאָו דְנּוא 21 :ץראַה
 םעֶרעֶנ ליֹומ ןייַד טיִמ טְסאָה אוד דְנּוא טְנאָזעֶגּוצ םֶהיֵא ּוצ טְסאָה אּוד סאו
 ןעֶגיִזאָד םעֶד זיִא םִע איז יֹוזַא ,טְליִפְרעֶד םִע אּוד טְסאָה דְנאַה עֶנייַד טיִמ דְנּוא
 רעֶטאָפ ןייֵמ ,טְכעֶנְק ןייֵד ּוצ טְלאַה ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג ראַה דְנּוצַא דְנּוא 28 :באָמ
 טיִנ ריִד לאָז םִע ;ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,טְנאָזעֶנּוצ םֶהיֵא טְסאָה אוד םאִו םאֶד ,דוָד
 לְהּוטְׁש םעֶד ףיֹוא ןעֶציִז לאָז סאָו רעֶנייֵא ,ריִמ ראַָפ ןאַמ ַא ןעֶרעִֶז ןעֶטיִנְׁשרעֶפ

 ראָּפ ןייֵג ּוצ ,געֶװ רֶעייֵז ןעֶמיִה ןעֶלעוֶו רעֶדְניִק עֶנייַד ןעוֶו םֶרָעייֵנ לֵאָרְׂשִ ןּופ
 לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָנ ָא ,רֵנּוצַא דְנּוא 26 :ןעֶגְנאַגעֶג ריַמ ראָפ טְזיִּב אוד איז ,ריִמ
 ,טְכעֶנק ןיוַד ּוצ םעֶרעֶנ טְסאָה אּוד סאָו רעֶטְרעֶֶו עֶנייַד ןעֶּבייֵלְּב רֶהאָ ָּךאָד ןעֶזאָל
 ףיֹוא ןעֶניֹואְװ לאָז טאָה םאָד תֶמֶא ןעֶד סאָד זיִא ןיִראָו 27 :דוָד רעֶטאָפ ןייַמ

 ןעֶטְלאַהְטְנֶע טיִנ ְּךיִד ןעֶנעֶק לעֶמיִה עֶטְסְכעֶה איד דְנּוא ,לעֶמיִה רעֶד ,העֶז ?דְרֶע רעֶד

 : םֶנִמָאה יִּכ :יִבָא דִוְד ;} ְבֵעְל ְּתְרַבּד רֶׁשֲא דר
 לֶכְלַבי אלג םִיָמַׁשִהְ ימשו הי ַמָׁש לה הֵנַה !ץרַאָה- לע םיִה וע 5

 איוד



 םיכלמ
 סאָו ,זיֹוה עֶניִזאָד סאָד לאָז יֹוזַא איוז
 טְסְלאָז רעֶּבָא אּוד 28 ?טיֹוּבעֶג ּבאָה ְּךיִא
 -עֶג דְנּוא טעֶּבעֶג םעֶד ּוצ ןעֶדְנעוֶו ְּךיִד

 ןיַב ראַה ָא טְכעֶנְק ןייֵד ןּופ ןייוֵו
 םעֶד ּוצ ןעֶרעֶהּוצ טְסְלאָז אּוד זַא ;טאָה
 סאָו טעֶּבעֶג םעֶד ּוצ דְנּוא ,אייֵרְׁשעֶנ

 :ריִד ראָפ טְנייֵה טעֶּב טְכעֶנְק ןייֵד
 ןייַז ןעֶפָא ןעֶלאָז ןעֶגיֹוא עֶנייֵד סאָד 9
 גאָט דְנּוא טְכאַנ זיֹוה ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ
 ,טְגאָזעֶג טְסאָה אּוד סאו טְרָא םעֶד ןיִא

 ּוצ יִדְּכ ןייַז ןעֶמְראָד טעוֶו ןעֶמאָנ ןייֵמ
 טְכעֶנְק ןייַד סאָו טעֶּבעֶג םאָד ןעֶרעֶה
 :טֶרָא ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא ןעֶטעֶּב טעוֶו
 םעֶּבעֶג םאָד ןעֶרעֶה טְסְלאָז אּוד דְנּוא 0

 קְלאָפ ןייֵד ןּופ דְנּוא ,טְכעֶנְק ןייֵד ןּופ
 ןעֶגיִזאָד םעֶד ןַא ןעֶלעוֶו םאו ,לֵאָרְׂשִי
 ןעֶרעֶה טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶטעֶּב טְרָא
 םיִא גְנּוניֹואְו רעֶנייֵד טְרָא םעֶד ןּופ
 ןעֶרעֶה טְסעוֶו אּוד ןעוֶו דְנּוא ,לעֶמיִה
 ןעֶו 81 :ןעֶּבעֶנְרעֶפ אּוד טְסְלאָז יֹוזַא

 ןעֶגיִרְניִז ןעֶטְסְכעֶנ ןייֵז ןַא טעוֶו רעֶנייֵא
 ַא ןעֶגייֵלְפיֹוא םֶהיֵא ףיֹוא טעוֶו דְנּוא
 איִד דְנּוא ,ןעֶרעוֶוְׁשעֶּב ּוצ םֶהיֵא ,הָעֵבְׁש

 ןיִא .ַחַּבְזִמ ןייֵד ראָפ ןעֶמּוק טעוֶו הָעָבְׁש
 אוד טְסְלאָז יֹוזַא 82 :זיֹוה ןעֶניִזאָד םעֶד
 טְסְלאָז דנּוא ,לעֶמיִה םיִא ןעֶרעֶהְרעֶד
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 עו ףְדְכַע תֹלִמְּת-לֶא ָתיִנָפּו :יִתיִנְּב רֶׁשֲא הָזַה תִיַּבַהייֵּפ ףַא
 הלִּתַה-לֶאְו הָנרהלֶא עַמְׁשִל יָהלֶא הָנליותנְִּתַילֶאְו
 פ תֹרְתְפ ְּךְניֵע תויהל .:םֹיַה ְּךינ ָל לַֹפתַמ רב רֶׁשֲא
 הוהִיָתְרַמָא רֶׁשֲא םומַלא םויו היל הַָּה תיּמַהילֶא
 -לַא ךחְכע למי רֶׁשֲא הָלפְתַה-לֶא עמׁשִל םֵׁש יִמְׁש
 ל ללארׂשִי עו ְךּדְכִ תנתְתֹלָא } ָתְַמָׂשְו :הָזה םֹקָּמַה
 טקְמילֶא עַמְׁשִּת הָּתַאְו הזה םיִקָמַה-לֶא וְלְְִי : ָשֲא
 נג אָמהִי רֶׁשֲא תַא ְָחלְסו ְַָמָׁשְו םִִמָׁשַה-לֶא בְּתְבִש
 ינְפִל הָלֶא אָבּ וָתְלֶאַהְל הָלֶא ובראָׂשְנְ העל ׁשיִא
 פ תיׂשְָו םִיַמָשַה עַמְׁשִּת ! הָתֵאְו :הּוַה תּכַּב ָּדְַּומ
 וָשאֹרְּב וּכְרַּד תַתְל צָׁשָר עי ְִׁרַהְל ְךיֶדְבֲע-תֶא ָּתְטַפׁשְ
 : עג ףנהַּב {וְתָקְדְצְּכ ֹוִל תֶתָל קיִּדַצ קיּדְצַהְלּו
 ללא ּובְָׁו ךֶלראַטַהִי רֶׁשֲא בוא פל לֵאָרׂשִי
 54 א :הָזה קִיַבַּב ְּךיִלֵא ּונְנִחְתִהְו ולְלַפְתִהְ ֶמְשדתֶא
 םֶתֹבׁשַ לאָשִי מע תּל חל מָה עַמְׁשִ
 תל םיָמָׁש רְֵצִהְּב --  ּוםֶתֹובֲאַ ָּתתְנ רֶׁשֲא הָמְרָאָה-לָא
 הָּזַה םֹקָּמַה-לא ולְלַּפְתִהְו ְּךֶל-אָטְחִי יִּכ רֶמֶמ הָיְהייאלְו
 | היָּתַאְו :םֶנֲַת יִּכ וְבּׁשְי םֶתאָּטַחְּו ךֶמׁש-תֶא וָדֹהְו
 לֵאְרְׂשִי ָךְמַעְו ְּךיֶדָבִע תאַּמַהְל ּלְמְ םִיַמָׁשַה עַמְׁשִּת
 ךמָמ הָּתַתָנְו הָבּוכְלִי רֶׁשֲא הָבֹוטַה ְּךֶרֶּדַה-תֶא םֶרֹות יִּכ
 וז יב בֶלָר - :הָלֲתְַל ְךְמעל הָּתַתָנירֶׁשֲא ךְצְרַאלַ
 יִּכ ליִסָח הָּברַא ןוקָרי ופָּדִׁש הָיְהייִּכ רֶבָּד ץֶרֶאְב הָוְהִי
 הלל עֶננילְּכ ויִרָעׁש ץֶרָאְבובֵיְא ּולרֲֶי יִּכ הֶהִי
 ֶמַע לֶכְל םָלֶאָה-לֶמִל הָוְִּת רֶׁשֲא הָּנחְּת'לָכ הָּלְּת-לָּכ
 = וִַּּכ ׂשֶרָפּו ובָבְל ענג ׁשיִא ןועֶדָי רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי
 39 ּתְרַלָסְו ְךֶתְבׁש ןוָכְמ םִיַמָּׁשַה עמְׁשִּת הָּמַאְו :הּזַה תִיַּבַה
 ובְבְלִתֶא עֶרֵּת רֶׁשֲא וְָרְדילְבִּכשיִאְל ָּתַחנְ ָתיׂשע
 מ ןַעַמְל  :םֶדָאָה יֵנְּב-לְכ םַבְל"תָא דַבְל ְּתְּו הָתָאיִּכ

 קה ש

 ןעֶּבעֶּג ּוצ ,ןעֶגיִדְניִז םעֶד ןעֶניִדְלּוׁשְרעֶפ ּוצ ,טְכעֶנְק ןייֵד ןעֶטְכיִר טְסְלאָז דְנּוא ,ןּוהְמ
 וצ םֶהיֵא ,ןעֶטְכעֶרעֶג םעֶד ןעֶכאַמ ּוצ טְכעֶדעֶג דְנּוא ,ּפאק ןייז ףיֹוא גְנּורְהיִפְפיֹוא עֶנייֵז

 ןעֶרעו ןעֶגאָלְׁשעֶג טעוֶו לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייֵד ןעוֶו 98 :טייקְניִטְכעֶרעֶג עֶנייז ְּךאָנ ןעֶּבעֶג
 ְךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,טְגיִדְניִועֶג ריִד ןעֶנעֶק ןעֶּבאָה אייֵז לייוַו ,דְנייֵפ םעֶד ראָפ
 ןעֶטעֶּב ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶמאָנ ןייֵד ןעֶנעֶקעֶּב ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ריִד ּוצ ןעֶרְהעֶקעֶּב
 אּוד דְנּוא ,לעֶמיִה םיִא ןעֶרעֶה אּוד טְסְלאָז יֹוזַא 84 :זיֹוה ןעֶגיִזאָד םעֶד ןיִא ריִד ּוצ

 ןעֶגְנעֶרְּבקיִרּוצ אייֵז טְסְלאָז דִנּוא ,לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייד ןּופ דֶניִז איד ןעֶּבעֶנְרעֶפ טְסְלאָז
 לעֶמיִה רעֶד ןעֶו 88 :ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵז ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג טְסאָה אּוד סאו ,דְנאַל םעֶד ּוצ
 ןעֶנעֶק ןעֶּבאָה אייֵז לייוו ,ןעֶגעֶר ןייק ןייַז טיִנ טעוֶו סֶע דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶסאָלְׁשרעֶּפ טעוֶו
 ןעֶלעֶֶו אייֵז דְנּוא ,טְרָא ןעֶניִזאָד םעֶד ןַא ןעֶמעֶּב ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,טְגיִדְניִזעֶג ריִד
 אּוד סאו הדֶניִז עֶרייֵז ןּופ ןעֶרְהעֶקעֶּב ְךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶמאָנ ןייד ןעֶנעֶקעֶּב
 טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,לעֶמיִה םיִא ןעֶרעֶה אּוד טְסְלאָז יֹוזַא 26 :ןעֶקיִרְד אייֵז טְסעוֶו
 טְסְלאָז אּוד םאָד ,לֵאָרְׂשִי קְלאַפ ןייד ןּופ דְנּוא ,טְבעֶנְק עֶנייֵד ןּופ דְניִז איִד ןעֶּבעֶגְרעֶפ
 ןעֶּבעֶג טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,םֶהיֵא ןיִא ןייג ןעֶלאָז אייֵז סאו ,געוֶו ןעֶמּוג םעֶד ןעֶזייוֵו אייֵז
 ןעוֶו 37 :הָׁשּורְו םֶלַא קְלאָפ ןייֵר ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג טְסאָה אּוד סאו ,דְנאַל ןייד ףיֹוא ןעֶגעֶר
 דְנאַרְּב עֶדייֵרְטעֶג ַא ,טְסעֶּפ ַא ןייַז טעוֶו סֶע רעֶדָא ,דְנאַל םיִא רעֶגְנּוה ַא ןייַז טעוֶו םֶע
 טעוֶו רְנייַפ ייז רעֶדָא ןעֶקעֶרְׁשייֵה ןייַז טעֶװ םִע ּבֹוא רעֶדָא ,טְבּוזיּבְלעֶג
 -קְנאַרְק דְנּוא ,גאָלְּפ עֶביִלְטיִא .ןעֶרֶעיֹוט עֶנייַז ןַא ,הְנאַל ןייֵז ןיִא ןעֶרעֶגאַלעֶּב םֶהיֵא
 טעוֶו םִע םאִו ןייװעֶג דְנּוא ,טעֶּבעֶג םעֶכיִלְטיִא 28 :ןייַז טעֶו םִע סאָו טייֵה
 רעֶכיִלְטיִא םאֶה .לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייר ּוצ רעֶדָא ׁשְנעֶמ ןעֶניִצְנייַא ןעֶדעֶי ּוצ ןייַז
 עֶנייַז ןעֶטייֵרְּפְׁשסֹוא םעֶו רֶע דְנּוא ;ץְראַה ןייַז ןופ גאָלְּפ איד ןעֶסיוִו םעוֶו
 ןיִא ,לעֶמיִה םיִא ןעֶרעֶה אּוד טְסְלאָז יֹוַא 29 :זױוה ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ דְנעֶה
 יד טְסְלאָז דְנּוא ,ןעֶּבעֶגְרעֶפ טְסְלאָז דְנּוא גְנּוניֹואוְו עֶנייֵד ןּופ טְרָא םעֶד

 ּוד ןיִראָו ,ץְראַה ןייַז טְסְנעֶק אּוד לייװ ןעֶנעוֶו עֶנייֵז ָךאָנ ןעֶכיִלְטיִא ןעֶּבעֶג דְנּוא

 ךיז ןעֶלאָז אייֵז זַא 40 :רעֶדְניִקעֶׁשְנעֶמ עֶלַא ןּופ ץְראַה סאָד טְסְנעֶק ןיילַא
 ראַפ
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 רֶׁשֲא הָמְרֶאָה ינּפ-לע םִָיַח םח-רׁשֲא םיִמָיַהילְּכ ְּךואָדָי

 לֵארְׂשִיךְמַמיאל רֶׁשֲא ירְכְנַה-לָא םֵנְו :וניִתֹבֲאַל הָּתַתָנ 1
 -תֶא ןועְמׁשִי יִּכ דִמָׁש ןַעֵמִל הָקֹוחְר ץֶרֶאַמ אָכו אוָה
 איָבּו הָיטוַה ּךעְרּו הָקזִחַה ךדִי--תֶאְו לורְּגַה ָּךְמִׁש
 ןוָלְמ םִיַָּׁשַה עַמְׁשִּת הֶּתִא :הָוַה תִיַּכַה-לֶא ֵלַּמִתִהְו
 ןעמל יִרְכנִה ילֶא אְרְקיירְׁשֲא לֶכְּכ ָתִֹׂשְָ ךּתְּבִׁ
 ּךְְּכ ךֵתֶא הַאְריל ךֶמְׁשיתֶא ץֶרֶאָה יִמע--לָּכ ןּועדָי
 רֶׁשֲא הָּוַה תִיַּבַה-לַע אְרקִנ .ְךְמְׁשיְּכ תעַבָלְו לֵאָרְׂשִי

 ְךֶָּדּב וביָאילע הָמְחְלִמַל ָּךֶמִע אֵצייְּב = :יִתְוָּב 4
 רֶׁשֲא ריעָח ְךֵרָּד הָוהְ--לַא יַלְלִפְתִהְו םֶחְלְׁשִּת רֶׁשֲא

 משה ְַָמָׁשְו :ימשל יִתְנּבירְׁשֲא יָּבִהו הב ָתְָחָּב המ
 אָט יִּכ :םמָּפְׁשִמ ָתִׂשְְו םֶתְנִחֹּת-תֶאְו םֶתּלִפְתיתֶא 4

 מל םֶַּתּ בָא אמאל רֶׁשֲא טֶדָא ןיא יִּכ ַל
 ;הָבֹורְק וָא הָקֹוחְר בִיֹואָה .ץֶרֶא-לֶא םֶהיִבְׂש םוִבָׁשְו בַיֹוא

 נְַחְתִהְו ּובְׁשְו םָׁשיוּבְׁשִנ רֶׁשֲא ץֶדָאְּב םָּכל-לָא ּוביִׁשְַו
 :ּונְָׁשרּונֵיעַהְ ּונאָטֶח רֹמאֵל םֶהיֵבְׂש ץֶרֶאְּב דלא

 םֶהיֵבְיא ץֶרֶאְּב םְׁשְפַנילְכְבּו םֶבֶבְל-לְכִּב ְּךיֶלֵא ּובָׁשְו 4
 -רָׁשֲא םָצְרַא ְךֶרּד ְךיִלֵא יֵלְלּפְחִהְו םָתֹא ּוָבׁשירְׁשֲא
 הנְּירְׁשַא תִַַהְו ָּתְרַהְּב רֶׁשֲא 'ייעָה םֶתֹובֲאַל הַָּתְ
 םֶתְּלִפְּת--תֶא ךְֶּבִׁש ןוָכְמ םיַמָּשַה ָּתעמָׁשְו :דֶמְׁשִל
 רֶׁשֲא ְּךְמעְל ָתְחֹלִסְו ּוםֶטּפְׁשִמ ָתיִשֲעְו טֶתְנִהְּת-תֶאְו
 םיִמָחְרַלטְּתַמנודברעׁשַּפ רׁשֲא םֶהיְֵׁשַּפ-לְכַלוךְליואְמֶה

 ָתאַצה רֶׁשֲא םה ָךֶתלַחנְךְמעייכ :םיִמֲחְרְו םֶהיֵבְׂ ינְפִל 1
 =לֶא תֹהְתִּפ ְךִיָניֵע תֹויְהִל :לְזְרַּבַה רֹוָכ ְךותִמ םִיַרְצִּמִמ 2

 םבֶהיֵלֲא עֶמְׁשִל לֵאְרְׂשי ּךֶמִע תֹנחְּתילִאְו ּךדְבִע תָנְִּת
 למ הָלֲחְנִל דֶל םָּתְְַּּבִה הָּתַאייֵּכ :ךילֵא םֶאְרָק לֶכְּב
 ָךאצודְּב ךֶדְבִע הׂשמ ! ַדְּב ְָּרַכִּד רֶׁשֲאַּכ ץֶרֶאָה יע
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 יחא נעט עֶלַא ןעֶטְּכְראָפ ייִד ראָפ
 ףיֹוא ןעֶּבעֶל ןעֶלעוֶו אייֵז איִח גְנאַל
 ןעֶּבעֶנעֶג טְסאָה אּוד סאו ,דְנאַל םעֶד
 וצ ְךֹוא דָנּוא 41 :ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵז ּוצ
 ןייד ןּופ טיִנ זיִא סאו ,ןעֶדְמעֶרְפ םעֶד

 ןּופ ןעֶמּוק טעוֶו רֶע ןעוֶו ,לֵאָרְׂשִי קְלאָּפ
 םיִנעֶּמאָנ ןייֵד םּוא ,דְנאַל ןעֶטייוֵו ַא
 ןעֶרעֶה ןעֶלעוֶו אייֵז ןיִראָו 42 :ןעֶנעוֶו
 עֶנייֵד ןּופ דְנּוא ,ןעֶמאָנ ןעֶסיֹורְג ןייֵד ןּופ
 -עֶגְסיֹוא ןייד דנּוא ,דְנאַה עֶגיִטְכעֶמ
 ,ןעֶמּוק טעוֶו רֶע דְנּוא ,םעֶרָא ןעֶטְקעֶרְּטְׁש
 ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא ןעֶמעֶּב טעוֶו רֶע דְנּוא
 םיִא ןעֶרעֶה אּוד טְסְלאָז יֹוזַא 48 :זיֹוה
 ְנּוניֹואוְו עֶנייֵד ןּופ טְרָא םעֶד ,לעֶמיִח
 רעֶד סאו םעֶלַא ,ןּוהְמ טְסְלאָז אּוד דְנּוא
 עֶלַא יִדְּכ ,ןעֶפּור ריִד ּוצ טעוֶו רעֶדְמעֶרְפ
 ןעֶנעֶקְרעֶד ןעֶלאָז דְרֶע רעֶד ןּופ רעֶקְלעֶּפ
 -ְבְראָפ ְךיִז ןעֶלאָז אייֵז סאָד ,ןעֶמאָנ ןייד
 ,לֵאָרְׂשִי קְלאַפ ןייֵד איו ,ריִד ראָפ ןעֶט
 ןעֶמאָנ ןייֵד םאֶד ןעֶסיוִװ ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא
 טרָא ןעֶניִזאָד םעֶד ףיֹוא ןעֶפּורעֶג טְרעוֶו
 ןייד ןעוֶו 44 :םיֹוּבעֶג ּבאָה ְךיִא סאו
 הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא ןייֵגְסיֹורַא טעוֶו קְלאָפ
 םאִו געוֶו םעֶד ןיִא ;דְנייֵפ עֶנייז ןעֶנעֶק
 ןעֶלעוֶו אייז דְנּוא ,ןעֶקיִׁש אייֵז טְסעֶו אּוד

 דְנּוא ,טְלייוֵוְרעֶדְסיֹוא טְסאָה אּוד סאָו טאָטְׁש רעֶד ּוצ געוֶו םעֶד ףיֹוא ,טאָנ ּוצ ןעֶטעֶּב
 רֶעייֵז אּוד טְסְלאָז יֹוזַא 2 :ןעֶמאָנ ןייַד ּוצ טיֹוּבעֶג ּבאָה ְּךיִא סאָ ,זיֹוה םעֶד ּוצ
 ןעוֶו 46 :טְכעֶר רֶעייֵז ןּוהְט טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,לעֶמיִה םיִא ןעֶרעֶה ןייוִועֶג דְנּוא טעֶּבעֶג
 טְגיִדְניִז סאָו ׂשְנעֶמ ןייֵא אָד טיִנ זיִא םִע ןיִראָו---,ןעֶניִדְניִז ריִד ןעֶנעֶק ןעֶלעוֶו אייֵז
 םעֶד ראַפ ןעֶּבעֶנְרעֶּביִא אייֵז טְסעוֶו דְנּוא ,ןעֶנְראָצ אייֵז ףיֹוא טְסעֶו אּוד דְנּוא---טיִנ
 רעֶדָא טייוֵו ; דְנייֵפ םעֶד ןּופ דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶרְהיִפְקעוֶוַא אייֵז ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא ;דְנייַפ
 ּואְח דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶקְנעֶדעֶּב ץְראַה םעֶד ןיִא ְּךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 47 :טְנעֶהאַנ

 אייֵז דְנּוא ,ןעֶרְהעֶקעֶּב ְּךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶראָועֶג ןעֶגְנאַפעֶג ןעֶּמְראָד ןעֶנעֶז אייֵז
 ריִמ ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶמעֶּב ריִד ּוצ טְפאַשְנעֶגְנאַפעֶג עֶרייֵז ןּופ דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶלעוֶו
 :טְניִדְלּוׁשְרעֶּפ ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא ,ןּוהְמעֶנ טְכעֶרְנּוא ןעֶּבאָה ריִמ ,טְגיִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה
 טיִמ דְנּוא ,ץְראַה ןעֶצְנאַה רֶעייֵז טיִמ ריִד ּוצ ןעֶרְהעֶקעֶּב ְךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 8
 דְנּוא ,ןעֶגְנאַפעֶג אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז םאִו דְנייַפ עֶרייֵז ןּופ דְנאַל םיִא ,עֶלעֶז עֶצְנאַג עֶרייֵז
 ןעֶּבעֶנעֶג טְסאָה אּוד סאו ,דְנאַל רֶעייֵז ּוצ געוֶו םעֶד ףיֹוא ןעֶטעֶּב ריִד ּוצ ןעֶלעוֶו אייֵז
 זיֹוה םעֶד ּוצ דְנּוא ,טְלייוֵוְרעֶדְסיֹוא טְסאָה אּוד סאו טאָטְׁש איִד ּוצ ,ןְרעֶמְלֶע עֶרייֵז זצ
 רֶעייֵז דְנּוא ,טעֶּבעֶג רֶעייֵז אּזד טְסְלאָז יֹוזַא 49 :ןעֶמאָנ ןייַד וצ טיֹוּבעֶג ּבאָה ָּךיִא םאָו
 אייז טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,גְנּוניֹואוְו עֶנייֵד ןּופ טְרָא םעֶד ןיִא ,לעֶמיִה םיִא ןעֶרעֶה ןייוועֶג
 ןעֶּבאָה םאֶה .קְלאָפ ןייֵד ּוצ ןעֶּבעֶנְרעֶפ אּוד טְסעֶז יֹוזַא דְנּוא 20 :ןּוהְמ טֶכעֶר
 טְגיִדְלּוׁשְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז סאָו ןעֶדְלּוש עֶרייֵז עֶלַא ּוצ דנּוא ,טְניִדְניִזעֶג ריִד ּוצ
 דְנּוא ,רעֶנְנאַפ עֶרייַז ראַפ גְנּומְראַּבְרעֶד ּוצ ןעֶּבעֶנ אייֵז טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,ריִד ןַא
 הָלֲחַנ דנּוא קְלאָפ ןייַד ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָו 21 :ןעֶמְראַּבְרעֶד ְּךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז
 :ןעֶפיֹוא םעֶנְרעֶזייִא םעֶד םיֹוא .םִיָרְצִמ ןּופ טְרְהיִפעֶגְסיֹורַא טְסאָה אּוד סאו
 טְּכעֶנְק ןייֵַד ןּופ םעֶּבעֶנ םעֶד ּוצ ןעֶפָא ןייַז ןעֶלאָז ןעֶגיֹוא עֶנייֵד םאָד 2
 ןעֶרעֶה אייֵז טְסְלאָז אּוד םאָד ,לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייַד ןּופ םעֶּבעֶנ םעֶד ּוצ דִנּוא
 טְרעֶדְנּוזעֶנְּפָא אייז טְסאָה אּוד ןיִראָו 58 :ריִד ּוצ גְנּופּור עֶרייַז עֶלַא ןיִא
 טעֶרעֶג טְסאָה אוד איִװ ,דְרֶע רעֶד ןּופ רעֶקְלעֶפ עֶלַא םיֹוא הָלֲחַנ עֶנייֵד ּוצ

 טְרְריִפעֶגְסֹורַא ןְרעֶטְלֶע עַרעֶזנּוא טְסאָה אּוד ןעֶװ הֶׁשֹמ טְכעֶנְק ןיר ָךְרּוד
 ןּומ
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 = תֶּלַכְּכו ִהַָו !הָודָי יָנֹדֲא םִיַרָצִּמִמ ּוניֵתֹבֲאתֶא םִע דְנּוא 54 :טאָנ ראַה ָא ,םִיָרְצִמ ןופ

 ודָנהְּתַהְ המתלּכ תֶא הָהיילָא לה יא טְגיִרְנֶעעֶנ טאָה הֹמלִׁש ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 ּמַכְו ויָּכְרַּב-לע עַרְּבִמ הָוהְי חָּכוִמ יִנְפֹּלִמ ם5ָ תאַה עֶניִזאָד סאָד ראַה םעֶד ּוצ ןעֶטעֶּב ּוצ

  יָמַעְל ָּנִמ ןֵָנ רֶׁשֲא הָוהְי רְּב :רְמאֵל לחָנלְה ר! ''א ,ןייוועֶג דְנּוא ,טעֶּבעֶג עמי
 ָרְבִד לֹכִמ דָחָא רֵבְּד לפניאל רּבּד רֶׁשֲא לֶכְּכ לֵאָרְשִי םעֶד ןּוֿפ ַחֵּבְזִמ םעֶד ןּופ ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא
 5ז ּוניֵהְלֶא הָוהְי יִהִי :וָּדְבַע הָׁשֹמ ְךיָּב רָבְּד רֶׁשֲא בֹומַד עֶנייֵז ףיֹוא ְךיִז ןֶעיִנְק םעֶד ןּופ ,ראַה

 :טשמַײלַאְו ּנבעַילַא טיתכָאדםע הָיִה רעֲּכ ּטָמִ טייֵרְּפְׁשעֶנְסיֹוא דְנעֶה עֶנייֵז טיִמ ,ןֶעיִנְק

 ְךיִז טאָה רֶע דְנּוא 28 :לעֶמיִה םעֶד ּוצ

 יני הלָא הָודְלֶא םיִּכרק הָיהיינפל יּתְנַהְתַה רֶׁשֲא הֶּלֶא איד טְשְנעֶּבעֶג טאָה דְנּוא ,טְלעֶטְׁשעֶג
 לֵאָרְִׂיֹּמַע טּפְׁשִמּו ּודְבִע טָּפׁשִמ ו תוָׂשֲעַל הָלָילְו ָמוִי ַא טיִמ לֵאָרְׂשִי ןופ גְנּולְמאַזְרעֶפ עֶצְנַאַנ
 ס אור הָוהי יִּכ ץֶרָאָה מעילָכ תַעַּד ןעמל :וְמויְּב םוָיירַבָּד -עֶנ 6 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,עֶמיִטְׁש רעֶכיֹוה

 טאָה רֶע סאָװ ראַה רעֶד זיִא טְּביֹול

 ,לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייַז ּוצ עֶהּור ןעֶּבעֶגעֶג
 ףֶלֶא םִינָׁשּוםיִדָׂשֶע רֵקָב ה הָוהיל הָבְו רׁשֲא םיִמָלְּׁשַ הּכז םֶראַט יה ,סעֶרעֶנ םאָה רֶא םיח וי
 ְךלֶּמַה הָוהְי תיֵּב-תֶא ֹוכְנְחַו ףַלֶא םיִרְשְֶו הֶאֵמ ןאֹצְו םאו דייֵר עֶטּוג עֶנייֵז עֶלַא ןּופ טְלְהעֶּפ

 +ו ְת-ִתֶא ךֵלָּמַה ׁשֵרֹק אּויַה םִיַּב ;לֵאְרׂשִי ינְּב-לִכְו טְכעֶנְק ןייז ְּךְרּוד טְגאָזעֶגּוצ טאָה רֶע
 תֶאו הָל עֶה-תֶא םָׁש הֶׂשעייֵּכ הָוהְי-תיב נפ רֶׁשֲא רַצֶחָה לאָז טאָג רעֶזנּוא ראַה רעֶד 27 :הֵׁשֹמ = א ו = יי :

 רָשֲא תֶׁשְֹּגַה חַּבְמִּכ םיִמָלְׁשַה יִבְלָח תֶאְו הָחְנַּמַה 7 : :
 יִבלָח תאְו הָחנּמַה-תֶאְ הָלֹעֶה-תֶא םיִכָחְמְוטְקהֶוהְייְפִל ןוועוועֶג זיִא רֶע איו םֶנּוא טיִמ ןייַז
 הס -ֵכָכְו גהָה-תֶא ! אוָהַה-תעְב הָמֹלְׁש שני :םִִמֹלָּׁשַה םָנּוא לאָז רֶע ןְרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא טיִמ
 טבִיַרְצִמ לֵחָנ-ַע ! תַמֲח אוָבְּלִמ לּודָנ לֶהָקי מע לֵאָרְׂשִי םיִנ םֶנּוא לאָז רֶע דִנּוא ,ןעֶזאָלְרעֶפ טיִנ

 ַעֶבְרַא םיִמָי תֵעְבִׁשְו םיִמָי תעְבׁש נללָ הָוהְי ייפ7 ףעֶזנּוא ןעֶנייֵנ וצ 8 ;ןעֶסיֹוטְׁשרעֶפ
 יא "תַא כְרִבָה םָָהתֶא חַלָש יִניְִּׁשַה םיֵּב גםִי.הֵׂשֵ ןייֵג ןעֶלאָז ריִמ םאָד ,םֶהיֵא ּוצ ץְראַה

 עֶנייֵז דְנּוא ,ץעֶועֶג עֶנייֵז דְנּוא ,תֹוצִמ עֶנייֵז ןעֶטיִה ּוצ דְנּוא ,ןעֶנעוֶו עֶנייז עֶלַא ןיִא
 -ְךעֶו עֶניִזאָד איִד דְנּוא 29 :ןְרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא ּוצ ןעֶטאָּבעֶג טאָה רֶע סאוָו םיִּטָּפְׁשִמ
 ,ראַה םעֶד ּוצ טְנעֶהאָנ ןייַז ןעֶלאָז ראַה םעֶד ראָפ ןעֶטעֶּבעֶג ּבאָה ָּךיִא םאָװ רעֶט

 סאָד דִנּוא .טְכעֶנְק ןייַז ןּופ טְכעֶר סאָד ןּוהְמ ּוצ דְנּוא ,טְכאַנ דְנּוא באָמ ,טאָג רעֶזְנּוא
 רעֶד ןּופ רעֶקְלעֶפ עֶלַא זַא יֵדְּכ 60 :נאָמ ראַפ גאָמ לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייַז ןּופ טְבעֶר

 רֶעייֵא זַא דָנּוא 61 :רֶהעֶמ רעֶנייֵק דְנּוא ,טאָג ּויִא הָוהְי םאָד ןעֶנעֶקְרעֶד ןעֶלאָז דֶרֶע
 ּוצ דָנּוא ,ץעֶועֶג ןייַז ְּךאָנ ןייֵג ּוצ ,טאָג רעֶזְנּוא ,ראַה םעֶד טיִמ ץְנאַג ןייַז לאָז ץֶראַה
 ץְנאַג דָנּוא ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 62 :גאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד זיִא םִע איו ,תֹוצִמ עֶנייֵז ןעֶּטיַה
 ןעֶטְכאָׁשעֶג טאָה הֹמֹלְׁש דְנּוא 63 :גְנּוטְכעֶׁש ַא הָוהְי ראַפ ןעֶטְכאָשעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי
 דְנעֶזיֹוט גיִצְנאַוַוְצ דְנּוא אייוֵוְצ ,ראַה םעֶד ּוצ ןעֶטְכאָׁשעֶג טאָה רֶע סאוָו םיִמָלְש איד
 ןעֶזעוֶועֶג ָּךִנַחְמ אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ףאָש דְנעֶזיֹוט גיִצְנאוַוְצ דְנּוא טְרעֶדְנּוה דְנּוא רעֶדְניִר

 ןעֶגיִזאָד םעֶד ןיִא 64 :לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶדְניִק עֶלַא דְנּוא ָּךֶלֶמ רעֶד ,טאָג ןּופ זיֹוה סאָד
 םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ראָּפ זיִא סאו זיֹוה-לעֶטיִמ סאָד טְגיִלייֵהעֶג ְּךֶלֶמ רעֶד טאָה גאָט
 ,רעֶפְּפָא-זייַּפְש סאָד דְנּוא ,רעֶּפֵּסָא-דְנאַרְּב סאָד טְכאַמעֶג ןעֶטְראָד טאָה רֶע לייוִו ,ראַה
 ראָפ ראו םאִ ַחֵּבְוִמ רעֶנְרעֶּפּוק רעֶד ןיִראָו ,רעֶּפְּפָא-דיִרְּפ איִד ןּופ טעֶפ םאָד דְנּוא
 רעֶּפַּפָא-זייֵּפְׁש איִד דְנּוא רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב איִד ןעֶמעֶנְרעֶפ ּוצ ןייֵלְק ּוצ ראוַו ראַה םעֶד
 רעֶד ןיִא טְכאַמעֶג טאָה הֹמֹלְׁש דְנּוא 08 :רעֶּפְּפָא-ריִרְּפ םעֶד ןּופ טעֶפ סאָד דְנּוא
 םְנּולְמאַזְרעֶפ עֶסיֹורְג ַא ,םֶהיֵא טיִמ לֵאָרְׂשִי ץְנאַג דְנּוא ,גאָטְרֶעייֵפ ַא טייֵצ רעֶניִזאָד
 רעֶזְנּוא ראַה םעֶד ראָפ .םִיָרְצִמ ןּופ ְּךייֵט םעֶד ּוצ זיִּב תָמַח ןַא ץעֶנעֶרְג רעֶד ןּופ

 ןעֶמְכַא םעֶד ןיִא דְנּוא 66 :געֶט ןְהעֶצְריִפ ,געֶט ןעֶּביִז ְּךאָנ דֶנּוִא ,געֶט ןעֶּביִז ,טאָב
 טְשְנעֶּבעֶג ְּךֶלֶמ םעד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְקיִשעֶגְקעוֶוַא קְלאָפ םאָד רֶע טאָה גאָט

 ךנּוא

 הנלֵאְרׂשִי לֵהְקילְּב תַא ְךֶרֶכָו דמעַו !םיִמָּׁשִה תֹוָשְרִּפ

 55 ותֹוְצִמ מׁשְִ ויָכְרד-לֶכְּב תֶכָלְל ולא ונֵבְבִל תֹוָּמַהְל

 59 יִרָבְד ּוהְיְ !וניֵתֹבֲא--תֶא הָוִצ רֶׁשֲא ויָטָפְשִמּו ויְקחִח

 אג וניהלַא הָוהְי םִע םלָׁש םֶכָבַכְל הָיָהְו :דֹע ןיֵא םיַהלֲאָה
 62 -לֶכְ ךֶלמְַו ;הָוה םִיַּכ ויה תֹוָצִמ 'רֶמׁשִלְ ויָקְחִּב תֶכ תִבָלָל

 63 רתֶא הל חַי :הָוהְי ינְּפל חַבְ םיִחבו ָּמִע לָארְׂשִי

* 



 א םיכלמ 576
 הָבֹטַה"לָּכ לע בליִביט םיִחַמְש םֶהיֵלֲהֲאְל יִכלת ךֶלָפה
 ;וָמֵע לֵאָרְׂשילּו וּדְבַע ךוָדְל ; הָוהְי הָׂשָע רֶׁשֲא

 2 ס
 ךֶלֶמַה תיִּביתֶאְו הָוהְי תיִּכ"תֶא תֹוָנְבַל הֹמלְׁש תָֹּלַכְּכ יה א
 אָרֹו  :!תֹׂשֲעַל ץֵפָח רֶׁשֲא הֹמלְׁש קֶׁשַחִלְּב תֵאְו 2

 :ןיעְבִנְב ֹזָלֵא הָאְרִנ רֶׁשֲאַּכ תנָׁש הָמֹלְׁש-לֶא הָוהְי
 ּךֵָּנִהְּת--תֶאְ ָּךתֶלַפְת--תֶא יִּתְעַמְׁש ויָלֵא הָוהְי רֶמאֹּ 5

 רֶׁשֲא הָּזַה תִיַּבַהיִתֶא יּתְׁשַּדְקִ נְפִל הְֶּנרְתִה-רֶׁשֲא
 ילָ םֵׁש בלוי ייהְו םָלועידַע םָׁשימְׁש םָֹשָל הָתָנְּב
 ךיִבָא דוד ְךֶלֶה רֶׁשֲּכ יֵנִָל ְךַלַּתיִא הָתֵאְו ?םיִמָּיַה 4

 יֵטָּפְׁשִמּו יִקְחַּדיִתיִוצ רֶׁשֲא לֶכְּכ תֹוׂשֲעַל רֶׁשיִבּו בַבליְִתְּב
 םָלְֹל לֵארׂשי-לַ ְךְתְכלִממ אֵמּכיתֶא יִתֹמִקַהְו .:רֶמׁשִּת ה

 ׁשיִא ל תַרְכיאָל רֹמאֵל ְךיִבָא דוד-לַע יִתְרַד רֶׁשֲאַּכ
 יַבַרַאָמ םֶכיֵנְבּו םַּתַא ןובְׁשִּת בֹוׁשדסַא :לאָרְׂשִי אָּכִּכלֶעֵמ 5

 םֶּתְכִלֲהַו םכינְפל יִּתַתְנ רֶׁשֲא יִתֹקח יַתֹוצמ ְמָׁשִת אֵלָו
 ִתרְכִהְו :םֶהָל םֶתיוֲחּמְשִהְו םיִרֵחֲא םיָהֹלָא םֶּתְרִכַו ז

 =תרָאְו םֶהל יִּתתָנ רֶׁשֲא הָמָדֲאָה נפ לָצִמ לֵאְרשִיתַא
 הֶדָיָהְו ינְּפ לעמ חַּלׁשֲא יִמָשל יִּתְׁשַּדְקַה רֶׁשֲא תַיָּבַה
 הָיְהִי הַָה תִיַּבַהְו :םיִּמִעָהילָכְּ הָענׁשלו לָשְמִל לֵאָרְׂשִי 8
 ;רֵׂשָע המילַמ ּורֵמָאְ קֶרָׁשְו םֶׂשִי ולָע רֵבֹע-לְּב לע

 רֶׁשֲא לע ּורְמֶאְו :הַָּה הַּפ תאֹּוַה ץֶרֶאְל הָכָכ הוי 9
 ץרָאמ םָתֹבָא-תֶא איָצֹוה רֶׁשֲא םֶתיֵהְלֶא הָדִי-תֶא ּובָע
 םיִהָבעַָו םֶהָל ַהֵּתְׁשִ  םיֵֶא םיתלאב גלח ִיַרְצִמ
 :תאֹּוַה הָעְרָה-לָּכ תֶא םֶהיֵלֲע הָ  איָבַה ןֿבילַצ
 ינָׁש--תֶא המלָׁש הָנּב--רָׁשֲא הנָׁש םיִרְׂשָע הֵצְקִמ יהי
 -ציְלְמ םֶריֵח :דלֶּמַה תיִּביִתֶאְו ָודְי תיּב-תֶא םִיַתְּבַה 11

 םֶהזבּו םִׁשֹורְב יֵצֲעַבּו םִירַא יִצֲעַּכ הֹמלָׁש-תֶא אָׂשנ

 טְסעוֶו אּוד ןעוֶו ,אּוד דְנּוא 4

 5 וה

 -עֶנ עֶרייַז ּוצ ןעֶנְנאַנעֶג ןעֶנעֶז דְנּוא
 הָמּומ ןעֶטּוג טיִמ דְנּוא ְּךיִלייֵרְפ ןעֶטְלעִֶצ
 זמאָה ראַה רעֶד םאְז ןעֶמּוג םעֶלַא רעֶּביִא
 ּוַצ דְנּוא ,רדָד ּוצ ,טְכעֶנְק ןייז ּוצ ןּוהְטעֶנ

 ;לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייַז

 ט לעטיפאק

 הֹמֹלִש ןעֶו ןעֶהעֶׁשְעֶג זיִא םִע דְנּוא 1

 ןּופ זיֹוה םאֶד ןֶעיֹוּב ּוצ טְניִדְנֶעעֶג טאָה

 סעֶד ןּופ זיוה םאָד דְנּוא ,ראַה םעֶד

 ןּופ רֶהעֶנעֶּב עֶצְנאַג סאָד דנּוא ְךֶלֶמ

 ;ןעֶכאַמ טְלאַועֶג טאָה רֶע םאָו הֹמלְׁש

 ּוצ ןעֶזיִועֶּב ראַה רעֶד ְּךיִז טאָה יֹוזַא 2
 רֶע איז יֹוזַא ,לאָמ עֶטייוֵוְצ סאָד הֹמֹלְש

 :ןֹועְבִנ ןיִא םֶהיֵא ּוצ ןעֶזיוִועֶּב ְּךיִז טאָה

 -עֶנ םֶהיֵא וצ טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 2

 ,טעֶּבעֶג ןייַד טְרעֶהעֶג ּבאָה ְּךיִא ,טְגאָז
 ראָפ טְסאָה אּוד סאו ,ןייוַועֶג ןייֵד דְנּוא

 עֶניִזאָד םאָד ּבאָה ָּךיִא ,ןעֶמעֶּבעֶג ריִמ

 ,טיֹוּבעֶג טְסאָה אּוד סאו טְניִלייֵהעֶג זיֹוה

 ףיֹוא ןּוהְמ ּוצ ןעֶמאָנ ןייֵמ ןעֶטְראָד

 ןייַמ דְנּוא ןעֶניֹוא עֶנייֵמ דְנּוא גיִּבייֵא

 :געֶט עֶלַא ןייַז ןעֶטְראָד ןעֶלעוֶו ץְראַה
 טיִמ ןעֶנְנאַגעֶג זיִא דוָד רעֶטאָפ ןייֵד איו ריִמ רַאָפ ןייֵג

 ּבאָה ְּךיִא םאָו םעֶלַא ןּוהְמ ּוצ ,טייקְגיִטְרעֶּפְטְכעֶר טיִמ דְנּוא ,ץְראַה םעֶנעֶפאַשְטְבעֶר ַא
 ְךיִא לעֶװ יֹוזַא 5 :תֹוָצִמ עֶנייֵמ דְנּוא ץעֶזעֶנ עֶנייֵמ ןעֶטיִה טְסעֶו דְנּוא ,ןעֶטאָּבעֶג ריִד
 איז יֹוזַא ,גיִּבייֵא ףיֹוא לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא ְּךייֵרְניִנעֶק ןייד ןּופ לְהּוטְׁש םעֶד ןעֶניִמעֶטְׁשעֶּב
 ןעֶטיִנְׁשרעֶּפ טיִנ ריִד טעוֶו סֶע ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,דוָד רעֶטאָפ ןייֵד ּוצ טְגאָזעֶנּוצ ּבאָה ָּךיִא
 רעֶדְניִק עֶרייֵא דִנּוא רֶהיֵא ןעוֶו דְנּוא 6 :לֵאָרְׂשִי ןּופ לֶהּוטְׁש םעֶד ןּופ ןאַמ ַא ןעֶרעֶו

 עֶנייַמ דְנּוא ,תֹוָצִמ עֶנייֵמ ןעֶטיִה טיִנ טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ,ריִמ ןּופ ןעֶרהעֶקְפָא ְךיִז ןעֶלעוֶו
 טעֶו רֶהיֵא דְנּוא ןייֵג טעוֶו רֶהיֵא טְרֶעייֵנ ,ןעֶּבעֶגעֶג ָּךייַא ראַפ ּבאָה ְּךיִא סאָו ץעֶזעֶנ
 ְךיִא לעֶז יֹזַא 7 :ןעֶקיִּב אייֵז ּוצ ְָּךייַא טעֶו רֶהיֵא דְנּוא ,רעֶטעֶנ עֶדְמעֶרְפ ןעֶניִד
 זיֹוה םאָד דְנּוא ,ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז ּוצ ּבאָה ְָּךיִא סאו ,דְנאַל םעֶד ןּופ לֵאָרְׂשִי ןעֶנְליִטְרעֶפ
 דְנּוא ,טְביֵזעֶבְנָא ןייֵמ ןּופ ןעֶפְראְַרעֶפ ָּךיִא לעֶז ןעֶמאנ ןייֵמ ּוצ טְגיִלייֵהעֶג זיִא םאָו
 דָנּוא 8 :רעֶקְלעֶפ עֶלַא רעֶטְנּוא ,טאָּפִׁש ַא ּוצ דְנּוא טרעאמ ַא ּוצ ןייַז טעֶז לֵאָרְׂשִי
 ָךיִז טעֶו ןייֵגייֵּבְראַפ טעֶו סאָװ רעֶכיֵלְטיִא ,ןעֶּביֹוהְרעֶד זיִא סאָז זיֹוה עֶניִזאָד סאָד
 ראַה רעֶד טאָה סאָוְראַפ ,ןעֶנאַז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא (ןעֶצּומְׁשנ א רָנּוא ,ןעֶרעֶדְנּואוָו
 ןעֶמ םעֶֶו יֹוַא 9 ?זיֹוה ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ רֶנּוא ,דְנאַל ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ ןּוהִמעֶנ יֹוזַא
 עֶרייַז טאָה רֶע םאָה ,טאָנ רֶעייֵז ,ראַה םעֶד ןעֶזאָלְרעַפ ןעֶּבאָה אייז לייוַו ,ןעֶנאָז
 ןעֶמּונעֶגְנָא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םִיָרָצַמ דְנאַל םעֶד ןּופ טְרָהיִפעֶנְסיֹורַא ןְרעֶטְלֶע

 וצ ןעֶּבאָה אייֵז דָנֹוא ,אייֵז ּוצ טְקּוּבעֶנ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רעֶטעֶנ עֶדְמעֶרְפ
 עֶניִזאָד איִד טְכאַרְּבעֶג אייֵז רעֶּבִא ראַה רעֶד טאָה רעֶּביִראַד ,טְניִדעֶנ אייֵז
 םאָד ,רֶהאָי גיִצְנאַוְצ ןּופ עֶדְנָע םַא ןעֶזעֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 10 :טייֵהְזייֵּב עֶצְנאַג
 ןיֹוה סאָד דְנּוא ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה סאָד--רעֶזייַה אייוֵוָצ איֵד טיֹוּבעֶנ טאָה המלְׁש
 -ךעֶטְנּוא טאָה רֹוצ ןּופ ְךֶלֶמ רעֶד םָריִה עֶכָלעֶװ ּוצ דְנּוא 11 :ָּדְלֶמ םעֶד ןּופ
 דְלאָג טיִמ דְנּוא ,רעֶמיֹוּב-ןעֶנעֶט טיִמ דְנּוא ,רעֶמיֹוּב-רעֶדעֶצ טיִמ ןיּהמלְׁש טְציִטְׁש

 ךאנ
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 לאָמְסְנעֶד--רְהעֶנעֶּב ןעֶצְנאַנ ןייַז .ּךאָנ
 יצ ןעֶּבעֶנעֶנ הֹמלְׁש ניִנעֶק רעֶד טאָה
 רְנאַל םעֶד ןיִא טעֶטְׁש גיִצְנאוַוְצ םֶריֵח
 -נאַנעֶנְסיֹורַא זיִא םָריִח דְנּוא 12 :ליִלָנ
 סאָו טעֶטְׁש איִד ןעֶהעֶז ּוצ רצ ןּופ ןעֶנ

 אייֵז רעֶּבָא ,ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא טאָה המלש

 :ןעֶגיֹוא עֶנייֵז ןיִא ןעֶלעֶפעֶג טיִנ ןעֶנעֶד
 ןעֶנעֶז םאִו ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוַא 3
 ריִמ טְסאָה אּוד סאָו טעֶטְׁש עֶניִזאָד איִד

 טאָה רֶע דְנּוא ?רעֶדּורְּב ןייֵמ ,ןעֶּבעֶנעֶג
 וצ ויִּב לּובָּכ דְנאַל םאָד ןעֶפּורעֶג אייֵז
 םָריִח דְנּוא 14 :גאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד
 םְרעֶדְנּוה גיִנעֶק םעֶד ּוצ טְקיִׁשעֶנ טאָח
 דֶנּוא 15 :דְלאָנ רעֶנְטְנעֶצ גיִצְנאוַוְצ דְנּוא
 ףֵעייֵטְׁש םעֶד ןּופ גְנּונְְרֶא איִד זיִא סאָד
 טְנייֵלעֶגְפיֹוא טאָה הֹמֹלְׁש גיִנעֶק רעֶד סאוָו
 ןייַז דְנּוא ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה סאָד ןֶעיֹוּב ּוצ
 םזרַא רֶעיֹומ איִד ךנֹוא ,אֹולֵמ דְנֹוא ,זיֹוה

 דְנּוא ,ֹודְנֶמ דְנּוא רֹוצֶח דִנּוא ,םִיַלָׁשּורְי
 ןּופ גיִנעֶק רעֶד הֹעְרַּפ ןיִראָו 16 :דֶזָנ
 טאָה דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא םִיַרְצִמ
 איִז טאָה רֶע דְנּוא ,רֶזָנ ןעֶמּונעֶגְנייֵא

 יִנֲעַנְּב םעֶד דֶנּוא ,רֶעייֵּפ טיִמ טְנעֶרְּבְרעֶּפ

 רע םיִרָׂש שע טְריִחְל הָמלְש ֶלָּמַה ןִֵּי א ,צפהלְכִל
 וצ ירצה "תֶא תואר רצִמ םָריוח אֵצַנ :ליִלְּגִה ץֶרָאְּב
 15 הדמ רֶמאֹו :ווניעְּב ּוְרָׁשי אֵלְו הָמלְׁש ל"ו רֶׁשֲא
 ץֶרַא םֶהָל אר יִחָא יל הָּתְַנִרְׁשֶא הָלֵאָה םיִרָעַה
 :4 הָאמ דלָּמִל םֶריֵח חַלְׁשה + הוה םִיַה דֶע לּובָּכ
 : קה הָעָהרֲֶׁא סמהירבד הה :!בָהְז רֵּכִּכ םיִרְׂשְָו
 אזא ולמַה"תֶאְו ֹותיֵברתֶאְו דָוהְי תיּב"תֶא תנְבַל תמלָׁש
 16 הֹערְפ : :רוָניתֶאְו ֹוּדְנְמ-תֶאְו רֶצָה-תֶאְו ם םָלָׁשו תַמֹה
 ;רָאָו ׁשֵאָּב ּהָפְרָׂשִיו ךֶוָנ-תֶא רֵּכלַּ הֶלָע םיִרְצִמ-ְךֶלָפ
 - קֶׁשֲא ָּתִבְל םיִהְּלִׁש ה הָנְתַה גָרָה ריִעְּב םֵׁשיה יְִעְּכַה
 נג -תֶאְו :ןֹוּתִהַּת ןֶרֹד תיב-תֶאְו רו -תֶא מלְׁש בי 1 הָמֹלְׁש
 ופ תונְּכְסִּמַה ַרָע-לָּכ תַאְו :ץֶרָאְּב רָּבְִּמַּב רֶמ יא תַקֲעַּב
 יי יִרָע תֶאְו בָכָרָה יִרָע תַאְו המלשל ּויְה רֶׁשֲא
 ןֹנָבְּלַב ;םלָׁשִחיִב תֹונְבִל קשה רֶׁשֲא הֿמלְׁש קָׁשֲחְותַאְ
 כ יּתִחַה ירמאהךִמ רֶתֹוג ה םעקיכ לָּכ .ּתְלַׁשְמ ְָמ ץֶרָא לֶבִבּו
 ;הרָּמַה לֵאָרְׂשִי יִנָב ְבְמיאל רֶׁשֲא יטֹכְֵַו יח 'ורְּמַה
 וג יֵנְּב ןלכייאל רֶשֲא ץֶרֶאְּב םֶהיֵבֲחַא ּוְרְתונ רֶׂשֲא םֶהיֵנְּב
 םּויַה רע רֵֿבֹעיסַמְל הֹמלְׁש םלעַיו םֶמירחִהְל לֵאְְׂשִי
 מ יִׁשְנַא טדייֵּכ דָבָע הָמֹלְׁש ןתָניאְל לֵאָרׂשִי ינְבִּו :הָזה
 ;ויִׁשְרַפּו וּבְכַר ידָׂשְ יש ויָרָׂשְו ויָדָבִעו הָמָחְלִּמַה

 3 המלׁשִל ֶכאָלְמַה-לַמ רֶׁשֲא םיִכְצִנַה יִרָׂש ו הלא
 ;רֶכאָלְמַּב םיִׁשעָה םֶעָּב םיִרֹרָה תואמ ׁשֶּמַחַו םיִׁשִמֲה
 4 ייהָנּב רֶׁשֲא הָחיִּב-לֶא דוד ריֵעֵמ הָת לֶע הלדפ"תּב דא
 הּכ םיִמָעְּפ שלש הֹמלְׁש הָלָעַ .:אֹולמַה-תֶא הָנְּב זַא הל
 זד;היל הָנְּב רֶׁשֲא הּבְומַה-לַע םיִמָלָׁשּו תֹוָלֹע הָנשַּ
 35 יִָאָו :תִיַּבַה-תֶא םּלׁשְו ֶוהְי !נְפִל רֶׁשֲא וּתִא ריטְקַהְ
 -נ תולֵא-תֶא רֶׁשֲא רֶבֵנְרויְצַעְּכ הָמֹלָׁש ךֵלֶּמַר הָׂשָע

 םֶלַא ןעֶּבעֶגעֶנְּפָא איז טאָה רֶע דְנּוא ,טייֵטעֶג רֶע טאָה טאָטְׁש רעֶד ןיִא טְניֹואוְו סאוָו

 טיֹוּבעֶג הֹמֹּלְׁש טאָה יֹוזַא 17 :הֹמלש ןּופ ּבייוֵו סאָד ,רעֶטְכאָט עֶנייֵז ּוצ קְנעֶׁשעֶב ַא

 ןיִא ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא רֹומְדִּת דְנּוא תֶלֲעַּב דנוא 18 :ןֹרֹה תיִּב עֶניִרְדיִנ סאָד דְנּוא ,רֶזָנ

 איִד דְנּוא הֹמֹלְׁש ּוצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאוָו טעֶטְׁש-טְטאַרְראָפ עֶלַא דְנּוא 19 :דְנאַל םעֶד
 ּוצ טְסּולְנעֶג טאָה רֶע סאָה הֹמֹלְׁש ןופ טְסּול איִד דְנּוא ,רעֶטייֵר איֵד ראַּפ טעֶטְׁש

 עֶניַז ןופ דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד ןיִא דְנּוא ןֹונָבְל ןיִא דְנּוא םִיַלָׁשּורְי ןיִא ןְעיֹוּב

 םעֶד ,יַרֹמַא םעֶד ןּופ ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ןעֶנעֶז סאוָו קְלאָפ עַצְנאַג םאָד 0 :טְפאַׁשְרעֶה
 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןּופ טיִנ ןעֶנעֶז סאוָו ,יִסּובְי םעֶד דְנּוא ,יִוֵח םעֶד ,יִזֵרְּפ םעֶד ,יִּתִח

 סאו ,דְנאַל םעֶד ןיִא אייֵז ְּךאָנ ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ןעֶנעֶז םאָו רעֶדְניִק עֶרייֵז דְנּוא 1
 טְכאַמעֶב הֹמֹלְׁש טאָה אייֵז ,ןעֶנְליִטְרעֶפ טְנעֶקעֶג טיִנ אייֵז ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד

 טאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ רעֶּבָא 22 :נאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד ויִּב טְכעֶנְקידִניִצ ּוצ
 עֶנייַז דְנּוא טייֵל-הָמָחְלִמ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָו ,טְכעֶנְק ןייק טְכאַמעֶג טיִנ הֹמֹלְׁש

 רעֶּביִא עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד דְנּוא ,טייֵלטּפיֹוה עֶנייֵז דְנּוא ,ןעֶמְׂשְריִפ עֶנייֵז דְנּוא ,טְכעֶנְק
 ּוצ טייַלטְּפיֹוה איִד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד 23 :רעֶטייֵר דְנּוא ןעֶנעוֶוְטייֵר עֶנייֵז

 טְשְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה סאו גיִצְפּופ דְנּוא טְרעֶדְנּוה ףֶניִפ ,טייֵּבְרַא רעֶד רעֶּביִא הֿמלִש
 רעֶמְכאָמ םיִהֹעְרַּמ ןעוֶו דְנּוא 24 :טייַּבְרַא איִד ןּודְט סאָו קְלאָפ םעֶד רעֶּביִא

 ,טיֹוּבעֶג רֶהיֵא טאָה רֶע סאָו זיֹוה רֶהיֵא ּוצ טאָמְׁש ס'דוָד ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגסיֹורַא זיִא

 ןעֶועֶועֶג ביִרְקַמ טאָה הֹֿמלְׁש דנוא 25 :אֹולְמ טיֹוּבעֶג לאָמְסְנעֶד רֶע טאָה

 רֶע םאָה ַחֵּבְוִמ םעֶד ףיֹוא ,םיִמָלְׁש דְנּוא תֹולֹוע ןֶּבְרִה רֶהאָי םיִא לאָמ אייֵרְד
 םעֶד ּוצ ןעֶזעוֶועֶג ריִטְקַמ םֶהיֵא ףיֹוא טאָה רֶע דְנּוא ,ראַה םעֶד ּוצ טיֹוּבעֶנ טאָה

 רעֶד טאָה ףיִש ַַא דְנּוא 26 :זיֹוה סאָד טְניִדְנֶעעֶנ רֶע טאָה יֹױזַא דְנּוא ;ראַה

 םעֶד ןַא .תֹולֵא אייֵּב זיִא םאֶוװ ,רֶבָנ ןֹויְצָע ןיִא טְכאַמעֶג הֹמֹלְׁש גיִנעֶק

 םבערּב 21
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 ויָדָבֲע"תֶא יִנֲאָּכ םָריִח חַלְׁשִּיַו :םודָא ץֶרֶאְּב סי תַּפְׁש
 הָריִפוא אבו  :הָמֹלׁש יִּדְבִע סע םִיַה ידי תֹוֲא ישְנֲא 4

 -לָא אָבִיו רֶּכִכ םיִרְׂשֶעְו תואַמיעַּבְרַא .בָהז סֶּׁשִמ ּוְק
 ;הָמלָׁש ךֵלֶמִּ

" 
 אָבָּתַו הָל םֵׂשְל הָמלְׁש עַמׁשרתֶא תַעַמׁש אָבְׁשתַּכְלַמּו א
 םיִּלַמְנ דאָמ רֵבָּכ לַיַחְּב הָמלָׁשּורְי אֵבְּתַו: ;תֹוריִחְּב וָתֹפנל 2

 -לָא אֹבַָו הָרקִי ןבֶאְו דָאָמ--בַר בֶהָח שיִמָׂשְּב םיְִׂשָנ
 "נו :ּהָבָב לײסע הָיָה רֶׁשֲא-לָּכ תֶא ולא רִֵּדְּתַו הֹמלְׁש 3

 ֶלַמַהךִמ םֶלִָנ לָבָד הָיָה-אְל ברכי קא הָמלְׁש הָל
 זַמְכָח"לָּכ תֵא אָבָׁשתַּכְלַמ אתו הל דֶיִגִה אל רֶׁשֲא 4
 וְרְבִע בֵׁשֹומּו ָהְלְׁש לכַאמו :הָנְּ רֶׁשֲא תִיַּבַהְו הָּמֹלֶׁש ה

 הל רֶׁשֲא ועְלנְתוקְׁשמּו םֶהיֵשְבלמּוֹוחרַׂשִמ דֵמֲעַמּו
 לֶמַהילַא רֶמאֹּתַו :ַחּוָר דֹע ּהָב הָיְהיאלְו הָוהְי תיֵּב 5

 ילעו ְךיֶרָבד-לע יֵצְרַאְב יְִּעַמָׁש רֶׁשֲא רָכָּדַה הָיָה תָמא
 הָניאְרּתַויִתאָּב-רֶׁשֲא דע םיִרָבּדל יִּתְנִמֲאְה-אלְו :ְּךֵתַמְבָח ז

 "ללא בֹוטָו הָמָכָח תפַסוה יִצֲחַה יֵלידַעְהיאַל הֵּנִהְו יַנֵע
 ךֶבֵעיִרְׁשַא ּךיִׁשְֶא יֵרְׁשַא :יּתְעַמָׁש רֶׁשֲא הָעמְׁשח 8
 יִהְי ךתמְכה-תֶא .טיעמּשַה דיִמָּת ְךֶנָפל םיִדְמְעָה הֶַּא 9

 לאָרְׂשי אכילעדתִתִל ךֶּב ץַפָח רֶׁשֲא ךּורְּב ךימלֶא הָוהְי
 חֹוָׂשֲעַל לָמְלָּדִמיִשיו םֶלֹעֶל לארׂשי-תֶא הָוהְי תַבָתַאְּב
 בֶהְו רּכּכ ! םיִרְׂשֶעְו הָאֵמ ְךֶלָמל ןִֵּּתַו :הָקָדּה טְַּׁשִמ
 אּוהַה םֶׂשֹּכַכ אָב אֵל הָרָקִי ןָבָאְו רָאְמ הָּבְרִה םיִמָׂשְבּו

 םִנו ;הָמֹלְׁש ְךֵלּמַל אֵבְׁשִתַכלִמ ה הָנְתְעירִׁשֲא בֹרָל דו ע 11
 יָצִע ריִפאָמ איִבַה ריָפֹאֵמ בַהְז אָׂש ץ"רֶׁשֲא ר נָא
 -צ ְךֶלֶמַה ׂשעּו הר ןֵבָאְו דָאמ הָּמְרַה םְִִמְלַא
 כו למה תובלּו הנהיד-תיבל דָעְסִמ שי על

 י ט א םיכלמ
 דְנאַל םעֶד ןיִא ףּוס םַי םעֶד ןּופ געֶרְּב

 טְקיִשעֶג טאָה םָריִח דְנּוא 27 :םֹודֶא

 טְכעֶנְק םיהֿבֹּלִש טיִמ ףיִש םעֶד טיִמ
 ןעֶנעֶק םאִו טייֵל-םֶפיִׁש טְבעֶנְק עֶנייֵז
 ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 28 :םִי סאָד
 טְראָד ןּופ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ריִפֹוא ןייק

 גיֵצְנאַוְצ דְנּוא טְרעֶדְנּוה ריִפ ְןעֶמּונעֶג
 םִע ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רְלאָג רעֶנְטְנעֶצ
 :הֹמלש גיִנעֶק םעֶד ּוצ טְכאַרְּבעֶג

 י לעטיפאק

 טאָה אָבְׁש ןּופ הָּכְלַמ איִד ןעוֶו דְנּוא 1
 ןעֶנעֶו הֹמֹּלְש ןּופ םֵׁש םעֶד טְרעֶהעֶנ

 זיִא יֹװַא ,ראַה םעֶד ןופ ןעֶמאָנ םעֶד

 ְךְרּוד ןעֶפיִרְּפ ּוצ םֶהיִא ןעֶמּוקעֶג איִז
 ןייק ןעֶמּוקעֶג זיִא איִז דנּוא 2 :לעֶזְטעֶר

 ולִיַח ןעֶסיֹורְג רֶהעָז ַא טיִמ םִיַלָׁשּורי
 דָנּוא ,ץֶריִדעֶג ןעֶנאָרְט סאָו לעֶמעֶק
 ,רעֶנייֵטְׁשלעֶדֶע רֶנּוא דְלאָנ ליִפ רֶהעֶז
 דְנּוא ן'המלש ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא איִז דְנּוא
 םאֶו םעֶלַא טעֶרעֶנ םֶהיֵא ּוצ טאָה איִז

 :ץְראַה םעֶד ןיִא ןעֶועוֶועֶג רֶהיֵא אייֵּב זיִא
 עֶלַא טְגאָזעֶג רֶהיֵא טאָה הֿבלִש דְנּוא 2

 םאָה גיִנעַק םעֶד ןּופ ןעֶנְראָּבְרעֶפ ְּךאַז ןייֵא ןעֶזעוֶועֶּג טיִנ זיִא םִע ,;רייֵר עֶרְהיֵא

 :טְגאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טיִנ טאָה רֶע

 א הֹמלִׁש ןּופ הָמְכָה עֶצְנאַג איִד
 איִד דְנּוא שיט ןייַז ןּופ זייַּפְש איִד

 ןּופ
 טְגְנעֶרְּבְפיֹוא רֶע םאוָו
 6 :ןעֶּביִלְּבע 'ֶב טְסייג ןייק רֶהעָמ
 ןעֶזעוֶועֶג תֶמֶא זיִא
 עֶנייֵד ןעֶנעוֶו
 = | ןיב

 דָנּוא 7 :הָמְכָח
 נייַמ דְנּוא ןעֶמּוקעֶג

 אּוד ןעֶראָועֶנ טְנאָזעֶג טיִנ ריִמ
 :טְרעֶהעֶג ּבאָה ְָּךיִא סאָז טְכיֵר
 ןֵעייֵמְׁש סאָו .טְכעֶנק עֶנייֵד עֶניִזאָד איִד
 :הָמִבָח
 ךיד יִדְּכ ,טְרְהעֶנעֶּב

 אָבְׁש ןּופ הֵּכְלַמ איֵד דְנּוא 4
 :טיֹוּבעֶג טאָה רֶע םאִו זיֹוה סאָד דְנּוא

 בְנּוניֹואוְו
 תֹולֹוע עֶנייַז רְנּוא ,קְנאַרְמעֶנ ןייַז דְנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶרייַז דְנּוא ;רעֶניִד עֶנייֵז

 ,םעטוג דִנּוא הָמִכָח רֶהעֶמ טְסאָה
 ןעֶנעֶז טְשְנעֶּבעֶג ,טייֵל עֶנייֵד ןעֶנעֶז טְׁשְנעֶּבעֶב 8

 עֶנייַד ןעֶרעֶה סאוָו ,גיִדְנעֶטְׁש ריִד ראַפ
 ריִד ןיִא טאָה רֶע םאֶװ ;טאָנ ןייַד ראַה רעֶד ןייז לאָז טְשְנעֶּבעֶג 9

 םעֶד ףיֹוא ןעֶצעֶז ּוצ

 ןעֶהעֶזעֶג טאָה
 דְנּוא 5

 גְנּונְדְרֶא איד דִנּוא ,טְכעֶנְק עֶנייֵז ןּופ

 טיִנ רֶהיֵא ןיֵא זיִא םִע רֶנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא
 גיִנעֶק םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה איִז דְנּוא

 דְנּוא .היִד ןעֶנעֶו דְנאַל ןייֵמ ןיִא טְרעֶהעֶג ּבאָה ְּךיִא םאָה
 איֵד ּבאָה ְּךיִא

 ןעֶהעֶועֶג םִע ןעֶּבאָה ןעֶניֹוא

 ְךאַז איִד

 ְךיִא זיִּב טְּביֹולְנעֶב טיִנ ןעֶכאַז
 זיִא טְפֶלעֶה איִד העָז דָנּוא

 -עָּב רעֶד איו

 ראַה רעֶד לייוו לֵאָרְׂשִי ןּופ לֶהּוטִש
 ןוהמ ּוצ ָּּךָלִּמ ַא ראפ טְכאַמעֶנ ְּךיִד רֶע טאֶה יֹוזַא ,גיִּבייַא ּביִל לֵאָרְׂשִי טאָה

 ;ּוא טָּפְׁשִמ
 גיִצְנאַהְצ דְנּוא
 זיִא םֵע
 :הּֿמֹּלִׁש ּוצ ןעֶּבעֶנעֶה
 טאָה ,ריִפֹוא ןּופ

 וא 19 :רעֶנייֵטְׁש

 א גיָנעַק םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה איִז דְנּוא 10 :םייֵקְניִטְכעֶרעֶג
 עֶנייֵטְׁשלעֶדֶע דֶנּוא .ְץְריִועֶג ליִפ רֶהעֶז דָנּוא ,דְלאָּג רעֶנְמְנעֶצ

 טאָה אָבְש ןּופ הָּכַלַמ איד איז ץְריִועֶג ליִפ יֹוזַא ןעֶמּוקעֶג רֶהעֵמ טיִנ
 דְלאָג ןעֶנאַרְטעֶג טאָה סאו ףיִש םיִםָריֵח ְּךיֹוא דְנּוא 11

 -לעֶדֶע דֵנּוא ץְלאָה-ןעֶלאַראַק ליפ רֶהעָז טְכאַרְּבעֶג ריִפֹוא .ןּפ
 רעֶדְנעֶלעֶג ַא ץְלאָה-ְןעֶלאַראָק םעֶד ןּופ טְכאַמעֶנ טאָה ְּךָלֶמ רעֶד

 דִנּוא ןעֶּפְראַה דְנּוא ְּךָלֶמ םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ דֶנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ ויֹוה םעֶד ּוצ

 ןעטיילפ



 םיכלמ

 יֹוזַא זיִא םִע ,רעֶנְניִז איִד ראַפ ןעֶטייַלְפ
 דְנּוא ןעֶמּוקעֶג טיִנ ץלאָה-ןעֶלאַראָק ליִפ

 ּוצ ויִּב ןעֶראָועֶנ ןעֶהעֶזעֶג טיִנ ויִא םִע

 ָךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 13 :נאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד

 הָּכְלַמ רעֶד ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג טאָה הֿמלְש

 סאו ,רֶהעֶנעֶּב םעֶצְנאַג רֶהיֵא אָּבִש ןּופ

 רֶע םאָו םעֶד ץּוח ,טְנְנאַלְרעֶפ טאָה איִז

 -ְביִלְגעֶמ רעֶד ְּךאָנ ןעֶּבעֶנעֶג רֶהיֵא טאָה
 איִז דְנּוא ,המלׁש גיִנעֶק םעֶד ןּופ טייק

 -קעוֶוַא זיִא דְנּוא טְרְהעֶקעֶנְמּוא ְּךיִז טאָה

 עֶרְּהיִא טיִמ דְנאַל רֶהיֵא ּוצ ןעֶנְנאַגעֶג

 םעֶד ןּופ טְכיוִועֶג סאָד דְנּוא 14 :טְכעֶנְּק

 ןיִא הֹמֹלִש ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא םאָו דְלאָג

 טְרעֶדְנּוה ּםְקעֶז ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶהאָי ןייֵא

 :דְלאָנ רעֶנְטְנעֶצ גיִצְכעֶז דְנּוא סְקעֶז דְנּוא

 עֶדְנֶעייֵגְמּורַא איִד ןּופ םעֶד ץּוח 5

 -ֵפיֹוק איִד ןּופ לעֶדְנאַה דְנּוא רעֶמעֶרְק

 םיִכָלְמ עֶׁשיִּבאַרַא עֶלַא ןּופ דְנּוא ,טייֵל

 םעֶד ןּופ םֶרעֶטְלאַה-טאָמְׁש איד דְנּוא

 הֹמלׁש גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 16 :דִנאַל

 ןעֶדְליִׁש טְרעֶדְנּוה אייוַוְצ טְכאַמעֶג טאָה

 טְרעֶדְנּוה םֶקעֶז ,דְלאָנ םעֶנעֶגאָּלְׁשעֶג ןּופ

 579 ' א

 דע הֶאְרִנ אֵלו םְִֹמִלַא וצָע ןכ אָבראל םיִרָׁשִל םִלָבְּת
 יי א אנשיחמלמל נה קצת :הוה םיה
 למה ַיּכ הלך רֶׁשֲא רֹבְלִמ הֶלֶאְש רַׁשֲא הָצִפָה
 א הַָװ  בָהיֵרְבִעַו איד צאָל קו ןְפתו תל
 תאֹמ שש זַחא הָָׁשְּב הטל אָּכיוׁשֲא בה לֵקְׁשִמ
 ומ = מת םיִרָּתַה ִשְנַאְמ רַמְל :בֵהָז רֵּכּכ ׁשֵׂשְו םיִׁשִׁש
 ְךֶֶּמַה ׂשַעַו :ץֶרָאָה תַֹּפּנ בָרעָה ליל םִלִכְרָה
 יב בָהְו תֹוַאמיׁשִש והְׁש םֶהָז הָנִצ םִיִתאָמ הָמֹלְש
 ז םּודָׁש .בֵהָז םיִנמ תוַאַמ--ׁשְלָׁשּו :תֶחֶאָה הָזִצַה-לַע
 הם תַחֶאָה מיל הָלֲעַי בָהָז םיִנָמ תֶׂשְלָׁש
 ו* ומצִו לָֹנ ןְשיאַסכ דֵלְמִד שעה :ןֶנבּלַה רֶע תֹוּכ
 וצ יובל טיִנָנ ׁשאֹרְו ֵּסְכִל תל ׁשֵׁש :פּומ בהָו
 - תֹוִרָא םִינָשּו תַכָּׁשַה םוקְמילָא הָוִּו הָּזִמ תֹדָיו ויָרְרַאְמ
 כ םםֵׁש סיִדְמִע םִיָרָא רֶׂשָע םִינׁשּו :תֹדיַד לֶצֵא םיִדְמִע
 ר ןכ הענראל הָוִּו הָּזִמ תֹולעמַה ׁשְשילַע
 גנ דַעַי"תיּב יֵלָּכ לֹכְו בָהְו מלׁש ְךֶלּמַה הְָׁשִמ יֵלְּכ לכו
 הל ימיִב .םֵׁשְהַנ אל ףֶסָּכ ןיא ָמ םָהָז ֹנְבּלַ
 5 ברור יָנֲא ס םִיַּב ךלפל ׁשֵיַׁשְרַת יָא לכ :הָמִאְמַל
 / הכמ | בֵהָז תאָׂשְנִׁשיִׁשְרַת נָא !אוָבָּת םיִנָׁש ׁשכָׁשְל תַהַא
 יג לֵכָלִמ תֹמלָׁש לַמַה לד ּםִיְַּתְו שיפֹלְ םיִּבִהְָׁ
 94 "תֶא םיִׁשָקַכְמץְרַאָה-לָכְו כָל שעל ץֶראה יבלמ
 ֶּבְלַּב םיתלָא ןְתָנירִׁשֲא ותָמְבָהתֶא ַעֹמָׁשְל תָמלְׁש ינְּ
 הכ תֹומלְׂשּ בָהְו ילָכּוהְטְקייִלְּכ ותָחָעָמישיִא םיִאיִבְמ הֶּמֵהְ
 :הָנָשְּב הָָׁש"רַבְד םיִדָרְּפּו םיטוס ֿמֹמָׂשַבּו קׁשת
 28 מיר ףֶלֵא ןט-יהיַו םיִׁשָרָפּו םֶכָר טמלש ףסֶא
 -םִעְו בָכרָו יִרְפִב טיי טיִׁשָרָּפ ףלָא ףָשֲעםיִנְׁשּו בֶכָּר
 עד טבלְשּודיּב ףֶסֵּכַהרתֶא רבה ןֵתיו ;םִלָׁשריִב למה

== 

 ףעֶצְנאַּפ טְרעֶדְנּוד אייֵרְד דנוא 17 :רֶליִׁש ןייֵא ףיוא ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא קיִטְׁש-דְלאָג

 ;ְנאַּפ ןייֵא ףיוא ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא דְלאָנ םיִנָמ אייֵרְד ,דְלאָג םעֶנעֶנאָלְׁשעֶג ןּופ

 ;ןֹונָבְל ןּופ זיֹוה רעֶמאָז םעֶד ןיִא ןעֶּבעֶנעֶנ אייֵז טאָה גיִנעֶק רעֶד דְנּוא
 ךייֵּב טְנאַפעֶלֶע ןּופ לְהּוטְש ןעֶסיֹורְג ַא טְכאַמעֶג טאָה גיִנעֶק

 ,לֶהּוטְׁש םעֶד ּוצ ןעֶּפעֶרְט סְקעֶז 9
 ןעֶּבייֵל אייווְצ דְנּוא ,לֶהּוטְׁש םעֶד ּוצ ןעֶטייַז עֶדייֵּב ןּופ גיִדְנּור ןעֶזעוֶועֶג

 ףיֹוא ןעֶנאַטְׁשעֶנ טְראָד ןעֶנעֶז ןעֶּבייֵל םְלעוֶוְצ דְנּוא 0

 :דְלאָנ ָג ןייֵר טיִמ טְקעֶדעֶּב

 :ןעֶטייַז איֵד אייֵּב ןעֶנאַטְׁשעֶג
 ּוצ ןעֶזעוועֶנ טְכאַמעֶג טיִנ זיִא יֹוזַא דְנּוא ,ןעֶטייֵז עֶרייֵּב ןּופ ןעֶּפעֶרְט םִקעֶז איד

 דיֵרְגיִנעֶק ןּופ ןעֶזעֶועֶג ןעֶנעֶז הֹמֹלְׁש גיִנעֶק םעֶד ןּופ םעֶפעֶג קְניִרְט עֶלַא דְנּוא 1

 = דְנּוא 8
 םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא

 ןיִא ץיִּמְׁש איד דְנּוא

 ןעֶנעֶז

 ןייק

 ןייר ןּופ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןֹונָבְל רֶלאַוַו םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא םיִלֵּכ עֶלַא דְנּוא ,דְלאָג

 סיִּדִלֶמ םעֶד ןיִראָו 2 :ןעֶטייֵצ ס'המלש ןיִא ןעֶזעוֶועֶג טעֶטְכַאעֶנ טיִנ זיִא רעֶּבְליִז ,דְלאָנ

 טְנעֶלְפ רֶהאָי אייֵרְד ןיִא לאָמ ןייֵא ,ֿףיִׁש םיםֶריִח טיִמ םִי ןיִא ׁשיִׁשְרַּת ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ףיִׁש
 דְנּוא ןעֶטְנאַפעֶלֶע ,רעֶּבְליִז דְנּוא רְלאָג ןעֶגאָרְטעֶג טאָה סאוָו ׁשיִׁשְרַּת ןּופ ףיִׁש ַא ןעֶמּוקְנָא
 םיִכָלְמ עֶלַא ןּופ רעֶסעֶרְג ןעֶזעוֶועֶג הֹמֹלְִׁש גיִנעֶק רעֶד זיִא יֹוזַא 23 :ןֶעיֹוּפִּפ דְנּוא ןעֶּפְּפַא
 :הָמְכָח טיִמ דְנּוא םּוהְטְכייֵר טיִמ ,דְנאַל םעֶד ןופ
 נייִז ןעֶרעֶה ּוצ ,הֹמלִׁש ןּופ םיִנָּפ םאָד (ןעֶהעֶז ּוצ) טְרְהעֶנשּב

 ,קְנעֶׁשעֶג ןייַז רעֶביִלְטיִא טְכאַרְּבעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 8

 דְרעֶפ ,ץֶריִועֶג דְנּוא ןעֶּפאָו ,רעֶדייֵלק דְנּוא
 -טייר טְלעֶמאַועֶגְנייַא טאָה המלׁש דְנּוא 6

 :ץְראַה ןייַז ןיִא ןעֶּבעֶגעֶג
 םיִלֵּכ עֶנעֶדְלאָג דֵנּוא םיִלָּכ עֶנְרעֶּבְליִז
 :רֶהאָי ריִּפ רֶהאָי לעֶזייַא-ליֹומ דִנּוא

 טאָה טְלעֶוֶו עֶצְנאַג איד דְנּוא 4

 טאָה טאָנ םאָו הָמְכָה

 ןעֶנעוֶוטייֵר טְרעֶדְנּוה רֶעיִפ דְנּוא דְנעֶזיֹוט טאַהעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶטייֵר דְנּוא ןעֶנעוֶו
 טעֶטְׁשנעֶגאָוְו איִד ןיִא טְזאָלעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶטייֵר דְנעֶזיֹוט ףְלעוֶוְצ דְנּוא ;וא ר 6 זיזזזי

 םִיַלָׁשּורִי ןיִא רעֶּבְליִז סאָד ןעֶּבעֶגעֶב טאָה גיִנעֶק רעד דְנּוא 27 :םִיַלָׁשּורִי ןיִא גיִנעֶק םעֶד אייֵּב

37* 
 יוזא
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 זםיק הַָמְׁשַּב-רֶׁשֲא םיִמָקִׁשַּכ ןֵתָנ שיוְראָה או םיִנָכֲאַל
 יֵרֲחְס הוקִמּו םִיִוְצִמִמ הָמלְׁשִל רֶׁשֲא טיִכּומַה אָצֹמּו 4
 רָב אנו הָלֲעַהג :ריִחְמַּב הוקמ ּוחְקִי ְךֵַָׁה 5

 כו הָאמו טיׁשְמֲחַּב םיִסְז ףֶסכ תואמיִׁשְׁשַּב םירשממ

 :ואָצֹי םדיְּב םלא יִכ לַמְלּו םיִּפַה יֵכְלַמיִלַמְל

 הָלְּפיתַמיתֶאְ תִָֹּ תוירכנםיָשָנ בָא הֿמלָׁש ּךלֵּמְו =
 רָׁשֲא םיעלימ :תית חיניוצ תִֹמְדַא תֹוינְמַע תֹגִבֲאמ 2

 "אל יח םִחָמ לא ְב-לֶא הָהיירַמא
 םִיְּב םָתהְלַא יִד ַתַא םֶבְבַכְל"ִתַא וי ןֵכָא םָכָב ּואָבָי
 הֹאמ עָבֶׁש הזיש א ולרחו תל 'הָמֹלָׁש ן קב

 זרַל יה :וכליתַא ּיִׁשָנ יו זָאַמ ׁשֶלָׁש םיִמנלימּ .
 םיִרֵמֲא םקלַא יא ובָבליתֶא וה יָשָנ הֿמלְׁש תנקְ
 ובא דו בבל ִמלַא הָוהי-םע שש וָבְכל הָיָה-אַלְו

 טכלַמ יֲִחַאְו םינדצ יהלָא תֶרֹאְׁשע יִתֲַא הֹמלְׁש ךֶלֵה ה
 א אָלְו הוד ניֵעְּב עַרָה הָמֹלָׁש שי :םִינּכע ץֵּקִׁש 5
 !ומְּב המלש 'תָנבָי וֶא :ויָבָא ֶוֶּכ הָוהְי יִרֲחַא ז

 ףלֿפלּו םַלָׁשיי ינְפילַע רֶׁשֲא רֶהָּב בָאמ ץֵמִׁש שֹומַבל
 ?יורימקמ זיר וָשנ-לֶמל הֶׂשָפ ןֵכְו :ןוִמִע ינְּב ץֵּקִׁש 5

 ;ַמיִּפ הָמלׁשב הָוהְי ףנאהה  :ןהיהלאל תֶתְּבמּוּ
 :םיִמִעַּפ דִלַא הָאְרנה לֵאָרשִז יקלַא הָוהְי םעמ ֹבָבְל
 שקלַא יִלֲחַא תֶכָלייִּתְלַבְל הוה רָכָּדַה-לַע ויָלֵא הָועְו
 הוי רָמאַו  ;הָודִי הָוצ-רֶׁשֲא תֶא רֶמָׁש אָלְו םיִרֵהַא עג

 יִתיֵרְּכ;?רמָש אלו ךֶנֹע חאזרַתְִה רַשֲא ןת הֿמלְשל
 ְךילָעַמ רֶכָלְמִמַה"תַא עַרְקָא רק לַּפ יתָצ רֶׁשא יפֹּלחְ

 0 ןעמל הָנֵׂשָעֲא אֵל ךמָי בא ףְדְכְַל ָהיֵמְתּת 1
 טבקאאֵל ָכְלַממהילַּכ-תא סָר :הנעײקַאדנב דָימױקכַא ו

 ןיִא ;רעֶמעֶנ עֶרייַז ּוצ ץְראַה רֶעייַא ןעֶנייֵנַּפָא ןעֶלעוֶו
 3  :ןעֶּבאָה וצ ּביִל אייֵרְד דְנּוא ,רעֶּבייוֵוטְּפיֹוה א ןעֶּביִז טאַהעֶג טאָה רֶע דֶנּז

 ְּבעַק טְרעֶדְנּו

 ְכּדא

 רעֶטְלֶע םיהמֹלִׁש ןּופ טייֵצ רעֶד ּזצ ןעֶזעֶועֶג זיִא
 םעֶד טיִמ ץְּנאַג ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא ץְראַה ןייַז דְנּוא ,רעֶמעֶנ עֶדְמעֶרְפ ָךא

 ןעֶגְנאַגעֶנְכאָנ זיִא המלִש דְנּוא 8 :רוָד רעֶטאָפ ןייַז ןּופ
 :ןֹומַע ןּופ טאָגְּפָא םעֶד םֹּכְלִמ ְּךאָנ דְנּוא

 ָכ ֹ ְךאַה ןייַז
 ץְראַה סאָד איז טאָג ןייַז ראַה
 םיִנֹודְצ איִד ןּופ רעֶטעֶנ איִד ,תֶרֹתְׁשַע

 ּוא 4 :ץְראַה ןייַז טְנייַנעֶגַפָא ןעֶּבאָה רעֶּבייוַו עֶנייֵז דְנּוא ,רעֶּביוַוס

 אי י א םיכלמ

 איִד דְנּוא ,רעֶנייֵמְׁש איװ (ליִפ יֹוזַאנ
 איז ליִפ יֹוזַא ןעֶּבעֶנעֶג רֶע טאָה רעֶדעֶצ
 זיִא םאֶװ רעֶמייֵּב-נעֶגייֵפ עֶדְליִו איִד
 ןופ גְנאַּנְסיֹוא רעֶד דְנּוא 28 :לאָהְט םיִא
 איִד דְנּוא ,םִיַרְצִמ םיֹוא דְרעֶפ םיהמלש
 טייֵלְפיֹוק םיִניִנעֶק םעֶד ןּופ טְפאַׁשְלעֶזעֶג
 ראפ -בְנּולְמאַזְנייַא איִד טְכאַרְּבעֶג ןעֶּבאָה
 -ּוקעֶגְפיֹורַא זיִא םִע דָנּוא 29 :זייֵרְּפ ַא

 םֶקעֶז ראַפ םִיָרְצִמ ןּופ ןעֶגאָו ַא ןעֶמ
 רְרעֶפ ַא דְנּוא ,רעֶּבְליִז לֶקֶׁש טְרעֶדְנּוד
 יֹוזַא דָנּוא ,גיִצְפּופ דְנּוא טְרעֶדְנּוד ראַפ

 דָנּוא ;םיִּתִח ןּופ םיִכָלְמ עֶלַא ראַפ ְּךיֹוא
 אייֵז ןעֶּבאָה םָרֲא ןּופ םיִכָלְמ איִד ראַפ
 :דְנאַה עֶרייֵז ָּךְרּוד טְכאַרְּבעֶג

 אי לעטיפאק

 ּביִל טאָה הֹמלְׁש גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 1
 ץוח ,רעֶּבייֵו עֶדְמעֶרְפ עֶליִפ טאַהעֶג
 ךֹומַע ןופ ,בָאֹומ ןּופ ,רעֶטְכאָט םיהֹעְרַּפ

 איִד ןּופ 2 :יִּתִח ןּופ ,ןֹודְצ ןּופ ,םֹודָא ןּופ

 טאָה ראַה רעֶד סאָו רעֶקְלעֶפ עֶניִזאָד
 רֶהיֵא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ טְנאָזעֶג
 אייֵז דנֹוא ,אייֵז ּוצ ןעֶמּוק טיִנ טְלאָז
 אייז ןיִראָָו :ָּךייַא ּוצ ןעֶמּוק טיִנ ןעֶלאָז

 טְפעֶהעֶּב הֹמּלש ְּךיִז טאָה אייֵז ן

 םע ד

 טְגייֵגעֶגְּפָא רעֶּבייוו עֶנייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ;

 ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא טְּכעֶלְׁש זיִא סאו סאָד ןּוהְמעָנ טאָה הֹמלְׁש דַנּוא 6
 םעֶד ג טיֵכ
 ושֹומְב ּוצ הָמָּב ַא

 םאנְּפָא םעֶד ;ְּךֵלֹומ וצ

 טאָה רֶע דָנּוא

 טיֹוּבעֶב הֹמלִׁש

 רַכֹוא ,םִי לַׁשּורְי

 לא ּוצ ןּוהְטעֶג

 :רעֶמעֶנ עֶרייַז

 7 :רוָד רעֶמאָפ ןייַז איז ראַה

 ןּופ גְראַּב םעֶד ףיֹוא ,בָאֹומ ןּופ טאָנְּפָא םעֶד
 ;ןֹומַע יֵנְּב איד ןּופ ט

 אייז ,רעֶּבייוֵו עֶדְמעֶרְפ עֶנייַז ע

 טאָה רֶע ןיִראָו ,טֶנָראָצעֶג המלש רעֶּביִא טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 9

 טאָה לאָמְסְנעֶד

 רֶע טאָה יֹוזַא דְנּוא 8
 ּוצ ןעֶטְכאָׁשעֶג רֶנּוא ,טְרעֶכייֵרעֶג ןעֶּבאָה

 ּוצ ְּךיִז טאָה סאָו ,לֵאָרִֹשִי ןופ טאָג םעֶד ,ראַה םעֶד ןּופ א ןייַז טֶרְהעֶקעֶגַפָא

 לאָמ אייוֵוְצ םֶהיֵא
 ד+ = ְכאָנ םיַנ לאָז רֶע זַא ְּבאַז רעֶניִזאָד

 :ןעֶמאָּבעֶג טאָה ֹראָה רעֶד םאָו םיִהענ
 ןיֵא עֶניִזאָד םאָד לייוַו ,המלש
 סאָװ ץעֶזעֶנ ןייַמ דַנּוא תיִרְּב ןייַמ

 ָהייֵרַּפָא ְּךייַרְגיִנעַק םאֶד ריֵד

 טיִנ םִע ְּךיִא לעזֶו געט עֶנייַד ןיא
 : ןעֶמייֵרְּפָא סֶע ְּךיִא לעו

 =ז
 א ,ןּוהמ ֵת

 דָנג ה

 רעֶד ןעֶנעוֶו ןעֶטאָּבעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דָנּוא 0
 טיִנ טאָה רֶע רעֶּבָא ,רעֶטעֶנ עֶדְמעֶרְפ ןייֵגְב

 ּוצ טְנאָזעֶנ ראַה רעֶד טאָה יֹוזַא 1

 טיִהעֶנ טיִנ טְסאָה אּוד דָנּוא ,ןעֶהעַׁשעֶג ריִד אייֵּב

 ןּופ ְּךיִא לעֶו יֹוזַא ,ןעֶמאָּבעֶג ריִד ּבאָה ְץיִא

 רונ 2 :טְכעֶנְק ןייַד ּוצ ןעֶּבעֶג םִע בי ו ָךיִא דָנּוא ,ןעֶס

 םוְהּוז ןייד ןּופ ,ןעֶליוו םידִזָד רעֶטאָפ ןייַד ם
 ןעֶסייֵרְּפָא טיִנ ָךיִא לעוֶו ְךייֵרְניִנעֶק עֶצְנאַג סאָד רעֶּבָא 8

 ןייא



 אי א םיכלמ

 ןיַד ּוצ ןעֶּבעֶג ְּךיִא לעֶװ טְֶבִׁש ןייֵא
 ןעֶליִז םירוָד טְכעֶנְק ןייֵמ םּוא ,ןְהּוז
 ּבאָה ְּךיִא סאָו םִיַלְׁשּורְו ןעֶנעוֶו דְנּוא
 ראה רעֶד דְנּוא 14 :טְלייוְרעֶדְסיֹוא
 םֶלַא הֹמלְׁש ּוצ טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא טאָה
 -עֶק איִד ןּופ ,םֹודֶא ןּופ דַדֵה םעֶד ןֶטֵׂש

 :םֹודֶא ןיִא זיִא סאו רעֶדְניִק עֶכיִלְגיִ
 ןיִא ןעֶועוֶועֶג זיִא דִוָד ןעוֶו ןיִראָו 5
 ןיִא בָאֹוי ןאַמטְּפיֹוה רעֶד ןעוֶו ,םֹודָא

 -רעֶד איִד ןעֶּבאָרְגעֶּב ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא

 עֶלַא ןעֶגאָלְׁשְרעֶד רֶע טאָה .עֶנעֶגאָלְׁש
 ;םֹודֶא ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאוָו םירָכְז
 טְראָד בָאֹוי זיִא םיִׁשָדָח םְקעֶז ןיִראָָו 6
 רֶע ויִּב ,לֵאָרְׂשִי = טיִמ ןעֶּביִלְּבעֶג
 ;םֹודֶא ןיִא םיִרָכְז עֶלַא טְגְליִטְרעֶפ טאָה
 טיִמ ןעֶפאָלְטְנַא זיִא דַדַא דנּוא 7

 םירעטאָפ ןייַז ןּופ ןעֶׁשְנעֶמ עֶביִלְטֶע
 דָנּוא ,םִיַרְצִמ ןייק ןעֶמּוק ּוצ .טְבעֶנְק
 :בָנּוי רעֶנייֵלְק ַא ןעֶזעוֶועֶג ְּךאָנ זיִא דַדָה
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 לו בעל א חַאטכ
 4 דֶרָה תא הֹמלַָׁל ֶטֶש והָוהְי םֶכְָה - :יִּתְרֶהְּב רֶׁשֲא
 וט יהיו תֹוְהַּב ידו :םֹוָרֲאְּב אה .רֶלּמַה עֵרְזִמ יִמֹדאָה
 םיִלְלֲהַהיתֶא כל אָבָצַה רש בָא לע םודָאזתֶא
 15 בָאוי שיש םיִׁשָדָח תֶׁשְשִּכ :םוִדָאַּכ רזלִּכ ךינ
 ול ידַדֲא הָרְביַו ?םִרֲאָּב כז לֶּכ תיִרְבריידע לאְִָׂיַו
 םםִיָרְצִמ אבל ָּתִא יִבָא יִדְבַעָמ םייִמְדָא םיִׁשְנֲאַו אה

 ופ םיִׁשָנֲא ורק ןְראָפ אב ןידִמִמ ֹומְקה :ןְטִק רע דַדה
 חי םִיְַצִמיִּדְלִמ הָעיַפלֶא םִיַרְצִמ ּואָבַָוןְראָפמ םֶמִע
 1 יָניֵעְּב ןַח דֶרֲה אָצְמִי :ול ןֵתָנ ץֶרָאְ ול רַמָא םֶחָלְו תבל
 ;רוָחַא ֹותְׁשִא תוָחֲאיתֶא הֶׁשֵא וָליְִתִיַו רֶאְמ הָעֵרַפ
 ב תַכְנִג תֶא סיִּפְהַּת תָֹחֲא וט רֶלּהַו :הָרוִבנַה סִיַנְּפִהַּת
 תיֵּב תָבְֶנ יִהּו הָעְרַּפ תיֵּב ְךותְּב סֵנְּפְהַת והָלְמְנִתַו נב
 יו םָלָׁשייֵכ ִיַרְצִמְּב עַמָׁש דדהַו ּ:!הָעְַפ יֵנְּב וֶתְּב הְֹרַּפ
 דַדֲה רֶמאָּו אָבָצַהרׂש בָאװ תֶמירֵכְו ויָתֹבֲא-סִע לוד
 ענ זידעְרַּפ וָל ַמאָו :יִצְרַאילָא לא ינֵלִׁש הֹצרפילֶא
 צרַא-לָא תֶכָלְל ֹּקִבִמ ְךו ִמִע רַמָח הָּתַא-הָמ יִכ
 25 ָׁש ול םיִהלֶא םקיו ינְּלַׁשְּת ַֹּלַׁש יִּכ אל ! רָמאָו
 -רלִמ ףָועְרַדַה תאמ הַרָּב רֶׁשֲא עֶדיִלָאְוִּב ןוזר--תֶא

 אזז: ש

 54 ֵהְּ סיי יהי 6 ולָע ר א הָבּוצ

 5 = טוביה יי יא לֵב ֹ ר ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ןָיְדִמ ןּופ

 יי = הָׁשֲא הָעּורְצ ֹמַא םֵׁשְו הָדרְצַהְִמ יִתְרפָאטְבנ 10 0 = ןעֶכאַה אייז דִנּוא ןֶרֶּפ ןייק
 גד םיִרֵהיַשֲא ָבְרִה הָח .:ךלֵמִּב ךָי םֶרָ הָמלָׁשִל דֶבֶע איז דנוא ןֶרֶּפ ןּופ ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶמּונעֶג
 רע ץדֿפײתַא רַנָס אֹולַּמַה-תֶא הָנָּב הֹמלָׁש ֶלֶמַּב די הֹערּפ ּוצ םִיַרְצִמ ןייק ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז
 וו ײתַא המלָׁש אָרָי לַיַח יוּמג טֶעָבְרי ׁשיִאָהְנ :ויָבָא ו םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא .םִיַרְצִמ ןּופ גיִנעֶק
 רֶע טאָה וייַּפְש דְנּוא ,זיֹוה ַא ןעֶּבעֶנעֶג

 ןעֶנּופעֶג טאָה דַדֲה דנוא 19 :רְנאַל ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,טְנאָזעֶגּוצ םֶהיֵא
 ןייַז--ּבייֵו ַא ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דנּוא הֹעְרַּפ ןּופ ןעֶניֹוא איד ןיִא ןִח
 איֵד דנוא 20  :םיִנָפְחַּת ןעֶניִנעֶק איִד ןופ רעֶטְסעוֶוְׁש איִד ,רעֶטְסעוֶוְׁש םיִּבּיּו
 טאָה םיִנָּפְחַּת דְנּוא ,תַבְנְנ ןֶהּוז ןייַז ןעֶריֹּוּבעֶג םֶהיֵא טאָה םיִנְּפְחַּת ןּופ רעֶטְסעוֶוְׁש
 זיוה םיהֹעְרַּפ ןיִא ןעֶועוֶועֶג זיִא תַבְנְנ דְנּוא ,זיֹוה ס'הֹעְרַּפ ןיִא ןעֶניֹוצְרעֶד םֶהיֵא
 םִיַרְצִמ ןיֵא טְרעֶהעֶג טאָה דַדְה ןעֶו דְנּוא 21 :הֹעְרַּפ ןּופ רעֶדְניִק איִד ןעֶׁשיוִוְצ
 ןאַמטָּפיֹוה רעֶד בָאֹוי זַא דְנּוא ןְרעֶמְלֶע עֶנייַז טיִמ טְנייֵלעֶג ָּךיִז טאָה דִוָד סאָּד
 ְךיִא ,קעוֶוַא ְּךיִמ קיִש הֹעְרַּפ ּוצ טְנאָזעֶג דַדַה טאָה יֹוזַא ,ןעֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא
 טְלְהעֶפ םאֶו .טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ הֹעְרַּפ טאָה יֹזַא 22 :דְנאַל ןייֵמ וצ ןייֵג לעוֶו
 רֶע רעֶּבָא ?דְנאַל ןייַד ּוצ ןייֵג ּוצ טְסְנְנאַלְרעֶּפ אּוד סאָד ,ריִמ אייֵּב ןעֶד ריִד
 טאָה טאָג דָנּוא 23 :ְןעֶקיִׁשְקעוֶוַא ְּךיִמ טְסְלאָז אּוד טְרֶעייֵנ ,ןייֵנ ,טְגאָזעֶג טאָה

 ןּופ ןעֶפאָלְטְנַא זיִא םאו !עֶדָיְלֶא ןופ ןְהז ןֹוזְר ןֶמֶׂש םֶלֵא טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא םֶהיֵא
 טְלעֶמאַזְרעֶפ ְּךיִז ּוצ טאָה רֶע דְנוא 24 :הָבֹוצ ןופ ניִנעֶק רֶזֶעְרַדֲה ראַּה ןייֵז

 טאָה דוָד ןעֶו ,רַאאַׁש ַא רעֶּביִא ןאַמשְּפיֹוה ַא ןעֶראָועֶג זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶׁשְנעֶמ
 ןיִא ְּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא קֶׂשֶּמַד ןייק ןעֶגְנאַגעֶנְקעוֶוַא אייז ןעֶנעֶז ןעֶגאָלְׁשְרעֶד אייֵז
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע דֶנּוא 22 :קֶׂשְמַד ןיִא טְריִנעֶר ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְצעֶזעֶּב רֶהיֵא
 עֶמְכעֶלְׁש םאָד ְּךיֹוא דְנּוא ,הֹמלִש ןּופ געֶט םֶנעֶּבעֶל עֶלַא לֵאָרְׂשִי ּוצ ןֶטָׂש ַא ּסְלַא
 רֶע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי טְסאַהְרעֶפ םאָה רֶע דִנּוא (ןּוהְטעֶנ טאָה רֶע סאוָו) דֵדֵה ןּופ
 ַא הָדֵרְצ ןּופ יִתָרְפֶא ןייֵא טֶבְנ ןֶּב םֶעְבִרָי דנוא 26 :םָרַא ןיִא טְריִנעֶר טאָה
 עֶנייַא איֹורְפ ַא הָעּורְצ ןעֶסייֵהעֶג טאָה רעֶטּומ עֶנייֵז דְנּוא--המלׁש ןּופ טְכעֶנְק
 ייד זיִא םאֶד דְנּוא 27 :ניִנעֶק םעֶד ןעֶנעֶק דְנאַה ַא ןעֶּביֹוהעֶנְפיֹוא טאָה--- הָנָמִּלַא
 ןעוֶו ,גיִנעֶק םעֶד ןעֶנעֶק דְנאַה איִד ןעֶּביֹוהעֶנְפיֹוא טאָה רֶע םאֶו ןעֶנעֶװ ְּךאַז
 ןּופ ְּךיֹורְּבְפֹוא םעֶד ןעֶסאָלְׁשְרעֶפ רֶע טאָה ,אֹולִמ םיֹוּבעֶג טאָה הֹמֹלְש
 ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םְִבָרָי ןאַּמ רעֶד דּוא 28 :טאָטְׁש םידוָד רעֶטאָפ ןייַז
 רֶע םאָד גיי םעֶד ןעֶהעֶועֶג טאָה הֹמלְׁש ןעֶו דְנּוא ,רְלעֶה רעֶקְראַטְׁש

 טייּברא
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 ְכַט--לָכְל פא ךקְמַיַו אוד הָמאָלְמ הוָשע""יג ידעעד

 םֶלָׁשיימ אָצְו םֶעְמְרְיאַהַה עַעְב הַּה .:הסיתמ=
 המַּכְתִמ אוָָח הלב איִּכְנַה ינלישַה הֶיִחֲא וחא אָעְמִי
 הָזחַא ׂשֵּפְתִו ּ!הְרְׂשַּב שֶּדִַל םֶהיֵנְׁשּו הָׁשֶרֲח הָמְלַשְּב ל

 :םיעְרק רָׂשְצ םנְש ָהָעְרְקנויקֶע רֶׁשֲא הָׁשְדַחַה הָמֵלׂשַּב
 הָירְי רַמָא הכ יִּכ םעְרִק הָדָׂשֶע ףליחק םעַבְריל רֶמאּ 1

 ִַּתנְו המלָׁש ָימ הָּכְלְמַמַה-תַא עֵר ינְנַה לאָרְשִי יא
 וןעמל ולוי יזחַאָה טְבְׁשְִו :םיִָבְׁשִה הרָׂשֶ תֶאְּדְל
 יֵָּלִמ ּהָביִּתרחּב רֶׁשֲא יִעָה םַלָׁשּורְי ןעֶמלּו זָ ידְבִע

 ורחל ֹוחְַׁשִו ינובִמ רֶׁשֲא ו ןעֶי :לֵאָרְׂשִי יִמְבִׁש 9
 נב יזלָא םֶֶכְלִמַּו בָאמ יָתלֲא ׁשֹמָכְל ץנֹדִצ הלא
 ִתֹקְִו יֵלעְב רַׁשְיַה תֹוׂשָעַל יִכרְב יָכְלָה--אלו ןִֹמַע

 זרכָלְמַמַה--לָּכיִתַא חָּקֶא-אלְו :ֹיָבָא .דְֶדִּכ יְְּׁשִמְו 4
 רׁשֲא יִּדְכע דַוְד ןעמל דיוה ימי לב ּונְָׁשֲא אישָנּויַּכ ודימ

 הָכֹלְמַהיְִּחקָלְו:יִתּלְהְו יִתֹוַמ רמְׁש רֶׁשֲאותא יִּתרֲחָּב הל
 ֵתַא נבלְו :םיִמָּכְׁשַה תֶרָׂשע תֶא ךֶל ָהיֵּתִנו וָנְּב דימ 6

 ! ִמָיהילְּב יְִּבַעידִוְדְל דיל תווַה ןעמִל דָחַאיטִבְׁש
 :םָׁש יִמָׁש םושָל יל יִּתְרַחְּב רֶׁשֲא ריִעָה םֶלָׁשְּיִּב יַנְפִל
 ךֶלֶמ ָתֵיָתִ ּׁשְפִנ הָאְּת-רָׁשֲא לֵכְּכ ָתְכלָמּו חַקָא ףְתֶאְו

 ךוצַא רֶׁשֲא-לָּכיתֶא עַמְׁשִּתיַא ָחָתְו - :לֵאָרָׂשִי--לַע 8
 יֵתֹוְִמּויַתֹוּכַח רָֹמְׁשִל יַניֵעַּב רֶׁשָיַה ָתִׂשְָויִכְרְדַב ַּתְבַלָהְ
 "יו ָּדְל יִתיִָבּו מע יִתְֵָּויּדְבִצ דָוִד הָׂשָע רֶׁשֲאַּכ

 הָנַעאַו :לֵאָדְׂשייתֶא ְךֶ יִּתִָנְו דודל יִתיֵנְּב רׁשֲאּכ ןֶמָאְג 35
 קב :םִִמָיַהילכ אֵל ךַא תא) ןעמְל ָוָּד עַרז-תֶא 8

 סיִרְצִמ וחְַבּיַו םֶעְבִרְי םֶקָיְ םֶעְבְרִיתֶא ּתיִמָהְל הָמֹלְש
 :הָמלָׁש תֹוָמירע םִיַרְִמְּב יִהְיַו םִיְַצִשיִדלַמ ןקַׁשֹושילַא
 -אֹולֲה ותְמָכָחְו הָׂשָע רֶׁשֲא-לָכְו הָמֹלִׁש יֵרְבַּד רֶתָו

 ןופ רעֶטעֶנ איֵד .שֹומְכ ּוצ ןיִנֹודַצ

 טיִנ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ןֹומַעייֵנְּב איִד ןּופ

 אי א םיכלמ
 םֶהיִא רֶע טאָה יֹוזַא ,גיִסייֵלְפ טייֵּבְרַא
 םעֶד ןּופ טְסאַל איִד רעֶּביִא טְצעֶזעֶג
 זיִא םִע דָנּוא 29 :ףֵסֹוי ןּופ זיֹוה ןעֶצְנאַג

 םָעְבִרָו ןעוֶו ,טייֵצ רעֶנעֶי ןיִא ןעֶזעוֶועֶג
 יֹוװַא ,םִיַלָׁשּורְי ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא

 הָיִחֲא איִּבִנ רעֶד טְנעֶגעֶגעֶּ םֶהיִֵא טאָה
 זיִא רֶע דְנּוא ,געֶו םעֶד ףיֹוא יִנֹוליִׁשַה

 ;דיילק םִעייֵנ ןייֵא טיִמ טְקעֶדעֶּב ןעֶזעוֶועֶג
 ןעֶזעוֶועֶג ןייֵלַא ןעֶנעֶז עֶרייֵּב אייֵז דְנּוא
 טאָה הָיְחֲא דְנּוא 20 :דְלעֶפ םעֶד ףיֹוא
 םִע סאו דיילק ָעייֵנ םאָד ןַא טְּפאַחעֶגְנָא
 טאָה דנּוא ןעֶועוֶועֶג םֶהיֵא ףיֹוא זיִא
 :רעֶקיִטְׁש ףְלעוֶוְצ ףיֹוא ןעֶסיִרוצ םִע
 םָעְבִרָי וצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 1
 ֹוזַא ןיִראָו ,רעֶקיִטְׁש ןְהעֶצ ריִד םעֶנ
 ןּופ טאָנ רעֶד ,ראַה רעֶד טְנאָזעֶג טאָה
 גְנֹוריִנעֶר איִד ּפָא םייַר ְּךיִא העְז ,לֵאָרְׂשִי
 לעֶו ריִד ּוצ דְנּוא ,דְנאַה סיהֹמלְש ןּופ
 :םיִטָּבִׁש ןְהעֶצ איד ןעֶּבעֶגְקעוֶוַא ְךיִא
 ,םֶהיֵא ראַפ ןייַז טעֶו טְבִש ןייֵא דְנּוא 2
 ןעֶנעֶו דנּוא דִוָד טְכעֶנְק ןייֵמ ןעֶנעוֶו
 ּבאָה ְךיִא סאָו טאַטְׁש איִד ,םִיַלָׁשּורְי
 ןּופ םיִטָבְׁש עֶלַא ןּופ טְלייוַוְרעֶדְסיֹוא איִז
 ְךיִמ ןעֶּבאָה אייֵז לייו 22 :לֵאָרְׂשִי
 -עֶג ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶזאָלְרעֶפ
 ןופ רעֶטעֶנ איִד .תֶרֹהְׁשַע ּוצ טְקיִּב
 רעֶטעֶנ איִּד םֹכְלִמ ּוצ דְנּוא ,בָאֹומ
 ןּוהְמ ּוצ ןעֶנעֶו עֶנייַמ ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג

 םיִטָּפְׁשִמ עֶנייֵמ דְנּוא ץעֶזעֶג עֶנייֵמ דִנּוא ןעֶניֹוא עֶנייֵמ ןיִא טייֵקְגיִטְראַפטְכעֶר איִד
 םאָד ןעֶמעֶנְקעוֶוַא טיִנ רעֶּבָא לעֶװ ָּךיִא דנּוא 84 :דִוָד רעֶטאָפ ןייַז איו יֹוזַא

 ןיֵא ּוצ ןעֶּכאַּמ םֶהיֵא לעֶװ ְּךיִא טְרֶעייֵנ ,דְנאַה עֶנייַז ןּופ ְךייֵרְניִנעֶק עֶצְנאַנ
 םֶהיֵא ּבאָה ְּךיִא לייוװ רִוָד טְכעֶנְק ןייֵמ ןעֶנעוֶו ,געֶטְסְנעֶּבעֶל עֶנייַז עֶלַא טְשְריִפ

 :ץעֶזעֶג עֶנייַמ דֶנּוא תֹוצִמ עֶניַמ ןעֶטיִהעֶג טאָה רֶע לייֵװ טְלייוְרעֶדְסיֹוא
 דָנּוא ,דְנאַה םיִזְהּוו ןייַז ןּופ ָּךייֵרְניִנעֶק םאָד ןעֶמעֶנְקעוֶוַא לעוֶו ְּךיִא רעֶּבָא 5
 ןְהּו ןייַז ּוצ דנּוא 26 :ןעֶּבעֶנְקעֶוַא ריִד ּוצ םיִטָבְׁש ןְהעֵצ איִד לע ְךיִא

 טֶכיֵל ַא דִוָד טְּכעֶנְק ןייֵמ ּוצ ןייַז לאָז םִע יֵדְּב ,טֶבֵׁש ןייֵא ןעֶּבעֶג ְּךיִא לעֶו
 -םֹוא ריִמ ּבאָה ְּךיִא םאֶװ טאָטְׁש איִד .םִיַלָׁשּורְי ןיִא ריִמ ראָפ נעֶט עֶלַא
 ןעֶמעֶנ ְּךיִא לעוֶו ְּךיִד דְנּוא 87 :ןּוהְטּוצְניִהַא ןעֶטְראָד ןעֶמאָנ ןייֵמ ,טְלייוֵוְרעֶד
 ;ןעֶטְסּולְג טעֶװ עֶלעֶז עֶניַד סאָו סעֶלַא רעֶּביִא ןעֶדיִנעֶר טְסעֶה אּוד דנּוא
 ןעֶו ןייַז טעֶו םִע דָנּוא 88 :לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא גיִנעֶק ַא ןייַז טְסעֶו אּוד דְנּוא
 ןייֵג טְסעֶװ אוד דִנּוא עֶטיִּבעֶג ריִד לעֶװ ְּךיִא סאָו סעֶלַא ןעֶטיִה טְסעֶו אּוד
 עֶנייֵמ ןיֵא טייֵקְניִמְראַפטְכעֶר איִד ןּוהְמ טְסעֶו אּוד דְנּוא ןעֶנעֶו עֶניימ ןיִא
 דִוָד טְכעֶנְק ןייַמ אי יֹוזַא ,תֹוָצִמ עֶנייַמ דְנּוא ץעֶועֶג עֶנייֵמ ןעֶטיִה ּוצ ,ןעֶניֹוא
 ַא ןְעיֹוּב ריִד לעֶװ ָךיִא רֶנּוא ןייַז ריִד טיִמ ְּךיִא לעֶװ יֹױַא ןּוהְטעַנ טאָה
 ריִד לעֶװ ָּךיִא רֶנּוא ,דוָד וצ םיֹוּבעֶג ּבאָה ְּךיִא איֵח יֹזַא היֹוה סִעייֵרְט
 םעֶד ןעֶנעֶװ ְָּךיִא לעֶװ (ןעֶמאָז רעֶדְניִק םיֹדָוָד דנּוא 29 :לֵאָרְׂשִי ןעֶּבעֶנ
 ןעֶטייֵט טְּלאָועֶג טאָה הֹמלְש דָנוא 40 :נעֶט עֶלַא טיִנ רעֶּבָא ןעֶניִהְטיִמעֶד

 וםִיַרְצִמ ןייק ןעֶפאָלְמְנַא ֹזיִא רָנּוא ןעֶנאַטְשעֶגְפיֹוא זיִא םֶעְבָרָי רעֶּבָא ,םָעְבָרָי
 זיִּב םיַרְצִמ ןיִא ןעֶועֶועֶג זיִא רֶע דֶנּוא .םִיַרְצִמ ןּופ ניָנעַק םעֶד קַׁשיִש ּוצ

 רוא הֿמלִש ןּופ ןעֶכאַו עֶניִרְּבִא איִד דָנּוא 41 :ןעֶּבְראָטְׁשעֶנ זיִא הֹמלְׁש
 טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז ,טְפאַשְנּולְה עֶנייֵז דָנּוא ןּהְמעֶב טאָה רֶע םאָו םעֶלַא

 ןעּבירשעג



 םיכלמ
 ?הֹֿמלִׁש יֵרְבִד רֶּפֵס םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶנ
 טאָה המלש סאָו טייַצ איִד דְנּוא 2
 ץְנאַג רעֶּביִא םִיַלָׁשּורְי ןיִא טְריִגעֶר

 :רְהאָי גיִצְריִּפ ןעֶועוֶועֶג זיִא ,לֵאָרְׂשִו
 טיִמ טְגייֵלעֶג ְךיִז טאָה המלְׁש דְנּוא 8

 ןעֶּבאָרְנעֶּב זיִא רֶע דְנּוא ,ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵז
 ןייַז ןּופ טאָטְׁש איד ןיִא ןעֶראָועֶמ
 טאָה םֶעְבַחְר ןְהּוז ןייַז דְנּוא ,דוָד רעֶטאַפ

 :לעֶמְש רעֶנייֵז ןיִא טְריִגעֶר
 בי לעטיפאק

 םֶכְׁש ןייק ןעֶגְנאַנעֶג זיִא םֶעְבַחְר דְנּוא 1
 -עֶב לֵאָרְׂשִי ץְנאַג זיִא םֶכְׁש ןיִא לייוװ
 ?גיִנעֶק םֶלַא ןעֶכאַמ ּוצ םֶהיֵא ןעֶמּוק

 585 בי אי יא

 ונ ךֶלָמ לָׁשֲא םיִנָהְו :המֹלָׁש יָרְב רַפָס-לֲע םיִּבְתִּכ םה
 ונ ְבֵּכְׁשִּיו :הָנָׁש םִיִעָמְרַא לֵאָרׂשי-לָּעילעפלׁשיריב הָמֹלָׁש
 םעֶבַחר מִי ויכָא דוד רוְּב רכָּקַו ויָתֹבָאדבע הֹמלָׁש
 :וָתְחַּת ונְּב

 בי בי
 א ךילִמַהְל לֵאָרְש-לָכ אָּב םָכָׁש יִּכ םָכָׁש םִעְבַחר ךֶלָה
 ג םִיַרְִמְב ּונָדוע אּודְו טְבְנִוִּב םֶעְבְרִי עָמִׁשִּכ יהיו :תֹא
 :םִיָרְצִמְּב םֶעְבִרְי בׁשֹו ךֵלּמִה הָמלְׁש יִנְּפִמ זיִרְּב רֶׁשֲא
 פ ורְכַדיַולֵאְרׂשִי לַהקלְכְומֶעְבִרָי ּואָביַוּול-אָרקיַּותְלָׁשִּינ
 4 הָּתַ הָּתאו ִקע תֶא הָׁשָקִה ךיִמָא :רְמאֵל םעְבַחְרילָא
 (תֶז-רֶׁשֲא דֵבֶַּד ילְַמּו הֶׂשּקִה ףיִּבֶא תדֲעַמ לֹקָה
 ה םבָמָי הָעילְׁש דֵע-וכְל םָהילֲא רַמאֹיו :ָּדָדְבִעְו ּוניֵלָע
 8 ירא םֶעְבַחר ְךֵֵּמַה ץצויו :םִעָה ּוְכָָיו ילֵא ּובִׁשְ
 תוהָּמ וִבָא הָמֹלְׁש יֵנְפ-תֶא םיִדְמִע ּוָה-רָׁשֲא םינקזה
 :רכָּד הָזַה-םַעָה"תֶא םיִׁשָהְל םיִצָעו םֶּתַא ְךיִא רֶמאֵל יח
 1 איָּוַה םִעָל רֶבָעיהְיְהִּת םויד-מַא רמאֵל ויָלַא ֶּבדָיַו
 ּל יִוָהְו םיבוט םיִרָבְּד םֶהיִלֲא ָתְרַּברְו םֶתיִַה םָּתְרַב
 5 ּוהִָי ֶׁשֲא םינקוה תַצע-תֶא בזעיו :םיִמִיַהילָּכ םיִדָבִע
 :וָנְפִל םיִדְמִׂשָה רֶׁשֲא וּתִא ּולְדִג רֶׁשֲא םיִדָליַה-תֶא ץעָזה
 5 טבֶעֶהיֹתַא רַבָּד ביִׁשָו םיִצָעונ םָּתַא הָמ םֶהֵלֲא מאי
 ןמנ-רַׁשֲא לֹעָהױִמ לֶקָה רמאל ילַא רב רָׂשֲא הזה
 י ּתִא וָלְרָנ רָׁשֲא םיִדָליּה ויִלֵא וָרּבַדָו :טילָע ךיֶבָא
 ףמאל ףלַא ּורְּבִּד רֶׁשֲא הֶּזַה םִעְל רַמאֹתיהְּכ רמאל
 רֵּכַרְּת הֹּכ ּוניֵלֲעַמ לקָה הָּתַאְו ּונלֶע-תֶא דדִּבִּכַה ךיִבָא
 ם טיִמְפָה יִּבָא הֶּתַעְו :יִבָא יִנְתֶּמִמ הָבָע יִנְטִק םֵהיֵלֵא
 םםֶכְתַא רָּפי יֵבָא םֶכְלְעילַע ףֶסֹא יִנֲאַו דֵּבָּכ לֹע םֶכיֵלְ
 ופ םֶעְבָרָי ֹובָיַו :םיִּבִרְקַעְּב םֶכְחֶא רּפִיַא יִנֲאַו םיִטֹוׁשַּב

 םאָד טאָה טָבֶנ ןֶּב םֶעְבָרְי ןעוֶו דְנּוא 2
 ןעֶזעוֶועֶג ְּךאָנ זיִא רֶע דְנּוא---,טְרעֶהעֶנ

 ןעֶפאָלְטְנַא זיִא רֶע ןיִהַא ּואוְו ,םִיַרְצִמ ןיִא
 טְצעֶזעֶּב ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,המלִׁש ראַפ
 -עֶנ אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא 8 :םִיַרְצִמ ְןיִא

 ;ןעֶפּורעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְקיִׁש
 -ְמאַזְרעֶפ עֶצְנאַג איִד דְנּוא םֶעָברָי דְנּוא
 דְנּוא .ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז ,לֵאָרְׂשִי ןּופ בנּול
 ּוצ יֹוזַא ,םֶעְבַהְר ּוצ טעֶרעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז
 םָנּוא ְּךאַמ אּוד רעֶּבָא ,טְכאַמעֶג רֹעוֶוְׁש ָּךאָי רעֶזְנּוא טאָה רעֶטאָפ ןייַד 4 :ןעֶנאָז
 ןעֶרעֶוְש ןייַז ןּופ דְנּוא ,רעֶטאָפ ןייַד ןופ טְסְניִד ןעֶטְראַה םעֶד ןּופ רעֶגְניִרְנ טְצעֶי
 דְנּוא 2 :ןעֶניִד ריִד ריִמ ןעֶלעו יֹוזַא ,טְנייֵלעֶגְפיֹורַא םִנּוא ףיֹוא טאָה רֶע סאו ;ְךאָי
 ּוצ ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ ְּךייֵא רֶהיֵא טְלאָז געט אייֵרְד ְּךאָנ ,טייֵג ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע
 ְךיִז טאָה םֶעְבַחְר גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 6 :ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא קְלאָּפ םאָד זיִא יֹוזַא ,ריִמ
 רעֶטאָפ ןייַז ראָפ ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז םאֶו ,(עֶטייֵלו עֶטְלַא איִד טיִמ ןעֶהְטאָרעֶּב

 ּוצ ריִמ רֶהיֵא טעֶהְטאַר סאָו---ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,טְּבעֶלעֶג ָּךאָנ טאָה רֶע ןעוֶו הֹמלִש
 ּוצ יֹזַא טעֶרעֶנ םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 7 ?קְלאָפ ןעֶניִזאָד םעֶד ןעֶרעֶּפְטְנֶע
 אוד דִנּוא ,קְלאָפ ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ טְכעֶנְק ַא ןייַז טְנייַה טְסעֶו אּוד ּביוא---ןןעֶנאָז
 עֶטּוג ןעֶדעֶר אייֵז ּוצ טְסעֶו דְנּוא ,ןעֶרעֶפְטְנֶע אייֵז טְסעוֶו ּדְנּוא ,ןעֶניִד אייֵז טְסעוֶו
 רעֶּבָא טאָה רֶע 8 :געֶט עֶלַא טְכעֶנְק ןייַז ריִד ּוצ אייֵז ןעֶלעוֶו יֹוזַא ,רעֶטְרעוֶו
 ןעֶהְטאָרעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז סאָו ,(טייֵל) עֶמְלַא איִד ןּופ הָצֵע איִד טְזאָלְרעֶפ
 םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז םאָו ,(טייַל) עֶנְנּי איִד טיִמ ןעֶהְטאָרעֶּב ָּךיִז טאָה רֶע דְנּוא
 וצ םאֶה רֶע דְנֹוא 9 :םֶהיִֵא ראָפ ןעֶנאַטְׁשעֶנ ןעֶנעֶז אייֵז םאִו ןעֶמְקאוַועֶגְפיֹוא

 םעֶד ןעֶרעֶּפְטְנֶע ןעֶלאָז ריִמ סאָד ?ריִמ רֶהיֵא טעֶהְמאַד םאֶװ ,טְגאָזעֶג אייֵז
 רעֶגְניִרְג ְּךאַמ ,עֶנאָז ּוצ יֹזַא טעֶרעֶנ ריִמ ּוצ ןעֶּבאָה סאו קְלאָפ ןעֶניִזאָד
 עֶכְנוי איִד דְנּוא 10 :ןעֶּבעֶגעֶג םֶנּוא ףיֹוא טאָה רעֶטאָפ ןייַד סאָו ְּךאָי סאָד
 דָנּוא טעֶרעֶנ םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה ,ןעֶסְקאַועֶנְפיֹוא םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז סאוָו (םייל)
 ריִד ּוצ ןעֶּבאָה סאָו קְלאָפ ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ ןעֶנאָז אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ,טְגאָזעֶּ

 דְנּוא ְךאָי רעֶזְנּוא טְכאַמעֶג רעוֶוְׁש טאָה רעֶטאָפ ןייד---,טְגאָזעֶג דְנּוא ,טעֶרעֶב
 -םְנעֶלְק ןייֵמ ;ןעֶרעֶר אייֵז וצ אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ,רעֶגְניִרְג סנּוא םִע ְּךאַמ אּוד
 ןייַמ---הָנּוצַא דְנּוא 11 :ןעֶדְנעֶל םיִרעֶטאָּפ ןייֵמ םֶלַא רעֶקיִד זיִא רעֶנְניִּפ רעֶמ
 ְךאָנ לעֶװ ְּךיִא דְנּוא .ְךאָי םעֶרעוֶוְׁש ַא ְךייִא ףיֹוא טְנייֵלעֶנְפיֹורַא טאָה רעֶטאָפ
 ןעֶׁשְטייֵּב טיִמ טְפאַרְטְׁשעֶג ְףיֵא טאָה רעֶטאָפ ןייֵמ ;ְךאָי רֶעייֵא ןעֶרְהעֶמְרעֶפ
 ןעֶמּוקעֶג זיִא םֶעְבִרְי דְנּוא 12 :ןעֶנאַיְּפְראָקְש טיִמ ןעֶפאָרְטְׁש ְךייֵא לעוֶו ְךיִא דְנּוא

 ךנוא



 םיכלמ 04
 ךֵלֶּמַה רֵּבּד רֶׁשֲאַּכ ִׁשיִלְשַה םֶַּב םִעְּבַחְר-לֶא םִעְה-לָכְ
 םִעֶה-תֶא ךלמה ןעיו :יִׁשיִלְׁשַה םֹיּב יִלֵא ּומוָׁש רֹמאֵל

 רֵּבַדָיַו ?ּוהְצֶעַי רֶׁשֲא םיִנֵקְוַה תַצֲע-תֶא בוי הָׁשָק 1
 טֶכְּלציִתֶא דיַבְִה יֵבָא ראל םיִדְלְיַה תַצֲעַּכ .סֿלילֲא
 נאו םיטוׁשַּב םֶכְתֶא רַּמִי יכָא םֶכְלע-לַע ףיפא ינֲאַ

 ייּכ םִעָה-לַא מַה עַמְׁשאלְ ;םיִּבַרְקעֶּב םֶכְתֶא רּמִא וט
 רַב רֶׁשֲא ורָבד-תֶא םיַקָה ןעמִל הָוחְי עמ הּבט הָתה

 איו ;טָבָניִּב םעֶבְריילֶא יָנֹליׁשַה הָיחֲא רַיְּב הָורְי 6
 -תֶא םעָה ּובֵׁשּיו םהֵלֲא למה עֶמְשיאל יִּכ לָאְְׂשִי-לֶּכ
 -ֶבּב הָלֲָחניאלְו ַרְּב קָלחּונָליַמ רֹמאֵלּורָסּ למה
 לֵאָרְׂשי ךליו דָּדךתיב הֵאְר הע לאָרׂשִי ליָלהְאָל יֵׁשָי

 מו הָרּהְייִרְעְּב םיִבְׁשִּיַה לֵאָרְׂשִי יְִבּו גויְלָהֶאָל ז
 טדדָאתֶא םעְבַהְר למה חַלְׁשִּיַו = :םֶעְבַחְר םֶהיֵלֲע 5

 ְךֵלֶמִהְו תן ֹוּב לֵאָרׂשי-לְכ נר סֵּמַה-לַע רֶׁשֲא
 וְָׁשְפו: םַלָׁשי סי הָבָּכרִּמִּב תוִלְַל ץֶּמַאְתַה םָעְבַחְר 5
 -לָּכ עֵמשְּכ ידו - :הוה םֹויַה דע דִוָד תיִבְּב לֵאָרְׂשִי כ

 הדרעקילַא ותא יַאְרִקיַו ּהְלְׁוםֶעְבָרְי בָׁשיֵּכ פֵאְרׂשִי
 רֹוד"תיִב יִרֲחַא הָיָה אֵל לֵארׂשִי-לָּכילַע וָתֹא כיֵלְמַ

 בֵלָׁשּוה םִעְבַחְר ֹואְבָיַו ןוחַבל הָרּוהי--טְבִׁש תל 21
 הֶאֵמ ןִמָינִּב טֶבָׁש--תֶאְו הָדּוהְי תיֵב--לָּכ-תֶא להק
 תריֵּב--םִע םֵהְלִהְל הָמְחְלִמ הֵׂשֹע רָב ףֶלֶא םִִנמְשּו
 :הָמלׁשדִּב םָעְבַחְרל הָנּולְּמַה תֶא ביִׁשָקְל לֵאָׂשִי
 ;רֶמאֵל םיהלָאָה--שיִא הָיְַמְׁש-לֶא םילֶאָה רַב 'ִהַו

 זריֵב-לְּכ-לֶאְו הָדְּי ְךֶלֶמ הֹמלׁשְִּ םֶעְבַהְר-לֶא רֹמָא 3
 "אל הָוהְי רַמָא הָּכ :רֶמאֹל םָעָה רָתְָו ןיִמִיְנַבּו הָלּוהְי 4

 ׁשיִא ּובּוׁש לֵאָרְׂשִיינְּב םֶכיֵחֲאמע ןמַחְלִתדאלְ לעת
 ףֵבָּד--תֶא ּועְמְׁשּו הוה רֶבּדִה הָיְהִנ יִּתַאְמ יִּכ ותיֵבְל

 בי

 םעֶד ףיֹוא קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד ּךיֹוא דְנּוא
 טאָה ָּךֶלֶמ רעֶד איו יֹוזַא גאָט ןעֶטיִרְד

 ריִמ ּוצ טְמּוק ,טְנאָזעֶג דנּוא טעֶרעֶנ
 רעֶד דְנּוא 13 :גאָמ ןעֶטיִרְד םַא קירּוצ

 טיִמ טרעֶּפְטְנֶעעֶג קְלאָפ םעֶד טאָה ְּךֶלֶמ
 -ךעֶפ טאָה רֶע דִנּוא ,רעֶטְרעוֶו עֶטְראַה

 סאָו ,עֶמְלַא איִד ןּופ הָצֵע איִד טְזאָל

 :ןעֶּבעֶגעֶג הֶצֵע ןייֵא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז
 ְךאָנ טעֶרעֶג אייֵז וצ טאָה רֶע דְנּוא 4
 ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,עֶנְנּוי איִד ןּופ הָצֵע רעֶד

 רעוֶוְׁש ְּךאָו רֶעייֵא טאָה רעֶטאָפ ןייֵמ

 -ְךעֶפ ְּךאָנ לעוֶו ְךיִא דְנּוא ,טְכאַמעֶג

 טאָה רעֶטאָפ ןיימ ;ְךאָו רֶעייֵא ןעֶרְהעֶמ
 דנּוא ןעֶׁשְטייֵּב טיִמ טְפאָרְטְׁשעֶג ךייַא
 יּפְראָקְׁש טימ ןעֶפאָרְטְׁש ָךייֵא לעוֶו ךיִא
 טיִנ טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 15 :ןעֶנאָי

 איד ןיִראָו ,קֶלאָפ םעֶד ּוצ טְרעֶהעֶג
 יִדְּכ ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶועוֶועֶג זיִא הָּבִס
 רעֶד סאָו ,טְראָו ןייַז ןעֶגיִטעֶטְׁשעֶּב ּוצ

 ִנֹוליִׁשַה הָיְחַא ָךְרּוד טעֶרעֶנ טאָה ראַה

 ץְנאַג ןעוֶו דְנּוא 16 :טָּבִנ ןֶּב םֶעְבֶרָי ּוצ

 ְךֶלֶמ רעֶד זַא ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי
 ּוצ יֹוַא .טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ ְּךְלֶמ םעֶד אייֵז ןעֶּבאָה ױזַא טְכְראָהעֶג טיִנ אייֵז טאָה

 ןְהּז םעֶד ןיִא הָלֲחַנ רעֶדָא ;דוָד ןיִא ריִמ ןעֶּבאָה קֶלֵח ַא ראַפ סאָו ןעֶנאָז
 דָנּוא .דוָד זיֹוה ןייַד העְז דְנּוצַא !לֵאָרְׂשִי ןעֶטְלעֶצעֶנ עֶנייֵד ּוצ אייֵג ?יֵׁשִי ןּופ
 איִד רעֶּביִא דָנּוא 17 :ןעֶטְלעֶצעֶג עֶרייַז ּוצ ןעֶנְנאַנעֶנְקעוֶוַא ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי
 :טְריִנעֶר םָעְבַחְר טאָה ,הָדּוהְי ןּופ טעֶטְש איד ןיִא ןעֶניֹואוְו םאוָו לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק

 איִד רעֶּביִא זיִא םאָה םֶרֹודַא טְקיִׁשעֶג טאָה םֶעְבַחְר ְּדֶלֶמ רעֶד ןעֶו דְנּוא 8
 רֶע דְנּוא העֶנייֵטְׁש טיִמ טְגיִנייֵטְׁשעֶג לֵארְׂשִי ץְנאַנ םֶהיִא ןעֶּבאָה יֹוזַא ןעֶזְניִצ
 ןייֵגּוצְפיֹורַא טְקְראַטְׁשעֶג ְּךִז טאָה םֶעְבַחְר ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא .ןעֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא
 -ךעֶדיִװ טאָה לֵאָרְׂשִי דְנּוא 19 :םִיַלָׁשּורְי ןּופ ןעֶפיֹולְטְנַא ּוצ ןעֶנאָו םעֶד ףיֹוא
 דָנּוא 20 :באָט ןעֶניִטְנייֵה םעֶד ּוצ זיִּב דוָד ןּופ ויֹוד םעֶד ןעֶנעֶק טְניִנעֶּפְׁשעֶ
 ְךיִז טאָה םָעְבִרָי זַא טְרעֶהְרעֶד ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי ץְנאַנ ןעֶו ןעֶועֶועֶג זיִא םֶע
 רעֶד ּוצ ןעֶפּורעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;טְקיִׁשעֶג אייֵז ןעֶּבאָה ,טְרְהעֶקעֶנְמּוא
 ,לֵאָרְׂשִי ץְנאַב רעֶּביִא ןעֶניִנעֶק טְכאַמעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה דנּוא עֶדְנייֵמעֶג ןעֶצְנאַג
 ;ןייֵלַא הָדּוהְי טֶבֵׁש רעֶד ץּוה רוָד זֹוה םעֶד ְּךאָנ ןעֶזעֶועֶנ טיִנ זיִא רעֶנייֵק
 םאָד טְלעֶמאַזְרעֶפ טאָה רֶע דִנּוא םִיַלָׁשּורְי ןייק ןעֶמּוקעֶג זיִא םָעְבַחְר דְנּוא 1
 דְנעֶדיֹוט ניִצְכַא דָנּוא טְרעֶדְנּוה ,ןֵמָיְנִּב טֶבֵׁש םעֶד דִנּוא הָדּוהְי זיֹוה עֶצְנאַנ
 -קירוצ יִדְּכ ,לֵאָרְׂשִי זיֹוה םעֶד טיִמ ןעֶטייֵרְטְש ּוצ מיילסגירק עֶטְלייווְרעֶדְסיֹוא
 םאָד דָּוא 22 :הֹמלִש ןּופ ןְהּו םעֶד םֶעְבַהְר ּוצ ְךייֵרְניִנעֶק םאָד ןעֶרְהעֶקּוצ
 וצ יֹזַא ןאַמ ןעֶכיִלְטעֶנ םעֶד הָיְעַמְׁש ּוצ ןעֶזעֶועֶג זיִא טאָנ ןּופ טְראָו
 דָנוא הָדּוהְי ןּופ ְּךֶלֶמ ,הֹמלְׁש ןּופ ןְהּו םעֶד םָעְבַחְר ּוצ גאָז 28 :ןעֶנאָז
 ןעֶניִרְּבִא םעֶד ּוצ דִנּוא ןיִמָיְנִּב דְנּוא הָדּוהְי ןּופ זיֹוה ןעֶצְנאַנ םעֶד ּוצ
 טְלאָז דֶהיִא .טְגאָזעֶג ראַה רעֶד טאָה יֹװַא 24 :ןעֶנאָז ּוצ יֹזַא ,קְלאָפ
 איִד ,רעֶדיִרְּב עֶרייֵא טיִמ ןעֶטייֵרְטְׁש טיִנ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,ןייֵגְפיֹורַא טיִנ
 ריִמ ןּופ ןיִראָו ,זיֹוה ןייַז ּוצ רעֶכיִלְטיִא קירוצ ְךייֵא טְֶרְהעֶק ,לֵאָרְׂשִי יַנְּב
 טְראָו םעֶד ּוצ טְכְראָהעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא .ןעֶהעֶׁשעֶנ ָּךאַז עֶניִזאָד איד ּויִא

 ןּופ



 םיכלמ

 ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ראָה םעֶד ןּופ
 ראַה רעֶד איז ןייֵנ ּוצ ,טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ
 טאָה םֶעְבָרָי דְנּוא 25 :טעֶרעֶנ טאָה
 םִיַרְפֶא גְראַּב םעֶד ףיֹוא ,םֶכְׁש טיֹוּבעֶנ
 ,טְצעֶזעֶּב רֶהיִא ןיִא ְּךיִז טאָה רֶע דנּוא
 ,ןעֶמְראָד ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא דְנּוא
 דֶָנוא 26 :לַאּױנַּפ טיֹוּבעֶג טאָה דְנּוא

 ןייַז ןיִא טְכאַרְמעֶג ְךיִז טאָה םֶעְבָרָו
 ָךייֵרְגיִנעֶק םאָד ְּךיִז טעוֶו דְנּוצַא ,ץְראַה
 :דִוָד ןּופ ויֹוה םעֶד ּוצ ןעֶרְהעֶקקיִרּוצ
 -פיֹורַצ טעו קְלאָפ עֶגיִזאָד םאָד ןעוֶו 7
 ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא וו ּוצ ביִרְקַמ ןייֵג
 סאָד ְּךיִז טעֶו ,םִיַלָׁשּורְי ןיִא ראַה םעֶד
 -קירוצ קְלאָפ ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ ץְראַה
 םעֶד םֶעְבַהְר ּוצ ,ראַה רֶעייֵז ּוצ ןעֶרְהעֶק

 אייֵז ןעֶלעוֶו ְּךיִמ דְנּוא .הָרּוהְי ןּופ ָּךַלָמ
 -קירּוצ ְּךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז דִנּוא ,ןעֶטייֵט

 !הָדּוהְו ןּופ ְּךֶלֶּמ םעֶד םֶעְבַחְר ּוצ ןעֶרְהעֶק
 ןעֶהְטאָרעֶּב ְּךיִז טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 8
 עֶנעֶרְלאָנ אייוֵוְצ טְכאַמעֶג טאָה דְנּוא
 טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶּבְלעֶק
 ןייֵגּוצְפיֹורַא ליפ ּוצ ָךייֵא ראַפ זיִא םִע
 עֶנייֵד ןעֶנעֶז םאָד ,העֶז .םִיַלָׁשּורְי ןייק

 65 י בי א
 רכ -תֶאםִעְבְרְיִמו  :הָוְירכְרִכ תֶכָלָל ּובְשִ הָוהְי
 :לָאונּפױתִא ןֵבָיוםֶׁשִמ אֵצי הָּב בֶׁשו םִיַרְפֶא רָהְּב םֶכָׁש
 25 :ִחְתיַבְל הָכָלְַּמַה ביָׁשָּת הָּתַע ִִלְּ םעְבָרְי רֶמאָּיַו
 ;ז םִלָשוְריִּב הוהי-תיִבְּ םיִחְבְ תוׂשֲַל הַה םעה .הלעיימא
 הרי ךלֶמ םעְבְַר-לֶא םֶהיֵֵרא-לֶא הַָּה םִעָה בל בֶׁשְ
 8 מַה צו ';הָדּוהי--ךֶלֶמ םִעְבַמְרילֶא ּובָׁשְו יִננְרַהַו
 זרולעמ םֶכְליבַר םָנֵלֲא רֶמאֹּי בֶהָז יֵלְנָע יֵנָׁש ׂשַעו
 ;םירצמ ץראמ חְלֲעָה רֶׁשֲא לֵאָרׂשִי יִלֶא הנה םַלָׁשּורי
 'נ יִהַָ ;ןֵרּב ןֵתָנ רָחָאָה"תֶאְו לֵאחיִבְּב רֶחָאָה-תֶא םֶׂשַָ
 יו ןְדייזַע דֶאָה ינְפִל סֶעָה וכל תאָטַחְל הֶּזה רֶכָּדַה
 אהראל רֶׁשֲא םֶעָה תֹוָצַקִמ םיִנְָּכ ׂשַעַיו תֹמְּב תיַּביתֶא
 פ ָׁשְמַהב יִניִמְׁשַה ׁשְרַֹּ נָרֹו םעְברָי שעה גל נְִּמ
 חֵבִמַה-לַע .טעיו הָרּויִּב רֶׁשֲא ָחָּכ ׁשֶרֹחַל ו םוי ייָׂשָע
 ליִמִעָהְו הׂשְעידְׁשֲא םיִלָנַעַל חבל לֵא-תיִבַבהֶֶׂע ןֵכ
 ונוַחּבְִמַהיִלַע סַעַוהֶׂשֶע רֶׁשֲא תֹומְּבַה ִנֲהְכיתֶא לֶא תיֵבְּב
 ִניִמָׁשַה ׁשֶרָחַּב םוי רָׂשָע הָׁׂשִמַחַב לָאתיִבּב הָׂשֶע-רֶׁשֲא
 ילעמ לַארׂשִי יְבֹל גָח ׂשַעו רֶּבְלִמ אֵדְּבירׁשֲא ׁשֶדֶַּ
 :רומקהְלַחּבִּמהלַע

 יי יי

 א לא זוּבײלַא הָודִי רַבְדִּב הָדּוהיִמ אָּב םוללָא ׁשיִא ! הָּגִדְו
 + הֵבִמִריִלֲע אר ;רוֶמקַהְל הֵּבִמַה-לַע דַמֹע םִעְבִרָי
 ןבירעה הָוהְי רֶמָא הָּכ הב ַחָכְוִמ רַמאֹּו קלי דַבְדִּב
 גהכ-תֶא "תלֶָע חַכָח ּומְׁש ּוהָיׁשאְי ָּד--תֹיִבְל רלֹונ
 לע רשי םָרָא ןֵֹוְמִצִעְו ךֶלָ םִיָריִטְקִּמַה ֹומְּכַ
 3 רֵּבּד ָשַא תֹפמַה הָז רמאֵל תַפֹמ איָהַה םיַּכ ןֵתָת

 31 שי

 ויָָעייֶׁשַא ןְׁשָּדַה ךּפׁשנְו .עֶרֶקִנ ַחֵּבוִמַל הר הָהְ
 + אָרָכ ףֶׁשא םהלַאהישיא ױבדיתֶא דַלַמַיצמׁשכהַה - 3 ויי ראל לֵאָרׂשִי;רעָשעֶנ שי רו א ףי באה א אר ר

 רֶע דְנּוא 29 :םִיָרָצִמ ןופ טְּכאַרְּבעֶג
 דָנּוא 30 :ןָד ןיֵא ןעֶּבעֶגעֶב רֶע טאָה םֶנייֵא דְנּוא ,לֵא-תיֵּב ןיִא ּבְלאַק ןייֵא ןּוהְמעֶנ טאָה
 םעֶד ראָפ ןעֶנְנאַגעֶג זיִא קֶלאָפ םאֶד ןיִראָו ,דֶניִז ַא ןעֶועוֶועֶג זיִא ָּךאַז עֶגיִזאָד איד
 רֶע דְנּוא ,תֹומָּב איִד ּוצ זיֹוה סאָד טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא 81 :ןֶד ְּךאָנ זיִּב םעֶנייֵא
 ןעֶזעוֶועֶג טיִנ ןעֶנעֶז סאָו קְלאַפ םעֶד ןּופ עֶטְסְניִרעֶדיִנ איִד ןּופ םיִנֲהֹּכ טְכאַמעֶג טאָה
 םעֶד ןיִא גאָטְרֶעייֵפ ַא טְכאַמעֶג טאָה םֶעְבָרָי דְנּוא 82 :ױל ןּופ רעֶדְניִק איִד ןּופ
 באָטְרֶעייֵפ רעֶד אי יֹוזַא ,שָךֹוח םעֶד ןיִא גאָט ןעֶטְנְהעֶצְפּופ םעֶד ןיִא ;שָרֹוח ןעֶטְכַא
 רֶע טאָה יֹוזַא ,ַחֵּבְוִמ םעֶד ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ טאָה רֶע דְנּוא ,הָדּוהְי ןיִא זיִא סאוָו
 דָנּוא ,טְכאַמעֶג טאָה רֶע סאו רעֶּבְלעֶק איִד ּוצ ןעֶטְכעֶׁש ּוצ ,לַאתיֵּב ןיִא ןּוהְמעֶנ ְּךיֹוא
 :טְכאַמעֶג טאָה רֶע סאָו תֹומָּב איֵד ןּופ םיִנֲהֹּכ איִד לַא-תיֵּב ןיִא טְלעֶטְׁשעֶבְנָא טאָה רֶע
 -תיֵּב ןיִא טְכאַמעֶג טאָה רֶע םאזְח ַחַּבְזִמ םעֶד ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ טאָה רֶע דְנּוא 8
 טאָה רֶע סאו ׁשֶדֹוח םעֶד ןיִא ,שָדֹוח ןעֶטְכַא םעֶד ןיִא גאָט ןעֶמְנִהעֶצְפּופ םעֶד ןיִא ,לֵא
 ַא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ראַפ טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא ץְראַה ןייַז ןּופ טְכאַרְטעֶגְסיּוא
 :ןְרעֶכייֵר ּוצ ַחַּבְוִמ םעֶד ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא רֶע דְנּוא ,גאָטְרֶעייֵפ

 בי לעטיפאק

 תֹוהְי ןּופ טְראָה םעֶד ָּךאָנ ,הָדּוהְי ןּופ ןעֶמּוקעֶג זיִא ןאַמ רעֶכיִלְמעֶג ַא ,העָז דְנּוא 1
 רֶע דְנּוא 2 :ןְרעֶכייֵר ּוצ ַחֵּבְזִמ םעֶד אייֵּב ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא םָעְבָרְי דְנּוא ,לַא-תיִּב ןייֵק
 טאָה רֶע דְנּוא .ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד ָּךְרּוד ,ַחֵּבְזִמ םעֶד רעֶּביִא ןעֶּפּורעֶג טאָה
 ןעֶריֹוּבעֶג טעֶֶו ןְהּוז ַא העָז טְגאָזעֶג ראַה רעֶד םאָה יֹוזַא !ַחַּבְזִמ ,ַחָּבְזִמ ,טְנאָזעֶנ
 ריִד ףיֹוא םעֶו רֶע דְנּוא ,ּוהָיִׁשאֹי זיִא ןעֶמאָנ ןייַז ,רוָד ןּופ זיוה םעֶד ּוצ ןעֶרעֶו

 רעֶנייֵּב-ןעֶשְנעֶמ דְנּוא ,ריד ףיֹוא ןְרעֶכייֵר סאָו תֹומָּב איִד ןּופ םיִנֲהֹּכ איד ןעֶטְכעֶׁש

 ַא גאָה םעֶנעֶי ןיִא ןעֶּבעֶג טעֶו רֶע דְנּוא 3 :ןעֶנעֶרְּברעֶפ ריִד ףיֹוא ןעֶמ טעדֶז
 ראַה רעֶד סאָה ןעֶכייֵצְרעֶדְנּואְו םאָד זיִא םאָד ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶבייֵצְרעֶדְנּואוְו
 זיִא םאָװ שַא איִד דְנּוא ,ןעֶרעֶו ןעֶסיִרְרעֶצ טעֶו ַחֵּבְוִמ רעֶד ,העָז ,טעֶרעֶנ טאָה

 ְךַלֶמ רעֶד ןעֶו ןעֶזעֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 4 :ןעֶרעוֶו טיִׁשעֶנְסיֹוא םעוֶו םֶהיִא ףיֹוא

 ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע םאָו ,ןאַמ ןעֶכיִלְטעֶג םעֶד ןּופ טְראָו םאָד טְרעֶהְרעֶד טאָה

 רעּביא
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 ילָעמ ודייתֶא םֶעְבְרְי חֹלְׂשִּיַו לא--תיִקְּב חֵּמְוִמַה"ִלַע
 יֵלָט חַלָׁשירֶׁשֲא ֹודְו שֵביִתַו ּוׂשִּמִּת ו רֶמאֹל ַחָּכִמַה

 שדה ךּפְׁשנ ערקנ ַחֵכְומַהְו :יילַא ּהָביִׁשֲהָל לֶלָו אָלְו ה
 :הָוהְו רֵבְרְּב םיִקלֲאָה ׁשיִא ןֶתָנ רֶׁשֲא תפומּפ טָכוּשדִמ

 ינפי-תַא אָנילַח םיהלֲאָה שיַאילָא ! רמה ְךֶלֶמִה ןענ 5
 -ׁשיִא לַחַיו ילֵא יִדָי בֶׁשָתַוידֲעַּכ לּלַּפְתַהְו ךיָהלֶא הָוהְי
 יהְחִנ דיָלֵא ךְלָּמִניִרְי בֶׁשֵּתַו הוהְי ינפ"הַא .םיִהֹלֶאָה

 ִתאהֶאְּב םוהלֲאָה שיַאללַא ְךֶלֶּמַה רבו ּהָנשאִרְבִּכ ז
 םיהלֵאָהישיִא ֶמאֹו :תַּתִמ ּךֵל הָנתְֶו הָדָעָמּו הָתְַּבה 6

 ראלוְּדמַע אָבָאאְל ךֶתיַב ַמתֶא ילְדַּּתדמִאךַלָּמַה-לַא
 דו! ןכיּכ :הָזַה טיקָמַּב םיִמהְּמׁשֶא יאָלְו סֶחָל לֵכָא 9

 "הָּמְׁשִת אֵלְו םָהָל לכאת-אל רמאל הָוהְי רבָדְּב יתא

 רַחַא ךרֵלְּכ ךלנ יִתְכִלָה רֶׁשֲא ךֵרָּדַּב בּוׁשָת אָלְ םִיָמֹי
 איָבו :לָא-תיּכילַא הב אָּכ רֶׁשֲא ְךֶרֶדַּכ בֶׁשֹדאלְו

 -ילָעיתַא ָליירַַטיַו נב אֹוְבָי לֵאתיִבְּב בֵׁשי ןקז לֶחֶא
 יתֶא לֵא-תיִבְּ םֹוּיַה ו םיהלֶאָהישיִא הֶׂשָעייוֶׁשֲא הָׂשֲעַמַה
 :בָהיִבַאַל םֹרְפַּפַו ּךֶלמַהילֲא רֵּכִּד ֶׂשֲא סיבה
 וָנִב או ּךלָה ּךֶרֶּדַה הָזיִא םֶהיֵכֲא םָהְלֲא רַּבַדָנ :
 :הָרּוהיִמ אָּכירׁשֲא םיִהלֲאָה ׁשיִא ןֵלָה יַָׁשֲא ירד תֶא
 ףומֲחַה יָלׁשַּכְחַיַו רוָמֲחַק יִלישְּבַח ּוָנְבילֲא ֶמאֵד

 בֵׁשִי ּוהֵאָצִמַו םיִהֹלֲאָה ׁשיִא ייֲֵחַא לב :ולָע בֵּכְרה 4

 ני א םיכלמ
 ױֹװַא לֵא-תיֵּב ןּופ ַחֵּבְוִמ םעֶד רעֶּביִא

 דְנאַה עֶנייֵז טְקעֶרְטְׁשעֶגְסיֹוא םֶעְבָרָי טאָה
 טְּפייֵרְג ןעֶנאָז ּוצ !ַחַּבְזִמ םעֶד ףיֹוא ןּופ
 רֶע סאו דְנאַה עֶנייֵז זיִא יֹוזַא !ןָא םֶהיֵא
 -ְראַפ םֶהיֵא ףיֹוא טְקעֶרְטְשעֶגְסיֹוא טאָה

 טיִנ איִז טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג טְראַד
 דָנּוא 8 :ךיִז ּוצ ןעֶנְנעֶרְּבקיִרּוצ טְנעֶקעֶג

 ןעֶראוָועֶג ןעֶסיִרְרעֶצ זיִא ַחֵּבְזִמ רעֶד
 ןעֶראָוְועֶג טיִשעֶנְסיֹוא זיִא ׁשַא איִד דְנּוא
 םאִז ןעֶכויִט םעֶד .ְךאָנ ;ַחָּבְוִמ םעֶד ןּופ
 ןעֶּבעֶגעֶג טאָה ןאַמ רעֶכיִלְמעֶג רעֶד
 דְנּוא 6 :ראַה םעֶד ןּופ טְראָו םעֶד ְּךְרּוד
 טאָה דְנּוא ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶג טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד
 טעֶּב ,ןאַמ ןעֶּכיִלְטעֶג םעֶד ּוצ טְגאָזעֶג
 ןייד ,ראַה םעֶד ןּופ םיִנָּפ םעֶד ראָפ ְּךאָד
 -קירּוצ ְּךיִז לאָז דְנאַה עֶנייֵמ זַא ,טאָג
 רעֶכיִלְטעֶג רעֶד דְנּוא ,ריִמ ּוצ ןעֶרְהעֶק
 ןּופ םיִנָּפ םעֶד ראָפ ןעֶטעֶּבעֶג טאָה ןאַמ
 ָךֶלֶמ םעֶד ןּופ דְנאַה איד דְנּוא ,ראַה םעֶד

 ירָׁשֲא סיקלָאָה-שיִא הָּתַּאַה ולא רַמאַו הָלֵאָה חַחַּת
 הָתְְּבַה יִּתִא ךל ויָלֵא רֶמאֹיַו :ינָא רֶמאֹיַו הָזחִמ ָתאָּב
 ְךֶֶא אֹוָכָלְו ְךֶמַא םֹוָׁשָל לקוא אֵל יַמאֹל :םִחָק לֶכָאָו
 ;הרָזַה-.םֹוּמַּב .םימ ךֶחֶא תַּתָׁשָאיאָלְו םֶהָל לָכָא-אלְו
 הּתְׁשִתֹאָלְו םֶהָל לכאֹת"אָל הָוהְי ַכְדּכ ילֶא ירֵכָדְּכ

 רֶמאָיו הב ָתְִלְהיוַׁשַאןְמ תַעַלַלּפשַתיאַל םִיַמ םֵׁש א

 זיִא איִז דְנּוא ,טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ ְּךיִז טאָה
 רעֶד דנוא 7 :רֶעיִרְפ איִװ ןעֶראָועֶנ

 ןעֶכיִלְטעֶג םעֶד ּוצ טעֶרעֶנ טאָה ְּךֶלֶמ
 דְנּוא ,םייֵהַא ריִמ טיִמ ְךאָד םּוק ,ןאַמ
 ןעֶּבעֶג ריִד לעֶו ָךיִא דְנּוא ְּךיִד קיקרעֶד
 ןאַמ רעֶביִלְטעֶג רעֶד דְנּוא 8 :הָנָּתַמ ַא

 היֹוה ןייֵד ןּופ םְפְלעֶה איִד ןעֶּבעֶנ ריִמ טְסְלאָז אּוד ןעוֶו ,ְּךֶלֶמ םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה
 לעוֶו ּךיִא דְנּוא ,ןעֶסֶע טיֹורְּב ןייֵק לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶמּוק םייַהַא טיִנ ריִד טיִמ ְךיִא לעֶו

 ןעֶליֹופעֶּב ריִמ זיִא יֹוזַא ןיִראָה 9 :טְרָא ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא ןעֶקְניִרְט רעֶסאַו ןייק
 םיֹורְּב ןייק טְסְלאָז אּוד ,ןעֶנאָז וצ יֹוזַא ,ראַה םעֶד ןּופ טְראָָו םעֶד ָּךְרּוד ןעֶראוועֶג

 ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ טיִנ ָךיִד טְְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶקְניִרְט רעֶמאַזו ןייק טְסְלאָז דְנּוא ,ןעֶסֶע
 ףיוא ןעֶנְנאַנעֶגְקעוֶוַא זיִא רֶע דנּוא 10 :ןעֶנְנאַנעֶנ טְסיִּב אוד סאו געוֶו םעֶד ףיֹוא
 זיִא רֶע םאו געוֶו םעֶד ףיֹוא טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ טיִנ ְּךיִז טאָה רֶע דִנּוא ,געֶז ןְרעֶדְנַא ןייַא
 לָא-תֹיִּב ןיִא איִבָנ רעֶטְלַא ןייֵא טְניֹואוְועֶנ טאָה םִע דְנּוא 11 :לַא-תיִּב ןייק ןעֶמּוקעֶג
 -טעֶנ רעֶד סאו הֶׂשֲעַמ עֶצְנאַנ איִד טְלייֵצְרעֶד םֶהיֵא טאָה דָנּוא ,ןעֶמּוקעֶ זיִא ןְהּוז ןייַז
 ּוצ טעֶרעֶג טאָה רֶע סאָו דייֵר איִד דַנּוא ,לַא-תיֵּב ןיִא ןּוהְטעֶנ טְנייַה טאָה ןאַמ רעֶכיִל
 רעֶמאַפ רֶעייֵז דְנּוא 12 :רעֶטאָפ רֶעייֵז ּוצ טְלייֵצְרעֶד סֶע ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;ְּךֶלֶמ םעֶד
 ןְהיֵז עֶנייַז דָנּוא ?ןעֶנְנאַנעֶגְקעוֶוַא רֶע זיִא געוֶו ןעֶכְלעוֶו ןיִא ,טעֶרעֶג אייֵז ּוצ טאָה
 ןופ ןעֶמּוקעֶג זיִא םאָװ ןאַמ רעֶכיֵלְטעֶג רעֶד ּואוְו ,געיֶו םעֶד ןעֶזיוִועֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 ריִמ טְלעֶמאָז ,ןְהיִז עֶנייֵז וצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 13 :ןעֶגְנאַגעֶגְקעֶֶוַא זיִא ,הָדּוהְי
 תיֹוא טאָה רֶע דָנּוא ,לעֶזייֵא םעֶד טְלעֶמאָזעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לעֶזייַא םעֶד ןָא
 זואָה רֶע דְנּוא ,ןאמ ןעֶכיִלְמעֶג םעֶד ןעֶנְנאַגעֶגְכאָנ זיִא רֶע דְנּוא 14 .:ןעֶטיִרעֶג םֶהיֵא
 הנְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,םיֹוּבְנעֶכייֵא ןייֵא רעֶטְנּוא גיִדְנעֶציִז ןעֶפאָרְטעֶג םֶהיֵא
 אֶה רֶע רֶנּוא ?הָדּוהְי ןופ ןעֶמּוקעֶג טְסיִּב אּוד סאו ןאַמ רעֶכיִלְמעֶג רעֶד אּוד טְסיִּב
 ןייַמ ןיִא ריִמ טיִמ םּוק ,טְנאָזעֶנ םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 12 :םִע ןיִּב ָךיִא ,טְגאָזעֶג
 ןעֶק ְּךיִא ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא וצ טאָה רֶע דְנּוא 16 :טיֹורְּב ןעֶסַע טְסעֶֶו אּוד דָנּוא ,זיֹוה
 ןעֶסֶע טיֹורְּב ןייק לעוֶז ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶמּוק ריִד טיִמ דְנּוא ,ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ ריִד טיִמ טיִנ
 םִע ןיִראָו 17 :םרָא ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא ןעֶקְניִרְט רעֶפאַו ןייק ריִד טיִמ לעֶז ָּךיִא דְנּוא
 ןייק טְסְלאָז אּוד ,ראַה םעֶד ןּופ טְראָו םעֶד ָּךְרּוד ןעֶראָועֶנ טְנאָזעֶּנְנָא ריִמ ּוצ זיִא

 ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ טיִנ טְסְלאָז דֹנּוא ,ןעֶקְניִרְט רעֶסאַ ןייק טְראָד טְסְלאָז דְנּוא ,ןעֶּמֶע טיֹורְּב
 טְנאָזעֶג רעֶּבָא טאָה רֶע דְנּוא 18 :ןעֶנְנאַגעֶג םֶהיֵא ףיֹוא טָסיִּב אּוד סאָו געוֶו םעֶד ףיוא

 ףַצ
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 ,אוד איז איִבָנ ַא ךיֹוא ןיִּב ָּךיִא ,םֶהיֵא ּוצ
 טעֶרעֶנ ריִמ ּוצ טאָה ְּךָאְלַמ ַא דְנּוא
 ּוצ יֹוזַא ,ראַה םעֶד ןּופ טְראָו םעֶד ְּךְרּוד
 ּוצ ריִד טיִמ קיִרּוצ םֶהיֵא רֶהעְק ,ןעֶנאָז
 ןעֶמֶע טיֹורְּב לאָז רֶע סאָד ,זיֹוה ןייד
 טאָה רֶע רעֶּבָא ,ןעֶקְניִרְט רעֶסאַו דְנּוא
 זיִא רֶע דְנּוא 19 :טְנעֶקייֵלעֶג םֶהיֵא ּוצ
 טאָה רֶע דִנּוא ,טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ םֶהיֵא טיִמ
 דְנּוא ןעֶסעֶגעֶג טיֹורְּב זיֹוה ןייז ןיִא
 זיִא םִע דְנּוא 90 :ְןעֶקְנּורְמעֶנ רעֶסאוַו

 ןעֶסעֶזעֶג ְּךאָנ ןעֶנעֶז אייֵז לייוו ,ןעֶזעוֶועֶג
 םעֶד ןּופ טְראָו סאָד זיִא ;שיִט םעֶד אייֵּב

 טאָה םאִו איִבָנ םעֶד ּוצ ןעֶזעוֶועֶג ראַה
 טאָה דִנּוא 21 :טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ םֶהיֵא
 םאוָו ןאַמ ןעֶביִלְטעֶג םעֶד ּוצ ןעֶּפּורעֶג
 ךעֶגאָז ּוצ יֹוזַא ,הָדּוהְי ןּופ ןעֶמּוקעֶג זיִא
 אוד לייוו ,טְנאָזעֶג ראַה רעֶד טאָה יֹוזַא
 ליֹומ םעֶד ןעֶנעֶק טְגיִנעֶּפְׁשְרעֶדיִו טְסאָה
 סאָד טיִהעֶג טיִנ טְסאָה דִנּוא הָּוהְי ןּופ
 טאָה טאָנ ןייֵד ראַה רעֶד סאו טאָּבעֶנ
 ְךיִד טְסאָה אּוד דְנּוא 92 :ןעֶמאָּבעֶג ריִד
 ןעֶמעֶגעֶג טְסאָה דִנּוא ,טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ
 ,רעֶסאַַו ןעֶקְנּורְטעֶג טְסאָה דְנּוא ,טיֹורְּב
 ריִד ּוצ טאָה רֶע סאָו םֶרֶא םעֶד ןיִא
 טיֹורְּב ןעֶסֶע טיִנ טְסְלאָז אּוד ,טְגאָועֶג

7 
 זייי רַבְדַּב ילַא ,ב ךָאָלַמּו ךֹמָּכ איִכָנ יָא :
 םִימ ְּתְׁשו םָהָל לֵכאוךֶתיִב"לא ךֶּתַא ּורְבִׁשֲה רֹמאל
 19 ;טכִיִמ ָתָׁשֹ וְתיֵבְּב םִחָל לֵכאַֹו והא בֶׁשֵו ל ׁשֵַּכ
 כ תוהו רֶבָד ודָמ *  .ןַלֶׁשהלֶא םיִבָׁשי םה ידיו
 ישא םיללֲאָה שיַאילָאארְקִיו וְביִׁשֲה רֶׁשֲא איִבְַה-לֶא
 6 ְתיִרְמ יִּכ ןעי הָוהְי רַמָא הֵּכ רמאל } הָדּודיִמ אָּכ
 :יתקלַא הָוהְ ִָצ ףשֶא הָוִמַהיִתא ָתְרַמָׁש אָלו הָהְ
 לַא רֵּבִּד רֶׁשֲא סֹוקָּמַּב םִימ ּתְשַתַו  םֶהָל לֵמאָּתַו בֶׁשֶַ
 יע ךְהָלָב מל = ּתְשַּתילֲאְו םֶהָל לַכאקילַא
 ג ןָתֹתְׁש יֲִּחֶאְו םָחָל ולְכא יִרֲחַא יי יתבֲ רֶבָק
 4 יאְצִמַה לה :ְביִׁשָה א  איִמָנַל ףֹוּמֲח ױֹומֲחַד וָליׁשְבַחיו
 רֹומֲחְהוְָּרדַּב תַכָלְׁשְמ ֹותְלִבְנ ְֵתֹתמ רב הָידַא
 הכ בִיִשנֶא הי :הָלַבּנַה לֶצֵא דֶמֹע הָּירַאָהְו הָלְצֶא דמֹע
 הּרַאָהיעַאְו יִּרְִּב תֶכָלָׁשְמ לְבַיִתֶא וָאְריו םיִרְבְע

 - גיי

 אבנר ישֲא ייעַב ּורְּבַדו אבו הלבָנַה לֶצֵא דמע
 * המ יֵביִׁשֲה רָשֲא איִבָנַה עַמְׁשִיַו ּהָּב בֵׁשי ְקַָה
 הָוהי יַפיײתֶא הָרָמ .רֶׁשֲא אה םוָהלֶאָה שיַא רָמאֹל
 ְ יא דמַמַו היבש האל הָוהָי ּורֵנְתַה
 "ר ילושבַח מאל זינְבילֶא רב ;ולירְּבַד רִׁשַא
 ְדַּכ ַכָלׁשְמ ֹותלְבניִֶא אצְמו לי שבחי רמַחַה
 "טיפ לָמָאראָל 'הָלֵבְנַה לֶצֵא טיִרְמִע הָירַאהַו םומֲחַו
 9 =;תֶא איִבָנַד אָּׂשו :דומַחַהיתַא רֶבָׁש אלְו הָלַבְנַּתִא
 תאבי ּותְביִׁשַו ױוְמַחַה-לֶא וה .טיִהלָאָה-שיא לב
 ליִתָלְבִניַא חו רָב רּפְמִל ןקוה איֵבְעַה ביעילָא
 יג ןתא יֵרְבָק יֲהַא יהיו :יִחָא יה לָ וּפִסַו ֹוָרְכַקָּב
 יזעַא רֶבּקַּב יִתֹא םַּתְרַכְקּויִתֹומְּב רמאֵל ָנָ-לֶא ףֶמאּי
 :יתמצעיתַא ּודָֹד ןיִעֹמצע לָצֲא וּכ דּוַכָק סיָקלָאָה ׁשיִא

 ןעֶמּוק טיִנ רעֶּפְרעֶק רעֶטיֹומ ןייֵד טעֶו יֹוזַא ,רעֶסאַו ןייק ןעֶקְניִרְט טיִנ טְסְלאָז דָנּוא
 טאָה רֶע איו םעֶדְכאָנ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 28 :ןְרעֶמְלֶע עֶנייֵד ןּופ רֶבָק םעֶד ּוצ
 םעֶד ראַפ לעֶזייֵא םעֶד טְלעֶטאָזעֶגְנָא רֶע טאָה ןעֶקְנּורְטעֶג טאָה דְנּוא טיֹורְּב ןעֶסעֶגעֶג
 טאָה ,ןעֶגְנאַגעֶגְקעֶוֶוַא זיִא רֶע ןעוֶו דָנּוא 24 :טּרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ טאָה רֶע םאִו איִבָנ
 -יומ ןייַז רֶנֹוא ,טייֵטעֶב םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ןעֶפאָרְמעֶגְנָא געוֶו םעֶד ןיִא ּבייֵל א םֶהיֵא
 ןעֶנאַמְׁשעֶג זיִא לעֶזייֵא רעֶד דְנּוא ,געוֶו םעֶד ןיִא ןעֶראוָועֶג ןעֶּפְראוָועֶג זיִא רעֶּמרעֶק רעֶט
 העָז דָנּוא 28 :רעֶּפְרעֶק ןעֶטיֹוט םעֶד אייֵּב ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא ּבייֵל רעֶד דְנּוא ,םֶהיֵא אייֵּב
 רעֶמיֹוט רעֶד םאָד ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה רְנּוא ןעֶגְנאַגעֶג אייֵּבְראָפ ןעֶנעֶז ןעֶׁשְנעֶמ ןעוֶו
 םעֶד אייֵּב ןעֶנאַטְשעֶג זיִא ּבייֵל רעֶד דְנּוא ,געוֶו םעֶד ןיִא ןעֶפְראוָועֶג זיִא רעֶּפְרעֶק
 טאָמְׁש רעֶד ןיִא טְלייֵצְרעֶד םִע ןעֶּבאָה - דְנּוא ןעֶמּוקעֶג אייֵז ןעֶנעֶז ,רעֶּפְרעֶק ןעֶטיֹוט
 איֵבָנ רעֶטְלַא רעֶד ןעוֶו דְנּוא 26 :טְניֹואוְועֶנ רֶהיֵא ןיִא טאָה איִבָנ רעֶמְלַא רעֶד ּואוְו
 ומְגאָזעֶג רֶע טאָה ,טְרעֶהעֶג םִע טאָה נעוֶו םעֶד ןּופ טְרְהעֶקעֶגְקיִרּוצ םֶהיֵא טאָה סאוָו
 הּוהְי ןּופ ליֹומ רעֶד ןעֶנעֶק טְגיִנעֶּפְׁשְרעֶדיוִװ טאָה סאו ןאַמ רעֶכיִלְעֶג רעֶד זיִא סאָד
 ןעֶסיִרּוצ םֶהיֵא טאָה ר עֶיֶו ,ןעֶּבעֶנעֶג ּבייֵל םעֶד ּוצ ראַה רעֶד םֶהיֵא טאָה םּוראָד
 םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע סאָָו ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד איו יֹוזַא ,טייֵטעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא
 םעֶד ריִמ טְלעֶטאָד ,ןעֶנְג : ּוצ יֹוזַא ןְהיִז עֶנייז ּוצ טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 27 :טעֶרעֶנ
 טאָה דָנּוא ןעֶגְנאַגעֶג זיִא רֶע דְנּוא 28 :טְלעֶמאָועֶּגְנָא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לעֶוייַא
 רעֶד דְנּוא לעֶזייֵא רעֶד דָנּוא ,געוֶו םעֶד ןיִא ןעֶפְראוָועֶג רעֶּפְרעֶק ןעֶטיֹוט ןייֵז ןעֶהעֶזעֶג
 -ךעֶק ןעֶטיֹוט םעֶד טאָה ּבייֵל רעֶד ;רעֶּפְרעֶק ןעֶטיֹוט םעֶד אייֵּב ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז ּבייֵל
 טאָה איִבָנ רעֶד דְנּוא 99 ןעֶכאָרְּבְרעֶצ טיִנ ְךיֹוא לעֶזייֵא םעֶד דְנּוא ,ןעֶסעֶגעֶג טיִנ רעֶּפ
 טְגייֵלעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,ןאַמ ןעֶביִלְטעֶג םעֶד ןּופ רעֶּפְרעֶק ןעֶטיֹוט םעֶד ןעֶּביֹוהעֶּנְפיֹוא
 טאָמְׁש איד ןיִא ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע דנּוא ,טְרְהיִּפעֶגקיִרּוצ םֶהיֵא טאָה דְנּוא לעֶזייֵא םעֶד ףיֹוא
 טְגייֵלעֶג טאָה רֶע דְנּוא 80 :ןעֶּבאָרְנעֶּב ּוצ דְנּוא ןעֶנאָלקעֶּב וצ םֶהיֵא ,איִבָנ ןעֶטְלַא םעד ןּופ
 ןיימ ,אייוו יֹוא ;טְגאָלקעֶג םֶהיֵא רעֶּביִא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רֶבָק ןייַז ןיִא רעֶּפְרעֶק ןעֶטיֹוט ןייַז

 -עֶג רֶע טאָה ,ןעֶּבאָרְגעֶּב םֶהיֵא טאָה רֶע איו םעֶדְכאָנ ןעֶועוֶועֶג ויִא סֶע דְנּוא 81 !רעֶדּורְּב
 יוד רֶבָק םעֶד ןיא ןעֶּבאָרְגעֶּב ְּךיִמ רֶהיֵא טְלאָז ןעֶּבְראַטְש לעֶו ְךיִא ןעוֶו ,ןְהיֵז עֶנייֵז ּוצ טְגאָז
 עֶגייֵל רעֶנייֵּב עֶנייֵמ רֶהיֵא טְלאָז רעֶנייֵּב עֶנייֵז אייּב ,ןעֶּבאָרְגעֶּב זיִא ןאַמ רעֶכיִלְטעֶג העֶד

 / ךירא ד



 םיכלמ 88
 ַּבְִּמַהיילֲע הָנִי בְדַכ אָרָק רֶשֶא רֶּבְּדַה הָיהִי היָה יִּכ 2

 ען רֶעֶּכ רֶׁשֲא תֹומָּבַה יִּתְבילְּכ לֵעְו לָאתיִבְּ רֶׁשֲא
 יו הָעְדֶה וִּכְרַּדמ םֶעְבִרָי בש"אל הזה רָביזַה רַחַא 6

 יו לא אֵלמְי ץַפֶחַה תֹומָב יֵנֲהְּכ םָָה תֹוָצְקִמ ׂשַעַיו
 םִעְבִרְי תיַב תיאַּטַהְל הֶּזַה רָבְדַּכ יהיו :תֹמָב יָנְָּכ 4

 :הָמָרַאָה יִנְּפ לעמ דיִמָׁשַהָלּו דיִחְמ
 א

 םֶעְכִרְי רָמאֹו :םִעְבְרי-ןֵב הָיבֲא הָלָח איִהַה תַעָּבא
 זרְׁשַא יִּתַאייִּכ עי אל תּנּתְׁשִהְו אָנ יִמֹיַק טְׁשֲאְל
 רֵביד-אוה איִכָנַה הָיהֶא 12 הֵלָׁש ּתְכַלהְ םִעְבְרִי
 םָחָל הֹרָשֶע יב מַקְלְו :הָוה םעָהיִלע י ְךֵלֶמל יִלָ
 הָיהייהַמ ךֶל די אה 28 תאָבּו שֵבּד קֶּבְקַבּ םיִדְּקִו

 אָבְתַו תלָׁש ְךֶלתַו םֶקָּתַו םֶעְבִרָי תֶׁשֲא ֵּכׂשֵַּמַו ;רעל 4
 :וְיׂשִמ ויי ּומָקיִּכ תוארל לכייאְל וחי וְַָאַו הָיחֶא תיֵּב

 תיוֲאּב םֶעְבְרָי תֶשא הָּנִה והָהָא-לָא רַמָא ההה  ה
 הָוָכו הִֶכ אוה הָלֹהייֵכ הָנְּב-לַא מַעַמ רָבָּר שרחל

 ַֹמְׁשִכ יה !הָרֵּכְַתמ איִהְ הָאבּ יִהיַו ָהיֶלֵא רֵּבַרְּת 5
 ;רֶׁשַא יִאַּב רֶמאֹר הַחָּפַב תָאָּב הלת לוק-תֶא ּוהָיחֲא
 !הָׁשָק ְךיִֵא תלָׁש יִכנֲאְו הָרְּכַנְתִמ ּתֶא הָז הל םִעְבִרָי

 עי לֵארׂשִי יַקלא הוהְי רַמָאיהְּכ םֶעְבְריל יִחְמִא יכְל ד
 :לֵאָרְׂשִיִּמַע לע די ּגְֶאְו םִעָה ְךֶתִמ ּךִתֹמִרֲה רַׁשֲא

 זרה אֹלָע ודל ָהנְּתֶאְו יחד תַיּבִמ הָכָלְמִּמַה-תֶא עַרְקָאְו 5
 -טֶכּב יֵרְחַא נלָה בֶׁשֲאַו ימוצִמ נָׁש רֶׁשֲא לחָד יֵּדְבַעְּכ
 6נָּכַמ תוׂשֲעָל עַרָּתַו :יִניעְּבירֶׁשַּה ר תֹוׂשֲעַל ובְבָל
 םיַלמֲא םיִהלָא ְךֶלייָׁשַעַתַו לּתַו ִדְנּפִל דָה-רָׁשֲא

 יה ןכל +ךוג יִרְחַא ּהָכִלְׁשַ יִתֹאו נבל תֹוכִסִמּו
 ןַּתְׁשִמ םעְּבְרל יֵשְרְכִהְו םֶעְבִרָי תיּבילֶא הָעָר איבַמ

 די וי

 םאָו ןעֶהעֶׁשעֶג טעוֶו ְּךאַז איִד ןיִראוָו 2

 וַחָּבְזִמ םעֶד ףיֹוא ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע

 סאָו ראה םעֶד ןּופ טְראָו םעֶד ְּךְרּור
 רעֶזייֵה עֶלַא ףיֹוא דְנּוא ,לֵא"תיֵּב ןיִא זיִא
 איִד ןיִא ןעֶנעֶז םאֶו תֹומָּב איִד ןּופ
 איִד ְּךאָנ רעֶּבָא 33 :ןֹורָמׂש ןּופ טעֶטְׁש

 -ְךעֶדיִז םיִנ םֶעְבָרָי ְּךיִז טאָה ְּךאַז עֶגיִזאָד
 טְרעייֵנ ,געוֶו ןעֶטְכעֶלְׁש ןייֵז ןּופ טְרְהעֶקעֶג
 רֶע דְנּוא טְרְהעֶקעֶגְרעֶדיוו ְּךיִז טאָה רֶע
 םעֶד ןּופ עֶטְסְגֶרֶע איד ןּופ טְכאַמעֶג טאָה
 םִע רעוֶו .תֹומָּב" איִד ּוצ םיִנֲהֹּכ קְלאָפ

 עֶנייֵז טְליִּפְרעֶד טאָה רעֶד טְלאָוָועֶג טאָה
 םיִנֲהֹּכ איִד ןּופ ןעֶראוָועֶג זיִא דְנּוא ,דְנאַה

 םעֶד ְּךְרּוד זיִא םִע דְנּוא 24 :תֹומָּב איִד ּוצ

 םעֶד ּוצ ףאָרְטְׁש איִד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶגיִזאָד
 ןעֶטְכיִנְרעֶפ ּוצ םִע יֵדְּכ ,םֶעָבִרְי ןּופ זיֹוה
 טְכיִזעֶגְנָא םעֶד ןּופ ןעֶנְליִטְרעֶפ ּוצ דְנּוא
 ;דֶרֶע רעֶד ןּופ

 צי לעטיפאק

 ןִהּוו רעֶד הָיְבַא זיִא טייֵצ רעֶנעֶי ןיִא 1
 דָנּוא 2 :ןעֶראָועֶג קְנאַרְק םֶעְבִרָי ןּופ
 אייֵטְׁש ,ּביידז ןייַז ּוצ טְנאָזעֶג טאָה םֶעְבָרָי
 ןעֶמ םאָד ְּךיִד לעֶטְשרעֶפ דְנּוא ,ףיֹוא

 הֹולַׁש ןייק ןייֵג טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ּבייו םיִםָעְבָרָי םֶסיֵּב אּוד זַא ןעֶסיִז טיִנ לאָז
 דִנֹוא

 קלאפ ם םעֶזיִד רעֶּביִא ְּךַלֶמ ַא ןייַז
 ,ביִנאָה גּורְק ַא א .ֶּלְביִק דָנּוא ,טיֹורְּב
 ַװ ןעֶנאָז ריִד
 ןּוהְמעֶב

 הָיַחַא דְנּוא ,הָיַחַא על זיֹוה םעֶד ןיִא
 נּומ ןעֶנעֶז ןעֶניֹוא
 םאָד = הָיַחַא ּוצ טְגאָזעֶב
 יֹוזַא ,קְנאַרְק זיִא רֶע לייװ ן ָהּוז רֶהיֵא
 ,ןעֶמּוקעֶג יִא איִז ןעדֶד

 ;בָנּוי םעֶד טיִמ ןעֶהעֶׁשעֶג רק םִע םא
 ןעֶמּוקעֶב זיִא רֶנּוא .הולִׁש ןייק ןעֶגְנאַגעֶג זיִא דְנּוא ןעֶנאַמְשעֶגְפיֹוא זיִא איִד

 ןיִראָז ,ןעֶהעֶז טְנאָקעֶג רֶהעֶמ טיִנ טאָה
 5 :רעֶטְלֶע עֶנייַז ןעֶנעוֶו ןּופ ןעֶראוָועֶג

 ַא ריִד ןּופ ןעֶנעֶרְפ טְמּוק םֶעָבְרָי א ּבייוַו

 לאָז ְךיִא זַא ריִמ ּוצ םעֶרעֶנ טאָה רֶע סאוָו הָיְחַא איִבָנ רעֶד זיִא ןעֶטְראָד ,העָז
 ןְהעֶצ ןעֶמעֶנ דְנאַה עֶנייֵד ןיִא טְְלאָד ז אּוד דְנּוא 8

 טעוֶו רֶע ,םֶהיֵא ּזצ ןעֶמּוק טְסְלאָז אּוד דְנּוא
 יֹוזַא טאָה ּבייװ סיםֵעְבָרְי דְנּוא 4

 עֶנייֵז

 טאָה ראה רעֶד דְנּוא

 ןעֶנעוֶו ;ְךאַז

 דָנּוא .ןעֶדעֶר ּרְהיֵא ּוצ אּוד טְסְלאָז יֹוזַא דְנּוא
 ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 6 :טְכאַמעֶג דְמעֶרְפ ְּךיִז איִז טאָה

 ,טְנאָזעֶב רֶע טאָה ,ריִהְּמ איִד ןַא ןעֶמּוק םיִפ עֶרְהיֵא ןּופ לֹוק סאָד טְרעֶהְרעֶד טאָה הָיְחַא
 ףיִד וצ רעֶּבָא ןיִּב ָּךיִא ?דְמעֶרְפ ָּךיִד אּוד טְסְכאַמ םאוְראַפ ,ּבייוַו ם'םִעָבָרָי ןייַרַא םּוק
 ןּופ טאָב ראַה רעֶד טאָה יֹוזַא ,םָעְבִרָי ּוצ גאָז אייֵנ 7 ;דייַר עֶטְראַה טיִמ טְקיִׁשעֶג

 ָךיִד ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,קְלאָּפ םעֶד ןּופ ןעֶּביֹוהְרעֶד ְּךיִד ּבאָה ְּךיִא לייװ ,טְגאָזעֶג לֵאָרְׂשִי
 ןעֶסיִרעֶנְּפָא ּבאָה ָּךיִא דְנּוא 8 :לֵאָרְׂשִי קְלאַפ ןיימ רעֶּביִא טְשְריִפ ןייַא םָלֵא ןעֶּבעֶגעֶב
 אּוד רעֶּבָא ןעֶּבעֶנעֶג ריִד ּוצ םִע ּבאָה דְנּוא ,דּוָד ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ ָּךייֵרְגיִנעֶק םאָד
 םאִו דְנֹוא ,תֹוָצִמ עֶנייֵמ טיִהעֶנ טאָה סאָו ,דוָד טְכעֶנְק ןייֵמ איו לע ק טיִנ טְסיִּב
 טייֵקְניִטְראַפְמַכעֶר איִד רּונ ןּוהְט ּוצ ,ץֶראַה ןעֶצְנאַנ ןייַז טיִמ ןעֶגְנאַגעֶגְכאָנ ריִמ זיִא רֶע
 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאִז עַלַא ןּופ ןּוהְמעֶנ רעֶגְּרֶע טְסאָה אּוד דְנּוא 9 :ןעֶניֹוא עַנייַמ ןיִא
 ,רעֶמעֶב עֶדְמעֶרְּפ טְכאַמעֶנ ריִד טְסאָה אּוד דָנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶג טְסיֵּב אּוד דַנּוא ,ריִד ראָפ
 -עֶנ אּוד טְסאָה ָּךיִמ דְנּוא ןעֶנְרעֶצְרעֶד ּוצ ְּךיִמ יִדָּכ רעֶדְליִּב עֶנעֶסאָנעֶנ דנּוא
 םעֶד ּוצ םעֶטְכעֶלְׁש ְךיִא גְנעֶרְּב ,העָז םּוראָד 10 :ןעֶקיִר ןייַד רעֶטְנּוא ןעֶּפְראַו
 טְסיִמ סאָו םעֶד ְּךיֹוא םָעְבָרְי ּוצ ןעֶדייֵנְׁשרעֶפ לעוֶו ָּךיִא דֵנּוא ,םֶעְבָרָי ןּופ זיֹוה

 ןא



 די -א ?םיּכלמ
 דְנּוא ,םעֶנעֶסאָּלְׁשרעֶפ ַא ;דְנאַוַו איִד ןַא
 דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶטְנּוא םעֶנעֶזאָלְרעֶפ ַא
 ןּופ זיֹוה םאָד ןעֶרְהעֶקְסיֹוא לעוֶו ְךיִא
 וטְסיִמ םיֹוא טְרְהעֶק ןעֶמ איו ,םָעְבָדָו
 :דְנֶע ןַא ןייַז םֶהיֵא טיִמ טעוֶו םֶע זיִּב
 רעֶד ןיִא ןעֶּבְראַטְׁש טעוֶו סאָו רעֶד 1

 איד ןעֶלעֶו םֶהיֵא םֶעְבִרָי ןופ טאָטְׁש
 טעוֶו סאָו רעֶד דְנּוא ,ןעֶסֶעְפיֹוא דְניֵה

 ןעֶלעוֶו םֶהיֵא ,דְלעֶפ םעֶד ןיִא ןעֶּבְראַטְׁש
 ןיִראָו ,ןעֶסֶעְפיֹוא לעֶמיִה ןּופ לעֶנייֵפ איד
 דָנּוא 12 :טעֶרעֶנ סֶע טאָה ראַה רעֶד
 וצ םייֵהַא אייֵג דְנּוא ףיֹוא ְּךיִד ְּךאַמ ,אוד
 -נָא ןעֶלעוֶו םיִּפ עֶנייִד ןעוֶו .זיֹוה ןייֵד
 דְניִק םאָד טעוֶו טאָטְׁש איד ןיִא ןעֶמּוק
 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא 18 :ןעֶּבְראַטְׁש
 אייֵז דְנּוא עֶנאָלְקעֶּב םֶהיֵא ןעֶלעוֶו
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 םָעְמרייתיּכ ירא יּתְרעַכּו לֵאָרְשִיְּב בְָֹו רווצִע רֹקְּכ
 ונ ֹולְכאְי ריִעָּב םעְבְריל תּמַה :ומּתירַע לֶלָ רעֶבי רֶׁשֲאַּכ
 הרָודְי יִּכ םִיָמָׁשַה ףוִע ּולְכאְי הֶרָׂשַּב תַּמַהְו םיִכָלְַּה
 13 זו הָריִעָה ךילגר הָאֹבְּב ךהיֵבְל יִכְל יִמּוק ַּתַאְו :רָביו
 נ דָבְל הזייִּכ ֹותֹא יָרְבָקְ טָארׂשיילכ לה :רֶליַ
 הוה-לֶא ביט רָבָּד וב וביאָצְמִנ ןעֶי רָבְקילֶא םָעְבְרִיְל אֹבָי
 וו יִלַע ְךֶלֶמ ול הוי םיִקָהְו :םעָבְרִי תִבְּ לֵארְׂשִי יקלֲא
 "בג הָמּו םֹיַה הָז םִעָבָרְי תיִּב-תֶא תיִרְכִי רֶׁשֲא לארשי
 וט ֹסכמַּב הָנְּכִה דֵצָי רׁשאַּ לָאְרׂשידתֶא הָוהְי הֶּכִהְו :הָּתָע
 ירָׁשֲא האה הָבּוּטַה הָמָדֲאָה לַעְמ לָאדׂשי-תֶא ׁשֶתָו
 -ןירא לׂשָע רֶׁשֲא ןעי רָנל בעַמ םָחח םֶהיֵתֹומֲאְל הָנ
 וה לֶלַָּב לָאְרְׂשי-תֶא ןֵּתִו 1הָודַײתֶא םיִמיִפְכַמ םֵהיֵרָׁשֲא
 ;ללָארשַי-תֶא איִטָהַה רֶׁשֲאַו אָטָח רָׁשֲא םֶעְבָרָי תֹואָטַח
 גל ייַסְב הֶאָּב איָח הָתָצְרִת אֵבָּתַ ְךֶכֵּתַו ֶעְבְרי תֶשֲא םֶקָעַ
 ו8 טלאָרׂשי-לָּכ וליֹודְִסַווָתֹא ירְבְקִַו :תֶמ רֶעַּנהו תיבה
 גפ רָתָיְו :איִבָּנַה ּודָיְהֲא וָּדְבַעידיְ ר רֶׁשֲא הָוהְי רַבדְּכ
 לע םיִבּתָּכ םגה  ְךֶלֶמ רֶׁשְֲוםִהְלְנ רֶׁשֲא םֶעִבְרָי נב
 כ ףֵלָמירְׁשֲא םיִמָיַהְו :לֵאָרשי יִכְלמְל מוה יִרְבּד רֶפֹמ

 רעֶד ןיִראָו .ןעֶּבאָרְנעֶּב םֶהיֵא ןעֶלעוֶו
 ןעֶמּוק טעוֶו םֶעְבָרָי ןּופ ןיײלַא רעֶגיִזאָד
 םאֶוַּטֶע זיִא םֶהיֵא אייֵּב ןיִראוָו ,רֶּבַק ַא ּוצ
 םעֶד ראָפ ןעֶראָועֶג ןעֶנּופעֶג םעֶטּוג
 ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג ,ראַה
 -םיֹוא טעוֶו ראַה רעֶד דְנּוא 14 :םִעְבִרָו
 םאִח ,לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא גיִנעֶק ַא ןעֶלעֶטְׁש
 םֶעְבָרָי ןּופ זיֹוה סאָד ןעֶדייֵנְשרעֶּפ טעוֶו
 ְךאָנ םאֶח דְנּוא גאָט ןעֶּניִזאָד םעֶר
 טְלעֶקאָׁש רֶהאָר סאָד איו ְךייֵלְנ ,לֵאָרְׂשִי ןעֶנאָלְׁש טעוֶו ראַה רעֶד דְנּוא 18 ?רֶהעֶמ
 ןעֶטּוג ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ ןעֶמייֵרְסיֹוא לֵאָרְׂשִי טעוֶו רֶע דְנּוא ,רעֶמאוַו םעֶד ןיֵא ְךיִז
 ןעֶמייֵרְּפְׁשּוצ אייֵז טעֶװ רֶע דְנּוא ןןְרעֶמֶלֶע עֶרייֵז ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה רֶע סאוָו !דְנאַל
 -ךעֶד סאָו רעֶמייֵּב-ןעֶדְניִל איִד טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה אייֵז לייװ .ָּךייֵט טייַז רעֶנעֶי רעֶּביִא
 ןּופ דְניִז איִד ןעֶנעֶו ,ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא לֵאָרְׂשִי טעוֶו רֶע דְנּוא 16 :ראַה םעֶד ןעֶנְראָצ
 :ןעֶניִדְנִז טְכאַמעֶג לֵאָרְׂשִי טאָה רֶע סאָו דִנּוא ,טְניִדְניִזעֶג טאָה רֶע םאִוְו ,םָעָבָרְו
 זיִא דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא זיִא איִז דִנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ּבייוז סיִםָעְבִרָי זיִא יֹוזַא 7
 בּיי רעֶד זיִא זיֹוד ןּופ לעֶוְׁש רעֶד ףיֹוא ןעֶמּוקעֶג זיִא איִז ןעוֶו ;הָצְרִת ןייק ןעֶמּוקעֶג

 ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי ץְנאַג דְנּוא ןעֶּבאָרְגעֶּב םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 18 :ןעֶּבְראָטְׁשעֶג
 ןייַז ָּךְרּוד טעֶרעֶג טאָה רֶע סאָו ,ראַה םעֶד ןּופ טְראָָו סאָד אי יֹוזַא ,טְנאָלְקעֶּב םֶהיֵא
 טאָה רֶע םאָװ םֶעְבִרְי ןּופ ןעֶכאַז עֶניִרְּבִא איד דְנּוא 19 :איִבָנַה הָיְחַא טְכעֶנְק
 םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג ןעֶנעֶז אייֵז העָז ,טְריִגעֶר טאָה רֶע איוִו דְנּוא ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ
 סאָו טייֵצ איד דְנּוא 20 ?לֵאָרְׂשִי ןופ עֶגיִנעֶק איִד ןּופ עֶטְכיִׁשעֶג-ִנעֶמ איר ןּופ ְךּוּב
 ְךיִז טאָה רֶע דִנּוא ,רֶהאָי גיִצְנאַַוְצ דְנּוא אייֵוְצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ,טְריִנעֶר טאָה םֶעְבִרָי
 :לעֶּטְׁש רעֶנייֵז ןיִא טְריִנעֶר טאָה ןְהּוז ןייַז בָדָנ דְנּוא ,ןְרעֶמְלֶע עֶנייֵז טיִמ טְנייֵלעֶג
 גיֵצְריִּפ דְנּוא ןייֵא ;הָדּוהְי רעֶּביִא טְריִנעֶר טאָה הֿמלִש ןּופ ןְהּוז ,םֶעְבַחְר דְנּוא 1
 ןיִא טְריִגעֶר טאָה רֶע דְנּוא ,טְריִנעֶר טאָה רֶע ןעוֶו ןעֶזעֶועֶג טְלַא רֶע זיִא רֶהאָי

 ןעֶמאָנ ןייַז טְלייוַוְרעֶדְסיֹוא טאָה ראַה רעֶד סאוָו טאָטְׁש איד ןיִא ,רֶהאָו ןְהעֶצְּביִז ִיַלָשּורְ
 רעֶטּומ עֶנייֵז ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא .לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִָּבְׁש עֶלַא ןּופ ,ןּוהְט ּוצ ןעֶטְראָד
 זיִא םֶע םאִו סםאָד ןּוהְטעֶנ טאָה הָדּוהְי דְנּוא 22 :ןֹומַע סיֹוא הָמֵעַנ ןעֶועוֶועֶג זיִא
 ןּופ רֶהעֶמ טְניִואָצְרעֶד םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא טְבעֶלְש
 ןעֶּבאָה אייֵז סאו דֶניִז עוייֵז טיִמ ,ןּוהְטעֶנ ןעֶּבאָה ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵז םאֶװ םעֶלַא
 -ןעֶדְניִל דְנּוא ,תֹובָצַמ דְנּוא תֹומָּב םיֹוּבעֶג ְךיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 28 :טְגיִדְניִזעֶג
 :רעֶמייֵּב עֶניִרְג עֶלַא רעֶטְנּוא דְנּוא .לעֶניִה ןעֶכיֹוה ןעֶכיִלְטיִא ףיֹוא ,רעֶמויָּב
 איד עֶלַא ןּוהְמעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז ,דְנאַל םעד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז רעֶרּוה ָּךיֹוא דְנוא 4

 נְלְמַי וָתֹבָאדמִע .בֵּכְׁשִַּו הָנְׁש םִמְׁשּ םיִרְשֶע םֶעְבְרִי
 21 היודיב ךֶלֶמ הֹמלְׁשִּב ם םֶעְבַהְרּו = ווּתְחַּת נְּב בֶרָנ
 הָרְׂשָע עַבְׁשּו ֹוכְלְמִּב םֶעְבַחְר הָנָׁש תחַאְו םיִעָּבְרַאְדַּב
 םושל הָוהְי רלְּב-רֶׁשֲא יָה םֵלָׁשּוחִב ךֵלֶמ ו הָנָׁש
 זרע גַא םֵׁשְו לָארְׂשִי יֵמְבִׁש טנמ םָׁש וָמׁשי-תֶא
 פג ותא אָ הָוהְי יב פֶרָה הָלּוהְי ׂשעַװ : תינמַעֲה
 53 "טַנ בי :ואָטִה רֶׁשֲא םֶתאֹטְִּב םֹבֲא וׂשָע רָׁשֲא טכִמ
 - חָהֹבִנ הָעְבנילְּכ לע םיִרׁשֲאַו תֹובָצַמּו תֹוָמָּב םִקָל הֶּמָה
 פג "לפכ יוׂשָע ץֶראָב הָיָה שרק-םנו :ןְנעַר ץֵעילָּכ תַחָתְ
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 :לֵאָרְׂשִי ִנְּב יֵנְּפִמ הָוהְי ׁשיִרֹוה רֶׁשֲא םִִּגַה תֶבֵעֹוְּתַה
 -ךֶלֶמ קׂשוש הָלָע םֶעְבַחְר ךלמל תיִשיִמֲחַההָנִָּׁ יִהַו הכ
 "תֶאְו הָוהי-תיִּב תורְצֶא"תֶא חקינ ;םֶלָׁשורי-לַע םִיַרְצִמ 6

 נמילָּכ-תֶא ז קו חֶקָל לָמַה--תֶאו למה" תֹורְצא
 םֶּתְחַּת םֶעְבַחְר למה שי :הָמֹלְׁש הָׂשָע רֶׁשֲא םהְַּה 7

 חַתַּפ םיִרְמְּׂשַה םיִצְרָה יִרָׂש ביילַע ידיקְפַהְ תֶׁשְחִ יִנָמ
 םואְׂשי הוהְי תיֵּב ךֶלָפד אביידמ יה :לֶּמַה תייֵב 8
 םִעְכַחְר יִרְבִּד רֶתיְו :םיִצָרה  אָתילֶא םּוביִׁשָהְו םיִצָרָה 5

 םיִמָיד יֵרְבִּד רֶפָלַע םיִבֹותְכ הֶּמַהאֹלֲה הֶׂשָע רֶׁשֲא-לֶכְו
 ד עז

 םָעְבִריןיבּו םַעְכַחְריִב הָתְָה המָחְלִמּו :הָדּהְי  יכְלַמְל ֹל
 ויָתֹבֲאםע כִּי יֹבֲאִע םֶפְבְַר בַּכְּיַו :םיִמָיַ-לְּכ 1

 םנבֲא למה תִימַפָה הָמַענ ֹומִא םֵׁשְו דִוָּד רעב
 ?ויָתְרַּת ָלְּב

 ומ ומ
 םִיַבֲא ְךֶלֶמ טְבניוְּב םִעְבְרִי ּךֶלָּמִל הֵרָׂשֶע הָנֹמְׁש תַנְׁשִבּו א

 הָכְעַמ וּמַא םֵׁשו םִַָׁשּרִּב ךֶלֶמ םיִנָׂש ׁשֶלֶׁש :הָרּוהְילַע
 הָׂשָע-רׁשֶא ויְבָא תֹואְמַח-לָכב ךֶלֹל :םוָׁשיִבַא-ּב 3

 יוד םַבְלְּכ ימלא הָוהְי-ִע םלָׁש ֵבְבִל הָנה-אֶלְו וינפִל
 םַלָׁשוריִּב ר ול ווָהֹלֶא הָוהְ ֵמָנ דוד ןעֶמל יב .!ויָבָא

 ױֵשַא ;םֶלָׁשּורי=-תֶא דיִמֲעְַלּי ויַרֲחַא ֹונְּב"תֶא םִיַק קֶחֶל ה

 שא  לָּכִמ רסראלְ הויב רׁשיתֶא דוד הָמ
 הדָמְחְלִמּו :יִּתִחַה הָירוִא וֵכְרּב ר וה ימי לּכ ּודְוצ 5

 יֵבְבִּד רֶתָיְו :וייַח ימי-לָּכ םָעְבִרְיןיִבּו סֶעְבִחְרְדיִב הָתְיָה
 יִבְבִּד רַּפַסילֲע םיִּבּותְּכ :םהאֹולֲת הָׂשָע רֶׁשֲא-לֶכְו םִיִבֲא
 ןיבו םִיכֶא ןיִּב הָתְיָה הָמְחְלַמּו הָדּוהְי יִכלַמְל םיִמָיה

 רוָד רעב ותֹא ּורְּבְקִיַו ויִמֹכָאדטִע םִיַבָא בֵּכְשַּו :םֶעְבָרָי 5

 סֶעְבְריל יםירְׂשֶע תַנְׁשְבּו + ווָּתְחַּת ונִּב אָסֶא למי 5

 ומ די א םיכלמ
 םאָו ,רעֶקְלעֶפ איד ןּופ טייקְניִדְריוִוְמּוא
 איד ראַפ ןעֶּביִרְטרעֶּפ טאָה ראַה רעֶד
 -עֶנ ויִא םִע דְנּוא 25 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק

 םעֶד ןּופ רֶהאָי ןעֶשְפְניִּפ םעֶד ןיִא ןעֶועוֶו
 רעֶד קׁשיִׁש זיִא יֹוזַא ,םֶעְבַהְר גיִנעֶק

 ןעֶגעֶק ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא םִיַרְצִמ ןּופ גיִנעֶק
 ןעֶמּונעֶגּוצ טאָה רֶע דְנּוא 26 :םִיַלָׁשּורְי

 םעֶד ןּופ זױה םעֶד ןּופ תֹורְצֹוא איִד

 םיִניִנעֶק םעֶד ןּופ תֹורְצֹוא איִד דְנּוא ,ראַה
 ןעֶמּונעֶגּוצ רֶע טאָה םעֶלַא דְנּוא ,זיֹוה

 עֶנעֶדְלאָג איד ןעֶמּונעֶגּוצ ְךיֹוא טאָה דְנּוא
 -עֶג טאָה הֹמלִׁש םאִו ןעֶדְליִׁש-רעֶצְנאַפ
 םָעְבַהְר גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 27 :טְכאַמ
 עֶנְרעֶפּוק טְכאַמעֶג אייֵז טאַטְׁשְנַא טאָה

 -ְךעֶּביִא אייֵז טאָה רֶע דנּוא ,םִרעֶצְנאַּפ
 איִד ןּופ דְנאַה איִד רעֶטְנּוא ןעֶּבעֶגעֶג
 סאָװ ,רעֶּפיֹול איִד ןּופ עֶטְשרעֶּביֹוא
 :זיֹוה םיִגיִנעֶק םעֶד ןּופ ריִהְט איד ןעֶטיִה
 רעֶד ןעֶו ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 8
 זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנייִרַא זיִא ֿניִנעֶק
 אייז רעֶּפיֹול איִד ןעֶּבאָה ,ראַה םעֶד ןּופ
 -קירוצ אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנֹוא ,ןעֶנאָרְטעֶג
 איִד ןופ רעֶמאַק רעֶד ןיִא ןעֶנאָרְטעֶג

 טאָה רֶע סאָו םעֶלַא דְנּוא ,םָעְבַחְר ןּופ ןעֶכאַז עֶניִרְּביִא איִד דְנּוא 20 :רעֶפיֹול

 עֶּטְכיִׁשעֶג-ְגעֶמ רעֶד ןּופ ךּוּב םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶגְניִא טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז ּוהְמעֶג
 / םֶעְּבַחְר ןעֶׁשיִוְצ הָמָחְלִמ ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 20 ?הָדּוהְי ןּופ עֶגיִנעֶק איִד ןּופ
 עֶניַז טיִמ טְנייֵלעֶג ְּךיִז טאָה םֶעְבַחְר דנּוא 31 :ןעֶטייֵצ עֶלַא םֶעָבָרָי ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא
 ןופ טאָמְׁש רעֶד ןיִא ,ןְרעֶמְלֶע עֶנייֵז אייֵּב ןעֶראוָועֶג ןעֶּבאָרְגעֶּב זיִא רֶע דְנּוא ןְרעֶטְלֶע
 םִיַבַא דְנּוא ,ןֹוֿמַע םיֹוא ,הָמֵעַנ ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶטּומ עֶנייֵז ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא ,דוָד
 :לעֶטְׁש רעֶנייֵז ןיִא טְריִנעֶר טאָה ןְהּוז ןייַז

 וט לעטיפאק
 םִיְבַא טאָה טָּבִנ ןֶּב םִעְבִרְי גיִנעֶק םעֶד ןּופ רֶהאָי ןעֶטְנְרעֶצְמְּכַא םעֶד ןיִא דְנּוא 1
 רעֶד דְנּוא .םיִלָׁשּורְי ןיִא טְריִנעֶר רֶע טאָה רֶהאָי אייֵרְד 2 :הָדּוהְי רעֶּביִא טְריִנעֶר
 דנוא 8 :םֹולָׁשיִבַא ןופ רעֶמְכאָט איִד הֶבֵעַמ ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶטּומ עֶנייַז ןּופ ןעֶמאָנ
 ראַּפ ןּוהָמעֶנ טאָה רֶע םאֶו ,רעֶמאָפ ןייַז ןּופ דֶניִז עֶלַא ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג ְּךיֹוא זיִא רֶע
 סאָד איו יֹוזַא ,טאָג ןייַז ראַה םעֶד טיִמ ץְנאַג ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא ץראַה ןייַז דְנּוא ,םֶהיֵא
 ,טאָב ןייַז ,ראַה רעֶד טאָה ןעֶליוו םידִוָד םּוא טרֶעייֵנ 4 :דוָד רעֶטאָפ ןייַז ןּופ ץֶראַה
 דָנּוא ,םֶהיֵא ְּךאָנ ןְהּוז ןייַז ןעֶלעֶטְׁשּוצְפיֹוא ,םִיַלׁשּורִי ןיִא טֶביֵל ַא ןעַּבעֶגעֶג םֶהיֵא
 איִד ןיִא טייֵקְניִטְרעֶפטְכעֶר איד ןּוהְטעֶג טאָה דִוָד לייוו 2 יי יט א םִיַלָׁשּורְי
 םֶהיֵא טאָה רֶע םאִוָו םעֶלַא ןּופ טְרֶהעֶקעֶגְּפָא טיִנ טאָה רֶע דְנּוא ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא
 דנּוא 6 :יִּתִחַה הָירּוא ןופ ָּךאַז רעֶד ןעֶנעוֶו רּונ ;נעֶטְסְנעֶּבעֶל עֶנייֵז עֶלַא קט
 עֶנייֵז עֶלַא םִעָבִרְי ןעֶשיוְצ דְנּוא םִעְבַהְר ןעֶׁשיִוְצ הָמָחְלִמ א ןעֶועֶועֶג זיִא םִע
 טאָה רֶע םאִִו םעֶלַא דְנּוא ,םִיְבַא ןּופ ןעֶכאַז עֶניִרְּביִא איִד דְנּוא 7 :בעֶטְסְנעֶּבעֶל
 עֶטְכיִׁשעֶג-ְבעֶמ איִד ןופ ְךּוּב םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶגְניא טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז ,ןּוהְמעֶג
 םִיְּבַא ןעֶׁשיִזְצ הָמָהְלִמ ַא ןעֶזעֶועֶג זיִא םִע דְנּוא ?הָדּוהְי ןופ עֶניִנעֶק איד ןּופ
 ףְרעֶמְלֶע עֶנייֵז טיִמ טְנייֵלעֶג ָּךִז טאָה םִיַבַא דֶנּוא 8 :םֶעְבִרָי ןעיֶׁשיִוְצ דְנּוא
 טאָה -ןְהּוז ןייַז אָסָא דְנּוא ,טאָטְש םידוָּד ןיִא ןעֶּבאָרְגעֶּמ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דִנּוַא
 םֶעְבִרָי ןּופ רֶהאָי ןעֶטְסְגיִצְנאַוְצ םעֶד ןיִא דנּוא 9 :לעֶּמְׁש רעֶנייֵז ןיִא טְריִגעֶר

 גינעק



 1 וט א םיכלמ

 א םיִעָצְרַאְו :הָדּוהְיילַע א לערי ךלֶמ טְריִגעֶר אָסָא טאָה ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ֿביִנעֶק

 ר סאו המ יא סי םלׁשירכ ךלפ הִׁש טאָה רֶע דָּוא 10 והָדּוהְו רעֶצא
 וצ רכעה ובא יָחְרָּב הָודי עק רֶׁשֵַה אָפֶא ׁשֵעָי ןיִא רֶהאָו גיִצְריִפ דְנּוא ןייֵא טריִנע=

 שע ? יָא םיללגהלּ "תֶא ר ף יד םׁשרקִ א סא 7 = } = א א 5 :

 א אָסֶא תֶרֶכ ױ א יא 1 -ְכאָט איִד הֶכֵעַמ ,ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶטּומ

 + אָפָאיִבַבְל קר  ורָיאל } ר ;ןורְדִק לח ר ָסָא דָּוא 11 :םֹולָׁשיִבֲא ןּופ רעֶט

 = קו כָאעדקד א ידימילְּפ הוה םעֶׁשהַָה איד ןיִא טיִקְניִטְראַפטְכעֶר ןּוהְמעֶנ טאָה
 5 אָסֶא ןיִב הֶתְָה הָמְחְלִמּו ּ:םיִלָכְו בֶהָח ףֶסָּכ הָוהְי תיֵּכ - יו; א טא 0

 ד יידל אש לע ;םֶדיִמלְּכ לאָרְִׂידַלִמ אָׂשַּב בו | איו יֹזַא ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוַא

 בו אי תַּת ילַבְל הָמְרְהיתֶא ןֵבָיו הָדּוהיילַע םֵאְרָׂש םֹאָה רֶע דנוא 19 :דִוָד רעֶטאָפ
 א ףֶככהילְּכיתֶא אָסֶא חַי :הָדּוהְי ְךֶלֶמ אָסֶאְל םעֶד ןּופ רעֶרּוה איִד .טְמיֹורעֶגְסיֹוא

 ְךֶלֶמִי תיֵּב ר תֹוָרְצואְּב ! םיִרָתְּנַה עֶלַא ןּוהְטעֶנְּפָא טאָה רֶע דְנּוא ,דְנאַ
 עב אָפָא א הל רב רב םּתי ןְרעֶמְלֶע עֶנייַז םאִו רעֶדְליִּב-נעֶצעֶג דירה ְךִלַמה םִחָלָׁשיו ויִד עב רִי

 פ ְּדֶל יְִִלׁש הנה בָא ןיכּו יִבִא ןִּכ יב יִנִּב תיִרְּב יא א :טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה ב היה םֶרָא ךלמ ןויחְדִּכ ןמרכַמ טאָה רֶע דנּוא 13 :טְכאַמעֶג ןעֶּבא

 יִדלְמ אָשִעַּב-תֶא רְיתַאהָרֿפהד בֶהְוףְסַּכרַחֹׁׂש ןּוהְמעֶנְּפָא הָכֲעַמ רעֶסּומ עֶנייַז ךיֹוא
 5 אמֶא ְךֶלֶמַהילֶא דֵרֲהְדִּב עַמְׁשִּו :יָלָעַמ .הָלָעַי לֵאָרְׂשִי איִז לייֵו ,ןיִרעֶׁשְרעֶה ַא ןייַז וצ ןּופ

 די לֹא וָעֹלַע ול-רׁשֶא םיִָיֲחַה ירְׂש-תֶא חל םעֶד ּוצ דְליִּב-ןעֶצעֶנ ַא טְכאַמעֶג טאָה

 רויב א הכֲמִּב לבא תאו ןֶיְֶו עיתַא -עֶנַּפָא טאָה אָסָא רנּוא ,םיֹוּב-ןעֶדְניִל
 נ תונְּבִמ לּדֲַיַו אָׂשִעּב מִי :ילָּתְפנ ץרָאטָּכלַצ 6* הי/ ,אפא רנוא ,םיֹוּב-ןעֶדְניל

 ענ -ערָא עימְׁשה אפָא מו :הָצְרִתְּב בֵשֹ הָמרָה-תֶא  ףֹאָה דְנּוא הָליִּבןעֶצעֶג רֶהיֵא ןעֶטיִנְׁש
 ַע"תֶאְו הָמָרָה ןנבַא-תֶא ו יו יִקְנ ןיא הָּוהילּפ :ְןֹורְדִק ְּךייֵט םעֶד ןיִא טְנעֶרְּבְרעֶפ םִֶע

 א 4 לֶַה 1 ןֵביַו אָׁשִעַּב הָנְּב רֶׁשֲא ןּוהְטעֶנְּפָא טיִנ ןעֶנעֶז תֹומָּב איִד דָנּוא 4
 55 כו ותרובג-לכו י ײ ' :

 הרָלָח ותָנקז תעל קר הָדּהְי יי 6 הר ָ?ֵא האַה/םעֶד םימ כא עטס הא ר א רע עֶלַא ראַה םעֶד טיִמ ץְנאַּג ןעֶועוֶועֶג זיִא
 ,רעֶּבְליִז םאָד דְנּוא 12 :געֶט עֶנייֵז
 סאָו דָנּוא ,טְגיִלייֵהעֶג טאָה רעֶטאָּפ ןייַז םאִ םיִלֵּכ איִד דְנּוא דְלאָג םאֶד דְנּוא
 ;טְכאַרְּבעֶגְנייַרַא רֶע טאָה ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ טְניִלייֵהעֶג ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז
 סע אָׁשֶעַּב ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא אָסֶא ןעֶׁשיוִוְצ הָמָחְלִמ ַא ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 6
 -עֶנְפיֹורַא זיִא לֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעֶק אָׁשְעַּב רָוא 17 :געֶט עֶרייֵז עֶלַא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ
 ןייֵגְנייַרַא ןעֶזאָל ּוצ טיִנ יֵדְּכ הָמָר טיֹוּבעֶנ טאָה רֶע דְנּוא הָדּוהְי ןעֶנעֶק ןעֶגְנאַג
 םאָד ןעֶמּונעֶג טאָה אָסָא דְנּוא 18 :הָדּוהְי ןופ גיִנעַק אָסֶא ּוצ ןייֵנְסיֹורַא דְנּוא
 ןּופ תֹורְצֹוא איִד ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶנְרעֶּביִא זיִא םאָו דְלאָנ םאֶד דְנּוא רעֶּבְליִז עֶצְנאַה
 אייֵז טאָה רֶע דִנּוא ,גיִנעֶק םעֶד ןּופ ויֹוה םעֶד ןּופ תֹורֵצֹוא איִד דְנּוא ,ראַה םעֶד
 טְקיִׁשעֶג אייֵז טאָה אָמָא ביִנעֶק רעֶד דְנּוא ,טְבעֶנְק עֶנייֵז ןּופ רְנאַה איִד ןיִא ןעֶּבעֶנעֶב
 יֹוזַא קֶׂשָמַד ןיִא טְניֹואוְועֶג טאָה םאוָו ,םֶרָא ןּופ גיִנעֶק ןֹויְזִח-ְןֶּב ןֹומיִּרְבַטְזִּב דָדֵה-ְןֶּב ּוצ
 רעֶטאָפ ןייֵמ ןעֶׁשיוִוְצ ,ריִד ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא ריִמ ןעֶׁשיוִוַצ תיִרְּב ַא זיִא סֶע 19 :ןעֶנאָז ּוצ
 ,דְלאָג דְנּוא רעֶּבְליִז קְנאַׁשעֶג ַא ריִד ְּךיִא קיִׁש םּוראָד ,העֶז ,רעֶמאָפ ןייד ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא

 ֵדְּכ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעֶק אָׁשֶעַּב טיִמ תירְּב ןייד ןְרעֶטְׁשְרעֶצ דִנּוא ןייֵג טְסְלאָז אּוד םאָד
 ,אָסָא גיִנעֶק םעֶד ּוצ טְרעֶהעֶנּוצ טאָה רֵדָהְרְוִּב דְנּוא 20 :ריִמ ןּופ ןייַגְקעוֶוַא לאָז רֶע
 ןעֶנעֶק טאַהעֶג טאָה רֶע םאָו לִיַח םעֶד ןּופ טייֵל-טּפיֹוה איִד טְקיִׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 הָכֲעַמ-תיֵּב לֵַבָא דְנּוא ןֶד דְנּוא ןֹויִע ןעֶגאָלְׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טעֶטְׁש איר
 ןעֶו ןעֶזעֶועֶג זיִא םִע רְנּוא 21 :יִלָּתְפַנ דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד טיִמ ,תֹורְנִּכ ץְנאַג דְנּוא
 ְךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,הָמָר ןְעיֹוּב ּוצ טְרעֶהעֶנְפיֹוא רֶע טאָה ,טְרעֶהְרעֶד סֶע טאָה אָׁשֶעַּב
 ץְנאַג ןיִא ןעֶפּורְסיֹוא טְזאָלעֶג טאָה אָסֶא גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 22 :הָצְרִת ןיִא טְצעֶועֶּב
 ןּופ רעֶנייֵטְׁש איד ןעֶגאָרְמעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,אייֵרְפ טיִנ זיִא רעֶנייֵק סאָד הָדּוהְי
 אייֵז ןּופ טאָה אָסֶא גיִנעֶק רעֶד רֶנּוא ;טיֹוּבעֶג טאָה אָׁשִעַּב םאוָו ץְלאָה םאָד דְנּוא ,הָמָר
 ןּופ דְנּוא ,אָסֶא ןּופ ןעֶכאַז עֶניִרְּביִא עֶלַא דְנּוא 23 :הָּפְצִמ דְנּוא ןְמָיְנִּב עַבָב טיֹוּבעֶב
 טאָה רֶע םאָו טעֶטְׁש איר רֶנּוא ,ןּוהְטעֶג טאָה רֶע סאוָו םעֶלַא דְנּוא ,טְכאַמ עֶצְנאַג עֶנייֵז
 איד ןּופ עֶטְכיִׁשעֶנ-געֶמ איר ןּופ ְךּוּב םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶנ טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז ,טיֹוּבעֶב
 ןעֶראָועֶג קְנאַרְק רֶע זיִא רעֶטְלֶע עֶנייֵז ןּופ טייֵצ רעֶד ּוצ ראָנ ?הָדּוהְי ןּופ עֶניִנעֶק

 יוא
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 ויָתֹבַא-םע רֵבָּקַה ויָתֹבֲאדבִע אָמֶא בֵּכָׁשִַנ :ויָלְנַ"תֶא 2
 בֵדָנְ ;ויִּתְחַּת נב טָפָׁשּהְי ךלְמִַו יָבָא דֶוָד רָעְּב חג

 ְךֶלֶמ אָמֶאְל םיתָׁש תַנְשְּב לֵארטיילמ ךלֶמ סֶעְבִַדִּ
 הָוהְייניַעְּב עַרָה ׂשַעַַּו :םִיָתָנְׁש לאְְׂשִײלַע למי הי 2

 ;ילארׂשי-תֶא איִמָחַה רֶׁשֲא ותאָּמַהְב בָא ירַדְב
 אָׂשִעַב ּוהָּכַיו רֶכשְׂשִי תיֵבְל ; הָיַחֲאְדִּב אָׂשְעַּב לְמ א 27

 -כַמ םיִרָצ לֵאָרְׂשִי-לָכְו בנו םיִּתׁשלְּפַל רׁשֲא תְּבנּ
 הָדּוהְי ֶלַמ אָסֶאְל שלש תַנְׁשִּב אָׁשֶעַב ּודֲתַמיַו :ןֹותְּבִנ 2

 -אל םֶעְבְרִ תַב-לּכיתֶא לכה וכְלָמְביהְַו:וָּתְַּדלְמַה
 -ֵׂשֲא הָודְי רַבְרִּכורְמְׁשִהירַע םַעָבְריִל הָמָׁשְלילָּב ריִאָׁשִה
 ישא םֶעְבִרָי  תֹאָמַ-ִלַע :ָנליׁשַה הָיְחַא ֹוּדְבַעייויְב רֶּבִּד ל

 -תֶא סיִצָכִה רֶׁשֲא ֹומֵעַכְּב לארׂשייתֶא אָמִחַה רֶׁשֲאַו אָמָח

 ֵׂשע רֶׁשאילְכְ בֶָנ ידְבד רו :לֵאְְִׂי יִֹלֶא הְָי
 :לֵאָרְשִיכְלַמְל םיִמַָה יָנְבַּד פילע םיִבּותְּכ םָהאלֲה

 יָּמ לֵאשִי-דלמ .אָשְב בו אָ יב הָעוה הָמחלמו 3
 אָלֶַּב ךֵלֶמ הָדּוהְידֶלֵמ .אֵסאְל ׁשלְׁשחַנְׁשִב :םֶהֵמְיּמ

 :הָנָׁש עַביראְ שֶרְׂשֶע הָצְרִתְב טֵאהְׂשִי-לָּכילַע היא
 רֲַא ותאָטַחְבּו עמי ךֶרָדְּב ללהנ יניֵעְּב עַרָה ׂשַעיַו 4

 וט מט
 :לֶמאֵל אָשְעַּב-לַע יננֲחְרִּב איהָילַא הָוהְיירְִד יֵהְו א

 יִמַע לע רינג ּנִִּאָו רֶפֶצַה-ךִמ יתֹמיִרַה רֶׁשֲא ןעי
 לֵאָרְׂשִי יִמַעדתַא איִטַרַּתַו ר = ן ךּתַו לא

 יַַחַאְו אָׂשֶעַמ יִרֲחַא רעב יִנְנַה :םָתאַֹּחְּב יג יֵעְכַק

 זירּמַה :טֶבְנ"יְֶב סע תיִבָּכ ֶתיִּתַא יִּתַתָ כי :
 ילְכאְי הֶרָׂשַּב ול תֶמַהְו םיבְלּכַה וְכאְי ייִעָב ְָעַבְל

 יִתְרְּּו הָׂשָע ר אָׂשְלב יֵרְבִּד רֶתָיְו ּוםִימָׁשַה ףִע ה

 וו ןז

 ָךיִז טאָה אָסָא דְנּוא 24 :םיִפ עֶנייֵז ףיֹו
 רֶע רֶנּוא ,ןְרעֶטְכֶע עֶנייַז טיִמ טְגייֵלעֶג
 ינָנייֵז אייֵּב ןעֶראָועֶג ןעֶּבאָרְנעֶּב ויִא

 -אָפ ןייַז ןופ טאָּטִׁש רעֶד ןיִא ,ןְרעֶטְלֶע
 טאָה םָפְׁשֹוהְי ןֶהּוז ןייַז דְנּוא ,דִוָד רעֶט
 דָוא 25 :לעֶטְׁש רעֶנייַז ןַא טְריִנעֶר
 טְריִנעֶר טאָה םָעְבִרְי ןּופ ןְהּוז רעֶד בֵדֶנ

 רְהאָו ןעֶטייְצ םעֶד ןיִא לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא
 רֶע דֶנּוא הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק אָסֶא ןּופ
 אייֵװְצ לֵאָרְׁשִי רעֶּביִא טְריִנעֶר טאָה
 סאָד ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע דְנּוא 26 :רֶהאָו
 ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא טְכעֶלְׁש זיִא אוו
 ןיִא ןעֶנְנאַגעֶג זיִא רֶע דְנּוא ,ראַה םעֶד
 ןיִא דְנּוא ,רעֶטאָפ ןייַז ןּופ געוֶו םעֶד
 -עֶנ לֵאָרְׂשִי טאָה רֶע םאָה דֶניִז עֶנייֵז

 ןֶּב אָׁשְעַּב רעֶּבָא 27 :ןעֶניִדְניִז טְכאַמ
 ,רָכשֶׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְניֹוה םעֶד ןּופ הָיחֲא
 ְנּוא ,דֶנּוּב ַא טְכאַמעֶג םֶהיֵא ףיֹוא טאָה

 ןיִא ןעֶגאָלְׁשְרעֶד םֶהיֵא טאָה אָׁשְעַּב
 ;םיִּתְׁשַלְּפ איִד ּוצ טְרעֶהעֶג םאו ןֹותְּבִנ
 ְךיִז ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשי ץְנאַג דְנּוא בֶדֶנ לייוװ
 דָנוא 28 :ןֹותְּבִנ ןעֶנעֶק טְרעֶנאַלעֶּב
 םעֶד ןיִא טייֵטעֶג םֶהיֵא טאָה אָׁשֶעַּב
 הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק אָטֶא ןּופ רֶהאָי ןעֶטיִרְד
 :לעֶמְׁש רעֶנייֵז ןַא טְריִנעֶר טאָה רֶע דְנּוא

 סאָד ןעֶנאָלְׁשעֶג רֶע טאָה יֹוזַא ,טְריִנעֶר טאָה רֶע ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע רֶנּוא 9
 םעְבִרְי ּוצ טְזאָלעֶגְרעֶּביִא טיִנ הָמָׁשְנ עֶנייֵק טאָה רֶע םָעָבָרָי ןּופ דְניזעֶגְזיֹוה עֶצְנאַג
 טםאָה רֶע םאָו ,ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד איו יֹוזַא ,טֶג טיפ םֶהיֵא טאָה רֶע זיִּב

 רֶע סאָו םֶעְבִרָי ןּופ דֶניִז איִד ןעֶנעוֶו 3 :ינֹוליִׁשַה הָוֲחַא טְכעֶנְק ן ןייַז ָךרּוד טעֶרעֶנ

 ,ןעֶנעֶראָצְרעֶד ןייַז טיִמ ,ןעֶניִדְניִז טְכאַמעֶג באל טאַה רֶע סאָה דָנּוא ,טְגיִדְניִזעֶג ט

 עֶניִרְּביִא איִד דְנּוא 1 :לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָנ ,ראַה םעֶד טְנעֶראָצְרעֶד טאָה רֶע 2
 ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע םאִז םעֶלַא דָנּוא בֶדֶנ ןּופ ןעֶכאַז
 זיִא םִע דָנּוא 82 ?לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶניִנעֶק איִד ןּופ עֶטְכיִׁשעֶב-געֶמ איד ןּופ ְךּוּב םעֶד
 עֶרייֵז עֶלַא לֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעַק ,אָשֲעַּב ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא אָסֶא ןעֶׁשיְִצ הָמָחְלִמ ַא ןעֶזעוֶועֶג
 ןְהּוז רעֶד אָׁשִעַּב טאָה ,הָדּוהְו ןּופ גיִנעַק אָסָא ןּופ ,רֶהאָי ןעֶטירְד םעֶד ןיֵא 88 :געֶט
 ץְנאַנ רעֶּביִא םריִעֶר הָיַחַא ןּופ
 ּוהֵמעֶנ טאָה רֵע דְנּוא 4

 ןּופ :עוִז םעֶד ןיִא ןעֶנְנאַגעֶג זיִא רֶע

 :ןעֶגיִרְניִז טְכאַמעֶג לֵאָרְׂשִי

 :הָצְרִת ןיִא רֶהאָי גיִצְנאַַוְצ דְנּוא רֶעיִפ לֵאָרְׂשִו
 דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא טְכעֶלְׁש זיִא םאִוְו טאָד ן

 טאָה רֶע םאֶה ,דֶניִז עֶנייַז ןיִא דְנּוא םַעְּבִרָי

 זמ לעטיפאק

 ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד דְנּוא 1

 ָךיִא לייַװ 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא
 ןייֵא ראַפ ןעֶּבעֶנעֶג ְּךיִד ּבאָה
 ָנּדא ,םָעָבִרָי ןּופ געֶד לד ןיֵא ןעֶבְנאַגעֶּג

 ןְועֶב זיִא
 ָךיִא דְנּוא ,ּביֹומְׁש םעֶד ןופ ןעֶּביֹוהְרעיֶה ָּךיִד ּבאָה
 טְזיִּב אּוד 5 ,לֵאָרְׂשִי קָלאָפ ןייַמ רעֶּביִא טְשְריִפ

 קְלאַפ ןייַמ טְסאָה אּוד

 ,אָׁשֲעַּב ןעֶנעֶֶו יִנָנַה ןֶּב אּוהַי ּוצ ןעֶזג

 טְכאַמעֶנ לֵאָרְׂש ּש

 ןעֶרְהעֶקְסיֹוא א ְךיִא העָז 3 :דָניִז עֶרייַז טיִמ ןעֶנעֶראָצְרעֶד ּוצ ָּךיִמ ,ןעֶניִדְניִז
 ,דְניִזעֶגְזיֹוד ןייַד ןעֶכאַמ לעד ְָךיִא דְנּוא ,דְניִזעֶגְזיֹוה ןייַז ְךאָנ דַנּוא ,אָׁשְעַּב ְּךאָנ
 אָשֲעַּב ןופ ןעֶּבְראַטְׁש טעֶװ םִע רעֶד 4 :םָּבִנ ןֶּב םָעֵבִרָי ןּופ דֵניִזעֶגְזיֹוד םאֶד איו
 םעֶד ,טאַטְׁש רעֶד ןיִא
 ,דָלעֶפ םעֶד ףיֹוא ןעֶּבְראַטְׁש

 םֶהיֵא ןּופ טעֶװ םִע רעֶו דְנּוא ,ןעֶסֶעְפיֹוא טְניֵה איד ןעֶלעֶו
 :ןעֶסֶעְּפיֹוא לעֶמיִה ןּופ לעֶנייַפ איִד ןעֶלעוֶו

 ןּוהמעֶנ טאָה רֶע םאֶו דִנּוא ,אָׁשְעַּב ןּופ ןעֶבאַז עֶניִרְּביִא
 איד דְנּוא 5

 ,טְכאַמ עֶנייֵז ןּופ דָנּוא

 ןענעז



 ּוט א םיכלמ

 ָּךּוּב םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶנ טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז
 עֶניִנעֶק איִד ןּופ ,עֶטְכיִׁשעֶג-נעֶט איִד ןּופ
 ְךיִז טאָה אָׁשֶעַּב רֶנּוא 6 :!לֵאָרְׂשִי ןּופ

 זיִא דְנּוא ,ןְרעֶטְלֶע עֶנייַז טיִמ טְגייֵלעֶג
 דְנּוא ,הָצְרָת ןיִא ןעֶראָועֶג ןעֶּבאָרְגעֶּב
 רעֶנייֵז ןיִא טְריִנעֶר טאָה ןְהּזז ןייַז הָלא
 ןֶּב אּוהְי ָךְרּוד ְּךיֹוא דנוא 7 :לעֶטְׁש
 טְראָו סאָד ןעֶזעוֶועֶג זיִא ,איִבָנ םעֶד יִנְנַח
 ןייַז ּוצ דְנּוא ,עֶׁשֶעַּב ּוצ ראַה םעֶד ןּופ

 -בעֶלְׁש ןעֶצְנאַג םעֶד ןעֶנעוֶו ,דְניִזעֶגְזיֹוה
 איִד ןיִא ןּוהְטעֶנ טאָה רֶע םאִח ןעֶמ
 -רעֶד ּוצ םֶהיֵא ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא
 עֶנייַז ןּופ קְרעֶו איִד ְּךְרּוד ןעֶנעֶראַצ
 זיֹוה סאָד איו ןייַז לאָז רֶע סאָד ,דְנעֶה
 רֶע סאָו םעֶד ןעֶנעוֶו דְנּוא ,םֶעְבָרָי ןּופ
 םעֶד ןיִא 8 :ןעֶנאַלְׁשעֶג םֶהיֵא טאָה

 אָמָא ןּופ רֶהאָי ןעֶטְסיִצְנאַַוְצ דְנּוא םֶּכעֶז
 הֶׁשְעַּב ןֶּב הָלֵא טאָה הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק

 הָצְרִת ןיִא לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא טְריִנעֶר
 ,יָרְבִז טְכעֶנְק ןייַז רעֶּבָא 9 :רֶהאָי אייוַוְצ
 טְפְלעֶה עֶנייֵא רעֶּביִא רעֶטְׁשרעֶּביֹוא רעֶד
 םֶהיֵא ףיֹוא טאָה ,ןעֶגעוֶוְמייֵר איד ןּופ
 -עֶנ טאָה רֶע ןעֶו דְנּוּב ַא טְכאַמעֶנ

 ןיִא טְרֹוּכׁשעֶגְנֶא ְּךיִז טאָה דְנּוא ןעֶקְנּורְט
 םאֶה ,אָצְרַא ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא הָצְרָת
 :הָצְרִת ןיִא זיֹוה םעֶד רעֶּביִא זיִא

593 

 :לֵארׂשי יִכְלַמְל שימִיִרְב רֶפָכיִלֲע שיבּותַּכ םָהיאֹלֲה
 + זירָלַא למי הנה רק ּיָתֹבֲא-מע .אָּשֶּב בַּכְׁש
 ז ;רָודי-רַביז איִבנַה יִנְנְתִוְב אוי לַיְּב סו יָתְַת ְּב
 ו הָׂשָעירׁשֲא הְָרה-לָּכ לֶעְו וִבילאְו אָז יי היה

 םְַברי ִּכ תוהו הׂשֲעַממֹטיִעְבְַל הָהְו נְ
 5 תרָנְש ׁשֵׂשְו םיִרָׂשֶע תְַשִּב -- א הָכהירׁשא לַעְ
 ילָאְרְש-לַע אֵשעַּבְדַב הֶלֵא ךלֶמ הָדֹהְי ךֵלֶמ אֵּמְָל
 9 זריִצַרְמ יש יֵדְמִ ּּדְבַע 7 רֵׂשְקיו ּוםִיַתָנְׁש הָצְרַתְּב
 "לע רֶׁשֲא אָצְַא תֹיַּב רוכש הָּתֹׁש הָצְרִתמ אוו םֶמָלָה
 י םיְִׂשָע תַׁשַּמ ּוהֵתיִמ ּוהָכו ירמז אביו :הָצְרְַּ תֵּּהַה
 ג וכקְמְּב יִהַר :וְָּחַּת ְֶלמִו הָדּוְי ְךֶלֶ אָסָאְל עַבָׁשְ
 ראָׁשִהראָל אָׁשֶעַּב תֹּבלָכתֶא ; הָּכִה ּואְסְּכילַע וָּתְבִׁשְּכ
 19 ילָמ תֶא יִרְמְו רֶמְׁשּ :והֵערְ וָלֲאָו ר רֶיקְּב ןיְֵׁשִמ ָּל
 ךיִב אָשעַּב-לֶא ררֵּבִּד רֶׁשֲא לָוהְי רַכְדִּכ אָׁשִעַּכ תוּב
 1 נב הָלֵא תֹואָטַחְו אָּׂשֶעַּב .תֹאֵַילְּ לֵא איכה אֹוהְי
 =;רָא םלְַל לַארׂשי-תֶא ! ֹואיטֲהָה רֶׁשֲאַו ּואְטָח שֲא
 1+ ילָכְ הָלַא יִרְבִּד רֵתּו :םֶהלְַּרְ לֵאְרשִי יָא הוי

 בה ירְבּד .רפק-לע םיִבּתְּכ ם סהיאֹולַה הָָׂע שא
 זמ אל הָנָׁש עֵבָׁשו םיִרְׂשֶע תַנְׁשִּב -  :לֵאָרׂשִי יִל
 םבעָהְו הֵצְרִתְּב םיִמָי תעְבׁש יִיְמַז לֶמ הָדּהְי ּףֶלֶמ
 16 םביִגֹוַה םָעָה עַמְׁשִיַו :םיִמְׁשַלְפִל רֶׁשֲא ןוָתְּבְנלַע םיִנֹה
 לֵאְְׂש" לָבּוְלִמַ ךְלמַהיֶאהָּבִה תל שְק רפאל
 !הָרָנְהַּמַּב אּוהַה םֹיַּב לֵאָרְׂשי-לַצ אמצ-רש יִרְמָע-תַא
 9 ;הָצְרִּת-לַע ּורְצי ןוָתְּבִנמ וָמִע לֵאְְשיילָמו יִרְמָפ הל

 18 ןימְרַא-לַא אביו ריִעָּה הָהּכְלְניפ יִרְמַו תֹוָאְרַּכ יז

 3 ילֲע :תֶמַָוׁשֵאַב ךֶלֶמיִתביִתֶא ולָע ףֹרְִׂ לֶמ יו
 תרָסְלְל הזו ןנעּב עֶרֶה תֹוָשֲעַל אָטִה שֲא מאה

 םֶהיֵא טאָה דָנּוא ןעֶמּוקעֶנ זיִא יִרְּמִז רֶנּוא 0
 דְנּוא ןעֶּביִז םעֶד ןיִא טייֵמעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,ןעֶנאָלְׁשעֶב
 1} :לעֶמש רעֶנייֵז ןיִא טְריִנעֶד טאָה רֶע דְנּוא ,הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק ,אָסֶא

 ןּופ רֶהאֵי ןעֶטְסְגיִצְנאַַוְצ
 סֶע דְנּוא

 לֶהּוטְׁש ןייַז ףיֹוא ןעֶמעֶזעֶג זיִא רֶע ןעֶװ .טְריִנעֶר טאָה רֶע ןעֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 -ךעֶּביִא טיִנ םֶהיֵא טאָה רֶע ,אָׁשִעַּב ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה עֶצְנאַג םאֶד ןעֶנאָלְׁשעֶג רֶע טאָה
 עֶטְדְנאַוְרעֶפ עֶנייַז טיִנ ְּךיֹוא דְנּוא ;דְנאַו רעֶד ןַא טְסיִּפ םאָו םעֶנייֵא טְזאָלעֶג

 ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה עֶצְנאַנ סאָד טְניִליִטְרעֶפ טאָה יִרְמִז דנּוא 12 :דנייַרְפ עֶנייַז דְנּוא
 אָשְעַּב ןעֶנעוֶו טעֶרעֶג טאָה רֶע סאָו ,ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד איו יֹוזַא ,אָׂשֶעַּב
 דָניִז איִד ןעֶנעוֶו דְנּוא ,אָׁשעַּב ןּופ רֶניִז עֶלַא ןעֶגעֶו 13 :אּוהַי איִבָנ םעֶד ָּךְרּוד

 טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה אייֵז סאָו דְנּוא ,טְגיִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז םאָו הֶלֵא ןְהֹוז ןייַז ןּופ
 לֵאָרְׂשִי ןופ טאָג םעֶד ;ראַה םעֶד ןעֶנְראָצְרעֶד ּוצ לֵאָרְׂשִי קְלאַָפ םאָד ןעֶניִדְניִז
 סםאָד דְנּוא הָלֵא ןּופ ןעֶכאַז עֶגיִרְּבִא איֵד דְנּוא 14 :ןעֶטייֵקְׁשיראַנ עֶרייֵז טיִמ
 -נעֶמ איִד ןּופ ְךּוּב םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז ,ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע סאָו
 ןעֶמְסְניִצְנאַוְצ דְנּוא ןעֶּביִז םעֶד ןיִא 18 :לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶניִנעֶק איד ןּופ עֶטְביִׁשעֶג
 דְנּוא הָצְרִת ןיִא געֶמ ןעֶּביִז טְריִנעֶר יֵרְמִז טאָה ,הָדּוהְי ןּופ ְךֶלֶמ אָסָא ןּופ רֶהאָי
 :םיִּתְׁשִלְּפ איִד ּוצ טְרעֶהעֶג סאָו ןֹותְּבִנ ןעֶנעֶק טְרעֶנאַלעֶג ְּךיִז טאָה קְלאָפ םאָד
 ּוצ יֹוזַא ,טְרעֶהְרעֶד סֶע טאָה טְרעֶנאַלעֶג ְּךיִז טאָה סאָו קְלאָפ םאֶד ןעוֶו דְנּוא 6
 ֹזַא ְןעֶגאַלְׁשעֶג ְךֶלֶמ םעֶד ךיֹוא טאָה דְנּוא ,דִנּוּב ַא טְכאַמעֶג טאָה יִרְמִז ,ןעֶגאָז

 -עֶב הִיַח םעֶד רעֶּביִא ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד ,יִרָמִע לֵאָרְׂשִי קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד טאָה
 גאָט םעֶנעֶי ןיִא ןעֶזעֶועֶג זיִא סאו קְלאָפ ןעֶצְנאַג םעֶד רעֶּביִא ןעֶניִנעֶק טְכאַמ
 טיִמ לֵאָרְׂשִי ץְנאַג דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא יִרְמֶע דְנּוא 17 !הָנֲחַמ רעֶד ןיִא
 םֶלֵא ןעֶזעֶועֶג זיִא םִע דָנּוא 18 :הָצְרִת טְרעֶנאַלעֶּב טאָה דְנּוא ,ןֹותְּבִנ ןּופ ,םֶהיֵא
 ןעֶמּוקעֶג רֶע זיִא ןעֶראוָועֶג ןעֶנְנּואווְצעֶּב זיִא טאָטְׁש איִד זַא ,ןעֶהעֶזעֶג טאָה ירְּמִז
 טיִמ טְנעֶרְּברעֶפ ְּךיִז טאָה דנּוא ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא טְסאַלאַּפ םעֶד ּוצ
 ִע םאִו דֶניִז עֶנייֵז ןעֶגעוֶו 19 :ןעֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא רֶע דִנּוא ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד
 ןייֵג ּוצ םוא ,ראָה םעד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא םעֶטְכעֶלְׁש סאָד ןּוהְט ּוצ ,טְניִדְניִזעֶג טאָה

 ןיא 8



 םיכלמ 04
 -תרֶא אָּטִהַהְל הֶׂשָע רַׁשֲא ֹותאַָּחְבּו םֶעְבִרָי ךֵָהְּכ

 םֶהדאלֲה רֶׁשְק רֶׁשֲא ֹורְׁשִקְו יֵרְמִז יִרְבִּד רֶתָיְו :לֵאָרְׂשִי כ
 לֶארשי כלל םיִמ יה יִרְבִד רֶפֵילַמ םיִבּותְּכ

 ָנְבִת יֵרֲחַא הָיָה םֶָח יִצֲח יִצֲחל לאָרְשִי םָעָה קָלָחִי זָא 1
 רֶׁשֲא םָעָה קִוָחיו :יִרְמִע יִרֲחַא יִצֲחהְו וכ ילְמִַל .תֶנִנְרְב 2

 עמו תניִג-ךֶב יִנְבִּת יִרֲחַא ,רֶׁשֲא םָעָה-תֶא יִרְמֶע יֵרֲחַא
 אָסֶאְל הָנָׁש תֶחַאְו םיִׁשֹלְׁש הְַׁשִּב :יִרְמִע ְךלִֶו יָנְבַּת
 הָנָׁש הָרְׂשִע םיִּתׁש לֵאָרְׂשִי-לַמ ירְמֶע ְךֵלֶמ הָלּהְי ְךֵלֶמ

 תֶאֵמ ןִרמְׁש רָהָהתֶא ןִקו :םי נָשיִשִׁש ְךלֶמ הָצְרִתְּב 4
 ריִעָה םׁש-תֶא אָֹרְקִיו רֶהֶהיֹתֶא ןָבֵיו ףֶסּכ םִיָרְִּכְב רֶמָׁש

 הרשע :ןורְמִׁש רֶהָה ינֹדֲא .רַמָׂשיִָׁש לע הָנָּב רֶׁשֲא הכ
 ךֶלֹה :וָנָפִל רֶׁשֲא לָּכִמ עה הָוהְ יֵקעְּב עֶרָה יִרְמָע
 "תֶא איִטָהָה רֶׁשֲא ויתאָּטַהְבּו טֶבְנְדִּב םָעְברָי ְךֶ-לֶכַב
 !םבֶהיֵלְבְַּ לֵאָרׂשי יַהלֲא הוהייתֶא םיְִּבְַל לֵאְרׂשִי

 יאלֲה הָׂשָע רֶׁשֲא וָתְרּוְבּו הֶׂשָע רֶׁשֲא יִרְמֶ יֵרְּבּד רָתְָו יז
 :ללַאָׂשִי יכלמל םמָיַה יֵרְבד רפסילֲע םיבּותְּכ םֵה
 םָאְחַא מִי ןִרְמׂשְּב רכָּקיו ייָתֹבַאדסע ירְמִע בַּכׁשיַו

 טכַאָרְשי--לַמ ְךֶָמ יִרְמִעדִּב בָאְחַאְו ;ויָּתְהִּת נב 9
 ְךלְמִיוהָדּוהְי ְךֶלֶמ אָמָאְל ָנָׁש ;נֹמְׁשּו םיׁשֹלְׁש תַנָׁשְּב

 םַֹּתְׁשּו םיִרְׂשֶע ורְמָׂשִּב טאָרְׂשי-לַע יֵרְמָוִּ םָאְ

 רֶשֲא לכִמ הָהי עב עֶרֶירְמֲעְִּבבָאְחַא שה ּהָָׁש
 זיו טְבְדִּב םִעְבָרָי תֹואְטַהְּב ֹוּמְכַל לֶקנָה יִדָו :יינָפִל 1

 רבו קו םיִנֹדיִצ ְּךֶלֶמ לַעַבְתֶאדתַּב לֶבֹיא-תֶא הֶׁשֲא
 לַעְבַה תיַּב לעּבל ַחּכומ םִקָו :ול ּוחָּתְׁשִַו לַעַּבַה-תֶא

 ףֶסַֹו הָרֶׁשֲאָה-תֶא בָאְחַא שעו :ןיָמׂשִּב הָנָּב רֶׁשֲא
 ילצמ לֵאְְִׂי יַתלֶא הָוהי-תֶא םיְִכהל תֹושֲעל בָאְחַא

 תיֵּכ לֵאיֵח הָנְב וְמיּב :וינַפל יָה רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי יִכְלַמ 4

 וט א

 עֶנייֵז ןיֵא דְנּוא ,םֶעְבִרְי ןּופ געוֶו םעֶד ןיִא

 -ָניִז לֵאָרְׂשִי ןּוהְטעֶנ טאָה רֶע סאווָו דֶניִז

 עֶגיִרְּביִא איִד דְנּוא 20 :ןעֶכאַמ ּוצ ןעֶניִד
 רֶע םאִה דנּוּב ןייז דְנּוא ,יִרְמִז ןּופ ןעֶבאַ
 ןעֶּביִרְׁשעֶג טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז ,טְבאַמעֶג טאָה
 ןופ עֶטְכיִׁשעֶב-געֶט איד ןּופ ְּךּוּב םעֶד ןיִא

 םִלאָמאַד 21 :?לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶגיִנעֶק איִד

 טְלייֵהְמּוצ לֵאָרְׂשִי קְלאָפ סאָד ְךיִז טאָה
 -עֶנ זיִא טְפְלעֶה ןייֵא ןעֶלייֵהְט אייוַוְצ ןיִא

 ןעֶכאַמ ּוצ םֶהיֵא ,תַניִג ןֶּב ִנְבִת ְּךאָג ןעֶזעוֶו
 :יִרְמֶע ְּךאָנ טְפְלעֶה ןייַא דְנּוא .ּךֶלֶמ ַא ראַפ
 -ָנאַגעֶגְכאָנ זיִא סאוָו קְלאַפ סאָד רעֶּבָא 2

 ןעֶד רעֶקְראַּטְׁש ןעֶזעוֶועֶג זיִא ירְמִע ןעֶנ
 ךֶּב יִנְבִּת ןעֶנְנאַגעֶגְכאָג ןעֶנעֶז םאו איִד
 דְנּוא ,ןעֶּבְראָטְשעֶנ זיִא יִנְבִת דְנּוא ,תַניִג

 דְנּוא ןייֵא םיִא 23 :טְריִנעֶר טאָה יִרְמִע

 ןּופ גיִנעֶק אָסֶא ןּופ .רֶהאָי ןעֶטְסְניִסייֵרְד
 לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא טְריִנעֶר יֵרְמֶע טאָה ,הָדּוהְי
 -עֶר רֶע טאָה הָצְרַה ןיִא ; רֶהאָי ףְלעוֶוְצ
 אָה רֶע דְנּוא 21 :רָהאָי סְקעֶז טְריִנ
 ירָמִׁש ןּופ ןֹורְמׁש גְראַּב םעֶד טְפיֹּוקעֶנ

 'רִע דְנּוא ,רעֶּבְליִז רעֶנְטְנעֶצ אייוֵוְצ ראַפ

 רָע דְנּוא ,גְראַּב םעֶד ףיֹוא טיֹוּבעֶנ טאָה
 ןעֶמאָנ םעֶד ְּךאָנ ,טיֹוּבעֶג טאָה רֶע סאָו טאָטְש רעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶפּורעֶנ טאָה
 :םאָד ןּוהְמעֶנ .םאָה יִרְמָע דְנּוא 22 :ןֹורְמֹׂש גְראַּב םעֶד ןּופ רעֶציִזעֶּב רעֶד ,רֶמֶׁש ןּופ
 ןּופ רעֶנְרֶע ןעֶזעֶוֶועֶג זיִא רֶע דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא טְכעֶלְׁש זיִא סאוָו

 ןּופ ןעֶנעוֶו עֶלַא ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג זיִא רֶע דְנּוא 26 :ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא ראָפ ןעֶנעֶז סאָו עֶלַא
 ּהצ ,םְכאַּמעֶג ןעֶניִדְניִז לֵאָרְׂשִי טאָה רֶע סאָו דְניִז עֶנייַז ןיִא דְנּוא ,טֶבְנְוִּב םָעְבִרָי
 יאיד דְנּוא 27 :רעֶדְליִּב-ןעֶצעֶנ עֶרייֵז טיִמ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָנ ,ראַה םעֶד ןעֶנְראָצְרעֶד
 'רָע םאִז טייֵקְראַטְׁש עֶנייַז דְנּוא ,ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע סאו ,יִרְמֶע ןּופ ןעֶכאַז עֶגיִרְּביִא

 .ןופ עֶּטְביִׁשעֶג-בעֶט איד ןּופ ְךּוּב םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג טיִנ אייֵז ןעֶנעֶד ,ןּוהְּמעֶג טאָה
 'רֶע דִנּוא ,ןְרעֶטְלֶע עֶנייַז טיִמ טְגיִיַלעֶג ְּךיִז טאָה יֵרְמָע דְנּוא 28 ?לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶגיִנעֶק איִד
 רעֶנייֵז ןַא טְריִגעֶר טאָה .בָאְחַא ןהוז ןייַז דְנּוא ,ןֹורְמֹׂש ןיִא ןעֶראָועֶג ןעֶּבאָרְגעֶּב זיִא

 םעֶד ןיִא ,לֵאָרׂשִי רעֶּבְיִא טְריִנעֶר טאָה יִרְמָע ןּופ ןְהּוז בָאְחַא דְנּוא 20 :לעֶטְש
 ןופ ןְהּוז בָאָחַא דְנּוא הָדּוהְי ןּופ גִיִנעֶק אָסָא ןּופ רֶהאָי ןעֶטְסְניִסייֵרְד דְנּוא טֶכא
 :רֶהאָי גיִצְנאַוְצ דְנּוא אייֵװְצ ןֹורְמֹׂש ןיִֵא לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא טְריִגעֶר טאָה יִרְמֶע
 איד ןיִא טְכעֶלְׁש זיִא םאֶח סאָד ןּוהְטעֶנ טאָה יִרְמֶע ןּופ ןְהּוו בָאְחַא דְנֹוא 0

 דנּוא 91 :ןעֶזעוֶועֶנ םֶהיֵא ראָפ ןעֶנעֶז סאָו עֶלַא ןּופ רֶהעֶמ ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹונ
 ןּופ דֶניִז איד ןיִא ןעֶנְנאַגעֶג זיִא רֶע סאָװ גֶניִרְנ ּוצ ןעֶועֶועֶג םֶהיֵא זיִא םֶע

 רעֶטְכאָט איד לֶבָזיֵא .ּבייװ ַא ראַפ ןעֶמּונעֶג ּוצאַד ְּךאָנ טאָה רֶע .טְבֶניִנְּב םֶעָבִרָי
 טָניִרעֶנ טאָה דנּוא ןעֶנְנאַגעֶג זיִא רֶע דָנּוא .םיִנֹודְצ איִד ןּופ ֵק לַעּבְתִא ןּופ
 טְלעֶטְׁשעֶנְפיֹוא טאָה רֶע דָנּוא 82 :טְקּוּבעֶנ םֶהיֵא ּוצ ְּךיִז טאָה דְנּוא לַעַּב םעֶד

 דְנּוא 29 :ןורְמׂש ןיֵא טיֹוּבעֶג טאָה רֶע סאָו לַעַּב ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ,לַעַּב ּוצ ַחֵּבְּלִמ

 ּוצ ןּוהְמעֶנ ָּךאָנ םַע טאָה בָאְחַא דְנּוא .םיֹוּבְנעֶדְנִל ַא טְכאַמעֶג טאָה בָאְחַא

 ןעֶנעֶד םאָו עֶניִנעֶק עֶלַא ןופ רֶהעֵמ לֵאָרְׂשִי ןופ טאָג םעֶד הָוהְי ןעֶנְראָצְרעֶד
 טיֹוּבעֶג לַא-תיֵּב םיֹוא לֵאיֵח טאָה ןעֶטייֵט עֶנייֵז ןיִא 84 :םָהיֵא ראָפ ןעֶזעֶועֶג
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 98 יי וט םיכלמ
 ּוהיִעְצ םיִנָשְבּו הָרֶטֹי ורֹכְּכ םֶריִכֲאְּב הָחיִרי-תא יִלָאָה ןְהּוז ןעֶטְצְלֶע ןייַז םֶהיֵא טאָה םִע ,ֹוחיִרְו
 :ןונְרִּב עֶׁשוהְי דָיְב ריז רֶׁשֲא הָוהְי גיי ָהֶתָלַּד ביִצה דְנּורְנ םעֶד טאָה רֶע ןעוֶו טְסאָקעֶג םָריִבֲא

 וי ביִגְׂש ןְהּוז ןעֶטְסְנִּוי ןייַז דְנּוא ,טְגייֵלעֶג
 טאָה רֶע ןעוֶו טְסאָקעֶנ םֶהיֵא סֶע טאָה א יה ָאהַא-לָא בָעְלִנ יֵבָׁשְּתִמ יִבְׁשִּתַה הלא מאי

 אי יֹזַא טְלעֶטְׁשעֶג ןעֶריִהְט עֶרֶהיֵא
 ;יתהי--םא וינַפל  יִּתְדַמָע--רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי יִתלֵא הל הֶל

 :יִרָבִד יִפְלדסַא יִּכ רָמָמּו למ הֶּלֵאָה םינָשַה 5 יהָיַו
  הֹּדְמְרִק ָּךֶל ָתיִנְפּו הָוִמ ךֵל ;ְמאָל ויָלֵא הוהי"רַבְד
 4 הֵדָיְהְו :ןֵדְריה פילע רֶׁשֲא תיִרְּכ לֵחנְב ָתרִּתְמו
 ה ְךֶליו :םָׁש ּךלְַלַכְל ִתיוצ םִבְרֶעָה-תֶאְ הָּתְשִּ לחּנַהִמ
 ְפילַע רֶׁשֲא יִרְּכ לַהַנּב בֶׁשי ּךֵֶיו הָוהְ רֵבְרּב ׂשַעַּה
 6 םֶתָלְו רֵקֹּבַּב טא םֶחָל ול םיִאיִבְמ םיִבְרָעָהְו :ןְדריֵה

 טאָה רֶע סאָו ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו סאָד
 ;ןּונ ןֵּב ַעְׁשֹוהְו ְּךְרּוד טעֶרעֶג

 זי לעטיפאק

 -יֹזאוָוְנייֵא איִד ןּופ יִּבְׁשִּתַה ּוהָילַא דְנּוא 1
 ז ׁשֵביַו םיִמָי ץקמ יִהָיַו :הָּתְׁשִי לַחגַהְדִמּו בֶרֶעָּב רָׂשְבּו / ,

 6 הֶדָוהְי-רַבְד יִהָיו רגזיאג םֵׁשָנ הְָהאְל יִּכ לֵחָנַה 6 5 ו+ הלא? טאָה דָעְלִג ןּופ רעֶנ : - : 4 צ אד אה ֹע װ
 ןּופ טאָנ ,ראַה רעֶד איו רֶהאָח יֹוזַא

 םֶהיֵא ראָפ ןיִּב ְּךיִא סאו ,טְּבעֶל לֵאָרְׂשִי
 יֹוהְט ןייַז טעֶװו םִע ּביֹוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶג
 ןעֶרְהאָי עֶגיִזאָד איִד ןיִא ןעֶנעֶר רעֶדָא
 םאָד דְנּוא 2 :טְראָו ןייֵמ ְּךאָנ טְרֶעייֵנ
 ּוצ ןעֶועוֶועֶג זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו
 ןעֶנאַד ןּופ אייֵג 3 :ןעֶנאָז ּוצ יִוזַא םֶהיֵא

 -חַרְזִמ ןעֶנעֶק ןעֶרְהעֶק ְךיִד טְטְלאָז דֵנּוא
 ןעֶגְראָּבְרעֶפ ְּךיִד טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ייֵז
 ראָפ זיִא סאו ,תיִרָּכ ְּךייֵט םעֶד אייֵּב

 9 םָׁש ֵּתְבִׁשי ןוק רֶׁשֲא לֶתֶפְרִצ ךֶל םוק :רֶמאֵל ולא
 יד ו םֶקָה :ךלְכלַכְל הָנְמלַא הָׁשִא םֶׁש יִתּוִצ הנה
 קרעמלַא הָׁשֲא םֶׁשֹהִּהְו ריִפָה חַתָפיִלֶא אבו הָתָּפְרֶצ
 סי יל אָניייֵחְק ַמאֹּו הילֵא אָרְקִיַו םיִצִע תֶׁשֶׁשֹקְמ
 גו רֵמאיַו היָלֵא אָרְקִי תַחָקִל ְךֶלתַו :ָּתְשִאְו ִלְּכַּב םִיָמ
 וע ליבלַא הָהייַה רֶמאֹּהַו :ְךֶָיְּב םֶחָליַֹּפ יל אָנייִחְקל
 ׁשיטַעָמּו דֵּכַּב ּדֵמְק-ףֵכ אֵלְמסַא יִּכ נועֶמ :טרשייא
 יִתיִׂשַ יִתאֵבּו םיִצֵע ,םִיָנְׁש תֶׁשָׁשֹקְמ יִנְנִהְו תַחָּפַצַּב
 13 =לַא ודָילַא הילֵא ר ְמאֹּר :ּונְתִמְו לכו ינְבלְו יִל
 תנַמִק הָנֶע םָׁשֹמ יש דָא ְךֶרֶבְרכ יִׂשֲע יאּב יִאְריּת

. 
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 יִכ  :הָנֹרֲתַאַ יִׂשֲעַּת ףנבלו ְּךֶלְו יל תאֵצֹוהְו הָנשאֶרְב
 : החְפ יש לי ר : דִי רַמָא הכ סארט לה סע רע ןםא =
 יע םשֶׁשָג הָוהְידתִּת םִי דַע רָפְחֶת אל ןְמָׁשַה תַחַּפְַו = יי קל מ ךיימ םעֶד ןּופ טְסעֶֶו אּוד
 אייז זַא ןעֶטאָּבעֶג ְּךיִא ּבאָה ןעֶּבאָר איִד
 רֶע דְנּוא 9 :ןעֶזייֵּפְׁש טְראָד ְּךיִד ןעֶלאָז
 זיִא רֶע דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ טְראָו םעֶד ְּךאָנ ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶג זיִא
 ;ןַדְרַי םעֶד ראָפ זיִא סאוָו ,תיִרְּכ ְּךייֵמ םעֶד אייָּב טְצעֶזעֶג ָּךיִז טאָה רֶע דִנּוא ןעֶגְנאַגעֶג
 ןעֶגְראָמ-היִרַּפ םַא ׁשייֵלַפ דְנּוא טיֹורְּב טְגְנעֶרְּבעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה ןעֶּבאָר איִד דְנּוא 6
 :ןעֶקְנּורְטעֶג רֶע טאָה ְּךייֵמ םעֶד ןּופ דְנּוא ,דְנעֶבָא םַא שייֵלְפ דְנּוא םִיֹורְּב דְנּוא
 טְנעֶקיִרְטעֶנְסיֹוא ְּךייֵט רעֶד זיִא יֹוזַא ,געֶמ עֶניִנייֵא ְּךאָנ ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 7
 טְראָו סאָד דְנּוא 8 :דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶנעֶר ןייק ןעֶועוֶועֶג טיִנ זיִא סֶע לייוװ ,ןעֶראוָועֶ
 ןייק אייֵג דְנּוא ףיֹוִא אייֵמְׁש 9 :ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא םֶהיִא ּוצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ראַה םעֶד ןּופ
 טְראָד ּבאָה ְּךיִא ,העָז ,ןעֶניֹואְו טְראָד טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןֹודיִצ אייֵּב זיִא םאִו ,תַפְרֶצ
 -אֵטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא רֶע דְנּוא 10 :ןעֶרְהעֶנְרעֶד ּוצ ְךיִד ,הָנָמְלַא עֶנייֵא איֹורְפ ַא ןעֶטאָּבעֶג
 ריִהְט איִד ןַא ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא ,תַפְרִצ ןייק ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא זיִא רֶע דְנּוא ןעֶנ
 רֶע דְנּוא ,ץְלאָה ןעֶּביִלְקעֶג טְראָד טאָה הָנָמְלא עֶנייֵא איֹורְפ ַא העֶז ,טאָּמְׁש רעֶד ןּופ
 ןיִא רעֶסאַוַו לעֶסיִּב ַא ריִמ גְנעֶרְּב ,טְגאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶפּורעֶב איִז טאָה
 ןעֶגְנעֶרְּב ּוצ םִע ןעֶגְנאַגעֶג זיִא איִז ןעוֶו דְנּוא 11 :ןעֶקְניִרְט לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,יִלֵּכ ַא
 קיִטְׁש ַא ְךיֹוא ריִמ גְנעֶרְּב ;ְךיִד טעֶּב ָּךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא ןעֶפּורעֶג איִז רֶע טאָה
 ןייַד ראַה רעֶד איז רֶהאָ יֹוזַא ,טְגאָזעֶג טאָה איִז דְנּוא 12 :דְנאַה עֶנייַד ןיִא טיֹורְּב
 דְנּוא ,גּורְק םיִא לְהעֶמ לּופ דְנאַה ַא ראָנ טְרֶעייֵנ ,ןעֶכּוק ַא ּבאָה ְּךיִא ּביֹוא ,טְּבעֶל טאָג
 םִע דְנּוא ,ןעֶמּוק לאָז ְּךיִא זַא רעֶצְלעֶה ּביֹולְק ָּךיִא דְנּוא ,ׁשאֵלְפ ַא ןיִא לייַא לעֶסיִּב ַא
 :ןעֶּבְראַטְׁש ןאַד דְנּוא ןעֶסֶע םִע ןעֶלאָז ריִמ זַא ,ןְהּוז ןייֵמ ראַפ דְנּוא ריִמ ראַפ ןעֶטְכיִרּוצ
 ּוהְט דְנּוא אייֵג ,ןעֶטְכְראָּפ טיִנ ְּךיִד טְסְלאָז אּוד ,טְגאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה ּוהָיַלֲא דְנּוא 8
 דְנּוא ,ןעֶבּוק םעֶנייֵלְק ַא ןּופְרעֶד טְׁשְרֶעּוצ ריִמ ְּךאַמ רעֶּבָא ,טְגאָזעֶג טְסאָה אוד איז
 ראַפ דְנּוא ריד ראַפ ןעֶכאַמ אזד טְסְלאָז ָּךאָנְרעֶד דְנּוא ,ןעֶגְנעֶרְּבְסיֹורַא ריִמ םִע טְסְלאָז
 לְהעֶמ גּורְק רעֶד טְגאָזעֶג לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג ראַה רעֶד טאָה יֹוזַא ןיִראָז 14 :ןהוז ןייד
 סאו גאָט םעֶד ןַא זיִּב ,ןעֶלְהעֶפ טיִנ טעוֶו לייֵא ׁשאֵלְפ איד דְנּוא ,ןעֶגיִדְנֶע טיִנ ְךיִז טעוֶו
 דְנּוא 12 :דֶרֶע רעֶד ןּופ טְכיִזעֶגְנָא םעֶד ףיֹוא ןעֶגעֶר ןעֶּבעֶג טעוֶו ראַה רעֶד
 הֶע דֵנּוא ,ּוהָיְלַא ןּופ טְראָו םעֶד ְּךאָנ ןּוהְמעֶנ טאָה איִז דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶג זיִא איִז

 יט דאֹוה לֵכאָּתַו דיל רַבְרִּכ הָשְֵתו דלְתַו הָמְרָאָה ינְּפ

 רנוא 8*



 א םיכלמ 6

 זרֲחְטַצו הֶּתָלָּכ אָל ימָּמִה רּכ !םיִמָי חָמיִבּו אֹיִהְו 6
 :והילא .דיְּב רֵּתֹד רֶׂשֲא הָוהְי רבדּכ רָמָח אֵל משל

 זרֵלֲעַּב הָׁשֵאָהוִּכ הָׂה הלמִה םיִרָבּחַח ַחַא הַּה 2
 ּביהְרְתוני-אל רֶׁשֲא דַע רֹאְמ קח ֹולִח יֵהְיַו תּגַּה

 שניתלֲאָה ׁשיִא ךַקְו ילד והילעילַא רֶמאּהַו :הָמָׁשָנ 2
 רָּמאַָו :יִנְּב-תֶא תמָהְלּו ינֹוע-תֶא .ריכְַהְל יִֵא אָ 5

 ילֶא והֵלעַו הָקיחְמ ּודֲּקִו ךְנְביתֶא יִליייַנְּת ָהזלַא
 אדקנ :ותָמִמלע ּוהָמִּכשיַו םָׁש בֵׁשֹי אּוהייַׁשֲא הָילַעָה 2

 -רִׁשֲא הָלִמְלַאָהילע םַגַת יָהלֶא הָוהְי רמאַֹּו הודיילָא
 דֵרֹנְחַה ;:הָנִמיתֶא תיִמֵהְל ָחִערְה ּהָּמִמ רֶהֹונְתִמ יִנֲא
 ידי ירֵמאֹו הָוהְיילַא אָרְקיַו םיִמָעִּמ ׁשֵלָׁש ילְיַה-לַע

 הוי עֶקְׁשו :וּכרקילע הּזִה דָלְיַהיׁשְפִנ אָניבְׁשִּת יָהלֲא 92
 חק :יחמ וָּרַק--לַע דַלְיהיִׁשפִג בֶׁשּתַו והיא ליִקְּכ
 יּתִה הָתְַּבַה הָיִלֲעַה-ןִמ ּוהֲדְרנ דָל;הײתֶא ָּיְלַא

 =ילָא הֶׁשִאָה רֶמאַּהַו :ךֶגְּב יֵח יִאְר ולָילַא רֶמאֹּל ּוָמָל 4
 ףָזהיירַכְדּו הֶּתִא םיהלַא ׁשיִא יּכ יִּתְְַו הַו הָּתַט יהָילַא
 :תָמָא ךִפַּ

 חי חי

 זנְׁשַּב וה;לָאילַא הָיָה הָוהְ .רכִרּו םיִּבַר םיִמָי יה  א
 רִטִמ הָנּתִאְו בָאְחַאילַא הַאְרָה ףל רָמאֵל תיִׁשיִלְׁשַה

 בָאַא-לֶא תֹאְרַהְל וה;לא ְךֶלֵה ּ!הָמָרֲאָה יָנְּפ-לַע 5
 יושֲא ּידידבע-לֶא בָאְחַא אָרְקינ :ןורִמְׂשִּכ קָזִח םֶעְדַהְו 5
 יהְיַו :דָאמ הוהְי--תֶא אָרְי הָיָה ּוהָיְדבְעְו תִיָבַ--לַע 4

 הָאַמ ּוהָירַבְע חס הוהְי יֵאיִבִנ חַא לֶבֹיִא תיוָּדְכהְ
 םֶחַל םֶלְּכִלכְו הִָָּב ׁשיִא םיִׁשמַה םאיּבִחַו םיִאיִבְנ
 .ילָכילֶא ץראָב ַ ּוָיְדַבעלֶא ֿבָאְַא מאה :םִיִמָו
 ָהנו צה אָצְמִנ ילוא םִלַָותילְּפ לֶאְו ִוַּמַה ינ

 יי די

 ןעֶּבאָה דְניִזעֶגְזיֹוה רֶהיֵא דנוא ,איִז דְנּוא
 :טייֵצ עֶנְנאַל ַא ןעֶמעֶנעֶנ (ןּופְרעֶדנ
 טינ ְךיִז טאָה לְהעֶמ גּורק רעֶד 6
 טאָה לײֵא ׁשאַלְפ איד דנּוא ,טְגיִדְנֶעעֶנ
 ןופ טְראָו םאָד איז יֹוזַא ,טְלְהעֶּפעֶג טיִנ
 ְךֶרּוד טעֶרעֶג טאָה רֶע םאִװ ראַה םעֶד
 ְךאָנ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 17 :ּוהָילֲא
 ןּופ ןְהּוז רעֶד זיִא ,רעֶמְרעוֶו עֶגיִזאָד איִד
 קְנאַרְק ,ןיִרעֶציִזעֶּבְזיֹוה איִד ,איֹורְּפ איד
 זיִא טייֵהְקְנאַרְק עֶנייַז דְנּוא ,ןעֶראוָועֶב

 םעֶטָא ןייק םאֶד קְראַּטְׁש רֶהעֶז ןעֶזעוֶועֶג
 דְנּוא 18 :ןעֶּביִלְּבעֶג םֶהיֵא ןיִא זיִא (הָמְׁשִנְ
 ּבאָה סאו ,ּוהָיְלַא ּוצ טְגאָזעֶג טאָה איִז
 -יִלְמעֶנ אוד ןעֶּפאַׁש ּוצ ריִד טיִמ ְךיִא
 ריִמ ּוצ םֶסיִּב אוד סאָד ןאַמ רעֶכ
 דְנּוא ,דֶניִז עֶנייֵמ ןעֶנאַמְרעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג
 טאָה רֶע דְנּוא 19 :ןְהּוז ןיימ ןעֶטייֵט ּוצ
 ןְהּוז ןייד ריִמ ּביִג ,טְגאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ
 רֶהיֵא ןּופ ןעֶמּונעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא
 טְכאַרְּבעֶגְפיֹורַא םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא םיֹוׁש
 זיִא רֶע ּואְוַא ּבּוטְׁש-רעֶּביֹוא איִד ןיִא

 םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶסעֶזעֶג טְראָד
 רֶע דְנּוא 20 :טעֶּב ןייַז ףיֹוא טְגייֵלעֶג
 טאָה דְנּוא ראַה םעֶד ּוצ ןעֶפּורעֶג טאָה
 אוד טְסאָה !טאָג ןייט ראַה ָא ,טְגאָזעֶב

 ןעֶטייֵמ ּוצ רֶהיִא אייֵּב ןיֹואוְו ָךיִא סאָו הָנְמְלַא איִד ףיֹוא טְכאַרְּבעֶג קילְגְנּוא ןייֵא ָךיֹוא

 דְנּוא ,לאָמ אייֵרְד דְניִק םעֶד ףיוא ןעֶמְסאָמעֶנְסיֹוא ְּךיִז טאָה רֶע דָנּוא 21 :ןהּוז רְָהיֵא

 איד ְךאָד זאָל ,טאָג ןייֵמ ,ראַה ָא ,טְגאָזעֶב טאָה דְנּוא ,ראַה םעֶד ּוצ ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע

 טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 22 :ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ םֶהיֵא ןיִא דְניִק ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ עֶלעֶז
 םֶהיֵא ןיִא ְּךיִז טאָה דְניִק םעֶד ןּופ עֶלעֶז איִד דְנּוא ,ּוהָילַא ןּופ לֹוק םעֶד ּוצ טְרעֶהעֶג

 ןעֶמּונעֶג טאָה ּוהָיַלַא דנּוא 23 :ןעֶראָועֶג גיִדעֶּבעֶל זיִא רֶע דְִנּוא ,טְרְהעֶקעֶגקיִרּוצ

 ךייַרַא זיֹוה םיִא ּבּוטְש-רעֶּביֹוא איִד ןּופ טְכאַרְּבעֶנְפּורַא םֶהיֵא טאָה דְנּוא דְניִק םאָד

 ןייד ,העְז ,טְגאָזעֶג טאָה ּוהָיַלֲא דְנּוא ,רעֶטּומ עֶנייֵז ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דֶנּ
 אּוד סאָד ְּךיִא םייוַו דְנּוצַא ,ּוהָיַלַא ּוצ טְנאָזעֶג טאָה איֹורְפ איִד דְנּוא 24 :טְּבעֶל ןְהז

 ,ליֹוִמ ןייֵד ןיִא זיִא סאָו ַראַה םעֶד ןּופ טְראָו םאָד דְנּוא ,ןאַמ רעֶביִלְמעֶג ַא טְסיִּב
 :תָמָא זיִא

 חי לעטיפאק

 ראָה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד זיִא יֹוזַא ,טייֵצ עֶנְנאַל ַא ְּךאָנ ןעֶזעוֶועֶנ זיִא םִע דְנּוא 1
 זצ ָּךיִד זייוַועֶּב דְנּוא אייֵג ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא רֶהאָי ןעֶטיִרְד םעֶד ןיִא ,ּוהָיַלַא ּוצ ןעֶזעוֶועֶג
 דָנּוא 2 :!רֶרֶע רעֶד ןּופ טְכיִזעֶנְנָא םעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶר ןעֶּבעֶנ לעוֶו ְךיִא דְנּוא ,בָאְהַא
 קְראַטְׁש זיִא רעֶנְנּוה רעֶד דְנּוא ;בָאְחַא ּוצ ןעֶזייוַועֶּב ּוצ ְּךיִז םוא ןעֶנְנאַנעֶג זיִא ּוהָיַלֲא
 רעֶד ןעֶועוֶועֶג זיִא סאו ּוהָיְּדַבֹע ןעפּורעֶג טאָה בָאְחַא דְנּוא 8 :ןֹורְמִׂש ןיִא ןעֶזעוֶועֶג
 ראַּפ ןעֶטְכְראַפעֶנ רֶהעֶז ְּךיִז טאָה ּוהָיְדַּבע רעֶּבָא ;זיֹוה םעֶד רעֶּביִא רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא
 טאָה יֹוזַא ,ראַה םעֶד ןּופ םיִאיִבְנ איִד טעֶטְכיִנְרעֶפ טאָה לֶבְזיִא ןעֶו ןיִראַו 4 :טאָג
 ַא ןיִא ןאַמ גיִצָפּופ ּוצ ןעֶטְלאַהעֶּב אייֵז טאָה דְנּוא םיִאיִבְנ טְרעֶדְנּוה ןעֶמּונעֶנ ּוהָיְדַּבֹע
 טְנאָזעֶג בָאְחַא טאָה יֹוזַא 5 :רעֶסאוו דְנּוא טיֹורְּב טיִמ טְזייֵּפְׁשעֶג אייֵז טאָה דִנּוא ,לייַה
 רעֶמאַט ,ןעֶּכייֵמ דְנּוא ,ןעֶלעוֶוְק-רעֶסאַו עֶלַא אייֵּב רֶנאַל םעֶד ְּךְרּוד אייֵג ,ּוהָיְדַבע ּוצ
 ןעֶטְלאַהְרעֶד ןעֶּבעֶל םעֶד אייֵּב ןעֶלעֶו ריִמ רֶנּוא זאָרְנ ןעֶניִפעֶג ריִמ ןעֶלעוֶו

 איל



 חי א םיכלמ

 ריִמ דְנּוא ,ןעֶריִהְטְליֹומ דְנּוא דְרעֶפ איר

 איד ןעֶטְכיִנְרעֶפ ןעֶזאָל טיִנ ןעֶלעֶו
 "ּוצ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 6 :תֹומֵהְּב
 ּוצ ָּךְרּוד םִע ,דְנאַל םעֶד ןיִא טְלייֵהְט

 ףיֹוא ןיילַא ןעֶגְנאַנעֶג זיִא בָאְחַא ,ןעֶזייֵר
 ןעֶנְנאַגעֶג זיִא ּוהָיְדַבע דְנּוא ,געוֶו ןייֵא
 ןעוֶו דְנּוא ןייֵא ףיֹוא ןיילַא

 געוֶו םעֶד ןיִא ןעֶנְנאַגעֶג זיִא ּוהָיְדַּבֹע
 ןעֶגעֶקְטְנֶע ּוהָיָּלַא םֶהיֵא זיִא יֹוזַא ,העָז
 ,טְנאַקְרעֶד םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶּג
 ,םיִנָּפ ןייַז ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג זיִא רֶע דְנּוא
 טיִנ אּוד טֶסיִּב ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 טאָה רֶע דנּוא 8 !?ּוהָיִלַא ראַה ןייַמ
 ןייַד ּוצ נאָז אייֵנ םִע ןיִּב ְּךיִא ,טְנאָזעֶּב
 ףֶע דְנּוא 9 :אָד ויִא ּוהָיַלַא העֶז--.,ראַה
 ,טְגיִדְניִזעֶב ָּךיִא ּבאָה םאו ,טְגאָזעֶג טאָה

 ןיִא ,טְכעֶגק ןייַד רעֶּביִא טְּמְּביִ אּוד םאָד
 ?ןעֶטייֵמ ּוצ ְּךיִמ בָאְחַא ןּופ דְנאַה איד
 טאָג ןייד ,ראַה רעֶד איו רֶהאח יֹוזַא 0
 רעֶדָא קְלאַפ ַא אָד זיִא םִע ּביֹוא ,טְּבעֶל
 ְךיִמ טאָה ראַה ןייֵמ סאָו ןְּךייֵרְניִנעֶק ַא
 ןעֶבּוז ּוצ ְךיִד טְקיִׁשעֶנ ןעֶטְראָד טיִנ
 רֶע סאָד ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא
 ןעֶריֹואוְוְׁשעֶּב רֶע טאָה יֹוזַא ,אָד טיִנ זיִא

 סאָד .קְלאָפ סאָד דְנּוא ;ךייֵרְגיִנעֶק םאָד
 דְנּוא 11 :ןעֶנּופעֶג טיִנ ְּךיִד טאָה ןעֶמ
 ּוצ גאָז דְנּוא ,אייֵג ,אּוד טְסְנאָז דְנּוצַא
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 + -תֶא םֶהָל וקָלֲחַו ּוהָמַהְּבַהַמ תיִרּכִנ אִֹלְו דֶרֵפו סיִט

 ז הֶרְו ְךֶרָּדב והָיְרַבְש יִהָיו :ֹּדבִק דָחֶא- ְךֶרדּב ְּךֶלָה
 הָז הָּתַאָה רֶמאֹי ָנּפילַע לפַוּודְֵּכַו וְתאָרְקִל והָילַא
 5 :+הָילַא הנה ךינדאק רֶמָא ךֶל יָא וק רֶמאֹּו:דָילַא ינדֲא
 + בָאְחַא יב ךְדְבַעיתֶא ןֵתֹנ הֶּתַאייֵּכיִתאָמָה הָמ רֶמאי
 י רֶׁשֲא הֶכָלְמַּו יֹונשָיימִא ךיָהלֶא הוהְי ו יַח :יִנְמיִמֲהַל
 -תֶא עיִּבְׁשִהְו ןַא ירְפִאְו ְךׁשּקִבְל םֶׁש יָנֹרֲא חַלָׁשאל
 וו מא הָּתַא הָּתְַו :הָּכַאְצְמִי אֵל יִּכ יֹגַה-תֶאְו הָכְלְמַּמַה
 וי דתַאמ ּדַלַא | יָנֲא הָיָהְו :והָילֶא הנה ּךיָנדאַל רֶּמֶא ךק
 בָאְחַאְלדוִגדְליִתאבּועֶדַאאָל רֶׁשֲא-לַעּדַאׂשִיֹוהָויַחּורְו
 1 דאָלֲה :יָרְְּנִמ ךוהִי-תֶא ארי ְְָּבעז ְִֵרהְו ּךאְצִמִי אֵלו
 יאִבְנ תֶא לֶבּזִא נֵרָהִּב יִתיִׂשָעידָׁשֲא תא ינדאל גָד
 םיִׁשִמֲה םיִׁשִמֲח ׁשיִא הֶאֵמ הָוהייַאיִבְִמ אּבְחֶָו ָהָהְ
 14 רַמֹא הָּתַא הָּתַעְו !םִיָמְו םֶחָל םֶלְּכְלַכֲאְו הָרָעְּמַּפ ׁשיִא

 טי ן רוח

 ט והָילַא רֶמאַד :יִננְרַהו והילא הנַד ךינדאַל רֶמָא ּךָל
 הרָאָרַא םּיַה יּכ ונְפִל יִּתְדִמָע רֶׁשֲא תֹואָבְצ הָוהְי יַח
 8 בָאְחַא לו וליַו בָאְהַא תאֵרְקל ּוהָיְדַבְע לו :דילֵא
 וז רֶמאַּוודילַא-תֶא בָאְהַא תֹואָרְּכ יהיו ?ּוהָילַא תאֵרְקִל
 5 יִּתרַכָע אָל רֶמאֹו :לֵאָרְׂשִי רֵכֹע הָז הָּתַאה ויָלֵא בֶאְחַא
 תַוְצִמ-תֶא םֶכָבְזעְּב ּךיִבָא תֹיַבּו הָּתַאדְֶא יִּכ לֵאָרְׂשִי-תֶא
 ופ -תֶאיִלַא ץֶבק חַלָׁש הֶּתַעְו :!םיִלָעְּבַה יִרֲחַא ּךֵֵּתַו הָוהְי
 דעַּבְרַא לַעַּבַ יַאיִבְנ-תֶאְו לָמרַּכַה רַה-לֶא לֵאְרְׂשי-לְּכ
 ְֵלֶׁ יֵלְכֶא תֹואְמ עַּכרַא הָרׁשֲאָה יאיבנּוםיִׂשִמֲחַו תוָאֵמ
 כ ינרָא ץֵּבקַו לֵאָרׂשי יֵנְּב-לֶכְּב םָאְחַא חֹלְׁשיַוי :לָבָזִא
 וו םֶעָהילָּכילֶא ּוהָילֶא ׁשֵּנו :לַמְרַּכַה רֵה"לֶא םיִאיִבְנַה
 הָוהְידסַא יִפעַּסַה יִּתׁש-לַע ֿמיִחְסִּפ םָּתַא יֵתָמ-ֹדַע רֶמאֹּר

 דְנּוא 12 :אָד זיִא ּוהָיַלַא העֵז ,ראַה ןייַד
 ראַה םעֶד ןּופ טְסייֵנ רעֶד דְנּוא ,ןייֵגְקעוֶוַא ריִד ןּופ לעֶז ְּךיִא ןעוֶו ,ןייַז טעוֶו םִע
 ןעֶמּוק לעֶװ ְּךיִא דְנּוא ,ןיִהַא ּואְו טיִנ םייוֵו ְּךיִא דְנּוא ;ןעֶנאָרְטקעוֶוַא ְּךיִד טעוֶו
 -רעֶד ְָּךיִמ רֶע טעֶו ןעֶניִפעֶג טיִנ ְּךיִד טעוֶו רֶע דְנּוא ,בָאְחַא ּוצ ןעֶנאָזְנָא םִע
 :ןָא רְֶנעֶנּי עֶנייַמי ןּופ ראַה םעֶד ראָפ ְָּךיִז טְכְראָּפ טְכעֶנק ןייַד דְנּוא ,ןעֶנאָלְׁש
 ךּוהְטעֶנ ּבאָה ְּךיִא סאָו ראַה ןייֵמ ּוצ ןעֶראָועֶג טְנאָזעֶגְנָא טיִנ ןעֶד םִע זיִא 8
 ו ןעֶטְלאַהעֶּב ּבאָה ָּךיִא ?ראַה םעֶד ןּופ םיִאיִבְנ איד ןעֶנאָלְׁשרעֶד טאָה לֶבְזיִא ןעֶו

' 

 דָנּוא ,לייֵה ַא ןיִא גיִצְפּופ ּוצ ןאַמ טְרעֶדְנּוה ,ראַה םעֶד ןּופ םיִאיִבְנ איִד ןּופ
 דְנּוצַא דְנּוא 14 :רעֶסאַו טיִמ דְנּוא טיֹורְּב טיִמ טְנְראָזעֶּב אייֵז ּבאָה ָּךיִא
 ְךִמ טעֶװ רֶע דְנּוא ,אָד זיִא ּוהָיְלֲא העְז ,ראַה ןייַד ּוצ גאָז אאייֵנ ,אוד טְסְּנאָז
 תֹואָבְצ הֶוהְי איװ רֶהאָה יֹוזַא טְנאָזעֶג טאָה ּוהָיָלֵא דָנּוא 15 :ןעֶנאָלְׁשרעֶד
 טְנייֵה םֶהיֵא ּוצ ְךיִמ לעֶװ ְּךיִא םאָד םֶהיֵא ראָפ אייֵטְׁש יִא םאָו טְּבעֶל
 רֶע רֶנּוא ןעֶנעֶנעֶנעֶּב ּוצ בָאְחַא ןעֶגְנאַגעֶג זיִא ּוהָיְּדַבע דְנּוא 16 :ןעֶזייַװעֶּב
 דָנּוא 17 :ןעֶנעֶגעֶגעֶּב ּוצ ּוהָיָלַא ןעֶנְנאַגעֶג ֹויִא בָאְחַא דְנּוא ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא טאָה
 םֶהיֵא ּוצ בָאְחַא טאָה והָיְלַא ןעֶהעֶזְרעֶד טאָה בָאְחַא ןעֶו ,ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע
 טאָה רֶע דְנּוא 18 :?לֵאָרְׂשִי טְּביִרְטעֶּב טאָה סאָו ,רעֶד אּוד טְסיִּב ,טְנאָזעֶּנ
 ,זיֹוה םירעֶטאָפ ןייַד דְנּוא אּוד טְרֶעייֵנ ,טְּביִרְטעֶּב לֵאָרְׂשִי טיִנ ּבאָה ְּךיִא ,טְנאָזעֶג
 טייַז רֶהיֵא דְנּוא ,ראַה סעֶד ןּופ תֹוָצִמ איִד טְזאָלְרעֶפ טאָה רֶהיֵא םאָו טיִמְרעֶד
 ריִמ ּוצ לעֶמאַזְרעֶפ דְנּוא קיִׁש ,דְנּוצַא דְנּוא 19 :םיִלָעְּב איִד ְּךאָנ ןעֶנְנאַגעֶגְּבאָנ
 גיִצְפּופ דֶנּוא טְרעֶדְנּוה רֶעיִּפ איִד דְנּוא .לֶמְרַּכ גְראַּב םעֶד ּוצ ,לֵאָרְׂשִי ץְנאַנ
 םאָװ םיֹוּב-ְןעֶדְניִל םעֶד ןּופ םיִאיִבְנ טְרעֶדְנּוה רֶעיִפ איִד דְנּוא ,לַעַּב ןּופ םיִאיִבְנ
 רעֶטְנּוא טְקיִׁשעֶג טאָה בָאְחַא דְנּוא 20 :לֶבֶזיִא ןּופ ׁשיִט םעֶד אייֵּב ןעֶסֶע
 :ְראַּב םעֶד ּוצ םיִאיִבְנ איִד טְלעֶמאַזְרעֶפ טאָה רֶע דְנּוא .לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק עֶלַא
 רֶע דְנּוא ,קְלאָפ ןעֶצְנאַנ םעֶד ּוצ ןעֶמעֶרְטעֶנּוצ זיִא ּוהָיַלֲא דְנּוא 21 :לָמִרַּכ
 הָוהְי ןעֶו ,ןעֶטייַז ַאייװְצ ףיֹוא ןעֶקְניֵה רֶהיֵא טעוֶו גְנאַל איוִו ויִּב ,טְגאָזעֶג טאָה
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 ונָעאלְו וידַא כָל לֵעַּמַה םִאְו ויָרֲחַא ּוָכְל םיהֹלֶאָה
 יִּתְרתונ יִנֲא םֶעָח-לֶא והָילִא רֶמאָו ;רָבָּד וָתֹא םֶעָה 2

 םיִׁשְמַחַו תֹוָאְמיעַּבְרַא לֶעָבַה יאיבנּו יִַבל הייל איִבָנ
 דֶחֶאָה ְךֶּפַה םֶהָל ּורֲחְבִיְו םיִרְּפ םִיַנְׁש ּונְלנְִיו :שיִא 23

 ! הָׂשָעֲא יִנֲאַו ומיִׂשָי אֵל ׁשֵאָו םיִצִעַה-לַע ּומיִׂשָו ּוהְֹּתַניִ
 ;םיִׂשָא אל ׁשֵאְו םיצעָה-לַע ! יִַתַנְו דָחֶאָה רֵַּה--תֶא

 הָיָהְו הָוהְי-םֶׁשְב אָרָקֶא יִנֲאַו םֶכיֵהְלֶא םֵׁשִּב םֶתאֵרָּו 24
 םִָה-לְּ ןעו םיהלָאה אוה ׁשֵאָב הָנעי-רֶׁשַא םיָהלֲאָה

 וֲחַּב לַעַּבִה יאיִבָנל הלא רֵמאֹיַו :רֶביָּדַה בּוט ּוְרְמאַֹו הכ
 ּואְרִקְו םיִּבַרָה םָקַא יִ הָנֹׁשאֵר ּוׂשֵעַו דָחֶאָה רַּפַּה 'םָל
 -רֶשֲא רֶּפַהתֶא חק :ּמיׂשָת אל ׁשֵאְו םֶכיְֵלֶא םֵׁשָּב

 חי
 דְנּוא ;ְךאָנ םֶהיֵא טייֵנ ,טאָנ רעֶד זיִא
 םייֵה יֹוזַא (טאָנ זיִא) לַעַּב רעֶד בוא

 םֶהיֵא טאָה קְלאָּפ םאָד רעֶּבָא ;ָךאָנ םֶהיֵא
 דנוא 22 :טְראָװ ַא טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טיִנ
 ְךיִא ,קְלאַָפ םעֶד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה ּוהָיָלֲא

 םעֶד ּוצ איִבָנ ַא ןעֶּביִלְּבעֶג ןייֵלַא ןיִּב
 ןעֶנעֶז לַעַּב ןופ םיִאיִבְנ ַאיִד דְנּוא ,ראַה
 :ןאַמ ניִצְפּופ דְנּוא טְרעֶדְנּוד רֶעיִפ
 אייֵװְצ ןעֶּבעֶנ םֶנּוא ןעֶמ זאָל דְנּוא 8
 ןעֶּביֹולְקסיֹוא אייֵז ןעֶזאָל דְנּוא ,ןעֶסְקָא
 =רעֶצ םֶהיֵא ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא םֶקָא ןייֵא

 ןעֶגעֶל םִע ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ןעֶרייֵנְׁש
 רֶעייֵפ ןייֵק רעֶּבָא ,ץְלאָה םאָד ףיֹוא
 ְךיִא דְנּוא ןעֶנעֶלְרעֶטְנּוא טיִנ אייֵז ןעֶלאָז
 םֶהיֵא לעֶו דְנּוא ,סקָא ןייֵא ןעֶבאַמ לעוֶו
 ְךיִא דנוא ,ץְלאָה םאָד ףיֹוא ןעֶגעֶל
 :ןעֶנעֶלְרעֶטְנּוא טיִנ רֶעייֵפ ןייק ְּךיֹוא לעוֶו
 םעֶד ןעֶפּורְנָא םֶלאָז רֶהיֵא דְנּוא 4
 לעֶו ְּךיִא דנּוא ,טאָג רֶעייֵא ןּופ ןעֶמאָנ
 ,ראָה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶפּורְנָא
 םאָו טאָג רעֶד זַא ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא
 ךיִא רעֶד ,רֶעייֵפ טיִמ ןעֶרעֶפְמְנֶע טעוֶו
 טאָה קְלאָפ עֶצְנאַג םאָר דנּוא ;טאָג ַא
 םאָד .טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא ,טְּרעֶּפְטְנֶעעֶג
 טאָה והָיְלַא דְנּוא 28 :טּוג זיִא ְּךאַז איד

 ,ןעֶּמְׁשְרֶע םּוצ טְּכאַמ דְנּוא סקָא ןַא םיֹוא ְךייַא טְּביֹולְק ,לַעַּב ןּופ םיִאיִבְנ איִד ּוצ טְגאָזעֶג
 ןייק רעֶּבָא ,טאָנ רֶעייֵא ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןָא טְפּור דְנּוא ,רֶהעֶמ ליִפ טְנעֶז רֶהיֵא ןיִראָו
 םאו ּםֶקָא םעֶד ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 26 :ןעֶגעֶלְרעֶטְנּוא טיִנ רֶהיֵא טְלאָז רֶעייֵפ
 ןעֶפּורעֶגְנָא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְכאַמעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז טאָה רֶע
 רעֶּפְמְנֶע לַעַּב ָא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,גאָטיִמ זיִּב ןעֶנְראָמ היִרְפ ןּופ ,לַעַּב םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד

 םּורַא ןעֶגְנּורְּפְׁשעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רעֶּפְטְנֶע ןייק דְנּוא ,לֹוק ןייק ראוַו סֶע רעֶּבָא !םִנּוא
 טאָה טייֵצְנאָטיִמ ןעֶזעֶועֶנ זיִא םִע ןעוֶו דְנּוא 27 :טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה אייֵז סאו .ַחַּבְוִמ םעֶד
 זיִא רֶע ןיִראָו ,לֹוק ןעֶכיֹוה ַא טיִמ טייֵרְׁש ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טאָּפְׁשעֶג אייֵז ןּופ ּוהָיַלֲא
 ףיֹוא זיִא רֶע רעֶדָא ,ןעֶּפאַׁש ּוצ טאָה רֶע רעֶדָא ,גְנּודעֶרְרעֶטְנּוא ןַא טאָה רֶע דְנּוא ,טאָג ַא
 =עֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 28 :ןעֶרעוֶו טְקעוֶועֶגְפיֹוא זּומ דְנּוא רֶע טְפאָלְׁש רעֶמאַט ,געוֶו םעֶד

 טיִמ טייֵהְניֹואוְועֶג רֶעייֵז ָּךאָנ טְצאַרְקעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לוק ן ןעֶכיֹוה ַא טיִמ ןֶעיִרְׁש
 םִע דְנּוא 29 :ןעֶּמאָנעֶג טּולְּב אייֵז רעֶּביִא ְּךיִז טאָה םִע ויּב ןעֶזיִּפְׁש טיִמ דְנּוא ,ןעֶדְרעֶוְׁש
 איד ּוצ ויִּב טְגאָזעֶג תֹואיִבְנ אייֵז ןעֶּבאָה ,רעֶּביִאְראָפ זיִא גאָטיִמ רעֶד איו ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 ,רעֶּפִמִנֶע ןייֵק ,לֹוק ןייק ראוַו םִע רעֶּבָא ,הָחְנִמ ןֶּבְרִק םאָד ביִרְקַמ זיִא ןעֶמ סאָו טייֵצ
 טְמּוק ,קְלאָפ ןעֶצְנאַג םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ּוהָוַלַא דְנּוא 20 :ןעֶקְרעֶמְפיֹוא ןייק דִנּוא
 טאָה רֶע דִנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגּוצ םֶּהיִא ּוצ ןעֶנעֶז קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד דנּוא ,ריִמ ּוצ רעֶהַא
 ןעֶמּונעֶג טאָה ּוהָיַלַא דְנּוא 81 :ראַה םעֶד ןּופ ַחַּבְזִמ ןעֶטְרעֶמְשרעֶצ םעֶד טיֹוּבעֶגְפיֹוא
 םאָד םאִו ,בֹקֲעַי ןּופ רעֶדְניִק איד ,םיִטָּבְׁש איִד ןופ לאָצ רעֶד ָּךאָנ ,רעֶנייֵטְׁש םִלעוְצ
 ןייד ןייַז לאָז לֵאָרְׂשִי ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,םֶהיֵא זצ ןעֶזעֶועֶג זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו
 ןופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא .ַחֵּבְוִמ ַא רעֶנייֵמְׁש איִד ןּופ טיֹוּבעֶג טאָה רֶע דָנּוא ;ןעֶמאַנ
 םאָמְנְראַק אייוֵוְצ ,ןעֶּבּורְג ַא ַחַּבְוִמ םעֶד םורַא טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ראַה םעֶד
 ןעֶטיִנְׁשוצ טאָה רֶע דְנּוא ;ץְלאָה םאָד טעֶטְכיִרעֶגְנָא טאָה רֶע דְנּוא 28 :םייֵרְּב
 -עֶב טאָה רֶע דְנּוא 84 :ַחַּבְוִמ םעֶד ףוא טְנעֶלעֶנ םִע טאָה רֶע דְנּוא םִקָא םעֶד
 ,רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב םעֶד ףיֹוא םִע טֶסיִג דְנּוא ,רעֶסאַו גּורְק רֶעיִּפ לופ טְכאַמ .טְגאָז
 יֹזַא ,לאָמ םעֶטייוַוְצ ַא סִע טּוהְמ טְגאָזעֶג טאָה רֶע דנּוא ץְלאָה םעֶד ףיוא דַנּוא
 ,לאָמ םעֶטיִרְד ַא סֶע טּוהְט ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע רְנּוא ,ןּוהְמעֶנ לאָמַאְכאָנ םִע אייֵז ןעֶּבאָה

 יוזא

 --דַעְו רֶקֹּכַהְמ לַעַּב--טֵׁשֶב וָאְְקִיַ ?שעיו םֶהָל ןֵתָנ
 והֵסַפיו הע ןיאו ליִק ןיִאְו ּונע לעָּבַה למאל יָה

 םֶהֶּב לָהּ הב יִהָיַו ;הֶׂשֶע רֶׁשֲא
 ַחישיְּ אה םיִהֹלָשִ לאהָעליקב ְב וָאְרִק - 2 הא

 וארקר :ץֵקָו אה שי ילּוא : = ול גיִׂשייִבְו 8
 --ִמ םיחְמְרָבּו תֹוָבֲָחַּב םָמָּפְׁשִמְּכ ּודדְִִיַו לֹולְג ליִקְּב

 דע ּואְּבנְתַו םִירהצַה רַמֵעַּכ יהיו :םֶהיֵלֲע םֶּדיִּדְמְׁש 9
 רֶמֹּו :בֵׁשָק ןיאְו הָנעְדיִאְו לֹקְדיִאְו הָחְנִּמַה תֹלָעַל ל

 זופ דלא םעהילב ושני יׁשָנ םֶצָה-לָכָל והָילַא
 רׂשֶע םיַּתִׁש והלִא חק :םסּרָהֶה הוה חָּבְזִמתֶא 1

 הָוהְי-רַבְר הָיָה רֶׁשֲא בלי נְב יֵמְבִׁש רַּפְסִמְּכ םיִנָבֲא
 נְכַאָה-תֶא הָנבו:מְׁש ההִ לֵאָרְִׂי ראל ּלַא
 םיִבָס עֶר םִיִתאָס חיֵבְּכ הָלָעְּת ׂשַעיו הָוהְי םׁשִּב ַחֵּבומ

 יע שי רֶּפַה-תֶא ִֹּתַַו צה תֶא רע :חֶּבוִמַל 2
 ילַע יּסִצְו םיַמ םִיּזַכ הָעָּבְר ַא ּוצְלַמ דְמאַֹּו ;םיִצֵעָה 4

 שלש רֶמאּ . ּונְׁשּיַ ּונְׁש סג םיִצֵעָה-לַעְו הָלֹעַה
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 הל הָלָעַּתַה-תֶא םִו ַחֵבְִמִל ביִבָס ם בֵד וָכָלמ :ּוׁשֵַּׁשַה םעֶטיִרְד ַא ןּוהְּמעֶנ סֶע אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא
 וו איִַָּה והָילִא ׁשֵּנַו הָחָנִּמַה תִֹלֵעּב ויִהְו :םִִמיאלְמ -עֶנ זיִא רעֶסאַה סאָד דנוא 22 :לאָמ

 יִּכ עדי םוִַה לֵאָרְׂשיו קָחְצִי םֶהֶרְבַא הלא הָוהְי לַמאו א 5 4 : 6 א
 תַא יתיׂשָע ּךרְָּדִבּו וכל נאו לֵאדְׂשיב םיִהלֶא הָּתַא 1 ןּוא .ַחַּבְזִמ םעֶד םּורַא ןעֶסאָהְפ
 יז הֶַּה םָעָה ועד יִננע הָוהְייִננִע :הָלֶאָה םיִרְבדַהלְּכ -עֶנ לּופ רעֶסאַו םאָד טאָה ּבּורְג איד
 :תֶּנַרְחַא םבל-תֶא ָהָבמֲה ה תַאְ םִלֲאה הוהְי הָּתַאִּכ ןיִא ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 86 :טְכאַמ

 יע טא יח לכאו ידי נז סאָד ביר זי ןעמ עה טייצ רע
 פה הוה והְמאּיַו םֶהיֵנְּפ-לַע א עי אה ו+ ּודָיְלַא איִבָנ רעֶד זיִא ;הָחְנִמ ןֶּבְרָק

 5 םבהָל והיא רֶמאֹו :םיִהלֵאָה אה הָוהְי םהלֵאָה הָוהְי ָא ,טְגאָזעֶנ טאָה דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶג
 יםָׂשְּפְתיַו םֶהֵמ טְלָמידלַא ׁשיִא סעבה יאיִבְנ-נרֶא | ּוָׂשְמֹּת לֵאָרְׂשִי דְנּוא קָחֶצִי .םֶהָרְבַא ןּופ טאָנ

 וו רֶמאּיַו :םָׁש םֶטְחְׁשִ ןושיק לַהנ-לֶא והילֶא םָדְרי א א רעב
 שנה ןֹומַה לוקייכ הָתְׁשּ לא הֹלֲע בָאְחַאְל הלא יי * ןעַרעוֶװ םָנאַקעב סה כי וי
 12 ; המָ והָילֵאְו תיִּתָשלְ לָכָאְל בָאְחַא לע ןיִּב ְּךיִא דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןיִא טאָג ַא טְזיִּב
 43 -לֶא רִמאֵּיַו :ָּכְרּב ןיִ ּב ויָנָּפ םֶׂשָיַו הָצְרַא רַהְנִיַו לֶמִרַּכַה עֶנייַד ְךְרּוד סאָד דְנּוא .טְכעֶנְק ןייד

 עי ראה כה לב ם ר טּבה אהל וע :ןּוהְטעֶג םעֶלַא םאָד ְךיִא ּבאָה רעֶטְרעֶֶו
 44 רֶמאֹיַו תיִעבִׁשַּב יהְיַו :םיִמָעַּפ עַבָׁש בֶׁש רֶמאַֹו הָמּוָאְמ ר }רעיא + יא

 רָמָא הָלֵע רֶמאֹּו םִיַמ הָלֹע ׁשיִא-ףַכְּכ הָוִמִק בָענִה = רעֶּפִּמְנִע ,הָוהְי ָא רימ רעֶּפְמְנֶע 37
 המ ידע ! ִהְיַו :םֶָׁנַה הָכְרְצעי אָלְו דֹרָו רָפֶא ֿבָאהַאלֶא לאָז קְלאַפ עֶגיִזאָד (עֶצְנאַגנ םאָד זַא
 םכָשַג הי ַחּורְו םיִבָע ורְּדִכ כְתֹד םיִמָּׁשַהְו הּכ-דַעְו הֹּכ ,טאָנ ראה רעֶד טְסיִּב אוד סאד ןעֶסיוז

 45 ;דֶתְיָה הָוהְי יו ;הָלאֵער לו בָאְחַא בֵּכְריַו ליִדנ : יד בא
 הכאנירע בוא ןפל ץֶרְַּכ נשנ הלַאלא 0 ראד ריי יי יי : ויר לָׁש : ו ירנ יראו יז ן :ו

 :הלאערץ ןופ ןעֶלאַפעֶגְּפּורַא ויִא רֶעייֵפ ַא דְנּוא 8
 מי שי / סאָד טְנעֶרְּברעֶפ טאָה דְנּוא ;ראָה םעֶד
 א -ֵלָּכ תֵאְו הלא הָׂשָע רֶׁשֲאילָּכ תֶא לָבְויִאְל בָאְחַא דניו דנּוא ;ץְלאָה םאָד דְנּוא ,רעֶּפְּפָא דְנאַרְּב
 + לָבּזא חַלְׁשּתַו :בֶרָחְּב םיאיִבְַהילְּכיתֶא :ָרֶה רֶׁשֲא ךנוא ,ּביֹוטְׁש םעֶד דֶנּוא ,רעֶנייֵטְׁש איִד

 ןופסוי הָכְו חַ ןיִׂשֲעי-הֹּכ רֶמאֹל ּודָילַא-לָא ְּךָאְלַמ ׂ
 : '* ןיִא רעֶסאַו םאָד טְקעֶלעֶגְסיֹוא טאָה םֶע
 ןעֶלאַפעֶג אייֵז ןעֶנעֶז ,ןעֶהעֶזעֶג םִע טאָה קְלאָּפ עֶצְנאַג סאָד ןעוֶו דְנּוא 39 :ּבּורְג רעֶד
 נא 40 :טאָנ זיִא הָוהְי ,טאָנ זיִא הָוהְי ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא םיִנָּפ רֶעייֵז ףיֹוא

 טיִנ אייֵז ןופ לאָז רעֶנייֵק ,לַעַּב ןּופ םיִאיִבְנ איִד טְּפאַח ,טְגאָזעֶג אייֵז וצ טאָה ּוהָיְלַא
 טְרְהיִפעֶנְּפּורַא אייֵז טאָה ּוהָיַלַא דְנּוא ,טְּפאַחעֶג אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;ןעֶרעֶו ןעֶניִרְטְנַא
 טאָה ּוהָיְלֵא דנּוא 41 :ןעֶטְכאָׁשעֶג ןעֶטְראָד אייז טאָה רֶע דְנּוא ,ןּוׁשיק ָּךייֵט םעֶד ּוצ
 ןּופ ׁשיֹורעֶג ַא זיִא סֶע ןיִראָו ,קְניִרְמ דְנּוא םִע דְנּוא ,ףיֹורַא אייֵג ,בָאָחַא ּוצ טְנאָזעֶּב
 הָיְלַא דְנּוא ,ןעֶקְניִרְט ּוצ דְנּוא ןעֶסֶע ּוצ ,ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא כָאְחַא דְנּוא 42 :ןעֶנעֶר
 ּוצ ןעֶניֹוּבעֶגְנייַא ָּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,לֶמְרַּכ ןּופ ץיִּפְׁש איִד ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶגְּפיֹורַא זיִא
 טאָה רֶע דְנּוא 42 :ןֶעיִנְק עֶנייֵז ןעֶשיוִוְצ םיִנָּפ ןייַז ןּוהְמעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ךֶרֶע רעֶד
 -ָפיֹורַא זיִא רֶע דִנּוא ,ּוצ םַי םעֶד וצ קוק דְנּוא ,ףיֹורַא ְּךאָד אייֵג ,גֵנּוי ןייֵז ּוצ טְנאָזעֶג
 טאָה יֹוזַא ,אָד טיִנְראָג זיִא םִע ;טְגאָועֶב טאָה רֶע דְנּוא ,טְקּוקעֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶג
 ןעֶטְנעֶּביִז םעֶד ןַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 44 :לאָמ ןעֶּביִז ,קירוצ אייֵנ ,טְנאָזעֶג רֶע
 טייֵג ׁשְנעֶמ ַא ןּופ טְסיֹופ איִד איו ,ןעֶקְלאָו רעֶנייֵלְק ַא ,העֶז ,טְגאָזעֶג רֶע טאָה ,לאָמ
 ןאַּפְׁש ,בָאְחַא וצ אָז דְנּוא ףיֹורַא אייֵנ ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,םִי םעֶד ןּופ ףיֹורַא
 זיִא םִע דְנּוא 49 :ןעֶטְלאַהְפיֹוא טיִנ ְּךיִד לאָז ןעֶגעֶר רעֶד סאָד ,ּפורַא אייֵנ דְנּוא ,ןייֵא
 ןעֶראָועֶג לעֶמיִה רעֶד זיִא יֹוזַא ,רעֶהַא דְנּוא ןיִהַא םּורַא ְּךיִז טְהעֶז ןעֶמ רעֶדייֵא ןעֶזעוֶועֶג
 דְנּוא ,ןעֶנעֶר רעֶסיֹורְג ַא ןעֶראָועֶג זיִא םִע דִנּוא ,רֶניוִו ןּופ דְנּוא ןעֶקְלאָו ןּופ ץְראַוְׁש
 םעֶד ןּופ דְנאַה איִד דְנּוא 46 :לאֶעדְזִו ןייק ןעֶגְנאַגעֶג זיִא דְנּוא ,ןעיְהאָפעֶג זיִא בָאְחַא
 דְנּוא ,ןעֶדְנעֶל עֶנייֵז טְלעֶטְראַגעֶגְמּוא טאָה רֶע דְנּוא ,ּוהָיְלַא רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ראַה

 :לאֶעְרְזִי ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא רֶע זיִּב ,בָאְחַא ראָפ ןעֶפאָלעֶג זיִא
 טי לעטיפאק

 טאָה רֶע איו דְנּוא ןּוהְמעֶג טאָה ּוהָיִלֲא סאו םעֶלַא ,לֶבְזיִא ּוצ טְגאָזעֶג טאָה בָאְחַא דְנּוא 1
 ּוהָיַלַא ּוצ ַחיִלְׁש ַאטְקיִׁשעֶג טאָה לֶבָזיִא דְנּוא 2 ;דְרעוֶוְׁש םעד טימ ןעֶנאָלְׁשרעֶד םיִאיִבְנ עֶלַא
 ןּוהְמ רֶהעֶמ ְּךאָנ אייֵז ןעֶלאָז יֹוזַא דְֶנּוא ,רעֶטעֶנ איד ןּוהְט ריִמ ןעֶלאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא
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 אֵריי :םָהְמ דַחַא ׁשֶפֶנִּכ ְךְשְפִנ-תֶא םיִׂשָא רֶחֶמ תעכרְּכ
 חּנ הְָוהיִל רֶׁשֲא עַבָׁש רֵאְּב אֵבָֹוׂשְפנילֶא ךקיו םקָ

 בֶׁשֵי אֹבַָו םֹו ְךֶרד רֶּכְרּמַּב דֵלְה"אוְהְו :םָׁש ֹורֲענ-תֶא 4
 בר ו דְמאַָּו תומָל ֹוׁשְפנתֶא לֵאְׁשיו תָחֶא םָתֹר תַחֵּת
 םַּכְׁשִיַו :יָתֹבֲאַמ יִכֹנִא םוטדאל ִּכ יִׁשְּפַנ חק הָוהְי הָּתַע
 ול מא וב ענג ךָאלמ הָזיהְנהְו דָחֶא םֶתר תַחַּת ןְׁשייַו

 תַחַּפְַו םיִפָצְר תִֶע ויָתׂשֲאָרְמ הָנִהְו שֵּבַו :לוְכָא םוק 5
 ו רוהְי ְךאָלַמ כֶׁשָ :בָּכְׁשִיַו בׁשּיו ּתְשֹ לֵכאיַו םִיָמ ז

 :ְךְרֶּדה ָּךֶּבִמ בֶר יִּכ לֶכָא םק ימיו וב-ענַַ ינׁש
 םיִעְבִרא איִתַה הָליִכֲאָה | ַחָכְב לו הְָּׁשִּיַו לֵכאּיַו םֶקָו 5
 םְשיאביו :םֶרֹח םִיִהֹלֶאָה רֵה דע הָלָיל םיָעבְרַאְו םוי 9

 ול רַמאּ ולא :יהי-רַּבִד הָנִהְ םׁש ןל הָרָעמַה-לַא
 יקלָא ! הויל יתאנֹק אּיַק רָמאו ?והָילֶא הָּפ ָךֶליִַמ
 ּוכְרָה ְתְֹּבמתַא לֵאְד שי יִנְּבְךְתיִרְב ּוְֲעיוּכ תֹואְבִצ

 ײתֶא יׁשְקַּבָיַו ידַבְל יִנֲא רַתְואְו בֶדָחִב ּונְרָה ךיִאיִבְניתֶא
 ;דָוהְי יפל רֶהְב ָּתְדִמְָו אָצ רַמאֹו :הָתְחַקליִׁשְפַנ 1

 רַבַׁשְמּו םיִרָה קֵרָּפִמ קֶוָחְ הָלֹודְ ַחיִרְו רָבֹע הָוהְי הֵּנִהְ
 אָלׁשעב חורָה רַחַאְו והְי ַחּורְב אָל הוהְ ינְפל םיְִלְס
 רַחַאְו ְהָוהְי ׁשֵאְב אל יא ׁשֵעַרה ירֵחַאְ :הָוהְי ׁשערְב 2

 ָנְּפ טל והיא עָמְׁשּכ  יִהַָו !הָּקַד הֶמָמִּד לוק ׁשֵאָה
 ירמי ליק לא הנהְו הֶרָעַּמַה חַתַּפ דמעַו אֵציו יהא

 יהלֶא ן הוהיל יִתאָנֹק אנק מאי ;והָילַא הָפ ְךְליהַמ 4
 תֹחְכמ-תֶא לאָרְִׂ ינְּב ךהירב ּובְְעיייִּכ תֹמִצ
 ושְקַבָיו יִּדכְל ינֲא רַתְואְו בֶרָחְב ּוגרַה ךיִאיִבְניתֶאְו ּוסָרד

 בוש זלַא ָוהְי ָמאָו = ;ה א יִשְפַנ-תֶא וט

 טי א םיכלמ
 ףעֶד ּוצ ןעֶנְראָמ טיִנ לעֶװ ְךיִא ּביֹוא
 יוװַא ןעֶּבעֶל ןייֵד ןעֶכאַמ טייֵט רעֶגיִזאָד
 :אייֵז ןּופ םעֶנייֵא ןופ ןעֶּבעֶל םאָד איו
 זיִא ,ןעֶהעֶזעֶג םאָד טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא 8
 -עֶגְקעוֶוַא זיִא דְִנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא רֶע
 ןעֶּבעֶל ןייַז ראַּפ (טְכְרּוּפ םיֹואנ ןעֶנְנאַג
 םאָו עַבְׁש-רַאְּב ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא דְנּוא
 טְראָד טאָה רֶע דְנּוא ,הָדּוהְי ּוצ טְרעֶהעֶג
 זיִא רֶע דנּוא 4 :טְזאָלעֶגְרעֶּביִא בני ןייֵז

 ,עֶזייֵר גאָט ַא רֶּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג
 ְךיִז טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע דְנּוא
 דנּוא םיֹוּב-ןעֶסְקאַָּב ַא רעֶטְנּוא טְצעֶזעֶג
 לאָז עֶלעֶז עֶנייֵז םאָד ןעֶטעֶּבעֶג טאָה רֶע
 םִע טְנאָזעֶג טאָה רַע דְנּוא ,ןעֶּבְראַטְׁש

 ןייֵמ וצ םעֶנ ראַה ָא דְנּוצַא ;גּונעֶג זיִא
 איו רעֶמעֶּב טיִנ ןיִּב ָּךיִא ןיִראוָו ,ןעֶּבעֶל

 ְךיִז טאָה רֶע דּוא 2 :ןרעֶמְלֶע עֶניימ
 ןעֶפאָלְׁשעֶגְניוַא זיִא רֶע דְנּוא ,טְגייֵלעֶג
 ַא העֶז דְנּוא םיֹוּב-ןעֶסְקאָּב ַא רעֶטְנּוא

 טאָה דְנּוא ,טְרְהיִרעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה ְּךֶאְלַמ
 ;םִע דְנּוא ףיֹוא אייֵמְׁש ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ
 דְנּוא ,טְקּוקעֶנְמּוא ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא 6
 ןעֶקאַּבעֶג ַא ראוַו םִֶנעֶּמאָקּוצ ןייַז וצ ,העְז

 דְנּוא ,ןעֶקְנּורְמעֶג דְנּוא ,ןעֶסעֶגעֶג טאָה בו

 םאָד ןעֶמּוקעֶג רעֶדיוִו זיִא ראַה םעֶד ןּופ 8 רעֶד דְנּוא 7 2 רעֶדיוִו ְּךיִז טאָה
 םִע דֵנּוא ףיֹוא אייֵטְׁש ,טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא ,טְרְהיֵרעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה דְנּוא לאָמ עֶטייוֵוְצ
 דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא רֶע דְנּוא 8 :ריִד ראָפ געֶו ןעֶסיֹורְג ַא טְסאָה אּוד ןיִראָו
 עֶנעֶי ןּופ טְּפאַרְק איִד ְךְרּוד ןעֶנְנאַגעֶג זיִא רֶע דְנּוא ןעֶקְנּורְמעֶג דְנּוא ןעֶסעֶנעֶג טאָה
 רֶע דנּוא 9 :ּבֵרֹח ,טאָג ןּופ :ְראַּב םעֶד ּוצ זיִּב ,טְכעֶנ גיִצְריִפ דְנּוא געֶט גיִצְריִפ זייֵּפְש
 םאֶד ,העֶז דֶנּוא ,טְגיִטְכעֶנעֶג טְראָד טאָה רֶע דְנּוא ,לייֵה ַא ןיֵא ןעֶמּוקעֶג טְראָד זיִא
 אָד אזד טְסאָה סאו ,טְנאָזעֶג טאָה דנּוא ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו
 םעֶד ,ראַה םעֶד ןעֶנעוֶו טְרעֶפייֵאעֶג ּבאָה ְּךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דֶנּוא 10 ?ּוהָיַלַא ןּוהְמ ּוצ
 תֹוחְּבְזִמ עֶנייֵד ,טְזאָלְרעֶפ תירְּב ןייד ןעֶּבאָה לֵאָרׂשִ רעֶדְניִק איִד ןיִראוָו ,תֹואָבְצ ןּופ טאָג
 דְנּוא ,דְרעוֶוְׁש םעֶד טיִמ טייֵטעֶנ אייז ןעֶּבאָה םיִאיִבְנ עֶנייֵד דְנּוא ,ןעֶכאָרְּבְרעֶצ אייֵז ןעֶּבאָה
 דְנּוא 11 :ןעֶמעֶנְקעוֶוַא ָּךיֹוא ןעֶּבעֶל ןיימ ןעֶליוז אייֵז דְנּוא ,ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ןיילַא ןיִּב ָּךיִא
 םעֶד ראָפ גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןעֶלעֶטְׁש ְךיִד טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,םיֹורַא אייֵג ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע
 דְניוִו רעֶקְראַטְׁש רֶנּוא רעֶמיֹורְנ ַא דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא זיִא ראַה רעֶד ,העָז דְנּוא ,ראַה
 ראַה רעֶד רעֶּבָא ,ראַה םעֶד ראָפ ןעֶזְלעֶפ איִד ןעֶכאָרְּבְרעֶצ דְנּוא ,גְרעֶּב איִד ןעֶסיִרּוצ טאָה
 רעֶד רעֶּבָא ,םֶרֹוטְׁש ַא (ןעֶמּוקעֶג זיִאנ דְניוו םעֶד ְּךאָנ דְנּוא ;דְניוִו םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא
 ,רֶעייֵפ ַא (ןעֶמּוקעֶג זיִאנ םִרּוטְׁש םעֶד ָּךאָנ רְנּוא 19 :םִרּוטְׁש םעֶד ןיִא יי טיִנ זיִא ראַה
 ַא (ןעֶמּוקעֶנ זיִא) רֶעייֵפ םעֶד ְָּךאָנ דְנּוא ; רֶעייֵפ םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא ראַה רעֶד רעֶּבָא
 טאָה ,טְּרעֶהְרעֶד םִע טאָה ּוהָיַלַא ןעֶז ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 13 :עֶמיִמְׁש עֶטְפְנאַז עֶליִּטְׁש
 =עֶג ְךיִז טאָה דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶגסיורַא זיִא רֶע דְנּוא לעֶטְנאַמ ןייַז טיִמ םיִנָּפ ןייַז טְליִהעֶגְנייַא רֶע
 טאָה רָנּוא לֹוק ַא ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ זיִא םֶע ,העֶז דְנּוא ,לייַה רעֶד ןּופ ריִּט איִד ןיִא טְלעֶטְׁש
 ְךיִמ ּבאָה ְּךיִא ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 14 ?ּוהָיְלַא ןּוהְט ּוצ אָד אּוד טְסאָה סאו ,טְגאָזעֶג
 טְזאָלְרעֶפ ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד לייוו ,תֹואָּבְצ טאָג םעֶד ראַה םעֶד ןעֶנעוֶוטְרעֶפייֵאעֶג
 -אָלְׁשרעֶד אייז ןעֶּבאָה םיִאיִבְנעֶייַדדְנּוא ןעֶכאָרְּבְרעֶצ אייֵז ןעֶּבאָה תֹוהְּבזִמ ֶנייַד ,תיִרְּב ןייד
 ךיֹוא ןעֶּבעֶל ןייַמ ןעֶליוז אייֵז דְנּוא ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ןייֵלַא ןיִּב ָךיִא דְנּוא ,דְרעוֶוְׁש םעֶדטיִמ ןעֶנ
 געוֶו ןייֵד ּוצ קירּוצ ְּךיִד רֶהעֶק אייֵנ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 13 :ןעֶמעֶנְקעִֶוַא

 ָךֶלֶמ םֶלַא לֵאזַח ןעֶּבְלאַז טְסְלאָז דֶנּוא ןעֶמּוק טְסְלאָז אזד רֶנוא ,קֶׂשָמַד ןייק רֶּבְדִמ איד ְּךְרוד
 לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא ְּךֶלֶמ ַא ראַפ ןעֶּבְלאַז אּוד טְסְלאָז יִׁשְמִנ ןֶּב אּוהְי דְנּוא 16 :םָרַא רעֶּביִא

 לנוא



 םיכלמ

 הָלֹוחְמ לֵבֶא ןּופ טֶּפֶׁש ןֶּב עֶׁשיִלֶא רֶנּוא
 איִבָנ ןייֵא ראַפ ןעֶּבְלאַז אּוד טְסְלאָז
 ןייז טעוֶו סֶע דְנּוא 17 :ריִד טאָטְׁשְנַא
 ןופ ןעֶרעֶװ ןעֶנּורְטְנַא טעוֶו םִע רעֶו
 ןעֶטייֵט אּוהַי טעוֶו םעֶד דְרעוֶוְׁש םילֵאָזַח
 ןעֶרעוֶו ןעֶנּורְטְנַא טעוֶו סאוָו רעֶד דִנֹּוַא

 עֶׁשיֵלֲא טעוֶו םעֶד ,דְרעוֶוְׁש סיאּוהְי ןּוֿפ
 ןעֶזאָל ריִמ לעוֶו ָךיִא דְנּוא 18 :ןעֶטייֵט

 -יֹומ ןעֶּביִז לֵאָרְׂשִי ןיִא ןעֶּבייֵלְּברעֶּביִא
 ְךיִז ןעֶּבאָה סאו ,ןְעיִנְק איִד עֶלַא ,דְנעֶז

 -יֵלְמיִא דְנּוא ,לַעַּב םעֶד ּוצ טעיִנְקעֶג טיִנ
 :טְׁשיִקעֶג טיִנ םֶהיֵא טאָה סאָָו ליֹומ םעֶכ
 -קעוֶוַא ןעֶטְראָד ןּופ זיִא רֶע דְנּוא 9
 םעֶד ןעֶנּופעֶג טאָה רֶע דִנּוא ןעֶגְנאַגעֶג

 ,טְרעֶקַאעֶג טאָה רֶע דְנּוא טָפָׁש ןֶּב עֶׁשיִלֶא
 םֶהיֵא ראָפ ןעֶנעֶז ןעֶסְקָא רָאָּפ ףְלעוֶוְצ
 איִד אייַּב ראַו רֶע דְנּוא ןעֶנְנאַנעֶנ
 םֶהיֵא ראָפ זיִא ּוהָיַלַא דְנּוא ,עֶטְפְלעוֶוְצ

 ןייַז טאָה רֶע רֶנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶג רעֶּביִאְראָפ
 דְנּוא 20 :ןעֶּפְראָוְועֶג םֶהיֵא ףיֹוא לעֶטְנאַמ
 דְנּוא ,רעֶדְניִר איִד ןעֶזאָלְרעֶפ טאָה רֶע

 01 כ-יטי-יא

 ציִבְנִל הָעְּמִּת הָלֹוחְמ לֵבָאְמ טְפְׁשוִּב עֵשילַא-תֶאְ
 וה םָלְמִּנַו אּוהִי תיָמְי לֵאְזִח בֶרָחַט טָקְמגה הָנְָו :יָמִחַּת
 וו: חעבש לֵאְׂשיִב יִּתְרַאָׁשִהְד ןעֶׁשיִלָא תיִמָי אּוַהַי בּדְחַמ
 הָּפה"לְְ לֵעַּבִל זערכײאל רֶׁשֲא םיַּכְרִּבַהיִלְּכ טיִפְלַא
 נפ ךָב עֶׁשילא-תֶא אָצְמיַו םָּׁשִמ ךלה :ול קָשָנדאֵל רֶשֲא
 םִנְׁשִּכ אוִהְו ונָפְל םיִדָמִצ רָׂשֶעייִנְׁש ׁשֵרֹה אוָהְו טָפָׁש
 ם בניו :ויָלֵא וּתְרַַא לְשֹי ולַא ּוהָילֲא רבי רַעעַה
 יִבָאְל אָקַקְׂשַא רֶמאַֹּ והיא יִרֲהַא ץֶרֹו רֶכְּבַה-תֶא
 ִתיִׂשָע הָמ יִּכ בוש ְךֵל ול מאה ְךיֶרְחַא הָכלאְו מאָל
 נ יֵלְִבּ וה ֶּבַה יַמָע-תֶא חק וְָחַאמ בׁשֵג :ךֵל
 ילֲסַא די םֶקָל ולא עַל ןיו רֶׁשָּבַהםָָׁשִּב רֶקָּבה
 6 עדילַא

= 
 א ׁשֶנְׁשּו םיִשלּת ּוליֵחילָּכ-תַא ץֵמָק טא דַדָהךב
 :הָּב םֶהָלוןויְמׂשילַע צו לַעֹ בֶכָרָו מו וָּתִא ֵלמ
 3 רֶמאָיַו :הָריִָה לֵאְרְשִיןלַמ בָאהַא-לָא םיִכָאְלַמ חַלְשיו
 ףינְּיָשְָו איָהייל ּךְָהו ְִסִּכ דֹנֵהְדִּב רֶמֶא הֵּכ :
 ו ץֶֹאָדְרַבְרּכ רֶמאֹיַו לֵאָרְׂשִי-ְךֶמ ןעַי ;םָהייל םיִבּוּטַה
 ח ּורְמאָיַו םיִכָאלַמַה ּובְׁשו :יִלירָׁשֲא-לָכְו ינֲא ָּךְל ךלמה
 ָמְכַּכ רמאל ךילאיִּתְחַלָׁשיּכ דָמאֹל דֶרָחִּב רַמָא-הְּ
 5 זַלְׁשָא רֶאָמ תעָּכיסַאויִּכ מה יי יל דיִנְבּו ךיִׁשָנְוָךְבַהְּו
 ָיהְ דיִדְבִע ּתְב תאָו ְךתֹיִ-ּתַא ֹוׂשְּפִחְ ךלֵא * יִדְבַעתַא
 ז יילַמ אֵרְקִה ! קל םֶדָיְכ ּומִָי יףיניֵ רמְחַמלּכ
 זיָעָר יִּכ ואת אירע מא ץֶרָאָה .גקזילִכְל סַאָרְׂשִ
 ילַו יּפְטְכלּו נבל יִׁשָנל יַלֵא הייב ׁשֹקַמְמ זו
 9 .םִעְהילַכְו םִנקהילּכ ולַא מאה טטִּמִמ יּתְעַנְמ אָלְו
 5 ףלָּמא ריִדֲרְדב יִכֲאְלַמְּל רֶמאַֹּו :הבאֹת אלו עַמְשִּתילַא

 ףֶע דְנּוא ןעֶפאָלעֶגְכאָנ ּוהָיְלַא זיִא רֶע
 רעֶטאַפ ןייֵמ ָּךאָד ריִמ זאָל ,טְנאָזעֶג טאָה
 לעוֶו יֹוזַא ,ןעֶׁשיִק רעֶטּומ עֶנייֵמ דִנֹוא
 טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןייֵגְבאָנ ריִד ְּךיִא
 טאָה רֶע דְנּוא 91 ?ןּוחט ּוצ ריִד טיִמ ְךיִא ּבאָה סאו ןיִראָוָו ,קירוצ םּוק דְנּוא ,אייֵג
 אייֵז טאָה דְנּוא ,רעֶדְניִר רָאָּפ איִד ןעֶמּונעֶג טאָה דְנּוא ;םֶהיֵא ןּופ טְרְהעֶקעֶנְמּוא ְּךיִז
 רֶע טאָה רעֶדניִר איִד ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאוָו םיִלָּכ איִד טיִמ דְנּוא ,ןעֶטְבאָׁשעֶג
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,קְלאַפ םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג םִע טאָה רֶע דְנּוא ,טְבאָקעֶג ׁשייֵלְפ םאָד
 טאָה רֶע דְנּוא ּוהָיַלַא ןעֶבְנאַגעֶגְבאָנ זיִא דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא רֶע דְנּוא ;ןעֶסעֶגעֶג

 :טְניִרעֶּב םֶהיֵא
 ב לעטיפאק

 אייוֵוְצ דְנּוא ,לִיַח סעֶצְנאַג ןייַז טְלעֶמאַזְרעֶפ טאָה ,םָרַא ןּופ גיִנעֶק רעֶד דַדַה ןֶּב דְנּוא 1
 ;ןעֶגעוֶוְטייֵר דְנּוא דְרעֶפ ְּךיֹוא ,ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז עֶגיִנעֶק גיִסייֵרְד דְנּוא
 ןעֶנעֶק טאָה דָנּוא ,ןֹורְמֹׁש ןעֶגעֶק טְרעֶגאַלעֶג ְּךיִז טאָה דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא רֶע
 ןּופ גיִנעֶק םעֶד בָאְחַא ּוצ םיִחּולְׁש טְקיִׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא 2 :ןעֶטיִרְטְׁשעֶנ רֶהיֵא

 דַדַה ןֶּב טאָה יֹוזַא ;טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 83 :ןייֵרַא טאָטְׁש איִד ןיִא ,לֵאָרְׂשִי
 עֶטְסעֶּב עֶנייֵד דְנּוא רעֶּבייוו עֶנייֵד דְנּוא ,ןייֵמ זיִא דְלאָג ןייַד דְנּוא רעֶּבְליִז ןייד ,טְגאָזעֶג
 טאָה דְנּוא ,טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 4 :ןייֵמ ְּךיֹוא ןעֶנעֶז רעֶדְניִק
 סאו םעֶלַא דְנּוא ,ןייַד ןיִּב ְּךיִא ,טעֶרעֶנ טְסאָה אּוד איז יֹוזַא ,גיִנעֶק ראַה ןייֵמ ,טְגאָזעֶג
 טאָה יֹוזַא ,טְנאָזעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג קירּוצ ןעֶנעֶז םיִחּולְׁש איִד דְנּוא 5 :ּבאָהְּךיִא
 דְנּוא רעֶּבְליִז ןייד ,ןעֶגאָז ּוצ טְקיִׁשעֶג ריִד ּוצ ּבאָה ְּךיִא לייוֵו ,ןעֶנאָז ּוצ ,טְגאָזעֶג דֵדַה ןֶּב
 ְךיִא לעו יֹוזַא 6 :ןעֶּבעֶנ ריִמ אּוד טְסְלאָז ןְהיִז עֶנייֵד דְנּוא רעֶּבייוֵו עֶנייֵד דְנּוא ,דְלאָג ןייד
 איד ןיִא דְנּוא זיֹוה ןייד ןיִא ןעֶכּוז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶקיִׁש טְכעֶנְק עֶנייֵמ ריִד ּוצ ןעֶנְראָמ
 ןּודֵמ אייֵז ןעֶלעֶוֶו ּביִל ריִד זיִא סאָו םעֶלַא זַא ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא ,טְבעֶנְק עֶנייֵד ןּופ רעֶזייֵה
 -עֶנ טאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 7 :ןעֶמעֶנּוצ םֶע ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,דְנעֶה עֶרייֵז ןיִא
 םאָד ,טְהעֶז דְנּוא טְנעֶקְרעֶד ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,דְנאַל םעֶד ןּופ עֶטְצְלֶע עֶלַא ּוצ ןעֶפּור
 עֶנייַמ דְנּוא רעֶּבייוַו עֶנייֵמ םּוא ,טְקיִׁשעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע ןיִראָו ,םעֶטְכעֶלְׁש ראָנטְכּוז רֶע
 דְנּוא 8 :טְרְהעוֶועֶג טיִנ םֶהיֵא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,דְלאָג ןייֵמ דְנּוא רעֶּבְליִז ןייֵמ םוא דְנּוא ,רעֶדְניִק
 םֶע טְסְלאָז אּוד ,קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד ְךיֹוא דְנּוא ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה (עֶטייֵל) עֶטְלַא עֶלַא
 טְנאָז ,רֵרֵה ןֶּב ןּופ םיִחּולְש איד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 9 :ןעֶזאָלּוצ טיִנ דְנּוא ,ןעֶרעֶה טיִּנ

 וַצ
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 יָנׁשאִרְב ךדְכעיילַא תחַלָׁש--רֶשֲא לּכ ךֶלֶמִה יִנדאל
 םיִכָאְלַּמַה וכלה תוָׂשָעָל לכוא אֵל הֶוִה רָבָּדַהו הֶׂשֲעֲא
 ןושעי--הֹּכ ףמאֹיַו דֵדַהדִּב ויָלֵא הַלׁשִי ;רָבָּד ּוהָבְׁשּ
 םיִלְָׁשִל ןּורְמִׁש רַּפִע ןלפשייטא ּופָמּז הָכְו םיחֹלֶא יִל

 ּורֹכַּד רֶמאַָּ לֵאָׂש-ְלְמ ןעיו :יְִנַרְּב רֶׁשֲא םִעָה-לָבְל ונ
 הוה רֶבֶּדַה-תֶא עֹמְׁשִּכ יהיו :ַחָּתַפמּכ רֹה ףֶלֵהְתִילֲא ט

 וידְבֲע-לֶא מא תיָכִּמּב םיִכָלְּמַהְו אה הָתֹׁש אוו
 =-לַא שגנ דחֶא איִבְנ ! הָנהְו ;ריִעֲה--סַע מיׂשַָו ומיֵׂש ט

 זִא ָתיאְרֲה הָוהְי רַמָא הֹּכ רֶמאֹ לֵאָרְשי-ְךֶלֶמ בָאחַא
 רִּכ ָּתְַדָו םַֹּה יב ונְתנ יננַה הוה ליִדְּנַה ןוְמָהָה-לַּכ

 דודי רַמָא-הְּכ רֶמאַּו יִמַּב בָאחַא רַמאֵּו ;הָוהי יִנֲא 4
 רֶמאַֹּו המָחְלִּמַה רסֶאָיייִמ רַמאֵּה תונידמֹה יִרָׂש יֵרַעַנְּ

 םִיַתאָמ ויהיו תֹונידּמה יֵרָש יֵרענ-תַא דקפיו !הָּתֶא ומ
 ְ-לָּכ םעֶה--לָּכ--תֶא רֶקֵּפ םֶהיֵרֲחֶאְו םיִׁשֹלׁשּו םִינש

 הָתֹׂש לֵדָהְדַבּו םיִהָהְעַּב ּואְצו :םיִפְלֲא תַעְבִׁש לֵאָרְׂשִי 5
 ךוע ְךֶלֶמ ִיַנשו-םיִׁשלׁש םיִכָלְּמְַו אּוה תֹכִַּב רוּכש

 ךֶּב חַלְׁשִּיו ְהָנֹׁשאֵרְּב תֹניִדְּמַה יִרָׂש יִרעֶנ ּואְצי :וָתֹא ע
 ימי :ןחְמְשִמ אש םִָׁנַא רֹמאל ול נו דֹרָה 5

 ּואָצִי הָמְחְלִמְל םִאְו םִָּיַח םִֹׂשְפּת ּואָצָי םֹוִלָׁשְל--םִא
 תֹויִדְּמַה יִרְׂש יִרעֶנ ריִָהְדִמ יְִצי הָּלֵאְו :םָֹׂשִּפִּת םִיַה 5
 טפָּדרִיו םֶרָא ּוסְניו וׁשיִא ׁשיִא וכי :םֶהיֵרֲחַא רֶׁשֲא לִיִמַהְו כ

 ;םִׁשְרַפּו םוסילע םֶרָא ךלֶמ רֲהְדִּב טֵלֶּמו לֵאָרְׂשִי
 םָרָאב הָּכִהְו בֶכרְד"תֶאְו םּוכַה-תֶא ךיו לֵארְׂשי ְךֶלֶמ אֵציַו 1
 ול רָמאַָּו לֵארְׂשי ְךֵלַמילֶא איִבָּנַה ניו :!הָלֹודְנ הָּכִמ 2

 זרבושתל יַּכ הׂשְחרׁשֶא תֶא הא עֶדְו קֹזִחְתַה יל
 םֶרָאיַּדלַמ יֵדְבעו ְךילָפ הָלֹע םֶרֶא ְךֶלֶמ הֶנָּשַה
 טֵמִמ יִקְזַח ןכ-לע הַא טיִרָה יַלַא ולא וִרְמָא

 כ א םיכלמ
 סאו סעֶלַא גיִנעֶק םעֶד ראַה ןייֵמ ּוצ
 ןייֵד ּוצ טְקיִׁשעֶג טְשרֶעוצ טְסאָה אּוד
 איד רעֶּבָא ןּוהְט ְךיִא לעֶװ טְכעֶנְק
 איד דְנּוא ,ןֹוהְט טיִנ ְךיִא ןעֶק ְּךאַז עֶגיִזאָד
 -אָה דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגקעוֶוַא ןעֶגעֶז םיִחּולְׁש

 :רעֶפְמֶנֶע ןייֵא טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא ןעֶּב
 טְקיִׁשעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דֵדַה"ְןְּב דְנּוא 0

 ריִמ ןעֶלאָז יֹוזַא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 אייֵז ןעֶלאָז יֹוזַא דְנּוא ,ןּוהְט רעֶטעֶג איִד
 ןּופ ּביֹוטְׁש רעֶד ּביֹוא ןּוהְמ רֶהעֶמ ריִמ
 םִנעֶפיֹוה איד ּוצ ןייַז גּונעֶג טעוֶו ןֹורְמֹׂש
 טימ ןעֶנעֶז סאוָו קְלאַפ ןעֶצְנאַג םעֶד ןּופ
 טאָה לֵאָרְשִי ןּופ גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 11 :ריִמ
 ןטְנאָז ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶב
 (דְרעוֶוְש סאדע ןָא טעֶטְריִג םאוָו רעֶד זַא
 םאָו רעֶד אי יֹוזַא ןעֶמְהיִר טיִנ ְּךיִז לאָז
 -עֶג זיִא םִע דְנּוא 12 :ףיֹוא סֶע טעֶדְניִּב
 עֶניִזאָד סאָד טְרעֶהעֶנ טאָה רֶע ןעוֶו ןעֶזעוֶו
 איד טיִמ ןעֶקְנּורְטעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טְראוָו
 טאָה יֹוזַא ,ןעֶטְלעֶצעֶג איִד ןיִא עֶניִנעֶק
 ָךייִא טּוהְט ,טְכעֶנְק עֶנייֵז וצ טְגאָזעֶג רֶע

 -אַלעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶטייֵרְּבְנָא
 ,העְז דְנּוא 13 :םאָטְׁש רעֶד רעֶּביִא טְרעֶנ
 גיִנעֶק בָאְחַא ּוצ טְנְהעֶנעֶג ְּךיִז טאָה איִבָנ ַא
 טְנאָד יֹוזַא ,טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ

 ּבעֶגְרעֶּביִא ְּךיִא ,העְז ?גָנּולְמאַזְרעֶפ עֶסיֹורְנ עֶניִזאָד איִד ןעֶהעֶזעֶג אּוד טְסאָה ,ראַה רעֶד

 דִנּוא 14 :ראַה רעֶד ןיֵּב ְךיִא זַא ןעֶסיוִו טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,דְנאַה עֶנייֵד ןיִא טְנייֵה םֶהיֵא ריִד

 ןעֶמעוֶו ְּךְרּוד ,טְנאָזעֶּג טאָה בָאְחַא

 עֶבְנּוי איִד ְךַרּוד

 הָמָחְלִמ איִד

 ,טְגאָזעֶג ראַה רעֶד טאָה יֹוזַא ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ?
 לאָז רעֶוֶו ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,תֹוניִדְמ איּד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איד ןּופ ןע
 איד טְלייֵצעֶג טאָה רֶע דְנּוא 8 :אזד ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ?ןעֶנאַּטְׁש

 טְרעֶדְנּוד אייווְצ ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,תֹוניִדְמ איִד ןּופ עֶטְשְרעֶּביֹוא איִד ןּופ ןעֶבְנּוי

 עֶלַא ,קֶלאַפ עֶצְנאַג םאֶד טְלייֵצעֶג רֶע טאָה אייֵז ְךאָנ ָגּוא ,:יִסייֵרְד דְנּוא אייווַצ דַנּוא
 אָט ןעֶטיִמ ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְסיּורַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 16 :דִנעֶזיֹוט ןעֶּביִז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 .ןעֶטְלעֶצעֶג איד ןיִא טְרֹוּכיִׁשעֶגְנָא ןעֶזעוֶועֶנ זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶקְנּורְעֶג טאָה רֵדֲהְ-ְןֵּב דְנּוא
 ו :ןעֶמּוקעֶג ְליִה ּוצ םֶהיֵא ןעֶנעֶז סאו םיִכָלְמ ביִסייֵרְד דְנּוא איייוַוצ םיִבָלְמ איֵד טימ רֶע
 וֿפ עֶז ְטְׁשְרעֶּביוא איִד ןופ ןעֶגְנּוי איֵד דָנּוַא 7

 דֵדֲהְוִּב דְנּוא א טאָה ןעֶטְׁשְרַע אייז דְנּוא ,טקישעֶגְסיֹורַא ךיוג
 םּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז תֹוניִדְמ איִד

 טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה

 ןמְבאָזעֶג טאָה רֶע דְנּזוַא 8 :ןֹורְמש ןּופ ןעֶנְנאַנעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז ןעֶשְנעֶמ ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא
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 אייז ּביֹוא דְנּוא ,גיִדעֶּבעֶל אייֵז טְּפאַח ,ןעֶדיִרְפ ןעֶנעוֶו ן אייז ּביוא ָךְנאַגעֶגְסיֹור ןעֶנעֶז

 ייִזאָד איִד דנּוא 9 :ביִדעֶּבעֶל ָךיֹוא אייֵז טְּפאַח 2 ןעֶגעוִו ןעֶנּ אֵנעֶגֶסיֹורַא ןעֶנעֶז

 שיס ,טאַטְש רעֶד ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז תֹוניִדְמ איִד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד ןּופ == עֶג

 סאָד דְנּוא
 ןעֶמּוקעֶג ןעַבעַקְּטְנַא

 אייז זיִא סאו ןעֶכיֵלְטיִא ןעֶנאַלְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 20 :אייֵז רעֶטְניִה לִיַח

 ֶנאָועֶגְכאָנ אייז ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי נא ,ןעֶפאָלְטְנַא זיִא םֶרָא דְנּוא ;
 דנּוא 21 :ןעֶנאוְּטייַר דְנּוא דְרעֶפ טיִמ ןעֶנּורְטְנַא זיִא םָרָא ןּופ ָּךַלֵמ רעֶד דַדֲהְןֶּב דְנּוא
 דְנּוא דְרעֶפ םאָד ןעֶנאַלְׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךֶלֶמ דעד
 ַא םָרָא ןיִא ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶנאַוְמייֵר םעֶד

 ְךיִז טאָה איִבָנ ,אייֵנ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא וצ טאָה דְנּוא אה ןּופ ְָּךַלֶמ םעֶד ּוצ טְנְהעֶנעֶג
 רעֶד דְנּוא 9 :קאַלְׁש ןעֶסיֹורְג ַא

 ןיִראָו ,ןּוהט ּוצ טְסאָה אּוד םאָוו ןעֶהעֶז דְנּוא ןעֶסיוִו םְסְלאָז אּוד דְנּוא ;ְךיִד קרא א
 לייוו 3 :ןייֵגָפיֹורַא ריִד ןעֶנעֶק רעֶדיוו םָּדֲא ןופ ָךֶלַמ רעֶד טעוֶו ,םורַא אר ַא ןיא

 ןעֶנעֶז רעֶּמעֶג עֶרייֵז ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה םָרֵא ןּופ ְּךַלֶמ םעֶד ןּופ טְכעֶנְק איד
 ןעֶװ רעֶּבֶא ,םֶנּוא רעֶּביִא טְקְראַטְׁשעֶג ָּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה םּוראָד ,גְרעֶּב רעֶּביִא רעֶמעֶנ

 רימ



 םיכלמ
 ןעֶטְלאַה הָמָחְלִמ אייֵז טיִמ ןעֶלעוֶו ריִמ
 םיוִועֶב ריִמ ןעֶלעוֶו ץאַלְּפ ןעֶכייֵלְג ַא ףיֹוא
 אוד דְנּוא 24 ,אייֵז איו ןייַז רעֶקראַטש

 טְסְלאָז אּוד ;ְךאַז עֶניִזאָד איִד ןּוהְט טְסְלאָז

 עֶנייֵז ןּופ ןעֶכיִלְטיִא םיִכָלְמ איד ןעֶפאַׁשְּפָא
 -אֵה ןעֶלעֶטְׁשְנָא טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,לעֶּטְׁש
 אּוד דְנּוא 28 :לעֶטמׁש רֶעייֵז ןיִא ןעֶה
 סאו לֶיַח סאָד איו ,לֶיַח ַא ןעֶלייֵצ טְסְלאָז
 דְנּוא דְרעֶפ דְנּוא ,ןעֶדיֹולְרעֶפ טְסאָה אּוד
 ןעֶבאָװ דְנּוא דְרעֶפ עֶנעֶי איִח ,ןעֶגאוָו

 -ְלאַה הָמָחְלִמ אייֵז טיִמ ןעֶלעוֶו ריִמ ןעוֶו
 ריִמ ןעֶלעֶו ,ץאַלְּפ ןעֶכייֵלְג ַא ףיֹוא ןעֶמ
 רֶע דְנּוא ,אייֵז איו ןייַז -ועְקְראַטְׁש םיוִועֶג
 ףֶע דְנּוא ,עֶמיִטְׁש עֶרייֵז ּוצ טְרעֶהעֶנ טאָה
 זיִא םִע דְנּוא 26 :ןּוהְטעֶנ יֹוזַא טאָה
 רַדֲה-ְןֶּב טאָה ,םּורַא רֶהאָי ַא ןיִא ןעֶזעוֶועֶ
 ִנאַגעֶגְּפיֹורַא זיִא רֶע דְנּוא ,םֶרַא טְלייֵצעֶג
 טיִמ ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ ,קֵפָא ןייק ןעֶב
 "יי רעֶדְניִק איד דְנּוא 27 :לֵאָרְׂשִי

 ְךיִ ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְלייֵצעֶג ְךיֹוא ְּךיז ןעֶּבאָה
 ןעֶגעֶקְטְנַא אייֵז ןעֶנעֶז רֵנּוא ,טְגְראַזְרעֶפ
 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶג
 איו טְרעֶנאַלעֶג אייֵז ןעֶנעֶק ְּךיִז ןעֶּבאָה
 םָרָא דְנּוא ,ןעֶגיִצ סעֶדאַטְס עֶנייֵלְק אייוַוְצ
 דנוא 28 :דְנאַל סאָד טְכאַמעֶג לופ טאָה
 דְנּוא טְנְהעֶנעֶג ְּךיִז טאָה ןאַמ רעֶּכיִלְטעֶג ַא
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 -תָאְו ;םָחַמ קָחַנ אָל"ִסַא רֹוׂשיִּמַּב םָּתִא םֶָתָּלִנ םֶלּואּ
 תוהּפ םישָו ומֹלְמִמ ׁשיִא םיִכָלְּמַה רֶשָה הֶׂשָע הוד רֶבדַה
 הכ ךֶתֹואֵמ לָפֹּנַה ליחַּכ ליה ו לי הָּתַאְו :םָהיֵּתְחַּת

 -םִא רוׂשיִּמַּב םֶתֹוא הַּמַחָלְִו בָכרּכ בֵכָרְו ! םיִּטּכיסומְ
 36 תבּוׁשְתַל ֹודַו :ןכ שעיו םָלקְל עֶמְׁשִנ םָהִמ קוָחְנ אָל
 הָמְחְלִמְל ו הק לע םֶדָא-תֶא דָרֶהְדִּכ רק הָָּׁשַה
 עז וכל ּולְּכְלִכְ וְָּפְתֶה טָארְׂשִי ינְבּו צלָארשירע
 םֶרָאַו םיִוע יש יַנְׁשִּכ םְּנ ֵאָרְשיינְב נו םָתאָרְקִל
 8 ךלָמֹלֲא * לֵמאו ם יהלֲאָה ׁשיִא ׁשֵּּו :ץֶרָאָה-תֶא ָאִמ
 ימלא םרָא ּורְמָא רֶׁשֲא ןעי הָוהְי רַמָאיהְּכ רֶמאֹּ לֵאָרְׂשִי
 ןֹמהָה-לָּכ"תֶא ִּתַתנְו אוָה םִיִקְמִע .יקלָא-אָלְו הָוהְי טיִרָה
 : כ |הָלָא וו ּוהָוהְיינָאק םֶּתְעַרו ךוב הוה לְֹּגַ
 הָמָהְלִּמַה בֶרָקִּתַוייִבְשַה םַֹּב יִהָיו םיִמָי תעְבִׁש הֶלַא
 :דָחֶא םווְּב יִלְנַר ףֵלָא-הָאמ םֶרָא-תַא לארׂשייינב ּכ
 ל לע הָמֹוחַה ֵּפִּתַו ליִעָה-לַא  הֶקִפַא ו םיִרָתּגַה ּוסְָי

 בת : ירכּו םיִרתמַה ׁשיִא הלא הָעְבִׁשְו םירְׂשֶע
 פג אָנ--הָנִה ֹויָדְבִע ֹויָלַא ּוְרְמאֹּו :רֶדָהְּב רֶדָח ריעָה--לָא
 טל סה דַמָה יֵכלַמיּ לֵאָרְִׂי תיֵּ כְלַמייִּ ונְַמׁש
 ְךֶלַמ-לֶא אֵצֵנְ ּונׂשאֹרְּ םילָבַַו ויְִתְמְּב םיכש אָ
 נ םֶָיֵנְתָמְּב םיּקַׂש ֹורְגִחַו .ֶּׁשְפַניתֶא הי יֵלּוא לֵאָרׂשִי
 רְמאו סֵאָרְׂשִי ףלמ-לָא ּואֹבָי םֶהיִׁשאִרְּב םיִלָבֲח
 יח ּטְקַק ַמאַָּו יִׁשְפִנ אָנייַחְּת רֶמָא דַרָהְדִמ ָךִּבִע
 38 מאי ישִמֲה יטלִחנּורֲתַמַו ושני םִׁשָנֲאָהְו :אּה יִחָא
 דדֲהדְןַּב ויְלֵא אֵצו והְחָק ּואַּב רַמאָיַו דַדֵה-ךֶב ךיִהָא
 54 .דיִקָלירַׁשֲא םיִרָעֶה לא רמאָּ :הָבָּכרּמַה-לַע ּודֵלֲעַיַו
 למד ָךִל םׂשָּת תּוצָחְו ביִׁשָא ךיבָא תַאֵמ יֵבָא
 יתְרְכַי ָךְַּׁשֲא תיִרְבַּב ינָאו מב יִבָא םֶׂשירְׁשֲאַּכ
 הל טיִאיִבּגַה יֵנְּבִמ דָחֶא ׁשיִאְו חַי תיִרב ִל

 ראָה רעֶד טאָה יֹווַא ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךֶלֶמ םעֶד ּוצ טעֶרעֶג טאָה
 טיִנ דנּוא ,גְרעֶּב רעֶּביִא טאָנ ַא זיִא ראַה רעֶד סאָד ,טְגאָזעֶג טאָה םָרֲא לייֵו ,טְנאָועֶג
 ןיִא ןעֶּבעֶג בְנּולְמאַזְרעֶפ עֶסיֹורְנ עֶניִזאָד איִד ְךיִא לעו יֹוזַא ,ןעֶלאָהְט רעֶּביִא טאָג ןייק
 .ךיז ןעֶּבאָה אייֵז רֶנּוא 99 :ראַה רעֶד ןיִּב ְּךיִא זַא ןעֶסיוו טעֶז רֶהיֵא דְנּוא ,דְנאַה עֶנייד
 םעֶד ןַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דֶנּוא ,געֶט ןעֶּביִז ןְרעֶדְנַא םעֶד ןעֶנעֶק רעֶנייֵא טְרעֶנאַלעֶג

 ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד דְנּוא ,טְגְהעֶנעֶג הָמָחְלִמ איד ְךיִז טאָה יֹוזַא גאָמ ןעֶמְּביִ
 עֶניִרְּביִא איִד דְנּוא 30 :גאָמ ןייֵא ןיִא רֶעייגסופ דְנעֶזיֹוט טְרעֶדְנּוה םָרָא ןּופ ןעֶגאָּלְׁשעֶג
 יֹוא ןעֶלאַפעֶגְנייֵא זיִא רֶעיֹומ איִד דְנּוא ,טאָטְׁש רעֶד ּוצ ,קָּפַא ןייק ןעֶפאָלְטְנַא ןעֶנעֶז
 דְנּוא ,ןעֶפאַלְטְנַא זיִא דֵַדַה-ְןֶּב דנּוא ,ןאַמ דְנעֶזיֹוט גיִצְנאַוַוְצ דְנּוא ןעֶּביִז עֶגיִרְּביִא איר
 דְנּוא 81 :ןייֵרַא עֶרעֶדְנַא איִד ןיִא רעֶמאַק ןייֵא ןּופ טאָטְׁש איד ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא זיִא
 ןּופ םיִכָלְמ איִד סאָד טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה ריִמ ,העָז ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה טְכעֶנְק עֶנייֵז
 םּורַא קעז ןּוהְמְנָא ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ;עֶניִנעֶק עֶניִצְרעֶהְמְראַּב ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי זיֹוה םעֶד
 םעֶד ּוצ ןייֵגְסיֹורַא ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ,ּפעֶק עֶרעֶזְנּוא םּוא קיִרְטְׁש ְנּוא ,ןעֶדְנעֶל עֶרעֶזְנּוא
 טְרּונעֶגְנֶא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 82 :ןעֶּבעֶל ןעֶזאָל ְּךיִד רֶע טעוֶו רעֶמאָמ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךֶלֶמ
 ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז רְנּוא ,םעֶק עֶרייֵז םּוא קיִרְטִש דְנּוא ,ןעֶדְנעֶל עֶרייֵז םורַא קעז
 מָכאָזעֶב טאָה דֵדַה-ְןֶּב טְכעֶנְק ןייֵד ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןופ ָּךֶלֶמ םעד
 רֶע ?ְךאָנ רֶע טֶּבעֶל ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דָנּוא ,ןעֶּבייֵלְּב ןעֶּבעֶל עֶלעֶז עֶנייֵמ ְּךאָד זאָל
 אייז דָנּוא ןעֶכייֵצ ַא טְכאַמעֶג םִֶע ןעֶּבאָה ןעֶׁשְנעֶמ איד דְנּוא 23 :רעֶדּורּב ןייֵמ זיִא
 ןייד ,אָי טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םֶהיֵא ןּופ טְראָָו םאָד ןעֶמּונעֶג גיִדְנעֶלייֵא ןעֶּבאָה
 דַדֲה-ְןֶּב דְנּוא ;םֶהיֵא טְגְנעֶרְּב דְנּוא טְמּוק ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,רֵדֲה-ְןֶּב זיִא רעֶדּורְּב
 :ןעֶגאָח םעֶד ףיֹוא ןייֵגְפיֹורַא טְזאָלעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא םֶהיֵא ּוצ זיִא
 ןעֶמּונעֶגּוצ טאָה רעֶטאָפ ןייֵמ םאֶו טעֶטְׁש איִד ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנוא 4
 ןעֶסאַג ןעֶכאַמ טְסעֶו אּוד רֶנּוא ןעֶּבעֶנְקיִרּוצ ריִד ְּךיִא לעֶו רעֶטאָפ ןייד איייַּב
 ָךיִד לעֶו ְּךיִא דְנּוא ,ןֹורְמֹׁש ןיִא טְכאַמעֶג טאָה רעֶטאָפ ןייֵמ איז יֹוזַא קֶׂשֶּמַד ןיִא
 וא ןעֶזעֶועֶג תיִרְּב תַרֹוּכ םֶהיֵא טיִמ טאָה רֶע ךְנּוא ,ןעֶקיִׁשְּפֶא תיִרְּב ַא טיִמ
 םיִאיִבְנ איִד ןּופ רעֶדְניִק איד ןּופ ןאַמ ַא דנּוא 85 :טְקיִׁשעֶנְקעוֶוַא םֶהיֵא טאָה

 אה
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 ׁשיִאָה ןָאָמיִו אָנ יניּכה הָוהְי חַבְדַּב הער-לִא רֶמֶא

 הדָוהי ליקְב ָתעמְׁש"אל רֶׁשֲא ןעָי ול ידָמאַָּו :ִתֹּכַהְל 8
 ּוהֲאָצְמיו ֹולְצֲאַמ ךֶליו היד אָה ֵָּכִהְו יִּתמ לה נה

 וה אָנ יניּכה ַמאֹּיו ַחַא ׁשיִא אָצְמִּיַו :והְּכַו הָיְרַאָה 1
 ְךֶרָדִה-לַא ךלמל דמי אי לי :עֶצּפּו הָּכַה יו 08

 קָעְצ אֹוהְו רַב ֵּלַּמַה יִהְיַו :ויניע-לַע רּפֲאָּב ׂשֵּפחְִי
 נו הָּמֲחלמה-בֶרָקְב אָצָי ! ְָרְבִע רַמאַֹ למה

 =רזה שיאה--תַא רֹמְׁש רֶמאַֹּו ׁשיִא יַלֵא אֵבָו רֶס ׁשיִא
 -רַּכִכ וִא וׁשְּפנ תַחַּת ּךׁשַּפִנ הָתיָהְו רַקְּפִי רקַּפַה סא
 ונְניֵא אּוהְו הָנִהְו הֶּנַה הֵׂשֹע ּךְּדְכע יהי :טקְשת ףֶסָּכ מ

 :ָּתְצַרָח הָּתִא ְךמָפְׁשִמ ןכ לֵארְׂשיי-ךֶלֶמ לא רַמאֵּ
 לאָרְׂשי ְךֶלמ ותֹא רַּכִיַו ויָניֵע :ֵלַעַמ רֿפָאָהיתַא דר יַהַמְיַו 4

 ןֵע הָוהְי רַמָא הֵּכ וִלֵא רֶמאָ :אוה םיִאיכַמ יִּכ ש
 וׁשַפִנ תַחַּת ךֶׁשפִנ הָתְיִהו ךימ יִמְרָחישיַאיתֶא ָּתְחַלִׁש

 ףעָו ר ותֹיּכ-לע לֵאָרׂשייִּלִמ לו :ָֹּמִע תַחְּ ּךמַעְו 6
 :הָנוִמְׁש אֵבָּי

 אכ אב
 ילאערויה תֹובָנְל הָיָה םֶרֵּכ הָּלִאָה םיִרָבְּדַה הַחַא ילד =

 רֵּבַדיַ ןִרְמִׂש ְךֶלֶמ בָאַא לכיה לֶצא לאעְָזִּב ֶׁשֲא
 גל ליה ְךְמְרַתַא ילהִָּת ולמאֵל! תָֹניִלֶא בָאָחַא
 בומ םֶרָּכ יָּתְחַּת ךל הָנְתֶאְו ִתיִּב לֶצֲא בֹורָק אה יִּכ קֶדָ

 סאו וו העל הק יא רעב בַמ סא טנ *
 זרלֲחַנ--תֶא יִּתֹּתִמ הָוהְימ יּל הָליֵלֲח בָאָה ןַא-לֶא תֹוָבָנ

 רֶבָּדַהילַע ףעֶזו רֵט ּותיֵּבילֲא בָאְחַא אבי ;ךֶל יֵתֹכַא 4

 "תַאדֶ ןּתָא-אָל רֶמאֹיַו יִלאֵעויַה תֹוכָנויִלֵא רּבדירְׁשֶא
 לֵכָאדאלו וינְפ-תֶא בַסָו ותְטִמ-לַע בַּכְׁשִּו יֵתֹובֲא תלַחנ

 :דהַמ וילַא רַּכִִּתַויִתְׁשִא טָבְזיִא ווָלֵא אֵבָּתַו :סֶחָל ה

 בן

 םעֶד ָּךְרּוד דְנייֵרְּפ ןייֵז ּוצ טְנאָזעֶג טאָה
 ְּךאָד ְךיִמ גאָלְש ,ראַה םעֶד ןּופ טְראָ

 טְלאוָועֶג טיִנ םֶהיֵא טאָה ןאַמ רעֶד רעֶּבָא
 םֶהיֵא ּוצ םאָה רֶע דְנּוא 26 :ןעֶנאָלְש
 טְכְראָהעֶג טיִנ טְסאָה אּוד לייוו ,טְגאָזעֶג
 ןעוֶו ,העֶז ,ראַה םעֶד ןּופ םיִטְש איִד ּוצ

 טעֶו יֹוזַא ןייֵגְקעוֶוַא ריִמ ןּופ טְסעוֶו אּוד

 רֶע ןעוֶו דְנּוא ןעֶנאָלְׁשרעֶד ּבייל ַא ְּךיִד
 םֶהיֵא טאָה ,ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא םֶהיֵא ןּופ זיִא
 םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ןעֶנופעֶג ּבייֵל רעֶד
 ןעֶנּוּפעֶג טאָה רֶע דְנּוא 37 :ןעֶנאָלְׁשרעֶד
 ּוצ) םאָה רֶע דְנּוא ,ןאַמ ןְרעֶדְנַא ןַא

 ְּךאָד ְּךיִמ גאָלְׁשרעֶד טְגאָזעֶג (םֶהיֵא
 ןעֶגאָלְׁשעֶג םֶהיֵא טאָה ןאַמ רעֶד דְנּוא
 דנּוא 88 :ןעֶדְנּואְװ דְנּוא געֶלְׁש טיִמ
 ְךיִז טאָה דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶג זיִא איִּבָנ רעֶד
 םעֶד ףיֹוא ְּךֶלֶמ םעֶד ראָפ טְלעֶטְׁשעֶג
 טימ טְלעֶטְׁשרעֶפ ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,געוֶו
 דָנּוא 89 :ןעֶניֹוא עֶנייַז ףיֹוא עֶקעֶד ַא

 ,ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶּביִאְראָפ זיִא ְּךֶלֶמ רעֶד ןעוֶו
 דנּוא ְּךֶלֶמ םעֶד ּוצ ןֶעיִרְׁשעֶג רֶע טאָה
 =םיֹורַא זיִא טְכעֶנְק ןייֵד ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע

 ַא ,העָז דְנּוא הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג
 טאָה רֶע דִנּוא ןןעֶטעֶרְטעֶגְּפָא טאָה ןאַמ
 טאָה רֶע דְנּוא ,ןאַמ ַא ריִמ ּוצ טְכאַרְּבעֶנ

 לאָז יֹוזַא ,ןעֶלְהעַפ טעוֶו רֶע ּביֹוא דְנּוא ,ןאַמ ןעֶניִזאָד םעֶד ןעֶטיִה טְסְלאָז אּוד ,טְגאָזעֶב
 ַא ןעֶלאָצעֶּב טְסְלאָז אּוד רעֶדָא ,ןעֶּבעֶל ןייַז טאָטְׁשְנַא ןייַז ןעֶּבעֶל ןייַד
 : נה

 רעֶנְטְנעֶצ ַא

 רֶע זיִא ראָד דְנּוא אָד טאַהעֶג ןּוהְט ּוצ טאָה טְכעֶנְק ןייַד ְןעוֶו דְנּוא 0

 ןייַד ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד טאָה יֹוזַא .ןעֶזעוֶועֶג אָד (רֶהעֶמ) טיִנ
 -עֶנ ָּךיִז טאָה רֶע דְנּוא 41 :ןעֶכאָרְפְׁשעֶנְסיֹוא א ןייֵלַא טְסאָה אּוד םאו זיִא לייַהְטְרּוא
 לֵאָרְׂשִי ןּופ ָּךֶלֶמ רעֶד דִנּוא ןעֶניֹוא עֶנייַז ןּופ עֶקעֶד איִד ןּוהְמעֶנְּפּורַא דְנּוא טְלייֵא
 ּוצ טאָה רֶע דֶנּוא 42 :םיַאיִבְנ איִד ןּופ רעֶנייֵא זיִא רֶע סאָד טְנאַקְרעֶד םֶהיֵא טאָה
 ןאַמ ןעֶטְסיִוְרעֶפ ןייֵמ טְסאָה אּוד לייוַו ,טְגאָזעֶג ראַה רעֶד טאָה יֹוזַא ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא
 ןייד דְנּוא ,ןעֶּבעֶל ןייַז טאָמְׁשְנַא ןייַז ןעֶּבעֶל ןייַד טעדֶז ,דְנאַה עֶנייַד ןּופ טְקיִׁשעֶג אייֵרָפ
 זיוה ןייַז ּוצ ןעֶנְנאַגעֶג זיִא לֵאָרְׂשִי ןּופ ָּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 43 :קְלאָפ ןייַז טאָמְשְנַא קְלאָפ
 ;ןֹורְמׂש ןייַק ןעֶמּוקעֶנ זיִא רֶע דַנּוא ,גיִהְטּומְנּוא דְנּוא ְּךיִלְסיִרְדרעֶפ

 אב לעטיפאק

 טאַהעֶג טאָה יֵלאֵעְרְזִיַה תֹובָנ דְנּוא ,ןעֶכאַז עֶניִזאָד איד ְּךאָנ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1
 דְנּוא 2 :ןֹורְמֹׂש ןּופ ָּךֶלֶמ בָאְחַא ןּופ טְסאַלאּפ םעֶד ןעֶּבעֶנ לאֵעְרְזִי ןיִא ןעֶטְראָגְנייוֵו ַא
 רֶע דְנּוא ,ןעֶטְראַנְנייוַו ןייַד ריִמ ּביִּב ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,תֹובָנ טיִמ טעֶרעֶנ טאָה בָאְחַא
 לעוֶז ְְָּךיִא דְנּוא ,זיֹוה ןייֵמ ּוצ טְנעֶהאָנ זיִא רֶע ןיִראָז ,ןעֶטְראָגְניִרְג ַא ּוצ ןייַז ריִמ לאָז

 ְךיִא לעֶו ,ריִד טְלעֶּפעֶג םִע ןעֶו רעֶדָא ,ןעֶטְראָגְנייוַו ןעֶרעֶמעֶּב ַא ןעֶּבעֶג ראַפְרעֶד ריִד
 (הָליִלֲח) ,בָאְחַא ּוצ טְנאָזעֶג טאָה תֹובָנ דְנּוא 8 :טְרעֶו זיִא רֶע ליִפ אי ןעֶּבעֶנ ריד
 עֶנייֵמ ןּופ הָׁשּורְי איד ןעֶּבעֶג ריִד לאָז ְּךיִא סאָד טאָג ןּופ ןייַז םִע לאָז ןעֶטיִמְרעֶפ
 ןעֶנעֶו גיִהְטּומְנּוא ךְנּוא ְּךיִלְסיִרְדְרעֶפ זיֹוה ןייַז ּוצ ןעֶמּוקעֶנ זיִא בָאְחַא דְנּוא 4 :ןְרעֶטְלִע
 ְךיִא .טְנאָזעֶג טאָה רֶע לייוַו ,טעֶרעֶנ םֶהיֵא ּוצ טאָה יֵלאֵעְרְזִיַה תֹובָנ סאָו טְראָָו םעֶד
 ןייַז ףיֹוא טְגייֵלעֶג ָּךיִז טאָה רֶע דְנּוא .ןְרעֶטְלִע עֶנייֵמ ןּופ הָׁשּורְי איִד ןעֶּבעֶג טיִנ ריִד לעדֶד
 דְנּוא 5 :םיֹורְּב ןייֵק ןעֶסעֶנעֶג טיִנ טאָה דְנּוא ,םיִנָּפ ןייַז טְרְהעֶקעֶגְקעוֶוַא טאָה דְנּוא ,טעֶּב
 זיִא סאוָוְראַפ ;טעֶרעֶג םֶהיִא טיִמ טאָה דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ זיִא לֶבָזיִא בייז ןייַל

 ןייֵב
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 סֶע אּוד דְנּוא ;ְךיִלְסיֵרְדרעֶפ טיִמעֶנ ןייַד
 ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 6 ?טיֹורְּב ןייֵק טיִנ

 טעֶרעֶנ ּבאָה ָּךיִא לייוו ,טְנאָזעֶג רֶהיֵא
 ּוצ ּבאָה ְךיִא דְנּוא ,יָלאֵעְרְזִיַה תֹובָנ טיִמ
 ןעֶמְראָגְנייוו ןייֵד ריִמ ּביִנ ,טְנאָזעֶג םֶהֵיָא
 לעֶו ,טְסְליוִװ אּוד ןעוֶו רעֶדָא ,דְלעֶנ ראַפ

 08 אכ א

 6 ֵּבַדֲאיִּכ ָהיֶלֵא ַבַדו :םָחָל לֶכֹא ףניאו הָרָמ יףֵחור
 סב לרַּכיתֶא יִיהְגִּת ול רַמָאְ יכאציויה תֹובָנלֶא
 -אְל מא ווָּתְחַּת םֶרָכ ּךֶליהְִתֶא הָתַא ץפָחיסַא וִא
 א ֹוּתְׁשִא לָבְזיִא לא רֶמאָּתַו :יִמְרַּכ-תֶא ָךֶל ןֵתָא
 יִנֲא לִי במי םֶחל-לכַא םיק טארׂשידלַע הָכֹולְמ הֶׂשֲעַּת
 : :לאערזה תֹוכְנ טֶרָיתָא רל ןפָא
 טי הַלְׁשִּתַו וָמָתָחְּב םּתִ רַּתַו בָאְחַא

 שי

 ףתהע התנ
 וע = י

 = * יי
 םֵׁשִּב םיִרָפ ס םֶּתִכִּתַו

 נקּוַהילֲא ם
 ו בַתְכַֹו :תֹובָניתֶא םיִבְׁשִַה ּוריִעְּב רֶׁשֲא םירחַהילֶאְו ,ןעְּבעֶג ןעֶטְראָגְנייוו ןְרעֶדְנַא ןייֵא ריד ָּךיִא
 :םגָהשאֶרְב תובְנתֶא ובׁשטוצייארְקרמאַלִרפְפַב ריד ליוו ְךיִא ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע רעֶּבָא
 רמאל ּוהְחִעַוֹודנָנ .לַעלְביינְּב םיִׁשָנָא םִיַנָש ּוביִׁשֹודְו ןייז דְנּוא 7 :ןעֶטְראָגְנייוו ןייֵמ ןעֶּבעֶב טיִנ
 גנ ישעי :תֶמָי ודָלְקִס סו ּוהֲאיִצֹוהְו ְךֶלֶמְו םיִהֹלֲא ָּתְכִרְּב אּוד ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה לֶבֶזיִא ּבייוו
 רֶׁשֲאַּכ וריִעְּב טיש רעיא םיִרֹהַהְו םִינקוַה וריִצ יִׁשְנַא ?לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא ןעֶריִנעֶר טְצעֶי טְסּוהִמ

 זאָל דְנּוא ,,טיֹורְּב םִע דְנּוא ףיֹוא אייֵטְש רֶׁשֲא םיִרָפְסַּב ֿבּותָּכ רֶׁשֲאַּכ לבי א .םֵהילֲא הָחְלָׁש :
 ָךיִא ,ןייַז הָטּומ ןעֶטּוג ןּופ ץְראַה ןייד
 ןּופ ןעֶטְראָנְנייַו םעֶד ןעֶּבעֶג יריד לעוֶו
 -עֶנ טאָה איִז דְנּוא 8 :יֵלאֵעְרְזִיַה תֹובָנ

 בָאְהַא ןּופ ןעֶמאָנ םיִא ףיִרְּב ןעֶּביִרְׁש
 ,םָתֹוח ןייַז טיִמ טְלעֶניִזְרעֶפ טאָה איִז דְנּוא
 ּוצ טְקיִׁשעֶג ףיִרְּב איִד טאָה איִז דְנּוא
 עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד ּוצ דְנּוא עֶטְצְלֶע איִד
 אייֵַּב ןעֶניֹואְו סאָו ,טאָטְׁש עֶנייַז ןּופ

 ׁשאָרְּב תֹוָבָתֶא ּוביִׁשֹהְו םָֹצ ּואְרַק :םֶתיֵלֲא הל
 דְדעַווּדְנוְְׁשיו לעִילְב-ינְּב םיׁשֲָאָהיַנָש אבל :ם
 תרובָנ ךֶרֵּב רֹנאֵל םֶעָה דֵגנ תובָדתֶא א לעב ר
 :תמַּו םִיָבֲאַב ּודְלְקַמ ריעל ץיִחמ יד ְךֶלֶמְו טיִהלֶא
 4 עָמְׁשִּכ היו :תֶמָו תֹובָנ לּקִס רֶמאֵל לֶבְויִא-לָא ְְׁשִ
 " בָאהַא-לָא לֶבְזִא רֶמאֹפַו תֶמַָו תֹובָנ לֵּקְסיייֵּ לָבִָא
 ר ןַאמ רֶׁשֲא ילאֵעְיַה תֹוָנ | טְרָכ-תֶא ׁשד םּוכ
 5 בָאְחַא עֶמָׁשַּכ יִהַו :תַמֵּכ יח תֹוָבָנ ןיִא יִּכ ףֵסָּכב :
 יא ערוה תבָנ םרּכ-לָא תֶדָרֶל בָאְחַא םֶקָ תֹובְנ תַמייּ
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 עז ;ומאל יִבְִּׁתַה והָילַא-לָא הָוהְיירַבְּד יִהַה - ;תׁשִרְל
 5 ןורָמְׂשִּב רׁשֲא לֵאָר יי ְךֶל בָאְהַא תאָרְקִל דר םיַק
 19 ןיִלֵא ָתְרַּבִדְו ִׁשדָל = דַרָיירְׁשַא תובנ םֶרָכְּב הֵּגִה
 לֶ ּתַּבַדְו ְָׁשְהייטנְו ָתְחַצְרָה הֶוהְי רַמָא הֵּכ רמאל
 םיִבָלְּכַה ּקקִל רֶׁשֲא םֹוכְמִּב הָוהְי רַמָא הֵּכ רפאל

 ףיִרְּב םעֶד ןיִא טאָה איִז דְנּוא 9 :תֹובָנ
 ַא סיֹוא טְפּור ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶּביִרְׁשעֶנ
 תֹובָנ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,גאָט טְסאַפ

 :קְלאָפ םעֶד ןעֶשיִוְצ ןָא ןעֶּביֹוא ןעֶצעֶז
 אייוַוְצ ןעֶלעֶמְׁש טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 0
 וצ יֹוזַא ןעֶנייֵצ םֶהיֵא ןעֶנעֶק ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,ןעֶנעֶקְּטְנַא םֶהיֵא ןעְׁשְנעֶמ עֶטְכעֶלְׁש
 -םיֹורַא םֶהיֵא ןעֶלאָז אייז דְנּוא ,ָּךֶלֶמ םעֶד דְנּוא ,טאָג טְרעֶטְסעֶלעֶג טְּפאָה אּוד ,ןעֶנאָז
 ןּופ טייֵל איד דְנּוא 11 :ןעֶּבְראַטְׁש לאָז רֶע זַא ןעֶניִנייֵמְׁש םֶהיֵא ןעֶלאָז דָנּוא ,ןעֶרְהיִפ
 ,טאָטׁש עֶנייַז ןיֵא ןעֶניֹואְו םאָה עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד דנּוא ןעֶּטְצְלֶע איִד ,טאָטְש עֶנייֵז
 ּוצ טאָה איֵז סאָװ ףיִרְּב איִד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶּביִרְׁשעֶג זיִא םִע איו ןּוהְמעֶנ ןעֶּבאָה
 תֹובָנ טְצעֶזעֶנ ןעֶּבאָה דְנּוא ,גאָט טְסאַפ ַא ןעֶפּורעֶנְסיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז 12 :טְקיִשעֶג אייֵז
 -עֶנ ןעֶנעֶז ןעֶׁשְנעֶמ עֶטְכעֶלְׁש אייוֵוְצ איִד דְנּוא 8 :קְלאַפ םעֶד ןעֶשיוִוְצ ןָא ןעֶּביֹוא
 ןעֶשְנעֶמ עֶטְכעֶלְׁש איד דְנּוא ,ןעֶנעֶקְטְנַא םֶהיֵא טְצעֶזעֶ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶמּוּק
 טְרעֶטְסעֶלעֶג טאָה תֹובָנ ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,קְלאָפ םעֶד ןעֶנעֶק תֹובָנ ףיֹוא טְגייֵצעֶג ןעֶּבאָה
 דַנּוא טאָטְׁש רעֶד םיֹוא טְרְהיִפעֶגְסיֹורַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;ְּךֶלֶמ םעֶד דְנּוא טאָג
 רָנֹוֹא 14 :ןעֶּבְראָמְׁשעֶנ ויִא רֶע דִנּוא ,רעֶנייֵמְׁש טיִמ טְגיִנייֵמְׁשעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייז

 זיִא רֶע דָנּוא ,טְניִנייֵטְׁשעֶג זיִא תֹובָנ ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,לֶבָזיִא ּוצ טְקיִׁשעֶג ןעֶּבאָה אייז

 טְגיִנייטְׁשעֶג זיִא תֹובָנ זַא ,טְרעֶהעֶג טאָה לֶבְזיִא ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 12 :טיֹוט

 ירי
 ן=ִ=

 ּבֶרֶע דִנּוא ,ףיֹוא אייֵמְׁש ,בָאְחַא ּוצ טְגאָזעֶג לֶבְזיִא טאָה ,טיֹוט זיִא רֶע דְנּוא ןעֶראָועֶג

 ראַפ ןעֶּבעֶנ טְלאָועֶג טיִנ ריִד טאָה רֶע סאו ,יָלאֵעְרְזיַה תֹובָנ ןּופ ןעֶטְראָגְנייוַו םעֶד

 ןעֶו דְנּוא 16 :טיוט זיִא רֶע טְרֶעייֵנ ,רֶהעֶמ טיִנ ןיֹוׁש טְּבעֶל תֹוּבִנ ןיִראָו ,דְלעֶנ

 וצ ןייֵגּוצְפורַא יִדְּכ ,ןעֶנאַטְׁשעֶנְפיֹוא רֶע זיִא ,טיֹוט זיִא תֹובָנ זַא טְרעֶהעֶג טאָה בָאְחַא

 סאָד רֶנּוא 17 :ןעֶּבְרֶע ּוצ םֶהיֵא םּוא יֵלאֵעְרְזְיַה תֹובָנ ןּופ ןעֶטְראָגְנייוַו םעֶד

 אייֵטְש 18 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,יִּבְׁשִתַה ּוהָיָלַא ּוצ ןעֶועֶועֶג זיִא ,ראַה םעֶד ןּופ טְראָו

 ןֹורְמֹׂש ןיִא זיִא םאָ לֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעֶק בָאְחַא ןעֶגעֶקְטְנַא ּפּורַא אייֵנ דְנּוא ,ףיֹוא
 ןעֶגְנאַנעֶגְּפּורַא זיִא רֶע ןיִהַא ּואְח תֹובָנ ןּופ ןעֶטְראָגְנייַװ םעֶד ןיִא זיִא רֶע העְז
 ןעֶבאָז ּוצ יֹוַא ,ןעֶדעֶר םֶהיֵא ּוצ םֶסְלאָז אוד דְנּוא 19 :ןעֶּבְרֶע ּוצ םֶהיֵא
 אּוד טְסְליִו רֶנּוא ןעֶנאָלְׁשעֶב טיֹוט אור טְסאָה .טְגאָזעֶג ראַה רעֶד טאָה יֹוזַא
 טאָה יֹױזַא ןעֶנאָז וצ יֹזַא ןעֶדעֶר םֶהיֵא ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ?ןיִנְׁשִרַי ְךיֹוא
 םאָד טְקעֶלעֶג ןעֶּבאָה טֶניֵה איד ּואְוװ טְרָא םעֶד ןיִא .טְגאָועֶג ראַה רעד

 םּולּב



 םיכק 006

 רֶמאַָו !הָּתֶא--םֵנ ָּךְמָד-תֶא םיִבָלְּכַה ּוָּלְי תֹובָנ םָּד כ
 ןעי יִתאָצָמ רֶמאֹיַו יִביִא יִנֵתאָצְמַה :הלַא-לֶא בָאְחַא

 ךֶלֵא יַבְמ יָה :הָודו יִניעְּב עֶרָה תֹושֲעל ְךֶרֶּכַמֲתַה 1
 ריִקָּב ןְַׁשִמ בָאחַאל יִּתִרְכְַו יא יִּתְרַעַבז הָעְר

 םִעְבִרָו תיִבְּכ ּדְתיִביִתֶא יִּתַמָנְ :לֵארְׂשִיְּב ביִזְָו רּוצָעְו 2
 ּתְסַעְכַה רָׁשֲא טעּכַה"לָא הָיֲאְדְב אָׁשִעַּב תיֵבְכּו טְבְנְדְכ

 רֶמאֹל הָוהְי רָּבּד לֶבֹקִאְלדִנְ :לאָדׂשי-תֶא אָמֲהַַּו 2
 בָאְחַאְל חמה :לאָערזלֵהְּב לָביֵא-תֶאיל לְכאְיםיִבָלְּכַה 4

 :םיָמָּׁשַה ףוע ּולְכאְי הֶדָׂשַּב תַּמֵהְו םיִבלְּכַה ּולְכאי ריִעָּב
 ִניֵעְּב עַרָה תֹוׂשֵעל רֵּכַמְתַה רֶׁשֲא בָאְחַאְכ היהדאל קַר הכ
 ראָמ םעֶתו :וִתְׁשִא לֶבְזִא ותֹא הָּתְמַהיירְׁשֲא הי 8

 םָׁשֲא ירמֲאָה יָׂשָע רֶׁשֲא לֹכְּכ סיִלִּגַה יִלֵחַא תַכָלְל
 יא בָאְַא עֹמְׁשִכ להָיו :לֵאָרְׂשִ נב ינְִּמ הָוהְי שירה 7

 םוִצָיו ורָׂשְב"לַע קָשדִבשִו ודָנְּ עַרָקִי הָלֵאָה טירְבּדַה
 יָא היד יהי וטָא ךלדו קָׂשַּב בֵּכְׁשִ 4
 ינְפְלִמ םאְחַא ענְכליִּב ָחיִאְרִה :רמאֹל יבְׁשִּתַה היל 9

 איִבָאונַב מב וי לָעְרָה ןכָאדאַל ינָּפִמ ענְכעיֵּב עי
 ;ָתיֵב-לַע הָעְרָה

 ,, 55 =כ
 :ללֵארְׂשִי ןיֵבּו םָרָא ןיּב הָמָחֶלִמ יא םיָָׁש ׁשֵלָׁש וָבְׁשָו א
 הָוהיידְלִמ טְפָׁשֹהְי דריו תיִׁשיִלְׁשַה הָנָׁשַּב יהיו :
 ויְדְבֲע-לֶא לֵאָרְׂשִי-ֵלֶמ מא  :לֵאָרׂשי ךלֶמ-ילֶא 3

 ּהָתֹא תַחַּקִמ םיִׁשְחַמ ּונְחנֲוְךְֵלִג תמָר ונְלייֵמ טֶּתְעַדְיַה
 יִּתִא ךלתה טפׁשוהי--לֶא .רִמאֹּל :םֶרָא ףֶלֶמ ךימ 4

 לֵאָרְׂשי ךֶלֶמילֶא טפָׁשּוהי רֶמאֹּו דָעְלִנ תַמָר הָמָחְלִמַל
 טָפְׁשוהְי רֶמאֹר :ךיָסּוטְּכיִמּוסְּכ ְֶּמְַכ יִמעְּכךֹמָכ יִנְּמִּכ ה

 ץכקמ הי רבדיתֶא םִּכ אני לאְִָׂי ךלָמלָ

 בכ אכ א
 ןייד טְניִה ְּךיֹוא ןעֶלעוֶו ,תֹובָנ ןּופ טּולְּב
 טאָה בָאְחַא דְנּוא 20 :ןעֶקעֶל םּולָּב
 -עֶב ְךיִּמ אּוד טְסאָה ,ּוהָיְלַא ּוצ טְנאָזעֶג

 ,םְגאָזעֶג טאָה רֶע דִנּוא ? דְנייַפ ןייֵמ ,ןעֶנּופ

 טְסאָה אּוד לייוװ ,ןעֶנּופעֶג (ְךיִדְ) ּבאָה ְּךיִא
 עֶטְכעֶלְׁש םאֶד ןּוהְט ּוצ טְּפיֹוקְרעֶפ ְךיִד
 ,העָז 91 :ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איד ןיִא
 דֵנּוא ,קיִלָננּוא ןייַא ריִד ףיֹוא גְנעֶרְּב ָךיִא
 דְנּוא ,ןעֶרְהעֶקְסיֹוַא ריִד ְּךאָנ לעו ְּךיִא
 ְךיֹוא ,בָאְחַא ּוצ ןעֶניִליִטְרעֶפ לעֶז ְךיִא
 רעֶד דְנּוא ,דְנאַוַו איד ןַא טְסיִּפ סאָוָו םעֶד
 -עֶבְרעֶּביִא דְנּוא ,ןעֶסאָלְׁשרעֶפ זיִא סאוָו
 ְךיִא דנּוא 22 :לֵאָרְׂשִי רעֶטְנּוא טְזאָל

 םאָד איז יֹוזַא ,ןעֶכאַמ זיֹוה ןייֵד לעֶו
 איוו יֹוזַא רְנֹוא ,טֶָבָנ ןֶּב םֶעְבָרָי ןּופ זיֹוה

 ןעֶגעוֶו ,הָיִחַא ןֶּב עֶׁשֶעַּב ןּופ זיֹוה סאָד

 ,טְנְראַעְרעֶד טְסאָה אּוד םאָז ןְראָצ םעֶד
 -ָניִז טְכאַמעֶג לֵאָרְׂשִי טְסאָה אּוד דְנּוא
 לֶבְזיִא ןעֶנעֶװ ְּךיֹוא דנּוא 23 :ןעֶניִד
 ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,טעֶרעֶנ ראַה רעֶד טאָה

 ןַא לֶבְזיִא ןעֶסעֶרְפ ןעֶלעוֶו דְניִה איִד
 ןופ רעֶװ 24 :לאָעְרְזִי ןּופ רֶעיֹומ איִד

 מאָּמִׁש איִד ןיִא ןעֶּבְראַטְׁש טעוֶו בָאְחַא
 ןעֶלעוֶו ,דְלעֶפ םעֶד ןיִא ןעֶּבְראַטְׁש טעו סאו רעֶד דְנּוא ,ןעֶמעֶרַפ טְניִה איִד ןעֶלעוֶו
 איִװ רעֶנייֵא טיִנ ראַו םִע רעֶּבָא 22 :ןעֶסעֶרְפ לעֶמיִה םעֶד רעֶטְנּוא ןּופ לעֶנייַפ איִד
 םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיֵא עֶטְכעֶלְׁש סאָד ןּוהְט ּוצ טְפיֹוקְראַפ ָּךיִז טאָה סאו ,בָאְחַא
 -ָנּוא רֶהעֶז ָּךיִז טאָה רֶע דְנּוא 26 :טְרְהיִפְראַפ םֶהיֵא טאָה לֶבֶזיִא ּבייװ ןייַז לייו ,ראַה
 טאָה יֵרֹומֶָא רעֶד סאָװ םעֶלַא איז יֹוזַא ,ןעֶצעֶנ איִד ְּךאָנ ןייֵג ּוצ טְכאַמעֶנ גיִדְריוִו
 זיִא םִע דָנּוא 97 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ראַפ ןעֶּביִרְטרעֶפ טאָה ראַה רעֶד סאָ ,ןּוהְּטעֶנ
 רעֶדיֵלְק עֶנייַז רֶע טאָה ,רעֶטְרעוֶו עֶניִזאָד איד טְרעֶהעֶנ טאָה בָאְחַא םלֵא ןעֶזעוֶועֶג
 דְנּוא ,טְסאַפעֶנ טאָה רֶע דְנּוא ,ּבייַל ןייַז ןַא קאַז ַא ןּוהְמעֶנְנָא טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶסיִרעֶצ
 דָנּוא 28 :ןעֶנְנאַנעֶנְמּורַא םאַּזנְנאַל זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶפאָלְׁשעֶג קאַז םעֶד ןיִא טאָה רֶע
 טְסאָה 29 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא יִּבְׁשִּתַה ּוהָיַלַא ּוצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד
 ָךיִז טאָה רֶע לייוַו ?ןעֶּבעֶנעֶנְרעֶטְנּוא ריִמ ראָפ ְּךיִז טאָה בָאְחַא איו ןעֶהעֶזעֶג טיִנ אּוד
 רעֶּבָא ,ןעֶטייֵצ עֶנייֵז ןיֵא קיִלְננּוא םאָד ןעֶנְנעֶרְּב טיֵנ ְּךיִא לעֶו ,טְניִטיִמעֶדעֶנ ריִמ ראָפ
 :זיֹוה ןייַז ףיֹוא קיִלְננּוא םאָד ןעֶנְנעֶרְּב ָּךיִא לעוֶו ןְהּוז ןייַז ןּופ ןעֶטייֵצ איִד ןיִא

 בכ לעטיפאק

 הָמָחְלִמ ןייק ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא םִע ּדְנּוא ,ןעֶּביִלְּבעֶג אייֵז ןעֶנעֶז רֶהאָי אייֵרְד דְנּוא 1
 ןעֶטיִרְד םעֶד ןיִא ןעֶזעֶועֶנ ויִא םִע רֶנּוא 2 :לֵאָרְׂשִי ןעֶׁשיִוְצ דֶנּוא םָרֵא ןע ץיְרֶצ

 ןופ גיִנעַק םעֶד ּוצ טְרעֶדיִנעֶגְפּורַא ,הָדּורְי ןּופ גיִנעֶק רעֶד טָּפְׁשֹוהְי טאָה יֹוזַא ,רֶהאָי
 רֶהיֵא טְסייז ,טְכעֶנְק עֶנייֵז ּוצ טְנאָזעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ :יִנעק רעֶד דְנּוא 8 :לֵאָרְׂשִי
 איִז ןעֶמעֶנ דִנּוא ,ליִטְׁש ןעֶגייוַוְׁש ריִמ דְנּוא ?םָנּוא ּוצ טְרעֶהעֶג רֶעְלַּנ תֹומָר םאָד טיִנ
 ּוצ טְנאָזעֶב טאָה רֶע דָנּוא 4 :םָרַא ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ דְנאַה איִד ןּופ םיֹורַא טיִנ
 טָפָׁשֹוהְי דָנּוא ? דָעְלִנ תֹומָר ןעֶנעֶק ןעֶטְלאַה הָמֲהְלַמ ןייֵג ריִמ טיִמ אּוד טְסעֶזַז ,טָּפְׁשֹוהְי
 קְלאָפ ןייֵמ דנּוא ,אּוד איו ןייַז לעֶז ְּךיִא לֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעֶק םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה
 טְגאָזעֶב טאָה טָּפָׁשֹוהְי דְנּוא 8 :דְרעֶפ עֶנייַד איז דְרעֶפ עֶנייֵמ דְנּוא ,קְלאָפ ןייֵד איו
 דָּוא 6 :ראַה םעֶד ןּופ טְראַו םאַד .טְנייַה ןַא געֶרְפ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעֶק םעֶד ּוצ

 רעד



 טז בכ א םיכלמ
 מאה שיִא תוַאֵמ עַּבראְּכ םִאיִבַהיִתֶא לֵארְׂשִי-ַדלִמ טְלעֶמאַזְרעֶפ טאָה לֵאָרְׂשִו ןּופ גיִנעֶק רעֶד
 מא לָּדחֶא-םאֹהָמָחְלִּמַל דֵעְלִנ תֶמְדלע ְךלֲאַהםֶלְלֲא דֶנּוא ,ןאַמ טְרעֶדְנּוה רֶעיִפ ,םיִאיִבְנ איד
 זהר יא טְפׁשהְי רֶמאֹו דמי נֲא ןּתִו הלֹע ייָנ ָךיִא לאָז ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע
  ּולֲארשִיִלַמ רֶמאֹה :ותאמ הֵׁשְרְדּודְטההלאט רו יצ המחטמ ךעלג תֹומְר ןענעק
 אה ותֹאָמ הָוהי-תֶא ׂשוחְרַל דֶחָאשיִא דע טְפְׁשִהילָא  ,ןעטסאה ּוצ הָּמָחְלִמ רֶעְלִג תֹומָר ןעֶנעֶק
 ֶּבּוְיְכיִמ עֶדיסַא יִּכ בוט יֵלָע אָבִיא יִּכ וִתאֵנְׂש דְנּוא !ןעֶדייֵמְרעֶפ םִע ָךיִא לאָז רעֶדָא
 9 ךֶלֶמ אָרְקִו :ןּכ ְךַּמַה רמאײילַאטְפׁשוהְ רֶמאֹנ הָלְמִי דְנּוא ,ףיֹורַא אייֵג ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 :הָלְמִיִב ּוהיָימ הָרֲהְמ רֶמאַֹו דָא סיִרְילֶא לֵארְשִי עֶד ןיִא ןעֶּבעֶג (איִזו טעוֶו ראַה רעֶד
 רָב ןֶרְמְש רעש חתּפ נב םיִדְּב םִשְּבְלִמ ואְסִּכ םִפְׁשֹוהְי רֶנּוא 7 :גיִנעֶק םעֶד ןופ דְנאַה י לע ׁשיִא םיִבְשִי הֶרּוהְיְדַלְמ טַפְׁשוהו לֵאְְׂש ךֵקַמּו 2 5 5

 וו הָננְּכדב הָיקְִצ ִל שעה :םהינְפִל םִיאכנְתִמ םִאבַָּה .ָּךאָנ םיִנ ןעֶד זיִא ,טְגאָזעֶג רעֶּבָא טאָה
 םֶרָא-תֶא חָּנְּת הָלֵאְּב הָוהְי רַמָאיהְּכ רֶמאַֹולְזרַב נרק םאָד ראַה םעֶד ּוצ איִבָנ ַא אָד רֶהעֶמ
 צ תַמָר הֵלָערֶמאֵ ןֵּכ םִבנ םיאֹבהילָכְו :םֶתֹלּכרש .ךְנְוַא 4 ןעֶנעֶרְפְנָא םֶהיֵא ןּופ ןעֶלאָז ריִמ

 ו3 יירָשֲא ְךֶאָלַמְִו ּדֵלָמַה דִּב הָוהְי ןְתָו חֹלְצַהְו דֶעָלְנ .? א
 ירְבִד אָיהנַה רמאל ולא רָב ּוהיכיִמ אָרָקְל ו ךֵלֶה וצ טְגאָזעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעֶק רעֶד
 רב רָבְד אלהי ךַלמדילַא בּמ דָחֶא הָּפ םיאיִבנַה ךרוד ,ןאַמ ַא אָד ְּךאָנ זיִא םִע .טּפָׁשּוהְ
 14 -תֶאיּכ הָוהְיַח ּוהיִכיִמ רֶמאַֹּו !בֹוט ָתְרַּבְִו םָהִמ דָחַא ָּךיִא רעֶּבָא ,ןעֶנעֶרְפּוצְנָא ראַה םעֶד םֶהיֵא

 ו ךלֶמַהלַא אֹובַָ :רֵַּדֲא ָֹא ילֵא ְךֹוהְי רמאי רֶׁשֲא םיֹוא טְגאָז רֶע לייװ ,דְנייֵפ םֶהיִא ּבאָה
 דָעְלִג תֶמָר-לֶא ֵלנָה ֹוהָכיִמ ויָלֵא  ְךֵֶּמַה .רֶמאֹי טיי - אמר "רעמא :
 הי נו חַלְצַהְו הל זלַא רֶמאֹולָּדֲחא הָמְָלִּמַל -כעלש טְרֶעיינ ,תֹואיִבְנ עָּטוג ןייק ריִמ
 + יִנֲא םיִמָעִפ הָּמַכידע ְךֶלֶּמַה ווָלֵא רֶמאֵו :ְּדְַּמַה ךְּב ןּופ ןְהּוז רעֶד ּוהְיָכִמ זיִא סאָד ,םעֶט
 הי םֶּב תמַאקר יא רבא רֶׁשֲא דעבשמ זאָל ,טְגָזעֶג .טאָהטּפשוהי דנוא הל
 יד אפ לא סג לא לי הר ר א פ::ןעֶמאָזיוזא:טנ נעֶק רעֶד אָ
 א טָפָׁשִהי-לֶא לֵאָרְׂשיילַמ רַמאֹל :םִֹלָׁשבותיִבְל-שִא ַא ןעֶפּורעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעֶק רעֶד
 :ערימַא יִּכ בומ ילָע אֵּכנְתִידאֹול ּךיָלֵא יִּתְרַמָא אֹולֲה גְנעֶרְּב ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶטְניִדעֶּב

 ופ ילַפ בׁשֹי הוהי-תֶא יִתֲאָר וְיירַבְּד עַמְש ןֵכָל רֶמאֹל ךָנֹוא 10 :הֶלָמִי ןּופ ןהז םעֶד ּוהָיְכיִמ ְךיִג
 רעֶכיִלְטיִא ןעֶסעֶזעֶג ןעֶנעֶז הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק רעֶד טָפְׁשֹוהְו דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעֶק רעֶד
 ןּופ גְנאַגְנייֵא םעֶד ןַא ,רֶעייֵׁש רעֶד ןיִא ,רעֶדייֵלְק ןיִא טעֶדייֵלְקעֶגְנָא ,לְהּוטְׁש ןייַז ףיֹוא
 דָנּוא 11 :אייֵז ראָפ טְנאָזעֶג תֹואיִבְנ ןעֶּבאָה םיִאיִבְנ עֶלַא דְנּוא ,ןֹורְמֹׂש ןּופ רֶעיֹוט םעֶד
 טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶגְרעֶה עֶנְרעֶזייֵא טְכאַמעֶג ְךיִז טאָה ,הָנֵעַנְּב ןּופ ןְהּוז רעֶד הָיִקְדִצ
 אוד זיִּב םָרַא ןעֶסיֹוטְׁש אּוד טְסעֶו טיִמְרעֶד ,טְנאָזעֶג ראַה רעֶד טאָה יֹוזַא ,טְנאָזעֶג
 ּוצ יֹוזַא ,טְנאָזעֶג תֹואיִבְנ ןעֶּבאָה םיִאיִבְנ עֶלַא דנוא 12 :ןעֶטְכיִנְרעֶפ אייֵז טְסעוֶו
 איֵז טעוֶו ראַה רעֶד רֶנּוא ;ָךיִלְקיִלְג אייֵז דְנּוא ,דָעְלִג תֹומָר ןעֶנעֶק ףיֹורַא אייֵג ,ןעֶנאָז
 ןעֶפּור ןעֶנְנאַגעֶג זיִא םאו ַחיִלָׁש רעֶד דְנּוא 18 :גיִנעֶק םעֶד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא ןעֶּבעֶג
 עֶלַא ןעֶדעֶר םיִאיִבְנ איִד ,העָז ;ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא ,טעֶרעֶנ םֶהיֵא ּוצ טאָה ,ּוהָיָכִמ
 איו ןייַז טְראָו ןייַד ְּךיֹוא ְּךאָד זאָל יֹזַא ,גיִנעֶק םעֶד ראַפ טּונ ,גיִמיִטְׁשנייַא
 דנּוא 11 :ןעֶדעֶר םעֶטּוג טְסְלאָז אּוד רֶנּוא ,אייֵז ןּופ םעֶנייֵא ןּופ טְראָו םאֶד
 ראַה רעֶד סאָו סאָד טֶּבעֶל ראַה רעֶד איו רֶהאָו יֹוזַא ,טְנאָזעֶג טאָה ּוהָיָכיִמ
 ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע ןעֶו דְנּוא 12 :ןעֶדעֶר ְךיִא לעֶו סאָד ןעֶנאָז ריִמ ּוצ טעוֶו
 ןעֶנעֶק ןייֵג ריִמ ןעֶלאָז ּוהְיָכיֵמ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ גיִנעֶק רעֶד טאָה ,גיִנעֶק םעד
 טאָה רֶע דְנּוא ?ןעֶדייֵמְרעֶפ ריִמ ןעֶלאָז רעֶדָא ,ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ דָעְלִג תֹומָר
 איֵז טעֶו ראַה רעֶד ןיִראָה .ְּךיִלְקיִלְנ אייֵז דְנּוא ,ףיֹורַא אייֵג ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ
 -עֶנ םֶהיֵא ּוצ טאָה גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 16 :גיִנעֶק םעֶד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא ןעֶּבעֶג
 טיִנ ריִמ ּוצ טְסְלאָז אּוד סאָד ןעֶריֹואוְוְׁשעֶּב ְּךיִד ְּךיִא ּבאָה לאָמ ליִפ איוִװ זיִּב ,טְגאָז
 טאָה רֶע דְנּוא 17 ?ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא טייֵהְרְהאָו איד ראָנ ,ןעֶדעֶר
 ףאָׁש איז ,גְרעֶּב איד ףיֹוא טייֵרְּפְׁשרעֶצ לֵאָרְׂשִי ץְנאַג ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא ,טְגאָזעֶג
 ןעֶּבאָה עֶניִזאָד איִד טְגאָזעֶג טאָה ראַה רעֶד דְנּוא ְּךּוטְסאַּפ ןייק טיִנ ןעֶּבאָה סאוָו
 דְנּוא 18 :םֹולְׁשְּב זיֹוה ןייַז ּוצ ןעֶרְהעֶקְקיִרוצ רעֶכיִלְטיִא ְּךיִז זאָל ,ראַה ןייק טיִנ
 טְגאָועֶג טיִנ ןעֶד ריִד ְּךיִא ּבאָה טָפָׁשֹוהְי ּוצ טְנאָזעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ ְךֶלֶּמ רעֶד
 -עֶנ טאָה רֶע דְנּוא 19 ?עֶטְבעֶלְׁש טְרֶעייֵנ ,ריִמ ףיֹוא תֹואיִבְנ עֶטּוג טיִנ טְגאָז רֶע םאָה
 ףיֹוא ןעֶציִז ראַה םעֶד ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא ,ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו סאָד רעֶה םּוראַד ,טְגאָז

 ןייז
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 ןוִלאֹמְׂשְמו ֹוניִמיִמ ויָלָע דָמֹע םִיַמָׁשִה אָבְצ-לָכְו ֹואְסִּכ
 רֶעלּנ תֶמִִּב למי לע בָאקַא-חָא הָּתַפָי ימ הָוהי מא

 ינפל דמעיו חּורָה איו :הָכְּב רָמֹא הָו הֹכְּב הֶז רֶמאֹיַ
 מא :הָּמִּב ולֵא הָורְי רמַָו ונְתּפֲא יִנֲא רֶמאֹּיַו הָוהְי 2

 ירָתִפּת מא ויאיִבְנלְכ יֵפְּב רֶקֹׁש ַחוָר ֹותיִיהְ אצֵא
 רָקָׁש הר הָוהְי ןֵתָנ הנַה הֶּתַעְו :ןכיהׂשעו אצ לָכֹוּת םנְו 5

 שני :הָעָר ךֶלֶע רֵּבּד הוהַו הלא ךָאיבנילָּכ יִמְב 5
 רֶמאַֹו יִחָקַהילע ּוהָיְכיִמ-תֶא הָּכִיו הָנעְַּכְרִב והָיִקדצ

 מאה - :ךֶתֹוא רֵּבַדְל יִּתַאַמ הָוהְידַהּור רֶבָע הָזיֵא הכ
 רֶדָחְּב רֶדָח אֶבָּת רֶׁשֲא אהה םִזִּב הָאר ְִֶּה ּוהְָכיִמ

 ּודְביִׁשֲהַו והָיָכיִמ-תֶא חק 2 לֵאָרְִׂי ְךֶלֶמ רֶמאֹה :הָבְחַהְל 8
 הרב ּתְרִמָאְ ףלֶמְַדִב שָאי-לָאְו ריעָה-רׂש .ןִמָא-לֶא עז

 םֶחָל ּהְלִכֲאָהְ אֵלֵּכַה תיֵּב הָז-תֶא ּומיִׂש מַה רַמָא
 "בָא ּוהְיְכיֵמ רֶמאָּ ;םלָׁשִב יִאֹּב דַע חל םיִמּו ץֵחֹל 28

 יִעְמִׁש רֶמאֹיו יִּב הָוהִי רבדדאל םֹולָׁשְּב בּוׁשָּת בוש
 -ךלֶמ טפְׁשהו לֵאָרְׂשידלִמ לו -  :םֶלְכ םיִמִע
 טְמׁשִהי-לַא לֵאָרְׂשִ ְךֶלֶמ רֶמאֵו :דָעְלְג תֶמָר הָרּוהְי ל

 ׂשֵּמַחְַי ְּךיהָנְּ שכל הָּתִאָו הָּמהִלְּמַ אֵבָו ׂשֵּפַחְתַ
 =זײױא הָוִצ םִרָא מו :המְָלִמַּ אֹוְבָ לאָרְׂש ךלֶמ 51

 מֲהְלּת אָל רמאל םיִנָשּו םיִׁשלְׁש ולדרְׁשֶא בֶכָרָה 'רָׂש
 כל לֵאְרְׂשִ ְךלֶמ-תָאדבִא יִּכ ליִהָּנ--תֶאְו .ןטק--תֶא

 ףא ּורְמֶא הֶּמֵהְו טפָׁשֹו א בֶרָה יֵרָׂש תֹואְרְּכ יו 2
 ;טּפָׁשיִהְי קעזיו םֵתָלח כ וי ּורְסַר אוד לֵארְשידלִמ
 וו אוה לֵארׂשִי ךֶלֶמ א יִכ בֶכָרָה יִרָׂש תֹואָרְּכ יִהְיַו

 ְךֶלֶמיִתַא 3 הָּכַי ֹוּמִת 3 תֶׁשֶּקַּב ְךֵׁשֶמ ׁשיִאְו :ויָרֲחַאְמ 4
 מָה ובּכַרְל מאי ןירׁשַה ןיִבּו םִיִלָבְדַה ןיֵב לֵאָרְׂשִ

 דָמָהְלמַה הָלְעַּתַו :יִתילֲחַה יב הנה יִנֲאיִצֹוהְו ךיִדְי הל
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 ןעֶראַשְרעֶה עֶצְנאַג איד דְנּוא ,לֶהּוטְׁש ןייֵז
 ןעֶהעֶטְׁש םֶהיֵא אייֵּב לעֶמיִה םעֶד ןּופ
 עֶנייֵז ןּופ דנּוא ;טייַז עֶטְכעֶר עֶנייֵז ןּופ
 טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 20 :םייז עֶקְניִל
 ,בָאְחַא ןעֶדעֶרְרעֶּביִא טעוֶו רעֶו ,טְנאָזעֶג
 לאָז רֶע זַא ןןייֵגְפיֹורַא לאָז רֶע םאָד
 טְנאָז רעֶד דְנּוא ? דָעְלִג תֹומָר ןיִא ןעֶלאַפ
 :יֹוזַא טְנאָז רעֶרעֶדְנַא רעֶד דִנּוא ,יֹוזַא
 דָנּוא ,םיֹורַא זיִא טְסייֵג רעֶד דְנּוא 1
 ,ראָה םעֶד ראַָפ טְלעֶטְׁשעֶג ְּךיִז טאָה
 םֶהיֵא לעֶז ְּךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 וצ טאָה ראַה רעֶד דִנּוא ,ןעֶדעֶרְרעֶּביִא
 רֶע דְנּוא 22 ?םאִו טיִמ .טְגאָזעֶג םֶהיֵא
 דְנּוא ןייֵגְסיֹורַא לעֶז ְּךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה
 ןיִא טְסייֵּג רעֶׁשְלאָפ ַא ןייַז לעוֶו ְּךיִא
 דְנֹוא ,םיִאיִבְנ עֶנייֵז עֶלַא ןּופ ליֹומ םעֶד
 םֶהיֵא טְסְלאָז אוד .טְנאָזעֶג טאָה רֶע
 ךיוא סֶע טְסעֶו דְנּוא ,ןעֶדעֶרְרעֶּביִא
 :יֹוזַא אוהט דִנּוא םיֹורַא העָנ .ןעֶנעֶק
 טאָה ראַה רעֶד העָז דֵנּוצַא דנוא 3
 םעֶד ןיִא טְסייֵג ןעֶשְלאַפ ַא ןעֶּבעֶגעֶג
 םיִאיִבְנ עֶנייֵד עֶניִזאָד עֶלַא ןּופ ליֹומ
 רעֶּביִא סעֶטְכעֶלְׁש טאָה ראַה רעֶד רעֶּבָא
 ןְהֹוז רעֶד ּוהָיַקְדִצ דְנּוא 24 :טעֶרעֶג ריִד
 רֶע דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגּוצ זיִא הָנֲעַנְּכ ןּופ

 רעֶד זיִא יֹוװַא איו ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶקאַּב איד ףיֹוא ןעֶּנאָלְׁשעֶג ּוהָיָכיִמ טאָה
 ּוהָיְכיִמ דְנּוא 22 ?ןעֶדעֶר ּוצ ריִד טיִמ ,ריִמ ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶּביִא ראַה םעֶד ןּופ טְסייֵג
 ןּופ ןעֶמּוק טְסעוֶו אּוד ןעוֶו ,ּגנאָט םעֶנעֶי ןיִא ןעֶהעֶז םִע טְסעוֶו אּוד ,העָז ,טְגאָזעֶג טאָה
 ןופ ָּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 26 :ןעֶטְלאַהעֶּב ּוצ ְּךיִד רעֶמאַק עֶרעֶדְנַא איד ןיִא רעֶמאַק עֶנייַא
 ןּופ ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד ןֹומָא ּוצ םֶהיֵא גְנעֶרְּב דְנּוא ,ּוהָיָכיִמ םעֶנ ,טְגאָזעֶג טאָה די

 יֹוזַא ,ןעֶנאָז טְסְלאָז אּוד דְנּוא 7 ;ָךֶלֶמ םעֶד ןּופ ןְהּוז םעֶד ׁשֶאֹוי ּוצ דְנּוא ,טאָמְׁש איִד
 ןעֶמֶע ּוצ םֶהיֵא טֶּביִנ דָנּוא ,םִיִָנעֶגְנעֶפעֶג םיִא ןייֵא םעֶד טְצעֶז ,טְגאָזעֶג ְּךֶלֶמ רעֶד טאָה
 :ןעֶמּוקְרעֶריוו םֹולָׁשְּב לעֶו ְךיִא זיִּב ,רעֶסאוו םעֶכיִלְרעֶמיִק דְנּוא טיֹורַּב םעֶכיִלְרעֶמיִק
 רעֶד טאָה יֹוזַא ,ןעֶמּוקְרעֶדיו םֹולָׁשְּב טְסעֶו אּוד ןעזֶו ,טְנאָזעֶג טאָה ּוהָיָכיֵמ דַנּוא 8
 דָנּוא 9 !רעֶקְלעֶפ עֶלַא ּוצ טְרעֶה ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טעֶרעֶג ריִמ ְךֶרּוד טיִנ ראַה
 ןייק ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז ,הָדּוהְי ןּופ ָּךַלֶמ רעֶד טְפָשֹוהְי דְנּוא ,טֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעַק רעֶד
 לעֶטְׁשְרעֶפ טָּפְׁשֹוהְי ּוצ טְנאָועֶג טאָה לֵאָרְׂשִו ןּופ ְּךַלֶמ רעֶד דְנּוא 0 = תֹומָר
 ָךַלֶמ רעֶד דנּוא .רעֶדייֵלְק עֶנייֵמ ןָא רייֵלְק אּוד דְנּוא ,הָמָחְלַמ רעֶד ןיִא םּוק דְנֹוא ְּךיִד
 :ןייַרַא הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע דְנּוא ,טְלעֶמְׁשרעֶפ א ְךיִז מאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ
 ןעֶנעוֶוְטייֵר איִד ןּופ עֶטְשרעֶּביֹוא איִד ןעֶמאָּבעֶג טאָה ,םָּדַא ןּופ גיִנעַק רעֶד דָנּוא 8
 טיִנ טְלאָז רֶהיֵא ;ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,גיִסייַרְד דְנּוא אייוַוְצ ,ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז =

 לֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעַק םעֶד טיִמ טְרֶעייֵנ ,ןעֶטְסעֶרְג רעֶדָא תל םעֶד ןעֶנעֶק ןעֶטייֵרְּטְש
 -ךעֶד ןעֶּבאָה ןעֶנעוֶו איִד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד ןעדז ןעֶזעוֶועֶג זיִא סַע דְנּוא 89 :ןייַלַא
 ןעֶּבאָה יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ָּךַלַמ רעֶד זיִא רֶע סאָד טְנאָזעֶג אייֵז ןעֶּבאָה ,טָפָׁשּוהְו ןעֶהעֶז
 :ןְעיִרְׁשעֶג טָּפְׁשֹוהְי טאָה יֹוזַא ,ןעֶטייֵרְמְׁש ּוצ םֶהיֵא רעֶּביִא טְרָהעֶקעֶנַּפָא ְּךיִז אייֵז
 ןעֶהעֶזְרעֶד ןעֶּבאָה ןעֶנעוֶו איִד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד ןעדֶז 7 זיִא םִע דְנּוא 8
 -קירּוצ םֶהיֵא רעֶטְניִה ןּופ ָּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךַלֶמ רעֶד טיִנ זיִא רֵע םאָד
 םעֶד טאָה רֶע דְנּוא ,ןְרעֶנְנּוא טְנאַּטְשעֶג ןעֶניֹוּב םעֶד 2 ןאַמ א דַנּוא 34 :טֶרֶהעֶקעֶב

 טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶצְנַאַּפ םעֶד דְנּוא ןעֶּפּוׁש איד ןעֶׁשיִוְצ ןעֶנאַלְׁשעֶג לֵאָרְׂשִי ןנפ לו
 םעֶד ןּופ םיֹוִַרַא ָּךיִמ רֶהיֵפ דָנּוא ,דְנאַה עֶנייֵד םוא רֶהעַק ,ןאַמרופ ןייַז וצ טֶּגאָזע
 טְקְראַטְׁשעֶג ְָּךיִז טאָה הָמָהְלִמ איִד דְנּוא 32 :שעֶדְנּואוְורעֶפ ןיֵּ ָּךיִא ןיִראָו ,רעֶנאַל
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 -עֶב ויִא ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא ,נאָט םעֶנעֶי ןיִא

 םָרַא ןעֶנעֶקְטְנֶע ןעֶנאוָו םעֶד ןיִא ןעֶנאַטְׁש
 ןעֶּבְראָטְׁשעֶנ רֶע זיִא דְנעֶּבָא םיִא דְנּוא
 ןּופ ןעֶסאַלְפעֶג טאָה טּולְּב םאָד דְנּוא
 :ןעֶנאָו םעֶד ןיִא גיִדְנעוֶוְניִא דְנּואוְו רעֶד
 ןעֶפּורְסיֹוא טְזאָלעֶג טאָה ןעֶמ דְנּוַא 6
 -ָנּוא זיִא ןּוז איד ןעוֶו רעֶנאַל םעֶד ןיִא
 רעֶכיֵלְטיִא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶט
 ןייז ּוצ דְנּוא ,טאָטְׁש עֶנייֵז ּוצ ןייֵג לאָז
 =עֶּנ  'זוִא : ָּךֶלֶמ רעד דנזא 87:דנאב

 -עֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶּבְראָטְׁש
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןֹורְמֹׂש ןייק טְכאַרְּב

 דְנּוא 28 :ןֹורְמֹׂש ןיִא ןעֶּבאָרְגעֶּב ְּךֶלֶמ םעֶד
 אייֵּב ןעֶׁשאַַועֶג ןעֶנאָו םעֶד טאָה ןעֶמ
 ןעֶּבאָה דְניִה איִד דְנּוא ,ןֹורְמׂש ְּךייֵמ םעֶד

 איד טאָה ןעֶמ דְנּוא ,טּולְּב ןייַז טְקעֶלעֶג
 ןּופ טְראָָו םעֶד ְּךאָנ ןעֶׁשאוַועֶג ןייַז יֵלְּכ
 דְנּוא 89 :טעֶרעֶנ טאָה רֶע סאוָו ,ראַה םעֶד
 דְנּוא ,בָאְחַא ןּופ ןעֶכאַז עֶניִרְּביִא איד
 םאָד דִנּוא ּוהְמעֶנ טאָה רֶע או סעֶלַא
 טאָה רֶע סאָו ןייֵּבטְנאַפעֶלֶע ןּופ זיֹוה
 רֶע םאִו טעֶטְׁש עֶלַא ןּופ דְנּוא ,טיֹוּבעֶג

 ןעֶּביִרְׁשעֶג טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז ,טיֹוּבעֶג טאָה
 עֶטְכיִׁשעֶב-בעֶט איִד ןּופ .ְךּוּב םעֶד ןיִא
 דְנּוא 40 !?לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶניִנעֶק איִד ןּופ

 609 ב5 א

 (םָרָא חַכָנ הָבָּכרַּמַּב דָמָעָמ הָיָה ְּךֶלֶמַוְו אהה םויַּב
 א רבו :םֶָכָרָד קיִח"לֶא הָּכִּמַהיִטַּד קֶצָו ברֲעָּב תֶמָיו
 ׁשיִאו ןריע-לַא ׁשיִא רֶמאֹל ׁשֶמָּׁשַה אב הָּנֵחַמַּב הָנרָד
 וז ְךֶלֶמַה-תֶא ורְּבקיו ןוָרְמִׂש אבו מַה תֶמ :וָצרַאילַא
 58 וכל יו ןורָמְׂש תַכַרְּב ו לע בָכְרָה-תֶא ףֹטְשִי ;ןוָרְמְׂשִּב
 :רבד רֶׁשֲא הָודְי רַברִּכ ּוצֲחָר תֹונְַֹו ומָּדתַא םיִבָלְּכַה
 39 ההָנָּב רֶׁשֲא שה תיֵבּו הָׂשָע רֶׁשֲא-לֶכְו בֶאְַא יֵרְבד רָתָיו

 רֶפְטלַע םיֿבּתַּכ םַהאֹולֲה הָנָב--וַשֶא םיִרְעַה-לָכו
 ט קאבל בָאְחַא בֵּכְׁשַו :לֵאָרְׂשי יִכְלַמְל םיִמּיַה יִרְבּר
 ו ּףֵלֶמ אָסָאְךֶּב טֶפְׁשוהי :ויִּתְחַּת נב ּודָיְזַחַא לִי
 3 טל י :לֵאָדְׂשידֶלַמ בָאְחַאְל עַּבְרַא תַנְׁשִּכ הָדּוהְי-לַע
 ׁש ׁשֵמֲחְ םירׂשָת וכְלְמְּב הָָׁש ׁשֵמָחְ םיִשֹלְׁשְדִּב
 : עי ְךלֹה :יִחְלׁשתַּב הָבּע וֿפִא םׁשְו םִלָשְּיִב ףלְ
 :הָוהי נב רֶׁשֶה תֹשֲַל ּוּמִמ רפאל ויָבָא אָסֶא ְךֶרֶד
 4 :תֹומָבַּב םיִרָטְִמּו םיִחְַּומ םִעָה דוִע'ּורָמאל תֹמְּבַה ךָא
 לז טֶפְׁשּהְייִרְבּד רַתָה ;לֶאְרׂשִי ךלֶממֲע טפְׁשהְי םלׁשי
 -לַע טיִבּותַּכ םהיאלֲה םָחְלִנרֶׁשֲאַו הֶׂשֶעירֶׁשֲא ותרובנּ
 ול רֶׁשֲא ׁשֵרָּקַה רֶתָ :הָדּוהְי יכלמל םימה יִרְבִּד רֶּפֹס
 י* ןיא ְּךלֶמּו :ץֶרָאָה-ןִמ רֶעְּב ווָבָא אָפֶא יִמיִּב רֵָׁשִ
 9 כלל ׁשיִׁשְרַּת תֹויֲא רֶׂשָע טפָׁשוְהְי :ךֶלֶמ בַצִנ םוִרָאַּב
 :רֶבָּנ ןויְצֶעְּב תֹינֲא רבני לה אֵלְו בֶהְול הָריִפוא
 נ ישִע יִדְכע ּוָכִָי טפְׁשוהְי-לֶא .בָאְהַאְדִב ּוהְָזֲַא רַמָא זָא
 ֿג טֶפָשהְי בֵּכְׁשִיַו טפָׁשִהְי הָבָא א תֹוְַאּב ְּךיֶדָבִע
 ךֶלֶמיו ויִבָא רוָּד דיִעְּב ויָתֹבָאדמע רָבְּקִיַו ויָתֹכֲאדםִע
 59 "לע ךֵלֶמ באְרַאְדב ודָיַחֲא :ויִּתְחַּת ןנְּכ םֶרֹוהְי
 ְךלֶמ טֵפׁשִיהיל הֵרָׂשָע עַבֶׁש תַנְׁשַּב ןורְמִׂשִּב טְֵרְשִי
 58 ניעְב עַדָה ׂשֵעיי :םִיָָנְׁש לֵאָרְׂשי-לַע ְךֵלֶמַיַו הָהּוהי

 טְריִנעֶר טאָה ּוהָיְזַחַא ןְהּוז ןייַז דְנּוא ,ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵז טיִמ טְגייֵלעֶג ְּךיִז טאָה בָאְחַא
 ןיִא הָדּוהְו רעֶּביִא טְריִנעֶר טאָה אָסֶא ןּופ ןְהּוז רעֶד טָּפְׁשּוהְי דְנּוא 41 :םֶהיֵא טאָטְׁשְנַא

 :לֵאָרְׂשִו ןּופ ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ רֶהאָי ןעֶטְריִּפ םעֶד ןעֶזעוֶועֶג טֶלֵא זיִא טָּפָׁשֹוהְו דְנּוא 42
 םניִפ טְריִנעֶר טאָה רֶע דְנּוא ְּךֶלֶמ ןעֶראָועֶג זיִא רֶע ןעוֶו ,רֶהאָי גיִסייֵרְד דְנּוא ףֶניִּפ
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶטּומ עֶנייֵז ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְו ןיִא רֶהאָו גיִצְנאַוַוְצ דנוא
 ןייַז ןּופ ןעֶנעוֶו עֶלַא ןיִא ןעֶנְנאַגעֶג זיִא רֶע דְנּוא 48 :יִחְלש ןּופ רעֶטְכאָמ איִד הָבּוזַע
 זיִא םאִה ןּוהִט ּוצ םּוא טְרְהעֶקעֶנְמּוא טיִנ םֶהיֵא ןּופ טאָה רֶע דְנּוא ,אָסָא רעֶטאָפ
 םיִנ אייז ןעֶּבאָה תֹומָּב איִד טְרֶעייֵנ 44 :ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא :יִטְראַפטְכעֶר
 :תֹומָּב איִד ףיֹוא טְרעֶכייֵרעֶג דְנּוא ןעֶטְכאָׁשעֶג ְּךאָנ טאָה קְלאָפ םאָד ,טְפאַׁשעֶגְּפָא
 איד דְנּוא 46 :לֵאָרְׂשִי ןופ ָּךֶלֶמ םעֶד טיִמ טְכאַמעֶג םֹולָׁש טאָה טְפָׁשֹוהְי דְנוא 8
 ןּוהְמטעֶנ טאָה רֶע סאוָו טייֵקְראַטְש עֶנייֵז ןּופ דְנּוא ,טָפְׁשֹוהְו ןעֶנעוֶו ןעֶכאַז עֶניִרְּביִא
 ןופ ְךּוּב םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶנ טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ טאָה רֶע איז דְנּוא
 םאִח ,רעֶרּוה עֶניִרְּביִא איִד דְנּוא 47 ?הָדּוהְי ןּופ עֶניִנעֶק איד ןּופ עֶטְכיִׁשעֶג-געֶט איד
 טְמיֹורעֶגְסיֹוא רֶע טאָה ,אָסָא רעֶמאָפ ןייַז ןּופ ןעֶטייֵצ איד ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ןעֶנעֶז
 -טאָמְׁש ַא טְרֶעייֵג ןעֶועוֶועֶג טיִנ ְּךֶלֶמ ןייֵק זיִא םֹודָא ןיִא דְנּוא 48 :דְנאַל םעֶד ןּופ
 ןעֶכאַמ טְזאָלעֶג טאָה טֶפָׁשֹוהְי דְנּוא 49 :רעֶריִנעֶר רעֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶטְלאַה

 ןעֶגְנאַגעֶג טיִנ זיִא רֶע רעֶּבֶָא ,רְלאָג ְּךאָנ ריִפֹוא ןייק ןייג ּוצ ;שיִשְרִּת ןיִא ןעֶּפיִׁש
 סְלאָמאַד 20 :!רֶבֶנ ןֹויִצֲע אייֵּב ןעֶראוָועֶנ ןעֶכאָרְּבְרעֶצ ןעֶנעֶז ןעֶּפיִׁש איד לייוװ
 טְכעֶנְק עֶנייֵמ ןעֶזאָל ,טְפָׁשֹוהְי ּוצ טְגאָזעֶג בָאְחַא ןּופ ןהוו רעֶד ּוהָיְזַחַא טאָה
 :טְלאָועֶג טיִנ טאָה טָפְׁשֹורְי רעֶּבָא ןעֶפיִׁש איד ןיִא ןייג טְכעֶנְק עֶנייַד טיִמ
 -עֶּב זיִא רֶע דְנּוא ,ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵז טיִמ טְגייֵלעֶג ְּךיִז טאָה טָפְׁשֹוהְי דְנּוא 1

 הוָד רעֶטאָפ ןייַז ןּופ שאָטְׁש איד ןיִא ,ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵז אייֵּב ןעֶראָועֶג ןעֶּבאָרְג
 ןּופ ןְהּוו רעֶד ּוהיְזַחַא 22 :םֶהיֵא טאָטְׁשְנַא טְריִנעֶר טאָה םָדֹוהְי ןְהּוז ןייַז דְנּוא
 ןּופ רֶהאָי ןעֶטְנעֶצעֶּביִז םעֶד ןיִא ,ןֹורְמֹׂש ןיִא לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא טְריִנעֶר טאָה בָאְחַא

 אייװְצ לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא טְריִגעֶר טאָה רֶע דְנּוא הָדּוהְי ןופ גיִנעֶק םעֶד טְּפָׁשֹהְו
 ןעֶניֹוא איד ןיִא טְכעֶלְׁש זיִא םאֶו םאָר ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע דְנּוא 88 :רְהאָי

 ןּופ 29



 א ב םוכלמ בפ א םיכלמס 0

 ןעֶגְנאַגעֶג זיִא רֶע דְנּוא ,ראַה םעֶד ןופ ךֶּכ םֶעְבְִו ְֶרֶדְכּו טא ךֶָדֹכּו ייכָא ּךֶרַהְּכ ֵלֹי ָההְ
 טלעבה-יחַא לבו :לֵאָרְׂשי-תֶא אוָטָחַה ֶׁשֲא טֶבְנ 4

 1 : : יי יי = ן ו 1 : י ן : --שִא לֶלְּכ לארׂשי יקלָא הָוהְי-תֶא םַפְכּ ל הָוְַּׁשַּ יא דִנֹּוא רעֶטאַפ ןייַז ןּופ :עוֶו סעֶד ןיִא

 ןיֵא דְנּוא ,רעטומ עֶנייֵז ןּופ :עוֶו םעֶד :ויבא הׂשע

 רֶע סאָװ ,םֶבָנ ןֶּב םֶעְבִרָו ןּופ עוו םעֶד
 דְנּוא 54 :ןעֶניִדְניִז טְבאַמעֶג לֵאָרְׂשִי טאָה

 רֶע דֶנּוא ,לַעַּב םעֶד טְניִדעֶג טאָה רֶע 5 םיכלמ

 רֶע דְנּוא ,טְקיִּבעֶג םֶהיֵא ּוצ ְּךיִז טאָה

 טאָנ םעֶד ,ראַה םעֶד טְנעֶראָצְרעֶד טאָה

 רעֶטאָפ ןייַז איז יֹוזַא םעֶלַא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ 8
 :ןוהטעֶג טאָה הָיְזִמֲא לפיו : :םָאְחַא תומ יֵרֲחַא לֵארׂשִיְב 3 םָאימ עַשְפיַו 2 א

 חַלְׁשִו לֵחָיו ןורְמְׂשִּב רֶׁשֲא ותְילעַּב הָּבְבְּׂשַה  דַעַּב
 יהלֲא בובז א ושְרד ּוָכְל םֶהֹלֲא רֶמאַּו םכְָלַמ
 לא רֶּבח הָוהְי ךאלמו :הָז יִלֲחִמ הָיְָא-מא ןורְקִע
 רְמׂשיּדַלְמ יכֲאְלמ תארקִל .הֵלֵע םִִק יִּבְׁשִּתַה יָא
 םיִכְלְה םָּתַא לֶאָרָׂשיִּב םיהלָאְדיִא למה םֶקלֲא רֵּבַדְו

 הוה רֵמָאהּכ כָלְו :ןורקע יקלַא בבל ׁשֹוהְַל 4
 זריִמָּת תומיִּכ הָּמִמ דְרַתיאְל םָׁש ָתִֹלע-רׁשא הֶׂשמַה

 םיכלמ -הַמ םֶהיֵלֲא רֶמאַֹּו וילֵא םיִכָאֹלַּמַה ּובוׁשיַו :הָילֶא ְךליַו ה
 רַמאַָּו 'ינלארקְל 'הָלְצ ׁשיִא ולא ּורְמאּו :םֶּתְבַׁש הָז 6

 ןַא טְגיִנעֶּמְׁשעֶגְרעֶדיוִו טאָה בָאֹומ דְנּוא } םֶּתַֹּכו םֶכְתֶא חַלָׁש-רֶׁשֲא ְךֶלּמַה-לֶא ּובוׁש וֵכָל לעילַא
 : : יע ר לֵאָרְשיִּב םיִהלֲאְדיא יֵלְּבִמֲה הוהְי רַמָא הּפ ויָלֵא
 :בָאְחַא ןּופ םיױט םעֶד ְּךאָנ ,לֵאָרְׂשִי רֶּטִּמַה ןכל ןוִרקַע יַהֹלֲא בּובְז לעַבְּ שורחל חל
 ךרּוד ןעֶלאַפעֶנְּפּורַא זיִא הָיְזַחַא דְנּוא 2  רֵּבַדַָו :תֹוִמָּת תֹומּכ הּנּמִמ דְרְתְאְל םָׁש ָתיִלָעירְׁשֲא

 -רעֶּביֹוא עֶנייֵז ןּופ ּפעֶרְשלעֶדְניִװְׁש אד בי טְכְתאַרְקל הָלָע רֶׁשֲא ׁשיִאָה טַּפְׁשִמ הָמ םקלא : טא טאל
 7 יו א אט 6 + לעב שא לא ומי :הלאָה םיִדָביִוַה-תֶא םֶכיֵלֲא 5

 רֶע דְנּוא ,ןֹורְמֹׂש ןיִא זיִא םאִוָו ,ּבּוטְׁש

 אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא .םיִחּולְׁש טְקיִׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא ;ןעֶראָועֶג קְנאַרְק זיִא

 לעֶו ְּךיִא ּביֹוא ,ןֹורְקִע ןּופ טאָג םעֶד בּובְזילַעַּב םעֶד אייַּב טְׁשְראָפ דְנּוא טייֵג ,טְגאָזעֶב

 טאָה ראַה םעֶד ןּופ ְּךָאְלַמ ַא דנוא 8 :טייֵהְקְנאַרְק עֶנייַמ עֶזיִד ןּופ ןעֶרעוֶו דנּוזעֶג

 םעֶד ןּופ םיִחּולְׁש איד ןעֶנעֶקְטְנֶע אייֵג דְנּוא ףיֹוא אייֵטְש ,יִּבְׁשִּתַה ּוהָיַלַא ּוצ טְגאָזעֶג

 רֶהיֵא סאו ,לֵאָרְׂשִי ןיִא טאָב ַא אָד טיִנ ןעֶד זיִא ,אייֵז ּוצ דעֶר דְנּוא ,ןֹורְמֹׂש ןּופ גיִנעֶק

 טאָה יֹוזַא ,רעֶּביִראָד דְנּוא 4 ?ןֹורְקִע ןּופ טאָג םעֶד בּובְז לַעַּב אייֵּב ןעֶׁשְראָפ ּוצ טייֵג

 טְסעֶו ןּופְרעֶד ,ןעֶנְנאַגעֶנְפיֹורַא טְסיִּב אּוד סאו טעֶּב םעֶד ףיֹוא ,טְנאָזעֶג ראַה רעֶד

 -קעוֶוַא זיִא ּוהָיַלֵא דְנּוא ןעֶּבְראַטְׁש םיוִועָג טְסעוֶו אּוד טְרֶעייַנ ,ןייֵגְּפּורַא טיִנ אּוד

 ּוצ רֶע טאָה .םֶהיֵא ּוצ טְרְהעֶקעֶנְמּוא ְּךיִז ןעֶּבאָה םיִחּולְׁש איִד ןעוֶו דְנּוא 2 :ןעֶגְנאַגעֶג

 אייז דְנּוא 6 !טְרְהעֶקעֶנְמּוא ְּךייַא טאָה רֶהיֵא סאָָו סאָד טעֶטייֵדעֶּב סאָו ,טְנאָזעֶג אייֵז

 טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶקְטְנִע םֶנּוא זיִא ןאַמ ַא ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה

 טְקיִשעֶג ְךיַא טאָה םאָו .גיִנעֶק םעֶד ּוצ םּוא ָּךייַא טְרְהעֶק טייֵג ,טְנאָזעֶג םָנּוא ּוצ

 ַא אָד םיִנ ןעֶד ויִא טְנעֶזעֶג ראַה רעֶד טאָה יֹוזַא ,ןעֶדעַר םֶהיֵא ּוצ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא

 ?ןֹורְקִע ןּוֿפ טאָנ םעֶד ,בּובְז-לַעַּב אייֵּב ןעֶׁשְראָפ ּוצ טְסְקיִׁש אּוד סאו ,לֵאָרְׂשִי ןיִא טאָג

 ,ןייַגִּפּורַא טיִנ אּוד טְסעוֶו ןּופְרעֶד ,ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא טְסיִּב אוד סאָו טעֶּב םעֶד ףיֹוא םּוראַד

 םאָד זיִא אי ,טעֶרעֶנ אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 7 :ןעֶּבְראַטְׁש םיוִועָנ טְסעוֶו אּוד טְרֶעייֵּנ

 טעֶרעֶנ ְּךייֵא ּוצ טאָה דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶקְטְנִע ּךייֵא זיִא סאוָו ןאַמ םעֶד ןּופ ןעֶהעֶזְסיֹוא

 ןאַמ רעֶניִראָה ַא זיִא רֶע ,טְגאָזעֶג םֶהיִא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 8 ?רעֶטְרעוֶו עֶניִזאָד איִד

 רךנוא



 1 א ב  םיכלמ
 :אוְה יִּב יבשתה הירא רַמאֹיו ינְתָמּב רזָא רוע ּו רֶצֵׂש -עֶנְנָא זיִא לעֶטְראַנ רעֶנְרעֶדעֶל ַא דְנּוא

 4 "רזי שי הברה וי * לעיו ריז טימודו םישמ זו יי יי

 רבד דליבה םי ר אד שא יי קא רֵּבַדְיַו רֶהָה ׁשאֶר ַע א ' ג א לא א לא אל רֶע דֶנּוא ןעֶדְנעֶל עֶנייֵז ןַא טְלעֶטְראַג

 יצירה הא הנמ הדר והָיְלַא זיִא םאָד .טְגאָזעֶג טאָה 5 :יבשתה הי ַא יא א ,טנא ַו
 -תֵאו דא לֵכאתְו םי ׁשֲהְדמ ׁשֵא דרֹּת יִנָא םיהלַא ׁשיִא  ן"א .םֶקיִׁשעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 9
 :וָשִמֲחתֶאְו וָתֹא לֵכאִַּו םִיִמְׁשַהְדִמ שא ר ךיִשמַה עֶנייֵז דְנּוא ,גיִצְפּופ רעֶּביִא ןעֶּטְׁשרעֶּביֹוא
 ונ עה ווָׁשִמֲהַו רַחַא םיִׁשִמֲה-רַׂש ויָלֵא חַלְׁשַו בֶׁשֹה ּוצ ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא רֶע דְנּוא ,גיִצְפּופ

 ְךֶלֶּמַה רמ = = ײ

 הדיַהְמ נָאדהָכ םיהלֵאָה ׁשיִא יִלֵא רַּבדִי ףיֹוא ןעֶמעֶזעֶג ויִא רֶע ,העֶז דְנּוא ,םֶהיֵא
  יִנֲא םיִהֹלֲאָה שיאדםא םֶהילֲא רַב ָילַא ןעמ :הָדָר

 5 א : ּוצ טאָה רֶע דִנּוא ,גְראַּב ץיִּפְׁש םעֶד
 דֵרֵּתַו ְִּׁשִמֲח-תֶאְ ְּתֶא לכאחו םיִמָׁשַהְִמ ׁשֵא רֶרֵּת 0 יו

 ;וישמח--תֶאו ותא טכאהו םִיַמָׁשַהדו לֵה-ןֵמ טי רעֶד ןאַמ רעֶכיִלְטעֶג אוד ,טעֶרעֶנ םֶהיֵא

 3 אבי לעד ויִׁשִמֲהַו םיִׁשִלְׁש םיִׁשִמֲהירַׂש חַלְשיַ בֶׁשֵל -ּפּורַא טְסְלאָז אּוד ,טְגאָזעֶג טאָה גיִנעֶק
 גל ויְכרב --לע עֶרְכיֵו ישילשה םיש ַמֲחַה--רש טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה ּוהָיְלֲא דְנּוא 10 !ןייַה

 א םיהלַאָה ש שי דלא כד ִלֵא ןנְִתו ידָלֵא -וא םעֶד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ײ ליוי יי ױ 5 = 5
 הדּגַד :ֶניעְּב םיִׁשִמַח הֶּלִא ְּךיֶדְבִע ׁשֵפְנְו יִשַּפִנ אָנ :

 םיִׁשִמֲהַה יש ָנש-תֶא לֵכאֹתְו םִַמָשַהדמ ׁשֵא הֶדְרָי | - 1 + 1 וו = יריד איד ןּופ ןעֶטשְרעֶּב
 יב יטפנ ךקיח הָפו םֶהישְמֲחֶאְו םנשאדָה = 8 ןיײגפורַא לאָז יֹוזַא ,ןאַמ רעֶכיִלְמעֶב ַא
 יט אָריִּתילַא ותוא דַר ּוד;לַא-לֶא הָוהְי ְךאַלַמ רֵּבַדָיו טיִמ ְּךיִד לאָז דְנּוא ,לעֶמיִה ןּופ רֶעייַפ
 16 -דֵּכ וָלֵא רֵּבִדָיַ ;ךלמַה-לֶא וְתֹוא דָרָו םֶקָו וינְּפִמ רֶעייֵפ ַא דְנּוא ;ןעֶנעֶרְּברעֶפ גיִצְפּופ עֶנייֵד
 בּבו לַעַבְב ׂשֹורְרִלֿמיִכָלַמ ְָּחַלָׁש-רֲֶׁא ןעי וי רֵמֶא טאָה דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ ּפּורַא זיִא

 ְבְדּכשיִרֲל לֵאָׂשִיִב טיהלַא יא יִלְּבִמֲה ןוקיד לא :טְנעֶרְּברעֶפ גיִצְפּופ עֶנייֵז טיִמ םֶהיֵא
 תרֹמייּכ הָעִמִמ דְרתיאְל םָׁש לָרַשֲא הממה כל שא ןיא אטא "י.י לא
 ז ֵלְמַּיּוהְילֶא רֵּבדירׁשֲא ו הָוהְירַבְִּכ תֶמַה :תמָּת וצ טקיִׁשעֶנ רעֶדיִװ טאָה רֶע דְנּוא 11
 ךלמ טְפָׁשוִהִיְדִּב םֶרֹודיִל םיִּתְׁש תַנׁשִּב ווָּתְחַּת םֶרֹהְי רעֶּביִא ןעֶטְׁשרעֶּביֹוא ןעֶרעֶדְנַא ןייֵא םֶהיֵא
 18 רַׁשְג ּודָיַזַחֲא יֵרְבִּד רֶתָיְו :ןֵּמ ול .הָיָהדאל יּכ הָדּוהְי דְנּוא .גיִצָפּופ עֶנייֵז טיִמ דְנּוא ,גיִצפּופ

 יִכלמַל םיִמיַה יִרְבִּד רֶפְכ-לֲע םיֿבּותְכ .הָמָהאֹולֲה הֵׂשְש ןצ טאָה רֶע דְנּוא ,טְרעֶפְטְנֶעעֶג טאָה ּרֶע

 :לאׂשי יֹוזַא ,ןאַמ רעֶביִלְטעֶנ אּוד ,טעיֶועֶג םֶהיֵא

 טְרעֶפְטְנֶעעֶב טאָה ּוהָוְלֲא דְנּוא 12 :ּפּורַא דְניוִוְׁשעֶנ אייֵג ,טְנאָזעֶג גיִנעֶק רעֶד טאָה

 ַא ןייֵגפּורַא לאָז יֹוזַא ,ןאַמ רעֶכיִלְטעֶג ַא ןיִּב ְּךיִא ןעוֶו ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא
 ןּופ רֶעייַפ ַא דִנּוא ;ןעֶנעֶרְּברעֶפ גיִצְפּופ עֶנייֵד טיִמ ְּךיִד לאָז דְנּוא ,לעֶמיִה ןּופ רֶעייַפ

 דָנּוא 13 :טְנעֶרְּברעֶפ גיִצְפּופ עֶנייֵז טיִמ ,םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,לעֶמיִה ןּופ ּמּורַא זיִא טאָג
 ,גיִצְּפּופ עֶנייֵז טיִמ ,גיִצְפּופ רעֶּביִא ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא ןעֶטיִרְד ַא ,טְקיִׁשעֶג רעֶדיִז טאָה רֶע

 זיִא רֶע דִנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא גיִצְפּופ רעֶּביִא רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶטיִרְד רעֶד דְנּוא

 ּוצ טאָה דֶנּוא ,ּוהָיַלַא ןעֶנעֶק ןֶעיִנְק עֶנייֵז ףיֹוא טעיִנְקעֶג ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג

 רֶעייֵט ְּךאָד זאָל ,ןאַמ רעֶכיִלְּטעֶג ָא ,טעֶרעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶטעֶּבעֶג םֶהיֵא
 :ןעֶניֹוא עֶנייֵד ןיִא ,גיִצְפּופ עֶזיִד ,טְבעֶנְק עֶנייֵד ןּופ עֶלעֶז איִד דְנּוא ,עֶלעֶז עֶנייֵמ ןייֵז

 עֶטְׁשְרֶע אייוֵוָצ איִד טְנעֶרְּברעֶפ טאָה דְנּוא ,לעֶמיִה ןּופ ּטּורַא זיִא רֶעייֵפ ַא ,העָז 4
 עֶלעֶז עֶנייֵמ ְךאָד זאָל ,דְנּוצַא דְנּוא ,גיִצְפּופ עֶרייֵז דְנּוא ,גיִצְפּופ רעֶּביִא עֶטְׁשְרעֶּביֹוא

 ּוהָיַלַא ּוצ טעֶרעֶנ טאָה ראַה םעֶד ןּופ ְּךֶאֶלַמ ַא דְנּוא 19 :ןעֶניֹוא עֶנייֵד ןיִא ןייַז רֶעייֵט
 -םיֹוא זיִא רֶע דְנּוא ןעֶּבאָה אָרֹומ טיִנ םֶהיֵא ראָפ טְסְלאָז אוד ,םֶהיֵא ּוצ ,ּפורַא אייֵנ

 ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 16 :גיִנעֶק םעֶד ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְפּורַא םֶהיֵא טיִמ זיִא דְנּוא ,ןעֶנאַטְשעֶג
 ּוצ םיִחּולְׁש טְקיִׁשעֶג טְסאָה אּוד לייוֵו ,טְנאָזעֶג ראַה רעֶד טאָה יֹוזַא ,טעֶרעֶנ םֶהיֵא

 לֵאָרְׂשִי ןיִא טאָג ַא אָד טיִנ ןעֶד זיִא ,ןֹורְקִע ןּופ טאָג םעֶד בּובְז לַעַּב אייֵּב ןעֶׁשְראָפ

 טְסעֶו ןּופְרעֶד ,ףיֹורַא טְסיִּב אּוד סאָו טעֶּב םעֶד ףיֹוא םּוראַד ?ןעֶׁשְראָפ ּוצ טְראָו ןייַז
 -עֶנ זיִא רֶע דְנּוא 17 :ןעֶּבְראַטְׁש םיִועֶנ טְסעֶו אּוד טְרֶעייֵנ ,ןייֵגְפּורַא טיִנ אּוד

 םֶרֹוהְי גּוא .טעֶרעֶג טאָה ּוהָיְלֲא םאָו ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד איו יֹוזַא ,ןעֶּבְראָטְׁש

 ומָפָׁשֹוהְי ןּופ ןְהּוז םעֶד םֶרֹוהְי ןּופ רֶהאָי ןעֶשייוֵוְצ םעֶד ןיִא ,םֶהיֵא טאָטְׁשְנַא טְריִנעֶר טאָה
 עֶניִרְּביִא איד דְנּוא 18 :ןְדּוז ןייק טאַהעֶג טיִנ טאָה רֶע ןיִראָו ,הָדּוהְי ןּופ ְּךֶלֶמ םעֶד
 ןּופ ְּךּוּב םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶנ טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז ןּוהְמעֶב טאָה רֶע סאוָו ,ההָיְזַחַא ןּופ ןעֶכאַז

 ?לֵאָרְׂשִו ןּופ עֶגיִנעֶק איר ןּופ עֶטְביִׁשעֶנ-געֶט איד
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 לו םיִמָּׁשַה הָרְעַּפּב והילַא-תֶא ָוהְי תֹולֲעַהְּב יו א
 עֶשילָא--לֶא יהילא רֶמאֵו :לגלעה-ךמ עֶשילֶאו ּוהָילֶא 2

 ׁשילַא רֶמאָּו לֵא-תיִּביע יִנְֲלְׁש הָוהְ יִּכ הֹפ אָנ-בְׁש
 ואְציו  :לָאדתיִב יִרָרי ָךְבזעֶאיִא ֶָּׁשִפַייִחְו הָוהְייח 3
 ולֵא יִרְמאַו עֶׁשילָא-לֶא לא-תיב-רׁשֲא לא

 ךֶׁשאֹר לָעֵמ ךְנֹדֲא--תֶא חקל הָוהְי םֹוּיַה יִּכ ָּתְעַָ
 !עֶׁשילֶא יהילא 5 מא שה ִּתְעַדָי ינֲאדסַנ מאי
 הדוהיייַח רֶמאֹּו ּוחיִרָי יִנתְלְׁש הָוהְי יִּכ הֿפ אָנ-בִׁש

 !םיִאיִבנַהיינב ישנו חיי ּואְבָ ָךַבזעֶא-סַא ָּךְשִפַניִחְו ה
 םויַה יִּכ ָּתְעַדַָה ולא ּוְמאֹו עֶשילֶא-לָא ֹוהיריִב-דֶׁשֲא
 ִּתְעַדָי יָנֲא-טַנ רֶמאָּיַו ְךֶׁשאֹר לעמ ךיגֹדֲא-תֶא ַחָקִל הָוהְי

 יִנֲתְלְׁש הָוהְי יִּכ הֹפ אנדבש והילַא ול רֶמאֹּ :שָחָה 6

 כָל ָּךְבְַאִֹא ָּךְׁשְפַניִחְו הָוהְייַח ֶמאֹּי הנה
 ודְמִעַו ּוכְלה םיִאיִבּנַה יֵנְּבִמ ׁשיִא םיִׁשִמֲחַו :םֶהיֵנְׁש ז
 הָילַא } חק :ןֵּדְריַה-לע ּוְדְמִע םֶהיֵנְׁשּו קוחְרִמ דָנָעִמ 8

 הרנַהְו הנה וצָחי םִיַמַה-תֶא הָּכי טל וָּתְרַּדַא-תֶא
 רֵמָא ּודָילֵאְו םֶדֶבֶעְכ יִהַו ;הָבָרָחַּב .םֶהיֵנְׁש ּוְרְבִעו 5

 מעק חַקְלֶא םֶרעִב ְךֶלדָשֶעַא הַמ לַאְש צשילַאלָא
 רַמאֵּר :יִלַא יָּךַחוְרְּב םִיָנָׁשייֵפ אָנרַהְו עֶׁשיִלָא רֶמאֵה י

 ןכ ְּךֵלייהְי ךְּתַאֹמ ַחָּקִלייִתֹא הָאְרִּתבָא לוָאְשִל ָתיִׁשָקה
 רֵּבדְו ְךֹולָה םיִכְלְה הֶּמֵה ידו :הָיְהִי אל ןיַא-םֵאְו 11

 לע םֶתיש יִּב ּדְרְפִו ׁשֵא יסיִסְו ׁשֵא-בָכָר הֵּנִהְו
 קעַצְמ אוָהְו הָאֹר עֶׁשיִלָאְו :םִָמָּׁשַה הָרָעַּסּב הָילֵא 12

 קו ד דוע ּוהֲאָר אָלְו יִׁשְרִפּו טָארׂשִי בֶכָר יָא ו יִבָא
 הָילֶא תֶרָדַא-תֶא םֶר ;םי עֶרָק םִנְשִל םעֶרקיו ויָָנְִּב

 הק ו ;ןֵדְרּיה תָפ תַפְׂשלַע רֶמָעַּ ױ ו ַבֶׂשּו ויָלְעַמ הָלָפְנ רֶז ='* שא 13

 ןעֶנעֶז םאָו

 סאָד אּוד טְפייוו ,טְנאָזעֶג

 םִע םייוַז ָךיא ,טְנאָזעֶג טאָה

 הָוהְי

 5 ה םיפלפ
 ב לעטיפאק

 ראַה רעֶד ןעֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1
 ָךְרּוד ּוהָיַלַא ןעֶגְנעֶרְּבפיֹורַא טְלאוָועֶג טאָה
 ּוהָיְלַא ןעֶנעֶז ,לעֶמיִה ןיִא םעֶרּוטְׁש םעֶד
 :לֶבֶלְנ ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא עֶׁשיִלֶא דְנּוא
 ועֶׁשיֵלֶא ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ּוהָיָלַא דְנּוא 2
 ְךיִמ טאָה ראַה רעֶד ןיִראָו ,אָד ּבייֵלְּב
 עֶׁשיֵלָא דְנּוא ,לֵא-תיֵּב ןייק זיִּב טְקיִׁשעֶג
 ראַה רעֶד איוִו רֶהאֹו יֹוזַא ,טְגאָזעֶג טאָה
 ְךיִא סאָד ,טְּבעֶל עֶלעֶז עֶנייַּד דְנּוא ,טְּבעֶל
 אייֵז דְנּוא .ןעֶזאָלְרעֶפ טיִנ ְּךיִד לעֶו

 :לַא-תיֵּב ןייֵק טְרעֶדיִנעֶגְּפּורַא ןעֶּבאָה
 ןעֶנעֶז םאִו םיִאיִבְנַה יִנְּב איֵד דְנּוא 8
 -עֶנְסיֹורַא ןעֶנעֶז ,לֵא תיֵּב ןיִא ןעֶזעוֶועֶנ
 ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,עֶׁשיִלָא ּוצ ןעֶגְנאַג
 הָוהְי םאָד אּוד טְסייֵו ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא
 ןייַד ןּופ ןעֶמעֶנּוצ ראַה ןייֵד טְנייַה טעוֶו
 םייוַו ָּךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ?ּפאָק
 והָולַא דְנּוא 4 .:ליִטְׁש טְנייווְׁש ;ְךיֹוא םִע
 ןאָד ְךאָד ּבייֵלְּב ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה
 ןייק טְקיִשעֶג ְּךיִמ טאָה ראַה רעֶד ןיִראָו

 יֹוַא טְגאָזעֶג טאָה רֶע רעֶּבֶא ,ֹוחיִרְי
 עֶנייֵד דְנּוא ,טְּבעֶל ראַה רעֶד איז רֶהאֹו
 טינ ְּךיִד לעֶװ ְּךיִא סאָד .טְּבעֶל עֶלעֶז
 ןעֶמּוקעֶב ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ;ןעֶזאָלְרעֶפ
 םיִאיִבְנַה יֵנְּב איִד דְנּוא 9 :ֹוחיִרְי ןייק

 םֶהיֵא .ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,עֶׁשיֵלֶא ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגּוצ ןעֶנעֶז ,ֹוחיִרְי ןיִא
 ןייד טְנייַה טעדֶז

 :ליטׁש טְגייַוְׁש ;ְךיֹוא
 רֶע דְנּוא ?ּפאָק ןייֵד ןּופ ןעֶמעֶנּוצ ראַה

 -עֶב םֶהיֵא ּוצ טאָה ּוהָיַלַא דְנּוא 6
 רֶע רעֶּבָא ןֵדְרַי םעֶד ּוצ טְקיִשעֶג ְךיִמ טאָה ראה רעֶד ןיִראוָו ,אָד ְּךאָד ּבייֵלְּב ,טְכאַז

 םאָד טְּבעֶל עֶלעֶז עֶנייֵד דִנּוא ,טְּבעֶל ראַה רעֶד איוִז רֶהאְז יֹוזַא ,טְנאָזעֶג טאָה
 7 :ןעֶגְנאַגעֶג עֶדייֵּב ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ;ןעֶזאָלְרעֶפ טיִנ ְּךיִד לעז

 ְךיִא
 גיִצְפּופ איד דְנּוא

 -ְנעֶגעֶק טְלעֶטְׁשעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז םיִאיִבְנַה יֵנְּב איִד ןּופ רעֶנעֶמ
 ּוהָיַלֲא דְנּוא 8 :ןֵדְרִי םעֶד אייֵּב ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז עֶדייֵּב אייֵז דְנּוא ,ןעֶטייוֵו ,ןּופ רעֶּביִא
 טאֵה דָנּוא ,לעֶטְנאַמ ןייַז ןעֶמּונעֶג טאָה

 ןעֶגאָלְׁש
 עֶגְנאַגעֶגְכְרּוד עֶדייֵּב ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא

 אייֵז ןעוֶו ןעֶזעוועֶג

 רעֶדייֵא ,ןּוהְמ ריִד לאָז ָּךיִא סאָה גְנאַל

 םֶהיֵא
 רעֶהַא דָנּוא ןיִהַא טְלייֵהְטּוצ ְּךיִז טאָה רעֶסאַו סאָד דנּוא ,רעֶסאוַו םאָד

 9 :םיִנעֶקיִרְט רעֶד ףיֹוא ן
 -ָךעֶפ ,עֶׁשיֵלֶָא ּוצ טְנאָזעֶג ּוהָיַלַא טאָה ןעֶגְנאַנעֶגְברּוד ןעֶנעֶד

 ןעֶרעֶוֶו ןעֶמּונעֶנְקעוֶוַא ריִד ןּופ לעֶו ְּךיִא

 -עֶנ טאָה דְנּוא טְלעֶקיִועֶג ןעֶמאַזּוצ

 זיִא םִע רְנּוא

 :ןיַז :יטְלעֶפייַוְצ ריִמ ןיִא לאָז טְסייֵנ ןייַד סאָד טְנאָזעֶג טאָה עָׁשֹי לֶא דִנּוא
 ןעֶו רעֶּבָא ,טְגְנאַלְרעֶפ םעֶרעֶוְׁש סעֶּפִע טְסאָה אּוד טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 0
 םִע טעֶו יֹוזַא ןעֶרעוֶו ןעֶמּונעֶגּוצ ריִד ןּופ לעוֶװ ְךיִא ןעֶו ןעֶהעֶז טְסעוֶז אּוד
 וטיִנ ןעוֶו דנּוא ,ןייַז יֹוזַא ריִד ּוצ
 טעֶרעֶנ דְנּוא ;ןג יי ןעֶנעֶז אייֵז
 ָנַא ןּופ עֶדייֵּב אייֵז ןעֶּבאָה דְרעַפ
 :לעֶמיִה ןיִא ןעֶבְנאַגעֶגְפיֹורַא

 קב רעֶדְנַאָנ

 ןעו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 11 :ןייַז םיִנ סֶע טעוֶו
 עֶניִדְרֶעייֵּפ דְנּוא ןעֶנאַו רעֶניִדְרַעייֵפ ַא העָז

 םעֶרּוטְׁש ַא ָּךְרּוד זיִא ּוהָיַלַא דְנּוא ,טעֶדייֵׁש
 טאָה רֶע דְנּוא ןעֶהעֶזעֶג סֶע טאָה עֶׁשיִלֶא דְנּוא ן2

 !רעֶטייֵר עֶנייַז דְנּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶנאָו רעֶד ,רעֶטאַפ ןייֵמ ,רעֶטאָפ ןייֵמ ,ןֶעיִרְׁשעֶג
 ,רעריילק עֶנייַז ןָא ןעֶמּונעֶגְנָא טאָה רֶע דֶנּוא .ןעֶה לְועֶב רֶהעֶמ טיִנ םֶהיֵא טאָה רֶע רעֶּבָא
 םעֶד ןעֶּביֹוהעֶנְפיֹוא טאָה רֶע דְנּוא 13 :רעֶקיִטְש אייווְצ ףיֹוא ןעַסיִרְרעֶצ אייֵז טאָה דְנּוא

 סאו ,ּוהָיַלַא ןּופ לעֶטְנאַמ

 געֶרְּב םעֶד אייַּב טְלעֶטְׁשעֶג ְךיִז טאָה דָנּוא
 ,טְרְהעֶקעֶגְקיִרּוצ ְּךיִז טאָה דְנּוא ,ןעֶלאַפעֶגְפּורַא םֶהיֵא ןּופ זיִא

 ןעֶמּונעֶגְנָא טאָה רֶע דֶנּוא 4 :ןַרֶרַי םעֶד ןּופ

 םעד



 ב ב םיכלמ
 זיִא םאִה ּוהָילֲא ןּופ לעֶטְנאַמ םעֶד
 ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶלאַפעֶנְּפּורַא
 וטְנאָזעֶב טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶסאַו סאָד
 ?ּוהָיַלַא ןּופ טאָנ רעֶד ,ראַה רעֶד זיִא ּואוְו
 סאָד ןעֶנאָלְׁשעֶג ְךיֹוא טאָה רֶע דִנּוא
 טְלייֵהְמּוצ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רעֶסאַַו
 -ְבְרּוד זיִא עֶׁשיִלֶא דְנּוא ,רעֶהַא דְנּוא ןיִהַא
 םיִאיִבְנַה יִנְּב איִד ןעֶו דְנּוא 18 :ןעֶנְנאַגעֶג

 ןעֶּבאָה ֹוחיִרְי ןיִא עֶועֶועֶג ןעֶנעֶז סאו
 ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןעֶהעֶזעֶג רעֶּביִאְנעֶנעֶק םִע
 טְהּור ּוהָיְלַא ןּופ טְסייֵג רעֶד ,טְגאָזעֶג אייֵז
 םֶהיִא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,עֶׁשיִלֶא ףיֹוא

 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג ןעֶגעֶקְשְנֶע
 :ךֶרֶע רעֶד ּוצ ,טְקּוּבעֶנ םֶהיֵא ּוצ ְּךיִז
 טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייז דְנּוא 6
 טְכעֶנְק עֶנייֵד רעֶטְנּוא אָד זיִא םִע ,העְז
 ןעֶלאָז ,טייֵל עֶקְראַטְׁש ,רעֶנעֶמ גיִצְפּופ
 רעֶמאָט ?ראַה ןייֵד ןעֶכּוז דְנּוא ,ןייֵג אייז
 ראַה םעֶד ןּופ טְסייֵנ רעֶד םֶהיֵא טאָה
 איִד ןּופ םעֶנייֵא ףיֹוא ןעֶפְראָועֶגְקעוֶוַא

 ןעֶלאָהְט איִד ןּופ םעֶנייֵא ןיִא רעֶדָא ,גְרעֶּב
 טיִנ טְלאָז רֶהיֵא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 17 :ןעֶקיִש

 -עֶג ְךיִז טאָה רֶע זיִּב ,ןעֶטעֶּבעֶג קְראַטְש

 13 ג
 טומַה-תֶא רֵּכיַוֹויָלָעַמ הָלפְנידְׁשֲא ּודָילֶא תֶרֵוַא-תֶא
 םומַה-תֶא הָּכָיַו 1 אוה-ףַא ּודָילַא יהלֲא הָוהְי היַא רַמאֵַּו
 ומ םאיבְַּהיַנְב ּורָאריַו :עָׁשיִלָא רֵבעיו הֶּנְִו הֶּנה ֹוצָחִיַו
 עֶׁשיִלַא-לַע ּודָילַא ַחור הָחָנ ורְמאּיודֶנִָמ ֹויריִב-רֶׁשֲא
 ו8 יהָּגַה ילַא ּוְְמאַָו :הָצְרֶא וְליוֲַתַּתשִּיַו ותאָרְקִל ואֹבָי
 םיִׁשָמֲח ךיֶדָבֲע-תֶאׁשִי אֵנ
 רַחַאכ ֹהְכלְׁשַּו הָוהְי ַחר ֹוְׂשְְדִּפ ךיִנֹדֲא-תֶא ׁשְקִבִ
 ז -ורְצְפִיַו :ּוהְלְׁשִת אל רֶמאֹיַותֶֶאֹיגה תַחַאְּב וַא םיִרָהֶה
 יי | ׁשיִא םִשמָ ולְִַוּוחָלְׁש רֶמאּיו ׁשֶּבידַע ֹוב
 וצ ָהיִריִּ בי אה יָא ּובׁשַו:ּוהֲאְצִמ אָלְו םיִמָי הָׁשֹלׁש
 ללא םֶכילֲא יִּתְרַמֲאדאוְלֲה םֶמָלָא ראי
 ונ םֹומ לוִעָה בֵׁשֹומ אְ-הַָד עֶׁשיִלָא-לֶא ריִעָה יׁשְנַא ּודְמאֹּה
 כ רֶמאֹ:תַלּכׁשִמ ץְרְֶָוםיִער םָמְַ הַר ינֹרֲא רֶׁשֲאַכ
 1 אֵציו ;וָלֵא ותְקִַ חַלֶמ םֶׁש ּומיִׂשְו הֶׁשָרֲח תיָחֹלִצ יֵלוחק
 הוה רַמָא-הְּכ רֶמאַֹו חַלָמ םָׁשיְִׁשִו םִיַמַה אָצמ-לַא
 :תַלָּכׁשִמּו תֶוָמ דע םֶׁשֹמ הָיהָי-אל הֶּלַאָה םִיַמל יתר
 ;רֵּבַד רֶׁשֲא עֶׁשיִלֲא רַבְדַּכ הזה םּיַה דַע םִיּמַה ּפְרִי

 םיִרָעו ךרֶלב הָלֹע ! אוהְ לא-תיִּב םָׁשִמ לַעַו
 , ול ּורְמאַָּו ֹוב-וסְּלַקְתִיַו ריִעָהְדמ יַאְצִי םיִנִמַק
 םֵׁשְּב םֵלָלְקַי םִאְריו ֹוְרָחַא ןפיו .:ַחֶרֵק הע רק
 םָקַמ הָנְעַּקַבְּתַו רַעיַהדִמ םיִּבִד םִיְַּׁש הָנאֹּתַו הוה
 הכ םֶׁשֹמּו למה רַה-לֶא םָּׁשִמ לו ;םיִדָלְי יִנְׁשּו םיִעָּבְרַא

 ןמׂש בׁש

 סָניוכְלִי ליקהדינב םישנא
 =.- * ׁשֶנֲא
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 א תרֵנשב ןֹורמׂשְב לֵאָרְשי-לע ֵקְמ בָאְַאְדִּב םָלוחְ
 רֶע דִנּוא (ןעֶניִליוִוּוצְנייֵא טיִננ טְמעֶׁש ִִּׁש ְךֶלֶמַּו הָדּוהְי ךַלַמ טָפְׁשוְהיִל הֵרָׂשֶע הָנֹמְׁש

 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טקיש ,טְגאָזעֶג טאָה

 ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא ,געֶט אייֵרְד טְכּוזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רעֶנעֶמ גיִצְפּופ טְקיִשעֶב

 טאָה רֶע דְנּוא ,םֶריִא ּוצ טְרְהעֶקעֶגְקיִרּוצ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 18 :ןעֶנּופעֶג טיִנ םֶהיֵא

 טיִנ ְךיֵא ְּךיִא ּבאָה טְנאָזעֶג אייֵז וצ טאָה רֶע דְנּוא ,ֹוחיִרְי ןיִא ןעֶטְלאַהעֶגְפיֹוא ְךיִז

 טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה טייַל טאָטְׁש איִד ןּופ איִד דְנּוא 19 ?ןייֵג טיִנ טְלאָז רֶהיֵא ,טְגאָזעֶג

 ,טְהעֶז ראַה ןייֵמ איז יֹוזַא ,טאָטְש עֶנייַד ןיִא ןעֶניֹואוְו ּוצ טּוג זיִא םִע ;העְז עְׁשיִלֶא ּוצ

 רֶע דְנּוא 20 :ראַּבְטְכּורְפנּוא זיִא דְנאַל סאָד דְנּוא ,טְבעֶלְׁש זיִא רעֶסאוַו םאָד רעֶּבָא

 אייז דְנּוא ,ץְלאַז ןייֵרַא ןעֶטְראָד טְנייֵל דְנּוא ,לעֶסיִׁש ְעייֵנ ַא ריִמ טְגְנעֶרְּב ,טְגאָזעֶג טאָה
 רעֶסאַו איִד ּוצ ,ןעֶנְנאַגעֶנְסיֹורַא זיִא רֶע דְנּוא 21 :טְכאַרְּבעֶנ םֶהיֵא ראָפ םִע ןעֶּבאָה

 יֹוזַא ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ץְלאַז םאָד ןעֶפְראַוועֶגְנייֵרַא ןעֶטְראָד טאָה דִנּוא ,עֶלעֶוק

 ןעֶטְראָד ןּופ לאָז םִע ,רעֶסאַוו עֶניִזאָד םאָד טְלייֵהעֶג ּבאָה ָּךיִא ,טְגאָזעֶג ראַה רעֶד טאָה

 טְלייֵהעֶג ֹויִא רעֶסאַו םאָד דְנּוא 29 :גְנּוּבְראַדְרעֶפ רעֶדָא ,טיוט ןייק ןייַז רֶהעֶמ טיִנ

 רֶע םאִח ,עֶׁשיִלֶא ןּופ טְראָו םאָד איז יֹוזַא ,גאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד ּוצ זיִּב ,ןעֶראָָועֶג

 ןעוֶו דְנּוא ,לֵא תיֵּב ןייק ןעֶנְנאַגעֶגְּפיֹּורַא ןעֶטְראָד ןּופ זיִא רֶע דְנּוא 23 :טעֶרעֶנ טאָה

 רעֶד ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶגְנּוי עֶנייֵלְק ןעֶנעֶז ,געוֶו םעֶד ןיא ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא רֶע
 םּוק טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה דְנּוא םֶהיֵא רעֶּביִא טאָּפְשעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,טאָטְש

 -עֶבְמּוא ְךיִז טאָה רֶע דנוא 24 !ּפאָקְלְהאָק אּוד ףיֹורַא םּוק !ּפאָקְלְהאָק אּוד ףיֹורַא

 ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא ןעֶטְלאָׁשעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,טְרֶהעֶק

 אייֵז דְנּוא ,רְלאַו םעֶד ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז ןעֶרעֶּב אייווְצ דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ

 ג ויָבָאַכ אֹל קב הָוהְי יניְֵּב עַרָה הֵׂשָעַיַו :הָנָׁש הָרָׂשֶע

 זיִא ןעֶטְראָד ןופ 22 :רעֶדְניִק גיִצְריִפ דְנּוא אייוִוְצ ןעֶסיִרעֶצ אייֵז ןּופ ןעֶּבאָה
 -עֶנקיִרּוצ ָּךִז רֶע טאָה ןעֶטְראָד ןּופ דְנּוא ,לֶמְרַּכ גְראַּב םעֶד ּוצ ןעֶנְנאַגעֶג רֶע

 :ןֹורְמׁש ןייק טְרְהעֶק
 ג לעטיפאק

 -ֵמְכַא םעֶד ןיִא ,ןֹורְמֹׂש ןיִא ,לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא טְריִגעֶר טאָה ,בָאחַא ןּופ ןְהּוז רעֶד םֶרֹוהְי דְנּוא 1

 רֶע דְנּוא 5 :רֶהאָי ףְלעוֶוְצ טְריִגעֶר טאָה רֶע דְנּוא ,הָדּוהְי ןּופ ְךֶלֶמ טָפְׁשוהְי ןּופ רֶהאָיְןעֶטְנִהעֶצ
 רעֶטאָפ ןייַז איו טיִנ ראָג ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא טְכעֶלְׁש זיִאסאוָו סאָד ןּוהְמעֶנ טאָה

 דנוא
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 קר :יָבָא הָׂשָע רֶׁשֲא לֵעְּבַה תַבְצִמ-תֶא סו ּמִאְכּו 2
 כבד לאָרׂשי-תֶאאי טְחָהירְׁשֲא טֶבְנוִּב םִעְבְרָי תואׂשַחּב

 ךקנ הָיָה בָאֹומ-ךֶלֶמ עֶׁשימּו ;חְנמִמ רֶמדאל 8
 ףֶלֶא הֶאְמּו םיִרְּכ .ףלָא-הָאמ לַארׂשי --ְךֶלֶמִל ביִׁשָהְו

 ךֶלֶמִּב בָאֹומיִדלְמעַׁשִפַו בָאְַא תֹומְּכ היו :רָמָצ םיִליֵא ה
 דֵקּפַּו ןורְמְׂשִמ אּוִהַה םֹוּיּב םֶרֹהְי ךֶלֶּמַה איו :לָאָרׂשִי 5
 הלל טְפָׁשיהי-לֶא הַלְׁשִיו לי ;לֵאָרְׂשי-לּכ-תֶא ז

 בָאומ--לֶא יִּתִא ְךלֵתְה יִּב עׁשָּפ בָאֹמ ְךֶלֶמ רֹמאַל
 ימּוכְּכ ְךֵּמְַכ יִמעְּכ ּךֹמָכ יִנֵמְּכ על רֶמאּיַו הָמָחְלַּמַל

 רב ךֶרֶּד רֶמאַֹּו הל ְךֶֶּדַה הזייַא רֶמאֵר :ךיָססְּכ *
 טבודָא ְךֶלֶּו הָדּהְי ְךֶַמּו לֵאָרׂשִי = לי ;םָֹא ןַא 9
 הָמהְבלְו הל םִימ הָיה-אָלְוםיְִי תעבׁש רובֿ

 אָהְקיִּכ הֶָא לֵארׂשי ְךֵלֶמ רֶמאָיו !םֶהילְנַרְּ רֶׁשֲא י
 ;בָאֹומיִַיְּב םָתֹוא תֶתֶל הָלאה םיִכָלְּמַת תַׁשֹלְׁשִל הָוהְי

 הָוהְי-תֶא הָׁשֶרדְִו הָוהֹיַל איִבָנ הָּפ ןיִאַה טָפָׁשהִי רֶמאֵּו 1
 עֶׁשילֶא הָּפ רֶמאֹיַו לֵאָרְׂשִיידלַמ יֵדְבְִמ דֶחֶא עו וְתֹואמ

 טפָשיִהְי רֶמאֹּו :והָילַא יי-לִע םִיִמ וקק שֵא טָפׁשְרִּב 5
 טָפְׁשּוהיִו לֵאָרְׂשִי ךלֶמ ולַא יורי הָוְי-רַבְּד וְתֹוא ׁשֵי

 יל--הַמ אְׂשִי דלַמ-לֶא ֶׁשילֲא רמה  :םִדָא דלֶמּו 2
 לֶמ ול מאי דמא יאיבנילָאו ד יבא ַאיִבְ-לֶא ְךל 5
 תנ תל הֵֶאָה םי במה הָׁשלׁשִל הָוהְי אֵרְקייֵּכ לֵא לֵארׂשִ

 רֶׁשֲא תֹואָבְצ ַהָוהְי-יַח עֶׁשֹי יָא מ רֶמאֹּר ;בָאמ דִיַּב םָתֹוא 4
 אש ינֲא הָדּוהְיְדַלְמ טְפְׁשהְיינּפ ילול יּכ ויָנְפְיִּתְרַמְ

 דיהְ ןעמ יליּחק הָּתְִו אלא ְךיֶלֵא טיכַא-םַא וט
 הֶדָוהְי רַמֶא הָּכ רֶמאֹ :הָוהְי ךִי ויָלָע יִהְּתַו ןגנִמה ןְגנֶּכ

 זאל הָוהְי רַמָא ו הָכֵּכ ;םיִבִג | םיִבּנ הַָּה לַחּנַה הֶׂשָע עז

 םִיַמ אֵלַי אּוהַה לַחָּנַהְו םֶׁשָנ וָארְתאְלְו חּור ואת

 נ ב םיכלמ
 טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶמּומ עֶנייֵז איו דְנּוא

 לַעַּב םעֶד ןּופ הָבֵצַמ איִד טְפאַׁשעֶגְּפָא
 רעֶּבָא 3 :טְכאַמעֶג טאָה רעֶטאָפ ןייַז םאָו

 ןּופ ןְהּוז רעֶד םֶעְבָרָי ןּופ דֶניִז איִד ןיִא
 טְכאַמעֶג לֵאָרְׂשִי טאָה רֶע סאָו ,טֶָבָנ
 טאָה רֶע ,טְפעֶהעֶּב ְךיִז רֶע טאָה ,ןעֶניִדְניִד
 דָנוא 4 :רֶהיֵא ןּופ טְכייוועֶנְּפָא טיִנ
 ליִפ טאַהעֶג טאָה בָאֹומ ןּופ ְּךַלֶמ עַׁשימ
 םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה רֶע דִנּוא ;היִּפ

 -עֶפ דְנעֶויֹוט טְרעֶדְנּוה לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךֶלֶמ
 רעךיוו ּדְנעֶזיֹוט טּרעֶדְנּוה דִנּוא ףאָש עֶט

 עֶזעוֶועֶב זיִא םִע דנוא 58 :לאָו טיִמ

 רעֶד טאָה ןןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא בָאְחַא ןעֶו
 ןעֶנעֶק טְגיִנעֶּפְׁשעֶגְרעֶריוִז בָאֹומ ןּופ ָּךֶלֶמ
 ָךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 6 :לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךֶלֶמ םעֶד
 גאָמ םעֶנעֶי ןיא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא םָרֹוהְי
 ץְנאַג טְלייֵצעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןֹורְמֹׂש ןּופ
 ןעֶנְנאַגעֶג ֹויִא רֶע דְנּוא 7 :לֵאָרְׂשִי
 טָפְׁשֹוהְי ּוצ טְקיִשעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 רעֶד ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הָדּוהְי ןּופ ְּךֶלֶמ
 -ְךעֶדיִװ ריִמ ןַא טאָה בָאֹומ ןּופ ְּךֶלֶמ
 ןייֵג ריִמ טיִמ אּוד טְסעוֶו ,טְגיִנעֶּפְׁשעֶג
 דְנּוא ?ןעֶמְלאַה ּוצ הָמָחֶלִמ בָאֹומ ןעֶנעֶק
 ךייֵגְפיֹורַא לע ָּךיִא ,טְגאָועֶג טאָה רֶע
 איז קְלאַפ ןייֵמ דְנּוא ,אּוד איו ןיִּב ָךיִא
 עֶנייֵד איִח דְרעֶפ עֶנייַמ דְנּוא ,קְלאַפ ןייֵד

 רֶע דָנּוא ?ןייֵנְּפיֹורַא ריִמ ןעֶלאָז נעוז ןעֶכְלעוֶו ּךְרּוד ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 8 :דּרעּפ
 לֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 9 :םֹודָא רָּבְדִמ רעֶד ןיִא נעוֶו םעֶד ְּךְרּוד ,טְנאָועֶג טאָה
 ןעֶו דְנּוא .םֹודֶא ןּופ גיִנעֶק רעֶד דְנּוא הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק רעֶד ְּךיֹוא דנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶג זיִא
 ןייק ןעֶועוֶועֶג טיִנ זיִא סֶע דִנּוא ,עֶזייֵר געֶט ןעֶּביִז טְלעֶגְניִרעֶגְמּורַא ָּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז
 רעֶד דְנּוא 10 :אייֵז טיִמ ןֶעייֵג םאוָו היֵּפ םעֶד ראַפ דנּוא ,רעֶנאַל םעֶד ראַפ רעֶסאַו
 -יִזאָד איִד ןעֶפּורעֶג טאָה ראַה רעֶד ןיִראָו !אייוו יֹוא ,טְנאָזעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ ג יִנעַק
 דְנּוא || :בָאֹומ ןּופ דְנאַה איד ןיִא ןעֶּבעֶנּוצרעֶּביִא אייֵז יֵדְּכ ,עֶניִנעֶק אייֵרְד עב
 ָךֶרּוד ןעֶלאָז ריִמ סאָד ,ראַה םעֶד ּוצ איִבָנ ַא אָד טיִנ 6 זיִא ,טְנאָזעֶג טאָה טָּפְׁשֹוהְי
 לֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ טְכעֶנְק איִד ןּופ רעיא רעוא ?ראַה םעֶד ןעֶנעֶרְפְנָא םֶהיֵא
 סאָו !טָפָׁש ןּופ ןְהּוו רעֶד עֶׁשיִלֶא זיִא אָד ;טְבאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא טרעֶּפְטְנִעעֶנ טאָה
 ;ּוהָיַלַא ןּופ דְנעֶה איד ףיֹוא רעֶסאַוַו ןעֶסְג = טאָה

 ;םְרעֶדיִנעֶגְפּורַא םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז אייֵז דֵנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו סאָד אָד ויִא םֶהיֵא אייֵּב

 עֶׁשֹייִלָא דָנּוא 13 :םֹודִא ןּופ גיִנעַק רעֶד דְנּוא טָפְׁשּוהְי דָנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעַק רעֶד

 אייֵנ ?ןעֶַפאַש ּוצ ר"מ טיִמ אּוד טְסאָה סאָו ,לֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעַק םעֶד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה
 רעֶד דְנּוא ,רעֶטּומ עֶנייֵד ןּופ םיִאיִבְנ איִד ּוצ דְנּוא ,רעֶטאָפ ןייַד ןּופ םיִאיִבְנ איִד ּוצ

 איִד ןעֶפּורעֶג טאָה ראַה = ןיִראָו ,ןיינ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה לֵאָרְׂשִי ןּדפ גיִנעַק

 דָנוא 14 :בָאֹומ ןּופ דְנאַה איִד ןיִא ןעֶּבעֶגּוצְרעֶּביִא אייֵז יֵדְּכ עֶניִנעַק א עֶגיִזאָד
 ראָפ ןיֵּב ָּךיִא סאו נפ חֹואָבְצ ראַה רעֶד איז רֶהאָח יֹוזַא ,טְגאָזעֶג טאָה ז עַׁשיִלֶא

 ןּופ גיִנעַק טָּפְׁשֹוהְי ןּופ םיִנָּפ טאָד טְכַאעֶנ טיִנ טְלאָו ְּךיִא ןעוֶו םאָד ןעֶנאַּטְׁשעֶב םֶהיֵא
 טְלאוָועֶג ְּךיִד טְלאָו ְּךיִא ּביֹוא דְנּוא ,ןעֶקּוק טְלאָועֶג ריִד ףיֹוא טעֶה ְּךיִא ּביֹוא ,הָדּוהְי

 רעֶד ןעו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דֵנּוא ,רעֶליִּפְׁש ַא ריִמ טֶנְנעֶרְּב ,רְֶנּוצַא דָנּוא 15 :ןעֶהעֶזְנָא
 דָנּוא 16 :ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא ףיֹוא ראַה םעֶד ןּופ דֶנאַה איִד זיִא ; טְליִּפְׁשעֶג טאָה רעֶליִפש
 :רעֶּביִרְנ לאָהְט ןעֶזיִד םּוא טְכאַמ ,טְגאָזעֶג ראַה רעֶד םאָה יֹוזַא ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע

 רֶהיֵא דְנּוא ,דְניִװ ןייק ןעֶהעֶז טיִנ טעוֶו רֶהיֵא ,טְנאָזעֶג ראַה רעֶד טאָה יֹוזַא ןיִראַה 7

 ,רעֶסאַוַו טיִמ ןעֶרעוֶו לּופ םעֶו לאָהְט עֶניִזאָד םאָד דְנּוא ;ןעֶנעֶר ןייק ןעֶהעֶז טיִנ טעֶט

 רנוא

 וטְגאָזעֶב טאָה טָּפְׁשֹוהְי דְנּוא 19



 3 םוכלמ

 עֶרייֵא דִנּוא ,ןעֶקְניִרְט טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא
 ניִרְנ ְּךאָנ זיִא םאָד דְנּוא 18 :תֹומֵהְּב
 רֶע דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא

 עֶרייֵא ןיִא בָאֹומ ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא טעוֶו
 ןעֶנאָלְׁש טעוֶו רֶהיִֵא דְנּוא 19 :דְנאַה
 -םיֹוא עֶלַא דְנּוא ,טעֶטְׁש עֶטְסעֶפ עֶלַא
 עֶטּוב עֶלַא דְנּוא ,טעֶטְׁש עֶטְלייוֵוְרעֶד
 דְנּוא ,ןעֶלאַפ ןעֶכאַמ רֶהיֵא טעוֶו רעֶמייֵּב
 -רעֶפ רֶהיֵא טעוֶו ןעֶלעוֶוְקרעֶסאַַו עֶלַא
 רעֶדְלעֶפְרעֶקַא עֶטּוג עֶלַא דְנּוא ,ןעֶּפאָטְׁש
 ;ןעֶּבְראַדְרעֶפ רעֶנייֵטְׁש טיִמ רֶהיֵא טעוֶו
 -היִרְפ םַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 0

 םאָד ףיֹוא טְגְנעֶרְּב ןעֶמ ןעוֶו ,ןעֶגְראָמ
 רעֶסאַו זיִא יֹוזַא ,העֶז ,רעֶפְּפָא-זייֵּפְש
 ,םֹודָא ןּופ נעוֶו םעֶד ְּךְרּוד ,ןעֶמּוקעֶגְנָא

 טיִמ דְנאַל סאָד טְכאַמעֶג לּופ טאָה דְנּוא
 ןעֶּבאָה בָאֹומ ץְנאַג ןעוֶו דְנּוא 91 :רעֶסאַו
 -ַםיֹורַא ןעֶנעֶז עֶניִנעֶק איִד זַא ,טְרעֶהעֶג

 יֹזַא ןעֶמְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ ןעֶנְנאַגעֶג
 -ִטיִא ןופ טְלעֶמאַזְרעֶפ אייֵז ןעֶּבאָה
 ,לעֶטְראַג ַא ןָא טְלעֶטְראַג סאָו ןעֶביִל
 ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רעֶּביִראָד דְנּוא
 דְנּוא 22 :ץעֶנעֶרְג רעֶד אייַּב טְלעֶטְׁשעֶג
 רעֶד ןיִא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו
 ףיֹוא טְנייֵשעֶג טאָה ןּוז איִד דְנּוא ,היִרְפ

 ןעֶהעֶזעֶג בָאֹומ טאָה יֹוזַא ,רעֶסאַוַו םעֶד
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 וצ יָניֵעְּב תאְו לֵקָנְו :םָכחמַדְפּו שֶכיִנְקִמּו סָּתַא םָתיִמְׁשּו
 ופ רָצְבִמ ריִעיֵלָּכ םֶתיִּברְו !טֶכְדְיְּב םָאמיתֶא ןֶתָנו הָודְי
 טימייֵניעַמילכְו ּוליִמִּת בֹוט ץע-לבו רֹוחְבִמ .ריִע-לְכְו
 כ יהיו :םיִנָבֲאָּב ּובֵאְכִּת הָבּוּטַה ָהְקלָחָה לֹּכְו מָמְסּת
 טורָא ְּךֶרָּדִמ םיִאָּב םִיָמ"ֹהְגהְו הָחְנִּמַה תֹלֲעָּכ רֶקֹּבַב
 וו ּלָע-ייֵּכ ּעְמָׁש בָאֹומילָכְ :םיִמַה-תֶא ץֶרָאָה אָלְמִַּו
 הדָלְעַמְו הֶרֲה ךנח לכמ ּוכֵעְציו םָּב םֶהֶּלהְל םיִכָלְּמַה
 53 ,ילַע הָחָרָז ׁשֵמָּשהְורֶקֹּכִב ּומיְִׁשִּיַו :לּובגה-לַע ידְמעּ
 :3 למי :םֶּדַּכ םיִמָדָא םִיַּמַה תֶא דנּנִמ בָאֹומ ּואְרּו םִיָּמַה
 הָּתַעַו ןהער-תֶא ׁשיִא ּוְּכִו םיִכ כֵלֶּמַה וברָחָנ בֵרָחָה הָז םִי
 14 טאהש ומי טארשי .הנחמילא אביו :בָאֹומ טֵלָּשַל
 :בָאומ-תֶא תֹּפְַו בוי םֶהיֵנְּפִמ ּוְניו בָאֹומ-תֶא וכו
 הכ ונְבַא--שיִא ּוכיֵלְִׁ * הָּ  הֶקְלַח-לֶכְו ּוטֹרֵהַי םיִרָעָהְ
 -דע ליפ בוטץע-לכו מִי םמיעמלְכו האלו
 !וּוּכו םיִעָלַּקַה ּוּבְסָיו תֶשָרח רִיִּקַּב ָהיֶנָבֲא ריִאְׁשִה
 96 ֹותֹוא זֵי הָמְחְלִּמַה וּנָּמִמ קְוָחיייִּכ בָאומ ךֶלֶמ אֵרָ
 א ְךֶלֶמ-לֶא עיִקְבַהְל בֶרֶה יה ףלש ׁשיִא תֹואֵמדעַבְׁש
 יָתְחַּת למרֶשֲא רֹוְּבַה ֹונְּביתֶא !יּקנ :ּולְכָי אָלְ
 יי  לארשיילַע לֹודְנ ףֶצְקיִהְיַו הָמֹחַה-לַע טלֹע וה
 ;ץֶרָאָל ּובְׁשִיַו ויִָעַמ

. 

 א עֶׁשילָאײלָא הָקעָצ םִאיבנה"ִב יֵשָנִמ תַחַא הָׁשְִו
 אָרְ הָיָה בע יִּכְַָּדְ הָּתַאְו תַמ יִׁשיא ָָחְבַע רפאל
 ;םיּדְבעַל ול יִרְלִי ינש-תֶא תַחְקָל אָּב השנה הָוהְי-תֶא
 : -טייהמ יל יִדיִַ ְךֶליהְׂשֶֶא הָמ עֶשיִלֶא ָהיֶלֵא רֶמאֹּ
 אבא כתיב לכ תּל א רֶמאַֹ תֹבּביִבָל
 ז ילָּכ תַאמ ץֹוהַהְזִמ םיִלּכ ךֵלילַאׁש יִכל רַּמאֹו :ןְמָש

 זיִא םאָד ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 28 :טּולְּב איו טיֹור רעֶסאוַו םעֶד ןעֶנעֶקְטְנֶע ןּופ
 ןעֶרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג טְסיוִוְרעֶפ ןעֶנעֶז עֶגיִנעֶק איִד ,טּולְּב
 ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו דְנּוא 21 !בָאֹומ בור םעֶד ּוצ (שְמּוק) ,דִנּוצַא דְנּוא ןעֶנאַלְׁשעֶג
 דְנּוא ןעֶנאַטְשעֶגְפיֹוא לֵאָרְׂשִי איד ןעֶנעֶז יֹוזַא ,לֵאָריִשְי ןּופ רעֶנאַל םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג
 אייז רעֶּבָא ,ןעֶפאָלְמְנַא אייֵז ראָפ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,בָאֹומ ןעֶנאַלְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייז
 איֵד ןעֶטעֶרְטרעֶצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 28 :ןעֶנאַלְׁשְרעֶד דְנּוא ,ןעֶנאָלְׁשעֶג בָאֹומ ןעֶּבאָה
 ַא טיִמ רעֶכיִלְטיִא ןעֶפְראָוְרעֶפ אייֵז ןעֶּבאָה רעֶדְלעֶפְרעֶקַא עֶמּוג עֶלַא דְנּוא ,טעֶּטְׁש
 אייז ןעֶּבאָה ןעֶלאוַוְקרעֶסאַו איִד דִנּוא ,טְכאַמעֶג לּופ אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןייֵּטְׁש
 רּונ ןעֶנעֶז םֶע זיִּב ,ןעֶלאַפ טְכאַמעֶג אייֵז ןעֶּבאָה רעֶמייֵּב עֶטּונ עֶלַא דְנּוא ,טְּפאָטְׁשרעֶּפ
 -מּורַא אייֵז ןעֶּבאָה רעֶרעֶדייֵלְׁש איֵד דְנּוא ,דְנאוַו רעֶד ןיִא רעֶנייֵטְׁש איִד ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא
 -עֶזעֶג טאָה בָאֹומ ןּופ ָּךֶלֶמ רעֶד ןעוֶו דְנּוא 6 :ןעֶגאָלְׁשעֶג אייז ןעֶּבאָה דנּוא ,טְלעֶגְניִרעֶנ
 ןעֶּביִז ןעֶמּונעֶג ָּךיִז טיִמ רֶע טאָה ,םֶהיֵא ראַפ קְראַטְׁש ּוצ זיִא הָמָחְלִמ איֵד סאָד ,ןעֶה
 ןּופ ָּךֶלֶמ םעֶד ּוצ ןעֶנאָלְׁשּוצְכרּוד ְּךיִז ,דְרעוֶוְׁש סאָד ןעֶניֹוצעֶנ ןעֶּבאָה סאוָו ןאַמ טְרעֶדְנּוה

 ןעֶמִצְלֶע ןייַז ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע רְנּוא 27 :טְנאָקעֶנ טיִנ םִע ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא ,םֹודָא
 טְכאַרְּבעֶגְפיֹוא םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,םֶהיֵא טאָטְׁשְנַא ןעֶריִנעֶר טְלאָזעֶג טאָה םאִו ,ןֶהּוז
 דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג גיִנְראָצ רֶהעֶז ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי דְנּוא ,רֶעיֹומ רעֶד ףיֹוא רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב ַא ּםֶלַא
 :דְנאַל םעֶד ּוצ טְרְהעֶקעֶנקיִרּוצ ְּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶניֹוצעֶנְּפָא םֶהיֵא ןּופ ןעֶּבאָה אייֵז

 ד לעטיפאק
 עֶׁשיִלֶא ּוצ ןֶעיִרְׁשעֶג טאָה .םיִאיִבְנַה יֵנְּב איד ןּופ ןְעיֹורְפ איד ןּופ איֹורְפ ַא דְנּוא 1
 ןייד םאֶד טְסייוֵו אּוד דְנּוא ,ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא ,ןאמ ןייֵמ ,טְכעֶנְק ןייד ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא
 זיִא (רעֶנאָמ רעֶד) ראַהדְלּוׁש רעֶד דְנּוא ,ראַה םעֶד ראָפ ןעֶטְכְראָפעֶנ ְּךיִז טאָה טְבעֶנְק
 עֶׁשיֵלָא דְנּוא 2 :טְכעֶנְק ראַפ םֶהיֵא ּוצ רעֶדְניִק אייוַוְצ עֶנייֵמ ןעֶמעֶנּוצ ּוצ ןעֶמּוקעֶכ
 ?זיֹוה םיִא טְסאָה אּוד סאו ריִמ גאָז ?ןּוהְט ריִד ָּךיִא לאָז סאו ,טְנאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה
 ַא טְרֶעייֵנ ,זיוה םעֶד ןיִא ָּךאַז ןייק טיִנ טאָה דיֹומטְסְניִד עֶנייֵד ,טְגאָזעֶג טאָה איִז דְנּוא
 עֶלַא ןּופ ןעֶסיורְד ןּופ םיִלָּכ ריִד גְראָּב ,אייֵג ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 8 ;לייַא לעֶגירְק

 ענייר
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 הֶלָדַה ְּתרַגְמְו תאָבּו :יִשיִעְמַּת-לַא םִיִקָד םיִלַּכ יִמִיִנְכׂשַא
 אֵלְמְִו הָלֶאָה םיִלֵַּה-לְכלַע קי ְנְברעְמּו הע

 היָנְּב דעבּו הָדֲעַּכ תֶלֹּדַה רֶנְִּתַו ותַאַמ ךֶלֵּתַמ :יִציָקַּת ה
 םיִלָּכַה תאֵלְמִּכּו יהיו :תֶקֶצֹמ אוָהו היֶלֵא םיִׁשיִנַמ םה 5

 ןיא ָהיֶלֵא רֶמאָ ילָכ לע יִלֵא הֶׁשיִנה הָנְּב-לֶא רָמאָתַו
 םיִהֹלֶאָה ׁשיִאְל רּנַּתו אֹבַָו :ןמָּׁשַה רֶמֵעַַו ילָּכ דע ו

 או יִכיִׁשנ-תֶא יִמְלַׁשְו ןמְׁשַ--תֶא יֵרְכִמ יֵכָל רֶמאֹּה
 עֶׁשילֲא ֶבֵעַַו םויַח יִהְי :רֶתַֹּּב ייְחִּת יִבֵיַנְב 5

 יְִינ םֶהָל-לָכָאָלָֹּב"קְחִּתַו הָלֹורְג הָׁשִא טֶׁשְו סנוש-לָא
 הָׂשיִאילֶא ָלְמאֹתַו :םֶהָל-לָכָאָל הָּמָׁש רֶסָי ורְבֶע יָדִמ 9

 נילָע ףֶמֹצ אה ׁשרָק םיָהֹלֶא ׁשיִא ִּכ יִתְעַרו נהנה
 הָמִמ םֵׁש ל םיִׂשְָו הָמְק ריק-תילע אָּנ-הָׂשֲעַג ;דיִמָּת י

 :הרֶּמׁש רוסָי ולא ןָאֹבְּב הָָהְז הָרונְמּו אִֵּכִ ןֵתלָׁשְו
 :הדָּמָׁש"ַבְַּׁשו הָילעֶה-לֶא רַסו הֶּמָׁש אביו םּיַה יִהָיַו :1

 -אָרקַב תאה תַּמַנְׁשִל אָרָק עג יֲֵחונילא רֶמאּנ
 הנה היֶלֵא אָניירְמָא ול רֶמאַֹו :ויָנָפְל דָמֵַּתַו ּהָל
 ְךֶל תָֹׂשעל הָמ ?אֹוה הָרְרֲחַה-לְּכ-תֶא ועִלַא ּתדָרָח

 ה ה םיכלפ
 ביִנייֵו טיִנ טְסְלאָז אּוד .םיִנֵכְׁש עֶנייֵד
 אוד דֶנֹוא 4 :ןעֶנְנעֶרְּב םיִלְּכ עֶניִדייֵל
 -רעֶּפ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןייֵגְנייַרַא טְסְלאָז
 רֶנּוא ,ריִד רעֶטְניִה ,ריִהְט איִד ןעֶסיִלְׁש
 םֶסְלאָז אּוד דְנּוא ,רעֶדְניִק עֶנייֵד רעֶטְניִה
 םיִלָּכ עֶגיִזאָד איִד עֶלַא ןיִא ןעֶסיִג םִע
 :ןעֶקיִרְּפָא אּוד טְסְלאָז עֶלּופ איִד ּדְנּוא
 ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא םֶהיֵא ןּופ ּזיִא איִז דְנּוא 9
 ריִהְט איִד ןעֶסאָלְׁשרעֶפ טאָה איִז דְנּוא
 ,רעֶדְניִק עֶרְהיִא רעֶּטְניִה דֶנּוא ,ּךיִז רעֶטְניִה
 טאָה איִז דְנּוא טְגְנעֶרְּבעֶנּוצ ןעֶּבאָה אייֵז
 ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דִנּוא 6 :ןעֶסאָגעֶג
 איִז טאָה ,ןעֶראוְועֶג לּופ ןעֶנעֶז םיִלָּכ איִד
 ּוצ ריִמ גְנעֶרְּב ,ןְהּוז רֶהיֵא ּוצ טְנאָזעֶג
 רֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ןיִלּכ ַא ְךאָנ
 יִלֵּכ ןייק אָד רֶהעֶמ טיִנ ןיִא םִע ,טְגאָזעֶג
 :טְזאַלעֶגְסיֹוא ְּךיִז טאָה לייֵַא םאָד דְנּוא
 טאָה איִז דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג זיִא איִז דְנּוא 7
 ןאַמ ןעֶכיִלְמעֶג םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג םִע
 ףיֹוקְרעֶפ ,אייֵג ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 ,רעֶנאָמ עֶנייֵד לאָצעֶּב רְנּוא ,לייַא סאָד

 עֶּבעֶל ןעֶלעוֶו ןְריִז עֶנייֵד דנּוא אוד דְנּוא : :
 טישו עא די הפ רו לד :?עֶשילֶא ָהיֶלֵא רּבִד-רֶׁשֲא הֶּיַה תֵעָּכ הָּזִה 18
 יא םִע רוא 8 :ןעֶניִרְּביִא םעד ןיפ - ןכאנלא מאה :טיִרעֶקהילֶא ובָא-לֶא או םוה יהיו 3
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 זיִא טְראָד דְנּוא ,םֵנּוש ןיֵא טְזייֵרעֶנְכְרּוד : , ֶּ : :
 טאָה איִז דְנּוא ,איֹורְפ עֶכייֵר ַא ןעֶזעוֶועֶג : 8 ;תֶמַָו םִיַרָהצַה וע ָהיֶּכְרִּב-"לַע בֶׁשָיו ומַאילַא ּרַאיביו
 רֶע ןעוֶו ,ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע רְנּוא ,טיֹורְּב ןעֶסֶע לאָז רֶע םאָד ןעֶטעֶּבעֶג קְראַטְׁש םֶהיֵא
 דְנּוא 9 :ןעֶסֶע ּוצ טיֹורְּב ןעֶמּוקעֶגְנייִרַא רֶהיֵא ּוצ רֶע זיִא ,טְזייֵרעֶנכְרּוד ןעֶטְראָד טאָה
 ןאַמ רעֶכיִלְמעֶג רעֶניִזאָד רעֶד סאָד סיי ְָּךיִא ,העָז ,ןאַמ רֶהיֵא ּוצ טְנאָזעֶג טאָה איִז
 ןעֶכאַמ ָּךאָד ריִמ ןעֶזאָל 10 :םִנּוא אייֵּב רעֶּביִא רעֶמיִא טְזייֵר סאָו רעֶד ,גיִלייַה זיִא
 ַא ,טעֶּב ַא ןעֶלעֶטְׁשנייַרַא ןעֶטְראָד םֶהיֵא ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ,רעֶמיצְרעֶּביֹוא םעֶנייַלְק ַא
 םֶנּוא וצ טעוֶו רֶע ןעֶו ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא ,רעֶטְכייֵל ַא דְנּוא ,לּוטְׁש ַא דְנּוא שימ
 זיִא רֶע דְנּוא גאָט ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 11 :ןייֵגְנייַרַא ןעֶמְראָד רֶע לאָז ,ןעֶמּוק
 ןעֶמְראָד טאָה דְנּוא ,רעֶמיִצְרעֶּביֹוא םעֶד ןיִא ןייַרַא זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג ןעֶטְראָד
 רֶע דְנּוא ,תיִמַנּוש איִד ףור ,יִזֲחיִג גְנּוי ןייַז ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 12 :ןעֶנעֶלעֶג
 וצ טאָה רֶע דְנּוא 13 :םֶהיֵא ראַָפ טְלעֶטְׁשעֶג ְּךיִז טאָה איִז דְנּוא ,ןעֶפּורעֶג איִז טאָה
 עֶצְנאַג איד םִנּוא ראַפ טְגְראָזעֶג טְסאָה אּוד ,העָז ,רֶהיֵא ּוצ ָּךאָד נאָז ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא
 ָּדָלְמ םעֶד ּוצ ןעֶדעֶר ּוצ סאָו אּוד טְסאָה ?ןּוהְמ ריִד ְּךיִא לאָז םאָו ,גָראָז עֶניִזאָד
 ןייֵמ ןעֶׁשיוִוצ ְּךאָד ןיֹואו ְּךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה איִז דְנּוא ?ןאַמְטְּפיֹוד םעֶד ּוצ רעֶדָא
 טאָה יִזֲחְיַ דְנּוא ?ןּוהְט רֶהיִא ןעֶמ לאָז סאָו ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 14 :קְלאַפ
 טאָה רֶע דְנּוא 15 :םָלַא זיִא ןאַמ רֶהיֵא דְנּוא ,ןְהּוז ןייק םיִנ רעֶּבָא טאָה איִז ,טְגאָזעֶג
 איִד ןיִא טְלעֶטְשעֶג ְּךיִז איִז טאָה ,ןעֶפּורעֶג איִז טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא ,איִז ףּור ,טְנאָזעֶב
 טְסְלאָז םּוּרַא רֶהאָי ַא ןיִא ,טייֵצ רעֶניִזאָד רעֶד ּוצ ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 16 :ריִהְּט
 אּוד ,ןאַמ רעֶכיֵלְמעֶנ אוד ,ראַה ןיימ ,ןייַנ ,טְגאָזעֶג טאָה איִז דְנּוא ,ןְהּוז ַא ןעֶוְלאַה אּוד
 זיִא איֹורְּפ איֵד דְנּוא 17 :דיֹומְטְסְניִד עַנייַד ּוצ ןעֶנאָז ןעֶניִל ןייק ָּךאָד טְסְלאָז
 ַא ןיִא ,טייַצ רעֶּבְלעֶז רעֶד ּוצ ,ןְהּוז ַא ןעֶריֹוּבעֶג טאָה איִז דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג רעֶנְּנאַַוְׁש
 זיִא רֶניֵק סאָד ןעֶװ דנּוא 18 :טעֶרעֶנ רֶּפיֵא ּוצ טאָה עָׁשיֵלָא איװ םּזרַא רֶהאָי
 וצ ןעֶגְנאַגעֶנְסֹורַא רֶע זיִא יֹוזַא ,גאָמ ַא ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דֵנּוא ,ןעֶראועֶג םיֹורְג
 ןיימ ,רעֶמאָפ ןייַז ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 19 :רעֶטיִנְׁש איִד ּוצ רעֶמאָפ ןייַז
 עֶנייַז וצ םֶהיֵא נאָרְט טְכעֶנְק םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא !ּפאָק ןייֵמ ,ּפאָק
 ,רעֶטּומ עֶנייַז וצ טְכאַרְּבעֶנ דְנּוא ,ןעֶנאָרְטעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא 20 :רעֶטּומ
 :ןעֶּבְראַטְׁשעֶג זיִא רֶע דְנּוא ,גאָט ןעֶטיִמ זיִּב םיֹוׁש רֶהיֵא ףיֹוא ןעֶסעֶזעֶג זיִא רֶע דְנּוא

 דנוא

 רֶמאֹּתַו אָכְּצַה ױַשילָא יִא ּךֶלֶמַדילַא ךֶלייּבַרְל ׁשיִה
 מאה ּהָל תֹוָשֵַל המּו חמאו :תֶבׂשייִכֶֹא ִּמִע ְךְָּב
 ּהָל-אְרַק ףָמאִיַו :ןֵקז הָׁשיִאְו הָלדיִא ןֵּב לָבֵא יֹחְנ

 זרעְּב הֶּזַה רעימל ףִמאֹו :חַחָּפַּב רֶמעַּתַו הָלי"אְרְקִו 5
 םיִהלֲאָה ׁשיִא ינדָאילַא .דָמאַֹּו ןֶּב תֶקבֹד יִּתַא הָּיַח

 דַעוּמַל ןֶּב רֵלּתַו הֶׁשֵאָה רַהֵּתַו :ךֵתָהְפִׁשְב בוכְתילַא 7
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 דְנּוא ןעֶנְנאַנעֶגְפיֹורַא זיִא איִז דְנּוא 1
 טעֶּב םעֶד ףיֹוא טְגייַלעֶג םֶהיֵא טאָה איִז
 איִז ןעוֶו דְנּוא ,ןאַמ ןעֶכיִלְטעֶג םעֶד ןּופ

 איִז זיִא ,ןעֶסאָלְׁשְרעֶפ םֶהיֵא רעֶטְניִה טאָה
 -עֶנ טאָה איִז דְנּוא 22 :ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא
 וטְנאָזעֶג טאָה איִז דְנּוא ,ןאַמ רֶהיֵא ןעֶפּור
 ןעֶנְנּי איִד ןּופ םעֶנייֵא ְּךאָד ריִמ קיִׁש
 ְךיִא דְנּוא ,לעֶוייַא איִד ןּופ םעֶנייֵא דְנּוא
 ןאַמ ןעֶכיִלְטעֶג םעֶד ּוצ ןעֶפיֹול לעֶו
 דְנּוא 23 :ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ לעו ְּךיִא דְנּוא
 ּוצ אּוד טְסְלאָז םּוראַו ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע
 שדה טיִנ ָךאָד זיִא טְנייֵה ךייֵג םֶהיֵא

 ,טְגאָזעֶג טאָה איִז דְנּוא ,תָּבַׁש טיִנ דְנּוא
 -ִנָא טאָה איִז דְנּוא 24 :םֹולָׁש זיִא םִע
 טאָה איִז דְנּוא ,ןיִלעֶזייֵא איִד טְלעֶמאָזעֶג
 ,אייֵב דְנּוא ּבייֵרְמ ,גנּוי רֶהיֵא ּוצ טְנאָזעֶג
 טיִמ ןעֶטְלאַהְפיֹוא טיִנ ְּךיִמ טְסְלאָז אּוד
 ּוצ ּבאָה ְּךיִא איז יֹוזַא רּונ ,ןעֶטייֵר םעֶד
 ,ןעֶגְנאַגעֶג זיִא איִז דְנּוא 25 :טְגאָזעֶג ריִד
 -םעֶנ םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא איִז דְנּוא
 דְנּוא .לֶמְרַּכ גְראַּב םעֶד ּוצ ןאַמ ןעֶכיִל
 רעֶכיִלְמעֶג רעֶד ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע
 יֹוזַא ,ןעֶהעֶזְרעֶד ןעֶטייֵו ןּופ איִז טאָה ןאַמ
 ,העֶז ןיִזֲחיִג בֵנּוי ןייַז ּוצ טְגאָזעֶג רֶע טאָה

 וו זְדֲעָּב רֶגְמִּתַו םיִהֹלֲאָה ׁשיִא תַּמִמ-לֲע ּוהָּבְכְׁשִּתַו לַעַּחַ
 נג דדחֶא יל אָנ הָמָלִׁש רֶמאֹתַו ָׁשיִא-לֶא 8 אָרְקִּתַנ :אָצֵּתַ
 :ביהֹלֲאָ .שיאדדע הָצּוְרָאְו תֹונֹתֲאָה תַחַאְו םיִרֲעְגַהְדִמ

 ג דאל םיַה ֹילַא יתָכְלה-יּתַא עּוּדמ רֶמאֹו :הָבּׁשָאְו
 יא רֶמאֹּתַוןותָאָה ׁשֹכֲתַּתַו :םיִלָׁש רֶמאָּתַו תַּבַׁש אְֵו ׁשֶרָח
 יִּתְרַמָאדבַא יִּכ בֹּכְרל י ילירְצעַה-לַא דלְו גֵהְנ הָרעָנ-לֶא
 הב ימְרַּכַה וה-לֶא םיִהֹלָאָה שיִאילָא אָבָּתַו לו יד
 ,,ךהעלָאי מאה דָָנ.הָתוא םוהלָאָה-שיִא תֹואָרִּכ יֵהְל
 6 =רֶמֲאָו הָת קאָרְקל אָנִי הֶּתַע וָלֵה תִּמַנּוְׁשַה הֵנֹד ֹורֵעָנ
 רֶמאֹּתַו דיל םלׁשַה ְךׁשיִאְל םִלָׁשַה ְךל םֹלָשֲ ּהֶל
 הּתַו רֶעֲהילֶא םילֶאָה שיַא-לֶא אֹבְּתַ :םולָׁש
 ףל--הפרה םיתלָאָה ׁשיִא למאֹיַו הָפדָהְל יֲִחְיִג שני
 זיפ דִיגד אלו יִעְמִמ םיִלָעָה הָוהִַ הָלחהְרַמ ּהָשִּפַנייִּכ
 יא הָלּׁשַת אֵל ִתְרַמָא אֵלֲה ינרָא תאמ ןב יִּתלִאׁשַה רמאֹּתַ
 יב יִּתְנעׁשִמ כו ךנחִמ רַּגַ = רֶמאֹּו :יִתֹא
 אֵל שא ְךְכְָביייְַ ונָכְִבְת אָל ׁשיִאאֶצִמִת יּכ לו
 ל רַעַגַה םִא רֶמאֹּת נפלא יּתנְׁשִמ ָּתְמַׂשו עֵת
 צו יִזֲתְַו :ָהיִרֲחַא לו םֶקָיו ָּךְבְזָעֲא-ַא ךֶׁשְפנייִחְו הָוהְייַח
 ןיִאָו ירַעַַה ינפד-לע תֶנָעְׁשַּמַה-תֶא םֵׂשַָו םדיִנְּפל רֵבָע
 ץיִקַה אֵל רמאל וָלירנַּ ותאָרְקִל בו בֶׁשָק ןיאְו לוק
 33 םֵּכְׁשִמ תַמ רַעַּנַה הֵגְו הָתְיָּבַה עֶׁשילֶא אֹבַו :רענַה
 ינ יכַלַמְתִיו םֶהיֵנְׁש דָעְּב תַלֶּדַה נו אבו :תְִמ-לַע
 :+ ויפ--לַע דופ שי לה בֵּכְׁשִו לעו :הָודיילֶא
 רֵׂשְּב םהָיוווָלע ניו וָכּכילע ויָּפַכְו לָניֵע-לע ניו
 הל עו הָּנִר .תַחַאְו הגֹד תֶחַא תיֵּבַּב לו בֶׁשֹה :רֶלֵיֵה
 רנַה זֶה םיִמָעְּפ עבׁש"דע רעֶגה רַרֹ ויָלָע רֶהְנּ
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 דְנּוצַא דְנּוא 20 :אֵד זיִא תיִמַנּוש עֶנעֶי

 ,רֶהיֵא גאָז דְנּוא ןעֶגעֶקְּטְנֶע רֶהיֵא ףיֹול
 טאַה איִז דְנּוא ?דְניֵק םעֶד ּוצ םֹולָׁש זיִא ?ןאַמ ןייֵד ּוצ םֹולָׁש זיִא ? ריִד ּוצ םֹולָׁש זיִא
 םעֶד ּוצ ןאַמ ןעֶכיִלְטעֶג םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא איִז דְנּוא 27 :םֹולָׁש זיִא םִע ,טְגאָזעֶג
 ןעֶבְנאַגעֶגּוצ זיִא יִזֲחיִג דְנּוא ,םיִּפ עֶנייֵז אייֵּב ןעֶמּונעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה איִז דְנּוא ,גְראַּב
 עֶרְהיִא ןיִראָה ;איִז זאָל ,טְנאָזעֶג ןאַמ רעֶביִלְטעֶג רעֶד טאָה יֹוזַא ,ןעֶסיֹוטְׁשּוצְקעוֶוַא איִז
 םִע טאָה רֶע דְנּוא ,ריִמ ןּופ ןעֶגְראָּבְרעֶפ םִע טאָה ראַה רעֶד דְנּוא ,טְּביִרְמעֶּב זיִא עֶלעֶז
 ןיימ ןּופ ןְהּוז ַא ןעֶמעֶּבעֶג ןעֶד ְָּךיִא ּבאָה ,טְגאָזעֶג טאָה איִז דְנּוא 28 :טְגאָזעֶג טיִנ ריִמ
 -עֶנ טאָה רֶע דְנּוא 29 ?ןעֶראַנ טיִנ ְּךיִמ טְסְלאָז אּוד סאָד טְגאָזעֶג טיִנ ןעֶד ְּךיִא ּבאָה ?ראַה
 דָנּוא ,דְנאַה עֶנייַד ןיִא ןעֶקעֶמְׁש ןייֵמ םעֶנ דְנּוא ןעֶדְנעֶל עֶנייֵד ןָא לעֶטְראַג ,יִזֲחיִג ּוצ טְגאָז
 רעֶנייֵא ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶסיִרְג טיִנ םֶהיֵא אזד טְסְלאָז ׁשְנעֶמ ַא ןעֶפעֶרְטְנָא טְסעוֶו אּוד זַא ,העֶז
 ןעֶקעֶטְׁש ןיימ ןעֶנעֶל טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶרעֶּפְטְנֶע טיִנ םֶהיֵא אּוד טְסְלאָז ,ןעֶסיִרְג ְּךיִד טעוֶו
 רֶהאָויֹוזַא ,טְגאָזעֶג טאָה גְנּוי םעֶד ןּופ רעֶטּומ איִד דְנּוא 20 :גָנּוי םעֶד ןּופ םיִנָּפ םעֶד ףיֹוא
 רֶע דְנּוא ,ןעֶזאָלְרעֶפ טיִנ ָךיִד לעוֶו ְּךיִא סאָד ,טְּבעֶל עֶלעֶז עֶנייַד דְנּוא ,טְּבעֶל ראַה רעֶד איו
 -עֶנ אייֵז ראָפ ויִא יִזֲחיִג דְנּוא 31 :ןעֶנְנאַנעֶגְכאָנ רֶהיֵא זיִא רֶע דְנוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא
 רעֶּבָא זיִא םִע דְנּוא ,גָנּוי םעֶד ןּופ םיִנָּפ םעֶד ףיֹוא ןעֶקעֶמְׁש םעֶד טְגעֶלעֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶגְנאַּג
 ןעֶגעֶקְטְנֶע םֶהיֵא ןעֶגְנאַגעֶגְקיִרּוצ זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג ןעֶקְרעֶמ ןייק דְנּוא עֶמיִטְׁש עֶנייֵק
 דְנּוא 32 :טקעוֶועֶגְפיֹוא טיִנ ְּךיִז טאָה גֶנּוי רעֶד ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא
 ףיֹוא טיֹומ ןעֶנעֶלעֶג זיִא גְנּוי רעֶד ,העֶז דְנּוא ,ןייֵרַא זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶג זיִא עֶׁשיִלֶא

 ריִהְמ איד ןעֶסאָלְׁשרעֶפ טאָה רֶע דִנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְניירַא ויִא רֶע דְנּוא 83 :שעֶּב ןייז
 -ָםיֹורַא זיִא רֶע דְנּוא 24 :ראַה םעֶד ּוצ ןעֶטעֶּבעֶג טאָה רֶע דְ;ּוא ,עֶדייֵּב אייֵז רעֶטְניִה
 ןייַז טְנעֶלעֶב טאָה רֶע דְנּוא דְניֵק םעֶד ףיֹוא טְנעֶלעֶנ ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶב
 ףיֹוא דְנעֶה עֶנייֵז דְנּוא ,ןעֶניֹוא עֶנייִז ףיֹוא ןעֶניֹוא עֶנייֵז דְנּוא ,ליֹומ ןייַז ףיֹוא ליֹומ
 םעֶד ןּופ ּבייַל רעֶד דְנּוא ,טייֵרְּפְשעֶגְסיֹוא םֶהיֵא ףיֹוא ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,דְנעֶה עֶנייֵז
 ןיִהַא ,בּוטְׁש איד ןיִא ןעֶנְנאַגעֶג רעֶדיוִו זיִא רֶע דְנּוא 28 :טְמעֶראַוְרעֶד ְּךיִז טאָה דְניִק
 ,םֶהיֵא ףיֹוא טיש ְךיִז טאָה דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא דְנּוא ,רעֶהַא דְנּוא
 ןעֶניֹוא עֶנייֵז טְנעֶפֶעעֶב טאָה גְנּוי רעֶד דְנּוא ,טְסיִנעֶג לאָמ ןעֶּביִז טאָה גְנּוי רעֶד דְנּוא
 .תימנוש איד ףּור ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ןיִזֲחיֵב ּוצ ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע דְנּוא 6

 דנוא

 8 ;רימנשהלַא אָרֹק רַמאַּ יּזֲחיַּנילֶא אָרְקיַו .:ויָניֵע-תֵא



 םיכלמ 018
 אאכָּתַו !ְךגֶב יִאְש רֶמאְּיַו ויָלֵא אֵבָּתַו ָהָאָרְקיו תאֹוה

 :אֵצַּתַו הָנְּב-ֶא אָּׂשִַּ הָצרֲא ותְַּׁשִּתַו ויָלְגַר- לע לָּפִּתַ

 םיאיבּנַה יִנְבּו ץֶרֶאָּב בֶעְרִהְו הָלְָלְגַה בֵׁש עָׁשִלָא
 יֵלּׁשַבּו הָלודְגַה ריִּמַה תֹּפֶׁש ורֲעַנְל רֶמאַּו וי נּמִל םיִבָׁשִי

 תרא טקלל הֶדָׂשַח-לֶא דָחֶא אֵצּר :!םיִאיִבְּנַה י נְבִל דָיְזְנ 9

 וָדְנב אלמ הָדָׂש תֶעֹקִּפ יונָּמִמ טּקלַיַו הָרְׂש ןֵפָנ אָצִמִַו
 םיׁשְנֲאל ּיקְַיַו :ועָדִי אָליּכ דִיָּמַה ריִס-לֶא חַּלִפי = ִמ

 תרָמ ּוְמאֹּיַו ּוקָעָצ הָּמֵהְו דימַהַמ םֶלָכאְּכ יהיו לוִכָא
 -יחְקּו רֶמאֹּי :לֵכָאָל ולְִי אֵלְו םיהלאָה ׁשיִא ייַּב
 אלו לכו םֶעְל קצ מאי רוָּמַהילֶא לָׁ חַמָק
 הרָׁשְלָׁש לַעַּבִמ אָּב ׁשיִאי ;ריִּקַּמ עֶר רָבָּד הָיָה
 םירֹעִׂש םֵהָלדמיִר וָשָע םירּוּכֿב םָחָל םיִהֹלֲאָה שאל אֵבָו

 ותְרָׁשְמ רֶמאַֹּו :ּולֵכאֹו סעל ןֵּת רְמאֹי לַקְצִּב לֶמרכְו 6
 ִּכ ּולֵכאֶו םֶעָל ןֵּת רַמאֹה ׁשיִא הָאמ ינְפִל הֶז ןֵּתֶא הָמ

 ּורֵתֹיַ ולְכאֵּו םֶהיֵנְפל ןֵּתִיַנ :רַתֹוהְו טוִכָא הָוהְי רֶמָא הֶּכ 4

 :הָוִי רֵבְדַּכ
 ה
 וִנֹרֲא ינְפֹל לּורָנ ׁשיִא הָיָה םֶרֵאךְלָמ אָבְצירׂש = א

 הֶדָיָה ׁשיִאָהְו םראל הָעוׁשְּת תהי וְביַּכ םיִָּ אָׂש
 ץֶרָאמ יָּבְׁשַּו םיִרּודְנ ּוָאְצְי םֶרֲאַו :עֶרֹצִמ ליַח רֹוָב

 רֶמאֹּתַו :ןֶמעַנ תֶׁשֶ ינְפֹל יִהָּתַו הָּנִמְק הָרענ א 3
 זַא ןוִרָמְׂשִּב רֶׁשֲא איִבָּנַה ינֿפל יֵנֹדֲא לחַא הָּתְָרַבִנ-לֶא
 תראַוָּכ ר מאל וידאַל דניו אֹבָיַו :וָּתְעַרָצִמ וָתֹא ףֶסָאְי 4
 יךקִמ רַמאֵּו :לֵארׂש שי ץראמ רֶׁשֲאהנְעַּגַד הָרְּבִּד תאֹוָכְו ה

 קו לו לארש שי .ךלָמילַא רַפַס הָחלׁשֲאו אֹּב ְּךֵל םֶרָא

 הֹו לה רָׂשֵעַו בֶהָז םיִּפָלַא תֶׁשַׁשְו ףֶסֶכייִרְּכּכ רׂשֶ ודָיַּב
 ובִּכ הָתִעְו רֶמאֹל לארש שי ְךֶלֶמלֶא ַא רַפַּסַה אֵבָו ;םיִרָנִּב 6

 היד ב
 ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶפּורעֶג איִז טאָה רֶע דְנּוא
 רֶע טאָה ,ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ זיִא איִז
 דְנּוא 37 :ןְהּוז ןייַד גאָרְט (םעֶננ טְגאָזעֶג
 ּוצ ןעֶלאַפעֶג זיִא דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג זיִא איִז
 טְקיִּבעֶג ְךיִז טאָה איִז דְנּוא ;םיִפ עֶנייֵז
 ןעֶמּונעֶג טאָה איִז דְנּוא ,רֶרֶע רעֶד ּוצ
 :ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא איִז דְנּוא ןְהּוז רֶהיֵא

 טְרְהעֶקעֶגְקיִרּוצ ְּךיִז טאָה עֶׁשיִלֶא דְנּוא 8
 -עֶדעֶג זיִא רעֶנְנּוה רעֶד דְנּוא ,לֶגֶלִג ןייֵק
 רעֶדְניִק איֵד דְנּוא ,דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶז
 ראָפ ןעֶסעֶועֶג ןעֶנעֶז םיִאיִּבְנ איִד ןּופ
 ,בָנוי ןייַז וצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,םֶהיֵא
 ךאָק דְנּוא ,ּפאָט ןעֶסיֹורְג םעֶד ּוצ לעֶטְׁש
 איד ןּופ רעֶדְניִק איִד ראַפ טְכיִרעֶג ַא
 -םיֹורַא זיִא רעֶנייֵא דְנּוא 89 :םיִאיִבְנ
 ןעֶּביֹולְק ּוצ דְלעֶפ םעֶד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג
 עֶדְליִו ןעֶנּופעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶטייֵרְק

 טאָה רֶע דְנּוא עֶנייַוְצ קאָמְׁשְנייוַ
 ַא ןעֶּביֹורְט עֶדְליוִו ןעֶּביִלְקעֶגְנָא ןּופְרעֶד
 דְנּוא ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע רֶנּוא ,ריילק לּופ
 ןייַרַא ּפאָט םעֶד ןיִא ןעֶטיִנְׁשּוצ םִע טאָה
 םִע ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו ,טְכיִרעֶג םעֶד ּוצ
 םִע ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 40 :טְסּואוְועֶנ טיִנ
 ;ןעֶסֶע ּוצ רעֶנעֶמ איִד ראָפ ןעֶסאָנעֶג
 ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא
 אייֵז ןעֶּבאָה ,ןעֶסעֶנעֶג םֶטְכעֶקעֶג םעֶד ןּופ

 !ןאַמ רעֶכיִלְמעֶג א ,ּפאָט םעֶד ןיִא זיִא םעֶכיִלְטיֹוט .טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ןֶעיִרְׁשעֶג
 ךיֹוא טְמעֶנ ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 41 :ןעֶסֶע טְנאָקעֶג טיִנ םִע אייז דְנּוא
 םיִג ;טְנאָזעֶג ּטאָה רֶע דְנּוא ;ּפאָט םעֶד ןיִא ןעֶפְראָועֶגְנייַרַא םִע טאָה רֶע דְנּוא ,לֶהעֶמ
 טיִנ ְּךאַז עֶטְכעֶלְׁש עֶנייֵק זיִא סֶע דְנּוא ,ןעֶסֶע םִע ןעֶלאָז אייז זַא ן קְלאָפ םעֶד ראָפ סֶע
 דְנּוא ,הָׂשִלָׁש לַעַּב ןּופ ןעֶמּוקעֶג זיִא ןאַמ ַא דְנּוא 42 :ּפאָמ םעֶד ןיִא עז ָועֶב רֶהעָמ
 טיֹורְּב-ןעֶמְׁשְרעֶנ גיִצְנאַוַוְצ ;טיֹורְּב םיִרּוּכִּב ,ןאַמ ןעֶכיִלְטעֶג םעֶד ּוצ טְכאַרְּבעֶג טאָה רֶע
 קְלאָפ םעֶד ּוצ םֶע ּבעֶג ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ;קאַז עֶזייַר ןייַז ןיִא קיד עֶניִרְג דְנּוא
 ןעֶּבעֶג םאֶד ְּךיִא לאָז ,םאִוְו ,טְנאָזעֶג טאָה רעֶניִד ןייַז דְנּוא 43 :ןעֶסֶע םִע ןעֶלאָז אייֵז זַא
 אייֵז זַא ,קֶלאָפ םעֶד ּוצ םִע ּבעֶנ .טְנאָזעֶג רעֶּבֶא טאָה רֶע דְנּוא ?ןאַמ טְרעֶדְנּוה ראַפ
 טעֶװ םִע דְנּוא ,ןעֶסֵע טעוֶו ןעֶמ ,טְגאָזעֶג רֹאַה רעֶד טאָה יֹוזַא ןיִראָו ,ןעֶסֶע םִע ןעֶלאָז
 ןעֶמעֶנעֶג ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז ראָפ םִע טאָה רֶע דַנּוא 44 :ןעֶּבייַלְּבְרעֶּביִא
 ;ראַה םעֶד ןּופ טְראָוָו םעֶד ָּךאָנ ,טְזאָלעֶנְרעֶּביִא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 ה לעיק
 ראַפ ןאַמ רעֶמיֹורְב ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ,םָרֵא גיִנעֵק םעֶד ןּופ ןאַמטְּפיֹוה רעֶד ןָמָעַנ
 ֶליֵה ַא ןעֶּבעֶגעֶג ראַה רעֶד טאָה םֶהיֵא ְּךְרּוד ןיִראו ןאַמ רעֶמעֶנְראָפ ַא דְנּוא ,ראַה

 :גיִצעֶרְק ראו רֶע רעֶּבָא ,דְלעֶה רעֶקְראַטְׁש ַא ןעֶזעוֶועֶנ זיִא ןאַמ רעֶד דנּוא ,םָרַא זצ
 ןעֶמּונעֶג ןעֶגְנאַפעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,תֹונֲחַמ ןיִא ןעֶנְנאַגעֶנְסיֹורַא ןעֶנעֶז םָרַא דָנּוא 2
 :ןָמֵעַנ ןּופ איֹורְפ איִד ראָפ ןעֶזעוֶועֶנ זיִא איִז דְנּוא ;לעֶדעֶמ ןייַלְק ַא לֵאָרְׂשִי ץֵרַא ןּופ
 איִבָנ םעֶד ראַפ ראַה ןייַמ רעוֶו יאֵוָלַה ,עֶטְנעֶראַה עֶרֶהיֵא ּוצ טְנאָזעֶג טאָה איִז דְנּוא 8
 דָנּוא 4 :ץעֶרק עַנייַז ןּופ טְלייֵהעֶגְסיֹוא םֶהיֵא טעֶה רֶע ןיִראָָו !ןֹורְמֹׂש ןיִא זיִא סאו
 יֹוזַא דִנּוא יֹוזַא ;ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא טְנאָזעֶג טאָה ןעֶמ דֵנּוא ,ראַה ןייַז ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא ןעֵמ
 ןּופ גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 8 :טעֶרעֶג לֵאָרׂשִ .דְנאַל םעֶד ןּופ זיִא םאִוָו לעֶדעֶמ סאָד טאָה
 ;לֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעֶק םעֶד ּוצ ףיִרְּב ַא ןעֶקיִׁש לעז ְּךיִא םּוק ,אייֵג טְגאָזעֶג טאָה םָרַא

 תהעֶּבְליִז רעֶגְטְנעֶצ ןְהעֶצ ,רְנאַה עֶנייֵז ןיִא ןעֶמּונעֶג טאָה דְנּא ,ןעֶגְנאַנעֶג זיִא רֶע רֶנּזא
 טְכאַרְּבעֶנ טאָה רֶע דְנּוא 6 :רעֶדייֵלְק רֶאָּפ ןְהעֶצ דְנּוא קיִטְש-דְלאָג דְנעֶזיֹוט םֵקעֶז דְנּוא
 רעֶד ןעוֶו ,דְנּוצַא דְנּוא--ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא לֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעֶק םעֶד ּוצ היִרְּב םעֶד

 רעניזאד

 ןעֶּבאָה



 םיכלמ
 ןעֶמּוקְנָא ריִד ּוצ טעוֶו ףיִרְּב רעֶניִזאָד
 ןייֵמ טְקיִׁשעֶג ריִד ּוצ ּבאָה ָּךיִא ,העָז

 םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד סאָד זַא ,ןָמַעַנ טְכעֶנְּק
 םַע דְנּוא 7 :ץעֶרק עֶנייז ןּופ ןעֶלייֵהְסיֹוא

 לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךֶלֶמ רעד ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 -ּוצ רֶע טאָה ,ףיִרְּב םעֶד ןעֶזעֶלעֶנ טאָה
 טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶנייֵז ןעֶסיִר

 ןעֶטייֵס ּוצ טאָג ןעֶד ְךיִא ןיִּב ,טְגאָזעֶב
 טְקיִׁש רֶע סאָד ,ןעֶכאַמ ּוצ גיִדעֶּבעֶל דְנּוא
 ןאַמ ַא ןעֶלייֵהְסיֹוא לאָז ָּךיִא םאָד ריִמ ּוצ
 דְנּוא ְּךאָד טְנעֶקְרעֶד ?ץעֶרק עֶנייז ןּופ

 619 ה ב

 ןְמַעתתֶא ְךילָא יִּתְחַלָׁש הנה ְץלֵא הָּזַה רֶּפֵּפַה
 ֵד כת לֵאָרשִיִַקַמ אֹרְקִּכ יהיו :וָּתְעַרְצִמ !תֿפסַאַו
 רֹויהַהְלּו תימָהְל יָא םיִקלאַה רֶמאֹּו ויָדָנְּב עֶר
 אָניועֶד-ְךַא יִּכֹוָתְעַרָצִמ ׁשיִא הֵֵא ילַא ַחֵלׁש הָזיִּכ
 8 ישיִא עשילַא |ַעָמְׁשִּכ ידו :יִל אה הָנאְתְמִיַּכ ּואְרּו
 =-לָא הָרׁשיו ויָרָנְּב -תֶא לַארְׂשי-דלִמ עֶרֶקייִּכ םיהלֲאָה
 יִּכ עַד יִלַא אָנדאֹבָי ךיֶרְגִּב ָּתְעַרְק הָּמָל רֹמאֵל ְֶלֶּמַה
 3 רמעיו וַבְכַרְבּו וָכּוסַּב ןָמעִנ אֵבָיַ ;לֶארְׂשיִב איִבָנ ׁשֵי

 * רמאֹל דאלמ עֶשיִלָא ויָלֵא ַלְּ נ עֶׁשילֲאַל תִיַּבַה-חַתָּפ
 ר הְמּּדִלדהשּבבׁשִ רַב םיִמָעְּפרעַבָׁש ָּתְצְַרְ 7
 ונ תצֹוצָי אֵצֵי ! ילַא יִּתְרַמָא הּגַה רֶמאֹה דו מעג ףֶצקִו
 1 םֵשִּב אר ָקְו ==! , םקאהלָא וי ףיִגַהְו ויָהלָא הוה רֵמָע

 ידבע

 3 קֶׂשָּמַּד תורֲהנ רִֶרַפּו הָנְבַא בוט אֹלֲה :עֶרוצִּמַה ףֶפֶאְ
 צבא ולמה ללא יִרְּבַדַה בע ושני והָּמַחְּב דלֵפ יה ּוצווְדעֶג זיִא סֶע דנּוא 8 :ריִמ פו ינ ץֵחרא-אֵלֲה לֵאָרְׂשִי יִמיִמ לּכִמ

 רַמָאייַּכ ףאְו הֵׂשת אוָלֲח יא רֶּבּד איִבַָּה לֹודָג רָבָּד -עֶג טאָה ןאַמ רעֶביִלְטעֶג רעֶד עֶׁשיִלֶא
 14 .בימעפ עֵבׁש | ןֵּדְריּב סָמי דריי :רֶהָמּו ץֵהָר ְךלֵא טאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד םִאָד טְרעֶה
 :רֶהְטּיַו טָק רע רׂשְבַּכ ּורָׂשְּבבֵׁשי םיהלֲאָה ׁשיִא בר -עֶנ רֶע טאָה ,רעֶדייֵלְק עֶנייֵז ןעֶסיִרּוצ
 וט מער אביו ּודְנַהְמ-לֶכָו אה םיִהֹלֲאָה שיִא--לֶא בֶׁשֵַּו ןעֶבאָז ּוצ יֹוזַא ְּךֶלֶמ םעֶד ּוצ טְקיִׁש
 ץרָָה-לְְּ םיִהלֲא ן ןיא יִּכ יִּתְעַדְי אָניהַגד רַמאֹּיַו וי ;פֶל -ייֵלְק עֶנייֵד ןעֶסיִרּוצ אּוד טְסאָה םּוראז

 ה :ךֶּדְבַע תֶא טיי אָניחק הז ְִַּולֵאָרְׂשיִב םִאִּכ זַא ןעֶמּוק ריִמ ּוצ ָּךאָד רֶע זאָל ?רעֶד

 תל ּברצְפַר חקאִא וינפליִּתְַמָע ֲֶׁא הוד איִבָנ ַא אָד זיִא םִע סאָד ןעֶסיוו לאָז רֶע
 -דָמָצ אָּׂשַמ הבעל אָ -ךּמִי אלו מעג לֶמאֹּו יי ןעֶמּוקעֶג זיִא ץֶמֵעַנ דְנּוא 9 ;לֵאָרְׂשִי ןיִא
 הֵבָת הָלֹנ ְךְדְבִע דו ; רטעיראס יִּכ הָמָדא םיִדְרִּפ ןעֶנעוֶו עֶנייֵז טיִמ דנזא דְרעֶפ עֶקרַד שי

 18 חַלְתִי הָּזַה רָב .גתנתילי-מא יִּכ םיִרֵחֲא .םיהלאֵל : יא יי לע
 ;דָּמָׁש תֹודָּתְׁשִהְל ןמִדיתִב יי יִנֹדֲא אֹוִבְּב ְּךֵּדְבַעְל הָוהְי עד אָפ טְלע ֵששעַכ יז .טָאַה טי
 יתָיהַּתְׁשִהְּב ןֹּמַר תיֵּב יֵתְְִֹּׁשִהְו ידע ןׁשִנואָהְו דיוא 10 :עֶׁשיִלַא ןּופ זִיוה םעֶד ןּופ ריִהְט
 ַחיֵלָׁש ַא טְקִיִׁשעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה עָׁשיִלֶא
 ,ןַדְרַי םעֶד ןיִא לאָמ ןעֶּביִז ןעֶדאָּב ָּךיִד טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןייַג טְסְלאָז אּוד ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא
 טאָה ןָמֵעַנ דְנּוא 11 :ןייַר ןייַז טְסעוֶו דנּוא ,ןעֶרְהעֶקְרעֶדיז ּבייל ןייֵד ְּךיִז טעוֶו יֹוזַא
 סאָד טְכאַרְמעֶג ּבאָה ְּךיִא ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶבְנאַגעֶגְקעוֶוַא זיִא דְנּוא ,טְנעֶראָצעֶב
 ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶּפּורְנָא זנעֶװ רֶע דְנּוא ןעֶלעֶטְׁש ְּךיִז טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןייֵגְסיֹורַא טעזֶו רֶע
 א א ומְרָא םעֶד ּוצ דְנאַה עֶנייֵז ןעֶּבעֶהְפיֹוא טעוֶו רֶע דְנּוא ,טאָנ ןייַז ראַה םעֶד ןּופ
 ָּב לֶעיִפ ,קֶׂשָמַד ןּופ רעֶבייֵמ איִד רַּפְרַפ דְנּוא הָנָבַא טיִנ ןעֶנעֶז 12 :ץעֶרק איִד ןעֶלייֵה
 1 לרָד = ַא דְנּוא ,ןעֶדאָּב אייֵז ןיִא ְּךאָד ְּךיִמ לעֶזו ְךיִא ? .לֵאָרְׂשִי ןּופ ןְרעֶסאַוַו עֶלַא אי רֶהעָמ
 : :ןְראָצ טיִמ ןעֶבְנאַגעֶגְקעוֶוַא זיִא רֶע דְנּוא ,טְרְהעֶקעֶגְקעוֶוַא ְּךיִז טאָה רֶע דִנּוא .ןייר ןייַז
 אייֵז דְנּוא ,טעֶרעֶב םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגּוצ ןעֶגעֶז טְבעֶנְק עֶנייֵז דְנוא 8
 טְסְלאָו ,טעֶרעֶג ריִד ּוצ ְּךאַז עֶסיֹורְג ַא טְלאוָו איִבָנ רעֶד ןעוֶו ,רעֶטאָפ ןייֵמ ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה
 אזד דָנּוא ְךיִד דאָּב ,טְגאָזעֶג ריִד ּוצ טאָה רֶע סאָד ןֵּכִׁש לָּכִמ דְנּוא ? ןּוהְמעֶנ טיִנ םִע אּוד
 םיִא טְקְנּוטעֶנְרעֶטְנּוא ָּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶגְנאַנעֶגְפּורַא זיִא רֶע דְנּוא 14 :ןייַז ןייֵר טְסעוֶו
 ְךיִז טאָה ׁשייֵלַפ ןייַז דְנּוא ,ןאַמ ןעֶביִלְטעֶג םעֶד ןּופ טְראוָו סאָד אי יֹוזַא ,לאָמ ןעֶּביִז ןֵרְרַי
 ּוא 12 :ןעֶראועֶג ןייַר זיִא רֶע דְנּוא ,גֶנּוי םעֶנייֵלְק ַא ןּופ ׁשייֵלְפ סאָד איו ,טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ
 זיִא דְנּוא ,הָנֲחַמ עֶצְנאַג עֶנייֵז דְנּוא רֶע ,ןאַמ ןעֶביִלְטעֶג םעֶדּוצ טְרְהעֶקעֶנְרעֶדיוו ְּךיִז טאָה רֶע
 ּבאָה ְךיִא ,העָז ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טְלעֶטְׁשעֶנ םֶהיֵא ראָפ ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג
 לֵאָרְׂשִי אייֵּב טְרֶעייֵנ ,דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד ןיִא טאָג ןייֵק אָד טיִנ זיִא םִע סאָד טְנעֶקְרעֶד
 -עֶב טאָה רֶע דְנּוא 16 :טְכעֶנק ןייֵד ןּופ קְנעֶׁשעֶנ ַא ןעֶמעֶנ ְּךאָד אּוד טְסְלאָז ,דְנּוצַא דְנּוא
 לעֶו ְךיִא ּביֹוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶג םֶהיֵא ראָפ ןיִּב ָּךיִא סאוָו ,טְּבעֶל ראַה רעֶדאיוַו רֶהאויֹוזַא ,טְנאָז
 טאָה רֶע רעֶּבָא ,ןעֶמעֶנ לאָז רֶע סאָד ,ןעֶטעֶּבעֶג קְראַטְׁש םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶמעֶנְנָא םִע
 ןייד ּוצ ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶנעֶג ְּךאָד זאל ּמיִנ ןעדֶו ,טְגאָזעֶג טאָה ןָמֵעַנ דְנּוא 17 :טְלאָועֶנ טיִנ
 ְהעֶמ טיִנ טעוֶו טְכעֶנְק ןייד ןיִראָו , לעֶזייֵאְליֹומ ןּופ ןאַּפִׁש ןייֵא ראַפ דֶרֶע אָׂשַמ ןייַא טְכעֶנְק
 :ראַה םעֶד ּוצ טְרֶעייֵנ ,רעֶטעֶנ עֶדְמעֶרְפ ּוצ גְנּוטְכעֶׁש ַא דְנּוא ,רעֶּפְּפָא-דְנאַרְּב ַא ןעֶּכאַמ
 ראה ְןיימ ןעֶו ;טְכעֶנְק ןייֵד ּוצ ןעֶּבעֶגְרעֶפ ראַה רעֶד לאָז ;ְּךאַז רעֶניִזאָד רעֶד ןיִא רעֶּבָא 8
 ףיֹוא טְנְהעֶלעֶגְנָא זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶקיִּב ּוצ ןעֶטְראָד ְּךיִז ןֹומר ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶמּוק טעֶו

 ןעֶקיִּב ְּךיֶמ לעוֶו ְּךיִא ןעוֶו דְנּוא ,ןֹומר ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶקיִּב ָךיִמ זּומ ְּךיִא דְנּוא ,דְנאַה עֶנייֵמ

 ןיא

 ּוצ ְּךאַזְרּוא עֶנייֵא טְכּוז רֶע םאָד טְהעֶז
 ןםיו יּתְרהָטְו םֶהָּב

 אד

 8 דרמצ
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 רָמאֹו !הָּזַה רָכְדִּכ ּךֶדְבַעְל הָוהְי אֹנ"חלְסִי ןמִר תייָּכ וי
 יֹוּיּג רֵמאֹיַו  ':ץֶרֶא תֶרְבִּכ וָּתְאַמ יו םִֹלָׁשְל דֵל ול 2

 ןִמענ תא יִלדֶא ְךׂשָח ו הוה םיִהֹלֲאָה-שיִא עֶׁשילֶא לַעַנ
 ייֵכהָוהְייַח איבֲה-רֶׁשֲא תַא וי תַחקִמ הוה יִמרֲאָה
 די ףֶדְריַו :הָמֹאְמ וּתְאֹ יִּתְחַקָלְו ויָרֲחַאיּתְצַרדבִא
 הָבָּכְרִּמַה לעמ לפי ויָרָחַא ץַר ןְמעַנ הָאְריַו ןמעניִרֲחַא
 יֵנֲתְלְׁש לֵנֹדֲא םֹולָׁש ! רֶּמאֹּו :םִֹלָׁשֲה רֶמאַֹּ וְתאָרְקִל
 םִיַרְפֶא רַהֵמ םיִרָעְיִנְׁש יִלֵא ּואָּב הָז הֶּתִע הָּנַה רמאל
 תרופלֲח יְִּׁשּו ףֶסּכירַּכְּכ םֶהָל אָניהְנִּת םאיִבּנַה ינְבִמ
 רַצַָו וּכדץְרִפִיו םִָרְּכִּכ וק לָאוה ןֶמִעַנ רֶמאֹי :םיִדָנְּב 5

 -לָא ןֵַַוםיִדָנְּ תופְלֲח יּתְׁשּו םיִטדֲח יֵנְׁשִּב ףסָּכ םִיְַּכַּכ
 טםֶדָימ חק לְפֹעֶה-לֶא אֹבַָו ּוינְפִל יִאְִַׂו ויָרעְנינְׁש 4
 דמי אָבדאּוהְו :ּוכְַי םיִׁשָנֲאָה-תֶא חּלַׁשְַו תִַָּּב דֶקְפִַּו הכ

 ְךֶלָהיאְל רֶמאֹּל יזֲחְנ אַמ עֶׁשילַא ויָלֵא רֶמאוינֹדֲא-לָא
 רֶׁשֲאַּכ ךלֶה יִּבלדאְל ויָלֵא רֶמאַּנ !הָנָאְו הָָא ְךֶדְבִע 5

 -רָא תַחַקִל תַּפַה ּךָתאָרקִל וְָּבַּכְדִמ לָעמ ׁשיִאדַפָה
 םיִדָבִַו רֶקָבּו אָצְו םיִמָרְכּו םיִתי םיִדָנְּב תַחַקָלְוףֶסָּכַה

 אֵצֹי םֶלֹועְל ָךעֶרובּו בַּת ןֶמִענ תעַרְצְו :תֹחָפְשּו 7
 : ולָׁשּכ ֶדצמ וינְפִלִמ

 רֶׁשֲא םֹקָּמִה אָניהַנה עֶׁשילָא-לֶא םיִאיִבְנהרנְב ורְמאּו א

 ו הכי םוכלפ

 רעֶד ְּךאָד זאָל ,ןֹומר ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא
 רעֶד ןיִא ,טְבעֶנְק ןייד ּוצ ןעֶּבעֶגְרעֶפ ראה
 םֶהיֲא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא19:ְךאַז רעֶגיִזאָד
 זיִא רֶע ןעֶו דְנּוא .םֹולְׁשִּב אייֵנ ,טְגאָעֶּג
 דְנאַל רעֶקַא ןייֵא ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא םֶהיֵא ןוֿפ
 ןופ גְנּוי רעֶד ,יִזֲחְג טאָה יֹוזַא 20 :טייֵװ

 העְז טְגאָועֶג ןאַמ ןעֶביִלְטעֶג םעֶד עֶׁשיִלֶא
 םעֶד ןְמֲעַנ ןעֶטיִמְרעֶפ טאָה ראַה ןייֵמ
 עֶנייַז ןּופ ןעֶמעֶנ ּוצ ;יִמַרַא ןעֶגיִזאָד
 יֹוזַא ,טְכאַרְּבעֶג טאָה רֶע סאוָו םאֶד דְנאַה
 ְךיִא םאָד טְּבעֶל ראַה רעֶד איו רֶהאֹו
 לעוֶז ְּךיִא דְנּוא ןעֶפיֹולְכאָנ םֶהיֵא לעֶז
 דְנּוא 21 :ןעֶמעֶנ םֶהיִֵא אייַּב סאָוְטֶע

 דְנּוא ;ןֶמֲעַנ ְךאָנ טְגאָועֶגְכאָנ טאָה יִזֲחַ
 טְפיֹול ןעֶמ םאָד ןעֶהעֶזעֶג טאָה ןְמֶעַנ ןעוֶו
 ןעֶגיִמְׁשעֶגְּפּורַא רֶע טאָה יֹוזַא ;ְךאָנ םֶהיֵא

 דְנּוא ,ןעֶנעֶקְטְנַא םֶהיֵא ןעֶנאָו םעֶד ןּופ
 דנוא 22 ?םֹולָׁש זיִא ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע
 טאָה ראַה ןייֵמ .םֹולָׁש ,טְגאָועֶג טאָה רֶע
 דְנֹוצַא ,העְז ;ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא טְקיִׁשעֶג ְּךיִמ

 ןדריהידע אָנ-הָכלְנ :טָּמִמ רֶ ִּינְפִלםָׁש םיִבשִי נְחַנֲא 5
 םוקָמ םֵׁש ּונָּל-הָׂשִעַנְו תֶהֶא הָרֹוק ׁשיִא םֶּׁשִמ הָחְקְִו
 ְךֹלְו אָנ לאה רֶמֶאָה רֶמאֵו :ּוכֵל רֶמאּו םֵׁש תֶבַׁשָל

 הַָדְרַה ואת םָתא לו דלא יִנִא רֶמאֵיו יֶדְכעתֶא 4
 לֶזרַּבַה-תֶאְו הָרֹּקַה ליּפמ ֶחֶאָה יִהְיַו :םיִצֵעָה ּורְזנַמ ה

 ;ּואָש אוָהְו ;ָנֹדֲא הָהֶא רָמאֹה קעצַו םִיִּמַה-לֶא לַפָנ

 ןּופ ןעֶגְנּוי אייווְצ ןעֶמּוקעֶג ריִמ ּוצ ןעֶנעֶז
 ןּופ רעֶדְניִק איִד ןּופ ,םִיָרְפֶא גְראַּב םעֶד
 -םְנעֶצ ןייֵא אייֵז ראַפ ְּךאָד ּבעֶג ,םיִאיִבְנ
 ;רעֶדייֵלְק רֶאָּפ אייוַוְצ דְנּוא ,רעֶּבְליִז רעֶנ
 ,גיִליִװ אייֵז ,טְנאָזעֶג טאָה ןָמֵעַנ דְנּוא 8
 רֶע דְנּוא ,רעֶנְטְנעֶט אייוֵוַצ םעֶנ דְנּוא

 רעֶּבְליִז רעֶנְטְנעֶצ אייווְצ ןעֶדְנּוּבעֶגְנייֵא טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶמעֶּבעֶג קְראַטְׁש םֶהיֵא טאָה
 עֶנייֵז ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג םִע טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶדייֵלְק רֶאָּפ אייוַוְצ דְנּוא ,לעֶטייֵּב אייוַוְצ ןיִא
 זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא 24 :ןעֶנאַרְטעֶג םֶהיֵא ראָפ סֶע ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶגְנּוי אייוַוְצ
 ןעֶנעֶז אייֵז רֶנּוא טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא רעֶנעֶמ איִד טאָה רֶע דְנּוא ,זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶטְלאַהעֶּב םִע טאָה רֶע דִנּוא ,דְנעֶה עֶרייַז ןּופ ןעֶמּונעֶג סֶע רֶע טאָה לֶפֹוע ּוצ ןעֶמּוקעֶגְנָא
 ןייז ראָפ טְלעֶטְׁשעֶג ְּךיִז טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע ןעֶו דנּוא 22 :ןעֶגְנאַנעֶגְקעוֶוַא
 רֶע דְנּוא ?יִזֲחֵנ (אּוד טְסְמּוקנ ןעֶנאַוַו ןּופ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ עֶׁשיִלֶא טאָה יֹוזַא ,ראַה
 רֶע ְנּוא 26 :רעֶהַא רעֶדָא ןיִהַא ,ןעֶגְנאַגעֶג ץעֶגְרֶע ןיִא זיִא טְכעֶנְק ןייד ,טְגאָזעֶג טאָה
 ְךיִז טאָה ןאַמ רעֶד ןעֶו ןעֶנְנאַנעֶגְּטיִמ ץְראַה ןיימ טיִנ זיִא ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה
 ןעֶמעֶנ ּוצ ,טייֵצ איִד טְצעֶי ןעֶד זיִא !ןעֶנעֶקְטְנִע ריִד ןעֶנאָו ןייז ןּופ טְרְהעֶקעֶגְמּוא
 ףאָׁש דְנּוא ,ןעֶטְרעֶגְנייוֵו דְנּוא ןעֶטְרעֶּבְלייֵא דְנּוא רעֶדייֵלְק ןעֶמעֶנ ּוצ דְנּוא ,רעֶּבְליִז
 ָךיִז לאָז ןֶמֲעַנ ןּופ ץעֶרְק איִד דנּוא 27 !ןעֶטְסְניִד דְנּוא טְכעֶנְק דְנּוא ,רעֶדְניִר דְנּוא
 -ָםיֹורַא םֶהיֵא ןּופ זיִא רֶע דְנּוא ,גיִּבייֵא ףיֹוא רעֶדְניִק עֶנייֵד ןָא דְנּוא ריד ןָא ןעֶטְפעֶהעֶּב
 :אייֵנְש אי יֹוזַא רעֶגיִצעֶרְק ַא ,ןעֶגְנאַגעֶג

 ו לעטיפאק
 זאוו טְרֶא רעֶד ,העָז ;עָׁשיִלֶא ּוצ טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה םיִאיִבְנ איִד ןּופ רעֶדְניִק איד דְנּוא 1
 ןדרָי םעֶד ּוצ זיּב ןייֵג ְּךאָד ריִמ ןעֶזאָל 2 :גֶנֶע םָנּוא זיִא ןעֶניֹואָו טְראָד ריִד ראָפ ריִמ
 םנֹא ראַפ ןעֶלעֶו ריִמ דְנּוא ,ןעֶקְלאַּב ַא ןעֶמעֶנ טְראָד ןּופ רעֶכיִלְטיִא ןעֶלעֶֶו ריִמ דְנּא
 דְנּוא 8 :טייֵג טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ןעֶניֹואוְו ּוצ ןעֶטְראָד ,טֶרָא ןייֵא ןעֶכאַמ טְראָד
 טאָה רֶע דְנּוא ,טְבעֶנְק עֶנייַד טיִמ ןעֶגְנאַגעֶגְּטיִמ אּוד טְסעֶה יאֵוְלַה ,טְגאָזעֶג טאָה רעֶנייֵא
 ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶג אייֵז טיִמ זיִא רֶע דְנּוא 4 :ןייֵג לעֶדֶו ְּךיִא ,טְגאָזעֶב
 ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 8 :ץְלאָה סאָד ןעֶטיִנְׁשעֶגְּפֶא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןַדרַי םעֶד ּוצ
 םעֶד ןיִא ןעֶלאַפעֶגְנייִרַא ןעֶזייא םאָד זיִא יֹוזַא ןעֶקְלאַּב םעֶד ןעֶפְראוַו טְכאַמעֶג טאָה רעֶנייֵא
 ,םעֶטְגראָּבעֶג ַא זיִא סאָד !ראַה ןיימ ָא טְגאָזעֶג דְנּוא ןֶעיִרְׁשעֶג טאָה רֶע דָנּוא ,רעֶסאוַו

 דנוא



 01 "בי םיפלפ
 טְגאָזעֶג טאָה ןאַמ רעֶכיִלְטעֶג רעֶד דְנּוא 6
 םֶהיִא טאָה רֶע דְנּוא ?ןעֶלַפעֶג םֶע זיִא ּואוְו
 -ַּמִא טאָה רֶע דִנּוא ,טְרָא םעֶד ןעֶזיוִועֶג
 סֶע טאָה רֶע דְנּוא ,ץְלאָה ַא טְקאַהעֶנ

 ןעֶזייַא םאָד דְנּוא ,ןעֶפְראָועֶגְניירַא טְראָד
 טאָה רֶע דְנּוא 7 !ןעֶמיִוְׁשעֶנְפיֹורַא זיִא

 טאָה רֶע דְנּוא ףיֹוא םֶע ּבייֵה ,טְנאָזעֶג
 רֶע דִנּוא דְנאַה עֶנייֵז טְקעֶרְטְׁשעֶגְסיֹוא
 ְךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 8 :ןעֶמּונעֶג םִע טאָה

 טיִמ ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ טאָה םָרֲא ןּופ
 ןעֶהְטאָרעֶּב ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִו
 ןַא ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא טְכעֶנְק עֶנייֵז טיִמ
 ןייֵמ ןייַז לאָז ,טְרָא םעֶנעֶי דְנּוא ןעֶזיִד
 ןאַמ רעֶכיִלְמעֶג רעֶד דְנּוא 9 :רעֶנאַל
 לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךֶלֶמ םעֶד ּוצ טְקיִׁשעֶג טאָה
 ּוצ אייֵּבְראַפ ןּופ ְּךיִד טיִה ,ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא

 טְראָד ןיִראָװ ,טֶרָא ןעֶניִזאָד םעֶד ןייֵג

 6 טולמ--תֶא האר לָפָנ הָנָא םיִקלָאָה-שיִא רֶמאַֹּו
 ז דֶל םֶרָה רֶמאֹּנ :לֶזְרַּבַה צו הָּמָׁש ְךֶלׁשו ץֵע-בֶצְקִיַו
 8 לֵאָרְׂשִי ב םֶחְלִנ הָיָה םֶלָא ךֶלֶמּו - ּוּוְחִקיוֹרְי חַלׁשו
 :יִתנֲהּת ימלא ינלְּפ םיִקְמלֶא רמאֵל יב ץֵעּו
 9 רֵמָּׁשַה רמאל ףֵאָרְׂשִי ְּךֶלֶמ-לֶא םימלֶאָה ׁשיִא חַלָּׁו
 ךלַמ חַלְׁשִיַו !םיִּתִחְנ םֶרָא םָׁשִִּכ הִֶּה םיִקָּמַה רֶֹבֵעַמ
 הֶריִהְוִהְו םִו יהלֶאָהשיִא ולירמא רֶׁשֲא םוכמַהלֶא לָארׂשִי
 ונ םֶרָא-ְדלְמ בל רַעָּפיו :םִָתׁש אל תחַאאל םָׁשירַמְׁשְנְ
 אלה םָהילֲא רֶמאּו ויָדָבעילֶא אָרְקִו הזה רֶבָּדַה-לַע
 וצ רַחַא רֶמאַֹּ ;לֵאְרׂשִי ְךֶלֶמילֶא לָׁשְמ יִמ ִכ ּודיָנַּת

 רֶׁשֲא איִבּגַה עֶׁשילָארּכ דַלּמִה ינֹדֲא אל ויָרְבִעַמ
 רֵּבְַּת רֶׁשֲא םיִרְבְּדַה-תֶא לֵאָרְׂשִי ְּךֶלַ מל לי לֵאָרְׂשִיִּ
 3 חַלְׁשֶאְו אוה הָכיֵא ֹוארּו ּוָכָל רֶמאֹיַו :ְֵּבָכְׁשִמ רֶדֵחִּב
 14 םיִסּוס הֶמָׁש חַלְִּׁיו :ןָתֹדְב הֶּנִה ףֶמאֵל ליד ּורֲחְקֶאְ
 וט ַּכׁשִיַו :ריִעָה-לע פּקִ ! הלל ּואֹבו דֵבּכ לִיַחְו בֶכָרו
 -ןרָא בבוט לִיַחיהַּנִהְו אֵציו םּוקָל םיִהלֲאָה ׁשיִא תֹרָׁשִמ
 הרָכיֵא יָנֹרֲא ּהָהָא ויָלֵא ירעֶנ רֶמאֹיו בָכָרְו םָּמְו ריִעָה
 ו5 רֶׁשֲאמ ונָתִא רֶׁשֲא םיִּבַר יִּכ אָריִּת-לַא רֶמאּיַו !הָׂשֲעַ
 וד ויָניֵע-תֶא אָניוקִּפ הָוהְי רַמאֹּו ֶשילֲא לֵלַּפְתַַו :םָתֹוא
 אֵכָמ רֶחָה הֶנְֵו אְרד רַענַה יניע-תֶא הָוהְי חקּפִו הֶאְי
 18 לֵלַּפְתו זלֵא זדריו :עֶׁשיִלָא תֶכיִבְס ׁשֵא בָכָרְו םיִסּוס
 םיִרְוַּפּב הָזַהייגַה-תֶא אָניִּדַה רַמאֵּי והי-לָא עׁשילָא
 ופ עֶׁשיִלָא םִהלֲא רַמאֹּיַו :עָשילָא רַבְרַּכ םיִרּפַּב םכַיו
 םֵכְתֶא הָכילואְויַרֲַא וכל ריִעָה הָזדאלְ ךֵרֶדַה הקאל
 כ יהיו :הָנוְרְמִׁש םָתֹוא לה ּוׁשקַבְּת רֶׁשֲא ׁשיִאה-לֶא
 הרֶַּא-יני-תֶא ַקִפ הָוהְי עֶׁשיִלָא רֶמאּי ורְמְׁש םָאבְּכ
 ;ןורְמָׂש ָךֹותְּב הָּנִהְו ּואְריַו םֶהיֵניֲע-תֵא הָוהְי חקִפו וָאְריִו

 רעֶד דְנּוא 10 :טרעֶנאַלעֶג םָרָא ְּךיִז טאָה
 םעֶד ּוצ טְקיִׁשעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךֶלֶמ
 טאָה ןאַמ רעֶכיִֵלְטעֶג רעֶד םאִ טְרָא
 -אָחעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא
 ,טיִהעֶג טְראָד ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,טְנעֶר
 :לאָמ אייוֵוְצ טיִנ דְנּוא לאָמ ןייֵא טיִנ
 םָרֲא ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ ץְראַה סאָד דְנּוא 1
 רעֶד ןעֶגעוֶו ןעֶראָָועֶג גיִהְטּומְנּוא זיִא
 טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא טְכעֶנְק עֶנייֵז ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע דִנּוא ;ְּךאַז רעֶניִזאָד
 ?לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךֶלֶמ םעֶד ּוצ קעוֶוַא זיִא םִנּוא ןּופ רעוֶו ,ןעֶנאָז טיִנ רִיַמ רֶהיֵא טעוֶו
 רעֶד טְרֶעייֵג ,ְּךֶלֶמ ראַה ןייֵמ ,רעֶנייֵק ,טְנאָזעֶג טאָה טְכעֶנְק עֶנייֵז ןּופ רעֶנייֵא דְנּוא 9
 לֵאָרְׂשִי ןּופ ךלָמ םעֶד ּוצ ןעֶנאָז לאָז ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד אייַּב זיִא סאו עָׁשיֵלֶא איִבָנ
 טאָה רֶע דְנּוא 13 :טְסְפאָלְׁש אוד ּואְו רעֶמאָק איִד ןיִא טְסְדעֶר אּוד סאָו סאָד
 םֶהיֵא לעֶו ָּךיִא דְנּוא ןעֶקיִׁש לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,זיִא רֶע ּואוְו טְהעֶז דְנּוא טייֵג ,טְגאָזעֶג

 :ןָתֹוד ןיִא ןיִא רֶע העָז ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןעֶראָועֶג טְגאָזעֶגְנָא םֶהיֵא זיִא םֶע דְנּוא ,ןעֶמעֶנ
 דָנּוא ,לִיַח םיֹורְנ ַא דְנּוא ןעֶנעוֶוְטייֵר דְנּוא דְרעֶפ טְקיִׁשעֶגְניִהַא טְראָד טאָה רֶע דְנּוא 4
 דְנּוא 15 :טְלעֶגְניִרעֶגְמּורַא טאָטְׁש איד ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְכאַנ אייֵּב ןעֶמּוקעֶב ןעֶנעֶז אייז
 לִיַח סאָד ,העְז רֶנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא היִרְפ זיִא ןאַמ ןעֶביִלְטעֶג םעֶד ןּופ תֵרֶׁשְמ רעֶד
 בֶנּוי רעֶד דְנּוא ,ןעֶנעוֶוְטייֵר דְנּוא דְרעֶפ ְּךיֹוא דְנּוא ,טאָמְׁש איִד טְלעֶגְניִרעֶגְמּורַא טאָה
 טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 16 ?ןּוהְט ריִמ ןעֶלאָז סאָו !ראַה ןייֵמ ָא ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה
 איִד רֶהעֶמ ןעֶנעֶז םֶנּוא טיִמ ןעֶנעֶז סאו איִד ןיִראָו ,ןעֶמְכְראָפ טיִנ ְּךיִד טְסְלאָז או
 טְנאָועֶג טאָה רֶע דְנּוא ןעֶמעֶּבעֶג טאָה עָׁשיֵלֶא דְנּוא 17 :אייֵז טיִמ ןעֶנעֶז םאו איִד
 טְכאַמעֶגְפיֹוא טאָה ראַה רעֶד דְנּוא ,ןעֶהעֶז לאָז רֶע זַא ןעֶניֹוא עֶנייֵז ְּךאָד ןעֶפֶע ,ראַה ָא
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא גְראַּב רעֶד העְז דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע דִנּוא ,בֶנּוי םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איד
 םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו דְנּוא 18 :עׁשיִלָא םּורַא ןעֶנעוֶו עֶניִרֶעייֵפ דְנּוא דְרעֶפ טיִמ לופ
 ְךאָד גאָלְׁש ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ראַה םעֶד ּוצ ןעֶטעֶּבעֶג עֶׁשיִלֶא טאָה ,ןעֶגְנאַגעֶגְּפּורַא
 ָךאָנ טייֵהדְניִלְּב טיִמ ןעֶנאַלְׁשעֶג אייֵז טאָה רֶע דֵנּוא ,טייֵהדְניִלְּב טיִמ קְלאַפ עֶגיִזאָד םאָד
 רעֶד טיִנ זיִא סאָד טְגאָועֶג אייֵז ּוצ טאָה עֶׁשיִלֶא דְנּוא 19 :עְׁשיִלֶא ןּופ טְראָו םעֶד

 ּוצ ןעֶרְהיִפ ְּךייַא לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ;ְּךאָנ ריִמ טְהעֶג .טאָטְש איד טיִנ זיִא סאָד דְנּוא געוֶו
 זיִא םִע רֶנּוא 20 :ןֹורְמֹׂש ןייֵק טְרְהיִפעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,טְכּוז רֶהיִא סאָו ןאַמ םעֶד

 ףיֹוא ְּךאַמ ראַה טְגאָזעֶג עֶׁשיֵלֶא טאָה ,ןֹורְמֹׂש ןייק ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג
 עֶרייֵז טְכאַמעֶגְפיֹוא טאָה ראַה רעֶד דְנּוא ,ןעֶהעֶז ןעֶלאָז אייֵז זַא עֶגיִזאָד איד ןּופ ןעֶניֹוא איד

 ;ןֹורְמׂש ןּופ ןעֶטיִמ ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז העְז דְנּוא ,ןעֶהעֶועֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶגיֹוא

 דנוא
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 יָּכַאַה םֶתֹוא ותֹאְרְּכ עֶׁשיִלָא-לֶא לֵאָרׂשיידְקִמ רֶמאָּו
 ָךְבְרַחְב ָתִֹבָׁש רֶׁשֲאַה הָּכֵת אֵל י רֶמאֵ ;יִבָא הָּכַא 2

 ּולְכאְיְ םֶהיֵנְפל םִיַמָו םֶחֶל םיִש הָּכִמ הָּתִא ָּךְתְׁשִקְבּו
 זרֵלֹורְ הָחּכ םִֶהָל הֶרָכִ :םֶהיֵנֹדֲא-לֶא וכְלִיְו ּוּתׁשִיְו 2

 וע ּופְמי-אֹלְו םֶהיְֵָא-לֶא ּוכ כֵל םֶהְּלַׁשַוּוּתְׁשִַּוּולְכאֹּיַ

 ןיירַחַא הי - :לֵאְׂשִי ץֶרֶאְּב אֹוָבְל םֶרֶא יָדּרְג
 ילַע רֵצָיַו לַַיַוּוָנֲחַמילּכ-תֶא םֶרָא"ְךלֶמ דרֵהְדִּב ץֶּבקִי

 דע ָהיֶלָע םיִרָצ הֶנִהְו ןֹורְמְׂשְּב לֹוהָנ םָעָר יִהְַו :ןורְמִׂש הכ
 נֹח בֵּקַה עַבֶרְו ףֶסֶּכ םיִֹמְׁשִּב רֹומֲח-ׁשאֶר תֹיה
 שאו הָמחַה-לִ רָע לֵאָדׂשי דֵלָמ יהיו :ףֶכ הָׁשִמְחַּב

 -לַא רֶמאֹו !ְּךִֶּמַה יִנֹדֲא הָעיִׁשֹוה רמאל ויָלֵא הָקֲעָצ 7
 -רֶמאֹיו :בקיהְדִמ א ןרגִהְִמַה ְּךעיִׁשִא ןִיַאַמ הָוהְי שוי 59

 נּת ילַא הָרְמָא תאַֹה הֶׁשֶאָה רֶמאַֹו ְךֶלדַמ למה ָּהָל
 לֵׁשִבּת :רֶחֶמ לֵכאֹנ יֵנְּב-תֶאְו םֹויַה ּוְלְכאְָ נְביִתֶא
 ְךנְּב"תֶא ָנִּת רַחַאָה םִּב לא יראו ּוהְלְכא כיִֶא
 יֵרְבַדחתֶא ךֶלֶמַה עמשִכ יהי :הָנְּב-תֶא אָּבחּתַו ונְלְכאָנ
 איו הָמֹחַה-לע רֵבֹע אוָהְו ויָדָנְּב-תֶא עֶרְקיו ׁשאָה
 -הׂשעייהּכ רֶמאֹו :תֹוִָּמ הְשְּבלע קח הוְ םָעה
 טפְׁשְרִּב עֶׁשיִלַא ׁשאַר דֹמעַידסַא ףֶסוי הָכְו לא יִל
 ִּתִא םיִבָׁשִי םיִנְקזַהְו ויִבְּב בֵׁשֹיֶׁשיִלֵאְו ּוםּיה ולָע
 | איהְו דיִלֵא מַה אֹבְי םֶרָטְּב נפלִמ ׁשיִא חל
 רוה חצִרְמַה-ןֵּב חלָשייְּב םֶתיֵאֹרַה םינְזַה-לֶא-רַמָא
 הרלדה יורנס ְךֶאְלַּמה אֵבְּכִּּאְר י שאר--תֶא ריִמָהְל

 ונָדֹוע :ויָרָחַא רֲא ילְנַר לוק אֹולֲה תֶלֶּדַּב ותֹא םֶּתְצְַלּו
 תראו-הַנַה מא ויָלֵא דֵרֹי ְךאְַּמַה הָוהְו שֶּמע רֵּבַדְמ
 ;דִש הָודיל ליִחוא-הְמ הָוהְי תַאַמ ויָעְרָה

 ןייֵא ןּופ ּטאָק ַא טְסאָקעֶג טאָה םִע זיִּב

 :קיִטְׁשְרעֶּבְליִז ףֶיֵפ טְסיִמְסְנעֶּביֹוט בֵק לעֶטְריִפ

 / ב םיכלמ

 טאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 1
 אייֵז טאָה רֶע ןעוֶו עֶׁשיִלֶא ּוצ טְגאָזעֶג

 אייֵז ְּךיִא לאָז ,רעֶטאָפ ןייֵמ ,ןעֶהעֶזְרעֶד
 וטְנאָזעֶג טאָה רֶע דנּוא 22 :ןעֶנאָלְׁש
 עֶכְלעֶו .ןעֶנאָלְׁש טיִנ אייֵז טְסְלאָז אּוד

 ךְרעוֶוְׁש ןייֵד טיִמ ןעֶגְנאַפעֶג טְסאָה אּוד
 אּוהְט ,גאָלְׁש איִד ,ןעֶניֹוּב ןייֵד טיִמ דְנּוא
 אייֵז זַא ,רעֶסאוַו דְנּוא טיֹורְּב אייֵז ראָפ
 אייז דְנּוא ןעֶקְניױִט דְנּוא ןעֶסֶע ןעֶלאָז
 רֶע דְנּוא 23 :ראַה רֶעייֵז ּוצ ןייֵג ןעֶלאָז
 עֶסיֹורְב ַא טייֵרְנעֶנּוצ אייז ראָפ טאָה

 ןעֶסעֶגעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טייֵצְלְהאָמ
 איז טאָה רֶע דנּוא ,ןעֶקְנּורְטעֶג דְנּוא
 -ְנאַנעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא
 איִד ןעֶנעֶז םעֶד טייַז ,ראַה רֶעייֵז ּוצ ןעֶנ

 ןיִא ןעֶמּוקעֶג רֶהעֶמ טיִנ םָרַא ןּופ תֹונְחַמ
 זיִא םִע דְנּוא 24 :לֵאָרְׂשִי ןופ דְנאַל םעֶד

 ןּופ ְּךֶלֶמ דֵדַה ןֶּב טאָה םעֶדְכאָנ ןעֶזעוֶועֶג
 ,רעֶגאַל םעֶצְנאַג ןייַז טְלעֶמאַזְרעֶפ םָרֲא
 טאָה דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְּפיֹורַא זיִא רֶע דְנּוא
 ןֹורְמׂש ןיִא דנּוא 28 :ןֹורְמֹׂש טְרעֶנאַלעֶּב
 דְנּוא .רעֶגְנּוה רעֶסיֹורְנ ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 וטְרעֶנאַלעֶּב םִע ןעֶּבאָה אייֵז העְז

 ַא דְנּוא .קיִטְׁשְרעֶּבְליִז גיִצְכַא לעֶזייֵא
 רעֶד ןעוֶו ,ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 6

 םֶהיֵא ּוצ איֹורְפ ַא טאָה ,רֶעיֹומ איִד רעֶּביִא ןעֶנְנאַגעֶגייֵּבְראַפ זיִא לֵאָרְׂשִי ןּופ .ְּךֶלֶמ

 רעֶד ןעוֶו ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 27 !ְּךַלֶמ ראַה ןייֵמ ףֶלעֶה ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןֶעיִרְׁשעֶנ

 ןּופ רעֶדָא רֶעייֵׁש רעֶד ןּופ ?ןעֶפְלעֶה .ריִד ָּךיִא לאָז ןעֶנאַ ןּופ טיִנ ריִד טְפְלעֶה ראַה

 איִז דְנּוא ?ריִד זיִא סאָו ,טְנאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 28 ?רעֶטְלעֶק רעֶד

 איֹורָפ עֶניִזאָד איִד ,טְגאָזעֶג טאָה
 ְהּוז ן ;ֶע םֶהיֵא ן עֶסֶע ריִמ ןעֶלעוֶו ןְהּוז ןייֵמ דְנּוא ,טְנייַה ןעֶסֶע םֶהיֵא ןעֶלעֶו

 ריִמ דְנּוא ,טְכאָקעֶג ןְהּוז ןייֵמ ןעֶּבאָה ּוצ ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶמעֶנעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה

 ריִמ דְנּוא ןהּוז ןייֵד ּבעֶנ ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה
 ריִמ דנּוא 29 :ןעֶנְראָמ

 ןעֶסֵע םֶהיֵא ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ןְהּוז ןייַד ּבעֶנ ,טְגאָזעֶג גאָט ןְרעֶדְנַא םעֶד ןיִא רֶהיֵא
 גיָנעֶק רעֶד ןעוֶו ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 0 :ןעֶטְלאַהעֶּב ןֶהּוז רֶהיֵא איִז טאָה יֹוזַא
 ,ןעֶסיִרּוצ רעֶדִייֵלְק עֶנייַז רֶע טאָה יֹוזַא ,איֹורְּפ איִד ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד טְרעֶהעֶג טאָה

 רעֶד םאָד ,ןעֶהעֶזעֶג טאָה קְלאָפ סאָד דְנּוא ,רֶעיֹומ איִד ןעֶנְנאַגעֶגייֵּבְראַפ זיִא רֶע דֶנּו
 לאָז יֹוזַא ,טְנאָזעֶב טאָה רֶע דְנּוא 81 :!גיִדְנעֶוְנַא ןּופ ּבייל ןייז ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא קאַז
 ןְהּוז עֶׁשיִלֶא ןּופ ּםאק רעֶד ּביֹוא ,ןּוהְמ רֶהעֶמ ריִמ רֶע לאָז יֹוזַא דְנּוא ,ןּורְמ טאָג ריִמ

 ןיִא ןעֶסעֶזעֶג זיִא עֶׁשיִלֶא רנּוא 2 :ןעֶּבייֵלְּב טְנייַה םֶהיֵא ףיֹוא טעוֶו ,טָּפֶׁש ןּופ

 טְקיִׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא םֶהיִא טיִמ ןעֶמעֶועֶג ןעֶנעֶז עָטְצִלֶע איד דְנּוא ,ויֹוה ןייַז
 ראָפ ןאַמ ַא
 וצ טְנאָזעֶג
 ןייַמ ריִמ טְקיִשעֶג טאָה

 ןעֶמּוקעֶג ּםֶהיֵא ּוצ זיִא ַחיֵלָׁש רעֶד רעֶדייֵא רעֶּבָא ,םֶהיֵא
 ןעֶהעֶזעֶב רֶהיֵא טאָה ,עֶטְצֶלֶע איִד

 ןעֶמּוק טעוֶו ַחיֵלָׁש רעֶד ןעוֶו טְהעֶז ?ןעֶמעֶנּוצְּפּורַא ּפאָק

 רֶע טאָה

 ןְהּוז-רעֶדְרעֶמ רעֶניִזאָד רעֶד סאָד

 רעֶד טיִמ ןעֶקיִרְדּוצ םֶהיֵא טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,ריִהְּמ איִד ןעֶמיִלְׁשְרעֶּפ רֶהיֵא טְלאָז
 לייַװ 88 !םֶהיֵא רעֶטְניֵה ראַה ןייַז ןּופ םיִפ איִד ןּופ לֹוק םאָד טיִנ זיִא ,היִהְט
 ןהעָז ,טעֶרעֶנ אייֵז טיִמ ָּךאָנ טאָה רֶע
 רֶע דַנּוא ןעֶב
 ָ?ראַה םעֶד ּוצ ןעֶפאָה ְּךאָנ ָּךיִא לאָז

 -ְנאַנעֶנְּפּורַא םֶהיֵא ּוצ ַחיֵלָׁש רעֶד זיִא יֹוזַא
 סאָו ראה םעֶד ןּופ ויִא םעֶטְכעֶלְׁש םעֶכְלאָז העָז ,טְנאָזעֶג טאָה

 רנוא



 63 זי: םנכלמ
 ז לעטיפאק

 סאָד טְרעֶה טְנאָזעֶג טאָה עֶׁשיִלָא דְנּוא 1
 רעֶד טאָה יֹוזַא ,ראַה םעֶד ןּופ טְראָו

 טייַצ רעֶד ןיִא ןעֶנְראָה ,טְגאָזעֶג ראַה
 ראַפ לְהעֶמ-לעֶמעֶז הָאְס ןייֵא ןייַז טעוֶו
 ןעֶטְׁשְרעֶנ הָאְס אייוִוְצ דְנּוא ,לֶקֶׁש ןייַא
 ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ןיִא לֶקֶׁש ןייֵא ראַפ
 סאָװ ,ןאַמטְּפיֹוה רעֶד דְנּוא 2 :ןֹורְמׂש

 דְנאַה עֶנייֵז ףיֹוא טְנְהעֶלעֶגְנָא זיִא ְּךֶלֶמ רעֶד
 ןאַמ ןעֶכיִלְמעֶג םעֶד טְרעֶּפְטְנֶעעֶב טאָה
 -עֶד ןעוֶו ,העָז ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 םעֶד ןיִא רעֶטְסְנעֶפ ןעֶכאַמ טעוֶו ראַה
 :ןְהעֶׁשעֶג ְּךאַז עֶניִזאַד איד ןעֶק ,לעֶמיִה
 טיִמ ,העְז ,טְנאָזעֶג רעֶּבָא טאָה רֶע דְנּוא
 דְנּוא ןעֶהעֶז םִע אּוד טְסעֶו ןעֶגיֹוא עֶנייֵד
 דָנּוא 8 :ןעֶסֶע ןּופְרעֶד טיִנ טְסעֶו אּוד

 עֶניִצעֶרְק רֶעיִפ ןעֶועֶועֶג ןעֶנעֶז םִע
 םעֶד ןּופ גְנאַגְניֵא םעֶד ןיִא ןעֶׁשְנעֶמ
 םעֶד ּוצ רעֶנייֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רֶעיֹומ
 אָד ריִמ ןעֶלאָז םאָו .טְגאָזעֶג ןְרעֶדְנַא

 ןעֶו 4 ?ןעֶּבְראַטְׁש ןעֶלעֶו ריִמ זיִּב ןעֶציִז
 ןעֶמּוק ןעֶלאָז ריִמ סאָד ןעֶנאָז ןעֶלעוֶו ריִמ
 רעֶנְנּוה רעֶד זיִא יֹוזַא ,ןייֵרַא טאָטְש ןיא

 טְראָד ריִמ ןעֶלעֶו ,טאָמְׁש איִד ןיֵא
 אָד ןעֶלאָז ריִמ ןעֶו דְנּוא ,ןעֶּבְראַטְש

: ֶ 
 * זיס הָוהְי רַמָא הָּכ הָעדיררַבְּד ּועְמִׁש עֶׁשיִלַא רֶמאֵו
 ׁשֶּב לֵקָׁשְב םיִרֹעְש םִיַתאָסְו לָקָׁשְּב תֶלָסיהֶאְפ לֶחָמ
 ? ׁשיָאיתֶא לע ׁשִנ למ רֲֶא שיִלְשַה ןעמ :ןורמִׁש
 וּבְרֲא הָׂשֹע הָוהְי הנד .רַמאֹּיַו ֿםיהֹלֶאָה
 ׁשִמּו ךיֶניְּב הָאר הָכְּנַה רֶמאַּו הָּזַה רָבָּדַה הָוְִיַה
 חַתָּפ םיִעְרְצִמ יִוָה םיׁשְנֲא הָעָבְרַאְו- = :לכאה אֵל
 הרָפ םיבְִי ונְנֲא הָמ והָעל-לַא ׁשיִא ֹוחְמאֹו רַעָׁשה
 ו טְתַמו ריִעָּב בָעְרָהְו ריִעָה אֹוֿבָנ נְרַמָאדסֶא !ונְתָמידֲע
 .נחַמילָא לֶלֶפִנ כָל הּתַעְו יְתְִ הָפ ּונְבִׁשָיםאְו םָׁש
 ה ּףׁשָּנַב ּומָקָיו :ּונְתָמְו ונְתיִמ-סַאְו הָוְחְנ ּוניחידםִא םרָא
 הגִהְ טל הָנֲחַמ הֵצקידֲע ואֹבַּו םָדֶא הָנֲחמ-לַא אֹוָבְל
 + טיק הָנֲחְמתֶא ו עיִמׁשה יִנֹראַו :ׁשיִא םָׁש- ןיִא
 נא = ּחמאֹו ליִהָנ ליִח ליק םּופ לסו טי
 ערָאְו םיִּתִחַה יכלַמ-תַא לֵאָרְׂשִי ּךֵלֶמ שילָעירַכָׂש הנה
 7 יב יֵשָנַב ּוסיִניו ּומוקי ה :נֵלָש אוָבָל םִירְצִמ יִכְלַמ
 רׁשֲאַּכ הָנִֵּמַה םֶיֵרמֲח-תֶאו טֶהיְֵּיֶאְו םֶמיִלָהֶא-תֶא
 6 ידע תֶּלַאָה םיִעְָצִמַה אביו :םְׁשְפַנ-לֶא ּושְניַו איה
 וְָׂש ּותְּׁ ולְכאַ לֶחֶא טֶהָא-לָא ואֹביו הָנֲַּמַה הֵצְק
 זאב ּוכְׁשָו ּונֵמִסַו וכל םיִדְנְכּו םֶהָח ףֶסְּכ םֶׁשִמ
 פ ׁשיִא ֹוהְמאָּה  :טמטז כלי םָׁשֹמ יָאְׂשִַו רלַא לָחא-לֶא
 הדָרׂשְּביִו הזה םּחַה םיִׂש ּונֲחנֲ ! ןכיאל ּוהֲעַדילֶא
 ּונָאְצִמּו רֵקְּבַד דֹוָא-דע ּוניֵּכִחְו םיִׁשְחַמ ּונְחְנֲאַו אור
 יואב :ךָקָמַה תיֵּב הָדְנְו הָאֹבְָו ּוכְל הֶּתעְו ןֹוָע
 -לָא ּונאָּב דמאל םֶהָל דו ריִעָה רעש-לָא ורק
 דיבִא יִּכ םָהָא לז קו ׁשיִא םְׁשְדיִא הָּנִהְו םָרָא הָנַחמ
 :הדָּמֵה רַׁשֲאַּכ םלָהֶאְו רוסָא רֹומֲחָהְו רּוסָא םימַה

 ;םִיִמָׁשַּב

 דְנּוא ,ןעֶּבְראַטְׁש אָד ריִמ ןעֶלעוֶו ,ןעֶציִז
 ןעֶלעוֶו אייֵז ןעֶו .םָרַא ןּופ הָנֲחַמ רעֶד ּוצ ןעֶלאַפ ןעֶלאָז ריִמ זַא ןייֵג ריִמ ןעֶזאָל דְנּוצַא
 ןעֶלעוֶו ,ןעֶטייֵט םִנּוא ןעֶלעוֶו אייֵז ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶּבעֶל ריִמ ןעֶלעוֶו ,ןעֶּבעֶל ןעֶזאָל םִנּוא
 ּוצ ןעֶמּוקוצְנייַדַא ,דְנעֶבָא םעֶד ןיִא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 9 :ןייַז טיֹוט ריִמ
 ןּופ הָנֲהַמ רעֶד ןּופ קֶע םעֶד ּוצ זיִּב ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו דְנּוא ,םָרֵא ןּופ הָנֲחַמ רעֶד
 טְכאַמעֶג טאָה ראַה רעֶד ןיִראָז 6 :ןעֶזעֶועֶג טיִנ ׁשְנעֶמ ןייק טְראָד זיִא יֹוזַא ,העֶז ,םָרָא
 ַא ןּופ לֹוק ַא ,רְרעֶפ ןּופ לּוק ַא דְנּוא ,ןעֶגעוֶו ןּופ לֹוק ַא םֶרָא ןּופ הָנֲחַמ רעֶד ןיִא ןעֶרעֶה
 לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךַלֶמ רעֶד ,העְז ,טְגאָזעֶג ןְרעֶדְנַא םעֶד ּוצ רעֶנייֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לִיַח םיֹורְג
 זַא ,םִיָרְצִמ ןּופ עֶגיִנעֶק איִד דְנּוא םיִּתִח איִד ןּופ עֶגיִנעֶק איד ןעֶבְנּודעֶג םֶנּוא ףיֹוא טאָה
 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 7 :ןעֶמּוק םֶנּוא רעֶּביִא ןעֶלאָז אייֵז
 עֶרייֵז דְנּוא ןעֶטְלעֶצעֶג עֶרייֵז טְזאָלְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,דְנעֶבָא םעֶד ןיִא ןעֶפאָלְטְנַא
 ְטְנַא ןעֶנעֶז דְנּוא ןעֶועוֶועֶג ויִא םִע אי יֹוזַא הָנֲחַמ איִד ,לעֶזייֵא עֶרייֵז דְנּוא ,דְרעֶּפ
 םעד ןַא זיִּב ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז עֶניִצעֶרְק עֶניִזאָד איִד דְנּוא 8 :ןעֶּבעֶל רֶעייֵז טיִמ ןעֶּפאָל
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְלעֶצעֶג ַא ןיִא ןעֶנְנאַגעֶגְנייַרַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,הָנֲחַמ רעֶד ןּופ קִע
 דְלאָג דְנּוא רעֶּבְליִז ,ןעֶמּונעֶג טְראָד ןּופ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶקְנּורְמעֶג דְנּוא ןעֶסעֶנעֶב
 ןעֶנעֶז אייֵז רֶנּוא ,ןעֶמְלאַהעֶּב םִע ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,רעדיילק דְנּוא
 -ּזנעֶב ךיֹוא טְראָד ןּופ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְלעֶצעֶג ןְרעֶדְנַא ןייַא ןיא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא רעֶדיוִו
 טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 9 :ןעֶטְלאַהעֶּב םִע ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייז דְנּוא ,ןעֶמ
 ַא ןופ גאָט ַא זיִא גאָט רעֶניִטְנייַה רעֶד ,טְכעֶר טיִנ ןּוהְמ ריִמ ,ןְרעֶדְנַא םעֶד ּוצ רעֶנייֵא
 ןעֶנְראָמ רעֶד ויִּב ןעֶטְראַו ןעֶלעוֶו דְנּוא ,ןעֶנייוֵוְׁש ןעֶלאָז ריִמ ןעוֶו דְנּוא ,הָרּוׂשְּב עֶטּוג
 ןייֵג ריִמ ןעֶזאָל דְנּוצַא דְנּוא ,ףאָרְטְש ַא ןעֶפעֶרְט םֶנּוא טעוֶו יֹוזַא ןעֶרעוֶו גיִטְכיִל טעוֶו

 :ביִנעֶק םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶנאָזְנָא םִע ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ,ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא
 ןּופ רעֶטְכעוֶו-רֶעיֹוט םעֶד ּוצ ןעֶפּורעֶג אייֵז ןעֶּבאָה ,ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו דְנּוא 0
 ןעֶנעֶז ריִמ ןעֶנאָז ּוצ יֹוַא טְגאָזעֶגְנָא אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טאָטְׁש רעד
 -עֶנ טְראָד טיִנ רעֶנייֵק זיִא םִע העְז דִנּוא םָרָא ןּופ הֶנֲחַמ רעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶנ
 איד דְנּוא דְרעֶפ איִד טְרֶעייֵנ ,עֶמיִטְׁש ןעֶׁשְנעֶמ ןייק טיִנ ְּךיֹוא רֶנּוא ,ןעֶועוֶו
 :ןעֶראַו אייֵז איִװ יֹוזַא ןעֶנעֶז ןעֶטְלעֶצעֶג איד דְנּוא ןעֶדְנּוּבעֶגְנָא ןעֶנעֶו לעֶזייֵא

 דנוא
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 ךֶלֶּמַה םֶקָיו :הָמיִנְּפ ךֵלָמד תיָּב די םיִרָעְּׁשִה אָרְקִנ }
 ּוׂשֲע-רַׁשֲא תַא םֶכָל אָנ-הֶריִנַא ויְדָבֲע-לֶא ָמאֹו -ל
 ידָנֲהמַה-"מ יָא ּונְנֲ ִיִבעְיֵּ ּועְדִי טֶרָא יָל
 םֵׂשְּפִתַנְו ריעָהְדמ וָאצייּכ -מאֵל הָרָׂשֹרַב הָבְחַהְל
 "ּודְקִיַו רֶמאֹּה ויָדְבִעְמ דָחֶא ןעַו :אָבנ -יִעָה-לֶא םיִיַח

 ָב-רְַׁשִנ רֶׁשֲא םירָאְשנַה םטּפַה-מ השִמֲח אּנ
 -ילָכְּכ םָּנִה ּהָברהַאְׁשִנ רֶׁשֲא לֵאְרְׂשי ןיִמֲההילָכְּכ םֶגה

 יִנׁש ּותקיִנ :הָאְרנו הָחְלְׁשִנְו וטָּתירְׁשֶא .לֵאָרְׂשִי ןֹומֲה 6
 מאל סלא-המ יִרֲחַא מַה לי סקס בָכָר

 בא טי םֶרֶא וכי 2 5 א םיִדָנְב רע
 ירָנֲחְמ תֶא ּוֿביו םָעָה אֵצֵי :דֶלֶמַל וו םִכְָלַּמַ 1

 יקַׁשְּב םיִרֹצִׂש םִיַתאָכְו לֶקָׁשִּב תַלֹמ-הֶאְס יהיו םֶרָא
 ֵׁשִנ רֶׁשֲא ׁשילָׁשַה-תֶא דיִקְּפִה ךֶלֶּמִהְו :הָוהְי רֵבְרִּכ ע

 ַׁשּכ תֶמ רַעׁשַּ םִעָה ּוהָסְמריַו רַעטִח--לַמ לחָי-לַע
 יג :ויָלֵא ְךֶלמַה תֶדָרְּב רֶּבִּד רֶׁשֲא םיִהֹלֲאָה ׁשיִא רֵּבּד 9

 6 םיִכאָס רֶמאֹל ךֵלמַה-לֶא םיהלֲאָה ׁשיִא רִֵּרְּ
 יַעַׁשְּב רָחְמ תֶעָּכ הָיְהִי לֵקָׁשְּב הָלֹס-הֶאְמּו לֵקַׁשַּב

 ירְַָו ֵמאֹיַו םיהלֲאָה שיִא-תֶא ׁשילָּׁשַה ןעו :ןוִרְמְׂש 1
 רַמאֹו הוה רֵכָּדּכ הָיְהיַה םִימָׁשַּב תֹוּבְרַא הֵׂשֹע הָוהְי

 וטִמרַהןּכ ולייהְיַו :לכאה אל םָׁשֹמּו ְךילעְּב הָאֹ ֶָּנִה ב
 י:תֶמָת רַב סָעָה וְתֹא

 ה

 מאל הָנְּב-תֶא הָיִתַהרׁשֲא .דֶשֲאָה-לֶא רַּבַּד עֶׁשיִלַאְו *
 הָוהְי אָרָקייִּ יִרִּת רֶׁשֲאַּב יו ךתיבו יִּתַא יִכָלו יִמל

 היִׁשִאָה םֶקָּתַו :םיִנָׁש עַבֶׁש ץֶרָאָה-לֶא אָּבִנְו כֶעְרָל 5
 רענ הָתֹכנ אה ֵלִּתַו םיִהלֲאָה ׁשיִא רַבִדִּכ ׂשַעַמ

 בעוֶו רעֶצְנאַה רעֶד ,העָל רְנּוא ,ןֵדְרַי ם םעֶד ּוצ זיִּב אייֵז

 הזז/ = םיכלפ
 -רֶעיוט איִד ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע דְנּוא 1

 ןעֶנאָזְנָא םִע ןעֶלאָז אייֵז זַא ,רעֶטְבעוֶמ
 דְנּוא 12 :יִניידְניִא ְּךֶלֶמ ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא
 ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא טְכאַנ אייֵּב זיִא ְּךֶלֶמ רעֶד
 ,טְבעֶנְק עֶנייֵז וצ טְגאָזעֶג טאָה רֶע דֶנּוֲא
 ּוצ טאָה םָרַא סאָו ןעֶנאָז ְּךייַא לעדֶז ְּךיִא
 ןעֶנעֶז ריִמ סאָד ןעֶמייוֵו אייֵז ,ןּוהְּמעֶג םִנּוא
 ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא אייֵז ןעֶנעֶז יֹוזַא ,גירעֶבְנּוה

 ןעֶטְלאַהעֶּב ּוצ ְּךיִז יִדְּכ ,הָנֲחַמ רעֶד ןּופ
 אייֵז ןעֶו ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,דְלעֶפ םעֶד ןיִא
 ןעֶלעוֶו טאָמְש רעֶד ןּופ ןִייַגְּפיֹורַא ןעֶלעוֶו

 ריִמ דְנּוא ,גיִדעֶּבעֶל ןעֶּפאַה אייֵז ריִמ

 :ןייַרַא טאָמְׁש איִד ןיִא ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו
 טאָה טְכעֶנְק עֶנייַז ןּופ רעֶנייֵא דְנּוא 8

 לאָז ןעֶמ ,טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג
 םאָו ,דְרעֶפ עֶניִרְּביִא ףֶניִפ איד ןעֶמעֶנ
 אייז ,העֶז ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא טְראָד ןעֶנעֶד
 איד ןּופ ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ןיִראד ןעֶנעֶז
 אייֵז םאִח ,לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶדְנייֵמעֶג עֶצְנאַב
 ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא---ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶד

 :ןעֶהעֶז ןעֶלעֶו ריִמ דִנּוא ןעֶקיִׁשְניִהַא
 אייוַוְצ ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 4
 גיָנעֶק רעֶד דְנּוא ,דְרעֶפ טיִמ ןעֶגעוֶוְטייֵר
 ןּופ הָנֲחַמ רעֶד ּוצ טְקיִשעֶג אייֵז טאָה

 :טְהעֶז דְנּוא טייֵג ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא םָרא
 ְךאָנ ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו דְנּוא 8

 דְנּוא רעֶדייֵלְק טיִמ לּופ ראו
 ןעֶּבאָה םיִחיֵלְׁש איִד דְנּוא ;טייֵקְלייֵא רֶעייֵז ןיִא ןעֶּפְראָועֶגְקעֶוַא טאָה םָרֲא סאוָו ,םיִלֵּכ
 ְךֶהעֶקעֶנְקיִרּזצ ְּךיִז
 ןעֶגְנאַג סיֹורַא זיִא קְלאַפ
 הָאְס ןייַא ערע זיִא

 אייז ךנדא
 ָנּדִא

 ראַפ לְהעֶמ-לעֶמעֶז
 :ראַה םעֶד ןּופ טְראָו םעֶד ָּךאָנ ,לֵקָׁש ןייֵא ראַפ

 :ָךֶלֶמ םעֶד ּוצ טְנאָזעֶגְנָא םֶע ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;
 םִע דִנּוא ,םָרַא ןּופ הָנֲהַמ איִד טְּביֹורעֶּב ןעֶּבאָה

 םאָד דְנּוא 6

 ןעֶליֹופעֶּב טאָה ְךַלֶמ רעֶד דנּוא 7 ןעֶטְׁשְרעֶנ הָאָס אייוֵוְצ דְנּוא לָק קֶש ןייא
 ,רֶעיֹומ םעֶד רעֶּביִא ,טְנְהעֶלעֶנְנָא דְנאַה עֶנייַז ףיוא ְךיִז טאָה רֶע סאָו ,ןאַמטְּפיֹוה םעֶד
 ןיֵא םֶהיֵא ןעֶּבאָה קָלאָפ סאָד דֶנּוא
 טעֶרעֶנ טאָה ןאַמ בבא רעֶד איז
 :ןעֶמּוקעֶגְסּורַא םֶהיֵא
 וצ יֹוזַא ָּךֶלֶמ םעֶד ּוצ
 ָח לְהעֶמ-לעֶמעֶז סאָמ =
 :ןֹורְמׂש ןּופ רֶעיֹומ

 ,טְבאָזעֶב טאָה דְנּוא
 אֵז עֶניִזאָד איִָד

 :ןעֶסֶע ןּופאַד טיִנ טְסעֶֶו אּוד רעַּבָא ,ןעֶהעֶז םִע אּוד
 קְלאָפ םאָד ןיִראָז ,ןעֶזעוז
 :ןעֶּבְראָמשעֶג

 רֶע דְנּוא ןעֶטעֶרְטּוצ רֶעיֹוט םעֶד ןיֵא םֶהיֵא טאָה

 ןעֶּבְראָטְׁשעֶג ויִא רֶע דְנּוא ןעֶטעֶרְטּוצ רֶעיֹוט םעֶד
 ּוצ זיִא ָּךֶלֶמ רעֶד איז טעֶרעֶנ טאָה רֶע ןעֶו ,

 טעֶרעֶנ טאָה ןאַמ רעֶכיֵלְטעֶג רעֶד ןעז ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 8
 דָנּוא ,לֶקֶׁש ןייֵא ראַפ ןייַז טעֶז ןעֶטְׁשְרעֶנ סאָמ אייַוְצ עי ָבאָד

 םעֶד ןיִא טייֵצ רעֶד ןיא ןעֶנְראָמ ,לֵקָׁש ןייַא ראַפ ןייַז ט
 ןאמ ןעֶביִלְטעֶג םעֶד טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ ןאַמטְּפיֹוה רעֶד טאָה יֹו זַא 9

 טעוֶו לעֶמיִה םעֶד ןיִא רעֶטְסְנעֶפ ןעֶכאַמ טעֶו ראַה רעֶד ןעדֶו ,העָז
 ְסעוֶו ןעֶניֹוא עֶנייַד טיִמ ,העָז ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ רֶע טאָה ?ןעֶהעֶׁשעֶנ ָּךאַז

 -עֶנ יֹוזַא םֶהיֵא זיִא םִע דְנּוא 0
 זיִא

 ה לעטיפאק
 רֶע םאָה איֹורְפ איִד ּוצ טעֶרעֶנ טאָה עַׁשיִלָא דֵנּוא 1

 אזד ּואְו ןיֹואָח דֵנּוא ,זיֹוה ןייַד טיִמ אּוד ,אייֵג דְנּוא ףיֹוא אייֵטְׁש
 ןעֶפּורעֶג טִאָה ראה רעֶד

 9 :גְנאַל רֶהאָי ןעֶּביִז דְנאַל
 ןעֶכיִלְטעֶג םעֶד ןּופ טְראָו םעֶד ָּךאָנ

 ןעֶבאָז זצ יֹוזַא

 ןעֶניֹואוָו ןעֶנעֶַק טְסעוֶו

 םעֶד ןיִא ןעֶמּוק ךיֹוא םעֶז
 טאָה איִז דְנּוא ןעֶנאַטְסעֶגַפיֹוא

 ןעֶגְנאַגעֶג זיִא איז רָנּוא ,ןאַמ

 ןיִראָה

 ןּוהְּמעָג
 דְניִזעֶגְזיֹוה רֶהיֵא טיִמ

 טְכאַמעֶג גיִדעֶּבעֶל ןְהּוז רֶהיֵא טאָה

 םִע רָנּוא ,רעֶנְנּוה ַא
 זיִא איֹורְפ איד דִנּוא

 טְניֹואְרעֶב טאָה דִנּוא

 ןיא



 םיכלמ
 ןעֶּביִז םיִּתְׁשִלְּפ איד ןּופ דְנאַל םעֶד ןיא
 ןעֶזעֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 3 :רֶהאָו

 איד ְּךיִז טאָה ,רֶהאָי ןעֶּביִז ןּופ עֶדְנֶע
 דְנאַל םעֶד ןּופ טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ איֹורְפ
 -םיֹורַא איִז זיִא יֹוזַא ,םיִּתְׁשַלְּפ איד ןּופ

 ְךִלְב םעֶד ּוצ ןֶעייֵרְׁש ּוצ ןעֶגְנאַגעֶמ
 רֶהיֵא ןעֶנעוֶו דנּוא ,זיֹוה רֶהיִא ןעֶנעוֶו
 טעֶרעֶנ טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד דנּוא 4 :דְלעֶפ
 ןעֶכיִלְמעֶג םעֶד ןּופ גְנּוי םעֶד א טיִמ
 ְךאָד ריִמ לייֵצְרעֶד ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןאַמ
 טאָה עֶׁשיִלָא םאָו ,קְרעוֶו עֶסיֹורְג עֶלַא
 ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 6 :ןּוהְמעֶנ

 ְּךֶלֶמ םעֶד ּוצ טְלייֵצְרעֶד סֶע טאָה רֶע

 יזצְקַמ ידיו ּ!םיִנָׁש עַבָׁש םיִּתְׁשלְּפְדִיִרָאְּב
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 טי
 5 םיִנָׁש --+=

 ללא קָעְצל אצַּתַוםיִתְׁשלְּפ ץֶרָאמ הָׁשִאָה בֶׁשֶּתַו
 + יהַנילֲא רֵּבַדְמ ְךֵלָּמְַו :הרָׂש--לֶאְו הָתיִּב-לֶא
 תוִלְַֹּהילְּכ תַא יל אָניהְרִּפִס ראל םיִהֹלֵאָה-שיִא רַעָנ
 ה --שֲא תַא רלָמִל רער יהיו :עָׁשיִַא הָׂשְע-רׁשֲא
 הָנְּב--תֶא הָיַחַה הָׂשֲאָה הָנִהְו תֹמַה--תֶא היָחָה

 ינֹדֲא חג מא שי הָתיבילַע ךֶקּמַ-לא תֶקֵעי
 : לְֵׁש :עָׁשילַא הָיחַהירְׁשַא הָנְב-הְח הֶׁשֹאָה תאז ְךֶלֶמִה
 דֶחֶא סיִרָס ךֶלמה לִי וליפַסּתַו הֶׁשאָל למה
 הָדָּׂשַה תובל תַאו לירשַא -לָכתֶא ביִׁשָה ראל
 ז טֶׁשילָא אֵבָ .:הָּתְעידו ץֶרָאָה-תֶא הָבִע םוִמ
 ׁשיִאאַּב =מאל וליַו הֵלֹח םֶרֶאְדַלַמ לה קֶׂשָּמַּד
 6 ךידיְּב חֵל לַאהַוַח-לֶא מַה רֶמאֹו :הַָה-דַע םִִ הלֲאה

 הָדהְי--תֶא ָּתְשַדְ םיהלֲאָה ׁשיִא תֹאָרְלל ףלו ה
 5 לתאָרְקל לֵאזַה ךלה :הָו יֵלָח ָהמ הָיְחֲאָה רמאֵל :תואמ
 ילמִנ םיִעָּבְרַא אּׂשִמ קֶׂשֶּמַּד .םִטילְבְו ֹודָּיִב הָחְנִמ חַי
 םֵרַא-דֶלְמ דַרֲהְדִב ְּךֶנֶּב רֶמאֹּי וְָפִל דְמִעַּו אבו
 י וָלַא רַמאַּה :הָז יי ומ הָיְחֶאָה רמאל .ְךיִלֵא ינֵתְלִׁש
 רמדַּכ הָוהְי יִנָאְרַהְו הָיְחֶת הָיָח אָל-רָמָא ְּךֶל עֶׁשֹי לא
 גנ :םיַהלֲאָה ׁשיִא ָךֵבו ׁשֶּבידַע םָׂשָו ויָנְפ"תֶא דמי :תּומ
 3 זרַא יִּתְעי יִּכ רֶמאֹּו הָכֹב יָנֹדֲא ַעּודַמ לֵאָזַח רֶמא
 חַַּׁשְּת םֶריֵרְצְבִמ הָעִר לֵאָרְׂשִי ינָבל טָשַּתרׁשַא
 םֶריֵתְרָהְוׁשֵרְּת םֶהיֵללְעו ֹרֵהַּת בֶרֲחַּב םֶהיֵרְחַבּו ׁשֵאְב
 13 ;דָׂשֲַי יִּכ םֶלּבַ ּךֶּדְבִע הָמ יִּכ לֵאהְַח רֶמאֹּיַו :ַעָּקִבּת
 ָךֶתֶא הָוהְי יִנֲאְרַה עֶשילָא רֶמאַֹו הוה ליִרָגַה רָבֶּדַ
 14 ויָֹדֲא--לֶא אֹבו עֶׁשיִלַא תֶאמ ! 7 :םֶרָא--לַ יףֶלֶמ
 ;דִיָח יִל רַמָא רַמאֹו עֶׁשילָא ךֹל יַמָא-הָמ ול רֶמאָיָו

 טְכאַמעֶנ גיִדעֶּבעֶל טאָה רֶע םאָו סאָד
 סאָװ איֹורְפ איִד ,העֶז דְנּוא ,ןעֶטיֹוט םעֶד

 ,טְבאַמעֶג גיִדעֶּבעֶל ןְהּוז רֶהיֵא טאָה רֶע
 זיֹוה רֶהיֵא ןעֶנעוֶו ָּךֶלֶמ םעֶד ּוצ טייֵרְׁש
 יִזֲחַנ טאָה ,דְלעֶפ רֶהיֵא ןעֶנעוֶו דְנּוא
 איִד זיִא סאָד !ְּךֶלֶמ ראַה ןייֵמ ,טְגאָזעב
 םאִו ,ןְהּוז רֶהיֵא זיִא סאָד דְנּוא ,איֹורְפ

 דְנּוא 6 :טְכאַמעֶנ גיִדעֶּבעֶל טאָה עֶׁשיִלָא
 איִד אייַּב טְנעֶרְפעֶג טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד
 ,טְלייֵצְרעֶד םֶהיֵא טאָה איִז דְנּוא ,איֹורְּפ
 ַא ןעֶּבעֶגעֶג רֶהיֵא טאָה גיִנעֶק רעֶד דְנּוא
 קירּוצ ּביִנ ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶטְניִדעֶּב
 דְנּוא .רֶהיֵא ּוצ טְרעֶהעֶנ סאָָו םעֶלַא
 ןעֶואָלְרעֶפ טאָה איִז םאָװ גאָט םעֶד ןּופ דְלעֶפ םעֶד ןּופ תֹואּובְּת עֶצְנאַג איִד
 ןֶּב דְנּוא קֶׂשָמַד ןייֵק ןעֶמּוקעֶג זיִא עָׁשיִלֶא דְנּוא 7 :דָנּוצַא ויִּב ,דְנאַל םאָד

 טְגאָזעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה ןעֶמ דְנּוא ןעֶזעוֶועֶג קְנאַרק זיִא םָרַא ןּופ ָּךֶלֶמ רעֶד דַדַה
 ְךַלֶמ רעֶד דְנּוא 8 :ןעֶמּוקעֶנְרעֶהַא זיִא ןאַמ רעֶכיֵלְטעֶב רעֶד ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא
 ןעֶנעֶקְטְנַא אייֵג דְנּוא ,קְנעֶׁשעֶג ַא דְנאַה עֶנייֵד ןיִא םעֶנ ,לֵאָזַח ּוצ טְנאָזעֶג טאָה
 וצ יֹוזַא ,ראַה םעֶד ןעֶׁשְראָפ םֶהיֵא ָּךְרּוד טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןאַמ ןעֶביִלְטעֶג םעֶד
 זיִא לֵאָזַה דָוא 9 !?טייֵהְקְנאַרְק עֶנייַמ ןּופ ןעֶרעֶו דְנּוועֶנ ְּךיִא לעֶו ,ןעֶנאָו

 דְנאַה עֶנייַז ןיִא קְנעֶׁשעֶג ַא ןעֶמּונעֶג טאָה דְנּוא עֶנְנאַגעֶג ןעֶגעֶקְטְנַא םֶהיֵא
 -עֶנ זיִא רֶע רֶנּוא ,לעֶמעֶק גיִצְריִפ ףיֹוא טְסאַל ַא .קֶׂשֶמַר ןּופ םעֶטּונ אייֵלְרעֶלַא
 ןְהּוו ןייַד ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טְלעֶמְׁשעֶנ םֶהיֵא ראָפ ְּךיִז טאָה דְנּוא ,ןעֶמּוק
 לעֶו ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא טְקיִׁשעֶג ריִד ּוצ ְּךיִמ טאָה םָרַא ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד דֵדַה ןֶּב
 םֶהיֵא ּוצ טאָה עֶׁשיֵלֶא דְנּוא 10 !?םייַהְקְנאַרְק עֶנייֵמ ןּופ ןעֶרעוֶו דְנּוזעֶנ ְָּךיִא
 ןעֶזיִועֶג ריִמ טאָה ראַה רעֶד רעֶּבָא ,ןעֶּבעֶל טְסעוֶו אּוד ,םֶהיֵא גאָז אייֵב ,טְגאָזעֶב
 םִע טאָה רֶנּוא טעֶדְנעֶועֶג םיִנָּפ ןייַז טאָה רֶע דְנּוא 11 :ןעֶּבְראַטְׁש טעֶװ רֶע סאָד
 -םעֶנ רעֶד דִנּוא ,ןעֶטְלאַהְנייַא טְנעֶקעֶב טיִנ ְךיִז טאָה רֶע זיִּב ןּוהְמעֶנ גְנאַל יֹוזַא
 ןייַמ טְנייַו םּוראָח ,טְנאָזעֶג טאָה לֵאָזַה דְנּוא 12 :טְנייוַועֶג טאָה ןאַמ רעֶּכיֵל
 ןּוהְמ טְסעֶו אּוד םעֶטְכעֶלְׁש ראַפ םאִ םייוַו ְּךיִא ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ? ראַה
 ןעֶנעֶרְּברעֶפ רֶעייַפ טיִמ אּוד טְסעֶו ןעֶנְנּוטְסעֶפ עֶרייֵז ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ּוצ
 עֶרייַז דְנּוא ,דְרעֶוׁש םעֶד טיִמ ןעֶנאָלְׁשְרעֶד אּוד טְסעוֶו טייל עֶנְנּוי עֶרייֵז דְנּוא
 אּוד טְסעוֶו ןֶעיֹורְפ עֶרעֶגְנאַוְׁש עֶרייַז דְנּוא ,ןְרעֶמעֶמְׁשּוצ אּוד טְסעוֶו רעֶדְניִק עָנְנּוי
 סאָד ,דָנּוה ַא טְכעֶנְק ןייַד זיִא ,סאוָו ,טְגאָזעֶג טאָה לֵאָזַח דְנּוא 8 :ןעֶטְלאַּפְׁשְרעֶצ
 טאָה ראַה רעֶד ,טְגאָזעֶג טאָה עֶׁשיֵלֶא רעֶּבָא ? ןּוהְמ ְּךאַז עֶסיֹורְנ עֶניִזאָד איִד לאָז רֶע
 -עֶנְקעֶוַא זיִא רֶע דְנּוא 14 :םָרַא רעֶּביִא ְךֶלֶמ ַא ןייַז טְסעוֶו אּוד םאָד ,ןעֶזיוִועֶג ריִמ
 טְגאָזעֶב םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,ראַה ןייַז ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע דְנּוא ,עֶׁשיִלֶא ןּופ ןעֶגְנאַג
 טְסעֶֶו אּוד זַא טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע ?טְנאָזעֶג ריִד ּוצ עֶׁשיִלָא טאָה םאָו
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 םִיַּמַּב לֵּבְמיַו רֵּכְכַמַד חק תֹרָחְמִמ יהיו :הָיְחֶח ט
 גוָּתַהַּת לֵאהְזַח לו תֶמיַו וָיָנְּפ-לַע שֶרְפִיַ

 טֵפׁשוהיו לֵארְׂשי ךֶלֶמ באְהַאְִּב םֶרֹזל ׁשֵמָח תַנָׁשֹבּו וי
 -ןֶּב :הָדּוהְי ְךֶלֶמ טפָׁשִהיְִּב םֶרֹחי ךֵלֶמ הָדּוהְי 'ךלֶמ 1?

 ְךֵקֶמ הָׁש הָנֹמְׁשּו וָכלָמְּב הָיָה הָנָׁש םיִּׁשּו טיִׁשלָׁש
 תיֵּב :שָע רֶׁשֲאַכ לֵארׂשי יִכְלמ ו ךיָדּב ףלינ :םָלָׁשּיריּב 5

 יָניֵעְּב עַרָה ׂשֵעַַו הָׁשִאְל ול-תְתִיַה בָאָחַא-תּב יִּכ בָאְחַא
 דוָּד ןעמל הָרּוהְי-תֶא תיוהְׁשַַל ; הוי הָבָא-אְלְו !הוהְי ו

 ;ביִמָיַה-לְּב יב ר ִק תֶפָל ּולירַמֲא רׁשֲאַּכְָּכִע
 שֶהיֵלֲע ּוכְלמַּה הָדּוהייידי תַחַּתִמ םֹורֲא עַׁשָפ זומִיב כ

 אהיה ֹוָּמִע בָכְרָהיִלְכְו הָריָֹצ םֶרוי רבו :ְךֶלֶמ
 םֶכרָה יִרְׂש תַאְוֹיָלֵא ביבסַה םודָאזתֶא הָּכָו הלל םָק

 חִע הָדּוהירַי תַחַּתִמ םורָא ששי ;ולָה ךֶאָל םִעֶה טֶניַו 2

 ירְבּד רֶחָו :איִהַה תֶעָּב הָנבל עׁשְּפִת זַא הזה םּיה 3
 ירְבִּד "פסילע םיִכּותְּכ םָהדאֹלֲה הָׂשָע רֶׁשֲאילְכְו םֶדֹוי

 רבקה ויָתֹבֲאדסע םֶרֹוי בֵּכְׁשִַּו :הָדּוהְי  יִכְלַמְל םיִמָיָה 4

 יְַָּּת נב ּוהָיֲַא לִי דדּד רעְּב וָתֹבַ-סע
 לָארׂשִי ֶלֶמ בֵאְחַאדּב םָרֹויְל הָנָׁש הֵרְׂשֶיְִּׁש תְַׁשִּב הכ
 םְִַּׁשּוםייְׂשֶעְדִּב ?הָדּוהְי ְּךֶלֶמ םֶרֹוהְיְדַב ּוהְיְזחַא ְךֶלֶמ 6

 םֵׁשָו םִָלָׁשּורְיִּב ְּךֶלֶמ תַהַא הָנָׁשִו ובְלָמִּב ּוהָיוחֲא הנָׁש
 תֹּב רב לה :לֵאָדׂשִי ךֶלֶמ יִרְמָעּבּוְָלַתַע למִא שז

 ןֵתָח יִּכ בָאחַא תיִכְּכ הָוהְי יָניֵעְּב עָדָה שעיו בָאְחַא
 הידָמְחֹלַמל באְחַאְדִּב םֶרֹויתֶא ְךֶלֹה :אּוָד בָאְחַא-תיּב 8

 ;םֶרֹו-תֶא םיִּמִרֲא וכו דִנ עלַּ תֶמְרַּב םֶרֶאִַלִמ לֵאֲח-םִע
 רֶׁשֲא םיִּכּמַהְךִמ לאעדז יִב אֵּפַרתהַל ךֶלֶּמַה = בֶׁשֵּיַו 9

 הא ְֵלֶמ לָאָזח-תֶא ֹומֲחְלִהְּב הָמָרָּב מר

 ה .בו םוכקס
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 12 :ןעֶּבייֵלְּב ןעֶּבעֶל
 איד ןעֶמּונעֶג רֶע טאָה יֹוזַא ,ןעֶנְראָמ ףיֹוא

 -אוז ןיִא טְקְנּוטעֶגְנייֵא םִע טאָה דְנּוא ,קעֶד
 ,םיִנָּפ ןייֵז ףיֹוא טייֵרּפְׁשְרעֶּפ טאָה דְנּוא ,רעֶס

 לֵאהְזַח דְנּוא ,ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא רֶע דְנּוא

 דְנּוא 16 :לעֶטְׁש רעֶנייֵז ןיִא טְריִנעֶר טאָה

 ןְהּוז םֶרֹוי ןּופ רֶהאָי ןעֶטְפְניִּפ םעֶד ןיִא
 דָנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןופ ְּךֶלֶמ ,בָאְחַא ןּופ
 םֶרֹּוהְי טאָה הָדֹוהְי ןּופ ְּךֶלֶמ םָפְׁשֹוהְי

 :טְריִגעֶר הָדּוהְי ןּופ ָּךֶלֶמ טָפָׁשֹוהְי ןּופ ןְהּוז
 רֶע זיִא רֶהאָי גיִסייֵרְד דְנּוא אייווְצ 7

 ןעֶראָהעֶג זיִא רֶע ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג טְלַא
 טְריִנעֶר רֶע טאָה רֶהאָי טְכַא דנּוא ְּךֶלֶמ

 -עֶנ זיִא רֶע דנּוא 18 ּ:םִיַלָׁשּורְי ןיִא

 עֶניִנעֶק איִד ןופ נעֶװ םעֶד ןיִא ןעֶנְנאַג
 ןּופ זיֹוה םאֶד איז יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ

 רעֶטְכאָמ איד ןיִראוָו ,ןּוהְמעֶנ טאָה בָאְחַא
 ןיֵא ראַפ טאַהעֶנ רֶע טאָה בָאְחַא ןּופ
 ראוַו םאָו ןּוהְטעֶנ טאָה רֶע דְנּוא ,ּבייֵו
 :ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא טְכעֶלְׁש
 טְלאָװעֶג טיִנ טאָה ראַה רעֶד רעֶּבָא 9

 טְכעֶנְק ןייַז ןעֶנעוֶו הָדּוהְי ןעֶּבְראַדְרעֶפ
 רעֶדְנִיַק עֶנייֵז וצ טכיֵל ַא ןעֶּבעֶנ ּוצ םֶהיֵא ּוצ טְנאָזעֶנּוצ םֶהיֵא טאָה רֶע איז יֹוזַא ,דוָד
 רעֶד רעֶטְנּוא ןּופ טְניִנעֶּטְׁשעֶגְרעֶדיִו םֹודֲא טאָה ןעֶטייֵצ עֶנייַז ןיִא 20 :געֶט עֶלַא
 דְנּוא 91 :ָּךֶלֶמ ַא ןעֶניִנעֶק טְכאַמעֶנ ְּךיִז רעֶּביִא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,הָדּוהְי ןּופ דְנאַה
 -םיֹוא זיִא רֶע רֶנּוא ,םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶוְטייֵר עֶלַא ד דְנּוא ריִעָצ ןעֶנְנאַגעֶגְבְרּוד זיִא םֶרֹוי
 ,םֶהיֵא םּורַא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאְו ,םֹודָא ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה דְנּוא ,טְכאַנ אייֵּב ןעֶנאַטְׁשעֶג
 וצ ןעֶפאָלְטְנַא זיִא קְלאַפ םאֶד דְנּוא ,ןעֶנעוֶוְטייֵר איִד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד ְּךיֹוא דְנּוא
 ןופ דְנאַה רעֶד רעֶטְנּוא טְניִנעֶּפְׁשעֶגְרעֶדיִו טאָה םֹודָא דנּוא 22 :ןעֶטְלעֶצעֶנ עֶנייֵז
 ןיִא טְגיִנעֶּפְׁשעֶגְרעֶדיו סְלאָמאַד טאָה הָנְבִל ְּךיֹוא ,גאָמ ןעֶניִטְנייַה םעֶד ּוצ זיִּב הָדּוהְי

 רֶע םאֶו םעֶלַא ןעֶנעוֶו דְנּוא ,םֶרֹוי ןעֶנעוֶו ןעֶכאַז עֶגיִרְּביִא איִד דְנּוא 28 :טייֵצ רעֶנעֶי
 ןּופ עֶטְכיִׁשעֶג-געֶט איִד ןּופ ְךּוּב םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז ,ןּוהְמעֶנ טאָה
 דְנּוא ןְרעֶטְלֶע עֶנייַז טיִמ טְנייֵלעֶג ְּךיִז טאָה םֶרֹוי דְנּוא 24 ?הָדּוהְי ןּופ עֶניִנעֶק איִד
 ןייַז דנּוא ,רוָד ןּופ טאָטְׁש איד ןיִא ,ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵז אייֵּב ןעֶראוָועֶנ ןעֶּבאָרְנעֶּב זיִא רֶע
 םָרֹוי ןּופ רֶהאָי ןעֶטְּפְלעוֶוְצ סעֶד ןיִא 25 :לעֶטׁש רעֶנייֵז ןיִא טְריִגעֶר טאָה ּוהָיְזַחַא ןְהּוז
 אייוצ 26 :םֶריִנעֶר הָדּוהְי ןּופ ְּךֶלֶמ ּוהָיְזַחַא טאָה ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ָךֶלֶמ ,בָאְחַא ןּופ ןְהּוז
 רֶע דְנּוא ;ְּךֶלֶמ ןעֶראוָועֶג זיִא רֶע ןעֶז ,ןעֶועוֶועֶג טֶלֵא ּוהָיְזַחַא זיִא רֶהאָי גיִצְנאַַוְצ דְנּוא
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶטּומ עֶנייַז ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןיִא רֶהאָי ןייַא טְריִנעֶר טאָה
 םעֶד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג זיִא רֶע רֶנּוא 27 :לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךֶלֶמ יִרְמֶע ןּופ רעֶטְכאָט איִד ּוהָיָלַתַע
 ,רֹאַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא טְכעֶלְׁש ראַוַו סא ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע דְנּוא ,בָאְחַא ןּופ געדו
 :בָאְחַא ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא םעֶדייֵא ןַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע ןיִראָוה ,בָאָחַא ןּופ זיֹוה סאָד אי יֹוזַא
 ָךַלֶמ לֵאָוַח ןעֶנעֶק טייֵרְטְׁש םעֶד ןיִא בָאְחַא ןּופ ןֶהּוז םֶרֹוי טיִמ א זיִא רֶע דִנּוא 8
 ָךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 29 :ןעֶנאָלְׁשעֶג םֶרֹוי ןעֶּבאָה םיִמַרַא איִד דְנּוא ,דָעְלְג תֹומָר ןיֵא ,םָרֵא ןּופ

 -אָה םיִמָרַא איִד סאו ,געָלְׁש איד ןּופ לאֵעְרָוִי ןיִא ןעֶלייֵה ּוצ ְּךיִז טְרְהעֶקעֶגְקיִרּוצ טאָה םֶרֹוי
 ,םָרָא ןּופ ְּךֶלֶמ לֵאהָזֲח טיִמ ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ טאָה רֶע ןעדֶו ,הָמָר ןיִא ןעֶגאָלְׁשעֶג םֶהיֵא ןעֶּב

 דנּוא
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 ןּופ ְּךֶלֶמ םֶרֹוהְו ןּופ ןְהּוו ּוהָיְזַחַא דְנּוא
 ןעֶהעֶז ּוצ ןעֶנְנאַנעֶגְּפּורַא זיִא .הָדּוהְי

 ןיִראָח ,לאֶערֶזִי ןיִא בָאְחַא ןּופ ןֶהּוז םֶרֹוי
 :ןעֶזעֶועֶג קְנאַרְק זיִא רֶע

 ט לעטיפאק
 ןעֶפּורעֶג טאָה עֶׁשיִלֶא איִבָנ רעֶד דְנּוא 1
 ,םיִאיִבְנ איִד ןּופ רעֶדְניִק איִד ןּופ םעֶנייֵא
 טְריִג ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא
 -לייַא םעֶד םעֶנ דִנּוא ,ןעֶדְנעֶל עֶנייֵד ןָא
 ןייק אייֵנ דִנּוא ,דְנאַה עֶנייֵד ןיִא גּורְק
 טְסעוֶו אּוד ןעוֶו דְנּוא 2 :רֶעְלִנ תֹומָר
 אּוהְי ןעֶהעֶז אּוד טְסעו ,ןעֶמּוקְנָא טְראָד
 דְנּוא ,יִׁשְמִנ ןּופ ןְהּוז ,טָּפְׁשֹוהְי ןּופ ןְהּוז
 טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןייִגְנייֵרַא טְסְלאָז אּוד
 עֶנייַז ןּופ ןייֵטְׁשפיֹוא ןעֶסייֵה םֶהיֵא
 -ָנייַרַא םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,רעֶדיִרְּב

 עֶרעֶדְנַא איִד ןיִא רעֶמאַק ןייֵא ןּופ ןעֶרְהיִפ
 ןעֶמעֶנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 8 :רעֶמאַק
 םִע טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,גורקליײַא םעֶד
 אוד דנּוא ,ּפאָק ןייַז ףיֹוא ןעֶסיִנְסיֹוא
 -עֶנ ראַה רעֶד טאָה יֹוזַא ,ןעֶנאָז טְסְלאָז
 ַא ראַפ טְּבְלאַזעֶג ְּךיִד ּבאָה ְּךיִא ,טְגאָז
 טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא גיִנעֶק
 טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶכאַמְפיֹוא ריִהְט איד
 -ְךאוַו טיִנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶפיֹולְטְנַא
 ---ןעֶגְנאַגעֶג זיִא גנּוי רעֶד דְנּוא 4 :ןעֶט
 ;דֶעְלִנ תֹומָר ןייק---.איִבָנ רעֶד ,גְנֹוי רעֶד

 םברוי-תֶא יתֹואְרָל די הָדֹוהְו ךֶלֶמ טֶרֹוהְיְדָב ּודָזמֲאַו
 :אּוָה הָלֹדייִּכ לאְֵדְזיִּב ֿבָאְחַאְדְּב

 מ ט
 א ול רָּמאַה טאב יֵנְבִמ דקַאל אֵרָק איֿבנַד עְׁשיִלֲא
 ר תֶמָר ְּךֵלֶו ְךֶָיְּב הָּוִה מה ר חקו ְּךינָחְמ רֵגֲח
 3 פט יין א אּודָי םָׁש-הֵאְרּו הָּמָׁש -תאָבּ
 ;רֶדָחְּב ר וָתֹא ָתאיֵבַהְו ויְחֶא ָךֹוִתִמ ֹות רֹמְקרְו ְתאָבּ
 5 רַמָאיַה כ הרֵמֲאְ ושארד-לַע ִּתְקַצָיְו ןְמָׁשַה-יְּדַפ ָתחַקְלּ
 ו תַלד ּדַה ָּתְהַתְפֹ לא לָא ךלֶמלּד ןִּתְחַׁשְמ הָוהי
 + אב א תֶמָר אייִבָגַה רַעַגַר.רֶעָנִר ךליו ;הָּכַחְת אלו
 עד ְךלֵא יל הָבָד רַמאֹו םיִבׁשִי יי יִָׂש הָנהְ

 ןשי-

 ַפ יִׁשְמָנ-ןַּב

= 

 מאוד

 6 אביו קי ;רֶׁשַה ְךִלֵא רֶמאֹּיַ ונְלְכִמ ימ-לֶא אּוהְי
 דִי רמֲא-חַּ וכ מא וָׁשאֹר-לֶא משה קֶציַו הָתיַּבַה
 :לָארׂשי -לֶא הָוהְי םִעילֶאְךֶלָמְל ָּתִח ׁשמ לֵאָרְש עי הלא
 יֵדְבִע | יָד יּתְמִקִת ָךנרֶא ב אְהַא תיֵּב-תֶא הָתִֹּכִהו
 א -לָּכ דַבֶאְו :לֵבָזיִא ימ הָוהְי ירְבַע-לְּכ ימְדּו םיִאיבְנַה
 בעי רֹצְָו רוב ןיּתְׁשִמ כָאְחַאל יִּתרְכִהְו בָאְחַא תֵּב
 + טֶהָנְִּב םֶעְְרי ִבַּכ בָאְַא תיֵּב-תֶא יּתַתָנְו :לֵאְרְיִּ
  םביִבָלְּבה לְכאי לבְאֹעאְו :הָיחאְְב אש תיבכו
 | םֶה תֶלֶַה חֶּתְפִ רבק ןיאו לאָעְרז קב
 דעֹצַּב עּרַמ םֹולָׁשַה ֹול רֶמאֹּיו וָנֹדֲא יֵדְבע-לֶא אָצָי
 -;רָא םֶּתְעַדְי םָּתַא םֶהיֵלֲא רֶמאיַו ּךילֵא הּזַה עֶנְׁשִמַה
 ונ ַמאֹ ּוגָל אָנידנֹד רֵקָׁש ירְמאַּו :וחישיתֶאְו ׁשיִאָה
 ְּתִַׁשְמ היהְי רַמָא הֵּ רמאל ילַא רֶמָא ףאָֹמְו תאוְכ
 ונ מיש ֹודָנַּב ׁשיִא וחי ּורכַמַו :לֵאָרשִי-לָא ְךֶלֶמֹל
 ךקֶמ ּוְרְמאֹּיו רֶפּוׁשַּב יקְתִמ תֹולֲעַּמַה םֶרָנֹלֶא ויָּתְחַת
 :+ םֶרֹויילֶא יִׁשְמנ-ְִב טיי אּוהָי רֶׁשַקְתַּנ :אּוהַי

-( 

 11 אודי }

 איִד העָז דָנּוא ,ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע דְנּוא 5
 סאָּו ריִד ּבאָה ָּךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶסעֶזעֶג ןעֶנעֶז לִיַח םעֶד ןּופ עֶטְשְרעֶּביֹוא
 ?עֶלַא םֶנּוא רעֶטְנּוא ןּופ ןעֶכְלעוֶו ּוצ ,טְנאָזעֶג טאָה אּוהי דְנּוא ,ןאַמטּפיֹוה ,ןעֶגאָז ּוצ
 רֶע דָנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא רֶע דְנּוא 6 :ןאַמטְּפיֹוה ריִד ּוצ ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דִנּוא
 דָנּוא ,ְּפאַק ןייַז ףיֹוא לייֵא ןעֶסאָגעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְנייֵרַא זיִא
 ְךיִא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד ,ראַה רעֶד טְנאָזעֶג טאָה יֹוזַא ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע
 ;לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא ,ראַה םעֶד ןּופ קְלאָפ םעֶד רעֶּביִא גיִנעֶק ןייֵא ראַפ טְּבְלאַזעֶג ְּךיִד ּבאָה
 ָךיִמ לעדֶז ְּךיִא דְנּוא ,ראַה ןייַד בָאְחַא ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה סאָד ןעֶגאַלְׁש טְסְלאָז אּוד דְנּוא 7
 ןּופ טּולְּב םעֶד ןעֶגעוֶו דֵנּוא ,םיִאיִבְנ איִד ,טְכעֶנְק עֶנייֵמ ןּופ טּולְּב םעֶד ןעֶנעוֶו ןייז םקֹונ
 דְניִזעֶגְזיֹוה עֶצְנאַג םאֶד דנּוא 8 :לֶבְויִא ןּופ דְנאַה רעֶד ןּופ ,ראַה םעֶד ןּופ טְכעֶנְק עֶלַא
 סאוָו םעֶד ְּךיֹוא בָאְחַא ּוצ ןעֶגְליִטְרעֶּפ לעדְז ָךיִא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶריֹולְרעֶפ טעוֶו בָאְחַא ןּופ
 :לֵאָרְׂשִי ןיִא םעֶנעֶזאָלְרעֶּפ םעֶד דְנּוא ,םעֶנעֶסאַלְׁשְרעֶפ םעֶד דְנּוא ,דְנאוַו איד ןַא טְסיִּפ
 טֶבִנ ןּופ ןְהּוז םֶעְברָי ןּופ זיֹוה סאָד איו יֹוזַא בָאְחַא ןּופ זיֹוה סאָד ןעֶּבעֶג לעֶו ְךיִא דְנּוא 9

 -עֶרְפ לָּבְזיִא ןעֶלאָז דְניִה איִד דְנּוא 10 :הָיְחַא ןּופ ןְהּוז עֶׁשֶעַּב ןּופ זיֹוה סאָד איו דְנּוא
 ןעֶּבאָרְגעֶּב טיִנ איִז לאָז רעֶנייֵק דְנּוא ,לאָעְרְזִי ןיִא דְלעֶפ םעֶד ףיֹוא ןעֶס
 :ןעֶפאָלְטְנַא זיִא רֶע דְנּוא ריִהְט איִד טְכאַמעֶגְּפיֹוא

 טאָה רֶע דֶנֹו
 -עֶגְסיֹורַא זיִא אּוהְי ןעוֶו דְנוא 1

 ?םֹולָׁש םֶע זיִא ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ןעֶמ דְנּוא ,ראַה ןייַז ןּופ טְכעֶנְק איד ּוצ ןעֶנְנאַג
 טְנעֶק רֶהיֵא ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ?ןעֶמּוקעֶג ריִד ּוצ רעֶנעֶנְׁשִמ רעֶד זיִא םוראוָו
 גאָז ,שְלאַפ זיִא םִע ,טְגאָועֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 12 :דייֵר עֶנייַז דְנּוא ןאַמ םעֶד ְּךאָד
 ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ ּוצ רֶע םאָה יֹוזַא דְנּוא יֹוזַא טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ;ְּךאָד םִנּוא
 גיִנעֶק ַא ראַפ טְּבְלאַועֶג ְּךיִד ּבאָה ְּךיִא ,ראַה רעֶד טְגאָזעֶג טאָה יֹוזַא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא
 ;לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא
 ּפעֶרְט עֶכיֹוה איד ףיֹוא םֶהיֵא רעֶטְנּוא טְגייֵלעֶג םֶע ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,דיילק ןייַז
 עֶב א זיִא אּוהְי ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רָפֹוׁש ַא טימ ןעֶזאָלְּבעֶג ןעֶּבאָה אייז
 ףיֹוא דֶנּוּב ַא טְכאַמעֶג טאָה ,יִׁשְמִנ ןּופ ןְהּוז טָפְׁשּוהְי ןּופ ןְהּוז אּוהַי דְנּוא 14 :ןעֶראוָו
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 ןעֶמּוִנעֶג רעֶכיִלְטיִא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא טְלייֵאעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 8
 דְנּוא
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 יִנְּפִמ לֵאָרְׂשִי-לֶכְו אֹוָה רֶעלנ תֶמְִּכ רֶמׁש הָיָה םֶדֹיְו
 לאָפְרְיִב אָּפַרְתַהְל ְךֶלֶּמַה םֶרֹוהי בֶׁשּיַו :םֶרָא ךֵלֶמ לֵאָזֲח יט

 ְךֶלֶמ לֵאָוח-תֶא ומחְלהְּב םיִמִרֲא וְכִי רֶׁשֲא םיִּכִּמַה ךִמ
 ִמ טיִלּפ אציזלַא םָכׁשפַנ ׁשי--סַא אּוהָי ֶמאֹּיַו םֶרָא

 הָלאֶעְי לו אּוהְי בּכריו :לאֵעְוְּב דג ל תֶכָלָל מָה 15
 ראל רֶרָי הָדּוהְי ךֶלֶמ ! הָיְומֲאַ הָָׁש בכש סה יִּכ

 -תֶא אה לאֶעְיִּב לֶצְנַמַה-לַע ַמֹ הָּצַהְ ;םרֹוי-תֶא עז
 רָמאֹּו הָאד יִנֲא תנָּפְׁש רֶמאֹו ּואֹבְּב אּוהָי תַעְּפִׁש

 לה :םוִלָׁשַה רֶמאֹו טָהאָרְקְל חַלָׁשּו בֵּכִ חק םֶרֹוהְי 5
 םֹולָׁשַה ְךֶלֶמַה ַמָאיהְּכ רְמאֹו םאָרְקִל סּּפַה םֵכֹר
 הָפֹצַה ךנו יָרְמַא-לֶא בס םִֹלָׁשְלּו ןליהמ אוהְי רַמאֹיַ

 םוס בכר חַלׁשּיַו :בָׁשיאֹלְו םָהיֹרֲע ְךאָלמַהיאַּב ראל ופ
 רֶמאּיַוםיִלָׁש מַה רַמָאיהְּכ רַמאַֹּנ םהֵלֲא אבי יֵנֵׁש
 רמאל ;פֹצַה דניו :יִרֲחַא-לֶא בָפ םִָֹׁשְלּוְךֶלַֹמ אוָהִי כ

 ֵשְמַנְדְב אֹוהְי גהְנִמְּכ גנַמַהְו בֶׁש"אלְ .טהיֵלַאירצ אָּב
 וְּבְכר רֶסֶאַּה רֹכָא םֶרֹוהְי רֶמאֹר :גֶהֶי ןִֹעְנִׁשְּב יִּכ

 ׁשיִא הָדּוהי-ךֵלֶמ והיו לֵאָדְׂש-ךֶלֶמ םֶרֹוהְי איו
 תרֹוָבָנ תַקְלָחְּב ּוהְאָצְמַּו אּודְי תאֹלַקל ֹואְצַָו וּכְכִרְּב

 םִָׁשַה רֶמאַּו אּודָידתֶא םֶדֹוהְי תואר יהי ;ילאֵעְרְזַה 2
 היפש ָמִא לֵבָזיִא ינוידע םֹולָׁשַה הָמ לֶמאל אוי
 ּוהָיזַַא--לֶא רָמאֹּו םָניַו ויָדָי םֶרֹוהְי ְךֶפֲהֹה :םיִּבַרָה

 םָרֹוהיײתֶא ךו תֶׁשקַב וָָי אֹלִמ אודיז ;הִימֲא הָמְרִמ 4
 רֶמאֹּ :וָכְכרּב עֶרֶב וָבלִמ יִצְחַה אציו ווָעֹרְו יב הכ

 ט  .םיסלמ

 תֹמָר ןיִא טִיִהעֶג ְּךיִז טאָה םֶרֹוי דְנּוא

 לֵאְזֲה ראָפ ,לֵאָרְׂשִי ץְנאַג דְנּוא רֶע ,רֶעְלִנ
 ביִנעֶק רעֶד דְנּוא 12 :םֶרָא ןּופ גיִנעֶק
 ְךיִז יִדְּכ ,טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ ָּךיִז טאָה םֶרֹוהְי
 געֶלְׁש איד ןּופ לאֶעדְזִי ןיִא ןעֶלייֵה ּוצ
 -אָלְׁשעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה םיִמַרֲא איִד סאו

 ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ טאָה רֶע ןעוֶו ןעֶנ
 אּוהָי דְנּוא .םָרֲא ןופ גיִנעֶק לֵאְזַח טיִמ
 לאָז יֹוזַא ,טְליוִו רֶהיֵא ּביֹוא ,טְגאָזעֶג טאַה
 רעֶד ןּופ ןייֵגְסיֹורַא טיִנ רעֶנעֶניִרְטְנַא ןייֵק
 -אָזְנָא םִע דְנּוא ןייֵג לאָז רֶע םאָד ,טאָמְׁש
 טאָה אּוהָי דְנּוא 16 :לאָעְרִזִי ןיִא ןעֶג
 ןייק ןעֶנְנאַנעֶג זיִא רֶע דְנּוא ןעֶטיִרעֶג
 ןעֶזעוֶועֶג טְראָד זיִא םֶרֹוי ןיִראָָו לאֶעְרָזִ
 ןיִא הָדּוהְי ןופ ניִנעֶק ּוהָיְזַחֲא דְנּוא
 דְנּוא 17 ּ!םֶרֹוי ןעֶהעֶז ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְּפּורַא
 םעֶד ףיֹוא ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא רעֶטְבעוֶו רעֶד
 ןעֶהעֶזְרעֶד טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא ,םעֶרּוהְט
 טאָה ,ןעֶמּוק אּוהִי ןּופ גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד

 ;2ְנּולְמאַזְרעֶפ ַא העְז ְךיִא ,טְגאָזעֶג רֶע
 רעֶטייֵר ַא םעֶנ ,טְגאָזעֶג טאָה םֶרֹוהְי דְנּוא
 רֶע דנּוא ,ןעֶנעֶקְטְנִע אייֵז ּוצ קיִׁש דְנּוא

 תרֹובָנ הָלְׂש תַקְלָהְּב ּוהָכלְׁשַה אָׂש : הְֹׂלׁש נְד-לָא
 יֵרֲחַא םיִדְמִצ םיִבְכְר תֶא הָּתַאְו יִנֲא רֹכז יִּכ ילאצרזה

 -םִא :הזד אָׂשַּמַה"תֶא ןָלָע אָׂשְנ הָוהְי ויָבָא בָאְחַא 5
 הָוהְי-םֶאְנ ׁשֶמֶא יִתיֵאְר ויָנָב יִמָּד-תֶאְו תֹובָנ יֵמָד-תֶא אֹכ

 דְנּוא 18 ?םֹולָׁש סֶע זיִא ןעֶגאָז לאָז
 םֶהיִא זיִא דְרעֶפ םעֶד ףיֹוא רעֶטייֵר רעֶד

 טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶננאַנעֶג ןעֶנעֶקְטנַא

 ,טְגאָזעֶג גיִנעֶק רעֶד טאָה יֹוזַא ,טְגאָזעֶג
 ְךיִד רֶהעֶק ?םֹולָׁש רעֶד ןָא ְּךיִד טייֵנ סאָו ;טְבאָזעֶג טאָה אּוהַי רעֶּבָא ?םֹולָׁש םִע זיִא
 וצ זיִא ַחיֵלָׁש רעֶד ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא טְנאָזעֶגְנָא טאָה רעֶטְכעוֶו רעֶד דְנּוא ,ריִמ רעֶטְניִה

 ןייֵא טְקיִשעֶג טאָה רֶע דְנּוא 19 :טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ טיִנ ְּךיִז טאָה דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶגְנָא אייֵז

 אייז וצ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶנ אייֵז ּוצ זיִא רֶע דְנּוא ,דְרעֶפ ַא ףיֹוא רעֶטייֵר ןְרעֶדְנַא
 סאוָו ,טְנאָזעֶג טאָה אּוהי דְנּוא ?םֹולָׁש סֶע זיִא ,טְגאָזעֶב גיִנעֶק רעֶד טאָה יֹוזַא ,טְגאָזעֶב

 טאָה רעֶטְכעֶו רעֶד דְנּוא 20 :ריִמ רעֶטְניִה ָּךיִד רֶהעָק ?םֹולָׁש רעֶד ןָא ְּךיִד טייֵג

 ,טְרְהעֶקעֶגְקיִרּוצ טיִנ ְּךיִז טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג אייֵז ּוצ זיִא רֶע ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא טְנאָזעֶגְנָא

 טיִמ ןיִראָו ,ישְמִנ ןּופ ןְהּוז אּוהְי ןּופ ןעֶרְהיִפְנָא סאָד איז זיִא ןעֶרְהיִפְנָא םאָד דְנּוא

 רֶע דִנּוא ,ןייַא ןאַּפְש ,טְגאָזעֶג טאָה םָרֹוהְי דְנּוא 91 :קְלאָפ סאָד ןָא רֶע טְרְהיִפ ןֹועָגִׁש
 ןּופ גיִנעֶק ּוהָיְזַחֲא דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעֶק םֶרֹוהְי דְנּוא ,ןעֶנאַוו ןייַז טְנאַּטְׁשעֶגְנייַא טאָה

 ןעֶגעֶקְּטְנַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ןעֶגאָו ןייַז ןיִא רעֶכיִלְטיִא ןעֶגְנאַנעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז הָרּוהְי
 תֹובָנ ןּופ דְלעֶפ םעֶד ףיֹוא ןעֶפאָרְמעֶגְנָא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא אּוהַי

 רֶע טאָה ,אּוהְי ןעֶהעֶזְרעֶד טאָה םֶדֹוהְי ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 2 :יִלאֵעְרָזִיַה

 איִד ןעֶװ ?םֹולָׁש ראַפ סאָװ ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ?אּוהַי םֹו לָׁש םִע זיִא ,טְגאָזעֶב

 דָנּוא 28 :רעֶסעֶרְנ ןעֶנעֶז ףּוׁשיִּכ רֶהיֵא דָנּוא ,לֶבְזיִא רעֶטּומ עֶנייַד ןּופ אייֵרעֶרּוה

 טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶפאַלְטְנַא זיִא רֶע דֵנּוא דְנעֶה עֶנייַז טְרְהעֶקעֶנְמּוא טאָה םֶרֹוהְי

 םעֶד ןעֶפיִרְנעֶגְנָא טאָה אּוהַי דָנּוא 24 :ּוהָיְזַחֲא ,אייֵרעֶגיִרְטעֶּב ַא זיִא סֶע ,ּוהָיְזַחֲא ּוצ
 דְנּוא ,םֶמעֶרָא עֶנייֵז ןעֶׁשיוִוְצ םֶרֹוהְי ןעֶנאַלְׁשעֶג טאָה רֶע דִנּוא ,דְנאַה עֶנייֵז טיִמ ןעֶניֹוּב
 ןייַז ןיִא טעיִנְקעֶג טאָה רֶע דְנּוא ץְראַה ןייַז ְּךרּוד ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא לייפ איִד

 ףְראַו דָנּוא םעֶנ ,רֵקָדַּב ןאַמטְּפיֹוה ןייַז ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 29 :ןעֶנאָו

 ְךיִא דָנּוא אוד ןעוֶו .קְנעֶדעֶנ ןיִראוָו ,יִלאֵעְרָזִיַה תֹובָנ ןּופ דְלעֶפְרעֶקַא ןיִא םֶהיֵא

 רעֶּביִא טאָה ראַה רעֶד סאָד .בָאְחַא רעֶמאַפ ןייַז ְּךאָנ ןעֶמיִרעֶג ןעֶמאַזּוצ ןעֶנעֶז

 ןעֶטְכעֶנ טיִנ ןעֶד ְּךיִא ּבאָה 26 :(הָאּובָנ ט טְסאַל עֶניִזאָד איד ןעֶּביֹוהעֶנְפיֹוא םֶהיֵא
 אַה רעֶד טְנאָז ,רעֶדְניִק עֶּגייַז ןּופ טּולְּב סאָד דְנּוא ,תֹובָנ ןּופ טּולְּב םאָד ןעֶהעֶזעֶב

 לֹוזא



 ' ט ב םיכלמ
 םעֶד ןיִא ןעֶלאָצעֶּב ריִד ְָּךיִא לעוֶו יֹוזַא
 ;ראַה רעֶד טְנאָז ,דְלעֶפְרעֶקַא ןעֶניִזאָד
 ןיִא םֶהיֵא ףְראַו דְנּוא םעֶנ ,דְנּוצַא דְנּוא
 ןּופ טְראָו םעֶד ְּךאָנ ,רְלעֶפְרעֶקַא םעֶד
 גיִנעֶק ּוהָיְזַחֲא ןֹעוֶו דְנּוא 27 :ראַה םעֶד
 רֶע זיִא ,ןעֶהעֶזעֶג םאָד טאָה הָדּוהְי ןּופ
 זיֹוה םעֶד ּוצ געוֶו םעֶד ְּךְרּוד ןעֶּפאָלְטְנַא
 -ְבאָנ םֶהיֵא טאָה אּוהְי רעֶּבָא ,ןעֶטְראָג ןּופ
 טְגאָלְׁש ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טְנאָיעֶנ
 אייֵז דנּוא) ,ןעֶנאָו םעֶד ףיֹוא ְּךיֹוא םֶהיֵא
 ןּופ ְּךיֹוה רעֶד ןַא (ןּוהְטעֶנ יֹוזַא ןעֶּבאָה
 זיִא רֶע דְנּוא ,םֶעָלְבִי אייַּב זיִא סאו ,רּונ
 טְראָד זיִא רֶע דְנוא ֹודְנְמ ןייֵק ןעֶפאָלְטְנַא
 טְכעֶנְק עֶנייֵז דנוא 28 :ְןעֶּבְראָטְׁשעֶנ

 םִיַלָׁשּורְי ןייק טְרְהיִּפעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 ןיִא ןעֶּבאָרְגעֶּב םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 רעֶד ןיִא ,ןְרעֶטְלֶע עֶנייַז אייֵּב רֶּבִק ןייֵז
 םעֶד ןיִא דָנֹוא 29 :דוָד ןּופ טאָטְׁש
 ,בָאְחַא ןּופ ןְֶהּוז ,םֶרֹוי ןּופ רֶהאָי ןעֶטְפֶלֶע

 :הָדּוהְי רעֶּביִא םְריִגעֶר ּוהָיְזַהֲא טאָה
 ,לאֶעְרְזִי ןייק ןעֶמּוקעֶג זיִא אּוהְי דְנּזא 0
 טאָה ,טְרעֶהְרעֶד סֶע טאָה לֶבְזיִא ןעוֶו דְנּוא
 -עֶגְנָא) ןעֶגיֹוא עֶרְהיִא טְּבְראַפעֶג ְּךיִז איִז
 רֶהיֵא טְרֶעיִצעֶנְסיֹוא טאָה דִנּוא ,(טְכיִז
 םעֶד ְּךְרּוד טְקּוקעֶג טאָה דְנּוא ,ּפאק
 זיִא אּוהְי ןעֶו דְנּוא 81 ;רעֶטְסְנעֶפ
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 6 אש הָתעְו הָודִידמֶאְנ תאִּזַה הָקָלַחַּמ ְךל יִּתְמַּלִׁשְו
 5 הֶאָר קויל זַחֲאְו :הָוהְי רָבְרּכ הָקלָחְּב
 והּכַה ותאדסג רֶמאֹו אוי ויָרָחַא ףֹדריו ןגה תיֵּב ךֶרֶד
 ּמ םִָיו םֶעְלְבִי-תֶא רֶׁשֲא רּנדהֹלֲעַמּב הֶּב ָרמַה"לֶא
 ותא ּורְבִ הָמָלׁשר ויָדְבִ וָתֹא ּובְכרִיו :טָׁש תֶמַת
 29 הָרָׂשָע-תַחַא תַנְׁשִבּו - :ךֶוָד רִצְּב ויָתֹבֲאדםע רק
 אאובה :הָדּוהילַע הָיוַחַא ךלִמ בָאְחַאְדִּב םֶרֹויְל הָנֶׁש
 מת :יָניע ְִִּב םֶׁשָּתַו הָעִמָׁש לֵבָיאְו הֶלאֵערִח אּוְִי

 שב אב איו :ןֶלֵחָה רעֶב ףקשִַו הָׁשאֹא
 : א ויָנְפ .אָּׂשו :ווָנֹדֲא גָרד יִרְמִז םֹולָׁשֲה רֶמאֵּתַו
 ;םיִסיִרָס הָׁשלְׁש םִנָׁשילֵא ּופיֵקְִ יִמיִּתִא יִמ רֶמאֹּו
 וצ דָא רִּקַה לֶא הַמּדִמ זי ָהְמְׁשַּ ָהטְִׁש מאה
 54 אָ"ידקִּפ רַמאֹו ְּתְׁשו לֵכאיַו אָבָיַו :הָּנָמְמְרִיַו םיָמּוּפַה
 הל בל :איה ְךלֶמִתַב יִּכ הּורְבִקְו תאֹּוַה הָרּורֲאָה-תֶא
 תֶּפַכְ יה תֶלְגלְגַה-ִֶא יּכ הב ּואְצָמדאלְו הָרְבָקִל
 יא רֶׁשֲא אוה הָוהְי-רַבְד רֶמאֹּר ול ּודִינַו ובְׁשָּיַו ;םִידֵָ
 ילאָעְרֶז קָלַהְּב רֶמאֹל יִּבְׁשִַּה היא וְָּבַעדיְּב רֶבּד
 יז לֶבֹזִא תֶלֶבִנ תְהְו :לָבְזִא רַׂשְּב-תֶא םיִבָלְּבַה יָלְכאי
 יהְמאֹדאְל רֶׁשֲא לאֵעְרְי קֶלָחְּב הֶרָׂשַה פילע ןמָרְּכ
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 א טביִרְפִפ אּודָי בּתְכִַו ןוִרְמְׂשִּב םִיִנָּב םיעְבִׁש בָאְחַאלְ
 םִנְמאָה-לֶאו םיִקְוַה לאָעְר ֵרָׂש-לֶא ןורְמִׁש חַלְשי
 3 םֶכְּתִאְו םכיֵלֲא הֶַּה רֵּפַּמַה א הָּתַעְו ::רֶמאֵל בָאְחַא
 0 ָנַהְו רֶצְבִמ ריִעְו םיִסּוּפַהְו בֶכָרָה םֶכְּתִאְ םכינרא נב

 סב ֶּתְמְׂו םֶכיְֵדֶא יֵנְּבַמ רֶׁשֵיַהְו בֹוִּמַה םַתיִאְרּו
 ּירְמאּו ראָמ רָאְמ ֹואְרַר :םֶכיֵנְדֲא תיֵּב-לַע ֶמַחְּלִהְ יִ ויִבָא

 טיִמ ןעֶגְנאַגעֶג םֹולָׁשְּב םִע זיִא ,טְגאָזעֶג איִז טאָה ,רֶעיֹוט םעֶד ְךְרּוד ןעֶנְנאַנעֶגְניירַא
 ּוצ םיִנָּפ ןייַז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא טאָה רֶע דְנּוא 82 ?ראַה ןייַז ןעֶגאָלְׁשְרעֶד טאָה סאו יִרְמִז
 רעֶדָא אייוַוְצ ןעֶּבאָה יֹוזַא ? ריִמ טיִמ טְלאַה רעֶו ,טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא רעֶטְסְנעֶפ םעֶד
 אייֵז דְנּוא ,ּפּורַא איִז טְפְראַוַו ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 83 :טְקּוקעֶנְפּורַא טְכעֶנְק אייֵרְד
 דָנּוא דְנאוַו איִד ףיֹוא טְציִרְּפְׁשעֶג טאָה טּולְּב רֶדיֵא דְנּוא ,ןעֶּפְראָועֶגְּפּורַא איִז ןעֶּבאָה
 ןעֶגְנאַגעֶגְנייַרַא זיִא רֶע דְנּוא 21 :ןעֶטעֶרְמּוצ איִז טאָה רֶע דְנּוא ,דְרעֶּפ איִד ףיֹוא
 איד ְּךאָד טְקְנעֶדעֶּב ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דֶנּוא ,ןעֶקְנּורְמעֶג דְנּוא ןעֶסעֶנעֶב טאָה רֶע דִנּוא
 דְנוא 35 :רעֶטְכאַמ םיִגיִנעֶק ַא זיִא איִז ןיִראַוָו ,איִז טְּבאָרְגעֶּב דְנּוא ןעֶטְכּולְפְרעֶפ עֶגיִזאָד
 ןעֶנּוּפעֶג רֶהעֶמ טיִנ רֶהיֵא ןּופ אייֵז ןעֶּבאָה ,ןעֶּבאָרְנעֶּב ּוצ איִז ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו
 אייז דְנּוא 26 :דְנעֶה איד ןּופ ןעֶלאַּב איִד דְנּוא ,םיִפ איִד דְנּוא לעֶטייֵׁש םעֶד טְרֶעייֵנ
 -עֶנ טאָה רֶע דְנּוא .טְנאָזעֶגְנָא םֶהיֵא םִע ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא טְרְהעֶקעֶגקיִרּוצ ְּךיִז ןעֶּבאָה
 ּבְִּתַה וה ָיְלַא ךרוד טעֶרעֶג טאָה רֶע םאָו ,ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו סאָד זיִא סאָד ;טְגאָז
 ׁשייֵלַּפ םאָד ןעֶסעֶרְפ דְניִה איד ןעֶלאָז ,לאֶעְרזִי ןּופ דְלעֶפְרעֶקַא םעֶד ףיֹוא ,ןעֶנאָז וצ יֹוזַא
 םעֶד ףיֹוא טְסיִמ איו לֶבְזיִא ןּופ רעֶּפְרעֶק רעֶטיֹוט רעֶד ןעֶועוֶועֶג זיִא יֹוזַא 87 :לֶבְזיִא ןּופ

 :לֶבָזיִא זיִא סאָד ,ןעֶנאָז ט טלה טיִנ טאָה ןעֶמ זַא ,לאֶעְרְדִו ןיִא דְלעֶפְרעֶקַא םעֶד ןיִא דְלעֶּפ

 י לעטיפאק

 ףירְּב ןעֶּביִרְׁשעֶנ טאָה אּוהִי דְנּוא ,ןֹורְמֹׁש ןיִא ןְהיִז גיִצְּבִז טאַהעֶנ טאָה בָאְחַא דְנּוא 1
 ּוצ ,לאָעְרְזִי טאָטְׁש איִד ןּופ עֶטְשְרעֶּביֹוא איִד ּוצ ןֹורְמֹׂש ןייק טְקיִׁשעֶג טאָה רֶע דִנּוא
 ןעוֶו ,דְנּוצַא דְנּוא 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,בָאְחַא ןּופ רעֶהיִצְרֶע איִד ּוצ דְנּוא ,עֶטְצֶלֶע איד
 רֶעייֵא ןּופ ןְהיִז איִד ןעֶנעֶז ךייַא אייֵּב ןיִראָו ,ןעֶמּוק ְּךייִא ּוצ טעֶו ףיִרְּב רעֶניִזאָד רעֶד
 םאָד דְנּוא טעֶטׁש עֶטְסעֶמ איד ,דְרעֶפ דְנּוא ןעֶנעוֶו איִד ןעֶנעֶז ךייַא אייֵּב דְנּוא ,ראַה
 ןּופ ןעֶטְסְניִטְראַפְטְכעֶר םעֶד דְנּוא ןעֶטְסעֶּב םעֶד ,ןעֶהעֶז רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא 8 :רעֶװעֶנ
 ןייַז ןּופ לֶהּוטְׁש םעֶד ףיֹוא ןעֶצעֶז רֶהיֵא טְלאָז םֶהיֵא ,ראַה רֶעייֵא ןּופ ןְהיִז איד

 :ראַה רֶעייֵא ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ראַפ ןעֶטְלאַה הָמָחְלִמ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,רעֶטאָפ
 ,טְנאָועֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶטְכְראָפעֶג רֶהעֶז רעֶּבֶא ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 4

 העז



00 
 :ְנִא דֹמענ ְךיאְוונְפִל ּורְמָע אל םיִכלְּמַה ןנֶׁש הנה

 םיִנְמאָהְו טינקו הְו ריִעָה-לַע רֶׁשֲאַותיַּבַה-לַעירֶׁשֲא חַלְִּׁיַוה
 ּוניְלֵא רֶמאּה"רׁשַ סֶכְוּוְֹנֲא ּךיִרְבִע רמאל ! איהָי-לַא
 םֶהיֵלֲא בת :הָׂשָפ ד ְניְֵּב בוטַה שיא ְךְקְמֹנראְל הֶׂשִעַג
 םיִעְמִׂש םָּתַא ו ילקְלּו .םֶמַא יל"סֶא המאל תיִנָׁש ! דּפמ
 ירָחָמ תֵעְּכ יִלֵא זאב םֶכיֵנְרָא-יִנְב יֵׁשְנַא יִׁשארתֶא ּוחְק
 ריִפָה יֵלְֹנ-תֶא שיא םיִעִָׁש מַה בו .הָלאֵעִ

 ןנִּמ"תֶא ּוחְקִי םהיֵלֲא רּפַּפַה אָכְּכ יִהָיַו ;םָתֹוא םיִלּדְמ 7
 םיִדֹוּדַּב םֶהיׁשאניֶא ּומיִׂשַושיִא םיִעְבִׁש ֲָּחְשִו ְךֶלֶמַה

 רֹמאֵל לי ךָאָלמַה אֵבָה :הָלאעְרז ווָלֵא ּוחְלְׁשִּו 8
 םיִרּבִצ נְׁש םֶתֹא ּומיֵׂש רֶמאֹּל דֵלֶּמַהיִנְב יִׁשאָר ּואיֵבַה
 רֶמאַֹּו דמַעַיו אֵציו רֵקֹּבב יִהָיַו :רָקְּבַה-דַע רַעַּׁשַה חַתַּפ
 :נדָאללַע ִּתְרַשָק יֹנֲא הנה םַּמַא םיִקדִצ 2 יש
 ספי א יִכ אוֿפַא ועד :הָּלִא-לָּב"תַא הָּכִה יִמּו ּוהֵנְרָהֲאְו י

 בָאְחַא תיבילַע הָוהְי רֵּבַרֶׁשֲא הָצְרַא הָוהְי רֶבְּדִמ
 אז ףיז :הילא ודע יִּב רֶּבּדרֶׁשֲא זִא הָׂשָע הוה
 וָלדְלָבְ סאָזִב ָאָחַא-תיִבְל .םיִראְׁשנַה-לְּכ תֶא

 אָ םֶקָי :ריִרָׂש ליידיאְׁשִה יּתְלַּבירַע יִנֲהְכְו יִעדִיִמּו עט
 אָצָמ או :ךרָּדַּב םיִעֹרָה דְקע-תיֵּב אה ןיחְמָׂש לו 3

 ּורְמאֹּיַו םָּקַא ימ רַמאַֹּ הר ךלֶמ ּוהָיְזַחֲא יַחַא-תֶא
 :הָריִבְּנַהיִנְּךֶלמִינּב םולׁשל דר ּונְחֶֹא ודְחֶאיֵחַא

 רוב-לֶא םֹוטָחִׁשִַו םִיַח םִשּפתִיַו םיֹיַח םָֹׂשְפִּת ֵמאֹיַו 4
 :םֶהֵמ ׁשיִא רֶאׁשהְאֶלְו ׁשיא םִיַנָׁשּו ׁשעֶּברַא רֶקַעיִתיֵּב

 תאָרְקִל בֶכֵרְדַּב בֶלֶנֹוהְי-תֶא אָצְמַה םָׁשִמ ךלװ  ש
 יי ירׁשֲאּכ ֶׁשְי ךְבָבלתַא ׁשיה וילֵא רַמאֹו וה

 : 5 םיכקמפ

 םֶהיֵא ראַפ ןעֶנעֶז עֶניִנעֶק אייוִוְצ איִד ,העְז
 ריִמ ןעֶלעוֶו יֹוזַא איו ,ןעֶנאַטְׁשעֶּב טיִנ
 רעֶּביִא זיִא סאו רעֶד דְנּוא 8 ?ןייֵטְׁשעֶּב
 ףֶנּוא ,טאָטְׁש איד רעֶּביִא דְנּוא זיֹוה םעֶד

 ,רעֶהיִצְרֶע איִד דְנּוא עֶטְצְלֶע איד ְּךיֹוא
 ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא אּוהְי ּוצ טְקיִׁשעֶג ןעֶּבאָה
 םעֶלַא דְנּוא ,טְבעֶנְק עֶנייֵד ןעֶנעֶז ריִמ
 ריִמ ןעֶלעוֶו ןעֶנאָז םִנּוא טְסעֶו אּוד םאוו
 ןעֶכאַמ טיִנ םעֶנייֵק ןעֶלעוֶו ריִמ ,ןּוהְמ
 טְלעֶפעֶג ריִד סאָו אּוהְט ;גיִנעֶק ַא ראַפ
 וצ טאָה רֶע דְנּוא 6 :ןעֶניֹוא עֶנייֵד ןיִא
 וצ יֹוזַא ףיִרְּב ןעֶמייווְצ ַא ןעֶּביִרְׁשעֶג אייֵז
 רֶהיֵא דְנּוא ,ןייֵמ טְנעֶז רֶהיֵא ןעזֶו ,ןעֶגאָז
 רֶהיִא טְלאָז יֹוזַא ,םיִמְׁש עֶנייֵמ ּוצ טְרעֶה
 איִד ,רעֶנעֶמ איד ןּופ ּפעֶק איִד ןעֶמעֶנ
 טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,ראַה רֶעייֵא ןּופ ןְהיִז
 ןעֶמּוק ריִמ ּוצ טייֵצ רעֶזיִד ןיִא ןעֶגְראָמ
 םעֶד ןּופ ןְהיֵז איִד דְנּוא .לאֶעְרְזִי ןייֵק
 איִד דְנּוא ,ןאַמ ביִצעֶּביִו ןעֶנעֶז גיִנעֶק

 אייז ןעֶּבאָה טאָטְׁש רעֶד ןּופ עֶטְסעֶרְג
 ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 7 :ןעֶניֹוצְרֶע
 ןעֶּבאָה ,ןעֶמּוקעֶגְנָא אייֵז ּוצ זיִא ףיִרְּב רעֶד
 ,ביִנעֶק םעֶד ןּופ .ןְהיִז איִד ןעֶמּונעֶג אייֵז

 ןּמִיַו ךרָי"תֶא הָנּת ׁשיו ישי םֶלֶנִהַי רֶמאַֹו דֹבְכ לדסע
 ארי ִתִא הָבְל רֶמאֹּה ;הָבָּכרּמַה-לָא ויָלֵא יהלעיד וחי 5
 ןורֵמָׂש אב ;וָּבְכַרְּב ותא ּובָּכְרַיַו הָודיל יִתְאְנקְּב 2

 ןאמ ביִצְּביִז ןעֶטְכאַשעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 ןיִא ּפעֶק עֶרייֵז טְגעֶלעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 םֶהיֵא ּוצ םִע ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ,ּבְראָק ַא ש

 יֹוזַא טְנאָזעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג זיִא ַחיִלְׁש רעֶד דְנּוא 8 :לאֶעְרְזִי ןייק טְקיִׁשעֶג

 טאָה רֶע דְנּוא ,גיִנעֶק םעֶד ןּופ ןְהיִז איִד ןּופ ּפעֶק איִד טְכאַרְּבעֶנ טאָה ןעֶמ ,ןעֶבאָז וִצ

 םעֶד ּוצ ויִּב רֶעיֹוט םעֶד ןּופ גְנאַגְנייַא םעֶד ןיִא םֶנעֶפיֹוה אייוֵוְצ ןיִא אייֵז טְגעֶל ,טְגאָזעֶג

 דְנּוא ןעֶנְנאַנעֶגְסיֹורַא רֶע זיִא ,ןעֶנְראַמ-היִרְפ םַצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 9 :ןעֶנְראָמ-היִרָּפ

 טְכעֶרעֶג טְנעֶז רֶהיֵא ,קְלאָפ ןעֶצְנאַג םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא טְלעֶטְׁשעֶנ ְךיִז טאָה רֶע

 רעֶּבָא ,טייֵמעֶנ םֶהיֵא ּבאָה ְָּךיִא דְנּוא ,ראַה ןייֵמ ףיֹוא דְנּוּב ַא טְכאַמעֶג ּבאָה ָּךיִא ,העָז

 םעֶד ןּופ טְראוָו ןייק טעוֶו םִע סאָד ;ְךאָד טְנעֶקְרעֶד 10 ?עֶלַא עֶזיִד ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה רעֶו

 דְנּוא ,בָאָחַא ןּופ זיֹוה םעֶד רעֶּביִא טעֶרעֶנ טאָה ראַה רעֶד סאו ,ןעֶלאַפ דֶרֶע רעֶד ּוצ ראַה

 דָנּוא 11 :ּוהָיָלֵא טְכעֶנְק ןייַז ָּךְרּוד טעֶרעֶנ טאָה רֶע סאוָו םאָד ןּוהְטעֶנ טאָה ראַה רעֶד

 עֶלַא דְנּוא לאֵערְזי ןיֵא בָאְחַא ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ עֶנירְּביִא עֶלַא ןעֶגאַלְׁשעֶג אּוהֵי טאָה יֹוזַא
 ּוצ טאָה רֶע ויִּב ,םיִנֲהֹּכ עֶנייֵז דְנּוא (םיִבֹורְקִנ עֶטְנאַקעֶּב עֶנייֵז דְנּוא ,טייֵל עֶסיֹורְג עֶנייַז

 דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא רֶע דנוא 19 :בְנּוּבייַלְּבְרעֶּביִא ןייַא טְזאָלעֶגְרעֶּביִא טיָנ םֶהיֵא

 -ָךעֶפ םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע דְנּוא ;ןֹורְמִׂש ןייק ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶבְנאַגעֶג זיִא

 איד ןעֶפאָרְמעֶּגְנָא טאָה אּוהַי דְנּוא 18 :נעוֶו םעֶד ןיִא רעֶכּוטְסאַּפ איִד ןּופ זיֹוה םֶגְנּולְמאַז

 אייֵז דְנּוא ?רֶהיֵא טְנעֶז רעוֶו ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,הָדּוהְי ןּופ :יָנעֶק ּוהָיְזַחֲא ןּופ רעֶדיִרְּב

 ּוצ ןעֶנְנאַנעֶגְפּורַא ןעֶנעֶז ריִמ דְנּוא ,ּוהָיְזַחֲא ןּופ רעֶדיִרְּב איִד ןעֶנעֶז ריִמ ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה

 רֶע דְנּוא 14 :ןעֶניִנעֶק איִד ןּופ רעֶדְניִק איִד דנּוא ,גיִנעַק םעֶד ןּופ רעֶדְנִיַק איד ןעֶסיִרְגעֶּב

 רֶע דְנּוא ;ביִדעֶּבעֶל טְּפאַחעֶנ אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;גיִדעֶּבעֶל אייֵז טְּפאַה ,טְגאָזעֶג טאָה

 ןאַמ :יִצְריִפ דְנּוא אייוַוְצ ,זיֹוה סְרעֶכּוטְסאַּפ איד ןּופ ןעֶנּורְּב םעֶד אייֵּב ןעֶטְכאָׁשעֶג אייֵז טאָה

 -קעוֶוַא טְראָד ןּופ זיִא רֶע דְנּוא 18 :טְזאָלעֶגְרעֶּביִא ןעֶניִצְנייֵא ןייֵא טינ אייֵז ןּופ טאָה רֶע דָנּוא

 טאָה רֶע דָנּוא ,םֶהיֵא ןעֶנעֶקְטְנַא בָּכַר ןּופ ןְהּוז בָדֶנֹוהְי ןעֶפאָרְטעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶב

 טיִמזיִא ץראַה ןייַמ איז ,אייֵרְט ץֶראַה ןייַד זיִא ,טְנאָזעֶג םֶהיֵאּוצ טאָה רֶע דְנּוא טְסיִרְגעֶּב םֶהיֵא

 םֶהיֵאטאָה רֶע דְנּוא,דְנאַה עֶנייַד ריִמ ּביִג ,יֹוזַא זיִאסֶע ,אָיטְנאָזעֶג טאָה בָדֶנֹוהְי דְנּואָ?ץְראַה ןייַד

 :ןעֶנאַוְטייֵר םעֶד ףיֹוא ְּךיִז וצ טְכאַרְּבעֶגְפיֹורַא םֶהיֵא טאָה רֶע דָנּוא ,דְנאַה עֶנייֵז ןעֶּבעֶנעֶג

 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ראַהםעֶדְועֶנעוֶו הָאְנַק ןייֵמ העְז דְנּוא ריִמ טיִמםּוק ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּדא 6

 ןע נא = ָג רֶע טאָהןֹורְמשְזייקןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע ןעוֶו 17 :ןעֶגאוְטייר ןייַז ןיִאטְרְהיִפעֶג םֶהיֵא
 עלא



 י ב םיכלמ
 ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ןעֶנעֶז סאו איִד עֶלַא
 םֶהיֵא טאָה רֶע זיִּב ,ןֹורְמש ןיִא בָאְחַא ּוצ

 םעֶד ןּופ טְראָו םעֶד ְּךאָנ ;טְגיִליִטְרעֶפ
 ;ּוהָיְלַא ּוצ טעֶרעֶנ טאָה רֶע סאָו ,ראַה
 םאָד טְלעֶמאַזְרעֶפ טאָה אּוהְי דְנּוא 8
 אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,קְלאַָפ עֶצְנאַג
 םעֶד טְניִדעֶג גיִנעוֶו טאָה בָאְחַא ,טְגאָזעֶג
 רֶהעֶמ םֶהיֵא טעֶו אּוהַי רעֶּבָא ,לֵעַּב
 םיִאיִבְנ עֶלַא דְנּוצַא דְנּוא 19 :ןעֶניִד
 ןעֶניִד סאָו איֵד עֶלַא ,לַעַּב םעֶד ןּופ
 ּוצ טְזאָל םיִנֲהֹּכ עֶנייַז עֶלַא דְנוא םֶהיֵא
 לאָז ׁשְנעֶמ רעֶניִצְנייֵא ןייק ,ןעֶפּור ריִמ

 עֶסיֹורְג ַא ּבאָה ְךיִא ןיִראָו ,ןעֶלעֶפ טיִנ
 ןעֶלעֶפ טעוֶו סאָָו רעֶד ,לַעַּב ּוצ גָנּוטְכעֶׁש
 םִע טאָה אּוהְי דְנּוא ןעֶּבעֶל טיִנ לאָז

 לאָז רֶע יִדְּכ טְכיִזְּבַא עֶנייֵא טיִמ ןּוהְטעֶנ
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 דַבְדַּצ זדמשִהייזע ןחְמְׂשְּב .ֿבָאהַאל םיִרָאְׁשִנַה-לֶּכיהֶא
 ו+ -לָכ-תֶא אוי ץֶכִקו ;ורילַא-לָא רַבּד רֶׁשֲא לורְי
 תֹּוַי טֶעֶמ לעבהיתַא רבָע בָאְחַא יא רֶמאָּיוםָעְה
 ופ ילָכְוויָרְבִע-לָּכ לַעָּבַה יֵאיבְנ-לָכ הָּתַעְו :הָּבְרַד ּּדְבַעַי
 ףעבְר 5 ליִג חַבָז יִּכ דלפיילַא ש יא א ּוארק ונתּכ
 ןעֶמְל הָּבְקֶעֹב הָׂשֶע והיו הְָחִי אֵל ךקָּפַירְׁשא לֶּכ
 כ הדָרָצִע ּוָׁשְּדִק אוי רֶמאַֹּו ;לַעָמַה יֵדְבְע-תֶא .דיבֲאָה
 יג -לָּכ אב לאָדׂשִ-לְכִב אּוהָי חַלְשִּיַו :ּואָרְקִו לַעַּבִל
 יב אביו אבדאל רֶׁשֲא ׁשיִא רָאְׁשאַלְו לַעַבַה יֵרְבִע
 ענ לע לֶׁשֲאַל מאי :הָפָל הָּ לַעָּבַה"תיִב אֵלּמַו לַעַּבַה
 םֶהָל אָצֹ לעֶּבִה יֵרְבִע לֶכִל שּובְל אצוד הָחתְלַּמַה
 וו ילַעַבַה .תָּכ םכְדַב בנו אותי אֹכ :שּוְלמַה
 ידְבַעַמ םֶכמִע הָפדשְידַפּארוׂשְּפח לַעּבַהיִרְבִעַל מא
 :4 םיִחָבְו תָׂשעַל ּואֹבָו :םֶּדַבָל לַעַּבַה יֵדְבִִִא יִּכ הָוהְי
 ׁשיִאָה .רַמאֹּו ׁשיִא םיִנֹמָׁש ץּותב וליִָׂש אּודיְו תֹֹעְו
 ִשְפַנםֶכיֵדְיילַע איִּבִמ יָא רֶׁשֲא םיִׁשָנֲאָהְדִמ טֵלְּמִירׁשֲא
 הכ אּודְי הָמאּיו הָלֹעֶה תֹושָעַל ו וָתֹּלַכְּכ יִהָיַו :וָׁשְפַנ תַחַּת
 ײֿפל םֹוּכָיו אָצָי-לַא ׁשיִא םּוכַח ּואֵּב םיִׁשִלָׁשלְו םיִצָרָל
 -תריַּב ריעידע וכו םיִׁשלָּׁשַהְו םיִצָרָה ּוכלָׁשּי בֶרָח
 15 ּוצְּתִו הוְרׂשִ לעַּבַהיִיְּב תֹוָבְצַמ-תֶא ּואֵצֹו ;לַעָּבַה
 ּוהְמִׂשִיַ לַעַּבַה--תיב-תֶא .ֹוצְּתִַו לַעּבַה תַבֶצִמ תֶא
 8 :לֵאָרְׂשִיִמ לַעַּבַה-תֶא אּוהָי דֶמְׁשִי ;םֹויַ-רַע תואָרלמְל
 3 "אל לֵאָרְׂשִי-תֶא איֵטָחָה רֶׁשֲא טֶּבְנְרִּב םֶעְבִרְי יִאְּמַה קה
 רֶׁשֲאַו .לָאיזיב רֶׁשֲא םֶהָּוַה יֵלְנָע םֶהיֵרֲחַאַמ אוי רָס
 ל'תֹביטָה--רֶׁשַא ן אוהי--לָא הָוהִי רָמאֹיו ןֶרֶּב
 זִל ָתיִׂשָע יִבָבְלַּב רֶׁשֲא כּכ יניֵעְּב רָׁשָיַה תושעל
 וו או :לֵאָרׂשִי .אקכילע ְךֶל ובְׁשָי םיעבר יב בָאְחַא

 :לַעַּב םעֶד ןעֶניִד סאוָו איִד ןעֶטְכיִנְרעֶפ
 ַא טְגיִלייֵה ,טְגאָזעֶג טאָה אּוהְי דְנּוא 0
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לַעַּב ּוצ גְנּולְמאַזְרעֶפ
 אּוהָי דְנּוא 21 :ןעֶפּורְסיֹוא טְזאָלעֶג םִע
 דָנּוא ,לֵאָרְׂשִי ץְנאַג ְּךאָנ טְקיִׁשעֶג טאָה
 -עֶג ןעֶנעֶז לַעַּב םעֶד ןעֶניִד סאו עֶלַא
 ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא טיִנ זיִא םִע דְנּוא ,ןעֶמּוק
 -עֶנ טיִנ זיִא סאו ,שְנעֶמ רעֶניִצְנייֵא ןייק

 ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא .ןעֶמּוק
 זיֹוה סאָד דְנּוא ,לַעַּב ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא
 טאָה רֶע דְנּוא 92 :קֶע ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ּוצ זיִּב קֶע ןייֵא ןּופ ןעֶראוָועֶג לזפ ויִא לַעַּב ןּופ
 ראַּפ רעֶדייֵלְק איִד סיֹורַא םעֶנ ,זיֹוה-רעֶדייֵלְק םעֶד רעֶּביִא זיִא םאֶו םעֶד וצ ,טְגאָזעֶג
 ;רעֶדייֵלְק איִד ןעֶמּונעֶגְסיֹורַא אייֵז ראַפ טאָה רֶע דְנּוא ,לַעַּב ןעֶניִר סאו איִד עֶלַא
 דָנּוא ,בָכֵר ןּופ ןְהּוז ּבֵדְנֹוהְי טיִמ ,לַעַּב ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶג ויִא אּוהַי דְנּוא 8
 טיִמ אָד זיִא רעֶמאָמ ,טְהעֶז דְנּוא טְכּוז ,לַעַּב םעֶד ןעֶניִד סאָו איִד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע
 אייֵז דְנּוא 24 :ןיילַא לַעַּב ןּופ -עֶניִד איִד טְרֶעייֵנ ,ראַה םעֶד ןעֶניִד סאוָו איד ןּופ ְּךייַא
 ןעֶסיֹורַד ְּךיִז טאָה אּוהִי דְנּוא ,רעֶּפְּפָא-דְנאַרְּב דְנּוא ןעֶגְנּוטְכעֶׁש ןעֶכאַמ ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז
 ןּופ ןעֶנּורְמְנַא םעוֶו סאו שְנעֶמ רעֶד ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןאַמ גיִצטְבַא טְלעֶטְׁשעֶגְנָא

 ןייַז טאָמְׁשְנַא ןייַז טעוֶו ןעֶּבעֶל ןייַז ,דְנעֶה עֶרייֵא ףיֹוא גְנעֶרְּב ָּךיִא סאו ןעֶׁשְנעֶמ איד
 -דְנאַרְּב םאָד ןעֶבאַמ ּוצ טְגיִדְנֶעעֶג טאָה ןעֶמ ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 8 :ןעֶּבעֶל
 טְגאָלְׁש דְנּוא טְמּוק ,טייֵלטִּפיֹוה איִד ּוצ דְנּוא ,רעֶפיֹול איִד וצ טְנאָזעֶג אּוהָי טאָה ,רעֶפֶּפָא
 ןּופ ףְראַׁש איִד טיִמ ןעֶנאָלְׁשעֶג אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןייֵגְסיֹורַא לאָז ׁשְנעֶמ ןייק ,אייֵז

 ןעֶפְראוָועֶגְסיֹורַא אייֵז ןעֶּבאָה טייֵלטְּפיֹוה איִד דְנּוא רעֶפיֹול איִד דְנּוא ,דְרעוֶוְׁש םעֶד
 אייֵז דְנּוא 26 :לַעַּב ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ טאָטְׁש רעֶד ּוצ זיִּב ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא
 -רעֶפ אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לַעַּב ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ תֹובְצַמ איִד ןעֶמּונעֶגְסיֹורַא ןעֶּבאָה
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לַעַּב ןּופ הָבֵצַמ איִד ןעֶסיֹוטְׁשּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 27 :טְנעֶרְּב
 זיִּב ,תֹואְסִּכ יִתְּב ּוצ טְכאַמעֶג םִע ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לַעַּב ןּופ זיֹוד סאָד ןעֶמיֹוטְׁשּוצ

 :לֵאָרְׂשִי ןּופ לַעַּב םעֶד טְניִליִטְרעֶפ טאָה אּוהָי דנוא 28 :גאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד ּוצ
 טְכאַמעֶג לֵאָרְׂשִי טאָה רֶע סאָו טָבְנ ןּופ ןְהּוז םֶעְבָרָי ןּופ דְניִז איִד ןּופ ראָנ 9
 רעֶּבְלעֶק עֶנעֶרְלאָג איד ןּופ .טְרְהעֶקעֶנְּפָא טיִנ אּוהָי ְךיִז טאָה אייֵז ןּופ ,ןעֶניִדְניִז
 -עֶנ טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 30 :ןָד ןיִא ןעֶנעֶז םאָו דְנּוא לֵא-תיִּב ןיִא ןעֶנעֶז םאוֶו
 טייֵקְגיִטְראַפטְכעֶר איד ןּוהְט ּוצ ,ןעֶזעֶועֶג טּוג טְסיִּב אּוד לייװ ,אּוהְי ּוצ טְנאָז
 ץְראַה ןייֵמ ןיִא ריִמ אייֵּב זיִא םאָו םעֶלַא םאָד אי יֹוזַא ,ןעֶניֹוא עֶנייֵמ ןיִא
 ןַא זיִּב רעֶדְניִק עֶנייֵד ןעֶלעוֶו יֹוזַא ,בָאְחַא ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ ןּוהְמעֶנ אוד טְסאָה
 אּוהי רעֶּבָא 81 :לֵאָרְׂשִי ןּופ לְהּוטְׁש םעד ףןיֹוא ןעֶציִז (רֹוד) טְבעֶלְׁשעֶג ןעֶטְריִּפ םעֶד

 טאה



 ב םיכלמ 009

 -ילָכְּב לֵאָרְׂשִייֵהלֶא הָוהְי-תַרוְתִּב תֶכָלְל רָמָׁש אָל
 "תֶא איָמָחָה רֶׁשֲא םִעְבָרְי תֹואָּטַח טַעַמ רב אל בל

 םֶּכי לאדׂשיּב תֹוצקְל הי י לֶחַה םֶהָה םיִמיַּמ :לֵאָרְׂשִי 9
 תִא ׁשֶמׁשַה חַרומ ןּדְריהױִמ :לֵאְרׂשִי ליִבָילְבְּב לֵאזח 23

 רֶׁשֲא רעדעמ יִׁשנְמַהְו יִנְּואְרָהְו יִדְַב דָעְִַּה ץֶרָאלְּכ
 -לֶכְו אוי ִרְבִד רֶתֹיו :ָׁשְַּהְ דָעְלְַַו ןנְרַא לֵחילַצ 4

 -ַפַכ-לַע םיִבּתְּכ םָהדאֹולֲה ותְִבגילְכִו הָׂשָע רֶׁשֲא
 ויָתֹכֲאדסַפ אּוהָי םֹּכְׁשִיַנ :לֵארְׂשי יִכָלַמְל םיִמָיַה יִרְבִ הל
 םיִמָּיַהְו :ויָּתִחַתונְּב זָקֶאֹוְהִי למי ירִׂשְּ וָתֹא ּורְּבְקיַו 5

 ֹורְמְׂשִּבִהָנשהִנ הָנמׁשִייִרְׂשינלַארשי-לַע טו למי רֶׁשֲא
 א* אי
 דֶּכַאְּתַו םֶקָּתַו ּהָנְּב תַמייִּכ הָּתַאָרְו ּוהָיְזַחַא םִא הָיָלַתֲַו *

 םדוידלמדיתב עֵבָשהְי חֵּקִּתַו :הָכָלְמַּמַה עַרָקלָּכ תֶא
 וֵּתִמ ותֹא בֶננִתַו ַחֲאְדִּב שָאוי-תַא ּוהָיַחֲא תֹוחֲא

 תרֹוֶטִּמַה רֶדֲחַּב וּתְקִנִמיִתֶאָו וָתֹא םיִתֹוָמַּמַה ְךֵלַמִרייְ
 תיֵּב הָּתִא יַהָו :תֶמּוד אֵלְו וְיְלַתַע נְפִמ ותֹא וְְּסַּ 5

 :ץֶרָאָה--לַע תֶכָלֹמ הָילִתַת םיִָׁש ׁשֵׁש ,אֵַּחְתִמ הוי
 יֵרְשחתֶא ! חַי עֶדָיוהְי חַלֶׁש תיִיִבְׁשַה הָנָּשִב 4

 הרָכַתהָוהְ תבלַא םָתֹא אָב םיְִַלְויְכל תֹאִ
 ךּביִתֶא םָתֹא אָרח הָנהְי תיִבְּב םֶתֹא עַּבְׁשִיו תייֵרְּב םֶהָל

 הָׁשְלְׁשַה יׂשֲַּת רֶׁשֲא רָבְּדַה הָז רמאל םציו ךֶּמִה ה
 תִׁשלְׁשַהְ :דֵלָּמַה תיֵּב תַרְמׁשמ רְמִׂשְותָבִׁשַהיַאַּב םָּכִמ
 םָּתְרַמְׁשּו םיָצָרָה רַחַא רַעַׁשּב תיִׁשְלְׁשְַ רוכ ַַּׁשְּב
 יאְצִי לֹּכ םֶכָּב תֹודָיַה יּמִׁשּו :חָּקִמ תִיַּבַה תֶרֶמְׁשַמ-תֶא

 ;דלמה-לֶא הָוו-תיּב תֶרמְׁשמ-תֶא ורְמַׁשְו תַּבַׁש
 לא אָּבִהְ ודָי ׁשיִא ביבָס ְךֶֶמַה-לַע 2: 8
 שער א = תאֵצְב = ז"תַא ָזִהְו תַמֹז .תִֹדַרְׂשַה 9

 אי י

 הָרֹוּת איד ןיִא ןְהעֶנ ּוצ טיִהעֶנ טיִנ טאָה

 ןייַז טיִמ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג ,ראַה םעֶד ןּופ

 טְרְהעֶקעֶגְּפָא טיִנ טאָה רֶע ,ץְראַה ןעֶצְנאַג
 טאָה רֶע סא ,םָעְבֶרְי ןּופ דְניִז איִד ןּופ
 רעֶנעֶי ןיֵא 82 :ןעֶניִדְניִז טְכאַמעֶג לֵאָרְׂשִי
 -רעֶּביִא ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ראַה רעֶד טאָה ,טייֵצ
 לֵאָזַח דֵנּוא ,לֵאָרְׂשִי ףיֹוא ןייַז ּוצ גיִסיִרְד

 עֶצְנאַג איִד ןיִא ןעֶגאָלְׁשעֶג אייֵז טאָה
 ןַדְרַי םעֶד ןּופ 38 :לֵאָרְׂשִי ןּופ ץעֶנעֶרְג
 עַצְנאַנ םאֶד דָנּוא ,טְנייֵש ןּוז איִד ּואוְו

 דְנּוא ,רָנ ּוצ טְרעֶהעֶנ םאָה ,דָעָלִג דְנאַל
 זיִא סאָו רַעֹורֵע ןּופ ,הָׁשַנְמ דְנּוא ןֵבּואְר

 ךָנֹוא רֶעָלְנ דְנּוא ,ןֹונְרַא ְךייֵמ םעֶד אייֵּב
 ןּופ ןעֶבאַז עֶניִרְּביִא איִד דְנּוא 24 :ןֶׁשָּב
 דְנּוא ,ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע םאִו דְנּוא ,אּוהַי
 אייז ןעֶנעֶז ,טייֵקְראַטְׁש עֶצְנאַג עֶנייֵז ןּופ
 איִד ןּופ ְךּוּב םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג טיִנ
 ןופ עֶגיִנעֶק איִד ּוצ עֶטְכיִשעֶג-געֶט
 -עֶב ָּךיִז טאָה אּוהְי דְנּוא 88 ?לֵאָרְׂשִי
 אייז דְנּוא ןְרעֶמְלֶע עֶנייֵז טיִמ טְגעֶל
 דְנּוא ;ןֹורְמֹׂש ןיא ןעֶּבאָרְגעֶּב םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 רעֶנייֵז ןיִא טְריִנעֶר טאָה זָחאֹוהְו ןְהּוז ןייַז
 אּוהַי םאִח טייַצ איד דְנּוא 26 :לעֶמְש

 ךֹורְמֹׂש ןיִא לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא טְריִגעֶר טאָה
 ;רֶהאָי גיִצְנאַוַוְצ דְנּוא טְכַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא

 אי לעטיפאק

 -עֶג זיִא ןְהּוז רֶהיֵא םאָד ,ןעֶהעֶזעֶנ טאָה ּוהָיְזַחַא ןּופ רעֶטּומ איִד ה ֶתַ ןעוֶו דְנּוא 1
 ,ןעֶּבְראָטְׁש

 ּוהְי דְנּוא 0 א

 ּוהָיְזַהַא

 עֶז םאו סע םי 0 םעֶד ןּופ

 רעֶמיִצ-ףאָלְׁש

 עֶכיֵלְגיִנעֶק עֶלַא טְכאַרְּבעֶנְמּוא טאָה איִז דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא איֵז זיִא יֹוז
 ןּופ רעֶטְסעֶוֶׁש איִד .םֶרֹוי ּגיִנעֶק םעֶד ןּופ רעֶטְכאָט איִד עַבֶש

 ּתיִבְנִנעֶגְסיֹורַא םֶהיֵא טאָה איִז דְנּוא ,ּוהָיְזַחַא ןּופ ןְהּוז םעֶד ׁשֶאֹוי ןעֶמּונעֶג טאָה
 םעֶד ןיִא םֶמַא ןייַז טיִמ םֶהיֵא ןעֶראָועֶג טייֵטעֶג ןעֶנ

 טיִנ זיִא רֶע דִנּוא ּוהָיְלַתֲע ראַפ ןּופ ןעֶטְלאַהעֶּב םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייז דֶנּו
 ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶטְלאַהעֶּב ןעֶזעוֶועֶג רֶהיֵא טיִמ זיִא רֶע דְנּוא 8 : ןערו ;ְדעֶנ םטייֵטעֶג
 םָּכעַז ראַה םעֶד

 ןעֶמעֶּביִז םעֶד ןיִא
 א רֶהאֵי

 טאָה ,רֶהאָי

 ןיִא טְכאַרְּבעֶג ְּךיִז ּוצ אייֵז טאָה
 אייז
 ,ראַה םעֶד ןּופ
 אייֵז טאָה רע
 ּנרִּמ
 ןופ זיֹוה םאָד ְּךאַה ַא טיִמ

 ןעֶטאָּבעֶג

 :ביִנעֶק םעֶד

 ;דְנאַל םעֶד רעֶּביִא טְריִנעֶר טאָה הָיְלַתַע דֶנּו
 ,טְקיִׁשעֶב עֶדָיֹוהְי

 דְנֹוא ְךאְַּבייֵל איִד דְנּוא ,טְרעֶדְנּוד רעֶּביִא עֶטְׁשְרעֶּביֹוא
 םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד

 זיֹוה םעֶד ןיֵא ןעֶרעוֶוְש טְכאַמעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶזעֶועֶנ תיִרְּב תַרֹוּכ
 דנּוא 5 :ביִנעַק םעֶד ןּופ ןְהּו םעֶד ןעֶויִועֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא

 טְלאָז רֶהיֵא םאָװ ְּךאַז איֵד זיִא סאָד ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא
 ןעֶטיִה ןעֶלאָז ,תַּבַׁש םַא ןעֶמּוק םאִה איִד ןּופ ְךייַא ןּופ לייֵהְט רעֶטיִרְד ַא

 ולייַהְט רעֶטיִרד ַא דָנּוא 6

 דנּוא 4
 איד ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע דְנּוא

 רֶע דְנֹוא ,רעֶפיֹול איִד
 טיִמ טאָה רֶע דָנּוא ,ראַה

 םעֶד ןיִא
 איד רעֶטְנּוא ֹזיִא סאָװ רֶעיֹוט םעֶד ןיִא לייֵהְמ רעֶטיִרֶד ַא דְנּוא ,רּוס רַעיֹוט
 וא 7 ו!הָּסַמ זיֹוה םעֶד ןיִא ְךאַי ַא טיִמ ןעֶטיִה טְלאָז רֶהיֵא דַנּוא ,רעֶפיֹול
 ןעֶטיִה ןעֶלאָז אייֵז ,תָּבַׁש םַא םיֹורַא ןעֶהעֶנ םאָה עֶלַא ;ְךייַא ןּופ ןעֶלייַהְמ אייוַצ
 ראַה םעֶד ַא טיִמ
 ניֵרְמּזרַא
 ןעֶלייֵז איִד ןעַׁשיוִוְצ ןעֶמּוק טעדַז םאֵז רעד
 ,ןייַגְסיֹורַא ןייַז אייַּב גיִנעֶק םעֶד טיִמ ןייַז

 :ביִנעֶק םעֶד ןעֶנעַו ןּופ זיֹוה סאָד ְּךאַה
 דָנֹוֲא ,דְנאַה עֶנייַז ןיִא רעֶועֶג ןייַז טיִמ ןאַמ יי } ביִנעַק םעֶד ןעֶלְנ

 טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 8

 טְלאָז רֶחיֵא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טייֵטעֶג לאָז
 דְנּוא 9 :ןעֶמּוקְנייַרַא ןייַז אייַּב דָנּוא

 איד

 עי יי ה יי הד7-"
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 םיכלמ
 טְרעֶדְנּוה איד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביוא איד

 ןֵהֹּכ רעֶד סאָו סעֶלַא ןּוהְמעֶנ ןעֶּבאָה
 -טיִא דְנּוא ,ןעֶמאָּבעֶג אייֵז טאָה עֶדָיֹוהְי
 איִד ,טייֵל עֶנייֵז ןעֶמּונעֶנ טאָה רעֶכיֵּל
 םאָו איִד טיִמ תָּבַׁש םַא ןעֶמּוק סאוָו

 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,תָּבַׁש םַא סיֹורַא ןעֶהעֶנ
 דְנּוא 10 :ןֵהֹּכַה עֶדֶיֹוהְי ּוצ ןעֶמּוקעֶנ
 -יוא איִד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה ןַהֹּכ רעֶד

 היַּפְׁש םעֶד טְרעֶדְנּוה איִד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּב

 טְרעֶהעֶג טאָה סאו םֶרעֶצְנאַּפ איד דְנּוא

 ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז סאוָו ְּךֶלֶּמַה דִוָד ּוצ
 איִד דנוא 11 :ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד
 רעֶכיֵלְטיִא ,טְלעֶטְׁשעֶנ ְּךיִז ןעֶּבאָה רעֶפִיֹול
 ןּופ ,דְנאַה עֶנייֵז ןיִא רעוֶועֶג ןייַז טיִמ
 רעֶד ּוצ זיֹוה םעֶד ןּופ לעֶקְניִװ םעֶד
 ןּופ לעֶקְניוִו םעֶד ּוצ זיִּב ,טייֵז רעֶטְכעֶר

 653 אי ר

 שיִא ּורְכַה ןִהֹּבַל עַדְיֲי .הָוִצירֶׁשֲא לָכְּכ תֹאַּמַה יֵרָׂש
 עיוהי-לֶא זאב תָּבְׁשַה יֵאְצִי םע תֶּבַׁשה ִאְּב ויָׁשנַא-תא
 י =;רָאו תונֲחַהתֶא תֹאַּמַה יֵרָׂשְל ןַהֹּכַה ןת ;ןֵהֹּכַה
 ונ ּודְמַעּיַו :הָוהְי תיבְּב רֶׁשֲא ְךוָּד ְּךֶלֶּמִל רֶׁשֲא םיִטְלְׁשַה
 ףָחָּכ-ֲע תיְִמְוַה תִיָּבַה ףֶתֶּכִמ ּורָיְּ ְכוו !ׁשיא םיִצְרֶה
 ופ אָצֹוַו :םיִבָס למה לע תִיָּבַלְו חבל תִלאָמְׂשַח תיֵבַה
 וכְלְמַת תּודֲעֲה-תֶאְ ּמַהתא ֹולָע ֵתיַ ְךֶלֶמַהוְּב-תֶא
 ;ךֵלמַה יִחְי ּורְמאִו ףָכרִּכִוּודֲחְׁשִמִַּו וְתֹא
 13 תיֵּב םִָהילֶא אֵבָּתַו םֶעָה ןיצְרָה לול"תֶא הָיְלַתַע עַמְׁשִּתַו
 14 טְָׁשִמַּכ חיממק-לע דְמֹע ְּךֶלֶּמַה ָהגדְו אָרֵּתַו :ָוהְי
 ַחֵמָׂש ץֶרֶאָה םעלָכְו ְךֵלָּמַדילֶא תֹורְצְצַַהְו םיִרָׂשִהְ
 רֶׁשֵק אָרָקִַּ היֶדְנְּב-תֶא הֶיְלַתַע עַרְקִּתו תיִרְצֹצַַּב עֶקֹת
 וט למה יי יִרְקִפ ו תֹויאַּמַד יִרָׂש-תֶא ןֵהֹּכַה עֶדיֹוהְי וי :רָׁשָק
 תצָב ! תֹיְֵטַל תּבִמ-לֶא הָתֹא ּואיְצֹוה םֶהיֵלֲא מא
 ;יהְי תיֵּב תמוּתילַא ןֵהֹּכַה רַמָא יִּכ בֶרָחֶּב תַמָה ָהיֶרָּתִא
 ְךֶֶמַה תייֵב םיִסּּפַה אוָבְמיְּדַרַה אֹובָּתַו םִיָ הל ּומְׂש
 5: הוי ןיּב תיִרְּבַה-תֶא עֶדִיהִי תֹרְכַי :םָׁש תַמּוּתַו
 יִבּוְךלַּמַ ןיּבּוהו הָוהיַל םֶעָל תְֹהִל םֶעָה ןיבו ְךֹלֶּמִה ןיבו

 ּת

 48 דערָא ּורְצּתַ לעב ה"תיב ץֶרָאָה םעדלכ ּואְבָו :םָעָה
 לעב ןֵהֹּכ ּתַמ תֶאְו םֹטיֵה ורּבׁש ֹויְמְלִצ-תֶאו וָתֹחּבומ
 גהָדודי תִַּב-לַע תֶדְִּפ ןֵהֹּכַה םֶשיותֹחְּבְמַה ,ינפל ּונְרָה
 19 א םיִצָרָה-תֶאְו ֵרְּכַה-תֶאְו תֹואַּמַה יֵרָש-תֶא חק
 ירד ּואוְבָו הָודְי תיֵּבִמ ְךֵלמַה-תֶא ּודיֵרֵו ץֶרֶאָה םִע
 : היבש :םיִכָלמַה אֵּטַּכילע בׁשָיוְךלּמַה תיִּב םיצָרָה רַעָׁש
 בֶרָחַב ּותְמַה וְיְלַתַע-תֶאְו הָּטִקָׁש ריִעָהְ ץֶרָאָה-םעילְּכ
 דֶלֶמי תיַּב

 םעֶד ּוצ ,טייַז רעֶקְניִל רעֶד ּוצ זיֹוה םעֶד
 רעֶּביִא ,זיֹוה םעֶד ּוצ דְנּוא ,ּוצ ַחֶּבְזִמ
 טאָה רֶע דְנּוא 12 :םּורַא גיִנעֶק םעֶד
 ,טְרְהיִּפעֶגְסיֹורַא גיִנעֶק םעֶד ןּופ ןְהּוז םעֶד
 איִד ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא ףיֹוא טאָה רֶע דְנּוא
 סאָד ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,ןיֹורְק
 -עֶנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;םיִנעָגייֵצ
 םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייז דנּוא ,ןעֶגיִנעֶק טְכאַמ
 רעֶד טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,דְנעֶה איִד טיִמ טְּפאַלְקעֶנ ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְּבְלאַזעֶג
 סאו קֶלאָפ םעֶד ןּופ לֹוק סאָד טְרעֶהעֶנ טאָה הֶיִלַתַע ןעֶו דְנּוא 13 :ןעֶּבעֶל לאָז גיָנעֶק
 איִז דְנּוא 14 :ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ,קְלאָפ םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג איִז זיִא ןעֶפיֹול
 היִא רעֶנייֵטְׁש רעֶד איז עֶלייַז איִד ףיֹוא טְהעֶטְׁש גיִנעֶק רעֶד ,העָז ,ןעֶהעֶזעֶג טאָה
 ןּופ קְלאָפ סאָד דְנּוא ,גיִנעֶק םעֶד אייֵּב ,םֶרעֶטייֵּפְמאָרְמ איִד דְנּוא ,רעֶגְניִז איִד דְנּוא

 ןעֶסיִרּוצ הָיְלַתַע טאָה יֹוזַא ,ןעֶטייִּפְמאֶרְט טיִמ טְזאָלְּב ןעֶמ דְנּוא .ךיִלייֵרְּפ זיִא דְנאַל
 ןַהֹּכ רעֶד דנּוא 18 !טְנּוּב ַא טְנּוּב ַא ןֶעיִרְׁשעֶגְסיֹוא טאָה איִז דְנּוא רעֶדייֵלְק עֶרְהיֵא
 רעֶּביִא טְצעֶזעֶג ןעֶנעֶז סאו איִד ,טְרעֶדְנּוה ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד ןעֶטאָּבעֶג טאָה עֶדֶיֹוהְי

 איִד ּוצ זיֹוה םעֶד ןּופ םיֹורַא איִז טְֶרְהיִפ ,טְגאָזעֶג אייֵז וצ טאָה רֶע דְנּוא ,לִיַח םעֶד
 םעֶד טיִמ ןעֶטייֵט רֶהיֵא טְלאָז םעֶד ןעֶמּוקְכאָנ רֶהיִא טעוֶו םֶע רעוֶו דְנּוא ,ןעֶלייֵז
 ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶרעֶו טייֵטעֶג טיִנ לאָז איִז ,טְגאָזעֶג טאָה ןֵהֹּכ רעֶד ןיִראָו ,דְרעוֶוְׁש
 ןעֶמּוקעֶג זיִא איִז דַנּוא ,טְרָא ןייֵא טְבאַמעֶג רֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנוא 16 :ראַה םעֶד
 טְראָד זיִא איִז דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ ןעֶמּוק דְרעֶפ איִּד סאוָו ,געוֶו םעֶד ןיִא
 ראַה םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ (תיִרְּב) דְנּוּב ַא טְכאַמעֶג טאָה עֶדֶיֹוהְי דְנּוא 17 :ןעֶראוָועֶנ טייֵטעֶנ
 ּוצ קְלאָפ א ןייַז לאָז םִע יִדְּכ ,קְלאָפ םעֶד ןעֶשיוִוְצ דְנּוא ,גיִנעֶק םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא
 עֶצְנאַג סאָד דְנּוא 18 :קְלאָפ םעֶד ןעֶׁשיווְצ דֵנּוא גיִנעֶק םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא ,ראַה םעֶד
 -וצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לַעַּב ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶג זיִא דְנאַל םעֶד ןּופ קְלאָפ
 ןֵּתַמ דְנּוא ;ןעֶכאָרְּבּוצ טּוג אייֵז ןעֶּבאָה רעֶדְליִּב עֶנייֵז דְנּוא ,תֹוחָּבְזִמ עֶנייֵז ןעֶסיֹוטְש

 -עֶבְנָא טאָה ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא ,תֹוחַּבְזִמ איִד ראָפ טייֵטעֶג אייֵז ןעֶּבאָה לַעַּב ןּופ ןֵהֹּכ םעֶד
 איד ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע דְנּוא 19 :ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד רעֶּביִא עֶטְמַאעֶּב טְלעֶטְׁש
 סאָד דְנּוא ,םֶרעֶפיֹול איִד דְנּוא ְךאַוְּבייֵל איִד דְנּוא ,טְרעֶדְנּוה רעֶּביִא עֶטְׁשְרעֶּביֹוא
 םעֶד ןּופ גיִנעֶק םעֶד טְרְהיִפעֶגְּפּורַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,דְנאַל םעֶד ןּופ קְלאָפ עֶצְנאַ
 איד ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ןּופ געוֶו םעֶד ְּךְרּוד ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא רֵאָה םעֶד ןּופ זיֹוה
 טא םעֶד ףיֹוא טְצעֶזעֶג ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,גיִנעֶק םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא רעֶפיֹול

 נּוא ,טייֵרְפעֶג ָּךיִז טאָה דְנאַל םעֶד ןּופ קְלאַפ עֶצְנאַג סאָד דְנּוא 20 :עֶניִנעֶק איִד ןּופ
 = וָוְׁש םעֶד טיִמ טייֵטעֶג אייֵז ןעֶּבאָה ּוהָיְלַתַע דְנּוא ,גיִהּור ןעֶראָועֶג זיִא טאָטְׁש איד
 :ביִנעֶק םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא

 ןעביז
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 ךֵלֶמ אּוהָיל עַבְׁשי"תַנשִּכ ּויְכְלָמִּב שָאוהְי ִָׁש מׁש אל
 הָיִבִצ ומִא םֵׁשְו םִַלָׁשוריִּב ּךֶלֶמ הָנָׁש םיִָּבְרַאְו שוה
 וימי-לָּכ הָוהְי יניעְּב רֶׁשַד ׁשַאֹודְי שעה :עַבָׁש רַאְּבִמ
 יע .ורסדאל תֹומָּבַה קב :ןֵהֹּכַה עֶדָיְהִי ּודְרֹוד רֶׁשֲא
 =לָא ׁשֶאּוהְי מא ;תֹומַבַּ םיִרְּטקְמּו םיִחְּבְמ םִעָה
 ףֶסָּכ הוהי-תיב אבי רֶׁשֲא םיִׁשָרָּקַה ףֶמָכ 5 םיִנִהְּכַה
 לע הֵלֲי רֶׁשֲא ףֶסָּב-ִלב יָּכְרָע תָשְפַ ףֵסָּכ שיִא ױֵבֹוע
 ׁשיִא םיִנהְּכַה םֶהָל יִתְקִי :הָוהְי תיֵב איֵבָהָל ׁשיִאיבְל
 אֵצְּמִיירַׁשֲא לכל וּבַ ןָּב"תֶא ּוקְְַו םהְ ְרָּכִמ תַאֵמ
 ךלֶּמַל הָנָׁש שְלָׁשְו םֶרְׂשֶמ םַנְׁשִּב הַה :קֵדָב םָׁש
 מַה אָרְקִו:תיָּבַה קרַּביַא םִנֵרְּכַה ְלְזחיאַל ׁשָאוהְי
 עּודמ םֶתֵלֲא רֶמאֹּ םיִנֵּכַלְו ןִהֹּכַה עַדִיְהיִל שָאהי
 ףְטָבייתְקִּילַא הָּתְעְו תֶיָּבַה קֶדָּכיתֶא ס קזחַמ םכניא
 םִנָהְּכַה ּותְאַּי :ּדנְתִּת תִיַּבַה 2 קבל םָכיֵרָּכַמ תַאֵמ
 קָדָּב תֶא קַח יב םֶנָה תַאֵמ ףֶסָּביתִחַק יְֵלִבְל
 תל יה בַּקִיַו דֶחֶא א ןהּכ ה עַדְיהִי חק ;תייַּבַה
 הָוהְי תיֵּב שיאדאוב ב ןיִמיב ַחְֵּמַה לֶצֵא 'תֹא ןַתו
 אָבּוּמַה ףָסֵּכַה 8 ףַכַח יִרמִׁש ם הָּמַה הָמָׁשיּונְַנְ
 =לעיו ןִרָאָּב ףכַה בל 6 יהָה :הָוהְידתיִב
 אֵצְמִגַה ףֶסּכַה"תַא ונְמַּיַו ּורְצי לֹודָּנַה הֹכַהְ נֵלֶּמַה מס
 הכל יֵשֹצ ךִיײלַע ּבְִמִה אה ונְתָנְו הוה
 ץעֶה יִשְרחִל ּוהְאיִציו הוְי תַֹּב שיִחָקְּפ ה
 לי 6 יְִצִחְלּו םירְרָנלְו :הָוהְי זיִּב סיֵׁשֹעַה

 לכו הוהיתיכ קָדָכ"תַא קוחְל ב
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 בַצְחַמ ָנְבַאְו =
 הָוהְי תַֹּב הָׂשָעַי אל 'ּזַא !הָקזֶחְל מל אֵצייוֵׁשֲא 1

 -לת ב בהְו יֵָּכילָּב תֹורצִצח הקְדזמ תֶֹרְּמְַמ ףֶקָּכ יו

 תהי ב םיכלמ

 בי לעטיפאק
 ןעֶזעוֶועֶג טֶלַא שָאֹוהְי זיִא רֶהאָי ןעֶּביִז 1
 ןיִא 9 :ביִנעֶק ןעֶראָועֶג זיִא רֶע ןעֶו
 שֶאֹוהְי טאָה אּוהְי ןּופ רֶהאָי ןעֶמעֶּביִז םעֶד

 רֶע טאָה רֶהאָי גיִצְריִפ דְנּוא ,טְריִגעֶר
 ןעֶמאָנ רעֶד דִנּוא ,םִיַלְׁשֹורְי ןיִא טְריִנעֶר
 הָיְבִצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶטּומ עֶנייַז ןּופ
 טאָה ׁשָאֹוהְי דְנּוא 8 :עַבֶׁש רַאְּב םיֹוא
 ןעֶניֹוא איִד ןיֵא טְכעֶר ראוַו סאו ןּוהֵמעֶנ

 איז יֹוזַא ,געֶט עֶנייֵז עֶלַא ראַה םעֶד ןּופ
 :טְנְרהעֶלעֶג םֶהיֵא טאָה עֶדֶיֹוהְי ןֵהֹּכ רעֶד
 טיִנ אייֵז ןעֶּבאָה תֹומָּב איִד טְרֶעייֵנ 4

 -עֶג ְּךאָנ טאָה קְלאָפ םאֶד ,ןּוהְטעֶגְּפָא
 איד ףיֹוא טְרעֶכייֵרעֶג דְנּוא ןעֶטְכאָש

 וצ טְנאָזעֶג טאָה ׁשֶאֹוהְי דְנּוא 2 :תֹומָּב
 איִד ןּופ רעֶּבְליִז עֶצְנאַג םאָד ,םיִנֲהֹּכ איִד

 טְכאַרְּבעֶגְנייַרַא ןעֶרעוֶו סאו ,טייקְניִלייַה
 םאִו דְלעֶג ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא
 ןּופ גְנּוצאַש איִד ראַפ טְנְנעֶרְּב שְנעֶמ ַא
 דְלעֶג עֶצְנאַג םאָד דְנּוא ןעֶגעוֶוְטעֶנייַז
 ןּופ ץֶראַה םעֶד ףיֹוא ןייֵנְפיֹוא טעוֶו סאו

 ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶנְנעֶרְּב ּוצ ׁשֶנעֶמ ַא
 םיִנֲהֹּכ איִד ְּךיִז ןעֶלאָז סאָד 6 :ראַה םעֶד
 ןעֶטְנאַקעֶּב ןייַז ןּופ רעֶכיֵלְטיִא ,ןעֶמעֶנ
 איד ןעֶטְכיִרְרעֶפ ןּופאַד ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא
 עֶלַא ףיֹוא זיוה םעֶד ןּופ ןעֶטְלאַפְש

 -עֶג זיִא םִע דְנּוא 7 :טְלאַּפְׁש ַא ןעֶרעֶו ןעֶנּופעֶג טְראָד טעוֶו סֶע ּואוְו רעֶטְרֶע
 ןעֶּבאָה ,שֶאֹוהְי גיִנעַק םעֶד ןּופ רֶהאָי ןעֶטְסְניִצְנאוַוצ דְנּוא אייֵרְד םעֶד ןיִא ןעֶועוֶו
 גיִנעֶק רעֶד דָנּוא 8 :ויֹוה םעֶד ןּופ ןעֶטְלאַּפְׁש איִד טְכיִרְרעֶפ טיֵנ ָּךאָנ םיִנֲהֹּכ איִד
 ּוצ טאָה רֶע דָנּוא ,םיִנֲהֹּכ עֶרעֶדְנַא איד דְנּוא ,עֶדָיֹוהְי ןַהֹּכ םעֶד ןעֶפּורעֶג טאָה ׁשֶאֹוהְי
 רֶהיֵא דְנּוא ?זיֹוה םעֶד ןּופ ןעֶטְלאַּפְׁש איד טיִנ -ְהיִא טְכיִרְרעֶפ םּוראָו ,טְגאָזעֶג אייֵז

 םִע טְלאָז רֶהיֵא טְרֶעייֵנ ,עֶטְנאַקעֶּב עֶרייֵא ןּופ רְלעֶג ןייק ןעֶמעֶג רֶהעֶמ טיִנ דֵנּוצַא טְלאָז
 ןעֶּבאָה םיִנֲהֹּכ איד דְנּוא 9 :זיֹוה םעֶד ןּופ ןעֶטְלאַּפְׁש איִד ןעֶטְכיִרְרעֶפ ּוצ יֵדְּכ ןעֶּבעֶנ
 -ְךעֶפ ּוצ טיִנ ְּךיֹוא דְנּוא ,קְלאָפ םעֶד ןּופ רְלעֶנ ןייק ןעֶמעֶנ ּוצ רֶהעֶמ טיִנ ,טְגיִליוִועֶגְנייַא
 ןעֶמּונעֶג טאָה עֶדָיֹוהְי ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 10 :זיֹוה םעֶד ןּופ ןעֶטְלאַּפְׁש איד ןעֶטְכיִר
 םֶע טאָה רֶע דְנּוא ,קעֶד ןייַז ןיִא גְנּונעֶפֶע עֶנייֵא קמה טאָה רֶע ןעֶטְסאַק ַא
 זיֹוה םעֶד ןיִא ןייַרַא טְמּוק ןעֶמ ּואְו ,טייַז רעֶטְכעֶר רעֶד ּוצ ַחַּבְוִמ םעֶד אייֵּב ןעֶּבעֶגעֶג
 טְגעֶלעֶגְניירַא ןעֶטְראָד ןעֶּבאָה לעוֶוְׁש איִד ןעֶטיִה סאו םיִנֲהֹּכ איִד דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ
 :ראַה םעֶד ןּופ ויֹוה םעֶד ןיִא ןעֶראָועֶג טְכאַרְּבעֶנ זיִא סאָו דְלעֶג עַצְנאַג סאָד
 ןיִא דֶלעֶנ ליפ ראַו םִע סאָד ,ןעֶהעֶזעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז ןעו ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 1
 ןֵהֹּכ רעֶד דִנּוא גיִנעֶק םעֶד ןּופ רעֶּבייֵרְׁש רעֶד ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא יֹוזַא ,ןעֶטְסאַק םעֶר
 ,דְלעֶג םאָד טְלעֶצעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶדְנּוּבעֶג ןעֶמאַזּוצ םִע ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לֹודָג
 םאָד ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא 12 :ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיֵא ןעֶראָועֶג ןעֶנּופעֶג זיִא םאו
 -ַםיֹוא איִז ןעֶראַו םאָה רעֶטייֵּבְרַא איִד ןּופ דְנעַה איִד ןיִא ןעֶּבעֶגעֶב דָלעֶג עֶטְלעֶצעֶג
 איִד ראַפ ןעֶּבעֶנעֶגְסיֹוא םִע ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיֵא רעֶהעֶז
 :ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶטייֵּבְרַא םאָה רֶעיֹוּב איִד ראַפ דְנּוא ,רעֶטְסייֵמְרעֶמיִצ
 דָ;ּוא ץֶלאָה ןעֶפיֹוקּוצְפיֹוא דְנּוא ,רעֶקאַהְנייֵטְׁש דְנּוא ,רעֶריֹומ איִד ראַפ דַנּוא 2
 ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ ןעֶטְלאַּטְׁש איִד ןעֶטְכיִרְרעֶפ ּוצ םּוא ,רעֶנייֵטְׁש עֶטְקאַהעֶב
 :ןעֶטְכיִרְרעֶּפ ּוצ ויֹוה סאָד ןעֶּבעֶנעֶגְסיֹוא ןעֶראָועֶג זיִא סאָז ןעֶכאַז עֶלַא ףיֹוא דָנּוא

 ןעֶלאָׁש עֶנְרעֶּבְליִז ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא טְּבאַמעֶג טיִנ ראַו סֶע רעֶּבָא 4

 םיִלַּכ עֶנְרעֶּבְליִז רעֶדָא .םיִלֵּכ עֶנעֶרְלאָג אייֵלְרעֶנייק ,ןעֶטייֵּפְמאַרְט ,ןעֶקעֶּב ,ןעֶרעֶׁש-ץּוּפ
 ןּופ



 יי םו"נב טםיבפפ

 ןיִא טְכאַרְּבעֶג ראוַו םאו דְלעֶנ םעֶד ןּוּפ
 ןעֶמ טְרֶעייֵנ 18 :ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד

 ,רעֶטייֵּבְרַא איִד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶנ סֶע טאָה
 ןּופ זיֹוה סאָד ןעֶטְכיִרְרעֶפ ּוצ טיִמְרעֶד
 טיִנ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 16 :ראַה םעֶד
 ןעֶמ םאִו ןעֶשְנעֶמ איִד טיִמ טְנעֶכעֶרעֶּג
 עֶרייֵז ָּךְרּוד ןעֶּבעֶנעֶג דְלעֶגנ סאָד טאָה
 לייוַו ,רעֶטייֵּבְרַא איִד ּוצ ןעֶּבעֶנ ּוצ דְנאַה

 :טייקְכִלְרֶהֶע טיִמ ןּוהְמעֶג סֶע ןעֶּבאָה אייז
 ,רעֶפּפָא-דְלּוׁש םעֶד ןּופ דְלעֶנ םאָד 7
 רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב םעֶד ןּופ דְלעֶנ סאָד דְנּוא
 םעֶד ןיִא ןעֶראָועֶג טְכאַרְּבעֶג טיִנ זיִא
 טְרעֶהעֶג טאָה סאָד ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה
 לֵאָזַח זיִא םִֶלאָמאַד 18 :םיִּנֲהֹּכ איִד ּוצ
 דְנֹוא ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא םָרַא ןּופ גיִנעֶק רעֶד
 ותַנ טיִמ ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ טאָה רֶע
 דנּוא ןעֶגְנּואְוְצעֶּב איִז טאָה רֶע דְנּוא
 -ּוצְפיֹורַא םיִנָּפ ןייַז טְרְהעֶקעֶג טאָה לֵאָזַח
 ׁשָאֹוהְי טאָה יֹוזַא 19 :םִיַלָׁשּורְי ןייק ןייֵה
 עֶצְנאַנ איִד ןעֶמּונעֶג הָדּוהְי ןּופ גיָנעֶק רעֶד
 םֶרֹוהְי דְנּוא טְפְׁשֹוהְי םאִח טייֵקְניִלייֵה

 עֶגיִנעֶק איִר ,ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵז ּוהָיְזַחַא דְנּוא
 עֶנייֵז דְנּוא ,טְניִלייֵהעֶג ןעֶּבאָה הָדּוהְי ןּופ
 רֶלאָנ עֶצְנאַנ םאָד דֶנּוא .טייקְניִלייַה
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 ומ ; רו = לֶּמַה הי =ֶסַכ :הָוהי-תיב אָבּוּמַה ףֶסֶּכַהְדִמ שעלדיב

 15 =תרָא ובְַׁחְי אֵל :הָוהְי תיִּבתֶא ובּוקְזַחְו ּוְהְנְּתִי
 יִׂשֹעל תַתָל םֶדיילַע ףֶסָּכַה-תֶא ּונְּתִי רֶׁשֲא םיִׁשָנֲאָה
 וז תֹואָּמַה ףֶסֵכְו םֶׁשֶא ףסַּכ :םיִׂשֹע םֵה הָנְמֲאָב יִּכ הָכאָלְּמַה
 ו+ סַאזַח הָלֲַי זַא = יִּּוהִי םִִנָהְּכַל הוי תיֵּב אָבּי אֵל
 תֹלָעַל ויָּפ סֵָזח םֶׂשָ הָרְכלַו תנ"לע םֶחלַּו םֶרָא ךֵלֶמ
 19 םִׁשרִקַה-לְּכ ַא הָדּדיידַלַמ ׁשֵאּוהְי חל :םִָלָׁשורײלַע
 יכְלמ ויָתֹבֲא ּוהֲַּאַו םֶרּויִ שי וׁשיִּדְקִה-רֶׁשֲא
 -תיּב תוֶרְצאְּב אָצְמַּה בהַלְּכ תֵאְוויָׁשָדָקיתֶאְוהָדּהְי
 -לעמ לָעיו םא ּךֶלֶמ לאזחל הי למה תיִבּו ְהָוהְי
 םהדאֹולֲה הָׂש ע רֶשֲא-לְכְו שָאוי יֵרְבִּד רָתָיְו ;םֶלָׁשורְי

 עג ג צמקו ;הֶדּוהְי יִכְלַמְל םִמּיַה יִרְבִּד רֶפָ-לַע םיבּתְּכ
 דֶרֹיַה אֵּלִמ ת יִּב שָאוי-תֶא וכו רֶׁשְקרְׁשְקִַו ויָדְבִע
 ופ וַּכה ויָרָבַע ו רֵמׂשְרִּב .דְבְְהיִו תֶעְמְׁשְדִּב רָכְוָו :אָלַס
 הָוְצִמֲא למי ְךִוָּד ריָעְּב ויָתֹבָאדםע וָתֹא ּוְרְּבְקִיַו תֹמָ
 יוָתְרַּת וָנָב

 ' ני
 א הָדּודְיךֶלֵמ ּוהָיְזחֲאְדִּב ׁשאֹויְל הָנָׁש ׁשלָׁשְו םיִרְׂשֶע א

 הָרְׂשָע עֶבֶׁש מב  אָרְׂשי-לַ אוֲהָיְדַּב זָחֶאֹוהְי ד
 עבר תאטַה רַזא לו הוה נב עַרָה ׂשעַ ה
 4 ירֲחָיַו הָּּמִמ רפאל לֵאָרְׂשִי-תֶא אוָטַחָהירֶׁשַא טְבְניֹוִּ
 ְבּו ,םֶכָארלִמ לאזֲח ו ַךַיְּב םַנְּתַּו לֵאָרְׂשִיְּב הָוהְי ףא
 נ-תֶא זֶחֶאוהְי לַחיַו :םיִמָיַה-לֶּכ לאָז רֵדָהְדִּב
 ץהָלִּ לֵאָרְׂשִי ץֵחַל-תֶא הָאְר יִּכ הוי לַא עַמְׁש
 ה ּואְציו ַעיִׁשּומ 7 שיִל הָוהְי ןֵּתִַּו :םֶרַא ְּךֶלֶמ םָתֹא
 = מְתִּכ םֶהילֲהֶאְּב לֵאָרְׂשִיינב וָבׁשי םָהֲאידַי תַחַּתִמ
 ֲֵהה-רְׁשא םִעְבְרָיתִּב תאָּטְַמ ּורְסיאל ךַא ;םָֹשְלִׁש

 4 ָהָוהְי נפ

 םעֶד ןיֵא דָנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ תֹורְצֹוא איִד ןיִא ןעֶנּופעֶג ראַוַו סאו
 זיִא רֶע דְנּוא םָרֲא ןּופ גיִנעֶק לֵאָזַח ּוצ טְקיִׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,גיִנעֶק םעֶד ןּופ זיֹוה

 םעֶלַא דְנּוא ׁשֶאֹוי ןּופ ןעֶכאַז עֶניִרְּביִא איד דְנּוא 20 :םִיַלָׁשּורי ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא

 עֶטְביִׁשעֶג-געֶט איד ןּופ ְךּוּב םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז ןּוהְטעֶנ טאָה רֶע םאֶזָז
 אייֵז דְנּוא ןעֶנאַטְשעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז טְכעֶנַק עֶנייֵז דְנּוא 21 ?הָדּוהְו ןּופ עֶניִנעֶק איִד ןּופ
 םאָ ,אֹולִמ זיֹוה םעֶד ןיא ׁשֶאֹוי ןעֶנאָלְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְנּוּב ַא טְבאַמעֶג ןעֶּבאָה

 רַמֹׂש ןּופ ןְהּוז דָבֶזֹוהְי דְנּוא ,תָעְמִש ןּופ ןְהוז רֶכָזֹוי דְנּוא 22 :אָלֵס ןייק ּפאָרַא טייֵנ

 ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא ,ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא רֶע דִנּוא ןעֶנאַלׁשעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה ,טְכעֶנְק עֶנויַז
 הָיְצַמַא ןֶהּוז ןייַז דְנּוא ,דוָד ןּופ טאָטְׁש רעֶד ןיִא ,ןְרעֶטְלֶע עֶנייַז אייֵּב ןעֶּבאָרְגעֶּב םֶהיֵא

 :לעֶטְׁש רעֶנייֵז ןיִא טְריִגעֶר טאָה

 בי לעטיפאק
 ןּופ גיִנעֶק ּוהָיְזַחַא ןּופ ןְהּוז שֶאֹוי ןּופ רֶהאָו ןעֶטְסְניִצְנאַוַוְצ דְנּוא אייֵרְד םעֶד ןיִא 1
 ןְהעֶצעֶּביִז ןֹורְמֹׂש ןיִא לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא טְריִנעֶר אּוהַי ןּופ ןְהּוז זָחֶאֹוהְי טאָה ,הָדּוהְי

 ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא טְכעֶלְׁש זיִא םאִז ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע דְנּוא 2 :רֶהאָי
 לֵאָרְׂשִי טאָה סאו בל ןּופ ןְהּוו םָעְבִרְַי ןּופ דְניִז איִד ןעֶנְנאַגעֶגְכאָנ זיִא רֶע דנּוא

 ןּופ ןְראָצ ְךעֶד דְנּוא 4 :םֶהיֵא ןּופ טיהעֶקעֶגְּפָא טיִנ טאָה רֶע דְנּוא ןעֶניִדְניִז טְכאַמעֶב
 איד ןיֵא ןעֶבעֶמעֶגְרעֶביִא אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא טְמיִרְנעֶג טאָה ראַה םעֶד
 עֶלַא לֵאָזַח ןּופ ןְהּוז דַדַה ןֶּב ןּופ דְנאַה איִד ןיִא דְנּוא ,םֶרָא ןּופ גיִנעֶק לֵאָזַח ןּופ דְנאַה

 ראַה רעֶד דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ םיִנָּפ סאָד ןעֶטעֶּבעֶגְנָא טאָה זָחֶאֹוהְי דְנּוא 4 :נעֶט
 ,לֵאָרְׂשִי ןּופ גְנּוקיִרְדעֶּב איִד ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע ןיִראָו ,טְרעֶהעֶנּוצ םֶהיֵא טאָה
 -עֶנעֶג טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 2 :טְקיִרְדעֶנ אייֵז טאָה םָרֲא ןּופ גיִנעֶק רעֶד ןיִראָו
 ןּופ טְכאַמ איד ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,רעֶפְלעֶה ַא לֵאָרְׂשִי ּוצ ןעֶּב
 אייֵז רעֶּבָא 6 :רֶעיִרְפ איו ןעֶטְלעֶצעֶג עֶרייֵז ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶג ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי דְנּוא ,םֶרַא

 טאָה רֶע םאָו םָעֵבָרָי ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ דֶניִז איד ןּופ טְרְהעֶקעֶגְּפָא טיִנ ָּךיִז ןעֶּבאָה

 לארשי
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 יִּכ :ןיְרְמְׂשִּב הָדְמִע הָרֵׁשֲאָה םֶנו ךֶקָה ּהָּב לֵאָדְׂשִי-תֶא
 הֶרָׂשֲַו םיִׁשָרְּפ םיִׁשִמֲהִסא יִּכ םֶע ןְהָאוְהיל ריִאְׁשִה אל
 םִמׂשַָו םֶרָא 'בלמ םֶדְּכַא יִּכ ילנר םיפלֶא תֶרֶׂשֲעַו בָכֵר

 וָתָרּובִנּו הָׂשָע רֶׁשֲא-לֶכְ ְחָאֹוהְי יִרְבִּד רָתָיְו : :ׁשֶרָל רַפָעָּכ 5
 :לֵארְׂשִי יִכְלַמְל םיִמָיה יִרְבּד רַפמ-לַע םיִבּותְּכ ם םהיאֹולֲה
 ׁשֶאֹוי בל ןורְמָׂשְּ ּודָרְִּקי ויָתֹבֲא-םִע וָחָאוהְי בַּכְׁשִּ
 ְךֶלֶמ ׁשֶאֹוְל הָָׁש עַבׁשְו םיִשלְׁש תַנְׁשִּב - :וָּתְחַּת נְּב
 שש ןורְמׂשְּב סֵאָרְׂשִי-לַע ָחָאיְִיְדִּב ׁשָאיהִי ּךֵלֶמ הָדּוהְי
 -כמ רֶס אֵל ָהָוהְי יִנֵעְּב עַרָה הָׂשֲעי :הָנָׁש הֵרְׂשֶע וו
 ָּב .לֵארְׂשִי-תֶא איָטָהָהירְׁשֲא טְבְנִַּב םִעְבָ א
 רֶׁשֲא ותְרובנּוהֶׂשָע רֶׁשֲא-לָמְו שָאו יֵרְבּד רֶתָי :ּךלָה
 = ,שיִּתְּ םהדאלֲה הָדּוהְי ְךֶלַמ הָיְצַמָא-םע םַמָלִנ

 -םִע ׁשֶאֹו בַּבְׁשִַו :לֵאָרְׂשִי ןכלמְל םיִמָיה יֵרְבּד רָּפַכ 3
 סע ןורְמׁשְּב שָאי רֵבָּקִי ַאְסַּכ-לַע םֵׁשִי םֶעְבִרָו ויָתֹבֲא
 מִי רֶׁשֲא וילָת-תֶא הָלָח טֶׁשילֲאָ :לֵאָרְׂשִי י כֶלַמ
 רַמאַֹווָנָילַע ְךֵב לֵאָרְׂשידְלִמ שָאװ ילַא דרב

 זיקעֶׁשילָא ול רֶמאֹה :יָׁשרָפּולֵאָרְׂשִי בכָר יָא! יֵבָא ומ
 ךֵלַמְל ז רַמאֹּיַו :םיִצֵהְו תֶׁשָק ויָלֵא ֵּקִיו םיָצִחְו תֶׁשֵק 5

 עֶשיִלֲא םָׂשו ודָי בֵּכְרִיו תֶׁשָּק כהילֲע דִי בֵּכְרַה לֵארשִ
 חָּתְִו הָמְרִק ןולֲחַה חַתּפ רֶמאֹה למה ידי-לַע ויָדָי 7

 יץִחְו טול הָעּוׁשְּתְץַח רֶמאֹב רו הרי עֶשילֲא דָמאַֹו
 רֶמאֹּי :הַַּימ קפֲאַּב סָרָא-תֶא ָתיִּכִהְו םָרֲאַב הָעּוׁשְּת
 ךינ הֶצְרַא ּךֵה לְֵׂשִ ךלמְל רֶמאֹּו הֶּקִיַו םיִצֵחָק חָק

 יוְמאֹנ םירלֲאָה ׁשיִא ויָלָע ףצקה :רֶמעַו סי משל 9
 -יוַע םָרָא-תֶא ָתיִּבִה זַא םיִמָעְּפ שש-וא ׁשֵמָח תֹוּכַהְל

 :םָרָא-תֶא הֵּכַּת םיִמָעְּפ ׁשֶלָׁש הֶּעְו הֵַּּכ
 זיּכ ץֶרָאָב ּואֵבָו בָאמ ידו והָרְּבַקפ עׁשילַא חמ

 פ

 ש

 יב .םיפלמ
 רֶע טְרֶעייֵנ ,ןעֶגיִדְניִז טְכאַמעֶג לֵאָרְׂשִ
 רעֶד ְּךיֹוא דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶג רֶהיֵא ןיִא זיִא

 :ןֹורְמֹׂש ןיִא ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא םיֹוּבְנעֶדְניִל
 ּוצ טְזאָלעֶנְרעֶּביִא טיִנ טאָה רֶע ןיִראָָו 7

 ייֵר גיִצְפּופ טְרֶעייֵנ ,קְלאָּפ ןייק זָחֶאֹוהְי
 ןְהעֶצ דְנּוא ,ןעֶנעוֶוְטייֵר ןְהעֶצ דְנּוא ,רעֶמ
 ןּופ גיִנעֶק רעֶד לייוװ ,רֶעייֵנְסּופ דְנעֶזיֹוט
 רֶע דָנּוא ןעֶריֹולְרעֶפ אייֵז טאָה םָרַא
 סא ּביֹוטְׁש רעֶד איז טְכאַמעֶג אייֵז טאָה
 עֶניִרְּביִא איִד דְנּוא 8 :ןעֶטעֶרְטּוצ טְרעוֶו
 רֶע םאָו םעֶלַא דְנּוא ,זָחֶאֹוהְי ןּופ ןעֶכאַז
 -עֶז ,טייֵקְראַטְׁש עֶנייַז דְנּוא ,ןּוהְמעֶנ טאָה

 םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶגְנייַא םיִנ אייֵז ןעֶנ
 איִד ןּופ עֶטְביִׁשעֶג-בעֶט איִד ןּופ ףּוּב
 זָחָאֹוהְו דנּוא 9 !לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶניִנעֶק

 ןְרעֶטְלֶע עֶנייַז טיִמ טְגייֵלעֶג ְּךיִז טאָה
 ןיִא ןעֶּבאָרְנעֶּב םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 טְריִגעֶר טאָה ׁשֶאֹוי ןֶהּוז ןייַז דֵנּוא ,ןֹורְמֹׂש
 ןעֶּביִז םעֶד ןיִא 10 :לעֶטׁש רעֶנייֵז ןיִא
 גיִנעֶק ׁשֶאֹוי ןּופ רֶהאָי ןעֶטְסְניִסייֵרִז דְנּוא
 זָחָאֹוהְי ןּופ ןְהּוז שָאֹוה: טאָה ;הָדּוהְו ןּופ

 רֶהאָו ןְהעֶצְכעֶז לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא טְריִגעֶר
 ןּוהְטעֶנ טאָה רֶע דְנּוא 11 :ןֹורְמֹׂש ןיִא
 ןעֶניֹוא איִד ןיֵא טְכעֶלְׁש זיִא םאִו סאָד
 טיִנ ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ

 םִעְבָרָי ןּופ דְניִז עֶלַא ןּופ טְרְהעֶקעֶגְּפָא
 -ְהיִא ןיִא זיִא רֶע טְרֶעייֵנ ןעֶגיִדְניִז טְכאַמעֶג לֵאָרְׂשִי טאָה םאֶו טֶבֶנ ןּופ ןְהּוז
 ּוהְּמעֶג טאָה רֶע סאָו סעֶלַא דְנּוא ׁשֶאֹוי ןּופ ןעֶכאַז עֶגירְּביִא איִד דְנּוא 12 :ןעֶגְנאַגעֶב
 ,הָדּוהְו ןּופ גיִנעֶק הָיְצַמַא טיִמ ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ טאָה רֶע סאָו ,טייֵקְראַטְׁש עֶנייַז דְנּוא
 םעֶד ןיֵא ןעֶּביִרְׁשעֶּגְנייַא טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז
 נוא 8 ?לֵאָרְׂשִי ןּופ
 8 פיףֶיִפְּכִפְפִלִח ףהח

 = 2 ן2 =

 ;לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶביִנעֶק איד

 . עֶניִנעֶַק איִד ןּופ עֶטכיִשעֶב-נעֶט איד ןּופ ְךּוּב

 טאָה םעְבָרָי דְנּוא ,ןְרעֶטְלֶע עֶנייַז טימ טְגייֵלעֶג ְּךיִז טאָה ׁשֶאֹוי
 אייַּב ,ןֹורְמׁש ןיִא ןעֶראָועֶנ ןעֶּבאָרְנעֶּב זיִא ׁשֶאֹוי דְנּוא ,לֶהּוטְׁש ןייַז ףיונ

 ָךְרּוד טייֵהקְנאַרְק ַא ,ןעֶראָועֶג קְנאַרְק זיִא עֶׁשיִלֶא דְנּוא 4
 -ָנאַגעֶגְּפּורַא םֶהיֵא ּוצ זיִא לֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעֶק ׁשֶאֹוי דְנּוא ,ןעֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא רֶע עֶכֶלעוֶו
 ,רעֶטאַפ ןייַמ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,טְנייַועֶג םֶהיֵא ראָפ טאָה רֶע דנּוא ,ןעֶב
 טאָה עֶׁשיִלֶא דְנּוא 12 !רעֶמייַר עֶנייז דְנּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶנעוֶוְטייֵר איִד ,רעֶטאָפ ןייֵמ
 ןעֶניֹוּב ַא ןעֶמּונעֶג ָּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ןעֶלייֵפ דְנּוא ןעֶניֹוּב ַא םעֶנ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ
 ןעֶגיֹוּב םעֶד ןאַּפשש ,לֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעֶק םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 6 :ןעֶלייַפ דָנּוא
 עֶׁשיֵלֶא דְנּוא ,דְנאַה עֶנייַז טיִמ טְנאַּפְׁשעֶג ןעֶניֹוּב םעֶד טאָה רֶע דְנּוא ,דְנאַה עֶנייַד טיִמ
 טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 17 :גיִנעַק םעֶד ןּופ דְנעֶה איִד ףיֹוא דֶנעֶה עֶנייֵז = טאָה
 דְנּוא טְכאַמעֶגְפיֹוא טאָה רֶע דִנּוא ,טייַז-חֵרְזִמ עַנעֶַק רעֶמְסְנעֶפ סאָד ףיֹוא ְךאַמ
 ןופ לייַפ ַא ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶסאָׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,םיִש טְנאָזעֶג טאָה שי
 דְנּוא ,ראַה םעֶד ּוצ ףֶליֵה
 ןעֶצְנאַג םיִא אייֵז טְסעֶו אּוד זיִּב פא ןיִא
 ןעֶמּננעֶג אייז טאָה רֶע דְנּוא ןעֶלייֵפ איד םעֶנ

 ֶע דְנּוא ,לאָמ אייֵרְד ןעֶנאַלְׁשעֶג איִז טאָה רֶע ד
 ,טְנְראַצעֶג םֶהיֵא ףיֹוא טאָה ןאַמ רעֶכיֵלְטעֶנ רעֶד דְנּוא 9

 ְנּוא ,דֶרֶע איִד ןָא גאָלְׁש ,לֵאָרְׂשִי ןז
 טי ריא ְךיִז טאָה

 םרָא ןעֶנאָלְׁש טְסעֶו אּוד דנּוא ,םָרָא ןעֶנעֶק ףֶליִה ןּופ לייַפ ַא
 טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 8 :ןעֶדְנעֶלְרעֶפ

 ביִנעַק םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,

 םְלאָמאַד ,לאָמ םקעֶז רעֶדָא םֶניִפ ןעֶגאַלְׁש טְפְראַדעֶג טְסאָה אּוד ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 ראָנ אּוד טְסעֶו דְנּוצַא ד ּוא ,טְנעֶלְרעֶפ םֶהיֵא טְסעֶה אוד זיִּב םָרַא ןעֶנאַלְׁשעֶג אּוד טְסְלאוָו
 םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא עֶׁשיֵלֶא דְנּוא 90 :םֶרָא ןעֶאַלְׁש לאָמ איירד
 םעֶד אייֵּב ,ןייַרַא דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶנ זיִא בָאֹומ ןּופ ליה םאָד דְנּוא ,ןעֶּבאָרְנעֶּב

 ּבייהָנא
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 פו רוועַדתַא וָאָר לגרְו שיא םיִרָּבִק ו םה ידיו !הָנָׁש זיִא סֶע דְנּוא 91 :רֶהאָי םעֶד ןּופ ּבייֵהְנָא

 ׂשיִאָה עו לו עשילַא רֶּבָקּב ׁשיִאָהי-תַא ּוכְלְׁש ַא ןעֶּבאָרְגעֶּב ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג
 יי ךֵלַמ לאו = :ילגרילע סי חי עֶׁשילא תֹמְְִב ןעֶהעֶזְרעֶד ןעֶּבאָה אייז ,העֶז דִנּוא ,ןאַמ
 : 4 םֶתֹא הָוהי ןֶחָיַו :וָחָאוהי יִמי לכ לֵארשיתֶא א ץֵחָל ףפיא  -ְךאוועֶגְנייִרַא אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,לֶיַח סאָד

 קַח םֶהדְכאיֶֹא ותירב ןעמל םהלא ןפיו מחי עֶׁשילֶא ןופ רֶּבִ םעֶד ןיִא ןאַמ םעד ןעֶפ
 רע נפ לעם שה הָָא אלוקי אה רֶע ןעוֶו סאָד טְריִסאַּפ טאָה םִע דְנּוא
 56 :וָתְהּת וב דְגַרְדַּפ קיל איל 3 יא הא 'ה5/ ןיִא .עֶׁשיִלֶא ןּופ רעֶנייֵּב איד טְרְיִרעֶגְנָא
 וכ דֶההיַמַימ טרעק הק נָא ׁשָאי בׁפ טאָה רֶע דנּוא ,ןעֶראוָועֶג גיִדעֶּבעֶל רֶע

 ׁשֵלָׁש המְְלַמַב ויְבָא זָחֶא = דִיִמ חל רֶׁשֲא לֵאְַחִּ א יא אי ייד בא טעטש
 :לארְׂשִ ירעיחַא בו טָאז ודָבִה םִמָעְפ  דניא 22 !םיִפ עֶנייז ףיֹוא טְלעֶטְׁשעֶנ ְךיִז
 י די טקירְדְרעֶטְנּוא טאָה םָרַא ןּופ גיִנעֶק לֵאָזַח
 א ּודיעמֶא ךֶלֶמ לֵאָרׂי דֵלַמ ַחָאווְדַב שָאויל םיתָׁש תְׁשְּב יי 28 וזָחָאֹוהְו ןּופ געֶט עֶלַא לֵאָרְׂשִי
 5 היִָיָה ָש שמו םירָׂשֶעְּ ;הָדּודְי ךֶלֶמ ׁשֶאֹיְרְב ,ןעֶזעוֶועֶג גיִדעֶגעֶג אייֵז זיִא ראַה רעֶד
 וֿמַא םֵׁשְו םַלָׁשּריִּב ךלֶמ הָנָׁש צעֵׁשַתו םיִרְׂשַעַו וכֵלָמְּב ,אייֵז רעֶּביִא טְמעֶראַּבְרעֶד ְּךיִז טאָה דְנּוא
 5 אֵל קב הָוהְי יניֵעְּב .רֶׁשיַה .שעמ ;םִלָשּורי ןמ ןיִּדַעוִהְי ,טְרְהעֶקעֶג אייֵז ּוצ ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא
 4 תֹמְּבַה קֶר :הֶׂשֶע ויָבָא ׁשֶאֹוי הֶׂשֶעירׁשֲא אפ ויָבָא דִוָדְּכ דְנּוא קָחְצִי ,םֶהָרְבִא טיִמ תיִרְּב ןייַז ןעֶנעוֶו
 ה יהיו ;תל מֶּבַּב םיִרָּטקְמּו םיִחְּבְַמ םֶעָה דע ּורָכ-אל טְלאוָועֶג טיִנ אייֵז טאָה רֶע דְנּוא בֹקֲעַי
 *תֶא םיִכַּמַה ויָדְבָע-תֶא ר ּודיִב הָכָלְמַּמַה הָקְוָח ֹיָׁשֲאַּכ טיִנ אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶּבראַדְרעֶפ

 6 רָּפַסִּב בּותָּכַּכ תיִמַה אֵל םיִּכַּמַה יֵנְּב-תֶאְו יָא ,רלמה ;דְנּוצַא זיִּב םיִנָּפ ןייַז ןּופ ןעֶפְראוָוְרעֶפ

 -לַע תוָבָא וולמוידאל רמאֵל הָוהְי הִָּצ-רֶׁשֲא הָׁשֹמ-תַרוִּת -עֶג זיִא םֶרא ןּופ גיִנעֶק לֵאְזַח דנוא 4
 וָאְמָחְּב ׁשיִאדסַא יִּכ תֹובָא-לַע ָּתְמוי-אל םיִנָבּו םינְּב טאה דדה ֶּב ןהוז ןייֵז דנזא ןעֶּבְראָטְׁש
 1 םכיַפְלַא תֶרָׂשֲע םֵלְמֹליינְב םוִדָא-תֶא הָּכד-אּוה :תֹוָמָי דנזא 95 :לעֶטְׁש רעֶנייֵז ןיִא טריִנעֶר
 דע לֵאָתְקְי הָמְׁשתֶא אָרְקִיו הָמָחלִּמַּב עלְּפַה-תֶא ׂשֵּפְת -קירוצ ְךיִז טאָה זָחֶאֹוהְי ןופ ןהּוז ׁשֶאֹוהְי

 טָאהילַא כָל הוצמַא חַלָׁ וא . יה ףה יד ןעֶמּונעֶגּוצ טאָה רֶע דְנּוא טְרְהעֶקעֶג 8 והי-לָא ִכָאְלַמ הָיְצַמֲא חל :הֶּוַה םֹּיַה
 ;רֶאָרְתִנ הָבל רֶמאֹל לָארשִי ךֶלֶמ אוִהיִדְּב ָחָאוְְיְַּב

 א ןְהּוז דֵדַה ןֶּב ןופ דְנאַה איִד ןּופ טעֶטְׁש
 ִךלֶמ והָיְצִמָאילָא לֵאָרְשייִּדְלִמ ׁשֵאֹוהְי חַלְׁשַּו ?םיִנָפ : : יפ

 רֵשֲא זרָאד-לָא חַלָׁש ןיְבלַּב רׁשֲא חוה ףמאל הָדְי 5 ןעֶמּונעֶגּוצ טאָה רֶע א ,לֵאָזַח ןּופ
 ,הָמָחְלַמ רעֶד ןיִא זָחָאֹוהְי רעֶטאָפ ןייֵז
 טעֶטְׁש איד ןעֶמּונעֶגקיִרּוצ טאָה רֶע דְנּוא ןעֶגאָלְׁשעֶג ׁשֶאֹוי םֶהיֵא טאָה לאָמ אייֵרָד
 ; לֵאָרְׂשִי ןּופ

 ײי לעטיפאק

 טְריִגעֶר טאָה ,לֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעֶק זָחֶא ןּופ ןְהּוז ׁשֶאֹוי ןּופ רֶהאָי ןעֶטייוֵוְצ םעֶד ןיִא 1
 טֶלַא רֶע זיִא רֶהאָי גיִצְנאַוַוְצ דְנּוא ףֶניִפ 2 :הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק ,ׁשֶאֹוי ןּופ ןְהּוז ּוהָיְצַמַא

 רֶע טאָה רֶהאָי ניִצְנאַַוְש דְנּוא ןייַנ דְנּוא ,גיִנעֶק ןעֶראָועֶג זיִא רֶע ןעֶו ןעֶזעוֶועֶג
 סיֹוא ןָדֵעֹוהְי ןעֶועוֶועֶג זיִא רעֶטּומ עֶנייֵז ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא ;םִיַלְׁשּורְי ןיִא טְריִנעֶר
 םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא טייֵקְגיִטְראַפטְכעֶר איִד ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע דְנּוא 8 :םִיַלְׁשּורי

 ׁשֶאֹוי רעֶטאַּפ ןייַז םאָו םעֶלַא איו יֹוזַא טְרֶעייֵנ ,רִוָד רעֶטאָפ ןייֵז איו טיִנ ראָנ ,ראַה
 סאָד ,ןּוהְמעֶנְּפָא טיִנ אייֵז ןעֶּבאָה תֹומָּב איִד רעֶּבָא 4 :ןּוהְמעֶנ רֶע טאָה ,ןּוהְמעֶנ טאָה

 זיִא םִע דְנּוא 2 :תֹומָּב איִד ףיֹוא טְרעֶכייֵרעֶג דְנּוא ןעֶטְכאָׁשעֶג ְּךאָנ טאָה קְלאַפ

 רֶע טאָה יֹוזַא ,דְנאַה עֶנייֵז ןיִא טְגיִטְסעֶפעֶּב ְּךיִז טאָה ְָּךייֵרְגיִנעֶק סאָד ןעֶו ,ןעֶזעוֶועֶג
 :רעֶטאָפ ןייַז ,גיִנעֶק םעֶד ןעֶנאַלְׁשעֶג ןעֶּבאָה םאִו איִד ,טְכעֶנְק עֶנייֵז ןעֶנאַלְׁשעֶג

 ןעֶּביִרְׁשעֶג טייֵטְׁש םִע איו .טייֵטעֶג טיִנ רֶע טאָה רעֶנעֶלְׁש איִד ןּופ רעֶדְניִק איד דְנּוא 6
 ןעֶלאָז םִע עֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶטאָּבעֶג טאָה ראַה רעֶד סא הֶשֹמ תַרֹוּת רֶּפֵס םעֶד ןיִא
 ןעֶרעֶֶו טייֵטעֶג טיִנ ןעֶלאָז רעֶדְניִק דְנּוא ,רעֶדְניִק ראַפ ןְרעֶטְלֶע ןעֶרעוֶו טייֵטעֶנ טיִנ

 רֶע 7 :דָניִז עֶנייֵז ראַפ ןעֶרעֶו טייֵטעֶג לאָז רעֶכיִלְטיִא טְרֶעייֵנ ,ןְרעֶטְלֶע ראַּפ
 רֶע דֶנּוא ,ןאַמ) דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ ,לְהאָט-ִץְלאַו םעֶד ןיִא .םֹורֶא ןעֶגאָלְׁשעֶג טאָה

 -עֶנ טאָה רֶע דְנּוא הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא עַלֶס טאָטְׁש איִד ןעֶנְנּואוְצעֶּב טאָה
 טאָה םִֶלאָמאַד 8 :נאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד ּוצ ויִּב ,לֵאְתִקָו ןעֶמאָנ רֶהיִא ןעֶפּור
 ןּופ גיָנעֶק אּוהְי ןּופ ןְהּוװ זָחָאֹוהְי ןּופ ןְהּוז ׁשֶאֹוהְי ּוצ .םיִחּולְׁש טְקיִשעֶג הָיְצַמַא

 דְנּוא 9 :םיִנָּפ רעֶזְנּוא טיִמ ןעֶהעֶז ְּךיִז ןעֶלעוֶו ריִמ ,םּוק ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי
 יֹוזַא הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק הָיְצַמַא ּוצ טְקיִׁשעֶג טאָה ,לֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעֶק רעֶד ׁשָאֹוהְי
 סאו םיֹוּבְרעֶדעֶצ םעֶד ּוצ םֶקיִׁשעֶג טאָה ,ןֹונָבְל ןיִא זיִא םאָו ןְראָד רעד---;ןעֶגאָז ּוצ

 זיא
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 עֶנייֵד ּביִנ ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןֹונָבְל ןיִא זיִא יח רֹמעַּתַו הֶׂשאֹל יִנְבִל ְךְתּכ-תַא הנְּת רמאֵל ונְבְַּכ

 .הָנוְרְמִׂש בֶׁשֵּיַו ו

 יִּכֹה הֵּכַה :ַתֹחַה-תַא םֶמְרִַּו בל רֶׁשֲא הָדָׂשַה
 הָרָּנְתִת הָּמָלְוְךֶתיִבְּב בֵׁשו רֵכְּכה בל ְךֶאְׂשִנּו םודָא-תֶא
 והָיְצַמֲא עֶקָׁשאלְ :ךָּמִע הָדּודיו הָּתַא הָּתְלַפְָו הָעְרִּב
 ּודָיְצַמֲאַו אוה םיִנָּפ וָאְרִתִַ .טַא-שי-דלמ שַאוהְי לע
 ?רֶדּהְי ףָעו ;הָדּוהיל רֶׁשֲא ׁשֶמָׁש תִבְּכ הָדּוהייְדִלָמ
 -ךֶלֶמ דָיְצִמֲא תֶאְו :ָלָהֲאְל ׁשיִא וו לֵאְרְׂשִי נפ
 לֵאְרְׂשירלמ שָאהְי ׂשּפּת ּוהַחֲאְִּ ׁשָאֹוהְיְוִּב הוי
 טלָׁשורְי תַמֹוחְּב ץרְמּו םַלָׁשּורְי ואֹבָיַו ׁשֶמָׁש תיֵבְּב
 ;הדָּמַא תֹוָאמ .עַּבְרַא הָּפַה רַעָׁשידע םיִרְּפַא רַעַׁשְּב
 םיִאְצְמִּנַה םיִלֵּכַה-לֶּכ תֵאְו ףֵסַָּהְו בָהְַה-לָּכ-תֶא חָקָלְו
 ֹוברעּתַ ינְּב תֵאְו ךקָּה תיֵּב ,םֹורְצאְבּו הוהי-תיַּב
 ותּוְבנּו רָׂשֶָע רֶׁשֲא ׁשֶאֹוהְי יֵרְבּד רָתָיְ שי
 םיִּבּותַּכ םָהאלֲה הָרּוהי-ךלַמ ּודָיְצִמֲא םע םחלנ רֶׁשֲאַו
 שָאוהְי בֵּכְׁשה :לֵאָרְִׂי יִכְלמְל םיִמָּיַה יֵרְבּד רַּפַילע
 ךלמו לֵאְרְׂשִי וכלמ םע ןֹורְמׂשְּב רבו ויָתֹבֲאסע
 ְךלֶמ שָאוְדִב ּודָיְצִמֲא דַה  :וָּתִחַת ונִּב םֶעְכְרָי
 ׁשֶמֲת לֵאָרְִׂי ּךלַמ זַחָאוהיִדְּב שָאוהי תֹומ יֵרֲחַא הָדּוְי
 םיְִּחִּכ םֵה-אֹלַה ּוהָיְצַמֲא יִרְבּד רַתָ :הָנָׁש הֶרָׂשֵע
 ילע ּורְׁשִקִי :הָרּודי יִכלמְל םִִמָיַה ירבד רַפכ-לע
 הָׁשיִכָל ויְרֲחַא וחֵלְׁשִיַו הֶׁשיִכְל םִנָו םַלָׁשּריִּכ רֶׁשָק
 סֶלָׁשיריִּב רֵבָּקַי טיקופהילע וָתֹא יָּאׂשִַו :םָׁש ּוהָתִמַי

 הירע-תֶא הָדּוהְי םעילָּכ ּורְקִינ :דְוָּד ריִעְּב ויָתֹבַאדםע !
 יִרֲחַא הָדּודיִל ָהָבְׁשִַו תליַא-תַא הָנָּכ אּור !ּודָיְצַמַא בָא תַחַּת ותֹא ּיכָלְמִפ הָנָׁש הֶרְשִע ׁשֵשְדַּכ או
 הָנָׁש הָרְׂשֶע-ׁשַמֲח תַָׁשַּב ;ויתבַא-סִע ךֶלֶּמַה-בֵכָׁש

 ׁשֵאֹויְדַּב םֶעְבִרְי ְּךֵלֶמ הָדּוהְי ְּךֶלַמ שָאויִדַכ ּוָיְצמַאל

 ,רֶעיֹוט-לעֶקְניִװ םעֶד ּוצ זיִּב םִיָרְפֶא רֶעיֹוט
 דְנּוא דְלאָנ עֶצְנאַג םאֶד ןעֶמּונעֶגּוצ ְטאָה

 ּבייװ ַא ראַפ ןְהּוז ןיימ ּוצ רעֶטְכאַט
 זיִא דְלעֶפ םעֶד ןּופ הָיַח עֶדְליוו ַא רעֶּבֶא
 -רעֶצ טאָה איִז דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶג אייֵּבְראַפ
 טְסאָה אוד 10 :ןְראָד םעֶד ְןעֶטעֶרְט
 ןייד ריִד טְסאָה דִנּוא ,םֹודֶא ןעֶנאָלְׁשעֶב
 עֶנייֵד אייֵּב ְּךיִד טְלאַה ,ןעֶּביֹוהְרעֶד ץְראַה
 דְנּוא ,זיֹוה ןייֵד ןיִא ּבייֵלְּב דְנּוא ,עֶרֶהֶע
 ןיִא ןעֶצייֵר ְּךיִד אּוד טְסְליוו סאָוְראַפ
 ןעֶלאַפ טְסעוֶו אּוד דנּוא ,קיִלְגנּוא םעֶד
 דְנּוא 11 ?ריִד טיִמ הָדּוהְי ְךיֹוא דְנּוא

 דְנּוא ,טְרעֶהעֶג טיִנ רעֶּבָא טאָה ּוהָיְצַמַא
 זיִא לֵאָרְׂשִי ןופ גיִנעֶק רעֶד שֶאֹוהְי
 ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא
 דְנּוא רֶע ,טְכיִזעֶגְנָא רֶעייֵז טיִמ ןעֶהעֶזעֶב
 -תיִּב ןיִא הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק רעֶד ּוהָיְצַמַא
 דְנּוא 12 :הָדּוהְי ּוצ טְרעֶהעֶג סאוָו ,שֶמָׁש
 ראָפ ןעֶראָועֶג ןעֶנאַלְׁשעֶג זיִא הָרּוהְו
 ןעֶפאָלְטְנֶע זיִא רעֶרעֶדעֶי דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי
 רעֶד ּוהָיְצַמַא דְנּוא 13 :םְלעֶצעֶנ ןייֵז ּוצ
 ׁשֶאֹוהְי ןּופ ןְהּוז רעֶד הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק
 םעֶד שֶאֹוהְי טאָה ,ּוהָיְזַחַא ןּופ ןְהּוז רעֶד

 -תיֵּב ןיִא טְּפאַחעֶגְנָא לֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעֶק
 ןייק ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ;ׁשֶמֶׁש
 ןעֶכאָרְּבעֶנכְרּוד טאָה רֶע דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי
 םעֶד ןּופ .םִיַלְׁשּורְי ןּופ רֶעיֹומ איִד ןיִא
 רֶע דְנּוא 14 :ןעֶליֵא טְרעֶדְנּוה רֶעיִפ
 ןעֶנעֶו סאָו םיִלֵּכ עֶלַא דְנּוא ,רעֶּבְליִז

 םעֶד ןּופ תֹורְצֹוא איִד ןיִא דְנּוא ,ְראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶראוָועֶג עי
 טְרְהעֶקעֶגְקיִרּוצ ָּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶדְניִק עֶטְנֹוּכְׁשַמְרעֶפ איִד דָנּוא זיֹוה םיגיִנעֶק

 ףּוהְמעֶנ טאָה רֶע סאו !שֵאֹוהְי ןּופ ןעֶכאַז עֶניִרְּביִא איִד דְנּוא 8 ;ןורמש ְךאָנ
 והָיְצַמַא טיִמ ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחָלִמ טאָה רֶע איו דְנּוא ,טייֵקְראַטְׁש עֶנייַז ןּופ דְנּוא

 -נעֶמ איִד ןּופ ךּוּב םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז הָדּורְי ןּופ גיִנעֶק
 טיִמ טְגייֵלעֶג ְּךיִז טאָה ׁשֶאֹוהְי דָנּוא 16 :;לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶניִנעֶק איִד ןּופ עֶטְכיִׁשעֶג

 עֶגיִנעֶק איֵד אייַּב ,ןֹורְמֹׂש ןיִא ןעֶראָועֶג ןעֶּבאָרְנעֶּב זיִא רֶע דנּוא ,ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵז
 דְנּוא 17 :לעֶטש רעֶּנייַז ןיֵא טְריִנעֶר טאָה םֶעְבָרָי ןְהּוז ןייַז דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ
 ןופ טיֹוט םעֶד ְּךאָנ טְּבעֶלעֶג טאָה הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק ׁשֶאֹוי ןּופ ןְהוז ּוהָיְצַמַא
 איִד דָנּוא 18 :רֶהאִי ןְהעֶצְפּופ ,פֵאָרְׂשִי ןופ גיִנעֶק זָהָאֹוהְי ןּופ ןְהּוז ׁשָאֹוהְי

 איִד ןּופ ָךּוּב םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז ,והָיְצַמַא ןּופ ןעֶכאַז עֶגיִרְּביִא

 םֶהיֵא ףיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא 19 ?הָדּורְי ןּופ עֶביִנעֶק איִד ןּופ עֶטְכיִׁשעֶב-געֶמ
 אייֵז דָנּוא ;ׁשיִבָל ןייֵק ןעֶפאָלְטְנַא זיִא רֶע דְנּוא .םִיַלָׁשּורְי ןיִא שְנּוּב ַא טְכאַמעֶג

 :טייֵטעֶג ןעֶטְראָד םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ושיִבְל ןייק םֶהיֵא ְּךאָנ טְקיִׁשעֶג ןעֶּבאָה
 ןעֶּבאָרְנעֶּב זיִא רֶע דְנּוא ,דְרעֶפ איִד ףיֹוא טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 0
 דָנּוא 21 :דזָד ןּופ טאָטְׁש רעֶד ןיִא ,ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵז אייַּב ,םִיַלָׁשֹורְי ןיִא ןעֶראָועֶג
 רֶהאָי ןעֶצְכעֶז ראַו רֶע דְנֹוא-- הָיְרַזַע ןעֶמּונעֶג טאָה הָדּוהְי ןּופ קְלאַפ עַצְנאַנ םאָד

 רעֶטאָפ ןייַז ןּופ לעֶטְׁש רעֶד ןיִא ןעֶניִנעֶק טְכאַמעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דנוא----טְלַא
 הָרּוהְי ּוצ טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ איִז טאָה דְנּוא ,תַליֵא טיֹוּבעֶג טאָה רֶע 99 :ּוהָיְצַמַא
 -פּופ םעֶד ןיִא 23 :ןְרעֶמְלֶע עֶנייַז טיִמ טְגייֵלעֶג ְּךיִז טאָה גיִנעֶק רעֶד איו םעֶדְכאָנ

 שֶאֹוי ןּופ ןְהּוז םֶעְבְרַי טאָה ,הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק שֶאֹוי ןּופ ןְהּוז ּוהָיְצַמַא ןּופ רֶהאָו ןעֶטְנִהעֶצ

 גינעק



 םיכלמ
 ןֹורְמֹׂש ןיִא טְריִגעֶר לֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעֶק
 רֶע דְנּוא 24 :רֶהאָי ניִצְריִפ דְנּוא ןייַא

 ןעֶגיֹוא איִד ןיִא םעֶטְכעֶלְׁש ןּוהְטעֶג טאָה
 -עֶנְּפָא ְטיִנ ְּךיִז טאָה רֶע ,ראַה םעֶד ןּופ
 ןְהּוז םֶעְבָרָי ןּופ דֶניִז עֶלַא ןּופ טְרְהעֶק
 ְכאַמעֶג לֵאָרְׂשִי טאָה סאָו טֶבֶנ ןּופ
 טְכאַרְּבעֶנְקיִרּוצ טאָה רֶע 23 :ןעֶניִדְניִז

 ןעֶמ ןעֶנאַַו ןּופ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ץעֶנעֶרְג איִד
 זיִא סאוָו םַי םעֶד ּוצ ויִּב תָמַח ןּופ טְמּוק
 טְראָו םעֶד ְּךאָנ ,אייֵנעֶטְסיִו רעֶד ןיִא
 ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג םעֶד ,ראַה םעֶד ןּופ
 טְכעֶנַק ןייַז ָּךְרּוד טעֶרעֶנ טאָה רֶע סאו
 זיִא םאִו ,איִבָנַה יִּתְמַא ןּופ ןְהּוז הָנֹוי

 רעֶד ןיִראָו 26 :רֶּפֵח תַנ ןּופ ןעֶזעוֶועֶנ
 ןּופ דְנעֶלֶע סאָד זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה ראַה

 םִע רִנּוא ְךיִלְרעֶטיִּב רֶהעֶז זיִא לֵאָרְׂשִי
 דְנּוא רעֶנעֶסאָלְׁשְרעֶפ ַא אָד טיִנ זיִא

 וזיִא רעֶפְלעֶה ןייֵק דְנּוא !רעֶנעֶזאָלְרעֶּפ
 ראַה רעֶד דְנּוא 27 :לֵאָרְׂשִי ּוצ אָד טיִנ

 םעֶד ןעֶקעֶמּוצְּפָא טְכאַרְטעֶג טיִנ טאָה
 ,לעֶּמיִה םעֶד רעֶטְנּוא ןּופ לֵאָרְׂשִי ןעֶמאָנ
 ְךֶרּוד ןעֶפְלאָהעֶג אייֵז רֶע טאָה יֹוזַא

 39 וט די ב
 34 עַרֶט ׁשַעַה :הָנָׁש ַהֶאְו םיִעָּברַא ןויִמָׁשְּב לֵאָרְׂשִי ְךלֶמ
 רֶׁשֲא טֶּבְנְדִב םַעְבִרָי תל רֶכ אֵל הָוהְי יניעֶּב
 2 יִֵאָרָשי לּובָע-תַא םישה אוד :לֵאָרׂשיײ-תַא איִטָהַה
 אי י יתלֶא גוי רברּכ הָבְרֶעָה םִיירע תֶמַח אֹובְלַמ
 עמ רֶׁשֲא איִבָנה יֵּתִמֲאְב הוי ודָמִע דיְב יַמּד רֶׁשֲא
 98 ֶפָאְו דָאְמ הֶרֹמ לֵאָרׂשִי יָנעדתֶא הָוהְי הָאְרייּכ :רֵּפַחַה
 צז זידוהִי רּבִדדאָלְו :לֵאָרְׂשִיְל רוע ןיאו בּווָע סֵפָאְו רֹוצָפ
 יב סֿפיׁשַו םִַמָׁשַה תַחֵּתַמ לֵָרְׂשי סשיתַא תֹוחְמִל
 יו .ָׂשָערעאילַכְוםִעְְִ ירד ָתָיְו :שָאוידִּ םִעְבִרי
 זיִמֲה-תַאְו קָׂשִּמַד-תֶא ביִׁשֲה רֶׁשֲאַו םֶהְלְנייׁשַא ָּתְרובנּו
 םימיה ִרְבד רֶפָפ-לַע םיֿבּומְּכ םֶהיאלֲה לֵאְרׂשִיְּב הָרּוריל
 45 יֵבְלַמ םִע וָתֹכָא-סע םֶעְבָרְי בַּכשִ ;לֵאְרׂשִי יֵכְלַמְל
 :ויָתְחַּת וָנְב הירַכְ ףלֶמּו לאָרְׂשִי

 ופ =
 א ְךֶלֶמ לארְׂשי ְךֶלֶמ םעֶבָריל הָנָׁש עֹּבֶׁשְו םיִבְׂשָּפ תֹנְׁשֹב
 8 ייָנָׁש הֵרְׂשִע שש ְךֶּב +הָדּורְי ְךֶלֶמ הָיְצִמָאְדַב ףיַרוַע
 סעו םִלָׁשיריִּ ךלֶמ הָנׁשםַׁשּו םיִׁשִמֲחַ וכָלָמְּב הָיָה
 6 לָמְּכ הָוהְי ןניעּב רֶׁשֹיֵת שעַיז :םִַָׁשוריִמ ּיֵלְכִי ומִא
 6 "ףוָפ ּורָקדאל תִֹמָּבַה קֶר :ויִבָא ּוהָיְצַמֲא הֶׂשֶע-רְׁשֶא
 ף ףֵלֶמַה-תֶא הָוְי עניו :תֹמָבַּ םיִרָטקְמּו םיִהָּבַוְמ םִעָה
 םָתֹוְו תֶשָפְהַה תיִבְּב בֶׁשיו ותמ םוִיידע עֶרֹצִמ יִהְו
 6 יִרְבּד רַתָיְו :ץֶרֶאָה םעדתֶא- טֵפׂש תִיַבַה-לַע ְֶלּמַהִּ
 יִרְבד רַפכ-לע םיֿבותַּכ םהדאֹלֲה הֶׂשָע רֶׁשֲ-לֶכו והיו
 ? ּוְרְּבקַיַו ויָתֹכֲא-םע הָיַר בֹּכְשִַּו .:הָדּודְי יִכְלַמָל םיִמָיה
 :וָּתְחַּתונְּב םֶתֹוי ּךלֶמִוךוָּדריִעְּב ויָתֹכֲאמַע ותֹא
 6 ךלֶמ הָדּי ְךֵֶמ ּהָירעַל הָנָׁש הנמְׁשּו םיִשֹלְׁש ב
 איִד דָנֹוא 28 :שֶָאֹוי ןּופ ןְהּוז םֶעְבִרְי - = ;ביִשרָה הָעׁש רָב לֵאָרׂשי-לע טֶצְבִיב והיו

 טייקְראַטְׁש עֶנייֵז דְנּוא ,ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע םאו םעֶלַא דְנּוא ,םָעְבָרָי ןּופ ןעֶבאַז עֶניִרְּביִא
 קֵׂשְמַד טְכאַרְּבעֶנְקיִרּוצ טאָה רֶע איִח דְנּוא ,ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ טאָה רֶע םאוָו טיִמ
 ןּופ ָּךּוּב םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז ,לֵאָרְׂשִי ןיִא הָדּוהְי ּוצ זיִא סאו תֶמַח דְנּוא
 טְנייֵלעֶג ְּךיִז טאָה םֶעְבָרָי דְנּוא 29 :?לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶניִנעֶק איִד ןּופ עֶטְכיִׁשעֶג-געֶמ איד

 טְריִנעֶר טאָה הָוְרַכְז ןְהּוז ןייַז דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶכיִנעֶק איד אייֵּב ,ןְרעֶמְלֶע עֶנייַז טיִמ

 :לעֶטְׁש רעֶנייֵז ןיִא
 ּומ לעטיפאק

 טאָה ,לֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעֶק םֶעְבִרָי ןּופ רֶהאָי ןעֶטְסְניִצְנאְַצ ּדְנּוא ןעֶּביִז םעֶד ןיִא 1
 טְלַא רֶע זיִא רֶהאָו ןְהעֶצְכעֶז 2 :הָדּוהְו ןּופ גיִנעֶק הָיְצַמַא ןופ ןְהּוז הָיְרֲַע טְריִגעֶר
 -עֶר רֶע טאָה רֶהאָי גיִצְפּופ דְנּוא אייוֵוְצ דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג גיִנעֶק זיִא רֶע ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג
 יוא ּוהָיְלָכְי ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶטּומ עֶנייֵז ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְו ןיִא טְריִג
 ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא טייֵקְניִמְרעֶפטְכעֶר ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע דְנּוא 8 :םִיַלָׁשּורְי
 ןעֶּבאָה תֹומָּב איִצ טְרֶעייֵנ 4 :ןּוהְטעֶנ טאָה ּוהָיְצַמַא רעֶטאָפ ןייַז סאו איוִװ יֹוזַא סעֶלַא
 איִד ףיֹוא טְרעֶכייֵרעֶנ דְנּוא ןעֶטְכאָׁשעֶג ְּךאָנ טאָה קְלאַפ םאָד ,טְפאַשעֶנְּפָא טיִנ איוַז

 גיִצעֶרְק ןעֶועוֶועֶג זיִא רֶע דְנּוא ,גיִנעֶק םעֶד טְגאָלְּפעֶג טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 6 :תֹומָּב
 דְנּוא ,זיֹוה רעֶדְנּוזעֶּב ַא ןיִא טְניֹואוְועֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טיֹוט ןייַז ןּופ גאָט םעֶד ּוצ זיִּב

 םאָד טעֶטְכיִרעֶג טאָה דְנּוא ,זיֹוה םעֶד רעֶּביִא ןעֶועוֶועֶג זיִא גיִנעֶק םעֶד ןּופ ןְהּוז םָתֹוי

 טאָה רֶע סאוָו םעֶלַא דְנּוא ּוהָיְרַזַע ןּופ ןעֶכאַז עֶניִרְּביִא איד דְנּוא 6 :דְנאַל םעֶד ןּופ קְלאָפ
 עֶניִנעֶק איד ןּופ עֶטְביִׁשעֶג-געֶט איר ןּופ ְךּוּב םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז ,ןּוהְטעֶג
 םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵז טיִמ טְגייֵלעֶג ְּךיִז טאָה הָירַזַע דְנּוא 7 ?לֵאָרְׂשִי ןּופ

 -עֶר טאָה םֶתֹוי ןְהּוז ןייַז דְנּוא ,רזָד ןּופ טאָטְׁש רעֶד ןיִא ,ןְרעֶטְלֶע עֶנייַז אייֵּב ןעֶּבאָרְנעֶּב

 והָירַזֲע ןּופ רֶהאָי ןעֶטְסְניִסייֵרְד דְנּוא טְכַא םעֶד ןיִא 8 :לעֶטְש רעֶנייֵז ןיִא טְריִנעֶר
 :םיִׁשְרַח םֶּכעֶז ןֹורְמֹׂש ןיִא ֵאָרְׂשִי רעֶּביִא טְריִנעֶר םֶעְבִרְו ןּופ ןְהּוז ּוהָיְרַכְז טאָה ,הָדּוהְי ןּופ

 ביִנעֶק

 יי

 -7י
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 רֶס אֵל ויָתֹבא יִׂשָע רֶׁשֲאַּכ הָוהי יִנעְּכ עַרָה שעפ

 !לֵארְשידתַא איִטָחָה רֶׁשֲא טְּבְנְדִּפ םֶעְבָרְי תֹואטַחמ
 למי ּורֵתיִמַָו סעילְבק והְּכַו ׁשֵבָיּב םֶלָׁש וילָע רֶׁשְקִיַ

 יִרְבִּד רֶפַמ-לַע םיִבּותְּכ םָּנִה הָיְרכְז יָרְבּד רֵתָי :ויָּתִחַּת עג
 -לָא רֵּבִּד רֶׁשֲא הָוהְי-רַבְד אּוָה :לֵאָרְׂשִי יֵכְלַמְל םיִמָּיַה עע

 לֵאְרְִי אִֵּּכ-לַע ָךָל ּכְׁשִי םיִניִבְר יֵנְּב רֹמאֵל אּוהָי
 םיִׁשֹלִש תַנׂשִּב ְךלֶמ ׂשֵבָי-ּכ םִִּׁש :ןֵכיִהְה עי

 :ורְמְׂשּב םיִמָידחַרי מִי הָדּוהְי ְךֶלֶמ הָיעל הָנׁש ֵשַתָ
 םולש"תַא ךָיו ןֹורְמִׂש אֹבַָו הָצְרִִּמ ידָנְִּב םֵהֵנְמ לה 1

 יֵרְבּד רָתָיְו :ויָתְחַּת ךֶלֶמַ ּוהֵתיִמָיו ןֹורְמְׂשִּכ ׁשיִבָיְַּב
 ֵבְבד רפֹמ-לע םיִבּותְּכ םָנה רׁשְק רֶׁשֲא ירָׁשְִו םּולַש

 חַסְפִּת-תֶא םַהנְמרהַּכַי זָא :לָארָׂשי כלל םיִמָּיַה 5
 חַחֶפ אֵל יִּכ הָצְִּתִמ .היּובְנדתַאְ הָּ-רַׁשֲא לכת
 טׁשַתַו םיׁשֹלְש תְַׁשִּב :עקּב ָהיֶתֹורְתַה-לָּכ תֶא ךנ
 לֵאָרְׂשִי-לע יִדְגְדַּכ םֵהַנְמ ךלָמ הָדּוהְי .ךלֶמ הָיְרֲעַל הָנָׁש

 רֶסדאל הָוהְו ניֵעְּב עַרָה ׁשעו :ןוִרְמְׁשִּב םנָש רֶשָע 1
 ללאשייתֶא אָטֲחְהירׁשֲא טֶבְנְדַּב םִעְבְָי תֹואַּה לַעַמ

 םֵתַנְמ ןַּפנ ץֶרָאָה-לַע יֹוטא-ְךֶלֶמ ליפ אָּב :ויָמילָּכ 5
 הָכָלְמַּמַה קיִזָחָהְל ותַא ויי תֶוְהִל ףֵסָּכירַּכְּכ ףֶלֵא לוֿפל

 יִֹוּבְ-לָּכ לע לֵאָרְׂשיילַע ףֶסָּכַה-תֶא םִהַנְמ אֵצַה :וִרָיְּב כ

 ׁשיְל ףֵסָּכ םֶלָקִש םִשִמֲח רּוׂשַא ְֶלֶמְל הל ליִחה
 רַתָ :ץֶרָאָּכ םֵׁש דמֲעדצלְו רּושַא ּךֵלֶמ בֵׁשֵל דָחֶא
 יע םיִבּותָּכ םהיאֹולַה הֶׂשֶע רֶׁשֲאלָכְו םֵחְמ יִרְבּר
 יסע םָחְֹמ בֶכְׁשִי :לֵאָרְׂשִי יכלמל ימי יִרְבּד רֶפס

 םיִׁשֵמֲח תַנָׁשַּב !ויָּתְחַּמ וָנְב הָוְחַקְּפ ְךֶלֶמּיו ויָתֹבֲַא 5
 -ילע םֶתְנְמדַב הָנִחְּפ ךֶלָמ הָדּוְי לַמ הָידועַל הָנָׁש

 אֵל הָוהְי ןנעּפ צַרָה שנת :םיִתָׁש ןירָמָׂשְּב לֵארָשִי 8
 :ןֹורְמֹׂש ןיִא

 ומ ב םיכלמ

 ןיִא סעֶטְכעֶלְׁש ןּוהְטעֶנ טאָה רֶע דְנּוא 9
 איו יֹוזַא ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד

 טאָה רֶע ,ןּוהְמעֶג ןעֶּבאָה ןְרעֶטְלִע עֶנייֵז
 ןופ דֶניִז איִד ןופ טְרְהעֶקעֶנְּפָא טיִנ ְּךיִז
 לֵאָרְׂשִי טאָה םאו ;טֶבְנ ןּופ ןֶהּוז םָעְבִרָי
 ןְהּוז םּולֵׁש דְנּוא 10 :ןעֶניִדְניִז טְכאַמעֶג

 ַא םֶהיֵא ףיֹוא טְכאַמעֶג טאָה ;שֵבָי ןּופ
 ןעֶנאַלְׁשעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,טְנּוּב
 םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,קְלאַפ םעֶד ראָפ
 ןיִא טְריִנעֶר טאָה רֶע דִנּוא .טייֵטעֶג
 עֶניִרְּבִא איִד דְנּוא 11 :לעֶטְׁש רעֶנייֵז

 -עֶג טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז הָיְרַכְז ןּופ ןעֶכאַז
 "געט איד ןּופ ְךּוּב םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁש
 ?לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶגיִנעֶק איִד ןּופ עֶטְכיִׁשעֶג
 ןּופ טְראָו םאִד ןעֶועוֶועֶג זיִא סאָד 2
 ּוצ טעֶרעֶנ טאָה רֶע סאָו ,ראַה םעֶד
 עֶטְריִפ סאָד ןיִא זיִּב ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,אּוהי

 ןעֶציִז רעֶדְניִק עֶנייֵד ןעֶלעוֶו טְכעֶלְׁשעֶג
 םִע דנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ לֶהוטְׁש םעֶד ףיֹוא
 ןּופ ןְהּוז םּולֵׁש 13 :ןעֶועֶועֶג יֹוזַא זיִא
 -יוֵרְד דְנּוא ןייֵנ םיִא טְריִנעֶר טאָה ׁשֵבָי

 הָדּוהְו ןּופ גיִנעֶק הָיַזֲע ןּופ רֶהאָי ןעֶטְסְגיִס
 טייֵצ טאַנאָמ ןייַא טְריִגעֶר טאָה רֶע דְנּוא

 זיִא דְנּוא ןעֶנְנאַנעֶגְפיֹורַא זיִא .הָצְרִּת םיֹוא יִדָנ ןּופ ןְהּוז םֵחַנְמ דְנּוא 4

 דְנּוא ,ןֹורְמׂש ןיִא ׁשֵבָי ןּופ ןֶהּוז םּולַש ןעֶגאָלְׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא ןֹורְמֹׂש ןייק ןעֶמּוקעֶב
 איד דנּוא 15 :לעֶטְׁש רעֶנייַז ןיִא טְריִגעֶר טאָה רֶע דְנּוא ,טייֵטעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע
 טיִנ אייז ןעֶנעֶז ,טְּבאַמעֶג טאָה רֶע סאו דֶנּוּב ןייז ןּופ דְנּוא ,םּולַׁש ןּופ ןעֶכאַז עֶגיֵרְּביִא
 לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶגיִנעֶק איד ןּופ עֶטְכיִׁשעֶג-נעֶמ איִד ןּופ ךּוּב םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג
 ןעֶזעוֶועֶג רֶהיֵא ןיִא זיִא םאו ,םעֶלַא דְנּוא ,חַסֶפִּת ןעֶנאַלְׁשעֶג םֵחַנְמ טאָה םֶלאָמאַד 6
 ןעֶבאַמְפיֹוא טְלאָועֶג טיִנ םֶהיֵא טאָה רֶע לייװ ,הָצְרִּת ןּופ ןעֶצעֶנעֶרְג עֶרֶהיִא דְנּוא
 :ןעֶטיִנְׁשעֶגְפיֹוא אייז טאָה רֶע דְנּוא ,עֶרעֶגְנאַַוְׁש עֶרֶהיֵא עֶלַא ןעֶגאָלְׁשעֶב טאָה רֶע דְנּוא
 םֵחַנְּמ טאָה ,הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק הָיְרַזַע ןּופ רֶהאָי ןעֶטְטְניִסייֵרְד דְנּוא ןייֵנ םעֶד ןיִא 7
 םעֶטְכעֶלְׁש ןּוהָטעֶנ טאָה רֶע דְנּוא 18 :ןֹורְמֹׂש ןיִא רֶהאָי ןְהעֶצ טְריִנעֶר יִדָנ ןּופ ןְהּוז
 םֶעְבִרָי ןּופ דְניִז איִד ןּופ טְרְהעֶקעֶגְּפָא טיִנ ְּךיִז טאָה רֶע ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איד ןיִא
 לּופ דנּוא 19 :נעֶט עֶנייַז עֶלַא ןעֶניִדְניִז טְכאַמעֶג לֵאָרְׂשִי טאָה סאו ,שָּבִנ ןּופ ןֶהּוד
 לּופ ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה םֵחַנְמ דְנּוא ,דְנאַל םעֶד ןעֶנעֶק ןעֶמּוקעֶג זיִא ,רּוׁשַא ןּופ גיִנעַק
 ןעֶניִטְסעֶפעיֶּב ּוצ ,םֶהיֵא טיִמ ןייַז ןעֶלאָז דֵנעֶה עֶנייֵז יֵדָּכ ,רעֶּבְליִז רעֶנְטְנעֶצ דְנעֶזיוט
 ףעֶּבְליִז סאָד טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא טאָה ּםֵחַנְמ דְנּוא 20 :דִנאַה עֶנייֵז ןיִא ְךייֵרְגיִנעֶק סאָד
 ,רּוׁשַא ןּופ גיִנעֶק םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶג לאז ןעֶמ זַא ,ןעֶדְלעֶה עַקְראַטְׁש עֶלַא ןּופ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ
 טְרְהעֶקעֶגְקיִרּוצ רּוׁשַא ןּופ גיִנעֶק רעֶד טאָה יֹוזַצ ,ןעֶגיִצְנייַא ןעֶדעֶי ןּופ םיִלָקְׁש גיִצְפּופ
 עֶניִרְּביִא איֵד דָנּוא 21 :דְנאַל םעֶד ןיֵא ןעֶּביִלְּבעֶג ןעֶטְראָד רֶהעָמ טיִנ זיִא רֶע דֵנּוא
 ןעֶּביִרְׁשעֶג טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז ,ּוהְמעֶב טאָה רֶע סאָו םעֶלַא דְנּוא ,םֵחַנְמ ןּופ ןעֶכאַז
 דָנּוא 29 :לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶניִנעֶק איִד ןּופ עֶטְכיִׁשעֶג-געֶט איד ןּופ ְךּוּב םעֶד ןיִא
 טְריִנעֶר טאָה הָוְחַקְּפ ןָהּוז ןייַז דנּוא ,ןְרעֶמְלַע עֶנייֵז טיִמ טְגייֵלעֶג ְּךיִז טאָה םֵחַנְמ
 הָרּוהְו ןּופ ניִנעֶק הָיְרַזַע ןּופ רֶהאָי ןעֶטְסְניִצְפּופ םעֶד ןיִא 28 :לעֶטְׁש רעֶנייֵז ןיִא
 :רֶהאָו אייוְצ ןֹורְמֹׂש ןיִא לאָרְׂשִי רעֶּביִא טְריִגעֶר םֵחַנְמ ןּופ ןְהּוז הָיְחַקְּפ טאָה
 טאָה רֶע ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא םעֶטְבעֶלְׁש ןּוהְּמעֶג טאָה רֶע דְנּוא 4

 ףיו



 וֿט ב- םיכלמ

 ןּופ דֶניִז איִד ןּופ טְרְרעֶקעֶנְּפָא טיִנ ְּךיִז

 לֵאָרְׂשִי טאָה םאָו ,טֶּבֶנ ןּופ ןְהּוז םֶעְבָרָ
 ןְהּוז חַקֶּפ דְנּוא 25 :ןעֶניִדְניִז טְכאַמעֶג

 ףיֹוא טאָה ,ןאַמטְּפיֹוה ןייַז ּוהָיְלַמְר ןּופ

 טאָה רֶע דְנּוא ,טְנּוּב ַא טְכאַמעֶג םֶהיֵא

 םעֶד ןיִא ,ֹורְמֹׂש ןַיִא ןעֶגאַלְׁשעֶג םֶהיֵא
 דְנּוא ,זיֹוה ם'גיִנעֶק םעֶד ןּופ טְסאַלאַּט

 ןעֶראַַו םֶהיֵא טיִמ דְנּוא ,הָיְרַא דְנּוא בֹוגְרַא

 איִד ןּופ רעֶדְניִק איִד ,ןאַמ גיִצְפּופ

 ,טייֵטעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,םיִדָעְלִנ

 :לעֶטְׁש רעֶנייז ןיִא טְריִנעֶר טאָה רֶע דְנּוא

 הָיְחַקְּפ ןּופ ןעֶכאַז עֶניִרְּביִא איִד דְנּוא 6
 ןעֶנעֶז ּוהְמעֶנ טאָה רֶע סאו םעֶלַא דְנּוא

 ןּופ ָךּוְּב םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶנ טיִנ אייֵז
 ןּופ עֶניִנעֶק איד ןּופ עֶטְכיִׁשעֶג-געֶט איד

 -ָםּופ דְנּוא אייוֵוְצ םעֶד ןיִא 27 :?לֵאָרְׂשִי

 ןּופ גיִנעֶק הָיִרַזֲע ןּופ רֶהאָי ןעֶטְסְניִצ
 -עֶר ּוהָיְלַמְר ןּופ ןְֶהּוז חַקֶּפ טאָה ,הָדּוהְי

 דְנּוא 28 :רָהאָי גיִצְנאוַוְצ ןֹורְמֹׁש ןיִא טְריִנ

 איד ןיִא םעֶטְכעֶלְׁש ןּוהְטעֶג טאָה רֶע
 דֶניִז איד ןּופ טְרְהעֶקעֶנְּפָא טיִנ ְךיִז טאָה רֶע ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא

 ;ןעֶניִדְניִז טְכאַמעֶג לֵאָרְׂשִי טאָה סאו ,טֶבֶנ ןופ ןְהו

 ,-ושַא ןּופ גיִנעֶק רֶסֶאָלִּפ תַלְגִּת ןעֶמּוקעֶג זיִא לֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעֶק
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 ;לָאָרְשי-תֶא אָטֲחַה רֶׁשֲא טְבְנְדִּב םָעְברָי תֹואֹטַחְמ רֶס
 וׁשיִלָׁש ודיְלַמְריְןִּב חַקָּפ ֹויְלָע רֶׁשְקִַ

 םיִׁשִמֲח ומִעְו הֹרֲאה -תֶאְ בֶגְרַא"תֶא למי מרא
 ָּתְחַ מוה םיִרעְלִנ גמ ׁשיִא
 ְבּותַּכ םגד הָׂשָע רֶׁשֲא-לָכְו הָוְחַקְפ
 7 ןםִיַּתְשּו םיִׁשַמַה תַנָׁש :לארְׂש טי יִכְלַמְל םיִמָיַה
 -יכַע צ ָיֵלַמְרְדִּב חקֿפ ְךֹלֶמ הָרו ךלמ .הָירמַל הָנָש
 רָשע ןורמׂשּב לֵאָרְׂשִי
 טְבנְדַּב םִעְבְריו אש טהִמ רֶס אל
 יו לָסֶאְלְּפ תַלְנְּת אָּב לאָרש ְשייַדְלִמ חֹקַּפ יִמיִּב :לֵאָרְׂשִי
 -;רַאו הָכֲעמ-תיִּב לֶבָאדתֶאוןיע-תֶא חק רּוׁשַא ךֵלֶמ
 לָּכ הֶלי טנ גה-תֶאְו דָעְל גַה"תֶאְו רוָצ ראה ׁשְרָקיִתֶאְו ַחֹונָי

 ל' הלֵאחב עשיה רֶׁשְקירׁש ָשְקִיַו :הָרּוָׁשַא םלנו יְּתִִנ ץֶרֶא
 יָּתִהַּת ְךֶֶמִו ּורְתיִמִַו ּוהָּבִיַו ּוהָי ילַמְר-ִ חַקּפ--לַע
 וו כי הקפ יי יִרְבִּד רֶתָו :הָי ןעוֶב ם םֶתֹויְל םירׂשָ תֶנְׁשִּכ
 2 םָּנִה הֶׂשָע רֶׁשֲא
 : ךלֶמ וחי למה חק לֵפְל םִיַמָׁש תַנְׁש עב ;לֵאָרְׂשִי
 3נ םירְׂשָעְדַּב :הָדּוהְי .דַלֶמ ּודָּיְעְדִּכ םֶתֹו ְךַקֶמ לֵארׂשִי
 םלָׁשּוריִּ ְּךַלֶמ הָנָׁש הֵרְׂשִע שֵׁשְ = הָיָה הָנָׁש ׁשמָחְו
 יֵעּב .רׁשיה שעיו :קוָדָציתַּב אָׁשּורְי וֿפִא םֵׁשְו
 הל וחס טא ומָּבַה הק :הֶׂשָע ויָבָא ּוהָיזֶע הֶׂשָע-רֶׁשֲא לֶכְּכ

 -זרָא הָנָּב א תֹוָמּבַּב םיִרָט קמּו םִיהְּבַוְמ םִעָה רו
 58 רֶׁשֲאלכְו 4 יִרְבִד רָתָיְ לה ִה הָוהְי-תיִּב רַעַׁש
 יִבְלַמְל םיִמָיַה יִרְבד רֶפַס-לַע םיִבּותְּכ םהזדאלה הֶׂשָע
 יק הָדּותיִב היִלְׁשַהְל הָוהְי לַחַה םֶהָה םיִמָּיּב ;הָדּוהְי
 58 ןםבֶתֹוי בה ;ּוהָיְלַמְ ֵּב חַקַּפ תֵאְו םֵלָא ְךֶלֶמ ןיִצְר

 הכ ןוראי זי יהכי יו
 ' וי ,-5- =

 26 ירבד רתיו 38 הירש ירריריו
 ירבר רפס-לע ם

 28 ידָעדִי נב ער ש יי עו :הנׁש

 ײתא איט םחה רֶׁשֲא

 יֵכלמְל םי מי א ירבד .רֶפְס-לַע םימותּכ

 1 ףורי ינ

 םִעְבָרָי ןּופ
 חַקֶּפ ןּופ ןעֶטייֵצ איִד ןיִא 9

 -עֶנּוצ טאָה רֶע דְנּוא

 דֶנּוא רָעְלִנ דְנּוא ,רֹוצָח דְנּוא ׁשֶדָק דְנּוא ַחֹונָי דְנּוא ,הָבֵעַמ תיֵּב לַבָא דְנּוא ,ןֹויִע ןעֶמּונ

 ;רּוׁשַא ןייק ןעֶּביִרְטרעֶפ אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,יִלָּתְפַנ ןּופ דְנאַל עַצְנאַג םאָד ,ליֵלָנ

 דָנּוא ,ּוהָיָלַמְר ןּופ ןְהּוז חַקֶּפ ףיֹוא טְנּוּב ַא טְכאַמעֶג טאָה הָלֵא ןּופ ןְהוז ַעְׁשֹוה דְנּוא 0

 ןיִא טְריִנעֶר טאָה רֶע דְנּוא ;טייֵטעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶנאָלְׁשעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע

 איד דְנּוא 31 :ּוהָיְזִע ןּופ ןְהּוז םֶתֹוי ןּופ רֶהאָי ןעֶטְסְניִצְנאוַוְצ םעֶד ןיִא ,לעֶטְׁש רעֶנייֵז

 -עֶב טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז ןּוהְּמעֶג טאָה רֶע סאו םעֶלַא דְנּוא ,חַקָּפ ןּופ ןעֶבאַז עֶניִרְּביִא

 ןיִא 82 :לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶגיִנעֶק איד ןופ עֶטְכיִשעֶג-נעֶט איד ןּופ ְּךּוּב םעֶד ןיֵא ןעֶּביִרְש

 םֶתֹוי טְריִנעֶר טאָה ,לֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעֶק ּוהָיְלַמְר ןּופ ןְהּוז חַקּפ ןּופ רֶהאָי ןעֶטייוֵוְצ םעֶד

 ןעֶועוֶועֶג טְלַא רֶע זיִא רֶהאָי גיִצְנאַַוְצ דְנּוא ףְניִפ 88 :הָדּוהְו ןּופ גיִנעֶק ,ּוהָיְזֲע ןּופ ןְהּוז

 םִיַלָׁשּורְי ןיִא טְריִנעֶר רֶע טאָה רֶהאָי ןְהעֶצְכעֶז דְנּוא ,גיִנעֶק ןעֶראוָועֶג זיִא רֶע ןעוֶו

 :קֹורָצ ןּופ רעֶטְכאָט איִד אָׁשּורְו ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶטּומ עֶנייֵז ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא

 ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא טייקְניִטְראַפְטְכעֶר ןּוהְמעֶג טאָה רֶע דְנוא 4

 38 :ןּוהָמעֶג ְךיֹוא רֶע טאָה ןּוהְמעֶנ טאָה ּוהָיְזִע רעֶטאָפ ןייַז סאו איז יֹוזַא

 םעֶלַא

 טְרֶעייֵנ

 -עֶג רָנּוא ןעֶטְכאָׁשעֶג ָּךאָנ טאָה קְלאָפ סאָד טְפאַׁשעֶגְּפָא טיִנ אייֵז ןעֶּבאָה תֹומָּב איד

 וה םעֶד ןיִא רֶעיֹוט עֶטְׁשְרעֶּביֹוא סאָד טיֹוּבעֶג טאָה רֶע ;תֹומָּב איִד ףיֹוא טְרעֶּכייֵר

 טאָה רֶע סאו םעֶלַא דְנּוא .םָתֹוי ןּופ ןעֶכאַז עֶניִרְּביִא איִד דְנּוא 86 :ראַה םעֶד ןּופ

 איד ןּופ עֶטְכיִשעֶג-געֶט איד ןּופ ְךּוּב םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶנ טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז ,ןּוהְטעֶנ

 ןעֶנעֶק ןעֶקיִׁשּוצְנֶא ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ראַה רעֶד טאָה טייֵצ עֶנעֶו ןיִא 27 ?הָדּוהְי ןּופ עֶניִנעֶק

 טְגייֵלעֶג ְּךיִז טאָה םֶתֹוי דְנּוא 28 :ּוהָיְלַמְר ןּופ ןְהּוז חַקֶּפ דְנּוא ,םָרַא ןּופ גיִנעֶק ןיִצְר הָדּוהְי
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 ֶָא למי ויבא דַזד ריְִּכ ויָתכָא-סע רֵבָקִיַ זיָתֹבָאדע
 :ויִתְחִּת נב

 = זמ

 זִִא ךקִמ יהילמְרוּב חקַפְל הָנָׂש הָרְׂשֶע-עבׁש םנשְּב א
 וכְלְמְּב ָחָא הָָׁש םיִדְׂשֵע-ְןֶּב :הָדּודְי ְּךֶלֶמ םָתֹוידְדִּב
 רֶׂשיֵה הָׂשָע--אָלְו םלָׁשורּב ְךֶלֶמ הָנָׁש הָרָׂשֶש--שֵׁשְו

 יכלמ ּךרָדְּב ְךלֹה :דִבָא דָוְִּכ וָהֹלַא הָוהְי יב +
 רֶׁשֲא םִיונַה תֹונֲעְחִּכ ׁשֵאָּב ריִבָעָה ֹנְּב-תֶא םנְו לָארׂשי

 דמקו בו :לאַדׂש ינְב ינְּפמ םָמֹא הָעד ׁשיִרּוה 4
 ןיִצְר הֵלֲעי זַא :ןנעֶר ץצילָּכ חֵת תִֹעָבַה-לַעְו תהֹומָּבַּב ה

 םלָשּרְי רע יָלַמְרְדַּכ חַקפו סֶרָא-דַלַמ
 :םֶהָּלִהְל ּולְכָי אֵלְו ָהָא-לַע רְצָו הָמָחְלִּמַל

 עט תַליֵאיחֶא םרָא-ְלַמ ןיִצְר ביִׁשֲה אובַה תֶעָּב 5
 ּובְׂשָיו תליא ּואָּב םיִמֹורָאְו תֹוליֵאְמ םיִדּודְיַה-תֶא לֵׁשַ
 תֶלנזלָא םיִכָאְלַמ ָחֶא חל :הה םִזה ךע םׂש ז

 יֵנַשהְו הלָע יִנָא ךנֹבּו ְּךַדְבִע רמאל רּוׁשַאְךלַמ רַמָלְּפ
 חקינ יע םיִמּקַה לאָרְשִי ךֶלַמ ףּכמּו םֶרָאְּדקָמ ףֵּכִמ 5

 תצא הָוהְי תוּב אָצְמּנַה בֶהָוה-תֶאְו ףֶסָּכַהרתַא זִחָא
 ללַא עַמְׁשִי :דֵחְׂש רֶׁשֲא ךֶֶמִל = .ךֵלָמִ תיֵּב 9

 הל ָהָׂשּפְתַ קֶשמַדלֶא רֲָא ְךֶלֶמ לע רושַא ְךֶלֶמ
 ּה תאֵרָקִל זַחֶא ְךלַּמַה ךלו !תיִמַה ןיִצְריתֶאְו הֶרֹיֵק י
 ישֲא ַּבִמַה-תֶא אָרֵה קֶׂשָמֹוּ לׁשאלִמ מאל
 תֹוָמָד-תֶא ןֵהֹּבַה הָירוא-לֶא זִרָא ְךֵלֶּמַד הַלָׁשִּיַ קְשַּמַדְּב

 ֵהֹּכַה הָירוִא בה הׂשֲַמ-לבְל וָתיִנְבַ-תֶאְ חִֵּמַה :נ
 ןֵּכ קֶׂשָמַּדִמ זָחָא ךֵֶּמַה חלָׁשירָׁשֲא לֵכְּכ ַהָּבוִמַה-תֶא
 אָבח :קָׂשֵּמַּדִמ סא למה אוָּכידע ןהֹּכה הָירזִא גָשָצ
 ֵלֵּנִה בֶרֶקו חבזִמַה-תַא ךֶלַמַה אָרנ קֶׂשֶּמַּדִמ למה

 ןט וט  ב םיכלמ

 "עָּב זיִא רֶע דנּוא ,ןרעֶטְלֶע עֶנייֵז טיִמ

 ןרעֶטְלֶע עֶנייֵז אייֵּב ןעֶראָועֶג ןעֶּבאָרְב
 רוָד רעֶמאָפ ןייַז ןּופ טאָטְש רעֶד ןיִא

 ןיִא טְריִגעֶר טאָה זָחֶא ןְהוז ןייַז דְנּוא
 :לעֶטְׁש רעֶנייֵז

 זט לעטיפאק

 חַקֶּפ ןּופ רֶהאָי ןעֶטְנעֶצעֶּביִז םעֶד ןיִא 1
 ןְהּוז זָחֶא טְריִגעֶר טאָה ,ּוהָיְלַמְר ןּופ ןְהּוז
 גיִצְנאוַוְצ 2 :הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק םֶתֹוי ןּופ

 רֶע ןעוֶו ןעֶועוֶועֶג טְלַא זָחֶא זיִא רֶהאָי
 רֶהאָי ןעֶצְכעֶז דְנּוא ,ןעֶראָועֶג גיִנעֶק זיִא

 רֶע דִנּוא .םִיַלְׁשּורְו ןיִא טְריִגעֶר רֶע טאָה

 טייֵקְגיִטְרעֶפטְכעֶר איִד ןּוהְטעֶג טיִנ טאָה
 איז יֹוזַא ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איד ןיִא

 -עֶנ זיִא רֶע טְרֶעייֵנ 8 :דוָד רעֶטאָפ ןייַז

 עֶגיִנעֶק איר ןּופ געוֶו םעֶד ןיִא ןעֶגְנאַג
 רֶע טאַה ןְהּוז ןייַז ָּךיֹוא דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ

 איו יֹוזַא ,רֶעייַפ םעֶד ָּךְרּוד טְריִפעֶנְכְרוד

 רעֶקְלעֶּפ איִד ןּופ טייֵקְגיִדְריִוְמּוא איִד

 ןעֶּביִרְטראַפ אייֵז טאָה ראַה רעֶד סאָט

 דְנּוא 4  :לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶדְניִק איד ראָפ

 איד ףיֹוא דְנּוא ,תֹומָּב איִד ףיֹוא טְרעֶכייֵרעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶטְכאָׁשעֶג טאָה רֶע
 ןיִצְר ןעֶּבְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא םֶלאָמאַד 2 :רעֶמייֵּב עֶניִרְג עֶלַא רעֶטְנּוא דְנּוא ןכפ

 הָמָחֶלִמ םִיַלָׁשּורְי ןעֶנעֶק לֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעֶק ּוהָיְלַמְר ןּופ ןֶהּוז חַקֶּפ דְנּוא ,םֶרֵא ןּופ גיִנ
 טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא זָחֶא ןעֶנעֶק טְרעֶנאַלעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא יי =
 :ןעֶטְלאַה הָמָחָלִמ טְנאַקעֶג

 ,םָרַא ןּופ תַליֵא

 ןעֶמּונעֶגְקיִרּוצ םָרַא ןּופ גיִנעֶק ןיִצָר טאָה טייֵט רעֶנעֶי ּוצ 6

 םיִמֹודַא איד דְנּוא ,תֹוליֵא םיֹוא םיִדּוהְי איִד טְנאָיְראַפ טאָה רֶע דְנּוא

 ןעֶניִטְנייַה םעֶד ףיֹוא ויִּב טְצעֶזעֶּב ןעֶטְראָד ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דֶנּוא ,ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז
 ּוצ יֹוזַא הּוׁשַא ןּופ גיִנעֶק רָסֶלְּפ תַלְנִּת ּוצ םיִחּולְׁש טְקיִׁשעֶג טאָה זָחֶא דְנּוא 7 :נאָט
 איֵד םיֹוא ריִמ ףֶלעֶה דְנּוא ףיֹורַא םּוק ,ןְהּוז ןייַד דְנּוא טְכעֶנְק ןייַד ןיִּב ָּךיִא ,ןעֶנאָז
 םאִו ,לֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ דְנאַה איִד םיֹוא דְנּוא ,םָרַא ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ דְנאַה
 ,רֶלאָג םאֶד דְנּוא רעֶּבְליִז םאָד ןעֶמּונעֶג טאָה זָחֶא דְנּוא 8 :ריִמ ןעֶנעֶק ףיֹוא ןֶעייֵמְׁש
 זיוה םעֶד ןּופ תֹורְצֹוא איִד ןיִא דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיֵא ןעֶנּופעֶג ראו סאו
 דָנּוא 9 :רּושַא ןּופ גיִנעֶק םעֶד ּוצ דַחֹׂש םֶלַא טְקיִׁשעֶג םִע טאָה רֵנּוא ,גיָנעַק םעֶד ןּופ

 -םיֹורַא זיִא רּוׁשַא ןּופ גיִנעֶק רעֶד דְנּוא ,טְכְראָהעֶג םֶהיֵא טאָה רּוׁשַא ןּופ גיִנעֶק רעֶד
 ןעֶּביִרְטרעֶפ איִז טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶגְנּואוְוַצעֶּב איִז טאָה רֶע דְנּוא ,קֶׂשָמַד ןייק ןעֶנְנאַגעֶג
 ןעֶגְנאַגעֶג זיִא זָחֶא גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 10 :טייֵטעֶנ רֶע טאָה ןיִצְר דְנּוא ,ריֵק ןייק
 ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע ןעֶו דִנּוא ,קֵׂשֵמַד ןייק רּוׁשַא ןּופ גיִנעַק רָסָאְלִּפ תַלְנִּת ןעֶנעֶקְטְנַא
 ןַהֹּכַה הָירּוא ּוצ טְקיִׁשעֶנ זָהֶא גיִנעַק רעֶד טאָה יֹוזַא ,קֵׂשְמַד ןיִא זיִא סאָו ַחַּבְזִמ םעֶד
 ;טְכאַמעֶג זיִא רֶע איז ץְנאַנ ,םיִנעֶבייֵלְנ ןייַז דְנּוא .ַחַּבְזִמ םעֶד ןּופ טְלאַטְׁשעֶב איד

 טאָה זָחֶא ניִנעַק רעֶד םאוָו םעֶלַא ָּךאָנ ,ַחֵּבְזִמ םעֶד טיֹוּבעֶנ טאָה ןֵהַּכַה הָירּוא דַנּוא 11
 רעֶד ןעֶו דֶנּוא 19 :קֵׂשָמַד ןּופ ןעֶמּוקעֶנ זיִא זָחֶא גיִנעַק רעֶד רעֶדייֵא ,קֵׂשָמַד ןּופ טְקיִׁשעֶג
 טאָה רֶע דְנּוא ,ַחַּבְזִמ םעֶד ןעֶהעֶזעֶנ גיִנעֶק רעֶד טאָה יֹוזַא ,קֶׂשָמַד ןּופ ןעֶמּוקעֶג זיא ביִנעֵק

 בירקמ
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 רֶע דְנּוא 13 :תֹונָּבְרִק ןעֶזעוֶועֶג ֿביֹרְקֿמ

 ,רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב ןייַז טְרעֶבייֵרעֶג טאָה

 טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶפְּפָא-זייִּפְש ןייז דְנּוא

 רֶע דְנּוא ,רעֶפְּפָא-קְנאַרְט ןייַז ןעֶסאָגעֶג
 עֶנייֵז ןּופ טּולְּב סאָד טְגְנעֶרְּפְשעֶג טאָה

 דְנּוא 11 :ַחָּבְזִמ םעֶד ףיֹוא רעֶפְּפָא-דיִרָפ

 ןעֶועוֶועֶג זיִא םאִזָו ַחָּבְזִמ םעֶנְרעֶּפּוק םעֶד
 ןּופ טְקּורעֶנְּפָא רֶע טאָה ,ראַה םעֶד ראָפ

 וַחֵּבְוִמ םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ ,זיֹוה םעֶד ראָפ

 דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ

 טייַז רעֶד ןַא ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע

 דְנּוא 12 :טייֵז-ןֹופָצ ּוצ .,ַחֵּבְוִמ םעֶד ןּופ

 הָיְרּוא ןעֶטאָּבעֶג טאָה זָחֶא ניִנעֶק רעֶד

 ןעֶסיֹורְג םעֶד ףיֹוא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןֵהֹּכַה

 ןעֶגְראָמ סאָד ןְרעֶכייֵר אּוד טְסְלאָז ַחֵּבְזִמ
 רעֶפָּפָא-זייֵּפְש םאֶד דְנּוא ,רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב

 רעֶפֶּפָא-דְנאַרְּב סאָד דְנֹוא ,דְנעֶבָא ןּופ

 ,רעֶפְּפָא-זייֵּפְש ןייז דְנּוא ,גיִנעֶק םעֶד ןּופ

 -ְנאַג םעֶד ןּופ רעֶפַּפָא-דְנאַרְּב סאָד דְנּוא

 רעֶּפֶּפָאיוייֵּפְׁש עֶרייֵז דְנּוא ,דְנאַל ןעֶצ
 םעֶלַא רֶנּוא ,רעֶפַּפָא-קְנאַרְמ עֶרייֵז דְנּזא

 413 יי

 ופ ֹותָהְנִמ-תאַו ֹותָלֲע-תַא רק :יֵלֵע לע חבומתיפע
 לע ול-רֶׁשֲא םיִמָלְׁשַהדסּד"תַא ַקָרְִו ֹוכטנ-תֶא ְךֵסַו
 א ברק הָוהְי י גל רֶׁשֲא תָׁשֹחַה חַּבּוּמַה תאַו :ַחָבוּמד
 ותֹ ןֵּתו הוי תיֵּ ןֵּבִמּוחֹבומַה ןיִּבִמ תִיַּבַה יֵנְּפ תֶאֹמ
 ווו :הָנֹוְפֶצ ַחֵכְִּמַה ךרי-לע
 ככה-תלתא רֶטֶכַה לורגה חמזמֲהלַע רמאל ןהָּכַה

 2רַאְו ֹותָחְנִמתֶאְ למה תקע-תָאו בָרָעָה תַהְנִמ-תֶאָו
 הָלֹע סֵד-לֶכְ םֶהיֵכְס םָתָחְנִּו ץֶרֶאָה םע-לָּכ תל
 קבל יל-היהְי תֵׁשְהִּנַ חממּו קֶדֹוִּת ויָלָע חֹבָז סָּדילְכְ
 1 ץצקה :וְתֶא ְךֶלּמִה הוצ-שֲא לֶכּכ ןֵהַֹּה הָירוִא ׂשֲעַו
 "תֶאו טהילעמ ר א תָֹרְְכִמַה-תֶא זֶחֶא ְךֵלֶּמַה
 הֵתְחַּתרֲֶׁא תֶשֶחּנַה רַקְּבַה לע רוה םִיַה-תֶאְ רֹיִכַה
 8 דָשֲא תֶבֲֹׁה ךסימ"תֶאְו :םיִנָבֶא תֶפצְרִמ לע ותֹא ןֵּתי
 יב םסה הָנֹוציחַה למַה אוָבְמ-תֶאְו יב נב
 15 דעצלה הֶׂשֶע רֶׁשֲא זָחֶא יִרְבִּד רָתָיְו :רוָׁשֵא ךֶלֶמ י יֵנְּפַמ
 כ בֵכְׁשִַּו:הָרּודי יִכְלַמְל סיִמָיהיִרְבִד רָפְ-טַע םיִבּותְּכ םה
 מִי ְךוָּד רעְב וותֹכָאדמַע יֵבָּכִיַו ויָתֹבַא--םע זָחֶא

  ווְַּהֹּכ עב ּוהָקּמ
 וי ןי

 א ַעֵׁשוה ְךֵלָמ הָרּוְי ףֶלֶמ ןָחָאְל הרשע םּתְׁש תנָשְּב
 5 עַרָה שי ;םיִָׁש צֵׁשֵּת לֵאָרְשיילַע ןלִמְשִּכ הָלֵאְדַּב
 :יָנָפל יִיָה רשֲא לֵאָרְשִי יְכלַמְּכ אֵל קר תורָי יב
 3 דַבָע שוה ולייַהיַו רוָשֵא ףֶלֶמ סא הלָפ לָּפ
 ג רֶׁשֲארֶׁשָל עשו ּׁשאיֶדְלִמ אָצמ :הָהמ ול םָׁשַה
 הדָחְנַמ הָלֵפָהיאלְו םִיְצַמיִבלִמ 6 םיִכָאַלמ חַלָש

 רמ הירי א-תַא זִח ֹא ְךֶלֶמַה

 יי
 ר 1 ו

 ּודָרְסֲאַָו רּוׁשַא למי חרוב הָנְׁשְּכ רֶׁשא ִלְמִל
 5 : א תּפ = 5 : ױ - : ב

 ה ורְמׁש עו ץְרָָה-לבִּב רושֵא-ךלֶמ לע :אלכ הָּפ ה* לֵא דְנּוא ,רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב איד ןּופ טּולְּב
 אוד טְסְלאָז ,גְנּוטְכעֶׁש איִד ןּופ טּולְּב

 (םֶהיֵא אייָּב) ןייַז ריִמ ראַפ טעוֶו ַחַּבְזִמ רעֶנְרעֶּפּוק רעֶד דנּוא ,ןעֶגְנעֶרּטְש םֶהיֵא ףיֹוא
 טאָה זָחֶא גיִנעֶק רעֶד סאו םעֶלַא ,ּוהְמעֶנ טאָה ןֵהֹּכַה הָירּוא דְנּוא 16 :ןעֶׁשְראַפ ּוצ
 איֵד ןּופ ןעֶטְסייֵל איִד טְקאַהעֶנְּפָא טאָה זָחֶא גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 17 :ןעֶטאָּבעֶג םֶהיֵא
 טאָה םַי םאָד דְנּוא ,ןעֶקעֶּבשאוַו איִד ןעֶמּונעֶגְּפּורַא אייֵז ןּופ טאָה רֶע דְנּוא ןעֶלעֶטְׁשעֶב
 רֶע דְנּוא ןעֶזעוֶועֶג רעֶטְנּוראַד ןעֶנעֶז סאו רעֶדְניִר עֶנְרעֶּפּוק איִד ןּופ ןעֶמּונעֶגְּפּורַא רֶע
 תָּבַׁש ןּופ קעֶד איִד דְנּוא 18 :גְנּורעֶטְסאַלְפ עֶנְרעֶנייֵטְׁש ַא ףיֹוא טְלעֶטְׁשעֶג םֶהיֵא טאָה
 םאָו גיִנעֶק םעֶד ןּופ גְנאַגְנייַרַא םעֶד דְנּוא ,זיֹוה םעֶד ןיִא טיֹוּבעֶג ןעֶּבאָה אייֵז םאח
 םעֶד ראָפ ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיֵא גיִדְנעוֶוְניִא טעֶדְנעוֶועֶג רֶע טאָה ,ןעֶסיֹורְד ראו
 טאָה רֶע םאָו םעֶלַא דְנּוא ,זָחֶא ןּופ ןעֶכאַז עֶניִרְּביִא איֵד דְנּוא 19 :רּוׁשַא ןּופ גיִנעֶק
 איִד ןּופ עֶטְכיִשעֶג-געֶמ איד ןּופ ְךּוּב םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶנ טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז ,ןּוהֵטעֶב
 זיִא רֶע דָנּוא ,ןְרעֶמְלֶע עֶנייֵז טיִמ טְנייֵלעֶג ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא 20 :הָדּוהְו ןּופ עֶגיִנעֶק

 ןְהּז ןייַז דְנּוא ,דוָד ןּופ טאָטְׁש רעֶד ןיִא ,ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵז אייֵּב ןעֶראָועֶג ןעֶּבאָרְגעֶּב
 :לעֶטְׁש רעֶנייֵז ןיִא טְריִנעֶר טאָה ּוהָיִקְזַח

 זי לעטיפאק

 הָלֵא ןּופ ןְהּוז ַעֵׁשֹוה טאָה הָדּוהְי ןופ גיִנעֶק זָחֶא ןּופ רֶהאָי ןעֶטְפְלעוֶוְצ םעֶד ןיִא 1

 םעֶּטְבעֶלְש ןּוהְמעֶב טאָה רֶע דְנּוא 9 :רֶהאָו ןייֵנ לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא ןֹורְמֹׂש ןיִא טְריִגעֶר

 ןעֶנעֶז םאִו לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶניִנעֶק איִד איו טיִנ רעֶּבָא ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא

 ,רּוׁשַא ןּופ גיִנעֶק רֶסֶאְנַמְלַׁש ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא םֶהיֵא ןעֶנעֶק 8 :ןעֶועוֶועֶג םֶהיֵא ראָפ

 :קְנעֶׁשעֶב טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא טְכעֶנְק ןייֵז ןעֶזעוֶועֶג זיִא ַעְׁשֹוה דְנּוא

 טאָה רֶע סאָו טיִמאַד ,טֶנּוּב ַא ַעַׁשֹוה ןיא ןעֶנּופעֶג טאָה רּושַא ןּופ גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 4

 קְנאַׁשעֶג ַא טְבאַרְּבעֶגְפיֹורַא טיִנ טאָה רֶע דנּוא ,םִיָרְצִמ ןּופ גיִנעֶק אֹוס ּוצ םיִחּולְׁש טְקיִׁשעֶג
 -עֶג טְסעֶפ םֶהיֵא טאָה רּוׁשַא ןּופ גיִנעֶק רעֶד דְנּוא .רֶהאָי עֶלַא איו רּוׁשַא ןּופ גיִנעֶק םעֶד ּוצ
 רּוׁשַא ןּופ גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 5 :םיִנעָבְנעֶפעֶג םעֶד ןיִא ןעֶדְנּוּבעֶנ םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶמּונ
 ןֹורְמׂש ןייק ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא רֶע דְנּוא ,דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד ְּךְרּוד ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא
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 טְרעֶנאַלעֶנ רֶהיֵא ןעֶנעֶק ְךיִז טאָה רֶע דְנּוא כָל עֵשֹוהְל תיִניׁשְּתַה םַנְׁשִּב :םיִנָׁש ׁשֶלָׁש היֵלָע רַצָה 5

 רֶהאָו ןעֶטְנייֵנ םעֶד ןיִא 6 :רֶהאָי אייֵרְד םֵׁשֹי הָרּוָׁשַא לָארשי-תֶא לֶגי ןֹורְמִׁש-תֵא לּושַאְלַמ

 רּוׁשַא ןּופ גיִנעֶק רעֶד טאָה .ַעִׁשֹוה ןּופ :יִדָמ יִרָעְו ןֶזוּנ רֶהְנ רוָבָחְבּו חַלְחַּכ םָתֹוא
 טאָה לֵאָרְׂשִי דְנּוא ,ןֹורְמׂש ןעֶגְנּואוְוְצעֶּב - 7957 םָיֵהְלַא הָוהיל לֵאְָׂשי-י יָאְמָחַּכ יה
 טאָה רֶע דְנּוא ,רּוׁשַא ןייק ןעֶּביִרְטְרעֶפ רֶע םִיַרְצמלמ הָעְרַּפ דִי תַחַּתִמ םִיַרְצִמ ץֶרָאמ םֶתֹא
 רֹובָח ןיִא דְנּוא חַלַח ןיִא טְצעֶזעֶּב אייֵז א מס :םיִדֵחֲא םיִקלָא ָאְִיו

 : א א '* :

 טעֶטְׁש איד ןיִא דְנּוא ,ןָזֹוג ָךייֵמ םעֶד אייֵּב 6 ןארשייכקמ לָארו שי ינְּב גמ הָודְיׁשיִרוה
 5 א הדהי-לַע ןכ--אל רָׁשֲא סיִרָכְּד .לֵאָרשי--מ וָאְּפַחַיַו 5

 ייוֵו ,ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 7 :יֵדָמ ןּופ ש
 6 הא םיִרָצֹונ לֵּדְנִּמִמ םֶהיֵרָע-לֶכִּב תּומָּב םָהָל ונְבּי םהיחֹלַא

 טְגיִדְנִזעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד במפ
 טאָה סאוָו ,טאָג רֶעייֵז ראַה םעֶד ןעֶנעֶק 5 8 םירׁשֲַו תוכעמ םָהָל ירצה ידע

 הלכה מט יי תֹמָילַ טיט ער על תחת הָֹבנהעכִ
 גאל םעֶד םיוא טְכאַרְּבעֶגְפיױרַא אייֵז םיִָר םיִרָבּד שי םהינַּפמ הָוהְי הָלְנִה-רְשַא סיֹנַּכ

 העְרַּפ ןּופ דְנאַה רעֶד רעֶטְנּוא ןּופ ,םִיַרְצִמ !דהְי רַמָא רֶׁשֲא םיללגַה ודְבעו :הָודְי-תֶא םיִעְכַהְל
 אָרֹומ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םִיַרְצִמ ןּופ גיִנעֶק לֵאְרְׂשיְב הָוהְי דַעָו :הֶּזִה רכְִהיִָא ׂשַַת אֵל םלָל

 דנוא 8 :רעֶטעֶג עֶדְמעֶרְּפ ראַפ טאַהעֶג םָכיְִרַּדמ ּוֿבָש רפאל הָוחילָכ וַאיִבְניִלָּכ יְב הָלּהיַב
 ןּופ תֹוקָח איִד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז יִתוִצ רֶׁשֲא הָרֹּתַהיִלָכְּכ יַמֹוּמִ יתֹוצִמ ֹרְמִׁשְו שִעְדָת
 אייֵז טאָה ראַה רעֶד סאָו ,רעֶקְלעֶפ איד :םיִאיִבְנִה יִדְבִע יְּב םֵּכילֲא ְִחַלָׁש רָׁשֲאַו םכימְבַא-תַא

 ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ראָפ ןעֶּביִרְטְרעֶפ אֵל רׁשֲא םָתוכֲא ףֶרֶעַּכ םָּפְרֶע"תַא ּוָׁשְקִה ּועֵמָׁש אלו 4

 ֶגיִנעֶק איִד סאוָו (ץעֶזעֶג איד ןיִא דְנּואנ תירְכיתַאקֶ מְָּה :םַקתלַא הכּומאָה י
 דנּוא 9 :טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי ןופ ִּב רצה רַׁשֲא דָתֹוַדע תֵאְ םָתֹובֲא--תַא תַרָּכ-רֶׁשַא
 -עֶנְסיֹוא ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד םֶתֹכיִבְס רַׁשֲא םיׂטַה יִרֲחאְו לָבְּת לֶבָהַה יַרֲהַא וכל

 ןעֶגעק טְבעֶר טיִ יא םאָו ןעֶכאַז טְכאַרְמ ויי! הע יתְלל םָא הי הי רׁשַ
 ןעֶּבאָה אייז דֶנּוא ,טאָג רֶעייֵז ראַה םעֶד יב הק א ר 2
 ,טעֶטְׁש עֶרייֵז עֶלַא ןיִא תֹומָּב טיֹוּבעֶג ְּךיִז א שי הָדיִׁשַא יׂשֵצַה םיִלִָ

 זיִּב ,רעֶטְכעוֶו איִד ןּופ םעֶרּוהְט םעֶד ןּופ יתנו םקנמיתַא ורע לעת ורְכעו
 !(ה כא היפ =ְהוחַמ : עֵרָה תֹׂשֲעַל רְּכַמֲתיַ וׁשֲחַנו םיִמָסְק ּוָמָמִקִו ׁשַאָּכ

 טא טלֵאָרְׂטִיִב לאְמ הָוהְי ףּנַאְתִ יְִכַל הָוהְי יניֵעְּכ אייֵז דְנּוא 10 :םעֶטש עֶטְסעֶפ איִד ּוצ
 דָנּוא ,תֹובצַמ טְלעֶטְׁשעֶנְפיֹוא ְּךיִז ןעֶּבאָה

 דָנּוא 11 :רעֶמייֵּב עֶניִרְג עֶלַא רעֶטְנּוא דְנּוא ,ןְלעֶניִה עֶביֹוה עֶלַא ףיֹוא ,רעֶמייֵּבְנעֶדְניִל
 רעֶד םאָו רעֶקְלעֶפ איֵד איז יֹוזַא ,תֹומָּב עֶלַא ףיֹוא טְרעֶכייֵרעֶג טְראָד ןעֶּבאָה אייֵז
 םעֶד יֵדָּכ ,ןעֶכאַז עֶטְכעֶלְש ןּוהְטעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶּביִרְטְרעֶפ אייֵז ראָפ טאָה ראַה
 טאָה ראַה רעֶד םאָו ,ןעֶצעֶנ איִד טְניִדעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 12 :ןעֶנְראָעְרעֶד ּוצ ראַה
 ראַה רעֶד דְנּוא 18 :ןּוהְמ טיִנ ןעֶכאַז עֶניִזאָד איִד טְלאָז רֶהיֵא ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ
 דנּוא םיִאיִבְנ עֶלַא ְּךְרּוד הָדּוהְי ןעֶנעֶק דְנּוא לֵאָרְׂשִי ןעֶגעֶק טְגאָזעֶג תּודֵע טאָה
 ןעֶבעֶװ עֶטְכעֶלְׁש עֶרייֵא ןּופ קירוצ ָּךייַא טְרְהעֶק ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא רעֶהעֶז עֶלַא
 ּבאָה ְּךיִא םאִו הָרֹוּת עֶצְנאַג איֵד אי יֹוזַא ,ץעֶזעֶג עֶנייֵמ ,תֹוצִמ עֶנייַמ טיִה דַנּוא
 עֶנייֵמ ְּךְרּוד ְּךייַא ּוצ טְקיִׁשעֶג ּבאָה ְָּךיִא סאָו דְנּוא ְרעֶמְלֶע עֶרייַא ןעֶמאָּבעֶג
 טְראַה ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְרעֶהעֶנ טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא 14 :םיִאיִבְנ איִד ,טְכעֶנְק
 טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז םאְוָו ,ןְרעֶמְלֶע עֶרייֵז ןּופ ןעֶקאַנ רעֶד איז יֹוזַא ,ןעֶקאַנ רֶעייֵז טְכאַמעֶנ
 ,ץעֶועֶב עֶנייֵז טְסאַהְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 12 :טאָג רֶעייֵז ראַה םעֶד ןיִא 2

 םיִנְנייֵט עֶנייַז דְנּוא ,ןְרעֶמְלֶע עֶרייַז טיִמ טְכאַמעֶג טאָה רֶע סאָו דֶנּוּב ןייַז דֶנּו
 איד ןעֶנְנאַנעֶגְכאָנ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא טְנאָזעֶג תּודֵע אייֵז ןעֶנעֶק טאָה רֶע א
 םאִו רעֶקְלעֶפ איִד ָּךאָנ דְנּוא ןעֶראַוְועֶג טְשיִראַנְרעֶפ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא טייקשיראנ

 ןּוהְט טיִנ ןעֶלאָז אייֵז זַא ,ןעֶמאָּבעֶג אייֵז טאָה ראַה רעֶד סאָו ,אייֵז םּורַא ןעֶנעֶז
 רֶעייֵז ,ראַה םעֶד ןּופ תֹוצַמ עֶלַא טְזאַלְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא 16 :אייֵז איװ
 ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ טְפאַׁשְרעֶה עֶצְנאַנ איִד ּוצ טְקיִּבעֶנ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דַנּוא ;טאָג
 טְרְהיִפעֶנְכְרּוד ןעֶּבאָה אּייֵז דְנּוא 17 :לַעַּב םעֶד טְניִדעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא הָעיַפ םעֶד ךרוד ,רעֶטְכעֶמ עֶרייַז דנּוא ןֶהיֵז עֶרייֵ
 -ְךעֶפ ָּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְנאָזעֶג רֶהאְח ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא טְכאַמעֶג ףּוׁשיִּב
 וצ םֶהיֵא ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיֵא עֶטְכעֶלְׁש סאָד ןּורְט ּוצ טָפיֹוק
 דָנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא טְנְראָצעֶג רֶהעֶז טאָה ראַה רעֶד דנוא 18 :ןעֶנְראָצְרעֶד
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 י 3 םיכלפ

 םיִנָּפ ןייַז ןּופ ןּוהְטעֶנְּפָא אייֵז טאָה רֶע
 רעֶד טְרֶעייֵנ ,ןעֶּביִלְּבעֶנ רֶהעֶמ טיִנ זיִא"סֶע
 טאָה הָדּוהְי ָךיֹוא 19 :ןייֵלַא הָדּוהְי טֶבִׁש
 רֶעייֵז ראָה םעֶד ןּופ תֹוצִמ איִד טיִהעֶנ טיִנ
 איד ןיִא ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ;טאָג
 ןעֶּבאָה אייֵז סאו לֵאָרְׂשִי ןּופ ץעֶזעֶג
 טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 20 :טְכאַמעֶנ
 ןּופ ןעֶמאָז ןעֶצְנאַג םעֶד טעֶטְכַארעֶפ
 טְקיִרְדעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי
 ןיִא ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא אייֵז טאָה רֶע דִנּוא
 אייז טאָה רֶע זיִּב ,רעֶּביֹור ןּופ דְנאַה איִד

 ןיִראָו 21 :םיִנָּפ ןייֵז ןּופ ןעֶפְראוָוְרעֶפ
 םעֶד ןּופ ןעֶסיִרעֶנְּפָא ָּךיִז טאָה לֵאָרְׂשִי
 טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,דוָד ןּופ זיֹוה

 םֶעְבָרָו דְנּוא ,טֶבָנ ןּופ ןְהּוז םִעְבָרָי ןעֶניִנעֶק
 רעֶטְנּוא ןּופ לֵאָרְׂשִי ןעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ טאָה
 טְכאַמעֶג אייֵז טאָה רֶע דִנּוא ,ראַה םעֶד
 איִד דנוא 22 :דֶניִז עֶסיֹורְג ַא ןעֶגיִדְניִז
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 ;ודַבְל הָדּודְי טֶבֶׁש ןקָר רַאְׁשִנ .אָל וָיְּפ לַעַמ םֶרסיְ
 פ וכו םֶהיֵהְלֶא ָהָוְי תֹוצְמ--תֶא רַמָׁש אֵל הרוח
 ב טַארׂשי עַרז-לֶכְּב הָהְי סָאמַ וׂשָערֶׁשֲא לֵאָרְִׂי תֹוקְחִּב
 ויי: םֶכילְׁשה רֶׁשֲא רע םיִמׂש יב םְתִ םֹעו
 ךֵּכ סעברי-תֶא וכל דַוָד יב לַעַמ לֵאָרְׂשִי עֶרָק
 םאוטַחָהְו הָוהְי יִרֲחַאֹמ לֵאָרְשִידתֶא םִעְבִרְי אָדַָו טֵבְנ
 צנ םעֿבָרָי תואְט ַח-לֶכְּב לֵאָרְׂשִיינְּב כליו :הָלּודְנ הֶאְטַה
 צו -תֶא הָוהְי ריסַירֶׁשֲא דַע .:הִָמִמ ורָכ--אל הָׂשָע רֶׁשֲא
 םאיִבְּגלויָדְבָע-לָּכ יב רב רֶׁשֲּכוְָּפ לַעמ לַאְרשִ
 :הָוה יָה דַע הָרוׁשַא ֹותְמְדַא לעמ לֵאָרְׂשִי לֶ
 93 םִיורַפפּו תָמֲהְמּאועְמּו הָתוּכִמּו לֵבְּבִמ רושֵאיִּדַלְמ אבו
 ורְמְׂש-תֶא שרי לֵאְרְִׂי נב תַחּת ןֹורְמִׂשיֵרָעְב בו
 הֹכ -תֶא ּוָאְרִי אֵל םָׁש םֶּתְבִׁש ַַּחְתַּב ידו :ָהיִרָעְּב ּוְבְׁשִו
 ינרה ּוְהִיַו תֹוָרֲאָה-תֶא םֶהָּב .הָוהְי חלֹׁשַּו הָוהי
 א היֵלנִה רֶׁשֲא םִיּנַה רמאל רושַא למי ּורְמאּיַו !םֶהֶּב
 ץֶרָאָה יַהלֶא טַּפְׁשִמתֶא ּועָדָי אָל ןורְמִׂש יִרָעְּב בֶׁשֹּתַו
 רֶׁשֲַּכ םֶתֹא םיִתיִמְמ םגְִו תֹרֲאָה-תֶא םּכוחְלַשִיַו
 עז רּוׁשַא-ְדָלַמ וָצָיַו :ץֶרֶאָה יַקלֶא טּפְׁשִמ-תֶא םיִעְדִי םָניֵא
 סּׁשִמ םֶתיִלְִד רֶׁשֲא םיִנֲהְּכַהִמ דָהֶא הֶּמָׁש ּוכיֵלֹה ראל
 25 אביו :ץֶרָאָה יֵהלֶא טַּפְׁשִמ-תֶא םֶריִו םֵׁש ּובְׁשָיו וכו
 הב בֶׁשּיו ןֹורְמְׂשִמ נה רֶׁשֲא םיִנֲהְּכַהְמ דָתֶ
 פיו ּוביֵׂשע ּויְהיַו :הָוהָידתֶא ּוָאְרִי ְךיִא םָתֹא הָרומ יהי
 םינֹרְמְׁשַה וֵׂשָע רֶׁשֲא תֹומְּבַד תיִבְּב ו ֹוהָינו וילֶא יו
 ל ללָבֶב יִׁשָנֲאְו .םָׁש ּוסיִבְׁשִי םה רֶׁשֲא םֶריֵרָעְּב יג יי
 יִשְנְֲו לנינ =תַא וׂשָע תֹוכייֵׁשְנַאְו תֹוָּב ּתֹוָכָסיּתַא ׂשָע
 31 -קרִאו זחֶבִנ ּוָׂשָת םִנצֲהְו :אָמיִׁשֲא-תֶא ּוָשָע- תמָח

 ךלמרראל ׁשֵאְב םֶהינְּב-תַא םֹפְָׂשיֿמוַפְמהו קּתְּ

 עֶלַא ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע סאָו םֶעְבִרָי ןּופ דְניִז

 :טְרְהעֶקעֶגְּפָא ןּופְרעֶד טיִנ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז
 לֵאָרְׂשִי ןּוהְטעֶנְּפָא טאָה ראַה רעֶד זיִּב 8
 טעֶרעֶנ טאָה רֶע איו יֹוזַא ,םיִנָּפ ןייֵז ןּופ

 םיִאיִבְנ איִד טְכעֶנְק עֶנייז עֶלַא ךרּוד
 ןּופ לֵאָרְׂשִי ןעֶּביִרְטְרעֶּפ טאָה רֶע דְנּוא
 םעֶד ּוצ זיִּב ,רּוׁשַא ןייֵק דְנאַל ןייַז
 דְנּוא הָוַע ןּופ דְנּוא .הָתּוּכ ןּופ דְנּוא ;לָבָּב ןּופ גיִנעֶק רעֶד דנּוא 24 :נאָמ ןעֶניִטְנייַה
 ןֹורְמִׁש ןּופ טעֶמְׁש איִד טְצעֶזעֶּב (אייֵז םיִמ) טאָה רֶע דְנּוא ,םִיַוְרַפְס ןּופ דְנּוא תָמַח ןּופ
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןֹורְמֹׂש טְּבְרֶעעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד טאָטְׁשְנַא

 אייֵז ןעוֶו גְנאַפְנָא םיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דֶנּוא 28 :טעֶטש עֶרייֵז ןיִא טְצעֶזעֶּב ְּךיִז
 דְנּוא ,ראַה םעֶד ראַפ ,ןעֶטְכְראָפעֶג טיִנ ְּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה ,טְצעֶזעֶּב טְראָד ְּךיִז ןעֶּבאָה
 :טייֵטעֶג אייֵז ןּופ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶּבייֵל איִד טְקיִׁשעֶגְנָא אייז ףיֹוא טאָה ראַה רעֶד
 רעֶקְלעֶפ איִד ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא רּוׁשַא ןּופ גיִנעֶק םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג סֶע טאָה ןעֶמ דְנּוא 6
 ןּופ טעֶטְׁש איִד ןיִא טְצעֶזעֶּב אייֵז טְסאָה אּוד סאוָו דְנּוא ,ןעֶּביִרְטְראַפ טְסאָה אוד סאוָו
 רֶע טאָה יֹוזַא ,דְנאַל םעֶד ןּופ טאָג םעֶד ,ראַה םעֶד ןּופ טְכעֶר סאָד טיִנ ןעֶמיוִו ,ןֹורְמֹׂש
 םאָד טיִנ ןעֶסיוִו אייֵז לייו ,אייֵז ןעֶטייֵט אייז דְנּוא ,ןעֶּבייֵל איִד טְקיִׁשעֶגְנָא אייֵז ןעֶנעֶק
 ןעֶמאָּבעֶג רּוׁשַא ןּופ גיִנעֶק רעֶד טאָה יֹוזַא 27 :דְנאַל םעֶד ןּופ טאָג םעֶד ןּופ טְכעֶר
 ןּופ טאָה רֶהיֵא םאִו ,םיִנֲהֹּכ איִד ןּופ םעֶנייֵא ןעֶרְהיִפְניִהַא טְלאָז רֶהיֵא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא

 דְנּוא ןעֶצעֶזעֶּב ןעֶטְראָד ְךיִז ןעֶלאָז דָנּוא ןייֵג ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,ןעֶּביִרְּטְראַפ טְראָד
 ןיִא יֹוזַא 28 :דְנאַל םעֶד ןּופ טאָג םעֶד ןּופ טְכעֶר סאָד ןעֶנְרעֶל אייֵז ןעֶלאָז אייז
 רֶע דְנּוא ,ןֹורְמׂש ןּופ ןעֶּביִרְטְראַפ ןעֶּבאָה אייֵז סאָו ,םיִנֲהֹּכ איִד ןּופ רעֶנייֵא ןעֶמּוקעֶג
 ןעֶלאָז אייֵז איו טְנְרעֶלעֶג אייֵז טאָה רֶע דְִנּוא ,לֵָא-תיֵּב ןיִא טְצעֶועֶּב ְָּךיִז טאָה
 טְכאַמעֶג ָּךיִז טאָה קְלאַפ םעֶכיִלְטיִא רעֶּבָא 20 :ראַה םעֶד ראָפ ןעֶטְכְראַפ ְּךיִז
 ףיֹוא ןעֶנעֶז אייֵז סָאָו רעֶזייֵה איִד ןיִא טְנייֵלעֶג אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טאָג ןייֵז
 עֶרייֵז ןיִא קְלאָפ םעֶכיִלְטיִא ,טְבאַמעֶג אייֵז ןעֶּבאָה םיִנֹורְמִׂש איִד סאָו ;תֹומָּב איִד
 ןעֶּבאָה לֶבָּב ןּופ טייֵל איד דְנּוא 80 :טְניֹואוְועֶג טְראָד ןעֶּבאָה אייֵז ּואוְו ,טעֶטְׁש
 איד דנּוא ,לֶגְרִנ טְבאַמעֶג ןעֶּבאָה תּוכ ןּופ רעֶנעֶמ איִד דְנּוא ,תֹונְּב תֹוּכִמ טְּכאַמעֶג

 טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה םיוַע איד דְנּוא 21 :אָמיִשַא טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה תָמַח ןּופ םייֵל
 ָךֶלֶמַרְדַא ּוצ רֶעייֵפ םיִא ןְהיִז עֶרייֵז טְנעֶרְּבְרעֶפ ןעֶּבאָה םיזרַּפְס איִד דְנּוא ,קֶּתְרַּת דְנּוא זַחְּבִנ

 דנוא
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 וׂשעו הודי-תֶא םיִאְרְו ויהיו :םִיַרַפְמ הלָא ְךֶלֶמִנעַו 2
 תיֵבְּב םֶהָל םיִשֹע ּוהיו תֹומְב יִנהְּ םֶתּוצְקִמ םֶהָל

 םיִרְבִל יה טֶהיֵמְלֶא-תֶאְו םיִאְרָו ָיָה הָוהְי-תֶא :!תֹומָּבִהה 2

 דָּוַה םָּיַה רַע ;םָּׁשִמ םָתֹא ולְנִה-רֶׁשֲא םִיֹוּנַה טְַּׁשִמְּכ
 הדוהָי-תֶא םיִאָרָי םָניֵא םיִנֹׁשאִרָה םיִטָּפְׁשַּמַּכ םיִשֹע םֵה
 רֶׁשֲא הָוְצִּמַכְו הָרֹוּתִכְו םֶטָּפְׁשִמְכּו םֶתֹּקחִּכ םיִׂשֹע םניֵאְו

 תֹרְכִּיו ;לֵאָרְׂשי ומְׁש םֶׂשירְׁשֲא בֹקֲעַי יֵנְּביתֶא הָוהְי הָוִצ הל

 םיִרֲחֲא םיִתֹלֲא ּואְריֵת אֵל רמאל םוצָיו תיִרְּב םָּתִא ָהְוהְי
 ;םבֶהל ּוהְּבְוִת אֵלְו םּודְבַעַת אֵל םֶהְל וְַׁשִת-אְלְ
 םִיָרְצִמ ץֶרָאמ םֶכְתֶא הָלָעָה רֶׁשֲא הוהְי-תֶאדַא ו יִכ
 לו ורַּתְׁשִת וָלְו ּואָריִת ֹוְתֹא הָיּוטְנ ַעֹורְובּ ליִהָנ ַחְכְּב

 הָוְצַּמַהְו הָרֹּתַהְ םיִטָּפְׁשַּמַה-תֶאְו םִיַקְחַה-תֶאְו  ּוחָּבְוִת 7

 ּוָאְדיִת אלו םיִמָיַה-לְּכ תוׂשֲעַל ןּוְרְמְׁשִּת םֶכָל בֵתָּכ רֶׁשֲא
 וְָּׁשִת אל םֶכְּתִא יִּתְרְּכ-רׁשַא תיִרְּבַהְו :םיִרֵחַא םיִהלֶא 38
 טבֶכיֵהְלֶא הָוהְי-תֶא-ַא יִּכ :םיִרָחֲא םיִהֹלֶא וָאְריִת אלו 9
 ּועֵמָׁש אלו :םֶכיִֵבְיִא-לְּכ ְַיַמ םֶכְתֶא ליִצֵי אּוהְו ּואְריֵּת מ

 יונה ! ויהיו ;םיִׁשֹע םִה ןוׁשאִרָה םֶָּפְׁשִמְּכ-םִא יִּכ 41

 ְךקֶמ לֵאְרׂשִי ְךֶלֶמ הָלֵאְרְּ שר ׁשֹלָׁש תַנְׁשִּב יִהְיַו א
 הרָָׁש ׁשֵמָחְו םיִרְׂשֶע-ְְּב :הָדּוהי ּךֶלֶמ ןָחאְדַב הָיִקְזח 2

 םֵׁשְו םִֶלָׁשוריב ְךַלֶמ הָנָׁש עשו םיִרְׂשִעַו בְלַמּב הָיָה
 05 ילָכְּ ָוהְי יִניעְּב רֶׁשִיַה שעה :הָיְרַכְזתַּב
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 -טַּנ םיִרְבִע ּויָה םֶהיֵלִסְּפתֶאְו הָוהְי--תֶא םיִאָרָי הֶּלֲמַה

 ךַע םיִׂשֹע םה םֶתֹבא ּוָׂשָע רֶׁשֲאַּכ םֵהיֵנְב יֵנְבּו ! םָהיֵנְּב
 4 הוה םויַה

 מִא יב

 רֵּבִׁשְו תֹומָּבַה-תֶא ריִסֵה ו אּוה :ויָבָא דִוָד הֶׂשֶע-רְׁשִא

 ןרֶׁשחִּנַה ׁשֵחְנ תַּתִכְו הָרְׁשֲאָה-תֶא תֶרֶכְו תֹבִצַּמַה-תֶא

 ;ןייַז ביִרְקַמ טיִנ אייֵז ּוצ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא

 הי וי

 :םיִזרַּפְס איִד ןּופ רעֶטעֶג איד ְּךֶלֶמַנֲע דְנּוא
 ןעֶטְכְראָפעֶג ּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 2
 ָךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ראַה םעֶד ראָפ !

 ּוצ םיִנֲהֹּכ אייֵז ןּופ לייֵהְט ַא ןּופ טְכאַמעֶג
 ןּוהְמעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,תֹומָּב איִד
 זיֹוה םעֶד ןיִא (טְסְניִד רֶעייֵז) אייֵז ראָפ
 ראַה םעֶד ראַפ 22 :תֹומָּב איִד ןּופ
 עֶרייֵז רעֶּבָא ,טאַהעֶג אֶרֹומ אייז ןעֶּבאָה
 םעֶד ְּךאָנ טְניִרעֶג אייֵז ןעֶּבאָה רעֶטעֶג
 אייז םאָו ,רעֶקְלעֶפ איִד ןּופ רעֶגייֵטְׁש ו

 ;ןעֶראָָועֶג ןעֶּביִרְטרעֶפ טְראָד ןּופ ןעֶנעֶז
 ןֶעּוהְמ גאָט ןעֶגיִטְנייִה םעֶד ּוצ זיִּב 4
 ,ןעֶטייֵהְניֹואוְועֶג עֶטְׁשְרֶע עֶרייֵז איו אייֵז
 ,ראַה םעֶד ראָפ םיִנ ְךיִז ןעֶטְבְראָפ אייֵז
 ,ץעֶזעֶג רֶעייֵז ְּךאָנ טיִנ ןֶעּוהְט אייֵז דְנּוא
 איֵד ְּךאָנ דְנּוא ,טְכעֶר רֶעייֵז ְּךאָנ דְנּוא
 רעֶד סאָו ,טאָּבעֶג םעֶד ְּךאָנ דְנּוא הָרֹוּת
 ןּופ רעֶדְניִק איִד ןעֶטאָּבעֶג טאָה ראַה

 ןעֶּפּורעֶג ןעֶמאָּנ ןייִז טאָה רֶע םאֶוו ,בֹקֲעַי
 טאָה טאָג ראַה רעֶד דנּוא 88 :לֵאָרְׂשִי
 רֶע דִנּוא ,דְנּוּב ַא טְכאַמעֶג אייֵז טיִמ
 רֶהיֵא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןעֶטאָּבעֶג אייֵז טאָה

 רעֶטעֶנְּפָא עֶדְמעֶרְפ ןעֶטְכְראָפ טיִנ טְלאָז
 טיִנ אייֵז ּוצ ְּךייֵא םְלאָז רֶהיֵא דְנּוא
 ןעֶניִד טיִנ אייֵז טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶקּוּב

 טאָה םאֶװ ראַה םעֶד טְרֶעייֵנ 6
 ןייֵא טיִמ דְנּוא ,טְפאַרְק עֶסיֹורְג טיִמ .םִיָרְצִמ דְנאַל םעֶד ןּופ טְכאַרְּבעֶנְפיֹורַא ְּךייֵא
 רֶהיֵא טְלאָז םֶהיֵא ּוצ דְנּוא ,ןעֶמְכְראַָפ רֶהיֵא טְלאָז םֶהיֵא ,םעֶרָא ןעֶטְקעֶרְטְׁשעֶנְסיֹוא
 :(תֹונַּבְרַק) ןעֶטְכעֶׁש רֶהיֵא טְלאָז םֶהיֵא ּוצ דְנּוא ,ןעֶקּוּב ְּךייֵא
 ועָמְכעֶר איֵד דְנּוא

 ץעֶזעֶג איֵד דנוא 7
 ְָךייַא ראַפ טאָה רֶע סאָװ טאָּבעֶג איִד דְנּוא הָרֹוּת איִד דְנּוא

 ןעֶטְבְראָפ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא דנוא ;געֶט עֶלַא ןּוהְמ ּוצ ןעֶטיִה רֶהיֵא טְלאָז ,ןעֶּביִרְׁשעֶג
 טָלאָז טְּכאַמעֶג ָּךייַא טיִמ ּבאָה ְּךיִא םאָו תיִרְּב םעֶד דְנּוא 8 :רעֶטעֶנַפָא עֶדְמעֶרְפ

 טְרֶעייֵג 39 :רעֶמעֶנְּפָא עֶדְמעֶרְפ ןעֶטְכְראָפ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶסעֶגְרעֶפ טיִנ רָהיִא
 איד ןּופ ןייַז ליִצַמ ְּךייֵא טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶטְכְראָפ רֶהיֵא טְלאָז טאָג רֶעייֵא ראַה םעֶד
 עֶרייֵז אייוו טְרֶעייֵנ ,טְכְראָהעֶג טיִנ רעֶּבָא ןעֶּבאָה אייֵז 40 :דְנייַפ עֶרייֵא עֶלַא ןּופ דְנאַה
 -ָבָראָפעֶג רעֶקְלעֶפ עֶגיִזאָד איד ןעֶּבאָה יֹוזַא 1 :ןּגהְמעֶג אייֵז ןעֶּבאָה טייֵהְניֹואוְועֶג עַטְשְרֶע
 רעֶדְניִק עֶרייֵז ְךיֹוא דְנּוא ;טְניִדעֶג אייֵז ןעֶּבאָה רעֶדְליִּב עֶרייֵז דָנּוא ,ראַה םעֶד ןעֶמ

 ןעֶּבאָה ֹוזַא ,ןּוהְטעֶג ןעֶּבאָה ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵז איז יֹוזַא ,רעֶדְניִק םיִרעֶדניִק עֶרייֵז דְנּוא
 :נאָט ןעֶגיִטְנייַה םעֶד ּוצ זיִּב ןּוהְמעֶנ אייֵז

 חי לעטיפאק

 ןּופ ּגיִנעֶק הָלֵא ןּופ ןְהּוז ַעֵׁשֹוה ןּופ רֶהאָי ןעֶטיִרְד םעֶד ןיא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 1
 ניִצְנאַוְצ דְנּוא ףֶניִפ 2 :הָדּוהְו ןּופ גיִנעֶק זָחֶא ןּופ ןֵהּוז הָיִקְזִח טריִנעֶר טאָה ,לֵאָרְׂשִו
 גיֵצְנאַוַוְצ דְנּוא ןיינ דְנּוא ,גיִנעַק ןעֶראָועֶג זיִא רֶע ןעו ןעֶזעוֶועֶג טְלַא רֶע ז יַא רֶהאָו
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶטּומ עֶנייֵז ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןיא טְריִנעֶר רֶע טאָה רֶהאָי
 :הָיְרַכְז ןּופ רעֶטְכאָמ איֵד ;יִבֲא

 תֹומָּב איִד טְפאַׁשעֶגְּפָא
 םיֹוּבְנעֶדְניִל םעֶד ןעֶטיִנְש

 ןיִא טייֵקְגיִטְראַפטְכעֶר איִד ןּוהְמעֶג טאָה רֶע דְנּוא 3
 טאָה רֶע 4 :ןּוהְמעֶג טאָה רעֶטאַפ ןייַז םאֶו םעֶלַא ְּךאָנ ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד

 -עֶבְּפָא טאָה רֶע דנּוא ,תֹובצַמ איִד ןעֶכאָרְּבּוצ טאָה רֶע דֵנּוא
 גְנאַלְׁש עֶנְרעֶּמּוק איד ןעֶסיֹוטְשּוצ טאָה רֶע דֶנּוא

 סאוו



 חי ב םיכלמ

 זיִּב ןיִראָו ,טְּכאַמעֶג טאָה הָׁשֹמ סאוָו
 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןעֶּבאָה טייֵצ רעֶנעֶי
 טאָה ןעֶמ דְנּוא טְרעֶכייֵרעֶג םֶהיֵא ּוצ
 ,ראַה םעֶד ןיִא 9 :ןָּתְׁשָחְנ ןעֶפּורעֶג םֶהיֵא
 טְרעֶכיִזְרעֶפ ּךיִז רֶע טאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג
 יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא םֶהיֵא ְּךאָנ דְנּוא
 ,הָדּוהְי ןּופ עֶניִנעֶק עֶלַא רעֶטְנּוא רֶע איוִו
 :םֶהיֵא ראַפ ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז םאוֶו דְנּוא
 םעֶד ןַא טְפעֶהעֶּב ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא 6
 ןּופ טְרְהעֶקעֶנְּפָא טיִנ ְּךיִז טאָה רֶע ,ראַה
 טיִהעֶנ טאָה רֶע דְנּוא ,םֶהיֵא רעֶטְניִה
 ןעֶטאָּבעֶג טאָה ראַה רעֶד סאוָו תֹוְצִמ עֶנייֵז
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא ראַה רעֶד דְנּוא 7 :הָשֹמ ּוצ

 יעֶנְסיֹורַא זיִא רֶע ּואוְו דְנּוא ,םֶהיֵא טיִמ
 רֶע דנּוא ;טְקיִלְנעֶּב רֶע טאָה ןעֶנְנאַג
 ביִנעֶק םעֶד ןַא טְגיִנעֶּפְׁשעֶגְרעֶדיִו טאָה
 טיִנ םֶהיֵא טאָה רֶע דִנּוא ,רּוׁשַא ןּופ
 איד ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה רֶע 8 :טְניִדעֶג

 ןעֶצעֶנעֶרְג עֶרְהיֵא דְנּוא הֶזַע זיִּב םיִּתְׁשִלְּפ
 זיִּב ,רעֶטְכעוֶו איִד ןּופ םעֶרּוהְט םעֶד ןּופ
 ךיִא סֶע דְנּוא 9 :טעֶטְש עֶטְסעֶפ איִד ןַא

 םעֶד ןּופ רֶהאָי ןעֶטְריִפ םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶ
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 לַאְרְשִי-נב ּווָה הֶּמֵהָה םיִמָיַה-דַע יִּכ הָשֹמ הע רשָ
 ה ללַאדשידיקלָא הָוהיִּב ןתׁשִחְנ ולדאְרְקִי ול םיִרָטְ
 רֶׁשֲַו הָדּוהְי יֵכְלַמ לֹכְּב ּוהֹמָכ הָיְהיאְל ויָבָתַאְו א
 ימיו ורַָאֹמ ראל הָויִּ קֵּכְדִנ ּונְִל זה
 ז ֹוּמַע הָוהְי הָָהְו ּוהָׁשֹמ--תֶא הָודְי הָוִ-רֶׁשֲא ווָתֹוצִמ
 ;ורָבָע אָלְו רּוָׁשֵאְךֶלָמְּב דֶרֶמִו ליִּכְׂשִי אֵצחרָׁשֲא לֶכְּב
 : טכַדנממ ְהילובּנֶאְו הָזע"רַע םיִתׁשִלְּפ-תֶא הָּכִה אּוה
 5 זריִציִבְרָה הָנּׁשַּב ודָיַו ;רָצְבִמ ריִעדדַע םיִרְצונ
 הדָלֵאְרַּב ֵׁשֹוהְל תיִּציִבְּׁשַה הָנָּׁשַה איִה ּוהְיקְזִח ְךֶלֶּמִל
 ןורְמְׂש-לַע רוָשֵא-ךֶלֶמ רֶמָאְמְלִׁש הלָע לארׂשי ְךֶלֶמ
 יׁשַש--תָׁשִּבםיִָׁש ׁשֵלָׁש ֹהְצְקִמ ָהְֶּכלַו :ָהיֶלָע רֵעָי
 הדָרְּכְלִנ לֵאָרְׂשִי ךֶלֶמ עֵׁשֹוהְל עַׁשְתיִנְׁש יָה הָיִקְזחְל
 וג םִהָנו הֶרושַא לֵאָרׂשִי-תֶא רוֶׁשֲא-ךַלֶמ לנו :ןזרמָׂש

 ו יואל רֶׁשֲא ו לע :יִדָמ יִרָעְו ןְג רַהְנ רָֹבָהְבּ
 -לָּכ תַא ֹותיִרְּב-תֶא ֹורְבעיַו םֶהיֵהְלֶא הָוהְי לֶטְּ ועְמָׁש
 וׂשָע אלו ּועְמָׁש אָלְז הָוהְי דָבָע הֶׁשֹמ הֶוצ רֶׁשֲא
 :צ ביִרֲחְנס הָלָע יהיקזח ךֵלֶמִל הָׁש הֹׂשע עֵּבְרַאְבּ
 :םֵׂשִּפְתִיַו תִרְְּבַ הָרּודְי יִרְ-לְּב לַע ר לֶמ
 14 | הֶשיִכְל ! רּוׁשַאיִַלְמ-לֶא הָּהְי-ךַלֶמ הָיקח ַלׁש
 איָשָא ֵלָע ןֶּתִת-רֶׁשֲא תֶא יֵלְעַמ בוָׁש יתאֵמה | רָמאֵל
 תרואמ שלש הָדּוהידלַמ הָיקְזח-לַע רּוׂשֵאיַלְמ םֶׁשָ
 ט -לָּכ-תֶא הָיִקְזִח ןּתו :בֶהָז רֵּכִּכ םיִׁשֹלְׁשּו ףֶסֶּכירַַּּכ
 15 תעָּב מַה תיֵּב תֹוְרְצֹאְבּו הוה -תיב אָצְמִּנַה ףָסָּכַה
 -תרֶאְו .הָוהִי לֵכיֵה .תֹוְלַּד-תֶא הָיקְזִח ץַּצַק איִהַה
 ְךֶלֶמְל םְֶּתַַּ הָדּוהְי ְךֶלֶמ הָיקְח הָפִ רֶׁשֲא תֹטְמָאָה
 עז "םבר--תֶאְו ןֵּתְרַת-תֶא רּוׁשַאיּדְלמ חַלְשִי ;רָֹשַא
 ליִחְּב ויקח ךֵלמַה-לֶא ׁשיִכְלדִמ הָֹׁשְבַר-ֶאְו  םיִָמ
 ּודְמַעיו ואֹבָ ּיָלָעַו םִַלָׁשּורְי ּואְבו ןלעת םַלָׁשּיְי דֵבָּכ

 עֶטעֶּביִז םאָד זיִא סאָד ּוהָיִקְזִח גיִנעֶק
 ןופ גיִנעֶק הֶלֵא ןּופ ןְהּוז ַעְׁשֹוה ןּופ רֶהאֵי
 רּוׁשַא ןּופ גיִנעֶק רָסֶאְנַמְלַׁש זיִא ,לֵאָרְׂשִי
 רֶע דְנּוא ןןֹורְמׂש ןעֶנעֶק ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא
 טאָה רֶע דְנּוא 10 :טְרעֶנאַלעֶּב איִז טאָה

 םאָד ,ּוהָיִקְזִח ןּופ רֶהאָי ןעֶטְסְקעֶז םעֶד ןיֵא .רֶהאָי אייֵרְד ןּופ עֶדְנֶע םַא ןעֶגְנּואְוְצעֶּב איִז
 :ןעֶראוָועֶנ ןעֶנְנּואווְצעֶּב ןֹורְמִׂש זיִא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ :יִנעַק ַעַׁשֹוה ןּופ רֶהאָי עֶטְנייֵנ סאָד זיִא
 טאָה רֶע דָנּוא ,רּוׁשַא ןייק לֵאָרְׂשִי ןעֶּביִרְטְרעֶפ טאָה רּוׁשַא ןּופ גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 1
 טעֶטְׁש איִד ןיִא דְנּוא ןֶזֹוג ְּךייֵמ םעֶד אייֵּב רֹובָח ןייק דִנּוא חַלַח ןייק טְרְהיִּפעֶג אייֵז
 טאָב רֶעייֵז ,ראַה םעֶד ןּופ לֹוק םעֶד ּוצ טְכְראָהעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז לייוו 12 :יִדָמ ןּופ
 םעֶד ןּופ טְכעֶנְק רעֶד הָׁשֹמ סאוָו סעֶלַא ,תירְּב ןייַז ןעֶטעֶרְטעֶגְרעֶּביִא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 דְנּוא 13 :ןּוהְמעֶנ טיִנ דְנּוא טְכְראָהעֶג טיִנ םִע ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶטאָּבעֶג טאָה ראַה
 רּוׁשַא ןּופ גיִנעֶק בֶרֵחְנַכ ויִא ּּוהָיֵקְזִח גיִנעֶק םעֶד ןּופ רֶהאָי ןעֶטְנְרעֶצְריִפ םעֶד ןיִא
 -ונעֶגְנייַא אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,הָדּוהְו ןּופ טעֶטְׁש עֶטְסעֶפ עֶלַא ןעֶנעֶק ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא
 ןייק רּוׁשַא ןּופ גיִנעֶק םעֶד ּוצ טְקיִׁשעֶג טאָה הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק ּוהָיִקְזִח דְנּוא 14 :ןעֶמ
 םאָו םעֶלַא ,ריִמ ןּופ קירּוצ ָּךיִד רֶהעַק ,טְגיִדְניִזעֶג ּבאָה ְּךיִא---ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ׁשיִבָל
 טאָה רּוׁשַא ןּופ גיִנעֶק רעֶד דֶנּוא ,ןעֶגאָרְט ְּךיִא לעוֶו ןעֶנייֵלְפיֹוְרַא ריִמ ףיֹוא טְסעוֶו אּוד
 דְנּוא ,רעֶּבְליִז רעֶנְטְנעֶצ טְרעֶדְנּוה אייֵרְד ,הָדּוהְו ןּופ גיִנעֶק ּוהָיַקְזִח ףיֹוא טְגייֵלעֶגְפיֹורַא
 רעֶּבְליִז עֶצְנאַג םאֶד ןְּבעֶנעֶנְּפָא טאָה ּוהָיִקְזִח דְנּוא 12 :רְלאָנ רעֶגְטְנעֶצ גיִסייֵרְד
 ןּופ תֹורְצֹוא איִד ןיִא דנוא ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶראוָועֶנ ןעֶנּופעֶג זיִא םאו
 ןעֶריִהְט איִד טְקאַהעֶגְסיֹוא ּוהָיַקְזִח טאָה ,טייֵצ רעֶנעֶי ןיִא 16 :זיֹוה םיִניִנעֶק םעֶד
 הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק ּוהָיִקְזִח סאו ןעֶלייֵז איִד דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ לעֶּפְמעֶט םעֶד ןּופ
 דְנּוא 17 :רּוׁשַא ןּופ ניִנעֶק םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא טְקעֶדעֶּב טאָה
 םיֹוא הַקָׁשְבַר דְנּוא םיִרָס-בַר דְנּוא ןןֵּתְרַּת םְקיִׁשעֶג טאָה רּוׁשַא ןּופ גיִנעֶק רעֶד

 ןעֶנעֶז אייֵז דְעּוא ,םִיַלָׁשּורְו ןייק לִיַח רעֶוְׁש ַא טיִמ ּוהָיֵקְזִח גיִנעֶק םעֶד ּוצ ,ׁשיִכָל
 -םיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא םִיַלָׁשּורְי ןייק ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז אייֵז רְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא
 אייֵּב טְלעֶטְשעֶנְּפָא ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אויִז דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶג

 םעד
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 : 3 הָרְׁש תַּלְִמִּב רֶׁשֲא הָניִלָעָה הָּכרְּמַה תַלְעִחּב
 ;קלחֶּב םיִקְיְלֶא םֶתֵלֵא אֵצו א וארקנ 5

 רעה אב חָאֹוו רַֹּּפַה הֶנְבׁשְו תִיְּבַה-לַע רֶׁשֲא
 יָא ּוהָי יקזד-לֶא אָניּורְמִא הָלָׁשְבַר םֶהְלא רֶמאֵּו
 רֶׁשֲא הוה ןֹחָׁשִּבַה הָמ רּוׁשָא למ לדנַה דַקַּמִה

 הָמְחְלַמִל הָרּובְנּו הָצֵע םִיַתָפְׂש רַבְּדיִדא ָּתְרַמָא ָּתְחֶמָּב 2
 ּתְחַמְב הנה הָמִצ :יִּב ָּתְדַרְמ יִּכ ָּתְחַמְב ָמ-ִלַע הֶּתַמ גנ

 רֶׁשֲא םִירָצִמ-לַע זה ץיִצְרֶה הֶנִּקַה תֶנעְׁשִמ-לע דֶּל
 -ךֶלֶמ הָעְרּפ ןֵּכ ּהָבְקו ֹוָּפִכְב אָבּו וילָע ׁשיִא ְךֶמָפִי

 הָוהְייִלֶא יַלַא ןוְִמאִתיִכְו :זילָע םיִחְשְבַה-לֶכְל םִיַרְצִמ 2
 -ןרָא ֹוהָיִקזִח ריִּפַה רֶׁשֲא אוד-דאֹולֲה יונְחָמְּב ּוניֵֹלֲא
 ינְפִל שר הָדּהיִל רֶמאּיַו ויִתְְִֹּמ-תֶאְו ווָתֹמָּכ
 זאנ בֶרֶעְתַה לֶּתעַנ :םִָלָׁשּויִּב ּותָּתְשִּת הוַה ַחּבוּמַה
 -םא םיסוס םִיַפלַא ךֶל הָנּתְֶו רּושַא ְךֶלֶמ-תֶא י רָא-תֶא

 יוּפ תֶא ביִּׁת ְךיִאְו :םֶהיֵלָע םיִבָכֹר ָּדְל תֶתָל לכת 4
 םִיַרְצמ-לע ֵל חמְבּתו םְִּּקַה ִנֹדֲא יִדְבַע דָחַא תַחַּפ

 --לַע יִתיִלָע הָוהְי  יִדעלַּבִמֲה הָּתַע ;םיִׁשָרְִלּו בֵכ כֶרֶל הכ
 ץרָאה-לַפ הלָע ילַא רַמָא הָוהְיֹוְתִחְׁשַהְל הּזִה םיִקְּמִה

 הדָנְבָׁשְו הוקְלִחְדִּב םִיקילֶא רֶמאּו :הָתוִחְׁשַהְו תאוה 6
 יִּב תיִמָרֲא ךרְעלֶא אָנירָּבַּד שב לֶא חָאו
 עה יְָאְב תיִדּהְי טֶעִע .רֵּבַרְּתילאָו ּונְחָנֲא םִִעְמְׂש

 ְךיגֹדֲא לה הָקָׁשְבַר םֶהיֵלֲא רֶמאֹּה ;הָֹחַה-לַ רֶׁשֲא *ז
 אֵלֲה הָּלִאָה םיִרְבַיא רֵַּדְל יָנֹדֲא "ינתְלׁש ךיִלְֵו
 םָהיֵרח-תֶא לָכֲאְל הָמֹחַה-לַע םיִבְׁשּיַה םיִׁשָנֲאָה-לַע

 צָרְקו הָלָׁשְבַר רמעװ :םָכָּמִע םֶהָינְיש-תֶא תל 28
 לֶּמַה--רֵבד ָצְמִׁש רֶמאֵו רֵּבַדָ ,תיד ליִחָצ-לִקְב

 כָל אֵשלַא ֶלֶּמִה רַמֶא הֹּכ :רׁשֲא ּדֵלֶמ לֹהָנַר

 חי ב םיכלמ
 ,ְךייֵמ ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד ןּופ ןעֶּבּורְג םעֶד

 איִד ןּופ דְלעֶפ םעֶד ןּופ געוֶו םעֶד ףיוא +

 ןעֶפּורעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 18 :רעְׁשעוֶו

 -םיֹורַא אייֵז ּוצ זיִא יֹוזַא ניִנעֶק םעֶד ּוצ

 סאו ּוהָיִקְלַח ןּופ ןְהּוז םיִקָיְלֶא ןעֶגְנאַגעֶג
 רעֶּבייַּדְׁש רעֶד דְנּוא ,זיֹוה םעֶד רעֶּביִא זיִא

 רעֶד ףֶָסֶא ןּופ ןְהּוז חָאֹוי דְנּוא ,הֶנְבִׁש
 אייֵז ּוצ טאָה הָקָׁשְבַר דְנּוא 19 :ריִּכְזַמ

 םאָה יֹוזַא ּוהָיַקְזִח ּוצ ְּךאָד טְנאָז ,טְגאָזעֶב

 גיִנעֶק רעֶד ,גיִנעֶק רעֶסיֹורְג רעֶד טְגאָזעֶג

 -עֶביִזְרעֶפ איִד זיִא םאֶװ ,רּושַא ןּופ

 ?טְרעֶכיִזְרעֶפ ְּךיִד טְסאָה אּוד סאו ,גְנּור

 : רייַר ראָנ זיִא םִע זַא טְסְנייֵמ אוד 0

 הָצֵע ןייֵא אָד זיִא םִע ?ןעֶּפיִל איד ןּופ

 ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָהְלִּמ טייֵקְראַטְׁש דְנּוא
 ְךיִד אּוד טְסאָה ןעֶמעֶו ףיֹוא דְנּוצַא

 ריִמ ןעֶנעֶק טְסאָה אּוד סאָד ,טְרעֶכיִזְרעֶפ

 דְנּוצַא דָנּוא 21 !?טְניִנעֶּפְׁשעֶגְרעֶדיוו

 ףיֹוא טְרעֶכיִזְרעֶפ ָּךיִד טְסאָה אּוד ,העָז

 -אָרְּבּוצ ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ עֶציִטְׁש איִד

 ןעוֶו סאָד םִיַרְצִמ ףיֹוא ,ןעֶקעֶטְׁש םעֶנעֶב

 ןעֶראַּפְׁשִנָא םֶהיֵא ףיֹוא ְּךיִז לאָז ׁשְנעֶמ ַא
 יֹוזַא ,ןעֶכעֶמְׁשְכְרּוד םֶהיֵא טעֶו סֶע דִנּוא דְנאָה עֶנייַז ןיִא ןעֶמּוק רֶע טעֶו יֹוזַא
 גיָנעַק רעֶד זיִא

 דֵנּוא 9

 טיִנ םִע זיִא ,טאָב
 ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא

 םִיַלָׁשּורִי ןיִא

 איִד עֶלַא ּוצ םִיַרְצִמ ןּופ
 רעֶזְנּוא ,ראַה םעֶד ףיֹוא ְךיִז ןעֶזאָלְרעֶפ ריִמ ,ןעֶנאָז ריִמ ּוצ טעזֶו רֶהיֵא ןעוֶו ד

 יתֹוחַּבְזִמ עֶנייֵז דְנּוא תֹומָּב עֶנייֵז ןּוהְמעֶנ

 זיִא סאָה ַחַּבְזִמ ןעֶניִזאָד םעֶד ראָפ ,םִיַלָׁשּורְי ּוצ דֵנּוא הָדּוהְי

 ןייַמ ּוצ בֶרֶע ןייַא ְּךאָד טעֶנ דְנּוצַא דְנּוא 23 ?ןעֶקיִּב ךייַא רֶהיֵא טְלאָז

 ֶּפֶא טאָה ּוהָיַקְזִח סאו רעֶד

 :םֶהיֵא ףיֹוא ְּךיִז ןעֶרעֶכיִזְרעֶפ סאָו

 ּביֹוא ,דְרעֶפ דְנעֶזיֹוט אייוַוְצ ןעֶּבעֶג ריִד לעוֶז ָּךיִא דְנּוא ,רּוׁשַא ןּופ גיִנעַק םעֶד ראַה
 ןעֶגאָזְמְנִע אוד טְסעֶוֶו יֹוזַא איו דָנּוא 24 :אייֵז ףיֹוא רעֶטייֵר ןעֶּבעֶג ןעֶנעֶק טְסעוֶו אּוד

 (רעֶדָאו ,ןאַמטְּפיֹוה םעֶד ןּופ םיִנָּפ סאָד
 אוד דְנּוא ?ראַה ןייַמ
 ןעֶד ְּךיִא ןיִּב ,דְנּוצַא 28 :רעֶטייֵר

 !ןעֶּבְראַדְרעֶפ ּוצ םֶע טְרָא ןעֶניִזאָד

 ןעֶנעוֶוְטייֵר ףיֹוא ,םִיַרְצִמ ףיֹוא טְרעֶכיִזְרעֶּפ ְּךיִד טְסאָה

 םעֶד ןעֶנעֶק ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא ראה םעֶד ןְדָא

 ףיֹורַא העָנ .טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה ראַה רעֶד

 ןּופ טְּכעֶנְק עֶטְסְנעֶלְק איִד ןּופ םעֶנייֵא
 רָנּוא

 ןּופ ןְהּוו רעֶד םיִקָיְלֶא דְנּוא 26 :םִע ּבְראַדְרעֶפ דֶנּוא דְנאַל ןעֶניִזאָד םעֶד ןעֶנעֶק
 ּוצ ְָּךאָד ךעֶר הַקָׁשְבַר ּוצ הָאֹוי דָנּוא הָנְבִׁש ְּךיֹוא דַנּוא טְנאָזעֶג טאָה הָיִקָלַח

 םָנּוא טיִמ טיִנ טְסְלאָז אוד רעֶּבָא ,ןעֶהעֶטְׁשְרעֶפ ריִמ ןיִראָו ,תיִמֵרֲא טְכעֶנְק עֶנייֵד
 :רֶעיֹומ איִד ףיֹוא ןעֶנעֶז סאָו .קְלאָפ םעֶד ןּופ ןעֶריֹוא איֵד ןיִא ׁשיִדּי ןעֶרעֶר
 ראַה ןייַד ןעֶנעֶו ּוצ טְנאָזעֶג אייֵז וצ טאָה הֹקָׁשְּבַר דְנּוא 7

 איֵד ּוצ טיִנ םִע זיִא ?רייֵר עֶניִזאָד איִד ןעֶדעֶר ּוצ
 דָנּוא .הָאֹוצ רֶעייֵז ןעֶסֶע ןעֶלעֶו אייֵז סאָד ,רֶעיֹומ איִד ףיֹוא

 דָנֹוא טְלעֶטשעֶג ְּךיִז טאָה הֵקָׁשְבַר דְנּוא 8
 דָנּוא םעֶרעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,שידּי ףיֹוא לֹוק ְּךיֹוה
 ןעֶסיֹורְג םעֶד ןּופ טְראָה

 ָךייַא זאָל ,טְגאָזע

 טְקיִׁשעֶג ראַה ןייֵמ ְּךיִמ טאָה
 ןעֶציִז םאָו טייֵל

 :ָּךייֵא טיִמ הָנָּתְׁשַה רֶעייֵז ןעֶקְניִרְט
 ַא טיִמ ןעֶפּורעֶג טאָה רַע
 סאָד ּוצ טְרעֶה .טְנאָזעֶנ

 עֶנ גיִנעַק רעֶד טאָה יֹוַא 29 :רּוׁשַא
3 

 ריִד ןעֶנעוֶו דָנּוא

 ןּופ .ביִנעַק
 ףעֶדעֶרְנייַא

 םעֶד ,גיִנעַק
 טיָנ ּוהָיִקְזִה

 ןיראוו



 םיכלמ
 ליִצַמ ןעֶנעֶק טיִנ ְּךייֵא טעוֶו רֶע ןיִראָו
 ְךייַא זאָל דְנּוא 30 :דְנאַה עֶנייֵמ ןּופ ןייַז
 ,ראַה םעֶד ףיֹוא ןעֶרעֶכיִזְרעֶפ טיִנ ּוהָיַקְזִח
 םֶנּוא טעֶו ראַה רעֶד ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא
 טעוֶו טאָטְׁש עֶניִזאָד איִד דְנּוא ,ןייַז ליִצַמ
 ןּופ דְנאַה איִד ןיִא ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶנעֶנ טיִנ
 רֶהיֵא דנּוא 81 :רּוׁשַא ןּופ גיִנעֶק םעֶד

 ןיִראָו ּוהָיִקְזִח ּוצ ןעֶכְראָה טיִנ טְלאָז
 ,טְגאָזעֶב רּושַא ןּופ גיִנעֶק רעֶד טאָה יֹוזַא

 םיֹורַא טְמּוק דְנּוא ,םֹולָׁש ריִמ טיִמ טְכאַמ
 ןעֶסֶע רעֶביִלְטיִא רֶהיֵא טעֶז יֹוזַא ,ריִמ ּוצ
 -ָּנעֶגייִפ ןייַז ןּופ דְנּוא קאָטְשנייוַו ןייז ןּופ
 םאָד רעֶכיֵלְטיִא טְקְניִרְט דְנּוא םיֹוּב
 ְךיִא ויִּב 32 :ןעֶנּורְּב ןייַז ןּופ רעֶסאַַו

 ןעֶמעֶנ ְּךייַא לעוֶז ָּךיִא דְנּוא ,ןעֶמּוק לעוֶו
 ַא ,דְנאַל רֶעייֵא אי יֹוזַא דְנאַה ַא ןיִא
 ןופ דְנאַל ַא ,ןייוו דְנּוא ןְראָק ןּופ דְנאַל

 ןּופ דְנאַל ַא ןעֶטְרעֶגְנייוו דְנּוא טיֹורְּב

 דְנּוא גיִנאָה דְנּוא לייֵא ,ןעֶטְרעֶּבְלייֵא

 ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ דְנּוא ,ןעֶּבעֶל טעוֶו רֶּהיִא
 ּוהָיִקְזִח ּוצ ןעֶכְראָה טיִנ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא

 יֹוזַא ןעֶדעֶרְרעֶּביִא ְּךייַא טעוֶו רֶע ןעוֶו
 :ןייַז ליִצַמ םֶנּוא טעוֶו טאָנ ,ןעֶבאָז ּוצ

 49 טו היהב

 ל'חחָמְבַי-לֵאְו :דָיִמ םֶכְתֶא ליִצַהְל לָכּי אֵלייְּכ ּודָיקְזִח
 אָלְו הָוהְ ּנֵליִצַי לֶצֵה רמאֵל הָוהְילֶא ! ודְיִקְזִח םָכְתֶא
 31 לָא ועמשת-לַא ;רּוׁשַא ְּךֶלֶמ ריב תאוה ראן ןתָּנִת
 ָאְצּו הָכָרְב יִּתִא ּוׂשָע רושַא ְךֶלֶמ רָמָא הכ יִּכ ּדָיקזִח
 ;דרֹבייִמ ׁשיִא ּותְׁשּו ּותָנֵאְּת ׁשיִאְו ֹונְפַּנישיִא ּוָלְכִאְו יַלֵא

 גד ץֶרֶא םֶכְְרַאְּכ ץרָא-לֶא םֶכָתֶא יְתקלְו לַאֹב-רַע
 ידו ׁשֵבְדּו רֶהֶצי תַיַז ץֶרֶא םימָרְכּו םָחָל ץֶרָא ׁשֹוריִתְו
 םֶכְתֶא תֹוַיַּכ ּוהְיקְַח-לֶא זעמשת-לַאְו ּותָמָת אֵלְו
 33 ׁשיִא םִיֹוגַה יהֹלֶא א לֶצַהָה :וטְליִצַי הָוהִי .רמאֹל
 :4 דָסרַאְו תֶמֲח ילַא ִיַא :רוֶׁשַא ְךֵלֶמ ְָיִמ וָצְרַא-תֶא
 ןורְמְׂשתֶא וליִצְהיֵכ הָוע עַנַה םִיַורַפְס יהלֶא הַא
 הל םָצְרַא-תֶא ּוליִצְהירְׁשֲא תֹוצָרֲאָה יֵלֶא-לֶכּב יִמ יִדִיִמ
 55 םָפָה ּוׁשיִרֲתהְו- :יִדָיִמ םִַלָׁשורידתֶא הָוהְי ליִצייִּ יִדָיִמ
 אל רֶמאֹל איה ְךֵלֵּמַה תַוְצְמייִּכ רָבָּד ֹוָתֹא נע--אָל
 יד אָנְְָׁ תבלַעדרׁש הָיִקְלִחְדִּב םִיקיְלֶא אֵבַָּו :ּודְנֲעַת
 םיִרָגְב ןעורק ּוהָיקְִח-לֶא ריִכּמַה ףְסֶאְדִּב חֶאֹויְו רֵפֹּפַה

 :הָקׁשְבַרירְבִּד תַא ול יד
 טי שי

 א םֶּכְִיו ויָָנּב--תֶא עֶר ויקח ְךֵֵּמַה ַעֹמְׁשִּכ יִהָי
 ג -ילַעירָׁשֲא םִָיַלֶא-תֶא חַלְׁשִו :הָוהְי תַֹּב אָכָו קֶׂשַּ
 םֵּסַּכְתִמ םיִגַהְּבַה ינֵקְז תֵאְו רֵפֹּפַה אָנְבָׁשְו תַיַּבַד
 8 ויִלֵא ּוֲרְמאֹּ ץיִמאְדּב אובָּנַ ּוהָיעׁשִי-לֶא שב
 הוה םִּיַה הָצֶאַו הֶחָכֹותְו הָרֶצויּוָיִקְִח רַמֶא ה

 4 ֵמׁשִי ילוא :הָרֵלְל ןִא ַחֶכָו רב מידע םיִנָב ּואָביִּכ
 -ךֵלָמ והָלְׁש רֶׁשֲא ,הָֹׁשְבַר יִרְבַדִלְּכ  תֵא לא הָוהְי

 רֶׁשֲא םיִרָבְּדּב היִכֹוהְו יח םיִהלֵא הֵרָחִל ויָנֹדֲא
 תריִרַאשג .דָעַּב הל ָתאָׂשָנ הלא הָוהְי עַמֶׁש

 יו שא

 דְנאַל ןייַז ןעֶכיִלְטיִא ,ןעֶזעוֶועֶג ליִצַמ רעֶקְלעֶפ איד ןּופ רעֶטעֶג איִד ןעֶד ןעֶּבאָה 8
 דְנּוא תָמַח ןּופ רעֶטעֶג איִד ןעֶנעֶז ּואוְו 4 ?רּוׁשַא ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ דְנאַה איִד ןופ

 ליִצַמ ןעֶד אייֵז ןעֶּבאָה ?הָוִע דְנּוא עַנַה ,םִיַוְרַפְס ןּופ רעֶטעֶנ איִד ןעֶנעֶז ּואוְו ?דָּפְרַא

 איד ןּופ רעֶטעֶנ עֶלַא רעֶטְנּוא זיִא רעֶװ 82 ?דְנאַה עֶנייֵמ ןּופ ןֹורְמׂש ןעֶזעוֶועֶג

 רעֶד סאָד !דְנאַה עֶנייַמ ןּופ דְנאַל רֶעייֵז ןעֶזעוֶועֶג ליִּצַמ ןעֶּבאָה םאִו ,רעֶדְנעֶל

 ןעֶניוִוְׁשעֶב טאָה קְלאַפ םאֶד דְנּוא 26 :דְנאַה עֶנייַמ ןּופ ןייַז ליִצַמ םִיַלָׁשּורְי לאָז ראַה

 גיָנעֶק רעֶד טאָה סאָד ןיִראָו ,טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טיִנ טְראָָו ןייק םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 ןְהּז םיִקָיְָלֶא דְנּוא 87 :ןעֶרעֶּפְטְנֶע טיִנ םֶהיֵא טְלאָז רֶהיֵא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶמאָּבעֶג
 ןְהּוז חָאֹוי דָנּוא ,רעֶּבייֵרְׁש רעֶד הָנְבִׁש דְנּוא ,זיֹוה םעֶד רעֶּביִא זיִא םאזו ּוהָיִקְלִח ןּופ

 דְנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶנעֶסיִרּוצ טיִמ ּוהָיַקְזִח ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז ,רעֶלְצְנאַק רעֶד ףָסָא ןּופ

 :הקֶׁשְבַר ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד טְגאָזעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז

 טי לעטיפאק
 נייִז ןעֶסיִרּוצ רֶע טאָה יֹוזַא ,טְרעֶהעֶנ סאָד טאָה ּוהָיִקְזִח ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע רְנּוא 1
 םעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע רֶנּוא ,קאַז ַא טיִמ טְקעֶרעֶּב ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶדייֵלְק

 זיֹוה םעֶד רעֶּביִא ןעֶועוֶועֶג זיִא סאָו םיִקָיְלֶא טְקיִׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא 2 :טאָג ןּופ זיֹוה

 ּוהָיְעַׁשְו ּוצ ,קעֶז טיִמ טְקעֶדעֶּב ,םיִנֲהֹּכ עֶמְצְלֶע איִד דְנּוא רעֶּבייֵרְׁש םעֶד הָנְבִׁש דְנּוא

 ּוהָיַקְזִח טאָה יֹוזַא טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 8 :ץֹומָא ןּופ ןְהֹוז איִבָנַה

 רעֶניִזאָד רעֶד ויִא גְנּונְראָצְרעֶד דְנּוא גְנּורעֶטְסעֶל דְנּוא ,הָטיֹונ ןּופ גאָט ַא ,טְגאָזעֶג
 טְפאַרְקעֶנייק דְנּוא ,לּוטְׁשרעֶּבעֶג םעֶד ּוצ זיִּב ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז רעֶדְניִק איד ןיִראָה ,גאָט

 רייֵר איִד עֶלַא ןעֶרעֶה טאָנ ןייד ראַה רעֶד טעֶז רעֶמאָט 4 :ןעֶניועֶנ ּוצ אָד טיִנ זיִא
 ןעֶגיִדעֶּבעֶל םעֶד ,טְקיִׁשעֶג םֶהיֵא טאָה ראַה ןייַז רּוׁשַא ןּופ גיִנעֶק רעֶד סאוָו הקָׁשְבַר ןּופ

 ןייד ראַה רעֶד סאו ,רעֶטְרעוֶו טיִמ טְרעֶטְסעֶלעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶרעֶטְסעֶל ּוצ טאָג
 עֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא איד ןעֶנעוֶו טעֶּבעֶנ ַא ןעֶּבייֵהְפיֹוא אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ,טְרעֶהעֶג טאָה טאָנ

 סאוו
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 :הָוהי יֵנְּפל והָיקזח ּוהָׂשְרּפִּיַו הָודְי וש
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 טָהיהלַא-תַא וָנְתת :םָצרַא"-תֶאְו שִיֹונַה"תֶא רּוָשַא יָכְלַמ 6

 ודִימ אָנ ּוָעיִשֹוה ּוניֵהֹלֶא הָוהְי הָּתַעְו :םיִדְּכַאַו ןֵבֶאָו 5

 -הָּכ רֶמאֵל עדִיקזחײלֶא קומָאדןָב ּוהָיְַׁשְי חלְׁשיו 3

650 

 !והְַָׁשײײלַא ודיקוח ךַלֵּמַה יֵהְבִע ּואֹבָיַו :הָאְצְמִּנַה ה
 רַמָא ! הֶּכ םָכיְרֲא-לַא ןוְרְמאֹת הֶּכ ּוהְעַׁשְי םָהְל רָמאַמ 5

 יפְּדִנ רֶׁשֲא ָּתְעַמָׁש רֶׁשֲא םיִרְבִדה ינְּפִמ אוק-לַא הוהְי
 הָעּומָׁש עַמָׁשְו חּור וּב ןתֹנ יִנְנָה :יָתֹא ייִשַא-ךֶלֶמ יעַנ

 זוַקְׁשַבַר בֵׁשֵ :וָצְרַאְּב ברָחַּכ ווָתְלַּפִהְ וָצְרַאְל בֵׁשְו 5
 עֶֶנ יִּכ עַכָׁש יִּב הָנִבלילַע יי ױושַא ךֶלֶמ"תַא אָצְמַּ

 אצינד -מאלשֹוּכידַלמ הָקַהְרּתילֲא עֵמְשִַו :ׁשיִכָלִמ +
 :רמאֹל והיקזחילַא םינָאלמ לָׁשַ בֶׁשה ֵתִא םִהָלהַל
 ףַאשיײלַא ראל הָדוהייְדִלַמ יקןחילא ןורְמאָת הָּכ י
 בלי ןחָנִת אֵל -ָמאֹל וָּב ַחֵמֹּב הָּתַא רׁשֲא הַא
 יִכְלַמ ּוׂשָע רַׁשֲא םֶא ָּתְעַמְׁש הָּתַאוהנַה :רוָׁשֲא ד לָמ ָיָּב

 וליֵצהַה :לֵצָנּת הָּתְִו סֵמירֲַהְל תֹצְראָהילַב רּוׁשֲא ט
 ט *- ח

 יזרַאְו ןֶזנ--תֶא יַמֹובֲא ּוְתַחָׁש רֶׁשֲא םיוּנַה יַהלֶא םֶתֹא
 זיִמַחיְּדַלַמ א :רָׂשאֵלְתַּכ רֶׁשֲא ןְדְקייֵנְבּו ףֵצְְו ןַרֵח

 ַּכִה :הָּוִִת ענֵה םִָדְרפְס ריִעָל ךֶלֶמּז דָפרַא ךֶלֶמּו 1
 זריּב טָעה סאָרק םיִכָאְלַמַה ךימ םיִרָפְּכַה"תֶא ודיקזח

 יִכַַּּפְתִ = |

 מי ב םיכלמ
 :ןעֶרעֶװ ןעֶנּופעֶג ָּךאָנ טעֶו םִע סאו

 גיִנעֶק םעֶד ןּופ טְכעֶנְק איִד דנּוא 5

 ּוהָיְעַׁשְי וצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶגעֶז ּוהָיִקְזִח
 ,טְגאָזעֶג אייֵז וצ טאָה ּוהְוְעַׁשְי דְנּוא 6
 ,ראַה רֶעייֵא ּוצ ןעֶנאָז רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא
 טְסְלאָז אּוד ,טְנאָזעֶג ראַה רעֶד טאָה יֹוזַא
 רעֶטְרעוֶו איִד ראַפ ןעֶטְכְראַָפ טיִנ ְּךיִד
 איִד סאָו .טְרעֶהעֶג טְסאָה אּוד סאו
 ןעֶּבאָה רּוׁשַא ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ ןעֶבְנּוי

 לעֶװ ְךיִא ,העָו 7 :טרעֶטְסעֶלעֶג ְּךיִמ
 ַא םעֶו רֶע דְִנּוא טְסייֵג ַא ןעֶּבעֶג םֶהיֵא
 ְךיִיז טעֶװ רֶע דְנּוא ,ןעֶרעֶה טְכיִרְכאָנ
 ְךיִא דְנּוא ,דְנאַל ןייֵז ּוצ ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ

 םעֶד ְּךְרּוד ןעֶלאַפ ןעֶזאָל םֶהיֵא לעוֶו

2 

 בשי לֵאָרְׂשִי יַהֹלֲא הוהי ַמאו הָודְי יֵנְפִל יקח
 ץֶרָאָה תֹוכְלְמַמ לֵכִל בל םיהלֲאָה אוָהיהָּתַאםיִבְרְּכַה

 ךזֶא ו הָוהי הֵּטַה :ץֶרָאָהיתאְו םִַמָׁשַה-תֶא ָתיִׂשָע הָּתַא 1
 םיֲִחְנִס יָרְבּד חַא עֹמׂשּו הַארּו ידִנִע הָודְי חְֵּפ עָמְׁשּו
 םירָחָה הָוהְי םָנְמֶא זיִח םיִהלַא ףֶרֶחַל ֹודָלִׁש רַׁשֲא

 ןעוֶו דְנּוא 8 :דְנאַל ןייַז ןיִא דְרעֶוְׁש

 ֹוזַא ,טְרְהעֶקעֶגְקיִרּוצ ְּךיִז טאָה הֹקְׁשִבַר
 רּוׁשַא ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןעֶנּופעֶג רֶע טאָה

 ןיִראָו הָנְבִל ןעֶנעֶק ןעֶטְלאַה הָמָחְלִמ
 ְךיִז טאָה רִע ֹוַא טְרעֶהעֶג טאָה רֶע
 רֶע דנּוא 9 :שיִכָל ןּופ ןעֶניֹוצעֶנְּפָא

 ןּופ גיִנעֶק הָקָהְרִּת ףיֹוא טְרעֶהעֶג טאָה
 זיִא רֶע הֹעְז עֶנאָז ּוצ יֹחַא .ׁשּוּכ

 טיִמ ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא
 ּוהָיִקְזִח ּוצ םיִחּולְׁש טְקיִׁשעֶנ טאָה רֶע דְנּוא ,טרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ ְּךיִז רֶע טאָה יֹוזַא ;ריִד

 וצ יֹוזַא הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק ּוהָיִקְזִח ּוצ ןעֶגאָז רֶהיֵא טְלאָז יֹזַא 10 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא
 ,םֶהיֵא ףיֹוא ְּךיִד טְסְרעֶכיִזְרעֶפ אּוד סא ,ןעֶדעֶרְרעֶּביִא טיִנ טאָג ןייד ְךיִד זאָל ,ןעֶנאָז
 ןופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶנעֶג טיִנ טעוֶו םִיַלָׁשּורְי ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא
 וצ ןּוהְמעֶנ ןעֶּבאָה רּוׁשַא ןּופ עֶגיִנעֶק איִד סאוָו טְרעֶהעֶג טְסאָה אּוד ,העָז 11 :רּוׁשַא
 אייֵז ןעֶּבאָה 12 ;?ןעֶרעוֶו לּוצִנ אּוד טְסְלאָז דְנּוא ,ןעֶטְסיוִוְרעֶפ ּוצ אייֵז רעֶדְנעֶל עֶלַא
 אייז ןעֶּבאָה ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵמ םאִו רעֶקְלעֶפ איִד ןּופ רעֶטעֶג איִד ןעֶזעוֶועֶג ליִצַמ ןעֶד
 ּואָו 18 :רָׂשאֵלְת ןיִא זיִא סאו ,ןָדֶעייֵנְּב דְנּוא ,ףֶצָר דְנּוא ,ןֶרָח דְנּוא ןֶזֹוג ?ןעֶּבְראָדְרעֶפ
 טעֶטׁש איִד ןּופ גיִנעֶק רעֶד דְנּוא ,דָּפְרַא ןּופ גיִנעֶק רעֶד דְנּוא ,תָמַח ןּופ גיִנעֶק רעֶד זיִא
 ןופ דְנאַה איד ןּופ ףיִרְּב איִד ןעֶמּונעֶג טאָה ּוהָיִקְזִח דְנּוא 14 ?הָוִע דנּוא עַנַה .םִיָוְרַפְס
 זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶזעֶלעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא םיִחּולְׁש איִד
 :ראַה םעֶד ראָפ טייֵרַּפְׁשעֶנְסיֹוא (ףיִרְּב איִד) אייֵז טאָה ּוהָיקְזִח דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ
 טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ םיִנָּפ םעֶד ראָפ ןעֶטעֶּבעֶג טאָה ּוהָיַקְזִח דְנּוא 8
 רעֶטְנּוא טאָנ טֶסיִּב ןייֵלַא אּוד ,םיִבּורְּכ איִד רעֶּביִא טְציִז םאָוו לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג ראַה
 :דֶרֶע איד רֶנּוא לעֶמיִה םעֶד טְכאַמעֶג טְסאָה אוד ,דֶרֶע רעֶד ןּופ עֶכייֵרְניִנעֶק עֶלַא
 דְנּוא ,העָז דְנּוא ראַה ָא ןעֶניֹוא עֶנייֵד ןעֶפֶע ,ּוצ רעֶה דְנּוא ,ראַה ָא ,רֶעיֹוא ןייַד גיינ 6
 םעֶד ןלְרעֶטְסעֶל ּוצ טְקיִׁשעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע סאָו ,בירֵחְנַס ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד רעֶה
 טְסיוִו ןעֶּבאָה רּוׁשַא ןּופ עֶניִנעֶק איִד סאָד ,ראַה ,רֶהאָח זיִא םָע 17 !טאָג ןעֶגיִדעֶּבעֶל
 עֶרייֵז ןעֶּבעֶנעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא 18 :דְנאַל רֶעייֵז דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ איִד טְכאַמעֶג
 איִד טְרֶעייֵנ ןעֶזעֶועֶג טיִנ רעֶמעֶנ עֶנייֵק ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָו ,רֶעייֵפ םעֶד ןיִא רעֶטעֶנ
 אייֵז אייֵז ןעֶּבאָה םּוראָד ,עֶנְרעֶנייִטְׁש דְנּוא עֶנְרעֶצְלאָה ,דְנעֶה-ןעֶשְנעֶמ ןּופ קְרעֶו
 ,דְנאַה עֶנייַז ןּופ ָּךאָד םֶנּוא ֶלעֶה ,טאָב רעֶזְנּוא ראַה ָא ,דְנּוצַא דְנּוא 19 :טְניִליִטְרעֶפ
 ַא םָזיֵּב ,ראַה ָא ןייֵלַא אּוד םאָד ,ןעֶסיוז דֶרֶע רעֶד ןּופ עֶכייֵרְגיִנעֶק עֶלַא ןעֶזאָל דֵנּוא
 יֹוזַא ,ןעֶבאָז ּוצ יֹוזַא ,ּוהָיְקְזִח ּוצ טְקיִׁשעֶג טאָה ץֹומִא ןּופ ןְהּוז ּוהָיְעַׁשְי דְנּוא 20 :טאָג

 ץע םָדָאיַדְי השֲעַמא יִּכ הָּמִה םיהלַא אל יִּכ ׁשֵאָּב

 זדִחַבְל םיִלַא הָוהְי הָּתַא יִּכ ץֶרָאָה תווָכְלִמַמילַּכ ֹועְדָי

 טאה



 םיכלמ
 ןּופ טאָנ רעֶד ,ראַה רעֶד טְנאָזעֶג טאָה

 ְןעֶמעֶּבעֶג טְסאָה אּוד סאָו סאָד ,לֵאָרְׂשִי !
 ,רּושַא ןּופ גיִנעֶק ברחַנַמ ןעֶנעוֶו ,ריִמ ּוצ
 סאָד ויִא סאָד 21 :טְרעֶהעֶנ ְךיִא ּבאָה
 טעֶרעֶג טאָה ראַה רעֶד סאָװ טְראָו
 איז .ְּךיִד טְמעֶׁשְרעֶפ איִז ,םֶהיִא ןעֶנעוֶו
 רעֶטְכאָט איֹורְפנְנּוי איִד ,ריִד ןּופ טעֶּפְׁש
 טימ ריִד רעֶטְניִה טְלעֶקאָׁש איִז ,ןֹויִצ ןּופ
 :םִיַלָׁשּורְי ןּופ רעֶטְכאָט איִד ,ּפאָק םעֶד
 דְנּוא ,טְרעֶטְסעֶלעֶג אּוד טְסאָה ןעֶמעוֶו 2
 ַא ןעֶּביֹוהעֶנְפיֹוא אּוד טְסאָה ןעֶמעוֶו ףיֹוא
 ןעֶניֹוא עֶנייֵד טְסאָה אּוד דְנּוא ?לֹוק

 םעֶּד ןעֶנעֶק ;ְּךייֵה רעֶד ןיִא ןעֶּביֹוהְרעֶד
 עֶנייֵד ְּךְרּוד 23 ?לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶניִלייֵה
 םעֶד טְרעֶטְסעֶלעֶג אּוד טְסאָה םיִחּולְׁש
 טיִמ .טְגאָזעֶג טְסאָה אּוד דְנּוא ,ראַה
 -פיֹורַא ָּךיִא ןיִּב ןעֶגעוֶוְטייֵר עֶליִפ עֶנייֵמ
 בְרעֶּב איִד ןּופ ְּךייֵה איִד ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶג
 לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,ןֹונְבִל ןּופ ןעֶטייֵז איד ףיֹוא
 ,רעֶמייֵּבְרעֶדעֶצ עֶכיֹוה עֶנייֵז ןעֶדייֵנְׁשַּפָא
 ְךיִא דְנּוא ,רעֶמייֵּבְנעֶנעֶט עֶטְסעֶּב עֶנייֵז

 01 טי ב
 =לִא יִלֵא ָתְלַלפְתִה רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי יקלָא זָנ דַמָא

 81 די רֶד-רֶׁשֲא רָבְּרַה הז :יִתְָמְׁש ר ךלֶמ םֶרֵחְִס

 יׂשאָר א צי הלב זִל הָעָל הל

 = :לארשי שכל יי םוִרָּמ אָׁשִתַו א ָתִמיִרָה
 יִתיֵלָע נָא יִּבְכִר בֹכְרְּב רֶמאֹתַו ָנֲֹא !ָתְפַרַח ֶָכָאְלמ
 רֶח ֶבֵמ ֹוְרֲא תַמוק תֹרְכָאְו ןנֶבִל יֵתְּכְרַי םיִרָה םורָמ
 ּתֶרָל נָא ;ִּמְרַּכ רע הֹצִק ןֶלֶמ לָאובֶאו ויָׁשֹרְּב
 7 ירֹואְו לָּכ ימַָמ| ףֵכְּב ברָחַאְו םיִרָו םִיָמ יִתיִתָׁשְ
 הכ ָהיֵתְרַצ םֶדָ מיל יִתיִשָע הָתֹא קוחְרַמַלְז ּתְַמְשאַלֲה
 :תרֹרְִּב םיִרָע םִיצִנ םיִלנ תָשְהַל יְתו ָהיֶתֹאיֵבָה הֶּתַע
 98 אָׁשיִז קֵרָ .דָש בָׁשֲע יָה שבו ּוּתַה רָייִרצק ןְהיֵבְׁשִו

 זד ִףֲאְבוָךְתאֵצו ְךְּתְבִׁשְו :הָמָק ינפל הָּפַדְׁש ' תו ריִצָה
  ְךנֲאַׁשְו ילַא ָּונַרְתִה ןעֶי :יִלֵא ר תֶאְו יִּתְעַדָי
 ךיתֹכיִשַהְְךיתְפְׂשִּביְִּתִמּו אָ לח יִּתְמׂשְוִיֲאְב חָלָע
 9 :-ֶנֶּשַה לּוָכָא תֹואָה ָּךְליִהְוו :הַּב ָתאָּבירְׁשַא ְךֶרֶַּּ
 וע תיִׂילׁשַ הָּׁשַבּו ׁשיִחֶס תיִנְׁשַה הָנָּשַבּו ַחיִּפְס
 ל -תיַּב תַמיִלּפ הָּפסָיְו :םִיַרפ ולְכֶאְ םיִמָרְכ ּוּעְִנְו ּורְצַקְו
 וו ימ :הָלֶעַמָל יִרְפ הֶׂשָעְו הֶׂטֶמִל ׁשֶרְׂש הֶרָאְׁשִַּה הָדּוהְי
 הָודְי תַאְנק ןויִצ רֶהֵמ .הָטיֵלְּו תיִרֵאְׁש את םָׁשּוְריִמ
 ופ ּךַלֶמ--לֶא הָוהְי רמָאיהִּכ ןכָל :תאֹן-הֶשֲעַּת = =
 אלו ץַה םָׁש הָרּיאְלְו תאֹּוַה רוִעָה-לֶא גובָי אָל רושַא
 5 ייוַשֶא ְךֶרּדּב :הָלְלְס ָהילָע ְךֵפְׁשִי-אֶלְו ןֶמ הָנִמּדקְי
 ;הדוהְיהםֶאְנ אֵבָי אל תאֹזַה ריִָה-לֶאְו בָשָי הָּב אֵבָי
 +ג דוד ןַעַמלּ נֲעְמל ּהָיִׁשהְל תאֹּוַה .ריִעָה-לֶא/ יִתנַת
 הל ?-ָיהְי ִַּאְלַמ ! אָצ אּודַה הָליֵלַּב יו :יִדְבע
 צמיְּׁשי ףֶלֶא הָׁשִמֲחַנ םִָנֹמְׁש הָאַמ רּוׂשַא הָנְַמְּב יו

 -טְסאָנ ןייַז ןּוּפ קֶע םעֶד ןַא ןעֶמּוק לעוֶו
 ְךיִא 241 :לָמְרַּכ דְלאַה םעֶד ןיִא ,זיֹוה
 ןעֶקְנּורְטעֶנְסיֹוא דנּוא ,ןעֶּבּורְנעֶנ ּבאָה
 לעֶז ָּךיִא דְנּוא ,רעֶסאַּו עֶדְמעֶרְפ םאָד
 אּוד טְסאָה 22 :בָנּוטְסעֶפ רעֶד ןּופ ןעֶכייֵמ עֶלַא טירטסּופ עֶנייֵמ טיִמ ןעֶכאַמ ןעֶקיִרְט
 ןעֶרְהאָי עֶניִמייֵצְראָפ ןּופ ,ןּוהְמעֶנ אייֵז ּבאָה ְּךיִא םאֶד ,ןָא גְנאַל ןּופ טְרעֶהעֶג ּטיִנ ןעֶד
 ןעֶטְסיווְרעֶפ ּוצ יֵדָּכ טְכאַרְּבעֶנ סֶע ָּךיִא ּבאָה דְנּוצַא ?ןעֶפאַׁשעֶּב אייֵז ּבאָה ְּךיִא דְנּוא
 -ָנייֵא עֶרייֵז דְנּוא 26 :דֶרֶע ןעֶפיֹוה איז ָּךייֵלְנ ןייַז ןעֶלאָז אייֵז זַא ;טעֶמְׁש עֶטְסעֶפ איִד

 טְמעֶׁשְרעֶפ ןעֶנעֶז דְנּוא ןעֶקאַרְׁשְרעֶּביִא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ,טְפאַרְק ןְהֶא ןעֶנעֶז רעֶניֹואוְו
 איז ,זאָרְנ ןיִרְב איִח ,דְלעֶפ םעֶד ןּופ זאָרְג אי יֹוזַא ןעֶראָועֶנ ןעֶנעֶז אייֵז ,ןעֶראוָועֶג
 טְרעוֶו םִע רעֶדייֵא ןעֶנְנאַז עֶטְראַדְרעֶפ איו דְנּוא ,רעֶכעֶד איד ףיֹוא טְסְקאַו סאָָו ּזאָרְנ
 דְנּוא ;ְּךיִא םייוו ,ןעֶמּוקְנייִרַא ןייֵד דְנּוא ןייֵגְסיֹורַא ןייֵד דְנּוא ןעֶציִז ןייד דְנּוא 27 :גיִטייֵצ

 זיִא ץְלאָמְׁש ןייַד דְנּוא ריִמ ןעֶנעֶק ןעֶנְראָצ ןייֵד לייוו 28 :ריִמ ןעֶנעֶק ןעֶנְראָצ ןייֵד ּךיֹוא
 ןייַמ דְנּוא ,זאָנ עֶנייֵד ןַא גָניִר ןיימ ןּוהְס ָּךיִא לעֶו יֹוזַא ,ןעֶריֹוא עֶנייֵמ ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְּפיֹורַא
 טְסיִּב אוד סאָו געוֶו םעֶד ןיִא ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ ְּךיִד לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶּפיִל עֶנייֵד ןַא םיֹוצ
 רֶהאָי עֶניִזאָד סאָד ,ןעֶבייֵצ רעֶד ןייַז ריִד ּוצ לאָז סאָד דְנּוא 29 :ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ףיֹוא
 ,גְנּוסְקאַַו עֶדְליוִו---רֶהאָי ןעֶטייוֵוְצ םעֶד ןיִא דְנּוא ,גְנּוסְקאַַוְרעֶדיִװ ןעֶסֶע רֶהיֵא טעוֶו

 ןעֶטְרעֶגְנייוו ןעֶצְנאַלְפ דְנּוא ,ןעֶרייֵנְׁש דְנּוא ןְעייֵז רֶהיֵא טעוֶו רֶהאָי ןעֶטיִרְד םעֶד ןיִא דְנּוא
 םאוָו איִד ,הָדּוהְי זיֹוה םעֶד ןּופ עֶנעֶנּורְטְנַא איִד דְנּוא 80 :טְכּורְפ עֶרייֵז ןעֶסֶע ְּךיֹוא דְנּוא

 רעֶּביִא ןעֶלעוֶו דְנּוא ,ןְלעֶצְראוו ְּךיִז רעֶטְנּוא ןעֶרְהעֶמְרעֶפ ןעֶלעוֶו ,ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ןעֶנעֶז
 ,גנּוּבייֵלְּבְרעֶּביִא עֶנייֵא ןייגְסיֹורַא טעוֶו םִיַלָׁשֹורְי םיֹוא ןיִראָו 21 :ןעֶנאָרְט טְכּורְפ ְךיִז
 :ןּוהְמ סֶע טעוֶו תֹואָבְצ ראַה םעֶד ןּופ הָאְנִק איִד ,ןֹויִצ גְראַּב םעֶד ןּופ גְנּוניִרְטְנַא ןייֵא דְנּוא
 -ָנייֵרַא טיִנ טעוֶו רֶע ,רּוׁשַא ןּופ גיִנעֶק םעֶד ףיֹוא טְנאָזעֶג יֹוזַא ראַה רעֶד טאָה םֹּוראָד 9
 טעוֶו רֶע דֶנּוא ,לייַפ ןייק ןעֶסיִׁש טיִנ טְראָד טעוֶו רֶע דְנּוא ,טאָטְׁש עֶגיִזאָד איד ןיִא ןעֶמּוק
 ץְנאַׁש ַא רֶהיֵא ףיֹוא ןעֶטיׁשְפיֹוא טיִנ טעוֶו רֶע דְנּוא ,דְליִׁש ַא טיִמ רֶהיֵא ןעֶגעֶק ןעֶמּוק טיִנ
 -העֶקְקיִרּוצ ְּךיִז רֶע טעוֶו םֶהיֵא ףיֹוא ,ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע סאוָו געוֶו םעֶד ןיִא 88 :(דְרֶע גְראַּבו
 לעוֶו ָךיִא דְנּוא 34 :ראַה רעֶד טְנאָז ,ןעֶמּוק טיִנ רֶע טעוֶו טאָּמְׁש רעֶגיִזאָד רעֶד ּוצ דְנּוא ןעֶר
 ןעֶנעֶו דְנּוא ןעֶנעוֶוְטעֶנייֵה ןּופ ,עֶפְלעֶה ּוצ רֶהיֵא טאָמְׁש עֶניִזאָד איד ןעֶציִׁשעֶּב
 ַא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא ,טְכאַנ עֶנעֶו ןיִא ןעֶועוֶועֶג זיִא סֶע רנּוא 85 :רוָד טְכעֶנְק ןייֵמ
 טְרעֶדְנּוה ,רּוׁשַא ןּופ הָנֲחַמ רעֶד ןיִא ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ ְּךָאְלַמ
 ןעֶגְנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז (הָדּוהְיְ) אייֵז ןעוֶו דְנּוא .(ןאַמ) דְנעֶזיֹוט גיִצְכַא דְנּוא ףְניִפ דְנּוא

 ןיא
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 בֶׁש לי עז :םיִתִמ םיִרָנְּפ םָלְכ הָהְו רַקַֹּב
 ;רֲַחַּתְׁשִמ אּוה יו ;הֲָיִנְּב בי רוָׁשֵדלְמ ביר 7

 והָּכִה . .  ַשֲאְרׁשְו ךלַּמְַדַאְו ימלא ףךרֶסִנ ! תיֵּב
 ןרח--רסַא ךלֶמינ טָבָרֶא ץֶרֶא ומְלְמִנ הָּמִהְו רָב

 :ויָּתִחַּת נב
 ב
 ּוהָיִׁשְי ויָלֵא אֵבָה זתָמָל יהָיקזח הָלָח םֶהָה םיִמָיַּב א

 ףתיִבְל וצ הוי רַמָאֹרדְּכ וילֵא מא איִבַָה ץומֲאְדַב
 לקַפְתַּ ריקהילָא פא בו ּהָיְחִת אָלְוהָּתַא תֶמ יִכ?
 יִּתְכַּכַהְתִה רֶׁשֲא תַא אָ"רְבְו הָוהְי הָנָא :רמאֹל הָוהְי-לַא 5

 בו יתיׂשָע ְּךניֵעְב בָֹמְַו םֹלָׁש םָבָלְבּו תַמֲאַּכ ךנָפְל
 רֹוִעָה אֵצְי אֵל ּוהְיַׁשְי יִהַה לג יִכְּב ּוהָיִקְזִח 4
 -לא ָּמרַמאְ ביׁש ;רֶמאֹל וָלַא הָוָה הָוהְי רַבָדּו הכי ה

 ְךיִבָא דָור הלא הָוהְי רמָא--הֶּכ יִּמַע דִינְנ ! ּודָיקזִח
 ךֶל אֵפָר יִנְנָה ּךֵתְעְמּד-תֶא יִתיֵאָר ּךְתָלִפְּת-תֶא יִּתְעַמָׁש

 ףימָי-לַע יִּתְפַמְהְו :הָוהְי תב הל יִשיֵלְׁשַה םוּיַּב 5
 -יִעָה תֶאְו לליִצַא רֹׁשַא-ֶַלֶמ ףֵּבֹּו הָָׁש הֵרְׂשָע ׁשֵמֲח
 ;יִּדְבַע דוד ןֵמָלּויִנֲעַמְל תאֹּוַה ריִע הַא יִתְֹו תאֹּוַה
 -י-ע מיש וחְקו םיִנֲאַּת תֶלֵבְּד ּוחָק ּוהְיְַשְי רַמאֵּה

 -ִּכ תֹוא הָמ ;היעשלָא ּוהְיִקְזִח מא :יחָיו ןיִהְׁשַה 5
 רָמאּו ;הָוהְי תיֵּב יִשיִלְׁשַ םִִּיַּב יִיֵלָעְ יִל הָוהְ אָּפרִי
 -תרֶא הָוהְי הָׂשֵעַי יִּכ הָוהְי תֵאֵמ תֹואָה ּךְליְ ּוהָיִַׁשְי
 םּוׁשָי--םִא תֹולֲעַמ רֶׂשָע לַּה ְךֵקָה ְךּבּד רֶׁשֲא רַבָּדִה

 רָׂשֲע םת לֵצַל לקָנ די חי רֶמאַֹּו תל עמ רֶׂשֲע י

 רֶשֶא יע 0 בֶׁשָּ א איִבָנַה ָיְׁשי
 תְַּב  :תֹלָעַמ רָׂשָע תֵּמַרְחֶא וָחֶא תֹולֲעַמְּב הָדי

 ּוצ יֹוזַא ראָה םעֶד ּוצ ןעֶטעֶּבעֶג טאָה רֶע

 = דו

 ןעֶראַו עֶלַא ;העְז דְנּוא היִרְפ רעֶד ןיִא
 טאָה רֶע דנוא 26 :רעֶּפְרעֶק עֶטיֹוט
 דְנּוא ,ןעֶבְנאַגעֶגקעוֶוַא זיִא דְנּוא ןעֶניֹוצעֶג
 -עֶנְקיִרּוצ טאָה רּוׁשַא ןּופ גיִנעֶק ברֲחְנַס

 ןיִא טְצעֶזעֶּב ְּךִז טאָה דְנּוא ,טְרְהעֶק
 ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 87 :הָוְניִנ
 ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא טְקּוּבעֶג ְּךיִז טאָה רֶע

 דְנּוא ָּךֶלֶמְרַדַא ןעֶּבאָה ,טאָג ןייז ָּךֹורְסיִנ
 טיִמ ןעֶבאָלְׁשעֶג םֶהיֵא ןְריִז עֶנייֵז רֶצֶאְרַׁש

 ןעֶנּורְטְנַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ;הְרעוֶוְׁש םעֶד
 ןייַז דְנּוא ,טְרְרַא דְנאַל םעֶד ּוצ ןעֶראָועֶג
 רעֶנייֵז ןַא טְריִנעֶר טאָה ןֹודַח-רַסֵא ןְהּוז
 ;לעֶטְׁש

 בם לעטיפאק

 קְנאַרְק ּוהָיִקְזִח זיִא געֶט עֶנעֶי ןיִא 1
 וצ זיִא יֹוַא ןעֶּבְראַטְׁש ּוצ ןעֶראַָועֶג

 ץֹומָא ןּופ ןְהֹוז ּוהָוְעַׁשְי ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא
 םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,איִבָנ; רעֶד
 טְנאָזעֶג ראָה רעֶד טאָה יֹוזַא ,טְנאָזעֶג
 אזד ןיִראָו ,זיֹוה ןייֵד ּוצ הָאְוִצ ַא ְּךאַמ
 טיִנ טְסעוֶו אּוד דנּוא ,ןעֶּבְראַטְׁש טְסעוֶו
 -עֶג טאָה רֶע דְנּוא 2 :ןעֶּבייֵלְּב ןעֶּבעֶל
 דְנּוא ,דְנאּוַו ךעֶד ּוצ םיִנָּפ ןייַז טְרְהעֶק

 קְנעֶרעֶג ,האַה ְּךיִד טעֶּב ְךיִא 3 :ןעֶנאָז
 דְנּוא ,ץְראַה ןעֶצְנאַג ןייַמ טיִמ דְנּוא תֶמֶא טיִמ ןעֶגְנאַגעֶג ריִד ראָפ ןיִּב ָךיִא סאָד ְךאָד
 םיֹורְג ַא טְנייוַועֶג טאָה ּוהָיקְזִה דְנּוא .ןעֶניֹוא עֶנייֵד ןיִא טּוג זיִא סא ןּוהְמעֶנ ּבאָה ָּךיִא
 םעֶד ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא טיִנ ְּךאָנ ויִא ּוהָיְעַׁשְי םאָד ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דֶנּוא 4 :ןייוַועֶ
 ּוצ יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא ּוצ ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד זיִא יֹוזַא ,ףיֹוה ןעֶטְסְלעֶטיִמ
 ןיימ רעֶּביִא ראַה םעֶד ּוהָיְקְזִח ּוצ ןעֶנאָז טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,קירּוצ ְךיִד רֶהעָק 9 :ןעֶנאָז
 טְרעֶהעֶג ּבאָה ָּךיִא ,דִוָד רעֶטאָפ ןייֵד ןּופ טאָנ רעֶד ,ראַה רעֶד טְגאָזעֶג טאָה יֹוזַא ,קְלאָפ
 םעֶד ןיִא ,ןעֶלייֵה ְּךיִד לעֶו ָךיִא ,העְז ,ןעֶרעֶרְט עֶנייֵד ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא ,טעֶּבעֶג ןייַד
 לעװ ךיִא דְנּוא 6 :ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיא ןייֵגְפיֹורַא אּוד טְסעוֶו גאָט ןעֶטיִרְד
 רּוׁשַא גיִנעֶק םעֶד ןּופ דְנאַה רעֶד ןּופ דְנּוא ,רֶהאָי ןְהעֶצְפּופ געֶט עֶנייֵד ףיֹוא ןעֶרְהעֶמ
 איד ןעֶציִׁשעֶּב לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,טאָטְׁש עֶניִזאָד איִד ְּךיֹוא דְנּוא ,ןעֶטעֶר ָּךיִד ְּךיִא לעוֶו

 טאָה ּוהָיְעַׁשְי דְנּוא 7 :רוָד טְכעֶנְק ןייֵמ ןעֶנעֶֶו דְנּוא ןעֶנעוֶוְטעֶנייֵמ טאָטְׁש עֶגיִזאָד
 דְנּוא ןעֶמּונעֶג םִע ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶגייֵפ ןּופ רעֶטְסאַלְפ ַא טְמעֶנ ,טְנאָזעֶג
 והָיקְזִח דנּוא 8 :ןעֶראָועֶג דְנּוזעֶג רֶע ויִא יֹוזַא דְנּורְג ןייז ףיֹוא טְגייֵלעֶג םִע ןעֶּבאָה
 דְנּוא ןעֶלייַה ָּךיִמ טעוֶו ראַה רעֶד סאָד ןעֶכייֵצ רעֶד זיִא סאו ,ּוהָוְעַׁשְו ּוצ טְנאָזעֶג טאָה
 דָּוא 9 ?!ראַה םעֶד ןופ זיֹוה םעֶד ּוצ גאָט ןעֶטיִרְד םעֶד ןיִא ןייֵגְפיֹּורַא לעְֶז ְּךיִא זַא
 רעֶד םאָד ראַה םעֶד ןּופ ןעֶכייֵצ סאָד ריִד ּוצ זיִא סאָד ,טְגאָזעֶג טאָה ּוהָוְעַׁשְי
 ןייֵגְפּורַא ןעֶטאָׁש רעֶד לאָז טעֶרעֶג טאָה רֶע סאָה ָּךאַז איֵד ןּוהְט טעֶװ ראַה
 דנּוא 10 ?ןְלעֶּפאַטְׁש ןְהעֶצ ןעֶרְהעֶקְקירּוצ ְּךיִז רֶע לאָז רעֶדָא ,ןְלעֶּפאַטְׁש ןְהעֶצ
 ןְהעֶצ ןעֶנייֵנּוצִּפֶא ְּךיִז ןעֶמאָׁש םעֶד ראַפ רעֶגְניִרְנ זיִא םִע ;טְגאָזעֶג טאָה ּוהָיִקְזִח
 ןְהעֶצ ןעֶרְהעֶקקיִרּוצ ְּךיִז רעֶטְניִה ןעֶטאָׁש רעֶד זאָל טֶרֶעייֵנ ןיינ .ןְלעֶּפאַּטְׁש
 רֶע דְנּוא ראַה םעֶד ּוצ ןעֶּפּורעֶג טאָה ּוהָיְעַׁשְי איִבָנ רעֶד דְנּוא 11 :ןְלעֶּפאַטְׁש
 םעֶד ףיֹוא טְרעֶדיִנעֶנְפּורַא זיִא םאִװ ןעֶטאָׁש םעֶד טְרְהעֶקעֶנקיִרוצ טאָה רֶע
 טייַצ רעֶנעֶי ןיִא 12 :ןְלעֶּמאַמְׁש ןְהעֶצ ְּךיִז רעֶטְניִה זָחֶא ןּופ רעֶנייֵצְנּוו

 טאה



 םיכלמ

 ןָדֵאְלַּב ןּופ ןְהּוז ןֶדֲאְלַּב ְּךדאֹרְּב טאָה
 ַא דְנּוא ףיִרְּב טְקיִׁשעֶג לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק
 טְרעֶהעֶנ טאָה רֶע ןיִראוָו ,ּוהָיְקְזִח ּוצ הָנֶּתַמ
 דְנּוא 13 :ןעֶזעוֶועֶג קְנאַרְק זיִא ּוהָיִקְזִח זַא
 רֶע דֵנּוא טְרעֶהעֶנְנָא אייֵז טאָה ּוהָיַקְזִח
 היֹוהצאֵׁש עֶצְנאַנ סאָד ןעֶזיוִועֶג אייֵז טאָה
 סאָד דנּוא ,דְלאָנ םאָד דְנּוא רעֶּבְליִז םאָד
 סאָד דְנּוא ,לייֵא עֶטּוג סאָד דְנּוא ,ץְריוִועֶג
 םעֶלַא דְנּוא .םיִלּכ עֶנייֵז ןּופ זיֹוה עֶצְנאַג
 ,תֹורְצֹוא עֶנייַז ןיִא ןעֶנּופעֶנ ָּךיִז טאָה םאוָו
 סאו !ְּךאַז עֶנייֵא ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא םִע

 ןייז ןיִא ןעֶזיִועֶג טיִנ אייֵז טאָה ּוהָיְקְזִח
 :םְפאַׁשְרעֶה עֶצְנאַג עֶנייֵז ןיִא דְנּוא ,זיֹוה
 ןעֶמּוקעֶנ זיִא ּוהָיְעַׁשְי איִבָנ רעֶד דְנּוא 4

 ּוצ םטאָה רֶע דִנּוא ּוהָיִקְזִח גיִנעֶק םעֶד ּוצ
 איִד ריִד ןעֶּבאָה סאָװ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא

 693 שכ יש -ב

 םיִרָפְס לֵבָּביּךֶלַמ ןְדָאְלַּבְִּב ןרָאַלַּכ ְךְדאֹרְּב חַלָׁש אוהָה
 3 עַמְׁשִו :והיקזח עלה ִּכ עַמָׁש יּכ ּוהָיִקחילֶא הָחְנִמּי
 ףֶסּכַה--תֶא הֹתֹכְ בבית םאריו ֹודָיִקְזח ֶהיֵלֲע
 זריַּב תֵאְו בֹוַּה ןָמָׁש ו תאְו םיִמָׂשְּבַה"ת א בֶהְוַה-תֶאְ
 רָבֶר הָיָה-אְל ווָתֹרְצִאְּב אָצְמִנ רֶׁשֲא-לְּכ תֵאְו לָכ
 וג אביו :וָּתְלו ׁשֶמַמ-לָכָבּ ותיִבְּב ודָיקזח םִאְרָהיאל רֶׁשֲא
 ירְמָאיהְמיִלַא דְמאֹרוהיקןה למה לֶא אינה ויעש
 ץרַאמ ידיקזח רֶמאֹּיַו ךיִלֵא ּואֵבָי ןיַאְמּו הָּלֵאָה םיִׁשָנֲאָה
 = דאו ךֵיִכ וַאְר הק מא 1 ולִ ּואָּב הָקֹוחְר

 רֶׁשֲא רֶבָד ה
 5 דיק לֶא ויש מא

 וד שאל | אָׂשִנְו םיִאָּב םיִמָי ה
 ;יִתֹרְצְֶּב טי

 גד :!הָוהְי-רַבְּד עַמְׁש
 אל הָלֵָּ הוה םיַה-דע תֲֹא יִרְצֶא שא חי
 18 20 ָךֶמִמ וָאְצי רֶׁשֲא ְךינְּבִּו :הָוהְי רֶמֶא רֶבָּד רֶתָוִי
 ופ דָמאַָו :לֶבָּב ְךַלֶמ לֵכיַהְּב םיִסיִרְפ ּוְהו הֵּקִי דיִלוּת
 רֶמאֹיַו ָּתְרּבַּד רֶׁשֲא הָוהְי-רַבְּד בוָט ּוהָיעַׁשְָא ּוהָיִקְזִח
 כ ֹוהְיקזִח יֵרְבִּד רֶתָיְו :יִמָיְב הָיְהִי תֶמֶאְו םֹולָׁש"מִא אֹוָלָה
 אבו הָלָעְּתַה-תֶאְו יָכֵרְּבַה-תֶא הֶׂשֶע רׁשֲאַ וְרבנ-לָכו

 ןעֶנאַַו ןּופ דְנּוא ,טְגאָזעֶג ןעֶשְנעֶמ עֶגיִזאָד
 דְנּוא !?ןעֶמּוקעֶג ריִד ּוצ אייֵז ןעֶנעֶז
 -ּוקעֶנ ןעֶנעֶז אייֵז ;טְגאָזעֶג טאָה ּוהָיַקְזִח
 ;לֶבָּב ןּופ ,דְנאַל טיי ַא ןּופ ןעֶמ
 איז ןעֶּבאָה םאֶח ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע
 ּוהָיֵקְזִח דְנּוא ?ויֹוה ןייֵד ןיִא ןעֶהעֶזעֶג
 ןייֵמ ןיִא זיִא םאֶו םעֶלַא ,טְנאָזעֶג טאָה
 טיִנ זיִא םִע ןעֶהעֶזעֶג אייֵז ןעֶּבאָה זיֹוה
 אייֵז ּבאָה ְךיִא סאו ְּךאַז עֶנייֵא ןעֶזעוֶועֶג
 םאָד רעֶה ,ּוהָיַקְזִח ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ּוהָיְעַׁשְי דְנּוא 16 :תֹורְצֹוא עֶנייֵמ ןיִא ןעֶזיוִועֶג טיִנ
 ןייד ןיִא זיִא םאו םעֶלַא דְנּוא ,געֶמ ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו םִע העֶז 17 :ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו
 טעוֶו ,גאָמ ןעֶגיִטְנייַה םעֶד ּוצ ויִּב ,טְלעֶמאַזעֶגְנָא ןעֶּבאָה ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵד סאוָו דְנּוא זיֹוה
 רעֶד טְנאָז ְּךאַז עֶנייֵא ןעֶּבייֵלְּבְרעֶּביִא טיִנ טעוֶו םֶע ,לֶבָּב ןייק ןעֶרעוֶו ןעֶגאָרְטעֶגְקעוֶוַא
 טְסעוֶו אּוד םאָװ ,ריִד ןופ ןייֵגְסיֹורַא ןעֶלעוֶו סאָו רעֶדְניִק עֶנייֵד ןּופ דְנּוא 18 ּ!ראַה
 טְסאַלאַּפ םעֶד ןיִא רעֶניִדְפיֹוה ןייַז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶמּונעֶג ןעֶלעוֶו ,ןעֶניוִועֶנ
 סאָד טּוג זיִא םֶע ּוהָיְעַׁשְי ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ּוהָיִקְזִח דְנּוא 19 :לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ
 ראָנ ְּךאָד זאָל ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דֶנּוא ,טעֶרעֶג טְסאָה אּוד סאוָו ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו
 ןּופ ןעֶבאַז עֶגיִרְּביִא איֵד דְנּוא 20 :ןעֶטייֵצ עֶנייֵמ ןיִא טייֵהְרְהאָו דְנּוא ןעֶדיִרְפ ןייַז
 ְךייִט םעֶד טְכאַמעֶנ טאָה רֶע םאָװ דְנּוא טייֵקְראַטְׁש עֶצְנאַג עֶנייַז דְנּוא ,ּוהָיֵקְזִח
 מאָּטְׁש איֵד ןיִא רעֶסאַו םאָד טְכאַרְּבעֶגְנייַרַא טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶּבּורְג םעֶד דְנּוא
 איִד ןּופ עֶטְכיִׁשעֶב-געֶט איִד ןּופ ְךוּב םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶגְנייַא טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז
 ּוא ןְרעֶטְלֶע עֶנייַז טיִמ טְגייֵלעֶג ְּךיִז טאָה ּוהָיִקְזִח דְנּוא 21 ?הָדּוהְי ןּופ עֶניִנעֶק

 :לעֶטְׁש רעֶנייֵז ןַא טְריִגעֶר טאָה הָׁשֵנְמ ןְהּוז ןייֵז

 יִרְבִּד רַפֹכילַע םיֿבּותְּכ םָה"דאֹולֲה הָריִעָה םִיַמַה-תֶא
 נ ילְמַַוויתֹבָא-םִע ּוהיקזח בֵּכְׁשיַו ;הָרּוְ יכְלַמְל םיִמָיַה
 :וָּתחַּ נב הָּשְֹמ

 '- אכ דָנּוא 2

 א ׁשֵמָזָח ּםיַשְמַחַו וכְלמִּב הָׁשנִמ הָנָׁש הֵרְׂשֶע םִּׁשִרַּב
 9 צֶרָה שעה :הָבייצְפָה ָֹמִא םֵׁשְו םִָלָׁשִּב ּךֵקָמ הָנָש
 ךוה רֶׁשֲא םִיוּגַה תֹכֲעוְתַּכ הָודְי יֵניֵעְּב
 5 'יקזח דַּבִא רֶׁשֲא תֹומָּבַהיתֶא ןֵביו בֶׁשֹה :לֶאָרׂשיינְּ
 יש רִׁשֲַּכ הָרׁשֲא שעה לַעַבל תְֹּמומ םֶקָי ויבא

 ינְּפִמ הָוהְי

 אכ לעטיפאק

 דָנּוא ניִנעֶק ןעֶראָועֶג זיִא רֶע ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג טְלַא הָׁשַנְמ זיִא רֶהאָי ףְלעוֶוְצ 1

 ןעֶמאָנ רעֶד דֶנּוא .םיִלָׁשּורְו ןיִא טְריִנעֶר רֶע טאָה רֶהאָי :יִצְפּופ דְנּוא אייוְצ

 -ְבעֶלְׁש ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע דְנּוא 2 :הָּביֵצְכֶח ןעֶזעֶועֶנ זיִא רעֶמּומ עֶנייֵז ןּופ

 איִד ןּופ טייקְגיִדְריווְמּוא איִד איד ױזַא ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא םעֶט

 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ראָפ ןעֶּביִרְשְרעֶפ טאָה ראַה רעֶד סאָװ רעֶקְלעֶפ

 תֹומָּב איִד טיֹוּבעֶג טאָה רֶע דְנּוא טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ ְּךִז טאָה רֶע דנוא 2
 טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא טאָה רֶע דְנּוא .טעֶטְכיִנְראַפ טאָה ּוהָיְקְזִח רעֶטאָּפ ןייַז םאִו

 איד יֹזַא םיֹוּב-ְןעֶדְניִל ַא טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְִנּוא .לַעַּב םעד ּוצ תֹוחָּבְזִמ

 באחא
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 רבי םִַמָשַה אֵבְצילְכְל ּוחְֵׁשִו לאׂשי ךֶלֶמ בָאְחַא
 תָחִי רַמָא רֶׁשֲא הָודְי תיבְּב תֶחְּכוִמ הָנָבּו :םָתֹא 4
 אנבְצ-לכְל תֹחְּבוִמ ןֵביַו :יִמְׁש-תֶא םיִׂשָא םַלָׁשרִּ ה
 ונְב--תֶא רִבָעהְו :הוהי--תיִב תִֹרְצַה יִּמְׁשִּכ םִיָמָׁשַה 6

 ;ריִׂשָל הֶּבְרִד םיִנעֶּדיִו בוא הֶׂשֶעְו ׁשֹמַנְ ןוְו ׁשֵאָב
 :ורׁשֲאָה לֶסּפ-תַא םֶׂשיַו ;טיִעּבַהְל הָוהְו יִניֵעְּב עֶרֶה
 תמלִׁש-לֶאְו דלא הָוהְי רַמָא רֶׁשֲא תִיַכַּב הָׂשָע רֶׁשֲא
 יִמְבִׂש לֹּכִמ יּתְרַחְּב רֶׁשֲא םלָׁשיהיִב הֶּוַה תִיַבַּב ונְב

 נר ליִנָהְל ףיסא אלו ;םֶלֹועְל יִמְׁשתָא םיִׂשָא לאְׂשי 8
 ורְמִׁשימַא וקַר םֶתֹוכֲאַל יִּתַחָנ רֶׁשֲא הָמָראהרִמ לֵאָרְׂשִי
 םָתֹא הָּוצ-רֶׁשֲא הָרֹוּתַה-לָבלּ םיִתיִוְצ רֶׁשֲא לֹכְּכ תֹוׂשַצַל

 עֶרה-תֶא תֹוׂשעַל הָׁשְִמ םעֶתיו ּועְמָׁש אֹלְו הָׁשֹמ יִּדְבַע 5
 - +לֵאָרְׂשִי נב יֵנְּמִמ הֹוהְי ריִמְׁשַה לָׁשֲא םִינַהְִמ

 רֶׁשֲא ןעי :דמאל םיִאיבְנַה יָדָבֲע--דיְּב הָוְי רַב ןג
 לֶּכִמ עֹרֵה הֶּפִאָה תיִבֵעְּתַ וְדּוהְי--לִמ הָׁשַנְמ הֶׂשֶע
 הדָהוהי-תאדג אטֲחַו ינַפל רֶׁשֲא יִרֹמֲאָה ּוׂשָעירְׁשֲא

 לה לֵאָרׂשִי יִמלֶא הָוהְי רַמָאדהֹּ כָל :וָלּולְנְּ 0
 הל עְמְׁשילְכְי רֶׁשֲא הָדּוהיו טל לע הָעָר איִבִמ

 יראו ןורְמִׁש ּוק תֶא טלָׁשּורי-לע יִת מָנְו :ויָנזָא יִּתְׁש 3
 הָחְמִי-רַׁשֲאַּכ םֹלָׁשּורי-תַא יִתוחָמּו בָאְחַא תיֵּב תֶלָקְׁשִמ

 תיִרֲאְׁש תֶא יִמְׁשִָ :ָהיֵנָפלַע ךפָהְו הָחָמ יהא 1
 כל הסו ׁשְמִלְ בל ָָהְו םֶהיֵביִא דַיְּב םיִּתְַּ יִתָלֲחַנ

 םיִיְִמִמ והיו יֵניֵעְּב עַרָה-תֶא יָׂשָע רֶׁשֲא עי ;םֶהיֵבְיֲא ומ
 ;הָזַה םּיַה דַעְו םִיַרְצִּמִמ םָתֹכֲא וָאְצי רֶׁשֲא םו יהדִמ יִתֹא

 ;אָלְמ"רׁשֶא רֶע ראָמ הָּבְרַה הָׁשְֹמ ְּךַפָׁש .יקָנ םַּד םַגְו 8
 ײתא איָטֲחָה רֶׁשֲא ֹותאָּטַחְמ רַבְל הָפָל הַּפ םלָׁשורהתַא

 ידָשמ יֵרְּכִּד רֵתָו :הָוהְי עב עַרָה תֹׂשעַל הָדּהְי

 :ביִּביוֵא ףיֹוא

 אכ- ה .םיַפלַמ

 ןּוהְמעֶנ טאָה לֵאָרְׂשִי ןופ גיִנעֶק בָאְחַא
 רעֶד ּוצ טְקּוּבעֶג ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא
 םעֶד ןיִא זיִא סאו טְּפאַׁשְרעֶה רעֶצְנאַג
 :טְניִדעֶג איֵז טאָה רֶע דִנּוא ,לעֶמיִה
 ןיִא תֹוחַּבְוִמ טיֹוּבעֶנ טאָה רֶע דְנּוא 4
 ראַה רעֶד סא ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד
 ְךיִא לעוֶו םִיַלָׁשּורְי ןיִא ,טְגאָזעֶג טאָה
 טאָה רֶע דְנּוא 2 :ןּוהְט ןעֶמאָנ ןיימ
 ןעֶמְפאַׁשְרעֶה עֶלַא ּוצ תֹוחְּבְזִמ טיֹוּבעֶג
 סאו ןעֶפיֹוה עֶדייֵּב ןיִא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ
 דְנּוא 6 :ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא זיִא
 ,רֶעייַפ ךְרּוד טְרְהיִּפעֶג ןְהּוז ןייַז טאָה רֶע
 רֶע דְנּוא טְרעֶּביֹוצעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 דְנּוא ,רעֶרעוֶוְׁשעֶּבְנעֶטיֹוט טְכאַמעֶג טאָה
 טְרְהעֶמעֶג טאָה רֶע ,רעֶטייִדְנעֶכייֵצ
 ןעֶניֹוא איִד ןיִא ןּוהְט ּוצ םעֶטְכעֶלְׁש
 :ןעֶנְראַצְרעֶד ּוט םֶהיֵא ,ראַה םעֶד ןּופ
 םאָד טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא טאָה רֶע דְנּוא 7
 םאֶו .םיֹוּבְנעֶדְניִל םעֶד ןּופ רֶליִּבְנעֶצעֶג
 םאָו זיֹוה םעֶד ןיִא ,טְכאַמעֶג טאָה רֶע
 דנּוא רוָד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ראַה רעֶד
 ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא ,הֹמֹלְׁש טְכעֶנְק ןייַז ּוצ
 ּבאָה ְּךיִא סאָװ ,םִיַלָׁשֹּורְי ןיִא דְנּוא זיֹוה

 םיִּטָבְׁש עֶלַא ןּופ רֶהעְמ טְלייוַוְרעֶדְסיֹוא
 ןּוהְמ ןעֶמאָנ ןייֵמ ְָּךיִא לעוֶו ,לֵאָרְׂשִי ןּופ

 ןּופ םּופ ןייֵא ןְלעֶנאַוְרעֶפ ּוצ ןעֶרְהעֶמ טיִנ לעֶװ ְךיִא דְנּוא 8
 וטְרֶעייֵנ ןעֶרעֶטְלֶע עֶרֶעייֵז ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג ּבאָה ְּךיִא םאִו דְנאַל םעֶד ןּופ ,לֵאָרְׂשִי
 דנּוא ןעֶטאָּבעֶג אייֵז ּבאָה ְּךיִא סאָו םעֶלַא ןּוהְט ּוצ ןעֶטיִה ןעֶלעוֶו אייֵז ןעוֶו

 רעֶּבָא 9 :ןעֶטאָּבעֶג אייֵז טאָה הָׁשִמ טְכעֶנְק ןייֵמ םאָו הָרֹוּת רעֶצְנאַג רעֶד ְּךאָנ
 םאִד ןּוהְט ּוצ טְרְהיִפְראַפ אייֵז טאָה הָׁשַנְמ דְנּוא ,טְכֶראָהעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז
 איִד ראָפ טְניִליִטְראַפ טאָה ראַה רעֶד עֶכְלעֶו ,רעֶקְלעֶפ איִד ןּופ עֶטְכעֶלְׁש
 איד טְּכעֶנְק עֶנייַז ְךְרּוד טעֶרעֶנ טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 10 :לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶדְניִק
 ןּוהְטעֶנ טאָה הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק רעֶד הֶׁשַנְמ לייו 11 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא .םיִאיִבְנ
 סאָו ּםעֶלַא ןּופ ןּוהְּטעֶג סעֶטְכעֶלְׁש רֶהעֶמ טאָה רֶע .טייֵקְניִדְריווְמּוא עֶניִזאָד איִד
 טאָה רֶע דְנּוא ןּוהְמעֶנ ןעֶּבאָה םֶהיֵא ראַּפ ןעֶועֶועֶג ןעֶנעֶז ּםאָו םירֹומֶא איֵד
 רעֶד טאָה םּוראָד 12 :רעֶדְליִּבְנעֶצעֶנ עֶנייַז טיִמ ןעֶניִדְניִז טְכאַמעֶג הָדּוהְי ְּךיֹוא
 ףיֹוא םעֶטְכעֶלְׁש בְנעֶרְּב ְּךיִא העֶז טְנאָזעֶג יֹוזַא לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָנ רעֶד ראַה
 עֶדייֵּב עֶנייַז ןעֶלעֶו ןעֶרעֶה סאָד ןעֶלעֶו םאֶװ איִד זַא הָדּוהְי דְנּוא םִיַלָׁשּורְו
 ןּופ רּונְׁש איִד םִיַלָׁשּורְי ףיֹוא ןעֶהיִצְרעֶפ לעֶז ְךיִא דָנּוא 18 :ןעֶגְניִלק ןעֶריֹוא
 לעוֶו ְָּךיִא דְנּוא .בָאְחַא ןּופ זרה -םעֶד ןּופ רּונְׁש-טְכיװעֶג איִד דְנּוא ,ןֹורְמֹׂש
 דָנוא טְשיִװעֶנְסיֹוא ,לעֶסיִׁש ַא םיֹוא טְׁשיִװ ןעֶמ איד םִיַלָׁשּורְי ןעֶׁשיִוְסיֹוא

 עֶניִרְּבִא םאָד ןעֶזאָלְרעֶפ לעוֶו ְּךיִא דנּוא 14 :םיִנָּפ רֶהיֵא ףיֹוא טְרְהעֶקעֶנְרעֶּביִא
 עֶרייֵז ןופ דְנאַה איִד ןיִא ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא אייֵז לעוֶו ְָּךיִא דֵנּוא ,לייֵטְּבְרִע ןייֵמ ןּופ
 אייֵז לו 15 !ךֶנייַפ עֶרייַז עֶלַא וצ ּבור סֶלַא ןייַז ןעֶלעוִו אייֵז דְנּוא ,דְנייֵפ
 ,טְנְראָצְרעֶד ְָּךיִמ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶגיֹוא עֶנייֵמ ןיִא ןּוהְמעֶג םעֶּטְבעֶלְׁש ןעֶּבאָה
 םעֶד ּוצ ֹויִּב ,םִיָרְצִמ םיוא ןעֶנְנאַגעֶנְסיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז סאָו ןָא גאָט םעֶד ןּופ
 -ְרעֶפ ליִּפ רֶהעֶז הָׁשַנְמ טאָה טּולְּב םעֶניִדְלּוׁשְנּוא ְּךיֹוא דְנּוא 16 :נאָט ןעֶניִטְנייַה
 עֶנייֵז ןּופ ץיח ,געֶרֶּב ּוצ געֶרְּב ןּופ םיִלָׁשּורְי טְכאַמעֶג לּופ טאָה רֶע זיִּב ןעֶסאָנ
 ןּוהְמ ּוצ עֶטְכעֶלְׁש םאָד ןעֶניִדְנִז טְכאַמעֶג הָדּורְי טאָה רֶע סאָו טיִמאַד דניִז
 הָׁשַנְב ןּופ ןעֶכאַז עֶניִרְּבִא איִד דְנּוא 17 :ראָה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איד ןיִא

 דנּוא



 םיכלמ
 דְנּוא ,ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע סאוָו םעֶלַא דְנּוא
 ןעֶנעֶז ,טְביִדְניִועֶג טאָה רֶע סאוָו דְניִז איִד

 ןופ ְּךּוּב םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג טיִנ אייֵז
 ןּופ עֶניִנעֶק איד ןּופ עֶטְכיִׁשעֶג-געֶט איִד

 -עֶנ ָּךיִז טאָה הָׁשַנְמ דְנּוא 18 ?הָדּוהְי

 זיִא רֶע דנּוא ,ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵז טיִמ טְגייֵל

 ןעֶטְראָג םעֶד ןיִא ןעֶראָועֶג ןעֶּבאָרְנעֶּב
 ,אָזָע ןעֶטְראָג םעֶד ןיִא ,זיֹוה ןייֵז ןּופ
 ןיִא טְריִנעֶר טאָה ןֹומָא ןְהּוז ןייַז דְנּוא
 גיִצְנאַוַוְצ דְנּוא אייוֵוְש 19 :לעֶמְׁש רעֶנייַז

 658 בכ-אכ-ב
 יִבּותַּכ םהדאֹלֲה אָטְח רֶׁשֲא ֹוְתאָּטַחְו הָׂשָע רֶׁשֲאלֶמְו
 8 דֲ לֶַׁנְמ בַבְׁשִיו :הָדּוהְי יֵכְלַמְל םיִמָיח ִרְבז רֶפְמילע
 פה נב ןֹומָא מו אָזעדנִּב וָתיִּבִדַנְּב רֵכָּקִינ ויָתֹכָא

 םיְִׁשּו ֹובְלְמִּב ןֹימָא ָָׁש םִִּתְשּ םירׂשֶעְדַב
 א ץוָרָח-תַּכ תֶמלׁשְמ וּמַא םֵׁשְו םָלָׁשּוריִּב ךמ םִנָש
 ס ּויְָבֶא הָּׁשַנְמ הָׂשָע רֶׁשֲאַּכ הָוהְו יניעְּב עַרָה ׂשעו :הָבָמָי

 ללא כא הראל
 2 יַהלַא הָודי-תֶא בו :םָהָל ּוחְֵּׁשִּיַו ויָבָא רַבָעירְׁשֲא
  וילָע ןיִמָאדְבִ ּורְׁשְקִנ :ָהוהְי ְךרְֶּב ְךלָהיאַלְו תָ

 54 םיִרָׁשּקַה-לָכ תֶאץֶרֶאָה-ע יו :תיֵבְּבְךֵֶמַה-תֶאּות
 נב ודָישא-תַא ץֶרָאָהיימַע ּוכילְמַה ןֹמֶא יי
 רֶע ןעוֶו ןעֶועוֶועֶג טְלַא ןֹומָא זיִא רֶהאָי הכ םיֿבּתְּכ םָהדאֹלֲה הָׂשָע רֶׁשא ןֹמא יָרְבד רֶתָיְו :ויָתְהַּת

 רֶהאָי אייווְצ דְנּוא ,גיִנעֶק ןעֶראוָועֶנ זיִא
 דְנּוא .םִיַלָׁשּורְי ןיִא טְריִנעֶר רֶע טאָה
 -עֶנ זיִא רעֶטּומ עֶנייֵז ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד

 ץּורְח ןּופ רעֶטְכאָט איִד ,תֶמָלְׁשְמ ןעֶזעוֶו
 ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע דְנּוא 20 :הָבִמָי םיֹוא
 םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא םעֶטְכעֶלְׁש
 טאָה הָׁשַנְמ רעֶטאָפ ןייַז איו יֹוזַא ,ראַה
 ןיִא ןעֶנְנאַגעֶג זיִא רֶע דְנּוא 91 :ןּוהְמעֶב
 -עֶג ויִא רעֶטאָפ ןייַז םאִו ןעֶנעוֶו עֶלַא
 איִד טְניִדעֶג טאָה רֶע דְנּוא ןעֶנְנאַג
 טאָה רעֶטאָפ ןייַז םאֶו ּרעֶדְליִּבְנעֶצעֶג
 אייֵז ּוצ ְּךיִז טאָה רֶע דנּוא .טְניִדעֶנ
 טְזאָלְרעֶפ טאָה רֶע דְנּוא 22 :טקּוּבעֶג
 ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵז ןּופ טאָג םעֶד ראַה םעֶד
 ןּופ טְכעֶנְק איד דְנּוא 28 :ראַה םעֶד ןּופ געוֶו םעֶד ןיִא ןעֶנְנאַגעֶג טיִנ זיִא רֶע דְנּוא
 ןיִא גיִנעֶק םעֶד טייֵטעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,דְנּוּב ַא טְכאַמעֶג םֶהיֵא ףיֹוא ןעֶּבאָה ןֹומָא
 ןעֶּבאָה סאו איִד עֶלַא ןעֶגאָלְׁשעֶב טאָה דְנאַל םעֶד ןּופ קְלאָפ םאֶד דְנּוא 94 :זיֹוה ןייַז
 טאָה דְנאַל םעֶד ןּופ קְלאַפ םאָד דִנּוא ,ןֹומָא גיִנעֶק םעֶד ףיֹוא דְנּוּב םעֶד טְכאַמעֶג
 ןעֶכאַז עֶגיִרְּביִא איִד דְנּוא 28 :לעֶטְש רעֶנייֵז ןיִא ּוהָיִשאֹי ןְהּוז ןייַז ןעֶניִנעֶק טְכאַמעֶג
 איד ןּופ ְךּוּב םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶנ טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז ,ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע סאו ןֹומָא ןּופ
 ןיִא ןעֶּבאָרְנעֶּב םֶהיֵא טאָה ןעֶמ דְנּוא 26 ?הָדּוהְי ןּופ עֶניִנעֶק איִד ןּופ עֶטְכיִׁשעֶב-געֶט

 ןיִא טְריִגעֶר טאָה ּוהָיַׁשאֹי ןְהּוז ןייַז דְנּוא ,אָזִע ןּופ ןעֶטְראָג םעֶד ןיִא רֶבְק ןייַז
 :לעֶטְׁש רעֶנייֵז

 96 ְןָתְרַבְקִּב וָתֹא רֶּבקִיַוהָדּוהְי יֵבְלַמְל םיִמָיַל יִרְבִד יומילַט
 יוַָּּתֹנְב והָיִׂשאְי למי אְזעדַנְּב

 שמא בכ
 א זיר יַאְו םיׁשלְׁשו ֹוּכְלַמְּב ּורָיִׁשאי םָנָׁש הָנמְׁשְדִּב
 :תֶרקְצּבִמ הָיְדע--תַב הָרֵי וֿפִא םֵׁשָו םַלָׁשיִיִּב ךֵלֶמ
 3 "אלו ייֿבָא דוד ְךֶדל-לֶכּב לו הוה יניֵעְּב רֶׁשֹיַה שעה
 5 הָנָׁש הֵרְׂשָע הָנמְׁשַּב יהיו ;לֹואְמִׂשּו ןיִמָי רֶס
 ןֵב ּודָיְלצֶאדְִב ןְָׁש-ֶא ַלֶמַה חַלׁש ּוהָיׁשאִי מל
 4 ?היקלַחילֶא הֵ ;רְמאֵל הָוהְי תיֵּב רַפֹּכַה םֶּלָׁשְמ

 ישא הודְי תֶּבאָכּמַה ףּכַה-תֶא םָּתו לְַֹה ןַהִֹ
 ח 2 רַילַע הָנָּתו :םָעָה תֶאֵמ ףַּפַה יִרְמִׂש ּוּפְסֶא
 ישנל יומא ּונְּתַו הוהְי תיכב םיִדָקְפִּמַה .הָכאלְּמַּ
 6 טיִשְרַתַל :תיָּבַה קֶדָּב קהל הוי תיִבְּב ָׁשֲא הָכאָלְּמה
 יתֶא קִזחְל םַחִ בא טיִצֵע תֹונָלְ טל םִנֹבלְו
 יב טהיילע וה םמּכִה םֶּתִא םשָייאל ךא :תָֹּבִה

 בכ לעטיפאק

 דְנּוא ןייֵא דֶנּוא ,גיִנעֶק ןעֶראוָועֶג זיִא רֶע ןעוֶו ןעֶועֶֶועֶג טְלַא ּוהָיִׁשאֹי זיִא רֶהאָי טְכַא 1
 זיִא רעֶמּומ עֶנייֵז ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןיִא טְריִנעֶר רֶע טאָה רֶהאָי גיִסייֵרְד
 ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע דְנּוא 2 :תַקְצָּב םיֹוא תהָיָדֲע ןּופ רעֶטְכאָט איִד הָדיִדְי ןעֶזעוֶועֶג
 עֶלַא ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג זיִא רֶע דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא טייקְניִטְראַּפְטְכעֶר
 ט רעֶדָא םֶטְכעֶר טְרְהעֶקעֶגְּפָא טינ ְּךיִז טאָה רֶע דִנּוא ,רוָד רעֶטאָפ ןייַז ןּופ ןעֶנעוֶו
 טאָה ,ּוהָיִשאֹי גיִנעֶק םעֶד ןּופ רֶהאָי ןעֶטְנְהעֶצטְכַא םעֶד ןיִא ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 8
 םעֶד ןיִא רעֶּבייֵרְׁש םעֶד םֶלָׁשְמ ןּופ ןְהּוז ,ּוהָיְלַצַא ןּופ ןְהּוז ,ןֶפָׁש טְקיִשעֶג גיִנעֶק רעֶד
 דנּוא ,לֹודָנ ןַהֹּכ םעֶד ּוהָיְקָלִח ּוצ ףיֹורַא אייֵג 4 :ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה
 זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶראָועֶג טְכאַרְּבעֶגְנייַרַא זיִא סאָו דְלעֶג סאָד ןעֶלייֵצְנעֶמאַזּוצ לאָז רֶע
 דְנּוא 58 :קְלאָפ םעֶד ןּופ טְלעֶמאַזְרעֶפ ןעֶּבאָה רעֶטיִה ריִהְט איד סאָו ;ראַה םעֶד ןּופ

 ןיִא טְלעֶטְׁשעֶגְנָא ןעֶנעֶז סאו ,רעֶטייֵּבְרַא איד ןּופ דְנאַה איד ןיִא ןעֶּבעֶג סֶע ןעֶלאָז אייֵז
 ןעֶנעֶז םאָו רעֶטייֵּבְרַא איד ּוצ ןעֶּבעֶנ םִע ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד
 :זיֹוה םעֶד ןּופ ןעֶטְלאַּטְׁש איד ןעֶניִטְסעֶפעֶּב ּוצ יֵדְּכ ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא
 ץְלאָה ןעֶפיֹוק ּוצ דְנּוא ,רעֶרֶעיֹומ איִד ּוצ דְנּוא ,רֶעיֹוּב איִד ּוצ ,טייֵלְרעֶמיִצ איִד ּוצ 6
 טיִמ ְּךיִז לאָז ןעֶמ רעֶּבָא :זיֹוה םאָד ןעֶניִטְסעֶפעֶּב ּוצ ,רעֶנייֵטְׁש עֶטְקאַהעֶג דְנּוא
 ןיִראָו ,דְנאַה עֶרייַז ןיִא ןעֶּבעֶגעֶג טְרעוֶו םאֶו דְלעֶג םעֶד ןעֶגעוֶו ןעֶנעֶכעֶר טיָנ אייל

 אייז
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 ילודָּנַה ןֵהֹּכַה ּוהָיִקְלִח .רָמאֹּ :םיִׂשֹע םה הָנּומאָב 9
 ןםיו הָוְי חיבְּב יִתאָצָמ הָרֹּחַה רּפֹמ רֵפֹפַה ןֵמָׁש-לַע

 לֵפֹכַה ןֵפֶׁש אביו :ודָארק ןָׁשילֶא רֵפמַהיִתֶא הִיקְלַח 5
 ףיִרְבִע ּוכיֵּתַה רַמאַּ רֵבָּד ךַלמֹלתַא בֵׁשָּ למד
 זיכאָלְּמַה יֵׂשֹכ .דיײלפ יהָנּתַה ִיַבִב אָצְמּנַה ףספהיתַא

 רמאל ךֶלֶמֹל לפה ןָפָׁש חנה :הָוהְי תוָּב םיִָקְפִמ
 ;ךֶלָמִה ינפל ןָפָׁש ּוהֲאְרקוןַהּכִה הָּיקְלַח יל ןֵתָנ רֶפֵס

 -תֶא עֶרְקִיַו הָרֹתַה ר ייְבַדיתֶא למה ַעֵמָׁשִּכ יִהַָו 11
 ֵּב םָקיֵחָא תֶאְו ןֵֹּכַה .הָיִקְלַחיתַא למה צר ;ויִדָנָּב 2

 זרָאו רַֹּפַה ןֶפֶׁש ! תֶאְו הָיְכיִמְדּב רֹוּבְכַ-תֶאְו ןְפׁש
 יֵדֲעַּב הָז---תָא ּוׁשָרד ֹוכְל :רמאֵל ְךֵלֶּמַה-ַבַע היָשָע 3

 תָצְמִּנַה רְֵַּּה יִרְבַדילע הָדּוהְי-לָּכ ידַעָבּו ָעָהייעְבּו
 לע ּונָב הָתְצִנ אוה-רֶׁשֲא הָוהְי תַמַח הָלֹורְעייְּכ הזה
 זרוַׂשְפִ הָּזַה רַּפַּפַה :-םידילַמ ּניֵתֹבָא ּועְמׁשִאל רֶׁשֲא

 ביִחַו ןַהֹּכַח ּוהָיקְלַח ךלנ :ּונֵלָע בתָכִ-לֶכְכ 14
 םּלַׁש ו תֶׁשֲא הָיִבְנַה .הָבָלֲחילֶא היָׁשִעַ פָשו רֹּבְִַו
 טז תֶבֶׁשֹי אָהְו םיִדָנְּב בה ימׁש טֵהְוהיִִּב הָדְלִתְדִּב

 תדָוהְי רֶמָאיֹהְּכ םֶהיֵלֲא ַמאֵתַו :ָהיֵלֲא ּודְבַדָי הָנׁשמַּב ומ
 הָּכ :יִלֵא םֶכְתֶא חַלָׁשירֶׁשֲא ׁשיאְל ימִא לֵאְְׂשִי ימלַא

 נְנִה הָוהְי רַמָא
 !הרָדּוהְי ּךֶלֶמ אָהָק רֶׁשֲא רַפֵַּה יְבֹדלְּ תַא ויָכָׁשי

 ןעמל םיִלַחֲא םיתלאל ּומַקו יב דֵׁשֲא ! תַחַּת י
 הזה םיִקָּמִּב יִנְמַה הָתְענְו םֶהיֵדְי הׂשעמ לַכְּב יִנְסֹעָכַה

 -תֶא ׁשֵרְרל םֶכְתֶא ַחלֹׂשַה הָדְי לַמ או :הָּכְכִת ָלְו 5
 לֵאְרְׂשִי יָהֹלֶא הָוהְי רַמָא-הְּכ ווָלֵא ּוְדְמאָה הֶּכ הָודְי

 הָוהְי עמו עכִתַו לה קא עמ רׁשֲא םיִרָבִּדַה 3
 652 הא קי =

 .-שעְו הָּזַה םוקָמַה-לֶא הָעָר איִב

 הפ .ב6 םופלס
 דֶנּוא 8 :םייֵהייֵרְט טיִמ םִע ןֶעּוהְט אייֵז

 ּוצ טְנאָזעֶג טאָה לֹודָנ ןַהֹּכ רעֶד ּוהָיַקְלִח

 ןעֶנּופעֶג ּבאָה ְךיִא ,רעֶּבייֵרְׁש םעֶד ןֶפְׁש
 םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא הָרֹוּת רֵּפַס ַא

 סאָד ןעֶּבעֶגעֶג טאָה הָיַקְלח דְנּוא ,ראַה

 -עֶנ םִע טאָה רֶע דְנּוא ןֶפֶׁש ּוצ רֵּפַס

 זיִא רעֶּבייֵרְׁש רעֶד ןֶפָׁש דְנּוא 9 :טְנֶעייַל
 טאָה דָנּוִא ,גיִנעַק םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג

 ,טְראָוטְנַא ןייֵא גיִנעֶק םעֶד טְכאַרְּבעֶג

 ןעֶּבאָה טְכעֶנְק עֶנייֵד ,טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא

 -עֶג ויִא סאוָו רעֶּבְליִז סאָד ןעֶצְלאָמְׁשּוצ

 אייֵז דְנּוא ,זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶראָועֶג ןעֶנּופ

 ןּופ דְנאַה איִד ןיֵא ןעֶּבעֶגעֶג םִע ןעֶּבאָה
 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאוִו רעֶטייֵּבְרַא איִד
 םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא טְלעֶטְׁשעֶגְנָא

 רעֶּבייֵרְׁש רעֶד ןֵפָׁש דְנּוא 10 :ראַה

 ביִנעֶק םעֶד ּוצ טְלייֵצְרעֶד ְּךיֹוא טאָה
 ריִמ טאָה ןֵהֹּכַה ּוהָיִקְלִח ,טְגאָזעֶג דְנּוא

 םִע טאָה ןָפָׁש דְנּוא ,רֶפֵס ַא ןעֶּבעֶגעֶג
 דנּוא 11 :ביִנעק םעֶד ראָפ טְנֶעייֵלעֶג
 טאָה ניִנעֶק רעֶד ןעֶו ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע
 רֶפֵמ םעֶד ןּופ רעֶטְרעֶו איִד טְרעֶהעֶג

 ּוהָיַקְלִח ןעֶטאָּבעֶג טאָה גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 12 א עֶנייֵז ןעֶסיִרּוצ רֶע טאָה הָרֹוּת

 וּבְכַא דְנּוא ןֵפָׁש ןּופ ןְהּוז םָקִיֵחַא דְנּוא ,ןֵהֹּכַה
 :ןעֶנַאָז ּוצ יֹוזַא ,גיִנעֶק םעֶד ןּופ טְכעֶנְק םעֶד הָיָׂשֶע דְנּוא ,רעֶּב

 -ייֵרְׁש םעֶד ןָפֶׁש דְנּוא הָיָכיִמ ןּופ ןְהּוז ר

 ןופ טְשְראַָפ טייֵג 3

 איִד רעֶּביִא ,הָדּוהְי ץְנאַג ןעֶעוֶו דְנּוא קְלאָפ םעֶד ןעֶנעוֶו דְנּוא ,ריִמ ןעֶנעוֶו ראַה םעֶד

 רעֶטְרעוֶו

 סאָו םיֹורְג זיַא ראַה םעֶד

 ןּופ ןְראָצ רעֶד ןיִראָוָו ןעֶראוָועֶג ןעֶנּופעֶג זיִא סאָוָו רַּפַס ןעֶניִזאָָז םעֶד ןּופ
 טינ ןעֶּבאָה ןְרעֶטְלַע עֶרעֶזְנּוא לייוַו ,סְנּוא רעֶּביִא טְנעֶרְּב

 ןיִראַד זיִא םאָו םעֶלַא ןּוהְמ ּוצ רֵּפַס ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ רעֶטְרעֶזִז איִד ּוצ טְכְראָהעֶנ
 רֹוּבְכַע דֶנּוא ,םָקיֵחַא ָּךיֹוא דִנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶג זיִא ןַהֹּכַה ּוהָיִקְלַה דְנּוא 14 :ןעֶּביִרְׁשעֶג
 םַחְרַח ןּופ ןֶהּוז הָוְקִּת ןּופ ןְהּוז םֶלַׁש ןּופ ּבייװ סאָד הָדָלֲה הָאיִבְנ איִד ּוצ ,הָיָׂשַע דְנּוא
 ןּופ רעֶטיִה םעֶד
 אייֵז = ,לייַהְט ןְרעֶדְנַא
 יֹוזַא ,טְגאָד
 עָנ רימ :טקישע ּוצ ָּךייַא טאָה

 נייֵז ףיֹוא דְנּוא ,טֶרָא ןעֶניִזאָד םעֶד יא יע

 רַּפַכ םעֶד ןּופ ָךיִמ ןעֶּבאָה אייֵז לייז 17 :טְנָעייֵלעֶג טאָה הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק רעֶד סאָז

 םעֶד ןיֵא םִיַלָׁשּורְי ןיִא טְניֹואוְועֶג טאָה איִז דָנּוא ,רע ךייֵלְק איֵד
 :טעֶרעֶג רֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה

 םאָו ןאַמ םעֶד ּוצ טְנאָז ,טְנאָזעֶג לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד ,ראַה רעֶד טאָה

 גְנעֶרְּב ְּךיִא ,העָז ,טְנאָזעֶג ראה רעֶד טאָה יֹוזַא 6

 -עֶנ אייֵז ּוצ טאָה איֵז דְנּוא 2

 רעֶטְרעֶֶז עֶלַא איז ,רעֶניֹואוְוְנייַא

 ןעֶנְראָצְרעֶד ּוצ ְּךיִמ יֵדַּכ ,רעֶמעֶנ עֶדְמעֶרְפ ּוצ טְרעֶכייֵרעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶזאָלְרעֶפ
 -אָד םעֶד ןיִא ןעֶנעֶרְּב ןַראָצ ןייַמ טעדֶו םּוראָד ,דָנעֶה עֶרייֵז ןּופ קְרעֶֶז עַלַא טיִמ
 הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק םעֶד ּוצ דְנּוא 18 :ןעֶרעוֶו ןעֶׁשאָלְראַפ טיִנ טעֶו םִע דָנּוא ,טְרָא ןעֶביִז
 יֹוזַא ןעֶנאָז יֹוזַא רֶהיֵא טְלאָז ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶׁשְראַפ ּוצ טְקיִׁשעֶנ ְּךייַא טאָה סאָו
 אור םאָו רעֶטְרעֶװ איֵד ןעֶנעֶו טְנאָזעֶג לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד ראַה רעֶד טאָה
 -ךעֶטְנּוא טְזיֵּב אּוד דְנּוא ןעֶראָועֶג ְךייַו זיִא ץֶראַה ןייַד לייוַז 19 :טְרעֶהעֶנ טְסאָה
 טעֶרעֶנ ּבאָה ָּךיִא ּסאָו טְרעֶהעֶנ טְסאָה אּוד ןעוֶו ,ראַה םעֶד ראָפ ןעֶראוָועֶג גיִנעֶט
 ןייַז ןעֶלאָז אייֵז םאֵד ,רעֶניֹואָונייַא עֶנייֵז רעֶּביִא דְנּוא ;טָרָא ןעֶניִזאָד סעֶד רעֶּביִא

 טסיוו
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 =! אל ךינתַא 2: הָָלקלְ יי טְסאָה אּוד דְנּוא .ָךּולְפ ַא ּוצ דְנּא טְסיוִו

 א ובשה נה נו איבמ ָנארָשֲא == וי םִע ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא ,טְנייוִועֶג ריִמ ראָפ
 : ;רָבָּד ְךֶֶּמַה םּוראָד 20 :ראַה רעֶד טְנאָז ,טְרעֶהעֶג
 כ עֶנייד ּוצ ןעֶלְמאַזְנייַא ְּךיִד לעוֶו ְּךיִא ,העֶז
 יט םִעה- לכו שאינו שינה ותִא םלָׁשְי םא/ ירד ןיד וצ ןעֶרעֶו סא ָםאַזעֶה : וִװ טְלעֶמאַזע  יִבָׁש-לֶכְו ָדּוהְי שיִאילֶכְו .הָנדִי-תיִּב מַה = : א :לָׁשּוריו הָדֹוְי ןגקלְּ דלא ּופְִא ֶֶמִה חל ןעֶדיִרְפ טיִמ טְסעֶו אּוד דְנּוא ןְרעֶטְלֶע
 אצנה תיֹרְבַה רַפֹכ יִרְבדלָכ-תֶא טאב אר םעֶלַא ןעֶהעֶז טיִנ ןעֶלעו ןעֶגיֹוא עֶנייֵד
 : תיְִבַה-תֶא רו דֹומעֶהלַעדלמהרֲֵעּ :הָודי תיֵבְּב ןעֶנְנעֶרְּב לעוֶו ָּךיִא סאו עֶטְכעֶלְׁש םאָד
 ;רָאְו ויָתֹוָצִמ רֹמְׁשֹלְו הָוהְי רַחַא תֶכָלְל הָוהְי ינְפֹל ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טרָא ןעֶניִזאָד םעֶד ףיוא
 יתֶא דם ׁשֵפָל-לֶכְבּו םֶלילְמִּב וְתֹּקח-תֶאְו וָתֹודָע ;רעֶּפְטִנֶע ןייֵא גיִנעֶק םעֶד טְכאַרְּבעֶג

 רֶמעַו הזה רּפְסַה-ִלַע םיִבָתְּכַה תאֹה תיִרְּבַה ירְבִד 4
 :לֹוַָּה ןֵרֹכַה !הָיקלחיתֶא מַה ןֵַָו :תיִרְּבַּב םִָה-לַּב גב לעטיפאק

 כסא 8 א א ףָנּוא ,טְקיִׁשעֶג טאָה גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 1
 ןזְדכ תֹומדשְּ םלָשרל ץחמ םֿפרשיו םִִמָׁשַה אֵבְצ םֶלעֶמאַזְרעֶפ םֶהיֵא ּוצ ְּךיִז ןעֶּבאָה םִע
 : ר םיִרָמְּכַה"תֶא תיֵּבְׁשְו :לַא-תיִּב םֶרָפֶע תֶא אָׁשְה :םִיַלָׁשּורְו דְנּוא הָדּוהְי ןּופ עֶטְצְלֶע עֶלַא
 ּו הָדּוהְי יִרָעְּב תֹומָּבַּב רטקיו הָדּוהְי יֵבְלַמ יִנתָנ ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 2

 תל חל ׁשמשַל לַעַּבל םִרְטַקְמה"תאו םִלָׁשּוְי עֶלַא דִנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא
 6 הידָוהְי תיֵּבֹמ הָרֶׁשֲאָה-תֶא אֵצֹו ;םִיִמָׁשַה אָבצ לֶכָלי = :

 : הָתֹא ףרִׂי ןולדק לַח-לֶא טנָשִחיל ץיִחְמ+ רעניואוונייֵא עֶלַא דְנּוא ,הָדּוהְי ןּופ רעֶנעֶמ

 םָעָה ִינְּב .רָבָילַע ּהְרַפֲע-תֶא ְךלְׁש רֶפְֶל קֶדָּ ןוִרָדק םיִנֲהֹּכ איִד דְנּוא ,םֶהיֵא טיִמ םִיַלָׁשֹּורְו ןּופ

 : נה רֶׁשֲא הָוהְי תיֵבְּב ר םיִשִרְּקַה יֵּתּכ-תֶא ץֹתַו ,קְלאָפ עֶצְנאַג םאֶד דִנּוא םיִאיִבְנ איִד דְנּוא
 : ייְֲמ םיִנְֲּכַה-לָּכיתֶא אביו :הָרׁשְֲל םיִּתִּב םׁש תֶטְרֶא -ָםעֶרְנ םעֶד ּוצ זיִּב ןעֶטְסְנעֶלְק םעֶד ןּופ

 ינהְּבַה .הָּמָׁש--יְטִק רֶׁשֲא תֹומָבה-תַא אֵּמִִיַו הָדּוהי :
 עֶרייֵז ראָפ ןעֶזעֶלעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶמ

 ןיִא ןעֶראוָועֶג ןעֶנּופעֶג ןיִא סאוָו ,תיִרְּב םעֶד ןּופ ןּוּב םעֶד ןּופ רעֶטְרעוֶו עֶלַא ,ןעֶריֹוא
 ,לייֵז רעֶד ףיֹוא טְלעֶטְׁשעֶג ְּךיִז טאָה גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 8 :ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד
 ןעֶטיִה ּוצ דְנּוא ,ראַה םעֶד ןייֵגּוצְכאָנ ,ראַה םעֶד ראָפ תיִרְּב ַא טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 דנּוא ,ץֶראַה ןעֶצְנאַג םעֶד טיִמ ,ץעֶזעֶג עֶנייֵז דְנּוא ,םיִנעֶגייֵצ עֶנייֵז דְנּוא ,תֹוָצִמ עֶנייֵז
 םאְװ ,תיִרְּב ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד ןייַז ּוצ םיִיַקְמ ,עֶלעֶז עֶצְנאַג איִד טיִמ
 ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא קֶלאָפ עֶצְנאַג םאָד דֶנּוא .ְךּוּב ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג ןעֶנעֶז
 דְנּוא ,לֹודָנ ןֵהֹּכ םעֶד ּוהָיְקְלִח ןעֶטאָּבעֶג טאָה גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 4 :דִנּוּב םעֶד רעֶטְנּוא

 -םיֹורַא לאָז ןעֶמ סאָד ,רעֶטיִה ריִהְט איִד דְנּוא ,גנּונעֶדְרָא ןעֶמייוֵוְצ רעֶד ןּופ םיִנֲהֹּכ איד
 ּוצ ןעֶראוָועֶג טְכאַמעֶג ןעֶנעֶז םאוָו םיִלָּכ עֶלַא ,ראַה םעֶד ןּופ לעֶּפְמעֶמ םעֶד ןּופ ןעֶמעֶנ
 דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ טְפאַׁשְרעֶה עֶלַא ּוצ דְנּוא םיֹוּב-ןעֶדְניִל םעֶד ּוצ דְנּוא לַעַּב םעֶד
 דנּוא ,ןֹורְדִק ןּופ רעֶדְלעֶפ איִד ןיִא םִיַלָׁשֹורְי ןּופ גיִנייוֵועֶסיֹוא טְנעֶרְּברעֶפ אייז טאָה רֶע
 איד טְגיִליִטְראַפ טאָה רֶע דְנּוא 6 :לַא"תיֵּב ןייֵק ׁשֵא עֶרייֵז ןעֶנאָרְטעֶגְקעוֶוַא טאָה ןעֶמ

 ןעֶּבאָה אייֵז םאָו דְנּוא ,טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה הָדּוהְי ןּופ עֶניִנעֶק איִד סאו ,םיִנֲהֹּב-ְןעֶצעֶנ
 דְנּוא .םִיִלָׁשּורְו םּורַא דְנּוא הָדּוהְי ןּופ טעֶטׁש איד ןיִא תֹומָּב איִד ףיֹוא טְרעֶּכייֵרעֶג
 דְנּוא הָנָבִל איִד ּוצ דְנּוא ןּוז איד ּוצ ,לַעַּב םעֶד ּוצ טְרעֶכייֵרעֶג ןעֶּבאָה סאוָו איִד ְךיֹוא
 טאָה רֶע דְנּוא 6 :לעֶמיִה םעֶד ןּופ טְפאַׁשְרעֶה עֶצְנאַג איִד ּוצ דְנּוא ,ןעֶרעֶטְׁש איד ּוצ
 םִיָלָׁשּורְו ןּופ גיִנייוִועֶסיֹוא ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ םיֹוּב-ןעֶדְניִל םעֶד ןעֶמּונעֶגְסיֹורַא

 טאָה רֶע דְנּוא ןֹורְדַק לְהאָט םעֶד ןיִא טְנעֶרְּברעֶפ איִז טאָה רֶע דְנּוא ןֹורְדִק לְהאָט םעֶדּוצ
 איד ןּופ םירָבְק איד ףיֹוא ּביֹוטְׁש רֶהיִא ןעֶפְראוָועֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ּביֹוטְׁש ּוצ טְלאָמְרעֶצ איִז

 ןעֶנעֶז םאוָו רעֶזייֵה-ןעֶרּוה איד ןעֶסיֹוטְׁשּוצ טאָה רֶע דְנּוא 7 :קְלאָפ םעֶד ןּופ רעֶדְניֵּק
 רעֶזייַה טְּבעוֶועֶנ ןעֶטְראָד ןעֶּבאָה רעֶּבייוֵו איִד סאוָו ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד אייֵּב ןעֶזעוֶועֶג
 ןּופ טעֶטְׁש איד ןּופ םיִנֲהֹּכ עֶלַא טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא טאָה רֶע דְנּוא 8 :םיֹוּב-ןעֶדְניִל םעֶד ּוצ

 טְרעֶכייֵרעֶג טְראָד ןעֶּבאָה םיִנֲהֹּכ איִד סאו ,תֹומָּב איִד טְגיִנייִרְנּואְרעֶפ טאָה רֶע דְנּוא ,הָדּוהְו
 ןּופ 2



 םיכלמ 8

 חַתָפ-רׁשֲא םיִרכְׁשַה תִֹמּ-תֶא ץֵמָ עַבָש אמו עֵבִָמ
 יַנָׁשְּב ׁשיִא לֹואְמְׁש-לַעירְׁשֶא דיִעָה-רַׂש ַעְֶׁשֹוהְי רַעֵׁש

 םֵלָׁשוהיִּב הָוהְי חכְומ-לֶא תֹומָּכַהיִגהִּכ לע אֵלְדַא רו יִעָה 9
 ְפֹהַה-תֶא אָּמִטְו :םֶהיֵחֲא ְךֶּ תֹוצַמ ּוִלְכָאדמִא יּכ י

 -תֶאְו ילְבתֶא ׁשיִא ריִּבִעַהְל יִּתְלִכְל םֶוהיינב יֵנְּב רֶׁשֲא
 יְֵלַמ ּנְתִנ רֶׁשֲא םיופַהיתִא תמְׁ : ְךֶלֶַל ׁשֵאָב ְּתַּב וג

 ףְלְמִחְנ תַּכְׁשלילֶא ה;הי-תיב אָבִמ ׂשֶמָׁשל הָדּוהְי
 :ׁשֵאָּב ףֶרָׂש ׁשֶמָּׁשֲה תֹוָבָּכִר בה םיִרָורַּפַּב רֶׁשֲא טירְּפַה

 כלמ ושֶעירֶׁשֲאו ָחֶא תַילָ ַָה-לַע רֶׁשֲא .תְֹּבזּמַה-תֶאְו 2
 הוִרְצַח יִּתְׁשּב הֶׁשְַמ הָׂשָע רֶׁשֲא וחְבַ-תא לי
 םבֶרָפְע--תַּא לה םֶׁשִמ ץֶרַת ךלּמִה ץַתָנ הוהי-תיב

 םבלָׁשורְו ןנפ"למ ! דֶׁשֲא תֹומָמה-תֶאְו :ןור ךֶדק לַח לא 3
 -ךלֶמ הֿמלְׁש הָנְּב ִׁשֲא היִחְׁשִמה--ַהְל ןממ ָׁשֲא
 בָאֹומ ץֵּק ש ׁשומְבלו םיִנֹדיִצ ץֶקִׁש ! תַרָתְׁשְַל לֵאְרְׂשִי
 ינרַא רֵּכַׁשְו :ךֵלֶּמִה אמט ןִֹמעיינְּב תַּבַנוִּת םֶּכְלַמְלּו
 תֹומְצַע םנקנא אֵלַי םיִרֵׁשֲאָהתֶא תֶרֶכַח תֹובַצּמַה

 חֶׂשֶערֶׁשֲא הָמָּבַה לָא"תיִבְּב רֶׁשֲא ַחָכִמ ןֵּמַה-תֶא םַגְו :םָדָא ופ
 ַחּבְוִמַה-תֶאםַנ לַאְרְׂשִי-תֶא איָטֲחָה רֶׁשֲא ּכ םָעְבִדָי
 על קָדַה הָמ הָמֶּבַה--תֶא ףֶרְִׂיַו ץֵתָנ הָמָּבַה-תֶאְו אוְהַה

 םֶׁש-רֶׁשֲא םיַרָבְַה-תֶא אֵרָד ּודָיׁשאי ןפי ;הרׁשֲא ףֵרָׂשְו
 ילַע ףֶרְׂשו םיִרְבְּקִהְדִמ תֹומְצַעָה-תֶא חק יו חל רֵדּב
 םיהלָאָה ׁשיִא אָרָק רׁשֲא הָוהְו רַבדּכּודֲאּמַַ במה

 וָּלַה ןיִיִצַה הָמ רֶמאַּר הלא םיִרָבְּדַה-תֶא אָרָק רָׁשֲא גד
 ישיִא רֶבּכַה ריִעָה יִׁשְנא ו ילַא ּובְמאֹר הָאר יא רֶׁשֲא
 הָּלֵאָה םיִרָכְדַה-תֶא אר הָדּוהיִמ אָּב-דְׁשַא םיהלֵאָה
 ׁשיִא ול ּוחנַה רַמֲאַד :לֵאדתיִב ;ַהְִמַה ל ָתיִׂשָע רֶׁשֲא
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 םאֶה רֶע דְנּוא ,עַּבֶׁש רֵאְּב זיִּב עַבְנ ןּופ

 -עֶנ ןעֶנעֶז םאִו תֹומָּב איד ןעֶסיֹוטְׁשּוצ
 אייֵּב זיִא סאָו ,ןעֶריֹוט איד ןיִא ןעֶזעוֶו
 יַעְׁשֹוהְי ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ןּופ גְנאַגְנייַרַא םעֶד
 סאָו ,טאָמְׁש רעֶד ןּופ רעֶטְשְרעֶּביֹוא רעֶד

 םעֶד ןּופ טייַז רעֶקְניִל רעֶד אייֵּב זיִא
 םעֶד ןיִא ןייַרַא טְמּוק ןעֶמ ןעוֶו שְנעֶמ

 איד רעֶּבָא 9 :םאָמְׁש רעֶד ןּופ רֶעיֹוט
 ביִרְקַמ טיִנ ןעֶּבאָה תֹומָּב איִד ןּופ םיִנֵהֹּכ
 ראַה םעֶד ןּופ ַחֵּבְזִמ םעֶד ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג

 -עֶג ןעֶּבאָה אייֵז טְרֶעייֵנ ,םיִלָׁשּורְי ןיִא
 :רעֶריִרְּב עֶרייֵז ןעֶׁשיוִוָצ תֹוצַמ ןעֶסעֶנ
 םעֶד טְגיִנייֵרְנּואְרעֶפ טאָה רֶע דְנּוא 0
 ןֶּב ןּופ לְהאָט םעֶד ןיִא זיִא סאו יִפֹוּת
 -בְרּוד טיִנ לאָז שְנעֶמ ןייק םאֶד םֹונַה

 רעֶטְכאָמ עֶנייַז רעֶדָא ןְהּוז ןייַז ןעֶרְהיִפ
 דָנּוא 11 :ְךֶלֹומ םעֶד ּוצ רֶעייֵפ ְּךְרּוד
 םאָו ,דְרעֶפ איִד טְרעֶטְׁשרעֶצ טאָה רֶע

 ןעֶּבעֶנעֶג ןעֶּבאָה הָדּוהְו ןּופ עֶניִנעֶק איד
 םעֶד ןיִא גְנאַגְנייֵא םעֶד ןּופ ,ןּוז רעֶד ּוצ
 רעֶמאָק רעֶד אייֵּב ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה
 םאָװ רעֶניִדטְּפיֹוה םעֶד ָּךֶלֶמיְוַתְנ ןּופ
 איִד דְנּוא ,טעֶטְשראַפ איִד רעֶּביִא זיִא

 טְנעֶרְּבראַפ רֶע טאָה ,ןּוז איד ןּופ ןעֶגעוֶו
 תֹוחַּבְזִמ איִד דְנּוא 12 :רֶעייֵפ םעֶד ןיִא

 נכ

 ןּופ עֶניִנעֶק איִד סאָו ,זָחֶא ןּופ לאַזְר ןעֶּניֹוא םעֶד ןּופ ְּךאַד םעֶד ףיוא ןעֶראוַו סאו

 עֶדייֵּב ןיִא טְכאַמעֶג טאָה הָׁשַנְמ סאָו תֹוחַּבְזִמ איִד דְָנּוא ,טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה הָדּוהְי

 אייֵז טאָה רֶע יָנּוא ,ןעֶסיֹוטְׁשּוצ גיִנעֶק רעֶד טאָה ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ ןעֶפיֹוה

 םעֶד ןיִא ןעֶּפְראָועֶגְנייַרַא רֶע טאָה ּביֹוטִׁש רֶעייֵז דְנּוא ,ןעֶפְראָועֶגְסיֹורַא טְראָד ןּופ

 רעֶד ּוצ ןעֶראַו סאָו ,םִיַלָׁשּורְי ראָפ ןעֶנעֶז סאָו תֹומָּב איִד דְנּוא 13 :ןֹורְדִק ָּךייֵמ
 ּוצ טיֹוּבִעָב טאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעַק הֹמֹלִׁש םאִז תיִחְׁשַמ גְראַּב םעֶד ּוצ טייַז רעֶטְכעֶר

 דָנּוַא ,בָאֹומ ןּופ טאָנְּפָא םעֶד ׁשֹומְכ ּוצ דְנּוא םיִנֹודיִצ איִד ןּופ טאָנְּפָא סעֶד תֶרֹוּתְׁשַע

 :םֶניִנייִרְנּואְראַפ גיִנעֶק רעֶד טאָה ,ןֹומַע יֵנְּב איִד ןּופ דְליִּבְנעֶצעֶנ םעֶד םֹוּכָלִמ ּוצ

 ןעֶדְניִל איד ןעֶטיִנְׁשעֶנְפָא טאָה רֶע דָנּוא ,תֹובצַמ איִד ןעֶכאָרְּבּוצ טאָה רֶע דְנּוא 4
 דָנוא 18 :רעֶנייֵּבְךעֶׁשְנעֶמ טיִמ םֶרָא רֶעייֵז טְכאַמעֶנ לּופ טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶמייֵּב

 טאָה טָּבִנ ןּופ ןֶהּוּו םָעְבִרָי סאָו ּהָמָּב איִד ,לַא-תיֵּב ןי יַא זיִא סאו ַחַּבְזַמ םעֶד ףיֹוא

 טאָה הָמָּב איִד דִנּוא ַחָּכְזִמ םעֶנעֶי ְּךיֹוא ,ןעֶניִדְניִז טכאמעג לֵאָרְׂשִי טאָה סאָו ,טְכאַמעֶנ

 ּביֹוטְׁש ףיֹוא ןעֶלאָמּוצ דְנּוא טְנעֶרְּבראַפ הָמַּב איִד טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶסיֹוטְׁשּוצ רֶע

 םֹו

 -עֶנ ְּךיִז טאָה ּוהָיַשאֹי ןעֶו דְנּוא 16 :םיֹוּב-ןעֶדְניִל םעֶד טְנעֶרְּבראַפ טאָה רֶע דְנּוא

 רֶע טאָה ,גְראַּב םעֶד ףיֹוא טְראָד ןעֶנעֶז סאָו םיִרָּבְק איִד עמעצער דנוא ,טְרֶהעַק

 םעֶד ףיֹוא טְנעֶרְּבראַפ אייֵז טאָה רֶע דָנּוא ,םיִרָבְק איִד ןּופ רעֶנייֵּב איִד ןעֶמּונעֶג

 ,ראַה םעֶד ןּופ טְראָה םעֶד ְךאָנ .טְניִניירְנּואְראַפ םֶהיֵא טאָה רֶע דָנוא ַהַּבְזִמ
 עֶניִזאָד איִד טאָה רֶע סאָו ,ןעֶפּורעֶגְסיֹוא טאָה ןאַמ רעֶכיִלְמעֶג רעֶד סאָָו

 ןעֶכייֵצ ַא ראַפ םאָד זיִא סאָו .טְנאָזעֶג טאָה דָנֹוא 17 :ןעֶפּורעֶנְסיֹוא רעֶטְרעֶוֶו

 סאָד ויִא סאָד טְנאַזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה טייַל טאָטְׁש איִד דְנּוא ?העָז ְּךיִא סא
 -עֶנְסיֹוא טאָה דְנּוא ,הָדּוהְי ןּופ ןעֶמּוקעֶנ זיִא סאָו ןאַמ ןעֶכיֵלְמעֶב םעֶד ןּופ רֵבֹק
 -תיֵּב ןיֵא ַחֵּבְוִמ םעֶד ףיֹוא ןּוהְטעֶנ טֶסאָה אוד סאָו ןעֶכאַז עֶניִזאָד איִד ןעֶפּור
 ןעֶרְהיִרְנָא טיִנ לאָז רעֶנייֵק ,ןעֶניִל םֶהיֵא זאָל ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 8 ;לֵא
 םאו איִבָנ םעֶד ןּופ רעֶנייֵּב איד ,טעֶטעֶרעֶג רעֶנייֵּב עֶנייַז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;רעֶנייֵּב עֶגייֵל

 יא



 םיכלמ
 ְךיֹוא דְנּוא 19 :ןֹורְמׂש ןּופ ןעֶמּוקעֶנ זיִא
 ןעֶראַו טאָ תֹומָּב איִד ןּוּפ רעֶזייַה עֶלַא
 איד סאָװ ןֹורְמִׁש ןּופ טעֶטְׁש איִד ןיִא

 טאָג טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶניִנעֶק
 ןּוהְטעֶגְּפָא ּוהָיִׁשאֹי טאָה ,ןעֶנְראָצְרעֶד ּוצ
 ְךאָנ ןּוהְטעֶנ אייֵז טיִמ טאָה רֶע דְנּוא
 ןיִא ןּוהְטעֶנ טאָה רֶע סאָו קְרעוֶו עֶלַא
 ןעֶטְכאָׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא 20 :לַא-תיֵּב
 ןעֶנעֶז םאָו תֹומָּב איִד ןּופ םיִנֲהֹּכ עֶלַא
 דְנּוא ,תֹוחַּבְזִמ איד ףיֹוא ,ןעֶזעוֶועֶג טְראָד
 איִד טְנעֶרְּברעֶפ אייֵז ףיוא טאָה רֶע
 -וצ ְָּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶנייֵּב ןעֶׁשְנעֶמ

 דנּוא 21 :םִִלָׁשּורְו ןייק טְרְהעֶקעֶגְקיִר
 ןעֶצְנאַג םעֶד ןעֶטאָּבעֶג טאָה גיִנעֶק רעֶד
 ןעֶבאַמ טְלאָז רֶהיֵא ,ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא ,קְלאָפ
 סֶע איִװ ,טאָנ רֶעייֵא ראָה םעֶד ּוצ חַסֶּפ

 ָךּוּב ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג טייֵטְׁש
 טיִנ זיִא סֶע ןיִראָו 22 :תיִרְּב םעֶד ןּופ
 רעֶניִזאָד רעֶד איִח ןעֶראוָועֶג טְכאַמעֶנ
 רעֶטְכיִר איִד ןּופ טייֵצ רעֶד ןּופ חַסֶּפ
 לֵאָרְׂשִי איד טעֶטְכיִרעֶג ןעֶּבאָה אייֵז סאָו
 איִד ןּופ געֶט עֶלַא ןיִא טיִנ ְּךיֹוא דְנּוא
 עֶניִנעֶק איִד דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶגיִנעֶק
 -טְכַא םעֶד ןיִא טְרֶעייֵנ 23 :הָדּוהְו ןּופ
 ּההָיִׁשאֹי גיִנעֶק םעֶד ןּופ רֶהאָי ןעֶטְנִהעֶצ
 -עֶנ טְכאַמעֶג חַסָּפ רעֶניִזאָד רעֶד זיִא
 :םֶלָׁשּורְי ןיִא ראַה םעֶד ּוצ ,ןעֶראוָו

 ;לִא תֹומְּבַה יִּתְּבילּכיתֶא נְו :ןוְרְמְׁשִמ אָּב
 ּודיׁשאְי ריִסַה םיִצְבַהְל ֵאָרְׂשִייכְלַמ ּוׂשָע רֶׁשֲא ןֹורְמִׂש
 חַּב ְׁשֲא םיִׂשֲעַּמ הלב םֶהָל שעו
 ףֶרָׂשּיַו תֹהְבומַה-הַע םֶׁשירָׁשֲא תֹומְּבַה י ֵהְכ-לָּכ-תִא

 -תֶא רלמַ וצ :םָׁשורְי בֶׁשּו םֶהיֵלְע דָא תֹמְצִ-תֶא
 הָודיַל חַסַּפ ּוָׂשָע רֹמאֵל םעָה-לָּכ
 הֶׂשֲעַנ אֵל יִּכ ּ!הָּוַה תיִרְּבַה רֶּפֵס

 לֵאָרְׂשִי יֵכְלַמ ימי לֹכְו לאדשי-תֶא וטְפָׁש רֶׁשֲא םיטּפְׂשִ
 ישא ֵלֵּמַל הָָׁש רְׂשֶע הָנֹמְׁשִּבדסֶא יִּכ :הָדּוהְי יִכלַמו
 -תֶאְו תֹוָבאָה-תֶא םָנְו :םִָלָׁשּוריִּב הָוהיל הֶּזַה חַסָּפַה הֶׂש ֵענ
 םִי קׁשהילּכ תֵאְו .םיִלְלִגַה-תֶאו םיִפָרְּתַה-תֶאְו םיִנְֹּדיה
 ןַעמְל רעֶּב םַלָׁשּוריִבּו לֶדּוהְי ץֶרָאְּב ֹואְרנ רֶׁשֲא
 אָצְמ רֶׁשֲא רַּפַסַה-לַע םיִבָתֶּכַה םרֹּתַה יֵרְבָּד-תֶא םיִקָה
 הֹמְכְו :הָוהְי תיֵּב ןֵהֹּכַה ּוהָּיִקְלִח
 ודאמ-לִבְבּו שְפנילבְבּו וָבָבְל-סֶכְּב הָוהי-לֶא בֵׁש"רְׁשֲא
 בשדאל | ךָא :ּוהָמִּכ םקדאל ויָרֲחאְו הָׁשֹמ תַרֹוּת לֶכְּכ
 -לָּכ לַע הָדּודיּב פַא הָרָח-רֶׁשֲא ליודְנַה וּפַא ןֹוֲחִמ הֶוהְ
 הָדּודְי-תֶא םנ הָוהְי ר טאָ :הׁשַנְמ ויִעְכִה רֶׁשֲא םיִסָעְּכַה
 -תֶאיִּתְסַאַמּו לא ְשידתֶא יִתְריִסֲה רֶׁשֲּכינּפ לַעַמ ריסָא
 רֶׁשא תִיַּבַה-תֶאְו םִַלָׁשּורי-תֶא יִּתְרמְּב-רֶׁשֲא תאֹּוַה ריִעָה
 :םֶׁש יִמְׁש הָוהִיִּתדִמֶא
 יִבּותְּכ לה הֶׂשָע
 ;הָדּוהְי
 הָיִמַו האָר והְיִׁשאֹ למה ךלֶי תֶרְּפ 2 רו
 לדָאבִיַ ֹוְּגֶּמִמ תַמ ויָדָבִע ּוהָבַּכְרַַו :וָתֹא ֹותֹאְרַּכ ודְֵמִּב
 וְָאֹהְי-תֶא ץֶרֶאָה-םִע חֵּקִיו וָתְרָבְִּב ּוהְרְּבקַ םַלָׁשְִּ
 :ויָבָא תַחָּת וָתֹא כיֵלְמַַו ותא תׁשמַ ּוהָיִׁשאיְדִּב
 םיִׁשָרָח הָׁשֹלׁשּוֹוכְלָמְּב זָחֶאֹוהְי הָָׁש ׁשֵלָׁשְו םיִרׂשֶעְדִּב
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 כ ףֶֶמ ויָנָפִל הִָהיאְל נ

 8 רׁשֲא-לָבְו ּוהָיׁשאִי יִרְבִּד רֶתיְו

  ְךֶלֶמ-ִלַע םִיְִצִמ-ךֶלֶמ הֵכְנ הֹעְרַּפ .לֶלָע ויִמ

 רָנּוא ןעֶצעֶג איִד דְנּוא ,רעֶטייֵדְנעֶכייֵצ איד דְנֹוא ,רעֶרעוֶוְׁשעֶּבְנעֶטיֹוט איד ְךיֹוא 4

 דָנּוא הָדּוהְי דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶראָועֶנ ןעֶהעֶזעֶנ ןעֶנעֶז םִע םאוָו ,טייֵקְגיִדְריוזְמּוא עֶלַא

 איִד ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד ןייַז ּוצ םִיַיַקְמ יִדָּכ ,טְמיֹּורעֶנְסיֹוא ּוהָיִשאֹי טאָה ,םִיַלָׁשֹּורְי ןיִא

 םעֶד ןיֵא ןעֶנּופעֶכ טאָה ןֵהֹּכַה ּוהָיִקְלִח סאו ָךּוּב םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶנ ןעֶנעֶז םאוָו ,הָרֹוּת

 ,רֶע איו יֹוזַא גיִנעֶק ַא םֶהיֵא ראָפ ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא סֶע דְנּוא 28 :ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה

 עֶנייֵז טיִמ דְנּוא ,;ץְראַה ןעֶצְנאַג ןייַז טיִמ ראַה םעֶד ּוצ טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ ָּךיִז טאָה סאוָו

 דֵנּוא ,הָשֹמ ןּופ הָרֹוּת עֶצְנאַג איִד ָּךאָנ ,ןעֶנעֶמְרעֶפ ןעֶצְנאַג ןייַז טיִמ דְנּוא עֶלעֶז עֶצְנאַג

 טיִנ ָּךיִז טאָה ראַה רעֶד רעֶּבָא 20 :רֶע איװ ןעֶנאַטְׁשעֶנְפיֹוא טיִנ זיִא םֶהיֵא ְּךאָנ

 ףיֹוא טְמיִרְנעֶג טאָה ןְראָצ ןייַז םאָו ,ןְראָצְמיִרְג ןעֶסיֹורְג ןייַז ןּופ טְרְהעֶקעֶגְרעֶריוִ
 רעֶד דְנּוא 27 :טְנְראָצְרעֶד םֶהיֵא טאָה הֵׁשַנְמ סאו ןעֶנְנּונְראַצְרעֶד עֶלַא ןעֶנעוֶו ,הָדּוהְי

 ְךיִא איז יֹוזַא ,םיִנָּפ ןייֵמ ןּופ ןּוהְטקעוֶוַא ָּךיִא לעוֶו הָרּוהְי ְּךיֹוא ,טְגאָזעֶג טאָה ראַה

 ְךיִא סאָװ םאָטְׁש עֶניִזאָד איִד טְסאַהְרעֶפ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ןּוהְמעֶנְקעוֶוַא לֵאָרְׂשִי ּבאָה

 ןיימ םאֶד .טְגאָזעֶג ּבאָה ְּךיִא םאְו זיֹוה סאָד דְנּוא ,םִָלָׁשּורְי ,טְלייוַוְרעֶדְסיֹוא ּבאָה

 םעֶלַא דְנּוא ,ּוהָיִשאֹל ןּופ ןעֶכאַז עֶניִרְּביִא איִד דְנּוא 28 :ןייַז ןעֶטְראָד לאָז ןעֶמאָנ

 עֶטְכיִׁשעֶב-געֶט איד ןּופ ָךּוּב םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז ,ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע סאָו

 הֹוכְנ הֹעְרַּפ ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא ןעֶטייֵצ עֶנייַז ןיִא 29 ?הָדּוהְי ןּופ עֶניִנעֶק איד ןּופ

 רעֶד דְנּוא .תָרְּפ ָּךייֵט םעֶד ןַא רּוׁשַא ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןעֶנעֶק םִיָרְצִמ ןּופ גיִנעֶק

 (והָיִׁשאֹיה םֶהיֵא טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶקְטְנַא םֶהיֵא זיִא ּוהָיִשאֹי גיִנעֶק

 ןעֶּבאָה טְכעֶנְק עֶנייֵז דָנּוא 20 :ֹודְנִמ ןיִא טייֵטעֶג םֶהיִא רֶע טאָה ןעֶהעֶזְרעֶד

 ןייַז ןיִא ןעֶּבאָרְנעֶּב םהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ֹודְנְמ ןּופ טייֵהְרעֶטיֹוט טְריִפעֶנ םֶהיֵא
 ןּופ ןְהּו זָחָאֹוהְי ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה דְנאַל םעֶד ןּופ קְלאָפ םאָד דִנּוא ,הֶבֵק

 טְכאַמעֶב םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְּבְלאַזעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דִנּוא ,ּוהָיִׁשאֹי

 רֶהאָי גיִצְנאַוְצ דְנּוא אייֵרְד 21 :רעֶטאָפ ןייַז ןּופ לעֶטְׁש רעד ןיִא ןעֶניִנעֶק
 םיִׁשָרֲח אייֵרְד דְנּוא ,גיָנעֶק ןעֶראָועֶג זיִא רֶע ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג טְלַא זָחָאֹוהְו זיִא

 זי גייר 42*
 יי רע
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 ;הָנְבִלמ ודָיְמְרייתַּב לְמֹומֲה וּמִא םִעְו םָלָשיִּ ךלֶמ
 רַב שָעירְׁשֲא לֵכְּכ הוי עב עֶרָה שעיו
 מו םָלָשּוריּב ְֶלֶמֹב תֶּמֶח ץרָאְּב הָלְבִרְב הֶכָנ הֹעְרַפ

 ךקמיז .:בֶהְז רֹּככְו ףֶסֶּכירַּכְכ הָאמ ץֶרָאָהיִלַע ׁשֶנע 4
 ויִבָא ּודיִׁשאִי תַהֲּח ּורְיׁשאֹיְְּב םִיקילָאדתֶא הֹכְנ הֹעְרַּפ
 םִיָרְצִמ אבָיו הֹקָל ןָחֶאֹוה-תֶאְו םוִָיוהְי וָמְׁשײתֶא בו

 ךא הֹרַפְל םיִקָיהְי ןֵתְנ בֶהזְַו ףֶסָּכַהְו :םָׁש מי הל
 ׁשיִא הָעְרַפ יּפילַע ףסֶּכַהיִתֶא תֵחָל ץֶרֶאְה"תֶא ךיִרֵעָה
 תֶתָל ץֶרֶאָה טע"תֶא בֶהְוַה-תֶאְו ףֶפַּכה-תַא ׂשֶננֹוּכרֶעְּכ
 םיִקָיהְו הָנָׁש ׁשֵמָחְו םירְׂשֶעוִּב :הֶכָנ הָעְרַפְל
 ומִא םֵׁשְו םִלָׁשוריִּב דֵלְמ הֶנָׁש הְׂשֶע תַחַאְו ֹוכְלְמִּב

 לֶּכַּב הָוהְ ;;יעּב עֶדַה ׂשעג :הָמּורְדמ הירְפ-תַב ההָּביבְו 7
 :ויָתֹבֲא וָׂשָעירַׁשֲא

 חב רב
 רֶבָע םיקָיוהְי ּולייחַו לֵב ְךֶלֶמ רצאֶנְִכְבִנ הָלָע וימָיּב א

 רבי ות ב םיכקפמפ

 רעֶד דְנּוא ,םִיַלְׁשּורי ןיִא טְריִגעֶר רֶע טאָה
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶטּומ עֶנייֵז ןּופ ןעֶמאָנ
 םיֹוא ּוהָיִמְרִי ןופ רעֶטְכאָט איִד לַטּומִח
 -ְבעֶלְׁש ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע דְנּוא 82 :הָנְבִל
 :ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא םעֶט
 ןעֶדְנּוּבעֶנ םֶהיֵא טאָה הכְנ הֹעְרַּפ דְנּוא 3

 רֶע יִדְּכ .תָּמַח דְנאַל םעֶד ןיִא הָלְבר ןיִא
 רֶע דְנּוא .םִיַלְׁשּורְי ןיִא ןעֶריִנעֶר טיִנ לאָז
 םעֶד ףױױוא ףאָרְטְׁש ַא טְנייֵלעֶג טאָה
 דְנֹוא רעֶּבְליִז רעֶנְמְנעֶצ טְרעֶדְנּוה ,דְנאַל
 הֹעְרַּפ דְנּוא 84 :דְלאָנ רעֶנְטְנעֶצ ןייֵא

 ןְהּוז םיִקָיְלֶא ןעֶגיִנעֶק טְכאַמעֶג טאָה הֹכְנ
 ןייַז ןּופ לעֶטְׁש רעֶד ןיִא ּוהָיִׁשאֹי ןּופ
 ײודְנ-תֶא וּב  הָוהְי חַּלַׁשיַו :וִּבידְרִמַַו בֶׁשֵּו םיִָׁש ׁשְלָׁש 2 ןיַז טאָה רֶע דְנּוא ,והָיִשאֹי רעֶטאָפ

 ידּודְנ תֶאְו בָאֹמ יִדּודְג ו תַאְו םֶרֶא ידּורְג-תֶאָו םידְׂשַכ
 רֶׁשֲא הָוהְי רֵבְּכודיִבַאַהְל הָדּויִּב םֵחְּׁשַו ןֹוּעייְב

 ירָתְָה הָוהְו פילע ! ךַא :םיִאיִבְַה ויָדְכִע יב רַב 3
 רׁשֲא לֶכְּכ הֶּׁשֵנְמ תאֵּמַּב וָנָּפ לעמ ריִסָהל הָדּהיִּב
 םַּה םִלָׁשּורי-תֶא אִֵּמִיַו ֶפְׁש רֶׁשֲא קְנהיִַּד םִנו :הָׂשָע

 ילָמְו םִִקָיוהְ יֵרְבּד רו :ַחְלְסִל הוהְי הָכָאאָלְו יֵקָנ ה
 םיִמָיַה יִרְבִּד רֶּפְסיִלֲע םיִבּותַּכ םַהיאֹלֲה הָׂשָע רֶָׁשֲא

 יהיו ווָתֹבָא"םע םִִיוהְ בָּכׁשִַ ;הָדּוהְי יִכְלַמְל 5
 וָצְרַאֵמ תאֵצָל םיַרְצִמ ְךֶלֶמ דוע ףיִסהאָלְו :וִָּהַּ נב ז
 רֶׁשֲא לָּכ תֶרַפ רָע םִיַרְצִמ לַחמ לֵב ךֶלֶמ חקל

 ארָָׁשחַרְׂשֶע הָנֹמְׁשִַּב :םיִרְצִמ ְךֶלֶמְל הָתְָה 5

 זָהָאֹוהְי דְנּוא ,םיִקָיֹוהְי ּוצ טנְרעֶדְנֶעעֶנ ןעֶמאָנ
 םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ןעֶמּונעֶג רֶע טאָה
 זיִא רֶע דנוא .םִיַרְצִמ ןייק טְכאַרְּבעֶג
 םיִקָיֹוהְי דְנּוא 28 :ןעֶּבְראָטְׁשעֶג טְראָד
 םאָד דְנּוא רעֶּבְליִז סאָד ןעֶּבעֶגעֶג טאָה
 -עֶנ טאָה רֶע טְרֶעייֵנ ,הֹעְרַּפ ּוצ דְלאָנ
 רעֶּבְליִז סאָד ןעֶּבעֶג ּוצ דְנאַל סאָד טְצאַש
 ןופ הֹעְרַּפ ןופ לְהעֶפעֶּב םעֶד ְךאָנ
 רֶע טאָה גְנּוצאַש עֶנייֵז ְךאָנ ןעֶכיֵלְטיִא
 םאָד דְנּוא רעֶּבְלִז םאָד טְרעֶדאַפעֶג
 הֹעְרַּפ ּוצ ןעֶּבעֶג ּוצ ,דְנאַל םעֶד ןּופ דְלאָה

 ןעֶראָועֶג זיִא רֶע ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג טְלַא םיִקָיֹוהְי זיִא רֶהאָי גיִצְנאַוַוְצ דְנּוא ףֶניִפ 86 :הֹּכִנ
 עֶנייֵז ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא .םִיַלָׁשּורְו ןיִא רֶהאָי ףֶלֶע טְריִנעֶר טאָה רֶע דִנּוא .גיִנעֶק
 טאָה רֶע דְנּוא 27 :הָמּור םיֹוא ;הָיָדְּפ ןּופ רעֶטְכאָמ איִד הָדּובְז ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶטּומ
 ןעֶּבאָה ןְרעֶטְלֶע עֶנייַז איוז יֹוזַא ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא םעֶטְכעֶלְׁש ןּורְטעֶג

 :ןּוהְמעֶנ
 דכ לעטיפאק

 זיִא םיִקָיֹוהְו דְנּוא ,לֶבָּב ןּופ :יִנעֶק רַצאֶנְדַכִבְנ ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא ןעֶטייֵצ עֶנייַז ןיִא 1
 טאָה דִנּוא טְרֵהעֶקעֶגְמּוא ְךיִז טאָה רֶע דִנּוא ,רֶהאָי אייֵרְד טְכעֶנְק ַא ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא ּוצ
 איִד טְקיִׁשעֶננָא םֶהיֵא ןעֶנעֶק טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 2 :ןעֶזעֶועֶג דֵרֹומ םֶהיֵא ןעֶנעֶק
 ןּופ ןעֶראַׁשְרעֶה איִד דְָנּוא ,םָרָא ןּופ ןעֶראַשְרעֶה איִד דְנּוא ,םיִדְׂשַכ ןּופ ןעֶראַׁשְרעַה
 ןעֶנעֶק טְקיִׁשעֶגְנָא אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,ןֹומַעיֵנְּב איד ןּופ ןעֶראַׁשְרעֶה איִד דְנּוא ,בָאֹומ
 טעֶרעֶג טאָה רֶע םאִו ,ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו םעֶד ָּךאָנ ,ןעֶנְליִטְרעֶַפ ּוצ םֶהיֵא הָדּוהְי
 זיֵא ראַה םעֶד ןּופ לְהעֶפעֶּב םעֶד ְךְרּוד טְרֶעייֵנ 8 :םיִאיִבְנ איִד טְכעֶנְק עֶנייז ָּךְרּוד
 הֶשֵנְמ ןּופ דְניִז איִד ןעֶגעוֶו ,םיִנָּפ ןייַז ןּופ ןּוהְטּוצִּפֶא םֶהיֵא ,הָדּוהְי ןיִא ןעֶהעֶׁשעֶג םאָר
 סאו טּולְּב עֶניִדְלּוׁשְנּוא סאָד ןעֶנעוֶו ְּךיֹוא דְנּוא 4 :ןּוהְטעֶנ טאָה רֶע סאָו םעֶלַא ְךאָנ
 טּולְּב םעֶגיִדלּושְנּוא טיִמ טְכאַמעֶג לּופ םִיַלָׁשּורְי טאָה רֶע ןיִראָו ,ןעֶסאָנְרעֶפ טאָה רֶע
 ןופ ןעֶכאַז עֶניִרְּביִא איד דְנּוא 5 :ןעֶּבעֶנְרעֶפ טְלאָועֶג טיִנ טאָה ראַה רעֶד דְנּוא
 ךּוּב םעֶד ףיֹוא ןעֶּביִרְׁשעֶג טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז ,ןּוהְּמעֶנ טאָה רֶע םאוָו םעֶלַא דְנּוא ,םיִקָיֹוהְי
 ְךיִז טאָה םיִקָיֹוהְי דְנּוא 6 ?הָדּוהְי ןּופ עֶניִנעֶק איִד ןּופ עֶטְכיִשעֶג-געֶמ איִד ןּופ
 :לעֶטְׁש רעֶנייֵז ןיִא טְריִנעֶר טאָה ןיִכיּוהְי ןְהּוז ןייַז דְנּוא ןְרעֶטְלֶע עֶנייַז טיִמ טְגייֵלעֶג

 ,דְנאַל ןייַז ןּופ ןייֵגּוצְסיֹורַא טְרְהעֶמעֶנ טיִנ ןיֹוׁש טאָה םִיַרְצִמ ןּופ גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 7
 ְךייֵט םעֶד ּוצ זיִּב םִיָרְצִמ ְךייֵט םעֶד ןּופ ןעֶמּונעֶגּוצ טאָה לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק רעֶד ןיִראָו
 ויִא רֶהאָי ןְהעֶצטְכַא 8 :םִיַרְּצִמ ןּופ גיִנעֶק םעֶד ּוצ טְרעֶהעֶג טאָה סאָו םעֶלַא ,תֶרָּפ

 ןיכי והי



 םיכלמ

 ןיִא רֶע ןעֶו ןעֶזעוֶועֶג טְלַא ןיִכָיֹוהְי
 םיִׁשָדָה אייֵרְד דְנּוא ,גיִנעֶק ןעֶראוָועֶג
 ףֶנּוא םִיַלָׁשּורְי ןיֵא טְריִנעֶר רֶע טאָה
 -עֶב זיִא רעֶמּומ עֶנייֵז ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד

 ןָתְנְלֶא ןּופ רעֶטְכאָט איִד אָּתְׁשֶחְנ ,ןעֶזעוֶו
 ןּוהְמעֶג טאָה רֶע דנּוא 9 :םִיַלָׁשּורְו םיֹוא
 םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא םעֶּטְכעֶלְׁש
 טאָה רעֶטאָפ ןייַז סאוָו םעֶלַא ָּךאָנ ,ראַה
 ןעֶנעֶז ,טייֵצ רעֶנעֶי ןיִא 10 :ןּוהְמעֶנ
 רַצאֶנְדַכָבְנ ןּופ טְכעֶנְק איִד ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹווא
 איִד דְנּוא .םִיַלָׁשּורְי ןעֶנעֶק לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק

 :בנּורעֶגאַלעֶּב ןיִא ןעֶמּוקעֶג זיִא טאָטְׁש
 זיִא ,לֶבָּב ןּופ ניִנעֶק רַצאֶנְדַכִבְנ דְנּוא 1

 עֶנייֵז דְנּוא ,טאָמְׁש רעֶד ןעֶגעֶק ןעֶמּוקעֶג
 -אֵלעֶּב רֶהיֵא רעֶּביִא ְךִיִז ןעֶּבאָה טְכעֶנְק
 הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק ןיִכִיֹוהְי דְנּוא 19 :טְרעֶנ
 ןּופ גיִנעֶק םעֶד ּוצ ןעֶנְנאַגעֶנְסיֹורַא זיִא
 עֶנייַז דְנּוא רעֶטּומ עֶנייֵז דְנּוא רֶע ,לֶבָּב
 עֶנייֵז דְנּוא ,טיילטּפיֹוה עֶנייֵז דָנּוא טְכעֶנְק
 לָּבִּב ןּופ גיִנעֶק רעֶד דְנּוא ,רעֶניִדטְּפיֹוה
 -ִכַא םעֶד ןיִא ,ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא םֶהיֵא טאָה
 דנּוא 18 :גְנּוריִגעֶר עֶנייֵז ןּופ רֶהאָי ןעֶש
 עֶלַא ןעֶמּונעֶגְסיֹורַא טְראָד ןּופ טאָה רֶע
 ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ תֹורְצֹוא
 היֹוה םיִניִנעֶק םעֶד ןּופ תֹורְצֹוא איִד דְנּוא

 הכ דכ ב

 סו םָלָׁשירי ְךֶלֶמ םיִׁשָרָח הָׁשֹלְּו ֹוּכְלִמְ ןיִִיוְהְי
 עב צרה ׂשַעַה לט תל אָתְְחנ פא
 יִדְבִע הָלֶע אוהָה תעְּב :ויָבָא הֶׂשֶע-רֶׁשֲא לֵכְּכ ָהֶוהְי
 וו אבו :רוָּמַּב רָעָה אָבָּתַו םַלָׁשּורְי לֵבְּבְִּדַלַמ רֵצאֶנְדַכְבְנ

 :ָהילָע םיִרָצ ויָדבִעַו ריעָ-לַע לֶבְּביִּדְלְמ .רַצאְֶרַבְב
 צ ויָרְבעַ מו אה לֵבָּב ךֶלֶמיִלַע הָדּוהייְדִלַמ ןיִוהְי אֿצו
 :וָכלְמִל הָנמְׁש תנשב לֵב ָב ְךֶלֶמ ֹותֹא ַחִֵּיַוווְסיִרָסְו ויָדְָׂו
 1 זריּב תוִרְצִאְו הָוְי תיֵּב תורְצֶא-לּכ-תֶא םֶׂשִמ אָצי
 -ְךלֶמ הָמֹלְׁש הֶׂשֶע רׁשֲא בזה לְּכ-לְּכ-תֶא ץצִ למה
 14 ;רָא הָלְנהְו :הָוהְי רֶּבַּד רׁשֲאַּכ הֶוהְי טֵכיֵהְּב םאָרׂשִי
 ליחַה יִרֹוּנילְּכ ! תַאְו םיִרָׂשַה-לְכיתֶאְו םֵלָׁשּורילְּכ
 רַאְשנ אֵל רֶנְטּמהְו ׁשֶרָתָהילְכו הליג טיִפָלֶא הֶרׂשֶע
 ומ םֵא-תֶאְו הָלֵבְּ ןיביטויתֶא לנו :ץֶרָאָהדמַע תלּד תלּז
 ץְרָאָה יֵלִא תֵאְ ויָיְִסיתֶאְ דַלְמִה יְִׁנ-תֶאְ ךְלֶמַה
 א יכיחַה יִׁשְנַא-לָּכ ּתִאְו :הָלָבְּב םַלָׁשּדיִמ הָלּט ךילוה
 יש םיִרּבנ לכה ףֶלֶא נְמּמַהְ ׁשֶרֶחָהוםֹפָלֲא תַעְבִׁש
 ל יִּדְלָמ ּךֵלְמיַו :הָלָבָּב הָלֹנ לֵבָּביִדַלִמ סָאיִביו הָמָחְלִמ
 /:!והָיַקְדִצ ָמׁש-תֶא בסִו וָּתְחִּת ֹודֹד הָיַַּמ-תֶא לֵכָּב
 וא רְׂשֶע תַחֲאְו ֹוכְִמִּב ודָיקְדִצ הָנָׁש תַחַאְו םיִרְׂשֶעְדִּב ע

 ,, רנבלמ ּודְוְמְרי-תַּב לֵמיימַח וּמִא םֵׁשְו םְלָׁשיִּב ְךִלֶמהָנָׁש
 ? ו יִּכ :םקָיְהְי הָׂשָעירָׁשַא לֶכּכ הוהְי יניֵעְּב עֶרֶה ׂשֵעַו
  םֶתֹא לשהידע הָרּוהיבּו םלָׁשּוריִב הָתְְה הָוהְי ףאילַע
 :לֵבָּב ךֵלֶמְּב והָיִקְדִצ רֶרֶמִַווינְּפ לַעַמ

 הכ א
 א רוָׂשַָּב ֵריִׂשְעה ׁשֶרֶחַּב ֹוכְלְמִל תיִיִשְּתַה תַנׁשּב יִהָי
 -ילע ָליֵ-לָכְו אוָה סֶבָּב-דֶלֶמ רצאֶנרַכְבִנ אב ׂשֶרֹחַל

001 

 זרה אבו :ביִבָ קיד הל יבנה חם
 עֶנעֶרְלאָג עֶלַא ןעֶבאָרְּבּוצ טאָה רֶע דְנּוא
 האַה םעֶד ןּופ לעֶּפְמעֶמ םעֶד ןיִא טְכאַמעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעֶק הֹמֹלְׁש סאָו םיִלָּכ
 דְנּוא ,םִיַלׁשּורְי ץְנאַג ןעֶּביִרְטְרעֶפ טאָה רֶע דְנּוא 14 :טעֶרעֶג טאָה ראַה רעֶד איִז יֹוזַא
 עֶלַא דְנּוא ,עֶנעֶגְנאַפעֶג רְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ ןעֶדְלעֶה עֶקְראַטְׁש עֶלַא ֶנּוא ןטייַלשַּפיֹוה עֶלַא

 ןּופ קְלאָפ עֶמעֶרָא םאָר ץּוח ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא טיִנ זיִא םִע ,רעֶסאָלְׁש דְּוא ןעדִיִמְׁש
 םֶניִנעֶק םעֶד דְנּוא ,לֶבָּב ןייק ןעֶּביִרְטְרעֶפ רֶע טאָה ןיִכיֹּוהְי דְנּוא 18 :דְנאַל םעֶד
 ןּופ עֶקְראַטְׁש איִד דְנּוא ,רעֶניִדטְּפיֹוה עֶנייֵז דְנּוא ,רעֶּבייוֵו םיִגיִנעֶק םעֶד דְנּוא רעֶטּומ
 -םיִלָיַח עֶלַא דְנּוא 16 :לֶבָּב ןייק םִיַלְׁשּורְי ןּופ ןעֶגְנאַפעֶג טְרָהיִפעֶג רֶע טאָה דְנאַל םעֶד
 עֶלַא ,דְנעֶזיֹוט ןייַא רעֶסאָלְׁש איִד דְנּוא ןעֶדיִמְׁש איֵד דְנּוא ,דְנעֶזיֹוט ןעֶּביִז טייֵה
 :לֶבָּב ןייֵק ןעֶנְנאַפעֶג טְכאַרְּבעֶג אייֵז טאָה לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק רעֶד דְנּוא .טייֵל-סְגיִרְק
 רעֶנייֵז ןיִא הָיְנַּתַמ רעֶמעֶפ ןייַז ןעֶניִנעֶק טְכאַמעֶב טאָה לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 7
 רֶהאָי גיִצְנאַוְצ דְנּוא ןייֵא 18 :!ּוהְיַקְדִצ טְרעֶדְנֶעעֶנ ןעֶמאָנ ןייַז טאָה רֶע דִנּוא ,לעֶמְׁש
 רֶע טאָה רֶהאָי ףֶלֶע דְִנּוא ,גיִנעֶק ןעֶראָועֶג זיִא רֶע ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג טְלַא ּוהָיַקְדִצ זיִא
 איִד לַמּומַח ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶמּומ עֶנייֵז ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןיִא טְריִנעֶר
 איד ןיִא םעֶטְכעֶלְׁש ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע דְנּוא 19 :הָנְבִל םיֹוא ּוהָיְמִרִי ןּופ רעֶטְכאָט
 רעֶד זיִא רעֶּביִראָד 20 :ןּוהְטעֶנ טאָה םיִקָיֹוהְו סאָו םעֶלַא ְךאָנ ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא
 אייֵז טאָה רֶע זיִּב ,הָדּוהְו רעֶּביִא דְנּוא םִיָלָׁשּורְי רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶג ראַה םעֶד ןּופ ןְראָצ
 ןּופ גיִנעֶק םעֶר ןעֶגעֶק ןעֶועוֶועֶג רֵרֹומ טאָה ּוהָיַקְרִצ דְנּוא ,םיִנָּפ ןייַז ןּופ ןעֶפְראָוְראַפ

 :לֶהְּב
 הכ לעטישאק

 ןיִא ,גנּוריִגעֶר עֶנייֵז ןּופ רֶהאָי ןעֶטְניֵנ םעֶד ןיִא ןעֶזעֶועֶג זיִא םִע רָֹוא 1
 -עֶג ויִא ןׁשְדֹה םעֶד ןופ גאָט ןעֶטְנְהעֶצ םעֶד ןיִא ׁשְרֹה ןעֶטְנִהעֶצ םעֶד
 םִיַלָׁשּורְי ןעֶנעֶק לִיַח םעֶצְנאַג ןייַז דְנּוא רֶע !לָּבֶּב ןּופ גיִנעֶק רַצאֶנְדַכְבִנ ןעֶמּוק
 טיֹוּבעֶג ןעֶּבאָה איֵז דְנּוא .טְרעֶנאַלעֶג םֶהיֵא ןעֶנעֶק ְךִז טאָה רֶע דֶנּוא
 ְךיִא ןעֶמּוקעֶג זיִא טאָטְׁש איד דנּוא 2 :טגְנּוטְסעֶפנ ץְנאַש ַַא רֶהיֵא םּורָא

 בנורעגאלעּב



 םיכלמ 02
 ףַעְׁשִתְּב :והָּיקְרִצ ךֶלָּמֹל הָנָׁש הָרְׂשֶע יִּתְׁשִע דע רֹצְמַּב 2

 :ץֶרָאָה םעֶל םֶחֶל הָיְה-אֹלְו ריִעָּב בֶעְרִה קנו שְרֹחל
 !רַעַׁש ְךרָּד לֶסיֵפַה ו הָמָחְלִּמַה יִׁשְנַא לבו ריִעָה עַקָּבִּתַו 4

 -וִעָה-לַע םיִׂשַכְ ַלֶּמַה ןָגלע רֶׁשֲא םִיַתמחה יִּכ
 רַחַא םידָׂשַּכ-ליִח יּפְּדְריַו :הָבְרֶעָה ְךֶרֶד ְךֶלו ביִבָס ה

 לַָמ ּוצֹפָנ ליה לכו יִחְִי תובע וָתֹא ּונְׂשַ .ךֵלֵּמַה
 הרָתָלְבַר לֶבְּב ךלמילֶא וָתֹא דלעיו ְךֵלְּמַהדתַא וׂשְפְַּ 5

 ןניצל יִטְִׁש והָיִקְדִצ יֵנְב-תֶאְו :םָּפְׁשִמ וָּתִא ּורְַּדָיַו
 ;לֶבָּב ּוהֲאיִבְַו םִיַּתְשחַנַּבּוהְרְַאו רֹוֲע ֹוהָיקְצ ;;יעתֶאְ

 -עַשְּת םַנָׁש איל ׁשֶדֹחל הָעְבִשְּב ֵׁשִמַתַה ׁשֶדָחַבּו ׁש- 8
 ְרָארעֶבְנ אָּב לֵכּב ְךֶלֶמ רַצאִנְדַכְבנ דַלֶמִל הָנָׁש הָרְׂשֶע
 תיֵּב-תֶא ףֶרֶׂשיַ ;םלו ׁשּורְי .לֶבּב-למ דֶבָע םיִחָּבַטדבַר
 --לָּכ-תַאְו םִלָׁשיְייְִּּילְּכ תֵאְו למי תיֵּב-תַאְו הָוהְי

 צִתנ ביִבָס םַלָׁשי מוח" :ׁשֵאָּב ףֶ לח תיֵּב י

 הא =

 יפְלעוֶוְצ םעֶד ּוצ ויִּב ,גְנּורעֶנאַלעֶּב
 :ּוהָיַקְדִצ גיִנעֶק םעֶד ןּופ רֶהאָי ןעֶט
 שָדֹח םעֶד ןיִא גאָט ןעֶטְנייֵנ םעֶד ןיִא 3

 ןיִא טְקְראַטְׁשעֶג רעֶבְנּוה רעֶד ָּךיִז טאָה
 ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא םִע דְנּוא ,טאָטְׁש איִד

 םעֶד ןּופ קְלאָּפ םעֶד ראַפ טיֹורְּב ןייק

 -עֶגְפיֹוא זיִא טאָטְׁש איִד דְנּוא 4 :דְִנאַל

 הָמָחְלִמ עֶלַא דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג ןעֶכאַרְּב

 ְךְרּוד ןעֶּפאָלְטְנַא טְכאַנ אייֵּב ןעֶנעֶז טייל

 םאוָו ,ןְרֶעיֹומ עֶדייֵּב ןעֶׁשיוִוְצ רֶעיּוט םעֶד

 ןּופ ןעֶטְראָג םעֶד אייֵּב ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז
 ןעֶנעֶז םיִרְׂשַּכ איִד דִנּוא ,גיִנעֶק םעֶד

 םֶעָה רָתָי תַאְו :םיִחְּבַט-בַר רֶׁשֲא םיִּדְשַּכ ליִח
 ֶלּמַה-לַע ללְפִנ רֶׁשֲא 2 ריִעְב םיִרָאְׁשִַּה
 ; םיִחְּבַט-בַר לָאז תְבִנ הָלֶנָה ןִֹמָהָה רֶתָי תֶאְו לֵבָב

 ;םיִבגִלּי םיִמָרְכְל םיִחָבַׁש-בַר ריִאְׁשַה ץֶרָאָה } תַלַּדַמּ 12
 "תֶאְו תֹונֹכִּמַה-תֶאְו הָוהְי-תיּב רֶׁשֲא תֶׁשֹחּנַה יֵדּומע-תֶאָו
 "תָא ּואְׂשִו םידְׂשַכ ירְּבִׁש הָוהְיי תיִבְברְׁשַא תֶֶׁחַה םָי

 תֹרְמְַמַה-תֶאְו םיִיַה-תֶאְו תֹרֹוטַה-תֶאְו :הָלָבָּבםָּתְׁשֶחְנ 4
 םֵב ּותְרָׁשָי-רָׁשֲא תֶׁשֶחְנַה יִלְּכ-לָּכ תֵאְו תֹופַּכַה-תֵאְו

 בֶהְז בֶהְז רֶׁשֲא תֹוקְרּמַה-תֶאָו תֹוּתְחַּמַה-תֶאְו -:ּותְקָל וט
 םִינְׁש ו םיַדּומעַה םי הֶּבַטבַר חקָל ףֶסָּכ ףסְּכירְׁשַאַו
 הָוהְי תבל הָמֹלֶׁש הֶׂשֶע-רֶׁשֲא תֹונֹכַּמִהְו דֶחֵאָה םָיַה

 הדׂשֶע לֶנֹמְׁש :הָלֵאָה םיִלּכַה-לָּכ תֶׁשְחְנִל לָקְׁשִמ הָיָהדאַל
 חַמֹקְו הֵׁשֹחנו יֵלָע תַרְמֹּכו דֶַאָה דימַעָה ! תַמוק א

 דְנּוא ,טאָטְׁש רעֶד םּורַאסְנְניִר ןעֶזעוֶועֶג ָּכ ט

 איֵד ְּךְרּזד ןעֶגְנאַגעֶג זיִא (גיִנעֶק רעֶד) רֶע
 םיִדְׂשַּכ איד ןּופ לִיַח סאָד דְנּוא 8 :עֶטְסיוו
 אייז דְנּוא ,גיִנעֶק םעֶד טְנאָיעֶגְכאָנ ןעֶּבאָה
 -לעֶפ איד ןיִא טְכייֵרְגְרעֶד םֶהיִא ןעֶּבאָה

 לִיַח םעֶצְנאַג ןייז דִנּוא ֹוחֵרְי ןּופ רעֶד

 :ןעֶראָועֶג טייֵרְּפְשְרעֶפ םֶהיֵא ןּופ ןעֶנעֶז
 ןעֶגְנאַפעֶג גיִנעֶק םעֶד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 6

 םעֶד ּוצ טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 אייֵז דְנּוא ,הָלְבר ןייק לֶכָּב ןּופ גיִנעֶק
 םעֶד ןיִא טעֶרעֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶּבאָה
 ּוהָיַקְדַצ ןּופ ןְהיִז איִד דְנּוא 7 :טַּפְׁשִמ

 רֶע טאָה ּוהָיַקְדִצ ןּופ ןעֶניֹוא איִד דְנּוא ,ןעֶניֹוא עֶּנייַז ראָפ ןעֶטְכאָׁשעֶג אייֵז ןעֶּבאָה
 םֶהוֵא טאָה רֶע ךֶנּוא ןעֶטייֵק טיִמ ןעֶדְנּוּבעֶנ םֶהיֵא טאָה רֶע דָנּוא א א דְניִלְּב
 םעֶד ןיִא גאָט ןעֶטְּביִז םעֶד ןיִא ,שרה ןעֶטְפְניִפ םעֶד ןיִא דְנּוא 8 :לֶבָּב ןייֵק טְכאַרְּבעֶג
 ןעֶמּוקעֶב זיִא ,לָבָּב ןּופ גיִנעֶק רַצאֶנְדַכְבְנ ןּופ רֶהאָי עֶטְנְהעֶצְנייַנ םאָד זיִא סאָד ,שָדֹד
 לֵבָּב ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ טְכעֶנְק ַא ָךאַוְּביֵל איִד ןּופ רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד ןָדַארַזּובְ
 זיֹוה םאָד דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה סאָד טְנעֶרְּבְראַפ טאָה רֶע דְנּוא 9 :םִיַלָׁשּורְי ןייֵק
 רֶע טאָה רעֶזייַה עֶטְסעֶרְנ עֶלַא דְנּוא םִיַלָׁשּורְי ןּופ רעֶזייַה עֶלַא דִנּוא ,גיִנעֶק םעֶד ן
 טאָה םִיַלָׁשּורְי םּורַאטְנְניִר ןעֶראוַו סאו ןְרֶעיֹומ איִד דְנּוא 10 :רֶעייֵפ טיִמ טְנעֶרְּבְראַפ
 ןּופ ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד טיִמ ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאוָו םיִדְׂשַּכ איִד ןּופ לִיַח םאָד ןעֶסיֹוטְׁשּוצ
 ,טאָּטְׁש רעֶד ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶנ זיִא סאו קְלאַפ עֶגיִרְּביִא םאָד דְנּוא 11 :ְךאַוּבייַל איִד

 איד דִנּוא ,לָבָּב ןּופ גיִנעֶק םעֶד ּוצ ןעֶלאַפעֶנּוצ ןעֶנעֶז סאָו עֶנעֶלאַפעֶג איִד דֶנּו
 ָךאְַּבייֵל איִד ןּופ רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד ןֶדֵאְרַזּובְנ טאָה ,עֶדְנייֵמעֶג איד ןּופ עֶניִרְּביִא
 רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד טאָה דְנאַל םעֶד ןּופ עֶטְסְמעֶרָא איִד ןּופ דְנּוא 19 :ןעֶּביִרְטְראַפ
 דָנּוא 18 :טייֵלְרעֶקַא ּוצ דְנּוא רעֶנְמְרעֶנְנייוַו ּוצ טְזאָלעֶגְרעֶּביִא ָּךאַוְּבייֵל איִד ןּופ
 לעֶטְׁשעֶנ איִד דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיֵא ןעֶראוַו סאו ןעֶלייֵז עֶנְרעֶּפּוק איד

 איד ןעֶּבאָה ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶּד ןיִא ןעֶנעֶז סאו ,םַי עֶנְרעֶּפּוק םאֶד דְנּוא
 דָנּוא 14 :לֶבֵּב ןייק ןעֶנאָרְטעֶג רעֶּפּוק רֶעייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶכאַרְּבּוצ םיִדְׂשַּכ
 -ךעַּפּוק עַלַא דְנּוא ,לעֶפעֶל איִד דְנּוא רעֶמעֶמ איד דְנּוא ,ןְלעֶפיֹוׁש איִד דְנּוא ּפעֶט איִד
 דְנּוא ןעֶנאַפְרֶעייֵפ איִד 15 :ןעֶמּונעֶגּוצ אייֵז ןעֶּבאָה ָּךיֹורְּבעֶנ ןיִא ןעֶנעֶז םאִו םיִלּכ עַנ
 רעֶד טאָה ,רעֶּבְליִז רעֶטיֹול ןּופ דְנּוא דְלאָנ רעֶטיֹול ןּופ ןעֶראוַו סאָו ,ןעֶקעֶּב איִד
 דָנּוא ,םַי םאֶד ןעֶלייֵז אייוֵוְצ איִד 16 :ןעֶמּונעֶגּוצ ְךאַוְּבייֵל איִד ןופ רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא
 יִנ זיִא םִע ;ראַה םעֶד ןופ ויֹוה םעֶד ּוצ טְכאַמעֶג טאָה הֹמלִׁש סאָז לעֶטְׁשעֶנ איִד
 ראו ןעֶלייֵא ןְהעצִטְכַא 7 :םיִלֵּכ עֶניִזאָד איִד ןּופ רעֶּפּוק םעֶד ּוצ גאָז ןייֵק ןעֶזעוֶועֶב

 ָךייֵה איד דְנּוא ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא ףיֹוא זיִא ןיֹורק עֶנְרעֶּמּוק ַא דְנּוא ,לייֵז ןייַא ןּופ ָּךיֹוה איד

 ןּופ



 הפ בו םיכלט

 ,ןעֶלייֵא אייֵרְד ןעֶועוֶועֶג זיִא ןיֹורְק ַא ןּופ
 -טאַנאַרְנ איִד דְנּוא ,טְבעֶלְפעֶנ ַא דְנּוא
 ןּופ סעֶלַא ראַוַו םּורַא ןעֶראוַו סאוָו לעֶּפֶע
 ףיֹוא ְּךיֹוא זיִא עֶניִזאָד סאָד דְנּוא ,רעֶּפּוק
 םעֶד טיִמ ןעֶזעוֶועֶג לייֵז ןעֶטייוֵוְצ רעֶד
 רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד דְנּוא 18 :טְכעֶלְפעֶנ
 םעֶד ןעֶמּונעֶגּוצ טאָה ְּךאַוְּבייֵל איד ןּופ

 ןעֶטייוֵוְצ םעֶד דְנּוא הָיְרְׂש ןַהֹּכ ןעֶטְׁשְרֶע
 רעֶטְכעוֶו אייֵרְד איד דְנּוא ,ּוהָיְנַּפְצ ןֵהֹּכ
 טאָטְׁש רעֶד ןּופ דְנּוא 19 :ריִהְט רעֶד ןּופ

 רעֶניִדטְּפיֹוה ןייֵא ןעֶמּונעֶגּוצ רֶע טאָה
 רעֶּביִא רעֶלְהעֶפעֶּב ַא ןעֶועוֶועֶג זיִא סאוָו

 ןעֶׁשְנעֶמ ףְניִפ דְנּוא ,טייֵל-הָמָחְלִמ איד
 םעֶד ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה םאֶו איד ןּופ
 -עֶנ ןעֶנּופעֶג ןעֶנעֶז םאוְו ,םיִנָּפ םיִגיִנעֶק
 רעֶד דְנּוא ,טאָטְׁש רעֶד ןיִא ןעֶראָו
 טאָה םאִו ןאַמטְּפיֹוה םעֶד ןּופ רעֶּבייֵרְׁש

 דְנאַל םעֶד ןּופ קְלאָפ סאָד טְלעֶמאַזְרעֶּפ
 ןופ קְלאָפ םעֶד ןּופ ןאַמ גיִצְכעֶז דְנּוא
 ןעֶראָועֶג ןעֶנּופעֶג ןעֶנעֶז םאוָו דְנאַל םעֶד
 ךָדֲאְרַזּובְנ דָנּוא 20 :טאָמְׁש רעֶד ןיִא

 ףאַוְּביֵל איִד ןּופ רעֶמְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד
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 םיִבָס תֶרָתכַה-לַע םִמרו הְָָׁשּו הַא ׁשֶלָׁש והָרֲחֹּכַה
 א חַי :הָּכבׂשַלַע יִנֵשַה דּמַָל הָלֵאָכְו תֶׁשֶחנ לֵּכַה
 ןהֹּכ והָיְנַפְציתֶאָו ׁשאֹרָה ןַהֹּכ הָיְרְׂשתֶא םיהָּבַט-בַר
 9 םיִרָס חקל ריִעָהְדַמּו ָּּפַה יָרְמִש תֶׁשֶלְׁשתֶאְו הנׁשִמ
 םיִׁשנא הֶׁשִמֲַו הָמָחְלִּמַהיֵׁשְנַא-לֵעֹדְוקִפ אּוהירְׁשֶא דֶחֶא
 רַׂש רֵפֹּפַה תֵאְו ריִעְב וָאְצְמִנ-רְׁשֲא דְלֶמַהיִנְפ יַארמ
 ץֶרֶאָה םעמ ׁשיִא םיִׁשִׁשְו ץֶרָאָה םעדתָא אָּכְצַּמַה אָבְצַה
 כֵל םוָּבַשיבַר ןֶרֲאְרובִנ םֶתֹא חֵּקיִו :ריִעְּב םיִאְצִמִנַח
 נ ילָבְּב ְךֵלֶמ םֶתֹא ךַיו :הָתָקְּבר לֵכָּב ְךֵלֶמיִלַע םֶתֹא
 :וָתָמְדַא לַעַמ הָדוהְי לָגיו תֶמָח ץֶרַאְּב הָלְבַרְּב םָתִמִו
 ונ רָצאֶנְרַכוְבִנריִאְׁשִה רֶׁשֲא הָדּודְי ץֶרָאְּב רֶאְׁשִּנַה םֶעָהְ
 :פָׁשְדִּכ םֶקיִחֲאְדַב ּוָיְלַדּנ"תֶא םֶהיֵלְע רֵקָפולֵבְּבְֶלֶמ

 וי ייִּכ םיִׁשָנֲאָהְו הֶּמֵה םיִלְיֲחַה יִרָׂש-לְכ ּועְמׁשִו
 הָפְצִַּהּוהְילַדְנ-לֶא ּואְבֵיּוהָיְלדְניתֶא לֶכָּב-ְדקָמ דוקְפִה
 תרָמָחְַּתְרַב הָיְּׂו ַחֵרָקֹדְּב ןגְחוו הינתנְדִּב לאֵעְמְׁשִו
 54 עַבְׁשיַו :םֶהיֵׁשְַאְו הֶּמַה יתְכְעַּמַהְִּב והיו יִתְפְטִּנַה
 ידְבִעַמ יִאְריִת-לַא םֶהָל רֶמאֵּו םֶהיִׁשְנַאלּ והְיִלַדְּנ םֶהָל
 :םֶכל במִו לֶבָּב ּךֶלֶמתֶא וְרְבעְו ץֶרָאְב ּוָבׁש םיִדְׂשַּכַה

 הכ הדְָנַתְנִּבלאֵעמְׁשִי אָּב יִעיִבְׁשַה ׁשֶרָחַּב  ִהָי
 -תֶאּוכַ ֹותִא םיֲִָׁא הָרְׂשעַו הָכּולְּמַה עַרְזִמ עֶמְׁשיִלֲאְרְּ
 ותִ ָהירָׁשֲא םיִדְׂשַּכַה-תֶאְו םידּוהְיַה-תֶאְו תֶמַַוודְילדְ
 55 םיִלָיֲחַה יֵרְָׂו לֹודְגידעו ֵטְּקִמ םֶעָה-לָכ ּומְקִַו ּ!הָּפְִמַ
 אז םיִשלָׁשב יִהְיַו " ּוםְִּׂשַכןֵנְּפִמ אָ יִּכ םיְצִמ ואָבָו
 ׁשֵדֹה רׂשֶע םִינְשַּב הָדוהיּדלַמ ןיִיוְי תֹולנל הָנֶׁש עבׁשְ
 יָבְּב ךֶלֶמ 'ןדֹרְמ ליוָא אָׂשנשֶרָחַל הָעְבׁשְו םיִרְשֶעְּ
 :אָלְּכ תיֵּבִמ הָדּוהְייִדַלְמ ןיִכִיהְי ׁשאר-תֶא ֹוכְלָמ תנָשְּ
 9 ביכָלְמַה אֵּמִּכ לַעָמ ואָסִכ-תֶא יו תֹובֹט ותִא רבו

 אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ןעֶמּונעֶגּוצ אייֵז טאָה
 ןייק לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק םעֶד ּוצ טְרְהיִּפעֶג
 לָּבִּב ןּופ גיִנעֶק רעֶד דנּוא 21 :הָלְבַר
 ,תָמֵח דְנאַל םעֶד ןיִא ,הָלְּבר ןיִא טייֵטעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ןְפְנאָלְׁשעֶג אייֵז טאָה
 זיִא סאוָו קְלאָפ םאָד דְנּוא 22 :דְנאַל ןייַז ןּופ ןעֶראוָועֶג ןעֶּביִרְטְרעֶפ זיִא הָדּוהְי דְנּוא
 טאָה לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק רַצאֶנְדַכַבְנ סאָו ,הָדּוהְי ןּופ דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶנְרעֶּביִא
 :ןֵפֶׁש ןּופ ןְהּוז םֶקיִחַא ןּופ ןְהּזז ּוהָיְלַדְנ ןעֶליֹופעֶּב רֶע טאָה אייֵז רעֶּביִא ,טְזאָלעֶגְרעֶּביִא
 איֵד ְּךיֹוא דְנּוא ,טְרעֶהְרעֶד ןעֶּבאָה לִיַח םעֶד ןּופ עֶטְשְרעֶּביֹוא איִד ןעוֶו דְנּוא 8
 אייז ןעֶנעֶז ,ּוהָיְלַדְנ ןעֶליֹופעֶּב טאָה לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק רעֶד םאָד ןעֶׁשְנעֶמ עֶניִרְּביִא

 ןּופ ןְהּוז ןֶנָהֹוי דְנּוא הֶיְנַתְנ ןּופ ןְהּוז לאֵעָמְׁשִי דְנּוא ,הָּפְצִמ ןייק ּוהָיְלַדְג ּוצ ןעֶמּוקעֶג
 טיִמ אייֵז ,תֶכֲעַמ ןּופ ןְהּוז ּוהָיְנַזֲאַי דְנּוא ,יִתָפֹוטְנַה תָמֲחְנַּת ןּופ ןְהּוז הָיְרְׂש דְנּוא .ַחֵרָק
 דְנּוא ,טייֵל עֶרייֵז ּוצ דְנּוא ,אייֵז ּוצ ןעֶריֹואוְוְׁשעֶג טאָה ּוהָיְלַדְנ דְנּוא 24 :טייֵל עֶרייֵז
 איד ןּופ טְכעֶנְק איִד ראַפ ןעֶמְכְראַָפ טיִנ ְּךייַא טְלאָז רֶהיֵא ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע
 טעוֶו יֹוזַא ,לֶבָּב ןופ גיִנעֶק םעֶד טְניִד דְנּוא ,דְנאַל םעֶד ןיִא ּטְּבייֵלְּב ,םיִדְׂשַּכ
 ןעֶמּוקעֶג זיִא ,שדֹח ןעֶטְּבִז םעֶד ןיִא ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 28 :ןייַז טּוג ְךייַא

 דְנּוא ,רעֶדְניִק עֶכיִלְגיִנעֶק איד ןּופ עֶמְׁשיִלֶא ןּופ ןְהּוז הֶיְנַּתְנ ןּופ ןְהּוז לאֵעָמְׁשִי
 ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא רֶע דְנּוא ּוהָיְלִדְנ ןעֶנאָלְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןאַמ ןְהעֶצ םֶהיִא טיִמ
 ןיִא ןעֶזעֶועֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז םאֶ םיִדְׂשַּכ איִד דְנּוא ,םיִדּוהְי איד ְּךיֹוא דְנּוא
 םיֹורְג ויִּב ןייֵלק ןּופ עֶנאַטְׁשעֶנְפיֹוא זיִא קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד דנּוא 26 :הָּפְצִמ
 םִיָרְצִמ ןייק ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז רְנּוא ,םיִלָיַח איִד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד דִנּוא
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 27 :םיִדְׂשַּכ איִד ראָפ ןעֶטְכְראָפעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראוָו

 ןיִכיֹוהְי ןּופ גנּוּבייֵרְטְרעֶפ רעֶד ְךאָנ רֶהאָו ןעֶטְסְניִסייֵרְד דְנּוא ןעֶּביִז םעֶד ןיִא
 ןעֶטְסְניִצְנאַוְצ דְנּוא ןעֶּביִז םעֶד ןיִא ,שדח ןעֶשְפְלעוֶוְצ םעֶד ןיִא הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק
 ןּופ רֶהאָי םעֶד ןיִא לֶבְּב ןּופ גיִנעֶק ְָּךַדֹרְמ לױא טאָה ,שדֹח םעֶד ןּופ גאָט
 ןייַז ןּופ הָדּוהְי ןופ גיִנעֶק ןיִכָיֹוהְי ןּופ ּפאָק םעֶד ןעֶּביֹוהְרעֶד ןעֶריִנעֶר ןייַז
 רֶע דֶנּוא ְּךיִלְדְנייֵרְפ טעֶרעֶג םֶהיֵא טיִמ טאָה רֶע דנּוא 28 :םיִנְגְנעֶפעֶג
 עֶניִנעֶק איד ןּופ ןעֶלְהּוטְׁש איִד איִװ רעֶכעֶה ;לְהּוטְׁש ןייַז ןעֶּבעֶגעֶג טאָה

 םאוו
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 חל לֵכֶאְו וָאלכ יֵרְנַב חֶא אנׁשְו :לֶמֶמִּב יִתִא רֶׁשֲא 5
 -הָנְּתִנ דיִמָּת תַחְרֶא ֹותָחְרַאַו :וַײח יִמִי-לְּכ וָיָנּפִל דיִמָּת ל

 :ויָי ימי לָּכוָמֹוְּב םיירַבד ְֶלֶּמִה תֵאמ וָל

 קוח תגו קזח
 ,העבראו םישלשו תואמ שמחו.ףלא םיכלמ רפסד יקוסּפ םוכס

 .םישלשו השמח וירדסו .ויהלא 'ה רשא יונה ירשא ונמיסו

 הכותב היהא רובכלו ביבס שא תמוח 'ה םאנ הל היהא יַנאְו ונמימו

 :םיאיכנה תא לארשי ךלמ ץכקיו ויצחז

 :הברי המצפ םינוא ןיאלו חכ ףיל ןתונה ךורב

 ןיִא ןעֶועוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז םאִו
 טְרעֶדְנֶעֶרעֶפ טאָה רֶע דְנּוא 29 :לֶבָּב
 דָנּוא ,םיִנגְנעֶפעֶג ןייַז ןּופ רעֶדייֵלְק איִד
 ןעֶסעֶגעֶג םֶהיֵא טיִמ רעֶמיִא טאָה רֶע
 דְנּוא 30 :געֶט סְנעֶּבעֶל עֶנייֵז עֶלַא ,טיֹורְּב

 ןעֶראוָועֶנ ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵא זיִא זייַּפְש עֶנייֵז

 גאָט ,גיִנעֶק םעֶד ןּופ זייֵּפְׁש עֶגיִדְנעֶמְׁש ַא
 :געֶטְסְנעֶּבעֶל עֶנייַז עֶלַא ,גאָט ריִפ

 סֹוח

 טרעדנוה ףניֿפ דנעזיוט ןייא ןענעז םיכלמ ןוֿפ רעכיב אייווצ איד ןוֿפ םיקוספ עלא
 ערייב ןיא דנוא ; 'ו ב"כ 'א םיכלמ זיא ןוֿפאד טֿפלעה איר ; גיסיירד דנוא רעיֿפ רנוא
 : ךעלטיפאק גיצריֿפ דנוא ןעביז ןענעז רעביב

 טֿפארק ןעדימ םעד וצ טביג רעכלעוו רעד זיא טביולעג
 טֿפארק ענייק טאה רעכלעוו םעד וצ דנוא

 : טייקראטש רע טרהעמרעֿפ
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 היעשי
 יי =

 ןּופ ןְהּוז ּוהָיְעַׁשְו ןּופ גָנּורעֶז איִד 1

 רעֶּביִא ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע סאו ,ץֹומֶא
 ןּופ געֶט איד ןיִא ,םִיָלָׁשּורְי דְנּוא הָדּוהְי
 איד ּוהָיִקְזִחְי דְנּוא זָחֶא .םֶתֹוי ּוהָיְזִע

 רֶהיִא ּוצ טְרעֶה 2 :הָדּוהְי ןּופ םיִכָלְמ
 ןיִראָו ,דְרֶע סֶע םעֶנְרעֶּפ דְנּוא לעֶמיִה
 ּבאָה ְָּךיִא ;טעֶרעֶנ טאָה ראַה רעֶד
 טְכייֵהְרעֶד דְנּוא ןעֶניֹוצעֶגְפיֹוא רעֶדְניִק
 דֵרֹומ ריִמ ןעֶנעֶק ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא
 רעֶפיֹוק ןייַז טְנעֶק סקָא רעֶד 8 :ןעֶזעוֶועֶג
 ןייַז ןּופ עֶמיראָק איִד לעֶזייֵא רעֶד דְנּוא
 ןייֵמ ,טיִנ םִע טְנעֶק לֵאָרְׂשִי רעֶּבָא ,ראַה

 ,העוֶו יֹוא 4 :טיִנ סֶע טְכאַרְטעֶּב קְלאַפ

 ןעֶדאָלעֶּב רעוֶוְׁש קְלאָפ ַא ,קְלאָפ גיִדָניִז ַא
 םעֶּטְכעֶלְׁש ןּוהְט או ןעֶמאָז !דְניִז טימ
 -ְךעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז ,רעֶדְניִק עֶנעֶּבְראָדְרעֶפ
 טְנְראָצְרעֶד ןעֶּבאָה אייֵז ,ראַה םעֶד טְזאָל

 ןעֶנעֶז אייֵז ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶגיִלייֵה םעֶד

 * םָלָׁשּוְריו הָדּוהיילַע הָזִח רֶׁשֲא ץֹומְאְרב ּוְָׁשְי וזה
 ג םִיַמׁש וָעְמִׁש :הָדּוהְי יִכְלַמּוהְיקוחִיזָחֶא םָתוי ָּיוע יִמיִּב
 בֵרְו יִּתְמַמֹורְו ִתְלַּדַג םיִנָּב = הָוהְי יִּכ ץֶרֶא נאו
 3 לארשי יִלָעָּב םּובֲא רֹוָמֲחַד ּודֵנֹ לוש עֶדְי :יִב ּועְׁשָּפ
 4 ןָע דֵבָּכ םִע אסה יג ו יִה ;ןנובְתה אֵל ּמַע עֶרָי אֵל
 -ןרָא ּוְצֲאַנ הָודְי-תֶא ּוָבְזִע םיִתיִחְׁשִמ םִיַנָּב םיעֵרְמ עֵרְז
 ה הָרָס ּופיִסֹוּת דע יָּכִת הָמלַע :רוחָא ר לֵארְשִי ׁשּורְק
 + ׁשאֹרידעו לֵנָר-ַּכִמ :יוד בֶבֵל-לְכְו יִלָחְל ׁשאָדילכ
 אאָלְו ורחאל הָיִרְמ הֶּכִמּו הָרּּכְַו עַצָּפ םֹתְמ וָּבְדיִא
 ז תֹופְרְׂש םֶכיֵרֲע הָמְמְׁש םָכְצְרַא :ןמָׁשִּבהָכְּכִראָלְוּוׁשְּבִה
 הדָמָמְׁשּו ּהָתֹא םיִלָכֶא םיִרָז םֶכְּדְגנל םֶכְתַמְדַא ׁשֶא
 5 הָנּלְמִּכ םֶרָכְב הָּכְסִּכ ןיִצ-תַב הָרְתֹנְו :םיִרְז תֹכַּפחַמְּכ
 9 יָל ריָתֹוה תֹואָבְצ ָהוהְי יַלּול :הָרּוצְנ ריִעְּכ הָׁשְקִמְּב
  יעְמִׁש !ּוניֵמָּד הָרֹמֲעַל ניֵָה םֶדְסִּכ טֶעְמִּכ דיִרָׂש
 ;הָרֹמַע םע ּניֹלֶא תַרּת ּונזֲאַק םֶדֶס ;יִצְק הָוהיירַבְד
 11 םיִליֵא תֹולֹע ִתְִבָׂש הָוהְי רַמאֹי םֶכיֵחְבו-בֶר 'ּפ הָּמָל
 :יִּתְצַפה אֵל םיִדּוּתַעְו םיִׂשָבְכּו םיִרָּפ םַדָו םִיָאיִרְמ איִרְמ םֶלָחְ
 12 ;יִרצֲה סמר םֶכְדיִמ תאְו ׁשֵקְבייִמ יֵנְּפ תֹואְרַל ואֹבָח יִּכ
 כ יִל איָה הָבעומ תֶרֶטְק אשת איִבָה ּופיסות אָל
 !4 םֶכיֵׁשְרֶח :הָרֶצעַו א לכוא-אל אָרָקִמ אֹרָק ֵּבׁשו ׁשֶרֶה

 סאָוְראַפ 2 :טייֵשעֶנְּפָא ְךיִז רעֶטְניֵה

 ּפאָק רעֶביִלְטיִא .ןעֶרְהעֶקְּפֶא רֶהעֶמ ְּךאָנ טּוהְט רֶהיֵא ?ןעֶרעֶז ןעֶגאָלְׁשעֶג רֶהיִא טְלאָז
 םעֶד ּוצ ויִּב טיִרְטְסּופ םעֶד ןּופ 6 :נאָטייוֵו טאָה ץְראַה סעֶכיִלְטיִא דְנּוא ,קְנאַרְק זיִא

 תֹוּכַמ דְנּוא ,ןעֶלייֵּב דְנּוא ןעֶדְנּואוְו ראָנ ,טייֵקְצְנאַג ןייֵק םעֶנייֵק ןיִא זיִא לעֶטייֵׁשְפאָק

 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ןעֶדְנּוּבְרעֶפ טיִנ דְנּוא טְׁשְטעוֶוקעֶנְסיֹוא טיִנ ןעֶנעֶז אייֵז ,רעֶטייֵא טיִמ
 -רעֶפ טעֶמְׁש עֶרייֵא ,טְסיוז זיִא דְנאַל רֶעייֵא 7 :לייֵאְמיֹוּב טיִמ טְכייוֵוְרעֶד טיִנ ְּךיֹוא

 זיִא םִע דְנּוא ְךייַא ראָפ דְנאַל רֶעייֵא ףיֹוא ןעֶסֶע עֶדְמעֶרְפ ,רֶעייַפ טיִמ טְנעֶרְּב

 ןֹיִצ (טאָטְׁש) רעֶטְכאָמ איִד דְנּוא 8 :עֶדְמעֶרְפ ןּופ גנּורְהעֶקְרעֶּביִא איוז טְסיוִוְרעֶפ
 -טְכאַנ ַא איו דְנּוא ,ןעֶטְראָגְנייוַו ַא ןיִא זיִא םאָו לעֶרייֵּב ַא איו ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא זיִא

 איד ןּופ טאָנ ןעוֶו 9 :טאָטְש עֶטְרעֶגאַלעֶּב ַא איו יֹוזַא ,ןעֶטְראָגטְסּול ַא ןיִא לעֶדייֵּב

 טַעְמִּכ ריִמ ןעֶטעֶה יֹוזַא ,גְנּוּביֵלְּברעֶּביִא ןַא טְזאָלעֶגְרעֶּביִא טיִנ טעֶה ןעֶראַׁשְרעֶה

 טְרעֶה 10 :הָרֹומַע איז ְּךייֵלְנ ןעֶראָועֶג ןעֶטעֶה ריִמ דְנּוא ,םֹודְס איו ןעֶזעוֶועֶנ

 הָרֹוּת איִד טְמעֶנְרעֶפ דְנּוא םֹודְס ןּופ ןעֶראַה רֶהיִא ,ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד
 עֶליִפ עֶרייֵא ריִמ גיֹוט סאָו ּוצ 11 !הָרֹומַע ןּופ קְלאָפ רֶהיֵא ,טאָנ רעֶזְנּוא ןּופ

 ןּופ דְנּוא ,רעֶדיִו ןּופ תֹולֹוע איִד ןופ טאַז ןיִּב ְּךיִא ,ראַה רעֶד טְנאָז ,תֹונָּבְרִק

 ,קעֶּבְנעֶגיִצ דְנּוא ףאָׁש דְנּוא ןעֶסְקָא ןּופ טּולְּב דְנּוא ,תֹומֵהְּב עֶטְּפאָמְׁשעֶג ןּופ בֵלֶח םעֶד
 ּוצ ןעֶהעֶזעֶג ריִמ ראָפ ןייַרַא טְמּוק רֶהיֵא ןעֶו 12 :טְנְנאַלְרעֶפ טיִנ ְךיִא ּבאָה

 ןיימ ןיִא ןעֶטעֶרְט טְלאָז רֶהיֵא זַא ,דְנעֶה עֶרייֵא ןּופ טְגְנאַלְרעֶפ סאָד טאָה רעוֶו ,ןעֶרעוֶו
 עֶנייֵא ריִמ ּוצ זיִא תֶרֹוטְק ,תֹוחְנִמ עֶׁשְלאַפ ןעֶגְנעֶרְּב רֶהעֶמ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא 8 ?ףיֹוה

 ןעֶק סאָד גְנּולְמאַזְרעֶפ ַא טֶפּור רֶהיֵא סאָו תָּבַׁש דְנּוא ׁשֶדֹח שאֹר טייֵקְניִרְריווְמּוַא

 םיִׁשָדָח יִׁשאָר עֶרייַא 14 :טְכעֶרְמּוא טיִמ זיִא גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ,ןעֶרייֵל טיִנ ְךיִא
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 :אָׂשִנ יִתיִאְלְנ הֵרֹמְל יֵלָע ּווְה יִׁשְפַנ הָאְנָׂש םֶכיֵדֲעֹמּו
 הֶּלִפְת וּבְרַתייְּכ םנ םֶּכִמ יַניֵע  םיִלְעַא םֶיפַּ םֶכָׂשִרְּפְבּו וט

 עָר ּורמְה כֹה ּוצֲחָר :ּואָלְמ םיִמָּד םֶכיֵדְי עמ יִנניֵא
 שְרַד במה ּוָדְמִל :ַעְרָה יִלְדח ָניִע רַנמ םֶכילְלַעְמ ע

 הָנָמְלַא ּוביִר םֹותָי ּוטְפִׁש יח ָרְׁשֲא טָּפְׁשִמ
 טיִנָשַּכ םֶכיֵאְמִח ייהָי-טַא הָוהְי רמאי הָחְכּנְו אָנ-רכְל 18
 ּוְבאֹּהחִמִא :וָיְִי רֶמָצַּכ עֶלֹוּתַכ מיִהאימַא 'עּבְלִ גֵלָׁשַּכ 15
 םֶתיִרְמּו נֲאְמְהיִסַאְ :ולַכאֹּת ץֶרָאָה בּומ םֶּתְעַמְׁשּו כ
 הָתְוָה הֶכיֵא :רֵּבִּד הָוהְי יִּפ יִּכ ולְּכִאְּ םֶרָח 1

 הָּתְַו הב יִלְי קֶדָצ טּפְׁשִמ יִתֲאְלְמ הָנְמאָנ הירק הָזל
 ;ִיָמַב ליִהְמ ְךֵאְבָס םִִניִסְל הָיָה ְךפְסִּכ :םיִהְּצַרְמ 2

 ףֶדֹרְו דַחֹׁש בַהֹא ֹלְּכ םיִבַָ ירְבַחו םיִרדיִס ּךרָׂש
 :םֶהיֵלֲא אוְבידאְל הָנְמִלַא ביִרְוּוטּפְׁשִי אֵל םּותָי םִינמְלׁש

 םָחָנָא יה לארְׂשִי ריִבֲא תֹואָבְצ הָוהְ ןֹודָאָה םִאְנ כָל 4
 יֵּבַּכ ףֶרְצֶאְו ךילָע יי הֶביִׁשָאְ :יָבִיוֲאמ הָמְקנאְו יֵרָּצִמ הכ
 הָנׁשאֶרְבְּכ לֶיטְפִׂש הֶביֵׁשְָו :ְליְִבילְ הָריִסֶאְו נס 5

 הָירק קֶדָּצַה ריִע ְּךָל אֵרֵּקִי ןְכייִרֲחַא הָָּחְּתַבְּכ ךיצִער

 רֶׁשְ הק יב רמת ּפְׁשִמְּ ןֶיִצ :הְָמאנ ?
 ּוׁשֹבי יִּכ :ולְכִי הוהְי יִכְת וּדחַי םיִאָּטַחְו םיִעְׁשְּפ
 :םֶּתְרַחְּב רֶׁשֲא תֹונַהמ ּורְּפְחַתְו םֶּתְדַמֲח רֶׁשֲא םיִליֵאְמ
 :הָל ןיִא םִיַמ-רָׁשֲא הֶנֵגְכו ָהָלָע תַלַבנ הָלֵאְּכ ּוְהִת ִּכ ל
 וָּדְחַי םֶהיֵנ ְש ורע ץיִציִגְל ולְֵפּו תֶרְֹל ןסֶחָה הָיָהְו 5

 !הָּבַכְמ ןיִאְו

 היטלשי

 ב ב
 :םַלָׁשּורי הָדוהְיילַע ץיִמָאיוִּבּהָיִׁשִי הָָח רֶׁשֲא בָבָּדַה א
 ׁשאָרְּב הָוהי-תיִּב רַה הָיהִי ןוכָנ םיִמָּיַה תיִרֲחַאְּב ו הָהְו

 כְלַהְו ;םִיועַהילְּכ ולא ּורֲהַנְו תיִעְבעַמ אָׂשִנְו םיִרָהַה

 :טעֶרעֶנ םִע טאָה ליומ םיטאָנ ןיִראָו ,רֶר ְוִׁש םעֶד

2 

 אייז ,רְנייֵפ ְּךיִא ּבאָה םיִבֹוט םיִמָ דְנּוא
 אייֵז דיִמ ןיִּב ָּךיִא ,טְסאַל ַא ריִמ ּוצ ןעֶנעֶז
 רֶהיִא ןעֶו דְנּוא 12 :ןעֶגאָרְטרעֶד ּוצ
 גְראָּבְרעֶפ יֹוזַא דְנעֶה עֶרייֵא סיֹוא טייֵרָּפְש
 ליִּפַא דְנּוא ;ְךייַא ןופ ןעֶניֹוא עֶנייֵמ ְךיִא
 ןּודְמ ּוצ תֹולֵפְּת טְרְהעֶמְרעֶפ רֶהיֵא ןעוֶו

 לייוו ,ןעֶרעֶהְרעֶד טיִנ ְךאָד ְּךיֵא ְּךיִא לעֶז
 :טֹולְּב טיִמ לופ ןעֶנעֶז דְנעֶה עֶרייֵא
 ּםָא טּוהְמ ;ְךייַא טְגיִנייֵר ;ְךייַא טשאוו 6
 עֶנייַמ ראָפ ןּופ םיִׂשֲעַמ עֶטְכעֶלְׁש עֶרייֵא
 :ןּוהְמ ּוצ סעֶטְכעֶלְׁש ףיֹוא טְרעֶה ,ןעֶניֹוא
 סאָו טְשְראַפ ,ןּוהְט ּוצ םעֶטּוג טְנְרעֶל 7

 -עֶּב םעֶד ְךיִלְקיִלְג טְכאַמ ,טְכעֶר זיִא
 דָנּוא םֹותָי םעֶד טְכעֶר טָּפְׁשִמ ,ןעֶטְּביֹור

 ְךאָנְרעֶד 18 :הָנָמְלַא איִד טְגיִרייֵטְרעֶפ
 טְגאָז ,ןעֶּבאָה ַחּוּכיִװ ַא רעֶמאָל ,טְמּוק
 ןייַז ןעֶלעוֶו דֶניִז עֶרייֵא ןעוֶו ,ראַה רעֶד
 אייֵז ןעֶלעוֶו ,םעֶדאָפ עֶטיֹור איז יֹוזַא
 ןעֶלעוֶו אייֵז ןעוֶו ,אייֵנְׁש איו םייוַו ןעֶרעוֶו

 ּבְראַפ ןיִזעֶמְראַק איו יֹוזַא ְּךייֵלְג ןייֵז
 ןעֶו 19 :לאָ איו ןעֶרעֶו אייֵז ןעֶלעוֶו
 יֹוזַא ןְכְראָהעֶג דִנּוא ןעֶלעוֶו טעוֶו רֶהיֵא
 םעֶד ןּופ עֶטְסעֶּב םאֶד ןעֶסֶע רֶהיֵא טעֶז
 טיִנ םעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו רעֶּבָא 20 :דִנאַל
 יֹוזַא ,ןייַז דֵרֹומ טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ןעֶלעוֶו

 ְךְרּוד ןעֶרעוֶו ןעֶּבְראָדְרעֶפ רֶהיֵא טעו
 ָעייֵרְטעֶג איִד זיִא אי ,יֹוא 1

 זיִא טייֵקְניִטְכעֶרעֶג ,טַָּפְׁשִמ טיִמ לּופ ןעֶזעוֶועֶג זיִא איִז הָנֹוז ַא םֶלַא ןעֶראוָועֶג טאָטְש

 זיִא רעֶּבְליִז ןייַד 22 :טְראָד םיִחָצֹור ןעֶנעֶז דְנּוצַא רעֶּבָא ,ןעֶזעוֶועֶג רֶהיֵא ןיִא ריִמָּת
 ןעֶטְׁשְריִפ עֶנייֵד 23 :רעֶסאו טיִמ טְשיִמעֶג ויִא קְנעֶרְטעֶג ןייד ,תָלֹוסִּפ ּוצ ןעֶראָועֶג
 דָנּוא ,דַחֹׁש ןעֶמעֶנ ּוצ ןעֶּביִל עֶלַא ,םיִבָנִנ ןּופ םיִרֵבַח דנּוא ,ןעֶראָועֶג עֶגיִניִרְטּפָא ןעֶנעֶד
 טְכעֶר סאָד דְנּוא ,ןעֶטָּפְׁשִמ טיִנ אייֵז ןּוהְט םֹותָי םעֶד ,ןעֶגְנּולאָצעֶּב ְּךאָנ טְגאָי רעֶכיִלְטיִא
 איִד ןּופ טאָג ,ראַה רעֶד טְנאָז רעֶּביִראָד 24 :אייֵז ּוצ טיִנ ְךיֹוא טְמּוק הָנָמְלַא עֶנייַא ןּופ
 עֶנייֵמ ןעֶנעוֶו ןעֶטְסייֵרְט ְּךיִמ לעוֶו ְךיִא !יֹוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶקְראַטְׁש רעֶד ,ןעֶראַׁשְרעֶה
 לעוֶו ְךיִא דְנּוא 28 :;רְנייַפ עֶנייַמ ןעֶנעוֶו ןּופ ןייַז םקֹונ ְּךיִמ לעד ְךיִא דְנּוא , רעֶגיִדייֵלעֶּב
 ,תֵלֹוסִּפ ןייַד םייַז איז יֹוזַא ןעֶניִנייֵר לעֶֶו ָךיִא דְנּוא ,ריִד רעֶּביִא דְנאַה עֶנייַמ עֶרָהעקמּוא

 םיטַפֹוׁש עֶנייד ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ לעד ָךיִא דְנּוא 26 :ןיִצ סעֶצְנאַג ןייֵד ןּוהְטּפָא לעוֶו ְּךיִא דֶנּ
 אוד טְסעוֶו םעֶדְכאָנ ; רעֶהיִרְפ איו יֹוזַא םֶרעֶּכעֶנ הָצֵע עֶנייֵד דְנּוא ,ןעֶטְׁשְרֶע םּוצ 6
 -סיֹוא טָּפְׁשִמ ָּךְרּוד לאָז ןֹויִצ 27 :טאָטְש ַעייֵרְמעֶנ דְנּוא טי איד ןעֶרעֶֶו ןעֶפּורעֶנ
 םיִעְשֹּפ איִד רעֶּבָא 28 :טייקְניטְכעֶרעֶנ ָּךְרּוד הָבּוׁשְּת יִלַעַּב עֶרְהיִא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְזייֵלעֶג
 ראַה םעֶד ןעֶזאַלְרעֶפ םאוו איִד דְנּוא ,ןעֶרעֶו ןעֶכארְּבּוצ צ ןעֶמאז ּוצ ןעֶלעוֶו רעֶדְניִז דְנּוא
 -ְנעֶדְניַל איד ןעֶנעוֶו ןּופ ןעֶרעֶו טְמעֶׁשרעֶפ ןעֶלעוֶו אייֵז ןיִראָָו 29 :ןעֶמּוקְמּוא ןעֶלעוֶו
 ןעֶטְרעֶנ איִד ןעֶנעֶו ןּופ ןעֶמעֶׁש ָךייֵא טעדֶו רֶהיֵא דְנּוא ,טְסּולְגעֶנ.טאָה רֶהיֵא סאָו רעֶמייֵּב
 םיֹּוּבְנעֶדְניִל ַא איז יֹוזַא ןייַז טעוֶו רֶהיֵא ןיִראָו 20 :טְלייוַוְרעֶרְסיֹוא ָּךייַא טאָה רֶהיֵא סאו
 :רעֶסאַו ןייק טיִנ טאָה םאָו ןעֶטְראָנ ַא איו דְנּוא ,ןעֶקְלעוֶוְרעֶפ רעֶטעֶלְּב עֶנייַז םאָו
 איז קְרעֶוֶו ןייַז דְנּוא ָןעֶלגְנעֶטְׁש-םִקאַלְפ איו יֹוזַא ןעֶרעֶו טעֶוֶו עַקְראַטְׁש םאָד דָנּוא 1
 :ןעֶׁשעֶלְסיֹוא טיִנ אייֵז טעדֶו רעֶנייֵק דְנּוא ןעֶנעֶרְּב ןעֶמאַזּוצ ןעֶלעו אייז דְנּוא ,ןעֶקְנּופ-רֶעייַפ

 ב לעטיפאק
 דָנּוא הָדּוהְי רעֶּביִא ןעֶהעֶזעֶג טאָה ץֹומָא ןֶּב ּוהָיְעַׁשְי סאוָו 0 ךאַז איֵד (זיִא סאָד 1
 ןעֶרעוֶו טְניִטְסעֶפעֶּב טעֶֶז יֹוזַא ,געֶט טיט איד ןיִא ןייַז טעֶו םִע רֵנּוא 9 :םִיַלָׁשּורִי
 ןייַז םעֶד םִע דֵנּוא ,גָרעֶּב איִד ןּופ ץיֵּפְׁש רעֶד ןַא טאָג א זיוה םעֶד ןּופ גָראַּב רעֶד
 דנּוא 8 :ןעֶלייֵא ּוצאֵד ָּךיִז ןעֶלעוֶו רעֶקְלעֶפ עֶלַא דְנּוא .ְּךייַה איד רעֶּביִא ןעֶּביֹוהְרעֶד

 עליפ



 ר היעשי

 דְנּוא ,ןעֶהעֶגְניִהַא ןעֶלעוֶו רעֶקְלעֶפ עֶליִפ
 םֶנּוא טְסאָל דְנּוא טְמּוק ,ןעֶנאָז ןעֶלעוֶו אייֵז
 ,ראַה םעֶד ןּופ גְראַּב םעֶד ּוצ ןְהעֶנְפיֹורַא
 דְנּוא ,בֹקֲעַי ןּופ טאָנ םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ

 ןעֶנעוֶו עֶנייַז ןעֶנעוֶו ןעֶנְרעֶל םֶנּוא טעוֶו רֶע

 ןעֶנעֶטְׁש עֶנייֵז ןיִא ןְהעֶנ ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא
 איד ןעֶמּוקְסיֹורַא טעֶו ןֹויִצ ןּופ ןיִױאָו
 סיֹוא ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו סאָד דְנּוא הָרֹוּת

 -יווִצ ןעֶטְּפְׁשִמ טעוֶו רֶע דְנּוא 4 :םִיַלָׁשּורְי
 ןעֶוייוֵועֶּב טעוֶו רֶע דְנּוא ;םִיֹוג איִד ןעֶש

 ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ עֶליפ ּוצ טְכעֶר
 ,ןעֶזייֵאְרעֶקַא ּוצ דְרעוֶוְׁש עֶרייֵז ןעֶּפאַלְקּוצ
 ,רעֶסעֶמיִדייֵנְׁש ּוצ ןעֶויִּפְׁש עֶרייֵז דְנּוא

 ַא ןעֶּבייֵהְפיֹוא רֶהעֶמ טיִנ טעוֶו קְלאָפ ןייֵא
 דְנּוא ,קְלאָפ רעֶדְנַא ןַא ןעֶנעֶקְטְנַא דְרעוֶוְׁש
 ּוצ הָמָחְלִמ ןעֶנְרעֶל רֶהעֶמ טיִנ ןעֶלעוֶו אייֵז
 טְמּוק ,בֹקֲעַי ןּופ זיֹוה ,יֹוא 6 :ןעֶטְלאַה
 ןּופ טְכיִל םעֶד ןיִא ןְהעֶנ םֶנּוא טְסאָל דְנּוא
 טְזאָלְרעֶפ טְסאָה אּוד ןיִראָו 6 !ראַה םעֶד

 ,בֹקֲעַי ןּופ רֶניִזעֶגְזיֹוה םאֶד ,קְלאָּפ ןייד
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 ץיִּכ-לֶא הָוהְי-רַהילֶא הָלְעַנו ! וָכְל ֹורְמֶאְו םיִּבַר םיִּמַע
 יי יִּכ ותחרֶאְּב הָכְלנְוויָכָרְּדִמ רוי בֹקֲעי יהא
 יוגה ןיּב- טֵפָׁשְו :םלָשרימ הָוהְי"רַבְרּו הָרֹות אֵצַּת
 יי םיִּמָאְל םָתֹובְרַח ּותְּתִכְו םיִּבַר םיּמ על םיִכֹוהְו
 דע ורמְלִידאלְו בֶרח נילָא יו אָשידאַל תֹורֵמְוִמְל
 ה יִּכ :הָוהְי ראְב הָכִָנו כָל בקי תב ;הָמָחְלִמ
 ' םיּתׁשלְפִ יו םֶדִָמ ֹאְלִמיִּכ בקֲעַיתֹּב ךְמִע הָּתְׁשְִ
 ז ןיִאְו בָהָח ףֵסָּכ וצְרַא אֵלְּמִּתַו :ּוקיפְׂשִי םיִרָכָנ יִלִ יְבּו
 :ויָתֹבְּכְרַמְל הָצֵק ןיִאְו םיִסּוסֹוצְרַא אמת וָתֹרְצֶאְל הָצֵק
 א ּושָע רָׁשֲאל ּוחַּתׁשִי ֹויְדָי הֵׂשֲעַמְל םיִליֵלֲא וָצְרַא אמת
 5 הל אָׂש ית-לֵאְו ׁשאילַפׁשִי םָדָא חָׁשַּ :ויָתעְּבְצֶא
 י ;ונאְּנ רַהֲהַמּו הָוהְי רַחּפ יִנְפִמ רֶפְעַּב ןֵמָּטִהְו רוצב אֹוּב
 נ הָוהְי בֶנְׂשְִו םיִשֲָא םּוָר חֶׁשו לפָׁש םָדָא תֹוָהְבִּנ יִניֵע
 יי -לָּכ לַע תֹוָאְבצ הויל םֹוי יִּכ ;אֹוהַה םִיַּב ּוּדַבְל
 פןֹנְבִלַה ָזְַאילְּכ לעת :לֵפׁשְו אָשנילָּכ לֶעְו םֶרָו הָאנ
 11 םיִרָהַה-ִלְּכ לַעְו :ןֶשֶּבַה ינולַא-לָּכ לעת םיִאָׂשְַ םיִמָרָה
 וט ַּהָבנ לָּדנמ-לְּכ לַעְו :תִֹאָׂשִּנַה תֹועְבנַה-לֶּכ לי םיִמָרָה
 ו+ יֹלָּכ לַעת ׁשיִׁשרַּת תֶונָא-לָּכ לֶעְו :הָרוצְב הָמח-לְּב לו
 וז םיִׁשָנֲא םּוַר לֵפָשְ םֶרָאָה תֹורְבַּנ חַׁשְו :הָּדְמֶחַה תּוכְׂש
 ופ ;ףֶלֲהַי טיִלּכ םיִלילֲאָהְו ;אּוהַה םויַּב ְּבְל הָוהְי בְֵׂשִנ
 19 דודי דַחַּפ יִנְּפִמ ְרֶפָע תוּלְחְמִבּו םיִרָצ תֹורָעְמַ ּואָבּו
 כ ְךילְׁשָי אוהה םִיַּב :ץֶרָאָה ץֶרֶעל ומּוקְּב ונֹואְנ רֵהֲהְמּו
 וליּושָע רֶׁשֲא ובָהְז יֵליִלָא תֶאְו ֹוּפְסַכ לילֶא תֶא םֶרָאָה
 21 ץרוָרָקִנְּ .אובל :םִיפַּטעֶלְו תוִרּפ רֵּפְחַל תֹוהַּתְׁשהְל
 ונֹואָּנ רֶדֵהְמּו הָוהְי .דַחַּפ ינְּפִמ םיִָלְּפַה יֵפְעָמִבּו םיִרְצִה
 23 הָמָׁשְג רֶׁשֲא םָדָאָהךןִמ םֵכָל ילְרַח :ץֶרָאָה ץרעל ֹומּוקְּב
 :אּוה בֶׁשֲחִנ הֶּמַּב יִּכ וָפַאּב

 איד ןּופ ןעֶראוָועֶג לּופ ןעֶנעֶז אייֵז לייוַו
 םְרעֶכאַמ-ףּוׁשיִּכ טיִמ דְנּוא ,טייֵז-חֵרֶזִמ ןּופ
 ןֶעייֵרְפ אייֵז דִנּוא ,םיִּתְׁשִלְּפ איִד איז יֹוזַא
 ןייז דְנּוא 7 :רעֶדְניִק עֶדְמעֶרְּפ טיִמ ָּךיִז
 דָנּוא רעֶּבְליִז טיִמ ןעֶראוָועֶג לּופ זיִא דְנאַל
 -אָועֶג לּופ זיִא דְנאַל ןייַז דְנּוא ; ,תֹורְצֹוא עֶנייֵז ּוצ דֶנֶע ןייק ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא סֶע דֶנּוא ,דְלאָג
 זיִא דְנאַל ןייַז 8 :ןעֶנעוֶוְטייֵר עֶנייֵז ּוצ דֶנֶע ןייק ןעֶועוֶועֶג ּטיִנ זיִא םִע דְנּוא ,דְרעֶפ טיִּמ ןעֶר
 טְכאַמעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז סאו דְנעֶה עֶרייֵז ןּופ םיִׁשֲעַמ איִד ּוצ ,רעֶטעֶנְּפָא טיִמ ןעֶראָועֶג לזפ
 דְנּוא ,רעֶדיִנַא ְךיִז טְנייֵּב שְנעֶמ רעֶנייֵמעֶג ַא 9 :טְקּוּבעֶנ ְּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה רעֶנְניִפ עֶרייֵז טיִמ
 טעו ןעֶמ 10 :ןעֶּבעֶנְראַפ טיִנ אייֵז טְסְלאָז אּוד רעֶּבָא ;ְּךיִז טְגיִטיִמעֶד ןאַמ רעֶסיֹורְג ַא

 םעֶד ןיִא ןעֶטְלאַהעֶּב ְּךיִז טעוֶו ןעֶמ דִנּוא ,הְלעֶפ ַא ןּופ טְלַּפְׁש םעֶד ןיִא ןְהעֶגְנייֵרַא ןעֶזּומ
 :טעֶטְסעֶיאַמ דְנּוא טייֵהְנייֵׁש עֶנייֵז ןעֶנעוֶו דנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ טְכְראָפ איִד ןעֶנעוֶו ,ּביֹוטְׁש

 טייֵקְכיֹוה איִד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְרעֶדיִנְרעֶד ןעֶלעוֶו ,שְנעֶמ ןעֶצְלאָטְׁש םעֶד ןּופ ןעֶגיֹוא איד 1
 גאָמ ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא טעדֶז ןייֵלַא ראַה רעֶד ,ןעֶרעוֶו טְנייֵּבעֶגְרעֶטְנּורַא טעוֶו טייֵל איִד ןּופ
 עֶלַא רעֶּביִא ןעֶראַׁשְרעֶה איִד ןּופ טאָג ּוצ גאָט ַא אָד זיִא םֶע ןיִראָו 12 :ןעֶרעֶו ןעֶּביֹוהְרעֶד
 דְנּוא 13 :עֶטְגיִרְדיִנְרעֶד דְנּוא עֶנעֶּביֹוהְרעֶד עֶלַא רעֶּביִא דְנּוא ,עֶטְבייֵהְרעֶד דְנּוא עֶצְלאָטְׁש
 -ָניֵל עֶלַא רעֶּביִא דְנּוא ,עֶנעֶּביֹוהְרעֶד דְנּוא עֶכיֹוה איִד ןֹונָבֶל ןּופ רעֶמייֵּבְנעֶנעֶמ עֶלַא רעֶּביִא
 עֶנעֶּביֹוהְרעֶד עֶלַא רעֶּביִא דְנּוא ,גְרעֶּב עֶביֹוה עֶלַא רעֶּביִא דְנּוא 14 :ןֶׁשָּב ןופ רעֶמייֵּבְנעֶד
 דְנּוא 16 :רֶעיֹומ עֶטְסעֶפ עֶכיִלְטיִא רעֶּביִא דְנּוא רעֶמְרּוט עֶכיֹוה עֶלַא רעֶּביִא דְנּוא 12 :ְךייֵה
 דְנּוא 17 :(רעֶדְליִּב) רעֶטְסאַלְפ עֶניִטְסּול עֶלַא רעֶּביִא דְנּוא ,ׁשיִשְרַּת ןּופ ןעֶּפיִׁש עֶלַא רעֶּביִא
 ןּופ טייקְכיֹוה איִד דְנּוא ,ןעֶרעֶז ןעֶניֹוּבעֶגְנייַא טעֶוֶו ןעֶׁשְנעֶמ עֶנייִמעֶג ןּופ טייֵהְצְלאָטְׁש איד
 גאָט ןעֶגיִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא טעדֶו ןייַלַא ראַה רעֶד ,ןעֶרעוֶו טְרעֶדיִנְרֶע טעוֶו טייל עֶמְהעֶנְראָפ איד
 דנּוא 19 :ןעֶרעוֶו טְגְליִטְרעֶפ ןעֶצְנאַג םיִא ןעֶלעוֶו רעֶטעֶנְּפָא איִד דְנּוא 18 :ןעֶרעֶו ןעֶּביֹוהרעֶד
 רעֶּבּורְג איִד ןיִא דְנּוא ,רעֶנייֵטְׁשנעְֶלעֶפ איד ןּופ ןעֶלייֵה איד ןיִא ןעֶמּוקְנייִרַא ןעֶלעוֶו אייז
 עֶנייֵז ןּופ טייֵהְנייֵׁש איִד ןעֶגעוֶו ןּופ דְנּוא ,ראַה םעֶד ראַפטְכְרּופ רעֶד ןעֶנעוֶו ןּופ ,דֶרֶע רעֶד ןּופ
 גאָמ ןעֶגיִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא 20 :ןעֶקעֶרְׁשְרעֶדּוצ דְרֶע איִד ןייֵטְׁשְפיֹוא טעוֶו רֶע ןעוֶו ,טעֶטְסעֶואַמ
 ְךיִז טאָה רֶע סאוָו רעֶטעֶנֶּפָא עֶנעֶרְלאָג דְנּוא עֶנְרעֶּבְליִז עֶנייֵז ןעֶּפְראַַוְקעוֶוַא ׁשְנעֶמ רעֶד טעוֶו
 (רעֶגְניִרְגניִדְּכ 21 :זייֵמְרעֶדעֶלְפאויָדּוצ דְנּואְןעֶּפְראַוְליֹומ איִדּוצ ,ןעֶטעֶּבּוצְנֶא אייֵזטְכאַמעֶג
 איד ןּופ ןעֶטְלאַּטְׁש איד ןיִא דְנּוא ,רעֶנייֵטְׁשְנעֶזְלעֶפ איִד ןּופ רעֶכעֶל איד ןיִא ןעֶמּוקּוצְנייַרַא
 -אֵמעֶנייַז ןּופ טייֵהְנייֵׁש איד ןעֶנעוֶו ןּופ דְנּוא ראַה םעֶד ןּופ טְכְראָפ רעֶד ןעֶגעוֶו ןּופ ,רעֶנייֵטְׁש
 ,שְנעֶמ םעֶד ןּופ ףיֹוא טְרעֶה 29 :ןעֶקעֶרְשְרעֶדּוצ דְרֶע איִד ןייֵטְשְפיֹוא טעוֶו רֶע ןעוֶו ,טעֶטְסעֶי

 ?טעֶטְכַאעֶג רֶע זיִא סאו טיִמ ןיִראוָו ,רעֶכעֶלְזאָנ עֶנייַז ןיִא ראָנ זיִא םעֶטָא ןייַז סאוָו
 ןיראוו



 היעשי 009

 ג ג
 היוהיִמּו םֵלָׁשורימ רָמְמ תֹואָבִצ הֹוהְי ןודָאָה הֵנה יִּכ א
 רוָבִנ :םִיָמיֹועְׁשִמ לָכְו םֶחְליִועְׁשִמ לֵּכ הָנעֶׁשמּו ןְעֶׁשַמ 2
 םִׁשמֲחרִׂש :ןְקָוו םֶסקְ איִבָנְו טָפֹוׁש הָמָחְלִמ ׁשיִאְו 2
 ִתַָנו :ׁשֵחָל ןוִבָ ישרה םֶכָחְו ץֵעֹוו םִינָּפ אֹוָׂשִנּו 4
 ׁשיִא םֶָה ׂשֶּגנְו :םֶבלְׁשִמַי םיִלולֲַתְ םֶהיֵרָׂש םיִרָעְנ ה

 :יבְּּב הְָקִַהְ ןקוּכ רעגַ ּובֲהְרָיּוהָעַרְּ ׁשיִאְ ׁשיְִּב
 ןִצָק הֵכָל הָמִׂש ויִבָא תיֵּב ֹויְחֶאְּב ׁשיִא ׂשֹּפְתִידיִּכ 6

 םויב אָׂשִי :ֶחָי תַחַּת תאּוַה הָלׁשְכַמַהְ ּוָיהְִהִּת
 ןיאְו םֶחָל ןיא יִתיִבְבּו ׁשּבֹח הָיְהָאדאל רֹמאֵל ! אוָהַה

 הָדּוהיו םִלָׁשיי הָלָשָכיּכ ;םִע ןִצקיִנְמיִׂשְת אל הָלְמִׂש 9
 ;ודֹובְכ יִנֵע 'תֹרְמַל הָוהי-לֶא טהיללעמו םנושְלייִּ לֵפָנ

 ;ל ּודיִגַ םֶדֶמִּכ טְתאָּטַחְו םֶּב הָתְנִע םֶהיֵנְּפ תַרְּכַה 5
 יִכ קיד יְמִא :הָעְר םֶהָל ּולְמְנייֵּכ ֶׁשְַנְל יא יהָחב י
 לימְנייֵב עֶר עֶׁשֶרֶל יױא :ולכאי םֶהיֵלְלִעמ ירְייכ בֹוָמ ו1
 יִּמַע וָב ּולָׁשִמ םיִׁשְָ ללשמ דיָׂשנ יִמַמ הֶׂשֶַי ויִדָי 2

 בֶרֶל םָצנ  :שֵלְּ יתֹחרֶא ְךֶרדו םיְִתַמ ךירשֲאְמ
 ןנקחסע אֹובָי טָּפְׁשִמְּב הָוהְי :םיִּמַע זיִל דֵמֹעְו ָהָוהְי 4

 ;םֶכיִּתְבּביִנָעָה תל םֶרֶּכַה םֶּתִדעּמ םָתאְ ירָׂשְ ִֹּמִע
 הוי דָא ּונָחְמִ םִינָע יו יִמַ יְִכַרְּ םֶכְלַמ וט

 ג לעטיפאק
 טעוֶו תֹואָּבִצ הָוהְי ראַה רעֶד ,העְז ןיִראוָו 1

 םעֶד הָדּוהְי ןּופ דְנּוא םִיַלָׁשּורי ןּופ ןּוהְטְּפֶא
 -עֶנְהעֶלְרעֶטְנּוא איִד דְנּוא רעֶנְהעֶלרעֶטְנּוא
 טיֹורְּב ןּופ גְנּונְהעֶלְרעֶטְנּוא עֶכיִלְטיִא ,ןיִר
 -אוו ןופ גְנּונְהעֶלְרעֶטְנּוא עֶביִלְטיִא דְנּוא
 לַעַּב םעֶד דְנּוא ןעֶקְראַטְׁש םעֶד 2 :רעֶס
 םעֶד ,איִבָנ םעֶד דֶנּוא טְפֹוׁש םעֶד ,הָמָחְלִמ
 םעֶד3 :ןאַמ ןעֶטְלַא םעֶד דְנּוא רעֶגאָזְרְהאוו
 -ְהעֶזעֶגְנָא םעֶד דְנּוא ,גיִצְפּופ רעֶּביִא ראַה
 ןעֶנּולְק םעֶד דְנּוא רעֶּבעֶג-הֶצֵע םעֶד ,םעֶג
 ןעֶניִדְנעֶטְׁשְרעֶּפ םעֶד דְנּוא ,רעֶלְטְסְניִק
 ןעֶכאַמ לעֶו ְּךיִא דְנּוא 4 :טייֵהְרעֶליִטְׁש
 דָנּוא ןעֶׁשְרעֶה ּוצ אייֵז רעֶּביִא ןעֶגְנּוי

 -עֶג אייֵז רעֶּביִא ןעֶלעוֶו רעֶדְניִק עֶנייֵלְק
 ָךיִז טעוֶו קְלאָפ םאָד דְנּוא 2 :ןעֶניִטְלעוֶו
 םעֶד טיִמ רעֶנייֵא ןעֶקיִרְדְרעֶטְנּוא (ןיילַא)

 רעֶד ,רֶּבַח ןייֵז ןעֶגעֶק רעֶכיִלְטיִא ,ןְרעֶדְנַא
 ןֹיִצ תֹונְב והְבִנ יִּכ ןעֶו הָוהְי רֶמאּו ;תָֹאָבְצ
 וי ףֿפָמְוְךוַלָה םִייִע תֹורָּקַשִמּו ןורג תֹווטְנ הֶנְכַלַּתַו

 היו ןויִצ תוֶנְּב רֶקדָק יָנֹדֲא חַּפֹׂשְו ּ!הָנְמּכַעְּת םֶהיֵלְגַרְבּו 7

 םעֶד רעֶּביִא ןעֶכאַמ םיֹורְג ְּךיִז טעוֶו גנּוי
 ןייַז טעוֶו רעֶנייֵמעֶג רעֶד דְנּוא ,ןעֶמְלַא

 ןאַמ א ןיִראָו 6 :ןֶעידֹובְּבְּב םעֶד ןעֶגעֶק הל ַּפׂשְו
 ֹי יק=* (ג406= אי =

 םעֶד ןיִא ,רעֶדּורְּב ןייז ןַא ןעֶּפאַחְנָא טעוֶו היה ם* א יי ביפ י
 טעוֶו רֶע דְנּוא) ,רעֶטאָפ ןייַז ןּופ זיֹוה : ' : . + ןֹורִׁש ו תֹוָבִטְּנַה ;םיִנ !רֵהֵּׂשַהְו םיִסיִבְׁשַהְו סיִסָכִָה 19

 טְסְלאָז אּוד ,ריילק ַא טְסאָה אּזד ;(ןעֶנאָז
 עֶניִזאָד איד דְנּוא ,ראַה ַא ןייַז םֶנּוא רעֶּביִא

 ןעֶרעוֶוְש גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןַא טעוֶו רֶע 7 :דְנאַה עֶנייֵד רעֶטְנּוא ןייַז לאָז 7
 אָד טיִנ זיִא זיֹוה ןיימ ןיִא דְנּוא ,(ןעֶדְנּואוְו ןּופ) רעֶדְנּוּבְרעֶפ ַא ןייַז טיִנ א וו ָּךיִא ,ןעֶנאָז דֶנּו
 ;קְלאַפ םעֶד רעֶּביִא ראַה ַא ראַפ ןעֶכאַמ טיִנ ְּךיִמ טְסְלאָז אּוד ,דיילק ןייק דְנּוא טיֹורְּב 0
 דְנּוא ןעֶבְנּוצ עֶרייֵז לייוו ,ןעֶלאַפעֶג זיִא הָדּוהְי דְנּוא ,טְלעֶביֹורְטְשעֶנ טאָה םִיַלׁשֹורְי ןיִראָו 8
 ;דֹובָּכ ןייז ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא ןעֶגיִנעֶּטְׁשּוצְרעֶדיִװ ,ראַה םעֶד ןעֶנעֶק ןעֶנעֶז םיִׁשֲעַמ עֶרייֵז
 אייז ןעֶלייֵצְרעֶד דְניִז עֶרייֵז דְנּוא ,אייֵז ףיֹוא תּודֵע טְגאָז םיִנֵּפ רֶעייֵז ןּופ ןעֶנעֶקְרֶעֶנָא םאָד 9
 ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָָו ! רעֶּבייֵל עֶרייֵז ּוצ העוְו יֹוא ,ןעֶטיִמְרעֶפ טיִנ אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז ,םֹודֶס איד
 -עוֶו אייֵז ןיִראוָו ,טּוג זיִא סֶע זַא קיִדַצ םעֶד ּוצ טְנאָז 0 טהרת סעֶמְכעֶלְׁש ןיילַא ְךיִז
 יִא םִע---עֶׁשָר םעֶד ּוצ העו יֹוא 11 :םיִשֲעַמ עֶנעֶנייֵא עֶרייֵז ןּופ טְכּורְפ איד ןעֶסֶע ןעֶל
 :ןעֶרעוֶו טְלְהאָצעֶּב םֶהיֵא םִע טעוֶו דְנעֶה עֶנייֵז ןּופ םיִׂשֲעַמ איד ְּךאָנ ןיִראָו ,טְכעֶלְׁש םֶהיֵא
 -עֶב רעֶּבייוֵו דְנּוא ,סְרעֶגְניוִוְצעֶּב עֶרייֵז ןעֶנעֶז רעֶדְנ יִק--קְלאָפ ן ןיימ (טְגְנאַלעֶּבְנָא םאָנ ן
 םעֶד דְנּוא ;ְךיִד ןעֶרְהיִפְרעֶפ ;ָךיִד ןעֶרְהיִפ סאוָו איִד ,קְלאָפ ןיימ יֹוא ; אייֵז רעֶּביִא .ןעֶביִטְלע ָד
 דְנּוא ,ןעֶגיִרק ּוצ טְהעֶטְׁש ראה רעֶד 12 :ןעֶּבְראַדְרעֶפ אייֵז ןֶעּוהְט ןעֶגעֶמְׁש עֶנייַד ןּופ געדֶו
 איד טימ טֶּפְׁשִמ םּוצ ןעֶמּוק טעוֶו ראַה רעֶד 14 :רעֶקְלעֶפ איִד ןעֶטָּפְׁשִמ ּוצ טְהעֶטְׁש רֶע
 -ָנייוו םעֶד טְמיֹורעֶגְסיֹוא טאָה רֶהיֵא לייוװ ,ןעֶמְשְריִפ עֶנייַז טיִמ דְנּוא קְלאָפ ןייַז ןּופ םיִנֹקְז
 טיִמאַד רֶהיֵא טְנייֵמ םאָָו 18 :רעֶזייַה עֶרייֵא ןיֵא זיִא ןעֶמעֶרָא םעֶד = א איד ןעֶטְראָג
 עֶמעֶרָא איִד ןּופ םיִנָּפ םאָד ןעֶלאָמּוצ טּוהְט רֶהיִא דְנּוא ,קְלאָפ ןייֵמ טְסיֹוטְׁשּוצ -ָהיִא םאָד
 רעֶטְכעֶט איִד לייװ ,טְנאָזעֶג טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 16 :תֹואָבְצ טאָג ראַה רעֶד טְגאָד ? טייל
 דְנּוא ,רעֶזְלעֶה עֶטְקעֶרְטְׁשעֶנְסיֹוא טיִמ םּזרַא ןעֶהעֶג אייֵז דְנּוא ,גיִדְרעֶפאָה ןעֶנעֶז ןֹויִצ ןּופ
 ןעֶגְניִלְק דְנּוא ,רעֶצְנאַמ א איו רעֶהַא דִנּוא ןיִהַא ןעֶהעֶג דְנּוא ,ןעֶגיֹוא עֶרייֵז טיִמ 6 ָװ
 לֶהאָק ןעֶכאַמ טעוֶו ראַה רעֶד דְנּוא 17 :ןעֶהעֶנ אייֵז ןעוֶו סיפ עֶרייֵז טימ (ןעֶּפאַלְק רעֶרָאג
 :דְנאַש רֶעייֵז ןעֶקעֶדְפיֹּוא טעוֶו ראַה רעֶד דְנּוא ,ןֹויִצ תֹונְּב איִד ןּופ לעֶטייֵש-ּפאָק םעֶד

 עֶטְרֶעיִצעֶג עֶרייֵז ןּופ טייֵהְנייֵׁש איִד ןּוהטִּפֶא ראַה רעֶד טעֶדֶו גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיֵא 8
 דְנּוא ְּךעֶלְריִנְׁש-לְרעֶּמ איִד 19 :רעֶדְנעֶּב-ןְרעֶמְש איִד דְנּוא ,ןעֶּביֹוה עֶרייֵז דנוא ,ךּוש
 איד דְנּוא ,ןעֶניֹורְק-ּפאַק איִד 20 :םֶרֶעייֵלְׁש-ְנעֶּביֹוה איִד דְנּוא ,רעֶדְנעֶּב-ִמעַרָא איִד

 :תֹועַמַק איד דְנּוא ְךעֶלְׁשעֶלְפ-קעֶמְש איד דִנּוא .ְּךעֶלְריִנְׁש איד דְנּוא ;ָּךעֶלְדְנעֶּביִנַק

 שנה יִּתְבּו םיִרְּקַהְו תֹוהָעְצְַו םיִדְֵּפה : תֹלעְרָהְו כ

 תֹופָמִעַמַהְ ולמה :ףָאָה יִמְנו תֹעְּבַטַה :םיִשְָּלַהְו

 ְךְלע ְטְנאַמ איד דְנּוא רע ְךייֵלְקטְכאַרּפ איֵד + 99 ןעֶגְניִרְזאָנ איד דְנּוא ְּךעֶלְגְניִררעֶּגְניִּפ איד 1

 דנוא



 היעשי
 :ְךעֶלְכיִט איִד דְנּוא ,ןעֶלאַׁש איִד דְנּוא
 ;עֶכעֶלייֵל איִד דְנּוא ,לעֶניִּפְׁש איִד 8
 :רֶעייֵלְׁש איִד דְנּוא ןעֶּביֹוה איִד דְנּוא
 םיִמָׂשְּב טאָטְׁשְנָא ןייַז טעוֶו סֶע דְנּוא 4

 לעֶטְראַנ ַא טאָטְׁשְנָא דְנּוא ,קְנאַטְׁשעֶג א
 טאָטְׁשְנָא דְנּוא .קירְטְש א ןייַז טעוֶו
 ַא ןייז טעוֶו ְּךיִלְטְכעֶלְפ-ראָה עֶכיֵלטְסְניִק
 -ייֵרְּב ַא טאָטְׁשְנָא דְנּוא ,קעֶלְפ-רעֶלְהאָק
 גְּולְטְראַגְנָא ןַא ןייַז טעוֶו לעֶטְנאַמ ןעֶט
 טאָּמְׁשְנֶא קעֶלְפ-דְנאַׁש ַא ,קאַז ַא ןּופ
 ןעֶלאַפ ןעֶלעוֶו רעֶנעֶמ עֶנייֵד 28 :טייֵהְנעֶש
 םירֹוּבִנ עֶנייֵד דְנּוא ,דְרעוֶוְש םעֶד ָּךְרּוד
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 43 ;?דוֶמיִנְצַהְו םי ןיִרְּפַהְו םיִניִקְצַ ;טיִמיִרֲחַהְו תוֶחָּפְטִּמַהְו
 4 הָהֹונֲח תַחַתְו הָיְהִי קמ םָׂשֹב תַּתַת הָיָהְו :םיִדיִדְרָהְו
 תורה ליִניִתְּפ תַחָתְו הָחְרֶק הֶׁשְקִמ הָׂשֲעַמ תַחַתְו ָפְקִ
 רכ ;מהלמַּב ְךֵתָרְּבִּּולפִי בֶרָחַּ ךְמ :יִפֹי תַחַתיִּכ קָׂש
 98 :בֵׁשֵּת ץֶרֶאָל הָתָּקִו ָהיֶחָּפ ולְבֶאו א

 ד ר

 א רנאל אּוהֲה םיַּב רֶחֶא ׁשיִאְּב םיִׁשָנ עַבֶׁש ֹוקיוָחָהְו
 ףֶסֶא ּונילָע ךְמׁש אֵרָּקִי קַר ׁשֶבְלִ ּונֵתְלְמִׂשְ לָכאֹנ טֵמְחַל
 : דוָבָכלּו יִבְצל הָוהְי חַמָצ הָיְהי אּוַה םיַ :ּונֵָּפְרָח
 5 | הָיָהְו + לֵאְרְׂשִי ' תַטילְפַל תֶרְָפִתְל אל } ץֶרֶאָה יֵרְפּ
 -לָּכ יל רָמָאי ׁשֹורָק םֹלָשוריִב רֶתֹונַהְ ןֹיִצְּב רָאְׁשִנַה
 4 ןראצ תֶא נֹרָא ר | םִא :םֵלָשודְיִּב םִיַחְל בּתְּכַה
 ,שמ חרב ַּבְרקִמ חיִדָי םלָׁשּוְייִמדיִתֶאְו ןויִצ-תֹנְּב
 =ילַעו ןֹיִצ-רַה ןֹוכְמיִלָּכ 'פַצ חי אָרָבּו :רֶעָב ַחורְבּ

 "ב יִּכ הָלָיַל הָבָהָל ׁשֵא ּהנו ָׁשְֶו םֶמוי ! ןֵגֶע ָהָאְרְקִמ איִז דִנּוא ,ןעֶריֹורְט דְנּוא ןעֶנאַלְק ןעֶלעוֶו
 8 ןיָמחַמְלּו בֶרָהַמ םִמֹוי-לָצל הָיְהִּת הָּכְסְו :הָפֶח דבי :דֶרֶע רעֶדְףיֹוא ןעֶציִז טְגיִדעֶלעֶגְסיֹוא טעוֶו

 :רֶמֶּמִמּו םֶרוִמ רֹותְכִמְלִי = יה שיק
 ח - ד לעטיפאק

 א ידי הָיָה םֶרָּ מכל יֵדֹח תֶכיִׁש ידידי אנ הֶריִׁשָא ןעֶלעוֶו גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶר ןיִא דְנּוא 1
 : ןביז םרש ודֲעְמִּיַו וָלִּקַסינ יהקעו :ןְמָׁשְדִּב ןִרֵקְּב ןאַמ ןייַא ןַא ןעֶּפאַכְנָא רעֶּבייוֵו ןעֶּביִז
 שעה יו יב תָֹׂשֲעַל וקָיַו וָּב בַצָח בָקָי-םַגְו וכֹותְּב לֶּדְנִמ רעֶזְנּוא ןעֶסֶע ןעֶלעיו ריִמ ,ןעֶנאָז דְנּוא

 3 אלט הָדּוהְי שי םלָשּוְי בֵׁשֹז הֶּתְִו :םיִשאְּב ָךיִז ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ,טיֹורְּב (ןעֶגייֵא)

 מישעל כל לו ֹוָׂשעלדמ ;ןר זכי 75 ןייַד יֹוא םָנּוא זאָל ראָנ ןעֶדייֵלְק ןיילַא
 | יע יה ר טי רעא תֶא םנחַא א הפרה ערעונוא ןעֶרעֶו ןעּפּרעֶג ןעֶמאָנ
 6 זֹרָתְב יהתישֲאַ .סמְרִמִל היה דְנ ץֶרּפ רעְבל הָהְו 15 ז* ניִבְלעֶזְמעֶד ןיִא 2 :ןעֶמעֶנּוצְקעוֶוַא
 הָיצַ םיִבַָה לע תׁשו ריִמָׁש הָלְָו רע אֵלְו רזי אָל - יצ יראה םעֶד ןּופ גְנּוצאֶרְּפְׁש איִד ןייַז טעוֶו
 תֹוריֵּפ איִד דְנּוא ;רֹובָּכ ּוצ דְנּוא טייֵהְנעֶׁש
 דנּואפ :לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶנעֶנּורְטְנַאאיֵדּוצ טייֵהְנעֶׁש דְנּוא טייקְסיֹורְנּוצ ןייַז ןעֶלעוֶו דֶרֶע רעֶד ןּופ

 -ייֵלְּבְרעֶּביִא טעֶז סאו רעֶד דְנּוא ,ןֹויִצ ןיִא ןעֶּבייֵלְּבְרעֶּביִא טעוֶו סאָָו רעֶד זַא ןייַז טעוֶו סֶע -

 ןעֶּביִרְׁשעֶגְנָא זיִא םאוָו רעֶכיֵלְטיִא ,רעֶגיִלייֵה ַא ןעֶרעֶו ןעֶפּורעֶגְנָא טעוֶו ,םִיַלָׁשּורְי ןיִא ןעֶּב
 טייקְגיִנייִרְמּוא איִד ןעֶׁשאוַועֶנְּפָא ןעֶּבאָה טעוֶו ראָה רעֶד ןעוֶו 4 :םִיַלָׁשּורְי ןיִא ןעֶּבעֶל םּוצ
 -ַםָא רֶהיֵא ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ םִיַלָׁשּורִי ןּופ טייקְגיִדְלּוׁשְטּולְּב איֵד דְנּוא ,ןֹויִצ רעֶטְכאָמ רעֶד ןּופ
 רעֶד דָנּוא 2 :גְנּונעֶרְּב ןּופ טְסייֵג םעֶד ְּךְרּוד דְנּוא טָּפְׁשִמ ןּופ טְסייֵג םעֶד ְּךְרּוד ,ןעֶקְנעוֶוְׁש
 עֶרְהיִא עֶלַא ףיֹוא דְנּוא ןֹויִצ גְראַּב םעֶד ףיֹוא גְנּוטייֵרְּבְנָא עֶצְנאַג איִד ןעֶפאַׁשעֶּב טעוֶו ראַה
 אייֵּב םאֵלְפ-רֶעייֵפ עֶגיִדְנעֶנייִׁש ַא דְנּוא ְּךיֹור ַא דְנּוא ,גאָמ אייֵּב ןעֶקְלאָו ַא ןעֶגְנּולְמאַזְרעֶפ
 הָּכִמ ַא דְנּוא 6 :(הָּפִח ַא) גְנּוקעֶרעֶּב ַא ןייַז טעוֶו דֹובְּכ ןעֶצְנאַג םעֶד רעֶּביִא ןיִראָו ,טְכאַנ
 ַא דְנּוא גְנּוציִׁשעֶּב ַא ראַפ דְנּוא ,ץיִה איִד ראַפ נאָט אייֵּב ןעֶטאָׁש ַא םֶלַא ןייַז טעוֶו
 :ןעֶנעֶר םעֶד ראָפ דְנּוא םֶרּוטְׁש םעֶד ןּופ גְּוטְלאַהעֶּב
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 ןייַז ןעֶנעוֶו ןעֶטְּביִלעֶג ןייֵמ ןּופ גְנאַועֶג סאָד דְנייֵרְפ ןעֶטְּביִלעֶג ןייֵמ ּוצ ןעֶגְניז ןּונ לעוֶז ָּךיִא 1
 רֶע דְנּוא 2 :גְראַּב ןעֶמעֶפ ַא ףיֹוא ןעֶטְראָגְנייוֵו ַא טאַהעֶג טאָה דְנייֵרְפ ןייֵמ---ןעֶטְראָגְנייוו
 טְצְנאַלְפעֶּב םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,טְגיִנייֵטְׁשעֶגְסיֹוא םֶהיֵא דְנּוא טְמיֹוצעֶגְמּורַא םֶהיֵא טאָה
 ָךיֹוא דְנּוא ,ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא םֶרּוהְט ַא טיֹוּבעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶגייוֵוְצְנייוֵו עֶטְסעֶּב איד טיִמ
 םֶע זַא טְפאָהעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טְקאַהעֶגְסיֹוא םֶהיֵא ןיִא רֶע ְטאָה סעֶרְּפְנייוִו ַא (רעֶטְלעֶק ַאנ
 :ןעֶּביֹורְטְנייוֵו (עֶדְליוו) עֶטְכעֶלְׁש ןעֶנאָרְעֶג טאָה רֶע רעֶּבָא ,ןעֶּביֹורְטְנייוַו עֶטּוג ןעֶסְקאוַו לאָז
 -יוֵוְצ ְּךאָד רֶהיֵא טָּפְׁשִמ ,הָדּוהְי ןּופ רעֶנעֶמ דְנּוא םִיַלָׁשּורִי ןּופ רעֶניֹואְוְנייֵא רֶהיֵא ,ןּונ דְנּואפ
 ןייַמ ּוצ ןעֶרעֶו ןּוהְמעֶנ רֶהעָמ ְךאָנ ןעֶק סאָו 4 :ןעֶטְראָגְנייוַו ןייֵמ ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא ריִמ ןעֶׁש
 לאָז םֶע זַא טְפאָהעֶגּבאָה ּךיִא ןעוֶו ,סאוָוְראַפ ,ןּוהְטעֶג טיִנ םֶהיֵא ןַא ּבאָה ְךיִא סאָד ןעֶטְראָגְנייוו
 ---?ןעֶּביֹורְטְנייוִו (עֶדליוו) עֶטְכעֶלְׁש ןעֶגאָרְמעֶנ טאָה רֶע דְנּוא ןעֶּביֹורְטְנייוִו עֶטּוג ןעֶסְקאַַו
 ---ןעֶטְראָגְנייוו ןייֵמּוצ ןּוהְט לעוֶוְּךיִא סאָ ןעֶזאָל ןעֶסיִו ָךאָדְךייַא סֶע ְּךיִא לעוֶו ,ןּונ דְנּוא 8
 ןעֶכעֶרְּבַּפָא דְנּוא ,ןעֶסֶעּוצְפיֹוא ןייַז טעוֶו רֶע דֵנּוא ,רֶעיֹומ עֶנייֵז ןעֶמעֶנְקעוֶוַא לעֶוְו ְךיִא
 טיִנ טעוֶו רֶע ,טְסיוִו ןעֶכאַמ םֶהיֵא לעֶו ּךיִא דְנּוא 6 :ןעֶרעֶ ןעֶטעֶרְטּוצ טעוֶו רֶע דְנּוא ,םיֹוצ
 םמנראה ןייֵגְפיֹוא םֶהיִא ןיִא טעוֶו םִע דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶּבאָרְגעֶג טיִנ דְנּוא ןעֶרעוֶו ןעֶטיִנְׁשעֶּב
 ןעֶלאָז אייֵז זַא ,ןעֶטיִּבעֶג ְךיֹוא ּךיִא לעוֶו ןעֶקְלאוָו איד ףיֹוא דֶנּוא ,טְסיִו ןייַז טעוֶו רֶע דֶנּוא

 זיי
= -= 

 ןעֶריֹוט עֶרְהיִא דְנּוא 26 :הָמָהְלִמ רעֶד ןיִא



 ש

 היעשי 601
 לֵאָרְׂשִי תַּב תֹואָבִצ הָזהְי םֶרֶכ יִּכ :רֶׂשֶמ וָלָע ריִמְמַהְמ ז

 חַּפְׂשִמ הָּנִהְ טְַּׁשִמל וַקָיו ויָעּוׁשֲעַׁש עַטְנ הָדּוהְי ׁשיִאְו
 זדֶדֶׂש תַיַבְּב תֶיַב יע ױה ּהְקִעְצ הָנִהְו הָדצל 8

 בֶרָקִּב םֵכְּדַבְל םֶּתְבַׁשּוהְו םֹולָמ סא דע ּוביִרְקי הָדָׂשְּב
 המשל םיִּבַר םיִּתְּב אל-םִא תאְבצ הָוהְי יָנָאְּב :ץֶרָאָה 9
 םֶרֶכייֵדְמִצ תֶרָׂשִע יִּכ :בֵׁשֹוי ןיֵאַמ םיִבּומְו םיִלֹדְג יְהִי י
 וה ;הָפיֵא הֶׂשעַי רֶמָח עַרֶת .תָחָא תַּב ּוָׂשֵעַי 1

 !םָקְלְדִי ןָי ףֵָׁנִב יֵהֲאְמ ַאמ ּופְדרְי רָכׁש רֵקּבַב מיִכְשַמ
 הָוהְי לַעַּפ תַאְו םֶזִּתְׁשִמ ןִיו ליִלָחְו ףֶּת לֶכָנְו רִֹכ הֶיָהְו 2
 -יֵלּמִמ יִמַע הָלְנ כל יאָר אל ווי הָׂשעַמּ ּוטיּבַי אָל 3
 הָביֵחְרַה ז ןֵכָל :אָמָצ הָחצ וָנֹומֲהְו בער ִתְמ ֹודֹובְכּו תַעָד 4

 הנימֲהְו הָרְרָה דו קָה-ילְבל ָהיפ הָרֲעַפּוהָׂשְפַנ טֹואְׁש
 םיִהֹבנ ניו ׁשיִאילַפְִׁו םֶרָא חֶׁש :הָּב ןלְָו ּהָנֹאְשּו ומ
 שורה 'לאָהְו טַּפְׁשִמַּב תֹוִאָבְצ הָוהְי הב ;הָנְלַּפְׁשִּת 8
 םיחמ תָֹבְרהְו םֶרָבָרְּכ םיׂשָבְכ וִעְרְו :הָקְדְּב ׁשֵּדְקִנ וז
 אוּשַה יֵלְבַחְּב ןעָה יֵכְׁשִמ יה ולא םיִרָנ 8
 ּוהֵׂשֲעָמ הָׁשיִחְי! רָהמְי םיִרְמֹאָה ;הֶאָׂשִח הָלָנֲַה תֹועְַ 19

 :הָעְרַנולֵאָרׂשִי שוק תֶצֵע הָאֹובָתְו בֶרקִתְו הָאְרִ האג עמק
 ְךֶׁשַה םיִמָׂש עֶר ב ביט עֶרֶל םיִדָמֶאָה יה

 ;רֶמֶל קותָמּו קותָמִל דָמ םיִמָׂש 'ָׁשחִל רוִאְו לאל
 םיִרּּבִּנ יל = :םִִֹבנ םֶהינְּפ דֵנְו םֶהינִעּב םיִמָכֲח יִה
 בָקֹע עֶׁשָר יקידְצִמ :רָכִׁש ְךֶסִֶל' לִיַחיִׁשְנאְו יי תיִּתְׁשל 5
 ׁשכ לֵכָאּכ כל ;ונָּמִמ ּוריִסָי םִיָקיּדַצ תַקְדִצְו דַחְׂש 4

 רו הָיְהי קַּמַּכ םֶׁשרֶׁש הָּפרִי כל ׁשֵׁשֲחְוׁשַא של
 תאו תֹואָבֶצ ָוהְי תַרֹוּת תֶא ּוסֲאָמ יִּכ הל קָבָאֵּכ

 ֹומַעְּב הָוהְי-ףַא דֶרָח ןֵילַע ;וצֵאָנ לֵאְָׂש-שק תֶרְמֶא הכ
 הָהּּפַּכ םָתְלְכִנ ּהְּתַו םיִרָהַה ר ּוהְכו ולָ יי טי

 ה

 -נייוֵו רעֶד ןיִראוָו 7 :ןעֶנְגעֶר םֶהיֵא ףיֹוא טיִנ
 זיֹוה סאָד זיִא תֹואָבְצ ראַה םעֶד ןּופ ןעֶטְראָג
 ןעֶנעֶז הָדּוהְי ןּופ רעֶנעֶמ איִד דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי

 -עֶג טאָה רֶע ;ןעֶגְנּוצְנאַלְפ עֶביִלְּביִל עֶנייֵז
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא ,טֶּפְׁשִמ ףיֹוא טְפאָה
 דְנּוא ,טייֵקְגיִטְכעֶרעֶגְפיֹוא ,גְנּוקירְדְרעֶטְנּוא
 !העוו יֹוא 8 :אייֵרְׁשעֶנ ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע

 םעֶד ּוצ זיֹוה ןייֵא ןעֶכייֵרְנ סאוָו איִד ּוצ
 דְלעֶפ ןייֵאְןעֶנְהעֶנעֶג סאוָו דְנּוא זיֹוה ןְרעֶדְנַא
 רֶהעֶמטיִנ זיִא םֶע ויִּב ,דְלעֶפ ןְרעֶדְנַא םעֶדּוצ
 -יֹואְז ןייֵלַא טּוהְט רֶהיֵא דְנּוא ,ץאַלְּפ ןייק אָד
 עֶנייֵמ ןיִא 9 :דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ ןיִא ןעֶנ
 ,(טעֶרעֶג תֹואָבְצ ראַה רעֶד טאָה ןעֶריֹוא
 ןעֶרעוֶו טְסיוִו טיִנְועֶלעוֶו רעֶזייֵה עֶליִפּביֹוא
 :רעֶניֹואוְוְנייֵא ןְהָא עֶטּוג דְנּוא עֶסיֹורְגּוליִפַא
 טיִנעֶו ןעֶּטְראָגְנייוו רעֶקַא ןְהעֶצ ןיִראָוָו 0
 ןייֵא דְנּוא ,(ןייוו) תַּב ןייַא אי ןעֶכאַמ רֶהעֶמ
 ןייֵאאיוו ןעֶכאַמ רֶהעֶמ טיִנ טעֶזֶז ןעֶמאָז רֶמֹוח
 ןעֶהעֶטְׁש םאוָז איִד ּוצ !העוו יֹוא 11 :הָפיֵא

 ןעֶנעֶק ןעֶלאָז אייֵז זַא ,היִרְָפ רעֶד ןיִא ףיֹוא

 -ךעֶפ דְנּוא ;קְנעֶרְטעֶג עֶקְראַטְׁש ןעֶנאָיְכאָנ
 זיִּב טְכאַנ עֶרעֶטְסְניִפ איִד ןיִא זיּב ְךיִז ןעֶמיֹוז
 אייז דְנּוא 19 :אייֵז טְנעֶרְּבְרעֶפ ןייוֵו רעֶד
 דְנּוא לעֶדיִפ איִד דְנּוא ,ףְראַה איד ןעֶּבאָה
 ןיִא ,ןייוו דְנּוא ,לעֶפייֵפ דְנּוא ,קיֹוּפ איִד

 איֵד דְנּוא ,טיִנ אייֵז ןעֶקּוק ראַה םעֶד ןּופ קְרעוֶו איד ףיֹוא רעֶּבָא ,ןעֶטייֵצְלאָמ עֶרייֵז ןיִא
 .ןעֶּביִרְטְרעֶפ קְלאָּפ ןייֵמ זיִא רעֶּביִראָד 3 :ןעֶהעֶז טיִנ אייֵז ןעֶליוִו דְנעֶה עֶנייֵז ןּופ םיִשֲעַמ
 ןעֶלעוֶו טייֵל עֶטְסירּובְּכְּב עֶרייֵז דְנּוא ,דְנאַּטְׁשְרעֶפ ןייק טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז לייװ ,ןעֶראוָועֶג
 :טְׁשְרּוד ראָפ ןעֶטְכאַמְׁשְרעֶפ טעֶו קְלאָפ םעֶנייֵמעֶג ןייַז דְנּוא ,רעֶנְנּוה ראָפ ןעֶּבְראַטְׁש
 טְכאַמעֶגְּפיֹוא ליֹומ רֶהיֵא דְנּוא טְרעֶטייֵרְּבְרעֶד ןיילַא םָנֵהיֵג סאָד ְּךיִז טאָה רעֶּביִראָד 4

 עֶנייֵמעֶג סאָד דְנּוא טייֵקְנעֶׁש עֶרֶהיִא ןְרעֶדיִנְפּורַא רֶהיֵא ןיִא טעוֶו סֶע דְנּוא ,סאָמ ַא ןֶה
 -עֶנְנייַא טעוֶו ׁשְנעֶמ רעֶנייֵמעֶג רעֶד דְנּוא 12 :רֶהיֵא ןיִא ְּךיִז ןעייֵרְפ סאוָו איִד דְנּוא א ,קְלאָפ
 עֶצְלאָמְׁש איִד דְנּוא ,ןעֶרעֶו טְגיִטיִמעֶדעֶג טעוֶו ׁשְנעֶמ רעֶניִטְכעֶמ רעֶד דְנּוא ןעֶרעֶו ןעֶניֹו

 ןיִא ןעֶרעוֶו טְכייַהְרעֶד טעֶו תֹואָבְצ ראַה רעֶד רעֶּבָא 16 :ןעֶרעוֶו גיִרְדיִנ ןעֶלעֶז ןעֶניּו
 :טייֵקְגיִטְּכעֶרעֶג רעֶד ןיִא ןעֶרעוֶו טְגיֵלייֵַהעֶג טעֶו טאָנ רעֶניִלייֵה רעֶד דְנּוא ,טָּפְׁשִמ םעֶד
 ןעֶלעוֶו עֶדְמעֶרְפ דְנּוא ,רעֶנייֵטְׁש רֶעייֵז ְּךאָנ ןעֶׁשאַּפ ףאָׁש איד ְךיִז ןעֶלעוֶו לאָמְסְנעֶד 7
 ףיֹוא ןעֶהיִצ סאָו איִד ּוצ !העוָו יֹוא 18 :טייֵקְניִטעֶפ איִד ןעֶסֶעְפיֹוא דֵנּוא ןעֶטְסיוִוְרעֶפ

 איִד קיִרְּטְׁש-ןעֶנאָו עֶּבאָרְג טיִמ דְנּוא ,קיִרְטְׁש עֶׁשְלאַפ טיִמ טייקְגיִטְכעֶרעֶגְנּוא איִד ךיז
 ןעֶהעֶזעֶנג ןעֶלאָז םיִׁשֲעַמ עֶנייַז זַא ,ןעֶלייֵא דְניוִוְׁשעֶג ְּךיִז רֶע זאָל ךעֶבאָז םאָו 19 :דֶניִז
 זַא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶניִלייֵה םעֶד ןּופ הָצֵע איִד ןעֶמּוקְנָא דְנּוא עְֶהעֶג ָב זאָל דְנּוא ,ןעֶרעַו
 טּוג זיִא םִע זַא טְכעֶלְׁש ּוצ ןעֶנאָז םאוְו איד ּוצ !העוָו יוא 0 !ןעֶסיוו םִע ןעֶלאָ ריִמ
 ;םיִנְרעֶטְסְניִפ ּוצ טְכיֵל דְנּוא טְכיִל ראַפ םיִנְרעֶטְסְניִפ ןעֶכאַמ או יי רטיש טּוג ּוצ דְנּוא
 ןעֶנעֶז םאוָו איִד ּוצ !העָו יֹוא 91 !רעֶטיִּב ראַפ טייקְסיִז דְנּוא סיִז ראַפ רעֶטיִּב ןעֶמאַמ סאו

 יֹוא 22 !עֶניִדְנעֶמְׁשרעֶפ טסְּבְלעֶז ְּךיִז ראַפ ןעֶנעֶז דְנּוא ,ןעֶניֹוא עֶנעֶכייֵא עֶרייֵז ןיִא ם
 ןייוו ןעֶטְלַא טייֵל-םְלִיַח עֶקְראַטְׁש דְנּוא ,ןעקָניִרט ּוצ ןייוו ר ' ןעֶנעֶז סאָו איִד ּוצ ר
 טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג איִד דְנּוא דַחֹׂש ןעֶנעוֶו עֶׁשָר םעֶד טְכעֶרעֶנ ןעֶכאַמ סאוָו 23 :ןעֶׁשיִמּוצְסיֹוא
 רֶעייֵפ ןופ גנּוצ איִד איו יֹוזַא ,רעֶּביִראָד 21 :ּפָא םֶהיֵא ןּופ אייֵז ןעֶרְהעֶק םיִקיִדַצ איד ןּופ
 -רעֶּפ לעֶצְרּואוָו עֶרֶעייֵז טעֶז יֹוזַא ,אייֵה סאָד םאַלְפרֶעייֵפ איֵד דְנּוא יֹורְטִש סאָד טְנעֶרְּבְרעֶפ
 ןעֶפְראוָוְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז לייוו ,ּביֹוטְׁש איז ןייֵגְפיֹוא טעוֶו םֶהיֵלְּב עֶרייֵז דנּוא ,ןעֶרעֶו טְליֹופ
 ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶניִלייֵה םעֶד ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד דְנּוא ,תֹואָבְצ ראַה םעֶד ןּופ הָרֹלּת איד
 ןייַז רעֶּביִא טְמיִרְנְרעֶד ראַה םעֶד ןּופ ןְראָט רעֶד ְּךיִז טאָה רעֶּביִראָד 22 :טעֶטְכַאְרעֶפ אייֵז
 -אָלְׁשעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,אייֵז ןעֶנעֶק דְנאַה עֶנייֵז טקעֶרְטְׁשעֶנְפיֹוא טאָה רֶע דְנּוא ,קְלאָפ
 טְסיִמ איו ןעֶראוָועֶנ זיִא ףּונ רעֶטיֹוט רֶעייֵז דְנּוא ,טְרעֶטיִצעֶג ןעֶּבאָה גְרעֶּב איִד דְנּוא ,ןעֶנ
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 67 וו ה היעשי
 םעֶלַא םעֶד ןעֶגעוֶו ןּופ ;סאַנ ןעֶטיִמ ןיִא

 ּוא ,טְרְרעֶקעֶגְּפָא טיִנ ןאָצ ןייֵז ְּךיִז טאָה
 :טְקע-ְטְׁשעֶגְסיֹוא ְךאָנ ויִא דְנאַה עֶנייַז
 ןעֶהאָפ ַא ןעֶּבייֵהְפיֹוא טעוֶו רֶע דְנּוא 6

 רֶע דְנּוא ,ןעֶטייוֵו ןּופ רעֶקְלעֶפ איִד ראַפ
 ןּופ דְנֶע םעֶד ןּופ ןעֶפייֵפ אייֵז ּוצ טעוֶו
 דְלאַּב ןעֶלעוֶו אייֵז ,העָז דֶנּוא ,דֵרֶע רעֶד
 אייֵז ןּופ רעֶנייֵק 27 :ןעֶמּוקְנֶא דְניוִוְׁשעֶנ
 ;רעֶלְכיֹורְטְׁש ןייק דְנּוא ,דיִמ ןייַז טיִנ טעוֶו
 טיִנ דֶנּוא ןייַז גיִרעֶפעֶלְׁש טעוֶו רעֶנייֵק
 עֶרייֵז ןּופ לעֶטְראַנ רעֶד דְנּוא ;ןעֶפאָלש
 איד דנּוא ןייֵז ויֹול טיִנ טעֶו ןעֶד עֶל
 -וצ טיִנ ןעֶלעוֶו ְָּךיִׁש עֶרייֵז ןּופ ןעֶמיִר
 ןעֶלייֵפ עֶרייֵז סאָו 28 :ןעֶרעוֶו ןעֶכאָרְּב
 םִנעֶניֹוּב עֶרייַז עֶלַא דְנּוא ףְראַש ןעֶנעֶז

 עֶרייֵז ןּופ ןֶעּולְק איִד .טְנאַּטְׁשעֶג ןעֶנעֶז
 איז יֹוזַא ןייַז טְנעֶכעֶרעֶג ןעֶלעוֶו דְרעֶפ
 (ןעֶנעוֶו טייֵר) איִד דִנּוא ,ןייֵטְׁש-ְןעֶזְלעֶפ ַא
 רֶעייֵז 20 :דניִוְמעֶרּוטְׁש ַא איו רעֶדעֶר
 ,ּבייֵל ַא ןּופ איו יֹוזַא ןייַז טעֶו ַאייֵרְׁשעֶנ
 עֶּבייֵל עֶבְנּוי ןּופ אייֵרְׁשעֶג סאָד איו דְנּוא
 ןעֶּפאַחְנָא דְנּוא ןעֶמּורְּב טעֶװ רֶע דְנּוא
 רעֶכיִז םִע טעוֶו רֶע דְנּוא ,גְנּוקיִצְרעֶפ איד
 טיִנ סֶע טעֶו רעֶנייֵק דְנּוא ,ןעֶבאָרְּטקעֶוַא
 -ִמעֶד ןיִא דְנּוא 30 :ןייַז ליִּצַמ (ןעֶנעֶקנ

 :יָדיוטְנ וָהָי רועְו ֹפַא הע תאֹזלָכְּב תֹוָצְח בֶרָקְּב
 צ5 הָּצְִו ץֶרָאָה = הע יל קרָשְו קּוחָרמ םינַל שת

 טו לששדוא דא אַל
 לג ר יִרְׂש קֵּמִנ אָלְו חֶצָלֲח רזַא חְַּפִנ אֵלְו 1
 8 ֹויָסכ תֹוְרַּפ תֹוכָרְּד שקל םיִנּונְׁש ֹויְצִח רֶׁשֲא

  גׁ איִָּלַכול הָנאָׁש :הָפַּכ וגו ּובְׂשְחַנ ר
 ל םֶהָנְָו :ליִצַמ ןיִאְו טילְפִיְו ףֶרֶט ןֵחאָו םֹהְניְו םיָריִפְּכַּכ

 רע רשי ץְראָל טו םיתמהנּכ אהה בל
 :היָפיִרעַּב ְךֶׁשֶח רֹואָנ

 ו :
 א אֵסַּכ-לַע בֵׁשֹי י}רָא-תֶא הָאְרָאְ וי ְךֶלָּמַה תֹומ-תנְשִּבי
 ג | םיָדְמִע םיִפְְׂש ;לֶכיֵח רה"תֶא םיאלְמ ויָלּׁשְו אָּׂשְִו םָר
 הָּמְַי םְִַׁשִּב דָחֶאְל םִִפָנְּכ ׁשֵש םִיַפנּכ ׁשֵׁש ול סַעְמִמ
 5 הֵדָח אָרָקְו :ףֵפֹועְי םִיַתְׁשִבּו ויָלְנַר הֶּפִכְי םִיַּתְׁשִבּו ויְָפ
 אֵלְמ תָאָבְצ הוי ׁשְק שה שיח רֵמָאְו לא
 4 אָרכַה לוקִמ םִיִפְּפַה תומא ועני :דֹובְּכ ץֶרָאָה-לֶב
 ה דאָמְט ׁשיִא יִכ יִתיִמְְנייִכ יליוא רַמֹאָו :ןָשָעאָלְמִ ִיַּבַהְו
 ;יִּכ בֵׁשֹי כא םיִתָפׂש אֵמְמ-ַע ְךּתְבּו יִכֹא םִיְַָּש
 ו םִפָרׂשַהְִמ הֶחֶא ילַא ףעיו :יִניֵ אר תאְבְצ הָהְידלּמִה
 : ִיִלַע ענר :ַחֵּכְוִמַה לֶעַמ לְל םִי ְכלָמְ הָּפְצַר ודְָּ
 :רָּפְכִּת ָךְתאַּטהְו וע רָסְוְךיִ יתְְשילע הֶז עֶגֶנ הנה רֶמאֹּד
 ליל יִמּו חל ְׁשֶא יָמ-תֶא רמֹא יָנֹדֲא 'לוקיתֶא עַמְׁשֲאָו

 ? הוה םָעָל ָץְרמֶאְו ךל רֶמאֹל :ינתָלש נה רֵמאָ
 : 0 ןמׁשַה ;וערֵּת-לֵאָואָר יָאר ּוניִָּתילַאְ עֹומָׁש
 אְּווָניֵעְב הָאְרידַּפ עׁשָה ווו ֶּבְכַהוינאְו הוה
 ג ינֲֹא יֵתְמיַע רַמָֹו :יִל אָפָרָו בֶׁשָ יב וְבָבלו עמי
 ץאמ םִּתָבּו בֵֹׁוי ןיאמ םיִרָע וצָׁשדמִא רֶׁשֲא דע רֶמאֹּל

 ןּופ (ןעֶמְרּוטְׁשנ ןעֶמּורְּב םאָד איו יֹוזַא ןעֶמּורְּב םֶהיֵא ןעֶגעֶק רֶע טעוֶו גאָט ןעֶניִּבְלעֶז
 דנּוא רעֶטְסְניִפ זיִא םִע ,העָז דְנּוא ,הְנאַל םעֶד ףיֹוא טקּוק רעֶנייֵא איז יֹוזַא דְנּוא ,םִי םעֶד
 ןעֶקְלאָו-לעֶמיִה םעֶד ןיִא ןעֶראוָועֶג טְרעֶטְסְניִפְרעֶפ זיִא טְכיֵל םאָד דְנּוא ,תֹורָצ

 ו לעטיפאק
 ראַה רעֶד זַא ןעֶהעֶזעֶג ְךיִא ּבאָה ,ןעֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא ּוהָיְזִע ְּךֶלֶמ רעֶד ןעוֶו רֶהאָי םעֶד ןיִא 1
 טְליִפְרעֶד טאָה םיֹוז ןייַז דְנּוא לְהּוטְש םעֶנעֶּביֹוהְרעֶד דְנּוא ןעֶכיֹוה ַא ףיֹוא ןעֶסעֶזעֶג זיִא
 טאַהעֶג טאָה אייז ןּופ רעֶכיִלְטיִא ,םיִפָרְׂש איד ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז ןעֶּביֹוא ןופ 9 :לָכיֵה סאָד
 טְקעֶדעֶּב רֶע טאָה אייוו ; טיִמ דְנּוא ,םיִנָּפ ןייַז טְקעֶדעֶּב רֶע טאָה אייוַוְצ טיִמ לעֶגיִלְפ סקעֶז
 -עֶנ ןְרעֶדְנַא םעֶד ּוצ טאָה רעֶנייֵא דְנּוא 3 ןעֶיֹולְפעֶג רֶע זיִא אייוֵוְצ טיִמ דְנּוא ,םיִפ עֶנייֵז
 זיִא טְלעֶו עֶצְנאַנ איִד ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד זיִא !גיִלייַה !גיִלייַה ! גיִלייַה ; ;טְגאָזעֶג דְנּוא ןעֶפּור
 ןּופ לֹוק םעֶד ןעֶנעוֶו טְלעֶקאָׁשעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה ןעֶלעוֶוְׁש איד דְנּוא 4 :דֹובָּכ ןייַז טיִמ לּוּפ
 ּבאָה ְךיִא דְנּוא 2 :ְךיֹור טיִמ לּופ ןעֶזעוֶועֶג זיִא זיֹוה םאָד דְנּוא ,ןעֶפּורעֶג טאָה סאו םעֶד
 עֶנייֵרְבּוא ןּופ ןאַמ ַא ןיִּב ְּךיִא לייוו ,טְמּוטְשרעֶפ ןיִּב ָּךיִא ןיִראָוָו ! ריִמ זיִא העָו יֹוא ,טְנאָזעֶג
 -עָג ןעֶּבאָה ןעֶגיֹוא עֶנייַמ ןיִראָ ,ןעֶּפיִל עֶנייֵרְמּוא ןופ קְלאָפ ַא ןעׁשיִוְצ ןיֹואוְו דְנּוא עֶּפיִל
 רנוא ןעמיולְמענוצ ריִמ ּוצ זיִא םיִפָרְׂש איִד ןּופ רעֶנייֵא דְנּוא 6 :תֹואָבְצ ראַה םעֶד ןעֶהעֶז
 ַא טיִמ ןעֶמּונעֶגַפּורַא טאָה רֶע סאוָו ליֹוק עֶגיִדְנעֶנעֶרְּב ַא דְנאַה רעֶנייז ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע
 -עֶנ טאָה דִנּוא ,ליֹומ ןייֵמ טְרְהיִרעֶגְנָא רֶע טאָה םעֶד טיִמ דְנּוא 7 :ַחַּבְזִמ םעֶד ןּופ גְנאַוַוְצ
 ךּוהְמעֶנָּפָא זיִא טייֵקְניִטְכעֶרעֶגְנּוא עֶנייֵד דְנּוא ,טְרְהיִרעֶגְנָא ןעֶּפיִל עֶנייֵדטאָהסאָד העְז ,טְגאָז
 ןופ לֹוק םאָד טְרעֶהעֶג ְּךיֹוא ּבאָה ְךיִא דְנּוא 8 :ןעֶראועֶנ ןעֶּבעֶנְרעֶפ זיִא דניִז עֶנייֵד דְנּוא
 ָךיִא ּבאָה יֹוזַא ?ןְהעֶנ םֶנּוַא ראַפ ליוִו רעֶו דְנּוא ןעֶקיִׁש ְךיִא לאָז ןעֶמעוֶו ,ןעֶנאָז ראַה םעֶד
 םעֶד ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,העָג ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 9 :ָךיִמ קיש ;ְךיִא ןיִּב רֶעיִה ,טְגאָועֶג
 ;ןְהעֶטְׁשרעֶפ טיִנ םִע טעוֶו רֶהיֵא רעֶּבָא ןעֶרעֶה םיוִועֶג סֶע טעוֶו רֶהיֵא ,ןעֶנאָז קְלאַפ ןעֶגיִזאָד
 טְכאַמ קְלאַפ עֶניִזאָד סאָד 10 :ןעֶסיוִו טיִנ סֶע טעוֶו רֶהיֵא רעֶּבָא ןעֶהעֶז םיוִועֶג םִע טעוֶו רֶהיֵא
 ,לעֶקְנּוט ןעֶניֹוא עֶרייֵז דְנּוא (ביוט ף) רֶהעוֶוְׁש ןעֶריֹוא עֶרייֵז דְנּוא ,ץְראַה סאָד טעֶפ ְּךיִז
 דְנּוא ,ןעֶריֹוא עֶרייֵז טיִמ ןעֶרעֶה דְנּוא ןעֶניֹוא עֶרייֵז טיִמ ןעֶהעֶז אייֵז ןעֶלעוֶו רעֶמאָט
 :ןעֶרעֶזֶו טְלייֵהעֶג ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןּוהְמ הָבּושִּת דְנּוא ,ץֶראַה רֶעייֵז טיִמ ןְהעֶטְׁשרעֶּפ
 זיִּב טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ?גְנאַל איו ויִּב ,ראַה ןייֵמ ָא ,טְגאָועֶג ּבאָה ְּךיִא דנוא 1
 ןְהֶא רעֶזייַה איד דְנּוא ,רעֶניֹואוְונייֵא ןֶהֶא ןעֶרעוֶו טְסיוִוְרעֶפ ןעֶלעוֶו טעֶטְׁש איר

 ןעשנעמ 4
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 םֶהָאָה-תֶא הָוהְי קחרו :הָמָמִׁש הֶאְׁשִּת הָמְדִאָהְו םֶרֶא
 הָבָׁשְו הָירָׂשֶע הֶּב דועְו :ץֶרֶאָה בֵרֵקְּב הָהֹזעֶה הָּכַרְו
 םֶּב תֶכֶצִמ תֶכּלַׁשְּב רֶׁשֲא ןולַאָכְו הָלֵאְּכ רּמִבְל הָתֹהְו
 'הָּתְבַצמ ׁשֶרֶק עַרָ
1 : 
 ןיִצְר הָלָע הָדּוהְי ֶלֶמ יוהָעדּב םֶתֹזדִּבזָחֶא מב יהיו *

 טלָׁשירְי לֵאְרְׂשִי-ךלמ יהָילמְרדדִּב חַקַּפּו םֶרָא--ךלֶמ
 וָ תיִּמִל רַָו :ָהִלָע םֵחָּלִהַל לֶכָי אָלו היֶלָע הָמָחְלמַל 5

 עְָּכ מע בבל ֹובְבִל עניו םִיָרְפֶא-לַע םֶהֶא הָחנ רֹמאֹל
 -אֵצ ֹודְיְׁשיײלֶא הָוהְי רֶמאֵּו = :ַחיִדיִנְפִמ רייע
 תַלָעְּת הָצְקילֶא נב בׁשָי רֵאָשּו הֶַּא זָחֶא תאַרְקל אָנ

 וילֵא ָּתְרִמָאְו :םֶּכֹוכ הֶרְׂש תַּטְמילֶא הָנִֹלְצָה הָּכרְּבַה 4
 רוב יִנְׁשִמ ךביײלַא ְךֶבָבָלּו אָריִתילַא טקְׁשַהְו רמָׁשִה
 יִרָבּו םָרְֵו ןיִצִר ףאדייִרַחְּב הָּלֵאָה םִנׁשִעָה םיִדּואָה

 ילַמְרְִבּ םִיַרְפָא הָעָר םֶרָא לע ץעַירּפ עי :והָיָלַמְר ה
 ךילְמנְו ונילַא הָנַקבנְו הָנצקְּ הָדּוהיִב הָלָעַנ :רְמאַל 6
 הֶוהְייָנרַא רַמֶא הֶּכ + :לֵאְבָמְדִּב תַא ּהָכֹתְּב ְךַלָמ ז
 ׁשאֶרְו קֶׂשֶּמַד םֶרָא ׁשאֵר יִּכ ּ:הָיְהֶת אָלְו םִיִקָת אָל 5

 ;םָמִמ םִיָרפֶא תֶחַי הָנָׁש ׁשֵמָחְו םיִׁשִׁש דועָבּו ןיִצְר קֶׁשּמּד
 אֵל םַא יהָיְלַמְרדִּב ןִרְמְש ׁשאֶרְו ןֹרְמִׂש םִיַרְּפָא ׁשאַרְ 5
 וָָא-לֶא רֵּכַּד הָוהְי ףֵסַו - :טְמָאָת אל יִּכ ּונמֲאָת י
 הָלֶאְׁש קמְּפַה ךיקלֶא הָוהְי םעֵמ תֹוא קילַאְׁש :רֶמאֵל וו
 זינטנָאדלְו לֵאְׁשָאראָל זָחֶא רֶמאֹוו :הָלעְמִל ּהֵבְנַה וַא ט

 םואְלַה םָּכִמ טעֶמַה ְךוד תיֵּב אָנעֶמְׁש רַמאֹיַו :הָוהָי-תֶא
 םֶכָל אוָה ינדָא ןפי ןֵכָל :יָקלָא-תֶא םָ וָאְלַתיִּכ םיִׁשָנֲא 4

 :לָא ונָּמִ ומְׁש תאֶרְקְוןֵב תֶרֵליו הֶרָה הָמלִעָה הנה תוא
 שאד 4 3 {בֹומַב ְָכּו עֶרָּב סָאָמ וָּתְעַרְל לֵכאֹי ׁשֵבִדּו הָאְמָה וט

 זו ו היעשי
 םיִא טעֶװ ףְנאַל םאִד דְנּוא ,ןעֶשְנעֶמ
 רעֶד דְנּוא 12 :ןייז טְסיוִוְרעֶפ ןעֶצְנאַג
 ןעֶשְנעֶמ איִד ןְרעֶטייוֵוְרעֶד טעֶו ראַה

 גְנּוזאַלְרעֶפ עֶטיֹורְג ַא ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא
 רעֶּבָא 13 :דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא

 ןעֶּבייֵלְּברעֶּביִא רֶהיֵא ןיִא ְךאָנ טעוֶו םִע
 ,ןעֶרְהעֶקְמּוא טעוֶו םִע דְנּוא ,לעֶטְנְהעֶצ ַא
 ,גָנּומייֵרְסיֹוא עֶנייֵא וצ ןייֵז טעוֶו סֶע דְנּוא
 ןייֵא איוז דִנּוא ,םיֹוּב-ןעֶדְניִל ַא איו יֹוזַא
 איד) ּפָא ןעֶפְראוַו אייֵז ןעוֶו םיֹוּב-ןעֶכייֵא
 -עַּב רעֶד אייֵז ןיִא רונ טְּבייֵלְּב (רעֶטעֶלְּב
 ןייֵטְׁשעֶּב אייֵז ןיִא טעֶװ ֹױזַא ,דְנאַטְש

 :ןעֶמאָז רעֶגיִלייֵה ַא ןעֶּבייֵלְּב
 ז לעטיפאק

 נעֶּמ איִד ןיִא ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1

 ָךַלֶמ םעֶד והָיְזִע ןֶּב .םֶתֹוו ןֵּב זָחֶא ןּופ
 דְנּוא םָרַא ןּופ ְּךֶלֶמ ןיִצְר זיִא הָדּוהְו ןּופ

 ָּתיֹורַא לֵאָרְׂשִו ןּופ ָּךֶֶמ ּוהְיְלַמר ןֶּב חַקִּמ
 רֶהיִא ןעֶנעֶק םיַלָׁשּורְו ןייק ןעֶגְנאַגעֶג
 ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא ,ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ
 -ְלאַה הָמָחְלִמ רֶהיֵא ןעֶגעֶק טְנעֶקעֶג טיִנ
 ןעֶראָועֶג טְגאָזעֶגְנָא זיִא םִע דֶנּוא 2 :ןעֶמ
 וַצ יֹוזַא ,דוָד ןופ דְניִועֶנְזיֹוה םעֶד ּוצ

 ןעֶזעוֶועֶג רֵּבַחְמ ְּךִז טאָה םָרַא ,ןעֶנאָז
 דְנּוא ץְראַה ןייַז טאָה יֹוזַא ,םִיָרְפֶא טיִמ

 ןְרעֶטיִצ דְלאַַו םעֶד ןּופ רעֶמייֵּב איד איו ,טְרעֶטיִצעֶג קְלאַפ םעֶד ןּופ ץְראַה סאָד
 סיֹורַא ְּךאָד העְנ ֹּוהָיְעַׁשְי ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 8 :דְניִװ םעֶד ןעֶנעֶו

 ןעֶּבּורְנ םעֶד ןּופ קֶע םעֶד ןַא ,בּוׁשָי רָאְׁש ןְהּװ ןייַד דְנּוא אוד ,זָחֶא ןעֶנעֶקְטְנַא

 :דֶלעֶּת רעְׁשאַו םעֶד ןּופ געֶװ םעֶד ףיֹוא ,ןעֶנּורְּב ןעֶטְׁשרעֶּביוא םעֶד אייֵּב
 ןייק טְסְלאָז אּוד ,ליִמְׁש אייֵז דְנּוא ְּךיִד טיִה ,ןעֶגאָז םֶהיֵא ּוצ טְסְלאָז אוד דְנּוא 4
 עֶניִזאָד איד ןעֶנעוֶו ןעֶרעֶו ְּךייַו טיִנ ץְראַה ןייַד זאָל דְנּוא ,ןעֶּבאָה טיִנ אָרֹומ

 םָרַא ןעֶגעוֶו דְנּוא ,ןיִצְר ןּופ ןְראָצְמיִרְג םעֶד ןעֶגעוֶו ,ןְרעֶכייֵר סאו ץיִנעוֶוְׁש אייוְצ
 והָיְלַמְר ןּופ ןְהּו רעֶד דְנּוא םִיַרְפֶא ,םָרַא לייֵו 5 :ּוהָיְלַמְר ןּופ ןְהּוו םעֶד דְנּוא
 רעֶמאָל 6 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןעֶטְלאַהעֶג הָצֵע עֶטְכעֶלְׁש ַא ריִד ןעֶנעֶק ןעֶּבאָה
 -ְלאַּסְׁש ַא ןעֶכאַמ דְנּוא ןעֶקעוֶוְרעֶד אייֵז ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ,הָדּוהְי ןעֶנעֶק ןייֵגְפיֹורַא
 ןּופ ןְהּוו םעֶד -ןעֶלעֶמְׁשפיֹוא עֶטיִמ עֶרְהיִא ןיִא ְּךַלֶמ ַא דְנּוא ,סֶנּוא ראַפ גָנּוט
 טיִנ לאָז םִע דְנּוא ייֵטְׁשעֶּב טיִנ לאָז םִע ,טאָב ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 7 :לֵאָבָט

 זיִא קֶׂשמַד ןּופ ּפאָק רעֶד דְנּוא קֶׂשָמַד זיִא םָרַא ןּופ ּפאָק רעֶד ןיִראָו 8

 ןעֶרעֶו ןעֶכאָרְּבּוצ םִיַרָפֶא טעֶו רֶהאָו גיִצְכעֶז דְנּוא ףֶניִפ ןיִא ָּךאָנ ןיִראָו--ןיִצְר
 רעֶד דִנּוא ;ןֹורְמִׂש ויִא םִיַרְפֶא ןופ פאָק רעֶד דְנּוא 9 :קָלאָפ ַא ןייַז ּוצ ןּופ
 ןעֶלעֶו טיִנ טעֶװ רֶהיִא ןעֶו דְנּוא ;ּוהָיָלַמְר ןּופ ןֶהּוז רעֶּד ויִא ןֹורְמֹׂש ןּופ ּפאָק
 -ַאְבאָנ טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 10 :ןעֶנעֶק ןייֵטְׁשעֶּב טיִנ רֶהיֵא םעֶז יֹוזַא ןעֶּבייֵלְנ
 ןופ ןעֶבייֵצ ַא ןייֵלַא ריִד ראַפ טעֶּב 11 :ְןעֶנאָז וצ יֹוזַא הָחֶא וצ טעֶרעֶנ לאָמ
 :ןעֶּביֹוא ןּופ ְּךייֵה רעֶד ןּופ רעֶדָא םיִנעָפיִט רעֶד ןּופ (םִע טעֶּב) טאָנ ןייַד הָוהְי
 םעֶד טיִנ לעֶװ ְּךיִא דְנּוא ןעֶמעֶּב טיִנ לעֶז ְּךיִא ,טְנאָזעֶג טאָה זָחֶא רעֶּבָא 9
 ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה רֶהיֵא ּוצ ְךאָד טְרעֶה ,טְנאַזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 13 :ןעֶפיִרְּפ ראַה

 :ןייַז

 רֶהיֵא םאָד ,ןעֶׁשְנעֶמ דיִמ טְּכאַמ רֶהיֵא סאָד ָּךייַא ןּופ גיִנעוֶו ןעֶד םִע זיִא ;דוָד
 ןיילַא ראַה רעֶד ְּךייַא טעֶװ םּוראָד 11 ?ןעֶכאַמ דיִמ ְךיֹוא טאָנ ןייֵמ ָּךאָנ טְליוו
 ןעֶניוועֶג טעֶו איִז דנּוא ןעֶדעוֶו ניִדְנעֶנאָרְט טעֶיֶו יֹורְּפנְנּי איִד העָז---ןעֶבייֵצ ַא ןעִּבעֶב
 דנּוא רעֶטּוּפ ןעֶסֶע טעֶװ רֶע 18 :לֵאיּונמִע ןעֶפּור ןעֶמאָנ ןייַז עוֶו איִז דנּוא ,ןְהּוז ַא
 ;ןעֶלייוֵוְרעֶדוצְסיֹוא עֶטּוג םאֶד דְנּוא ןעֶפְראַוַוְרעֶפ ּוצ עֶזייֵּב סאָד ןעֶסיוִו טעֶדֶו רֶע זיִּב גיִנאָה

 ןיראוו



 היעשי

 סאָד ןעֶסיִו טעוֶו גְנּוי רעֶד זיִּב ןיִראוָו 6
 -ךעֶדּוצְסיֹוא דְנּוא ןעֶפְראוַוְרעֶפ ּוצ עֶזייֵּב

 ןייַז דְנאַל סאָד טעוֶו עֶטּוג םאָד ןעֶלייוֵו

 ראָפ םיִכָלְמ אייוַוְצ איִד ןּופ ןעֶזאָלְרעֶפ
 דְנּוא 17 :ְּךיִד טְסְקעֶרְׁש אּוד עֶכְלעֶו
 ריִד רעֶּביִא ןעֶנְנעֶרְּב טעֶו ראַה רעֶד
 רעֶּביִא דְנּוא ,קְלאָפ ןייַד רעֶּביִא דְנּוא
 סאָװ געֶט עֶכְלאָזַא זיֹוה םירעֶטאָפ ןייד
 גאָט םעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶנ טיִנ ְּךאָנ ןעֶנעֶז

 טְרְהעֶקעֶגְּפָא ְּךיִז טאָה םִיַרְפֶא סאָד ןָא
 :רּוׁשַא ןּופ ָּךֶלֶמ םעֶד ְּךְרּוד---הָדּוהְי ןּופ
 ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןַא ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 8
 גיֵלְפ רעֶד ּוצ ןעֶפייֵפ טאָנ טעוֶו יֹוזַא גאָט
 ְךייֵמ םעֶד ןּופ קֶע םעֶד ןַא זיִא סאָו
 ןיִא זיִא סאָז ןֶהיֵּב רעֶד ּוצ דְנּוא ,םִיָרְצִמ
 אייֵז דְנּוא 19 :;רּושַא ןּופ דְנאַל םעֶד
 עֶלַא ְּךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו

 דְנּוא ,רעֶלעֶט עֶטְסיוִו איד ןיִא ןְרעֶגאַל
 ןעֶזְלעֶפ איִד ןּופ ןעֶטְלאַּטְׁש איד ןיִא
 רעֶנְרעֶד איִד ּואוְוַא רעֶמְרֶע עֶלַא ןיִא דְנּוא
 -עֶלַּפ עֶניִרְג עֶלַא רעֶטְנּוא דְנּוא ןעֶסְקאוַו
 טעֶו גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןַא 20 :רעֶצ

 םעֶנעֶגְניִדעֶג ַא טיִמ ןעֶלאָנְּפָא ראַה רעֶד
 עֶרעֶדְנַא רעֶד ףיֹוא זיִא םאְו ,רעֶמעֶמְלאָג

 ְךֶלֶמ םעֶד ךְרּוד--ָךייֵט םעֶד ןּופ טייֵז
 איֵד דְנּוא .ּטאָק םעֶד ,רּוׁשַא ןּופ
 ןייַז טעֶו םִע דְנּוא 91 :ןעֶטְכיִנְרעֶּפ רֶע

 :ףאָׁש אייוֵוְצ דְנּוא דְניִר גְנּוי ןייֵא ןופ ןעֶרְהעֶנְרעֶד
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 ז ָבֶַּת בֹטַּכ רֹחֶבּו עֶרֶּב ֶאָמ רעה עַדִי םֶרָמְּב יִּב
 ול הָוהְי איֿבָי לא ? ינְּפִמ ץֶק תאמר
 ואבראל רֶׁשֲא .םיִמָי ךיִבָא תָֹב-לַעְזלֶמִע-לעְו יי
 ;רוָׁשַא ְךֶלֶמ תא הָדּהְ לֶעֵמ םילפא-רוק .םִִמָל
 5 יִתֹאְי הָצְקִב רֶשֲא בבל הָוהְי קֵרְשִי אּלַה םִזַּב ו דהְ
 ופ ּלְכ וַתנוּואְבּו :רוֶשֵא ץֶדָאְּב רֶׁשֲא הָֹובְלְו םִָרְצִמ
 לֶכְבּו םיִצּוצעַּגר טו םלְפַה ןקיקְנִבּו תֹּתַּבַ יִלֲחַנְּב
 כ הדָריִכְשַה רַעַמְּב לֹרֲא חַלַנְי אּורַה םֹיַּב :םיִללַהַּגַ

 ם נה רעש שאָרָהיתֶא רשא לֵב לֶָ רַב
 91 תַקְנָע ׁשיִא-הָּיַחְי אּוָהַה םַָּב הָיָהְו - ּוהָּפְסִּת ןְקְזה-תֶא
 3 ;רָאְמָה לכאֹי בלָח תָֹׂשֵע םֶרמ הָיָהְ ןאָציׁשּ ְרֶקֶּב
 3 הָיְהְו :ץֶרָאָה בֶרָקְּב רָתֹונַיִלָּכ לֵכאי ׂשֵבְדּ הָאְמָחיֵּב
 ןמָנ ףלֶא םֶׁש"הָיְהִי רֶׁשֲא םולָמ-לָמ הָיְהִי אהה םיּב
 94 אֹבָי תֶשֵּקַבּו םיִצִחְּב :הָיְהָי תייִשלְ ריִמָׁשַל ףֶסָּכ ףֶלאְּב
 חכ טיִרָהָה כת :ץֶרָאָה-לֶכ היְהֵּת תִיַׁשָו ריִמָׁשִּכ הָּמָׁש
 תֵיָׁשְו ריִמָׁש תַאְרְי הָמָׁש אוָבְתדאל ןּורִרעַי רֵּדְַּמַּ רֶׁשֲא
 :הָׂש םָמְרמלּו רוש חַלָׁשִמְלהָָהו

 ח
 טֶרָהְּב ויָלָע בָתְכּו ליִהָנ ןִיּלִנ ּףלדחק ילַא הָוהְי רֶמאֵּו
 5 טםינְמַאִנ םיִרֵע יל הֶדָיעָאְו :וָּ ׁשֶח לָקֶׁש רַהֵמְל ׁשנֲא
 3 ילָא בר קָאָו :ודָיִכַרביד ּב ויְרכ-תֶאְו ןֵהֹכו ַה הָירּוא תֶא
 רֵמ וְׁש אָרָק ילַא יה .רֶמאֵי ּב רלתור ַהַּתַו הֶאיִבְנַה
 + ןאָׂשִי מא יִבָא אָרֹק רע עַד םֶרָמְּביּכ :ּב ׁשֶח לָלֶׁש
 ;רוׁשַא ךֶלֶמ יל ולְמְׂש לַלָׁש 1 תֶאָו קֶׂשֶּמַּד ליח-תֶא
 הוה םִעָה םֵאְמיִּכ ןעי ;רֶמאל דוע ילַא רב הָוהְי ףֵסָיו
 'רֵּכ ןיצר-תִא שושִמּו טאל םיִכְלְהַה ַםֹלִּשַה ימ תֶא
 1 רהַָּה ימ-תֶא םֶיֵלֲע הָלֵעַמ יָנֹדֲא חנה ןְבָלְו :והילמר

 טעוֶו טְראָּב םעֶד 3 + דָנּוא ,םיַפ איֵד ןּופ ראָה

 ךִד טעֶװ ןאַמ ַא גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא
 ליײװ ןייַז טעוֶו סִע דָנּא 99

 רעֶכיִלְטיִא ןיִראָה ,רעֶטּוּפ ןעֶסַע רֶע טעֶװ יֹוזַא ְךֶליִמ ליִּפ ןעֶכאַמ ןעֶלעוֶו אייז
 דנּוא 23 :ביִנאָה דְנּוא רעֶטּוּפ ןעֶסֶע טעוֶו דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא זיִא םאִו
 טֶרָא ןעֶכיִלְטיִא ףיֹוא ןיַז טעֶװ סֶע סאָד גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא ןייַז טעוֶו םִע
 קיִטְש דְנעֶזיֹוט ַא ראַפ קעֶטְשְנייַו דְנעֶזיֹוט ַא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶטְראָד זיִא סֶע ּואוְוַא

 ןעֶניֹוּב טיִמ דִנּוא ןעֶלייַפ טיִמ 21 :ןְלעֶטְסיִד רעֶנְרעֶד ןייַז ןעֶלעוֶו (טְראָדע רעֶּבְליִז
 טיִמ לופ ןייַז טעֶו דְנאַל עֶצְנאַג סאָד לייוו ,ןעֶמּוקְניִהַא טְראָד ןעֶזּומ רֶהיֵא טעֶֶו
 -עֶנְסיֹוא רעֶהיִרְפ טאָה ןעֶמ סאָו נְרעֶּב עֶלַא דְנּוא 25 :ןְלעֶטְסיִד דְנּוא רעֶנְרעֶד
 רעֶנְרעֶד ראַפ אָרֹומ רעֶד ןעֶנעֶו ןעֶמּוקְניִהַא לעֶפיֹוׁש עֶנייֵק טעוֶו טְראָד ןעֶּבּורְג
 לאָז עֶלעֶמעֶל םאָד רֶנּוא םָקָא רעֶד סאָד ןייז ראָנ טעוֶו סֶע דְנּוא ,ןְלעֶטְסיִד דְנּוא
 :ןעֶמעֶרְטרעֶצ ּוצ יִדְּכ ןעֶרעוֶו טְקיִׁשעֶגְניִהַא

 ח לעטיפאק
 ּוא טְנעֶמאַגְראַּפ קיִמְׁש םיֹורְנ ַא ריִד םעֶנ ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה ראָה רעֶד דְנּוא 1
 דְנוא 2 ׁשָהילָלָׁש-רַהֵמ ןעֶנעוֶו ׁשְנעֶמ ַא ןּופ רעֶדעֶפ איִד טיִמ ףיֹוראַד ּבייֵרְש
 ּוהָיְרַכְז דְנֹוא ןֵהֹּכַה הָיְרּוא םעֶד ,תּודֵע עֶטְּבייֵלְגעֶּב (אייווְצ) ןעֶמּונעֶג ריִמ ּבאָה ְּךיִא
 יא איִז דָנּוא הָאיִבְנ רעֶד ּוצ טְנְהעֶנעֶנ ְךיִמ ּבאָה ְךיִא דְנּוא ; :והָיְכִרָבִי ןֶּב
 ריִמ ּוצ םאָה םאָנ דְנּוא ,ןְהּז ַא ןעֶניִזעֶג טאָה איִז דְנּוא ןעֶראָָועֶנ גיִדְנעֶנאַָרְט
 טעֶו גְנּי רעֶד רעֶדייֵא ןיִראָו 4 :וַּבישָה-לֶלְׁש-רַהַמ ןעֶמאָנ ןייַז ףּור ,טְנאָזעֶג
 ןעֶנאָרְטקעֶוַא ןעֶמ טעֶװ -רעֶטּומ עֶנייֵמ רעֶדָא רעֶטאָפ ןייֵמ---ןעֶפּור ּוצ ןעֶסיוִו
 ןּופ ְּךָלֶמ םעֶד ראַפ ןֹורְמִׂש ןּופ ּביֹורְקאַז םעֶד דְנּוא קֶׂשֶמַד ןּופ ןעֶנעֶמְרעֶפ סאָד

 לייוװ 6 :ןעֶגאָז ֹוזַא ,טעֶרעֶג ריִמ ּוצ לאָמַאְכאָנ טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 2 :רּוׁשַא
 -עֶמאַפ טְֶסיֵלְפ סאָו ,ַחֹולִׁש ןופ רעֶסאַו איד טעֶטְכַאְרעֶפ טאָה קְלאַפ עֶניִזַאָד םאָד
 דְנּוא 7 :ּוהָיְלַמְר ןּופ ןְהּוז םעֶד טיִמ דְנּוא ןיִצְר טיִמ טֶעייֵרְפעֶג ְּךיִז טאָה דְנּוא ּךעַל
 ,םיֹורְטְׁש םעֶד ןּופ רעֶסאַוַו איִד אייֵז רעֶּביִא ןעֶנְנעֶרְּבְפיֹורַא טעוֶו ראַה רעֶד ,העָז םּוראָד
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 ח היעשי 8
 תֶלֶעְווָרובְּכ-לֶּכיִתֶאְו רוָׁשַא ְךֶלֶמתֶא םיִּבַרָהְו םיִמּוצְעָה

 ;דֶהּותיִב ףֵלְָו וָֹודג-לְכלַע ְךֵלֶהְו יָיִפָא-לֶכ-לַע 5
 בַחְריאַלְמ ויָָנּכ תוטְמ הָיהְו עי דאוצידמ רַבְָו ףֶׁש

 יכִּכ ּונֹוֲאַהְוּותְֹו םיִמַע ּועָר :לָא ּונָּמִע ָּךְצְרַא 9
 הָצִע וצֵע :ּוּתחָויאְִה ֹֹּהָו ּורְַאְתִה ץְרָאיִקַחְרִמ י
 ִּ :לָא ּונָמִ יִּכ שי אֵלְו רֶבָד יִחְבד רֵפְְו וג

 ךֶרֶדְּב תֶכַּלמ ימיו יה תחְּ יֵלֵא הָוהְי רֶמָא הֹכ
 רֶמאֹ-רְׁשֶא לֶכְל רֶׁשָק מאת ;רֶמאֵל הָּזַה-םֶעָה 3

 ;ּוציִרְעַת אלו אריאל ואָרֹוְמ-תֶאְו רֶׁשֵק הֶּזִה םֶעָה
 צּוהְו םֶכָאַרומ אּוהְו שיק וחא תֹוָאְבִצ הָוהְיתֶא 3
 ינָׂשל לּיׁשְכִמ רו ףֶננןבָאְלּו ׁשֶדְקִמל היָהְו :םֶכְציִרעֶמ 14
 םָב ולְׁשָכְו ;םִלָׁשּורְי בֶׁשֹיל שמו זיַפְל םֵאָדְׂשִי ֵּתְב ומ
 הָדּועִּת רֹוָצ ;ודָּכְִנְו קו ּורְְּׁשְִ ולְפ) םיִבַר 15
 תיֵּבִמ וינּפ רִֹּתְסַּמַה הָוהיל יִתיִכְְו :יִדְמלְּב הָרּת םוָתָה עז

 הָוהְי ילד רׁשֲא טיי ִכלֲא הנה :ליִתיקְו בקי
 ןכֹׂשַה תֹואָבְצ ָהֶוהְי םִעֵמ לֵאְדְׂשְִּ םִיִתפמלּו תֹוָתֹאְל
 -יבָאְו תֹובאָהיא יָׁשְרד םכילֲא ּוחְמאִֹכו :ןיִצ רֵהְּב
 ׁשֹרְדִי ויתלָא-לָא םַע-אֹולֲהםיַּּמַהְו םיִפְצֶמְַמַה םיִעְדיַה

 :רְמאָי אָלימַא הָרּועְתִלְ הָרֹותְל ; ;םיִתּמַה-לֶא םִיחָה דָעְּב 2
 םֶעֶרְו הָׁשְקִנ ּהָּב רֵבָעְו ;רַחָׁש ולא רֶׁשֲא הָּזַה רַבָּדַּכ 1

 הרָנְמּו האָב .מלַמְב לֵלְקְ ףֵצָקְתִהְו םַעְרייִכ הֶיָהְו
 הָקֹוצ ףוָעְמ הָּכִׁשֲחַו הָרְצ הנה טיִּבַי ץרָא-לֶאְו ;הָלֶעָמְל
 זרֵעָּכ הֶל קָצּמ רֶׁשֲאַל ףֶעומ אל יִּכ ;תֶדָנִמ הָלַפֲַו
 ןיִרֲחַאָהְו יִלָּתִפִנ הֶצְרַאְו ןֹולְבִ הֶצְרַא לָכַה ןׂשאִדָה
 ;םִיוַה ליל ןֵנריה רֶבֹע םִיַה ְךֶרֵּד דיּבְכִה
 ט מ
 תֶוְמִלַצ ץֶרֶאְּב 'בֶׁשי לִרְג רוא יִאר ְךֶׁשֹהַּבםיִכְלְהַה םָעָה א

 מ

 ָךֶלֶמ םעֶד ,עֶליִפ איִד דְנּוא עֶקְראַטְׁש איד
 רֶע דְנּוא ;דֹובְּכ ןעֶצְנאַג ןייֵז דְנּוא רושַא ןּופ

 ןעֶבייֵמ עֶגייֵז עֶלַא רעֶּביִא ןְהעֶגְפיֹורַא טעדֶו
 עֶנייז טֶלַא ףיֹוא ןְהעֶגְפיֹורַא טעוֶו רֶע דְנּוא
 ןְהעֶגְרעֶּביִרַא טעוֶו רֶע דְנּוא 8 :םעֶגעֶרְּב
 דְנּוא ןעֶצייֵלְפְרעֶפ טעוֶו דְנּוא הָדּוהְו ְּךְרּוד
 וצ זיִּב ןעֶכייֵרְג טעֶו דְנּוא ,ןהעֶגְרעֶּביִרַא
 ןּופ בָנּוטייִרְּבְסיֹוא איִד דְנּוא .,זְלאַה םעֶד
 ןעֶכאַמ לּופ דְנאַל ןייַד טעוֶו לעֶגיִלַפ עֶנייֵז

 -לעֶפ רֶהיִא יא טְלעֶזעֶג 9 לֵאיּונָמִע ָא
 ןעֶרעזֶו ןעֶכאַרְּבּוצ טעוֶו רֶהיֵא רעֶּבָא רעֶק
 טְנעֶז רֶהיֵא סאוָו עֶלַא םִע טְמעֶנְרעֶפ דְנּוא

 ְךייִא טעֶטְראַנעֶּב ,טְלעוֶו ןעֶטייוֵו רעֶד ןיִא
 -וצ טעוֶו רֶהיֵא רעֶּבָא (טייֵהְקְראַטְׁש טיִמ)

 רעֶּבָא ְךייִא טעֶטְראַגעֶּב ;ןעֶרעוֶו ןעֶכאָרְּב
 טְלאַה 10 :ןעֶרעֶו ןעֶכאָרְּבּוצ טעוֶו רֶהיֵא
 מעֶװ םִע רעֶּבָא הֶצֵע עֶנייֵא ןעֶמאַזוצ
 רעֶּבָא ,טְראָ ַא טעֶר ,ןעֶרעוֶו טְרעֶטְׁשּוצ

 זיִא טאָב לייו ,ןעֶרעוֶו םִיּוקְמ טיִנ טעוֶו סֶע
 טאָה יֹוזַא ןיִראָו 11 :(לֵא-ּונָמע) םֶנּוא טיִמ
 ְךיִמ טאָה רֶע ןעזֶו טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ ראַה רעֶד
 דְנּוא ,דְנאַה עֶקְראַטְׁש ַא טיִמ ןעֶפיִרְגעֶגְנָא
 טיִנ לאָז ְךיִא זַא טְפאָרְטְׁשעֶג ְךיִמ טאָה רֶע
 קְלאָפ ןעֶניִדאָד םעֶד ןּופ געוֶו םעֶד ןיִא ןְהעֶג
 ןעֶנאָז טיִנ טְלאָז רֶהיֵא 12 :ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא

 רֶהיִא -- דִנּוּב ַא ןעֶנאָז טעוֶו קְלאָפ עֶגיִזאָד סאָד עֶכְלעוֶו ּוצ עֶלַא ּוצ דְנּוּב ַא זיִא םִע זַא
 ;ןעֶקעֶרְשְרעֶד טיִנ ְךייַא טְלאָז רֶהיֵא דְנּא ,טְכרּופ עֶנייֵז ראַפ ןעֶּבאָה טיִנ אֵרֹומ ןייק טְלאָז
 רֶע דְנּוא ,ןעֶּכאָה אָרֹומ םֶהיֵא ראָפ דֵנּוא ,ןעֶניִלייֵה רֶהיֵא טְלאָז םֶהיֵא ,תֹואָבְצ ראַה םעֶד 8
 -גָנּולְכיֹורְמש ַא ּוצ דְנּוא םּוטְנ ;ילייֵה ַא ראַפ ןייַז טעוֶו רֶע דְנּוא 14 :ןעֶקעֶרְׁש רֶעייֵא ןייַז לאָז
 רעֶניֹואוְועֶּב איִד ּוצ גְנּולְכיֹו-ְטְׁש ַא ּוצ דְנּוא ץענ ַא ּוצ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶזייֵה עֶדייֵּב 20 ןייטש

 ןעֶלעוֶו אייז דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְלעֶכיֹורְטְׁשעֶג אייֵז ָךְרּוד ןעֶלעוֶו עֶליִפ רעֶּבָא 2 םלָשּרי ןּופ
 :ןעֶרעוֶו ןעֶגְנאַפעֶג דְנּוא טְלעֶכיֹורְטְׁשעֶנ ןעֶלעוֶו אייֵז ןעֶרעוֶו ןעֶכאָרְּבּוצ דְנּוא ןעֶלאַפ
 ;(םיִדיִמְלַּת) ,םְרעֶנְרעֶל עֶנייַמ ְּךְרּוד הָרֹוּת איד טעֶמְתַחְרעֶפ ,םיִנְגייֵצ םאָד דֶניִּבְרעֶפ 6
 ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ןּופ םיִנָּפ ןייַז ןעֶנְראָּבְרעֶפ טאָה סאוָו ראַה םעֶד ּוצ ףאָה ָךיִא דְנּזא 7
 ראַה רעֶד סאו רעֶדְניִק איד דְנּוא ְּךיִא ,העֶז 18 :ןעֶפאָה םֶהיֵא ּוצ ְךאָד 0 ָךיִא רעֶּבָא ,בקֵעַי
 ,תֹואָבְצ ראַה םעֶד ןּופ לֵאָרְׂשִי ןיִא רעֶדְנּואוְו דְנּוא ןעֶבייֵצ ראַפ ןעֶנעֶזנ ןעֶּבעֶגעֶג ריִמ טאָה
 ּוצ טְשְראָפ .ןעֶנאָז ָךייֵא ּוצ ןעֶלעוֶו אייֵז ןעוֶו דְנּוא 19 :ןֹויִצ גְראַּב םעֶד ףיֹוא טְניֹואוְו םאוָו
 - -ןעֶמּורְּב דְנּוא ןעֶצְפיִּפ םאוו ,םיִנֹעְרִי איִד ןּופ דְנּוא ,תֹובֹוא איד ןּופ סְרעֶכאַמ-ףֹּושיִּכ איִד

 עֶגיִדעֶּבעֶל איִד ןעֶנעוֶו ?טאָג ןייז אייֵּב ןעֶנעֶרְפְנָא קְלאָפ ַא טיִנ לאָז (ןעֶנאָז רֶהיֵא טְלאז יֹוזַא)
 סאָד איז יֹוזַא טיִנ ןעֶנאָז אייז ןעֶז ,תּודֵע םעֶד ּוצ דְנּוא הָרֹוּת רעֶד ּוצ 20 ?עֶטיֹוט איִד דְנּוא
 ןיִא טעֶו רֶע דְנּוא 91 :טְכיֵל-ְנעֶגְראָמ ןייק ןעֶּבאָה אייֵז לייוֵו סֶע זיִא יֹוזַא-- טְראוָו עֶניִזאָד
 קְראַטְׁש טעוֶו רֶע ןעוֶו ןייַז טעוו סֶע דְנּוא ,גיִרָננּוה דְנּוא טְקיִרְדעֶג טְראַה ןְהעֶנְכְרּוד -ֶהיֵא
 טאָגָּפֶא ןייַז דְנּוא ְּךֶלֶמ ןייֵז ;עֶטְלעֶׁש דְנּוא ןעֶנְראַצְרעֶד ְּךיִז רֶע טעוֶו יֹוזַא ,ןעֶרעֶוֶו גיִרְגְנּוה
 םִע ,העְז דְנּוא ,דֵרֶע רעֶד ּוצ ןעֶקּוק טעוֶו רֶע דְנּוא29 :ןעֶּביֹואְּדאָנְועֶרְהעֶקְּךיִז טעזֶז רֶע דְנּוא
 טעוֶו טייֵהְלעֶקְנּוט איד ןעֶנעוֶו דא טְּפאַׁשְגְנֶע דָנּוא טייקְניִדיִמ ,םיִנְרעֶטְסְניִפ דא הָרָצ א זיִא
 -עוֶועֶג זיִא סִע אוזיֹוזַא ןייַז טיִנטייֵקְגיִדיִמ איד טעֶו ָּךאָד רעֶּבָא 28 :ןעֶרעו ןעֶסיֹוטְׁשְרעֶּפ רֶע
 סאָד טְכאַמעֶנ גָניִרְג טאָה רֶע ןעוֶו ,טייֵצ רעֶטְׁשְרֶע רעֶד ןיִא איו םיָנְגְנעֶרְדעֶּב עֶרְהיֵא ןיֵא ןעֶז
 ןּופ געוֶו םעֶד טְכאַמעֶנ רעוֶוׁש רֶע טאָה טְצעֶלּוצ רעֶּבָא לּתְפִנ דְנאַל סאָד דֶנּוא ןְלּובְז דְנאַל
 :(םִיֹוג) רעֶקְלעֶפ איִד ןּופ ליִלָג ןיִא ,ןֵדְרַי טייַז רעֶרעֶדְנַא רעֶד ףיֹוא ,םַי םעֶד

 ט לעטיפאק
 ןעֶהעֶזעֶג טאָה םיִנְרעֶטְסְניִפ רעֶד ןיִא ןעֶגְנאַנעֶגְמּורַא זיִא םאָו קְלאָפ םאָד 1
 םיֹוט ןּופ ןעֶטאַׁש םעֶד ןיִא ןעֶסעֶועֶג ןעֶנעֶז םאָו איד טייֵקְגיִטְכיִל עֶסיֹורְג ַא
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 אּוד 2 :טְנייֵׁשעֶג טְכיֵל ַא טאָה אייז ּוצ
 אּוד דְנּוא קְלאַפ סאָד טְרְהעֶמְרעֶפ טְסאָה
 איִד טְכאַמעֶג םיֹורְג םֶהיֵא ראַט טְטאָה
 טייֵרְפעֶג ריִד ראַפ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייז ,הָחְמִׂש
 -טיִנְׁש רעֶד ןיִא ְּךיִז טייֵרְפ ְןעֶמ איוִז יֹוזַא
 ןעוֶו ְּךיִז טייֵרְּפ ןעֶמ איז יֹּוזַא דְנּוא ,טייֵצ
 ןיִראָו 8 .ּביֹורְקאַז םעֶד סיֹוא טְלייֵט ןעֶמ
 -עֶטְׁש םעֶד דְנּוא טְסאָל עֶנייֵז ןּופ ְּךאָי םאָד
 ןּופ טּור איִד דְנּוא ,לעֶסְקַא עֶנייֵז ןּופ ןעֶק
 ןעֶכאָרְּבּוצ אּוד טְסאָה רעֶגְנעֶרְדעֶּב ןייֵז
 ןיִראָו 1 :ןָיְדִמ ןּופ גאָט םעֶד ןיִא איו יֹוזַא
 טְכאַמ םאֶח לעֶפיִטְׁש-ְראָּטְׁש רעֶכיִלְטיִא
 -עֶנְנייֵא זיִא סאו דייַלְק סאָד דְנּוא ,שַעַרַא
 ּוצ ןייַז טעוֶו סאָד טּולְּב םעֶד ןיִא טְכיִר
 טעוֶו רֶעייַפ םאָד סאָו גְנּונעֶרְּבְרעֶפ ַא
 דְניִק ַא זיִא םֶנּוא ּוצ ןיִראָו 2 :ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ
 ןעֶּבעֶגעֶג םֶנּוא ּוצ זיִא ןְהּוז ַא ,ןעֶריֹוּבעֶג

 ןייַז טעוֶו טְפאַׁשְרעֶה איִד דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג
 ןייז טעֶו רֶע דְנּוא ;לעֶסְקַא עֶנייֵז ףיֹוא
 הָצֵע לַעַּב רעֶראַּבְרעיִדְנּואוְו ---ןעֶפּור ןעֶמאָנ
 ןּופ רׂש ,רעֶטאַפ רעֶניִּבייֵא ,טאָג רעֶקְראַטְׁש
 ,טְפאַׁשְרעֶה איִד ןעֶרְהעֶמְרעֶפ ּוצ 6 :םֹולְׁש
 טעֶו רֶעג ,ןייַז דֶנֶע ןייק טעדֶו םֹולָׁש ּוצ דְנּוא
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 נ הירָהמִׂשַה ּתְלְַּנִה אל יֹּגַה ָחיִּבְרַה .ּ!םֶהיֵלֲע ּהנָנ רוִא
 :ללָׁש םֶקְּלַחְּבּ לִי ינָי רֶשֲאַּכ ריִצָּקַּב תַחְמֹׂשְּכ לִנִפְל וחְמָׂש
 : תְּתחַה ִּב ׂשֵנַה טֶבָׁש 'ומׁש הֵּמַמ הֵאְוולּבְס לָע-תֶא  יִּכ
 הלל הָלְמׂשְו ׁשַעַרְּב ןַאפ ואָסילָכ יִּכ :ןידֵמ םִיִּכ
 ה יי לייֵב נשא תֶלָכֲאַמ הָּפַרְׂשִל הָתְָהְו םִמָדְב
 אל מׁש ׁש אָרְקּו מכל הֶרָׂשִמַה יִהְּתַו לד ןֵּב
 הרׂשִּמַה הָּבְרַמְל :םלָׁשרׂש דעיִבַא רֹובִנ לַא ץעוו
 הָחֹא ןיִכָהל ותְכַלְמַמ-לעֶו יוד אֵּמִּכ-לַע ץקדיִא סיִלָשְלּ

 הָוהְי תאנק םֶלּועידעו הָתַעַמ הָקָדְִּוטָּפׁשִמְּב הדעָמל
 י בֵקֲעַיְּב יָנֹדֲא חַלֶׁש רֵבָּד :תאֹז-הָׂשֲעַּת תֹוָאָבְצ
 6 ןִהְמִׂש בֵׁשֹוו םִיַרְפָא וְכ םִעָה ּועְדָיְ :לֵאָרְשִיִּ לֵפָנו
 5 זיִדָנְבִנ .תְְו ּולפָנ םיִנ בלי :רֶמאֵל בֶבֹל לֵרָנְבּו הָדֲאָנְּב
 יצר יֵרְציתֶא הָוהְי בנו :ףיִלֲחנ םִִזרֲַ ּועָדְג םיִמְקׁש
 11 רוהָאְמ טיִּתְׁשלַפּו םֶרָּקִמ םֶרָא :ְךסְכְִי ויָביָא-תֶאְ לע
 דֹועְו ופַא באל הא לֵב הָפ-לְכִּב לֵאָרְׂשִי-תֶאּולְכאיַ
 וצ תֹואָבְצ הוהְי-תֶאְ ּודֵּּמַה-דע .בׁשיאֹ םֶעָהְו :הָיּוטְנ ּודָי
 13 הַּמַּכ בֶנָח יׁשאֵר לֵאָרְשימ הָוְי תְֹכַי ּוׁשְרָד אל

 14 זאיִבָנְו ׁשאֶרָה אּוִה םִיָפיאֹוְׂשִנּו ןֶקָז :דָחֶא םוי ןומְנַאְ
 וט טםיִעְתַמ הָזַה-םֶעָה יִרְׁשַאְמ ּויַָּו :םֶנּזִה אּוה רַקָׁש-הַרְמ
 +יֲָֹא ו חַמׂשידאל ייִדּוחַּב-לַע ןבילַע :םיִעָלְבִמ ויָרָשֶאְמּו
 עֶרַמּו ףֵנָח ְֹכ יִּכ םִחָרָי אֵל וָתנִמְלַא-תֶאְל ויָמֹתי-תֶאְ
 ודָי דֹעְו וֿפַא םש-אל ;האֹו-לָכּב הָלָבְנ רֵבֹּד הָּפ-לָכו
 ו7 תצִּתַו למאֹת תיַׁשָו ריִמָׁש הָעֶׁשֹר ׁשֵאָכ הָרעְבייּכ :הָיּוטְנ
 15 ?דוהי תֶרֶבָעְּב :ןֶשֶע תוָאנּוכְַּאְחִיַו רַעַה יֵכְבִסְּב
 יָא ׁשיִא ׁשַא תַלָכֲאַמְּכ םָעָהיִהָו ץְרֶא םֵּתְעַנ תָֹאָבְצ

 דִוָד ןּופ לֶהּוטְׁש-ןְהאָרְט םעֶד ףיֹוא (ןעֶציִז
 -ייֵרְּבּוצְנֶא סֶע ;ְךייֵרְניִנעֶק ןייַז רעֶּביִא דְנּוא
 טַּמְׁשִמ טיִמ ןעֶנְהעֶלְרעֶטְנּוא ּוצ דְנּוא ןעֶמ
 סאָדטעדֶו תֹואָבְצ ראַה םעֶד ןּופ הָאְנִק איד ,גיִּבִע ףיֹוא זיּב ןָא דְנּוצַא ןּופ טייקְניִטְכעֶרעֶג דְנּוא
 -וקעֶגָּפּורַא זיִא םֶע דְנּוא ,בֹק עֵי ןיִא טְראָו ַא טְקיִׁשעֶגְסיֹוא טאָה ראַה רעֶד 7 :ןּוהְט עֶגיִזאָד
 םִרעֶניֹואְוְנייֵא איִד דְנּזא םִיַרְּפֶא---ןעֶסיוו סֶע טעוֶו קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד דְנּוא 8 :לֵאָרְׂשִי ןיִא ןעֶמ
 ןעֶנעֶז לעֶניִצ איִד 9 :טיייֵקיִצְרעֶה סיֹורְנ טיִמ דְנּוא הָוֲאַנ טיִמ ןעֶגאָז סאוָו ,ןֹורְמֹׂש ןופ

 רעֶמייֵּבְנעֶנייֵפ עֶדְליוז איִד ,רעֶנייֵמְש עֶטְקאַהעֶנ טיִמ ןֶעיֹוּב ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ,ןעֶלאַפעֶג
 טאָב דְנּוא 10 :ןעֶטייֵּבְרעֶפ ריִמ ןעֶלעוֶו רעֶמייֵּבנעֶנעֶמ דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג ןעֶמיִנְׁשעֶגְּפָא ןעֶנעֶז
 םָרֲָא ןו :ןעֶצייֵרְנָא רֶע טעֶו דְנייַפ עֶנייז דְנּזא ןיִצְר ןּופ דְנייֵפ איִד ןעֶקְראַטְׁש םֶהיֵא ןעֶנעֶק טעוֶו
 ןעֶסעֶנעֶגְפיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶטְניִה ןּופ םיִּתְׁשַלְּפ איד דְנּוא טייז-חרָזִמ ןּופ ןעֶועוֶועֶג זיִא
 טְרָהעֶקעֶגְּפֶא טיִג ןְראָצ ןייֵז ְךאָד ְּךיִז טאָה םעֶלַא םעֶד טיִמ ,ליֹומ ןעֶצְנאַג םעֶד טיִמ לֵאָרְׂשִ
 טְרְהעֶקעֶנְמּוא טיִנָּךיִז טאָה קְלאַפ סאָד רעֶּבָא 19 :טְקעֶרְטְׁשעֶנְסיֹואְּךאָנ זיִא דְנאַה עֶנייז דְנּוא
 דְנּוא 13 :םֶכּוזעֶג טיִנ אייֵז ןעֶּבאָה תֹואָבְצ ראַה םעֶד דְנּוא ןעֶגאָּלְׁשעֶג םֶהיֵא טאָהסאוָוםעֶד ּוצ

 ןייֵא ןיִא עֶנייֵלְק דְנּוא עֶסיֹורְג ,לעֶדייוֵז דְנּוא ּפאָק לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶרייֵנְׁשְרעֶפ טעוֶו ראַה רעֶד
 סאָו איִבָנ רעֶד דְנּוא ּפאָק רעֶד זיִא רֶע ,רעֶנעֶהעֶזעֶגְנָא רעֶד דְנּוא רעֶטִצְלֶע רעֶד 14 :גאָט
 ןעֶכאַמ ן קְלאַּפ ןעֶגיִזאָד םעֶד ןּופ רעֶרְריִפ איִד רעֶּבָא 12 :לעֶדייוֵו רעֶד זיִא רֶע ,רָקׁש טְרְהעֶל
 -ְךאָדְרעֶפ (ןעֶגְנּולְׁשְרעֶפנ ןעֶרעוֶו טְרְהיִפעֶג אייֵז ןּופ ןעֶרעוֶו סאוָו איד דְנּוא ,ןעֶריִאְרעֶּפ אייֵז
 עֶנייֵז רעֶּביִא דְנּוא ,טייֵל עֶבְנּוי עֶנייֵז רעֶּביִא ןְעייֵרְּפ טיִנ ראַה רעֶד ְּךיִז טעוֶו םּוראָד 16 :ןעֶּב
 עֶלַא ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָז ,ןעֶמְראַּבְרעֶד טיִנ ְּךיִז רֶע טעוֶו תֹונָמְלַא עֶנייֵז רעֶּביִא דְנּוא םיִמֹותְי
 ְךאָד ְּךיִז טאָה םעֶלַא םעֶד ןיִא ,סעֶביִלְדְנעֶׁש טעֶר ליֹומםעֶכיִלְטיִא דְנּזא ,טְבעֶלְׁש דְנּוא םיִפְנֹוח

 רֶעייֵז ןיִראָו 17 :טְקעֶרְטְׁשעֶגְסיֹוא ְּךאָנ זיִא דְנאַה עֶנייֵז דְנּוא ,טְרְהעֶקעֶנְּפָא טיִנ ןְראָצ ןייֵז
 םֶע דֶנּוא ןְלעֶטְסיִד איז ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ טעוֶו סֶע דְנּוא ,רֶעייֵפ ַא אי ןעֶנעֶרְּב אייֵז ןיִא טעוֶו תֹועְׁשֹר
 ָךיֹור איו יֹוזַא ןְהעֶגְפיֹוא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,דְלאוַו םעֶד ןּופ ןעֶנייווְצ עֶניִד איד ןעֶדְניִצְנָאטעוֶו
 ןעֶראָועֶג לעֶקְנּוט דְנאַל סאָד זיִא תֹואָּבִצ ראַה םעֶד ןּופ ןְראָצ םעֶד ןעֶנעוֶו 18 :ףיֹוא טְהעֶג
 ןעֶמְראַּבְרעֶדטיִנ ָךיִז טעֶו רעֶנייֵא רֶעייֵפ סעֶדְנעֶנעֶרְּב ַא איו ןעֶראוָועֶג זיִא קְלאָפ סאָד דְנּוא
 -ָנּוד טעוֶו רֶע רעֶּבָא ,טייֵז רעֶטְכעֶר רעֶדְףיֹוא ןעֶּפאַח טעוֶו רֶע דְנּזא 9 ;ן-ערוא םעֶד רעֶּביִא
 רעֶכיֵלטיִא ,ןעֶרעוֶו טאַז טיִנ ןעֶלעוֶו אייֵז רעֶּבא ,טייֵז רעֶקְניִל רעֶדְףיֹוא ןעֶסֶע טעוֶו רֶע ,ןְרעֶ
 ,םִיַרְפֶא טיִמ ןיייַז רֵּבַחְמ ְךיִז טעזֶו הֶׁשַנְמ 20 :םעֶרָא םעֶנעֶגייֵא ןייֵז ןּופ שייֵלְפ םאָד ןעֶסֶע טעוֶו

 דנוא

 19 לאֹמְש-לַע לַכאּיַו בַעְרָו ןימי-לַע רו :ּולְמִחי אֵל ויְחֶא
 כ טִירָפַא-תֶא הָׁשְַמ :ולכאי יָעֹרְזיַׂשְּב ׁשיַא ּועְבָׁש אֵלְ



 היעשי 7
 "אל חאֹוילְכִּב הָרּוהְי-לַע הָּמָה וָּדְחַי הֶׁשנְמ-תֶא םִיופֶאו

 הי חד בֵׁש
2 

 חָֹטַהְל :ּובֵּתַכ לֶמָע טיִכִתְכִמּו ןואייקקח 7 יהא 9
 ןרטְמלַא ּתחְהִל יִּמִע ַנִע םַּפְׁשִמ לו םילח

 הָאֹוׁשְלּו הָּדְקְּפ םֹיל ֹוׁשֲעַּתיחַמּו בי םיִמּותי-תֶאְו שי :
 ;םֶכְרֹוְבְּכ עמ תָנָאְו הָרְזִעַל ּוסֹנִּמ ימ-לַע אֹוָבָת קָחרַמִמ
 ;ראֹזילְכִּב ּולָפִי םיִנּורָה תַחָחְו ריִּפַא תַחָּת עַרָכ יֵתְלִּכ

 םֶבָׁש ריִׁשַא יה :הָיּוטְנ וִרָי דוָעְו וּפַא בשיאל ה
 םִעילַעו ּוֵֹּלִׁשֲא ח יינְּכ גיִמְעַו םֶרָוְּב אֹוְהיהָּמַמּו יִּפַא 6

 רֶמָהְּכ סֶמְרִמ ומׂשְלּו זֵב וֶבָלְו לֵלָׁש לֶלָשְל וּנוַצֲא יִתָרְבִע
 יב בֶׁשְחַי ןקיאל ובָבִלּו הָּמֵדְי ןכיאל אּוהְו :תוצּוח ז
 רמאי יִּכ ?טָעְמ אל םִיּג תיִרְכַהְלּוובָבְלּב דיִמְׁשַהְל 8
 אאלימִא לַּכ ׁשֵמְּכרְַּ אָלָה :!םיִכָלְמ וחי יִרׂש אלה 9
 תרָאְצִמ רֶׁשֲאַּכ :ןורְמִׂש קֶׁשֵּמִרְכ אֵלימַא תֶמָח רַּמְרַאְכ י

 ;ןורְמְׂשִמּו םַלָשּיְיִמ םֶתיליסמ ליִלָאָה תֶכלְמַמְל יֵָי
 זרׂשָעֶא ןֵּכ ָהיליִלֲאָלְו ןורְמִׁשֹל יִתיִׂשָע רֶׁשֲאַּכ אֹלֲה וג

: 

 רעֶדְנאַנַאייִּב אייז ,הֶָׁשַנְמ טיִמ םִיַרְּפֶא דנּוא
 טעוֶו םעֶלַא טיִמ ,הָדּוהְי ןעֶגעֶק ןייֵז ןעֶלעוֶו

 עֶנייֵז רָנּוא ,ןעֶרְהעֶקְּפָא טיִנ ןְראָצ ןייז ְּךיִז
 :טְקעֶרְטְשעֶגְסיֹוא ְךאָנ זיִא דְנאַה

 י לעטיפאק

 -עֶגְנּוא ןעֶכאַמ סאוָו איִד ּוצ !העז יֹוא 1
 ףיוא ןעֶּבייֵרְש סאו דְנּוא ,ץעֶועֶג עֶטְכעֶר

 ןעֶלאָז אייז יִדְּכ 2 :ןעֶטְפיִרְש עֶׁשְלאַפ
 ייִטְפְראַדעֶּב םעֶד ןּופ טְכעֶר סאָד ןעֶגייֵנְּפֶא
 טַּפְׁשִמ םעֶד ְּךְרּוד ןְלְזאַנעֶּב ּוצ דְנּוא עֶג
 תֹונָמְלַא איִד זַא ,קְלאָפ ןייֵמ ןּופ עֶמעֶרָא איִד
 אייז זַא דְנּוא ּביֹורְקאַז רֶעייֵז ןעֶרעוֶו ןעֶלאָז
 םאוָו דְנּוא 3 :ןעֶּביֹורעֶּב םיִמֹותְי איִד ןעֶלאָז
 סאוָו גאָט םעֶד ןַא ןּוהִט רעֶּבָא רֶהיֵא טעוֶו
 גְנּוטְסיוִוְרעֶפ ןּופ דְנּוא ןעֶקְנעֶדעֶג טעוֶו ןעֶמ

 -לָּכ-תֶאֹי יָנֹרֲא עַצַבִייְּכ הָיָהְ :יֵַצַַלְו םִלָׁשּיִל 12

 בַבָל טֵרֹנירְפילע רְֹּפֶא םלָׁשיִבּ צרֶהְּבּהֵׂשֲעמ
 ידָי ַחֵכְּב רַמָא יִּכ :ויָניֵצ םּור תֶרָאְפִּת-לַעְו רּוׁשַאיִדִלָמ

 םֶהיֵתְריִתְַומיּטַע תֹלָבּנוריִפְָויִתְגְניִּכיתְמְכֶחְבּויִתִשָע
 ליחל יִדָי ו ןקכ אָצְמִּתַו :םיִבְׁשוי דיִּבאַּכ דיִרֹואְו יִתָׂשוׁש
 לו ִתְָכֶא יֵנֲא ץֶרָאה-לָּכ תֹובע םיִציֵּ ףֹסאָּכְו םיִמַעָה

 לע ןורעל  םַאְפְתִֵה :נ הַצְמּו הפ הֵצֹפּו ףֶנָּכ דָרֹנ הָיָה ופ
 טּכש ףֶוהְּכ ומי רֹׂשַמַה לֵדגְהימַא וָּב בַֹה

 ןורָאָה חַּׁשִי ןֵכָל - :ץערול הָּטִמ םיִרָהּכ וָמיִרְמתֶא 5
 דֹוקיִּכ רֶקִי ְךֵקִי זָדבִּכ תַחֲתְו ןור וִָּמְׁשִמְּב תֹוָאָבְצ הָוהְ

 ןעֶמעוֶו וצ ? ןעֶטייוֵו ןּופ ןעֶמּוק טעוֶו םאְו
 דְנּוא ?עֶפְליִה םּוא ןעֶפיֹולְטְנַא רֶהיֵא טעוֶו
 ?ןעֶזאַלְרעֶפ רֹובְּכ רֶעיִיַא רֶהיִא טעוֶו ּואוְו

 טְגייֵּבעֶגְרעֶדיִ;ַא אייֵז ןעֶלעוֶו ריִמ ןֶהָא 4
 -ָנּוא דְנּוא ,עֶנעֶדְנּוּבעֶג איִד רעֶטְנּוא ןעֶרעֶו

 ;ןעֶלאַפ רְהיֵאטעוֶו עֶנעֶגאָלְׁשְרעֶד איד רעֶט
 ְךאָד ןְראָצ ןייֵז ְךיִז טעוֶו םעֶלַא םעֶד טיִמ
 ְךאָנ זיִא דְנאַה עֶנייֵז דְנּוא ,ןעֶרְהעֶקְּפָא טיִנ
 ,רּוׁשַא ּוצ !העוו יֹוא 2 :טְקעֶרְטְשעֶנְסיֹוא
 ןעֶקעֶטְׁש רעֶד דְנּוא ,ןְראָצ ןייֵמ ןּופ טּור איִד

 םאוָו קְלאַּפ ַא ןעֶנעֶק ןעֶקיִׁש םֶהיֵא לעֶז ְּךיִא 6 :ןְראָצְמיִרְג ןייֵמ זיִא דְנאַה עֶרייֵז ןיִא זיִא סאו
 ןיִא םֶהיֵא לאָז רֶע זַא ,ןעֶטיִּבעֶג םֶהיֵא ְּךיִא לעֶו ןְראָצ ןיימ ןּופ קְלאָפ ַא ןעֶנעֶק רֵנּוא ןעֶנֶּפִנַח
 סֶע טְנייֵמ רֶע רעֶּבָא 7 :םאַנ רעֶד ףיֹוא םייַל אי יֹוזַא ןעֶטעֶרְטּוצ דְנּוא ןעֶּביֹורעֶּב ןעֶצְנאַנ
 -ךעֶפ ּוצ ץְראַה ןייַז טיִמ טְכאַרְט רֶע טְרֶעייֵנ ,ץֶראַה ןייז ןיִא יֹוזַא טיִנ טְכאַרְמ דְנּוא יֹוזַא טיִנ
 עֶלַא טיִנ ןעֶנעֶז--טְגאָז רֶע ןיִראָו 8 :ְןעֶטְכיִנְרעֶפ ּוצ רעֶקְלעֶפ גיִנעוֶו טיִנ דְנּוא ןעֶגְליִט
 םיִנ זיִא דְנּוא ?שיִמְּכְרַכ איז יֹוזַא ונָלַּכ טיִנ זיִא 9 ?םיִכָלְמ רעֶדְנאַנַאייֵּב ןעֶטְׁשְריִפ עֶנייֵמ

 דְנאַה עֶנייֵמ איו יֹוזַא 10 ?קֶׂשֶמַד אי יֹוזַא ןֹורְמִׂש טיִנ ויִא דְנּוא ?רַּפְרַא איו יֹוזַא תָמֲח
 -ָנעֶצעֶנ עֶרייֵז סאוָו דְנּוא ,רעֶמעֶנְּפָא איד ןעֶניִד סאו ןעֶכייֵרְניִנעֶק איד ןעֶנּופעֶגְסיֹוא טאָה
 וצ ןּוהְמ טיִנ ְךיִא לאז 11 :ןֹורְמֹׂש דְנּוא םִיַלָׁשּורִי ןּופ איו רֶהעֶמ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶד רעֶדְליִּב
 עֶרייֵז ּוצ דִנּוא םִיַלָׁשּורְי זצ ןּוהְמעֶג ּבאָה ְּךיִא אי יֹוזַא רעֶטעֶנְּפָא עֶרייֵז ּוצ דְנּוא ןֹורְמֹׂש
 םיִׂשֲעַמ עֶנייֵז עֶלַא ןעֶדְנעֶלְרעֶפ טעוֶו טאָג ןעוֶו זַא ,ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 12 ?רעֶדְליִּבְנעֶוְזעֶג
 (ןעֶפאָרְטְׁשעֶּב רעֶדָאנ ןעֶקְנעֶדעֶג ְּךיִא לעוֶו יֹוזַא ,םִיַלָׁשּורְי ןיִא דְנּוא ןֹויִצ גְראַּב םעֶד ףיוא
 איד ןעֶנעֶו דְנּוא ,רּוׁשַא ָּךֶלֶמ םעֶד ןּופ ץְראַה ןעֶניִטיִמְכיֹוה םעֶד ןּופ טֶכּורְפ איִד ןעֶנעוֶו
 ךרּוד טְנאָזעֶג טאָה רֶע ןיראו 13 :ןעֶניֹוא עֶנייז ןּופ גָנּוּבייֵהְרעֶד רעֶד ןּופ טייֵקְכיִלְרעֶה
 ְךיִא ןיִראַז .הָמָּכָח עֶנייֵמ טיִמ דִנּוא ,ןּוהָמעֶנ םאָד ְָּךיִא ּבאָה דְנעֶה עֶנייַמ ןּופ ַחַּכ םעֶד
 דָנּוא ,רעֶקְלעֶפ איִד ןּופ ןעֶצעֶנעֶרְג איִד ןּוהָמעֶגַּפֶא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא---גיִדְנעֶטְׁשְרעֶפ ןיִּב
 עֶרייֵז טְכאַרְּבעֶנְרעֶטְנּורַא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,דְנאַטְׁשעֶּב רֶעייֵז טְּביֹורעֶג ריִמ ּבאָה ְּךיִא
 יֹוזַא ,ןעֶנּופעֶג טְרעוֶו טְסעֶנְלעֶגייַפ איד יֹוזַא דְנּוא 14 :רעֶניִטְכעֶמ ַא איז רעֶניֹואוָוְנייַא
 ןעֶמ איז יֹוזַא דְנּוא העֶקְלעֶּפ איִד ןּופ רעֶמיִהְטְכייֵר איִד ןעֶנּופעֶג דְנאַה עֶנייֵמ טאָה
 דְנּוא ,דְנאַל עֶצְנאַג םאִד טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא רֶעייַא עֶנעֶזאָלְרעֶפ ןייֵא טְלעֶמאַז
 רעֶדָא ,ליֹומ סאָד טְכאַמעֶגְפיֹוא רעֶדָא ,לעֶגיִלַפ ַא טימ טְלעֶקאָׁשעֶג רעֶנייֵק טאָה סָע

 רעֶדָא ?טיִמְרעֶד טְקאַה םאוָו םעֶד ןעֶנעֶק ןעֶמיִרעֶּב קאַה איִד ןעֶד ְּךיִז לאָז 12 :טְפייֵפעֶנ
 איד איוז יֹוזַא ְּךייֵלְנ ?ףיֹוא איִז טְּבייֵה סאָו םעֶד ןעֶגעֶק ןעֶכאַמ םיֹורְג געֶז איִד ְּךיִז לאָז
 רֶע אי ןעֶּבייֵהְפיֹוא ְּךיִז טְלאָז ןעֶקעֶטְׁש ַא רַנּוא ,רעֶּבייֵהְפיֹוא םעֶד ןְלעֶקאָׁש טְלאָז טּור
 עֶנייֵז רעֶּביִא ןעֶקיִשְסיֹורַא תֹואָבְצ ןּופ טאָג ראַה רעֶד טעוֶו רעֶּביִראָד 16 :ץְלאָה ןייק רעֶדֶז

 ַא אי יֹוזַא ,הדְנאַרְּב ַא ןעֶדְניִצְנָא רֶע טעֶו דֹובָּכ ןייַז רעֶטְנּוא דְנּוא ,טייֵקרעֶנאָמ ַא עֶׁשעֶפ
 דנארברעייפ



 אי י היעשי

 ןּופ טְכיֵל סאָד דְנּוא 17 :דְנאַרְּברֶעייַפ
 ןייז דְנּוא ,רֶעייֵפ ַא ראַפ ןייַז טעוֶו לֵאָרְׂשִי
 טעוֶו דְנּוא םאֵלְפ ַא ןייַז טעוֶו רעֶניִלייַה

 רעֶנְרעֶד עֶנייֵז ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ דְנּוא ןעֶנעֶרְּב
 םעֶד דְנּוא 18 :גאָט ןייַא ןיִא ןְלעֶטְסיִד דְנּוא
 -אַּבטְכּורפ ןייַז דְנּוא ,דְלאַו ןייַז ןּופ דֹובָּכ
 ּבייֵל םעֶד ּוצ זיִּב שֶפֶנ םעֶד ןּופ ,רְלעֶפ םעֶר
 אייז דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְנעֶרְּברעֶפ אייז ןעֶלעוֶו
 ןְהאָפ ַא איו יֹוזַא ןעֶטְכאַמְׁשרעֶפ ןעֶלעוֶו
 איִד דְנּוא 19 :טְכאַמְׁשרעֶפ רעֶנעֶרְט
 ןייַז ןעֶלעוֶו רֶלאַו ןייַז ןּופ רעֶמייֵּב עֶגיִרְּביִא
 טעדֶז בֶנּוי ַא זַא לְהאָצ רעֶד ןיִא גיִנעוֶו יֹוזַא
 םִע דְנּוא 20 :ןעֶּבייֵרְׁשפיֹוא ןעֶנעֶק אייֵז

 טעדֶו יֹוזַא גאָט ןעֶגיִּבְלעֶוְמעֶד ןיֵא ןייַז טעדֶו
 גְנּוּבייַלְּברעֶּביִא איִד רֶהעְמ טיִנ ןיֹוׁש ְּךיִז
 םעֶד ןּופ גֵנּוניִרְטְנַא איד דְנּוא לֵאָרְׂשִי ןופ

 ףיֹוא ןעֶנְרעֶלְרעֶטְנּוא בֹקֲעַי ןּופ דְניִזעֶגְיֹוה
 טְרֶעייֵנ ,ןעֶנאָלְׁשעֶג םֶהיֵא טאָה םאָָו םעֶד
 םעֶד ףיֹוא ןעֶנְהעֶלְרעֶטְנּוא ְּךיִז טעוֶו רֶע
 :תָמָא טיִמ לֵאָרְׂשִי ןיִא ןעֶניִלייַה םעֶד ,ראַה
 -מוא ָּךיִז טעוֶו גְנּוּבייַלְּברעֶּביִא איד 1
 בֹקֲעַי ןּופ בְנּוּבייַלְּברעֶּביִא איד---ןעֶרְהעֶק
 ןייד עֶׁשְטאָח 22 :טאָנ ןעֶקְראַטְׁש םעֶד ּוצ
 רעֶד איו לֶעיִפיֹוזַא ןייַז טעוֶו לֵאָרְׂשִי קְלאַפ
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 וז ידרֲעָבּו הָבָהָלְל וָׁשֹודְקּוׁשֵאָל לֵאָרְׂשירֹוא הָוְָו :שֵא
 18 ןלמרכי ץרִעי דֹוַבְכּו ;דָחָא םֹיְּב וריִמְׁשּו וְתיִׁש הָלְבִאְו

 ופ ץֵע רָאְׁשּו :ססנ םֶפֶמִּכ הָיָהְו .הָּלִכי רָׂשֶּב-רַעְו ׁשֵפִָמ
 !הָיָהְ ;םֶכְּתְכִי רַעַנְווָוְִי רֶפְסִמ וָרְעַ
 ןעֶׁשִהְל ב בלעי-תיב תַמיִלְפּו לֵאָרְׂשִי רָאָׁש דוע ףיִסוידאל
 גו רָאָׁש .:תַמֲאָּב לֵאְרְׂשי ׁשֹורְק הָו ק הָוהי-לַע ןעְׁשִנוּוְכמלַע
 נ ידְּמַע הָיָהְי-םִא יִּכ :רִֹנ לָא-לָא בֵקָעַי רָאְׁש בׁשָי
 ףטש ץיִרָח ןָֹלַּכ וּב בִׁשָי רָאְׁש םִיַה ַה ליִחְכ טארׂשי
 23 ?ירָׂשֹע תֹואָבִצ הֹוהָי יָנֹדֲא הָצְרָחנְ הֶלָכ יִּכ :!הָקָדְצ
 24 דָוהְי יָנֹדֲא רַמָאדהְּכ ןִֵל :ץֶרָאָה-לָּכ .בֶרקְּב
 ;דֶּבָּכַי טֶבָׁשַּב רּושֲאמ ןויצ בי יִמַע אויל האָב
 !םיִרְצִמ ְךֶרֶדְּב לע אָׂשִי ּוהְּטַמּו
 26 הֶרְָי יִלָע רבו ;םֶתיִלְבַהלַע ִמְַו םִעַז הָלָכְו רֲעֵמ
 םִיַהילֲע ּודְטַמּו בֶרֹוע רּצְּב ןיְדִמ תַּכַמְּכ טוׁש תֹואָבְצ
 ולָּבִס רומָי אּודָה םִַּב ! הָיָהְו :םִיָרְצִמ ְךֵרֶדְּב וָאָׂשְנּו
 :ֵמׁשיְמִמ לט לֵּבִתְו ךְראוצ לַעַמ ולעַו ךמְכִׁש לַעִמ
 5 ּרְבָע :ויָלַּכ דיק  ׂשֶמְכִמְל יִרנִמְּב רֵבָע תָיע-לַע אָּב
 !הָסָנ ליִאָׁש תעְבִנ הָּמִרֲה הֶדרֶח 1: עַבָּג הָרָבְעַמ
 57 הָדָדָנ :תֹוָנַ הָינע הֶׁשֶיל יִביִׁשְקַה םיִלּנתַּכ ְךלֹוק יי יֲִהַצ
 2 חיל בֶנְּב םִּיַה דִֹש * :!ּוחְעַה םיִבַּ יִבׁשִי ָנִמְדַמ
 35 ןֹודָאָה הנה ;םִַלָׁשּורְי תעְבִנןויצ-תִֹּב רֶה ֹודָי ףֵּפֹ
 םיִעְרִג הָמֹּקַה יִמָרְו הָצְרעֶמְּב הָראּפ ףעֶמְמ תֹואָבְצ הָוהְי
 4 ןֹנְבְּלַהְו לְִּבּב רעה יִכְבִס ףֶּקנְו :ּולָּפְׁשִ םיִהֹבְַּהְו
 לפי ריִּדַאְּב

 כ אּורֵה םַֹּב

 הפכ טעמ ךדוערינ

 -4 'ס

 אי אי
 2 א ויָלָע הָחָנְו :הָרָפִי וִׁשְרְׁשִמ רֶצנְו יִׁשי עַונמ רֶטָח אֵצָי
 תַעַּדַחּור הָרּוכְּו הָצֹע ַחּיַר הָניִבּו הָמְכָה חּוָר הָוהְי ַחּור

 -רעֶּביִא ןַא טעזֶו ְּךאָד ,םַי םעֶד ןּופ דְמאֵז
 -רעֶּביִא טעו טְמיִטְׁשעֶּב זיִא סאוָו גְנּוגְליִטְרעֶפ איד ,ןעֶרְהעֶקקיִרּוצ םֶהיֵא ןּופ גְנּּביילְּב
 ראַה רעֶד טעוֶו גְּוגְליִטְרעֶפ עֶטְמיִטְׁשעֶּב איִד ןיִראוָו 23 :טייקְגיִטְכעֶרעֶג טיִּמ ןעֶסיִלְפ
 טְנאָז יֹוזַא ,םּוראָד 24 :דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא ןעֶכאַמ תֹואָבְצ הָוהְי
 אָרֹומ ןייק טיִנ טְסְלאָז אּוד ,ןֹויִצ ןיִא טְסְניֹואוְו סאו קְלאָפ ןייֵמ ָא ,תֹואָבְצ הָוהְי רֵאָה רעֶד
 -ָםיֹוא ריִד ןעֶנעֶק טעוֶו רֶע דְנּוא ,טּור איִד טיִמ ןעֶנאָלְׁש ְּךיִד טעוֶו רֶע ,רּוׁשַא ראָפ ןעֶּבאָה

 טייֵצ עֶנייֵלְק ַא ןיִא ְּךאָנ ןיִראָו 22 :םִיַרְצִמ ןּופ רעֶנייֵטְׁש םעֶד ְךאָנ ןעֶקעֶטְׁש ןייַז ןעֶּבעֶה
 עֶרייֵז רעֶּביִא ןעֶּבעֶהְפיֹוא ְּךיִז טעֶו ןְראָצְמיִרְג ןיימ דנּוא ןעֶזאָלְרעֶפ ןְראָצ רעֶד ְּךיִז טעוֶו
 איז יֹוזַא ,טּור ַא ןעֶקעוֶוְרעֶד םֶהיֵא רעֶּביִא טעזֶו תֹואָבְצ ראַה רעֶד דְנּוא 26 :גָנּונְליִטְרעֶפ
 אייֵּב ןעֶקעֶטְׁש ןייַז איז יֹוזַא דְנּוא ,בֵרֹוע ןעֶזְלעֶפ םעֶד אייֵּב םיִנָיְדִמ איד ןּופ קאַלְׁש רעֶד
 םִע דְנּוא 97 :םִיַרְצִמ ןּופ געוֶו םעֶד ןיִא איו יֹוזַא ןעֶּבעֶהְרעֶד םֶהיֵא טעוֶו רֶע דְנּוא ,םַי םעֶד
 ,לעֶסְקַא עֶנייִד ןּופ ןעֶרעוֶו ןּוהְמעֶנְּפָא טְסאַל עֶנייֵז טעֶו יֹוזַא גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא ןייַז טעדֶו

 -(ּבְלאַז) םעֶד ןעֶנעוֶו ןעֶרעֶו ןעֶּבְראָדְרעֶפ טעו ְךאָי סאָד דְנּוא ,זְלאַה ןייד ןּוּפ ָּךאָי ןייֵז דְנּוא
 ׁשֶמְכִמ ןיִא ,ןֹורְגִמ ןייק ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא זיִא רֶע ,תִיַע ןעֶנעֶק ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע 28 :לױַא
 ןיִא ,טְראָּפְרעֶּביִא איד ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא ןעֶנעֶז אייֵז 29 :םיִלַּכ עֶנייֵז טְגעֶלעֶנְּפָא רֶע טאָה
 ;ןעֶפאָלְטְנַא זיִא לּואָׁש תַעְבִנ ,טְרעֶטיִצעֶג טאָה הָמָר ,טְגיִטְכעֶנְרעֶּביִא אייֵז ןעֶּבאָה עַּבָנ
 עֶדְנעֶלֶע אּוד יֹוא ,הָׁשִיַל סֶע םעֶנְראַפ !םיִלָנ ןּופ רעֶטְכאָמ אּוד ;לֹוק ְךיֹוה ַא טיִמ טייֵרְׁש 0
 ךיִז ןעֶּבאָה םיִבֵג ןּופ רעֶניֹואוונייֵא איִד ,ןעֶראָועֶג טְלעֶנאוָוְרעֶפ זיִא הָנֵמְדַמ 81 :תֹותְנַע
 עֶנייַז רֶע טעוֶו ְּךאָנְרעֶד ןעֶּבייֵלְּב ןְהעֶמְש בֹונ ןיִא ןעֶמ טעוֶו טְנייַה ְּךאָנ 82 :טְלעֶמאַזְרעֶפ
 ןּופ ְּךייֵה איד ןעֶנעֶק דְנּוא ןֹויִצ ןּופ רעֶטְכאָט רעֶד ןּופ גְראַּב םעֶד ןעֶנעֶק ןעֶּבעֶהְפיֹוא דְנאַה
 איד דְנּוא ןעֶנייַחְצ ִצ עֶנעֶׁש איד ןעֶקאַהְּפָא טעוֶו תֹואָבְצ הָוהְי ראַה רעֶד ,העְז 23 :םִיָלָׁשּורְי
 עֶכיֹוה ץְנאַג איִד דְנּוא ןעֶרעוֶו ןעֶטיִנְׁשעֶבְּפֶא ןעֶלעוֶו ןעֶסְקאוַועֶג ְּךיֹוה רֶהעֶז ןעֶנעֶז סאוָו
 םעֶד ןּופ טייקְניִּטְכיִדעֶג איד ןעֶדייֵנְׁשּפָא טעוֶו רֶע דְנּוא 24 :ןעֶרעוֶו טְגיִרְדיִנְרעֶד ןעֶלעוֶו
 ;ןעֶקְראַטְׁש םעֶד ְךְרּוד ןעֶלאַפ טעֶו ןֹונָבְל דְנּוא ,ןעֶזייֵא םעֶד טיִמ דְלאַו

 אי לעטיפאק
 ָח עֶנייֵז ןּופ גייוַוְצ ַא דְנּוא ,יִׁשִי ןּופ םיֹוּב םעד ןּופ טּור ַא ןעֶסְקאוַוְסיֹורַאטעֶוֶו םֶע דְנּוא 1

 טְסייֵג רעד ,טא אָג ןּופ (שֶךֹוקַה) ַחּור רעֶד ןעֶהּורטעוֶו םֶהיֵא ףיֹוא דְנּוא 2 :ןעֶגְנעֶרְּב טְכּורְפטעוֶו
 טְפאַׁשְנעֶמיוו ןּופטְסייֵג רעֶד ,טייקְראַטְׁש דְנּואהָצֵע ןּופטְסייֵג רעֶד ,דְנאַטְׁשרעֶפ דְנּואהָמְכָח ןּופ

 דנוא

 ןְלעֶצְראוָו
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 וע הָאְרַמְל--אָלְו הָוהְי תַאְריּב וָחיִרֲהַו :הָוהְי תֶאְרו *
 ילד { קָדָצִּב טפָׁשו :חיִכּווינֶא עֶמְׁשִמְלאלְו ששי
 ַחיִרְבּו יפ טֶבָׁשְּב ץֶרָאדהֶּכִהְ ץראיינעל רוׁשיִמְּב ַחיָכֹוהְו

 הֶדָנמֲאָהְו ויָנְתָמ רזַא קָדָצ הָיָהְו ּ:עֶׁשֶר .תיִמָי ותָמְׂש ה
 לנו | ץֵּבְרִי יִדְנע רֵמְנְו שֶבּכִע בא רָנָו :ויָצְלַח רוזַא 6
 הָניְֵרִּת .בֹדָו הַרְּפּו :םָּב גָהֹנ ןְטָק רַעָנְו וָדְחַי איִרְמּו רַפְכּו 7

 טֵׁשַעָׁשְו ןֵָּת--לֵכאְי רֵקְּבַּכ הָירַאְו ןְהיִדְלִי וצְּבִרִי וָּדְחַ
 יאְל :הָרָה ורָי ליִמָגיִועֶּפַצ תֶרְואְמ לעו ןָתָּפ רֶח-לַע 5
 חָעַּד ץֶרֶאָה הְָלְמיּ ִׁשדק רַהלְכִּב ותֹי חֶׁשי-אְלְ ּועְרִי 9

 טגודַה םֹויַּכ הָיָהְו םיִּסַכְמ םיל םִיַּמַּב הוהי-תֶא י
 הָתְיָהְו ּוׁשְרָדִי םִיוג ולֵא םי םיִמִע םִנְל דַמֹע רַׁשֲא יֵׁשי ׁשֵרְׂש

  ינֹדֲא ףיסוי אּוהַה םִזַּב ו הָיָהְו :דֹוָבָּכ ֹוְתָחְנֶמ 1

 רושֲאַמ רַאָׁשִירֶׁשֲא וָּמִע רָאְׁש-תֶא תונקְל ודָי תיִנָׁש
 תרֶמַחָמּו רָעְנִׁשִמּו םליְֵמּו ׁשּוּכִמּו םורָחַּפִמּו םִיַרְצִמִמּו

 תֹוָצְפִנּו לארׂשי יחְדִנ ףסֶאְו םיגל סנ אָׂשִנְו יה יײאמּו 2
 םִיַרְּפַא תַאְק הָרָפְו :ץֶרָאָה תוָפנַּכ עַּבְרַאְמ ץֹּבַקְי הָדּוהְי 2

 הָדּוהיַו הָדּוהְי-תֶא אֵנקִידאַל םיִרְפֶא ּותָרְּכִי הָדּוהְי יִרְרֶצִו
 חַי הָּמָי םיִתְׁשלִּפ ףַתָכִב ּופָעְו :םִיָרְפֶא-תֶא רצידאל 14

 ןְמע ינְבּו םֶדָי חלְׁשִמ ב בָאומּו םוָדָא םָרָקייַנְּב-תֶא ּוָבָי
 ףיֶנֵהְו םִיַרְצִמ-םַי ןִׁשְל תֵא הָוהְי םיִרָחָהְו !םֶּתְעַמְׁשִמ וט

 ְךיֶרְדַהְו םיִלָחנ הָעְבִׁשְל ּוָּכִהְ ָחּור םִיעַּב רֶהַה-לַעֹודָי
 רּוָׁשֲאֹמ רַאָׁשִי רֶׁשֲא ֹוּמַע רָאָׁשל הָּלִסִמ הָתְיָהְ ;םיִָעַַּב 18

 :םִירצִמ ץרָאמ וע םֶזְּ לֵאָרְשִיל הְַָה רַׁשֲאַּ
 יי =

 ְךּפַא בֶׂשָי יִּב ְּתְפִנָא יִּכ הָוהְי ּךֶדִֹא אּודַה םֹיַּב ָתְרַמָאְו א
 זִע יִּכ דָחפֶא אֵלְו חַ חַמְבֶא יִתָעוְׂשִי לֶא הֵּנִה :יִנֵמֲחְנְתּו 2
 םִימ--םֵּתְבְַׁשּו :הָעּוׁשיִל ליה הָוהְי ּהִי תֶרֶמֲח
 ּודֹוה אּוהַה םזַּב םֶּתְרַמֲאְו :הָעוׁשיַה ינעַּמִמ ןִׂשָׂשְּב 4

 וד

 היעשי

= 

*" 4 
 דְנּוא ,גְנאַלְׁש רעֶד ןּופ ְּךאָל ןי=י

 רו אי

 ןייַז דְנּוא 3 :טאָנ ןּופ טְכְרּופ איִד דְנּוא

 רעֶד ןיִא ןייַז טעוֶו (ןעֶקעֶמְׁש) םעֶהְטָא
 טיִנ טעֶו רֶע דְנּוא ,טאָג ןּופ טְכְרּופ
 עֶנייֵז ןּופ ןעֶהעֶזְנָא םעֶד ְּךאָנ ןעֶטָּפְׁשִמ
 ןעֶפאַרְמְׁשעֶּב טיִנ טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶגיֹוא
 :ןעֶריֹוא עֶנייֵז טיִמ ןעֶרעֶה םעֶד ְּךאָנ
 טייַל עֶמעֶרָא איִד טעֶו רֶע טְרֶעייֵנ 4

 רֶע דְנּוא ,טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג טיִמ ןעֶטָּפְׁשִמ
 עֶדְנעֶלֶע איד טְכעֶר טיִמ ןעֶפאָרְטְׁש טעוֶו
 ןעֶנאָלְׁש טעוֶו רֶע דִנּוא ,דְנאַל םעֶד ןּופ
 ,ליֹומ ןייַז ןּופ טּור איִד טיִמ רֶרֶע איִד
 טעֶו ןעֶּפיִל עֶנייֵז ןּופ ְּךיֹוה םעֶד טיִמ דְנּוא
 -כעֶרעֶג דָנּוא 2 :עֶׁשָר םעֶד ןעֶטייֵט רֶע

 עֶנייֵז ןּופ לעֶטְראַנ רעֶד ְןייַז טעוֶו טייֵקְניִט
 לעֶטְראָנ רעֶד טְפאַׁשייֵרְמ דְנּוא ,ןעֶדְנעֶל
 טעוֶו ףְלאָו ַא דְנּוא 6 :ןעֶכיִד עֶנייֵז ןּופ
 -ְמעֶל ַא דְנּוא ,עֶלעֶמעֶל ַא טיִמ ןעֶניֹואְו
 עֶלעֶגיִצ ַא טיִמ ןעֶנעֶל ְּךיִז טעוֶו טְרעֶּפ
 דְנּוא ,ּבייֵל רעֶנְנּוי ַא דְנּוא ּבְלאַק ַא דְנּוא
 ןייֵלק ַא דְנּוא ,ןעֶמאַזּוצ םֶקָא רעֶטעֶפ ַא
 ַא דָנּוא 7 :ןעֶרְהיִפ אייֵז טעֶו עֶלעֶגְנּוי
 ןעֶמאַזּוצ ְּךיִז ןעֶלעוֶו רעֶּב ַא דְנּוא הּוק
 ןעֶמאַזּוצ ְּךיִז ןעֶלעוֶו ןעֶגְנּוי עֶרייֵז ,ןעֶדייוו
 ןעֶסֶע טעוֶו ּבייֵל רעֶּד דְנּוא ,ןעֶנעֶלְרעֶדיִנַא
 ַא דְנּוא 8 :םקָא רעֶד אי יֹוזַא איֹורְטְש

 םעֶד אייֵּב ןעֶליִּפְׁש ְךיִז טעוֶו דְניִק גיִדעֶנייַז
 ּוצ ןעֶקעֶרְטְׁשסיֹוא ךְנאַה עֶנייִז טעוֶו דְניֵק סעֶטְנייוִועֶגַּפָא ןייַא

 ןּוהֵמ םעֶטְכעֶלְׁש ןייק ןעֶלעֶו אייֵזפ :גְנאַלְׁש (עֶכיֵלְרְהעֶפעֶננעֶטְּבְראַפעֶג רעֶד ןּופ ישי
 ןעצְנאַג ןייֵמ ףיֹוא ןעֶּבְראַדְרעֶפ טיֵנ דְנּוא

 וַז סאָד איו יֹוזַא טְפאַשְנעֶסיוִו
 י*

 ָשִי ןופ לעצְרּואוָו איִד ָש}
 ָהּור עֶנייַז דְנּוא ,ןעֶׁשְראַפ רעֶקְלע ֵפ איִד

 טיִמ לּופ ןייַז טעוֶו דְרֶע איִד ןיִראו ,גְראַּב ןעֶגיִלייַה
 ןייַז טעוֶז גאָט םעֶנעֶי ןיֵא דְנּוא 10 :םַי סאָד טְקעֶדעֶּב רעֶסא

 ןעֶלעוֶו םעֶד ּוצ ;רעֶקְלעֶפ איִד ראַפ ןְהאָפ ַא םלַא א טעֶו םא
 -ִםעֶד ןַא ןייַז טעדֶו סֶע דְנּוא 11 :דֹובָּכ ןייַז טעֶו ע

 ןעֶפיֹוקְרֶע ּוצ ְּךיִז ,דְנאַה עֶנייֵז ןעֶקעֶרְטְׁשסיֹוא לאָמַאב ְכאָנ טעוֶו ראַה רעֶדְסאָד ,גאָט
 דְנּוא ,םִיַרְצִמ ןּופ דְנּא ,רּוׁשַא ןּופ ןעֶּבייֵלְּב טעוֶו סאוָו .קְלאַפ ןייז ן

 איד ןּופ דְנּוא ,תָמַח ןּופ דְנּוא ,רֶעְנִׁש ןּופ דְנּוא ,םֶלי

 ןעֶגיִּבְלעֶז
 ןּופ בֶנּ בייֵלְּברעֶּביִא איֵד
 ַע ןּופ דֶנּוא ,שּוּכ ןּופ דָנּוא ,םֹורְתַּפ ןּופ
 טעוֶו רֶע דְנּוא העֶקְלעֶפ איד ראַפ ןְהאָפ ַא ןעֶּבייֵהְפֹוא טעוֶו רֶע דְנּוא 2 :םִי ןּופ ןְלעֶדְניא
 -וצ רֶע טעוֶו הָדּוהְי ןּופ עֶטייֵרְּפְׁשּוצ איִד דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶנעֶסיֹוטְׁשרעֶפ איִד ןְלעֶמאַזְנייַא
 טעֶז םִיַרְפֶא ןּופ הֶאְנִק איִד דנּוא 18 :דֵרֶע רעֶד ןּופ ןעֶקֶע רֶעיִפ איד ןּופ ןעֶמעֶנ ןעֶמאַז
 טעֶו םִיַרְּפָא ,ןעֶרעוֶו ןעֶטיִנְׁשרעֶפ ןעֶלעוֶו הָדּוהְי ןּופ םיִאְנֹוׂש איִד דְנּוא ,ןעֶרעֶזַז ןּוהְטעֶנְּפָא
 -עוֶו אייֵז טְרֵעייֵנ 14 :םִיַרְפֶא ּוצ ןּוהְטְנָא תֹורָצ טיִנ טעוֶו הָדּוהְי דְנּוא ,הָדּוהְי ןייַז אֵנָקְמ טיִנ
 ןעֶמאַזּוצ ןעֶלעוֶו אייֵז ,טייַז-בֶרֵעַמ ןעֶנעֶק םיִּתְַׁלּפ איֵד ןּופ קא איד ףיוא ןעֶהיִלְפ ןעֵל
 דָנּוא םֹודָא ףיֹוא ןעֶנעֶל דְנאַה עֶרייֵז ןעֶלעוֶז אייֵז ,טייַז-חַרַזִמ ןּופ ןעֶׁשְנעֶמ איִד ןעֶּביֹורעֶּב
 איד ןייַז םיִרְחַמ טעוֶו ראַד רעֶד דְנּוא 13 :ןעֶכְראָהעֶנ אייֵז יי ַע יַנְּב איד דְנּוא ,בָאֹומ

 רעֶּביִא ןעֶּבעֶהְפיֹוא דְנאַה עַנייַז טעזֶו רֶע דְנּוא ,םִיָרְצִמ אייַּב םַי םעֶד ןּופ (םּונְסיֹוא םעֶד גְנּונ
 ןעֶכאַמ דְנּוא ,ןעֶכייֵט ןעַּביִז ןיֵא ןעֶנאָלְׁש םֶהיֵאטעֶזָו רֶע דְנּזא ,דְניוןעֶניִטְכעֶמ ַאטיִמְּךייֵטמעֶד
 געדֶו רעֶכיֹוה ַא ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 16 :ָּךיִׁש עֶנעֶקיִרְט טיִמ ןיי ןעֶׁשְנעֶמ זַא

 סי"
 5 קַע =

- = = = 

 וכֵס

 ןייֵבְרעֶּביִרַא ןעֶלע טו

 סֶע איוװ יֹוזַא ,רושַא ןּופ ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא זיִא םאו ,קָלאָפ םעֶד ןּופ טְסעֶרְרעֶּביִא םעֶד ראַפ

 :םִיָרְצִמ דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא ויִא רֶע ןעוֶו נאָט םנ ןעֶזעוֶועֶג זיִא

 בי 2
 טְסאָה אּוד עֶׁשְטאָח !טאָנ ָא ןעֶּביֹול ךיד לע וַד ְךיִא ,ןעֶנאָז אּוד טְסעֶזֶו אָט םעֶנעֶי ןיֵא דְנּואַד

 -עַג ְּךיִמ טְסאָה אּוד דְנּוא ,ןּוהֵטעֶנָּפָא ריִמ ןּופ ןְראַצ יי ְךיִז ט טאָה ָּךאָד ,ריִמ א יֹוא טְנְראָצעֶנ

 ְךיִמ טְכְראָפ ְּךיִא דְנּוא רעֶכיִז ןיִּב ְּךיִא ;(הָעושינ ףלי ה עֶנייֵמ זיִא טאָנ ,העָז 2 :םֶסייֵרְט

 רֶע דָנּוא ;גְנאַזעֶנ ןייֵמ דְנּוא טייֵהְקְראַטְש עֶנייֵָמ זיִא טאָנ ראַה 2 ןיִראָה טיִנ

 ויא

 עד ןיִא לֵאָרְׂשִ ּוצ
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 יִּכּו ּוריֵכְזַה ויָתֹליִלֲע םיִמָעְב ּועיִדֹוה ֹומְׁשב ּואְרִק הָוריל :(הָעּושֹינ ףְליִה עֶנייֵמ ןעֶראוָועֶג ְךיֹוא זיִא

 ה זראָו תַעָדימ הָׂשָצ תואַנ יִּכ הָוהְי וָרָּמַו :ָמָׁש םֶנֶׂשִנ ןעַּפעֶׁש דייֵרְפ טיִמ רֶהיֵא טעוֶו רעֶּביִראָד 3

  ךֵבְרִקְּב לייק ןוצ תַבֹׁיִנַויֵלֲהְצ :ץְרָאָה-לָכְּב ןיִא דנּוא 4 :םֶליֵה ןּופ ןעֶלעוֶוְק איִד ןּופ
 ינלֶאְְׂשי ׁשורק םעֶד טְּביֹול ,ןעֶנאָז רֶהיֵא טעוֶו גאָט םעֶנעֶי
 -עֶּב טְכאַמ ,ןעֶמאָנ ןייַז םיֹוא טְפֹור ,ראַה
 ,קְרעוֶו עֶנייֵז רעֶקְלעֶפ איִד ןעְׁשיוִוְצ טְנאָּק
 :ןעֶּביֹוהְרעֶד זיִא ןעֶמאָנ ןייַז זַא טְנאָמְרעֶד

 ט ת

 3 א יירַמְׁשְנירַה לע :ץמָאְדַּמ ודָיְצַׁשִי הָוְח רֶׁשֲא לֵכָּב אּׂשִמ
 :םיִביְִנ קו = = ופִָה = א = יא

 זיִנ 0 טי יז יי יזז ףץייניז 5נ

 וי אָבְצ רֶקַפכ תֹוצָבְצ הָוהְי םִִטמָאְנ 4 א רק וי סאָד ,ןיד יב שוא
 מעג ֵלְכּו הָהְי שה הְָקִמ קָחרִמ ץרָאפ םִאְּב  רלוא םיֹוא אייֵרְׁש 6 :טְלעוֶו רעֶצְנאַנ רעֶד
 רֶׂשְּכ ְהָוהְי סי בורָק יִּכ ּוליִליֵה :ץֶרָאָה-לָּכ לֵּבַחְל ןיראָו ןֹויִצ ןּופ ןירעֶניֹואוְועֶּב אּוד גְניִז
 ׁשנַא בֵבְל-לְכְו הָנִפְרִּת םידָילּכ ןֵכילַע ּואוְבייִּדַׁשִמ ןיִא םֹורְג זיִא לֵאָרְׂשִו ןּופ רעֶגיִלייֵה רעֶד
 ׁשיא ןִלוחְי הָרֵלַּּ וחי םיִלָבַחַ םיִרֵצּוולְמִבָ !םֶמי ;ןעֶטיִמ רעֶנייֵד

 : איז הנה :םֶהיֵנְּפ םיִבָהל נפ ּוחָמְתִי והְעַרילֲא
 ָאטהו הָּׁשִל ץרָאָה םיַשָל ףָא ןירו הָרבְַו ירְַא

  ּולהִי אָל םֶהיֵליִטְכּו םִמָּׁשַה יבְכְכייּכ ּוהִָּמִמ דִמְׁשַי ּוהָוְעַׁשְי םאָו לֶבָּב רעֶּביִא הָאּובְנ איֵד 1
 וו יִּתְדַפּו:רֹוא ַהיֶניאל ַחֵריְּותאְֵֶּׁמְׁשִה ְךֵׁשָה םֶרֹא יא? :ןעֶהעֶועֶג טאָה ץֹומֶא ןּופ ןְהּוז
 םיִדז ןיִאּנ ִּתַּבְׁשִהְ םֶנֹוצ םיִָׁשְרלַעְו הָעָר טֵבַּתילַע טְּבעֶה ,ןְהאָפ ַא ףיֹוא טְּבעֶה גְראַּב ןעֶכיֹוה ַא

 2 םֶתָּכִמ םָרֶאְו וַּפִמ ׁשֹונֲא ריָקוא ליֵּפְׁשַא םיִציִרָע תואַנְו טיִמ (קְניוו) לעֶּקאָׁש ,לֹוק ַא אייֵז ּוצ ףיֹוא

 ופ הָמוקְּמִמ ץֶרָאָה ׁשְַרתְו נר םִמָׁש ןְכילַע .:רִפּוא ךְרּוד ןעֶמּוקְניֵרַא ןעֶלאָז אייֵז זַא ,דְנאַה איד
 + יָבְצִּ א פא נו 6 הָוהְי תֵרְבָעְּב ְךיִא 3 :טייֵל עֶמיֹורְג איד ןופ ןעֶריֹוט איִד

 ומ = יד יא א קמח אנו הי םָאָה ךוא ףטשאבענ ניק יי יו
 5 םֶהיֵׁשְנּו םִתּב שים שי הילל :בֵרֲחָּב / ןיד ןיימ ּוצ ןעֶמּורעֶט םירבִב עי יא
 דאָ -ֶֶׁאיָדְמיִֶא םֶהלע רמה :הָננשּת עלי ןעֶנעֶו ךיז ןְעייֵרְפ סאָוו איד ּליִפֲא
 נָתַתִּי אָ בָהּ - איד ףיֹוא לעֶמיִטעֶג א זיִא םָע 4 :טייֵהְכיֹוה
 ,קְלאָפ םיֹורְג ַא ןּופ איז יֹוזַא ְּךייֵלְג ,גְרעֶּב
 סאָד טְרעֶטְסּומ תֹואָבְצ ראַה רעֶד ;רעֶקְלעֶפ עֶטְלעֶמאַזְרעֶפ ןּופ עֶכייֵרְניִנעֶק ןּופ ׁשַעַר ַא
 ואָי ,לעֶמיִה קֶע םעֶד ןּופ ,דְנאַל ןעֶטייוֵו ַא ןּופ ןעֶמּוק אייֵז פ :הָמָחֶלִמ רעֶד ּוצ איו לִיַח

 :ןעֶּבְראַדְרעֶפ ּוצ דְנאַל עֶצְנאַג סאָד ,ןְראָצ ןייַז ןּופ גייֵצקְרעֶו איִד טיִמ ,ןייֵלַא ראַה רעֶד
 ןּופ גנּורעֶטְׁשּוצ ַא איד טְמּוק רֶע ,טְנעֶהאָנ זיִא ראַה םעֶד ןּופ גאָט רעֶד ןיִראָו ,טְנאָלְק 6
 ץְראַה עֶביִלְניִא דֶנּוא ןעֶרעוֶו ּךאְׁש דְנעֶה עֶלַא ןעֶלעוֶו םּוראָד 7 :ןעֶניִטְכעֶמְלַא םעֶד
 ןעֶהעוֶו דֶנּוא ןעֶּפַּפְמעֶרְק ןעֶרעוֶו ןעֶקאָרְׁשרעֶד ןעֶלעוֶו אייֵז 8 ; (ןייֵגּוצנ ןעֶצְלעֶמְׁש טעוֶו
 טְהעֶג םאִו ןיִרעֶניוִועֶג ַא איז (ןעֶסייֵרקנ ןעֶהעוֶו ןיִא ןייַז ןעֶלעוֶו אייֵז ,ןעֶּפאַחְנָא אייֵז טעדֶו
 טעֶֶו םיִנָּפ רֶעייֵז ,ןְרעֶדְנּואוו ןְרעֶדְנַא םעֶד רעֶּביִא רעֶנייֵא ְּךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז ;טְרּוּבעֶג ּוצ
 ַא טיִמ ,גיִמְראַּבְרעֶדְנּוא ,טְמּוק ראַה םעֶד ןּופ גאָט רעֶד ,העָז 9 :ןעֶמאַלְפ איז יֹוזַא ןייַז
 ןעֶגְליִטְרעֶּפ םעֶו רֶע רֶנּוא ,ןעֶטְסיוִוְרעֶפ וצ דְנאַל סאָד יִדְּכ ,ןְראָצ ןעֶניִדְנעֶנעֶרְּב דְנּוא םיִרָנ
 טיִנ ןעֶלעוֶו לעֶמיִה םעֶד ןּופ תֹולְזַמ איִד דְנּוא ןְרעֶטְׁש איד ןיִראָָו 10 :ןּופאַד רעֶדְניִז איד
 איֵד דְנּוא ,ןְהעֶנְפיֹוא ןייַז אייֵּב ןעֶרעוֶו רעֶטְסְניִפ טעוֶו ןּוז איִד ;טְכיֵל רֶעייֵז ןעֶטְכייֵל ןעֶזאָל
 ןעֶפאָרְּטְׁש נא איִד לעֶו ְּךיִא דְנּוא 1 :ןעֶטְבייֵל טְכיֵל רֶהיֵא ןעֶזאָל טיִנ טעוֶו הָנֶבְל
 -םיֹוא ןעֶכאַמ לעֶזֶו ְּךיִא דְנּוא ,דְניִז עֶרייֵז ןעֶנעוֶו םיִעָׁשְר איִד דְנּוא ,עֶטְכעֶלְׁש םאָד ןעֶנעוֶו
 ָךיִא לעוֶו עֶגיִטְלאַוַועֶג איד ןּופ ץְלאָטְׁש םעֶד דְנּוא ,עֶניִטיִמְכיֹוה איד ןּופ ץלאָטְׁש םעֶד ןעֶרעֶה
 ָנעֶמ םעֶד דְנּוא ,דְלאָגְנייֵפ אי ןעֶכאַמ רעֶרייֵט ןאַמ םעֶד לעזֶו ָּךיִא דְנּוא 12 :ןעֶניִרְדיִנְרעֶד
 דְנּוא ,ןעֶכַאַמ ןְרעֶטיִצ לעֶמיִה םעֶד ְּךיִא לעוֶו םּוראָד 18 :ריִפֹוא ןּופ דְלאָנ םאָד איז רֶהעֶּמ
 תֹואָבְצ ראַה םעֶד ןּופ ןְראָצְמיִרְנ םעֶד ןעֶנעוֶו ,טְרָא רֶהיִא ןּופ ןעֶרְהיִרְקעווַא ְךיִז טעוֶו דְרֶע איד
 דְנּוא ,שְריֵה רעֶטְנאָיְרעֶפ ַא איו ןייַז טעוֶו ןעֶמ דְנּוא 14 :ןְראָצ ןעֶסייֵה ןייַז ןּופ גאָט םעֶד ןיִא
 ןעֶנייֵא ןייַז ּוצ ןעֶררעֶק ְּךיִז טעֶו רֶכיֵלְטיִא ,טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא טיִנ ןעֶרעוֶו אוו ףאָׁש איו
 -עֶג טעוֶו סאוָו רעֶכיֵלְטיִא 12 :דְנאַל ןעֶגייֵא ןייַז ּוצ ןעֶפיֹולְטְנַא טעֶֶז רעֶכיִלְטיִא דְנּוא ,קְלאָפ
 טעֶד ןעֶרעֶוטְּפאַחעֶגטעוֶוסאוָו רעֶכיִלְטיִא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶכאָטְׁשעֶגְבְרּודטעוֶו ןעֶרעוֶו ןעֶנּופ
 ראָפ ןעֶרעוֶו טְלעֶציִפּוצ ןעֶלעוֶו ָךעֶלְרעֶדְניק עֶגְּי עֶרייז דנּוא 16 :דְרעֶוְׁש םעֶד ךרזד ןעֶלאַפ
 :ןעֶרעוֶו ןעֶפאָלְׁשעֶּב רעֶּבייוֵו עֶרייֵז דְנּוא ,ןעֶרעוֶוטְּביֹורעֶּב ןעֶלעוֶו רעֶזייֵה עֶרייֵז ,ןעֶניֹוא עֶרייֵז

 דְּוא ,רעֶּבְליִז ןעֶּטִבַא טיִנ ןעֶלעוֶו סאוָו יָדָמ םעֶד ןעֶקעוֶוְרעֶד אייז ןעֶגעֶק לעוֶז ְךיִא ,העָד 7
 ,טייֵל עֶגְנּוי איד ןעֶלְציִּפּוצ ןעֶניֹוּב עֶרייֵז 18 :רְהעֶגעֶּב ןייק (ךיֹואנ אייֵז ןעֶּבאָה דְלאָג ןַא
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 רעֶּביִא ןייז םֵחַרְמ טיִנ ְךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא  הָתְוָהְו :םָניֵ םִתָתחאַל םיִנבילַע ּומְחַרְי אֵל ןָטְביירְּו 5
 רעֶדְניִק רעֶּביִא ,ּבייֵל םעֶד ןּופ טְכּורְפ איד תֶכּפְלַמְּכ םיִּדְׂשַּכ ןִֹאְג תֶראְפִּת תֹובְלְמִמ יֵבְצ .םֵבָב

 ;ןעֶמְראַּבְרעֶד טיִנ גיֹוא רֶעייֵז ְּךיִז טעוֶו שת אלְוחצנל בעַתאל זהָרמֲע-תֶאטְרְטיתֶאםוללֲא כ
 ןופ .גָנֹורוִצ איִד זיִא םאָזו .לֶבָּב דנזא 10 = ּושִׁ כראם ברעט לֶהיאלְו רו רףידע
 איד ןופ טייקְּסיֹורְנ עֶנעֶׁש איד ,עֶבייֵרְגיִנעֶק תרנְּב ָׁש ּנְכָׁשְו םיִחֹא םֶהיֵּתָב ְִלָמּו םיִיִצ םָׁש-וצְבֶרְו

 םיִנִהְו ותֹוְמלַאְּב םייִא הָנָעְו :םְש"ּורְּקְרִי םיִריִׂש הָנעַי 92

 ףֵֹאָּ ליָאְׁש דֶרּוה 'תלָׁשְמַנ ולא ּנִֹמָב ָתּלְח הָּתַא וג
 טְנעֶהאָנ זיִא טייֵצ עֶרייַז דְנּוא :לעֶּפ .וא ;הָעֵלִּת ךיָמכמו הָמִר עצי ְוְִחַּ ךילְְ מָה

 םבֶחיִנהְו לֵאָרְִׂיְּב דוע רַמָבּו בקעַייתַא הָוהְו םֵחָָויִּכ א

 טאָה טאָנ ןעוֶו איז יֹוזַא ןייַז טעוֶו םיִדְׁשַּכ

 איִז 20 :הָרֹומַע דְנּוא םֹודְסטְרְהעֶקעֶגְרעֶּביִא

 דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְניֹואוְועֶּב טיִנ לאָמְנייֵק טעוֶו

 רוה ן"ו אט כרהואןיאטעֶהרעֶנײֵק טל תבל והְּפְסִנְו םֶהיִלֲע לֵּנה הָלנְו םֶתָמְרַא-לַע
 2 יב

 טיִנ טְראָד טעוֶו יִּבָרֵע ןייק דְנּוא ,רֹוד ּוצ  .ריב םִלֲחְנְתִהְו םָמּקְמ--לַא שֶאיִבתו מע םחָלּונ
 הי עֶנייֵק דְנּוא טְלעֶצעֶג ןייַז ןעֶלעֶטְׁשְפיֹוא . ץָּבׁש ּוָהְו תהָפְִׁלְ םיִדָמִעַל הוי תַמְַא לַע לֵאְרׂשִי

 :וכְׁשֶמי אָל ָהימָיְוָּּתִע אֹובְל בר ָילְכיהְּב
 "ךי

 טְראָד ףאָׁש עֶרייֵז טיִנ ןעֶלעוֶו רעֶכּוטְסאַּפ {=ִוהְי חינָה םֹויְּב הָהְו - ּםֶהֹׁׂשְנּב ִהְָו םֹהיִכְׂשְל 3
 תֹויַח עֶדְליוו טְרֶעייֵנ 21 :ןעֶכאַמ ןְרעֶגאַל  ךֶבירַּכְרָׁשַא הָָקִה הבה וגְֶמיְּדבְצֶעַמ ֵל
 -אל ןעֶטְראָד ְּךיִז ןעֶלעוֶו רָּבְדִמ רעֶד ןופ תיֵמְׁש ךיִאָחְרַמָאְו לַכָּב ּךֵלֶמ-לַע הוה לֵׁשֶּמַה ָתאָׂשְנו

 לּופ ןייַז ןעֶלעוֶו רעֶזייֵה עֶרייֵז דְנּוא ,ןְרעֶנ טּבִׁש םיִעָׁשְר הֵּמִמ הָוהְי רֶבָׁש :הָבֵהְרַמ הָתְבָׁש ׂשֵנֹנ ה
 ןעֶסיֹורְטְׁש עֶגְנּי דְנּוא ,(םיִחֹואנ ןעֶלייֵא טיִמ  ּרָהֹר הָרָס יּתְלִּב חַּכמ הֶרָבֲעְּב םיִּמִע הָּכִמ :םיִלׁשִמ 9

 םיִדֵׁש איִד דְנּוא ,ןעֶניֹואוְו ןעֶטְראָד ןעֶלעוֶו ץְרַאָה-לַּכ הָּטקַש הָחָ שה ֵלְּב ּדְרְמ םִי אב
 זַאמ ןנָבִל זרַא ָּךל יִחְמִׂש םיִׁשֹורְּביסג :הָּנִ וחְצָמ 5
 לו הָוְנָר תַחַּתִמ לֹואְׁש :טִלֶע תַרֹּכַה הלל ָּתְבַָׁש 9

 -ָמּורַא ןעֶטְראָד ןעֶלעוֶו (תֹוחּור עֶנייֵרְמּואנ
 ןעֶלעוֶו ץעֶק עֶרְליִו דְנּוא 92 :ןעֶצְנאַט

 -אֵרְד דְנּוא ,ןעֶטְסאַלאַּפ עֶרייֵז ןיִא ןֶעייֵרְׁש
 -ְמעָט עֶראַּבטְסּול עֶרייֵז ןיִא ןעֶגְנאַלְׁש-ןעֶכ

 םיקה ץרָא ידע טיאָפְר ָּךְל רע ּךָאוּמ תאָרְקִל
 . "טֵנ ְךילֵא ּורְמאְיו ּנֲע םֶּלְּכ :םִיֹונ יִכְלַמ לֵּכ םֶתֹואְסִּכִמ

 ְךיִז ןעֶלעוֶו געֶט עֶרייַז דְנּוא ,ןעֶמּוקּוצְנֶא -לָע שליח ץרַאל םעדנג רֶחַשרַּב ליה םִימִָמ תל
 :ןְרעֶגְנעֶלְרעֶפ טיִנ ילַעמִמ הָלָעָא םִַמָשה ּבְבָבִלב ָּתרַמָא הָּמַאְו :םינ :

 ךי לעשי ּכאק יִתָּכְרַיְב דַעֹומ-רַהְּב בֶׁשֵאְו יִאְסִּכ סיִרָא לֵאייַבְכוכָל

 -ךעֶדְסיֹוא לאָמַאְכאָנ טעֶו רֶע דְנּוא ,בֹקֲעַי רעֶּביִא ןייַז םֵחַרְמ ְּךיִז טעוֶו ראַה רעֶד רעֶּבָא 1
 טעוֶו רַג רעֶד דְנּוא דְנאַל רֶעייֵז ןיִא ןעֶצעֶזְנייַא (רעֶדיוו) אייֵז טעדֶ רֶע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןעֶלייוו
 בֹקַעַי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ּוצ מש ְךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז דנּוא ,ןעֶטְפעֶהעֶּב אייֵז ּוצ ָּךיִז
 םאָד דְנּוא ,טֶרָא רֶעייֵז ּוצ ןעֶנְנעֶרְּב אייֵז ןעֶלעוֶו דְנּוא ןעֶמעֶנ אייֵז ןעֶלעוֶו רעֶקְלעֶפ דָנּוא 2
 רֶנּוא טְבעֶנְק םֶלַא ראַה םעֶד ןּופ דְנאַל םעֶד ןיֵא ןיִנשרַי אייֵז ןעֶלעֶד לֵאָרְׂשִי ןופ דְניועֶגְזיֹוה
 ןעֶטְלאַהעֶגןעֶגְנאַפעֶג אייֵז ןעֶּבאָהסאָוו איִד ןעֶמעֶנְועֶגְנאַפעֶגְןעֶלעו אייז דְנּוא ,ןעֶדעֶמטְסְניִד
 ֿבאָט םעֶד ןיִא ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 8 :םֶרעֶנְניוִוְצעֶּב עֶרייֵז רטבואןעֶמיְלעֶרעֶג יי אייֵז דָנֹוא
 -ךַא רעֶד ןּופ דְנּוא ,ןְרעֶטיִצ ןייד ןּופ דְנּוא עֶהיֵמ עֶנייֵד ןּופ הּור ןעֶּבעֶג ריִד טעוֶו ראַה רעֶד ןעוֶו
 סאָד ןעֶּבייֵהְפיֹוא אּודטְסְלאָזיֹוזַא4 :(ןעֶמייֵּבְרַאנ ןעֶניִדטְכאַמעֶגְךיִדטאָהְןעֶמסאָוטיִמטייַּב
 רעֶד !טְרעֶהעֶגְפיֹוַא רעֶגְניוִוְצעֶּב רעֶד טאָה איוו---ןעֶנאָז דְנּוא ,לָבָּב ןּופְּךְלֶמ םעֶד ןעֶנעֶק לָׁשָמ
 איד ןּופ ןעֶקעֶמְש םעֶד ןעֶכאָרְּבּוצ טאָה ראַה רעֶד 5 !טְרעֶהעֶנְפיֹוא טאָה רעֶסעֶרְּפדְלאָג
 טיִמ ןעֶנאָלְׁשעֶג רעֶקְלעֶפ איֵדטאָהסאָוְו רעֶד6 :רעֶניִטְלעוֶועֶג איִד ןּופ טּור איד דְנּוא ,םיִעָׁשָר
 טיִמ תֹומּוא איֵד רעֶּביִא טְגיִטְלעֶועֶג טאָה םאו רעֶד ,ןעֶרעֶהְפיֹוא ןֵהָא גאָלְׁש ַא ןְראָצ ַא
 דְנּוא ּגיֵהּור זיִא דֵרֶע עֶצְנאַנ איִד 7 :םִע טְרְהעוֶוְרעַפ הל דֵנּוא טְנאָועֶגְכאָנ טְרעדַו ,ןְראָצ
 ןַעייֵרְפ רעֶמייֵּב-םקּוּב איִד ְּךיֹוא 8 :בְנאַזעֶג םעֶד ןיִא םיֹוא ןעֶבעֶרְּב אייז ,ןעֶּביִלְּבעֶג ליִטְׁש
 ָךיִד טְסאָה אּוד םעֶד טייַז ,(ןעֶנאָז דְנּואנ ,ןֹונָבְל ןּופ - טי איֵד דֵנּוא ,ריִד רעֶּביִא ְּךיִז
 ןעֶטְנּוא ןּופ םֶנֵהיֵג םאָד 9 ?ןְהעֶנְפיֹוא םֶנּוא רעֶּביִא רעֶדייַנְׁשרעֶפ רעֶד טיִנ טּוהְמ טְנעֶלעֶב
 -אַה יי ,עֶטיֹוט איֵדטְקעוֶוְרעֶד טאָה ןעֶמ ,ןעֶמּוקְנָא ןייֵד ןעֶנעֶקְּטְנַא ,ריד ראָפ רעֶמיִצ צ טעוֶו
 ןּופ םיִכָלְמ עֶלַא ןעֶלְהּוטְׁש עֶרייֵז ןּופ טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא טאָה ןעֶמ דְנּוא לא םעֶד ןעֶר
 אּוד טְזיִּב ,ןעֶנאָז ריִד ּוצ ןעֶלעֶֶו אייֵז דְנּוא ןְרעֶּפְטְנֶע ןעֶלעוֶו ִז עַלַא איֵד 10 :רעֶק = זֵפ איד
 טייקְּפיֹורְג עֶנייַד 11 ? ןעֶראַועֶג ןעֶכיִלְנעֶנ םִנּואּזצ אּודטְויִּב ?ריִמאי ןעֶראָועֶג קְנאַרְק ְךיֹוא
 ןעֶנעֶז ריִד רעֶטְנּוא ,ןָלעֶדיִּפ עֶנייִד ןּופ ןעֶמּורְּב םאָד דְנּא ,לֹואְׁש םעֶד ןיִא טְרעֶדיִנעֶגשּזרַא זיִא
 -עֶגֶּפּורַא אזד טְזיִּב איד ,יֹוא 19 :םֶרעֶֶו (ךיֹואנ ןעֶנעֶז קעָדּוצ עֶנייֵד דֵנּוא ,טעֶּבעֶנְסיֹוא םְרעֶדַד
 ןעֶראָועֶגטְקאַהעֶגַּפָא אּוד טְזיִּבאיו ! ןְרעֶטְׁשנעֶגְראָמ רעֶגיִטְכיִל אזד ,לעֶמיִה םעֶד ןּופְךעֶלאַפ
 ןיִאטְנאָזעֶג טְסאָה אוד דְנּוא 13 !טְכאַמעֶגְּךאַווְש רעֶקְלעֶּפ איִד טְסאָה סאו אּוד ,דֶרָע רעֶדּוצ
 איוו רעֶּכעֶה לְהּוטְׁשְזייֵמ ןעֶּבעֶהְפיֹוא לעֶזְךיִא לעֶמיִה םעֶדּוצ ןייֵגְפיֹורַא לעִזָּךיִא ,ץֶראַה ןייַד
 רעֶד ןַא בְנּולְמאַזְרעֶפ רעֶד ןּופ גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןעֶציִז לעוֶו ָךיִא דְנּוא טאָג ןּופ ןְרעֶטְׁש איד

 טייז-ןופצ
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 היעשי

 רעֶּביִא ןייֵגְפיֹורַא לעוֶו ְּךיִא 11 :טייֵז-ץֹופָצ
 ְךיִא דְנּוא ,ןעֶקְלאָו איִד ןּופ ְּךייֵה איִד
 :ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד ּוצ ןייֵז ְךייֵלְנ לעוֶו
 ּוצ זיִּב ןְרעֶדיִנְפּורַא טְסעוֶו אּוד רעֶּבָא 5
 ןּופ ןעֶטייֵז איִד ּוצ זיִּב (םֶנְהיִגְ לֹואְׁש םעֶד
 ןעֶלעֶזֶוְּךיִד ןעֶהעֶז סאוָו איִד 16 :ּבּורְנ רעֶד

 ןעֶטְכאַרְטעֶּב ְךיִד דְנּוא .ןעֶזּוקְנֶא ְּךיִד
 ןאַמ רעֶד םאָד זיִא (ןעֶנאָז ןעֶלעוֶו דְנּוא)
 דְנּוא ןְרעֶטיִצ דֶרֶע איִד טְכאַמעֶנ טאָה סאו
 טאָה םאָו 17 ;?ןעֶמְרּוטְׁש עֶכייֵרְניִנעֶק
 דְנּוא רָּבְדִמ ַא איז טְלעֶו איִד טְכאַמעֶנ
 רֶע דִנּוא ,טעֶטְׁש עֶנייֵז ןעֶכאַרְּבּוצ טאָה

 683 די
 1 -כָא ךַא :ןוולָעָל הָּמַּדָא בע יֵתָמָּב-לַע הָלָעֲא :ןֹפֶצ
 6 ילַא ּוהּנְִׂיךֶלֵא ךָאר :רוְבייתכְרִלֶא דָרּוּת לֹואְׁש
 :תרוכְלְמַמ שיערמ ץֶרָאָה זָנְרַמ ׁשיִאָה הזה ּוטֵנֹוּבְתִי

 זהב חַתפאלויָיִסֲא םָָה זיר רב לֶּבִּת םׂש
 נ הָּתַאְו :ותיֵבְּב ׁשיִא דובָכִב ּוְבכָׁש םלְכ םָיֹונ יִכְלַמלָּכ
 בֶרָה יִנעָטִמ םיִנרֲה ׁשֶבָל בֶעְתִנ רֶצנּכ ךֶרֶבִִמ ָּתְכַלְׁשֶה
 כ הָרּובְִּב םֶּתִא דַחַתְראָל :סָבּומ רֶנָפְּכרָֹבייְבַא-לֶאיִדְרו
 עַרָז םָלֹועְל אֵרָּקידאל ָּתְנַרָה .ְּּמִעָּתַחׁש .ּךְצְרַאדיִּכ
 : קל םָתֹכָא ןוָעּב ַחֵּבְּמִמ ויָנָבְל ּוניכָה :םיִעֵרְמ
 3 םִאָנ םֶדיֵלָע יִּתְמַקְו !םיִרָע  לֶבֵתינְפ וָאְלָמּוץֶרא ּוׁשְרָ
 -םָאָנ דַכָנְו ןִינ רָאְׁשּו םֵׁש .לֶבָבִל יִּתַרְכְִו תִֹאְבִצ הוה
 33 ָהיֶתאַטאַטְו םִיָמ--יַמְנַאְו דֶּפִק ׁׂשֵרֹומְל היִתְמַׂשְו :הָודְ
 94 הָוהְי עַּבֶׁשִ ;תֹאָבְצ הוה םִאְנ דַמְׁשַה אָמאְמַמְּב
 רֶׁשֲאַכְו הָיָה ןֵּכ יִתיִמַּד רֶׁשֲאַּכ אל-סִא רֶמאֵל תִֹאְבְצ

 ןעֶבאַמְפיֹוא ריִהְט איִד טְזאָלעֶג טיִנ טאָה
 םיִכָלְמ עֶלַא 18 ?עֶנעֶדְנּוּבעֶנ עֶנייֵז ראַפ

 רֶעייֵז ןיִא ןעֶניִל עֶלַא ,רעֶקְלעֶפ איִד ןּופ
 רעֶּבֶא 19 :זיוה ןייז ןיִא רעֶכיִלְטיִא ,דּובָּכ
 רֶבֹק ןייֵד ןּופ ןעֶפְראָועֶגְסיֹורַא טְזיִּב אּוד
 טיִמ ,גייוַוְצ רעֶניִדְריוִוְמּוא ןייֵא איז יֹוזַא
 -ךעֶד ןעֶנעֶז סאוָו םיִנּורַה איִד ןּופ דייַלק ַא

 הב יִרֲהלַעְו יִצְרַאְּב לּוׁשַא רְֵּׁשִל :םיִקָת איִה יִּתְצעְי
 ;רֹוסָי ָמְכׁש לעַמ ּולָּבִמְו ֹולִע םֶהיֵלֲעַמ רֶתְו ּונְּובֲא
 96 הֶדיּוטְּנַה ְךָיַה תאֵזו ץֶרָאָה-לְּכ-לַפ הָצּויַה הָצֵמֶה תאו
 יז וו רֵפָי יִמּו ץֵעְי תֹוָאְבְצ הוהיְּכ :םִיֹּגַה--לָּכיִלַע
 28 ןהָא מַה תֹומ-תַנְׁשִּב :הנְבִׁשְי יִמּו הוטְנַה
 3 ֵּבׁשנ יִּכ ךלַּכ תֶׁשֶלְפ יֵהְמׂשִּתילַא :הָּזַה אָּׂשַמַה הָיָה
 ףֶרֶׂש ּיְרִפּו עַפָצ אֵצי ׁשֶהָנ ׁשְרּׁשִמיּכ ְּךֵּבִמ טֶבֵׁש

 ליצָברי חַטָכְל םֶנובֶאְו םיִלֵד יֵרֹוכְּב 'עָרְו :ףּפּעְמ ןֶעּוהְמ םאָו ,דְרעֶחְׁש ַא טיִמ ןעֶכאָטְׁש
 3 רַעַׁש יֵליֵלֲה :גְרָהָי ְּךֶתיִרֲאְׁשּו ְךׁשְרֶׁש םֶעְרָב יֵּתַמִהְ
 דַדֹב ןיִאְו אָּב ןֵׁשֶע ֹופצִמ יִּכְךלְּכ תֶׁשָלְּפ גֹומָנ ריִייקעז
 39 ּבּו ןויִצ רֵּכִי הָוהְי יִּכ יונייִכֲאְלַמ הָנעייחַמּו :ויָדָעֹמִּב
 :ּמַעיינַע יִסֲחַי

 איִד ןּופ רעֶנייֵטְׁש איד ּוצ ןְרעֶדיִנְפּורַא
 :רָנָּפ רעֶנעֶמעֶרְטְרעֶצ ַא איז יֹוזַא ,ּבּורְנ
 ןיִא ןייַז ְּךייֵלְג אייֵז טיִמ טיִנ טְסעוֶו אוד 0
 ןעֶּבְראָדְרעֶפ טְסאָה אּוד ןיִראוָו ,הָרּובְק
 גיִּבייַא ףיֹוא טיִנ טעו ןעֶמאָז רעֶטְכעֶלְׁש רעֶד ,קְלאָפ ןייֵד ּתָנְרַהעֶג טְסאָה דְנּוא דְנאַל ןייד
 עֶנייַז ןּופ דניִז רעֶד ןעֶנעוֶו רעֶדְניִק עֶנייַז ראַפ גְנּוטְכעֶׁש ַא ןָא טייֵרְּב 21 :ןעֶּבאָה ןעֶמאָנ ַא
 טְלעוֶו איֵד ןעֶליפְנָא דְנּוא ,דְנאַלסאָד ןְנְׁשְרַי דנּוא ןְהעֶטְשְפיֹוא טיִנ ןעֶלאָז אייֵז יִדְּכ ,ןְרעֶמְלֶע

 ָךיִא דְנּוא ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְגאָז ,ןְהעֶטְׁשְפיֹוא אייֵז ןעֶנעֶק לעֶו ְּךיִא ןיִראָו 92 :םעֶמְׁש טיִמ
 ןייַא דְנּוא ןְהּוז ַא דְנּוא ,גָנּוּבייַלְּבְרעֶּביִא איִד דְנּוא ןעֶמאָנ םעֶד לֶבָּב ןּופ ןעֶדייֵנְׁשְרעֶפ לעוֶו
 דְנּוא ןעֶלְניִא ןופ הָׁשֹּורְי ַא ראַפ ןעֶכאַמ ָךייַא לעֶו ְךיִא דנּוא 23 :ראַה רעֶד טְגאָז ,לעֶקיִנייַא
 טְגאָ גְנּונְליִטְרעֶפ ןּופ םעֶזעֶּב ַא טיִמ ןעֶרְהעֶקְסיֹוא אייֵז לעוֶז ְּךיִא דנּוא ,ןעֶּפְמּוז-רעֶמאוו
 ֹוזַא ךילְרע ָביִז ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןעֶריֹואוָוְׁשעֶג טאָה תֹואָבָצ ראַה רעֶד 21 :תֹואָבְצ ראַה רעֶד

 וזַא ןעֶטאָרעֶּב ְּךיִמ ּבאָה ְּךיִא איז יֹוזַא דְנּוא ,ןייַז םִע םעוֶו יֹוזַא טְכאַרְמעֶג ּבאָה ְּךיִא איו

 עֶנייֵמ ףיֹוא דָנּוא ,דְנאַל ןייֵמ ןיִא ןעֶכעֶרְּבּוצ רּושַא לעוֶו ָךיִא זַא 8 :ןְהעֶטְׁשעֶּב םִע טעוֶו

 דָנּוא ,ןעֶרעֶו ןּורְמעֶנְפָא אייֵז ןּופ לאָז ְּךאָי םאָד דְנּוא ,ןעֶטעֶרְטּוצ םֶהיֵא ְּךיִא לעזֶח גְרעֶּב
 זיִא סאָו הָצֵע איד זיִא סאָד 6 :ןְלעֶסְקַא עֶנייֵז ןּופ ןעֶרעוֶו ןּוהְמעֶגְּפָא לאָז טְסאַל עֶנייַז
 -ָםיֹוא זיִא םאוָו דְנאַה איִד זיִא סאָד דְנּוא ,דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד רעֶּביִא ןעֶראוָועֶג ןעֶטְלאַהעֶג
 ןעֶטאָרעֶּב סֶע טאָה תֹואָבְצ ראַה רעֶד ןיִראָָו 7 :רעֶקְלעֶפ עֶלַא רעֶּביִא טְקעֶרְטְׁשעֶג
 םִע ןעֶק רעֶז דְנּוא ,טְקעֶרְטְׁשעֶגְסיֹוא זיִא דְנאַה עֶנייֵז דְנּוא ?ןְרעֶמְׁשְרעֶפ םִע ןעֶק רעֶו
 עֶניִזאָד איִד זיִא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא זָחֶא ְּךֶלֶמ רעֶד ןעוֶו רֶהאָי םעֶד ןיִא 28 ?ןעֶרְהעֶקְמּוא
 ןּופ טּור איִד סאָד ;םיִּתְשלְּפ ןְעייֵרְפ ץֶנאַג טיִנ ּךיִד טְסְלאָז אּוד 9 :ןעֶזעוֶועֶנ הָאּובְנ
 גְנאַלְׁש רעֶד ןּופ לעֶצְראָו איִד ןּופ ןיִראָו ,ןעֶראוָועֶג ןעֶכאָרְּבּוצ זיִא רעֶנעֶלְׁש עֶנייֵד
 עֶדְנעֶהיִלְפ עֶניִרייפ ַא ןייַז טעוֶו טְכּורְפ עֶנייֵז דְנּוא ,גְנאַלְׁש עֶגיִּבְראַפ ַא ןייֵגְסיֹורַא טעוֶו
 איד דְנּוא ,ןעֶרְהעֶנְרעֶד ְּךיִז ןעֶלעוֶו טייֵל עֶמעֶרָא איד ןּופ םיִרֹוכְּב איד דְנּוא 0 ;:ְנאַלְׁש
 ךְרּוד ןעֶטייֵט לעוֶו ְךיִא דְנּוא ,ןעֶנעֶלְרעֶדיִנַא טייֵהְרעֶכיִז ןיִא ְךיִז ןעֶלעוֶו עֶגיִטְפְריִדעֶּב
 ָךאָד גאלְק 31 :ןעֶניִגְרַה גֶנּוְּבייֵלְּבְרעֶּביִא עֶנייֵד טעוֶו רֶע דְנּוא ,לעֶצְרּואְו עֶנייִד רעֶגְנּוה
 א ןעֶגְנאַגּוצ ןעֶצְנאַג םיִא טְזיִּב םיִּתְׁשִלְּפ אּוד !טאָטְש ָא ,אייֵרְׁש !רֶעיֹוט ָא

 :ןעֶטייֵצ עֶנייֵז ןיִא ןייֵלַא ןייַז טעוֶו רעֶנייֵק דְנּוא ,טייֵז-ןֹופָצ ןּופ ןעֶמּוק טעדֶז ְךיֹור ַא ןיִראָו
 טאָה ראַה רעֶד סאָד ?קְלאָפ םעֶד ןּופ םיִחּולְׁש איִד ּוצ ןְרעֶּפְטְנֶע ןעֶמ טעדוֶו םאָו דְנּוא 9
 רֶהיֵא ןיִא ְּךיִז ןעֶלעוֶו קְלאַפ ןייַז ןּופ עֶמעֶרָא איִד דְנּוא ןֹויִצ טְגיִטְסעֶפְדְנּורְגעֶג
 :ןעֶציִׁשעַּב

 רִנּוא

 איד
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 ומ ומ
 יכיֵלְב יִּכ הָמְרִנ בָאומ רע דָׁש לילְּב יִּכ בָאֹומ אָּׂשַמ א

 יִכָבִל תֹמְּבַה ֹוְביִדְו ִיַּבַה הָלֶע ;הָמְדִנ בָאֹומ" רו דָדֶׁש
 ײלָּכ הָחְרֶק ויָשאֹרילַכְּב לִלָיי בָאֹומ אָבדיִמ לע ובְלַע

 הָדיִתֹבְחְרִּו היֶתֹננלעיקׂע ּורְגֲח וָחֹצּוחְּב הָעּורְג ןִקָז*
 ץֶהָי-ַע ּהלָעְלֶא ֹבׁשִח קָעִּתַו :יִכָּכּב דָמֹי ליִלָי הֶלְּכ 4

 ;ֹוק הָעְָ ָשְפַנ ועיְֵו בָאֹומ יִצְלֲח ןָּכ"לע םָלֹוק עַמְׁשִ
  ִּפ הָיִׁשְלִׁש תְנַע רַעצירע ָהֶזיִרְּב קָעֹי בָאֹומְל יִּבִל ה

 -זרקעז םִינרח די יִּ ֹוּב-הֶלְעַי יִכְבִּב תיִחּוּלַה הָלְעַמ
 ריִצָח ׁשֵבָייּכ וו תָֹּמַׁשְמ םיִרְמִנ יִמייֵּכ :ּורֵעֹי רֶבָׁש 5
 םֶתּיקמּו הָׂשָע הָרְתִי ןטילע הָיָה אל קֶרָי אשָד הֶלָּכ ז
 לוָבְניתֶא הָקָעַה הָפֹקהיִּכ :םִאָׂשי םְִבָרֲעָה לַחָנ לע *
 ימ יִּכ !ּתָחֶלִלְי םוִלֵא רָאְבּו הָתָלְלְי םִיַלְנָאידַע בָאומ 9

 ערַמיִלְפִל תֹפָנ ןֹמיּד-לַע תֶׁשֶאייּכ םֶד יִאְלָמ ןֹמיִד
 :הָמָדֲא תיִרֵאׂשִלְו היְרַא בָאֹומ

 ומ ומ
 ;ןוציתַּב ךלילָא הֶרָּבְרִמ עלּפמ ץֶרָאילְׁשומ רכרחְלִׁש א

 תֹרָּכְעַמ בָאומ תֶנְּב הָיְהִּת חְָּׁשִמ ןָק דֶדֹוניףיִָכ ההְו
 ךֵלֶצ ליּלִכ יִתיִׁש הָליִלְפ יִׂשֲע הָצֵע לָאיִבָה  :ןונְרַאְל 5

 ְךְב ּורְנָי ּיִלַנְתילַא דֶדֹונ םיִחָדִנ ירְּתַמ םִיָרְָצ ךוָתְּב
 ץִמַה טּפָא-יק דָהֹוׁש .ֵנּפִמ ֹומָל רֶתַמייֲה בָאֹומ יָד

 אֵסִּב רֶסֶחַּב ןֵהְו  !ץֶרָאָהְרִמ םמר ּוּמִּת דֹׂש הָלְּכ ה
 רֶקְמּו טָּפְׁשִמשֶרֹרְו טפש ְךֶוד לֶהָאְּב תַמֲאַּב ויִלָע בֵׁשָי
 וחָרְבָעְו וואו ותְִאנ דֶאְמ א בָאֹמְדאְנ ּוְעַמָׁש :קֶדָצ

 ִשיֲִׁאַ ליל הָּלְּב בָאֹומָל בָאֹמ ליל כָל :וידַּב ןכדאל ?
 לֶלְמֶ ןבְׁשַח תֹומִדַׁש יִּכ :םיִאְכְניִַ ּוְרִּמ תֶׂשֶרֲחרוק 5

 ומי זעַיידע ָהיֶקורְׂש ומְלָה םִיג יֵלְעַּב הָמְבׂש ןָפָ

 ומ וט היעשי
 זמ לעטיפאק

 רעֶד ןיִא לייזװ ,בָאֹומ רעֶּביִא הָאּובְנ איִד 1
 -עֶנ טְרעֶטְשּוצ בָאֹומ ןיִא רֶע זיִא טְכאַנ

 לייוו ,ןעֶּפאַלְׁשעֶגְנייֵא (איזז יֹוזַאנ ןעֶראוָו
 בָאֹומ ןיִא ריִק זיִא טְכאַנ רעֶד ןיִא

 -עֶגְנייֵא (איוו יֹוזַא) ,ןעֶראוָועֶג טְרעֶטְׁשּוצ

 ןייק ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא רֶע 2 :ןעֶפאָלְׁש
 וצ ןוביד ןַײק תֹומַּב איד ּוצ דְנּוא תִיַּב

 ובְנ רעֶּביִא ןעֶנאָלְק טעדֶו בָאֹומ ,ןעֶנייוֵו
 ּםעֶק עֶנייֵז עֶלַא ןיִא ,אָּבְדיִמ רעֶּביִא דְנּוא

 ןעֶנעֶז טְרעֶּב עֶלַא ,טיִהְלְהאָק ַא זיִא
 ןעֶלעוֶו ןעֶסאַג עֶנייֵז ןיִא 3 :ןעֶסיִרעֶנְסיֹוא

 עֶרייֵז ףיֹוא ,קעֶז טיִמ ןְלעֶטְראַגְנָא ְךיִז אייֵז
 עֶלַא ןעֶלעוֶו ןעֶסאַג עֶרייֵז ןיִא דְנּוא רעֶכעֶד
 ; ןייוִועֶג טיִמ ּפּורַא ןעֶמּוק אייֵז ,ןעֶנאָלְק
 ןְעייֵרְׁש טעדֶו הָלָעְלֶא דְנּוא ןֹוּבִׁשִח דְנּוא 4
 ןעֶרעוֶו טְרעֶהעֶג לֹוק רֶעייֵז טעוֶו ץֵהֵי זיִּב
 ןּופ עֶטְנעֶפאוָועֶג איִד ְּךיֹוא ןעֶלעוֶו םּוראָד
 ףיֹוא טֶעייֵרְׁש ׁשֶפֶנ ןייז ,ןֶעייֵרְׁשְסיֹוא בָאֹומ
 -םיֹוא טעֶו ץְראַה ןייֵמ 6 :רעֶּבְלעֶז ְךיִז

 עֶנעֶפאָלְטְנַא עֶרְהיִא ,בָאֹומ רעֶּביִא ןֶעייֵרְׁש
 םעֶניִֶהעֶי אייֵרְד ַא (איוו) רַעֹוצ זיִּב ןעֶנעֶז
 תיִחּול ןייק ןייֵגְפיֹורַא סאָד ןיִראָו ,ּבְלאַק
 ,ןייוועֶג טיִמ ןייֵגְפִיֹורַא םאֶד (ןייַז טעדֶונ
 טעוֶו םִיָנְרֹוח ןּופ געוֶו םעֶד ףיֹוא ןיראוָו

 ןייז ןעֶלעוֶו םיִרְמִנ ןּופ רעֶסאוַו איד ןיִראָו 6 :םיִנעֶכעֶרְּבַרעֶפ ןּופ אייֵרְׁשעֶג ַא ןְעייֵרְׁש ןעֶמ
 ןעֶרעֶו טְנעֶלְרעֶּפ טעוֶו זאָרְנ עֶניִרְג סאָד ,ןעֶרעוֶו טְנעֶקיִרְטְרעֶפ טעוֶו זאָרְג םאָד לייוו ;טְסיוִו
 םאוִז דְנּוא ןעֶּבְראוַַוְרֶע ןעֶּבאָה אייֵז םאְו םאָד םּוראָד 7 :ןייַז םעֶניִרְג ןייֵק (ראָג) טעדֶו סֶע

 -ייַּב עֶּבְרעוֶו איִד ןופ ְךייֵט םעֶד רעֶּביִא ןעֶנאָרְטְקעוֶוַא אייֵז ןעֶלעוֶו ,טְגעֶלעֶגְּפָא ןעֶּבאָה אייֵז
 זיִא םִיַלָנֶא זיִּב ,בָאֹומ ןּופ ץעֶנעֶרְב איִד טְלעֶגְניִרעֶנְמּורַא טאָה אייֵרְׁשעֶנ סאָד ןיִראָו 8 :רעֶמ
 סאָד לייוו 9 :ןעֶראוָועֶג טְרעֶהעֶנ גאָלק רֶהיֵא זיִא םיִלֵא רֵאְּב ןיִא דְנֹוא ,גאָלְק רֶהיֵא ןעֶזעוֶועֶג
 בֶנּולְמַזְנייֵא עֶנייֵא ןֹומיִד ףיֹוא ןעֶכאַמ לעֶדְו ָךיִא ןיִראוָו ,טּולְּב טיִמ לּוּפ זיִא ןֹומיִד ןּופ רעֶסאוַו
 :דְנאַל סאָד גָנּוּבייַלְּבְרעֶּביִא איִד ּוצ דְנּוא ,ןעֶּבייֵל ,בָאֹומ ןּופ ןעֶניִרְטְנַא ןעֶלעוֶו סאו איִד ּוצ

 זט לעטיפאק
 גְראַּב םעֶד ּוצ ,רֵּבְדִמ רעֶד ּוצ עַלֶס ןּופ דְנאַל םעֶד ןּופ רעֶׁשְרעֶה םעֶד ּוצ םאֵל סאָד טְקיִׁש 1

 זיִא סאָו לעֶניֹופ רעֶטְלעֶנאַוְוְרעֶפ ַא איוז יֹוזַא ,ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 2 :ןֹויִצ רעֶטְכאָט רעֶד ןּו 6 ףפ=

 -ךעֶּביִא איִד אייֵּב בָאֹומ ןּופ רעֶטְכעֶמ איִד ןייַז ןעֶלעוֶו יֹוזַא ,טְסעֶנ םעֶד ןּופ טְקיִׁשעֶנְקעוִוַא

 אָט ןעֶמיִמ ןיִא ןעֶטַאָׁש ןייַד ָּךאַמ ,טָּפְׁשִמ אּוהְמ ,הָצֵע ןייַא םעֶנ 8 :ןֹונְרַא ןּופ ןעֶטְרְהאָפ

 טיִנ אור טְסְלאָז ןעֶטְלעֶנאַוָוְרעֶפ םעֶד ,עֶנעֶסיֹוטְשְרעֶפ איֵד טְלאַהעֶּב ,טְכאַנ רעֶד ןיִא איוו

 גָנּוגְראַּבְרעֶפ ַא אייֵז ; בָאֹומ ,ןעֶניֹואוו ריִד אייֵּב עֶנעֶסיֹוטְשְרעֶפ עֶנייַמ ןעֶזאָל 4 :ןייַז הָלֵגְמ

 רעֶרעֶטְׁשְרעֶצ רעֶד ,דֶנֶע ןייֵא טאָה רעֶׁשְטעוֶוְקְסיֹוא רעֶד ןיִראָו ,רעֶּביֹור סעֶד ראָפ אייֵז ּוצ

 -ןיֹורְמ רעֶד דְנּוא 6 :דְנאַל םעֶד ןּופ רעֶטעֶרְט איִד דְנּוא ,טְרעֶהעֶגְפיֹוא ןעֶצְנאַג םיִא טאָה

 ןיִא תֶמֶא טיִמ ןעֶציִז םֶהיֵא ףיֹוא טעֶו רֶע דָנּוא ,דֵסָח טיִמ ןעֶרעוֶו טְכיִרעֶנְנָא טעדִו לֶהּוטִש

 ְךיִז טעוֶו דְנֹוא טָּפְׁשִמ ןעֶׁשְראָפ טעוֶו דְנּוא טְפֹוש ַא ןייַז טעוֶו רֶע ,דִוָד ןּופ טְלעֶצעֶג םעֶד

 בָאֹומ ןּופ טייֵהְצְלאָטְׁש רעֶד ןּופ טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה ריִמ 6 :טייֵקְניִטְכעֶרעֶג ןּוהָמ ּוצ ןעֶלייֵא

 עֶנייז ,ןְראָצ ןייַז דְנּוא טייֵהְצְלאָטְׁש עֶנייֵז דְנּוא הָוַאַנ עֶנייֵז ןעֶנעוֶו ,ץְלאָטש רֶהעֶז זיִא רֶע

 ןעֶלעוֶו עֶלַא ,בָאֹומ רעֶּביִא ןעֶנאָלְק בָאֹומ עוו רעֶּביִראָד 7 :ןייַז יֹוזַא טיִנ ןעֶלאָז ןעֶקְנאַרעֶב
 אייז ,ןעֶנאַלְק רֶהיֵא טעֶו תֶׁשְרַח ריִק (טאָטְׁש) רעֶד ןּופ ןעֶטְנעֶמאַדְנּופ איִד רעֶּביִא ,ןעֶבאָלְק

 -אוָועֶג ןעֶטיִנְׁשְראַפ ןעֶנעֶז ןֹוּבְׁשֶח ןּופ רעֶדְלעֶפ איד ןיִראָָו 8 :עֶנעֶנאָלְׁשְרעֶד םיוזעָג ןעֶנעֶז

 םִיֹונ איד ןּופ ןעֶראַה איִד ןעֶּבאָה הָמְבֹׂש ןּופ קאָמְׁשְנייוַו םעֶד ןּופ ןעֶנייווֲצ איִד דְנּוא ,ןעֶר

 ןעֶראָועֶּג טְריִאְרעֶפ ןעֶנעֶז אייֵז ,טְרְהיִרעֶגְנָא אייֵז ןעֶּבאָה רַזֲעַי ןייק זיִּב ;מָּפאַלְקּוצ
 ןיא



 היעשי סייי

 ןעֶנעֶז ןעֶנייוַוְצ עֶרייֵז ,רָּבְדִּמ רעֶד ןיִא
 -עֶנְרעֶּביִרַא ןעֶנעֶז אייֵז ,טְקעֶרְטְׁשעֶנְסיֹוא

 םעֶד רעֶּביִא 9 :םַי סעֶד רעֶּביִא ןעֶנְנאַג
 ןייוֵועֶג ם'רֵזֲעַי טיִמ ןעֶנייוֵו ְּךיִא לעוֶו

 ְךיִא הָמְבִׂש ןּופ קאָטְׁשְנייוַו םעֶד ןעֶגעוֶו
 ָא ,ןעֶרעֶרְט עֶנייֵמ טיִמ ןעֶצעֶגעֶּב ָּךיִד לעוֶו
 עֶנייֵד ףיֹוא ןיִראָו ,הֵלָעְלֶא רְנּוא ןֹוּבִׁשֶח
 ַא זיִא טיִנְש ןייד ףיֹוא דְנּוא תֹוריִּפ-רעֶמּוז

 איִד דְנּוא 10 :ןעֶלאַפעֶג (רֶדיֵהְנ אייֵרְׁשעֶג
 רייֵרְפ איִד דְנּוא ,ןעֶרעֶהְפיֹוא טעזֶו הָחְמִׂש
 איֵד ןיִא דְנּוא ,טֶרָא ןעֶראַּבְטְכּורִפ םעֶד ןּופ
 ןעֶרעוֶו ןעֶגְנּוזעֶג טיִנ טעו ןעֶטְרעֶגְנייוַו
 ןעֶרעוֶו טְלאַׁשעֶג טיִנ ְּךיֹוא טעֶו סֶע דְנּוא

 -עֶרְטְסיֹוא ןייוו ןייק טעוֶו רעֶטעֶרְט רעֶד
 אייֵרְׁשעֶנ סאָד דְנּוא רעֶטְלעֶק איִד ןיִא ןעֶט
 !ןעֶרעֶהְפיֹוא טְכאַמעֶג ָּךיִא ּבאָה דָדיֵה
 ןעֶנאָלְק םֶרעֶדעֶג עֶנייֵמ ןּוהְט רעֶּביִראָד 1
 טְמּורְּב לעֶדיִפ ַא איו יֹוזַא בָאֹומ רעֶּביִא
 :שֶרָח ריִק ןעֶגעוֶו םעֶגיִנעוֶוְניִא ןייֵמ דְנּוא
 ְךיִז טעוֶו םִע ןעוֶו ,ןייַז טעוֶו סֶע דְנּוא 12
 ןעֶראָועֶג דיִמ זיִא בָאֹומ זַא ןעֶזייוֵוְסיֹורַא
 ןעֶמּוקְנייַרַא רֶע טעזֶו יֹוזַא ;ְךייֵה רעֶד ףיֹזִא

 רעֶּבָא ,ןעֶטעֶּב ּוצ טְרָא ןעֶגיִלייֵה ןייֵז ןיִא
 םאָד 13 :ןעֶמּוקייִּב ןעֶנעֶק טיִנ טעוֶו רֶע
 טאָה ראַה רעֶד סאָװ טְראָו םאָד זיִא
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 9 יֵבְבִּב הָּכְבֶא ןּכילַע :םָי ּורְבִע ּוׁשְטִנָהיִתֹוחְלְׁש רֵּמְרִמ
 -ילַע יִּכ הָלָעְלֶאְ ןִּבׁשַח יִתָעְמַּד לי בָא הָמְבׂש ןֵָנ רָעַי
 יד ליִנָו הָחְּמִׂש ףסֲאָ :לֶפָנ דְדיַה ריק ךציק
 ךרדידאל םיִבקיַּב יי עַעֹרְי אֵל ן ;רידאְל םימָרְּכב בּולְמְרַּכַה
 נז צֶמָהְי רָּּכַּכ .בָאמל יִעֵמ כל :יִּתַּבְׁשַה דֶדיֵה ְּךֶרֹּרַה
 ונ -לַע בָאימ הֶאְְניּב הָאְרנייב היְהְו :שֶרָח רִָקְל יִּבְרקּ
 15 רָבַּדַה הָז ;לֵכ , אֵלְו לֵלַפ תַהלוׁש וׁשָדְקִמ-לֶא אָבּ הָמּבַה
 14 למאל םָודְי רֵּבַּד-הָּתַעְו :זָאמ 5 הָוהְי רֵּבּד רֶׁשֲא
 ןָֹמָהָה לֵכְּב בָאֹומ דוָבְּכ ֶלקִנ ְקָנ ןריִבָׂש ינְׁשכ םיִנָׁש ׁשֶלְׁשַּב

 :ריִּבַכ אול רע טעֶמ רֶאְׁשו בה
 ןי ײ

 א יָצְמ  הָחְוָהְו ריִּעֵמ רָפּומ קֶׂשֶּמַד הֵּנִה קֶׂשֶּמַּד אָּׂשִמ
 5 ןיאָו ּוצְבִרְו הָניְֵהִּת םיִדָדֲעַל ְךעֹרע יֵרְע תֹובז ;הָלָּפַמ
 3 קֶׂשֶּמַּדמ 'הָבָלְמַמ םִיַרְפָאֶמ רֶצְבִמ תַּבְׁשִנְו !דיִרֲחַמ
 :תֹאְבצ הָוהְי םִאְנ ּוָהִי לאָרְׂשִיינְּב רֹוָבְכַּכ םָרָא רָאְׁשּו

 4 ןֵמְׁשִמּו בֶקִעָי דוִבְּכ לַּדַי אּוהַה םיַּב הָיָה
 ה םיִלַּבׁש וָעֹרּת הָמָק ריִצָק ףסָאַּכ היָהְו :הָוְרי

 6 ובירַאְׁשִנְו :םיִאְפָר מע 'םיִלּבׁש 6 הָיְהְו רוצְקי
 ריִמָא ׁשאֵרְּב םיִרָנְרִנ הָׁשֹלְׁש םִינָׁש תִיַ ףֶקָנְּכ תל
 יֵלֶא הָוהְי--םִאָנ הָיִרְּפ ָהיֶפעְסְּב הָּׁשִמֲח הָעָּבְרַא
 ז -לֵא יע הַׂשֹ-לַע םֶדָאָה הָעְׁשִי אּורַה םֹיַּב : לֵאָרְׂשִי
 + תֹחּבְומַה--לֶא הָּפׁשֹי אֵל ;הָניֵאְרְּת לֵאָרְׂשי ׁשֹודק
 םיהְׁשֲאָהְו הֶאְרִי אל ויָתֹעְּבִצֶא ּוָׂשָע רֶׁשֲאַו ויָדָי הֶׂשעַמ
 9 תַבּזֲעַּכ ֹוּהעְמ יִרְע ! יְהִי אּורַה םֹוּיַּב קה
 רֶתָיָהְו לארׂשי יב נְִּמ וֿבִע רֶׁשֲא ריִמָאָהְו ׁשֵרֹרַה
 ּתְרַכְו אֵל ְךּועָמ רוִצְ עי יהלֶא תחַכׁש יִּכ :הָמ 6
 גנ םםֹיְב :טֵעְרְוִּת ְךָז תַרְמֹּח :םיִנְמַעַנ יעטנ יִעֵּטִּת לע

 ּוצ יֹוזַאטעֶרעֶנ ראַה רעֶדטאָה דְנּוצַא רעֶּבָא 14 : ןָא טייֵצ עֶנְנאַל ַא ןּופ בָאֹומ ןעֶנעוֶו טעֶרעֶג
 דֹובָּכ רעֶד טעֶֶו ,םעֶנעֶנְנּודעֶג ַא ןּופ ןעֶרְהאָי איִד אי יֹוזַא ,םּורַא רֶהאָי אייֵרְד ןיִא ,ןעֶבאָז
 טעוֶו גנוּביַלְּבְרעֶּביִא איד דְנּוא ,ןעֶׁשְנעֶמ עֶסאַמ רעֶצְנאַג רעֶד טיִמ ,ןעֶךעוֶו גְניִרְג בָאֹומ ןּופ
 :ךאַוְׁש רֶנּוא גיִנעוֶו רֶהעֶז ןייֵז

 זי לעטיפאק
 אייז דֵנּוא ,טאָטְׁש ַא ןייַז ּוצ ןּופ ְןּוהְמעֶנְּפֶא זיִא קֶׂשְמַד העָז --קֶׂשְמַד רעֶּביִא הָאּובְנ איד 1
 אייֵז ,ןעֶראָועֶנ טְזאָלְרעֶפ ןעֶנעֶז רֵעֹרֲע ןּופ טעֶטְׁש איד 2 :גְנּולאַפְנייא עַּפיִט ַא ןייַז ןעֶלעוֶו
 עֶלעוֶו אייֵז ,תֹומֲהְּב איִד ראַפ ןייַז ןעֶלעֶו
 ָך דְנּוא ,ןעְרעֶהְּכיֹוא ןעֶל עוֶו םִיַרָפֶא ןּופ ּטעֶטְׁש עֶטְסעֶפ איד 3 :ןעֶקעֶרְׁשְרעֶד
 יֹזזַא ןייז ןעֶלעֶוֶו אייֵז םָרָא ןּופ עֶגיִרְּביִא סאָד ְּךיֹוא דְנּוא קֶׂשֶמַד ןּופ

 אייֵז טעֶֶז רעֶנייֵק דְנּוא ןעֶנעֶלְרעֶדיִנַא טְראָד ְּךיִז
 ָךייֵרְגיִנעֶק םַנ

 איד ןופ דֹובָּכ רעֶד איוו

 יֹוזַא ,גאָט ןעֶגיִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 4 :תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְגאָז ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 ׁשייֵלפ ןייַז ןּופ טייֵקְניִטעֶפ איִד דנּוא ,ןעֶרעוֶו טְמעֶרָאְרעֶפ בֹקֲעַי ןּופ דֹובָּכ רעֶד ְךיֹוא טעֶו
 הָאּובְּת איִד ןייַא טְלעֶמאַז רעֶרייֵנ ִש רעֶד אי יֹוזַא ןייַז טעוֶו סֶע רֶנּוא ּכ :;ןעֶרעוֶו רעֶנאָמ טעדֶו

 ןייַז טעדֶו 32 דָנּא ןעֶגְנאַז איִד םעֶרָא ןייַז טיִמ טייֵנְׁש דְנּוא ,ןְראָק עֶגיִדְנֶעייֵמְׁש םאָד דְנּוא
 -יִא ןיִראַד ןעֶלעֶ ְּךאָד 6 :םיִאָּפְר לאָהְט םעֶד ןיִא ןעֶגְנאַז איד ףיֹוא טְּביֹולְק ןעֶמ איז יֹוזַא
 םיֹּוּב-טְרעֶּבְלייֵא ןעֶטְלעֶקאָׁשעֶגְּפָא ןייֵא ןופ איו יֹוזַא ,ןעֶּביֹורְטְנייוַו עֶנייֵלְק ןעֶּבייֵלְּבְרעֶּב
 רֶעיִפ ,ןעֶּנייוַוְצ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא ץְנאַג איד ףיֹוא ןעֶטְרעֶּבְלוַא (עֶנייֵלקנ אייֵרְד רעֶדָא אייוַוְצ
 םעֶד ןיִא 7 :לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָנ רעֶד ,ראַה רעֶד טְנאָז ןעֶנייוֵוְצ עֶטְסְראַּבְטכּורְפ ןיִא ףְניִּפ רעֶדָא
 ןעֶלעוֶו ןעֶניֹוא עֶנייַז דְנּוא ,רעֶפעֶׁשעֶּב ןייַז ּוצ ןעֶרְהעֶק שְנעֶמ רעֶד ְךיִז טעוֶו גאָט ןעֶניִּבְלעֶז
 איֵד ּוצ ןעֶרְהעֶק רֶהעֶמ טיִנ ְּךיִז טעוֶו רֶע דְנּוא 5 :לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶניִלייֵה םעֶד ּוצ ןעֶהעֶזְניִהַא

 םעוֶוטְכאַמעֶנ ןעֶּבאָה רעֶבְניִפ עֶנייֵז סאוָו םאָד דְנּוא ,טְכאַמעֶנ ןעֶּבאָה דְנעֶה עֶנייֵז סאוָו תֹוחָּבְזִמ

 -ִמעֶד ןיִא 9 ;רעֶדְליִּב-ןּוז איד דְנּוא רעֶמייֵּב-נעֶדְניִל איִד טיִנ ְךיֹוא ,ןעֶהעֶזְנָא רֶהֹעָמ טיִנ רֶע
 איז דְנּוא רעֶדְלעוֶו עֶנעֶזאָלְרעֶפ איד אי ןייַז טעֶטְׁש עֶקְראַטְׁש עֶנייַז ןעֶלעוֶו גאָט ןעֶניִּבְלעֶז
 דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןעֶנעוֶו ןעֶראַועֶג טְזאָלְרעֶפ ןעֶנעֶז סאו ןעֶגייווְצ עֶניִרְג עֶכיֹוה איד
 ןַא דְנּוא ,ףֶליִה עֶנייד ןּופ טאָג םעֶד ןעֶמעֶגְרעֶפטְסאָה אּודלייַו 10 :גְגּוטְסיוִוְרעֶּפ ַא ןייַז טעוֶוסֶע
 ןעֶצְנאַלְפעֶּב םִע אּור טְסעֶוםּוראָד ,טְקְנעֶדעֶגטיִנאּודטְסאָהטייֵקְראַטְׁש עֶנייִד ןופ זְלעֶפסעֶד

 גאָט םעֶד ןיִא 1 :ןעֶצעֶזְנייֵא ןעֶגייוֵוְצ עֶדְמעֶרְפ טיִמ םִע טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,ןעֶצְנאַלְפ עֶסיִז טיִמ
 ןופ
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 םֶוְּב ריצָק דנ יִחיִרְּפִּת ךערז קב יְֵׁשנׂשִּת עט
 תומֲהַּכ םיבר םיִּמִע ןומֲה ױה - ׁשּטֶא באכו הָלֲחַנ
 :ןאשִי םיִריִבַּכ םִימ ןֵאְׁשּכ םיִמָאְל ןאּׁ מָה םּמַ

 קָחְרַּמִמ נו וּב רֶענְו ןּואָׁשי םיִּבַר םִיִמ ןֹאְשִּ םימאְל 13
 תל !הָוס יִנְפִל לנִלִגְכּו חּור-ְִפִל םיִדָה ץמְּכ הר 14

 ניִוׁש סלה הִו נא רֶקְּב םֶרָטִּב הָהְּלִב הֵּנִהְו בֶרָנ

 :יניְבל לֶרונ
 חי :
 ֵַלְׁשַה :ׁשִכייַרהנִל רֶבעמ רֶׁשֲא םִַפָנְּכ לצלִצ ץרַא יה =

 טילק םיִכָאְלַמ ּובִל ִימייַנְפ-לַע אָמֹנילְכִבּו םיריִצ םַּּב
 ונ הָאְלָהְו אּוָהךִמ ארֹונ םע-לֶא טרּומּו ְךֶׁשֶמִמ נילָא
 לֶבָת יֵמְׁשי-לְּ :וָצְרַא םיִרָהְנ יאְובירֶׁשֲא הָסּוכְמּו וקרק
 ;ּועְמְׁשִּ רֶמֹוׁש עֶקְתַכְו ואְרִּת םיִרָה םניאׂשְנִּכ ץֶרַאינְכִׂש

 נוכְמּב הָטיֵבְִ יָא לא הָוהְי רָמָא הֹכ יִּכ 4
 ליִצְקִי ניי :ריִצָק םֶהְּב לַמ בֶעְּכ ראלע זַצ םֶחְּכ ה

 בית תַבְכְו לע הָיְהִי למנ רֶסָכּו והֵרָּפ--םֶתְּכ
 טיעל ֹוּדחַי בוי :זהה רוס תֹוָׁשיִטנַה-תֶאְו תור מַֹּמַּב 5

 ץֶרֶאָה תֶמָהְּב-לֶכְ טִיַעָה ויָלָע ץקו ץרַאָה תמֲהַבְלּוטיִרָה
 !ףֶרָחִּת ויָלָע ז

 רק ! יג הֶאְלָהְ אֹוהמ .אָרנ םִעַמּו טְרֹומּ יּךֶשְמִמ םִע
 הָוהְי-םֵׁש םוָקְמילא ֹוצְרַא םיִרָהְנ יִאְִּב רֶׁשֲא הָמּובְמּו וֵק

 :ןויִצ"ַה תֶאְְ
 בי טי

 םִיַרְצִמ אֵבּו לק בעדלע בַכֹר הָוהְי הַּגִד םִיַרְצִמ אָׂשַמ *
 :וָּבְרקְּב סּמי םִיַרְצִמ םֶבִלּו ויָנָּפִמ םיִרְצִמ יליִלַא נו

 שי ויְחָאְּב ׁשיִא ומָחְלִנְו םִיַרְצִמַּב םִיַרְִמ יִּתְכַמְכַמְו 5
 ר הקבת ּהָמְלְממְּב הָכָלְמִמ ריעְב רע ּהָערְּב

 :שּוּכ ןּופ ןעֶכייֵט איד ןּופ טייֵז רעֶנעֶי ףיֹוא זיִא םאָו ,לעֶגיִלְפ טיִמ טְנעֶטאַׁשעֶּב
 ןיִא דְנּוא ,םַי םעֶד ףיֹוא םיִחּולְש ןעֶקיִׁש דְנּוא) ,ןְרעֶסאוַו איִד ףיֹוא אָריִּפאַּפ ןופ ןעֶפיִׁש

 תֹואָבְצ הויל יֵׁש-לַבְי איִהָה .תַעָּב

 טי חו

 םִח אּוד טְסְכאַמ בְנּוצְנאַלְפנייֵא עֶנייַד ןופ
 ןעֶנְראָמ םעֶד ןיִא דְנּוא ,ןעֶסְּבאַוַו ןיֹוׁש

 רעֶד ןיִא רעֶּבָא ,ןעֶמאָז ןייד ןיֹוׁש טְהיֵלְּב
 -עֶגְקעֶֶוַא ןַא ןייַז סֶע טעוֶו טייֵצְשיִנְׁש
 באָט םעֶד ןיִא איו ןעֶפיֹוה רעֶטְקיִר
 :נאַטייוו דְנּוא טייֵהְקְנאַרְק עֶקְראַטְׁש ןּופ

 סאוָו ןעֶסאַמטְקְלאַפ איד ּוצ !העוֶו יוא
 ןּופ ןעֶׁשיֹור סאָד איוִו םֶרעֶל ַא ןעֶבאַמ
 איֵד ןּופ ןעֶמּורְּב םאָד דְנּוא ,םַי םעֶד
 עֶליִפ ןּופ ןעֶמּורְּב סאָד איו רעֶקְלעֶפ
 רעֶקְלעֶפ איד 13 :ןעֶשיֹור סאוָו ןְרעֶסאוַו
 ןְרעֶסאַו עֶליִפ איו יֹוזַא ןעֶשיֹור ןעֶלעֶו
 ןֶעייֵּדְׁשנָא אייֵז טעוֶו טאָנ רעֶּבֶא ,ןעֶשיֹור
 ןּופ ןעֶפיֹולְטְנַא ןעֶזּומ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא
 יֹוזַא ןעֶרעוֶו טְנאָיעֶג ןעֶלעוֶו דְנּוא ,ןעֶמייו
 הָניוִו םעֶד ראָפ גְרעֶּב איִד ןופ יואֹלּפ איו
 םעֶד ראָפ ְּךאַז עֶגיִדְנּור ַא איו יֹוזַא דְנּוא
 -דְנעֶּבָא ּוצ ;העְז דְנּוא 14 :דְניוװמְרּוטִש

 םִע רעֶדייֵא ,םיִנעֶקעֶרְש ַא ןייַז טעוֶו טייֵצ
 רֶהעֶמ טיִנ ןיֹוׁש זיִא ןעְֶראַמְהיִרְפ טְרעוֶו
 עֶרעֶזְנּוא ןּופ קֶלֲח םאָד ויִא םאָד ,אָד
 םאוָו איד ןּופ לֶרֹוג םאָד דְנּוא ,םִרעֶּביֹור
 :םָנּוא ןעֶּביֹורעֶּב

 חי לעטיפאק

 זיִא םאִװ דנאל םעֶד וצ !העָװח א 1
 םאָו 9

 -עֶגֶּפֶא דֵנּוא ןעֶניֹוצעֶגְּפָא ןעֶנעֶז םאְָו קְלאַפ ַא ּוצ םיִחּולְׁש עֶגְניִרְג רֶהיֵא טְהעֶג (ןעֶנאָז
 פה
 סאוָו קְלאָפ ַא ,רעֶהַא זיִּב דְנּוא גְנאַפְנָא ןייז ןּופ ְךאָפ זיִא םאָו קְלאַפ ַא ּוצ ,טְקיִלַפ םו =

 :ןעֶטְלאַּפְׁשּוצ ןעֶּבאָה ןעֶבייֵט איִד דְנאַל םעֶמעֶדֶו ןעֶמעֶרְטּוצ דְנּוא ןעֶטְסאָמעֶג םֶהיֵא טְרעוֶו
 טעו ןעֶמ ןעוֶו ,דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶניֹואוְו סאוָו דְנּוא ,טְלעוֶו רעֶד ןּופ רעֶניֹואוְועֶּב עֶלַא 3
 איִד ףיֹוא ןְהאָפ ַא ןעֶּבעֶהְפיֹוא
 ןיִראָו 1 :ןעֶרעֶה סֶע רֶהיֵא טְלאָז ןעֶזאָלְּב

 רֵפֹוׁש טעֶו ןעֶמ ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶהעֶז םִע רֶהיֵא טְלאָז גְרעֶּב
 ךיִא ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ ראַה רעֶד טאָה יֹוזַא

 היֹוא טְהעֶנ ןּוז איִד ןעוֶו ץיִה עֶראָלְק ַא אי יֹוזַא גְנּוניֹואוְו עֶנייֵמ ן יִא ןעקּוקּוצ ליִטְׁש לעוװ
 ;ייֵצְטיִנְׁש ןּופ ץיִה רעֶד ןיִא איֹוט ןּופ ןעֶקְלאָו ַא איז יֹוזַא דְנּא

 גיִטייֵצ ןעֶלעוֶו ןעֶּביֹורְט עֶניִטייֵצְנּוא איִד דְנּוא ,טְהיֵלְּב ןעֶצְנ
 -ַּמִא טעוֶו ןעֶמ דְנּוא ,רעֶסעֶמְדייַנְׁש ַא טיִמ ןעֶדייֵנְׁשְּפָא ןעֶנייוֵוְצ

 איד ּוצ ןעֶזאַלְרעֶפ אייֵז עו ןעֶמ דְנּוא 6

 אֵנ םיִא םִע ןעוֶו ,טייֵצ ַצְטיִנְׁש

 איִד ןעֶמ םעוֶו ,ןעֶרעוֶו

 :ְךעֶלָני יוֵוָצ איִד ןעֶמעֶנקעוֶוַא דְנּוא ןעֶקאַה

 איֵד רעֶדייֵא ןיִראָו 9

 -ֵּביֹור איִד דְנּוא ,דְנאַל םעֶד ןּופ תֹויַח עֶדְליוִו איִד ּוצ דְנּוא ,גָרעֶּב איד ןּופ לעֶנעֶפְּביֹור
 םיוראד ְךיִז ןעֶלעוֶו דְנאַל םעֶד ןּופ תֹויַח עֶדְליו עֶלַא דְנוא ןְרעֶמּוז ףיוראד ןעֶלעֶֶו לעֶגעֶפ
 ָד ןיִא 7 :ןְרעֶטְניִװ
 םאו קְלאָפ ַא ןּופ ,תֹואָּבְצ
 ןופ גיטְּכְראָפ

 ראַה םעֶד ּוצ קְנעֶׁשעֶג ַא ןעֶרעוֶו טְכאַרְּבעֶג טעוֶו טייַצ רעֶניִזאָד ר
 ַא ןּופ ,טְקיִלְפעֶנְּפָא רְנּוא ןעֶניֹוצעֶגַּפָא ןעֶנעֶז

 דְנּוא ןעֶטְסאָמעֶג םֶהֵיֵא טְרעוֶו םאִו קְלאַפ ַא ,רעֶהַא זיִּב גְנאַפְנָא רֶעייֵז
 זיִא םאִו קְלאַפ ַא

 ןּופ טְרָא םעֶד ּוצ ,ןעֶטְלאָּפְׁשּוצ ןעֶּבאָה ןעֶכייֵט איִד דְנאַל סעֶמעוֶו ,ןעֶטעֶרְּטרעֶצ טְרעוֶו
 :ןֹויִצ גְראַּב םעֶד ,תֹואָבְצ ראַה םִעָד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד

 טי לעטיפאק
 ןעֶמּוק טעֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶקְלאוָו ןעֶגְניִרְּג ַא ףיֹואטייֵרטאָג העֶז -- ,םִיַרְצִמ רעֶּביִאהָאּובְנ איד
 ,םיִנָּפ ןייַז ראפ ןעֶרעוֶו טְלעֶגאַוְרעֶפ ןעֶלעוֶו םִיַרְצִמ ןופ רעֶטעֶנְּפָא איִד דְנּוא ,םִיַרְצִמ ןייק
 ןעֶציירְנֶא לעֶזְךיִא דְנּוא 2 :ןעֶרעוֶו ןעֶצְלאַמְׁשּוצ םֶהיֵא ןיִאטעוֶו םִיַרְצִמ ןופ ץְראַהסאָד דָנּזא
 טאָּמִׁש עֶנייֵא ,ןעֶטְלאַההָמָחְלִמ ןרעֶדְנַאםעֶד ןעֶנעֶק טעוֶו רעֶנייֵא דנּוא ,םִיַרְצִמ ןעֶגעֶק םּיַרְצִמ
 דְנּוא 3 :ךייֵרְגיִנעֶק ןְרעֶדְנַא םעֶד ןעֶּנעֶק ְּךייֵרְגיִנעֶק ןייֵא דְנּוא אָטְׁש עַרעֶרְנַא איד ןעֶגעֶק

 סאד
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 -לֶאְו םילילַאָהילָא יׁשְרָדְו עַּלַבֶא וָתְצַוֹּבְרִקְב םִיַרְצִמ -עֶלעֶגְסיֹוא טעוֶו םִיַרְצִמ ןּופ טיִמעֶנ םאָד
 םִירְצִמיתֶא תרִַּסו :םִנעֶדַה-לֶאו תֹֹאְהילֶאְו םיִטַאָה לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,םֶהיֵא ןיִא ןעֶרעוֶו טְניִד
 - הֶדְוהְיןורָאָה םֶאנ ְבילָׁשמִי וע ְךֶלַמּו הׁשָק םִנֲֹא די ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,הָצֵע עֶנייַז ןעֶּבְראַדְרעֶפ

 = שרייזאידו :שביױ ב רהנ ֹת יקח לא : ִב : = :

 4 : !106/ א  ע"רג יס וחי איִד אייָּב דְנּוא ,םִרעֶכאַמ ףּוׁשיִּכ איִד : ומה בר 2 עי טא יהי ירא איד איר אב

 8 יְִרפ הָּכַה רו ַאָיַב יִיְֵׁשַמ-ֶּכ ולְבִאְו םיִניֵּדַה ונֲאְו שי 2 ט ָו = : : : יי = = 1 : : ניו ףֶד כי ר עֶר לב רו פילע ראל אי : דנוא ר עטיומ

 6 יהי ְתְׁשִפ יִדְבִע ּוׁשֹבּו ;ולְלְמֶא םִיַמדינ ןְפ-לַע תֶרֶמְכִמ םִיַרָצִמ לעוֶו ְךיִא דְנּוא 1 :סְרעֶנְדעֶר

 + ם

 * = .,י*

 ישְע-לָּכ םיִאָּכְדמ היֶָֹׁש וָהְו :יִרֹח םיְִֶאְו תוקיִרְׂש .עֶטְראַה ןּופ דְנאַה איד ןיִא ןרעֶּפְטְנֶעְרעֶּביִא

 וג הֹעְרפ צי יַמְכַח ןעֹצ יִרָׂש םילוָאידַא :ׁשְפֶנייִמְנַא רָכָׂש  רעֶּביִא םעוֶו ָךֶלֶמ רעֶטְראַה ַא דְנּוא ,ןעֶראַה
 ֶּב יָנֲא םיִמָכָחְַּב הֹעָר פיל ּוְרְמאֶּת ְךַא הָרָעְבִנ הֶצֵע הָוֹהְי ראַה רעֶד טְגאָז ,ןעֶניִטְלעוֶועֶג אויַז
 וצ יהַמ יָדָיו ךֵל אָ ּודְנַיו ְיִמָכָח אּופַא םִיַא :םֶדָקייִכְלִמ ןּופ טעוֶו רעֶסאוַו סאָד דְנּוא 2 :תֹואָבְצ

 13 יִרָׂש יאָ ןעֹצ יֵרָׂש ּולֲאְו :םִיָרְצִמ-לַע תִֹאְבִצ הָוהְי ץעֶי עו ְּךייֵט רעֶד דְנּוא ,ןעֶרעֶהְפיֹוא םַי םעֶד
 4 הָכְרְב דִמ הָוהְי :ָהיֶמָבְׁש תַנּפ םִיַרְצִמ-תֶא ּועְתַה ִנ :ןעֶרעֶו טְנעֶקּורְטרעֶּפ דְנּוא טְסיוִוְרעֶּפ
 תריִעָּתַהְג .ּוֵׂשֲַמ-לַכְּב םִיַרְצִמ-תֶא תֶא ועְתִהְו םיִעְוָע ַחּור דֵנּוא ביִמייֵל ןעֶלעוֶו ןעֶבייֵט איד דנּוא 6

 יט שי רֶׁשֲא הִׂעְמ םִרְצִמְל היהיאלְו :ְקְּב רִּכׁש .ןעֶכייֵט עֶטְסעֶפ איד דנוא ןעֶרעוֶו גיִּפְמּוז
 15 םִיַרְצִמ הָיְהְי אּודַה םַּ :ןִֹמְנַאְו הָּפִּכ = ׁשאר םִי .סאָר ןעֶרעֶו טְנעֶקּורְטעֶגְסיֹוא ןעֶלעוֶו

 -רֶׁשֲא תֹואָבְצ הָוהְיידַי תַפּונְּת יֵנְּפִמ רֶהָפּו ו דַרְחְו םיִׁשָּנַּכ סאָד 7 ;ןעֶרעוֶו טְקְלעוֶוְרעֶפ טעֶו זאָרְג

 ד אָּנֶהִל םִיַבְצִמְל הָדּוהְי תַּמְרַא הָתָיְו :ולָע ףינמ אּוָה 6
 הְָי הצֲע ינפִמ חַי ולא ּהָתֹא רִּכִי רֶׁשֲא טּכ  ,ףייט םעֶד אייֵּב זאָרְג עֶטְלעֶצְרּואוְעֶגְנייַא
 וצ לֶהְי אּוַה םּיַּב - :וָׂלָע ץעוי איִהירׁשֲא תֹאְבֶצ = יף"מ םעד ןּופ םּונְסיֹוא םעֶד אייָּב
 תעָּׁשִנְו ןעַנְּכ תַּפְׂש תֹורְּבַרְמ םִיַרְצִמ ץֶרָאְּב םיִרָע ׁשֵמָה םעֶזְל ְךייֵמ םעֶד ןיא םעֶטְעייֵזעֶג אייֵלְרעֶלַא
 15 בויַּב :תֶחֶאְל רַמָאי םֶרָכַה ריִע תָֹאְבְצ הָוהיַל ןעֶרעוֶו ןעֶסיֹוטְׁשרעֶפ דְנּוא טְנעֶקּורְמְרעֶפ
 -לֶצֵא הָבֵצַמוםְיַרְצִמ ץֶרָא ךוֶתּב הֹוהיִלְמַּבִמ הְהְיאּוַה דְנּוא 8 :ןייַז רֶהעֶמ טיִנ טעֶו םִע דְנּוא
 כ ץֶרָאְּב תֹוָאְבִצ הָוהיִל דעְלּו תֹוָאלי הָיָהְ ;הָוהיִל הָלּובְ עֶלַא דָנּוא ןעֶנאָלְק ןעֶלעוֶו רעְׁשיִּפ איִד
 םֶתָל חל םיִצֲתְל ינְּפ ביהי-לָא ּקעְצִיִּכ םִיָרְצִּמ ָּךייֵט םעֶד ןיִא ןעֶקאָה ַא ןעֶּפְראוַו סאוָו
 נ םִירְצִמּעְדָיוםִיַרְצִמְל הָודְי עַד לג בֶרָו עיִש'מ -ייֵרַּפִש סאו איִד דְנּוא ;ןעֶרֶעיֹורְט ןעֶלעוֶו
 הייל רֶרָנ-ורְדִנְו הָחְנִמּו חַבָז ּודְבֶעְו אּוְהַה םֹלַּב הָודְי-תֶא ןעֶלעוֶו רעֶסאַו םעֶד ףיֹוא ץעֶנ םיֹוא ןעֶמ

 ןעֶמעֶׁש ְךיִ ןעֶלעוֶו םֶקאַלְפ טמע קעֶג ןיא ןעֶטייֵּבְרַא סא איִד דְנּוא 9 :ןעֶרעוֶו ןעֶטיְִׁשְרעֶפ
 (ןעֶקיִרְּבאַפנ ןעֶגְנּודְניִרְג עֶרייֵז דְנּוא 10 :ןעֶצעֶנ עֶטְרעֶּכעֶלעֶג ןעֶּבעוֶו םאוָו איִד ְּךיֹוא דְנּוא
 :שֶפֶנ תַמְנַא ןעֶּבאָה ןעֶלעוֶו ןעֶגְנּוּפאָטְׁשרעֶפ ןעֶכאַמ םאוָו עֶלַא ,ןעֶרעוֶו ןעֶסיֹוטְׁשּוצ ןעֶלעוֶו
 עֶׁשיִראַנ ןעֶּבאָה הֹעְרַּפ ןּופ ןעֶראַהְטאַר איד ,םיִנּוראַנ ראָנ ןעֶנעֶז ןַעֹוצ ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ איד 11
 (ןיִּב ְךיִא)  םיִמָבַח ןּופ ןְהּוז ַא ןיִּב ְּךיִא הֹעְרַּפ ּוצ רֶהיֵא טְנאָז יֹוזַא איו ;ןעֶּבעֶנעֶג הָצֵע
 ןעֶזאָל ?םיִמָכַח עֶנייֵד ןעֶנעֶז ּואוְוַא ?אייֵז ןעֶנעֶז ּואוְוַא 12 ?םיִכָלְמ עֶטְלַא ןופ ןְהּוז רעֶד
 רעֶּביִא ןעֶמאָרעֶג טאָה תֹואָבְצ ראַה רעֶד סאו ןעֶסיז ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶגאָזְנָא ריִד םִע אייז

 ןעֶנעֶז ףונ ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ איִד ,טְשיִראַנְרעֶפ ןעֶנעֶז ןַעֹוצ ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ איִד 13 :םִיָרְצִמ
 :טֶריִאְרעֶפ םִיָרְצִמ ןעֶּבאָה םיִטָבְׁש עֶרייֵז ןּופ (טייֵלטְּפיֹוה איִד) רעֶנייֵטְׁשְקֶע איִד ,טְראַנעֶנְּפָא
 םִיָרְצִמ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טיִמעֶב םעֶטְמּורְקרעֶּפ ַא טְשיִמְרעֶּפ אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ טאָה טאָג 1
 רֶע זַא תַעַׁשְּב ןעֶריִאְרעֶפ ְּךיִז טּוהְט רֹוּכִׁש ַא איו יֹוזַא ,םיִׂשֲעַמ עֶרייֵז עֶלַא ןיִא טְריֵאְרעֶפ
 םיִׂשֲעַמ איִד ןּוהְמ טעוֶו סאוָו םעֶנייֵק ןעֶּבאָה טיִנ ָּךיֹוא טעוֶו םִיַרְצִמ דְנּוא 12 :טְצְכעֶקייֵמ
 ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא 16 :רעֶנייַלְק רעֶדָא גייוֵוְצ רעֶסיֹורְג רעֶד ,לעֶדייוֵו רעֶדָא ּפאָק רעֶדעְֶוְטְנֶע
 ןעֶגעוֶו ןעֶּבאָה טְסְגְנַא דְנּוַא ןְרעֶטיִצ ןעֶלעֶֶו דְנּוא ,רעֶּבייוֵו איז יֹוזַא ןייַז םִיַרְצִמ טעֶו גאָט
 -ָםיֹוא םֶהיֵא רעֶּטיִא טעוֶו רֶע סאוָו תֹואָבְצ ראַה םעֶד ןּופ דְנאַה איִד ןּופ גְנּוּבעֶהְפיֹוא איד
 טעוֶו סאוָו רעֶכיֵלְטיִא ,םִיַרְצִמ ּוצ קעֶרְׁש ַא ןייַז טעוֶו הָדּוהְי דְנאַל סאָד דְנּוא 17 :ןעֶּבעֶה
 סאו ,תֹואָבְצ ראַה םעֶד ןּופ הָצֵע רעֶד ןעֶנעוֶו ,ןעֶּבאָה אָרֹומ טעוֶו ןעֶנאַמְרעֶד םֶהיֵא ּוצ איִז
 םעֶטְׁש ףֶניִפ ןייַז ןעֶלעוֶו גאָט ןעֶגיִזאָד םעֶד ןיִא 18 :ןעֶטאָרעֶּב םֶהיֵא רעֶּביִא ְּךיִז טעוֶו רֶע
 ּוצ ןעֶרעוֶוְׁש ןעֶלעוֶו דְנּוא ,ןַעַנְּב ןּופ ןֹוׁשָל סאָד ןעֶדעֶר ןעֶלעוֶו םאוְו םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןיִא
 םעֶד ןיִא 19 :טגְנּורעֶטְׁשּוצ) םָרֶה טאָטְׁש איִד ןעֶרעֶו ןעֶפּורעֶג לאָז עֶנייֵא ; תֹואָבְצ ראַהםעֶד

 הָבֵצַמ ַא דְנּוא ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ ןיִא ראַה םעֶד ּוצ ַחֵּבְזִמ ַא ןייַז טעוֶו גאָט ןעֶגיִזאָד
 דְנּוא יי ַא ראַפ ןייַז טעוֶו סאָד דְנּוא 20 :ראַה םעֶד ּוצ ץעֶנעֶרְנ עֶרְהיִא אייֵּב ןייֵז טעוֶו
 ּוצ ןֶעייֵרְׁש ןעֶלעוֶו אייֵז ןיִראו ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןיִא תֹואָבְצ ראַה םעֶד ּוצ תּודִע ןייֵא
 דְנּוא ,רעֶפְלעֶה ַא ןעֶקיִׁש אייֵז ּוצ טעוֶו רֶע דְנּוא ,םִרעֶגְניְִצעֶּב עֶרייֵז ןעֶגעוֶו ןּופ ראַה
 ןערג וו טְנאָקעֶּב טעוֶו ראַה רעֶד דְנּוא 21 :ןייֵז ליִצַמ אייֵז טעוֶו רֶע דְנּוא ,(ןאמנ ןעֶסיֹורְג
 ןעֶלעֶֶו אייֵז דִנּוא גאָט ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא ןעֶנעֶק ראַה םעֶד טעוֶו םִיַרְצִמ דְנּוא ,םִיַרְצִמ ּוצ

 ראַה םעֶד ּוצ רֶדֶנ ַא ןייַז רדֵנְמ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,הָחְנִמ דְנּוא רעֶּפְּפָא-טְכעֶׁש ןייֵז בירקמ
 דנּוא
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 דנּוא 22 :ןעֶלאָצעֶּב םִע ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא - הָוהי-דַע ובְָׁואומְְו ףננםִַרְצמיתֶא הָוהְי נו :ּומֵלׁשְו 2
 טעֶו רֶע ,ןעֶנאָלְּפ םִיַרְצִמ טעוֶו ראַה רעֶד הרָלִסְמ הֶיְהִּת אּוהֲה םֹוַּ ;םִאָּפְרּו םֶהָל רֵּקִענו 5

 אייֵז דנוא ,ןעֶלייֵה דְנּוא ןעֶנאַלְּפ אייֵז רָשֲאְּב םיָרְצִמּו םִַרְצִמְּכ רוׁשֵא אָכּו הָרּׁשַא םִיַרְצִּמִמ
 ,ראַה םעֶד ּוצ ןעֶרְהעֶקְמּוא ְךיִז ןעֶלעוֶו .אֵרׂשִי הָיהְ אּוהַה םִיַּב - :רֹוָשא-תַא םִיַרְצִמ ּוְרְבִעְו 4
 ןעֶזאָל אייֵז ןּופ ְּךִז טעֶװ רֶע דְנּוא רֶׁשֲא :ץְרָאָה בֶרקְּב הָכָרְּב רוָׁשֲאְּו םִירְצַמְל הָיָׁשיִלֶׁש הכ

 :ןעֶלייֵה אייז טעוֶו רֶע דְנּוא ןעֶמעֶּבְרעֶּביִא יֵדָי הׂשֲעַמּו םִיַרְצִמ יִּמַע ךּורָּפ ראל הי וכרִּה

 : ֹפ = יי ןייַז טעדֶז גאָט ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא 2 א
 יק םִי : י 045 7 :

 ןייק םִירְּצִּמ ןופ עֶו (רענעטע רטע?סיוא? .רושַא ךלָמ נר ותאֵזלְׁשּכ הָרוּרְשַא ןָתְרַת אַ תָֹשְּב א
 : דדיְב הָוהְירֵּבִּד איִהַה תעְּב ּוהָדְּכְִַודוָדְַאְּכ םֶחָלַ 5 רושַא ןופ ןעֶמּוק טעוֶו ןעֶמ דְנּוא ,רּוׁשַא יצ

 !רּוׁשַא ןייק םִיַרְּצִמ ןּופ דְנּוא ,םִיַרְצִמ ןייק  ףנְתֶמ לעמ ןקשַה ַתְחּמִּו ךל רֹמאֵל ץומָאדַב יהי
 ןיִא 24 :ןעֶניִד רּוׁשַא טעֶו םִיַרְצִמ דנוא  םֶהָיְו רָעָה ןּכ שעיר לעמ ץֶלַחַת ךקעג
 ַא ןייַז לֵאָרְׂשִי טעֶז גאָט ןעֶניִזאָד םעֶד  ׁשְלָׁש ףֵחָיַוםורָע ּיהישייְִּבע ֶלֶה רֶׁשֲאַּכ הְָי רֶמאֹ 8
 םיִרְצִמ ּוצ (שְּפיֹוה ַא רעֶדָאו לעֶטיִרְד -ָךֶלֶמ חי ןֵּכ :ׁשֹוּכילַעְו םִיַרְצִמ-לַע תפֹומּו תוא םיִנָׁש 4

 ןיִא הָכָרְּב ַא טליִפַא) ,רּוׁשַא ּוצ דנּוא .םֹורָע םִינְקוםיִרְעֶנׁשּוּכ תולְנ-תֶאְםְיַרְצִמ יְִׁש-תֶא דּוׁשַא
 ןעֶמעוֶו 28 :דְנאַל םעֶד ןופ ןעֶמיִמ רעֶד םֶטֶּפִמׁשֹוצִמּוׁשְבְְּתְַו :םִיְָצִמ תורֵע ת יּפֹׂשֲחְחִו
 יֹוזַא ,טְשְנעֶּבעֶג טאָה תֹואָּבְצ ראַה רעֶד אֹודְד םֹוּב הָוד יִאָה בֵׁשֹי רַמָאְו :םֶתְרַאְפִּת םִיַרְצמִמּו 5

 קְלאָפ ןייֵמ זיִא טְשְנעֶּבעֶג ןעֶגאָז וצ וקמ ְפֹמ לֵנהְל הָיל םָׁשיונִָנרֶׁשֲאּונּבִמ הָכ"הנַ
2 ( 4 : 

 ןּופ קרעֶז סאָד רּוׁשַא דְנּוא ,םִיַרְצִמ (ןיִאו א טל א שא 5
 ;ליװ ררע ןיי ארשי ךנוא ,דנעה עניו : 2

 רָע ןיימ לֵאָרשי דא ודְנעֶה עניימ = מא רַב הכםירמדמאשמ =
 בם לעטיפאק דדוש ו דָדוׁשַהְו דנוּבודְנֹוּכַה ילידגה הֶׁשָק תוָח :הָאָרנ

 -עֶג ויִא ןֶּתְרַת סאו רֶהאָו םעֶד ןיִא 1 ְִלִמ ןכילע ויִתְּׁשה הָחָחנאּכיֵָמיִרּצ םֶליֵ לע 5
 גיִנעֶק ןֹונְרַּמ ןעֶװ ,הדֹודְׁשֵא ןייק ןעֶמּוק "75 'תְנעג הָדְלֹי ךְִּכ יתמַא םיריִ ְָָלַח ֵנְתִּמ
 רֶע דְנּוא טְקיִׁשעֶג םֶהיֵא טאָה רּוׁשַא ןופ יי יִנְתְתִעַּב תל יִָבל הּת !תארמיִתְלקמ *

 דֹודְׁשַא טיִמ ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ טאָה וָכָא תֹמְצַה הֶָּצ ןתלׁשהְדְרִע הְַָלל םָ יקׁשִח
 רעֶד ןיִא 9 :ןעֶמּונעֶגְנייֵא איִז טאָה דְנּוא | : ר א י לֵארַמָאהְכיּכ - דמ ִחְׁשֹמ םיִרָּשַה ּומֹק הֶתָׁש
 העָנ ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ץֹומָא ןֶּב ּוהָיְעַׁשְי ְךְרּוד טעֶרעֶנ ראַה רעֶד טאָה טייֵצ רעֶגיִזאָד
 ְךיִׁש עֶנייֵד ןעֶהיִצְּפָא טְסְלאָז אּוד דְנּוא ןעֶדְנעֶל עֶנייֵד ןּופ קאַז םעֶד ףיֹוא דְניִּב דְנּוא

 רָנּוא טעקאנ ןעֶגְנאַגעֶגְמּורַא זיִא רֶע ,ְּוהְמעֶנ יֹוַא טאָה רֶע דִנּוא ,םיִפ עֶנייֵד ןּו
 -מּורַא זיִא ּוהָיְעַׁשְי טְבעֶנְק ןייֵמ איו יֹוזַא ,טְנאָזעֶג טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 3 :םּופְראַּב
 רעֶּביִא רעֶדְנּואְו ַא דְנּוא ןעֶבייֵצ ַא ראַפ רֶהאָי אייֵרְד םּופְראַּב דְנּוא טעֶקאַג ןעֶגְנאַגעֶג
 איד ןעֶרְהיִּפְקעוֶוַא רּוׁשַא ןּופ ְּךֶלֶמ -עֶד טעוֶו יֹזַא 4 :שּוּכ רעֶּביִא דְנּוא םִיַּרְצִמ
 ועֶטְלַא דְנּוא עֶגְנּי ,שּוּב ןּופ עֶנעֶּביִרְטרעֶפ איִד דִנּוא םִיַרְצַמ ןּופ טְפאַׁשְנעֶגְנאַפעֶג
 :םִיַרְצִמ ןּופ דְנאַש איִד ,ּביײל רעֶטְניִה ןעֶטְקעֶדעֶגְפיֹוא טיִמ םּופְראַּב רֶנּוא טעֶקאַנ
 אייז לייװ ׁשּוּכ ראָפ ןעֶרעוֶו טְמעֶׁשְרעֶפ דְנּוא ןעֶקעֶרשרעֶד ְּךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 5
 -עֶב אייז טיִמ ְּךיִז ןעַּבאָה אייֵז לייוו םִיַרְצִמ ןעֶנעוֶו דֵנּוא ,טְקּוקעֶג אייֵז ףיֹוא ןעֶּבאָה
 םעֶד ןיִא ןעֶנאָז ןעֶּלעוֶו לעֶזְניִא רעֶניִזאָד רעֶד ןּופ רעֶניֹואוְועֶּב איִד דְנּוא 6 :טְמְהיִר
 -עֶנ ןעֶּבאָה ריִמ ןעֶמעוֶו ףיֹוא םעֶד טיִמ ןעֶּפאָרְמעֶג ְּךיִז טאָה יֹוזַא העז ,גאָט ןעֶניִזאָד
 ןּופ גיִנעק םעֶד ןּופ ןעֶרעוֶו ּוצ לּוציִנ ףֶליִה םּוא ןעֶפאָלעֶגְניִהַא ןעֶנעֶז ריִמ ּזאוַא ,טקּוק
 ?ןעֶניִרְטְיַא ריִמ ןעֶלעוֶו יֹוזַא איז רעֶּבָא ,רּוׁשַא

 אב לעטיפאק
 רעֶּביִא ןעֶהעֶנ ןעֶדְניוומְרּוטְש איז יֹוזַא-- םַי םעֶד ןּופ רָּבְדִמ רעֶד רעֶּביִא הָאּובִנ איִד 1
 עֶרעוֶוְש ַא 2 :דְנאַל ןעֶניִטְכְראַפ ַא ןּופ רָּבְדִמ רעֶד ןּופ םִע טְמּוק יֹוזַא ,טייַז-םֹורָד ןיִא
 רעֶד דְנּוא ,טייֵקשְלאַפ טְלעֶדְנאַה רעֶׁשְלאַפ רעֶד -- ןעֶואוָועֶג טְנאָזעֶגְנָא ריִמ זיִא הָאּובְנ
 -ַפיֹוא טְכאַמעֶג ּבאָה ְּךיִא !יַדָמ ָא רעֶנאַלעֶּב !םֶליֵצ ,ףיֹורַא העָנ ,טעוֶועֶּבאַר רעֶּביֹור
 טיִמ ןעֶראוָועֶג לופ ןעֶדְנעֶל עֶנייֵמ ןעֶנעֶז רעֶּביִראָד 8 :ןעַצְפיִז םעֶצְנאַג רֶהיֵא ןעֶרעֶה

 ְךיִא .ןיִרעֶניוועֶג ַא ןּופ גאָטייוַו איד איִז טְּפאַחעֶגְנָא ְךיִמ ןעֶּבאָה ןעֶנאָטייוַו ,םיִנְרעֶשיִצ
 :ןעֶהעֶזּוצ ןּופ ןעֶקאָרְׁשרעֶד ןיִּב ְךיִא ,ןעֶרעֶהּוצ ןּופ ןעֶראוָועֶג טְגייֵּבעֶגְרעֶדיִנַא ןיִּב
 עֶנייֵמ ןּופ טְכאַנ איִד ,ןעֶקאָרְׁשרעֶד ְּךיִמ טאָה קעֶרש ַא ,טְהעֶרְדרעֶפ זיִא ץראַה ןייֵמ 4
 זיִא ׁשיִט רעֶד 8 :םיִנְרעֶטיִצ ַא ּוצ טְכאַמעֶנ ריִמ ּוצ רֶע טאָה טייֵקְראַּבטְסּול
 רֶהיֵא ,ףיוא טְהעֶטְׁש ,טְקְניִרְמ דְנּוא טֶסֶע ,טְבאוַו רעֶמְכעוֶו רעֶד ;טייֵרְנעֶגּנָא ןעֶזעֶועֶב
 היָנאָזעֶג ריִמ וצ ראַה רעֶד טאָה יֹוזַא ןיִראָו 6 :דְליִׁש סאָר טְריִמְׁשעֶּב ,ןעֶטשֶריִפ

 הענ
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 ז םֶכָר הֶאָרְו :דיני הָאְרִי רֶׁשֲא הָּפְצְמַה דַמַעַה ךל נֹדֲא ןעֶנאָזְנָא לאָז רֶע זַא ;ְךאַו ַא לעֶטְׁש העג
 "בר בֶׁשָק ביִׁשְקַהְו לֵמָנ בַכָר רוָמַח בֶכָה םיִשָרָּפ דֶמִצ ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 7 :שְהעֶז רֶע סאוָו
 דיִמָּת דֵמֹע יא וֹהֲא  הָּפְצִמלַע הָיְַא ארי :בֶׁשָק -ייֵר ַא ,רעֶטייֵר ראָּפ ַא טיִמ ןעֶנאָוְטייַר ַא
 ט אי ;תיִליֵלֲהלְּכ םָצִנ יכֹנָא יִּתְרַמְׁשִמ-לַעְו כי ַא ףיֹוא רעֶטייֵר ַא לעֶזֶע ןייֵא ףיֹוא רעֶט

 רָב .הלָָ הלְמִנ רמאֹו עו םיׁשרַפ דֶמַא ׁשיִא בֵכֵר ךָנֹוא טּונ ץְנאַג טעוֶו רֶע דְנּוא ,לעֶמעֶק
 דר ה א גע טאָה רֶע דְנּוא 8 ערע קְראַטְׁש

 יו מש הללשיהמ רעפרלעמאקילא הע ִָמ  י  היה יב !ביל א ןעמורענסוא
 וי עת הללו רַב אָתֶא רַמש ימָא :ליִלְמיִהַמ 7 עֶנייַמ ףיֹוא גאָט אייַּב ד מת העָטְׁש
 וצ נילּת ֿברֶעַּב רעב רעב אָּׂשַמ ותא ּובש ּועְּב ףיוא ךיִא העָטְׁש טְכאַנ עֶצְנאַג איד דְנּוא
 :ו אָמיֵת ץֶרַ יִבְִׁ םִמ ּוָתַה אֵמָצ תאָרְקִל ּםִנְָד תחְרֶא .8 טְמּוק אָד ,העָז דְנוא 9 :בָנֹוטיִה עֶנייֵמ
 וט בֶרָה ! ייָנְּפִמ ּודֲדָנ תֹוָבָרֲח יָנְפִמייֵּכ ןדֶדֹנ וָמְּדִק וָמְַלְּב ראָּפ ַא טיִמ ,רעֶנעֶמ טיִמ ןעֶנאַוְטייֵר
 ;הָמָחְלִמ רָב יֵנְִּמּו הָכורְּ תֶׁשַק נפ הָׂשוְ דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה רֶע דְנּוא ;רעֶטייֵר
 יי ײלָכ הָלָכְו ריש ןנׁשִּכ הָנָׁש ידע יִלֵא יָנֹדֲא רַמָא הָכייֵּב עג זיִא איִז ,ןעֶלאַפעֶג זיִא לֶבָּב ;טְנאָזעֶג
 וז ּומֲעְמִי רֶרְקייִנְב יֵרֹוּכִנ תֶׁשָקירַּפְסִמ רָאְׁשּו !רֶדֵק רֹובְּכ ןּופ רעֶדְליִּב-ְנעֶצעֶג עֶלַא דְנּוא ,ןעֶלאַפ
 :רֶּבַּד לֵאָרְׂשִייַהלֶא הוי יִּכ זיִּב ןעֶכאַרְּבּוצ רֶע טאָה רעֶטעֶנְּפָא עֶרייֵז
 = תכ דְנּוא עֶּטְׁשעֶרְדעֶנ עֶנייֵמ 10 :דֶרֶע רעֶד ּוצ
 א :ץירֹוננַל א תִֵלְעייֵּכ אוֿפַא ךֶּל"הִמ ןְוָזִח אִּּנ אָׂשִמ באָה ְךיִא סאָו ,הָאּזבִּת עֶטְרֶעייֵׁשעֶג ןייֵמ

 5 דֲַחַיּורְרִנ ְךיִצְק-לְּכ :ה הָמְחְלִמ יִתִמ אָלְו בֶרֶליֵלְלַח הע םעריהואבצ ראה שי ריר 1 אָ ֹואָבְצ ראל ּופ טְרעֶהעֶג ג זאל ךיִללֲח הילע הָירק הימוָה ריִע הָאלְמ ו תֹאׂשִּ :

 :ּודָרָּב קֹוחָרַמ וָּדְחַי ורְּפִא .ליִאצְמנילְּ ּורֵּמֶא תֶׁשֵּקִמ ;טְתאָזעֶגנא ךייא ּצ ּךיִא ּבאָה ולֵאָרְׂשִ אפ
 א יִעָמַחַנְל וצָאָקילַא ִכַָּ רֶרָמִ יצמ ּשש יתְרמַא ןצלע היו יד י הבוד רעיא תמוה) יי יד
 ה ;ָכֹובְמו הָּובְמּו הָמוהְמ וו יִּכ :יִמֵעדתַּב .בֶׁשילַמ סאו ,רעֶטְכעוֶו אּוד ,ריִעֵׂש סיֹוא ריִמ ּוצ
 לא ִַׁשְ רק רֶקְרִקְמ ןווח יָנְב תֹוָאָבְצ הָוהָי יואל סאוָו רעֶטְכעוֶו אּוד ?טְכאַנ רעֶד ןּופ זיִא

 5 ריִקְו םיִׁשָרַּפ םָדָא בֶכָרְּב הָּפְׁשִא אָׂשָנ לי ;רָהָה רעֶטְכעֶו רעֶד 19 ?טְכאַנ רעֶד ןּוֿפ זיִא
  םיִשּמַ בָכָר ּואְלמ ְךיִקָמִע-רַחְבִמ יִהיַו ןנֶמ הָרֹע דְנּוא ,טְגּוק ןעֶנְראָמ-היִרְפ רעֶד ,טְנאָז
 8 טויב ֵּבַּתַו הָדּוהְי ְּךֵסֶמ תֵא לנו :הרעֶׁטַה ּותָׁש תֶׂש -עֶרְפִנָא טְליוִו רֶהיֵא ןעוֶו ,טְכאַנ איד ְּךיֹוא

 9 םתיְִר די יִעיקְּב תֶאו :ריַה תיִּב קׁשנלֲא אה איִד 13 :קירוצ טְמּוק ,טְנעֶרְּפ יֹוזַא ןעֶנ
 ַא ,ןעֶניִמְכעֶנְרעֶּביִא רֶהיֵא טעוֶו בֶּרַע ןיִא דְלאַַו םעֶד ןיִא --םיִיַבְרַע איִד רעֶּביִא הָאּובָנ
 רעניֹואְוְנייַא איִד ,ןעֶניִטְׁש רּוד םעֶד ראַּפ רעֶסאַו טְגְנעֶרְּב 11 :םיִנָדְד ןּופ םיִחְרֹּוא רֶהיִא
 :ןעֶמְלעֶגאוָוְרעַפ םעֶד ּוצ טיֹורְּב רֶעייֵז טיִמ ןעֶמּוקעֶגְראָפ ןעֶנעֶז אָמיֵּת דְנאַל םעֶד ןּופ
 ייֹוצעֶנְסיֹוא םעֶד ןעֶנעוֶו דְנּוא ,טְלעֶנאָוְרעֶפ אייֵז ןעֶנעֶז ןעֶדְרעוֶוְׁש איִד ןעֶנעֶו ןיִראָוְו 9

 רעֶרעוֶוְׁש רעֶד ןעֶנעֶֶו דְנּוא ,ןעֶניֹוּב ןעֶטְנאַּפְׁשעֶג םעֶד ןעֶנעוֶו דְנּוא ,דְרעוֶוְׁש םעֶנעֶב
 איד איִח רֶהאָי ןייֵא ןיִא ְּךאָנ ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ ראַה רעֶד טאָה יֹוזַא ןיִראָו 16 :הָמָחְלִמ
 דְנּוא 17 :ןעֶרעֶהְפיֹוא רָדֵק ןּופ דֹובָּכ רעֶצְנאַג רעֶד טעוֶו יֹוזַא ,םעֶנעֶגְנּורעֶג ַא ןּופ ןעֶרְהאָו

 ןעֶלעֶֶו רֶדֹק רעֶדניִק איִד ןּופ םֶרעֶמיִׁשְנעֶגיֹוּב עֶקְראַטְׁש איִד ןּופ לְהאָצ עֶנירְּביִא איד
 :טעֶרעֶנ סֶע טאָה לֵאָרְׂשִי ןופ טאָג רעֶד ,ראַה רעֶד ןיִראָו ,ןעֶרעוֶו גיִנעוֶו

 בכ לעטיפאק
 ןעֶצְנאַג םיִא טְזיִּב אּוד זַא ריִד זיִא סאָו ,גְנּוהעֶז ןּופ לאָהְמ םעֶד רעֶּביִא הָאּוּבִנ איִד 1
 ַא ;שיֹורעֶג טיִמ ןעֶזעוֶועֶג לּופ טְזיִּב סאָו אּוד 2 :רעֶכעֶד איִד ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶנְפיֹורַא
 ןעֶנאַלְׁשְרעֶד טיִנ ןעֶנעֶז עֶנעֶנאַלְׁשְרעֶד עֶנייֵד ;טאָטְש עֶכיִליירְּכ ַא ,םִרעֶל טיִמ טאָטְׁש
 ןעֶראַד ענייַד עֶלַא 8 :הָמָרָלַמ רעֶד ןיִא עֶנעֶּבְראָמְׁשעֶג טיִנ ְּךיֹוא דְנּוא ,ךְרעוֶוְׁש םעֶד טיִמ
 -יֵש-ןעֶניֹוּב איִד אייֵּב ןעֶדנּּבעֶג ןעֶנעֶז אייֵז ,ןעֶראוָועֶג ןעֶפאָלְטְנַא ןעֶמאַזּוצ ןעֶנעֶז םאוָו
 ןעֶראַועֶנ ןעֶדְנּוּבעֶג ןעֶמאַזוצ ןעֶנעֶז ןעֶראוָועֶג ןעֶ;ּופעֶג ריִד טיִמ ןעֶנעֶז סאוָו עֶלַא ,םֶרעֶמ
 ןּופ קעוֶוַא טקּוק ,טְגאָזעֶג ְּךיִא ּבאָה םּוראָד 4 :ןעֶפאָלְּטְנַא ןעֶטייוֵו ןּופ ןעֶנעֶז סאָו איִד
 איד ןעֶנעוֶו ,ןעֶטְסייֵרְט ּוצ ְּךיִמ טיִנ ְּךייַא טְלייֵא ,ןעֶנייוֵו ְךיִלֵרעֶטיִּב לעוֶו ְּךיִא ,ריִּמ
 גָנּולְמיִטְרעֶפ ןּופ גאָט ַא זיִא םִע ןיִראָו 2 :קְלאָפ ןייֵמ ןּופ רעֶטְכאָמ איד ןּופ גְנּורעֶטְׁשּוצ
 ,גְנּוהעֶז ןּופ לאָהְט םעֶד ןיִא תֹואָבְצ הָוהְי ראַה םעֶד ּוצ גְנּוריִאְרעֶפ דְנּוא ,גְנּוטעֶרְטּוצ דְנּוא
 טְנאָרְט םֶלֵע דְנּוא + :גְראַּב םעֶד ּוצ אייֵרְׁשעֶג ַא (זיִא םֶענ דְנּוא ,ןְרֶעיֹוט איִד טְרעֶכעֶל ןעֶמ
 טקעֶדעֶגְפיֹוא טאָה ריִק דְנּוא ,רעֶטייֵר דֵנּוא ןעֶשְנעֶמ ןּופ ןעֶנעוֶוְטייֵר איִד טיִמ ןעֶׁשאַט-לייַפ
 ןעֶנעוֶוְמייֵר טיִמ ןעֶראועֶג לּופ ןעֶנעֶז ןעֶלהאָט עֶטְלעוֶוְרעֶדְסיֹוא עֶנייֵד דְנּוא 7 :דְליִׁש םאָד
 טְקעֶלְּפְמְנַא טאָה רֶע דְנּוא 8 :רֶעיֹוט םעֶד ןיִא ןעֶכאַמ טייֵרעֶּב ְךיִז ןעֶלעוֶו רעֶטייֵר איד דְנּוא
 סאָו ןעֶפאוָו איִד ףיֹוא טְקּוקעֶנ גאָמ ןעֶניִזאָד םעֶד ןַא טְסאָה אּוד דְנּוא ,הָדּוהְי ןּופ קעד איד
 טאָמְׁש םידוָד ןּופ ןעֶטְלאַּטְׁש איד ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶהיֵא דְנּוא 9 :זיוה-דְלאוַו = ןיא ןעֶנעֶד

 זא
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 יִתְב-תֶאְו !הָנּתְחַּמַה הָּכרְּבַה ימתֶא ּוצְּכַקְתוּובָרּכ י
 הָוְקִמּו :הָמּוחַה רֶאבְל םיִתָּבַה ֹוצתּתַו םֵּתְַפְס םֶלָׁשְּי ו

 םָתְַּבִה או הָנׁשִיֵה הָכרְּבַה יִמְל םִיַמְחַה ןיֵּב םָתיִשָע
 הָוהְי ינֹדֲא אָרְקִו :םָתיִאְר אֹק קוחרַמ ּהָדֶצֹו ָהֶׂשֹע-לֶא ט

 :קָׂש רֵנַתַלְו הָחְרְקִּו דפְפִמלּויִכְבִל אּוְהַה םֹוַּב תאָבְצ
 רׂשְּב לָכָא ןאצ טָהָׁשְו לָקְּב ו גֵרָה המׂשְו ןָֹשָש ו הִָהְו
 הָוהְי ינֲאְּב הָלְנְ :תֹומָנ רָהְמ יִּכֹותׁשְו ליִכָא ןיי תוִתָשְו
 יָנֲֹא רַמָא ןותְמְּתידַע םֶכָל הזה ןוָָה רַפְכ""מִא תֹאָבְצ

 אּביִרִל תִאָבְצ הוי יִנֹדֲא רַמָא הֶּכ = :תֶֹאָבְצ הוהָיוט
 הפ ְךְליִהַמ ותיָּבַהילַע רׁשֲא אָנְבׁש"לַע הוה ןֵבטַה-לֶא 5

 ורְבַק םודָמ יִבְצִח רֶבָק הֶּפ ּךֶל ָּתְבַצָחייֵק הֹפ ָךְליימּו
 הרלטלַט ָטְלְִמ הָוהְי הנה גל ןֵכְׁשִמ עַלּפַב יִקְקִה יז
 ץרָארלַא רוַּכ הֶפנִצ ּךפֶנְצִי ףָנָצ :הֶׂשָע ָךְׁשעְו רָבָג 15

 ןיִלק ּױֵרֹוכְּכ תֹוְּכְרַמ הָּמׁשְו תּומָת הָּמָׁש םִיָדָי תַבַחְר
 :דֵמְרַהְי ףדמעממו ּךֶכְצִמִמ ךוְִּּפַרֲהְו :ְךנֹרֲא תֵּב 5
 :והיקלחדַב קאל ידְַעְל יִתאָָקְו אַ םַּ הְו כ
 ָּךתלׁשְמַמּו ינְקחֲא ךְְנְכְַו עְנִִּּכיְִּׁשַּלְו = 4

 הרי תובל םַלָׁשרְי בֵׁשֹיל בָאְל הָיָה יִדָיִּבןֵּתֶא
 רֵגֶפְו רנס ןיִאו זתָפּו וָמְכׁשִלַע דת ַָּתְּפִמ יִּתַתָנְו 2
 דֹוָבָכ אִֵּכִל הָיָהְוןֵמֲַנ םוַקָמְּב דָתָיויּתְעַקְתּו :ַחָתֹּפ ןִאו 5
 םיִאָצֲאצַה ויִבא-תיּב דוָבְּכ  לָּכ ילָע ּולָתְו :ויָבָא תיִכְל 4

 ילְכילְּב דַעְו תֹננַאָה ילַּכִמ ןָּמִּקַה יֵלְּכ לֶּכ תֹוַּפְצַהְ
 רַתְיַה ׁשּומָּת תֹואָבְצ הָורְי םִאְנ אּוהַה םּיַּב ;םיִלֵבְּגַה הכ

 ייׁשַא אָׂשַּמַה תַרְכְו הָלְפִנְו הֵעְּדנו מא םֹוקָמְּכ הָעּוקְּתַר
 !רַּכּד הָוהְייִּכ היֵלָע

 גכ נכ
 אשמ אוּכמ תֹּכִמ דַּדשייֵ ׁשיִׁשְרּפ תֶזָא ולילה רֶצ אָשמ ײ

- 

 והעָנ ,תֹואָבְצ טאָנ ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 5

 ;זיֹוה םעֶד רעֶּביִא ויִא סאָוָו הָנְבִׁש

 וּכ םכ .היעשי
 ךיֹוא טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,ליִפ ןעֶנעֶז אייֵז זַא
 -נּוא איד ןּופ רעֶסאוַו סאָד טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא
 "טאָה רֶחיִא דְנּוא 10 :ןעֶכייֵט עֶטְׁשְרעֶט

 דְנּוא ,םִיַלָׁשּורִי ןּופ רעֶוייֵה איִד טְלְהעֶצעֶג

 יִדְּכ רעֶזייֵה איִד ןעֶכאָרְּבעֶגְּפָא טאָה רֶהיֵא
 רֶהיִא דְנּוא 11 :רֶעיֹומ איִד ְןעֶקְראַטְׁש ּוצ
 איד ןעֶשיוִוְצ הָוְקִמ ַא טְכאַמעֶג טאָה

 ןעֶמְלַא םעֶד ןּופ רעֶסאוַו איִד ראַפ ןְרֶעיֹומ
 ףיֹוא טְקּוקעֶג טיִנ טאָה רֶהיִא רעֶּבֶא ;ְךייֵט
 םעֶד דְנּוא ,טְכאַמעֶג סֶע טאָה םאוו םעֶד
 טאָה ןָא טייֵצ עֶנְנאַל ַא ןופ רעֶּפעֶׁשעֶּב
 רעֶד דְנּוא 12 :ןעֶהעֶזעֶג טיִנ ְּךיֹוא רֶהיֵא

 ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא טאָה תֹואְּבִצ טאָג ,ראַה
 ןעֶגאָלְק ּוצ דְנּוא ןעֶנייוֵו ּוצ ןעֶפּורעֶג גאָט
 -ִנָא ְּךיִז דְנּוא ,ןעֶבאַמ ּוצ לְהאָק ְּךיִז דְנּוא
 העְז דְנּוא 13 :קאז ַא טיִמ ןעֶלְטְראַגּוצ
 תעָנְרַה ןעֶמ הָחְמִׂש דְנּוא דייֵרְפ זיִא סֶע

 םֶסֵע ןעֶמ ףאָׁש טְכעֶׁש דִנּוא רעֶדְניִר

 ןעֶסֶע רעֶמאָל ןייװ טְקְניִרְּט דְנּוא ׁשייֵלְפ
 ריִמ ןעֶלעוֶו ןעֶגְראָמ ןיִראָו ,ןעֶקְניִרְט דְנּוא
 טְקעֶלְּפטְנַא רעֶּבָא זיִא םִע 14 :ןעֶּבְראַטְׁש
 ראַה םעֶד ןּופ ןעֶריֹוא עֶנייֵמ ןיִא ןעֶראָועֶנ
 ְךייַא טעוֶו דְניִז עֶגיִזאָד איִד סאָד ,תֹואָבְצ
 טעוֶו רֶהיֵא זיִּב ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶגְרעֶפ טיִנ
 :תֹואָבְצ טאָג ,ראַה רעֶד טְגאָז ,ןעֶּבְראַטְש
 ּוצ ,רעֶטְסייֵמ-צאַש ןעֶגיִזאָד םעֶד ּוצ םּוק

 ןעֶמעוֶו דְנּוא ,אָד אּוד טְסאָה סאוָו נאָז דְנואה 6
 טאָה רֶע (איוו יֹוזַא) ,רָבָק ַא טְקאַהעֶגְסיֹוא אָד ריִד ראַפ טְסאָה אזד זַא אָד אּוד טְסאָה
 -ןעֶזְלעֶפ םעֶד ןיִא ְּךיִז ראַפ םיֹוא טְציִרק דְנּוא ןְּךייֵה רעֶד ןיִא רֶבֵק ןייַז טְקאַהעֶנְסיֹוא
 ןעֶקְראַטְש ַא טיִמ ןעֶּפְראַוְקעוֶוַא ְּךיִד טעוֶו ראַה רעֶד העָז 17 ?גְנּוניֹואְו עֶנייַז ןייֵטְׁש
 ַא איו ןעֶלאָר ןעֶכאַמ ְּךיִד טעוֶו רֶע 18 :ןעֶקעֶדעֶּב םיִועֶג ְּךיִד טעוֶו רֶע דְנּוא ,ףְראוָו
 ןעֶּבְראַטְׁש אּוד טְסעוֶו טְראָד דנּוא ,ןעֶטייֵז עֶרייֵּב ןּופ ןייֵרַא דְנאַל טיי ַא ןיִא ,טְלאָר לאַּב
 ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ דְנאַׁש ַא ראַפ ןייז דֹובָּכ ןייֵד ןּופ ןעֶגעוֶוְטייֵר איִד ןעֶלעוֶו טְראָד דְנּוא
 עֶנייֵד ןּופ דְנּוא ,דְנאַטְשעֶּב ןייֵד ןּופ ןעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ ְּךיִד לעֶו ְךיִא דנוא 19 :ראַה ןייֵד

 גאָט ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 20 :ןעֶסייֵר רעֶטְנּורַא ְּךיִד רֶע טעֶו לעֶּטְׁש
 םֶהיֵא לעוֶו ץיִא דְנּוא 21 :ּוהָיִקְלַח ןּופ ןְהּוז םיִקָיְלֶא טְכעֶנְק ןייֵמ ּוצ ןעֶפּור ְךיִא לעו יֹוזַא
 -ךאַטְׁש םֶהיֵא ְךיִא לעוֶו לעֶטְראַנ ןייֵד טיִמ דְנּוא ,(דיילק רעֶדָא) דְמעֶה ןייַד טיִמ ןעֶדייֵלְקְנָא
 ַא םֶלַא ןייַז טעוֶו רֶע דנּוא ,דְנאַה עֶנייֵז ןיִא ןעֶּבעֶג ְּךיִא לעוֶו גְנּוריִנעֶר עֶנייֵד דְנּוא ,ןעֶק
 ָךיִא דְנּוא 29 :!הָדּוהְו ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ דְנּוא םִיַלָׁשּורְי ןּופ רעֶניֹואְוְנייֵא איִד ּוצ רעֶטאָפ
 טעזֶו רֶע דנוא ,לעֶסְקַא עֶנייֵז ףיֹוא דוָד ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ לעֶסיִלְׁש םעֶד ןעֶּבעֶנ לעוֶו
 טעוֶו רעֶנייֵק דְנּוא ןעֶסיִלְׁשּוצ טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶסיִלְשּוצ טעוֶו רעֶנייֵק דְנּוא ןעֶכאַמְפיֹוא
 טרָא ןְרעֶכיִז ַא ןיִא לעֶנאָנ ַא איו ןעֶּכאַמ טְסעֶפ םֶהיֵא לעֶזֶז ּךיִא דְנּוא 23 :ןעֶכאַמְפיֹוא
 דְנּוא 94 :דָניִזעֶנְזיֹוה סיִרעֶטאָפ ןייַז ראַפ דֹובָּכ ןּופ לֶהּוטְׁש ַא ראַפ ןייַז טעוֶו רֶע דְנּוא

 ,דְניִזעֶגְזיֹוה ּםיִרעֶטאָפ ןייַז ןּופ דֹובָּכ ןעֶצְנאַג םעֶד ןעֶגְנעֶהְפיֹוא םֶהיֵא ףיֹוא ןעֶלעֶֶו אייֵז
 ּוצ זיִּב ןעֶלאָׁש ןּופ םיִלְּכ ,םיִלֵּכ עֶנייֵלְק אייֵלְרעֶלַא ,רעֶדְניִק םיִרעֶדְניִק איִד דְנּוא רעֶדְניִק איִד
 -ַּפֶא טעוֶו ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא 28 :םיִלַּכ-גּורְק אייֵלְרעֶלַא
 רֶע דְנּוא ,טֶרָא ןְרעֶכיִז םעֶד ןיִא טְכאַמעֶנ טְסעֶפ זיִא םאְוָו לעֶנאָנ רעֶד ןעֶרעוֶו ןּוהְמעֶג
 ןעֶזעוֶועֶג ףיֹוראַד זיִא סאו אָּׂשַמ איִד דְנּוא ,ןעֶלאַפְּפּורַא דְנּוא ןעֶרעֶֶו טְקאַהעֶגְּפָא טעדֶו
 :טעֶרעֶג םִע טאָה ראַה רעֶד ןיִראָו ,ןעֶרעֶו ןעֶטיִנְׁשעֶנְּפָא טעדִו

 נב לעטיפאק
 ןעֶפיִש רֶהיֵא טְנאָלְק--רֹוצ רעֶּביִא הָאּובְנ איֵד ן
 ןעֶמ זַא ביִנייֵועֶניא ןופ ןעֶראָװעֶג טְּביֹורעֶּב זיִא

 םִע ןיִראָז ׁשיִׁשְרַּת ןּופ
 ןעֶמּוקְנייַרַא טיִנ ןעֶק

 םע
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 ןּופ ןעֶראָועֶג טְקעֶלְּפְטְנַא אייֵז ּוצ זיִא םִע
 רֶהיֵא ליִטְׁש טייַז 2 :םיִּתִּכ דְנאַל םעֶד
 רֵחֹוס רעֶד !לעֶזְניִא רעֶד ןּופ רעֶניֹואוְוְנייַא
 םַי םעֶד רעֶּביִא טְרְהאָפ סאו ,ןֹודיִצ ןּופ

 דְנּוא 3 :טְכאַמעֶנ לּופ (רעֶהיִרְפנ ְּךיִד טאָה
 ןּופ ןעֶמאָז רעֶד זיִא ןְרעֶסאַוַו עֶליִפ ףיֹוא
 זיִא ְּךייֵט םעֶד ןּופ טיִנְׁש רעֶד דְנּוא ,רֹהֵׁש
 דְנּוא ,(הָאּובְּתנ ןעֶמּוקְנייֵא רֶהיֵא ןעֶזעוֶועֶנ
 טאָטְׁש םיִלעֶדְנאַה איִד ןעֶזעוֶועֶג זיִא איִז
 ןֹודיִצ !ָּךיִד םעֶׁש 1 :רעֶקְלעֶפ איִד ןּופ
 -ְךאַטְש איִד ,טְנאָזעֶג טאָה םַי סאָד ןיִראוָו

 ּוצ יֹוזַא טְנאָזעֶג טאָה םִי םעֶד ןּופ טייֵק
 ,טאַהעֶג גאָטייוֵו עֶנייֵק ּבאָה ָּךיִא ,ןעֶנאָז
 ָךיִא דְנּוא ,ןעֶנּואוְועֶג טיִנ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא
 טְכאַרְּבעֶגְפיֹוא טיִנ דְנּוא ןעֶבְנּוי עֶנייֵק ּבאָה
 טאָה ןעֶמ איז יֹוזַא 2 :ןֶעיֹורְפגְנוי עֶנייֵק
 רֹוצ טעוֶו יֹוזַא ,םִיַרָצִמ רעֶּביִא טְרעֶהעֶג

 :ןעֶרעֶה םִע ןעֶלעוֶו אייֵז ןעוֶו ןְרעֶטיִצ

 טְגאָלְק ןׁשיִׁשְרַּת ןייק רעֶּביִרַא טְהעֶג 6
 זיִא 7 :לעֶזְניִא רעֶד ןּופ רעֶניֹואוְועֶּב רֶהיֵא
 (טאָטְׁשנ עֶכיִלייֵרְפ עֶרייֵא עֶניִזאָד איִד ןעֶד
 ןעֶטייֵצ עֶטְלַא ןּופ זיִא ּבייַהְנָא רֶהיֵא םאו

 5 רֶבֹ ןודיִצ ר יִא יֵבְׁשִי ּמִד :ֹומָליהָלְנִנ םיִתַּכ ץֶרָאֵמ
 פ ּהָתְאּוְִּת ראְי ריק רֹחָׁש עַרְוםיִּבַר םִיַמְבּו ;ְיִאְלַמ םִי
 , רֶמאֹל יה וועָמ םִי רַמָא ּכ ןודיִצ יִׁשֹוְּב :םִיוג רָחְס יִהְּתַ
 ִתְמַמֹור .םיִרוחַּביִּתְלִַּנ אָלְו יִּתְרלי-אַלְו יִּתְלַח--אל
 בע :רֶצ עמ ּולחְי םִירְְִל עַמְשירֲׁאַּכ תֹלּתְכ
 ז םֶרָקייִמיִמ הֶזיִּלַפ םֶכָל תאְוַה :יִאיִבְׁשי ּוליִליַה הֶשיׁשרַּת
 8 רצילַע תאֹו ץֵעָי יֵמ :רנְל קִחְרִמ היל הָלְְי הָחֶמְרִק
 9 הָוהי :ץרָארדצכ) היְעְנִּכ םירָׂש ליָרְֲס רֶׁשֲא הֶריִטֲעַּמַה
 יַבְכ-לּכ לֵקָתִל יִבְצילּכ וָאג לֹלַחְל הָצְֶי תאְבְצ
 ' חַזמ ןיא ׁשיִׁשְרַּת-תַּב רַאיַּכ ךצרא יִרְכִע - ּוזְרֶא
 ונ יָא הָוִצ הָוהְי תוָכָלְמִמ זיָנְרִה םִיַהילַע הָמְנ ֹודְי :דש
 3 ץֶלֶעַל דִֹע יִפְפֹותיאָל רֶמאֹו :ָהיֲֶעֶמ דֶמְׁשִל ןֵנְּכ
 שב ירֹבִע יִמּוק םיִּתּכ ןוריִצ"תַּב תַלּותְּב הָקָׁשֶעמַה
 13 רָֹשַא הָיָה אָל עָה הִז םידׂשַּכ ץרָא ו ןֵה :ךֶל חוניאָל
 הָמָׂש ָהיֶטְמְרַא ֹורְרְש ווָנֹיחַב ּומיֵקַה םִיצְל ּהָדְמִי
 14 :ןָכזעַמ רַּדֶׁש יִּכ שיִׁשְרּת תֹוננָא לילה !הָלפמְ
 וט ְךֶלֶמ יִמיִּכ הָנָׁש 'סיעבש רצ תַחַּכׁשִנְ אּורֵה םֹיַּב הָיָהְ
 5 יִחְק ּוהָנֹוַה תֶרִׁשְּכ רֹצְל הָוהִ הָנָש םִִעְבִׁש ץקִמ דָחֶא
 ןעמל רִׁשייִּבְרַה ןנ יִביטיִה הָחָּכְׁשִנ הָנֹוז ר יִּבְס רנִכ
 17 רצ--תֶא הָוהְי דֵקְפִי הָנָׁש םיִעְבִׁש ו ץֵּקִמ היה :יִרָכְוִת

 ינּפ-לַע ץֶרָאָה תֹוכָלְמַמלָּ-תֶא הָתָנח םנְֶאְל הָבָׁשְו
 15 רֵצֲאָי אל הָוהיִל ׁשֶרק ּהָּנַנְתֶאְו ּהָרָחַט הָיָהְו !הָמָרֲאָה
 יכְכָאְל הרחס היי גוהְי ינפִל םיִבשיל יּכ א 0

 :קיִתָע הְְָּמלְו הָעְב
 אייֵז ןעֶלעוֶו םיִפ עֶנעֶגייֵא עֶרֶהיִא ?רעֶה כ

 רעֶז 8 :ןעֶניֹואוְו ּוצ ןעֶטייוֵו ןּופ ןעֶרְהיִפ
 איִד רֹוצ רעֶּביִא ןעֶמאָרעֶּב םאָד טאָה

 איד ןעֶנעֶז טייֵלְּפיֹוק עֶרֶהיֵא דְנּוא ןעֶטְׁשְריִפ ןעֶנעֶז םיִרְחֹוּמ עֶרְהיִא ,(טאָטְׁשנ עֶטְניֹורְקעֶג
 -ךעֶה עֶצְנאַג איִד ,ןעֶטאָרעֶּב םִע טאָה תֹואָבְצ ראַָה רעֶד 9 :דְנאַל םעֶד ןּופ עֶטְרְהֶעעֶנ
 רֶהאָּפ 10 :דְנאַל םעֶד ןּופ עֶטְרְהֶעעֶנ עֶלַא ןעֶכאַּמ ּוצ גְניִרְג דֶנּוא ,ןעֶכעוֶוְׁש ּוצ טייקְכיִל
 עֶנייק אָד רֶהעֶמ טיִנ זיִא םִע ,שיִשְרַת ןּופ רעֶטְכאָמ אּוד ְּךייֵמ ַא איו דְנאַל ןייֵד רעֶּביִא
 ְכאַמעֶג טאָה רֶע ,םַי םעֶד רעֶּביִא טְקעֶרְטְׁשעֶנְסיֹוא זיִא דְנאַה עֶנייֵז 11 :טייֵקְראַטְש
 עֶקְראַטְׁש עֶרֶהיֵא זַא ןַעַנְּב רעֶּביִא ןעֶליֹופעֶּב טאָה ראַה רעֶד ,ןְרעֶטיִצ ןעֶכייֵרְגיִנעֶק איד
 רֶהעֶמ טיִנ טְסְלאָז אוד ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 12 :ןעֶרעֶו טְגְליִטְרעֶפ לאָז גְנּוטסעֶפ
 העָנ דְנּוא ףיֹוא העְטְׁש ;ןֹודיִצ ןּופ רעֶטְכאָט אוד יֹורפגְנּוי עֶטְּביֹורעֶּב אוד ןייַז ּךיִלעֶרְפ
 דְנאַל סאָד ןָא העָז 13 :ןעֶּבאָה הּור עֶנייֵק אּוד טְסעֶו ןעֶטְראָד ְּךיֹוא ,םיִּתּכ ןייק רעֶּביִרַא
 איִד ראַּפ) סֶע טאָה רּוׁשַא זיִּב ,ןעֶזעוֶועֶג טיִנְראָג ְּךאָנ זיִא קְלאַָפ עֶניִזאָד םאֶד ;םיִדְׂשַּכ
 אייֵז ,ןעֶגְנּוטְכעֶפ עֶרייֵז ןעֶלעֶטְׁשְפיֹוא ןעֶלעוֶו אייֵז ,אייֵנעֶטְסיוו רעֶד ןיִא (ןעֶניֹואוְו םאָו
 :בְנּולאַפְנייַא עֶנייֵא ּוצ טְכאַמעֶג אייֵז טאָה רֶע ,ןעֶטְסאַלאַּמ עֶרייֵז ןעֶכאָרְּבעֶגְּפָא ןעֶּבאָה
 דְנּוא 12 :טְרעֶטְשּוצ זיִא טייֵקְראַטְׁש עֶרייֵא ןיִראָו ,שיִׁשֹרַמ ןּופ ןעֶּפיִׁש רֶהיֵא טְגאָלְקה 4
 יֹוזַא ,רֶהאָי גיִצְּביִז ןעֶרעוֶו ןעֶסעֶגְרעֶפ רֹוצ טעֶו יֹוזַא גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא ןייֵז טעֶו םִע
 איז רֹוצ ּוצ ןייַז םֶע טעֶו רֶהאָו גיִצְּביִז ןּופ דְנֶע םעֶד ןיִא ,גיִנעֶק ַא ןּופ געֶט איִד איוִז
 -עֶסעֶגְרעֶפ אּוד טאָמְׁש איד םּורַא לעֶגְניִר לעֶדיִפ ַא ריִד םעֶנ 16 :הָנֹוז ַא ןּופ דיִל םאָד
 טעֶו םִע דֶנּוא 17 :ןעֶרעֶו טְנאַמְרעֶד טְמלאָז אּוד יִדְּכ ,ליִפ גְניִז ,טּוג ליִּפְׁש ;הָנֹוז עֶנ
 טעֶו איִז דְנּוא ,רֹוצ ןַא ןעֶקְנעֶדעֶג ראַה רעֶד טעֶו יֹוזַא רֶהאָי גיִצְּביִז ןּופ דְנֶע םעֶד ןיִא ןייֵז
 א טיִמ (ןְלעֶדְנאַה ,ןייַז הֶנֵזְמ רעֶדיו ְּךיִז טעוֶו איִז דְנּוא .תֹוריִׁשַע רֶהיֵא ּוצ ןעֶמּוקקירּוצ
 נּוא ,לעֶדְנאַה רֶהיֵא דְנּוא 18 :דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶז םאִו טְלעוֶו רעֶד ןּופ ןעֶכייֵרְגיִנעֶק
 ער ְזַא טיִנ דֶנּוא ןעֶטְלאַהעֶּב טיִנ טעוֶו סֶע ,ראַה םעֶד ּוצ גיִלייַה ןייַז טעוֶו תֹוריִׁשַע רֶהיֵא
 ּוצ ,ראַה םעֶד ראָפ ןעֶניֹואוְו סאוָו איִד ראַפ ןייֵז טעוֶו הָרֹוחְס עֶרְהיִא טְרֶעייֵנ ,ןעֶרעוֶו טְגעֶל
 ;רעֶדייֵלְק עֶנְרעֶׁש טיִמ ןעֶקעֶרעֶּב ּוצ ְּךיִז םּוא דְנּוא ,ןעֶרעֶוֶו ּוצ טאַז יִדְּכ ןעֶסֶע

 דכ לעטיפאק
 רֶחיִא טְמיִרְקְרעֶפ רֶע דְנּוא ,בּורָח איִז טְכאַמ רֶע דְנּוא ֶרֶע איִד .גיִדעֶל טְכאַמ טאָג ,העָז 1
 איז יֹוזַא ְּךייֵלְג ןייַז טעדֶו קְלאָפ סאָד דְנּוא 2 :רעֶניֹואוְוְנייֵא עֶרְהיִא טייֵרְּפְׁשרעֶפ רֶנּוא ,םיִנָּפ
 ועָטְניִראַה עֶרְהיִא איו דיֹומ-טְסְניִד איִד ,ראַה ןייַז איז יֹוזַא ןייַז טעוֶו טְכעֶנְק רעֶד ,ןֵהֹּכ רעד

 רעד 44י

 א ץיִפֵהְו ָהֶלָפ הָוְו ּהְקלּוְבּו ץֶרָאָה קָקּכ הָוהְי הוה
 + ּהַּתְרִבּנַּכ הָחְפִׁשַּכ ּיָֹדאַּכ ָכֶעַּכ ןהַֹּּכ םֶעְכ הָיָה :ָהיֶבְׁשֹ
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 העֶּפיֹוקְרעֶפ רעֶד איו יֹוזַא רעֶפיֹוק רעד ווְב אָׂשֹנ רֶׁשֲאַק הׂשֹנּכ הָולַּכ הְָלַמַּכ רַתֹמַּכ הָנְַּּכ
 סאו רעֶד איז יֹוזַא ןייַז טעוֶו רֶעייֵל רעֶד "חא רָּבּד הָוהי יִּכ וִָּּתוווַּבהְו ץֶרֶאָה קיָּבִּ ו קָמִה

 :ןעֶדניִצ טעֶג םאוָו רעֶד איז עא ןקיזםעהה וָלֶאןְ-לַע :םלוע תירְּב ּורְפַהֹקה ופלח רות ּוְְִעייּכ 6

 ךעָּנְסוֹוא ןעֶצְנאַּנ םיִא טעדֶו דְנאַל סאָד 2  ץֶרָא יִנְׁשָיֹוהָח ןֿפ-לע הב יב יִמְׁשֶַה ץֶרֶא הָלְכַ
 דעָּב ןעֶצְנאַנ םיִא דְנּוא ןעֶרעוֶו טְגיִדעֶק חָנֶאָנ ןְפניִהְלְלמֶא ׁשֹחיִּת לֶבָא :רֶעמ ׁשַֹא רָאְׁשת ז
 סאָד טאָה ראַה רעֶד ןיִראָו ,ןעֶרעוֶו טְּביֹור םִִזיִלַע ןיִאְׁש לַדָח םיִפְּת ׂשוָׂשִמ תוַבָׁש :בֵלייַחְמִׂש-לְּכ 9

 זיִא דְנאַל סאָד 4 :טעֶרעֶג טְראוָו עֶגיִזאָד = וויתׁשל רֶכֹׁש רֶמי ישי אל רשַּב :דִּּכ שוָׂשִמ תַבֶׁש 9
 טְלעוֶו איד ,טְקְלעוֶוְרעֶפ דְנּוא ןעֶמיִנְׁשרעֶפ ןַײַהילַע הָחְוִצ -:אֹוְּבִמ תִיַּבלְּכ רְֵס ּוהְּתתַירַק ּהָרְּבְׁשִנ 1

 -אוָועֶג טְקְלעֶוְרעֶפ דְנּוא ןעֶטיִנְׁשרעֶפ זיִא א עא נא 6
 ר ימימכיוה םאד ןער ר .ק* יד 2 ֹורֹעְש-חַּכְי הָיִאְׁשּו הָּמִׁש ריִצֵּ

 טי פג עשיר דיא רואה - זר הלעמא ללכת סע כן
 יי יד יד יד = *'/ ןילֲע :םִימ ּולֲהְצ הָוהְי ןאנּב ֵרְי םָלֹוק יִאְׂשִי מָה וט

 רעֶטְנּוא (ןעֶראָועֶג טְכעֶלְׁש יא תפִּנח דרֶע = לאה לא הוהְיםֵׁש סה ַַאב הי הב םִָאַב
 ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראו ןרעֶניִואוְועֶּב עה = ייֵמֹאָו קידצל יִבצ לנעַמְׁש תֶרֵמְו ץֶרָאָה ףנְּכִמ 18

 ןעֶּבאָה אייז ,תרֹוּת איִד ןעֶזעוֶועֶג רֵבֹוע !ּודְגַּב םיִרָנֹוִּב נב ּדְָּב םיָדְנְּב יִל ױא יִלייר ילד

 ןעֶּבאָה אייֵז ,ץעֶועֶג סאָד טְלעֶטְקעוֶוְרעֶפ סלוַקמ םנִה הָָהְו :ץרָאָה בי ךלָע חַפְו תַחַפְו ָחַּפ
 -יראָד 6 :דנּוּב ןעֶניִּבֶע םעֶד טְרעֶטְׁשּוצ הב דֵכָלְי תַחפַה ךוּתִמ הָלּועָהְו תַחַּפַה-לֶא לָפי יַחָּמַה

 ןעֶּבְראָדְרעֶפ דְנאַל םאָד ְךּולְּפ ַא טאָה רעֶּב ייָׁשְר :ץֶרָא יֵדְכימ יׁשֲעְרִו ּוהְָפִנ םורָּמִמ תַֹבְרֶאַּכ 9
 :טְסיוִוְרעֶפ ןּופאַד רעֶניֹואוְועֶּב איִד דְנּוא ָטְטִמְתִה טִמ ץֶרָא הָרָרֹוְּמְתִה וָפ ץֶרָאָה הָעֵעְרִתַה
 םעֶד ןּופ רעֶגיֹואְועֶּב איד ןעֶנעֶז רעֶּביִראָד רבו הָנילְטּכ הָנְתְַרֹטְׁשַּכ ר עת ענ :ץרָא

 : 8 ,. וָּמְרֲתַה יִכְלַמילַּג ס= שי ווו אב יא 'ףד-

 :ןעֶביִלִבעֶגרעֶּביִא ןעֶׁשְנעֶמ :יִנעֶו ראָנ .י רו רוצילַע סא הָפסַא ּוצְּפִאְו כא לע :
 רעֶד ,ןעֶּבְראָדרעֶּפ זיִא (ןייוו טְסאַמ ריד / רשובו הָנְְלַה וְרַפָתְו :ודְְּפִי םיִמָי םֶרמּו רנַמ

 ןעהאועב ןעטטשרעק יא קאטְשְנייַה 7 יי יע יי ריי
 ,טְרעֶהעֶגְפיֹוא טאָה ןעֶקיֹוּפ איִד ןּופ דייֵרְפ איִד 8 :ןעֶצְפיִז רעֶצְרעֶה עֶכיֵלְהעֶרַּפ עֶלַא דַנּוא

 טאָה עֶפְראַה איד ןּופ דייֵרְּפ איד ,ןעֶטיִמְרעֶפ זיִא (ןעֶשְנעֶמנ עֶכיֵלעֶרְפ איִד ןּופ ןעֶשיֹור סאָד

 ןייוו רעֶקְראַטְׁש רעֶד ,גְנאַזעֶנ טיִמ ןייוו ןעֶקְניִרַט רֶהעָמ טיִנ ןעֶלעֶֶו אייֵז 9 :טְרעֶהעֶנְפיוא

 ןעֶראַועֶג ןעֶּכאָרְּבעֶגְּפָא זיִא טאָטְׁש עֶטְסיוז איִד 10 :םֶרעֶקְניִרְט עֶנייֵז ּוצ רעֶעיִּב ןייַז טעדֶו

 -עֶנ ַא זיִא םִע 11 :ןעֶמּוקְנייִרַא ןעֶנעֶק טיִנ לאָז ןעֶמ יִדְּכ ןעֶסאָלְׁשרעֶפ זיִא זיֹוה סעֶכיֵלְטיִא

 איד ןעֶראוָועֶג טְרעֶטְסְניִפְרעֶפ ןעֶנעֶז תֹוהְמִׂש עֶלַא ,ןייוו םעֶד רעֶּביִא ןעֶסאַג איֵד ןיֵא אייֵרְש
 ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא זיִא טאָטְׁש רעֶד ןיִא 12 :ןעֶראוָועֶנ ןעֶּביִרְטרעֶפ זיִא דְנאַל םעֶד ןּופ דייַרְפ

 םעוֶו יֹוזַא ןיִראָו 13 :טייקְנישְסיוִו ןעֶנעוֶו ןעֶנאַלְׁשעֶב זיא רַעיֹוט םאָד דָנּוא ,טייקגיִטְסיִד

 ןעֶמ איוו יֹוזַא (ןייַז טעדֶו םִענ ,רעֶקְלעֶפ איִד ןעֶׁשיוִוְצ דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ ןיֵא ןייַז םָע
 ןעו ןעֶּביֹורטנייוװ עֶנייֵלְק איד טְּביֹולְק ןעֶמ איו יֹוזַא דְנּוא ,םיֹוּצטְרעֶּבְלייֵא םעֶד טְלעֶקאָׁש
 -עוו ,ןעֶבְניִז ןעֶלעֶו דְנּוא לּוק רֶעייֵז ןעֶּבעֶהְפיֹוא ןעֶלעוֶו אייֵז 14 :טֶגיִדְנֶעעֶנ זיִא טיִנׁש רעֶד
 -ךעֶהְרעֶפ רעֶּביִראָד 19 :םִי םעֶד ןּופ ןעֶלאַׁש אייֵז ןעֶלעֶֶו ראַה סעֶד ןּופ טייֵהְנעֶׁש איִד ןעֶב
 ןּופ ןְלעֶזְניִא איד ןיִא ראַה ּםעֶד טְרָהֶעְרעֶפ ,(רעֶּטַכיִל רעֶדָאנ רֶעייַפ םעֶד ןיִא ראַה םעֶד טְכיֵל
 טְרעֶהעֶנ ריִמ ןעֶּבאָה טְלעוֶו קֵע ןופ 16 :לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָנ ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ,םִי סעֶד
 ,טייֵקְרעֶנאַמ עֶנייַמ ,טְנאָזעֶג ּבאָה ְךיִא דְנּוא ,קיִדצ םעֶד ןּופ טייקְכיִלְרעֶה איד ,גְנאַזעֶב םעֶד
 טְלעֶדְנאַהעֶנ ְּךילשְלעֶפ ץְנאַג ןעֶּבאָה עֶׁשְלאַפ איד !ריִמ ּוצ העזַו יֹוא !טייֵקְרעֶנאָמ עֶנייַמ
 -יואוְזעַּב אּוד ריִד רעֶּביִא זיִא ץעַנ ַא דָנּוא ּבּורְג איִד דְנּוא טְכְרּופ איִד 17 :טייֵהשְלאַפ טיִמ

 ןופ לֹוק םעֶד ןעֶנעֶו טְפיֹולַּטִנַא סאוָו רעֶד זַא ןייַז טעוֶו םִע דֵנּוא 18 :דְנאַל םעֶד ןּופ ר
 רעֶד ןּופ ןעֶמּוקְפיֹורַא טעזֶו סאָו רעֶד דְנּוא ,ּבּורְנ איד ןיֵא ןעֶלאַפְנייֵרַא טעדִו רעֶד טֶכָרּפ
 ןעֶלעוֶו לעֶמיִה םעֶד ןּופ רעֶטְסְנעֶפ איִד ןיִראוָו ,ץענ םעֶד ןיא ןעֶרעוֶו ןעֶבְנאַפעֶב טעזֶו ּבּורְג
 איד 19 :ןעֶמְרּוטְש ןעֶלעֶו דְרֶע רעֶד ןּופ ןעֶטְסעֶּפדִנּורְג איִד דָנּוא ,ןעֶרעֶזִז טְכאַמעַגְפיוא

 ;ןְלעֶקעִרְּבּוצ ןעֶצְנאַנ םיִא ְּךיִז טעדֶו דֶרֵע איִד ;ןעֶרעֶזְו ןעֶכאָרְּבּוצ ןעֶצְנאַג םיִא טעֶֶז דֶרֵע

 איו ןְלעֶקאָׁש ןעֶצְנאַג םיִא ְּךיִז טעֶדֶו דְרֶע איִד20 :ןעֶנעוֶועֶּב ןעֶצְנאַג םיִא ְּךיִז טעֶו דֶרֶע איֵד
 טעדֶז דֶניִז עֶרְהיֵא דֵנּוא ,טְלעֶצעֶג-טְכאַנ ַא איו ןעֶרעוֶו טְלעֶנאווְרעֶּפ טעֶדָז איִז דְנּוא ,רֹוּכִׁש ַא
 :ןְהעֶטְׁשְפיֹוא ןעֶנעֶק רֶהעֵמ טיִנ דָנּוא ןעֶלאַפ טעדֶז איִּז דָנּוא ,ןייַז רעדֶוְׁש (רֶהעַז) ףיוראַד

 תֹולֵייַח איֵד ןעֶפאַרְטְׁשעֶּב טעוֶו ראַה רעֶד םאָד גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיא ןייַז טעֶו סֶע דָנּוא 1
 :דֶרֶע רעֶד ףיֹוא דֶרֶע רעֶד ןּופ םיִכָלְמ איִד רעֶּביִא דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ןיִא לעֶמיִה םעֶד ןּופ
 ןּופ טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא ןעֶרעוֶו עֶנעֶגְנאַפעֶג איו ןעֶרעוֶו טְלעֶמאַזעֶבְנייַא ןעֶלעדֶו אייֵז דָנּוא 2
 עֶליִפ ָּךאָנ דְנּוא .גְנּוסיִלְׁשרעֶפ ַא טיִמ ןעֶרעוֶו ןעֶפאָלְׁשְרעֶפ ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא ,ּבּורְנ רעֶד

 ןערהאי



 היעשי ריר
 :ןעֶרעוֶו טְפאָרְטְׁשעֶּב אייֵז ןעֶלעוֶו ןעֶרְהאָי
 ןעֶרעוֶו טְמעֶׁשְרעֶפ טעוֶו הָנָבְל איד דְנּואפּג
 רעֶד ןיִראו ,ןעֶמעוֶש ָּךיִז טעוֶו ןּוז איד דְנּוא
 גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןעֶריִגעֶרטעוֶו תֹואָבְצ ראַה
 עֶנייֵז ראָפ ְנּוא .םִיַלָׁשּורְי ןיִא דְנּוא ןֹויִצ
 :דֹובָּכ ןייַז טעוֶו ּםיִנֵּקְז

 הכ לעטיפאק

 ךיִד לעֶזו ְךיִא טאָג ןייֵמ טְזיִּב אּוד !ראַה ָא1
 ןעֶמָנ ןייד ןעֶּביֹול לעוֶוךיִא ,ןעֶכייֵהְרעֶד
 ,םעֶביִלְרעֶדְנּואוָו ןּוהְטעֶג טְסאָה אּוד ןיִראוָו
 אייֵרְטעֶנ ןעֶנעֶז ןָא גְנאַל ןּופ תֹוצִע עֶנייֵד
 -עֶנ טְסאָה אּוד ןיִראָו 9 :טייֵהְראָו דְנּוא
 ַא ןּופ ,ןעֶפיֹוה ַא טאָמְׁש רעֶד ןּופ טְכאַמ
 -אַּפ ַא ,גְנּולאַפְנייַא עֶנייֵא טאָטְׁש עֶטְסעֶּפ
 רֶהעֶמ טיִנ לאָז םִע זַא עֶדְמעֶרְפ ןּופ טְסאַל
 טיִנ ביִּבִע ףיֹוא לאָז םִע ,טאָטְש ַא ןייַז

 092 וכי הבעחפ

 דג םָלָׁשוריִכּו ןזִצ רַקְּכ תֹואָבְצ דִי = ִָּחַה
 +רוִבָּכ ויקְז

 תמ =
 * אָלַּפ ָתִֹׂשָע יִּכ מס הָדֹוא לְמִמורֲא הָמַא יַללֲא הָוהי
 א היי לג ליִַמ ָּתְמַׂש יּכ :ןמֶא הָנְמָא קֶחֶרִמ תָֹצֵע
 5 ילַע ּזהֶָּבִי אָל םלועְל ריִצַמ םיִדָז ןֹמְרַא הלל הָרּוצְב

 + תיִהייִּכ :ךֶאָרי םִציִרָע םיונ תירק ןעיסע ְךירְּכְִ ןֵכ
 םָרֹחַמ לֵצ םֶרָוִמ הָסְחַמ ולירַאַּב ןויְבָאָל זועָמ לָּדַל וועָמ
 ה ןםיִרָז ןוָאְש ןויָצְּב בַרְהְּכ :ריִק םֶרָוְּכ םיִציִרָע ַחּוְר יִּכ
 6 הֶׂשֶעְו !הָנֲַי םִָציִרְע רימְ בע לֵצְּב בֶרֶח ַענְכּת
 םיִצָמְׁש תָּמְׁשִמ הָּזַה רֵהָּב םיִמַעָה-לָכְל תֹואָבְצ הָוהְי
 ז לֵּלִבּו !םִִקָקִמ םיִרָמְׁש כ םיִנָמְׁש םיִרָמְׁש הָּתְׁשִמ
 הָבסּמְַ םיַּמַעָה-לָּכ--לַע שול וה ו טִלַהיינְּפ הוה רָהְּב
 ויָנֹדֲא הָמּו חַצֶנָל הְָמַה עַלּב :םִיֹנַה-לָּכ-לע הָכּסְנַה
 ילָּכ לֶעְמ י רֹיִסָי וֿכע תַּפְָהְ פיל לַעַמ הָעְמִּד הָוהָי

 9 הירגה אּוהַה םיַּב רַמָאְו :רֵּבֹּד הָוהְי יִּכ ץֶרָאָה
 ינָנ ול נוק הָודִי הָז ּונעיׁשוָו וִל ּונַײק הָז ּונַהֹלֶא
 שה הֶַּה רָהַָּב הִוהיידִי ַחונְתייֵּכ ;יָתְעוׁשיּב 'הָחַמׁשִ

 1 ויָדָי ׂשֵרַפּו :הָנֵמְרַמ יִמָּב ןֵּבְתַמ שוד ְךֵהֶּכ ויָּתְחַּת בָאומ

 םִע ּותָוֲאַנ ליִּמְׁשהְו תָֹחָׂשִל הָחֹׂשַה שרי רֶׁשֲאַּכ ֹוּברַקְּכ
 15 טיצד ליּמְׁשִה חֵׁשֲה ךיִממוח בנשמ רַצְבִמּו !ויָדָי תֹוכא
 .:רֵפָעידַע ץֶרָאָל

 וכ

 א ונָליֲע יע הָדּוְי ץֶרַאְּב הוה"ריִׁשַה רׁשֹזי אּוֲה םִּב
 9 קיִּדַצייו אָבְָו םיִדָעׁש וֲחְתִּפ ןלֶחו תֹומֹוד תיִׁשָי הָעּוׁשְי
 חיוב לב ִּכ םִֹלָׁש !םיִלָׁש רֶצֵּתךּוטָמ רַצֵי :שנְמַא רמֹׂש
 + יִּכ :םיִמָלִש ּדוִצ הָוהְי הָיְב יֵּכ דעיירע הָוהיִב ּוחְטִּב

 רעֶּביִראָד 3 :ןעֶרעוֶו טעיֹוּבעֶגְפיֹוא רֶהעֶמ

 ייֵלְרעֶהְרעֶּפ קְלאָפ םעֶקְראַטְׁש ַא ְךיִד טעוֶו
 רעֶקְלעֶפ עֶניִטְכעֶמ ןּופ טאָטְׁש איִד ,ןעֶב
 ןיִראָו 4 :ןעֶּבאָה אָרֹומ ריִד ראַפ ןעֶלעוֶו
 םעֶד ּוצ טייֵהקְראַטְׁש ַא ןעֶזעוֶועֶג טְזיִּב אּוד

 -פְריִדעַּב םעֶד ּוצ טייֵהקְראַטְׁש ַא .ןעֶמעֶרָא
 ַא ,ןעֶועוֶועֶג בֶנֶע םֶהיֵא זיִא םִע ןעוֶו ןעֶגיִט
 ןּופ ןעֶטאָׁש ַא ,םֶרּוטְׁש םעֶד ראָפנְנּוציִׁשעֶּב

 עֶקְרַטְׁש איד ןּופ ןְראָצ רעֶד ןעוֶו ,ץיִה רעֶד
 ןעֶקּורְט ַא ןיִא ץיִה איִד איו יֹוזַא 2 :דְנאוַו רעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶר םֶרּוטְׁש ַא איו זיִא (םיִעְׁשְרִ
 איד איו יֹוזַא ,עֶדְמעֶרְפ איִד ןּופ שיֹורעֶנ סאָד ןעֶכאַמ גיִנעֶטְרעֶטְנּוא אוד טְסעוֶו יֹוזַא דְנאַל

 -לאַוועֶג איִד ןּופ גְנאַזעֶג םעֶד רֶע טעוֶו יֹוזַא ןעֶקְלאוָו ןעֶקיִד ַא ןּופ ןעֶטאָׁש םעֶד ְּךֶרּוד ץיִה
 גְראַּב ןעֶניִזאָד םעֶד ףיֹוא טעֶו תֹואָּבִצ ראַה רעֶד דְנּוא 6 :ןעֶכאַמ בי יי עֶגיִט
 ןייוַו-ןעוֶוייַה ןּופ טייֵצלְהאָמ ַא ,ןעֶכאַז עֶטעֶפ ןּופ טייֵצלְהאָמ ַא רעֶקְלעֶפ עֶלַא ראַפ ןעֶכאַמ
 טעוֶו רֶע דְנּוא 7 :טְרעֶטייֵלע ָב טּוג ןייוֵו-ןעוֶדייַה ןּופ ,טעֶפיֶּדְראַמ ןּוֿפ איו ןעֶכאַז עֶמעֶפ ןּופ
 עֶלַא רעֶּביִא זיִא סאו םיִנָּפ םעֶד ןּופ קעֶדּוצ איִד ןעֶּבְראַדְרעֶפ גְראַּב ןעֶניִזאָד םעֶד ףיֹוא
 גיִּבֶע ףיֹוא טיֹומ םעֶד טעזֶו רֶע 8 :רעֶקְלעֶּפ עֶלַא טְקעֶדעֶּב סאָו קעֶד איִד דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ
 דְנּוא ,םיִנָּפ ןעֶכיִלְטיִא ןּופ ןעֶרעֶרְט איד ןעֶׁשיִװְּפָא טעוֶו טאָנ ראַה רעֶד דְנּוא ןעֶנְניִלְׁשרעֶפ
 םִע טאָה ראַה רעֶד ןיִראוָו ,דֶרֶע ןעֶצְנאַג רעֶד ןּופ קְלאַפ ןייֵז ןּופ דְנאַש איד ןּוהְטִּפֶא טעוֶו רֶע
 ֹיאָב רעֶדְנּוא זיִא םאָד העָז---ןעֶנאָז גאָט ןעֶגיִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא טעדֶו ןעֶמ דְנּוא 9 :טעֶרעֶנ
 ריִמ ראַה רעֶד זיִא סאָד ןעֶפְלעֶה םֶנּוא טעוֶו רֶע דְנּוא ,םֶהיֵא ףיֹוא טְפאָהעֶנ ןעֶּבאָה ריִמ
 ףְליִה עֶנייֵז ןיִא הָחְמִׂש א ןעֶּבאָה דְנּוא ְךיִלעֶרְפ ןייַז ןעֶלעוֶו ריִמ םֶהיֵא ףיֹוא טְפאָהעֶג ןעֶּבאָה
 בָאֹומ דָנּוא ,ןעֶהּור דְנאַה סיראַה םעֶד טעוֶו גְראַּב ןעֶניִזאָד םעֶד ףיֹוא ןיִראָו 10 :(הָעּוׁשִי
 :טְרָא טְסיֵמ ַא ןיִא ןעֶמעֶרְטּוצ טְרעֶֶו איֹורְטְׁש איו ןעֶרעֶֶו ןעֶמעֶרְטּוצ םֶהיֵא רעֶטְנּוא טעוֶו
 טּוהְמ רעֶמיוִוְׁש ַא איו יֹוזַא ,אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ דְנעֶה עֶנייֵז ןעֶטייֵרְּפְׁשסיֹוא טעוֶו רֶע דְנּוא 1
 איִד טיִמ ןעֶמאַזּוצ הָוֲאַנ עֶנייֵז ןעֶגנעֶרְּבּפּורַא טעֶדֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶמיוִוְׁש ּוצ ןעֶטייֵרְּפְׁשסיֹוא
 רֶע טעֶו ןְרֶעיֹומ עֶקְראַטְׁש דְנּוא עֶטְסעֶפ עֶנייֵד דְנּוא 19 :ןעֶטייֵז עֶנייֵז ףיֹוא ןעֶריֹול סאוָו

 ;ּביֹוטְש םעֶד ּוצ זיִּב ,דֶרֶע רעֶד ּוצ ןְרעֶדיִנְפּורַא ןעֶכאַמ איִז טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶנעֶּבְנייֵא
 וכ לעטיפאק

 דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶרעֶו ןעֶגְנּוזעֶג גְנאַזיִג רעֶניִזאָד רעֶד טעוֶו גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא 1
 םֶלַא דְנּוא ,ןְרֶעיֹומ םֶלַא ןעֶכאַמ רֶע טעוֶו ףֶליִה ַא ,טאָטְׁש עֶקְראַטְׁש ַא ןעֶּבאָה ריִמ-- הָדּוהְי
 איד טיִה סאָו קְלאָפ עֶטְכעֶרעֶג סאָד זַא ,ןְרֶעיֹוט איד ףיֹוא טְכאַמ 9 :ןרֶעיֹומ-ץְנאַׁש איד
 ןעֶטיִהעֶּב ןעֶקְנאַדעֶג עֶטְסעֶּפ טאָה םאוָו םעֶד טְסעֶו אּוד 2 :ןעֶמּוקְנייַרַא לאָז ןעֶמייַהְרְהאָו
 ראָה ם ךְיִאךייֵאטְרעֶכיז ְךעֶפ 4 :ריד ןיִא ְךיִז טְרעֶכיִזְרעֶּפ רֶע ליייז םֹולָׁש ןעֶטְלעֶּפאָד ַאטיִמ

 ןיִראָו 2 :טייקְראַּטְׁש עֶניִּבייֵא עֶנייֵא זיִא הָוהְי ראַה םעֶד ןיִא ןיִראָו ,גיִּבֶע ףיוא זיִּב ,טאָפ
 רע

 +אז ט



 זכ וכ היעשי 03
 "דע הָליִּפְׁשִי הָנליִּפְׁשִי הָהָּנׁשִנ הירק םֹורְמ יִּבְׁשִי חֵׁשַה

 יִמָעַּפ יֵנָצ ילגַר לת הָנָמְמְרִּת ! רֶפֶעידע הָּנְעיִי ץֶרֶא 5
 ;םֶַפְּ קיִדַצ לָנֲעַמ רֶׁשָיםיִָׁשיִמ קיִדַצל חַרֶא :םיִּלַד ז
 -תַוֲאַּת כי משל ךוניוק הָוהְי טפְׁשִמ חַרֲא ףַא 5
 ְךֶרֶַׁשֲא יִּבְרקְב קורא הָליֵלַּב ךֶתיוא יֵׁשְפִנ :שֶפנ 5

 ןֵָי ;לֵבָת יבְׁשי ורְמְל קֶדָצ ץֶרֶאָל ְךיִּפְׁשִמ רֶׁשֲאַּכ יִּכ י
 תוִאנ הַאְרי-לַבּ לוי הכנ ץְרַאְּב קֶדֶצ דַמל-לַּב ֶׁשֶר

 -תַאְנק שבו וִ ןויחי-לַּב ךֶדָי הָמָר הָהְי  ;הָוהְי ג
 םבולָׁש תֶּפְׁשִּת אה ;םֵלְכאָת ְךֶרְצ שָא-ףַא םִש ט

 ומלֶא הּוהְי ּונל ְָלְִּפּוניֵׂשֲַמ-לֶּב-ַ ִּכ נפ
 ילַּב םיִתִמ ְּךֶמְׁש ריִּונ ָךְב-רִבְל תל נָא ּונלָעְּב
 -לָּכ רֵּמאְּתַו םֵדימְׁשִּתַוָתדַקְּפ ןֵכָל ּומְקִיילּב םיִאָּפר ווי

 ָתקִהַר ָּהרִּבִכִג יונל = הָוהְי יל ְָפַמָי :ומָל רַכ } וט
 של ןוקָצ ְּךיֶרָקְּפ רֵצַּב הָוהְי :ץְרָאייצִקילְּכ 6
 קעז ליִחָּת תֶדֶלֶל ביִרְקִּת הֶרָה וָמְּכ :ֹומָל ּךרֶסּמ ע
 לי מּכּונְלַמ ּועֵרָה ;היהי י יְִמ ּונָיָה ןּכ היִלְֲחַּב 15
 ָשהִי :לֵבֵּת יִבְׁשִי ולָיילַבּו ץרַא הֶׂשִַנ-לַּב תֹלּוׁשְי חוָר 3

 תרוא למ יִכ "ָפֶע ינכׁש ונְנְִו ּוציקִה ןימּוקְי יִתְלִבְנ ךיִתמ
 רַב אּב מע ךֵל .לִת סיִאְפְר ץֶרֶאְ ר כ

 ! םעזירוִבַעֶידדַע ענרדמעֶמִ ִבַה ּךֶהעַּכ ָּךתָלְּד ר :
 ויָלָע ץֶרָאָה-בֶׁשֹי ןע רֶקְפִל ומוקִּמִמ אֵצי הָוהְי הב 21

 :ָהינורֲה-לַע ױוע הָּמַכְתְאְלְו ָהיֶמָּד-תֶא ץֶרֶאָה הָתְלִ

 זכ וב
 יָקזִחַהְ הָלּורְְַו חֶשֶּקַהֹוֿברַחְּב !הָוהְי רַקְפִי אּורֵה םּיַּב א

 -תֶא גרָהו ןוָתָּלִקְע ׁשֶחֶנ ןפױל לַעְ חוב ׁשֶחְנ ןְחייל לע
 :הלינַע רָמָח םֶרֵּכ אוהַה םִיַּב - ּוםיַּב רֶׁשֲא ןִַמִה
 הי יל ָהיֶלָע דֶקפי ןֵּפ נשא םיעָנְרֹל ה הרְצִנ דוד יִנֲא 3

 ןיִא ןעֶניֹואוְו סאוָו איִד רעֶדיִנַא טְגעֶּב רֶע
 טעוֶו טאָטְש עֶנעֶּביֹוהְרעֶד איִד ;ְּךייֵה רעֶד

 -םּורַא איִז טעֶו רֶע ןְרעֶדיִנְפּורַא ןעֶכאַמרֶע
 ןעֶכאַמ איז טעוֶו רֶע דֶרֶע רעֶדּוצ יב ןְרעֶדיִנ
 םּופ רעֶד 6 :ּביֹוטְׁש םעֶד ּוצ זיִּב ןעֶכייֵרְג

 איד ןּופ םיִפ איִד ,אָי ,ןעֶטעֶרְמּוצ איִז טעוֶו
 -עֶּבְטיֹונ םעֶד ןּופ טירׁש איִד דְנּוא ,עֶמעֶרָא
 זִיִא קיִדַצ םעֶד ןּופ געוֶו רעֶד 7 :עֶגיִטְּפְריִד
 ,רעֶניִטְרעֶפטְכעֶראוד ָא ,טייקְניִטְכיִרְפיֹוא
 ריִמ 5 :קיִדַצ םעֶד ןּופ געוֶו םעֶד טְסְגעוֶו אּוד
 ןּופ ןעֶנעֶו איד ןיִא טְראוַועֶג ּךיֹוא ןעֶּבאָה

 רעֶזְנּוא ןּופ ןעֶטְסיִלְג םאֶד ,םיִטָּפְׁשִמ עֶנייֵד
 -עֶב ןייֵד זצ דְנּוא ןעֶמאָנ ןייֵד זצ זיִא שֶפֶנ

 -עֶג ריִד ְּךאָנ טאָה ׁשֵפֶנ ןייֵמ 9 :םיִנעֶטְכעֶד
 ןיִא טְסייֵג ןייֵמ םימ ְךיֹוא וטכאנאייֵּב טְסּולְג

 ןעֶכּוז הִיִרְּפ רעֶד ןיִא ְּךיִד ְּךיִא לעֶו ריִמ
 רעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶז םיִטָּפְׁשִמ עֶנייֵד ןעוֶו ןיִראוָו

 רעֶד ןּופ רעֶניֹואוְועֶּב איִד ןעֶלעוֶויֹוזַא ,דְרֶע
 ןעוֶו 10 :טייֵקְניִטְכעֶרעֶג ןעֶנְרעֶל טְלעוֶו
 ליוו יֹוזַא עֶׁשֶר םעֶד ּוצ דֶסֶח שּוהְשָךיֹוא ןעֶמ

 ןיִא ;טייקְגיִמְבעֶרעֶג ןעֶגְרעֶל טיִנ ְךאָד רֶע
 -ִמּוא רֶע טוהט דְנאַל ןעֶניִטְראַפטְכעֶרםעֶד
 איד ןעֶהעֶזְנָא טיִנ 'ליוז רֶע דְנּוא ,טְכעֶר
 :ראַה םעֶד ןּופ (טעֶטְסעֶיאַמ) טייקְסיֹורְג
 ןעֶּביֹוהְרעֶד זיִא דְנאַה עֶנייֵד ןעוֶו ,ראַה ָא1

 ןעֶגעוֶו ןּופ ןעֶרעוֶו טְמעֶׁשרעֶפ דְנּוא ,ןעֶהעֶז ןעֶזּומ ןעֶלעוֶו אייֵז רעֶּבָא ,ןעֶהעֶז טיִנאייֵז ןעֶליוז
 :ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ אייז טעוֶו רעֶגיִרייֵלעֶּב עֶנייֵד ןּופ רֶעייֵפ םאֶד ְּךיֹוא ,קְלאַפ םעֶד ןּופ הֶאְנַק רעֶד
 עֶרעֶזְנּוא עֶלַא ךיֹוא טְסאָה אּוד ןיִראָו ,םֹולָׁש ןעֶטייֵרְּבנָא םנּוא ראַפ טְסעוֶו אוד ,ראַה ָא 2
 } :ןּוהָמעֶג ם םִנּוא ראַפ םישעמ

 רעֶבָא ,טִש ?ְךעֶהעֶג נא רעֶּב

 ראַה ָא
 ה רוכיה

 -יִא ןעֶּבאָה ריִד ץּוח ןעֶראַה עֶרעֶדְנַא ,טאָב רעֶדְנּוא ;
 אייֵז 14 :ןעֶקְנעֶדעֶג ןעֶמאָנ ןייד ריֵמ ןעֶלעֶֶו ןיילַא ריד ּךְרּוד רּזנ

 ןייטשפיֹוא טיִנ אייז ןעֶזאָל ןעֶּבְראָטְׁשעֶנְּפָא ןעֶנעֶז אייֵז ,ןעֶּבעֶל טיִנ ןעֶלאָז א אייֵז ,טיֹוט ןעֶנעֶז
 -עֶנ טְסאָה דְנּוא ,טְגְליִטְרעֶפ אייֵז טְסאָה דְנּוא טְּפאָרְטְׁשעֶּב אייֵז טְסאָה אּוד לייוו רעֶּביִראָד
 ,ראַה ַא ,קְלאַפ סאָד טְרְהעֶמְרעֶפ טְסאָה אּוד 18 :םיִנטְכעֶדעֶג ץְנאַג רֶעייֵז קה טְכאמ
 טְרעֶטייוֵוְרעֶד טְסאָה אּוד ,טְכיֵלְרעֶהְרעֶפ ּךיִדטְסאָה דְנֹוא ,קְלאַָפסאָדטְרֶהעֶמְרעֶּפטְסאָה אוד
 עֶסיִג אייז ,טְכּוזעֶג ךיד אייֵז ןעֶּבאַה הָרַצ רֶעייֵז ןיִא !ראָה ַא 6 ;דְנאַל ם ם 2 ןופ ןעֶקַע עֶלַא

 : : 6 ט יד יד די צ | יד / ן

 םאִו עֶביִדְנעֶגאַרְט ַא אידז יֹוזַא 7 :אייֵז ףיֹוא זיִא ףאָרְטְׁש עֶנייד ןעוֶו טעֶּבעֶג יי א םיֹוא

 ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ןעֶנעֶז יֹוזַא ןעֶצְרעֶמְש עֶרְהיֵא ןיִא סיוא טייֵרְש דָנּוא ןעֶניוועֶב וצ טְנעֶהאָנזיִא

 ,ןעֶצְרעֶמְׁש-רעֶּבעֶג ןיִא ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז ריִמ ,ןעֶנאָרְטעֶב ןעֶּבו ָּד ריִמ 18 !ראַה ָא ,ריִד ראָפ
 רֶנאל םעֶד ןיִא ןעֶּבאָה ריִמ ,דְניוִו ןעֶנּואוְועֶג ןעֶטעֶה ריִמ איז ְּךייֵלְג ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע רעֶּבָא
 :ןעֶלאַפעֶג טיִנ ְּךיֹוא ןעֶנעֶז טְלעֶו רעֶד ןּופ רעֶניֹואוָועֶּב איד דֵנּוא ,ןּוהְמעֶג טיִנ ;ג עֶפֶלֹי ַה עֶנייֵק
 אייז ןעֶלעוֶו ּבייֵל ןעֶמיֹוט ןייֵמ טיִמ (ןעֶמאַזּוצנ יד גיִדעֶּבעֶל ןעֶלעוֶו עֶטיֹומ עֶגייֵד 9
 היא ,טֶכָניִז דְנּוא ,ףיוא ט טכא אוו יי

 עֶצְנאַלְפ ןּופ איוט רעֶד איז זיִא
 איֹומ ןייד ןיִראָו !ּביֹוטְש םעֶד ןיִא טֶהּור סאָו

 ,םּוק 20 :עֶטיֹוט איִד ןעֶפְראַוַוְסיֹורַא טעוֶו דֶרֶע איר דְנּוא ;ן

 ,ריִהָט איִד ריִד רעֶטְניִה םיִלְׁשרעַפ דְנּוא ,ןְרעֶמאַק עֶנייַד ןיא ן יו העָב דְנּוא ,קְלאָפ ןיימ ָא
 ראַה רעֶד העְז ןיִראוָו 21 :ןייֵגְרעֶּביִרַאטעֶדֶו ןְראָצ רעֶד זיִּב ,עַנר עֶנייֵַלְק ַא ראַפְּךיִדטְלאַהעֶּב
 דְנּוא ,דרֶע רעֶד ןּופ רעֶניֹואוָועּב איד ןּופ דְניִז איִדְועֶפאָרְטְׁשעֶּבּוצ צ ,טֶרָאןייַז ןּופ = לדָד
 :עֶנעֶגאַלְׁשרעֶד עֶרֶהיֵא ןעֶקעֶדּוצ רֶהֹעֵמ טיִנטעֶו דְנּזא ,טּולְּב רֶהיֵא ן עֶקעֶלַּפטְנִנ א םעדִד רֶרָע איד

 זכ לעטיפאק
 -ְךאַטְׁש דְנּוא ןעֶסיֹורְג דְנּוא ןעֶטְראַה ןייַז טיִמ ןעֶּפאָרְטְׁש טאָג טעֶדֶו גאָט ןעֶגיִּבְעֶזְמעֶד ןיִא 1
 עד ,רְרעֶוָוְׁש ן ןעֶק

 :םַי םעֶד ןיִא זיִא סאו ןיִנַת םעֶד ןעֶנְנְרַה םעדֶד

 רֶע דֶנּוא ,גְנאַלְׁש עֶמּורְק איד ןֶתָווַל םעֶד דנּוא גְנאַלְׁש-לעֶגיר איד ןֵתָיְול םע
 רֶהיֵא ּוצ ןעֶמ טעֶו גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא 9

 םִע לעוֶו ָּךיִא ,רעֶטיִה רֶהיֵא ןיִּב ,ראַה רעֶּד ָךיִא 3 יה ןעֶטיֹור ןּופ יי ַא .ךעֶבְביו
 גאָט אייַּב דְנּוא טְכאַנ אייֵּב ,ןעֶדאָׁש טיִנ רעֶנייֵק סֶע לאָז םִע זַא ,ןְרעֶסאַַועֶּב עַגֶר עַלַא

 לעוװ



 היעשי גיי

 ןְראָצ ןייק ּבאָה ְּךיִא 1 :ןעֶטיִה סֶע ךיִא לעוֶו
 ןייַז לאָז ְּךיִא זַא ןעֶּבעֶג טְלאוָו רעוֶו ,ריִמ ןיִא
 רעֶד ןיִא ןְלעֶכאַטְׁש רעֶנְראָד איו ְּךייֵלְנ
 ןעֶניֹוצעֶגְכְרּוד ְּךיִמ טְלאוָו ְךיִא ?הָמָחְלִמ
 -רעֶפ ןעֶמאַזּוצ אייֵז טְלאָָו דְנּוא רֶהיֵא ןיִא

 ןַא ןעֶטְלאַהְנא רֶע זאָל רעֶדָא 2 :טְנעֶרְּ
 ריִמ טיִמ לאָז רֶע זַא ,טייֵהקְראַטְׁש עֶנייֵמ
 -אֵמ םֹולָׁש ריִמ טיִמ טעוֶו רֶע ,ןעֶבאַמ םֹולָׁש
 ןעֶמּוק םאו איר זַא ןעֶכאַמטעוֶו רֶע 6 :ןעֶב
 טְלעֶצְרּואוְועֶגְנייֵא ןעֶלעוֶו בֹקֲעַי ןּופ םיֹורַא
 דְנּוא ןעֶהיִלְּב טעוֶו לֵאָרְׂשִי דְנּוא ,ןעֶרעוֶו
 איד ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶמּולְּב ןעֶכאַמ
 רֶע טאָה 7 :טְכּורְפ טיִמ ןעֶּכאַמ לּופ טְלעוֶו
 עֶנייֵז ןּופ קאַלְׁש םעֶדטיִמ ןעֶנאָלְׁשעֶג םֶהיֵא
 -עֶג ּתְגְרַהעֶג טיִנ רֶע זיִא רעֶדָא ? רעֶנעֶלְׁש
 :םיִנּורַה עֶנייֵז ןּופ ןעֶנעֶגְרַה סאָד איז ןעֶראוָו
 -קעוֶוַא אייז טאָה ןעֶמ ןעֶו ,םאָמ םעֶד טיִמ 8
 (ןעוֶו) ,ןעֶניִרְקאייֵזטיִמ אּודטְסעוֶו ,טְקיִׁשעֶג
 דְניוִו ןעֶקְראַטְׁש ןייז ןּוהְטעֶגְקעוֶוַא טאָה רֶע
 םּוראָדפ :דְניוז-חַרֶזִמ םעֶד ןּופ גאָט םעֶד ןיִא
 איד ןייַז רֵּפַכְמ ןעֶניִזאָד םעֶד טיִמ ןעֶמטעוֶו

 חכ 094 וַכ

 6 הָמֶהְלמַּב הֶיִׁש ריִמׁש יננתי"ימ יִל ןיא הָמַח  !הָנְרֲעֶא םויו
 ה םֹלָׁש הִַָׂ וִָמְבקֲָחַי וִא :דַחָי הְָתיִצֲא הב הָעׂשְפֶא
 6 הָרָפּו ץיִצְי בעי ׁשֶרְׁשָי םיִאָּבַה :יִּל-הֶׁשִעַי םולָׁש יִל
 ַּכִמ תַּכַמְּכַה ;הָבּונְּת לֵבֵתיְפ וָאְלמּו ָאְרְׂשִי
 + הָנירְת הָחְלִׁשְּ הָאְמאֵמְּב .:נֶרֹה ויָנְרֲה נָרָהְּכ-םִא וַהָּכִה
 9 יע רַּפְִ תאֹוְּב ןֵּכָל :םיִדָק םִיְּב הָׂשָּקַה תּורְּב הָנָה
 ַחֵבזִמ ינְבַא-לְּכ ! ומֹׂשְּב יתאָּמַ רָסָה יְפִלּכ הָו בֹקֲעַי
 י רע יִּכ ;םִִנָּמַחְו םיִרֵׁשֲא ּומְקידאל תֹוצְּפְנִמ רֶיינְבְַּ
 לָנֵע הָעְרִי םׁש רָּתְִּמּפ עו חָּלְׁשְמ הֶוָנ דֶרֶּב הָרּוצְּב
 גנ הרָנרַכׁשִּת הריִצְק ׁשֶביִּב :ָהיֶפְעְמ הֶּלִכְו ץּבְרִי שׁשְ
 ,יל אוה תֹוניִב-סֲע אֵל יִּכ הָתֹוא תֹוריֵאְמ תֹאְּב םיִׁשָנ
 םויַּב הָיָהְו - :ָּנהִי אלי צו ּוהָשֹע ועְמְֲרידאְל
 סא םִיְַצִמ לָחָנירַע רֶהּוַה תְֶּׁשִמ הָוהְי טֶּכְַי אּולַה
 5 אּוהַה םֶזִבוהְיְָו - :לֵאָרְׂשִי נב דָחֶא דַהַאְל וְּקִלְּת
 םיְִּדִגְַ דּוַׂא ץֶרֶאְּב םיִדְבִאָה ּואְבּולודָנ רָפֹוׁשְּ עֵקְתִי
 :םִלָׁשּורּב ַׁשֶרֵּקַה רֶהְּב הָיהיל ַָּתְׁשִהְ םִיַרְצִמ ץֶרָאְּב

 חכ חכ
 א ְָֹּראְפִתיֵבְצ לֵב ץיִצו םִיְַפָא יש הּואָנ תֶרַמִע יוה
 ע ץֵּמַאְו קָזָח הנה :ןי יִמולֲה םיִנָמְׁשדאיַנ ׁשאֶרילַע רֶׁשֲא
 םיִפְִׂש םיִריִּבַּכ םִימ םֶרְָּכ בֶעָק רַעׂש רֶרְּב םֶרְָּכ יָנֹדאַל
 3 יִרֹוּכִׁש תוִאָנ תֶרֶמַע הָנְסַמְרִּת םְ ;רִיָּב ץרָאל י
 +ׁשאָרילַע רׁשֲא וּתְרַאְפַת יִבְצ לָכנ תַציִצ הָהְָהְו :םִיָרְפָא
 הרָארָה הָאי רֶׁשֲא ץיק םֶרָטְּב ּהְרּּכִבְּכ םִנְמִׁש אַ

 ה יְהִי אּורָה םֹיַּב :הנְלְבִי = הְָּ ּהָמֹוא עֶצְנאַג איִד ויִא םאָד דנּוא ,בֹקֲעַי ןּופ רֶניִ

 טְכאַמ רֶע ןעוֶו ,דֶניִז עֶנייֵז ןּוהְטּוצְּפֶאטְכּורְּפ
 -ָּדְלאַק איו ַחֵּבְזִמ םעֶד ןּופ רעֶנייֵטְׁש עֶלַא
 איד יִדְּכ ,טְּפאַלקּוצ ןעֶנעֶז סאוָו רעֶנייֵטְׁש
 איד ןיִראָו 10 :ןעֶרעוֶו טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא (רֶהעֶמ) טיִנ ןעֶלאָז רעֶדְליִּבְנּוז דְנּוא רעֶמייֵּב-ןעֶדְניִל
 רֵּבְדִמ איִד איוו ןעֶזאָלְרעֶפ ןייַז טעוֶו גְנּוניֹואוו איִד דְנּוא ןןעֶּבייֵלְּב ןיילַא זומ טאָטְש עֶטְסעֶפ
 -ָךעֶּפ טעוֶו סֶע רֶנּוא ריי ָךיִז סֶע טעוֶו טְראָד דֵנּוא ,ןעֶדייוֵו ּבְלאַק םאָד ְּךיִז טעוֶו טְראָד
 ןעֶלעֶֶו יֹוזַא ,ןעֶרעֶו טְראַדְרעֶּפ ןעֶלעוֶו ןעֶגייוֵוְצ איִד ןעוֶו 11 :ןעֶגייוֵוְצ עֶרֶהיֵא ןעֶרְהעֶצ

 ַא זיִא םֶע ןיִראָו ,ןעֶדְניִצְנָא אייֵז דְנּוא ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו רעֶּבייוֵו ,ןעֶרעוֶו ןעֶכאָרְּבעֶגְּפֶא אייז
 -יִא טיִנ ְךיִז טְכאַמעֶג םֶהיֵא טאָה סאָו ּרעֶד טעוֶו םּוראָד ,דְנאַטְׁשרעֶפ ןייק טאָה םאָו קְלאַפ
 םִע דְנּוא 9 :ןעֶגיִלעֶזְטייֵל טיִנ םֶהיֵא טעֶז רעֶּפעֶׁשעֶּב ןייַז דְנּוא ,ןעֶמְראַּבְרעֶד םֶהיֵא רעֶּב
 זצ זיִּב (תֶרֵּפנ םאָרְטִׁש םעד ןּופ ןעֶּפאַלְקּפָא טאָג טעדֶו יֹוזַא גאָמ ןעֶגיִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא ןייֵז טעוֶו
 רעֶנייֵא ןעֶרעוֶו ןעֶּביִלְקעֶגְנעֶמאַזּוצ טעוֶו לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק רֶהיֵא דְנּוא ,םִיַרְצִמ ןּופ ָּךייֵט םעֶד
 טיִמ ןעֶזאָלְּב טעוֶו ןעֶמ זַא ,גאָמ ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא ןייֵז טעֶו םִע דְנּוא 13 :ןְרעֶדְנַא םעֶד ּוצ
 דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶריֹולְרעֶפ ןעֶנעֶז םאוָו איִד ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו םִע דנּוא ,רָפֹוׁש ןעֶסיֹורְג םעֶד
 ְךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא .םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶסיֹוטְׁשרעֶפ ןעֶנעֶז סאוָו איִד דְנּוא ,רושַא
 :םִיַלָׁשּורִי ןיִא גְראַּב ןעֶניִלייֵה םעֶד ףיֹוא ראַה םעֶד ּוצ ןעֶקיִּב

 חכ לעטיפאק
 -כיֵלְרעֶה עֶנעֶׁש םִנעֶמעוֶו ,םִיַרְפֶא ןּופ םירֹוּכִׁש איד ןּופ ןיֹורְק עֶצְלאָטְׁש איִד ּוצ !העו יֹוא 1
 םאִו ,לְהאָמ ןעֶטעֶּפ ַא ןּופ ץיִּמְׁש רעֶד ףיֹוא זיִא םאוְו ,םּולְּב עֶטְקְלעוֶוְרעֶפ ַא איו זיִא טויק
 ַא איו ,דֶניִו ןעֶגיִטְכעֶמ דֶנּוא ןעֶקְראַטְש ַא טאָה ראַה רעֶד העז 9 :ןייוו םעֶד ְּךְרּוד ןְלעֶמיֹוט
 יֹוזַא ןעֶצייֵלְפרעֶפ סאו ןְרעֶסאוַו עֶקְראַטְש ןּופ םיֹורְטִׁש רעֶד איו יֹוזַא ,לעֶנאָה ןּופ םִרּוטְש

 עֶצְלאָטְׁש איד טעוֶו סיִּפ איִד טיִמ 3 :דְנאַה רעֶד טיִמ דֶרֶע רעֶד ּוצ ןעֶנעֶלְרעֶדיִנַא רֶע טעוֶו
 סאוָו טייקְכיִלְרעֶה עֶנעֶׁש איד דְנּוא 4 :ןעֶרעֶו ןעֶטעֶרְטּוצ םִיַרְפֶא ןּופ םירֹוּכִׁש איד ןּופ ןיֹורְק

 יֹוזַא דְנּוא ,ןעֶמּולְּב עֶטְקְלעוֶוְרעֶפ איז יֹוזַא ןייַז טעוֶו לְהאָט ןעֶטעֶפ ַא ןּופ ץיִּפְׁש רעֶדְףיֹוא זיִא

 סֶע רֶע טְהעֶז טקוק רעֶנייֵא ןעוֶו סאוָו ,טְמּוק רעֶמּוז רעֶד רעֶדייֵא טְכּורְפ עֶגיִטייֵצהיִרְּפ איו
 רעֶד טעו גאָט ןעֶגיִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא 5 :דְנאַה עֶנייֵז ןיִא ְּךאָנ זיִא םֶע ןעוֶו ןייֵא םִע טְגְניִלְׁש דְנּוא
 -עֶגְרעֶּביִא איד ּוצ טייֵקְכיִלְרעֶה עֶטְריִצעֶג ַא ראַפ דְנּוא ןיֹורְק עֶנעֶׁש ַא רַאַפ ןייַז תֹואָבְצ ראַה
 טָּפְׁשִמ םעדְףיֹואטְציִז סאָוְו םעֶד ּוצ טָּפְׁשִמ ןּופ טְסייג ַא ראַפ דְנּוא6 :קְלאָפ ןייֵז ןּופ עֶנעֶּביִלְּב
 עֶזיִדְּדיֹוא דְנּוא7 :רֶהאָש םעֶדּוצ הָמָחְלִמ איִד קירּוצ ןעֶרְהעֶק סאו איִדּוצ טייֵקְראַטְׁש ּוצ דְנּוא
 ןעֶראָועֶג טְריִאְרעֶּפ אייֵז ןעֶנעֶז קְנעֶרְטעֶג עֶקְראַטְש ךרּוד דְנּוא ,ןייוֵו ָּךְרּוד טְריִשעֶג ןעֶּבאָה

 היי

 5 הדרּבְנִלְו 0 בׁשֹול א תל מע
 ז יִָּת רֶכְׁשַבּנְׁש יב הָּלֵא-םְַו !הָרְעַׁש הָמָחְלִמ יִביִׁשְמ

, 



 היעשי 08

 ונָׁש רֶכְׁשִהְדִמ ֹועָת ןילהיומ וִעֵלְבִנ רֶכָׁשב ינָׁש אוָמָנו הב
 הָאֹצ אוק וָאְלְמ תֹונָחלְׁשילַּכ יִּכ :הָיִליִלַּפ ּוקְּפ הָאֹרָּב 9
 הָעּומְׁש ןיִבָי ימדתֶאו הָעֵר הָרוי יִמ"ֹתֶא ;םמ יְּב 9
 יק וָצְל וצ צְל וצ יכ :םיִרָשִמ יִקיִתַ בֶלַחמ ילּומְנ*
 שְלִבּו הָׂש ינעַלְּב יִּכ .:םָׁש ריז םָׁש ריז קל יַק וקָל ג1
 תא) םֶהיֵלֵא רַמָא ! רֶׁשֲא .ּודְזה םעֶהילֶא רֶּבדְי תֶרֶחַא עו

 :ַֹומׁש אוְבָא אָלְו הָענרּמַה תאְְו ףיִעל ּוחיָנָה הָחּנּמַה
 וקָל יק קל וק צְל וַצ וָצל וצ הָוהיירַבּד םִלָל הָיְהְו ט

 רב הּוחֶא לָׁשֶב וכי ןעֶמְל סָׁש ריִעְו םָׁש ריעְז

 וצְל ישא הוהי-רבד יְִמִׁש כָל  :הָכלְנִׁשְקִתא
 ּונתַרְּכ םֶּתְרַמַא יִּכ :םִָלָׁשּוריִּב רֶׁשֲא הוה םִעָה ָׁשְמ וִמ

 -יִּכ ףמֹוׁש טיִׁש הוח ּוניֵׂשָע לואְׁשִעְו תֶוְמ-תֶא תיִרְב
 :ונרָּתְסִנ רַקׁשַבּו ּונְסְחַמ םִוְכ ּעְמִׂש יִּכ ּונאֹובְי אֵל רֹבֵעָ

 בָא בָא וְִּבד נְנה הֹוהְיינֹרֶא רַמָא הַּכ ןֵכָל :
 ִתְמׂשְו :ׁשיִחי אל ןיִמָאַּמִה דָּשומ דַסּומ תֶרָקִי תנפןַחֹּב עז

 בֹוכ הָמְחַמ רֶרֶב הָעָיְו תַלֵקְׁשִמְל הָקָדְצּו וכל טּפְׁשִמ
 םֶכְתִֹחְו תֶוָמ-תֶא םֶכְתיִרְּב רֵּפְכְ שי םִיַמ רָתָסְו 5

 ק םֶתייְְו רֹבעַי יִּכ ףֵטֹוׁש טוָׁש םִקָת אֵל ליִאְׁש-תֶא
 רבי רֶקֶַּּב רֶקְּכִבִכ םֶכְתֶא חּקִי רב יִדִמ .:םֶמְרִמְל וט
 רַצְקייְּכ !הָעּו מְש ןיִבָה היקר הָיְהְו הָליְּלִּו םַּּב ב
 -רַהְכ יִּכ :םַנַּכְתהִּכ הָרָצ הָכֵּסַּמַהְו ַעֶרָּתְׂשִהִמ עֶצֵּמַה ?ג

 הׂשעמ תֹוָשֲעַל ןָנר ןועְבנְּב קֶמִעְּכ הֶוהְי םיִקָי םיִצָרְּ
 -ײלַא הֶּתַעו :וָתְרכִע הָירְכִנ ותְרָבָע לֹכְְַ יה עֵמ רו 2

 יִּתְעַמְׁש הָצְרֲחְנְ הָלָכייִב םֶכיֵרְמּמ יקְְחיְדִּפ ּוצָצֹ לְתִּת
 ּוניזֲאַה ;ץֶרָאָה-לָּכ-לַע תֹואְבִצ הָוהָי ָנֹדֲא תֶאמ

 ׁשֹרֲחַי םֹוּיַה לָכָה :יִתְרְמֶא ּועְמִׁשְו ּוביִׁשְקַ ל ק ּוְָמִׁשְו 4

 הִׁש-א אֹלֲח :יִתמַא דָׂש חַי על ׁשֶרחַח

 חכ

 טְריִאעֶנ ןעֶּבאָה איִבָנ רעֶד דְנּוא ןִהֹּכ רעֶד

 -רעֶּפ ןעֶנעֶז אייז ,קְנעֶרְטעֶג עֶקְראַטׁש ךרּוד
 טְריִאְרעֶפ ןעֶנעֶז אייֵז ,ןייוו ןּופ ןעֶגְנּולְׁש

 ְךיִז ןעֶריִא אייֵז ,קְנעֶרְטעֶג עֶקְראַטְׁש ְךְרּוד
 ןיִא ןעֶלְכיֹורְטְׁש אייֵז ,ןעֶהעֶזְפיֹוא םעֶד ןיִא
 ןעֶנעֶז ןעֶשיִט עֶלַא ןיִראָו 8 :טָּפְׁשִמ םעֶד
 זיִא םִע ,הָאֹוצ דְנּוא ץֶכֶעייֵּמְׁשםיֹוא טיִמ לּופ

 רֶע לאָז ןעֶמעוֶו 9 :טְרָא (רעֶנייִר ַא) אָד טיִנ
 רֶע לאָז ןעֶמעֶֶו דְנּוא ?טְּפאַשְנעֶסיוִוְןעֶנְרעֶל

 ?הָעּומְׁש עֶמּונ איד ןְהעֶטְׁשרעֶפּּוצ ןעֶּבעֶג

 איד דְנּוא ְךֶליִמ רעֶד ןּופ עֶטְנייוִועֶגְּפָא איִד
 ?טְסּורְּב רעֶד ןּופ ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז םאוו
 טאָּבעֶג ַא ,טאָּבעֶג וצ טאָּבעֶנ ַא ןיִראָו 0
 -טְסעֶמ ַא ּוצ רּונְׁש-טְסעֶמ ַא ,טאָּבעֶג ּוצ
 ,הּונְׁש-טְסעֶמ ַא ּוצ רּונְׁש-טְסעֶמ ַא ,רּונְׁש
 :לעֶסיִּב ַא טְראָד דְנּוא לעֶסיִּב ַא אָד

 ךאַרְּפְׁש עֶגיִרְלעֶמאַּטְׁש ַא טיִמ ןיִראָו 1
 ןעֶדעֶר רֶע טעוֶו ןֹוׁשְל רעֶדְנַא ןייֵא טיִמ דְנּוא
 ּוצ טעוֶו רֶע זַא 12 :קְלאַפ ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ
 -לעוֶו טיִמ ,הָחּונְמ איִד זיִא סאד ,ןעֶנאָז אייז
 דְנּוא ,ןעֶהּור עֶדיִמ איִד ןעֶזאָל לאָז רֶע עֶכ
 -אָה אייֵז רעֶּבָא ,גְנּושירְפרעֶד איִד זיִאסאָד
 דְנּוא 13 :ןעֶרעֶה טְלאָועֶנ טיִנ םִע ןעֶּב
 ןייז אייֵז ּוצ טעדֶו ראַה םעֶד ןּופ טְראָוְוסאָד
 וצ רּונְׁש-טְסעֶמ ַא ,טאָּבעֶג ַא ּוצ טאָּבעֶג ַא

 יִדְּכ ,לעֶסיִּב ַא טְראָד דְנּוא לעֶסיִּב ַא אָד ,רּונְׁש-טְסעֶמ א ּוצ רּונְׁש-טְסעֶמ ַא ,רּונְׁש-טְסעֶמ ַא

 םעֶד ןיִא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶכאָרְּבוצ רֶנּוא טְלעֶכיו רֶטְשעֶג ְךיִז רעֶטְניִה דְנּוא ןְהעֶנ ןעֶלאָז אייז

 ,מ טייל- רעֶמעֶּפְׁש רֶהיֵא ,ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו םאָד טְרעֶה םּוראָד 14 :ןעֶרעווו ןעֶנְנאַפעֶגְעעֶנ

 רֶהיֵא לייוו 18 :םִיַלָׁשּורִי ןיִא זיִא סאָו קְלאָפ ןעֶניִזאָד םעֶד רעֶּביִא טְגיִטְלעוֶועֶג רֶהיֵא סאוָו
 -אָה לֹואְש םעֶד טיִמ דְנּוא ,טיוט םעֶד טימ ןעֶזעוֶועֶג תיִרְּב תֵרֹוּכ ןעֶּבאָה ריִמ טְנאָזעֶג טאָה

 איִז טעוֶו יֹוזַא ןייֵגְרעֶּביִרַא טעוֶו גְנּוצייֵלְפרעֶּביִא איִד ןעזֶו ,טְקאַרְטְנאַק ַא טְכאַמעֶג ריִמ ןעֶּב

 דְנּוא ,גְנּוציִׁשעֶּב עֶרעֶזְנּוא ּוצ ןעֶניִל ַא טְכאַמעֶנ ןעֶּבאָה ריִמ ןיִראָה ,ןעֶמּוקְנֶא םֶנּוא ּוצ טינ

 העְז ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,םּוראָד 16 :ןעֶנְראָּבְרעֶפ םֶנּוא ריִמ ןעֶּבאָה ::ייקשְלאפ ן ןיִא

 ,טעֶדְניִרְנעֶנ טְסעֶפ ,ןייֵטְׁש-קֶע ןְרֶעייֵט ַא ,ןעטְּפיִרְּפעֶב ַא ,ןייֵטְׁש-דְנּורְג ַא ןֹויִצ ןיֵא געל ָךיִא

 ַא ּוצ טָּפְׁשִמ סאָד ןעֶכאַמ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא 17 :ןעֶלייֵא טיִנ (ְךיִזנ לאָז טְּבייַלְג םאוָו רעֶד
 -קעוֶוַא טעֶװ לעֶנאָה רעֶד דְנּוא ,רּונְׁש-טְכיוִועֶג ַא ּוצ טייקְניִטְכעֶרעֶג דְנּוא ,רּונְׁש-טְסעֶמ

 -ךאָּבְרעֶפ איִד ןעֶמייֵרְקעוֶוַא ןעֶלעוֶו רעֶסאוַו איִד דְנּוא ,ןעֶניִל ןּופ יי איד ןעֶרְהעֶק

 טְקאַרְטְנאַק רֶעייֵא דְנּוא ,ןעֶרעזֶוטְרעֶטְׁשּוצ טעוֶו טיֹוט םעֶד טיִמ תיִרְּב רֶעייַא דְנּוא 18 :םיִנעָג

 טעוֶויֹוזַא ןְהעֶנְרעֶּביִרַאטעוֶו גנּוצייֵלְפרעֶּביִא איִד ןעֶז ,ןְהעֶטְׁשעֶּב טיִנ טעדֶו לֹואְׁש םעֶד טימ
 ןעֶמעֶנּוצ ָךייֵא םִע טעוֶו יֹוזַא ןְהעֶגְרעֶּביִרַא טעזֶו סֶע ןעוֶו 19 :ןעֶרעֶו ןעֶמעֶרְטּוצ רֶהיֵא

 םִע ,טְכאַנ אייֵּב דְנּוא גאָט אייַּב ,ןעֶרְהאַפְרעֶּביִא איִז טעזו ןעֶנְראָמ-היִרְפ ןעֶכיִלְמיִא ןיִראָוָו

 -ךּוק זיִא טעֶּב סאָד ןיִראָו 0 :עֶטְרעֶהעֶג םאָד ןְהעֶטְשרעֶפ ּוצ ראָנ סיִנְרעֶטיִצ ַא ןייז ט

 םעֶד ןּופ רעֶלעֶמְׁש זיֵא קעֶדּוצ איִד דָנּוא ,ףיֹוראַד סיֹוא ְּךיִז טְקעֶרְטְש סאו םעֶד ןּופ ==

 ,םיִצָרְּפ :ְראַּב םעֶד ףיֹוא איו יֹוזַא ןְהעֶטְשפיֹוא טעוֶו טאָג ןיִראָוְו 21 :ןייַא ְךיִז ט א םאִו

 -ִמעֶרְפ עֶנייַז----,ןּוהְּמ ּוצ םיׂשֲעַמ עֶנייַז ,ןעֶנְראָצ רֶע טעֶו ןֹועְבִנ ןיִא לְהאָט םעֶד ןיא איו יֹוזַא
 טְלאָז דְנּוצַא דְנּוא 22 :הָדֹובַע עֶדְמעֶרְפ עֶנייֵז--- ,ןּוהְט ּוצ הָדֹובַע עֶנייז דְנּוא ,םישעמ עֶד

 ּבאָה ּךיִא ןיִראָָו ,ןעֶקְראַטְׁש םירּוסִי עֶרייֵא ְּךיִז ןעֶלעוֶו רעֶמאָט ,ןעֶטעֶּפְׁש רֶהעֶמ טיִנ רֶהיֵא
 רעֶּביִא (ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹואנ זיִא הָרָזְנ ַא דְנּוא גְנּודְנעֶלְרעֶפ ַא זַא ,תֹואָבְצ ראַה םעֶד ןּופטְּרעֶהעֶג

 טְרעֶה דְנּוא םִע טְמעֶנְרעֶפ ,לֹוק ןייֵמ ּוצ טְרעֶה דְנּוא סֶע טְמעֶנְרעֶפ 28 :דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד

 רֶע טּוהְט ? ןְעייֵז ּוצ גאָט ןעֶצְנאַג םעֶד ןאַמְרעֶקַא רעֶד ןעֶד טְרעֶקַא 94 :דייַר עֶנייַמ ּוצ

 איִז טאָה רֶע ןעוֶו ,יֹוזַא טיִנ ןעֶד זיִא 22 ?דְלעֶפ ןייַז ןְלעֶקעֶרְּבּוצ דְנּוא ןעֶכאַמְפיֹוא ןעֶד

 ןעּבױא
 י



 טכ חכ היעשי
 רֶע טייֵרְטְׁש יֹוזַא טְכאַמעֶג ְךייֵלְג ןעֶּביֹוא
 רֶע דנּוא ןֹומַּכ דְנּוא לעֶמיִק ףיֹוראַד
 טְשְרעֶג דְנּוא ,תֹורּוׁש ןיִא ץייוו טְנעֶל
 טְכאַמ דְנּוא ,טְנעֶכייֵצעֶנְּפָא םִרעֶדְנּוזעֶּב
 ןיִראָו 96 :ץעֶנעֶרְג עֶנייֵז ץייוו לעֶקְנּוד
 טָּפְׁשִמ םעֶד ְּךאָנ םֶהיֵא טְפאָרְטְׁש טאָנ ןייֵז
 לעֶמיִק ןיִראָו 27 :םֶהיֵא טְרְהעֶל דֶנּוַא
 -שעֶרְד םעֶד טיִמ טְשעֶרְדעֶג טיִנ טְרעוֶו

 טעֶרְדעֶנ טיִנ טְרעֶו ןֹומַּכ דְנּוא ,ץְלאָה
 טיִמ טְרֶעייֵנ ,ןעֶנאָו ַא ןּופ דאָר ַא טיִמ
 טְּפאַלְקעֶגְסיֹוא לעֶמיִק טְרעוֶו ןעֶקעֶמְׁש
 ןעֶד טְרעֶו 28 :טור ַא טיִמ ןֹומַּכ דְנּוא
 רֶע ןייַנ ?ןעֶסיֹוטְׁשעֶג ןיד (ןְראָק) טיֹורְּב

 -עֶרְּט דְנּוא ןעְֶׁשעֶרְד ניִּבִע טיִנ סֶע טעוֶו
 דְנּוא ,ןעֶנאוָו ןייַז ןּופ ראָר םעֶד טיִמ ןעֶט
 ְךיֹוא םִע רֶע טעוֶו ןעֶנאָוְטייֵר םעֶד טיִמ
 עֶניִזאָד סאָד ְךיֹוא 29 :ןעֶסיֹוטְׁשּוצ טיִנ

 ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא תֹואָבְצ ראַה םעֶד ןּופ זיִא
 דְנּוא הָצֵע רעֶד ןיִא ְךיִלְרעֶדְנּואוְו זיִא רֶע
 :בֶנּורְהיִפְסיֹוא רעֶנייֵז ןיִא סיֹורְנ זיִא

 טכ לעטיפאק

 טאָטְש איד ,לַאירַא ,לֵאירַא !העז יֹוא 1
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 הרעשה דרש הָשַח טֶׁשְו קרי ןְמֹכְז חק ץיִּפְהְו ָהיְֶפ
 פז ;ערֹוי .ויָהלָא טָּפְׁשִמַל ֹורְפִי ותְלְבְ תֶמָפְכְו ןֶמְסִנ
 ףד יִכ םָפּוי מכל הָלְנע ןֵפֹאְו חצָל שדי {ּורֲחַב אֵל יִּכ
 55 אל יִּכ קָדּוי םֶהָל טכעכ מת חַצָק טֶבָחַי הָּמַּמַב
 זאל וְִׁפּו ותְלָָע ל נלִ םֵמָהְו ּוְ שוי ׁשּוָדָא חַצְֶל

 5 הָצֵמ אָלְפִה הָאצָיתֹאָכִצ הי סעמ תאֹסִנ :ֵּּקדִי
 :הָיִׁשּוּת לידה

 טכ טכ
 א הֵרָנְׁש-לַע הָנָש ופָס יָד הָנָח תירק לָאירא לָאירָא ייֵה
 3 הָּיִנֲאַו הָיְנָאת הָתוָהְו .לאיראל יִתֹוקיִצֲהַו ּופְקְנִי םִיַח
 פ ליל יִּתְרִצְו ְךילֶע רֹוּדַכ יִתיִנָחְו :לָאירַאּכ י יפ) הָתְיְהְו
 + ירֵבְַּת ץְרָאמ תל תֶרֶצִמ ְךילָע יתמיִקַַו בֶצְמ
 רַפָעַמּו ךליק ץֶרָאמ יא היה ְךֵתְרְמַא חֶׁשִּת ַפְעַמּו
 ה ץמְכּו די ה קָבָאְּכ הָָהְו :ףֵצְפַצִּ ְךהְרִמַ
 6 הֶדָוהְי םִּעֵמ :םֶאְתַּפ יא הָיָהְו םיִציִרָע ןִֹמָה בָבֹע
 הֶרֶעְּו ;ָפּוס לוִרָנ ליִקְו שַעָרְּו םֵָרְּב דָקְּפִּה תֹואְבְצ
 ז -ֹלָּב ןֹומֲה הלל ןוח ול ָחַּכ הֶיָהְו והָלכוִא ׁשֶא בַהָלְ
 םיִקיִצמַהְוהָתָרָצְמּ גיבצ-לֶכְולָאירָא-לַע םיִאְבצַה םִיּנַה
 ץיקַהְו לכיא הָנהְו םַעְרָה יי לָׁשֲַּכ הֶיָהְו :הָל
 קּת הָתֹׂש הָנהְו אֵמָצַה םֵלֲחַי רֶׁשֲאְַו ֹוׁשְפִנ הָקרְ
 יִאְצַה םִיונַה-לָּכ מָה הָיְהִי ןּכ הָקקֹוׁש וָׁשְפנְו ףִצ הנהְ
 פ 0 ועְשַעַּתְׁשִה ּודְמְתּו ּוָהְמִהַמְתִה :ֹוצ רַה-לַע
 ַחור הָוהְי םֶכיֵלֲע ְךטְנייּכ :רֶכׁש אָלְו ועָנ ןייאלְו ורְכָׁש
 םֶכָיִׁשאָר-תֶאְו םיִאיִבְנַה-תֶא םֶכיֵני-תֶא םִצֵעַו הָמּדְרִּת
 וו רַפּכַה יַרְבִרְּכ לֹּכַה תֶוָח םָכֵל יִהָּתַו :הָּפִכ םִוחַה
 אָניאָרְק רֶמאֵל רֶּפֵסֹה עֶרויילֶא ותֹא נִּייָׁשֶא םּותָחָה
 3 רֶׁשֲא למ רפָּסַה ֵּתנְו זאּוה םֹותָה יִּכ לֵכּא אלי רָמָאְו הָז

 (רֶהיֵאְ) ,טְניֹואוְועֶג טאָה דִוָד עֶכְלעוֶו ןיִא
 םיִבֹוט םיִמָי עֶרייֵא ,רֶהאָי ּוצ רֶהאָי טְרְהעֶמ

 ְךיִא לעו ְּךאָד 2 :ןְעייֵרְד ְךיִז ןעֶגעֶמ
 ןייַז ריִמ ּוצ טעֶו גאָלְק איִד דְנּוא ,גאָלְק ַא ּוצ ןייַז טעוֶו איִז דֵנּוא ,ןעֶגְנעֶרְדעֶּב לֵאיַרַא
 ָךיִא דְנּוא ,ריִד ןעֶנעֶק םּורַא םֶגניִר ןְרעֶנאַלעֶּב ָּךיִמ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא 8 :לֵאירַא איו יֹוזַא
 ריִד ןעֶנעֶק לע ְּךיִא דְנּוא ,גְנּולעֶטְׁשְפיֹוא (רעֶטיִליִמ) טיִמ ןְלעֶגְניִרְמּורַא ְּךיִד לעֶו
 דֶרֶע רעֶד סיֹוא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְרעֶדיִנְרעֶד טְסעוֶו אּוד דְנּוא 4 :ןעֶנְנּוטְסעֶפ ןעֶטְכיִרְפיֹוא
 ,ןעֶדעֶרְסיֹורַא ליִמְׁש ּביֹוטְש םעֶד ןּופ טעוֶו עֶכאַרְּפְש עֶנייֵד דְנּוא ,ןעֶדעֶר אּוד טְּסעוֶו
 עֶכאַרְּפְׁש עֶנייֵד דָנּוא ,דֶרֶע רעֶד סיֹוא ףֵׁשַכְמ ַא ןּופ איו יֹוזַא ןייַז טעוֶו לֹוק ןייד דְנּוא

 יֹוזַא ןייַז טעוֶו דְנייַפ עֶנייֵד ןּופ עֶסאַמ איִד רעֶּבָא 2 :ןעֶשְּפיִּפ ּביֹוטְׁש םעֶד (סיֹוא) טעֶז
 םאָו עוֶואַלְּפ איִד איוז עֶניִטְלאַַועֶג איִד ןּופ עֶסאַמ איִד רֶנּוא ,ּביֹוטְׁש רעֶניִד רעֶד איז
 טְסעֶזֶו תֹואָבְצ ראַה םעֶד ןּופ 6 :ןעֶהעֶׁשעֶג גְניִלְצּולְּפ טעוֶו סאָד דְנּוא ,רעֶּביִראָפ טְהעֶנ
 ַא טיִמ ,לֹוק םיֹורְג ַא דְנּוא ׁשַעַר טיִמ דְנּוא םֶרּוטְׁש ַא טיִמ ןעֶרעוֶו טְּפאָרְטְׁשעֶּב אּוד
 םֹולָח ַא איז יֹוזַא ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 7 :סאַלְפ-רֶעייַפ עֶניִדְנעֶנעֶרְּב ַא דְנּוא דְניוְמְרּוּטִׁש
 -עֶטְׁש סאָו רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןּופ עֶסאַמ איִד ןייַז טעוֶו יֹוזַא ,טְכאַנ אייָּב טְהעֶז ןעֶמ םאָו
 דְנּוא גָנּולעֶטְׁשְפיֹוא רעֶטיִליִמ עֶרְהיֵא עֶלַא דִנּוא ,לַאירַא ןעֶנעֶק הָמָחְלִמ ּוצ ְּךיִז ןעֶּל
 ַא איז יֹוזַא ןייז טעוֶו סֶע דְנּוא 8 :איִז ןעֶנְנעֶרְדעֶּב סאוָו איד דְנּוא ,ןעֶבְנּוטְסעֶפ עֶרֶהיֵא
 דֶנּוא ,גיִדעֶל ׁשֶפֶנ ןייַז זיִא ףיֹוא טְכאוַו רֶע ןעוֶו דְנּוא ,טֶסֶע רֶע זַא טְמֹולָח רעֶגיִרעֶגְנּוה
 רֶע זיִא ףיֹוא טְכאַו רֶע ןעוֶו דְנּוא ,טְקְניִרְט רֶע זַא טְמֹולֲח רעֶניִטְׁשרּוד ַא איו יֹוזַא
 סאוָו רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןּופ עֶסאַמ איד ןייַז טעוֶו יֹוזַא ,דיִמ זיִא שֶפֶנ ןייַז דְנּוא טְכאַמְׁשְרעֶפ
 דנּוא ְךייַא טְמיֹוזְרעֶפ 9 :ןֹויִצ גְראַּב םעֶד ןעֶנעֶק ןעֶמּוק םייוַו-ְןעֶראַׁש ןעֶלעוֶו
 ןּופ טיִנ רעֶּבָא טְרּוּכיִׁש'עֶבְנָא אייֵז ,אייֵרְׁשעֶנ ַא םיֹוא טֶעייֵרְׁש ;ְּךייֵא טְרעֶדְנּואוְוְרעֶפ

 טאָה טאָנ ןיִראָו 10 :קְנעֶרְטעֶנ עֶקְראַטְׁש ןּופ טיִנ רעֶּבָא ְךיִז ןְלעֶקאָׁש אייֵז ,ןייוִו
 ןעֶטְלאַהעֶנּוצ טאָה רֶע דְנּוא ףאָלְׁש ןעֶפיִט ןּופ טְסייֵג ַא ןעֶסאָגעֶגְסיֹוא ךייַא רעֶּביִא
 דְנּוא 11 :טְקעֶדעֶנּוצ רֶע טאָה סְרעֶהעֶז טְּפיֹוה עֶרייֵא דְנּוא םיִאיִבְנ איִד ,ןעֶגיֹוא עֶרייֵא
 ייֵזְרעֶפ ַא ןּופ רעֶטְרעֶו איִד איװ ןעֶראָהעֶג ָּךייֵא ּוצ זיִא הָאּובְנ עֶצְנאַּנ איד
 דְנּוא ,רֶּפֵס ַא טְהעֶטְׁשְרעֶּפ םאָו םעֶד ּוצ םִע טעֶנ ןעֶמ ןעוֶו סאָו רֶפֵס ןעֶטְלעֶנ
 ןעֶק ְךיִא ,טְגאָז רֶע רעֶּבָא םאָד ְּךאָד ןְעייֵל ךיד טעֶּב ְּךיִא ,םֶהיֵא ּוצ טְנאָז ןעֶּמ
 סאָו םעֶד ּוצ רֶפֶס סאָד םעֶנ ןעֶמ דְנּוא 12 :תֶמְתַחְרעֶפ זיִא םִֶע לייוו טיִנ

 טחעטשרעפ
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 זיס יְִּעַָי אָל רַמָאְו הָז אָנ"אְרְק רֶמאֹל רֶּפָמ עֶדִיאְל

 ֹוחְפִׁשְבּו פְּב הוה םִעָה ׁשנניִּכ ןעי יָנֹרֲא רֶמאּ :
 םיִׁשנֲא תָוצִמ יא טֶתֶאְרִי יה יִּנִמִמ חרוב נדב

 אֵלְּפַה הָוה-טֶעֶהיתֶא איִלְמַהְל ףי נה ןכל ;הדלִמ :
 :ירָתַתְסִּת ִיָנֹבִנ תֵניִבּו ויָמְכַח תַמְכָח הָדְבֶאְו אֵלפְ

 ֶׁשְחַמְּב הָיִהְו הֶצע ריֵּתְמִל הוהְיִמ םִיִקיִמְעַּמַה וה וט
 "א םֶכְּכְפֶה ?טעְדי יִמּו טאר ימ טמא םֶהיֵׂשֲעַמ 6

 יִנָׂשְנ אֵל ֹוהְׁשְֹל הָׂשֲעַמ רֵמאֹייֵּב םֶשְָי רֵציֵה רָמֹחְּב
 בֵׁשְו עמ טעֶמ דֹועדאלָה :ןיִבַה אל ורְצִיל רֶמֶא רָע

 -בויב יִעְמִׁשְו :םֵׁשֲהי רעל לֶמרַּכהְו לָמרַּכל ןונְבל 5
 םירוע ןיע ּךׁשֹחמּולֶפֶאמּו פיר םיׁשרֲחַה אוהַה
 שֶרָא יניְבִאְו הָחְמִׁש הָוהיִּב סִינִע ּופְסִיְו :הָניֵאְרִּת
 ותְרכְַוץל הֶלָכְו ץיִרָע םפָאיִּכ :יויִגְ לֵאְרְׂשי ׁשֹורְקִּכ

 רַעֵּּכ חיִכֹמלְו רֶבָדְּב םֶדָא יַאיִמֲחמ :ןָא יִֵקָׂשילָּכ יג
 -לֶא הָוהְי רַמָאדְּכ ןֵכָל ;קיִּדַצ ּוהְּתַב ּוֵַּוןּוָשקִי 2

 בעי שּובִיהָּתַעיאל םֶהָרְבַא"תֶא הָדְּפ רֶׁשֲא בקי תיּב
 יי הׂשֲעָמ ויִדְָי ֹותֹאְֹב יִּכ :ודֲָחְי וינְפ ַָ אֵלְו
 יתרֶאְו בקי שודקיתֶא ישידקהו יִמִׁ ּוׁשיֵדקִיוּבְרקְּ

 םִינורְו הָניב ַחוָרייעְת וִעָדָו :ּוצידֲעַי לֵאָרְִׂי יקלָא 4
 :חקָלודְמִלִי

5 

 ףֵסְנלְו ינִמ אלְו הָצִֵע תֹוָׂשָעַל הָוהְי-םֶאְנ םירְרֹוס םִיְּ יה א
 ;ןראָטַה-- לע תאָּטַה תֹופִס מל יִחּור אָלְו הָכֵּס

 חֶעָמִּב וועְל ּולֲאְׁש אֵל יפּו םִיַרְצִמ תֶדָרְל 6 2
 הֶצְרַּפ זוִעָמ םכל הָיָהְו :םִיָרְצִמ לֵצְּב תֹומְחלְו הֹעְרַּפ *
 ןעֶצִב ּוהידיִּכ .:הָמלְכִל םִיְָצִמ-לַעְּב תֹחִהְו תֶשְבִל 4
 זאל םִעילַמ שיאבה לָּכ :ישִ עח ּיכָאְלִּ ורָׂש ה

 ל טכ היעשי
 ןעֶּמ דְנּוא רֶפֵּמ ןייק טיִנ טְהעֶטְׁשְרעֶפ
 ,םאִד ְּךאָד ןְעייֵל ְּךיִד טעֶּב ְּךיִא ,טְגאָז

 ןייק טיִנ העֶטְשְרעֶפ ָךיִא טְגאָז רֶע רעֶּבָא
 ,טְגאָזעֶג טאָה ראַה רעֶד דנּוא 13 :רֶפֶס
 טְנְרעֶנעֶג קְלאַפ עֶגיִזאָד םאֶד לייוו ,םּוראָד
 טיִמ דְנּוא ,ליֹומ רֶעייֵז טיִמ ריִמ ּוצ ְךיִז

 ,דֹובַּכְּב ְּךיִמ אייֵז ןעֶטְלאַה ןעֶּפיִל עֶרייֵז
 -ייוָוְרעֶד אייז ןעֶּבאָה ץְֶראַה רֶעייֵז רעֶּבָא
 ראַפ אָרֹומ עֶרייֵז דְנּוא ,ריִמ ןּופ טְרעֶט
 ןּופ טאָּבעֶג סעֶטְנְרעֶלעֶגְסיֹוא ןייֵא זיִא ריִמ
 לע ְּךיִא ,העְז רעֶּביִראָד 14 :ןעֶשְנעֶמ

 טיִמ ְּךאַז עֶכיִלְרעֶדְנּואוָו ַא ןעֶרְהעֶמְרעֶפ
 א ףיֹוא רעֶדְנּואוְו ַא ,קְלאָּפ ןעֶגיִזאָד םעֶד
 עֶנייֵז ןּופ הָמְכָח איִד ןיִראָו---רעֶדְנּואוְו
 דָנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶריֹולְרעֶּפ טעוֶו םיִמָכֲח

 -יִדְנעֶטְׁשְרעֶפ עֶנייֵז ןופ דְנאַטְׁשְרעֶפ רעֶד
 !העוו יֹוא 15 :ןייז ןעֶנְראָּבְרעֶפ טעוֶו עֶנ

 עֶרייֵז ןעֶגְראַּבְרעֶפ ּוצ ףיט ןעֶכּוז םאִו
 ןעֶרעֶו םיִׂשֲעַמ עֶרייֵז דְנּוא ,טאָג ןּופ הָצֵע

 אייֵז דְנּוא ,ןְרעֶטְסְניִפ םעֶד ןיִא ןּוהְּטעֶג
 טְסייוֵו רעוֶו דְנּוא ?םִע טְהעֶז רע ,ןעֶנאָז
 -עֶג טעוֶו ןעֶנְנּורְהעֶקְרעֶפ עֶרייֵא 16 ?םִע
 ,םייֵל םיִרעֶּפעֶט םעֶד איז ןעֶרעוֶו טְנעֶכעֶר

 ןייז ףיֹוא ןעֶגאָז הֶׂשֹעַמ איִד ןעֶד ןעֶק
 ?טְכאַמעֶג טיִנ ָּךיִמ טאָה רֶע רעֶפעֶשעֶּב

 זיִא 17 !םטיִנ טְהעֶטְׁשְרעֶפ רֶע ,רעֶפעֶׁשעֶּב ןייַז ּוצ ןעֶנאָז םיִנעַפעֶׁשעֶּב םאָד ןעֶק רעֶדָא
 הָלעֶפ םעֶראַּבְטְכּורְפ ַא ּוצ ןעֶרְהעֶקְמּוא ןֹונָבְל רעֶד } עד י וזַא טייֵצ עֶנייֵלְק ַא ןיִא טיִנ םִע
 םעֶד ןיִא דְנּוא 18 ?דְלאַװ ַא איו ןעֶרעוֶו טעֶטְכַאעֶג טעוֶו רֶלעֶפ עֶראַּבְטְכּורְפ ַא דְנּוא
 רעֶד ןּופ דְנּוא ,רֶּפֵס םעֶד ןּופ רעֶטְרעֶו איד ןעֶרעֶה עֶּביֹוט איִד ןעֶלעוֶו גאָט ןעֶניִדאָד
 דְנּוא 19 :ןעֶהעֶז עֶדְניִלְּב איד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןעֶלעוֶו םיִנְרעֶטְסְניִפ דְנּוא טייֵהָלעֶקְנּוד
 -יטְפְריִדעֶּבְטיֹונ איד דְנּוא ,ראַה םעֶד ןיִא הָחְמִׂש עֶרְהיֵא ןעֶרְהעֶמ ןעֶלעוֶו עֶגיִטיִמעֶד איֵד
 עֶניִטְלאַוַועֶג איִד ןיִראָו 20 :לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶנ גיִלייַה םעֶד ןיא ןְעייֵרְפ ְּךיִז ןעֶלעֶו ןעֶׁשְנעֶמ עָנ
 רעֶכיִלְטיִא דְנּוא ןעֶראָועֶג טְנעֶלְרעֶפ זיִא רעֶטעֶּפְׁש רעֶד דְנּוא ,טְרעֶהעֶגְפיֹוא ןעֶּבאָה
 ׁשְנעֶמ ַא ןעֶכאַמ םאָח איִד 91 :ןעֶרעֶ ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ טעוֶו ןּוהְט ּוצ טְכעֶרְמּוא טְלייֵא סאו
 ןיִא טְפאַָרְּטְׁש םאָו םעֶד ראַפ גְנּולְכיֹורְטְׁש ַא ןעֶכאַמ סאָו דְנּוא ,טְראָו א טיִמ ןעֶגיִדְיִ
 יֹוזַא םּוראָד 99 :קיִדַצ םעֶד ןעֶכאַז עֶׁשְלאַפ טיִמ ּפָא ןעֶנייֵנ סאוָו איִד דְנּוא ,רֶעיֹוט םעֶד
 דָנּוצַא ,םֶהָרְבַא טְזעֶלעֶגְסיֹוא טאָה סאוָו רעֶד ,בֹקֲעַי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ּוצ ראַה רעֶד טְנאָז
 ןעוֶו ןיִראָו 98 :ןעֶרעֶוְו ְּךייֵלְּב טיִנ םיִנָּפ ןייַז טעֶו דְנּוצַא דְנּוא ,ןעֶמעֶׁש טיִנ בֹקֲעַי ְךיִז טעֶו
 אייז ןעֶלעֶ יֹוזַא ;ְךיִז ןעֶׁשיוִוְצ דְנעֶה עֶנייֵמ ןּופ קְרעוֶו םאָד רעֶדְניִק עֶנייֵז ןעֶהעֶז טעֶו רֶע
 אייֵז דְנּוא ,בֹקֲעַי ןופ טאָננ ןעֶגיִלייֵה םעֶד ןעֶניִלייֵה ןעֶלעֶו אייז דְנּוא ,ןעֶמאָנ ןייַמ ןעֶניִלייַה
 ןעֶועוֶועֶג טְריֵאְרעֶפ ןעֶנעֶז סאו איד ְּךיֹוא דָנּזא 4 עי ןּופ טאָג םעֶד ןעֶמְבִראַפ ןעֶלעוֶו
 טְלעֶמְרּומעֶג ןעֶּבאָה סאוָו איד דֵנּוא ,דְנאַטְׁשְרעֶפ ּוצ ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו איִד ,טְסייֵג סעֶד ןיִא
 :בָנּונְרעֶל ַא ןייַז לַּבַקְמ ןעֶלעֶו

 ל לעטיפאק
 רעֶּבֶא הָצֵע ןייֵא ןּוהְט ּוצ ,ראַה רעֶד טְנאָז ןעֶרְהעֶקְּפָא ןּוהט סאָו רעֶדְניִק איִד ּוצ !העָז יֹוא 1
 אייז יִדָּכ ,טְסייֵג ןייֵמ ָּךְרּוד טיִנ רעֶּבָא ,קעֶד ַא טיִמ ְּךיִז ןעֶקעֶדעֶּב סאָו דְנּוא ;ריִמ ןּופ טיִנ
 ָךיִמ רעַּבָא ,םִיַרְצִמ ןייק ןְרעֶדיִנּוצְסּורַא ןעֶהעֶנ סאוָו 9 :דְניִז רעֶּביִא דְניִז ןעֶ-ְהעֶמְרעֶפ ןעֶלאָז
 ָךיִז דְנּוא הֹעְרַּפ ןּופ טייקְראַטְׁש איד ןיִא ןעֶקְראַטְׁש ּוצ ְּךיִז םּוא טְנעֶרְפעֶגְנָא טיִנ אייֵז ןעֶּבאָה
 טעוֶו הֹעְרַּפ ןּופ טייֵקְראַטְׁש איִד רעֶּבָא 3  :םִיַרְצִמ ןּופ ןעֶטאָׁש םעֶד ןיִא ןעֶציִׁשעֶּב ּוצ
 :דְנאַׁש ַא וצ םִיַרְצִמ ןּופ ןעֶטאָׁש םעֶד ןיִא גְנּוציִׁשעֶּב עֶרייֵא דְנּוא הֵׁשּוּב ַא ןייַז ָּךייַא ּוצ
 םַנָח ןיִא ןעֶנעֶז םיִחּולְׁש עֶנייֵז רֶנּוא ,ןַעֹוצ ןיַא ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז ןעֶראַה עֶנייז ןיראָו 4
 אייז טאָה סאָו קֶּלאָּפ םעֶד ןעֶנעוֶו טְמעֶׁשְרעֶפ עֶלַא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז 9 :ןעֶמּוקעֶגְנָא
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 098 ֹל היעשי

 !הָּמִרה נו תֶׁשְבָל יִכ ליִצֹהְל אֵלְו רָמְל אֵל ומָל ליעז  ּוצ דְנּוא ףֶליֵה ַא ּוצ ְטיִנ ,טְצּונעֶג טיִנְראָג
 אי אבל הק קוצְו הָרָצ ,ץראּב בֵגָנ תֹוָמֲהַּב אָּׂשִמ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז טְרֶעייֵנ ,ןעֶצּונ ןייק
 טשילע אְׂשִי ףֵפֹועְמ ףֶרֶׂשְו הָעְפָא םָלּמ איד 6 :הָּפְרֶח ַא ּוצ דְנּוא הָׁשּוּב ַא ּוצ
 םִיַרָצִמּו :ּוליִעֹוי אל םעילַע םָתֹורְצֹוֲא םיִּלַמְנ תֶׁשָּבַּד-לַעְו ןיִא ,טייז-םֹורְד ןיִא תֹומֲהַּב רעֶּביִא הָאּובְנ

 : תרָבָׁש סה בַהָר .תאֹל יִתאָרָק כָל ר קיִרָו לַבָה אוו ןּופ ,טְפאַׁשְגְנֶע דְנּוא הָרָצ ןּופ דְנאַל ַא
 6 יָתּו יו הָקָח ר םֶּתַא טיי הָבְתֶּכ או הָּמִע איד ןעֶמּוק ןעֶּבייל עֶנּוי דְנּוא עֶטְלַא איד

 ימי ר יא טו טי  עהילפ ענרנענרב ר גולטירענא
 תֹוקָלֲח ּונָל ּרְּבַּדתוחֹכְ ּונְלּזַחְתאַל םיֹוהָלְ ואת א יו  טעט כא שדה שי יט יי טיי ר 2  רעייז ןעֶנאַרְט ןעֶלעֶמ איד לאיש =
 זּותיבְׁשַה חרָא-למ מה ר ר ּותַתֲהַמ ּףֵח ?וו זיפ ןלעפקא איד ףיוא ןעֶנעֶמְרעֶג
 ונ לֵאְִָׂשיִחְק לֵמא הָּכןָל ּלֵארְִ ׁשְרְקיזָא טָפִמ א 6 היא תורְצוא עֶרייז דא ,לעֶדֶע
 נעׁשּתַו ולת קָשְֶּבֹוחְמְִַּו הזה רֶבָּּב םֶכְסֶאְמ יי א ו* לעֶמעֶק איד ןּופ (ןְרעֶקיֹוה) םעֶּבְראַה
 3 הָמּוחְּ הָעְבִנ לּפֹנ ץֶרַּכ הזה ןוָעָה םֶכָל הְָהִי ןכָל :ויָלָע ןיִראָו 7 :טיִנְראָג אייֵז טְציִנ םאוָו קְלאָּפ
 זצ ירֵבְשִּכ הָרָבְׁשִו:ּהָרְבִׁש אְָֹי עַתָפִל טאהש הָבְנְׂשִנ דנוא לֶבֶה זיִא םִיַרְצִמ ןופ ףֶליֵה איִד
 שרח ֹותָּתַכְמַב אֵצמידאַלְו לֶמִחַי אֵל תּוהָּכ םיִרְצְי לָבֵנ עֶגיִזאָד סאָד ךיִא ּבאָה םּוראָד ,טייֵהְרעֶל
 וטייהרַכ ּכ + !:אָבנִמ םִיִמ ףֹוָׂשָלְ דּולָיִמ שא תֹוְְחַל ּוצ ליִטְׁש זיִא טייֵקְראַטְׁש עֶרייֵז ןעֶפּורעֶג
 ןּוׁשְוִּת תַחַנְו הָבּוׁשַּב לָאדׂשִי ׁשודְק הוי יָנֹרֲא ימָא ףיֹוא סֶע ּבייֵרְׁש םּוק דְנּוצַא 8 :ןעֶציִז

 18 מאת :םֶתבֲא אַכט קִׁשִהְּב ןעֶכייֵצ דְנּוא ,לעוֶואָט ַא ףיֹוא אייז ראַפ
 , בּכר לקילעו מּנְּת סו םיִנָנ טשילע א ראַפ ןייֵז טאז סע זא ךּוּב ַא ןיִא ףיוא םִע

 18 בא א 6 םוהְי הָּכַהְי לו הע טי ר א ראד א ר
 :ול יֵכֹח-לָּמ יֵָׁשֲא הָוהְי טְפְׁשִמ יהלָאייּכ םֶקְמָחְרְל 8 ניִל ןעֶנעֶד םאוָו רעֶדְניק ,קְלאָפ גִנ
 יפ ןינה הָּכַבְתיאל וכָּכ םִלָׁשיִיִּב בי ןֹוִצְּב םעיּב רו ר עכ ש ְליוִו סאוָו רעֶדְניִק
 כ םֶחָל יָנֲֹא םֶכָל ןֶָו דְנֶעוְעמְָּׁכ קז .ליקָל ְךנחָי איד ּוצ ןעֶנאָז םאָו 10 :ראַה םעֶד ןּופ
 זרוָאר ךנע ְָו ךיִֹומ דוע כו ץַחָל םִיַמּג רַצ וצ דְנּוא ,ןעֶהעֶז טיִנ טְלאָז רֶהיֵא ,םִרעֶהעֶז
 םו הָו דַמאֹל ףיִרְחאְמ רָבָד הָנְעַמְשִּת ְּךינֲאְו :ךיַרמדתֶא עֶטְכעֶר ןייֵק םִנּא טְלאָז רֶהיֵא םיִאיִבְנ איִד
 םָנּוא ּוצ טעֶר (טְרֶעייֵנְו ,ןעֶגאָז טיִנ תֹואּובְנ
 םִנּוא טְגייֵנ ,געדֶו םעֶד ןּופ ּפָא םֶנּוא טְרְהעֶק 11 :תֹואּובְנ עֶגיִרעֶטעֶּמְׁש טְגאָז ,ןעֶּבאַז עֶטאַלְג
 :ןעֶרעֶהְפיֹוא םֶנּוא ןּופ לאָז לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶגיִלייֵה רעֶד זַא טְכאַמ ,געֶמְׁש םעֶד ןּופ ּפָא
 סאָד טעֶטְכַאְרעֶּפ טאָה רֶהיֵא לייװ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶגיִלייֵה רעֶד טְגאָז יֹוזַא ,םּוראָד 2
 דְנּוא ,םעֶטְמיִרְקְרעֶפ דְנּוא אייֵרעֶּביֹור ףיֹוא טְעיֹורְטְרעֶפ טאָה ּרְהיֵא דְנּוא ,טְראָוָו עֶגיִזאָד
 ןייַז ְךייֵא ּוצ דֶניִז עֶגיִזאָד איִד טעֶו רעֶּביִראָד 13 :טְנְהעֶלעֶגְנָא םֶהיֵא ףיֹוא ָךייַא טאָה רֶהיֵא
 ןּופאַד ָּךאָרְּב רעֶד סאוָו ,ןעֶלאַּב ַכ ּוצ טייֵרעֶּב זיִא סאו רֶעיֹומ עֶכיֹוה ַא ןיִא ָּךאָרְּב ַא איו יֹוזַא
 -עֶ ַא ןּופ ְּךאָרְּב רעֶד איִז יֹוזַא ןייַז טעֶז ָךאָרְּב רֶהיֵא דְנּוא 11 :גְניִלְצּולּפ ץְנאַנ ןָא טְמּוק
 טיִנ = סֶע זַאיֹוזַא ,ןעֶמְראַּבְרעֶד ןְהָא ָךעֶלְקיִטְׁש ןיִא ןעֶסיֹוטְׁשּוצ זיִא סאו לעֶנאָל סְרעֶּפ
 ןּופ רֶעייֵפ ןעֶראַׁשְסיֹורַא םֶהיֵא טיִמ ןעֶק ןעֶּמ םאִו ןעֶּבְראַׁש ַא ןעֶרעוֶו ןעֶנּופעֶג ןּוּפאַד
 טאָג ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא ןיִראָה 12 :ּבּורְנ ַא ןּופ רעֶסאַוו ןעֶּפעֶׁשּוצְנֶא רעֶדָא ,דְנאַרְּב םעֶד
 ןעֶרעווןעֶפְלאָהעֶג רֶהיֵא טעזֶז תַחַנ טיִמ דֶנּוא ןּוהְּט הָבּוׁשְּת ְךרּוד ,לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶגיִלייַה רעֶד
 -עֶנ טיִנ טאָה רֶהיֵא רעֶּבָא ,טייֵקְראַטְׁש עֶרייֵא ןייַז טעוֶו טייֵהְרעֶכיִז דְנּוא טייֵקְליִטְׁש טיִמ
 ,דְרעֶפ ףיֹוא ןעֶפיֹולְטְנַא ןעֶלעוֶו ריִמ טְרֶעייֵנ !ןייֵנ ,טְגאָזעֶג טאָה רֶהיֵא דְנּוא 16 :טְלאָו
 ריִמ ןעֶלעוֶו (דְרעֶפ = רעֶדָאנ עֶקְניִלְפ ףיֹוּי דְנּוא ,ןעֶפיֹולְטְנַא ןעֶזּומ רֶהיִא טעֶו םֹּוראָד
 ָךייַא ןּופ דְנעֶזיֹוט ַא 17 :ןעֶגאָיְכאָנ (דְרעֶפנ עַקְניִלְפ ףיֹוא ְּךייַא אייז ןעֶלעוֶו םּוראָד ,ןעֶטייַר
 טעדֶו ףֶניִפ ןּופ יש םעֶד ראָפ דְנּוא ,םעֶנייֵא ןּופ אייֵרְשעֶג םעֶד ראַפ ןעֶפיֹולטְנַא ןעֶלעֶו
 גְראַּב-ץיִּפְׁש ַא ףיֹוא גְנאַטְׁש ַא איז ןעֶּבייֵלְּבְרעֶּביִא טעדֶז רֶהיִא זיִּב ,ןעֶפיֹולְטְנַא (עֶלַאנ רֶהיִא
 לאָז רֶע זַא ןעֶטְראַו ראַה רעֶד טעֶו םּוראָד דְנּוא 18 :ְךייֵה רעֶד ףיֹוא ןְהאָפ ַא איו דְנּוא

 -ךעֶד ץייַא רעֶּביִא ְּךיִז לאָז רֶע זַא ןעֶכייֵהְרעֶד ְּךיִז רֶע טעוֶו םּוראָד דְנּוא ,ןעֶגיִלעֶזְשייֵל ָךייַא
 ףיֹוא ןעֶפאָה סאו עֶלַא ןעֶנעֶז טְׁשְנעֶּבעֶג ,טֶּפְׁשִמ ןּופ טאָג ַא זיִא ראַה רעֶד ןיִראוָז ,ןעֶמְראַּב
 םִיַלָׁשּורִי ןיִא ןעֶניֹואוְו טעוֶו ןֹויִצ ןיִא ןעֶּבייֵלְּבְרעֶּביִא טעוֶו סאוָו קְלאָפ סאָד ןיִראָָו 19 :םֶהיֵא
 ןייד ןּופ לֹוק םעֶד רעֶּביִא ןעֶמְראַּבְרעֶד םיוִועֶנ ְּךיִז טעוֶו רֶע ,ןעֶנייוֵו רֶהעֶמ טיִנ טְסעוֶו אּוד
 ּוצ טעוֶו ראַה רעֶד דְנּוא 20 :ןְרעֶּפְטְנֶע ריִד רֶע טעוו יֹוזַא ןעֶרעֶה סֶע טעוֶו רֶע ןעוֶו ,אייֵרְׁשעֶנ
 דְנּוא ,(גנּוקיִרְדְרעֶטְנּוא) טיֹונ ןּופ רעֶסאוו דְנּוא (םיִנְגְנעֶרְדעֶּב) טיֹונ ןּופ טיֹורְּב ןעֶּבעֶג ּךייֵא
 -עֶז ןעֶלעוֶו ןעֶגיֹוא עֶנייַד טרֶעייֵג ,ןייַז ןעֶטְלאַהעֶּב ריִד ןּופ רֶהעֶמ טיִנ ןעֶלעוֶו רעֶרְהעֶל עֶנייד
 ןעֶנאָז ריִד רעֶטְניִה טְראָו ַא ןעֶרעֶה ןעֶלעוֶו ןעֶריֹוא עֶנייִד דנּוא 1 :םִרעֶרְהעֶל עֶנייד ןעֶה

 סאד
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 "תֶא םֶמֵּמִמְו :ליֵאְמְׂשַת כו ּניִמאַת יִּכ וב יָכָל ְךֶרֶדַה
 ומְּכ םִדוה ךֶבֶהְו תַלִַמ תְַּפֶא-ֶאְו ְךפְסִכ יי לימי
 -תֶא עֶרְקירֶׁשֲא ךערז רׁעְמ תְָו :ֹול רַמאָה אֵצ הֶוְה
 זער ןֶמִׁשְוןֵשָד הָָהְו הָמְדֶאָה חַאּובְּת טָחָו הָמְרַאָה

 יְכִש טיִרְיעֶהו םיּפְלַאהְ !בֶהְרִנ רֶּכ אהה םֹוּב ְךינֶקִמ 4
 !הָרְוִּמַבּו תַחַרְּב הָרֹז-רֶׁשֲא ולכאי ץיִמח ליִלְּב הָמְדֲאָה

 סםִִנָלְּ הָגָׂשְנ .הָעְבַנ-לּכ לעת הב רַהילָּכיִלַע ! הָיָהְו הכ
 ייוא הָיָהְו ;םֶלּדנִמ לֵפְנַּב בָר גרָה םֹוּיְּב םִָמייִלְבִי 6

 ףוָאְּכ םִיַמעְבִׁ הָיְהִי הָּמַחָה רוָאְ הָּמַחַה רואְּכ הָנכְּלַה
 ץֹמָמּו ומַע רָָשרתֶא הָוהְי ׁשֶבֲח םויִּכ םיִמָּיַה תֶעְבִׁש

 רעב קֶחְרִּמִמ אָּב הָודְייטׁש הנה :אָּפרִי וָתְּכַמ 7
 :תלכאו ׁשֵאְּכ ונּוׁשְלּו םַע ּואְלָמ יָתָפְׂש הָאָׂשִמ רֶבֶכְו 'ּפַא

 זרמנּב םיֹונ הְַָָל הָּצִחְי ראָוצ-דע ףטוש לֵחַנְּכהורְו 5
 םֶכָל הָיְהִי ריִׁשֲה !םיִּמִע ייְחְל לַע הָעְתַמ ןֶסָרְו אְוָׁש 5

 תצְבְל לילֲחַּב ךלֹוהַּ בבל תַחְמִׂשְ גָחיׁשְּדַקְתִה ליֵלְּ
 וָה"תֶא ההְיַעיִמְׁשִהְו :לֵאָרׂשִי רוצילא הָוהי-ַהְב ל

 ץַפָנ הָלַכָא שא בַהֹלְו ףֹא ףעְּב האי וצֹרז תַחְָו וליק
 א םֶבָׁשַּב רּוָׁשַא תַהָי הָוהְי ליִקמייֵּב :דֶרָּב ןֶבֶאְו םֶרָח 1

 וילָּפ צוהי יי רֶׁשֲא הָלָמּומ השמ רַכֲעַמ לָּכ הָיהְו
 יב ;הָכיַהְלִ הָּפּונְּת חֹומֲחלַמְבּו תֹהָנְִבּו םיִּפְתָּב 3

 בָחְרהקימַעַה ןֵכֹה ךלמל אה-סנ הָתפֶּתכּומְתֶאְמ ךרְט
 תריִרְפִנ לֵחַנְּכ הָוהְי תַמְׁשִנ .הַּבְרַה םיִצְֵו ׁשַא ּהְמְרְדְמ
 ;ּהָב הָרָעְּב

 אל אל
 יילַפ יותְמָבִ ּועָׁשִי םיִמּוסילַעו הָרֲעְל םירצמ םיִדְרִיַה יָה א

 "יע ו יעָש אלְו ראָמ וָמְצֶעיֵּכ םיִׁשָרְּפ לַעְו בר יִּכ בָכָר
 אֵכָו םֶכָד אונו ּוׁשָרָד אל הוהְי-תֶאְו לֵארׂשִי ׁשרְק

 אר ר היעשי

 ןעוֶו ,ןיִראַד טְהעֶג געוֶו רעֶד ויִא םאָד
 רעֶדָא םַטְכעֶר ןעֶרְרעֶק ךייֵא טעוֶו רֶהיֵא
 ראַפ ןעֶטְלאַה טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא 22 :םֶקְניִל

 -עֶג עֶנְרעֶּבְליִז איִד ןּופ קעֶדּוצ איִד אֵמָט
 ןּופ גְנּוטְראַגְנָא איִד דְנּוא ,רעֶדְליִּבְנעֶצ
 ,(רעֶדְליִּב עֶנעֶדְלאָנ עֶנעֶסאָגעֶג עֶנייֵד
 ַא איו ןעֶּפְראוַוְקעוֶוַא אייֵז טְסעוֶו אּוד
 ּוצאַד טְסעוֶו אּוד ,דיילק הָדִנ םעֶניִצּומְׁש
 םעֶװ רֶע דִנּוא 23 :םֹורַא העָנ ןעֶנאָז

 סאָו טיִמ ןעֶמאָז ןייֵד ּוצ ןעֶגעֶר ןעֶּבעֶג
 טיֹורְּב דְנּוא ,דְנאַל סאָד ןְעייֵז טְסעוֶו אּוד
 םִע דָנּוא ,דְנאַל םעֶד ןּופ הָאּובְּת רעֶד ןּופ
 ןייד דְנּוא ,לייֵאְמיֹוּב איוו טעֶפ ןייֵז טעוֶו
 גאָט ןעֶגיִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא ְּךיִז טעוֶו ְּךיִפ
 ;ץאלְּפ ןעֶטייֵרְּב ַא ףיֹוא (ןעְׁשאַּפנ ןעֶדייו
 סאָו לעֶזֶע איִד דְנּוא ןעֶסְקֶא איד דנוא 1
 ןעֶלעוֶו ןעֶטייֵּבְרַאעֶּב דְנאַל םאָד ןעֶלעוֶו
 טעוֶו סאוָו הָאּובְּת עֶטְׁשיִמעֶג עֶטּוג ןעֶמֶע
 לעֶפיֹוׁשְפְראַו רעֶד טיִמ טְניִנייֵרעֶג ןייֵז
 -יֵלְטיִא ףיֹוא דנּוא 28 :ּביִז ַא טיִמ דְנּוא
 רעֶכיִלְטיִא ףיֹוִא דְנּוא :ְראַּב ןעֶכיֹוה ןעֶכ
 ןיִא ְךעֶלְכייֵט-רעֶמאַ ןייַז ןעֶלעוֶו ָּךייֵה
 ןעוֶו הָנּורַה רעֶסיֹורְג רעֶד ןּופ :אָט םעֶד
 דְנּוא 26 :ןעֶלאַפְנייֵא ןעֶלעֶו ןעֶמְרּוהְט איִד
 יֹוזַא ןייַז טעוֶו הָנָבְל רעֶד ןּופ טְכיֵל םאָד

 יֹוזַא לאָמ ןעֶּביִז ןייז טעֶו ןּוז רעֶד ןּופ טְכיִל סאָד דְנּוא ,ןּוז רעֶד ןּופ טְכיֵל סאָד איז
 םעֶד ןעֶדְניִּבְרעֶפ טעוֶו טאָנ ןעוֶו גאָט םעֶד ןיִא ;געֶּט ןעֶּביִז ןּופ טְכיֵל םאָד איוִו ליפ
 העָז 7 :הָּכַמ עֶנייִז ןּופ דְנּואוְו איִד ןעֶלייֵה טעוֶו רֶע ןעוֶו דְנּוא ,קְלאָפ ןייַז ןּופ ְּךאָרְּב
 ּךיֹור ןעֶקְראַטְׁש ַא טיִמ טְנעֶרְּב ןְראָצ ןייז ןעֶטייוֵו ןּופ טְמּוק ראַה םעֶד ןּופ םֵש רעֶד
 :טְנעֶרְּבְרעֶּפ סאוָו רֶעייֵּפ ַא איוִװ גנּוצ עֶנייז דְנּוא ,ןְראָצְמיִרְנ טיִמ לּופ ןעֶנעֶז ןעֶּפיִל עֶנייֵז
 וְלאַה םעֶד ּוצ ויִּב טְכייֵרְג םאֹוװ ְּךיִיֵט רעֶדְנעֶצייֵלְפְרעֶפ ַא איו זיִא ְּךיֹוה ןייַז דְנּוא 8
 ,איִד ןּופ ןעֶקאַּבְניִק איִד ףיֹוא ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא ,ּביִז עֶׁשְלאַפ ַא טיִמ ןעֶּביִז ּוצ יִדְּכ
 גְנאַזעֶג ַא ןייַז ָךייַא ּוצ טעֶו םִע דְנּוא 20 :ןעֶריִאְרעֶפ טְכאַמ סאָו םיֹוצ ַא רעֶק = =
 איו יֹוזַא ,רעֶצְראַה עֶכוִלעֶרְפ דְנּוא ,בֹוט םֹוי ןעֶטְגיִלייֵהעֶג ַא ןּופ טְכאַנ רעֶד ןיִא איז
 ,ראַה םעֶד ןּופ גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןעֶמּוקּוצְנייַרַא טייֵלְּפ ַא טיִמ םּזרַא טְהעֶג סאוָו רעֶנייֵא
 סאָד ןעֶרעֶה ןעֶזאָל טעוֶו טאָנ דְנּוא 0 :לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶפעֶׁשעֶּב (ןעֶקְראַטְש) םעֶד ּוצ

 ןעֶרעוֶו ןעֶהעֶזעֶג טעוֶו םעֶרָא ןייז ןּופ ןעֶזאָלְּפורַא סאָד דְנּוא ,טייֵהְנעׁש עֶנייֵז ןּופ לֹוק
 דְנּוא ץייִלְּב טיִמ ,רֶעייַפ םעֶדְנעֶנעֶרְּבְרעֶפ ןּופ םאֵלְפ ַא טיִמ דְנּוא ןְראַצְמיִרְג םעֶד טיִמ
 -וצ רּוׁשַא טעוֶו טאָג ןּופ לֹוק םעֶד ךְרּוד ןיִראָו 31 :רעֶנייֵמְׁש-לעֶנאָה דְנּוא םָראָטְש
 ואוָוַא ןעֶנעוֶוְטְרעֶלַא דָנּוא 32 :ןעֶנאַלְׁש םֶהיֵא רֶע טעוֶו טּור ַא טיִמ ,ןעֶרעוֶו ןעֶכאַרְּב
 ןעֶזאָל םֶהיֵא ףיֹוא טעֶו טאָג םאוָו ןעֶרְהאַפְרעֶּביִא טעדֶו ןעֶקעֶטְׁש רעֶטעֶדְנּורְנעֶג רעֶד
 רֶע טעוֶו תֹומֲחְלִמ עֶנעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא טיִמ דְנּוא ןעֶפְראַה דְנּוא ןעֶקיֹוּפ טיִמ ןייַז טעדִו ןעֶהּור
 זיִא סֶע ,ייֵרְּבעֶגְנָא רעֶהַא גְנאַל ןּופ זיִא םֹונְהיֵג םאָד ןיִראָו 23 :ןעֶטְלאַה הָמָחְלִמ טיִמאַד
 טאָה םאלְפ רֶהיֵא ,טייֵרְּב דֶנּוא ףיט טְכאַמעֶג סֶע טאָה רֶע ְּךֶלֶמ םעֶד אָפ טייֵרְּבעֶגְנָא ךיֹוא
 :לעֶּבעוֶוְׁש ןּופ ְּךייֵמ ַא איז ןעֶדְניִצְנָא םִע טעדֶו טאָג ןּופ םעֶטָא רעֶד ,ץְלאָה דְנּוא רֶעייַפ ליִפ

 אֹל לעטיפאק
 דְנּוא ,דְרעֶפ יא ְּךיִז ןְרעֶכיִזְרעֶפ דְנּוא ףְליִה ְּךאָנ םִיַרְצִמ ןייֵק ּפּזרַא ןעֶהעֶג סאָָו !העוז יֹוא 1
 ןעֶנעֶז אייֵז לייוװ רעֶטייֵר ףיֹוא דְנּוא ,ליִפ ןעֶנעֶז אייֵז לייוַו ,ןעֶנעוֶוטייֵר ףיֹוא ןְעיֹורְּמְרעֶפ
 םעֶד דֵנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶניִלייֵה םעֶד ףיֹוא טקּוקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא ,קְראַטְש רֶהעַז

 טְכאַרְּבעֶג טאָה רֶע דְנּוא גּולק ְּךיֹוא זיִא רֶע רעֶּבָא 2 :טְשְראָפעֶג טיִנ אייֵז ןעֶּבאָה ראַה
 סעטבעלש

;, 2, . 2, 



 700 = ק) היעטי

 תֶרְֲעילַעְו םיִצֵרְמ תיֵּב-לַע םֶקְו ריִסָה אל ויָרָבּדתֶאְו עֶר  ןּוהְטעֶנְּפָא טיִנ טאָה רֶע דְנּוא סעֶטְּכעֶלְׁש
 3 -עצלְו ָשֶּב םֶהיֵסּוסְו לָא-אלְו 8 םִדָא םִיַרְּצִמּו :ןָא יֵלְְפ ןְהעֶטְשְפיֹוא טעוֶו רֶע דְנּוא ,רעֶטְרעוֶו עֶנייֵז

 לכה רע לפת רזש לַׁשְָ יהי הָנ ַחר ,עֶטְכעֶלְׁש איד ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ןעֶנעֶק
 הא הג רֶׁשֲּכ לאו :יל=י  -םזא ןֶעּוהְט אָז טְליִה איִד ןעֶנעֶק דֶנּוא
 א םיִעֹר אל ֹויְלָע אֵרָּקִי רֶׁשֲא וֿפרִטילַע ריִפְַּהְו א ןא יראה סי אהן יי
 אָּבְצל תֹאָבְצ הָוהְי דרי ןֵּכ הָנַי אֵל םֶנֹומֲהַמּו תֶחֵי אֵל םִיַרְצִמ איד ןיִראָו 2 :טייֵקְניִטְכעֶרעֶג
 ה הדָוהְי ןגְי ןֵּכ תופָע  םיְִָּכ הָתָעְבלַעו ןויִצרַה-לַע דְנּוא ,טאָנ ןייֵק טיִנ דִנּוא ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶנעֶז
 + בוש :טילְמהְו חסְּפ ליִצִהְו ןָֹנ םַלָׁשח-לע תֶאְבְצ  ןייק טיִנ דְנּוא ׁשייֵלְפ ןעֶנעֶז רֵרעֶפ עֶרייֵז
 ? ןּומָאְמִי אּורֲה םַּּב יּכ ;לָארשִי יִנְּב הָרָפ ּוקמְעָה רֶׁשֲאַל עֶנייֵז ןעֶנייֵנ טעוֶו ראַה רעֶד ןעוֶו ,טְסייֵג

 םֶכיֵדְי םֶכָל ֹוָׂשָע רֶׁשֲא וָבָהְ יליֵלֲאָו ופְסַכ יֵליֵלָא ׁשיִא ןלעכיורטש רעֶפְלעֶה רעֶד טעדֶז יֹוזַא דְנאַה
  ינלְכאִּת םֶרָאאָל בֶרָחְושיִאדאל בֶרָחְב ושֲא לֵפָ יא /  י יי

 ! רָע ילְַו והִי םֵמָל ויָרַבּו ברָחיְִמ יל םָת ןכלאפ שעֶד רעֶנעֶפְלאָהעֶג רעֶד דְנּוא
 ֹיִצְּב ול רוִא-רָׁשֲא הָוהידסֶאנ וִרָׂש סנמ ּתַחְו רבי :ןעֶמּוקְמּוא ןעֶמאַזּוצ ןעֶלעוֶו אייֵז .דְנּוא
 :םָלָשוריִּב וִל רּטִתְו ריִמ ּוצ ראַה רעֶד טאָה יֹוזַא ןיִראָו 4
 בל = רעֶנְנּוי דְנּוא ּבייֵל רעֶד איז יֹוזַא ,טְנאָזעֶג

 : 3 = םיִאֹר יי יב אֵלְו הָמיֵע יקר דֵבָּכ ּוטְסאַּפ ןּופ גְנּולְמאַזְרעֶפ עֶצְנאַג ַא ןעוֶו
 + רמת םיִנְלע ןוָשְלּ ער יב םיִרְָמִנ בבלו ּ:הָנְׁשְקְּת ןע?ורעֶנְנעֶמאַזּוצ םֶהיִא ןעֶנעֶק ןעֶנעֶז רעֶכ
 ה אצל יִליִבְלּו ביִדָנ לֵבָנְל דע אֵרְידאְל :תֹחְצ בל רֶעייֵז ראַפ טיִנ ָּךאָד ְּךיִז רֶע טְקעֶרְׁש יֹוזַא
 א תָֹׂשֹעַל ןוָא-דׂשַַוּבִלו רַב הל לֶבָניִּכ :ַעוָׁש רַמֶא  רֶע טְכאַמ עֶּסאַמ עֶרייֵז ןעֶנעוֶו דְנּוא ,לֹוק
 הרֶקְׁשַמּו בַעָר יש סירהִל הָעֹוּת הָוהָי-לֶא רֵּבַדְלּי ףנה טעֶו יֹוזַא (דאָרְנ) ,גיִנעֶטְרעֶטְנּוא טיִנ ָּךיִז
 7 לבו תל ץֶצִי תוִמָו אי םיִעָר ולַּכ לְַו :ריִסְחי אֵמְצ ןֵצ הָמָחֶלִמ ןעֶמּוקְפזרַא תֹואָבֵצ ראַה רעֶד

 א תּובירנביִָנ :טָּפׁשִמןיבא רּברְבּ רק 0 תמאְּב םייֵע ףיֹוא דְנּוא ןֹויִצ גְראַּב םעֶד ףיוא ןעֶטְלאַה

 גמ תֹונַׁ ִׁשָנ = ּוםְקָי תבירלֲע 77  םאָו לעֶנייַפ איו יֹוזַא 2 :ְךייֵה עֶרְהיִא
 *לַע םיִמָי :יִתָרְמֹא הָנְאַה תֹוחטַּב תֹוָּב ילֹוק הָנְעַמַׁש : :

 וכל סא ריב הָלּכיִּכתחטְב הננת הָָש עב תֹואּבְצ ראה רעד טעוֶויֹחַא ןעֶהיִלְפ
 י דְנּוא ןעֶציִׁשעֶּב טעוֶו רֶע ,םִיַלָׁשּורְי ןעֶציִׁש
 ןּופ םעֶד ּוצ ָךייַא טְרְהעֶק 6 :ןעֶניִרְטְנַא ןעֶכאַמ אייֵז רֶע טעוֶו גיִדְנעֶהעֶגְרעֶּביִרַא ,ןייַז ליִצַמ
 ןיִראָו 1 א קעוֶוַא (קְראַטְׁש רעֶדָאפ ףיט ְּךיִז ןעֶּבאָה לֵאָדְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןעֶמעוֶו
 רעֶדָא עֶנְרעֶּבְליִז עֶנייֵז ןעֶפְראוַוְקעֶוַא ׁשְנעֶמ רעֶביִלְטיִא טעוֶו גאָט ןעֶגיִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא
 :רֶניִֵז ַא ּוצ טְכאַמעֶנ 5 ןעֶּבאָה דְנעֶה עֶנעֶגייֵא עֶרייַא עֶכֶלעֶו רעֶמעֶגְּפָא עֶנעֶדְלאָב
 סאו דְרעוֶוְׁש ַא דְנּוא ,אֵמ ַא ןּופ טיִנ זיִא סאו דְרעוֶוְׁש ַא ְך"ּוד ןעֶלאַפ טעוֶו רּוׁשַא דְנּוא 8
 םעֶד :עֶנעֶו ןעֶפיֹולְטְנַא טעוֶו רֶע דֵנּוא ,ןעֶסעֶרְפ אייֵז טעוֶו ׁשֶ;עֶמ םעֶנייֵמעֶג ַא ןּופ טיִנ זיִא
 גֵנוְסעֶפ עֶנייֵז דנּוא 9 :ןעֶרעוֶו ןעֶצ יֶצְלאַמְׁשּוצ ןעֶלעוֶו עֶטְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא עֶנייֵז דְנּוא ,דְרעוֶוְׁש
 םעֶד ראָמ ןעֶקעֶרְׁשְרעֶד ְּךיִז ןעֶלעֶו 2 = עֶנייז דְנּוא ןְהעֶגְרעֶּביִרַא טְכְראָפ ראָפ טעוֶו
 ;םיִלָׁשּורְי ןיִא ןעֶויֹוא ןייַז דְנּוא ןֹויִצ ןיא רֶעייַפ ןייַז טאָה סאָו ,ראַה רעֶד טְנאָז ,ןְהאָפ

 בל לעטיפאק
 טיִמ ןעֶׁשְרעֶה ןעֶלעוֶו ןעֶטְׁשרִּיִפ דְנּוא ,טייקגיִטְכעֶרעֶג ןיִא ןעֶריִגעֶר טעֶו ְּךֶלֶמ ַא ,העָז 1
 ַא דְנּוא ,דְניוִו םעֶד ראַפ םיִנעְטְלַהעֶּב ַא ראפ ןייַז טעוֶו ןאַמ ַא דְנּוא 2 :טייֵקְניִטְרעֶפטְכעֶר
 ןעֶטאָׁש ַא איו טְרָא ןעֶקּורְט ַא ןיִא רעֶסאַוַו ןעֶכייֵט איז דָנּוא ,םֶראָטְׁש םעֶד ראָפ גְנוציִׁשעֶּב

 -עֶו ןעֶהעֶז סאוָו איִד ןּופ ןעֶגיֹוא איִד דְנּוא 3 :דְנאַל דיִמ ַא ןיִא ןייֵטְׁשיןעֶו לעֶפו |עֶסיֹוד ָנ ַא ןּופ
 :ןעֶמעֶנְרעֶפ סֶע ןעֶלעוֶו ןעֶרעֶה סאוָו איִד ןּופ ןעֶריֹוא איד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְנעֶלְבְרעֶפ טיָנ ןעֶל
 איד ןּופ גנּוצ איִד דְנּוא ,ןעֶסיוו ּוצ ןְהעֶטשְרעֶפ טעוֶו עֶניִדְנעֶלייֵא איִד ןּופ ץְֶראַה סאָד דְנּוא 4
 ַא ןעֶפּור רֶהעֶמ טיִנ ןעֶמ טעֶֶו ראַנ ַא 2 :טייֵהְרְהאָלְק ןעֶדעֶר ּוצ גיִלייֵא ןייַז טעוֶו רעֶלְמאַטְׁש
 :גיִטעֶטְליֹואוְח זיא רֶע זַא ןעֶרעוֶו טְנאָזעֶג טיִנ טעוֶו רעֶניִרְטעֶּב ַא ּוצ דְנּוא ,רעֶניִצְראַהְטּונ
 ןעֶטְכאְמ םעֶטְכעֶרְנּוא טעוֶו ץְראַה ןייַז דְנּוא טייֵקְׁשיִראַנ ןעֶדעֶר טעוֶו ראַנ רעֶד ןיִראָק 6
 ׁשֶפֶנ סאָד ןעֶכאַמ ּוצ גיִדעֶל ,ןעֶדעֶר ּוצ סעֶטְריִאְרעֶפ ראַה םעֶד ןעֶנעֶק דְנּוא ,ןּוהְט ּוצ הָּפּונַח
 איד 7 :ןעֶלְהעֶפ רֶע טְכאַמ ןעֶניִטְׁשְרּוד םעֶד ןּופ קְנעֶרְטעֶג סאָ דְנּוא ,ןעֶניִרעֶגְנּוה םעד ןּופ
 -ךעֶפ ּוצ יֵדַּכ תֹובְׁשְהַמ עֶטְכעֶלְׁש סיֹוא טְכאַרְט רֶע ,טכעֶלְׁש ןעֶנעֶז רעֶניִרְטעֶּב םעֶד ןּופ םיִלָּכ

 טעֶרעֶר רעֶניִטְפְרעֶדעֶּבְטיֹונ רעֶד ןעוֶוּוליִפַא ,ןעֶדעֶרעֶׁשְלאַפ עֶנייֵז טיִמ עֶמעֶרָא איִד ןעֶּב ראד
 םּויִק ַא ןעֶּבאָה טעֶו רֶע דֵנּוא ,ןּוהְמּוצ סעֶטּוג ןעֶטאָר טּוהְט רעֶניִצְראַהטּוג רעֶד 8 :םעֶטְכעֶר
 רֶהיֵא ,לֹוק ןייֵמ טְרעֶה ,רעֶּבייוֵו עֶניִהּור רֶהיֵא ,ףיֹואטְהעֶטְׁש 9 :טייקְניִצְראַהְטּוג עֶנייֵז ןעֶנעוֶו
 -יִצ רֶהיִא טעו ןעֶרְהאָי דְנּוא געֶט עֶליִּפ 10 :עֶדעֶר עֶנייֵמטְמעֶנְרעֶפ רעֶטְכעֶמעֶטְרעֶכיִזְרעֶפ
 ּוא ,טְנעֶלְרעֶפ זיִא ןעֶּביֹורְטְנייוו איד ןופ גְנּולְמאַוְנייֵא איר ןיִראו ,עֶטְרעֶכיִזְרעֶּפ רֶהיִא ןְרעֶש

 סע
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 -לַע הֶרונחַו הָרֹפְו הָטָׂשְּפ תָֹחְמִּכ הָוְְר תֹלנאש ֹודְרִה
 !הָירְפ ןָפנילַע דְמהייְֵׂש-לַע םיִרְפְפ םִיָדְש-לַע וםִיְְלֲח וי
 שֹוׂשְמיִּתְּ-לָּכ-לע יִּכ הָלֵעָּת ריֶמָׁש ץיק ימֹע תַמַא לַע 5

 כו לֶפָ בע רו ןומָה שני ּוהָזילַע הָירק
 :םיִרָדע עֶרמ םִאָרְפשְׂשִמ םָלוע-דע תֹורעְמ רַעְּב הָיָה

 ּמְרּכיַוָמְרַּכל רֶּבְרִמ הָיָהְוםִִָֹּמַחוח ונילֶע הָרעי-רַע ומ
 ָמְרַּכַּ הָקדצּוטָּפְׁשִמ רּבְִּמַּב ֵׁשְו :בֵׁשֶחִי רעיל 15
 טְקְׁשַה הָקָדְּצַה תַדֹכעַו יִלָׁש הָקָדצַה השֲעַמ היהְ בֵׁשֵּת גד
 קרֹוְּכְׁשִמְבּו םִלָׁש הָוּב יִּמִע בֵׁשָיְו :םֶלועידע חַטבָו 5
 הָלְפׁשִבּורֶיַה תֶדָרְּב דַרְבּו:תֲֶאָׁש תֶחּונְמִבּו םיחָטְבִמ 9
 לג יחְלׁשְמ םִָמיָּילַע יער| ֶּיִרְׁשַא :רִעָה לָּפְשִּת כ

 :רֹומֲחָהְו רוָׁשֵה
 נל נ

 ָּךְֶַהְּכךֵ ּוְנְבראלו ְךנֹבּו דודָש אֵל הָּתִאְו דֵֹוׁש ייָה א
 ונָח הָהְי + !ךֶביורְִבי בל ְךתֶלּּכ דׂשֹּת דֵדֹׁש
 !הדָרֶצ תעּב ּונתְעׁשִי-חַא םיִרָקְּבִל םֶעֹרְז הָיָה ּנָיק ָּךל
 ףֵסֶאְו :םִיג ּצְפִנ ּףֵתְמְמַרִמ םיִמִע וָרְדָנ ןֹומָה ליִּקִמ ג
 בָגְׂשִנ :וִּב קֶקֹׂש םיִּבִּג קֶּׁשִמְּכ ליִסְחָה ףֶסֶא םֶכְלַלְׁש ה
 הָיָהְו :הָקָדצּו טָּפׁשִמ ןֹויִצ אָּלִמ םוִרָמ ןכׂש ִּכ הָוהְי 8

 איִה הָוהְי תֵאְְי תַעָהו תַמְכָח תּנּׁשְי ןָסְח ךֶמִע תַנּמָא
 םֹולָׁש יִכֲאְלַמ הֶצָח ּוקֲעְצ םֶלָאְרָא ןֵה ;ורָצוא 7
 תיִרְּב ְרֵּפַה חַרֶא רַתֹע תַבֶׁש תֹולְסְמ ּומָׁשְנ :ןוָכְבי רַמ 5
 ריִפִחֶה ץֶרֶא הָלְלְמֶא לַבָא ּׁשֹונָא בֵׁשֶח אל םיִרָע סָאָמ 5

 :למְרַכְו ןֶשְּב הע הָּבְרְעַּכ ןֹורָשַה הָיָה לֵמָק ןּנֶבל

 יליבל היעשי
 טְקעֶרְׁשְרעֶד 11 :ןעֶמּוקְנייִא ןייֵק זיִא םִע
 -ךעֶכיִזְרעֶפ רֶהיֵא טְרעֶטיִצ !עֶגיִהּור רֶהיֵא
 טעֶקאַנ דְנּוא ןּוהְטְסיֹוא ְךייַא טעוֶו ןעֶמ ,עֶט
 ןְלעֶטְראַנ ְךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶכאַמ
 ְךיִז טעוֶו ןעֶמ 12 :ןעֶדְנעֶל איד רעֶּביִא
 ןעֶנאָלְק דְנּוא טְסּורְּב איֵד ףיֹוא ןעֶּפאַלְק
 ןעֶגעוֶו ,רעֶדְלעֶפ עֶגיִשְסּול איִד ןעֶנעוֶו
 םיֹוא 13 :ןעֶטְרעֶגְנייוַו עֶראַּבְטְכּורְפ איִד
 ןְהעֶגְפיֹוא טעוֶו קְלאַפ ןייֵמ ןּופ דְנאַל םעֶד

 עֶלַא רעֶּביִא ָּךיֹוא ,ּרעֶנְרעֶד עֶגיִדעֶכעֶטְׁש
 ןעֶכיִלְהעֶרְּפ רעֶד ןופ רעֶזייֵה עֶכיִלְהעֶרְפ
 זיִא טְסאַלאַּפ רעֶד ןיִראָו 11 :טאָטְש
 רעד ןּופ ןעֶׁשְנעֶמ עֶסאַמ איד .טְזאָלְרעֶת

 גְנּוטְסעֶפ איִד ,ןעֶזאָלְרעֶפ ןעֶנעֶז טאָטְש
 -עֶה ּוצ ןעֶראוָועֶנ ןעֶנעֶז םִרֹּוהְטכאַוַו דְנּוא
 עֶדְליוִו ראַפ דייֵרְפ ַא ּוצ ,גיִּבִע ףיֹוא ןעֶל
 ;םעֶדאַטְס ראַפ עֶדייוֵו ַא דְנּוא ,לעֶזֶע
 רעֶּביִא טעוֶו ׁשֶדֹוקַה ַחּור רעֶד ויִּב 2
 ְךייֵה רעֶד ןּופ ןעֶרעוֶו ןעֶסאָנעֶגְסיֹוא םֶנּוא
 -ָמְכּורַּפ ַא ּוצ ןעֶרעֶו טעֶו רָּבְדִמ איִד דְנּוא
 רְלעֶמ-טְכּורְפ םאָד דְנּוא ,דְלעֶפ םעֶראַּב

 יא דנוא 16 :דלאװ ַא ּוצ ןערעװ םעוװ : : : ירֲהִּת :אֵׂשְָא הָּתִע םֶמֹורַא הֶּתִע הָוהְי רַמאֹי םוָקָא הָּתִע 1
 ןיִא דְנּוא ,טָּפְׁשִמ ןעֶהּור טעֶ רֶּבְדִמ רעֶד 8 ר טו יי בע ײו :םֶכְלכאָה ׁשָא םכָחַה שרת ְׁשַה

 -ְבעֶרעֶג ןּופ םיִׂשֲעַמ איִד דְנּוא 17 :טייֵקְניִטְכעֶרעֶנ ןעֶניֹואוְו טעוֶו רְלעֶפ ןעֶראַּבְטְכּורְפ םעֶד

 דְנֹוא טייֵקְגיִהּור ןייַז טעוֶו טייֵקְגיִטְכעֶרעֶנ ןּופ הָדֹובֲע איִד דְנּוא ,םֹולָׁש ןייַז טעוֶו טייקניט

 ןעֶגְנּוניֹואוו עֶכיִלְדיִרְפ ןיִא ןעֶניֹואוְו טעוֶו קְלאַפ ןייֵמ דְנּוא 18 :ניִּבִע ףיֹוא זיִּב טייֵהְרעֶכיִז

 טעוֶו רֶע דנּוא 19 :רעֶטְרֶע עֶניִהּור דְנּוא עֶליִטְש ןיִא דְנּוא ,ןעֶבְנּוניֹואוְו עֶרעֶכיִז ןיִא דְנּוא

 -יֵנעֶגְּפּורַא ןעֶצְנאַג םיִא טעוֶו טאָטְש איִד דְנּוא ,דְלאַוַו םעֶד ףיֹוא ןְלעֶנאָהְרעֶטְנּורַא ןעֶזאָל

 רֶהיֵא סאו ןְרעֶסאוַו עֶלַא אייֵּב טְעייֵז רֶהיֵא סאו רֶהיֵא טְנעֶז טְשְנעֶּבעֶג 20 :ןעֶרעוֶו טְרעֶד

 :לעֶזֶע םעֶד ןּופ דְנּוא סְקָא םעֶד ןּופ םּופ םעֶד ןיִהַא טקיש

 בל לעטיפאק

 טאָה ןעֶמ דָנּוא ,רעֶשְלאַפ אּוד דְנּוא ,טְּביֹורעֶּב טיִנ טְזיִּב אּוד דְנּוא ! רעֶּביֹור אּוד העזָו יֹוא 1

 יֹוזַא ,ןייַז ּוצ רעֶּביֹור ַא ןעֶרעֶהְפיֹוא טְסעוֶו אּוד ןעֶו !טְלעֶדְנאַהעֶג ׁשְלאַפ ריִד ןעֶגעֶק טיִנ

 ןעֶמ טעדֶז יֹוזַא ,ןייַז וצ ׁשְלאַפ ןעֶרעֶהְפיֹוא טְסעוֶו אּוד ןעוֶו ,ןעֶרעוֶו טְּביֹורעֶּב אוד טְסעוֶו

 רֶעייֵז אּוד אייֵז ,ריִד וצ ןעֶפאָה ריִמ ,סְנּוא :יִלעֶזְטייֵל ראַה ָא 2 :ןעֶלְדְנאַה ׁשְלאַפ ריִד ןעֶנעֶק

 -עוִז 3 :טיֹונ ןּופ טייֵצ רעֶד ןיִא ףֶליִה עֶרעֶזְנּוא ְּךיֹוא ,ןעֶגְראָמְהיִרְפ עֶלַא םעֶרָא (רעֶקְראַטְׁשנ

 גְנוּבייַהְרעֶד ןייד ָּךְרּוד ,ןעֶראוָועֶג טְלעֶגאוָוְרעֶּפ רעֶקְלעֶפ איד ןעֶנעֶז לֹוק ןעֶדְנעֶמּורִּב ייד ןעֶג
 איו ןעֶרעוֶו טְלעֶמאַזעֶגְנייִא טעֶו ּביֹור רֶעייֵא דְנּוא 4 :ןעֶראָוועֶנ טייֵרַּפְׁשּוצ םִיֹוג איד ןעֶנעֶז

 איד ןיִא (ןעֶקעֶרְׁשייֵה איִד ןּופנ ןעֶפיֹול םאָד איו דְנּוא ,ןעֶקעֶרְׁשייֵה ןּופ בָנֹולְמאַזְנייַא איֵד

 ְךייֵה רעֶד ןיִא טְניֹואוְו רֶע לייוַו טְכייַהְרעֶד זיִא ראַה רעֶד 2 :טְפיֹול ןיִראַד ןעֶמ ןעֶו רעֶּבּורְג

 -ייֵד ןופ הָנּומֶא איד דְנּוא 6 :טייֵקְגיִטְכעֶרעֶנ דְנּוא טָּפְׁשִמ טיִמ טְבאַמעֶג לּופ ןֹויִצ טאָה רֶע

 םעֶד ראָפ טֶכְרּופ איִד ,טְפאַשְנעֶסיוו דְנּוא הָמְכָח ,ףֶליִה ןּופ גְנּוציִׁש ַא ןייַז טעדו ןעֶטייֵצ עַנ

 ,ןְצייֵרְׁש ןעֶסיֹורְד ןעֶלעֶו ןעֶדְלעֶה עַקְראַטְׁש עֶרייֵז ,העָז 7 :רָצֹוא ןייַז ןייַז טעוֶו סאָד ראַה
 טְסיִוְרעֶפ ןעֶנעֶז ןעֶגעוֶו עֶכיֹוה איִד 8 :ןעֶנייוו ְּךיִלְרעֶטיִּב ןעֶלעדֶו םֹולָׁש ןּופ םיִהּולְׁש איִד

 איִד ,טְרעֶטשְרעֶצ דְנּוּב םעֶד טאָה רֶע ,טְרעֶהעֶנְפיֹוא טאָה רעֶרעֶדְנאַווְכ-ּוד רעֶד ,ןעֶראוְועֶג

 סאָד 9 :ןעֶזעוֶועֶג בּושֲח טיִנ םֶהיֵא אייֵַּב זיִא שְנעֶמ ןייק דְנּוא ,טעֶטְכַאְרעֶפ רֶע טאָה טעטש

 ןּורָׁש רעֶד טְקְלעוֶוְרעֶפ דְנּוא טְמעֶׁשְרעֶפ זיִא ןֹונָּבִל ,טְכאַמְׁשְרעֶפ דָנּוא גיִריֹורְמ זיִא דְנאַל

 ןּופ) טְלעֶׁשעֶגְּפָא אידז ןעֶנעֶז לֶמְרַּכ דְנּוא ןֶׁשֶּב דְנּוא ,רֶּבְדִמ עֶטְראַדְרעֶפ ַא איז ןעֶראוָועֶג זיִא

 ןעֶרעוֶוטְכייֵהְרעֶד ְךיִא לעֶזֶו דְנֹוצַא ,ראַה רעֶד טְגאָז ןְהעֶמְׁשְפיֹוא ָךיִא לעוֶו דְנּוצַא 10 :(תֹוריִּפ

 -עֶג טעֶוֶו דְנּוא אייֵהטיִמ ןעֶרעֶזֶו גיִדְנעֶנאָרְט טעוֶו רֶהיֵא 11 :ןעֶּבעֶהְרעֶד ְךיִמ ָךיִא לעזַו דְנּוצַא

 רעֶקְלעֶּפ איֵד דְנּוא 12 :רֶעייֵפ ַא איו ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ ָּךייֵא טעֶוֶו ְּךיֹוה רֶעייֵא ,איֹורְמִׁש ןעֶנּואַיי

 ןעלעוו



 היעשי

 ָּךְלאַק רעֶגיִדְנעֶנעֶרְּב אי יֹוזַא ןייֵז ןעֶלעוֶו
 אייז ןעֶלעוֶו רעֶנְרעֶד עֶטְקאַהעֶנְּפָא איוו

 רֶעייֵּפ םעֶד ןיִא ןעֶרעוֶו ןעֶדְנּוצעֶגְנָא
 ְךיִא סאו ןעֶטייוֵו ןּופ רֶהיֵא טְרעֶה 3

 -ךעֶד עֶטְנְהאָנ רֶהיִא דְנּוא ,ןּוהְטעֶנ ּבאָה
 עֶגיִדְניִז איִד 14 :טייֵהְקְראַטְש עֶנייֵמ טְנעֶק

 טאָה םיִנֵרעֶטיִצ ַא ָּךיִז ןעֶטְכְראָפ ןֹויִצ ןיִא
 םִנּוא ןּופ רעו--טְּפאַחעֶגְנָא םיִפָנַח איִד

 -ָנעֶנעֶרְּב םעֶד אייֵּב ןעֶניֹואוְו ןעֶנעֶק טעוֶו

 709 == נל

 וי ׁשְמָׁש = !ותיׁשֶאב םִסִּכ םִצֹק דיק תַמְׂשִמ
 1+ ןויִצְב וָדֲחָּפ :יִתָרָבְנ םִבֹורְק ועד יִתיׂשָע רֶׁשֲא םיָקֹוחְר
 הדָלֵכֹוַא ׁשֵא ּונָל רּנָי ו יִמ םיפֲח הָדָעְר הָזֲחֶא םיִאָּטַח
 וט םיִרָׁשיִמ רֵבֹדְו תֹוקָרְצ ְךלֹה :םָלּוע יִדְקְמ וָל רֶייִמ
 ֹונְזִא טמא דַחׂשַּב רמה יִּפַּכ רענ תֹוַּׁשֲעַמ עַצָבְּב סָאמ
 !ז םיִמּורְמ אה :עֶרְּב תוֶאְרִמ ווָניֵע םצעְו םיִמָּד ַָמְׁשִמ
 :םִמאָנ ומי ןֶ ֹומְחל ָּנׂשִמ םִִעלְס תדְצִמ שי
 בל :םיקחרמ ראה עה פב ֵלֶ
 !םיִלָּדְִּמַה-תֶא רַפֹפ היַא לקׂש היא רַפֹס הָיַא הָמיֵא הנה
 יפ נעְלנ ַֹומָׁשִמ הָפָש יֵקְמִע םע הָאְרִת אֵל זָעונ םע-תֶא
 כ הרניְִרִת יי ּנְעֹוִמ תַירק ןייִצ הזֲח :הָנִּב ןיא ןֹושְל
 חַצִֶל ֹוְתָֹתְי ַּפיילַּב ןעְציילַּב לֶהָא ןנֲאַׁש הָוָנ םִלָׁשּורְי
 ג1 ּטָל הָוהְי ריּדַא םָׁשַא יִּכ ּוקְתני-לַּב ויָלָבֲח-ֶכְ
 טיׁשיינָא וּב ךֵלֵּת'לַּ םִיהי יבֲחַר םיִאְי םיִרָהְניְקִמ
 פ ּונָכְקְהַמ הָוהְי ּונֵטְפְׂש הָוהְי יִּכ :טֶרְבֲַי אָל ריּדַא יִצְו
 3 ךֵכ יקַחְ-לַּב ךֶלָבָ שְּטִנ :ּונעֵׁשֹי אה ּונַּכְלַמ הָוהְי
 ּוחּב םִהִָּפ הָבְרַמ לָלָׁשידע קּפִח זָא םֵ ּוׁשְרַפילַּב םֶנרְּת
 4 :ןָֹ אָׂשָנ הָב בֵׁשיֵה םִעָה יתלֶח ןְכֶׁש רֶמאֹלַבּו :וָמ

 טא דל
 א הָאלְמּו ץֶרֶאָה עַמְׁשִּת ּוביִׁשְקַה םיִמָא ַעֹמְׁשִל םיונּוָבְרַק
 פ המַחְו םיֹוגַה-לָּכ-לַע והיל ףֶצֶק יִּכ :ָהיֶאְצֲאְצילְכְ לב
  ּוכְלָׁשי םתיִלְלחְ ;חַבָּמִל םֶנְתִנ םֶמירֲחַה םָאָבצ-לֶּכ-לַע
 + ילְכֹו כמו :םֶמָּדִמ םיִרָה ּוּפִמְנו םָׁשֶאב הל םֶהיֵרְנִפּו
 לֵב לו םָאָבְצ-לָכְו םיִמּׁשַה רֵפֵּפַכ נו םיַמָּׁשַה אָבְצ
 ה יִּברַה םִיַמָּׁשַב הָתְורייּכ :הָנֲאְּתמ תַּלַבֹנכּו ןְפנִמ םָלָע
 א בֶרָה וָּפְׁשִמל ימְרָה םעילעו דֹלּת םוָָא-לַע הוה
 םידּפעו םירָכ םַּדִמ בֵלָחַמ הָנְשַּדה םָד הֶאְלִמ הָוהיל

 ןעֶנעֶק טעוֶו םֶנּוא ןּופ רעוֶו ? רֶעייֵפ ןעֶניִד
 :ןעֶנעֶרְּב ןעֶניִּבֶע םעֶד אייֵּב ןעֶניֹואוְו

 -ָניֶטְכעֶרעֶנג טיִמ םּזרַא טְהעֶנ סאוָו רעֶד 8
 דְנּוא ,טייקְגיִטְראַפְטְכעֶר טעֶר דְנּוא םייק
 גְנּוקיִרְדְרעֶטְנּוא ןּופ ּביֹור טְסּואְמְרעֶפ סאוָו
 -ּוצְנָא טיִנ דְנעֶה עֶנייֵז ּפָא טְלעֶקאָׁש םאוו
 עֶנייֵז טְּפאָטְׁשְרעֶפ םאוָו ,רֵחֹוׁש ןַא ןעֶריִר
 -טּולְּב ןּופ ןעֶרעֶה טיִנ לאָז רֶע זַא ןעֶריֹוא
 זַא ןעֶניֹוא עֶנייֵז ּוצ טְלאַה דְנּוא ,ןעֶסיִגְרעֶּפ
 רעֶר 16 :ןעֶהעֶז טיִנ םעֶטְכעֶלְׁש ןייק לאָז רֶע
 בנּוציִׁשעֶּב עֶנייֵז ְךייֵה רעֶד ןיִא ןעֶניֹואוָו טעֶד

 ןייַז .ןעֶגְנּוטְסעֶפ עֶקְראַטְׁש ןיִא ןייֵז טעוֶו
 דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶּכעֶגעֶג םֶהיֵא טעוֶו טיֹורְּב

 עֶנייֵד 17 :רעֶכיִז ןייַז טעוֶו רעֶסאַוַו ןייֵז

 עֶנייֵז ןיִא ְּךֶלֶמ םעֶד ןעֶהעֶז ןעֶלעוֶו ןעֶגיֹוא
 ןעֶקְנעֶרְבאָנ טעוֶו ץֶראַה ןייֵד 18 :דְנאַל םעֶטייוֵו רֶהעֶז ַא ןעֶהעֶז ןעֶלעוֶו אייֵז ,טייֵהְנִהעֶׁש
 ּואוַָא ? רעֶנעֶוְּפָא רעֶד זיִא ּואדְוַא ? רעֶּבייֵרְׁש רעֶד זיִא ּואוְוַא (ןעֶנאָז דְנּואנ ,טְבְרּופ רעֶד ןּופ
 רֶהעֶמ טיִנ אּוד טְסעוֶו קְלאַפ עֶניִרְתּוזַע סאָד 19 ?רעֶמְרּוהְט איִד טְלייֵצ סאוָו רעֶד זיִא
 טְהעֶרְדְרעֶפ ַא טיִמ ,ןְהעֶטְׁשְרעֶפ טיִנ טְסְנעֶק אּוד םאָזְוְךאַרָּפְׁש רעֶּפיִט ןּופ קְלאָפ ַא ,ןעֶהעֶז
 -ְךעֶפ עֶרעֶזְנּוא ןּופ טאָטְׁש איִד ,ןֹויִצ ןַא העָז 20 :ןְהעֶטְׁשְרעֶפ טיִנ טְסְנעֶק אּוד םאוָו ןֹוׁשְל
 טעוֶו סאוָו טְלעֶצעֶג ַא גְנּוניֹואוו עֶניִהּזר ַא םִַלָׁשּורְי ןעֶהעֶזְנָא ןעֶלעֶו ןעֶניֹוא עֶנייֵד ָנּולְמאַז
 ןעֶסיִרעֶנְסיֹוא טיִנ גיִּבִע ףיֹוא ןעֶלעוֶו רעֶקעֶלְפ עֶנייֵז דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טקירעֶגְקעוֶוַא טיִנ
 רעֶד טעוֶו טְראָד טְרֶעייֵנ 21 :ןעֶרעוֶו ןעֶסיִרּוצ טיִנ ןעֶלעוֶו קיִדְטִש עֶנייֵז עֶלַא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו
 ןעֶטייֵז עֶדייֵּב ףיֹוא טייֵרְּב ןעֶכייֵט דְנּוא ןעֶמאָרְטְׁש ןּופ טְרָא ןייַא ,ןייז קְראַטְׁש סָנּוא ראַפ ראַה
 ;ןייֵגְכְרּוד ןעֶלעוֶו ןעֶפיִׁש-סְגיִרק עַקְראַטְׁש עֶנייֵק ְךיֹוא ,ןייֵגְביּוד ףיִׁשְרעֶדּור ןייק טעוֶו םִע
 זיִא ראַה רעֶד ,רעֶּבעֶגְצעֶזעֶג רעֶזְנּוא זיִא ראַה רעֶד ,טְפֹוש רעֶזְנּוא זיִא ראַה רעֶד ןיִראַוְו 9

 ןעֶּבאָה אייֵז ןעֶראועֶג ּףאַלְׁש ןעֶנעֶז קירְטְש עֶנייֵד 2 :ןעֶפְלעֶה םֶנּוא טעוֶו רֶע ָּךֶלֶמ רעֶדְנּוא
 םעֶד ןעֶמייֵרְּפְׁשְסיֹוא טְנעֶקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייז ,ןעֶקְראַטְׁש םיֹוּב-לעֶנעֶז םעֶד טְנעֶקעֶג טיִנ
 עֶמאָל איִד ּביֹור-קאַז ליִפ רֶהעֶז ןעֶראוָועֶנ טְלייֵטעֶגְסיֹוא זיִא לאָמטְסְנעֶד ,ןְהאָפ-לעֶגעֶז
 סאָד ,קְנארק ןיִּב ְךיִא ןעֶנאָז טיִנ טעוֶו רעֶניֹואוְוְנייֵא רעֶד דְנּוא 24 :ןעֶּביֹור ּביֹור ְּךיִז ןעֶּלעוֶו
 :ןעֶּבאָה ןעֶּבעֶנְרעֶפ דְניִז איד טעוֶו ןיראַד טְניֹואוְו סאוָו קְלאָפ

 דל לעטיפאק
 םִע זאָל ןעֶטְפאַשְרעֶקְלעֶפ רֶהיֵא סֶע טְמעֶנְרעֶפ דְנּוא ןעֶרעֶה ּוצ רעֶקְלעֶפ רֶהיֵא טְנְהעֶנעֶג 1
 רֶהיֵא ןּופ טְמּוק סאָו םעֶלַא דְנּוא ,טְלעוֶו איִד ,טייֵהְלּופ עֶרְהיֵא עֶלַא דְנּוא ,ןעֶרעֶה דְרֶע איד
 רעֶּביֵא ןְראָצְמיִרְג ןייַז דְנּוא ,םִיֹוג עֶלַא רעֶּביִא זיִא ראַה םעֶד ןּופ ןְראָצ רעֶד ןיראָופ :םִיֹורַא

 -כעֶׁש םעֶדּוצ ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא אייֵז טאָה רֶע ,טְסיוִוְרעֶפ אייֵז טאָה רֶע ,ןעֶראַׁשְרעֶה עֶרייַז עֶלַא
 םיִרָגְּפ עֶרייֵז ןּופ דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶפְראָועֶנְקעוֶוַא ןעֶלעוֶו עֶנעֶגאָלְׁשְרעֶד עֶרייֵז דְנּואב :ןעֶט
 נּוא 4 :ןעֶרעֶזו ןעֶניִרּוצ שּולְּב רֶעייֵז ןּופ ןעֶלעוֶו גְרעֶּב איד דְנּוא ןְהעֶנְפיֹוא קְנאַטְשעֶג ַאטעוֶו
 -יוִועֶגְנעֶמאַזּוצ ןעֶרעֶו ןעֶלעוֶו לעֶמיִה איד דְנּוא ,ןְהעֶנּוצ ןעֶלעוֶו לעֶמיִה ןּופ ןעֶראַׁשְרעֶה עֶלַא
 ןּופ טאַלְּב ַא איװיֹוזַא ןעֶרעוֶוטְקְלעוֶוְרעֶפ ןעֶלעוֶו תֹולְיַח עֶצְנאַג עֶרייַז דְנּוא ,רֶפַמ ַא איו טְלעֶק
 ןיִראָו 2 :םיֹוּבְנעֶגייִפ ןּופ גייַפ עֶטְקְלעוֶוְרעֶפ ַא איו דנּוא ,טְקְלעוֶוְרעֶפטְרעֶזֶו קאָטְׁשְנייווַא
 ;ּוא ,םֹודֶא רעֶּביִא ןעֶמּוקְּפּורַא טעוֶו סֶע ,העֶז ,לעֶמיִה םיִא ןעֶניִטעֶד ְּךיִז טעוֶו דְרעוֶוְש ןייֵמ
 זיִא סֶע ,טּולְּב טיִמ לּופ זיִא ראַה םעֶד ןּופ דְרעוֶוְׁש סאָדט :טֶּפְׁשִמ םּוצ קְלאָפ-םֶרח ןייֵמ רעֶּביִא

 טעפ



 ויעש 702 היטשי

 לְֹנ חַבָטְו הָרְצְבּב הָוהיל חַבָ ִּכ םיליֵא תְֹלּכ םֵלָחמ
 םיִריִּבא-מִע םיִרְפּו םֶּמִע םימַאד ּודְָיְו :םֹודָא ץֶרָאְּב

 םֶקָנ םִי יִּכ שרי בֶלֶחִמ םֶרָּפַעַו םָּדִמ םֶצְרַא הָתורְו 8
 תֶפְנִל ָה יֲֵחנ יָכְפָהִנְו :ןֹיִצ םיִרְל םי מלׁש תֶנְׁש הָוהיַל 9

 טְמויְו הָליל רעב תָפְל הָצְרַא הָתָָהְו תיִרְפִָל הָרְּפַַו י
 חַצַנְל םיֲחִּת לֹודְל דֹוִָמ הָנְׁשִצ הל לו על הָּבְִת אֶל

 בֵרְֹו ףִׁשנַ דפקו תַאָק הּוׁשרי :הָב בע ןיִא םיוחָצְנ 1
 ךןיִאְו ָהיֶרֹח ?ּוהְבייַנְבַאְו ּוהְתרַק ָהיֵלָע הָמָנְו ּהָביּנְּכְׁשִי 2
 ָךיִתֹנְמְרַא הָתְלֶעְו :טפָא זהִיָהיֶר לְכוּ יאָרק הָכּולְמ םָׁש 13

 ריַצָח םיִנַת הונ הָתוהְו ָהיֶהְצְּבִמּב ַחֹחו ׁשָּמִק םיִריִס
 ודער-לַע ריִעָׂשְו םייִא-תֶא םייִצ ּוׁשְנִפּו :הָני תֹנְבִל 4
 הָמָׁש :ַחוְמ ה הל הָאְצְמּו תיליֵל הָעיָנְרִה טע אנ אָרְקִי ומ

 וְִּכְקִנ םָׁש"דַא הּלִצְב הָרְָרְו הָעְקִבּו טלִמְתַו זופק הָנָנק
 יארק גָירְי רפס--לעמ ּוׁשְרִד :הָתּועְר הֶׁשֵא תֹיַר 5

 מי וְקִּפ אֵל ּהָתּעְר הָׁשֵא הָדָּדִָנ אֵל הּנֵהַמ תַחַא
 טליוג ןֶהָל ליַּפהיאוְְו ;ןֶצְּבִק 62 ּהּורְו הָוִצ אּוָה ע7

 רוִחָו רוָרְל ָהּוׁשְרָי םלועידַע וּקַּב םֶהָל הָּתַקֹלח יִָיו
 :ּהָב-נְּכְׁשִי

 הל ה
 :זרֶלָצַבֲחַּכ חָרְּפִתְו הָבָרָע לֵגָתְו היִצְו רֵּבְרִמ םִיִׂשָׂשִי
 הל ןֹוְבִּלַה רָֹבָּכ ןֵגרְו ַליִג ףא לֵגָתְו חֹרפּת חְֹּפ
 ;וַהלַא רַחֲה הָהָר מָה ירַָהַולָמְרַּכִה ֶרֵה

 ורְמֹא :ּוצָּמַא תֹלָׁשְּכ םיֵּכִרַבּו תֹוָפָר םיִדָי ּוקְזַח
 אֹבָי םִמָנ םֶכיהְלֶא הוד ואָרּּתילֲא יקזח בליי
 םיִרִָע יה קד זַא :םֵכְעׁשיו אֹובָי אה םוהלַא ליִמָּג ה
 ןִׁשְל ןרָתְוַחִּפ לַיַאָּכ גֵלַדי זַא תֶּפִּת םיִׁשְרַח יִנְָאַו 6
 = +( = = הָדָהְו :הָבְרֲעַּב םיִלָחְנ םֶלֵא ז
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 םִיַמ רֶּברִּמַב ּועְקַבנַּכ '-בדמ ועפבנייכ

 הל! חֶל
 טּולְּב םעֶד ןּופ ,בָלֵח ןּופ ןעֶראוָועֶג טעֶפ
 טעֶּפ-ְןעֶריִנ םעֶד ןּופ קעָּב דְנּוא רעֶמעֶל ןּופ

 גְנּוטְכּניִׁש ַא ןייַז טעוֶו םֶע ןיִראוָו ,-עֶדיוִו ןּופ
 עֶסיֹורְג ַא דנּוא הָרָצְּב ןיִא ראַה םעֶד ּוצ
 םִע דְנּוא 7 :םֹודֶא דְנאַל םעֶד ןיִא גְנּוטְכעֶׁש
 עֶדְליוִו ןעֶמּוקְרעֶטְנּורַא אייֵז טיִמ ןעֶלעוֶו
 -ְךאַטְש טיִמ רעֶדְניִר דנּוא (םיִמַאר) ןעֶסְקָא
 ְךיִז טעוֶו דְנאַל רֶעייֵז דְנּוא ,ןעֶסְקָא עֶק
 רֶעייֵז דנּוא ,טּולְּב םעֶד ןּופ ןעֶניִטעֶזְנָא
 ;בֶלֵח םעֶד ןּופ ןעֶרעוֶו טעֶפ טעדֶו ּביֹוטְש
 ּוצ הָמָקְנ ןּופ גאָט ַא ןייַז טעוֶו סֶע ןיִראוָו 8
 גְנּוטְלעֶגְרעֶפ ןּופ רֶהאָו ַא דְנּוא ,ראַה םעֶד
 עֶרייַז דְנּוא 9 :ןֹויִצ ןּופ גירק םעֶד ןעֶנעוֶו
 ְךעֶמ ּוצ ןעֶרעֶו טְרְרעֶקְרעֶּפ ןעֶלעוֶו ןעֶכייֵמ
 עֶרייֵז דֵנּוא ,לעֶּבעוֶוְׁש ּוצ ּביֹוטְׁש רֶעייֵז דְנּוא
 טעֶו םִע 10 :ְךעֶּפ איו ןעֶנעֶרְּב טעוֶו דרֶע
 רעֶדָא טְכאַנ אייֵּב ןעֶרעוֶו רע ִפ טיִנ
 ְךיֹור רֶהיֵא טעֶז גיִּבִע ףיֹוא ,גאָט אייֵּב
 ּוַצ רֹוד ןּופ ןייַז בֹורָה טעוֶו םִע ,ןְהעֶגְפיֹוא
 רעֶנייֵק טעוֶו גיִּבֶע דְנּוא רעֶמיִא ףיֹוא ,רֹוד

 רעֶד טְרֶעייֵנ ו1 :ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא רֶהיֵא ןיִא
 דְנּוא ,לעֶניִא רעֶד דְנּוא או
 ןעֶלעוֶו ּבאָר איִד דְנּוא לעֶגיֹופ-טְכאַנ רעֶד
 ןעֶמ דְנּוא ,ןעֶניֹואוְו ןיִראַד דְנּוא ןְניׁשְרַי סֶע

 -ךעֶל ןופ רעֶנייֵטְׁש-טְּכיוִועֶג דְנּוא ,טייקְגיטְסיוִו ןּופ רּונְׁש-טְסעֶמ איד ןעֶהיִצ רעֶּביִראַד טעוֶו
 ןיִא ןייַז טְראָד רעֶנייֵק טעוֶו סֶע רעטַאי אייש- וה איד ןעֶפּורְנָא ןעֶלעוֶו אייֵז 12 :טייק
 ָנּוא ,הָבּולַמ רעֶד
 ןְלעֶסעֶג ,ןעֶטְסאַלאַּפ עֶרייַז ןיִא ןְהעֶגְפיֹוא
 גָנּוניואוז ַא ראָפ ןייַז ןעֶלעֶֶו א דָנּוא ,ןעֶנ
 : :ןעֶסיֹורְטְש

 ןעֶלעוֶו רעֶנְרעֶד דְנּוא 13 :טיִנְראָג איו ןייַז ןעֶלעֶו ןעֶטְׁשְריִפ עֶרְהיִא ד
 -ָנֹומְסעֶפ עֶרייֵז ןיא רעֶנְרעֶד עֶניִדעֶכאַטְׁש דְנּוא
 עֶבְנּוי ראַּפ ףיֹוה ַא דְנא ,ןעֶגְנאַלְׁש-ןעֶבאַרד ןּופ

 ןּופ תֹויַח עֶדְליוִו איד ןעֶפעֶרְטְנָא ןעֶלעוֶו (רָּבְדִמ רעֶד ןּופ) תֹויַח עֶדְליוִו איד 4
 איד ןעֶהּור ְּךיֹוא טעזֶו טְראָד ,אָי ,ןעֶפּור ןְרעֶדְנַא םעֶד טעֶו דֵׁש ןייַא דְנּוא ,לעֶזְניִא רעֶד
 -לייַפ איִד ְּךיִז טעוֶו טְראָד 8 יד הָחּונְמ ַא ְּךיִז טעדֶז איז 0 (תיִליֵלנ ,תי ֵׁש-טְכאַנ
 טעֶוֶו דְנּוא ןעֶטְלאַּפְׁשְפיֹוא אייֵז טעוֶו איִז דְנּוא ,רֶעייֵא ןעֶנעֶל דְנּוא ,ץענ ַא ןעֶכאַמ בָנאַלְׁש
 לעֶנייַפ-ּביֹור איִד ְּךיֹוא ְּךיִז ןעֶלעוֶו טְראָד ,ןעֶטאָׁש רֶהיֵא רעֶטְנּוא ןעֶנְנּוי עֶרְהיִא = אֵזָנייַא

 :עֶרעֶדְנַא איִד ּוצ עֶנייֵא לעֶמאַזְרעֶפ
 ןעֶלְהעֶפ טיִּנ טעוֶו אייֵז ןּופ עָנייֵא = טנֲעייֵל
 ןעֶראָועֶג ןעַליֹופעֶּב זיִא םִע
  ןעָפְראָועֶנ לָרֹוג אייֵז ראַפ טאָה רֶע

 ּוא ,ראַה םעֶד ןּופ רַּפַס םעֶד ן יא ְךאָנ טְשְראָפ 6
 ןיִראָו ,הָּתְרִבַה עֶרְהיֵא א טְזאָל עֶנייֵק ;

 ֶנֹוא 17 :טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא םִע טאָה ַחּור ןייַז דְנּוא ,ליֹומ ןייַז ןּ
 ךֶרּוד טְלייֵטעֶגְסיֹוא אייז ּוצ םִע טאָה דְנאַה עֶנייֵז דְנּוא

 ;רֹודּּוצ רֹוד ןּופ ןעֶניֹואוְז ןיִראַד ןעֶלעוֶו אייֵז ְניׁשְרַי גיִּבִע ףיֹוא סֶע ןעֶלעוֶו אייַז ,רּונְׁש-טְסעֶמ
 הל לעטיפאק

 ָךיִלְהעֶרְפ טעזֶו ןיֹולְּפ רעֶד דְנּוא ,ןֵעייֵרְפ ְּךיִז ןעֶלעֶז דְנאַל עֶנעֶקּורְט סאָד דְנּוא רָּבְדַמ איד 1
 ָךיִלְהעֶרְפ טעזֶו סֶע אָי ,ןֶעייֵרְפ ָּךיִז דֶנּוא ןעֶהיִלְּב רֶהעֶז טעֶזסֶע 2 :זיֹור ַא איז ןעֶהיִלְּב דֵנּוא ןייַז

 = ס 5 =
 םעֶד ןּופ רֹובָּכ רעֶד .גְנאַזעֶג טיִמ ןייַז ופ=+

 2 ןעֶהעֶז ןעֶלעוו אייז ןֹורָׁש דְנּוא לַמ ןֵּכ ןּופ
 טייֵהְנעֶׁש איִד ,ןעֶרעֶוֶו ןעֶּבעֶנעֶג רֶהיֵא ּוצ טעֶדֶז ן

 רעֶזְנּוא ןּופ טייֵהְנעֶׁש איִד ראַה םעֶד ןּופ דֹובְּכ

 ּוצ טְנאָז 1 :ןעיִנְק עֶניִרְלעֶכיֹורְטְׁש איד טְניטְסעֶפ דְנֹּוא דְנעַה עֶפאַלְׁש איד טְקְראַטְׁש 3 :ט
 טאָג רֶעייֵאטְהעֶז ,אָרֹומ ןייק טיִנ טאָה ,קְראַטְׁש טייַז ,רעֶצְרעֶה עֶניִטְכְראָפ.ןעֶּבאָה סאו איִד
 טיִמ ןעֶמּוק טעֶדַו
 ןעֶניֹוא איד ןעֶלעוֶו לאָמְסְנעֶד 9
 :ןעֶכאַמְפיֹוא ְּךיִז כי ָּביֹומ איד ןּופ

 יֵלָּב איִד ןּופ
 :ןעֶפָלעֶה ְּךייַא טעֶֶו רֶע דֵנּוא גְנּולאָצעֶּב ַא טיִמ ןעֶמּוק טעדַו רֶע יע א

 ןעֶריֹוא איד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְכאַמעֶגְפיֹוא עֶדָנ

 ַא איז ןעֶגְניִרְּפְׁש עֶמאָל איִד ןעֶלעֶו לאָמְסְנעֶד 6
 ןְרעֶסאַו ןעֶלעוֶו רָּבדִמ רעֶד ןיִא ןיִראָוו ,ןעֶנְניִז טעֶו וןעֶמּוטְש יד ז ןופ גָנּוצ איִד דְנּוא ,שֶריֵה

 ןייז טעוֶו דְנאַל עֶראַד סאָד דְנּוא 7 :אייֵנ :עֶטְסיוִו רעֶד ןיִא ןעֶכייֵט דְנּוא ,ןעֶכעֶרְּבְכיֹוא
 וצ



 "04 ול הל היעשי
 רעֶד דנּוא ,רעֶסאַו ןּופ גְנּולְמאַזְרעֶפ ַא ּוצ
 ןעֶלעוֶוְק-רעֶסאַו ּוצ טֶרָא רעֶניִטְׁשְראָד
 ןעֶבְנאַלְׁש-ןעֶכאַרְד ןּופ גְנּוניֹוֲאוְו רעֶד ןיא

 טעוֶו טְרעֶנאַלעֶג ָּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ּואוְוַא
 םִע רֶנּוא 8 :ןעֶרְהאָר טיִמ זאָרְנ ןייֵז
 דְנּוא ,געוֶו רעֶנעֶטעֶרְמעֶגְכיֹוה ַא ןייַז טעוֶו
 -יֵלייֵה רעֶד ןעֶרעוֶו ןעֶפּורעֶנְנָא טעוֶו סֶע
 -ךעֶּביִא טְראָד טעוֶו אֵמָט ןייק ,געוֶו רעֶנ
 ,עֶכְלאָז ראַפ רּונ זיִא םִע טְרֶעייֵנ ,ןעֶרְהאַפ
 איֵד ּוליִּפַא ,געוֶו םעֶד ףיֹוא ןְהעֶנ סאוָו

 :ןעֶריִאְרעֶפ טיִנ ָךיֹוא ְּךיִז ןעֶלעוֶו---ןעֶראַנ
 דְנּוא ,ּבייל ןייק ןייַז טיִנ טעוֶו טְראָד 9
 טיִנ ןעֶלעוֶו תֹויַח עֶדְליוו עֶקְראַטְׁש עֶנייֵק
 טְראָד טיִנ ןעֶלעוֶו אייֵז ,ןְהעֶנ ףיֹוראַד
 עֶטְזעֶלעֶגְסיֹוא איִד טרֶעייֵנ ןעֶרעוֶו ןעֶנּופעֶג
 -ְםיֹוא איִד דְנּוא 10 :ןְהעֶנ טְראָד ןעֶלעוֶו
 -קירּוצ ןעֶלעוֶו ראַה םעֶד ןּופ עֶטְועֶלעֶג

 ןייק ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶרְהעֶק
 דייֵרְפ עֶניִּבֶע דְנּוא גְנאַזעֶג טיִמ ןֹויִצ
 טייֵקְכיִלעֶרְפ ,ּפעֶק עֶרייֵז ףיֹוא ןייַז טעוֶו

 ןעֶכייֵרְגְרעֶד איֵז טעוֶו הָחְמִׂש דְנּוא
 ןעֶלעוֶו ןעֶצְפיִז דְנּוא טייקְגיִריֹורְט דְנּוא
  :ןעֶפיֹולְטְנַא

 הָצְבִר םִּנת נב םִיִמ יִנוּבַמְל ןואָמצו םֶנאל בֶרֶּשַה
 א ׁשֶרּקַהדַרַהְ ךֶרְֶ ללְפִמ םְׁשיִיָהְו :אָמָוהָָקְל ריִצָח
 םִליואוךרָּד ךלד ומָלאּוהְ אָט ּוְרְבעייאל הֶל אָרָּכי
 9 הדָנָלֲעַיילַּב תֹויַח ץיִרְפּו הָיְרַא םָׁש הָיְהייאל :ועְתִי אֵל

 וכו הָהְירְּו :םיִליאג וכלה םׁש אֵצָמִת אָל
 ּונִׂשֵי הָחְמׂשו שש םָׁשאֹרילַע םָלוע תֶהְמִׂשְו ָנרְּבןֹיִצ
 !הָחְֶא וי וו

 ול ול
 א ביִרֲחְנִס הָלָע ּוהיקזח ְךלֶמִל הָנָׁש הֵרְׂשע עַּבִראְב יהיו
  לְשיו:םׂשְפִַיתִרְצְּבַ ָדּהייִהע-לְּכ-לַע לּוַׁאיִדְִמ
 מַה לֶאהָמָלׁשּורְיׁשיִכְלִמ הֹׁשבַרתֶא  רֶׁשֵאְדלִמ
 הרָנֹיְלְעָה הָּכֵרְּבַה תַלָעְתִּב דֹמֲעַיַו רֵבָּכ ליֵחְּב והיקזח

 + רׁשֲא ּוהָיִקְלחְדִּבסקילֶאוילַא אֵציו :םֵבֹוכ הְֶׂש תַּלסְמִּ
 + רֶמאיַו :ריִּכּמַה ףֶסֶאְדַּב חָאוְו רּפֹּפַה אָנְבָשְותִיָבַה-לַע
 מַה רַמָאיהְּכ ּודָיקְוחילֶא אָניּורְמא הקָׁשְבַר םֶהיֵלֲא
 ּתְחֶמְּב רֶׁשֲא הוה ןֹחְּטִּבַה הָמ רּוׁשַא ְךֶלֶמ לֹודָנַה
 הרָּתַע הָמָהְלִּמַל הָרּובְנּו הָצֵע םיַתָפְׂשירַבּדיִּדַא יְרִמָא
 הָנְׁשִמילע ָּתְחַּטִב הוה :יִּב ָּתְָרְמ יִּכ ָּתחַטְב יִמלַע
 אָבּו ילָע שיא ֵמָּי רֶׁשֲא םיַרְצִמ-לַע הֶּזַה ץּוִצָרָה הָנָּקִה
 יע םִִחְטִּבַה-לֶכָל םיִרְצִמיִּדְלִמ הָעֵרַּפ ֵּכהָבָקְִַּכִב
 ז רֶׁשֲא אּוה אוָלֲה יונְַמִּב ּונֵקלֶא הָוהָי-לֶא יִלֵא רַמאֹהייִכְו
 הָדּוהיִל דָמאּיַו ויָתֹהְּבְוִמ-תֶאְו ויָתֹמָּב-תֶא ּוהָיקְוִח ריַסֲה
 8 םֵרָעְתה הֶּתִעְו :ּוַּתְׁשִּת הזה ַחְֵּוִּמַה ינְפל םִלָׁשּירילְ
 "סא םיסוס םִיפַלַא ךֶלהנְתְֶורֲָא מַה ינֹרָאדתֶא אָנ
  יַנַּפ תַא ביִׁשָת ְּךיאְו :!םֶהיֵלְע םיִבְכֹר ָּךְל תֵתָל לכּוּת
 םיִרְצִמילע ךֶל חַמְבִתַ םגטְקַה ירא יִדְבִ דֶחַא תַחַפ
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 : ול לעטיפאק 'ילַע יִתִלָע הָוהְי יָדְְלִּבִמֲה הֶּתְִו :םיִׁשָרָפְלּו בָכָהֹל
 ץְרָאָה-לֶא הל ילַא רֵמָא הָוְי הָתּחְַׁהְל תאוה ץֶרֶָה

 םעֶד ןיִא ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1
 רּוׁשַא ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד ,ביִרֲחְנַס זיִא יֹוזַא ,ּוהָיְקְזִח ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ רֶהאָי ןעֶטְנִהעֶצְריִפ
 -עֶגְנייַא אייֵז טאָה רֶע דִנּוא הָדּוהְי ןּופ טעֶטְׁש עֶטְסעֶפ עֶלַא ןעֶנעֶק ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא
 ןייק ׁשיִכָל םיֹוא הקֶׁשְבַר םעֶד טְקיִשעֶג טאָה רּוׁשַא ןּופ ְךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 2 :ןעֶמּונ

 טְלעֶטְׁשעֶגְניִהַא ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,לִיַח םיֹורְנ ַא טיִמ ּוהָיִקְזִח ְּךֶלֶמ םעֶד ּוצ םִיַלָׁשּורְי
 םעֶנעֶטעֶרְטעֶג םעֶד ףיֹוא זיִא סאו ;ְךייֵט ןעֶטְׁשרעֶּביֹוא םעֶד ןּופ ןעֶּבּורְנ םעֶד אייֵּב
 םעֶד רעֶּביִא זיִא סאו ּוהָיִקְלַח ןּופ ןְהּוז םיִקָיְלֶא דְנּוא 8 :דְלעֶּפ-רעֶׁשאַוו םעֶד ןּוּפ :עזו
 ןעֶנעֶז ,רעֶלְצְנאַק רעֶד ;ףֶסֶא ןּופ ןְהּוז רעֶד חָאֹוי דְנּוא ,רעֶּבייֵרְׁש רעֶד הָנְבִׁש דְנּוא ,זיֹוה
 ּוצ ְּךאָד טְנאָז טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה הֹקָׁשְבַר דְנּוא 4 :ןעֶנְנאַנעֶנְסיֹורַא םֶהיֲא ּוצ
 עֶניִואָד איֵד זיִא סאו ,רּוׁשַא ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד !ָּךֶלֶמ רעֶסיֹורְנ רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,ּוהָיִקְזִח
 אוד טְסְנאָז---גאָז ְּךיִא 2 ?טְרעֶכיִזְרעֶפ (טיִמְרעֶד) ְּךיִד טְסאָה אּוד סאו גְנּורעֶכיִזְרעֶפ
 הָמָחְֶלִמ טייֵקְראַטְׁש דְנּוא הָצֵע ּבאָה ְּךיִא (ןעֶּפיִל איִד טיִמ טְראָו ַא ראָנ זיִא םִע רעֶּבָאנ
 טְסאָה אּוד סאָד ,טְרעֶכיִזְרעֶפ ְּךיִד אוד טְסאָה ןעֶמעוֶו ףיֹוא דְנּוצַא רעֶּבָא---ןעֶטְלאַה ּוצ
 עַציִטְׁש איִד ףיֹוא טְרעֶכיִזְרעֶּפ ְּךיִד טְסאָה אּוד ,העָז 6 ?ןעֶזעוֶועֶג דֵרֹומ ריִמ ןעֶנעֶק

 ְךיִז לאָז שְנעֶמ ַא ןעוֶו סאָד ;םִיַרָצִמ ףיֹוא ןעֶקעֶטְׁש םעֶנעֶכאַרְּבּוצ ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ :

 םֶהיֵא טעוֶו סֶע דְנּוא דְנאַה עֶנייֵז ןיִא ןעֶמּוק רֶע טעוֶו יֹוזַא ,ןעֶראַּטְׁשנָא םֶהיֵא ףיֹוא
 ןעֶרעֶכיִזְרעֶפ םאוָו איִד עֶלַא ּוצ םִיַרְצִמ ןּופ גיִנעֶק רעֶד הֹעְרַּפ זיִא יֹוזַא ,ןעֶכעֶטְׁשְבְרּוד

 םעֶד ףיֹוא ְּךיִז ןעֶזאָלְרעֶפ ריִמ ,ןעֶנאָז ריִמ ּוצ טְסעוֶו אּוד ןעוֶו דְנּוא 7 :םֶהיֵא ףיֹוא ְּךיִז

 דְנּוא תֹומָּב עֶנייֵז ןּוהְמעֶנְּפָא טאָה ּוהָיִקְזִח סאוָו רעֶד טיִנ סֶע זיִא ,טאָג רעֶזְנּוא ,ראַה
 ןעֶגיִזאָד םעֶד ראַפ םִיַלָׁשּורְי ּוצ דְנּוא הָדּוהְי ּוצ םְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ;תֹוחָּבְזִמ עֶנייֵז
 ןייֵא ְּךאָד טעֶב רְנּוצַא דְנּוא 8 ?ןעֶקיִּב ְךייַא רֶהיֵא טְלאָז םִיַלָׁשּורְי ןיִא זיִא םאז ַחֵּבְזִמ
 דְנעֶזיֹוט אייֵוְצ ןעֶּבעֶנ ריִד לע ְךיִא דְנּוא ,רּוׁשַא ןּופ גיִנעֶק םעֶד ראַה ןייֵמ ּוצ בֶרֶע
 אּוד טְסעֶֶו יֹוזַא איז דְנּוא 9 :רעֶטייֵר אייז ףיֹוא ןעֶּבעֶנ ןעֶנעֶק טְסעוֶו אּוד ּביֹוא ,דְרעֶפ
 טְכעֶנְק עֶטְסְנעֶלְק איִד ןּופ םעֶנייֵא (רעֶדָא) ,ןאַמ-טּפיֹוה םעֶד ןּופ םיִנָּפ םאָד ןעֶרְהעֶקְמּוא
 ?רעֶטייֵר דְנּוא ןעֶנעוֶוְטייֵר ףיֹוא ,םִיַרְצִמ ףיֹואטְרעֶכיִזְרעֶפְּדיִדטְסאָה אּוד דְנּוא ?ראַה ןייֵמ ןּופ

 ּוצ םִע טְרָא ןעֶניִזאָד םעֶד ןעֶגעֶק ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא ראַה םעֶד ןְהָא ןעֶד ְּךיִא ןיִּב ,דְנּוצַא 0

 ,דְנאַל ןעֶניִזאָד םעֶד ןעֶנעֶק ףיֹורַא העֶג ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה ראַה רעֶד ?ןעֶּבְראַדְרעֶּפ

 דנּוא 45



7205 

 לֶא חָאֹוו אָנְבָׁשְו םיקילֶא רֶמאֹּו !הָתיִחְׁשַהְו תאֹּוַה 1
 ונֲחָנֲא םיִעְמִׂש יִּכ תיִמְרֲא ךיִדָבַע-לֶא אָנ"רְּבַד הַָׁשְבַר
 :ןָמֹוה-לַמ רֶׁשֲא םֶעָה ַינָאְּב תיִדּוהְי עלַא רַּבַדְּת-לֵאְו

 ר יא תל ְךילְֵ נֹדֲא לֶאַה הָׁשְבַר רֶמאּו
 -שלע םיִבְׁשִּיַה םיִׁשָנֲאה-לע אֵלֲה הָלֶאה םיִרָבְּדַה-תֶא

 זל ול היעשי

 םיִקָיְלֶא דּוא 11 :םִע ּבְראַדְרעֶפ דְנּוא
 דְנּוא ,טְגאָזעֶג טאָה ּוהָיִקְלִח ןּופ ןְהּוז רעֶד
 דעֶר ,הֹקָׁשְבַר ּוצ ,חָאֹוי דְנּוא הָנְבִׁש ְּךיֹוא

 ןיִראָו ,תיִמָרֲא םְכעֶנְק עֶנייֵד ּוצ ְּךאָד
 ;םֶכּמִע םֶהיֵש-תֶא תָֹתְׁשלְו םליא-ח"תֶא לֶכָאָל הָמֹחַה
 ועְמִׁש רָמאַ תיִדּוהי ליִדג-לּוקִב אֶרְקִו הָקָׁשְבַר לֹמעיַו

 קה ר רַמָא הֵּכ :רׁשֲא ךֶלֶמ לוָהְגַה למה יִרְבִדתֶא 4
 ַאְו :םֶכְתֶא ליִצַהְל לכוידאל יִּכ וה יקח םָכָל אָשי-לַא וט

 הוי ונליִצי לצַה רמאֵל הָוהְי-לֶא !היקןח םֶכְתֶא חַי
 עְמְׁשּת-לַא ;רוְׁשַא ְךלֶמ דִיִּב תאוה ריֵעָה ןַתְנת אֵל 5

 ודֶכְרב יא ּוׂשָע רּׁשא ךֶלֶמַה רַמָא הֹ 'ַּכ יהיקןח-לָא
 יימ ׁשיִא ּוָתְׁשֹו ותָנַאְּת ׁשיִאְו ונְפנישיִא ילְכִאְו ילַא וָאְצו

 ץֶרָא םָכצרַאַּ ץְרָאלַא םֶכְתֶאיִּתְחַקָלְו יאּבידע :רֹוב וז
 והיקזח םֶכְתֶא תיִּמָיְדְּפ !םיִמְרָכּו .םָָל ץֶרָא ׁשוריִתְו ןָנֶד 5

 יצרַא-תֶא ׁשיא םינַה יהא יליִצִהַה ּונליִַי יהי מאל
 יַהֹלֲא הָיִא דָּפרַאו תֶמַח יקלַא היַא :רוׁשֵא ְךֵלָמ ךָיִמ
 יֵהלֲאלְבּב ימ :יִדימ ןורְמְׂשתֶא ליה םִיורַּפְס כ

 טיי יִדָיִמ םצדַא-תֶא ּיוליִצה-רֶׁשֲא הָלאָה תוצאה
 -ַבָּד ותֹא ינעיאלו ּוׁשירֲחו :יִדָיִמ םלָׁשּורי-תֶא הָוהי

 םִיקילֶא אֵבָו : נעַת אל רמאֵל אה ֵלֶמַה תוְצִמיּכ 2
 -ןֵּב הָאוו רֵּפֹּפַה אָנְבַׁשֹו תיֵּבַה-לַע"-רֶׁשֲא ּוהָיקלחְדִּב
 זרַא ול ּוריֵַו םיִדָנְב יעורק יהָיקןחײלַא ריֵּכַּמַה ףֵפֶא
 :הַקָׁשבַר ִרְבּד

 ול ול
 קֶׂשַּב םַּכתויָדְנִּב-תַא עֶרקיִו יהיקוח ְֶלֵּמַה עֹמׁשּכ יהיו
 זריִבה-ַע"רׁשא םי ילַא-תַא חַלׁשיַו :הָוהי תיֵּב אֵבָ

 טְסְלאָז אּוד רעֶּבָא ,ןעֶהעֶטְׁשְראַפ ריִמ
 איֵד ןיִא שיִדּוי ןעֶדעֶר טיִנ םֶנּוא טיִמ
 םיֹוא ןעֶנעֶז םאָו קְלאָפ םעֶד ןּופ ןעֶריֹוא

 ּוצ טאָה הֹקָׁשְבַר דְנּוא 19 :רֶעיֹומ איִד

 דְנּוא ראַה ןייד ןעֶגעוֶו ּוצ ,טְגאָזעֶג אייֵז

 -עֶג ראַה ןייֵמ ְּךיִמ טאָה ,ריד ןעֶנעוֶו ּוצ

 ?רעֶטְרעוֶו עֶניִזאָד איִד ןעֶדעֶר ּוצ טקיש

 סאו ןעֶׁשְנעֶמ איִד ּוצ ְּךיֹוא טיִנ סֶע זיִא

 ןעֶלעוֶו אייֵז םאֶד ,רֶעיֹומ איִד ףיֹוא ןעֶציִז
 רֶעייֵז ןעֶקְניִרְט דְנּוא ,הָאֹוצ רֶעייֵז ןעֶסֶע

 הֵקְׁשְבַר דְנּוא 18 :ָךיֵא טיִמ הָנָּתְׁשַה

 -עֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טְלעֶטְׁשעֶב ְךיִז טאָה
 דְנּוא ,שירּוי ףיֹוא לֹוק ְּךיֹוה ַא טיִמ ןעֶפּור
 טְרעֶה ,טְגאָזעֶג דְנּוא ,טעֶרעֶג טאָה רֶע
 ביִנעֶק ןעֶסיֹורְג םעֶד ןופ טְראָו סאָד
 םאָה יֹוזַא 14 :רּוׁשַא ןּופ גיִנעֶק םעֶד

 ּוהָיִקְזִח ְּךייֵא ואָל ,טְגאָזעֶג גיִנעֶק רעֶד
 ּוהָיִקְזִח ְּךייֵא זאָל דְנּוא 18 :ןייַז ליִצַמ ןעֶנעֶק טיִנ ְךייַא טעוֶו רֶע ןיִראָה ,ןעֶראַנעֶג טיִנ
 ייַז ליִצַמ םֶנּוא טעֶװ ראַה רעֶד ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ראַה םעֶד ףיֹוא ןעֶרעֶכיִזְרעֶפ טיִנ
 ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶגעֶג טיִנ טעוֶו טאָטְׁש עֶניִזאָד איִד דְנּוא
 גיִנעֶק רעֶד טְגאָזעֶג טאָה יֹוזַא ןיִראָוָו ,ּוהָיִקְזִח ּוצ ןעֶכְראָה טיִנ טְלאָז רֶהיֵא 16 :רּוׁשַא
 -ְםיִא רֶהיֵא טעֶז יֹוזַא ,ריִמ ּוצ םיֹורַא טְמּוק דְנּוא ,םֹולָׁש ריִמ טיִמ טְכאַמ ,רּוׁשַא ןּופ

 רעֶכיִלְטיִא טְקְניִרְט דְנּוא ,םיֹוּבְנעֶגייֵּפ ןייַז ןּופ דְנּוא קאָטְׁשְנייו ןייַז ןּופ ןעֶסֶע רעֶביִל
 ןעֶמעֶנ ָּךייַא לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶמּוק לעֶֶז ָּךיִא זיִּב 17 :ןעֶנּורְּב ןייַז ןּופ רעֶסאַוַו סאָד
 טיֹורְּב ןּופ דְנאַל ַא ,ןייוֵו דְנּוא ןְראָק ןּופ דְנאַל ַא ,דְנאַל רֶעייֵא איז יֹוזַא דְנאַל ַא ןיִא
 טאָב ,ןעֶבאָז ּוצ יֹוזַא א ןעֶדעֶרְרעֶּביִא ּוהָיִקְזִח ָּךייַא טעֶו רעֶמאָט 18 :ןעֶטְרעֶנְנייַו דנּוא
 -טיִא ןעֶזעוֶועֶג ליִצַמ רעֶקְלעֶפ איִד ןּופ רעֶטעֶנ איִד ןעֶד ןעֶּבאָה ;ןייַז ליִצַמ סְנּוא טעדַו

 רעֶטעֶנ איד ןעֶנעֶז ּואוְו 19 ?רּוׁשַא ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ דְנאַה איִד ןּופ דְנאַל ןייַז ןעֶכיִל
 ןֹורְמִׁש ןעֶד אייֵז ןעֶּבאָה ? םִיַוְרַּפְס ןּופ רעֶמעֶנ איִד ןעֶנעֶז ּואוָז ?דָּפְרַא דְנּוא תָמַח ןּופ
 ,רעֶדְנעֶל איד ןּופ רעֶטעֶג עֶלַא רעֶטְנּוא זיִא רעוֶו 20 ?דְנאַה עֶנייֵמ ןּופ ןעֶזעוֶועֶג ליִצַמ
 לאָז ראַה רעֶד םאָד ?דְנאַה עֶנייֵמ ןּופ דְנאַל רֶעייֵז ןעֶזעוֶועֶג ליִצַמ ןעֶּבאָה אייֵז סאו

 אייֵז דְנּוא ,ןעֶגיוִוְׁשעֶג טאָה קָלאַפ סאָד דְנּוא 21 ?דְנאַה עֶנייֵמ ןּופ ןייַז ליִצַמ

 ןעֶטאָּבעֶג גיִנעֶק רעֶד טאָה סאָד ןיִראָו ,טְרעֶּפְטְנַעעֶנ טיִנ טְראָָו ןייק םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 ןּופ ןֶהּו רעֶד םיִקָיְלֶא דְנּוא 29 :ןעֶרעֶּפְטְנִע טיִנ םֶהיֵא טְלאָז רֶהיֵא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא
 ןֵהּוו רעֶד הָאֹוי דְנּוא ,רעֶּבייַרְׁש רעֶד הָנְבִׁש דֵנּוא ,זיֹוה םעֶד רעֶּביִא זיִא סאָזָו ּוהָיַקְלַח
 דְנּוא ,רעֶדייֵלק עֶנעֶסיִרּוצ טיִמ ,ּוהָיַקְזִח ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז ,רעֶלַצְנ :אק רעֶד ףָסָא ןּופ
 :הֵקְׁשִבַר ןּופ רעֶטְרעֶֶו איִד טְנאָזעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז

 זל לעטיפאק

 ןעֶסיִרּוצ רֶע טאָה יֹוזַא ,טְרעֶהעֶג םאָד טאָה ְּךַלֶמַה ּוהָיִקְזִח עד ןעֶזעוֶועֶג זיִא םַע דְנּוא 1
 םעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע דְנּוא ,קאַז ַא טיִמ טְקעֶרעֶּב ָּךיִז טאָה רֶע דנּוא ,רעֶדייֵלְק עָנייֵז

 היֹוה םעֶד רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶנ זיִא סאו םיִקָיְלֶא טְקיִׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא 2 :טאָג ןּופ זיֹוה

 דנוא

 םִיַלָׁשּורְי
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 םיִנָב ּואָביֵּכ הַָּה םַּה ָנֶא הָחכותְ הָרָצי צ יי יקח ּוצ ,קעֶז טיִמ טְקעֶרעֶּב ,םיִנֲהֹּכ עֶטְצְלֶע 3 רַמָא הֵּכ ויָלֵא ּוָרְמאֹו :איִבָּנַה ץֹמָאְדֶב והיש-לַא : : : א : םוקִׂשַּכ םיִַּכְתִמ םיִנהְּכַה ינְקִז תֵאְ רֵפּטַה אָנְבׁשותִאְו איִד דְנּוא רעֶּבייַרְׁש רעֶד הָנְבִׁש דְנּוא
 .= די!

 יו טא א הבריות טאָה יֹוזַא ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז

 ףיַהלֶא הָוהְי עַמָׁש רֶׁשֲא םיִרָבָּדַּב היִכֹוהְו יַח םיִהֹלֲא
 יִרְבִע ואב :הָאְצְמִּנַה תיִרֵאְּשַה ךעֶּב הֶּלִפְת ָתאָשָנְו = = = ןּופ גאָט ַא ויִא םִע !ּוהָיֵקְזִח טְגאָועֶג
 הָּ ּוהִָעַׁשְי טְהילֲא רֶמאָו :והָיִׁשי-לֶא יהיקזח ךֶלֶּמַה זיִא גְנונְראָצְרעֶד דְנּוא גְנּורעֶטְסעֶל דְנּוא

 ינְּמִמ אָריִּתלַא הָוהְי רֶמָא ! הָּכ םֶכיֵנְרֶא לֶא ןוְרְמאָת רעֶדְניִק איִד ןיִראָו ,גאָט רעֶגיִזאָד רעֶד י יי זורי ירז* ר טי
 :ָתוא רָׁשֵא-ִִלָמ יִרעֶ פג רֶׁשֲאָתְעַמָׁש ׁש רׁשֲא פיִרְבְּדַה אלא :

 לפה וצרַא-לֶא בֶׁשְו הָנימְׁש עַמָׁשְו ַחּור וּב ןתוניִננָה - יהי ריֹוּבעֶג םעֶד ּוצ זיִּב ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶד
 יא דֵלָמיתֶא ג אָצְמִיַו הַקָׁשְבַר טָׁשו ;ֹוֶצְרַאְּב בֶרָחַּכ -עֶנ ּוצ אָד טיִנ זיִא טְפאַרְק עֶנייֵק דנּוא

 א עמו :שיבלמ ענ יִּכ עַמְׁש יּכ הָנְבִל-לַע קל = ּׂ :
 ןייֵַד ראָה רעֶד טעוֶו רעֶמאַט :ןעֶני
 חַלְׁשִּיו עמׁשיְדִּתאַהְלִהְלאַצירמאל ׁשּוכיִדְלְמהקהְרִּת // דט רעיא ה וה
 ' הי קוח-לָא ןּורְמאָת הָּכ :רְמאֵל ּודָיקןח-לָא א הֹקָׁשְבַר ןּופ רעֶטְרעוֶו איד ןעֶרעֶה טאָג
 ַחְטֹוּב הָּתַא רֶׁשֲא ךיללֶא ךָאשײלָא מ מאל ָרּוהייְדְלִמ טאָה ראַה ןייַז רּושַא ןּופ גיִנעֶק רעֶד סאו

 או ר למך םלָשי ןתנת אֵל מאל יב םעֶד ןעֶרעֶטְסעֶל ּוצ טְקיִׁשעֶג םֶהיֵא
 תֹוצָרֲאָה-לֶכְל רּוָׁשַא יִכְלַמ ּוׂשָע רֶׁשֲא יָּתְעַמְׁש הָּתַא

 ונ טיונַה יַהֹלֶא םֶתוא ּוליִצַהַה :לֶצנּת הָּתַאְו םֶמיִרֲַהְל -ְםעֶלעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טאָג ןעֶגיִרעֶּבעֶל
 עייְבּו ףְֶָ ןֵרָחיתֲאְ ןוניתֶא יִתֹובֲא ּותְָׁשהרְׁשֲא ראַה רעֶד םאָו ,רעֶטְרעוֶו טיִמ טְרעֶט
 3 ריִעְל ְךֶלֶמּו רָּפְרַא ְךֶלֶמּ תָמָחיִּדְלִמ היא ;רָׂשלְתַּ רֶׁשֲא אוד טְסְלאָז יזזַא ,טְרעֶהעֶג טאָה טאָנ ןייד

 יי דא לח יח יה רעבי איד ןעֶנעו טעֶּבעֶ א ןעֶבעֶהְסיֹו
 מר ;רֶמאֵל הָוהְי-לֶא ּודָיקְזח למי :הָוהְי נפ ןעֶנּופעֶג ְּךאָנ טעוֶו םִע סאוָו ,עֶנעֶּביִלְּבעֶג
 טיהלַאָה אוהיהַָּא םיִבְרִּכַה בֵׁשֹי לֵאָרְׂשִי ןהלֶא תֹואָבְצ םעֶד ןּופ טְכעֶנְק איִר דְנּוא 8 :ןעֶרעוֶו

 יי 0 עא א כל שש הָיעַׁשְו ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶזּוהָיקזח גיִנעֶק
 5 א טְגאָזעֶג אייֵז וצ טאָה ּוהָיְעַׁשְי דְנּוא 6

 טיִנ טְסְלאָז אּוד ,טְגאָזעֶג ראַה רעֶד טאָה יֹוזַא ,ראַה רֶעייֵא ּוצ ןעֶנאָז רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא
 םעֶד ןּופ ןעֶגְנּוי איִד םאוָו ,טְרעֶהעֶג טְסאָה אּוד סאָו רעֶטְרעוֶו איִד ראַפ ןעֶּבאָה אָרֹומ
 טְסייֵג ַא ןעֶּבעֶג סֶהיֵא לעוֶו ְּךיִא ,העָז 7 :טְרעֶטְסעֶלעֶג ְּךיִמ ןעֶּבאָה רּוׁשַא ןּופ גיִנעֶק
 דְנּוא ,דְנאַל ןייַז ּוצ ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ ְּךיִז טעוֶו רֶע דְנּוא ,הָרּוׂשְּב ַא ןעֶרעֶה טעוֶו רֶע דְנּוא
 הֹקָׁשְּבַר ןעוֶו דְנּוא 8 :דְנאַל ןייַז ןיִא דְרעוֶוְׁש םעֶד ָּךְרּוד ןעֶלאַפ ןעֶזאָל םֶהיֵא לעזֶז ָּךיִא
 -לאַה הָמָחְלִמ רּוׁשַא ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןעֶנּופעֶג רֶע טאָה יֹוזַא ,טְרְהעֶקעֶגְקיִרּוצ ְּךיִז טאָה
 :שיִכָל ןּופ ןעֶניֹוצעֶגְּפָא ְּךיִז טאָה רֶע םאָד טְרעֶהעֶג טאָה רֶע ןיִראָו ,הָנְבִל ןעֶגעֶק ןעֶט
 רֶע (העְז) ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ;ׁשּוּכ ןּופ גיִנעֶק םעֶד הָקָהְרִּת ףיֹוא טְרעֶהעֶג טאָה רֶע דְנּוא 9
 טְרעֶהעֶג םִע טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא ;ריִד טיִמ ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא
 ןעֶגאָז רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא 10 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ּוהָיֵקְזִח ּוצ םיִחּולְׁש טְקיִׁשעֶג רֶע טאָה יֹוזַא
 ןעֶרעֶרְרעֶּביִא טיִנ טאָג ןייד ךיד זאָל ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק םעֶד ּוהָיִקְזִח ּוצ
 ןעֶּבעֶנעֶג טיִנ טעוֶו םִיַלָׁשּורְי ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,םֶהיֵא ףיֹוא ְּךיִד טְסְרעֶכיִזְרעֶפ אּוד סאוָו
 םאָו טְרעֶהעֶג טְסאָה אּוד ,העֶז 11 :רּוׁשַא ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא ןעֶרעוֶו
 ּוא ןעֶטְסיִוְרעֶפ ּוצ אייֵז רעֶדְנעֶל עֶלַא ּוצ ןּוהְמעֶנ ןעֶּבאָה רּוׁשַא ןּופ עֶגיִנעֶק איד
 ליִצַמ רעֶקְלעֶפ איִד ןּופ רעֶטעֶג איִד ןעֶד אייֵז ןעֶּבאָה 12 ?ןעֶרעֶו לּוציִנ אּוד טְסְלאָז

 ףֶצֶר דְנּוא ןֶרָח דְנּוא ןֶזֹוג ?ןעֶּבְראָדְרעֶפ אייֵז ןעֶּבאָה ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵמ סאוָו ,ןעֶזעוֶועֶג
 רעֶד דְנּוא ?תָמַח ןּופ גיִנעֶק רעֶד ויִא ּואְו 18 ?רָׂשֵלְת ןיִא זיִא סאו ,ןֶרֶע יִנְּב דְנּוא
 דְנּוא 11 ?הָוִע דְנּוא עַנֵה .םִיַוְרַּפְס טעֶטְׁש איד ןּופ גיִנעֶק רעֶד דְנּוא !דָּפְרַא ןּופ גיִנעֶק
 -עֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא םיִחּולְׁש איד ןּופ דְנאַה איד ןּופ ףיִרְּב איד ןעֶמּונעֶג טאָה ּוהָיִקְזַח
 אידק) אייֵזטאָה ּוהָיַקְזִח דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא רֶע דְנוא ,ןעֶזעֶל
 רֶע דְנּוא ,ראַה םעֶד ּוצ ןעֶטעֶּבעֶג טאָה ּוהָיְקְזִח דְנּוא 19 :ראַה םעֶד ראָפטייִרְּפְׁשרעֶפ (ףיִרְּב
 אוד ,םיִבּורְּכ איִד רעֶּביִא טְציִז סאוָו לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָנ ,תֹואָבְצ ראַה ָא 16 :טְנאָזעֶג טאָה
 לעֶמיִה םעֶד טְכאַמעֶנ טְסאָה אּוד ,דְרֶע רעֶד ןּופ עֶבייֵרְגיִנעֶק עֶלַא רעֶטְנּוא טאָג טֶּסיִּב ןייֵּלַא
 ראַה ָא ןעֶניֹוא עֶנייֵד ןעֶפֶע ,ּוצ רעֶה דְנּוא ,ראַה ָא ,רֶעיֹוא ןייד גייֵנ 17 :דֶרֶע איִד דְנּוא
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 ףֶרֶחְל חַלֶׁש רֶׁשֲא ביִרֲחְוַ יִרְבִדילְּכ תֶא עמְׁשּו הֵאְרּו
 -לָּכ-תֶא רָׁשֲא  יכְלַמ ּוביִרָחָה ָהוהְי םֶנְמֶא :יִח םיִהֹלֶא 15
 זאל ַֹּכ ׁשֵאָּב םֶהיֵהְלֶא-תֶא ןֶתָנְו :טָצרַא-תֶאְו תָֹצָרֲאָה 5

 :םיִרְַַו ןֵבֶאְו ץע םֶדָאייִרְי הֵׂשְעַמַא יִּכ הָּמֵה םילֶא
 זרֹוָכְלְמַמילְּכ ֹועְדָיַוודָיִמ ּונֵעִשוה וניטלֶא הָוהְי הַָעְו כ
 ץומָאְדִ ּוהָיְׁשְ הלְׁש :ףהַבְל הָוהְי הָּתַאייֵּכ ץֶרָאָה 1

 רֶׁשֲא לֵאָרׂשִי יהלֶא הָוהְי רַמָא-הְכ רֶמאֵל ּוהָיקִח-לֶא
 .רֶשֲא רְֶּדַה הָז:רשֵ ְךֶלֵמביִרֲחְנלֶאילֵאָמִלַּפְתִה 3

 ןּיצ-תַּב הַלּותְּב ּףֶל הָנָעל ּדֵל הֶוְּב ווָלָע הָוהְי רֵּכּד
 ּתפִּדנְוָתְפַרַח יִמ-תֶא :םָלָׁשּורְי תַּב הָעיִנַה ׁשאָר ְּךיִרֲחַא 5

 ׁשודְקילֶא יָניֵע םֹרָמ אָּׂשִַּ לוּק הָתֹמיִרֲה יִמלַעַ
 יבְכר בֶרֶּב רֶמאֹּתַו נֲא ןָּתַּפַרח יְִבִע ִיְּב :לֵאְרְׂשִי
 וְרֶא תמוק תֹרְכָאְ בלי יִתָּכְרַי םיִרָה םֹוָרְמ יִתֹיֵלָע ִנֲא

 ִנֲא וְמְרַּכ רַעַי 'וצק םָֹחְמ אּובָאְו ויִשֹורְּב רַחְבִמ הכ
 ;רֹצְמ ִרֹאְי לֶּכ יִמְָּפ-ףכְּב ברֶחַאְו םִיָמ יִתיֵתְׁשויּתְרַק

 ָהָּתְרַציו םֶרָקיִמיִמ יתיִׂשָע ּהָתֹוא קחָרָמל חְַמָׁש-אֹלֲה 6

 ול היעשי
 ןופ רעֶטְרעוֶו איד רעֶה דְנּוא ,העְז דְנּוא
 טְקיִשעֶג םֶהיִא טאָה רֶע םאְו ,בירֲחְנַמ

 !טאָג ןעֶניִדעֶּבעֶל םעֶד ןעֶרעֶטְסעֶל ּוצ
 עֶניִנעֶק איִד סאָד ,ראַה ,רֶהאְוְז זיִא סֶע 8
 איִד טְכאַמעֶג טְסיִו ןעֶּבאָה רּושַא ןּופ

 דְנּוא 19 :דְנאַל רֶעייֵז דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ

 ןיִא רעֶטעֶג עֶרייֵז ןעֶּבעֶגעֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 עֶנייֵק ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָו ,רֶעייֵפ םעֶד
 קְרעֶו איִד טְרֶעייֵנ ,ןעֶזעוֶועֶג טיִנ רעֶטעֶג

 דְנּוא עֶנְרעֶצְלאָה ;דְנעֶה-ְןעֶׁשְנעֶמ ןּופ
 אייֵז אייֵז ןעֶּבאָה םּוראָד ,עֶנְרעֶנייֵמְׁש
 ראַה ָא ,רְנוצַא דְנּוא 20 :טְניִליִטְרעֶפ
 עֶנייֵז ןּופ ְּךאָד םֶנּוא ףְלעֶה ,טאָג רעֶזְנּוא
 ;תֹוְרְצְּ םיִרָ םיִצִנ םיִּנ תֹאְשְַל יְתּו ָהיִתאֵבָה הָּתִע ןּופ עֶכייֵרְניִנעֶק עֶלַא ןעֶזאָל דְנּוא ,דְנאַה

 אש קֶרָו הֶרָׂש בׁשֵ זה ּוׁשְבְו ּוּתַח די-יִרְצק ןָהיֵבְׁשִיְו יז
 אבו ךתאצו ְךתְבׁשְו :הָמָק יִנְפִל הָמְֵׁשּו תֹ ריִצֲח 8
 ָךְנאַׁשְו ילַא ְּךַָרְתִה עי עת זילֵא ְךונַרְתַה תֶאְו יִּתְעָרְי 5

 ךתֹבׁשַהַ ךיֶתְפְׂשִּב גתִמּו ךְַֹּב יחח יִּתמׂשויְאְב הָלָע
 ַחיִפָס הָנָּׁשַה ליַכָא תֹואָה ָּךְל-הְזו : הָּב ָתאָּב-רֶׁשֲא ְךֶרֶּדַּכ ל

 ורְצִקְו יעְרִ תשילְִׁה הָנָּשַבּו סיִחָׁש תיִנְּׁשַה הָָׁשַבּ
 הוה תמיִלְּפ הָפְִיְו :םִירפ לֹוכְִ םיִמָרְכ ועְטִנְו 1

 םלָשּוריִמ יִכ :הָלֶעְמל יִרְפ הֶׂשֶעַו הָטָמִל ׁשֶרָׂש הָרָאְׁשִּנַה
 זרֹואְבִצ הָוהְי תַאְנִק ןְיִצ רַהְמ הָׁשיִלְפּו תירֵאְׁש אָצּת
 שא דלמילַא וי רמָאכ כָל = :תאֹׂשִַת

 טְזיִּב ןייֵלַא אּוד םאָד ,ןעֶסיוִו דְרֶע רעֶד
 ץֹומֶא ןּופ ןְהּוז ּוהָיְעַׁשְי דְנּוא 21 :ראַה

 ,ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא ,הָיִקְזִח ּוצ טְקיִׁשעֶג טאָה
 טאָג רעֶד ,ראַה רעֶד טְגאָזעֶג טאָה יֹוזַא
 -עֶנ טְסאָה אּוד םאוָו סאָד ,לֵאָרְׂשִי ןּופ
 םעֶד ביִרֲחְנַמ ןעֶנעֶו ריִמ ּוצ ןעֶטעֶּב
 :(םְרעֶהעֶג ְּךיִא ּבאָה) רּוׁשַא ןּופ גיִנעֶק

 ראַה רעֶד סאו ,טְראָו סאָד זיִא םאָד 2
 טְמעֶׁשְרעֶפ איִז ,םֶהיֵא ןעֶנעוֶו טעֶרעֶג טאָה
 יֹורְפגְנּוי איִד ,ריִד ןּופ טעֶּפְׁש איִז ְךיִד

 ןּופ רעֶטְּכאָמ איִד ,ּפאָק םעֶד טיִמ ריִד רעֶטְניִה טְלעֶקאָׁש איִז ,ןֹויִצ ןּופ רעֶטְכאָט איד
 -ָםיֹוא אּוד טְסאָה ןעֶמעוֶו ףיֹוא דְנּוא טְרעֶטְסעֶלעֶג אּוד טְסאָה ןעֶמעוֶו 8 ;םִיָלָׁשּורְו

 ןעֶנעֶק .ָּךייֵה רעֶד ןיִא ןעֶּביֹוהְרעֶד ןעֶגיֹוא עֶנייֵד טְסאָה אּוד דְנּוא ?לֹוק ַא ןעֶּביֹוהעֶג
 ,ראַה םעֶד טְרעֶטְסעֶלעֶג אּוד טְסאָה טְכעֶנְק עֶנייֵד ָךְרּוד 24 ?לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶגיִלייֵה םעֶד
 ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶנְפיֹורַא ְךיִא ןיִּב ןעֶנעוֶוְטייֵר עֶליִפ עֶנייֵמ טיִמ ,טְגאָזעֶג טְסאָה אּוד דְנּוא
 עֶנייֵז ןעֶדייֵנְׁשּפָא לעוֶו ְךיִא דְנּוא ,ןֹונָבְל ןּופ ןעֶטייֵז איִד ףיֹוא ,גְרעֶּב איִד ןּופ ְךייֵה איִד
 קֶע ןייַז ןַא ןעֶמּוק לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,רעֶמייֵּבְנעֶנעֶמ עֶטְסעֶּב עֶנייַז ,רעֶמייֵּבְרעֶדעֶצ עֶכיֹוה
 עֶדְמעֶרְפ סאָד ןעֶקְנּורְטעֶנְסיֹוא דִנּוא ןעֶּבּורְגעֶג ּבאָה ְךיִא 22 :לָמְרַּכ רְלאַו ןייַז וי
 רעֶד ןּופ ןעֶכייֵט עֶלַא ,טירְט-םופ עֶנייַמ טיִמ ןעֶנעֶקיִרְטסיֹוא לעו ָּךיִא דְנּוא ,העֶסאַה

 -עֶג סאָד ּבאָה ְּךיִא סאָד ,ןָא גְנאַל ןּופ טְרעֶהעֶג טיִנ ןעֶד םִע אּוד טְסאָה 6 0
 סֶע ָּךיִא ּבאָה דְנּוצַא ?ןעֶפאַׁשעֶּב אייז ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶרְהאָי עֶגיִטייֵצְראָפ ןּופ ,ןּוהְט
 ןעֶפיֹוה איו ְּךייֵלְנ ןייַז ןעֶלאָז אייֵז זַא טעֶטְׁש עֶטְסעֶפ איד ןעֶטְסיוִוְרעֶפ ּוצ יִדַּכ טְכאַרְּבעֶג
 ןעֶקאָרְׁשרעֶד ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ,טְפאַרק ןֶהָא ןעֶנעֶז רעֶניֹואְונייַא עֶרייֵז דְנּוא 27 :דֶרֶע
 ,רֶלעֶפ םעֶד ןּופ זאָרְג איוִו יֹוזַא ןעֶראָועֶנ ןעֶנעֶז אייֵז ,ןעֶראָָועֶג טְמעֶׁשְרעֶפ ןעֶנעֶז דְנּוא
 ןעֶגְנאַז עֶּטְראַדְרעֶפ איו דְנּוא ,רעֶכעֶד איִד ףיֹוא טְסְּכאוַו סאוָו זאָרְג איז ,זאָרְג ןיִרְג איו
 -ָנייֵרַא ןייֵד דְנּוא ןייֵנְסיֹורַא ןייַד דְנּוא ,ןעֶציִז ןייד דְנּוא 98 :גיִטייַצ טְרעֶו םִע רעֶדייֵא
 ןעֶנעֶק ןעֶנְראָצ ןייֵד לייוװ 29 :ריִמ ןעֶנעֶק ןעֶנְראָצ ןייֵד ּךיֹוא דְנּוא ;ךיִא םייו ,ןעֶמּוק
 ןּוהְמ ְּךיִא לעֶו יֹוזַא ,ןעֶריֹוא עֶנייֵמ ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא ץְלאָטְׁש ןייד דְנּוא ,ריִמ
 -קירּוצ ךיד לעד ְךיִא דְנּוא ןעֶּפיִל עֶנייֵד ןַא םיֹוצ ןיימ דְנּוא ,זאָנ עֶנייַד ןַא גְניר ןיימ
 ּוצ לאָז סאָד דֶנּוא 30 :ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ףיֹוא טְסיִּב אּוד סאו געֶו םעֶד ןיִא ןעֶרְהעֶק
 םעֶד ןיִא רֶנּוא ;גְנּוסְּכאוַוְרעֶדיִו ןעֶסֶע רֶהיֵא טעֶו רֶהאָי סאָד ,ןעֶכייֵצ רעֶד ןייַז ריִד
 דֵנּוא ןְעייֵז רֶהיֵא טעֶו רֶהאָי ןעֶטיִרְד םעֶד ןיִא דְנּוא ,גָנּוטְּכאַוַו עֶדְליוו---רֶהאָי ןעֶטייוֵוַצ
 ַטְנַא איִד דְנּוא 81 :תֹוריִּפ ןעֶסֶע ְּךיֹוא דְנּוא ,ןעֶטְרעֶגְנייוַו ןעֶצְנאַלְפ דֵנּוא ,ןעֶדייֵנְׁש
 ןעֶרְהעֶמְרעֶפ ןעֶלעֶֶו ,ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ןעֶנעֶז םאִז איִד ,הָדּוהְי ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ עֶנעֶנּור
 ןופ ןיִראָו 82 :ןעֶנאָרְמ טְכּורְפ ְּךיִז רעֶּביִא ןעֶלעֶֶו דְנּוא ןעֶלְצְראָו ְּךיִז רעֶטְניִה
 -מְנַא עֶניֵא דְנּוא ,גֵנֹוּביֵלְּברעֶּביִא עֶנייֵא ןיִא ןייֵגְסיֹורַא איִז טעֶו םִיַלְׁשּורְי
 :ןּוהְס סאָד טעֶװ תֹואָבְצ ראַה םעֶד ןּופ הָאְנִק איִד ןֹויִצ גְראַּב םעֶד ןּופ גְנּוניִר
 רּוׁשַא ןּופ :גיִנעֶק םעֶד ףיֹוא טְנאָזעֶג יֹוַא ראַה רעֶד טאָה םּוראָד 8

 רע :



 ול היעשי

 עֶניִזאָד איִד ןיִא ןעֶמּוקְנייִרַא טיִנ טעדֶו רֶע
 ןעֶסיִׁש ןעֶטְראָד טיִנ טעוֶו רֶע דְנּוא ,טאָטְׁש
 ןעֶמּוק טיִנ טעוֶו רֶע דְנּוא ,לייַפ עֶנייֵק
 טעוֶו רֶע דְנּוא ,דְליִׁש ַא טיִמ רֶהיֵא ןעֶנעֶק
 ץְנאַש ַא רֶהיֵא ףיֹוא ןעֶטיִׁשְפיֹוא טיִנ

 םאוְו געֶו םעֶד ןיִא 84 :(רֶרֶע גְראַּבנ
 רֶע טעוֶו םֶהיֵא ףיֹוא ,ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע
 -יִואָד רעֶד ּוצ דְנּוא ,ןעֶרְהעֶקקיִרּוצ ְּךיִז
 טְגאָז ,ןעֶמּוק טיִנ רֶע טעוֶו טאָטְׁש רעֶג
 ןעֶציִׁשעֶּב לעוֶו ְּךיִא דְנּוא 22 :ראַה רעֶד

 ןעֶפְלעֶה ּוצ רֶהיִא .טאָטְׁש עֶגיִזאָד איד
 ןיימ ןעֶנעוֶו ןּופ דְנּוא ןעֶגעוֶיְעֶנייֵמ ןּופ
 ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 86 :רוָד טְכעֶ;ְק

 ַא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא ,טְכאַנ עֶנעֶו ןיִא
 -עֶנ טאָה רֶע דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ ְָּךָאְלַמ
 ,רּוׁשַא ןּופ הָנֲחַמ רעֶד ןיִא ןעֶנאַלְׁש
 דְנעֶזיֹוט גיִצְכַא דְנּוא ףֶניִפ דְנּוא טְרעֶדְנּוה
 ןעֶנעֶז (הָדּוהְי אייֵז ןעוֶו דְנּוא .(ןאַמ)
 דָנֹוא היִרְפ רעֶד ןיִא ןעֶנאַטְשעֶנְפיֹוא
 :םיִרָנְּפ עֶטיֹוט ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶלַא ,העֶד
 זיִא דֶנּוא ןעֶניֹוצעֶג טאָה רֶע דְנּוא 7
 גיִנעֶק רעֶד בירֵחְנַס דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא
 דְנּוא ,טְרהעֶקעֶגְקיִרּוצ ְּךיִז טאָה רּוׁשַא ןּופ

 708 חל

 הָנָמּדקְי רו 3 ֵח וםָׁשי הרו ןוי-אְלְו תאֹוַה ריַעָה-לֶא אובי אֵל

 א בי הב אּכירֶשֲא רב והָללְס היל ךְׁשיאלו עמ
 הל רע ת נו :הוהְי-םֶאִנ אוָבָי אָל תאַה ריִָּת-לֶא
 יא ְךְַלַמ ואצִיו  :יִּדְבִ דֶוְד ןעֶמלּוינעַמְל העיִׁשְהִל תאַֹה
 ףֶלֶא הֶשִמְֲו םִנומְׁשּו הֶאְמ רּושַא הָנָחַמְּב הֶּכַו הוה
 ול לו עַּסיַו :םיִתֵמ םיִרְנְּפ םָּקִכ הּנרְו רֶקֹּבַב ּומיִּכׁשִ
 38 אור יהיו :הננְב בֵׁשּי רוׁשֲא-למ ביִרֵחְנִמ בי
 ויָנָּב .רֶצֲאְרָׁשְו ְךֵלּמַרדֲאו ווקלֶא ךֶרֶסֶנ ו תיִּב הָוֲהַּתְׁשִמ
 ןְדַהירַסַא לְמִַו טֶרָרָא ץֶרַא ּוטֵלְמִנ הָּמִהְו בֶרֶחַב ּוהָּכה
 ;ויָּתְחַּת ונֵּכ

 חל חל
 א ּוהָיעַשְי ויָלֵא אוִבָיַו תומָל ּודְיקְזח הָלֶח םֵהָה םיִמָיּב
 ְךהיֵבְל ו וַצ הָוהי רַמָארהְּכ 'וטֵא רֶמאּיַו איִבָּנַר ץֹומָאְדִב
 צ ריִּקַה-לא ויְפ והיקזח בּסו :הָיְחַת אָלְו הָּתַא תמ יִּכ
 3 רֶׁשֲא תַא אָנירְכְ הָוְי הָנָא רֶמאַֹּו :הָוהְי-לֶא לֵלַּפְת
 יִתיִשָעּדייִּב בֹוטהו םלָׁש בֵלְבּותֶמֲּב נפ יּתְכהַתֹה
 4 ויְצַׁש יא הָוהיירַבְּד והיו - :לֹודָנ יִכַּב ּודיקְזח ךביו
 ה יהלַא הָוהְי רַמָא-הְּכ ּוד;קזח-לָא ָּתְרַמָאְו ְךֹולֲה :רֶמאֹל
 נה ּךֵתְעַמַּד-תַא יִתיאָר ְּךֶתֶּלִפְּת-תֶא יּתְעַמְׁש ךיבָא רֶוָּד
 גוׁשַאיּדְלִמ ףֵּכמּו :הָנָׁש הֶרָשֶע ׁשֵמֲח ּךיִמָי-לַע ףסוי
 -הֶזָו : תאֹּנַה ריִעְה-לַע יִתֹנַנְו תאֹּוַה ריֵעָה תאו ְךֶליִצַא
 הֶּוַה רֶבָּדַה-תֶא הָוהי הָׂשֲעַי ֶׁשָא ָהָוהְי תַאֵמ תוִאָה ּךל
 ירֶדרָי רֶׁשֲא תֹולֵעַּמַה לצתֶא ביִׁשֵמ יִנְנִה :רֵּבּד רֶׁשֲא
 ׁשֶמָּׁשַה בֶׁשָּתַותוָלָעַמ רָׂשֶע תיִּנַרְחֶא ׁשֶמָּׁשַּב זֶחֶא תֹולֲעַמַּכ
 ּוהָיקוהִל בֶּתְכִמ = :הָרָרָי רֶׁשֲא תִֹלֲעַּמַּב תֹולֲַמ רָשע
 ימי יב יִּתרמא יִנֲא :ויִלָחְמ יהיו ֹוחלָהַּבהָדּוהייְךלִמ

 = סת
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 11 ראל ִּתְרַמָא :יָתֹונְׁש רֶתָי יּתְרַּק ִּ 8 לאְׁש ירֵעַׁשְּב הָכלֹא
 ְ : : ר ר יז יו :

 ְךִז טאָה רֶע ןעֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע
 ןְהיֵז עֶנייַז רֶצָאְרִׁש דְנּוא א א ןעֶּבאָה ,טאָג ןייֵז ְּךֹורְסיִנ ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא טְקּוּבעֶג
 םעֶד ּוצ ןעֶראַועֶג ןעֶנּורְטְנַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ;הְרעוֶוְׁש םעֶד טיִמ ןעֶנאָלְׁשעֶג םֶהיֵא
 :לעֶטְׁש רעֶנייֵז ןיִא טְריִגעֶר טאָה ןֹודַח-רַסַא ןְהּוז ןייַז דְנּוא ,טֶרָרַא דְנאַל

 הל לעטיפאק
 -ּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ זיִא יֹוזַא ,ןעֶּבְראַטְׁש ּוצ ןעֶראוָועֶג קְנאַרְק ּוהָיַקְזִח זיִא געֶט עֶנעֶו ןיִא 1
 רעֶד טאָה יֹוזַא ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,איבָנ רעֶד ץֹומֶא ןּופ ןְהוז ּוהָיְעַׁשְי ןעֶמ
 אּוד דְנּוא ,ןעֶּבְראַטְׁש טְסעוֶו אּוד ןיִראָו ,זיֹוה ןייֵד ּוצ הָאְַצ ַא ְּךאַמ ,טְנאָזעֶג ראָה
 ,דְנאַַו רעֶד ּוצ םיִנָּפ ןייַז טְרְהעֶקעֶג טאָה ּוהָיַקְזִח דְנּוא 9 :ןעֶּבייֵלְּב ןעֶּבעֶל טיִנ טְסעוֶו
 ,ראַה ָּךיִד טעֶּב ְךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 8 :ראַה םעֶד ּוצ ןעֶטעֶּבעֶג טאָה רֶע דְנּוא

 ,ץִראַה ןעֶצְנאַג ןייֵמ טיִמ דְנּוא תֶמֶא טיִמ ריד ראָפ ןעֶגְנאַגעֶג ןיִּב ּךיִא םאָד ְּךאָד קְנעֶדעֶג
 ַא טְנייוַועֶג טאָה ּוהָיקְזִח דְנּוא .ןעֶניֹוא עֶנייֵד ןיִא טּוג זיִא םאָ ןּוהְטעֶנ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא
 :ןעֶבאָז ּוצ יֹוזַא ,ּוהָיְעַׁשְו ּוצ ןעֶועוֶועֶג זיִא טאָג ןּופ טְראָָו סאָד דְנּוא 4 :ןייוֵועֶג םיֹורְג
 רעֶד ,ראַה רעֶד טְנאָזעֶג טאָה יֹוזַא ,ּוהָיֵקְזִח ּוצ ןעֶנאָז טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןיִהַא העָּנ 8
 עֶנייֵד ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא ,טעֶּבעֶג ןייֵד טְרעֶהעֶג ּבאָה ְּךיִא ,דוָד רעֶטאָפ ןייַד ןּופ טאָג
 רעֶד ןּופ דְנּוא 6 :רֶהאָי ןְהעֶצְפּופ ןעֶרְהעֶמ געֶט עֶנייֵד ףיֹוא לעוֶו ְךיִא ,העְז ,ןעֶרעֶרְט
 המאָּמִׁש עֶגיִזאָד איד ְּךיֹוא דִנּוא ,ןייַז ליִצַמ ְּךיִד ָךיִא לעוֶו רּושַ ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ דְנאַה
 םעֶד ןּופ ןעֶכייֵצ םאֶד ריִד זיִא סאָד 7 :טאָמְש עֶניִזאָד איִד ןעֶציִׁשעֶּב לעוֶו ָּךיִא דְנּוא
 לעוֶו ָּךיִא העֶז 8 :טעֶרעֶנ טאָה רֶע סא ןּוהְט ְּךאַז איִד טעוֶו ראַה רעֶד םאָד ;ראַה
 -אֵטְׁש איד ןיִא ןעֶנְנאַגעֶגְפּורַא זיִא סאו ןְלעֶּפאַטְׁש איד ןּופ ןעֶטאָׁש םעֶד ןעֶרעֶקקיִרּוצ
 ְךיִז טאָה ןּוז איִד דְנּוא ,קירּוצ ןְלעֶּפאַטְׁש ןְהעֶצ זָחֶא ןּופ רעֶגייֵז-ןּוז םעֶד ןּופ ןְלעֶּפ
 (ןעֶזעֶועֶג ןיֹוׁש) זיִא םאִו רעֶנייֵז-ןּוז םעֶד ףיֹוא ןְלעֶּפאַטְׁש ןְהעֶצ טְרְהעֶקעֶגְקיִרּוצ
 זיִא רֶע ןעוֶו ּוהָיֵקְזִח ְךֶלֶמ םעֶד ןּופ טְפיִרְׁש איִד זיִא םאָד 9 :ןעֶנְנאַגעֶגְּפּורַא
 ְךיִא 10 :טייֵהְקְנאַרְק עֶנייַז ןּופ ןעֶראָועֶג דְנּוועֶג זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶועוֶועֶג קְנאַרְק
 ןעֶריֹוט איִד ּוצ ןְהעֶנ ָּךיִא לעֶו ,געֶט עֶנייֵמ ןּופ גְנּורייֵנְׁשּפָא איד ןיִא זַא טְנייֵמעֶג ּבאָה
 ְךיִא וו :ןעֶרְהאָי עֶניִרְּביִא עֶנייֵמ ןּופ ןעֶראוָועֶג טְרעֶניִמעֶג ןיִּב ְךיִא ,לֹואְׁש םעד ןּופ
 = םעֶד ןיִא ראַה םעֶד ,אָי ,ראַה םעֶד ןעֶהעֶז טיִנ לעוֶו ּךיִא זַא .טְגאָזעֶג ּבאָה
 עֶניֹואוְועֶּב איד אייֵּב ׁשְנעֶמ ַא ןעֶקּוקְנָא רֶהעֶמ טיִנ לעוֶו ְּךיִא ,עֶגיִרעֶּבעֶל איד ןּופ

 ןּופ
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 נֵראָכ יּתַדּפק יִעֹר לֶהָאְּכ יִּנִמ הֶלָננְו עֵּמִנ ירֹוד ;לֶרָח 2
 "רַע יִתָיׁש יילְׁשַּ הלל" םוימ עצי הָּלדַמ יח
 הלְיל-דַמ םּיִמ יִתומְצַע--לָּכ רֵבַׁשְי ןֵּכ ירֲאַּכ רָקֹּב

 ילד הָנּכ הַא ףֹצפֶַא ןֵכ בונָע םוָסְכ מיש 14
 לירַמָאְו רֵברֲא-הְמ :יִנֵבְרע יִל"הְקְׁשֶע הָוהְי םּרָמִל וט
 םֶהֲֵעיָנֲֹא :יִׁשְפִנ רמ-לע יתנׁש-לב הֶּדַדָא הֶׂשָע איָהְו 4
 םוִלָשל הוה :יניַחְהו יִנמיִלֲחַת יחור יַיַח היכל יהִי 7

 ְָּבַלׁשהייּכ יִלְּב תַחַׁשִמ יִׁשְפַנָתְקַׁשָח הָאְו יֵמ יליֵמ
 ְךלֶלַהְי תומ ָךְרוּת ללִאְׁש אלי גיִאְמחילּכ ְּגיֵרֲחַא 5
 יִנמָּ ףדֹוי אה יח יה :ךָּתמֶא-לֶא רוָביְִרו רְׂשי-אָל נפ
 תונו ינעיִׁשוהל הָוהְי :ךָתמַא-לֶא עידֹו םיִנָבִל בָא םּיַה כ
 ָׂשי והָיעׁשי רֶמאֹּו :הָוהְי תוּב-לַע ּונַײה יִמי-לְּכ נג 1
 יהיקוח רמאֹיו :יחָיְו ןִחְׁשַה-לע ּוחָרְמִיו םִִנְֲּ קי 53

 הוי תיִּבהָָעאיִּכ א הַמ
 טל

 לֶבְּביִַּלְמ ןֶדַאַלּבְרב ְראְַּב ְךַראֹרְמ חַלָׁש אהה תעָּב א
 :קָוחַי הָלָח יִּכ עּמְׁשִיו והָיקזח--לֶא הָחְנִמּו םיִרָפִס

 ףסְּכר-תֶא התֹכְנ תיֵּב-תֶא סארי ריח םֶהיֲֵע חַמְׂשַּו 3
 -ילָּכ תֵאְו בֹוּמַה ןְמָּׁשַה ו תֵאְו םיִמָׂשְּבַה-תֶאְו בֶהּוַה-תֶאְ
 רָבָד היהאל ויָתֹרְצִֹאְּב אָצְמִנ רֶׁשֲאילְּכ תֶאְו יִלַּכ תיֵּב

 אבו :וּתלַׁשְמִמ-ֶכְבּוויִבְב ּוהָיקְוח םָאְרָהאְל רֶׁשֲא :
 |ּוְמָאדהָמוְלַא רֶמאֹּיַו יהיקזח רלֶמִלֶא איִבָּנַה ּוהָיְע

 ץֶרָאמ וחיקזח ֶמאֹלךילֵא ּואָביןיאמּו הָּלֵאָה םיׁשְֲאה
 רֶמאָיוְךתיִבְּב ּוָאָר הָמ רֶמאֹיַו :לֶבְּבִמ יִלֵאּואָּב הָקֹחְר 4

 ִׁשֲא רָבָד הָיהיאְל ּואָר ֹותיֵבְּב רׁשֲא-לּכ תַא ּוהָיק
 עַמְׁש והָיקְזח-לָא והְיִעׁשֹי רָמאֹּיַו :יִתרְצֹוֶאְּב םיִתיִאְר ר ה

 טל חל היעשי
 קעוֶוַא זיִא רֹוד ןייֵמ 19 :טְלעוֶו רעֶד ןּופ
 ַא איו יֹוזַא ןעֶּביִרְטרעֶפ ריִמ ןּופ דְנּוא
 ןייֵמ ּבאָה ְךיִא ;ָךּוטְסאַּפ ַא ןּופ טְלעֶצעֶג
 ,רעֶּבעֶו ַא איז טְלעֶקיוִועֶגְנעֶמאַזוצ ןעֶּבעֶל
 ,םעֶדאָפ ַא איז ןעֶדייֵנְׁשּפָא ְךיִמ טעוֶו רֶע
 ריִמ ןּופ אּוד טְסעֶו טְכאַנ זיִּב גאָט ןּופ

 -ְךאָפ ְּךיִמ ּבאָה ְּךיִא 13 :ןעֶכאַמ קֶצ ןייֵא
 איוו יֹוזַא ,היִרְּפ רעֶד ןיִא זיִּב טְלעֶמְׁשעֶג
 עֶנייֵמ עֶלַא ןעֶּכאָרְּבוצ רֶע טאָה ּבייֵל ַא
 אוד טְסעוֶו טְכאַנ זיִּב גאָט ןּופ ,רעֶנייֵּב
 איז יֹוזַא 14 :ןעֶּכאַמ קֶע ןייֵא ריִמ ןּופ
 ְךיִא אּוהְמיֹוזַא ְּךיִנאֵרְק ַא רעֶדָאּבְלאַוְׁש ַא
 ,ּביֹוט ַא איוו טְנאָלְקעֶנ ּבאָה ְךיִא ,ןעֶצְסיִּפ
 ּוצ ןעֶּביֹוהְרעֶד ְּךיִז ןעֶּבאָה ןעֶניֹוא עֶנייֵמ
 -רעֶטּוא רעוֶו ְּךיִא ,ראַה ָא ְּךייֵה רעֶד
 לאָז םאֶו 18 :בֵרָע ןייֵמ אייֵז ,טקיִרְד
 םִע טאָה רֶע ןיִראָו ?ןעֶדעֶר (ְּךאָננ ְךיִא
 ְךיֹוא םִע טאָה רֶע דְנּוא טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ
 ןעֶרעוֶו טְלעֶנאָוְרעֶפ לעוֶו ְּךיִא ,ןּוהְטעֶג
 ׁשֵפְנ ןייֵמ טעוֶו ןעֶרְהאָי עֶנייֵמ עֶלַא דְנּוא
 ְךְרּוד ,ראַה ָא 16 :טייקרעֶטיּב ןיִא ןייַז
 םעֶלַא םעֶד ןיִא דְנּוא ,ןעֶמ טְּבעֶל סעֶבְלאָז
 טְסייֵג ןייֵמ ןּופ ןעֶּבעֶל םאָד טְהעֶטְׁשעֶּב
 רְנּוזעֶג רעֶדיוו ְּךיִמ אּוד טְסעֶזֶו יֹוזַא דְנּוא

 זיִא םִע רעֶּבָא םֹולָׁש ףיֹוא (טְפאָהעֶג ּבאָה ְּךיִא) ,העְז 17 :ןעֶּבעֶל ןעֶזאָל דְנּוא ןעֶבאַמ
 טיִנ ְּךיִמ יִדְּכ ׁשֵּפָנ ןייֵמ ּוצ טאַהעֶנ קֶׁשַח טְסאָה אּוד רעֶּבָא ,ןעֶוזעוֶועֶג רעֶטיִּב רֶהעֶז ריִמ
 עֶנייַמ עֶלַא ןעֶּפְראועֶנְקעוֶוַא ןעקיִר ןייַד רעֶטְניִה טְסאָה אּוד ןיִראָו ,ןעֶּבְראַדְרעֶפ ּוצ
 ךיד טְּביֹול רעֶטיֹוט רעֶד ךעֶקְנאַד טיִנ ריִד ןעֶמ ןעֶק לֹואְש םעֶד ןיִא ןיִראָו 18 :דניִז

 -ְךְהאָו עֶנייֵד ףיֹוא ןעֶפאָה טיִנ ןעֶנעֶק ּבּורְנ איִד ןיִא ןְרעֶדיִנְפּורַא ןּוהְמ סאוָו איִד ,טיִנ
 איד יֹוזַא ,ןעֶּביֹול ְּךיִד טעוֶו רעֶד רעֶניִדעֶּבעֶל רעֶד אָי ,רעֶניִדעֶּבעֶל רעֶד 19 :טייֵה
 :ןעֶזאָל ןעֶסיִו םייֵהְרְהאו עֶנייֵד רעֶדְניִק איִד ּוצ טעוֶו רעֶטאָפ רעֶד ,עֶטייֵה אּוהְט ָּךיִא
 עֶלַא גְנאַזעֶג עֶנייֵמ ןעֶנְניִז ריִמ ןעֶלעֶו םּוראָד ,ןעֶפְלעֶה ּוצ ריִמ אָד זיִא ראַה רעֶד 0
 ,טְגאָזעֶג טאָה ּוהָיֲעַׁשְי דְנּוא 21 :ראַד םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶּבעֶל רעֶזְנּוא ןּופ געֶמ

 טְלייֵהעֶג רֶע טעוֶו יֹוזַא דְניִרְג םעֶד ףיֹוא םִע טְגעֶל דְנּוא רעֶטְסאַלְפ ןעֶגייַפ ַא טְמעֶנ
 ןייְֵפיֹורַא לעֶו ְךיִא זַא ןעֶכייֵצ סאָד זיִא סאו ,טְגאָזעֶג טאָה ּוהָיַקְזִח דְנּוא 92 :ןעֶרעוֶו
 ?ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא

 רֶׁשֲא-לּכ ו אָּׂשְִו םיִאָּב םיִמָי הנה :תֹואְב צ הָוהי-דַבְּד 6

 טל לעטיפאק
 ףיִרְּב טְקיִׁשעֶג לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק ןֶדָאָלַּב ןּופ ןֶהּוז ְךעֶד ,ןֶדֵאַלַּב ָּךַדאֹרְמ טאָה טייֵצ רעֶנעֶי ןיִא 1
 זיִא דְנּוא ןעֶזעוֶועֶג קְנאַרְק זיִא ּוהָיְקְזִח זַא טְרעֶהעֶג טאָה רֶע ןיִראָו ,ּוהָיַקְזִח ּוצ הָנָּתַמ ַא דְנּוא
 -עֶנ אייֵז טאָה רֶע דִנּוא טייֵרְפעֶנ אייֵז רעֶּביֵא ְּךיִז טאָה ּוהָיִקְזִח דְנּוא 2 :ןעֶראוָועֶג דְנּוזעֶג
 סאָד דְנּוא ,ץֶריוִועֶג סאָד דְנּוא ,רְלאָנ סאָד דְנּוא רעֶּבְליִז םאָד ,זיֹוהְצאֵׁש עֶצְנאַג סאָד ןעֶזיוִו
 ןיא ןעֶנּופעֶג ְּךיִז טאָה סאָָו םעֶלַא דְנּוא ,םיִלָּכ עֶנייֵז ןּופ זיֹוה עֶצְנאַג םאָד דְנּוא ,לייַא עֶטּוב
 ןייז ןיִא ןעֶזיוִועֶג טיִנ אייֵז טאָה ּוהָיַקְזִח סאו ;ְּךאַז עֶנייֵא ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא םִע ,תֹורְצֹוא עֶנייַז
 גיִנעֶק םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא איִבָנַה ּוהָיְעַׁשְי דְנּוא 3 :טְפאַשְרעֶה עֶצְנאַנ עֶנייַז ןיִא דְנּוא ,זיֹוה
 ,טְגאָזעֶג ןעֶשְנעֶמ עֶניִזאָד איִד ריִד ןעֶּבאָה סאָו ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,ּוהָיֵקְזִח
 -עֶנ ןעֶנעֶז אייֵז ,טְנאָזעֶג טאָה ּוהָיִקְזִח דְנּוא ?ןעֶמּוקעֶג ריִד ּוצ אייֵז ןעֶנעֶז ןעֶנאַַו ןּופ דְנּוא
 ןיִא ןעֶהעֶזעֶג אייז ןעֶּבאָה סאוָו ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 4 :לֶבָּב ןּופ ,דְנאַל טיי ַא ןּופ ןעֶמּוק
 םִע ןעֶהעֶזעֶג אייֵז ןעֶּבאָה זיֹוה ןייֵמ ןיֵא זיִאסאָוסעֶלַא ,טְגאָזעֶג טאָה ּוהָיַקְזַח דְנּוא ?זיֹוה ןייד
 דְנּוא 8 :תֹורְצֹוא עֶנייַמ ןיִא ןעֶזיוועֶג טיִנ אייֵז ּבאָה ְּךיִא סאָָז ,ְּךאַז עֶנייֵא ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא
 ןעֶלעוֶו םִע ,העָז 6 :תֹואָבְצ ראַה םעֶד ןּופ טְראָו םאָד רעֶה ּוהָיַקְזִחּוצ טְגאָזעֶג טאָה ּוהָיְעַׁשְי
 טְלעֶמאַזעֶג ןעֶּבאָה ןְרעֶטְלֶע עֶנייַד סאוָו דְנּוא זיֹוה ןייד ןיִא זיִא סאוָו סעֶלַא ז זַא ,געֶט ןעֶמּוק

 זיּב
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 -קעוֶוַא טעוֶו ,גאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד ּוצ זיִּב

 טיִנ טעֶז םִע .הָבָּב ןייֵק ןעֶרעוֶו טְרְהיִפעֶג
 רעֶד טְנאָז ְּךאַז עֶנייֵא ןעֶּבייֵלְּברעֶּביא
 סאָװ רעֶדְניִק עֶנייֵד ןּופ דְנּוא 7 :ראַה
 אּוד םאֶו ,ריִד ןּופ ןייֵנְסיֹורַא ןעֶלעוֶו
 דְנּוא ןעֶמעֶנ אייֵז ןעֶלעוֶו ,ןעֶניוִועֶג טְסעוֶו

 םעֶד ןיִא רעֶניִדְפיֹוה ןייַז ןעֶלעוֶו אייז
 דְנּוא 8 :לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ טְסאַלאַּפ
 זיִא םֶע ּההָוְעַׁשְי ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ּוהָיְקְזִח
 אוד סאוָו ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו סאָד טּונ
 טְבאָזעֶב טאָה רֶע דְנּוא ,טעֶרעֶג טְסאָה
 טייֵהְראָו דְנּוא ןעֶדיִרְפ ןייַז ראָנ ְּךאָד זאָל
 :ןעֶטייֵצ עֶנייֵמ ןיִא

 מ לעטיפאק

 קְלאָפ ןייֵמ טעֶטְסייֵרְט ,טעֶטְּסייֵרְט 1
 ץֶראַה םעֶד ּוצ טעֶר 2 :טאָנ רֶעייֵא טְנאָז
 רֶהיֵא ּוצ םיֹוא טְפּור דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןּופ

 טְליִפְרעֶד זיִא טייֵצ עֶטְמיִטְׁשעֶּב עֶרהיֵא זַא
 ןעֶּבעֶגְרעֶפ ויִא דְניִז עֶרֶהיִא זַא ,ןעֶראָועֶג
 דְנאַה םיטאָנ ןּופ ןעֶמּונעֶג טאָה איִז ןיִראָו

 רַתָוידאָל לֵבָּב הזה םֹיַהידַע ךיֶתֹבֶאורְצֶא רֶׁשֲאַו ּךֶתיִבְּ
 ד דילית רֶׁשֲא ָּךמִמ ּוָאְצִי רֶׁשֲא ךיֶנָּבִמּו :הָוהְי רַמָא רָבְּד
 8 ֹוהָיקְזח רֶמאֹּי ;סֵבָּב ְךֶלֶמ לֵכיֵהְּב םיִמיִרָס ּוָהְו ּוחָּקִי

 היה יִּכ רֶמאֹּי ְָּבַּדרַׁשֲא הָוהְי-רַבְּד בוט ּוהָיִַׁשײלָא
 :ימָיְב תֶמאָו םֹלָׁש

 מ
 א א םנָׁש ְורְי בַל"לַע ּורְּבַּד :םֶכיֵהְלֶא רֶמאֹי יִמַע וָמֲחְנ ּומֲחַני

 חקל ִּכ נִׂ הָצרניּכ האָב הֶאלמיִּכ היֶלֵא יארק
 3 רבִַּּ אֵרוק לוק  :ָהיֶתאֹּטַח-לָכְּב םיָלָפְּכ הָוהְי ךיִמ
 4 איָנ-לָּכ :טיהלאל הּלִסְמ הָבָרְעַּב ֹרְׁשַי ההְי ְךֶרָּד ּטפ
 רוׁשיִמְל ֿבקעַה הָיְהְו ילְָּׁשִי הָעְבִנְו רַה--לֶכְו אׂשֶי
 ה י ר וָאָרְו הָוהְי רֹוָבְּכ הָלְגְנו ;הָעְקִבְל םיִסָכְרִהְ
 הָמ רֶמָאְו אָרְק רמא ליק :רֵּבּד הָוהי יִּפ יִּכ וָּדְחַי
 ז ׁשֵבְי :הֶדָׂשַה ץיִצְּכ ודסֲלְכו ריִצָח רֶׂשְּבַה-לָּכ אָרְקֶא
 :םָעָה ריִצָח ןֵכֶאוַּב הָבָׁשָנ הָוהְ ר יִּכ ץיִצ לֶבָנ ליה
 : :םָלְֹל םוקָי ּוניֵהֹלֶא רֵבֵדו ץיִצ לֶבָנ ריִצָח ׁשֶבָי
 5 ךַלוק ַחֹּכִב יִמיִבָה ןֹויִצ תֶרַשַבְמ דיל ַָבנ-רַה לֶע
 הָדּורְי יִרָעְל ירָמַא יֵאריּתילַא יִמיִרָה םֶלָׁשּורְי תֶרֶׂשַבְמ
 ' הָלָׁשִמִעֹרְו אֹובְיקָָחְּב הוהְי יָנֹדֲא הָנִה :םֶכיֵהְלֶא הנה
 וג הָערי וָרְדִע הָׁעֹרְּכ :ויָנפִל וָתְִַפּוֹותִא ֹורְכִׂש הָוה וָל
 ופ -לֵמ  :לַהָנְי תֹלָע אָׂשִי וקיֵחְבּו םיִאְלְט ץֵּבַקְי וע
 רַפִע ׁשֵלָשִּב לֶכו ןּבִּת ֶרּנִּב םִומׁשְו םִיִמ עשב רֵרְמ
 13 ּבחייִמ :םִיָואַמְּב תֹועְבנּו םיִרָה םָלָּפַּ לֵקָׁשְ ץֶרֶאָה
 לֹוק ַא 3 :דֶניִז עֶרֶהיֵא עֶלַא ראַפ טְלעֶּפאָד 14 ּוהָניִבו ץעונ ימ-תֶא :נֵעיִדוי וָתֶצִע ׁשיִאְו הוה ַחּוָר-תֶא

 טְכעֶרּוצ טְכאַמ ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא טְפּור
 דאָרְג טְכאַמ ,ראַה םעֶד ןּופ נעוֶו םעֶד
 געוֶו םעֶנעֶטעֶרְמעֶג ַא אייֵנעֶטְסיוִו רעֶד ןיִא
 גְראַּב רעֶכיִלְטיִא דֶנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶּביֹוהְרעֶד טעוֶו לְהאָט םעֶביִלְטיִא 4 :טאָנ רעֶזְנּוא ראַפ
 דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ְּךייֵלְנ טעוֶו עֶטְמיִרְקרעֶפ סאָד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְגיִרְדיִנְרעֶד טעֶדֶד ָּךייֵה דְנּוא
 ראַה םעֶד ןּופ דֹובָּכ רעֶד דְנּוא 2 :ץאַלְּפ ןעֶכייֵלְג ַא וצ ןעֶרעוֶו טעוֶו עֶטְנְראַּבעֶג םאָד
 סאָד ןיִראָו ,ןעֶהעֶז ןעֶמאַזּוצ םִע טעו ׁשייֵלְפ סעֶלַא דְנּוא ןעֶרעוֶו טְקעֶלְפְּטְנַא טעֶו
 טאָה רֶע דְנּוא !ףּור טְנאָזעֶג טאָה לֹוק סאָד 6 :טעֶרעֶג םִע טאָה ראַה םעֶד ןּופ ליומ
 רָסֶח רעֶצְנאַנ ןייַז דְנּוא ,זאָרְג (איוו) זיִא ׁשייֵלְפ סעֶלַא ?ןעֶפּור ְּךיִא לאָז סאו ,טְנאַזעֶג
 םּולָּב איִד דְנּוא ,טְנעֶקיִרְטרעֶפ זאָרְג סאָד 7 :דְלעֶפ םעֶד ןּופ גְנּוצאָרְּפְׁש איִד איו זיִא
 קְלאָפ םאָד תֶמֶאָּב ,ןעֶזאָלְּבעֶג ףיֹוראַד טאָה ראַה םעֶד ןּופ ְּךיֹוה רעֶד לייוו ,טְקְלעוֶוְרעֶפ
 ,טְקְלעוֶוְרעֶפ םּולְּב איִד דְנּוא ,טְנעֶקיִרְטרעֶפ טְרעוֶו זאָרְג םאָד 8 :זאָרְנ (איוו) זיִא
 ףיֹוא ףיֹורַא העָנ 9 :ביִּבֵע ףיֹוא טְהעֶטְׁשעֶּב טאָג רעֶזְנּוא ןּופ טְראָו םאָד רעֶּבָא
 טְסְגְנעֶרְּב סאָו םִיַלָׁשּורְי ָא !הָרּוׂשְּב עֶטּוג ַא טְסְגְנעֶרְּב סאוָו ,ןֹויִצ ָא גְראַּב ןעֶכיֹוה ַא

 אאָרֹומ ןייק טיִנ ּבאָה ףיֹוא סֶע ּבעֶה .ַחֹּכ טיִמ לֹוק ןייַד ףיֹוא ּבעֶה הָרּוׂשְּב עֶטּוג ַא
 טעוֶו טאָנ ראַה רעֶד טְהעֶז 10 !טאָנ רֶעייֵא טְהעֶז הָדּוהְו ןּופ טעֶטְׁש איִד ּוצ נאָז
 טְהעֶז ןעֶניִטְלעוֶועֶג םֶהיֵא ראָפ טעוֶו םעֶרָא ןייַז דְנּוא .טייֵהְקְראַטְׁש טיִמ ןעֶמּוק
 ַא איז יֹזַא 11 :םֶהיֵא ראָפ זיִא קְרעֶו ןייַז דְנּוא ;םֶהיֵא םיִמ זיִא רֵכְׂש ןייֵז
 טיִמ ןְלעֶמאַזְנייַא רֶע טעֶו ָּךעֶלעֶמעֶל איִד .ףאָׁש עֶנייֵז ןעֶדייוֵו רֶע טעוֶו ְּךּוטְסאַּפ
 ְךעֶלעֶמאַּפ רֶע טעֶו עֶניִדְנעֶגייֵז איִד דְנּוא ןעֶנאָרְט אייֵז טעוֶו רֶע דְנּוא ;םעֶרָא ןייַז
 םעֶד דְנּוא ,ןעֶטְסאָמעֶג רעֶסאַַו סאָד דְנאַה עֶליֹוה עֶנייֵז טיִמ טאָה רעוֶו 19 :ןעֶרְהיִפ
 ּביֹוטְׁש םעֶד ןעֶטְסאָמעֶג סאָמ ַא טיִמ טאָה דְנּוא ,ןאַּטִׁש םעֶד טיִמ טְנעֶכעֶרעֶּב לעֶמיִה
 ְךייֵה איֵד דֶנּוא טְכיוִועֶג ַא טיִמ גְרעֶּב איִד ןעֶניֹואוְועֶגְּפָא טאָה דְנּוא ,דְרֶע רעֶד ןּופ
 רעֶדָא ?ראַה םעֶד ןּופ ׁשֶרֹוקַה ַחּור םעֶד טייֵרְּבעֶגְנָא טאָה רעוֶו 14 ?ןעֶלאָׁשְגאָו טיִמ
 ְךיִז רֶע טאָה ןעֶמעֶו טיִמ 14 !ןעֶזייװְרעֶטְנּוא םֶהיֵא לאָז רֶע זַא רעֶּבעֶג הֶצֵע ןייַז
 םִֶהיִא טאָה דֶנּוא ןעֶּבעֶגעֶג ןְהעֶטְשרעֶפ ּוצ םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ןעֶועוֶועֶג ץֵעַיְמ
 ןופ געֶו םעֶד טְנְרעֶלעֶג םֶהיֵא טאָה דנּוא .טָּפְׁשִמ ןּופ געוֶו םעֶד ןיִא טְנְרעֶלעֶג
 : ?דְנאַטְשרעֶפ ןעֶסיוִו טְזאָלעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,טְּפאַשְנעֶסיוִו
 ופ ּביֹוטְש רעֶד איװ דְנּוא ,רעֶמייֵא םעֶד ןּופ ּפאָרְט ַא איװ טְנעֶכעֶרעֶנ ןעֶנעֶז
 הא 16 :ּביֹוטְׁש רעֶניִד איו ןעֶנאָרְטעֶגְקעֶוַא ןעֶרעוֶו ןְלעֶזְניִא איִד ,העֶז ,לאָשְנאוָו
 אֵפ גּונעָג טיִנ ןעֶנעֶז תֹויַח עֶניַז רֶנּוא ןעֶנעֶרְּב ּוצ נגּונעֶג טיִנ זיִא ןֹונָּבְל

 ןּברק א

 תרֹובְּת ְךֶרֶדְו תַעד ּוהִָמִליוטּפׁשִמ רֲאְּב הְדְּמליו
 יט ןָה ּובֵׁשְִנ םִואָמ קֵחָׁשְכּ ילֲחמ רַמִּכ םיוּג ןה :ָידוי
 ופ יד ןיִא ֹותהְו רֶעְּב יִּד ןיא ןונָבלּו :ליִשי קֵּדַּכ םַײא
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 -ּובְׁשִחֶנ ּוהָתָו סָּפָאַמ ּוּדננ ןיַאְּכ םיֹוגַהילָּכ ;הָלֹוע וז
 טֶסְּפַה :לוכרַעַּת תוִמּד-הַמּו לֵא ןוּמרְּת יִמ-לֶאְו :ל 0

 :ףרוצ ףֶסּכ תוָקְתִרּו ּועָּקִרְי בֶהְוִּב ףֵרֹצְו ׁשֶרֶח ְךֵָנ
 -ׁשֵּקִבְי םֶכָח ׁשֶרֶת רֶחְבִי בקְרידאְל ץע הָמֹוהְּת ןֵּכְסִמָה כ
 ועָמְׁשִת אוָלֲה ועְרַת אלה :טֹומִי אֵל לֶסּפ ןיִכָהְל 15 1

 ;ץֶרָאָה תֹרְמְֹמ םֶָתֹוניִבֲה אֹולֲה םָכָל ׁשאֹרַמ דֶגָד אוָלֲה
 לּדַכ הָטונַה םיִבנתּכ ָהיֶבׁשַָו ץֶרֶאָה .נוח-לַע .בֵׁשיֵה
 יטְפִׁ ןיָאל םינור ןֵתנַה :תֶבָׁשְל לֶה ִאְּכ םֶחָּתְמו םִיַמָׁש

 -טַּב ףַא ּוְרֹילַּב ףַא ּועְטְילַּב ףַא :הָׂשָע הֶּתַּכ ץֶרֶא 4

 ׁשֵּקַּכ הָרָעְמּו ּׁשְבו םָהָּב ףֵׁשָנ םְֵוםְִִנ ץֶראּב ׁשֵרׂש
 רָאְׂש :ׁשֹודָק רמאֹי הָוְׁשֶאָו יִנויְּמַרְת יִמ-לֶאְו !םֵאְׂשִּת הכ
 םָאָבְצ רֵּפְסִמִּב איִצֹוּמַה הָלֵא אָרְבייִמ !אְרּוםֶכיניע םורָמ -

 ;אָל ׁשיִא ַחֹכ ץיִּמַאְו םיִנ וא בַרֵמ אָרָקִי םֵׁשִּב םֶלְל
 הֶרְּתִסִג לֵאָרְׂשִי רֵּבַרְתּו בכעי רמאח הָּמָל + :ָדַ ד
 דִא ָתעַָי אֹלֲה .:ובֵעַי יש יֵלֶאְמּ הָוהְיִמ יִּכְרַד 8

 זאל ץֶרָאָה תֹוצָק אֵרֹוּב הָוהְי ! םָליע יִה לא ּתְעַמְׁש אֵל
 ןאְלּו חֶּכ ףעיל ןתנ ותָוְבְתל רַקָח ןיִא עֶניי אֵלְו ףֵעיי
 לשָּכ םיִרּוחַבּוּועָיו םיִרָָנ ּפעָיְו :הָּברי הָמְצָע םִָנֹוא ל
 וצּורְי םיִרָׁשנַּכ רָבֵא לי חֹכ ּופיֵלֲחַי הָוהְי קו ;ולָׁשָכי 31

 ;ופָעיי אֵל כלי ועני יי אֵל
 אב

 אמ אמ
 הַּבְַי זַא ּוׁשָני ַחָכ ּופיֵלֲחַי טיִּמְאְלּו םייא יַלַא ּוׁשיִרֲתַה א
 ּוהֲאְרְקְי קָדָצ חֶרוּמִמ ריִעַה ימ :הָבָרְקִנ טּפׁשִּמל וְָּחַי 2

 ׁשֵקְּכ וֿבְרַח רֶפָעּכ ןּתי ָדְ ְךריםִָכלְמּו יו : ינפִל ןֶמי ולנְַל
 אלול ֵרֶּב , רוָבָעַי םפָּדְרִי :ְֹתְׁשַק ףֶּדִנ 5
 ןוׁשאֵר הָוהְי נָא ׁשאָרמ תוִרֹּדַה אר רק הֶׂשֶעְו לעְפיימ 4

 אמ מ היעשי
 ןעֶנעֶז רעֶקְלעֶפ עֶלַא 17 :הָלֹוע ןֶּבְרִק ַא
 רעֶניִנעוֶ ְּךאָנ ,םֶהיֵא ראָפ טיִנְראָנ איו
 אייז ןעֶנעֶז טייֵקְרֶעֶל דְנּוא טיִנְראָג איו
 ןעֶמעוֶו ּוצ 18 :טעֶטְכאַרְטעֶּב םֶהיֵא ראָפ
 סאוָ דְנּוא ?ןעֶכייֵלְגְרעֶּפ טאָג רֶהיֵא טְליוִו

 םֶהיֵא רֶהיֵא טְליִװ טְלאַטְׁשעֶג ַא ראַפ
 ַא טְמיִג רעֶלטְסְניִק רעֶד 19 ?ןעֶטְכירְנָא
 םִע ּטֶהיֵצ דיִמְׁשדְלאָנ רעֶד דְנּוא ,דֶליִּב
 טֶסיִג רֶע דְנּוא .רְלאָנ טיִמ רעֶּביִא
 רעֶד 20 :ּוצאַד ָּךעֶלְטעֶק עֶנְרעֶּבְליִז

 ןעֶדייֵׁשְּפָא ןעֶק סאָו רעֶטְמעֶרָאְרעֶפ
 טיִנ ןעֶק סאָו םיֹוּב ַא ְּךיִז טְלעוֶוְרעֶד
 ְךיִז טְכּוז רֶע דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְליֹופְרעֶפ
 ּוצ םֶהיֵא יֵדְּכ רעֶלטְסְניִק ןעֶגּולְק ַא םיֹוא
 טיִנ לאָז םאָה רֶליִּב אֵזַא ןעֶמייֵרעֶּבּוצ
 רֶהיֵא טְסייוֵו 21 :ןעֶרעוֶו טְקיִרעֶגְקעוֶוַא
 טיִנ ןעֶד םִע רֶהיֵא טאָה ?טיִנ ןעֶד םִע

 -ָנָא טיִנ ָּךיֵא םִע ןעֶמ טאָה ?טְרעֶהעֶג
 ןעֶד רֶהיֵא טאָה ?ּבייֵהְנָא ןּופ טְגאָזעֶג

 ןּופ ןעֶטְסעֶּפדְנּורְג איד ןעֶנאַטְׁשרעֶפ טיִנ
 טֶציִז סאָו (םִע זיִא רֶענ 92 :דֶרֶע רעֶד
 דְנּוא ,דֶרָע רעֶד ןּופ לעֶקְריִצ םעֶד ףיֹוא
 -ׁשייֵה איִח ןעֶנעֶז רעֶניֹואוְועֶּב עֶרֶהיֵא

 : ץֶרֶאָה תֹוצְק זארייו םייא יאָר :אודייִנֲא יִנֹרֲחַא-תֶאְו ה
 םעֶד סיֹוא טעֶטייֵרְּב סאָו רעֶד ,ןעֶקעֶר :

 ּוצ ןיִראַד טְלעֶצעֶנ ַא איז ןעֶניֹוצעֶנְסיֹוא אייֵז טאָה דְנּוא ,קעֶד עֶניִד ַא איו עמ
 רעֶד ןּופ םיִּטְפֹוׁש איִד דְנּוא ,טיִנְראָנ ּוצ ןעֶטְׁשְריִפ איִד טְכאַמ סאָו רעֶד 23 :ןעֶניֹואְו
 דְנּוא ,ןעֶראָועֶ טְצְנאַלְפעֶג טיִנ וליפַא ןעֶנעֶז אייֵז 24 :טייֵקְרֶעֶל איז רֶע טְכאַמ דֶרֶע
 דְנּוא ,דֶרָע רעֶד ןיִא טְלעֶצְרּואוְועֶגְנייַא טיִנ ּוליִפַא ןעֶנעֶז אייז דְנּוא ,טְעייֵזעֶב טיִנָּדיֹוא ּוליִּפַא
 טְנאָרְמ דְניוומְראָטְׁש רעֶד דְנּוא ,טְנעֶקּורְטרעֶפ אייֵז ןעֶרעֶדו יֹוזַא אייֵז ףיֹוא טְזאָלַּב רֶע ןעוֶו
 ךייֵלְג לאָז ְךיִא זַא ןעֶבייֵלְג ְךיִמ רֶהיֵא טְליִו ןעֶמעֶֶו ּוצ רעֶּבָא 29 :יֹורְטִׁש איו קעֶזוַא אייֵז
 -אָד איד טאָה רעֶו ,טְהעֶז דְנּוא ןעֶניֹוא עֶרייַא ףיֹוא טְּבעֶה 26 ?רעֶניִלייַה רעֶד טְגאָז ? ןייַז
 עֶלַא אייֵז ּטְפּור רֶע ,לֶהאָצ רעֶד טיִמ תֹולָייַח עֶרייֵז סיֹורַא טְגְנעֶרְּב סאָו ?ןעֶפאַׁשעֶּב עֶביִז
 רעֶניִצְנייַא ןייק טעֶו טְפאַרְק עֶמיֹורְנ עֶנייַז דֶנּוא ןעֶנעֶמְרעֶפ ליפ ןייַז תַמְחַמ ,ןעֶמאָנםעֶדטיִמ
 -ךאָּבְרעֶּפ זיִא נעֶז ןייֵמ ,לֵאָרְׂשִי טְסְדעֶר אּוד דְנּוא ,בֹקֲעַי אּודטְסְנאָזסאָוְראַפ27 :ןעֶלְהעַפ
 ןעֶד אּוד טְסייוֵו 28 ?אָנ ןייַמ ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא זיִא טָּפְׁשִמ ןייֵמ דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶנ
 ןעֶפאַׁשעֶּב טאָה סאוָו ראַה רעֶד ,טאָנ רעֶניִּבַע רעֶד זַא טְרעֶהעֶנ טיִנ ןעֶד סֶע אּוד טֶס = ?טינ
 -ראָּפְסיֹוא עֶניײק אָד טיִנ זיִא םִע ,טאַמ טיֵנ דְנּוא דיִמ טיִנ טְרעֶֶח רֶע ,דֶרָע רעֶד ןּופ ןעֶקַע איִד
 עֶנייֵק טאָה סאָו םעֶד ּוצ דְנּוא .ַחֹּכ ןעֶדיִמ םעֶד ּוצ טעֶנ רֶע 29 :דְנאַטְׁשרעֶפ ןייַז ּוצ גֶנּוׁש
 ןעֶרעוֶו טאַמ דְנּוא דיִמ ןעֶלעֶו ןעֶכְנּוי איד רעֶּבָא 20 :טייֵהקְראַטְׁש רֶע טְרְהעֶמְרעֶפטְּפאַרְק
 ,טאָב ףיֹוא ןעֶפאָה סאָָו איִד רעֶּבָא 31 :ןעֶרעֶו טְלעֶביֹורְטְׁשעֶנ ןעֶלעֶוֶו טייל עֶגְנּוי איד דְנּוא

 םִרעֶלְדָא איו לעֶניִלְפ טיִמ ןְהעֶגְפיֹורַא ןעֶלעֶו אייֵז ,טְפאַרְק (עֶרייפ ןְרֶעייֵנְרעֶד ןעֶלעֶז
 :;ןעֶרעֶֶו דיִמ טִיָנ רעֶּבָא ןְהעֶנ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶרעֶוֶו טאַמ טיֵנ דֶנּוא ןעֶפיֹול ןעֶלעוֶו אייֵז

 אמ לעטיפאק
 -ךעֶד רעֶקְלעֶפ איִד ןעֶזאָל דְנּוא ,רעֶניֹוַאוְועֶּב לעֶזְניִא רֶהיֵא ָא ,ריִמ ראָפ ליִטְׁש טְנייוַוְׁש 1
 ןעֶמאַזּוצ ריִמ ןעֶזאָל ;ןעֶדעֶר דנּוא ןעֶנְהעֶנעֶג לאָמְסְנעֶד אייז ןעֶזאָל דְנּוא ,ַחֿכ רֵעייֵז ןְרֶעייֵנ
 טאָה דְנּוא ,טייַז-הָרְזִמ ןּופ קיִדַצ םעֶד טְקעוֶוְרעֶד טאָה רעד 9 :טָּפְׁשִמ םעֶד ּוצ ןעֶנְהעֶנעֶב
 םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶקָלעֶפ ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵא ראָפ טאָה סאו ,םּופ ןייַז ּוצ ןעֶּפּורעֶג םֶהיֵא
 דְרעוֶוְׁש ןייַז ּוצ ּביֹוטְש איו ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז טאָה רֶע ?םיִכָלְמ רעֶּביֵא ןעֶניִטְלעוֶועֶג טְכאַמעֶנ

 רֶע דְנּוא .טְנאַיעֶגְבאָנ אייֵז טאָה רֶע 8 :ןעֶניֹוּב ןייַז ראַפ יֹורֵטְׁש םעֶטייֵרָּפְׁשּוצ איז דֶנּו
 רעֶו 4 :םּופ ּוצ ןְהעֶנ ּוצ טיִנ טְנעֶלְפ רֵע סאָו נעזֶז ַא ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא םֹולָׁשְּב 5
 ?ןָא גנאַפְנָא ןופ תֹורֹוד איד ןעֶפּורעֶג טאָה דְנּוא ןּוהְטעֶנ דְנּוא טְקְרעֶועֶג םאָד טאָה
 איִד 8 :רעֶניִּבְלעֶזְרעֶד ןיִּב ָךיִא ;רעֶטְצעֶל רעֶד דְנּוא רעֶטְׁשְרֶע רעֶד ,ראַה רעֶד ָּךיִא
 דְרֶע יה ןּופ ןעֶקָע איד ,טאַהעֶג אָרֹומ ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶהעֶזעֶנ םִע ןעֶּבאָה ןְלעֶזְניִא

 ןעלעוו



 אמ היעשי
 דְנּוא ְּךיִז ןעֶנְהעֶנעֶג אייֵז ,ןְרעֶטיִצ ןעֶלעוֶו
 םעֶד טעוֶו רעֶנייֵא 6 :ןעֶמאַזּוצ (ןעֶמּוק)

 -אָז טעוֶו רעֶכילְטיִא דְנּוא ןעֶפְלעֶה ןְרעֶדְנַא
 רעֶד 7 :ְּךיִד קְראַטְׁש רעֶדּורְּב ןייַז ּוצ ןעֶנ
 דְנּוא ,ריִמְׁש םעֶד טְקְראַטְׁש ןאַמְרעֶמיִצ
 רעֶמאָה םעֶד טימ טאַלְג טְכאַמ סאוָו רעֶד
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 ות רֵמאֹי ויְחֲאַלּו ּורְזעַי ודעַר-תֶא ׁשיִא :  ןּויָתָאָוּובְרַק ּודָרֲחַי

 םליה"תַא ׁשיִטַּפ קיִלֲחמ ףדצ-תֶא ׁשֶרֶח קח ּקִָח
 :טוִּמי אֵל םיִרְמְסַמְּב ּוהֵקְזַחָיַו אה בּט קֶבָּדַל רַמֹא םִעָּפ

 י עֶר ּתרחְּב רֶׁשֲא בֶקֲעַי יְבע לֵאְרׂשִ הַָּאְו
 ָהֶליִצֶאמּוץֶרֶאָה תֹצּקִ ךיִתְקַַחַה רֶׁשֲא :יִבָהֶא םֶהָרַבַא
 דִתְסַאְמ אָלְו ְךיִּתְרַחְב הֶַּאייּדְבע יְךק רַמאָו ּךיִתאֵרְק
 ְךיתְצַמֲא ךיהלָא נָאיּכעַּתְׁשתילַא ִנאָדְמנייִכ אָיִּתילֲא

+= 

 'פ

 וו ּמְלכה וׂשֹבִיןַ :יקְִצ ימי ְךִתְכִמתיחַא הַא
 :ךְביר יִשְַא והְבאְו ןיאְכ ּוִהִי ְּךָּב םיִדָחנַה לֶּכ
 יצ םפָאְכּו ןיאְכ וי ּךַתְצַמ יְִׁנַא םֵאָצִמִת אָלְו םָׁשקַבּת
 ימי קָוֲחַמ ךיהלַא הָוהייָנֲא יּכ ודְּתמַחְלִמ יִׁשֹנַ
 י+ תַעַלּתיאְריִתילַא יתר יִנֲא אָריּתילַא ְּךֶל רֶמאָה
 שוק ְךקֲאְָוהָוהייֶאְנ ךִתְריִנֲא לֵאָרְִׂי יִתְמ בקי
 וט תרופיִפ לַעַּב ׁשֶדָח ץיורָה גרֹומָל ְךיתְמַׂש הנה :לָאְרׂשִי
 חוָרְו םִרּת :םיִָת ץֶמַּכ תעְבִנּו קֹדָתְו םיִרָה ׁשֹרָּת
 שוְְקִּב הָוהִֹּב לינּת הֶּתַאְו םָתֹא ץיִפְּת הָרָצְסּוםִאָׂשּת
 ז םביִׁשְקבִמ םיִנֹויְבֶאְָו םיִנָה =  יֹולָלַהְתִּת לֵאָרְׂשִי
 יהלֶא םנְעָא הָוהְי ינֲא הֶָּׁשְנ אָמצִּב םָנֹוׁשְל ןִיַאְו םיִמ
 ךֹותִבּו תֹורָהְנ םיִפְׁש"לע הַּתְפֶא :םֶבִֵעֶא אל לֵאָדְׂשִי
 יֵָצֹומְל הָיִצץְרְָ םִימ-םִנֲאל רָּבְדִמ םיִׂשָא תֶיְעַמ תעָקִּ
 יפ םביׂשָא ןְמָׁש ץעו םֶרֵהַו הָטִׁש זַרָא רֶּבְרִּמַּב ןֵּתֶא :םיִמ
 כ וצְדָיו וָאְי ןעֶמְל :וָּדִחַי רוׁשֲאְּו ָהְדִּת ׁשורְּב הָּבְרֶעּב
 ׁשיִרָקּו תאָז הֶתְׂשָע הוהיידי יִּכ וּדחַי וליְִִּׂ ומיִׂשָיְו
 יו וׁשיֵַ הוי רַמאֹי םֶכְביִרְּבְרֶק - :הֶאְרִּב לֵאָרׂשי
 וג רֶׁשֲא תַא טל ּודינָיְ וׁשיִגְי :בֶקִעִי ךֶלֶמ רַמאֹי םֶכיֵתִֹמְצַע

 הָעְרנינּבִל הָמיִׂשְנוּורֵַּההֶנִההמ ! תֹונֹשאֶרָה הָניִרְקֹ
 :3 רֹוהָאָל תֹויתֶאָה ּודיִּנַה :ּוֲעיִמְׁשַה תֹאְּבַה ווא ןְתיִרֲחַא

 (םוּבִמַאנ ןעֶזייֵא םעֶד ףיֹואטְקאַה סאו םעֶד
 .םֹּוג זיִא םֶע גְנּוטייֵל רעֶד ּוצ טְנאָז דְנּוא
 יֵדְּכ לעֶנעֶנ טיִמ אייֵז טְגיִטְסעֶפעֶּב רֶע דְנּוא
 ;ןעֶרעֶו טְקיִרעֶנְקעוֶוַא טיִנ ןעֶלאָז אייז
 ;טְכעֶנְק ןייֵמ טְזיִּב לֵאָרְׂשִי אּוד רעֶּבָא 8
 ,טְלעוֶוְרעֶדְסיֹוא ָךיִד ּבאָה ָּךיִא סאָוְו בֹקֲעַי

 ִּביִל דְניי-ְפ ןיימ םָהָרְבַא ןּופ ןעֶמאָז רעֶד
 ְךיִד ּבאָה ָּךיִא םאָז ,אּוד 9 :(רעֶּבאָה
 ,דְרֵע רעֶד ןּופ ןעֶקֶע איד ןּופ ןעֶמּונעֶגְנָא
 ךיד ְּךיִא ּבאָה ןְלעֶקְניִו עֶרייֵז ןּופ דְנּוא
 טְנאָזעֶג ריִד ּוצ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶּפּורעֶנ

 ְךיִד ּבאָה ְּךיִא ,טְכעֶנְק ןייֵמ טְזיִּב אּוד
 טיִנ ְּךיִד ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,טְלעוֶוְרעֶדְסיֹוא
 אָרֹומ טיִנ טְסְלאָז אּוד 10 :ןעֶפְראווְרעֶפ
 אוד ,ריִד טיִמ ןיִּב ָּךיִא ןיִראָז ,ןעֶּבאָה

 קעֶרְׁש טיִמ ןעֶקּוקְמּוא טיִנ ךיִד טְסְלאָז
 ְךיִד לעוֶו ְּךיִא ,טאָנ ןייד ןיִּב ָּךיִא ןיראָו

 לעֶז ְּךיִא ,ןעֶפְלעֶה ְּךיֹוא דִנּוא ןעֶקְראַטְׁש
 סאָ עֶלַא ,העֶז 11 :דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵמ ןּופ טייקְניִטְכעֶרעֶג איִד טיִמ ןעֶטְלאַהְרעֶד ּךיִד
 אייֵז ,ןעֶרעֶזֶו ןעֶדְנאַׁש ּוצ דְנּוא ןעֶמעֶׁש ןעֶזּומ ְּךיִז ןעֶלעוֶו טְנְראַצְרעֶד ריִד ןעֶנעֶק ְּךיִז ןעֶּבאָה
 -עוֶו טְגְליִטְרעֶפ ןעֶלעוֶו הָמָחְלִמ ריד טיִמ ןעֶשְלאַה םאָוו איד דְנּוא ,טיִנְראָג איז ןייֵז ןעֶלעֶו
 טיִנ אייֵז טְסעֶו אּוד רעֶּבָא ריִד טיִמ ְּךיִז ןעֶניִרְק סאָו טייל איִד ןעֶכּוז טְסעוֶו אּוד 19 :ןעֶר

 סאו ְךאַז ַא איו דְנּוא טיִנְראָג איז ןייַז ןעֶלעוֶו הָמָחְלִמ ריִד טיִמ ןעְֶלאַה סאָו איד ,ןעֶניִפעֶג
 דְנּוא ,דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵד ןעֶטְלאַה לעוֶו טאָנ ןייֵד ראַה רעֶד ;ָךיִא ןיִראוָו 13 :ןייַז טיִנ ןעֶק
 בֹקֲעַי לעֶמְרעֶו אּוד ,טיִנ ָּךיִד טְכְראָּפ 14 :ןעֶפְלעֶה ריִד לע ָךיִא ,אָרֹומ טיִנ ּבאָה ,ןעֶגאָז
 -עֶלְסיֹוא ןייַד דֵנּוא ראַה רעֶד טְגאָז ,ןעֶפְלעֶה ריִד לעוֶו ָּךיִא !לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶנעֶמ רֶהיֵא דְנּוא
 ןעֶפְראַׁש םעייֵנ ַא ּוצ ןעֶכאַמ ְּךיִד לעוֶו ְּךיִא ,העָז 18 :לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶגיִלייֵה רעֶד ,רעֶז
 ןייַלְק אייֵז דְנּוא ,ןעֶׁשעֶרְד גְרעֶּב איִד טְסעוֶו אּוד ,ףְראַׁש רעֶטְלעֶּפאָד ַא טיִמ ץְלאָה-ׁשעֶרְד
 ןעֶפְראַוַו אייֵז טְסעוֶו אּוד 16 :עוֶועֶלּפ איו ןעֶכאַמ גְרעֶּב איִד טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,ןעֶסיֹוטְׁשּוצ
 ,ןעֶטייֵרְּפְׁשּוצ אייֵז טעוֶו דְניוִומְרּוּטִש רעֶד דְנּוא ,ןעֶגאַרְטְקעוֶוַא אייֵז טעוֶו דְניוִו רעֶד דְנּוא
 ןעֶניִלייֵה םעֶד ןיִא ןעֶמיִרעֶּב ָּךיִד טְסעוֶו דְנּוא ;ראַה םעֶד ןיִא ןֶעייֵרְפ ְּךיִד טְסעוֶו אּוד רעֶּבָא
 טיִנ זיִא םֶע דְנּוא ,רעֶסאו ןעֶכּוז עֶגיִטְפְריִדעֶּבְטיֹונ דְנּוא עֶמעֶרָא איִד ןעוֶו 17 :לֵאָרְׂשִו ןּופ
 -עֶהְרעֶד אייֵז לעוֶו ראַה רעֶד ְּךיִא-- טְשְרּוד ןעֶנעוֶו טְכאַמְׁשְרעֶפ זיִא גְנּוצ עֶרייֵז דְנּוא ,אָד
 ןעֶבייֵט ןעֶכאַמְפיֹוא לעֶו ָךיִא 18 :ןעֶזאָלְרעֶפ טיִנ אייֵז לעוֶו לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד ְּךיִא ,ןעֶר
 רָּבַדִמ איִד ןעֶכאַמ לעוֶוְּךיִא ;רעֶלעֶהְט איד ןיִא ןעֶנּורְּב-לעוֶוק דְנּוא ,רעֶטְרֶע עֶכיֹוה איד ףיֹוא
 לעֶד ָּךיִא 19 :רעֶסאוַו-ןעֶלאַַוְק ּוצ דְנאַל עֶנעֶקאָרְט סאָד דְנּוא ,רעֶסאַו ןּופ גְנּולְמאַז ַא ּוצ
 ,רעֶמייֵּב-לייַא דְנּוא ,םיִסָדַה ,רעֶמייֵּב-ןעֶיְצאַקַא ,רעֶמייֵּב-ןעֶנעֶט רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶצְנאַלְפ

 רעֶמייֵּב-ןעֶסקּוּב דְנּוא ןעֶטְכיִפ ,רעֶמייֵּב-ןעֶסעֶרְּפיִצ אייֵנעֶטְסיוִו רעֶד ןיִא ןעֶצְנאַלְפ לעוֶוךיִא
 טיִמ דְנּוא ןעֶנעֶלְרעֶּביִא דְנּוא ,ןעֶסיוִו דְנּוא ןעֶהעֶז סֶע ןעֶלאָז אייֵז יִדָּכ 20 :רעֶדְנאַנַא טיִמ

 ןּופ רעֶניִלייֵּה רעֶד דְנּוא ןּוהְטעֶג עֶניִזאָד סאָד טאָה דְנאַה םיִראַה םעֶד ,ןְהעֶטְׁשְרעֶפ רעֶדְנאַנַא
 טְגְנעֶרְּב ,ראַה רעֶדטְנאָז ;ְּךאַז-טייֵרְטְש עֶרייֵא רעֶהַאְטְגְנעֶרְּב 21 :ןעֶפאַׁשעֶּב םֶע טאָה לֵאָרְׂשִו

 ןעֶבאָיְכאָנ טְנעֶהאָנ אייֵז ןעֶזאָל 29 :בֹקֲעַי ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד טְגאָז תֹונֲעַט עֶקְראַטְׁש עֶרייֵא רעֶהַא
 -רֶע איד ןעֶנאָזְנָא אייֵז ןעֶזאָל ,ןעֶּפעֶרְטְראָפ ְּךיִז טעוֶו סֶע סאו ןעֶנאָזְנָא םֶנּוא אייֵז ןעֶזאָל דְנּוא

 ןּופאַד ףֹוס רֶעייֵז ןעֶסיוִו דְנּוא ןעֶטְכאַרְטעֶּב אייֵז ןעֶלאָז ריִמ זַא ,ןעֶנעֶז אייֵזסאָוְןעֶכאַז עֶטְׁש

 ןייז רעֶשעֶּפְׁש טעוֶו סאו ןָא טְגאָז 28 :ןייַז טְׁשְרֶע טעוֶו סאו ןָא םֶנּוא טְגאָז רעֶדָא
 זא
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 היעשי 13
 ַארְְו הָעֵּתְׁשִנְ ּוְרָתְו ּוביִטיִּת-ףַא םָּחַא םיהלָא יִּכ הָעֵדְנְ

 ;םֶכָּב רַחְבִי הָבִֹוְּת עַּפָאַמ םֶכְלְעפּ ןיַאמ םּקַאְוַה :וָּדְחַי 4
 יִמְׁשִב אָרְקִי ׁשֶמָׁשחְַ ַּמִמ תאֹּו ןֹופּצִמ יתוריֵעה הכ
 ריגדייִמ ;טיִשיסֶמִרִי רֵצי ומִכּו רֶמֹח-ֹומְּכ םיִנָנְס אֵבָיְו 6

 ףַא דיִנַמדץיִא ףַא קיִּדַצ רַמאֹנְו םִיָפְּלִמּו הָעְרְִו שארמ
 הנה ןוִצִל ןֹוָׁשאֹר :םֶכיֵדְמֶא עֶמׂשדיו א ףַא עיִמְׁשַמ ןיֵא יז
 הֶלֲאַמּו ׁשיא ןיֵאְו אָרֵאְו :ןַּתָא רָׂשַבְמ םֵלָׁשּה ילְו םֶגִה 8

 םֶפָא ןֶא םֶלְּכ ןַה :רָּבָד ּובִׁשָי םֶלְאׁשֶאְו ץעוי ץַאו
 :םֶקיֵּכְסִנ ּוהָתְו ַחּור םֶהיֵׂשעַמ

 במ םבמ
 ויָלָפ יחור יּתַתָניִׁשְּפַנ הָתִצָר יִריחְּב ֹוּביּךְמְתֶא יִּדְבַע ןֵה א
 ַעיִמׁשי-אָלו אשי אלו קעָצי אֵל :איצֹוי םינל טָּפְׁשִמ 2
 זאָל הֶהַּכ הָּתְׁשִפּו רשי אֵל ץיצָר הָנָק :לוק ץיִחַּב 2
 -דַע ץּורָי אֵלְו ; ָהְכי אֵל ּושַּפְׁשִמ איֵצֹי תֶמָאל ה כי 4
 רַמָא-הֶּכי :ּולֲחַח םִַײַא ֹוְתְרֹוְתלּו טָּפְׁשִמ ץֶרֶאָב םיִׂשָי ה

 ָהיֵאְצַאְצו ץְרֶאָה עֶקֹר םֶהיֵמֹונְו םִמָׁשַה אֵרֹוּב הָוהְי | לֵאָה
 הרוהי יִנֲא :הָּב םיִכָלְהַל ַורְו יִלָמ םִעְל הָמָׁשְנ ןֵתֹנ 5

 םֶ תיִרְבל ְךנְחֶאְו ְךֶרֶצֶאְו ּךֶדָיְּב קְוחַאְו קֶדָצִב ְּךיֶתאֶרְק
 רומַא רנְּפמִמ איָצֹוהְל תֹרְוַע םִיניע ַחְקְפִל :םִיּ אז 1

 ידֹובְכּו יִמָׁש אּוָה הָוהי יִנֲא :ְךֶׁשח שי אֵלּכ
 ּואב"הגה תֹונֹׂשאְרָה ";םיִליִסְפַל יִתְּלהְתִו ןְָא-אל א 9

 :םֶכְתֶא ַעיִמְׁשַא הָנְחַמְצִּת םֶרָמְּב דיִּנַמ יָנֲא תֹוׁשְדַחַו

 במ אמ

 טְנעֶז רֶהיֵא זַא ןעֶנעֶקרעֶד ןעֶלאָז ריִמ זַא
 -ָבעֶלְׁש רעֶדָא םעֶטּוג טּוהְמ ,אָי ,רעֶמעֶב
 טְכְראָפ טיִּמ ְּךיִז ןעֶלאָז ריִמ יֵדְּכ ,םעֶט
 ;ןעֶדעֶרעֶּב רעֶדְנאַנַא טיִמ דְנּוא ןעֶהעֶוְמּוא
 טיִנְראָג ןופ ְּךאָד טייַז רֶהיֵא ,טְהעֶז 4
 ,לָבֶה ְּךיֹוא ןעֶנעֶז םיִׂשֲעַמ עֶרייֵא דְנּוא
 טְלעוֶוְרעֶדְסיֹוא ְּךייֵא טאָה סאָו רעֶד דְנּוא
 ּבאָה ְָּךיִא 22 :רעֶגיִדְריִוְמּוא ןייֵא זיִא
 דְנּוא ,טייֵז-ןֹּופָצ ןּופ טְקעוֶוְרעֶד םעֶנייֵא

 ןעֶמאָנ ןייֵמ טעוֶו רֶע ,ןעֶמּוקְנָא טעוֶו רֶע
 טעוֶו רֶע דְנּוא ;טייַז-חַרְזִמ ןּופ ןעֶפּורְנַא
 רעֶּביִא איו ןעֶטְׁשְריִפ איִד רעֶּביִא ןעֶמּוק
 טעֶרְטּוצ רעֶּפעֶט ַא איו יֹוזַא דְנּוא ,םֶהעְל
 םעֶד ןּופ םִע טאָה רעוֶו 26 :םֶהעֶל םעֶד
 םִע ןעֶלאָז ריִמ זַא טְגאָזעֶגְנָא גְנאַפְנָא
 ריִמ זַא ןָא רעֶהיִרְפ ןופ דְנּוא ?ןעֶסיוִו

 ?טְבעֶרעֶג זיִא רֶע ןעֶגאָז ןעֶנעֶק ןעֶלאָז
 סֶע ,רעֶנאָזְנָא ןייֵא אָד טיִנ זיִא םִע רעֶּבָא
 עֶרייַא טְּכאַמ םאִו רעֶנייֵק אָד טיִנ זיִא

 םָיהיֵררֹוי ץֶרָאָה הָצְקִמ וְתָלהְּת ׁשֶדָח ריִׁש הָוהיִל ּוריִׁש י
 בֵׁשּת םיְִצֲח וירָעְו רֶּבַרְמ וָאְׂשִי :םֶהיֵבְׁשִיו םִיַא .יאלְמּו
 הָוהיַל ּומיִשָי :ּוחָוְצי םיִרָה ׁשאֶרַמ עֵלָמ יִבְׁשירָי רק

 ׁשיִאְּכ אֵצָי רֹוָּבִנַּכ הָוהְי :ּודיָנַי םִיַאָּב וָתָלהְתּו דֹוָבָּכ 3

 ר ביאלע חירְצַא ערי האק רע תמָחלִמ

 טעוֶו רעֶטְׁשְרֶע רעֶד 27 :ןעֶרעֶה רעֶטְרעוֶו

 !ןָא אייֵז טְהעֶז ,טְהעֶז ןֹויִצ ּוצ ןעֶנאָז
 םעֶנייֵאםִיַלְׁשּורִי ּוצ ןעֶּבעֶג לעוֶו ךיִא רעֶּבָא
 ןיִראָו 28 :הָרּושְּב עֶטּונ ַא טְגְנעֶרְּב סאוָו
 זיִא םִע דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶגְמּוא ְּךיִמ ּבאָה ְּךיִא

 זַא ,רעֶּבעֶג הָצֵע ןייק ןעֶזעוֶועֶג אָד טיִנ זיִא אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא ,ןעֶועוֶועֶג אָד טיִנ רעֶנייֵק
 ,לֶבָה ןעֶנעֶז עֶלַא ,טְהעֶז 29 :ןְרעֶפְטְנֶע םעֶּפִע ןעֶלאָז אייֵז דנּוא ןעֶנעֶרְפִנָא אייֵז ןּופ לאָז ְךיִא
 :טייֵקְרעֶל דְנּוא דְניוִז ןעֶנעֶז רעֶדְליִּב-ןעֶצעֶנ עֶנעֶסאָגעֶג עֶרייֵז ,טיִנְראָג ןעֶנעֶז םיִׂשֲעַמעֶרייֵז

 במ לעטיּפָאק
 . עז ןיִא רעֶטְלעוֶוְרעֶדְסיֹוא ןייֵמ ,ןעֶטְלאַהְרעֶטְנּוא םֶהיֵא אּוהְט ָךיִא םאֶז ;

 טעוֶו רֶע !ׁשֵדֹוקַה ַחּור ןייַמ ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵא ףיֹוא ּבאָה ָךיִא ,ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו ַא ּבאָה ָךיִא ןעֶמ
 טיִנ טעוֶו רֶע דְנּוא ןֶעייֵרְׁש טיִנ טעוֶו רֶע 2 :םִיֹוג איִד ּוצ טָּפְׁשִמ סאָד ןעֶנְנעֶרְּבְסיֹורַא
 -ׁשְטעֶוקּוצ ַא 8 :ןעֶזאָל ןעֶרעֶהסאַג רעֶד ףיֹוא טיִנ םִע טעוֶו רֶע דְנּוא ,לֹוק ןייַז ןעֶּבעֶהְפיֹוא
 רֶע טעוֶו םֵקאַלְפ ןּופ לעֶטייֵנְק (עֶלעֶקְנּוטנ סאָד דְנּוא ןעֶכעֶרְּבּוצ טיִנ רֶע טעֶֶו רֶהאָר סעֶט
 לעֶקְנּוט טיִנ טעוֶו רֶע 4 :תֶמָא םּוצ ןעֶנְנעֶרְּבְסיֹורַא טָּפְׁשִמ םאָד טעוֶו רֶע ;ןעֶׁשעֶלְסיֹוא טיִנ
 דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא טָּפְׁשִמ ןעֶכאַמ טעֶו רֶע זיִּב ןעֶרעוֶו ןעֶכאָרְּבוצ טיִנ ָּךיֹוא דְנּוא ןעֶרעוֶו
 טאָה סאָו ראַה רעֶד ,טאָנ טְגאָז יֹוזַא 2 :הָרֹוּת עֶנייַז ףיֹוא ןעֶטְראוַו ןעֶלעוֶו 7 ןְלעֶזְניִא איד

 דֶרֶע איִד טייֵרְּפְׁשעֶגְסיֹוא טאָה סאו ,ןעֶניֹוצעֶנְסיֹוא אייֵז טאָה דְנּוא ,ןְלעֶמיִה איד ןעֶּפאַׁשעֶּב
 זיִא סאוָו קָלאָפ םעֶד ּוצ הָמָׁשְנ ַא טעֶנ סאוָו ,םיֹורַא רֶהיֵא ןּופ טְצאָרְּפְׁש סאוָו (סעֶלַא) דְנּוא
 -עֶג ְּךיִד טאָה סאוָו ראַה רעֶד ןיִּב ְּךיִא 6 :רֶהיֵא ףיֹוא ןְהעֶנ סאו איִד ּוצ טְסייֵג ַא דְנּוא ,ףיֹורְד
 ןעֶטיִהעֶּבְךיִד לעוֶו ָךיִא דְנּוא דְנאַה עֶנייֵד ןעֶמּונעֶגְנָא ּבאָה ָּךיִא דְנּוא טייקְגיטְכעֶרעֶג ןיִאְןעֶפּור
 -אַמּוצְפיֹוא 7 :םִיֹוג איֵד ראַפטְכיִל ַאּוצ ,קְלאָפסעֶד ןּופ תירְּב ַאּוצ ןעֶּבעֶג ָךיִדֹלעֶזוְךיִא דְנּוא
 ,עֶנעֶדְנּוּבעֶנאיַדטעֶנעֶסאַלְׁשְרעֶפםעֶד ןּופ ןעֶגְנעֶרְּבּוצְסיֹורַא ,עֶדְניִלְּב איד ןּופ ןעֶגיֹוא איִד ןעֶכ
 ןיימ ןיִא סאָד ,ראַה רעֶד ןיִּבְּךיִאֿפ :םיִנְרעֶטְסְניִּפ רעֶד ןיִא ןעֶציִז סאו איִדסיִנְגְנעֶפעֶג םעֶד ןּופ
 -ןעֶצעֶנ ּוצ ּביֹול ןייֵמ טיִנְּךיֹוא ,ןְרעֶדְנַא ןייֵא ּוצ ןעֶּבעֶגטיִנְּךיִא לעֶז דֹובָּכ ןייַמ דְנּוא ,ןעֶמאָנ
 םִע רעֶדייֵא ,םִעייַנ ןָאגאָזְךיִא דנּוא ןעֶמּוקעֶגְנָא ןעֶנעֶז ןעֶבאַז עֶטְׁשְרֶע איַרהעֶז 9 :רעֶדליִּב
 ּביֹול ןייַז ,דיל סֶעייַנַא ראַה םעֶדּוצטְגְניִז10 :ןעֶרעֶה ָךייַא םִעָּדיִא ְךאַמ סיֹורַא ְךאָנטְצאַרַּפְׁש
 ןְלעֶזְניִאאיד ,טייַהְלופ עֶנייֵזדְנּוא םַי םעד ףיואּפזרַאטְהעֶג סאו רֶהיֵא ,דְרֶע רעֶד ןּופ קֶע ןּופ זיִא
 דנּוא ,לֹוק רֶעייֵז ןעֶּבעֶהְפיֹוא טעֶטְׁש עֶרייז דְנּוא רָּבְרִמ איִד ןעֶז זאל וו :םרעֶניֹואוְועֶּב עֶנייֵז דָנּוא
 ןּופ ןעֶלאַׁש אייז ןעֶזאָל ,ןעֶגְניִז עַלָס ןּופ רעֶניֹואוָועֶּב איד ןעֶזאָל ,טְניֹואוְועֶּב רֶדֵק פאוָו רעֶּפְרעֶד
 איד ןיִאּביול ןייז ןעֶנאָהְנֶא דְנּוא ,ראַה םעֶדּוצ רֹובְּכ ןעֶּבעֶג אייֵז ןעֶזאָל 12 :ְרעֶּב קץ איד
 ַאאיװ ןעֶקעוֶוְרעֶד הָאְנַק עֶנייַז טעֶזֶו רֶע ,רֹוַּבְנ ַאאי ןְהעֶנסיֹורַא טעֶֶו ראַה רעד13 :ןְלעֶזְניִא
 ןעֶנעֶק ןעֶקְראַטְׁש ָךיִז טעוֶו רֶע רֶנּוא ,ןָעייֵרְׁש ְךיֹוא טעוֶו רֶע ,ןעֶלאַׁש טעזֶו רֶע ,הָמְ וי סַעַּב

 ענייז

 טְכעֶנְק ןיייֵמ ,העָז 1



 היעשי

 טייָצ עֶנְנאַל ַא ּבאָה ְּךיִא 14 :דְנייַפ עֶנייֵז

 ְךִא ,ןעֶזעוֶועֶג ליִטְׁש ןיִּב ְךיִא ,ןעֶניווְׁשעֶנ
 לעֶז ָךיִא רעֶּבֶא ,ןעֶטְלאַהעֶגְנייֵא ְךיִמ ּבאָה
 לע ְּךיִא ןְרעֶניִועֶג ַא איו ןְעייֵרְׁשְסיֹוא
 :ןעֶגְניִלְׁשְרעֶפ ןעֶמאַזּוצ דְנּוא ןעֶטְסיִוְרעֶפ
 ,ןעֶכאַמ בּורָח גְרעֶּב איד לעדֶו ָךיִא 8
 זאָרְג םעֶצְנאַג רֶעייֵז דְנּוא ;ָּךייֵה איִד דְנּוא
 ְךיִא דְנּוא ,ןעֶכאַמ טְראַדְרעֶפ ְּךיִא לעוֶו
 ןְלעֶזְניִא איד ּוצ ןעֶכייֵט ןעֶכאַמ לעוֶו
 לע ןְרעֶסאוו ןּופ גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד רעֶּכָא
 לעוֶו ְךיִא דְנּוא 16 :ןעֶנעֶקיִרְטְסיֹוא ְּךיִא
 אייז סאו געֶו ַא ףיֹוא עֶדְניִלְּב איד ןעֶרְהיִפ
 אייז םאִזו ןעֶגעֶמְׁש ףיֹוא דְנּוא ;טיִנ ןעֶסייוִו
 ןעֶטעֶרְט ןעֶכאַמ אייֵז ּךיִא לעוֶו טי ןעֶסייוו
 -רעֶטְסְניִפ איד ןעֶכאַמ אייֵז ראָפ לעוֶו ְךיִא
 לעֶו עֶטְמּורקְרעֶפ סאָד דְנּוא ,טְכיֵל ּוצ םיִנ
 לעו ןעֶכאַז עֶניִזאָד איִד ,ןעֶכאַמ דאָרְג ְךיִא

 אייֵז לעֶז ָּךיִא דְנּוא אייֵז ראַפ ןּוהְט ְּךיִא
 ןעֶזּומ ןעֶלעוֶו אייֵז 17 :ןעֶואָלְרעֶפ טיִנ

 ץְנאַג דְנּוא ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ ְךיִז רעֶטְניִה
 ְךיִז ןעֶזאָלְרעֶּפ םאָו ןעֶרעוֶו טְמעֶׁשְרעֶפ

 14 נמ .במ
 ו4 םבֶׂשֶא הָעְפֶא הָדֹלּיַּכ קָּפַאְתֶא ׁשיִרֲחַא םָלֹועַמ יתיׁשֲחַה

 ט שבא םֶבׂשֲע-ָכְו תועָבִנּו םיִרָה ביִרֲחַא :רֵחְי ףֵאְׁשֶאו
 ו5 טיר יִּתְכַלְהְו :ׁשיִכֹוא םיָמָנֲאַו םייִאָק תֹורָהְ יִּתמׂשִ
 ְךֶשחַמ םיִׂשָא םֶכיְֵדַאועְדי-אל תָֹביִתְנּבּעָדָי אֵל ָךֶרָדּב
 םֶתיִׂשָע םיִרָבְּרַההָלֲא רֹוׁשיִמִל םיִׁשִקֲעַמּו רֹואָל םֶהיֵנְפִל
 וז יָסָּפַּב םיִָטְּבַה תשֹב ּוׁשֵבָי רוחָא ּונֵסָנ :םיִּתבֲַע אָלְו
 וא ּועֵמְׁש םיִׁשְרתַה :ניהלֶא םָּתַא הֶכִּסַמְל םיִרְמֶאָה
 ופ ׁשֵרַחְו יּרְבַע-םַא יִּכ רוִע יֵמ :תֹוִאְרַל ּוטיִּבַה םיִרְוִּעַהְ
 ;הֶדָוהְי רֵבָעּכ ְךּועְו םֶלְׁשִמְּכ רוִע יִמ חָלְׁשֶא יִכָאְלַמְּכ
 עו הָוהְי :עֶמְׁשי אָלְו םִיא חוָקָפ רֶמְׁשִת אָלְו תֹוָּבַר תֹאָר
 יג ןווְב-מַע אּודְו י:ריִלֵאו הָרֹוּת לידי וקְדִצ ןַעַמִל ץפֶח
 בל יָה ּאָּבְֶה םיאִָכיִּתבִבּו םֶלְּכ םירוחּב ַחָּפֶה יוׁשְ
 53 תא) ןִיָאי םָכָב יִמ : בֵׁשֲה רֶמאְדיִאְו הְָּׁשִמ ליִצַמ ןיאְו
 44 לֵאָרׂשִיְו בֶקֲעַי הָּמִשְמל ןֵתְנייִמ :רוִתֶאְל עמי ביִׁשְקִי
 ְךולָה ֹוָכרְרִב ּוָבָאיאלְו ֹול ּונאָטָח ּז הֶוְי אַלָה םֶיְוְבִל
 הכ ןיזעֶו ופַא הָמַח ֹויְלְע ְּךְֵׁשִּיַו :ותְרוְתִּב ּּעְמֶׁש אְו
 דאאָלְו וָּבירַעְבִּתַו עֶדְי אָלְו ביִבָּפִמ ּוהטֲהְִּתַו הָמְחְלַמ
 :םֵלילַע םִׁשָי

 גמ גמ
 א יילַא לֵאָרׂשי ְךְֶצִיו כי ךאָרּב הָוהְי רֵמָאיהְּכ הְִָ
 נ רוָבְַתייֵּכ :הָּתאייל ךְמׁשִּב יתאֶרָק ְךיְִלַאנ יּכ אָרּּת
 שֵאמְּב ךלַתיּכךפְטׁשִי אֵל תוֶרָהנבּו יָא ָךֶתא םמַּב
 + הַא הוי ִנֲא יִּכ :ךָּב-רעְבִת אָל הָכָהָלְוהָוּת אָל
 אאָבְּו ׁשֹוּכםִיַרְצִמ ךֶרפָכיִּתַָ ֵעַׁשומ לֵאְרְׂשי ׁשֹוְק
  ןֵּתֶאְו יִּתְבַהֲא ינאו ְָּדִּבִכנ יניְֵב ָּתְרקְי רֶׁשֲאַמ :ָּתחַּת
 ה ְָתאייֵּכ אָריִּתילַא :ךָׁשפַנ תַחְּת םיִמָאְלּו ְךיֶמחַּת םָדָא
 6 ןֹופָצַל רמא :ָךְְּבַקָא בֶרעַּמִּו ךֶערז איִבָא הָרזִממ יִנָא

 -עֶג ּוצ ןעֶנאָז סאו ,רעֶדְליִּב-ןעֶצעֶג ףיֹוא

 עֶרעֶזְנּוא טְנעֶז רֶהיֵא רעֶדְליִּב עֶנעֶסאָג
 דְנּוא ,עֶּביֹוט רֶהיֵא טְרעֶה 18 :רעֶמעֶנ

 דְנּוא ?טְכעֶנַק ןייֵמ טְרֶעייֵנ דְניֵלְּב יֹוזַא זיִא רעוֶו 19 :ןעֶהעֶז וצ יִדְּכ טְקּוק עֶדְניִלְּב רֶהיֵא
 זיִא סאוָו רעֶד איוִװ דְניִלְּב זיִא רעוֶו ?םֶהיֵא קיש ְּךיִא סאו ַחיִלְׁש ןייֵמ איז ּביֹוט זיִא רעֶו

 אוד רעֶּבָא ןעֶהעֶז ּוצ םעֶליִפ 20 ?ראַה םעֶד ןּופ טְכעֶנְק רעֶד אי דֶניֵלְּב יֹוזַא דְנּוא ,םּורְפ
 ראַה רעֶד 21 :טיִנטְרעֶה רֶע רעֶּבָא ןעֶריֹוא עֶנעֶפָא ןעֶּבאָה ּוצ ,ףיֹוראַד גְנּוטְכַא טיִנ טְסעֶב
 -ָךעֶה דִנּוא םיֹורְג הָרֹוּת איד טעוֶו רֶע ,טייקְגיִטְכעֶרעֶג עֶנייֵז ןעֶנעוֶו ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו ַא טאָה
 ןעֶנעֶז אייֵז ,קְלאָפ םעֶטְרעֶדְניִלְּפעֶג דְנּוא םעֶטְּביֹורעֶּג ַא זיִא סאָד רעֶּבָא 22 :ןעֶכאַמ ְּךיִל

 ,רעֶזייַה םיִנְגְנעֶפעֶג איִד ןיִא ןעֶטְלאַהעֶּב ןעֶנעֶז דְנּוא ,ןעֶסאָלְׁשעֶגְנייֵא רעֶבעֶל איד ןיִא עֶלַא
 -אוְועֶג ןעֶמעֶרְטּוצ ןעֶנעֶז אייֵז ,ליִצַמ אייז זיִא רעֶנייֵק דְנּוא ּביֹור ַא ּוצ ןעֶראוָועֶג ןעֶנעֶז אייֵז
 עֶניִזאָד סאָד לאָז רֶע זַא ְּךייַא ןעֶׁשיוִוְצ זיִא רעוֶו 28 :קירּוצ ּביִנ טְנאָז רעֶנייֵק דְנּוא ןעֶר
 טאָה רעוֶו 24 ? ןייַז רעֶטעֶּפְׁש טעוֶו סאו ןעֶרעֶה דְנּוא ןעֶמעֶנרעֶפ םִע ליוו רעזֶו ?ןעֶרעֶהּוצ
 רעֶד ראַה רעֶד טיִנ םֶע זיִא ?םִרעֶּביֹור איִד ּוצ לֵאָרְׂשִי דְנּוא ,ּביֹור םוצ ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא בֹקֲעַי
 געֶדו ןייַז ןיִא ןְהעֶג טְלאוָועֶג טיִנ ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא ,טְגיִדְניִזעֶג םֶהיֵא ןעֶנעֶק ןעֶּבאָה ריִמ סאו
 םֶהיֵא רעֶּביִא רֶע טאָה רעֶּביִראָד 28 ?הָרֹוּת עֶנייֵז ּוצ ןעֶרעֶה טְלאוָועֶג טיִנ ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא
 םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,הָמָחְלִמ רעֶד ןּופ טייֵהְקְראַטְׁש איִד דְנּוא ,ןְראָצְמיִרְג ןייַז ןעֶסאָגעֶנְסיֹוא
 םֶהיֵא ןיִא טאָה םֶע דְנּוא ,טְנעֶקְרעֶד טיִנ םִע טאָה רֶע רעֶּבָא ,ןעֶדְניִצעֶבְנָא םּורַא םֶגְנּיר
 :ןעֶמּונעֶג ץֶראַה ּוצ טיִנ ָּךאָד סֶע טאָה רֶע רעֶּבֶא ,טְנעֶרְּבעֶב

 במ לעטיפאק
 ,לֵאָרְׂשִי ָא רעֶפעֶׁשעֶּב ןייֵד דְנּוא ,בֹקֲעַי ָא ,ארֹוּב ןייֵד ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,דְנּוצַא רעֶּבָא 1

 -אָנ ןייַד אייֵּב ןעֶפּורעֶגְנָא ְךיִד ּבאָה ְּךיִא ,טְזעֶלעֶגְסיֹוא ְךיִד ּבאָה ְךיִא ןיִראוָו ,אָרֹומ ןייק ּבאָה
 טיִמ ְךיִא לעוֶו רעֶסאַוַו םעֶד ְּךְרּוד ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא טְסעוֶו אּוד ןעוֶו 2 :ןייֵמ טְזיִּב אּוד ,ןעֶמ
 ןְהעֶגטְסעוֶו אּוד ןעוֶו ,ןעֶצייֵלְפְרעֶפטיִנְּךיִד אייֵז ןעֶלעוֶו יֹוזַא ,ןעֶבייֵט איִד ְּךְרּוד דְנּוא ,ןייַז ריד
 -ָניֵצְנֶא טיִנְךיֹוא ְּךיִד טעֶוםאַלְפ איד דְנּוא ,ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ טיִנךיִר םִע טעוֶויֹוזַא רֶעייֵפםעֶד ְךְרּוד
 ּבאָה ְּךיִא ,רעֶפְלעֶה ןייד לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶניִלייֵה רעֶד ,טאָנ ןייֵדראַה רעֶד ןיִּב ָךיִא ןיִראָו 8 :ןעֶד
 טְזיִּב אּוד לייִװ 4 :ריִד טאָטְׁשְנַא אָבְס דְנּוא ׁשּוּכ ,גְנּוזעֶלְסיֹוא עֶנייֵד ראַפ םִיַרְצִמ ןעֶּבעֶגעֶּג

 טְּביִלעֶג ְךיִד ּבאָה ָּךיִא דְנּוא ,טְרְהֶעעֶגּךיִד ְךיִא ּבאָה םּוראָד ןעֶגיֹוא עֶנייֵמ ןיִא רֶעייֵט ןעֶזעוֶועֶג
 :ןעֶּבעֶל ןייד ראַפ ןעֶטְפאַׁשְרעֶקְלעֶּפ דְנּוא ,ריִד טאָטְׁשְנַא ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶּבעֶג ְךיֹוא לעוֶו ְךיִא דְנּוא
 ,טייַז-חַרְזִמ ןּופ ןעֶמאָז ןייד ןעֶנְנעֶרְּב לעוֶו ָּךיִא ,ריד טיִמ ןיִּב ְּךיִא ןיִראָו אָרֹומ ןייק ּבאָה 2
 ּביִג טייֵז-ןֹופָצ ּוצ ןעֶנאָז לעוֶו ְָּךיִא 6 :ןְלעֶמאַזְנייַא ְךיִד ְּךיִא לעוֶו טייֵז-בֶרֵעַמ ןּופ דְנּוא

 רעהא



 היעשי 19

 הָצְקִמיֵתֹוְבּו קוחרָמ ינָּביִאיבָה יִאָלְכִּתילַא ןֶמיֵתלּויִנֵּ
 -ףַא ויִּתִרַצְ ויָתאָרְּב יִדֹובְכלְו יִמְׁשִב אָרְקִּנַה לֹּכ :ץֶרָאָה

 :ומָל םִינאַ םיִׁשֹרחוׁשֵיםִיניעו רועדםע אוָצּוה ;ויָתִׂשֲע 5
 תא דִי םֶהְּב יִמ םיִמֶאְלו ופְסֶאָו וָרֲחַיּוְצְּכִקִנ םיונַילְּכ 5

 ּוְְמאֹיַועְמִׁשְִו ּוקָרְצִיְו םֶהיֵדֲע ינתי עמ תֹונֹׁשאֵרְו
 מל יִתְרָחְּב רֶׁשֲא יִּדְבַעְו הָוהְי-םֶאָנ יֵדָע םֶּתַא :תָמָא י

 לַא רַצניאל יֵנָפִל אוה יִנֲאיִּכ נבל ּונמֲַת עֵת
 ידְְלַּבִמ ןיֵאְו הוהי יִכנָא יִכֹנָא = !היְהייאִל יֵרֲחַאו
 רִז םֶכָּב ןיאְו יִּתעַמְׁשהְו יּתִעׁשֹוהְו יּתְרַגה יִכֶֹא :ַעיִׁשֹמ

 ןיאו אוה יִנֲא םוימ-סַנ :לַאיינַאו הָוהי-םאְנ יִרע םֶּתַאְו 5
 םֶכְלַאְ הָוהְי רֶמֶא-הְּכ  :הָנביִׁשְ מו לע עְמֶא ליצַמ יִדְיִמ 14

 אָרֹוּב םְׁשְק הָוהְי ִנֲ :םֶתָנֹר תִֹנֲאְב םִדְׂשְַ םֶלְ ומ
 ְךֶרֶד םִיַּב ןתֹה הוהי דָמֶאהְּכ  םֶכְּכְלִמ לֵאְרְׂשיט
 " רוָדחַי יזעֶו לֶיַח סוִסְו-בֶכָר איִצֹוּמַה :הָביִתְנ םִּזִע םיִמְבּו עז

 תוָנׁשאֵר ְכּתילַא ;וָבֶכ הֶּתְׁשַּפַּכ ּוְכֲעַּד ּומיכילַּבֹ ּובָּכֶׁשִי 8

 :1ֿמ

 טיִנ טְלאַה טייֵז-םֹורָד ּוצ דְנּוא !רעֶהַא

 דְנּוא ןעֶטייוֵו ןּופ ןְהיִז עֶגייֵמ גְנעֶרְּב ! קירּוצ
 -יֵלְמיִא 7 :טְלעוֶו קֶע ןּופ רעֶטְכעֶט עֶנייֵמ
 ןייֵמ אייֵּב ןעֶפּורעֶגְנָא טְרעֶו םאו רעֶכ
 ןעֶפאַשעֶּב םֶהיֵא ּבאָה ָּךיִא ןיִראוָו ,ןעֶמאָנ
 טעֶדְליִּבעֶג םֶהיֵא ּבאָה ְךיִא ,דֹובָּכ ןייֵמ ּוצ
 םיֹורַא טְנְנעֶרְּב 8 :טְכאַמעֶג ךיֹוא דְנּוא

 ןעֶגיֹוא ןעֶּבאָה סאוָו קְלאָּפ עֶרְניִלְּב םאָד
 :ןעֶריֹוא ןעֶּבאָה סאָו עֶּביוט איִד דְנּוא

 -ְמאַזְרעֶפ ןעֶמאַזּוצ םִיֹוג עֶלַא ְּךיִז ןעֶזאָל 9
 ןְלעֶמאַזְנייֵא תֹומּזא איִדָּךיִז ןעֶזאָל דְנּוא ןעֶל
 ? ןעֶלעֶצְרעֶד עֶגיִזאָדסאָד ןעֶק אייז ןּופ רעדֶד

 עֶגיִרְהיִרְפ איִד ןעֶכאַמ ןעֶרעֶה סְנּוא רעֶדָא
 תּודֵע עֶרייֵז ןעֶּבעֶגְרעֶהַא אייז ןעֶזאָל ,ןעֶכאַז

 חָמֶצִת הָּתִע הֶׁשָדֲח הָׂשֹע יִנְנַה :ּוננּב בֶתילא תֹוינְמִדַקְו 5
 :תֹורְהִנןומיִׁשיִּב ךֶרֶד רֶּכְִּמִּב םיַׂשָא ףַא ָהּ עֶר אַה

 רֶּבְרּמַב יִּתְתָניִּכ הָנֲַי תֶֹגְבּו םִִנַּת הָדָּׂשַה תיח יִנְֵּבַכְּת כ
 ִתְַצי ודע - :יִרּוחְב ִּמַעתֹוקְׁשַהְלןֹנִיִּב תֹורָהְנ םיִמ 1
 יִּב ָּתְעְנייִּכ בֶקעַי ָתאֶרְק יתאדאלו ;ּורּפַסי יִתְלהְּת יל 2

 יִנְַָּבִכ אֵל ּיִהְבו ד ילְ הֵׂש יִּל ָתאיִבַהדאל :לֵאָרְׂשִי
 ְתיִנְקדאְל עי ְךיִּתְַנְֹה אלְו ההָנמְּ ְךִּתְַבָעָה אֵל
 דַבַה ךא ינָתיוֲרֲה אל ּךיָחְבִו בֵלֶחְו הָנָק ףָסֶּכַב ל

 הרָהֹמ אה כא א ריב ;ּתענוה ְךיֶתֹואֹטַחְּב הכ
 הטפשנ יִנֵריֵכְוַה :רֶכְזָא אל ךיֶתאֹּטְַ ינעַמְל דיעֶׁשַפ

 אָטַח ןוׁשאֵרָה ְךיֶבָא :קָּדְצִּת ןעמל הּתַא ר דָחָי עד

 ןעֶזאָל רעֶדָא ,ןייַז טְכעֶרעֶג ןעֶלאָז אייֵז זַא
 ; תֶמֶא זיִא םִע זַא ןעֶגאָז דְנּוא ןעֶרעֶה סֶע אייֵז
 ,טאָנ טְגאָז ,תּודֵע עֶנייֵמ טְנעֶז רֶהיֵא 0
 םֶהיֵא ּבאָה ְּךיִא םאָו טְכעֶנְק ןייֵמ דְנּוא
 ןעֶסיִו טְלאָז רֶהיִא יֵדְּכ ,טְלעוֶוְרעֶדְסיֹוא
 -ךעֶפ דְנּוא ןעֶּביֹולְג ריִמ טְלאָז רֶהיִא דְנּוא
 ןייק זיִא ריִמ ראָפ ,רעֶד ןיִּב ָּךיִא זַא ןְהעֶטְׁש

 ְךאָנ דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג ןעֶפאַׁשעֶּב טיִנ טאָג
 ְךיִא 11 :ןייז טיִנ רעֶנייֵק ְּךיֹוא טעוֶו ריִמ
 ןייק זיִא ריִמ ץּוח דִנּוא ,ראַה רעֶד ןיִּב

 ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶפְלאָהעֶנ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא טְגאָזעֶנְנָא םִע ּבאָה ְּךיִא 12 :אָד טיִנ רעֶפְלעֶה
 רֶהיֵא דְנּוא ;ְךייַא ןעֶׁשיוִוְצ (טאָנ רעֶדְמעֶרִפ ןייֵק ראַוַו םִע ןעוֶו ןעֶרעֶה טְכאַמעֶנ ָּךייַא םִע
 -עֶועֶנ זיִא נאָט רעֶד רעֶדייֵא ,אָי 18 :טאָג ןיִּב ָךיִא סאָד ראַה רעֶד טְגאָז תּודֲע עֶנייֵמ טְנעֶז
 רעדֶו דְנּוא ןעֶקְרעוֶו אּוהט ְּךיִא ,ןייַז ליִצַמ דְנאַה עֶנייֵמ ןּופ ןעֶק רעֶנייֵק דְנּוא ,רעֶד ְּךיִא ןיִּב ןעֶז
 ןּופ רעֶגיִלייֵה רעֶד ,רעֶזעֶלְסיֹוא רֶעייֵא ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא 11 ?ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ סֶע לאָז
 טְכאַרְּבעֶגּפּורַא עֶלַא אייז ּבאָה דְנּוא לֶבָּב ןייק טְקיִׁשעֶנ ְךיִאֹּבאָה ןעֶנעוֶוְטעֶרייֵא ןּופ ,לֵאָרְׂשִי
 רֶעייֵא ראַה רעֶד ןיִּב ְךיִא 12 :גְנאַזעֶנ רֶעייֵז טיִמ ְךעֶלְפיִׁש ןיִא םיִדְׂשַּכ איד דְנּוא ,ןְרעֶדּור טיִמ

 סאוָו רעֶד ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 16 :גיִנעֶק רֶעייֵא לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶפעֶׁשעֶּב רעֶד ,רעֶניִלייַה
 טְגְנעֶרְּב סאוָו רעֶד 17 :ןִרעֶסאוַו עֶקְראַטְש איִד ןיִא געֶטְש ַא דְנּוא םַי םעֶד ןיִא געזָז ַא טְכאַמ

 ְךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז ,טְכאַמ עַקְראַטְׁש ַא דְנּוא לִיַח ַא ,דְרעֶפ איִד טימ ןעֶנאַוְוְטייֵר םעֶד סיֹורַא
 -טְכיֵל ַא איז ןְהעֶנְסיֹוא ןעֶלעֶו אייֵז ,ןְהעֶמְׁשְפיֹוא טיִנ ןעֶלעוֶו דְנּוא ןעֶגעֶלְרעֶדיִנַא ןעֶמאַזּוצ
 דְנּוא ,ןעֶכאַז עֶּמְׁשְרֶע איִד ןעֶקְנעֶדעֶג טיִנ טְלאָז רֶהיֵא 18 :ןעֶרעוֶו ןעֶׁשאַלְרעֶפ דָנּוא טיֹונְק
 םִע טעוֶו דְנּוצַא ,םֶעייֵנ ְּךאַמ ְּךיֵא ,העֶז 19 :ןעֶטְכאַרְטעֶּב טיִנ רֶהיֵא טְלאָז עֶניִרעֶהיִרְפ סאָד
 רעֶד ןיִא געֶו ַא ןעֶכאַמ ְּךיֹוא לעדֶז ְּךיִא ?ןעֶסיוז טיִנ ןעֶד םִע רֶהיֵא טעדֶ ,ןעֶצאָרְּפְׁשפ םיֹוא
 ְךיִמ ןעֶלעוֶו דְלעֶפ םעֶד ןּופ תֹויַח (עֶדְליוו) איִד 20 :אייֵנעֶטְסיוִו רעֶד ןיֵא ןעֶכייֵט דְנּוא רָּבְדִמ

 רעֶד ןיִא רעֶסאוַז ןעֶּבעֶנעֶג ּבאָה ּךיִא לייוו ,ןעֶסיֹורְּטְׁש עֶגְּי דְנּוא ןעֶגְנאַלְׁש-ןעֶבאַרַד ,ןעֶרָהֶע
 :ןעֶקְניִרְטּוצְנֶָא קְלאָפ םעֶטְלעֶוְרעֶדְסיֹוא ןייֵמ ,אייֵנעֶטְסיוִו רעֶד ןיִא ןעֶכייֵט דְנּוא ,רָּבְדִמ
 :ּביֹול ןייֵמ ןעֶלעֶצְרעֶד ןעֶלאָז אייֵז יִדִּכ ,ריִמ ראַפ ןעֶפאַׁשעֶנ ְךיִא ּבאָה קֶלאָפ עֶניִזאָד םאָד 1
 ריִמ טיִמ טְזיִּב אּוד טְרֶעייֵנ ,בֹקֲעַי ָא ,ןעֶמאָנ ןייַמ ןַא ןעֶפּורעֶנְנָא טיִנ טְסאָה אּוד רעֶּבָא 2
 תֹולּוע עֶנייֵד ןּופ עֶלעֶמעֶל ןייק טְכאַרְּבעֶג טיִנ ריִמ טְסאָה אּוד 23 !לֵאָרְׂשִי ָא ןעֶראוָועֶג דיִמ
 טְכאַמעֶג טיִנ ְךיִד ּבאָה ְָּךיִא ,ןעֶזעוֶועֶג דֵַּבַכְמ טיִנ ְּךיִמ אּוד טְסאָה תֹונָּבְרַק עֶנייֵד טיִמ דְנּוא
 אזד 24 :ָךיֹורְהייוֵו טיִמ טְכאַמעֶנ דיִמ טיִנ ְךיֹוא ְּךיִד ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,הָחְנִמ ןֵּבְרַק ַא טיִמ ןעֶניִד
 -עֶנ טאַז טיִנ ְּךיִמ טְסאָה אּזד דְנּוא ,דְנּורעֶמיִצ ןייק טְּפיֹוקעֶג דֶלעֶג ראַפ טיִנ ָךיֹוא ריִמ טְסאָה
 עֶנייֵד ָּךְרּודטְכאַמעֶנ טייַּבְרַא ריִמ טְסאָה אּודטְרֶעייַנ ,תֹונָּבְרִק עֶנייֵד ןּופ בֶלַח םעֶד טיִמ טְכאַמ
 סיֹוא טְקעֶמ סאו רעֶד ןיִּב ְךיִא 25 :דניִז עֶנייַד טיִמ טְכאַמעֶג דיִמ ְּךיִמ טְסאָה אּוד דְנּוא ,דְניִז
 ןאָמְרעֶד 26 :םיִאָּמַח עֶנייִד ןַא ןעֶקְנעֶדעֶנ טיִנ לעוֶו ָךיִא דְנּוא ,ןעֶנעוֶוְטעֶנייִמ ןּופ דְניִז עֶנייֵד
 :ןייַז טְכעֶרעֶנ טְסְלאָז אּודיִדְּכ םִע אּוד לעֶצְרעֶד ,ַחוּכוװ ַא ןעֶּבאָה ןעֶמאַזּוצ רעֶמאָל ;ָךאָד ְךיִמ

 ןייד



 היעשי

 טְגיִדְניִזעֶנ טאָה רעֶטאָפ רעֶטְׁשְרֶע ןייֵד 7
 ריִמ ןעֶנעֶק ןעֶּבאָה םיִציִלְמ עֶנייַד דְנּוא
 לֵלַחְמ ְּךיִא ּבאָה םּוראָד 28 :ןעֶזעוֶועֶג רֵרֹומ
 ָךיִא דְנּוא ,ןעֶראַה עֶניִלייֵה איִד ןעֶזעוֶועֶנ

 לֵאָרְׂשִי דְנּוא ןעֶּבעֶג םֶרֵח ןיִא בֹקֲעַי לעוֶז
 :בְנּורעֶטְסעֶל איִד ּוצ

 דמ לעטיפאק

 דְנּוא בֹקֲעַי טְכעֶנְק ןייֵמ רעֶה דְנּוצַא דְנּוא 1

 -ְךעֶדְסיֹוא םֶהיֵא ּבאָה ְּךיִא סאו לֵאָרְׂשִי
 טאָה סאוָו ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 2 :טְלעוֶו
 -אֵׁשעֶּב ְּךיִד טאָה סאוָו דְנּוא ,טְכאַמעֶנ ְּךיִד

 רֶע טאָה ןָא ְּךיֹוּב םְרעֶטּומ ןייֵד ןּופ ,ןעֶפ

 טְכעֶנְק ןייֵמ אָרֹומ ןייק ּבאָה ,ןעֶפְלאָהעֶג ריִד
 ּבאָה ְּךיִא סאָװ ,ןּורְׁשִי אּוד דְנּוא ,בֹקֲעַי

 לעוֶו ָּךיִא ןיִראָו 8 :טְלעוֶוְרעֶדְסיֹוא םֶהיֵא
 דנּוא ,ןעֶגיִטְׁשְרּוד םעֶד ףיֹוא רעֶסאַוו ןעֶמיִנ
 םעֶנעֶקּורְט םעֶד ףיֹוא רעֶסאַוַו םעֶניִדְנעֶניִר
 ַחּור ןיימ ןעֶסיִגְסיֹוא לעוֶו ְּךיִא ,(דְנאַל)
 עֶנייֵמ דְנּוא ,ןעֶמאָז ןייֵד ףיֹוא ׁשְרֹוקַה
 אייֵז דָנּוא 4 :רעֶדְניִק עֶנייֵד ףיֹוא הָכָרְּב
 זאָרְג ןעֶׁשיוִוְצ איז ןעֶצאָרְּפְׁשסיֹוא ןעֶלעוֶו
 :ןעֶבייֵט-רעֶסאַוַו אייַּב סיִּבְרעוֶו איו יֹוזַא
 םעֶד ּוצ רעֶהעֶג ָּךיִא ןעֶנאָז טעוֶו רעֶנייֵא 9

 216 דמ נמ

 ;יב יעשפ == זילזמו
 = יא טי =- -+י* ח +=

 :םיִפּּדנל לֵאָרׂשי בֹקֲעַי

 98 רחל הָנּתֶאְו ׁשֶרָק יֵר טיף ְש לֵּלַהֲאַו

 ידױמ רמ

 9 א + רטָאדהְּכ ;וב יּתְרַהָּב לֵאָרְׂשִו ידבע םֶקִעי עַמָׁש הָּתַעְו

 בֹקֲעַי ייֵזְב ַ אריִּת -לֵא ָךֶרֶַי ןְבִמ ר ֶׁשֹע הָעדי

 + -לַע יי אָמָצ-לַע םו יקְצִ יִּכ :וָב יּתְרָהְּב ןורְׁשו
 ו יִתְמְָו :ךיָאְצַאְצ-לַ יִתְכַרבּו ערקלַע יחור קָצָא הז

 ה הָדָוהיַל רַמאֹי ָז ;םִיָמייֵלְביילַע םיִבָרֲַּכ ריִצְח ןבְּ
 םֵׁשְבּו הָוהיִל ֹודָי בֶּהְכי הֶה בֵקעַיםֶׁשִּב אָרְקִי הָח יָא
 6 ילֲאַ לֵאְְׂשיידְלִמ הָוהי רַמָא-הְּכ :הָּנַכי לארשי
 ;םיִהלֲא ןֶא ִדָעְלַּבמּ יהא ינֲאַו ןושאר יינַא תוִאָבְצ הָוהְי
 טל ימישמ יל בָכְרִעַו הָדי הָדיו ארי ינמְכייִמּו
 -כַאו :דֲחַפּתילֲא ;מָל ּודינַי הָנאי בָּת רשאו ו תֹויתֶאְ

 ׁשָיַה יִדֵע םֶּתַאְו יּתְרַּנְִו ְּךיִּתְעַמְׁשִה זַאֵמ אֵלַה ּורְרּת

 בּלְכ ספיר יְִָדִי-לב רוִצ ןיִאְו ידֲַלַּבִמ הולָא
 -לֵבּוָאריילַּב הָּמֹב םֶהיֵדעְו ּוליֵעוי-לַּב םֶהיֵדּוְמַחַו ּורֹת
 *:ליִעֹוהיִּתִלִבִל דֶסֶנ לֶסּפּו לַא רֶצייִמ :ּוׁשְבי ןַַמְל ועְדִי
 וג םֶּלְכ וֵצְּבַקְתִי םֶדָאמ הֶּמִה םיִׁשְרָהְ שב וירבחלְּכ וה
 :דַהָי ּוׁשְבֵי ּוְדֲָהְפי ּודֹמֲעַ

 השבי
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 וצ ילַעְפּו יוְצַעַמ לֶורַּב ׁשֵרָה
 בַעָר-םַנ ורֹּכ ערוב ז הע ּודָרְצִי תובָּקַּמַבּ םֶהָּפַּב
 3 וָק הָטָנ ֿםיִצֵע ׁשֵרֶה :ףֶניֵו םִיַמ הֶתָ שאל ַחכ ןיאְו
 יהָרָאָתִי הָנּוחְּמַבּו תֹועְצְּמַּב והֵׂשֲעַי דרֶׂשַב ּוהָרֲאְתִי
 ;ןריֵב תֶבָׁשָל םָדָא תֶרֶאַפתַּכ ׁשיִא .תיִנְבַתַּכ ֹוהְׂשֲעַּ
 14 ררעְ-יֵצֲַּב יליִמַאַו ןולַאו הָזרּת הֵּו ם םיֹרָא וָל-תָרְכַל
 הק == םָדָאל הָיְהְו :לָּדַני םֶׁשַנְו ןָרא עטֶנ
 ּוחָתְׁיו לאילַעָפייחַא םֶחָל הָּפֶאְו קישָי-ףַא םֶחָ
 ָה--לַע ׁשאֹמִּב ףָרָׂש ֹויָצה : ימָלידניו לֵמָפ

 ומ ==דמפ

 16 רָׂשְּב ו ויצָה 1

 ןעֶפּורְנָאְדיִז טעוֶו רעֶרעֶדְנַא ןייַא דְנּוא ,ראַה
 דְנאַה עֶנייז טיִמ ןעֶּבייֵרְׁשְרעֶטְנּוא ְּךיִז טעֶו רעֶרעֶדְנַא ןייַא דְנּוא ,בֹקֲעַי ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד טיִמ
 ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד ,ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא 6 :לֵאָרְׂשִי ןעֶמאָנּוצ ַא ןעֶּבעֶנ ְּךיִז טעוֶו דְנּוא ,טאָנ ּוצ

 ןיִּב ְּךיִא דְנּוא רעֶטְׁשְרֶע רעֶד ןיִּב ָךיִא ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד רעֶזעֶלְסיֹוא ןייַז דְנּוא לֵאָרְׂשִי

 ָךיִא איז יֹוזַא ןעֶק רעֶו דְנּוא 7 :אָד טיִנ טאָג ןייק זיִא ריִמ ץּוח דְנּוא ,רעֶטְצעֶל רעֶד
 ָךיִא םעֶד טייז ,ןעֶטייֵרעֶּבּוצ ריִמ ראַפ סֶע לאָז רֶע דְנּוא ,ןעֶנאָזְנָא םִע דְנּוא ןעֶפּור לאָז רֶע זַא
 :ןעֶאָזְנָא םִע אייֵז ןעֶזאָל ןעֶמּוקְנָא טעוֶו סאוָו סאָד דְנּוא ? קְלאָפ עֶטְלַא סאָד ןעֶפאַׁשעֶּב ּבאָה
 טְזאָלעֶג רעֶהַא גְנאַל ןּופ טיִנ ְּךיִד םִע ךיִא ּבאָה ,טיִנ טְרעֶטיִצ דְנּוא טיִנ ָּךייֵא טְקעֶרְׁשְרעֶד 8
 ַא ןעֶדְנאַהְרעֶפ זיִא סֶע ּביֹוא ,תּודֵע עֶנייֵמ טְנעֶז רֶהיֵא ?טְנאָזעֶגְנָא םִע ּבאָה ְָּךיִא דְנּוא ,ןעֶרעֶה
 ןעֶכאַמ םאָו איִד 9 :טיִנ םעֶנייֵק ןעֶק ְּךיִא ,זְלעֶפ ןייק אָד טיִנ זיִא םֶע זַא דנּוא ,ריִמ ץוח טאָג
 טיִנְראָנ אייֵז ןעֶנעֶק רעֶדְליִּב עֶגיִטְסּול עֶרייַז דְנּוא ,טיִנְראָג עֶלַא ןעֶנעֶז רעֶדְליִּב-ןעֶצעֶנ
 ּטיִנ ןעֶסיוז דְנּוא ןעֶהעֶז טיִנ ןעֶנעֶק אייֵז זַא ,תּודֵע עֶרייַז טְסְּבלעֶד ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ןעֶפְלעֶה
 טאָה סאו דְליִּב ַא טְסיִג דְנּוא טאָנ ַא טְבאַמ רעוֶו 10 :ןעֶרעוֶו טְמעֶׁשְרעֶפ ןעֶלאָז אייֵז יִדָּכ
 רעֶטְסייֵמ איִד ְּךיֹוא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְמעֶׁשְרעֶפ ןעֶלעוֶו םיִרָבַח עֶנייֵז עֶלַא העֶז 11 ?ןעֶצּונ ןייֵק
 ןעֶלעֶטְׁשְרעֶריִנַאְּדיִז ןעֶלעוֶו אייז ,ןְלעֶמאַזְנייַא עֶלַאְּדיִז ןעֶלעוֶו אייֵז ,ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ ןעֶנעֶז אויִד
 -ךעֶזייַא עֶכייֵא טיִמ דיִמְׁש רעֶד 19 :ןעֶרעוֶו טְמעֶׁשְרעֶפ רעֶדְנאַנַא טיִמ דְנּוא ןעֶקעֶרְׁש דְנּוא
 ןעֶקְראַטְׁש ןייַז טיִמ םֶע רֶע טְקְרעוֶו ןְרעֶמאַה טיִמ דְנּוא ,ןעֶליֹוק איִד ןיִא טייֵּבְרַא גְנאַַוְצ עֶנ
 רעֶסאַוַו ןייק טיִנ טְקניִרְט רֶע ,ַחֹּכ ןייק טיִנ טאָה רֶע דְנּוא גירְגְנּוה ָּךיֹוא טְרעוֶו רֶע ,םעֶרָא
 סֶע טְנעֶכייֵצעֶּב רֶנּוא ,רּונְש-טְסעֶמ איִד םיֹוא טֶהיֵצ רעֶלְשיִט רעֶד 13 :דיִמ טְרעוֶו רֶע דְנּוא

 ,לעֶקְריִצ ַא טיִמ םִע טְנעֶבייֵצ דְנּוא ,ןְלעֶּבּוה טיִמ סֶע טייֵּבְרַאעֶּב רֶע ,טְפיִטְש-אייֵלְּב ַא טיִמ
 םעֶד ןיִא ׁשְנעֶמ רעֶנעֶׁש ַא איו ּוליִפַא ,שְנעֶמ ַא ןופ טְלאַטְׁשעֶג איד ןיִא םִע טְכאַמ דְנּוא
 -ןעֶסעֶרְּפיִצ ְּךיֹוא טְמעֶנ דְנּוא רעֶמייֵּב-ןעֶנעֶט ּפָא ְּךיִז טעֶדייֵנְׁש רֶע 4 :ןעֶּבייֵלְּב ּוצ זיוה
 ,דְלאַו םעֶד ןּופ רעֶמייֵּב איד ןעֶׁשיוִוְצ קְראַטְש ְּךיִז ראַפ אייֵז טְכאַמ רֶע דְנּוא .העָמייָּב
 ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 12 :ןעֶסְקאַו איִז טְכאַמ ןעֶנעֶר רעֶד דְנּוא גייווְצ ַא טְצְנאַלְפ רֶע
 ךיֹוא ,ןעֶמְראַוְרעֶד ּוצ ְּךיִז ןּופְרעֶד טְמעֶנ רֶע דרִנּוא ,ןעֶנעֶרְּב םעֶד ּוצ ׁשְנעֶמ ַא ראַפ
 דנוא טאָנ ַא ןּופְרעֶד ְךיֹוא טְכאַמ רֶע טיֹורְּב טְקאַּב ןעֶמ דְנּוא ןעֶמ טְצייֵה
 :רעֶריִנַא םֶהיֵא ּוצ ְּךיִז טֶעיִנְק דְנּוא דְליִּב-ןעֶצעֶנ ַא טְכאַמ רֶע ,ּוצְרעֶד ָּךיִז טְקיִּב
 טְפְלעֶה רעֶרעֶדְנַא רעֶד ןּופ ,רֶעייַפ םיִא רֶע טְנעֶרְּבְרעֶפ ןּופְרעֶד טְפְלעֶה ַא 6
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 היעשי לוד

 יִתֹוּמַח חָאָה רַמאֹו םהָי-ףַא עַּבֶׂשיְו יִלְצ הָלֶצי לָכאֹי
 ולדנִי ולְסַפְל הָׂשָע לָאָל ּותיִרֵאִׁשּו :רוִא יתיִאָר וו
 אל :הָּתֶא יִלַא יִּכ נְליצַה רַמאֹ ולֵא לֵלַּפְתִו וחמְׁשִ ו9

 !םֶתֹּבִל ליִכְשַהְמ םֶהיֵניִע ןוואְרִמ חַמ יִּכ ּונבָ אֵלְו יעְדָי
 ויְצָה למאל ָֿנּובְתאָלְו תַעָד אֹכְו ןֿבללָא ביׁשָידאַלְ
 הָלֶצֶא םֶחל וויָלְחְנילַע יִתיַפָא ףַאְו ׁשאיֹומְּב יִּתְפַרְׂש
 :דֹוְָסֶא ץע ליבָל הֶׂשָעֶא הָכָמוְתִל י וחְתִַו לֶכאו רָׂשְב

 אֵלְו וׁשְּפַנ-תֶא ליצי--אלו ּוהָּמִה םֵתּו ּוד בל רָּפַא הָעֹר 2
 לֵארְׂשִי םֵקֵעַי הֶּלֵא-רְֶז  גיִנִמיִב רֶק ֶׁש-אֹולֲה חַמאֹי 1

 :יִנֵׁשְּנִת אל לֵאָרְשי ֶּתַאיָלירְבֶע יקר הָּתְאייֵּדְבַע יִּכ
 ;יתלַאָגיִּ ילֵא הָבּוׁש ךיֶתאֹּטַחןנעַכוךִלָׁשִּמבֶעָכיִתיחְמ 2

 וחְצִּפ ץֶרֶא תְִּּחַּת ועיִרָה הָוהְי הָׂשָעייֵּכ םִיִמָׁש ינר
 לֵאדׂשיִבּו בקי הָוהְי לֵאָיִּ וּב ץֵע-לְכְו רַָי הָנה טיִרָת

 :ָוהְי יִכֹלֶא ְִּבִמ דר ףלֲג הָוהְי רַמָא-הְּכ - !רָאָּפְתִי 4
 רַּפִמ :יִּתִא יִמ ץֶרָאָה עֶקֹר יַבְל םיַמָׁש הָטֹנ לֿפ הֶׂשָע הכ

 רֹוחָא םיִמְכָח ביִׁשֵמ ליה םִיִמְסָקְו םיִּדַּב תוָתֹא

 חס דס

 -עֶב אייָּבאַד טאָה רֶע סאוָו ׁשייֵלְפ רֶע טְסֶע
 טְמעֶראַוַ רֶע ;ְּךיִז טְגיִטעֶז דְנּוא ,ןעֶטאָרְּב

 ְךיִא !אַהַא ,טְנאָז דְנּוא אייֵּבְרעֶד ְּךיֹוא ְךיִז

 (רֶעייֵפ)סאָדְועֶהעֶזעֶגּבאָה ְךיִא ,םעֶראַוו ןיִּב
 טְכאַמ ןעֶגיִרְּביִא םעֶד ןּופ דְנּוא 17 !טְכיִל

 ְךיִז טֶעיִנְק רֶע ,דֶליִּב-ןעֶצעֶג ןייֵז ,טאָג ַא רֶע
 וצ טּוהַט דְנּוא ּוצאֹד ְךיִז טְקיִּב דְנּוא רעֶדיִנַא

 ליִצַמ ָּךיִמ אייז ,טְנאָז רֶע דְנּוא ןעֶמעֶּב םֶהיֵא
 ןעֶסייוֵו אייז 18 :טאָנ ןייֵמ טְזיִּב אוד ןיִראוָו
 עֶרייֵז ןיִראָו ,טיִנןְהעֶמְׁשרעֶפ אייֵז דְנּוא ,טיִנ

 ןעֶנעֶק אייֵז זַא טְּבעֶלְקרעֶפ ןעֶנעֶז ןעֶגיֹוא
 טיִמ טיִנ ןְהעֶמְׁשרעֶפ אייֵז דְנּוא ,ןעֶהעֶז טיִנ

 םֶכאַרְטעֶּב רעֶנייֵק דְנּוא 19 :רעֶצְרעֶה עֶרייֵז
 -רעֶפ ּוצ דְנּוא ןעֶסיוִו וצ ץְראַה ןייַז ןיִא םִע

 םיִלָׁשַיווָכָאְלמ תַצַווִּבַע רַבּד םיקמ :לֵּכְַי םֶּתְעְַו
 ָהיֵתובְרָחְ הָיְִּּ הָדְּי יֵרְעַלּו בָשּ םלָׁשיריִל רַמֹאָה
 רַמֹאָה :שיִבוא ךיתרֲהְנו יִבְרָה הָלּוצל רֵמֹאָה :םֶמֹוקֲא

 הרָנבִּת םֹלָשיהיל רָמאֹלְוםָלָשִי יצְפֶח-לְכְו יָעֹרׂש טרובל
 :דֶסְוִּת לָכיֵהו

 המ המ
 וניִמיִב יִּתְקוַחָה-רֶׁשֲא ! ׁשֶרֹוְכְל ֹוחיִׁשְמַל הָוהְי רֶמָא-הְּכ א

 וִפִל חתְפ ֵַּתַפֲא םיִכָלְמ ינְתֶמּו םיונ ִנְפִל דַרֵל

 םביִֹחַהַו דלא ךנְִל יא :!רְִי אל םיִָׁשּו ילד:
 יתנו דָא לז יחיִרְבּו ּבַׁשֲא הֶּׁוהנ תל רֶׁשנֲא 5

 ִנֲ יִּכ ַרֵּת ןֵעֵמְל םיִרְְּסִמ יִנְמְטִמּו ְךֶׁשֹוד תוִרְצִֹא דֶל

 טְפְלעֶה איִד ןעֶנאָז לאָז רֶע זַא ןְהעֶטְׁש
 ,רֶעייַפ םיִא טְנעֶרְּברעֶפ ָּךיִא ּבאָה ןּופאַד
 ןעֶקאַּבעֶג ְּךיִא ּבאָה ןעֶליֹוק עֶנייֵז ףיֹוא דְנּוא
 ָךיִא דְנּוא ׁשייֵלַפ ןעֶטאָרְּבעֶג דְנּוא ,טיֹורְּב

 יְּביִא םאָד ָּךיִא לאָז דְנּוא ,ןעֶסעֶגעֶג סֶע ּבאָה
 ,טייקְגיִדְרעֶוְמּוא עֶנייֵא ּוצ ןעֶכאַמ עֶניִר
 ?ןעֶקיִּב ץְלאָה םעֶד ּוצ ְּךיִמ ְּךיִא לאָז דְנּוא
 םעֶשיִראנַא ,שַאטימ ְּךיִז טְרְהעֶנְרעֶד רֶע 0

 ְךיִז ןעֶק רֶע טְרָהיִּפְרעֶפ םֶהיֵא טאָה ץְראַה
 ויִא ,טיִנ ךיֹוא טְנאָז רֶע דְנּוא ,ןייַז ליִּצַמ טיִנ

 דְנּוא בקעָי ָא ןעֶכאַז עֶגיִזאָד איד ְּךאָד קְנעֶדעֶג 21 ?דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייַמ ןיא ןעֶניִל ַא טיִנ
 ָא טְכעֶנְק ןיימ טְזיִּב אּוד ,ןעֶפאַשעֶּב ְךיִד ּבאָה ְּךיִא ,טְבעֶנְק ןייֵמ טְזיִּב אּוד ןיִראָו !לֵאָרְׂשִי
 דְניִז עֶנייַד טְקעֶמעֶנְסיֹוא ּבאָה ָךיִא 22 :ןעֶרעוֶו ןעֶסעֶנְרעֶפ טיִנ ריִמ ןּופ טְסְלאָז אּוד ,לֵאָרְׂשִי
 ְךיִא ןיִראוָו ריִמ ּוצ קיִרּוצ רֶהעֶק יה ַא איו םיִאָּמַח עֶנייֵד דֶנּוא ,ןעֶקְלאוָו ןעֶקיִד ַא איו
 ָךאָד טְלאש ,ןּוהְטעֶנ םאָד טאָה טאָנ ןיִראוָו ,לעֶמיִה רֶהיֵא טְגְניִז 23 :טְזעֶלעֶנְסיֹוא ְּךיִד ּבאָה
 דְנּוא ןעֶבְניִז דְלאַַו רעֶד זאָל ,גְרעֶּב רֶהיֵאְנאַזעֶג טיִמסיֹואטְכעֶרְּב ; רֶרֶע עֶטְׁשרעֶטְנּוא רֶהיֵא
 טאָה רֶע דנּוא ,בֹקֲעַי טְזעֶלעֶנְסיֹוא טאָה ראַה רעֶד ןיִראָו ,ןיִראָד ןעֶנעֶז סאו רעֶמייֵּב עַלַא
 טאָה סאו דְנּוא ,רעֶזעֶלְסיֹוא ןייַד ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 4 ;לֵאָרְׂשִי ןיִא טְכיִלְרעֶהְרע ?ֶפ ְךיִז
 ּבאָה ְּךיִא ,טְכאַמעֶג םעֶלַא טאָה סאו ראַה רעֶד ןיִּב ָךיִא ּבייֵלְרעֶטּומ ןיא ןעֶּפאַׁשעֶֶּב ְּךיִד
 ןיִּב ְךיִא 28 :טייֵרְּבעֶנְסיֹוא דֶרֶע איִד ריִמ ןּופ ּבאָה ְּךיִא ,טייֵרְּפְׁשעֶגְסיֹוא לעֶמיִה םעֶד ןייֵלַא
 םֶרעֶכאַמ ףּוׁשיִּכ איִד ָּךאַמ ְּךיִא דְנּוא ,(סְרעֶנְניִל איִד ןּופנ ןעֶכייֵצ איִד טְרעֶטְׁשּוצ סאוָו רעֶד
 :שיִראַנ רֶע טְכאַמטְפאַשְנעֶסיוו עֶרייַז דְנּוא ,קירּוצ ָּךיִז רעֶטְניִה םיִמָכַח איִד טְרְהעֶק רֶע ,עֶגׁשִמ
 טּוהְמ םיִחּולְׁש עֶנייֵז ןּופ הָצֵע איִד דנּוא ,טְבעֶנְק ןייַז ןּופ טְראָוָו סאָד ןייַז םיִיַקְמטּוהְט סאו 6
 איד ּוצ דְנוא ,ןעֶרעוֶו טְניֹואוְועֶּב טְסְלאָז אוד םִיַלָׁשּורְי ּוצ טְנאָז סאוָו רעֶד ,ןעֶבאַמ ץֶנאַג רֶע
 ָךיִא לעֶו ןעֶנְנּוטְסיוִוְרעֶפ עֶרֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טֶעיֹוּבעֶגְפיֹוא ןעֶלאָז אייֵז הָדּוהְי ןּופ טעֶטׁש
 דַנּוא ,טְנֵעָקיִרְטעֶגְסיֹוא רעוֶו םיִנעֶפיִט רעֶד ּוצ טְנאָז סאוָו רעֶד 27 :ןעֶלעֶטְׁשּפיֹוא (רעֶדיוונ
 ןייֵמ זיִא רֶע ,שֵרֹוּכ ּוצ טְנאַז סאָו רעֶד 28 :ןעֶנעֶקיִרְטְסיֹוא (ָּךיֹואל ְּךיִא לעד ןעֶכייֵמ איד

 ּוצ ןעֶנאָז טעֶו רֶע דְנּוא ;רֶהעֶנעֶּב ָּךיִא סאוָו סעֶלַא ןעֶבאַמ ןעֶמאַקְלאַָפ טעוֶו רֶע ,ָךּוטְסאַּפ
 לאָז (ׁשֶדְקִמַה תיֵּב) לָכיֵה סאָד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טֶעיֹוּבעֶנְפיֹוא (רעֶדיווו לאָז איִז ,םִיַלָׁשּורְי
 ;ןעֶרעֶדַו טְגיִטְסעֶפדִנּורְגעֶג;העֶדיוו

 המ לעטיפאק
 עֶנייַמ טיִמ םֶהיֵא טְלאַהְרעֶד ָּךיִא סאו ,שֵרֹוּכ ּוצ ,ןעֶטְּבֶלאַזעֶנ ןייַז ּוצ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 1
 ןעֶכאַמְפיֹוא לעֶֶו ָךיִא דְנּוא ,ןעֶבאַמ ּוצ :יִנעֶטְרעֶטְנּוא םֶהיֵא ראָפ רעֶקְלעֶפ יִדְּב ,דְנאַה עֶטְכעֶר
 ןְרֶעיֹוט איד דְנּוא ,ןעֶריִט איד ןעֶכאַמְפיֹוא םֶהיֵא ראָפ לעֶו ָךיִא דְנּזא ,םיִכָלְמ ןּופ ןעֶדְנעַל איד
 דאָרְג עֶּמיִרְק סאָד לעוֶוָּדיִא דְנּוא ,ןְהעֶג ריִד ראָפלעֶוְּדיִאּפ :ןעֶרעוֶו ןעֶסאָלְׁשרעֶפּטיִנ ןעֶלאָז
 ןְלעֶגיִר עֶנְרעֶזייֵא איד דְנּוא ,ןְרָעיֹוט עֶנְרעֶּפּוק איִד ןעֶכעֶרְּבוצ רעֶקיִטְׁש ףיֹואלעזָּדיִא ,ןעֶּכאַמ
 עֶרעֶטְסְּניִפ ןיֵא ןעֶנעֶז םאָו תֹורְצֹוא איִד ןעֶּבעֶג ריִד לעז ָךיִא דְנּואפ :ןעֶקאַהּוצ ָּךיִא לעדִו
 ָךיִא זַא ןעֶסיוִו טְסְלאָז אּוד יִדְּכ ,םעֶנעֶגְראָּבְרעֶפ םיִא ןעֶנעֶז סאוָו רעֶמיִטְכייֵר איִד דְנּוא ,רעֶּטְרֶע

 רעד
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 אייֵּב ןעֶפּורעֶגְנָא ָּךיִד טאָה סאָו ראַה רעֶד
 ;לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָנ רעֶד ןיִּב ,ןעֶמאָנ ןייד
 דְנּוא ,בֹקֲעַי טְכעֶנְק ןייֵמ ןעֶנעוֶו ןּופ 4
 ,טְלעוֶוְרעֶדְסיֹוא םֶהיֵא ּבאָה ְּךיִאסאָולַאָרְׂשִי

 ךעֶמאָנ ןייֵד אייֵּב ןעֶפּורעֶג ְּךיִד ְּךיִא ּבאָה
 עֶׁשְטאָח ןעֶּבעֶנעֶג ןעֶמאָנּוצ ַא ריִדּבאָהְךיִא
 ןיִּב ְךיִא 2 :טְנעֶקעֶג טיִנ ְּךיִמ טְסאָה אּוד
 ץּוח דְנּוא ,רֶהעֶמ רעֶנייֵק דְנּוא ראַה רעֶד
 ְךיִד ּבאָה ְּךיִא ,אָד טיִנ טאָנ ןייק זיִא ריִמ

 ְךיִמ טְסאָה אּוד עֶׁשְטאָח טְלעֶטְראַגעֶגְנָא
 ןעֶסיוִו םִע לאָז ןעֶמ יֵדָּכ 6 :טְנעֶקעֶג טיִנ
 ץּוח זַא טייֵז-בָרֵעַמ ןּופ דְנּוא טייֵז"חַרְזִמ ןּוּפ
 ראַה רעֶד ןיִּב ָּךיִא ,אָד רעֶניייֵק זיִא ריִמ
 ְךיִא 7 :אָד רעֶרעֶדְנַא ןייק זיִא םִע דְנּוא

 + בֹלֲע יִדְבַע ןַעַמל :לֵאָרְׂשִי והלָא ְּךְמֶׁשְב אֵרֹוּפַה הָוהְי
 :יִנָתְעַדָי אָלְו ָּנִכָא ךְָׁשִּב ךל אָרָקָאְו יִרּחְּב לֵאְְִׂ
 ּתעַדי אֹלְו א ם םיהלַא א תל דוע ןיאְו הָוהי יִנֲא
 יד סָפָאיַּכ הָבָרֲעַּמִמּו ׁשֶמָׁש"חַרְזִמִמ ּועְדָי ןעמל
 7 םו לָש הָׂשֹע ְךֶׁשה אָרֹובּו רֹוא רָצוי :רוִע ןיֵאְו ךָודִי יִנֲא

 א ּופיֵעְרַה :הֶּלֵא--לָכ הָׁשֹע הָוהְי יִנֲא עֶר אֵרֹוְּ
 עׁשיּורְפִו ץרָאדַּתְפִת קֶדציולְז םי קָחָׁשּו לעמִמ םִיַמָׁש
 9 בר יוד :ויָתאָרְּב הָוהְי יִנֲא רַחֵי ַחיִמְצַת ,הָקָדּ

 והְציל רֶמַח רַטאיָה הָמָרָא יַׂשְרַח-תֶא ׂשֶרָה ֹורְצי-תֶא

 בָא רֶמא יִה = וול םִיװא לע הֶׂשֲעַתמ
 ג ׁשרְק הֶוהְי רֶמָא-הְּכ = :ןיִליחְּתיַמ הָׁשִאלּודיִלֹוּתהַמ
 ידָי לֵעַפ-לַעְו נֶּב-לַע יִנּולָאְׁש תֹויִתֶאָה וָרְצֹוְיְו לֵאָרְׂשִי
 ּפ יֵדָייָנֲא יִתאָרָב ָהיֶלָע םֶדֶאְו ץֶרֶא יִתיׂשָע יִכֹנָא :יִנוצִּת
 13 -לָכְ |קָדָצְב הָתריִַה יָא יִתיִצ םֶאָבְצ-לָכְ םִימָ וָטָנ
 ריחְמַב אל ַחּלַׁשי יִתּול נו יריִע הָנְביִדאּוְה רֶׁשֵיֲא ויָכָרד

 14 הָוהי רַמָא ו ה :תֹאָבְצ הוהי רמֶא דַחֹׂשְב אָ

 זאָל !רעֶּפעֶׁשעֶּב ןייַז טיִמ ְּךיִז טְגירְק סאוָו

 רבי ךֹלֶצ = יֵשְנַא םיִאָבָסּו ׂשּוּכ-רַחְסּו םיָרְצִמ עיני

 לא ֲחּתְׁשיְךַלְֵוּורְבִַי קב ּוכֵלי ְּךיַרֲחַא ּהְי ּדֵקְ
 ימ לא הָּתַא ןֿכָא :םיקלָא םּפֶא דָֹ ןיֵאְו לַא ְךֵּב דָא ּולְלַּפְתִ
 5 םְִּכ מלְכנ-ִנְו ּוׁשֹוּב :עיִׁשומ טא יהלָא רּתַּתְסִמ
 וד הָיהיּב עַׁשֹונ פֵאָרְׂשִי :םיִריִצ ִׁשְדָה הָמִלְּכַב וָכְלָה 1 וָּדחַי
 :דַע יֵמלועידַע ומָלּכְתאִלְ ׁשְבַדאָל םִיִמָלוש תַעּוׁשְּת

 ו5 שיהלֲאָה אה םִיִמָּׁשַה אֵרֹוּב הָוהְ-רַמָא הָכייֵּכ
 תרֵבָׁשְל הָאָרב ּוהתאל ּהָנָנֹוכ אּוה הֶׂשֹעְו ץֶרָאָה רֶצֹי
 19 בו מב תְרַבּד רַתֵּמַב אָל :דוָע ןיאְו הָוהְי יִנֲא הָרָעְי
 הָודי ַא יִנשּקבּוהָּת בקעַי עַרְול יּתְרַמָא אל ְךֶׁשֹח ץֶרָא
  יחחיׁשנְַַה ּואְבְ וְצְבָּקד :םיִרָׁשיִמ דִָנמ קֶדֶצ רֶבֹּד
 םיללַפתִמ = ץעיתֶא םיִאׂשּנַה וצְדָי אל םִיַּה יטִלּפ

 איד ףאַׁשעֶּב ְָךיִא דְנּוא טְכיֵל םאָד ףאַׁשעֶּב
 ףאַׁשעֶּב דְנּוא םֹולָׁש ְּךאַמְךיִא ,םיִנְרעֶטְסְניִפ
 איִד עֶלַא אֹּוהְמ ראַה רעֶד ְּךיִא ,םעֶטְכעֶלְׁש
 ןּופ ןְלעֶמיִה רֶהיֵא טְּפיִרְט פ :ןעֶכאַז עֶגיִזאָד
 ןעֶקְלאוָו-לעֶמיִה איד ןעֶזאָל דְנּוא ,ןעֶּביֹוא
 ְךיִז זאָל ,טייֵקְגיִטְכעֶרעֶנ ןעֶניִר רעֶטְנּורַא
 עֶפְליִה לאָז םֶע זַא ןעֶכאַמְּפיֹוא דְרֶע איד
 -ּוצ טייקְניִטְכעֶרעֶג דְנּוא ,ןעֶסְקאוַוְסיֹורַא
 ראַה רעֶד ָּךיִא ,ןעֶצאָרְּפְשסיֹורַא ןעֶמאַז

 םעֶד ּוצ העוְו יֹוא 9 :ןעֶפאַׁשעֶּב סֶע ּבאָה

 םעֶד ּוצ ןעֶנאָז םייַל רעֶד לאָז---דֶרֶע רעֶד ןּופ ןעֶּבְראַׁש ַא טימ ןעֶניִרְק ןעֶּבְראׁש א ְּךיִז
 ?רֶנעֶה עֶנייֵק טיִנ טאָה רֶע ,(ןעֶנאָז) טייֵּבְרַא עֶנייֵד לאָז רעֶדָא ? אּוד טְסְכאַמ סאוָו ,רעֶּפעֶט
 םעֶד ּוצ דְנּוא ,ןעֶניוִועֶג אּוד טְסאָה סאָו רעֶטאָפ ןייַז ּוצ טְגאָז סאוָו םעֶד ּוצ העוְו יֹוא 0
 דֶנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶניִלייֵה רעֶד ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 11 ?ןעֶריֹוּבעֶג אּוד טְסאָה סאו ּביי
 טְלְהעֶּפעֶּב דנּוא ,רעֶדְניִק עֶנייֵמ ףיֹוא ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו םאָ ןעֶכאַז ָךיִמטְגעֶרְפ ,רעֶפעֶׁשעֶּב ןייַז
 םעֶד ּבאָה דְנּוא ,רֶרֶע איִד טְכאַמעֶג ּבאָה ְךיִא 12 :דְנעֶה עֶנייֵמ ןּופ קְרעוֶו םעֶד ןעֶנעוֶו ריִמ
 עֶלַא דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ןעֶניֹוצעֶנְסיֹוא דְנעֶה עֶניימ טיִמ ְּבאָה ְּךיִא ,ןעֶפאַׁשעֶּב ףיוראדׁשְנעֶמ
 דְנּוא ,טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג טיִמ טְקעוֶוְרעֶד םֶהיֵא ּבאָה ְךיִא 13 :ןעֶמאָּבעֶג ָּךיִא ּבאָה תֹולָיַח עֶרייֵז
 עֶנייֵמ טעוֶו רֶע דְנּוא ,טאָמְׁש עֶנייַמ ןֶעיֹוּב טעוֶו רֶע ,ןעֶנעוֶו עֶנייֵז עֶלַא ןעֶבאַמ דאָרְג לעֶוְּךיִא
 ראַה רעֶד טְנאָז ,דַחֹׂש ראַפ טיִנ דְנּוא רְלעֶנְפיֹוק ראַפ טיִנ ,ןעֶקיִׁשְסיֹורַא עֶנעֶּביִרְטרעֶפ
 שּוּכ ןופ לעֶרְנאַה רעֶד דְנּוא ,םִיַרְצִמ ןּופ טייֵּבְרַא איִד ,ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא 14 :תֹואָבְצ
 ןעֶמּוקְרעֶּביִרַא ריד ּוצ ןעֶלעֶו סאָמ (ןעֶסיֹורְגנ ןּופ רעֶנעֶמ (ןעֶנעֶז סאוָו) ,םיִאָבְס איד ןּופ דְנּוא

 ןעֶמּוקְרעֶּבירַא אייז ןעֶלעוֶו ןעֶּמעֶק ןיִא ,ןְהעֶגְכאָנ ריד ןעֶלעוֶו אייז ,ןייַזןייד ןעֶלעוֶו אייז דְנּוא
 (ןעֶגאָז ןעֶלעוֶו אייז) ,ןעֶמעֶּב ריִד ּוצ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶקיִּב ריִד ּוצ ְּךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא
 טאָג ַא טְזיִּב אּוד תֶמֶאָּב 12 :טאָג ןייק אָד טיִנ זיִא ריִד ץּוח דְנּוא ,טאָג זיִא ריִד אייַּב ראָנ זַא
 ןעֶמאַזּוצ עֶלַא ןעֶלאָז אייֵז 16 :רעֶפְלעֶה רעֶד ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד ;ְךיִד טְסטְלאַהעֶּב םאוָו
 -ָנעֶצעֶג ןעֶבאַמ םאוָו דְנאַׁש טיִמ ןייֵגְמּורַא ןעֶלעוֶו אייֵז ,ןעֶרעוֶו טְמעֶׁשְרעֶפ דְנּוא ׁשִיּובְמ
 םעֶליִה עֶניֵּבֶע עֶנייֵא טיִמ ראַה םעֶד ָּךרּוד ןעֶרעֶו ןעֶפְלאָהעֶג טעוֶו לֵאָרְׂשִי 17 :רעֶדְליִּב
 ןיִראָו 18 :גיִּבִע דְנּוא רעֶמיִא ףיֹוא ןעֶרעוֶו טְמעֶׁשְרעֶפ טיִנ דְנּוא ׁשִיּובְמ טיִנ ןעֶלעוֶו אייֵז
 -עֶּב טאָה סאוָו טאָג רעֶד זיִא רֶע ,לעֶמיִה איִד ןעֶּפאַׁשעֶּב טאָה םאוָו ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא
 -עֶּב טיִנ איִז טאָה רֶע ,טייֵרְּבעֶבְנָא איִז טאָה רֶע ,טְכאַמעֶג איִז טאָה דְנּוא דְרֶע איִד ןעֶּפאַש
 רעד ןיִּב ָּךיִא ,ןעֶרעוֶו טְניֹואוְועֶּב לאָז איִז זַא ןעֶּפאַׁשעֶּב איִז טאָה רֶע ,טייקְגיִטְסיוו ּוצ ןעֶּפאַׁש

 יִא טיִנ דְנּוא ,םעֶנעֶגְראָּבְרעֶפ םיִא טעֶרעֶג טיִנ ּבאָה ָּךיִא 19 :רֶהעֶמ טיִנ רעֶנייֵק דְנּוא ראַה
 בֹקֵעַי ןּופ ןעֶמאָז םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טיִנ ְּךיֹוא ּבאָה ְּךיִא ,דְנאַל ןְרעֶטְסְניִּפ םעֶד ןּופ טְרָא םעֶד
 גאָז ְּךיִא ,טייֵקְניִטְכעֶרעֶג דער ראַה רעֶד ְךיִא ,ןעֶכּוז טְסּוזְמּוא ְָּךיִמ טְלאָז רֶהיֵא
 -עֶב ,טְמּוק רֶנּוא .ךייַא טְלעֶמאַזְרעֶפ 90 ::יִטְראַפטְכעֶר ןעֶנעֶז םאְו ןעֶכאַז ןָא
 ןעֶסייוַו אייֵז םִיֹוג איד ןופ ןעֶנּורְטְנַא טְנעֶז םאֶװ רֶהיִא ןעֶמאַזּוצ ְךייַא טְנְהעֶנ
 ןעֶטעֶּב רֶנּוא רעֶרְליִּבְנעֶצעֶנ עֶרייַז ןּופ ץְלאָה םאֶד םּורַא ןעֶנאָרְט םאֶו איד טיִנ

 ּוצ
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 ימ זדְחַי ּוצֵעי ףֶא ּוׁשיִגַהְו ּודיִגַה :ַעיִׁשי אֵל לָא-לָא 1

 או הָוהְי יִנֲא אֹולֲה הָדיִנַה זָאמ םֶדֶקִמ תאֹו ַעֵמְׁשִ
 נפ :יִתלְו ןַא עישמו קיצלא ידְלּבמ טל דיע י
 יִּב ודוִש ןאְו לא-נָא יִּכ ץרָא-טּפַאלָּפ 0 יא =

 עֶרְכִּת יִלייִּכ בוָׁשָי אֵלְו רַבָד הָקָדצ יִּפִמ אָצָי יּתְעַבְׁשִנ
 תֹוקָדְצ רַמָא יִל הָוהיִּב ךַא שלי עַכְׁשִּת 'ָלְכ 24
 קד הָוהיִּב :ִּב םיִרְֲנִה לָּכ ּוׁשֹבָי אוָבָי יד ןְָו הכ

 :לֵארׂשִי על ללַהְִ
 מ ֹומ

 הדָמֵהְּבַלְו הָיַחַל םֶליִּבַצַע ֹוָה ֹוֿבְנ סרֹק לַּכ עֶרֶּכ *
 אֵל וָּדְחַ ועְרִכ וסְרָק :הָּפיִעָל אָּׂשַמ תֹוכמַע םֶכיֵתאְׂשְנ 2
 ָעמִׁש הבה יִבְׁשַּב םֶׁשִפְִו אָׂשַמ ֵּלַמ וְכִי 3

 יּנִמ םיִסְמִעָה לאדׂשי תיֵּב תיִרֵאׁשילָמְו בֹקֲעַי תיֵּב ילֵא
 הָביִׂש-דֲעְו אּוד יִנֲא הָנְקדַעְ :םֵהְרייּגמ םיִאְׂשִּנַ ןִמָּב 8

 ;טלַמֲאְו לֶבְסֶא יִנֲאַו אֲָׂא נא יִתיׂשָעיִנֲא לֶכְסָאיִנֲא
 םביִלְוַה :הָמֵרָגְו יִנלׁשְמְַ וְׁשַתְו יניִּמַדְת יְִל

 ּוהֵׂשֲעַו ףֵרֹוצ וָרְּכׂשִי לְקׁשי הנָּקִּב ףֶסָכְו םיִּכִמ בָהָז
 ודֲחיִנַ ּוהְלְּבְסֹי ףֵתָּ-לַע ּוהְאָׂשִי שא ודְנִסִי לַא ז

 אאלְ ילַא ק קעצי-ףַא ׁשיִמי אל ְמֹוקְּמִמ דע ויָּתְחַת

 וׁשָׁשאְתהִו תאקורו עִׁשְ אֵל ותרֶצִמ הָנעַי
 יִֹלַא יִּכ םֶלֹועַמ תֹונֹׁשאֵר ּורְכְז :בֵל-לַע םיִעָׁשֹופ ּוביִׁשָה 5
 זריִׁשאֵרְמ דִָּנַמ :יִנְֹמִּכ םָּפָאְו םיִהֹלֲא דוע ןיֵאְו לַא י

 -יבָבו םּוקָת יֵתְצִע רַמֹא ושֲענ-אל רֶׁשֲא םֶדָּקִמּו תיִרֲחַא
 ׁשיִא קָחְרֶמ ץֶרָאמ טִיַע ָרָוִּמַמ אָרֹק :הָׂשֲא יָצִפָח 1

 :ְָׂשֲעֶא ףַא יִּתְרַצְי הָנֲאיִבֲא--ףַא יּתְרַּביד-ףַא ֹוָתְצִע

 ה
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 ומ חס היעשי

 טְנאָז 91 :ןעֶפְלעֶה טיִנ ןעֶק סאוָו טאָג ַאּוצ

 ְךיִז אייֵז ןעֶזאָל ,ןעֶנְהעֶנעֶג אייֵז ּךאַמ ,ןָאסֶע
 טאָה רעֶו ,ןעֶטאָרעֶּב רעֶדְנאַנַא טיִמ ְךיֹוא
 רעֶהיִרְפ ןּופ ןעֶרעֶה טְכאַמעֶג עֶניִזאָד סאָר
 -עֶנְנָא רעֶהַא גְנאַל ןּופ םִע טאָה רעוֶו ןָא
 ץּוח דְנּוא ?ראַה רעֶד טיִנ ְּךיִא ןיִּב ,טְגאָז
 רעֶטְכעֶרעֶג ַא ,אָד טיִנ טאָג ןייֵק זיִא ריִמ
 טיִנ רעֶפְלעֶה ןייֵק זיִא ריִמ ץּוח דְנּוא ,טאָג
 טְרעוֶו דְנּוא ,ריִמ ּוצ ְךייַא טְרְהעֶק 29 :אָד

 ןיִראוָו ,דרֶע רעֶד ןּופ ןעֶקֶע עֶלַא ןעֶפְלאָהעֶג
 טיִנ רעֶנייֵק זיִא ריִמ ץּזח דְנּוא טאָג ןיִּב ָךיִא
 ייֹואוָוְׁשעֶג ְךיִא ּבאָה ריִמ אייֵּב 23 :רֶהעְמ
 ןייַמ ןופ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא טְראו ַא ,ןעֶר
 טיִנ לאָז סֶע דְנּוא ,טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג ןיִא ליֹומ
 -יִלָטיִא ְךיִז טעוֶו ריִמ ּוצ זַא ,ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ
 עֶכיִלְטיִא דְנּוא ,ןְעיִנְק רעֶריִנַא איִנָק םעֶב
 ,ןעֶגאָז ןעֶמ טעדֶו ,תֶמֶאָּב 24 :ןעֶרעוֶוׁש גְנּוצ
 דְנּואטייקְניִטְכעֶרעֶג ְךיִא ּבאָה ראַה םעֶד ןיִא
 דְנּוא ,ןעֶמּוק ןעֶמ זּומ םֶהיֵאּוצ ,טייֵהקְראַטְש
 -ְךעֶד םֶהיֵא ןעֶגעֶק ְּךיִז ןעֶּבאָה סאָו עֶלַא
 :ןעֶמְהעֶׁש ןעֶזּומ ְּךיִז ןעֶלעֶו טְגְראָצ
 רעֶדְניִק עֶלַא ןעֶלעוֶו ראַה םעֶד ָּךְרּוד 2

 יִתָקִדְצ יִּתְבַרק :הָקָדְצִמ םיִקֹוחְרָה בל יִריִבַא יַלֵא ּועְמִׁש 1
 הדָעּוׁשְּת ןֹיִצְב יֵּתִָנְו רַחַאְת אֵל יִתָעוְׁשְתּו קָחָרֹת 5

 :ִתרַאְפִּת לֵאָרׂשיל

 אייֵז דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְכעֶרעֶג לֵאָרְׂשִי ןּופ

 :ןעֶמְהיִר םֶהיֵא ןיִא ְּךיִז ןעֶלעוֶו
 ומ לעטיפאק

 (טְנעֶלעֶגְפיֹורַאנ ןעֶנעֶז רעֶטעֶנְּפָא עֶרייֵז ְךיִז טְמיִרְק ֹובְנ ,טְעיִנְקעֶנְרעֶריִנַא ְךיִז טאָה לַּב 1
 אייֵז 2 :הָמָהְּב עֶריִמ ַא ראַפ אָׂשַמ ַא ןעֶנעֶז גְנּודאַלְפיֹוא עֶרייֵא ,תֹומֵהְּב דְנּוא תֹויַח ףיֹוא
 טְנעֶקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז ,רעֶדְנאַנַא טיִמ טְעינְקעְֶרעֶדיִנַא דְנּוא ןעֶניֹוּבעֶגְנייֵא ְּךיִז ןעֶּבאָה

 :ןעֶגְנאַגעֶג טְפאַׁשְנעֶגְנאַפעֶג איד ןיִא רעֶּבְלעֶז ןעֶנעֶז אייֵז דנּוא ,אָּׂשַמ רעֶד ןעֶנעוֶו ןעֶניִרְטְנַא
 ןּופ עֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא עֶלַא דְנּוא ,בֹקֲעַי ןּופ דְניִזעֶנְזיֹוה םעֶד ןּופ רֶהיֵא ,ּוצ ריִמ טְרעֶה 3
 טְנעֶז רֶהיֵא סאוָו דְנּוא ,ןָא ְּךיֹוּב םיִרעֶטּומ ןּופ ןעֶדאַלעֶגְנָא ריִמ ףיֹואטְנעֶז סאוָו רֶהיֵא .לֵאָרְׂשִי
 ףיֹוא זיִּב דְנּוא ,סֶע ְּךיִא ןיִּב רעֶטְלֶע איִד ףיֹוא זיִּב דְנּוא 4 :ןָא סיֹוׁש םיִרעֶטּומ ןּופ ןעֶנאָרְּטעֶג
 (ךייַא) לעדֶו ְּךיִא דִנּוא ,ןּוהָט םִע לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,ןּוהְטעֶג סֶע ָּךיִא ּבאָה רעֶטְלֶעדזייִרְב איד
 ְךיִמ דְנֹוא ,ןעֶכייֵלְגרעֶפ ְּךיִמ רֶהיֵא טְליִו ןעֶמעוֶו ּוצ 2 :ןעֶניִרְטְנַא ןעֶכאַמ דְנּוא ןעֶנאָרְט
 םיֹוא ןעֶטיִׁש אייז 6 ? ןייז ְךייֵלְג ןעֶלאָז ריִמ זַא םיִנְכייֵלְג ַא ןעֶלעֶטְׁש ריִמ דְנּוא ,ןעֶבאַמ ְךייֵלְג
 ,דיִמְׁשדְלאָנ ַא ןעֶנְניִד אייֵז ,לאָׁשְגאוָו איִד ןיִא רעֶּבְליִז ןעֶגעוֶו דְנּוא ,לעֶטייֵּב םעֶד םיֹוא דְלעֶנ
 אייז 7 :ָךיִז ןעֶקיִּב דְנּוא רעֶדיִנַא ראַפְרעֶד ןעֶלאַפ אייֵז ,טאָב ַא אייֵז ראַפ טְכאַמ רֶע דְנּוא
 ןייַז ףיֹוא רעֶדיִנַא םֶהיֵא ןעֶנעֶל דְנּוא ,םֶהיֵא ןעֶנאָרְט דְנּוא לעֶסְקַא איִד ףיֹוא םֶהיֵא ןעֶּבעֶה
 טֶעייֵרְׁש ןעֶמ ןעֶו ְּךיֹוא ,טרָא ןייַז ןּופ קעוֶוַא טיִנְךיִז טְרְהיִר רֶע ,ןְהעֶטְׁש טְּבייֵלְּב רֶע דְנּוא טְרָא
 טְקְנעֶרעֶג 8 :ןעֶפְלעֶה טיִנ רֶע ןעֶק הָרָצ עֶנייַז ןּופ ,טְראוְטְנַא עֶנייֵק רֶע טעֶנ יֹוזַא םֶהיֵא ּוצ
 טְקְנעֶדעֶג 9 :ץְראַה םּוצ םאָד ְּךאָד טְמעֶנ םיִעְׁשֹוּפ רֶהיִא ;ְךייֵא טְקְראַטְׁש דנּוא סאַד ְּךאָד
 רעֶרעֶדְנַא ןייק זיִא םִע דְנּוא ,טאָנ ןיִּב ְּךיִא ןיִראָו ,רעֶה גְנאַל ןּופ ןעֶכאַז עֶטְׁשְרֶע איִד ָּךאָד
 טעוֶו דְנֶע סאָד סאָו גְנאַפְנָא ןּופ ןָא גאָז ְּךיִא 10 :ָךיִא איז יֹוזַא רעֶנייֵק זיִא סֶע ,אָד טאָג
 לאָז הֵצֵע עֶנייַמ ,גאָז ְּךיִא ,טְכאַמעֶג טיִנ ְּךאָנ זיִא סאוָו סעֶכְלאָז רעֶהיִרְפ ןּופ דְנּוא ,ןייַז
 לעֶניֹופְּביֹור ַא ףּור ְּךיִא 1 :ןעֶגְנאַלְרעֶפ סעֶצְנאַג ןייַמ ןּוהְט לעֶדֶז ָּךיִא דְנּוא ,ןְהעֶטְׁשעֶּב

 יֹוזַא טעֶרעֶנ ּבאָה ְּךיִא איז יֹוזַא ,הָצֵע עֶנייֵמ ןּופ ןאַמ םעֶד ןעֶטייוֵו ןּופ ,טייַז-חֵרֶזִמ ןּופ
 ;ןּוהְמ ְּךיֹוא םִע לעדֶז ְּךיִא דֶנּוא טְכאַרְטעֶגְסיֹוא םִע ּבאָה ְּךיִא ,ןעֶגְנעֶרְּב ְּךיֹוא םִע ְּךיִא לעוֶו
 :טייֵקְניִטְכעֶרעֶג רעֶד ןּופ טייוו טְנעֶז רֶהיֵא סאוָו ,רעֶצְרעֶה עֶטְראַה רֶהיֵא ,ּוצ ריִמ טְרעֶה 9
 ףֶליֵה עֶנייֵמ דְנּוא ,ןייַז טייוװ טיִנ טעדֶו םִע ,טייֵקְניִטְכעֶרעֶג עֶנייֵמ טְנְהעֶנעֶג ּבאָה ְּךיִא 8
 עֶנייֵמ לֵאָרְׂשִי ראַפ ףֶליִה ַא ןֹויִצ ןיִא ןעֶּבעֶג לעוֶו ְּךיִא ןיִראָו ,ןעֶמיֹוזְרעֶפ טיִנ ְּךיִּז טעוֶו
 :םייֵקְנעֶׁש

 םּוק



 ומ היעשי

 זמ לעטיפאק

 םעֶד ףיֹוא ָּךיִד ץעֶז דְנּוא ּפּורַא םּוק 1

 ,לֶבָּב ןּופ רעֶטְכאָט ,הָלּותְּב אּוד ,ּביֹוטְש

 אָד טיִנ זיִא םֶע ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ְךיִד ץעֶז
 איד ןופ רעֶטְכאָט ָא ,לְהּוטְׁש-ןְהאָרְט ןייק
 -עֶנ רֶהעֶמ טיִנ טְסעוֶו אזד ןיִראוָו ,םיִדְׂשַּכ
 :עֶנְטאַקעֶלעֶד דְנּוא עֶכייוֵו ,ןעֶרעוֶו ןעֶפּור

 קעֶד ,לְהעֶמ לְהאָמ דְנּוא לֶהיֵמ ַא םעֶנ
 היילק ןייד ףיֹוא ּבעֶה ,רֶעייֵלְׁש ןייד ףיֹוא
 רעֶּביִא העָנ ,לעֶקְנעֶׁש עֶנייַד ףיֹוא קעֶד

0 

 זמ
 א רא ץְרֶאָלייִבְׁש לֶבְּבתַּב תַלּותְּב רפֶעילַע יִבְׁשּוויֵדְר
 :הָננעו הָּכַר ךלרארקי יפות אל יִּכ 2 םיִרְׂשַכ"תַּב אַ

 : םיהר יִתְק
 3 הָּכָא םֶקָנ ְךֵתְּפְרֶח הֶאָרִּת םג ְךֶתָוְרֶע לֶנִּת ;תֹרָהְנ יִרְבִע

 ׁשרְק ומְׁש תֹוִאָבִצ הָוהְ על ;םֶדָא עֶגְפָא אלו
 ה אָל יּכ םיִדָׂשַּכיתַּב ֶׁשֶחַב יִאְבּו םָמּוד יּבְׁש :לֶאְרׂשִי
 8 ימַע--לַע ִּתִּפַצְק ;תובָלְמַמ תֶרֶבְנ ְךֶלאְרְקִ יִפיִסֹוְת
 -לַע םיָמֲחַר טל ְתָמׂש-אֹל ְךֶדָיְּב םִנּתֶאְ לח יִּתלְִּח
 ז תרֶרָבִנ הָיְהַא םֶלֹועְל יִרְמאָּתַו :ראְמ לע ּתְרַּבְכִה ןקָז
 ;הָתיִרֲחַא ְּתְרַכְו אֵל בל ללא ְתְמַשאֹל רע
 6 ּהָבְבְלְּב דֶרֶמֶאָה חַטֶבָל תֶבֶׁשיַה הָניִרֲע תאְז-עֶמִׁש המִעְ

 זרזאדר יירזיו
 ַפ קיש לֵב שדיפ6 שה ְךֵתֶּמַצ יט ן יפה =!

 :לכיכׁש עַדַא אָלְו -טֶנַא דְנאַׁש עֶנייַד זאָל 8 :ןעֶכייֵט איד
 הָּפְרֶח עֶנייֵד ְּךיֹוא זאָל ,ןעֶרעֶו טְקעֶלְּפ
 ןייז םקֹונ ְךיִמ לעוֶו ְּךיִא ,ןעֶרעוֶו ןעֶהעֶזעֶג
 :שֶנעֶמ ַא ףיוא ןעֶקּוק טיִנ לעוֶו דְנּוא
 ׁש תֹואָבְצ ראַה רעֶד ,רעֶזעֶלְרעֶד רעֶזְנּוא 4
 ןופ רעֶגיִליה רעֶד ןעֶמאָנ ןייַז זיִא
 םּוק דְנּוא טְמּוטְׁשרעֶפ ץיִז 8 :לֵאָרְׂשִי
 ןּופ רעֶטְכאָמ אּוד .םיִנְרעֶטְסְניִפ רעֶד ןיִא
 טיִנ ְּךיִד טעוֶו ןעֶמ ןיִראָו ,םיִדְׂשַּכ איִד
 איד ןּופ עֶטְנעֶראַה איֵד ןעֶפּור רֶהעֶמ
 טְנְראָצעֶג ּבאָה ְּךיִא 6 :ןעֶכייֵרְניִנעֶק

 הָנמְלַא בֵׁשֲא אֵל דוִע יִפְפִאְ נא
 ע ץֵמְלַאְו ליָכְׁש דָחֶא םִיְּב עְַר הָּלִאיֵּתְׁש ךֶל הָנאֹבְתִ
 ;דָאְמ ְךירְבִה תֹמְצְֶב ְךפְׁשִּכ בֵרְּב לע ּואָּב םֶּמְתִּכ
 י אה ְךֵתְעַדָו מכה 54 ןיא ָּתרֶַא ְךֵָעָרְ יֵחְטְִּתַו

 וו ךילָע אָבּו :דוֶע יִספִאְו נא ְךֵבִלְב יֵרְמאֹּתַ ְּךֶתָבְב
 הָרפכיִלְכת אֵלהָוֹה לָּפִתְוהְרְחַׁש יִעְרַת א הר
 וצ לירְבֲתב אָניִרְמע :יִעָרִת אל הָאֹׂש םֶאְתַּ לע אֹבָתְו

 ליה יִלְכִּ יליא ירמי רֲֶאּב ךיפְׁשִּכ ברְבו
 13 יש אָנּודְמעי ִיָתְצִע בֵרְּב תיִאְלִנ :יִצורֲַּת יַלּוא
 רֶׁשֲאַמ םיִשְדֲחַל םיִיִדִמ  םיִבָכֹוִַּב םיֹוחַה םִיַמָׁש וָרְבִה
 וג -תֶא וליצַי-אל םַתָפרְׂש ׁשֵא ׁשֵקְכ יָה הֶנִה :ךיָע ּואְבָי
 וננ תֶבָׁשְל רוָא םֶמְחַל תֶלָחַנןיִא הָבָהִל ְךִיִמ םָׁשְפַנ

 וט ֹורְבָעְל ׁשיִא ךילנמי ךִירָס ּתַענְי רֶׁשֲא ְךֶליּיִה ןֵּכ טְבעוֶוְׁשרעֶפ ּבאָה ְּךיִא קְלאָפ ןייֵמ רעֶּביִא
 :ְךעיִׁשומ ןיִא ּוצָּת ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז ּבאָה ְּךיִא דְנּוא הָלֵחַנ ןייֵמ
 םעֶד ףיֹוא טאַהעֶג טיִנ תֹונָמֲחַר ןייק אייֵז רעֶּביִא טְסאָה אּוד רעֶּבָא ,דְנאַה עֶנייֵד ןיִא
 ְךיִא ,טְגאָזעֶג טְסאָה אּוד דְנּוא 7 :טְכאַמעֶג רעֶוְׁש רֶהעֶז ָּךאָי ןייֵד אּוד טְסאָה ןעֶטְלַא
 -עֶג ןעֶצְראַה ּוצ טיִנ עֶניִזאָד סאָד טְסאָה אּוד רעֶּבָא ,עֶטְנעֶראַה ַא ןייַז גיִּבִע ףיֹוא לעוֶו
 רעֶה דנּוצַא רעֶּכא 8 :ןּופְרעֶד ףֹוס םעֶד טְקְנעֶדעֶנ טיִנ ְךיֹוא טְסאָה אּוד דְנּוא ,ןעֶמּונ
 רֶהיֵא ןיִא טְגאָז םאִו ,טייֵהְרעֶכיִז ןיִא טְסְניֹואוְו אּוד סאוָו ,עֶטְגיִנְגרעֶפ אּוד ,עֶניִזאָד סאָד
 ןעֶּבייֵלְּב טיִנ לעֶו ָךיִא ,אָד רֶהעֶמ עֶרעֶדְנַא עֶנייֵק ויִא ריִמ ץּוח דְנּוא םִע ןיִּב ְךיִא ץְראַה

 עֶגיִזאָד איֵד רעֶּבָא 9 :גְנּופְראַוְרעֶפ ַא ןּופ ןעֶסיו טיִנ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא הֶנָמְלַא עֶנייֵא
 דָנּוא ןעֶריִלְרעֶפ רעֶדְניִק ,גאָט ןייֵא ןיִא עַגֶר ַא ןיִא ,ןעֶמּוק ריִד ּוצ ןעֶלעוֶו ןעֶכאַז אייוַוְצ

 הּוׁשיִּכ ליִפ ןייֵד ןעֶנעוֶו טייֵהְרעֶצְנאַג ןעֶמּוק ריִד רעֶּביִא ןעֶלעֶו אייֵז ,ןעֶרעוֶו הָנְמְלַא
 ףיֹוא טְזאָלְרעֶּפ ְּךיִד טְסאָה אּוד דְנּוא 10 :ןָעייֵרעֶּביֹוצ עֶקְראַטְׁש עֶנייֵד ןעֶגעוֶו דְנּוא
 דְנּוא הָמְכָח עֶנייַד---;ְךימ טְהעֶז רעֶנייֵק---טְגאָזעֶג טְסאָה אּוד .טייֵקְגיִטְכעֶלְׁש עֶנייַד
 ןייַד ןיִא טְגאָזעֶג אּוד טְסאָה (ְּךאָד) דְנּוא ,טְרְהיִפְרעֶפ ךיִד טאָה סאָד ,טְפאַׁשְנעֶסיוִו עֶנייֵד
 -יֵא טעוֶו םִע דֶנּוא 11 :אָד רֶהעֶמ טיִנ רעֶנייֵק זיִא ריִמ ץוח דְנּוא ,םֶע ןיִּב ָךיִא ץְראַה
 ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא םִע ןעֶנאַוַו ןּופ ןעֶסיוִו טיִנ טְסעוֶו אּוד זַא קיִלְגנּוא ןייֵא ןעֶמּוק ריד רעֶּב

 ןּוהְטקעוֶוַא ןעֶנעֶק טיִנ טְסעוֶו אּוד סאָו סיִנעֶכעֶרְּב ַא ןעֶלאַפ ריִד ףיֹוא טעוֶו םִע דְנּוא
 :ןעֶסיִז טיִנ טְסעֶֶו אּוד סאָו ןעֶמּוק גְניֵלְצּולְּפ ריִד רעֶּביִא טעוֶו גְנּוטְסיוִוְרעֶפ ַא דְנּוא
 אוד סאָו טיִמ ףּוׁשיִּכ ליִפ ןייֵד דְנוא ,ןְעייֵרעֶּביֹוצ עֶנייֵד טיִמ ןְהעֶטְׁש ְּךאָד ּבייֵלְּב 12
 -לעֶה ןעֶנעֶק ריִד אּוד טְסעֶו רעֶמאָט ,ףיֹוא דְנעֶנּוי עֶנייֵד ןּופ טְהיִמעֶּב ְּךיִד טְסַאָה
 ְךְרּוד ןעֶראָועֶג דיִמ טְזיִּב אוד 13 :ןעֶמּוקייֵּב ןעֶנעֶק אּוד טְסעוֶו רעֶמאָט ,ןעֶּפ
 ןעֶפְלעֶה ריִד דְנּוא ןעֶלעֶטְׁשרעֶריִנַא ראָנ ְּךיִז אייֵז ןעֶזאָל ,תֹוצֵע יַלעַּב עֶליִפ איִד
 ןעֶכאַמ סאָו דְנּוא ןעֶרעֶטְׁש איִד ןָא ןעֶהעֶז סאָו ,לעֶמיִה ןיִא ןעֶקּוק סאו איד
 :ןעֶמּוק ריִד רעֶּביִא םעֶו סאָו םעֶד ןּופ םיִׁשָדַה איִד ּוצ טְנאַקעֶּב רעֶהיִרְפ
 ןעֶנעֶרְּברעֶפ איֵז טעֶו רֶעייֵפ םאָד ,יֹורְטְׁש איװ ןעֶראָועֶג ןעֶנעֶז אייֵז ,העָז 4
 טיִנ טעֶװ םֶע םאֵלְפ רעֶד ןּופ ןייַז ליִצֵמ ןעֶּבעֶל רֶעייֵז ןעֶנעֶק טיִנ ןעֶלעוֶו אייז
 ןעֶנעֶק לאָז ןעֶמ זַא טְכיל ןייק דְנּוא ןעֶּמְראַ ּוצ טיִמְרעֶד ְּךיִז ליֹוק ןייק ןייז אָד
 טְסאָה אּוד עֶכְלעוֶו טיִמ איִד ,ןייַז ריד ּוצ אייֵז ןעֶלעוֶו יֹוזַא 12 :ןעֶציִז אייַּבְרעֶד
 -ְךעֶפ זיִא אייֵז ןּופ רעֶכיִלְטיִא ,ןָא דְנעֶנּוו עֶנייד ןּופ םיִרְחֹוס עֶנייֵד---טְהיִמעֶּב ְּךיִד
 :ןעֶפְלעֶה טיִנ ריד לאָז רעֶנייֵק ,ןעֶראָועֶג טְריִא
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 היעשי 7ע1
 ְחֶמ חמ

 יִמִמּו לֵאָרְׂשִי םֵׁשְּב .םיִאְרְקנַה בלעי-תיּב תאז-ועְמִׁש א
 אש יֵהלאֵבּו הֶוהְי ֵׁשְ | םיִעָבְִּׁנה ּואָצי הָדּוהְ

 אֵרקִ ׁשֶרּקַה ריִעֵמיְּכ :הָקָדְצִב אֵל תֶמָאָב אֵל וחי ּכ
 ;מְׁש תֹואְבִצ הָוהְי ּוכָמְסִנ לֵאָרׂשִי אי

 םִאְּתִּפ םעימְׁשַאַו וָאְצִי יפו יִּתְדַנֹה זָאמ תֹונֹׁשאִרָה 5
 ךמְרֶע לורַּב דִי הֶּתִא הָׁשָק יּכ יִּתְעַּדִמ :הָנאֵבָּתַו יִתיָׂשְע 4
 ְךיִתְעמְש אובָּת םֶרִֶּב זָאֵמ ךֶל דדִּנְַו :הָׁשּ ותנ ָּךָחֶצִמּו ה
 יָזֲח ְּתְעַמְׁש :םִוצ יִּכְסנְ ילֲּפ םֶׂשֶע יֵּבְצָע רַמאֹּתְדִּפ 6

 תֹוָרְצנּו הָּתַעַמ תֹוׁשְרֲח ד ךְֵּעַמְׁשִה ודְּנִת אוָלֲה םָּתְַוהלִּכ
 םֶתְעַמְׁ אֵלְו םוייינְפִלְ זָאמ אלו אְרִבִנ הָּתִע :םֶּתעַדְי ְיאְלְו

 םבֵתְש'י אֵל םגָתִמ ׁשְראָל םג :ןיִּתְעַדְי הנה רַמאֹּתְדִּפ 5
 ןְטּבמ עשפו דֹוגבִּת דוב יִּתְַדָ יִּכ נָא הָחְּתַּפ-אַל ָאמ
 ְךֶל"ְִטִחָא יִתָלַהְּויפִא ְךיֶרֲאַא 'ִמְׁש ןַעַמְל :ְךֶל אֶרָק
 ךיִתְרַחְּב ףסכב אלו ּתְּפַרְצ הֶנה :ךתיִרְכַה יִּתְלִב :

 רַקַאליִדֹובְכּולֲחי ְךיִאִכ הֶׂשָעֶא ינעַמְל ןָנעַמִל יע ר ְכִּב גנ
 אּוהייִנֲא יָאְרְקִמ לֵאָדְׂשיְו בקי לֵא עַמְׁש = :ןתָאדאָל

 יָימיַו ץֶרֶא הָדֶסָי ידָיףַא :ןורֲחַא יִנֲא ףַא ןושאר יִנֲא 3
 םֶכָלְכ וַצְבִּקִה :ודִחַיּורְמִִי םֶהיֲֵא ִנֲא אָרק םִיִמָׁש הָהְּפִמ 4

 ֹוצַפח הׂשִַי ֹובַהֲא והְי הלַאדתֶא דִיַּנַר םֶהָב יִמ ּועְמִׁשּו

= 

 חמ
 חמ לעטיפאק

 דְניִזעֶגְזיֹוה רֶהיֵא ,עֶניִזאָד סאָד טְרעֶה 1
 ןעֶפּורעֶגְנָא טְנעֶז רֶהיֵא סאוָו ,בֹקֲעַי ןּופ

 סאָו איִד דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןעֶמאָנ םעֶד אייֵּב
 ןּופ ןְרעֶסאוַו איִד ןּופ ןעֶמּוקעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז
 ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד אייֵּב ןעֶרעוֶוְׁש םאוָו ,הָדּוהְי
 טאָג םעֶד ןעֶנאָמְרעֶד אייֵז דְנּוא ,ראַה םעֶד
 טיִנ דְנּוא תֶמֶא טיִמ טיִנ רעֶּבָא לֵאָרְׂשִי ןּופ
 ןעֶפּור אייֵז ןיִראָו 2 :טייקְניִטְכעֶרעֶג טיִמ
 אייֵז דְנּוא ,טאָּטְׁש רעֶניִלייֵה רעֶד ןּופ ןָא ְךיִז

 ןלֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג םעֶד ףיֹוא ןָא ְךיִז ןעֶנְהעֶל
 איד 8 :ןעֶמאָנ ןייַז זיִא תֹואָּבִצ הֶוהְי

 בְנאַל ןּופ ןיֹוׁש ְּךיִא ּבאָה ןעֶכאַז עֶטְׁשְרֶע

 ןעֶמּוקעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא טְגאָזעֶגְנָא
 -עֶג אייֵז ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ליֹומ ןייֵמ םיֹוא
 גְניִלְצּולְּפ םִע ּבאָה ְּךיִא ,ןעֶרעֶה טְכאַמ
 :ןעֶמּוקעֶגְנָא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ןּוהְמעֶנ
 דְנּוא ,טְראַה טְזיִּב אּוד זַא סייזֵז ְּךיִא לייוו 4
 רעֶדָא עֶנְרעֶזייֵא עֶנייֵא איז זיִא ןעֶקאַנ ןייֵד
 ּבאָה יֹוזַא 2 :רעַּפּוק איז ןְרעֶטְש ןייֵד דְנּוא
 -ָנָא טְזאָלעֶג רעֶהַא גְנאַל ןּופ ריִד סֶע ְּךיִא

 םִע ְּךיִא ּבאָה ןָא טְמּוק סֶע רעֶדייֵא ,ןעֶבאָז
 טיִנ טְסְלאָז אּוד יִדְּכ ,ןעֶרעֶה טְכאַמעֶנ ְּךיִד
 וטְכאַמעֶג םאָד טאָה טאָנְּפֶא ןייֵמ זַא ןעֶנאָז

 -עֶג םִע טְסאָה אּוד 6 ;ןעֶליופעֶּב אייֵז טאָה דֶליִּב םעֶטְציִנְׁשעֶג דְנּוא סעֶנעֶסאָנעֶג ןייֵמ דְנּוא
 ְךיִד ּבאָה ְּךיִא ,ןעֶלעֶצְרעֶד טְלאָועֶג טיִנ םִע טאָה רֶהיֵא רעֶּבָא ,םעֶלַא סאָד ְּךאָד העְז ,ּטְרעֶה
 טיִנ טאָה רֶהיֵא סאָו ןעֶכאַז עֶנעֶגְראַּבְרעֶּפ דְנּוא םֶעייֵנ ןעֶרעֶה טְכאַמעֶג ןָא דְנּוצַא ןּופ
 ראַפ ןּופ דְנּוא ןָא גְנאַל ןּופ טיִנ רעֶּבָא ןעֶראָועֶנ ןעֶפאַׁשעֶּב אייֵז ןעֶנעֶז דְנּוצַא 7 :טְסּואוְועֶג
 ןעֶסיוו ריִמ העְז ,ןעֶנאָז ּטיִנ טְסְלאָז אּוד זַא יי טיִנ ָּךאָנ םִע טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,גאָמ םעֶד
 -יֹוא ןייַד זיִא ְּךיֹוא ,טְסּואוְועֶג טיִנ םִע טְסאָה אּוד דְנּוא טְרעֶהעֶג טיִנ ְּךיֹוא טְסאָה אּוד 8 :םִע
 םיִועֶנ טְסעוֶו אּוד זַא סייוַז ְּךיִא ןיִראָו ,ןעֶזעוֶועֶג טְכאַמעֶגְּפיֹוא ןָא סְלאָמאַד ן ןּופ טיִנ רֶע
 ןייֵמ ןעֶגעוֶו 9 :ןָא ְּךיֹוּב םיִרעֶטּומ ןייֵד ןּופ ַעַשּפ ַא ןעֶפּורעֶגְנֶא טְזיִּב אּוד ןעד ןעֶשְלעֶפ
 ְךיִמ ְּךיִא טְלאַה ּביֹול ןייֵמ ןעֶנעוֶז דְנּוא ,ןְראָצ ןיימ ןעֶטְלאַהְפיֹוא ְךיִא לעֶזו ןעֶליוִו םןעֶמאָנ
 טְרעֶטייִלעֶג ּךיִד ּבאָה ָּךיִא העְז 10 :ןעֶריינְׁשרעֶפ טיִנ ּךיִד לאָז ְךיִא יְִּכ ,ריד ןעֶנעֶק ןייֵא
 ןופ 11 :טייֵקְמעֶרָא ןּופ טְסעֶט ןייַא ןיֵא טְלעוֶוְרעֶדְסיֹוא ָךיִדּבאָהְּדיִא ,רעֶּבְליִז איז טיִנ רעֶּבָא
 (ןעֶמאָנ ןייֵמנ ןעֶמ לאָז איו ןיִראו ,ןּוהְמ סֶע ָּךיִא לעֶו ןעֶנעוֶוְטעֶנייֵמ ןּופ אָי---ןעֶנעֶוְוְטעֶנייַמ
 בֹקֲעַי ָא ּוצ ָּךיִמ רעֶה 19 :ןעֶּבעֶנ ןְרעֶדְנַא ןייק ּוצ טיִנ ְָּךיִא ליִװ רֹובָּכ ןייֵמ דְנּוא ? ןייַז לֵלֵחְמ
 ;רעֶטְצעֶל רעֶדְּדיֹוא דְנּוא רעֶטְׁשְרֶע רעֶד ןיִּב ָךיִא ,םִע ןיִּבְּךיִא ,רעֶנעֶפּזרעֶּב ןייַמ לֵאָרְׂשִי דְנּוא
 טייֵרְּבעֶנְסיֹוא טאָה דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייַמ דְנּוא ,דְרֶע איִדטעֶדְניִרְנעֶנ ָךיֹוא טאָה דְנאַה עֶנייַמ 3
 :טְלעֶטְׁשעֶגְרעֶדיִנַא ןעֶמאַזּוצ ְּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ןעֶפּנרעֶג אייֵז ּבאָה ָּךיִא ןעזֶו ,לעֶמיִה םעֶד
 ?טְנאָזעֶגְנָא עֶניִזאָד סאָד טאָה אייֵז ןּופ רעוֶו ,םִע טְרעֶה דֶנּוא ןייֵא עַלַא ְךייַא טְלעֶמאַז 4
 םעֶרָא ןייַז דְנּוא ,לֶבָּב ןיִא ןעֶליז ןייַז ןּוהְט טעוֶו ,טְּביִלעֶג טאָה ראַה רעֶד (סאָו םעֶדע
 ְךיִא ,ןעֶפּורעֶג ְּךיֹוא םֶהיֵא ּבאָה ָּךיִא ,טעֶרעֶנ ּבאָה ְּךיִא אָי---ָּךיִא 12 :םיִדְׂשַּכ ןַא (ןייַז טעֶדִונ
 ריִמ ּוצ רעֶהַא טְנִהעֶנעֶג 16 : ןעֶקיִלְנעֶּב בעד ןייַז טעדֶז רֶע דֵנּוא ,טְכאַרְּבעֶנ רעֶהַא םֶהיֵא ֿבאָה
 רעֶד ןּופ ,טעֶרעֶנ םעֶנעֶנְראָּבְרעֶפ םיִא גְנאַפְּנָא ןּופ טיִנםִע ּבאָה ָּךיִא ,עֶגיִזאָד םאָדטְרעֶה דְנּוא
 דְנּוא ,טאָג ראַה רעֶדְּךיִמטאָה דְנּוצַא דְנּוא ,ןעֶמְראָד ְּךיִא ןיִּב ,ןעֶזעֶועַנ זיִא םִע ןעוֶו ןָא טייֵצ
 ןּופ רעֶניִלייֵה רעֶד ,רעֶזעֶלְסיֹוא ןייַד ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 17 :טְקיִׁשעֶג ׁשֵדֹוקַה ַחּור ןייַז
 ךיד טֶרְהיִפ םאו ,ןייז ּוצ ְּךיִלְציִנ ְּךיִד טְניִועֶל סאָו טאָנ ןייַד ראָה רעֶד ןיִּב ָּךיִא ,לֵאָרְׂשִי
 !תֹוָצִמ עֶנייַמ ּוצ טְכְראָהעֶג אּוד טְסעֶה יַאֵוְלַה 18 :ןְהעֶנ טְסְלאַז אּוד סאַוָו געוֶו םעֶד ףיֹוא
 ןעֶדְניִא איד איו טייקְניטְכעֶרעֶנ עֶנייַד דְנּוא ;ךייֵט ַא איז ןעֶזעוֶועֶב םֹולָׁש ןייַד טְלאַדו יֹוזַא
 (רעֶדְניִק איד) דְנּוא ,דְמאַז איו ליפ יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג טְלאָזו ןעֶמאָז ןייד דָנּוא 19 :םַי םעֶד ןּופ
 טיִנ לאָז ןעֶמאָנ ןייֵז ְךעֶלְנְרעֶק דְמאֵז איו יֹוזַא ,םֶרעֶדעֶג עֶנייד ןּופ סיֹורַא ןעֶמּוק סאו

 ןעטינשרעפ

 א יי ִנֲאיִנֲא :םיִדָׂשַכ ער לֶבָבְּב וט
 רֶתֵּכַּב ׁשארמ אל תאֹו-ועְמִׁשיִלַא ּוָבְרַק :וּכְרַד חיִלְצִהְו 5

 ֲִהְלְׁש הָהְי ינֹדֲא הֶּמו נָא םֶׁש ּהָתֹויָה תֶעַמ יּתְרַּבַּד
 הָוהי יִנֲא לֵאָדׂשִי ׁשחק ךְלַאְנ הָוְי רַמָא-הְּכ = :ִחּרְו וז
 זאל :ּדֵלֵּת ְךֶרֶדב כי ְךֶדַמ ליל ָךְֶמַלְמ ךירלֲא 5
 ;םיַה יִּלַנְּכ ִד ךתִק דוד מיל רֶהֶּנכ יִהְיַו יִת צמח

 דאָלְו תֶרֶכייאֶל ויָתֹעְמּכ ךיעמ יִאְצְִצּו ַערַו לחכ יהיו 5



 היעשי

 ןעֶרעוֶו טְגְליִטְרעֶפ טיִנ דְנּוא ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ
 לֶבָּב םיֹוא סיֹורַא טְהעֶנ 20 :ריִמ ראָפ ןּופ
 ןּופ לֹוק ַא טיִמ םיִדְׂשַּכ איִד ןּופ טְפיֹולְטְנַא
 סאָד טְכאַמ דְנּוא ,ןָא םִע טְגאָז ,גְנאַזעֶג
 זיִּב טְנאַקעֶּב םִע טְכאַמ ;ןעֶרעֶה עֶגיִזאָד
 ראַה רעֶד זַא טְנאָז ,טְלעוֶו קֶע םעֶד ּוצ

 :בֹקֲעַי טְכעֶנְק ןייַז טְועֶלעֶגְסיֹוא טאָה
 -עֶנ גיִטְׁשְראָד טיִנ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 1

 ָךְרּוד טְרְהיִפעֶג אייֵז טאָה רֶע ןעוֶו ןעֶזעוֶו
 םאָד טְכאַמעֶג טאָה רֶע ,אייֵנעֶטְסיוִו איִד

 המ טמ

 כ םיִּדְׂשַּכִמ וָהְרַּב לֶבָּבִמ ּוָאְצ :יָנָפְּלִמ ֹומָׁש דֶמֶׁשִי
 ץֶרָאָה הָצָקידע ָהָאיִצוְה אז ֹיִמְשַהּודּגַה הר לקְּ
 1 םֶכיֵלֹוֲהְ תורה ואְמצ אָלְ :בֵקעיִדְבַ ָוהְ לֶאָ ורְמַא
 עג םֹולָׁש ןיא :םִימ ּובְזיַו רּוצדעַקְבִי מל לַײה רּוָצִמ םִיַמ

 :םיִָׁשרַלהָוהְי רֶמָא
 טמ טמ

 א ןֵמְבִמ הָוהְי קֹוָהָרִמ םיִמְאל ּובִׁשְקְַו יַלַא םיִיא וָעְמִׁש
 3 הירָדַח בֶרָתְּכ יִפ םֵׂשַָו :יִמְׁש רוה ימַא יִעְּמִמ יִנֲאְרְק
 יִנרִּתְסִהֹתָפְׁשַאְּב רָב ץַחל ימיו יאיִבְחֶה ָילֶצְּב
 { יִנֲאַו :רֶאָפתֶא ּךְב-רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי הֶּתְאיִּדְבַע יִל רֶמאֹּי
 יְִּפְׁשִמ ןֵכָא יִתלכ יחֹּכ לֶבָהְו ּוהְתִל יִּתְעָניקיִרְל ּוְִּרִמֶא

 ףפפפ
=-} 

 ה הדָוהְי רַמָא ו הָּתִעְו לא תֶא יִתָּלִעְפּו הָוהְי-תֶא ןעֶזְלעֶפ ַא ןּופ ןעֶניִר אייז ּוצ לאָז רעֶסאוַו ;רוהי רזי * ײי =ןיאי * 1 =

 6 יללָנ רֶמאֹּו :וִע הָיָה א הָוהְי יָניעּב רֶבְּכֶאְו ףֶסֶאְי ןעו ' 0 ןעֶּטְלאָּפְׁשעֶג טאָה : אל לאו לא בקי בכוטל ול דע ןט3מ יצא ןעֶזְלעֶפ םעֶד ןעֶטְלאְָּׁשעֶג טאָה רע
 לארש יני יהי ןיצנּו בע יטבשיתַא טיִקָהְל רֶבָע ל ָךְתֹווְהִמ רעֶד == צ ןעֶנ רעֶנ טאָה רעֶסאוו סאָד

 הרצקדדע יִתְעוׁשְי תֹווהל םִיוג רואְל ְִַּתְנּו םִׁשְהִל ןייֵק טיִנ זיִא םֶע טְגאָועֶג טאָה ראַה
 ז -הֹוְבל ושורק לֵאָרְׂשִי לֵאנ הָוהְירַמָא הָּכ = :ץֶרָאָה ;םיִעָׁשְר איד ּוצ םֹולָׁש

 םיִרָׂש ּומָקְו ּוָאְרִי םיִכָלְמ םיִלָׁשְמ דֵכָעְלֹנ 6 בֵצֲתְמִל ׁשֵפָנ טמ לעטיפאק םירז שי ױ םיִכָל י ײ טי
 ָךֶרהְבַו לֵאָרְׂשִי ׁשֶדָק ְמאנ רֶׁשֲא הָוהְ ןַעַמִל ּוְָׁשִי

 8 הרֶעּוׁש יי םֹויְבּו די ריִנֲע ןֹוצָר תעַּב הָוהְי רַמָאֹוהַּכ דְנּוא ,ןְלעֶזְניִא רֶהיֵא הצ רימ טְרעֶה 1

 ליל ץֶראםיקִָל סֶע תיִרְבל ְךנְתְֶו ְרֶאְ יִּתְרִמ + ןעֶטייוו ןּופ רעֶקְלעֶפ רֶהיִא םִע טְמעֶנְרעֶפ
 פ ךֶׁשֶחַּב רֶׁשֲאַל ואֵצ םירוסֲאל רֶמאֵל :תֹומַמְׂש תֹלָהְנ םעֶד ןּופ ןעֶּפּורעֶג ָּךיִמ טאָה ראַה רעֶד

 בָערִי אֵל :םֶתיְִרמ םִיָׁשלְכְבוּוערָיםיִכָרְילַע לג .
 םםֵנֲהנו םמַחְרִמיֵכ ׁשֵמְׁשְו םֶרֶׁש םכָידאלְו ואְמִִי אֵלְ
 נ יִתֹלסִמּודְרהַל יִרָהילְכיִּתְמִׂשְו :םֶלֲהנְי םִימ יִצּובַמ-לַעו
 נ םיִּו ןוַפצִמ .םָלֵא-ַנְ אְבָי קָחָרִמ הֶלִא-הִָּה ;ןּומרִי
 13 םיִרָה ּוְחְצִפי ץרָא ילינְו םִיַמְׁש ָּנָר :םיניִס ץֶראמ הֶּלאַו

 טאָה ןָא םְרעֶדעֶג סיִרעֶטּומ עֶנייֵמ ןּופ ;ךיֹוּב
 טאָה רֶע דְנּואפ :ןעֶמאָנ ןייֵמ טְנאָמְרעֶד רֶע
 ךְרעוֶוְׁש םעֶפְראׁש ַאאיוו ליֹומ ןייֵמ טְכאַמעֶנ

 ןעֶטאָׁש םעֶד ןיֵא ןעֶטְלאַהעֶּב ָּךיִמ טאָה רֶע
 טְכאַמעֶגְךיִמטאָה רֶע דְנּוא ,דְנאַה עֶנייֵז ןּופ
 ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 2 :ןעֶנְראָּבְרעֶפ ְּךיִמ רֶע טאָה דייֵש-לייפ עֶנייֵז ןיִא ,לייַפ ןעֶקְנאַלְּב ַַא וצ
 ;ןעֶרעוֶו טְכיִלְרעֶהְרעֶּפ ָּךיִא ליוװ ריִד ןיִא ,לֵאָרְׂשִי ָא טְכעֶנְק ןייֵמ טְזיִּב אּוד ,טְגאָזעֶג ריִמ
 ּבאָה טיִנְראָנ ראַפ דְנּוא ,טְהיֵמעֶּב טְסּוזְמּוא ְּךיִמ ּבאָה ְּךיִא ,טְנאָזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 4

 טִיַמ קרעֶו ןייֵמ דְנּוא ,ראַה םעֶד טיִמ זיִא טָּפְׁשִמ ןייֵמ תֶמֶאָּב ,טְנעֶלְרעֶפ ַחֹּכ ןייֵמ ְּךיִא
 ןּופ ןעֶפאַׁשעֶּב ְּךיִמ טאָה סאָו רעֶד ,טְנאָזעֶג ראַה רעֶד טאָה דְנּוצַא רעֶּבָא 2 :טאָנ ןייֵמ
 דַנּוא ןעֶרְהעֶקּוצְמּוא םֶהיֵא ּוצ בֹקֲעַי יִֵדְּכ טְכעֶנְק ַא םֶהיֵא ּוצ ןייז ּוצ ְּךיֹוּב סיִרעֶמּומ ןייֵמ

 איֵד ןיִא ןעֶרעֶו טְרְהֶעעֶנ לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא םֶהיֵא ּוצ לאָז לֵאָרְׂשִי
 טאָה רֶע דְנּוא 6 :טייֵהְקְראַטְש עֶנייֵמ ןייז טעוֶו טאָג ןייֵמ דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא

 איד ןעֶלעֶטְׁשּוצִפיֹוא ,טְכעֶנְק ןייֵמ ןייֵז טְסְלאָז אּוד זַא ְּךאַז עֶגְניִרְג ַא זיִא םִע ,טְגאָזעֶג
 לעֶו ְּךיִא ,ןעֶנְנעֶרְּבּוצקירּוצ לֵאָרְׂשִי (תּולָנ ןּופ) עֶטיִהעֶנ איִד דְנּוא בֹקֲעַי ןּופ םיִטָּבְׁש
 םעֶד ּוצ זיִּב םֶליִה עֶנייֵמ ןייַז טְסְלאָז אּוד זַא םִיֹוג איִד ּוצ טְכיֵל ַא ראַפ ןעֶּבעֶג ְּךיֹוא ָּךיִד
 -יֵלייֵה ןייַז ,לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶזעֶלְסיֹוא רעֶד ,ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא 7 :טְלעוֶו רעֶד ןּופ קֶע
 ןעֶמְלאַהעֶג גיִדְריִזְמּוא טְרעֶֶו סאָו .ׁשֵפָנ ןייַז ןיִא טעֶטְכַאְרעֶּפ זיִא םאָו םעֶד ּוצ ,רעֶנ
 אייז דְנּוא ןעֶהעֶז םִע ןעֶלעוֶו םיִכָלְמ ,רעֶגיִטְלעוֶועֶג ןּופ טְכעֶנְק ַא ּוצ ,קְלאָפ םעֶד ןּופ
 טְּבייֵלְגעֶּב זיִא םאִו ראַה םעֶד ןעֶנעוֶו ןּופ ,ןעֶקיִּב ְּךיִז ןעֶלעוֶו ןעֶראַה ,ןעֶהעֶטְׁשְּפיֹוא ןעֶלעוֶו

 יֹוזַא 8 :ןעֶלעוֶוְרעֶדְסיֹוא ְּךיִד טעוֶו רֶע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶניִלייֵה םעֶד ןעֶנעוֶו ןּופ דְנּוא
 גאָט םעֶד ןיִא דְנּוא ,טְרעֶהְרעֶד ְּךיִד ְךיִא ּבאָה טייֵצ עֶטְניִליוִועֶּב ַא ןיִא ,ראַה רעֶד טְנאָז
 ןעֶּבעֶג ְּךיִד לעוֶז ָּךיִא דְנּוא ,ןעֶמיִה ָּךיִד לעוֶו ךיִא דְנּוא ,ןעֶפְלעֶה ריִד ְּךיִא אּוהְט תָעּוׁשְי
 טְסְלאָז אּוד זַא הְנאַל סאָד ןעֶטְכיִרְפיֹוא טְסְלאָז אּוד זַא ,קְלאָּפ םעֶד ּוצ תיִרְּב ַא ראַפ
 םיֹורַא טְהעֶג עֶנעֶדְנּוּבעֶג איִד ּוצ ןעֶנאָז ּוצ 9 :תֹולֲחַנ עֶטְסיוִו איד ןְניִׁשְרַי ןעֶכאַמ אייז

 ןעֶלעוֶו ןעֶנעוֶו איד ףיֹוא טְקעֶלְּפטְנַא טְרעוֶו םיִנְרעֶטְסְניִפ רעֶד ןיִא ןעֶנעֶז סאוָו איִד ּוצ
 אייז 10 :עְׁשאַּפ עֶרייֵז ןייַז טעוֶו רעֶטְרֶע עֶכיֹוה עֶלַא ףיֹוא דְנּוא ןעֶׁשאַּפ ְּךיִז אייֵז
 אייז טעֶו ןּוז איד דְנּוא ץייִה איִד דְנּוא ,ןעֶטְׁשְראָד טיִנ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ןְרעֶנְנּוה ּטיִנ ןעֶלעוֶו
 ןְרעֶסאו א סק איִד אייֵּב דנּוא ,ןעֶרְהיִפ אייֵז טעוֶו רעֶמְראַּבְרעֶד רֶעייֵז ןיִראוָו ,ןעֶנאָּלְׁש טיִנ
 עֶנייֵמ דְנּוא ,געוֶו ַא ּוצ גְרעֶּב עֶנייֵמ עֶלַא ןעֶכאַמ לעדֶז ְךיִא דְנּוא 11 :ןעֶרְהיִפ אייֵז רֶע טעוֶו
 העָז רָנּוא ,ןעֶטייוֵו ןּופ ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו עֶזיִד ,העז 12 :ןעֶרעוֶו טְכייֵהְרעֶד ןעֶלעוֶו ןעֶגעֶמְׁש
 רֶהיֵא טְגְניִז 14 :םיִניִס דְנאַל םעֶד ןּופ עֶנעֶי דְנּוא ,טייַז-בֶרֵעַמ ןּופ דְנּוא טייֵז-ְןֹופָצ ןּוּפ עֶנעֶי
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 איד ןעֶזאָל !דרֶע ָא ְךיִד אייֵרְּפ דְנּוא לעֶמיִה ןיִצ דְמאְּתַוי + ;םִחַרָי וָינעַו וּמַע הָזְי םֵהְניֵּכ הַר 4
 ןיִראָו ,גְנאַזעֶג א טיִמ ןעֶכעֶרְּבְסיֹוא גְרעֶּב םֶהֵרָמ ּהְלּוע הָׁשִא חַּכְׁשִתֲה :יִנחַכְׁש יָנֹדאַו הָוהי יִנֵבְוִע וט
 דְנּוא ,קְלאָפ ןייֵז טְסייֵרְטעֶג טאָה ראַה רעֶד לָ וה שאו אלי יִכֹנָשהָנְחַּכְׁשִת הָלָאדסַ המַ 16

 שר יז ר ויש עֶר יי רעוא לי יי עדה דיק
 הת יי עריה ןויצ רעֶּבא 18 יןייז 0 יֲִעַּכ 2 יִּכ הוהְי -םִאָנ ינֲאיַח ךליואב יִצְּבִקִ

 ראַה ןייֵמ דנּוא ,טְזאָלְרעֶפ ְּךיִמ טאָה ראַה ְךתֶסְרָה ץְרֶאו ךיַפֹממְׂשו ךיִתֹברָח יִּכ ;הָלכּ קו 19
 איֹורְפ ַא ןעֶד ןעֶק 1 :ןעֶסעֶגְרעֶפ ָּךיִמ טאָה  ִיָנָאְב ּוְרְמאְי דֹוע : לב ּוקַח יי בֵׁשֹויִמ יִרְצִּת הֶּתַע יִּכ 2

 ְךיִז לאָז איז זַא ,דְניֵק גְנוי רֶהיֵא ןעֶסעֶגְרעֶפ  ּתְרַמָאְו :הָבִׁשֲאְו ליְִׁנ קמה יל-רַצ ךלְש יֵנְּב
 רֶהיֵא ןּופ ןְהּוזםעֶד רעֶּביִא ןעֶמְראַּבְרעֶד טיִנ והָלג הָדּומְלַגְו הָלּוכְׁש ינֲאַו הֶּלֵא-תֶא ילידלַי יִמ יֵמ ךֵבְֶלִּ

 עי יש יט 2 י יִדְי םיױצילָא אָׂשֶא הֵנִה הֹוהְי יִֹרֲא רַמָאהְּכ  :םֵה -רעפ ּוליִּפַא טעוֶו עֶגיִזאָד איד ןעוֶו ?ְךיֹוּב . = הלא בל יתר א ןת נ ימ הלֵאְו הר
 :ןעֶסעֶגְרעֶפ טיִנ ָךיִד ךיִא לעֶז יֹוזַא ,ןעֶמעֶג ףֶהָּכ-לֲע ְךיתֹנב ןצֹלְּב ןב ּואיִבַהְ סג םיִרָא םיִמַע-ֶאְ

 ףיֹוא טְציִרקעֶגְסיֹוא ְּךיִד ּבאָה ְּךיִא ,העז 16  םיַּפַא ךיַהקינימ םֶהיֵתֹרׂשְו ְךינְמֶא םי לֶמ ייְָו :הָנאָׁשְנִּת 3
 דיִמָּת ןעֶנעֶז ןְרֶעיֹומ עֶנייֵד ,דְנעֶה עֶנייֵמ הָוהְי יאר הע ּוכְחִלְו ךילנה רפעו ךלרוַּתׁשִי ץְרא

 ְךיִז ןעֶלייֵא רעֶדְניִק עֶנייִד 17 :ריִמ ראָפ יש םִאְוַח קְלַמ רֹובעמ ח ִקִיֲה : ֹק ּושְבידאַל רֶׁשֲא 4

 -ךעֶּפ ּסאוָה איד דָנּוא םֶרעֶרעֶּטְׁשּוצ עֶנייֵד הֹקְי רֹוכנ 'בש"סנ הָוהְי רֶמָא ! הָּכְּכ טלֶמי ,קצ הכ
 :ןְהעֶנְסיֹורַא ריִד ןּופ ןעֶלעוֶו ךיד ןעֶטְסיִװ רבי ביִרָא יִכֹלָא יד -תֶאְו טלָּמִי ץיִרָע ַחוְקְלַמּ

 : : סיִסֶעַכְו םֶרָׂשְּביתֶא .ךנמ ם"תֶא יִתְלַכֲאָהְו :עיִׁשוא יֵכֹלֲא 6
 םּורַא םֶגָניִרַא ןעֶגיֹוא עֶנייֵד ףיֹוא ּבעֶה 8 דלא או ד ךעיז עמ הָיהְי נָא יִּכ ר -ֶׂשֶכ-לָכ עדי ןּורְכׁשִי מד

 ןעֶמּוק דְנּוא ְךיִז ןְלעֶמאַזְרעֶפ עֶלַא ,העְז דְנּוא 1  ;םֶקעי ריבא
 ,ראַה רעֶד טְגאָז ּבעֶל ְּךיִא איז יֹוזַא ,ריִד ּוצ : -
 עֶלַא טיִמ ןעֶדיילְקְנָא םיוַועֶג ְּךיִד טְסעוֶו אּוד  ָהּתְחַּלִׁש רׁשֲא םֶכְּמִא תיָתיִרְּכ רֶפֹפ הֶז יא הֶוהְי רַמָאֹוהַּכ א

 ןעֶדְניִּבְנָא אייז דְנּוא םָנֹוריַצ ַא טימ איוו טָּכיִתְנועַב יה ל םֶכָתֶא יִּתְרַכָמ-רֶׁש לא ישונמ ימ וא

 עֶנייֵד ןיִראו 19 :טּוהט הָלַּכ ַא איו יֹוזַא ןיִאְו יִתאָּב צו דַמ ;םֶכְמִא הָהְלׁש 2 םֶכיֵעְׁשִפְבּו םֶתרַּכִמִ 2

 דָנּוא ,רעֶטְרֶע עֶטְסיוִו עֶנייֵד דְנּוא תֹובְרָח 5 תוהפמ יד = א 0 4 = יט
 ּוַצ דִנּוצַא טעוֶו דְנאַל םעֶטְרעֶטְׁשּוצ ןייֵד והָהְנםיִשָא ס? ביר יתר ןה לאל חֵּכיִּבְד

 :ןְרעֶטייווְרעֶד ְּךיִז ןעֶלעוֶו רעֶגְניִלְׁשְרעֶפ עֶנייֵד דְנּוא ,רעֶניֹואוְועֶּב איִד ןעֶנעוֶו ןייַז גֶנֶע
 ראַפ זיִא טֶרָא רעֶד ןעֶריֹוא עֶנייֵד ןיִא ןעֶנאַזְכאָנ ןעֶלעוֶו רעֶדְניִק עֶנעֶריֹולְרעֶפ ַעָנייֵד 0
 ןיִא ןעֶגאָז טְסעֶו אּוד דְנּוא 91 :ןעֶניֹואְח ןעֶנעֶק לאָז ְךיִא זַא קעוֶוַא ְּךיִד קיר ,גֶנֶע ּוצ ריִמ
 -ךעֶדְניִק ןעֶזעוֶועֶג ּךאָד ןיִּב ךיִא ןיראוָו ?ןעֶנּואוְועֶג עֶגיִזאָד איִד ריִמ טאָה רעוֶו ,ץְראַה ןייד
 עֶניִזאָד איִד טאָה רעוֶו רעֶּבָא ,טְרְדעֶקעֶגְקעֶוַא דְנּוא ןעֶּביִרְטְרעֶּפ ,ןיילַא דְנּוא זיֹול
 ! ןעֶזעוֶועֶג עֶגיִזאָד איד ןעֶנעֶז ּואוְוַא ,ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ןײלַא ןיִּב ְּךיִא ,העֶז ? ןעֶניֹוצעֶגְפיֹוא
 דְנּוא ,םיֹונ איִד ּוצ דְנאַה עֶנייֵמ ןעֶּבעֶהְפיֹוא לעוֶו ְּךיִא העֶז ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 2
 עֶנייֵד ןעֶגְנעֶרְּב ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןְהאָפ ןייֵמ ןעֶּבעֶהְפיֹוא ָּךיִא לעוֶו רעֶקְלעֶפ איִד ּוצ
 :ןְלעֶסְקַא עֶרייֵז ףיֹוא ןעֶנאָרְט אייֵז ןעֶלעוֶו רעֶטְכעֶט עֶנייֵד דְנּוא םִמעֶרָא עֶרייֵז ןיֵא ןֶהיֵז
 עֶרייז ןייֵז ןעֶלעוֶו םֶניִסעֶעְניִרְּפ עֶרייֵז דְנּוא ,םְרעֶהיִצְרֶע עֶנייַד ןייַז ןעֶלעֶו םיִכָלְמ 6 93
 ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ּוצ זיִּב ןעֶקיִּב ְךיִז אייֵז ןעֶלעוֶו םיִנָּפ רֶעייֵז טיִמ ,םִרעֶנייֵדְנָא
 םאָד דְנּוא ראַה רעֶד ןיִּב ְּךיִא זַא ןעֶסיוװ טְסעוֶו אּוד דְנּוא םיִפ עֶנייַד ןּופ ּביֹוטְׁש םעֶד ןעֶקעֶל
 -ךאַטש םעֶד ןּופ ןעֶד ןעֶק 24 :ןעֶרעֶו טְמעֶׁשְרעֶפ טיִנ ןעֶלעוֶו ריִמ ףיֹוא ןעֶפאָה סאו איר
 ןעֶמְכעֶרעֶג םעֶד ןּופ עֶנעֶגְנאַפעֶג סאָד ןעֶמ ןעֶק רעֶדָא ?ןעֶרעֶזַו ןעֶמּונעֶנְקעֶֶוַאּביֹור רעֶד ןעֶק
 לאָז ןעֶקְראַטְׁש עד ןּופ עֶנעֶגְנאַפעֶג סאָד ,אָי ,ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא ןיִראָו 28 ?ןייַז ליִצַמ
 דְנּוא ,ןעֶרעוֶו לּוציִנ לאָז ןעֶקְראַטְש םעֶד ןּופ עֶטְּביֹורעֶג םאָד דְנּוא ,ןעֶרעֶו ןעֶמּונעֶגְקעֶוַא
 דְנּוא 26 :ןעֶפְלעֶה רעֶדְניִק עֶנייַד לעֶדֶז ָךיִא דְנּוא ,םִרעֶגיִרְק עֶנייֵד טיִמ ןעֶניִרְק ְּךיִמ לעוֶו ָּךיִא
 ןעֶלעֶו אייז דְנּוא ,שייֵלְפ ןעֶבייֵא רֶעייֵז ןעֶסֶע ןעֶלאָז םִרעֶגיִנייֵּפ עֶנייַד זַא ןעֶכאַמ לעדֶו ָּךיִא
 ,ראַה רעֶד ןיִּב ָךיִא זַא ןעֶסיוִו ןעֶלעוֶו ןעֶשְנעֶמ עֶלַא דְנּוא ;טּולְּב רֶעייֵז טיִּמ ןְרֹוּכִׁשִנָא ְךיִז
 :בֹקֲעַי ןּופ (טאָנ) רעֶקְראַטְׁש רעֶד ,רעֶזעֶלְרַע ןייֵד דֶנּוא ,רעֶּפְלעֶה ןייַד

 נ לעטיפאק
 -עֶנְקעוֶוַא איִז ּבאָה ָּךיִא סאָו רעֶטּומ עֶנייַד ןּופ טֶנ רעֶד זיִא ּואְו ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 1

 טְהעֶז ?טְפיֹוקרעֶפ ָךייֵא ּבאָה ָךיִא עֶכְלעוֶו ּוצ םרֶעיילְְנִע עֶנייֵמ ןעֶנעֶז רעֶדז רעֶדָא +טְקיִׁש
 עֶרייֵא זיִא םיִעָׁשְּפ עֶרייֵא ןעֶנעוֶו דְנּוא ,ןעֶראוְועֶנ טְפיֹוקְרעֶפ דֶניִז עֶרייַא ןעֶנעוֶו טְנעֶז רֶהיֵא
 אָדטיִנשְנעֶמ ןייק זיִא ןעֶמּוקעֶג ןיִּב ְּךיִא ןעוֶו סאָוְראַפ 9 :ןעֶראוָועֶג טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא רעֶשּומ

 דְנאַה עֶנייַמ ןעֶד זיִא ?טְרעֶּפְטְנֶעעֶג טאָה רעֶנייֵק דְנּוא ןעֶפּורעֶג ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו ?ןעֶועוֶועֶ
 טיִמ ,העָז ? ןייַז ּוצ ליִצַמ ַחֹּכ ןייק טיִנ ןעֶדָּךיִא ּבאָה רעֶדָא ,ןעֶזעֶלְסיֹואטיִנ ןעֶק איִז זַא ץרּוקּוצ
 ַא ּוצ ןעֶכייִט איִד טְכאַמעֶנ ּבאָה ָּךיִא ,טְנעֶקּורְטעֶנְסיֹוא םַי סאָד ְָךיִא ּבאָה אייֵרְׁשעֶג ןייַמ

 רּבדמ
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 3 ׁשיִבְלַא :אָמָּצַּב תֶמָתְו םִיַמ ןיאמ םֶתָנר שַאְבּת רֶּבְרִּמ ,ןעֶקְנּוטְׁשְרעֶפ ןעֶרעוֶו ׁשיִפ עֶרייֵז ,רָּבְדִמ
 (ןֵתָנ הֵוָי נוִא  יםתּספ םִשְא קשו תוררק םַטְׁש ףנּוא ,רעֶסאַה ןייק אָד טיִנ זיִא םִע לייוַו

 קב | רע רֵבָּד ףע;-תֶא תֶשָל תֵעָדָל םיִדמִל ןׁשל יִל - : |
 הדת הי ָדֲא :םיִדמֹלַּמ עמְׁשִל א יל רֶעָ ךֶקֹבַב - 1 1 * + יט ראד ראפ ןעֶּבְראַמׁש אייֵז
  יִּתתְנ לנ יִתָלסְנ אֵל רוֶחָא יִתיִרְמ אל יִכאו ןא יִל - דנוא ,טייקְצְראוַוְׁש טיִמ לעֶמיִה איִד דייַלְק
 :קֶרָו תֹומלְִּמ ִּתְרּתְסִה אֵל ינָּפ םיִטרִמְלייחלו םיִכִמְל  רעֶד 1 :קאַז ַא קעֶד רֶעייֵז םֶלַא ְּךאַמ ְּךיִא
  יִּתְמַׂש ןְּכילַע יִּתְמָלְכִנ אֵל ןְּכילַע יִלירְעַי הָוהְי יִנֹדאַו ןּופ ןֹוׁשְל ַא ןעֶּבעֶנעֶג ריִמ טאָה טאָנ ראַה
 י ימ יִקיִדְצִמ בורָק :ׁשוְבֵא אָלייִּכ עֶדֶאְ ׁשיִמָלַחְּכ 'ְפ ןעֶטייֵצ ּוצ ןעֶסיוו ּוצ יִדְּכ ,עֶטְנְרעֶלעֶג איד

 י יט +!יי יתרו = ןרי רו ירא בידי ן
 ןה בילֵא ׁשֹ יִטָפְׁשִמ לַעָבייִמ דַחָי הָדְמענ יִּתִא ביִרָי רֶע ,ןעֶדעֶר ּוצ ןעֶדיִמ םעֶד ּוצ טְראָו ַא

 ולְבִי דְֶּבַּכ םּכ ֵה יִנעִׁשְרִי אּוהייִמ יִלירזעי הָוהְי ינֹדֲא = = גע יו א

 כלב הָיָה םֶכְבמ :םְכאַשָ 5 ןוליל א רצייא ןייפ ףָעָטְראד
 עשיו הָוהְי םֵׁשְּב וחַטְבִי ול ּהנ ןיִאְו םיִכֵׁשֲח ךלָה ו רֶׁשֲא :םִרעֶנְרע ָל איִדאיו יֹוזַא ןעֶרעֶהּוצ ןעֶגְראָמ
 וו |ּוכָל תֹוקיִז יִרְּזַאְמ ׁשֵא יֵחְרִק םֶכְּלִּכ ןָה :ויְהלאַּב ןייֵמ טְכאַמעֶנְפיֹוא טאָה טאָנ ראַה רעֶד 9

 םֶכָל תאֵז-הֶתָיָה יִדָיִמ םֶּתרַעְּב תֹוקִזְּו םָכׁשֶא רַאְּב .טְגיִנעֶּפְׁשעֶגְרעֶדיווטיִנּבאַהְּדיִא דְנּוארֶעיֹוא
 :ןבָׁשִּת הָּבִצֲעְמִל ;ןעֶניֹוצעֶנְקיִרּוצ טיִנ ְּךיִמ ּבאָה ְךיִא דְנּוא
 אנ יי 4 א - ?הש : איד ּוצ ןעקיר ןייֵמ ןעֶּבעֶגעֶג ּבאָה ְּךיִא 6

 = 0 =+ 6( = = += : - 2 18! : ? אלא טי קיח על טאבוה סא איד וצ ןעֶקאַב עני דזא טרעֶמעֶלש

 : שי היִתֹבְרַח"לְּכ םָנ ןֹוצ הָיהְי םננייִּכ :ױהּברַאְו ;א דנוא דְנאַש ןּופ ןעֶטְלאַהעֶּב טיִנ ְּךיִא כרת קאר לח הרי מא בה סי ןיימ טְראָב םעד םיוא ןעֶייר

 צמח שש הוה הב דע הרּבדִמ - רימ טעדֶז טאָג ראַה רעֶד רעֶּבֶא 7 :ןְעייפְׁש
 + יואל יִמַע ללא ּובֵׁשְקַה יוהְרִמּו לקְוהָרּתֹּהְּב טְמעֶׁשְרעֶפ טיִנ ְּךיִא ןיִּב םּוראָד ןעֶפְלעֶה
 םבימַע ראל יִָפׁשִּו אַ יָּתאמ הדת יִּכניֲאָה ילֵא טְכאַמעֶג ְּךיִא ּבאָה רעֶּביִראָד ,ןעֶראָועֶג
 הילֲא ֹוַפׁשִי םִמַע יֵעֹרְח יְׁשִי צי יקדצ בֹרָק :עינְרִא  דָנּוא ,ןייֵטְׁש ןעֶקְראַטְׁש ַא איז םיִנָּפ ןייֵמ
 * כינע םִימָשל אש .:ןולֲחַי עז לֵאְו יוקְי םָיִא טְמעֶׁשְרעֶפ טיִנ לעו ְךיִא זַא סייז ָךיִא
 ץֶרֶאָהְוּוחְלמִנ ןְׁשֶעַּכ םִיַמְׁשיּכ תַהֵּתִמ ץֶרָאָה-לֶא ֹוטיִּבַרְו -אָנ זיִא רעֶכאַמְטְכעֶרעֶג ןייֵמ 8 :ןעֶרעוֶו

 ?ןעֶגיִרק ריִמ טיִמ ְּךיִז ליוו רעוֶו ,טְנעֶה
 ּוצ לאָז טָּפְׁשִמ םעֶד ןיִא ריִמ טיִמ ןעֶמּוק ליוו םִע רעוֶו ,ןעֶלעֶטְׁש רעֶדְנאַנַא טיִמ ְּךיִז רעֶמאָל
 -עָּב ְּךיִמ לאָז םאָו רעֶד זיִא רעוֶו ,ןעָפְלעֶה ריִמ טעוֶו טאָג ראַה רעֶד ,העְז 9 :ןעֶנְהעֶנעֶג ריִמ

 (םְראָה א ּבֶליִמ איִד ,ןעֶרעוֶו טְליֹופְרעֶפ דייֵלְק ַא איו עֶלַא ןעֶלעוֶו אייֵז ,העְז ?ןעֶניִדְלּוש
 סאוָו ,ראַה םעֶד ראָפ אָרֹומ ןעֶּבאָה סאָו ְךייֵא ןעֶׁשיוִוְצ זיִא רעוֶו 10 :ןעֶסעֶרְפ אייֵז טעוֶו

 דָנּוא םיִנְרעֶטְסְניִפ רעֶד ןיִא םּורַא טְהעֶנ סאוָו ,טְבעֶנְק (םיִּטאֶנְנ ןייז ןופ לֹוק םעֶד ּוצ טְרעֶה
 זאָל דְנּוא ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיא ןְעיֹורְטְרעֶפ רֶע זאָל ,םֶהיֵא ּוצ טיִנ טְנייֵׁש טְכיֵל ןייֵק

 רֶהיֵא סאוָו ,רֶעייַפ ַא ןָא טעֶדְניִצ סאוָו עֶלַא רֶהיֵא ,טְהעֶז 11 :טאָג ןייַז ןַא ןעֶנְהעֶלְנֶא ְךיִז רֶע
 ןיִא דְנּוא ,רֶעייֵפ רֶעייֵא ןּופ טְכיֵל םעֶד ןיִא ָּךאָד טְהעֶג---ןעֶקְנּופ טיִמ םּורַא ְּךייֵא טְלעֶגְניִר

 ךייַא ּוצ ןעֶהעֶׁשעֶג סאָד זיִא דְנאַה עֶנייֵמ ןּופ ,ןעֶדְניִצעֶגְנָא טאָה רֶהיֵא סאָזְו ןעֶקְנּופ איִד

 ;טייֵקְניִריֹורְמ ןיִא ןעֶנעֶלְרעֶריִנַא ָךיֵא ׁשעוֶו רֶהיֵא
 אֵנ לעטיפאק

 טקּוק ,ראַה םעֶד טְכּוז רֶהיֵא סאוָו ,טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג ְּךאָנ טְגאָו סאוָו רֶהיֵא ,ריִמ ּוצ טְרעֶה 1

 םעֶד ּוצ דנּוא ,ןעֶראָועֶג טְקאַהעֶגְסיֹוא טְנעֶז רֶהיֵא ןעֶכְלעוֶו ןּופ ןייֵטְׁשְנעֶזְלעֶפ םעֶד ּוצ
 םֶהָרְבַא ּוצ טקּוק 2 :ןעֶראָועֶג ןעֶּבּורְנעֶגְסיֹוא טְנעֶז רֶהיֵא ּואוְו ןּופ ּבּורְג רעֶד ןּופ ְּךאָל
 םעֶנייַא ,םֶהיֵא ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו ,ןעֶנּואוְועֶנ ְּךייֵא טאָה סאו הָרָׂש ּוצ דְנּוא ,רעֶטאָפ רֶעייֵא

 ןיִראָו 2 :טְרְהעֶמעֶג םֶהיֵא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,טְשְנעֶּבעֶג םֶהיֵא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶּפּורעֶנ ןייֵּלַא
 ןעֶכאַמ טעוֶו רֶע .תֹובְרָח עֶרְהיִא עֶלַא ןעֶטְסייֵרְט טעוֶו רֶע ,ןֹויִצ ןעֶטְסייֵרְט טעוֶו ראַה רעֶד
 ןּופ ןעֶטְראָג םעֶד איו יֹוזַא רעֶטְרֶע עֶטְסיוִו עֶרְהיֵא דְנּוא ,ןֶדֵע איז יֹוזַא רֶּבְדִמ עֶרְהיִא
 :גֶנאַזעֶג ןופ לֹוק ַא דְנּוא ּביֹול ,ןעֶרעֶו ןעֶנּוּפעֶג רֶהיִא ןיִא טעוֶו הָחְמִׂש דְנּוא דייֵרְפ ,ראַה םעֶד
 ַא ןיִראָו ,הָמּוא עֶנייֵמ ָא ריִמ ּוצ ןעֶריֹוא עֶרייֵא טְגייֵנ דְנּוא ,קְלאָפ ןיימ ָא ,ריִמ ּוצ טְרעֶה 4
 טְכיֵל ַא ראַפ ןעֶהּור ןעֶכאַמ ְּךיִא לעוֶו טָּפְׁשִמ ןייֵמ דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ריִמ ןּופ זיִא הָרֹוּת
 ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא ףֶליִה עֶנייֵמ ,טְנעֶהאָנ זיִא טייקְניִטְכעֶרעֶג עֶנייֵמ 8 :רעֶקְלעֶּפ איד ּוצ
 ןעֶפאָה ןְלעֶזְניִא איד ןעֶלעוֶו ריִמ ּוצ ,רעֶקְלעֶפ איִד ןעֶפאָרְטְש ןעֶלעוֶו סְמעֶרָא עֶנייֵּמ דְנּוא
 ,לעֶמיִה םעֶד ּוצ ןעֶגיֹוא עֶרייֵא ףיֹוא טְּבעֶה 6 :ןעֶפאָה אייֵז ןעֶלעוֶו םעֶרָא ןייֵמ ףיֹוא דְנּוא
 ַא איז יֹוזַא ןְהעֶנְרעֶפ ןעֶלעוֶו לעֶמיִה איִד ןיִראָו ,ןעֶטְנּוא ןּופ דְרֶע רעֶד ףיֹוא טקּוק דְנּוא
 -יֹואְזְועֶּב עֶרְחיִא דְנּוא ,דיילק ַא איו יֹוזַא ןעֶרעוֶו טְליֹופרעֶפ טעוֶו דְרֶע איד דְנּוא ּךיֹור

 ּוא ,גיִּבָע ףיֹוא ןייַז טעוֶו ףְליִה עֶנייֵמ רעֶּבֶא ,ןעֶּבְראַטְש יֹוזַא ְךייֵלְג ְּךיֹוא ןעֶלעוֶו רעֶג
 עניימ

 : םֶלועְל יִתְעִׁשִי ןוּומְי ןֵכֹמְּכ ָהֶבְׁשִיְו הָלְבִּתדָנּבַכ



 היעשי 738
 קֶדָצ יֵעְדוי יַלֵא ּוָעְמִׁש :תֶחֶת אל יֵתָקְדִצְו הָיְהִּת
 -לַא םֶתּפְּדִנמּו ׁשֹוֶא תַּפְרֶח ואְריתלַא כלב יִתָרֹוְּתםִע

 יתָקְרצְו םֶמ םַלְכאְי רַמצַכְׁשֶע םֶלְכאֹ ָנְבַכ יִּכ :וּת ַּת 8

 יב יֵרּוע יע ;םיִרֹוּד רוָרָל ִתְעׁשו הֶיְהִּת םָלֹוע

 ִתַאאֹלֲה םיִמָלִֹש תֹורֹוּד םֶדָק יִמיּכ יִרּוע הָוהְי ַעֹורְז וע

 ;איהי-ּתַא אֹוָלֲה :ןָּנַּת תֶלֶלּוחְמ בֵהְר תֶבְצֲַּמַה איִה י
 ְךֶרֵּד םִייִקַמַעְמ הֶמְּשַה הָּבַר םיִהְּת יִמ םִי תֶסֶרֲחַּמַה

 הרָנרְב ןֹיִצ ּאֵבּו בִי הָוהְי יוד / טאָג רב וג
 וי ּסָנ ןונשי הָחְמׂשִו ןוׂשְׂש םֶׁשאֹר-לַע םָלוע תֶחְמׂשְ
 יְריִתַו תַאייֵמ םֶכְמֲחַנְמ אה יִכֹנָא יִכנָא י ;הָחְנַאַו

 ְךֶׁשֹע הָוהְ ן :ןֵתִָּי ר יִצֲח םֶדֶאְְכִמּו תֹומְי ׁשִֹנאַמ 2

 תַמָח ֵנְּפִמםֹוּיַה-לְּכ דיִמָּת דֵהִַּתְַץְרֶא רֵמִו םִיַמָׁש הָמֹונ

 רַהֵמ :קִג קיִצּמַה .תַמָח הְַו תיִחְׁשַהְל ןֵנוּכ רֶׁשֲאַּכ קיִשַּמַה 14

 יֵכָאְ :ָמחַל רַמְחִיאלְו תַחַש של תמי -אֵלְו חֵת יי ַעֹצ וט
 מׁש  תוָאָבצ 8 וי ל 2 יה ענֹר ךיללֶא ה הָוהְי

 בא יִמַע א אל ץרִא 0 המ עת יִרְְתִה
 מַה םֹוָּכיתֶא הָוהְי ָּיִמ תיִתָׁש רֶׁשֲא םַלָׁשּורְי יִמּוה

 = טֵהמ ןיא .!תיִצְמ תי תֶׁש הָלֲערַּתַה ס סֹוּכ כ תַעְבל-תֶא 18
 חג ריר 7 ש

 ;:ה םִיַנ בל לב זמן הל ָב-ִלְּפַמ

 בר -ֵבָּׁשהְ רֶּשַה ּךֵל דיִנְי ִמ ְּךיִתאָרק הֶּנד .ְִִׁש ו
 צוח-לְּכ ׁשאֵרְבּוְבְָׁש פלֶע ְךינְב :ְךֵמֲחנֲא יִמ בֶרָחַהְו כ
 8 :ךהלֶא תֶרעֶג הָוהי-תַמֲח שִאלְמַה רַמָכִמ אי תְּכ 1
 ְךינ גֹרַא רַמָא-הַּכ ןַײמ אֵלְ תַרְכְׁש יי והָנִנע תאו אָנייעְמְׁש 2

 םוָכ-תֶא ְךֶרָיֵמ = הנה וּמַע םב == י ךיבלאו ו הירי

 ִָֹותיאל יִתָמָח םָֹּכ הַעָבְל-תֶא הָלֵעְרַּתַ הָתֹוּתְׁשִל

 אנ

 ןּוהְמעֶגְּפָא טיִנ טעוֶו טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג עֶנייֵמ
 טְנעֶק סאוָו רֶהיֵא ריִמ ּוצ טְרעֶה 7 :ןעֶרעוֶו

 -לעֶו ןיִא קְלאָפ ַא ,טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג איד
 טְלאָז רֶהיֵא ,הָרֹוּת עֶנייֵמ זיִא ץְראַה םֶנעֶכ
 ןּופ הָּפְרֶח איֵד ראַפ ןעֶּבאָה אָרֹומ טיִנ

 ְךייֵא טְקעֶרְׁש רֶנּוא ,ןעֶׁשְנעֶמ (עֶנייֵמעֶגנ
 ןיִראָז 8 :ןעֶגְנּורעֶטְסעֶל עֶרייֵז ראַפ טיִנ
 םָראָו רעֶד אייֵז טעוֶו דייַלְק ַא איז יֹוזַא
 טעוֶו לאָו איו יֹוזַא דְנּוא ,ןעֶמסעֶרְפפיֹוא

 עֶנייֵמ רעֶּבָא ;ןעֶסעֶרְפ ּבְליִמ איד אייֵז
 דְנּוא ,גיִּבֲע ףיֹוא ןייַז טעוֶו טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג
 קעֶדְרעֶד 9 :תֹורֹוד רֹוד ּוצ ףְליִה עֶנייֵמ

 טיִמ ןָא ּךיִד דיילק !ָּךיִד קעוֶוְרעֶד !ָךיִד
 קעוֶוְרעֶד ,ראַה םעֶד ןּופ םעֶרָא ָא ,טְכאַמ
 איז יֹוזַא ,געֶמ עֶניִרְהיִרְפ ןיִא איז יֹוזַא ְּךיִד
 טיִנ אּוד טְזיִּב ,תֹורֹוד עֶניִטייֵצְראַפ איִד ןיִא
 -ךעֶפ דְנּוא בַהַר טְקאַהּוצ טאָה סאו רעֶד
 טְזיִּב 10 ?גְנאַלְׁש-ןעֶכאַרְד איִד טעֶדְנּואוו
 טְנעֶקּורְמעֶגְסיֹוא טאָה סאָו רעֶד טיִנ אּוד
 ןעֶסיֹורְג םעֶד ןּופ רעֶסאַַו איד ,םַי סאָד
 םעֶד ןיִא טְכאַמעֶג טאָה סאָו ?דֶנּורְנִּפֶא
 -ָךעֶדְסיֹוא איִד ראַפ געוֶו ַא םִי ןעֶטְסְפיִט
 ןעֶלעוֶו םּורְד 11 ?ןְהעֶנּוצְכְרּוד עֶטְועֶל

 ןֹויִצ ןייק ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶרְהעֶקְמּוא ְּךיִז ראַה םעֶד ןּופ עֶטְזעֶלְרעֶדְסיֹוא איִד
 בְנאַזעֶג טיִמ
 ,ןעֶכייֵרְגְרעֶד אייז

 עֶטְסייֵרְט סאוָו רעֶד ןיֵב ְךיִא {םִע ןיִּב

 ִװ שְנעֶמ ַא ראַפ
 אּוד דְנּוא 18 :זאָרְנ איו

 ּפאָק רֶעייֵז ףיֹוא ןייַז טעוֶו דייֵרְפ עֶניִּבֶע דְנּוא
 :ןעֶפיֹולְטְנַא אייֵז ןּופ ןעֶלעוֶו ןעֶצְפיִז דְנּוא טייקניריֹורְט דְנּוא

 טעדֶו הָחְמִׂש דְנּוא דייֵרְפ
 ְךיִא 2

 ןעֶּבאָה אָרֹומ טְסְלאָז אּוד זַא אּוד טְזיִּב רעֶֶז ;ָךייֵא ט

 יֹוזַא טְכאַמעֶג טְרעוֶו םאִוְו ןְהּוז-ןעֶׁשְנעֶמ םעֶד ראַפ דְנּוא טְּבְראַטְׁש ם

 -םיֹוא טאָה סאָו ,רעֶפעֶׁשעֶּב ןייַד ראַה םעֶד ןעֶסעֶגְרעֶפ טְסאָה

 ְךיִד טְסְקעֶרְׁש אּוד דְנּוא ,דְרֶע איד טְניטְסעֶפדְנּורְנעֶג טאָה דֵנּוא לעֶמיִה איִד טייֵרַּפְׁשעֶנ
 םעֶד ראָפ גאָט ןעֶצְנאַג םעֶד דיִמָּת
 ןעֶּבְראַדְרעֶפ ּוצ

 ןָא ְּךיִז טייֵרעֶּב רֶע זַא ,רעֶקיִרְדעֶּב םעֶד ןּופ ןְראָצ

 זיִא םאוְו רעֶד 14 ?ְּךיִד טֶגְנֶע סאוָו םעֶד ןּופ ןְראָצְמיִרְנ רעֶד זיִא ּואְז דְנּוא

 ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ לאָז רֶע זַא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְכאַמעֶגְפיֹוא םֶהיֵא לאָז םִע זַא ְךיִז טְלייֵא דָנְז אָנ
 ןיִּב ךיִא רעֶּבָא 18 - :טיֹורְּב ןייז ןעֶלְהעֶפ טיִנ ָּךיֹוא םֶהיֵא לאָז םִע זַא דֵנּוא ,ןעֶּבְראַדְרעֶַפ דְנּוא
 -עֶג רעֶדָא) טְמּורְּבעֶנ ןעֶּבאָה ןעֶדְניִא עֶנייַז ןעוֶו םַי סאָד טְליִטְׁש סאָו ,טאָנ ןייַד ראַה רעֶד
 ןייד ןיִא רעֶטְרעוֶו עֶנייֵמ אּוהְמ ְּךיִא דְנּוא 6 :ןעֶמאָנ ן ןייֵז ןיִא תֹו אָבֵצ ראה רעֶד (םמ ןדמש

 ןעֶצְנאַלְפ ּוצ יֵרְּכ ,טְקעֶרעֶּב ְּךיִד ּךיִא ּבאָה דְנאַה עֶנייֵמ ןּופ ןעֶטאֶׁש םעֶד טיִמ דְנּוא ,ליֹומ
 קְלאָפ ןייֵמ טְזיִּב אּוד ןֹויִצ ּוצ ןעֶנאָז ּוצ דְנּוא ,דֵרֶע איִד ןעֶדְנּורְנ וצ דָנּוא לעֶמי ַה םעֶד

 ןּופ ןעֶקְנּורְטעֶנ טְסאָה אּוד סאו ,םִיַלָׁשּורְי ָא ףיֹוא העְטְׁש !ָךיִד קעוֶוְרעֶד !ָּךיִד קעוֶוְרעֶד 17
 : 1 -ִמיִטְרעֶפ םעֶד ןּופ ןעוֶועֶה איִד ןעֶקְנּורְטעֶג טְסאָה אּוד ,ןְראָצ ןייַז ןּופ םֹוּכ םעֶד דְנאַה סיטא

 ;ןעֶניֹוועֶנְסיֹוא םֶהיֵא טְסאָה דְנּוא רעֶכ א
 ןעֶניוִועֶג טאָה איִז סאָו רעֶדְניִק
 רעֶדְניִק עֶרְהיֵא עֶלַא ןופ

 עֶרְהיֵא עֶלַא ןּופ אָד טיִנ רעֶנייֵק זיִא סֶע 8

 דְנאַה רעֶד אייַּב איִז טְלאַה רעֶנייֵק דְנּוא ,איִז טְרָהיִפ סאו
 ָךיִד ןעֶּבאָה ןעֶכאַז אייוַוְצ איֵד 9 ;ןעֶניֹוצְרעֶד טאָה איִז סאָ

 רעֶגְנּוה רעֶד דְנּוא ;ְּךאָרְּב רעֶד דְנוא גְנּורעֶטְׁשּוצ איִד ?ןעֶריֹודעֶּב ְּךיִד לאָז רעד טְנעֶנעֶנעֶּב
 ?ןעֶטְסייֵרְט ְּךיִד ְּךיִא לאָז ַז ןעֶמעַו ְּךֶרּוד ,רָרֹע ָוִׂש סאָד דָנֹוא

 ץיִּמְׁש רעֶד ןַא ןעֶביִל אייֵז ןעֶּביִלְּבעֶב ת ׁשלַ
 יִא ןעֶנעֶז רעֶדְניִק עֶגייַד 0

 ןיִא םֶקָא רעֶדְליוז ַא איז יֹוזַא ,ןעֶסאַנ עֶלַא ןּופ
 :טאָנ ןייַד ןּופ ןְעייֵרְׁשְנָא םעֶד טיִמ ,ראַה םעֶד ןּופ ןְראָצ םעֶד טיִמ טְליִפעֶגְנָא ,ץעָב
 ;ןייוֵו ןּופ טיִנ רעֶּבָא ,עֶטְרֹוּכִׁשעֶגְנָא דְנּוא עֶמעֶרָא אּוד ,עֶניִזאָד סאָד ָּךאָד עה םּורְד 0
 ,קְלאָפ ןייַז ןעֶנעוֶו ָּךיִז טְניִרְק סאָו טאָנ ןייַד דְנּוא ,הָוהְי ראַה ןייַד טְנאָז יֹוזַא 2
 ,דָנאַה עֶנייֵד םיֹוא גְנּולְמיִטְרעֶפ ןּופ רעֶכעֶּב םעֶד ןעֶמּונעֶגְקעֶוֶוַא ּבאָה ְּךיִא ,העָז

 :ןְראָצ ןיִיֵמ ןּופ רעֶַכעֶּב םעֶד םיֹוא ןעוֶועֶה איִד ןעֶקְניִרְמ רֶהעָמ טיִנ טְסעֶֶו אּוד
 דנּוא

 יו ריי ר יי יי יי, יי," ..,ע;ס.."',. 5... 2



 96 גנ בנ אנ היעשי

 3 הָרָע ימׁש ׁשְפְַל ּורְמָא-רֶׁשֲא ְךינֹמ רוב הִּתְמַׂשוּודֹע איד ןיִא ןּודְט םֶהיֵא לעֶו ְךיִא דְנּוא 2

 :םיִרָבְצַל ץיִחַכְו ךֹנ ץרָאָכ יִמֵשָּתַ ןעֶּבאָה סאוָו ,םְרעֶניִנייֵּפ עֶנייֵד ןּופ דְנאַה

 םנ וי רשי לג א גּוא ּפּורַא ְךיִד נייַּב ,טְנאָזעֶג ריִד ּוצ

 ְךֶב זאב ףיֶסּוי אְלייִּכׁשֶרֹּקִה ריִצ : הן טי יראו אט בעיה בע טְסאָה אור דֶנּא ְהעֶגְרעֶּבירא ןעֶלעוֶו ריִמ
 הִָבְׁש ךרוצ יֵרְֹמ ֹורְּתַּמְתה טא ׁש יִמּוק רֶפֶעַמ ודֶרֶע איִד איז ױזַא ףּוג ןייֵד םְכאַמעֶג
 9 אולְו םֶּתְרַּכְמִנ םּנִה הֶוהְי רַמָא הֹכייּכ :ןַיִצ-תַּב :ס ןעֶהעֶגְרעֶּביִא איִדּוצ םאֵג איִד איז דְנּוא

 4 ידַרָי םיִרְצִמ הָוהְי יָנֹדֲא רַמָא הֹּכ יִּכ טוה ףסכב בנ לעטיפאק
 ה =הַמ הָּתַעְו :קָׁשֶע סָּפַאְּב רֹוְׁשַאְו םָׁש רגָל הָנֹׂשאֵרָב יִּמַע

 "םֶאְנ יְילׁשִמ סח יִמ חֵּקְלייִ הָוהייסֶאְנ פייל דיילק א קעוורעד !ךיד .קעֶמְבצה }
 א כָל יִמְׁש יִמִ עֶדי ןכָל א  יִמָׁש םייהילְּ דיִמְתוהָוהְי דיילק !ֹויִצ א טייֵהְקְראַטְׁש טיִמ ןָא ְּךיִד
 לע ּוואְניהמ = :יִמַה רֶּבְַמַה איְהיינַאיֵכ אּוהֲה םִוַּב ָא ,רעֶדייֵלְק עֶנְהעֶׁש עֶנייִד טיִמ ןָא ּךיִד
 עמְׁשִמ בו רֶׂשַבִמ םִֹלָש ַעמְׁשַמ רֶׂשכִמ יִלנַר םיִרָהֶה סֶע ןיִראוָו ,טאָטְׁש עֶגיִלייֵה אזד ,םִיַלָׁשורְי
 8 ליק ואְׂשָנ ךיפצ לוק :ךיָהלֶא ְךֶמ ן ןויִצִל רֶמֹא הָעׁשְי ןייק ןעֶמּוקְנייַרַא ריִד ּוצ רֶהעֶמ טיִנ טעוֶו

 ר 1 א בן יִכיגר לחי ּפָא ךיִד לעֶקאָׁש 2 :אמּמ ןייק נא לֵרָע
 הלילה זי טי ביס יח יא יד עד ווא הע שא איד ןומ
 1 םֵׁשִמ וָאצ עא רוס יד תַא ץֶרָאיִסְפַא ר יע !םִילָשלרְי א רעד

 ונ אל יִּכ :הָוהי יִלְּכ יְׂשִנ ּורְבה הָכֹושַמ וִאְצועְנִתילַאאֵמְט 6 םראמ ?סעֶבְנאַפעֶנ אּוד זְלאַה יי
 הָוהְי םֶכיֵנְפל ְךֶלהייֵכ  ןוְָלֲת אֵל הָסֹוְמבו ּואֵצַּת ןוָמַחְב ,ראַה רעֶד טְגאָז ױזַא ןיִראָו 8 :ןֹויִצ ןּופ
 13 םםבּורְייִחְבַע ליבי הנה :לֶאָרׂשִי יִהלֶא םֶכְפִּפַאְמּו ,ןעֶראועֶג טְפיֹוקְרעֶפ םֶנֵחְּב טְנעֶז רֶהיֵא
 14 תַהָׁשַמַּכ םיִּבַ ְיָע ּוָמְמָׁש רֶׁשֲאַּכ ;דָאמ ּהֵבנְו אָּׂשִנְו ןעֶרעוֶו טְזעֶלעֶגְסיֹוא טְלאָז רֶהיֵא רעֶּבָא
 וט ויָלָע םיִּבַר םִיוג הֶּזי ןֵּכ ןֵּכ :םֶדָא ְּכִמ וְרֲאֹתְו ּוהֲאְרַמ ׁשיִאֵמ ראָה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ןיראָו 4 :דְלעֶג ןְהֶא

 רֶׁשֲאוי ּואָר םֶהָל רַּפְסיאְל רֶׁשֲא יִּכ םֶהיֵּפ פ םיִכָלְמ יצְפי -עֶגַּפּורַא טְׁשְרֶעּוצ זיִא קְלאָפ ןייֵמ ,טאָג

 : 9 נבְתה עְמׁשאל -וצְפיֹוא טְראָד ְּךיִז םִיַרְצִמ ןייק ןעֶגְנאַג

 }א לע :הָתָלננ יִמ-לע הָוהְי ער ּונתְעמְׁשִל ןימָאָה יִמ יה די איו ףאָה רּוׂשֲא רעֶּבָא ןעֶּטְלאַה
 = / .ּבאָה סאָו דְנּוצַא רעֶּבָא 9 :טְקיִרְדְרעֶטְנּוא
 נייֵז ?ןעֶראָועֶג ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא םֶנֵחְּב זיִא קְלאָפ ןייֵמ סאָד .ראַה רעֶד טְגאָז ,אָד ְּךיִא
 ראַה רעֶד טְנאָז (אייֵז רעֶּביִא ְּךיִז ןעֶמיִרעֶּב רעֶדָאנ ,ןעֶלייֵה אייז ןעֶבאַמ םְרעֶגיִטְלעוֶועֶג
 ןייַמ טעֶז םּוראָד 6 :טְרעֶטְסעֶלעֶנ גאָט ןעֶצְנאַג םעֶד דיִמָּת טְרעֶו ןעֶמאָנ ןייֵמ דְנּוא
 ָךיִא זַא גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא (ןעֶסיוִו אייֵז ןעֶלעוֶו) םֹּוראָד ,ןעֶמאָנ ןייֵמ ןעֶנעֶק קְלאַפ
 ןּופ םיִפ איִד גְרעֶּב איִד ףיֹוא ןעֶנעֶז ןְהעֶׁש איװ 7 :אָד ןיִּב ְּךיִא ,טעֶר סאָו רעֶד ןיִּב
 ןּופ ןעֶרעֶה טְכאַמ יזָנּוא םעֶטּוג רֵׂשַבְמ זיִא סאו ,םֹולָׁש ןעֶרעֶה טְכאַמ םאִז רֵׂשַבְמ םעֶד

 אייֵז ,םִרעֶטיִה עֶנייֵד ןּופ לֹוק סאָד 8 :טְריִנעֶר טאָנ ןייֵד ןֹויִצ ּוצ טְגאָז םאו ,הָעּוׁשְי
 ןעֶהעֶז םִע ןעֶלעוֶו אייֵז ןיִראָו ,ןעֶנְניִז ןעֶמאַזּוצ ןעֶלעוֶו אייֵז ,לֹוק םאָד ףיֹוא ןעֶּבעֶה
 ףיֹוא טְכאַמ 9 :ןֹויִצ ןייֵק ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ ָּךיִז טעוֶו ראַה רעֶד ןעוֶו ְּךעֶלְרעֶּפְנייֵׁשעֶּב
 טעוֶו ראַה רעֶד ןיִראו ,םִיַלָׁשּורְי ןּופ תֹובְרֹוח רֶהיֵא ןעֶמאַזּוצ טְנְניִז (רעֶלייֵמ עֶרייֵא)

 ןייַז טְקעֶלּפטְנַא טאָה טאָג 10 :םִיַלָׁשּורְי טְזעֶלעֶגְסיֹוא טאָה רֶע ,קְלאָפ ןייֵז ןעֶטְסייֵרְט
 דֶרֶע רעֶד ןּופ ןעֶקֶע עֶלַא דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןופ ןעֶניֹוא איִד ראַפ םעֶרָא ןעֶגיִלייֵה
 ְךייַא טְרְהעֶק !קעוֶוַא ְָּךייִא טְרְהעֶק 11 :טאָנ רעֶזְנּוא ןּופ הָעּוׁשְי איִד ןעֶהעֶז ןעֶלעוֶו
 סיֹורַא טְהעֶנ ,אֵמָמ ןייֵק ןעֶרְהיִרְנָא טיִנ טְלאָז רֶהיֵא ,ןעֶטְראָד ןּופ םיֹורַא טְהעֶנ !קעוֶוַא
 ראַה םעֶד ןּופ םיִלֵּכ איִד טְגאָרְט םאִו רֶהיֵא ,ןייֵר ְּךייִא טְכאַמ ,אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ
 ָךְרּוד ןְהעֶג טיִנ טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ,םיִנעֶלייֵא טימ ןְהעֶנְסיֹורַא טיִנ טעוֶו רֶהיֵא ןיִראוָו 2
 זיִא לֵאָרְׂשִי ןופ טאָג רעֶד דְנּוא ןןְהעֶנ ָּךייֵא ראָּפ טעוֶו ראַה רעֶד ןיִראָו ,ןעֶפיֹולְטְנַא
 ןעֶרעֶו טְכייֵהְרעֶד טעוֶו רֶע ,ןעֶקיִלְגעֶּב טעֶו טְכעֶנְק ןייֵמ !טְהעֶז 13 :רעֶלְמאַזְנייֵא רֶעייֵא
 ְךיִז ןעֶּבאָה עֶליִפ איו יֹוזַא 14 :ןייַז ְּךיֹוה רֶהעֶז טעוֶו רֶע דנּוא ,ןעֶרעֶו ןעֶּביֹוהְרעֶד דְנּוא
 נייִז דְנּוא ,שְנעֶמ ַא ןּופ ןעֶּבְראָדְרעֶפ ןעֶהעֶזְנָא ןייֵז זיִא יֹוזַא טְרעֶדְנּואוְוְרעֶפ ריִד רעֶּביִא
 רעֶּביִא ,םִיֹוג עֶליִּפ ןְלעֶקְנעֶרְּפְׁשעֶּב רֶע טעוֶו יֹוזַא 12 :רעֶדְניִק-ְןעֶׁשְנעֶמ ןּופ טְלאַטְׁשעֶג
 טיִנ אייֵז ּוצ זיִא סאוָו סאָד ןיִראָו ,ןעֶטְלאַהּוצ רעֶלייֵמ עֶרְהיִא םיִכָלְמ איִד ןעֶלעוֶו םֶהיֵא
 טְרעֶהעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אויַז םאֶו םאָד דְנּוא ,ןעֶהעֶז אייֵז ןעֶלעוֶו ןעֶראוָועֶג טְלְהעֶצְרעֶד

 :ןעֶטְבאַרְטעֶּב אייֵז ןעֶלעוֶו
 גנ לעטיפאק

 םעֶרָא רעֶד זיִא ןעֶמעוֶו ּוצ דְנּוא ?טְרעֶהעֶנ ןעֶּבאָה ריִמ םאֶו טְּביֹולְנעֶג טאָה רעוֶו 1
 בֶבּי = איו םֶהיֵא ראָפ ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹוא זיִא רֶע ןיִראָו 2 ?ןעֶראוָועֶג טְקעֶלְּפטְנַא טאָג ןּוּפ

 עגייווצ
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 רֶהָה אָלְווק רַאהיאל הֶלִצ ץֶרָאָמ ׁשְרׂשַּכְו יָנְפִל קניֵּ
 ׁשיִא םיִׁשיִא לֵדֲחַו הָזְבִנ :ּוהְדְמְחְנְו הֶא רֵמיאְלְו יהא 3

 אֵלְו הְָבִנ ּונְמִמ םיִנְּפ רַּתְסַמְכּ יִלְח .נּוריַו תֹוָבֹאְכַמ
 נח םֶלבְס וניִבאְכַמּ אָׂשָנ אה ֹונְלֶה ָה ןֵכֶא :!ּוהְנְבַׁשֲח 4
 וי ֶׁשִפִמ לָל חְמ אּוהְו :הָנֲעַמּו שיִהלֶא יב ָמ עיִנְנ ּוהְנִבַׁשֲה ה

 -אָּפְרִנ ותְרְבֲחַבּ יָָע ֹונְמֹולְׁש רקומ ּויִתֹונַעַמ אֵּכְדִמ
 עיִנפִה הָוהְַוּונְיַּפ וּכְרַדל שיִא ּונֵעָּת ןאצּכ נְָּכ ;ּונָל 6
 לֵֶׂכֹויִפיחַּתִפִי אָלְו הָנַנ א איִהְו ׂשֵגִנ ּוָלְּכ ןֹוֵע תֶא וּב ז
 :ויּפ חַתְפִי אלו הָמְלֶאְנ היָנ יִנְפִל לֵחָרָכּו לֶבּי הבל

 ץֶרָאַמ רוגנ יִּכ ַחְחֹוׂשִי יִמ או חקל טֶפ
 -תֶאְו ורק םיִצָׁשְריתֶא ןּתיו :ֹומָל עַנניִּמִע עַׁשּמִמ םייַה

 הָוהיו :ויִּפִּב הָמְרמ אלו הֶׂשָע סמְחיאִל לע ויְתֹמְּב ריִׁשָע י

 ׁשֵמַמו ַמ 8 5 ןירצ
 י-י

 ןתה ?

* 7 

 ַא ןופ לעֶצְרּואְו ַא איו דִנּוא ,לעֶגייוֵוְצ
 -עֶג עֶגייֵק טיִנ טאָה רֶע ,דְנאַל ןעֶקיִרְט
 ןעוֶו דְנּוא .טייֵהְנִהעֶׁש עֶגייֵק דְנּוא טְלאַטְׁש
 טיִנ רֶע טאָה ןעֶהעֶזְנָא םֶהיֵא ןעֶלעוֶו ריִמ
 -םיִלְג םֶהיִא ןָא ןעֶלאָז ריִמ זַא הֶאְרַמ עֶגייֵק
 דְנּוא טְמעֶׁשְרעֶפ ןעֶראוָועֶג זיִא רֶע 3 :ןעֶט

 גאָטייוִו ןופ ןאַמ ַא ,ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ ןעֶטיִמְרעֶּפ
 ריִמ דְנּוא ,טייֵהְקְנאַרְק טיִמ טְנעֶקעֶּב דֵנּוא
 ,ןעֶגְראָּבְרעֶפ םֶהיֵא ןּופ םיִנָּפ רעֶזְנּוא ןעֶּבאָה
 ריִמ דִנּוא ןעֶזעוֶועֶג טְמעֶׁשְרעֶפ זיִא רֶע

 רֶהאְווְראַפ 4 :טעֶטְכַאעֶג טיִנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה ָךי ראי עַרָז הָאְרִי וׁשְפַנ םֶׁשֶא םיִׂשָּת-םִא ילֲחָה ואְּכַּד ץַּכָח
 -ייֵהְקְנאַרְק עֶרעֶזְנּוא ןעֶנאָרְטעֶג טאָה רֶע עֶבְׂשִי הָי ׁשֶפַנ לֶמַעַמ עי ודָיְּב הָודְי ; פו םיִמָי גנ

 תרַחְּת טל טיִמּוצִע-תֶאְו םיִבַרְב יש קא :
 -אָמַח אּוהְו הָנְמִנ םיִעָׁשְּפ-תֶאְוּׁשְּפַנ תֶו ל הָרָעָה ר

 +טיישתי
 = גפי

 דנ }
 ייִּכ הָלָה--אל יִלֲהַצְו הָנִר יהְצּפ הֶרָלָי אֵל הָרָקִע יִנָרי א
 ו יִביִחְרַה :הָוהְי רַמָא הָלּועְב יִנְּבִמ הָמְמוְׁשייַנְּב םיִּבַר 2

 יִכיֲִַה יִכִָׂ הַּתיֹלַא וי יתֹוְכְׁשִמ תֹויִריְ ְךלָהֶא םֹוִקִמ
 ְךעֶו יִצְרפִּת לֹואְׂשּו ןיִמייֵּכ זיקוח ְךִיַתדִתי ךי רֶתימ 3
 אֵלייִּכ ִאְריִתילַא :ּוביִׁשֹוי תֹומַׁשְנ םיִרָעְ םִיוּ 4

 לימולַע תֶׁשַּב יִּכ עֹובַת
 ךילעְב יִּכ :דושיירּכְוִת אל מלא תַּפְרַחְו

 = יַהלָאלֵאָדׂשי שיק ְךלֶאָו

 ןעֶטְלאַהעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה ריִמ רעֶּבָא גאָטייוו
 טאָג ןופ טְגאָלַּפעֶג זיִא םאִוָו רעֶנייֵא םֶלֵא
 רֶע רעֶּבָא 6 :טְגיִנייֵּמעֶג דְנּוא ןעֶנאָלְׁשעֶג

 דְניִז עֶרעֶזְנּוא ןעֶגעוֶו ןעֶראועֶג קְנאַרק זיִא
 -;ּוא ןעֶנעֶו ןעֶראוָועֶג ןעֶסיֹוטְׁשּוצ זיִא רֶע

 ףאָרְטְש איִד ,ןעֶטייֵקְגיִטְכעֶרעֶגְנּוא עֶרעֶד
 דְנּוא ,םֶהיֵא ףיֹוא זיִא ןעֶדיִרְפ רעֶזְנּוא ןּופ

 טְלייֵהעֶג ריִמ ןעֶנעֶז ןעֶלייֵּב עֶנייֵז ָּךְרּוד
 טְריִאְרעֶפ עֶלַא ןעֶנעֶז ריִמ 6 :ןעֶראָועֶג
 ׁשְנעֶמ רעֶכיִלְטיִא ,ףאָש אי ןעֶראָועֶג
 טאָנ רעֶּבָא געוֶו ןייֵז וצ טרְהעֶקעֶג ְךיִז טאָה

 ןעֶבְנּואוְוְצעֶנ ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע 7 :עֶלַא םִנּוא ןּופ דְניִז איד ןעֶפעֶרְט טְזאָלעֶנ םֶהיֵא ףיֹוא טאָה
 טְכאַרְּבעֶג זיִא רֶע ,ליֹומ ןייֵז טְכאַמעֶגְפיֹוא טיִנ רֶע טאָהְךאָד ,טְגיִנייֵּפעֶג ןעֶועוֶועֶג זיִא רֶע דְנּוא
 ,רעֶרעֶׁש רֶהיֵא ראָפ םּוטְׁש זיִא ףאָׁש ַא איו דְנּוא ,ןעֶטְכעֶׁש םעֶדּוצ עֶלעֶמעֶל ַאאיִוְןעֶראועֶג
 םיִנְגָנעֶפעֶג םעֶד ןּופ ןעֶראוָועֶג ןעֶמּונעֶג זיִא רָע 8 :ליֹומ ןייַז טְכאַמעֶגְפיֹוא טיִנ רֶע טאָהיֹוזַא

 -עֶנ ןעֶטיִנְׁשעֶנְּפָא זיִא רֶע ןירַאָָו ,רֹוד ןייַז ןעֶלעֶצְרעֶדְסיֹוא ןעֶק רעֶו רעֶּבָא ,טְכיִרעֶג דֶנּו
 קְלאָפ ןייֵמ ןּופ ןעֶגְנּוטעֶרְטְרעֶּביִא איד ןעֶנעֶוֶו ,עֶביִרע ְבעֶל איִד ןּופ דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶראָוועֶג
 טיִמ דֶנּוא ,רָבָק ןייַז םיִעָׁשְר איד טיִמ ןעֶּבעֶנעֶק פאָה רֶע דְנּוא 9 :ןעֶראוועֶג טְנאָלָּפעֶג רֶע זיִא
 -עֶג טיִנ זיִא םִע דְנּוא ,ןּוהְטעֶנ סעֶטְכעֶרְנּוא ןייק טאָה רֶע טְשְמאָח ,טיֹוט ןייַז ןיִא עֶבייֵר איִד
 רֶע ,ןעֶסיֹוטְׁשּוצ טְלאָועֶג םֶהיֵא טאָה טאָג רעֶּבָא 10 :ליֹומ ןייַז ןיִא טייֵהְׁשְלאַפ עֶנייֵק ןעֶזעוֶו

 רֶע טעוֶו םֶׁשֲא ןֶּבְרַק ַא םִלֵא ׁשֶפֶנ ןייַז ןעֶכאַמ טְסעֶו אּוד ןעֶװ טְכאַמעֶג קְנאַרְק םֶהיֵא טאָה
 :ןעֶקיִלְגעֶּב דְנעֶה עֶנייז ןיִאטעוֶו טאָג ןּופ ןְרעֶנעֶּב סאָד דְנּוא ,ןעֶּבעֶל גְנאַל דְנּוא ןעֶמאָז ןעֶהעֶז
 ךֶרּוד ;ןעֶרעוֶו טאַז דְנּוא ןעֶהעֶז רֶע טעוֶו טְהיִמעֶּב עא טאָהשַפָנ ןייַז סאָו םעֶד ןעֶנעוֶו וו: 11

 -אָרְמ טעוֶו רֶע לייו ,ןעֶּבאַמ טְבעֶרעֶנ עֶליִפטְבעֶנק רעֶטְכעֶרעֶנ ןייֵמ טעוֶו סיִנעֶטְנעֶקְר
 איֵד טיִמ דְנּוא ,עֶסיֹורְג איִד טיִמ קָלֵח ַא ןעֶּבעֶג םֶהיֵא = א !םּוראָד 12 :ןעֶדְניִז עֶרייֵז ןעֶב
 ,טיֹוט םעֶד ּוצ הָמָׁשִנ עֶנייֵז ןעֶסאָנעֶגְסיֹוא טאָה רֶע לייו ,ּביֹורְןעֶלייֵטְסיֹוא רֶע טעֶו עַקְראַטְׁש
 דְניִז איִד ןעֶנאַרְמעֶג טאָה רֶע דְנּוא רעֶטעֶרְטְרעֶּביִא איד טיִמ ןעֶראָוועֶנ טְלְהעֶצעֶנ זיִא רֶע דְנּוא
 :רעֶטעֶרְטְרעֶּביִא איֵד ראַפ ןעֶטעֶּבעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,עָליִפ ןּופ

 דנ לעטיפאק
 גְניִלְק דֶנּוא ,גְנאַזעֶב טיִמ ליֹומ ןייד ףיֹוא ְּךאַמ ןעֶניִז עֶנ טיִנ טְסאָה סאו ,הָרָקַע אּוד ָא ,גָניִז 1
 -ךעֶפ רעד ןּופ רעֶדְניִק איִד ןיִראו ,ןעֶצְרעֶמְׁש-רעֶּבעֶג ןייקטאַהעֶנ טיִנ טְסאָה סאוָו אּוד ךיֹוה
 ְךאַמכ !ראַה רעֶד רעֶדטְנאָז ,ןאַמ ַא טאָה סאו רעֶד ןּופ רעֶדְניִק איִדאיז רֶהעָמ ןעֶנעֶז =
 ןעֶבְנּוניֹואוָו עֶנייֵד ןּופ ןעֶנְנעֶהְמּואאיֵדסיֹואטייֵרַּפְׁש דְנּוא טְלעֶצעֶנ ןייַד ןּופ טְרָא םעֶד רעֶטייֵרְּב

 עֶנייַד רעֶקְראַטְׁש ְּךאַמ דְנּוא קיִרְּטְׁש עֶנייַד רעֶנְנעֶלְרעֶד ,ןעֶטְלאַהקיִרּוצ טיִנ אייֵזטְסְלאָ
 -ָניֵק עֶנייֵד דְנּוא ,ןעֶקְניִל רּוצ דְנּוא ןעֶטְכעֶר רּוצ ןעֶכעֶרְּבְסיֹוא טְסעוֶו אּוד ןיראָָופ :רעֶקעֶלְפ
 טְסלאָז אוד 4 :טעֶטְׁש עֶטְסיוִו איִד ןעֶניֹואוְזעֶּב ןעֶלעוֶו אייז דְנּוא ,םִיֹוג איִד ןיִנשֹרַי ןעֶלעֶֶו רײד
 אזד ןיִראוָו ,טיִנ ְּךיִד םעֶׁש דְנּוא ,ןעֶרעֶֶו ׁשֶיּובְמטיִנ טְסעֶו אּוד ןיִראזו ,ןעֶּבאָה טיִנ אָרֹומ ןייק
 דְנֹוא ,טייַהְגְנּוי עַנייֵד ןּופ הָׁשּוּב איִד ןעֶסעֶנְרעֶפ טְסעוֶו אּוד ןעֶד ,ןעֶרעֶו טְמעֶׁשְרעֶפ טיִנטְסעֶו
 זיִא סאו רעֶד ןיִראָו 5 :ןעֶקְנעֶדעֶג רֶהעֶמ טיִנ אּוד טְסעֶֶו טְפאַש-הָנָמְלַא עַנייד ןּופ דְנאַׁש איד
 רעֶגיִלייַה רעֶד רעֶזעֶלְרעֶד ןייַז דְנּוא ןעֶמאָנ ןייַז זיִא תֹואָבְצ הֹוהְיטְכאַמעֶנְּדיִד טאָה ןאַמ ןייַד

 .ןופ

 שריי
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 38 הנ דנ היעשי
 + דארק חיר תַבּוצעַו הָבּוִע הָׁשאְכדְּכ :אָרּקִי ץֶרֶאָ + דֶרֶע רעֶצְנאַג רעֶד ןּופ טאָג רעֶד ,לֵאָרְׂשִי ןּופ
  ןֶטָק עַנְרְּב :ךיָהלֶא רַמָא סֵאְּמִת יִּכ םיִרּעְנ תֶׁשֲאְו הֹודְי רעֶד ןיִראָו 6 :ןעֶרעֶו ןעֶפּורעֶג רֶע לאָז
 פ יִּתְרַּתְמִה ףֶצק ףַּצעַב :ךצְכקַאיור םיִמֲחְרִבּו ְךִּתְבוֲש -ךעֶפ ַאאיוװ יֹוזַא ןעֶפּורעֶנ ְּךיִד טאָה רַאָה

 9 דע ַחְנייֵמ רֶבָעַמ יִּתְַּבְִׁנ רֶׁשֲא יִל תאְו ַחֹנ יִמיּכ ּו 0 יי, :הָוהְיךלְֲנ רֶּמִא ְִתְמַחְר םלש רֶסָתְבּו ךממ ענר '29  יֹוזַא דְנּוא ,איֹורְפ עֶניִריֹורְט דְנּוא עֶטְזאָל
 : טראל -יִמְרעֶפ טְרעוֶו איִז ןעוֶו ּבייוו סעֶנְנּוי ַא איו

 תיִרְבו ׁשּומידאָל ְךתֶאמ יסַחְו הָניִטּומְּת תֹועְבִנַהְו וּמִי 7 בָרֹע ;ייֵלְקַאְףיֹוא 7 :טאָג ןייֵדטְנאָז ,טְסּזא
 הָרְֵס הָיְנִע  :הָוהְי ְךמֲחַרְמ רַמֶא טּומָת אָל יִמֹולְׁש םיֹורְנ טיִמ רעֶּבָא טְזאָלְרעֶפ ְּךיִד ְּךיִא ּבאָה
 ִּתְרַָי ְךנְבֶא לּפַּכ ץיּברמ יבא הנה הָמָחְנ אֵל ַא ןיִא 8 :ןְלעֶמאַז ְּךיִד ְּךיִא לעוֶו תֹונָמֲחַר
 צ חהרְֶא ָנְַאְל ךירָׁשּוְךיִׂשְמׁש לֹּכְדַיְִּמִׂשְו:םיִריפַסַּב ראַפ ריִד ןּופ ְּךיִא ּבאָה ןְראָצ לעֶמיֵּב ןייֵלְק
 ונ בו הָוהי יַדומִל ְךינָב-לֶכְו :ץֶפַחיינְבַאְל ּדֵקּבנילָכְו טיִמ רעֶּבָא ,ןעֶטְלאַהעֶּב םיִנָּפ ןיימ עַנֶר ַא
 1 יִאָריִת אָלייֵּכ קשֹעמ ןֵקֲחַריִננכִּת הָקָדְצִּב :ְךֶנּב םיִלָׁש רעֶּביִא ָּךיִמ ְּךיִא םֶראַּבְרעֶד דֶסֶח ןעֶניִּבֶע

 יַתמ פא די דו ןק דיל בל יִכ החי .רעֶועֶלְרעֶד ןייד רֹאַה רעֶד שְגאָז היד
 אפ ׁשֶרָה יִתאָרב יכנָא ןה :לּפי ֶ ַחַא ךנימ יֹוזַא ריִמ ּוצ זיִא עֶניִזאָד סאָד ןיִראָו 9
 ו . ּבאָה ְךיִא .לייוו ,ַחֹנ ןּופ רעֶסאַוַו איִד איוז

: , : : 
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 תריהְׁשִמ יִתאָרְב יִכָֹאְווהׂשֲַמִליְִכ איִצֹומו םֶהָּפ ׁשֵאְּב
 וז יםֹוקָת ןשְל-לְכְ ֶלְצִ אָל ְךיַלָע רוי יְִכילְּכלֵּבַחְל = רק

 םֶתָקְדִצְו הָוהְי יֵרְבַע תַלֲחַנ תאֹו יִיׁשֹרִּתַּפְׁשִּמַל ְךְַֹא =: ןופ רעֶסאַו איִד זַא ןעֶדידאָחְׁשעֶג
 :הָוהֶאָניּקַאֹמ  רעֶּביִא ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא רֶהעֶמ טיִנ ןעֶלאָז
 חנ 0 ןעֶריֹואוָוְׁשעֶג ְךיִא ּבאָה יֹוזַא ,דְרֶע איִד
 א ֹורְבִׁש יִכָל ףֶסָּכ ולְדיִא רֶׁשֲאַו םִיַמל כָל אֵמָצ-לְּכ יה ריִד רעֶּביִא רֶהעֶמ טיִנ לע ְּךיִא זַא

 , בלי רפאל סא ויש כל לכָא ;ןֶיירְְנָא רֶהעֶמ טיִנ ךיִד רֶנוא ןעֶנְראָצ
 טל ערב עז בי לכו א שנה יז ןעֶלעֶ גר איד ןיראו 10
 רבו םכְָמנ יקתז מִש לא יו ֶכֲא מַה ר (עְנרעֶפ ןעֶלעֶו ךייֵה איר רֶנּוא
 + םִּמיאְל רע ןֵה ּוםְִמַַּה דוד יִרְסח םֶלוע תיִרְּב םֶכָל ,ןּורְטּפָא טיִנ ריד ןּופ ְּךיִז טעוֶו רֵסָח ןייֵמ
 ה יֹוְָו אֵרְקִּת עַדַתְיאְל יו ןִה :םיִּמִאְל הוצִמּו דיִגָנ וָּתַתְנ םיִנ טעֶֶו םֹולָׁש ןייֵמ ןּופ תיִרְּב רעֶד דְנּוא

 לאיש מלַאהוהי ּמלוצךלַאְעדייאֶל ְךעֶד םאָו ראַה רעֶד טְנאָז ןְהעֶגְרעֶּפ
 אוד יֹוא 11 :ריִד רעֶּביִא ָּךיִז טְמְראַּב
 לעֶז ְּךיִא העֶז טעֶטְסייֵרְטעֶג טיִנ דְנּוא ,םֶרּוטְׁש םעֶד ןּופ (ןְּביִרְטעֶגְמּורַא) ,עֶמעֶרָא
 ןעֶגעֶל דְנּורְג ןייֵד לעוֶו דְנּוא ,ןעֶּבְראַפ עֶנעֶׁש טיִמ ןעֶגעֶל רעֶנייֵטְׁש-רעֶטְסאַלְפ עֶנייֵד
 ,רעֶנייֵטְׁשניִּבּור ןּופ ,ןעֶציֵּפְׁש-רֶעיֹומ עֶנייֵד ןעֶכאַמ לעוֶו ךיִא דְנּוא 12 :ןייֵטְׁש-ריִּפַס טיִמ

 עֶכיִלְּביִל ןּופ ןעֶצעֶגעֶרְג עֶנייֵד עֶלַא רֶנּוא ,רעֶנייֵטְׁש-לעֶקְניִפְראַק ןּופ ןְרֶעיֹוט עֶנייַד דְנּוא
 ןּופ םֹולָׁש רעֶד דְנּוא ,טאָנ ןּופ ןעֶנְרעֶל ןעֶלעוֶו רעֶדְניִק עֶנייֵד עֶלַא דְנּוא 18 :רעֶנייֵטְׁש
 -ְגיטְכעֶרעֶג ָּךְרּוד ןעֶרעוֶו טְניִטְסעֶפעֶּב טְסעוֶו אּוד 14 :םיֹורְנ ןייַז טעֶו רעֶדְניִק עֶנייֵד
 ןייק טיִנ טְסעוֶו אּוד ןעֶד ,גְנּוקיִרְדְרעֶטְנּוא ןּופ טְרעֶטייוִוְרעֶד ןייַז טְסעוֶו אוד ,טייק
 :ןעֶנְרעֶנעֶג ריִד ּוצ טיִנ ְּךיִז טעוֶו םִע ןיִראָו ,קעֶרְׁש ןּופ ְךיֹוא דְנּוא ,ןעֶּבאָה אָרֹומ
 סֶע רעוֶו דְנּוא ,ריִמ ןּופ טיִנ זיִא םִע רעֶּבָא ,ןְלעֶמאַזְנייֵא םיוִועֶג ָּךיִז טעוֶו ןעֶמ ,העָד 8
 ּבאָה ְּךיִא העֶז 16 :ןעֶלאַפ ריִד ןעֶנעוֶו טעוֶו רעֶד ןְלעֶמאַזְרעֶּפ ריִד ןעֶנעֶק ְּךיִז טעוֶו
 טְגְנעֶרְּב םאָו דְנּוא ,ןעֶליֹוק ןּופ רֶעייֵפ םעֶד ןיִא טְזאָלְּב םאִוְו דיִמְׁש םעֶד ןעֶּפאַׁשעֶּב

 זַא רעֶּבְראַדְרעֶפ םעֶד ןעֶפאַׁשעֶּב ָּךיֹוא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,טייָּבְרַא עֶנייֵז ּוצ יִלַּכ ַא סיֹורַא

 טעוֶו ריִד ןעֶנעֶק טעֶטייֵרעֶּבּוצ זיִא םאָז יִֵלַּכ סעֶביִלְטיִא 17 :ןעֶּבְראַדְרעֶּפ םִע לאָז רֶע
 טָּפְׁשִמ םעֶד ןיִא ריִד ןעֶנעֶק ןְהעֶטְׁשּפיֹוא טעוֶו סאו גְנּוצ עֶכיִלְטיִא דְנּוא ,ןעֶקיִלְגעֶּב טיִנ
 ,ראַה םעֶד ןּופ טְכעֶנְק איד ןּופ הָלֵחַנ איִד זיִא עֶניִזאָד םאָד ,ןעֶכאַמ :ירְלּוׁש אּוד טְסעוֶו
 :ראַה רעֶד טְגאָז ,ריִמ ןּופ זיִא טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג עֶרייֵז דְנּוא

 הנ לעטיפאק
 טאָה סאו רעֶד ּוליִּפַא ,רעֶסאַוַו םעֶד ּוצ רעֶהַא טְמּוק גיִטְׁשרּוד ןעֶנעֶז סאָוָו עֶלַא יֹוא 1
 דְנּוא דְלעֶנ ןְהֶא טְפיֹוק דְנּוא ,רעֶהַא טְמּוק ,טֶסֶע דְנּוא (טְמעֶנ) טְפיֹוק דְנּוא טְמּוק ,דְלעֶג ןייק

 טיִנ זיִא םאוָו םעֶד ראַפ רעֶּבְליִז (ּפָא) רֶהיֵא טְנעוֶו סאוָוְראַפ 2 :ןייו דְנּוא ְּךְליִמ ,זייֵרְּפ ַא ןֶהָא
 דְנּוא ,ּוצ ריִמ ְּךאָד טְרעֶה ? טיִנ טְגיִטעֶז םאוָו םעֶד ראַפ טייֵקְגיִדיִמ עֶרייֵא דְנּוא ?טיֹורְּב ןייק
 טְגייֵנ 3 :טייקְניִטעֶפ ןיִא ןעֶניִנְגרַפ ןעֶּבאָה ׁשֵפֶנ רֶעייֵא זאָל דְנּוא ;טּוג זיִא םאוָו סאָד טְסֶע
 ְךיִא דְנּוא ;ןעֶּבעֶל רעֶּבייֵל עֶרייֵא ןעֶלעוֶו יֹוזַא טְרעֶה ,ריִמּוצ רעֶהַא טְמּוק דְנּוא ןעֶריֹואעֶרייֵא
 םֶהיֵאֹּבאָה ְּךיִא ,העָז 4 ;דוָד ןּופ םיִדָסַח ָעייֵרְט איִד ,גיִּבִע ףיֹוא ןייַז תירְּב תֵרֹוּכ ְךייַאטיִמלעֶו
 :רעֶקלעֶפ איד ּוצ רעֶלְהעֶפעֶּב דְנּוא ראַה ַא םֶלַא ,רעֶקְלעֶפ איד ּוצ תּודֵע ןייֵא םלֵא ןעֶּבעֶּגעֶנ
 טיִנ ךיד ןעֶנעֶק סאוָו רעֶקְלעֶפ דְנּוא ,ןעֶפּור אּוד טְסעוֶו טיִנ טְסְנעֶק אּוד םאָו קְלאַפ ַא ,העָזפ
 לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶניִלייֵה םעֶד ןעֶנעֶֶו דְנּוא ,טאָג ןייד ראַה םעֶד ןעֶנעוֶו ןעֶפיֹול ריד ּוצ ןעֶלעוֶו

 ןיראוו
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 טְכוז6 :טְכיֵלְרעֶהְרעֶפ ָּךיִד טאָה רֶע ןיִראוָו ֹותֹוהּכ ּוהֲאְרָק וָאְצָּמִהְּב הָוהְי יׁשְרִד - :ךראפיִּכ 5
 ,ןעֶרעוֶו ןעֶנּופעֶג ןעֶק רֶע לייוו ראה םעֶד -לֶא בֵׁשָי ווָתבְׁשִח רַמ ןִיָא ׁשי אְו ֹוכְרַד עֶׁשֶר בִוֵעַי ;םודָק 1

 טא ר  ןא == * "="  ;היהי םִאְנ יִכְרְד םכיכרד 2 םֶכיֵתֹוְבְׁשְחַמ יֵתֹובְׁשחַמ :טְנעֶהאָנ זיִא רֶע לייװ ןָא םֶהיֵא טְפּור חלל הב יֶקלָאלַא יח הָדי
 ,געוֶו ןייַז ןעֶזאָלְרעֶפ עֶׁשֶר רעֶד זאָל 7 םֶכיִכְַּמ ֵכְרִד יֵהְבִנ ןֵּכ ץראמ םִִמָׁש יִהְבְנייִּכ 9
 עֶנייֵז שְנעֶמ רעֶטְכעֶרעֶנְמּוא רעֶד דְנּוא ֵלַׁשַהְ םֶׁשָּגַה 'דֵרָי רֶׁשֲאַּכ יִּכ :םֶכיֵתְבִׁשְחַּמִמ יֵתבִׁשְחַמּו י

 ןעֶרְהעֶקְמּוא ְךיִז רֶע זאָל דְנּוא ,ןעֶקְנאַדעֶג 2 הָוְרהְ םִא יב בו בּוׁשָי אָן לֶּמֶׁשְו  םשד

 היי ע ש" וו טירעראה שדי גיי מא יכ ) בא יפמ אי רֲֶא ירד
 טאָג רעֶזְנּוא ּוצ דְנּוא ,ןעֶמְראַּבְרעֶד םֶהיֵא הָחְמִׂשְבייִ  :ויִּתְַלָׁש רֶׁשֲא ַחיִלְּצִהְויִּתְצַפָה רֶׁשֲא-תֶא

 :ןעֶּבעֶגְרעֶפ ּוצ ליפ זיִא םֶהיֵא אייֵּב ןעֶד  טֶכינפל יחְצפי תעְבנְַו םיִרחה ןְלְבּּת םֹלָׁשִבּו ּואְצַת
 טיִנ ןעֶנעֶז ןעֶקְנאַדעֶג עֶנייַמ ןיִראָו 5 ה-ָלָעַי ץּוצֲעַנַה תַחַּת :ףכואָהְמִ הֶרָּׂשַה יַצע-לְכְו הָנר
 ןעֶגעֶו עֶרייֵא דְנּוא ןעֶקְנאַדעֶג עֶרייֵא תיִאְל םֵׁשְל הָוהיל הָיְהְו סֶכָה הל ֵּפְרּפַה תַחַת ׁשֹורב
 ;ראַה רעֶד טְנאָז ,ןעֶגעוֶו עֶנייֵמ טיִנ ןעֶנעֶד :תֶרְּכִי אָל םֶלֹוע

 רעֶכעֶה זיִא לעֶמיִה רעֶד אייז יֹוזַא ןיִראָו 9 ונ ונ
 ןעֶגעוֶו עֶנייֵמ ןעֶנעֶז יֹוזַא ,רֵרֶע רעֶד ןּופ 2 עט עד ר א = ןע עי :

 עקיה ת רעש יט עטר ךופ ְרעָכעֶה ודָי ירמי לח תֶּבַׁש רמש הֵ קיח א י םֶהֶאְדַבּו אז
 יראו נס :ןעֶקְנאַדעֶג עֶריֵא ןּופ ןעֶקְנאַדעֶג יא הלה רטנהִּכ רמא- לאז ןעדול הׂשמ

 סירָּפַה ה לַמאֹ-לֵאְו ָמַע א מ הָוהְי י גד לֶּדְבַה ם אל אייֵנְׁש רעֶד דְנּוא ןעֶנעֶר רעֶד איז יזזַא
 דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ ּפּורַא טְרעֶדיִנ רָׁשֲא טיִסיִרְּפַל הֶוהְי רַמָא ! הָליִּכ :ׁשֵבָי ץע א ןָה +

 טְרֶעייֵנ קירּוצ ןיִהַא םְראָד טיִנ טְרְהֹעֶק םיִקיֲִחְמּו יִּתְצָפָח רֶׁשֲאַּב וְרֲחָבּו יֵתֹותְּבּ עד תֶא ּורֵמְׁשִי

 איז טְכאַמ דְנּוא דְרֶע איִד טְרעֶסאַועֶּב בֹט םֵׁשְו דִי יֵתֹמֹחִבּו יֵתיֵבְּב םֶָל 'ִּתַתְָו יִתיִרְבִּב
 טעֶג איז םאָד ןעֶצאָרְּפְׁש דְנּוא ןעֶניִועֶג = הל א 0 תַנִמ יד

 טְראָוו ןייֵמ ןייַז ּךיֹוא טעֶו יֹוזַא 11 :טֶסֶע תובְּב יִתחַמְ ִשְרַק רַהילֶא םיואיִבֲַ :יִתיִרְבּב אה בה = יה הי ישי םיק יא יד רמׂש שילְּכ = 2 הָוהִי
 ,ליֹומ ןייֵמ םיֹוא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא סאָו 2 לי

 ,רֶהעֶגעֶּב ָּךיִא סאוָו סאָד ןּוהְט טעוֶו םִע טְרֶעייֵנ ,ןעֶמּוקקירּוצ ריִמ ּוצ גיִדעֶל טיִנ לאָז םִע
 ןיִראָו 12 :טְקיִׁשעֶג םִע ּבאָה ְּךיִא סא ּוצ ְּךאַז איד ןיִא ןעֶקיִלְנעֶּב טעוֶו סֶע דְנּוא
 איד ,ןעֶרעֶֶו טְרָהיִפעֶג רֶהיֵא טעֶוו םֹולָׁש טיִמ דְנּוא ,דייֵרְפ טיִמ ןְהעֶנְסיֹורַא טעדֶו רֶהיֵא
 רעֶמייֵּב עֶלַא דְנּוא ,גְנאַזעֶג טיִמ ןעֶכעֶרְּבסיֹוא ָּךייֵא ראָפ ןעֶלעֶֶ ָּךייַה איִד דְנּוא גְרעֶּב

 טעוֶו שּוּבנְראָד םעֶד טאָטְׁשְנַא 13 :דְנעֶה איִד טיִמ ןעֶׁשְטאַלְק ןעֶלעוֶו דְלעֶפ םעֶד ןּופ
 םָדָה ַא ןְהעֶנְפיֹוא םעֶו דָּפְרִַס ןְראָד םעֶד טאָטְׁשְנַא דְנּוא ,םיֹוּב-ןעֶסְקּוּב ַא ןְהעֶנְפיֹוא

 טיִנ לאָז םאִָו ןעֶכויִצ םעֶביִּבֶע ןייַא ּוצ ,םֵש ַא ראַפ ראַה םעֶד ּוצ ןייַז טעוֶו סֶע רֶנּו

 :ןעֶרעֶז ןעֶטיִנְׁשעֶגְּפָא

 ונ לעטיפאק

 ףֶליִה עֶנייֵמ ןיִראָו ,טייֵקְניִטְכעֶרעֶג טּוהְט דְנּוא טָּפְׁשִמ טיִה ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 1
 ּטְשְנעֶּבעֶג 9 :ןעֶרעֶו ּוצ טְקעֶלְּפטְנַא טייֵקְניִטְכעֶרעֶג עֶנייֵמ דְנּוא ןעֶמּוק ּוצ טְנעֶהאָנ זיִא
 ןָא סאָד טְמעֶנ סאָו ןְהּוז-ןעֶׁשְנעֶמ רעֶד דְנּוא ,עֶניִזאָד סאָד טּוהַט סאו ׁשְנעֶמ רעֶד זיִא
 םּוׁש ןייק לאָז רֶע זַא דְנעֶה עֶנייַז טיִה סאָו דְנּוא ,לֵלַחְמ טיִנ זיִא דְנּוא תֶּבַׁש טיִה סאָו
 ןעֶטְפעֶהעֶּב ָּךיִז לי םאִז ןעֶנאָז רעֶדְמעֶרַפ רעֶד טיִנ זאָל דְנּוא 8 ,ןּוהָמ טיִנ סעֶטְכעֶלְׁש
 ןייַז ןופ טייֵׁשעֶנְּפָא ןעֶצְנאַג םיִא ְּךיִמ טאָה ראַה רעֶד ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ראַה םעֶד ּוצ
 :םיֹוּב רעֶטְראַדְרעֶפ ַא (איוו) ןיִּב ָּךיִא ,העָז ,ןעֶנאָז סיִרָס רעֶד טיִנ זאָל דֶנְ עי א

 -ךעֶד דְנּוא .םיִתָּבַׁש עֶנייֵמ ןעֶטיִה םאָו םיִסיִרָס איִד ּוצ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ןיִראָו
 לעֶו יֹוזַא 8 .:תירְּב ןיימ ןַא ןָא ןעֶמְלאַה דָנּוא ,ריִמ טְלעַפעֶג סאָו םאָד םיֹוא טי
 ןעֶמאָנ ַא דְנּוא ,ןְרָעיֹומ עֶנייֵמ ןיִא דְנּוא זיֹוה ןייֵמ ןיִא (טָרָא ןייַאנ ןעֶּבעֶנ אייֵז ּוצ ָּךיִא
 םֶהיֵא ְּךיִא לעֶו ןעֶמאָנ ןעֶניִּבַע ןייַא ,רעֶטְכעֶט דְנּוא ןֶהיֵז ןּופ איװ רעֶסעֶּב זיִא םאִו
 -עֶּב םאָו רעֶדְניִק עֶדְמעֶרַפ איִד דְנּוא 6 :ןעֶרעוֶו ןעֶטיִנְׁשרעֶפ טיִנ טעוֶו סאו ןעֶּבעֶנ
 םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶּביִל ּוצ דִנּוא ,ןעֶניִד ּוצ םֶהיֵא יֵדְּכ ראַה םעֶד ּוצ ְּךיִז ןעֶטְפעֶה
 םֶהיֵא זיִא דָנּוא תֶּבַׁש טְלאַה םאָו רעֶכיֵלְטיִא ,טְכעֶנְק ּוצ ןייַז ּוצ םֶהיֵא ּוצ ,ראַה
 ןיימ ּוצ ןעֶנְנעֶרַּב ְּךיִא לעֶװ אייז 7 :תיִרְּב ןייֵמ ןעֶטְלאַה םאָו דְנּוא ,לֵלַחְמ טיִנ
 הוה טעֶּבעֶג ןייַמ ןיִא ןֶעייֵרְפרעֶד אייֵז לעֶװ ְךיִא דִנּוא .גְראַּב ןעֶניִלייֵה

 ערייז
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 וו

 וי םיִחָבְז עֶרייֵז דְנּוא תֹולֹוע עֶרייֵז
 ַחַּבְזִמ ןייֵמ ףיֹוא ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו םּוצ ןייֵז
 ןעֶרעוֶו ןעֶפּורעֶנְנָא טעוֶו זיֹוה ןייֵמ ןיִראוָו
 ;רעֶקְלעֶפ עֶלַא ּוצ טעֶּבעֶנ ןּופ זיֹוה ַא
 איִד טְלעֶמאַז סאָו טאָנ ראָה רעֶד 8

 ְךיִא ,טְנאָז לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶנעֶסיֹוטְׁשרעֶּפ
 נייִז ּוצ םֶהיֵא ּוצ ןְלעֶמאַז ְךאָנ לעוֶו
 ןּופ תֹויַח רֶהיֵא עֶלַא 9 :עֶטְלעֶמאַזעֶג
 עֶלַא ,ןעֶסֶע ּוצ רעֶהַא טְמּוק דְלעֶפ םעֶד
 עֶנייַז 10 :דְלאַו םעֶד ןּופ תֹויַח רֶהיֵא

 ןעֶסיִו אייֵז ,דְניִלְּב עֶלַא ןעֶנעֶז םִרעֶטיִה
 דְניֵה עֶמּוטְׁש עֶלַא ןעֶנעֶז אייֵז ,טיִנְראָג
 ןעֶריִזאַטְנאַפ אייֵז ,ןעֶליִּב טיִנ ןעֶנעֶק אייֵז
 :ןְלעֶמּורְד ּוצ ןעֶּביִל אייֵז ,גיִדְנעֶניִל
 ,גיִצייֵג קְראַטְׁש ןעֶנעֶז דְניֵה איִד דְנּוא 1
 דְנּוא טייֵקְמאַז ןּופ טיִנ ןעֶסיוִו אייֵז דְנּוא
 טיִנ ןעֶסיוִו סאָו סְרעֶכּוטְסאַּפ ןעֶנעֶז אייז

 ְךיִז ןעֶרְהעֶק עֶלַא ,ןְהעֶטְׁשרעֶפ ּוצ
 ןעֶּטְכעֶלְׁש ןייַז ּוצ רעֶכיִלְטיִא ,געוֶו רֶעייֵז
 ןעֶגאָזו טְמּוק 12 :קִע ןייַז ןּופ ןיוִועֶג
 דְנּוא ,ןייַו ןעֶמעֶנ לעֶװ ְּךיִא (אייֵז

 ןעֶטְלַא טימ ןעֶגיִטעֶז ְּךיִז ןעֶלעוֶו ריִמ
 רעֶניִדעֶגְראָמ רעֶד דְנּוא ,ןייוו (ןעֶקְראַטְׁשנ
 ְךאָנ דְנּוא .טְנייַה אי ןייַז טעוֶו גאָט

20 
 יתיב = יחבו ןִמ-לַע ןוִצְרָל םֶהיֵחְב

 ונ רנ
 ְבְה םֶהיֵתְלּוע יִתּלִפְּת

 :םיִמַעָה-לֶכְל אָרָקי הָּלִפְת-תי
 א ויָצְבִנְל ויָָע ץֵּבַקֲא רע לֵארׂשי יז יחד
 ' אל טֶלְּכ םיִר וָפַצ :רַעיבוְיַ-לֶּכ לֶכָאָל ּוְתִא
 םיִבְכְׁש וה ַחָּכנּלָּלְכי אָל םיִמְלא םיִבָלְּכ םֶּלִכ ּועְָי
 1 המרו הָעְבִׂש ּועְדִי אֵל ׁשֵפְייִוע םיִבָלְּבַהְ ;םִנְל יֵבַהא

 8 ץֵבִקְמ הוהְי ינֹדֲא םִאְנ

 ַפ יי ותיח לָּכ .

 ִעְצִבְל שיִא ּונָפ םֶּכְרַרְל םֶלְּכ ןיִבָה ּועְדִי אל םיער
 19 םִז הָוָכ הָיָהְו רָכָׁש : ָאְכְסִנְ יהחָו ּויָתִא :צ זְצְכִמ

 :רֶאָמ רָתַי לָֹרָנ רֶחֶמ
 ֹ ונ

 א םיִפְסֲאָנ דָסָחיׁשְנַאְו בל"לע םֶש ׁשיִא ןיִאְו דֶבֶא קיִּדַצַה
 יקיִּדַצַה ףַפאְנ הָעְרָה .ןְפִמייִכ ןיִבִמ ןיֵאְּב

 3 הָנַה"ּוברק םֶּתַאְו - :חכְנְךֶלֹה םָתֹובְּכְׁשִמילַע
 + יָמיִלֲע ּונְֵתִּת יִמ-לַע :הָנִּתַו ףָאָנְמ עַרָז הָננֶע יֵנְּב

 עְַ שפיל םֶּתַאיאֹולָה ןָֹׂשְל ּוכיֵרֲאַּת הָּפ
 ה םיִרלִַ יִטְַׂש ןנעֶר ץע-לָּכ תַהָ םיִלֵאָּב םיִמָּנַה :!רֵקָׁש
 5 םה ְךללַח א ֶּלַחְּב :םיִעְלְַּה יַפְעְס תַהֵּת יב
 לַעָה הֶחְנִמ תיִלֲַה ְךֶסָ ְּתְכַפׁש םֶלְליִַ ְךלֶרְג םֵה
 ז יג ְּךְֵָּׁשִמ ְּתְמׂש אָׂשְִו ַהֹבָנרַה לַע :םֶחָנא הֶּלֵא
 ּתְמַׂש הָוּומַהְו תַלְּדַה רַתַאְו :חֵבָ חק תיִלָע םָׁש
 -תֶרָכְּתַּכְׁשִמ ּתְבַהְרַה ילֲעַּתַותיִלְג יִתִאמ ִּכ ְךגֹורְכו
  ֵלָמַל ירָשָּתַו !תיִזָח דִי םֶכָּכְׁשִמ ְּתְבַהָא םֶהֵמ ְּךָל
 ִיֵפְַּׁתַ קער ְךירִצ יתְלִׁשְַ ְךִיהָּקַיִּבְרַּתַו ןְמָׁשַּב
 י תֶריֵח שָאונ ָּתְרַמָא אֵל ְּתענוְךֵּכרַּד בֵרְּב .:לֹאְׁשידַע
 ג יי יֵאְריתַ ְּתְנַאָד יִמ-תֶאְו :תיִלָח אֵל ןילע תאצִמ דָי
 ִנֲא .אֹלָה ְךֵבל"ִלַע ְּתְמש--אֹל ְּתרַכְו אֵל יתואְויִבַכְ
 פ ָקְרִצ דא ינֲא :יאְרית אל יִתֹואְו םֶלֹעַמּוהָׂשְַמ

 2 םלָׁש אֹובָי

 ּוהונְי

 םיִהָרֵּת

 ;רעֶסעֶרְג ליִפ
 זנ לעטיפאק

 ןעֶשְנעֶמ עֶמּורַפ דְנּוא ,ץֶראַה ּוצ םִע טְמעֶנ רעֶנייֵק דְנּוא ןעֶריֹולְרעֶפ טְרעוֶו קיִדַצ רעֶד 1 !

 רעֶד סאָד ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד ןעֶנעוֶו זיִא םִע זַא טיִנ טְהעֶטְׁשרעֶפ רעֶנייֵק דְנּוא ןעֶּבְראַטְׁש

 ףיֹוא ןעֶהּור ןעֶלעֶֶו אייֵז םֹולָׁשְּב ןעֶמּוקְנייַרַא טעֶו רֶע 2 :טְלעֶמאַועֶגְנייַא טְרעוֶו קיִדַצ
 אָד טְנְהעֶנעֶב ;רֶהיֵא רעֶּבָא 8 :געֶו ןעֶדאָרְנ ןייַז טְהעֶנ רעֶכיֵלְטיִא ,רעֶנעֶלעֶג רֶעייֵז
 :הָנֹוז ַא דְנּוא ףֵאֹונ ַא ןּופ ןעֶמאָז רֶהיִא ,םְרעֶכאַמ-ףּושיִּכ ןּופ רעֶדְניִק רֶהיֵא רעֶהַא
 דָנּוא ,ליֹומ םיֹורְג ַא רֶהיֵא טְכאַמ ןעֶמעוֶו רעֶּביִא ?גּונֵעַּת רֶהיֵא טאָה ןעֶמעֶוֶו רעֶּביִא 4
 סאָו 2 ?ןעֶמאָז רעֶׁשְלאַפ ַא ,רעֶדְניִק עֶגיִנעֶּטְׁשרעֶדיוִו טיִנ רֶהיֵא טְנֵעָז ?גָנּוצ עֶנְנאַל ַא

 ןעֶמְכעֶׁש סאָו םיֹוּב ןעֶניִרְג ןעֶכיִלְטיִא רעֶטְנּוא ,רעֶמייֵּב-ןעֶדְניִל רעֶטְנּוא ָּךיִז ןעֶציִהְרעֶד
 ןעֶׁשיוְצ 6 ?רעֶנייֵטְׁש איִד ןּופ ןעֶטְלאַּפְׁש איִד רעֶטְניִה ,ןעֶלאָהְט איִד ןיִא רעֶדְניִק איִד
 אייז ּוצ ְּךיֹוא ,לֶרֹוג ןייד ןעֶנעֶז אייֵז ,קָלֵח ןייַד זיִא ְּךייֵט םעֶד ןּופ רעֶנייֵטְׁש עֶטאַלְג איד

 ָךיִא לאָז הָחְנִמ ַא ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ טְסאָה אוד ְּךֶסֶנ ןֶּבְרַק ַא ןעֶסאָגעֶגְסיֹוא אּוד טְסאָה
 בְראַּב םעֶנעֶּביֹוהְרעֶד דְנּוא ןעֶכיֹוה ַא ףיֹוא 7 ?ןעֶכאַז עֶגיִזאָד איד רעֶּביִא ןעֶטְסייֵרְט ָּךיִמ
 ּוצ ביִרְקַמ ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא אּוד טְזיִּב ןעֶטְראָד ְּךיֹוא ,רעֶנעֶלעֶג ןייד טְכאַמעֶג אּוד טְסאָה
 -עֶג ןייד ןּוהְמעֶנ אּוד טְסאָה הָזּוזְמ איִד דְנּוא ריִהְט רעֶד רעֶטְניִה דְנּוא 8 :תֹונָּבְרִק ןייַז
 -פיֹורַא טְזיִּב דְנּוא טְקעֶרעֶגְפיֹוא ְּךיִד אּוד טְסאָה ריִמ ןּופ (קעוֶוַא טייזו) ןיִראו ,םיִנעֶטְכעֶד
 דָנּוּב ַא אייֵז טיִמ טְסאָה אּוד דְנּוא ,רעֶנעֶלעֶג ןייֵד טְכאַמעֶג טייֵרְּב טְסאָה אּוד ,ןעֶגְנאַגעֶג
 :ןעֶהעֶזְרעֶד טְרָא ןייֵא ראָנ טְסאָה אוד ןעוֶו ,רעֶנעֶלעֶג רִעייֵז טְּביִלעֶג טְסאָה אּוד ,טְכאַמעֶג
 טְרְהעֶמְרעֶפ טְסאָה אּוד דְנּוא ,לייֵאְמיֹוּב טיִמ גיִנעֶק םעֶד ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְנייַרַא טְזיִּב אּוד דְנּואפ
 ךיִד טְסאָה אּוד דְנּוא ,טְקיִׁשעֶגְסיֹוא טייוו רֶהעֶז םיִחּולְׁש עֶנייֵדטְסאָהאּוד דְנּוא ,םיִמָׂשְּב עֶנייד
 מְהיִמעָּב ְּךיִד אּוד טְסאָה ןעֶגעוֶו (עֶליִפנ עֶנייַד ְּךְרּוד 10 :לֹואְׁש םעֶד ּוצ זיִּב טְניִרעֶדיִנְרעֶד
 טְפאַרְק-סְנעֶּבעֶל ןעֶנּופעֶג טְסאָה אּוד ,גְנּונעֶפאָה ַא אָד זיִאסֶע זַאטְגאָזעֶב טיִנאּוד טְסאָה ְּךאָד
 אוד ; טראק ןעֶמעוֶו ראַפ רעֶּבָא 11 :ןעֶראוָועֶג ְּךאַוַוְׁש טיִנ אּוד טְזיִּב םּוראָד ,דְנאַה עֶנייד ןיִא
 -עֶג טיִנ אּוד טְסאָה ריִמ ןַא דְנּוא טְנעֶקייַלעֶג טְסאָה אּוד סאָד ,טְקעֶרְׁשעֶג דְנּוא טאַהעֶגאָרֹומ
 גיִּבִע ןּופ טְגייַוְׁש סאוָו טיִנ םֶע ְּךיִא ןיִּב ןעֶמּונעֶג ץֶראַה ּוצ טיִנ ְּךיֹוא סֶע טְסאָה אּוד ,טְקְנעֶד
 טייקְניִטְכעֶרעֶב עֶנייד ןעֶנאָזְנָא לעוֶו ָךיִא 12 ?טיִנ אָרֹומ ןייק ריִמ ראַפ טְסאָה אּוד דְנּוא ,ןָא
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 ריד טעוֶו םִע רעֶּבָא םיִׂשעַמ עֶנייֵד דְנּוא יתֶאְו ךִיַצֹוּבִק דְליִצְי ךקעַוְּב :ךּוליעוו אָלְו ךִיַׂשָעַמ-תֶאְו 5
 ןְעייֵּרְׁש טְסעוֶו אּוד ןעוֶו 13 :ןעֶצּונ טיִנ ׁשֵריו ץְרָא-לַחְני יב הֶמֹוחְהְ לֶָה ז חק ַחוְרדאְשי םֶּלְּכ

 ליִצַמ ןעֶגְנּולְמאַזְרעֶפ עֶנייד ְךיִד ןעֶזאָל לוָשְכִמ ּומיִרְה ךרֶהיטַּפ ול-ילְס .רֵמָאְו * :יִׁשְדָק רַה 4
 : ׁשֹו רֶקְו דע ןכׂש אשנו םָר רַמָא הכ יִכ :יִמַע ַע ְךֶרֶּתִמ וט

 עֶלַא אייֵז טעֶו דְניִו רעֶד רעֶּבָא ,ןייז וה הל חור-לַּפׁשּו אָּכָד-תֶאְ יִכׁשֶא ׁשוְרָקְו םוִרָמ ֹומְׁש

 -קעוֶוַא אייֵז טעוֶו לֶבֶה ,ןעֶנאָרְטְקעוֶוַא ברא םָלְֹל אֵל יִּכ :םיִאְכִִ בל תֹיחַה  םיִלָפְׁש ַחור 9
 ָךיִז טְרעֶכוִזְרעֶפ סאָו רעֶד רעֶּבָא ןעֶמעֶנ יִנֲא תֹוָמְׁשִנּ ףֹוטי ! 0 ְפְלִמ ַהּורְי ִּכ ףוצָקֶא חַצֶנְל אלו

 דְנּוא דְנאַל ּםאָד ןעֶּבְרֶע טעוֶו ריִמ ףיֹוא דת "קָא רקפה והַא יְפק עְצכ ןעב ישעי
 דנּוא 14 :גֶראַּב ןעֶניִלייֵהןיימ ןְגְׁשרַי טעֶו טי 2 ש לי

 : וו : םולָׁש !םֹולָׁש םִיָתִפְׂש ב ונ אֵרֹוּב ;ויָלֵכֲאַלְו ול םיִמָחַנ 1
 ףיֹוא טיִׁש ףיֹוא טיִׁש ,ןעֶנאָז טעוֶו ןעֶמ  ביכ עָדָה :ויתאפִו הָורְ דַמָא בירקלו קֹוהְִל כ
 איִד ףיֹוא טְּבעֶה ,געוֶו םעֶד ּוצ טייֵרעֶּב ןיא ;טיִטְו ׁשֶפָר וָמיִמ ָׁשְרִנַ לֶכֹז אל טקׁשַה יכ ׁשֶרְֶנ 1

 ןייֵמ ןּופ געוֶו םעֶד סםיֹּוא גְנּולְכיֹורְטְׁש ;םיִצָׁשְרִ הלא רמָא םולָׁש
 רעֶכיֹוה רעֶד טְגאָז יֹוזַא ןיִראָוָו 19 :קְלאָפ חנ חנ

 איד טְניֹואוָועֶּב סאָו ,רעֶנעֶּביֹוהְרעֶד דְנּוא 'מעְל רֶוהְו ּדֵלֹק םִיָה מושכ ךשְחַּתילא ןֹורנְב אָרְק *
 זיִא ןעֶמאָז ןייַז םאִח דְנּוא ,טייקְניִּבע = ןישררי םוי ! םִזיִתֹואְו :םֶתאֹטַח בַקֲַי תיִבְלּוםֶעָׁשִפ :
 דְנּוא ןעֶביֹוה םעֶד ןיא ןיֹואוְו ָּךיִא ,גיִלייַה ברא כל קערט אב ןי : :

 ף ימ ךוז : ילייז יי 6 :

 א שי וי : : תי : וׂשְנִּת םֶכי םצנ ר ץפרא אֵצְמִת םֵכָמְ םֹיִב =
 איִד ןּופ טיִמעֶנ םאָד ןעֶקיוִוְקרעֶד ּוצ יִדְּכ םוצתידאְל עַׁשָר ףֶרָָאְּב תִֹּכַהלּו ומּוצְּת הֶצַמּו ביל
 ץראַה סאָד ןעֶקיוִוְקרעֶד ּוצ דְנּוא ,עֶגיִרעֶריִנ הרָהְבַא םוָצ היה הָוְכָה :סֵכָלוק םֹרּמִּב עי שַהל םֹיַ
 לעו ָךיִא ןיִראָו 16 :עֶנעֶסיֹוטְׁשּוצ איִד ןּופ רֵפאְו קֵׂשְו ושאֹר ןמנַאְכ ףכֵלֲה ו ׁשְפַנ םֶרָא תם
 טיִנ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶגירק גיִּבע ףיֹוא טיִנ יז אלה :הוהל ןוצר םִִח םוצ-אָר קִת הָקָה עי
 סאו טְסייֵג רעֶד ןעֶד ,ןעֶנְראָצ גיִּבִע ףיֹוא 4 3 הא יא א ן 45 א
 דְנּוא ןעֶטְכאַמְׁשרעֶפ טעוֶו ריִמ ןופ זיִא טייפ טיט 2 יש = =

 :טְכאַמעֶג ּבאָהְּךיִאסאוָו תֹומְׁשִנ איד (ְךיֹוא) 6 4
 -אָלְׁשעֶג םֶהיֵא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,טְנְראַצעֶג ְּךיִא ּבאָה טייקְניִצייֵג עֶנייַז ןּופ דֶניִז איד ןעֶנעֶו 7
 ןעֶגְנאַגעֶג זיִא רֶע רעֶּבָא ,ןעֶזעוֶועֶג גיִנְראָצ ןיִּב ָּךיִא דְנּוא ןעֶנְראָּבְרעֶפ ָּךיִמ ּבאָה ְךיִא ,ןעֶב
 ' רעֶּבָא ןעֶגעוֶו עֶנייֵז ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ָּךיִא 18 :ץְראַה ןייַז ןּופ געזֶו םעֶד ףיֹוא גיִדְנעֶרְהעֶקְּפָא
 ןעֶלאָצעֶּב םֶהיֵא וצ לעו ְךיִא דְנּוא ,ןעֶרְהיִפ םֶהיֵא לעֶז ָךיִא דְנּוא ןעֶלייה םֶהיֵא לעֶז ְּךיִא
 םֹולָׁש ןעֶּפיִל איד ןּופ טְכּורְפ איִד ףאשעָּב ְּךיִא 19 :עֶניִריֹורְט עֶנייֵז ּוצ דְנּוא ,ןעֶגְנּוטְסייֵרְט

 לעדֶז ָךיִא דְנּוא ,ראַה רעֶד טְנאָז טְנעֶהאָנ זיִא סאוָו םעֶד ּוצ דְנֹוא טייו זיִא סאָוְו םעֶדּוצםֹולְׁש
 -עֶג טיִנ ןעֶק םאָו ,םַי עֶנעֶּביִרְטעֶג םאֶד אי ןעֶנעֶז םיִעָׁשְר איִד רעֶּבָא 20 :ןעֶלייֵה םֶהיֵא
 ןייק זיִא םִע 1 :םעֶל דְנּוא טְסיִמ ןעֶפְראַוְסיֹורַא ןּוהְט ןְרעֶסאַוו עֶנייֵז דְנּוא ,ןעֶרעֶו טְליִטְׁש
 :טאָג ןייֵמ טְנאָז ,םיִעָׁשְר איִד ּוצ םֹולָׁש

 חנ לעטיפאק
 ,רָפֹוׁש ַא איו לֹוק ןייַד ףיֹוא ּבעֶה !ןעֶדייֵמְרעֶפ טיִנ טְסְלאָז אּוד ,זְלאַה םעֶד טיִמ אייֵרְׁש 1
 :רֶניִז עֶרייֵז בקעי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ּוצ דְנּוא ,םיִעָׁשְּפ עֶרייֵז קְלאָפ ןייֵמ ּוצ ןָא גאָז דְנּוא
 ַא איו יֹוזַא ,ןעֶבעוֶו עֶנייַמ ןעֶסיוו ּוצ ןעֶנְנאַלְרעֶפ דְנּוא ,גאָט עֶלַא ְּךיִמ אייֵז ןעֶׁשְראָפ ְּךאָד 2
 טאָג ןייֵז ןּופ טֵּפְׁשַמ סאָד טְזאַלְרעֶפ טיִנ טאָה סאוָו דְנּוא ,טייֵקְניִטְכעֶרעֶנ טּוהְט סאו קְלאָפ
 :ןעֶנְהעֶנעֶג זצ טאָג ּוצ ְּךיִז טְסּול ןעֶּבאָה אייז ,םיִׁטָּפְׁשִמ עֶטְכעֶרעֶג ריִמ ןּופ ןעֶגְנאַלְרעֶפ אייֵז
 עֶרעֶזְנּוא טְניִנייֵּפעֶג ןעֶּבאָה ריִמ ?טיִנ םִע טְסְהעֶז אוד דְנּוא טְסאַפעֶנ ריִמ ןעֶּבאָהסאוָוְראַפב
 -רעפ רֶהיֵא טְניִפעֶג גאָט-טְּסאַפ רֶעייֵא ןיִא טְהעֶז ?ןעֶסיוִו טיִנ סֶע טְסְליוִז אּוד דְנּוא רעֶּבייֵל
 ןעֶניִרְק ּוצ טְסאַָפ רֶהיֵא ,טְהעֶז 4 :ןעֶנְניוִוְצ רֶהיֵא טּוהְט עֶניִרֶעיֹורְט עֶרייֵא עַלַא דְנּוא ,ןעֶביִנְג
 ֹוזַא ןעֶטְסאַפ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא ,תֹועְׁשֹר ןּופ טְסיֹופ איִד טיִמ ןעֶגאַלְׁש ּוצ דְנּוא ,ןעֶקְנאַצ דְנּוא
 -אָד סאָד ןעֶד לאָז 2 :ןעֶרעֶה לֹוק רֶעייֵא ָּךייֵה רעֶד ןיֵא לאָז ןעֶמ זַא טְנייַה טּוהְמ רֶהיֵא איז
 ןעֶניִנייֵּפ טּוהט שְנעֶמ רעֶד סאָו נאָמ ַא ?טְלעוֶוְרעֶדְסיֹוא ּבאָהְּדיִאסאָו נאָט-טְסאַפ ַא ןייַז עֶכיִז
 טיִמ ןעֶטעֶּבּוצְרעֶטְנּוא ְּךיִז דְנּוא ,רֶהאָר ַא איז יֹוזַא פאק ןייַז ןעֶנעֶבּוצְייַא סַע זיִא ? ׁשֵפֵנ ןייַז
 זיִא 6 ?ראַה םעֶד ּוצ ןֹוצָר םֹוי ַא דְנּוא ,טְסאַפ ַא ןעֶפּורְנָא סאָד אוד טְסְליוז ?ׁשֵא דְנּוא קאַז ַא
 איד ןעֶנעֶפֶע ּוצ ?טְלעוֶוְרעֶדְסיֹוא ּבאָה ְּךיִא סאָה נאָט-טְסאַפ ַא עֶגיִזאָד םאָד טיִנ ןעֶד
 אייֵרְפ דְנּוא ;(ְךאָי ןעֶטייֵנעֶג םעֶד ןּופ דְנאַּב סאָד ןעֶרְניִּבּוצְפיֹוא ,תֹועְׁשֹר ןּופ ןעֶּפיִנְק
 ליפ) טיִנ םִע זיִא 7 :ןעֶסייֵרּוצְפֶא ְּךאָי םעֶכיֵלְטיִא דְנּוא עֶנעֶגאָלְׁשּוצ איֵד ןעֶקיׁשקעְֶוַא
 טְסְלאָז אּוד זַא דְנּוא ,ןעֶניִרעֶנְנּוד םעֶד ּוצ טיֹורְּב ןייַד ןעֶכעֶרְּב טְסְלאָז אּוד זַא (רֶהעֵמ
 ןעֶמעֶקאַנ ַא ןעֶהעֶז טְסעֶו אּוד ןעֶו ;זיֹוה ןייַד ןיִא עַמעֶרָא איִד ןעֶנְנעֶרְּבנייַרַא

 יוזא



 7 טנ חנ היעשי
 8 ְרֹוא רַחַׁשַּכ עַקְּבִי זַא :םֶקַעְתִת אֶל ָּךֶׂשְּבִמּ ותיִּסִכְו אּוד דְנּוא ,ןעֶקעֶדעֶּב םֶהיֵא אּוד טְסְלאָזיֹוזַא

 וז דבְכ ךקדצ לו חמצח הָהָר עֶניַ ייד ראַפ עֶטְלאַהעֶביִנְדיִדטְסְלאָ
 א רעה הק מ ראה = -סיוא טכול ייד טעֶו לאָמסנעד 8 שי
 יא ָשֹחַּב חַרָח עיִבְׂשִּת הָנעָנ ׁשֵפָנְו ֶׁשְפִנ ֿבַעְרָל דלוא טְכיִלְנעֶגְראָמ םאָד אי יֹוזַא ןעֶכעֶרְּב
 תֹוהְצְחְַב-עיִבְׂשְִו ריִמָּת הָוהְיַדְַַו ּוִיָרְָצַּכָךְֶלַפֲאו ,ןעֶסְקאַוו דְניוִוְׁשעֶג טעוֶו גְנּולייֵהְרעֶפ עֶנייִד
 רֶׁשֲא םִיַמ אָצֹומְכּו הָוָרְגְּכ ת הייָהְו חַי ְךיִתֹמְצעְו ְךֶׁשְפנ ריִד ראַפ טעוֶו טייקְניִטְכעֶרעֶג עֶנייֵד דְנּוא
  ייירֹוְד יִדְסֹומ םָלֹוע תֹובְרָח ּךֶמִמ וָנָבּו :ויָמיִמ וָכְכידאָק טעוֶו טאָג ןּופ דֹובָּכ רעֶד דְנּוא ,ןְהעֶ;ְרעֶהַא

 ;תֶבֶׁשְל תָֹביִתְלכְבּׁשְמ ץֶרפ ררֹנדל אָרֹ לוט יה יד טאמכנעהפ: !ולפפאוהטשז
 ְתאֶרָקְ יִׁשְדִק םִוְּב ֶּצָפָה תֹוָׂשִע ףנִרג תֶּבַׁשִמ ביִׁשָּתשִא אּוד טְסעוֶו לאָמְסְנעֶד 9 :ןְלעֶּמאַזְנייֵא ּךיִד
 ףיכְָד תָֹשֵַמ ּתַּכִכְו ֶּבְכִמ גֶוהְי שוחקל גע תֶּבַׁשַל  ,ןְרעֶפְטִנֶע ריִד טעוֶו ראַה רעֶד דֶנּוא ןעֶּפּור
 ְךיִתְבַכְְִו הדי-לע גָנעֶתִּתזֶא רֶבָּד רֵבַרוְָצִפֶחאוִצִּמִמ ןעֶנאָז טעוֶו רֶע דְנּוא ןֶעייֵרְׁש טְסעוֶו אּוד
 יפ יִּכ ְךיִבָא בֶקִעַי תַלֲחְנ ְךְלִכאַהְ ץרא יֵתָמָּב לַע ןּופ ןּוהְטּפָא טְסעוֶו אּוד ןעוֶו !ְךיִא ןיִּב רֶעיִה
 ירד הָוהְי -עֶרְטְשסיֹוא סאָד ;ְּךאָי סאָד ריִד ןעֶשיוִוְצ

 טנ טנ -מּוא סאָד דְנּוא ,רעֶנְניִפ םעֶד טיִמ ןעֶק
 נא 8 טא א א 0 2 טְסעוֶו אּוד ןעוֶו דְנּוא 10 :ןעֶדעֶר עֶטְכעֶר

 9 טבֶכיֵהְלֶא ןיבק םֶכְניִּכ םיִלָּדְבַמ וי יתנוע--םַא י 2 עא בא
 3 םֶכֵּפַכ יִּכ :ַעֹמְׁשִמ םָּכִמ םִִנָפ ּוריתְסִה םֶכיֵתֹואְַּחְו 0 ָטּוג ןייַד ןעֶגיִרְגְנּוה םעֶד ּוצ וי

 רָקָׁשּורְּבִּד םֶכיֵתֹוְתְּפִׂ ןְועּב יתום לאו יה סאה ןענימענטסעש יד הי =
 ( טַּפְׁשִנ ןיִאְו קֶדֶצְב ארק-ךיִא !הנְהָת הָלְוַצ םֶכְנְׁשְל ןענייש טְכיֵל ןייד טעוֶויֹוזַא ,ׁשֶפֶנ עֶטְגיִנייֵּפ
 ;ןוָא דיִלֹוהְו לֶמִע וָרָה אוָׁש-רֶּבַדְו עהתלע חָּ הָנּומֲאַּב -לעֶקְנּוט עֶנייֵד דְנּוא ,םיִנְרעֶטְסְניִפ רעֶד ןיִא
 ה טְהיֵציּבִמ לכה ּונְרֶאְיׁשיִבָּכִע יִרּוקְו עקב ינְֹפִצ יִצִּב דְנּוא 1} :גאָטְטיִמ רעֶד איז ןייַז טעוֶו טייֵה
 5 אָלְודְנָבְל יהידאל ; םֶהיֵרְקי ;הָנְֶא עַקְּבִּת הָרּוַהְו תּומָי דנּוא ןעֶרְהיִּפ דיִמָּת ְךיִד טעוֶו ראַה רעֶד

 סֶמָה לַעפּו וָאדייִשעמ םֶהיֵׂשֲעַמ םֶתיֵשֲעַמְּב ּוסַּכְתִי -ורמ ןיִא ּליִּפַא ןעֶכאַמ טאַז ְּךיִד טעוֶו רֶע

 זו םָּד כל ּורְמר שי עֶר היל :םֶהיִפֹכְּב .עֶנייֵּב עֶנייֵד טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶמייֵצ עֶנעֶק
  ְךֶַּדםֶתֹולְְמִּב רֶּבׁשְו רֶׁש א תְַּׁשְחַמ םֶהיֵתְבׁשֹמ יח -וזַא ןייז טסעו אזד דנוא ,ןעקראטש
 ושְקִ טֶהיֵתביִתַנ םֶתֹלְעַמּב טָּפְׁשִמ ןיאְוּערְי אֵל םלָׁש = = "5 "יז םֶסעוֶו אּוד דְנּוא ,ןעק ראמט
 איו דְנּוא ,ןעֶטְראָג רעֶטְרעֶסאוַועֶּב (טּוג ַא
 (ריִד ןּופ ןעֶנעֶז םאו איֵד) דְנּוא 19 :טיִנ ןעֶלְהעֶפ רעֶסאוַו עֶנייֵז סאָו לאוַוְקרעֶסאַוו ַא
 טְסעֶו תֹורֹוד עֶליִפ ןּופ ןעֶטְסעֶפדְנּורְג איִד ,תֹובְרֹוח עֶגיִּבֶע איִד ןְעיֹוּבְפיֹוא ןעֶלעוֶו אייֵז
 עֶנעֶכאָרְּבּוצ איִד ןּופ רעֶכאַמטְכעֶרּוצ רעֶד ,ןעֶפּור ְּךיִד טעוֶו ןעֶמ דְנּוא ,ןעֶלעֶטְׁשפיֹוא אּוד
 :ןעֶרעֶֶו טְניֹואוְועֶּב רעֶדיוִו ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ ןעֶנעוֶו איִד ןּופ רעֶגְנעֶרְּבקיִרוצ רעֶד ,ןעֶריֹומ
 עֶנייֵד ןּוהְט טיִנ דְנּוא ,תֶּבַׁש םעֶד ןעֶנעוֶו ןּופ םּופ ןייד ןעֶרְהעֶקְקעוֶוַא טְסעוֶו אּוד ןעוֶו 8
 ןעֶגיִלייַה ּוצ ,גְנֹוע ןייַא תֶּבַׁש םעֶד ּוצ ןעֶפּור טְסעֶֶו אּוד דנוא ,גאָט ןעֶגיִלייה ןייֵמ ןַא טְסּול
 ןעֶגעֶו עֶנייַד ןּוהְט ּוצ טיִנ ןעֶכיִלְרעֶהְרעֶפ םֶהיֵא טְסעוֶו אזד דְנּוא ,דֹובָּכ טיִמ ראַה םעֶד
 :רעֶטְרעוֶו (עֶנעֶנייֵא) עֶנייֵד ןעֶדעֶר לאָמַא טיִנ דְנּוא טְסּול עֶנייֵד ןעֶניִפעֶג ּוצ טיִנ דְנּוא
 ןעֶכאַמ ְּךיִד טעוֶו רֶע דְנּוא ,ראַה םעֶד טיִמ גּונֲעַּת ַא ןעֶּבאָה אוד טְסעוֶו לאָמְסְנעֶד 4
 איד ןעֶסֶע ןעֶכאַמ ְּךיִד טעוֶו רֶע דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ןּופ רעֶטְרֶע עֶכיֹוה איִד ףיֹוא ןעֶטייֵר

 ;טעֶרעֶנ סאָד טאָה ראַה םעֶד ןּופ ליֹומ סאָד ןיִראָו ,ּבֹקֲעַי רעֶטאָפ ןייֵד ןּופ הָלֲחַנ
 טנ לעטיפאק

 דְנּוא ,ןעֶפְלעֶה ןעֶנעֶק טיִנ לאָז רֶע זַא ץְרּוק ּוצ טיִנ זיִא ראַה םעֶד ןּופ דְנאַה איִד ,העָז 1
 טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה ןעֶדְניִז עֶרייֵא טְרֶעייֵנ 2 :ןעֶרעֶה ּוצ (ּביֹוט) רעוֶוְׁש טיִנ זיִא רֶעיֹוא ןייז
 -ךעֶפ ןעֶּבאָה דְניִז עֶרייֵא דְנּוא ;טאָנ רֶעייֵא ןעְׁשיוִוְצ דְנּוא ְךייַא ןעֶׁשיוִוְצ דייֵׁשְנעֶׁשיוִוְצ ַא
 טְכיִרעֶגְנייֵא ןעֶנעֶז דְנעֶה עֶרייֵא ןיִראָו 3 :ןעֶרעֶה ּוצ טיִנ יִדְּכ ָךייֵא ןּופ םיִנָּפ ןייַז ןעֶגְראָּב
 םעֶשְלאַפ ןעֶרעֶר ןעֶּפיִל עֶרייֵא ,טייקְגיִטְכעֶרעֶגְנּוא טיִמ רעֶגְניִפ עֶרייֵא דְנּוא ,טּולְּב טיִמ
 ,טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג טיִמ טיִנ טְּפּור רעֶנייֵק 4 :טייֵקְניִטְכעֶרעֶגְנּוא ןעֶטְכאַרְט ןעֶגְנּוצ עֶרייֵא דְנּוא
 דְנּוא ,טייֵקְׁשיִראַנְיֹואָּדיִז טְרעֶכיִזְרעֶפ ןעֶמ ,טייֵהייֵרְט טיִמ טֶּפְׁשִמעֶג טיִנטְרעוֶו רעֶנייֵקדְנּוא
 :טְכעֶרְמּוא טְניוִועֶג ןעֶמ דְנּוא טייֵקְגיִדיִמ טיִמ גיִדְנעֶנאָרְט זיִא ןעֶמ ,טייקשְלאַפ טעֶר ןעֶמ
 ּבעוֶועֶג-ןעֶניִּפְׁש ןעֶּבעוֶו אייז דְנּוא ,ןעֶנְנאַלְׁשנעֶּבְראַפ ןּופ רֶעייֵא איד ףיֹוא ןעֶטְלאַּפְׁש אויִז 2
 םעֶד ןּופ טְׁשְמעוֶוְקּוצ זיִא סאוָו סאָד דְנּוא ,ןעֶּבְראַטְׁש זּומ רֶעייֵא עֶרייֵז ןּופ טְסֶע סאוָו רעֶד
 דְנּוא ,דייֵלְק ַא ןייַז טיִנ ןעֶק ּבעוֶועֶגְניִּפְׁש רֶעייֵז (ןּופ) 6 :גְנאַלְׁש -רעֶטָא ןייֵא םיֹורַא טְהעֶג
 -ךעוֶו עֶטְכעֶרעֶגְנּוא ןעֶנעֶז םיִׂשֲעַמ עֶרייַז ןיִראוָו ,םיִׂשֲעַמ עֶרייֵז טיִמ ןעֶקעֶרּוצ טיִנְךיִז ןעֶק ןעֶמ
 -ְכעֶלְׁש םעֶד ּוצ ןעֶפיֹול םיִפ עֶרייֵז 7 :דְנעֶה עֶרייֵז ןיִא זיִא אייֵרעֶּביֹור ןּופ קְרעוֶו ַא דְנּוא ,עֶק

 -עֶגְנּוא ןעֶנעֶז ןעֶקְנאַרעֶג עֶרייֵז ,ןעֶסיִגְרעֶפּוצ טּולְּבםעֶניִדְלּושְנּוא ךיז ןעֶלייֵא אייֵז דְנּוא ,ןעֶט
 ןּופ געוֶו םעֶד 8 :ןעֶנעֶמְׁש עֶרייֵז ןיִא זיִא סיִנעֶכעֶרְּב רְנּוא גְנּורעֶטְׁשּוצ ,ןעֶקְנאַדעֶג עֶטְכעֶר
 ןעֶּבאָה ןעֶנעוֶו עֶרייַז ןעֶנעֶטְׁש עֶרייַז ןיִא אָדטיִנטּפְׁשִמ ןייק זיִא םֶע דְנּוא טיִנאייז ןעֶנעֶקםֹולָׁש

 אייז

= 6 
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 טּפְׁשִמ קָחְר ןְּכילַע :םֹוִלָׁש עֶרָי אֵל ּהָּב ךֶרֹּד לֵּכ םֶנְל 5
 תוהננל ךֶׁשח-הְַהְ םֹואָל הְוקְנ הָקָדְצ ּונְניִׂשַת אֵלְו ונָמִמ

 םיניצ ןיִאְכּו ריק םיִרְוִעַכ שש ךֵַהְנ תלפֲאַב
 ; םיִתִּמַּכ םיִנִמְׁשַאַּב ףֶׁשנַּכ םִיַרָהצַב ונלַׁשּכ הֶׁשָׁשַנְ

 טְפְׁשִמל הוקנ הָּנִהִנ הָנִה םיִניכְ וְלְּכ םיִּבְּדַכ הָמָהְנ 1
 וניֵתֹואׂטַחְו = וניעְשִפ ּוברייִּכ נמִמ הָקָחְר הָעוׁשילןיאְו עט
 ׁשֹחַכו עָׂשְּפ :םּנֲעְרִי עת ּונְחִא ֵׁשְפייכ ונַּב הָתְנָע עט

 ָטְֹו וָרֹה הֶרָפְו קֶׁשֶעירְּב וניֵהלֶא רַחַצִמ ג וסָנְו הָוהיִּב
 קִחָרִמ הָקָדְצּו טְּמְׁשִמ רֹוחָא ְֵהְו :רֵקָׁשייִרְבִּד בֹלִמ 14

 :אֹוְבָל לכוחיאל הָחנּו תֶמָא בֹוחְרב הָלָׁשְביִּכ דָמָעַּת
 עַריו הוה אְריַ לֵלֹּתְׁשִמ עֶרֵמ רֶסְו תֶרֶּדִעָנ תֶמֶאָה יִהְּתַו וט
 ייִּכ םִמְֹּׁשִיַו שיא ןיאיִּכ אֵרו :טָּפְׁשִמ ןיִאיִּכ ָיָניעְב 15

 ׁשֵּבליַו :והְתְכְמְס איֵה וָתְקדצְוֹועְֹ ולשּותַועיִנְפִמ ןיִא עז
 םֶקָנ יֵדְנִּב ׁשֶבְלו שאֹרְה ,הָעוׁשִי עַבָֹכְו ןִִרׁשַּכ הָקָרְצ

 םִלַׁשְי לַעְּב הֹולְמְג לֵעְּכ ;הָאנכ לי טעָיו תֶׁשֹלִּ 18
 וָאְרִייְ ;םִלַׁשְי לומָנ םִייַאְל ויְביָאְל למָנ ויָרָצל הָמַח 9

 אֹוָבָייּכ וָדֹובְּכ-תֶא ׁשֶמָׁש-חָרְוּמִמּו חָוהְי םָׁש-תֶא בֶרֶעַּמִמ
 ִבָׁשְלּו לָאֹוג ויִצִל אָבּו :ּוִב הָמְסָנ הָוהְי ַח ַחּוָר רֶצ רֶהְנִּכ כ
 רַמָא םָתֹא יִתיִרְּב תאָז יִנֲאַו :הָוהְי םִאְנ בֶקָעיְּב עַׁשַפ 1

 דא ְךפִּב יִּתְמִׂשירׁשֲא יִרָבִרּו ְךיִל לָע רֶׁשֲא יח ור הָוהְי
 הדָוהְי רַמָא ךערז עַרָז יִּפִמּו ּךֶערְו יִפִּו ְךיִפִמ ּוׁשֹומְי
 ;םֶלֹועידַעְו הָּתעמ

 ס ֹס
 ייִּכ :חֶרָ ְךילָע הָוהְי דוָבִכו א א אָ ירוֶא יִמוָקי א 2

 ס טנ היעשי
 רעֶכיֵלְטיִא ,טְמירקרעֶפ ןייֵלַא ְךיִז ראַפ אייז

 ןּופ טיִנ םייוָו (געוֶו) םעֶד יֹוא טעֶרְט סאוָו
 טָּפְׁשִמ םאָד זיִא רעֶּביִראָד 9 :םֹולְׁש ןייק
 -ְכעֶרעֶג איד דְנּוא ,םֶנּוא ןּופ טְרעֶטייוֵוְרעֶד
 ןעֶּבאָה ריִמ ,טיִנ םֶנּוא טְכייֵרְגרעֶד טייקְגיִט
 זיִא םִע העְז דְנּוא ,טְכיֵל ףיֹוא טְפאָהעֶג
 ןְהעֶג ריִמ רעֶּבָא ,גָנּוטְבייֵל ףיֹוא ,רעֶמְסְניִפ
 ןעֶּפאַט ריִמ 10 :םיִנְרעֶטְסְניִּפ רעֶד ןיִא םּורַא
 איו יֹוזַא דְנּוא ,עֶדְניִלְּב איז יֹוזַא דְנאַַו איִד
 ןּוהֵמ ןעֶניֹוא עֶנייֵק טיִנ ןעֶּבאָה םאִו איִד

 גאָטְטיִמ ןיִא ןעֶלְכיֹורְטְׁש ריִמ ,ןעֶּפאַט ריִמ
 ןיִא ןעֶנעֶז ריִמ ,טְכאַנ רעֶד ןיִא איו יֹוזַא
 ;םיִתֵמ איִד איז יֹוזַא םיִנְרעֶטְסְניִפ רעֶד
 ןעֶרעֶּב איִד אי יֹוזַא ןעֶמּורִּב עֶלַא ריִמו
 -יֹוט איִד איו יֹוזַא ןעֶׁשְּפיִּפ ןּורְמ ריִמ דְנֹוא

 טָּפְׁשִמ ףיֹוא טְפאָהעֶג ןעֶּבאָה ריִמ ;ןעֶּב
 םִע רעֶּבֶא ףֶליִה ףיֹוא ,אָד טיִנ זיִא םִע דְנּוא
 דְניִז עֶרעֶזְנּוא ןיִראָו 19 :םֶנּוא ןּופ טייוֵו זיִא
 םיִאָּמַח עֶרעֶזְנּוא דְנּוא ,ריִד ראָפ לּופ ןעֶנעֶד
 עֶרעֶזְנּוא ןיִראָו ,םָנּוא ןעֶנעֶק תּורֵע ןעֶנאָז
 תֹונֹוֲע עֶרעֶזְנּוא דְנּוא ,םִנּוא טיִמ ןעֶנעֶז דניִד

 הָוְיחָרֶי ךילְְו םי מָאל לֵפְרַעַו ץְָאיהְִּכְי ךֶׁשֹחַה הנה
 הַננְל םיִבָלְמּו ְךְרֹואְל םִיוגוָבְלָהְו :הָאְרִי 1 לֶע יָהֹובְכּונ

 ְךלואְב ַצְּבקִנ םֶלְּכ יִארּו ְךינִע ביִבָפ יִאְׂש :ךַחו

 ןעֶּבאָה ריִמ 13 :טְנאַקעֶּב םִנּוא ּוצ ןעֶנעֶז
 םעֶד ןעֶנעֶק טְנעֶקייֵלעֶג דְנּואןעֶזעוֶועֶג דֵרֹומ
 טְרְהעֶקעֶגְּפָא םִנּוא ןעֶּבאָה ריִמ רֶנּוא ,ראַה

 דְנּוא ןעֶטְכאַרְט ריִמ םעֶדְנעֶרְהעֶקְּפָא דְנּוא טְכעֶרְמּואטעֶרעֶג דְנּוא ,טאָג רעֶזְנּוא רעֶטְניִה ןּופ
 -קירּוצ ְּךיִז רעֶטְניִה טָּפְׁשִמ סאָד זיִא רעֶּביִראָד 14 :ןעֶכאַז עֶׁשְלאַפ ץְראַה םעֶד ןּופ ןעֶדעֶר
 רעֶד ןיִראָו ;ןעֶנאַטְׁשעֶנ ןעֶטייוֵו ןּופ זיִא טייקְניִטְכעֶרעֶג איִד דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג טְרֶהעֶקעֶג
 טְנאָקעֶג טיִנ טאָה טייקְניִטְראַפטְכעֶר איד דְנּוא ,סאַג רעֶד ןיִא טְלעֶביֹורְטְׁשעֶג טאָה תֶמֶא
 ןופ ּפָא ְּךיִז טְרְהעֶק סאוָו רעֶד דְנּוא ,טְרעֶניִמעֶג ְּךיִז טאָה תֶמֶא רעֶד דְנּוא 12 :ןעֶמּוקְנֶא
 לעֶּביִא זיִא סֶע דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג םִע טאָה ראַה רעֶד דְנּוא ,ןעֶּביֹור ְּךיִז טְזאָל רעֶד ןעֶטְכעֶלְש
 זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 16 :טָּפְׁשִמ ןייק אָד טיִנ זיִא סֶע לייוז ןעֶניֹוא עֶנייֵז ןיִא ןעֶלאַפעֶב
 אָד טיִנ זיִא םִע זַא טְרעֶדְנּואוְורעֶפ ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,שְנעֶמ ַא ןעֶועוֶועֶג אָד טיִנ זיִא םִע
 "עב עֶנייז דְנּוא ןעֶפְלאָהעֶב םעֶרָא רעֶנעֶנייֵא ןייַז םֶהיֵא טאָהיֹוזַא ,ןעֶמעֶּב לאָז סאו רעֶנייֵא
 טייקְניִטְּכעֶרעֶג ןּוהְמעֶנְנָא טאָה רֶע דְנּוא 17 :טְנְהעֶלעֶנְרעֶטְנּוא םֶהיֵאטאָה איִז טייֵקְגיִטְכעֶר
 טיִמ רייֵלְקעֶגְנָא ָךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,ּפאָק ןייַז ףיֹוא ףֶליִה ןּופ לעֶטיִה ַא דְנּוא ,רעֶצְנאַּפ ַא איוו
 טיול 18 :לעֶטְנאַמ ַא טיִמ איו הֶאְנַק טיִמ טְליִחעֶגְנייֵא ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,הָמֵקָנ ןּופ רעֶדייֵלְק
 בְנּולאָצעֶּב ַא ,םיִאְנֹוׂש עֶנייֵז וצ ןְראָעְמיִרְג ןעֶלאָצעֶּב רֶע טעֶז יֹוזַא ןּוהְטעֶנ טאָה ןעֶמ איו
 אייֵז דְנּוא 19 :ְנּולאָצעֶּב ַא ןעֶלאָצעֶּב רֶע טעוֶו רעֶקְלעֶפ-לעֶזְניִא איִד ּוצ ,דְנייַפ עֶנייֵז ּוצ
 טייֵז-חַרֶזִמ ןּופ דְנּוא ,טייֵז-בָרֲעַמ ןּופ ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ראַפ ןעֶּבאָה אָרֹומ ןעֶלעֶו
 ןּופ ַחּור רעֶד (םֶהיֵא טעֶו יֹוזַאל ָּךייֵט ַא איו ןעֶמּוקְנייַרַאטעֶזְו דְנייַפ רעֶד ןעדֶז ,דֹובָּכ ןייַז ראַפ
 םאוו איִד ּוצ דְנּוא ,ןֹויִצ ּוצ ןעֶמּוק טעוֶו רעֶזעֶלְסיֹוא רעֶד דְנּוא 20 :ןעֶּבייֵרְטרעֶפ ראַה םעֶד
 ןייֵמ זיִא סאָד---ְךיִא רעֶּבָא 21 :ראַה רעֶד טְנאָז ,בֹקֲעַי ןיִא דְניִז ןּופ ןעֶרְהעֶקְקעוֶוַא ןְעּוהְט
 רעֶטְרעוֶו עֶנייַמ דְנּוא ,ריִד ףיֹוא זיִא סאו (שָדֹוקַה) ַחּור ןייֵמ ,ראַה רעֶדטְגאָז ,אייֵז טיִמ תיִרְּב
 רְנּוא ,ליֹומ ןייד ןּופ ןעֶרעוֶו ןּוהְמעֶנְּפָא טיִנ ןעֶלאָז ,ליֹומ ןייד ןיִא ןּוהְמעֶגְנייַרַא ּבאָה ָךיִא סאו
 רעֶד טְנאָז ,רעֶדְניִק םידְניֵק עֶנייִד ןּופ ליֹומ םעֶד ןּופ דְנּוא ,רעֶדְניִק עֶנייֵד ןּופ ליֹומ םעֶד ןּופ
 :ביִּבִע ףיֹוא זיִּב ןָא דְנֹוצַא ןּופ ,ראַה

 ס לעטיפאק
 םאָה טאָג ןּופ רֹובָּכ רעֶד דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶנ זיִא טְכיֵל ןייֵד ןיִראָו ,טְכייֵל דְנּוא ףיֹוא העָטְׁש 1
 ַא דְנּוא ,דֶרֵע איִד ןעֶקעֶדעֶּב טעוֶו םיִנְרעֶטְסְניִפ איד ,העָז ןיִראָו 2 :טְנייֵׁשעֶג ריִד ףיֹוא
 דְנּוא ,ןעֶנייֵׁש ראַה רעֶד טעוֶו ריִד רעֶּביִא רעֶּבָא ,ןעֶטְפאַׁשְרעֶקְלעֶפ איִד לעֶּבעֶנ רעֶקיִד
 ןייַד ּוצ ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו םיֹונ איִד דְנּוא 8 :ןעֶרעֶ ןעֶהעֶזעֶג ריִד ףיֹוא טעֶוו דֹובָּכ ןייַז
 ןעֶניֹוא עֶנייֵד ףיֹוא ּבעֶה 4 :טייקְניִטְכיִל עֶנייֵד ןּופ ןעֶנייֵׁש םעֶד ּוצ םיִכָלְמ דְנּוא ,טְביֵל
 ,ריִד ּוצ ןעֶמּוק אייֵז ,טְלעֶמאַזְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה עֶלַא אייֵז ,העֶָז דְנּוא םּורַא םֶגְניִרַא

 ענייד
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 ה : ;רֵּת זַא :הָנְכָאַּת דצ-לע ךיַתֹבּו ּואֹבָי קוחְרַמ ְךיַנְּב דְנּוא ,ןעֶטייוֵו ןּופ ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו ןְהיִז עֶנייֵד

 ליה ם מָה יע קי כל דו הא ּהרהְו ןעֶרעוֶו ןעֶניֹוצְרעֶד ןעֶלעוֶו רעֶטְכעֶט עֶנייֵד
 הָפיִעְו ןיִרֵמ יִרְכב ְךֵסַכְּת םיִּלַמְנ תַעְפִׁש ;ךל ּואְבָי םיונ : 3 :

 הדוהְי תוִלֲהְתּו ּאָׂשִי לנובְלּו ב הְו ּאָבְי אָבְׁשִמ םֶלְכ יז לאָמְסְנעֶד 2 :טייֵז רעֶנייֵד ןַא
 ךָתרֶׁשי תיְבִניִיִא ךֶל וצְבקִי רק ןאַצילְּכ :ּדָׂשַבְי דְנּוא ןעֶטְכייֵל טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,ןעֶהעֶז םִע
 הרלאיימ : רֵאָפֶא יִתְַאְפִּת תיִבּ ִחְּבמ ןֹוצְרילַע ָּלֵעַי -ְסיֹוא דְנּוא ןעֶקעֶרְׁשרעֶד טעוֶו ץראַה ןייד
 וקְי ם םִַײאו ילב ;םֶהיֵתְּברַא-לֶא םיִנויַכְו הָניִפּועְּת םֶעָּכ ןּופ םּוטְכייֵר רעֶד ןיִראוָו ןעֶרעוֶו טייֵרְּבעֶנ

 9 קי לו אהל השאומ טסרה חזַז ערע טְרהעֶעֶנ ריד וצ עח םַי םעד
 יתר םהיבלמ ימות .רכנייגב טו :ךראפ ריִד ּוצ טעוֶו םִיֹוג איד ןּופ ןעֶנעֶמְרעֶפ סאָד : יז 5 : : :

 ו דיִמָּת רעש וְּתפּו ְדיִתמַהְְינוצְרבּו ךיִתיִּכִח יּפְּצקְב ןעֶלעוֶו לעֶמעֶק ןּופ טייֵהְלּופ איד 6 :ןעֶמּוק
 םֶה כמו םיוג ליה ילַא איבָהל ידנְּסִי אֵל הָלָילְ םמ ןָיְדִמ ןּופָּךעֶלְמעֶק עֶבְנּוי איד ,ןעֶקעֶדעֶּב ָךיִד
 ונ ורבאי .ְךרְבַעידאל רֶׁשֲא הָכְָמַּמְַוינהייִּפ :םינֹהְנ ןופ ןעֶמּוק עֶלַא ןעֶלעֶו אייֵז ,הָפיֵע דֶנּוא
 3 ׁשּוְרְּב אֹוֿבָי ְּךיַלַא ונְבְלַ דֹוָבּכ :ּובְרֲחָי בֶרֶח םִיֹגַהְו דְנּוא רְלאָנ ןעֶנאָרְט ןעֶלעוֶו אייז ,אָבְׁש

 לח ג קמ םֶקָמ לְֵפִל לח = אָ ר םעֶד ןייַז רֵׂשַבְמ ןעֶלעוֶו אייֵז דֶנּוא !ָּךיֹורייוו

 ּ = יי א 5 לד 5 דלא כלה !רפכא ךֶדָק ןּופ ָףאָׁש עֶלַא 7 :ראַה םעֶד ןּופ ּביֹול
 הָוה ארי ד ןצֲאַנְמילְּכ ְךיִלְנר תֹוַָּּכ : ל לא

 יט ְךיִּתְמׂשְו בע ןיאו הָאׂשּו הֶבּו ְךֵתוָה תַחּת :לֵאָרְׂשִי = יי עוו טְלעֶמאַזעֶגְנייַא ריִד וצ ןעֶלעֶו
 8 דֶׁשְו םיוג בֹלֲח ּתְקָנָ :רודָו רוח ׂשִׂשְמ םִלש ןָאְנִל אייז ןעֶניִדעֶּב ּךיִד ןע ְלעוֶו תֹויָבְנ ןּופ רעֶדיוִו
 ריִבָא ְךֶֶאְָו ךֹיׁשמ הָוהְי ינאי ּתַָֹיו ִקָנִּת םיִכְלְמ ןייֵמ ףיֹוא ןעֶרעוֶו טְכאַרְּבעֶגְפיֹוא ןעֶלעוֶו
 ד אאיִבָא לרַּבַה תַחַתְו בל איִבָא תחנה תַחּת :בקַי לעֶו ךיִא דְנּוא ,ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו םּוצ ַחֵּבְזִמ
 יּתִמַׂשְו לֶזרַּב םִינָבֲאָה תַחַתְו תֶׁשֹחנ םיִצֵעָה תַחַתְו הסכ -ָנעֶׁש עֶנייֵמ ןּופ זיֹוה סאָד ןעֶכיֵלְרעֶהְרעֶפ

 18 סָמָח רָע עַטְׁשידאַל :הָקָרְצ ְךיׂשְגְְ םולָׁשצַַדְקפ סאו עֶניִזאָד איִד ןעֶנעֶז רעוֶו 8 :םייה

 ְךיֿפֹמוִה הָעּוׁשִ ,תאֵרָקְו לו רָבָׁשְו רֶׁש ְּךַצִראְּב ןעֶּביֹוט איו דְנּוא ,ןעֶקְלאוָו ַא אי ןעֶהיִלְפ
 9 םמוי רוָאל ׂשֶמְׁשַה דֹוע ךֶל"היהייאל :הָּלִהְּת ְךִיַרְָׁשּו 27 : 6

 םלוע רואָל הָוהְי די היה ְךֶל ריאי-אל ַחְרֶיֵה הָנלו 1 ביהצ-ןיִרַאַתּפ .ירעטסנעק בר יד
 כ אֵל ךחרו שמש לע איביראל :ךתרַאפַל ךיחלאו  ןעפיִׁש איד דְנּוא ,ןעֶפאָה ןְלעֶזְניִא איד ןעֶל
 ןּופ ןֶהיֵז עֶנייֵד טְשְרֶע ּוצ ׁשיִׁשְרַּת ןּופ
 םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ּוצ ,אייֵז טיִמ דְלאָנ רֶעייֵז דְנּוא רעֶּבְליִז רֶעייֵז ,ןעֶגְנעֶרְּב ּוצ ןעֶטייוֵו
 דְנּוא 10 :טְנייֵׁשעֶּב ְּךיִד טאָה רֶע לייוַו לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶניִלייֵה םעֶד ּוצ דְנּוא ,טאָנ ןייַד ראַה

 ךיִד ןעֶלעוֶו םיִכָלְמ עֶרייֵז דְנּוא ,ןְרֶעיֹומ עֶנייד ןְעיֹוּבְפיֹוא ןעֶלעוֶו עֶדְמעֶרְפ ןּופ ןְהיִז איד
 ןעֶלאַּפעֶגְליֹואוְו ןיימ ןיִא רעֶּבָא ,ןעֶנאַלְׁשעֶג ְּךיִד ְךיִא ּבאָה ןְראָצ ןיימ ןיִא ןיִראָו ,ןעֶניִדעֶּב
 ןייַז ןעֶפָא דיִמָּת ןעֶלעוֶו ןְרֶעיֹוט עֶנייֵד דְנּוא 11 :טְמְראַּבְרעֶד ריִד רעֶּביִא ָּךיִמ ְּךיִא ּבאָה
 ןעֶגְנעֶרְּב ּוצ ריִד ּוצ יֵדְּכ ,ןייז ןעֶסאָלְׁשעֶנּוצ טיִנ אייֵז ןעֶלעוֶו טְכאַנ אייֵּב דְנּוא גאָט אייֵּב
 ןיִראָו 19 :ןעֶרעוֶו טְגְנעֶרְּבעֶנ ןעֶלאָז םיִכָלְמ עֶרייַז זַא דְנּוא ,םִיֹוג איד ןּופ ןעֶנעֶמְרעֶפ םאָד
 ,ןעֶרעֶו ןעֶריֹולְרעֶפ לאָז ןעֶניִד ןעֶלעוֶו טיִנ ריִד טעוֶו סאָוו ְּךייֵרְגיִנעֶק םאָד דְנּוא קְלאָפ םאֶד
 ריִד ּוצ טעֶזז ןֹונָבְל ןּופ דֹובָּכ רעֶד 13 :ןעֶרעוֶו בּורָח ןעֶצְנאַג םיִא ןעֶלאָז םִיֹוג איִד דְנּוא
 -ְךעֶהְרעֶפ וצ יִדְּכ ,ןעֶמאַזּוצ רּוׁשַאְת דְנּוא רֶהְדִּת ׁשֹורְּב ןעֶסייֵה סאו רעֶמייֵּב איִד ,ןעֶמּוק

 נייֵמ ןּופ טְרָא םעֶד ןעֶביִלְרעֶהְרעֶפ לעזֶז ָךיִא דְנּוא ;טייֵקְגיִלייֵה עֶנייֵמ ןּופ טְרָא םעֶד ןעֶכיִל
 -ךעֶדיִנַא ןעֶמּוק ריִד ּוצ ןעֶלעוֶו ,טְגיִנייֵּפעֶג ְּךיִד ןעֶּבאָה סאוָו איד ןּופ ןְהיִז איִד דְנּוא 14 :םיִּפ
 ,ןעֶלאַּבְסּופ עֶנייֵד ּוצ ןעֶקיִּב ְּךיִז ןעֶלעוֶו טְכַאְרעֶפ ְךיִד ןעֶּבאָה סאָו עֶלַא דְנּוא ;טְגייֵּבעֶג
 ;לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶגיִלייֵה םעֶד ןּופ ןֹויִצ ,ראַה םעֶד ןּופ טאָטְׁש איִד ןעֶפּור ְּךיִד ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא
 -ךעֶּביִא זיִא רעֶנייֵק דְנּוא עֶטְסאַהְרעֶפ ַא דְנּוא עֶטְזאָלְרעֶפ ַא ןעֶזעוֶועֶנ טְזיִּב אּוד לייוו 8
 :תֹורֹוד רֹוד ּוצ דייֵרְפ ַא ,טייֵקְסיֹורְג עֶניִּבֶע עֶנייֵא ּוצ ןעֶכאַמ ךיד ְּךיִא לעוֶו ֹוזַא ,ןעֶרְהאָּפעֶג
 טְסעוֶו םיִכָלְמ ןּופ ןעֶטְסּורְּב איד דְנּוא ,םִיֹוג איִד ןּופ ָּךְליִמ איִד ןעֶנייֵז טְסעוֶו אּוד דְנּוַא 6
 ןייַד דְנּוא ,רעֶפְלעֶה ןייֵד ןיִּב ראַה רעֶד ְּךיִא זַא ןעֶסיוו טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,ןעֶנייֵז ְּךיֹוא אּוד
 ,דְלאָג ןעֶגְנעֶרְּב ְּךיִא לעוֶו רעֶּמּוק ראַפ 17 :בֹקֲעַי ןּופ (טאָנ) רעֶקְראַטְׁש רעֶד ,רעֶזעֶלְרעֶד
 רעֶנייֵטְׁש ראַפ דְנּוא ,רעֶּפּוק ץְלאָה ראַפ דְנּוא ,רעֶּבְליִז ןעֶגְנעֶרְּב ּךיִא לעוֶו ןעֶזייֵא ראַפ דְנּוא
 -עֶג םְרעֶגְניוִוְצעֶּב עֶנייֵד דְנּוא ,םֹולָׁש םִרעֶלְהעֶפעֶּב עֶנייֵד ןעֶבאַמ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ןעֶזייֵא
 ְנּורעֶטְׁשּוצ הֶּלֵזְנ ןּופ ןעֶרעוֶו טְרעֶהעֶג רֶהעֶמטיִנ דְנאַל ןייֵד ןיִאטעוֶו סֶע 18 :טייֵּקְניִטְּכעֶר
 ףֶליִה ןְרֶעיֹומ עֶנייֵד ןעֶפּור טְסעוֶו אּוד טְרֶעייֵנ ,ןעֶצעֶנעֶרְג עֶנייֵד ןיִא םיִנעֶכעֶרְּב דְנּוא
 אייַּב טֶכיֵל ַא ְראַפ ןייַז רֶהעֶמ טיִנ ריִד ּוצ טעֶו ןּוז איִד 19 :ּביֹול ןְרֶעיֹוט עֶנייֵד דְנּוא
 יג ןעֶטְכּייֵל ּוִצ ןעֶכיֹורְּב ריִד ּוצ טיִנ טעוֶו הָנָבְל איד ןּופ ןייֵש רעֶד דְנּוא ,גאָט

 טעֶװ טאָג ןייֵּד ּדְנּוא ,טְכיֵל םעֶניִּבֶע ןייֵא ראַפ ןייַז ריִד ּוצ טעֶװ ראַה רעֶד טֶרֶע

 הָנָּבִל עֶנייד דְנּוא ,ןְהעֶנְּרעֶטְנּוא רֶהעֶמ טיִנ טעֶו ןּוז עֶנייֵד 20 :טייֵהנְהעֶׁש עֶנייד ּוצ ןייז
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 :ךלֶבָא ימי ּומלָׁשְוםֶלוע רוָאְל ְךְליִהיְהְי הוה יִּכ האי
 הָׂשֲַמ לַעְטִמ רצנץֶָא ּוׁשְרִי םֶלֹועְל םיקידַצ םֶּכְךמַעְו
 נא ציגל ריִעְצַהְו ףלָאל הי ֹטְּקַה :רָאָּפְתִהְל יִדָי
 "!הָנְׁשיִחֲא הָּתִעְּב הָוהְי

 : אס אס
 םיִע רַׂשַבַל יתא הָוהְי הַׁשְמ ןעי יִלָע הָוהְי ָֹדֲא ַחור א

 רּורְד םיּבְׁשִל אָרְקִל בֹלייִרְּׁשנְל ׁשֵּבֲחַל ינתלְׁש
 םֶקָנ םֹויו הוהיִל ןֹוצָריתַנְׁש ארְקל :ַחוקדחקּפ םיִרּוסֲאָלְו 2
 םֶתָל ןֹויִציֵלָבֲָל ! םיִׂשָל :םילָבָא-לָּכ םָחַנְל ּוניקלאֵל 5

 הֵמִעַמ לֶּבִא תַחַּת ןֹוׁשְׂש ןֶמָׁש רּפָא תַחַּת רַאְּפ םֶהָל
 עֵּטִמ קֶדּצַה יֵליִא םֶהְל אָרֹקְו הֶחַּכ ַחיִר תַחַּת הֶּלִהְת

 םינֹשאָר תֹומְמִׂש םֶלֹוע תֹובְָח ֹונְבּו : רֵאָפְתִהְל הָוהְי 4
 יְמִעַו רוָדָו רוּד תָֹמְמְׂש בָרֹח יִרָע ּוׁשְּדְַו ומֵמּוקי ה

 םֶּקַאְו :םֶכיִמְרְכְו םֶכיֵרְּכֶא רֶכִנ ינְבּו םֶכְנאְצ וָעְְוםיִרָ
 םיוג ליה םֶכָל רַמֶאי וניֵחלֶא יִתרְׁשְמ ּוארְקִּת הָוהינהְּכ
 הָּמִלִכּ הָנְׁשִמ םֶכְּתְׁשִב תַחַּת :ּורָּמִיְתִּת םֶדֹובְכִבּוּולְכאֹּת

 הָיִהִּת םֶלֹוע תֶחַמׂש ּוׁשְרי הָנְׁשִמ םֶצֵרְֵּב ןֵכָל םֶקָלָח ּונְרי
 יּתְַנַו הָלֹועְב לוָנאָנֹש טָּפְׁשִמ םהֹא הָוהְיינֲא יִּכ :םֶהָל 8
 םיּּב עַדֹנו ּ!םֶהְל תֹוְכֶא םֶלּוע תיִרְבּו תֶמֶאָּב םֶתָלֲעְפ 9

 יִּכ םוריִּכי םֶהיֵאְרילָּכ שִּמַעָה ךוָתּב םֶהיֵאְצֶאְצְו םִעְר
 יִשְפַנסֵנָּת הָוהיִּב ׂשיִׂשֶא ׂשוָׂשי  :הָוהְי ְךֶרֶּב עֶרָז םַה י

 תחִּכינמִַי הָקָהצ ליִעְמ עֵׁשְיירּביִנֵשיִבלה יּכ יַהלאֵב
 הֶחְמִצ איִצֹוּת ץרָאְכ יּכ :ָהיֶלְכ חֶּדֶַּת הָלּכְַ רַפ ןֵכְו גג

 הָּלהְתּוהְקְדְצ חיָמְצי הֹוָייָֹדָאו ןֵּכ חיֶמְצַת ָהיֶּרְוהָננְכּו
 ;םִיֹנַהילְּכ רגָנ

 בס בה

 ידע טוִקְׁשָא אֵל םָלָׁשּורְי ןעמלּו הָׁשַחֲא אֵל ןֹיִצ ןַעַמְל א

 בס אס ס העישי
 ראַה רעֶד ןיִדאז ,ןְהעֶגְרעֶפ טיִנ ְךיֹוא טעו
 טְּכיִל םעֶגיִּבְע ןייֵא ראפ ןייַז ריִד ּוצ טעוֶו
 -עוֶו טייק:יריורט עֶנייֵד ןּופ געֶט איִד דְנּוא

 קְלאָפ ןייד דְנּוא 21 :ןעֶזאָלְסיֹוא ְּךיִז ןעֶל
 ףיֹוא ןעֶלעֶו אייֵז ,םיִקיִדְצ ןייֵז עֶלַא ןעֶלעוֶו

 איד (ןעֶנעֶז אייז) ,דְנֶאַל םאָד ןיִנׁשֹרַי גיִּבִע
 ןּופ קְרעוֶו םאָד ,גְנּוצְנאַלְּפ עֶנייֵמ ןּופ גייוִוְצ

 טְכיִלְרעֶהְרעֶפ לאָז ְּךיִא זַא ,דְנעֶה עֶנייֵמ
 ַא וצ ןעֶרעוֶו טעוֶו רעֶנייֵלְק ַא 22 :ןעֶרעוֶו
 ןעֶרעוֶו טעוֶו רעֶטְסגְנּוי רעֶד דְנּוא ,דְנעֶזיֹוט
 לעוֶו ראַה רעֶד ְּךיִא ,קְלאַפ קְראַטְׁש ַא ּוצ
 :םייֵצ עֶנייֵז ןיִא ןעֶלייֵא סֶע

 אס לעטיפאק

 ףיֹוא זיִא טאָג ראַה םעֶד ןּופ טְסייֵג רעֶד 1
 טְּבְלאַזעֶג ְּךיִמ טאָה ראַה רעֶד לייוו ,ריִמ

 -ךיִנ ַא ןעֶּבאָה םאִ איִד ּוצ ןייַז ּוצ רַׁשֵבְמ
 וצ טְקיִׁשעֶג ְּךיִמ טאָה רֶע טיִמעֶג גיר
 ,רעֶצְרעֶה עֶנעֶבאָרְּבוצ איִד ןעֶדְניִּבְרעֶפ
 -ייֵרְפ ַא עֶנעֶגְנאַפעֶג איד ּוצ ןעֶּפּורּוצְסיֹוא
 ןעֶכאַמּוצְפיֹוא סיִנְגְנעֶפעֶג םאָד דְנּוא ,טייֵה

 ַא ןעֶפּורּוצְסיֹוא ? :עֶנעֶדְנּוּבעֶנ איד ּוצ

 ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו ןּופ רֶהאָי
 ּוצ ,טאָג רעֶזְנּוא ןּופ הָמָקְנ ןּופ גאָט ַא דְנּוא
 ּוצ 2 :(םיִלָבַא) עֶניִריֹּורְט עֶלַא ןעֶטְסייֵרְט

 םעֶגיִדייִרְפ ,ׁשֵא ראַפ טייֵהְנעֶש ןעֶּבעֶג ּוצ אייֵז ּוצ ,ןֹויִצ ןיִא עֶגיִריֹורְט איִד ראַפ ןעֶמיִטְשעֶּב
 טעוֶו ןעֶמ דְנּוא ,טיִמעָנ לעֶקְנּוט ַא ראַפ ּבױול ןּופ לעֶטְנאַמ ַא ,טייֵקְגיִריֹורְט ראַפ לייֵא
 לאָז רֶע יִדְּכ ,ראַה םעֶד ןּופ גְנּוצְנאַלְפ ַא ,טייקְגיִטְכעֶרעֶג ןּופ רעֶמייֵּב ןעֶפּורְנָא אייֵז
 ןעֶלעוֶו אייֵז ,תֹובְרֹוח עֶמְלַא איד ןֶעיֹוּבְפיֹוא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 1 :ןעֶרעֶו טְכיִלעֶהְרעֶפ
 עֶבּורָח איִד ןעֶטְכיִרְרעֶפ ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶגְנּוטְסיווְרעֶּפ עֶגיִרעֶהיִרְפ איִד ןעֶלעֶטְׁשְפיֹוא
 דנּוא ןְהעֶטְׁש ןעֶלעוֶו עֶדְמעֶרְפ דְנּוא 2 :תֹורֹוד עֶטְלַא ןּופ ןעֶגְנּוטְסיִוְרעֶפ איד ,טעֶטְש

 דְנּוא טייל-םרעֶקַא עֶרייֵא ןייַז ןעֶלעוֶו עֶדְמעֶרְפ ןּופ ןְהיִז איד דְנּוא ףאָׁש עֶרייֵא ןעֶׁשאַּפ
 ,ראַה םעֶד ןּופ םיִנֲהֹּכ איִד ןעֶרעֶו ןעֶפּורעֶג טעוֶו רֶהיֵא רעֶּבָא 6 :רעֶגְטְרעֶגְנייוֵו עֶרייֵא
 -ךעֶפ םאָד ןעֶסֶע טעוֶו רֶהיֵא ,טאָנ רעֶזְנּוא ןּופ םיִתְרָׁשְמ איד ןעֶפּורְנֶא ְּךייֵא טעוֶו ןעֶמ
 עֶרייֵא ראַפ 7 :ןעֶמיִרעֶּב ְךייֵא רֶהיֵא טעֶז דֹובָּכ רֶעייֵז ןיִא דְנּוא ,םִיֹוג איִד ןּופ ןעֶנעֶמ
 ןיִא ןעֶנְניִז רֶהיֵא טְלאָז דְנאַש רעֶד ןעֶנעוֶו דְנּוא ,טְלעֶּפאָד ןעֶמּוקעֶּב רֶהיֵא טעדֶז הָׁשּוּב

 טעֶװ םִע ההְנאֵל רֶעייֵז ןיִא ןנֹׁשִרַי טְלעֶּפאָט רֶהיֵא טעֶװ רעֶּביִראָד ,קָלֵח רֶעייֵ
 ּבאָה םאֶו ראַה רעֶד ןיִּב ְךיִא ןיִראָו 8 :דייַרְפ עֶניִּבַע עֶנייֵא ,ןייַז אייֵז ּוצ
 ןעֶלְהאָעעֶּב לעֶז ָּךיִא דנוא .הָלֹוע ןָּבְרִק ַא ראַפ הֶלֵזְנ ַא דְנייַפ ּבאָה ְךיִא ,טָּפְׁשִמ ּביל
 דְנּוא 9 :תירְּב ןעֶניִּבֶע ןייַא ןעֶכאַמ אייֵז טיִמ לעוֶו ְךיִא דְנּוא ,תָמָא טיִמ טייַּברַא עֶרייֵז
 רעֶדְניִק םיִרעֶדְניִק עֶרייֵז דְנּוא ,םִיֹוג איִד ןעְׁשיוִוְצ ןעֶרעוֶו טְנאַקעֶּב ןעֶלעוֶו רעֶדְניִק עֶרייֵז
 ןעֶנעֶז אייֵז זַא ןעֶנעֶקְרעֶד ןעֶלעֶֶו ןעֶהעֶז אייֵז ןעֶלעֶו סאו עֶלַא ,רעֶקְלעֶפ איד ןעֶׁשיוִוְצ
 םעֶד ןיִא ןְעייֵרְפ רֶהעֶז ְּךיִמ לעוֶו ְּךיִא 10 :טְשְנעֶּבעֶג טאָה ראַה רעֶד סא ןעֶמאָז רעֶד

 טעֶדייֵלְקעֶגְנָא ְךיִּמ טאָה רֶע ןיִראָו ,טאָנ ןייֵמ ןיִא ןייַז ְּךיִלְהעֶרְפ טעֶו ׁשֶפֶנ ןיימ ,ראַה
 טְליִהעֶגְנייַא ָּךיִמ רֶע טאָה טייֵקְניִטְכעֶרעֶג ןּופ לעֶטְנאַמ ַא טיִמ ,ףֶליֵה ןּופ דייַלְק ַא טיִמ
 ְךיִז טְריִצ הָלַּכ ַא איװ יֹוזַא דְנּוא טייֵקְנעֶׁש טימ ןעֶנייֵׁשעֶּב ְּךיִז טּוהְמ ןָתָח ַא איז יֹוזַא

 ,םקעוֶועֶג רֶהיֵא םיֹורַא טְנְנעֶרְּב דֶרֶע איִד איו יֹוזַא ןיִראָז 11 :גֵנּוריִצ עֶרְהיִא טימ ןָא
 טאָג ראַה רעֶד טעֶו יֹוזַא ,סעֶטֶעייֵזעֶג ןייַז סיֹורַא טְצאָרַּפְׁש ןעֶמְראָנ ַא איו יֹוזַא דְנּוא
 :רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןעֶנעֶקְטְנַא ּביֹול דְנּוא טנייֵקְגיִטְכעֶרעֶג ןעֶצאָרּפְׁשסיֹורַא ןעֶזאָל

 בס לעטיפאק
 ןעֶנייוֵוְׁש ליִּטְׁש טיִנָּךיִא לעוֶו םִיַלָׁשּורִי ןעֶגעוֶו דְנּוא ,ןעֶנייוַוְׁש טיִנ ְךיִא לעוֶו ןעֶגעוֶו סיןֹויִצ ןּופ 1

 זיּב



 18 נס בס היעשי
 ג םםינ יִאְרְו :ָעְבִי דיִפַלְּכ ּהָתְעוׁשִו הָקְרִצ הנכ אֵצי ְםיֹורַא טעוֶו טייֵקְניִטְכעֶרעֶג עֶרְהיִא זיִּב
 מ רֶׁשֲא ׁשֶרֶח םע ךֶל אֶרקְו ְךֵדֹובְּכ םיִכָלְמילָכְו ךקְדִצ ףְליִה עֶרְהיִא דִנּוא ,ץְנאַלְג ַא איו ןְהעֶנ
 * ףנְצּו הָוהיייַּכ הָיָאְפִּת תֶרְטִע תָנְהְו :טָּפִקִי היי ךנֹוא 2 :טְנעֶרְּב םאָו םאֵלְפ ַא איו יֹוזַא
 עראל) הבית אֵל יִּכהָמְְׁש דט מָאל רו הן וידעו לו םמ איד + לצֶרּוהְפוש דש ךל רמַאיריל ּקלַאיכַּכ הסלמ  -ךיעְכערעֶנ ענווד ןעהעֶו ןעֶטעו םִיוג .אדז
 ה יוחָּב לעֶביייכ :לעֶבִּת ךצְראו ְךֶב הָוהְיץפְחיִכ הָלועְּב דנוא .דֹובְּכ ןייד םיִכָקְמ עֶלַא דְנּוא ,םייק
 ךילָע ׂשִִׂי הֶּלִכילַע ןֶתָח ׂשֵשְמּו נב ְךילעְבִי הָלּתְּב םֶעייֵנֲא טיִמ ןעֶרעו ןעֶפּורעֶגְנָא טְסעוֶו אּוד
 * םיַהילָּכ םיִרָמְׂש ִּתְַקְּפִה םַלָׁשּורְי ְךיַתֹמְחילֲע :ְךֶהלֶא טעֶװ ליֹומ םיִראַה םעֶד סאו ןעֶמאָנ
 ימְדילַא הָוהְ-תֶא םיִרִכּמַה שֲחְי אֵל דיִָּמ הָליֵַהילְכְו ַא ןייֵז טְסעוֶו אּוד דְנּוא 3 :ןעֶמיִטְׁשעֶּב

 ל ;י"* + =; 0 { טו לי י} 54 5 : אה ; ף 5 ?םקשהראט ירא הע שטר הי כאוט קה יי א יע אי

 וי לכת באל לֲֶאמ ר דנדיִתֶא = איד ןיִא טוה רעֶכיִלְגיִנעֶק ַא דְנּוא ,ראַה יא עמ מב הְָו משנ .דְג הָלח סד 15 ליה איד ןיא ןיֹרְ עֶּביִלרעֶה
 6 הָדהי-תֶא יְִלִהְוּוהְלְכאְי ֹוָפְסִאְמ יּכ :וּב תְעְַ רֶׁשֲא םיִנ טעֶו ןעֶמ 1 :טאָג ןייד ןּופ דְנאַה
 י םיִרָעׁשַּב ֹורְבִע ּוָרְבִע  :יִׁשְרִק תֹוִרְצַחְב ּוהָּמְׁשִי וָצְּבַקְמּו ּוצ דְנּוא ,עֶטְזאָלְרעֶפ ןעֶנאָז ריד ּוצ רֶהעֶמ

 סנ מָה ןָבָאמ ילְקס הָלסְמִהּולַסּולָפםֶעָח ֶרֶּד יּפ .ןעֶנאָז רֶהעָמ טיִנ ןעֶמ טעוֶו דֶנֵאַל ןייד
 יג ֹוְמִא ץראה הצק לא למשה הי הוה :םטעקלצ ןעֶפּור יִד טעוֶו ןעֶמ טְרֶעיינ ,גְנּטְסיְִרעֶפ
 וָנִל תלְַפּוותא ֹורָכׂש הנה אּב ְךֵֶׁשי הוה ןייִצ-ַבִל ןיִראוָו ,הָלּועֶּב דְנאַל ןייד דְנּוא ,הָּביִצְּפִח

 !הב יב וירא נד ,דצ טְסּול טאָה ראַה רעֶד פ הרָׁשּירר אָרְִּי ךֶלְ הֶוהְי ליג ׁשֶרּקַה-םע םֶהָל וָאְִקְ יי א
 = ס  יןעֶרעֶו טְנאַמעֶּב (רעֶדיִװ) טעֶװ דְנאַל

 א רוָהָה ַהָז הָרִֵּמ םיִדָנְּב ץיִמָה םולָאמ אָּבו היִמ א טְנאַמעֶּב רּוחָּב ַא אי יױזַא ןיִראָו 5
 :ַיִׁשֹוהְל בֶר הָקְרִִּב רֵּבַדְמ יִנא הֹּכ בֶרֶּב הָעֹצ וׁשּובְלּב רעֶדְניִק עֶנייֵד ךיִד ןעֶלעוֶו יֹוזַא ,הֶּלּותְּב
  יִּתְכַרָדוהָרּפ :ְּב ר ְירְכדַׁשובְלִל דָא עמ טעייֵרְפ ןָתָח ַא אי יֹוזַא רֶנּוא ,ןעֶגאַמעֶּב
 סאו יּפַב םכְֶא יִּתִא שיַאדיא םימעמו ''כל  ןייֵד ְךיִז טעוֶו יֹוזַא הָלֵּכ רעֶד רעֶּביִא ְךיִז

 (י יי א יי 8 א הרעֶמְכעו עֶליֹּפעֶּב ןְרֶעיֹומ עֶנייֵד ףיוא יא סלה מל נו שוק באָה יא 6 יד רעיא ןעיורפ טאָ
 יֵמְׁש טיִנ דיִמָּת ןעֶלעוֶו אייֵז !םִּיַלְׁשּורְי א
 םיִראַה םעֶד טְנעֶז םאִו רֶהיֵא ,טְכאַנ עֶצְנאַה איִד דנוא גאָט ןעֶצְנאַג םעֶד ןעֶנייוַוְש

 ןעֶגייֵוְׁש ןעֶזאָל טיִנ םֶהיֵא טְלאָז רֶהיִא דְנּוא 7 :ןעֶנייֵוְׁש טיִנ טְלאָז רֶהיִא םְרעֶנאָמְרעֶד
 :דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ּביֹול ַא םִיַלָׁשּורְו ןעֶכאַמ טעוֶו רֶע זיִּב רְנּוא ןעֶמייֵרעֶּבּוצ טעוֶו רֶע ויִּב
 ןּופ םעֶרָא םעֶד אייֵּב דְנּוא ,דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵז אייֵּב ןעֶריֹואוְוְׁשעֶג טאָה ראַה רעֶד 8
 עֶנייַד ּוצ ןעֶמֶע טֶלֵא ןְראָק ןייד ןעֶּבעֶג לאָמַאְכאָנ לעוֶו ְּךִא ּביֹוא ,טייֵהְקְראַטְׁש עֶנייֵז
 אּוד ןעֶכְלעֶו ראַפ ןייוֵו ןייד ןעֶקְניִרְמ ןעֶלעוֶו עֶדְמעֶרְפ ןּופ ןְהיִז איִד ּביֹוא דְנּוא ;הדְנייַפ
 ןעֶמֶע םִע ןעֶלעוֶו איִד טְלעֶמאַזעֶג םִע ןעֶּבאָה םאִו איִד טְרֶעייֵנ 9 :טְהיִמעֶּב ָּךיִד טְסאָה
 ןעֶקְניִרְמ םִע ןעֶלעוֶו טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא םִע ןעֶּבאָה םאִו איד דְנּוא ,ראַה םעֶד ןעֶּביֹול דְנּוא
 טְכאַמ ,ןְרֶעיֹוט איִד רעֶּביִא רעֶּביִרַא טְהעֶג ,רעֶּביִרַא טְהעֶג 10 :ףיֹוד ןעֶניִלייֵה ןייֵּמ ןיִא
 טְמעֶנ ,געוֶו ןעֶכיֹוה םעֶד ףיֹוא טיִׁש !ףיֹוא טיִׁש ,קְלאָפ םעֶד ראָפ געוֶו םעֶד טייֵרעֶּב
 ראַה רעֶד ;טְהעֶז 11 :רעֶקְלעֶפ איִד ראַפ ןְהאָּפ ַא ףיֹוא טְּבעֶה ,רעֶנייֵטְׁש איִד קעוֶוַא
 ןופ רעֶטְכאָט רעֶד ּוצ טְגאָז ,רֶרֶע רעֶד ןּופ קֶע םעֶד ּוצ ויִּב ןעֶרעֶה טְּכאַמעֶג םִע טאָה
 ראָפ זיִא געדֶו ןייַז דְנּוא ,םֶהיֵא טיִמ זיִא רַכְׂש ןייַז ,העֶז ,טְמּוק רעֶפְלעֶה ןייד ,העְז ןֹויִצ

 םעֶד ןּופ עֶטְזעֶלְרעֶד איִד ,קְלאַָפ עֶניִלייֵה סאָד ןעֶפּור אייֵז טעֶו ןעֶמ דְנּוא 12 :םֶהיִא
 :ןעֶזאָלְרעֶּפ טיִנ זיִא סאָו טאָטְׁש ַא ,עֶטְׁשְראַפעֶגְסיֹוא ןעֶפּור ןעֶמ טעוֶו ְּךיִד דְנּוא ,ראַה

 גס לעטיפאק
 ?הָרְצִּב ןופ רעֶדייֵלְק עֶטְּבְראַפעֶג טיִמ ,םֹודִא ןּופ טְמּוק סאוָו רעֶניִזאָד רעֶד זיִא רעוֶו 1
 ןעֶסיֹורְג ןייַז טיִמ םּורַא טְהעֶג דְנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶנייֵז ןיִא טְנייֵׁשעֶּב זיִא סאו רעֶניִזאָד רעֶד
 -ְךאַפ 2 :ןעֶפְלעֶה ּוצ קְראַטְש ןיִּב דְנּוא ,טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג טיִמ טעֶר סאוָו םִע ןיִּב ְּךיִא ---?ח3
 איד טעֶרְט סאוָו רעֶד אי יֹוזַא רעֶדייֵלְק עֶנייֵד דְנּוא ,טיֹוריֹוזַא רעריילק עֶנייִד ןעֶנעֶז סאוָו
 רעֶנייֵק זיִא רעֶקְלעֶפ איד ןּופ דנּוא ,סעֶרְּפנייוַו איד ןעֶטעֶרְטעֶג ןייֵלַא ּבאָה ְּךיִא 8 ? רעֶטְלעֶק
 -עֶרְטּוצ אייֵז דְנּוא ,ןְראָצ ןייֵמ ןיִא ןעֶטעֶרְטעֶג אייֵז ּבאָה ְּךיִא ןיִראו ,ןעֶזעוֶועֶג ריִמ טיִמ טיִנ
 ,רעדיילק עֶנייֵמ ףיֹוא טְציִרְּפְׁשעֶג טּולְּב רֶעייֵז ןּופ טאָהיֹוזַא דְנּוא ,ןְראָטְמיִרְנ ןייֵמ ןיִא ןעֶט
 ןיימ ןיִא הָמָקְנ ןּופ גאָט ַא זיִא םִע ןיִראָו 4 :טְכיִרעֶגְנייֵא ןעֶנעֶז םיִׁשּוּבְלַמ עֶנייֵמ עֶלַא דְנּוא
 מְקּוקעֶג ּבאָה ְךיִא דְנּוא 2 :ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא עֶטְועֶלעֶגְסיֹוא איד ןּופ רֶהאָי סאָד דְנּוא !ץְראַה
 םִע רֶנּוא ,טרעֶדְנּואוָוְרעֶפ ְּךיִמ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג אָד טיִנ רעֶפְלעֶה ןייק זיִא סֶע דְנּוא
 ןעֶפְלאָהעֶג םעֶרָא רעֶנעֶנייֵא ןייֵמ ריִמ טאָה יֹוזַא ,רעֶנְהעֶלְרעֶטְנּוא ןייֵא ןעֶועוֶועֶג אָד טיִנ זיִא
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 ךס גס היעשי 17
 ריִרֹואְו יִתְמֲחַּב םֶרְּכׁשֲאַו ֿפַאַּב םיִּמַע םיָבָאְו :יִנְתְכְמִמ 5
 הָוהְי תֹוָלִהְּת ריִּכְזַא ו הָוהְי יִּדְסַח ;םֶחְצִנ ץראָל ז

 --ָשֲא לֵאָרׂשי חיִבְל טוטיבִרַוְהְוהְי ונלְמִנירְׁשֲא 'לְּכ לֵעְּכ
 הָמֹה יִמַע-ךַא .רֶמאֹו :ויָדְמַח בֶרֶכּו ויָמָחְרְּכ םֶלֶמּנ 5
 0 | םָתְרְצ-לְכְּב :ַעיֶשֹומְל םתלֹי יהי ּורְקַׁשְ אֵל יב 9

 םֶלָאְג אה ותְלְמְחִבּוותְבִּתַאְּב םֶעיׁשה ינְפ ְךַאְלַמּו רֶצ
 -תֶא ּוְבְעִעְו וְרְמ הֶּמֵהְו *;םֶלוע ימילְּכ םאָׂשנִיו םלָטַי :
 רֶכזַו ;םֶביִַתלִנ אה 2 םִהל היו ָׁשְרִק ַחוִר וו

 ונאצ הער תֶא םימ םלְעַּמה ו הָיַ יָמִע הָׁשֹמ טעמי
 הָׂשֹמ ןיִמיִל ךילומ :יׁשְרָק ַּוריתֶא וְּבְרִקְּב םֶׂשַה הַא 2

 6 םֵׁש ול תֹוָׂשָעַל םֶהְּפִמ םִימ עקב ָּתרַאְּפִּת עורְז
 הָמְהְּבַּכ :ּולֵׁשּכִי אל רֶבְרִּמַּב םיּסַּכ תֹוָמֹהְּתַּב םֶכֹי לומ 5 2

 תיוׂשַל ךמע חֵת ןּינָינְת הָהְי חיִר דת הָעְקִּבַּב
 ָךֶׁשְרָק לֶבְוִמ הֵאְרּו םִיַמָׁשִמ טֵּבַה :תֶרֶאְפִּת םָׁש ָּךֶל וט

 ךיִמֲחַרְו ְךיֵעֵמ ןֹוִמֲה די ָתֹרּוְבִנּו ךֶתֶאָנִק ַה הָיַא + ךֶתֶר ַאְפְתו

 ונָעְרִי אֵל םֶהְרֶבַא יִּכ ּוניֵבָא הָּתַאְּכ קְַּאְת וה יֵלֲא 5
 םבלֹוע לב ולא ּניִבָא הָוהְי הָּתַא ּוְריִכי אֵל לֵאָרְׂש

 ֶתֶאְריִמּונְּבַל חיִׁשְקַּת ְךיִָרּדִ הָוהְ נעְתַתהמָל :ףֶמֶׁש ז
 -םע ּוׁשְרָי .רעצמל תל יְִבִׁש ךיִרְבִע ןעֶמְל בוש 18

 -עֶגְרעֶטְנּוא ְּךיִמ טאָה ןְראָטְמיִרְג ןייֵמ דְנּוא
 ןעֶמעֶרְטּוצ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 6 :טְנְהעֶל

 ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ןְראָצ ןייֵמ ןיִא רעֶקְלעֶפ
 דְנּוא ,ןְראָצְמירְג ןיימ ןיִא ןעֶכאָרְּבּוצ אייֵז
 ךֶרֶע רעֶד ּוצ ןעֶנְנעֶרְּבְּפּורַא לעֶו ְָּךיִא
 ןעֶקְנעֶדעֶג לעוֶז ְךיִא 7 :טייֵהְקְראַטְׁש עֶרייֵז
 ןופ ּביֹול םעֶד דֵנּוא ראַה םעֶד ןּופ דֶסֶח םעֶד
 טאָה ראַה רעֶד סאוָו םעֶלַא ְּךאָנ ,ראַה םעֶד
 -ַםּוג עֶסיֹורְג סאָד דנּוא ,ןעֶטְלאָנְרעֶפ םִנּוא
 סאוָו ,לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ּוצ טייֵק
 ְךאָנ דְנּוא ןעֶמְלאָגְרעֶפ אייֵז ּוצ טאָה רֶע
 טאָה רֶע ןיִראָו 8 :םיִדָסַח עֶליִפ עֶנייֵז
 ,קְלאָפ ןייֵמ ְּךאָד ןעֶנעֶז אייֵז---טְנאָזעֶג
 רֶע זיִא יֹוזַא ,טיִנ ןעֶנעֶקייֵל םאוָו רעֶדְניִק
 עֶרייֵז עֶלַא ןיִאפ :רעֶּפְלעֶה רֶעייֵז ןעֶראוָועֶג
 רעֶד דְנּוא ,ןעֶטיִלעֶג (ְךיֹוא) רֶע טאָה תֹורָצ

 ְתְלַׁשְמיאְל טלועמ ּנייָה :ךֶׁשְדקִמ יטְמב ּוניְֵצ ְךֶׁשְרִק 5 ןעֶפְלאָהעֶג אייֵז טאָה םיִנָּפ ןייֵז ןּופ ְּךֶאְלַמ
 ָּתָרִרָי םִיַמָׁש ָתְעַרָק-אול םֶהי לֶ ְךְמֹׁש אָרְקִניאְל םָּב

 :ולָנ םיִרָה נפ
 דס דס

 ּךירְצִל ָךְמִׁש עיִדֹוחְל ׁשֵא-הֶעְבִּת םִיַמ םיִסָמֲה ׁשַא ַחָדְקִּכ א
 ּתְֹרְי הוקְנ אֵל תִֹאָרונ ךהשֲ ;זָנִרִי םִיוּג ךִנְּפִמ 2
 ןיע ּוניֵזֲאָה אֵל ועְמָׁשיאל םֶלֹועַמ ּוְִנ םיִרָה ְּךיֶנְּפִמ 5
 -תֶא ָתְעַנּפ ;ל"הַּכַחְמִל ה שי יד טיהלָא הָתָאְרדאַל 4

 -ךעֶד עֶנייִז ןיִא דְנּוא טְפאַׁשְּביִל עֶנייֵז ןיִא
 דְנּוא ,טְזעֶלעֶגְסיֹוא אייז רֶע טאָה גְנּומְראַּב
 אייֵז דֶנּוא ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא אייֵז טאָה רֶע
 רעֶּבָא 10 :ןָא גיִּבִע ןּופ געֶט עֶלַא ןעֶנאָרְטעֶג
 טְּביִרְמעֶּב דְנּוא ןעֶזעוֶועֶג רֵרֹומ ןעֶּבאָה אייֵז

 ןעֶנעֶק ְךיִז רֶע טאָה יֹוזַא ,שֶדֹוקַה ַחּור ןייֵז
 טאָה רֶע ,דְנייַפ ַא םֶלַא טרְהְקעֶנְמּוא אייֵז

 דְנּוא השמ געט עֶטְלַא איִד ןַא טְקְנעֶדעֶג טאָה רֶע דְנּוא 11 :ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ אייֵז טיִמ
 ְךּוטְסאַּפ םעֶד טיִמ םַי םעֶד ןּופ טְגְנעֶרְּבעֶגְפיֹורַא אייֵז טאָה סאָוָו רעֶד זיִא ּואוְזַא ,קְלאָפ ןייַז
 סאוָו 19 ? ׁשֵדּוקַה ַחּור ןייז ןעֶּבעֶנעֶנ אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ טאָה סאו רעֶד זיִא ּואוְוַא ?ףאָש עֶנייֵז ןּופ

 טייֵהְנעֶׁש עֶנייֵז ןּופ םעֶרָא םעֶד טיִמ ,הֶשֹמ ןּופ דְנאַה עֶטְכעֶר איִד ְּדְרּוד טְרְהיִּפעֶג אייֵז טאָה
 ;ןעֶמאָנ ןעֶניִּבַע ןַא ןעֶכאַמ ּוצ ָּךיִז יֵדְּכ ,רעֶסאוַו סאָד ןעֶטְלאָּפשעֶג אייֵז ראַפ טאָה רֶע
 אייז זַא רָּבְדִמ רעֶד ןיִא דְרעֶּפ ַא איו יֹוזַא ,ןעֶדְנּורְנִּפֶא איִד ְּךְרּוד טרְהיִפעֶג אייֵז טאָה רֶע 8
 טאָה יֹוזַא לֶהאָט םעֶד ןיִא ּפּורַא טְרעֶדיִנ הָמֵהְּב ַא איו יֹוזַא 14 :ןְלעֶכיֹורְטְׁש טיִנ ןעֶלאָז
 יִדְּכ קְלאַפ ןייֵד טרָהיִפעֶג אּוד טְסאָה יֹוזַא ,ןעֶהּור טְכאַמעֶג ראַה םעֶד ןּופ טְסייֵג רעֶד םֶהיֵא
 רעֶנייד ןּופ העְז דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ ּפּורַא קּוק 18 :ןעֶמאָנ ןעֶכיִלְרעֶה ַא ןעֶכאַמ ּוצ ריִד
 ךעֶמּורְּב םאָד ,הָרּובְנ עֶנייֵד דְנּוא הֶאְנַק עֶנייֵד זיִא ּואְוַא ,גְנּוניֹואוְו ןעֶכיִלְרעֶה דְנּוא ןעֶניִלייַה
 -ְךאַפ 16 :ןעֶטְלאַהעֶגְנייַא ריִמ ןעֶנעֶק ְּךיִז אייז ןעֶּבאָה ? תֹונָמֲחַר ןייַד דְנּוא םְרעֶדעֶג עֶנייֵד ןּופ
 ליװ לֵאָרְׂשִי דְנּוא טְנעֶקעֶג טיִנ םֶנּוא טאָה םֶהָרְבַא עֶׁשְטאָח רעֶטאָפ רעֶזְנּוא טְזיִּב אּוד ,רֶהאֵוָו
 זיִא סאָר ,רעֶזעֶלְרֶע רעֶזְנּוא ,רעֶמאָפ רעֶזְנּוא ראַה ָא אּוד טְזיִּב ָּךאָד ,ןעֶנעֶקְרֶעְנָא טיִנ םִנּוא
 -עוֶז עֶנייֵד ןּופ ראַה ָא ןעֶריִאְרעֶפ סְנּוא אּוד טְסְכאַמ סאוָוְראַפ 17 :ןָא ניִּבִע ןּופ ןעֶמאָנ ןייַד
 ?ןעֶּבאָה אָרֹומ טיִנ ריִד ראפ ןעֶלאָז ריִמ זַא טְכאַמעֶנ טְראַה ץְראַה רעֶזְנּוא טְסאָה דְנּוא ,ןעֶב
 טייֵצ עֶנייַלְק ַא ראָנ 18 :הָלֵחַנ עֶנייֵד ןּופ םיִטָבְׁש איִד ,טְכעֶנְק עֶנייֵד ּוצ רעֶדיוו ָּךאָד רֶהעַק
 ןייד ןעֶמעֶרטּוצ ןעֶּבאָה דְנייַפ עֶרעֶזְנּוא ,ּתְשרַיענ טייֵקְניִלייֵה עֶנייַד ןּופ קְלאָפ םאָד טאָה
 .לאָמְנייֵק אּוד טְסאָה אייֵז רעֶּביִא ,ןָא גיִּבִע ןּופ ריִד ּוצ ןעֶרעֶהעֶג ריִמ 19 :ׁשֶדְקִמַה תיֵּב
 לעֶמיִה איד אוד טְסְלאו יאֵוְלַה ;ןעֶּפורעֶגְנָא אייֵז ףיֹוא טיִנ זיִא ןעֶמאָנ ןייֵד ,טְגיִטְלעוֶועֶג
 :ןעֶניִרּוצ ריִד ראַפ ןעֶלאָז גְרעֶּב איד יִדְּכ ,טְרעֶריִנעֶגְּפּורַא טְסעֶה דְנּוא ,ןעֶסיִרּוצ

 דס לעטיפאק
 יֵדְּכ ,ןעֶכאַק רעֶסאַוַו םאָד טְכאַמ רֶעייֵפ סאָד זַא ,טְנעֶרְּב ָךעֶלְקעֶטְׁש ןּופ רֶעייֵפ ַא איו יֹוזַא 1
 :ןְרעֶטיִצ רעֶקְלעֶפ איִד ןעֶלאָז ריִד ראָפ ,דְנייַפ עֶנייֵד ּוצ ןעֶמאָנ ןייֵד ןעֶבאַמ ּוצ טְנאַקעֶּב

 אוד ,טְפאָהעֶג טיִנ ןעֶּבאָה ריִמ סאו ףיֹוא ןעֶכאַז עֶכיֵלְרעֶטְכְראָפ ןּוהְמעֶג טְסאָה אּוד ןעדֶו
 ןָא גיִּבִע ןּופ דְנּוא 8 :ןעֶראועֶג ןעֶניִרּוצ ריִד ראַפ ןעֶנעֶז גְרעֶּב איִד ,טְרעֶדיִנעֶגְּפּורַא טְסאָה
 ַא ןעֶהעֶזעֶג טיִנ ְּךיֹוא םִע טאָה גיֹוא ןייק ,ןעֶמּונְרעּפ טיִנ דְנּוא ,טְרעֶהעֶג טיִנ סֶע אייֵז ןעֶּבאָה
 טְסְפעֶרְמ אּוד 4 :םֶהיֵאָףיֹואטְפאָה סאו םֶהיֵאּוצ ןעֶרעֶוֶו ןּוהְטעֶנ טעוֶו סֶע סאוָז ,ריִד ץּוח ,טאָג

 ןא



 הס דס היעשי

 ןּוהְמ םאוָו דנּוא ְּךיִז ןְעייֵרְפ םאו איִד ןָא

 ןעֶקְנעֶדעֶג סאוָו עֶכְלאָז ,טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג
 טְסאָה אּוד ,העְז ,ןעֶגעוֶו עֶנייֵד ףיֹוא ךיִד

 טְגיִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ לייוַו טְנְראָצעֶג
 הְנאַטְׁשעֶּב רעֶניִּבֶע ןייֵא זיִא אייֵז ןיִא
 רעֶּבֶא 2 :ןעֶפְלאָהעֶג ןעֶרעוֶו ריִמ דְנּוא
 -מּוא ןייֵא איו ןעֶראוָועֶג עֶלַא ןעֶנעֶז רֵיִמ
 טייֵקְניִשְכעֶרעֶג עֶרעֶזְנּוא עֶלַא דְנּוא רעֶנייֵר
 דְנּוא ,רייַלְק םעֶטְכיִרעֶגְנייֵא ןייֵא איו זיִא
 ַא איז יֹוזַא טְקְלעוֶוְרעֶפ ןעֶרעוֶו עֶלַא ריִמ
 סְנּוא ןעֶנאָרְט דְניִז עֶרעֶזְנּוא דְנּוא ;טאַלְּב
 רעֶנייֵק זיִא םֶע דְנּוא 6 : דְניוז ַא איוִו קעוֶוַא
 ןעֶפּורְנָא ןעֶמאָנ ןייד לאָז םאִו אָד טיִנ

 ןעֶטְלאַהּוצְנֶא ריִד ןיִא ןעֶקעוֶוְרעֶד ּוצ ָךיִז
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 אָטַהְַוָתְפַצְק הָּתַאְרַה ירִּכוי ּיָכָרְרִּב קָדָצ הֵׁשִעְו ׁשֶש
 ת לכם םיִּדִע דֶנֵבִכּו ּונ יו אמטכ יה  :ַעָׁשִנו םלוע םֶהֶּב
 5 יןיִאו ראשי ַחרָּכ ּונְנַ ּוְלִּכ.לֶֶעָּכ סֵבַָו טותֹקַדְצ
 ּונָמִמ ד נפ פָתְרַּתְסהיּכךֵּב קִיוְַהְל רהעְִ ְךֶמִׁשְב אָרֹוק
 ז רמה ּונְחנָא הָּתֶא ויִבָא הָוהְי הָּתְַו :ונינועדדַב ּוננּומְתִ
 8 דֹאָמידַע הָוהי ףֵצְקִּתילַא :ּונָּלכ ָךֶדָיו השֲַמּטרֶצי הָּתִאְ
 5 ּףֶׁשֶדְק יִרָע :ונ לב ךְמִע אָניטָּבַה ןָה ןֹוָע רֵּכְּת דַעְל-לֶאְו
 י זריֵּב :הָמָמְׁש ם םִָׁש ׁשּורְי הָתָיְה רָּכְרִמ ןֹויִצ רֶּכִרִמ וה
 תַפְרְׂשִל הָיָה ּוניֵתֹבֲ נלְלַה רָׁשֲא ּונֵּתְרַאְפתְו ּטֵׁשְרק
 וג קֵּפַאְתִת הלא-לעה :הָכרֶחל היה ּוניִַמְֲמ-לְכְו ׁשֶא
 :דָאָמירַע ּונְּנעְתּו הָׁשָחֶּת הָוהְי

 הס ידמ
 א ייד יּתְרִמָא יִנָׁשְקב אֵלְל יִתאֵצְמִ ּולְאָׁש אֹוָלְל יִּתְׁשִרדִנ
 + -לָא םויה"לּכ ִריְּׂשִרּפ :יִמׁשִב אריאל ינילָא ינה
 ;שֶהיֵתְּבְׁשְחַמ רַחַא בוטיאל ְךֶרֶּדַה םיכְלְהַה רֶהֹוס םע
 3 םיִרָטַקְמּו תֹּנַּב םיִחְבְ דיִמְּתְינְּפ-לַע יִתֹא םיִסִעְכַּמַה םֶצֶה
 םֶנּוא ןּופ םיִנָּפ ןייַד טְסאָה אּוד ןיִראוָו + יִלָכֶאָהּונלְי םיִרּצַבוםירְבִַּב םיְִׁשִּיַה :םיִנֵבְלַה-לַע

 -לאָמְׁשּוצ ןעֶנעֶז ריִמ דְנּוא ,ןעֶנְראָּבְרעֶפ
 :דְניִז עֶרעֶזְנּוא ןעֶנעֶו ןעֶראוָועֶג ןעֶצ
 רעֶזְנּוא ְּךאָד טְזיִּב ,ראָה א אּוד רעֶּבָא 7
 אוד רעֶּבָא םֶהעֶל סאָד ןעֶנעֶז ריִמ ,רעֶטאָפ
 ןעֶנעֶז ריִמ דְנּוא ,-עֶּפעֶט רעֶזְנּוא טְזיִּב

 ה ילֵא בֶרָק םיִרָמֶאָה : :םֶהיֵלְּכ םיִלּנּפ קֶרָפּו ריֹוֲחַה רַׂשְּב
 תרֶרֶקִי ׁשֵא יִפֲאְּב ןֶשֶע הָּלֶא ִּתְשַרק יּכ יּבישִנּתילַא
  יִּתְמׁשדבַא יּכ רֶׁשָחַא אָל ינּפל הָבּותְכ הִֶּה : :םִֹיַהילָּכ
 ? רָמָא וָּדחַי םֶכיִתֹוְבִא תֹנועַו םֶכיֵתְנֹוע : :םֶקיִילֶא יּתְמַׁש
 ִֹּדמּו יניִפְרַה תֹועְבנַהלעְו םיִרְהָה-לַע ּורְּטק רֶׁשֲא הָוהְי
 רֶׁשֲאַּכ הָוהְי רַמָא ו הֶּכ ;םֶקיֵחלֶע הָנֹׁשאָר םֶתְלְִּ

 הכי ּוהֹחשִתלַא לאו לֹא שֹוְּתַה אֵצֹמ ָא 8 :דְנעֶה עֶנייַד ןּופ קְרעֶו סאָד עֶלַא
 פ יָתאֵצֹוָהְו :לָּכַה תיִחְׁשַה ִתְלִבְל יֵרְבע ןעַמִל לֶׂשֲֲא ןֵכ וְּב א לא א טא טבש

 : א !ןעֶנְראָצ רֶהעֶז טיִנ טְסְלאָז אּוד ,ראַה
 יֵדְבִַו יֵריִחְב ָהוָׁשַרֵיו יִרָה ׁשֶרֹוי הָדּוהיִמּו עַרָז בלעעמ/ = :

 ְברֶל רֹוָכָצ קֶמעְ ןאצ-הַוְל ןֹורָּׁשַה הָיְהִו :הָּמָׁשּונְּכְׁשִי נעֶדעֶג גיִּבִע ףיֹוא טיִנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא
 ריִמ ,ןָא ְּךאָד קּוק העז ,דְניִז עֶרעֶזְנּוא ןעֶק
 ,רָּבְדִמ ַא זיִא ןֹויִצ ,רָּבְדִמ ַא ןעֶנעֶז טעֶטְׁש עֶגיִלייֵה עֶנייֵד 9 :קְלאָפ ןייֵד עֶלַא ןעֶנעֶד
 תֹובָא עֶרעֶזְנּא ּואוְו זיֹוה םעֶנעֶׁש רעֶזְנּוא דְנּוא םעֶגיִלייֵה רעֶזְנּוא 10 :טְסיוִ זיִא םִיַלָׁשּורְו
 -ִּביִל עֶרעֶזְנּוא עֶלַא דְנּוא ,רֶעייַפ טיִמ ןעֶראָועֶג טְנעֶרְּבְרעֶפ זיִא טְּביֹולעֶג ְּךיִד ןעֶּבאָה
 ןעֶכאַז עֶגיִזאָד איד רעֶּביִא ְּךיִד אּוד טְסְליוִו 11 :ןֶּבְרֶח ַא ּוצ ןעֶראָועֶג ןעֶנעֶז ןעֶטייֵקְכיִל
 ?ןעֶניִנייֵּפ רֶהעֶז יֹוזַא םֶנּוא דְנּוא ןעֶנייוַוְׁש אוד טְסְליוו ? ראַה ָא ןעֶטְלאַהְנייֵא

 הס לעטיפאק
 ןעֶנּופעֶג ןיֵּב ְּךיִא ,ריִמ ףיֹוא טְגעֶרְפעֶג טיִנ ןעֶּבאָה סאוָו איִד ןּופ טְשְראָפעֶג ןיִּב ְּךיִא 1
 ּוצ ;ְךיִא ןיִּב רֶעיִה ,טְגאָזעֶג ּבאָה ָּךיִא ,טְכּוזעֶג טיִנ ְךיִמ ןעֶּבאָה םאָו איִד ןּופ ןעֶראוָועֶג
 עֶנייַמ טייֵרְּפְׁשעֶגְסיֹוא ּבאָה ְּךיִא 2 :ןעֶמאָנ ןייֵמ אייֵּב ןעֶפּורעֶגְנָא טיִנ זיִא םאוָו קְלאַפ ַא
 םאָו געוֶו ַא ףיֹוא ןעֶהעֶג םאוָו ּפָא טְרְהעֶק םאִו קְלאָפ ַא ּוצ ;גאָט ןעֶצְנאַג םעֶד דְנעֶה
 -רעֶד דיִמָּת ְךיִמ טּוהְט סאו קְלאָפ ַא 3 :ןעֶקְנאַדעֶג עֶנעֶגייֵא עֶרייֵז ְּךאָנ ,טּוג טיִנ זיִא

 :לעֶניִצ איִד ףיֹוא ןרעֶכייֵר דְנּוא ןעֶטְרעֶג איִד ןיִא ןעֶטְכעֶׁש אייֵז ,םיִנָּפ ןייֵמ ראָפ ןעֶנְרעֶצ
 רעֶטְרֶע עֶנעֶטְלאַהעֶּב איד ןיִא ןעֶגיִטְכעֶנ דְנּוא ,םירָּבִק איִד ןעְׁשיִוְצ ןעֶּבייֵלְּב סאוָו 4
 סאָו 2 :םיִלֵּכ עֶרייֵז ןיִא זיִא ןעֶטייֵקְגיִדְריוומּוא ןּופ ְְָּךאָי דְנּוא ,שייֵלְּפ-ריִזַח ןעֶסֶע םאוָו
 ,אּוד איו רעֶניִלייֵה ןיִּב ְּךיִא ןיִראָו ,ןָא טיִנ ְּךיִמ רֶהיִר ,ריִמ ּוצ טיִנ טְנְהעֶנעֶג ,ןעֶנאָז
 :נאָט ןעֶצְנאַג םעֶד טְנעֶרְּב םאִו רֶעייֵפ ַא ,זאָנ עֶנייֵמ ןיִא ְּךיֹור ַא ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד
 -עָּב לעוֶו ָּךיִא טרֶעיינ ,ןעֶנייוַוְׁש טיִנ לעז ְּךיִא ,ןעֶּביִרְׁשעֶנג ריִמ ראָפ זיִא סאָד ,העְז 6
 ןּופ דֶניִז איִד דְנּוא דְניִז עֶרייֵא 7 :םיֹוׁש רֶעייֵז ןיִא ןעֶלְהאָטעֶּב םִע לעוֶו ְּךיִא ,ןעֶלְהאָצ
 דְנּוא גְרעֶּב איד ףיֹוא טְרעֶכייֵרעֶג ןעֶּבאָה םאו ,ראַה רעֶד טְנאָז ,ןעֶמאַזּוצ תֹובָא עֶרייֵא
 עֶטְׁשרֶע עֶרייֵז ןעֶמְסעֶמ ְּךיִא לעוֶו םּוראָד ,טְרעֶטְסעֶלעֶג ְּךיִמ אייֵז ןעֶּבאָה ְּךייֵה איד ףיֹוא
 גייוַוְצ ַא ףיֹוא טְניִפעֶג ןעֶמ איז יֹוזַא ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 8 :םיֹוׁש רֶעייֵז ןיִא טייַּבְרַא
 זיִא םִע ןיִראָו ןעֶּבְראַדְרעֶפ טיִנ םִע טְסְלאָז ז אּוד ,טְגאָז ןעֶמ רֶנּוא ןעֶּביֹורְטְנייוִו עֶגיִטייֵצ
 לאָז ְךיִא זַא ,טְכעֶנק עֶנייֵמ ןעֶנעוֶו ןּופ ןּוהְט ְּךיִא לעוֶו יֹוזַא (דאָרְננ ,ןיִראַד הָכָרְּב ַא
 הָדּוהְי ןּופ דְנּוא ,רעֶדְניִק בֹקֲעַי ןּופ ןעֶנְנעֶרְּבְסיֹורַא לעוֶו ְּךיִא 9 :ןעֶּבְראַדְרעֶפ עֶלַא טיִנ
 ןֶנשְרַי םִע ןעֶלעֶװ עֶטְלעוֶוְרעֶדְסיֹוא עֶנייֵמ דְנּוא ,גְרעֶּב עֶנייֵמ ראַפ ׁשֵרֹוו ַא
 טעוֶו ןֹורָׁש רעֶד דְנּוא 10 :ןעֶניֹואְװ טְראָד ןעֶלעֶו םֶכעֶנְק עֶנייֵּמ דְנּוא
 גְנעֶהּוד ַא ראַפ רֹוכֲע לְהאָט םאֶד דְנּוא ףאָׁש ןּופ גְנּוניֹואְו ַא ּוצ ןייז
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 הס היעשי : 9

 ןעֶּבאָה םאוָו קְלאַפ ןייֵמ ראַפ רעֶדְניִר ןּופ םיִחַכְּׁשַה הֶוהְי בל םֶּמַאְו :יִנּוְׁשֶרְּד ר ְׁשֲא יִּמַעְל רֶקָּב 11

 איד טְנעֶז רֶהיֵא רעֶּבָא 11 :טְכּוזעֶג ְךיִמ ?ל 0 עי דיל ינרה יד הא
 : : 4 לעָרֹכִה חַבֶּטִל םֶכְלִכְו בֶרֶחַל םֶכְתֶא יתיִנָמּו :דֶסֶמִמ 2

 ןעֶסעֶגְרעֶפ םאָו ,ראַה םעֶד ןע זאָלְרעֶפסאוָו עֵרָה שמח םֶּתעַמְׁש אלו יִּתְרַבִד םתֹי גע אֵלָי קאלָק עי

 ןעֶטייֵרְגנָא טּוהְט םאוָו ,גְראַּב ןעֶניִלייַה ןיימ | רַמָאיהְּכ ןֵכָל  ּוםֶּתְרַחְּב יִּתְַּפְה-אל רֶׁשֲאַבּו יֵניֵעָּב 3

 ןעֶליֵּפְנָא טּוהְמ רֶהיִא דְנּוא ,דַג ּוצ ׁשיִמ ַא יִדְבִע הנה ּו ובָעְרִּת םּתַאְו ולַכאֹי -יֵדְבִע הָנֹה הוי יָֹדֲא

 ְךיִא לעוֶו םּוראָד 12 :יִנָמ םעֶד ּוצ ןייוו טיִמ :וׁשְבַּת םֶּתַאְו ּורְמִׂשִי יִדְבִע הנה ּואָמִצִּת םֶּתַאְו ּוּתְׁשִי

 רהיִא דְנּוא ;דרעוֶזְׁש םעֶד ּוצ ןעֶלעֶצ ךייֵא בל בֵאְּכִמ וקֲעְצּת םָּתִאְו בל בִטִמ ּוְָי יִדְבִע הנה 4

 -רעדיִנָא ןעֶטְכעֶׁש םעֶדּוצ עֶלַא ְךייַא טעוֶו חבל דָעובשל םֶכמִׁש םֶּתְחַנִהְו :ּוליליִּת חּור ר רֶבָּׁשמּ ומ

 ןעֶדיִנַא ןעֶטְכעֶט : 2 / ֶׁשֲא :רַהֵא םֵׁש אֵרָקְי ויָדְבַַלְו הָוהְי נֹדֲא ךְתיִמָהְו

 דֵנּוא ןעֶפּורעֶג ּבאָה ְּךיִא ןעדֶו לייוֵו ,ןעֶגעֶל ץֶרֶאְּב עַּבְׁשִנהְו .ןמָא יהא ְךיְְּתִי ץֶרֶאְב ךרְֶּתִּמַה

 "עג ּבאָה ְּךיִא ,טְרעֶפְטְנֶעעֶג טיִנ טאָה רֶהיֵא יִכְו תֹונֹׁשאֶרָה תֹורָּצַה ּוחְּכְׁשִנ יִּכ ןֶמֶא יקלאב עַבׁשִי שי

 וטְכְראָהעֶּג טיִנ טאָה רֶהיֵא דְנּוא טעֶר הָׁשְדֲח ץֶרֶאְו םיִׁשָדֲח םִיַמָׁש אב יָה 0
 ןיִא ןּוהָּטעֶג םעֶטְכעֶלְׁש טאָה רֶהיֵא טְרֶעייֵנ = דסְאייַּכ :בל"לע הָנלעַת אלו תֹונֹׁשאָרָה הָנרַּכְִת אָלְו 8

 -ךעֶדְפיֹוא טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶגיֹוא עֶנייֵמ יָא אָ יה יכ אב א רׁשֲא רעיידע לי וי
 ןייק ּבאָה ְךיִא םעֶכְלעוֶו ןיִא םאָד טְלְהעוֶו ִתְׂשַׂשְו םִַלָׁשּוריִב ִּתְלַ :שיִׂשְמ הָּמַע ליג םלָׁשּורְי

 = ד : = + צ ד 4 : -ןאל } יי קעז קי == ּלק רוצ לֶּב עַמׁשי-אָלו ימעְב כ

 ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא ,םּוראָד 13 :ןעֶלאַפעֶג יה בי םימ ר א
 טי סקס

 ןעֶסֶע ןעֶלעוֶו טְכעֶנְק עֶנייֵמ ,העָז טאָג הנָׁש הָאֵמִרִּב אֹטֹוחַהְו תּומָי הָנָׁש תאמִּב רֵעַּה יִּכ
 עֶניִיַמ ,העָז ביִרעֶּנְנּוה ןייֵז טעדֶו רֶהיֵא רעֶּבֶא ;םיִרּפ ּלְכָאָו םיִמָרַכ וִעְמנ ּוכֵׁשִיַו יִּתִב ּנבּו :לָלְקִי 1
 טעוֶו רֶהיֵא רעֶּבָא ןעֶקְניִרְט ןעֶלעוֶו טְכעֶנְק  ץֵצָה ימיִב יִּכ לכאי רחַאְו עי אל ב שי רַחַאְו בִי אָל עג

 ןעֶלעֶו טְּבעֶנִק עֶנייֵּמ ,העְז ,גיִטְשרּוד ןייז קירֵל ועני אֵל :יִריחְּב ּלֵבָי םֶהיֵדָי .הׂשֲעמּו ימע ימי
 טְמעֶשְרעֶפ טעוֶו רֶהיֵא רעֶּבָא ןֶעייֵרְפ ְךיִז םֶהיֵאְצַאְצִו הָּמ = הָוהְי יֵכּורַּכ עֶרָז יּכ יפ .הָלָהַּבַל ּודְלָי אלו

 ןעֶלעוֶו טְכעֶנְק עֶנייֵמ ההעֶז 141 :ןעֶרעוֶו 4 םה יד הַא או א םֶרָמ הָיָהְו :םָּתִא 4

 רֶהיִא רעֶּבָא ,ץֶראַה טּג ַא ןעֶגעוֶו ןעֶגניִז יי יד לו קרא
 דנּוא גאָטעוֶו-ץְראַה ןעֶנעוֶו ןֶעייֵרְׁש טעוֶו וי עיר

 רֶהיֵא טעֶו טיִמעֶנ ןעֶכאַרְּבּוצ ַא ןעֶנעוֶו א קי אי
 ראַפ ןעֶרעוֶוְׁש םוצ ןעֶמאָנ רֶעייֵא ןעֶזאַלְרעֶּביִא טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא 12 :(ןעֶנאָלקנ ןֶעייֵרְׁש
 טעֶו טְכעֶנְק עֶנייֵז רעֶּבָא ,ןעֶטייֵט ָךיִד טעוֶו טאָג ראַה רעֶד דְנּוא ;עֶטְלעֶֶוְרעֶדְסיֹוא עֶנייֵמ
 לאָז ךֶרֶע רעֶד ףיֹוא ְךיִז טְׁשְנעֶּב סאָו רעֶד זַא 16 :ןעֶמאָנ ןדעֶדְנאַנַא טיִמ ןעֶפּורְנָא רֶע
 ןעֶרעוֶוְׁש לאָז דֶרֶע רעֶד ףיֹוא טְרעוֶוְׁש םאוָו רעֶד דְנּוא ,טאָג ןיִתֶמֶא םעֶד ןיִא ןעֶׁשְנעֶּב ְּךיִז
 אייז דְנּוא .ןעֶרעוֶו ןעֶמעֶגְרעֶפ ןעֶלעוֶו תֹורָצ עֶטְׁשְרֶע איִד לייוו ;טאָנ ןיִתֶמֶא םעֶד אייֵּב
 ְעייֵנ ןעֶפאַׁשעֶּב לעדֶז ְּךיִא ,העְז ןיִראָו 17 :ןעֶניֹוא עֶנייֵמ ןּופ ןעֶרעֶו ןעֶנְראָּבְרעֶפ ןעֶלעוֶו
 דְנּוא ןעֶרעוֶו טְנאָמְרעֶד טיִנ ןעֶלעֶו ןעֶכאַז עֶטְׁשְרֶע איִד דְנּוא ,רֶרֵע ָעייֵנ ַא דְנּוא לעֶמיִה
 ְךיִלעֶרְפ דְנּוא ןֶעויַרְפ ְּךייֵא טעוֶו רֶהיֵא טְרֶעייֵנ 18 :ןְהעֶנְפיֹוא ץראַה םעֶד ןיִא טיִנ ןעֶלעוֶו
 םִיַלְׁשֹּורְי ןעֶפאַׁשעֶּב לעוֶו ְּךיִא ,העְז ןיִראוָו ,ןעֶפאַׁשעֶּב לעוֶו ְּךיִא סאוָו םעד ןיִא גיֵּבִע ףיֹוא ןייַז
 דְנּוא .םִיַלָׁשּורְי ןיִא ןייַז ְּךיִלעֶרְפ לעֶז ְּךיִא 19 :דיירְּפ ַא קְלאַפ רֶהיֵא דְנּוא טייֵקְביִלעֶדפ ַא
 ַא ןעֶרעֶֶו טְרעֶהעֶג רֶהעֶמ טיִנ רֶהיֵא ןיִא טעוֶו סֶע דְנּוא ,קְלאָפ ןיימ טיִמ ןֶעייֵרַפ ְךיִמ לעֶו
 דְניִק נְנּוי ַא ןייַז רֶהעֶמ טיִנ טְראָד טעֶו סֶע 20 :אייֵרְׁשעֶנ ןּופ לֹוק ַא דְנּוא ,ןייַועֶג ןּופ לֹוק
 ;בעֶּמ עֶנייַז ןעֶליִפְסיֹוא טיִנ טעֶו סאוָו ןאַמ רעֶטְלַא ןייַא ּוליּפַא דְנּוא עמ (עֶכיִלְטֶעג ןּופ
 טְרעֶדְנּוה זיִא סאו רעֶניִדְניִז ַא רעֶּבָא ,טְלַא רֶהאָי טְרעֶדְנּוה ןעֶּבְראַטְׁש טעֶדַז גָנּזי ַא ןיִראו
 ןעֶלעֶו אייז דְנּוא רעֶזייה ןֶעיֹּב ןעֶלעוֶז אייז דְנּוא 21 : :ןעֶרעוֶו ןעֶט ְטְלאָׁשְרעֶפ טעדֶו טלַא רֶהאָי
 טְכּורְפ איִד ןעֶסֶע ןעֶלעוֶו דְנּוא ןעֶטְרעֶגְנייוִו ןעֶצְנאַלְפ ןעֶלעֶזִו אייֵז דְנּוא ,ןעֶניֹואוָועֶּב אייֵז
 ןעֶלעוֶו אייֵז דנּוא ,ןעֶניֹואוְועֶּב לאָז רעֶרעֶדְנַא ןייֵא זַא ןֶעיֹוּב טינ ןעֶלעוֶו אייז 22 :אייֵז ןּופ
 יֹוזַא םיֹוּב םעֶד ןּופ געֶמ איִד איו יֹוזַא ןיִראָו ,ןעֶסֶע לאָז רעֶרעֶדְנַא ןייֵא זַא ןעֶצְנאַלְפ טיִנ

 ןעֶרעֶֶו טְלַאנ ןעֶלעוֶו עֶטְלעוֶוְרעֶדְפיֹוא עֶנייֵמ דְנּוא ,קְלאָפ ןייֵמ ןּופ געֶט איד ןייַז ןעֶלעֶו
 דַנּוא ,טְסּוזְמּוא ןעֶהיִמעֶּב טיִנ ְּךיִז ןעֶלעֶו אייֵז 23 :דָנעֶה עֶרייֵז ןּופ קְרעִֶו איִד ןעֶציִנְסיֹוא
 טְשְנעֶּבעֶג טאָה טאָג סאו ןעֶמאָז רעֶד ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראוָו ; םיִנעֵקעֶרׁש ּוצ ןעֶניִועֶג טיִנ ןעֶלעֶו
 אייז רעֶדייֵא ןייַז טעֶו סֶע דְנּוא 21 :אייֵז טיִמ (ןייַז ָךיֹואנ ןעֶלעוֶו רעֶדְניִק ם'דניק עֶרייַז דָנּוא
 םִע ְּךיִא לעֶו ןעֶדעֶר ְּךאָנ ןעֶלעו אייֵז ןעֶז דְנּוא ,ןְרעֶפְטְנִע ְּךיִא לעֶו ןעֶפּורְנֶא ְךיִמ ןע יי
 טעֶו ּבייֵל רעֶד דֵנּוא ,ןעֶׁשאַפ ןעֶמאַוּוצ ְּךיִז ןעֶלעֶו עֶלעֶמעֶל ַא דְנּוא ףְלאָז ַא 25 :ןעֶרעַה
 ּגְנאַלְׁש רעֶד ןּופ ןעֶמֶע סאָד ןייַז טעו ּביֹוטְׁש רעֶּבָא ,דְניִר א איז יֹוזַא יֹּורְטְׁש ןעֶסֶע
 ןעֶצְנאַג םעֶנייֵמ ןיֵא ןעֶּבְראַדרעֶּפ טיִנ ןעֶלעֶזו אייֵז דְנּוא ןּוהְמ םעֶטְכעֶלְׁש ןייק ןעֶלעֶדֶו אייֵז
 :ראַּה רעֶד טְנאָז ,גְראַּב ןעֶניִלייֵה

 יוזא

 שאידריטש- עד'מ ךי- ר ירי



 היעשי
 וס לעטיפאק

 זיִא לעֶמיִה רעֶד ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 1
 זיִא דֶרֶע איד דְנּוא לְהּוטְׁש-ןיֹורְט ןייֵמ
 זיֹוה סאָד זיִא םעֶכְלעוֶו ,קְנאַּב-םּופ עֶנייֵמ
 םעֶכְלעוֶו דְנּוא ?ןֶעיֹוּב ריִמ טְליוִו רֶהיִאסאוָו
 ןיִראָו 2 ?הור עֶנייֵמ ןּופ טְרָא רעֶד זיִא
 דְנאַה עֶנייֵמ טאָה ןעֶכאַז עֶניִזאָד איִד עֶלַא
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 וס וס
 א ?דָזייַא יִלְנַר םֶרָה ץֶרֶאָהְו יִאְסִּכ םִיַמָּׁשַה הָוהְי רַמָא הֶּכ
 ; ֶּלַא-לָּכיִֶאְו:יִתהְנְמ םֹוקָמ הָזייאְ ילרנְבִּת רֶׁשֲא תיֿב
 -לָא טיִּבַא הָזילֶאְ הְוהְייֶאנ הֶּלִא-לָכ והיו הָתָׂשֶע יֵדָ
 3 ׁשיִאיהַּכַמ רֹוׁשַה טָחוׁש ::יִרָבָּד-לַע רָרָחְו ַחּור"הְכִנּ יָע
 ריִּכְוַמ ריֹוַח--םַּד .הָחְנִמ הָלְעַמ בֶלָּכ ףֵרוָצ הּׂשַה ַחֵבֹוז
 םֶהיֵצִּּׁשְבּו םֶהיֵכְרַדְּבּורֲחָּב הֶּמַהַ וא ְֶרָבְמ הָנֹבִל
 + איבָא םֶתֹרטִמּו םֶהיִליִלֲעַהְּב רַתְבֶא ילָא-םג :הָצֵפָה םֶׁשְפַ
 צֶרָה ּוָשָיו ּועְמָׁש אֵלְו יתר הָו ןיאְו יִתאָרְק ןעי םֶהָל
 ה הָוהְיירַבְּד ֹועְמִׁש + ּוּורהִּב יִּתְצַפָהיאְל רֶׁשֲאַבּויִניעְּב
 ןעמל םכיֵדנִמ םֶכיֵאְנִׂש םֶכיִחֲא ורְמֶ ְרָבְד-לֶא םיִדְרֲחַה
 8 לי :ּוׁשְבִי םֶהְו םֶכְתַחְמִׂשְב הָאְרִנְו הָוהְי דֵּבְכי יִמִׁש

 -עֶנ ןעֶנעֶז ןעֶכאַז איד עֶלַא דְנּוא ,טְבאַמעֶג
 םעֶד ּוצ רעֶּבָא ,ראַה רעֶד טְנאָז ,ןעֶזעוֶו

 ןעֶמעֶרָא םעֶד ּוצ ,ןעֶקּוק ְּךיִא לעוֶו ןעֶניִזאָד
 ובא לֹומְנ םּלַׁשְמ הָוהְי לוק לֶכיַהְמ לוק ריִעֵמ ןאָׁש  ,טיִמעֶנ ןעֶכאָרְבּוצ ַא טאָה סאו דְנּוא ,ןאַמ
 ז הדָטיִלְמַהְו הָל לָבָה אְּבָי םֶרָמְּב הֶרְָי ליִהָּת םֶרָטְּב .:טְראָוו ןייֵמ ראַפ טְרעֶטיִצ סאוָו רעֶד דְנּוא
 6 םִִּב ץֶרֶא לֵחּיֲה הָּלֵאְּכ הֶאָר יִמ תאֹוָּכ עַמָשייִמ :רֵכָז איז יֹוזַא זיִא םֶקָא ןייֵא טְכעֶׁש םאוָו רעֶד 3

 -תא ןיצ הָדלייסגהָלְחיֵכ תֶחֶא סע יוג דלא דָחֶא סאו רעֶד ןאַמ ַא ןעֶנאַלְׁשרעֶד טעֶה רֶע
 : יי .דָלוא עי 7 -ַפֶא טעֶה רֶע אי יֹוזַא ,עֶלעֶמעֶל ַא טְבעֶׁש

 םיִלְּבַאְתִמ יט היבהֶאיָּ ּהָב א אב עי א = קיִנעֶב יה ןעֶטיִנְׁשעֶכ
 וו ּוצְמִּת מל ָהיֶמָחְנִּת דֶׂשִמ םֶמְעַבְּׂו ּוכניִּת ןַַמְל :ָהיֶלָש אז יוזא הָחְנִמ ןֶּבְרַק ַא ףיוא טְגְנעֶרְּב םאוָו
 ּ יִנְגִה הָוהְי רַמָא ! הָכדיֵּכ ;הָדֹובְּכ זּוִמ םֶּתְננעֶתַהְו דנוא ,טּולְּב-ריִזֲח ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ טעֶה רֶע
 םֵּתְקַנ םֹונדבְּכ ףֶטּוׁש לַחנְכּוםלָׁש רֶעָנְּכ ָהיֶלֲא-השִט איז יֹוזַא זיִא ָּךיֹורייוַו טְרעֶכייֵר סאוָו רעֶד
 נ מִא רֶשֲא ׁשיִאְכ :ְשְׁשְּת םִיַּרִב-לַע ּואָשנִּת רֵצילַע  ןעֶּבאָה אייז ,טְכעֶרְמּוא טְׁשְנעֶּבעֶג טעֶה רֶע
 14 םֶתֹוֲאְרְו :מֲהְנִּת םלָׁשּורְיִבּ םֶכְמָחְנֲא יִכנָא ןֵּכ ּונָמַחַנִּת ןעֶנעוֶו עֶנעֶגייֵא עֶרייֵזטְלעוֶוְרעֶדְסיֹוא ְךיֹוא

 הָוהְיידַי הָעדְוְ הְָחָרְפִת אׁשַּדַּכ םֶכיֵתְֹמְצַעְ םֶכְּבִלש ששי רֶעייֵז טאָה טייקְניִדְריִוְמּוא עֶרייֵז ןיִא דנּוא
 וט א ׁשֵאָּב הָוהְי ַהנדייֵּכ :ויָבָיִא-תֶא םִעָח ויְרְבִע-תֶא ְךיֹוא ָךיִא לעװיֹוזַא 4 ;ןעֶגְנאַלְרעֶפ ַא ׁשֶפָנ

 יִבֲהַלְּב ותְרענְו וֿפא .לָּמֵהַּב ביִׁשָהִל ויָתֹבּכְרִמ הָפְַֹו 6 טא :
 א דְנּוא ,טעֶּפְשעֶג רֶעייֵז ןיִא ןעֶלעוֶוְרעֶדְסיֹוא
 טאָה םֶע דָנּוא ןעֶפּורעֶג ּבאָה ְּךיֵא ןעוֶו ,לייוו ,טְכְראָפ עֶרייֵז ןעֶגְנעֶרְּב אייֵז רעֶּביִא לעדֶז ָּךיִא
 אייז טְרֶעייֵנ ,טְכְראָהעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא טעֶרעֶג ּבאָה ְךיִא ,טְרעֶפְטְנֶעעֶג טיִנ רעֶנייֵק
 ןיֵא םאָד טְלעוֶוְרעֶדְסיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶגיֹוא עֶנייֵמ ןיִא םעֶטְכעֶלְׁש ןּוהְמעֶג ןעֶּבאָה
 טְרעֶטיִצ סאו רֶהיֵא ,ראַה םעֶד ןּופ טְראָָו סאָד טְרעֶה 2 :ןעֶלאַפעֶג ןייק ּבאָה ְךיִא ןעֶבְלעוֶו
 ְךייַא ןעֶסיֹוטְׁשרעֶפ סאָו דְנּוא דְנייַּפ ְךייַא ןעֶּבאָה סאָו רעֶדיִרְּב עֶדייֵא ,טְראָו ןייַז ראַפ
 ןעֶזייוַועֶּב ָּךיִז טעוֶו רֶע ,ןעֶרעוֶו טְכיִלְרעֶהְרעֶפ טאָג זאָל ,ןעֶגאָז ,ןעֶנעוֶו םיִנעֶמאָנ ןייֵמ ןּופ
 רעֶד ןּופ לֹוק-םֵרּוטְׁש ַא זיִא סֶע 6 :ןעֶרעוֶו טְמעֶׁשְרעֶפ ןעֶלעוֶו אייֵז דנּוא דייֵרְפ עֶרייֵז ּוצ
 עֶנייַז ּוצ ןעֶלאָצעֶּב טעוֶו סאוָו טאָנ ןּופ לֹוק ַא ,(שֶדְקִמַה תיֵּב לֶכְיֵה םעֶד ןּופ לֹוק ַא ,טאָמְׁש
 :ןעֶצְרעֶמְׁש סֶטְרּוּבעֶג איִד רעֶדייֵא ,ןעֶניוִועֶג איִז טעוֶו גאָטייוֵו טאָה איִז רעֶדייֵא 7 :דְנייֵפ
 רעוֶו ?טְרעֶהעֶנ סעֶכְלאָז טאָה רעֶו 8 :רֶכָז ַא ןעֶריֹוּבעֶג איִז טאָה רֶהיִא ּוצ ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז
 ףיֹוא קְלאָפ ַא לאָז רעֶדָא ? גאָט ןייֵא ןיִא ןעֶניוִועֶג דְרֶע איד לאָז ?ןעֶהעֶזעֶג םעֶבְלאָז טאָה
 איִז טאָה גאָטייוו טאַהעֶג טאָה ןֹויִצ איוִו דְניוִוְׁשעֶג יֹוזַא ןיִראָו ?ןעֶרעֶֶו ןעֶריֹוּבעֶג לאָמְנייֵא
 ןעֶכאַמ טיִנ דְנּוא לּוטְׁש-ְכאָרְּב םעֶד ּוצ ןעֶנְנעֶרְּב ְּךיִא לאָז 9 :ןעֶריֹוּבעֶג רעֶדְניִק עֶרְהיֵאְךיֹוא
 ןייַד טְגאָז ?ןעֶטְלאַהְנייֵא ְּךאָד דְנּוא ,ןעֶניוִועֶג ןעֶכאַמ ְּךיִא לאָז ,ראַה רעֶד טְגאָז ?ןעֶניוועֶג
 -ּביַל עֶרְהיִא עֶלַא ,רֶהיֵא טיִמ ְּךיִלעֶרְפ טייַז דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי טיִמ ְּךייַא טֶעייֵרְפ 10 :טאָנ
 ;רֶהיֵא ןעֶנעוֶו טְרֶעיֹורְט רֶהיֵא סאו עֶלַא ,דייֵרְפ ראַָפ רֶהיֵא טיִמ ְָךייֵא טְעייֵרְפ ,םְרעֶּבאָה
 יִדְּכ ,בָנּוטְסייֵרְט עֶרְהיֵא ןּופ טְסּורְּב איד ןּופ ןעֶניִטעֶזְנָא ָךייַא דְנּוא ןעֶגייֵז טְלאָז רֶהיֵא יִדְּכ 11
 ,ןיִראָו 12 :דֹובָּכ רֶהיֵא ןּופ טייֵהְנעֶׁש רעֶד ןּופ ןעֶּבאָה גּונַעַּת ַא דְנּוא ןעֶגייֵזְסיֹוא טְלאָז רֶהיִא
 דֹובָּכ רעֶד דְנּוא ;ְךייֵט ַא איו יֹוזַא םֹולָׁש רֶהיֵא ּוצ ןעֶנייֵג לעזֶז ְךיִא העְז ,ראַה רעֶדטְגאָזיֹוזַא
 -עֶנ טעוֶו רֶהיִא דְנּוא ,ןעֶנייֵז טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ;ְךייֵמ רעֶטְצייֵלְפְרעֶפ ַא איו יֹוזַא םִיֹוג איד ןּופ
 :ןעֶליֵּפְׁש ךייַא טיִמ ןעֶמ טעווֶו ןֶעיִנְק עֶרייֵז ףיֹוא דְנּוא ,טייֵז עֶרְהיֵא אייֵּב ןעֶרעוֶו ןעֶגאָרְט
 טעדֶו רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶטְסייֵרְט ְךייֵא ְךיִא לעוֶו יֹוזַא ,טעֶטְסייֵרְט םעֶנייֵא רעֶטּומ ַא איוִװ יֹוזַא 8
 רֶעייֵא ְּךיִז טעֶדֶז יֹוזַא ןעֶהעֶז םאָד טעוֶו רֶהיִא ןעֶו דְנּוא 11 :םִיַלָׁשּורְי ןיִא ןעֶרעוֶו טְסייֵרְטעֶג
 דְנאַה םיִראַה םעֶד דְנּוא ,זאָרְג ןיִרְנ איו ןעֶהיִלְּב ןעֶלעוֶו רעֶנייֵּב עֶרייֵא דְנּוא ,ןֶעייֵרְּפ ץְראַה
 :דְנייַפ עֶנייֵז רעֶּביִא ןייַז טעוֶו ןְראָצ ןייַז רעֶּבָא ,טְבעֶנְק עֶנייֵז ןָא ןעֶרעוֶו טְנאַקעֶּב טעוֶו
 עֶנייַז ןעֶנעֶז דֶניִוְמְרּוטְׁש ַא איִח דְנּוא ,רֶעייֵפ ַא טיִמ ןעֶמּוק טעוֶו ראַה רעֶד ,העָז ,ןיִראוָו 2
 עֶמאַלְפ רֶעייֵפ (עֶנייֵז) טיִמ ןֶעייֵרְׁשּוצְנָא דְנּוא ןְראָצְמיִרְג ןייַז טיִמ ןעֶלאָצעֶּבּוצ ןעֶנעוֶוְטייֵר
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 וְּבַרְו רָׂשְּב-לֶּכיתֶא ֹוָּבְרַחְבּו טָּפְׁשִנ הָוהְי ׁשֵאְב יִּכ :שֵא 5
 רַחַא תֹטִנַילֶא םיִרֲהִַּמַהְו םיִׁשִּדַקְתִּמִה :הָוהְי יִלְלַח וז

 ּדחַי רֵּבְכעֶהְו ץֵקׁשַהְו ריֲֹחַח .רׂשְּב ילְכֶא ְךוֶתַּב דַחַא

 וס היעשי

 טיִמ ןיטַּפְׁשִמ טעוֶו ראַה רעֶד ןיִראוָו 6
 ןייַז טיִמ ׁשייֵלְפ סעֶלַא דְנּוא רֶעייֵפ
 ןּופ עֶנעֶגאָלְׁשרעֶד איִד דְנּוא ,דְרעוֶוְׁש

 הרָאְּב םֶהיֵתָכׁשְחַמּו םֶהיֵׂשֲעַמ יִכֹנָאְו :הָוהְי-סָאנּופְסִי 9
 :ִדֹובְּכ-תֶא וָאָרְוּואָבּו תֹנֹׂשְלַהְו םִיֹוַה-לָּפ-תֶא ץּבַקְל
 םיֹוגה-לֶא םיִטילֿפ ו םֶהָמ יִּתְַּלִׁשְו תוא םֶהָב יִתְמַׂשְו
 םיִקֹהְרָה םִיִאָה ןְיו לֵבּּ תֶׁשֶק ִכְׁשִמ דולְו לו ׁשיִׁשְרַּת
 ידַָּהְו ידֹובּכ-תֶא ִּאְריאָלְו יְִמׁש-תֶא יָעְמָׁשיאל רֶׁשֲא

 וםִיוַה-לְּכִמוםֶכיֵחַא-לָּכ-תֶא ּואיִּבַהְו :םִיֹונַּב יִרובְּכ-תֶא כ
 םיִדָרְּפַבּו םיִּבַצַבּו .בֶכָרְבּו םיסּּטַּכ הָוהיִל ! הָחְנִמ

 איִבָירֲֶׁאַּכ הָוהְ רמָא םֵלָׁשּרְייִׁשְדָק רַה לַע תֹורָּכְרִּבּו
 -םנְו :הָוהְי תיֵּב רוהְמ יִלְכִּב הָחְנִּמַה-תֶא לֵארְׂשי יִנְב 1
 םִיַמּׁשַה רֶׁשֲאַכ יִּכ :הָוהְי רַמָא םילל םִנהְּכַל חֶּקֶא םֶהֵמ 2

 נּפִל םיִדָמָע הָׂשֹע יִנָא רֶׁשֲא הָׁשְרֲחַה ץֶרֶאָהְו םיִׁשְרֲחַה
 וׁשְדָחִּבׁשְרחיֵּדמ היו :םֶכְמׁשְוכֲערְ מעי ְּכהָוהיםֶאִנ 5

 רֶמֶ ינְפִ תַֹּתׁשהְ רָׂשְבילְכ אבי ּתַּׁשְּבתַּבַׁשיִדמּ
 ֶּתְעַלִתּכ יב םיְִׁשּפַהםיִשְנֲאָה פב ּואָרוואְָיו:הָוהְי 4

 :ְָׂבלָכְל ואְִיִהו ּכְבִתאֵלֹטְׁשאְ תּומָת אֵל

 םאוָו איד 17 :ליפ ןייַז ןעֶלעוֶו ראַה םעֶד
 םעֶד ןיִא ְּךיִז ןעֶגיִנייֵר דְנּוא ְּךיִז ןעֶניִלייֵה

 (םיֹוּב ןעֶסיוִועֶג) םעֶנייֵא רעֶטְניִה ןעֶמְראָג
 ,שייֵלְפ-ריִזֲח ןעֶסֶע דְנּוא ,ןעֶמיִמ רעֶד ןיִא
 היֹומ איִד דְנּוא טייֵקְניִדְרעֶוְמּוא דְנּוא
 טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא ןעֶמאַזּוצ ןעֶלעוֶו אייֵז
 :ראַה רעֶד טֶנאָז (ןעֶּבְראַטְׁש) ןעֶרעוֶו

 דְנּוא םיִשֲעַמ עֶרייֵז (סייוו) ְךיִא רעֶּבָא 8

 ּוצ ןעֶמּוק טעֶװ םִע ,עֶקְנאַדעֶג עֶרייֵז

 -אֵרְּפְׁש דְנּוא רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןעֶלְמאַזְרעֶפ
 ןעֶהעֶז דְנּוא ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶב
 ןעֶכאַמ לעדֶו ְךיִא דְנּוא 19 :דֹובָּכ ןייֵמ

 ןעֶקיִׁש לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶבייֵצ ַא אייֵז ןַא
 ןעֶנּורְּטְנַא ןעֶנעֶז םאוִו אייֵז ןּופ עֶבְלאָז
 דְנֹוא לּוּפ ,ׁשיִשְרַמ ןייֵק רעֶקְלעֶפ איִד ּוצ
 הָוָי דְנּוא לַּבּוּת םֶרעֶהיִצ ןעֶניֹוּב איִד ,דּול
 ןעֶטייוֵו ןּופ ןעֶנעֶז םאוו ןְלעֶזְניִא איד ּוצ
 םֵש ןייֵמ ןּופ טְרעֶהעֶג טיִנ ןעֶּבאָה סאוָו
 ןייֵמ ןּופ ןעֶהעֶזעֶג טיִנ ןעֶּבאָה סאו דְנּוא
 ןּופ ןעֶלעֶצְרעֶד ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,דֹובָּכ

 ןּופ רעֶדיִרְּב עֶרייֵא עֶלַא ןעֶנְנעֶרְּב ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 20 :םִיֹונ איִד ןעֶׁשיִוְצ דֹובָּכ ןייֵמ

 דְנּוא ןעֶנעוֶוְטייֵר ףיֹוא דְנּוא דְרעֶפ ףיֹוא ,ראַה םעֶד ּוצ הֶנֶּתַמ ַא םָלַא רעֶקְלעֶפ עֶלַא
 ןעֶגיִלייֵה ןייֵמ ּוצ ,לעֶמעֶק עֶקְניִלְפ ףיֹוא דְנּוא ,לעֶזֶעְליֹומ ףיֹוא דְנּוא ,סעֶטעֶראָק ןיִא
 איד ןעֶנְנעֶרְּב לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד איו יֹוזַא ,ראַה רעֶד טְנאָז ,םִיַלָׁשּורְי ןייק גְראַּב
 ְךיִא לעֶז אייֵז ןּופ ְּךיֹוא דְנּוא 21 :ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ יֵלַּכ עֶנייֵר ַא ןיִא הָחְנִמ
 ַעייֵנ איִד איז יֹוזַא ןיִראָו 22 :ראַה רעֶד טְנאָז םִיַוְל ראַפ דְנּוא םיִנֲהֹּכ ראַפ ןעֶמעֶנ
 טְגאָז ,ריִמ ראָפ ןְהעֶטְׁשעֶּב טעוֶו ןעֶכאַמ לעֶוֶו ָּךיִא םאִז דֶרֶע ָעייֵנ איֵד דְנּוא לעֶמיִה
 טעוֶו םִע דְנּוא 28 :ןְהעֶטְׁשעֶּב ןעֶמאָנ רֶעייֵא דְנּוא ןעֶמאָז רֶעייֵא טעדֶז יֹוזַא ,ראַה רעֶד
 ְךיִז ןעֶמּוק ׁשייֵלְפ םעֶלַא טעֶו תֶּבַׁש ּוצ תֶּבַׁש ןּופ דְנּוא ;ׁשֶדֹח ּוצ ׁשֶדֹה ןּופ זַא ןייַז
 ןעֶלעוֶו דְנּוא ןְהעֶגְסיֹורַא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 24 :ראַה רעֶד טְגאָז ןעֶקיִּב ּוצ ריִמ ראָפָג

 ןיִראָו ,ןעֶזעוֶועֶג דֵרֹומ ריִמ ןעֶנעֶק ןעֶּבאָה סאו ןעֶׁשְנעֶמ איִד ןּופ םיִרָנְּפ איִד ןעֶהעֶזְנָא
 ןעֶרעֶו ןעֶשאָלְרעֶפ טיִנ טעוֶו רֶעייֵפ רֶעייֵז דְנּוא ,ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ טעוֶו םֶרּואוְו רֶעייֵז
 :ׁשייֵלַפ םעֶלַא ּוצ גְנּומעֶׁשְרעֶפ ַא ראַפ ןייַז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא

 שדח ירמ היהו

 ןמיס ק'ק'תיי
 קוחתנו קזח
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 הימרי

 א תוָנֲעַּב רֶׁשֲא ֹטיְִֵּכַהְִמ ּוהְיִקְלַחְדִּבּוהְיְמִִי יִרְבִּד -  ּוהָיִקְלִח ןּופ ןְהּוז ּוהָיְמְרִי ןּופ רעֶטְרעוֶו איד 1
 3 ּודיִׁשאֹייֵמיּב ויָלֵא והְי-רֵבְד היה רֶׁשֲא :מיְנִּב ץֶרָאְּב ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז סאוָו ּםיִנֲהֹּכ איד ןּופ

 5 יִדָו ;וָכְלְמְל ת נָׁש הָרָׂשֲ-שְלְׁשִּב הָדּוהְי ְּךָלֶמ יִמָאְדִב א 0 : :
 יֵּתְׁשַע טּה--דַע הוי ּךֶלֶמ ֹודׁשאיִדּב םיִקָיְ יִמְּב  םאד 2 :ןֵמָיְנִּב דְנאַל םעֶד ןיִא ,תותָנֲע
 תֹלְצידַע הָדּוד ִי ְךלֶמ ּורָיִׁשאֹיְְב ּוָיְִדִצָל הָנָׁש הָרְׂשֶע םֶהיֵא ּוצ זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו

 ֵלֵא ֹהְי רבְר גיי ישימַַה ׁשֶדְחַּב םֵלָׁשהְי ןְהּוז ּוהָיִׁשאֹי ןּופ געֶט איִד ןיִא ,ןעֶזעוֶועֶג

 אצַּת םרְָבּו יתד ןִֶּב ָּךְרְצֶא םֶרָמְ ראל םעֶד ןיִא הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק ץֹומֶא ןּופ
 ּהָהֲָא רַמאו :ְךיִּתַתְנ םִיוּגַל איִבָנ ְךיִתְׁשַּדִקַה םֶחָרַמ = יט יי ןא יי ֹל

 רֶמאֹּ :יִכְנָא ריי ךֵבד י עָדיאֵל הָּנִה הָוהְי ָנרֲא :גְנּוריִנעֶר עֶנייֵז ןּופ רֶהאָו ןעֶטְנִהעֶצייֵרְד
 ַּחָלְׁשֶא רֶע ׁשַא-לָב-לַע ִּכ יִכָנֶא ַא רענ רמאת-לַא ילַא ; הָהְי געֶט איִד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 3

 םהינְפִמ אֶריתילַא רב ָוצֶא רׁשֲאּכ תאְ ךלֵּ ןּופ גיִנעֶק !ּוהָיִשאי ןּופ ןְהּוז ,םיִקָיֹוהְי ןּופ
 ודָי--תֶא הָוהְי חַלְׁשַּו :הָוהְיסֶאָנ ּףֶלֵצַהְל יִנֲא ּךְּתַאייֵכ

 - ןפ ךש לו ר יי
 פִכ יֵרְבָד יִּתִתָנ ֵּנִה טא הָוהְי רֶמאָי יפ-לַע עניו ְֶלֶע 4 ד ןופ דנֶע םעֶד יא יי יי
 : ?רֹובְהְמַַה-ַעְו םִיֹּגַה-לַע הֶּזַה םּיַה ! ּךיִּתְרַקְּפִה הֵאְר הָיִׁשאֹי ןּופ ןְהּוז ּוהָיַקְדִצ ןּופ רֶהאָי ןעֶֶש
 :עוָטְנלְו תנְבַל םִֹרָהְְו דיִבֲאָהְּ יח תל -ייֵרְטְרעֶפ איִד ּוצ זיִּב ,הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק
 וו מו ּוהָיְמְרִי הָאר ; הָּתַאהמ רֹמאֵל יִלֵא הָוהְירַבְד יִהָ ןעֶטְפְניִפ םעֶד ןיִא םִיַלָׁשּורְי ןּופ גְנּוּב

 12 תֹיִאְדַל ָּהְבִיַה יִלֵא הָוהְי רֶמאֹּיַו :הָאר יִנֲא דֶקְׁש לקמ 1 : 2
 15 | ָוהְי-רַבְד יהיו ;וָתֹׂשֲעַל ידע א רק םעֶד ןּופ טְראָו סאָד דְנּוא 4 :שָדֹוח

 ִנֲא ַחּופָנ ריִס רַמֹאָו הָאֹר הָּתַא.הָמ רֹמאֵל תיִנֵׁש יַלֵא וצ יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ּוצ ויִא ראַה
 11 חַתַּפּת ןֹופצִמ ילא הָוהְי רֶמאַֹּו :הָנֹוְפֶצ יִנּפִמ וויָנְפּו הָאר ְךיִד ּבאָה ְךיִא רעֶדיֵא 2 :ןעֶנאָז

 טְזיִּב אּוד רעֶדיֵא דָנּוא .טְמיִטְׁשעֶּב ְךיִד ְּךיִא ּבאָה ְּךיֹוּב םעֶד ןיִא ןעֶּפאַשעֶּב

 איִבָנ ַא ראַפ .טְניִלייֵהעֶג ְּךיִד ְּךיִא ּבאָה רעֶטּומ-ְךעֶּבעֶג איִד ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא

 ראַה ָא טְנאָזעֶג ּבאָה ְּךיִא דנּוא 6 :ןעֶּכעֶנעֶג ְךיִד ְךיִא ּבאָה רעֶקְלעֶפ איִד ּוצ

 דָנּוא 7 :(דְניק ַא) בְנּוי ְךאָנ ןיִּב ְךיִא ןיִראָו ןעֶדעֶר טיִנ ןעֶק ְּךיִא ,העז טאָג
 טְרָעייֵנ ,בֶנּוי ןיִּב ְּךיִא ןעֶנאָז טיִנ טְסְלאָז אּוד .טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה ראַה רעֶד

 ְךיִא סאָװ סעֶלַא דְנּוא ,ְהעֶג אּור טְסְלאָז ןעֶקיִׁש ְּךיִד לעוֶו ְךיִא ּואְו לאַרעֶּביִא

 ְהעֶּבאָה אָרֹומ טיִנ אייֵז ראַפ טְסְלאָז אּוד 8 :ןעֶדעֶר אּוד טְסְלאָז ןעֶטיִּבעֶג ריִד לעוֶו

 ראַה רעֶד דְנּוא 9 :ראַה רעֶד טְנאָז ,ןייַז ּוצ ליִצַמ ְּךיִד ריִד טיִמ ןיִּב ָךיִא ןיִראוָו

 דְנּוא ,ליֹומ ןייַמ טְרְהיִרעֶגְנָא טאָה רֶע דְנּוא דְנאַה עֶנייֵז טְקעֶרְטְׁשעֶנְסיֹוא טאָה

 ןייַד ןיִא טְראָו ןייֵמ ןעֶּבעֶנעֶג ּֿבאָה ְּךיִא ,העֶז טְנאָועֶג ריִמ ּוצ טאָה ראַה רעֶד

 רעֶקְלעֶפ רעֶּביִא גאָט ןעֶניִואָד םעֶד טְלעֶטְׁשעֶגְנָא ךיר ּבאָה ְּךיִא ,העָז 10 :למ

 ּוצ ןעֶסיֹוטְשּוצ ּוצ דִנּוא ןְלעֶצְראוּוצְסיֹוא יִדְּכ ןעֶכייֵרְגיִנעֶק איִד רעֶּביִא דְנּוא

 סאָד דָנּוא 11 :ןעֶצְנאַלְפ ּוצ דִנּוא ןֶעיֹוּב ּוצ ןןעֶסייֵרּוצְסיֹוא דְנּוא ןעֶּבְראַדְרעֶפ

 אּוד טְסְהעֶז םאִו ןעֶנאָז ּוצ יֹזַא ןעֶזעוֶועֶנ ריִמ ּוצ זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו

 דּוא 12 :ןעֶקעֶטְׁש םיֹוּב-לעֶדְנאַמ ַא העְז ְךיִא ,טְגאָזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ?ּוהָוְמְרִי

 ְךאַ ְּךיִא ןיִראָו ןעֶהעֶזעֶג טּונ טְסאָה אוד טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה ראַה רעֶד

 ּוצ זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד דְנּוא 13 :ןּורְס ּוצ םִע טְראָו ןייֵמ רעֶּביִא

 ְךיִא דְנּוא ?אּוד טְסְהעֶז םאֶװ ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,לאָמ ןעֶטייוֵוְצ םּוצ ןעֶזעוֶועֶג ריִמ

 :טייַז-ְןֹופָצ ןּופ זיִא םיִנָּפ ןייַז דְנּוא .ּפאָט ןעֶדְנעֶדיִז ַא העְז ְךיִא ,טְנאָזעֶג ּבאָה

 עֶטְכעֶלְׁש סאָד ןעֶנעֶּפֶע ְּךיִז טעוֶו טייֵז- ןֹופָצ ןּופ ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה ראָה רעֶד דְנּוא 4
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 היא היפרי 748
 :דנאל םעֶד ןּופ רעניזאזזנייַא עֶלַא רעֶּביִא -יָכְל ארק לה 5 :ץֶרָאָה יֵבְׁשִי "לָּכ לֶע הָעְרָה וט =

 הַּפְׁשִמ עֶלַא וצ םּור ְּךיִא ,העֶז ןיִראָו 9 ׂ ; ׁשיִא ֹונָתִנו ּואָבּו הָוהְי-םאֶנ הָנִפְצ תֹוכְלְמַמ תֹוחְָּׁשִמ
 תֹוחְמ ף איצ אור ְךיִא היו לַעְו ביִבָס ליִתמיִח-לָּכ לו םַלָׁשּורְי יִרָעַׁש ! חַתַּפ ֹואְסִּכ

 טְגאָז ייֵז-ְןּופצ ןּופ עֶכייֵרְגיִנעֶק איד ןּופ בימְרילכ לע טמא יׂטְּפׁשִמ יִּתְרַּבדְו ;הֶדּוהְי ירְע-לָּכ 6
 דְנּוא ,ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ראַה רעד  .ֵׁשֲעַמל ּחְַּּׁיַו םיִרָחֲא םיהלאל וְטַקָי ינּובְִע רֶׁשֲא

 לְהּוטִׁש ןייַז ןעֶּבעֶג טעוֶו ןאַמ רעֶכיִלְשיִא תֶא םֶהיֵלֲא תְרַּבדְו קמקו יִנְתִמ רָואָּתהָּתַאְו :םֶהיֵדְי גד
 ןּופ ןְרֶעיֹוט איִד ןּופ רֶעיִט איִד ראַפ  ָךְתחֶא-ְֶּפ םֶהיֵנְִמ ןַּת-לַא ָךּוצֶא יִכנָא רֶׁשֲא--לֶּכ

 -עיומ עֶרְהיִא עֶלַא רעֶּביִא דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי שא = םוּיַה על הנה 5 7 18

 טעטש לא רעיא םור נר ער קי לילה יי
 ןעֶדעֶר לעֶז ָךיִא דְנּוא 6 :הָדּוהְי ןּופ יא הוד א יא

 רֶעייֵז רעֶּביִא אייֵז טיִמ םיִשָּפְׁשִמ עֶנייַמ : ירא

 ָךיִמ ןעֶּבאָה אייז לייוו ,םעֶטְבעֶלְׁש םעֶצְנאַג = םֹלָשּוְו אב ףאָרְקוךלֶה :רמאל יִלֵא הָוהָירבְד יִהיַא 2
 טְרעֶכייֵרעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא מְזאָלְרעֶפ זרבֲהַא ּךִיַרעְנ דָסָח ּךֶל יִּתְרַכְו הָוהְי רַמֶא הֵּכ רֹמאֵל

 ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ,רעֶטעֶגְּפָא עֶדְמעֶרְפ וצ ׁשֶרֵק :הָעּרְ אֵל ץֶרֶאְּב רֶּבְרִּמַּב יֲחַא .ךִֵכְל ְךיִתליִלְּכ 3
 עֶרייֵז ןּופ קְרעֶו איד ּוצ טְקיִּבעֶג ְךיִז הער ּומְׁשִאָי ויָלְכֶא-לֶּכ הָחֶאּוְבִּת תיִׁשאֵר הָוהִיַל לֵאדׂשִי

 וד רנוא 17 :דְנעֶה עֶנעֶניי זריּב הָוהי--רַּבְד ּועְמִׁש ;הָוהְיםאָנ םֶהלֲא אֵבָּת 4
 אט : א ראו -הַמ הֶוהְי רַמָא ! הָּכ :לֵאָדׂשִי תיֵּב תִֹחָפְׁשִמ-לְכְו בקי ה

 אוד דְנּוא ןעֶדְנעֶל עֶנייַד ןְלעֶטְראַגְנֶא .רֶחַא ּיִכְַה יָלְעִמ יקר יִּכ לו י יִּב םֶכיֵתֹובֲא ּואְצָמ
 ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןְהעֶטְׁשְפיֹוא טְסְלאָז ץרָאמ ּונָתֹא הָלֲַּמַה הְָ הָיַ ודְמֶא אלו ;ולָּבִּיַו לֵבָהַה 5

 ריִד לעֶו ָּךיִא סאוָו םעֶלַא ןעֶדעֶר אייֵז הדָחּוׁשְו הָבָרֵע .ץרָאְּב רֶבְרַּמַּב ּונְתֹא ךילֹמַה םִיהְצִ
 טיִנ אייז ראָפ ְךיִד טְּפְלאָז אזד ,ןעֶטיִּבעֶ  בֵׁשִיאִלְו ׁשיִא ָּב בעיל ץֶרֶאְּב תוְִלִצְו הָיצ ץְרָאְב

 אייז ראַפ ַטיִנ ְּךיִד לאָז ְךיִא זַא ,ןעֶקעֶרְׁש ּהיְרַּפ לֵכֲאָל לֶטרַּכַה ץרַא-לָאט םָכְתֶא איֵבָאְו !םָׁש םָדָא 1

 טְנייַה ְּךיִד ּבאָה ָּךיִא ,העֶז 18 :ןעֶכעֶרְּבּוצ :הָבעותִל םֶּתְמִׂיִתְלַחנויצרַא-תֶא אְמַמְּתַ ואָתַ ּהָבּוטְ

 צ דא אָט עט א וצ ןעּבעֶעג אהל מסוגל סלי
 עֶנְרעֶּפּוק ַא ּוצ דָנּוא ,לייֵז עֶנְרעֶזייא עֶנייֵא יב תֶאְו הוה-אנ םֶבְתִא ביִרָא דֶע 2 א טל

 רעֶּביִא , דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד רעֶּביִא רפרות ר 38 ר + א

 רעֶּביִא דְנּוא םיִנֲהֹּכ עֶרְהיֵא רעֶּביִא ,ןעֶטְׁשְריִפ עֶרְהיֵא רעֶּביִא דְנּוא ,הָדּוהְי ןפ עֶניִנעֶק איִד
 רעֶּבָא ןעֶטְלאַה הָמָחְלִמ ריִד ןעֶנעֶק ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 19 :דְנאל םעֶד ןּופ קְלאַפ םעֶד
 ליִצַמ ךיד ,ראַה רעֶד טְנאָז ריִד טיִמ ןיִּב ָּךיִא ןיִראָו ,ןעֶמּוקייֵּב טיִנ = ןעֶכעֶה אייֵז

 :ןייַז ּוצ
 ב לעטיפאק

 אוד דְנּוא העָנ 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ּוצ זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו םאָד דְנּוא 1
 ָךיִא ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָז ּוצ יּוזַא םִיַלָׁשּורי ןּופ ןעֶריֹוא איִד ןיִא ןעֶּפּורְסיֹוא טְסְלאָז
 אּוד ןעוֶו טְפאַׁש-הּלַּב עֶנייֵד ןּופ עֶּביִל איִד ,דְנעֶנּוי עֶנייֵד ןּופ רֵסָח = ריִד ּוצ קְנעֶדעֶג
 :טְעייִזעֶג ןעֶזעוֶועֶג טיִנ ויִא סאו דְנאַל ַא ןיִא ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶנְנאַגעֶגְכאָנ ריִמ טְסיִּב
 ןעֶסֶע סאו עֶלַא הָאּובְת עֶנייֵז ןּופ עֶטְׁשְרֶע סאָד ,ראַה םעֶד ּוצ גיִלייַה זיִא  לֵאָרְׂשִי 3
 :ראַה רעֶד טְנאָז םעֶטְכעֶלְׁש ןעֶמּוק אייֵז רעֶּביִא טעדֶו םִע ,ןְייִז גיִדְלּוׁש ןעֶלעוֶו םֶהיֵא
 ןּופ תֹוחָּפְׁשִמ עֶלַא דְנּוא ,בֹקֲעַי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה רֶהיֵא ,ראַה םעֶד ןּופ טְראָָו סאָד טְרעֶה 4
 ןעֶּבאָה טְכעֶרְמּוא ןייֵא ראַפ םאָו ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 8 :לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד
 דְנּוא טְרעֶטייוֵוְרעֶד ריִמ ןּופ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז סאָד ,ןעֶנּופעֶג ריִמ ןיִא ןְרעֶטְלִע עֶרייֵא
 :טשיראנעּב ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,(לֶבָהנ ןעֶטייֵקְׁשיִראַנ איִד ןעֶבְנאַגעֶגְבאָנ ןעֶנעֶד אייֵז
 טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא סֵנּוא טאָה סאָוָו ראַה רעֶד זיִא ּואוְוַא ,טְגאָזעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 6
 סאו דְנאַל ַא ןיִא ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא טְרְהיִפעֶג םָנּוא טאָה סאו ?םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד סיֹוא
 וטיוט ןּופ ןעֶטאַׁש דְנּוַא ,דְנאַל ןעֶקּורְט ַא ןיִא ,רעֶּביִרְנ דְנּוא (ראַּבְטְכּורְפְנּוא) טְסיוו זיִא
 טיִנ טְראָד טאָה שְנעֶמ ןייק דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְבְרּוד רֶהיֵא ןיִא זיִא ןאַמ ןייק סאָז דְנאַל ַא
 ּוצ יִדְּכ ,דְנאַל ןעֶראַּבטְכּורְּפ םעֶד ּוצ טְגְנעֶרְּבעֶנ ְּךייַא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 7 :טְניֹואוְועֶנ
 -ייֵרְמּואְרעֶפ טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶנ טְנעֶז רֶהיֵא רעֶּבָא ,םעֶטּוג רֶהיֵא דְנּוא טְכּורְפ עֶרֶהיֵא ןעֶסֶע
 ןעֶּבאָה םיִנֲהֹּכ איֵד 8 :טְכאַמעֶנ נניִדְריוִוְמּוא רֶהיִא טאָה הָלֵחַנ עֶנייֵמ דְנּוא ,דְנאַל ןייֵמ טְביִנ
 טיִנ ָּךיִמ ןעֶּבאָה הָרֹוּת איִד ןעֶטְלאַה סאָז איִד דְנּוא ?ראַה רעֶד זיִא ּואְח ,טְנאָזעֶג טיֵנ
 איד דָנּוא ,טְגיִנעֶּמְׁשעֶגְרעֶדיִו ריִמ ןעֶנעֶק ןעֶּבאָה רעֶכּוטְסאַּפ איד דְנּוא .טְנעֶקְרעֶד
 ןעֶפְלעֶה טיִנ אייֵז ןעֶק סאָו םעֶד ְּךאָנ דְנּוא ,לַעַּב ּךְרּוד טְגאָזעֶג תֹואיִבְנ ןעֶּבאָה םיִאיִבְנ
 ,ראַה רעֶד טְנאָז ןעֶניִרְק ָּךייֵא טיִמ ְּךאָנ ְּךיִמ ָךיִא לעו םֹּוראָד 9 :ןעֶגְנאַגעֶגְכאָנ אייֵז ןעֶנעֶז

 רנוא



 כדי

 רעֶדְניִק םיִרעֶדְניִק עֶרייֵא טיִמ דנּוא
 טְהעֶג ןיִראָו 10 :ןעֶניִרְק ְּךיִמ ְךיִא לעוֶו
 דְנּוא םיִיִּתִּכ איד ןּופ ןְלעֶזְניִא איד ָּךְרּוד
 -ְךעֶפ דְנּוא רֶרֹק ןייֵק טקיִש דְנּוא ,טְהעֶז

 זיִא םִע ּביֹוא ,טְהעֶז דְנּוא ,רֶהעֶז טְהעֶטְׁש

 ןעֶניִזאָד םאָד איו ןעֶזעוֶועֶג םעֶכְלאַזַא

 עֶרייַז ןעֶטייֵּבְרעֶפ קְלאָפ ַא ןעֶק 11
 עֶנייֵק טיִנ ןעֶנעֶז ןייֵלַא אייֵז ןעוֶו רעֶטעֶנ
 טייֵּבְרעֶפ טאָה קְלאָפ ןייֵמ רעֶּבָא ? רעֶטעֶנ
 טיִנ ןעֶק םאִֶה ְּךאַז ןיִא דֹובָּכ ןייַז

 רֶהיֵא ץייֵא טְרעֶדְנּואווְרעֶפ 12 :ןעֶפְלעֶה
 דְנּוא .ןעֶניִזאָד םעֶד רעֶּביִא לעֶמיִה
 רעֶד טְגאָז ,טְסיוװ רֶהעֶז רעוֶו ,טְמְרּוטְש
 םעֶטְכעֶלְׁש אייֵלְרֶעייוַוְצ ןיִראָו 14 :ראַה

 אייז ןעֶּבאָה ְּךיִמ ,ןּוהְטעֶג קְלאָפ ןייֵמ טאָה
 םעֶגיִדְנעֶּבעֶל ןּופ עֶלעוֶוְק איִד ,טְזאָלְרעֶפ
 ןעֶנּורְּב ןעֶּבּורְגּוצְסיֹוא ְּךיִז יִדְּכ ,רעֶסאוַו
 טיִנ ןעֶנעֶק סאו ,ןעֶנּורְּב עֶניִדְרעֶכעֶל

 7244 ב היז

 'ותְלׁש רֶרקְו ּואְרּו םיִּתִכ ַײא ּורְבִע יִּכ :ביִרָא םֶכיֵנְב
 ונ םיללָא יג ריִמיַה :תאֵוּכ הָתְָה ןֵה ּוארּורָאְמ ּוְנְִּתהו
 נ ּמָש :ליִוי אולְב וִדֹבִּכ ריִמֵח ִּמְַו םִהלֶא אָל הֶּמהְ
 נ םִיַּתְשייּכ : הָוהְידסֶאנ רֶאְמ וברָחּורְעָׁשְו תא/-לַע םִיַמָׁש
 בצְחַל םיַח םִיַמ ! רֹוקמ ּובְזִע יא יִּמַע הָׂשָע תוֶעָר
 :טביִמַה ּולְכָי-אל רֶׁשֲא םירְּבְׁשִנ ,תראב תוראב םָהָל
 ו+ ;ןָבָל הָיָה עוָדַמ אה תיַּב דילָיײסַא לֶאָרְִׂי לָבָעַה
 וט וירע המש טו ֹוצְרַא ּותיִׁש ױ םלוק ונְִנ םיִרָּפְכ נְֲׁשִי ויָלָע

 א :רקרָק .ךערִי םנִֿחַתְ ףְניינְּב-םִנ :בֵׁשֹי ִלְּבִמ ָתְצִנ
 וז תרַעּב ךיהלֶא הָוהְי--תֶא ְּךֵבָע ְּךֶל-הְׂשִעַּת תאֹז-אֹולֲה
 18 תרֹותְש על םִי יֵרְצִמ ךֶרָל ליה הֶּתַעְו :ְּךֶרֶּדַּב ְךֶכִלְֹמ
 5 ידְרִּכַיְּת :רֶהָל יִמ תּת הֶשְל רּוּׁשַא ְךדַרל ךְליהַמּו רֹוָחְׁש ימ
 ְךֶֹע רֶמָו עֶרייִּכ ?ַאָרּויִעְרּו ךחכֹוּת ךיִתֹבְִׁמּו ְּךמֶעָר
 הדָוהְי יָנֹדֲאס סָאֶנ ךילַא ייִתְּדְחַפ אֵלְו ךיה לא הָוהְי-תֶא
 כ ְּךִיַתֹורְסְֹמ יִּתְקַּתִנ ךע ְִּרַבׁש םֶלֹועָמ יִּכ :תֹואָבְצ
 ָּפ} תַה םו הָהֹבְנ הְָבנלּכ-לע יִּכ ובא 4 יִרְמאּתַו
 יו עַרָז הָלְּכ קרוׂש ְּתְְַנ יִכֹנֲאְו :הָנֹו הָעֹצ תַא ןנעֶר ץע
  יכְּבַבְ -םִא ִכ :הָירְכִנ ןֵגִה ירוס יל ּתְכַּפהִנ ְךיִאְו תֶמֶא
 יָנֹדֲא םִאְנ ינְפל וע םֶּתְכִנ תיִרּב ךֶלייּבְרִתְו רֶתּנַּ
 :5 צָל םיִָעְּבַה יֵרֲחַא יִתאֵמְִ אל יִרְמאֵּת ְךיִא :הָוהָי
 הֶּלק הֶרָכִּב תיִׂשָע הָמ יד אינּב ךּכרד יאר יִּתְכלָה
 24 הָּפֲָׁ ָׁשְפַנ תַיאְב רֶּבְרִמ דַמֹל ! אֶרָּפ :ָהיֶמָרּד תֶכְָׂשִמ
 השְרָחְבּופָעיִי אֵל היָׂשְקבְמ-ֶּכ הָּנִביִׁשְי יִמ ּהָתָנֲאַּת ַחּור
 הכ יִרְמאִּתַו הָאְמִצִמ ְךנֹרונּו ףֵדָיִמ ךלנר יִעְנִמ :ָהָנאְצִמַי
 :ס 3 תֶׁשַבְּכ ךלַא םֶהיֵרֲחַאְו םיִָ יִּתְבַהָאיֵּכ אל ׁשֶאונ
 םֶתיִרָׂש םֶהיֵכְלַמ הָּמֵה לאְרׂשִי תיֵּב ּוׁשֹיֵבד ןֵּכ אֵצָּמי יִּכ
 יז חַא ןֵָאָלְ הָתא יבא על םיִלְמִא שהיא םֶהינַכו

 ןעֶד זיִא 141 :רעֶסאַו סאָד ןעֶטְלאַה
 -עֶריֹוּבעֶגְזיֹוה ַא רעֶדָא טְכעֶנְק ַא לֵאָרְׂשִי
 ?ּביור ּוצ ןעֶּראָוְועֶג רֶע זיִא םּוראָוָו ? רעֶנ
 אייִז ןעֶּבייַל איד ןְעייֵרְׁש םֶהיֵא רעֶּביִא 2

 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לֹוק רֶעייֵז ןעֶּעֶהְרעֶד
 טעֶמש עֶנייֵז ,טְכאַמעֶג טְסיוו דְנאַל ןייֵז

 :רעֶניֹואְוְנייֵא ןְהָא ןעֶראוָועֶג טְרעֶטְׁשּוצ ןעֶנעֶז
 סאָד ןעֶד ריִד טְרעֶו ,רֶהאוְראַפ 17 :לעֶטייֵש םעֶד ןעֶכעֶרְּבּוצ ריִד ןעֶלעֶו םָנַפְחַת
 טייַצ רעֶד ןיִא ,טאָג ןייַד ראַה םעֶד טְזאָלְרעֶפ טְסאָה אּוד לייֵו ןּוהְּמעֶנ םיִנ עֶניִזאָד
 ריִד גיֹוט סאָו ,דְנּוצַא דְנּוא 18 ?געוֶו (ןעֶטּוג) םעֶד ףיֹוא טְרְהיִפעֶג ּךיִד טאָה רֶע ןעוֶו
 רעֶד ריִד גיֹומ סאו דְנּוא ?רֹוחֵׁש ןופ רעֶסאַו סאָד ןעֶקְניִרְמ ּוצ םִיַרְצִמ ןייק געוֶו רעֶד
 -ְגיֵטְכעֶלְׁש עֶנייַד 19 ?(תֶרֵּפִ ָּךייֵט םעֶד ןּופ רעֶסאַוַו סאָד ןעֶקְניִרְט ּוצ רוׁשַא ןייק געֶו
 אוד םאָד ,ןעֶנייֵצְרעֶּביִא ְּךיִד טעוֶו גְנּורְהעֶקְּפָא עֶנייַד דְנּוא ,ןעֶפאָרְטְׁש ְּךיִד טעוֶו טייק
 טְואַלְרעֶפ טְסאָה אּוד לייוו רעֶטיִּב דְנּוא טְכעֶלְׁש זיִא םִע זַא ןעֶהעֶז דְנּוא ןעֶסיוִו טְסעוֶו
 :תֹואָבְצ טאָנ ראַה רעֶד טְגאָז ריִד אייֵּב טיִנ זיִא טְבְראַפ עֶנייֵמ דְנּוא ,טאָג ןייֵד ראַה םעֶד
 קיִרְטְׁש עֶנייֵד ןעֶסיִרּוצ ּבאָה דְנּוא ְךאָי ןייד ןעֶכאָרְּבּוצ ְּךיִא ּבאָה ןָא גיִּבִע ןּופ ןיראוו 0
 לעֶגיִה ןעֶכיֹוה ןעֶכיִלְטיִא ףיֹוא ןיִראָו !ןעֶניִד טיִנ לעוֶו ְּךיִא ,טְגאָזעֶג טְסאָה אוד דְנּוא
 ּבאָה ְּךאָד דְנּוא 91 :הָנֹוז םֶלַא ְּךיִד אּוד טְסְנעֶל םיֹוּב םעֶניִרְג ןעֶכיֵלְטיִא רעֶטְנּוא דְנּוא
 אוד טזיִּב יֹוזַא איז דְנּוא ןעֶמאָז עיִתְמֶא ןעֶצְנאַג םיִא גייוִוְצ ַא איו טְצְנאַלְפעֶג ְָּךיִד ָךיִא

 :קאָטְשְנייוַו ןעֶדְמעֶרְפ ַא ןּופ (ןעֶגייוֵוְצו עֶטְרְהעֶקעֶגְּפָא ּוצ ןעֶראוָועֶג טְרְהעֶקְרעֶּפ ריִמ
 ּוצ) ןעֶרְהעֶמ ְּךיִד טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,גיֹול טיִמ ןעְׁשאוַו ְךיִד טְסעוֶו אּוד ןעוֶו ,ןיִראוָו 2
 :טאָג ראַה רעֶד טְנאָז ,ריִמ ראַפ תֶמְתַחעֶגְנֶא דְניִז עֶנייֵד ְּךאָד זיִא ,ףייז טיִמ (ןעֶׁשאַוַו
 ןיִּב םיִלָעְּב איד ְּךאָנ ,ןעֶראוָועֶג טְגיִנייַרְמּואְרעֶפ טיִנ ןיִּב ְךיִא ןעֶבאָז אּוד טְסְנעֶקיֹוזַא איוו 8
 ּוהְטעֶג טְסאָה אּוד סאו ןעֶקְרעֶד !לאָהְט םעֶד ןיִא געוֶו ןייַד ָךאָד העֶז { ןעֶגְנאַגעֶג טיִנ ָךיִא
 :ןעֶנעֶו עֶרְהיִא ףיֹוא ְךיִז טְלעֶקיוִזְרעֶפ סאו ןטְבייֵל זיִא םאָו לעֶמעֶק גְנּוי ַא איו
 ןּופ טְסּול רעֶד טיִמ סאו ,רֶּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶניֹוצְרֶע זיִא סאו לעֶזֶע רעֶדְליוִז ַא איו 4
 -ְךאַטְׁש רֶהיֵא ןּופ ןעֶטְלאַהקיִרּוצ איִז ןעֶק רעוֶו טְּפּול איִד איִז טְגְניִלְׁש עֶלֶעעֶז עֶרְהיֵא
 :איִז ןעֶמ טְניִפעֶג ׁשֶדֹוח רֶחיִא ןיִא ,דיִמ טיִנ ןעֶרעוֶו איִז ןעֶכּוז סאוָו עֶלַא ,רֶהעֶנעֶּב ןעֶק
 אּוד רעֶּבָא ,טְשרּוד ןּופ זְלאַה ןייֵד דְנּוא ,םּוּפְראַּב ןייַז ּוצ ןּוּפ םיִפ עֶנייֵד רייֵמְרעֶמ 8
 גּוא ,עֶדְמעֶרְפ ּביִל ּבאָה ְּךיִא טְרֶעייֵנ ,ןייֵנ !בְנּונְפאָה עֶנייֵק אָד טיִנ זיִא םִע טְגאָועֶג טְסאָה
 יֹוזַא ,ןעֶנּופעֶג טְרעוֶו רֶע ןעוֶו ְּךיִז א בֶנֵנ ַא איִח יֹוזַא 26 :ןְהעֶנְכאָנ אייז לעֶו ְךיִא
 ןעְטׁשריִמ עֶרייֵז עֶגיִנעֶק עֶרייֵז ,אייֵז ,ןעֶמעֶׁש לֵאְרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םאָד ְךיִז טעוֶט
 רעֶמאָפ ןייֵמ טְזיִּב אּוד ץְלאָה ּוצ ןעֶנאָז אייֵז 27 :םיִאיִבְנ עֶרייֵז דְנּוא ,םיִנֲהֹּכ עֶרייֵז דְנּוא

 ךנוא

 דְנּוא ףֹונ ןּופ רעֶדְניִק איִד ָּךיֹוא 6
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 ּולְמאֹי םֶתָעְר תעֶבּו םִִנָפ אֵלְו ףֶרֹע לַא ִנְפרְּכ ינָתרלְי
 ּומּוקְי ךֶל ָתיׂשָע רֶׁשֲא ךיכלֶא הָיֵאְו :ינֵעיִׁשהְו הָמּוק 8

 ;הָּוהְדֲהלא יה דירערַפְִמיִ ְךֵחֶעְר תעְּב ךיעישוידבַא
 אוָׁשִל :הָוהְידסֶאָניִּב םֶּתְעַשְּ םכְלְכ ילֵא ובית הֶמ5ָ ?

 םֶכְּבַרַח הָלְכָא ּוחְקָל אֵל רָסומ םֶכיֵנְּב-תֶא יִתְיַּכִה
 הדָוהְי-רַבד ּוָאְר ּתַ רֹוּדַה :תיִחְׁשִמ הָירַאְּכ םֶכיֵאיִבְג 1

 וָרְמָא ַעּודַמ הָילַפְאַמ ץֶרָא-ִא לֵאָרְׂשיל יִתי יִה רֵּב
 היִָע הָלּותְּב חַּכְׁשִתַה :ךיִלֵא דֹוע אוָבָעיאֹול ינְר ימ ימַע
 יִבָמִֹּת-ִהַמ :רָּפְסִמ ןיַא םיִמָי ינּוחַכָׁש יִמעו ָהיֶרָּׁשִק הָּלַּכ
 -תֶא יִּתְרַמִל תֹועְרָה-תֶא םּנ ןֵכָל הָבַהא שֵּקבְל כד

 םִיִקִנ םִינֹיְבֶא תוָׁשָפַנ םּד ּואְצִמִנ ְךיְַנְכּב םנ :ְךיִכָרּד 4
 יִּכ ירְמאּתַו .הָלֶא-לָלמ יִּכ םיִתאֵצְמ תֶרָתְחַּמַביאְל הל

 ְךֶרְמאילֲע דֶתוא טָּפְׁשִנ יננה יִּמִמוּפִא בֶׁש דָא יִתק
 םיִרְצִּמִמ םג כדי של רָאמ ילןקחהמ :יִתאָטָחאָל 5
 ְךידָ יִאְצַּת הָז תֵאְמ םּכ :רּוׁשַאְמ ְָּׁשִּב רֶׁשֲאַּכ יִׁשֹבַּת +ז

 ?םֶהָל יִחיִלְצַת אלְו ְךידָטְבִמְּב הי והְי םַאְמיְּכ ךׁשאֹרילַע
 נ

 הָחְיהוֹוּתִאְמ הֶכָלָהְ ֹוְּׁשֶא-תֶא ׁשיִא חַּלַׁשְי ןַה רמאל א
 ץְרָאָה ףֶנֵחַּת ףנָח אוָלֲה דֹוע היִכֵא בִׁשְיַה רַמַא-ׁשיִאְל

 יֵאְׂש :הָודְידמֶאָנ יֵלֵא בִׁשְו םיִּבַר םיִעֵר תינְ ְַאְו איָהַה ?
 ָּתְבַׁשְי םי ִכְרִּלַע ָתְלָש ש אֵל לֹפיַא ִאְרּו םיִפְׁשלַע ךיניע
 ךתעְרְבּו ְךִתּונִּ ,ץרָא ִֹנֲַּתַו רֶּבדּמַּב יִבְרְעַּכ םיל

 הָיִה הֶנוז הָׁשִא חַצְמּו הָיָה אל ׁשקְלַמ םיִבֵבָר ּועְנֶמַּו 3
 ףיִלֵא יֵבָא יִל ֹתאָרָק הֶּתְעַמ אֹלַה ּתְנַאַמ לי :

 ּתְרַּבִד הנה חַצְנָל רַמְׁשיִא םֶלֹועְל רֹוטְניַה :הָּתִא יִרעֶג
 ימיִב ילֵא הָוהְי רֶמאּו :לכוז ה תורה יז

 לֵאָרְׂשִי הָבְׁשִמ

 ;לכיתו עֵּתַו 5

 ּהָתַׂש שִע רֶׁשֲא ָתיִאְרַה ְךֶלֶּמַה ודיִׁשאֹי

 ןיימ

 געדֶו
 :לֶהאָצ ַא ןְהָא געֶט ןעֶסעֶנְרעֶפ ָּךיִמ טאָה לא
 עֶנייֵד טיִמ טְנְרעֶלעֶנ עֶטְכעֶלְׁש סאָד ְּךיֹוא אּוד טְסאָה םּוראָד ,טְפאַׁשְּביִל ןעֶכּוז וצ

 ר

4 

 ְךיִמ טְסאָה אּוד ןייֵטְׁש םעֶד ּוצ דְנּוא

 ריִמ ּוצ ןעֶרְהעֶק אייֵז ןיִראוָו ,ןעֶריֹוּבעֶג
 ןיִא דְנּוא ,םיִנָּפ סאָד טיִנ דְנּוא ןעֶקאַנ םעֶד
 ,אייֵז ןעֶנאָז קיִלְגְנּוא רֶעייֵז ןּופ טייֵצ רעֶד

 דְנּוא 28 :םָנּוא ףְלעֶה דְנּוא ףיֹוא העָטְׁש
 טְסאָה אּוד סאו רעֶטעֶג עֶנייֵד ןעֶנעֶז ּואוְו
 ןְהעֶטְׁשְִפיֹוא אייֵז ןעֶזאָל ?טְכאַמעֶג ריִד

 רעֶד ןיִא ןעֶפְלעֶה ריִד ןעֶגעֶק אייֵז ןעוֶו
 לְהאָצ איד ןיִראו ,קיִלְגְנּוא ןייֵד ןּופ טייֵצ
 עֶנייֵד (ןּופ איִװ) זיִא טעֶטְש עֶנייֵד ןּופ

 טְניִרְק סאָהְראַפ 29 :הָדּוהְי ָא ,רעֶטעֶנ

 עֶלַא טאָה רֶהיֵא---?ריִמ טיִמ ְךייַא רֶהיֵא
 רעֶד טְגאָז טְגיִנעֶּטְׁשעֶגְרעֶדיוו ריִמ ןעֶנעֶק
 עֶרייֵא ְּךיִא ּבאָה טְסיִזְמּוא 20 :ראַה
 אייֵז ןעֶּבאָה רֶָסּומ ,ןעֶנאָלְׁשעֶג רעֶדְניִק
 -ךעֶפ טאָה דְרעוֶוְש רֶעייֵא ,ןעֶמּונעֶגְנָא טיִנ
 ּבייֵל ַא אי יֹוזַא םיִאיִבְנ עֶרייֵא טְרְהעֶצ
 !(רֹוד) טְכעֶלְׁשעֶג אּוד ָא 31 :טְּבְראַדְרעֶפ
 ָךיִא ןיִּב ,ראַה םעֶד ןּופ טְראָָו םאָד טְהעֶז

 רעֶדָא .לֵאָרְׂשִו ּוצ רָּבְדִמ ַא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶד
 ןייֵמ טְגאָז םּוראָה ?דְנאַל רעֶטְסְניִפ ַא
 -ּוק ריִמ ,םּורַא ְּךיִז ןעֶּבייֵרְט ריִמ ,קְלאָפ
 ןעֶד טעֶו 22 !ריִד ּוצ רֶהעֶמ טיִנ ןעֶמ
 ,בֶנּוריִצ עֶרֶהיֵא ןעֶסעֶגְרעֶפ איֹורְפגְנּוי ַא

 רעֶּבָא ?רעֶדְנעֶּב עֶרְהיִא הָלַּכ ַא רעֶדָא
 ןייַד טּוג אּוד טְסְכאַמ םאָָו 8

 תֹוׁשָפְנ איִד ןּופ טּולְּב ןעֶנּופעֶג טְרעוֶו רעֶדייֵלְק עֶנייֵד ןּופ ןעֶקֶע איִד ןיִא ְּךיֹוא 34 יו
 ןעֶנּופעֶג אייֵז ְּךיִא ּבאָה גְנּוּבּורְנְרעֶטְנּוא עֶנייֵא ןיִא טיִנ ,עֶניִדְלּושְנּוא דְנּוא עֶמעֶרָא ןּופ
 טְרֶעייֵנ ,גיִדְלּוׁשְנּוא ןיִּב ְּךיִא אּוד טְסְנאָז ְּךאָד דְנּוא 35 :עֶניִזאָד איִד עֶלַא יא רְעייַנ
 ןעֶנעוֶו ריִד טיִמ ןיִטָּפְׁשִמ ְּךיִמ לעוֶו ְּךיִא העֶז ,רימ ןּופ טְרְהעֶקעֶנַּפָא ןְראָצ ןייַז טאָה רֶע
 ּבאָה ְּךיִא טְסְנאָז אּוד סאָו םעֶד

 ןּופ ְּךיֹוא ?בעֶו ןייד ןְרעֶדְנֶע

 :רושַא ןּופ ןעֶראַוועֶג טְמעֶׁשְרעֶפ

 :טְגיִדְניִזעֶג ּטיִנ
 טְסיִּב אּוד איו יֹוזַא ןעֶרעוֶו טְמעֶׁשְרעֶפ אּוד טְסעוֶו םִיַרְצִמ

 -ייֵד טיִמ ןְהעֶנְסיֹורַא אּוד טְסעוֶו ןעֶנאַד ןּופ ְךיֹוא 7

 -ךעֶפ ּוצ רֶהעֶז אּוד טְסְהעֶנ סאָו 6

 אּוד עֶכְלעוֶו ףיֹוא איֵד טְסאַהְרעֶפ טאָה ראַה רעֶד ןיִראָו ,ּפאָק ןייַד ףיֹוא דְנעֶה עֶנ
 ;ןעֶקיִלְנעֶּב טיִנ אייֵז טיִמ טְסעֶוֶו אּוד ;ָךיִד טְסְרעֶכיִזְרעֶפ

 ב לעטיפאק
 ,םֶהיֵא ןּופ קעוֶוַא טְהעֶנ איִז דְנּוא ּבייוַו ןייַז סיֹורַא טְקיִׁש ןאַמ ַא ןעוֶו ןעֶנאָז ןעֶמ יי 1

 איז דנלג

 וִװ טעֶדְנעֶׁשעֶג טיִנ דְנאַל ַא יוזַא

 :ראַה רעֶד טְגאָז ,ריִמ ּוצ קיִרּוצ ָּךיִד רֶהעַק ְּךאָד ,דְנייַרְפ ליִפ טיִמ

 ןעֶד טעוֶו ?ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ רֶהיֵא ּוצ ןעֶד רֶע טעוֶו ,ןאַמ יה ןייֵא ּוצ טְרעֶו

 ןעֶזעוֶועֶג הָנֵזְמ טְסאָה אּוד עֶשְטאָה ,אּוד רעֶּבָא ? ןעֶרע

 עֶנייַד ףיֹוא ּבעֶה 9
 ?ןעֶראָוְועֶג ןעֶפאָלְׁשעֶּב טיִנ אּוד טְזיִּב ּואוְוַא ,העָז דְנּוא ,(גרעֶּבנ לעֶניִה איִד ּוצ ןעֶניֹוא

 אוד דְנּוא ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא יבָרֲע רעֶד איז ,אייֵז ראָפ ןעֶסעֶזעֶג אּוד טְזיִּב ןעֶנעֶוֶו א

 םּוראָד 8 :טייֵקְניִטְכעֶלְׁש עֶנייֵד טיִמ דְנּוא תּונְז ןייַד טיִמ דְנאַל םאָד טעֶדְנעֶׁשעֶב .טְסאָה

 דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא ןעֶנעֶר-טעֶּפְׁש רֵנּוא ןעֶנעֶר-אייַרַּפְש ןעֶראוו ַב ןעֶטיִמְרעֶפ זיִא

 אנד
 ּוד
 ?דנעֶנּוי עֶנייַמ

 :ןעֶמעֶׁש טְלאַועֶג טיִנ ָּךיִד טְסאָה אּוד ,רּוה ַא ןּופ ןְרעֶטְׁש ַא יי טְסאָה
 ןּופ (רעֶרְהיִפ) ראַה רעֶד טְזיִּב אּוד ,רעֶטאָפ ןייֵמ ,ןעֶפּור ריִמ ּוצ ןָא דְנּוצַא ןּופ טיִנ

 (ןְראָצ םעֶד) רֶע טיִה רעֶדָא ,ןעֶטְלאַהְנָא רעֶמיִא ףיֹוא ןעֶד רֶע טעֶד 5

 טְסעוֶו 4

 ליִפ איו עֶטְכעֶלְׁש סאָד ןּוהְטעֶנ טְסאָה אּוד דְנּוא ,טעֶרעֶג טְסאָה אּוד ,העְז ?גיֵּבִע ףיֹוא
 איד ןיִא ווְנאָזעֶב ריִמ ּוצ טאָה ראַה רעֶד דֶנּו וא 6 :טְנעֶקעֶנ טְסאָה ּוד
 ?ןּוהָמעֶנ טאָה לֵאָרְׂשִי עֶניִניִרְטְּפֶא סאָד סאו ןעֶהעֶזעֶג אּוד טְסאָה ְּךַלָמַה ּוהָיִׁשאֹי ןּופ געֶט

 איז
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 ּתַוןנעֶר ץעילָּכ תַחַּת-לֶאְוַהֹבנ רֵה"לּכ-לַע אוה הָּכְלִה ,גְרעֶּב עֶביֹוה עֶלַא ףיֹוא ןעֶגְנאַגעֶג זיִא איִז
 : -אלו == ָשֶּת יִלֵא הֶּלַא-לּכ-ת א הָתֹׂשֲע יִר י= י א רַמֹאְו ;:םש דנוא רע יי 5 :

 א ןּוא ,רעֶמייֵּב עֶניִרְנ עֶלַא רעֶטְנּוא דְנּוא
 8 ילָּכילַע יִּכ אָרֵאְו :הָדּוהְי ּהָת תֹחֲא הָדֹנְּ הארְּתַו הי 4

 -תֶא ןֵתְֶו היְִחּלִׁש לֵארׂשִי הְֶׁשְמ הפאנ רֶׁשֲא תהא יא דנוא 7 :טרּוהעֶג ןעֶטְראָד טאָה איִז
 מּוחֲא די הָדּוהְי הָרְגְּב הֶאְרָו אֹלְו ָהיֶלֵא ָהיֶתְתיִרְּכ רֶפְס םֹאָה איִז סאָד םעֶדְכאָנ ,טְגאָזעֶג ּבאָה
 5 ץרַאָה-תֶא ףֶַחַַּּהָתּנְ |לֵקמ הָיָהְו :איה"סנ ןּתַ ַלּקַו לאָז איִז זַא ,ןּוהְמעֶג עֶגיִזאָד םאָד םעֶלַא

 ' יַלַא הָבָׁש אל ת אבו היא ְכָאָד-תֶא ףֶאְַּּו איִז רעֶּבָא ,ןעֶרְהעֶקקיִרּוצ ריִמ ּוצ ְךיִז
 == ְנ רכש 3--םַא * יפ ְךְבליִלְכְּב הָדּוהְי ּהָתֹוחַא הָדֹונְּב 8 א 0

 18 סאָד דְנּוא ;טְֶרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ טיִנ טאָה
 גנ הרָבָׁשְמ ּהָׁשְפַנ ! הָקְּדִצ ילֵא לו י רֶמאָּ !הָודִי שי יט ר ײ

 וצ הָּלַאָה םיִרָבְדַה-תֶא } ָתאֶרָקִו לה: הָרּוהְי הָדנְב ְּבִ לֵאָרְׂשִי עק שי רעטעניש בי
 ליפאראל הָוהְידֶאְנ לארש הָבְׁשִמ שת -עֶב ּבאָה ְךיִא דְנּוא 8 :ןעֶהעֶזעֶג הָדּוהְי

  ךַא :םֶלועְל רוטָא אֵל ה יבא נֲא דיִסָח"יכ םֶכָּב איד סאוָו םעֶלַא םעֶד ןעֶנעוֶו סאָד ןעֶהעֶז

 ךיכְרְתֶא יְֵַַּו ְּתעָׁשְּפ הוי יִּכ דע יֵעְּד ,ןעֶזעוֶועֶג ףֵאַנְמ טאָה לֵאָרְׂשִי עֶניניִרְטְּפָא

 :הָודְיסָאָנ םֵתְעַמְׁשיאַל לכו 52 ץע-לָב תַחַּת םיִרָל ּבאָה דְנּוא טְקיִׁשעֶגקעוֶוַא איִז ָּךיִא ּבאָה

 14 םכב יִּתע י יָא יִּכ הָוהְייאנ םיִבָב וָש םִיְב 7 (םָננ ףיִרְּב עֶדייֵׁש ַא ןעֶּבעֶנעֶג רֶהיֵא

 יה יט טי ירטענתא ערקוא יו טאר אר רתא
 -לַע  הָלְעַי אְלְו הוהְי תיִרְּב ז א יד טאָה איִז דָנּוא ןעֶנְנאַגעֶג זיִא איִז טְרֶע יז מָה ומי רם מרת כה לכה . ָתַד םֵּמִתֶ 2 1 -ייֵנ ,ןעֶטְכראָפעֶג טיִנ הָדּוהְי רעֶטְסעוֶוְש
 ל אורה תַָּב :דוִע הׂש לי אלו רִֹפִי אלְו וברְכי אָלְו בל ,ןעֶזעוֶועֶג ויִא םִע דְנּוא 9 :טְרּוהעֶג ְּךיֹוא
 םֵׁשְל םִיֹוּנַה-לְכ הלא ווו הָוהְי אֵּפִכ םַלָׁשוריִל וָאְרְקַי עֶרְהיִא ןּופ לֹוק םעֶד ןעֶנעוֶו ןּופ סאָד

 !עַָהםָּבל תֶהרש ִלֲחַא דֹפּכלירלְוסלָׁשירל הי טעֶדְנעֶׁשעֶג דְנאַל םאָד ויִא אייֵרעֶרּוה
 15 ֹואָביַו לֵאָרְׂשִי תֹיַּב לע ךּוהי-תיב וכְלָי הָּמֵהָהםיִמְיַּב ןעֶּביִרְטעֶג תּונְז טאָה איִז םאֶד ,ןעֶראָועֶג

 --תרֶא יִתקֲחַה ָנִה רֶׁשֲא ץֶר ָאָה--לַע ןופָצ ץֶרָאֵמ וָּדִחַי :ץְלאָה םעֶד טיִמ דְנּוא ןייֵטְׁש םעֶד טיִמ

 5 ךֶלְרהֶאו םֶנּבַּב ְךַתיִׁשֲא דא ִּתְרַמָא יִכֹנֶאו :םֶכיֵתְֹבֶא ז,אה םעֶלַא םעֶד אייּב ְךיֹוא דְנּוא 0
 רֵאָרְקִּת יִבָא רֵמאְו םיוג תֹוָאְבִצ יֵבְצ תַלֲחַנ הָּדְמָה ץֶרַא צ 7 :

 פ םֶֶתְרנְּ ֵכ העּרמ הָׁשא הֶדְנּבןכָא :!בשְתאֶליִרְהַאְמויל וי - 5 ףעוֶוְש ִצייֵרְטעֶגְנּוא עֶרְהיֵא ְּךיִז
 רֶהיֵא טיִמ טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ טיִנ ריִמ ּוצ
 ּוצ טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 11 :ראַה רעֶד טְנאָז טייֵקְׁשְלאַפ ןיִא טְרֶעייֵנ ;ץְראַה ןעֶצְנאַג

 עייֵרְטְנּוא איִד איז רעֶטְכעֶרעֶג זיִא לֵאָרְׂשִי עֶגיִניִרְׁטְּפֶא איִד ןּופ ׁשֶּפָנ םאָד ,טְגאָזעֶג ריִמ
 אזד דְנּוא ןֹופָצ ןעֶנעֶק רעֶטְרעֶ עֶניִזאָד איִד ןעֶפּור טְסְלאָז אּוד דְנּוא העָנ 19 :הָדּוהְי
 טיִנ לעדֶו ָּךיִא ,ראַה רעֶד טְגאָז לֵאָרְׂשִי עֶניִניִרְטְּפָא אּוד קירּוצ ָּךיִד רֶהעָק ,ןעֶנאָז טְסְלאָז

 ,ראַה רעֶד טְגאָז ,דֶסֶח לַעַּב ַא ןיִּב ְךיִא ןיִראָו :ץייַא ןעֶנעֶק ןְראָצ ןייֵמ ןעֶלאַפ ןעֶזאָל
 נייד ןעֶנעֶקְרֶע טְסְלאָז אּוד רּונ 18 :גיִּבִע ףיֹוא ןְראָצ םעֶד ןעֶטְלאַהְנייֵא טיִנ לעֶו ְּךיִא
 טְסאָה אּוד דְנּוא ,טְניִנעֶּמְׁשעֶגְרעֶדיִו אּוד טְסאָה טאָל ןייַד ראַה םעֶד ןעֶנעֶק ןיִראָו ,דֶניִז
 םיֹוּב םעֶניִרְג ןעֶביִלְטיִא רעֶטְנּוא (רעֶטעֶנ) עֶדְמעֶרְפ איִד ּוצ ןעֶנעוֶו עֶנייַד טייֵרְּפְׁשעֶגְסיֹוא
 רֶהיֵא קיִרּוצ ְָּךייַא טְרְהעַק 14 :ראַה רעֶד טְנאָז טְרעֶהעֶג טיִנ רֶהיֵא טאָה לֹוק ןייֵמ דְנּוא
 דְנּוא ָּךייַא טיִמ טאַהעֶב הָנּותַח ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו ;ראַה רעֶד טְנאָז ,רעֶדְניִק עֶניִניִרְטִּפָא
 ְךיִא דְנּוא הָחָּפְׁשִמ ַא ןּופ אייַוְצ דְנּוא ,טאָטְׁש ַא ןּופ םעֶנייֵא ,ןעֶמעֶנ ְּךייַא לעוֶו ְּךיִא
 ןיימ ְּךאָנ רעֶכּוטְסאַּפ ןעֶּבעֶג ְּךייַא לעדֶז ְּךיִא דְנּוא 18 :ןֹויִצ ןייק ןעֶנְנעֶרְּב ְּךייֵא לעוֶו
 ּוא 16 :דְנאַטְׁשְרעֶפ דְנּוא טְפאַׁשְנעֶסיוִו טיִמ ןעֶדייוֵז ְּךייֵא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ץֶראַה
 ןיִא ראַּבְטְכּורִפ ןייַז טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ןעֶרְהעֶמְרעֶּפ ָּךייֵא טעוֶו רֶהיֵא זַא ,ןייַז טעוֶו םִע
 תיִרְּב ןּורַא ןעֶנאָז רֶהעֶמ טיִנ ןעֶמ טעוֶו יֹוזַא ,ראַה רעֶד טְנאָז געֶט עֶנעֶו ןיִא דְנאַל םעֶד
 -עֶב טיִנ טעֶו ןעֶמ דְנּוא ,ץְראַה םעֶד ףיֹוא ןְהעֶנְפיֹוא טיִנ טעוֶו םִע דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ
 ןּוהְמעֶב רֶהעֶמ טיִנ טעוֶו םִע רְנּוא ןעֶנאָמְרעֶד טיִנ טעוֶו ןעֶמ דְנּוא ,םעֶד ןעֶנעוֶו ןעֶקְנעֶד
 ,ראַה םעֶד ןּופ לֶהּוטְׁש .םִיַלָׁשּורְי וצ ןעֶּפּור ןעֶמ טעוֶו טייֵצ רעֶנעֶו ןיֵא 17 :ןעֶרעוֶו
 ראַה םעֶד + ןעֶמאָנ םעֶד ּוצ ןְלעֶמאַזְרעֶפ רֶהיִא ּוצ ְּךיִז ןעֶלעוֶו רעֶקְלעֶפ עֶלַא דְנּוא
 ןעֶטְכעֶלְׁש רֶעייֵז ןּופ טייֵקְטְראַה איִד ןְהעֶגְכאָנ רֶהעֶמ טיִנ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא .םיַלָׁשּורְי ןייק
 רְניִועֶגְזיֹוה םעֶד ּוצ הָדּוהְי דְניִזעֶנְזיֹוה סאָד ןְהעֶנ ןעֶלעוֶו :עֶט עֶנעֶי ןיִא 18 :ץְראַה

 ְךיִא סאָו דְנאַל םעֶד ןיִא ,דְנאַל-ןֹופָצ ןּופ ןעֶמּוק ןעֶמאַוּוצ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי
 איז טְכאַרְטעֶג ּבאָה ְָּךיִא דְנּוא 19 :ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵא ּוצ הָׁשּורְי ַא ראַפ ןעֶּבעֶנעֶנ ּבאָה
 -יֵלְּביִל ַא ןעֶּבעֶנעֶג ריִד ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ?ןעֶלעֶטְׁש רעֶדְניִק איד רעֶטְנּוא ְּךיִד ְּךיִא לאָז
 ָךיִא דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ איד ןּופ ןעֶראָׁשְרעֶה איִד רעֶטְנּוא לייֵטְּבְרֶע עֶטְסנעֶׁש סאָד ;רְנאַל םעֶב
 טיִנ ריִמ ןּופ טְסעוֶו אּוד דְנּוא .רעֶטאָפ ןייֵמ ןעֶפּור ְּךיִמ טְסעוֶו אּוד סאָד (טְכאַרְטעֶנ) ּבאָה
 יֹוזַא (ןאַמנ דְנייֵרְפ רֶהיֵא ןעֶנעֶק ןעֶזעוֶועֶג אייֵרְטְנּוא זיִא ּבייוװ ַא איוִו רעֶּבָא 20 :ןעֶרְהעֶקְּפָא

 טנעז
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 ןעֶנעֶק ןעֶזעוֶועֶג אייֵרְטְנּוא רֶהיֵא טְנעֶז יִכְּב עמְׁשִנ םִיִּפְׁשילַע לוק :הָוהְי-םאנ לֵאְרְׂשִי תיֵמ יִּב
 ;ראָה רעד טְגאָז ,לֵאָרְׂשִי זיֹוה רֶהיֵא ,ריִמ הָוהְיתֶא וחְכִׁש םֶּכְרַּ-תֶא ּוָעָה יִּכ לֵארְׂשִי יב יננֲחַת

 ףיוא יב טְרעוֶו עי 2 לי ונְָה םֶכיֵתְכּוׁשְמ הָּפְרֶא םיִכְבֹוׁש םִיִנ  ּוביׁש -;םֶהיִהְלֶא 22
 תרׂשְבְנִמ רֶקָׁשִל ןֶכָא :ּוניַהֹלֲא הָוהְי הָּתַא יִּכ ְךֶל ּונֲתֶא
 -עֶג ןּופ ןעֶנייוֵו םאָד ,רעֶמְרֶע עֶכיֹוה איד ;ָאְרׂשִי תעשִּת ונימלֶא הָוהיֵּב ןכָא םיִרָח ןִמָה

 אייז לייוו ,לֵאָרְׂשִו רעֶדְניִק איד ןּופ טעֶּב טְנאֹצ-תֶא ּוניִרּצְנִמ ּוניֵתֹובֲא .ַעיִני-תֶא הָלְכֶא תֶׁשֹּבַהְו 4
 אייֵז געֶו רֶעייֵז טְמיִרְקְרעֶפ ןעֶּבאָה  ּוּמִׂשִבְ הָכְְׁשִנ :םֶהיֵתונְ-תֶאְו םֶהיֵנְ-תֶא םֶרָקְּכ-תֶאְ הכ

 ;טאָג רֶעייֵז ראַה םעֶד ןעֶסעֶנְרעֶפ ןעֶּבאָה נְחַנֲא  ּונאָטָח ּניִלֶא הויל יִּכ נתְּמִלְּכ וִּסִבְתּ

 עֶניִניִרְטְּפֶא רֶהיִא ,קירּוצ ְָךייֵא טְרְהעֶק 22 ילוקְּב ּונעַמְׁש אלו הזה םֹזִהידעְו עט

 עֶרייֵא ןעֶלייֵה ְּךיִא לעוֶו יֹוזַא ,רעֶדְניִק ד א

 ריִד ּוצ ןעֶּמּוק רִיִמ ,העְז ,טייקְגיִנירְסְּפֶא ריִקָּת-םֵאְו ביׁשָּת יֵלֵא הָוהיםִאַנ ! לֵאְרְׂשִי בּױשָּתיסִא א
 :טאָג רעֶדְנּוא ראַה רעֶד טְזיִּב אּוד ןיִראוָו תרֶמָאַּב היהְי-יח ּתְעבׁשִנְו :דיִנָת אָלְ ינְּפִמ ְךֶצּוקׁש :

 איִד ןּופ (טְמּוק) טְסיִזְמּוא ,רֶהאֹוְראַפ 2 :לְלַהְתִ וָבּו םִיוּצ וב ּוכְרָּבְתִהְו הָקָדְצִבּו טָּפְׁשִמְּב
 ְרעֶּב איד ןּופ לעֶמּוטעֶג םאָד לעֶניִה םֶכָל ּורינ סלָׁשיִהיִלְו הָדּוהי ׁשיִאְל הוה רַמָא ו הָכייֵּכ 3
 טאָנ רעֶזְנּוא ראַה םעֶד ןיִא תֶמֶאָּב רעֶּבָא תולְרֶ ורְָהְו ר ולמה 6 על רונ 4

 א ) אתא קה אזא פאה לד
 ּוא םָאװ ןְצְסעִנַעְנִפוַא םאָה דְנאַש אי ץֶרֶאַּב רֶפׁש וע ץרִמֲאְו עיֵמְׁשַה םַלָשוחיִבּו יב

 ןּופ ןעֶּבְראוַוְרעֶד ןעֶּבאָה ןְרעֶטְלֶע עֶרעֶז ;רֶצְבִּמַּה ירע-לֶא הֶאֹובָנו ּופְמָאה ּורְמֶאְו ֹואְלַמ ּוָאְרק
 עֶרייֵז דְנּוא ףאָש עֶרייֵז ;דְנעֶגּוי עֶרעֶזְנּוא ציִבַמ יִכֹנָא הֶעָר יִּכ דְמַַּילַא ּויִעָה הָניִצ םנייאָׂש 6
 :רעֶמְכעֶמ עֶּרייֵז דְנּוא ןְהיִז עֶרייֵז ,רעֶדְניִר םבַױּנ תיִחְׁשַמּו וכּבְּכִמ הָיְרַא הָלָע ;טֹוָ רָבָׁשְו ןופְצִמ

 דְנאַש עֶרעֶזְנּוא ןיִא ןעֶניִל ןעֶזּומ ריִמ 28 הָניִצִּת ְךיֶרָ ָּמַׁשְל ְךְצרַא םיָׂשָל וְמלְּמִמ אָצָי ע
 טיִמ ןעֶקעֶדעֶּב םֶנּוא ןעֶזּומ ריִמ דְנּוא -אל יִּכ ּוליֵלי ַהְו ּוְדְּפס םיִּקׁש ּורְנַח תא ;ן-לַע ;בֵׁשֹוי 15 8
 ראָה םעֶד ןעֶנעֶק ןיִראוָו ְךאַמְׁש עֶרעֶזְנּוא הָוהְי-םֶאְנ אּורֲהדםיַב הָיָהְו :ונֵּמִמ א יה בֵׁש 9

 ,ריִמ ,טְגיִדְניִזעֶג ריִמ ןעֶּבאָה טאָג רעֶזנּוא םיִאֵבְּנַרְו םיִנֲהַּכַה ומַׁשָנ םיִרָּׂשַה בֵלְו ךֶלֵּמַה-בל רבא
 א טז םִעָל ָתאָׁשה אָּׁשַה ןכָא הוה ינֹחֲא 1 ּהָהֲא רַמֹאְו :ּודֵמְתִי י

 עֶרעֶזְנּוא ןּופ ןְרעֶמְלֶע עֶרעֶזְנּוא דְנּוא :
 ןּופ לֹוק םעֶד ּוצ טְרעֶהעֶג טיִנ ןעֶּבאָה ריִמ לייו ,גאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד ףיֹוא זיִּב ,דְנעֶגּוי
 :טאָנ רעֶזְנּוא ראַה םעֶד

 ד לעטיפאק

 ּוצ ךיִד אוד טְסְלאָז יֹוזַא ,ראַה רעֶד טְנאָז ,ןעֶרְהעֶקְמּוא ְּךיִד טְסעוֶו לֵאָרְׂשִי אּוד ןעוֶו 1
 (טייֵקְגיִדְריווְמּוא) לֵעייֵרְג עֶנייֵד ןעֶפאַׁשְּפָא טְסעוֶו אּוד ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶרְהעֶקְמּוא ריִמ
 טְסעֶו אוד זַא דנּוא 2 :ןעֶרעֶװ טְלעֶנאָוְרעֶפ טיִנ אּוד טְסעוֶו יֹוזַא ,םיִנָּפ ןייֵמ ןּופ
 יֹוזַא ,טייקְניִטְכעֶרעֶג טיִמ דְנּוא תֶמֶא טיִמ ראַה םעֶד ןּופ ןעֶּבעֶל םעֶד אייֵּב ןעֶרעוֶוְׁש

 :ןעֶמְהיִר םֶהיֵא טיִמ ְּךיִז ןעֶלעוֶו דְנּוא ,ןעֶׁשְנעֶּב םֶהיֵא טיִמ רעֶקְלעֶּפ איִּד ְּךיִז ןעֶלעוֶו
 ְךייַא טְרעֶקַא .םִיַלְׁשּורְי דְנּוא הָדּוהְו ןּופ רעֶנעֶמ איִד ּוצ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ןיִראָו 8
 ראַה םעֶד ּוצ ְּךייַא טעֶרייַנְׁשעֶּב 4 :רעֶנְרעֶד איִד רעֶטְנּוא טיִנ טֶעייֵז דְנּוא ,רעֶקַא םעֶד
 דְנּוא הָדּוהְי ןּופ רעֶנעֶמ רֶהיֵא ,רעֶצְרעֶה עֶרייֵא ןּופ גְנּוּפאָטְשְרעֶפ איִד ּפָא טּוהְט דְנּוא
 רֶעייֵפ ַא איז ןְהעֶנְסיֹורַא טיִנ לאָז ןְראָצ ןייֵמ סאָד---םִיַלָׁשּורְי ןּופ רעֶניֹואוַנייֵא רֶהיֵא

 עֶטְכעֶלְׁש עֶרייֵא ןעֶנעֶו ,ןעֶׁשעֶלְרעֶפ טיִנ טעוֶו רעֶנייֵק דְנּוא ,ןעֶדְניִצְנָא ָךיִז .דְנּוא
 טְזאָלְּב דְנּוא ,ּםִיַלָׁשּורְי ןיִא ןעֶרעֶה סֶע טְכאַמ דְנּוא ,הָדּוהְי ןיִא ןָא םִע טְגאָז 8 :םיִׂשֲעַמ
 ְךייִא טְלעֶמאַזְרעֶפ ,טְנאָז דְנּוא לּופ טְכאַמ םיֹוא טְפּור ,דְנאַל םעֶד ןיִא רֶפֹוׁש םעֶד טיִמ
 ןעֶנעֶק ןְהאָפ םעֶד ףיֹוא טְּבעֶה 6 :טעֶטְׁש עֶּטְסעֶפ איִד ןיִא ןעֶמּוקְנייַרַא ןעֶלאָז ריִמ זַא
 ןּופ סעֶטְכעֶלְׁש גְנעֶרְּב ְּךיִא ןיִראָו ,ןְהעֶמְׁש טיִנ טְלאָז רֶהיֵא ;ךייַא טְלעֶמאְַרעֶפ ,ןֹויִצ
 ,דָלאוו ןעֶקיד ןייַז ןּופ ּבייֵל ַא ףיֹורַא טְהעֶנ םִע 7 :ְךאָרְּב ןעֶסיֹורְג ַא דְנּוא ,טייַזדןֹופָצ
 -עֶנְסיֹורַא זיִא דְנּוא ,ןעֶניֹוצעֶנְסיֹורַא ןיֹוש טאָה רעֶקְלעֶפ איִד ןּופ רעֶּבְראַדְרעֶפ ַא דְנּוא

 טְסיוִורעֶפ ןעֶלעוֶו טעֶטְׁש עֶנייֵד ,דְנאַל ןייַד ןעֶכאַמ ּוצ טְסיִװ ,טֶרָא ןייַז ןּופ ןעֶנְנאַג

 טְנאָלְק קעֶז טימ ןָא ְּךייַא טְריִג ןעֶגיִזאָד םעֶד ןעֶנעוֶו 8 :רעֶניֹואְוְנייֵא ןֶהֶא ןעֶרעוֶו
 ןּופ טְרְהעֶקעֶנּפָא טיִנ ְּךיִז טאָה ראַה םעֶד ןּופ ןְראָצְמיִרְנ רעֶד ןיִראָו ,טְרעֶמאַי דְנּוא
 ןּופ ץְראַה סאָד טעֶו ,ראַה רעֶד טְנאָז ,גאָט םעֶנעֶי ןיִא ןייַז טעֶװ סֶע דנוא 9 :םֶנּוא
 םיִנֲהֹּכ איד דְנּוא ,ןעֶריֹולְרעֶפ איו ןייַז ןעֶטְׁשְריִפ איד ןּופ ץֶראַה סאָד דְנּוא ,גיִנעֶק םעֶד
 דנוא 10 :ןְרעֶדְנּואֶװ ְּךיִז ןעֶלעֶו םיִאיִבְנ איד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְניֹוטְׁשְרֶע ןעֶלעוֶו
 ןעֶנעֶק ןעֶצייֵרְנָא טְזאָלעֶג טְסאָה אּוד תָמֶאָּב ,טאָג ראַה העוָו יֹוא ,טְגאָזעֶג ּבאָה ְּךיִא

 םעד

 ר, יי טיי
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 ר בר הַָ םֶכָל הָיִהִי א רמאֵל םַלָׁשוריִלְו ַָּה  יֹוזַא ,םִיַלָׁשּורְי דְנּוא קְלאָפ ןעֶניִזאָד םעֶד
 וג היצ ַהיֵר םֶנָׁשּורילְו הָה םֶעָל ךמָאי איהַה תעְּב ישפה  !!םּולֶׁש ןייַז ָךייֵא ּוצ טעוֶו םִע ,ןעֶנאָז ּוִצ

 א ר : ;  םעֶד ּוצ זיִּב טְכייֵרְנ ד-עוֶוְׁש סאָד רעֶּבָא :רבָהְל אוָלְו תורול אל יע" ְךֶרָּד רֶּכְִּמִּב םִָפְׁש טא א
 ונ םביִטָּפְׁשִמ רֵּבַרֲא יָנֲא-ַנ הֶתָע יִל אֹובי הָּלִאֵמ אֵמ ַחור

 צ ּוָּלַכ ויָתֹובְּכְרַמ .הָּפּפַכְו הָלע םינְנעַּכ ו הנה :םָתוא םֶהאָזעֶג םעוֶו טייֵצ רעֶנעֶי ןיִא 11 !ׁשָפֶנ
 + לֵבִל הָעְרַמ יִכְּבּכ :ּנְָּדֶׁש יִּכ ּונָל יוִא ּוָסּס םיִָׁשְנִמ וצ דְנּוא קְלאָפ ןעֶגיִזאָד םעֶד ּוצ ןעֶרעוֶו
 תבְׁשִחַמ ְךְבְרקְּב ןילָּת יִתְמיִדֵ יִעְׁשְוּת ןעמל םִַָׁשיִרְי עֶכיֹוה איִד ןּופ דְניוִו רעֶמייֵה ַא ,םִיַלָׁשּורָי
 = ;םִיָרְפֶא = א יש ןחמ דִמ ליָק 3 ירא יא (ןָא טְמּוק) רָּבְרִמ רעֶד ןיֵא גְרעֶּב

 ז יֵָׂירְמׂשּכ :טלוק הָדוהייִרע לע ְּּתִו קֵחרְּמִה זראפ ;} ;ענ דנזא ןרעטפיל וצ טינ ,קלא * ףביאְּב םִלָו סלי לע שמה הוה םייל רק  ןייֵמ ןּופ רעֶטְכאָש רעֶד ּוצ געֶװ םעֶד 16 םיִאַּב םיִרָצְנ םַלָׁשּוְריילַע ּועיֵמְשַה הנָה םִיונַל ּוריֵּכְז : :
 יו כה ּוהָהְ םאנ הָתָָמ יתר בְִִֹמ ָהֶלָע וה . ה רוה ןרעממיק יז א קאפ
 -רַע עֶגניִּכ ר יִּכ ְךֵתָעָר תאָז ְךֶל הֶֶּא יָׂשָע ךילְלְעַמּו - הי (רעקְראַּטְשנ רע לּופ ַא 12 :ןעֶניִנייֵר
 : יִל-הְמֹוה יִּבל תוריק הָלוחֹוא ! יֵעֵמ | יע :ךֶבִל דְנּוצַא ,ריִמ ּוצ ןָא טְמּוק עֶניִזאָד איד ןּופ

 ;רעורְּת יש יתַעמָׁש רָפּוׁש לק יִּכ ׁשֶַחַא אֵל יִּבִל :םִׁשָפְׁשִמ ןעֶדעֶר אייֵז טיִמ ּךיֹוא ְךיִא לעֶו
 כ ץֶרָאָה-לּכ הָדדְשייְּכ אְרְקִנ רָבָׁשילַע רֶבֵׁש :הָמָחְלִמ ףיֹורַא רֶע טְמּוק ןעֶקְלאוָו ַא איו ,העֶז 8
 לא יֵתָמ-דַכ א עֶר יֵלָהִא א םאְתּפ עֶנייֵז ןעֶנעֶז דְניוִוְמְרּוטְש רעֶד איז דְנּוא

 ף לעדי += * ֹוא ימ יוא יפ ;רפ יז : א שא 1

 סי לייד יא יי יי ך+ד- די"  .ןלראוָו ,םָנּוא ּוצ .העָװ ;הָהעָפ עניו ןעמעז עֶרָהָל הָּמִה םיִמָכֲה הֶּמִה םִינובְנ אָלְו הָּמֵה םיִלָכְס םִינָּב לא : שי א עדי אָל יִתאיִּמַע לָרֲאוּכ - :רָּפֹׁש לק הָצְמִׁשֶא .ןעֶלְדָא ןייֵא םָלַא רעֶלעֶנְׁש ,ןעֶנעוֶוְטיַר
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 2 ּוהָבָו ּוהְחיהּנהְו ץֶרָאָה-תֶא יתואָר .:ּועְדִי אֵל יִטיֵהְלּו

 יב יִָכְוםֶהָאהןא הנה ִתיאָר :ולקלקְתַח תעְבִנילִכְו ,םיִלָׁשּורְי ָא םעֶטְכעֶלְׁש ןופ ץראַה ןייַד
 א לכו בְִּמַה לֶמְרּכה הוה יִיִאָר :הדנםיׁשַה ףֶצ  זיִּב ןעֶרעוֶו ןעֶפְלאָהעֶנ טְתְלאָז אּוד יִדְּכ
 וד רֵמָא הֹכיִּכ = ווָפֵא ןורֲח ינְּפִמ הָוהְי ינְּפִמ ּוצְּתנ רָע ןעֶזאָל ריִד ןיִא אּוד טְסעוֶו גְנאַל איו
 :הָׂשֶעָא אֵל הָלְכְו ץרָאָהלָּכ היְהַת הָמָמְׁש הֶהְי ?ןעֶקְנאַדעֶג עֶניִדְניִו עֶנייֵד ןעֶניִטְכעֶנ
 יז יב לע לעקמ םִּׁשִ ירא כאפ האז ל? ֶר ןופ ןָא םִע טְנאָז לֹוק ַא ןיִראָו 2
 : ןעֶנאָמְרעֶד םִע טְכאַמ 16 :םִיָרְּפֶא :ְראַּב
 ַא ןּופ ןעֶמּוק רעֶטְכעוֶו םִיַלָׁשּורְי ןיִא ןעֶרעֶה םִע טְכאַמ ,העָז ,רעֶקְלעֶפ איִד רעֶטְנּוא
 ןּופ טעֶמְׁש איִד רעֶּביִא אייֵרְׁשעֶג רֶעייֵז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,דְנאַל טייוֵו
 ןיִראָה ;םּורַא אייז רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶג אייֵז ןעֶנעֶד רעֶדְלעֶפ ןּופ רעֶטיִה איוו 17 :הָדּוהְי
 עֶנייֵד דְנּוא געוֶו ןייַד 18 :ראַה רעֶד טְנאָז ,טְניִנעֶּפְׁשעֶגְרעֶדיוִו אייֵז ןעֶּבאָה ריִמ ןעֶגעֶק
 זיִא םִע סאָד ,טייקְגיִטְכעֶלְׁש עֶנייֵד זיִא םאָד ,ןּוהְטעֶג עֶניִזאָד סאָד ריד ןעֶּבאָה קְרעוֶו
 -עֶדעֶג עֶנייַמ ,םְרעֶדעֶג עֶנייֵמ 19 :ץְראַה ןייד ןַא זיִּב טְכייֵרְגעֶנ טאָה םִע לייוװ ,רעֶטיִּב
 ָךיִא ,ריִמ טְמּורְּב ץְראַה ןייֵמ ,ץְראַה ןייֵמ ןּופ דְנעוֶו איד ןיִא העוָו ריִמ שּוהְט םִע !םֶר
 םאָד ,ׁשָפֶנ ןייֵמ ,אּוד טְסְרעֶה רָפֹוש םעֶד ןּופ לֹוק םאָד ןיִראָו ,ןעֶנייוֵוְׁש ליִטְׁש טיִנ ןעֶק
 לייזַו ,ןעֶפּורעֶנְסיֹוא טְרעֶו ְּךאָרְּב ַא ףיֹוא ָּךאָרְּב ַא 0 :הָמָחֶלִמ רעֶד ןּופ אייֵרְׁשעֶג
 -עֶג טְרעֶטְׁשּוצ רעֶטְלעֶצעֶג עֶנייֵמ ןעֶנעֶז בֶניֵלְצּולְּפ ,טְרעֶטְׁשּוצ זיִא דְנאַל עֶצְנאַג םאָד
 ןעֶהעֶד ְּךיִא לע גְנאַל איו זיִּב 21 :ןעֶגְנאַהְראָפ עֶנייֵמ קיִלְּבְנעֶגיֹוא ןייֵא ןיִא ,ןעֶראָו
 ויִא קְלאָפ ןייֵמ ןיִראָָו 22 ?רֶפֹוׁש םעֶד ןּופ לּוק סאָד ןעֶרעֶה דְנּוא ,ןְהאָפ (םֶגיִרְקִנ איִד
 טיִנ דְנֹוא אייז ןעֶנעֶז רעֶדְניִק עֶׁשיִראַנ ןעֶנעֶק טיִנ ְּךיִמ ןעֶליוו אייֵז ,טְשיִראַנְרעֶפ
 ןעֶמייוו ןּוהְמ ּוצ סעֶטּוג רעֶּבָא ,ןּוהָט ּוצ םעֶטְכעֶלְׁש גולק ןעֶנעֶז אייֵז ,גיִדְנעֶטְׁשְרעֶפ
 דנוא טְסיוִו זיִא איִז םאָד הע דְנּוא ,רֶרֶע איִד ןעֶהעֶזעֶגְנָא ּבאָה ְּךיִא 22 :טיִנ אייֵז
 ְךיִא 24 :טֶכיֵל רֶעייֵז טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ּוצ (קּוקנ ְךיִא דְנּוא ,רֶעעֶל
 -ךעֶפ ןעֶנעֶז לעֶגיִה עֶלַא דְנּוא ןְרעֶטיִצ אייֵז ,העֶז דְנּוא ,גְרעֶּב איד ןעֶהעֶזעֶגְנָא ּבאָה
 דֵנּוא ,אָד טיִנ זיִא ׁשְנעֶמ ןייק זַא העְז דְנּוא ןעֶהעֶזעֶג רעֶטייוֵו ּבאָה ְךיִא 22 :ןעֶּבְראָד
 דְנּוא ןעֶהעֶזעֶגְנָא ּבאָה ְךיִא 6 ;ןעֶניֹולְפעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז לעֶמיִה םעֶד ןּופ לעֶנייֵפ עֶלַא
 טעטש עֶנייֵז עֶלַא רֶנּוא ,רָּבְדִמ ַא ּוצ ןעֶראועֶג ויִא דְלעֶפ עֶראַּבְטְכּורְפ םאָד העָז
 טיִמ ְּךיִא לעֶו דֶנֶע ןייֵא רעֶּבֶא ,טְסיוִו ןייַז לאָז דְנאַל עֶצְנאַג םאָד ,ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא ןיִראָו 27 :ןְראָצ ןעֶניִדְנעֶגעֶרְּב ןייַז ראָפ ,ראַה םעֶד ראָפ ןעֶכאָרְּבּוצ ןעֶנעֶז
 ןְלעֶמיִה איד דְנּוא ,דְרֶע איד טְרֶעיֹורְט ןעֶגיִזאָד םעֶד ןעֶנעֶו 28 :ןעֶכאַמ טיִנ םֶהיֵא
 דְנּוא ,טְמיִטְׁשעֶּב דְנּוא טעֶרעֶג םאֶד ְךיִא ּבאָה םּוראָד טְצְראוַוְׁשְרעֶפ ןעֶנעֶז ןעֶּביֹוא ןּופ
 םעד ןּופ 290 :ןעֶזיִד ןּופ ןעֶטְלאַהְּפָא טיִנ ְךיִמ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,טיִנ ְּךיִמ קְנעֶרעֶּב ְּךיִא
 אייז ,קעוֶוַא טאָמְׁש עֶצְנאַג איִד טְפיֹול רעֶסיִׁשְנעֶגיֹוּב דְנּוא רעֶטייֵר םעֶד ןּופ לֹוק
 ,ןעֶזְלעֶפ איר ףיֹוא ףיֹורַא ןעֶהעֶג אייֵז דְנּוא ,רעֶרְלעוֶו עֶטְכיִדעֶג ןיִא ןייַרַא ןעֶמּוק

 איר



 ה ד'ךימד 4
 דְנּוא טְזאָלְרעֶפ זיִא טאָטְׁש עֶצְנאַג איֵד דוָׁש יִּתְֹו :שיִא ןַהּב בֵׁשֹךיאְ הָבּוֲע ריִעָה"לְּכ יָלָפ ל

 :אייז ןיִא טיִנ טְניֹואְו ׁשְנעֶמ ןייק יצְרקייִּכ בֶהזיִרע ידְִתיְּכ יש יִׁשְבלִתיֵּ ִׂשעּתחמ
 טסּוהט סאו ,עֶטְרעֶטְׁשּוצ אּוד רעֶּבָא 20 = יישקכ/ ךשְפנםיִכְנֹ ךבֲאָמ מיתת אוָשל ךלע ְךּפַּב
 טיִמ ְךיִד טְסעֶדילְק אוד םאָד ,אוד יי " ָוכמ ר יִתְמָש הָלֹחְכ לוק יִּכ
 !םינרהליִׁשְפנ פעיּכ יל אָנייוא הֵפּכׂשרְפִּ חי

 םיִמ ְךיִד טְסְרֶעיִצ אוד םאָד ?רּופְרּוּפ | '
 ֲה ה
 ףיֹוא טְסייֵר אּוד סאָד גְנּוריִצ עֶנעֶדְלאָג  ָהיֶעּובּוחְרב וׁשקַבּויעֶדּואָנ-ואָרּוַלָׁשּורְי תֹוצּוחְּב יִטְטוׁש א

 טְסיִזְמּוא ?ּבְראַפ טיִמ ןעֶניֹוא עֶנייֵד ְָנּומָא ׁשֵּקַבְמ טָּפְׁשִמ הֶׂשֹע שי-סָא שיא ִּאְצְמַתיסִא

 -אָהְּביִל עֶנייֵד ,ןְהעֶׁש יד אּוד טְסְכאַמ  :יעִבׁשי רֶקְׁשִל ןֶכָל והמאֹי הְוהְייַח םִאְו :הָל חַלְסֶאְ 5
 ןעֶרעֶנעֶּב עֶלעֶז עֶנייד ְךיִד ןעֶסאַהְרעֶפ רעֶּב = םֶיִּכּולְח-אלְו םֶתֹא הָתיִכִה הָנּמֲאָל אוָלֲה ְךיֶניִע הָוהי 5

 איו (איירְשעֶנ היו א ,עקְנאַרק א ןיפ = א ָרְָרמלדלָ ללא םֶתיְלַאטפעמ
 םעטשרִע רֶהיֵא םְרעֶבעֶנ סאוָז ללײא ודפ ר הֶַּה ְךַא םֶהיֵהְלֶא טַּפְׁשמ הי ְךֶרד עדי מה יִּכ

 איד ןּופ אייֵרְׁשעֶג סָאָד זיִא םאָד !דְניֵק  בָאְו רַעִַמ הָיְרַא םֶּכִח ןּכילִע :תֹורְֹמ יֵקְתִנ לו ּורְבָׁש 5
 איִז ,טְצְכעֶרְק איִז ,ןֹויִצ ןּופ רעֶטְכאָט  הֶנִהַמ אֵצֹוּיַה-לָּכ םֶהיֵרֲע-לַע רקׂש רַמָנ םֶדֶדָׁשְי תֹובְרִע
 ּוצ העוְו יֹוא ;דְנעֶה עֶרְהיִא טייֵרּפְׁשרעֶּפ ;תאְֹל יא :םֶהיֵתֹובְׁשִמ ּוְמְצִע םֶהיֵעְׁשִּפ וּבַר יִּכ ףֶרֶטִי
 ןּופ) ,ריִמ זיִא עֶלעֶז עֶנייֵמ ןיִראָו !ריִמ = ֵּבְׂשַאְו םיִהלֶא אֵלְּב יִעְבׁשויִנובזע נב ּךֶליחולְסֶא

 ;רעֶדְרעֶמ איִד ןּופ (געֶלְׁש איִד םיִכְׁשִמםִנְוִמ םיִסּוס :ודָרֹוגְתי הָנוז בו פא םֶתֹוא 5
 : דקְפָאדאוק הָלא-לַעה :ולְהְצִיּוהֵַר תֶׁשא-לֶא ׁשיִא זֶה 5

 ה לעטיפאק :ׁשְפַנ םֶקנְתִת אל הָוְּכ רֶׁשֲא יונְביסֶאְו הָוהְידםֶאְנ
 םִיַלָׁשּורי ןּופ ןעֶסאַנ איִד ּךרּוד טְהעֶג 1  ָהיִתשיִטְנּורִסה וׂשֵַּתילַא הָלָכְ ּותֹחַׁשְו היִתורָׁשִב ילָע י

 טְבּוז דְנּוא .טְטייוו דֵנּוא ְּךאָד טְהעֶז דנּוא אֹרְׂשִי תיִּב יב ּורְנָּב דוב יִּכ ּ!הָּמֵה הָוהיִל אֹ יִּכ
 טעוֶו רֶהיֵא ּביֹוא ןעֶסאַרְמְׁש עֶרְהיִא ןיִא = איו י יראו הָזִּ ּוׁשֲחַּכ :הָהְי-סאנ הָדוהְי תיבּו
 רעֶנייֵא אָד זיִא סֶע ּביֹוא ,ׁשְנעֶמַא ןעֶנּופעֶג הי 6 יו עו ברא הר טל אומרת

 אי פי י+ -"+  ןֵבְה - :םֶהָל הֶׂשָעַי הֶּכ םֶהְּב ןא רֵּבִדַהְו חול ּזִהִי י*
 ןעֶּביֹולְג טְכּוז סאו טֵּפְׁשִמ טּורְט םאוָו הוה רַבְדַ-תֶא םֶכְרּבַ עי תֹואְבְצ יַֹלֶא הּוהְ רֶמָא-הְּ

 דְנּוא 2 :ןעֶּבעֶגְרעֶפ רֶהיֵא ְּךיִא לעֶו יֹוזַא = !

 :שְלאַפ רעֶּביִראַד אייז ןעֶרעוֶוְׁש ,טְּבעֶל ראַה רעֶד איו רֶהאָו יֹוזַא ,ןעֶנאָז אייֵז ּביֹוא
 ןעֶבאָלְׁשעֶג אייז טְסאָה אּוד !ָעייֵרְט איִד ּוצ טיִנ ןעֶד אייֵז ןעֶנעֶז ,ןעֶניֹוא עֶנייֵד ,ראָה ָא 3
 טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא ,טְנעֶלְרעֶפ אייֵז טְסאָה אּוד ,טְקְנעֶרְקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא
 וְלעַפ ַא איוז טְכאַמעֶנ רעֶטְראַה םיִנָּפ רֶעייֵז ןעֶּבאָה אייֵז ,רָסּומ ןייק ןעֶמעֶנְנָא טְלאוָועֶג
 ןעֶנעֶז אייֵז טְּכאַדעֶג ּבאָה ְךיִא דְנּוא 4 :ןעֶרְהעֶקקיִרּוצ טְלאוָועֶג טיִנ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז
 ןּופ געוֶו םעֶד טיִנ ןעֶסיוִו אייֵז ןיִראָו ,ןעֶראועֶג ׁשיִראַנ ןעֶנעֶז אייֵז ,טייל עֶמעֶרָא ראָנ
 ךיִא דְנּוא עֶסיֹורְג איִד ּוצ ןְהעֶנ ריִמ לעז ְּךיִא 2 :טאָנ רֶעייֵז ןּופ טְכעֶר סאָד ,ראַה םעֶד
 ןּופ טֶכעֶר םאָד ,ראַה םעֶד ןּופ געוֶו םעֶד ןעֶסיוו אייֵז ןיִראָו ,ןעֶדעֶר אייֵז טיִמ לעוֶו
 איד ןעֶסירּוצ ןעֶּבאָה אייז ;ְּךאָו םאֶד ןעֶכאָרְּבּוצ ןעֶמאַזּוצ ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא ,טאָג רֶעייֵז
 -םיִװ רעֶד ןּופ ףְלאָו רעֶד ,דְלאַַו םעֶד ןּופ ּבייֵל רעֶד אייֵז טְנאָלְׁש םֹּוראָד 6 :קיִרְטִש
 טעוֶו סאוָו רעֶכיִלְטיִא ,טעֶטְׁש עֶרייֵז ןיִא טְרֶעיֹול טְרעֶּפְמעֶל רעֶד ,אייֵז טְרעֶטְׁשּוצ אייֵנעֶט
 אייֵז ,דֶניִז עֶרייֵז טְרְהעֶמְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו ,ןעֶסיִרּוצ טְרעו ןְהעֶגְסיֹורַא אייֵז ןּופ

 ?ןעֶּבעֶגְרעֶפ עֶגיִזאָד סאָד ריד ְךיִא ןעֶק איו 7 :גְנּורְהעֶקִּפֶא עֶרייֵז טְקְראַטְׁשרעֶפ ןעֶּבאָה
 ויִא םאִוָו םעֶד אייֵּב ןעֶריֹואוַוְׁשעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְזאָלְרעֶפ ְּךיִמ ןעֶּבאָה רעֶדְניִק עֶנייַד
 ןעֶּביִרְטעֶג טְכּוצְנּוא אייֵז ןעֶּבאָה ָךאָד טְגיִטעֶזעֶג אייֵז ּבאָה ְּךיִא ןעֶו דְנּוא ,טאָג ןייֵק טיִנ
 עֶטְזייֵּטְׁשעֶב איו 8 :טְלעֶמאַזְרעֶפ ְךיִז אייֵז ןעֶּבאָה הָנֹוז ַא ןּופ זיֹוה םעֶד ןיֵא דְנּוא

 ןייז ןּופ ּבייװ ּםעֶד ּוצ רעֶּכיִלְטיִא ,ןעֶנְראָמ-היִרְּפ םַא ןעֶניִרְׁשעֶנ אייֵז ןעֶּבאָה דְרעֶפ
 לאָז רעֶדָא ,ראַה רעֶד טְנאָז ?ןעֶפאָרְטְׁש ּוצ ןעֶקְנעֶדעֶנ טיִנ עֶכְלאָז ְּךיִא לאָז 9 :דְנייֵרְּפ
 ףיֹוא ףיֹורַא טְהעֶנ 10 ?ןעֶמעֶנ הָמֵקְנ טיִנ עֶלעֶז עֶנייֵמ עֶניִזאָד סאָד איוז קְלאָפ ַא ןָא
 טּוהמ ,ןעֶכאַמ טיִנ רֶהיֵא טְלאָז דֶנֶע ןייֵא רעַּבָא ,אייֵז טְּבְראַדְרעֶפ דְנּוא ןְרֶעיֹומ עֶרֶהיִא
 אייֵרְמעֶנְנּוא ןיִראָו 11 :ראַה םעֶד ּוצ טיִנ ןעֶרעֶהעֶג אייז ןיִראָוְו ,ןעֶנייווְצ עֶרֶהיִא ּפָא
 אייֵז 12 :ראַה רעֶד טְנאָז ,הָדּוהְי זיֹוד סאָד דְנּוא לֵאָרְׂשִי זיֹוה סאָד ןעֶראוָועֶג ריִמ ןעֶנעֶד
 םִע דְנּוא ,טיִנ םִע זיִא רֶע סאָד טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ראַה םעֶד טְנעֶקייֵלְרעֶפ ןעֶּבאָה
 ןעֶלעוֶו רעֶנְנּוה דְנּוא דְרעוֶוְׁש דְנּוא ,ןעֶמּוק טיִנ םעֶטְכעֶלְׁש ןייק םֶנּוא רעֶּביִא טעֶו
 טְראָװ סאָד לייװ ,דְניִח ּוצ ןייַז ןעֶלעוֶו םיִאיִבְנ איִד דְנּוא 18 :ןעֶהעֶז טיִנ ריִמ
 טְנאָז יֹוזַא םּוראָד 14 :ןעֶרעוֶו ןּוהְטעֶנ אייֵז לאָז יֹוזַא ,אייִז ןיִא טיִנ זיִא (םאָג ןּופנ
 ,טְראָו עֶניִזאָד סאָד טעֶרעֶנ טאָה רֶהיֵא ָלייֵו ,תֹוָאָבְצ טאָנ רעֶד ,ראַה רעד

 העז



 ה הימרי
 ליֹומ ןייֵד ןיִא טְראָ ןייֵמ ּבעֶנ ָּךיִא ,העֶז
 קְלאָפ עֶניִזאָד סאָד דְנּוא ,רֶעייֵפ ַא איז
 אייֵז לאָז םִע רְנּוא ,ץֶלאָה איז ןייֵז לאָז
 העֶז 18 :ןעֶנעֶרְּברעֶפ) ןעֶרְהעֶצְרעֶפ

 ןּופ קְלאָפ ַא ְךייֵא רעֶּביִא גְנעֶרְּב ְּךיִא
 וראַה רעֶד טְגאָז !לֵאָרְׂשִי זיֹוה ָא ,ןעֶטייוֵו

 םעֶטְלַא ןייֵא ,קְלאָפ םעֶקְראַטְׁש ַא זיִא םָע
 טיִנ טְסְנעֶק אּוד סאו קְלאַפ ַא ,קְלאַפ
 טְסְהעֶטְשרעֶפ אּוד דְִנּוא ;ְּךאַרְּפְׁש עֶנייֵז

 דייֵשְנעֶלייֵפ עֶנייֵז 16 :טעֶר רֶע סאוָו טיִנ
 אייז ,רֶבָק םעֶנעֶפָא ןייֵא איוו ךייֵלְג זיִא
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 :םֵתָלְכַאַו םיצֵע הזה םִעָהְ ׁשֵאְל ךיִּפְּביִרְבִד ןֵֹנ יִה
 וט הָדוהְידֶאָנ לֵאְרְׂשִי תַּב קָחְרִמַמ יג םֶכיֵלֲע איִבַמ יָה
 אָלְו ונֹוׁשְל עַדַחיאְל יֹוּנ אוד םָלועַמ יוָנ אוד ןָתיֵא | יג
 15 ;םיִרֹּבִג םָּּכ חותְּפ רֶבֵקְּ תָּפְׁשַא :רֶּבדְיהַמ עְֶׁשִת
 וד ךְנאצ לָכאֹי יתנו ךינָּב ולְכאְ ּךמְחַלְו ךריִצְק לֹּכָא
 רֶׁשֲא ּךיִרְצְבִ יֵרְע ׁשֵשֹרְי ךֵתנַאתו ָּךנְפִנ לכאֹי ְךֶרֶקְב
 15 ָהוהְיֶאָנ הֶּמֵהָה םִמיּב םְֶו :בֶרָחֶב הֶנֵרָּב ַחְטֹּב הָּתַא
 3 הֶׂשָע הָמ תֶחֵּת ּורְמאז יִּכ הָיְָו :הָלָּכ םֶכְתִ הֶׂשֲעָאדאל
 רׁשֲאַּכ םֶתיֵלֲא ָּתְרַמָאְו הָלֶא-לֶּכ-תֶא ּונָל ּוניקלֶא והְי
 ִדְבַַּת ןֵּכ םֶכְצְרַאְּב רֶכֵנ יהֹלָא ּודְבִעַתַו יִתֹוא םָּתְבַוֲ
 כ בֵקַָי תיֵבְּב תאָזּודָגַה :םֶכָל אל ץֶרָאְּב םיִָ
 1 יִלָכָסיִמֲע תאֹז אָניעֶמִׁש :רֶמאֵל הָרּויִב ָהעימְׁשַהְו
 ּועְמָׁשִי אָלְו םֶהְל םִינָא ּואְרי אֵלְו םֶהָל םִיניע בל ןיאְו
 93 יירשֲא ּוליִחָת אֵל יַנְּפִמ םִא הָוהְי-סאָנ ּואְריֵתאְל יִתֹואָה
 ושני ּוְָרְבעַי אֵלו םָלֹועקֶח םִיל לִבְנ לוח יּתְמַׂש
 53 הָיָה הזה םִעָלְו :ּוהְְרְבעַיאלְוֹוילנ יִמָהְו ּולָפּי אָלּ
 24 אָרָינ םֶבֶבלִב ּורְמָאדאֹולְו :ּוכְלִיוּורָמ הָרֹומּו רַרֹוס בל
 ּתַעְּבׁשֹוקלַמּו הָרֹז טׁשָנןֵתֹנַה ּניֵהֹלֶא הָודְי-תֶא אָנ
 הכ :רָלֲאיוטִה םֶכיֵתוע :ּונלירְמְׁשִי ריִצָק תוָקִח תֶעְבֶׁש

 5 םיָׁשְריִּמעְב וָאְצִמניִּכ ּםָּכִמ בֹוַָח יִעְָמ םֶכיֵתֹאָּטְַו -ָךעֶפ טעוֶו רֶע ,םיֹוּבְנעֶגייֵפ ןייד דְנּוא
 הל יא א ּוביִצַה םיִׁשּוקְי 6 עֶכְלעוֶו ףיֹוא טעֶטְׁש עֶטְסעֶּפ עֶנייַד ןעֶמְרָא
 יד ּולרִנ ּכ-לע הָמרִמ םיִאֹלְמ םֶהיֵּּב ןָּכ ףוצ אֵלָמ ֿבֹולְכִּכ ? ,ךרשררש מ היד טסרעמ אור
 א יד עֶריירְבַד יִרְבִע ם א .היאת ר טא

 :פ לעה :טְֶׁש אָל םִנִבָא טּפְׁשִמּו ּוחילְצַה םותָי ןיִד - /  יה ח דעי ןיא ךיוא דָנּוא 18
 -- וההל 5/ סא כל הבה םייז יָנ ךֶנֲע ןייק ְךייֵא ןּופ ךיִא לעװ ,ראָה
 םקנתת אלָכירֲׁ וְּבםִא והיא דקְפָאאְלהלַא הי 7 // יא ןופ ְּךיִא ?עו הא
 1 םיִאֵבְּנַה :ץְרָאָּב הָחְְהִנ הָרּורֲַׁשְו הָּמֹׁש - :יׁשְפִנ ןעוֶו ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 19 :ןעֶּכאַמ
 : םִנּוא טאָה סאָוְראַפ ,ןעֶנאָז טעוֶו רֶהיֵא
 איד יֹוזַא ,ןעֶנאָז אייֵז ּוצ אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ?ןּוהְטעֶנ סעֶלַא סאָד ,טאָג רעֶזְנּוא ,ראַה ּרעֶד
 ,דְנאַל רֶעייֵא ןיִא רעֶטעֶג עֶדְמעֶרְפ טְניִרעֶג טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,טְזאָלְרעֶפ ְּךיִמ טאָה רֶהיֵא
 טְנאָז 20 :ָךייַא ּוצ טיִנ טְרעֶהעֶג סאו דְנאַל ַא ןיִא ,ןעֶניִד עֶדְמעֶרְפ רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא
 יֹוזַא ,הָדּוהְי ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶרעֶה םִע טְכאַמ דְנּוא ,בקֵעַי ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןָא סאָד

 ץְראַה ןייק טיִנ טאָה סאו קְלאַפ םעְׁשיִראַנ רֶהיֵא ,עֶניִזאָד םאָד ןּונ טְרעֶה 91 :ןעֶנאָז ּוצ
 ןעֶרעֶה דֶנּוא ןעֶריֹוא ןעֶּבאָה אייֵז ,טיִנ ןעֶהעֶז דְנּוא ןעֶניֹוא ןעֶּבאָה אייֵז ,(דְנאַטְׁשרעֶפנ

  רֶהיֵא טְלאָז רעֶדָא ?טאָג ראַה רעֶד טְגאָז ,ןעֶטְכְראָפ טיִנ ְּךיִמ רֶהיֵא טְלאָז 22 :טיִנ
 םעֶד ּוצ ץעֶנעֶרְג ַא ראַפ דְמאַז םאָד טְכאַמעֶג ּבאָה ָּךיִא םאָו ?ןְרעֶטיִצ ְךיִמ ראָפ טיִנ
 איֵד) אייֵז ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶטעֶרְטרעֶּביִא טיִנ סֶע לאָז רֶע טאָד ,ץעֶועֶג םעֶניִּבֲע ןייֵא ,םי
 ןעֶדְניִא עֶנייַז ןעוֶו דְנּוא ,ןּוהְמ טיִנְראָג אייֵז ןעֶנעֶק ְּךאָד ,שיּורעֶג ַא ןעֶכאַמ (ןְרעֶסאוַו

 קְלאָפ ןעֶגיִזאָד םעֶד ּוצ רעֶּבָא 22 :ןעֶטעֶרְטרעֶּביִא טיִנ אייֵז ןעֶנעֶק ּךאָד ןעֶמְרּוטְׁש
 דְנּוא טְרְהעֶקעֶגְּפָא ןעֶּבאָה אייֵז ,ץְראַה םעֶגיִנעֶּמְׁשרעֶדיװ דְנּוא םעֶטְרְהעֶקעֶגְּפָא ןייַא זיִא
 ריִמ ,רעֶצְרעֶה עֶרייֵז ןיִא טְגאָזעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 24 :ןעֶגְנאַגעֶגקעוֶוַא ןעֶנעֶז
 דָנּוא ןעֶנעֶר-היִרְּפ םעֶד ,ןעֶגעֶר טעֶנ סאו ,טאָג רעֶזְנּוא ,ראַה םעֶד ןעֶטְבְראַָפ ןעֶלאוָו
 טיִהעֶּב טייֵצ-טיִנְׁש ןּופ ןעֶבאָו עֶגיִסעֶמְלעֶגעֶר איִד ,טייֵצ עֶנייֵז ןיִא ןעֶגעֶר-ִטְהעֶּמְׁש םעֶד
 דְנּוא ,טְגייֵנעֶגְּפָא םעֶלַא םאֶד ןעֶּבאָה ןעֶטייֵקְניִטְבעֶרעֶגְנּוא עֶרייֵא 28 :םָנּוא ראָפ רֶע
 ןעֶנּופעֶג ןעֶרעוֶו םִע ןיִראָו 26 :ְךייֵא ןּופ עֶטּוג םאָד ןעֶטיִמְרעֶפ ןעֶּבאָה דְניִז עֶרייֵא
 ןעֶּבאָה אייֵז ,רעֶלעֶמְׁש-לעֶגיֹופ איוז ְּךייֵלְג ןְרֶעיֹול םאוָו ,םיִעָׁשְר קְלאַפ ןייֵמ רעֶטְנּוא

 ַא איז יֹוזַא 27 :ןעֶגְנאַפעֶג ןעֶשְנעֶמ ןעֶּבאָה אייֵז םיִנעֶּבְרעֶדְרעֶפ טְלעֶטְׁשעֶגְקעוֶוַא
 (טייֵקשְלאַפ) גאָרְטעֶּב טיִמ לופ רעֶזייֵה עֶרייֵז ןעֶנעֶז יֹוזַא ,לעֶנעֶפ טיִמ לּופ גייֵטְׁש
 אייֵז ןעֶראָועֶג טעֶפ ןעֶנעֶז אייֵז 28 :ןעֶראוָועֶג ְךייֵר דְנּוא םיֹורְג אייֵז ןעֶנעֶז םּוראָד
 םאָד ןּופ (סאָמ םאָד) ןעֶטעֶרְטעֶגְרעֶּביִא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְכאַרְטעֶנְסיֹוא ןעֶּבאָה

 םֹותָי םעֶד ןּופ טְכעֶר סאָד ,(תֶמֶא טיִמנ טְּפְׁשִמעֶג טיִנ אייֵז ןעֶּבאָה ןיד ןייק ,עֶטְּבעֶלְׁש
 ןעֶּבאָה םיִנֹויְבֶא איד ןּופ טָּפְׁשִמ םאֶד דְנּוא ,ןעֶועוֶועֶג ַחיִלְצִמ ןעֶּבאָה אייז דְנּוא
 האַה רעֶד טְנאָז ?ןעֶפאָרְטְׁשעֶּב טיִנ עֶבְלאָזַא ְךיִא לאָז 29 :טֶּפְׁשִמעֶג טיִנ אייֵז
 -קעֶרְׁש ַא 30 ?קְלאָפ םעֶכְלאָו ַא ףיֹוא ןייַז םקֹונ טיִנ ְךיִמ ְּךיִא לאָז רעֶדָא
 םיִאיִבְנ איד 21 :דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶהעֶׁשעֶנ זיִא םעֶטְפאַהְרעֶדיֹוׁש דְנּוא םעֶכיִל

 דְנּוא 17 :ןעֶדְלעֶה עֶקְראַטְׁש עֶלַא ןעֶנעֶז
 עֶנעֶטיִנְׁשעֶג עֶנייֵד ןעֶסֶעְפיֹוא טעוֶו רֶע

 ןעֶלעוֶו אייֵז ,טיֹורְּב ןייֵד דְנּוא (הָאּובְּתנ

 ,רעֶסְכעֶט עֶנייֵד דְנּוא ןְהיִז עֶנייִד ןעֶסעֶרְפ
 עֶנייֵד דְנּוא ףאָש עֶנייֵד ןעֶסעֶרְפ טעוֶו רֶע

 קאָּטְׁשנייוַו ןייֵד ןעֶסעֶרְפ טעוֶו רֶע ,רעֶדְניִר

 ןעגאז



 הימרי 01

 ןכ ּובֲהא יִּמִעְו םֶהיֵדְי-לַע יורי םיִנֲהְכְִו רֶקׁשַב יִאְבִנ
 :הָתיִרֲחַאְל וָׂשֲעַּתחהַמּו
 0 1 ו
 רֶפֹוׁש ּוטְקִּת עוקְתֹבּו םַלָׁשיִרְי בֵרָקִמ ןְמינב יב ! ּוָעָה א

 ןופצִמ תְׁשנ הָעְר יִּכ תֵאֵׂשַמ יִאְׂש םֶרֵּכַה תיִבלַעְו

 היֶלֵא :ןציתב יִתיִמָד הָננעְּמְַו הָָּנַה :לוִדָנ רֶבָׁשְו 2

 ׁשיִא ּועְר ביִבָס םי לֶהא לע ּועְקִּת םֶהיֵרְרָעְו םִיִעֹר ּואְבָי

 יא םִיָרָהְצַב הל ּומּוק הָָּלִמ ָהיֶלָע ּוׁשָדִק :ודָי-תֶא 4

 לע ּומֹוק ;םֶרֶיללֶצ ּוטְנייַּכ םֹוּיַה הָנמ-כ ֹונָל ה
 הֹוהְי ַמָא הַּכ יִּכ ;ָהיִֶתֹונְמְרַא הָתיִחְׁשְִו הָליֵלַב 6

 ריִעָה איָה הָלְלְס םַלָׁשּור י-לַע וכְפׁשְו הָצֵע ּוָתְרִּכ תֹואָבְצ
 הֶרָקַה ןֵכ היִמימ רַב ריקָהְּכ ּהָּברִקְּב קָׁשע ּהָלְּכ רֹכִפָה ז

 ;ָכמ יָה דיִמָּת נפ לַע ּהָב עמ ישו םָמָח ּהָתְעִר
 הָטָמֶׁש ְךֵמיׂשְְֲּ ְךמִמ יִׁשְפִנ עֶקַּתרִּפ םֵלָשּרְי רוה 8
 שללוע תֹואְבִצ ָהוהְי רַמָא הָּכ ;הֶבָׁשונ אל ץֶרֶא 9

 -כֵע ְךצובּכ ֶָּי בֵׁשֶה לֵארְׂשִי תיִרֵאְׁש ןפנכ לְלושִי
 הָלרֲע הֵּנִה ּועָמְׁשִיְו הָדיִצֲאְו הָרְּבַרֲא .מ-לע ;תֹלִסְלַס י

 םםֶהָל הָיָה הָוהְי-רַבְד הנה ביִׁשקַהְל ּולְכּי אֵלְו םֶנָָא
 יִתי אל יִתאֵלְמ !הָוהְי תַמֲח תֵאְו ;וברצתה אל הָּפְרָהְל 11

 יִכ וָּרַי םיִרּוחַּב דֹוָס לֶעו ץּורַּב טְל-לַע ְךֵֶׁש ליִכָה
 וּבִסָנְו :םיִמָי אֵלְמיִסִע ןקָ ודבָלְי ; וָשֵא-ִע ׁשיַאדבג 2

 יִדי-תֶא הָמֵאייֵּכ ֹוּדְחַי םיִׁשָנְו תֹורָׂש םיִרָחֲאַל םֶהְי ַתָב
 טלּורְגיַעְו טנמָּקִמ ִּ :הָיהְי-םֶאְ ץֶרֶאָה יֵבְׁשֹי-לַ 13

 :רָקָׁש הָׂשְע וָּלְּכ ןֵהֹּכ-דַעְו איִבָּנִמּו עַצָב עֵצֹּב וִלְּכ
 םםִלָׁש םִָׁש רֶמאֵל הָּלִקְנ-לַע יִּמִע רֶבָׁש-תֶא ּואָּפַרִיַו 4
 ּוׁשֹובְי י-אֵל ׁשֹוּב-ַנ יוׂשָע הבעוחכ ושיֿבוה ;םִֹלָש ן יִאְו ומ
 טיִּתְרַקּפתְעַּב םיִלָפְנַב ול ןֵכָל ּועָדָי אֵל ם עי

 / ה

 איד דְנּוא ,טייֵקשְלאַפ ןיִא תֹואיִבְנ יי
 ,(טְכאַּמנ דְנאַה עֶרייֵז ץְרּוד ןעֶׁשְרעֶה םיִנֲה
 ּביל יֹוזַא םִע ןעֶּבאָה קְלאָפ ןיימ דְנּוא
 רֶהיֵא ּוצ ןּוהְמ רעֶּבָא רֶהיֵא טעוֶו סאָו

 :דֶנָע
 ו לעטיּפאק

 ןעֶפיֹולְטְנַא וצ) ְּךייֵא טְלעֶמאַזְרעֶפ 1
 ןעֶמיִמ ןּופ ,ןֵמָוְנִּב ןּופ רעֶדְניִק רֶהיֵא
 םעֶד טְזאָלְּב ַעֹוקְּת ןיִא דְנּוא .םִיַלָׁשורְי
 טְּבעֶה םֶרֶּכַה תיֵּב םעֶד ןיִא דְנּוא ,רֶפֹוש
 -ִכעֶלְׁש ןיִראָו (לאַנְגיִס) ןעֶבייֵצ ַא ףיֹוא
 ַא דְנּוא ,טייַז-ןֹופָצ ןּופ טיֹורַא טְמּוק םעֶמ
 עֶנְהעֶׁש ַא ּוצ 2 :(קיִלְגנּואנ ְךאָרְּב רעֶסיֹורְנ

 -רעֶּפ ְּךיִד ְּךיִא ּבאָה עֶטְלעֶטְרעֶצעֶג דְנּוא
 ןעֶגעֶק 8 :ןֹויִצ ןּופ רעֶטְכאָט אּוד ,ןעֶכיִלְג
 טיִמ רעֶּכּוטְסאַּפ איִד ןעֶמּוק ןעֶלאָז רֶהיֵא
 םּורַא ףיֹוא ןעֶלעֶטְׁש אייֵז ,םעֶדאַטְס עֶריֵז

 ןְרעֶטיִּפ טעֶו רעֶכיִלְטיִא ,ןעֶטְלעֶצעֶג רֶהיֵא
 רעֶּביִא טְגיִליֵה 4 :(דְלעֶפ) טְרָא ןייַז
 -ַפיֹורַא ריִמ ןעֶזאָל דְנּוא ,הָמָחְלִמ ַא רֶהיֵא"

 ,םִנּוא ּוצ הע ,גאָט ןעֶטיִמ ןיִא ןְהעֶג
 טְרְהעֶקעֶג ןיֹוׁש ְּךיִז טאָה גאָט רעֶד ןיִראוָו
 ןיוש ְךיִז ןעֶּבאָה םִע ןיִראָָו ,(טעֶדְנעוֶועֶגנ
 ;רְנעֶבֶא םעֶד ןּופ סְנעֶטאָׁש איִד טְגייֵנעֶג
 ןְהעֶנְפיֹורַא ריִמ ןעֶזאָל דְנּואףיֹואטְהעֶטׁש 2

 טאָה יֹוזַא ןיִראָו 6 :ןעֶטְסאַלאַּפ עֶרֶהיִא ןעֶרעֶטְׁשּוצ ריִמ ןעֶזאָל דְנּוא ,טְכאַנ אייֵּב
 ץְנאַש ַא םִיַלָׁשּורְי ןעֶגעֶק ףיֹוא טיִׁש דְנּוא ץְלאָה טעֶרייַנְש ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְגאָזעֶג
 םיִא זיִא איִז ןעֶראָועֶג טְכּוזעֶגְרעֶטְנּוא זיִא איִז םאֶו טאָטְׁש איִד זיִא איִז !(לאַ)
 ,רעֶסאוַו רֶהיֵא ןעֶלעוֶוְק טְזאָל ןעֶנּורְּב ַא איו יֹוזַא 7 :גנּוקיִרְדרעֶטְנּוא עֶרֶהיִא ןיִא ןעֶצְנאַג
 טְרעוֶו גְנּוטְּסיִוְרעֶּפ דְנּוא טייֵהדְלאוַועֶג ,םעֶטְכעֶלְׁש רֶהיֵא טְלעוֶוקעֶגְסיֹורַא טאָה יֹוזַא
 םִיַלָׁשֹורְי ְּךיִד ףאָרְטְש 8 :ןעֶדְנּואוְו דֵנּוא טייֵהְקְנאַרְק ןעֶנעוֶו ,טְרעֶהעֶנ ריִמָּת רֶהיֵא ןיִא

 ןעֶפאַמ טיִנ ְּךיִד לאָז ְּךיִא סאָד ,ןעֶקיִרקעֶזַא ריִד ןּופ טיִנ ְּךיִז לאָז עֶלעֶז עֶנייֵמ יִדְּכ
 לאָז ןעֶמ ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא 9 :טניוא ןעֶּב טיִנ זיִא םאָו דְנאַל ַא ,טְסיוִו
 קירוצ רֶהעַק ,לֵאָרְׂשִי ֶעֶביִלְבֶגרעֶּביִא איד קאָמְׁשנייוו ַא איז ןעֶסייֵרְּפָא ןעֶצְנאַנ םיִא
 ןעֶדעֶר ְּךיִא לאָז ןעֶמעוֶו ּוצ 10 :ּבְרעֶק איִד : רעֶדייַנְש ןעֶּביֹורְט ַא איז דְנאַה עֶנייֵד
 אייז דְנּוא ןעֶטיִנְשעֶּבְמּוא זיִא רֶעיֹוא רֶעייֵז ,העָז ?ןעֶרעֶה ןעֶלאָז אייֵז סאָד ןעֶנייֵצ רֶנּוא
 -עֶּב אייֵז ,דְנאַש ּוצ אייֵז זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד ,העָז ,ןעֶמעֶנְרעֶפ טיִנ ןעֶנעֶק
 םעֶד ןּופ ןְראַעְמיִרְנ םעֶד טיִמ לופ ְּךיִא ןיִּב (רעֶּביִראָד) דנּוא 11 :טיִנ םִע ןעֶרְהעֶנ
 רעֶדְניִק איִד רעֶּביִא (ןעֶרעֶרְט) םיֹוא םיִג ,ןעֶמְלאַהּוצְנייַא ןעֶראָועֶג דיִמ ןיִּב ְּךיִא ,ראַה
 ןיִראָה ,ןעֶמאַזּוצ ,טייֵל עֶנְנּוי איִד ןּופ גָנּולְמאַזְרעֶפ רעֶד ףיֹוא דְנּוא ;םאַנ רעֶד ףיֹוא
 רעֶד דְנּוא ,רעֶמָלַא רעֶד ,ןעֶרעוֶו ןעֶגְנּואוְוְצעֶּב ןעֶלעוֶו איֹורְפ איִד דְנּוא ןאַמ רעֶד ְּךיֹוא
 ןעֶרעֶו ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא ןעֶלעוֶו רעֶזייֵה עֶרייֵז דְנּוא 12 :געֶט טיִמ (םאַז) לּופ זיִא סאוָו
 עֶנייֵמ ןעֶקעֶּרְטְשסיֹוא לעֶוֶו ָּךיִא ןיִראָו ,םעֶנייֵא ןיִא רעֶּבייוֵו דְנּוא רעֶדְלעֶפ ,עֶרעֶדְנַא ּוצ
 רֶעייֵז ןּופ ןיִראָו 18 :ראַה רעֶד טְנאָז ,דְנאַל םעֶד ןּופ רעֶניֹואָונייַא איִד רעֶּביִא דְנאַה

 ךאָנ גיִצייגנ ןיִועֶג ְּךאָנ טְגאָיְרעֶפ עֶלַא אייֵז ןעֶנעֶז ,ןעֶמְסעֶרְג רֶעייֵז ּוצ זיּב ןעֶטְסְנעֶלְק
 איז דְנּוא 11 :שְלאַפ עֶלַא אייֵז ןּוהֵט ,ןֵהֹּכ םעֶד ּוצ זיִּב איִבָנ םעֶד ןּופ דְנּוא (דְלעֶג

 ּוצ יֹוזַא (טְראָו) סעֶנְניִרְג ןייֵא טיִמ קְלאַּפ ןייֵמ ןּופ (ְּךאָרְּב) קיִלְגְנּוא םאָד ןעֶלייֵה ןעֶליוז
 טְמעֶׁשְרעֶפ ןעֶנעֶז אייֵז 12 :םֹולָׁש ןייק טיִנ ָּךאָד זיִא סֶע רעֶּבָא !םֹולָׁש .םֹולָׁש ,ןעֶנאָז
 ךיֹוא רעֶּבָא ְּךיִז ןעֶמעֶׁש אייֵז ,טייקְגיִדְריווְמּוא ןּוהְטעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו ,ןעֶראוְועֶג
 אייז ןעֶּלעֶו םּוראָד !ןעֶמעֶׁש ּוצ ְָּךיִז םּוא טיִנ אייֵז ןעֶהעֶמְׁשרעֶפ ְָּךיֹוא ,טיִנ

 ןעפאָרַּטְׁש אייֵז לעוֶו ְךיִא ןעֶו טייֵצ רעֶד ןיִא עֶנעֶלאַפעֶג איִד רעֶטְנּוא ןעֶלאַפ

 ןעלעדד



 הימרי
 טְגאָז ,ןעֶרעוֶו טְלעֶכיֹורְטְׁשעֶג אייֵז ןעֶלעוֶו
 -עֶנ ראַה רעֶד טאָה יֹוזַא 16 :ראַה רעֶד
 דְנּוא ןעֶנעוֶו איד ףיֹוא טְהעֶטְׁש ,טְנאָז

 עֶטְלַא ץְנאַג איד ְּךאָנ טְגעֶרְפ דֶנּוא ,טְהעֶז
 ,בעוֶו רעֶטּוג רעֶד ויִא רעֶכְלעוֶו ,ןעֶנעֶטְׁש
 עֶהּור רֶהיִא טעֶו יֹוזַא ףיֹוראַד טְהעֶנ דֶנּוא
 אייֵז רעֶּבָא ,תֹושָפְנ עֶרייֵא ּוצ ןעֶניִפעֶג

 :ןְהעֶג טיִנ ןעֶלעוֶו ריִמ טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה
 -ְבעוֶו טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא ּבאָה ְּךיִא 'דְנּוא 7
 םעֶד ּוצ טְמעֶנְרעֶפ ;ְךייֵא רעֶּביִא רעֶט
 ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא ,רָפֹוש ןּופ לֹוק
 :ןעֶמעֶנְרעֶּפ טיִנ ןעֶלעֶו ריִמ טְנאָזעֶג
 דְנּוא ,רעֶקלעֶּפ -ֶהיִא טְרעֶה םּוראָד 8
 םאֶװ םאֶד גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד טְנעֶקְרעֶד
 !דֶרֶע אּוד ּוצ רעֶה 19 :אייֵז רעֶטְנּוא זיִא
 םעֶד ּוצ םעֶטְכעֶלְׁש גְנעֶרְּב ְּךיִא ,העז

 עֶרייֵז ןּופ טְכּורְפ איד ,קְלאָפ ןעֶניִזאָד
 -ְךעֶפ םיִנ ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו ,ןעֶקְנאַדעֶג
 הָרֹוּת עֶנייֵמ דְנּוא רעֶטְרעוֶו עֶנייֵמ ןעֶמּונ

 5 יד
 16 םיִכְרִ-לַע ֹודְמִע הָוהְי רַמָא הָּכ = !הָוהְי רַמא וָלִָּׁכִי
 הָביוכְלּו בֹוַּה ֶרּד הָזיֵא טְלּע תָֹבִתְנַל| ּולֲאָׁשְו ּואָּו
 ז יֵתֹמקַהְו :ךלֶנ אָל יִהְמאָי םָכָׁשְפַנְל עֶטְרִמ ָּאְצִמּו
 :בישקנ אל ּוְמ או רָפֹוׁש ליִמְל ּוביִׁשְקַה םיִפֹצ טֶכיֵלע

  ץרָאָה עמ !םֶבירשֶאדתֶא הע עו מִׁ כל
 יִּכ םָתֹובְׁשִחַמ יִרְּפ ְהָּוַה טֶעֶה-לֶא הָעְר איִבִמ יִכֹנָא הָנַד
 כ יִל הָויהָּמִל :הָביּוסָאְמִיו יִתְרְוְתְ ּוביִׁשְקִה אֵל יְבילַע
 םֶכיֵתְלעְ קָחְרִמ ץֶרָאֵמ בֹוָּטַה הָנָקְו אֹובָת אָכְּׁשִמ הָנּובְל
 עו הָוהְי רַמָא הֹּכ ןֵכָל :יל ּובְרֲעראל םֶכיֵחְבִח ןֹוצָרְל אֵל
 םיִנָבּו תובָא םֶב ּולְׁשָכְו םילשכמ הוה םעֶה-לָא ןתנ יננה
 33 בע הֶּגִד הָוהְי רֶמָא הֵּכ !ּורְבָאי ועְרְו כש וָּדחַי
 3 תֶׁשַק :ץֶרָאיתְכרַימ רֹעַי לו ינְו ןוָפִצ ץרַאמ אָּב
 הדָמַהי םִיַּכ םליק ּומֹלַָי אָלְו אּוד יִדְְכַא ּוקיְֲֹי ןודיִכְו
 -תַּב לע הָמחְמַל ש טיִאְּכ רָע ּובָּכרִי םימּ-לַעו
 24 :: ּנְתַלזֲחַה הֶרָצ ּוניֵדָיּוָפָר ֹעְמָׁש-תֶא ּונְַמָׁש ;ןויִצ
 הכ בֶרָח יַּכ יכֵלַּתילַא .ךרָּדַבּו הֶדָׂשַה ֹאְצַּתילַא :הָרֵלוַּכ
 ו רֶפאְב יִׁשְלְַּתַהְו קָׂשיְִַהימַע-תַּב :ביִבָּפִמ רונָמ ביאְל
 אאָבָי םאֶתִּפ יִּכ םיִרֹורְמִּת דַּפְּפִמ ְּךֶלדייִשֶע דיִחָי לָכַא
 יד ָתנַחָבּו עַרָתְו רֶצְבִמ יִּמִעְב ּךּתִחְנ ןוחְּב :ּוניֵלָע דֶרֹׂשַה
 18 לבו תֶׁשחְנ ליכְר יֵבְלְה םיִרְרֹוס יִרָס םֶּלְּכ !םָּכְרַּד-תֶא
 עג וָּׁשַל תֶרַפֹע םֵּתׁשַאַמ ַחָּפִמ רַחְנ :הָּמִה םֶתיִחְׁשַמ םֶלְּכ
 ל ייּכ םֶהָל ּואְרִק סָאְמִנ ףֶסֶּכ :ּוקָּתִ אֵל םיְִָו ףורָצ ףֶרֶצ

 !םֶהָּב הָוהסאְמ םאָה ּוצ 20 :טְסאַהְרעֶפ אייֵז ןעֶּבאָה
 : : ל 3 : דְנּוא ,אָבִׁש ןּופ ְךיֹורייוִו ןעֶמּוק ריִמ לאָז
 א דֹמָע !רֶמאֵל הָוהְי תַאֵמ ּוהָיְמְרִי ַא הָיָה-רֶׁשֲא בֶבֶּדַה ?דְנאַל ןעֶמייוֵו ַא ןּופ רְהאָר עֶטּוג םאָד

 ְתְרַמַאו הָוַה רָבָּדַה-תֶא םָש ְתאָרְק כו הָוהְי תיֵב רַעַׁשְּב ראג

 הרֶּלִאָה םיִרְָׁשּב םיִאְּבה וה לָכ הָהְ-רֵבְדעְמִׁש ןעֶנעֶז (תֹולֹוענ רעֶּפְּפָא-דְנאַרְּב עֶרייֵא זַא
 עֶרייֵא דְנּוא ,ןעֶלאַפעֶנְליֹואְו םּוצ טיִנ

 ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,םֹּוראָד 91 :ןעֶמּונעֶגְנָא טיִנ ריִמ ןעֶנעֶז (םיִחָבְזו רעֶפִּפָא-טְכאַלְׁש
 רעֶּביִא ְּךיִז ןעֶלעוֶו םִע רְנּוא ,ןעֶגְנּולְכיֹורְטְׁש קְלאַפ ןעֶגיִזאָד םעֶד ּוצ ּבעֶג ְךיִא ,העָּד
 דנייֵרְפ ןייַז דנּוא רעֶניֹואוְועֶּב רעֶד ,ןעֶמאַזּוצ רעֶדְניִק דְנּוא ןְרעֶשְלֶע ןְלעֶכיֹורַמְׁש אייז
 םעֶד ןּופ טְמּוק קְלאַפ ַא העָז ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 92 :ןעֶרעוֶו ןעֶריֹולְרעֶפ ןעֶלעזֶז
 ןּופ ןעֶדְנֶע איִד ןּופ ףיֹוא ְּךיִז טקעוֶו ןאָיְצאַנ עֶסיֹורְג ַא דְנּוא ,טייֵז-ץֹופָצ ןּופ דְנאַל
 ְךיִז טעוֶו דְנּוא רֶזְכַא ןייֵא זיִא רֶע ,ןעֶזיִּפְׁש דְנּוא ןעֶניוּב ןעֶטְלאַה אייֵז 28 :רֶרֶע רעֶד
 הְרעֶּפ ףיֹוא ןעֶטייֵר אייֵז דְנּוא ,םַי םאָד איו טְמּורְּב לֹוק רֶעייֵז ,ןעֶמְראַּבְרעֶד טיִנ
 ריִמ 21 ןֹויִצ ןּופ רעֶטְכאָמ איד ןעֶנעֶק הָמָחְלִמ רעֶד ּוצ ןאַמ ַא איו טייֵרְּבעֶנּוצ
 טְסֶגנַא ,ןעֶראָועֶג ףאַלְׁש ןעֶנעֶז דְנעֶה עֶרעֶזְנּוא ,טְרעֶהעֶג טְכיֵיְכאָנ םֶהיֵא ןּופ ןעֶּבאָה
 טיִנ טְהעֶנ 28 :(ןירעֶניִועֶג) ןיִרעֶדעֶּבעֶג ַא איוו םיִנְרעֶטיִצ ַא ,טְּפאַחעֶגְנָא םִנּוא טאָה
 םעֶד ןּופ רְרעוֶוְׁש םאֶד ןיִראָָו ,געוֶו םעֶד ףיֹוא טיִנ טְהעֶנ דְנּוא ,דלעֶפ םעֶד ףיֹוא סיֹורַא
 ְךיִד לעֶטְראַנ ,קְלאָפ ןייֵמ ןּופ רעֶטְכאָט אוד 26 :םורַא ןּופ ְּךיִלְרעֶטְכְרּופ זיִא דְנייפ
 ןיֵא ראַפ איִװ רֶעיֹורְש ַא ריִד ְּךאַמ ,שַא ןיִא ְךיִד רעֶגְלאַַו דְנּוא ,קאַז ַא טיִמ םּורַא
 ןעֶמּוק םֶנּוא רעֶּביִא טעוֶו גְניִלְצּולְּפ ןיִראָו ,גאָלְק עֶרעֶטיִּב רֶהעֶז ַא ,ןְהּוז ןעֶניִצְנייֵא
 רעֶטְנּוא ןעֶּבעֶנעֶג ְּךיִד ְךיִא ּבאָה רעֶפיִרְּפ ַא סְלַא 27 :(רעֶּבְראַדְרעֶפ) רעֶּבִיֹור רעֶד
 רֶעייֵז ןעֶפיִרְּפ דְנּוא ןעֶנעֶקְרעֶד טְסְלאָז אּוד סאָד ,רֶעיֹומ עֶטְסעֶפ ַא ּוצ ,קְלאָפ ןייֵמ
 (רעֶניִנעֶּמְׁשרעֶדיִװ) םְרעֶרְהעֶקְּפָא איִד רעֶטְנּוא רעֶרְהעֶקְּפָא עֶלַא ןעֶנעֶז אייֵז 28 :געוֶו
 ,ןעֶזייֵא ךְנּוא רעֶּפּוק אי ןעֶראָועֶג עֶלַא ןעֶנעֶז אייֵז ,תֹוליִכְר טיִמ םּורַא ןְהעֶנ אייֵז
 סאָד זיִא רֶעייֵפ םעֶד ןּופ ,ןעֶביֹוא-זאָלְּב רעֶד טְנעֶרְּב סֶע 20 :רעֶּבְראַדְרעֶפ ןעֶנעֶז אייֵז
 עֶטְכעֶלְׁש איִד רֶנּוא ,טְרעֶטייֵל ןעֶמ דְנּוא ןעֶמ טְרעֶטייֵל טְסיִזְמּוא ,טְרְהעֶצְרעֶפ אייֵלְּב
 ראַה רעֶד ןיִראָו ,אייֵז ןעֶמ טְפּור רעֶּבְליִז םעֶנעֶּפְראוָוְרעֶפ 30 :ןעֶסירעֶנְּפָא טיִנ ןעֶרעוֶו
 :ןעֶפְראוְרעֶפ אייֵז טאָה

 ז לעטיפאק
 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ראַה םעֶד ןּופ ,ּוהָיְמְרִי ּוצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאוָו טְראוָו סאָד זיִא סאָד 1
 טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ראָה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ןיִא ךיד לעֶטְׁש 9
 איד טְרעֶה ןעֶנאָז טְסְלאָו אוד דנּוא טְראָו עֶניִזאָד םאָד ןעֶפּורְסיֹוא ןעֶטְראָד
 ןְרֶעיֹוט עֶניִואָד איִד ְךְרּוד ןעֶמּוק סאָו איִד הָדּוהְי ץְנאַג ראַה םעֶד ןּופ רעֶטְרעֶו

 ירּכ 48
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 לֵאָרְׂשי יַהלֶא תֹואָבְצ הֶוהְי רַפָאדהְּכ :הָוהיל תָחַּתְׁשהְל 3

 םבקָּמִּכ םֶכְתִא הָנְּכׁשִאו םֶכיֵלְלַעַמּו םֶכיֵכְרַר ּוביִטיֵה

 לֵכיֵה רֶמאֵל רֵקָׁשַה ירְבִד-לֶא םֶכָל וְשְבּת-לַא :הזִה 4

 בימיַה--םָא ִכ :הָּמֵה הָוהְי לֵכיֵה הָוהְי לכיֵה הָוהְי ה

 וׂשֲעַת וָׂשָעדבִא םֶכיֵלְלַעָמיתֶאְו םֶכיֵכְרַד-תֶא ּוביִטיֵּת

 ּוקֹׂשֲעַת אֵל הָנְמְלַאְו םֹוָתָי רנ :ּוהעַר ןיֵבּו ׁשיִא ןיּב טָּפְׁשִמ 6

 םיִרֵחֲא םיִהֹלֶא יי יִרֵחאְו ַה םיִקָּמַּ כְפְׁשּתילֲא י יֵקָנ םֶדו

 הָּוַה םֹקָּמַּב םֶכְתֶא יתנו ;םֶכָל עַרְל וְכְלת אָל ז

 ;םֶלֹועידעְו םֶלֹועְִמְל םֶכיִתֹוְבֲאַל יִּתְַנ רֶׁשֲא ץֶרָאּב

 :ליִצֹוה ִּתְלַבְל רֶקָׁשַה ירְבדילַע םָכְל םִיִהְּ םֶּתַא הֵּנִה 8

 ךלֶהְ לֵעְּבַל רַטְִו רֶקׁשל ַעְבֶׁשהְו ףאָוְו ַחֹצֶר ו םֶנְנֲה 5

 םֵּתְרַמֲעְו םתאֵבּ תל רֶׁשֲא םיִרֵחֲא םיִהֹלֶא יִרֲחַא י

 ולא םֶתְרַמאַו ויָלָע יֵמְׁשדאָרְקִ רׁשֲא הּזַה תיַבַּביֵנְפל

 םיִצִרַּפ תֶרֶעְמַה :הֶּלֵאָה תֶבעוּתַהילְּכ תֶא תֹוׂשָע ןעמל 11

 יִכֹנָא םּנ םֶכיֵניֵעְּב ולְיִמְׁש אָרְקנירְׁשֲא הֶּזַה תִיַּבַה הָיָה

 רֶׁשֲא יִמוקְמילֶא אנרכל יִכ ;הָוהְאְנ יִתיֵאָר הנה

 -רֶׁשֲא תַא ּאְרּוהָנׁשאֶרְּב םׁש ימׁש ִּתְנַּכׁש רֶׁשֲא וליִׁשְּב

 םבֶכְתֹׂשִע עי הָּתעְו :לָארְׂשִי יִמִע תֶעְר יֵנְּפִמ ול יִתיָׂשָע 13

 םּכְׁשַה םֶכילֲא רֵּבֲַאְו הֶוהְי-םאְנ הָּלִאָה םיִׂשֲַּמַה-לָּכ-תֶא

 יִתיׂשָעְו ;םֶתיִנֲע אלו םֶכְתֶא אָרָקֶאְוםֶּתעַמְׁש אָלְו רֵּבְַו 4
 ֹוּכ םיִחְטִּב םֶּתִא רֶׁשֲא וילָע ימשיארקנ ר ְשֲא ו תִיַּבל
 ִתָׂשָע רֶׁשֲאַּכ םֶכיֵתוְבֲאַלְו םֵכָל יִתתירְׁשֲא םולָמִלְו

 -תֶאיִּתְכְְׁשה רֲֶׁאַּ ינְּפ לָעֵמ םֶכְתֶא יִּתְַלְׁשו | ;וָלָׁשָל וט

 ולֵַּפְתִּת-לַא הָּהַאְו - :םִיַרְפֶא עַרילְּב תֶא םֶכִ אל 18
 -עְָפִּלַאְ הֶּלִפְתּו הר םֶרֶעַב אָׂשִּת-לֵאְו הֶּה םִעָה

 םיִׁשע הֶּמִה הָמ הָאר ָּךֶנאֵה :ךֶתֹא עמׂש יִ איי יב 17
 םיִצֵע םיִטִקַלְמ םיִנָּכַה :םלָׁשרִי וָצּוחְבּו הָדְּי יִרָעָּב 9
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 ֹוזַא 8 :ראַה םעֶד ּוצ ןעֶקיִּב ּוצ ְךיִז יִדְּכ

 טְרעֶמעֶּבְרעֶפ ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז

 יֹוזַא ,קְרעוֶו עֶרייֵא דְנּוא ןעֶנעוֶו עֶרייֵא

 םעֶד ןיִא ןעֶניֹואְו ןעֶזאָל ְּךייַא ְךיִא לעוֶו
 טיִנ ְּךייֵא טְלאָז רֶהיִא 4 :טְרָא ןעֶניִזאָד
 רעֶטְרעֶו עֶׁשְלאַפ איִד ןיִא ןְרעֶכיִזְרעֶפ
 ,ראַה םעֶד ןּופ לעֶּפְמעֶמ ,ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא

 רעֶד ןעֶנעֶז אייֵז ;ראַה םעֶד ןּופ לעֶּפְמעֶט
 רֶהיֵא טְרֶעייֵנ 2 :ראַה םעֶד ןּופ לעֶּפְמעֶט

 עֶרייֵא ןְרעֶמעֶּבְרעֶּפ ןעֶצְנאַג םיִא טְלאָז
 טְלאָז רֶהיֵא .םיִׂשֲעַמ עֶרייֵא דְנּוא ןעֶגעוֶו

 ןאַמ ןייֵא ןעֶׁשיוִוְצ םייֵקְגיִטְכעֶרעֶג ןּוהִמ
 דְנּוא רַג םעֶד 6 :רֶבֵח ןייַז ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא
 רֶהיֵא טְלאָז הֶנְמְלַא איִד דְנּוא םֹותָו םעֶד
 םעֶניִרְלּוׁשְנּוא דְנּוא ,ןעֶקיִרְדְרעֶטְנּוא טיִנ

 םעֶד ןיִא ןעֶסיִגְרעֶפ טיִנ רֶהיֵא טְלאָז טּולְּב

 -ְכאָנ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,טרָא ןעֶניִזאָד
 ּוצ לאָז םִע זַא ,רעֶטעֶג עֶדְמעֶרְפ ןְהעֶג
 ְךייַא לעֶז ָךיִא דְנּוא 7 :ןייַז טְכעֶלְׁש ְךייַא

 טרָא ןעֶגיִזאָד םעֶד ןיִא ןעֶניֹואוְו ןעֶזאָל
 ןעֶּבעֶגעֶג ּבאָה ְּךיִא םאוָו דְנאַל םעֶד ןיִא
 :גיִּבֲע זיִּב גיִּבֶע ןּופ ןְרעֶטְלִע עֶרייֵא ּוצ

 סאָו עֶכְלאָזַא ףיֹוא ,רעֶטְרעוֶו עֶׁשְלאַפ איִד ףיֹוא ְָּךייַא טְרעֶכיִזְרעֶפ רֶהיֵא .טְהעֶז 8
 -ייֵרְּט אייֵרעֶרּוה ,ןעֶדְראָמ דְנּוא ןיִנְבְנִג רֶהיֵא טְלאָז סאָוְראַפ 9 :ןעֶפְלעֶה טיִנ (ןעֶנעֶקנ

 רעֶטעֶנְּפָא עֶדְמעֶרְפ ןְהעֶנְכאָנ דְנּוא לַעַּב םעֶד ּוצ ןְרעֶכייֵר ,ןעֶרעוֶוְׁש ׁשְלאַפ דְנּוא ןעֶּב
 ראָפ ְּךייַא טעוֶז דְנּוא ןעֶמּוק רֶהיֵא טעוֶו ְּךאָנְרעֶד דְנּוא 10 :טיִנ אייֵז טְנעֶק רֶהיֵא סאָוְו
 ןעֶפּורעֶג ףיֹוראד זיִא ןעֶמאָנ ןייֵמ םאוָו זיֹוה ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא ןעֶלעֶטְׁשְרעֶריִנַא ריִמ
 עֶניִזאָד איִד עֶלַא ןּוהְמ ּוצ יַדַּכ ןעֶראָועֶג טעֶטעֶרעֶנ ןעֶנעֶז ריִמ ,ןעֶבאָז טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא
 םאִו רעֶּביֹור ןּופ לייֵה ַא ןעֶראוָועֶג זיֹוה עֶניִזאָד סאָד ןעֶד זיִא 11 ?ןעֶטייֵקְניִדְריוִוְמּוא
 ךיֹוא םִע ּבאָה ןיילַא ְּךיִא ,העְז ?ןעֶניֹוא עֶרייַא ןיִא ןעֶפּורעֶג ףיֹוראַד ויִא ןעֶמאָנ ןייֵמ
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאוָו טְרָא ןייֵמ ּוצ ןיִהַא ְּךאָד טְהעֶנ ןיִראָו 12 :ראַה רעֶד טְנאָז ,ןעֶהעֶזעֶג
 סאָו טְהעֶז דנּוא ,ןעֶהּור טְכאַמעֶנ ןעֶמאָנ ןייֵמ גְנאַפְנָא םיִא ּבאָה ָּךיִא ּואְז ,ֹוליִׁש ןיִא
 :לֵאָרְׂשִי קְלאָּפ ןייֵמ ןּופ טייֵקְניִטְכעֶלְׁש איִד ןעֶנעוֶו ,ןּוהְמעֶנ םֶהיֵא ּוצ ּבאָה ְּךיִא
 ,ראַה רעֶד טְנאָז ,ןּוהְמעֶנ םיִׂשֲעַמ עֶניִזאָד איִד עֶלַא טאָה רֶהיֵא לייוֵו ,דְנּוצַא דְנּוא 8
 ,טעֶרעֶג לאָמַאְכאָנ דְנּוא ,ןעֶגְראָמ-היִרְפ ןעֶכיִלְטיִא טעֶרעֶנ ְךייַא ּוצ ּבאָה ָּךיִא דְנּוא
 רֶהיֵא רעֶּבָא ,ןעֶפּורעֶג ְּךייַא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶרעֶה טְלאוָועֶג טיִנ טאָה רֶהיֵא רעֶּבָא
 ןעֶמאָנ ןייֵמ םִאָו זיֹוה םעֶד ּוצ ןּוהְמ לעֶװ ְּךיִא דְנּוא 11 :טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טיִנ טאָה
 טֶרָא םעֶד ּוצ דְנּוא ןיִראַד ְּךייַא טְרעֶכיִזְרעֶפ רֶהיֵא םאָה ,ןעֶפּורעֶג ףיֹוראַד זיִא
 ּבאָה ְּךיִא איו יֹוזַא ןְרעֶמְלֶע עֶריֵא ּוצ דְנּוא ְּךייַא ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג ְּבאָה ְּךיִא סאָו
 יֹוַא םיִנָּפ ןייֵמ ןּופ ןעֶפְראוַוְרעֶפ ְּךייֵא לע ְּךיִא דָנּוא 18 :ֹוליִׁש ןּוהֵמעֶג

 ןּופ (עַרֶזו ןעֶמאָז ןעֶצְנאַג םעֶד ,ןעֶפְראוְרעֶפ רעֶדיִרְּב עֶרייֵא עֶלַא ּבאָה ְּךיִא איז
 אּוד דִנּוא ,קְלאַפ ןעֶניִזאָד םעֶד ראַפ ןעֶטעֶּב טיִנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 16 :םִיָרְּפֶא
 טיִנ אייז טְסְלאָז אוד דְנּוא ,טעֶּבעֶג דְנּוא גְנאַזעֶג ַא ןעֶּבעֶּהַפיֹוא טיִנ אייֵז ראַפ טְסְלאָז

 םאִוְו טיִנ ןעֶד אּוד טְסְהעֶז 17 :ןעֶרעֶה טיִנ ְּךיִד לעְז ָּךיִא ןיִראָו ,ריִמ אייַּב ןעֶטעֶרְּטְרעֶפ
 רעֶדְניִק איד 18  ּיםִיַלָשּורְי ןּופ ןעֶסאַג איִד ןיִא דְנּוא הָדּוהְי ןּופ טעֶטְׁש איד ןיֵא ןּוהְט אייֵז

 וצ

 ןעביולק



 4 ז הימרי
 ןעֶדְניִצ ןְרעֶטְלֶע איִד דְנּוא ץְלאָה ןעֶּביֹולְק
 -עֶנְק רעֶּבייוֵו איִד דְנּוא ,רֶעייֵפ םאָד ןָא
 ראַפ ןעֶכּוק ןעֶכאַמ ּוצ ,גייֵט סאָד ןעֶמ
 דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןעֶטְּפאַׁשְרעֶה איד
 -עֶג עֶרעֶדְנַא ראַפ רעֶפְּפָא-קְניִרְט ןעֶסיִג
 רעֶּבָא 19 :ןעֶנְרעֶצְרעֶד ּוצ ְּךיִמ יִדְּכ ,רעֶט

 טְגאָז ןעֶנְרעֶצְרעֶד ןעֶד ָּךיִמ אייֵז ןּוהְט
 ְךיִז ןּורְט אייֵז ,רֶהאְוְראַפ ?ראַה רעֶד

 ?םיִנָּפ ןעֶגייֵא רֶעייֵז ,ןעֶמעֶׁשְרעֶפ טסְּבְלעֶז
 העְז ;ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא םּוראָד 0

 זיִא ןְראָצְמיִרְג ןייֵמ דְנּוא ןְראָצ ןייֵמ
 טרָא ןעֶגיִזאָד םעֶד ןעֶנעֶק ןעֶסאָגעֶנְסיֹוא
 איד רעֶּביִא דְנּוא ןעֶׁשְנעֶמ איד רעֶּביִא

 תֹוׂשֲעַל קֶצְּב תָֹשְל םיִׁשָגַדְו ׁשֵאָה-תֶא םיִרֲעַבְמ תּובָאָהְו
 ם חֶא םיהלאֵל םיִכָסְנ ד ןֵסַהְו םִיַמָּׁשַה תֶכָלְמִל םיִנַּּ
 49 אוָלֲה ךָוהָידבֶאְנ םיִסָעְכַמ םה יתאה ּ!יִנֵסעְכַה ןעמִל

  ינֲֹא ! רמָא-הְב כי :םֶהיֵנְּפ תֶׁשְּב ןעמִל םֶתֹא
 םֶדָאְה-לַעהוַה םוָקָּמַה-לֶא הָכָּתִנ יִתָמֲחַו יִּפַא הֶּנִה הוהְי
 הדָרָעָבּו הָמָדֲאָה יִרְפ"לעְו הָדָּׂשַה ץע-לַעְו הָמִהְּבַה-לַעְ
 31 לָארְׂשִי קלָא תָֹאְבְצ הָוהְי רֶמָא הֶּכי  :!הָּבְכִת אָלְו
 33 יִתְרַּבַדאְל יב ;רָׂשב ולְבִאְ םֶכיֵחְבלַע ופִס םֶכיֵתֹולע
 ץֶרָאמ םָתֹוא ָאיִצֹוה םֹוְּב םוִתיִּצ אָלְו םֶכיֵתֹובֲא-תֶא
 33 הדָּזַה רָבָדַה-תֶאדמַא יִּכ :חֵבָח הָלֹוע יִרְִלַע םִיָרְצִמ
 םיִהלאֵל םֶכָל יִתָיָהְו ילוק כב ּועְמִׁש מאל םָתֹוא יִתיִוצ
 הֶרוַצֲא רֶׁשֲא לדהלכִב םֶּתְכַלהַוםֶעְל יִלוְִּת םֶּתַאו
 34 םָנזָא-תֶא ּוָמִהאָלְול עְמָׁש אָלְו :םֶכָל בֵטִי עמִל םֶכְתֶא
 זאל רוִהָאְל ָוהִַו עֶרָה םֶּבִל תּרְרְשִּב תֹוצֵעָמְּב וכל
 הכ םִיַרְצִמ ץֶרָאמ םֶכיֵתוְבֲא ָּאְצִי רֶׁשֲא םויַהְדִמְל :םיִנָפְל
 טביִאיִבְצ ת יֵדְבִ-לָּכיתֶא טְכילַא חַלְׁשאְ הָוַה םוָיַה דַע
 36 ם 6 וּמַה אלְו לא ּועְמִׁש אלו ;לָׁשְ םֵּכְׁשַה םי
 עז -תֶא םֶהיֵלֲא תרמ : ,,םתומָא ּועְרָה םָּפְרֶע-תֶא ושקו
 םֶהילֲא ָתאָרְקְו די ָעְמְׁשִי אְָו הֶּלֵאָה םיִרָבְּדַה-לּכ
 25 ועְמָׁשאֹול רֶׁשֲא 2 ד הז םֵתיֵלֲא ָּתְרַמָאְו : הָכּונעַי אלו
 הרָנּומֲאָה הָדָבֶא רֶחמ ּוחְקִל אֵלְו ויָהלֶא הָוהְי לקְּ
 = לע יְֵׂשּו ֵכיֵלָׁש שֵהְ ְךרְנ 5 ;םֶהיֵּפִמ הָחְרב

 ל יב ותְרְבָע רוד-תֶא שמה הָוהְי סָאָמ יִּכ הָניק םיָפְׁש
 םֶהיֵצּוִּקִש ּומָׂש הָוהְישֶאָנ יניֵעְּב עֶרֶה הָדּוהְיינְב ּוׂשָע
 51 תַפֹּתַה תֹוָמְּב ּונְבּו ָאְּמַמְל ילָעייִמְׁש אֵרְקְנ-רָׁשֲא תיַבַּב
 ׁשֵאָּב םֶהיֵתְנְּב-תֶאְו םֶהיֵנְּב-תֶא .ףֶרֶׁשל םהרב אינְּבלָׁשֲא
 פג םיִמָי הנה כָל = :יִּבלילַע הָחֹלֶע אלְויתיִַע אָל לָׁשֲא

 םעֶד ןּופ רעֶמייֵּב איִד רעֶּביִא ,תֹומֵהְּב
 רעֶד ןּופ טְכּורְפ איִד רעֶּביִא דְנּוא דְלעֶפ
 רעֶּבָא ןעֶנעֶרְּב טעוֶו םִע ןיִראוָו ,דֶרֶע
 יֹוזַא 21 ;ןעֶרעוֶו ןעֶׁשאָלְרעֶפ טיִנ טעוֶו םִע
 ןופ טאָג רעֶד ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד םְנאָז

 עֶרייֵא ןעֶרְהעֶמ טְלאָז רֶהיֵא ,לֵאָרְׂשִי
 -טְכאַלְׁש עֶרייֵא רעֶּביִא רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב
 ןיִראָו 22 :שייֵלְפ סאָד טְסֶע דְנּוא רעֶּפְּפָא

 ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵא טיִמ טעֶרעֶג טיִנ ּבאָה ָּךיִא
 ןיִא ןעֶטאָּבעֶג טיִנ אייֵז ּבאָה ְּךיִא דְנּוא
 -עֶגְסיֹורַא אייֵז ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו גאָט םעֶד
 :רעֶפּפָא-טְכאַלְׁש דְנּוא רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב ןעֶנעוֶו ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד סיֹוא טְרְהיֵפ
 ןייֵמ ּוצ טְרעֶה ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןעֶטאָּבעֶג אייֵז ָךיִא ּבאָה טְראָו עֶניִזאָד םאָד טְרֶעייֵנ 8
 ,קְלאָפ ַא ּוצ ןייַז ריִמ ּוצ טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא טאָנ ַא ראַפ .ןייַז ָּךייִא וצ ְּךיִא לע יֹוזַא ,לֹוק

 :ןייַז טּונ ְךייֵא לאָז םִע זַאְועֶטיִּבעֶג ךייֵא לעדֶזָךיִאסאוָו געדֶז ןעֶצְנאַג ןיִא ןְהעֶג טעוֶז רֶהיֵא דְנּוא
 דְנּוא ,ןעֶריֹוא עֶרייֵז טְגייַנעֶג טיִנ ְּךיֹוא ןעֶּבאָה דְנּוא טְרעֶהעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא 4
 ֶטְכעֶלׁש עֶרייֵז ןּופ טייקְגיִטְראַה רעֶד ןיִא ,תֹוצֵע עֶרייֵז ןעֶנְנאַגעֶגְכאָנ ןעֶנעֶז אייז
 ןּופ 28 :םיִנָּפ םעֶד ּוצ טיִנ דְנּוא ןעקיִר םעֶד ּוצ ןעֶראוָועֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,רעֶצְרעֶה
 זיִּב ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד סיֹוא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵז םאו ןָא גאָט םעֶד
 ,םיִאיִבְנ איֵד טְכעֶנְק עֶנייֵמ עֶלַא טְקיִשעֶג ְּךייַא ּוצ ְךיִא ּבאָה גאָט ןעֶגיִזאָד םעֶד ּוצ
 ,טְרעֶהעֶג טיִנ ְּךיִמ ןעֶּבאָה ַאייֵז רעֶּבָא 26 :טְקיִׁשעֶג ְּךיִא ּבאָה ,ןעֶגְראָמ-היִרְפ ;ךיִלְנעֶט
 רֶעייֵז טְכאַמעֶג טְראַה ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶריֹוא עֶרייֵז טְגייֵנעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייז דְנּוא
 אייֵז ּוצ טְסעֶו אּוד ןעֶו דְנּוא 27 :ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵז איו רעֶגְרֶע ןעֶנעֶז אייֵז ,ןעֶקאַנ
 ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶרעֶה טיִנ ְּךאָד ְּךיִד אייֵז ןעֶלעוֶו יֹוזַא ,רעֶטְרעוֶו עֶניִזאָד איִד עֶלַא ןעֶדעֶר
 טְסְלאָז יֹוזַא 8 :ןְרעֶפְמְנֶע טיִנ ריִד אייֵז ןעֶלעוֶו יֹוזַא ןעֶפּור אייֵז טְסעֶו אּוד
 ןּופ לֹוק םעֶד ּוצ טְרעֶהעֶג טיִנ ןעֶּבאָה סאו קְלאַפ סאָד זיִא םאֶד ,ןעֶנאָז אייֵז ּוצ אּוד
 -יֹולְרעֶפ זיִא םִע ,רָסּומ ןייק ןעֶמּונעֶג טיִנ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא טאָג רֶעייֵז ראַה םעֶד
 :ליֹומ רֶעייֵז ןופ ןעֶטיִנְׁשעֶגְּפָא זיִא םִע דְנּוא ,(ןעֶּביֹולְג) הָנּומֲא איד ןעֶראוָועֶנ ןעֶר
 ּבעֶה רֶנּוא ,קעוֶוַא םִע ףְראוַו דְנּוא (ּפאק ןייַד ןּופ ראָה איד) ןיֹורְק עֶנייֵד ּפָא רֶעעֶׁש 9
 טְסאַהְרעֶפ טאָה ראַה רעֶד ןיִראָו ,גאָלְק עֶניִריֹורְט ַא גְרעֶּב עֶכיֹוה איד ףיֹוא ףיוא
 הָדּוהְי ןּופ רעֶדְניִק איִד ןיִראָו 20 :ןְראָצ ןייַז ןּופ רֹוד סאָד טְזאָלְרעֶפ טאָה רֶע דְנּוא
 ןעֶּבאָה אייֵז ,ראַה רעֶד טְנאָז ,ןעֶניֹוא עֶנייֵמ ןיִא טְבעֶלְׁש זיִא סאוָו םאָד ןּוהְמעֶנ ןעֶּבאָה
 ףיֹוראַד זיִא ןעֶמאָנ ןייֵמ סאו זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶטייֵקְגיִדְריוִוְמּוא עֶרייֵז טְלעֶטְׁשעֶגְנייַרַא
 ןיִא תֹומָּב איִד טיֹּוּבעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 21 :ןעֶניִנייֵרְמּואְרעֶפ ּוצ םֶע יִדְּכ ,ןעֶפּורעֶג
 רעֶטְכעֶט עֶרייֵז דְנּוא ןְהיִז עֶרייֵז יִדְּכ ,םֹונֵהְְוִּב ןּופ לְהאָט םעֶד ןיִא ןעֶנעֶז סאָו ,תֶפֹוּת
 ןייֵמ ףיֹוא זיִא םִֶע דנּוא ,ןעֶטאָּבעֶג טיִנ ּבאָה ְּךיִא סאו ,רֶעייֵפ םעֶד ןיִא ןעֶנעֶרְּבְרעֶּפ ּוצ
 ןעֶמּוק ןעֶלעֶו םֶע .העָו םּוראָד 2 :ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹוא טיִנ (ןיִז ץְראַה

 ,כעט = זיז
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 שעהױִב אנו חפֹּתַה דֹוָע רַמָאי-אֹלְו הָוהְי-םִאְנ םיִאְּב

 הָתְָהְו :םֹוקָמ ןיִאֵמ תֶפֶחֶב ּורְבָקְו הָנְרֲהַה איניַא יִּב
 ץרָאָה מה םיִמָּׁשַה ףֹעְל סכַאמל הוה םִעָה תֹכְבִ

 םַלָׁשְּחְי תֹוצְחְמּו הָדּוהְי יִרְעַמ יִּתְַּׁשהְו :דיִרֲחמ ןיִאְו 4
 הֶּברְחְל יִּכ הֶַּּ טיִקְו ןֵתֶח ליק הֶחְמִׂש ליֵקְו ןֹׂשָש לּוָק

 :ץֶרָאָה היה
 ה ח
 ;רָרּוהְי-יִכְלמ תֹוָמְצַע-תֶא ּואיָצֹוו הָוהְי-םֶאָנ איָהַה תָעְּב א

 תרֹומְצִע ו תֶאְו םינְָּכַה תֹומְצַע-תֶאְוויְרְׂש תּמְצַיִתֶאְו
 םּוחָטְׁשּו: םֶהיֵרְבִּקִמ םלָׁשוריייבְׁשוי תֹוָמְצַע תֶאְו םיִאיִבְנַה 2

 רֶׁשֲאַו םּובֵהֲא רֲֶׁא םִיִמּׁשַה אֵבְצ ! לֵכָלּו הל ׁשֵמָׁשַל
 רֶׁשֲאַו םוׁׂשָרְד רֶׁשֲאַו םֶהיֵרֲחַא ּוָכְלָה רָׁשֲאַו םּודָבִע
 הָמְרֲָה ינְפ-לַע ןמְרִל רָב אֵלְוופְסֶאי אֵל םֶהָל וֲחִּתְׁשִה

 ןִמ םיִרָאְִּנַה תיִרֵאְּׁשַה לו םיִּיַהְמ תֶוָמ רָחְבנְו יְהִי 5
 רֶׁשֲא טיִרָאָשִנַה תָמְִּמַה-לֶכְּב תאוַה הָעָרָה הָחְפְׁשִּמַה

 ידָכ םהיֵלֲא ָתְרַמָאְ :תֹוָאְבִצ הָוהְי םאָנ םֶׁש םיִּתְחַּדִה 4
 ַעּוּרַמ :בוׁשָי אלו בּוָׁשָי-םָא ּומֹוקי אלו לפה הָוהְי רַמָא ה

 תיִמְרַַּּב ּוקיוֲחֲה תַחצִנ הָבְׁשִמ םלָׁשּורי הוה םֶעָה הָבְבֹוׁש
 ׁשיִא ןיִא וִּדי ןכיאול עַמְׁשֶאְ יִתְבַשְק וׁשְל וָנֲאַמ 5

 םֶתָֹצְרְמִּב בֶׁש הֹּלִּכ יתיִׂשָע הָמ ראל א צ םֶחָנ
 הָעְדָי םִיַמָּׁשַב הָדיִסֲח-םַּנ המְָלּמַּ ףְמֹוׁש םוסְּכ 1

 ִּמַעְו הָנֲאֹּב תע-תֶא ורְמָׁש רּנָעְו םֹוַסְו רֹוָתְו ָהיֶדְעומ
 ּונְִנָא םיִמָכֲח ּורְמאְת הָכיֵא :הָוהְי טֵּפְׁשִמ תֶא ּועְדָי אלי

 רֵקְׁש טע הֶׂשֶע רֵקָשַל הנה ןכָא ּוּתִא הָוהְי תֶרֹותְו
 ;רָוהירַבְרַב הנה זכי וּתַה םיִמָכֲח ושבה ;םיִרָפְס 9

 ח ן

 רֶהעֶמ טיִנ טעֶו ןעֶמ םאֶד ,ראַה רעֶד טְגאָז
 ןּופ לאָהְט םאָד רֶנּוא תֶפֹוּת רעֶד ןעֶנאָז
 איד ןופ לאָהְט םאֶד טְרֶעייֵנ ,םֹונְה-ְןֶּב
 -עֶּב אייז טעוֶו ןעֶמ דְנּוא ,עֶנעֶגאַלְׁשְרעֶד
 טיִנ טעֶװ םִע לייװ תֶפֹוּת ןיִא ןעֶּבּורְנ
 איד דּוא 38 :טֶרֶא ןייק ןייַז רֶהעֶמ

 קְלאָפ ןעֶגיִזאָד םעֶד ןּופ רעֶּפְרעֶק עֶטיֹוט
 לעֶנעֶּפ איִד ראַפ ןעֶסֶע ּוצ ןייַז ןעֶלעוֶו
 תֹומֲהְּב איִד ראַפ דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ
 אייז טעֶו רעֶנייֵק דְנּוא ;דְנאַל םעֶד ןּופ
 לעוֶו ְָּךיִא דנּוא 94 :ןעֶקעֶרְׁשְרעֶד טיִנ
 הָדּוהי ןּופ טעֶטְׁש איִד ןּופ ןעֶרעֶטְשּוצ

 לֹוק ַא .םִיַלָׁשּורְי ןּופ ןעֶסאַג איִד ןּופ דְנּוא
 םאָד .הָחְמִׂש ןּופ לֹוק ַא דְנּוא דייֵּרְפ ןּופ
 ןּופ לֹוק סאָד דְנּוא ןָתָח םעֶד ןּופ לֹוק
 ןייַז טעוֶו דְנאַל סאָד ןיִראָו הָלַּכ רעֶד
 ;בנּוטְסיוִוְרעֶפ ַא ּוצ

 ח לעטיפאק

 ראַה רעֶד טְנאָז ,טייַצ רעֶנעֶי ןיִא 1
 רעֶנייֵּב איד ןעֶמעֶנְסיֹורַא אייֵז ןעֶלעוֶו

 דנּוא הָדּוהי ןופ עֶניִנעֶק איִד ןּופ

 דְנּוא עֶטְצֶלֶע עֶרייֵז ןּופ רעֶנייֵּב איד
 איד דְנּוא ,םיִנֲהֹּכ איִד ןּופ רעֶנייֵּב איִד
 רעֶנייֵּב איִד דְנּוא ,םיִאיִבְנ איִד ןּופ דעֶנייֵּב

 -םיֹוא אייֵז ןעֶלעוֶו אייז דְנּוא 2 :םיִרָבְק עֶרייֵז ןּופ םִיַלָׁשּורְי ןּופ רעֶניֹואוְוְנייֵא איִד ןּופ
 םעֶד ןּופ ןעֶטְפאַׁשְרעֶה עֶלַא ראַפ דְנּוא הָנָבְל איִד ראַפ דְנּוא ןּוז איִד ראַפ ןעֶטייֵרְּפְׁש
 אייז סאוָו דנּוא ,טְניִדעֶג ןעֶּבאָה אייֵז םאוָו דָנּוא ,טאַהעֶג ּביִל ןעֶּבאָה אייֵז סאוָו לעֶמיִה
 עֶכְלעוֶו ראַפ דְנּוא טְשְראַפעֶג ןעֶּבאָה אייֵז עֶבְלעוֶו ְךאָנ דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְכאָנ ןעֶנעֶז
 טיִנ דְנּוא ןעֶרעֶװ טְלעֶמאַזְרעֶפ רֶהעֶמ שיִנ ןעֶלעוֶו יד טְקיִּבעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז
 טיֹוט רעֶד דנּוא 8 :ךֶרֶע רעֶד ףיֹוא טְסיִמ איו ןייַז ןעֶלעוֶו אייֵז ,ןעֶרעוֶו ןעֶּבּורְגעֶּב

 גְנּוּבייַלְּבְרעֶּביִא רעֶצְנאַנ רעֶד ּוצ ,ןעֶּבעֶל סאָד איוו רֶהעֶמ ןעֶרעוֶו טלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא טעוֶו

 ןופ רעֶמְרֶע עֶלַא ןיִא הָחָּפְׁשִמ עֶטְכעֶלְׁש עֶניִזאָד איד ןּופ ,עֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא איד ןּופ
 ראַה רעֶד טְנאָז ןעֶסיֹוטְׁשרעֶפ טְראָד אייֵז ּבאָה ְּךיִא ּואְו עֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא איִד
 ןעֶד אייז ןעֶלעוֶו ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָז אייֵז ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 4 :תֹואָבצ
 טעוֶו ,קעֶוַא ְךיִז טְרְהעֶק רֶע ןעוֶו רעֶדָא ?ןעֶלעֶטְׁשְפיֹוא טיִנ ְּךיִז ןעֶלעוֶו דְנּוא ןעֶלאַפ
 (דְנּוא) קְלאַפ עֶניִזאָד םאֶד ְּךיִז טְכאַמ םאוְראַפ 56 ?ןעֶרְהעקקיִרּוצ טיִנ ןעֶד ְּךיִז רֶע
 ןיִא ןָא ְךיִז ןעֶטְלאַה אייֵז ?גְנּורְהעֶקַּפָא עֶניִּבַע עֶנייֵא טיִמ טְרְהעֶקעֶנְּפָא םִיַלָׁשֹּורְי
 ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ןעֶמּונְרעֶפ ּבאָה ְךיִא 6 ?ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ טיִנ ןעֶליוז דְנּוא ,טייֵקְשְלאַפ
 הָמָרֲח טאָה סאָו ןאַמ ןייַא אָד טיִנ זיִא םִע ,טְכעֶר טיִנ ןעֶדעֶר אייֵז סאָד ,טְרעֶהעֶג
 -ֵּפִא עֶלַא ןעֶּבאָה אייֵז ?ןּוהְטעֶנ ָּךיִא ּבאָה םאִו ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא םעֶטְכעֶלְׁש ןייַז ףיֹוא
 ךיֹוא 7 :הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא דְרעֶּפ םעֶדְנעֶסייֵר דְליוז ַא אי ןעֶפיֹול אייֵז דְנּוא ,טְרְהעֶקעֶג
 -לּוטְרּוט איִד דְנּוא ,ןעֶטייֵצ עֶטְמיִטְׁשעֶּב עֶרְהיִא טְסייוֵו לעֶמיִה םעֶד ןיִא ָּךְראָטְׁש איִד
 רֶעייֵז ןופ טייֵצ איִד ּפָא ןעֶטְראַו קיִנאָרְק רעֶד דְנּוא ּבְלאַוְׁש איִד דָנּוא ּביֹוט
 טְגאָז יֹוזַא איז 8 :ראַה םעֶד ןּופ טֶּפְׁשִמ סאָד טיִנ טְסייוו קְלאַפ ןייֵמ רעֶּבֶא ,ןעֶמּוק

 ,העְז ,רֶהאָוְראַפ ,םִנּוא אייֵּב זיִא ראה םעֶד ןּופ הָרֹוּת איִד דְנּוא ,גּולק ןעֶנעֶז ריִמ רֶהיֵא
 םִע 9 :טְבאַמעֶג רעֶּבייֵרְׁש םעֶד ןּופ רעֶדעֶפ עֶׁשְלאַפ איִד םִע טאָה טייֵקְׁשְלאַפ ּוצ

 ןעֶגְנּואוְוְצעֶּב דְנּוא ןעֶקאָרְׁשְרעֶד ןעֶנעֶז אייֵז ,עֶנּולְק איד ןעֶראוָועֶג טְמעֶׁשְרעֶפ ןעֶנעֶז
 דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו סאָד טְניִדְריווְמּואְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז לייוו ,העָז ,ןעֶראוָועֶג
 רעֶּבייוַו עֶרייֵז ןעֶּבעֶג ְּךיִא לעוֶו םּוראָד 10 !אייֵז אייֵּב זיִא טְפאַשְנּולַק ַא ראַפ סאָו
 ןעֶמְסעֶרְנ םעֶד ּוצ ויִּב ןעֶטְסְנעֶלק םעֶד ןּופ ןיִראוָו ,םיִׁשרֹוי ּוצ רעֶדְלעֶפ עֶרייַז ,עֶרעֶדְנַא ּוצ

 םייחַאַל םהיִשְנ-תֶא ןֵתֶא כָל ;םֶהֶל הָמ"ִתַמְמְָ ּוסָאְמ י
 עַצְּב עצכ הֶלְּכ לולגידַעו ןֹטִָמ יִּכ םיִׁשרול םֶהיֵתְחְׂש

 ןעהעג
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 וו יתַּב רָבַׁש-תֶא ופֵריַו :רֵקָׁש הָׂשֶצ הֶלְּכ ןֵהֹכידַעְו איִבָּוִמ םעֶד ןּופ ,(דְלעֶננ ןיוִועֶנ ְּךאָנ עֶלַא ןעֶהעֶנ
 וו ּוׁשֿבה ;םָֹלָׁש ןיאו םִֹלָׁש !םִַלָׁש רְמאֵל הֶּלִקנילַע יִּמַע עֶלַא אייֵז ןּוהְמ ןֵהֹּכ םעֶד ּוצ ויִּב איִּבָנ
 כָל ּועָלָי אֵל טֵלֶּכהְ ּוׁשֹביאְל ׁשֹוְּבדבַּנ וָׂשָע הָבֵעֹוְת יִּכ ןעֶלייֵה ןעֶליִו אייֵז דְנוא 11 :שְלאַפ

 מא לכם חכם ילפִי ןייֵמ ןופ רעֶטְכאָט איד ןופ ְךאָרְּב םעֶד
 יא שיפן יו ריב קאד שני רבא שם יי טאָ זו סג בן הנהרמאנ סא לי ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ְּךאַז עֶגְניִרְג ַא טיִמ קְלאָפ
 1 ;הָוהילּנאָמֶח יִּכ שאיימ וקְׁשטֶנדֲה ּוניהלֶא -עֶנ טְמעֶׁשרעֶפ ןעֶנעֶז אייֵז 12 :םֹולָׁש
 15 טֵמְׁשָנ ןֶּדִמ ;הָהָעִב הָנְֵו הֶּפְרִמ תל בו יו םיִלָׁשְל ןּוהְמעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו ,ןעֶראָו
 ץֶרָאָה-לֶּכ הָׁשֲעָר ויִיּבַא תֹלֲהְצִמ לִּמ ויָסּוס תֶרְהַנ טיִנ ְּךיֹוא ְּךיִז ןעֶמעֶׁש אייֵז ,טייקְניִדְריווְמּוא
 17 טלעט א יִּכ:ּהָב יֵבְׁשִיו ריִע ּהָאֹולְמּו ץֶראֹי לְכאיוּוובּ םּוראָד ,דְנאַׁש ןּופ ןעֶסיוִו טיִנ ןעֶליוז דְנּוא
 םֶכְתֶא א כׁשִׁשז םֶהָל ןיא רֶׁשֲא םיִנעֶפִצ םיִׁשָחְנ םֵכְּב ,עֶנעֶלאַפעֶג איִדרעֶטְנּואְָןעֶלאַפאייִזְןעֶלעוֶו

 8 -הנה וד יִּבִל ֵלָע ן וי לע יִתינ לֶבֵמ :הָוהְי-ֶאְנ ןעֶלעוֶו ףאָרְטְׁש עֶרייֵז ןּופ טייֵצ רעֶד ןיִא

 אה זמר 2 א רעֶד טְנאָז ,ןעֶרעוֶו טְלעֶכיֹוְְּׁשעֶּנ אייֵז
 ביי = רטילפ 1 יא זיק הל ריצָ רב המִֶ םיִועֶג אייֵז לעוֶז ָּךיִא 18 :ראַה
 ננ דעְלִנְּב ןיא יָה :ִנְתְקחָה הּמׁש יִּתְרַרָק יבשה יֵמַע ע?"יק אָד טיִנ זיִא םִע ,ראַה רעֶד טְגאָז
 :ִמַ-תַּב תַכָרא הָתָלָע אָל ַעּולַמ יִּכ םָׁש ןיא אַפרםִא דְנּוא ,קאָטְׁשְנייוַו םעֶד ןיִא ןעֶּביורְטְנייוו
 23 הָלֵיַלְו םָמֹוי הָכְבֶאְ װ הָעְמִּד רוקְמ יִניֵעְו םִיַמ יִׁשאֹר ןֵּתיייֵמ דְנּוא ,םיֹוּבְנעֶגייַפ סעֶד ןיִא ןעֶנייַפ עֶנייֵק

 :מַעתַּב יִלְלַה תֶא דְנּוא טְקְלעוֶוְרעֶפ ןעֶנעֶז רעֶטעֶלְּב איִד

 מ לי סא םאִו (עֶכְלאָז) ןעֶּבעֶג אייֵז ּוצ לעוֶו ְּךיִא
 א ה הָכְלֵאַו יִּמַע-תֶא בֶבְזעֶאְ םיִהָרֲא ןלִמ רָבְדַּמַנ יָנָנִתיייֵמ ןעֶגעוֶו 14 :ןעֶרְהיִפְקעוֶוַא אייֵז ןעֶלעוֶו

 ארי טאב טי טענארעש או ריס עמו סו
 : ? = : : רֵקָׁש ם == ׁשִק א - + - + : ָּל

 3 ׁשיִא :הָוהְידמִאָנ :ערידאל יִתאָו ּואֵצָי הלא ןיִא ןעֶמּוקְנייִרַא ןעֶלאָז ריִמ סאָד ךייַא
 בֹוכָע ןלָא-לְכיּב ּוחְמְבּתילַא חַא-לּקילַעּורֹמֶּׁשַה והְצִרְמ 2 ְלעֶו ריִמ דְנּוא טעֶטְׁש עֶטְסעֶּפ איִד
 ראַה רעֶד ןיִראָה ,ןעֶרעוֶו ליִטִׁש טְראָד
 -לאַנ טיִמ ןעֶקְנּורְעֶגְנָא םִנּוא טאָה רֶע דְנּוא טְכאַמעֶנ ליִטְׁש םִנֹוא טאָה טאָנ רעֶזְנּוא
 ףיֹוא טְפאָהעֶג טאָה ןעֶמ 12 :ראַה םעֶד ןעֶגעֶק טְניִדְניִועֶג ןעֶּבאָה ריִמ ןיִראָו ,רעֶסאַו
 ַא זיִא םִע העָז רְנּוא ,גְנּולייַה ןּופ טייֵצ ַא ףיֹוא---םעֶטּוג ןייק זיִא םִע רעֶּבָא ,םֹולָׁש
 אייֵרְׁשעֶג םעֶד ןּופ ,דְרעֶפ עֶנייֵז ןּופ גְנּומיִרְּב איִד טְרעֶהעֶג טְרעֶו ןָד ןּופ 16 :קעֶרְש
 אייֵז דָנּוא ,דֶרֶע עֶצְנאַג איֵד טְרעֶטיִצ ,דְרעֶפ עֶקְראַטְׁש עֶנייֵז ןּופ גְנּומיִרְּב רעֶד ןּופ
 איד ,טייֵהְלּופ עֶרֶהיִא דָנּוא דְנאַל עֶצְנאַג םאָד ןעֶסעֶרְפפיֹוא ןעֶלעוֶו דְנּוא ןעֶמּוק ןעֶלעֶו
 ,ןעֶנְנאַלְׁש ְּךייַא ףיֹוא ןָא קיִׁש ְּךיִא העָז ןיִראָו 17 :רעֶניֹואְחְנייַא עֶרְהיֵא דְנּוא טאָטְׁש
 רעֶד טְנאָז ,ןעֶסייֵּב ָךייַא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא .גְנּורעוֶוְׁשעֶּב עֶנייֵק טיִנ ןעֶּבאָה עֶבְלעוֶו
 !העוָו ריִמ םּוהְמ ץראַה ןייֵמ רעֶּבָא ,רֶעיֹורְט םעֶד רעֶּביִא ָּךיִמ קְראַטְׁש ְּךיִא 18 :ראַה
 קְלאָפ ןייֵמ ןופ רעֶטְכאָט איד ןּופ אייֵרְׁשעֶג םעֶד ןּופ לֹוק םאָד טְרעֶה ןעֶמ ,העָז 9
 טיִנ ביִנעֶק רֶהיֵא זיִא רעֶדָא ,ןֹויִצ ןיִא ראַה רעֶד אָד טיִנ ןעֶד זיִא ,דְנאַל ןעֶטייוֵו םעֶד םיֹוא
 איד ְּךְרּוד רעֶדְליִּבְנעֶצעֶנ עֶרייֵז טיִמ טְנְראָצְרעֶד ְּךיִמ אייֵז ןעֶּבאָה סאָוְראַפ ? רֶהיֵא ןיִא
 רעֶד ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִאְרעֶּפ ויִא טייֵצ-טיִנְׁש איִד 20 :!עֶדְמעֶרְפ איד ןּופ ןעֶטייֵקְׁשיִראַנ
 ןעֶנעֶו 21 :ןעֶראָועֶג ןעֶפְלאָהעֶג טיִנ ןעֶנעֶז ריִמ רעֶּבָא ,טְניִדְנֶעעֶנ ְּךיִז טאָה רעֶמּוז
 ןיִּב ְּךיִא ,ןעֶראָועֶג ןעֶבאָרְּבּוצ ָךיִא ןיִּב קְלאָפ ןייֵמ ןּופ רעֶטְכאָמ איד ןּופ ְּךאָרְּב םעֶד
 םאַזְלאַּב ןייק ןעֶד זיִא 22 :טְּפאַחעֶגְנָא ְּךיִמ טאָה גְנּורעֶדְנּואוָוְרעֶפ ַא ,טְצְראוַוְׁשְרעֶפ
 -פיֹורַא י ןעֶד זיִא םּוראָו ?אָד טיִנ טְראָד אֵפֹור ןייק זיִא רעֶדָא ? רֶעְלְנ ןיִא אָ טיִנ
 זַא ןעֶּבעֶג טְלאָָו רעוֶו 2 ? קְלאַפ ןייֵמ ןּופ רעֶטְכאָט רעֶד ּוצ גְנּולייה עֶנייֵק טְכאַרְּבעֶנ
 טְלאָו יֹוזַא ,ןעֶרעֶרְט ןּופ לאַוק ַא ןעֶניֹוא עֶנייֵמ דְנּוא ,רעֶסאֹוַו (טיִמ לופפ ןייַז לאָז ּפאָק ןייֵמ
 !קְלאָפ ןייֵמ ןּופ רעֶטְכאָמ איד ןּופ עֶנעֶנאַלְׁשְרעֶד איד רעֶּביִא ,טְכאַנ דְנּוא גאָט טְנייוַועֶג ָּךיִא

 ט לעטיפאק
 טְלאָו יֹוזַא !רעֶרעֶדְנאַו ןּופ רעֶנעֶלטְכאַנ ַא רֶּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶּבעֶג ריִמ טְלאָָו רעֶו 1
 עֶלַא ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָו ,ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא אייֵז ןּופ טְלאָו דְנּוא טְזאָלְרעֶפ קְלאָפ ןייֵמ ְּךיִא
 גְנּוצ עֶרייֵז סיֹוא ןעֶנאַּטְׁש אייֵז דְנּוא 2 :עֶׁשְלאַפ ןּופ גְנּולְמאַזְרעֶפ ַא ,(רעֶּבייֵרְט תּונְ) רעֶרּוה
 דְנאַל םעֶד ןיִא ניִטְבעֶמ טיִנ אייז ןעֶנעֶז טייֵהיירְט ּוצ דְנּוא טייֵקְׁשְלאַפ ןּופ ןעֶניֹוּב רֶעייֵז איוִו
 טיִנ אייז ןעֶנעֶק ְךיִמ דְנּוא םעֶטְבעֶלְׁש ּוצ םעֶטְכעֶלׁש ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז ְטְרֶעייֵנ
 רעֶדּורְּב ןייק ףיֹוא דֶנּוא ,דְנייַרְפ ןייַז ראַפ ןעֶטיִה ְךיִז לאָז רעֶכיֵלְטיִא 8 :ראַה רעֶד טְגאָ

 ניִטְסיֵל) ׁשְלאַפ זיִא רעֶדּורְּב רעֶכיִלְטיִא ןיִראָו ;ןֶעיֹורְטְרעֶפ ּטיִנ ָּךייֵא רֶהיֵא טְלאָז /(ביזפסו
 דנוא
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 ;תֹוליִכְר טְרְהיִפ דְנייֵרְפ רעֶכיִלְטיִא דְנּוא  תֶמֶאְוּולֹחְִיּוהֵַרְּב ׁשיִאְו :ךֶלֲהי ליִכְר ַעֶר-לָמְו בֹקְעַי 4
 טימ שלאפ טְלעדְנאַה רעֶכיִלְטיִא דנוא 4{ הבש יואלנ הועק רֶקְׁשירְּבַּד םָנֹׁשְל ּודָׂטל ּורְּבדְי אָל ה

 ק רק יע 0 / :הוהיײטָאנ יתוא-תעד ּונֲאֵמ חמרמּכ המרמ ךותכ

 ויי יט תא היפ יז = טאהשער
 וצ ׁשְלאַפ גְנּוצ עֶרייֵז ןעֶנְרעֶל אייֵז !טיִנ הדָמְרִמ םָנּוׁשְל טְתֹוָׁש ץח :ִמ"תַּב יֵנְּפִמ הָׂשֲָא ךיא 7

 ּוצ טְכעֶרְנּוא ְּךיִז ןעֶהיִמ אייז ןעֶדעֶר !וּבְרָא םיִׂשָמְרקְבּו רֵּבְַוּוהֵעָר-תֶא םולָׁש וי רֵבִד
 ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא טְסְניֹואו אוד 9 :ןּודְמ הְּכ רֶׁשֲא ױגְּבישא ָהָוהייםִאָנ םֶּב"דְקְפֶאאָל הָלֶא-לַּנַה 8

 רְטעֶּב ןעֶנעוֶו ,(נּורְטעֶּב טייקשלאפ ןופ 2 יה 2באֹׂשִאםירָהְהֹלַע  :ִׁשְפִקנְתאִלּנ
 עְמִׁש אָלְו רַבֹע שיאיילּבמ ֹותְעִנ יִּכ הָניִק רֶּבְדִמ תואָנ
 קי יאיר ןעֶליוז ִּתַתָנְ ּוכָלָהּדְדנהָּמֵהְּב-רַעְו םִימּׁשַה ףועֵמ הָנקִמ לוק י

 האַה העֶד טְנאָז ױזַא םּוראָד 6 :ראַה ןֵתֶא הָדּוהְי יִרְע--תֶאְו םֶּנַּת ןׂשְמ םיִלנְל םִלָשּורידתֶא
 ְךיִא דְנּוא אייֵז רעֶטייֵל ְּךיִא ,העְז ,תֹואָבְש רתֶא ןֵבָיו םֶכָהָה ׁשיאְהיִמ  !בְׁשֹוִלְּבִמ הָמְמִׁש וו

 ןעֶד ּךיִא לאָז יֹוזַא איו ןיִראוָז ,אייֵז בּורְּפ = {'רֶאָה הָדבָא הָמלַע הָרִו ולֵא הָוהייפ רֶּבִד רֶׁשֲאַו תאֹז
 ןייַמ ןופ רעֶטְכאָמ רעֶד ןעֶגעֶו ןּודְמ 7 הָוהְי ֶּמאַּו = :רבֹע יֵקְבִמ רָּמרּמּכ הָתצִנ =
 עֶרייֵז זיִא לייַפ רעֶפְראַׁש ַא 7 ?!קְלאָפ 24 קוק מר הל ר ר

 0 : : תֹואְבִצ ָהְוהְי רַמָא-הְּכ ןֵכָל ;םֶתֹובֲא םּוִרָּמִל רֶׁשֲא 4 ליזמ ןייז טיִמ ;טייֵקשְלאַפ טעֶר רֶע גנּוצ א עי םא = יי ירלה וה יסְלָה

 םֹולָׁש ךילדירְפדְיירְפ יי טיִמ רֶע טער העל הַָ םֶעֶה-תִא םליכָאמ נה לאָרְי יַלֶ
 רֶע טְכאַמ גיִדְנעוֶוְניִא םֶהֹזֲא אייָּב רעֶּבֶא  ּועְרִי אָל רֶׁשֲא םיוַּּב םיִתוציִפֲהְו :ׁשאֶרייִמ םיִתִקְׁשֹהו וט

 אייֵז ְּךיִא לאָז 8 :םֶהיֵא ראַפ גְנּורֶעיֹול ַא יִתֹולַּכ דֶע בֶרֶחַהֹתֶא םֶהיֵרֲחַא ּתְחַּלַׁשְו םָתֹובֲאַו הָּמֵה

 טְגאָז ?ןעֶפאָרְמְׁש טיִנ ןעֶגיִזאָד םעֶד ןעֶגעוֶו וִאְרקְו יננוְּבִתַה תֹואָבְצ ָוהְי רַמָא הֵּכ :םֶתֹוא
 יֹוזַא ףיֹוא ְּךיִמ ְּךיִא לאָז רעֶדָא ,ראַה רעֶד .:הְנאֹבָתְו וחְלִׁש תָֹמֲָחַה--לֶאְו הָנְאֹוכְתּו תֹוְנקְמִל

 יו ר ר איט א
 ער א יי ההוא הוא 2 קט טא טא ביל א

 איִד ףיוא דִנּוא גאָלְק א דנּוא ןייוועג * = רנרמַכו וַּפירבד םֶכֶא ֵּמתְו הָוהי-רַבד טיִׁשָנ הֲָעַמְׁ

 לה חל לירשוחש א רעֶטעֶלְפערײח טעראר היתה
 םאָד ןעֶראוָועֶג טְרעֶמְׁשּוצ ןעֶנעֶז אייֵז

 ןופ ,(תֹומֵהְּבִו היפ ןּופ לֹוק ןייק טיִנ טְרעֶה ןעֶמ דְנּוא ,ןְהעֶנְכְרּוד טיִנ ןעֶק ׁשְנעֶמ ןייֵק
 ןעֶראוָועֶג טְלעֶנאוָוְרעֶפ אייֵז ןעֶנעֶז תֹומֵהְּב איִד ּוצ ויִּב לעֶמיִה םעֶד ןּופ לעֶנעֶפ איִד
 -ןייֵמְׁש ַא ּוצ ןעֶּבעֶג םִיַלָׁשּורְי לעוֶו ָּךיִא דנוא 10 :ןעֶנְנאַנעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא
 ןעֶכאַמ ְּךיִא לעוֶו הָדּוהְי ןּופ טעֶטְׁש איִד דְנּוא ,ןעֶלאַקאָׁש ןּופ גְנּוניֹואְו ַא ּוצ ,ןעֶפיֹוה
 םאָד ליִװ דְנּוא ?גּולְק זיִא םאִח ןאַמ רעֶד ויִא רעֶװ 11 :רעֶניֹואְװנייֵא ןְהֶא טְסיוִו
 ּוצ טאָה ראַה םעֶד ןּופ ליֹומ םאָד סאוָו רעֶד זיִא רעֶכְלעוֶו דְנּוא ,ןְהעֶטְׁשרעֶפ עֶניִזאָד
 ?ןעֶראָועֶג ןעֶריּולְרעֶפ דְנאַל םאָד זיִא סאָוְראַפ ,ןעֶנאָז םִע לאָז רֶע דְנּוא ,טעֶרעֶג םֶהיֵא
 וטְנאָזעֶג טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 12 :רעֶרְהאַפכְרּוד ןְהָא ,רֶּבְדִמ איִד איו טְרעֶטְׁשּוצ
 אייֵז דְנּוא ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז ראָפ ּבאָה ְּךיִא סאוָו ,הָרֹוּת עֶנייַמ טְזאָלְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז לייוו

 דְנּוא 18 :ןעֶגְנאַגעֶג טיִנ רֵהיִא ןיִא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,לֹוק ןייֵמ ּוצ טְכְראָהעֶג טיִנ ןעֶּבאָה
 םיִלָעְּב איֵד ְּךאָנ דְנּוא ,רעֶצְרעֶה עֶרייֵז ןּופ ןעֶטְכאַרְמ םעֶד ָּךאָנ ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז
 ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,םּוראַד 14 :טְנְרעֶלעֶנ אייֵז ןעֶּבאָה ןְרעֶטְלִע .עֶרייֵז סאו
 דְנּוא הָּטּומְרעֶו ןעֶמֶע ןעֶבאַמ קְלאָפ עֶגיִזאָד סאָד לעו ְּךיִא ,העז ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד
 -וצ אייֵז לעוֶו ְּךיִא דְנּוא 12 :רעֶסאַו-טְּפיִנ טיִמ ןעֶקְניִרְטנָא ןעֶכאַמ אייֵז לעוֶז ְךיִא
 טיִנ אייז ןעֶּבאָה ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵז דְנּוא אייֵז םאִװ ,רעֶקְלעֶפ איִד רעֶטְנּוא ןעֶטייֵרְּפְׁש
 :ןעֶדְנעֶלְרעֶפ אייז לעוֶו ְּךיִא זיִּב דְרעוֶוְׁש סאָד ןעֶקיִשְכאָנ אייֵז לעֶֶז ָךיִא דְנּוא ,טְנעֶקעֶג
 ןעֶלאָז אייֵז זַא םְניִרעֶנאָלְק איד טְפּור דְנּוא טְקְרעֶמעֶּב ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 6
 ןעֶלאָז אייז זַא 17 :ןעֶמּוק ןעֶלאָז אייֵז זַא רעֶּבייוו עֶנּולְק איִד ּוצ טְקיִׁש דְנּוא ,ןעֶמּוק

 ןעֶלאָז ןעֶרעֶרְט יֵדְּכ ,דיִל-גאָלְק ַא םִנּוא רעֶּביִא ןעֶּבעֶהְפיֹוא ןעֶלאָז דְנּוא ,ןעֶלייֵא ְךיִז
 :רעֶסאַוַו טיִמ ןעֶניִר ןעֶלאָז ןעֶמעֶרְּב-ןעֶניֹוא עֶרעֶזְנּוא דְנּוא ,ןעֶניֹוא עֶרעֶזְנּוא ןּופ ןעֶניִר
 טְרעֶּטְׁשּוצ ריִמ ןעֶנעֶז איז ,ןֹויִצ םיֹוא טְרעֶהעֶג טְרעוֶו ןעֶנאָלְק ןּופ לֹוק ַא ןיִראָו 8
 דְנאַל םאָד טְסּומעֶנ ןעֶּבאָה ריִמ לייװ ,ןעֶראוָועֶג טְמעֶׁשְרעֶפ רֶהעֶז ןעֶנעֶז רימ ,ןעֶראַוָזעֶג
 רֶהיֵא טְרעֶה 19 :ןעֶנְנּוניֹואוו עֶרעֶזְנּוא ןעֶפְראוָועֶגְרעֶדיִנַא ןעֶּבאָה אייֵז לייוו ,ןעֶזאַלְרעֶפ
 טְראָו ּםאָד ןעֶמעֶנְפיֹוא ןעֶלאָז ןעֶריֹוא עֶרייֵא דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ טְראָוָו סאָד רעֶּבייוַו
 עֶרעֶדְנַא איִד עֶנייֵא דְנּוא ,דיִל-נאָלק ַא רעֶטְכעֶט עֶרייֵא טְנעֶרעֶל רֶנּוא ,ליֹומ ןייַז ןּופ
 ,רעֶטְמְנעֶּפ עֶרעֶדְנּוא ןיִא ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא טיֹוט רעֶד ןיִראָָו 20 :דיִל-רֶעיֹורְט ַא (טְנעֶרעֶלנ
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 ;תֹוְבְֹרִמ םיִרֹוהַּב ץּוחְמ לָלֹוע תיֵרְבַהְל וניֵתֹונְמַרַאְּב אָּב עֶרעֶזְנּוא ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנייֶרַא זיִא רֶע
 ו יְָפילַע ןָמָרְּכ םֶדָאָה תַקְבִ הָלְפְִוהָוהְידפֶאנ הֵּכ רֵּבַד עֶנייֵלְק סאָד ןעֶנְליִטְרעֶפ ּוצ ,ןעֶטְסאַלאַּפ
 : יי יי קט ביי ר ןּופ טייַל עֶנְנּוי איִד ,םאֵנ רעֶד ןּופ דְניִק
 = טעההאמימאיש לה ר לעב לא יד הוי ווא !ריר 21 ,:תאנ עסיורפ א א
 טיי ייד יי ירא יי איד ןופ רעמרעק עטיומ איד ראה = -

 יא הנה :הָוהיאנ יִתְצִפָח הלב ץרַאְּב ָקְצּו םֶפיִמ איו יֹוזא ןעֶלאַפ ןעֶלעוֶו ןעֶשְנעֶמ
 הכ יילַע !הָלְרֶעְּב לומילְּכ-לַ יִּתְרַקָפּו הָוהְי-םִאְנ םיִאְּבםִמָי .ּבְראַג ַא איז ױזַא דְנּוא ,דְלעֶפ םעֶד ףיוא

 בָאּמ--לַעְו ֹמִ ינְּ-לַעְו םודָא-לַעְו הָדּודילַעוםִיַרְצִמ דְנּוא ,רעֶדייֵנְׁש םעֶד רעֶטְניִה (לעֶדְניִּבנ
 סילְרֶעםִיוגַהילֶכיִּכ ּפְרִּמַּב םיָבִָּיַה הֶאַפייצוצק-לְּכלַעְו רעֶד טְנאָז יֹוזַא 22 :םֶע טְלעֶמאַז רעֶנייֵק
 ;בלייֵלְרַע לֵארְׂשִי תּבילִכְו ןעֶמְהיִר טיִנ ְּךיִז לאָז רעֶנּולְק רעֶד ;ראַה
 : רעֶד דְנּוא (טייֵהְנּולק) .הָמְכָח עֶנייֵז טיִמ

 טיִמ ןעֶמְהיִר טיִנ ָּךיִז לאָז רעֶקְראַטְׁש

 י

 א :לֵאָרְׂשִי תיֵּב םֶכיֵלֲע הי רֶּבּד רֶׁשֲא רֶבּרַה-תַאּועְמִׁש
 ר ָךיִז לאָז רעֶכייֵר רעֶד דְנּוא הָרּובְנ עֶנייֵז

 ׁשֶרְחיִדְי הֹׂשֲעַמ ֹותְרְּכ רעיִמ ץעייּכ אּוָה לָבָה םיִּמַנָה 5 ןנ ') 25 :טייֵקְכייֵר ןייַז טיִמ ןעֶמְהיִר םיִנ
 + תֹובּקִמְבּו תֹרמְפמְב ּוהִֵי בָהּ ףֵָכְב :דֵצֵעמַּכ ליוו סא רעֶד ,ןעֶמְהיר ְךיִז לאָז טיִמְרעֶד
 ה ּורָבַדְי אָלְו הֶּמַד הָׁשָקִמ רֶמֹתְּכ :קיִפָי אֹוָלְו םּקָחְי -נָא ְּךיִמ דְנּוא ,ןייַז ּוצ גּולְק ןעֶמְהיר ְּךיִז
 ּועֵרָי אָלייֵּכ םֶהֵמ וָאְריִתילַא ּודֲעְצִי אֵליּכ אָנִי אוָׂשָנ םאִו ,ראַה רעֶד ןיִּב ָּךיִא זַא ןעֶנעֶקְרֶעּוצ

 6 יכוהָנ ההְי ךֹמָּכ ןיֵאֵמ :םָתֹוא ןיִא ביִטיִהםַנְו -ָכעֶרעֶג דְנּוא טְכעֶר (דֶסֶחִנ דאָנְג טּוהְמ
 ז יה ךלמ ַּאְָי אֵל יִמ ּהָרּובְַּ ָךְמִׁש לִרָנו הֶּתִא םעֶד ןיִא יראו ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא טייקְניִט

 א א אבושיערתמ טצימתפפ הי ןמוק ןעֶלעוֶו םִע ,העָז 24 :ראַה

 לכם הֲעַ שול מת ףֶרציִה 3 יז ְךיִא םאָד ,האָה רעֶד טְנאָז
 ֹוּפִצּקִמ םלש ְךֶלֶמּו םִייַח םיקלָאזאוה תֶמֶא טיִהלָאהוהַו איד טיִמ עֶנעֶטיִנְׁשעֶּב עֶלַא ןעֶפאָרְטְׁש
 גנ ןּורְמאִּת הָנְרִּכ ;וָמִעַז םִיונ ּולְכיאלְו ץֶרֶאָה ׁשֵעְרִּת  םִיַרְצִמטיִמ ןעֶמאַזוצ 22 :עֶנעֶטיִנְׁשעֶּבְנּוא

 רעֶדְניִק איִד טיִמ םֹודֶא טיִמ ,הָדּוהְי טיִמ
 ןעֶקֶע איֵד ןיִא ןעֶמיִנְׁשעֶנְּפָא ןעֶנעֶז םאוְו איִד עֶלַא טיִמ דְנּוא ,בָאֹומ דְנּוא ןֹומַע ןּופ
 םאָד דְנּוא ןעֶטיִנְׁשעֶּבְנּוא ןעֶנעֶז רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןיִראָו ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶניֹואוְו םאָו
 ;רעֶצְרעֶה עֶנעֶטיִנְׁשעֶּבְנּוא ןּופ ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי ןּופ זיֹוה עֶצְנאַנ

 י לעטיפאק
 יֹוזַא 2 :לֵאָרְׂשִי ויֹוה רֶהיִא ;ְךייֵא ּוצ טעֶרעֶנ טאָה ראַה רעֶד סאו ,טְראָָו סאָד טְרעֶה 1
 איִד ראַפ דְנּוא ,ןעֶנְרעֶל טיִנ רֶהיֵא טְלאָז םִיֹוג איִד ןּופ געוֶו םעֶד ןּופ ,ראַה רעֶד טְנאָז
 ְךיִז ןעֶקעֶרְׁש םִיֹוג איִד ןיִראו ,ןעֶקעֶרְׁש טיִנ ְּךייֵא רֶהיֵא טְלאָז לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןעֶכייֵצ
 (ץעֶג) רעֶד ןיִראָו ,טייֵקְׁשיִראַנ זיִא רעֶקְלעֶּפ איִד ןּופ ץעֶזעֶג איד ןיִראָו 3 :אייֵז ראַפ
 איֵד ןּופ קְרעֶו סאָד זיִא רֶע ,דְלאַו ַא ןּופ םיֹוא םֶהיֵא טְקאַה ןעֶמ סאו םיֹוּב ַא זיִא
 ןעֶמ טְכאַמ דְלאָנ טיִמ דְנּוא רעֶּבְליִז טיִמ 4 :לעֶּבּוד ַא טיִמ רעֶטְסייֵמ םעֶד ןּופ דְנעֶה
 טיִנ לאָז רֶע זַא ,טְסעֶפ םֶניֵא ןעֶמ טְכאַמ רעֶמאַה טיִמ דְנּוא לעֶנעֶג טיִמ ,ןְהעֶׁש םֶהיֵא
 ןעֶנעֶק אייֵז דְנּוא ,אייֵז ןעֶנעֶז לייֵז רעֶטְלעֶסְקעֶרְדעֶג ַא איו 2 :ןעֶלאַפ רעֶדְנאַנייֵא סיֹוא
 טְלאָז רֶהיֵא ,ןְהעֶנ טיִרְמ ןייק טיִנ ןעֶנעֶק אייֵז לייוֵו ןעֶגאָרְט אייֵז זּומ ןעֶמ ,ןעֶדעֶר טיִנ

 ְךיֹוא רעֶּבֶא ,ןּוהְט םעֶטְכעֶלְׁש ןייֵק ןעֶנעֶק אייֵז לייוֵו ןעֶטְכְראָפ טיִנ אייֵז ראַפ ָךייַא
 אּוד !ראַה ,אּוד איו רעֶנייֵק אָד טיִנ זיִא םִע 6 :טְכאַמ רֶעייֵז ןיִא טיִנ ויִא ןּוהְמ םעֶטּוג
 טיִנ ְּךיִז לאָז רעֶװ 7 :טייֵהקְראַטְׁש ְּךְרּוד ןעֶמאָנ ןייֵד זיִא סיֹורְג דְנּוא ,םיֹורְג טְסיִּב
 ןיִראָו ,םִע טְמּוק ריִד ןיִראָו ?רעֶקְלעֶּפ איִד ןּופ גיִנעֶק אּוד ,ריִד ראָפ ןעֶטְכְראָפ
 רעֶנייֵק זיִא ,ןעֶכייֵרְגיִנעֶק עֶרייֵז עֶלַא ןיִא דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ איד ןּופ עֶנּולְק עֶלַא רעֶטְנּוא
 עֶרְהעֶל איד ןיִראָו ,שיִראַנ דְנּוא םּוד אייֵז ןעֶנעֶז םעֶנייֵא ןיִא רעֶּבָא 8 :אּוד איו ְּךייֵלְנ
 טְרעֶװ רעֶּבְליִז םעֶטייֵרְּפְׁשעֶגְסֹוא 9 :ץְלאָה ןעֶנעוֶו זיִא ןעֶטייֵקְׁשיִראַנ איד ןּופ
 -רעֶטְסייֵמ ַא ןּופ קְרעוֶו סאָד ,(ריִפֹואנ זָפּוא ןּופ רְלאָג דְנּוא ,טְכאַרְּבעֶג ׁשיִׁשְרַּת ןּופ
 רּופְרּוּפ דְנּוא לאָװ ָעיֹולְּב ,ריִמְׁש-דְלאָנ ַא ןופ רְֶנעֶה איִד ןּופ דְנּוא ,רעֶלְטְסְניִק
 רעֶד רעֶּבָא 10 :עֶלַא אייֵז ןעֶנעֶז עֶנּולק ןּופ קְרעוֶו סאָד ,דייֵלק רֶעייֵז זיִא
 רעֶניִּבֶע רעֶד דְנּוא ,טאָנ רעֶניִרעֶּבעֶל רעֶד זיִא רֶע ,טאָנ ריתָמֶא רעֶד ויִא ,ראַה

 טיִנ ןעֶנעֶק רעֶקְלעֶפ איד דְנּוא ,דֶרֶע איִד טרעֶטיִצ ןְראָצ ןייז ראָפ ,גיִנעֶק
 ןעֶבאָז אייֵז ּוצ רֶהיִֵא טְלאָז יֹזַא 11 :ןְראָצְמיִרְג ןייַז ןעֶנעֶק ןְהעֶטְׁשעֶּב

 איד
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 טְכאַמעֶג טיִנ ןעֶּבאָה םאוֶו ,רעֶטעֶג איד = יֵצְרֹאַמ ּורְבאי ודֿבע אֵל אָקרַאו אָימׁשייִּד אַהָלֶא שיח
 2 2 עא 2: . ןֹמָה ֹותִּת לוקל :םִִמָׁש הָעָנ ותָנובְתב תְמְכָחּב לֶבָּת ןעֶלעוֶו אייִז ,הֶרֶע איִד דְנּוא לעֶמיִה םעֶד 2? תִֹּב ץֶרֶא הָשֹע  :הָלֵא אָמִׁש תחת

 דא דראט רעד ןופ ןעֶרעֶװ טנלימר7? .ָמַל םיִקרְּ ץרַא! הצקמ םיִאׂשְנ הל םִַמָשַּב םִיִמ
 רֶע ןכ :לעֶמיִה ןעֶניִזאָד םעֶד רעֶטְנּוא ןּופ  ;רֵעִַּמ םֶדָא-לָּכ רֵעְבִנ :ותֹרְִאַמ ַחּוָר אֵצַֹ הֶׂשָע 4

 טְפאַרְק עֶנייֵז טיִמ טְכאַמעֶג דֶרֶע איִדטאָה !םֶּב ַחֹוראלְ וּכְסִנ רֶקָׁש יִּכ לֶסָּפִמ ףֶרֹצילָּכ ׁשיִבֹה

 -רעפ ןייַז ךרוד דְנּוא ,טייֵהְּולְק עֶנייז טֶבֶׁש לֵאָרְׂשִיְו א ָכ בֹקֲעַי קֶלַח הֶלֵאְכ ג : : ש ? 14 ד ש - - ִױ יה ֵה רָצֹוידי : ךְרּוד טְגיִטְסעֶפעֶּב דְרֶע איִד טאָה רֶע 2 עי יי בם הׂש א קל 8 8
 שי ,  ךתענּכ ץרַאמ יִּפְסִא :ומָׁש אָ הי ָָלַחְנ
 םעֶד טייֵרַּפְׁשעֶגְסוא רֶע טאָה דְנאַטְׁש עליק י ינְנִה הֶוהְי רַמָא הֹכיִּכ ;רֹצָּמִּב יתְבַׁשֹוי
 סאָד ןעֶּבעֶגְסיֹורַא ןייַז ןיִא 13 :לעֶמיִה ;ואָצְִי ןעֶמִלםֶהליִתְרַהותאַֹה םעָּפּכ ץֶרֶאָה יֵבְׁשוי-תֶא

 ןּופ שיֹורעֶב ַא זיִא (רעֶנּוד ןופ) לֹוק ְךא יִּתְרַמָא יִנֲאַו יִתְּכַמ הָלְחַנ יְֵבָׁשִלַע יִליֹוֲא 19

 טְְנערְּב רֶע דְנּא ,לעֶמיִה םעֶד ןיִא רעֶסאו לא בוקר רשי שאל
 ופ דֶנֶע םעֶד ןּופ סְנעֶקְלאַוָו איִד ףיֹורַא ראי םי ׂ : ורֲעְבִנ יִּכ :יִתֹועיִרְי םיִקֵמּו ילְהֶא דו הָמךיִא םָניֵאְו 1

 4 ןעֶציִלְּ א טא רֶע הר יו לְַה אָל של שאל הוה םִׁשרָה
 ר יי בא עה שי יד : לג ׁשַעָרְו הֶאְב הֵּנִה ! הָעּומְׁש לי ;הָצֹופָנ םָתיִעְרַמ 2

 םעֶד סױרַא םֶנְנֹע 2 = ןעֶנעֶר םעֶד ;יִנַּת ןוָעְמ הָמָמְׁש הָדּוהְי יִרָע-תֶא םּו של ןפֶצ א
 רעֶכיִלְטיִא 14 :תֹורְצּוא עֶנייַז ןּופ דְניוו ןיִכָהְו ךלֹה ׁשיִאְלדאָל וֵּכְרד םֶדָאְל אל יִּכ הָוהְייִּתְעַדָי

 ןּופ ןעֶראָועֶג טְׁשיִראַנְרעֶּפ זיִא ׁשְנעֶמ ךּפ ְךַפַאְביילַא טָּפְשִמּב ךַא הָוהְ ינְרִִּי :ודָעצתֶא 4
 יִא דימְׁש-דְלאָּב רעֶביִלְטיא ,טְפאַׁשְנעֶמיוִ לע צאל רַשא םינַה"לע ףמַח ְךׁש יְִמעמַתה

 ןעֶטְציִנְׁשעֶג ןּופ ןעֶראוָועֶג טְמעֶׁשְרעֶפ בֹקעײתֶא יַלְכָאייּכ ּואָרָק אֵל ָּךְמשְּב רֶׁשֲא תֹוהָפְׁשִמ
 =ִעּה ןייַז זיִא טייֵקשְלאַפ ןיִראוָו ,דֶליֵּב :יּמַׁשַה ּוהְוְנ-תֶאְו ּוהָלִכ הָלְכֲַ

 אז ומטר טוי יה םעֶנעֶפאָנ ּועְמִׁש :רֶמאֵל הָוהְי תאמ ו ר ָיָה-רֶׁשֲא רֶבָּדַה 4 :
 טיי עא ייד ןטפיינ ךייק -לַעְו הָדּוהְי ש שיִאלָא םֶּתְרַּבַדְו תאֹּזַה תיִרְּבַה יִרְבִּד-תֶא

 הנה לא א ראהפ וה ראק א יִהלא הָוהְי רַמָאהְּכ םֶהיֵלֲא ָתְרַמָאְו 1 םלָׁשּוהי יִבְׁשִינ

 אייֵז ןעֶלעוֶו ףאָרְטְׁש עֶרייֵז ןּופ טייֵצ תיִרְּבַה יִרְִּד-תֶא עַמׁשִי אֵל רֶׁשֲא ׁשיִאָה דּרָא לֵארְׂשִי
 לייַהְט רעֶד רעֶּבָא 16 :ןעֶרעֶו ןעֶריֹולְרעֶפ

 דָנּוא ,םעֶלַא ןּופ רעֶפעֶׁשעֶּב רעֶד ויִא רֶע ןיִראָו עֶניִזאָד איִד איו טיִנ זיִא בקעַי ןּופ
 -ךעֶפ 17 :ןעֶמאָנ ןייַז זיִא תֹואָבְצ ראַה רעֶד לייַהְטּבְרֶע ןייַז ןּופ טֶבֵׁש רעֶד זיִא לֵאָרְׂשִי
 ןיִראָז 18 :2ָנּוטְסעֶפ רעֶד ןּופ רעֶניֹואוְועֶּב אּוד ,לעֶדְניִּב ןייֵד דְנאַל םעֶד ןּופ לעֶמאַז
 דְנאַל םעֶד ןּופ רעֶניֹואוְונייֵא איֵד ןְרעֶדייֵלְשקעוֶוַא לעֶזְז ְּךיִא ,העָז ,ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא
 ;ןעֶרעוֶו ןעֶנּוּפעֶג ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ ,ןעֶבאַמ גֶנֶע אייֵז לע ְךיִא דְנּוא ,לאָמ עֶגיִזאָד םאֶד
 ְךיִא דְנּוא ְךיִלְקְנעֶרְק ןעֶנעֶז ןעֶדְנּואוְו עֶנייֵמ ,קיִלְגנּוא ןייֵמ ןעֶנעוֶו ,ריִמ העָו יֹוא 9
 :ןעֶנאַָרְטרעֶּביִא םִע לעֶװ ְךיִא דְנּוא טייֵהְקְנאַרְק ַא ראָנ זיִא סֶע זַא ,טְבאַדעֶג ּבאָה
 ןעֶסיִרּוצ ןעֶנעֶז קירְטִש עֶנייִמ עֶלַא דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג טְּביֹורעֶּב זיִא טְלעֶצעֶב ןייֵמ 0
 ואָד טיִנ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא ריִמ ןּופ ןעֶנעֶז רעֶדְניִק עֶנייֵמ עֶר ְהעֶב
 -ְךאָפ עֶנייֵמ ףיֹוא טיִנ טְלעֶטְׁש דְנּוא---,טְלעֶצעֶג ןייֵמ םיֹוא רֶהעָמ טיִנ טייֵרְּפְש רעֶנייֵק
 ןעֶשְראַָפ ראַה םעֶד דִנּוא ,ןעֶראָועֶג ׁשיִראַנ ןעֶנעֶז רעֶכּוטְסאַּפ איִד ןיִראָו 21 :ןעֶנְנאַה
 ;טייֵרַּפְשּוצ זיִא עֶדאַטְס עֶצְנאַג עֶרייֵז דְנּוא ,טְקיִלְנעֶּב טיִנ אייֵז ןעֶּבאָה םֹּזראָד ,טיִנ אייֵז
 יֵדְּב ,דְנאַל-ןֹופָצ ןּופ ׁשֵעַר רעֶמיֹורְג ַא דְנּוא ,טְמּוק סֶע ,העָז ,טְרעֶהעֶב טְרעֶו לֹוק ַא 9

 =ג ז

 : 1 : ױו ְךיִא 8 :ןעֶלאַקאָש איד ראַפ גְנּוניֹואוְו ַא ,ןעֶבאַמ ּוצ טְסיוִו הָדּוהְי ןּופ טעֶטְש איִד
 ןאַמ םעֶד ּוצ םיִנ דֶנּוא ,בעוֶו ןייַז טיִנ טְרעֶהעֶג שְנעֶמ םעֶד ּוצ סאָד ,ראַה לי יֹואֹוְו םייוו

 ,ראַה ָא ְּךיִמ ףאָרְטְׁש 24 :טירט עֶנייַז ןעֶּבאַמ טְסעֶפ לאָז רֵע זַא םּורַא טֶהעֶג םאז
 :ןעֶכאַמ גיִצְניִװ טיִנ ָּךיִמ טְסְלאָז אּוד זַא ןְראָצ ןייַד טיִמ טיִנ ,טְבעֶר טי מ ראָנ רעֶּבָא
 איד ףיֹוא דְנּוא ,ןעֶנעֶק טיִנ ְּךיִד ןעֶליוו סאוָו םִיֹוג איד ףיֹוא ןְראָצ ןייֵד סיֹוא םיִנ 8
 אייז ,ןעֶסעֶנעֶגְפיֹוא ןיבקעי ןעֶּבאָה אייֵז לייוו ,ןעֶמאָנ ןייַד ןָא טיִנ ןע = םאו תֹוהָּפְׁשִמ
 ץאַלְּפ עֶרייֵו ןייַז דְנּוא ,טְנעֶלְרעֶפ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא טְרְהעֶצְרעֶפ םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 :טְסיִוְרעֶפ אייֵז ןעֶּבאָה

 אי לעטיפאק
 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ראַה םעֶד ןּופ ּוהָיְמְרִי ּוצ ןעֶועֶועֶנ זיִא סאָו טְראָו םאָד זיִא םאָד 1

 איִד ּוצ ןעֶדעֶר טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא תיִרְּב ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ רעֶטְרעֶו איִד טְרעֶה
 טְסְלאָז אּוד דנּוא 8 :םִיַלָׁשּורְי ןופ רעֶניֹואְחנייַא איִד ּוצ דְנּוא הָדּוהְי ןּופ רעֶנעֶמ
 זיַא טְכּולְּפרעֶפ ,לֵאָרְׂשִי ןופ טאָנ רעֶד ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ןעֶנאָז אייֵז ּוצ
 :תיֵרְּב ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ רעֶמְרעֶו איִד ןעֶרעֶה טיִנ םעֶװ סאָװ שֶנעֶמ רעֶד

 םאדו
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 + םָתֹואיאִצוה םִֹב םֶכיֵתוְָאיתֶא יִתָיצ רַׁשֲא :תאַֹּה ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵא ןעֶטאָּבעֶג ּבאָה ְּךיִא םאָו 4
 היׂשצַו בר עמִׁש = 5 לֶז וּכִמ ח/ :

 ֵבֹנֲאְו םֶעְל יל םֶתָּיְהו םֶכְתֶא הוצֶא-רָׁשֲא לכְּכ םֶתֹוא טיי 5 : 1 םָתיִׂשִלקְבעַמִׁש רמאל לַַּה רוִמטִרְצמיְָאמ -םיֹורַא אייֵז ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו ,גאָט םעֶד ןיִא
 ה -רָׁשֲא הָעֹובְׁשַה-תֶא םיָכָה | .ןעמל .:םיהלאֵל םֶכָל הָיְהִא  םעֶד ןּופ ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעד סיוא טְרְהיֵּפעֶנ
 ׁשָבְר בל לה ת ץרָא ל תַתָל ֶכיתֹו באל יְִַּּכׁשִ טְרעֶה עד וצ יֹוזַא שי םעֶנְרעֶזייֵא

 תִצְחבּוהָרוהְי יֵתעְב אה יא אר לא א .ףייא ר ְךיִא סאוָו םעֶלַא
 ם תיִׂשֲעַו תאֹּזַה תיִרְּבַה יֵרְבִד-תֶא ועְמָׁש רֶמאֵל םִלָׁשּורְי 0 :: יא : 6
 ז םֶתֹוא יִתֹולעַה םייִּב םֶכיֵתְאַּב יִתֹדְעַה דֵעָה יִּכ :םֶתֹא ךיִא דנּוא קְלאָפ ןייֵמ ןייַז רֶהיֵא טעֶו
 ועְמִׁש רמאֹל רעֶהְו םַּכְׁשַה הֶּזַה םֹיַהידֲע טיבְצִמ ץֶרָאְמ -עֶּב ּוצ יִדְּכ 2 :םאָנ רֶעייֵא ןייַז לעוֶו
 8 ׁשיִא ובלי םֶנְוָא-תֶא האלו ּועְמָׁש 4 :יִלֹוקְּכ ּבאָה ְךיִא סאוָו הָעּובְׁש איד ןעֶניִטעֶטְׁש

 9 הָוהְי רֶמאי ָׂשָע אָלְו תֹוׁשַל יִתוצירֶׁשֶא תאֹּזַה של יש ןייצ ,לצ עיני ּוצ אייֵז ןְרעֶמְלֶע עֶרייֵא ּוצ ןעֶריֹואוְוְׁש -תיִרְּבַהיִרְבִד-לּכתאמְהיִל ַע איִבָאְו עֶרָה םָּב תֹורִרְשּ : : : ,
 .ובָׁש ּוםִלָׁשּורי יֵבְׁשִיְבּו הָדּוהְי ׁשיִאְּב לָׁשְקאָעְמִנ י ילֵא ְךֶליִמ טיִמ טְסיִלְפ סאָו דְנאַל ַא ןעֶּבעֶנ
 -תרֶא ַעוְמְׁשִל טָאְמ רֶׁשֲא םיִנֹשאֶרָה םָתֹוכֲא תֹנֲע"לַע -אָד םעֶד זיִא םִע איו יֹוזַא ,גיִנאָה דְנּוא
 ּורֵפַה םֶרְבֶעְל םיִרֵחֲא ם וקלָא יִרֲחַא ּומְלֶה עי יֵרְבִּד טְרעֶּפְטְנֶעעֶב ּבאָה ְךיִא דְנּוא גאָט ןעֶניִז

 -תרָא ִּתרְּכ רֶׁשֲא יתיִרְּביתֶא הָדּוהְי תיֵּבּו לֵאָרְׂשִי-תי ר
 ;ו םֶהיֵלֲא איִבַמ יִננַה הָוהְי רַמָא הֹּכ ןֵָל :םֶתֹובֲא רעד דו טייהַאַּה א כא בני הא
 אלו לא קו הנִּמִמ תאֵצְל ולְכּוי-אל רֶׁשֲא הֶעְר םיוא ףּור ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה ראַה
 ונ טבלָׁשרְי ישו הָרּוהְי יִתָע ּוכְלָהְו :םֶהיֵלֲא עֶמְשֶא איד ןיִא רעֶטְרעֶו עֶניִזאָד איִד עֶלַא
 -אָל ַעֵׁשוהְו םָהָל םיִרְטִקְמ םה רֶׁשֲא .םימלָאה-לֶא ּוקֲעָח ןעֶסאַג איד ןיִא דְנּוא ,הָרּוהְי ןופ טעֶטְׁש

 13 ףיִהלֶא ווָה ְךיִרָע רֵּפְסִמ יִּכ ;םֶתָעָר תֶעְּב םֶתָל יעשו : לא 4 א
 איד טְרעֶה ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,םִיַלָׁשּורְי ןּופ

 דְנּוא ,תירְּב ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ רעֶטְרעוֶו
 ְךיִא ןיִראָו 7 :ןּוהְמ אייֵז טְלאָז רֶהיֵא

 ןְרעֶמְלֶע עֶרייֵא טְנעֶראוָועֶג קְראַטְׁש ּבאָה
 אייז ּבאָה ְּךיִא ןעֶו ,גאָט םעֶד ןיִא
 ּבאָה ְּךיִא גאָט ןעֶניִזאָד םעֶד ףיֹוא ויִּב םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןּופ טְרְהיִפעֶנְסיֹורַא

 :לֹוק ןיימ טְרעֶה ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,(טְגייֵצעֶּב) טְנעֶראָועֶג ןעֶנְראָמ-היִרְפ ןעֶכיִלְטיִא
 ,רֶעיֹוא רֶעייֵז טְגייֵנעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְרעֶהעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא 8

 ןעֶטְכעֶלְׁש רֶעייֵז ןּופ ןעֶקְנאַדעֶג איד ְךאָנ רעֶכיִלְטיִא ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דֶנּוא
 םעֶד ןּופ רעֶטְרעֶו עֶלַא איֵז רעֶּביִא ןעֶנְנעֶרְּב ְּךיִא לעוֶו םּוראַד דְנּוא ,ץְראַה
 טיִנ םִע ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא ,ןּוהְמ ּוצ ןעֶליֹופעֶּב ּבאָה ְּךיִא סאוָו ,תיִרְּב ןעֶניִזאָד
 -עֶב ויִא גנּודְניִּבְרעֶפ ַא .טְנאָזעֶג ריִמ וצ טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 9 :ןּוהָמעֶנ
 ןּופ רעֶניֹואְחְניֵא איֵד דְנּוא---הָדּוהְי ןופ רעֶנעֶמ איד ןעֶׁשיִוְצ ןעֶראוָועֶנ ןעֶנּופ
 עֶטְׁשְרֶע עֶרייַז ןּופ דֶניִז איֵד ּוצ טְרְרעֶקעֶנְקיִרּוצ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייז 10 :םִַלָׁשּורי
 ןעֶנעֶז אייֵז דָנּוא ,רעֶמְרעֶו עֶנייֵמ ןעֶרעֶה טְלאָועֶג טיִנ ןעֶּבאָה סאו ,ןְרעֶמְלֶע

 לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניֵזעֶגְזיֹוה םאָד ןעֶניִד ּוצ אייֵז יִדְּכ רעֶמעֶג עֶרעֶדְנַא ןעֶגְנאַגעֶגְבאָנ
 ּבאָה ְּךיִא םאָװ ,תיִרְּב ןייַמ טְרעֶמְשּוצ ןעֶּבאָה הָדּוהְי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םאָד דְנּוא
 ְךיִא ,העְז ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוַא םּוראָד 11 :ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵז טיִמ טְכאַמעֶנ
 ןעֶמּוקְסיֹורַא ןּופְרעֶד ןעֶנעֶק טיִנ ןעֶלעוֶו אייֵז םאוְו ,םעֶטְכעֶלְׁש אייֵז רעֶּביִא בְנעֶרְּב
 דְנּוא 12 :ןעֶרעֶה טיִנ אייֵז לעֶו ְּךיִא רעֶּבָא ,ןֶעייֵרְׁש ריִמ ּוצ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא
 דְנּוא ןְרעֶנ ןעֶלעֶו םִיַלָׁשּורי ןּופ רעֶניֹואְוניֵא איִד דִנּוא הָדּוהְי ןּופ טעֶּטְׁש איד
 רעֶּבָא טְרעֶבייֵרעֶג אייֵז ּוצ ןעֶּבאָה איֵז סאָװ ,רעֶטעֶנ איִד ּוצ ןֶעייֵרְׁש ןעֶלעוֶו
 :קיִלְגִמּוא רֶעייֵז ןּופ טייֵצ רעֶד ןיִא ןעֶפְלעֶה ןעֶנעֶק טיִנ אייֵז ןעֶלעֶו אייֵז
 דְנּוא .הָדּוהְי ָא ,רעֶמעֶב עֶנייֵד ןעֶנעֶז יֹוזַא ,טעֶטׁש עֶנייֵר ןּופ לְהאָצ איִד איו ןיִראָז 8
 רעֶד ּוצ תֹוחַּבְזִמ טְכאַמעֶנ רֶהיֵא טאָה םִיַלָׁשּורְי ןיִא ןעֶסאַנ איִד ןּופ לְהאָצ איִד איו
 ראַּכ ןעֶמעֶּב טיִנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 11 :לַעַּב םעֶד ּוצ ןְרעֶכייֵר ּוצ תֹוחָּבְזִמ ,דְנאַׁש
 דְנּוא אייֵרְׁשעֶג ַא אייז ראַפ ןעֶּבעֶהְפיֹוא טיִנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,קְלאַפ ןעֶניִזאָד םעֶד
 ןעֶנעֶו ,ריִמ ןעֶפּור אייֵז ןעוֶו טייֵצ רעֶד ןיִא ןעֶרעֶה טיִנ לעוֶו ְּךיִא ןיִראָה ,טעֶּבעֶג
 ןעֶרְהיִפּוצְסיֹוא סֶע זיִא ?זיֹוה ןייֵמ ןיִא עֶטְּביִלעֶג עֶנייֵמ ליִװ סאָו 18 :קיִלָגמּוא רֶעייֵז

 קעוֶוַא ריִד ןּופ זיִא ׁשֹייֵלְפ עֶגיִלייֵה סאָד ןעוֶו דְנּוא ?ןעֶקְנאַרעֶג עֶטְכעֶלְׁש עֶליִפ עֶרייֵז

 א תחסומ םָּתְמׂש םלָׁשּורְי תוצֲח יַּפְסִמּו הָדּודְי
 14 יידַעְּב לֵּלַּפְתִּת-לַא הֶּתִאְו ;לַעָבַל 'דַקְל תֹחְּבְִמ
 ַעֵמֹׁש יִנָנֵא ו יִּכ הֶּלִפְּ הָּנִר םָדֲעַב אשת הֶּוַה םִעָה
 וט יִתיֵבְּביָדיִדיל הָמ :םָתָעְר דעֶּב יֵלֵא םִאְרָק תעְּב
 יִכ לֶעמ יִרְבִָי ׁשְרָקירׂשְבּ םיִּבַרָה הָמָׁׂשְמַה הָתֹשָ

 אוצי א ו6=
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 םֶלאָּמאַד טְכעֶלְש יֹוזַא טְסיִּב אזד לייוו הָדוחְי אָרָק רַאהיירפ הְןנעַר תִיַז :יֲַּה זָא יִכָתעָר 5

 רעֶניִרְג 16 :טייֵרְפעֶג ְָּךיִד אוד טְסאָה :ותֹוִלְדועדְו היֶלָצׁשֵא תיִצֹה הָלֹדְ הָלּומֲהְ ליִקְל ּךֶמִׁש
 טיִמ ןְהעֶׁש ,םיֹוּב-טְרעֶּבְליֵא (רעְׁשיִרְפפ  תֹעָר ללְנּב הָעָר לָע רֵבּד ְּךֵתֹוא עֶטנַה תֹואְבִצ הָוהִַו
 ןיד ראַה רעֶד טאָה טְכּורְפ עֶנְהעֶׁש רַמַקְל יִנְִעַכַהְלִהָל ָׂשָע רֶׁשֲא הָדּוהְי תִיַבּולֵאְדְׂשִידתיּב

 ןופ לוק ַא טיִמ רעֶּבָא ןעֶפּורעֶג ןעֶמאָנ טְציֵּב יִּתְַאַלְו חּבְמִל לָבּי ףֶֹפַא ׂשֶבַכְּכ נו 5 ֹל : :םֶהיֵלְלַַמ ִנְיִאְַה זַא הָָהאְיִנעידוה הָוהה  ּלַעּבַל 8
 רֶע טאָה (רעֶנּוד ןּופ) ׁשיֹורעֶג ןעֶסיֹורְג ַא ץֶראָמ ּונְתְרִכְִו ֹומְחַלְּב ץֵע הָתיִחְׁשִנ תֹבָׁשַחַמ ּיָבְׁשָח

 דְנּוא ,ןעֶדְניִצעֶגְנָא רֶעייֵפ ַא רֶהיֵא רעֶּביִא טֵפֹׂש תֹואָבְצ והיו :רִֹע רֶבְזיראְל ֹומְשּו םיִוַפ כ

 :ןעֶראָועֶג ןעֶכאַרְּבּוצ ןעֶנעֶזןעֶנייְצעֶנייֵז .יתְלנַא יִכ םימ מקנא בל תולִּ ֹ קֶדָ
 טאָה םאָו תֹואָּבִצ ראַה רעד דֶנּוא 1/ ֶקְוהָוי םֵׁשְּבאֵבְנִת אל רָמאֹל שפת םיִשְקבְמַ הם נ : ו תרֹותְנִעיׁשְנַא-לַע הָוהְי רַמָאיהְּכ ןֵכָל ;יְביִרדּתֶא 1

 ְכעֶלְׁש ריִד רעֶּביִא טאָה טְצְנאַלְפעֶג ּךיִד רֶקֹּפ יִנְנִה תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הַּכ ןֵכָל ;ונְדָיְּב תוָמָת 2
 טייקְגיִטְכעֶלְׁש איד ןעֶנעוֶו ,טעֶרעֶג םעֶמ ּותְמָי םֶהיֵתְנִבּו םֶהיִנְּב בֶרֶחב ּותֹומָי םידּוחַּבַה םֶהיֵלְע

 זיֹוה םעֶד ןּופ דְנּוא לֵאָרְׂשִי זיֹוה םעֶד ןּופ  יׁשנַאילָא הָעְר איִבָאיִכ םָהָל הָיְהִת אָל תיִרֵאְׁשּו :םֶעְרִּב 3

 םּוא ןּוהְמעֶג ןעֶּבאָה אייֵז םאָו הָדּוהְי וי תעש הוכצ
 אייֵז םאָו םעֶד טיִמ ,ןעֶנְרעֶצְרעֶד זצ ָּךיִמ בי

 6 2 = יי ויי = יד יִדְנִב-לכ ולָׁש הָחָלְצ םיִָׁשְר ְךֶרּד עולמ ךֶמֹוא דֹוא 18 :לַעַּב ּוצ טְרעֶכייֵרעֶנ ןעֶּבאָה דא םִטפשִמ א לא ביִרָיִּכ הי הַא קיָדצ א
 טְזאָלעֶג ריִמ סֶע טאָה ראַה רעֶד ןעוֶו םֶהיֵפְּב הָּתַא בֹוָרָק יִרָפ ּושֲעג כלי ּוׁשְרֹׂשיסַנ םֶּתְעַטְנ 2

 טְסּואְועֶג םִע ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא ןעֶסיִװ ְהֵנַחְכּו נאר יִנְתְעְַו הָוהְי הָּתַאְו :םהיֵתֹלְּכִמ קוִחְְו
 עֶרייֵז ןעֶזיוִועֶג ריִמ אּוד טְסאָה םְלאָמאַד :!הנֵרָה םִוִל םְׁשִּדְקַהְוהָהְבִטְל ןאַצְּכ םֵקְַּה ְּּתִא יִּבל

 איו ןעֶזעוֶועֶג ןיִּב ְּךיִא דנּוא 19 :קְרעֶװ  ׁשֵּבי הֶרְׂשַהלְּכ בָׂשעְו ץֶרֶאֶה לכֶאֵּת יֵתָמידַע :
 דְניִר ַא איװ רעֶדָא (ףאָׁש) םַּפעֶש ַא הא" אֶל ידְמֶא יִּכ ףֹֹעְו תֹומַהְב הָתְפִמ ּהָבייבְׁשְי תַעְרִמ

 !ןעֶטְכעֶׁש םעֶד ּוצ טְכאַרְּבעֶג טְרעוֶו םאָו יי אלי הָּתְצ קי ִכּנְירֲחֶא-תֶא ה
 אייז םאֶר טְסּואוְועֶג טיִנ ּבאָה ְּךיִא דנוא ר וה חמוב הָּתִא םולָׁש ץרַאָבּו םִיַקסַהיתֶא
 עֶבְלאָזַא טְכאַרְטעֶג ריִמ ףױא ןעֶּבאָה וי וו יג 2 וקרמ אב

 םעֶד ןעֶרעֶּטְׁשרעֶצ ריִמ ןעֶזאָל ,ןעֶקְנאַדעֶג 8 עא יא ?"י  חְבַליְּכ םֶּב ןמַאפילא אֵל ְךירֲחַא יָאְרָק הָמַ-ֹנ ְךֶּב
 ןעֶּבעֶל ןּופ דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶגיִליִטְרעֶפ םֶהיֵא ריִמ ןעֶזאָל דְנּוא ,תוריּפ עֶנייֵז טיִמ םיֹוּב
 סאָו תֹואָבְצ ראַּה ַא רעֶּבָא 20 :ןעֶרעוֶו טְנאָמְרעֶד טיִנ רֶהעֶמ לאָז ןעֶמאָנ ןייַז דְנּוא
 אייז ןּופ לעוֶװ ָּךיִא ,ץְראַה דְנּוא ןעֶריִנ טְסְפיִרְּפ םאִָו ,טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג טיִמ טְסיטָּפְׁשִמ
 יֹוזַא םּוראָד 21 :נירק ןייֵמ טְקעֶלְּפטְנַא ְּךיִא ּבאָה ריִד ּוצ ןיִראָו ,ןעֶהעֶז הָמֵקְנ עֶנייֵד
 ּוצ יֹוזַא ,עֶלעֶז עֶנייֵד ןעֶרְהעֶנעֶּב סאָו ,תֹותָנֵע ןּופ טייֵל איִד ןעֶנעוֶו ראַה רעֶד טְגאָז
 אּוד טְסעוֶו יֹוזַא ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא ןעֶנאָז תֹואיִבְנ טיִנ טְסְלאָז אּוד ,ןעֶנאָז
 העְז ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא םּוראָד 99 :דְנאַה עֶרעֶזְנּוא ָּךְרּוד ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ

 הרעֶוְׁש םעֶד ָךֹרּוד ןעֶּבְראַטְש ןעֶלעוֶו טייל עֶגְּוי איִד ןעֶפאָרְטְׁשעֶּב אייֵז לע ָךיִא
 עֶנייֵק דנּוא 28 :רעֶנְנּוה ָךְרּוד ןעֶּבְראַטְׁש ןעֶלעוֶו רעֶטְכעֶט עֶרייֵז דְנּוא ןְהיֵז עֶרייֵז
 איד ףיֹוא ןעֶנְנעֶרְּב םעֶטְכעֶלְׁש לעוֶו ְּךיִא ןיִראָו ,ןייַז טיִנ אייֵז ּוצ לאָז גנּוּבייֵלְּבְרעֶּביִא
 :ףאָרְּטְׁש עֶרייֵז ןּופ טייֵצ איִד ,תֹותָנֲע ןּופ טייֵל

 בי לעטיפאק
 טיִמ ְּךיִא לעדֶו םיִטָּפְׁשִמ רעֶּבָא ,ןעֶגיִרְק ריִד טיִמ לעֶו ָךיִא ןעוֶו ,ראַה ָא טְכעֶרעֶג טְזיִּב אּוד1
 -עֶז סאוָו עֶלַא ,גיִהּזר ןעֶנעֶז אייֵז ? םיִעָׁשְר איִד ןּופ געוֶו רעד טְקיִלְגעֶּב םֹּוראָז ,ןעֶדעֶר ריִד
 -ְךאועֶגְנייֵא ְּךיֹוא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,טְצְנאַלְפעֶג אייֵז טְסאָה אוד 2 ?(שְלאַפ) אייֵרְטנּוא ןעֶנ
 רֶעייֵז ןיִא טְנעֶהאָנ טְסיִּב אּוד םיֹורַא טְכּורפ ְךיֹוא ןעֶנְנעֶרְּב אייֵז דְנּוא ,ןעֶהעֶג אייֵז ,טְלעֶצ
 ְךיִמ טְסאָה אּוד .ָּךיִמ טְסְנעֶק אּוד ,ראַה ָא אּוד רעֶּבָא3 :ןעֶריִנ עֶרייֵז ןּופ טייֵו רעָּבֶא ,ליֹומ
 ףאָׁש איו ְךייֵלְג ,םיֹוא אייֵז םייַר ! ריִד טיִמ ויִא םֶע איו ,ץְראַה ןייֵמ טְבּורֶּפעֶנ דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג
 לאָז בְנאַל איו זיִּב 4 :ְנּוטייֵט ןּופ נאָט םעֶד ּוצ ןָא אייֵז טייֵרְּב דֵנּוא ,ןעֶטְכאַלְׁש םעֶד ּוצ
 ןעֶנעוֶו ןּופ ?ןעֶנעֶקיִרְטרעֶפ דְלעֶפ ןעֶצְנאַג םעֶד ןּופ זאָרְג סאָד דְנּוא ,ןְרֶעיֹורְט דְנאַל סאָד
 -ְםּוא תֹופֹוע איד דְנּוא תֹומֵהְּב איִד ןעֶנעֶז ,רֶהיֵא ןיִא ןעֶניֹואוְו םאָו איִד ןּופ ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד
 טיִמ טְסיִּבאּוד ןעֶו 9 :דֶנֵע םעֶטְצעֶל רעֶזְנּוא ןעֶהעֶז טיִנ טעוֶו רֶע ןעֶגאָז אייֵז לייוװ ,ןעֶמּוקעֶג
 -רֶע ְּךיִד אּוד ּטְסְלאָז יֹוזַא איוז ,טְכאַמעֶג דיִמ ְּךיִד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶפאָלעֶג רעֶהעֶג-םּופ
 ןעֶדיִרְפ ןּופ דְנאַל ַא ןיִא טְסיִּב אוד ןעוֶו דְנּוא ? דְרעֶפ טיִמ ןעֶנעֶז אייֵז ןעֶו ןעֶפיֹולּוצנ ןעֶציִה
 ןיִראָו 6 ?ןדְרַי םעֶד ןּופ םּולָּפרעֶּביִא םעֶד ןיִא ןּוהְט אּוד טְסעֶֶו יֹוזַא איז רעֶּבָא ,רעֶכיִז
 -אָה אייז ןעֶראָועֶנ אייֵרְטְנּוא ריִד ןעֶנעֶז רעֶטאָפ ןייֵד ןּופ זיֹוה סאָד דְנּוא רעֶדיִרּב עֶנייֵד ָךיֹוא
 ןעֶדעֶר אייֵז ןעוֶו ּוליִּפַא טיִנ אייֵז ּביֹולְנ ,ןעֶפּורעֶג (זְלאַהנ ןעֶלּופ םעֶד טיִמ ריִד ךאָנ ָךיֹוא ןעֶּב
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 טְזאָלְרעֶפ ּבאָה ָּךיִא 7 :םעֶטּוג ריִד טיִמ
 עֶנייֵמ טְזאָלְרעֶפ ּבאָה ְּךיִא ,זיֹוה ןייֵמ

 עֶטְּביִלעֶג איד ןעֶּבעֶנעֶג ּבאָה ְּךיִא הָּלֲחַנ
 עֶרְהיֵא ןּופ דְנאַה איִד ןיִא עֶלעֶז עֶנייֵמ ןּופ
 -עֶנ לייַהְטּבְרֶע ןייֵמ זיִא ריִמ 8 :דִנייַּפ

 הָלאַו םיִא ּבייֵל ַא איו ְּךייֵלְנ ןעֶראָו
 (ןֶעיִרְׁשעֶנ) ןעֶּבעֶגעֶג ריִמ ףיֹוא טאָה איִז

 איֵז ְךיִא ּבאָה םּוראָד ,לֹוק רֶהיִא טיִמ
 רעֶטְּבְראַפעֶג ַא זיִא 9 :ןעֶמּוקעֶּב דְנייֵּפ
 ןעֶד זיִא ? ריִמ ּוצ לייֵהְטּבְרֶע ןייַא לעֶניֹוּפ
 -ךעֶפ ,טְהעֶנ ?רֶהיֵא םּורַא לעֶניֹופ-ּביֹור ַא
 טְגְנעֶרְּב ,רְלעַּפםעֶד ןּופ תֹויַח עֶלַאטְלעֶמאַז
 עֶליִפ 10 :ןעֶסעֶרְפּוצְפיֹוא איִז יִדָּכ אייֵז
 ןייֵמ ןעֶּבְראָדְרעֶפ ןעֶּבאָה רעֶכּוטְסאַּפ
 ןייֵמ ןעֶטעֶרְטּוצ ןעֶּבאָה אייֵז ,ןעֶמְראָגְנייוֵו
 ןייֵמ ןעֶּבעֶגעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ,(רְלעֶפ) לייֵהְט

 עֶטְסיוִוְרעֶפ עֶנייֵא ּוצ לייֵהְט ןעֶניִטְסיִלְג
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 ז יִתְלֲחניִתֲא יּתְשִמניִתיֵביתֶאְִֹּבִָע - !תֹכֹט ְךֶלא
 6 יִתָלֲחַנ יִּקיהְתְוִה :ָהיֶביִא ַכְּב יִׁשְפִנ תוִרְדייתֶא יִּתָתְ
 9 טָי נה :ָה היִתאְֵׂש ןֵּכ ןֵּכ-ִלַ הק ילְט הָנָתְנ רעָיַב הָיְרַאְּכ
 ביִבָס טְיעַה יל יִתָלֲחְנ צּוָבְצ
 ִ = יִמְרַכ וָתָחָׁש טיִּבַר םיער ::הָלְכָאְל וָתַה הָדָּׂשַה
 :הָמָמִׁש רַּבְדִמל יָָּדִמָח א ונְתָנ יִתְקְלֲחתֶא
 גו יּכ ראל הֶּמׁשְנ הָמָמְׁש ילָצ הָלְבָא הָמְמׁשִל ; ּהָמָׂש
 13 םיִרְרָׂש ּואָּב רָּבְדִּמַּב םִיָפְט ׁש-לֶכילַע ;םֶל"לַע םָש ׁשיא ןיא
 ןיִא ראה הצְקידֲעְו ן יִרִא הָצְקִמ הָלְכֶא .הוהיל בֵרָח יִּכ
 13 לח דָנ ּורָצָק םיצקְ םי שה יע :רָׂשֶּב-לֶכְל םֹולָׁש

 ;הָוהי-חַא ןוֲחַמ םֶכיֵתָאּובְּתִמ ֹוׁשֹבּ ּלְעֹוי אֵל
 14 הדָלֲהַּנַּב םיִעְנֶַר םיִעָרָה יֵנֵכְׁש -לֶּכ-לַע הָוהְי רַמָא !-הָּכ
 ללַעַמ טׁשְתִ ינְנִה לאָרַיתַא יִּמַע"תֶא יִּתְלַחְנִד-רֶׁשֲא
 וט יֵרֲחַא הָנָהְו :םֶכֹּתִמ ׁשֹוְתֶא הָדּוהְי תיִּב-תֶאְו םֶתָמְרַא
 ָתָלֲהַנְל ׁשיִא םִָתֹביִׁשַַ םיִתִמַהְרִו וׁשָא םָתֹוא יִׁשְתָנ
 15 ַעֵבֶּׁשַהְל יִמַעיִכְרַּד-תֶא ּודְמְלְי .דְמָליסֲאהְְהְו ;ְצְרַאְל ׁשיִאְו

 ?ימַע-תֶא ֹורּמִל ֲֶַּׁכהָוהְייח ִמְׁשִ
 ד ׁשֹותנאּוְהַהיֹוּגַה-תֶא ִּתְשַתְנוּועָמְׁשִי אֵל םִאְו :יִמע ְךותְּב
 :הָוהי-םֶאָנ דֵּבַאְ

 = ופמ : וי 1 שא
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 ניי 4
 א ֹוָּתִמׂשְ םיִמְׂשִּפ רֹוא ּךֶל ָתינְָו ְךֹולָה ילַא הָוהְי רֵמאֹהְּפ -עֶנ טְסיִו םִע ןעֶּבאָה אייֵז 11 :רֶּבְדִמ
 9 רַבְדִּכ רוָזַאָה-תֶא הָנְקֶאְו :ּודֵאְבְת אָל םִיַמַבּו ךיְתָמ-לַע איו ריִמ רעֶּביִא טְרֶעיֹּורְט םִע ,טְכאַמ

 3 תיִנֵׁש יַלֵא ָהֹוהָי-רַבָד יִהָיו ינְתְמלַע םֶׁשֶאְו הָוְ
  ינְתֶמ--לַצ רֶׁשֲא ָתיִָק רֶׁשֲא רֹאָהיִתֶא חק :רמאל
 ה אָ :עלָּפַה קיִקְנִּב םָׁש ּונִמָטְו הָתְֹּ 'ק םיקְו
 6 יִהָ :יִתֹוא ךִוהְי הָוִצ רֶׁשֲאַּכ תֶרּפִּב מט
 חַקְו הָתרִּפ ךֵל םוק יַלֵא הָוהְי רֶמאֹי סיִּבַר םיִמָי ץֵּקִמ

 זיִא דְנאַל עֶצְנאַג סאָד .עֶטְסיִו עֶנייֵא

 טיִנ זיִא םִע רעֶּבָא ,ןעֶראוְועֶג טְסיוִוְרעֶפ
 ץֶראַה ּוצ סֶע טאָה סאָו ׁשְנעֶמ ַא אָד

 ןיִא רעֶטְרֶע עֶכיֹוה עֶלַא ףיֹוא 12 :ןּוהְטעֶנ
 ,רעֶרעֶטְׁשּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז רָּבְדִמ רעֶד
 םעֶד ּוצ זיִּב דְנאַל קֶע ןייֵא ןּופ טְרְהעֶצְרעֶפ סֶע ,ראַה םעֶד ּוצ דְרעוֶוְׁש ַא זיִא םִע ןיִראָו
 ,ץיידו טֶעייֵזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז 18 :שייֵלְפ ןייֵק ּוצ ןעֶדיִרְּפ ןייק זיִא םִע ,דְנאַל קֶע ןְרעֶדְנַא

 םעֶד ןעֶנעֶק דְנּוא טְלְהעֶוְקעֶנ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ,ןעֶטיִנְׁשעֶג אייֵז ןעֶּבאָה רעֶנְרעֶד רעֶּבָא
 -מיִרְג םעֶד ןּופ (טְכּורְפ) הָאּובְּת עֶרייֵא ןעֶנעוֶו ָּךייֵא טְמְהעֶׁש רעֶּביִראָד ;טיִנ טָציִנ םאָו
 עֶכעֶלְׁש עֶנייֵמ עֶלַא ףיֹוא .טְנאָזעֶג ראַה רעֶד טאָה יֹוזַא 14 :ראַה םעֶד ןּופ ןְראָט
 טְכאַמעֶג לֵאָרְׂשִי קְלאַפ ןייֵמ ּבאָה ְּךיִא םאָו לייֵהְטּבְרֶע םאֶד ןָא ןעֶרְהיִר סאוָו ;םיִנֵכְׁש
 לעוֶו הָדּוהְי זיֹוה םאָד דְנּוא ,דְנאַל רֶעייֵז ןּופ ןעֶסייֵרְסיֹוא אייז לעוֶו ָּךיִא ,העֶז ,ןעֶּבְרֶע
 ּבאָה ְּךיִא סאָד םעֶדְכאָנ ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 18 :אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ ןעֶסייֵרְסיֹוא ְּךיִא
 דְנּוא ,ןעֶמעֶראַּבְרעֶד ְּךיִמ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ןעֶרְהעֶקְמּוא ְּךיִמ ָּךיִא לעֶו ,ןעֶסיִרעֶנְסיֹוא אייֵז
 :דְנאַל ןייֵז ּוצ ןעֶכיִלְטיִא דְנּוא ,הָלֲחַנ עֶנייֵז ּוצ ןעֶכיִלְטיִא ןעֶגְנעֶרְּבְקיִרּוצ אייֵז לעוֶו ָךיִא
 ּוצ ,קְלאָפ ןייֵמ ןּופ ןעֶנעוֶו איִד ןעֶנְרעֶל ןעֶלעוֶו אייֵז ןעוֶו ,ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 6
 ןעֶּבאָה אייֵז אי ְּךייֵלְנ ,טְּבעֶל ראַה רעֶד איז רֶהאָו יֹוזַא ,ןעֶמאָנ ןייֵמ אייַּב ןעֶרעוֶוְׁש
 ןעֶרעוֶו טיֹוּבעֶנ אייֵז ןעֶלאָז יֹוזַא ,לַעַּב אייֵּב ןעֶרעוֶוְש ּוצ קְלאַָפ ןייֵמ טְנעֶרעֶלעֶג
 -םיֹוא ְּךיִא לעֶו יֹוזַא ,ןעֶרעֶה טיִנ רעֶּבֶא ןעֶלעוֶו אייֵז ןעוֶו 17 :קְלאַפ ןייֵמ ןעְׁשיוִוְצ
 :ראַה רעֶד טְנאָז ןעֶניִליִטְרעֶפ דְנּוא ןעֶסייֵרְסיֹוא ,קְלאָפ עֶגיִזאָד םאָד ןעֶסייֵר

 בי לעטיפאק
 םְקאַלְפ ןּופ לעֶטְראַג ַא ריד ףיֹוק דְנּוא ,העָנ ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ ראַה רעֶד טאָה יֹוזַא 1
 טיִנ םֶהיֵא אּוד טְסְלאָז רעֶסאוַו ןיִא רעֶּבָא ,ןעֶדְנעֶל עֶנייֵד ףיֹוא ןּוהְמ םֶהיֵא טְסְלאָז דְנּוא
 ,ראַה םעֶד ןּופ טְראָו םעֶד ְךאָנ לעֶטְראַנ םעֶד טְּפיֹוקעֶג ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא 9 :ןעֶנְנעֶרְּב

 ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד דְנּוא 2 :ןעֶדְנעֶל עֶנייֵמ ףיֹוא ןּוהְמעֶנ םֶהיֵא ּבאָה ְָּךיִא דְנּוא
 סאָו לעֶטְראַג סאָד םעֶנ 4 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,לאָמ םעֶטייוֵוְצ ַא ריִמ ּוצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 ּוצ העָנ דְנּוא ףיֹוא העֶטְׁש דְנּוא ןעֶדְנעֶל עֶנייֵד ףיֹוא זיִא סאו ,טְפיֹוקעֶג טְסאָה אּוד
 םעֶד ןּופ טְלאַּטְש םעֶד ןיִא ןעֶטְלאַהעֶּב ןעֶטְראָד םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,תֶרֶּפ םעֶד
 םעֶד אייֵּב ןעֶטְלאַהעֶּב םֶהיֵא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא תֶרַּפ ןייק ןעֶגְנאַגעֶג ְךיִא ןיִּב יֹוזַא 9 :ןעֶזְלעֶפ
 ןּופ עֶדְנֶע םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 6 :ןעֶטאָּבעֶג ריִמ טאָה ראַה רעֶד איו יֹוזַא ,תֶרֵּפ
 = - םעֶנ דְנּוא ,תֶרֶּפ םעֶד ּוצ העֶג דְנּוא ףיֹוא העָטְׁש ,טְגאָזעֶב ריִמ ּוצ ראַה רעֶד טאָה ,וַעָט ליפ

 ןופ



 היסהי 708

 הָתְרְּפ ְּךֶלֶאְו :םְׁשיֹונְמְטִל ךיִמיוֵצ רֶׁשֲא רֹווֲאָהדִתֶא םָׁשִמ 1
 הֶּמָׁש ויָתְנַמְמ-רֶׁשֲא םֹוקּמַהְִמ רוזאָה-תֶא זּקֶאְו רְֹחֶאְ

 -רַבְד יִהְיו ;ל חַלְצִי אל רֹוזִאָה תֶחְׁשִנ הֵּנִהְו 8
 "תרָא תּרְשַא הֶכְּכ הָוהְי רַמָא הֶּכ ;וְמאל ילֵא הָוהְי 9
 עֶרָה הֶּזַה םֶעָה :םֶרֶה םַלָׁשּוהְ ןיִאְנ-תֶאְו הָדּוהְו ןוָאג י

 בל תּורָרְׁשִּב םיִכְלְהַה יֵרָבְּד-תֶא ַעִֹמְׁשִל ! םִִנֲאְּמַה
 םֵהָל תֹחְַּׁשִהלּ םֶרְבְעל םיִרָחֲא םִלֶא ! יִרֲחַא וכל

 קֵּברִי רשֲאַּכ יִּכ ;לֶּפִל חַלְצידאל רֶׁשֲא הֶּוַה רוֲאַּכ יִהיִו 1

 ץרוב-לָּכיתֶא יַלֵא יִּתְקַּבְרִה ןֵּכ שיִא ינְתְמ-לֶא רואה
 םֶעְל ל תֹוְהִל הויב הָדּוהְי תיַב-לָּכ-תֶאְ לֵאדׂשִי
 םֶהיֵלֲא } ָּתְרַמָאְו :ּועֵמָׁש אֵלְו תֶרָאְּפְתִלּ הּלהְתִלְ םֵׁשְלּו
 יְבְנילְּכ לֵאדׂשי יֵלֶא ; הָוהְי רַמָאיהְּכ הֶּזַה רָבְּרַה-תֶא
 אֵלָי טבְנילְכייִב עַדנ אֵל עדי ְךֶלֶא ורְמֶאְו יז אֵלְמִי

 זָלַמְמ יָה הָוהְי רַמָא-הְּכ םִהלֲא ָּתְרַמָאְ ;ןי 3

 רְֹליִבׁשַיִכלְמַה-תֶאְו תאוה ץֶרָאָה יֵבְשלכ-תַא
 יְִׁשי-לּכ חֶאְו םיִאיְִנַהיתֶאְו םִנֲהכַהיָאָז ֹאְמכ-לַע
 םִנּבַהְו תובָָהְוורָא-לָא שי םיְִצִפַנְו ןורּכׁש םֶלָׁשור

2 = 
2 

 א =

 ני

 ּבאָה ְּךיִא סאו לעֶטְראַנ םעֶד טְראָד ןּופ
 :ןעֶטְלאַהעֶּב ּוצ טְראָד םֶהיֵא ןעֶטאָּעֶג ריִּד
 ןתֶרְּפ םעד ּוצ ןעֶגְנאַגעֶג ְּךיִא ןיּב יֹוזַא 7
 ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶּבּורְגעֶג ּבאָה ךיִא דְנּוא
 טְרֶא םעֶד ןּופ לעֶטְראַנ םעֶד ְןעֶמּונעֶג

 ןעֶטְלאַהעֶּב טְראָד םֶהיֵא ּבאָה ְּךיִא ּואוְוַא
 ןעֶּבְראָדְרעֶפ זיִא לעֶטְראַג רעֶד ,העֶז דְנּוא
 ְךאַז םוש ןייק ּוצ טאָה דְנּוא ,ןעֶראָועֶג
 םעֶד ןּופ טְראָו םאָד דְנּוא 8 :טְגיֹוטעֶג
 וצ יֹוזַא ,ריִמ וצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ראַה

 וטְגאָזעֶג ראַה רעֶד טאָה יֹוזַא 0 :ןעֶנאָז

 ץְלאָטְׁש םעֶד ןעֶּבְראַדְרעֶפ ָּךיִא לעֶז יֹוזַא
 ןּופ ץְלאָטְׁש םעֶד דְנּוא הָדּוהְי ןּופ
 -אָד םאֵָד 10 :םיֹורְג ֹויִא סאו םִיַלָׁשּורְי

 ןעֶליִו אייֵז םאִח ,קְלאָפ עֶטְכעֶלְׁש עֶביִז
 אייז סאוָו ,רעֶטְרעוֶו עֶנייֵמ ּוצ ןעֶרעֶה טיִנ

 ,ץְראַה רֶעייֵז ןּופ ןעֶקְנאַדעֶג איִד ןיִא ןְהעֶה
 -ָנַא ְךאָנ ןעֶנְנאַגעֶגְכאָנ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא
 ְךיִז דְנּוא ,ןעֶניִד ּוצ אייֵז ,רעֶטעֶג עֶרעֶר

 ןעֶרעוֶו םִע לאָז יֹוזַא ,ןעֶקיִּב ּוצ אייֵז ראַפ

 רֶע סאו ,לעֶטְראַנ רעֶניִזאָד רעֶד איוו

 ןיִראָו 11 :ְךאַז םּוׁש ןייק ּוצ טיִנ גיֹוט

 ְךיִא ּבאָה יֹוזַא ׁשְנעֶמ ַא ןּופ ןעֶדְנעֶל איִד ּוצ טְפעֶהעֶּב טְרעֶװ לעֶטְראַנ רעֶד איז
 טְנאָז ;הָדּוהְי ןּופ זיֹוה עֶצְנאַג סאָד דְנּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ זיֹוה עֶצְנאַג םאָד טְפעֶהעֶּב ריִמ ּוצ
 עֶנייֵא ּוצ דְנּוא ּביֹול ַא וצ דְנּוא ןעֶמאָנ ַא ּוצ ,קְלאָפ ןייֵמ ןייַז ןעֶלאָז אייֵז םאָד ,ראַה רעֶד
 אייז ּוצ טֶסְלאָז אוד דְנּוא 12 :ןעֶרעֶה טְלאָועֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא ,טייֵקְנִהעֶׁש
 רעֶכיִלְטיִא ,לֵאָרְׂשִי ןופ טאָנ רעֶד ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,טְראָו עֶגיִזאָד םאָד ןעֶנאָז
 ּטיִנ ןעֶד ריִמ ןעֶסייוו ןעֶנאָז ריִד ּוצ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןייוֵו טיִמ .טְליִפעֶב טְרעוֶו :ּורְק
 ןעֶנאַז אייַז וצ אּוד טְסְלאָז יֹוזַא 18 ?ןייוֵו טיִמ טְליִפעֶג טְרעוֶו גּורְק רעֶכ יִלָמיִא זַא
 דְנאַל ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ רעֶניֹואוְוְנייֵא עֶלַא לופ ָּךאַמ ְּךיִא העֶז ,ראַה רעֶד טְכאָז יֹוזַא
 ,םיִאיִבְנ איִד דְנּוא םיִנֲהֹּכ איִד דְנּוא .לְהּוטְׁש םידוָד םיֹוא ןעֶציִז סאוָו עֶגיִנעֶק איִד דְנּוא
 -וצ אייֵז לעוֶו ְךיִא דְנּוא 14 :תֹורְּכִש טיִמ םִיַלָׁשּורְי ןּופ רעֶניֹואְוְנייַא עֶלַא דְנּוא

 ןְהיִז איִד דְנּוא ןְרעֶטְלֶע איִד דְנּוא ,ןְרעֶדְנַא םעֶד ּוצ םעֶנייֵא (ןעֶלקעֶרְּבּוצנ ןְרעֶטעֶמְׁש
 טיִנ לעֶװ ְּךיִא דְנּוא ןעֶמעֶראַּבְרעֶד טיִנ ָּךיִמ לעז ְּךיִא ,ראַה רעֶד טְנאָז ,ןעֶמאַזּוצ
 טְרעֶה 18 :ןעֶּבְראַדְרעֶפ אייז לאָז ְּךיִא יִדְּכ ןעֶּבאָה תֹונָמֲחַר טיִנ לעדֶו ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶניֹוׁש
 טעֶנ 16 :טעֶרעֶב טאָה ראַה רעֶד ןיִראָו .ְןייַז ץְלאָמְׁש טיִנ טְלאָז רֶהיֵא ,טְמעֶנְרעֶפ דְנּוא
 םיִפ עֶרייֵא רעֶדייֵא דְנֹוא ,ןעֶכאַמ רעֶטְסְניִפ טעוֶו רֶע רעֶדייֵא דֹובָּכ טאָנ רֶעייֵא ראַהםעֶדּוצ
 ףיֹוא ןעֶפאָה טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו ,םיִנְרעֶטְסְניִפ ןּופ גְרעֶּב איִד ףיֹוא ןעֶסיֹוטְׁשְנֶא ְךיִז ןעֶלעו
 ןעֶכאַמ םִע טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶטאָׁש-טיֹוט םעֶד ּוצ ןעכאמ םִע טעֶדֶו רֶע דנּוא ;טייקְביִטְכיִל
 טעוֶו יֹוזַא ןעֶרעֶה טיִנ טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו רעֶּבָא 7 :ןעֶקְלאוָו ןעֶצְראַוְׁש םעֶד ּוצ
 לעֶז ְּךיִא דנּוא ְקְלאָמְׁש רֶעייֵא ןעֶנעוֶו ןעֶנייוו = עֶנייַמ םיִנעֶגְראָּבְרעֶפ ןיִא
 ןעֶגְנאַפעֶג טעוֶו םִע ןיִראָו ,ןעֶרעֶרְט ןעֶניִר טעוֶו גיֹוא ןייֵמ ,אָי ,ןעֶמיִגְרעֶפ ןעֶרעֶרְט
 איִד ּוצ דְנּוא ויִנעֶק םעֶד ּוצ נאָז 18 :ראַה םעֶד ןּופ עֶדאַטְס איִד ןעֶרעֶו
 ּפאָק רֶעייֵא ןּופ טְרעֶדיִנעֶגְּפּורַא טאָה םִע ןיִראָו ,גירעֶדיִנ ְּךייֵא טְצעֶז ,ןעֶטְׁשְריִפ
 ןעֶסאָלְׁשרעֶפ ןעֶנעֶז טייֵז-םֹורָד ןופ טעֶטְׁש איֵד 19 :ןיֹורְק עֶכיִלְרעֶה עֶרייֵא
 ץְנאַג ןעֶראָועֶג ןעֶּביִרְטרעֶפ ןעֶצְנאַנ םיִא זיִא הָדּוהְי ,טיִנ טְנעֶפֶע רעֶנייֵק דִנּוא
 סאָו איִד טְהעֶז דְנּוא ןעֶניֹוא עֶרייֵא ףיֹוא טֶּבעֶה 20 :ןעֶּביִרְטרעֶפ ןעֶצְנאַג םיִא
 ןעֶראָועֶג ןעֶּבעֶנעֶג ריִד זיִא סאָװ עֶדאַטְס איִד זיִא ּואְח ,טייֵז-ןֹופָצ ןּופ ןעֶמּוק

 םחרֵא אֵלְו םוִחְאיאָלְו לֹמְחֶאיאְל הָוהְי--םאָנ וָּדחַ
 :רֵּבִד הָוהְ יִּכ ּוהָּבְנִּתילֵא ּונֲאַהְו יְִמִׁש :םֶתיִחְׁשַהְמ וט
 ופנְִי םֶדָטְּכּו ְֶׁשחַי םֶדְֵּב דֹובָּכ םֶכֹיהְלֶא הָוהיִל ֹונָּת 15

 תֶוְמִלַצְל ּהָמָׂשְו לֹואְל םֵתיִוקְו ףָׁשִנ ירֲה-לַע 'םכיֵלְגַ
 "הרָּכְבִּת םיִדָּתְסִמִּב ָהּועְמְׁשִת אֵל םִאְו :לפְרעַל תיִׁשְי גז

 הֵּבְׁשִנ יִּכ הָעְמִּד יִניֵע דָרַתְו עַמְרִּת ַעֹמָרְו הֶו יִנְִּמ יִׁשְפַנ
 ובְׁש ּוליֵּפְׁשַה הֶריִבְנלְו ְּךֶלֶמִל רֶמָא :הָוהְי רֶדָע 15

 ורָנְס בֶננִה יִרָע :םֶכָּתְרַאּפִּת תֶרֶמִע םֶכיֵתְׂשֲארְמ דֵרָי יִּכ
 :םיִמֹולְׁש תֶלֶנָה הֶּלְכ הָדּוהְי תֶנה חָֹּפ ןיאְו

 ןאֹצ ְךֶלֶדַּתִנ רֶדֵעָה הַא ןוָפְצִמ םיִאָּבַה יארּו םֶכיֵניֵע יַאְׂש כ

 איד



 הימרי

 סאוָו 21 :טייֵקְנְהעֶׁש עֶנייֵד ןּופ ףאָׁש איִד

 רעֶּביִא םעוֶו רֶע ןעוֶו ןעֶנאָז אּוד טְסעוֶו
 טְסאָה ןייֵלַא אּוד סאו ,ןעֶפאָרְּטְׁש ריִד
 ,ריִד רעֶּביִא ןעֶראַה ןייַז ּוצ טְנְרעֶלעֶנ אייֵז
 עֶנייֵק ןעֶד ְּךיִד ןעלעל ,טיילטּפיֹוה ּוצ

 ּביידז ַא איז ְּךייֵלְג ,ןעֶפייֵרְגְנֶא טיִנ ןעֶהעֹוֶו
 טְסעוֶו אּוד ןעוֶו דְנּוא 22 ?ןירעֶניוִועֶג ַא

 ְךיִמ טאָה םּוראָו ,ץְראַה ןייד ןיא ןעֶנאָז
 עֶנייֵד ןעֶנעוֶו ?ןעֶפאָרְטעֶג עֶניִזאָד םאָד
 -עֶנ טְקעֶדעֶנְּפיֹוא ןעֶנעֶז סאו ,דְניִז עֶליפ
 טיִרְט עֶנייֵד ,ןעֶמיֹוז עֶנייֵד ףיֹוא ןעֶראָו

 ןעֶק 23 :ןעֶראָועֶג טְקעֶלְּפטְנַא ןעֶנעֶז
 ?ןעֶטייּבְרעֶפ טיֹוה עֶנייז יִׁשֹוּכ רעֶד ןעֶד
 יֹוזַא ?ןעֶקעֶלְפ עֶנייַז רעֶטְנאַּפ ןייֵא רעֶדָא
 ןעוֶו ןּוהְמ םעֶטּוג ןעֶנעֶק טיִנ רֶהיֵא טעוֶו

 :ןּוהְט ּוצ םעֶטְכעֶלְׁש טְנְרעֶלעֶג טְנעֶז רֶהיִא
 איו ןעֶטייֵרַּפְׁשּוצ אייֵז לעוֶו ָךיִא דְנּוא 4
 םעֶד ראָפ קעוֶוַא טְהעֶנ םאִו איֹורְטִׁש
 ןייַד זיִא םאָד 28 :רָּבְדִמ רעֶד ןּופ דְניוו
 ןּופ לייֵהְט סעֶנעֶטְסאָמעֶגּוצ ןייד ,לֶרֹוג

 764 רי-רי

 וו םֶתֹא ָתְַמִל ָּתְַ ךילָע רֶקְפַירְכ ירְמאֹתהַמ :ְֵּקְרְַפִּת
 ;הָרל תֶׁשֶא מְּכ יח םיִלָבֲה אָלֲהׁשאִרְלשיִפלַאְךיִלָע
 53 ולננ ךנָע םֶרב הֶּלַא ינֲאָרק ַעּודַמ ְֹבֶבְלּב ידְמאת יִכְו
 3 ויָתֹרְּבְרַבֲה רֶמְָו ורֹוצ יִשּּכְךַפֲהיַה תקע ִנ ךילוש
 94 רֵבֹוע ׁשֵקְּכ  םֵציִפֲאַו :ַעֶרָה יֵדְּמ מל ביִטיַהְל ּוָלְכוִּת םָּמַא-ַנ
 הכ רֶׁשֲא ָהָודְיסֶאָנ ִּתַאָמ ךיַּדִמ תַעְמ ְךֵלְרּוג הָו :רָּבְרִמַחּרְל
 יא יע ְךילּוׁש יִּתְעָחינֲאדבנו :רֶקָׁשִּבָחְטְבִּתויִתֹא ּתַחַכְׁש
 3 -ֵלַע ר תַּמִ לה ְךיַפָאְנ ;ףנולק הֶאְרנְו ְךִנְפ
 יִבֲהטִת אָל סֵלָׁשּרי ְךֶל יִא ְךיצִּׁש יִתיִאָר הֶדָּׂשַּב תֹועְבִנ

 ר יְֵמ ירהַ
 ֹיי

 א :זרֹרָצַּבַ יֵרְִּד-לַע ּודָיְמדַײלֶא הָוהי--רַבָד הָיָה רֶׁשֲא
 ג זרֵחְצְו ץֶרָאל ּוְדָק יָלְלְמֶא ָהיֶרעֶׁשּו הָדּוהְי 'הֵלְבֶא
 יואב םִיָמִל ריר ותִלָׁש םֶליִריִדַאְו :הָתָלָע םָלָׁשרי
 מלְבָהְוּׁשְּב םיֵר םֶהיֵלְכּובָׁש םִיַמ ּואְצמאל םיבנלַע
 + םֵׁשָ תהא יִּכ הָּתִַ הָמָדֲאָה רּוָבֵעָּב :םָׁשאֹר ּופָחְו
 ה הרֶרָׂשַּב הָליֵאיִִג יִּכ :םשאֹרוּפָח םיִרִָא ּוׁשְּב ץֶרָאְּב
 6 םְִִׁשילַע וַדָמִע טאפ :אָּשַּד הָיְהיאָליִּכ בו הֶדְי
 ז נינֲעסִא :בׂשֵע ןיאייּכ םֶהיניע יָם חוה ּוּפֵאָׁש
 ְךל נתֹבׁשִמ ִבַריִּכ ְּךמָׁשןַעִמִל הׂשֲע הֶוהְי נב ּנִע
 י ודָיְהִת הֶּמָל הָרָצ תעְּבועיִשֹומ לֵאְרְִׂי הָָקִמ :טאָטֶה
 9 םֶהְָנׁשיאְּכ היְהִת הֶּמִל :ןלָל הָעָנ אָ ץֶרְֶּב רנְּכ

 תעְּב

 ָךְמְִו הָוהְי ונְְּרקְב הָּתַאְ עישיהל לכוידאל רֹוּבִנְּכ
 י הּזַה םָעְל הָוהְי רַמָא-הְּכ ;וננַּתילַא ,אָדָקִנ ּונֵלְצ
 ֶּתַע םֶצָר אָל הוה ּובָׂשָח אָל םֶהיֵלְגַר עול ּוכֲהֶא ןֵכ
 11 ילֵא הָוהְי רֶמאֵיו ;םָתאֹּטַח רֶקפָיְו םֶנֹוֲע רֵּכְ
 גג ַלֵמׂש יַנְניֵא ּומְצי יכ הבֹוטַל הֶַּה םָעְרידֲַּב ללַּפְתִּתילַא

 טְסאָה אּוד לייוו !ראַה רעֶד טְנאָז ,ריִמ
 -יִזְרעֶפ ָּךיִד טְסאָה דְנּוא ,ןעֶסעֶגְרעֶפ ְּךיִמ
 ְךיִא דנּוא 26 :טייֵקְשְלאַפ ףיֹוא טְרעֶכ
 ראָפ ןעֶמיֹוז עֶנייֵד טְקעֶלַפטְנַא ְךיֹוא ּבאָה
 ןעֶהעֶזעֶג לאָז דְנאַׁש עֶנייַד זַא ,םיִנָּפ ןייד
 אייֵרעֶּבייֵרְט תּונְז עֶנייֵד ,ןעֶצְכֹוי ןייד דְנֹוא (ףּואַנ) ןעֶּבייֵרְמ טְכּוצְנּוא ןייַד 7 ?ְןעֶרעוֶו

 ןעֶהעֶזעֶג ְּךיִא ּבאָה טייקְניִדְריווְמּוא עֶנייֵד ,דָלעֶפ םעֶד ןיִא רעֶּטְרֶע עֶביֹוה איד ףיֹוא
 םִע לאָז גְנאַל איו זיִּב ְּךאָנ ,ןעֶרעוֶו ןייֵר טיִנ טְסֶליִו אזד .םִיַלָׁשּורְי ריִד ּוצ העוו
 ?ןְרֶעיֹוד

 די לעטיפאק
 םעֶד ןעֶנעוֶו ּוהָיְמְרִי ּוצ ןעֶזעוֶועֶג ויִא םאָו ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד זיִא סאָד 1
 ,טְכאַמְׁשְרעֶפ ןעֶנעֶז ןְרֶעיֹוט ערְהיֵא דְנּוא ,טְרֶעיֹורְט הָדּוהְי 2 :ןעֶגעֶר ןּופ ןעֶטְלאַהפיֹוא

 טְהעֶג םִיַלָׁשּורְו ןּופ אייֵרְׁשעֶג סאָר דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ּוצ ויִּב טְצְראוַוְׁשְרעֶּפ ןעֶנעֶז אייז
 אייֵז ;רעֶסאַו םעֶד ּוצ עֶנְנּוי עֶרייֵז טְקיִׁשעֶג ןעֶּבאָה עֶקְראַטְׁש עֶרייֵז דְנּוא 8 :ףיֹורַא
 ' ןעֶּבאָה אייֵז ,רעֶסאַו ןייק ןעֶנּופעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז ,רעֶּביִרְג איִד ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז
 טְריזְרעֶפ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ְךיִז ןעֶמְהעֶׁש אייֵז ,םיִלֵּכ עֶגיִדעֶל טיִמ טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ ְּךיִז
 זיִא םִע לייו ,ןעֶבאָרְּבּוצ זיִא סאו דֶרֶע רעֶד ןעֶגעוֶו 1 :ּפאָק רֶעייֵז ןעֶקעֶרעֶּב אייֵז דְנּוא
 רֶעייֵז ןעֶקעֶדעֶּב דְנּוא טייֵלְרעֶקַא איד ְּךיִז ןעֶמְהעֶׁש דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶנעֶר ןייק ןעֶזעוֶועֶג טיִנ
 טְזאָלְרעֶפ טאָה דִנּוא ןעֶריֹוּבעֶג טאָה רֶלעֶפ םעֶד ףיֹוא דְניִה איִד ָךיֹּוא ןיִראָוָו 2 :ּפאָק
 -ךֶע עֶכיֹוה איִד ףיֹוא ןעֶהעֶטְׁש לעֶזֶע עֶדְליו איד דְנּוא 6 :זאָרְג ןייק אָד טיִנ זיִא סֶע ןיראוָו
 לייוַו ,טְכאַמְרעֶפ ןעֶנעֶז ןעֶגיֹוא עֶרייֵז ,ןעֶלאַקאָׁש איד איו טְפּול איִד ןעֶגְניִלְׁש אייֵז ,רעֶט
 םֶע אּוהְמ יֹוזַא ,ראַה ָא םנּוא ןעֶנעֶק ןעֶנייֵצ דְניִז עֶרעֶזְנּוא ןעוֶו 7 :זאָרְג ןייֵק אָד טיִנ זיִא םִע
 -עֶב ריִמ ןעֶּבאָה ריִד ןעֶנעֶק ,ליּפ ןעֶנעֶז ןעֶגְנּורְהעֶקְּפָא עֶרעֶזְנּוא ןיִראָו ,ןעֶמאָנ ןייד ןעֶבעוֶו

 םּוראָ ,הָרָצ ַא ןּופ טייֵצ רעֶד ןיִא רעֶפְלעֶה ןייַז ,לֵאָרְׂשִי ןּופ גְנּונעֶפאָה אוד 8 :טְגיִדְניִז
 טְגייֵנ םאָו רעֶדְנעֶזייֵרְכְרּוד ַא איוו דְנּוא ,דְנאַל םעֶד ןיִא רעֶדְמעֶרְפ ַא איו ןייַז אּוד טְסְלאָז
 רעֶטְלעֶמּוטְרעֶפ ַא איז ןייַז אּוד טְסְלאָז םּוראָָו 9 :ןעֶגיִטְכעֶנּוצְרעֶּביִא יֵדְּכ ,(טְלעֶצעֶג ןייַז)
 ,ראַה ָא ,םָנּוא ןעֶׁשיוִוְצ ָּךאָד טְסיִּב אּוד דְנּוא ?ןעֶפְלעֶה טיִנ ןעֶק סאו רֹוּבִג ַא איוִװ ;שְנעֶמ
 יֹוזַא 10 :ןעֶזאָלְרעֶפ טיִנ םֶנּוא טְסְלאָז אּוד ,ןעֶפּורעֶג םֶנּוא רעֶּביִא טְרעֶו ןעֶמאָנ ןייד דְנּוא
 -אָוְרעֶפ ּוצ ָךיִזטאַהעֶגּביִל אייֵז ןעֶּבאָהיֹוזַא ,קְלאָפ ןעֶניִזאָדםעֶדּוצ טְגאָזעֶג ראַה רעֶדטאָה
 טְניִליוִועּב יִנ אייז טאָה ראַה רעֶד רעֶּבָא ,ןעֶטְלאַהעֶגְקיִרּוצ טיִנאייַז ןעֶּבאָה םיִפ עֶרייֵז ,ןְלעֶב
 דְנּוא 11 :ןעֶפאָרְטְׁשעֶּב רֶע טעוֶו דֶניִז עֶרייֵז דְנּוא ןעֶקְנעֶדעֶג רֶניִז עֶרייֵז רֶע טעוֶו דְנּוצַא
 :ןעֶטּוגּוצ קְלאַפ ןעֶניִזאַד םעד ראַפ ןעֶטעֶּב טיִנ טְסְלאָז אוד ,טְגאָזעֶג ריִמּוצ טאָה ראַה רעֶד

 ןעוו



 הימרי 5
 בֶרֶהַּכ ִּכ םָצֹר יִָנֵא הָחְנִמּו הָלֹע יִלֲַי יִכְו םֶמָנרילֶא
 נָא ו הָהֶא רֶמֹאְו :םֶתֹוא הֶּלִכְמ יִכָֹא רָב בָעְרְבְו
 בָעָרְו בֵרָה ּוָאְרִתיאְל םֶהָל םיִרְמִא םיִאְָּנה הוה הֹוהְי
 ;הרֶוַה םֹקָּמּב םֶָל א תֶמָא םַֹלָיֵּכ םֶכָל הָיְהְי-אל

 יִמְׁשִּב םִיאְכנ םיִאְבְַּה רֵקָׁש יַלֵא הָוהְי רְמאַֹּ
 רֵקְׁש וו םהיֵלַא ִּתְרַּבִד אָלְו םיִמיוצ אֵל םיִּתְחַלְׁש אֵל
 !םֶכָל םיִאְּבנְתִמ הֶּמָה םֶבָל תֹמרַתְו לֹלאְ םֶּפקַו

 -אל יִנֲאו ֵמְׁשִּב םיִאְּּנַה םיִאְבּנַ-לַע הָוהְי רמָאהְּ בל וט
 תאוה ץֶרֶאְב יְהִי אל בֶעָרְו בר םיִרְמֲא הָּמִהְ םיִּתְחַלָׁש
 הֶּמֵהרֶׁשֲא םִעָהְו !הָּמֵהָה םיִאְבנַה ּּמַּתי םֶעְרֶבּו בֵרָחַּב
 וצּוחְב םיִכָלְׁשִמיִוהְיםֶהָל םיִאְבִנ
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 םִעְרָה ויָנּפִמ םלָׁשוהְי

 םֶהיֵתְנִבּוםְהינְבּו םֶהיִׁשְנהָּמַה הֶּמִהָל רֵּבִקְמ ןִיַאְו בֶרֶההְו
 ֵדַיתֶא םֶהיֵלֲא ָּתְרַמֲאְו :םָתְעַר-תֶא םֶהיֵלֲע יִּתְכְַּׁשְו 7

 כ הָנימְרִּתילַאְו םֶמויו הלל הָעְמִּד יֵניֵע הָנָדרֵּת הֶּזַה

 ןפ

 ּוצ טיִנ ְּךיִא רעֶה ןעֶטְסאַפ אייֵז ןעוֶו 2
 ןעֶגְנעֶרְּב אייֵז ןעדֶו ּדְנּוא ,אייֵרְׁשעֶנ רֶעייֵז

 -וִועֶּב הָחְנִמ ַא דְנּוא הָלֹוע ןְּבְרִק ַא ףיֹוא
 ְךְרּוד טְרֶעייֵנ ,אייז ןיִא טיִנ ְךיִא גיִל

 דְנּוא הָמיֹונ-סְרעֶגְנּוה ָּךְרּוד דְנּוא דְרעוֶוְש

 :אייִז ְּךיִא דְנעֶלְרעֶפ טְסעֶּפ ַא ְּךְרּוד
 ראַה ,העְו יֹוא ,טְגאָזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 2
 ,אייֵז ּוצ ןעֶנאָז םיִאיִבְנ איִד העְז ,טאָג
 דְנּוא ,ךְרעוֶוְׁש סאָד ןעֶהעֶז טיִנ טעוֶו רֶהיֵא

 טְרֶעייֵנ ,ןייַז טיִנ ָּךייֵא אייֵּב טעוֶו רעֶנְנּוה

 ןעֶּבעֶג ךייַא ְּךיִא לעוֶו םֹולְׁש ןיִתָמֶא ןייֵא
 רעֶד דְנּוא 11 :טֶרָא ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא
 םיִאיִבְנ איִד ,טְגאָועֶג ריִמ ּוצ טאָה ראַה

 ןעֶמאָנ ןייֵמ ןיִא תֹואיִבְנ עֶׁשְלאַפ ןעֶנאָז
 ְךיִא דְנּוא ,טְקיִשעֶג טיִנ אייֵז ּבאָה ְּךיִא

 ּוצ ּבאָה דנּוא ןעֶטאָּבעֶג טיִנ אייֵז ּבאָה
 דָנּוא ,גְנּוהעֶז עֶׁשְלאַפ ,טעֶרעֶג טיִנ אייֵז
 ְךְרּוד דִנּוא ,טְסְניִדְנעֶצעֶנ דְנּוא ףּושִּכ
 ּוצ אייֵז ןעֶגאָז ץְראַה רֶעייֵז ןּופ גּורְטעֶּב
 רעֶד טְנאָז יֹוזַא םּוראָד 15 :תֹואיִבְנ ְךייֵא
 ןיִא ןעֶבאָז םאִָו םיִאיִבְנ איִד ףיֹוא ראַה
 אייֵז ּבאָה ְָּךיִא דְנּוא תֹואיִבְנ ןעֶמאָנ ןייֵמ
 דְרעוֶוְש ,ןעֶנאָז אייֵז דְנּוא ,טְקיִשעֶג טיִנ

 םעֶד ןיִא טעוֶו הָטיֹונ-סיְרעֶנְנּוה דְנּוא
 ךְרעוֶוְׁש םעֶד ְּךְרּוד ,ןייז טיִנ דְנאַל ןעֶגיִזאָד

 םאָד דְנּוא 16 ;:םיִאיִבְנ עֶניִּבְלעֶז איד (ןעֶמּוקְמּוא) ןעֶניִרְנֶע ְּךיִז ןעֶלעוֶו רעֶגְנּוד דְנּוא
 ןּופ ןעֶסאַב איד ןיִא ןעֶרעוֶ ןעֶּפְראָועֶג ןעֶלעוֶו תֹואיִבְנ ןעֶנאָז אייֵז עֶכְלעוֶו ּוצ ,קְלאָפ
 ןייז טיִנ טעוֶו רעֶנייֵק דְנּוא ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ןעֶגעוֶו דְנּוא רעֶגְנּוה םעֶד ןעֶגעוֶו ,םִיַלָׁשּורְי
 ,רעֶמְכעֶט עֶרייַז דְנּוא ןְהיִז עֶרייֵז ,רעֶּבייוֵו עֶרייֵז דְנּוא אייֵז ,ןעֶּבּורְנעֶּב אייֵז לאָז םִע רעוֶו
 אייז וצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 17 :ןעֶסיִנְסיֹוא אייֵז רעֶּביִא סעֶטְכעֶלְׁש רֶעייֵז לעוֶו ְּךיִא דְנּוא
 דְנּוא גאָט אייֵּב ,ןעֶגיֹוא עֶנייֵמ ןּופ ןעֶרעֶרְט ןעֶניִר ןעֶלעוֶו םִע ,טְראוָו עֶגיִזאָד סאָד ןעֶנאָז
 ןעֶכאָרְּבּוצ טאָה ְּךאָרְּב רעֶכיֹורְנ ַא ןיִראָו ןעֶּבייֵלְּב ליִטְׁש טיִנ ןעֶלעוֶו דְנּוא ,טְכאַנ אייֵּב
 ןעֶװ 18 :!דְנּואוְו רעֶקְנאַרְק רֶהעֶז ַא טיִמ ,קְלאַפ ןייֵמ ןּופ רעֶטְכאָמ איִד ,איֹורְפְגִנּוי איִד
 דְרעֶוְׁש םעֶד טיִמ עֶנעֶנאָלְׁשְרעֶד איִד ,העֶז דִנּוא ;רְלעֶפ םעֶד ףיֹוא םיֹורַא העָנ ָךיִא

 סעֶד ןּופ עֶטְקְנעֶרְקעֶג ןעֶנעֶז אָד ,העָז דְנּוא ,ןייַרַא טאָטְׁש רעֶד ןיִא םּוק ָּךיִא ןעוֶו דְנּוא -
 םעֶד רעֶּביִא םּורַא ְּךיִז טְּפעֶלְׁש ןֵהֹּכ רעֶד ְּךיֹוא יֹוזַא איִבָנ רעֶד יד יֹוזַא ןיִראָה ,רעֶנְנּוה
 רעֶדָא ?טְסאַהְרעֶפ הָדּוהְי ןעֶד אּוד טְסאָה 19 :(ּוהְט ּוצ סאָנ טיִנ ןעֶסייוֵו דְנּוא =

 ןעֶגאַלְׁשעֶג יֹוזַא םָנּוא אּוד טְסאָה םּוראָו ?ןֹויִצ טְניִדְריוְמּואְרעֶפ עֶלעֶז עֶנייַד ט
 זיִא םִע רעֶּבָא ,םֹולָׁש ףיֹוא טְפאָהעֶג ןעֶּבאָה ריִמ ?גְנּולייַה עֶנייֵק טיִנ ןעֶּבאָה ריִמ א
 ריִמ 20 :םיִנעֶקעֶרְׁש רּונ זיִא םִע ,העָז רעֶּבָא ,גְנּולייַה ןּופ טייֵצ ַא ףיֹוא---םעֶטּוג ןייק
 ריִמ סאָד ,ןְרעֶטְלַע עֶרעֶזְנּוא ןּופ דְניִז איד ,טייֵקְגיִטְכעֶלְׁש עֶרעֶזְנּוא ,ראַה ָא ,ןעֶנעֶקְרעֶד
 ןייַד םּוא ןעֶפְראַוְרעֶפ טיִנ םֶנּוא טְסְלאָז אּוד 921 :טְניִדְניִזעֶג ריִד ןעֶנעֶק ןעֶּבאָה
 ,עֶרֶהֶע עֶנייַד ןּופ לֶהּוטְׁש םעֶד ןעֶכאַמ עֶדְנאַׁש ּוצ טיִנ טְסְלאָז אּוד ,ןעֶנעוֶו ם'ןעֶמאָנ
 -יֵװַצ אָד ןעֶד זיִא 22 :םֶנּוא טיִמ דִנּוּב ןייֵד ןעיֶועֶטְׁשּוצ טיִנ טְסְלאָז אּוד זַא ,קְנעֶדעֶג
 רעֶדָא ןעֶנעֶר ןעֶּבעֶג ןעֶלאָז סאָו עֶכְלאָזַא (ןעֶדייֵה) םִיֹוג איִד ןּופ ןעֶצעֶג איֵד ןעֶׁש
 טאָב רעֶזְנּוא ,ראַה רעֶד ,טיִנ םִע אּוד טְסיִּב ?ןעֶנעֶר-אייַרְּפְש ןעֶּבעֶג לעֶמיִה איִד ןעֶנעֶק
 עֶגיִזאָד םאֶד סעֶלַא טְסאָה אוד ןיִראָו ןעֶפאָה ריִמ ןעֶלעֶו ריִד ףיֹוא דִנּוא
 :טְכאַמעֶג

 :אָמ הָלְהַנ הָּכַמ יִמַע-תַּב תַלּותְּב הרּבׁשִ לּוָג רֶבָׁש
 יִעָה יִתאָּב םִאְו בֶרֶחיִלְלָח הֵנִהְו הֶדָּׂשַה יִתאצימִא 5

 ץרָאלָא ורֲחְס ןהּכיסג איִבָנ"ִגיִּכ בָעָר יָא לֵחָּת הנה
 יי הָדּודְי--תֶא ָּתְמַאְמ סאָמה ּוערָי 7 אלו 19

 ּונְֵׁשִ הוה ּונְַדי :הָתָעְב הָנהְ א עי בו 2 כ

 ףמׁש ןעמל ץַאנת--לא :ָלּונאָָח יִּכ ונֵתּובֶא ןע יג
 :נְִּא ּךֶתיִרְּב רַפְּתילַא רֹכְ דֶרֹובְכ אִֵּּכ לֵּבֵנְּת-לַא
 םםיִבבְר נְּתִי םִיִמָׁשַהיםאְו םיִמָׁשְנמ םִיֹוג יֵלְבַהְב ׁשֵיה
 תיִׂשָע הָּתַאייֵּב ךֶל"הְוקנּו +עללָא הָוהְי אוהדהֶּתַא אֹלֲה
 :הָלֵא-לָכ-תֶא

 ומ ומ
 הָׁשִמ דמעִידסַא ילַא הָוהְי ְרֶמאַּו א

 ןיא .נְפִל לֵאּומְׁשּו +=

 וט לעמיפאק

 ןְהעֶמְׁש ריִמ ראָפ ןעֶלאָז לֵאּומְׁש דְנּוא הָׁשֹמ ןעוֶו ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 1

 טעוװ
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 רביס; 3 ייֵכ הָיָהְו :ואצר ינּפ-לַעַמ חַּלַׁש הוה םָעָהילֶא יִׁשְּפַנ (ןעֶרְהעֶנעֶּב) טיִנ עֶלעֶז עֶנייֵמ ְּךאָד טעוֶו
 תהי רַמָא-הֶּכ םהילֲא ָּתרמָאְו אֵצנ אָנָא לַא ומי - קעוֶוַא אייז קיִׁש ,קְלאָפ ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ
 בָעְרַל רֶׁשֲא בר בֶרָהִל רֶׁשֲו הזמִל תוַמִל רֶשֲא :ןְהעֶנְסיֹורַא ןעֶלאָז אייֵז זַא םיִנָּפ ןייֵמ ןּופ
 +עַכְרַא םֶהילֲע יִתרקָפּו זיִָשל יֵנָשל רִׁשֲא בֹוְל ןצ ןעֶלעוֶו אייֵז ןעוֶו ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא
 לא יח קא הי חפ -קעוֶוַא ריִמ ןעֶלאָז ןיִהַא ּואוְו ןעֶנאָז ריִד

 ג לֵלִנַּב ץֶרָאָה 'תוכְלְמַמ לָכְל הָעוזְל םיִּתַתְנּו :תיִחְׁשַהְלּ ןש קי איז ירצ .אוד טְסְלאָז ָז יֹוזַא ,ןְהעֶנ
 שוב ׂשֶֶשֲלֶ הָדּוהְיְךֵלֶמ ֹודְקְזחְיְדִב הַָּנְמ זיִא םֶע רעֶװ ,ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא
 ה רּוסָי יִמּו ךָל דיני יִמּו םלָׁשּוְי ליל לָמֹהַיִמ יִּכ וצ זיִא רעֶד ,םיוט םעֶד ּוצ טְמיִטְׁשעֶּב
 6 רֹוָחָא הָוהְיסֶאְ יִתֹא תְשִטְ ְתַא ּ:ְךָל םִָלָׁשְל לֶאְׁשִל דְרעוֶוְׁש םעֶד ּוצ רעוֶו דְנּוא ,טיֹוט םעֶד
 ;םכִהָּנִה יא ְךֵיְִַׁאָו ליע ידיתֶא טֵאְו יִכָלַּת רעֶד דְנּוא ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ּוצ זיִא רעֶד---
 ? יִּמַע-תֶא יִּתְרַּבַא יִּתְלַּכִׁש ץֶרָאָה יִרעַׁשְּב הֶרְוִמְּב םֶלְָאְ םעֶד ּוצ זיִא---רעֶנְנּוה םעֶד ּוצ זיִא סאוָו

 6 םביִמַי לוָחמ ותֹעְמִלַא יֵלרמְצֶע :ּובָׁש אל םֶהיֵכְרַּדִפ רעֶד ּוצ זיִא סאָו רעֶד דְנּוא ,רעֶנְנּוה
 הי ִּתְלַּפִ םִירָהְצַּ דו לה א ִתאֹּבַה ךעֶד ּוצ זיִא רעֶד- שְפאַׁשְנעֶגְנאַפעֶג

  יִכ מא יִלייוֲא :הָוהְםִאנ םֶהיֵבְא ; ינמל א תוחָּפְׁשִמ רֶעיִפ ןעֶמעֶנְפיֹוא אייֵז רעֶּב
 ראלְו יִתיׁשָניאל ץְראָה-לֶבְל וִָמ ׁשיִאְו ביִרׁשיִא יִנְתדַלְי .ןעֶטייֵט ּוצ דְרעוֶוְׁש םאָד ,ראַה רעֶד טְגאָז
 1 ביטְלּףמרש אלא הָוהְרַמֶא :יִנלְלקְמ הֶּלּכ יִבׁשְנ דנּוא ,ןעֶּמעֶלְׁשּוצְקעוֶוַא דִניִה איִד דִנּוא
 ;ביאָה-תֶא הָרְצ תעְבּו הֶעָר תַעְּב בית! אולי איִד דְנּוא לעֶמיִה םעֶד ןּופ לעֶנעֶפ איִד
 וי ךיֶתֹרְצִאְו ךליח :תֶׁשְחַת ןופְצִמ לֶַּבו לְרִּב עֹרֲה דִנּוא ןעֶסעֶרְפ ּוצ ;דְנאַל םעֶד ןּופ תֹויַח
 :ךיִלּובְג-לֶכְבּ ָךתֹואֹטַח-לֶכְבּו ריחְמַב אל ןֵּתִא בל אייֵז לעוֶו ְךיִא דְנּוא 4 :ןעֶּבְראַדְרעֶפ ּוצ

 ר הדָחְרָק ׁשָאִּכ ָּתְעהָי אֵל ץֶרָאְּב עי -ָניֶנעֶק עֶלַא ּוצ םיִנְרעֶטיִצ ַא ּוצ ןעֶּבעֶנ

 : על עא א רעקל א אי םער הֵׁשִנִמ-ןעֶנעֶוו הָרָע רעד ןיפיוסוור
 16 רב יהיו םלְכָאָו ךיֶרְבְדָּאְצִמִנ :הָּפרֶח יע יִתִאְׂש : ןעֶגעוֶו ,הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק ,ּוהָיקְזִח ןּופ ןְהּוז
 היי יֵלָצ ףֶמׁש רק יִבְבִל תַחְמׂשלּו ןֶׁשְל יִל  !םִיַלָׁשּורְו ןיִא ןּוהְמעֶג טאָה רֶע םאזָח םעֶד
 ןעֶמְראַּבְרעֶד ְּךִז טעֶו רעֶו ןיִראָו 2
 -העָק ְּךיִז טעוֶו רעוֶו רעֶדָא ?ןְרֶעיֹודעֶּב ָּךיִד טעוֶו רעֶוֶו רעֶדָא ,םִיַלָׁשֹורְי ָא ,ריִד רעֶּביִא
 אּוד ,ראַה רעֶד טְנאָז טְזאָלְרעֶפ ְּךיִמ טְסאָה אּוד 6 ?םֹולָׁש ןייֵד ְּךאָנ ןעֶנעֶרְפ ּוצ ןעֶר
 לאָז ָּךיִא םאֶד ,ריִד ןעֶנעֶק טְגייַנעֶג דְנאַה עֶנייֵמ ְךיִא ּבאָה יֹוזַא ,ןעֶגְנאַגעֶגקיִרּוצ טְסיִּב
 ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 7 :ןעֶקְנעֶדעֶּב ּוצ ְָּךיִמ ןּופ ןעֶראָועֶנ דיִמ ןיִּב ְּךיִא ,ןעֶּבְראַדְרעֶפ ךיִד
 ּבאָה ְּךיִא ,דְנאַל םעֶד ןּופ ןְרֶעיֹוט איד ןיִא לעֶפיֹוׁש-ףְראו רעֶד טיִמ ןעֶפְראוָועֶג אייֵז
 אייז ןעֶּבאָה ְּךאָד ,קְלאַפ ןייֵמ טְניִליִטְרעֶפ ּבאָה ְּךיִא ,רעֶדְניִק ןּופ טְכאַמעֶג זיֹול אייֵז
 -אָוועֶג רעֶקְראַטְש ןעֶנעֶז תֹונָמְלַא עֶנייִז 8 :ןעֶנעוֶו עֶרייֵז ןּופ טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ טיִנ ְּךיִז
 ,טְכאַרְּבעֶג אייֵז ּוצ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,םיִמָי איד ןּופ דְמאַז םעֶד ןּופ רֶהעמ (לְהאָצ ןיִאנ ןעֶר
 ְךיִא גאָט ןעֶטיִמ ןיִא רעֶרעֶטְׁשּוצ םעֶד ןעֶטְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא םעֶד ןּופ רעֶטּומ איִד ףיֹוא

 דְנּוא (ְּךאָרְּב ןייֵא רעֶדָא) דְנייֵפ םעֶד ןעֶלאַפ אייֵז רעֶּביִא גְניִלְצּולְּפ טְכאַמעֶג ּבאָה
 -עֶגְסיֹוא טאָה איִז ,טְכאַמְׁשְרעֶּפ זיִא ןעֶּביִז ןעֶריֹוּבעֶג טאָה םאִָו איִד 9 :םיִנעֶקעֶרְׁש

 ןעֶזעוֶועֶג גאָמ ָּךאָנ זיִא סֶע ןעוֶו ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶטְנּוא זיִא ןּוז רֶהיֵא ,הָמָׁשְנ עֶרְהיֵא טְמעֶטָא
 לעוֶו עֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא עֶרייֵז דְנּוא ןעֶראָועֶג סאַלְּב זיִא דְנּוא טְמְהעֶׁשעֶנ ְּךיִז טאָה איִז
 עֶנייֵמ ,ריִמ זיִא העָו 10 :ראַה רעֶד טְנאָז ,דְנייַפ עֶרייֵז ראַפ ןעֶּבעֶג דְרעוֶוְׁש םעֶד ּוצ ְּךיִא
 ּוצ גירק ןּופ ןאַמ ַא דְנּוא טייֵרְטְׁש ןּופ ןאַמ ַא ,ןעֶריֹוּבעֶג ךיִמ טְסאָה אּוד סאָד ,רעֶטּומ
 רעֶנייֵק דְנּוא ,טְנאָמעֶג טיִנ רְלעֶג-רֶלּוׁש ןייק םעֶנייֵק ןּופ ּבאָה ְּךיִא ,דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד
 טְגאָזעֶג טאָה ראַה רעֶד 11 :עֶלַא ְּךיִמ ןעֶטְלעֶׁש ְךאָד ,טְנאָמעֶג טיִנ ריִמ אייָּב טאָה
 טְלאָזעֶג ְּךיִא ּבאָה ,ןעֶטּוג םּוצ (גְנּוּבייַלְּבְרעֶּביִא ןייד רעֶדָאנ ,ןעֶגְנעֶרְדעֶּב טיִנ ןעֶד ָּךיִא לאָז
 ןּופ טייֵצ רעֶד ןיִא דְנּוא ,סעֶטְבעֶלְׁש ןּופ טייֵצ רעֶד ןיִא (ןעֶטעֶּב רערָאנ ןעֶנעֶגעֶגעֶּב ריִד אייֵּב
 רעֶּפּוק דְנּוא ןעֶזייֵא ?ןעֶכאָרְּבּוצ ןעֶזייֵא ןעֶד טְרעוֶו 12 ?דְנייֵפ םעֶד ןּופ סיִנעֶגְנעֶרְדעֶּב םעֶד
 ןְהָא ,ּביֹור םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶג ךיִא לעוֶו תֹורְצֹוא עֶנייֵד דְנּוא ןעֶנעֶמְרעֶּפ ןייֵד 18 :טייַז-ןֹופָע ןּופ
 ָךיִד לעֶזְּדיִא דְנּוא 14 :ןעֶצעֶנעֶרְג עֶנייֵד עֶלַא ןיִא דְנּוא ,דֶניִז עֶנייֵד עֶלַא ןעֶנעוֶו ;ּזיירְּפ-ףיֹוק
 -ָניִצעֶגְנָא זיִא רֶעייֵפ ַא ןיִראָו ,טיִנטְסְנעֶק אּודםאָו דְנאַל ַא ןיִא דְנייֵפ עֶנייֵד טיִמ ןעֶרְהיִפְכְרּוד
 היִמ ןָאקְנעֶרעֶג !ראַה ָא םִע טְסיווִו אּוד 18 :ןעֶנעֶרְּב ְךייא ףיֹוא לאָז םֶע ןְראָו ןיִיַמ ןיִא ןעֶד
 קעוֶוַאטיִנ ְךיִמםעֶנ ,רעֶנאָיְכאָנעֶניימ ןּופ הָמְקְנ ריִמ ראַפםעֶנדְנּוא ,ריִמ ףיֹוא גְנּוטְכַאּבעֶג דְנּוא

 ?דְנאָש ריִד ןעֶנעוֶו גאָרְט ָּךיִא סאָד ,ןעֶנעֶקְרעֶד ְּךאָד טְסְלאָז אּוד ןְראָצ ןעֶגְנאַל ןייד ְּךאָּנ
 ! ןעֶסעֶנעֶגְפיֹוא (איוו) אייז ּבאָה ָּךיִא דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג ןעֶנּופעֶב ןעֶנעֶז רעֶטְרעוֶו עֶנייֵר 6
 ץראה ןייֵמ ןּופ טייקְכיִלְהעֶרְפ ּוִצ דֶנּוא ,דייֵרְפ ּוצ ןעֶראוָועֶג ריִמ ּוצ ןעֶנעֶז רעֶטְרעֶוֶו עֶנייד

 ןיראוו
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 נְּפִמ זלְעְֵו םיִקְחַׂשְמ-רוְסְב יּתְבׁשְייאְל :תוָאְבִצ יֵהֹלָא וד
 צג יֵבֲאְכ הָיָה הֶמָל :ינְתאֹלְמ םִעזיִּב יִּתְבַשְי רָדְּב ךרָי
 םימ בְַֹא ומְּכ ל: הָיְהִת ֹויִה אָּפְרַה הָנֲאְמ הָׁשּנַא יִתְּכַמּו

 ְּךביִשֲאַו בׁשָתיִא הֶוהְי רַמָאהָלְןכְל - :טְמַאָנאָל ט
 ָּמִה ּובֵׁשִי ֶיְהִת יִפּכ לו ומ רֶקִיאיִצֹוּתיִמֶאְודֹמֲעַּתינְפִל

 תַמֹוחְל הוה םִעָלּד ְךיִּתַתְנּו ;םֶהיֵלֲא בוָׁשָתיאְל הָּתַאְ לא 2

 נא ְָתַאֵּכ ךֶל ּולְכוי-אלְ ְךֶלֶא ימַחְלִנְו הנּוצְּב הֶׁשֲחנ
 םיִצְר ךימ ְִמִלַצִהְו 1 הְי-םֵאָנ ףֶלי צַהְלּו ְךעיִׁשורְל 1

 ;םיִציִרְע ףֶּכִמ טי

 זט

 ןעֶפּורעֶג ריִמ ףיֹוא זיִא ןעֶמאָנ ןייד ןיִראָָו
 טיִנ ןיִּב ְךיִא 17 :תֹואָבְצ טאָג ,ראַה ָא
 איד ןּופ גְנּולְמאַזְרעֶפ רעֶד ןיִא ןעֶסעֶזעֶג

 ,טייֵרְפעֶג ְּךיִמ ּבאָה ְּךיִא םאָד םֶרעֶטעֶּפְׁש
 ןייֵלַא ְּךיִא ןיִּב דְנאַה עֶנייד ןעֶגעוֶו ןּופ
 טְסאָה סאָרְדְרעֶפ םיִמ ןיִראָו ,ןעֶטעֶזעֶג
 זיִא םאוְראַפ 18 :טְכאַמעֶג לּופ ְּךיִמ אוד
 דְנּוא ,טְפאַהְרֶעיֹוד ןעֶראוָועֶג ץֶרעֶמְׁש ןייֵמ
 ְךיִז ליוו דְנּוא גְנּונעֶפאָה ןָא דְנּואוו עֶנייֵמ
 ןעֶראָועֶג ריִמ ּוצ טְסיִּב אוד ? ןעֶלייֵה טיִנ
 -ייְרִמ איוז טיִנ דְנּוא ,רעֶסאַוַו שְלאַפ ַא איוו
 ןעוֶו ,ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא ,םּוראָד 19 :םִע
 ךיִא לעוֶויֹוזַא ,ןעֶרְהעֶקְמּוא ְּךיִד טְסעוֶו אדד
 ראָפ טְסְלאָז אוד זַא ןעֶרְהעֶקְמּוא ְּךיֹוא ְךיִד
 טְסעוֶו אּוד ןעֶז דְנּוא ,ןעֶּבייֵלְּב ןְהעֶטְׁש ריִמ
 -םיֹורַא ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד ןּופ עֶרֶעייֵמ םאֶד
 ןיימ איוז ןייַז אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ,ןעֶגְנעֶרְּב
 ןעֶרְהעֶק ריִד ּוצ ְּךיִז ןעֶלאָז אייֵז ,ליֹומ
 ;ןעֶרְהעֶק אייז ּוצ טיִנ ְךיִדטְסְלאָז אּוד רעֶּבָא
 -אָד םעֶד ּוצ ןעֶכאַמ ְּךיִד לעדֶו ָךיִא דְנּוא 0
 ַא וצ ,רֶעיֹומ עֶנְרעֶּפּוק ַא ראַפ קְלאַפ ןעֶניִז
 ןעֶמייֵרְּטְׁש ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,גְנּוטְסעֶפ
 טיִנ ְךיִד ןעֶלעוֶו אייֵז רעֶּבָא ריִד ןעֶגעֶק

 יִדְּכ ,ריִד טיִמ ןיִּב ְּךיִא ןיִראָו ,ןעֶמּוקייֵּב
 ןייֵז ּוצ ליִצַמ ְּךיִד דְנּוא ןעֶפְלעֶה ּוצ ריִד
 ְךיִד לעדְז ְּךיִא דְנּוא 21 :ראַה רעֶד טְנאָז
 איד ןּופ ןעֶזעֶלְסיֹוא ְךיִד לעוֶו ְךיִא דְנּוא

 זמ ומ
 "אל| הָׁשִא ָּךְל חָקְתיאְל :רֶמאֵל יִלא הָוהְיירַבְד יָה א 5

 רַמָא ! הָכיֵּכ :הֶוַה םִקָּמַּב תֹנְבּו םיִנְּב ךֶל וי
 -לַעְ הוה םיקָּמַּב םיִרוליַה תֹונָּכַילְַו יִנְּבַה-לַע הָוהְי
 ץֶרֶאָּב םֶתֹוא םידלו מַה םֶתֹובֲא-לַעְו םֶתֹוא תֹודָליַה םֶתֹּמַא

 ּורֵבָּקִי אֵלו ֹודְפִּפִי אֵל ּותְמִי םִי אְלֲחַת יִתֹומְמ ;תאַּה 4
 הָתְיֵהְ ולְכי ֿבֶעָרְבּו בֶרָחַב יי הָמָראָה יֵנְּפ-לַע ןו הל
 :ץֶרָאָה 'תַמָהְבְלּו םי מָּׁשִה ףֹעְל טֶכֲאָמִל םֶת ֶלָבִנ

 ְךלַּת-לֵאו ַהֹורַמ תיֵּב אֹובָּתילַא הָוהְ רַמָא ! הָכייֵּב ה
 עָה תֶאמ ימֹולְׁש-תֶא יִּתְְמֶאייֵּכ םֶהָל דָנְתילַאְ דֹפִפל

 םיִלֹדְ ּותָמּו :םיִמָחָרָה-תֶאְו דמֶחַה-תֶא הָוהְי ידםֶאְנ הֶּזַה 5
 זָלְו םֶהְל ְּפְִידאְלְוּורֵבקִ אֵל תאֹוַה ץֶרֶאְּב םנטִק

 שלבַא--לַע םֶהָל ימרַאְלְו הל חֵָּקִי אלו דַרֹגְתִי 7
 יִבָא-לַע םיִמּוחְנִּת םוָּכ םֶתֹואּוקְׁשִידאלְ תל מַחְנְל

 לֶכֲאל םָתֹוא תֶבָׁשְל אֹוָבְתדאְל הְָּׁשִמ בּו גיָּמִא-לַעו 5
 לֵארׂשִי ַלָא תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הב :תֹוּתׁשִלְו 5

 יליק םֶכימיבּו םכינעל הוה קמה תיִּבְׁשַמ יִגְנָה
 יתיִּכ ההו ;הָלַּכ לו תֶח ליק הָחְמִש ליִקְו ֹׂשְׂש י
 -טלע ךיִלֵא יִרְמאְו הָלֶאה םיִרָבְָהילְכ תֶא הֶּזַה שעל

 ןעֶטְכעֶלְׁש איִד ןּופ דְנעֶה איִד ןּופ ןייַז ליִצַמ
 :עֶקְראַטְש איד ןּופ טְסיֹופ

 זמ לעטיפאק
 טְסְלאָז אּוד 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ריֵמ ּוצ ןעֶועוֶועֶנ זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד דְנּוא 1
 םעֶד ןיִא ןייִז רעֶטְכעֶמ דְנּוא ןֶהיִז ןייק ריִד ּוצ לאָז סֶע דְנּוא ןעֶמעֶנ ּבייװ ןייק ריִד ּוצ
 סאוָו ,רעֶטְּכעֶט איד דְנּוא ןֶהיִז איִד ןעֶנעוֶו ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ןיִראָו 8 :טֶרָא ןעֶניִזאָד
 ןעֶּבאָה סאוָו םְרעֶמּומ עֶרייֵז ןעֶנעוֶו דְנּוא ,טְרָא ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא ןעֶרעֶֶו ןעֶריֹוּבעֶנ ןעֶלעוֶו
 ןיִא טְגייֵצעֶג אייֵז ןעֶּבאָה סאוָו (םְרעֶטאָפ) ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵז ןעֶנעֶֶו דֶנּוא ,ןעֶריֹוּבעֶג אייֵז
 -עֶּב טיִנ ןעֶלאָז אייז ,ןעֶּבְראַטְׁש אייֵז ןעֶלאָז טיֹומ ןעֶכיִלְצְרעֶמְׁש ַא 4 :דנאַל ר םעֶד
 ןייַז אייֵז ןעֶלאָז דְנאַל םעֶד ףיֹוא טְסיִמ ּוצ ,ןעֶרעוֶו ןעֶּבּורְנעֶּב טיִנ דְנּוא ןעֶרעֶו טְגאָלְק
 עֶטיֹוט עֶרייֵז דְנּוא ,ןעֶרעוֶו דְנעֶלְרעֶפ אייז ןעֶלאָז רעֶגְנּוה דְנּוא דְרעוֶוְׁש םעד נד ד דְנּוא
 תֹויַח איִד ּוצ דְנּוא לעֶמיִה םעֶד רעֶטְנּוא לעֶנעֶפ איִד ּוצ זייַּפְׁש ּוצ = ןעֶלאָז רעֶּפְרעֶק
 ןּופ זיֹוה םעֶד ןיֵא ןעֶמּוק טיִנ טְסְלאָז אּוד ,ראַה רעֶד יש יֹוזַא ןיִראָו 2 :דְנאַל םעֶד ןּופ
 ךיִא ןיִראוָו ,ןעֶריֹורְמעֶּב ּוצ אייֵז דְנּוא ,ןעֶנאָלְקעֶּב ּוצ ןְהעֶנ טיִנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,רֶעיֹורְט
 דֶנּוא דאָנְג איִד ,ראַה רעֶד טְגאָז ,קְלאָפ ןעֶגיִזאָד םעד ןּופ ןעֶדירְפ ןיימ ןעֶמּונעֶגְקעִוַא ּבאָה
 ןעֶגיִזאָד םעֶד ןיִא עֶנייֵלְק דְנּוא עֶמיֹורְג ןעֶּבְראַטְׁש ןעֶלעוֶו םִע דְנֹוא 6 :טייֵקְניִצְרעֶהְמְראַּב
 ןעֶמ דְנּוא ,ןעֶגאַלְקעֶּב טיִנ אייֵז טעֶז ןעֶמ דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶּבאָרְגעֶּב טיִנ ןעלצ ִז אייז ,דְנאַל
 :אייֵז ןעֶגעוֶו ןעֶבאַמ לֶהאָק טיִנ ְּךיִז טעוֶו ןעֶמ דְנּוא ,אייֵז ןעֶנעֶו ןעֶצאַרְק טיִנ ְּךיִז טעונ
 ןעֶגעוֶו ןעֶמְסייֵרט ּוצ ןעֶניִריֹורט םעֶד יִדְּכ ,אייֵז ןעֶנעוֶו ןעֶכעֶרְּב טיֹורְּב טיִנ טעֶז ןעֶמ דְנּוא 7
 ןעֶגעוֶו טְסייֵרְט ןּופ םֹוּכ םעֶד ןעֶקְניִרְמ ּוצ ןעֶּבעֶנ טיִנ אייֵז לאָז ןעֶמ דְנּוא ,ןעֶטיֹוט םעֶד
 ןעֶמּוק טיִנ אּוד טְסְלאָז זיֹוה-קָנעֶׁש םעֶד ןיִא דְנּוא 8 :רעֶטּומ עֶנייֵז ןעֶבעוֶו רעֶדָא רעֶטאָפ ןייַז
 רעֶד ,תֹואָּבִצ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ןיִראָז 9 :ןעקְניִרְט ּוצ דְנּוא ןעֶמַע ּוצ ,ןעֶציִז ּוצ אייֵז טיֵמ
 עֶרייֵא ראָפ טֶרָא ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ ןעֶרעֶטְׁשְרעֶפ ְּךאַמ ְּךיִא ,העָז ,לֵאָרְׂשִי ך טאָג
 ןופ לֹוק םאָד דְנּוא ןָתָח םעֶד ןּופ לֹוק סאָד ,הָחְמִׂש ןּופ לֹוק סאָד געט עֶרייֵא ןיִא דנוא ןעֶביֹוא
 ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ ןעֶנאָזְנָא טְסעֶו אּוד ןעֶו ,ןייַז טעֶװ סֶע דְנוא 0 א רעֶד

 רעֶּביִא ןעֶנאַז ריד ּוצ אייז ןעֶלעֶװ יֹוזִא ,רעֶטְרעֶװ עֶניִזאָד איִד עֶלַא קְלאָפ
 סאוו

 שא רזי +



 הימרי

 םנּוא ןעֶנעוֶו טעֶרעֶג ראַה רעֶד טאָה סאו

 סאו דְנּוא ?עֶטְכעֶלְׁש עֶניִזאָד סאָד סעֶלַא
 ְניִז עֶרעֶזְנּוא דְנּוא דְלּוש עֶרעֶזְנּוא זיִא
 םעֶד ּוצ טְניִדְניִזעֶנ ןעֶּבאָה ריִמ םאָו
 אוד טְסְלאָז יֹוזַא 11 ?טאָנ רעֶזְנּוא ,ראַה
 ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵא לייֵװ ,ןעֶנאָז אייֵז ּוצ
 ,ראַה רעֶד טְנאָז ,טְזאָלְרעֶפ ְּךיִמ ןעֶּבאָה

 עֶדְמעֶרְפ ןעֶנְנאַגעֶגְכאָנ ןעֶנעֶז אייֵּז דְנּוא
 דְנּוא טְניִדעֶג אייֵז ןעֶּבאָה דְנּוא ,רעֶמעֶנ
 ְךיִמ דְנּוא .טְקיִּבעֶג אייֵז ּוצ ְּךיִז ןעֶּבאָה
 הָרֹוּת עֶנייֵמ דְנּוא טְזאָלְרעֶפ אייֵז ןעֶּבאָה

 דנּוא 12 :ןעֶטְלאַהעֶג טיִנ אייֵז ןעֶּבאָה

 איװ ןּוהְטעֶנ רעֶנְרֶע ְּךאָנ טאָה רֶהיֵא
 -ְטיִא טְהעֶג רֶהיֵא דְנּוא ,ןְרעֶטְלֶע עֶרייַא
 ןיַז ןּופ ןעֶטְכאַרְט םעֶד ְּךאָנ רעֶכיִל
 :ןעֶרעֶה ּוצ טיִנ ְּךיִמ יֵדְּכ ,ץֶראַה ןעֶטְכעֶלְׁש
 -קעוֶוַא ְָּךייֵא ְּךיִא לעוֶו יֹוזַא דָנּוא 8
 ַא ןיִא ,דְנאַל ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ ןעֶפְראַַו
 טְנעֶקעֶג טיִנ טאָה רֶהיֵא םאָו ,דְנאַל
 דְנּוא ְרעֶטְלֶע עֶרייֵא טיִנ ְּךיֹוא דְנּוא

 רעֶטעֶג עֶדְמעֶרְפ ןעֶניִד רֶהיֵא טעֶֶז טְראָד
 ְךייַא לעדֶו ְּךיִא לייוו ,טְכאַנ דְנּוא גאָט
 םּוראָד 11 :ןעֶּבעֶנ טייֵקְניִצְרעֶהמְראַּב עֶנייֵק

 רֶהאָה יֹוזַא ,ןעֶרעוֶו טְנאָזעֶג רֶהעֶמ טיִנ טעוֶו סֶע סאָד

 וט

 הָמּו תאֹוַה הָלּודְּגַה הָעְרָה-לָּכ תַא ּוניֵלְע ַהָוהְי רָּבִד הָמ
 וו ָּתְרַמָאְו ;יניהלָא והיו ונאָטָה רֶׁשֲא ּונֵתאָּטַח הָמּו ונֵנוֲע
 וכלה הָוהְיֶאָנ יַתֹיא םֶכיֵתֹובָא ובְזִ-רָׁשֲא לע .םֶהילֲא
 םֶהָל ווהַּתְׁשִיַו םוִדְבעיו םיִרָחֲא םיקלָא יֵרֲחַא
 בָאמ תֹיָׂשֵַל םֶתֹעַרֲה םֶּתַאְו !ּורֵמָׁש אֵל יִתָרֹוִּת-תֶאְו
 ִתְלִבְל עֶרֶה-דוכ בל תִּרְרְש יֵרֲחַא ׁשיִא םי יִכְלִה םֶכְנהְו
 13 "לע תאֹּוַה ץֶרֶאָה טעמ םֶכְתֶא יִתְלַטַהְו ;יִלֵא עֶמֶׁש

 טֶשָּתְרַבִַו םֶכיֵתְבַאְו םֶּתַא םֶּתְעַדָי אֵל לָׁשֲא ץֶרֶאָה
 = ןֵתָאדאַל רֶׁשֲא הָלְיֵלְו םָמּי םיד ַחֲא םיִהלָא--תֶא
 14 רמָאידאלו הָודְייסֶאְנ םיִאָּב םיָמָיהַּגַ ןבָל :הָניִנֲח

 :םִיָרְצִמ ץֶרָאמ לאָרׂשִי ינְּביתֶא  הָלְעה רֶׁשֲא הָוהְייַח דוע
 וט ןֹוֿפָצ ץֶרֶאֵמ לָארשִי יֵנְּב תֶא הָלַצַה רֶׁשֲא הָוהְי-יַח-ִא יִּכ
 בו םיִתֹובְׁשַהַו הָמַק םָחיִּדִה רֶׁשֲא תֹוצְרֲאָה טכמו
 16 ַחֵלֹׂש יִנְנַה ;םֶהֹובֲאַל יִּתַתָנ רֶׁשֲא םֶתָמְרַא
 םיִּבַרְל הַלְׁשֶא ןציירַַאו םיִניִדְו הָוהְידבַאנ םיִּכַר םיִנהְל
 ןקיקְעִמּו הָעְבִנילְּכ לָעַמּו רַהילָּכ לַעַמ םודָצְו םיִדְיַ
 וד יָגְפְלִמ ּורְּתְמִנ אל םֶהיֵכְרַּד-לְּכ-לַע יע יִּכ .:םיִטלְּמַה
 5 הֵרְָׁשִמ הָנֹוׁשאֶר יִּתְמַּלַׁשְו :יִיִע דננִמ םָנֵע צאָל
 םֶֶהיֵצּּקִׁש .תָלְבִנִּב יצְרַא-תֶא םֶלְּלַה למ םֶתאָּטַהְו םֶנֵע
 19 ךֶעָמּו 5 הָוהִי י :ִתְלֲחתֶא ָאְלִמ םֶהיֵתֹוְבַעֹותְו
 ּורְמאֹו ץְרָאסְּפַאמ 3 ּואֹבְי םיונ ְךֶלַא הָרָצ םֹיְּב ִסּטְמּו
 -דֶׂשַתַה :ליִׁעֹמ םֶּבְדיִאְולֶבָה ּוניִמובֲא יָלֲחָנ רֵקָׁשיִּדַא
 91 ֶעיֵדֹוִמ יננִה ןֵכָל :םוהלָא אלו הָּמִהְו .םיִהלֶא םָדָא וָּל

 ירִּכ עדה יִתְנדתֶא יָדָי-תֶא םִעיֵדֹוא תאַֹּה םִעַפִּב
 הָהיימׁש

 068 יײ

 ּובִע יתנ 0
 15 םכ םכיתב

 יי ײ
 א הָׁשּורֲה ריִמָׁש ןֶרֹפִצְּב לֶזַרַּב טעֶּב הָבּותְּכ הָדּוהְי תאַּמַח

 ,ראַה רעֶד טְנאָז ,געֶמ ןָא ןעֶמּוק סֶע ,העָז

 טאָה סאָו ,טְּבעֶל ראַה רעֶד איז

 רֶהאָח יֹוזַא ,טְרֶעייֵנ 15 :םִיָרְצִמ דְנאַל םעֶד ןּופ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד טְרְהיִפעֶנְסיֹורַא

 ,דְנאַל-ןֹופָצ ןּופ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא טאָה םאָו ,טְּבעֶל ראַה רעֶד איו

 לעד ָּךיִא דְנּוא !ןעֶסיֹוטְׁשרעֶפ ןעֶטְראָד אייֵז טאָה רֶע ּואוְוַא ,רעֶדְנעֶל עֶלַא ןּופ דְנּוא

 :ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵז ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג ּבאָה ְּךיִא סאָװ ,רְנאַל רֶעייֵז ּוצ ןעֶנְנעֶרְּבְקיִרּוצ אייז

 ןעֶׁשיִפ אייֵז ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,ראַה רעֶד טְנאָז ,רעֶׁשיִפ ליפ ְךאָנ קיש ָּךיִא ,העָז 6

 אייֵז ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,רעֶנעֶי ליִפ ְךאָנ ןעֶקיִׁש ְךיִא לעוֶו ָּךאָנְרעֶד דְנּוא ,(ןעֶבְנאַפ)

 ןעֶטְלאַּטְׁש איד ןּופ רֶנּוא לעֶניִה ןעֶכיִלְטיִא ןּופ דְנּוא ,גֵרֵאַּב ןעֶביִלְטיִא ןּופ ןעֶגאָיְרעֶפ

 אייֵז ןעֶנעוֶו עֶרייֵז עֶלַא רעֶּביִא ןעֶנעֶז ןעֶניֹוא עֶנייֵמ ןיִראָו 17 :ןעֶזְלעֶפ איִד ןּופ

 עֶנייֵמ ןּופ טְקעֶדְרעֶפ טיִנ ןעֶנעֶז תֹונֹוַע עֶרייַז דְנּוא ,ריִמ ראָפ ןעֶנְראָּבְרעֶפ טיִנ ןעֶנעֶז
 דְנּוא דְלּוש טא ללא עֶרייֵז ןעֶמְׁשְרֶע םעֶד ּוצ ןעֶלאָצעֶּב לעֶז ְּךיִא דְנּוא 18 :ןעֶניֹוא

 ןּופ רעֶּפְרעֶק עֶטיֹוט איִד טיִמ דְנאַל ןייֵמ טְכאוַוְׁשְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז לייוַו ,דְניִז עֶרייֵז

 ראַה ָא 19 :טְכאַמעֶג לּופ הָלֲחַנ עֶנייֵמ (טיִמְרעֶדנ ןעֶּבאָה אייֵז ,טייקְגיִדְריווְמּוא עֶרייַז

 הָרָצ ַא ןּופ גאָט םעֶד ןיֵא גְנּוטעֶר עֶנייַמ דְנּוא ,גְנּוטְסעֶפ עֶנייֵמ דְנּוא טייֵקְראַטְׁש עֶנייֵמ

 ןעֶבאָז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא רֶרֶע רעֶד ןּופ ןעֶדְנֶע איִד ןּופ ןעֶמּוק רעֶקְלעֶפ ןעֶלעוֶו ריִד ּוצ
 טיִנ זיִא אייֵז רעֶטְנּוא דְנּוא טייֵקְׁשיִראַנ ,טְּבְרֶעעֶג ןְרעֶמְלֶע עֶרעֶזְנּוא ןעֶּבאָה ןעֶגיִל רּונ

 אייֵז רעֶּבָא ?רעֶטעֶנ ןעֶּכאַמ שְנעֶמ ַא ְךיִז לאָז 90 :ןעֶצּונ ןעֶנעֶק לאָז םִע סאָו אָד

 לעֶדֶו ְּךיִא ,ןעֶסיוִו לאָמ םעֶזיִד אייֵז זאָל ְּךיִא ,העָז םּוראָד 21 :רעֶטעֶנ עֶנייֵק ְּךאָד ןעֶנעֶז
 -ךעֶד ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,טייֵקְראַטְש עֶנייֵמ דֶנּוא דְנאַה עֶנייֵמ ןעֶנעֶקְרעֶד ןעֶּכאַמ אייֵז

 :הָוהְי זיִא ןעֶמאָנ ןייֵמ םאֶד ןעֶנעֶק
 זי לעטיפאק

 ,רעֶדעֶפ עֶנְרעֶזייַא עֶנייֵא טיִמ ןעֶּביִרְׁשעֶנְפיֹוא זיִא הָדּוהְי ןּופ דְניִז איד 1
 ןופ לעֶבאָמ ך ףיֹוא םֶציִרְקעֶגְסיֹוא ,טְנאַמיִד ַא ןּופ ץיִּפְׁש

49 

 ַא טיִמ
 ץְראַה
 גוא

 רעייז רפ
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 םֶהיֵנְּב רָּכְוַּכ :םֶכיִתֹוחְּכוִמ תוָנְרִקְלּו םָּכִל ַחּול--לַע
 :תרוְהֹבנַה תֹעְבִנ לע ןְגעֶר ץע-לע םֶהיֵרְׁשֲאַו םֶתֹוחְבְִמ
 ףיִתֹמִב ןֵֶּא וַבָל ךֶתֹורְצִא-לָכ ךליִח הָרָׂשִב יִרְרַח
 יִׁשָא ךהלחנמ דבּו הֶּתִַמׁשְו :ךלּובְילָכְּב תאָטְַּב
 ּתְעריאל רֶׁשֲא ץֶרָאְּב ךןֶביָא-תֶא ְךיְִדַבְהְ ךֶל יִּתַתְנ

 רַמָאוהֹּכ :רקות םֶלֹועידַע יִּפַאְּב םָּתְחַדְק ׁשאזיּכ ה

 וָעְֹז רֶׂשְּב םִׂשְו םֶדָאְּב חַטְבִי רׁשֲא רֵבְּנַה רורָא הֶוהְ
 הָאְי אָלְו הָּבְרֶעְּב רֶעְרַעְּכ הָיָהְו :ָּּבִל רוִמָי הָוהְיְדִּו *

 זלְו הָחְלְמ ץֶרֶא רֶּבִרִּמַּב םיִרדֲח ןֵכָׁשְו בוָמ אוָבָייִּכ
 הדְָהְו הָוהיֵּב חַּמִּבִי רֶׁשֲא רֶבּגַה ְךּורְּב ;בֵׁשֵת ז
 יטַבוי-לַעְו םִיַמ-לַע לוָתָׁש ו ץעּכ הָיָהְו :'חָטְבִמ הָוהְי 5

 ןנעֶר ּוהְלָע הֶיָהְו םח אֵבָייִּכ אי 'אֵלְו יִׁשְרָׁש חַַּׁש

 יי

 ;תֹוחַּבְזִמ עֶרייֵז ןּופ רעֶנְרעֶה איִד ןַא דְנּוא

 ןעֶקְנעֶדעֶג רעֶדְניִק עֶרייֵז איו יֹוזַא 2
 רעֶמייֵּב-ןעֶדְניִל עֶרייֵז דְנּוא תֹוחַּבְזִמ עֶרייֵז
 עֶכיֹוה איִד ףיֹוא רעֶמייֵּב עֶניִרְנ איִד אייֵּב
 !רְלעַּפ םעֶד ףיֹוא גְראַּב עֶנייֵמ 3 :ןְלעֶביִה
 לעוֶו תֹורְצֹוא עֶנייֵד עֶלַא ,ןעֶגעֶמְרעֶפ ןייֵד
 ,תֹומָּב עֶנייֵד ְךיֹוא ,ּביֹורםעֶד ּוצ ןעֶּבעֶג ְךיִא
 עֶנייֵד עֶלַא ןיִא זיִא םאוו דְניִז איִד ןעֶנעוֶו
 ןעֶזאָלְּפָא טְסעוֶו אּוד דְנּוא 1 :ןעֶצעֶנעֶרְג
 עֶנייַד ןּופ ןיילַא אזד ,אָי (טייּבְרַא עֶגייֵדנ
 דְנּוא ,ןעֶּבעֶגעֶג ריִד ּבאָה ָּךיִא סאוָו הָלֵחַנ

 ֿבֵקֶע :יִרַּפ תֹוָשְעַמ ׁשיִמָי אֵלְו נָאר אלו תֶרֹצַּב תַנְׁשִבּו 5
 קב בל רקֹח הָוהיִנֲא :ינעדִי ימ איָה ׁשְֶֶו לֶּכִמ בַּלִה י
 אֵרֹק :וילְלעַמ יִרְפַּכ זָכְְרַּכ ׁשיִאְל תַתָלְו ֶוְלּכ 1

 יי וָמְי יָצֲחַּב טְֵּׁשִמְּב אלו רֶׁשֵע הֶׂשֶע : אֵלְו רֶגד

 םּוקָמ ןוָשאִרְמ םורָמ דֹֿבְכאּפּכ :לָכָ היי ותירֲחַאְבּו
 יו ּוׁשְבִי ְךיִבְועילְּכ הָוהְי לֵאָרְׂשִי הָוָקִמ ּונֵׁשָּדַקִמ 3

 ;הודָי-תֶא םִײַה"םיַמ ריקְמ ּובְוִע יב = ץֶרָאָּב

 : ,:הָּתֶא יִתְִּהְת יִּכ הָעַׁשְוִאְ יִנֵעיִׁשֹו וה אֵפְרַאְו הָוהְי יִנֲאַפַר 4

 נאו :אָנ אָָּו הָוהְ-רַבָד הַא יָלֵא םיְִמֶא הָמַהַַה ול
 יי יִתָיוַאתַה : 2 םויַו ְּךיִרֲחַא הנורמוימצארל

 ִנ טעֶה יִש דא הָמ רעֶד ןא הק עלות תלמי
 םעוז רֶא הוא ,םעינה םרוק ם ןעוֶו ןעֶה עֶד א הב הָעָר םי א = 6 הַא-לַאו יי ּותַחי

 ןֵרְּבְדִמ רעֶד ןיא טְרָא ןעראד ַא ןיא ןעניראוו םייֵמַעו ךֵלֶה ילַא הָיהְי רַמָאדה ;םֶרְבָׁש ןוְרָּבִׁש
 -עָּב טיִנ דְנּוא ,דְנאַל םעֶנעֶצְלאַזעֶג ַא ןיִא

 טאָה דְנּוא ,ראַה םעֶד ףיּוא ְּךיִז טְרעֶכיִזְרעֶפ סאו ןאַמ רעֶד זיִא טְׁשְנעֶּבעֶג 7 :טְניֹואוְו
 טְצְנאַלְפעֶג םיֹוּב ַא איו יֹוזַא ןייַז טעוֶו רֶע דְנּוא 8 :נְנּורעֶכיִזְרעֶפ עֶנייֵז ּוצ ראַה םעֶד

 רֶע דְנּוא ,ןְלעֶצְראוָו עֶנייז םיֹוא רֶע טְקעֶרְטְׁש םאֶרְטִש םעֶד ןיֵא דְנּוא ,רעֶסאוַו םעֶד אייֵּב

 ףיִרְג ןייֵז טעוֶו טאֵלְּב ןייז דְנּוא ,ןעֶמּוק טעוֶו ץְטיִה איִד ןעוֶו ןעֶטְכְראָפ טיִנ ָּךיִז טעוֶו
 -םיֹוא טיִנ טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶגְראָז טיִנ רֶע טעוֶו טייֵהְנעֶקּורְט ןּופ רֶהאָי םעֶד ןיִא דְנּוא
 זיִא םִע דְנּוא ,ץְראַה סאָד זיִא םעֶלַא רעֶּביִא טְמיִרקרעֶּפ 9 :טְכּורְפ ןעֶנאָרְט ּוצ ןעֶרעֶה
 דָנּוא ,ץְראַה םאָד ׁשְראָפ ,ראַה רעֶד ;ְךיִא 10 :ןעֶנעֶקְרעֶד סאָד ןעֶק רעֶו ,ראַּבִלייֵהְנּוא
 ןּופ טְכּורְפ איִד ְּךאָנ ,ןעֶנעוֶו עֶנייֵז ָּךאָנ ןעֶכיִלְטיִא ּוצ ןעֶּבעֶג ּוצ יֵדְּכ ,ןעֶריִנ איִד בּורְּפ
 םְניִועֶג דְנּוא (רֶעייֵא עֶרְהיִא ףיֹוא טיִנ) טייֵרְׁש ןּוהְּבעֶר ַא איז יֹוזַא 11 :קְרעֶ עֶנייֵז
 רעֶד ןיִא ,טְכעֶר טיִמ טיִנ דְנּוא םּוהְטְכייֵר ָּךיִז טְּבְרעוֶוְרעֶד סאָו רעֶד זיִא יֹוזַא ,טיִנ
 ןעֶּבייֵלְּב רֶע טעוֶו דֶנֶע ןייֵז ןיִא דְנּוא ,ןעֶזאָלְרעֶפ םֶהיֵא םִע טעוֶו געֶט עֶנייַז ןּופ טְפְלעֶה
 עֶרעֶזְנּוא ןּופ טְרָא רעֶד ּבייַהְנָא ןּופ ןעֶּביֹוהְרעֶד ,עֶרְהֶע ןּופ לֶהּוטְש ,יוא 19 :ראַנ ַא

 -רעֶפ םאִו איֵד עֶלַא !ראַה ָא .אּוד טְזיִּב לֵאָרְׂשִי ןּופ גְנּונעֶפאָה איִד 12 :טייקְניִלייַה
 דָרֶע איד ןיִא ןעֶלעוֶו רעֶרְהעֶקְּפָא עֶנייֵמ דְנּוא !ןעֶרעוֶו טְמעֶׁשְרעֶּפ ןעֶלעוֶו ְּךיִד ןעֶזאָל
 ןעֶניִדעֶּבעֶל םעֶד ןּופ לאווְק םעֶד טְזאָלְרעֶפ ןעֶּבאָה אייז ןיִראָו ,ןעֶרעוֶו ןעֶּביִרְׁשעֶג
 ריִמ ףְלעֶה ,ןייַז טְלייֵהעֶג ְָּךיִא לעוֶז יֹוזַא ,ראַה ָא !ְּךיִמ לייֵה 14 :ראַה םעֶד ,רעֶסאַו
 ןעֶנאָז אייֵז ,העָז 15 :ּביֹול ןייֵמ טְסיִּב אּוד ןיִראָו ,ןעֶרעֶז ןעֶפְלאָהעֶנ ָּךיִא לע יֹוזַא
 ָךיִא רעֶּבָא 16 :ןעֶמּוק ְּךאָד םִע זאָל ?ראַה םעֶד ןּופ טְראָו םאָד יא ּואוְו ,ריִמ ּוצ
 באט ןעֶכיִלְקעֶרׁש םעֶד דְנּוא ;ןְהעֶנּוצְכאָנ ריִד ָּךּוטְסאַּפ ַא איד יֹוזַא טלייַאע ָב טיִנ ּבאָה
 עֶּפיִל עֶנייֵמ ןּופ גְנּוגְנעֶרְּבסיֹורַא םאָד ;םִע טְסייוֵו אּוד ,טְסיִֵלְנעֶג טיִנ ָּךיִא ּבאָה
 אּוד קעֶרְׁש ַא ּוצ ןייַז טיִנ ריִמ טֶסְלאָז אוד 17 :םיִנָּפ ןייַד ראָפ ןעֶזעֶועֶג זיִא
 ןעֶלעֶו רעֶנאַיְכאָנ עֶנייֵמ 18 :קיִלְננּוא ןּופ גאָט םעֶד ןיִא רעֶציִׁשעֶּב ןייַמ טְסיִּב

 -ְךעֶד ןעֶלעֶו אייֵז ןעֶרעֶו טְמעֶׁשְרעֶפ טיִנ לעֶו ְּךיִא רעֶּבָא ,ןעֶרעֶו טְמעֶׁשְרעֶפ
 םעֶד אייֵז ףיוא גְנעֶרְּב ןעֶקעֶרְׁשְרעֶד טיִנ ָּךיִמ לעוֶו ָּךיִא רעֶּבָא ןעֶרעוֶו ןעֶקאָרְׁש
 :ןעֶכעֶרְּבּוצ אייֵז אוד טְסְלאָז גְנּוכעֶרְּבוצ עֶטְלעֶּפאָד ַא טיִמ דְנּוא ,גאָט ןעֶטְכעֶלְׁש
 ןעֶלעֶטְׁש ְּךיִד טְסְלאָז אוד דְנּוא ,העָנ טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ ראַה רעֶד טאָה יֹוזַא 9

 רֶנייֵפ עֶנייֵד ןעֶניִד ןעֶבאַמ ְּךיִד לעוֶו ְךיִא
 ןיִראָו ,טיִנ טְסְנעֶק אּוד םאוָו ,דְנאַל ַא ןיִא

 ןיימ ןיִא רֶעייֵפ ַא ןעֶדְנּוצעֶגְנָא טאָה רֶהיֵא
 םָנאָזיֹוזַאּפ :ןעֶנעֶרְּב גיִּבִע לאָז םֶעזַא ןְראָצ
 םאִז ,ןאַמ רעֶד זיִא טְכּולְפרעֶפ ,ראַה רעֶד
 טְכאַמ דְנּוא ,שְנעֶמ ַאףיֹוא ְּךיִז טְרעֶכיִזְרעֶפ

 דְנּוא (םעֶרָא) טייֵקְראַטְש עֶנייֵז ּוצ ׁשייֵלְּפ
 ;ראַה םעֶד ןּופ ץְראַה ןייַז טיִמ ּפֶא טְרְהעֶק
 םיֹוּב רעֶטעֶקאַנ ַא איו ןייַז טעוֶו רֶע 6

 א

 עי "=
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 רֶׁשֲאַו ! הדדירי יִכְלַמ יב ּואָבָי רֶׁשֲא םִעִי יינב רַעַׁשְּב

 - סא םהילא ְתְרַמָ א ;םלז ָשּורָי ירפש לֵכְבּו וִב ּואְצִי
 - ּועמִש ם

 םעֶד ןּופ רעֶדְניִק איִד ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ןיִא

 םלָׁשוח יבְׁשָ לַכְוהָדהִילִכְוהָדחְייכְלמ ההירַבְר = 15 וי סו םֶהיֵא ךרּוד סאו ,קְלאָפ

 וִמָׁשִה הָוהְי רַמֶא הֶּכ :הָּלֶאָה םיִרָעְׁשַּב םִאְּבַה ןעֶכְלעוֶו ָּךְרּוד דְנּוא .הָדּוהְי ןּופ םיִכָלְמ
 .תאֵבֲהָו תֶּבֵׁשַה םֹוּב אָׂשִמ יִאְׂשּתילַאְו םֶכיֵתְׁשִפנְּב .ןעֶריֹוט עֶלַא ןיִא דְנּוא ,סיֹורַא ןעֶהעֶג אייז

 ינ םבֹוְּב םֶכיֵתְּכִמ אָּׂשַמ ּואיִצֹותיאְלְו ּ:םִלָשּורְי ִרְעַׁשְב ןצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 20 :םִיַלָׁשּורְו ןּופ
 תֶבַׁשַה םוִידתֶא םֶּתְשַּקְ יש יז טשצ שֵעַת אֵל הָמאָלְמלְבְו תבט שה 3 :+ ז ; .+ 7 :
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 55 "תנ ש וטה אֵלְו ּועְמַׁש אלו ;םכי תֹובֲא-תֶא יתָּוִצ רֶׁשֲאַּ - ְד ןּופ טראוָו םאָד טְרעֶה ןעֶאָז אייז

 תרַחָק יתלבלו ַעמוש ִּתְלִבְל םָּפְרֶע-תֶא ּוׁשֹכיו 1 םֶנְוֶא ןיִנאַה דְנּוא וח ןּוהְי ןּופ םיִכָלְמ רֶהיֵא ,ראה

 94 | בי הָצ ייםאנ יַלֵא ןּוֲעְמְׁשִּת ַעֹמָׁשיסֶא הִי יֵהְו !רסו ומ ןּופ רעֶניֹואוְוְנייֵא עֶלַא דְנּוא ,הָדּוהי

 שידפ ִג ןתמבט שה םויב יר תאֹּוַה ריִעָה ירעז שב אָׂשַמ נ יָה . : : 0 5 0 : :

 ואְבּו ;הָכאָלְמ--לָּכ הָּב"ִתֹוְׂשִע יי ִתְלִבְל תבט שה םוָידתֶא איד ָךְרּוד ןייֵרַא 8 ןעֶמּוק סאוָו םִיַלָׁשּורְי

 "על םיִׁשִי םיִרָׂשְו ו םִי כלִמ תאֹּזַה עה יֵרֵעָׁשְב ,ראַה רעֶד טְגאָז ֹױזַא 21 :ןעֶריֹוט עֶניִזאָד

 26 ייירפ ;מ ּואָבּ , על תאְּוַה רָעָה הָבׁשִי י םלָשור וי יֵבׁשו ןעֶנאָרְש טיִנ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶלעֶד

 =רטתוי טי. ךץרי ר = ןרי ריר 5 :

 הרָלפְׁשַהְמּו ןמינּב ץְרָאמּו םִלָׁשּורְו תוב בבִּמּוהָדּוהי תֶּבַׁש ןּופ גאָט םעֶד ןיִא אֹו יר
 הדנֹו הרע הָחְנִמּו הַבָת הָלֹ ײ םיִאָבָמ םֵרִמּו ר : ,םתיז 1 = 5 ן ײ אָשַמ עֶנ ק

 = וי עשב אבו אָּׂשַמ תאְׂש ! 'יתלבלו תָׁשַה םִי רֶהיֵא דְנּוא 22 :םִיַלָׁשּורְי ןופ ןעֶריֹוט
 םִלט ָשּוְרְי תוָנ ְָרַא הָלְכְָ ָהיֶרָצְׁשִּבִׁשִא יִּתַצִהְו תֵּבַּׁשַה םֹויְּב ןּופ אֵשַמ עֶנייֵק ןעֶנְנעֶרְּבְסיֹורַא טיִנ טְלאָז

 בת אָלְ תָּבַׁש ןּופ גאָט םעֶד ןיִא רעֶזייֵה עֶרייֵא
 וו

 ; א םיִק :רמאל הָוהְי תאמ ּוהלמְילֶא הָיָה רֲֶׁא םֶבְדַה  רד * םרעיינ הָכאָלְמ עֶנייֵק טּוהְט דְנּוא
 ו דֶראָו :יִרָבָד-תֶא ָּךימְׁשַא הָמָׁשְו רצה תיֵּב ּתְדַרָו יֹוזַא ,תָּבַׁש ןּופ גאָט םעֶד ןעֶניִלייֵה טְלאָז

 כה הי

 4 ןרַק הָׁשִנְו םִיָנבִאַה-לַע הָכאָלְמ הָׂשֹע וה רֵנִרְו רֵצֹויַה תיֵּב :ןעֶטאָּבעֶנ ןְרעֶטְל ֲע עֶרייֵא ּבאָה ְךיִא איוו

 והֵׂשֲעַּו בֶׁשָו רֵצֹוּיַה ָיְּב רֶמְֹחַּב הָׂשֹע אּוָה רֶׁשֲא יִלְּכַה
 -עֶה טְלאוָועֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייז רעֶּבָא 2

 רֶעייֵז טְנייֵגעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶר

 טיִנ דֵנּוא ,ןעֶרעֶה ּוצ טיִנ יִדָּכ ןעֶקאַנ רֶעייֵז טְכאַמעֶג טְראַה ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רֶעיֹוא

 ןעֶרעֶה ְּךיִמ טעוֶו רֶהיֵא ןעֶו ןייַז (רעֶּבָא) טעוֶו םִע דְנּוא 24 :רָסּומ ןייק ןעֶמעֶנּוצְנָא

 עֶגיִזאָד איִד ןּופ ןעֶריֹוט איִד ָּךְרּוד אָּׂשַמ עֶנייֵק ןעֶגְנעֶרְּבּוצְנייַרַא טיִנ ,ראַה רעֶד טְנאָז

 טיִנ יִדַּכ תָּבַש ןּופ גאָט םעֶד ןעֶגיִלייַה טעוֶו רֶהיִא דְנּוא ,תָּבַׁש ןּופ גאָט םעֶד ןיֵא טאָטְש

 ןּופ ןעֶריֹוט איִד ְּךְרּוד ןעֶמּוקְנייִרַא ןעֶלעֶֶו יֹוזַא 28 :הָכאָלְמ עֶנייֵק םֶהיֵא ןיִא ןּוהְט ּוצ

 ןּופ לֶהּוטְׁש םעֶד ףיֹוא ןעֶציִז ןעֶלעוֶו סאו ,ןעֶטְׁשְריִפ דְנּוא םיִכָלְמ ,טאָטְׁש עֶניִזאָד איִד
 איד ,ןעֶטְשְריִפ עֶרייֵז דְנּוא אייז ,דְרעֶפ דְנּוא ןעֶנעוֶוְטייֵר ףיֹוא ןעֶמייֵר ןעֶלעוֶו אייֵז ,רוָד

 טאָטְׁש עֶניִזאָד איִד דְנּוא ,םִיַלָׁשֹורְי ןּופ רעֶניֹואוְוְנייֵא איִד דְנּוא ,הָדּוהְי ןּופ ןעְׁשְנעֶמ

 ןופ טעֶטׁש איִד ןּופ ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 26 :ניִּבֶע ףיֹוא ןעֶרעוֶו טְניֹואוְועֶּב טעוֶו

 לְהאָּט םעֶד ןּופ דֵנּוא ,ןיִמָיְנִּב ןּופ דְנאַל םעֶד ןּופ דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי םּורַא ןּופ דְנּוא ,הָדּוהְי
 -טְכאַלְׁש דְנּוא רעֶּפְּפָא-דְנאַרְּב ןעֶנְנעֶרְּב דְנּוא ,טייַז-םֹורָד ןּופ דְנּוא גְרעֶּב איִד ןּופ דְנּוא

 ןיֵא רעֶּפּפָא-קְנאַד ןעֶגְנעֶרְּב ןעֶלעוֶו דְנּוא ;ְךיֹורייוִו דְנּוא רעֶּפְּפָא"זייֵּפְׁש דְנּוא רעֶפַּפָא

 גאָט םעֶד ןעֶניִלייֵה ּוצ ןעֶרעֶה טיִנ ְּךיִמ טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו רעֶּבָא 27 :טאָנ ןּופ זיֹוה םעֶד
 ןּופ ןעֶריֹוט איד ְךְרּוד ןעֶמּוקּוצְנייַרַא דְנּוא אָׂשַמ עֶנייֵק ןעֶגאָרְט ּוצ טיִנ דְנּוא ,תָּבַׁש ןּופ

 ןעֶריֹוט עֶרֶהיֵא ןיִא רֶעייֵפ ַא ןעֶדְניִצְנָא ְּךיִא לעוֶו יֹוזַא ,תֶּבַׁש ןופ גאָט םעֶד ןיִא ,םִיַלָׁשּורְ
 -ְךעֶפ טיִנ טעֶו םִע דְנּוא .םִיַלָׁשּורְי ןּופ ןעֶטְסאַלאַּמ איִד ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ טעוֶו סֶע דֶנּוא

 : ןעֶרעוֶו ןעֶׁשאֶל

 ה יִהְיַו :תֹוָׂשֲעַל רֵצֹויַה ןִניֵעְּב רֶׁשָי רֶׁשֲאַּכ רַמַא יִלְּכ

 חי לעטיפאק

 העָמְׁש 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ראַה םעֶד ןּופ ּוהָיְמְרִי ּוצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאוָו טְראוָו םאָד 1
 ְךיִד ְּךיִא לעֶו ןעֶטְראָד דְנּוא ,רעֶּפעֶמ םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ ּפּורַא העְנ דְנּוא ףיֹוא
 ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶנְנאַגעֶגְּפּורַא ןיִּב ְּךיִא דְנּוא 3 :רעֶטְרעוֶו עֶנייֵמ ןעֶרעֶה ןעֶּכאַֿמ
 ןעֶו דנּוא 4 :לעֶטְׁשקְרעֶו איִד ףיֹוא הָכאָלְמ ַא טּוהְט רֶע ,העָז דְנּוא ,רעֶּפעֶט םעֶד
 ןּופ דְנאַה איִד ןיִא םייַל טיִמ טְבאַמעֶג טאָה רֶע סאז ןעֶראוָועֶג ןעֶּבְראָדְרעֶפ ויִא יִלָּכ םאָד

 סעֶרעֶדְנַא ןייא טְבאַמעֶג ןּופְרעֶד טאָה דְנּוא ,טְרְהעֶקעֶנְמּוא םִע רֶע טאָה יֹוזַא ,רעֶּפעֶט םעֶד
 דְנּוא 2 :ןּוהְט ּוצ רעֶּפעֶט םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא ןעֶלאָפעֶג זיִא םִע איו יֹוזַא ןיִלֵּכ

 סאד 497



 רי 111

 תוׂשֲַל לֵכּוא-אָל הֶּזַה רֵצֹיַכַה :רֹומאֵל יִלֵא הָוהְי-רַבְד 5
 רֵצֹיַה דָיְּב ָמֹחַכ הנה הָוהְיםאָנ לֵאְרְׂשִי תָֹּב םֶכָל

 -לַע רֵּבַרֲא ע :לָאָרְׂשִי תיֵב יִדָיִ יד 1
 אֹוהַה יֹּגַה בׁשְו .זדיִבַאָהְלּ ץיתְנלְ ׁשותְנַל הָבָלְמַמ-לַע
 רֶׁשֲא הָעְרֲ-לַע יִּתְמַחְו וילָע יִּתרַּב כד רֶׁשֲא ּותְעַרַמ

 -לַת לע רֵּבַדֲא עג = תֹו שעל יִּתְבִׁשְח 9
 ִּתְלִבְל יֵּניֵעְּב ןהֹעֵרָה הֶׂשָעַו ַֹוְִנַלְ תְֹבַל הָכָלְמַמ י

 ביִטיַהְל יִּתְרַמָא רֶׁשֲא הָבֹו ר יִּתָמַחְנִ ִלֹוְּב ַעֵמְׁש
 סכׁשּוהי יׁשוילַעַו הָד ןשיָאילָא אָנירְמֶא הָּתמְו :וָתֹוא ג1

 הֵדָעָר םֶכיֵלֲע רוי יִכֹנָא היה הֶוהְי רַמֶא הֹּכ רמאל
 הָעְרָה ֹוָכְרַּדִמ ׁשיִא אָנ ּוכּוָׁש הָבְׁשֲחַמ םֶכיֵלְע בֵׁשֹחְו

 ַאדייֵּכ שָאונ ּורְמָאְו ;םֶכיֵלְלַמּו םֶכיֵכְרַד ּוביִטיֵהְו 5
 :הֶׂשֲעַג עֶרְה"ֹוּבל תּורְרְש ׁשיִאְ ְךֹלַנ וניִמֹובְׁשִח
 הָלֵאְּכ עַמָׁש יִמ םִיַּּב אָנ -לֵאָׁש הָוהְי דַמָא הֹּכ ןכָל

 יִדְׂש רוצמ בעיה :לֵארְׂשִי תַלּותְּב ָּב ראָמ הָתְׂשָע תֵרְרַעַׁש 4
 -יִּכ :םיִלְנ םיִרָק םיִרָז םִִמ ִמ רׁשְתָ י-םא ןֹנבִל גָלָׁש וט

 יֵלֹוִכְׁש םֶהיֵכְרַדְּב סלי רטְקִי של יִּמַע יִנְחַכְׁש
 םצְרַא םשָל :הָלּולְמ אל ּךֶרה תֹוביִתְנ תֶכָלָל םֶלֹוע 1

 :ְשאֹרְּב דִי םֶׂשִי היֶלְע רַבוע לּכ םָלּוצ תַקִֹרְׁש הָּמַׁשְל
 שֵארָא ִִנְפיאַלְו ףֶרָל בֵיֹוא ינפל םֶצוִפֲא םיִדָקדַחּורְּכ 17
 ָיְמְרִי--לַע הָבְׁשְחַנו וְל ּורְמאֹּו ;םֶריֵא םֹוּיָּב 5

 יְִַו םֶכָחֶמ הֶצעְו הֹּכִמ הֶרֹוּת דַבאֹה-אָל 'ּכ תֹובָׁשֲהְמ
 ובלְכילֶא ה הֶב ִׁשְקנַאו ןוׁשָּלַב ּוהָּכְַ ֹוכָל איִבּנִמ
 תַהֵּת םַּלְׁשִיַה ביי לי יַלֵא הָוהְי הָבֵיׁשְקַה 2

 2 מע ערכְזי
 :םָהַמ ְּךֶתֶמָה-תֶא ביִׁשָהָל הָבֹוט םֶהיֵל

 הרָנְְהִתְו בֶרָחיידי-לַע םרְּגַהְו בָעְרֶל םֶהיֵנְּב-תֶא ןֵמ = 21

 .וש טי
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 יצרזזל*
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 ותי .8 = ּש ,ט=- = ךרש-ר רדריז
 ׁשֶפַנְל וװ 2 1{ = = וַ;װ וי

 חי הימ

 ןעֶועוֶועֶג זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו םאָד
 ְךיִא ןעֶק 6 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ריִמ ּוצ
 רעֶד איח יֹוזַא ןּוהְט ְּךייַא ּוצ טיִנ ןעֶד
 טְגאָז ?לֵאָרְׂשִי ןּופ זיֹוה ,רעֶּפעֶט רעֶגיִזאָד
 זיִא םייַל סאָד איו יֹוזַא ,העָז ,ראַה רעֶד
 יֹוזַא ,רעֶפעֶמ םעֶד ןּופ דְנאַה איד ןיִא

 ןּופ זיֹוה ָא ,דְנאַה עֶנייֵמ ןיִא רֶהיֵא טְנעֶז
 (קיִלְּבְנעֶגיֹוא) עַגָר ַא ןיִא 7 :לֵאְרְׂשִי

 ַא ןעֶגעֶק דְנּוא קְלאָפ ַא ןעֶגעֶק ְּךיִא רעֶר
 -וצ ּוצ ,ןעֶמייֵרּוצְסיֹוא םִע ְךייֵרְגיִנעֶק

 רעֶּבָא 8 :ןעֶנְליִטְרעֶפ ּוצ דְנּוא ןעֶרעֶטְׁש

 ןּופ קירּוצ ְּךיִז טְרְהעֶק קֵלאָפ םאָד ןעוֶו
 ְךיִא ןעֶכְלעוֶו ןעֶנעוֶו ,טייֵקְניִטְכעֶלְׁש עֶנייֵז
 ןעֶגעוֶו הָטָרֲח ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא ,טעֶרעֶג ּבאָה
 טְכאַרְטעֶג ּבאָה ְךיִא סאוָו ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶר
 דעֶר עַגֶר ַא ןיִא דְנּוא 9 :ןּוהְט ּוצ אייֵז
 ַא ןעֶנעֶק דֵנּוא קְלאָפ ַא ןעֶגעֶק ְךיִא
 ּוצ דנּוא ןְעיֹוּבּוצְפיֹוא םִע ְךייֵרְגיִנעֶק
 םאָד טּוהְמ רֶע ןעֶו רעֶּבָא 10 :ןעֶצְנאַלְפ
 יִדְּכ ,ןעֶניֹוא עֶנייֵמ ןיִא טְכעֶלְׁש ויִא םאָו
 ָךיִא ּבאָה יֹוזַא ,לֹוק ןייֵמ ןעֶרעֶה ּוצ טיִנ
 ּבאָה ְּךיִא םאו ןעֶטּוג םעֶד ףיֹוא הָטָרֲח
 דְנּוא 11 :ןעֶניִטיִנְרעֶפ ּוצ םֶהיֵא טְכאַרְטעֶג
 הָדּוהְי ןּופ טייֵל איִד ּוצ ְּךיִא גאָז ,דְנּוצַא

 העָז ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ;םִיַלָׁשּורְי ןּופ רעֶניֹואוְוְנייַא איִד ּוצ דְנּוא
 ןּופ) קְנאַדעֶג ַא ְּךייִא רעֶּביִא טְכאַרְט דְנּוא ,םעֶטְכעֶלְׁש ְּךייַא ףיֹוא ףאַׁשעֶּב ְךיִא
 טְכאַמ דְנּוא ,געֶו ןעֶטְכעֶלְׁש ןייַז ןּופ רעֶכיִלְטיִא קירּוצ ָּךייַא טְרֶהעֶק ,(םעֶטְכעֶּלְׁש
 -ְךעֶפ ּוצ ויִא םִע ןעֶנאָז אייֵז רעֶּבָא 12 :קְרעֶו עֶרייֵא דְנּוא ןעֶנעֶו עֶרייֵא רעֶסעֶּב
 ָךאָנ רעֶכיֵלְטיִא דְנּוא ןְהעֶנ רִיַמ ןעֶלעוֶו ןעֶקְנאַדעֶג עֶרעֶזְנּוא ְּךאָנ טְרֶעייַנ !ןעֶלְפייוְצ
 טְנאָז יֹוזַא םּוראָד 182 :ןּוהְט ריִמ ןעֶלעֶו ,ץְראַה ןעֶטְכעֶלְׁש ןייַז ןּופ ןעֶטְכאַרט ןייַז
 רֶהעֶז ,טְרעֶהעֶג םעֶכְלאָזַא טאָה רעוֶו ,רעֶקְלעֶפ איִד ןעֶׁשיוִוְצ ָּךאָד טְגעֶרְפ ,ראַה רעֶד
 טְזאָלְרעֶפ ןעֶד טְרעֶװ 11 :ןּוהְטעֶנ לֵאָרְׂשִי ןופ איֹורְפִנְני איד טאָה ְךאַז עֶסּואיֵמ ַא
 טְנעֶקיִרְּמְרעֶפ ןעֶרעוֶו רעֶדָא + ןֹונּבְל ןּופ אייַנְש רעֶד דְלעֶפ ןּופ (ןעֶזְלעֶפנ ןייֵטְׁש םעֶד ןּופ
 ןעֶסעֶנְרעֶפ ְּךיִמ טאָה קְלאָפ 2 ןיִראָו 15 ?ןְרעֶמאוַו עֶדְנעֶמיִלְפ ,עֶמְלאַק ,עֶגיִמְראָמְׁש
 עֶרייֵז טיִמ ןעֶלְכיֹורְּטְׁש טְכאַמעֶג אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דֵנּוא ,טייֵקשְלאַפ ּוצ צ ןְרעֶכייֵר אייֵז
 -ַםיֹוא ןייק טיִנ ןעֶנעֶז ּםאָו ןעֶּנעוֶו ףיוא ןעֶהעֶּנ ּוצ ןעֶנעֶטְׁש עֶטְלַא איד ףיֹוא ןעֶגעֶו
 גְנּוריִצּומְש ןעֶניִּבַע רעֶד ּוצ ,טְסיוִו ּוצ דְנאַל רֶעייֵז ןעֶכאַמ ּוצ 16 :ןעֶנ = קט רק
 ט טעֶֶו דָנּוא ןעֶניֹוטְׁשְרִע טעוֶו ןְהעֶג אייֵּבְרעֶּפ רֶהיֵא ראָפ טעדֶו סאו יי יי ,(ןעֶפייֵפ)
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 ת"י*
 יב

 וו סא

 ןעֶמייֵרְּפְשְרעֶּפ אייז ָךיִא לעדֶז דְניוַו-חַרָזִמ םעֶד טיִמ אי יֹוזַא 17 :ּפאק ןייַז טיִמ ןעֶלְקאָׁש
 םעֶד ןיִא ןעֶוייוַו אייז זצ ְךיִא לעוֶו םיִנָּפ םאד טיִנ רעֶּבֶא ןעֶקאַנ םעֶד ,הדְנייַפ םעֶד ראָפ
 -ָסיֹוא ןעֶלעֶו ריִמ ,טְמּוק ,טְנאַזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא 18 :ְךאָרְּב רֶעייֵז ןּופ גאָט
 ןעֶדיֹולְרעֶפ טיִנ טעֶו הָרֹוּת איִד ןיִראָה ,ןעֶקְנאַדעֶג (עֶזייֵּב) ּוהָיְמרִי ףיֹוא ןעֶטְכאַרְט
 םעֶד ןּופ טְראַו ַא דְנּוא .םֶכָה םעֶד ןּופ הָצֵע עַנייֵא דֵנּוא ,ןַהֹּכ םעַד ןּופ ןעֶרעֶז
 טיִנ ןעֶלעֶו ריִמ דנּוא גָנּוצ איִד טיִמ ןעֶגאַלְׁש םֶהיֵא ריִמ ןעֶזאָל ,טְמּוק ,איִבָנ
 ּוצ רעֶה דְנּוא ,ראַה ָא ,רימ ּוצ ְּךאָד ְּךְראָה 19 :רעֶטְרעֶװ עֶנייֵז עַלַא ןעֶמעֶנְרעֶפ
 ראָפ םעֶטְּכעַלְש ןעֶרעֶז טְלאָצעֶּב ןעֶד לאָז 20 :רעֶניִרְק עֶנייֵמ ןּופ לֹוק םעֶּד
 ָךאָד קְנעֶדעֶג ?:עֶלעֶז עֶנייַמ ראַפ ּבּורְנ ַא ןעֶּבּורְנעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז םאָד ,םעֶמּוג

 ןיַד ןעֶרְהעֶקּוצְּפָא ,אייֵז ןעֶנעֶו ןעֶדעֶר ּוצ סעֶטּונ יֵדְּכ ,ריִד ראָפ ןְהעֶטְש ןייֵמ
 -םִרעֶנְנּוה איִד ּוצ רעֶדְניִק עֶרייֵז רעֶּביִא ּבעֶנ םּוראָד 21 :אייֵז ןוֿפ ןְראָצמיִרְג
 הְרעֶזְש םאָד ְּךְרּוד (ְךְרּוד אֹייֵז היִצ רעֶדָאו ןעֶנירּוצ אייֵז ְּךאַמ דְנּוא ,הָמיֹונ

 סאד



 הימרי
 רעֶדְניִק ןייַז ןעֶלאָז רעֶּבייוֵו עֶרייֵז סאָד
 רעֶנעֶמ עֶרייַז דְנּוא .תֹונָמְלַא דְנּוא זיֹול
 טיֹוט םעֶד ןּופ ןעֶנאָלְׁשְרעֶד ןייַז ןעֶלאָז

 ןעֶנאַלְׁשְרעֶד טײל עֶגְנּי עֶרייַז דְנּוא
 :הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא דְרעֶוְׁש םעֶד ְָּךְרּוד
 -עֶנ ַא ןעֶרעֶװ טְרעֶהעֶנ לאָז םָע 9

 ' וי

 זיוִמ ינֵרָה ּוְהִי םֶהיׁשְנַאְו תֹועְמְלַאְו תֹולָכָׁש םָתְ
 ת :הָמָחְלִמַּב בֶרְהייֵּכְמ םֶהיֵרוֲהַּב
 יִנֹרכְלִל טיש וַרְכייְּכ םֶאְתִּפ רורנ םֶהיֵלֲע א איִבְתייֵ

 רְצע-לָכ-תֶא ָתְערְי הָוהְי ָּתַאְו יִלְנרְל ונְמִמ םיִחַּפּו
 -:לַא ךנְפְלִמ םֶתאָּטְַו םֶנֲע-ִלַע רַפְַתילַא תֶוְמל יֵלָט
 :סֶהְּב הֹׂשֲע ָּךְפַא תעְּב ךיֶנְבִל םיִלָשְכִמ וה יחְמּת

 ?דפ טי

 בַּב סה ְכֶצו א היתמבמ המעז עמטש
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 = ענק רֵֹ קב תל הָוהְי רֵמָאהַּכ אֹוד ןעֶװ ,רעֶזייַה עֶרייֵז ןּופ אייֵרְׁש

 3 רַעַׁש חַתָּפ רֶׁשֲא הב אונילָא } ְתאֵצָו :םיִנַהּכַה ינקּומּו -ְרעֶפ ַא ןעֶנְנעֶרְּב אייֵז רעֶּביִא טְסעֶו
 דלא רֵבַרארֶׁשַא םיִרָבְּדַהיתֶא םָׁש ָתאָרָקְו תמְרַּתַה לייוַו !גְנּולְצּולְּפ (רעֶדְרעֶמ ןּופ) גְנּולְמאַז
 3 םבלָׁשיהְי יֵבְשִיַו הָדּודְי ילמ הָהירַבְד ִעְמִׁש ָתְרַמָאְו ָךיִמ ּבּורְג ַא ןעֶּבּורְגעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז
 הָעְר איבז יִנָנַ לא ְשִי יתלֲא תֹואָבְצ ה וי 'רֵמָאיהְּכ -ְךעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶגְניוִוְצעֶּב ּוצ

 פג הלעה גן עא :םיִפ עֶנויַמ האַפ ןעֶצעֶנ ןעֶנְראָפ
 2 ןפ עֶלַא טְסייֵו ,ראַה ,אּוד רעֶּבָא 92

 הרָדּוְי יֵכְלַמּו םֶהיֵתֹובֲאַו ו הֶּמַה ם

 לַעַבַה תֹמְב-תֶא ונ ונְבּו ;םִיקְנ םַּד הֶַּה םֹוקָּמַה-תֶא וָאְלִמּו
 :תיוציאל רֶׁשֲא לַעְבל תולֹע ז ׁשֵאָב םֶהינְב-תֶא .ףרשל
 יִמִי"הַּגַה בל ליע הָתְלֶע אלו ִּתְרַּבִר אָלְו
 איֵנְו תֶפְּתַה דוָע הֶּזַה םֹולְּמַל אֵרְקי-אלְו הָוהי-טֲאָנ יְִּ
 הרָדּוהְי תַעֲע-תֶא יִתֹּקַבּו :הָנֵרֲהַה אְיניסַא יִּכ םִגִהוִב
 םםֶהיֵבְי א ינָבִל ב טי םיְִַּּפִהְ הֶּזַה םיִקָּמַּב םֵלָׁשּורו
 ףעְל לֶבֵאָמְל טנ הלַבנתֶא ִּתַתָנְו םֵׁשְּפִנ יִׁשְקַבְמ ךיְבּ
 תראֹּוַה רעה-ת ָא יִּתְמִׂשְו :ץֶרֶאָה מָה םִַמָׁשַה

 ועְרייאְל רֶׁשֲא םיִרֵחֲא
 : ,טיוט םעֶד ּוצ ריִמ ןעֶנעוֶו תֹוצִע עֶרייֵז
 עֶרייֵז ןעֶּבעֶנְרעֶפ טיִנ טְסְלאָז אּוד
 ןעֶנעֶז סאָװ דֶניִז עֶרייֵז דְנּוא ,רֶלּוׁש
 ןעֶקעֶמְסיֹוא טיִנ אּוד טְסְלאָז ריִד ראָפ
 טְלעֶביֹורְטְׁשעֶנ ןייַז ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא
 ןיד ןּופ טייֵצ רעֶד ןיֵא ,ריד ראַפ
 :אייֵז טיִמ םִע אּוהְמ ןְראָצ
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 (מ

 -לָּכילַע קֶּרְְִׁו םֶׂשָי ָהיֶלָע רֵבֹע לֵ הָק רְשלְ הָּמַׁש על לעטיפאק
 : ְריֵת נב רׂשְב תא הי שב" י םלכ ָאָהְו :7 רכמ 5

 וָשֲא קֹוצְמִב ילכאי ו וע יא יי : : 55 5 וי ֹט

 ּי של קָבקַּבַה ָּתְרִבׁשְו : םֵׁשְפַ שמו סה םֶה 1 פייל יא למי ינאי
 איִד ןּופ (טיִמ םעֶנ דְנּוא) ,רעַפעֶט ַא

 טְסְלאָז אּוד דְנּוא 9 :םיִנֲהֹּכ איד ןּופ עֶטְצֶלֶע איִד ןּופ דְנּוא ,קְלאָפ םעֶד ןּופ עֶטצֶלֶע
 רֶעיֹוט םעֶד ןּופ גְנאַגְנייַרַא םעֶד אייָּב זיִא םאוָו םֹונֵהְוִּב לֶהאָט םעֶד ּוצ ןְהעֶנְסיֹורַא
 סאָו רעֶטְרעֶֶו איִד ןעֶפּורְסיֹוא טְסְלאָז אּוִד רֶנּוא ,(רֶעיֹוט רעֶּמעֶמ רעֶדָא) תּוסְרַח
 ןּופ טְראָו סאָד טְרעֶה ןעֶנאָז טְסְלאָז אּוד דְנּוא 8 :ןעֶדעֶר ריִד ּוצ לעז ְּךיִא
 יֹוזַא .םִיַלָׁשּורְי ןופ רעֶניֹואְוְנייֵא רֶהיִא דְנּוא הָדּוהְי ןופ עֶניִנעֶק רֶהיֵא ,ראַה םעֶד
 -ָבעֶלְׁש גְנעֶרְּב ְּךיִא ,העָז ,לֵאָרְׂשִי ןופ טאָג רעֶד ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָזעֶג טאָה
 ןעֶלעוֶו םעֶד ןעֶרעֶה םִע טעוֶו סאו רעֶכיִלְטיִא זַא ,טֶרָא ןעֶניִזאָד םעֶד רעֶּביִא םעֶמ

 ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא טְזאָלְרעֶפ ְּךיִמ ןעֶּבאָה אייֵז לייֵװ 4 :ןעֶגְניִלְק ןעֶריֹוא עֶנייֵז
 -ָנַא ּוצ טְרעֶבייֵרעֶג םֶהיֵא ןיִא ןעֶּבאָה דֶנּוא ,טְרָא ןעֶגיִזאָד םעֶד טְבאַמעֶג דְמעֶרְפ
 ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵז דְנּוא ,אייֵז ,טְסּואְועֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז עֶבְלעוֶו ןּופ ,רעֶטעֶנ עֶרעֶד
 טֵרָא ןעֶניִזאָד םעֶד טְכאַמעֶג לּופ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא .הָדּוהְי ןּופ עֶניִנעֶק איֵד דְנּוא
 לַעַּב םעֶד ּוצ תֹומָּב איִד טיֹוּבעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 2 :םֹולְּב םעֶניִרְלּושְנּוא טיִמ
 ּבאָה ְָּךיִא סאָו .לַעַּב םעֶד ּוצ רעֶּפְּפָא-דְנאַרְּב םֶלַא רעֶדְניִק עֶרייֵז ןעֶנעֶרְּבְרעֶּפ ּוצ
 :ץְראַה ןייֵמ ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹוא טיִנ זיִא סֶע דְנּוא ,טעֶרעֶנ טיִנ דְנּוא ןעֶטאָּבעֶג טיִנ

 טעוֶו טְרָא רעֶניִזאָד רעֶד סאָד ,ראַה רעֶד טְנאָז ,געֶט ןָא ןעֶמּוק םִע ,העֶז םּוראָד 6
 ןּופ לְהאָט סאָד טְרֶעייֵנ םֹונְה-ְןֶּב לְהאָט דְנּוא תַפֹומ ןעֶרעוֶו ןעֶפּורעֶג רֶהעֶמ טיִנ
 דְנּוא הָדּוהְי ןּופ הֶצֵע איִד ןעֶכאַמ רֶעעֶל לעֶװ ְּךיִא דנוא 7 :עֶנעֶנאָלְׁשְרעֶד

 םעֶד ָּךְרּוד ןעֶלאַפ ןעֶכאַמ אייֵז לעוֶו ְךיִא דְנּוא ,טְרָא ןעֶגיִזאָד םעֶד ןיִא םִיַלָׁשּורְי
 עֶרייֵז ןעֶרְהעֶנעֶּב סאָו איד ןּופ דְנאַה איִד ְךְרּוד דְנּוא ,דְנייֵפ עֶרייֵז ראָפ דְרעוֶוְׁש
 לעֶנעֶפ איִד ּוצ וייּטְש ראַפ רעֶּפְרעֶק עֶטיֹוט עֶרייֵז ןעֶּבעֶג לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,עֶלֶעעֶז
 איד לעֶֶו ְָּךיִא דְנּוא 8 :דְנאַל םעֶד ןּופ תֹויַח איִד ראַּפ דְנּוא לעֶמיִה םעֶד ןּופ
 טעוֶו סאָו רעֶכיֵלְטיִא זַא ,ןעֶריִצּומְׁש ּוצ דְנּוא גְנּורעֶדְנּואוְוְרעֶפ ַא ןעֶכאַמ טאָטְש עֶניִזאָד
 עֶרְהיִא עֶלַא רעֶּביִא ןעֶטעֶּמְׁש דְנּוא ןעֶניֹוטְׁשְרֶע טעוֶו רֶהיֵא ְָּךְרּוד ןְהעֶנ אייֵּבְראַפ
 ׁשייֵלְפ םאָד דֶנּוא ןְהיִז עֶרייַז ןּופ ׁשייֵלְּפ סאָד ןעֶסֶע ןעֶכאַמ אייֵז לעוֶו ְּךיִא דְנּוא 9 :געֶלְש
 איד ןעֶנעוֶו ,רָבֵח ןייַז ןּופ ׁשייֵלְפ סאָד ןעֶסֶע טעוֶו רעֶכיִלְטיִא דְנּוא ,רעֶטְכעֶט עֶרייֵז ןּופ
 איד ןעֶגְנעֶרְדעֶּב אייֵז ןעֶלעוֶו דְנייֵפ עֶרייֵז סאוָו ,םיִנעֶנְנעֶרְדעֶּב םעֶד דְנּוא גְנּורעֶנאַלעֶּב
 ןעֶניֹוא איד ראָפ גירק םעֶד ןעֶכעֶרְּבּוצ טְסְלאָז אזד דְנּוא 10 :עֶלֶעעֶז עֶרייֵז ןעֶרְהעֶנעֶּב םאוָו

 ןופ

 רנוא

 ָנּדא
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 ו יַמָא-הְּכ םֶהיֵלֲא ְּתְרַמאְ :ְךֶתֹוא םיִכָלְהַה םיִׁשָנֲאָה 1
 תאֹּוַה ריִעְהיִתֶאְו הֶּזַה םָעְה-תֶא רֹבְׁשֶא הֶכָּכ תֹואָבְצ הֶוהְי
 הֵפְרִהְל לב --אל רֶׁשֲא רצה יִלְכ--תֶא .ֹּׁשִי רֶׁשֲאַ

 הרֶׂשֶעַאְדִּכ ;דְֹקִל םֹוקָמ ןיִאמ ּורְּבִקְי תֶפֶתְבּו דֹוָע 2
 תאֹּוַה ריִעָה-תֶא תַתָלְו יב לּו ההְידסֶאנ הַָה םיקָמל

 םוקְמִּכ הָדּוהְי יבלַמ יִּתְבּו םַלָׁשּודי יב וה !תֶפְתִּכ 3
 םֶיֵתלַע ּורטִק רֶׁשֲא םִּתְּבַה לָכָל םיאֵמְּטַה תֶּפְּתַה
 !םירֵחֲא םיקלאל םיִָמִ ֵַּהְו םִימׁשַהאָּבְצ 2
 זאָכָּנִהְל םָׁש הָוהְי וחְלְׁש 4 תַּפֹּהַהְמ ּוהָיְמִרָי אֵבָו 1
 רַמָא-הֶּכ םעהילָּכ -לֶא רֶמאּיַו הָוהְי-תיּב רֵצֲחַּב רמֲעָיַו וט

 תאֹּוַה ריִעָ-לִא + יב י גנִה לֵאָרְׂשִי יַהֹלָא תֹואָבְצ הָוהְי
 יִּכ ָהִיָלָע יִּתְרַּבַּד רֶׁשֲא הָעְרָה-לּכ תֶא הְִ-לָּכ-לעו
 :יִרְבְד-תֶא ַֹמְׁש יִּתְלִבְל םפְרֶע-תֶא ֹוׁשְקַה
 כ כ
 זריֵבְּב דִינָנ ריִקְּפדאוְהְו ןְהֹּכַה רַּמִאְדִּב רּוהְׁשּפ עַמְׁשִּיַו א

 רּודְׁשַּפ הכי :הלֵאְה םיִרָבְּדַה-תֶא אָּכִנ ּוהָיְמְרִי-תֶא ָהָוְי
 רַעַׁשְּב רֶׁשֲא תֶכ מהַּמַה-לַע ות'א ןֵּתַו אינה ּוהָיְמְרִי תַא
 םוציו תֶרֶחֶּמִמ 'הָיַו :הָוהְי תיִבְּב רֶׁשֲא ןֹייְלְעָה ןִמִיְנַּב
 ּוהָיִמָרי ולֵא רֶמאֹּיַו תדדי ּודָיִמְרִי-תֶא רוָחָׁשַּפ
 ;ביִבָּסִמ רוָנָמיִֶאיִּכדמְׁש הוהְי אֵרָק לֹוחְׁשִפ אֵל

 כללו וךל רֹונָמִל ְךֶנְָנ נה הוהְי רַמָא הָכייֵּכ 4
 ןֵמֶא הּה-לּכ-תֶאו תוָאֹר ְךייעְו םֶהיִבְיא בֶרָחּב ּולֵפָנו

 -תֶא יִּתַתָנְו :בֶרִֶּ ָּכהְ הָלָבָּב םֶלְַהְ בּביִּדְלִמ ְךָיְּב ה
 תֵאְו הָרָקִי -לָב-תֶאְו ּהָעי נ-לָּכ-תֶאְו תאֹּוַה ריִעָה ןְסֹל-לָּכ
 םוהְקִלּווְבּ םֶהיֵביִא יב ןמִא הָדוהְי ֵכְלַמ תֹורְצֹוא-לְּכ

 ּוכְלַּת ךֶתיב יֵבְׁשִי ָי לכורצ : יָשפ הָּתַאְו 2 הָלִבְּב וֲאיִבָהְו 6
 -לָכו אָּתַא הב דֵבֵּק .קִּת םָׁשְ הּומָּת סָׁשְו אֹובָּת לֵבָבּו ְִּׁשַּב

 ;ריִד טיִמ ןעֶהעֶג סאו ןעֶשְנעֶמ איִד ןּופ
 יֹוזַא ,ןעֶגאָז אייֵז וצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 1
 ְךיִא לעֶו יֹוזַא ,תֹואָבְש ראַה רעֶד טְנאָז
 איד דְנּוא קְלאַפ עֶניִזאָד סאָד ןעֶכעֶרְּבּוצ
 טְכעֶרְּבּוצ ןעֶמ איו יֹוזַא ;טאָטְׁש עֶגיִזאָד
 טיִנ ןעֶק םאִו רעֶּפעֶמ ַא ןּופ יַלַּכ סאָד
 ןיִא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְכאַמעֶג ץְנאַג רֶהעֶמ
 טעוֶו םִע לייוו ,ןעֶּבּורְנעֶּב ןעֶמ טעוֶו תַפֹוּת
 -ּורְגעֶּב ּוצ טְרָא רעֶרעֶדְנַא ןייק ןייַז טיִנ
 ןעֶגיִזאָד םעֶד ּוצ ְָּךיִא לעז יֹוזַא 12 :ןעֶּב
 עֶנייַז ּוצ דְנּוא ,ראַה רעֶד טְגאָז ,ןּוהִמ טְרָא
 טאַטְׁש עֶניִזאָד איִד דְָנּוא ,רעֶניֹואוְוְנייֵא
 דְנּוא 13 :תֶפֹוּת איִח ְּךייֵלְנ ןעֶכאַמ ּוצ
 -ויַה איִד דְנּוא .םִיַלָׁשּורְי ןּופ רעֶזייֵה איִד
 ןעֶלעוֶו ,הָדּוהְי ןּופ עֶגיִנעֶק איִד ןּופ רעֶז
 םאָו .תֶפֹוּת ןּופ טְרֶא רעֶד איז יֹוזַא ןייַז
 ףיֹוא רעֶזייֵה עֶלַא ּוצ ,ןייֵרְמּוא ןעֶנעֶז
 רעֶכעֶד עֶרייֵז ףיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז עֶכְלעוֶו
 ןּופ ןעֶטְפאַׁשְרעֶה עֶלַא ּוצ טְרעֶכייֵרעֶג
 -ָנּוסיִג ןעֶסאָגעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא לעֶמיִה םעֶד
 ;רעֶטעֶנ עֶרעֶדְנַא ּוצ (רעֶּפְּפָא-קְניִרְטנ ןעֶג
 םעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶג זיִא ּוהְיְמְרִי דְנּוא 4
 -עֶנ םֶהֵיֵא טאָה ראַה רעֶד םאָו ,תָפֹוּת
 דְנּוא ,ןעֶגאָז ּוצ תֹואיִבְנ ןעֶטְראָד טְקיִׁש

 ןּופ ףיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶנאַטְשעֶג זיִא רֶע
 טְגאָז יֹוזַא 15 :קְלאַפ ןעֶצְנאַג םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד

 וטאָטְׁש עֶניִזאָד איִד ףיֹוא גָנעֶרְּב ְּךיִא ,העָז ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד

 סאָד טעֶטׁש עֶרֶהיֵא עֶלַא ףיוא דְנּוא

 אייז ןיִראָה ,טעֶרעֶב
 :רעֶטְרעֶדֶו

 ןעֶּבאָה

 רֶהיֵא ןעֶנעוֶו ּבאָה ְּךיִא סאָו עֶטְכעֶלְׁש עֶצְנאַג
 עֶנייֵמ ןעֶרעֶה ּוצ טיִנ יִדַּכ ,ןעֶקאַנ רֶעייֵז טְכאַמעֶג טְראַה

 כ לעטיפאק

 ןיִא רעֶהעֶזְפיֹוא ןייֵא ןעֶועוֶועֶג זיִא רֶע דְנּוא---ןֵהֹּכַה רַמֵא ןּופ ןֶהּוז ,רּוחְׁשַּפ ןעוֶו דָנּוא 1
 זיֹוה םעֶד
 ;רעֶטְרעֶו עֶניִזאָד

 םעֶד ןיִא טְצעֶזעֶגְנייַר

 סאָד טְרעֶהעֶג טאָה--ראַה סעֶד ןּופ

 םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,איִבָנַה ּוהָיְמְרִי ןעֶנאָלְׁשעֶג רּוחְׁשַּפ טאָה אָד 2

 רֶעיֹוט ןעֶטְשְרעֶּביֹוא סעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאו םיִנְגְנעֶפעָב

 איִד טְנאָזעֶג תֹואיִבְנ טאָה ּוהָיְמְרִי

 יֹוזַא ,ןעֶנְראָמ ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 3 :ראַה םעֶד ןּוֿפ זיֹוה = ןיא ,ךֵמָיְנִּב 8

 ֹורַא רּוחְׁשַּפ טאָה
 ;ביִבָּסִמ רֹונָמ טְרֶעייֵנ ,ןעֶמאָנ ןייַד ראַה רעֶד טְּפּור ,רּוחְׁשַּפ טיִנ ,טְגאָזעֶג

 םֶהיֵא ּוצ טאָה ּוהָיְמִרִי דְנּוא .םיִנְגְנעֶפעֶג םעֶד ןּופ ּוהָיְמְרִי טְכאַרְּבעֶנֶסיו

 ןיִראָו 4
 עֶלַא ראָפ דְנּוא ,ריִד ראַפ טְכְראָפ ּוצ רעֶּביִא ְךיִד ּבעֶג ְךיִא ,העָז ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא
 ,דְנייַפ עֶרייֵז ןּופ דְרעוֶוְׁש םעֶד ְָּךֶרּוד ןעֶלאַפ ןעֶלעֶֶו אייֵז רֶנּוא ,ּביל ְּךיִד ןעֶּבאָה סאו
 ןיִא ןעֶּבעֶגיועֶּביִא ְּךיִא לעוֶו הָדּוהְי ץנאַג דְנּוא ,ןעֶהעֶז םִע ןעֶלעֶ ןעֶגיֹוא עַנייַד דֵנּוא
 דְנּוא ,לֶבָּב ןייק ןעֶּבייֵרְטְרעֶפ אייֵז טעֶו רֶע דְנּוא ,לָבָּב ןּופ גיִנעַק םעֶד ןּופ דְנאַה איִד
 עָצְנאַג איד ןעֶּבעֶג לעֶװ ְּךיִא דְנּוא 5 :דְרעֶוְׁש םעֶד טיִמ ןעֶנאָלְׁש אייֵז טעוֶו רֶע
 דְנּוא ,ןעֶּבְראוַוְרֶע ְּךיִז טאָה איִז סאָו סעֶלַא דְנּוא ,טאָטְׁש עֶניִזאָד איִד ןּופ טְכאַמ
 לעֶז הָדּוהְי ןּופ עֶגיִנעֶק איִד ןּופ תֹורְצֹוא עֶלַא דֵנּוא ,ןעֶטייֵקְרֶעייֵט עֶרֶהיִא עַלַא
 דְנּוא ,ןעֶּביֹור אייֵז ןעֶלעוֶו אייֵז רֶנּוא ,דְנייַפ עֶרייֵז ןּופ דְנאַה רעֶד ןיִא ןעֶּבעֶג ָךיִא
 ךֹוא דָא 6 :לֵבָּב ןייק ןעֶגְנעֶרְּב אייֵז ןעֶלעֶו דְנּוא ןעֶמעֶנ אייֵז ןעֶלעֶו אייֵז
 -עֶנ םעֶד ןיִא ןְהעֶנ ןעֶלעֶו ,זיֹוה ןייַד ןּופ רעֶניֹואְוְנייא עֶלַא דְנּוא ,רּוחְׁשַּפ ,אּוד
 טְראָד אּוד טְּסעֶו יֹוַא לֶבָּב ןייק ןעֶמּוק טְסעֶװ אּוד ןעֶװ דְנּוא .םיִנְנְנעָפ
 רעֶּבאָהְּביִל עֶנייֵד עֶלַא דָנּוא אוד ,ןעֶרעוֶו ןעֶּבּורְגעֶּב טְראָד דְנּוא ןעֶּבְראַטְש

 סאוו



 אכ כ הימרי
 טייֵקְׁשְלאַפ טיִמ אייֵז ּוצ טְסאָה אּוד סאוָו
 -יִא ְּךיִמ טְסאָה אּוד 7 :טְנאָזעֶג תֹואיִבְנ

 ָךיִמ ּבאָה ָּךיִא דְנּוא ,ראַה ָא .טעֶרעֶגְרעֶּב

 ְךיִמ טְסאָה אּוד ,ןעֶדעֶרְרעֶּביִא טְזאָלעֶג
 -ּוקעֶנייֵּב ָךיִמ טְסאָה אּוד דְנּוא ןעֶמּונעֶגְנָא
 רעֶטְכעֶלעֶג ַא ּוצ ןעֶראוָועֶג ןיִּב ְּךיִא ,ןעֶמ
 רעֶּביִא ןעֶמעֶּמְׁש עֶלַא ,גאָט ןעֶצְנאַג םעֶד
 יֹוזַא ראָנ דעֶר ְּךיִא ןעֶו ןיִראָָו 8 :ריִמ
 דְנּוא טאַהְטדְלאוַועֶג ןעֶנעוֶו ;ָּךיִא אייֵרְׁש
 ןּופ טְראוָו סאָד לייוֵו ,םיּוא ְּךיִא ףּור ּביֹור
 דְנאַׁש ּוצ ןעֶראוָועֶג ריִמ ּוצ זיִא ראַה םעֶד
 דְנּוא 9 :גאָט ןעֶצְנאַג םעֶד טאָּפִש ּוצ ֹדְנּוא
 רֶהעֶמ טיִנ םֶהיֵא לעוֶו ָּךיִא גאָז ָךיִא ןעוֶו
 רֶהעֶמ טיִנ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶקְנעֶדעֶנ

774 
 ? ןדוהְי יִגֵתיִּת :רֶקָּׁשַּב םֶהָל תאַּבנירֶׁשֲא ּךיִבֲהָא
 נעל הֶּלְּב םֹהלָּכ םיחשל תָיָה לֶכּּתַו יקח תּפֶא
 הָיְדייִּכ אָרְקֶא דֶׂשְו סֶמָח קָעְוָא רֵּבַרֲא יֵּדִמייֵּכ 0 יל
 9 זאק יִרַמֲאְ ;םוז יִה-לָכ םלקלּ הָּפְרֶחְל יִל הָוהְי-רַבְד
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 ןמ א

 א היה 5: שב דוע רֵַּרֲאאַלְו ו רְּכְוָא

 ;לֶכּוא אָלְ לֵּכְלַּכ י יִתיֵאְְנְ יִתֹמָצַעַּב רֶצֶע

 תי 93 ׁשֵאַּכ ריי יי

 יתצימִׁש ֹי 5 .

 ַא לפ ונָדיִנ יי נו ײדינ = ביִבָּפִמ רונ נמ םיִּבַר תַּבּד ימלט שש ש"

 ;ונממ ו נרמכנ החסנ
 - שי ==

 11 ּולְכִי א אלו וסט שכי יֵפְרְ כ-לַע ן ץידרע רֹוַנְּכ - יתֹוא הָוהְּיַו

 ווכ הָלְכוְְו רתפי ילּו יא יִעְלַצ יִרְמִׂש

 :ַהָכָּׁשִת אֵל םלוע תַּמִלַּכ וכי יב שה אלי דאמ וׁשַּב

 וצ לתְמִקַנ הָאְרֶא בֵלְו תֹויְלְכ הָאר ק קיִּדַצ ןֵחּב תֹואָבְצ הוה
 ;יִביִר-תֶא יתיִלְג ְךילֵא יִּכ םֶהֵמ
 ּושעְַמ ְךיִמ אש ׁשָפְיִתֶא ליִצַה ִּכ הוהְי-תֶא
 4 -*יכַא מא יִנְתַדְלי"ר םִז וְּב יִּתְדַּלִי רֶׁשֲא םֹוּיַה רוַרָא
 וט -דֵלְי רמאֵל י בָא-תֶא רָׂשְּב רֶׁשֲא ׁשיִאָה רוִרָא :ְךּורְב יִהָי
 אה הֶיְהְו ;ּוהָחִּמׂש ַחֶּמַׂש רַכז ןֵב ךֶל

 13 ופלח הודי יֵל גריש

 18 םידעכ ירה ש

 יט יי
 הָעּורְתּו כג הָקָעְז עַמָׁשְו םָקנ אֵל הָוהְי ְךַפָה-רֶׁשֲא
 ַװ םָחָרַמ ִנֲתְמאל רֶׁשֲא :םִיַרָהְצ תַעְּב
 15 תואר יִתאָצָי םֶחָרמ הֶז הָמל :םֶלֹוע} וי ּהָּמְחַרַו יֵרְּבִק
 מו שב לכן לִֶ

 אכ =
 א ויָלֵא ַחֹלְׁשַּב ָהְורָי תאמ ּוהָיְמְרִ-לֶא הָיְהירְׁשַא רָבָּדִה
 ןֵב הינַפְצתֶאְ הָכלמב רּוחְׁשַּפ-תֶא ּוהָיֵלְרִצ .ְךֶלֵּמַה
 2 יִּכ הָוהְי די-תֶא רעב אָנישְרְּד :רמאל ןֵהֹּכַה הָיׂשעְמ
 הָרָוהְי הֶׂשֲַי א וניֵלֲע םֶתְלִג סֵבְב- ךלֶמ רַצאֶרְדַכּובנ
 :נילעְמ הסֲַיו ויִמאְָפִנילְכְּכ ונתוא
 + יקלֶא הָוהְי רַמָא-הָּכ :והָיקְדַצ-לֶא ןְרְמאח הָּכ םֶהיֵלֲא

 ריִמ טְרעֶו יֹוזַא ,ןעֶמאָנ ןייַז ןיִא ןעֶדעֶר
 םעֶנעֶדְניִצעֶגְנָא ןייַא איוו ץֶראַה ןייֵמ ןיִא

 ,רעֶנייֵּב עֶנייֵמ ןיִא ןעֶסאָלְׁשְרעֶפ ,הֶעייֵפ
 -ּוצְנייֵא םֶע ְּךיִמ עֶהיִמעֶּב ְךיִא ןעוֶו דְנּוא
 ןיִראָו 10 :טיִנ ְּךיִא ןעֶק יֹוזַא ,ןעֶטְלאַה
 ,עֶליִפ ןּופ ןעֶדעֶר סאָד טְרעֶהעֶג ּבאָה ְּךיִא
 ריִמ דְנּוא ןָא םִע טְנאָז !םּורַא ןּופ טְבְראַפ
 ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא ןעֶנאָזְנָא םֶהיֵא סֶע ןעֶלעוֶו
 ןעֶּטיִה ְּךיִלְדיִרְּפ ריִמ טיִמ ןעֶנעֶז םאוָו

 רֶע טעוֶו רעֶמאָמ ,טירְמ ןעֶניִדְנעֶקְניִה ןיימ
 עֶרעֶזְנּוא ןאַד ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ,ןעֶמּוקייַּב םֶהיֵא ריִמ ןעֶלעוֶו יֹוזַא ,ןעֶדעֶרְרעֶּביִא ןעֶזאָל ְּךיִז
 רעֶקְראַטְׁש ַא איו ָּךייֵלְג ,ריִמ טיִמ זיִא ראַה רעֶד רעֶּבָא 11 :ןעֶמעֶנ םֶהיֵא ןָא הָמֵקְנ
 -ייַּב טיִנ ןעֶלעוֶו דְנּוא ןעֶרעֶוֶו טְלעֶכיֹורְּטְׁשעֶג םִרעֶנאיְבאָנ עֶנייֵמ ןעֶלעוֶו םּוראָד ,רְלעֶה

 --טְקיִלְגעֶּב טיִנ ןעֶּבאָה אייז ןיִראָו--ןעֶרעוֶו ןעֶדְנאַׁש ּוצ רֶהעֶז ןעֶלעוֶו אייֵז ,ןעֶמּוק
 ראַה רעֶד רעֶּבָא 12 :ןעֶרעו ןעֶסעֶנְרעֶפ טיִנ טעוֶו םִע םאוָו ְּךאַמְׁש עֶניִּבַע עֶנייֵא טיִמ
 ןעֶהעֶז לעדֶז ָּךיִא ,ץֶראַה סאָד דְנּוא ןעֶריִנ איד טְהעֶז רֶע ,ןעֶטְכעֶרעֶג םעֶד טְפּורְּפ תֹואָבְצ
 םעֶד ּוצ טְגְניִז 13 :גירק ןייֵמ טְקעֶלְּפטְנַא ְּךיִא ּבאָה ריִד ּוצ ןיִראָו אייֵז ןּופ הָמָקְנ עֶנייֵד
 -עֶּב-הֶטיֹונ םעֶד ןּופ עֶלעֶז איִד ןעֶזעוֶועֶג ליִצַמ טאָה רֶע ןיִראָו ,ראַה םעֶד טְּביֹול ,ראַה
 ןיִא גאָט רעֶד ןייַז לאָז טְכּולְפְרעֶפ 14 :עֶטְכעֶלְׁש איִד ןּופ דְנאַה רעֶד ןּופ ןעֶניִטְפְרעֶד
 ְךיִמ טאָה רעֶטּומ עֶנייֵמ ןעֶכְלעֶו ןיִא גאָט רעֶד ,ןעֶראוָועֶג ןעֶריֹוּבעֶנ ןיִּב ָךיִא ןעֶכְלעוֶו
 ןיימ טאָה סאָו שְנעֶמ רעֶד ןייַז לאָז טְכּולְפְרעֶפ 18 :ןייֵז טְשְנעֶּבעֶג טיִנ לאָז ןעֶריֹוּבעֶג
 רֶע םאִח ,ןעֶראָועֶג ןעֶריֹוּבעֶנ ריִד ּוצ זיִא רֶכָז ַא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,טְגאָזעֶגְנָא רעֶמאָפ

 טעֶטְׁש איִד אי יֹוזַא ןייַז לאָז ׁשְנעֶמ רעֶנעֶי דְנּוא 16 :טְכאַמעֶנ ְּךיִלעֶרְפ םֶהיֵא טאָה
 לאָז רֶע דָנּוא ,טאַהעֶג הָּמָרֲה עֶנייֵק טאָה רֶע דְנּוא ,טְרְהעֶקעֶגְמּוא טאָה ראַה רעֶד סאו
 ;טייֵצ-גאָטיִמ םַא (גירק ןּופ) גְנּולאַׁש ַא דְנּוא ,ןעֶגְראָמ-היִרְּפ םַא אייֵרְׁשעֶנ ַא ןעֶרעֶה
 ןעֶזעוֶועֶג ריִמ טְלאָו יֹוזַא ,ּבייֵל-רעֶטּומ םעֶד ןּופ טייֵטעֶג טיִנ ָּךיִמ טאָה רֶע לייוַו 7
 םּוראָ 18 :טְפאַׁשְרעֶגְנאוַוְׁש עֶניִּבֶע עֶנייֵא ּבייֵל-רעֶטּומ רֶהיִא דְנּוא ,רֶבָק ןייֵמ רעֶטּומ עֶנייֵמ
 ?טייֵקְרֶעיֹורְט דְנּוא היִמ ןעֶהעֶז ּוצ ,ּבייֵל-רעֶמּומ םעֶד ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶד ְּךיִא ןיִּב

 ?דְנאַׁש טיִמ ןעֶדְנעֶלְרעֶפ ְּךיִז ןעֶלאָז געֶט עֶנייֵמ סאָד דְנּוא
 אב לעטיפאק

 גיִנעֶק רעֶד ןעוֶו ,ראַה םעֶד ןּופ ּוהָיְמְרִי ּוצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאוָו טְראָו סאָד זיִא סאָד 1
 הָיֵׂשֲעַמ ןּופ ןְהּוז ,הָיְנַּפְצ דְנּוא .הָיְּכְלַמ ןּופ ןְהּוז ,רּוחְׁשַּפ טְקיִׁשעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ּוהָיַקְדִצ
 ןיִראָז ,ראַה םעֶד אייֵּב םִנּוא ןעֶנעוֶו ְּךאָד ׁשְראָפ 2 :טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז םאִו ,ןֵהֹּכַה
 םֶנּוא טיִמ ראַה רעֶד טעֶו רעֶמאָמ ,םֶנּוא ןעֶגעֶק הָמָחְלִמ טְלאַה לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק רַצאֶרְדַכּוּבְנ
 ּוהָיְמְרִי דְנּוא 21 :םֶנּוא ןּופ ןְהעֶגְפיֹורַא לאָז רֶע סאָד רעֶדְנּואוְו עֶנייֵז עֶלַא ְךֹאָג איו יֹוזַא ןּוהְט
 טאָג ,ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא 4 :ּוהָיְקְדִצ ּוצ ןעֶנאָז רֶהיִא טְלאָז יֹּוזַא ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה

 17 יִמַא יִלייִהְּת

 3 גרדי םרי רמאיו

 = . : ' בו

 ןופ
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 רֶׁשֲא םֶכְדָיְּב רֶׁשֲא הֶמָחְלִּמַה ילּכדתֶא ֿבֵסמ יֵנְנָה לֵאָרָׂשִי

 םיִרצַה םיְִׂשַּכַה-תֶאְ לֶבָּב ְךֶלֶמדתֶא םָּב םיִמָחְלִנ םֶתַא
 ריעָה ךּת-לֶא םֶתֹא יִּתְפַסָאְ הָמּ הַל ץוִחַמ םֶבֵלֲע

 הדָקְזַח עֹוְובּו הָיּוטנ רַב םֶכְּתִא יָא יּתְמַחְלְִו יא ה

 רעה יבְֹׁי-תֶא יִתיִּכְַו :ליִהָנ ףֶצֶקְבּו הָמֵחְבּו ףֶאְכּ

 ;ּותָמִי לודנ רֶבָרְּב הָּמֵהְּבַה--תֶאְ םֶדָאָה--תֶאו תאֹזַה

 -תֶאְּוהָדּוהיְִלֶמ והָיִקרִצתֶא ןֵּתֶא הָודְיֶאָ ןכירחַאו 1
 ורְבָּדַהְךִמ תאֹּזַה ריב םיִרָאִָּנַהתֶאְו םֶעָה-תֶאָו ירְבִע
 דָיִבּו טל רֵצאָרְדַכּובִנ דַיּב בֶעָרֲהְדִמּו בֶרֶהַהְדִמ
 סיִחָייאָל בֶרָחייפְל םֶּכְִו םָׁשִַ יִשְקַבְמ רֵיְבּו םֶהיֵבְיֲא
 רַמאֹּת הּזַה םעְה-לֶאְו :םִחֵרָי אָלְו לֶמחַי אָלְו םֶהיֵלֲע
 -תרֶאְו םִיהַק ךֶרָדיתֶא םֶכיְפל ןֵתֹנ יה הוה רַמֶא הָּכ
 בָעְרִבּו בֶרָחַּב תּומָי תאֹוַה ריָעְּב בֵשיֵה :תָּמַה ְךֶרָד
 הָיְחִיםֶכיֵלֲע םיִרְצה .םידְׂשּכַה-לַע לֶפְֶו צֹיַהְ רָב
 זראָּזַה ריִעָּביִנָּפ יִּתְמׂשִייִּכ :לֵלָׁשל וָׁשְפַנ יִל-הְתיִהְו

 הָפְרִׂשְִּּנִּתִבְב ְביִדלִמ דיְּב הָוהְ-סָאנ הָבֹוטְלאָלְו הָעְרַל
 דוד תִיַּב :ההְי-רַבְד ּועְמׁש הָדּהְיְךֶלֶמ היבְלּו :ׁשֵאָב
 קָשֹוע ךיִמ לו וליּצַהְו טָּפְׁשִמ רֶקֹבִלוניֵד הָוהְי רָמָא הֹּכ

 עֹר ינְּפִמ הָּכַכְמ ןיֵאְו הָרָעָבּו יִתָמַח ׁשאָכ אֵצַּתִד
 -אָנ רֶׂשיּמַה רוצ קֶמָעָה תֶבָׁשֹי ךילַא יִנְנִה :םֶהיֵלְלַעַמ
 ;ּוניֵתֹונוְֲמִּב אוי יִמּו ּוניֵלָע תַחַי-יִמ םיִרְמֶאָה הוה

 ׁשֵא יִּתַצהְו הָוהְי-םָאנ םֶכיִלְלַעַמ יִרפִּכ םֶכילְע יִּתְדַקָפּו 4
 :ָהיֶביִבְסילְּכ הָלְכֶאְו הָרְעַיַב
 | - ר =

 "זרָא םֶׁש ָּתְרַּבְַו הָדּוהְי ּךֵלַמתיִּב דַר הָוהְי רַמָא הֹּכ
 בֵׁשיַה הָדּוהְיְךֶלַמ הָוהְיירַבְּדעַמְׁשָתְרַמָאְו :הָּזַה רֵבְּדַה 2

 םיִרָעְׁשַּב םיִאָּבַה ְּךְּמַעְו ְּךיִדְבִנַו הָּתִא רוָד אקכ-לע

 רעֶד טיִמ ןעֶנאָלְׁש
 ;ןעֶּבאָה תֹונָמֲהַר ןייק טעוֶו רֶע דְנּוא ןעֶניֹוש טיִנ טעוֶו רֶע ,אייֵז

 סאָד קעוֶוַא רֶהעָק ְּךיִא ,העָז ,לֵאָרְׂשִי ןּופ
 ןיִא ןעֶנעֶז סאוָו הָמָחְלִמ איִד ןּופ רעוֶועֶג
 אייֵז טיִמ טְלאַה רֶהיֵא סאָו דְנעֶה עֶרייֵא
 דְנּוא לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק םעֶד טיִמ הָמָחְלִמ
 -יֹורְד ןּופ ְךייֵא ןעֶקיִרְד סאוָו ,םיִדְׁשַּכ איִד
 אייז לעזֶו ְּךיִא דְנּוא ,רֶעיֹומ איד ּוצ ןעֶס
 רעֶד ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא ןעֶלְמאַזְרעֶפ
 טיִמ לעד ָּךיִא דְנּוא 5 :טאָטְׁש רעֶניִזאָד

 -ָםיֹוא עֶנייֵא טיִמ ןעֶּמְלאַה הָמָחְלִמ ָךייֵא
 ןעֶקְראַטְׁש ַאטיִמ דִנּוא דְנאַה עֶטְקעֶרְטְׁשעֶג
 ןְראָצְמיִרְנ דְנּוא ןְראָצ טיִמ דְנּוא ,םעֶרָא
 ְךיִא דנוא 6 :םִעַּכ ןעֶסיֹורְג טיִמ דְנּוא
 רעֶד ןּופ רעֶניֹואְחְנייֵא איִד ןעֶגאָלְׁש לעדֶו
 ,תֹומֲהְּב דנּוא ןעֶׁשְנעֶמ ,טאָטְׁש רעֶניִזאָד
 אייֵז ןעֶלעֶו טְסעֶּפ עַסיֹורְג ַא ְךְרּוד
 רעֶד טְגאָז ,םעֶדְכאָנ דְנּוא 7 :ןעֶּבְראַטְׁש
 ניֵנעֶק םעֶד ּוהָיַקְדִצ ןעֶּבעֶג ָּךיִא לעוֶו ,ראַה
 סאָד דְנּוא ,טְכעֶנְק עֶנייֵז דְנּוא ,הָדּוהְי ןּופ

 ןיִא עֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא איִד דְנּוא ,קְלאָפ
 טְסעֶּמ רעֶד ןּופ טאָטְׁש רעֶניִזאָד רעֶד
 ,רעֶבְנּוה םעֶד ןּופ דְנּוא דְרעוֶוְׁש םעֶד ןּופ
 ןּופ גיִנעֶק רַצאֶרְדַכּובְנ ןּופ דְנאַה איִד ןיִא
 ,דְנייַפ עֶרייַז ןּופ דְנאַה איִד ןיִא דְנּוא ,לֶבָּב
 -העֶנעֶּב סאָָו איד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא דְנּוא
 אייז ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא ,עֶלעֶז עֶרייֵז ןעֶר

 רעֶּביִא ןעֶמְראַּבְרעֶד טיִנ ְּךיִז טעוֶו רֶע ,ךְרעוֶוְש םעֶד ןּופ ףְראַש

 -יִזאָד םעֶד ּוצ דְנּוא 8
 ָךייַא ראַפ ּבעֶנ ְּךיִא ,טְהעֶז ,ראַה רעֶד טְגאָזעֶב טאָה יֹוזַא ,ןעֶבאָז אּוד טְסְלאָז קְלאַפ ןעֶנ
 רעֶניִזאָד רעֶד ןיִא טְּבייַלְּבסאָו רעֶד9 :טיֹוט םעֶד ןּופ געוֶו םעֶד דְנּוא ןעֶּבעֶל םעֶד ןּופ געוֶו םעֶד
 איֵד ָּךְרּוד דְנּוא רעֶנְנּוה םעֶד ָּךְרּוד דֵנּוא דְרעוֶוְׁש םעֶד ָּךֶרּוד ןעֶּבְראַטְש טעֶו טאָטְש
 סאו םיִדְׂשַּכ איִד ּוצ ןעֶלאַפּוצ טעוֶו דֶנּוא ,ןְהעֶגְסיֹורַא טעֶו סאָו רעֶד דְנּוא ,טְסעֶּפ
 ןיִראָו 10 :ּביֹור ּוצ ןייַז םֶהיֵא ּוצ טעו עֶלעֶז עֶנייַז דְנּוא ,ןעֶּבעֶל טעוֶו ;ְךייַא ןְרעֶגאַלעֶּב
 םּוצ טיִנ דָנּוא ןעֶטְכעֶלְׁש םּוצ טאָטְש עֶניִזאָד איִד ּוצ םיִנָּפ ןייֵמ ןּוהְמעֶנ ּבאָה ָּךיִא
 -עֶנעֶגְרעֶּביִא איִז טעדֶו ,לֶבּב ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא ,ראַה רעֶד טְגאָז ,ןעֶמּוג
 דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ּוצ דָנּוא 11 :רֶעייֵּפ טיִמ ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ איִז טעוֶו רֶע דֵנּוא ,ןעֶרעֶזַו ןעֶּב
 :רֵאָה םעֶד ןּופ טְראָו םאָד טְרעֶה ,(ןעֶנאָז אּוד טְסְלאָז) הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ
 -ְךאָמ-היִרְפ ןעֶכיִלְטיִא טְכעֶר ְּךאָנ טָּפְׁשַמ ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ! דִוָד ןּופ זיֹוה אּוד 2
 יַדָּכ ,רעֶקיִרְדְרעֶטְנּוא םעֶד ןּופ דְנאַה איד ןּופ ןעֶטְּביֹורעֶג םעֶד ליִצַמ טייַז דְנּוא ,ןעֶנ
 םִע דֵנּוא ,ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ דָנּוא רֶעייֵפ סאָד איז יֹוזַא ןְהעֶנְסיֹורַא טיִנ לאָז ןְראַצְמיִרְג ןייֵַמ
 ןעֶנעֶק ןיִּב ְךיִא העָז 13 :קְרעֶו עַמְכעֶלְׁש עֶרייֵא ןעֶנעוֶו ,רעֶׁשעֶל ןייק ןייַז טיֵנ טעדֶ
 ,ראַה רעֶד טְגאָז ,ןיֹולִּפ םעֶד ןּופ זְלעֶפ אּוד ,לְהאָמ םעֶד ןיִא רעֶניֹואְוְנייַא אּוד ,ריִד
 טעוֶו רעֶֶו דְנּוא ?סְנּוא ףיֹוא ןעֶכעֶרְּבְרעֶטְנּורַא טעוֶז רעוֶו ,ןעֶנאָז סאָו איִד ןעֶנעֶק
 ְךאָנ פאָר ְךייַא לעֶו ְּךיִא רעֶּבָא 14 :?ןעֶגְנּוניֹואְח עֶרעֶזְנּוא ןיִא ןעֶמּוקְנייַרַא
 רֶעייַפ ַא ןעֶדְניִצְנָא לעֶז ָּךיִא דְנּוא ,ראַה רעֶד טְגאָז ,קְרעֶו עֶרייֵא ןּופ טְכּורְפ איִד
 :דְנעֶנעֶנְמּוא עַצְנאַנ עֶרֶהיֵא ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ טעוֶו םִע דְנּוא ,דְלאַַו רֶהיֵא ןיִא

 בכ לעטיפאק

 ןּופ גיִנעַק םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ ּפּורַא העָנ ,טְנאָזעֶג ראַה רעֶד טאָה יֹוזַא 1
 אוד דֶנּוא 2 :טְראָה עֶניִזאָד םאָד ןעֶדעֶר ןעֶטְראָד טְסְלאָז אּוד דֶנּוא ,הָדּוהְי
 ףיֹוא טְסְציִז םאִו ,הָדּוהְו ןּופ גיִנעַק אּוד ,ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו סאָד רעֶה ,ןעֶנאָז טֶּסְלאָז
 איד ְּךְרּוד ןייַרַא ןעֶמּוק סאוָו קְלאָפ ןייַד דְנּוא טְכעֶנְק עֶנייֵד דְנּוא אּוד ,דָד ןּופ לֶהּוטְׁש םעֶד

 עניזאד



 יהי

 ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ג :ןְרֶעיֹוט עֶניִזאָד
 טֶעייֵרְפעֶּב דְנּוא ,הָקָדְצ דְנּוא טָּפְׁשִמ טּוהְט
 רעֶקיִרְדרעֶטְנּוא םעֶד ןּופ ןעֶטְּביֹורעֶג םעֶד

 דְנּוא םֹותָי םעֶד דְנּוא ,ןעֶדְמעֶרְפ םעֶד דְנּוא
 דְנּוא ,ןעֶקיִרְד טיִנ רֶהיִא טְלאָז הָנָמְלַא איד
 -ךעֶפ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶּביֹורעֶּב טיִנ
 םעֶד ןיִא טּולְּב םעֶניִדְלּוׁשְנּוא ןעֶסיִג

 טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו טְרֶעייֵנ 4 :טֶרָא ןעֶניִזאָד
 ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו יֹוזַא ,ןּוהְט ְּךאַז עֶניִזאָד איִד
 זיֹוה ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ ןְרֶעיֹוט איד ָּךְרּוד

 םעֶד ףיֹוא ןעֶציִז ןעֶלעוֶו םאו עֶניִנעֶק
 ףיֹוא רעֶטייֵר דְנּזא ,דֶוָד ןּופ לֶהּוטְשןיֹורְמ

 ,טְכעֶנק עֶנייֵז ,רֶע ,דְרעֶפ דְנּוא ןעֶנעוֶוְטייֵר
 טעוֶו רֶהיֵא ןעֶו רעֶּבֶא 9 :קְלאַפ ןייַז דְנּוא
 יֹוזַא ,רעֶטְרעוֶו עֶניִזאָד איִד ןעֶרעֶה טיִנ
 טְגאָז ,ןעֶריֹואוָוְׁשעֶנ ריִמ אייֵּב ָּךיִא ּבאָה
 ןייז טעדֶו זיֹוה עֶגיִזאָד םאָד זַא ,ראַה רעֶד

 776 בכ

  ּוליצַהְו הָקְרֶצו טֶּפְׁשִמ יָׂשָע הָוהְי רֵמָא ו הָּכ :הָלֶאָה
 והֲתלַא וג הַא הָעְְלַאְו םֹותָי לְֵו קוָׁשָע ָיִמ לי
 :הָּוַה םֹכָּמַּב כְפׁשִּתילַא יקָנ םָדָו
 יע ׁשְב ּואְבּו הוה רֶבְּדַה-תֶא
 :ְַָ ורָבַַו אה םיִסּופַבּו בֶכָרָּב םיִבְכֶר ֹואְס "לֲע דֹרְל

 ּוׂשֲֵעַּת ו ׁשֵע ?"םָא י -4

 םיִבָׁשִי םיִכלמ הוה תייֵּבַ
 -י- -- --

 -טבאנ ְִּעַּבְׁשִנ יִּב הָּלִאָה םיִרָבּדַה-תֶא ועְמְׁשִת אֵל םאְו
 הידרי הָּבְרֶהְל ייפ דו דִי

 א א קי ך7 'ש
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 6 רַמָא ! הָכייֵּכ :הָוִה תַיַּבַ

 לה ׁשאָר יִל הָּתַא דָעְלִג הָדּוהְי ְךֶלֶמ םיִּביִלַע הָוהְי
 ךיִלָעיִּתְׁשּדִקְו .:הֶבָׁשונ אל = = םיִרָע הֶבִָמ ְךֶתֹי ְׁשֲא אֵליסַא
 -ילַע ּוליִפהו ךיורֶא רַחְבִמֹותְרִכְ וַָכְו ׁשיִא םיִתְָׁשִמ
 ׁשיִא ּורְמִאְ תה רֶיִעָה לַע םיִּבַר .םיוג ֹורְבָעְו :ׁשֶאָה
 :תאֹזַה הָלודְגַה ריֶעְל הֶכָכ הָוהְי הָׂשָע הלא ּוהֵר-לֶא
 ועֲהַתְׁשיַו םדיז ִי בע רֶׁשֲא ל לע ּורְמִאְו

 י לֵאְו תַמל וּכְבְילֲא ;םודְַַיו םיִרָחֲא םיהלאֵל
 -תֶא הָאָרְו דֹוע בּוׁשָי אֵל יִּכ ךלֹהל ֹוכְב וֵכְּב ל ּודָנָּת
 נ ּודיִׁשאְיְִּב םֶלֹ ׁשילֶא הָיהי-רַמָא הָכייֵּכ :ָתְרלמ ץֶרֶא
 ךֵמ אָצָי רֶׁשֲא ויָבָא ּוהָיִשאְי תַהָּת ְּךֵלֹמַה הָדּוהְי ְּךֶלֶמ
 ג ולְנַה-רְׁשֲא םקָמַּב יִּכ :דָע םָׁש בשָידאל הַָה םִִקְּמַה
 :דָֹע האי -אְל תאַה ץֶרֶאָה-תֶאְו תָּמָי םֵׁש וָתֹא

.- 

 9 ךריהמט ליד ריי יֵהְלֶא היה תיִרְּב-תֶא

 וג והָעַרְב טְֵּׁשִמ ּ ויָתוילעַו קָדֶצדאֹלְּב ֹותיִב הב יוִה
 14 ןריֵּב יִּל-הָנְבֶא רַמֹאָה :ִל אֵל ְקְְפּו םנִה דבי
 ְַׁשִמּו חֶאְּב שש: ר ב ול עַרָקְו םיִהְורִמ תֹוילעְו תודמ
 יט אולֲה ד יִבָא זֶרָאְב הָרֲהתִמ הֶּתַא יִּכ מַה :רֶשֶׁשִּב

 טְגאָז יֹוזַא ןיִראוָו 6 :גנּורעֶטְׁשּוצ עֶנייֵא ּוצ
 ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ ,ראַה רעֶד
 איו יֹוזַא ריִמ טְסיִּב אּוד עֶׁשְטאָה ,הָדּוהְי
 ו5 יד ןֶּד קב בֹוט זָא הָקָרְצּ טָּפְׁשִמ הָׂשָעְו הָתָׁשְו לֶכֶא ןֹונָבְל ןּופ ןייֵּפְׁש רעֶד (איוו רעֶדָאנ ,דֶעְלִנ

 יֹוזַא ,טְסיוִז ּוצ ןעֶכאַמ ָּךיִד ְּךיִא לעוֶו ְךאָד וע יִּכ :הָוהְי-םֶאָנ יִתֹא תַעַּדֲה אי היאלֲה ב יו מ וָא ןיְבָאְו ינ יִנָע

 :טְניֹואוְועֶּב טיִנ ןעֶנעֶז םאָו טעֶטְש איוו

 ריִד ןעֶגעֶק ןעֶטייֵרעֶּבּוצ לעְז ְךיִא דְנֹוא 7

 עֶנייֵד ןעֶדייֵנְׁשִּפֶא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,-ָהעוֶועֶג ןייַז דְנּוא ןאַמ םעֶד ,רעֶּבְרעֶדְרעֶפ

 דְנּוא 8 :רֶעייַפ םעֶד ףיֹוא ןעֶּפְראַוַו אייֵז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,רעֶמייֵּבְרעֶדעֶצ עֶטְסעֶּב
 ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא טאָמְש עֶניִזאָד איִד אייֵּב ןְהעֶגְרעֶּביִאְראָפ רעֶקְלעֶפ ליִּפ ןעֶלעוֶו םִע

 רעֶגיִזאָד רעֶד ּוצ ןּוהְמעֶנ יֹוזַא ראַה רעֶד טאָה םאָווְראַפ ,ןְרעֶדְנַא םעֶד ּוצ רעֶנייֵא ןעֶנאָז

 ןּופ דנּוּב םעֶד טְזאָלְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז לייוֵו ןעֶנאָז טעוֶו ןעֶמ דְנּוא 9 :םאָטְׁש רעֶסיֹורְנ

 אייֵז דְנּוא ,רעֶטעֶנ עֶדְמעֶרְפ ּוצ טקיִּבעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טאָג רֶעייֵז ,ראֵה םעֶד
 טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶטיֹוט םעֶד ןעֶנעוֶו ןעֶנייוו טיִנ טְלאָז רֶהיֵא 10 :טְניִרעֶנ אייֵז ןעֶּבאָה
 רֶע לייוַו ,קעֶוַא טְהעֶנ סאָו םעֶד רעֶּביִא ,טְנייוֵו אָי ,טְנייוֵו ,ןעֶנאָלְק טיִנ םֶהיֵא ןעֶגעוֶו
 !ֶרּוּבעֶג עֶנייֵז ןּופ דְנאַל םאָד ןעֶהעֶז רֶנּוא ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ רֶהעֶמ טיִנ ָּךיִז טעוֶו

 םאָו הָדּוהי ןּופ ניִנעֶק ,ּוהָיִׁשאֹי ןּופ ןְהּוו םּולָׁש ּוצ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ןיִראָז 1

 םעֶד ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא םאוָו ,ּוהָיִשאֹי רעֶטאָפ ןייַז ןּופ לעֶטְׁש רעֶד ןיִא טְריִנעֶר

 םעֶד ןיִא ןיִראָו 12 :ןעֶרְהעֶקקיִרּוצ רֶהעֶמ טיִנ ןעֶטְראָד ְּךיִז טעוֶו רֶע ,טְרָא ןעֶניִזאָד

 םאָד דְנּוא ,ןעֶּבְראַטְׁש רֶע טעוֶו ןעֶטְראָד ,ןעֶּביִרְטְרעֶפ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז ּואוְו טֶרָא
 ןייַז טֶעיֹוּב םאָו םעֶד ויִא העְח 18 :ןעֶהעֶז רֶהעֶמ טיִנ רֶע טעֶו דְנאַל עֶניִזאָד

 טייֵּבְרַא סאָו ,טְכעֶרְמּוא טימ ןעֶּבּוטְׁש-רעֶּביֹוא עֶנייֵז דְנּוא ,טייֵקְניִטְכעֶרעֶגְנּוא טיִמ זיוה

 רעֶד 14 :םייֵַּבְרַא עֶנייַז ראַפ טיִנ םֶהיֵא טְלְהאָצעֶּב דְנּוא טְסיִזְמּוא דְנייֵרְּפ ןייַז טיִמ

 -רעֶּביֹוא עֶמאָרְג דָנּוא ,זיֹוה ַא ןעֶסאָמ (עֶסיֹורְג) ןּופ ןֶעיֹוּב ריִמ לעֶו ְּךיִא טְנאָז םאו

 דֶנּוא ,ןְרעֶדעֶצ טיִמ אייז טְקעֶדעֶּב דְנּוא ,רעֶטְסְנעֶפ ףיֹוא ְּךיִז טְסייֵר רֶע דִנּוא ,ןעֶּבּוטְש

 טְסְכאַמ אּוד לייוֵו ןעֶריִגעֶר ןעֶד אּוד טְסעֶו 12 :ּבְראַפ עֶטיֹור טיִמ אייֵז טְּבְראַפעֶּב

 ?ןעֶקְנּורְטעֶב דְנּוא ןעֶסעֶנעֶג טיִנ רֶע טאָה ,רעֶטאָפ ןייד ?ןְרעֶדעֶצ טיִמ םיֹורְג ָךיִד

 :ןעֶנְנאַגעֶג טּוג םֶהיֵא סֶע ויִא לאָמְסְנעֶד ,ה הָקָרְצ דְנּוא טָּפְׁשִמ ןּוהְטעֶנ טאָה רֶע ןעוֶו

 לאָמְסְנעֶד ןעֶניִטְפְרעֶדעֶּב דְנּוא ןעֶמעֶרָא םעֶד ראַפ ןיִד םעֶד טָּפְׁשִמעֶג טאָה רֶע 6

 :ראַה רעֶד טְנאָז ?ריִמ ןּופ גַנּונעֶקְרֶע איִד טיִנ םִע זיִא !ןעֶועוֶועֶג טּוג םִע זיִא

 ןיִזעֶנ ןייַד ףיֹוא טעֶטְכיִרעֶג ראָנ ןעֶנעֶד ץְראַה ןייֵד דְנּוא ןעֶניֹוא עֶנייֵד ןיִראָו 7
 לא דָנּוא ןעֶסיִגְרעֶפ ּוצ םִע .טּולְּב עֶניִדְלּוׁשְנּוא םאָד ףיֹוא דְנּוא .(רְלעֶגנ
 רעֶד טְגאָז יֹוַא םּוראָד 18 :ןּוהְמ ּוצ טאַהְטְרְלאַועֶג ףיֹוא דְנּוא ;גְנּוקיִרְדעֶּב

 -וֿפשל ילְַה-ַּד לע ְךעְצִּב-לעיסַא יִּכ בל ךיניע ןיא
 8 רֵמאהּכ בָל :קָֹשעַל הָצּורְּמַהילַעְו קָׁשעָה-לַעְו

 ראה
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 ול וָרפֿפי-ַאְל הָדּוהְי ֶלֶמ ֹוהׁשאֹךְּב םיִקָיֹוהְי-לָא הֶוהְי

 !הרדֹה יֹהְו ןודָא יֹוָה ֹול ודפְִייאְל תֶחֶא יֹהְו.יִחֶא יה

 רֶעָׁשְל הֶאְלָהַמ ךלָשַהְ בֹוָחָס רֵכְּקִי רֹוָמֲח תֶרּוכְק

 ןלק ִת ןְׁשְַּבּויִקְּפְִ ןונְבִלַה יֵלֵע :םָלָׁשורְי כ

 ךילֵא יִּתְרַבִּד ךיְבַַאַמ-לּכ וְּבְׁשִנ יִּכ םיִרְבִעַמ .יקעצ 21

 "אל יּכ ךירישנמ ְךֹּכרַד הָז עַמְׁשֶא אל ְּתְרַמָא ד ןיַתוָלַׁשְּב

 ִבְשַּב ְךיִבָהַאְמּו ַחּור-הֶעְרִּת ַר-לְּכ לו קב ְּתַעַמָׁש 22

 ונְבַלביַּתבׁשי :ךתֶעָר לֶּכַמ ְּתְמִלִכנְו שבת א יֵּכ וכְָי 3

 :הֶרָלְיּכ לי םיִלָבֲח ְךֶליאֹבְּב ת נתניה וֵמ םיִזְרֲאָּב תנקִמ

 ךֶלֶמ םיִקָיהְי ֶב ּוהָיְנֶּכ הָיְהְישִא יּכ .הָוהְיםאָנ ניי יח 4

 ְךִתַתּת :ָּךְִֶּתִא םֶׁשִמ יִּכ יִנימְי ְךי-לַע םָתֹוח הָדּוהְי הכ

 יְּו םֶהיֵנְּפִמ רוני הָּתַאירָׁשַא דָיְבּוךֶׁשפַניִׁשקַבְמ דָיֹּב
1 

 ְךֶתֶא ִּתְלַטִהְו :םידְׂשַּכַה ךיְבּו לבירלמ רַצאֶרְרַכּוְבִנ 8
 םֶּתְרלייאְל רֶׁשֲא תֶרָחַאְְרָאָה לע ְךֶתַרָלִי רֶׁשֲא ְךְמא-תֶאְ

 יתרֶא םיאָׂשִנְמ סה רֶׁשֲא ץרָאָה לע ו ;ּותְֹמָּת םָׁשְו םָׁש עז

 ץוֿפָנ הֶובנ בֶצֶּמַה :!ובׁשְי אל הָמָׁש םָׁש םיׁשָל םָׁשְפַנ 8

 אוָה ליה עוּדִמ ֹוּב ץפַח ןיא ילכיסא והָיָּכ הֶוַה ש יאה

 ץרַא ץרא ץרַא :ועריראל רֶע ;ִא ץֶרָאָה-לַע י בֵלְׁשהו ןעֶרַו 9
 הֵּזַה ׁשיאָה-תֶא ובְתִּכ הָוהְי רַמָא !הָּכ :ַהָוהְי-רַבְד יִעְמִׁש ל

 ׁשיִא וּעְרַזִמ חֶלֶצִי אֹכ יּכ ויָמָי ְּכ ח חָלְצידאְל רֵבָג יי יִרֵע
 הָרּוהיֵּב דֹוע לָׁשֹומּו דוָד אֵסָכילַע 3 בֵׁשֹי

 גכ .גכ
 :הָוהָי-סאנ יִתיִעְרַמ ןאָצ-תֶא םיִצְפִמּו םיִרְּבַאְמ םיִעֹר יֹוה א
 םיִֹרָה טיִעֹרֲה-לַמ לאָרְׂשִ יקלא הָיהְי רַמָאדהְּכ כָל 2

 םָּתְרַקְפ אָלְו םּוחּדַּתַו ינאֹצ-תֶא םֶתֹצַּפַה םַתַא א לַע-תֶא
 :והי-פָא) םֶכיֵלְלַעַמ עֶר"תֶא םֶכיֵלֲע רֶקֹפ יה םֶתֹא

 ִתְַּדִה-רֶׁשֲא תֹוצְרֲאָה לֹּכִמ ינאֹצ ז
 נה ם םת ֹא

 תיִרֵאְשתַא ץֵּבַקֲא ינֲאַו 3

 תבו בכ

 גיִנעֶק ,ּוהָיִׁשאֹי ןּופ ןְהּוז ,םיִקְיֹוהְי ףיֹוא ראַה
 ןעֶנעוֶו ןעֶגאָלְק טיִנ טעוֶו ןעֶמ ,הָדּוהְי ןּופ
 עֶנייֵמ הָעוָו דְנּוא ,רעֶדּורִּב ןייֵמ ,העוְז ,םֶהיֵא
 -אָלְקעֶּב טיִנ םֶהיֵא טעוֶז ןעֶמ ,רעֶטְסעוֶוְׁש
 ּוצ זיִא העוְו רעֶדָא ,ראַה העו יֹוא ,ןעֶנ
 ְךייֵלְג 19 :(םעֶטְסעֶואַמ) טייֵקְנְהעֶׁש עֶנייֵז
 טעוֶו לעֶזֶע ןייֵא ןּופ םיִנעֶּבעֶרְגעֶּב סאָד איוו
 דְנּוא טְּפעֶלְשעֶג ןעֶרעוֶו ןעֶּבּורְנעֶּב רֶע
 ןּופ ןְרֶעיֹוט איִד ןּופ טייוו ןעֶּפראָוְרעֶפ
 ֹונָבִל םעֶד ףיֹוא ףיֹורַא העְנ 20 :םִיַלָׁשּורְי
 םיֹורַא ּבעֶג ןְׁשֶּב ןיִא דְנּוא ,אייֵרְׁש דְנּוא
 עֶלַא זַא ,םיִרָבֵע ןּופ אייֵרְׁש דְנּוא ,לֹוק ןייַד

 -עֶג ןעֶכאָרְּבּוצ ןעֶנעֶז רעֶּבאָהְּביִל עֶנייֵד
 ןיִא טעֶרעֶג ריד ּוצ ּבאָה ָּךיִא 21 :ןעֶראוָו
 טְסאָה אּוד (רעֶּבָא) ,ןעֶטייֵקְגיִהּור עֶנייֵד
 זיִא סאָד !ןעֶרעֶה טיִנ ליוו ְךיִא טְנאָזעֶג
 אּוד ןיִראו ,ןָא דְנעֶנּזי עֶנייַד ןּופ געוֶו ןייֵד
 עֶלַא 22 :לֹוק ןייֵמ טְרעֶהעֶג טיִנ טְסאָה
 ןְרעֶטיִפ דְניוו רעֶד טעֶז רעֶכּוטְסאַּפ עֶנייֵד

 ןיִא ןְהעֶג ןעֶלעוֶו רעֶּבאָהְּביִל עֶנייֵד דְנּוא
 טְסעוֶו לאָמְסְנעֶד ןיִראו ,טְפאַׁשְנעֶגְנאַפעֶג
 טְסעוֶו אוד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו עֶדְנאַש ּוצ אּוד
 -ְגיִטְכעֶלְׁש עֶנייֵד עֶלַא ןעֶנעוֶו ןעֶמעֶׁש ְּךיִד
 םעֶד ףיֹוא ןירעֶניֹואוְנייַא אּוד 23 :טייק
 ןיִא טְסעֶנ ןייַד טְסְכאַמ אּוד ןןֹונָבָל

 ןעֶמּוק ריִד ּוצ ןעֶלעוֶו ןעֶנאַטעוֶו ןעוֶו ,ןעֶדייֵלְטיִמ ּוצ ןייַז אּוד טְסעֶזו יֹוזַא איוז ,ןְרעֶדעֶצ
 סאָד ;,ראַה רעֶד טְנאָז ,ּבעֶל ְּךיִא איוז רֶהאָו יֹוזַא 21 :ןיִרעֶניוִועֶג ַא ןּופ איוו םי ָנְרעֶמיִצ
 עֶניימ ןַא בְניִרְלעֶגיִז ַא איוִו ןייַז לאָז הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק ,םיִקָיֹוהְי ןּופ ןְהז ּוהָיְנַּכ ןעדֶו
 ָךאָד ,דְנאַה עֶטְכעֶר

 ךיִד
 עֶכְלעוֶו ראָפ איִד ןּופ

 :ןעֶסייֵרְקעֶֶוַא ּךיֹוא ְּךיִד ְּךיִא לעֶז ןעֶשְראָד ןּופ
 דְנאַה איִד ןיא דְנּוא ,עֶלעֶז עֶנייד ןעֶרְהעֶנעֶּב סאָו איִד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא ןעֶּבעֶנ

 ןּופ גיִנעֶק רַצאֶרְדַכּובְנ ןּופ דְנאַה איד ןיִא דְנּוא ,טְבְראַפ טְסאָה אּוד ג

 לעדֶז ְּךיִא דְנּוא 8

 דְנּוא ,ןעֶפְראוַוְרעֶפ ְּךיִד לעוֶו ְּךיִא דנּוא 26 :םיִדְׂשַּכ איִד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא דְנּוא ,לֶבָּב
 זי י= ףיייי

 ןעֶמְראָד טְנעֶז רֶהיֵא ּואוְו ,דְנאַל רעֶדְנַא ןייַא ןיִא ,ןעֶריֹוּבעֶג ָּךיִד טאָה סג א = שש '})
 םעֶד רעֶּביִא דְנּוא 27 :ןעֶּבְראַטְׁש רֶה יִא טעדו ןעֶטְראָד רֶנּוא ,ןעֶראוָועֶג ןעֶריֹוּבעֶג טינ
 טְראָד ,ןעֶרְהעֶק ּוצ קירּוצ טְראָד יֵדְּכ עֶלעֶז עֶרייֵז ןעֶּבעֶהְרעֶד אייֵז סעֶבְלעוֶו ףיֹוא =

 :ןעֶרְהעֶקקיִרּוצ טיִנ אייֵז ןעֶלעֶו 7
 םעֶנייַרְמּוא

 ןייֵא (ןיִכָיֹוהְינ ּוהָיְנַּכ ןאַמ רעֶניִזאָד רעֶד ןעֶד זיִא 8
 טְרְהעֶגעֶּב רעֶנייֵק סאָו יִלַּכ ַא רעֶדָא ?ְּךאַז עֶנעֶכאָרְּבּוצ ַא ;רֵליִּבְנעֶצענ

 -קעוֶוַא דְנּוא ןעֶנאַרְמעֶנְקעוֶוַא (רעֶדְניִקנ ןעֶמאָז עֶנייֵז דְנּוא רֶע זיִא םֹּוראָו ?טיִנ םֶהיֵא
 ,דְנאַל ,דְנאַל יֹוא 29 ?טיִנ ןעֶנעֶק אייֵז םעֶכְלעֶו דְנאַל םעֶד ןיִא ,ןעֶראָועֶג ןעֶפְראַועֶג
 עַה !דְנאַל
 ַמ ןעֶניִדאָד

 םעֶד ןייַא טְּבייַרְׁש ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 0 ;ראַה םעֶד ןּופ טְראָו םאָד ר
 ןיִראָָו ,געֶט עֶנייֵז ןיִא טיִנ טְקיִלְנעֶּב םאָו ןאַמ ַא םֶלֵא ,רעֶדְניִק ןְהֶא םִלֵא ןאַמ

 לֶהּוטְׁש םעֶד ףיֹוא ןעֶציִז לאָז רֶע סאָד ,ןעֶקיִלְג טיִנ רעֶדְניִק עֶנייַז ןּופ םע ק ְהּוטְש ז ףיֹוא ןעֶציִז 7? םאָד ,ןעֶקיִלְנ טיִנ ניק עֶנ בה טעטש םצ
 :הָדּוהְי ןיא ןעֶריִגעֶר רעֶדיוז לאָז רֶע זַא ,דֵוָד ןּופ

 נב לעטיּפאק

 ףאָׁש איִד ןעֶטייֵרָּפְׁשרעֶפ דְנּוא ןעֶריִלְרעֶפ ןעֶבאַמ םאִו רעֶכּוטְסאַּפ איֵד ּוצ !העז ילא 1
 ןופ טאָג רעֶד ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא םּוראָד 2 :ראַה רעֶד טְנאָז ,גְנּורעֶטיִּפ עֶנייֵמ ןּופ
 עֶנייֵמ טייֵרַּפְשּוצ טאָה רֶהיִא ,קְלאָפ ןיימ ןְרעֶטיִפ סאָו רעֶכּוטְסאַּפ איִד ףיֹוא ,לֵאָרְׂשִי

 !טְקְנעֶדעֶג טיִנ אייֵז ןעֶנעוֶו טאָה רֶהיֵא דֵנּוא ,ןעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ אייֵז טאָה רֶהיֵא רָנּוא ףאַש
 ָךיִא דנּוא 8 :ראַה רעֶד טְגאָז ,קְרעוֶו עֶטְכעֶלְׁש עֶרייֵא ראַפ ְךייֵא ףאָרְטְׁשעֶּב ְךיִא ,העָד
 ּואָח רעֶדְנעֶל עֶלַא ןּופ ,ףאָׁש עֶנייֵמ ןּופ עֶנעֶּביִלְּבעֶנְרעֶּביִא סאָד ןְלעֶמאַזְנייֵא קיִרּוצ לעדֶו לעוו

 ךיא
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 3 א וכָרְו וְפִ ןהונ--לַע ן יי יתבשל וו ם םש םתֹא ְךיִא דנּוא ןעֶסיֹוטְשְרעֶפ אייֵז ּבאָה ְךיִא

 ורכפי יירי יהי לו רוצ א יי- 'ו זרייורי םיע יִל : : : 4 :

 או ּתֲהי-אָלְו דש ּוארָייאלְ עֶר םִעֹר םֶהיֵלֲע -יֹואוו עֶרייֵז ּוצ ןעֶגְנעֶרְּבְקיִרּוצ אייֵז לעוֶו
 ה יתמכרו ו הוהי-ִאנ יי תי םיִאְּב םיִמָי הֶּנ ּ: ; הָוהי-טָאנ : זר

 ו אייז דנוא זעלּפ עדיו
 טָפְׁשִמ הֶׂשְֶו ליִּכׂשִהְו ךלֶמ ךלמּו קיִדִצ חַמַצ דָוְחְל לעוֶו אייֵז דְנּוא ,(רעֶצעֶלְּפ עֶדייוו) ןעֶגְנּונ
 6 חַטַבְל ןְֵּשִי .לארש לי | הָדּודְי שי ת ווְמיַּב ;ץֶרָאָּב הָקָרְצּו ְךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ראַּבְטְכּורְִפ ןליז

 ז םימי-הנה ןְבִל = :יטקִדִצ ! הָוהְי וָאְרקִי-רֲֶׁא משה רעֶּביִא לעוֶו ְּךיִא דְנּוא 4 :ןעֶרְהעֶמְרעֶפ
= 

 הל .רָׁשֲא הָוהְיייַח וע ּוהְמאלְ ההם םָאָב = איי דְנּוא ,רעֶכּוטְסאַּפ יי אייֵז

 הרָנֹפִצ ירא רשי תיֵב ב ער רתָא א רֶׁשֲאו א לע -עוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶּבאָה אֵרֹומ ןייק רֶהעֶמ
 ;תָמְדַא ַע וב נבשיו םש .םיִּתְהַּדִה =וז שא תֹוצְרֲאָה ?2כמו 6 : :

  יתֹמצַ-לב ֹוּפְַר 'יברקב בל רּמשִנ םיאְבָל אייֵז דְנּוא אה טיִנ טְסגְנַא עֶנייֵק אל
 נֵ הוה ינְּפִמ = רָע רֶבָנְכ -ֹוכְׁש ׁשיִאְּכ יִתייָה טְנאָז ןעֶרעוֶו ט : ְהעֶפעֶג רֶהעֶמ טיִנ ןע 4 עוו

 ' הָלָא  ינפמייכ ץֶרָאָה הָאְלְמ םיִפֲאָנְמ יִּכ !ושְרְק יִרְבִּד רעֶד טְנאָז ,ןעֶמּוק געֶמ ,העְז כ :ראַה רעֶד

 הרָעָר םֶתָצּורִמ ֵהְַ רֶּבְרִמ תֹאְנ ְִּׁיץֶרֶאָה הָלְבֶא . דֵוָד ּוצ ןעֶלעֶטְׁשְפיֹוא לעוֶו ךיִא סאָד !ראַה
 גת ים ופָנָה יי עמק = םֶתָרִבת עו רֶע דְנּוא ;גְנּוצאָרְּפְׁש עֶטְכעֶרעֶג ַא

 םהי ֹע איבָאיב ּהָב ולֵפָנ ּודָדְי הֶלִפֲאַּב } תוּק טא 0 : : : : ײ

 1 םנב טָּפְׁשִמ ןּוהְט טעֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶלְדְנאַה
 5 וה רמָׁש יִאיִבְנִבּ !הֹוהָי-םִאָנ םֶתָּדְקִּפ תנָׁש העי א : : :

 :לֵאָרְ ְשי-תֶא *  ימע-תֶא ּועְתּיַו לַעַּבַב ָאַבַנ : הָלְפִת יִתיִאָר עֶנ 1 1 ִא 0 :דְנא םעֶד 1 ִא הָקָדְצ דְנּוא

 4 ךֵָהְ ףאָנ הבורְַׁש יִתיִאָר םַלָׁשורי יב דְנּוא ,ןעֶרעֶוֶו ןעֶפְלאָהעֶג הָדּוהְי טעוֶו געֶט

 ּוֲה  ְִמ ש שא ּבְׁשייְִּלִבְל םיִעְֵמ יֵהי וו לָקׂשַּב ..דְּוא ,טייֵהְרעֶכיִז ןיִא ןעֶגיֹואוְו טעוֶו לֵאָרְׂשִי
 וט רֵמָאיהָּכ 1 ןל :הָרֹמֵעַּכ ָהיֶבְׁשִיְו םֹרְסִּכ טלכ יִל םֶהיֵא טעוֶו ןעֶמ סאו ,ןעֶמאָנ ןייז זיִא םאָד
 הרָנעַל םָתֹוא ליִכֲאָמ יָה םיִאְבְּנַה-לַע תֹואְבִצ הָוהְי :טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג עֶרעֶזְנּוא הָוהְי ,ןעֶפּור
 הָפְנֲ נה הא םַלָׁש שי ורִי יאיבְנ תאמ יֵּכ ׁשאֶרייֵמ םי ְתַקְׁשִהְו רעֶד םָנאָז ִּפ ןעֶמּוק בעֶט ,העֶד ןיִראָו /

 18 ומֶׁש הלא תונ לב הָוהְי רַמָאֹרהְּכ :ץֶרָאָהִלְבִל יֹוזַא ,ןעֶגאָז רֶהעֶמ טיִנטעֶו ןעֶמ סאָד ,ראַה

 , םכְִא הָמה שקבהמ םָכָל םיִאְּבנַה םיִאְבַה ילבדילע נאָה סאו שְּבעֶל ראַה רעֶד איו רֶהאו
 ד יֵצֲָנְמִל לומָא םיִרְמֶא :הָוהְי יִּפִמ אל ּורְּבַדָי םָּבל ןוֲח עט : ר

 ןּופ לֵאָרִֹׂשִי רעֶדְניִק איִד טְכאַרְּבעֶגְפיֹורַא
 -עֶנְפיֹורַא טאָה םאֶו ,טְּבעֶל ראָה רעֶד איו רֶהאֹו יֹוזַא ,טְרֶעייֵנ 8 :םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד
 ןּופ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוד םעֶד ןּופ רעֶדְניֵק איִד טְכאַרְּבעֶג טאָה סאָָו דְנּוא טְכאַרְּב
 ,ןעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ אייֵז ּבאָה ָּךיִא ןיִהַא ּואוְו ,רעֶדְנעֶל עֶלַא ןּופ דְנּוא ,טייֵז-ןֹופְצ ןּוּפ דְנאַל םעֶד
 ןייַמ זיִא םיִאיִבְנ איִד ןעֶנעֶו 9 :דְנאַל ןעֶנייֵא רֶעייֵז ףיֹוא ןעֶניֹואְו ןעֶלעוֶו אייז דְנּוא

 ַא איז ןעֶראָועֶג ןיִּב ְּךיִא ןְרעֶטיִצ רעֶנייֵּב עֶנייִמ עֶלַא ,היִמ ןיִא ןעֶכאָרְּבעֶג ץְראַה
 ןּופ ,ןעֶמּוקעֶגייֵּב םֶּהיִא טאָה ןייוו רעֶד סאָו ןאַמ ַא איו דְנּוא ,ןאַמ רעֶנעֶקְנּורְמעֶּב
 -ייֵרְט-תּונְז ןּופ ןיִראָו 10 :רעֶטְרעוֶו עֶניֵלייֵה עֶנייֵז ןעֶנעוֶו ןּופ דְנּוא ,ראַה םעֶד ןעֶנעדֶו
 דְנאַל םאֶד זיִא ְּךּולְּפ םעֶד ןעֶנעוֶו ןּופ ןיִראָו ,ןעֶראָועֶג לופ דְנאַל םאֶד זיִא רעֶּב

 טְנעֶקיִרְטעֶנְסיֹוא ןעֶנעֶז רָּבְדִמ רעֶד ןּופ רעֶצעֶלְּפ עֶדייוֵו איִד ,ןעֶראָועֶג ןעֶּבְראָדְרעֶפ
 טיִנ ןעֶנעֶז ןעֶטְפעֶרְק עֶרייֵז דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג טְכעֶלְׁש זיִא ןעֶפיֹול רֶעייֵז דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג
 (םיִפָנֲח) שְלאַפ ןעֶנעֶז ןַהֹּכ רעֶד ָּךיֹוא יֹוזַא איִבָנ רעֶד איו ליֹואְו יֹוזַא ןיִראָו 11 :טְכעֶר
 םּוראָד 19 :ראַה רעֶד טְגאָז ,טייֵקְניִטְכעֶלְׁש עֶרייַז ןעֶנּופעֶג ְּךיִא ּבאָה זיֹוה ןייֵמ ןיִא ְךיֹוא
 ןעֶלאָז אייֵז ,םיִנְרעֶטְסְניִּפ רעֶד ןיִא רעֶטְרֶע עֶגיִׁשְטיִלְג איו ןייַז אייֵז וצ געוֶו רֶעייֵז לאָז
 -ְבעֶלְׁש ןעֶנְנעֶרְּב אייֵז ףיֹוא לעוֶו ְךיִא ןיִראָו ,ןעֶלאַפ ןעֶניִראַד דְנּוא ןעֶרעוֶו ןעֶמיֹוטְׁשעֶג

 איֵד רעֶטְנּוא דְנּוא 13 :ראַה רעֶד טְנאָז ,גְנּופאָרְטְׁשעֶּב עֶרייֵז ןּופ רֶהאָי סאָד ,םעֶט
 ָךְרּוד טְגאָזעֶג תֹואיִבְנ ןעֶּבאָה אייֵז ,גְנּורעֶטְסעֶל ןעֶהעֶזעֶג ְּךיִא ּבאָה ןֹורְמֹׂש ןּופ םיִאיִבְנ

 איִד רעֶטְנּוא דְנּוא 11 :לֵאָרְׂשִי קְלאַפ ןייֵמ טְרְהיִפְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לַעַּב םעֶד
 טיִמ דְנּוא ,(תּונְז) ןעֶכעֶרְּבעֶהְע ,ןעֶהעֶזעֶג םעֶביִלְקעֶרְׁש ְּךיִא ּבאָה םִיַלָׁשּורְו ןּופ םיִאיִבְנ
 ןּורְט םאִו איִד ןּופ דְנעֶה איִד טְקְראַטְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶהעֶגְמּוא טייֵקְׁשְלאַפ
 אייז מייקְגיִטְכעֶלְׁש עֶנייֵז ןּופ ןעֶרְהעֶקקיִרּוצ טיִנ ְךיִז לאָז ןאמ רעֶכיֵלְטיִא סאָד ,םעֶטְכעֶלְׁש
 :הָרֹומֲע איז ְּךייֵלְג רעֶניֹואְוְנייֵא עֶרְהיִא דִנּוא ,םֹודְס איװ ןעֶראוָועֶג עֶלַא ריִמ ןעֶנעֶז
 ןעֶסֶע אייֵז ְךאַמ ְּךיִא ,העֶז ,םיִאיִבְנ איִד ןעֶנעוֶו ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא ,םּוראַד 2
 םִיַלָׁשּורְי ןּופ םיִאיִבְנ איד ןּופ ןיִראָו ,רעֶסאוַו-לאַנ ןעֶקְניִרְט ּוצ אייֵז ּבעֶנ דְנּוא ,הָטּומְרעוֶו
 טְגאָז יֹוזַא 16 :דְנאַל עֶצְנאַג םאָד רעֶּביִא (הָּפּונַה) אייֵרעֶלְכייֵמְׁש ןעֶגְנאַגעֶנְסיֹורַא זיִא

 סא ,םיִאיִבְנ איִד ןּופ רעֶטְרעוֶו איד ףיֹוא ןעֶרעֶה טיִנ טְלאָז רֶהיִא ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד
 ץְראַה רֶעייֵז ןּופ גְנּוהעֶז סאָד ,ׁשיִראַנ ְּךייֵא ןעֶכאַמ אייֵז !תֹואיִבְנ ְךייִא וצ ןעֶנאָז

 נייֵמ ּוצ רעֶמיִא ןעֶנאָז אייֵז 17 :ראַה םעֶד ןּופ ליֹומ םעֶד ןּופ טיִנ רעֶּבֶא ,אייֵז ןעֶדעֶרי
 רענרעצרעד



 הימרי 719

 בל תיִהְְׁשִּב ףלה לֹכְו םֶכָל הָיְהִי םֹלָׁש הוהְי רֵּבַד
 ףֶוהְי רוָסְּב לַמָע יִמ יִּכ :הָער םֶכיֵלֲ אֹוָבְתדאְל ּורְמֶא 5

 ;עֶמְׁשו יִרְבִד םיִׁשְקהייִמ וְרְבִד-תֶא עַמְׁשִיְו אָדָיְ

 ׁשאָר סֶע לֵלֹוחְתִמ רַעַמְו הֶאְצִי הָמֵח הָוהְי תֶרֶעַט ! הָּנִה 2
 וְמיִקָה-רעְו ֹותׂשִע-דַע הָוהי-ַא וׁשִי אל :לּוחָי םיִעָׁשְר 2
 דיל :הָניִּב הב ּונְנבְתִּת םיִמָיַה תיִרחַאְּב וָּבִל תֹומִמ 1

 םִהְו םֶהיֵלֲא תבל ּוצָר םֵהו םיִאְבְּנַה-תֶא יִּתְחַלָׁש
 םּובׁשיו יִמַ-תָא יֵרְבֶד ּועָמְִׁיַויִדֹוסְּב ּורְמַע-םִאְו :ואָּבִנ 2

 בֶרָּקִמ יהלֲאַה ;םֶהיֵללעַמ ערֶמּו עֶרָה םֶכְרַדִמ
 ׁשיא רֶמָּטִי--םִא ;קֶחָרִמ יִהלֶא אֵלְו הָוהְי י--םֶאְנ יִנֲא 4

 םִיָמָׁשַה-תֶא אֹולֲה הָוהְיאנ רנָארָאראל י ִנֲאַו םיִרָמְסִּמַּב
 -רֶׁשֲא תיִא יִּתְַמָׁש ;הוהְי-םֶָ 'אְָמ יִנֲא ץֶרֶאָה-תֶאְו הכ

 יִתְמִלָח רֶמאֵל רֶקָׁש יִמְׁשִּב םיִאְּבנַה םיִאְבָוה ֹורְמֶא

 ָאיִבו רַקּׁשַה אבני בלב ׁשיהמדַע יִתְמִלח
 םֶתֹמוְלֲחַּב ִמָׁש יִמעיתֶאַחיֵּכְׁשַהְל םיִּבְׁשחַה :םָּבִל תֶמְרַּת 7

 ימְׁשתֶא םָתֹובֶא וחְכִׁש רֶׁשֲַּ ּוהְעַרְל שיִא ְפְַי רֶׁשֲא
 יירְבִּד רֶׁשֲאַו םֹולָח רֵּפַמי םולָח וְָאיֹרְׁשֲא איִבָּנַה ;לֵעַָּּ 8

 :הָוהְי-םָאנ רֵּבַה-תֶא ןְבֶּתִליהַמ תַמָא יִרְבִד רֵּבְַי וּתִא
 ;עֵלְס ץצִפִי ׁשיִּטַפְכּו והָי-םֶאָנ ׁשֵאְּכ יִרְבִד הֶּכ אמה
 תאַמ ׁשיִא יִרָבִד יִבֹננְמ הָוהְיםִאְנ םיִאֵבְנִ-לַע ְִנִה ןֵכָל ל
 םֶנֹוׁשְל םְֶקּלַה הָוהיטָאנ םיִאְבְנ הילֵע יְִנִה :ּוהֵעַר 1
 הָוהְיםֶאְנ רֶקָׁש תֹומֹלֲח אבל יִננַה :םִאָנ רמֲאניו 9

 -אָל יִכֹנָאְו םתֹחַבו םֶהיֵרְקׁשְּב יִמַע-תֶא ְּתַיַו םּורַָּסי
 יםִאְנ הזַה-םֶעֶל וליֵעו אל יֵֹוהְו םיִתיִוְצ אלְ םיִמְחַלְׁש
 דמאל ןֵהֹכדא איִבָּנַהיֲֹא הֶּזַה םֶעָה לֵָאְׁשִייִכְו !הָוהְי

 ְִּׁשִטָו אָּׂשַמ-הַמ-תֶא םֶהיֵלֲא ָּתְרַמָאְו הָוהְי אָׂשּמדַמ
 אָׂשמ רַמאירֶׁשֲא ֶעָהְהְכהואִבְְִו :הָוהיםֶאנ םֶכְתֶא 4

 :םיִׂשֲעַמ עֶטְכעֶלְׁש עֶרייֵז ןּופ
 ?ןעֶטייוֵו ןּופ טאָג ַא טיִנ דְנּוא

2 

 וטעֶרעֶג טאָה ראַה רעֶד ,רעֶנְרעֶצְרעֶד
 ןעֶלַא ּוצ דְנּוא ,םֹולְׁש ןייז ְךייִא ּוצ טעוֶו םִע
 ןעֶקְנאַדעֶג איִד טיִמ םּורַא ןְהעֶג םאוְו איד
 ןייק טעוֶו סֶע ,אייז ןעֶגאָז ,ץְראַה רֶעייֵז ןּופ
 ןיִראוָז 18 :ןעֶמּוק ְךייֵא רעֶּביִא םעֶטְכעֶלְׁש
 םעֶד ןּופ רוס םעֶד ןיִא ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא רעוֶו
 ןייַז ןעךעֶה דְנּוא ןעֶהעֶז לאָז רֶע סאָד ,ראַה
 ,טְראוָו ןייַז ןעֶמּונְרעֶּפ טאָה רעוֶו ?טְראָו
 ַא הֹעְז 19 ?טְרעֶהעֶנ םִע טאָה דנּוא

 ןְראָצְמיִרְג ַא ,ראַה םעֶד ןּופ דְניוִוְמְרּוטִש
 רעֶניִטְּפעֶה ַא דנוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא
 איד ןופ ּפעֶק איד ףיֹוא ,דְניְִמְרּוטִׁש
 ְךיִז טעוֶו סֶע 20 :ןעֶלאַפ רֶע טעוֶו םיִעְׁשִר
 ראַה םעֶד ןּופ ןְראָצ רעֶד ןעֶרְהעֶקְמּוא טיִנ
 איד ןעֶלעֶטְׁשְפיֹוא דְנּוא ןּוהְמ טעוֶו רֶע זיִּב
 סא ,ץֶראַה ןייֵז ןּופ (רעֶנעֶלְּפ) ןעֶקְנאַרעֶג
 םיִועֶּנ םִע רֶהיֵא טעוֶו געֶט איִד ןּופ עֶדְנֶע

 םיִאיִבְנ איִד ּבאָה ְּךיִא 21 :ןְהעֶטְׁשְרעֶפ
 ןעֶפאָלעֶג אייז ןעֶנעֶז ְּךאָד ,טְקיִׁשעֶג טיִנ
 ןעֶּבאָה ְּךאָד ,טעֶרעֶנ טיִנ אייֵז ּוצ ּבאָה ְּךיִא
 אייֵז ןעוֶו דְנּוא 22 :טְנאָזעֶג תֹואיִבְנ אייֵז

 דְנּוא ,הֶּמאֵר ןייֵמ ןיא ןעֶנאַּטְׁשעֶג ןעֶטְלאוָו
 ּוצ ןעֶרעֶה טְזאָלעֶג טְראוָו ןייֵמ ןעֶטְלאָו ,

 -קירזצ אייֵז אייז ןעֶטְלאוָו יֹוזַא ,קְלאָפ ןייֵמ
 דְנּוא ,געוֶו ןעֶּטְכעֶלְׁש רֶעייֵז ןּופ טְרְהעֶקעֶג

 ראַה רעֶד טְנאָז ,טְנעֶהאָנ ןּופ טאָג ַא ןעֶד ְךיִא ןיִּב 3

 -עֶגְראָּבְרעֶפ ןיֵא ןעֶנְראָּבְרעֶּפ ְּךיִז לאָז ןאַמ ַא ןעוֶו 4
 - טיִנ ןעֶד ְּךיִא טי ראַה רעֶד טְנאָז ?ןעֶהעֶז טיִנ ןעֶד םֶהיֵא ְךיִא לעדֶו ,רעֶמְרֶע עֶנ
 םאָו םאֶד טְרעֶהעֶג ּבאָה ְּךיִא 29 :ראַה רעֶד טְנאָז ?רֶרֶע איִד דְנּוא לעֶמיִה איִד
 טְכאָזעֶג תֹואיִבְנ ׁשְלאַפ ןעֶמאָנ ןייֵמ ןיִא ןעֶּבאָה עֶכְלעוֶו ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה םיִאיִבְנ איִד
 איד ןיִא ןייַז ןעֶד םִע לאָז ?גְנאַל איו ויִּב 26 :ּתימֹולֲחעָנ ּבאָה יא ןעֶבאָז ּוצ יֹוזַא
 (ןעֶהעֶזְסיֹוא טא אייֵז םאֶד) ,תֹואיִבְנ ׁשְלאַפ ןעֶנאָז םאוְו םיִאיִבְנ איִד ןּופ רעֶצְרעֶה
 קְלאָפ ןייַמ ןעֶמְכאַרְט סאָו 27 !ץֶראַה םעֶנעֶנייֵא רֶעייֵז ןּופ :אָרְטעֶּב ןּופ םיִאיִּבְנ איז
 ּוצ רעֶנייֵא ןעֶלְהעֶצְרעֶד סאָו ,תֹומֹולַח עֶרייז ְּךְרּוד ןעֶמאָנ ןייַמ בו ּוצ ןעֶסעֶנְרעֶפ

 םעֶד ְּךְרּוד ןעֶמאָנ ןייֵמ ןעֶסעֶגְרעֶפ ןעֶּבאָה ןְרעֶטְלִע עֶרייֵז איז יֹוזַא ,ןְרעֶדְנַא םעֶד
 םּולָח םעֶד ןעֶלְהעֶצְרעֶד רֶע זאָל ,םֹולָח ַא םֶהיֵא אייֵּב זיִא םאֶ איִבָנ רעֶד 28 :לַעַּב
 םאוו ,ןעֶלְהעֶצְרעֶד טְראָו ן'תְמֶא ןייֵמ לאָז רעֶד ,זיִא םֶרָאָח ןייֵמ ןעֶכְלעוֶו אייֵּב דְנּוא
 טְראָו ןייֵמ טיִנ ןעֶד זיִא 29 :ראַה רעֶד טְנאָז ?ןעֶׁשיִמ ּוצ ןְראָק טיִמ יֹּורְטְׁש ְּךיִז טאָה

 טְלעֶקעֶרְּבוצ סאָו רעֶמאַה רעֶד איז יֹוזַא דְנּוא ,ראַה רעֶד טְנאָז ?רֶעייֵפ איו יֹו
 סאו ,ראַה רעֶד טְנאָז ,םיִאיִבְנ איִד ןעֶנעֶק ןיִּב ָךיִא ,העָז םּוראָד 80 :ןעֶזְלעֶפ 2
 איִד ןעֶנעֶק ןיִּב ְּךיִא ,העָז 81 :ןְרעֶדְנַא םעֶד ןּופ רעֶנייֵא רעֶטְרעוֶו עֶנייֵמ ןעֶנ'בֶנִנ
 (םעֶטאָנ) ןעֶדעֶר אייֵז דְנּוא ,גנּוצ עֶרייֵז ןעֶכיֹורְּב םאָו ,ראַה רעֶד טְנאָז ,םיִאיִבָנ
 תֹומֹולַה עֶׁשְלאַפ תֹואיִבְנ ןעֶנאָז סאָו איִד ןעֶנעֶק ןיִּב ְָּךיִא ,הֹצָז 82 .:טְראָװ
 ןייֵמ טְריִאְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,אייֵז ןעֶלְהעֶצְרעֶד אייֵז דְנּוא ,ראַה רעֶד טְנאָז
 ּבאָה ְּךיִא עֶׁשְטאָה .טייקְניִניִוטְכיַל עֶרייֵז ְךְרּוד דְנּוא ןעֶניִל עֶרייֵז ְּךְרּוד קְלאָפ
 םעֶד ןעֶנעֶק אייֵז דָנּוא ןעֶטאָּבעֶג טיִנ אייֵז ּבאָה ְךיִא דְנּוא ,טְקיִׁשעֶג טיִנ אייֵז
 עֶניִזאָד סאָד ןעוֶו רעֶּבָא 33 :ראַה רעֶד טְנאָז ןעֶפְלעֶה טיִנְראָג קְלאָפ ןעֶגיִזאָד
 םאָח ןעֶנאָז וצ יֹוזַא ןֵהֹּכ ַא רעֶדָא איִבָנ רעֶד רעֶדָא ,ןעֶנעֶרְפ ְּךיִד טעוֶו קָלאָפ
 םאָד ןעֶנאָז אייֵז וצ אּוד טְסְלאָז יֹזַא ?ראַה םעֶד ןּופ (תֹואיִבְננ טְסאַל איד זיִא
 רעֶד דנּוא 81 :ראַה רעֶד טְנאָז ןעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ ְךייֵא לעוֶו ְּךיִא טְסאַל איִד זיִא
 םעֶד ןּופ טְסאַל ןעֶנאָז אייֵז םאֶו ,קֶלאָפ םאָד רעֶדָא ֵַהֹּכ רעֶד דנּוא איִבָנ

 ראה

 א א א עו א א
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 הל ּוְרְמאָת הָּכ :וָתיֵּב-לַעְו אודַה ׁשיִאָהיִלֲע יִּתְרַקַפּו הוי ןאַמ םעֶנעֶי ָךיִא לעוֶו יֹוזַא !ראָה

 רב רַמּו הָוהְי הָנָע-הְמ ויָָא-לֶא ׁשיִאְו ורער"לַע ׁשיא :רְניִזעֶגְזֹוה ןייַז דְנּוא ןעֶפאָרְטְׁשעֶּב

 36 שאלה  אִָׂמהיִּכ עכו אל הָוהי אָּׁשַמּו ;רורי םּוצ רעֶנייֵא ןעֶאָז רֶהיֵא טְלאָז ֹוזַא 35

 יה רב לווז ןע ילמיא דנוא
 37 רבה היד נה 5 א רמאה ; הֶּכ :ּנ 2 עוו לֶמ טי ר ר
 58 ןעָי ! היחי רַמָא ; הַּכ כָל ורמאח הָוהְי אָׂשַמ-םָא ו :הֹוהְי דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶג ראה רעד טאָה סאוָו

 םםֶכילֲא חַלָׁשֶאְו הָוהְי אָׂשַמ הֶּוַה רָבָּדַה תא םכרַמֲא רעֶּבָא 26 ?םעֶרעֶנ ראַה רעֶד טאָה סאוָו

 יצ םֶבתאיִתִׁשָנו יה ןְכל :הָוְי אׂשִמ וָרְמאָה אל רמאל רֶהיִא טְלאָז ,ראַה םעֶד ןּופ טְסאַל איד
 כל ית תנ--רֶׁשֲא ריִגָה--תֶאְ םִכָמ ִא יִּתְִָׁו אָׂשְנ טְסאַל איד ןיִראוָו ןעֶנאַמְרעֶד רֶהעֶמ טינ

 כלי נו :יִנְּפ = קמא : ְנעֶגייֵא ןייז ראפ ׁשְנעֶמ ַא וצ ןייַז עוֶו
 = תַמָלְכ םלוש תפרה

 3 = אל יֵצֵא 5?* יד טְרְהעֶקְרעֶפ טאָה רֶהיֵא ןיִראָו ,טְראוָו
 א לָכיֵה יְפִל םידעומ םיִנֲאְת יאָדוד א 6 =: רו = הי ר ןּופ ןטאָב ןעֶניִרעֶּבעֶל םעֶד ןּופ רעֶטְרעוֶו

 8 םיִנ ַנְׁש הָּנִהְו הָוהְי יִנֲַאְר

 ּורָיְנְכיתֶא א רֵצאָרְדַכּובְ תֹלְנַה יִרָחַא יֹוזַא 37 :טאָג רעֶזְנּוא תֹואָבְצ ראַה םעֶד
 ׁשֵרְחַה-תֶאְו הָדּוהְי יֵרָׂש-תֶאְו הדּוְי ְךֶלֶמ .םֵקָיְה יוְב םאִו ,איִבָנ םעֶד ּוצ ןעֶנאָז אּוד טְסְלאָז
 5 םיִנֵאַּת ד ָא דוד ;לֶבָּב םִאבָיַו םל ְׁשּוְריִמ רֵנְסַמַה-תֶאְ דְנּוא ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶג ראַה רעֶד ריִד טָאָה

 1 םיִנֵאְּת דֹסֶא דודַהְו תרָּכּבַה נֵאְתַּכ דֹאְמ תבט -עֶּבַא 8 !טעֶרעֶג ראַה רעֶד טאָה םאוָו

 יַלֵא הָוהְי רֶמאֵּו :ַעְרמ הָנלְבֶאַתאל רָׁשֲא דאָמ 7 ,

 רֹובטַה םינאְּתַה םִינַאַת רמאָו ּוהִָמרִי לָאר הָּתַאִמ טְסאַל א ר יט בא וי

 הרָנְלַכָאַח ידאל רֶׁשֲא דאָמ תֹועָר תֹועְרָהְו דאְמ תבֵס ההֹאָז "זַא םּוראָד ןעֶדעֶר ראָה םעֶד

 3 רַמָא-הֶּכ :רֶמאֵל ילֵא הָוהָי-רַבָד יִהַָ :ַעְרַמ  עֶגיִזאָד סאָד טְגאָז רֶהיֵא לייוֵו ;ראַה רעֶד
 -תֶא ריִכֵא ןֵּכהֶַּאָה תֹובּטַהםיִנֵאְּכ לֵאָרְׂשִי יָא הָוהְי ְּךיִא דנוא !ראַה םעֶד ןּופ טְסאַל ,טְראָו

 םיִּׂשּכ ץֶרֶא הזה םוקָּמַהְרִמ ִּתְַּלַׁש רֶׁשֲא הָרּוהְי תולָנ וצ יֹוזַא טְקיִׁשעֶג ְךייַא וצ (ְךאָד) ּבאָה
 8 -כמ םיִתֹבִׁשֲהַו הָּבּוטְל םֶהְי לע ניֵע ִּתְמַׂשְ :הָבֹוטְל טְסאַל ןעֶנאָז טיִנ טְלאָז רֶהיֵא םאָד ןעֶבאָז

 א 6 א רָא א אְֵו םיִתיְִבּו תאֹּוַה ראה לעוֶו ְּךיִא ,העֶז םּוראָד 39 :ראַה םעֶד ןופ

 יה הא א 5 של לו  רתא עֶר ענג םיִא יא
 8 יֵּכ עמ יע רֶשֲא 'תמ עְרָה םִנ אתו איד א .ןעֶסיֹוטְשְרעֶפ ךירא יד סא
 עֶרייֵא ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג ּבאָה ְּךיִא סאָו טאָטְׁש

 ,דְנאַׁש עֶניִּבֶע עֶנייֵא ְךייַא ףיֹוא ןעֶּבעֶג לעד ךיִא דְנּוא 40 :םיִנָּפ ןייֵמ ןּופ ,ןְרעֶטְלֶע
 :ןעֶרעֶֶו ןעֶסעֶנְרעֶפ טיִנ טעוֶו סאָו ;ְּךאַמְׁש עֶניִּבֶע עֶנייֵא דְנּוא

 דכ לעטיפאק

 ןעֶנעֶז ןעֶנייֵפ טיִמ ּבְרעֶק אייֵװְצ ,העָז דְנּוא עֶזיִועֶג ריִמ טאָה ראַה רעֶד 1
 םאָד םעֶדְכאָנ ,ראַה םעֶד ןּופ (שֶדְקִמַה תיֵּבה לעֶּפְמעֶמ םעֶד ראָפ טְלעֶטְׁשעֶג

 גיִנעֶק ,םיִקָיֹוהְי ןּופ ןֶהּוז ,ּוהָיְנָכְו ןעֶּביִרְטְרעֶפ טאָה ,לָבָּב ןּופ גיִנעֶק ,רַצאֶרְדַכּובְנ
 איִד דָנּוא םֶרעֶמְסייֵמ איִד דנּוא הָדּוהְי ןופ ןעֶטְשְריִפ איִד דְנּוא .הָדּוהְי ןּופ

 ןיֵא 2  :לֶבָּב ןייֵק טְכאַרְּבעֶג איֵז טאָה דנּוא .םִיַלָׁשּורְי ןּופ םֶרעֶסאַלְׁש

 דְנּוא ,ןעֶנייַפ עֶניִטייֵצ-היִרְּפ איִד איו יֹוזַא ,ןעֶנייֵפ עֶטּוג טיִמ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ּבְראָק
 טיִנ ןעֶנעֶק םאֶו ,ןעֶנייַפ עֶטְכעֶלְׁש רֶהעֶז טיִמ ןעֶועוֶועֶג זיִא ּבְראָק רעֶרעֶדְנַא רעֶד
 טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 8 :טייקְניִטְכעֶלְׁש ראַפ ןעֶרעוֶו ןעֶּמעֶגעֶג
 ןעֶגייַפ עֶטּוג איִד עֶנייפ ,טְגאָזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא !ּוהָיְמְרִי אּוד טְסְהעֶז סאָו

 טיִנ ןעֶנעֶק סאָו טְכעֶלְׁש רֶהעֶז ןעֶנעֶז עֶטְכעֶלְׁש איד דֶנּוא טונ רֶהעֶז ןעֶנעֶז
 זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד דְנּוא 4 :טייֵקְניִטְכעֶלְׁש ראַפ ןעֶרעוֶו ןעֶמעֶגעֶג
 ןופ טאָג רעֶד ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 8 :ןעֶנאָז ּוצ יֹזַא ןעֶזעֶועֶג ריִמ ּוצ
 איד ןעֶנעֶקְרעֶד ְךיִא לעֶו יֹוַא עֶנייַפ עֶשּוב עֶניִואָד איִד איװ יֹזַא ,לֵאָרְׂשִי
 ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ טְקיִׁשעֶגְקעֶוַא ּבאָה ְךיִא עֶכְלעֶו הָדּורְי ןּופ עֶנעֶּביִרְטְרעֶּפ
 לעוֶו ְּךיִא דְנּוא 6 :ןעֶטּוג רֶעייֵז ּוצ ,םיִדְׂשַּכ איד ןּופ דְנאַל םעֶד ןיִא טרָא
 םעֶד ּוצ ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ אייֵז לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ,ןעֶשּוג םעֶד ּוצ גיֹוא ןייֵמ ןּוהְמ אייֵז רעֶּביִא
 דעַרּבִפֶא טיִנ אייֵז לעדֶו ְךיִא דְנּוא ןֶעיֹוּבְפיֹוא אייֵז לעֶז ְּךיִא דְנּוא ,דְנאַל ןעֶגיִזאָד
 דָנּוא 7 :ןעֶסייֵרְמיֹוא טיִנ אייֵז לעוֶו ְךיִא דְנּוא ,ןעֶצְנאַלְפ אייֵז לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶב
 ןיִּב ְּךיִא םאָד ןעֶנעֶקְרעֶד ְּךיִמ ןעֶלעוֶו אייֵז םאָד ,ץְראַה ַא ןעֶּבעֶג אייֵז ּוצ לעֶו ְךיִא
 ןעֶו ,טאָנ רֶעייֵז ןייַז לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,קְלאָפ ןייֵמ ןייַז ןעֶלעוֶו אייֵז רְנּוא ;ראָה רעד
 איד רעֶּבָא 8 :ץראַה ןעֶצְנאַנ םעֶד טיִמ ןעֶרְהעֶקעֶּב ריִמ ּוצ ְּךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז
 יֹוזַא--- טייקְגיִטְבעֶלְׁש ןעֶנעוֶו ןעֶרעוֶו ןעֶסעֶנעֶג טיִנ ןעֶנעֶק סאו ןעֶגייֵפ עֶטְכעֶלְׁש איד

 טגאז
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 -תֶאְו הָדּוהְיִדִלִמ ּוהְיִקְדְצתֶא ןֵּתֶא ִ הָוהְי רמָא 1 הָכ
 תראֹוַה ץֶרָאְּב םירָאְשִּנַה םִַלָׁשּורְי תיִרֵאְׁש ו תֶאְו ויָרָׂש

 לֶכָל הָנְרִל הָעֹול םיּתַתּת :םִיִרְצִמ ץֶרֶאְּב םיִבְׁשיַהְו 9
 -לָכְּב הָללְקִלְו הָניְׁשִל לָׁשְמִלּו הפְרֶחְל ץְדאָה תו ָכְלְמַמ
 בֶרָחַה-תֶא םב יְִּחַַּׁשְו :םֵׁש םֶחיִדַא-רֶׁשֲא תֹומֹקִּמַה י

 ִתַָנ-רֶׁשֲא הָמָרֶאָה לַעַמ םּמִּת-רע רָבָדַה-תֶאְ בָעְרָה-תֶא

 :םֶהיֵתוְִאַלְו םֶהָל
 הכ ֶ
 רָב הָדּוהְי םעילָּכילַע ֹוהָיְמִרִי-לַע ַהָָה-רֶׁשֲא .רֶבְּדַה א

 הָנָּׁשַה איה הָדּוהְי ְךֶלַמ והָיׁשאֹיְִּב םִקָיְהיִל תיִעַבְרָה
 והָיְמָרָי רֵּבִּד רֶׁשֲא :לֵבָּב ךלמ רַצאְרְדכּבנִל תיִנׂשאֵרָה 2

 ;רֶמאֵל םַלָׁשּרְי יֵבְׁשִי-לָּכ כל הָדּוהְי םעילָּכילַע איִבָּנַה
 הדָרּו הי ךֶלֶמ ןמָאב ּוהָי יִׁשאִיל תָָׁש הָרְׂשִמ ׁשֵלׁש ךֵמ 3

 -רַבָד הָיָה הָנָׁש םיִרָׂשֶַו ש ׁשֶלָׁש הָו היה םַּה ו דֵעָו
 הל :םֶּתְעַמְׁש אֵלְ רֵּבַדְו םיֵּכְׁשַא םֶכֹי לא רֵּבַדֲאָו יִלֵא 4

 אֵלָו לָׁשְו םַּכְׁשַה םיִאְבְּנַה ויָדָבע-לּכיתֶא םֶכֹי לֵא הָוהְי
 בוש רמאל ;ַעְמִׁשְל םֶכְנְָא-תֶא םָתיִטִהיאלְו םֶּתְעַמְׁש ה

 יע ֹובְׁשּו םֶכיֵלְלַעַמ עֵרֵמּו לֶעְרֶה וֵבְרַּדִמ ׁשיִא אנ
 םֶלֹועְדִמְל םֶכי תִֹבִאַלְ םֶכָל הָוהְי ןֵתָנ רֶׁשֲא הָמְרֲאָה
 םִהְכָ א םיִקֹלֶא יֵרֲחַא יםלתלמ ;םֶלֹועידַעי
 אֵל םֶכיֵדָי הֵׂשֲעַמְּב יֵתֹוא ּויעְכַתאלְ םֶהָל תֲַֹתְׁשְִל
 ִמְבַה ןַעַמְל הָוהְי-םֶאָנ יִלֵא םֶתְַמְׁש-אַלְו ;םֶכָל עֶרָא
 תִֹאְבִצ ההְי רַמָא הֶּכ ןל כָל עֶרְל םֶכיֵדָי הֶׂשעְמִּב
 יֵּתִה הלְ לש ייננַה ;יִרְבִד"תֶא םֶּתְעַמְׁשראל רֶׁשֲא ןעָי
 -ךלמ ראַדיאָ הָי-םֶאַנןפצ תֹוח ִמׁשִמ-לֶּכ- תֶא
 לֶעְו ָהיֶבְׁשִ-לַעְו תאֹּוַה ץֶרֶאָה-לַע םיִתאֵבֲהַו יִּדְבַע לָבָּב
 הרָּמַׁשְל םיִּתְמַׂשְו םיִּתְמַרֲחֶהְו ביִכָס הֶּלֵאְה םיונָה-לְּכ

 ת
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 ןעֶצְנאַג םעֶד רעֶּביִא ּוהָיְמְרִי ּוצ ןעֶזעוֶו

 הכ הכ

 ןעֶכאַמ ְּךיִא לעֶו יֹוזַא ,ראַה רעֶד טְגאָז

 דֶנּוא הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק םעֶד והָיִקְדִצ

 -יֵלָּבעֶגְרעֶּביִא איד דְנּוא ןעֶטְׁשְריִפ עֶנייֵז
 -ךעֶּביִא ןעֶנעֶז םאוָו ,םִיַלָׁשּורְו ןּופ עֶנעֶּב

 דְנּוא ,הְּנאַל ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶג

 :םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶניֹואוְו סאָוָו איִד

 וצ ןעֶּבעֶנְרעֶּביִא אייֵז לעוֶו ָּךיִא דְנּוא 9

 ּוצ טייֵקְניִטְכעֶלְׁש ַא ּוצ .םיִנְרעֶטיִצ ַא

 ַא וצ ,דֶרֶע רעֶד ןּופ עֶכייֵרְניִנעֶק עֶלַא

 ,(לָׁשֶמ) טְראָו-כיִרְּפְׁש ַא ּוצ דְנּוא דְנאַש

 עֶלַא ןיִא ְךּולְפ ּוצ דֶנּוא ףְמיִׁש ּוצ

 -ְךעֶפ אייֵז לעֶװ ָּךיִא ןיִהַא ּואוְו רעֶטְרֶע
 אייֵז ףיֹוא לעֶז ְּךיִא דנוא 10 :ןעֶסיֹוטְׁש

 רעֶגְנּוה םעֶד ,דְרעוֶוְׁש םאָד ןעֶקיִׁשְנָא
 -ךעֶפ ןעֶלעוֶו אייֵז זיִּב טְסעֶּפ איִד דְנּוא

 ְךיִא םאח ,דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶרעֶו טְנְליִט

 עֶרייֵז ּוצ דְנּוא ,אייֵז ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג ּבאָה

 :ןְרעֶׁטְלֶע
 הכ לעטיפאק

 -עֶנ זיִא םאֶו ,טְראָו סאָד זיִא םאָד 1

 רֶהאָי ןעֶטְריִּפ םעֶד ןיִא ,הָדּוהְי ןּופ קְלאָפ
 רֶהאָי עֶּטְׁשֶרֶע סאָד ןעֶועזֶועֶג זיִא םאֶד הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק ּוהָיִׁשאֹי ןּופ ןְהּוז םיִקָיֹוהְי ןּופ
 ָנֵה ּוהָיְמְרִי םאָו :לָבָּב ןּופ גיִנעֶק ,רֵצאֶרְדַכּובְנ ןּופ

 יָׁשֹ י ןּופ רעֶניֹואְחְנייֵא עֶלַא ּוצ דנּוא ,הָדּוהְי ןּופ קְלאַפ

 גיִנעֶק ,ןֹומָא ןּופ ןֵהּוז ,ּוהָיִשאֹי ןּופ -ָהאָי ןעֶטְנְהעִֶצייֵרְד

 ןעֶצְנאַג םעֶד ּוצ טעֶרעֶג טאָה איב
 םעֶד ןּופ 8 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ם
 םעֶד ףיֹוא זיִּב דְנּוא ,הָדּוהְי ןּופ

 םעֶד ןּופ טְראָו םאֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא ,רֶהאָי גיֵצְנאַוַוְצ דְנּוא אייֵרְד ןיֹו 7 :אָט ןעֶניִזאָד

 ד ְּךיִא דְנּוא ,ריִמ ּוצ ראַה

 :טְרעֶהעֶנ טיִנ טאָה רֶהיֵא רעָּב
 טאָה רע ְךּוא ; םינ מן ?,אידש טְכעֶבק

 יא דנוא ,טְרעֶהעֶב טיִנ

 ,ןעֶבאַז ּוצ

 רֶהיֵא םעֶז יֹוזַא ,קְרעֶו עֶרייֵא ןּופ טייֵקְניִטְכעֶלְׁש איד

 בעֶב טאָה ראַה רעֶד סאָו ,דָנאַל זיִּב גיִֵּבַע ןּופ ,ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵא ּוצ דִנּוא ְךייַא וצ ןעֶּב

 ןעֶנְראָמ-היִרְּפ ןעֶדעֶי ,טעֶרעֶנ ְךייַא ּוצ ּבאָה

 טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 4

 טאָה רֶהיֵא רעֶּבָא ,טְקיִׁשעֶנ ןעֶנְראָמ-היִרַפ ןעֶדעֶי

 םְנייֵנעֶג טיִנ ְּךיֹוא טאָה רֶה

 ןּופ דְנּוא ,געֶו ןעֶטְכעֶלְׁש ןייַז ןּופ שְנעֶמ רעֶכיִלְטיִא ,קירּוצ ָּךאָד טְרֶהעֶק

 ,טעֶרעֶג ָּךיִא ּבאָה
 עֶנייַז עֶלַא טְקיִׁשעֶג ְּךייַא ּוצ ;

 יֹוזַא 8 :ןעֶרעֶה ּוצ יַדַּכ ןעֶריֹוא עֶרייַא ט

 םעֶד ףיֹוא ןעֶּבייֵלְּב ןעֶניֹואְו

 ָךייַא דָנּוא .ןעֶניִד ּוצ אייֵז רעֶמעֶנ עֶרעֶדְנַא ןְהעֶנְבאָנ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא דָנּוא 6 :ביֵּבַע

 5 א

 ְךעֶד ּוצ ָּךיִמ יִדְּכ ,ראַה רעֶד טְנאָז טְרעֶהעֶג

 אָד 5 :ןעֶדאָׁש םעֶנעֶגייֵא ןעֶרֶעייֵא ּוצ
 ד+

 טיִנ ָּךיִמ טאָה רֶהיֵא רעֶּבָא 7 :ןּוהְט

 ,דְנעֶה עֶרייֵא ןּופ קְרעֶזֶו איִד ָּךְרּוד ןעֶנְרעֶצ
 רֶהיֵא לייוֵז ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא םּור

 קיש יֹוזַא ,העָז 9 :רעֶטְרעֶוֶו עֶנייַמ 0 יא טיַנ טאָה

 עֶרייֵא ןּופ קְרעֶֶז איד ְּךְרּוד ןעֶנְרעֶצְרעֶד טיִנ ְּךיִמ טְלאָז רֶהיֵא דָנּוא .ןעקיב ּוצ אי : ּוצ
 -וצ ִמ םעֶטְכעֶלְׁש ןייק ְָּךייַא ָּךיִא לעֶד יֹוזַא ;

 עֶלַא ןעֶמעֶנ לעדֶו ָּךיִא דְנּוא ְּךיִא |
 ןייַמ ,לָּבִּב ןּופ גיִנעֶק ,רַצאֶרְדַכּובְנ ְּךיֹוא דְנּוא ,ראַה רעֶד טְנאָז ,טייַז-ןֹופָצ ןּופ תֹוחָּפְׁשִמ
 -ָנייֵא עֶרֶהיֵא ףיֹוא דַנּוא ,דְנאַל ןעֶניִזאָד םעֶד ןעֶנעֶק ןעֶנְנעֶרְּב אייֵז לעוֶז ָּךיִא דֶנּוא ,טְכעֶנַק
 ןעֶטְסיוִוְרעֶפ אייֵז לעֶדד ָּךיִא דְנּוא ,םּורַא ןּופ רעֶקְלעֶפ עֶניִזאָד איֵד עַלַא ףיֹוא דִנּוא ,רעֶניֹואוָו

 דנוא

 2 ר א עי א יא
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 89 הכי היסרי

 * ןושָש לו םֶלִמ יִּתרַבֲאָהְו :םָלוע תֹוָבְרָהְלּו הָקִרְׁשְו םעֶד ּוצ ןעֶכאַמ אייֵז לעוֶו ְּךיִא .דְנּוא
 ;רָנ רֹוָאְו םִי הר 5 ֹק הלַּכ לֹוקְו ןתָח לוק ה הָחְמִׂש לֹוקְו : : : 2

 : : א רְנּוא םעֶּפְׁשעֶנ םעֶד ּוצ דְנּוא ןעֶניֹוטְׁשְרֶע

 1 ִ וגַה ּורְבָעְו המׁשו הָּבִר הל תאֹּוַה ץרַאָה-לכ ; םָיהְו .+ עדי : : : ר
 12 ת ֹאָלְמַכ הָיְהְו :הָנ ָׁש םיעבש יז לֵבָּב ְךֶלֶמ-תֶא הלאָה רְנּוא 10 !סיִנע ְטְסיוִו עֶניִּבֶע עֶנייֵא ּוצ

 -םאָנ אוִהַהיוגַה-לַעְולֶבָביְִלִמ-לַע רֵקפָא הָנָׁש םיִעְבִׁש ןעֶריִלְרעֶפ ןעֶכאַמ אייֵז ןּופ לעוֶו ְּךיִא

 תֹממׁשל וָתֹא יִּתְמׂשְו םְִּׁשַּכ ץְראילעו םנוע-תֶא הָיְי ןּופ לֹוק םאָד דְנּוא רייֵרְפ ןּופ לֹוק סאָד
 13 "רֶׁשֲא ירְבדלְכ-תִא אהה ן ירָאָה-לַע ! יתו אבתרו ; םלוע א : 2

 : 6 יײ4 "== י=:"  הֶתֶח ,םעֶד .ןּופ .לֹוקםאָה !טייֵקְכולעֶרְפ
 תָבניָׁשֲא הוה רֶפֹּכַּב בּותְּכַה-לְּכ תא ָהיֶלָע יִּתְרַּבַד וי יא יא יא לי

 14 םיִּבַר ם יג הָמָה"סַג םביהבע יי יפ :םִי ונָה-לֶּב-לַע ּוהָי יָמְרָי לֹוק סאָד ,הָלֵּכ רעֶד ןּופ לֹוק םאָד דְנּוא

 :םֶהיד הֶׂשֲעמְּוםֶלעַּפִּכםֶהליִקְמּלִׁשְו םִלֹוְנ םִכלְממ ןּופ טייֵקְניִטְכיִל איִד דְנּוא ,לֶהיֵמ ַא ןּופ
 וט -ערָא חק ילַא לֵאָׂשִייַהלֶא הָוהְי רַמָא 'הֹּ יִּ עֶצְנאַג עֶניִזאָד םאָד דְנּוא 11 :ּפְמאָל ַא

 -לָּכ-תֶא ותֹוא הָתיְִׁשַהְ יִָימ תאֹּוַה הָמֵחָה ןַײה םוּכ
 6 וצ דְנּוא בֶני וצ ּוֵצ ןיי ָנ

 16 וׁשֲעָנ ְתִהְו ּותָׁשְו ;םֶהיֵלֲא ָךְתִֹא חל יי יִבֹנָא רַשֲא ם וי צ 5 םְנּורעֶמְש צ צ ן ִד א דְנאַל

 17 חַקִאְו ' ; םָתניִּב ַחַלׁש יִב ידי נָא רֶׁשֲא םֶרָהַה י נֶּפִמ ,, דְנּוא ,(םְנּוטְסיוִוְרעֶפ רעֶדָא) בְנּוניֹוטְׁשְרֶע

 ילד ׁשֶא םִַה-לְּכ-תֶא הְָׁשְַ הָוהְי ךִימ סֹּכַה-תֶא םעֶד ןעֶניִד ןעֶלעוֶו רעֶקְלעֶפ עֶגיִזאָד איד

 א ָהיכלְמתַאְ הְָיְ-תאוָׁשה-תִא :םִהיֶא החי  דָנּוא 13 :רֶהאָו גיִצעֶּביִזלֶבָּב ןּופ גיִנעֶק
 19 ףֶאְו ויָדְבַע-תֶאְ ִירְצִמיִּדלְמ הְָרַפ-תֶא :הֶּוַה םֹויַּכ ןעֶר ר ָהיסֶע אן א עה יא הלל הק הָּמׁש ְל הָרהְל םָתֹאתּתָל ָהֶרָׂש-תֶא עֶרעֶו לופ טעװ םִע זַא ,ןייַז טעוֶו םִע
 כ ץֶרֶא יכ כֵלַמ"לְּ תֵאְו םֶרֶעָה-לָּכ תֶאְו ומַע-לּכי תֶאְוויִרָׂש אָרְטְשעֶּב ְךיִא לעֶו יֹוזַא ,רֶהאֵי גיִצעֶּביִז

 -תֶאְ ןולקׁשַא-תֶאְו םיִתָשִלּפ ץרֶא ֵכְלַמילּב תַאְו ץיִעָה םעֶנעֶו דְנּוא לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןעֶפ
 1 = -תֶא דוׁשַ תיִרֵאׁש חאְו ןויקְציֶאְו הע עֶרייז ןעֶנעוֶו ,ראָה רעֶד טְנאָז ,קְלאָפ

 ּמ יֵבְלַמ-לְּב תֶאְו רצ יִכְלַמ-לָּכ תֶאְו :ןֹמע יֵנְּב-תֶאְו בָאֹומ : : :
  יתִאו דא יה רֶבעְּב רֶׁשֲאיִאָה יכלמ הֶאְו ןֹיִצ '- דְנאַל סאָד ְךיֹוא דְנּוא ,רֶלוׁש
 94 לא תֶאְו :הָאפ יָצוצְקילְּכ תֵאְו ווֿב-תֶאְו אָמיֵּת עֶנייֵא ּוצ ןעֶכאַמ םֶהיֵא לעז ְּךיִא דְנּוא
 הכ -לָכותֵאְו ;רֵבְרַּמַּב םִינכשַה בר יִכְלַמלכ תֵאְו בֶָרֶע לעוֶו ָךיִא דְנּוא 19 :םיִנעֶטְסיוו עֶניִּבֶע

 יד יְֵלַמ-לְּב תֶאְו םֶליֵע יכְלַמילָּכ } תֶאְו יִרְמִו יִכְלַמ עֶנייֵמ עֶלַא דְנאַל סעֶנעֶו ףיֹוא ןעֶגְנעֶרְּב

 26 ײײלַא ׁשיִא םיקחר והְו םיִבֹורְקַה ןֹופְּצַה יכְלַמילַּכ | תֶאְו : : :
 א י- == י="" ףהוא ,ףוא באָה.ךיא םאה ןעינאװו

 ֹואיִבְנ טאָה ּוהָיְמְרִי סאו ָּּדּוּב ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג זיִא סאוָו סעֶלַא ,טעֶרעֶג

 ,רעֶקְלעֶפ ליִפ ןעֶניִר ןעֶלעוֶו אייֵז טיִמ ְּךיֹוא ןיִראָו 14 :רעֶקְלעֶפ עֶלַא רעֶּביִא טְגאָזעֶג
 ְךאָנ דְנּוא קְרעוֶו עֶרייֵז ְּךאָנ ןעֶלאָצעֶּב אייֵז ְּךיִא לעוֶו יֹוזַא דְנּוא ,עֶניִנעֶק עֶסיֹורְג דְנּוא

 ּוצ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד ,ראַה רעֶד טאָה יֹוזַא ןיִראָו 18 :דְנעֶה עֶרייֵז ןּופ ןּוהְמ םעֶד

 ,דְנאַה עֶנייַמ ןּופ ןְראָצְמיִרְג םעֶד ןּופ ןייוֵו רעֶכעֶּב ןעֶגיִזאָד םעֶד םעֶנ ,טְנאָזעֶג ריִמ

 :אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ ְּךיִד קיִׁש ְּךיִא סאָו רעֶקְלעֶפ עֶלַא רֶהיִא ןּופ ןעֶקְניִרְט ְּךאַמ דְנּוא

 םעֶד ןעֶגעוֶו ,ןייַז גיִניִזְנּוא דְנּוא ןְלעֶמּוט ןעֶלעוֶו דְנּוא ,ןעֶקְניִרְט ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוַא 6

 ןּופ רעֶכעֶּב םעֶד ןעֶמּונעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 17 :אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ קיׁש ְּךיִא סאו דְרעוֶוְׁש

 רעֶד סאָו ,רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןעֶקְניִרְמ טְכאַמעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ דְנאַה איִד

 דָנּוא הָדּוהְי ןּופ טעֶטְׁש איִד דְנּוא םִיַלָׁשּורְי 18 :טְקיִׁשעֶג אייֵז ּוצ ְּךיִמ טאָה ראַה

 -ְךעֶפ ּוצ ,גְנּורעֶטְׁשּוצ ּוצ ןעֶּבעֶנ ּוצ אייֵז ,ןעֶטְׁשְריִפ עֶרְהיֵא דְנּוא עֶניִנעֶק עֶרְהיִא

 רעֶד איז יֹוזַא ְךּולָפ ַא ּוצ דִנּוא ,(ןעֶׁשיִצ) טאָּפְׁשעֶג םעֶד ּוצ (ןעֶניֹוטְׁשְרֶע) גְנּוטְסיוו

 -ִׁשְריֵפ עֶנייַז דְנּוא טְכעֶנְק עֶנייֵז דְנּוא ,םִיַרְצִמ ןּופ גיִנעֶק הֹעְרַּפ 19 :נאָט רעֶניִזאָד

 עֶניִנעֶק עֶלַא דְנּוא (קְלאַפ) עֶטְשיִמעֶג עֶצְנאַג םאָד דְנּוא 20 :קְלאָפ םעֶצְנאַג ןייֵז דְנּוא ןעֶמ
 ןֹולְקְׁשַא דֶנּוא .םיִּתְשִלְּפ רֶנאַל םעֶד ןּופ עֶניִנעֶק עֶלַא דְנּוא ,ץוע דְנאַל םעֶד ןּופ

 םֹודִא דְנּוא 21 :דֹורְׁשַא ןּופ עֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא סאָד דְנּוא ,ןֹורְקִע דְנּוא הָזִע דְנּוא

 דְנּוא ,רֹוצ ןּופ עֶניִנעֶק עֶלַא דְנּוא 92 :ןֹומַע ןּופ רעֶדְניק איִד דְנּוא בָאֹומ דְנּוא

 ןַא ןעֶנעֶז עֶבְלעֶו ןְלעֶזְנַא אי ןופ עֶגיִנעֶק עֶלַא רֶנּוא ;ןֹוריִצ ןופ עֶגיִנעֶק עֶלַא
 טיִמ איִד עֶלַא דְנּוא הוּב דְנּוא אָמיֵּת דְנּוא ןָדְד 23 :םַי םעֶד ןּופ םייַז רעֶנעֶי

 ןֶעיַּבאַרַא ןּופ עֶגיִנעֶק עֶלַא דנּוא 24 :(תֹואָּפנ ןעֶקֶעֶרָאאָה עֶנעֶטיִנְׁשעֶגְּפָא איד

 :רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶניֹואוְו סאָו איִד ,(קְלאָפ) ןעֶטְׁשיִמעֶג םעֶד ןּופ עֶניִנעֶק עֶלַא דְנּוא

 ןּופ עֶניִנעֶק עֶלַא רְנּוא םֶליֵע ןּופ עֶניִנעֶק עֶלַא דְנּוא ,יִרְמִז ןּופ עֶגיִנעֶק עֶלַא דְנּוא 28
 ּוצ רעֶנייֵא ,עֶטייוִו איִד דְנּוא עֶטְנעֶהאָנ איִד ,טייַו-ןֹופָצ ןּופ עֶניִנעֶק עֶלַא דְנּוא 23 :יִדָמ

 םעד



 פי הי החי 78
 הֶדָּמְרֶאָהיֵנְפ-לַע רֶׁשֲא ץֶרֶאָה תֹוַכְלְמַמַה-לְּכ תֵאְו ויסָא

 למָאיהְּכ םהיִלֲא ָּתְרַמָאְו :םֶהיֵרֲחַא הָתְׁשִיךֵׁשִׁש ךֶֶמּו 17
 אלְו ולְפנְו ווקּו ּורְכִׁשְו וָתְׁש לֵאָרְׂשִי יהלֶא תֹואְבְצ הָוהְי

 יִּכ הֶיָהְו :םֶכיֵניִּב חַלׁש יִכָֹא רֶׁשֲא בֶרֶחַה ינְּפִמ ּומֹוָקָת 8
 הרָּכ םֶהיֵלֲא ּתְרַמָאְ תוּתְׁשִל ךְרימ םיִּכַה-תַחְקָל ונֲאַמְי
 -רׁשֲא ריִעְב הּנִה יִּכ ְׁשִת ֹתָׁש תֹוִאְבְצ הָוהְי רַמֶא
 וקנִת הָקָנִה םֶּתַאְו עַרָהִל לֶחַמ יֵכִא ָהי לע יֵמְׁש אָרֹקִנ
 םִאְנ ץֶרָאָה יְׁשילְּב-לַע אֵרֹק יֵנֲא בֶרָח יִּכ ּוקָנִת אֵל
 םיִלְבלַהילְּכ זיִא םֶהיֵלֲא אֵבָנּת הֶּתַאְו :תו וָאְבֶצ הָוהְי ל

 וׁשְרָק ןועְּמִּוגָאְׁשִי םוִרָּמִמ הָוהְי םֶתיֵלֲא ָּתְרַמָאְו הֶלֵאָה
 ייִא הָנֲעַי םיִכָרְדִּכ דֶדיֵה והָנ-לַע ְָׁשִי גאָׁש לו ק ןֵּתִי

 ביִר יִּכ ץֶרֶאָה הֵצְקידע ןֹואָׁש אָּב :ץֶרָאָה יש 12 31
 בֶרֶחל םֶנָתְנ סיִעְׁשְרָה רעכיל איִה טָּפְׁשניַּּב הוהיל
 תאֵצֹי הֶעָר הֵנִה תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הּכ - :הָוהְייסָאָנ

 יֵלְלַח זהו ;ץֶרָאייִתְּכְרימ רו עי לורג רַעָמְ יונ-לֶא ייָנִמ 33
 אל ץֶרֶאָה הצְקיעְו ץֶרֶאָה .הצָקִמ איהַה םֹיַּב הָוהְי
 יְהִי הָמדאָה יִנ לע ע ןָמְרְל ּורֵבְקִי אֵל ּּפְסֶאֵי אֵלְו ּורפּסִי

 ואְלָמייִּכ ןאצַה יִרֹדַא ּוׁשְּלַפְתִהְו יקֲעַו םיִצֹרָה ּוליִליֵה 4
 רַבֶאְו :הֶּדִמֶח ִלְכִּכ םֶּתְלַפּםֶכיִתֹוצֹפְתַּחֹוּבְמַל םֶכיֵמְי הל

 זרקעצ לוק +ןאּצַה יִריִדאְמ הָטילְּפּו םִִעֹרְהדִמ םוָנָמ
 ;םֶתיֵעְרַמ-תֶא הָוהְי רַרׂשִּכ ןאָּצַה יֵריִדַא תַלְליִו םיִעֹרָה
 ריִפְּכַכ בַוָע :הָוהְי-ףַא ןיִרָח ינְִּמ םיִלָּׁשַה תוִאְנ מר 2

 ינְִמּו הָניַה ןִֹדֲח יִנְּפִמ הָּמַׁשְל םָצְרַא הָתְְהייֵכ ֹוָּכִס

 :יְּפַא ןורָח
 וכ וכ
 הָיָה הָדּוהְי ּךֶלֶמ ּורָיִשאידּב םיִקָיֹוְהְי תוכָלְמַמ תיִׁשאֵרְּב א
 לֹמָע הָוהְ רמָא הָּכ : טי הָוהְי תַאֵמ הֶּזַה רָבֶּדַה 2

 :תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז ,רֶרֵע רעֶד ןּופ רעֶניֹואוְו

 ןופ עֶבייִרְגיִנעֶק עֶלַא דְנּוא ,ןְרעֶדְנַא םעֶד
 ,דָרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶז עֶכְלעוֶו דֶרֶע רעֶד
 לאָז (לֶּבְּבו ְּךַׁשיִׁש ןּופ גיִנעֶק רעֶד דְנּוא

 טְסְלאָז אּוד דְנּוא 27 :אייֵז ְּךאָנ ןעֶקְניִרְט

 ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא ןעֶנאָז אייֵז ּוצ
 טְקְניִרְט ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד ,תֹואָבְצ
 דְנּוא (רֹוּכִש) ןעֶקְנּורְמעֶּב טְרעוֶו דְנּוא

 רֶהיֵא דְנּוא ןְעייֵּפְׁשסיֹוא רֶהיֵא טעֶו ןאַד
 רֶהעֶמ טיִנ טעוֶו רֶהיִא דְנּוא ןעֶלאַפ טעוֶו

 ךְרעוֶוְׁש םעֶד ןעֶנעוֶו ןּופ ,ןְהעֶמְׁשְפיֹוא

 דְנּוא 28 :ְךייִא ןעֶשיוִוְצ קיִׁש ָּךיִא סאו

 -עוֶו טיִנ ןעֶלעוֶו אייֵז ןעוֶו ,ןייַז טעוֶו םֶע

 עֶנייֵד ןּופ רעֶכעֶּב םעֶד ןעֶמעֶגְנָא ןעֶל
 אוד טְסְלאָז יֹוזַא ,ןעֶקְניִרְט ּוצ יִדְּכ דְנאַה
 ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָז אייֵז ּוצ
 !ןעֶקְניִרְט םיוִועֶנ םִע טעוֶו רֶהיֵא ,תֹואָבְצ
 ףיֹוא טאָטְׁש רעֶד ןיִא ,העז ןיִראָו 9

 ּבעֶה ןןעֶפּורעֶג זיִא ןעֶמאָנ ןייֵמ עֶבְלעוֶו

 טְלאָז דִנּוא ,ןּוהְט ּוצ םעֶטְכעֶלְׁש ןָא ְּךיִא
 רֶהיֵא ?ןעֶּבייֵלְּב טְפאַרְטְׁשעֶּבְנּוא רֶהיֵא
 ןיִראָו ,ןעֶּבייֵלְּב טְפאָרְטְׁשעֶּבְנּוא טיִנ טעוֶו

 -ְניֵא עֶלַא ףיֹוא דְרעוֶוְׁש ַא ףור ְךיִא
 תֹואיִבְנ אייֵז ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 0

 טְמיִרְּב ראַה רעֶד ,ןעֶנאָז אייֵז ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,רעֶטְרעֶוֶו עֶניִזאָד איִד עֶלַא ןעֶבאָז
 רֶע אָי ,לֹוק ןייַז רֶע טֶּביִג גְנּוניֹואוְו עֶניִלייה עֶנייַז 5 דְנּוא ;ְּךייֵה רעֶד ןּופ (טייֵרְׁש)

 ּוַצ רֶע טייֵרְׁש רעֶטעֶרְטְנעֶּביֹורְט איִד איז יֹוזַא !דָדיַה , ץאַלְּפ-עֶדייוו ןייַז ןעֶגעֶק טְמיִרְּב
 רעֶד ןּופ דְנֶע םוצ ויִּב לעֶמיִטעֶג ַא טְמּוק םִע 1 א םעֶד ןּופ רעֶניֹואוְנייֵא עֶלַא

 טָּפְׁשִמ רֶע ,רעֶקְלעֶפ איִד טיִמ ראַה םעֶד ןּופ (גירְקנ טייַרְטְש ַא זיִא סֶע ןיִראָו ,דֶרֶע

 יֹוזַא 82 :ראַה רעֶד טְנאָז ,ךְרעוֶוְש םעֶד ּוצ רעֶּביִא רֶע טְּביִנ םיִעָׁשְר איִד שייֵלַפ סעֶלַא

 ןְרעֶדְנַא םעֶד ּוצ קְלאָפ ןייֵא ןּופ םיֹורַא טְהעֶנ םעֶטְכעֶלְש ,העֶז ,תֹואָבָצ ראַה רעֶד טְנאָז

 :דֶרָע רעֶד ןּופ ןעֶקֶע איִד ןּופ ְּךיִז טְקעוֶוְרעֶד דְניוִוְמְרּוטְש רעֶסיֹורְג ַא דְנּוא ,קְלאַפ

 ןייֵא ןּופ ,גאָט םעֶנעֶי ןיִא ראַה םעֶד ןּופ עֶנעֶנאַלְׁשְרעֶד איד ןייז ןעֶלעוֶו סע דְנּוא 8
 -עֶּב טיִנ אייֵז טעוֶו ןעֶמ ,דֶרֵע רעֶד ןּופ קַע ןְרעֶדְנַא םעֶד ּוצ ויִּב דֶרֶע רעֶד ןּופ קד

 ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶגאָלְק
 ןיו:ארהז ןעֶלעֶו דהע רעֶד ףא טְסיִמ וצ ,ןעֶרעוֶו ןעֶּב

 -ּורְנעֶּב טיִנ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶרעֶו טְלעֶמאַזְרעֶפ טיִנ
 רעֶכּוטְסאַּפ רֶהיֵא טְנאָלְק 4

 געֶט עֶרייֵא ןיִראָו ;ףאָש איִד ןּופ עֶקְראַטְׁש רֶהיֵא ָךייַא טְלעַקייֵק דְנּוא ,טייֵרְׁש דְנּוא
 ןעֶטייֵרְּפְׁשְרעֶּפ ָּךייַא לעֶו ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶטְכעֶׁש םעֶד ּוצ ןעֶראָהעֶג טְליִפְרעֶד ןעֶנעֶז
 ןעֶלאַפ טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא
 רעֶכּוטְסאַּפ איד ןּופ גְנּניִרְטְנַא עֶנייֵא ןעֶרעוֶו

 :ףאָׁש איִד ןּופ דְנּוא ,טְרעֶהעֶג טְרעוֶו רעֶכּוטְסאַּפ איִד ןּופ אייֵרְׁשעֶג ןּופ לֹוק ַא 6

 ןעֶריֹולְרעֶפ טעֶװ םִע דָנּוא 8 :יִלַּכ עֶניִטְסּולְג ַא אי
 עֶקְראַטְׁש איִד ןּופ בְנּוניִרְּטְנַא עֶנייֵא דְנּוא

 עֶרייֵז טְרעֶמְׁשּוצ ראַה רעָד ןיִראָו ,ףֹאָׁש איִד ןּופ עֶקְראַטְׁש איִד ןּופ ןעֶגאָלְק םאָד
 -עֶדייוֵו איִד ןעֶרעוֶו (טְסיִװ רעֶדָא) ליִטִש ןעֶלעֶו סִע דְנּוא 87 :(עֶדייוװ) נ רָנּורעֶטיִפ
 טְזאַלְרעֶפ טאָה רֶע 38 :ראַה םעֶד ןּופ ןְראַצְמיִרְג םעֶד ןעֶנעוֶו ,םֹולָׁש ןּופ רעֶצעֶלַּפ
 ןְראָצ םעֶד ןעֶנעוֶו ,טְסיוִו ןעֶראָועֶג זיִא דְנאַל רֶעייֵז ןיִראָו ,לעֶדייֵּב ןייַז ּבייַל ַא איו

 :ןְראָצְמיִרְנ ןייַז ןעֶנעוֶו דֶנּוא ,ַנּוכְניוִוְצעֶּב ןּה

 וכ לעטיפאק
 םיִקָיֹוהְי ןּופ גְנּוריִגעֶר איִד ןּופ ּבייַהְנֶא םיִא 1
 :ןעֶנאָז ּוציֹוזַא , ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו עֶניִדאָד סאָד ןעֶזעוֶו

 -עֶג זיִא ,הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק ,ּוהָיִשאֹי ןּופ ןְהּוז ,ם

 ְךיִד לעֶטְׁש ,ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא 2

 ןיא
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 טיִאְּבַה הָדּוהְ יֵרָע-לָּכ-לַע ָּתְרַּבַדְו הָוהי--תיִּב רֵצֲחַּכ םעֶד ןּופ ויֹוה םעֶד ןּופ ףיֹוה םעֶד ןיִא
 ברדיוצרׁשַא ָ!הי-תיִּב תהּתׁשהְל .עֶּביִא ןעֶדעֶר טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ראַה == שיהיוצר םיִרְבדַהלְּכ תו ( הוהי-תי ֹי ךיז =

 3 וָּכְרִַדְמ שיִא ּובְׂשָיְוועְמְׁשִי ילוא ;רָבּד עֶרנִתיֹלַא .םֶהיֵלֲא עט :
 םרל תו של שה יִכ יָא רֶׁשֲא הָערה-לֶא יִּתְמַח הָעְרָה = ןעמוק םאִז איד ,הָדּוהְי ןּופ ׁטעֶטְׁש עֶלַא
 4 הֶרְוהְי רַמָא הֵּכ םריֵלֲא ָּתְרַמֲאְ :םֶהיֵללעמ ַעָר יִנְפִמ םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶקיִּב ּוצ ְּךיִ
 אלו וָׁשֲא יִתָרו ֶּב כָל יַלֵא א 0 ּבאָה ְּךיִא סאוָו רעֶטְרעוֶו איִד עֶלַא ןראה

 ה םכיל ַאחלש ,י-י נָא רֶׁשֲא ם ם יֵאבָנ ה יִדָבַע טיי י= = י: עמש

 6 הֶרַָה תבא ִִּתָו ּוםָּתְַמְׁש אלו מלָׁשְו םְַּׁשַהְו אוו יןעדער ּוצ אייֵז ּוצ ןעֶמאָּבעֶל עא
 :ץֶרָאָה יונ ריי טל הָלְלְקִל ן ןֵּתֶא בת אֹוָה ריִעָה"תֶאְו הָלָׁשְּכ רעֶמאָט 8 :טראוָו ןייק ןְרעֶניִמ טיִנ טְסְלאָז

 לְְרייתא עה לָכְוםאבנה םִנרְּכִהמשִיו ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶרעֶה אייֵז ןעֶלעוֶו
 -םֶכיֵלֲא בל ; הו רי הוִצ-רֶׁש ;ָא-לב תֵא רֵּבַדְל ּוהְִמְִי : א : 6 : ש 4 ;14 לש א תבִּב הלא םידְבְדַיתא רֵּבִַמ  ןייִ ןּופ ׁשְנעֶמ רעֶכיִלְטיִא .ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ ולככ ידיו ;הו ורי =-י בב הלא - - +* 5 :

 רֶמאֵל םָָה-לכוםיִאיִבהְ כה פא ֹוְפתַ םִנָה 1ימ ךיא לעוו סְלאָמאַד ,געוֶו ןעֶמְכעֶלט

660 = 

 ִאיִבנְַ םִיַנַהְכַה

 5 ליה ולְׁשְּכ רמאֵל היהי-סשב ָתיֵבִנ נוּדַמ :תּומָּת תֹמ םאִח ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד ןעֶגעֶו ןעֶקְנעֶדעֶּב
 -ילְּכ לֵהְּקִ בי ן ןאמ בֶהֶהֶת תאַֹּה רֶעָהו הוה תִוַַּה עֶטְבעֶלְׁש עֶרייֵז ראַפ ,ןּוהְמ וצ טְכאַרׂט ָּךיִא
 י תַאהֹ הישות דיל אייֵז וצ טְסְלאָז אּוד דנּוא 4 :םיִׂשֲעַמ

 ובֵׁשּ הָוהְי תַֹּב 2 ּבמ ּולעיַו הָלֵאָה םיִרָבְדַ ר =
 ז בא ְו םִִנהְּכַה ּורְמאֹיז :ׁשֶדֶחֶה הָוהָיירַעְׁש חַתּפְּב רו * ןעֶוֶו ,ראַה רעֶד טְגאָז ױזַא ןעֶנאָז
 וה ׁשיִאְל תֶוָמיטַּפְׁשִמ רֶמאֹל םִעָה-לֶּכ-לֶאו םילָׂשַה-לָא ןְהעֶג ּוצ יִדְּכ ןעֶרעֶהּוצ טיִנ ָּךיִמ טעוֶו

 :קמ מש : אפ א הל אָּכִנ יִּכ ראָפ ּבאָה ְּךיִא סאו הָרֹוּת עֶנייֵמ ןיִא
 13 הוהְי רמאֵל םִעָה-לָּכ-לָאְו םיַרָׂשַהילַּכילַא ּוהָיְמְרָי רֶמאֹּיַ

 1 52 , 0 = איד ןערעק הצ 9 ןןאבטעיפ ףכ=
 3 םֶכיללעַמּוטְכיִכְרַדּוביִטיִה הָמְֵו םְֶּעַמְׁ רֶׁשֲאמיִרְבִּדַה = ,םיא'בנ איִד ,טְכעֶנְק עֶנייֵמ ןּופ רעֶּטְרעוֶו
 רֶׁשֲא הָעְרָה-לֶא הָוהְי םִחּניְו םֶכיֵהְלַא הָוהְי ליִקְּב ּעְמִׁשְו ּבאָה ָּךיִא דְנּוא ;ְךייֵא ּוצ קיִׁש ְּךיִא סאוָו
 14 רֶׁשּיַכו בּטַּכ יליושע שֶע םֶכָרָיב יה נאו :םכילע רֵבַּד רעֶּבָא ,ןעֶגְראָמ-היִרְפ ןעֶדעֶו טְקיִׁשעֶג
 וט יב יתֹא םָּתַא םיִתְמְמִֶא ִכּועְִּת עֵדיודִא 'םֶכִנְלְב טעֶװ יֹזַא 6 :טְרעֶהעֶנ טיִנ טאָה רֶהיֵא

 היֶבְׁשִילֶאְו תאוה רִעָהילַאְו םֶכילֲע םִינתִנםַּתא יכְנ םָד יב 7
 = בי הֹולִׁש איו זיֹוה עֶניִזאָד סאָד ןעֶכאַמ ְךיִא
 ןּופ רעֶקְלעֶפ עֶלַא ּוצ ָּךּולְפ ַא ראַפ ןעֶּבעֶג ְּךיִא לעֶװ טאָטְׁש עֶניִזאָד איִד דְנּוא
 ןעֶּבאָה קְלאָפ עֶצְנאַג םאֶד דְנּוא םיִאיִבְנ איִד דְנּוא םיִנֲהֹּכ איִד דְנּוא 7 :דֶרֶע רעֶד
 :ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא רעֶטְרעֶו עֶניִזאָד איִד טעֶרעֶנ טאָה ּוהָיְמְרִי םאָד טְרעֶהעֶג
 רעֶד סאָו סעֶלַא ,ןעֶדעֶר ּוצ טְרעֶהעֶנְפיֹוא טאָה ּוהָיְמְרִי ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 8
 איד םֶהיֵא ןעֶּבאָה יֹוזַא ;קְלאָפ ןעֶצְנאַג םעֶד ּוצ ןעֶרעֶר ּוצ ןעֶטאָּבעֶג םֶהיֵא טאָה ראַה
 אוד ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּונעֶגְנָא קְלאַפ עֶצְנאַג םאָד דְנּוא םיִאיִבְנ איִד דְנּוא םיִנֲהֹּכ
 יֹוזַא ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא תֹואיִבְנ אּוד טְסְנאָז םּוראַו 9 :ןעֶּבְראַטְׁש טְסּומ
 טעוֶו טאָטְש עֶגיִזאָד איִד דְנּוא ,זיֹוה עֶניִזאָד סאָד ןייַז טעוֶו הֹולִׁש איוז ְּךייֵלְנ ,ןעֶנאָז ּוצ
 ְךיִז טאָה קְלאָפ עֶצְנאַג םאֶד דְנּוא .רעֶניֹואוְוְנייֵא ןְהָא ןייַז טעוֶו דְנּוא ןעֶרעוֶו טְסיוִוְרעֶפ
 ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ איִד דנּוא 10 :ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ּוהָיְמְרִי ּוצ טְלעֶמאַזְרעֶפ
 ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,רעֶטְרעוֶו עֶניִזאָד איִד טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה הָדּוִהְו
 -ְךעֶדיִנַא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא גיִנעֶק םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד
 םיִנֲהֹּכ איִד דְנּוא 11 :ראַה םעֶד ןּופ רֶעיֹוט םֶעייֵנ םעֶד ןּופ גְנאַגְנייֵרַא םעֶד ןיִא טְצעֶזעֶג
 יֹוזַא ,קְלאַָפ ןעֶצְנאַג םעֶד ּוצ דְנּוא ןעֶטְׁשְריִפ איִד ּוצ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה םיִאיִבְנ איִד דְנּוא
 -עֶנ תֹואיִבְנ טאָה רֶע ןִיראָו ,ןאַמ ןעֶניִזאָד םעֶד טְמּוק טיֹוט ןּופ טָּפְׁשִמ ַא ,ןעֶגאָז ּוצ
 :ןעֶריֹוא עֶרייֵא טיִמ טְרעֶהעֶג טאָה רֶהיֵא איו יֹוזַא טאָטְׁש עֶגיִזאָד איִד ףיוא טְנאָז
 ּוצ יֹוזַא ,קְלאָפ ןעֶצְנאַג םעֶד ּוצ דְנּוא ןעֶמְׁשְריִפ עֶלַא ּוצ טְגאָזעֶג טאָה ּוהָיְמְרִי דְנּוא 2
 דְנּוא זיֹוה ןעֶניִזאָד םעֶד ףיֹוא ןעֶנאָז ּוצ תֹואיִבְנ טְקיִׁשעֶג ָּךיִמ טאָה ראַה רעֶד ;ןעֶנאָז
 דָנּוא 13 :טְרעֶהעֶנ טאָה רֶהיֵא סאָו רעֶטְרעוֶו איד עֶלַא ,טאָמְׁש עֶניִזאָד איד ףיֹוא
 ןּופ לֹוק םעֶד ּוצ טְרעֶה דְנּוא ,קְרעוֶו עֶרייֵא דְנּוא ןעֶנעוֶו עֶרייֵא סיֹוא טְרעֶסעֶּב דְנּוצַא

 סאָד ןעֶנעוֶו (ןעֶּבאָה הָמְרַחנ ןעֶקְנעֶדעֶּב ראַה רעֶד ְּךיִז טעוֶו יֹוזַא ,טאָג רֶעייֵא ,ראַה םעֶד
 עֶרייַא ןיִא ןיִּב ְּךיִא ,טְהעֶז !ְּךיִא רעֶּבָא 14 :ָךייַא רעֶּביִא טעֶרעֶג טאָה רֶע סאו עֶטְכעֶלְׁש
 רעֶּבָא 12 :ןעֶגיֹוא עֶרייֵא ןיִא גיִטְראַפטְכעֶר דְנּוא טּוג זיִא םִע איוִו ריִמ ּוצ םּוהְמ ,דְנעֶה
 סעֶגיִדְלּושְנּוא רֶהיֵא טעֶֶו יֹּוזַא ,ןעֶטייֵט ְּךיִמ טעוֶו רֶהיִֵא ןעוֶו סאָד ,ןעֶסיוו רעֶכיִז טְלאָז רֶהיֵא
 ,רעֶניֹואוְוְנייֵא עֶרְהיִארעֶּביִאדְנּואטאָטְׁש עֶגיִזאָדאיַד רעֶּביִא דְנּוא ְךייֵא רעֶּביִא ןעֶגְנעֶרְּב טּולְּב

 ןיראוו 50
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 -לָּכ תֶא םֶכיֵנֶאְּבֵּבַרָל םֶכיֵלֲע הָוהְייִנֲחְלִׁש תֶמאב יִּכ
 םִנָהְַּה-לֶא םֶעָה-לְכו םירָׂשַהּורְמאֹי !הָלֶאָה םיִרָבְּדַה 9

 הָוהְ םֵׁשְּב יִּכ תְמישַּפְׁשִמ הּזַה שיִאְלדיִא םיאיבנַה-לָאו
 ּוהְמאֹּיו ץְרָאָה ינקומ םיִׁשָנֲא ּומָקה :ּונ לֶא רֶּבַּד ו ניהלַא ז
 אָּבִנ הָיָה יּתְׁשִר = ה היָכיִמ :רֶמאֵל םָעָה לֶהְק-לּכ-לֶא 5

 -טאל הרוח ;ם-לָכילֶא רֶמאֹּיַו הָדְ היל והָיקְִח יִמיִּב
 םייםִילׁשוריוׁשרְחַת הָדָש ןויצ תֹאָבִצ ָהָהְ | רַמָאיהְּ

 והָיִקְזִח וְתִמָה תֶמָהַה :רעִי תֹומְבִל תַוַּבַה רַהְ הָיְהִּת 5
 "תרָא ה יע אָדָי אלֲה הי וה:-לֵי הדיהי-דלמ
 היִלָע רָּבִד-רֶׁשֲא הָעְרה-לֶא הָוהְי םִהָ הָהְ יְפ
 הָיָה ׁשיא-ַנְו :וניתוׁשְפנ-לע הָלֹודְג הֶעָר םיִׂשֹע ּונְחַנֲאַו כ

 םיִרָעיַה תיַרּקמ ּוהָיְַמְׁשְדַּב :הירו { הָוהְי םֵׁשְּב אֵּכַנְתִמ
 יִרְבִּד לֵכ 2 תאֹוַה ץרַאה היל קאֹוַה ריעָה-לע אֵבָנ 4

 םי ְׂשַה-לַכו ויַֹּכנילְבְו םֶקָיוהְי ְּךלֶּמַה שת ;והְיְמְרִי 1
 אאריו ּוהָיריִא עַמְׁשּי תימַ מַה ׁשֵּקִבְיו ויִרָבָּד-תֶא

 םיִׁשְנֲא םיִקָיוהִי ְךֶלּמַה חַלְׁשִּיַו :םִיָרְצִמ ! אָבָ חָרְבּיַו 2
 ;םִיָרְצִמילֶא וְתִא םיִׁשְֲַו רֹובְכִּב ןֶתָ תנלֶארתֶא םִיָהְצִמ
 םיִקָיהְי ְךֶלּמַה-ֶא ֹודֲאִבַָו םִיַלְצמִמ והָירוָא-תֶא איו

 ְךַא :םעָה ינְּב ירְבְק-לֶא ּותְלְבִנ-תֶא לשֹ יום

 אחי מיתא הַָה שב קא דִי
 תי מל םִעָהידיְב

 וכ וב
 הֶיִה הָדּוהְי ְּךֶלֶמ ּוהָישואיְדִּב םֶקָיְהִי תֶכָלְמַמ תיִׁשֹאֵרְּב א
 רֵמָא-הֶּכ -;רמאל הָוהְי תֶאֵמ הָיִמְר-לֶא הָּזה רבָּדַה 2

 ;ךְרָוַצ-לַע םֶּתַתְנו תוטמּו תֹרְִֹמ ּךל הֲֹׂע א; הָוהְי
 נב ךלמ-לֶאז בָאימ ְךֶלַמ-לֶאְו םודָא ךֶלֶמילָא םֶּתְַּלׁשְו 5
 םיִאָּבַה יי כָאלמ יב ןֹורי ִצ ךֶלֶמ-לָאְו =* צ ךֶלֶמילֶאו מע

 יי = == } =

 אָרֹומ ּטיִנ ןעֶד רֶע טאָה ?טייֵטעֶג הָדּוהְי ץְנאַג
 טאָה יֹוזַא דְנּוא ?ראַה םעֶד ראָפ ןעֶטעֶּבעֶג

6 

 ּוצ ְּךיִמ טאָה ראַה רעֶד תֶמֶאּב ןיִראָו

 עֶרייֵא ןיִא ןעֶדעֶר ּוצ יִדְּכ טְקיִׁשעֶג ךייֵא
 :רעֶטְרעֶו עֶניִזאָד איִד עֶלַא ןעֶריֹוא
 עֶצְנאַג םאָד דְנּוא ןעֶטְׁשְריִפ איִד דְנּוא 6

 םיִנֲהֹּכ איד ּוצ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה קְלאַפ
 ןייק טיִנ טְמּוק םֶע ,םיִאיִבְנ איִד ּוצ דְנּוא
 ןיִראָו ,ןאַמ ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ טֶּפְׁשִמ-טיֹומ
 רעֶזְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא
 .דנּוא 17 :טעֶרעֶנ םֶנּוא ּוצ רֶע טאָה ,טאָג

 .ןּופ ןעֶשְנעֶמ ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז םִע
 :אייֵז דְנּוא ,דְנאַל םעֶד ןּופ עֶטְצְלֶע איִד

 -ךעֶפ ןעֶצְנאַג רעֶד ּוצ טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה
 :;ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,קְלאַפ םעֶד ןּופ גְנּולְמאַז
 :תֹואיִבְנ טאָה יִּתְׁשַרֹומ רעֶד הָכיִמ 8
 םעֶד והָיִקְזִח ןּופ געֶט איִד ןיִא טְגאָזעֶג
 !טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,הָרּוהְי ןּופ גיִנעֶק
 יֹוזַא הָדּוהְי ןּופ קְלאָפ ןעֶצְנאַג םעֶד ּוצ
 :תֹואָבְצ ראַה רעֶד טאָה יֹוזַא ,ןעֶנאָז ּוצ
 ןעֶרעֶו טְרעֶקַאעֶג טעוֶו ןֹויִצ ,טְגאָזעֶג
 'וצ טעוֶו םִיַלָׁשּורְי דְנּוא ,דֶלעֶפ ַא איוִו
 .רעֶד דְנּוא ןןעֶרעוֶו ְּךעֶלְנְרעֶּב-רעֶנייֵטְׁש
 'וצ (ןעֶרעֶו טעוֶו) זיֹוה םעֶד ןּופ גְראַּב
 !םֶהיֵא טאָה 19 :דְלאַזו ַא ןּופ ְךעֶלְנְרעֶּב
 'דְנּוא ,הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק רעֶד ,ּוהָיקְזִח ןעֶד
 םאָה רֶע דְנּוא ,ראַה םעֶד ראַפ טאַהעֶג
 סאָד ןעֶגעוֶו טְקְנעֶדעֶּב ראַה רעֶד ְךיִז

 -ְבעֶלְׁש עֶסיֹורְנ םעֶכְלאָז ריִמ ןעֶלאָז דְנּוא ,טעֶרעֶג אייֵז ןעֶנעֶק טאָה רֶע סאָו עֶטְכעֶלְׁש
 ָּךאָנ ןעֶזעוֶועֶג ְּךיֹוא זיִא סֶע דְנּוא 0 ?ןעֶגְנעֶרְּב ןעֶלֶעעֶז עֶנעֶגייֵא עֶרעֶזְנּוא ףיֹוא עֶט
 ןְהּוז רעֶד ,ּוהָיְרּוא ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיֵא טְגאָזעֶג תֹואיִבְנ טאָה םאָו ןאַמ ןייַא
 עֶניִזאָד איִד ןעֶנעֶק טְגאָזעֶג תֹואיִבְנ טאָה רֶע דְנּוא ,םיִרָעְי תַיְרַק ןּופ ּוהָיְעַמְש ןּופ
 :ּוהָיְמְרִי ןּופ רעֶטְרעוֶו עֶלַא איז יֹוזַא הְנאַל ןעֶגיִזאָד םעֶד ןעֶגעֶק רַנּוא ,טאָטְׁש
 ןעֶטְׁשְריִפ עֶלַא דִנּוא ןעֶרְלעֶה עֶקְראַטְׁש עֶנייַז עֶלַא דֶנּוא םיִקָיֹוהְי גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 1
 ךעֶטיִט ּוצ םֶהיֵא טְרְהעֶגעֶּב גיִנעֶק רעֶד טאָה יֹוזַא ,רעֶטְרעוֶו עֶנייֵז טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה
 -טנַא זיִא רֶע דְנּוא ,טאַהעֶנ אָרֹומ רֶע טאָה יֹוזַא טְרעֶהעֶנ םִע 1 טאָה הָיְרּוא ןעזֶו דָנּוא
 מְקִיִשעֶג טאָה םיִקָיֹוהְי גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 22 :םִיַרְצִמ ןייק ןעֶמּוקעֶנ זיִא דנּוא ןעֶפאָל
 םֶהיֵא טיִמ טייֵל (עֶרעֶדְנַאנ ְךאָנ דְנּוא ,ר רֹוּבִכַע ןּופ ןְהּוז ,ןָתֶנְלֶא םעֶד .םִיַרְצִמ ןייק טייל
 דַנּזא ,םִיַרָצִמ םיֹוא ּוהָיְרּוא םעֶד טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 28 :םִיַרְצִמ ןייק
 ןעֶנאַּלְׁשְרעֶד םֶהיֵא טָאָה רֶע דְנּוא ,םיִקָיֹוהְי גיִנעֶק םעֶד ּוצ טְכאַרְּבעֶנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז
 ןעֶטיֹוט ןייַז טאָה רֶע דְָנּוא ;רְרעוֶו ִש םעֶד טיִמ

 איִד רעֶבָא 4 :קְלאָפ םעֶד ןּופ רעֶדְניִק איִד

 טיִנ םֶהיֵא לאָז ןעֶמ זַא ּוהָיְמְרִי טיִמ ןעֶזעוֶועֶב

 ;ןעֶטייֵט וצ םֶהיֵא יֵדּכ ,קְלאָפ

 ןּופ םיִרָבְק איִד ןיִא ןעֶּפְראוָועֶג רעֶּפְרעֶק
 זיִא ןפָׁש ןּופ ןְהּוו ,םֶקיֵחַא ןּופ דְנאַה
 םעֶד ןּופ דְנאַה איד ןיִא ןעֶּבעֶנְרעֶּביִא ט

 זכ לעטיפאק
 ביָנעַק ּוהָיַׂשאֹי ןּופ ןֶהּוו .םיִקָיֹוהְי ןּופ גְנּוריִנעֶר רעֶד ןּופ גְנאַפְנָא םעֶד ןיִא 1

 וצ יֹוזַא ּוהָוְמְרִי ּוצ ראַה םעֶד ןּופ טְראָו עֶניִזאָד סאָד ןעֶזע עֶנ זיִא ,הָדּוהְי ןּופ
 -ָנאַטְׁש דְנּוא קיִרְטְש ריִד ְּךאַמ ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ ראַה רעֶד טאָה יֹווַא 2 :ןעֶנאָז
 טְסְלאָז אּוד דנּוא 8 :וְלאַה ןייַד ףיֹוא (ןעֶנעֶלנ ןעֶּבעֶג אייֵז טסלאָז אּוד דְנּוא ןעֶג
 ּוצ דָנּוא ,בָאֹומ ןּופ ניִנעֶק םעֶד ּוצ דָנּוא םֹודָא ןּופ גיִנעֶק םעֶד ּוצ ןעֶקיִׁש אייֵז

 דָנּוא ,רֹוצ ןּופ ניִנעֶק םעֶד ּוצ דֵנּוא ,ֹומַע ןּופ רעֶדְניִק איִד ןּופ ניָנעַק םעֶד
 .ןעֶמּוק םאִו םיִחּולְׁש איִד ןּופ דְנאַה איִד ְךְרּוד ןֹודיִצ ןּופ גיִנעַק םעֶד ּוצ

 ןייק
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 4 ישָא םָתֹא ָתיִוצו :הָדּוהְי ךֶלֶמ ּודָיקְדְצ-לֶא ,םִָלָׁשּורי :הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק ּוהָיָקְדִצ ּוצ םִיַלְׁשּורְי ןייֵק
 הֶּכ לֵאְרְׂש י ַהלֲאֹה ואָבְצ הָוהְי רַמָאיהְּכ רֶמאֵל םֶהיֵנְדִא ּוצ ןעֶטיִּבעֶנ אייֵז טְסְלאָז אּוד דְנּוא 4

 : יקחמול זש א יי ר יה א טְגאָז יֹוזַא .ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶראַה עֶרייֵז
  'ַּתְַנ יִכנָא הָמֵעְו :יִניעּב רֶׁשָי רֶׁשֲאַל ָהיֵַתנּו היו ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד
 כֵבְביִּדלִמ .צאֶנְרַכוְבנךיְּב הָלֵאָה תוצְרֲאָה-לָכיתֶא :ןעֶראַה עֶרייֵא ּוצ ןעֶגאָז רֶהיִא טְלאָז יֹוזַא
 ? :תאיִרְבָע :ודְבְֶל וָל ִּתִתָנ הָדָּׂשַה תיַח"תֶא םָנְו ִּדְבַע איד ,רֶרֶע איד טְכאַמעֶג ּבאָה ָּךיִא 8

 םייגּה הי :םֶלהְנ יָם םינ ב ירבואה ןגנעֶז םאָו תֹומֵהְּב איד רֶנוא ןעֶׁשְנעֶמ -טבג יצְרַא תעדאב דַע וָנְבִּב-תֶאְוונְבדתֶאו םִינַה"לְּכ ׂ :
 == ולא! *= 5

 -ךלמ רצאְֶַכובניתֶא ותֹא ורְבעידאל רֶׁשֲא הְָלְמַמְ | .ַֹּכ ןעֶסיֹורְנ ןייֵמ טיִמ ,דְרֶע רעֶד ףיֹוא
 לֵבָּב ְּךֶלֶמ לֶעָּב ּוראָוַצ-תֶא ןִיידאָל רֶׁשֲא תֶאְו לֶבְּב ,םעֶרָא ןעֶטְקעֶרְטְׁשעֶנְסיֹוא ןייֵמ טיִמ דְנּוא

 הא אוהל רֹקפֶא רבו בעְרבּו ברֵחַּב ןעֶמעוֶו ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג אייז ּבאָה ְּךיִא דְנּוא
 9 םֶכיֵאיִבְנילֶא ּועְמְׁשִּתילַא ֶּתַא וִריְּב םֶתֹא יִמְּתיֲע '

 םכיפְׁשַכ-לָאו םֶכיִנ ֶע-לָאְו ם כיִתמלֲח-לֶאְו םֶכיִמְסְקילֶאְו עֶנייֵמ ןיִא ןעֶזעוֶועֶג םְכעֶר ןיִא ֶֶפ

 ךלמ-תִא ּוָדְבַעַת אל: מאל ם : כילא םיִרָמֶא םירֶׁשֲא -עֶג ְךיִא ּב ּבאָה ךדְנּוצַא דְנּוא 0 :ןעֶניוא

 י וםָכְתֶא קז חָרָה ןַעמֶל םכל םיִאְּבִנ םַה רֶקָׁש יִּכ :לָכְּב ןיֵא רעֶדְנעֶל עֶניִזאָד איִד עֶלַא ןעֶּבעֶג
 ונ רֶׁשֲא יַֹהְו :םֶּתְדַבֲאַו םכְתֶא יִּתְהַּדַהְ םֵכְתַמְרַא לֶעֵמ ןּופ גיִנעֶק ,רֵצאֶנְדַכּובְנ ןופ דְנאַה רעֶד

 -ששַע ויָּתְחַּנִהְו ֹוָדָבעַו לֵבְּביִדִלמ סֶעְּב ְראָוַצ-תֶא איִבָי =! עי ר א ֹ
 נ יידלִמ הָיִקְדַצילֶאְו הב בׁשָי הרב הָוהיסֲאָנ ותְמדַא זה = א | דיוא דְנּוא ,טְכעֶנְק ןייֵמ !קָבָּב
 -תֶא ּואיְבַה רֶמאֹל הֶּלִאָה םיִרְבִדַה-לֶכִּכיִּתְרַבּד :ָדּוהְי ,ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵא ָךיִא ּבאָה דְלעֶפ םעֶד ןּופ
 13 הָּמָל ?ויִחַו ּמַעְ ותֹא ּודְבִעְו לבב ךֶלֶמ ן לֶעְּב םֶכיֵרֲאוַ ןעֶלעוֶו סֶע דְנּוא 7 :ןעֶניִד וצ םֶהיֵא

 ד רֶׁשֲַּכ רֶבֶּדִבּו בֵֶרְּב בֶרֶחּב ְּךֶמעֶו הֶּתַא תמְת .ווז דנוא .רעקלעפ עלַא ןענוד םהיא
 14 א ;לֵכָּב ךלֶמ-תֶא דבעַייאל רֶׁשֲא יונַה-לֶא הָוהְ 0 א א א

 אָל רמאל מלא םיְִמָאַה שב יד מְׁשִּת .םעוֶו םִע ויִּב ןהוז ם'ןהיז ןייַז דֶנּוא ,ןֵּו
 וט אל ִּכ ;םָל םיִאְּבִנ םה רֶקָׁשיִּכ לֵבָּב ְךלמתֶא ּודְבַעַת ,דְנאַל םעֶנעֶגייֵא ןייַז ןּופ טייֵצ איִד ןעֶמּוק
 ןעמל רֶכָש ל יֵמָׁשַּב םיִאְּבִנ םַּהְו הָוהְי--םֶאְנ םיִּתְחַלְׁש רעֶקְלעֶפ ליפ ןעֶניִד םֶהיֵא ןעֶלעוֶו םִע דְנּוא

 ;ֶכָל םיִאְּבִּנַה םיִאיִבנהְו םָתַא םֶּתְדַבַאְו םֵכָתֶא יִחיּדַה טעֶו סֶע דְנֹוא 8 :עֶניִנעֶק עֶסיֹורְג דְנֹוא
 5 מא הֹכ רמאֵל יִּתְַבּד הוה םֶעָה-לַּכילֶאְ םיִנהְּכַה-לֵאו : : יי לרואו

 א ְךייֵרְניִנעֶק םאָד דְנּוא קְלאַּפ סאָד זַא ,ןייַז

 רעֶד דָנּוא ,לֶבָּב ןופ גיִנעֶק ,רֵצאֶנְדַכּובְנ םעֶד---ןעֶניִד טיִנ םֶהיֵא ןעֶלעוֶו םאָו
 םעֶד םיִמ ,לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ ָּךאָי םעֶד ןיִא זְלאַה ןייז ןעֶּבעֶנ טיִנ טעוֶו סאוָו
 םעֶנעֶי ןעֶפאָרְטְׁשעֶּב ְּךיִא לעװ (טְסעֶּפמ דְראָמ טיִמ דנּוא רעֶנְנּוד טיִמ דְנּוא דְרעוֶוְש

 דָנּוא 9 :דְנאַה עֶנייֵז ְּךְרּוד ןעֶדְנעֶלְרעֶפ אייֵז לעזֶז ְָּךיִא זיִּב ,ראַה רעֶד טְנאָז ,קְלאַפ
 ּוצ דְנּוא ,רעֶנאַזְרְהאָו עֶרייֵא ּוצ דְנּוא ,םיִאיִבְנ עֶרייֵא ּוצ ןעֶרעֶה טיִנ טְלאָז רֶהיֵא
 עֶרייֵא ּוצ דנּוא ,רעֶטייֵדְנעֶכייֵצ עֶרייֵא ּוצ דִנּוא ,(רעֶנאָז-םֹולָח) רעֶמיֹורְט עֶרייֵא
 םעֶד ןעֶניִד טיִנ טְלאָז רֶהיֵא ןעֶנאָז וצ יֹוזַא ְּךייֵא ּוצ ןעֶנאָז םאִו איִד ,םיִפִׁשַּכְמ
 ּוצ ְָּךייֵא יִדָּכ ְךייֵא ּוצ תֹואיִבְנ עֶׁשְלאַפ ןעֶגאָז אייֵז ןיִראָו 10 :לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק
 טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ןעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ ָּךייַא לאָז ְּךיִא םאֶד ,דְנאַל רֶעייֵא ןּופ ןְרעֶטייווְרעֶד
 םעֶד ןיִא זְלאַה ןייַז ןעֶגְנעֶרְּב טעוֶו םאו קְלאַפ םאָד דְנּוא 11 :ןעֶרעֶו ןעֶריֹולְרעֶפ
 םֶהיֵא ְּךיִא לעֶו יֹוזַא ,ןעֶניִד םֶהיֵא טעוֶו רֶע דְנּוא ,לֶּבָּב ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ ְּךאָי
 ןעֶטייֵּבְרַאעֶּב םִע לאָז רֶע סאָד ,ראַה רעֶד טְגאָז ,דְנאַל ןייַז ףיֹוא ןעֶהּור ןעֶזאָל
 טעֶרעֶג ְּךיִא ּבאָה .הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק ,ּוהָיֵקְדִצ ּוצ דְנּוא 12 :ןעֶניֹואוְו ןיִראַד דְנּוא
 םעֶד ןיִא רעֶזְלעֶה עֶרייֵא טְגְנעֶרְּב ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,רעֶמְרעֶו עֶניִזאָד איִד עֶלַא ּךאָנ
 רֶהיֵא טעֶו יֹוזַא ,קְלאָפ ןייַז דְנּוא םֶהיֵא טְניִד דְנּוא ,לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ ְּךאָי
 ָךְרּוד ,קְלאָפ ןייֵד דְנּוא אּוד ןעֶּבְראַטְׁש רֶהיֵא טְלאָז םֹּוראָו 18 :ןעֶּבייֵלְּב ןעֶּבעֶל
 איז יֹוַא (טְסעֶּפו דְראָמ ַא ךְרּוד דְנּוא רעֶנְנּוד םעֶד ְךְרּוד דְִנּוא דְרעוֶוְש םעֶד
 םעֶד ןעֶניִד ןעֶלעֶו טיִנ טעֶװ םאֶו ,קְלאָפ םעֶד ןעֶנעוֶו טעֶרעֶג טאָה ראַה רעֶד
 איד ןּופ רעֶטְרעֶו איִד ןעֶרעֶהּוצ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא דנּוא 14 :לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק
 םעֶד ןעֶניִד טיִנ טְלאָז רֶהיִא ןןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ;ְךייֵא ּוצ ןעֶנאָז סאוָו איִד ;םיִאיִבְנ
 ְךיִא ןיִראָו 12 :תֹואיִבְנ עֶׁשְלאַפ ְךייֵא ּוצ ןעֶנאָז אייֵז ןיִראוָו---,לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק

 ןייֵמ ןיִא תֹואיִבְנ עֶׁשְלאַפ ןעֶנאָז אייֵז דְנּוא ;ראַה רעֶד טְגאָז ,טְקיִׁשעֶג טיִנ אייז ּבאָה
 הֶהיִֵא ןעֶרעֶֶו ןעֶריֹולְרעֶּפ טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ןעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ ְּךייִא לאָז ְּךיִא יִדְּכ ןעֶמאָנ
 םיִנֲהֹּכ איִד ּוצ דִנּוא 16 :תֹואיִבְנ ְּךייִא ּוצ ןעֶנאָז םאָו םיִאיִבְנ איד ָךיֹוא דְנּוא
 טְגאָז יֹוזַא ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,טעֶרעֶנ ְּךיִא ּבאָה ,קְלאָפ ןעֶצְנאַנ ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ דְנּוא
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 רֹמאֵל םֶכָל םיִאְּבנַה םֶכיֵאיִבְנ יִרְבִד-לֶא ופְמְׁשִּתילַא הָוהְי
 רֶקָׁ יּכ הָרהְמ הָּתַ הָלָבְבִמ םיִבָשימ הָיהי-תיִב לְכהִוה

 ךלמיתַא ורְבִ םֶהִֹלֲא עְמְׁשִּתלַא :םָכָל םי ָאְבִנ הָּמֵה עד
 טיַאבניסָאו :הָּבְרֶה תאוה רִֹעָה הָיְהִת הָמָ וחְו לֶבָּב 19

 תרֹואְבִצ הָוהיִּב אְנרעֶגְפִי םֶּתִא היהיירַבְד ׁשידסאְו םִה
 ְךלֶמ תיִבּו הָוהייתיִבְּב םיִרָתַּה םיִלֵּבַה ּואֹביִּתְלְִל

 תֹואְבִצ הָוהְי רַמָא הכ יִּכ = :הָלָבְּב םִַלָׁשּוריִבּו הָדּוהְי 9
 םילֵבַ רָתָי לַעְו תֹנוכּמַה-לַעְו שִהיֵלַעְו םיִרְמֲַהלֶא

 לַצאֶנְרכוִבנ םמָקְלאְל רֶׁשֲא ;תאְַה רָב םיִרתְּטַה 2
 הָרּהְדלִמ סיי הָימייתֶא ֹותֹלְַּב לֵבָּב ְךֶלֵמ
 ;םלָשיו הָדּוהְי ירֹח-ָּכ תֶאְו הֶלָבְּב םַלָּׁודיִמ

 םִלְּמַה--לַע לֵארְׂשִי יַלֶא תֹאְבְצ הָוהְי רַמֶא הֶּכ יִּכ 1
 הֶלָבְּב :םִִלָׁשּוריו הֶר ּהָיְְלְמ תיבּו הָוהְי תֹּב םיִרָתַָֹה עע

 םיִתיִלְעהְוהָיהְי-םֶאנ םֶתֹא ירְקִּפ םִי דַע יְהִי הָמָׁשְו ּואָבֹי
 וה םיקְמַהילֶא םיִתִֹׁשֲהַ

 חכ חכ
 -ךֶלֶמ הָיקְרִצ תֶכֶלְמִמ היִׁשאֵרְּב איִהַה הָנָׁשּב ו ִהּו א

 הי יַלֵא ַמָא יִׁשיִמַחַה ׁשדָחַּב תִעבִרָה תֹנָׁשַּב הָדהְי
 םִָנְַּה ןיעל הָוְ תיַבּב ןֹעְבמ רׁשֲא יבנה רֹועְִ

 לֵאָרְׂשִי ילֶא תֶֹאְבִצ ָוהְי -ַמָאיהְּכ :רֶמאֵל םֶעָהילְכְו 8
 םיִמָי םִיִָנֶש !רוָעְּב .גלֵבְּב ּךֵלֶמ לֶעתֶא יּתְרבָׁש .רֶמאֵל 5

 רֶׁשֲא הוהְי תיִּב יְֵּכילְּכ-תֶא הוה םִֹקָמַה-לֶא ביׁשִמִנֲא
 םִאיִביַו הֶּוַה ם םקָמִהְִ טֶבּבידלִמ רַמאָנְרַכּוְבִנ חַקָל

 תֹולָגילְּכ-תֶאְו הָדּוה-ידַלִמ םיִקָיְיְרב הָינְכי-תֶאְ ;לֵבָּב ג
 -םאָנ הֶַה םוַקָּמַה-לֶא ביִׁשַמיִנֲא הָלבְּב םיִאָּבַה הָדהְ

 הְָָמְרִי ֶמאֹו :לֶבְּב דֶלֶמ לֶעיתֶא רֹּבְׁשֶא יִּכ הָוהְי ה
 ֶָה-לְכ י יניֵעַלּו םיִנָהְּכַ יניְל איִבָנַה הָי יננח-לֶא איִבָּנַה

1 1 

 איד ןעֶרעֶהּוצ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא ,ראַה רעֶד

 ןעֶגאָז םאוָו םיִאיִבְנ עֶרייֵא ןּופ רעֶטְרעוֶו

 העְז ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא תֹואיִבְנ ְךייֵא ּוצ

 ראה םעֶד ןּוּפ זיֹוה םעֶד ןּופ םיִלּכ איִד

 טְכאַרְּבעֶגקירּוצ דְניוִוְׁשעֶג ּדְנּוצַא ןעֶלעוֶו
 תֹואיִבְנ עֶׁשְלאַפ ןעֶנאָז אייז ןיִראוָו ,ןעֶרעוֶו
 -וצ טיִנ אייֵז טְלאָז רֶהיֵא 17 :ְךייֵא וצ
 יֹוזַא ,לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק םעֶד טְניִד ,ןעֶרעֶה

 לאָז םּוראו ;ןעֶּבייֵלְּב ןעֶּבעֶל רֶהיֵא טעדֶו
 ?ןעֶרעֶו טְסיִװ טאָטְש עֶניִזאָד איִד
 ,םיִאיבְנ ןיתְמֶא ןיִא ןעֶנעֶז אייֵז ביוא 8
 זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָָו םאָד ןעוֶו דְנּוא
 ְךייֵא ּראַפ אייז ןעֶלאָז יוזַא ,אייֵז אייֵּב

 איִד םאֶד ,תֹואָבְצ ראַה םעֶד אייִּב ןעֶטעֶּב

 -עֶגְרעֶּביִא ןעֶנעֶז םאִֶו (םעֶפעֶג) םיִלֵּכ

 ראה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶּביִלַּב
 ןופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא דְנּוא
 טיִנ ןעֶלאָז םִיַלְׁשֹּורְי ןיִא דְנּוא .הָדּוהְי
 טְנאָז יֹוזַא ןיִראָו 19 :לֶבָּב ןייֵק ןעֶמּוק

 ןעֶלייֵז איִד ןעֶנעֶֶו ,תֹואָבְצ טאָג ראַה רעֶד
 דְנּוא םַי םעֶנְרעֶּפּוק םעֶד ןעֶנעוֶו דְנּוא

 איִד ןעֶנעוֶו דְנּוא ןעֶלעֶטְׁשעֶג איִד ןעֶנעוֶו

 סאָו 20 :טאָטְׁש רעֶניִזאָד רעֶד ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶנְרעֶּביִא ןעֶנעֶ םאָו םעֶּפעֶג עֶניִרְּביִא
 ּוהָיְנָכְו ןעֶּביִרְטְרעֶפ טאָה רֶע ןעוֶו ,ןעֶמּונעֶגּוצ טיִנ טאָה ולֶבָּב ןופ ףיִנעֶק ,רַצאֶנֵדַכּובְנ
 ןעֶראַה ָעייֵרְּפ עֶלַא דְנּוא ; לֶבָּב ןייק םִיַלָׁשּורְי ןּופ ,הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק ,םיִקָיֹוהְי ןּופ ןְהדז
 ןּופ טאָג רעֶד ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ןיִראָו 21 :םִיַלְׁשּורְי ןּופ דְנּוא הָדּוהְי ןּופ

 ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ןעֶנעֶז אוו םיִלֵּכ איד ןעֶגעוֶו אר
 לֶבָּב ןייק 229 :םִיַלָׁשּורְי ןיִא דְנּוא הָרְּי ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ ויֹוה םעֶד ןיִא דֶנּו

 םאָד גאָט םעֶד ןַא ויּב ,ןייַז אייז ןעֶלעוֶו טְראָד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְכאַרְּבעֶג אייֵז =
 ןעֶגְנעֶרְּבְפיֹורַא אייֵז ָךיִא לעוֶו סְלאָמאַד ,ראַה רעֶד טְנאָז ,ןעֶקְנעֶרעֶג אייֵז ןא לעֶו ְּךיִא

 :טֶרָא ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ ןעֶנְנעֶרְּבְקיִרּוצ אייֵז + וז ָךיִא דְנּוא

 חכ א

 ןּופ גְנּוריִנעֶר איד ןּופ ְּבייֵהְנָא םעֶד ןיֵא ;רֶהאָי םעֶנעֶי ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ֹזיִא םִע דְנּוא 1
 ּוצ טאָה ,ׁשָדֹוח ןעֶטְפְניִפ םעֶד ןיִא ,רֶהאָי ןעֶמְריִפ םעֶד ןיִא ,הָדּוהְו ןּופ גיִנעַק ,ּוהָיִקְדִצ
 םעֶד ןיִא ןֹועְבִנ ןּופ ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאו ,איִבָנ רעֶד ,רּוזַע ןּופ ןֶהּוז הֶיְנַנַח טְנאָזעֶג ריִמ
 וצ יֹוזַא ,קְלאָפ עַצְנאַנ סאָד דְנּוא ,םיִנֲהֹּכ איִד ןּופ ןעֶביֹוא איִד ראַפ ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה
 ָךיִא ,ןעֶבאָז ּוצ יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָנ רעֶד ,תֹואָבצ ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא 2 :ןעֶנאָז
 ,םּורַא רֶהאָי אייוֵוַצ ןיִא ְּךאָנ 8 :לָּבָּב ןּופ גיִנעַק םעֶד ןּופ ְּךאָי םאָד ןעֶכאַרְּבּוצ ּבאָה
 סאָו ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ םיִלַּכ עֶלַא טְרָא ןעֶניִואָד םעֶד ּוצ קיִרּוצ ָךיִא גְנעֶרְּב
 אייז טאָה דְנּוא ,טֶרָא ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ ןעֶמּונעֶגּוצ םאָה ,לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק ,רַצאֶנְדַכּובְנ

 עֶלַא דְנּוא ,הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק .םיִקָיֹוהְי ןּופ ןְהּוז .הָיְנֶבִי דָנּוא 4 :לֵבָּב ןייֵק טְכאַרְּבעֶנ

 ּוצ קירּוצ ָּךיִא גְנעֶרְּב ,לֶכָּב ןייק ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז םאוָו ,הָדּוהְי ןּופ עֶנעֶּבירְטְרעֶפ איד
 םעֶד ןּופ ְּךאָי םאָד ןעֶכעֶרְּבּוצ לעוֶו ְּךיִא ןיִראָו ,ראַה רעֶד טְנאָז ,טֶרָא ןעֶניִזאָד םעֶד

 ;הָוְנַנַה איִבְנ םעֶד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה איִבָנ רעֶד ּוהָיְמְרִי דּוא 2 :לֵכָּב ןּופ גיִנעֶק
 ,קְלאַפ ןעֶצְנאַג םעֶד ןּופ ןעֶגיֹוא איד ראַפ דְנּוא ,םיִנֲהֹּכ איד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ראַפ

 עכלעזו
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 788 כ ידזחכי יהחיפמי

 6 ןֵכ ןֿפָא איבְנַה הָדְמרי לְמאֹו :ָהָוְי תיִבְּב םיִרְמִעָה זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז עֶבְלעוֶו
 בישֲהק האג שא דיי ראד איִבָנ רעֶד ּוהָיְמְרִי דְנּוא 6 :ראַה םעֶד ןּופ ביׂשָהִל ְתאֹּבִנ רׁשֲא ךיִרָבְד-תֶא הָוהְי םְִי ֶוהְי הָׂשֲַי
 ? דא 4 !הוה ד םוקָמַה-לֶא לֶבְּבִמ הָלַֹה-לִבְו הוהידתיב ילַכ

 יבוא רֶבּד יִבֹנָא רֶׁשֲא הֹוֵה רָבְּדַה אניעַמְׁש רֹאָה רעֶד לאָז יֹוזַא !ןֵמָא ,טְנאָזעֶג טאָה

 לה תלמי תבה תצא אה -עֶג תֹואיִבְנ טְסאָה אּוד םאָו רעֶטְרעוֶו
 הנעוחלה :תמאס הוי תלש-רֶשֶא אה עדויאבה - א'ד זיננערּבקירוצ טעוֶו ןעֶמ םאָד .טְגָאָ

 8 לי עקב לו ו יָנְפִל ּווָה רֶׁשֲא םיִאיִבְצ ;םִעֶה"לְּכ עֶנייַד ןעֶגיִטעֶטְׁשעֶּב לאָז ראַה רעֶד ,ןּוהִט

 9 רבד ז אֹבְּב ם םולז ָשְל אבי רֶׁשֲא איי יה ;רֵבָדְל הָעְרִלּ

 : גדרבש איבנ = הימ ױ ראי ֵּצ לַעמ הָטֹומַה"תֶא איִבָנַה רְנּוא ,ראה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ םיִלֵּכ
 ו = ;,-=-2}

 11 הָכֵּכ ָכ הָוהְי מָא הֹּכ כ דמאל םעה-לְכ יניעְל ּהָיְנַנֲה רָמאֵּהיי םעֶד ּוצ לֶכָּב ןּופ עֶנעֶּגיִרְמְרעֶפ איִד עֶלַא

 םםיִתָנׁש דועב לֶבֶּביִּדלִמ רֵצאֶנְדַכְבִנ | לָע-תֶא רֹבֶׁשֲא וצ ְךאָד רעֶה רעֶּבָא 7 :טְרָא ןעֶניִזאָד
 : יְרְל אי איִבָנַה מי ךלו יא זגד-ל ראָו 2 טפ םיִמָי

 : נקרא עא ןיִא דער ְךיִא סאו ,טְראוָו עֶגיִזאָד םאֶד
 19 רינג ח רֹובז שש יֵרֲחַא הימרי ִא הָוהְיירַבְד יִהִי ו ש ד : ז 5 יד ד

 :רֶמאל א יבָיה הָיִמרִי ראָוַצ לַעִמ הָמֹמַה-תֶא איֵה ןופ ןעֶריֹוא איִד ןיִא דְנּוא ,ןעֶריֹוא עֶנייֵד
 13 ץֶע תֹטֹומ הָיְי רַמָא הֵּכ מאל הָינֲח לא ָּתְרִַמָאְ לֹלָה םאו םיִאיִבְנ איִד 8 :קְלאַפ ןעֶצְנַאַג םעֶד

 : א בו ֵּב הן א ת ריִד ראָפ דְנּוא ריִמ ראָפ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז

 דְבעַו לֵבְּביִדלִמ ר בל הָלאָה יה בה א"י ךיֹוא ,ןעֶטייֵצ עֶׁשְלַא איד ןופ
 וט תאיבנה הָימרִי מא ל יִּתַתָנהֶרָשִח תיַהתֶא םת עֶדְנעֶל ליִפ רעֶּביִא טְגאָזעֶג תֹואיּבְנ
 המַאְו הָוהיךַחְלְׁשיאַל הָיננֲח אָניעַמׁש איָבּנַה הָיננֲח-לִא  ןּופ .ןעֶבייֵרְגיִנעֶק' עֶסיֹורְג רעֶּביִא רֶנּוא

 16 הדָוהְי רַמָא הב ןֵכָל ;רקָׁשלַע הֶּוַה עה תֶא ָּתְהָמְבִה ןופ דְנּוא קיִלְגִמּוא ןופ רֶנּוא הָמָחְלִמ

 -ַּכ תמ הָּתַא הָנָׁשַה הָמָדָאָה ינְּפ לעמ ֶָהֶּלַׁשְמ יָה :
 גד איהַה הָנָשִּב איִבְנַה הָינֲח תֶמִיו 2 יא תֶרַּבַר הֶרֵס *  +! םֶּבֹאְז סאָו איִבָנ רעֶד 9 :דְראָמ
 : -  יִשִמְׁשַהׁשִרהַּב םאֶד ןעֶו דנּוא ,(םֹולָׁשֹו ןעֶריִרְפ ןּופ
 טכ : טכ 7 טְרעֶוֶו יֹוזַא ,טְמּוק איִבָנ םעֶד ןּופ טְראוָו
 א םָלָׁשּוריִמ איִבָּגַה הָיְמִרִי הָלָׁש רֶׁשֲא רֶפְּסַה יִרְבִּד הֶּלֵאָע ראה רעֶד סאָד טְנעֶקְרעֶד איִבָנ רעֶד
 -לֵאו טיִאיִבְנַהלֶאְו םִנהְכַה-לֵאַו הָלֹונַה ינקז רָתֹיילִא יא 0 :טְקיִׁשעֶג : מָאַּב םֶהיֵא טאָה

 דָנּוא הָיְמְרִי איִבָנ םעֶד ןּופ זְלאַה םעֶד ןּופ ּגְנאַטְש איֵד ןעֶמּונעֶג איִבָנ רעֶד הֶיְנַנַח טאָה

 ןעֶצְנאַג םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ראָפ טְגאָזעֶג טאָה הָיְנַנַח דְנּוא 11 :ןעֶכאַרְּבּוצ איִז טאָה
 םאָד ןעֶכעֶרְּבּוצ ְּךיִא לעֶז יֹווַא דאָרְנ ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָז וצ יֹוזַא קלאפ
 ןּופ זָלאַה םעֶד ןּופ ,םורַא רֶהאָו אייוַוְצ ןיִא ְּךאָנ ,לָבָּב ןּופ גיִנעֶק רַצאֶנְדַכּובְנ ןּופ ְּךאָי
 וא 12 :בנעֶז ןייַז ּוצ ןעֶנְנאַנעֶגְקעוֶוַא זיִא איִבָנ רעֶד ּוהָיְמִרִי דְנּוא ; רעֶקְלעֶּפ עֶלַא

 איִבָנ רעֶד הָיְנִנַח איװ םעֶד ְּךאָנ ,ּוהָיְמִרִי ּוצ ןעֶועוֶועֶג זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָָו סאָד
 :ןעֶגאָז וצ יֹוזַא ,ּוהָיְמְרִי איִבָנ םעֶד ןּופ זְלאַה םעֶד ןּופ גְנאַטְׁש איד ןעֶכאָרְּבוצ טאָה

 ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָד ּוצ יֹוזַא הֶיְנַנַה ּוצ ןעֶנאָז טְסְלאָז אור דְנּוא העָב 13
 ןעֶכאַמ אייֵז טאָטְׁשְנֶא טְסעוֶו אּוד רעֶּבֶא ,ןעֶכאָרְּבּוצ אוד טְסאָה ןעֶגְנאַטְׁש עֶנְרעֶצְלאָה

 ,לֵאָדְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד ,תֹואָבָצ -אַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ןיִראָו 14 :ןעֶגְנאַטְׁש עֶנְרעֶזייַא
 עֶניִזאָד איִד עֶלַא ןּופ וְלאַה םעֶד ףיֹוא ןעֶּבעֶנעֶג ְּךיִא ּבאָה ָּךאָו םעֶנְרעֶזייא ןיַא

 ןעֶזּומ םֶהיֵא ןעֶלעֶוֶו אייֵז דְנּוא ,לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק רַצאנְדַכּובְנ ןעֶניִר ּוצ יֵדָּב ,רעֶקְלעֶפ
 ּוהָיְמְרִי דְנּוא 18 :ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵא ְךיִא ּבאָה רֶלעֶפ םעֶד ןּופ תֹויַח איד ְּךיֹוא דְנּוא ,ןעֶניִד

 טיִנ ָּךיִד טאָה ראַה רעֶד הָיְנַנַח ּוצ ְּךאָד רעֶה ,איִבָנַה הִֶוְנַנַח ּוצ טְגאָזעֶג טאָה איִבָנַה

 :טייֵקְׁשְלאַפ ףיוא קְלאָפ עֶניִזאָד םאָד ןְרעֶכיִזְרעֶפ טְכאַמעֶג טְסאָה אּוד דְנּוא ,טְקיִׁשעֶנ

 םאָד ,ךֶרֶע רעֶד ןּופ קעוֶוַא ְּךיִד קיִׁש ְּךיִא ,העֶז ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,םֹּוראָד 6
 גְנּוניִנעֶּמְׁשְרעֶדיִװ טעֶרעֶנ טְסאָה אּוד ןיִראָו ,ןעֶּבְראַטְׁש אּוד טְסְלאָז רֶהאָי עֶניִזאָד
 ,רְהאָי ןעֶניִּבְלעֶז םעֶד ןיִא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא איִבָנַה הָיְנַנַח דְנּוא 17 :ראַה םעֶד ןעֶנעֶק
 :שְדּוח ןעֶטְנעֶּביִז םעֶד ןיִא

 טכ לעטיפאק

 איִבָנַה ּוהָיְמְרִי םאֶה ףיִרְּב םעֶד ןּופ רעֶטרעֶו איִד ןעֶנעֶז סאָד דא 1
 איד ןּופ עֶטְצֶלֶע עֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא איִד ּוצ םִיַלְׁשּורְי ןופ טְקיִׁשעֶג טאָה

 םעֶד ּוצ רֶנּוא םיִאיִבְנ איִד וצ דנּוא םיִנֲהֹּכ איִד ּוצ דְנּוא .עֶנעֶּבירְטְרעֶּפ

 ןעצנאג
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 -רעֶפטאָה רַצאֶנְדַכּובְנסאוָו ,קְלאַפןעֶצְנאַג :הָלִבְּב םַלָׁשּורימ רַצאֶנְרַכובנ הָלְנַה רֶׁשֲא םֶעָה-לְּכ

 ְךאָנ 2 :לֶבָּב ןייֵק םיַלְׁשורְי ןופ ןעֶּביִרְט הל געי הָריִבנְַ ְךֵלֶמִה היְְִי תאֵצ יִרֲחַא

 7 = ֶבהָׂשְעְלֶא דַיְּב :םִלָׁשּורימ ְרֵנְמַּמַהְו ׁשֶרֶחֶהְו םַלָׁשּריו 2
 -םיֹורַא זיִא גיִנעֶק רעֶד הָיְנָכְו איו

 יורַא ויִא גיִנעֶק רעד הָיְנִכְי איװ םעד  הָרוהְירִמ היִקְרִצ חֹלָׁש רֶׁשֲא הָיקלְַרִּב הירש
 איֵד דְנּוא ןיִגיִנעֶק איִד דנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶג רַּמָא הֶּכ :רמאל הָלָכְּב לֵבְּב רלֶמ ר ירא 4

 הָדּוהְי ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ איד ,עֶטְניִדעֶּבְפיֹוה יִתיִלְנִה-דֶׁשֲא הָלֹנַת-לֶכְל לֵארְׂשִי יֵהלֶא תֹוִאְבִצ הָוהְי

 םִרעֶטְסייֵמ איד רֶנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןּופ דְנּוא 2 ובֵׂשְ = נב תָלְָּב לשמה
 יד א : : יֵנְבִל ּורְקּו תֹוְבּו םיַָּב ּודיֵלֹוהְ םיִשָנ יח ק :ןירִּפתֶא

 : : = ךא ף

 ןּופ םרע ָםאָלְׁש איֵר דְנּוא (רע לֶטְמֶ ?/ רָב נב הְָרַלִתְו םיִׁשָנֲאַל יִנְּת כיתות םיִׁשָנ

 ּופ ןְהּװ הֶׂשָעְלֶא ךרּוד 2 :םִיַלְׁשּורְי רֶׁשֲא ריְִה םלׁשתֶא וׁשְרְְו :ּוָעְמִּת-לֵאְ םָׁש"ובִדּו
 ,הָיַקְלִח ןּופ ןְהֹוז ןהָיְּרַמְב דְנּוא ,ןֶפְׁש = הָוהְי-לָא/ ּהָדֵעַב ולְלַּפְתִהְ הָּמָׁש םֶכְתֶא יתי לה

 טאָה ,הָדּוהְי ןופ גיִנעֶק ּוהָיַקְדִצ עֶכְלעֶו וו רמִא הכ'ה  ּוםֹלָׁש כָל יה הָמֹלְׁשִּב
 כב יי יי וייל בם ׁשעג  רֶׁשֲא טֶכיִתְמלֲחילֶא שִמִשִּתילַאְו םֶכיִמְסְקְו םֶכְּבְרקְּב לֵבּב ןופ גיִנעק ,רֵצאֶנְרַכּובְנ ּוצ טְקיִׁשעֶג כל אלא לִי לָא הָבְ

 טְגאָז ֹוזַא 4 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,לֶבָּב ןייק = אל ִמְׁשִּב םֶכָל םיִאְבִנ םַה דֵקָׁשְב יִּכ :םיִמְלְחמ םֶּתַא 9
 ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד ְֵל יִּכ היהְ וַמָא הכי ;הָוהי-מִאַנ םיִּתְִלׁש י

 ְךיִא עֶכְלעוֶו ,עֶנעֶמיִרְטרעֶפ איִד עֶלַא ּוצ םֶכילֲ יֵתֹמִקָתְו םֶכָתֶא דּקִּפָא הָנָׁש םיִעְבִׁש לֵבְבָל תאֵלַמ

 :לָבָּב ןייק םִיַלָׁשּורְו ןּופ ןעֶּביִרְׁשְרעֶפ ּבאָה קאם של בפה כא
 פב יו יי = יד טרעפ ְּבאָה א םֶכילֲע בשח יִבנֶא רֶׁשֲא תֹבְׁשֲחַמַהדַא ּתעַדי יבא
 ,אייֵז ןיִא טְניֹואוְו דְנּוא רעֶזייֵה טֶעיֹוּב 2 ריִרֲחַא םֶכָל תֶתָל הָעְרִל אָלְו םֹלָׁש תַֹבְׁשְחַמ הָוהְי

 עֶרייֵז טְסֶע דְנּוא ןעֶטְרעֶנ טְצְנאַלְפ דנּוא יִּתְעַמְׁשְיִלֲאו טֶתְלַלַּפְתִה וםָמְכְלַתַוי יִתא םָתאָרקּ ;הָוָקִתְו 2
 טְניִועֶג דֶנּוא רעֶּבייו טְמעֶנ 6 :טְכּורְפ 2 ָׁשְרָדִת יִּכ טְתאֶצְמּו יִתֹא ֶּתְשַבו לא 3 = = יפו * א 55 * זיו = = : = 02

 : : : םכתיִבְׁשיתֶ יִּתְבִׁשְו היהָי-םִאנ כָל יִֵתאֵצְמִנְו !םֶכִָבְל 14

 רעֶּבייוַו טְמעֶנ דנּוא ,רעֶטְּכעֶט דְנּוא ןְהיֵז יְִּהִָּה רֶׁשֲא תֹומֹוקּמַה-לְכִמּםִוַה-לְּכִמ םֶכְֶאיִּתְַּכק
 רעֶטְכעֶמ עֶרייֵא דְנוא ,ןְהיִז עֶרייֵא ּוצ -רֶׁשֲא םוק למַהילא םֶכְתֶא יִתֹבִׁשֲהְו הוהְי-םו שם
 ְהיִז ןעֶלאָז אייֵז םאָד ,רעֶנעֶמ ּוצ טֶּביִנ יי ל םוקה םֶּתְרַמֶא יִּכ :םֵּׁשִמ םֶכְתִא יִתיֵלְנִה וט

 טְרְהעֶמְרעֶּפ דְנּזא ,ןעֶניוִועֶג רעֶטְכעֶט דנּוא לגהלַא ה הי ראה ;הָלָבְּב םיִאֵבָנ 9
 ןעֶדיִרְפנ םֹולָׁש םעֶד ְּךאָנ טְׁשְראָפ דְנּוא 7 :רעֶניִצְניוִװ טיִנ טְרעֶו דְנּוא ןעֶטְראָד ָךייֵא

 רֶהיֵא ראָפ טעֶּב דְנּוא ,ןעֶּביִרְטְרעֶפ ןעֶטְראָד ְךייַא ּבאָה ְּךיִא ןיִהַא ּואְז טאָטְׁש רעֶד ןּופ

 טְגאָז יֹוזַא ןיִראו 8 :םֹולָׁש ןייַז ְּךייַא וצ טעוֶו םֹולָׁש רֶהיֵא ןיִא ןיִראָו ,ראַה םעֶד ּוצ

 ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶנעֶז םאִוְו םיִאיִבְנ עֶרייֵא ןעֶזאָל ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד ,תֹואָּבְצ ראַה רעֶד

 ןעֶרעֶהּוצ טיִנ טְלאָז רֶהיִא דְנּוא ,ןעֶרְהיִפְרעֶפ טיִנ ָּךייַא רעֶנאָז-רֶהאָ עֶרייֵא דְנּוא ְךייַא

 ְךייַא ּוצ אייז ןעֶנאָז טייֵקְׁשְלאַפ טיִמ ןיִראָו 9 :תיםֹולָה רֶהיֵא סאָו תֹומֹולַח עֶרייֵא

 יוזַא ןיִראָו 10 :ראַה רעֶד טְנאָז טְקיִׁשעֶג טיִנ אייֵז ּבאָה ְּךיִא ,ןעֶמאָנ ןייֵמ ןיִא תֹואיִבְנ

 ְךיִא לעוֶו יֹוזַא ,לָּבָּב ּוצ רֶהאָי גיִצעֶּביִז ןעֶרעוֶו טְליִפְרעֶד טעוֶו סֶע ןעוֶו ,ראַה רעֶד טְנאָז

 ָךייֵא ,טְראוָו םעֶמּונ ןיימ ןעֶגיִטעֶטְׁשעֶּב ְּךייַא ףיֹוא לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶקְנעֶדעֶג ְּךייַא

 ןעֶקְנאַדעֶּג איִד םייוַו ָּךיִא ןיִראָו 11 :טֶרָא ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ ןעֶרְהעֶק ּוצ קירּוצ

 םֹולָש ןּופ ןעֶקְנאַדעֶג ,ראַה רעֶד טְנאָז ןעֶנעוֶוְטעֶריַא ןּופ טְכאַרְט ְּךיִא עֶבְלעוֶו

 דָנּוא 12 :גְנּונעֶּפאָה דְנּוא טְפְנּוקּוצ ןיִא ןעֶּבעֶג ּוצ ְּךייַא ,םעֶטְכעֶלְש ןּופ טיִנ דִנּוא

 דָנּוא ,ןעֶמעֶּב ריִמ ּוצ דֶנּוא ןְהעֶנ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ןעֶפּור ריִמ ּוצ טְלאָז רֶהיֵא

 ְךיִמ טעֶו רֶהיֵא דִנּוא ןעֶכּוז ְּךיִמ טעֶװ רֶהיִא דְנּוא 14 :ןעֶרעֶה ָּךייֵא לעֶז ְךיִא

 לעֶװ יֹזַא 14 :ץְראַה ןעֶצְנאַנ רֶעייֵא טיִמ ןעֶכּוז ְּךיִמ טעוֶו רֶהיֵא ןעֶו ;ןעֶניִפעֶג

 ןעֶרְהעֶקקיִרּוצ לעוֶו ְּךיִא דָנּוא ,ראַה רעֶד טְגאָז ןעֶרעֶװ ןעֶנּופעֶג ְךייַא ןופ ְךיִא

 דְנּוא רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןופ ןעֶלְמאַזְרעֶפ ְּךייַא לע ְְָּךיִא דָנּוא ,טְפאַׁשְנעֶגְנאַפעֶג עֶרייֵא

 רעֶד טְנאָז ,ןעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ ןעֶטְראָד ָּךייַא ּבאָה ְּךיִא ןיִהַא ּואְח רעֶטְרֶע עֶלַא ןּופ
 ּבאָה ְּךיִא ןעֶכְלעוֶו ןּופ םֶרֶא םעֶד ּוצ ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ ְּךייַא לעֶז ְּךיִא דְנּוא ,ראַה

 -ָנָפיֹוא םֶנּוא ראַפ טאָה ראַה רעֶד ,טֶנאָז רֶהיֵא ןעֶו 12 :ןעֶּביִרְטְרעֶפ ְּךייַא

 גיִנעֶק םעֶד ּוצ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא רעֶּבָא 16 :לָבָּב ןיִא םיִאיִבְנ טְלעֶמְׁש

 םאוו

  י-- += יאשע יי
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 720 זופ טמ) הימרי

 תאֹּזַה ריֵעָּב בֵׁשֹזיַה םֶעָה-לָּכ-לֶאְו רַוָד אפ סָּכילֶא בֵׁשּיַה ,דָוָד ןּופ לְהּוטְׁש םעֶד ףיֹוא טְציִז אָ
 17 רַמ { הֵּכ וַּּב םֶכְּתִא ּוָאְצידאל רֶׁשֲא םֶכיֵחֲא

 םַעְרהתִ בֶרחַהתֶא םָב ַהלַשְמ נה תאְבִצ וי = ֹואוְו סאו קְלאָפ ןעֶצְנאַג םעֶד ּוצ דְנּוא 0 ּוז יי ,א 4 ( ר א ר א = יב זייי 0 4 ק אפ + * וצ

 ראל רֶׁשֲא םיִרָעָׂשַהםיִנְּתַּכםֶתֹא יִּתֲתָו רֶבָּדַה-תֶאְו רעֶדיִרְּב עֶרייֵא ,טאָטְׁש רעֶניִזאָד רעֶד ןיִא
 8 רֶבָּדַבּו בעְרַּב בֶרָחַּב םֶהיֵרֲחֶא יִּתְפַדָרְו :ַעְרַמ הָנְלַכאַת ָךייַא טיִמ ןעֶנְנאַנעֶנְסיֹורַא טיִנ ןעֶנעֶז סאוָו

 תרַמַׁשְלּו הָל ָאל ץֶרֶאָה תוָכלִמ ממ | לכל העיול םיִּתַתְנּו ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז וזַא 7 :תּולָג ןיִא :רמשלו == = -* - ײ :

 19 תַהַּת :םׁש םות תֶהַּדִה-רֶׁשֲא םִיֹוַה-לָכּב הָפֶר לו הַהְרְׁשלְ יא יי יי עי יי 3
 ִּתְחַלָׁש רֶׁשֲא הוה -סָאנ יֵרְבּד-לֶא וע עמׁש-אל--רֶשֲא ורע טאב אייז ןעושנוצ קל ףא וי

 עַמְׁש אֵלו חלָשְו ֶּכְשִה םיִאִבּנַהיִדְבַע-תֶא םֶחֵלֲא דְראָמ םעֶד דְנּוא רעֶגְנּוה םעֶד דְנּוא
 -רֶׁשֲא הלוצֲלְּ הָוהְירַבְד יע עֶמִׁש םֶתַאְו :הָוהיִמֶא איז ןעֶּבעֶנ אייֵ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,(טְסעֶפנ

 אב א .

 ְךֶב קדשי היליקדב טא לא יקלַא 'זהייקזה ל ( 4 ' ׂ

 ליְּב םֶתֹא ןַתֹ ויִנְַה רֶקָׁש ִמְׁשִּב םָכָל םיִאְּבִּנַה הָיִׂשֲעַמ '- קְמְכעֶלְש ןעֶפעֶֶװ ,ןעֶרעֶו ןעסענעפ
 צנ :בָהַמ הַּקִלְו :םֶכיֵנעְל םֶּכִהְו לֵבְּביִּדַלִמ רַּצאֶרְדַכוְבְנ טיִמ ןעֶגאָיְכאָנ אייֵז לעוֶו ְּךיִא דְנּוא 8
 הָוהיַ ָּךְׂשִי מאלי לֵבְבּב רֶשֲא הָדּודִי לג לכָל הָלֶלְק טיִמ דְנּוא רעֶגְנּוה טיִמ ,דְרעוֶוְׁש םעֶד

 13 א :ׁשאּב לֶבָּביךלִמ םָלָקירְׁשֲא םֶהֶאְכּו וה 2155 ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא אייֵז לעדֶו ְָךיִא דְנּוא ,טְסעֶּפ
 רבד ז ּורְּבַדָי םֶהיֵעֵר יִׁשְנ-תֶא פאניו לֵאְרׂש יב הָלָבְנ יש 3 + יי צ 2 :

 םִאנ דע עֶרייַה יִכנָאו םֶתיִוצ אל רֶׁשֲא דֶקָׁש יֵמְשַּב = ןיפ עֶכייֵרְגיִנעֶק עֶלַא ראַפ םיַנְרעֶטיִצ ּוצ

 א -הָּכ .:רֶמאֵל מא ִמְלַחְנִּוהְצַמְׁשילֶו  :הוהְי ייֹוטְׁשְרֶע ּוצ דְנּוא ָּךּולִפ ַא ּוצ ,דֶרֶע רעֶד
 לָּתַא רׁשֲא ןע ראל טא יָהלַא תוָאָבְצ ָהְ 00 ּוצ דְנּוא (ןעֶׁשיִצ) טאָּפְׁש ּוצ דְנּוא ,ןעֶנ
 םֵלָׁשּוריִּב שא םָעָהילָּכילֶא םיִרָּפְס הָכְמִׁשְב ְּתְחַלְׁש .. טא :

 ;רֶמאֵל םִיהְּכה-לָּכ-לֶאוןהֹּכַה הִָשעמ ךֶב הלא 6 * ! עָקְכעֶא עֶלַא א : :נ או ָהו 2 א ר ַכ
 :+ תוב םיִרְקְב תזחַל ןהֹּכה עֶדיהְי ַחַּת ןלכ ָּךנְתנהֹהְי איז לײװ 19 :ןעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ אייֵז ּבאָה

, = 

 תֶכֵפְהַּמַהילֶא וָתֹא הָּתַתְנְ אֵּבַנְתִמ מו עְָׁשִמ שאל הָוהְי -ְךעֶו עֶנייַמ ּוצ טְרעֶהעֶנּוצ טיִנ ןעֶּבאָה
 יהירנפר ברי

 97 יִתֹתַּנַעָה ְדְיְמְריִּב ָּתְרַעָנ אֵל הָּמָלי הָּתַעְו :קֶעיִצַה-לֶאְ ּבאָה ְּךיִא עֶכְלעוֶו ,ראַה רעֶד טְנאָז ,רעֶט

 28 הָּכְרַא רמאל לֵבָב ונילֲא חַלָׁש ןְפילעיּכ יִּכ :םֶכָל אֵבֵנְתִּמַה
 :ןְהיֵרְּפ--תֶא ולְכְִו תֹוַנ ָּעְמְִו ּובֵׁשְו םיִּתְב ּונְּב איָה יאיר איד זיָכְענְק ?טיימדרוד יא
 ןעֶנְראָמ-היִרְּפ ןעֶדעֶי ּבאָה ְּךיִא סאָו
 ְךאָד טְרעֶה ,םּוראָד 20 :ראַה רעֶד טְנאָז ,טְכְראָהעֶג טיִנ טאָה רֶהיֵא רעֶּבֶא ,טְקיִׁשעֶג
 טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא ּבאָה ָּךיִא עֶכְלעוֶו ,עֶנעֶנְנאַפעֶג רֶהיֵא עֶלַא ,ראַה םעֶד ןּופ טְראָָו םאָד
 ּוצ ,לֵאָרְׂשִי ןופ טאָנ רעֶד ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 21 :לֶבְּב ןייֵק םִיַלְׁשּורְי ןּופ
 תֹואיִבְנ ָּךייַא ּוצ ןעֶּבאָה סאו ,הָיַׂשֲעַמ ןּופ ןְהּוז ּוהָיִקְדִצ ּוצ דְנּוא ,הָיָלֹוק ןּופ ןְהּוז בָאְחַא

 ,רַצאנְדַכּובְנ ןּופ דְנאַה איִד ןיִא אייֵז ּבעֶנְרעֶּביִא ְךיִא ,העָז ;ןעֶמאָנ ןייֵמ ןיִא טְגאָזעֶג
 סֶע רֵנּוא 92 :ןעֶניֹוא עֶרייֵא ראָפ ןעֶנאָלְׁשְרעֶד אייֵז טעוֶו רֶע דִנּוא ,לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק
 עֶכְלעוֶו הָדּוהְי פב גְנּוּבייַרְטְרעֶפ רעֶצְנאַג רעֶד ּוצ ָּךּולַפ ַא ןעֶרעֶו ןעֶמּונעֶג אייֵז ןּופ לאָז
 דְנּוא והָיִקְדִצ איז יֹוזַא ןעֶכאַמ ְּךיִד לאָז ראַה רעֶד ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,לֶבָּב ןיֵא ןעֶנעֶז
 אייֵז לייוַו 2 :רֶעייֵפ םיִא טְנעֶרְּבְרעֶפ אייֵז טאָה לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק רעֶד עֶכְלעוֶו ,בָאְחַא

 טיִמ ןעֶּביִרְּטעֶג תּונְז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןיִא טייֵקְניִטְּפאַהְקְלאַׁש ןּוהְטעֶג ןעֶּבאָה
 רעֶטְרעֶו עֶׁשְלאַפ טעֶרעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,(םיִרָבַח) דְנייֵרְּפ עֶרייַז ןּופ רעֶּבייוֵו איד
 דָנּוא טְסייוֵו סאָו רעֶד ןיִּב ְּךיִא ,ןעֶטאָּבעֶג טיִנ אייֵז ּבאָה ְָּךיִא םאָו ,ןעֶמאָנ ןייֵמ ןיִא
 ,יִמָלֲחַנ םעֶד ,ּוהָיְעַמְׁש ןעֶנעֶו דנּוא 24 :ראַה רעֶד טְנאָז (עֶנייֵצ) תֹודֲע רעֶד ְּךיֹוא
 ןּופ טאָג רעֶד ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 22 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶנאָז אּוד טְסְלאָז

 -ָנאַג םעֶד ּוצ ןעֶמאָנ ןייַד ןיִא ףיִרְּב טְקיִׁשעֶג טְסאָה אּוד לייוֵו ,ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא .,לֵאָרְׂשִי

 ּוצ דֶנּוא ,ןֵהֹּכַה הָיִׂשַעַמ ןּופ ןְהּוז ,הָיְנַפְצ ּוצ דְנּוא ,םִיַלְׁשּורְי ןיִא זיִא םאו קְלאָפ ןעֶצ
 ,ןַהֹּכ ַא ראַפ (טְבאַמעֶגנ ןעֶּבעֶגעֶג ְּךיִד טאָה ראַה רעֶד 26 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,םיִנֲהֹּכ עֶלַא
 רעֶּביִא ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא רעֶהעֶזְפיֹוא ןייַז לאָז רֶע םאֶד ,ןֵהֹּכַה עֶדָיֹוהְי טאָטְׁשְנָא
 ןעֶצעֶזְנייַרַא םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד סאָד ,תֹואיִבְנ טְגאָז דְנּוא עֶגּוׁשְמ זיִא סאו ןאַמ ןעֶכיִלְטיִא
 איִד רעֶּביִא ןעֶמעֶקנ קאָטְׁש םעֶד ןיִא רֶנּוא (זְלאַה םעֶד רעֶּביִא ןעֶטעֶק ןיִא) קאָלְּב םעֶד ןיִא
 ּוצ טְגאָז סאו ,תֹותָנַע ןּופ ּוהָיְמְרִי ףיֹוא ןֶעיֵרְׁשעֶגְנָא טיִנ אּוד טְסאָה םּוראָו דְנּוא 27 :(דְנעֶה

 זיִא (תּולָג סאָד) ,ןעֶנאָזּוציֹוזַא לֶבָּב ןייֵק טְקיִׁשעֶג םֶּוא ּוצ טאָה רֶע לייוו 28 :תֹואיִבְנ ְּךייֵא
 :טְכּורְפ עֶרייֵז טֶסֶע דְנּוא ןעֶטְרעֶנטְצְנאַלְפ דְנּוא ,אייֵז ןיִא טְניֹואוְו דְנּוא רעֶזייַה טֶעיֹוּב ,גְנאַל
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 רָנוא



 החיפרי 01

 ּוהָיִמְרִי ינְָאְב הוה רּפַּפַה--תֶא ןהֹּכַה הֶינַפְצ .אָהְקִו 5
 ;רמאֹל !הָמרילֶא הָוהְי-רַבְּד יִהָי !איִבְנַה ל

 הָיִַמְׁש-לֶא הָוהְי רַמָא הֹּכ דמאל הָלַֹה-לכ-לַע חַלֶׁש 1

 יִּתְַלָׁש אל יִנֲאַו הֶיִצַמְׁש םֶכָל אָּבִנ רֶׁשֲא ןעי לה |
 דקפ יִנְנִה הָוהְי רֶמָא-הְּכ ןפל ;רֶקׁשילַ םֶכְתֶא חַמִבִיַו 2

 !בשי |ׁשיִא ול היהידאל וערחלעו יֵמְלְחְּנַה =
 ימל-הֶשֹע יִנֲא-רֶׁשֲא בֹטַב הָאְרידאָלְו הֶּוַה םִעֶהיִּדותְּב
 ;הָוהְי-לַע רֵּבַד הָרָסייֵּכ הָוהְי-םֶאְנ

 -הֶּכ :רֶמאֵל הְוהְי תֶאַמ ּוהְיִמְרי-לֶא הָיְה-רָׁשַא רֶבָּדַה א 2
 םיִרָבְִּהילּכ תֶא ל"ב רֶמאֵל לארְׂשִי יֹלֶא הָוהְי רַמָא

 -םִאָנםיִאְּב םיִמָי הנה יִּכ :רּפס-לֶא לֶא יּתְרַּבַד-רֶׁשֲא 3
 הָוהְי רַמֶא הָדּורְו לֵאָרְׂשִי מע תובׁש-תֶא יִּתְְַׁוהָהְי
 :ָהּוׁשְריַו םֶתֹכֲאַל יִּתְתָנ-רֶׁשֲא ץְרָאָה-לֶא םיִתֹבְׁשהַו

 ;הָדהי-לָאְ לֵאר שי-לָא הָוהְי רֵּבַּד רֶׁשֲא םירָבִּדַה הֶלֶאְו 4
 ;םיִלָׁש ןיאְו דַחַּפ ּוְָמְׁש הָרְרַח ליק הָוהְי רַמֶא הֹכייֵּכ ה
 ויָדָי -ָבנ-לָכ יִתיִאָר עֹוּדַמ רֶכָז רל-םא ּואְרּ אָנילַאַׁש 8
 יִּכ יוד :ןקְריל םִִנָפ-לְכ ְכְפהִנְו הָרֵַּכ ויִצְלַח-לַע ז

 הָנֵּמִמּו בו על איֵה הָרְצ-תעוּוהָמּכןָאמ אּוְהַה םִַּה לֹודְנ
 רֵבְׁשֶא תֹואָבְצ הוהְי ו םִאְנ אּורַה םויב הֶיָהְו שוי 8

 דע וָביּודְבִעַידאלְו קמא ְךיֶתֹורְסִֹמּו ְךְראָּוַצ לעֵמ ולְמ
 רֶׁשֲא םֶּכְלַמ דוד תֵאְ םֶהיֵהְלֶא הָוהְי תֵא ּודְבִעְו :םיִרָז 9
 ;דוהָידסָאנ בֶקֲעַי יְִּבִע אָריִּתילַא הֶתֵאְו !םֶהָל םיִקָאי

 ךעֶרַ-תֶאְו סולרמ ָךְעיִׁשומ נה יּכ לֵאָרְׂשִי תַחַתילֲאו
 ;דיִרֲחְמ ןיאְו ןגאׁשְו טֵקָׁשְו בֶקִעַי בֵׁשְו םִיִבׁש | ץראפ

 -לֶכְּב הָלָב הָָׂעֶא יב ךעישיהל הָוהְידםֶאִל יָא ְּךּתַאיְּכ 1
 הרָלְכ הָׂשָעֲא-אֹל ךֶתֶא ךַא םֶׁש ְךִיִתֹוצַפֲה רֶׁשֲא ו םיוצה

 לֶמָאהָכיִּכ  :דַקאאֵל הָמטְִּׁמל ְךֵמֲִתמ

 ל טכ
 ןעֶזעֶלעֶג טאָה .ןֵהֹּכַה הֶיְנַּפְצ דְנּוא 9

 ןּופ ןעריוא איד ןיִא ףירְּב ןעֶגיִזאָד םעֶד
 ןופ טְראו סאָד דנוא 20 :איִבְנַה ּוהָיְמְרִו
 יֹוזַא ,ּוהָיְמְרִי ּוצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ראַה םעֶד

 -עֶּביִרְטְרעֶפ עֶלַא ּוצ קיִׁש 31 :ןעֶנאָז ּוצ
 ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא עֶנ
 הָיעַמְׁש לייוו ּמָלַחַנ םעֶד ,הָועַמְש ןעֶגעוֶו
 ְךיִא דנוא ,טְנאָזעֶג תֹואיִבְנ ְךייֵא ּוצ טאָה
 טאָה רֶע דִנּוא ,טְקיִׁשעֶג טיִנ םֶהיֵא ּבאָה

 -ׁשְלאַפ ףיֹוא ןְעיֹורְטְרעֶּפ טְכאַמעֶג ְךייֵא
 ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,םּוראָד 32 :טייק

 םֶלֲחַנ ןּופ הָיעַמְׁש ףאָרְטְׁשעֶּב ְּךיִא ,העְז
 םִע ,(רעֶדְניִקנ ןעֶמאָז עֶנייֵז ףיֹוא דְנּוא
 לאָז םאוָו ןאַמ ַא ןייַז טיִנ םֶהיֵא ּוצ טעוֶו

 דְנּוא ,קְלאָפ ןעֶגיִזאָד םעֶד ןעְׁשיוִוְצ ןעֶציִז
 ְךיִא םאָָו עֶטּוג םאָד ןעֶהעֶז טיִנ לאָז רֶע
 רעֶד טְנאָז ,קְלאָפ ןייֵמ ּוצ ןּוהְט לעו
 -רעֶדיִו טעֶרעֶג טאָה רֶע ןיִראָו ,ראַה
 :ראַה םעֶד ןעֶנעֶק טייֵקְניִנעֶּטְׁש

 ל לעטיפאק
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאוָו טְראוָו םאָד זיִא םאָד 1
 ;ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ראַה םעֶד ןּופ ּוהָיְמְרִי ּוצ
 ןופ טאָג רעֶד ,ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא 2
 עֶלַא ריִד ּבייֵרְש ,ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי
 ריִד ּוצ ּבאָה ְּךיִא סאוָו ,רעֶטְרעוֶו איִד
 םִע העְז ןיִראָו 8 :ְךוּב ַא ןיִא טעֶרעֶנ

 טְפאַׁשְנעֶגְנאַפעֶג איד ןעֶרְהעֶקְמּוא לעוֶו ְּךיִא סאָד ,ראַה רעֶד טְנאָז ,געֶט ןָא ןעֶמּוק
 -ָנעֶרְּבקיִרּוצ אייֵז לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,ראַה רעֶד טְגאָז ,הָדּוהְי דְנּוא לֵאָרְׂשִי קְלאַפ ןייֵמ ןּופ
 םִע ןעֶלעוֶו אייז דְנּוא ,ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵז ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג ּבאָה ְּךיִא סאו ,דְנאַל םעֶד ּוצ ןעֶנ
 וצ טעֶרעֶג טאָה ראַה רעֶד סאו ,רעֶטְרעוֶו איִד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד דְנּוא 4 :ןְניִשְרִר
 ןעֶּבאָה םִיִנעֶקעֶרְׁש ןּופ לֹוק ַא ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ןיִראָו 2 :הָדּוהְי ּוצ דָנּוא לֵאָרְׂשִי
 ַא ּביֹוא טְהעֶז דְנּוא ְּךאָנ ְךאָד טְנעֶרְפ 6 :םֹולְׁש ןייק טיִנ דְנּוא טְכְראָפ ,טְרעֶהעֶג ריִמ
 עֶנייַז ףיֹוא דְנעֶה עֶנייֵז טְלאַה ןאַמ רעֶכיִלְטיִא םאֶד ְּךיִא העֶז םּוראָו ?טְרעֶּבעֶג רָכָז
 ןעֶראָועֶג טְרְהעֶקְרעֶפ זיִא םיִנָּפ םעֶכיִלְטיִא דְנּוא ,ןירעֶניוועֶג ַא איז יֹוזַא ןעֶדְנעֶל
 םֶהיֵא ּוצ זיִא םִע ,גאָט רעֶנעֶי זיִא םיֹורְג ָּךיִלקעֶרְׁש ןיִראָו !העִז יֹוא 7 ?טייֵהְסאַלְּב ּוצ
 רֶע רעֶּבָא ,בֹקֲעַי ראַפ סאָד זיִא םיִנעֶגְנעֶרְדעֶּב ַא ןּופ טייֵצ ַא דְנּוא ,ןעֶבייֵלְג ןייֵק אָד טיִנ
 רעֶד טְגאָז ,גאָט םעֶנעֶי ןיִא ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 8 :ןעֶרעֶו ןעֶפְלאָהעֶג רֶהיֵא .ןּופ טעדֶז
 קיִרְטְׁש עֶנייֵד דְנּוא ,זְלאַה ןייַד ןּופ ְּךאָי ןייַז ןעֶכעֶרְּבוצ ָּךיִא לעוֶו יֹוזַא ,תֹואָבְצ ראַה
 :ןעֶנידעֶּב םֶהיֵא טיִמ רֶהעֶמ טיִנ ְּךיִז ןעֶלעוֶו עֶדְמעֶרְּפ דְנּוא ,ןעֶסייֵרּוצ ָּךיִא לעֶו
 טועה ךהײיז הוה לתא .טאַה .רֶעייֵז ,ראַה םעֶד .ןעֶניִד א איז דנּוא 9
 ְךיִד אוד טְסְלאָז ,דְנּוצַא דָוא 10 :ְןעֶלעֶטְׁשְפיֹוא אייֵז וצ לעֶז ְּךיִא ןעֶכְלעוֶו
 טיִנ ּבאָה לֵאָרְׂשִי אוד דָנּוא ,ראַה רעֶד טְנאָז ,בֹקֲעַי 0 ןייֵמ = טיִנ
 דְנּוא ,טָרֶא ןעֶטייוֵו ַַא ןּופ ןעֶפְלעֶה ריד לעװ ְךיִא ,העְז ןיִראָו ,םֶסֶנְנַא עַנייֵק

 ְךִז טעֶװ ּבֹקֲעַי דנּוא טְפאַׁשְנעֶגְנאַפעֶג עֶרייַז ןּופ דְנאַל םעֶד ןּופ רעֶדְניִק עֶנייֵד
 םֶהיֵא טעֶװ רעֶנײֵק דִנּוא ,ןייַז גיִהּור דְנּוא ליִטְׁש טעֶװ רֶע ךֶנּוא ,ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ
 ּוצ ריִד יֵדְּכ ,ראַה רעֶד טְנאָז ;ריִד טיִמ ןיִּב ְּךיִא ןיִראָו 11 :ןעֶקעֶרְׁשְרעֶד טיִנ
 רעֶטְנּוא ,רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןעֶדְנעֶלְרעֶפ ןעֶצְנאַג םיִא לעֶװ ָּךיִא ןיִראַו ,ןעֶפְלעֶה
 ןייֵא טיִנ ְּךיִא לעֶװ ריִד ןּופ רעֶּבָא ,טייֵרְּפְׁשרעֶפ טְראָד ְּךיִד ּבאָה ָּךיִא עֶכְלעוֶו

 ךיד לעֶו ְּךיִא רעֶּבא טְכעֶר ְךאָנ ןעֶּפאָרְטְׁש ְּךיִד לעֶח ְךיִא אי ,ןעֶכאַמ עֶדנֶע
 ןַײד ,ראַה רעֶד טְגאָז יֹװַא ןיִראָו 12 :ןעֶכאַמ גיִדָלּוׁשְנּוא ןעֶצְנאַנ םיִא טיִנ

 ךארב

 א ר א א.



 הימרי

 ופ רוְמל גיד ןדדיִא ּדַּכִמ הָלְחִנ ְבׁשְל ׁשָא ָחהִי ויִא דְנּואוְו עֶנייֵד ;ָךיִלְרְהעֶפעֶנ זיִא ְךאָרְּב
 14 אָלְּדְתֹוא ְךּורֵכְׁש ְךיבַַאְמ-לָּכ :ךֵל ןיִא הָלִָּת תיִאְפִר ןייד טיִנ טֵּפְׁשִמ רעֶנייֵק 8 :ְךיֶלָצְרעֶמְׁש

 וט ךְבֹאְכַמ ׁשּונָא תֹדַמ :ְךְתאֹּטַח ּוָמְצִע : ר ברא טא אב זאא 6 למי שה איִז יֵדְּכ (דְנּואוְו איִד ןּופ ְּךאַזְרּוא אידק) ןיִד
 וצ ןכָל :ְךֶל הָלֵא יִתיׂשָע ְךִיתאֹטַה ֹומְצִע ךצ ברֹולֲע * א אָד טיִנ יי ןעֶדְניִּב 0 : ַא ריִד ראַפ אָד טיִנ זיִא סע ,ןעֶדְניִּבְרעֶפ ּו

 ךיסאֹׂשְהּוכלְיִבְׁשִּבםֶּלְּכְדִיַרְצילִכְּולַכֶאיְךיְכָאלְּכ ענײד עֶלֹא 11  :לעֶטיִמ םעֶראַּבְלייֵה
 יז ךל הָכרֲא הלא יִכ כָל ןתֶא ְךיַב-לְִו הָּׁשְמִל אייז ןעֶסעֶגְרעֶפ ךיִד ןעֶּבאָה רעֶּבאָהְּביל
 ַיצ ְּךֶל רק הָחְּדִנ יִּכ הָוהְיסֶאנ ּךַאְּפְרָא ּתֹּכַמִּו טיִמ ןיִראָו ,טיִנ ְּךיִד (ןעֶכּוװ ןעֶׁשְראָפ
 18 בֶׁשיגנַה הָוהְי רַמָא ן הֵּכ | :הָל ןיִא ׁשֶרֹּד איה ְךיִד ְךיִא ּבאָה דְנייַפ א ןּופ קאַלְׁש םעֶד

 =-לע ריִצ ! הָתְנבַ םחרַא שמו בֶקָת לספ ןייֵא ןופ ףאָרְטְׁש איד טיִמ ןעֶנאַלְׁשעֶג

 ורע אלו יי 50 יא םיִתְּבְרהְ קח שִמ עֶליִפ עֶנייַד ןעֶבע ָח ,ןעֶניִדְמעֶראַּבְרעֶדְנּוא
 כ -ילָּכ לע יִתְחַּפּו כת ןָנָפִל וָתָדו םֶדְָּכויִנָב יְהְו :(ליִפ) קְראַטְׁש ןעֶנעֶז ֶניִז עֶכייֵד הֶלּוׁש
 91 ויִּתְברְקִהְו אֵצֵי וּבְרִּקִמ לׁשִמּו וּנַמִמ וריִּדַא הי וי הל ְךאָרְּב ןייַד רעֶּביִא אּוד טְסייֵרְׁש סאוָו 2
 אְנ יִלֵא תֶׁשֶנָל וָבלדתֶא םָלֶצ הָזראע יִמ יִּכ יִלֵא ׁשֶנְו ? ָךיִלְרְהעֶפעֶנ זיִא באָטעוֶו עֶנייֵד סאָד

 3 :םיהלאל םכָל הָיְהִא יִכֹנאְ םִעְל יִל םֶתָיְהְו :הָוהְי ,הלּושי עֶליִפ עֶנייֵד ןעֶגעוֶו (זיִא סאָדנ
 ; יא יא ר יי יע וש ריי א ראד בירא סראטש נעז דניז יי 3 שאר לַע ררונתמ רעַס הָאְצִי .הֶמָח הָוהְי תֶרעַמ ! הנה :

 24 ידַעְו וָתֹׂשֲע-דַע הָודְי-ףַא ןֹורֲה בּוׁשָי אֵל :לותָי םיִצָׁשְר םבאָה ְךעֶבלִהאָה !קְרָאטש ענד רויזי
 הכ תעָּב" :ּהָב ּונְנֹוְְּתִּת םיִמָּיַה תיִרֲחַאַּב בל תֹוָמִמ קה - ְלַא ,םּוראָד 16 :ןּוהְמעֶנ םאָד ריִד ָּךיִא
 לאדׂש קִי תֹוָחְּפְׁשִמ לֶכָל םיהלאל } הָוְהֶא הָוהְידֶאְנ = ןעֶלעוֶו ןעֶסעֶרְפעֶג ְּךיִד ןעֶּבאָה סאָו איִד

 :םְֶל יִלד הֵֶּהְו -ְךעֶּב עֶנייַד עֶלַא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶמעֶרְפעֶג
 אל אל טְפאַׁשְנעֶגְנאַפעֶג ןיִא עֶלַא ןעֶלעוֶו רעֶגְנעֶר
 א לה בֵרָח יֵדיֵרְׁש םע רָבדַּמַּב חי אֵצְמ הָוהְ "א הכי ןייַז ןעֶלעוֶו רעֶּביֹור עֶנייֵד עֶלַא דְנּוא ,ןְהעֶג

 ינבתו דנבֶא דֹוע :דֵסֶח ּתְכַׁשִמ 2 יִבַהֲא ש :
 :םי חל דא תאֵצְָו סד יִדְעַּת לך תַלּוהְּב יֵלְּפ ּוצ ןעֶּבעֶנ ְךיִא לעוֶז רעֶדְיִלְפעֶט
 + ;ּולֵּלַחְו םיִעְטִנ ּועְמִנ ןחָמׂש יֵרְָּב םיִמָרְכ יִעְטִּת דוִע ןעֶגְנעֶרְּב ריִד לעוֶו ְךיִא ןיִראָו 17 :גְנּורעֶד
 ןעֶלייֵה ְּךיִד לעוֶז ָךיִא דְנּוא ,לעֶטיִמ-לייֵה ַא
 ןֹויִצ זיִא םאָד ,עֶנעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ ְּךיִד טְפּור ןעֶמ ןיִראָו ,ראַה רעֶד טְנאָז ,ןעֶדְנּואוו עֶנייֵד ןּופ
 קיִרּוצ רֶהעֶק ָּךיִא ,העָז ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 18 :ְךאָנ טיִנ טְגעֶרְפ רעֶנייֵק עֶכְלעוֶו ָּךאָנ
 לעֶז ןעֶנְנּוניֹואוְו עֶנייז ףיֹוא דְנּוא ,בֹקֲעַי ןּופ ןעֶטְלעֶצעֶג איִד ןּופ טְפאַשְנעֶגְנאַפעֶג איִד
 ןעֶפיֹוה רֶהיֵא ףיֹוא ןעֶרעֶֶו טיֹוּבעֶגְּפיֹוא טעוֶו טאָטְׁש איִד דְנּוא ,ןעֶמעֶראַּבְרעֶד ְּךיִמ ָּךיִא
 ּוא 19 :ןייַז טְניֹואוְועֶּב גְנּונעֶדְרֶא עֶנייִז ףיֹוא טעֶֶו טְסאַלאַּפ רעֶד דְנּוא ,(גְראַּבְטּושנ
 ְךיִא דְנּוא טייֵקְביִלעֶרְפ ןּופ לֹוק ַא דֶנּוא בְנאַזעֶג-ּביול ַא ןְהעֶנְסיֹורַא אייֵז ןּופ טעוֶו סֶע
 אייז לעוֶו ְךיִא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו רעֶניִצְניִו טיִנ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ןעֶרְהעֶמְרעֶּפ אייֵז לעוו
 עֶנייַז דְנּוא 20 :;ןעֶרעו טְכאַרְטעֶּב ןייֵלְק םֶלֵא טיִנ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ןעֶכאַמ ְךיֶלְרעֶה
 ןייַז טְגיִטְסעֶּפעֶּב ריִמ ןּופ טעוֶו עֶדְנייֵמעֶג עֶנייֵז דְנּוא ,רעֶהיִרְּפ איו ןייַז ןעֶלעוֶו רעֶדְניִק
 רעֶקְראַטְׁש ןייַז רנּוא 21 :רעֶקיִרְדְרעֶטְנּוא עֶנייַז עֶלַא ןעֶפאָרְטְׁשעֶּב לעוֶו ְּךיִא דְנּוא
 ןעֶמּוקְסיֹורַא םֶהיֵא ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ טעוֶו רעֶׁשְרעֶה ןייַז דְנּוא ,טסֶּבְלעֶז םֶהיֵא ןּופ ןייַז טעוֶו
 רעֶז ןיִראָו ,ןעֶטעֶרְטּוצ ריִמ ּוצ לאָז רֶע סאָד ,ןעֶנְהעֶנעֶג ןעֶכאַמ םֶהיֵא לעֶוֶו ָּךיִא דְנּוא
 רעֶד טְנאָז ?ןעֶנְהעֶנעֶג ּוצ ריִמ ּוצ (בֹורָע זיִא םאָו) ץְראַה ןייַז טְנאָו םאָו רעֶד ןעֶד זיִא
 :טאָנ רֶעייֵא ןייַז לעֶו ָּךיִא דְנּוא ,קְלאָפ ַא ּוצ ןייַז ריִמ ּוצ טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא 22 :ראַה
 רעֶדְנעֶׁשיֹור ַא ,ןעֶגְנאַגעֶנְסיֹורַא זיִא ןְראָצְמיִרְנ ַא ,ראַה םעֶד ןּופ דְניווְמְרּוטְש ַא ,העֶז 8
 טיִנ ְּךיִז טעדֶו סֶע 24 :םיִעָׁשְר איד ןּופ ּפאק םעֶד ףיֹוא ןעֶלאַפ טעוֶו רעֶכְלעוֶו דְניוִוְמְרּוּטִש
 רֶע זיִּב דְנּוא ןּוהְמ טעוֶו רֶע זיִּב ,ראַה םעֶד ןּופ ןְראָצ רעֶגיִדְנעֶנעֶרְּב רעֶד ןעֶרְהעֶקקיִרּוצ
 איֵד ןּופ דֶנֶע םעֶד ןיִא ;ץֶראַה ןייַז ןּופ ןעֶקְנאַדעֶג איד (ןעֶרְהיִפסיֹואנ ןעֶלעֶמְׁשְּפיֹוא טעוֶו
 :ןעֶקְרעֶמעֶּב םאָד רֶהיֵא טעוֶו געֶמ

 709 אל ל

 ' אֹל לעטיפאק
 ןּופ תֹוחָּמְׁשִמ עֶלַא ּוצ ןייַז טאָג (טְכעֶר טְׁשְרֶע;ג ָּךיִא לעוֶו ,ראַה רעֶד טְנאָז טייֵצ רעֶנעֶי ןיִא 1
 עֶכְלעוֶו קְלאָפ םאָד ,ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא 2 :ןייז קְלאָפ ןייֵמ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי

 ןיִּב ךיִא ןעֶונ ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ןֵח ןעֶנּופעֶג טאָה ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ןּופ ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ןעֶנעֶז
 ריִמ ּוצ ראַה רעֶד ְּךיִז טאָה ןעֶטייוו ןּופ ;1 :ןעֶנְנעֶרְּב ּוצ עֶהּור ןיִא לֵאָרְׂשִי (ןעֶגְנאַגעֶגְניִהַא
 ךיִד ְּךיִא ּבאָה םּוראָד טְפאַׁשְּביִל עֶניִּבֶע עֶנייֵא טיִמ טְּביִלעֶג ְךיִד ּבאָה ְךיִא לייוו ,ןעֶזיוִועֶּב
 אזד ןייַז טיֹוּבעֶגְפיֹוא טְסעֶו אּוד דְנּוא ,ןֶעיֹוּב ְּךאָנ ךיד לעוֶו ְּךיִא 4 :ןעֶניֹוצעֶג דֶסֶח טיִמ
 -סיֹורַא טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,ןעֶקיֹוּפ עֶנייֵד טיִמ ןעֶריִצ ְּךאָנ ְּךיִד טְסעוֶו אּוד !לֵאָרְׂשִי איֹורְפגְנּוי

 איד ףיֹוא ןעֶטְרעֶנְנייוִו ןעֶצְנאַלְפ ְּךאָנ טְסעוֶו אּוד 2 :עֶכיִלעֶרְפ איר ןּופ ץְנאַט םעד ןיִא ןְהֿפִב
 ברעב
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 ןעֶלעוֶו רעֶצְנאַלְפ איד ;ןֹורְמֹׂש ןּופ גְרעֶּב ןיִצ הָלֵעַו ומי םִיָרְּפָא רַהְּב םיִרְצְ יאָ םֹוייׁשי יִּכ ה
 ;ןעֶכאַמ לֹוח סֶע ןעֶלעוֶו דְנּוא ןעֶצְנאַלְפ בקעיל נר הי 56 |הָכייְּכ - = :יניהלֶא הָזילַא 5

 -ָכעוֶו איִד ןעוֶו גאָט ַא אָד זיִא סֶע ןיִראָָו 6 עַׁשֹוה ּורְמִאְו וללָה ּועיִמ מְׁשַה םִיֹוּגַה ׁשאֵרְּב ּלֵהַצְ הָחמִׂש

 ןּופ גְרעֶּב איד ףיֹוא ןעֶפּורְסיֹוא ןעֶלעוֶו רעֶמ םֶתוא } איבמ יִנ ש נה :לֵאָרְׂשִ ןרי ְראְׁש תֶא ְךֵּמַע-תֶא הָוהְי ?

 ריִמ ןעֶזאָל דנּוא !ףיֹוא טְהעֶטְׁש .םִיָרְפֶא - היי ר םּב רָאית ר םיִּתְצַבַקְו ןוֿפצ ץֶרֶאֵמ
 רעֶזְנּוא ,ראַה םעֶד ּוצ ןֹויִצ ןייק ןְהעֶגְפיֹורַא עני נבלה תליי *

 , *  ולָׁשָּכִי אֵל רֶׁשָי ְךֶרָדְּב םיִמ ילֲחנ-לֶא ! םַכי ליִא םַליִביִא
 טְכְניִז ,ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא ןיִראוָו 7 :טאָג  ָעְמִׁש :אוה יִרְִּ םִִרְפֶאְו בָאל לאל יִתָיהְכ הב

 (שעֶצְכֹוי) טייֵרְׁש דְנּוא ,דייֵרְּפ טיִמ בֹקֲעַי ּוצ  הָרְזִמ ּורְמִאְו קָחְרִּמִמ םִייאְב ּודיָנַהְו םִיֹוג הָוהְי-רַבְד
 -לעֶפ איִד ןּופ ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד רעֶּביִא / -תֶא הָוהְי הר רָע הָעֹרְּכ וְָמִּׁו עְבַקְילֵאָרְִׂי י
 טְגאָז דְנּוא טְּביֹול ןעֶרעֶה םִע טְכאַמ ,רעק  ןֹיִצ-םורְמב יָננרְ ואְכּו עמִמ קָזָח ךָימ אה בקי וג

 -יֵלְּבעֶגְרעֶּביִא איד ,קְלאַפ ןייד ףְלעֶה ראָה -לַעְו רָהְצִי-לַעְ יו ׁשְריִּת-לַעַו  ןָגָד-לַע הָוהְי םיט-לָא ּזרֲהָנ

 אייֵז גֶנעֶרְּב ְךיִא ,העָז 8 ;לֵאָרְׂשִי ןופ עֶנעֶּב ! הָבָאָרְלְי ּוּפיִסֹו י-אְלְו הָוְר ֵנְּכ םֶׁשְּפַנ הָתְיָהְו רַקָבּו ןאצייַנְּ
 ָךיִא דְנּוא ,טייַזֹופָצ ןּופ דְנאַל םעֶד ןופ יי ףלתו םיִרְחַּ קי ן ִ וַא דע

 ַבִׁשי יֵבּוט-תֶא מעְו ןְׁשִּד םִיַנַה יה שי תיִירַו 3 רעד ןופ ןעֶדְֶע איד ןופ אייז לעֶמאַזְרעֶפ - אנע יב ר : א

 יב יהְנ עֶמְׁשִנ הָמָרְּב לֹוָק הָוהְי רַמָא ! ה ;הָוהָי 4 עֶגיִרעֶקְניִה איִד דִנּוא עֶדְניִלְּב איִד דרֶע יי
 ןירעֶניִועֶג איִד דְנּוא עֶרעֶגְנאַוְׁש איד  ָהינּב-לַע םֶחְנִהל הָנַאמ הינְב-לַע הֶּכַבְמ ל לח יו

 -ְמאַזְרעֶפעֶסיֹורְגַא ,ןעֶמאַזּוצ אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ = ְךיִעְו יכֿבמ ךליק יע הָוהְי רַמאֹוהָּכ = = טנעַאיִּכ מ
 ;ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ רעֶהַא ְךיִז אייֵז ןעֶלעוֶו גָנּול ץרָאמ ּובָׁשְו הָוהי-םאָנ ְךֵָלֶעְפִל רֵכָׂש שי ִּכ עמ

 דֶנּוא ,ןעֶמּוק אייֵז ןעֶלעֶֶו ןעֶנייֵו טיִמ 9 םִלָב ּובָׁשְ הוה ידםֶאָנ װ יִרֲהַאְל יקתש ביֹוא 5
 ְךיִא ,ןעֶנְנעֶרְּב אייֵז ְּךיִא לעוֶו טעֶּבעֶג טיִמ סֶואו יִנֵּתְרַכְי דדינתמ םִירְּפֶא יִּתְעַמְׁש ַעֹמָׁש ;םָלּובל 2

 ףיֹוא ןעֶּבייֵט-רעֶסאַו ּוצ ןעֶרְהיִפ אייֵז לעֶװ ! לא יע הָבּשֲאו ינִׁשֲה דּמִל א לע
 טיִנ רֶהיֵא ןיֵא ןעֶלעוֶו אייֵז ,געֶז ןעֶכייֵלְג ַא א 8 א יי :

 ּוצ רעֶטאָפ ַא ןיִּב ְּךיִא ןיִראַו ןעֶלְכיֹורְמ שש רו א = ר 0 אי = = 5
 -טְׁשְרֶענ רֹובְּב ןיימ זיִאםִיַרְפֶא דֵנּזא ,לֵאָרְׂשִי םאנ יִמתַרֲא םֵחר יל יּצֵמ יִמָה ןב-לַע דו יְכו

 ןּופ טְראָו סאָד טְרעֶה 10 :(רעֶנעֶריֹוּבעֶג

 ,טְגאָז רֶנּוא ןעֶטייו ןּופ ןעֶלְְניִא איִד ןיֵא ןָא סִע טְגאָז דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ רֶהיֵא ראַה םעֶד
 םֶהיֵא טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶלְמאַזְנייֵא םֶהיֵא טעוֶו ;טייֵרַּפְׁשְרעֶפ לֵאָרְׂשִי טאָה סאָו רעֶד
 ,בֹקֲעַי טְזעֶלעֶנְסיֹוא טאָה ראַה רעֶד ןיִראָו 11 :עֶדאַטְס עֶנייֵז ְּךּוטְסאַּפ ַא איז ןעֶטיִה
 דָנּוא 12 :רֶע איװ רעֶקְראַטְׁש זיִא םאָה דְנאַה ַא ןּופ טעֶטעֶרעֶנ םֶהיֵא טאָה רֶע דֵנּוא
 איו ןעֶפיֹולנ ןעֶמיֹורְמְש דְנּוא ,ןֹויִצ ןּופ ְּךייֵה איֵד ףיֹוא ןעֶנְניִז דְנּוא ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו אייז
 ּוצ רָנֹוא (טְסאָּמ) ןייוֵו וצ דִנּוא ןְראָק ּוצ ,ראַה םעֶד ןּופ סעֶטּוג םעֶד ןעֶנעוֶו (ןעֶכייֵט
 רעֶמְכייֵפעֶּב ַא איו ןייַז טעֶו עֶלעֶז עֶרייֵז דְנּוא ,רעֶדְניִר דְנּוא א עֶבְנּוי זצ דָנּוא ,לֶהָע
 איד ְּךיִז טעדֶו םָלאָמאַד 13 :ןעֶּבאָה ץְרעֶמְׁש עֶנייֵק רֶהעֶמ טיִנ ןעֶלעֶֶו אייֵז = עשר
 ָךיִא דְנּוא ,ןעֶמאַזּוצ עֶטְלַא איד דְנּוא טייֵל עֶנְנוי איֵד דְנּוא ,ןעֶצְנאַט טיִמ ןֶעייֵרַפ איֹורּפגְנּוי
 אייז דְנּוא ןעֶּטְסייֵרְמ אייֵז לעדֶז ָּךיִא דְנּוא ,דייֵרְפ ּוצ טייקְניִריֹורְמ עֶרייֵז  ןעֶרְהעֶקְמּוא לעו
 איד ןּופ עֶלעֶז איד ןעֶביִטעֶז לע ְּךיִא דָנּוא 11 :רעֶמאַי רֶעייֵז ןּופ ןעֶבאַמ ְּךיִלעַרַּפ
 רעֶד טְנאָז ןעֶרעֶו טאַז םעֶטּוג ןיימ טיִמ ןעֶלעֶו קְלאָפ ןיימ דְנּוא ,טעפ טיִמ םיִנֲהֹכ
 ַא ,באָלְק ַא הָמָר ןיִא ןעֶרעֶֶז טְרעֶהעֶג עדי לוק ַא ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 18 :ראַה
 ןעֶטְסייֵרְמ ןעֶזאָל טיִנ ְּךיִז ליד איִז ,רעֶדְניִק עֶרֶהיֵא רעֶּביִא טְנייוַו לֵחָר ,ןעֶנייוַו םעֶרעֶטיִּב
 ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 16 :אָד א ּטיִנ ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראה ,רעֶדְניִק עֶרְהיִא ןעֶנעוֶו
 אָד זיִא םֶע ןיִראָה ,ןעֶרעֶרְט ןּופ ןעֶניֹוא עֶנייַד דְנּוא ןעֶנייוַו ןּופ לֹוק ןייַד קיִרּוצ טְלאַה
 ןּופ ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ .ןעֶלעֶֶו אייֵז דְנּוא ,ראַה רעֶד טְנאָז ,קְרעוֶו עֶנייֵד ראַפ (רֵכְׂשִנ ןיֹול ַא
 טְפְנּוקּוצ עֶנייַד ראַּפ גְנּונעֶּפאָה ַא אָד זיִא םִע דְנּוא 17 :דִנייַפ םעֶד ןּופ 0 םעֶד
 ְךיִא 18 :ץעֶנעֶרְנ עֶרייֵז ּוצ ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ ןעֶלעוֶו רעֶדְניִק איֵד דֵנּוא ,,ראַה רעֶד טְכאָד
 -עַּב ָּךיִמ טְסאָה אּוד (טְנאָז דְנּואנ ְּךיִז טְנאָלְקעֶּב םִיַרְפָא םאָד טְרעֶהעֶנ םיוִועַג ּבאָה
 טְניֹואוְועֶג טיִנ זיִא םאֶה ּבְלאַק ַא איו ,ןעֶראועֶג טְפאָרְטְׁשעֶנ ןיִּב ְךיִא דְנּוא ,טְפאָרְמִׁש
 רעֶד טְסיִּב אּוד ןיִראו ,ןעֶרְהעֶקְמּוא ְּךיִמ לאָז ְּךיִא סאָד קיִרּוצ ְּךיִמ רֶהעַק ,(ְּךאַו ַא ּדצ)
 ְךאָנ דֵנּוא ,טְקְנעֶדעֶּב ךימ ְּךיִא ּבאָה ןעֶרְהעֶקְּפָא ןיימ ְּךאָנ ראס 19 :םאָג ןייַמ ראַה
 טְמעֶׁשעֶג ָּךיִמ ּבאָה ְָּךיִא ;ְּךַעיִד םעֶד ףיֹוא טאטע ר ִמ ְּךיִא ּבאָה ןעֶנעֶקְרעֶנַא ןייַמ
 :דְנעֶנּוי עֶנייַמ ןּופ דְנאַש איד ןעֶנאָרְטעֶג ּבאָה ָּךיִא יד ןעֶראוָועֶג טיֹור ןיֵּב ָּךיִא דְנּוא
 ּטֶפֶא יֹוזַא םאֶד ,דָניִק-סְנעֶדייֵרְפ ַא רעֶדָא ,ריֵמ ּוצ ןְהּוז רעֶרֶעייֵט ַא יֹוזַא םִיַרְפֶא ןעֶד זיִא 0
 םֶרעֶדעֶנ עֶנייֵמ ןעֶמּורְּב םּוראָד ? םֶהיֵא ןּופ ליִפ ְךאָנ ְּךיִא קְנעֶד םֶהיֵא ןעֶנעֶו דעֶר ְךיִא ןעזֶו

 :ראַה רעֶד טְנאָז ןעֶמעֶראַּבְרעֶד םֶהיֵא רעֶּביִא ְּךיִמ ןומ ְךיִא ,ןעֶנעוֶוְטעֶנייַז ןּופ
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 אלי הימדי

 ריִד לעֶטְׁש ,ןעֶכייֵצ ַא ףיֹוא ריִד לעֶטְׁש 1
 ןייַד אּוהְמ (סְנעֶכייֵצ ּוצ) רעֶמייֵּב-לעֶטייֵט
 אּוד סאוָו געוֶו םעֶד ,געוֶו םעֶד ףיֹוא ץֶראַה
 אּוד קירּוצ רֶהעֶק !ןעֶגְנאַגעֶג ןיִראַד טְסיִּב
 איִד ּוצ קיִרּוצ רֶהעֶק ,לֵאָרְׂשִי איֹורְפִגְני
 גְנאַל איו זיִּב 22 :טעֶמש עֶנֹייַד עֶניִזאָד
 -רעֶדיוו אּוד ןעֶּבייֵרְטְמּורַא ָּךיִד אּוד טְסעוֶו
 טאָה ראַה רעֶד ןיִראוָו ?רעֶטְכאָט עֶניִנעֶּפְׁש
 םאָד ,דְרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶפאַׁשעֶּב סֶעייֵנ ַא
 יֹוזַא 23 :ןאַמ ַא ןכעֶנורמּנרַא טעוֶו ּבייוז ַא
 ןופ טאָג רעֶד ,תֹואָּבִצ ראַה רעֶד טְנאָז

 -אָד סאָד ןעֶנאָז ְּךאָנ ןעֶלעוֶו אייֵז ,לֵאָרְׂשִ
 הָדּוהְי ןּופ דְנאַל םעֶד ןיִא טְראָו עֶניִז
 לעוֶו ְּךיִא ןעֶו ,טעֶטְׁש עֶנייֵז ןיִא דְנּוא
 רעֶד ,טְפאַשְגְנאַפעֶג עֶרייֵז ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ
 ןּופ בְנּוניֹואוְו אּוד ,ןעֶׁשְנעֶּב ְּךיִד לאָז ראַה

 :גְראַּב רעֶניִלייֵה אּוד .טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג
 ןעֶניֹואוְו ןעֶניִראַד ןעֶלעוֶו םִע דְנּוא 4
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 כ יִתָׁש םיִרֹורְמַּת ְךֶל יִמָׂש םיִנָיִצ ְּךֶל יִביָצַה ינהָוהְי
 ִבָׁש לֵאָרְׂשִי תַלּתְּב בוש יִּתְכַלָה ךרֵּד הָּלִסְמִל בל
 וו יי הָבֹּׂשַה תֶּבַה ןיקָּמַתְתִּ תמיד :הָלֶא ְךירָעילֶא
 :רָבָנ בֶכֹוִסְּת הָכֹקְנ ץֶרֶאּב ֹהָשָדֲח הָוהְי אְרָב
 33 ;רָא ּורְמאִי דֹוָע לא יתלֶא תֹואָבצ ָהְי רֵמָאהְּכ
 םָתּובְׁשיתֶא יִבּוׁשְּב ויָרָעְבּו הָדּודְי ץֶרָאְּב הָּוִה רֶבָּדַה
 ּ הָרוהְי הָב ּובְְָׁו ּושָרּקַה רַק קֶדֶציִהוְג הוהְ ָךכֶרָבִי
 א ׁשֵפָנ יִתיוְרַה יִּכ  רֶרעֶּב ּועְסנְו םיִרָּכִא וָּדְחַי ויָרָע-ָכְו
 הכ הָאְרָאויִתַציִקַה תאז-לַע ְיִתאָלמ הָבֲאְּד ׁשֶפְנילְכְו הָפֵע
 98 הֶדְוהְיםֶאְנ םיִאָּב םיִמָי הנה :יל הֶברָע יִתָנְׁשּו
 עַרָו םָדָא עַרָז הָדּוהְי תיּב-תֶאְ סארי תיֵּב-תֶא יִּתְעַרְח
 גל ליל יִּתְַׁש רֶׁשֲּפ הֶהְו !הָמֵהְב
 עּוְנִלְ תבל םֶהיֵלֲע רֶקֶׁשֶאְןֵכ עקל דיָבֲאַהְלּו םֶרָהָלְו
 יא ּולָכָא תֹוָבָא רוע ומי םֵהָה םיִמָיּב .? הָוהְייסֶאְנ
 יט -ֹלָּכ תָֹמָי נֲעַּב שיָאימא יִּכ :הָניֶהְקִּת םיִנב ינִׁשְו רֶסְב
 לםיִאָּב םיִמָי הֵּנִה :ויִָׁש הָניִהְקִּת רֶסֶּבַה לֶכאָה םֶרָאָה
 תיִרְּב הָדּהְ תיִביתֶאְו לאְְׂש ;י תיֵּב-תֶא יִּתַרָכְו הָוהְי-םֶאְנ
 ונ בויְּב םֶתֹובא-תֶא יִּתַרָּכ רׁשֲא תיִלְּבַכ אֵל :הָׁשֶדָח
 ּורֵפַה הָּמִהירָׁשֲא םִיָרְצִמ ץֶרָאַמ םָאיִצֹוְהְל םֶדָיִב יִקיזָחָה
 ונ תיִרְּבַה תאְז יִּכ :הָוהְי-םֶאְנ םֶב יִתְַעְב יִכֹנָאו יִתיִרְב-תֶא

 87 ץותְנִל לו ?ות

 -םאְנ םֵהָה םימָיה יֲחַא לאָדׂשִי תיִּבתֶא תֹרְכֶא רֶׁשֲא
 יִתָיָהְו הָנָבָּתְכֶא םֶּבְל-לַעְ םָּבְרִקְּב יִתְרֹוּתיתֶא יִּתַתָנ הָוהְי
 33 ׁשיִא דֹוע וּמַלְי אֵלְו ;םֶעָל ליה הָּמָהְו םימלאל .םֶתְל
 םֵּליכ יִּכ ה והָי-תֶא ּועָד רמאל ויהָא-תֶא ׁשיִאְו ּודֲעַר-ּתֶא
 הֵלְסִא יב "היה י-םֶאָנ םֶלֹודְצ-דַעְו .םעטקמל יִתֹוא ּועְדָי
 34 הָוהְי רַמָא !הָּכ ;דוָעי-רּכְוָא אל םֶתאַָּחְלּו םִנעַל

 הדָליל ראל םיִבְכוְ חֶָי תּקֶח םֶמֹוי ראל ׁשֵמׁש ןֵתֹנ

 ,ןעֶמאַזּוצ טעֶטְׁש עֶנייֵז עֶלַא דְנּוא הָדּוהְי
 םיֹורַ ןעֶהיִצ סאוָו איִד דְנּוא טייל-םְרעֶקַא
 ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו 28 :עֶדאַטְס ַא טיִמ

 ייֵלְטיִא דְנּוא ,עֶלעֶז עֶדיֵמ איִד טְקיוִוְקְרעֶד
 טְליִפְרעֶד ָךיִא ּבאָה עֶלעֶז עֶגיִצְרעֶמְׁש עֶכ
 ןעֶניִזאָד םעֶד רעֶּביִא 6 :(טְסייֵרְט טיִמ)
 ּבאָה ְךיִא דְנּוא טְכאוַוְרֶע ְּךיִמ ְּךיִא ּבאָה
 ןעֶמּוק געֶט העָז 27 :ןעֶזעוֶועֶג (םיִז) םֶהעֶנעֶגְנָא ריִמ זיִא ףאָלְׁש ןייֵמ דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג
 ןּופ זיֹוה סאָד דְנּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ זיֹוה םאָד ןֶעייֵז לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ,ראַה רעֶד טְגאָז ,ןָא
 ןייַז טעוֶו סֶע דָנּוא 28 :תֹומֵהְּב ןּופ ןעֶמאָז טיִמ דְנּוא ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ ןעֶמאָז טיִמ ,הָדּוהְי
 ,ןעֶרעֶטְשּוצ וצ דִנּוא ןעֶסייֵרּוצְסיֹוא אייֵז יֵדְּכ טְכאַוַועֶג אייֵז רעֶּביִא ּבאָה ְּךיִא איז יֹוזַא
 רעֶּביִא ְּךיִא לעד יֹוזַא ,ןּוהְמ ּוצ םעֶטְכעֶלְׁש דְנּוא ןעֶריִלְרעֶפ וצ דְנּוא ןעֶגאַלְׁשּוצְרעֶדיִנֲא
 כעֶט עֶנעֶי ןיֵא 29 :ראַה רעֶד טְנאָז ,ןעֶצְנאַלְפ ּוצ דְנּוא ןֶעיֹוּבּוצְפיֹוא אייז ,ןעֶכאַו אייז
 ןעֶּביֹורְטְנייוַז עֶגיִטייֵצְנוא ןעֶמעֶנעֶג ןעֶּבאָה ןְרעֶטְלֶע איִד ,ןעֶנאָז רֶהעֶמ יִנ ןעֶמ טעוֶו
 -יֵלְטיִא טְרֶעייֵנ 30 :ןעֶראוָועֶג (ףְּפְמּוטְׁשִנ גיִלייֵא ןעֶנעֶז רעֶדְניִק איִד ןּופ ןייֵצ איִד דְנּוא
 טֶסֶע סאָו ׁשְנעֶמ רעֶכיֵלְטיִא ,ןעֶּבְראַטְׁש דְניִז עֶנעֶגייֵא עֶנייֵז ראַפ טעֶו ׁשְנעֶמ רעֶכ
 ןָא ןעֶמּוק געֶט ההעְז 81 :ןעֶרעֶ ניִלייֵא ןייֵצ עֶנייֵז ןעֶלעֶו ןעֶּביֹורְטְנייוו עֶגיִטייֵצְנּוא
 טיִמ דְנּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד טיִמ ןעֶכאַמ ְּךיִא לעֶז יֹוזַא ,ראַה רעֶד טְגאָז
 ןעֶועוועֶג זיִא דִנּוּב רעֶד איִװ טיִנ 82 :דְנּוּב םֶעייֵנ ַא הָדּורְי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד
 ןעֶמּונעֶגְנָא ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו גאָט םעֶד ןיִא ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵז טיִמ טְכאַמעֶג ּבאָה ָּךיִא םאָו
 -ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז םאָו ;םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד םיֹוא ןעֶרְהיִפּוצְסיֹורַא אייֵז דְנאַה עֶרייַז
 רעֶד טְנאָז ְןאַמ רֶעייֵז ןעֶזעוֶועֶג ןיֹוׁש ןיִּב ְּךיִא עֶׁשְטאָה ,דִנּוּב ןייֵמ טְרעֶטְׁש

 םעֶד טיִמ ןעֶכאַמ לעוֶו ָּךיִא ןעֶכְלעוֶו ,דְנּוּב רעֶד זיִא סאָד טֶרֶעייֵנ 84 :ראַה
 ןעֶּבעֶג לעוֶו ְּךיִא ,ראַה רעֶד טְנאָז געֶט עֶנעֶי ְּךאָנ לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה
 דְנּוא ןןעֶּבייֵרְׁש םֶע ְּךיִא לעֶו ץְראַה רֶעייֵז ףיֹוא דְנּוא ,אייֵז ןיִא הָרֹוּת עֶנייֵמ
 דָנּוא 841 :קְלאָפ ןיימ ןייַז ןעֶלעֶו איֵז דנוא ,טאָב רֶעייֵז ןייַז לעוֶו ְךיִא
 ַא דְנּוא ןןְרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא ןעֶנְרעֶל עֶפְראַד) רֶהעֶמ טיִנ ןעֶלעֶו אייֵז
 ןעֶלעוֶו אייז ןיִראָז . ,ראַה םעֶד טְנעֶק ןעֶגאָז ּוצ יֹזַא ,רעֶדּורְּב ןייַז ׁשְנעֶמ

 רעֶד טֶנאָז ןעֶמְסעֶרְו םעֶד ּוצ ויִּב ןעֶטְסְנעֶלְק םעֶד ןּופ ןעֶנעֶק עֶלַא ְךיִמ

 6 לעֶו דֶניִז עֶרייֵז דִנּוא ,רְלּוׁש עֶרייֵז ןעֶּבעֶגְרעֶפ לעוֶו ְּךיִא ןיִראָו ,ראַה

 ; ּוצ ןוז איִד טֶּביִנ סאָו רעֶד ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוַא 22 :ןעֶקְנעֶרעֶנ רֶהעֶמ טיִנ
 ;טְכאַנ אייַּב טְכיִל ַא ּוצ ןְרעֶמְׁש איד ןּופ דְנּוא הָנָבְל איד ןּופ ץעֶזעֶג איד ,גאָט אייֵּב טְכיִל

 רעד



 בל אל הימרי 98
 דָנֹוא ,םִי סאָד םיֹוא טייֵרְּפְש סאוו רעֶד ּוׁשְמָידסִא ;ומְׁש תֹוִאְבִצ הָוהְי ויִלַנ ּומֲהיו םִיַה עָנֹר הל

 תֹואָבְצ הֶוהְי ,ןעֶמְרּוטְש ןעֶלְלעוֶו עֶנייֵז ותְבׁשִי ֶאְרְׂשִי ער טֵנ והיא יִנְפלִמ הֶלֶאָה םיִּקְחַה
 "וי אי יש 0 ן"יא הח רמאוחפ !םיִמיה-לּכ ינְִל יֹנ תימ 6

 : ױ 260 י היל יה
 עֶניֶזאָד איד ןעֶו 26 :ןעֶמאָנ ןייַז זיִא הָׂטֶמִל ץרַאיירטומ ּוְרְקִחיְ הָלְעַמְלִמ םִַמָׁש דמי

 !יִמ ראָפ ןּופ ןּוהְטִּפֶא ְּךיִז ןעֶלעוֶו ץעֶזעֶג םםִאָנ יושע .רֶׁשֲא-לֶּכ-לַע לארׂשִי עַר-לְכּב סֵאְמִא יִנֲא

 איד ְּךיֹוא ןעֶלעֶו ןאַד ,ראַה רעֶד טְנאָז ריִעָה הָתְנְבנְ הָוהְי--םָאנ * םיִמָי הנה ;הָוהְי

 ַא ןייַז וצ ןעֶרעֶהְפיֹוא לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶדְניִק הק עי איו :הֶנִּפַה רַעַׁש-רַע לאננַח לֵּדְנִּמִמ הָוהיִל 6
 : יד ָׁש 2 קמִעָה-לֶכְו !הָתָעג בֵסֶנְו בֵרְנ תעַבִנ לע וּרִגָנ הֶּדִּמַה 5

 יֹזַא 37 :נעֶט עֶלַא ריִמ ראַָפ קְלאָפ !
 א ר אי (ת ? !תנתיהע ןלױק לַחנירֵע ז'ומֵרְשַ-לָכְו שה יד
 ןעֶמְסעֶמ טעוֶו ןעֶמ ןעוֶו ,ראַה רעֶד טְגאָז ר ׁשתניאַל הָוהיַל ׁשֶרֶק הָחְרְִמ םיִּוטַה יַעַׁ

 רעד ןּופ ןעֶטְסעוֶפדנּורְג איד ןעֶׁשְראָפְסיֹוא בל בל
 ךיֹוא ְּךיִא לעֶו ןאַד ןעֶטְנּוא ןּופ דְרֶע תיִרְׂשֶעָה תֶנֶׁשַּב הָוהְי תַאֵמ ּוהָיִמְרי-לֶא הָיָה רֶׁשֲא רֶבֶּדַה א

 ופ א ְךעֶפ 4 הֶדָנָׁש הֶרְׂשֶע-הְנֹמְׁש הָנָּׁשַה איָה הָדּוהְי ְךלֶמ הָיקְצְל
 וי יריד עט ןאמ סה ןעֶפְראַחְרע םלָׁשּורי-לַע םיִרָצ לֵבְּב ךֵלמ ליח וָאְו :רַצאֶרְדכובְנִל 2

 ןעֶּבאָה אייֵז סאו םעֶלַא ןעֶגעוֶו ,לֵאָרְׂשִי  -תֹיֵב רֶׁשֲא חמה רַצֲתַּב אֹלְכ היה איבנַה והיו
 געֶמ העְז 88 :ראַה רעֶד טְנאָז ,ןּוהְּטעֶג רֶמאֵל הָרוהְייְךֶלמ ּהָיִקְרִצ ואְלְּכ רֶׁשֲא ,:הָדּוְי לֶמ 3

 טעֶו יֹוזַא ,ראַה רעֶד טְגאָז ןָא ןעֶמּוק 'תֶא ןֵתֹנ יננה הָוהְי רמֶא הֵּכ רֹמאֵל אָּבִנ הָתַא עּּדַמ
 ראפ ןעֶרעוֶו טיֹוּבעֶגְפיֹוא טאַטְׁש איד עא ויְדִצְ ;הָדְבל .לֶבְּביױלִמ רָיִּב 0 ריִעָה 4

 : ָ דיִב ןתווי ןֵתְנִהייִּכ םיִּדְׂשַּכַה דַימ טֶלּמִי אְל הָדּוהְי
 = זו 4 2

 זיִּב לֶאָגַנַח םעֶרּזהמ בה ר האה ם ֲד טֶבֶבּו :הָניִאְרִּת ןניע-תֶא ויָניֵעְו ויִפדסִע ויִּפ-רְּבַדְו לֶבָּב ה
 םת די ר ה לעֶקְניִו םעֶד ּוצ הוהְי-םֶאנ וָתֹא יִדְקִּפידֲע הָיְהִי םׁשְוֹוהְיִקְרִצדתֶא א
 רּונְׁש-טְסעֶמ איִד ןְהעֶנְסיֹורַא ְּךאָנ טעוֶו רֶמאַָּוי !ּוחיִלְצַת אל םיִדְׂשַּכַה-תֶא ּוְמָחְלִת י
 בה לעֶניִה םעֶד ּוצ זיִּב םֶהיֵא ןעֶנעֶקְטְנַא ךֶּב לֵאְמַנֲח הנה ;רמ מאל ילֵא הָוהְי-רַבְד הָיִה ּוהָי מְרִי

 זיַּב ןעֶלְגְניִרְמּורַא ְךיִז םעוֶו רֶע דְנּוא לא ר ךֵל הק רַמאֵל ְךיֶלֵא ךק ךֶר ְךֶדֶּד םִלָׁש

 4 ַאְמנֲחילֲא אֵבָּיו :תונָקל הָלֶאְגַה טַּפְׁשִמ ְד ִכ תֹותְנעָּב
 ןּופ לְהאָמ עֶצְנאַג םאָד דנּוא 0 עה הנק ילֵא מא הֶרּטּמַה רַצַחילא םוהְי רַבְדִּכ יֵֹדְדִ
 רעֶד ןּופ דְנּוא םרעֶּמְרעֶק עֶטיֹוט איִד |

 ןופ לעֶקְניִװ םעֶד ּוצ ויִּב ןֹורְדִק ָּךייֵט םעֶד ּוצ ויִּב רעֶדְלעֶּפ עֶלַא דנּוא ,שֵא

 םעֶד וצ גיִליַה ןייַז טעֶװ .טייֵזיחְרְוִמ ; ןיִא דְרעֶפ איִד ןּופ רֶעיֹוט םעֶד

 ןעֶרעֶו טְרעֶמְׁשּוצ טיִנ דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶסיִרעֶנְסיֹוא רֶהעֶמ טיִנ טעֶו םִע ,ראַה

 :ביֵּבְע ףיֹוא

 -) סג

 סס

 בל לעטיפאק
 -ָנְהעֶצ םעֶד ןיִא ,ראַה םעֶד ןּופ ,ּוהָיְמְרִי ּוצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאו ,טְראוָו םאָד זיִא סאָד 1
 :רַצאֶרְדַכּובְנ ןּופ רֶהאָי עֶטְנְהעֶצְכַא םאֶד 0 םאִד .הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק ּוהָיַקְדִצ ןּופ רֶהאֵי ןעֶט
 דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְו לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ לִיַח סאָד טְרעֶנאַלעֶּב ןעֶּבאָה םֶלאָמאַד דְנּוא 2
 זיִא םאֶו ְּךאַו רעֶד ןּופ ףיֹוה םעֶד ןיִא טְראַּפְׁשעֶגְנייַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא איִבְנַה ּוהָיְמְרִי

 ,הָדּוהְי ןופ גיִנעֶק ּוהָיִקְדִצ ּואוְוַא 8 :הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶועוֶועֶג
 ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא תֹואיִבְנ אּוד טְסְנאָז םּוראָו ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,טְראַּפְׁשעֶגְנייַא םֶהיֵא טאָה
 ןּופ דְנאַה איִד ןיִא טאָמְׁש עֶניִזאָד איִד רעֶּביִא ּביִנ ְּךיִא ,העָז ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא
 הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק ּוהָיִקְדִצ דְנּוא 4 :ןעֶמעֶנְנייַא איִז טעוֶו רֶע דְנּוא ,לֶבָּב ןּופ גיִנעַק םעֶד
 םיִדעֶג טעוֶו רֶע טְרֶעייֵנ ,םיִדְׂשַּכ איִד ןּופ דְנאַה איִד ןּופ ןעֶרעֶו ןעֶנּורְטְנַא טיִנ טעוֶו
 ןעֶדעֶר טעוֶו ליֹומ ןייַז דְנּוא ,לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא ןעֶרעֶו ןעֶּבעֶגעֶג
 טעֶו לָּבָּב ןייק דְנּוא 5 :ןעֶהעֶז ןעֶניֹוא עֶנייַז ןעֶלעֶו ןעֶניֹוא עֶנייז דנּוא ,ליֹומ ןייַז טיִמ

 טְגאָז ןעֶנאַמְרעֶד םֶהיֵא לעז ְךיִא זיִּב ןייַז ןעֶטְראָד טעוֶו רֶע דִנּוא ,ןעֶרְהיִפ ּוהָיַקְדִצ רֶע
 :ןעֶקיִלְגעֶּב טיִנ רֶהיֵא טעֶו םיִדְׂשַּכ איִד טיִמ הָמָחְלִמ םָלאַה רֶהיֵא ןעֶו ,ראַה רעֶד
 ריִמ ּוצ ןעֶועֶועֶג זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד טְגאָזעֶג טאָה ּוהָיְמְרִי דְנּוא 6
 ּוצ ןעֶמּוק טעֶװ רעֶטעֶפ ןייַד םֶלַׁש ןּופ ןְהּו לֵאְמַנַה העָז 7 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא
 םעֶד ןיִא זיִא סאָו ,תֹותָנֲע ןיִא זיִא םאָו דְלעֶפ ןיימ ריִד ףיֹוק ,ןעֶנאָז דֶנּוא ריִד
 דָנּוא 8 :ןעֶפיֹוק ּוצ םִע טְכעֶר סאָד טְועֶהעֶג = ּוצ ןיִראָָו ,ןיִמָוְנִּב ןּופ דְנאַל
 םעֶד ןּופ טְראָה םעֶד ְּךאָנ ןעֶמּוקעֶג ריִמ ּוצ ויִא רעֶטעֶפ ןייֵמ ןופ ןְהּז לֵאְמַּנַח
 ריִד ףיֹוק .טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ְךאַו איִד ןּופ ףיֹוה םעֶד ןיִא ,ראַה

 ןיימ
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 םעֶד ןיִא ,תֹותָנֲע ןיִא זיִא סאו ,דְלעֶפ ןייֵמ

 טְרעֶהעֶנ ריִד ּוצ ןיִראָו ,ןיִמָיְנִּב דְנאַל
 -עֶנ ריִד ּוצ דְנּוא ,הָׁשָרְי ןּופ טְכעֶר סאָד

 לעו יֹוזַא דְנּוא ,גְנּוזעֶלְסיֹוא איִד טְרעֶה
 ןּופ טְראוָו סאָד זיִא סֶע סאָד ןעֶסיוו ָּךיִא

 טְפיֹוקעֶנ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 9 :ראַה םעֶד

 ןייֵמ ןּופ ןְהּוז ,לֵאְמַנַח ןּופ דְלעֶפ םאֶד
 דְנּוא ,תֹותְנֲע ןיִא זיִא רעֶכְלעוֶו ,רעֶמעֶפ

 סאָד ןעֶניֹואוְועֶגְּפָא םֶהיֵא ּבאָה ְּךיִא

 -ִליִז ןְהעֶצ דְנּוא םיִלָקְׁש ןעֶּביִז ,רעֶּבְליִז
 םִע ּבאָה ָּךיִא דְנּוא 10 :קיטְש-רעֶּב

 סֶע ּבאָה דנּוא ףיִרְּב ַא ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג

 טְגייֵצעֶּב םִע ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ּתָמְתַחְרעֶפ
 -עֶנ רעֶּבְליִז סאָד ּבאָה דְנּוא ,תּודֵע ָּךְרּוד
 דְנּוא 11 :ןעֶלאַׁשְנאוָו איִד ףיֹוא ןעֶניֹואוְו

 ןעֶטְלעֶניִזְרעֶפ םעֶד ןעֶמּונעֶג ּבאָה ָּךיִא
 םעֶד דְנּוא טאָּבעֶג םעֶד ְּךאָנ ,ףיִרְּב-ףיֹוק
 :(ףיִרְּב םעֶנעֶפָא םעֶד דְנּוא ,ץעֶזעֶנ

 -םףיֹוק םעֶד ןעֶּבעֶגעֶג ּבאָה ָּךיִא דְנּוא 9
 ןּופ ןְהּוז הָירנ ןּופ ןְהּוז ְּךּורָּב ּוצ ףיִרְּב
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 ףל יִּכ ןיִמינִּב ץֶרָאְּב  רֶׁשֲא תֹותְנַעַּב-רַׁשֲא יִדָׂש-תֶא אָנ
 -רַבְר יִּכ עַלַאְו ךֵליהנִק הֶּלאִַּד ְּךֶלּו הָׁשְריה טָּפְׁשִמ
  יֵרֹדְדִּב לֵאְמֲִח תאמ הָדָׂשַה--תֶא הָנְקֶאְו :אוָה הָהְ
 םיִלָקְׁש הָעְבִׁש ףֶסָכַהתִא ֹול-הָלַקׁשֶאְו תֶחְנִעַּב רֶׁשֲא
 י םיִרֵע דַעֶאְו םְֹחֶאָו רָפֵסַּב בָּתְכָאְו ּ!ףֶסֶּכִה הָרָׂשַו
 וו -תֶא הָנִקִּמַה רָפֹק-תא חַּקֶאְו :םִינואַמְּב ףֶסָּכַה לֶקְׁשֶאְו
 13 רָפֵּסַה"תֶא ןֵתֶאְו + יולְּגַד-תֶאְו םיִּקְחָהְו הָוְצִּמַה םּתָחָה
 ידיו לֵאְמִנֲח יניעל הָיסְחַמְדִּב הָיִרנדִּב ְךּרָב-לֶא הָנקִּמַה
 םיִדּוהְַה-לָּכיֵניֵעְל הְָּמַה רֶפַפְב םיִבְתְּכַה םיִדְעַה ניעְלּ
 13 םבֶהיֵניֵעְל ךורָּביתֶא הָוִצֲאְו !הֶרָּטַּמַה רֵצֲחַּב םיִבְׁשִּיַה
 14 תָאַחֹקָל לֵאָרׂשִי ןהלָא תֹואְבצ הָוהְי רַמָא-הְּכ :רֶמאֵל
 תַאְו םותְחָה תֶאְו הָּזַה הְֶקִּמַה רֶּפַס תֶא הָלֵאָה םיִרְפְּפַה
 םיִמָי יהְמִעי ןעַמִל ׂשֶרָח-ילְכִּב םֶּתַתְנּוהַָּה יּולְגַה רֶּפֹס
 וט לֵאָרְׂשִי יֵקלֶא תָֹאָבְצ הָוהְי רַמָא הֶכ יִּכ - וםיִּבַר
 :תאֹּוַה ץֶרָאָּב םיִמָרְכּו תֹדָׂשְו םיִּתָב ּקִי דוִע
 ז ךורָּב-לֶא הֶנקִּמַה רשי יִּתַת יִרֲחַא הוהְי-לֶא ללְַּתֶָ
 עז ָתיִׂשָע הָּתַא ו ַהֵּגַה הוהָי יָנֹדֲא ּהָהֲא :רֶמאֵל הָירנדַּב

 הדיוטגה ָּךעֶרזבּו לֹודּגַה יֵחְכִּב ץֶרֶאָה-תֶאְו םִיַמְׁשַה-תֶא
 א םַּלַׁשְמּו םיפְלֲאָל רֶסָח הֶׂשֵע :רֶכָּדלָּכ דֶּמִמ אֵקָפי-אֶל
 רֹוּבנַה לֹוְּעַה לֵאָה םֶקירֲחַא םֶהיֵנְּב קוח-לֶא תֹובָא וע
 15 -רׁשֲא הָיִליִלֲעָה בֶרָו הֶּצֵעָה לֹדְנ :ומָׁש תֹוָאָבִצ הוהְי
 יָכרְַּכׂשיִאְל תַתָל םֶדָאְינְּב יִכרַּד-לָּכילַע תֹודְקִפ ְךִינִע
 כ םִיַרְצִמ ץֶרַאְּב םיִתְפְמּו תֹותא ָּתְמַׁש רׁשֲא :ויָלָלעַמ יִרְפִכְו
 םבּּכ םֵׁש ּךְליִהַׂעַַּו םָהָאַבּו לֵאָדְׂשִיְּו הֶּוִה םֹּיַה-דַע
 ע1 תֹוָתֹאְּב םִיָרְצִמ ץֶרָאמ לֵאָרׂשִי-תֶא ּךְמעדתֶא אֵצֹּהַו :הָוַה
 :ללִרָנ אָרֹומְבּו הָיּוטנ עוִרְָאְבּו הָקְזִח ְיְבּוםיִתְפֹמְבּו
 3: תתָתָל םֶתֹובֲאַלְּתְעַּבְׁשנ-רׁשֲא תאַֹה ץֶרָאָה-תֶא םֶהָל ןֵּתִּתַ
 23 ינאלְו הָתֹא ישו ּואֹבָ :ׁשֶבָרּו בָלֶח תֶבָו ץֶרֶא םֶהָל

 ןיימ לֵאְמַנַח ןּופ ןעֶגיֹוא איד ראָפ .הָיַמְחַמ

 איִד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ראָּפ דְנּוא ,רעֶטעֶפ

 ןעֶּביִרְׁשעֶגְרעֶטְנּוא ןעֶּבאָה עֶכְלעוֶו ,תּודֵע
 ףיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶמעֶזעֶג ןעֶנעֶז םאִוָו םיִדּוהְו עֶלַא ןּופ ןעֶניֹוא איִד ראָפ ;ףירְּב-ףיֹוק םעֶד
 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןעֶניֹוא עֶרייֵז ראָפ ָּךּורָּב ןעֶטאָּבעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 13 :ְךאַוו איִד ןּופ

 םעֶד ףיִרְּב עֶניִזאָד איִד םעֶנ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד ,תֹואָּבִצ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 4

 ףיִרְּב םעֶנעֶפָא ןעֶניִזאָד םעֶד דְנּוא ןעֶּתִמְתַחְרעֶפ םעֶד 6עֶרייֵּב ,ףיִרְּב-ףיֹוק ןעֶניִזאָד
 ןיִראָו 12 :נעֶט ליִפ ןעֶּבייֵלְּב ןעֶלאָז אייֵז יִדְּכ ,יִלּכ עֶנעֶרְרֶע ןייֵא ןיִא אייֵז געֶל דְנּוא

 ןעֶרעוֶו טְפיֹוקעֶג ְּךאָנ ןעֶלעוֶו םִע ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָנ רעֶד ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא

 ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 16 :דִנאַל ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא ןעֶטְרעֶגְנייוו דְנּוא רעֶדְלעֶפ דְנּוא רעֶזייֵה

 ּךּורָּב ּוצ ףיִרְּב- ףיֹוק םעֶד ןעֶּבעֶנעֶג ּבאָה ְּךיִא איז םעֶדְכאָנ ,ראַה םעֶד ּוצ ןעֶטעֶּבעֶג
 םעֶד טְכאַמעֶג טְסאָה אּוד ,העֶז !טאָג ראַה ,העוֶו יֹוא 17 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הָורנ ןּופ ןְהּוז

 ןעֶטְקעֶרְטְׁשעֶגְסיֹוא ןייד ָךְרּוד דְנּוא ,טְפאַרְק עֶסיֹורְנ עֶנייֵד ָךְרּוד דְרֶע איִד דְנּוא לעֶמיִה

 ,עָדְנעֶזיֹוט ּוצ דאָנְנ טְסּוהְט אּוד 18 :ראַּבְרעֶדְנּואוְו ּוצ טיִנ ריִד זיִא ְּךאַז עֶנייֵק ,םעֶרָא
 רעֶדְניִק עֶרייֵז ןּופ םיֹוׁש םעֶד ןיִא ןְרעֶטְלֶע איִד ןּופ דְלּוׁש איִד טְסלְהאָצעֶּב אּוד דְנּוא
 :ןעֶמאָנ ןייַז זיִא תֹואָבְצ ראַה רעֶד ,טאָנ רעֶקְראַטְׁש דְנּוא רעֶסיֹורְג רעֶד ,אייֵז ָּךאָנ
 רעֶּביִא ןעֶפָא ןעֶנעֶז ןעֶניֹוא עֶנייֵד סאו ,םיִׂשֲעַמ ןּופ קְראַטְש דְנּוא ,הָּצֵע ןּופ םיֹּורְג 9

 ְךאָנ דְנּוא געוֶו ןייֵז ָּךאָנ ןעֶכיִלְטיִא ּוצ ןעֶּבעֶג ּוצ ,רעֶדְניִק-ְנעֶׁשְנעֶמ איד ןּופ ןעֶנעוֶו עֶלַא
 ןיִא רעֶדְנּואוְו דְנּוא ןעֶכייֵצ ןּוהְמעֶג טְסאָה אּוד סאָו 20 :קְרעוֶו עֶנייֵז ןּופ טְכּורְּפ איִד

 ןעֶׁשְנעֶמ עֶרעֶדְנַא) דְנּוא לֵאָרְׂשִי ןיִא דְנּוא ,גאָט ןעֶניִזאָד םעֶד ןַא זיִּב םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד
 :באָמ ןעֶניִזאָד םעֶד ןַא זיִא םִע איו יֹוזַא ,ןעֶמאָנ ַא טְכאַמעֶנ ריִד ּוצ טְסאָה אּוד דְנּוא

 ְךְרּוד !םִיָרְצִמ דְנאַל םעֶד ןּופ לֵאָרְׂשִי קְלאָפ םאָד ןעֶניֹוצעֶגְסיֹורַא טְסאָה אּוד דְנּוא 1

 ,םעֶרָא ןעֶטְקעֶרְטְׁשעֶנְסיֹוא רְנּוא דְנאַה עֶקְראַטְׁש ַא ְךְרּוד דְנּוא ,רעֶדְנּואוְו דְנּוא ןעֶכייֵצ

 סאו ,דְנאַל עֶגיִזאָד סאָד ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז ּוצ טְסאָה אּוד דְנּוא 22 :אָרֹומ עֶסיֹורְג ָּךְרּוד דְנּוא
 דְנּוא ְךְליִמ טיִמ טְסיֵלְפסאָו דְנאַל ַא ןעֶּבעֶג וצ אייז ןְרעֶטְלֶע עֶרייַזּוצ ןעֶריֹואוְוְׁשעֶג טְסאָהאּוד

 שיִנְןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא ,תֶשרָי'עֶב םֶע ןעֶּבאָה אייֵז דֶנּוא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 23 :גיִנאָה
 טרעהענוצ
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 הָחיָוִצ רֶׁשֲא-לְּכ /תַא ּוכְלְהדאְל ָּךְֹוְרתְבּו ְךֵלּוקְב ועְמֶׁש
 הָעְרה-לְּ תֶא םֶתֹא אָרְקִּתַו וָׂשָע אֵל תֹוָׂשֲעַל א
 הָנֵּתִנ ריִעָהְו חדכְלְל ףיִעָה ּואָּב תֹולְלּפַה הֵנַה ;תאִּוַה

 רֶבָּדַהְו בֶעָרָהְו בֶרָחַה יִנְּפִמ ;הילָע םי מְלְנַהַ םיִדְׂשַּכַה ךְּב
 יָנֹרֲא יַלֵא ּתִרַמֶא הֶּמַאְו :הָאר ְּךִָהְו הָיָה ָּתְרַבִּד רֶׁשֲאַו הכ

 הֶדָנִַּנ ריָעָהְו םיִדֵע רעֶהְו ףֵסּכַּב הֶדָּׂשַה ָּךְל-הנִק הֹוהְי
 ;רֶמאֵל ּוהָיְמִרִי -לֶא הִוהְי-רַבְּד יִהיַו !םיְִׂשַּכַה ָיְּב
 לְ אְֵפִי יִנמִמה רֵעבילְּכו יַהלָא הָוהְי יֵנֲא הֵּנִה 7

 דיְּב תאַֹּה ריִעָה-תֶא ןתנ .נְנִה הָוהְי רַמָא הֹּכ כל 28
 ּואָבּו ?הָדָכלּו לְֵּביִדַלִמ רָצאֶרְדַכּובְנ ְךָיְבּו םיִּדְׂשַּכַה
 ריִעָה-תֶא ּותיִצַהְו תאֹּזַה ריִע הע םימָחלִ ַה םיִדְׂשַּכַה
 םֶהיֵתֹונילַע ּורְּטִק רֶׁשֲא םיִּתּבַה תאְו ָהפָרְׂשּׁשֲאְּב תאַּה
 :יִנֵמִעְכַה ןַעַמְל םיִרֵחַא םיהלאל םיִכָסְ ּוכֵּסִהְ לַעַבל
 ינֵעָּב עֶרֶה םיִׂשֹע ְּךַא ההָדּוהְי יֵנְבּו לֵאָרׂשִידינב ּוְהדיִּכ ל

 הרׂשֲעַמְּב יִתֹא םיִסִעְכִמ ךַא לֶאְרׂשִיינב ב יִּכ םֶהיֵתְרעַעַמ
 לי הָתְיֲה יְּמֲחלַעְו ימ-לע יי ;הָוהְי-םֶאָנ םֶהיֵדְי 1

 הֶרוַה םָֹיַה דַעְו ּהָתֹוא ּוְָּב-רָׁשֲא םייַקִמִל תאַֹּה רָעָה
 הָדּוהְי יִנְבּו לֵאָרְׂשִייינְּב תַעְר-לְּב לע :יִנְּפ לָעֵמ הָריִס הל 2

 םֶהיֵנַהְּכ םֶהיִרָׂש םֶהיֵכְלַמ מה ינְִֵבַהְל וׂשָע רֶׁשֲא
 ףֶרֶל ילֵא יפו :םִַָׁשּרְי יִבְׁשִו הָדְּי ׁשיאְו םֶהיֵאיֶבת

 תַחָקִל םִִעְמִׁש םֶניְֵו מל םֹּכְׁשַה ָתֹא דַמַלו נפ אָ
 לָיימְׁש איש חִיַּבַּב םֶהיֵצִּּׁש ּומיֵׂשָו ;רֶסּומ 4
 םֹיִהְדִב אָיְנְּב ו רֶׁשֲא לַעַּבַה תֹמְבתֶא ֹונְביו :וִאָּמַטְל הל

 -עצל רֶׁשֲא ?למ מל םֶהיֵתֹנְּב-תֶאְו םֶהיֵנְּב-תֶא .רִיִבַהְל
 ןעמְל תאֹוַה הָבְעֹוְּתַה תֹוז שעל יִבללַע הָתָלָע אֵלְו ם םיִתיִוִצ
 ֵלֵאְהָהי רַמָא-הֹּכ ןֵכָל הָּמְִו !הָדּודְי-תֶא יטֲחַה
 יב הָנְּתִנ םיִרְמִא םָּתַא ! רֶׁשֲא תאֹּוַה רי יִעָה-לֶא לֵאדׂש שי

 טְגאָז יֹוזַא םֹּוראָד 8
 איד ןיִא דֵנּוא ,םידְׂשַּכ איד -

 דְנּוא 29 :ןעֶמעֶנְנייַא איז
 ןופ דְנאַה

 וִװ םִע

 יש ; ִּכ

 עֶנייֵד ןיִא דְנּוא ,לֹוק ןייד טְרעֶהעֶגּוצ
 םעֶלַא ןעֶגְנַאַגעֶג טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז הָרֹוּת
 ןעֶטאָּבעֶג אייֵז טְסאָה אּוד סאָו סאָד
 יֹזַא ּוהָמעֶנ טיִנ אייז ןעֶּבאָה ןּוהְמ ּוצ

 םאָד ןעֶפעֶרְט טְכאַמעֶג אייֵז אוד טְסאָה
 איִד העֶז 21 :עֶטְכעֶלְׁש עֶניִזאָד עֶצְנאַה

 ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא ןעֶנעֶז קְרעוֶו םֶגְנּורעֶגאַלעֶּב
 ןעֶמעֶנּוצְנייֵא איִז יֵדְּכ טאָטְש איד ןיִא
 ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא ויִא טאָטְׁש איִד דְנּוא
 ,םיִדְׂשַּכ איִד ןּופ דְנעֶה איִד ןיִא ןעֶראוָועֶג
 ,רֶהיֵא ףיֹוא הָמָחְלִמ ןעֶטְלאַה סאוָו איִד
 -ָנּוה םעֶד דְנּוא דְרעוֶוְׁש םעֶד ןעֶנעוֶו ןּופ
 אוד םאִװ דְנּוא ,טְסעֶּפ איִד דְנּוא רעֶנ
 אוד דְנּוא ,ןעֶראָועֶג זיִא טעֶרעֶג טְסאָה
 ראַה ,אּוד רעֶּבָא 22 !וצ סֶע טְסְהעֶז
 ריִד ףיֹוק טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טְסאָה !טאָג
 םיִטְׁשעֶּב דְנּוא ,רעֶּבְליִז ראַפ דְלעֶפ סאָד
 זיִא טאָמְׁש איִד רעֶּבָא ,תּודֵע ְךְרּוד םִע
 דְנאַה איִד ןיִא ןעֶראועֶג ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא
 טְראָו םאָד דְנּוא 26 :םיִדְׂשַּכ איִד ןּופ
 ּוהָיְמְרִו וצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ראַה םעֶד ןּופ

 רעֶד ןיִּב ְּךיִא ,העָז 27 :ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא
 לאָז ;שייֵלַפ םעֶלַא ןּופ טאָג רעֶד ,ראַה
 ?ְּךאַז ןייֵא ןייז ןעֶליֹוהְרעֶפ ריִמ ןּופ ןעֶד

 ןופ דְנאַה איִד ןִיַא טאָמְׁש איִד ּביִג ְּךיִא ,העָז ,ראַה רעֶד
 םעוֶו רֶע דְנּוא .לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק ,רַצאֶרְדַכּובְנ

 הָמָחֶלִמ ןעֶטְלאַה םאו .םיִדְׂשַּכ איֵד ןעֶמּוק ןעֶל
 טיִמ ןעֶדְניִצְנָא טאָמְׁש עֶגיִזאָד איִד ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,טאָמְׁש עֶניִזאָד איִד ףיֹוא
 -ייֵרעֶג ןעֶּבאָה אייז סאו רעֶזייֵה איִד דְנּוא .ןעֶנעֶרְּברעֶפ אייֵז ןעֶלעדֶו דְנּוא ,רֶעייֵפ
 -ָנַא וצ רעֶפְּפָא-קְניִרְט ןעֶסאָנעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,לַעַּב ּוצ רעֶכעֶד עֶרייַז ףיֹוא טְרעֶכ
 דָנּוא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןיִראָו 20 ---ןעֶנְראָצְרעֶד ּוצ ָּךיִמ יִדַּכ רעֶטעֶנ עֶרעֶד
 עֶרייַז ןּופ ןעֶניֹוא עֶנייַמ ןיִא ןּוהְמעֶנ םעֶטְכעֶלַׁש ראָנ ןעֶּבאָה הָדּוהְי רעֶדְניִק איִד
 איד ָּךְרּוד טְנְראָצְרעֶד ראָנ ְּךיִמ ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןיִראָו ;ןָא דְנעֶנּי
 ,דְנעֶה עֶרייֵז ןּופ קְרעֶֶו
 ןעֶזעוֶועֶג ריִמ זיִא ,ןְראָצְמיִרְג ןיימ
 ןַא זיִּב טיֹוּבעֶג איז טאָה ןעֶמ
 :םיִנָּפ ןייַמ ןּופ
 רעֶדְניִק איֵד ןּופ דְנּוא
 ןעֶמְׁשְריִפ עֶרייֵז ,עֶגיִנעֶק עֶרייֵז ,אייֵז
 איֵד דִנּוא הָדּוהְי ןּופ רעֶנעֶמ
 טְרֶהעֶקעֶג ריִמ ּוצ
 םַא טְנְרעֶלעֶג רעֶדיוז דְנֹוא
 אייז דָנּוא 24 :ןעֶמענּוצְנָא דעֶר-ףאָרְטְׁש

 איד
 :ראַה רעֶד טְנאָז

 טאָטְׁש עֶניִזאָד

 ןעֶניִזאָד םעֶד

 רעֶדְניִק איֵד ןּופ טייקְניִטְכעֶלְש עֶצְנאַנ םאָד ןעֶנעוֶו 9
 ִצ ְּךיִמ ןּוהֵמעֶג ןעֶּבאָה אייֵז סאָו הָדּוהְי

 םיִנֲהֹּכ עֶרייֵז

 :םִיַלָׁשּורִי ןופ רעֶניִואוָוְנייֵא
 ,טְנְרעֶלעֶג אייֵז ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ;םיִנָּפ םאָד טיִנ רָנּוא ןעֶקאַנ םעֶד

 יַדַּכ טְרעֶהעֶגּוצ טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא ,ןעֶנְראָמ-היִרְפ ןעֶדעֶי ם

 -ָנידְריִוְמּוא עֶרייֵז טְלעֶטְׁשעֶנְנייַרַא ןעֶּבאָה

 ּוצ דָנּוא ןְראָצ ןייֵמ ּוצ ןיִראָו 1

 םאִװ ןָא גאָט םעֶד ןּופ
 ןּוהָמְּפֶא איִז לעוֶו ְּךיִא סאָד גאָט

 לֵאָרְׂשִי
 ןעֶנְראָצְרעֶד

 איד דִנּוא ,םיִאיִבְָנ עֶרייֵז
 ןעֶּבאָה אייֵז ידָנּוא 8

 דַנּוא

 יֵדָּכ ןעֶראועֶג ןעֶפּורעֶג זיִא ןעֶמאָנ ןייֵמ ןעֶכָלעוֶו רעֶּביִא ,זיוה םעֶד ןיִא (ןעֶצעֶננ ןעֶטייֵק
 עֶכְלעוֶו ,לַעַּב ןּופ תֹומָּב איד טיֹוּבעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא א ָפ ּוצ םִע
 ראַפ רעֶטְכעֶט עֶרייַז דְנּוא ןְהיִז עֶרייֵז ןעֶרְהיִפּוצְכְרּוד ,םֹונֵה-ְןֵּב = לה ַא ןעֶנעֶד
 ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא טיִנ ריִמ זיִא םִע דִנּוא ,ןעֶטאָּבעֶג טיִנ אייֵז סֶע ּבאָה ְּךיִא א לא םעֶד
 :ןעֶכאַמ ּוצ ןעֶגיִדְניִז הָדּוהְי יֵדְּכ ,טייֵקְניִדְריווְמּוא עֶניִזאָד םאָד ןּוהְמ ּוצ ץֶראַה ןייֵמ ףיֹוא
 עֶגיִזאָד איד רעֶּביִא לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא םּוראָד ,דְנּוצַא דָנּוא 6
 דְ;אַה איד ןיא ןעֶראועֶג ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא זיִא איִז טְגאָז רֶהיֵא עָכֶלעֶֶו ןּופ ,טאָטְׁש

 ןופ

 יי א יי



 הימרי

 םעֶד ְךְרּוד לֶבָּב ןּופ גוָנעֶק םעֶד ןּופ
 ְךְרּוד דְנּוא רעֶנְנּוה ְּךְרּוּד דְנּוא דְרעוֶוְׁש
 אייז לעֶמאַזְרעֶפ ְּךיִא ,העָז 37 :טְסעֶּפ
 ּבאָה ְָךיִא ןיִהַא ּואוְו רעֶדְנעֶל עֶלַא ןּופנ

 דְנּוא ןְראָצ ןייֵמ ןיִא ןעֶמיֹוטְׁשְרעֶּפ אייֵז
 ייֹורְג ןייֵמ טיִמ דְנּוא ,ןְראָצְמיִרְג ןייֵמ ןיִא;
 אייֵז לעוֶו ְָּךיִא דְנּוא .םּורְדְרעֶפ ןעֶסו
 וטְרֶָא ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ
 ןיִא ןעֶניֹואוְו ןעֶזאָל אייֵז לעוֶו ְּךיִא דְנּוא
 ּוצ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 838 :םייֵהְרעֶביִז
 ןייַז לעדֶו ְּךיִא דְנּוא ,קְלאָפ ַא ּוצ ןייַז ריִמ
 אייֵז לעֶװ ְּךיִא דְנּוא 289 :םאָנ רֶעייֵז

 יֵדְּכ ,געוֶו ןייֵא דְנּוא ץְראַה ןייַא ןעֶּבעֶג
 בעֶט עֶלַא ןעֶּבאָה ּוצ אָרֹומ ריִמ ראַפ
 ּוצ דְנּוא ,ןייַז טונ אייֵז לאָז םִע זַא
 ְךיִא דְנּוא 40 :אייֵז ְּךאָנ רעֶדְניִק עֶרייֵז
 ,תיִרְּב ןעֶגיִּבֶע ןייַא ןעֶכאַמ אייֵז טיִמ לעוֶו
 ןּופ ןעֶרְהעֶקְּפָא טיִנ ָּךיִמ לעוֶו ְּךיִא םאָד
 ןּוהְמ םעֶטּוג אייֵז לעוֶו ָּךיִא סאָד ,אייֵז

 ןיִא ןעֶּבעֶג ְּךיִא לעוֶו טְכְראָפ עֶנייֵמ דְנּוא
 -ִּפִא טיִנ ןעֶלאָז אייֵז םאָד ,ץֶראַה רֶעייֵז
 לעוֶו ְָּךיִא דְנּוא 41 :ריִמ ןּופ ןעֶרְהעֶק
 ןּוהְט ּוצ םעֶטּונ ןֶעייֵרְפ אייֵז רעֶּביִא ְּךיִמ

 ןיִא ןעֶצְנאַלְפְנייֵא אייֵז לעז ְךיִא דְנּוא
 טיִמ .טייֵהְראָו טיִמ דְנאַל ןעֶגיִזאָד םעֶד

 708 בל יובל

 וז ילָּבִמ םֶצְּבַקְמ ינגִה !רָבּדַבּ בֶעְרְבּו בֶרָחַּב לֶבָּביִדַלִמ
 ליד ָגףֵצֵקְבּ יִתְמֲחַבּו ִפַאְּב םָׁש םיִּתְחַּדַה רֶׁשֲא תֹוצָרֲאה
 א יִל והְו :ַטָבְל םָּתְבִׁשהְו הֶַּה םיִקָמַה-לֶא םיִתֹבׁשֲהְו
 וו לָחֶא בל םֶהָלי ִמַתָנו :םיִהֹלאֵל םֶהֶל הָיְהֶא יִּנֲאַו םִעְל
 היֵנְבִלְוםָהָל בְֹל םיִמיַה-לְּכיִתֹוא הֶאְריְל דֶחֶא ךֶרָדָו
 מ יו אֹל רע ׁשֲא .םִלּוע תיִרְּב םֶהָל יִּתְרָכְו ;םֶהיֵרֲחִא
 םםֶבָבְלְּב ןּתָא יִתאְרִי-תֶאְו םָתֹוא יִביִטיִהְל םָהיֵרֲחַאְמ
 4ז םיִּתְעַטְנּו םָתֹוא םיִטַהְל םֶהילֲע יְִּׂׂשְ :ִלעַמ רוס ִתְלִבְל
 42 ייֵּכ :יִׁשְפנ-לֶכְבּו יב ְבללְכְּב תֶמָאָּב תאֹזַה ץֶרָאָּב
 -כָּכ תֶא הֶּזַה םעָה-לֶא י יִתאֵבֲה רֶׁשֲאַּכ הָוהְי רַמָא הכ
 -לָכיתִא םֶהיֵלֲע איִבַמ יִכָֹ ןֵּכ תאֹּוַה הָלּודְּגַה הָעְרָה
 5 ץֶרֶאְּב הֶדָּׂשַה הָנְק ;םֶהיֵלֲע רַבֹּד יִכָֹא רֶׁשֲא הָבּמַה
 הָמֵהְבּו םֶדָא ןיאמ אוה הָמָמְׁש םיִרְמא םֶּתַא רֶׁשֲא תאִּזַה

 44 !רֶפֵּקַּב בֹותָכְו ּונְקִי ףָסְּכַּב תֹורָש ּוםיִּדְׂשַּכַ יב הנִּתִ
 בוש יֵביִבְסִבּוןֵמיְנִּב ץֶרָאְּב םיִדֵע דֵעָהְו ֹותָחְו
 = יִשָאירכ בֶּנַה יִרָעְבּו הָלַפׁשַה יִרָעְבּו רֶהָה יִרָעְבּו הָדּוהְי

 :הָוהְי-םֶאנ םֶתּובְׁש-תֶא
 2 גל

 א רוצָע ּונֲדֹוע אּודְו תֶינִׁש ּוהָיְמְרִי-לָא הָוהְי-רַבְד יִהָי
  רַצֹי הוהְי ּהָׂשֹע הָוהְי רַמָא-הְּכ :רְמאַל הֶרָטַּמַה רֶצֲחַּב
 3 הדָדיאְ ָךְנעְ יי ילֵא אָרֹק :ִמְׁש! הָוהְי ּהָניִכֲהל ּהָתֹוא
 4 לָוהְי רַמָא הכַּכ - וְּתְעַדי אֵל תֹורְצְבּו תֹלֹדְ ר
 הָדּורְי יכְלַמ ִּתְּב-לַעו תאֹּוַה ריִעָה ֵָּב-לַע לֵאָרְׂשִי יָא
 ה -תֶא םֵחָּלִהְל םיִאָּב :םֶרָחֶהילֶאְ תוָלָלְּפַה-לֶא םיִצְתִּנַה
 ֵפַאְב יִתיֵּכִה רֶׁשֲא םָדָאָה יִרְנִּפ"תֶא םָאְלמל םיִּבְשַּכַה
 -ְּכ לַע תאֹּוַה ריעָהִמ יֵנְּפ יִּתְרַּתְסִה רֶׁשֲאַו יִתְמֲחַבּו
 8 תּל םֶתאפְרּו אֵּפְרִמּו הָכְרָא הָל-הְלעַמ יִנְנִה  !םֶתֶעָר
 הָדּוהְי תּוְבְׁש-תֶא יִתֹבְׁשֲהַ גתֶמאְ םלָׁש תֶרֶתַע םדָל

 ,ראָה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ןיִראָו 42 :עֶלֶעעֶז עֶצְנאַג עֶנייֵמ טיִמ דְנּוא ץְראַה ןעֶצְנאַג ןייַמ
 עֶסִיֹורְג עֶניִזאָד עֶצְנאַג סאָד קְלאַפ ןעֶניִזאָד םעֶד רעֶּביִא טְכאַרְּבעֶג ּבאָה ְּךיִא איו יֹוזַא
 ּבאָה ְּךיִא םאָו ,םעֶטּוג עֶצְנאַג סאָד ןעֶגְנעֶרְּב אייֵז רעֶּביִא ְּךיִא לעֶוֶו יֹוזַא ;םעֶטְכעֶלְׁש
 םעֶד ןיִא ןעֶרעֶו טְפיֹוקעֶג טעוֶו רֶלעֶפ עֶניִזאָד סאָד דְנּוא 48 :םעֶרעֶג אייז רעֶּביִא

 תֹומֵהְּב דְנּוא ןעֶׁשְנעֶמ ןֶהָא ,טְסיוִוְרעֶּפ זיִא םִע ,טְגאָז רֶהיֵא ןעֶבְלעוֶו ןּופ ,דְנאַל ןעֶגיִזאָד
 ןעֶמ טעוֶו רעֶדְלעֶפ 44 :םיִרְׂשַּכ איִד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא ןעֶראועֶג ןעֶּבעֶגעֶג זיִא םִע

 ןעֶמיִטְׁשעֶּב דְנּוא ,ןעֶנעֶמְתַחְרעֶפ דְנּוא !רֶּפֵס ַא ןיִא ןעֶּבייֵרְׁשְנייִא דְנּוא ,דְלעֶג ראַפ ןעֶּפיֹוק
 ןיִא דנּוא .םִיַלְׁשּורְו ןּופ דְנעֶגעֶג איִד ןיִא דְנּוא ,ןֵמָוְנִּב ןּופ דְנאַל םעֶד ןיִא תֹּודֵע טיִמ
 ןיא דְנּוא ,גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶז סאָו טעֶמׁש איִד ןיִא דְנּוא ,הָדּוהְי ןּופ טעֶטְׁש איִד
 ָךיִא ןיִראָו ,טייַז-םֹורָד ןּופ טעֶטְׁש איִד ןיִא דְנּוא ,דְנאַל ןעֶניִרְדיִנ םעֶד ןּופ טעֶטְׁש איִד
 :רַאָה רעֶד טְנאָז ,טְפאַׁשְנעֶגְנאַפעֶג עֶרייֵז ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ לעוֶו

 בל לעטיפאק
 דָנּוא ,לאָמ ןעֶטייוֵוְצ םּוצ ּוהָיְמִרִי ּוצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו סאָד דְנּוא 1
 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ;ְּךאַו איִד ןּופ ףיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶסאָלְשעֶגְנייַא ןעֶזעוֶועֶג ְּךאָנ זיִא רֶע

 -עֶּב ּוצ איִז ,םִע טְפאַׁשעֶּב םאוָו ראַה רעֶד ,טּוהְמ סאו רעֶד ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא
 דְנּוא ןְרעֶפְטְנֶע ריִד לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ריִמ ּוצ ףּור 8 :ןעֶמאָנ ןייַז זיִא הָּוהְו ,ןעֶגיִטְסעֶפ
 :טיִנ אייֵז ןּופ טְסייוֵו אּוד סאָו (ןעֶכאַז) עֶקְראַטְׁש דֶנּוא עֶסיֹורְנ ןעֶנאָז ריִד לעֶו ְּךיִא
 רעֶד ןּופ רעֶזייֵה איִד ןעֶנעוֶו טיי ןּופ טאָנ רעֶד ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ןיִראָו 4
 ןעֶנעֶז אייֵז םאוָו ,הָדּוהְו ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ רעֶזייֵה איִד ןעֶגעוֶו דְנּוא ,טאָמְׁש רעֶניִזאָד
 ּוצ הָמָחְלִמ ןעֶמּוק אייֵז 2 :דְרעֶוְׁש םעֶד ןעֶנעֶק דְנּוא ןעֶצְנאַׁש איד ןעֶנעֶק ןעֶכאָרְּבּוצ
 ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ רעֶּפְרעֶק עֶטיֹוט טיִמ ןעֶליִפּוצְנָא אייֵז דְנּוא ,םיִדְׂשַּכ איד טיִמ ןעֶטְלאַה
 סאָו ןעֶנעוֶו דְנּוא ,ןְראָצְמיִרְג ןייֵמ ןיִא דְנּוא ,ןְראָצ ןייֵמ ןיִא ןעֶנאַלְׁשעֶג ּבאָה ְּךיִא םאוָז
 ְבעֶלְׁש עֶרייֵז עֶלַא ןעֶנעוֶו ,טאָטְׁש רעֶניִזאָד רעֶד ןּופ םיִנָּפ ןייֵמ ןעֶגְראָּבְרעֶפ ּבאָה ָּךיִא
 דנּוא גְנּולייַה ַא דֶנּוא לעֶטיִמ ַא רֶהיֵא ראַפ ףיֹוא גְנעֶרְּב ְךיִא ,העָז 6 :ןעֶטייֵקְניִט

 םֹולָׁש ןעֶכיִלְבייֵר ַא ןעֶקעֶלּפטְנַא אייֵז ּוצ לעוֶו ְךיִא דְנּוא ןעֶלייֵה אייֵז לעוֶו ְּךיִא
 הָדּורְי ןּופ עֶנעֶגְנאַפעֶג איד ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ לעוֶו ָּךיִא דְנּוא 7 :תֶמֶא דְנּוא

 דנוא
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 -לֶּכִמ םיִּתְרַהָמְו :הָנֹׁשאֶרְבִּכ םיִתנְבּו לֵאְרְׂשִי תּוִבְׁש תֶאְו 8
 רֶׁשֲא םֶהיֵתונ ע--ליִכָל ִתְחַלָסְ ילדייאשח רֶׁשֲא םָנֹוֲע

 הָּלִהְתִל ןושְׂש םֵׁשְליִל הֶתָיָהְו :יִב ּועְׁשַּפ רֶׁשֲאַו .ילדיאטה 9
 הבֹוטֲה-לָּכ-תֶא ועְמִִׁי רֶׁשֲא ץֶרַאָה ַײנ ֶכְל תֶרֶאְפְתְלּ
 לע הָבֹוּט טְהילָּכ לֹא ּונְרְ יֲחְפּו םמוא הָׂשֹע :כֲֹא רֶׁשֲא

 רַמָא ! הֶּכ ;הָל הָׂשְע יִכֹנָא רֶׁשֲא םֹולָׁשַה-לֶכ :
 בָרָח םיִרְמִא םֶּתַא רָׁשֲא הזַה-םוקְּמַּב עַמׁשִי דוע הָוהְי
 זרֹוצְחְבּו הָדּוהְי יֵרָעְּב הָמֵהְּב ןיאַמּו םָרָא ןיאמ אּוד
 ;הָמֵהְּב ןיֵאמו בֵׁשֹז ןיֵאמּו םדָא ןַאמ תֹמַשְנַה םַלָּׁורְי

 םיִרָמֶא לק ֶּלַּב לִקְו ןֶהָח ליִק הָחְמׂש לקְו ןֹטְׂש ליִק וו
 וּדְסַח .םלשל-כ } הוד בומרִכ תֹואָבְצ דורידתֶא יד

 ץֶרָאָה-תוִבְׁש--תֶא ב שאק ךוהְי תיַּב הָדֹוּת םיִאְבְמ
 זרֹואָבְצ הֶוהְי רַמָא ה :הָוהְי רֶמָא הָנֹׁשאֶרְבִּכ 2

 דֶּמַהְּבירַעְו םֶדָאְדי אמ בֶרֶחֶה הּלה םיִקָּמַּב ו יְהִי דֹוע
 ירָעְּב רֶהָה יִרָעְּב :ןאָצ םִיִצַּבְרַמ םיִשֹר הֶונ ַיָרָע-לֶכְבּו 2

 םלָּׁורְי יִביִבְסִבּו ןֶמָינַּב ץֶרֶאְבּו םֶנגַה יִרָעְבּו  הָלֵפׁשַה
 רַמָא הָנֹומ יי ןאָצַה הָנְרְבֲעַּת רֶע הָדּוהְי יִרָעְבּ

 =רָא יִתֹמְקַהְו ָוהיֶאָנ םיִאְּב םיִמָי הנד ;הָוהְי 4
 תי בילַעְו לֵאָרְׂשִי תיִּב-לֶא יּתְרַּבַּד רֶׁשֲא בֹוּטַה רֶבֶּדַה

 זַמָצ רֶוָדְל ַחיִמְצַא איהַה תעְבּו םַהָה םיִמָיַּב :הָדּוהְי וט
 עַׁשוִּת םַהָה םיִמָּיַּב :ץֶרָאָּב הָקָדְצּו טָּפְׁשִמ הֶׂשֶעְו הָקדִצ
 ּהָל-אָרְקי-רֶׁשֲא הָח חַטַבָל ןִכְׁשִּת םִַלָׁשּורְיַו הָדּוהְי

 דורל תֶרֶּכיִאֵל ָהוהְי רַמָא הָכייְּכ + :וֵקָדִצוהָוהִי ז
 אל םִוַלֲה םיִנהְּכַלְו :לֵאָרְׂשִי-תיִב אכל בֵׁשי ׁשיִא 5

 הדָׂשְּנִו הָחְנִמ ריִטַקמּו הָלֹוע הָלֵעַמ יִנְפְּלִמ ׁשיִא תֶרֶּכִי
 ;רֹומאֵל הָימרִילַא הָוהְי-רַבְּד יהיו :םִיִמָיַהילּכ חַבְ 19
 יִתיֵרְּב-תֶאְו םֹויַה יֵתיִרְּב-תֶא ֹורַפַתהסַא הָוהְי רַמָא הֹּכ כ

 הימרי

 םִיַלָׁשּורְי ןּופ ןעֶסאַנ איִד ןיֵא דָנּוא הָדּוהְי ןּופ טעֶטְש איֵד ןיא
 11---תֹומֲהְּב ןְהָא דְנּוא ,רעֶניֹואְחְנייַא ןְהֶא דְנּוא ןעֶׁשְנעֶמ ןְהֶא טְסיווְרעֶפ
 טייקְביִלעֶרְפ ןּופ לֹוק םאֶד דִנּוא דייֵרְפ ןּופ

 : גל
 דָנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶנעֶנְנאַפעֶג איִד דְנּוא

 םּוצ אי יֹוזַא ןְעיֹוּבְפיֹוא אייז לעדֶד ְּךיִא

 -ייֵר אייֵז לעֶו ְּךיִא דְנּוא 8 :ןעֶטְׁשְרֶע

 טיִמ עֶדְנִז עֶרייַז עֶלַא ןופ ןעֶניִנ
 -עֶג ריִמ ןעֶנעֶק ןעֶּבאָה אייֵז עֶכְלעוֶו
 ןעֶּבעֶגְרעֶפ לעֶװ ְּךיִא דְנּוא ,טְגיִדְיִז
 ןעֶּבאָה אייֵז םאָו ןעֶדְניִז עֶרייֵז עֶלַא
 -לעוֶו טיִמ דְנּוא ,טְגיִדְניִזעֶג ריִמ ןעֶנעֶק

 ןעֶגעֶק טְגיִנעֶּפְׁשעֶגְרעֶדיוִו ןעֶּבאָה אייֵז עֶכ
 טעוֶו (טאַטְׂש איִד) איִז דְנּוא 9 :ריִמ

 םֹולָׁש ןּופ ןעֶמאָנ ַא ּוצ ריִמ ּוצ ןייַז

 עֶלַא ראַפ טייקְנעֶׁש ּוצ דְנּוא ּביֹול ּוצ

 ןעֶלעֶו סאו !רֶרֶע רעֶד ןּופ רעֶקְלעֶפ

 ְךיִא םאָו טייֵקְגיִמּוג עֶלַא ןּופ ןעֶרעֶה

 -עֶרְש ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,אייֵז ּוצ אּוהְמ

 ןעֶצְנאַג םעֶד ןעֶנעוֶו ןְרעֶטיִצ דְנּוא ןעֶק
 ןעֶדיִרְפ ןעֶצְנאַג םעֶד ןעֶנעוֶו דְנּוא ןעֶטּוג
 יֹזַא 10 :רֶהיֵא ןיִא אּוהְט ְּךיִא סאָו

 טְרעֶהעֶג ְּךאָנ טעוֶו םִע ,ראַה רעֶד טְגאָז

 ףיֹוא .טְרָא ןעֶגיִזאָד םעֶד ןיִא ןעֶרעוֶו
 -וצ ויִא םִע םאָד טְגאָז רֶהיֵא ןעֶכְלעֶו

 ,תֹומֵהְּב ןְהָא דְנּוא ןעֶשְנעֶמ ןְהָא טְרעֶטְש
 ןעֶנעֶז םאִו

 לֹוק סאָד
 םאָד דְנּוא ןָתָח םעֶד ןּופ לֹוק סאָד

 ,תֹואָּבְצ רֶאָה םעֶד טְּביֹול ןעֶנאָז םאֶח איֵד ןּופ לֹוק סאָד הֶלַּכ רעֶד ןּופ לֹוק
 -ָנעֶרְּב םאָו איִד ןּופ .גיִּבִע ףיֹוא זיִא דאָכְנ עֶנייֵז ןיִראָו ,טּוג זיִא ראַה רעֶד ןיִראָָו
 ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ לעֶו ְּךיִא ןיִראָו ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא רעֶפַּפָא-קְנאַד ַא ןעֶּנ
 דְנאַל םעֶד ןּופ טְפאַׁשְנעֶגְנאַפעֶג איד
 ןעֶגיִזאָד םעֶד ןיִא ןייַז ְּךאָנ טעֶו םִע .תֹואָבָצ ראַה רעֶד טְנאָז

 : 2ֶׂש עי : - ןֶהָא רנוא ןעֶשְכעֶּמ ןיִנָא בנּוניואו .ַא--םעֶטש עֶנייַז עֶלַא ןיִא רָנּוא .תֹומֲהַּב ןֵהָא דְנּוא ןעֶשְנעֶמ ןֶהָא

 ןעֶדייוַו

 ,טֶסידד
 ָבְלעוֶו רעֶכּוטְסאַּפ ןּופ (ץיאַלְּפ-עֶדייַו)
 םעֶד
 ןּופ ר גאל םעֶד ןיֵא דְנּוא טייַז-םֹורָד
 ןעֶלעוֶו הָדּוהִי ןופ טעֶּטִׁש איִד ןיִא רְנּוא
 עֶד טְנאָז ,רעֶלְהעֶצ םעֶד ןּופ דְנאַה
 א ְךיִא לע יֹוזַא ,ראַה
 ןעֶנעֶדִו דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי זיֹוה םעֶד ןעֶנעדַד
 לעֶו טייַצ רעֶנעֶי ןיֵא

 ,טייֵקְכיִט

 :ראַה רעֶד טְנאָז ,ןעֶטְׁשְרֶע םּוצ איו

 יי

 טעֶרעֶג ּבאָה ָּךיִא סאָו ,םָראָו עֶטּוג םאָד
 :הָדּוהְי זיֹוד סעֶד

 רוָד ןּופ ןעֶצאָרָּפְש ןעֶכאַמ יא
 דָנּוא טָּפְׁשִמ ןּוהְמ טעֶװ רֶע דַנּוא

 יֹוזַא 9
 זיִא סאָו ,םֶרָא

 ןּופ טעֶטְׁש איֵד ןיִא 13 :ףאָש
 ןּופ טעֶטש איד ןיִא דנּוא ,דְנאַל ןעֶניִרְדיִנ םעֶד ןּופ טעֶטְׁש איֵד ןיִא ,גְראַּב

 םִיַלָׁשּורְי ןּופ דְנעֶגעֶגְמּוא איד ןיִא דִנּוא ןֵמָיְנַּב

 איד ָּךְרּוד ףאָׁש איד ןְהעֶנְכְרּוד ְךאָנ
 רעֶד טְנאָז .ןָא ןעֶמּוק געֶט .העָז 1

 דְנּוא ,געֶט עֶנעֶי ןיֵא 2
 -ָבעֶרעֶנ ןּופ גָנּוצאָרְּפְׁש ַא

 עֶנעֶי ןיִא 16 :דְנאַל םעֶד ןיִא הָקָדְצ
 ,טייֵהְרעֶּכיִז ןיִא ןעֶניֹואְו טעדֶו םִיַלָׁשֹּורְי דְנּוא ,ןעֶרעדִו ןעֶפְלאָהעֶג הָדּוהְי טעֶו נעֶט
 ּוצ טעֶז ןעֶמ סאָו זיִא עֶגיִזאָד םאָד דְנּוא

 ןעֶטיִנְׁשעֶגְּפָא טיִנ דוָד ןּופ טעֶװ סִע ,ראַה רעֶד טְנאָז י
 ;לֵאָרְׂשִי זיֹוה םעֶד ןּופ לֶהּוטְׁש םעֶד א

 ַא ןעֶרעֶו ןעֶטיִנְׁשעֶנֶּפ

 : ןיִראָו 17 :םייֵקְגיִמ

 א םָציִז סאָוָו ןאַמ ַא ןעֶרעֶדָו

 טיִנ טעוֶו םִיוָל איִד םיִנֲהֹכ

 -בעֶרעֶב עֶרעֶזְנּוא הָוהְי ;ןעֶפּור רֶהֹיֵא

 איד ּוצ דְנּוא 8
 טְגְנעֶרְּב םאֶו ,ריִמ ראַפ ןאַמ

 :בעֶט עֶלַא רעֶפָּפָא-טְכאַלְׁש טְּכאַמ דְנּוא רעֶפְּפָא-דייַּפְׁש 2 יַר דְנּא הָלֹוע ןָּבְרַק ַא ףיוא
 :ןעֶגאָז ּוצ .יֹוזַא ּוהָיְמְרִי ּוצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו ּסאָד דנוא 9

 עוו רֶהיֵא ןעוֶו ,ראַה רעֶד טְנאָז תיִרְּב ןייֵמ דְנּוא ,גאָט םעֶד טיִמ תירַּב ןייֵמ ןעֶרעֶטְשּוצ ט
: 

 יֹוזַא 0

 טימ



 0 ךֶלי בלי הימהי
 יו יֵתיֵרְברִנ :םֶתַעְב הָלָיַלְודסְמֹוי היה א א ןייַז טיִנ לאָז םֶע םאָד ,טְכאַנ איִד טיִמ

 די או קל א רחמה :טיצ הע ןוא יבא דא גאט
 -תרָאְו עי דוּ עֶר סיט ֵכ יה א דמי אלו טיִמ תיִרְּב ןייֵמ ְךיֹוא לאָז יווא פו

 יז ּוהָיְמְרִילֶא הָוהָרבד הי יִתֹא יִתְרְָמ םִיִלַה ,ןעֶרעֶו טְרעֶטְׁשּוצ דוָד טְכעֶנְק ןייֵמ
 יו יתָׁש ראל ר ָזה םַָהיְִמ אר אלָה :רגאל א ןייז טיִנ םֶהיֵא ּוצ לאָז םִע סאָד
 למָע-תֶאְ םֶפֶאְמִיַו םֶהָּב ְהָוהְי רָחָּב רֶׁשֲא תֹוחָּפְׁשִּמַה } טי א :
 הכ הוהְי רַמָא הָּכ . ּוםֶהיִנְפִל יב דע תֶוְחִמ ןוצָאָי ןייז ףיוא ןעֶריִגעֶר טעֶװ סאו ןְהּוז
 -אל | ץֶרֶאְו םִיָמָׁש תֹוָּקִח הָליֵהְ םֶמ יִתיִרְּב אָלֹמִא איִד .םִוְל איִד טיִמ דנּוא ,לְהּוטְש

 6 עמ תַהּקִמ ֵאְמֶא יִבַמ דִוָדְו בקי עַרזַנ :יִּתְמֶׂש יֹזַא 22 :ְךיִמ ןעֶניִדעֶּב סאו םיִנֲהֹּ

 זרָ בָא קו קֶׂשִי םָהְרכא ערַא םלָשְמ עי ר טי
 :םִתִמַחְְו םֶתּובָׁש תֹולָייַח איד ןעֶלְהעֶצ טיִנ ןעֶק ןעֶמ איוִו
 רל רל טיִנ ןעֶק םִע דֶנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ

 א רֵצארְרַכּוְבְנּו הָודְי תאַמ ּוְיְמְרִי-לֶא הָיָהירְׁשא רֶבֶּדַה
 : אֵז רעֶד וָד

 ודָי תֶלָׁשְמִמ } ץֶרָא תֹוָכְלְמַמ-לֶבְ ולי ַח-לָכְו לֵבְּביִדלְמ םעד ףופ הז יריד בו ריי יי
 ;רֶמאֵל ן הרע לָילעְו םלָׁשויילַע םיִמָחְִנ םיִמעָהלְִו איִד ןעֶרְהעֶמְרעֶפ ְּךיִא לעֶז יֹוזַא םִי
 יקדצילַא ְָּרִמְו ךלָה לאָרְׂשי יַהֹלֶא הָוהְי רַמָא-הְּכ דוָד טְכעֶנְק ןייֵמ ןּופ (רעֶדְניִק) ןעֶמאָז

 "תֶא ןֵֹנ נה הָוהְי רַמָא הֵּכ וילַא ִּתְרַמֲאְו הָדּוהְי ְךֶלֶמ 4 1 : :
 תל הָּתַאְו :ׁשֵאָּב ָּפְְׂשּו לֵבְּביִדלִמ ךִיְּב תאֹּוַה ריִעָה עֶּב .ְךיִמ ןעֶלעֶו .סאָח םִיוָל איד רֶלוא
 לעד ןתנִּ דָיכו שפת שפת יִּכ וי טֵלֶּמִה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד דְנּוא 28 :ןעֶניִד
 אאוְבָּת לֶבָבּו רֵּבַדָי ךיִפ-תֶא ּוהיִּו הֶנאְרִּת לֵבְּביִּדלִמ ּוצ יֹוזַא ּוהָיְמְרִי ּוצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ראַה

 ְ ָה 4 הָיהְי רַמָא-רִּכ הָדוהְְךֶלַמ ּוהָּיִקְדִצ הָוהְי-רַבְּד עַמְׁש ךא : = 2
 ה זרֹוָפְרְׂשִמְבּו תּומָּת םוִלָׁשְּב בֶרֶחֶּב תֹומָת אֵל ְךֶלֶע 20 יםינ ןעֶה אודייסאהי יין יי
 -יפרִׂ כָל ּויה-רֶׁשֲא םיִנֹׂשאֶרָה םיִכָלְמַה ְּךיֶתֹבֲא קְלאָפ עֶגיִזאָד םאָד םאִו סאָד ןעֶהעֶז
 :הָיהָייםָאנ יִּתְרַּבִדייִנֲא רָבֶדייֵּכ ְךלרדְפסי ןֹודָא יֹוִהְו ךֶל איִד ןעֶנאָז ּוצ יוזַא ,םעֶרעֶג טאָה

 *הָד הָרּוהְי ּךֵלֶמ ּוהָיקְרצילֶא אינה ּוהָיְמִִי רֵּבַדָ ראָה רעֶד עֶכְלעֶו תֹוחֵּפְׁשִמ אייוצ
 ז לֵבָּב-ךֶלֶמ ליתְו :םלָשהיִּב הֶּלֵאָה םיִרָבְּדַה-לֶּכ תֶא = א טו

 ְךֹוא רֶע טאָה טְלְהעֶוְרעֶדְסיֹוא טאָה

 ַא ןייַז רֶהעֶמ טיִנ לאָז םִע סאָד אייֵז ןעֶטְכַאְרעֶפ .קְלאָפ ןייֵמ דְנּוא ,ןעֶּפְראוָוְרעֶפ
 טְכאַמעֶג טיִנ ּבאָה ָּךיִא ןעֶו ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוַא 28 :ןייֵלַא ְּךיִז ראַפ קְלאָפ
 יוַא 26 :דֶָרֶע דְנּוא לעֶמיִה ןּופ ץעֶזעֶג סאָד טְכאַנ דְנּוא גאָט ןּופ תיִרְּב ןייֵמ
 ןּופ ןעֶפְראוַוְרעֶפ דוָד טְכעֶנְק ןיימ דְנּוא בֹקֲעַי ןּופ רעֶדְניִק איִד ְּךיֹוא ְּךיִא לעוֶו
 קָחֶצְי םֶהָרְבַא ןּופ רעֶדְניִק איִד רעֶּביִא רעֶׁשְרעֶה רעֶדְניִק עֶנייֵז ןּופ ןעֶמעֶנ ּוצ
 לעֶו ָּךיִא דְנּוא טְפאַשְנעֶגְנאַפעֶג עֶרייֵז ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ לעוֶו ָּךיִא ןיִראָָו ,בֹקֲעַי דְנּוא

 :ןעֶמעֶראַּבְרעֶד אייֵז רעֶּביִא ָּךיִמ
 דל לעטיפאק

 ןעֶו ,ראַה םעֶד ןּופ ּוהָיְמְרִי ּוצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאָװ טְראָו סאָד זיִא םאָד 1
 עֶכייֵרְניִנעֶק עֶלַא טיִמ דְנּוא לִיַח ןעֶצְנאַג ןייַז טיִמ לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק ;רֵצאֶרְדַכּובְנ
 ןעוֶו דְנּוא דְנאַה עֶנייֵז ןּופ טְפאַׁשְרעֶה איִד רעֶטְנּוא ןעֶנעֶז םאוָו ,דֶרֶע רעֶד ןּופ
 עֶרְהיִא עֶלַא ןעֶנעֶק דְנּוא םִיַלָׁשּורְי ןעֶנעֶק ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ ןעֶּבאָה רעֶקְלעֶפ עֶלַא
 אּוד .לֵאָרְׂשִי ןופ טאָג רעֶד ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוַא 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא טעֶטְׁש
 ּוצ טְסְלאָז אוד דְנּוא הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק ּוהָיַקְרִצ ּוצ ןעֶנאָז דְנּוא ןְרעֶנ טְסְלאָז
 טאָטׁש עֶניִזאָד איִד רעֶּביִא ּביִנ ְּךיִא העֶז ,ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא ,ןעֶבאָז םֶהיֵא
 טיִמ ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ איִז לאָז רֶע סאָד .לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ דְנאַה איד ןיִא
 אּוד ,טְרֶעייֵנ ,דְנאַה עֶנייֵז ןּופ ןעֶרעֶו ןעֶניִרְטְנַא טיִנ טְסעוֶו אּוד דְנּוא 8 :רֶעייֵפ
 ןעֶּבעֶגעֶג אּוד טְסעֶו דְנאַה עֶנייַז ןיִא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶגְנּואוְוְצעֶּב םיוִועָנ טְסעוֶו
 ,לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןעֶהעֶז ןעֶלעוֶו ןעֶניֹוא עֶנייֵד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו

 :לֶבָּב ןייק ןעֶמּוק טְסעֶו אּוד דִנּוא ,ליומ ןייֵד ּוצ ןעֶדעֶר טעוֶו ליֹומ ןייַז דְנּוא
 יֹזַא !הָדּוהְי ןּופ ניִנעֶק ּוהָיַקְדִצ אּוד ,ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד רעֶה רעֶּבָא 4
 ןיִא 2 :דְרעֶװְׁש םעֶד ָּךְרּוד ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ טְסעוֶו אּוד ,ריִד ףיֹוא ראַה רעֶד טְגאָז
 ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵד ןּופ ןעֶנְנּונעֶרְּב איִד איו יֹוזַא דְנּוא ,ןעֶּבְראַטְׁש אּוד טְסעֶו ןעֶדירְפ
 ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ ְּךיִד ןעֶמ טעוֶו יֹוזַא ,ריִד ראָפ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז סאוָו ,םיִכָלְמ עֶטְׁשְרֶע איִד
 -עֶנ טְראָו סאָד ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו !ראַה העוְו יֹוא ,ןעֶנאָלְק ריִד רעֶּביִא טעוֶו ןעֶמ דֶנּוא
 ,הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק ,ּוהָיֵקְרִצ ּוצ טעֶרעֶג טאָה איִבָנַה ּוהָיְמְרִי דְנּוא 6 :ראַה רעֶד טְנאָז ,טעֶר
 לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ לִיַח סאָד דְנּוא 7 :םִיַלָׁשּורי ןיִא רעֶטְרעֶו עֶניִזאָד איִד עֶלַא

 ןעטלאה 51

 יכ
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 הימרי 201

 -לֶא תֹוִרָתּונַה הָדְוהְי יִרָע-לְּכ לעו םַלָׁשּורְי-לַע םיִמָחְלִנ
 יִרָע הָדּוהְי יִרְעְּב ָאְׁשִנ הנה יִּכ הלזע-לֶאו ׁשיִכְל

 הוה תַאמ ּוהָיְמְרִי-לֶא הָיְה"רְׁשֲא רֶבָדַהה  ;רֵצְכִמַכ
 רֶׁשֲא םֶעֶה-לֶּכיתֶא תיִרְב ּותֹיִקְדִצ ְךֶלֶמַה ! תֹרְּכ יֵרֲחַא
 וּדְבַע-תֶא ׁשיִא חַּלַׁשְל ;רֹורה םִֶל ארקל םַלָׁשודיִּב 9

 -דֶבֵע ִתְלִבְלו םיִׁשִפָח הָיִרְבִעָהְו ִרְבִעָה ותְַפְׁשתֶא ׁשיִאְו
 םִעָה-לֶכְו םיִנָׂשַה-לֶכ ןֶמְׁשיו ;ׁשיִא ּוהיִחָא יִדּוהיִּב םָּב י

 -!רָא ׁשיִאְו ֹודְבַע"תֶא ׁשיִא חַלַׁשְל תיִרְּבַב ּואָבירְׁשֲא
 ;וחְלׁשיַ עְמְׁשִי דוָע םָּבירְבֲע ִתְלִבְל םיִׁשְּפָח ֹותָחַּפַׁש

 תרֹוחָפְׁשַה--תֶאְ םיִדָבֲעָה--תֶא ּובֵֵּׁי ןְכ-יִרֲחַא בוש 1
 ;תֹחּפְׁשִלְ םיִרְבעַל םוׁשיִּבְכיו םיִׁשְפָח ּחְלִׁש רֶׁשֲא
 רֵמָאיהְּכ ';רמאלז הָוהְי תַאמ ּוהָיְמְריילֶא לוהירַבְד יֵהַו 2

 םֹוְב טֶכיֵתֹוְבֲא-תֶא תיִרְב יִּתַרְּכ יִכֹנֶא לֵאְרְׂשִי יֵהלֶא הָוהְי
 ץֵקִמ ;רמאֵל םיִרְבִע תיֵּבִמ םִיָצִמ ץֶרָאֵמ םֶתֹוא יָאְצוְד 4

 רֵכָּמִי רֶׁשֲא יִרְבִעָה ווחָא-תֶא ׁשיִא ּוחְּלַׁשְּת םיִנָׁש עבֵׁש
 עְמָשראלְו ךמעמ יִׁשְפֶח ֹּתְחַׁשְו םיִָׁש ׁשֵׁש רָב ל

 םּיַה םמַא ּובְׁשֶּתַו :םָנזָאיתֶא ּוּטִה אלו ִלֵא םֶכיֵתֹוְבֲא וט
 ָתְרִכּתוּודֲעַרל ׁשיִא רֹרָד 'ארקל יב רֶּׁיה-תֶאושעַַּו
 וללַחְתַו ובְִּׁתַו ;וילָע ימׁש אָרְקִנ-רַׁשֲא תִיַַּּב נפ ת תיִרְב
 -רֶשֲא ותְחַפְׁשתֶא ׁשיִאְו הְבַע"תֶא שיא ּובֵָּׁתַו יִמָׁשתֶא
 םֶכָל תויהל םֶתֹא וָׁשְּבִכִּתַו םֵׁשִפַנְל םיִׁשְפֶח ֶּתְהַּלָׁש

 ובָּתַא לָוהְי רַמָאיהְּכ כָל ;תֹוחָפְׁשִלְ םיִדָבֲעַל 0
 ּוהְַרְל ׁשיִאְ ויִָאְל ׁשיִא רֹורָד אֵרְקִל ילֵא םֶתְַמׁשאָל

 רֶבָּדַה-לֶא ברַה-לֶא הָוהייסאַנ רו םַכָל } אר
 :ץֶרָאָה תֹוָכָלְמִמ לֶכָל הָעֹל םֶכְתֶא יִּתִָנ בי

 ּומיִקַה-אָל רֶׁשֲא ַא יִתַרְּב-תֶא םיִרָבעָה םיִָׁנֲאָה-תֶא יִּתַתנְו 5

 ףֶק

 דְנּוא םִיַלָׁשּורְי ןעֶנעֶק הָמָחְלִמ ןעֶטְלאָה
 ןעֶנעֶז סאוָו הָדּורְי ןּופ טעֶטְׁש עֶלַא ןעֶנעֶק
 דָנּוא ׁשיִכָל ןעֶנעֶק ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא

 -ְךעֶּביִא ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָו ,הָקְזֲע ןעֶגעֶק
 הָדּוהְי ןּופ טעֶטְׁש איִד רעֶטְנּוא ןעֶּביִלְּבעֶג
 זיִא סאָד 8 :טעֶטְש עֶטְניִטְסעֶפעֶּב םִלַא
 ּוהָיְמְרִי ּוצ ןעֶועוֶועֶנ זיִא םאָו טְראָו סאָד
 גיִנעֶק רעֶד ןעֶו םעֶדְכאָנ ,ראַה םעֶד ןּופ
 טיִמ ןעֶזעוֶועֶג תיִרְּב תֵרֹוּכ טאָה ּוהָיִקְדִצ
 םִיַלְׁשֹּורִי ןיִא זיִא סאָו קְלאָפ ןעֶצְנאַג םעֶד
 :אייֵז ראַפ טייֵהייֵרְפ ןעֶפּורּוַצְסיֹוא יִדְּכ
 אייֵרְפ לאָז ׁשְנעֶמ רעֶכיִלְטיִא םאָד 9

 -יֵלְטיִא דְנּוא ,טְכעֶנְק ןייַז ןעֶקיִׁשְסיֹורַא
 איֵד דְנּוא יֵדּוהְי םעֶד טְסְניִד ןייַז רעֶכ
 טיִנ לאָז ׁשְנעֶמ ןייק םאֶד :אייֵרְפ תיִדּוהְי
 :רעֶדּורְּב ןעֶׁשיִרּי ןייַז טיִמ ןעֶמעֶּבְרַא
 עֶצְנאַג סאָד דְנּוא ןעֶּטְׁשְריִפ עֶלַא דְנּוא 0

 םעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז םאְו קְלאָּפ
 רעֶכיֵלְטיִא םאָד טְרעֶהעֶנ ןעֶּבאָה תיִרְּב
 ןיז ןעֶקיׁשְסיֹורַא אייֵרְפ לאָז ׁשְנעֶמ
 סאָד טְסֶניִד ןייז רעֶביִלְטיִא דְנּוא טְבעֶנְק
 ןעֶטעֶּבְרַא רֶהעֶמ טיִנ אייֵז טיִמ לאָז ןעֶמ
 אייֵז דְנּוא טְרעֶהעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 :טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא אייֵרְפ אייֵז ןעֶּבאָה

 טְרְהעֶקעֶגְקיִרּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְרְהעֶקעֶגְמּוא ָּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה םעֶדְכאָנ רעֶּבָא 1

 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְקיִׁשעֶג אייֵרְפ ןעֶּבאָה אייֵז סא ןעֶטְסְניִד איִד דְנּוא טְכעֶנְק איִד

 םעֶד ןּופ טְראָו סאָד דְנּוא 12 :ןעֶטְסְניִד ראַפ דְנּוא טְכעֶנְק ראַפ ןעֶנְנּואוָוְצעֶּב אייֵז

 ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 15 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ראַה םעֶד ןּופ ּוהָיְמִרִי ּוצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ראַה

 םעֶד ןיִא ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵא טיִמ ןעֶזעועֶג תיִרְּב תַרֹוּכ ּבאָה ָּךיִא אי ןּופ טאָב רעֶד

 זיֹוה םעֶד ןופ .םִיַרָצִמ דְנאַל םעֶד םיֹוא טְרְהיִפעֶגְסיֹורַא אייֵז ּבאָה ְךיִא ןעוֶו גאָט

 רֶהיֵא טְלאָז רֶהאָי ןעֶּביִז ןּופ דִנָע םעֶד ןיִא 14 :ןעֶנאָז ּוצ יֹװַא ,טְכעֶנָק ןּופ

 ריִד ּוצ ְָּךיִז טעֶו סאָװ ,יִדּוהְי םעֶד ,רעֶדּורְּב ןייַז ןאַמ רעֶכיֵלְטיִא ןעֶקיִש אייֵרְפ

 םֶהיֵא אוד טְסְלאָז ֹוזַא רֶהאָי סְקעֶז טְניִדעֶג ריִד טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶפיֹוקְרעֶפ

 טְרעֶהעֶג טיִנ ְּךיִמ ןעֶּבאָה ןְרעֶטְלֶע עֶרייַא רעֶּבָא ,ריִד ןּופ ןעֶקיִׁשקעוֶוַא אייֵרְפ
 -ַמּוא טְנייַה ָּךייַא טאָה רֶהיֵא רעֶּבָא 12 :רֶעיֹוא רֶעייֵז טְנייַנעֶנ טיִנ ןעֶּבאָה דְנּוא

 ןעֶביֹוא עֶנייֵמ ןיִֵא טייקְניִטְראַפְטְכעֶו איִד ןּוהְמעֶנ טאָה רֶהיֵא דַנּוא .טֶרְהעֶקעֶנ

 תיִרְּב תַרֹוּכ טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,רָבֵח ןייַז ּוצ ןאַמ רעֶכיִלְמיִא םייֵהייֵרְפ ןעֶפּורּוצְסיֹוא

 :ןעֶפּורעֶג םֶהיֵא ףיֹוא זיִא ןעֶמאָנ ןייֵמ םאָו זיֹוה םעֶד ןיִא ריִמ ראָפ ןעֶזעוֶועֶג

 ןעֶמאָנ ןיימ טְכאַוְׁשרעֶפ טאָה רֶהיֵא דָנּוא טְרְהעֶקעֶנְמּוא ָּךייַא רֶהיֵא טאָה ְּדאָד 6

 ןאַמ רעֶכיִלְטיִא דָנּוא טְכעֶנְק ןייַז ןאַמ רעֶכיִלְטיִא ןעֶמּונעֶגקיִרּוצ טאָה רֶהיֵא דְנּוא

 רֶהיֵא דְנּוא ןעֶליוו רֶעייֵז ּוצ םְקיִשעֶג אייֵרְפ אייֵז טאָה רֶהיֵא סאָו טְסְניִד ןיייַז

 זַא ,םּוראָד 17 :ןעֶטְסְניִד וצ דָנּוא טְכעֶנְק (ןייַז) ּוצ ןעֶנְנּואווְצעֶּב אייֵז טאָה

 רעֶכיִלְטיִא ,טייֵהייֵרְפ ןעֶפּורּוצְסיֹוא טְרעֶהעֶנ טיִנ ָּדיִמ טאָה רֶהיֵא ,ראַה רעֶד טְנאָז

 טייֵהייֵרְפ םיֹוא ָּךיִא ףּור יֹוזַא ,העָז ,רָבַח ןייַז ּוצ רעֶכיִלְטיִא דְנּוא רעֶדּורְּב ןייַז ּוצ

 -נוה םעֶד ּוצ דְנּוא םֶסעַּפ רעֶד ּוצ ,דְרעוֶוְש םעֶד ּוצ ,ראַה רעֶד טְנאָז ;ךייַא ּוצ

 עֶכייֵרְניִנעַק עֶלַא ראַפ (רעֶדיֹוׁש) שיִנְרעֶמיִצ ּוצ ןעֶּבעֶנ ְּךייֵא לעדֶו ָךיִא .דָנּוא ,רעֶנ

 רֵבֹוע ןעֶּבאָה סאָו ,רעֶנעֶמ איִד ןעֶּבעֶנ לעד ְּךיִא דֶנּוא 18 :דךֶרֵע רעֶד ןופ

 םעֶד ןּופ רעֶטְרעֶו איִד טְניִטעֶטְׁשעֶּב טיִנ ןעַּבאָה אייֵז סאוָו ,תיִרָּב ןייֵמ ןעֶזעוֶועֶנ

 אייוַוְצ ףיֹוא ּבְלאַק ַא ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו ,ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ ריִמ ראָפ ןעֶּבאָה אייֵז סאָוָו ,תיִרְּב

 וָתְרִּכ רֶׁשֲא טָ ינְפִל ותְרָּכ רֶׁשֲא תיִרְּבַה יֵרְבַּד-תַא

 רעקיטש

 קער



 הקמִהְי

 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ןעֶטיִנְׁשּוצ רעֶקיִטְׁש

 :רעֶקיִטְש עֶנייֵז ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶנְנאַגעֶגְכְרּוד
 איִד דְנּוא הָדּוהְי ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ איִד 9

 -עֶּב-פיֹוה איִד ,םִיַלָׁשּורְי ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ
 עֶצְנאַג סאָד דְנּוא םיִנֲהֹּכ איִד דְנּוא עֶטְניִד

 ןעֶׁשיוִוְצ ןעְֶנאַגעֶגְכְרּוד ןעֶנעֶז סאוָו קְלאָפ
 דְנּוא 20 :ּבְלאַק םעֶד ןּופ רעֶקיִטְׁש איד

 איד ןיִא ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא אייֵז לעֶו ְּךיִא
 איִד ןיִא דִנּוא ,דְנייֵפ עֶרייֵז ןּופ דְנאַה
 עֶרייֵז ןעֶרְהעֶגעֶּב םאִו איד ןּופ דְנאַה
 רעֶּפְרעֶק עֶטיֹוט עֶרייַז דְנּוא .עֶלֶעעֶז
 לעֶגעֶפ איִד ראַפ ןעֶסֶע ּוצ ןייַז ןעֶלעוֶו
 ראַפ דְנּוא לעֶמיִה םעֶד (רעֶטְנּוא) ןּופ
 דְנּוא 21 :דְנאַל םעֶד ןּופ תֹומֵהְּב איִד

 ספ הקריהק
 טלָשּורי יֵרָׂשְו הָדּוהְי יֵרְש :ויָרָתִּב יב ּוְרְבעַּה םִיַנָשִל
 = ןִּב םיִרְבעַ ץֶרָאָה םע לֶכְו םיִגהִַּהְו םִסָרָּפַה
 כ טשׁשפִניִׁשקַבְמ ְךְָבּוםָהיֵבֶא יב םָתא יִּתַָנְו :לְנַעֶה
 :ץֶרָאָה תמ הבל םִימָּׁשַה ףוָעְל לֶמֲאְמְל םֶתָלְבִנ הָתְְהְ
 פג םםבָהיֵבְיֶא יב ןֵּתֶא ויָרָׂשתֶאְ הָדּוהייִדַלְמ ודְיִקְדִצתֶאְ
 :םֶכיֵלֲעַמ םיִלֹעָה לֶבָּב ללמ לי דָיְבּטשְפַניִׁשְקַכִמ וְבּו
 פ מֲחְלִנְו תאוה ריעָה"לֶא םיִתֹבִׁשֲהַ הָוהְי-סָאנ היצְמ נִה
 הָמָמְׁש ּתֶא הָדּרְיִרְ-תֶאְו ׁשֵאָב ָהפְרּׂו ָהיִדְכִלּו היָלָע
 :בֵׁשֹי ןיאמ

 -ה הל
 א םֶָיהְויִמיִּב הָוהְי תֵאַמ ּודָיִמריילֶא הָיְה-רָׁשֲא רַכְּדַה
 נ םיִבָכְרָה תִַב-לֶא ְֹלָה :רֶמאֵל הָדּורְי ךֶלֶמ והיִׁשאִידִב
 תרוכְָּׁלַה תַהַאלֶא הָוהְי תיֵּב םֶתֹואְבֲהַו םָתֹוא ָּתְרַּבְִ
 3 ְךֶּב ּוְָמְרִיְדְב הינֲאַי-תֶא חַכֶאְו +ןַי םָתֹוא תיִקְׁשִהְ
 ;םיִבָכְרְה ר תַאְו ְּב-לָּכ-תֶאְ וָחָא-תֶאְ הְָצִבַה
 4 ּוהָיִַּדנַיְדִּב נב תְַׁשִל-לֶא הָוהְי תיַּב םָתֹא אָבָאְו

00 

 ֵעְמִמ 2 ָׁשֶא םיִרָּׂשַה תַּכְׁשִל לֶצֵא-רָׁשֲא םי לאה ׁשיִא
 ה ינְּב ינְפִל ןַפָאְו :ַּסה רֶמֹׂש םֶּלַׁשְדִב ודִיַׂשֲַמ תַּכְׁשִלְל
 א !םזילַא רמאָו תֹסֹכְו יי םיִאָלְמ םיִעֵבְּנ םיִּבָכַרָה-תיב
 הָוצּויֵבָא םֶכֵרְדִּבבֶדנ יִּכ ןיהָּתְׁשִנ אֹל ּורְמאֹּו :ןִי
 יבּו :םֶלֹועידַע םֶכינְבּו םֶּתַאןַייּתְׁשִת אל ראל ּניֵלָע
 ' הָיָהְ אלְ ּועָטְתאְל םֶרָכְ ועְזִתדאְל עַרְָו ְבְתאְל
 םיִּבַר םיִמָיּהִּת ןעמל םֶכיֵמילְּכ ג ְׁשִּת םיִלָהֲאַּב יִכ
 8 ליבְּב עַמְׁשַו :םָׁש םיִרָג םַּתַא רֶׁשֲא הָמָדָאָה ינְפ-לַע
 -תותׁש יִּתִלִבְל ּונוִצ רֶׁשֲא סֶכָל ּוניִבָא בֶכֵרְרִּב בָרְנוהְי
 9 אב לכל ;וניתֹנְּו ּוניֵנְּב ּוניֵׁשנ ּונֲֲֹא וניִמָי-לָּב יי
 בֶׁשּת :ּונָּכיהְיְהִי אֵל עַרָח הֶדָׂשְו םֶרָכְו  ּוָּתְבִׁשל םיִּתַּב

 עֶנייֵז דְנּוא הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק ּוהָיִקְדִצ

 ןיִא ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא ְּךיִא לעֶו ןעֶטְׁשְריִפ
 דָנּוא דְנייֵפ עֶרייֵז ןּופ דְנאַה איִד
 ןעֶרְהעֶגעֶּב םאָו איִד ןּופ דְנאַה איד ןיִא
 ןּופ דְנאַה איִד ןיִא דְנּוא .עֶלֶעעֶז עֶרייֵז
 םאוָו לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ לִיַח םעֶד
 העֶז 99 :ָךייַא ןּופ ןעֶניֹוצעֶגְקעוֶוַא ןעֶּבאָה
 ְךיִא דְנּוא ,ראַה רעֶד טְגאָז טיִּבעֶג ְךיִא
 עֶניִזאָד איִד ּוצ ןעֶנְנעֶרְּבְקיִרּוצ אייֵז לעוֶו
 רֶהיֵא ןעֶנעֶק ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,טאָטְש

 ,רֶעייֵפ טיִמ ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ אייֵז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ןעֶמעֶנְנייֵא איִז דְנּוא ןעֶטְלאַה הָמָחְלִמ
 ;רעֶניֹואוְוְנייֵא ןְהֶא ,טְסיוו ןעֶכאַמ ְָּךיִא לעוֶו הָדּוהְי ןּופ טעֶטְׁש איִד דְנּוא

 הל לעטיפאק

 ןּופ געֶט איִד ןיִא ,ראַה םעֶד ןּופ ּוהָיְמְרִי ּוצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאָו טְראוָו סאָד זיִא סאָד 1
 ּוצ ןְהעֶג טְסְלאָז אּוד 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הָדּוהְו ןּופ ניִנעֶק והָיִׁשאֹי ןּופ ןֶהּוז ,םיִקָיֹוהְי
 ןעֶנְנעֶרְּב אייֵז טְסְלאָז דְנּוא ןעֶדעֶר אייֵז ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,םיִבָכַר איִד ןּופ זיֹוה םעֶד
 -ָניִרְטְנָא אייֵז טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןְרעֶמאַק איִד ןּופ עֶנייֵא ןיִא ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא
 הָיְנִצַּבַח ןּופ ןְהּוז ,ּוהָיְמְרָי ןּופ ןְהּוז ,הָיְנַזַאַי ןעֶמּונעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 8 :ןייוו טיִמ ןעֶק
 איד ןּופ רְניִזעֶגְזיֹוד עֶצְנאַג סאָד דְנּוא ,ןְהיִז עֶנייֵז עֶלַא דְנּוא רעֶדיִרְּב עֶנייַז עֶלַא דְנּוא
 רעֶמאַק איִד ןיִא ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא טְכאַרְּבעֶג אייֵז ּבאָה ָּךיִא דְנּוא 4 :םיִּבָּכִר
 אייֵּב ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאִו ,ןאַמ ןעֶביִלְטעֶג םעֶד ּוהָיְלַדְגִי ןּופ ןְהּוז ,ןָנָח ןּופ ןְהיִז איִד ןּופ
 ןּופ ןֶהּוז ,ּוהָיֵׂשֲעַמ ןּופ רעֶמאַק םעֶד רעֶּביִא זיִא סאוָו ,ןעֶטְׁשְריִפ איִד ןּופ רעֶמאָק רעֶד
 זיֹוה םעֶד ןּופ ןְהיֵז איִד ראָפ ןעֶּבעֶנעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 2 :לעוֶוְׁש רעֶד ןּופ רעֶטיִה ,םֶלַׁש

 וטְגאָזעֶג אייֵז ּוצ ּבאָה ְךיִא דְנּוא ,סְרעֶכעֶּב דְנּוא ןייוו טיִמ לּופ ןעֶנאַק םיִבָּכַר איִד ןּופ

 ןיִראָז ,ןייוֵו ןייק ןעֶקְניִרְט טיִנ ןעֶלעוֶו ריִמ טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא 6 !ןייװ טְקְניִרְט
 טְלאָז רֶהיֵא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןעֶטאָּבְרעֶפ םֶנּוא טאָה ,רעֶטאָפ רעֶזְנּוא ,בֶכֵר ןּופ ןְהּוז בֶדֶנֹוי
 טְלאָז זיֹוה ןייק דְנּוא 7 :יִּבִע זיִּב רעֶדְניִק עֶרייֵא דְנּוא רֶהיֵא ,ןייוֵו ןייק ןעֶקְניִרְט טיִנ

 טיִנ רֶהיֵא טְלאָז ןעֶטְרעֶגְנייוַו דְנּוא ,ןְעייֵז רֶהיֵא טְלאָז ןעֶמאָז ןייֵק דְנּוא ,ןֶעיֹוּב טיִנ רֶהיֵא
 רֶהיֵא טְלאָז ןעֶטְלעֶצעֶג ןיִא טְרֶעייֵנ ,ןייַז טיִנ ְּךייַא ּוצ ְּךיֹוא לאָז םִע דְנּוא ןעֶצְנאַלְפ
 רֶהיֵא סאָָו דְנאַל םעֶד ףיֹוא געֶט ליִפ ןעֶּבעֶל טְלאָז רֶהיֵא יֵדְּכ ,געֶּט עֶרייֵא עֶלַא ןעֶניֹואוְו
 בֶכֵר ןּופ ןְהּוז ,בָדָנֹוהְי ןּופ לֹוק סאָד טְכְראָהעֶג ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא 8 :ןעֶטְראָד טְניֹואוְו
 ןייוו ןייק ןעֶלאָז ריִמ םאָד ,ןעֶטאָּבעֶנ םֶנּוא טאָה רֶע סאוָו םעֶלַא ּוצ ,רעֶטאָפ רעֶזְנּוא
 נּוא ןְהיִז עֶרעֶזְנּוא ,רעֶּבייוֵו עֶרעֶזְנּוא טיִנ ְךיֹוא ,ריִמ ,געֶט עֶרעֶזְנּוא עֶלַא ןעֶקְנירְט
 ּוצ אייֵז ןיִא רעֶזייֵה עֶנייֵק ןֶעיֹוּב טיִנ ןעֶלאָז ריִמ םאֶד דְנּוא 9 :רעֶטְכעֶט עֶרעֶזְנּוא
 יררי :ןייַז טיִנ ְךיֹוא ּוצ ןעֶלאָז ןעֶמאָז דְנּוא רעֶדְלעֶפ דֶנּוא ןעֶטְרעֶגְנייוֵו דְנּוא ,ןעֶניֹואוְו
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 ול הל הימרי 08
 יהיו :ּויִבָא בֶדְֶוּונוצ-רֶׁשֲא לֶכּכ ׂשַעַו עַמְׁשִו םיִלָהֶאָב 1

 ּואָּב רֶמאֹּו ץֶרָאָה-לֶא לֵכְביְִלִמ רַצאְרדכּוְבִנ תֹולֲַּב
 בֵׁשתםֶרָא ליִת ינְּפִמּוםיִדְׂשַּכַה ליִח ִנְּפִמ .םַלָׁשהְי אובְָ

 ;דְמאֵל ּוהָיְמרִילֶא הָוהְי-רַבָּד יהיו ;םָלָׁשּוריִּב 2
 ׁשיִאְל הרַמָאְו ךֵלָה לֵאְרְשִיָהלֶא תֹאָבְצ הָוהְי דמָא-הְּכ 3

 =לָא עמׁשְל רסימ ּוְקִת אֹולה םִלָׁשּורי יִבְׁשִילּו הָדוהְ
 -רָׁשֲא בֶכֵרְַּב בֶהי יֵרְבַדתֶא םֵקּוה :הָוהְי-םֶאָנ יִרָבִד 4

 הרּזַהםֹּיַה-דַ ֹותְׁש אְֵו --תֹתְׁש יִ ְִּלִבְל יָנְב-תֶא הָוִצ
 םַּכְׁשַ םֶכיֵלֲא יִּתְרַּבַּד יִכנָאְו םֶהיֵבָא תַוְצִמ תַא ּועְמׁש יֵּכ

 יֵדְבע-לָּכ-תֶא םֶכילֲא חֹלְׁשֶאָו :ילֵא םֶּתעַמְׁש אָלְו רּבְַו וט
 וכרַדמ שיִא אָליּובְׁש ראל ו ֵלָׁשְו םָּכְׁשַה ! שִאיִבנַה
 םָהלֶא ירֲחַא ּוכְלַמ-לֵאְו םֶכיִלְלַעִמ ּביִׁשַהְו הָעֶרָה
 בל יִּתַתָנירֶׁשֲא הָמְרָאְהלֶא ! ובְׁשּו םֶלְבֶעְל םיִרֵחֲא
 :ילֵא םֶּתְַמְׁש אָלְו םֶכנָא-תֶא םֶתיִּטַהאלְו ֶכיֵתְבַאַלְו

 רֶשֲא םֶהיִבֲא תַוָצִמ-תֶא בֶּכַרְדִּב בֶדָנְהְי יֵנְּב ּומיִקַה יִּכ 4
 הדָוהְי רמָאדהְּכ ןֵכָל יִלֵא ו ְְמׁש "אל הֶּנַה םֶעָהְו םּוִצ 7

 לֵאְו הוהִי-לָא איבמ יה לֵאָרְׂשִי יַתלֶא תֹואָבְצ יַתלָא
 םֶתֵלֲע יִּתרַּבַד רֶׁשֲא הָערֲה-לְּכ תִא םֹלָׁשְייֵבׁש-לָּכ
 :נָע אָלְו םֶהָל אָרָקאְ ועֵמָׁש 'אֵלְו םֶהיֲֵא יִּתְרַּבד ןעי

 תואָבִצ הָוהְי רַמָא-דְּכ ּוהָיִמְרִי רַמָא םיִבָכָרָה תיִבָלּו 15
 םֶכיִבֲא בְנהְי תוצמ-לע םֶתְעַמְׁש רֶׁשֲא עי לֵארְׂשייָתלַא
 :םֶכְתֶא הִָצרׁשֲא סֶכְכּוׂשִָּתַ יְֹוצִמ-לָּכ-תֶאֹורְמְְּתַו

 שיִא תֹרָכיאָל לא לא תֹאְבצ הי רֶמא הָּ כָל 5
 :םיִמָּיַהילְּ ינְפִל רמֹנ םָכררְּב בֵהָניְ
 ול ול

 הדְדּודְי ְךֶלַמ ּוהָיִשאִיְדַּב םיקָיהיִל תֵעיִבְרָה הָנָשַּב יִהָיַו א
 ףלדוק :רֶמאֵל הָוהְי תֵא ּוהָיְמְריילֶא הּזַה רֵבָדַה הָיָה 5

 יִּתְרַּבַּד רֶׁשֲא םיִבָבְדַה-לֶּכ תֶא ָהיֶלֵאָתְבַתָכְו יָּפַס-תַלִ ְמ

 ןעֶטְלעֶצעֶג ןיִא ןעֶניֹואוְו ריִמ דְנּוא 0
 םעֶלַא ןֶעּוהְט דְנּוא ןעֶכְראָהעֶג ריִמ דְנּוא
 טאָה בָדֶנֹו רעֶטאָפ רעֶזְנּוא איז יֹוזַא
 -עֶנ זיִא םִע דְנּוא 11 :ןעֶטאָּבעֶג םֶנּוא
 לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק רַצאֶרְדַכּובְנ ןעוֶו ,ןעֶזעוֶו
 יֹוזַא ,דְנאַל םעֶד ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא
 ריִמ דְנּוא .טְמּוק ,טְגאָזעֶג ריִמ ןעֶּבאָה
 םעֶד ןעֶגעוֶו .םִיַלָׁשּורְי ןייק ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו
 םעֶד ןעֶנעוֶו דְנּוא ,םיִדְׂשַּכ איִד ןּופ לִיַח
 ןיִא רימ ןעֶניֹואוְז יֹוזַא דְנּוא ,םָרֵא ןּופ לִיַח

 םעֶד ןּופ טְראוָו סאָד דְנּוא 12 יי
 וצ יֹוזַא ,והָיְמְרִי ּוצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ראַה
 ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא 13 :ןעֶבאָז
 ןְהעֶג טְסְלאָז אּוד ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד
 רעֶנעֶמ איד ּוצ ןעֶנאָז טְסְלאָז אּוד דְנּוא
 ןּופ רעֶניֹואְוְנייֵא איִד ּוצ דְנּוא ,הָדּוהְי ןּופ

 עֶנייֵק ןעֶד רֶהיֵא טְלאָז םאוְראַפ .םִיַלָׁשּורְי

 ּוצ ןעֶרעֶה ּוצ ןעֶמעֶנ טיִנ דעֶר-ףאָרְּטְׁש
 סֶע 14 :ראַה רעֶד טְנאָז ? רעֶטְרעוֶו עֶנייֵמ

 -ךעוֶו איִד ןעֶראָועֶג טְגיִטעֶּטְׁשעֶּב ןעֶנעֶד
 רֶע סאוָו ,בֶכֵר ןּופ ןְהּוז ,בָדֶנֹוהְי ןּופ רעֶט
 אייֵז זַא ,רעֶדְניִק עֶנייֵז ּוצ ןעֶטאָּבעֶג טאָה

 ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ,ןעֶקְניִרְט ןייוו ןייק ןעֶלאָז
 באָט ןעֶגיִזאָד םעֶד ּוצ זיִּב ןעֶקְנּורְטעֶג טיִנ
 טאָּבעֶג סאָד טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה אייֵז לייוו

 -היִרָפ ןעֶכיִלְטיִא טעֶרעֶג דְנּוא ,טעֶרעֶג ְּךייַא ּוצ ּבאָה ָּךיִא רעֶּבָא ,רעֶטאָפ רֶעייֵז ןּופ
 טְקיִׁשעֶג ְךייֵא ּוצ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 19 :טְרעֶהעֶגּוצ טיִנ ְּךאָד ְּךיִמ טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶנְראַמ
 קירּוצ ךייַא טְרֶהעֶק ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,טְקיִׁשעֶג רעֶדיוִו דְנּוא ,םיִאיִבְנ איִד ,טְכעֶנְק עֶנייַמ עֶלַא
 רֶהיֵא .דְנּוא ,קְרעֶ עֶרייֵא םיֹוא טְרעֶסעֶּב דְנּוא ,געוֶו ןעֶטְכעֶלְׁש ןייֵז ןּופ ןאַמ רעֶכיִלְטיִא
 םעֶד ףיֹוא ןעֶּבייֵלְּב רֶהיֵא טעוֶז יֹוזַא ,ןעֶניִד ּוצ אייֵז רעֶטעֶנ עֶדְמעֶרפ ןְהעֶגְכאַנ טיִנ טְלאָז
 טאָה רֶהיֵא רעֶּבָא ,ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵא ּוצ דְנּוא ְּךייַא ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג ּבאָה ְּךיִא םאָו ,דְנאַל
 רעֶדְניִק איִד ןיִראָו 16 :טְרעֶהעֶגּוצ טיִנ ָּךיִמ טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶריֹוא עֶרייֵא טְגייֵַנעֶג טיִנ
 סאָו ,רעֶטאָפ רֶעייֵז ןּופ טאָּבעֶג סאָד ןעֶזעוֶועֶג םִיַקִמ ןעֶּבאָה ,בָכֵר ןּופ ןֶהּוז ,בָדָנֹוהְי ןּופ
 יאר 17 :טרעֶהעֶנּוצ טיִנ ָּךיִמ טאָה קְלאָפ עֶניִזאָד סאָד דְנּוא ,ןעֶטאָּבעֶג אייֵז טאָה רֶע
 ָךּוהְי ףיֹוא גְנעֶרְּב ָּךיִא העֶז ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד ,תֹואָבָצ ראה רעֶד טְגאָז 6

 = עֶּמְבעֶלְׁש עֶניִזאָד עֶצְנאַג םאָד םִיַלָׁשּורְי ןופ רעֶניֹואְחְנייֵא עֶלַא ףיֹוא דֶנו
 רעֶּבָא ,טעֶרעֶנ אייֵז ּוצ ּבאָה ְּךיִא לייװ ;טעֶרעֶג אייֵז ןעֶנעֶֶו ּבאָה ְּךיִא א

 ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא ,ןעֶפּורעֶג אייֵז ּוצ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא טְרעֶהעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז
 והָוְמְרִי טאָה םיִבָכַר איִד ןּופ דְנִועֶגְזֹוה םעֶד ּוצ דֶנּוא 18 :טרעֶּפְטְנֶעעֶג טיִנ
 טאָה רֶהיֵא לייװ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,טְגאָזעֶנ
 טיִהעֶב טאָה רֶהיֵא דָנּוא ,בָדָנֹוהְי רעֶטאָפ רֶעייֵא ןּופ טאָּבעֶנ םעֶד ףיֹוא טְרעֶהעֶגּוצ
 :ןעֶטאָּבעֶג ָּךייַא טאָה רֶע סאו םעֶלַא ןּוהָטעֶנ טאָה רֶהיֵא דְנּוא ;טאָּבעֶג עֶנייֵז עַלַא
 ןייק לאָז םִע לֵאָרְׂשִי ןופ טאָג רעֶד תֹואָּבִצ ראַה רעֶד טְכאָז יֹוזַא ,םּוראָד 9
 ריִמ ראָפ לאָז םאָו .בָכֵר ןּופ ןְהח בֶדנֹו ןּופ ןעֶרעֶ ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ טיִנ ןאַמ
 :געֶּמ עֶלַא ןְהעֶטְׁש

 ול לעטיפאק

 ּוהָיִׁשאֹי ןּופ ןְהּוז ,םיִקָיֹוהְו ןּופ רֶהאָי ןעֶטְריִפ םעֶד ןיִא ןעֶזעֶועֶג ויִא םִע דֵנּוא 1
 םעֶד ןּופ ּוהָיָמְרִי ּוצ טְראָו עֶניִזאָד סאָד ןעֶזעוֶועֶג זיִא יֹוזַא הָדּוהְי ןּופ גיִנעַק
 אּוד דִנּוא ,(הָלֵגְמִו ְךּוּב םעֶטְלעֶקיִועֶגְפיֹוא ןייֵא ריִד םעֶנ 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ;ראַה
 ןעֶנעֶו טעֶרעֶנ ריִד ּוצ ּבאָה ָּךיִא םאָה רעֶטְרעֶו עֶלַא ןעֶּבייֵרְׁש ףיֹוראַד טְסְלאָז

 לארשי ׂ

 יש



 ול הימרי

 ןעֶנעוֶו דְנּוא ,הָדּוהְי ןעֶנעוֶו דְנּוא לֵאָרְׂשִי
 ְךיִא סאו ןָא גאָט םעֶד ןּופ ,רעֶקְלעֶפ עֶלַא
 ןּופ געֶט איִד ןּופ -- טעֶרעֶג ריד ּוצ ּבאָה
 -אָט 3 :גאָט ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ זיִּב ּוהָיִשאֹי
 הָדּוהְי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה סאָד ןעֶלעוֶו רעֶמ

 ְךיִא סאו עֶטְכעֶלְׁש עֶצְנאַג סאָד ןעֶרעֶה
 ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןּוהְט ּוצ אייֵז טְכאַרְט

 ןייַז ןּופ רעֶכיִלְטיִא ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ ְּךיִז
 ןעֶּבעֶגְרעֶפ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,געוֶז ןעֶטְבעֶלְׁש
 דְנּוא 4 ;דְניִז עֶרייֵז דְנּוא רֶלּוׁש עֶרייֵז
 ,הָירַנ ןּופ ןֶהּוז ;ָךּורָּב ןעֶפּורעֶג טאָה ּוהָיְמִרִו
 ליֹומ םעֶד ןּופ ןעֶּביִרְׁשעֶג טאָה ְּךּורָּב דְנּוא
 ,ראַה םעֶד ןּופ רעֶטְרעוֶו עֶלַא ,ּוהָיְמְרִי ןּופ
 ַא ףיֹוא ,טעֶרעֶנ םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע םאוו

 ןעֶטאָּבעֶג טאָה ּוהָיְמְרִי דְנּוא 2 :הָלִגְמ
 -אָלְׁשעֶגְנייַא ןיִּב ָךיִא ,ןעֶגאָז וצ יֹוזַא ָךּורָּב
 םעֶד ןיִא ןעֶמּוק טיִנ ןעֶק ְּךיִא דְנּוא ןעֶס
 אוד טְסְלאָז יֹוזַא 6 :ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה

04 

 ִּתְרַּבו םֹויִמ םיֹוַּהילָב-לַעְו הָדּוהְי-לַעְ לֶאָרְׂשִי-לַע ךֶלֵא
 3 זריֵּב ּועְמְׁשִי יֵלּוא :הָזַה םּיַה דו ודיִשאֹי יִמיִמ ךיִלֵא
 = תָֹשֲעַל בֵׁשֹח יִכנָא רֶׁשֲא 'הָעְרֲה-לְכ תֶא הָדּוהְי
 ועל יִּתְחֹלְפְו הָעְרָה ֹוָכְרַּדִמ ׁשיִא ּובּוׁשְי ןעמל
 , ְךירָּב-תֶא ּודְיְמְרִי אָרְקו ;םֶתאָּטַחְלּו
 רֵּבַּד-רֶׁשֲא הָוהְי יִרְבּד-לָּכ תֶא ּודָזְמרִי יּפִמ ְךּורָּב בֹהְכִַו
 ה רָמאֵל ךורָב-תֶא ודְָמִרִי הוי :רֶפְיתַלעֶמילע ויָלֵא
 5 ָתאָרְקְוהָּתַא ָתאֶבּו :הָוהְי תיֵּב אֹובָל לֵכּוא אָל רּוצָע יִנֲא
 םִעָה ינְָאְּב הָוהְי יֵרְבַּד-תֶא  ִָמ ָּתְַתְכ-רָׁשֲא הִָּנּמַב
 םיִאְּבַה הָדּודְי-לכ יָאְּב םָנְו םוִצ םֹוְּב הָודְי תיֵּב
 ז ּובָׁיו הָוְיןנְפִל םֶתָנִחְת לָּפִּת ילוא :םִאְרקִּת םֶהיֵרֲעַמ
 רֵּבַּד-רֶׁשֲא הָמֵחַהְו ףֵאָה לוִהנייִכ הָעָרָה יָרַימ ׁשיִא
 8 ירָׁשֲא לֶכְּכ הָירנְדִּב ְךורּב ׂשֵעַיַו :הֶּזַה םֶעָה-לֶא הָוהְי
 תרֵּב ָהֹהְייֵרְבִּד רֶפּמַב אָרְקִל אִֹבָּנַה ּוְמִִי ּוהִָצ
 + והָיִׁשאדִּב םקָיהיל תיִׁשְמֲחָה הָנָּשִב יהיו :הָוהי
 -ילָּכ הָוהְי נל םוצ ֹאְרָק יִעֵׁשְּתַה ׁשֶדְהַּ אָדּהְיידַלֶמ
 וי הָדּוְי יִרְַמ םיִאְַּה םֶעָה-לָכְ םלָׁשְּיִּב םִעָה
 תַּכׁשִלְּב הָוהְיתבּוהָיְמְִייִרְבַד-תֶא רֶפּמְַּּךיִרְב ארי
 -תִֹּב רַעַׁש חַחַּפ ןיִלעֶה רֶצָחַּב רֵפּפַ ןְפָׁשְרִב ֹוהָיְרַמנ
 ג ּוְיִרמנְרִב ּודָיכִמ עַמְשִיו :םִעָה-ְּכ ְאְב ׁשֶרֶחֶה הָוהְי
 19 "תריֵּב דֶרָיו :רָפֵּסַה-לַעַמ הָוהְי יֵרְבָד-לָּכ-תֶא ןפְׁשדִב

 איד ןיִא ןעֶנייֵל טְסְלאָז אּוד דְנּוא ןעֶמּוק
 ןייֵמ ןּופ ןעֶּביִרְׁשעֶג טְסאָה אּוד סאוָו הָלִנְמ
 איֵד ןיִא ,ראַה םעֶד ןּופ רעֶטְרעֶו איִד ,ליֹומ
 ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא קְלאַפ םעֶד ןּופ ןעֶריֹוא
 ְךיֹוא דְנּוא ,גאָט-טְסאַפ ַא ןיִא ,ראַה םעֶד
 םאִו הָדּוהְי ץֶנאַג ןּופ ןעֶריֹוא איִד ןיִא

 טְסְלאָז ,טעֶטְׁש עֶרייֵ ןּופ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז
 דָנּוא ,ראַה םעֶד ראַפ ןעֶלאַפ םעֶּבעֶג רֶעייֵז םעֶו רעֶמאָט 7 :ןעֶנייֵל אייֵז אוד
 ןיִראָו ,געֶו ןעֶטְכעֶלְׁש ןייַז ןּופ ןאַמ רעֶכיִלְטיִא ןעֶרְהעֶקקיִרּוצ ְּךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז
 ףיֹוא טעֶרעֶנ טאָה ראַה רעֶד סאָו ,םיֹורְנ זיִא ןְראָצְמיִרְג רעֶד דְנּוא ןְראַצ רעֶד
 איז יֹוזַא םעֶלַא ןּוהְמעֶנ טאָה הָירְנ ןּופ ןְהּוז ְּךּורְּב דָנוא 8 :קְלאָפ ןעֶניִזאָד םעיֶד
 ןּופ רעֶטְרעֶו איִד רֶּפֵס םעֶד ןיִא ןעֶנייֵל ּוצ ,ןעֶטאָּבעֶג םֶהיֵא טאָה איִבָנַה ּוהָיְמְרִי
 םעֶד ןיִא ןעֶועוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 9 :ראַה םעֶד ןּופ ויֹוה םעֶד ןיִא ראַה םעֶד
 ןעֶטְניִנ םעֶד ןיִא .הָרּוהְי ןּופ גיִנעֶק ,ּוהָוִׁשאֹי ןּופ ןְהּוז ,םיִקָיֹוהְי ןּופ רֶהאָי ןעֶטְפיפ
 קְלאָפ עֶצְנאַג םאֶד ,ראַה םעֶד ראָפ גאָט-טְסאַפ ַא ןעֶפּורעֶגְסיֹוא אייֵז ןעֶּבאָה ,ׁשֶדֹוח
 איִד ןּופ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז סאָו קְלאָפ עֶצְנאַג םאֶד דְנּוא ;םִיַלָׁשּורְי ןיִא ראוַו סאוָו
 איִד רַּפַס םעֶד ןיִא טְנייֵלעֶג טאָה ָּךּורָּב דְנּוא 10 :םִיַלָׁשּורְי ןייק הָדּוהְי ןּופ טעֶטְש
 ּוהָיְרַמְג ןּופ רעֶמאַק רעֶד ןיִא ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ֹּוהָיְמִרִו ןּופ רעֶטְרעוֶו

 גְנאַגְנייַרַא םעֶד ןיִא ףיֹוה ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד ןיִא ,רעֶּבייֵרְׁש םעֶד ןֶפֶׁש ןּופ ןְהּוז
 םעֶד ןּופ ןעֶריֹוא איִד ראָפ ,ראַה םעֶד ןּופ ויֹוה םעֶד ןּופ רֶעיֹוט םֶעייֵנ םעֶד ןּופ
 טְרעֶהעֶג טאָה ןָפָׁש ןּופ ןְהּוז ,ּוהָיְרַמְנ ןּופ ןְהּוז ,והְיָכיִמ דְנּוא 11 :קְלאָפ ןעֶצְנאַג
 טְרעֶדיִנעֶגְּפּורַא טאָה רֶע דְנּוא 12 :רּפֵס םעֶד םיֹוא ,ראַה םעֶד ןּופ רעֶטְרעוֶו עֶלַא
 טְראָד דְנּוא ,רעֶּבייֵרְׁש םעֶד ןּופ רעֶמאַק רעֶד ּוצ גיִנעֶק םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא

 ןּופ ןֶהּוז ּוהָיָלְד דְנּוא רעֶּבייֵרְׁש רעֶד עֶמְׁשיִלֲא ,ןעֶטְׁשְריִפ עֶלַא ןעֶסעֶועֶג ןעֶנעֶז
 ּוהָיַקְדִצ דֶנּוא ,ןֶפֶׁש ןּופ ןְהּוז ,ּוהָוְרַמְנ דְנּוא ,רֹוּבְכַע ןּופ ןְהּוז ,ןָתָנְלֶא דְנּוא ּוהָיעַמְׁש
 טְלְהעֶצְרעֶד איֵז טאָה ּוהְיָכיֵמ דנוא 13 :ןעֶטְׁשְריִפ עֶלַא דְנּוא ּוהָיְנַנַח ןּופ ןְהּוז

 םעֶד ןּופ טְנייֵלעֶג טאָה ְָּךּורְּב ןעֶו טְרעֶהעֶג טאָה רֶע סאָװ רעֶטְרעֶו עֶלַא
 ןעֶּבאָה ןעֶטְׁשְריִפ עֶלַא דְנּוא 11 :קְלאָפ םעֶד ןּופ ןעֶריֹוא איִד ראַפ רַּפִס
 יִׁשּוּכ ןּופ ןְהּוז והָיְמָלְׁש ןּופ ןְהּוז ּוהָיְנַתְנ ןּופ ןְהּוז יִדּוהְי ְּךּורְּב ּוצ טְקיִׁשעֶנ

 טְנייַלעֶב רֶהיֵא ןיִא טְסאָה אּוד עֶכְלעֶו ןופ הָלְנִמ איד ,ןעֶנאָו ּוצ יֹזַא
 ,העָב רֶנּוא דְנאַה עֶנייַר ןיִא איֵז םעֶנ .קְלאָפ םעֶד ןּופ ןעֶריֹוא איד ראַפ

 םיִבָשוו םירָׂשַה-לּכ םֶׁשֹהַַהְו רַּה תַּכְשִל-לַע ְךֶלֶמַה
 רֹוּבְכִַּב ןְָנִלֶאְ ודָיְעַמְׁשְדִב ּוהָיְלִדּו רַפֹּפַה עַמְׁשיִלֶא
 3 רו :םיִרָׂשַה-לָכוּודינַחְדַב ּהיֵקְדְִו ןפׁשְרִב ּוהָיִרְנּו
 ְךרְב אֹרָקַּב עֵמָׁש רֶׁשֲא םיִרָבְַה-לֶּכ תַא ּוהָיְיִמ םֶהֶל
 14 -תֶא ְךורָב-לֶא םיִָׂשַ-לְכ ומָלְִּׁיַו :םֶצָה אב רֶפֵּמַּ
 למה רמאל ייִשּּכְרִב יהמִלׁשְּב וָיְנתְנְרַּב יִדּוְי
 חק לו ָּךיְב הֶנִתִק םֶעָה אב הב ָתאָרָק רֶׁשֲא

 רנוא
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 וְָמאֹּו :םֶהיֵלֲא אֵבָי יב הֶלֵנְמַה-תֶא דֲירנְִּב רב יט

 :םֶהיֵנאְּב ְךוֶרָב אָרְקה ּנְנְָאְּב הֲָאְרְקּו אָל"בֵׁש זיְלַא
 והֵעַר-לֶא ׁשיִא יִָחָּפ םיִרָבְדַה-לֶכ-תֶא םֶצְמָׁשִּכ יהיו וי

 םיִרָבּדַה-לֶּכ תא ךלֶמִל ליג דִיגה ךורְב-לֶא ו ּורְמאֹּי
 ּתְבַתְּכ ְךיִאּו ּוגָלאָניֶּגַה רָמאֹליִלָאָׁש ךּורָּביתֶאְו :הֶּפֵאָה וד
 יָּפִמ ךּורָּב םֶהָל רֶמאֵּו :ויִּפִמהָּלֵאָה םיִרָבְּדַה-לֶּכ-תֶא 15

 רפַּמַה-לַע בֵתכ נאו הָלֵאָה םי רֶּדַה-לּכ תֶא יַלֵא אֵרָקִי
 הַָּא רֶתָּפִה דֵל ךורָב-לֶא םיִרַָׂה יְמאֹּ ;ויְַב 9

 לֶֶמַה-לֶא ּואֵבַָו :םֶּתַא הָּפיֵא עַריילַא ׁשיִאְו ּוהָיִמְרִיו
 רַפֹפַה עֶמְׁשיִלָא תְַּׁשלְּב ּודֹלּפה הָלְנְמַה-ִתֶאְ הָרְּצָח

 מַה חַלְׁשִַּו :םיִרָבְּדַה-לֶּכ תַא ְךֶלּמַה יִנְזֲאַּבּודיִַּו 1
 עַמְׁשילא תַּכְשִלמ ָהָחָקַר הָלְְמַה-תֶא תַחָכָל ידּוהָי-תֶא
 םיִרָׂשַלָּכ ינֶאְבּו  דֵלְּמִה יאָ יִּוהְ האָר רַפֹּפַה
 ׁשֶרֶחַּב ףֶרֹלַה תיֵב בֵׁשֹיֶלֶּמַהְו :ךלֶּמִה לֶעַמ םיִרְמֹעָה
 יִדּוְי אֹוָרקִּכ ! יהיו :תֶרָעֹבִמ ויָנְפִל חָאְה-תֶאְ ִיִׁשְתַה
 ְךֵלְַׁהְ רמה רַעתְּב ָהָעְרקַי הָעֶּבַרַאְ תותָלד ׁשֶלָׁש
 ׁשאָה-לַע הָלֵנְמַה-לֶּכ םֹּתירַע חָאָה-לֶא רֶׁשֲא ׁשֵאָהילֶא

 םֶהיֵדנַּביתֶא ּועְרַק אֵל ּורֲחָפ אֵלְו :חָאָה-לַע א 24
 :הָאָה יִרָּדה-לֶּכ תא םיְִמָׂשַה ויְְבע--לֶכְו ל

 ֶׂש יִּתְלבְל ְךֶלֶמב יעְנְפִה והיו היל א םִנו הכ
 -תֶא ְךֵלּמִה הוי :םֶהיֵלֲא עַמָׁש אֵל הָּעמַחֶא 28

 וְיִמִלׁש-תֶאְ לֵאירְעְִב ּוהָיְרְׂש-ִתֶאְו ךלְמהדְּ לֵאָמִחרָי
 אב ּוָיְמְרִי תֶאְו רַפַֹּה ְךוַרָּב-תֶא תַחְמַל לֵאְּדְבַעְדַּב

 ויכַחַא ּהיִמְרִילָא ההירַבְד קה  'הָוהְי םֶרֶתְִמַי
 בַתְּכ רֶׁשֲא םיִרְבּדַה--תֶאְו הָּלִנְּמַה--תֶא ְךֶלֶמַה ףֵרָׂש

 ;רֶרָחַא הָּלִנְמ  ָךלדַק ביִׁש ;דמאֵל ּוְיִמִרִי יִּפִמ ְךּוֶרָּב 5
 -ילַע יָה רֶׁשֲא טיִנשאָרָה םיִרָבְדַה-לֶּכ תַא ָהיֶלָע בָהכו
 :זדָדהְירלַמ םֶקָיְהִי ףְַׂש רֶׁשֲא הָנׂשארָה הּלְמַ

 ַק םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 0 ;טנעֶד

 -עֶנ טאָה ּוהָיַרְנ ןּופ ןְהּוז ָּךּורָּב דְנּוא
 דְנּוא דְנאַה עֶנייֵז ןיִא הָלְנְמ איד ןעֶמּונ
 אייז דְנּוא 12 :ןעֶמּוקעֶג אייֵז ּוצ זיִא

 ְךיִד ץעֶז טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה
 עֶרעֶזְנּוא ראַפ איִז ןייֵל דִנּוא רעֶדיִנַא
 טְנייַלעֶג איִז טאָה ָךּורָּב דְנּוא ;ןעֶריֹוא
 זיִא םִע דְנּוא 16 :ןעֶריֹוא עֶרייַז ראַפ
 טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה אייז ןעוֶו ,ןעֶזעֶועֶג
 -ךעֶד ָּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה ,רעֶטְרעֶו עֶלַא
 ןְרעֶדְנַא םעֶד ראַפ רעֶנייֵא ןעֶקאָרְׁש
 ָךּורְּב ּוצ טְגאָועֶג ןעֶּבאָה אייֵז דִנּוא
 םעֶד ּוצ ןעֶלְהעֶצְרעֶד סיִועֶג ןעֶלעוֶו ריִמ
 :רעֶטְרעֶו עֶניִזאָד איִד עֶלַא ביִנעֶק
 טְנעֶרְפעֶג ָּךּורָּב ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 7
 ְךאָד םֶנּוא לְהעֶצְרעֶד ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא
 עֶלַא ןעֶּביִרְׁשעֶג טְסאָה אוד יֹוזַא איו
 ?ליֹומ ןייַז ןּופ רעֶטְרעֶו עֶגיִזאָד איִד
 ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה ְָּךּורָּב דְנוא 8
 טְנייַלעֶג ריִמ רֶע טאָה ליֹומ ןייַז ןּופ
 ְךיִא דֶנּוא ,רעֶטְרעֶֶו עֶניִזאָד איִד עֶלַא
 רֶפַמ םעֶד ףיֹוא ןעֶּביִרְׁשעֶג אייֵז ּבאָה
 ןעֶטְׁשְריִפ איִד דְנּוא 19 :םֶניִט טיִמ

 דָנּוא העָנ ָךּורְּב ּוצ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה
 זַא ּוהָיְמָרְי דנּוא אּוד ְךיִד טְלאַהעֶּב
 רֶהיֵא ּואְו ןעֶסיִו טיִנ לאָז ׁשְנעֶמ ןייק

 דְנּוא ,ןייַרַא ףיֹוה םעֶד ןיִא גיִנ

 ,רעֶּבייֵרְׁש םעֶד עֶמֶׁשיִלֶא ןּופ רעֶמאַק רעֶד ןיֵא ןעֶטְלאַהעֶּב אייֵז ןעֶּבאָה הָלִנִמ איִד
 עֶניִזאָד איִד עֶלַא גיִנעַק םעֶד ןּופ ןעֶריֹוא איִד ןיִא טְלְהעֶצְרעֶד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 איִד ןעֶמעֶנ לאָז רֶע זַא ןיִדּוהְי טְקיִׁשעֶג טאָה גיִנעֶק רעֶד דִנּוא 1 :רעֶטְרעֶוַו
 ,רעֶּבייֵרְׁש םעֶד עֶמֶׁשיִלֶָא ןּופ רעֶמאַק םעֶד ןּופ ןעֶמּונעֶג איִז טאָה רֶע דְנּוא הָלֵנְמ
 איִד ןיֵא דְנּוא ,גיִנעֶק םעֶד ןּופ ןעֶריֹוא איד ןיִא ןעֶזעֶלעֶג איִז טאָה יֵדּוהְי דְנּוא
 דְנּוא 22 :ביִנעֶק םעֶד אייַּב ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז סאָָו ןעֶטְשריִפ עֶלַא ןּופ ןעֶריֹוא
 דְנּוא ,שֶדֹוד ןעֶטְנייַנ םעֶד ןיִא היֹוה-רעֶטְניִז םעֶד ןיא ןעֶסעֶועֶג זיִא גיִנעק רעֶד

 23 :טנעֶרְּבעֶנ םֶהיֵא ראָפ טאָה ּפאָט-רֶעייַפ רעֶד
 ןעֶסיִרּוצ אייֵז רֶע טאָה ןעֶטייַז ריִפ רעֶדָא אייֵרְד טְנייֵלעֶג טאָה יִֵדּוהְי

 ןעֶװ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא
 םעֶד טיִמ

 זיִא םאִו רֶעייֵפ םעֶד ןיִא ןעֶּפְראָועֶגְנייַרַא אייֵז טאָה רֶע דֵנּוא רעֶסעֶמ םיִרעֶּבייֵרְׁש
 -עֶב טְנעֶרְּבְרעֶפ ןעֶצְנאַג ןיִא זיִא הָלִנְמ איִד ויִּב ּפאָט-רֶעייֵפ םעֶד ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג
 אייֵז דֵנּוא 21 :ּפאָט-רֶעייַפ םעֶד ףיֹוא ןעֶזעֶועֶג זיִא סאָו רֶעייֵפ םעֶד ןּופ ןעֶראוָו
 טיִנ ,רעֶדייַלְק עֶרייֵז ןעֶסיִרּוצ טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא ,ןעֶקאָרְׁשְרעֶד טיֵנ ְּךיִז ןעֶּבאָה
 איד עֶלַא טְרעֶהעֶנ ןעֶּבאָה סאָה ּטְכעֶנק עֶנייַז עֶלַא ןופ רעֶנייֵק דְנּוא גיִנעֶק רעֶד
 ןעֶּבאָה ּוהָיְרַמְג דְנּוא ּוהָיָלְד דנּוא ןֶתָנְלֶא ןעוֶו ְּךיֹוא דַנּוא 22 :רעֶטְרעֶו עֶניִזאָד

 אייז רֶע טאָה הֶלֵנִמ איִד ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ טיִנ לאָז ןעֶמ סאָד גיִנעַק םעֶד ןעֶטעֶּבעֶג
 ןּופ ןְהו ,לֵאָמֲחַרְי ןעֶטאָּבעֶג טאָה גיִנעֶק רעֶד דִנּוא 26 :טְרעֶהעֶנּוצ טיִנ ְּךאָד
 םאָד ,לֵאָדְבַע ןּופ ןֵהּוז ,ּוהָיְמַלִׁש דְנּוא ,לֵאירְזַע ןּופ ןֶהּוז ,ּוהָיָרְׂש דְנּוא ,גיִנעַק םעֶד
 טאָה ראַה רעֶד רעֶּבָא ,איבָנה ּוהָוְמרִי דְנּוא ,רעֶּבייַרְׁש םעֶד ָךּורָּב ןעֶמעֶנ לאָז ןעֶמ
 ּוהָיְמְרִי ּוצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד דֵנּוא 27 :ןעֶטְלאַהעֶּב אייֵז
 סאָז רעֶטְרעֶו איִד דִנּוא הָלְנֶמ איִד טְנעֶרְּבְרעֶפ טאָה ניִנעַק רעֶד איז םעֶדְכאַנ
 רֶהעַק 28 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןּוהָיְמְרִי ןּופ ליֹומ םעֶד ןּופ ןעֶּביִרְׁשעֶנ טאָה ָּךּורָּב
 ףיֹוא טְסְלאָז אוד דֵנּוא הָלֵנְמ עֶרעֶדְנַא עֶנייֵא ריִד םעֶנ דְנּוא קיִרּוצ ָּךיִד
 ףיֹוא ןעֶזעֶװעֶג ןעֶנעֶז םאֶו ,רעֶטְרעֶװ עֶטְׁשְרַע איִד עֶַלַא ןעֶּבייֵרְׁש רֶהיֵא
 :טְנעֶרְּבְרעֶּפ טאָה הָדּוהְי ןּופ גיִנעַק רעֶד םיִקָיֹווְי סאָו הָלֵגְמ עֶמׁשֶרֶע איד

 דנוא

 יי יי

 יי



 זל ול הימהי !

 ןּופ גיִנעֶק םיִקָיֹוהְי ןעֶנעוֶו דְנּוא 9

 טְנאָז יֹוזַא ןעֶנאָז אּוד טְסְלאָז הָדּוהְי

 איד טְנעֶרְּבְרעֶפ טְסאָה אּוד ,ראַה רעֶד

 םּוראָװ ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הָלִנְמ עֶניִזאָד

 הָלְנְמ עֶניִזאָד איִד ףיֹוא אוד טְסאָה

 גיִנעֶק רעֶד ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןעֶּביִרְׁשעֶנ

 רֶע דְנּוא ,ןעֶמּוק םיוִועֶנ טעוֶו לֶבָּב ןּופ

 ,דְנאַל עֶניִזאָד םאָד ןעֶּבְראַדְרעֶפ טעוֶו

 ןעֶנְליִטְרעֶפ רֶהיֵא ןּופ טעוֶו רֶע דְנּוא

 -אָד 80 :תֹומַהְּב איִד דְנּוא ןעֶׁשְנעֶמ איִד
 ןעֶנעֶו ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוַא םּור
 ּוצ לאָז םִע הָדּוהְו ןּופ ניִנעֶק םיִקָיֹוהְי
 ןעֶציִז לאָז סאו רעֶנייֵא ןייַז טיִנ םֶהיֵא

 ןייז דְנּוא ,רוָד ןּופ לֶהּוטְׁש םעֶד ףיֹוא

 -ְךאָהעֶג לאָז (הָלֵבְננ רעֶּפְרעֶק רעֶטיֹוט

 גאָט םעֶד ןּופ ץיִה איִד ּוצ ןעֶרעוֶו ןעֶפ
 :טְכאַנ רעֶד ןּופ טְלעֶק איִד ּוצ דְנּוא
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 35 ;רָתַא הוי רַמָא הָּכ רמה הָרוהייּדלַמ םִִקָיְהִילַַ
 הָרָע ָּתְבַָּכ עּוּדַמ רֹמאֵל תאֹוַה הִָּנְַה-תֶא ָּתְפֹרָׂש
 ןראֹוה ץֶרָאָה-תֶא תיִחְׂשַהְו לֶכְּב ךֶלֶמ אּובָי אָּב רֹמאֵל
 להּנהְי רַמָאיהֶּכ ןֹכִל - !הָמֵהְבּו םֶרָא הָעמִמ תיִּבְׁשְִ
 םקְּכ-לע בׁשֹז וָליהְיהידאל הָדּוהְי ְךֵלֶמ םיקָיהיילַע
 :הָיּלּב חַרָּקִלְוםֹיַּ בֶרֶהְל תֶכְלׁשְמִהָהּתֹותָלְבִנְו דו
 וג יֵתאֵבֵהְו םֶנֹוע-תֶא ויָדְבִעילַעו עְרִז לַעְו וילָע יִּתְרַקפּ
 -ילָּכ תֶא הָדֹוהְי שיַאילָאו םִַלָׁשּורְי יְִּׁשִילַעו םֶהיֵלֲע
 3נ ּוְמְרְו  :שֵמָׁש אָלְו םֶהיֵלֲא יִּתְרַּּדרֶׁשֲא הֵעְרָה
 ףַפֹטַה ֹוהָירנְִּב ְךורָּב-לֶא ּהָנְתִיַו תֶרָחַא הָּלִנְמ ! חַקָל
 רֶׁשֲא רֶפֵּסַה יֵרְבִּד-לְּכ תֶא ּוהְיְמְִי יִפִמ ָהיֶלָע .בַּתְכִו
 םיִרָבְּד םֶהיֵלֲע ףסונ דֹצׁשֵאְּב הָדּרְיְדְמ םִקיהי ףֶרָׂש
 5 :הָמֵהְּכ םּבַר

 ֹו

 א םיְיהְיבְֹּכ חל ּהָיִׁשאְידַּב וה למי
 3 אָלְו :הָדּהְ ץֶרָאְּ לבּביִּדַַמ רּצאֶרְדכובנ ְךיֶלְמִה רֶׁשֲא
 רֶׁשֲא הָוהְי יִרְבַדלֶא ץֶרָאָה םִעֶו וְָבִַו אה עַמָׁש
 3 דָא יָד למה הַלׁשיַו :איֵבִהּוהָיְמִִ ְךיְ רִֶד
 ילֶא ןֵהֹּכַה הָיׂשֲַמְדִב ּוָינפְצ-תֶאְו הֶימַלְׁשְדִּב לֵכּוהְי
 הָדהְי-לֶא ּונֵדֲעַב אָנ-לָלַּפְתִה רֶמאֵל איִבַָּה ּוהָיְמְרִי
 + וָתא ּונְתָניאֹלְו םָעָה ְךוָתְּב אֵציִו אֵּב ּודְְְרִו :ּוניהלֶא
 ה יצְמְׁשַ םִיָרְצִמִמ אֵצָי הָעְרַּפ ליִחְו :איִלְּכַה תֹּב
 טלעמ ּולָעַַו םֶעְמִׁש-תֶא םַלָׁשּור-לַע םיִרְּצַה םיִדְׂשַּכַה
 5 אינה ּוָיְמְדיילַא הָוהְי"רַבְּד יִהיַ :םִַלָׁש
 ? -ילָא ֹורְמאָת הֵּכ לֵאָרׂשִי יהלֶא הָוהְו רֵמָאיהְּכ :רֶמאֵל
 .ליח ! הנה יִׁשְְרַל ִלֵא םֶכְתֶא ַחֵלֹׂשַה הָדּוהְי דֵלֶמ
  ֹובָׂשְו :םִיָרְצִמ וָצְראְל בֵׁש הָוֲעְל םֶכָל אֵצֹיַה הֹעְַּפ

 -עֶּב םֶהיֵא ףיֹוא לעֶװ ְּךיִא דְנּוא 1

 ףיֹוא דְנּוא ,(ןעֶגְנעֶרְּב ףאָרְמְׁשנ ןעֶלְהעֶפ
 עֶנייַז ףיֹוא דְנּוא ,(רעֶדְניקנ ןעֶמאָז עֶנייֵז
 ְךיִא דְנּוא ,רָלּוש עֶרייֵז ןעֶגעוֶו טְכעֶנְק

 ףיֹוא דִנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןּופ רעֶניֹואוְוְנייֵא איִד ףיֹוא דְנּוא ןעֶנְנעֶרְּב אייז ףיֹוא לעוֶו
 דָנּוא ,םעֶרעֶב אייֵז ּוצ ּבאָה ְּךיִא סאָו עֶטְכעֶלְׁש םעֶלַא הָדּוהְי ןּופ רעֶנעֶמ איד
 עֶרעֶדְנַא עֶנייֵא ןעֶמּונעֶג טאָה ּוהָיְמְרִי דְנּוא 82 :טְרעֶהעֶנּוצ טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז
 ,רעֶּבייֵרְׁש םעֶד ּוהָיְרִנ ןּופ ןְהּוז ָךּורָּב ּוצ ןעֶּבעֶנעֶנ איֵז טאָה רֶע דְנּוא הָלִנְמ
 רעֶטְרעֶו עֶלַא ההָיְמְרִי ןּופ ליֹומ םעֶד ןּופ ןעֶּביִרְׁשעֶנ רֶהיִֵא ףיֹוא טאָה רֶע דנּוא
 ,רָעייַּפ םעֶד ןיִא טְנעֶרְּבְרעֶפ טאָה הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק םיִקָיֹוהְי םאִח רֵּפֵס םעֶד ןּופ
 :עֶניִזאָד איִד איו יֹוזַא רעֶטְרעֶו ליִפ ןעֶּבעֶנעֶנּוצ אייֵז ּוצ ָּךאָנ טאָה ןעֶמ דְנּוא

 זל לעטיפאק

 ןּופ ןְהּוז ,ּוהָיְנַּכ טאָטְׁשְנַא גיִנעֶק ןעֶראָועֶג זיִא ּוהָישאֹי ןּופ ןְהּוז ּוהָיִקְדִצ דְנּוא 1

 םעֶד ןיִא ןעֶריִגעֶר טְכאַמעֶנ םֶהיֵא טאָה לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק רַצאֶרְדַכּובְנ םאִו ,םיִקָיֹוהְי

 ,טְבעֶנְק עֶנייַז רעֶדָא רֶע טיִנ ,טְרעֶהעֶג טיִנ טאָה רֶע רעֶּבָא 2 :הָדּוהְי ןּופ דְנאַל

 טאָה רֶע סאָו ,ראַה םעֶד ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד ּוצ ,דְנאַל םעֶד ןּופ קְלאַפ סאָד דְנּוא

 לֵכּוהְי טְקיִׁשעֶג טאָה ּוהָיַקְדִצ גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 8 :איִבָנַה ּוהָיְמִרִי ָךְרּוד טעֶרעֶנ

 ּוצ יֹוזַא איִבָנַה ּוהָיְמְרִי ּוצ ,ןֵהֹּכַה הָיׂשעַמ ןּופ ןְהּוז ,ּוהָיְנַפְצ דְנּוא הָיְמָלְׁש ןּופ ןְהּוז

 טְנעֶלְפ ּוהָיְמְרִי דנוא 4 :טאָנ רעֶזְנּוא ראַה םעֶד ּוצ סנּוא ראַפ ְּךאָד טעֶּב ,ןעֶנאָז

 טיִנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,קְלאָפ םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ןְהעֶנּוצְסיֹורַא דְנּוא ןעֶמּוקּוצְנייֵרַא

 זיִא הֹעְרַּפ ןּופ לִיַח םאָד דנוא 2 :ויוה םיִנְגְנעֶפעֶג םעֶד ןיִא ןעֶּבעֶנעֶנְנייַרַא

 םִיַלְׁשּורְי טְרעֶנאַלעֶּב ןעֶּבאָה סאוָו םיִדְׂשַּכ איִד ןעוֶו דְנּוא ,םִיַרְצִמ ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא
 דְנּוא 6 :םִיִלָׁשּורְי ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְּפיֹורַא אייֵז ןעֶנעֶז ,טְביִרעֶּב רֶעייֵז טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה
 ֹזַא 7 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,איִבָנַה ּוהָיְמְרִי ּוצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד

 ןּופ גיִנעֶק םעֶד ּוצ ןעֶנאָז רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָנ רעֶד ,ראַה רעֶד טְּגאָז
 הֹעְרַּפ ןּופ לִיַח סאָד ,העְז ;ןעֶׁשְראָפ ּוצ ְּךיִמ ,טְקיִׁשעֶג ריִמ ּוצ ָּךייֵא טאָה םאוָו ,הָדּוהְי

 :םִיַרְצִמ דְנאַל ןייַז ּוצ קירּוצ ְךיִז טְרְהעֶק ףֶליִה ּוצ ְּךיֵא ןעֶגְנאַנעֶנְסיֹורַא זיִא סאו
 ךנוא
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 :ׁשֵאְב ָהפרִּׂו ָהֶרָכָלּו תאוה ריעָה-לַע ּומַחְלִנְו םיִדְׂשַּכַה

 ךֶלֶה רטאֵל םֶכיְֵׂשִפַנּואְׁשַ-לַא הֶוהְי ָמָא הָּכ 9
 -לָּכ םֶתוְּכַהִא יִּכ ובלי אֵל יִּכםיְִׂשַּכַה ונֵלְצִמ וְכִי י

 םָׁשְנֲא םֶב-יהָאְׁשִנו םֶכְּתִא םיִמָחְּנַה םיִדְׂשַּכ ליִח
 תראֹוַ ריִעָה-תֶא ּפְרָׂשְו ּומּוקָי לְהֶאְּב ׁשיִא םיִרָּקְדִמ

 יִנְּפִמ םִלָׁשּרְי לֵעִמ םיִּדְׂשַּכַה ליה תֹולְעַהְּב הָיָהְ אָ 11
 ץֶרָא תֶכָלְל םַלׁשריִמ והיִמְרִי אֵצו :הֹעְרַּפ ליִח וע

 ןמִיְנִּב רַעַׁשְּב אּורייִהיַו ;םִעָה ְךֶתְּב םֶׁשִמ קָלֶחַל מִינּב
 הרָיננֲחיְדִּב הָיְמְלָׁשדּב היָיֲאְִי ֹומְׁשּו תֶרֶקִּפ לֵעָּב םָׁשְו
 הרָּתַא םיִּדְׂשַּכַה-לֶא ראל } איִבָּנַה מרא ׂשֹּפְתּיַו

 אלו םיִרְׂשַּכַה--לַע םֶפֹניִנניֵא רֵקָׁש ו ּוהָיִמְרִי רֶמאֹּיַו :לפֹנ 4
 ;םיִרָׂשֲה-לֶא ּוהֵאִבָיו ּוהָיִמְריְּב היאְרְיׂשֵּפְתיַויְלַא עַמֶׁש

 תריֵּב ותוא ּונְתָנְ וָתא יִָּהְו והָימְרי-לע םיִרָּׂשַה ּופְצְקִיַו וט
 :אאלַּכַה תיִבָל ּוׂשָע וְתֹאֹיַּכ רֵּפֹּפַה ןֶתְנוְהְי תיֵּב רּוטֵאָה

 םָׁש-בֵשָיַו .תְֶנַַה-לֶאְו רוָּבַה תיֵּב-לֶא ּוהָיְמְרִי אָב יִּכ 5
 ּודְחִּקִיַו ּוהָיקְדִצ לה ַלׁשִַּו :םיּבַר םיִמָי ּוהָיְמְרִי ו

 :ןֵתָנִּת לְָכ למי רֶמאֹּו שי ֹוהָיִמְרִי רֶמאַּו הָוהְי
 ָךל יִתאָמָח הָמ ּוהָיִקְרִצ לֶמַה-לֶא ּוהָיְמְרָי רֶמאֵַּו 5
 :אלָּכַה תיב--לֶא יִתֹוא םֶּתתְנִּב הוה םעָלְו יב

 ךלַמ אֵבָייאְל רֶמאֵל םֶכָל יִאְּבִנ-רָׁשֲא םֶכיֵאִבְנ ַַאְו 5
 ַנֹרֲא אָנ-צמִׁש הָּחִעְו :תאֹּזַה ץֶרָאָה לַעְו םֶכיֵלֲע לֶבָּב כ

 ןתְנוִהְי יב יִנְבׁשְּת-לַאְ ךי פִל יִתָנחְת אָנילּפּת ךֶלֵמַה
 ודֵקפִיַו והָיקְדִצ מַה הֶּציַו :םָׁש תומָא אָלְו רֵפּפַה :1

 םל םָחָל"רַּכַכ ול ןתֶנְו הֶרֶטַּמַה רַּצֲחַּב ֹודְיְמְרִי-תֶא

 רעֶדיִװ ןעֶלעֶו םיִדְׂשִּכ איִד דְנּוא 8

 -ְלאַה הָּמָחְלִמ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ןעֶמּוק
 אייז דְנּוא ,טאָטְׁש עֶגיִזאָד איִד טיִמ ןעֶט
 ןעֶלעוֶו אייז דְנּוא ,ןעֶמעֶנְנייֵא איִד ןעֶלעוֶו
 יֹוזַא 9 :רֶעייֵפ םעֶד ןיִא ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ איִז

 טיִנ ָךייֵא טְרָהיִפְרעֶפ ,ראַה רעֶד טְנאָז
 ןעֶלעוֶו םיִדְׂשַּכ איד ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןייֵלַא
 אייז ןיִראָה ,ןְהעֶנְקעוֶוַא םִנּוא ןּופ םיוִועָג

 ןעוֶו ןיִראָז 10 :ןְהעֶנְקעוֶוַא טיִנ ןעֶלעוֶו
 עֶצְנאַנ סאָד ןעֶנאָלְש ּוליִּפַא טְלאָז רֶהיֵא
 ןעֶטְלאַה םאִו .םיִדְׂשַּכ איִד ןּופ לִיַח
 ןעֶלעֶו םִע דֶנּוא ;ְךייַא טיִמ הָמָחְלִמ
 -אָטְׁשּוצ אייֵז ןעֶׁשיִוְצ ןעֶּבייֵלְּבְרעֶּביִא
 רעֶכיִלְטיִא ְּךאָד םעוֶו יֹוזַא ,ןעֶׁשְנעֶמ עֶנעֶב

 דְנּוא ןְהעֶטְׁשְפיֹוא טְלעֶצעֶג ןייֵז ןיִא ןאַמ
 עֶגיִזאָד איִד ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ ןעֶלעוֶו אייֵז
 זיִא םִע דְנּוא }1 :רֶעייַפ טיִמ טאָטְש

 םיִדְׂשַּכ איִד ןּופ לִיַח סאָד ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג
 ראָפ .םִיַלָׁשּורְי ןּופ ןעֶנְנאַנעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז
 ּוהָיְמִרִי זיִא יֹוזַא 19 :הֹעְרַּפ ןּופ לִיַח םעֶד
 ּוצ יִדְּכ ,םִיַלָׁשּורְי ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא

 הָיִמְִי בׁשיו ריעָהְדמ םֶחָלַהלָּכ םּתיִֵע םיִפאָה ץיִתַמ ןעֶמעֶג ּוצ ןןְמָיְנִּב דְנאַל םעֶד ּוצ ןְהעֶנ
 ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ ,ןעֶטְראָד ןּופ לייֵשְּבְרֶע ןייֵז :הרשבה רצחכ

 -עֶג ויִא רֶע ןעוֶו דְנּוא 13 :קְלאַָפ םעֶד
 רעֶנעֶמּונעֶגְפיֹוא ןייַא ןעֶועוֶועֶג זיִא ןעֶטְראָד דְנּוא---.ןִמָיְנִּב ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ןיִא ןעֶועוֶו
 ןְהּוז ,הָיְמִלְׁש ןּופ ןְהּוז ,הָייִאְרִי ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןעֶמאָנ ןייַז דְנּוא ,(רעֶּבאָה-םֶלְהעֶפעֶּב) ןאַמ
 טְסְליוִו םיִדְׂשַּכ איִד ּוצ ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,איִבָנַה ּוהָיְמִרִי ןעֶמּונעֶגְנָא טאָה רֶע ,הָיְנַנַח ןּופ
 ןעֶלאַפוצ טיִנ לי ְּךיִא ,שְלאַפ זיִא םִע ,טְגאָזעֶג טאָה ּוהָיְמְרִי דְנּוא 14 ?ןעֶלאַפּוצ אּוד
 ןעֶמּונעֶגְנָא טאָה הָייִאְרִי דְנּוא טְרעֶהעֶג טיִנ םֶהיֵא טאָה רֶע רעֶּבָא ,םיִדְׂשַּכ איִד ּוצ
 איִד דְנּוא 15 :ןעֶטְׁשְריִפ איִד ּוצ טְכאַרְּבעֶנ םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,ּוהָיְמְרִי (ןעֶפיִרְנעֶגְנָא)

 דנּוא ,ןעֶנאָלְׁשעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ההָיְמִרִי ףיֹוא טְנְראָצעֶג ןעֶּבאָה ןעֶטְׁשְריִפ
 ןָתָנֹוהְי ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ,ןייֵרַא םיִנְגְנעֶפעֶג םעֶד ןיִא ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז
 דְנּוא 16 :זיֹוה-םיִנְגְנעַפעֶג ַא ּוצ טְכאַמעֶנ אייֵז ןעֶּבאָה סאָד ןיִראָו ,רעֶּבייֵרְׁש םעֶד
 ןְרעֶמאַק איִד ןיִא דְנּוא ןייַרַא זיֹוה-סיִנְנְנעֶפעֶג םעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶנ ּוהָיְמִרִי זיִא יֹוזַא
 -עֶב טאָה ּוהָיַקְדִצ גיִנעֶק רעֶד דִנּוא 17 :געֶט ליפ ןעֶסעֶזעֶג טְראָד זיִא ּוהָיְמְרִי דְנּוא
 ןייַז ןיֵא טְגעֶרְפעֶנ םֶהיֵא טאָה גיִנעֶק רעֶד דְנּוא ,ןעֶמּונעֶג םֶהיֵא טאָה ןעֶמ דְנּוא ,טְקיִש
 ? ראַה םעֶד ןּופ טְראָ ַא אָד זיִא ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,םעֶנעֶנְראָּבְרעֶפ םעֶד ןיִא ,זיֹוה
 טְסעוֶו אוד ,טְנאָזעֶג (רעֶטייִוו טאָה רֶע דְנּוא ,אָד זיִא םִע ,טְגאָזעֶג טאָה ּוהָיְמְרִי דְנּוא
 -עֶנ טאָה ּוהָיְמִרִי דְנּוא 18 :לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶגעֶג
 עֶנייֵד ןעֶנעֶק רעֶדָא ,טְגיִדְניִזעֶג ריִד ןעֶנעֶק ְּךיִא ּבאָה סאוָו ּוהָיַקָדִצ גיִנעַק םעֶד ּוצ טְנאָז

 םעֶד ןיא ןעֶּבעֶנעֶגְנייַרַא ְּךיִמ טאָה רֶהיֵא סאָד ,קְלאָפ עֶגיִזאָד סאָד ןעֶגעֶק דְנּוא ,טְכעֶנְק
 ְךייַא ּוצ ןעֶּבאָה םאֶו ,םיִאיִבְנ עֶרייֵא ןעֶד ןעֶנעֶז ּואוְוַא דְנּוא 19 ?זיֹוה-םיִנְגנעֶפעֶב
 ָּךייֵא ןעֶבעֶק ןעֶמּוק טיִנ טעֶו לֵּבְּב ןּופ גיִנעֶק רעֶד ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,טְגאָזעֶג תֹואיֵבְנ
 זאָל !גיִנעֶק ראַה ןייַמ ,ּוצ ָּךאָד רעֶה ,דָנּוצַא דְנּוא 20 ?דְנאַל ןעֶניִזאָד םעֶד ןעֶנעֶק דְנּוא
 םעֶד ּוצ ןעֶרְהעֶקקיִרּוצ טיִנ ָּךיִמ טְסְלאָז אּוד סאָד ,ןעֶלאַפ ריִד ראָפ טעֶּבעֶג ןיימ ָּךאָד
 רעֶד דְנּוא 21 :ןעֶּבְראַטְׁש ןעֶטְראָד טיִנ לאָז ְּךיִא יֵדָּכ ,רעֶּבייֵרְׁש םעֶד ,ןָתָנֹוהְי ןּופ זיֹוה
 םעֶד ןיֵא ןעֶמּונעֶגְפיֹוא ּוהָיְמְרִי םעֶד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶליֹופעֶּב טאָה ּוהָיִקְדִצ גיִנעֶק
 גאָט ןעֶדעֶי ראַפ טיֹורְּב-לעֶּבאַל א ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵא טאָה ןעֶמ דְנּא ;ְךאוַו איד ןּופ ףיֹוה
 טאָטְׁש רעֶד ןּופ טְניִדְנֶעעֶג ְּךיִז טאָה טיֹורְּב עֶצְנאַג סאָד זיִּב םאַג-רעֶקעֶּב רעֶד ןּופ-

 :ָךאַוַו איִד ןּופ ףיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶסעֶזעֶג זיִא ּוהָוְמִרִי דָנּוא

 דנוא



 חל .הימרי

 הל לעטיפאק
 דְנּוא ,ןָּתַמ ןּופ ןְהּוו הָיְטַּפְׁש דְנּוא 1

 ןְהּוז ,לֵכּוי דְנּוא ,רּוחְׁשַּפ ןּופ ןְהּוז ,ּוהָיְלַדְנ
 ןּופ ןְהּוז ,רּוחְׁשַּפ דנּוא והָיְמִלְׁש ןּופ

 ,רעֶטְרעוֶו איֵד טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה .הָיְְּלַמ
 ,קְלאָפ םעֶד ּוצ טעֶרעֶנ םאָה ּוהָיְמְרִי סאָו

 ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא

 -אָד רעֶד ןיִא ןעֶניֹואוְו טעוֶו סאוָו רעֶד

 םעֶד ְּךֶרּוד ןעֶּבְראַטְׁש טעוֶו ,טאָטְׁש רעֶכיִז
 ,טְסעֶּפ ְּךְרּוד דְנּוא רעֶנְנּוה ָּךְרּוד ,דְרעֶוְׁש
 איִד ּוצ ןְהעֶנְסיֹורַא טעֶו סאָָו רעֶד דְנּוא
 יֹזַא 8 :ןעֶּבעֶל ןעֶּבייֵלְּב טעֶו סיִדְׂשַּכ
 עוו טאָּטְש עֶגיִזאָד איִד ראַה רעֶד טְנאָז

 דְנאַה איִד ןיִא ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶנעֶ םיוִועֶנ

 טעוֶו רֶע דָנּוא ,לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ
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 חל
 א ךֶב לֵכּוְו רוזְׁשַּפ-ןֵּב ּודָיְלִדְנּוןֶּתַמ ןֶב הָיְמַּפְׁש עַמְׁשּו
 וְמִרְי רׁשֲא םיִרָבְדַל-תֶא הָיִכלַמְִּ רוחְׁשַפו ּוהִָמְלָׁש

 ג דָעָּב בֵשיַה הָוהְי רַמָא הֹכ :רְמאַל םעָה-לָכילֶא רּכַדְמ
 םיְִּׂשַּבַה-לֶא אֵציִהְו רָבָּדַבּו בעְרָּב בֶרָהַּכ תּומָי תאֹּוַה
 3 הָוהְי רַמָא הָּכ :יִחָו טֵלָׁשְל וׁשְפַנ לה ו הָיָהִי
 ;הָדָבִלּ לבָּיּדַלַמ ל יח .דיְּב תאַֹה ריִעָה ֵָנּת ןתָנַד
 4 יִּכ הָּזַה שיִאְה-תֶא אָנ תַמי ְךֶלֵּפַה-לֶא םיִרָּׂשַה ּורְמאֹּו
 ! םיִרָאְׁשִַּה הָמָהְלַּמַה יׂשְַא יֵָיתֶא אֵפַרְמ איָה ןְב-לַע
 םיִרָבְַּּכ םֶליֵלֲא רֵּבַרל םֶעָה-לָכ יִדָי הֵאְו תאֹּוַה ריִעָּב
 ִּכ הַָּה םֶעָל םֹלָשְל ׁשֶרֹד ּניֵא הזה ׁשיִאה ו יִּכ הֶּלֵאָה
 ה יב םַכְִיְב אוה"הנִה והָיקְצ ֶלּמַה לֶמאֹּיו ;הָעְרְל"ִא
 6 וכל והלְמְרִידתֶא קה :רָבָּד םָכְתֶא לכי דלֶּמִה ןיא
 הָרְּמַּמַה רַצֲחַּב רָׁשֲא רלמַהדַב היכְלַמ דֹוַּה-לֶא ותֹא
 +שִא יִּכ םִיַמְדיִא רבו םִלבַחְב ודָיְמְרי-תֶא וְלַׁשַו
  יִׁשּוּכַה ףֵלֶמירַבָע עמו :טיָטַּב ּוהָיְמְִי עְַּו טיִמ
 -:שָא ּוהָיְמְריתֶא ּונְתזיֵּ ְךֶלֶּמַה תיֵבְּב אּוהְו םיִרָמ ׁשיִא
 8 תיֵּבִמ ְךֶלֶמ-רְבָע אצי :מָיְנּב רַעַׁשְּב בֵׁשֹוי ְךֶלֶמַהְו רֹוָּבַה
 9 ּועֵרַה למה יָנֹרֲא .:רֶמאֵל למה לֶא רֵבדַו ְךֵלֶּמַה
 איִבַָּה ּוהָיְמְרִיל וׁשָע רֶׁשֲא-לָּכ תַא הֵֶּאָה םיִׁשְנֲאָה
 םֶעְרָה יֵנְּפִמ ויִּתְחַּת תֶמַָו רֹוָּכַה-לֶא- ּוכילְׁשַהיר ָׁשֲא תֶא
 י ךלֶמיְבֶע תֶא ךלֶּמה הוי :ריִעָּב דע םֶהֶּלַה יא יִּכ
 תיִלְַהְו םיִָׁנֲא םיִׁשלׁש המ ְדיְּב חַק רֶמאֵל יִׁשוּכַה
 גנ ידבָעוהֵּקִַו :תיִמָי םֶרָטִּב רֹוּבַהְדִמ איִבּנַהּויְמְרי-תֶא
 תַהַילֶא מַה אֹבָר ודְיִּב םיִׁשָנֲָה-ִתֶא ךֵלֶמ
 טיִהלִמ ֹולְבּו תֹוֿבָחְסה 'ילְּב טׁשִמ חַּקַַו רָצֹואָה

 נ ידָבָע רֶמאֹל :טילָבֲּב רֹמה לֶא ימריילָא םֶתלַׁשי

 ןעֶמְׁשְריִפ איִד דְנּוא 4 :ןעֶמעֶנְנייַא איִז

 לאָז ןעֶמ ,גיִנעֶק םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה

 ןיִראָז ,ןעֶמייֵמ ןאַמ ןעֶניִזאָד םעֶד ְּךאָד
 ןּופ דְנעֶה איִד ףאַלְׁש טְכאַמ רֶע לייַו

 -ְךעֶּביִא ןעֶנעֶז םאָו ,טייֵל-הָמָחְלִמ איִד
 ;נאָּטְׁש רעֶגיִזאָד רעֶד ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶג
 ,קְלאַפ ןעֶצְנאַג םעֶד ןּופ דְנעֶה איִּד ְנּוא

 טֶבּוז ןאַמ רעֶניִזאָד רעֶד ןיִראָו ,רעֶטְרעֶו עֶניִזאָד איִד איז יֹוזַא אייֵז ּוצ טעֶר רֶע לייַו

 דָנּוא 8 :עֶטְכעֶלְׁש סאָד טְרֶעייֵנ ,קְלאָפ ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ (ןעֶדיִרְּפ) םֹולָׁש םעֶד טיִנ

 גיִנעֶק רעֶד ןיִראָו ,דְנעַה עֶרייֵא ןיִא זיִא רֶע ,טְהעֶז ,טְגאָזעֶג טאָה ּוהָיַקְדִצ גיִנעֶק רעֶד

 אייֵז דָנּוא ,ןעֶמּונעֶג ּוהָיְמִרָי ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 6 :ןּוהְט טיִנ ְּךאַז ןייק ָךייֵא ןעֶנעֶק ןעֶק

 סאָו ,גיָנעֶק םעֶד ןּופ ןֶהּוז ,ּוהָיַּכְלַמ ןּופ ּבּורְג רעֶד ןיִא ןעֶּפְראועֶגְנייַרַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה

 טְזאָלעֶגְרעֶטְנּורַא ּוהָיְמִרִי ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;ְךאַו איִד ןּופ ףיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא

 דָנּוא ,םייַל טְרֶעייֵנ ,רעֶסאַַו ןייק ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא ּבּורְג רעֶד ןיִא רעֶּבָא ,קיִרְמִש טימ

 ,רעֶטְניִדעֶּבְפיֹוה ַא ,יֵשּוּכ רעֶד ;ְּךֶלֶמ רֶבֵע דְנּוא 7 :םייַל םעֶד ןיִא ןעֶקְנּוזעֶג טאָה ּוהָיְמְרִי

 אייז סאָד---גיִנעֶק םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע דְנּוא---,טְרעֶהעֶנ סֶע טאָה

 ןעֶסעֶזעֶג (םֶלאָמאַר) זיִא גיִנעֶק רעֶד דְנּוא ,ּבּורְג רעֶד ןיִא טְצעֶזעֶגְנייֵרַא ּוהָיְמְרָי ןעֶּבאָה

 ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא ְּדַלֶמ דֶּבִע זיִא יֹוזַא 8 :ןֵמָיְנִּב ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ןיִא

 !גיִנעֶק ראַה ןייֵמ 9 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,גיִנעֶק םעֶד ּוצ טעֶרעֶנ טאָה דָנּוא ,גיִנעֶק םעֶד

 ןּוהָמעֶג ןעֶּבאָה אייֵז סאָו םעֶלַא ןיִא ,ןּוהְטעֶנ םעֶטְכעֶלְש ןעֶּבאָה רעֶנעֶמ עֶניִזאָד איד

 רֶע דְנּוא ּבּורְנ איִד ןיִא ןעֶפְראָועֶנְנייַרַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו ,איִבָנַה ּוהָיְמְרִי ּוצ

 טיֹורְּב ןייק אָד רֶהעֶמ טיִנ זיִא םִע ןיִראָו ,רעֶנְנּוה ראַפ טֶרָא ןייַז ףיֹוא ןעֶּבְראַטְׁש טעוֶו

 יֹוזַא ,יִשּוּכ םעֶד ָּךֶלֶמ רֶבֶע ןעֶטאָּבעֶנ טאָה גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 10 :טאָמְׁש רעֶד ןיִא
 דְנּוא .רעֶנעֶמ גיִסייֵרְד ןעֶנאַד ןּופ (טְכאַמנ רְנאַה עֶנייֵד ןיֵא םעֶנ עֶנאָז ּוצ

 :טְּבְראַטְׁש רֶע רעֶדייֵא ,ּבּורְג איד ןּופ איִבָנַה ּוהָיְמְרִי ןעֶנְנעֶרְּבְפיֹורַא טְסְלאָז אּוד

 זיִא רֶע דֶנּוא רעֶנעֶמ איִד דְנאַה עֶנייֵז ןיֵא ןעֶמּונעֶג ְךֶלֶמ רֶבֵָע טאָה יֹוזַא 1

 טאָה רֶע דְנּוא ,רָעֹוא םעֶד רעֶטְנּוא גיִנעֶק םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא
 רֶע דְנּוא עֶּפְמּול עֶטְלַא רְנּוא רעֶדיֵלְק עֶטְלַא ןעֶמּונעֶנְסיֹורַא ןעֶטְראָד ןּופ
 דָבֵע דְנּוא 12 :קירטש ןַא ּבּורְג איִד ןיִא ּוהָיְמְרִי ּוצ ןעֶפְראָועֶגְנייַרַא אייֵז טאָה

 ךלמ
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 תָֹבְחּפַה יֵאֹלְּב אָנ םיִׂש ּוהָיִמְרי-לֶא יִׂשּכַה ךֵלֶמ
 ׂשַעיו םיִלָבֲחַל תַחֵּתִמ ְךיֶדָי תֹוָליִצַא תַחַּת םיִחָלְמַהְ

 וְתֹא ילעַיַו םיִלָבֲַּבֹוהָיְמְרִי-תֶא ּוכְׁשמִיו :ןּכ ּוהָימְרִי 5
 ֶמִה חַלְׁשִַּ :הָרִָּמַה רַצְָּב ּוהיִמְרִי בֶׁשּיַ רַָֹּהְדִמ 4

 יִׁשיִלְּׁשַה אֹובְמילֶא ויָלֵא איִבּנַ ּוהָיְמְִי-תֶא חַי ּוהָיקדִצ
 נָא לֵאֹׂש ּיהָיְמר--לֶא ךֵָּמַה רֶמאֹו הוהְי תיֵבְּב רֶשֲא

 -לָא ֹוהיְמְרִי רֶמאֵַּ :רֵבָּד ִּמִמ דֵחַכְּתילַא רֶבֶּד ֶָתֶא וט
 צא יִכְויִנֵתיִמְּת תַמָה אָֹלָה ּךֵל דיִנַא יּכ ּוהיְרִצ

 והָיְמְרִ-לֶא ּוהָיִקְדִצ ְּךֵֶּמַה עּבְּׁשִַו :יִלֵא עַמְׁשִת אָל 5
 ׁשֵפַנַ--תֶא ּטָליהְׂשֶע רֶׁשֲא תא הָוהיייַח רֶמאֵל רֶתַּפַב
 רֶׁשֲא הֶּלֵָה םיׁשָנֲאָה דיְּב ּנָּתָא-םִאְו ךֶתימָא-ִא תאֹוַה

 והָיִקדְצילֶא ּוהְָמְרִי רַמאֵּו - :ּדָשְפ-תֶא םיָׁשְקַבִמ עז
 אֵצַת אֹצְייםִא לֵאָרׂשִי יהלֲא תֹואָבְצ יִהֹלֶא הָוהְי רַמָא-הְּכ
 ףֶרֶׂשֶת אֵל תאוה ריעָהְוּךֶׁשִפַנ הָתיָחְו לֵבָּב-ְךלֶמיֵרְׂשילֶא

 ְךֵַמ יֵרָׂשילָא אֵּצַתראָל םִאְו :ךֶתיֵבּהָּתַא הָתְחְ ׁשֵאְּב 5
 ׁשֵאְּב ָהֶפְָׂשּו םיִּׂשַּכַה-ךִיְּב תאֹּזַה ריִעָה הָנְּתִו לֶבְּב

 ּוהָיְִדִצ ְךֵלֶּמַה רֶמאֹּי :םֶדָיִמ טְלְּמְתיאְל הָּתַאְו 5

 -ילא ּולְפָנ רַׁשֲא םיִדּוהיַה--תֶא גַאד יִנֲא ודָיְמרִיילֶא
 רֶמאַּה - :יִביֹולְלַעְתִהְו םֶדיְּביִתֹא ינתיְדַּ םיִדְׂשַּכַה 2

 רַב יִנֲא רַׁשֲאַל הָוהְי ליִקְּב ו אָניעמׁש ּוְּתִי אֵל ּהָיְמִרִי
 הָו תאֵצְל הָּתַא ןאָמ-ִאְו :ֶּׁשְפַנ יְִתּוךֶל בַטֵיו ְךילֵא :ג

 חל הימרי
 ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ,יִׁשּוּכ רעֶד ְּךֶלֶמ

 רעֶדייֵלְק עֶּטְלַא איִד ְךאָד אּוהְמ ,ּוהָיְמִרִי
 סְמעֶרָא איִד רעֶטְנּוא ןעֶּפְמּול איִד דְנּוא

 ,קיִרְמִׁש איִד רעֶטְנּוא דְנעֶה עֶנייֵד ןּופ
 דְנּוא 13 :ןּוהְמעֶנ יֹוזַא טאָה ּוהָיְמְרִי דְנּוא

 טיִמ ןעֶניֹוצעֶגְסיֹורַא ּוהָיְמְרִי ןעֶּבאָה אייֵז
 -ַםיֹורַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,קירְטִש
 ּוהָיְמְרִי דְנּוא .ּבּורְג איִד ןּופ טְכאַרְּבעֶג
 איֵד ןּופ ףיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶג זיִא
 ּוהָיַקְדִצ גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 14 :ְךאַו
 ְךיִז ּוצ טאָה רֶע דִנּוא טְקיִׁשעֶג טאָה
 ןעֶטיִרְד םעֶד ּוצ ,איִבָנַה ּוהָיְמְרִי ןעֶמּונעֶג
 ;ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא גְנאַגְנייֵרַא
 ּוהָיְמְרִי ּוצ טְנאָזעֶג טאָה גיִנעֶק רעֶד דְנּוא

 ןּופ טְסְלאָז אּוד ;ְּךאַז ןייַא ְּךיִד געֶרְפ ְּךיִא
 דְנּוא 18 :ןעֶדייֵמְרעֶפ טיִנ טְראָו ןייק ריִמ

 ןעֶו ,ּוהָיֵקְדִצ ּוצ טְגאָזעֶג טאָה ּוהָיְמְרִי
 דֲאְשנ רֶשֲא םִשנַה-לָכ הנהְו :הָוהְיִנְֲרִה רֶׁשֲא רֶכֶּדַה
 הרָּנַהְו.לַכְּב ְּךֵלֵמ יִרָׂש-לֶא תֹואְצִמ הָדּוהְייּדַלְמ תיֵבְּ
 נר ֶּבב ּעְּבִמֶה ּךמֹלׁש יִׁשְנַא ְךֶ יִלְָיְוךותִִּה תֹרְמֶא
 -לַא םיִאְצִֹמ ּךָנְּב-תֶאְ ּךיִׁשָנ--לָּכ-תֶאְו !רוחָא ּונְָנ
 לֶבְּביִּדַלִמ יב יּכ םֶהִָמ טְלְמִיאֶל הָּתְַ םיִָׂשּכַ

 רֶמאֹנ -  ּוׁשְאָּב ףֶרׂשִּת תאֵַה דֶעְהִֶאְוׂשֵפּתִּת 4

 אוד טְסעוֶו ,ןעֶגאָז סאָד ריִד לעֶז ְךיִא

 ְךיִא ןעוֶו דְנּוא ?ןעֶטייֵט םיִנ ןעֶד ְּךיִמ
 טְסעוֶו יֹוזַא ןעֶּבעֶג הָצֵע עֶנייֵא ריִד לעוֶו
 רעֶד דְנּוא 16 :ןעֶרעֶהּוצ טיִנ ְּךיִמ אוד

 ּוצ ןעֶריֹואוְוְׁשעֶנ טאָה ּוהָיַקְדִצ גיִנעֶק

 רֶע סאוָו ,טְּבעֶל ראַה רעֶד איז רֶהאָו יֹוזַא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,םעֶנעֶנְראָּבְרעֶפ ןיִא ּוהָיְמְרִי
 ּביוא דְנּוא ,ןעֶטייֵט ְּךיִד לעֶו ְּךיִא ּביֹוא ,עֶלֶעעֶז עֶניִזאָד איִד טְכאַמעֶג םִנּוא ּוצ טאָה
 ןעֶרְהעֶנעֶּב םאָו ,ןעֶׁשְנעֶמ עֶניִזאָד איד ןּופ דְנאַה איד ןיִא ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא ְּךיִד לעוֶו ְּךיִא
 ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ּוהָיַקְדִצ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ּוהָיְמִרִי דְנּוא 17 :עֶלֶעעֶז עֶנייַד
 ביִנעֶק םעֶד ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ איִד ּוצ ןְהעֶנְסיֹורַא טְסעוֶו אּוד ןעוֶו ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד

 םיִנ טעֶו טאָמְׁש עֶגיִזאָד איִד דְנּוא ,ןעֶּבייֵלְּב ןעֶּבעֶל עֶלֶעעֶז עֶנייַד טעֶו יֹוזַא ,לֶבָּב ןּופ
 :ןעֶּבייֵלְּב ןעֶּבעֶל ןעֶלעוֶו דְניִזעֶגְזיֹוה ןייַד דְנּוא אּוד דְנּוא ,רֶעייֵפ טיִמ ןעֶרעוֶו טְנעֶרְּבְרעֶפ

 ,לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ איד ּוצ ןְהעֶנְסיֹורַא טיִנ טְסעוֶו אּוד ןעזֶו דְנּוא 8
 םיִדְׂשַּכ איִד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא ןעֶרעֶו ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא טאָטְׁש עֶניִזאָד איִד טעֶו יֹוזַא
 ןּופ ןעֶניִרְּטְנַא טיִנ טְסעֶו אּוד דְנּוא ,רֶעייַּפ טיִמ ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ איִז ןעֶלעוֶו אייֵז דֶנּוא
 טְגְראָזעֶּב ןיִּב ָּךיִא ,ּוהָוְמִרִי ּוצ טְנאָזעֶנ טאָה ּוהָיַקְדִצ גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 19 :דְנעֶה עֶרייֵז
 ָךיִמ אייֵז ןעֶלעוֶו רעֶמאַט .םיִדְׂשַּכ איִד ּוצ ןעֶלאַפעֶנּוצ ןעֶנעֶז סאוָו ,םיִדּוהְי איִד ןעֶנעֶו
 ּוהָיְמִרַו דְנּוא 20 :ןעֶטאָּפְׁש ריִמ ןּופ ןעֶלעֶֶז אייֵז דְנּוא דְנאַה עֶרייֵז ןיִא ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא
 ןּופ לֹוק םעֶד ּוצ ּוצ ָּךאָד רעֶה ;ןעֶּבעֶנְרעֶּביִא טיִנ !ְּךיִד) ןעֶלעוֶו אייֵז ,טְנאָזעֶג טאָה
 דָנּוא ןייַז טּונ ריִד טעֶז יֹוזַא דְנּוא ,ריִד .ּוצ דעֶר ְָּךיִא סאָו םעֶד ןעֶנעוֶו ,ראַה םעֶד

 םאָד ,ְהעֶנְסיֹורַא טיִנ טְסְליוִו אּוד ןעֶו דְנּוא 21 :ןעֶּבעֶל ןעֶּבייֵלְּב טעֶד עַלֶעעֶז עַנייֵד
 סאָו ;רעֶּבייוַו עֶלַא ,העָז דְנּוא 22 :ןעֶזיִועֶג ריִמ טאָה ראַה רעֶד סאָו טְראָו סאָד זיִא
 טְרְהיִפעֶגְסיֹורַא ןעֶלעוֶו ,הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ןעֶנעֶז
 ןעֶּבאָה םִע .ןעֶבאָז ןעֶלעוֶו אייֵז דָנּוא לֶבְּב ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ איִד ּוצ ןעֶרעֶו
 םעֶד ןיִא ןעֶנעֶז םיִפ עֶנייַד .,דְנייַרְפ עֶטּונ עֶנייֵד ןעֶמּוקעֶנייִּב דְנּוא טעֶרעֶגְרעֶּביִא ָּךיִד
 עֶנייֵד עֶלַא דְנּוא 23 :טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ ְּךיִז רעֶטְניִה ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ,ןעֶקְנּוזעֶב םייַל
 טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,םיִדְׂשַּכ איִד ּוצ ןעֶרעוֶו טְרְהיִּפעֶגְסיֹורַא ןעֶלעוֶו רעֶדְניִק עַנייד דְנּוא רעֶּבייוַו
 טְסעֶזֶו לָבָּב ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא ןיִראָו ,דְנעֶה עֶרייֵז ןּופ ןעֶניִרְטְנַא טיִנ (ְךיֹואנ
 ;רֶעייַפ טיִמ ןעֶרעֶו טְנעֶרְּבְרעֶפ טעוֶו טאָטְׁש עֶניִזאָד איִד דְנּוא ןעֶרעֶֶו ןעֶמּונעֶג אּוד

 דנוא



 הימרי
 ּוהָיְמְרָי ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ּוהָיַקְדִצ דְנּוַא 4
 איד ןּופ ןעֶסיִװ טיִנ לאָז ׁשְנעֶמ ןייק
 טיִנ טְסְלאָז אּוד זַא ,רעֶטְרעוֶו עֶניִזאָד
 איד ןעֶװ דְנּוא 23 :ןעֶרעֶו טייֵטעֶנ

 ּבאָה ָּךיִא זַא ןעֶרעֶה ןעֶלעוֶו ןעֶטְׁשְריִפ
 ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא ,טעֶרעֶג ריִד טִיִמ

 ריִד ּוצ ןעֶלעוֶו דְנּוא ,ןעֶמּוק ריִד ּוצ

 ןעֶלְהעֶצְרעֶד םֶנּוא טְסְלאָז אּוד .ןעֶנאָז
 גיִנעֶק םעֶד טיִמ טעֶרעֶנ אּוד טְסאָה סאוָו
 ,ןעֶדייֵמְרעֶפ טיִנ םֶנּוא ןּופ םִע טְסְלאָז אּוד

 דְנּוא ,ןעֶטייֵט טיִנ ְּךיִד ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא
 ?טעֶרעֶג ריִד ּוצ גיִנעֶק רעֶד טאָה סאו
 ְךיִא ,ןעֶגאָז אייֵז ּוצ אּוד טְסְלאָז יֹוזַא 6

 810 טל חל

 אֵלְו הָּכַאְה-םיִרְבְּדַּב עַדַײלַא ׁשיִא ּודְיְמְרִי-לֶא ּוהיִקְרִצ
 הכ ילֲא ּואָבּו ְךֶתַא יִּתְרַבַּדיִּכ םיִרׂשַהּועְמְׂשִייִכְו  תמָת
 -לַא ךלמַהילֶא ָּתְרַביהַמ ּונְל אָניִהְריִגַה ּךילֵא ּורְמְִ
 יא ָּתְרַמָאְו :ךֶלֶמַה ילֲא רֶּבִּיִַמּדתיִמנ אלו ּו ּבִמ דֵחַכְּת
 יִנְביִׁשֲה יִּתְלִבְל למה ינְפִל יִתָּנִחְת י נַא-ליִּפַמ םֶריֵלֲא
 יד -'לָא םיִרָׂש ׁשילְב י ואֹבָ ;םֶׁש תּומָל ןֵתִָהי תיִּב
 רֶׁשֲא הָּלֵאָה םירָבְּדַה-לֶכְכ םֶהל נו ותֹ ילֲאשִּיו דמי
 8 בֵׁשַו :רֶבָּדַה עַמְׁשִנדאַל יִּכ ּועָּמִמ ּוׁשְרֲחָו למה הָוִצ
 * םִַלָשוְי הָרְְּלִנירְׁשֲא םֹויידע הֶרּטּמַה רֵצחַּב ּהְִמרי
 :םִלָׁשּורְי הָדְּכִלִנ רֶׁשֲאַכ הְֶהְ

 טל טל
 א יִבָׂשֲעָה ׁשֶרֶהַּב הָדּוְי-ְךלָמ ּוהְוקְדִצְל תיִעִׁשְּתִנ הנָּשַּ
 וו לָׁשרילֶא ליל לבב רֵאֶרְכְבְ אָּב
 3 יִשיִבְרִה ׁשֶרֶהַּב ּודְיִקְדִצְל הָנָׁש הָרְׂשֶעיֵּתְׁשַעְּב :ָהיֶלָע
 3 יִרָׂש לֹּכ ואֹבֵו ;ריִעָה ַקִ ׁשֶרֶחַל הָעְׁשְִּ
 ברעג רצְרש לג ְךוֵּתַח רַעַּב ּובְׁשו לֵבְּביּדְלמ
 אש-לכו גֶמ"בַר רָצֶאְרַׂש טי םיִרָסיבַר םיִכָמְרִׂש

 + ה הי ר ּוהָיְדִצ םִאְר רֶׁשֲאּכ והיו :לֶבָּביִדִלִמ יִרְׂש ןעֶלאַפ טעֶּבעֶג ןייֵמ טְזאָלעֶג ּבאָה
 ְךֶרֵּד ריִעְהְדִמ הלל יאָ ּוחְרִבִיו הָמָחְלַּמַה יִׁשְנַאולַכְו טיִנ ָּךיִמ לאָז רֶע זַא ,גיִנעֶק םעֶד ראַּפ
 :הדָבְרעֶה ְּךֶרֶד אֵצֵַ םִיָתֹמְהַה ןיֵב ר לה ןג .ןֵתָנֹוהְו ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ

 ה תֹוָבְרָעְּב ּודְיִקְדִצ טי בלית פח .עֶלַא .הנזא 7 ;ןעֶּבְראַטְׁש ּוצ טְראָד : * נ ֹצ 5 = יין = = 5 5 י=ִיִיְו = ֹו 5 :
 ילֵבּבידלִמ .רֶצארְכבנ-לַא ּודְלַעַיַו ותֹא ּוֲחְקּיַו ֹחֵרָי ! א א
 ז נַחְׁשִַו :םיִטָפְׁשִמ וָּתִא רֵּבַדְיַו תַמֲח ץֶרָאְּב הָתָלְבַה הים וצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז ןעֶּטְשְריִפ
 יִרֹח-ְּכ תֵא ייְֵל הָלְבִרְּב ּוהָיִקדְצ יינְב-תֶא לֵבָּב ְךֶלֶמ דְנּוא ,טְנעֶרְפעֶנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 ז והֵרְכַאָיו רּוע ּודָיִקְדִצ יָניע-תֶאָו :לָב בב ְךלֶמ טֵחָׁש הָדּהְי עֶלַא אי יֹוזַא טְגאָזעֶג אייֵז טאָה רֶע
 8 תֹיַּב-תֶאְו למה תיֵּב-תֶאְו :הלָבָּב ותֹא איִבָל םִיַָׁש הב יי 6 רער ר

 :ּוצָתְנ םֶלָׁש תֶמֹוחיתֶאְו ׁשֵאְב םיִדָׂשַּכַה ּופרָׂש םֶעָה היִנעַק רעד אָ העפְרַעְנ כי רק
 ןּופ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ןעֶטאָּבעֶג טאָה

 דְנּוא 28 :ןעֶראָועֶנ טְרעֶהעֶג טיִנ זיִא טְראוָו םאָד ןיִראָו ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא ליִטְׁש םֶהיֵא
 ןעֶבְלעוֶו ןיֵא גאָט םעֶד ּוצ ויִּב ְךאוַו איִד ןּופ ףיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶג זיִא ּוהָיְמְרִי
 זיִא םִיַלָׁשּורְי ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶנ טְראָד זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶראָועֶג ןעֶמּונעֶגְנייַא זיִא םִיַלָׁשּורְי
 :ןעֶראָועֶג ןעֶמּונעֶגְנייֵא

 טל לעטיפאק
 זיִא ,שָדֹח ןעֶטְנִהעֶצ םעֶד ןיִא ,הָדּוהְו ןּופ גיִנעֶק ּוהָיֵקְרִצ ןּופ רֶהאָי ןעֶטְנייֵנ םעֶד ןיִא 1
 אייַז דְנּוא .םִיַלָׁשּורְי ןייק ןעֶמּוקעֶג לִיַח ץְנאַג ןייַז דְנּוא ,לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק ,רֵצאֶרְדַכּובְנ

 םעֶד ןיִא ּוהָיַקְדִצ ןּופ רֶהאָי ןעֶטְפֶלֶע םעֶד ןיִא 2 :טרעֶנאַלעֶּב רֶהיֵא ףיֹוא ְךיִז ןעֶּבאָה
 ןעֶטְלאָּטְשּוצ טאָטְׁש איִד זיִא שָדֹח םעֶד ןּופ (גאָטנ ןעֶטְנייֵנ םעֶד ןיִא ,ׁשֶרֹח ןעֶטְריִפ

 דֶנּוא ,לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ ןעֶמְׁשְריִפ עֶלַא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז םִע דְנּוא 8 :ןעֶראוָועֶג

 םיִכְסְרַׂש ּובְנ-רַגְמַס רֶצֶאְרַׁש לֵגְרִנ ,רֶעיֹוט ןעֶטְסְלעֶטיִמ םעֶד ןיִא טְצעֶזעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז
 ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ עֶניִרְּביִא עֶלַא דְִנּוא ,גָמ-בֵר רֶצֶאְרַש לֵנְרִנ ,םיִרָס-בַר
 טייל הָמָחְלִמ עֶלַא דְנּוא הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק ּוהָיֵקְדִצ ןעוֶו ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע רְנּוא 4 :לֶבָּב
 -ְסיֹורַא טְכאַנ אייֵּב ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ןעֶפאָלְטְנַא אייֵז ןעֶנעֶז יֹוזַא ןעֶהעֶזעֶג אייֵז ןעֶּבאָה
 ָךְרּוד ,גיִנעֶק םעֶד ןּופ ןעֶטְראָג םעֶד ּוצ געוֶו םעֶד ףיֹוא ,טאָטְׁש רעֶד ןּופ ןעֶגְנאַגעֶג
 געוֶו םעֶד ָּךְרּוד ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא רֶע דְנּוא ,ןְרֶעיֹומ אייוַוְצ איִד ןעֶׁשיוִוְצ רֶעיֹוט םעֶד
 אייֵז דְנּוא טְגאָיעֶגְכאָנ אייֵז ןעֶּבאָה םיִדְׂשַּכ איד ןּופ לִיַח סאָד דְנּוא 8 :ןיֹולְּפ םעֶד ןּופ
 ןעֶמּונעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ֹוחֵרָי ןּופ ןיֹולְּפ םעֶד ןיִא טְכייֵרְגְרעֶד ּוהָיַקְדִצ ןעֶּבאָה
 הָלְבִר ןייק ,לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק רַצאֶרְדַכּובְנ ּוצ טְכאַרְּבעֶנְפיֹורַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 דְנּוא 6 :םיִטָּפְׁשִמ איִד ןעֶנעוֶו טעֶרעֶנ םֶהיִא טיִמ טאָה רֶע דְנּוא ,תֶמֵח דְנאַל םעֶד ןיִא
 עֶנייַז ראָפ הָלְבר ןיִא ּוהָיִקְדִצ ןּופ רעֶדְניִק איִד ןעֶטְכאָׁשעֶג טאָה לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק רעֶד
 :ןעֶטְכאָׁשעֶגְסיֹוא לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק רעד טאָה הָדּוהְי ןּופ ןעֶראַה ַעייֵרְפ עֶלַא דְנּוא ,ןעֶניֹוא

 םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,טְכאַמעֶנ רֶניֵלְּב רֶע טאָה ּוהָיַקְדִצ ןּופ ןעֶניֹוא איִד דְנּוא 7
 ןּופ ויֹוה סאָד דְנּוא 8 :לֶבָּב ןייק ןעֶנְנעֶרְּב ּוצ םֶהיֵא ןעֶטעֶק טיִמ ןעֶדְנּוּבעֶנ
 -ְרעֶּפ םיִדְׂשַּכ איִד ןעֶּבאָה .קְלאָפ םעֶד ןּופ רעֶזייֵה איִד דְנּוא ניִנעֶק םעֶד
 :טְרעֶטְשּוצ אייֵז ןעֶּבאָה םִיַלָׁשּורי ןּופ ןְרֶעיֹומ איִד דְנּוא ,רֶעייַּפ טיִמ טְנעֶרְּב

 דנוא
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 ולְפָנ רֶשֲא םיִלְפִנַ-תֶאְ ריִעְּב םיִרָאְשִַּ םָעָה רֶתָי תֵאְו 5
 םיחְּבַשבר ןְרֶאְרְּבִנ הָלגָה םיִרָאְּׁנה םָעָה רֶתָי תאְויְלָע

 רוָאְׁשִה הָמּואְמ םֶהָלְדיִא רֶׁשֲא םִלּדַה םָעָה ןֵמּו :לֵכָּב י
 םיִמְרִּכ םֶהְל ןּתִיַ הָדּוהְו ץרַאְב םיִחְּכִט-בַ ןְהֶארתְבִנ

 -ילַע לָבָּב-ְךֶלֶמ רַצאַרדכּובְנ וַצַָו :אּוהַה םיַּב םיִבָניִו 1
 ניו ְּחָק :רֶמאֵל םיִחָּבַ-בַר ןְדָארעִבְנ יב ּוהָיְמְרִי
 רֵּבַדְ רֶׁשֲאַּכ םא יִּכ עב הָמֲאְמ וָל שַעַּת-לֵאְו ויָלָע םיִׂש

 םיִחְּבִט-בר ןְדאָרוְבִנ חַלְׁשִּיַו :ָֹּמִע הֶׂשֶע ןֵּכ ְלֵא 3
 -ךלמ יִּבַר לֵכְו מדבר רֶצֲאְרׂש לג םיִרָמ-בר בשוב

 ונתיו הֶרָטַּמַה רַצֲחְמ ּוהְיְמְרי-תֶא ּוהְַַוּוחְלְׁשִּיַו :לֶבָּב 14
 תיָּבַה-לֶא ּוהֵאְוהִל ןָפְׁשְדִּ םֶקיִחֲאְּבֹודָילְַגילֶא ֹותֹא

 הָרֹוהְירַבְד הָיָה ּוהָיְמְרילֶאְו - ּ!םִעָה ְךֹתְּב בֶׁשַָו וט
 -רַבָעָל ְָרַמֲאְוַלָה :רְמאֵל הֶרטַּמַה רַצֲחַּב רע ָתִֹהְּב 18

 לֵאָרְׂשִי יִהלֶא תֹואָבִצ הָוהְי רַמָאְהְּכ רֹמאֵל יִׁשּוּכַ ְךֵלֶמ
 הָבוטְל אֵלְו הָעְרְל תאְַּה ריִעְה-לֶא יֵרְבָד-תֶא יִבמ יָה

 יִּכ !םֶהיֵנְּפִמ רוי הָּתַא-רָשֲא םיִׁשָנֲאָה יב ןתָנ אֵלְו
 לֶלָׁשְל ּךֶׁשִפִנ ָָל הֶוְהְ לָּפִת אֵל בֶרחבּו ךְטלַמֲא טַּלַמ

 מט טל

 םאוָו קְלאַּפ םעֶד ןּופ עֶגיִרְּביִא םאָד דְנּוא 9

 ,טאָּטְׁש איד ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ןעֶנעֶז
 ּוצ ןעֶנעֶז סאָה עֶנעֶלאַפעֶגּוצ איִד דְנּוא
 עֶניִרְּביִא איד דְנּוא ,ןעֶלאַפעֶגּוצ םֶהיֵא

 -עֶגְרעֶּביִא ןעֶנעֶז םאוָו קְלאָפ םעֶד ןּופ
 רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד ןְדַאְרַזּובְנ טאָה ,ןעֶּביִלְּב
 :לֶבָּב ןייק ןעֶּביִרְטְרעֶפ רעֶטְכאַלְׁש איד ןּופ
 סאוָו ,קְלאַפ ןעֶמעֶרֶָא םעֶד ןּופ דְנּוא 0
 רעֶד ןְדֲאְרַזּובְנ טאָה ,טיִנְראָג ןעֶּבאָה אייֵז
 -יִא רעֶטְּכאַלְׁש איד ןּופ רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא
 דְנּוא .הָדּוהְי דְנאַל םעֶד ןיִא טְזאָלעֶגְרעֶּב
 דְנּוא ןעֶטְרעֶגְנייוִו ןעֶּבעֶגעֶג אייז טאָה רֶע
 ;גאָמ ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא רעֶדְלעֶפְרעֶקַא
 לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק רַצאֶרְדִכּובְנ דְנּוא 1
 דְנאַה איִד ְָךְרּוד ,ּוהדָיְמִרִי ןעֶטאָּבעֶג טאָה
 איד ןּופ רעֶטְשְרעֶּביֹוא רעֶד ןְדֲאְרַזּובְנ ןּופ

 םעֶנ 12 :ןעֶנאָז וצ יֹזַא ,רעֶטְכאַלְׁש :הָוהי-םֶאְנ יִּב ָּתְחָטְבייִּכ
 ףיױא ןעֶניֹוא עֶנייִד אּוהְט דְנּוא םֶהיֵא 2 טא

 : : : ו : : = | ו א יב = וו ר רעֶמָ קיא טכלאז או ראם 0 ר לז אצל ח וְנ

 ֹוזַא טְרֶעייג ,ןּוהְט טיִנ םעֶטְכעֶלְׁש ןייק םטעיה א 8 ריק ְךְב טא רמָא

 טְהְלאָז ֹזַא ןעֶדעֶר ריד ּוצ טעוֶו רֶע איִח דו ולא רֶמאָו הימל םִחְִטבר חק !הלָבָּ
 ןְדַאְרַזּובִנ דְנּוא 13 :ןּוהמ םֶהיִא טיִמ אוד  אֵבו :הַָה םִקָּמַדילֶא תאֹוַה הָעְרָה-תֶא רָּבּד יא 5

 רעֶטְבאַלְׁש איד ןּופ רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד םֶֶתְעַמְׁשיאַלְו הָוהיִל םָתאָטַחייכ רֵּבּד רֶׁשֲאַּכ הָוהְי עו
 רעֶד ןְבְַׁשּובְנ דֶנּוא טְקיִׁשעֶג טאָה םֹוה ְדְִַּּּפ הוה הָתעו :הַָ רַכָּדִי םֶכָל היה ולֹוקְּב

 דְנּוא ,עֶטְניִדעֶּב-םיֹוה איד ןּופ רעֶטְצֶלֶע
 אייֵז דְנּוא 14 :תלֶבָּב ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ עֶטְצֶלֶע עַלַא דְנּוא ,גָמ-בֵר ,רֶצֶאְרַׁש לֵגְרִנ
 דְנּוא ;ְךאַו איִד ןּופ ףיֹוה םעֶד ןּופ ּוהָיְמְרִי ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא טְקיִׁשעֶג ןעֶּבאָה
 לאָז רֶע זַא ,ןָפְׁש ןּופ ןְהּוז ,םָקיִחַא ןּופ ןְהּוז ,ּוהָיְלַדְנ ּוצ ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז
 םעֶד ןעְׁשיוִוְצ ןעֶּביִלְּבעֶג רֶע זיִא יֹוזַא דְנּוא יֹוה (ןייַז) םעֶד ּוצ ןעֶרְהיִּפְסיֹורַא םֶהיֵא
 זיִא רֶע ןעוֶו ּוהָוְמְרִי ּוצ ןעֶועוֶועֶג זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד דְנּוא 12 :קְלאָפ
 דְנּוא העֶב 16 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ;ךאוַו איִד ןופ ףיֹוה םעֶד ןיִא טְראַּפְׁשעֶגְנייַא ןעֶזעוֶועֶנ
 ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא .יִׁשֹוּכ םעֶד ָּּדַלְמ רֶבָע ּוצ ןעֶנאָז טְסְלאָז אוד

 איד רעֶּביִא רעֶטְרעוֶו עֶנייֵּמ ןעֶגְנעֶרְּב לעוֶו ָּךיִא ,העְז ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד ,תֹואָבְצ
 ןייַז ריִד ראַפ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶטּוג םּוצ ּטיִנ דְנּוא ,ןעֶטְכעֶלְׁש םּוצ ,טאָטְׁש עֶגיִזאָד
 גאָט ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא ןייַז ליִצַמ ְּךיִד לעֶז ְּךיִא דְנּוא 17 :נאָט ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא
 איד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא טיִנ טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,ראַה רעֶד טְנאָז
 -ִםָנַא ןעֶּכאַמ םיוִועֶג ָּךיִד לעדֶז ָּךיִא ןיִראָו 18 :אָרֹומ טְסאָה אּוד עֶכְלעוֶו ראַפ ,רעֶנעֶמ
 ריִד ּוצ טעֶו עֶלעֶז עֶנייֵד דְנּוא ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ְּךְרּוד ןעֶלאַפ טיִנ טְסְלאָז אּוד זַא ,ןעֶניִר
 :ראַה רעֶד טְנאָז ,ריִמ ףיֹוא טְרעֶכיִזְרעֶפ ָּךיִד טְסאָה אּוד לייוַו ,ּביֹור-קאַז איז יֹוזַא ןייַז

 מ לעטיפאק

 איז םעֶדְכאָנ ,ראַה םעֶד ןּופ ּוהָיְמְרִי ּוצ ןעֶועוֶועֶג זיִא סאָו טְראָו סאָד זיִא םאָד 1
 ןעוֶו ,הָמָר םיֹוא טְקיִשעֶנְקעוֶוַא םֶהיֵא טאָה רעֶטְכאַלְׁש ןּופ רעֶטְשְרעֶּביֹוא רעֶד ןֶדַאְרַזּובְנ

 עֶלַא ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶטעֶק ןיִא ןעֶדְנּוּבעֶג ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶמּונעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע
 ןייק ןעֶראוָועֶג ןעֶּביִרְטְרעֶפ ןעֶנעֶז םאִו ,הָדּוהְי דְנּוא םִיַלָׁשּורְי ןּופ עֶנעֶּביִרְטְרעֶפ איִד
 רֶע דְנּוא ,ּוהָיְמְרִי ןעֶמּונעֶג טאָה רעֶטְכאַלְׁש איִד ןּופ רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד דְנּוא 2 :לָבָּב
 רעֶּביִא עֶטְכעֶלְׁש עֶגיִזאָד םאָד טעֶרעֶנ טאָה טאָג ןייַד ראַה רעֶד ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה

 רֶע איז יֹוזַא ןּוהְמעֶנ דְנּוא טְכאַרְּבעֶג טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 8 :טֶרָא ןעֶניִזאָד םעֶד
 טיִנ טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,ראַה םעֶד ןעֶנעֶק טְניִדְניִזעֶג טאָה רֶהיֵא ןיִראָו ,טעֶרעֶב טאָה
 דָוא 4 :ןעֶראָועֶג ְּךאַז עֶניִזאָד איִד ְּךייֵא זיִא יֹוזַא דְנּוא לֹוק ןייַז ּוצ טְרעַהעֶ

 איִד ןּופ (טְכאַמעֶג אייֵרְפפ ןעֶדְנּוּבעֶנְפֹוא טְנייַה ְּךיִד ּבאָה ְּךיִא העָז ,דֵנּוצַא

 ןעטעק
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 ִתִא אוָבָל ְיניֵעְּב בוטדסָא ּךדיילַע רֶׁשֲא םּקאָהְױְפ ,דְנעֶה עֶנייֵד ףיֹוא ןעֶנעֶז סאָו ,ןעֶטעֶק

 רובל רע 2 ר א לָבְב ןעֶניֹוא עֶנייֵד ןיִא טּונ זיִא םִע ןעוֶו דְנּוא
 = וכר ןיר י :

 ה הָבָׁשְו בּוׂשָיראָל וָדועְ :דל הָמֶׁש תֶכָלָל ץְניעְּב רׁשיַה 6 0 = 257 ץראה יפ האר לח סס 28  םוק יֹוזַא ,לֶבָּב ןייק ןעֶמּוק ּוצ ריִמ טיִמ
 - טֶמָברלִמ דֹקְפִה לֶׁשֲא שב םֵקיִחֲאְדַב הָילַדְצלֶא היד ףיוא גיוא ןייֵמ ןּוהְמ לעוֶז ָּךיִא דְנּוא
 רֶׁשֶיה-לָּכ-לֶא ֹוא םֶעָה עב הא בֵׁשְו הדּודְי יִרְעְּב עֶנייֵד ןיִא טְכעֶלְׁש זיִא םִע ןעוֶו דְנּוא
 תרֵאְׂשַמו הָחְרֲא םיִחָּבַט-בַר ולדְּתַַּ ְּךֵק תַכְלִל ְּךינֵעְּב ,לֶבָּב ןייק ןעֶמּוק ּוצ ריִמ טיִמ ןעֶניֹוא
 5 הֶתָפְעִּמַה םֶקיִחֲאְדִב הָי הָילִרְילֶא ּוהָיְמְִיאָבַָו :ּוהֲחְלַׁשַו עֶצְנאַג םאָד העְז ;םִע דייֵמְרעֶפ יֹוזַא
 ז ֹועְמְׁשִּו ץֶרָאָּב םיִרָאְׁש ֹנַה םִעָה ְךוָתְּב וּתִא בֶׁשּ 4 יי : אפילרא ר

 דַקפהיִּכםֶלֵשַא הֶַּ הָדשּברֶעֲא םיִלָחַהינְשלָכ וו זיִא םִצ ואָח היד ראָפ זיִא נא
 דיְִּפַ ו יִכְו ץֶרֶאְּב םֶקיִחֲאְדב ּוהָילַרְע-תֶא לֶבּביִדִלמ  ּוצ ןעֶגיֹוא עֶנייֵד ןיִא גיִטְראַפְטְכעֶר דְנּוא
 ּוקְנָה אל רֶׁשֲאְמ ץרָאָה הל ףֶטְו םיִׁשָנו םיִׁשָנֲא ֹּתִא טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא 2 :הענ ןעֶטְראָד ,ןְהעֶנ
 8 וינַתנְִּב ָב לאומי הָתָפְצִּמַה הילְַגילֶא ּואְבָיַו ;הָלָבְּב רֶע טאָה) ,טְרֶהעֶקעֶנְקיִרּוצ טיִנ ְּךאָנ ְּךיִז

 עו יראה ירחון ןר הנ וצ קיד יד רק אא
 לֵא רמאל םֶהיֵׁשְנַאְלּו ןְפְׁשְדִּב םֵקָיחֲאְרִב ּוהָילַדְג םֶהָל טעטשעגנא םהיא טאה לבּב ןופ גינעק טל לד ר ר באל עא לה רעֶד סאו ,ןָפְׁש ןּופ ןְהּוז ,םָקיִחַא ןּופ ןְהּוז
 ףלמיחַא הב ץֶרָב יש םיָדְִּכה דְַמ יְִרְּת הי יה יוצ הוא אה ףצ ןופ לינק
 ורק המצב בשוימצה יה ּוםכְלֹיבַַּה טַבַּכ  הקוא הדת ןּופ םעמש א ך יב =
 ץיְו יי ֹוּפְסִא םֶתַאְו ּועֵלֵא ּואֹבְי רֶׁשֲא םיִּדְׂשַּכַה ינפל ,קְלאָפ םעֶד ןעֶׁשיִוְצ םֶהיֵא טיִמ ּבייֵלְּב
 ג1 םָנְו :םֶּתְׂשַפְּתירְט ָשֵא םֶכיֵרְעְב ּובְׁשּו םֶכילְכַב ! ּומָׂשְו ןָמָׁשְש ןיִא ניִטְראַפטְכעֶר זיִא םִע ּואוְו רעֶדָא

 רֶׁשֲאַו םֹורָאָבּו ןֹומעדינְבִבּו | בָאֹומְּב-רָׁשַא םיִדּוהיַהילְּכ רעֶד דְנּוא ;העָנ ,ןְהעֶנ ּוצ ןעֶניֹוא עֶנייד
 הָדּוהיִל תיִרֲאַט לֵב תֹוצְרֶאָה-לכְּ טאָה ְךאַוְּבייַל איִד ןּופ רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא

 פי די כה אש ורוח עֶס
 :טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא םֶהיֵא טאָה רֶע דִנּוא

 ץיקְו ןַי ּוָפְסַאַּו הָתְָמַה ּו ה-בלַא הָדּצ י--ץֶרֶא יי : 8
 3 רֶׁשֲא םיִליחַה ירְׂשילְכְו חֹרְָדִּב וו :ראְמ הֶּבְרַה הי: 0 וצ ןעֶּמּוקעֶג זיִא ּוהָיְמְרִי דְנּוא 6
 ו ָעְדְיֲה יִלֵא ּורְמאָּיו :הָתָּפְִמַה ּהָיְלַדְנלֶא ּואָּב הֶרָׂשַּב רֶע דְנּוא ,הָּפְצִמ ןייק ,םָקיִחַא ןּופ ןְהּוז
 םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ טְניֹואוְועֶג םֶהיֵא טיִמ טאָה

 עֶטְשְרעֶּביֹוא עֶלַא ןעוֶו דְנּוא 7 :דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ןעֶנעֶז םאוָו ,קְלאַפ
 ןעֶּבאָה טייַל עֶרייֵז דְנּוא אייֵז ,דְלעֶפ םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאוָו לִיַח םעֶד ןּופ

 רעֶּביִא ,םָקיִחַא ןּופ ןֶהּזז ,ּוהָיְלַדְג טְלעֶטְׁשעֶגְנָא טאָה לֵבָּב ןּופ גיִנעֶק רעֶד םאָד טְרעֶהעֶג
 דְנּוא רעֶּבייוַו דְנּוא רעֶנעֶמ טְזאָלעֶגְרעֶּביִא םֶהיֵא אייֵּב טאָה רֶע סאָד דְנּוא ,דְנאַל םעֶד
 -ךעֶפ טיִנ ןעֶנעֶז סאוָו איִד ןּופ ,דְנאַל םעֶד ןּופ עֶמעֶרָא איד ןּופ דְנּוא ,רעֶדְניִק עֶנייַלְק
 דְנּוא הָּפְצִמ ןייק ּוהָיָלַדְנ ּוצ ןעֶמּוקעֶג אייֵז ןעֶנעֶז יֹוזַא 8 :לֶבָּב ןייק ןעֶראָועֶג ןעֶּביִרְט

 ןְהּוז הָיְרְׂש דְנּוא .ַחֵרָק ןּופ ןְהיִז איד ,ןָתָנֹוי דְנּוא ןֶנֶחֹוי דִנּוא והָיְנַתְנ ןּופ ןְהּוז לאֵעָמְׁשִ
 אייֵז ,יֵתָכֲעַמ ןּופ ןְהּוז ּוהָיְנַזַי דְנּוא ,יִתָפֹוטְנ םעֶד ,יִפיֵע ןּופ ןְהיִז איִד דְנּוא ,תֶמָחְנַּת ןּופ
 ןעֶריֹואְחְׁשעֶנ אייֵז וצ טאָה ,םֶקיִחַא ןּופ ןְהּוז ּוהָיְלדְנ דְנּוא 9 :רעֶנעֶמ עֶרייֵז דְנּוא
 ןעֶניִד ּוצ ןעֶּבאָה אָרֹומ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,רעֶנעֶמ עֶרייֵז ּוצ דְנּוא
 טעֶו יֹוזַא .לֶָבָּב ןּופ גיִנעֶק םעֶד טְניִד דְנּוא דְנאל םעֶד ןיִא טְּבייֵלְּב ,םיִדְׂשַּכ איד
 ראָפ ןְהעֶמְׁש ּוצ יֵדְּכ הָּפְצִמ ןיִא ּבייֵלְּב ְּךיִא ,העָז ְּךיִא דְנּוא 10 :ןייַז טּונ ְּךייא
 ףייו םעֶד ןייֵא טְלעֶמאַז ,רֶהיֵא רעֶּבָא ,ןעֶמּוק םִנּוא ּוצ ןעֶלעוֶו סאָו .םיִדְׂשַּכ איד
 םיִלֵּכ עֶרייֵא ןיִא איֵז טּוהְט דְנּוא ,לייֵא םאָד דְנּוא .טְבּורְפ-רעֶמּוז איִד דְנּוא
 םיִדּוהְי עֶלַא ְּךיֹוא דְנּוא 11 :ןעֶמּונעֶגְנָא טאָה רֶהיֵא סאו טעֶטְש עֶרייֵא ןיִא טְּבייַלְּב דְנּוא
 ןיִא דְנּוא ןֹומַע ןּופ רעֶדְניִק איִד ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא ,בָאֹומ ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאוָו
 םאָד טְרעֶהְרעֶד ןעֶּבאָה רעֶדְנעֶל עֶלַא ןיִא ןעֶזעֶועֶג ןעֶנעֶז סאיָו איִד דְנּוא ,םֹודֶא
 סאָד דְנּוא הָדּוהְי ּוצ גְנּוּבייֵלְּבְרעֶּביִא ןייֵא ןעֶּבעֶנעֶג טאָה לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק רעֶד
 :ןֶָפֶׁש ןּופ ןְהּוו םֶקיִחֲא ןּופ ןְהּוז ּוהָיְלַדְנ טְלעֶטְׁשעֶגְנָא אייֵז רעֶּביִא טאָה רֶע
 ןיִהַא ּואְח רעֶטְרֶע עֶלַא ןּופ טְרְהעֶקעֶגְקיִרּוצ םיִדּוהְי עֶלַא ְּךיִז ןעֶּבאָה יֹוזַא 9
 דְנאַל םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דֶנּוא ןעֶראוָועֶג ןעֶסיֹוטְׁשְרעֶּפ ןעֶנעֶז אייֵז
 -רעֶמּוז דְנּוא ןייוֵו טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא הָּפְצִמ ןיִא ּוהָיְלַדְנ ּוצ הָדּוהְי
 עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד עֶלַא דְנּוא .ַחֵרֶק ןּופ ןְהּוז ןָנָחֹוי דְנּוא 18 :ליִפ רֶהעֶז טְכּורְפ
 ּוהָיְלַדְנ ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז רְלעֶפ םעֶר ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז סאו לִוַח םעֶד ןּוֿפ
 סאָד ןעֶד אּוד טְסייֵו .טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא 14 :הָּפֶצִמ ןייֵק

 רו הייד
 םילעב



 א םי הימדו 12

 ןֹומַע ןּופ רעֶדְניִק איִד ןּופ גיִנעֶק םיִלֲעַּב - וֶב לאֵעְמְׁשי-תֶא חַלָׁש ןופעינְּב ךֶלֶמ ! סלעב יִּכ עַרֵּת
 ןּופ ןְהּוז םעֶד ;לאמְׁשִי טְקיִׁשעֶג טאָה הא העלדגסלל אהא של הָנַתְנ

 : לוד הז יי. יא : רֹמאֵל הֶּפְצִּמַּב רֶתֵּסַב ּוהיְלַדְנ-לֶא רַמָא ַחרְקִרּב ןגֶחויְו וט
 !ןעֶנאָלְׁשְרעֶד ּוצ עֶלֶעעֶז עֶנייד הָיְנַתְנ עַדָי אָל ׁשיִאְו הָינַתְנִדִּב לאעְמׁשתֶא הֶּכְַו אָּנ הָכְלֲא
 אייֵז טאָה ,םֵקיִחַא ןּופ ןְהּוז ,ּוהָיְלַדְנ רעֶּבָא הָרְבֶאְ ךילֵאםיִצּכקַההָרּוְי-לכ וצֹפִנְו ׁשֵפָנ הֶּכָּכַי הֶמָל

 ןופ ןְהּוז ןֶנָחֹוי דנוא 15 :טְּביֹולְגעֶג טיִנ ןנוי-לֶא םֶקיִחֲאְדְב ּוהָיְלַדְּנ רֶמאֹיַו :הָדּוהְי תיִרֵאְׁש 5
 םעֶד ןיִא ּוהָיְלַדְנ ּוצ טְגאָזעֶג טאָה ַחרָק רבד הָּתַא רֶקֶׁשיְּכ הֶּוַה רָכָּדַה-תֶא שעַת-לַא ַחְרָקְרִּב
 ש : ד7 : 2 :לאעמְׁש-לֶא

 א אֹמ -אָז ּוצ יֹוזַא ,הָּפְצִמ ןיִא ,םעֶנעֶגְראָבְרעֶפ 2
 לעו ְּךיִא דְנּוא ,ןְהעֶג ְּךאָד ליװ ְּךיִא ,ןעֶב  עֶמְׁשילֶאְדְב הָינְִנְדְב לאֵעְמְׁשִי אָ יִעיִבְׁשה ׁשֶדָחַּבויְִַו א

 ןּופ ןְהּוו םעֶד ,לאֵעָמְׁשִי ןעֶגאָלְׁשְרעֶד -ָא וָּתִא םיִׁשָנֲא הֶרָׂשַו ךֶלֶמַה ִבְַו הָכּולְמִה עֶרָוִמ
 : וָּדְחַי םֶחל םָׁש ןלְכאֹל הָתָּפְצִּמַה םֶקָיִחֲא-ןְב ּוהיְלַדַּ

 יי יין א רעד ְנַתל ! טביִׁשְנֲאָה תֶרֶׂשַו הָינְתְְדִּב לאָמי כ :הַּפְצִּמַּב 2
 עֶלֶעעֶז עֶנייֵד רֶע לאָז םּוראַו .ןעֶסיוו = בֶרֶחַבןפְׁשִּב םֶקחאְדְב:הילדנתֶא וכי יא יהרֶׁשֲא
 ןעֶלעוֶו הָדּוהְי ץְנאַג דְנּוא ,ןעֶגאָלְׁשְרעֶד -לָּכ תַאְו :ץְרֶאְּב לֵבָּב-לֶמ דיִקְפַה-רֶׁשֲא וָתֹא תַמָ

 ְךיִז ןעֶּבאָה םאִו איִד ןעֶטייֵרְּפְׁשּוצ ְָּךיִז - */ הָפְצִַּּב ֹוהְָלְַנ-תֶא תִ ויָה--רֶׁשֲא  םיִדּוהְּיַה
 הרָּכִה הָמָחְלִּמַה יִׁשְנַא תֵא טְׁשיאָצְמִנ רֶׁשֲא םיִּדְׂשַּכַה

 = : : וה :

 ךעֶּביִא איִד דנּוא ,טְלעֶּמאַזְרעֶפ ריִד ּוצ אֵל ׁשיִאְוּוהָיְלַדנ-תֶא תיִמָהְל יש םֹיּ עי ;לאָטְמׁשִי
 ןעֶריֹולְרעֶפ ןעֶלעוֶו הָדּוהְו ןּופ עֶנע ְביִלְּבעֶב ׁשיִא םִינֹמׁש ןֹורְמְׁשַמּ וָלָׁשִמ םבִׁשִמ םיִׁשנא ּואֹבַד :עֶדי ה
 םֶקִיֵחַא ןּופ ןְהּוז ,ּוהָיְלַדְנ דְנּוא 16 ?ןעֶרעוֶו םִחּב הָֹוכְּוהָחנמּוםיִדְנְתִּוםידָנִּב יְִרק ןֵקָז ילמ
 יראו ,ןּוהְמ שיִנ ְךאַז עֶגיזאָד איד טְלאָז רֶמאּי םֶתֹא טעמי יהיו הָכֹבּו דֵלֶה ךֶלֹה קי : רֶהיֵא ,ַחֵרָק ןּופ ןְהּוז ,ןֶנָחֹוי ּוצ טְגאָזעֶג טאָה םֶתאָרְקל היתר לאָצְמְׁשִי אֵצֵי :הָהי תיֵּב איֵבָהְל
 ן"ראט קיד ואל פאטא יי םָאֹובְּכ יִהָיו !םֶקיִחֲאְרִּב ּוהָיְלַדְנ-לָא ּואְּב םֶהיֵלֲא

 :לאַעָמְשִי ןעֶנעֶק טייֵקְׁשְלאַפ טְסְדעֶר אּוד רּכַה ךּתילֶא הָנתנְב לאֵעמְׁשִי םֶמָחְִׁו רוִעָה
 םֶבד ּואְצְמִנ םיִׁשָנֲא הָרָׂשִעַו ;ותָא"רו ָׁשֲא םיִׁשָנ נָאָהְו אוה 5

 ר יא םיִנמְטַמ ונלׁשִיייִּב יונת נתִמְּת-לַא לאֵעָמ ׁשי--לֶא מא
 -ְנעֶּביִז םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1  ,םֶתימֲה אלו חושב ְמׁשִ םיִרֹשּו םיטח הֶדָׂש

 ,לאֵעָמְׁשִי ןעֶמּוקעֶג זיִא יֹוזַא ;שֶרֹוח ןעֶט

 דְנּוא ,רעֶדְניִק (ןעֶמאָזו עֶכיִלְגיִנעֶק איד ןּופ ,עֶמֶׁשיִלֶא ןּופ ןְהּוז הֶיְנַתְנ ןּופ ןְהּוז
 ןְהּוז ,ּוהָיָלַדְג ּוצ םֶהיֵא טיִמ רעֶנעֶמ ןְהעֶצ דנּוא ,גיִנעֶק םעֶד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד ןּופ

 ןיִא ןעֶסעֶנעֶג טיֹורְּב ןעֶמאַזּוצ ןעֶטְראָד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא הָּפְצִמ ןייק .םָקיִחַא ןּופ
 ,רעֶנעֶמ ןְהעֶצ איִד דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא ,הָיְנַתְנ ןּופ ןְהּוז ,לאֵעָמְׁשִי רֶנּוא 2 :הָּפִצִמ
 ןּופ ןְהּוז ,ּוהָּיְלַדְנ ןעֶנאָלְׁשְרעֶד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶנ םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז סאו
 רעֶד לייֵו ,טייֵטעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,דְרעוֶוְש םעֶד טיִמ ,ןָפֶׁש ןּופ ןְהּוז .םָקיֵחֲא
 םאִוְו םיִדּוהְי עֶלַא דְנּוא 3 :דְנאַל םעֶד רעֶּביִא טְלעֶטְׁשעֶנְנָא םֶהיֵא טאָה לֶבָּב ןּופ גיִנעק
 -ְךאָד ןעֶנעֶז סאוָו םיִדְׂשַּכ איִד דְנּוא ;הָּפְצִמ ןיֵא ּוהָיְלַדְנ טיִמ ,םֶהיֵא טיִמ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶד
 דְנּוא 4 :ןעֶנאַלְׁשְרעֶד לאֵעָמְׁשִי טאָה טייֵל-הָמָחְלִמ איִד דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג ןעֶנּופעֶג ןעֶט
 ןעוֶו ,ּוהָיְלַדְנ טייֵטעֶג טאָה ןעֶמ איו םעֶדְכאָנ ,גאָט ןעֶטייוֵוְצ םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע
 םֶבְׁש ןּופ רעֶנעֶמ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז םִע דְנּוא 2 :טְסּואוְועֶנ ןּופְרעֶד :" ְךאָנ טאָה רעֶנייֵק
 -ּוצ טיִמ דְנּוא דְרעֶּב עֶנעֶריֹושעֶנַּפָא טיִמ רעֶנעֶמ ניֵצֵטְכַא ,ןֹורְמׂש ןּופ דָנּוא הֹולֵׁש ןּופ

 ְךיֹורייוַו דֶנּוא רעֶפְּפָא-זייַּפְׁש דְנּוא ,רעֶּביֵל עֶטְצאַרּוצ טיִמ דְנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶנעֶסיִר
 דָנּוא 6 :ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶנְנעֶרְּב ּוצ םִע יֵדְּכ ,דְנעֶה עֶרייֵז ןיִא
 זיִא רֶע הָּפְצִמ ןּופ ןעֶנעֶקְטְנַא אייֵז ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא .הָיְנַתְנ ןּופ ןְהּוז ,לאֵעָמְׁשִי
 טאָה רֶע ןעוֶו ןעֶזעֶועֶג זיִא םִע דְנּוא ;טְנייוַועֶג דְנּוא ןעֶנְנאַנעֶג רעֶהַא דְנּוא ןיִהַא
 :םָקיִחַא ןּופ ןֶהּוז ּוהָיָלַדְנ וצ טְמּוק .טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ רֶע טאָה .טְנעֶנעֶנעֶּב אייֵז
 רעֶד ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 7
 טאָה רֶע דְנּוא) ןעֶטְבאָׁשעֶג הָיְנַתְנ ןּופ ןְהּוו ,לאֵעָמְׁשִי אייֵז טאָה יֹוזַא ,םאָטְש

 םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז םאִו טייַל איִד דְנּוא רֶע ,ּבּורְג רעֶד ןיִא (ןעֶּפְראַועֶגְנייַרַא אייֵז
 ךעֶראָועֶג ןעֶנּופעֶב אייֵז ןעֶׁשיִװְצ ןעֶנעֶז רעֶנעֶמ ןְהעַצ דַנּוא 8 :ןעֶזעֶועֶג
 ןעֶּבאָה ריִּמ ןיִראָו ,טיִנ םֶנּוא טיֵמ לאֵעָמְׁשִי וצ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 דְנּוא לֶהָע דָנּוא טְׁשְרעֶנ דְנּוא ,ץייװ ,דָלעֶפ םעֶד ןיִא ןעֶכאַז עֶנעֶגְראַּבְרעֶפ
 עֶרייֵז ןעֶׁשיִוְצ םייֵטעֶג טיִנ איֵז טאָה דָנּוא ןעֶטיִמְרעֶפ רֶע טאָה יֹוזַא ,גיִנאָה

 רעדירב



 הימרי
 לאֵעָמְׁשִי סאו ּבּורְג איִד דְנּוא 9 : רעֶדיִרְּב
 עֶטיֹוט עֶלַא ןעֶפְראוָועֶגְנייַרַא טְראָד טאָה

 טאָה רֶע םאִו רעֶנעֶמ איִד ןּופ רעֶּפְרעֶק

 עֶגיִּבְלעֶזיִד ויִא ,ּוהָיְלַדְנ ןעֶנעוֶו טייֵטעֶנ
 טְכאַמעֶג טאָה אָסָא גיִנעֶק רעֶד סאָו
 עֶּבְלעֶזיִד ,לֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעֶק ,אָׁשֲעַּב ראַפ

 טְליִפעֶגְנָא ,הָיְנַתְנ ןּופ ןְהּוז ,לאֵעָמְׁשִי טאָה
 לאֵעָמְׁשִי דְנּוא 10 :עֶנעֶנאָלְׁשְרעֶד טיִמ

 עֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא עֶלַא ןעֶנְנאַפעֶג טאָה
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 9 | תֵא לאעמְׁשִי םָׁש ְךיִלְׁשִה י רֶׁשֲא רֹוֿבַהְו :םֶהיֵחֲא ְּךותְּב
 רֶשֲא אה ּוָילרְניריְב.הֶּכִה רֶׁשֲא םיִׂשֲָאָה יְֵנפ-לּכ
 אלמ ותא לֵאָרׂשִי-ְדלִמ אִָׂעּב ינְפִמ אסֶא ְךֵלּמַה הֶׂשֶע
 י =יָּכיתֶא לאעמשי  ְּבְׁשַּ ;םיִלְלֲח והָינַתְנְדִּ לאעְמְׁשִי
 -:לָּכיתֶאְו לֶלמַה תְֹּב-תֶא הּפְצִּב רֶׁשֲא םֶעָה תיִרֵאְׁש
 -בר ןֶהָאְרְבנ רִיִקְפִה רֶׁשֲא הֶפְצִּמַּב םיִרָאְׁשִּנַה םָעָה
 י םֵּכְׁשִיַו םַקיִחֲאדִּב ּוהְיִלַדְנ--תֶא םיִחְּבַט
 וו ַהֵרקִדִּב ןֵָוי עַמְׁשִ :ןִֹמע יֵנְּב-לֶא רֵבֲעַל .ּךֶלֶה הָיְנַתְנ
 הֶׂשָ רֶׁשֲא הָצְרֶה-לְּב תַא וָתִא רֶׁשֲא םיִליַַה יִרְׂשילְכּו
 ופ םֶתלְֶ וכל םִשנָאָלֶכֶא חק הי לאְֶמׁשִי
 רׁשֲא םיִבַר םימילָא וחא אצינד לאֵעמְׁשִייסע

 -ֶב לא ֹײ

 1 -תֶא לאֵָמְׁשִי-תֶא רֶׁשֲא םִעָהילְּכ תֹאְרּכ יִהְיו :ןוְֶבנְּ
 ;ּוחְמׂשַו ֹוְּתִא רֶׁשֲא םיִליֵחַה יִדָׂשילְּכ תֵאְ ַחֹרְקְִּב ֶָוי
 !+ ובְִׁוהָפְצִמַהְדִמ לאעמְׁשִי הָבָׁש-רֶׁשֲא םִנָה לֵ בם
 וט טל ָיְַנִוִּב לאעמְׁשִיו :ַחְרקְדִּב ןנו-לֶא וכו
 וא הֵּּיַ מע יֵנְב-לֶא ךליו | ןגָחוִי יַנְּפִמ םיִׁשָנֲא הָנֹמְׁשִּב

 -ילָּכ תֵא ּפאשֶא םליַה יְׂשילְכו ַחרְקּב גוי
 ךֵמ -ןֵּב לאָעְמְׁשִי תֵאֵמ ביִׁשָה רֶׁשֲא םעָה תיִרָאְׁש
 ֵשְנַא םיִרְבִנ םֶקיחֲאְדְּב ּב היְלַרְג-תֶא הֶּכִה רַחַא הָּפְצִּמַה
 :ןועְבִִמ ביִׁשַה רֶׁשֲא םיִסָָפְו הֵטְו םיִׁשָנְו הָמָחְלִּמַה
 וד תֶכָלָל םֶחָל תיֵּב לֶצַא-רׁשֲא םֶהָמִּכ תוַרָגְּ בו וכו
 5 הָּכִייֵמםֶהיֵנְפִמ ואְרי יִּכ םיְׂשַַּה יִנּפִמ :םִיָרְצִמ אֹוְבְל
 ריִקְפִהיִרְׁשֶא םֶקיִחֲאְדַּב והילַדְניתֶא הָינְְַרִּב לאֵעְמְׁשִי

 :ץֶראְּב לֵבְיְִִמ
 במ במ :

 א היו קב וו םיִלְיחַה יֵרָׂשילְּכ וׁשְִיו
 נ איִבָּנַה ּוהָיְמרי-לֶא ּורְמאֵי :לּהצירַעְ ןֶטָּקִמ סֶעָהילְכו

 ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאוָו קְלאָפ םעֶד ןּופ
 -ְךעֶּביֹוא רעֶד ,ןֶדֵאְרַזּובְנ סאָו .הָּפְצִמ
 רעֶּביִא טאָה ,רעֶטְכאַלְׁש איד ןּופ רעֶמְׁש

 ,םֶקיִחַא ןּופ ןְהּוז !ּוהָיְלַדְג טְלעֶטְׁשעֶגְנָא אייֵז
 אייֵז טאָה ,הָיְנַתְנ ןּופ ןְהּוז ,לאֵעָמְׁשִי ,אָי
 יִדִּכ ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא זיִא דְנּוא ,ןעֶגְנאַפעֶג
 ןּופ רעֶדְניִק איִד ּוצ ןעֶראַפּוצְרעֶּביִא
 ןּופ ןְהּוו ֶנֶחֹוי ןעוֶו דְנּוא 11 :ןֹומַע

 -ךעֶּביֹוא עֶלַא דְנּוא ,טְרעֶהעֶג טאָה !ַחֵרָק

 םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז םאְו לִיַח םעֶד ןּופ עֶטְׁש
 סאָו עֶטְכעֶלְׁש עֶצְנאַג םאָד .ןעֶזעוֶועֶג
 :ןּוהְמעֶג טאָה ,הָיְנַתְנ ןּופ ןְהּוז ,לאֵעָמְׁשי
 ,רעֶנעֶמ עֶלַא ןעֶמּונעֶג אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא 2
 דְנּוא ,הֶיְנַתְנ ןּופ ןְהּוז ,לאֵעָמְשִי טיִמ ןעֶטְלאַה הָמָחְלִמ ןעֶנְנאַנעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא
 :ןֹועְבִנ ןיִא ןעֶועוֶועֶג זיִא סאוָו רעֶסאַוו ןעֶסיֹורְג םעֶד אייֵּב ןעֶנּופעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז
 ,לאֵעָמְׁשִי טימ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאוְו קְלאַפ עֶצְנאַג םאָד ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 3
 ןעֶנעֶז סאוָו לִיַח םעֶד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא עֶלַא דְנּוא .ַחֵרָק ןּופ ןְהּוז ןָנָחֹוי ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה

 לאֵעָמְׁשִי סאָו קְלאַפ עֶצְנאַג סאָד דְנּוא 14 :טייֵרְפעֶג ְּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,םֶהיֵא טיִמ

 ןעֶנְנאַגעֶגְקיִרּוצ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,טְרְהעֶקעֶנְמּוא ְּךיִז ןעֶּבאָה ,הָּפְצִמ ןּופ ןעֶגְנאַפעֶג טאָה
 םֶכַא טיִמ ןעֶנּורְטְנַא זיִא ,הָיְנַתְנ ןּופ ןְהּוו לאֵעָמְׁשִי דְנּוא 15 :ַחְֵרָק ןּופ ןְהּוז ןֶנָחֹוי ּוצ
 ןָנָחֹוי דְנּוא 16 :ןֹומַע ןּופ רעֶדְניִק איִד ּוצ ןעֶנְנאַנעֶג זיִא רֶע דְנּוא ,ןָנֲחֹוי ראָפ רעֶנעֶמ

 ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז םאִו לִיַח םעֶד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא עֶלַא דְנּוא ,ַחֵרָק ןּופ ןְהּוז
 -ךעֶדיִװ טאָה רֶע סאָו ,קְלאָפ םעֶד ןּופ עֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא עֶצְנאַג םאָד ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה

 ןעֶגאָלְׁשְרעֶד טאָה רֶע םעֶדְכאָנ !הָּפְצִמ ןּופ הֶיְנַתְנ ןּופ ןְהּוז לאֵעָמְׁשִי ןּופ טְרְהעֶקעֶג
 -םיֹוה דְנּוא רעֶדְניִק דְנּוא רעֶּבייוֵו דְנּוא ,טייֵל-הָמָחְלִמ ,רעֶנעֶמ ,םָקיִחַא ןּופ ןְהּוז ,ּוהָיְלַדְנ

 דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 17 :ןֹועְבִנ ןּופ טְכאַרְּבעֶנְקיִרּוצ טאָה רֶע סאו ,רעֶניִד
 ּוצ טְהעֶג םאוָו (געוֶו רעֶד) .םֶחֶל תיֵּב אייָּב זיִא םאִו ,םֶהְמִּכ תּורג ןיִא טְניֹואוְועֶנ ןעֶּבאָה
 ,אייֵז ראַפ טאַהעֶג אָרֹומ ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו ,םיִדְׂשַּכ איִד ראָפ 18 :םִיַרְצִמ ןייק ןעֶמּוק
 רעֶד סאָו ,םֶקיִחַא ןּופ ןְהּוז ּוהָיְלַדְג ןעֶנאָלְׁשְרעֶד טאָה ,הֶיְנַתְנ ןּופ ןְהּוז ,לאֵעֶמְׁשִי לייוו

 :דְנאַל םעֶד ןיִא טְלעֶטׁשעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק

 במ לעטיפאק

 רק ןּופ ןְהּוז ןֶנֶחֹוי דְנּוא ,ליַח םעֶד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא עֶלַא טְנְעֶנעֶג ןעֶּבאָה םִע דְנּוא 1
 ;וא 2 :םיֹורְג זיִּב ןייֵלק ןּופ קְלאָפ עֶצְנאַג סאָר רְנּוא ,הָיעַׁשֹוה ןּופ ןְהּוז הֶיְנַוַו דֶנֹוא
 ריִד ראָפ טעֶּבעֶג רעֶזְנּוא ְּךאָד זאָל ,איִבָנַה ּוהָיְמְרִי ּוצ טְגאָזעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז

 ןעלאפ
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 ךיֶהלֲא הוהְי-לֶא ּונְרֲַּב לֵלַּפְתִהְוְךינְפל ּונְתְנִחְת אָנ-לפֹּת
 רֶׁשֲאַּכ הֶּבְרַהְמ טעֶמ ּורֵאְשניֵּכ תאּוַה תיִרֲאשַהלְּכ דַעְּב
 ךֶרֶדַה-תֶא ךֵלֶא הָוהְי לידה :ּונְתֹא תואֹר ךניע

 םֶהיֵלֲא רֶמאֹּו :הָׂשענ רֶׁשֲא רֶבֶּדַה-תֶאְו ּהָּב ְךלנירֶׁשֲא 4
 םֶכיֵהְלֶא הָוהי-לֶא ֵלַּפְתִמ יָה יִּתְַמְׁש איִבְנַד ּוהָיְמְרִי
 דִִּא םֶכָחֶא הָוהְי הָעי-רְׁשֲא רֶבְּדַה-לָּכ היהְ םֶכיֵרְבִרְּכ

 יְִי ּוהָיִמְרי-לֶא וָרְמֶא ֶּמִהְו :רָבָד םָּכִמ עֶנְמָאדאָל םֶכָל ה
 רֶׁשֲא רֶבֶדַמ-לֶכְּכ אל-סא ןמֶאָנְו תַמֶא דעל ּונְּב הָוהְי

 -םםִאְו בָטיסִא :הֶׂשִעַנ ןֵּכ ונֵלֲא ךיִהלֶא הָוהְי ףַלָשְי 6
 וָלֵא ָּךְתֶא םיִחְלְׁש נָא רֶׁשֲא ּועֵהֹלֶא ָהָוהְי ! ליִקְּב עֶר
 הֶדְוהְי לוָקְּב עַמְשִנ יּכ ּונָל--בֵטִי רֶׁשֲא מל עֶמְׁשִנ

 הוה בהם שעץ יו והא 1
 יִרָׂש-לָּכ לֶאְו ַחֵרָקדִּב ןֶנֶחי-לֶא אְרְקּינ :  והָיְמְרִיילֶא 5
 רֶמאָּו :לוָגדעו ןטקמל םֶעָה-לֶכָלּו תִ רֶׁשֲא םיִליְחַה 5

 :תא םָּתְחַלְׁש רֶׁשֲא לֵאָרׂשִי יא הָוהְ רַמָא-הּכ םֶהיֵלֲא
 ץְָאּב ְֹׁשִּמ בׁשיפַא :וִנְפל םֶכָתנְִּת ליּפַהְל ולא י

 תאלְו םֶכְתֶא יִּתְצַטְנְו םֹרָהֲא אֵלְו םֶכָתֶא יִתיֵנְבּו תאֹוַה

 28 הימרי

 םעֶד ּוצ םֶנּוא ראַפ טעֶּב דְנּוא ןעֶלאַפ

 עֶניִזאָד עֶצְנאַג איד ראַפ ,טאָג ןייֵד ,ראַה

 -ְךעֶּביִא ןעֶנעֶז ריִמ ןיִראוָו ,גְנּּבייֵלְּבְרעֶּביִא
 -ייֵד איו יֹוזַא ,ליִפ ןּופ גיִצְניוִו ןעֶּביִלְּבעֶנ
 ,ראַה רעֶד סאָד 3 :םִנּוא ןעֶהעֶז ןעֶניֹוא עֶנ
 ,בעוֶו םעֶד ןעֶנאָז םֶנּוא לאָז טאָג ןייֵד

 ְךאַז איִד דְנּוא ,ןְהעֶג ןעֶלאָז ריִמ ןעֶכְלעוֶו
 ּוהָוְמְרִו דְנּוא 4 :ןּוהְט ןעֶלאָז ריִמ םאו
 ּבאָה ְּךיִא ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה איִבְנַה
 םעֶד ּוצ ןעֶּטעֶּב לעוֶו ְָךיִא ,העָז ,טְרעֶהעֶג
 דְנּוא ,טְראָו רֶעייֵא ְּךאָנ טאָג רֶעייֵא ראַה
 סאוָו רעֶטְרעוֶו עֶלַא םאֶד ןייַז טעוֶו סֶע

 ְךיִא לעוֶו ,ןְרעֶּפְטְנֶע ְּךייֵא טעוֶו ראַה רעֶד

 -ְךעֶפ טיִנ ְךייֵא ןּופ לעֶו ְךיִא ,ןעֶגאָז ְךייֵא
 -ילַא !םֶכָל יִתיׂשָע רֶׁשֲא הָערֲה-לֶא יִּתמִחַנ יִּכ ׁשֹוָתֶא וו

 -לַא ָיָנְּפִמ םיִאְְי םָּתַא-רֶׁשֲא לֶבָּב ְךֶלמ יֵנְפִמ ּואְריִּת
 םֶכָתֶא ַעיִׁשֹוהְל יִנָא םֶכָּתַאייְּכ הָוהְידסאנ ֹוּנְּמִמ יִאְריִּ

 םֶכְתֶא םַחַרו םיִמֲחַר םָכָל ןֵּתֶאְו :ֹדָיִמ םָכְתֶא ליצַהְלּו 2
 בֵׁשְנ אָל םֶּתַא םיִרְמֶאםִאְו :םֶכְתַמְדַא-לֶא םָכְתֶא ביִׁשֵהְו

 רמאֵל :םֶכיֵהְלֶא הָוהְי לוקְּב ַעֹמְׁש יִּתְלִבְל תאַֹּה ץֶרָאָּב 14
 ליִקְו הָמָחְלִמ הָאְרניאְל רֶׁשֲא אֹוכָנ םִיַרְצִמ ץֶרָא יּכ אֹל

 הָת :בֶׁשֵנ םֵׁשְו בַערניאָל םֶהֶּללְ עַמְׁשִנ אֵל רָפֹוׁש וט

 ההְי לֵמָא-הּכ הָדּוְי תיֵאְש הָוהְי-רַבְד עְמׁש ןֵכָל
 אֵבָל םֶכיֵנְּפ ימׂשְּת םוָׂש םָּתַאדֲא לֵאָרְִׂי יַהלֶא תֹואָבְצ

 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 2 :טְראָו ןייק ןעֶדייֵמ
 ןייז לאָז ראַה רעֶד ההָיְמְרִי ּוצ טְנאָזעֶג

 (ןעיִתְמָא) ןעֶרְהאַַו ַא ּוצ םֶנּוא ןעֶגעֶק
 טיִנ ןעֶלעוֶו ריִמ ּביֹוא תּודִע ןֶעייֵרְט דְנּוא

 רעֶד סאָו טְראָו ןעֶכיִלְטיִא ְּךאָנ ןּוהְט
 :ןעֶקיִׁש םִנּוא ּוצ טעוֶו ,טאָג ןייֵד ,ראַה
 ּוצ ,טְכעֶלְׁש רעֶדָא טּוג זיִא םִע ּביֹוא 6
 ּוצ ,טאָנ רעֶזְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ לֹוק םעֶד

 ריִמ ןעֶלעוֶו ּךיִד ןעֶקיִׁש ריִמ ןעֶכְלעוֶו
 ,ראַה םעֶד ןּופ לֹוק םעֶד ּוצ ןעֶרעֶה ןעֶלעוֶו ריִמ ןיִראז ,ןייז טּוג םֶנּוא לאָז םֶע יֵדְּכ ןעֶרעֶה
 ןּופ טְראוָו סאָד זיִא יֹוזַא ,געֶט ןְהעֶצ ןּופ דֶנֶע םַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 7 :טאָג רעֶזְנּוא
 עֶלַא דְנּוא ,ַחֵרָק ןּופ ןְהּוז ןָנָחֹוי ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע דְנּוא 8 :!ּוהָיְמְרִי ּוצ ןעֶועוֶועֶנ ראַה םעֶד
 יקְלאָפ ןעֶצְנאַג םעֶד ּוצ דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טימ ןעֶנעֶז םאְוְו ,לִיַח םעֶד ןּופ טײל-שּפיֹוה
 טאָנ רעֶד ,ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 9 :םיֹורְג זיִּב ןייַלְק ןּופ

 וצ ןעֶלאַפ םֶהיֵא ראָפ טעֶּבעֶג ןייֵמ ,טְקיִׁשעֶג ְךיִמ טאָה רֶהיֵא ןעֶמעוֶו ּוצ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ
 ךייַא ְּךיִא לעוֶו יֹוזַא ,דְנאַל ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא ןעֶניֹואְו ןעֶּבייֵלְּב טעוֶו רֶהיֵא ןעזֶו 10 :ןעֶזאָל
 טיִנ דְנּוא עֶצְנאַלְפְניֵא ָּךייֵא לע ְּךיִא דְנּוא ןעֶרעֶטְׁשּוצ טיִנ דְנּוא ןֶעיֹוּבְפיֹוא
 םאָו עֶטְכעֶלְׁש םאָד ןעֶנעוֶו (טְעייֵרעֶּב טְקְנעֶדעֶּב ְּךיִמ ּבאָה ְּךיִא ןיִראוָו ,ןעֶסייֵרְיֹוא
 ןּופ גיִנעֶק םעֶד ראָפ ןעֶּבאָה אָרֹומ ןייק טיִנ טְלאָז רֶהיֵא 11 :ןּוהְמעֶג ְךייַא ּבאָה ְּךיִא
 רֶהעֶמ טיִנ םֶהיֵא ראָפ טְלאָז רֶהיֵא ,טאַהעֶג אָרֹומ םֶהיֵא ראָפ טאָה רֶהיֵא סאָז ,לֶבָּב
 דְנּוא ,ןעֶפְלעֶה ּוצ ְָךייֵא יִדַּכ ְךייא טימ ןיִּב ָּךיִא ןיִראָו ,ראַה רעֶד טְנאָז ,ןעֶּבאָה אָרֹומ
 טייֵקְניִצְרעֶהְמְראַּב ְּךייֵא לעֶװ ְּךיִא דְנּוא 12 :דְנאַה עֶנייֵז ןּופ ןייַז ּוצ ליִצַמ ְךייֵא
 -קירּוצ ָּךייֵא טעוֶו רֶע דִנּוא ,ןעֶמעֶראַּבְרעֶד ָּךייֵא רעֶּביִא ְּךיִז טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶּבעֶג
 טיִנ ןעֶלעוֶו ריִמ ,ןעֶנאָז טעֶװ רֶהיִא ןעֶו רעֶּבָא 14 :דְנאַל רֶעייֵא ּוצ ןעֶנְנעֶרְּב
 םעֶד ןּופ לֹוק םעֶד ּוצ ןעֶרעֶה ּוצ טיִנ טעוֶו רֶהיֵא סאָד ,דְנאַל ןעֶגיִזאָד םעֶד ןיִא ןעֶּבייֵלְּב
 םעֶד ּוצ ןעֶמּוק ןעֶלעֶו ריִמ ,טֶרָעייֵנ ןייֵנ ןעֶנאָז דְנּוא 14 :םאָנ רֶעייֵא ,ראַה
 םעֶד ןּופ לֹוק םאֶד דְנּוא .הָמָחְלִמ ןייק ןעֶהעֶז טיִנ ןעֶלעוֶו ריִמ ּואְח םִיַרְצִמ דְנאַל
 ףְרעֶנּוה טיִנ ריִמ ןעֶלעֶװ טיֹורְּב ְּךאָנ דֶנּוא ,ןעֶרעֶה טיִנ ריִמ ןעֶלעֶו רָפֹוׁש
 םאָד טְרעֶה םּוראָד ,דְנּוצַא דּוא 12 :ןעֶניֹואְו ריִמ ןעֶלעֶו ןעֶטְראָד ראָנ
 רעֶד טְנאָז יֹוַא .הָדּוהְי ןּופ עֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא רֶהיֵא ,ראָה םעֶד ןּופ טְראָו
 ןעֶמּוק ּוצ םיִנָּפ רֶעייַא ןּוהְט טעֶו רהיֵא ןעוֶו ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד ,תֹואָבָצ ראַה

 יש
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 15 םֶּתַא רֶׁשֲא בָרָהַה הָתְיָהְו :םָׁש רנָל םָתאֵבּו םיַרְצִמ ןעֶמּוק טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ;םִיַרְצִמ ןייק

 טא סא טא טעֶז יֹזַא 16 :ןעֶניֹואְו ּוצ ןעֶטְראָד

 וד םֶהיֵנְפ-תֶא ּומ עט םיִשנְֲהילְכ יְהִי !ּותָמִּת םָׁשְו טאָה רֶהיֵא ןעֶּכְלעֶח רַאָפ הְרעַוְׁש ד
 רו רֵבָּדּו בַעָרּב בֶרָחּבּתֹמְי םׁש רונָל םייצִמ אוָבָל םעֶד ןיִא ןעֶכייֵרְג ןעֶטְראָד ְּךייֵא ,אָרֹומ
 ;איִבִמ יָא רֶׁשֲא הָעָרָה יַנּפִמ טיִלָפּו דיִָׂש םֶהָל הָהִי ראָפ רעֶגְנּוה רעֶד דְנּוא .םִיַרְצִמ דְנאַל
 18 רׁשֲאַּכ ַכלֵאְרְׂשִי ןהלַא הֹואָבְצֲהָוהְי רַמָא הֹכ יִּכ :םֶהֵלֲע םעֶװ ,טְנְראָזעֶּב טְנעֶז רֶהיֵא ןעֶכְלעוֶו

 מָה חֵת ןָכ םֵָׁשִחְי יבָׁשִי-לע יִתְמַחו יִּפַא ךחִנ ָךייִא רעֶטְניִה ןעֶטְפעֶהעֶּב ןעֶטְראָד ְּךיִז
 הללו הֶמַׁשלּו הָלָאֹלו םֶתיֵיְהִו םִיָרְצִמ םֶכָאְבְּב םֶכיֵלֲע יי 2 א

 19 ָהָוהי רָּבַּד :הָּזַה םֹוקָּמַה-תֶא דֹוע .וָאְַתְאלְ הָּפרִהלּו : : ןעֶטְראָד טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא .םִיַרְצִמ ןיִא
 יִכ ועְדַּת עי םִירְצִמ ואֵבְת-לַא הֶרּוהְי תיִרֵאְש םֶכילֲע ןייז ןעֶלעוֶו סֶע דְנּוא 17 :ןעֶּבְראַטְׁש
 םֶתַאיִּכםֶכיֵתשִפַנְּב םיִתעְתה יִּכ :םֹיַה םָכָב עב ןּוהְטעֶנ ןעֶּבאָה םאֶו ;טייַל איִד עֶלַא
 ונדֲעַּב לֵלַּפְתַה רֹמאֵל םֶכיֵהְלֶא הוהָי-לֶא יִתֹא םָּת -ְךאָד ,םִיַרְצִמ ןייק ןעֶמּוק ּוצ םיִנָּפ רֶעייֵז
 ןֵּכ ּויֵתֹלֲא הָודְי רַמאֹי רֶׁשֲא טו ּוניֵהֹלֶא וי ָךְרוד ןעֶּבְראַטְׁש ןעֶלעוֶו ,ןעֶניֹואוְו ּוצ ןעֶט
 י = משל עה קל ר על דְנּוא רעֶגְנּוד ְּךְרּוד ,דְרעֶוְש םעֶד

 רֶשֲא םקָּמַּב ּותיִמּת רֶבָדַבּו בעְרְּב בֶרֶּב יב ועְרַּת = 6 וה הֹאָח סִע רניא ;טְמעֶּפ ְךְרּוד
 :םָש רָל אֹובְל םֶּתְצַּפַָה א רעֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ןייק ןייַז טיִנ
 עמ עמ עֶטְכעֶלְׁש םאָד ןעֶנעוֶו ,רעֶנעֶנּורְטְנַא
 א יֵרְבַד-לֶּכ-תֶא םִעָה-לְּכילֶא רֵּבַרָל ּוהְוְִרִי תֹוּלַכְּכ יִהְל :ןעֶנְנעֶרְּב אייֵז רעֶּביִא לעוֶו ָּךיִא סאו
 תרַא םֶהי יֵלֵא ם היֵהְלֲא הָוהְי ותָלְׁש רֶׁשֲא םֶהיֵהְלֶא הָוהְי ,תֹואָבָצ ראַה רעֶד טְנאָז יוזַא ןיִראוָו 8

 הָיִׁשיִהְדִב הָיר רע רֶמאֵּו ;הָּלֵאָה םיִרְְַּה-לּכ ןייֵמ איוו יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָנ רעֶד

 ער א קד עו ןעֶסָנֶניֹוא זיא ןראָצסר רלא ןְראָ
 ָדְתִא תֶּטִמ הָירדּב רב יּכ :םָׁש רֶעל םִַרְצִמ ּאְבָת = 1: אונייֵא איִד ףיוא ןעֶראָועֶג
 תֹוָלְצ לו ְתא תיִמַָל םיִדְׂשַּכַהיבונתֹ תַתןַַמִל נָּב עבסױוא ְּךייַא ףיוא םעֶז ױזַא םִיַלָׁשּורִי
 + םֶלֲָחַהיִרְׂשלְכְו חֵרָקִדִּב ןְגָחְו ַמְׁשראָלְו :לֵבּב ּונָתֹא רֶהיֵא ןעֶו ,ןְראָצְמיִרְנ ןייֵמ ןעֶרעֶו ןעֶסאָג
 רֶהיֵא דִנּוא ,םִיַרְצִמ ןייק ןעֶמּוק טעוֶו

 בְנּוטְלעֶׁש ַא ּוצ רֵנֹּוא ,(גְנּוניֹוטְׁשְרֶע) גְנּורעֶדְנּואוָוְרעֶפ ַא ּוצ דְנּוא ְךּולְפ א ּוצ ןייַז טעוֶו
 ראַה רעֶד 19 :טֶרָא ןעֶניִזאָד םעֶד ןְהעֶז רֶהעֶמ טיִנ טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ,דְנאַׁש ַא ּוצ דְנּוא

 ןייק ןעֶמּוק טיִנ טְלאָז רֶהיֵא ,הָדּוהְו ןּופ עֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא רֶהיֵא ,טעֶרעֶג ָךייֵא ּוצ טאָה
 ןיִראָו 20 :טְנעֶראָועֶג טְנייַה ָּךייַא ּבאָה ְּךיִא סאָד ןעֶסיִו םיִועֶנ טְלאָז רֶהיֵא ,םִיַרְצִּמ
 רֶעייֵא ראַה םעֶד ּוצ טְקיִׁשעֶנ ְּךיִמ טאָה רֶהיֵא ןעוֶו ;טְרֶהיִפְרעֶפ ןייֵלַא ְּךייַא טאָה רֶהיֵא
 רעֶד סאָו סעֶלַא דְנּוא ,טאָג רעֶזְנּוא ראַה םעֶד ּוצ םֶנּוא ראַפ טעֶּב ,ןעֶבאָז ּוצ יֹוזַא ;טאָנ
 :ןּוהֵט םִע ןעֶלעֶו ריִמ דְנּוא ,סֶנּוא ּוצ סֶע אָז ןעֶגאָו טעֶו טאָג רעֶזְנּוא ראַה
 ּוצ טְרעֶהעֶנּוצ טיִנ טאָה רֶהיֵא רעֶּבָא ,טְנאָזעֶג טְנייַה ְּךייַא וצ םִע ּבאָה ָּךיִא דְנּוא 1
 ּוצ ָּךיִמ טאָה רֶע סאָו םעֶד םעֶלַא ּוצ דִנּוא ,טאָג רֶעייֵא ראַה םעֶד ןּופ לֹוק םעֶד

 ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ָּךְרּוד סאָד ןעֶסיוִו םיוִועֶנ רֶהיֵא םֶלאָז דְנּוצַא דְנּוא 22 :טְקיִׁשעֶג ךייַא
 רֶהיֵא ּואוְוַא טֶרָא םעֶד ןיִא ,ןעֶּבְראַטְׁש רֶהיֵא טעוֶו ,טְסעֶּפ ָּךְרּוד דְנּוא ,רעֶגְנּוה ָּךְרּוד דְנּוא
 :ןעֶניֹואוְו ּוצ ןעֶטְראָד יִדְּכ ,ןעֶמּוק ּוצ טְרְהעֶנעֶּב

 נמ לעטיפאק
 םעֶד ּוצ ןעֶדעֶר ּוצ טְרעֶהעֶנְפיֹוא טאָה ּוהָיְמְרִי ןעֶו ןעֶזעֶועֶג ויִא םִע דְנּוא 1
 רֶעייֵז ראַה רעֶד םאָו ,טאֶנ רֶעייֵז ,ראַה םעֶד ןּופ רעֶטְרעֶו עֶלַא קְלאָפ ןעֶצְנאַנ
 יֹזַא 2 :רעֶטְרעֶו עֶניִזאָד איִד עֶלַא טיִמ ,טְקיִשעֶג אייֵז ּוצ םֶהיֵא טאָה טאָנ
 עֶלַא דְנּוא ַחֵרָק ןּופ ןְהּו ןֶנָהֹי דנּוא .טְגאָועֶג הָיְעַׁשֹוה ןּופ ןְהּוז הָיְרַדֲע טאָה

 !שְלאַפ טְסְרעֶר אּוד ּּוהָיְמְרִי ּוצ טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה טייֵל (עֶניִליִוְטּומ) עֶטְכעֶלְׁש
 טיִנ טְלאָז רֶהיִא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא טְקיִׁשעֶג טיִנ ףיד טאָה טאָנ רעֶזְנּוא רַאָה רעֶד
 טְצייר ,הָירנ ןּופ ןְהּוז ָךּורָּב טְרֶעייֵנ 8 :ןעֶניֹואְו ּוצ ןעֶטְראָד ,םִיַרְצִמ ןייק ןעֶמּוק
 םיִדְׂשַּכ איִד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא ןעֶּבעֶנּוצְרעֶּביִא םֶנּוא יֵדְּכ םִנּוא ןעֶנעֶק ןָא ךיִד
 ןעֶּבייֵרְטְרעֶפ םֶנּוא ןעֶלאָז אייֵז םאָד רנּוא .ןעֶטייֵט םִנּוא ןעֶלאָז אייֵז סאָד

 וליֵַח םעֶד ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ עֶלַא דְנּוא ַחֵרָק ןּופ ןְהּז ןֶנָחֹי דְנּוא 4 :לֶבָּב ןייק

 ײז

1 

2 

52 
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 חוי חֵּקִינ :הָדֹוהְי ץֶרָאְּב תֶבֶׁשְל הֶוהְי לוָקּב םֶעָה-לָכְו ה
 -רֶׁשֲא הָדּוהְי תיִראְׁש"לְּכ תַא םיִלָיֵחַה ׂשילְכז חֵקִדְּב
 ;הדָדּוהְי ץֶרֶאְּב רוגָל םְׁשיּוחְדִנ רֶׁשֲא םינַהילְּכִמ יבָׁש

 ְךֶלֶּמַה תֹנְבדתֶאְ ֵטַה-תֶאְו םיִׁשנַה-תֶאְו םיִרָבצַד-תֶא 5
 -תרֶא םיִחָּבַש-בַר ןָהֵארובִנ ַחיִנִה רֶׁשֲא ׁשֶפַָה-לֶּכ תֶאְו
 -;רֶאְו איִבָּנַה ּוהָיְמְרִי תֵאְו ָפְׁשִרִּב םָקְיִחֲאְדִּב ּוהְי לג
 ליִקְּב עְמִׁש אֵל יִּכ םִיַרְצִמ ץֶרֶא ּואֹבָו :ּוהָיְרנְדּב ְּךיִרָּב

 יא הָוהְי-רַבְּד יִהָיו ; םֶחנַּפְחַּתדַע ּואְבֵו ךָוהְי 5
 זיולֹדְג םִינְבַא ךיְּב חַק :רֶמאֹל םִחָנַפְחַתְּב והְָמְרִי 9

 הרעְרַּפ--תיִּב חַתַפִּב רֶשֲא ןְבֶלַּמַּב טֶלֶמַּב םְָּנַמְמּו
 -הָּכ םֶניֵלֲא ָּתְרַמָאְו :םיִדּוהְי םיִשנֲא יניֵעל םָחְנּפְחַתְּב י

 -תֶא ְִַקִלְ חלש נה לֵאָרְשִי יקלֶא תֹואְבְצ הָוהְי לַמָא

 ילעזממ אס יִתְמׁו יְִבִ ֶבב--ךלֶמ אַרב

 טיִנ ןעֶּבאָה קְלאָפ עֶצְנאַג םאֶד דְנּוא
 וראַה םעֶד ןּופ לֹוק םעֶד ּוצ טְרעֶהעֶג
 דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶניֹואוְו ןעֶלאָז אייז םאִד

 ַחְרַק ןּופ ןְהּוז ןנָחֹוי דְנּוא 2 :הָדּוהְי ןּופ
 ןעֶּבאָה לִיַח םעֶד ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ עֶלַא דְנּוא
 ןופ עֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא עֶלַא ןעֶמּונעֶג
 "עֶנְקיִרּוצ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז סאו ,הָדּוהְי
 אייֵז םאו ,רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןּופ טְרְהעֶק
 :הָדּוהְי ןּופ דְנֲאַל םעֶד ןיִא ןעֶניֹואוְו ּוצ ןעֶראַועֶג ןעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ ןעֶּטְראָד ןעֶנעֶז
 עֶנייֵלְק דְנּוא רעֶּבייוֵו דְנּוא רעֶנעֶמ איִד 6

 :םֶהיֵלֲעורֹרְּפַׁשתֶא הָטְנְויִּתנִמְט רֶׁשֲא הֶלֵאָה םיִנָבֲאָל
 רֶׁשֲאַו תִוְמִל תֶוּמִל רֶׁשֲא םִיָרְצִמ ץֶרָא-תֶא הָּכִהְו האָבּו

 ִּתְבִּב ׁשֵא יִּתַצִהְ ברַָל בֶרֶחַל רֶׁשֲאַו ִבָׁשל יֵבְׁשִל וג
 םִיַרְצִמ ץֶרָאדתֶא הָמָעְו םָכָׁשְ םפְרׂשּו םִיַרְצִמ יַהֹלֶא

 רֵּבִׁשְו :םֹולָׁשְּב םֶּׁשִמ אָצְָו ודְנִּב-תֶא הָעֹרָה הָטעַיירְׁשַאַּכ 3

 ִתְּיתֶאְו םִיָרְצִמ ץרֲאְּב רֶׁשֲא ׁשֶמָׁש תיַּב תֹובְצַמתֶא
 ןּופ ןְהּוז .ָּךּורָּב אייַּב דְנּוא ,איִבָנַה ּוהָיְמְרִי :ׁשֵאָּב ףֶרֶׂשִי םִיַרְצִמ יַקלַא

 ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 7 :ּוהָירַנ דמ די
 ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד םִבְשִּיה םיִדּוהְיַה-לְּכ לֶא ּוהָיְמְילָא הָיָה-רֶׁשֲא לָכְּדַה א

 ,ראַה םעֶד ןּופ לֹוק םעֶד ּוצ טְרעֶהעֶנ טיִנ ץֶרָאְבּו נְבּו םַחְנַפְחַתְבּ לְֹנמְב םיִבְׁשּיַה םִיַרְצִמ ץֶרָאְּב
 :םֶחְנַּפְחַּת זיִּב ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא לֵאָרְׂשִי יא } תֹואָבְצ ָהָי דַמָא-הְּכ ּכ ;מאֵל ם םֹורְתַּפ 2

 זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו סאָד דנּוא 8 םלָשוריילַע יִתאֵבָה רֶׁשֲא לֶעְרָה-לָּכ תַא םֶתיִאְר םֶּתַא
 ּוצ יֹודַא םחְנַּפְחַת ןיא ּוהָיְמִרִי ּוצ ןעֶזעוֶועֶג = ז* יי םיה הָבְרָח םָעו הָדְי לב לת
 :ןעֶנאָז רֶמֹקְל תֶכלְל יִנִכַהְל ֹוׂשְע רֶׁשֲא םֶתָעָרןֵנְִּמ :  בֵׁשֹי 3

 ךעֶביֹואְלעֶגיִצ םעֶד ןיִא םייַל ןיִא ןעֶטְלאַהעֶּב אייֵז טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,רעֶנייֵטְׁש

 םעֶד ןּופ רעֶטְכעֶט איִד דְנּוא ,רעֶדְניִק

 ןָדַאְרַזּובְנ סאוָו ןעֶלֶעעֶז עֶלַא דִנּוא ,גיִנעֶק
 רעֶטְכאַלְׁש איִד ןּופ רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד

 ןְהּוז ,ּוהָיְלַדְג אייָּב ,טְזאָלעֶגְרעֶּביִא טאָה
 אייֵּב דְנּוא ,ןֵפֶׁש ןּופ ןְהּוז ,םָקיִחַא ןּופ

 ךעֶניֹוא איִד ראָפ ,םֵחְנַּפְחַת ןיִא הֹעְרַּפ ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ ריִהְט רעֶד אייֵּב זיִא סאו
 ראה רעֶד טְנאָז יֹוַא ןעֶנאָז אייֵז ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 0

 רֵצאֶרְדַכּובְנ ןעֶמעֶנ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא קיִׁש ְּךיִא ,העֶז ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד ,תֹואָבְצ
 :איִד רעֶּביִא ןעֶצעֶז לְהּוטְׁש-ןיֹורְט ןייז לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,טְכעֶנְק ןייֵמ ,לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק
 (ןעֶטייֵרְּפְׁשְסיֹוא) ןעֶנייֵנ טעוֶו רֶע דְנּוא ןעֶטְלאַהעֶּב ּבאָה ָךיִא סאוָו רעֶנייֵטְׁש עֶגיִזאָד
 םעוֶו דֶנּוא ןעֶמּוק םעֶו רֶע דְנּוא 11 :אייֵז רעֶּביִא (הָּפִח) טְלעֶצעֶג ןְהעֶׁש ןייז

 :טייַל עֶׁשיִדּוי ןּופ

 ְךעֶלאָז טיֹוט םעֶד ּוצ (טְמיִטְׁשעֶּב) ןעֶנעֶז סאָו איִד .םִיַרְצִמ דְנאַל םאָד ןעֶגאָלְׁש
 ִצ ןייַז ןעֶלאָז ,םיִנְגְנעַפעֶג םעֶד ּוצ ןעֶנעֶז סאָו איִד דְנּוא ,טיֹוט םעֶד ּוצ ןייַז
 םעֶד ּוצ ןייַז ןעֶלאָז ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ּוצ ןעֶנעֶז סאָו איֵד דְנּוא ,םיִנְגְנעֶפעֶג םעֶד
 רעֶטעֶג איִד ןּופ רעֶזייַה איִד ןיִא רֶעייֵפ ַא ןעֶדְניִצְנָא לעוֶו ָּךיִא דְנּוא 12 :דְרעוֶוְׁש
 דָנּוא .ןעֶנְנאַפ אייֵז םעוֶו רֶע דְנּוא ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ אייֵז טעוֶו םִע דְנּוא ,םִיַרְצִמ ןּופ
 ןייֵא ְּךיִז טְלעֶקיוִז ָּךּוטְסאַּפ ַא איז יֹוזַא ,םִיַרְצִמ דְנאַל סאָד ןעֶלְקיִזְנייַא טעוֶו רֶע
 דְנּוא 8 :םֹולְָש טיִמ ןְהעֶנְסיֹורַא ןעֶטְראָד ןּופ טעוֶו רֶע דְנּוא ,דיילק ןייַז טיִמ

 דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶנעֶז סאָו .ׁשֶמִׁש תיֵּב ןּופ ןעֶלייֵז איִד ןעֶכעֶרְּבּוצ טעֶו רֶע
 טיִמ ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ רֶע טעוֶו םִיַרְצִמ ןּופ רעֶטעֶנ איִד ןּופ רעֶזייֵה איִד דַנּוא ,םִיַרְצִמ
 :רֶעייַפ

 דמ לעטיפאק

 םאָו םיִדּוהְי עֶלַא ּוצ דְנּוא ּוהָיְמְרִי ּוצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאָו טְראָו םאֶד זיִא סאָד 1
 לֹודְנִמ ןיִא טְניֹואוְועֶנ ןעֶּבאָה םאָװ םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ןעֶנעֶז
 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,םֹורְתַּפ דְנאַל םעֶד ןיִא דְנּוא ,ףֹונ ןיִא דִנּוא ,םֵחְנַּפִחַת ןיִא דְנּוא
 ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶהיֵא .לֵאָרְׂשִי ןופ טאָג רעֶד תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְגאָז יֹװַא 2
 ףיֹוא דְנּוא םִיַלָשּורְי ףיֹוא טְכאַרְּבעֶג ּבאָה ָּךיִא סאָו עֶטְבעֶלְׁש םאָד םעֶלַא
 םִע דִנּוא גאָט ןעֶניִואָד םעֶד בּורָח ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ;הָדּוהְי ןּופ עֶטְׁש עֶלַא
 םאִז טייקְגיִטְכעֶלְׁש עֶרייֵז ןעֶנעֶו ןּופ 8 :רעֶניֹואוְנייַא ןייק אייז ןיא אָד טיִנ זיִא
 ןְרעֶבייֵר ּוצ דְנּוא ןְהעֶג ּוצ ןעֶנְראָצְרעֶד ּוצ ְּךיִמ יֵדְּכ ןּוהְמעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז

 דנוא

 .עֶסיֹורְג דְנאַה עֶנייֵד ןיִא םעֶנ 9
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 818 דמ הימרי
 םַּתַא הָּמַה םּועָדי אֵל רֶׁשא םִיָרֵחֶא םִהלאֵל דֶבֲעַל ןּופ ,רעֶטעֶנְּפָא עֶדְמעֶרְפ ןעֶניִד דְנּוא
  םָּׁשַהטיִאיִבנידְע לֶכ- האל :םֶכיִתְבֲאַו טיִנ טְסּואוְועֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז עֶכְלעוֶו
 יי א מאלל דְנּוא 4 :ןרעֶטְלֶע עֶרייֵא טיִנ דֶנֲא רֶהיֵא
 בתי תְמֲחדַתַ יש יא יִתְלִב עֶנייֵמ עֶלַא טְקיִׁשעֶג ְךייַא ּוצ ּבאָה ְּךיִא
 הָמָמָׁשל הָבֶל היה םלָׁשורְי תוִצְחִּבּו הֶדוהְי יֵרְצְּב .ןעֶגְראָמ-היִרְפ עֶלַא ,םיִאיִבְנ איִד ,טְכעֶנְק
 ּ ראל וי המָאיהל הי א יי טְלאָז רֶהיֵא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,טְקיִׁשעֶג
 25 יו הק לה לא ְךאָז עֶניִדריְִמּא עֶיואד איד ןּוהָמ םינ

 על ץֶרָאְב יי א דגל כי טיִנ ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְרעֶהעֶנ טיִנ ןעֶּבאָה
 םֶכְתּחַה ןַעַמְלּו םֶכָל תיִרְּכַה ַעַמְל םָׁש ר םִאָּב ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶריֹוא עֶרייֵז טְגייֵנעֶב
 9 תֹועָר-תֶא םֶּתְחַכְׁשה :ץֶרֶאָה יג לֶכְּב הָּפְרֶהְלּו הָלְלְקל -ֶניִטְכעֶלְׁש עֶרייֵז ןּופ ןעֶרְהעֶקקיִרּוצ ְךיִז
 וָׁשָנ תֹוִעְר תֶאְו הָדּוהְי יִכְלַמ ! תועְר--תֶאְ םֶכיִתְבֲא עֶדְמעֶרְפ ּוצ ןְרעֶכייֵר ּוצ טיִנ יֵדְּכ ,טייֵק
 הָדּוהְי ץֶרָאְּב ּוׁשָע רֶׁשֲא םֶכֹי ָׁשְנ תֶעְר תֵאְו םֶכי תְעָר תֵאְו ןְראָצ ןײמ זיִא .םּורְד 6 .רעֶטעֶנ

 א ר אֵל שי .ן עג ןעֶסאָנעֶנְסֹוא ןְראָצְמיִרג ןייֵמ דנוא
 א טל יורי דרימ טיטל יד א ערע טאָ ר ר ןעראז

 ;הָרּודְי-לָּכ יד סאהׂשו .ןעפאגןאור ןיא ֶנֶוִא שבת ןפ
 : אבל םריִנְפ ומָׂש--רֶׁשֲא הוי תיִרֵאש-תֶא יִּתְחַקְלְו ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא םִיַלָׁשּורְ ןקִפ
 לֿפִי םִיַרְצִמ ץֶרֶאְּב לֹכ ּומִתְו םָׁש ריִגָל םירְצִמְדִרא -ךעֶפ ַא ּוצ דְנּוא גְנּורעֶטְׁשּוצ ַא ּוצ
 ּותִמִי בעְרָבּו בֶרָחַּב לודָנידַעְו ֹטְּקִמ ּּמַּתי בֶעְרִּב בֶרֲחַּב ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא איו יֹוזַא גנּוטְסיוִו
 3 לַע יִתְרקָפּו :הָּפְרֶחלּו הָלָלְקִלְו הֶּמַׁשְל הָלָאל ץֶהְו הָוהְי טְנאָז יֹוזַא ,דְנּוצַא דְנּוא 7 :באָט
 םֶלָׁש ורי-לַע יִתְרַקְּפ רֶׁשֲאַּכ םִיַרְצִמ ץֶרָאְּב םיִבְׁשּוּיַה ,לֵאָרׂשִי ןּופ טאָג רעֶד ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד

 15 תירֵאְׁשִלְי דיִרָשְו טיִלָּפ הְָהִי או :רָבְדַבּו םֶעְרָּב בֶרֵחַּב עטכעלש עֶסיֹורְג סאָד רֶהיֵא טוהט םוראוו

 זי טיפס טעאטער ּוצ טְלאָז היא םאָד לע עֶרייא ּוצ
 מימרא עו -  :םיִמלְפיסַא יִכּכְׁשיאל יִּכ ,א"ורְפ א דנוא ןאמ א ןעֶדייׁשְרעֶפ ְךיִא
 ןביצ= סא -- *  '*  ןעֶׁשיִװְצ ןּופ דְניִק גיִדעֶגייַז ַא דְנּוא דְניִק א
 ְךיִמ טְלאָז רֶהיֵא זַא 8 :גְנוּבייַלְּבְרעֶּביִא ןייֵא ְךייַא ּוצ ןעֶזאָלּוצְרעֶּביִא טיִנ יִדְּכ ,הָדּוהְי

 ןיִא רעֶטעֶנ עֶדְמעֶרְפ ּוצ ןְרעֶכייֵר ּוצ ,דְנעֶה עֶרייֵא ןּופ קְרעוֶו איִד טיִמ ןעֶנְרעֶצְרעֶד
 וצ ָךייֵא יֵדְּכ ,ןעֶניֹואוְו ּוצ ןעֶטְראָד ןעֶמּוקעֶגְניִהַא טְנעֶז רֶהיֵא ּואוְוַא ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד
 עֶלַא ןעֶׁשיוִוְצ ,דְנאַׁש ַא ּוצ דְנּוא ָּךּולְפ ַא ּוצ ןעֶרעוֶו טְלאָז רֶהיֵא זַא דְנּוא ,ןעֶדייֵנְׁשְרעֶפ

 -ִלֶע עֶרייֵא ןּופ עֶטְכעֶלְׁש םאָד ןעֶסעֶגְרעֶפ ןעֶד רֶהיֵא טאָה 9 :דֶרֶע רעֶד ןּופ רעֶקְלעֶפ
 ייד ןּופ עֶּטְכעֶלְׁש םאָד דְנּוא הָדּוהְי ןּופ עֶניִנעֶק איִד ןּופ עֶטְכעֶלְׁש םאֶד דְנּוא ,ןְרעֶט
 ,רעֶּבייֵו עֶרייַא ןּופ עֶטְכעֶלְׁש סאָד דְנּוא ,ןעֶטייֵקְגיִטְבעֶלְׁש עֶנעֶגייֵא עֶרייֵא דְנּוא ,רעּביירװ
 ?םִיַלָׁשּורְי ןּופ ןעֶסאַג איִד ןיִא דִנּוא ,הָדּוהְי דְנאַל םעֶד ןיִא ןּוהְמעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז סאוָו
 ןעֶניִטְנייֵה םעֶד ּוצ ויִּב ,ןעֶראוָועֶג (גיִנעֶטְרעֶטְנּואנ ןעֶסיֹוטְׁשּוצ טיִנ ןעֶנעֶד אייֵז דְנּוא 0
 עֶנייֵמ ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג טיִנ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,טאַהעֶג אָרֹומ טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,גאָט
 עֶרייֵא ראָפ דְנּוא ְּךייַא ראָפ ןעֶּבעֶגעֶג ּבאָה ְּךיִא םאִו ץעֶזעֶג עֶנייֵמ ןיִא דְנּוא ,הָרֹוּת
 ְךיִא ,העֶז לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא םּוראָד 11 :ןְרעֶטְלֶע
 :הָדּוהְי ץְנאַג ןעֶדייֵנְׁשְרעֶפ ּוצ דְנּוא ,ןעֶטְכעֶלְׁש םּוצ ְךייֵא ןעֶגעֶק םיִנְּפ ןייֵמ אּוהְמ
 ןּוהְמעֶג ןעֶּבאָה אייֵז סאָו ,הָדּוהְי ןּופ עֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא איִד ןעֶמעֶנ לעוֶו ְךיִא דְנּוא 2
 דְנּוא ,ןעֶניֹואוְו ּוצ טְראָד יֵדְּכ ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ּוצ ןעֶמּוק ּוצ םיִנָּפ רֶעייֵז (טעֶטְביִרעֶגנ
 םעֶד ְךְרּוד ןעֶלאַפ ןעֶלעוֶו אייֵז ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶרעוֶו טְגְליִטְרעֶפ ןעֶלעוֶו עֶלַא
 ףרּוד םיֹורְג זיִּב ןייֵלְק ןופ ןעֶרעוֶו טְגְליִטְרעֶפ ןעֶלעוֶו אייֵז ,רעֶגְנּוה ךְרּוד דְנּוא דְרעוְׁש
 ּוצ ןייַז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶּבְראַטְׁש אייֵז ןעֶלעוֶו רעֶגְנּוה ְּךְרּוד דְנּוא ,דְרעוֶוְׁש םעֶד
 = 18 :דְנאַׁש ַא ּוצ דְנּוא הָלְלְק ַא ּוצ דְנּוא ,(גְנּורעֶדְנּואוְוְרעֶפנ גְנּוניֹוטְׁשְרֶע ּוצ ;ָךּולָפ

 יח יֹוזַא ,םִיַרְצִמ ןיִא ןעֶניֹואוְו סאוָו עֶלַא ףיֹוא ןעֶגְנעֶרְּב ףאָרְטְׁשנ ןעֶלְהעֶפעֶּב לעוֶז ְךיִא
 דְנּוא ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ְְָךְרּוד םִיַלָׁשּורְי ףיֹוא (טְכאַרְּבעֶנ ףאָרְטְׁשנ ןעֶליֹופעֶּב ּבאָה ְּךיִא
 גּוא רעֶנעֶניִרְטְנַא ןייַא ןייַז טיִנ טעוֶו םִע דְנּוא 11 :טְסעֶּפ ְךְרּוד .דְנּוא ,רעֶגְנּוה ָּךְרּוד
 םִיַרְצִמ ןייק ןעֶמּוק סאו ,הָדּוהְי ןּופ עֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא איִד ּוצ רעֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ןייֵא
 אייז ּואוְוַא ,הָדּוהְו ןּופ דְנאַל םעֶד ּוצ ןעֶרְהעֶקּוצקירּוצ ְךיִז יֵדְּכ דְנּוא ,ןעֶניֹואוו ּוצ טְראָד

 ןעֶלעוֶו אייז ןיִראָו ןעֶניֹואוו ּוצ טְראָד יִדְּכ ןעֶרְהעֶקּוצקירּוצ ךִז עֶלֶעעֶז עֶרייֵז ןעֶּבעֶהְרעֶד
 ,=ְרעֶפְטְנֶעעֶנ ּוהָיְמְרִי ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 12 :עֶנעֶניִרְטְנַא טְרֶעייֵנ ,ןעֶרְהעֶקקיִרּוצ טיִנ ְּךיִז
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 םיִהֹלאֵל םֶהיֵׁשְנ תֹוִרְטַּקְמדייִּכ םיִעדִּיַה םיִׁשָנֲאה-לֶּכ
 םִעְה-לִכְו לה לָהָק תֹודְמְעָה םיִׁשָנַה-לְכִו םיִרֵחֲא

 .רֶׁשֲא רֶבְּדַה ;רמאֵל םֹוְרְתַפְּב םִיַרְצִמְדיִרַאְּב םיִבָׁשִּיַה 5
 הֹׂשָע יִּכ ;ףילֵא םִיִעְמִׂש ּטְניֵא הָוהְי םֵׁשְּב ּונילֲא ָּתְרַּבִּד עז

 תֶכָלְמַל רֵּמַקְל ּועְפמ אָצירׁשא ! רָבָדַה-לָּכ-תֶא הָׂשֵעַ
 וניֵתֹבֲאו ּונֵחַנֲא ּוניֵׂשָע רֶׁשֲאַּכ םיִכָסְנ הָלִַּהְ םִיַמָּׁשַה
 -עֵבְׂשו םָָׁשּורְי תֹוצְחְבּו הָהְייִרְעְּב ּויֹׂשְו ּועֵכְלִמ

 ינֵלַדְח וָאְמּו :ּונָאְר אל הָעְרְו םיבוט היו םֶחָל 9
 טל ּונֵרַפָח םיכִָנ הָליִּרּסַהְו םִיַמְּׁשַה תַבָלַמִל רַּמַקַל

 תרָבָלִמִל םיִרְּפִקְמ ּונֲחַנא-יִכְו :ּונְמָּת בָעָרְבּו בֶרָחַבּו 9
 הל ּונֵׂשָע טיְנַ ידֲעַלַּבִמֲה םיִכָסְנ הל ְךמַהְלִי םִיַמָּׁשַה
 ּודָיְמְרִי רֶמאָּ ?םיִכָסְנ ּהָל ְךֵסַהְו הָבֵצ על םיִ ּוִּכ
 נעָהֶֶה-לֶּיִלעוִֿׁשנַה עְוםיִרָבנַה-לַע םֶעָה-לְּכ-לֶא

 רַב םֶּתְרִַּק רֶׁשֲא רַטֹקַה-תֶא אולֲה :רֶמאל רֶבּד וְתֹא 1
 םֶכיֵרְׂשְו םֶכיִכְלַמ םֶכי תֹובֲאְ ו םַּתַא םִַלָׁשורי תוצְחְבו דִי

 טֵכּוידאלְו :וָּבל-לַע הָּלַּתַו הָוהְי רֵכָו םֶתֹא ץֶרָאָה םִעְו 2
 רֶׁשֲא תֹבָעְֹתַהְינְּפִמ םֶכיֵלְלַעַמ עֵר ֵנְּפִמ תאֵׂשָל דֹוע הָוהְי
 ןיאמ הָלְלְקלְו הָּמׁשְלּו הָיחל םֶכְצְרַא יִהְּתַו םֶתיִׂשֲ

 םָתאָּמַח רֶׁשֲַוםָּתְרַמק רֶׁשֲא יֵנְּפִמ .:הֶזַה םִיַהְכ ב בֵׁשֹוי 2
 ויתֹקהְבּו וָתָרתִבּו הָוהְי ליִקְּב םֶּתְעַמְׁש אוו הָוהְל
 תאֹּוַה הָעָרָה םֶכְתֶא תאֵרְק }פילע םֵּתְכַלֲה אֶל ויָתֹוְדִעְב

 הב לאו נה לֶכילֶא ת הָיְמְרִי רֶמאַּ ;הּזַה .םִ 24
 :םִיָרְצִמ ץֶָאְּב רֶׁשֲא הָדּוהי-לְּכ הָוהיירַבְּ ועְמִׁש םיִשָּנַה

 םֶמַא ראל לֵאָרׂשִי יַללֶא תֹואָבְצ-הָוהְי רַמָא-הֶּכ הֹּכ

 דמ

 רעֶּבייוַו עֶרייֵז סאָּד ןעֶסיוִו סאוָו טייַל עֶלַא
 דְנּוא רעֶמעֶגְּפָא עֶדְמעֶרְפ ּוצ ןְרעֶכייֵר
 עֶסיֹורְג ַא ןיִא ןעֶהעֶטְׁש סאוָו רעֶּבייוֵו עֶלַא
 ,קְלאַָפ עֶצְנאַג םאֶד רֶנּוא ,גנּולְמאַזְרעֶפ
 דְנאַל םעֶד ןיִא טְניֹואוְועֶנ טאָה סאו
 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוַא ,סםֹורְתַפ ןיִא םִיַרְצִמ
 םָנּוא ּוצ טְסאָה אּוד סאו טְראוָו סאָד 6
 ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא טעֶרעֶג
 :ריִד .ּוצ ןעֶרעֶהּוצ טיִנ ריִמ ןעֶלעוֶו
 עֶלַא ןּוהִמ םיִזעֶג ןעֶלעוֶו ריִמ נְרֶעייֵנ 7
 ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז םאִָו ,רעֶטְרעוֶו

 איד ּוצ ןְרעֶכייֵר ּוצ ,רעֶלייֵמ עֶרעֶזְנּוא ןּופ
 רֶהיֵא וצ דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןיִגיִנעֶק

 ריִמ איִװ יֹזַא ןעֶסיִג רעֶּפְּפָא-קְניִרְט
 -לֶע עֶרעֶזְנּוא דְנּוא ריִמ ,ןּוהְמעֶג ןעֶּבאָה
 עֶרעֶזְנּוא דְנּוא עֶגיִנעֶק עֶרעֶזְנּוא ןְרעֶט

 הָדּוהְי ןּופ םעֶטְׁש איִד ןיִא ,ןעֶטְׁשְריִפ
 דְנּוא .םִיַלָׁשּורְי ןּופ ןעֶסאַנ איִד ןיִא דְנּוא
 טיִמ טאַז ןעֶזעוֶועֶג (םְלאָמאַדע ןעֶנעֶז ריִמ
 םםעֶמּוב טאַהעֶנ ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא ,טיֹורְּב

 ןייק ןעֶהעֶזעֶג טיִנ ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא

; : 
? 
 : א

 ךָא סְלאָמאַד ןּופ דְנּוא 18 :םעֶטְכעֶלְׁש הֹׂשָע למאֵלוםָתאַלַמטֶכֵרִבּוםֶכיִפְב הָנְרבַרְת יו םֶכיֵשְ
 - יי ירא ןעדאה ר ןעֶו םִימָּׁשַה תַכָלִמֹל לִי נררְג רֶׁשֲא ּוניֵרְדִנ-תֶא הֶׂשעַ
 דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןיִגיִנעַק איִד ּוצ הָׂשָנְו םֶכיֵרְרִניתֶא הָנְמיִקְּת םִיַקָה םיִכָסְנ הל ְךֵַהלּ

 -קְניִרְט ןעֶסאָגעֶג רֶהיֵא ּוצ טיִנ ןעֶּבאָה ריִמ
 ריִמ ןעֶנעֶז רעֶבְנּוה דְנּוא דְרעוֶוְש םעֶד ָּךָרּוד דְנּוא טְלְהעֶפעֶג םעֶלַא םִנּוא טאָה ,רעֶפּפָא

 ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןיִגיִנעַק איִד ּוצ טְרעֶכייֵרעֶג ןעֶּבאָה ריִמ ןעֶו דְנּוא 19 :ןעֶגְנאַגְרעֶפ
 עֶרעֶזְנּוא ןֶהָא ןעֶד ריִמ ןעֶּבאָה ,רעֶפָּפָא-קְניִרְט ןעֶסאָנעֶג רֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא

 -קָניִרְט ןעֶסיִנ ּוצ רֶהיֵא ּוצ דְנּוא ןעֶדְליִּבּוצ צֶפָא איז טְכאַמעֶג ןעֶכּוק רֶהיֵא ּוצ רעֶנעֶמ

 רעֶנעֶמ איִד ןעֶנעוֶו ,קְלאַפ ןעֶצְנאַג םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ּוהָיְמְרִי דְנּוא 20 ?רעֶּפְּפָא
 סאָד םֶהיֵא ןעֶּבאָה סאו קְלאָפ ןעֶצְנאַה םעֶד ןעֶנעוֶו דְנּוא רעֶּבייוֵו איִד ןעֶנעֶו דְנּוא

 םאִו ןְרעֶכייֵר סאָד ןעֶזעוֶועֶג טיִנ ןעֶד סֶע זיִא 21 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,טְרעֶפְטְנַעעֶנ טְראָו

 ?םִיַלָשּורְי ןּופ ןעֶמאַנ איִד ןיִא דְנּוא הָדּוהְי ןּופ טעֶטְׁש איִד ןיִא טְרעֶכייֵרעֶנ טאָה רֶחיֵא
 קְלאָפ םאָד דנּוא ,טיֵל-טְּפיֹוה עֶרייֵא דְנּוא עֶניִנעֶק עֶרייַא ןרעֶשְלֶע עֶרייֵא דְנּוא רֶהיֵא
 ףיֹוא ןעֶגְנאַנעֶגְפיֹו וא זיִא םִע דְנּוא טְקְנעֶרעֶג אייֵז ןַא טאָה ראַה רעֶד .הְנאֵל םעֶד ןּופ

 עֶרייֵא ןעֶנעוֶו ןעֶנאָרְטְרעֶפ טְנעֶקעֶג רֶהעָמ טיִנ טאָה ראָה רעֶד דְנּוא 2 ?ץְראַה ןירל

 זיִא םּוראָד יב טאָה רֶהיֵא סאוָו 0 טיי איִד ןעֶנעֶו ,קְרעוֶו עֶטְכעֶלְׁש

 ןֶהֶא .הָלָלְק ַא ּוצ דָנּוא ,רעֶדְנּואְו ַא ּוצ דְנּוא בְנּורעֶטְׁשּוצ ַא ּוצ ןעֶראָועֶג דְנאַל רֶעייֵא
 טאָה רֶהיִא .םאָו םעֶד ןעֶנעֶו 23 - :גאָמ ןעֶגִטְנייַה םעֶד אי יֹוזַא ,רעֶניֹואְחְנייַא
 טיִנ טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,ראָה םעֶד ןעֶנעֶק טְניִדְניִזעֶג טאָה רֶהיֵא סאָ דְנּוא ,טְרעֶכייֵרעֶג

 ץעֶזעֶב עֶנייז ןיִא רָנּוא הֵרֹוּת עֶנייַז ןיִא דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ לֹוק םעֶד ּוצ טְרעֶהעֶגּנ
 עֶניִזַאָד םאָד ְּךייַא םאָה םּוראָד ןעֶנְנאַגעֶג טיִנ רֶהיֵא טְנעֶז םיִנָגייֵצ ןייַז ןיֵא דנּוא

 טְנאָזעֶב טאָה ּוהָיְמְרִי דְנּוא 24 :נאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד איז ,ןעֶפאָרְטעֶג עֶטְכעֶלְׁש
 םעֶד ןּופ טְראָו םאָד ּוצ טְרעֶה ,רעֶּבייוֵו עֶלַא ּוצ דְנּוא .קְלאָפ ןעֶצְנאַג םעֶד ּוצ
 רעֶד טְנאָז יֹוזַא 28 :םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןיִא טְנעֶז רֶהיֵא סאָו הָדּוהְי ץְנאַג ,ראַה
 ,רעֶּבייֵו עֶרייֵא דְנּוא רֶהיֵא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי ןופ טאָנ רעֶד ,תֹואָבְצ ראַה
 רֶהיֵא טאָה דְנעֶה עֶריַא טיִמ דָנּוא ,ליֹומ רֶעייַא טיִמ טעֶרעֶג טאָה רֶהיֵא סאו
 ןעֶּבאָה ריִמ סאָו ךּוהְט רֵדָנ רעֶזְנּוא סיוִועֶנ ןעֶלעדר ריִמ ,ןעֶנאָד ּוצ יֹוזַא ,טָליִפְרעֶד

 ןעֶגְּוסיִנ רֶהיֵא ּוצ דְנּוא .לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןיִגיִנעֶק רעֶד ּוצ ןְרעֶכייר ּוצ ,ןּוהְּמעֶג רֵדֵנ ַא
 ןעֶניִטעֶטְׁשעֶּב םיִרָדְנ עֶרייֵא סיֹואְכְרּוד טעוֶו רֶהיֵא סאָד יֹוזַא ,ןעֶסיִג ּוצ (רעֶפְּפָא-קְנאַרְטנ

 דנוא



 00 90 ומ המ-המ +ּתימרי

 96 הָדּודיײלְּכ הָוֹויירבל ועְמִׁש ןֵכָל ּטְכיִלְדניאֶא הָנֵׂשְעַה םיִרָדְנ עֶרייֵא םיִחעֶנ טעוֶו רֶהיֵא דנּוא
 רֶמֶא לִי תְניִגה םִירְצִמ ץֶרַאְּב םִבֵה טְראָו םאָד טְרעֶה םּוראָד 26 :ןּוהְט

 = שי ל * = יז ִּש : : 5 : 4 ש :

 הדְרּוהְי ׁשיִאילּכ פב ! אֵרְקִנ יִמְׁש דוע הָיהיפִא הדְי אוו ;הָדּוהְי ץְנאַג ראה םעֶד ןופ
 ו יו = וו ו הע : : : פאה שוק והכל היל הי תירוס ראל עד יא עא : םלֶ רֶקֹׂשיה ;םִיָרְצִמ ץְרָא-לָכְב הָוהְי יָנֹדֲארַח רֶמֹא טי

 קי מירבְּד ם םָׁש ר םילצמיז 0 לאטא הָדּוי ןיֵא ןעֶפּורעֶג ןייַז ְּךאָנ טעוֶו ןעֶמאָנ

 59 יִנֲא רַקֿפיּכ הָוהְי--םִאָנ תֹואָה םֶמָל תאֹו :םָמו הָדּוהְי ןּופ ןאַמ ןעֶכיִלְטיִא ןּופ ליֹומ םעֶד
 רָב ּומיֵקָי ם םוק יִּכ ּועְרַּת ןעֶמְל הֶּוַה םיִקָּמַּב םֶכילֲע דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד ןיִא ,ןעֶנאָז לאָז סאוָו
 להֹערַפתֶאינההּוהְ רֶמֶאֹוהַּכ + :הָעְְלסָכלֶע טאָנ ראַה רעֶד איִװ רֶהאָזו יֹוזַא ,םִיַרְצִמ
 סי יי ריב דקפלארגיה אייֵז ףיוא ְּךאַו ְּךיִא ,העָז 27 :טְּבעֶל
 = ושִנשככּובאלַבְּב ה + םיצ טינ דנּוא ןעֶטְבעֶלְׁש םּוצ
 המ = עֶלַא ןעֶרעוֶו טְְליִטְרעֶפ ןעֶלעוֶו םִע דְנּוא
 'א הייב ְּךיהָּב-לֶא אינה ּוָומִִי רֵּבּד רֶׁשֲא רֶבָּוַה םעָד ןיִא ןעֶנעֶז סאָָו !הָדּוהְי ןּופ רע געֶמ
 הָָּשַּב מי ִפִמ רע הֶּלֲאָה םיִרְבּדַהדתֶא ֹובְתָכְּב דְנּוא דְרעוְׁש סאָד ָךְרּוד ,םִיַרְצִמ דְנאַל
 9 "הֹּכ ;רֶמאֵל הָדּוהְי ךלמ ּוהָיִׁשאיִדַּב םיִקָיְהיִל בה ןייַז ןעֶלעוֶו אייֵז זיִּב ,רעֶנְנּוד םעֶד ָּךְרּוד
 : יל אָייוא ָתְרַמָא ;ְךורָּב ךלְע לֵאְרְׂשִי עי ילֶא הוהְי רמָא איד דְנּוא 28 :טְנעֶלְרעֶפ ןעֶצְנאַג ןיִא

 אל היא יכאקשילע זי ְךִז ןעֶלעוֶו ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ןּופ עֶנעֶנּורְטְנַא
 : בא דירה אטא א א ּוצ ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶרְהעֶקְמּוא

 ה 0 א יי ר יי א :איִהייִל 2 א א יי הא דְנאַל םעֶד
 לְלָׁשְל אַ ית הֶוהְי םִאְנ רֶׂשֶּב-לֶּכילַעהעֶה ר - * * לֵא ןעֶלעֶו יֹוזַא ,לֶהאָצ רעֶד
 םֶׁיְִּלּת רֶׁשֲא תֹמקַמַהלְּכ לַע םאִח איד .ןעֶסיִז הָדּוהְי ןּופ עֶנעֶּביִלְּבעֶג
 ומ ומ ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז
 א :םִינַה-לַע איִבַָּה ּוהָיִמרַילֶא הוהיירַבְד הָיָה רֶׁשֲא טְראָו םעֶמעוֶו ,ןעֶניֹואוְו ּוצ טְראָד יִדְּכ
 זיִא סאָו סאָד ןייַז טְגיִטעֶטְׁשעֶּב טעוֶו
 רעֶד טְנאָז ,ןעֶכייֵצ רעֶד ןייַז ָךייֵא ּוצ טעוֶו סאָד דְנּוא 29 :אייֵז ןּופ רעֶדָא ,ריִמ ןּופ
 טְלאָז רֶהיֵא סאָד ,טרָא ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא ןעֶפאָרְטְׁשעֶּב ךייֵא לעוֶו ְךיִא סאָד ,ראַה
 םּוצ ְךייַא ףיֹוא ןעֶרעֶו טְניִטעֶטְׁשעֶּב םיִועֶג ןעֶלעֶו רעֶטְרעוֶו עֶנייַמ סאָד ,ןעֶסיוִו
 ןּופ גיִנעֶק ,עַרֶפֶח הֹעְרַּפ רעֶּביִא ּבעֶנ ְּךיִא ,העֶז ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 30 :ןעֶטְכעֶלְׁש
 ןעֶרְהעֶגעֶּב סאוָו איִד ןּופ דְנאַה רעֶד ןיִא דְנּוא ,דְנייַפ עֶנייֵז ןּופ דְנאַה רעֶד ןיִא ,םִיַרְצִמ
 איד ןיִא .הָרּוהְי ןּופ גיִנעֶק ,ּוהָיַקְדִצ ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא ּבאָה ְּךיִא איז יֹוזַא ,עֶלֶעעֶז עֶנייֵז
 טְרְהעֶנעֶּב טאֶה רֶע סאָװ דְנּוא ;דְנייַפ ןייַז ,לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק ,רַצאֶרְדַכּובְנ ןּופ דְנאַה
 :עֶלֶעעֶז עֶנייֵז

66 

 המ לעטיפאק

 ןּופ ןְהּוז ָךּורְּב וצ טעֶרעֶנ טאָה ,איִבָנַה ּוהָיְמְרִי סאָו ,טְראָו םאָד זיִא סאָד 1
 ליֹומ םעֶד ןּופ ךוּב ַא ןיִא רעֶטְרעוֶו עֶניִזאָד איִד ןעֶּביִדְׁשעֶג טאָה רֶע ןעוֶו ,הָירַנ
 ןּופ גיִנעֶק ּּוהָיִׁשאֹי ןּופ ןְהּוו .םיִקָיֹוהְי ןופ רֶהאָי ןעֶמְריִפ םעֶד ןיִא !ּוהָיְמְרִי ןּופ
 ריִד ּוצ ;לֵאָרְׂשִי ןופ טאָנ רעֶד ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוַא 29 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,הָדּוהְי
 -ְךעֶפ טאָה ראַה רעֶד ןיִראָו !ריִמ זיִא העוָו יֹוא ;טְגאָזעֶג טְסאָה אוד 8 !ָךּורָּב

 ןעֶצְפיִז ןייֵמ ןיִא ןעֶדאָועֶג דיִמ ןיּב ְּךיִא ,ץְרעֶמְׁש ןייֵמ ףיֹוא טייקְניִריֹורְט טְרְהעֶמ
 םֶהיֵא ּוצ אּוד טְסְלאָז יֹוַא 4 :ןעֶנּופעֶג (הָחּונְמ) עֶהּור עֶנייֵק ּבאָה ְךיִא דְנּוא
 ָּדִא רעֶטְשּוצ טיֹוּבעֶג ּבאָה ְּךיִא םאָו םאָד .העְז ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,ןעֶבאָז
 דְנאַל עֶצְנאַג סאָד ןיִראָו ,םיֹוא ְךיִא םייַר טְצְנאַלְפעֶנ ּבאָה ְּדיִא םאֶו סאָד דְנּוא
 ןעֶכּוו טיִנ םִע טְסְלאָז אּוד ?ןעֶכאַז עֶסיֹורְג ריִד אוד טְסְכּוז דְנּוא 2 :ןייֵמ זיִא
 רעֶּבָא ,ראַה רעֶד טְנאָז ,רעֶּביֵל עֶלַא ףיֹוא םעֶטְכעֶלְׁש גְנעֶרְּב ְךיִא ,העֶז ןיִראָו
 אּוד ןיִהַא ּואְח רעֶטְרֶע עֶלַא ןיִא .ּביֹור ּוצ עֶלֶעעֶז עֶנייֵד ןעֶּבעֶג ריִד לעוֶו ְךיִא

 :ןְהעֶנ טְסעוֶו
 ומ לעטיפאק

 עֶלַא ןעֶנעוֶו ,איִבָנַה ּוהָיְמִרִי ּוצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאוָו ,ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו סאָד זיִא סאד 1

 רעקלע יפה



 2 .הימהז 21

 םעֶד ףיֹוא .םִיַרְצִמ ףיֹוא 2 :רעֶקְלעֶפ -לַע הָיְה-רֶׁשֲא םִיַרְצִמ ְּךֶלֶמ ֹוכְנ הָעְרַּפ ליִח-לַע םִיַרְצִמְל 2

 ,םִיַרְצִמ ןופ גיִנעֶק ,ֹוכְנ הֹעְרַּפ ןּופ לִיַח 5 רעד : ָּכִה רֶׁשֲא עי
 1 ב םיִקיוהיִל תיציברַה תַנָשַב 2

 ותָרְּפ ָּךייֵמ םעֶד אייֵּב ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאו יֵשרְּפַהְ = מהלל יש שְנּו הנִצִ ןֵגֶמ 4

 גיִנעֶק ,הרֵצאֶרְדַכּובְנ םאו .ׁשֵמְּכְרַכ אייּב נחַמ:תוֶניִרמַהִׁשְבִל םוחמִרָהְ וקְִמ םִעָבִכבּובְתִהְו
 -ריפ םעֶד ןיִא ןעֶנאַלְׁשעֶג טאָה לֶבָּב ןּופ סִעָּ ּּתַּכְי םֶהיֵרוּבִנְו לוחֶא םיִנֹוסְנ םיִּתַח הֶּמֵה יִתיִאָר
 והָישאֹי ןּופ ןְהּוז ,םיִקָיֹוהְי ןּופ רֶהאָי ןעֶט קה םוִנ --לַא :הָוהְי-םֶאְנ ביִבָּפִמ רֹלָמ יִנְפֹה אֵלְו ּוסָנ 5

 : םֶנְו ֵלָׁשּכ תֶרֶפ-רַהְנ ךי-לַע הָנֹפְצ רֹוָבִַה טְלְמי-לַאְו
 ,רעֶצְנאַּפ ּוצ טייֵרְּב 2 :הָדּוהו ןּופ גיִנעֶק יי םירצמ :דמימ שתי תורְנַּכ הָלעי -ָאּכ הזימ ;

 רעֶד ּוצ טְנְרעֶנעֶג דְנּוא ,ןעֶדְליִׁש דְנּוא ראה 2 א מא םִימ ּוׁשֵנְתִיתָֹהְַכ המת
 דְנּוא ,דְרעֶפ איִד ןייֵא טְנאַּפְש 4 :הָמָחְלִמ בֶכָרָה ּוְלְלְהְּתִהְו םיִסּוּפַה לֵע ;הָב יִבְׁשיו ריִע הָדיִבא 9

 דְנּוא ,ןעֶנעוֶוְטייֵר איִד ףיֹוא ףיֹורַא טְהעֶנ יב ישא םילו ןגֶמ יִׂשְפִּת טּופו ׁשיִּכ כ טיר : צו
 ןעֶמְלעֶה איִד טיִמ רעֶדיִנַא ְךייֵא טְלעֶטְש םֶקָנהְל ה ְמָקִנ םִי תֹואָבְצ הָיהְיי לאל אֹוהַה םו יַהְו :תֶׁשֶק י

 ןעֶויִּמְׁש איד סיֹוא טְציִּפ (ןעֶציִמ עֶכְלאָזַאנ יָנֹדֲאַל חַבְז יִּכ םִמָּדִמ הָתְוָרְו הָעִבׂשְו בֶרֶה הָלְכִאְו וי ןצמ

 םּוראָו 2 :רעֶצְנאַּפ איִד ןָא טּוהְט דְנּוא תקוְ לג יִלֵמ ;תרפ-רהלֶא פִ ץֶרֶאְּב תוִאָבְצ הָיהִי וז

 ןעֶּבאָה אייֵז סאָד ןעֶהעֶזעֶג ְּךיִא ּבאָה א = עי תּ א 2

 יָניֵה קיִרּוצ ְּךיִז ןעֶרְהעֶק אייֵז סאָד .קעֶרְש יד רֶׁשֲא רֶבֶּדַהי א בה יט במ
 -ּוצ ןעֶנעֶז עַקְראַּטְׁש עֶרייֵז דְנּוא ,ּךיִז רעֶט לֶָב ךלֶמ ר יב אבל אמה זהוטדילַא הוה

 דָניוִוְׁשעֶג ןעֶפיֹולְטְנַא אייֵז דְנּוא ,ןעֶסיֹוטְׁש ּועיִמְׁשַהְו םִירְצַמְּב ודיִנַה :םיִרצַמ .ץֶרָא -תֶא ת ת 6 14
 קעֶרְׁש איִד ראַפ םּוא טיִנ ְּךיִז ןעֶרְהעֶק דְנּוא כה .בֵציְתִה ורְמִא םֶחָנַּפְחַתְּבּו ףנְב ּועיִמָׁשַהָו לֹורְגַמּב

 :ראַה רעֶד טְגאָז ,םּורַא םֶגְניִר ןּופ זיִא סאוָו אל ְךיֶריִּבַא ףַחְסִנ ַּדִמ :וָביִבְס בֶרָח הָלְכָאיִּכ ךֶל וט
 -םנַא טיִנ טעוֶז (רעֶקְניִלְפנ רעֶגְניִרְג רעֶד 6 ורלרילֶאׁשיַא לֿפנ-סג לשֹּכ הברה :פָרָ הָוהְ ִּכ דֵמָע

 טיִנ טעֶו רעֶקְראַטְׁש רעֶד דְנּוא ,ןעֶפיֹול 55 יז ְּדליִמְר א-לָאו ּונֵמֲעלֶא הָבָׁשָנְו ! הָמּיִק וְמאֵל 8
 םעֶד אייַּב טייז-ןֹופְצ ּוצ ןעֶרעֶו ןעֶנּורְטְנַא - יש ר בי םֵׁש יארק ר
 רוָבְתִּכ יִּכ וְמִש תֹואְבִצ ; קָּמַה"םִאְנ יל ח :דעּכַה 8
 ןעֶלְביֹורְטְׁש ְךיִז אייֵז ןעֶלעוֶו תֶרֶּפ ְךייֵט תֶבׁשֹ ר יש הל ילְכ :אובי םמ לי 2

 ,רעֶד זיִא רעוֶו 7 :ןעֶלאַפ ןעֶלעוֶו הדא
 םִיַרָצִמ 8 ?ןְרעֶסאַַו עֶנייֵז ןעֶׁשיֹור ןעֶמיֹורְטְׁש איִד איוו יט רעֶד איז ףיֹורַא טְהעֶג סאו
 דָנּוא ,ןְרעֶמאַַו (עֶנייֵז) ןעֶשיֹור ןעֶמיֹורְטְׁש איִד איו דְנּוא ,(םֹוליִג) ְּךייֵט ַא איז ףיֹורַא טְהעֶנ
 -ךעֶפלעדֶז ָךיִא ,דֶרֵע איד ןעֶקעֶדעֶּב לעדֶו ְךיִא דְנּוא ,ןְהעֶנְפיֹורַא לעוֶו ָּךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע
 איד ףיֹוא ףיֹורַא טְהעֶנ 9 :רֶהיֵא ןיִא ןעֶנעֶז סאָו רעֶניֹואְוְנייֵא איִד דְנּוא טאָטְש איד ןעֶנְליִט
 דְנּוא שּוּכ ,ןְהעֶנְסיֹורַא עֶקְראַטְׁש איִד ןעֶזאָל דְנּוא ,ןעֶנעוֶוְטייֵר רֶהיֵא טְלעֶמיֹוט דְנּוא ,דָרעָפ

 (ןעֶנאַּפְׁשנ ןעֶטעֶרְט דְנּוא ןעֶטְלאַה םאוָו םיִדּול איִד דֵנּוא ,רעֶצְנאַּפ םעֶד ןעֶטְלאַה סאָו טּופ
 הָמֵקְנ ןופ גאָט ַא ,תֹואָבְצ טאָנ ,ראַה םעֶד ראַפ זיִא גאָמ רעֶנעֶי ןיִראָו 10 :ןעֶניֹוּב םעֶד
 -עַז ְךיִז טעוֶו דְנּוא ןעֶסֶעְפיֹוא אייֵז טעוֶו דְרעוֶוְׁש סאָד דְנּוא ,דְנייַפ עֶנייַז ןּופ ןעֶמעֶנ ּוצ הָמֵקְנ
 טאָג ,ראַה םעֶד ראַפ גְנּוטְכאַלְׁש ַא זיִא סֶע ןיִראָו ,טּולְּב רֶעייֵ ןּופ ןעֶקְניִרְטְנָא דְנּוא ןעֶביִט
 דְנּוא ,רָעָלִג ןייק ףיֹורַא העָנ 11 : תֵרְּפ ָּךייֵט םעֶד אייֵּב יש ןּופ דְנאַל םעֶד ןיִא , =
 -ְךעֶפ ריִד אּוד טְסאָה (םֶָנֵחִּב) טְסיִזְמּוא ,םִיַרְצִמ ןּופ רעֶטְכאָמ ,איֹּורְפִגְנּוי אּוד ,םאֵזְלאַּב םעֶנ
 -עֶנ ןעֶּבאָה רעֶקְלעֶפ 19 :ריד ראַפ לעֶטיִמ ןייק טְסאָה אּוד ,(לעֶטיִמְלייַה תֹואּופְר טְרְהעֶמ
 רעֶקְראַטְׁש ַא ןיִראו ,דֶרֶע איִד טְכאַמעֶג לּופ טאָה אייֵרְׁשעֶנ ןייַד דְנּוא ,דְנאַׁש עֶנייַד ןּופ טְרעֶה
 :ןעֶלאַפעֶג ןעֶמאַזּוצ עֶדייֵּב ןעֶנעֶז אייז ,ןעֶקְראַטש ןְרעֶדְנַא םעֶד ןַאטְלעֶביֹורְטְׁשעֶג ְךיִז טאָה
 ןּופ ןעֶמּוק םעֶד ןעֶנעֶו ,איִבָנַה ּוהָיְמְרִיּוצ ,טעֶרעֶנ טאָה ראַה רעֶד סאו טְראָָו סאָד זיִאסאָד 8
 דָנּוא ,םִיַרְצִמ ןיִא ןָאסֶע טְגאָז 14 :ןעֶנאָלְׁשוצ םִיַרָצִמ דְנאַל םאָד לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק ,רַצאֵרְדַכּובְנ
 לעֶטְׁש ,טְגאָז ,םֵחָנַּפְחַת ןיִא דְנּוא ףֹונ ןיֵא ןעֶרעֶהסֶע טְכאַמ דְנּוא ,לֹודְגַמ ןיִא ןעֶרעַה סֶע טְכאַמ
 ;ריִד םּורַא זיִא סאו םעֶלַא ןעֶסעֶנעֶגְפיֹוא טאָה דְרעֶוְׁש סאָד ןיִראוָו ,ּוצ ְּךיִד טייֵרְּב דְנּואְּדיִד
 ןְהעֶמְׁש טְנעֶקעֶג טיִנ טאָה רֶע ?ןעֶראָועֶג טְּפעֶלְׁשעֶג ָנְקעוֶוַא רעֶקְראַטְׁש ןייַד זיִא סאָוְראַפ 8

 ןעֶטְלעֶביֹורְטְשעֶג טְרְהעֶמְרעֶפ טאָה רֶע 16 :ןעֶסיֹוטְׁשעֶנְקעֶזַוַא םֶהיֵא טאָה ראַה רעֶד ןירא
 דְנּוא !ףיֹוא העָטִש ,ןעֶבאָז אייֵז דנּוא (רָבַחנ דְנייֵרְפ ןייַז ףיֹוא ׁשְנעֶמ רעֶכיִלְטיִא יד ךיל וא
 ,טְרּוּבעֶג עֶרעֶזְנּוא ןּופ דְנאַל םעֶד ּוצ דְנּוא ,קְלאַפ רעֶזְנּוא ּוצ ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ ְּךיִז ריִמ ןעֶזאָל
 ,םִיַרְצִמ ןּופ גיִנעֶק ,הֹעְרַּפ ,םיֹוא ןעֶטְראָד טּפּור ןעֶמ 17 :דְרעוֶוְׁש ןעֶדְנעֶקיִרְדעֶּב םעֶד ראַפ
 עֶטְמיִּטְׁשעֶּב איֵד ןְהעֶנ אייֵּבְרעֶפ טְזאָלעֶג טאָה רֶע ,שיֹורעֶג ַא טְכאַמעֶג טאָה םאָו רעֶד
 ןייַז זיִא תֹואָבְצ ראַה רעֶד ,גיִנעֶק רעֶד טְנאָז .ּבעֶל ְּךיִא איז רֶהאָח יֹוזַא 18 :טייֵצ
 םעֶד אייַּב לֶמְרַכ איו יֹוזַא דְנּוא ,גְרעֶּב איד ןעֶׁשיִוְצ זיִא רֹובָת איז יֹוזַא סאָד ;ןעֶמאַנ
 ןיִרעֶניֹואְוְנייַא אוד .בָנֹוּביירְטְרעֶפ ּוצ םיִלַּכ ריִד ְּךאַמ 19 :ןעֶמּוק רֶע טעֶה םִי

 רעטכאט



 הימרי

 טעוֶו ףֹונ ןיִראָָו ,םִיַרְצִמ ןּופ רעֶטְכאָט

 ןְהֶא ןעֶסיֹוטְׁשּוצ דִנּוא ,טְסיוִוְרעֶפ ןייֵז
 זיִא ּבְלאַק םעֶנְהעֶׁש ַא 20 :רעֶניֹואוְוְנייֵא
 ןּופ זיִא גְנּודייַנְׁשְרעֶפ ַא רעֶּבָא ,םִיַרְצִמ
 סיִועֶנ זיִא סֶע אָי ,ןעֶמּוקעֶנ טייֵז-ְןֹופָצ =

 עֶנעֶגְנּודעֶג עֶרְהיִא ְּךיֹוא 21 :ןעֶמּוקעֶג

 עֶטְּפאָמְׁשעֶג איו ןעֶנעֶז ,רֶהיֵא ןעֶׁשיוִוְצ
 ְךיֹוא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראוָו ,רעֶּבְלעֶק
 ןעֶמאַזּוצ ןעֶפאָלְטְנַא דְנּוא טְרְהעֶקעֶג

 ןיִראָו ,ןעֶּביִלְּבעֶג ןְהעֶטְׁש טיִנ ןעֶנעֶז אויַז
 ףיֹוא זיִא ְּךאָרְּב רֶעייֵז ןּופ גאָט רעֶד

 ."עָּב עֶרייֵז ןּופ טייֵצ איִד ,ןעֶמּוקעֶבג אייֵז

 איז טְהעֶנ לֹוק רֶהיִא 29 :גְנּופאָרְטְׁש
 ןעֶהעֶג טְכאַמ טיִמ ןיִראָו ,גְנאַלְׁש ַא ןּופ
 רֶהיֵא ּוצ אייֵז ןעֶנעֶז קעֶה טיִמ דְנּוא ;אייֵז
 אייז 23 :םֶרעֶקאַה-ץְלאָה איו ןעֶמּוקעֶג
 טְגאָז ,דְלאַו רֶהיֵא ןעֶטיִנְׁשעֶגְּפֶא ןעֶּבאָה
 -ּוצְסיֹוא טיִנ זיִא רֶע עֶׁשְטאָח ,ראַה רעֶד
 (רעֶמייֵּב איִד) אייֵז עֶׁשְטאָח ,ןעֶׁשְראָפ
 דְנּוא ,ןעֶקיִרעֶׁשייֵה איִד איו רֶהעְמ ןעֶנעֶז
 :לְהאָצ עֶנייֵק טאַהעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז
 -ִרעֶּפ זיִא םִיַרְצִמ ןּופ רעֶטְכאָט איד 4
 ןעֶראָועֶנ ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא זיִא איִז ,טְמעֶש

 -ןֹופָצ ןּופ קְלאַפ םעֶד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא

 :בֵׁשֹוי ןיאמ הָתְצִנְו הָוְהֶת הָּמַׁשְל ףנייִּכ םִיַרְצִמ-תַּב
 וו ָהיֶרְכְׂשִַג :אָב אָּב ןופצִמ ץֶרַק םִיַרְצִמ הָיִפ-הַמְי הָלְנָע
 אֵל ויָּדְחַי ּופָנ ּונְפַד הֶּמִהדבַנייִּכ קֵּבְרַמ ינעַּכ ה ּהָּבְרַקְב
 ינׁשהָּנּכ הָלוכ :םֶתָּדְקְּפ תע  םֶהלֲע אָּב םֶדיֵא םי יִּכ ּודָמָע
 ;םיצע ִבְמִהְּכ הל ּואָּב תֹּמְּדרַקְבּו ּוכ וכי ליִחְביּכ לי
 93 הדָבְרַאָמ ֹוּבַר יִּכ רֶקֲחַי אֵל יִּכ הָוהְידפָאְנ ּהְרֶעַי ותְרִּכ
 24 בע יב ְנְּתִנ םִירְצִמ-תַב הָׁשֹיִבה :רָּפְסִמ םֶדָל ןיאו
 הכ -לֶא דַֹופ ינְגַה לארׂש שִי יִהֹלֶא תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא :ןֹפָצ
 היכלימדלשי היחלא-לעי ירמי העפי אֹנִמ ןֹומָא

 = * הי -

 ָבַה לַעְו הֹעְרַּפילַעְו == םָׂשַפַנ ישק ַבְמ רַיָּב םיִּתַתְנּו ;וב
 ןֵׁשִּ ןְכייִרֲחַאְוויָדְבִע ךיְבו ר רֵצאֶרְדַכְּבִ ךָיְבּ
 גד בקי יִּדְבַע אְריִתילַא הֶּתַא הייס םֶדְקייִמיִּכ
 עֶר תֶאְו קֹודְרִמ ּלֵעָׁשמ יְִנַה יִּכ לֵאְרְׂשִי תַחּמלֲאְו
 :5 הֶּתַא :דיִרֲחַמ ןיאו ןנאָׁשְו טֵקָשְו בוקֲעַי בָׁשְוםִיְבִׁש ץראמ
 הָׂשֲא 'כ יִנָא ְּתִא יִּכ הי הָוהי-םאְנ ֿבלֲעַייֵּדְבַע אָרותילַא
 הֵׂשֲעֲאדאל ְךֶתֹאְו הָּמָׁש ךיִּתְהַּדַה רֶׁשֲא | םִיֹוגַדילְכִּב הָלָכ
 * :ָרָקִנֲא אֵל ה הֵּקִו טפְׁשִּמַל י יִתְרַמ הלָכ

 זמ

 םביִתְשִלִּפילֶא אֵבנה ּודְיְמְרילֶא הוהְי-רַבָד הָיָה רֶׁשֲא
 + םִיַמִַּה הָוהְי רֵמָא ! הֵּכ :הָזע-תֶא הָעְרַפ הָּכִי םֶרָמְּ
 ריִע ּהָאֹולְמּו ץֶרָא ּופְטְׁשְִו ףטוש לַחְנל ָּהְו ןֹופָּצִמ םיִלֹע
 3 לוּטַמ :ץֶרָאָה בֵׁשֹוי לֵּכ לֵלַֹהְו םֶדָאָה ןלַעַח הב יִבְׁשיְ
 רל ִּנלַג ן מה ֹובכרְל ׁשַעָרַמ ויָריִּבא תוָסרַּפ םַטִעָׁש
 4 דוָרׁשִל אָּבַה טי :םִיָדָי יִיִפַרִמ םיִנָב-לֶא תֹוֿבָא ּונְפַה
 ְךוע דיִרָׂש לֹּכ ןֹודיִצְלּ רצל תיֵרְכַהְל םיִתְשִלַּפ-לּכ-תֶא

 ה הָאָּב :רֹותפִּכ יא תיִראָש םּתשלפיתֶא הוי דַרֹׂשרִּכ
 יִתְמירֲע םָקְמִע תיִרֵאְׁש וָלְְׁשַא הָתֶמִרִנ הָזעילֶא הָחְרֶק

, 
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 ףאָרְטְׁשעֶּב ְּךיִא ,העָז ,טְגאָזעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד 28 :טייַז
 ,רעֶטעֶנ עֶרְהיִא ףיֹוא דְנּוא םִיַרְצִמ ףיֹוא דְנּוא ,הֹעְרַּפ ףיֹוא דְנּוא ,אֹנ ןּופ ןֹומָא ףיֹוא
 ןיִא ְּךיִז ןְרעֶכיִזְרעֶפ סאָו איִד ףיֹוא דְנּוא הֹעְרַּפ ףיֹוא דְנּוא ,עֶגיִנעֶק עֶרֶהיִא ףיֹוא דְנּוא
 ןעֶרְהעֶגעֶּב סאוָו איִד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא אייֵז לעוֶו ּךיִא דְנּוא 26 :םֶהיֵא
 דְנאַה איִד ןיִא דְנּוא ,לָבָּב ןּופ גיִנעֶק ,רֵצאֶרְדַכּובְנ ןּופ דְנאַה איִד ןיִא דְנּוא ,עֶלֶעעֶז עֶרייֵז
 ןּופ געֶט איִד ןיִא איז ןעֶרעוֶו טְניֹואוְועֶּב איִז טעוֶו ְּךאָנְרעֶד דְנּוא ,טְכעֶנְק עֶנייֵז ןּופ
 ,בקעַי טְכעֶנְק ןייֵמ אָרֹומ ןייק ּבאָה ,אּוד רעֶּבָא 7 ;ראַה רעֶד טְנאָז ,םֶנעֶטייֵצְראַפ
 ןעֶטייוו רעֶד ןּופ ןעֶפְלעֶה ריִד לעדֶז ָּךיִא ,העְז ןיִראוָו !לֵאָרְׂשִי אּוד טיִנ ְּךיִד קעֶרְׁש דְנּוא
 -קירּוצ טעֶו בֹקֲעַי דְנּוא .םיִנְגְנעֶתעֶג רֶעייֵז ןּופ דְנאַל םעֶד ןּופ רעֶדְניִק עֶנייֵד דְנּוא
 :ןעֶקעֶרְׁשְרעֶד טיִנ םֶהיֵא טעוֶו רעֶנייֵק דְנּוא ,ןייַז גיִהּור דְנּוא ליִטְׁש טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶרְהעֶק

 ןיִּב ְּךיִא ןיִראָו ,ראַה רעֶד טְנאָז ; בֹקֲעַי טְכעֶנְק ןייֵמ .ןעֶּבאָה אָרֹומ ןייק טְסְלאָז אּוד 8

 ְךיִד ּבאָה ָּךיִא סאָו ,רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןּופ דֶנָע ןייֵא ןעֶכאַמ לעוֶו ְּךיִא ןעוֶו ,ריִד טיִמ

 לעֶזז ְּךיִא טרֶעיינ ,הדֶנָע ןייֵק ןעֶכאַמ טיִנ ּךיִא לעוֶו ריִד ןּופ רעֶּבָא ,ןעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ ןעֶטְראָד
 :ןעֶזאָל טיִנְךיִד ָךיִא לעוֶו טְפאָרְטְׁשעֶּבְנּוא רעֶּבָא ,(טְכעֶר) טָּפְׁשִמ םעֶד ְּךאָנ ןעֶפאָרְטְש ְּךיִד

 זמ לעטיפאק
 ,םיִּתְשַלְּפ איִד ןעֶגעוֶו ,איִבָנה ּוהָיְמְרִיּוצ ןעֶזעוֶועֶג זיִאסאוָו ראַה םעֶד ןּופטְראָוסאָדזיִאסאָדַו
 ןּופ ףיֹורַא טְהעֶנ רעֶסאוַו ,העָז ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 2 :הָזֵע ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה הֹעְרַּפ רעֶדייֵא

 ןעֶצייֵלְפְרעַפ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ;ְּךייֵמ ןעֶטְצייֵלְפְרעֶפ ַא ּוצ ןייַז ןעֶלעוֶו אייֵז רֶנּוא ;טייֵז-ןֹופָצ
 איד דְנּוא ,רֶהיֵא ןיִא ןעֶניֹואוְו סאו איִד דְנּוא טאָטְׁש איד ,טייקְלּופ עֶרֶהיֵא דְנּוא דְנאַל םאָד
 ןּופ 8 :ןעֶנאָלְק ןעֶלעוֶו דְנאַל םעֶד ןּופ רעֶניֹואוְוְנייַא עֶלַא דְנּוא ,ןְעייֵרְׁש ןעֶלעוֶו ןעֶׁשְנעֶמ
 םעֶד ןּופ ,(דְרעֶפנ עֶקְרַמְׁש עֶנייז ןּופ (טירשנ ןְעיֹולְק איד ןּופ גְנּוטעֶרְט םעֶד ןּופ אייֵרְׁשעֶג םעֶד
 ְךיִז ןעֶרְהעֶק ןְרעֶטְלֶע איִד ,רעֶדעֶר עֶנייַז ןּופ גְנּומּורְּב רעֶד ןּופ ,רעֶמייֵר עֶנייז ןּופ שיֹורעֶג
 םעֶד ןעֶנעוֶו 4 ;דְנעֶה איִד ןּופ טייֵקְפאַלְׁש רעֶד ןעֶנעוֶו (ןעֶפְלעֶה ּוצנ רעֶדְניִק איִד ּוצ טיִנ
 -טיִא דְנּוא ,ןֹודָצ דְנּוא רֹוצ ןעֶדייֵנְׁשְרעֶפּוצ ,םיִּתְשִלְּפ עֶלַא ןעֶנְליִטְרעֶפ ּוצ ,טְמּוק סאוָו ,גאָט
 -ךעֶּביִא איד ,םיִּתְׁשִלַּפ איִדטְגיִליִטְרעֶּפ ראַה רעד ןיִראוָו ,רעֶפְלעֶה םעֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִאְועֶכיִל
 1 ולְקְׁשַא הָזֵע ףיֹואגְנּוקיִלְפְסיֹוא עֶנייֵא ןעֶמּוקעֶגזיִאסֶעֿפ :רֹוּתְפַבלעֶזְניִארעדןּופעֶנעֶּביִלְּבעֶג
 גְנאַל איו זיִּב ;דְנאַל ןעֶפיִט רֶעייֵז ןּופ גְנּוּבייֵלְּבְרעֶּביִא איד (ְךיֹואנ ,ןעֶראָועֶג םּוטְׁש זיִא

 אז -יזיר
 טסע וי
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 יוא 6 ?(ּבייל ןייד) ןעֶצאַר ךיִד אּוד טְסעוֶו יִפְסֶאְה יִטְקְׁשִת אֵל הָנָא-דַע הָוהיַל בֶרֶח יוה :יִרְדֹוגְתִּת 6

 איו ויִּב !ראַה םעֶד ןופ דֹרעוֶוְׁש ,העוו -לִא הָליְִוצ הוה יִטְקְׁשִּת ךיא :יִמְְויענדה ךעַילֶא ז
 ְךיִד אּוהְט ?ןעֶהּור טיִנ אוד טְסעוֶו גְנאַל ;ּהָדָעְי םָׁש םיַה ףֹוחילֶאו ןוָלְקְׁשַא

 דְנּוא ;ְךיִד גיִהּורעֶּב ,דייש עֶנייִד ןיִא קיִרּוצ 0 חמ
 אוד טְסְלאָז רעֶּבָא יֹוזַא איו 7 :ליִטְׁש אייֵז ׂשִי יַהלֲא תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא-הְּכ בֶאֹומְל א : 7: לבְנ-לֶא יוה לֵאָרְׂשִי 0

 8 אר בֵנְׂשִּמַה הָׁשיִבֹה םִיָתָיְרק הָרְכְלִ הֶׁשיִבֹה הָדָּדֶׁש יִּכ
 עֶנ םִע טאָה ראַה רעֶד ןעֶו ןייַז ל'סש  הָעְר היֵסָע יֵבָׁשָח בה ֿבָאומ תֶלֵהְּת רֹוע ןיֵא :הָּתָחְו
 םעֶד ןעֶנעֶק דְנּוא ,ןֹולְקְׁשַא ןעֶנעֶק ןעֶטאָּב !בֶרֶח ְךֶלּת ְךִַרָחַא יִמֹדִּת ןְמְרַמסַג יֹוגַמ הָנָתיִרְכִנְ וכל

 טאָה טְראָד ? םַי םעֶד ןופ (געֶרְּבנ ןעֶטְראָּה בָאֹומ הֶרְְּׁשִנ :לוְרָג רֶבֶׁשְו דֶׂש םינֹרְחִמ הָקָעְצ לק} 1

 :טְמיִטְׁשעֶּב סֶע רֶע -הָלעייבְבִּב תֹחְּלַה הָלֲעַמ יִּכ :ָהיֶרוֲעַצ ן הק ּוע יִמְׁשִ :
 חמ לעטיפאק ּוסְנ !ּועֵמָׁש רֵבָׁשתַקֲעַצ יִרָצ םִיַנֹורְה דֵרּומַּב יִּכ יכָב 6

 ראה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,בָאֹומ ןעֶנעֶק ן מב עי יִּכ ;רּבְִּמַּב רעורעַּכ הָנְהְתְו םֶכׁשַפַ ּוטְּלַמ

 זצ העוו .לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָנ רעֶד ,תֹואָבְצ הֶלנַּב ׁשֹימְכ אָ ידֵלִּת תַאדַ ְךֹורְצאְבוְּדיִשַעמְּ

 זיא םִַתָירק טְרעֶטְׁשּוצ ורָא איז ןיִראו בָנ טְלֶמִת אֵל ריעְו ריִע-לָּכ-לֶא דרש אֹבַָו : ָךְחַי יִָׂשְויְנַהְּ

 יי יט וי יי יי - "  ץיִציּונְּת :הָוהְי רַמֶא רֶׁשֲא רֶׂשיִּמַה דַמְׁשְִו קְמעָה דָבֶאְו 5
 ןעֶראָועֶג ןעֶגְנּואוָוְצעֶּב דְנּוא טְמעֶׁשְרעֶּפ בשי ןיאמ הָנלְהִת הָּמׁשְל ָהילְְו אֵת אֵצנ ִּ .בָאומְל

 טֶרָא רעֶכיוה רעֶד ןעֶראועֶג זיִא דְנאַׁש ּוצ  ּוָבְרַח עמ רּוראְו הָיִמְר הָוהְי .תֶכאָלְמ הָׂשֹע ּורָא :ןֵהָּב י
 אָד רֶהעֶמ טיִנ זיִא םִע 9 :ןעֶכאָרְּבּוצ דְנּוא - -אלְו יְרְמׁש-לֶא או טְקׂשְו ויָרוענִמ בָאומ אש ;םֶּדִמ 1

 ןעֶּבאָה ןֹוּבִׁשִח ןיִא ,בָאֹומ ןּופ ּביֹול רעֶד ֹומְעַמדִמָע ןפ-לַמ ְךֶלֶה אֵל הָלוגַּו יֵלָכ-לֶא יֵלְּכִמ קַרּוה

 טְכאַרְטעֶג םעֶטְכעֶלְׁש רֶהיֵא ןעֶגעוֶו אייֵז = הָוהְיאְנםיִאְּב מהנה ןכל - ָמָנ אֵל ר וּב 2
 ןעֶגְליִטְרעֶפ םִע ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ,טְמּוק יד תל ּוקיִרָי ויָלֵכְו ּוהָעַצְו םיִעֹצ וליִתְחַלׁשְו

 אזד ןִמְדִמ ךיוא ,קְלאַפ ַא ןייַז ּוצ ןּופ יי 0 ר ׁשומּכִמ בָאֹמ ׁשֶבּו 3

 : -םֶאְנ חַבָמַל ּוָררָי ויָרּוחַּברַחְבִמּוהָלָע ָהיֶרְָו םָאֹמ דַּדְׁש וט טעוֶו ריִד רעֶטְניִה ,ןעֶרעוֶו םּוטְׁש טְסעוֶו גאנָאירּוְנרמאה א ְִָמ +
 אייֵרְׁשעֶג ןּופ לֹוק ַא 8 :דְרעוֶוְׁש סאָד ןְהעֶג - ןֶעְֶו אוָבְל בָאמידיַא בחָק :!ָמָׁש תֹאְבִצ הוהְי למד 15
 ַא דְנּוא גָנּוטְסיִוְרעֶפ ַא ,םיִנֹרח ןּופ זיִא ּורְמִא ומְׁש יעדִי טֵכְ יְביִבְסילְּכ ול דג :רֶאְמ הָרֲהְמ ז
 -אָרְּבּוצ זיִא בָאֹומ 4 :נְנּורעֶטְׁשּוצ עֶסיֹורְג יֵבְׁשִי דֹובָּכִמ יִרְר :הָרָאְּפִּת לק למ זע-הַּטַמ רֵּכְׁשִנ הָכיֵא 9

 טְזאָלעֶג ןעֶּבאָה עֶגְּוי עֶרייז ,ןעֶראועֶג ןעֶכ
 ףיֹוא ןייוֵועֶג ףיֹורַא טְהעֶנ תּוחַל ןּופ גְנאַגְפיֹורַא םעֶד ףיֹוא ןיִראָו 2 :אייֵרְׁשעֶג ַא ןעֶרעֶה
 םעֶד ןּופ רעֶנְנעֶרְדעֶּב םעֶד ןעֶמ טְרעֶה םיִנֹרֹח ןּופ ןְרעֶריִנְּפּורַא םעֶד אייֵּב ןיִראָוו ,ןייװעֶג
 ןייַז רעֶּבָא ןעֶלעוֶו אייז ,ןעֶלֶעעֶז עֶרייַא טְניִרְטְנַא ,טְפיֹולְטְנַא 6 :םָנּוכעֶרְּבּוצ ןּופ אייֵרְׁשעֶנ
 טְסאָה אּוד לייוו ןיִראָו 7 :רֶּבְדִמ רעֶד ןיִא רעֶטעֶלְּב ןְהֶא זיִא סאו םיֹוּב (רעֶראַד) ַא איוז
 ךיֹוא אּוד טְסעֶו יֹוזַא ,תֹורְצֹוא עֶנייֵד ףיֹוא דְנּוא קְרעֶו עֶנייֵד ףיֹוא טְרעֶכיִזְרעֶפ ָּךיִד

 עֶנייֵז דְנּוא םיִנֲהֹּב עֶנייֵז ,תּולְג ןיִא ןְהעֶנְקעוֶוַא טעֶז ׁשֹומִּכ דְנּוא ;ןעֶרעוֶו ןעֶנְנּואוָוְצעֶּב
 דְנּוא ,טאָּטְׁש רעֶדעֶי ןיִא ןעֶמּוק טעוֶו רעֶרעֶטְׁשּוצ רעֶד דְנּוא 8 :ןעֶמאַזּוצ טייֵלְטְּפיֹוה
 דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶריֹולְרעֶפ טעוֶו לְהאָמ סאָד דְנּוא ,ןעֶרעֶו ןעֶנּורְטְנַא טיִנ טעוֶו טאָטְׁש איִד
 וצ לעֶניִלְפ טְּביִנ 9 :טְגאָזעֶג םִע טאָה ראַה רעֶד לייוו ,ןעֶרעוֶו טְגְליִטְרעֶפ טעדֶו ןיֹולַּפ רעֶד
 -ָנייֵא ןְהָא ,טְסיוו ןייַז ןעֶלעוֶו םעֶטְׁש עֶרְהיִא רעֶּבָא ןעֶהיִלְפקעוֶוַא ליוז איִז ןיִראָו ,בָאֹומ
 טיִמ ראַה םעֶד ןּופ קְרעוֶו סאָד טּוהְט סאָו ,רעֶד זיִא טְכּולְּפְרעֶפ 10 :אייֵז ןיִא רעֶניֹואוְו
 בָאֹומ 11 !טּולְּב ןּופ דְרעוֶוְׁש ןייַז טעֶדייֵמְרעֶפ סאוָו רעֶד זיִא טְכּולְפְרעֶפ דְנּוא ,טייֵקְׁשְלאַפ
 -ייֵה עֶנייֵז ףיֹוא ןעֶנעֶלעֶג ליִטְׁש זיִא רֶע דְנּוא ,ןָא דְנעֶנּוי עֶנייֵז ןּופ ןעֶזעוֶועֶג גיִהּור זיִא
 רֶע דְנּוא ,עֶרעֶדְנַא רעֶד ּוצ יִלַּכ ןייֵא ןּופ ןעֶראָועֶג טְניִדעֶלעֶגְסיֹוא טיִנ זיִא םאָו ,ןעוֶו
 ןייַז רֶנּוא ,םֶהיֵא ןיֵא ןעֶנאַטְׁשעֶג קאַמְׁשעֶג רעֶד זיִא םּוראָד ,תּולָנ ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג טיִנ זיִא
 רעֶד טְנאָז ,געֶט ןָא ןעֶמּוק םִע ,העֶז ,םּוראָד 19 :ןעֶראָועֶג םְרעֶדְנֶעֶרעֶפ טיִנ ויִא ַחיֵר
 -ָמּורַא םֶהיֵא ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא סרעֶּפעֶלְׁשִמּורַא ןעֶקיִׁש םֶהיֵא ּוצ לעוֶו ְךיִא םאָד ,ראַה
 -עוֶו (רעֶסעֶפנ לעֶגאָל עֶרייֵז דְנּוא ,ןעֶגיִדעֶלְסיֹוא אייֵז ןעֶלעוֶו םיִלַּכ עֶנייֵז דְנּוא ןןעֶּפעֶלְׁש
 םאָד אי יֹוזַא ,שֹומִּכ ןעֶנעוֶו ןעֶמעֶׁש ְּךיִז טעוֶו בָאֹומ דְנּוא 13 :ןעֶכעֶרְּבּוצ אייֵז ןעֶל
 איוו 14 :בְנּורעֶכיִזְרעֶפ עֶרייֵז לַא תיֵּב ןעֶנעוֶו טְמעֶׁשעֶנ ָךיִז טאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה

 ?הָמָחֶלִמ רעֶד ּוצ רעֶנעֶמ-ְןעֶדְלעֶה דְנּוא ,עֶקְראַטְׁש ןעֶנעֶז רימ ,ןעֶנאָז רֶהיֵא םְנעֶק יֹוזַא
 ךעֶגְנאַגעֶגְפִיֹורַא (ךיֹור ןיִאנ ןעֶנעֶז טעֶמְׁש עֶרְהיֵא דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג טְרעֶמְׁשּוצ זיִא בָאומ 2
 טְגאָז ,ןעֶטְכאַלְׁש םעֶד ּוצ טְרעֶדיִנעֶגְרעֶטְנּורַא ןעֶּבאָה טייֵל עֶגְנּוי עֶנייֵז ןּוֿפ עֶטְסעֶּב איִד דְנּוא
 -עֶג טְנעֶהאָנ זיִא בָאֹומ ןּופ גְנאַנְרעֶטְנּוא רעֶד 16 :ןעֶמאָנ ןייַז זיִא תֹואָבְצ הָוהְי ,גיִנעֶק רעֶד
 ןעֶנעֶזסאוָו איִדעֶלַא םֶהיֵאטְנאַלְקעֶּב 17 : לייַאענ רֶהעֶז ָךיִז טאָה קיִלְנִמּוא ןייַז דְנּוא ,ןעֶמּוק
 ןעֶקעֶטְׁש רעֶקְראַטְׁש רעֶד זיִא איו ,טְנאָז ,ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶנעֶק סאוָו איִד עֶלַא דְנּוא ,םֶהיֵא םּורַא
 ְךיִדְעעֶז דְנּוא ,דֹובָּכ םעֶד ןּופ ּפורַא רעֶדיִנ 18 :ןעֶקעֶטְׁש רעֶנעֶׁש רעֶד ,ןעֶראָוְועֶנ ןעֶכאָרְּבּוצ

 ןיא



 24 המ הימרי
 תַהָׁש ְּךֶב הָלָע בָאומ דַדֹוׁשיּכ ןוָביֵדתַּב תַכָׁשי אָמָּצַב .-יֹואְוְנייֵא אּוד ,טְרָא ןעֶניִּטְׁשְראָד ַא ןיִא

 וצ םָלילֲאַׁש ךעֹורֶע תַבָׁשִֹּפְִ יִדְמִ ְךַרָדילִא :ךירְצְבִּמ רעֶד ןיִראו !ןֹוביִד ןּופ רעֶטְכאָט ,ןיִרעֶנ

 כ | יֵליִלַה הָּת חי באמ ׁשיִבֹה ; התהנמ א א ןעֶנעֶק ףיֹורַא טְהעֶנ בָאֹומ ןּופ רעֶרעֶטְׁשּוצ
 קאפ ר לא הלא רֶׂשִַ ץרָ !ןעְֶנועפ עֶנייֵד יי יא = 1 31 יָא אָב טָּפְׁשִמּו :בָאֹמ דַּדֶׁש יִּכ ןונְרַאְב ּודֵיָנַד יק

 3 תיָב-לַעְו םִיַתָיְרִ לע ;םִיָתָלְבִּ ביל ובנ-לַעו ביד יקיק לואיס רעד דאהי קי יא
 :4 יֵלָכ לֵעְו הֶר ְכילַעו תירְק-לעו :ןועְמ תיִב-לע לג געֶרְפ !רַעֹורֵע ןּופ ןירעֶניֹואווְנייֵא אּוד
 הכ םָאֹומ ןֶרָק הָעְדנ :תבקתו תֹוקֹהְרה םָאֹט ץרַא יִרָע - עּורְפְנַא םעֶד דְנּוִא ,רעֶפיֹולְטְנַא םעֶד
 יז ליִדנה הָוהי-לַע ִּכּוהְרִכְׁשַה :הוהְיטָאנ הָָׁשִ רו בָאֹומ 20 ?ןעֶראועֶג זיִא םאָו גאָז ,םעֶנ

 =: איל | םִאְו :אוהיַנ קֶחְׂשִל הָיְהְו ֹואיִקְּב בָאֹמ קָפָסְו זיִא איִז ןיִראָו ,ןעֶראָועֶג טְמעֶׁשְרעֶפ זיִא

 ייִמ-יִּכ .האָצְמִנ םיִבָננְּבדמִא לֵארׂשִי ְךֶל הָיָה קֹהְׂשַה ּטייֵרְׁש דְנּוא טְנאָלְק איִז ,קעֶרְׁש ןיִא
 28 םָאֹומ יב יבשי יב נְכׁשְםיִרָעובְִ :דֶדנְתִּּוְּב ְךיֶרָבִד זיִא בָאֹומ זַא ןּונְרַא ןיִא ןָא םִע טְנאָז

 59 בָאֹו זמן ּונְעַמְׁש א בבל קה הָנויְכ ווְהִו טֶּפְׁשִמ ַא דְנּוא 91 :ןעֶראוָועֶג טְרעֶטְׁשּוצ

 לים תנא יִנֲא :ֹוָּבִל םֶרָו ותְוֲאנְו ונֹואְנּו וָהְבָנ רֶאְמ הָאּנ םעד ןּופ דְנאַל םעֶד רעֶּביִא ןעֶמּוקעֶג זיִא
 31 םָאומ-לַע ןֵּבילַצ :יָׂשָע ןכיאל וידַּב  ןְכ"אֹלְו וְתָרְבָע הָוהְי 7 יש יא הי ת

 ;הרָנִָי שרה רק יִשְַא-לָא קָעוָא הָלְּכ םָאֹומִּ ללא הָצְהַי רבא לנו ןולח רעֶּביִא ,ןיֹולּפ
 5 שש ּורְבָע ע ישי המְבִׂש נה ְךֶליהְּכְבֶא ךייכּבִמ  ןוביד רעֶּביִא דְנּוא 22 :תַעָפיֵמ רעֶּביִא דְנּא

 : האלו לא ְךציקילעעֶגנְרעיידע תיֵּב רעֶּביִא דְנּוא ֹובְנ רעֶּביִא דְנּוא
 ִּתַּבְׁשִה םִיְֹקיִמ ןיַו בָאֹומ ץֶרָאמּו לֶמְרַּכִמ ליִג הָחְמִׂש דִנּוא םִיַתָוְרִק רעֶּביִא דְנּוא 23 :םִיָתָלְבִד
 ו ידע ןובְׁשֶח תַקֲומ :דֵדיה אל דֶריֵה דֶדיֵה ְךדי--אְל :ןֹועְמ תיִּב רעֶּביִא דְנּוא לּומְג תיֵּב רעֶּביִא
 תרֶלְנֶע םִינרח-דַע רַעצִמ םֶלוק ּונְתָנ ץֵהֵי-דַע הָלָעְלֶא רעֶּביִא דְנּוא תֹוירְק רעֶּביִא דְנזא 4

 בָאֹומְל יּתַּׁשַהְו :ווְִי תֹמַשְמַל םיִרְמִנימִגיִּהָישְלְׁש םעֶד ןּופ טעֶטְׁש עֶלַא רעֶּביִא דְנּוא הָרְצָּב
 כל ןכילַפ ;ויָהלאַל ריִטְקִמּו הָמָב הָלֲעַמ הוהָיסִא -אי איד דנּוא עֶטייוִו איִד ,בֵאֹומ רְנאַל

 וק יענַא-לא יו הֶַי םללֲּכ באמל א באמ מפ ווא יד
 ד שארל כורש ןכילע חַי םֶפלַּכ יא בא'מ .ןופ ןְראָה רעד 28 :עטְנעֶה
 םִינְתמיִלעְז .תֹדְִנ טִידיײלְּכ לע הָערג ןקזלכו הָזְרָק ה+ א ןייז דנּזא .ןעֶראעֶג ןעֶמיִנְׁשעֶנְּפָא
 88 ייֵּכ ֵּמְסִמ הָלְּכ ָהיֶתֹבְהְרַבּו בָאמ תֹוילְּכ לע ּ:קֶׂש רעֶד םֶנאָז ,ןעֶראָחעֶה ןעֶכאַרְבּוצ ,זוִא
 (רֹוּכׁשנ ןעֶקְנּורְמעֶּב םֶהיֵא טְכאַמ 26 :ראַה
 (ןייֵצ עֶנייַז טעוֶו בָאֹומ דְנּוא ,ראָה םעֶד רעֶּביִא טְכאַמעֶג םיֹּורְנ ָּךיִז טאָה רֶע ןיִראָו
 ןעֶד זיִא 7 :רעֶטְכעֶלעֶג ַא ּוצ ןייַז ְךיֹוא טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןֶעייֵּפְׁשְסיֹוא ןייַז ןיִא ןעֶּפאַלְק
 ?ןעֶראוָועֶג ןעֶנּופעֶג םיִבָנַג ןעֶׁשיוִוַצ זיִא איִז ןעוֶו ,ריִד ּוצ רעֶטְכעֶלעֶג ַא לֵאָרְׂשִי טיִנ
 רעֶּביִא ְךיִד אּוד טְסאָה ,םֶהיֵא ןעֶנעֶק דעֶר עֶנייֵד טאַהעֶג טְסאָה אּוד ןעוֶו טְפֶא יֹוזַא ןיִראָו

 ןייֵטְׁש-ןעֶזְלעֶפ םעֶד ףיֹוא טְניֹּואוְו דְנּוא טעֶטְׁש איד טְזאָלְרעֶפ 28 :טְלעֶקאָׁשעֶג םֶהיֵא

 איד ןַא טְסעֶנ רֶהיֵא טְכאַמ םאִו ,ּביֹוט ַא איז טייַז דְנּוא ,בָאֹומ ןּופ רעֶניֹואְְוְנייֵא רֶהיֵא

 בָאֹומ ןּופ ץְלאָטְׁש םעֶד טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה ריִמ 29 :ּבּורְג ַא ןּופ גְנּונעֶפֲע רעֶד ןּופ ןעֶטייֵז
 -כיֹוה עֶצְלאָטְׁש איד דְנּוא ,ץְלאָטְׁש ןייַז דְנּוא טייֵקְכיֹוה עֶנייֵז ,ץְלאָטְׁש רֶהעֶז זיִא רֶע זַא
 יֹוזַא טיִנ לאָז םִע רעֶּבָא ,ראַה רעֶד טְגאָז ,ןְראָצ ןייז םייוו ָּךיִא 30 :ץְראַה ןייַז ןּופ טייק
 ץְנאַג רעֶּביִא ,בָאֹומ רעֶּביִא ְּךיִא גאָלק םּוראָד 81 :טְכעֶרְמּוא ןּוהְט ןעֶקְנאַדעֶג עֶנייֵז ,ןייֵז
 םעֶד ןעֶנעוֶו 39 :ןעֶצְפיִז ןעֶמ טעוֶו ׁשֶרֶח-ריִק ןּופ ןעֶׁשְנעֶמ איִד רעֶּביִא ;ְּךיִא אייֵרְׁש בָאֹומ
 -ייוַוָצ עֶנייֵד הָמְבִׁש ןּופ קאָטְשְנייוו אּוד ,ןעֶנייוֵו ריִד רעֶּביִא ָּךיִא לעֶו ,רֵזְעַי ןּופ ןייוֵועֶג
 יֹוא ,טְכייֵרְנעֶג אייֵז ןעֶּבאָה רַזְעַי ןּופ םַי םעֶד ּוצ זיִּב ,רעֶּביִרַא םִי םעֶד רעֶּביִא ןעֶנעֶז ןעֶב
 -אַפעֶג רעֶרעֶטְׁשּוצ רעֶד זיִא גְנּולְמאַז-ְןעֶּביֹורְטְנייוו עֶנייֵד ףיֹוא דְנּוא טְכּורְּפְרעֶמּוז עֶנייֵד

 לָמְרַּכ ןּופ טייֵקְכיִלעֶרְפ איִד דְנּוא דייֵרְפ איִד ןעֶרעוֶו ןּוהְעֶגְנייֵא טעוֶו םִע דְנּוא 38 :ןעֶל
 טְרעֶטְׁשְרעֶפ ָּךיִא ּבאָה רעֶטְלעֶק איד ןּופ ןייוו םעֶד דֶנּוא ;בָאֹומ דְנאַל םעֶד ןּופ דְנּוא
 עֶנייֵק רֶהעֶמ טיִנ זיִא דייֵרְפ איִד ,אייֵרְׁשעֶג-דייֵרְּפ טיִמ ןעֶטעֶרְט רֶהעֶמ טיִנ טעוֶו רֶע
 ןעֶּביֹוהְרעֶד אייֵז ןעֶּבאָה ץֵהֵי ויִּב ,הֵלָעְלֶא זיִּב ןֹוּבִׁשֶח ןּופ אייֵרְׁשעֶג םעֶד ןּופ 84 :דיירְפ
 ְךיֹוא טעוֶו םיִרְמִנ ןּופ רעֶסאוַו סאָדןיִראוָו ; הָיִׁשַלְׁש תַלְנֶע זיִּב ,םִיַנֹרֹה זיִּב רַעֹוצ ןּופ לֹוק רֶעייֵז

 סאוָו םעֶד ,ראַה רעֶד טְגאָז ,בָאֹומ ּוצ ןעֶרעֶהְפיֹוא ןעֶכאַמ לעוֶו ְךיִא דְנּוא 32 :ןעֶרעוֶו טְסיוו
 טְמּורְּב םֹוראָד 26 :רעֶטעֶנ עֶנייֵז ּוצ טְרעֶכייֵר סאוָו רעֶד דְנּוא ,הָמָּב רעֶד ףיֹוא ףיֹורא טְהעֶג
 איד ןעֶנעוֶו ְךיֹוא טְמּורְּב ץְראַה ןייֵמ דְנּוא ןעֶמעֶלַפ טיִמ איז יֹוזַא בָאֹומ ןעֶנעוֶו ץֶראַה ןייֵמ
 ְךאוְרעֶד טאָה רֶע סאָו עֶניִרעֶּביִא םאָד לייװ ,ןעֶמעֶלְפ טיִמ איו יֹוזַא ׁשֶרֶח"-ריִק ןּופ ןעֶׁשְנעֶמ
 רעֶדעֶי דְנּוא טְקיִלְפעֶגְסיֹוא זיִא ּפאָק רעֶכיִלְטיִא ןיִראָו 27 :ןעֶראוָועֶג ןעֶריֹולרעֶּפ זיִא ,ןעֶּב
 זיִא ןעֶדְנעֶל איד ףיֹוא דְנּוא ,ןעֶבְנּוצאִרְנייֵא ןעֶנעֶז ןעֶטייֵז עֶלַא ףיֹוא ,ןעֶריֹוׁשעֶגְּפָא זיִא דְראָּב
 ןיִראָו ,גאָלְקַאסיֹואְכְרּוד זיִא ,ןעֶסאַג עֶרְהיִא ןיִא דְנּוא ,בָאֹומ ןּופ רעֶכעֶד עֶלַאףיֹוא 38 :קאַזַא
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 טרי 02

 ךיא :הָוהָייםִאָנ ֹוְּב ץפַחְיִא יִלְכַּכ בָאֹומדתֶא יִּתְרַבָׁש
 בָאֹומ הֶיָהְו ׁשֹוָּב בָאֹומ ףֶרעדהְנַּפַה ךיִא ּליִליִה ; הָּתִה

 הָוהְי רַמָא הכייּכ !ויָביִבְס-לֶכָל הָּתִחְמִלְו קֶחֶׂשְל מ
 תֹויַרָּקַה הֶרְכְלִג בָאֹומ-לָאווָפְִּכ ׂשֶרָפּו הָאְד רֶׁשנכ הֵּנִה 1

 בל אּורֲה םִויַּב כָאֹומיֵרֹּכִג בל הָיְהו הֶׂשָפְתִ תיִרְִמַהְ
 :?ליִרנִה הָוהְי-לַע יִּכ םֶעֵמ באֹומ דַמְׁשִנְו :הָרָצִמ הָׁשִא 2
 יָנְּפִמ םיִּנַה :הָוהְי-םֶאָנ בָאֹומ בֵׁשֹוי ךי יל חַּפְו תַחַּמְו דַחַּפ 2

 חַּפַּב דֵכְלי תַחַּפַה-ןִמ .הָלֹעֶהְ תַהּפ-לֶא לַפי דַחַּפַה
 לֵצְב :הָוהְי-םֶאָנ םֶתָּדִקְּפ נְׁש בָאומילָאָה לא איִבָארּב המ

 ןיֵּבִמ יָבָהִל בְׁשִחִמ אָצְִׁשֲאיֵּכ םימָנַחְּכִמ וְדְמִעןובְׁשַח
 בָאימ ָךלייוֶא :ןואָׁש ינְּב 7 ְדקְו בָאֹומ תַאְּפ טֵכאתַוןהיִס 5

 !הדָיְבִׁשַּבךיֶתֹנִבּו יִבשַּב ְךיֶנָב יִחָּק קליפ ׁשֹומְּכרםַע רַבָא

 הּנַהדַע הָוהְי-םֶאנ םיִמָּיַה ת הא בָאֹומ"תובִׁש יִּתְבַׁשְו
 : !םָאֹומ טַּפְׁשִמ

 טמ םמ
 "שא לֵאָרְׂשְִל ןיִא םיִנָבַד הָודְי רמָא הֵּכ ןֹומַע יֵנְבַל א

 :בֵׁשָי ויָרָעב ומַַו ךָנתֶא  םֶּכְלַמ ׁשֵרָי עּורַמ ל ןיא ׁשֵרוי
 תבַרילִא יִּתְעַמְׁשִהְו הָוהְי--םִאְנ םיִאָּב םיִמָי הֵַה ןֵכָל 2

 תָריתֹנִבּו הָמָמְׁש לַתָל הָתְיָהְו הָמָחְלִמ תעורְּת ןוַע-נְּב
 :הרָוהְי רַמָא ויָׁשָרֹי-תֶא לֵאְרְׂשִ ׁשֶרָיְו הָנֲתַּצִּת ׁשֵאָּב

 הרָנְרִִת הֶּבִר תֹנְּב הָנְקעְצ יֵ-הָרְּדש יֵּכ ןובְׁשֶח יֵלי טיֵה 3
 הָלֹנַּב םָכלַמ יִּכ תֹוָרדְנַּב הֶנְטַט סושנ = ֿפָס םיַּקַׂש

 בו םיִקְמַעְּב יֵלְלַה חַי ויָָׂשְו ונֵהְּ לו 4
 :ִלֵא אָ ימ ָהיֶתֹרְצֶאּב הֶחְמִּבַ הָבֵבֹׁשַה תַּבַ ְךַקְמִע

 תַּת--הַמ

 -לכִמ תֹואְבִצ הָוהָי יָֹרָא-םאְנ דַחַּפ ךִילָע איבַמ ינְנַה ה
 "יֵרֲחאו ;דֶדֹל ץמק יו ִָּפִל ׁשיִא ָּתְהִַּ  ךִיָביִבְס 5
 םֹולָאָל ;הו צ הי-םִאִנ ן ןֹומַעינ 3 תּוָבָׁש-תֶא ב =* ׁשֶא ןֵכ 7?

 ט5 חס ת"

 ַא איו יֹוזַא בָאֹומ ןעֶכאָרְּבוצ ּבאָה ְּךיִא

 טְגאָז ,טיִנ םֶהיֵא טְרְהעֶגעֶּב ןעֶמ םאוָו ,יֵלַּב
 ְּךיִלְקעֶרְׁש סאָד זיִא איו 39 :ראַה רעֶד
 -עֶנְמּוא בָאֹומ טאָה איז ,ןעֶרעֶמאָי אייֵז

 דְנּוא ,ןעֶמְהעֶׁש טיִמ ןעֶקאַנ םעֶד טְרְהעֶק
 ,רעֶטְכעֶלעֶג ַא ּוצ ןייַז בָאֹומ לאָז יֹוזַא
 ןעֶנעֶז םאָו עַלַא ּוצ קעֶרְׁש ַא ּוצ דִנּוא
 רעֶד טְנאָז יֹוזַא ןיִראָו 40 :םֶהיֵא םּורַא
 איו יֹוזַא ָּךייֵלְנ טְּבעֶוְׁש רֶע ,העֶז ,ראַה

 עֶנייֵז טייֵרְּפְשְרעֶפ רֶע דְנּוא ,רעֶלְדָא ןייֵא
 ןעֶלעוֶו םִע 41 :בָאֹומ רעֶּביִא לעֶניִלְפ
 דָנּוא ,טעֶטְׁש איִד ןעֶרעוֶו ןעֶנְנּואוָוְצעֶּב

 -עז ןעֶמּונעֶגְנייַא ןעֶלעוֶו ןעֶגְנּוטְסעֶפ איִד
 עֶקְראַטְׁש איִד ןּופ ץְראַה סאָד דֶנּוא ,ןעֶר
 באָט םעֶנעֶי ןיִֵא ןייַז טעוֶו בָאֹומ ןּופ
 סאוָו ּבייוַו ַא ןּופ ץְראַה םאָד איו יֹוזַא
 םעוֶו בָאֹומ דְנּוא 42 :ןעֶנאָטייוו ןיִא זיִא

 ןיִראָו ,קְלאָפ ַא ןּופ ןעֶרעוֶו טְגְליִטְרעֶפ
 םעֶד ןעֶנעֶק טְכאַמעֶג םיֹורְנ ָּךיִז טאָה רֶע
 דְנּוא ,ּבּורְנ ַא דְנּוא טְכְראָפ ַא 44 :ראַה
 -יואְחְנייֵא אּוד ,ריִד רעֶּביִא זיִא ץְמעֶנ ַא
 רעֶד 44 :ראַה רעֶד טְנאָז ,בָאֹומ ןּופ רעֶנ
 טְבְראָפ רעֶד ןּופ ןעֶפאָלְטְנַא זיִא םאו
 דְנּוא .ּבּורְנ איִד ןיִא ןעֶלאַפְנייַרַא טעוֶו
 איֵד ןּופ ןעֶגְנאַנעֶגְפיֹורַא זיִא סאָָו רעֶד

 רעֶּביִא ,רֶהיֵא רעֶּביִא לעדֶז ָּךיִא ןיִראָו ןעֶרעֶ ןעֶנְנּואוְוְצעֶּב ץְטעֶנ םעֶד ןיִא טעוֶו ּבּורְג
 םעֶד ןיֵא 48 :ראַה רעֶד טְנאָז ,גְנּופאָרְטְשעֶּב עֶרייֵז ןּופ רֶהאָי סאָד ןעֶגְנעֶרְּב ,בָאֹומ
 -עֶנְסיֹורַא זיִא רֶעייַפ ַא ןיִראָו ,טְפאַרְק ןְהֶא עֶנעֶפאָלְטְנַא ןעֶהעֶטְׁש ןֹוּבְׁשִה ןּופ ןעֶטאָׁש
 קֶע םעֶד טְנעֶרְּבְרעֶפ טאָה םֶע דְנּוא ,ןֹוחיִס ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ םאֵלִפ ַא רְנּוא ,ןֹוּבְׁשִח ןּופ ןעֶבְנאַג
 ,ריִד ּוצ העח יֹוא 46 :לעֶמּוטעֶנ םעֶד ןּופ ןְהיֵז איד ןּופ לעֶטייֵׁש םעֶד דְנּוא ,בָאֹומ ןּופ
 ןעֶנעֶז ןְהיֵז עֶנייֵד ןיִראו ,ןעֶראָועֶנ ןעֶריֹולְרעֶפ זיִא ׁשֹומַּכ ןּופ קְלאַפ םאָד !בָאֹומ
 :טְפאַשְנעֶגְנאַפעֶב רעֶד ןיִא רעֶטְכעֶמ עֶנייַד דְנּוא .םיִנְגְנעֶּפעֶג םעֶד ןיִא ןעֶראוָועֶנ ןעֶמּונעֶג
 עֶּטְצעֶל איד ןיִא ,בָאֹומ ןּופ טְפאַׁשְנעֶגְנאַפעֶג איד ןעֶגְנעֶרְּבִקיִרּוצ לעֶז ְּךיִא רעֶּבָא 7
 ;בָאֹומ רעֶּביִא טָּפְׁשִמ סאָד זיִא רעֶהַא זיִּב ,ראַה רעֶד טְגאָז ,געֶט

 טמ לעטיפאק

 עֶנייֵק לֵאָרְׂשִי איִד ןעֶד ןעֶּבאָה ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,ןֹומֵע ןּופ רעֶדְניִק איד ןעֶנעֶק 1
 קְלאַפ ןייַז דְנּוא ,דָנ טֶּבְרֶעעֶנ םָּכְלַמ טאָה םּוראָו ? ׁשֹרֹוי ןייק ןעֶד רֶע טאָה ?רעֶדְניִק
 ָךיִא םאָד ,ראַה רעֶד טְנאָז ,ןָא ןעֶמּוק געט ,העָז םּוראָד 9 ?טעֶטְׁש עֶנייַז ןיִא טְניֹואוְו
 הָמָחְלִמ ןּופ גנולאש ַא ןֹומַע ןּופ רעֶדְניִק איִד ןּופ תַּבַר רעֶּביִא ןעֶרעֶה ןעֶכאַמ לעדֶד
 -ךעֶד רעֶדָא) רעֶטְכעֶט עֶרְהיֵא דְנּוא ,ןעָּפיֹוה ןעֶטְסיוִוְרעֶפ ַא ּוצ ןעֶרעֶז טעֶו איִז דְנּוא
 (ןעֶּבְרֶעג ןיִנְׁשְרַי טעֶו לֵאָרְׂשִי דְנּוא ,ןעֶרעֶו טְנעֶרְּבְרעֶפ רֶעייֵפ םעֶד ןיִא ןעֶלעוֶו (רעֶפ
 !ןעֶראָועֶג טְרעֶטְׁשּוצ ויִא יֵע ןיִראָו ןֹוּבְׁשִח רעֶמאָי 8 :ראַה רעֶד טְנאָז ,םיִׁשְרֹוי עֶנייֵז
 םּורַא טְפיֹול דְנּוא טְנאָלְק ,קעֶז טיִמ ןָא ְּךייא טעריילק .הָּבִר ןּופ רעֶטְכעֶט רֶהיֵא טייֵרְׁש
 ןעֶטְׁשְריִפ עֶנייַז דְנּוא םיִנֲהֹּכ עֶנייֵז ,תּולָג ןיֵא ןְהעֶב טעֶו םָּכְלַמ ןיִראָה ,ןְרָעיֹומ איד ןיִא
 אוד ,טְניִרּוצ לְהאָט ןייַד ,ןעֶלְהאָמ איִד טיִמ ָּךיִד אּוד טְסְמיִר סאו :ןעֶמאַזּוצ
 טעוֶו רעֶדִז ,תֹורָצּוא עֶרֶהיֵא ףיֹוא ְּךיִז טְרעֶכיִזְרעֶפ איִז סאָה ,רעֶטְכאָמ גיֶנעַּפְׁשְרעֶריוו
 ןּופ ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז ,קעֶרׁש ריִד ףיֹוא גְנעֶרְּב ָּךיִא ,העָז 8 ?ןעֶמּוק ריִמ ּוצ
 ןעֶסיֹוטְׁשעֶנְקעדְוַא םֶהיֵא ראַפ רעֶרעֶדעֶי טעֶז רֶהיֵא דְנּוא ,ריִד םּורַא ןעֶנעֶז סאָה עַלַא
 םעֶדְבאָנ רעֶּבָא 6 :ןעֶטְלעֶנאוְרעֶפ םעֶד ןעֶלְמאְַרעֶפ טיִנ טעֶו רעֶנייֵק דְנּוא ,ןעֶרעוֶו
 :ראַה רעֶד טְנאָּז ,ןֹומֵע ןּופ רעֶדְניִק איִד ןּופ עֶנעֶּביִרְטְרעֶפ איִד ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ ָּךיִא לעוֶו

 ןעגעק
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 הדָרְבָא ןֶמיִתְּב הָמָכָח דעי ןיאַה תֹואָבְצ הָעדי רמָא הֵּכ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,םֹודֶא ןעֶנעֶק 7
 8 תב6 שר ּוקָמְעָה ונ ונְפָה 7 :םָתָמְכָה הָחְרֶסִנ םיִנָּבִמ הֶצֵע ןייק אָד רֶהעֶמ טיִנ ןעֶד זיִא ,תֹואָבְצ

 עא סט פער הָצֵע איד ןעֶד ויִא !מיִּת ןיִא הָמְכָח
 י-נרַא יִתֹילְנ וָׁשעיתֶא יִּתְפׂשָח יִנֲארִּכ :םיד ּותִחְשַה - 5 םעֶד ןּופ ןעֶראועֶג ןעֶריֹולְרעֶפ
 יָנֵכְׁשּו ווָחֶאְו עז דָּדְש לָכּי אֵל הָּבְחְו ויתסִמ טְפאַׁשְנּולְק עֶרייֵז ןעֶד זיִא ? ןעֶגיִדְנעֶטְׁש
 וו ;צדָמְבִּת ילָע ךיתֹונְמִלַאְ ,החֶא לֶא ךימִה הָבְש :טְניֵאְו ,טְפיֹולְטְנַא 8 ?ןעֶראָועֶג טְּפעֶלְׁשְרעֶפ
 12 םטָּפְׁשִמ ןיַא-רָׁשֲא הֵּנִה הָו ָעדִי ח רַמָא ! הָכייֵּכ טְרָא ןעֶפיִט ַא (טְכּוז) ,ּפָא ְּךייֵא טְרְהעֶק

 יי יא פה סט ,הףשל ןּופ רעֶניֹואוְניֵט רֶהיֵא ןעֶנֹואְו ּוצ
 תהא לשנה הש כהיק רָשע ןופ קילְנִמוא םאד ןיראװ .ןדד
 וו הָודְי תאמ יִּתְעַמָׁש הָעּומְׁש -:םלוע .תובְרָחְל ניֵהְת * | !םֶהיָא ףיוא םנְנערְּבעֶג ָּךְוַא בָאָה
 ;הָמְחִלּמַי ומק הל ואֵבו צכקתה ַתֹלָׁש םִיַּּב ריִצְו ןעֶו 9  :גְנּופאָרְטְׁשִּב עֶנייֵז ןּופ טייֵצ

 יט אישה ְךֶתִצ לה :םֶרְָּב יב םִינכ ִּתִתנ טִק הָנְהיְּב ,ריד ּוצ ןעֶמּוק רעֶלְמאַז ןעֶּביֹורְטְנייוַ
 הרֶעְבִנ םוָרמ יִׂשְפֹּת עלָטַה יוַחּ ינְכְׂש בל ןידז ּךֶחא ּוצ ןעֶזאָלְרעֶּביִא טיִנ ריִד אייֵז ןעֶלעוֶו

 גל הָתְיהְ , ירא םֶּׁשִמ ק ר ַהִּבְִתיִּכ רעֶד אייֵּב (ןעֶמּוק) םיִבָנַנ ןעוֶו ? ןעֶּביֹולְק

 יע קד בראש רעֶפ מעג איר ןֶלעֶו יא טא
 15 קב העי הָיִרְַּכ הנה קל הכאמ ּהָּב א טְקעֶלְפְְנַא ְךאה יב יא 19 ירא

 ימּו ָהיֶלָעִמ נצירַא הָעְָרַאדיִּכ ןְתיִא הָונילֶא דרוק עי .טקעדעּפעא לאה .ך יב
 הָעֹר הָז זיימּו יִנָדיִעי יִמּו יִנֹומָכ ימ יִּכ דֶקְּפֶא ָהֶלֲא די ֲחָב ְךיִז ןעֶק רֶע דָנּוא ,רעֶּמְרִע עֶנעֶגְראָּבְרעֶפ
 ב לאו ץַַי רֶׁשֲא הָוהְ-תַצִע ּוְמׁש ןֵכָל נפ דמִַי רֶׁשֲא ןעֶנעֶז רעֶדְניִק עֶנייֵז ְןעֶטְלאַהעֶּב טיִנ
 זאולדסַא ןָמיֵת יֵבְׁשיילֶא בֵׁשָח רֶׁשֲא ווָתֹובְׁשְחַמּו םודָא דְנּוא ,רעֶדיִרְּב עֶנייַז דְנּוא טְרעֶטְשּוצ
 : םֵהונ דע /םישידאל-ם םִא ןאֹצַה יִריִעְצ םּובָחְסִי :אָד רֶהעֶמ טיִנ זיִא רֶע דְנּוא ;םיִנֵכְׁש עֶנייֵז
 91 עֵמָׁשַנ ףוס--םַינ הָקָעְצ ץֶרָאָה הֶׁשִעָר םֶלֶפַנ ליֵקִמ אייז לעוֶו ָךיִא םיִמֹותְי עֶנייַד זאָלְרעֶפ 1

 32 לע יַפְנִּכ ׂשֶרֶמְְו הֶאָדָיו הָלֲעי רֶׁשְנַּכ הנה ;הליק ןעֶלעוֶו תֹונְמְלַא עֶנייֵד דְנּוא ןעֶּבעֶל ןעֶזאָל

 הרָׁשַא בֵלּכ אּוהַה םֹיַּב םודָא יֵרֹוּבִּנ בל הָיְהְ הְָצְּ ֹוזַא ןיִראָו 12 :ןְרעֶכיִזְרעֶפ ריִמ ףיֹזא ְךיִז

 םעֶד (ןּופ) ןעֶקְניִרְמ ּוצ ןעֶועוֶועֶג טיִנ זיִא טְכעֶר רֶעייֵז סאוָו איִד ,העְז ,ראַה רעֶד טְנאָז
 ?ןעֶּבייֵלְּב טְפאָרְטְׁשעֶּבְנּוא ןעֶד אּוד טְסְלאָז דְנּוא ןעֶקְניִרְט ןעֶזּומ ְּךאָד ןעֶלעוֶו ,רעֶבעֶּב
 :ןעֶקְניִרְט ןעֶזּומ םיוִועֶג טְסעוֶו אוד ןיִראוָו ןעֶּבייֵלְּב טְפאָרְטְׁשעֶּבְנּוא טיִנ טְסעוֶו אּוד
 דְנאַש ּוצ ,טְסיוו ּוצ סאָד ,ראַה רעֶד טְנאָז ,ןעֶריֹואוְוְׁשעֶג ריִמ אייַּב ּבאָה ָּךיִא ןיִראָו 8
 ןעֶרעוֶו ןעֶלעוֶו טעֶּמְׁש עֶרְהיִא עֶלַא דְנּוא ,ןייַז הָרְצֶּב טעוֶו ָּךּולְפ ַא ּוצ דְנּוא ,גְנּורעֶטְׁשּוצ ּוצ
 ַא דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ טְכיִרְכאָנ ַא טְרעֶהעֶג ּבאָה ְּךיִא 11 :םיִנעָטְסיוו עֶניִּבֲע עֶנייֵא ּוצ
 ןעֶגעֶק טְמּוק דְנּוא ְךייַא טְלעֶמאַזְרעֶפ ,ןעֶראָועֶג טְקיִׁשעֶג רעֶקְלעֶפ איד ןעֶׁשיוִוְצ זיִא ַחיִלָׁש
 טְכאַמעֶג ןייַלְק ְּךיִד ּבאָה ְּךיִא ;העְז ןיִראָָו 18 :הָמָחְֶלִמ רעֶד ּוצ ףיֹוא טְהעֶמְׁש דְנּוא ,רֶהיֵא
 -ןעֶצעֶג םעֶביִלְקעֶרְׁש ןייַד 16 :ןעֶׁשְנעֶמ רעֶטְנּוא טעֶטְכַאְרעֶפ ,רעֶקְלעֶפ איִד רעֶטְנּוא

 ןיִא טְסְניֹואוְו אּוד לייוֵו ,ץְראַה ןייֵד ןּופ טייקְניִליִוְהְטּומ איִד ,טְרְהיִפְרעֶפ ְּךיִד טאָה דְליִּב
 ,לעֶניִה םעֶד ןּופ ְּךייֵה איִד ןָא טְסְטְלאַה אּוד לייוו ,ןייֵטְׁש-ןעֶזְלעֶפ ַא ןּופ ןעֶטְלאַּטְׁש איִד
 ָךיִא לעֶו יֹוזַא ,רעֶלְדָא רעֶד איו יֹוזַא טְסעֶנ ןייד ןעֶּבעֶהְפיֹוא ְּךיֹוא טְסְלאָז אּוד ןעוֶו ְּךאָד

 ּוצ םעֶז םֹודֶא דְנּוא 17 :ראַה רעֶד טְגאָז ,ןעֶגְנעֶרְּבְרעֶטְנּורַא ְּךיֹוא ןעֶטְראָד ןּופ ָּךיִד
 דָנּוא ןְרעֶדְנּואוָוְרעֶפ ְּךיִז טעוֶו ןְהעֶנ אייֵּבְראַפ טעוֶו סאוָו רעֶכיֵלְטיִא ,ןעֶרעוֶו גְנּוטְסיוִוְרעֶפ

 םֹודְמ ןּופ גְנּורְהעֶקרעֶּביִא איִד איז יֹוזַא 18 :געֶלְׁש עֶרְהיִא עֶלַא רעֶּביִא (ןעֶׁשיִצנ ןעֶּפייֵפ
 טיִנ שְנעֶמ ןייק ןעֶטְראָד טעוֶו יֹוזַא ,ראַה רעֶד טְנאָז ,םיִנֵּכְׁש עֶרְהיֵא דְנּוא הָרֹוֿמַע דְנּוא
 טעֶוָו ּבייֵל ַא איז ,העֶז 9 :ןעֶניֹואוְו טיִנ ןעֶטְראָד טעוֶו דְניִק-ןעֶשְנעֶמ ןייק דְנּוא ןעֶּבייֵלְּב

 ,טְרָא עֶרייוַו ןעֶקְראַטְׁש םעֶד ּוצ ןֵדְרֵי םעֶד ןּופ טייֵהְצְלאָמְׁש רעֶד ןּופ ןְהעֶגְפיֹורַא רֶע

 רעֶד זיִא רעֶו דֶנּוא ,ןעֶנאַד ןּופ ןעֶפיֹולְטְנַא ןעֶבאַמ םֶהיֵא ְךיִא לעוֶו ְּךיִלְקיִלְּבְנעֶגיוַא ןיִראוָו
 ּוצ ָּךייֵלְנ זיִא רעוֶו ןיִראָו ?ןעֶלעֶטְׁשְנָא ןעֶנעֶק םֶהיֵא לאָז ְּךיִא זַא רעֶטְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא
 ןעֶק סאו ָּךּוטְסאַּפ רעֶד זיִא רעוֶו דְנּוא ?ןעֶמיִטְׁשעֶּב טייֵצ ַא ריִמ טעוֶו רעוֶו דְנּוא ? ריִמ
 ןעֶטאָרעֶג טאָה רֶע סאוָו ,ראַה םעֶד ןּופ הָצֵע איִד טְרעֶה םּוראָד 20 ?ןְהעֶטְׁשעֶּב ריִמ ראָפ
 ןּופ רעֶניֹואוְוְנייֵא איִד ןעֶגעֶק טְכאַרְטעֶג טאָה רֶע סאוָו ןעֶקְנאַדעֶג עֶנייֵז דְנּוא ,םֹודֶא ןעֶנעֶק
 -ייֵז רעֶּביִא ןייַז טעוֶו ןעֶניֹוטְׁשְרֶע ,ףאָׁש עֶגְנּוי איד איו ןעֶּפעֶלְשְקעוֶוַא אייֵז טעוֶו ןעֶמ ,ןָמיֵת
 אייֵּב ,אייֵרְׁשעֶג ַא ,דֶרֶע איד טְרעֶטיִצ ןעֶלאַפ רֶעייֵז ןּופ לֹוק םעֶד ןּופ 21 :טֶרָא עֶדייוֵו רֶע
 רֶע דֶנּוא ףיֹוא רֶע טְהעֶנ רעֶלְדָא ןייֵא איו ,העֶז 92 :טְרעֶהעֶג לֹוק רֶהיֵא טעוֶו ףּוס םַי םעֶד
 ץְראַה סאָד ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא הָרְצָּב רעֶּביִא לעֶגיִלְפ עֶנייֵז םיֹוא טייֵרְּפְׁש רֶע דְנּוא ,טְּבעוֶוְׁש
 ןיִא איֹורְפ ַא ןּופ ץְראַה סאָד איז יֹוזַא ,גאָט םעֶנעֶי ןיִא םֹודֶא ןּופ ןעֶקְראַטְׁש םעֶד ןּופ

 ערהיא



 הימרי 0
 הדָעְמְׁשיְּכ דָּפְרַאְו תֶמָח הֶׁשּוּב קׁשִּמַרְל ;הָרָצְמ 2
 הרָתּפָר ;לכּי אֵל טְקָׁשַה הָנֶאּד םִיַּב ונָמָנ יִעְמָׁש הָעְר 4

 םםיִלְבִַו הָרָצ היה טטָרְו .םנָל הָתְנִּפַה קֶׂשָּמַ
 תרירק קֶּלהֶּת ריִמ ע הָבזעראְל ךיא :הָרֵליַּכ ָּוחֶא הכ
 ישנו ָהֶתֹבְחִרַּב ָהֶרּוחַב לְּמִי כָל :יִשֹושְמ 8
 ִּתַצַהְו ;תֹואְבצ הָוהְי םִאְנ אּורַה םִויּב ּומַדָי הָמְחְלִּמַה 2

 :דֶדֵהְִּב .תִגְמְרַא הָלְכָאְו קֶׂשֶּמַּד תַמֹוחְּב ׁשֵא
 -ךֶלֶמ רוָצאֶרְדַכּוְבְנ הֶּכה רֶׁשֲא רֹוצֶח תֹוָכְלְמַמְּוו רֶרק לל 28

 ינב-תֶא ּודְדׁשְו רֶדַק-לא יִלָע ימי וק הָוהְי רַמָא הֶּכ לֵב
 םבֶהלְּכילְּ ו םֶהיִתשיְִי וְכִי םִנאֹצְו םֶהיֵלְהֶא ;םָדָק 9

 ּוסְנ ;םיִבָּמִמ רֹונָמ םֶהיֵלֲע ָאְרָקְו םֶהָל יָאׂשִי םֶהיֵַמנּו
 כ הָוהְי--םֶאָנ רֹוצָח יֵבְׁשִי תֶבֶׁשְל ּוקיִמָעָה  רֹאָמ ּודָנ
 טי בֵׁשָחו הָצֵע לֶבָב ידלִמ רצארדכ כובָנ םֶכיֵלֲע ץֵעי
 הָוהְי-םָאְנ מב בֵׁשֹוי זש יונ-לֶא ולֵע ּימּוק :הָבָׁשֲחַמ

 םֶהיֵלַמְ ייָהְו :ונכְׁשִי דֶדֶּב ל חיִרְבאָלְ םִיַתְלחאַל 2
 הֶאְּפ יִצּוצְק חֹר-לֶכְל םיִתְרֲח לְלָׁשְל םֶהיֵנְקִמ ןֹומֲהַו וַבָל

 רֹוצָח הֶחָיהְ :הָוהְי-םִאְנ םָדיֵא-תֶא איִבָא ויָרְבע-לֶּכמו 3
 אלו ׁשיִא םָׁש בֵׁשִידאל םֶלועד דַע הָמְמִׁש םיִּנַּת ועְמִל

 -לֶא הוהְי--רַבָד הָיָה רֶׁשֲא ;םֶדָאְדִּב ּהָּב רונָי 4
 -ךֶלֶמ הָיקְרִצ תובָלַמ תיִׁשאֵרְּב םֶליֵ-לֶא איֵבָּנַה ּוהָיְמְרִי

 -תֶא רֵבוׁש יִנְנִה תֹואְבְצ הָוהְי רַמָא הָּכ ;רֶמאֵל הָדּוהְי הל
 עַּברַא םֶליֵע-לֶא יִתאֵבהְו :םֶתָרּוְבִ תיִׁשאר םֶליע תֶׁש ְשִק 5

 תרוָחְרָה לֵכָל םיִתָרָ םִיַמָּׁשַה תֹוָצְק עַּבְרַאמ תוחור
 םלט יְִדנ םָׁש אי קא רֶׁשֲא יֹוגַד הי אל הָּלִאָה

 ר הוה -סָאנ יפַא וִרָח-תֶא הנ א יִתאֵבֲהְו
 יאֵסכ יִּתְמַשְו :םָתֹא יִתֹולַּכ דַע בֶרֶחַה-תֶא םֶהיֵרֲחַא 8

 :דְנאַל-חַרְזִמ ןּופ ןֶהיֵז
 םיִלָּכ עֶרייֵז עֶלַא דִנּוא ןעֶנְנאַהְראַפ עֶרייֵז

 טמ

 קֶׂשְמַדְועֶגעֶק 22 :ןעֶהעוֶויִסְטְרּוּבעֶג עֶרְהיִא
 ןיִראוָו ,דָּפְרַא דְנּוא תֶמַח זיִא טְמעֶׁשְרעֶפ

 ,טְרעֶהעֶג גְנּורעֶה עֶטְכעֶלְש ַא ןעֶּבאָה אייֵז
 זיִא םַי םעֶד ןיִא ;ןעֶגְנאַגּוצ ןעֶנעֶז אייֵז
 קֶׂשֶמַד 24 :ןייַז ליִטְׁש טיִנ ןעֶק רֶע ,גְראָז
 -מּוא ְּךיִז טאָה איִז ,ןעֶראוָועֶג ףאַלְׁש זיִא
 ןעֶקעֶרְׁש דְנּוא ,ןעֶפיֹּולְמְנַא ּוצ טְרְהעֶקעֶג
 דנוא טֶסֶנְנַא ןעֶמּונעֶגְנָא רֶהיֵא טאָה
 ַא איז ןעֶמּונעֶגְנָא רֶהיֵא טאָה ןעֶנאָטייד
 טיִנ ויִא יֹוַא איִח 22 :ןירעֶניִועֶג
 איד .טאָטְׁש עֶטְּביֹולעֶג איִד טְזאָלְרעֶפ
 םּוראָד 26 ;רייֵרְּפ עֶנייֵמ ןּופ טאָטְש

 ןיִא ןעֶלאַפ טייַל עֶגְנּוי עֶרְהיִא ןעֶלעוֶו
 טייֵל-הָמָחְלִמ עֶלַא דְנּוא ,ןעֶסאַג עֶרֶהיֵא

 םעֶנעֶו ןיִא ןעֶרעֶו טְגְליִטְרעֶּפ ןעֶלעוֶו
 דְנּוא 27 :תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז ,גאָט

 איד ןיִא רֶעייֵפ ַא ןעֶדְניִצְנָא לעוֶו ָּךיִא
 ןעֶלעֶו םִע רֶנּוא קֶׂשֶמַד ןּופ רֶעיֹומ

 :דָדֵהְןִּב ןּופ ןעֶטְסאַלאַּפ איד ןעֶנעֶרְּב
 -עֶק םעֶד ןעֶנעֶק דְנּוא ,רָדֹק ןעֶגעֶק 8
 ורֵצאֶרְדַכּובְנ םאִװ ,רֹוצָח ןּופ ְךייֵרְגיִנ

 יֹוזַא ,ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה לֶבָּב ןּופ גיִנעַק
 טְהעֶנ ףיֹוא טְהעֶטְׁש ,ראַה רעֶד טְנאָז

 איִד טְרעֶטְׁשּוצ דְנּוא ,רֶדֹק ןעֶנעֶק ףיֹורַא

 ןעֶמעֶנּוצ אייֵז ןעֶלעוֶו ףאָׁש עֶרייֵז דְנּוא ןעֶטְלעֶצעֶנ עֶרייֵז 9
 ְךיִז טיִמ אייֵז ןעֶלעוֶו לעֶמעֶק עֶרייֵז דְנּוא

 :םּורַא םֶגְניֵר ןופ קעֶרְׁש ַא ןעֶפּור אייז רעֶּביִא ןעֶלעוֶו אייז דָנּוא .,ןעֶרְהיִפְקעֶוַא
 ָבאוָוְרעֶפ רֶהעָז טְרעֶו ,טְפיֹולְטְנַא 0

 ְךייִא ףיֹוא ןיִראָו ,ראַה רעֶד טְנאָז ,רֹוצָח ןּופ רעֶניֹו
 -ָנייֵא רֶהיֵא ןעֶניֹואְו ּוצ ףיט ְּךייַא טְכאַמ ,טֶל

 ןּופ גיִנעֶק ,רֵצאֶרְדַכּובְנ טאָה
 :טְכַאַרְמעֶג קְנאַדעֶג ַא ְּךייא ףיֹוא טאָה רֶע דִנּוא ןעֶטְלאַהעֶג הָצֵע עֶנייֵא 06
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 :אָה רֶע ,ראַה
 רעֶד טְגאָז ,רעֶכיִז טְניֹואְו םאוָו ,קְלאַפ גיִהּור ַא ּוצ ףיֹורַא טְהעֶנ ,ףיֹוו
 דָנדַא ;ןייֵלַא ץְנאַב טְניֹואְו רֶע ,ןעֶלְגיִר עֶנייֵק דנּוא ןעֶריִהְט עֶנייֵק ט

 ןעֶלעֶװ ףאָׁש עֶרייֵז ןּופ גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד דְנּוא ,ּביֹור ּוצ ןייֵז ןעֶלעוֶו לעֶמעֶק עֶרייַז
 נּוא ,גנּורעֶדְניִלְּפ וצ ןייז (ךיֹואנ
 ְגעֶריֹוׁשעֶג איד
 ;ראַה רעֶד טְנאָז ,ןעֶנְנעַרְּב קיִלְג
 ײק .יִּבִע זיִּב גְנּוטְסיִוְרעֶפ ַא ,ןעֶלאַקאָׁש
 ןְהּוז-ןעֶׁשְנעֶמ ןייק דִנּוא
 ראה םעֶד ןּופ טְראָז
 בנּוריִנעֶר רעֶד ןּופ ּבייַהְנָא םעֶד

 :ןעֶטְלאַהְפיֹוא טיִנ ןעֶטְראָד ָּךיִז טעֶז

 ןיִא ,םָליֵע ןעֶנעוֶו יבנה ּוהָיְמְרִי ּוצ ןעֶזעֶועֶג זיִא סאו
 ּוהָיִקְדִצ ןופ -

 ןעֶמייַז עֶלַא ּוצ ןעֶטייֵרְּפְׁשּוצ אייֵז לעוֶו ְּךיִא
 -םּוא רֶעייֵז ְּךיִא לע ןעֶטייֵז עֶלַא ןּופ דְנּוא (תֹואיִּפ) ןעֶקֶעְרָאאָה

 ןּופ גָנּוניֹואְה ַא ראַפ ןייַז טעוֶו רֹוצָח דְנוא 2
 ןעֶניֹואְװ טיִנ ןעֶמְראָד טעוֶו ׁשְנעֶמ |

 םאָד זיִא םאָד 4

 :ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא הָדּורי ןּופ גיִנעֶק
 ,םָליֵע ןּופ ןעֶניֹוּב םעֶד ָּךעֶרְּבּוצ ְָּךיִא ,העָז ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טנאָז יוזַא 52

 םִליֵע רעֶּביִא ןעֶנְנעֶרְּב לעוֶו ְּךיִא דְנּוא 6 : :טייֵקראַטְש עֶרייֵז == ןופ טָּפיֹוה םאֶד
 רֶעיֵפ לעוֶו ְךיִא דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןעֶקֶע רֶעיִפ איִד ןּופ (תֹוחּור) ןעֶדְניוו

 ַא ןייַז *טיִנ טעֶװ םִע רֵנּוא ןעֶדְניִװ עֶניִזאָד איִד עַלַא ּוצ ןעֶטייֵרְּפְׁשּוצ אייֵז
 :םֶליִֵע ןּופ עֶנעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ איד ןעֶמּוקְנייַרַא טְראָד טיִנ יי םאָװ קְלאָפ
 םאֶה איִד ראָפ דְנּוא ,ךְנייַפ עֶריֵז ראָפ םֶליֵע ןעֶכעֶרְּבוצ לעד ְּךיִא דָנּוא 7
 ,עָלַעעַז ןעֶרְהעֶנעֶּב

 ןייֵמ
 :ןעֶדְנעֶלְרעֶפ אייֵז לעדֶו ָךיִא זיִּב ,דְרעוֶוְׁש

 ןעֶבְנעֶרְּב םעֶטְכעֶלְׁש אייֵז רעֶּביִא לו ְךיִא דְנּוא עֶרייֵז
 םאָד ןעקיִש אייז רעֶטְניֵה לעֶװ ְּךיִא דְנּוא ,ראַה רעֶד טְנאָז ,ןְראָצְמיִרְנ

 ןעֶלעֶטְׁש לֶהּוטְׁש ןייֵמ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא 8

 ןיא



 ספ מ 1 .'םמ" היפרי

 39 | ָהָָהְו :הָוהְי-סָאְנ 8 ִּתְרַבֲאָהְו םֶלֵעְּב טְראָד ןּופ לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ,םֶליֵע ןיִא
 ;העדיימ םאֶנ םֶליֵע תיִב ׁש-תֶא בוׁשָא םיִמָּיַה תיִרָחַאְּב איד דְנּוא ,ביִנעֶק םעֶד ןעֶנְליִטְרעֶפ

 א ִיְּב םיִּדְׂשַּכ ץֶרָא-לֶא לֵבָּבילֶא ; הָוהְי רֶּבִו רֶׁשֲא רָבָּדַה יֹוזַא ,געֶט איד ןופ רֶנֶע םַא ןייַז טעוֶו : ידשכ ןזרא-לא לֵבָּב"ל צ : 5 = יד יצא = : : םִע דְנּוא 39 :ראַה רעֶד טְנאָז ,ןעֶטְׁשְריִפ

 ז ּועיִמְׁשַה ו םַגיואְׂשּו לעימׁשהי םינב ּודיִּגַד :איִבּגַד ּוהָיְמְרִי
 -נעגנ : ל ירְוַצ ףי

 ְךָדֹרֶמ תַח לב ׁשיִבֹה לֶבָב .הֶרּכלִג ּורְמֶא ודחַכְתלַא עֶנְנאַפעֶג איד ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ ְּךיִא לעוֶו
  ןוְֵצִמ ינ ָהיֶלָע םֶלָעיִּכ הילל ּוּתַח יב ּוׁשֹיִבֹ :ראַה רעֶד טְגאָז ,םליֵע ןּופ טְּפאַש

 םֶדָאְמ ּהַּב בֵׁשֹ הֲהְידאלְ הָּמַׁשְל ּהָצְרַא-תֶא תישידאוה נ לעטיפאק
 4 דםֶאְנ אוִהַה תעָבּו הָּמֵהָה םיִמּיַּב ;וכָלָה ּודָנ הָמֵהְּב-רַעְו

 ֹוכָבּו ְךלָה החי הָדּוהְיייְּו הז הֶּמַה לֶאְ ְשִיייִגְב ּואְבָי הָוהְי ראַה רעֶד סאָו ,טְראָו סאָד זיִא סאָד 1

 ה ִָּ ךֶרָדּלֲאְשִי ןָיִצ :ּוׁשְּקִבְי םֶהיֵהְלֶא הָוהי-תֶאְו ּוכלֵי םעֶד ןעֶנעֶק ,לֶבָּב ןעֶנעֶק טעֶרעֶנ טאָה
 :ַהֶכׁשִת אל םלוצ תיִרְּב הָוהילֶא ּולנוּואֹּב םֶּהִנְּפ ּוהָיְמְרִי ָךְרּוד ,םידְׂשַּכ איִד ןּופ דְנאַל
 5 רַהַמ םיִבְבִׁש םיִרָה םּוע תַה םֶהיֵעְר יִּמַע הָיָה .תֹורְבִא ןאַצ איד ןעֶשיווְצ ןָא םָע טְגאָז 2 :איִבָנַה

 7 םולב טל ;םצ צ 4 -) ןדסא =

 לי יא ש וָלֲה הְָלִא = רָנּוא ןעֶרעֶה םֶע טְכאַמ דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ
 -נ הוה יָאְמ שֶא תַחַּמ שא אֵל ורְמָא א ו ו :
 5 ץֶרֶאַמּו לֵבָּב ְמ ודָנ :הָוהְי םֶהיֵתֹוְבַא הָקִמּו ק ,ןעֶרעֶה ימֵע ראט כאפ וע
 פ יִּבֹנָא הָּנִה יִּכ ינְפִל םיִרּתַעְכ ווְהָו ּואֵצי םיִׂשַּ טְנאָז ןעֶנעֶקייֵלְרעֶפ טיִנ םִע טְלאָז רֶהיֵא
 פְצ ץֶרָאֵמ שיִלדְג םִיו-לַהְק לֵבָּב-לַע הֹלֲעַמּו ריִעֵמ זיא לֵּב ,ןעֶראָועֶג ןעֶגְנּואוָוְצעֶּב זיִא לֶבָּב
 בוָׁשָי אֵל ליִּבְׁשִמ רֹובנְּכ צה דֵכְִּת םֶׁשִמ ּהָל ּוכְרָנְו עֶרֶהיֵא ,ןעֶבאָרְבּוצ זיִא ָּךֶדֹורְמ ,טְמעֶׁשְרעֶפ
 י סא עב ָהיֶלְלְׁשלּכ לֶלָׁשְל םיִּדְׂשַכ הֶתְיִהְו :םֶקיֵר -ְמּזאעֶרְהיִא דְנאַׁש ּוצ ןעֶנעֶז רעֶדְליִּבְנעֶצעֶג
 ישּופָת יֵּכ יתְלֲחנ יש לעת יּכ הְמִׂשָת יִּכ הי ןיִראוָו 3 :ןעֶכאַרְּבּוצ ןעֶנעֶז ןעֶטייֵקְניִדְריוו
 ראמ םֶכּמִא הֶׁשוּב ּ!םיִרְּבַאְכ יֵלֲהְצִתְו הֶׁשָד הָלְגְּכ רֶהיֵא ןעֶנעֶק ףיֹורַא טְהעֶנ קְלאָפ ַא
 נה יש עד םיוג תיִרֲחַא הנה םֶכְתְרלְו הָרְפִה ֶנאַל רֶהיֵא טעוֶו רֶע דנּוא ;טייֵז-ןֹופָצ ןּופ
 ו+ ויכַבּבילַע ּובְרִע :ָהיֵתֹוּכַמ-לֶּכ-לַע קרשה םשִיילבְב ןיא א יי הר לערע לְ הממׁש הֶיְַו שת אָל הי 752? .ֶהיִא ןיִא טעֶװ םִע דְנּוא ,ןעֶבאַמ טְסיוִו
 יִּכ ץק-לָא ולימחַתלַא ְהיֶלֵא ידי ז תֶׁשַק יִכְרַד-לָּכ ביִבָס ןעֶשְנעֶמ ןּופ ;ןייַז טיִנ רעֶניֹוַאָוְּניַא ןייק
 יז דְנּוא ,ְךיִז אייֵז ןְלעֶנאָוְרעֶפ תֹומַהְּב זיִּב
 איד ןעֶלעוֶו ,ראַה רעֶד טְנאָז ,טייֵצ רעֶנעֶי ןיִא דְנּוא ,געֶט עֶנעֶי ןיִא 4 :קעֶוַא ןעֶהעֶנ
 ןְהעֶג ןעֶלעֶו אייֵז ,ןעֶמאַזּוצ הָדּוהְי ןּופ רעֶדְניִק איִד דְנּוא אייֵז ,ןעֶמּוק לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 ןיק 5 :םאָג רֶעייֵז ראַה םעֶד ןעֶכּוז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןְהעֶנ אייֵז ןעֶלעוֶו גיִדְנעֶנייוו
 מְמּוק ;ןיִהַא געוֶו םעֶד ףיֹוא (ְּךיִז טְרְהעֶקנ םיִנָּפ רֶעייֵז ,ןעֶנעֶרְפ ְּךיִז אייֵז ןעֶלעוֶו ןֹויִצ
 טעוֶו סאָו (דְנּוּב) תיִרְּב רעֶניִּבֶע רעֶד ,ראַה םעֶד ּוצ ןעֶטְפעֶהעֶּב ְּךיִז ריִמ ןעֶזאָל דְנּוא

 -ְסאַּפ עֶרייֵז ,קְלאָפ ןיימ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ףאָש עֶנעֶריֹולְרעֶפ 6 :ןעֶרעוֶו ןעֶסעֶגְרעֶפ טיִנ
 ןעֶנעֶז לעֶניִה םעֶד ּוצ גְראַּב םעֶד ןּופ ,גָרעֶּב עֶדְליוו ףיֹוא טְרֶהיִפְרעֶפ אייז ןעֶּבאָה רעֶבּוט
 ןעֶּבאָה םאָו עֶלַא 7 :טְרָא-םֶגְנּורעֶנאַל רֶעייֵז ןעֶסעֶנְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז ,ןעֶבְנאַגעֶג אייֵז
 ןעֶנעֶז ריִמ ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה רעֶנְנעֶרְדעֶּב עֶרייֵז דְנּוא ,ןעֶסעֶנעֶג אייֵז ןעֶּבאָה ,ןעֶנּופעֶג אייֵז
 ןּופ עֶדייוֵו איִד זיִא םאָו ,ראַה םעֶד ןעֶנעֶק טְגיִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז לייוַו ,גיִדְלּוש טיִנ
 -אָוְרעֶפ 8 :ראַה םעֶד ןעֶנעֶק ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵז ןּופ גְנּונעֶפאָה איִד דְנּוא טייֵקְניִטְכעֶרעֶג
 איז טייַז דְנּוא ,םיִדְׂשַּכ איד ןּופ דְנאַל םעֶד ןּופ םיֹורַא טְהעֶנ דנּוא ,לֶבָּב ןּופ ָּךייַא טְלעֶג
 לֶבָּב ןעֶנעֶק ףיֹורַא גְנעֶרְּב דְנּוא קעוֶוְרעֶד ְּךיִא ,העְז ןיִראָו 9 :ףאָׁש איִד ראָפ קעָּב איִד
 ןעֶלעוֶו אייֵז דֶנּוא ,טייֵז-ןֹופָצ ןּופ דְנאַל םעֶד ןּופ ,רעֶקְלעֶפ עֶסיֹורְג ןּופ גְנּולְמאַזְרעֶפ ַא
 ןעֶלייֵפ עֶנייַז ,ןעֶרעוֶו ןעֶמּונעֶגְנייַא איִז טעוֶו טְראָד ןּופ ,ןעֶטייֵרְּבּוצ רֶהיֵא ןעֶנעֶק ְּךיִז
 טעוֶו םיִדְׂשַּכ דְנּוא 10 :גיִדעֶל קירּוצ טיִנ ְּךיִז טְרְהעֶק סאוָו דְלעֶה רעֶנּולְק ַא איו ןעֶנעֶז
 :ראַה רעֶד טְנאָז ,ןעֶרעוֶו טאַז ןעֶלעוֶו רֶהיֵא ןעֶּביֹור סאוָו איִד עֶלַא ,ּביֹור-קאַז ּוצ ןייַז
 ןּופ רעֶּביֹור רֶהיֵא טְמיִרעֶּב ָּךייֵא טאָה רֶהיֵא לייוֵו ,טייֵרְפעֶנ ְּךייַא טאָה רֶהיֵא לייוו 1
 דְנּוא ,טְשעֶרְד סאָה ּבְלאַק ַא איִװ יֹוזַא ןעֶראָועֶג טעֶפ טְנעֶז רֶהיֵא ןיִראָו ,הָלֵחַנ ןייֵמ
 רֶהֹעָז טְרעֶו רעֶטּומ עֶרייֵא 12 :דְרעֶפ עֶקְראַטְׁש איִד איז יֹוזַא טְמְראַלעֶנ טאָה רֶהיֵא
 רעֶקְלעֶּפ איִד ןּופ ףֹוס רעֶד העֶז ;סאַלְּב טְרעֶו ןְרעֶניוִועֶג עֶרייֵא דְנּוא ,טְמְהעֶׁשְרעֶפ
 םעֶד ןּופ ןְראָצ םעֶד ןעֶנעוֶו ןופ 12 :רָּבְדִמ עֶטְרעֶטְׁשּוצ ַא דְנּוא עֶנעֶקּורְט ַא (ןייַז טעוֶו)
 = טְסיוִוְרעֶפ ןעֶצְנאַג םיִא טעֶו איִז טְרֶעייֵנ ,ןעֶרעוֶו טְניֹואוְועֶּב טיִנ איִז טעוֶו ,ראַה
 ןעֶטאָּפְׁש טעוֶו רֶנּוא ןעֶניֹוטְׁשְרֶע טעוֶו לֶבָּב ראָפ ןְהעֶנ אייֵּבְרעֶפ טעוֶו סאָו רעֶכיֵלְטיִא
 איד ד עֶלַא ,םּורַא םֶגְניִר לֶבָּב ףיֹוא ּוצ ָּךייַא טייֵרְּב 14 :ןעֶדְנּואוְו עֶרְהיִא עֶלַא רעֶּביִא

 ןיִראָח ,לייַפ ןייֵק טיִנ טְראָּפְׁש ,רֶהיִא ּוצ טְפְראַו ,ןעֶניֹוּב םעֶד ןעֶנאַּטְש םאָו
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 ולְפָנ ּהָרָי הָנְתִנ ביִבָמ הילָפ ּועיֵרֲה :הֶאְטֶח הָוהיֵל וט
 ּומְקְנִה איִה הָוהְי תַמְקִ יִּכ ָהיֶתֹומֹח יָסְרָהְנ ָהיֶתיִׁשָא

 ׂשֵפֹתְו טֵבְּבִמ ערוז תְרִכ :הָלׂשֶע הָתְׂשֶע רֶׁשֲאַּכ הָב 6
 ונְִי ומַע-לֶא ׁשיִא הָנַֹה בֶרָח .נְּפִמ ריצק תעְּב לנִמ
 ּוחיִּדִה תֹיִרֲא לֵאָרְׂשִי ה הָרּזִּפ הֶׂש :ּוסונָי וַצְרַאְל ׁשיִאְו
 רַצאֶרְדַכּוְִ מְצִע ןָֹחאְה ָהָו רוׁשַא ְךלֶמ ולְכֶא ןוָׁשאִרָה

 יִהלֶא תֹואָבְצ הָוהְי רַמָאדַהְּכ ןֵכָל ;לֶבָּב ְךֶלֶמ 5
 רֶׁשֲאַּכ וצְרַא-לֶאְ לֶבָּב 'ךלֶמ-לֶא דֶקפ יִנְנִה ר
 והוָנ-לֶא לֵאָרְׂשִי-תֶא יִּתְבַבְׁשְו ;רוָשַא א ִּתְרִקְּפ
 עַבְׂשִּת דָעלִּנְַ ִירפֶא רַהְבּו ןָׁשּבַהְו לֶמְרַּכַה הְָרו

7 

9 = 

 נ
 :ראַה םעֶד ןעֶנעֶק טְניִדְניִזעֶג טאָה איִז

 איִז ,םּורַא םֶגְניִר רֶהיִא ףיֹוא טְלאַש 2

 עֶרְהיִא ,ןעֶּבעֶגעֶג דְנאַה עֶרֶהיֵא ןיֹוׁש טאָה
 -אַפעֶגְנייֵא ןיֹוׁש ןעֶנעֶז ןעֶגְנּוטְסעֶפ-דְנּורְג

 טְרעֶטְׁשּוצ ןעֶנעֶז ןְרֶעיֹומ עֶרְהיִא ,ןעֶל
 ןופ הָמְקִנ איִד זיִא סאָד ןיִראָו ,ןעֶראוָועֶג

 יֹוזַא ,רֶהיֵא ןיִא םקֹונ ְּךייֵא טייז ,ראַה םעֶד
 ָךיֹוא טּוהְט יֹוזַא ןּוהְמעֶנ טאָה איִז איוו

 ןּופ רֶעייֵז םעֶד טייֵנְׁשְרעֶפ 16 !רֶהיֵא וצ
 -תֶא ׁשֵפְבִי הָוהְי-םֶאְנ איהַה תַעְבּו םֵהָה םיִמָּיַּב ;וׁשֵפַנ כ

 יִּכ הָניאְצְּמִת אֵל הָדהְי תאָּטַח-תֶאְו ּוּניאְ רשי וע
 הדָלֲע םִיַמְרְמ ץֶרָאָה-לע ;ריָאְׁשַא רֶׁשֲאַל חַלְסֶא 1

 הָוהי-שֲאנ םֶהיֵדֲחַא םִרָתַהְו בֹיֲח דֹקְּפ יִבְׁשזילָאְו ָהיֶלָע
 רֵבׁשְו ץְרָאָּב הָמָחְלִמ לוָק :ךיִת יו רֶׁשֲא לֵכְכ הֵׂנַת
 הדָחִיְה ְּךיֶא ץֶרָאָה-לְּכ ׁשיִטּפ רבֶׁשִו עַד ךיא .:לוִרָג

 ְּתַאו לֹבָּב ּתְרבלִנ-נְו דַליִתְׁשְִי :םִיַּב לֶבְּב הָּמַׁשְל 1
 ; ?ריִרָנְתַה הָוהיב יִּכ ְתְׂשַּפתנ-םנְו תאֵצְמִנ ְּתַעְרָי וי אֵל

 הרָכאָלְמיֵכ מז ְכיֶא אֵצַֹוורְצַא-תֶא הָוהי ַתָפ הכ
 וצ דָנּוא ,רּושַא ןּופ גיִנעֶק רעֶד ןעֶסעֶרְפ ץקִמ הָלִיאְּב :םיִּדְׂשַּכ ץֶרָאְּב תִֹאָבְצ הָוהְי יָנֹדאַל איד 6

 רעֶד רֵצאֶרְדַכּובְנ םֶהיֵא טאָה טְצעֶל יֵהְּתילַא ָהּוָמיִרֲחָהְו םיִמְרעדומְכ היִָס ָהיֶסְבֲאַמ ּוָחְתִּפ
 :ןעֶכאַרְּבּוצ רעֶנייֵּב עֶנייז ,לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק םֶהולֲע יוִה בל ודְרָיָהיפילְּכ ובְרִה שה 7
 : ץֶרָאמ םיִטֵלִפּו םִסָנ לק !םֶתָּדְקְּפ תֶע םֶמּוי אביב 8

 תנא יט יה בו היא ,=וראָדגק ;לְכיֵה תַמִק לּוניִלֶא היה תַמְקִנ תֶא ןֹיִצְּב דיִַהְל לֶבָּב
 לְהעֶפעֶּב ְךיִא ,העְז ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעד  ָהֶלָע נֵת תֶׁשֹק יַכְדילְּכ םיִברו לֶבְב-לֶא ומְׁשִה
 ּבאָה ְָּךיִא איוז יֹוזַא סבה ןּופ גיִנעֶק םעֶד רֶׁשֲא לֵכְּ ּהֶלָעַפְּכ ּהָלימְלַׁש הָטיֵלְּפ : = הי-לַא ִָמ

 דְנֹוא 19 ;רּוׁשַא ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןעֶליֹופעֶּב :סֵאָרׂשִי ׁשֹורְקילֶא הֶדָז הָוהְי-לֶא יב הל הָתְׂשֶע

 עֶנייַז ּוצ ןעֶגְנעֶרְּבקירּוצ לֵאָרְׂשִי לע ָךיִא
 ןּופ גְראַּב םעֶד ףיֹוא דְנּוא ;ןׁשָּב ףיֹוא דְנּוא לֶמְרַּכ ףיֹוא ןעֶדייוו ְּךיִז טעוֶו רֶע דְנּוא ,גְנּוניֹואוְו
 דְנּוא געֶט עֶגיִזאָד איִד ןיִא 20 :ןעֶניִמעֶד עֶלֶעעֶז עֶנייֵז ְךיִז טעוֶו רֶעְלְנ ףיֹוא דְנּוא ,םִיַרּפֶא

 סֶע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִז איִד ןעֶרעוֶו טְכּוזעֶג טעֶו ,ראַה רעֶד טְנאָז ,טייֵצ עֶניִזאָד איִד ןיִא
 לע ְךיִא ןיִראוָו ,ןעֶרעוֶו ןעֶנּופעֶג טיִנ טעוֶו סֶע דֶנּוא ,הָדּוהְי ןּופ דְניִז איִד דְנּוא ,ןייַז טיִנ טעדֶד
 אדד טְסְלאָז םִיַתָרְמ דְנאַל םעֶד ףיֹוא 21 :ןעֶזאָלְרעֶּביִא לעדְו ָּךיִא סאָו םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶגְרעֶפ
 דְנּוא ןעֶרעֶטְׁשּוצ אּוד טְסְלאָז דֹוקְּפ ןּופ רעֶניֹואוְוְנייֵא איִד ּוצ דְנּוא ,רֶהיֵא ּוצ ןְהעֶנְפיֹורַא
 ריִד ּבאָה ְּךיִא סאו םעֶלַא ְּךאָנ אּוהְמ דְנּוא ,ראַה רעֶד טְנאָז ,אייֵז רעֶטְנּוא ןעֶטְסיוִוְרעֶפ
 איו 28 :ָּךאָרְּב רעֶסיֹורְג ַא דְנּוא ,דְנאַל םעֶד ןיִא זיִא הָמָה דֶלֶמ ןּופ לֹוק ַא 99 :ןעֶמאָּבעֶג
 איו !דֶרֶע עֶצְנאַנ איִד ןּופ רעֶמאַה רעֶד ןעֶראָועֶנ ןעֶכאָרְּבּוצ דְנּוא ןעֶטיִנְׁשעֶגְּפָא זיִא
 -ִׁשעֶב ְּךיִד ּבאָה ְּךיִא 21 !רעֶקְלעֶפ עֶלַא רעֶטְנּוא גְנּוניֹוטְׁשְרֶע ּוצ ןעֶראוָועֶג לֶבָּב זיִא
 טְסאָה אּוד דְנּוא ,לֶבָּב אּוד ,ןעֶראוָועֶג ןעֶגְנּואוְוְצעֶּב ְּךיֹוא טְסיִּב אּוד דְנּוא טְלעֶכיֹורְׁש
 ,ןעֶראוָועֶג ןעֶבְנּואוְוְצעֶּב ךיֹוא דְנּוא ןעֶראָועֶג ןעֶנּופעֶג טְסיִּב אּוד ,טְסּואְועֶנ טיִנ םֶע
 ןייַז טְכַאַמעֶגְפיֹוא טאָה ראַה רעֶד 29 :ראַה םעֶד ןעֶנעֶק טְצייֵרעֶג ְּךיִד טְסאָה אּוד ןיִראָו
 איֵד זוִא םאָד ןיִראָז ,ןְראָצְמיִרְג ןייַז ןּופ םיַלּכ איִד ןעֶניֹוצעֶנְסיֹורַא טאָה רֶע דֵנּוא רָצֹוא
 טְמּוק 26 :םיִדְׂשַּכ איִד ןּופ דְנאַל םעֶד ןיִא ,תֹואָבְצ ראַה םעֶד ,טאָנ ןּופ (הָכאָלְמ) טייֵּבְרַא
 רֶהיֵא טְּבעֶה ,ןְרעֶמאַק עֶדייֵרְמעֶג עֶרְהיֵא ףיֹוא טְנעֶפֶע ,(דְרֶע רעֶד ןּופ) דֶנֶע םעֶד ןּופ רֶהיֵא ּוצ
 -םיוְרעֶפ רֶהיֵא אז רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶּבְראַנ ןּופ םִנעֶפיֹוה איז ְּךייֵה רעֶד ןיִא צה

 עֶלַא טְסיוְרעֶפ 27 :ןייַז טיִנ גֵנּוּביֵלְּבְרעֶּביִא עֶנייֵק רֶהיֵא ןּופ לאָז םִע םאָד ןעֶט
 וצ זיִא העו 0 ןְרעֶדיִנְרעֶטְנּורַא ןעֶטְכאַלְׁש םעֶד ּוצ ןעֶלאָז אייֵז ,ןעֶסְקָא עֶרֶהיֵא

 ַא 28 :גְנּופאָרְטְׁשעֶּב עֶרייֵז ןּופ טייֵצ איִד ,ןעֶמּוקעֶנ זיִא גאָט רֶעייֵז ןיִראָו ,אייֵז
 -ּוצְנֶא ,לֶבָּב דְנאַל םעֶד ןּופ עֶנעֶגיִרְטְנַצ איד ןּופ דְנּוא עֶנעֶפאַלְטְנַא איד ןּופ לֹוק
 ;לָכיֵה ןייַז ןּופ הָמָקְנ איִד ,טאָב רעֶזְנּוא ראַה םעֶד ןּופ הָמֵקִנ איִד ןֹויִצ ןיִא ןעֶנאָז
 טְרעֶגאַל ,ןעֶגיֹוּב םעֶד ןעֶנאַּפְׁש םאִוִו איִד עֶלַא ,ליִפ ,לָבָּב ּוצ ןעֶרעֶה סֶע טְכאַֹמ 9
 ןייז םיִנ גָנּוניִרְטְנַא עֶנייֵק רֶהיֵא ּוצ לאָז םִע סאָד םּורַא םֶגְניִר רֶהיֵא ףיֹוא ְךייֵא
 טּוהְט יֹוזַא ןּוהְמעֶג טאָה איִז םאוָו םעֶלַא איז יֹוזַא ,קְרעֶו עֶרֶהיִא ְּךאָנ רֶהיֵא טְלְהאָצעֶּב
 ;לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶניִלייַה םעֶד ,ראַה םעֶד ןעֶנעֶק טְגיִליִוְטּמעֶג טאָה איִז ןיִראוָו ,ךיֹוא רֶהיֵא ּוצ

 םוראד

 םְרעֶס ַא טְלאַה םאִח םעֶד דְנּוא ,לֵבָּב
 ;טיִנְׁש םעֶד ןּופ טייֵצ איִד ןיִא (לעֶכיִז)
 ,דְרעוֶוְש םעֶד ןּופ גְנּוקיִרְדעֶּב רעֶד ןעֶנעוֶו

 ןייַז ּוצ ןעֶרְהעֶק ןאַמ רעֶכיִלְטיִא ְּךיִז זאָל
 -ְמְנַא לאָז ןאַמ רעֶביִלְטיִא דְנּוא ,קְלאָפ
 עֶטייֵרְּפְׁשְרעֶפ ַא 17 :דְנאַל ןייֵז ּוצ ןעֶפיֹול

 אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶּבייֵל ,לֵאָרְׂשִי זיִא ףאָׁש
 -עֶג םֶהיֵא טאָה טְשְרֶעּוצ ,ןעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ
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 טייֵל עֶגְנּוי עֶרְהיִא עֶלַא ןעֶלעוֶו םֹוראָד 0
 עֶלַא דְנּוא ,ןעֶסאַג עֶרֶהיִא ןיִא ןעֶלאַפ
 ןעֶמיִנְׁשְרעֶפ ןעֶלעוֶו טייֵל-הָמָחְלִמ עֶרֶהיֵא
 רעֶד טְנאָז ,גאָט ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא ןעֶרעוֶו
 אוד ,ריֵד ןעֶנעֶק ןיִּב ְּךיִא ,העֶז 81 :ראַה
 ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז !רעֶניִליוִוְּומ
 טייֵצ איד ,ןעֶמּוקעֶג זיִא גאָט ןייד ןיִראָו
 רעֶד דנּוא 82 :גְנּופאָרְטְׁשעֶּב עֶנייֵד ןּופ
 ןעֶרעווֶו טְלעֶכיֹורְטְׁשעֶג טעוֶו רעֶניִליוִוְטּומ
 טעוֶו רעֶנייֵק דְנּוא ,ןעֶלאַפ טעוֶו דְנּוא
 לעוֶו ְךיִא דְנּוא ,ןעֶלעֶטְׁשְפיֹוא טיִנ םֶהיֵא
 טעֶטְׁש עֶנייֵז ןיִא רֶעייֵפ ַא ןעֶדְניִצְנָא
 עֶנייֵז עֶלַא ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ טעוֶו סֶע דֹנּוא
 ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 33 :דְנעֶנעֶנְמּוא
 רעֶדְניִק איִד ןעֶנעֶז טְּביֹורעֶג ,תֹואָבְצ
 -ּוצ הָדּוהְי רעֶדְניִק איִד דְנּוא לֵאָרְׂשִי
 אייז ןעֶּבאָה סאָו עֶלַא דְנּוא ,ןעֶמאַז

 ל די ּהָּתְמַחלְמ יֵׁשָנַא-לֶכְו היֵתֹבְחְרִּב ָהיֶרֹוחַב ּלְִי ןֵכָל
 3 ;ַאדמאנ יז ךיֶלֵא יֵנְָה ;הָודְיםאְנ אְּהַה םֹויַּ
 5נ ןודו לֵׁשָכְו :ךיִּתְרַקְּפ תע יָּךְמֹוי אָּב יִּכ תֹאְבְצ הָוהְי
 ככ יא יִרָעְּב שא יִּתַצִהְו םיִקָמ ול ןיִאְו לֵפָ
  ינְּב םִקּוׁשָע תֹואָבְצ הוהְי רַמָא הָּכ :ויָתֹביִבְס
 ָטֲאמ םֶב ּוקָיחַה םֶהיֵבְש-לָכ חַי הָרּוְייגְבּולֵאָרְׂשִי
 4 -תֶא ביִרָי ביִר ֹומָׁש תֹואָבְצ ָוהְי קִָח ! םֶלֵאְנ :םֶהּלַׁש
 הל בֶרָח :לֶבֶב יִבְׁשיל זנרהְ ץרָאה-תִא ענְרַה ןעֶמִל םֶביִר
 -לֶאְו היֶרָׂש-לֶאְו ֶבָב יֵבְׁשִי-לֶאְ הָוהי-סאָנ םידְׂשַּכ-לַע
 החָָהיֶרבלֶא בֶרָה ולא יד לֶא ברֵח גָהימְכֶ
 5ז ּהָכֹותְּב רֶׁשֲא בֶרעָה-לֶּכי-לֶאְו ֹוּבְכִרלֶאְו ויָפּוס-לֶא בֶרָח
 א ָהיֶמיַמ"לֶא בֶרֶח :ּחבּו ָהיֶתֹרְצּוא-לֶא בֶרֶח םיִׁשְָ ּוָהְ
 ווי כָל ולָלֹהְִיםיִמיאָבּו יה טילסִפ ץֶרָא יּכ ּוׁשְביְ
 לוע בֵׁשַתיאְלְו הָנעַי תֹנְּב ּהָב ּובְָׁיְו םיַאיתֶא םיִיִצ
 ם -תֶא םיהלא תֶבְַַמְכ :רֶדָורוד-דע ןּכְׁשִת אָלְו חַצנל
 ָׁש בשי-אל הָוהְיםאנ ָהנֵכׁש"תֶאְו הֶרֹמִע-תֶאְו םֶלֶמ
 .נ יו ןופָצִמ אָּב םִע הנה :םֶרָאְדִּכ הב .רוניאָלְו ׁשיִא
 נ ןריִכְו תֶׁשה :ץֶרָאייַתְּכְרַיִמ ּורְעַי םיִּבַר םיִכָלְמּו טֹודְג
 עת הָמֵהי םיַּכ םָלוק ּומְחרי אֵלְו לֶמה יִרְזכַאּוקיֹוֲחְי
 :לֵבְּביתַּב די לֶצ הללו ׁשיִאְּכ ְךּורָע ּובָּכְרִי םיִסּוס
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 אייֵז ,טְסעֶפ אייֵז ןעֶטְלאַה ןעֶגְנאַפעֶג
 :ןְהעֶגְקעוֶוַא ןעֶזאָל טיִנ אייֵז ןעֶליוִ
 ,קְראַטְש זיִא רעֶזייֵלְרעֶד רֶעייֵז רעֶּבָא 4
 רֶע ןעֶמאָנ ןייַז זיִא תֹואָבְצ ראַה רעֶד
 רֶע יֵדְּכ ,גירק רֶעייֵז ןעֶניִרְק סיוִועֶג טעוֶו
 איד דְנּוא ,רֶרֶע איִד ןעֶניִהּורעֶּב לאָז
 ףעֶד טְנאָז ,םיִדְׂשַּכ איִד רעֶּביִא זיִא דְרעוֶוְׁש ַא 32 :ןעֶכאַמ ןְרעֶטיִצ לֶבָּב ןּופ רעֶניֹואוְוְנייֵא
 דנּוא ,ןעֶמְׁשְריִפ עֶרְהיִא רעֶּביִא דְנּוא ,לֶבָּב ןּופ רעֶניֹואוָוְנייֵא איִד רעֶּביִא דְנּוא ,ראַה
 זַא רעֶטְפיִטְׁש רעֶנְניִל איִד רעֶּביִא זיִא דְרעוֶוְׁש ַא 36 :טייל עֶנּולְק עֶרֶהיִא רעֶּביִא
 ןעֶלאָז אייֵז זַא עֶקְראַטְׁש עֶרְהיִא רעֶּביִא זיִא דְרעוֶוְׁש ַא ,ןעֶרעוֶו ׁשיִראַנ ןעֶלאָז אייֵז
 ,דְרעֶפ עֶנייֵז רעֶּביִא זיִא דְרעוֶוְׁש ַא 47 :(ןעֶרעֶו ןעֶכאָרְּבּוצ רעֶדָאנ ןעֶרעוֶו ןעֶקאָרְׁשְרעֶד
 ןעֶנעֶז םאוָו (קְלאָפ) עֶטְׁשיִמעֶג עֶצְנאַג םאָד רעֶּביִא דְנּוא ,ןעֶנעֶוְטייֵר עֶנייֵז רעֶּביִא דְנּוא
 עֶרֶהיֵא רעֶּביִא זיִא דְרעוֶוְׁש ַא ,רעֶּבייוֵו איז ְּךייֵלְג ןייַז ןעֶלאָז אייֵז סאָד ,ןעֶטיִמ רֶהיֵא ןיִא
 עֶרְהיֵא רעֶּביִא זיִא םיִנעֶקיִרְט ַא 38 :ןעֶרעֶו טְּביֹורעֶג ןעֶלאָז אייֵז זַא תֹורְצּוא
 -ליִּבְנעֶצעֶג ןּופ דְנאַל ַא זיִא םִע ןיִראוָו ,ןעֶרעוֶז טְנעֶקיִרְטעֶגְסיֹוא ןעֶלאָז אייז סאָד ןְרעֶסאוַו
 ןעֶניֹואוְו אָד ןעֶלעוֶו םֹוראָד 39 :רעֶדְליִּב קעֶרְׁש עֶרייֵז טיִמ ׁשיִראַנ ןעֶרעוֶו אייֵז דְנּוא ,רעֶד
 ןעֶלעֶֶו ְּךיֹוא דְנּוא ,(םיִיַא) תֹויַח עֶכיֵלְקעֶרְׁש טיִמ רָּבְדִמ רעֶד ןּופ תֹויַח עֶדְליוז (םיִיִצ)
 טְניֹואוְועֶּב טיִנ רֶהעֶמ טעֶז איִז דְנּוא ,םיֹורְמִׁש רעֶד ןּופ רעֶטְכעֶמ איִד ןעֶניֹואוְו רֶהיִא ןיִא
 יֹוזַא 10 :רֹוד ּוצ רֹוד ןּופ ןייַז ןעֶטְראָד טְרָא עֶהּור ןייק טעוֶו סֶע דִנּוא ,גיִּבִע ףיֹוא ןייַז
 רעֶד ָץְגאָז ,םיִנֵכְׁש עֶרְהיִא עֶלַא דְנּוא הָרֹומַע דְנּוא םֹודְס ןּופ גְנּורְהעֶקְרעֶּביִא איִד איז
 ְךיִז טעוֶו ןְהּוז-ןעֶשְנעֶמ ןייק דְנּוא ןעֶניֹואְו טיִנ שְנעֶמ ןייק ןעֶטְראָד טעֶו יֹוזַא ,ראַה

 ,קְלאָפ םיֹורְג ַא דְנּוא ,טייֵז-ןֹופָצ ןּופ ןָא טְמּוק קְלאָפ ַא העָז 41 :ןעֶטְלאַהְפיֹוא ןעֶטְראָד
 ןעֶזיִּפְׁש דְנּוא ןעֶניֹוּב 42 :דֶרֶע רעֶד ןּופ ןעֶדְנֶע איד ןּופ ְּךיִז ןעֶקעוֶוְרעֶד עֶניִנעֶק ליִּפ דְנּוא
 טְמּורְּב לֹוק רֶעייֵז ,טיִנ ְּךיִז ןעֶמְראַּבְרעֶד דְנּוא (םאַיֹורְנ) םיִרָזְכַא ןעֶנעֶז אייֵז ,אייֵז ןעֶטְלאַה
 רעֶד ּוצ ןאַמ ַא איז טייֵרְגעֶגְנָא זיִא רֶע ,דְרעֶפ ףיֹוא ןעֶטייֵר אייֵז דְנּוא ,םַי סאָד איו
 אייז ןּופ טאָה לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק רעֶד ןעוֶו 43 :לֶבָּב רעֶטְכאָט אּוד ריִד ןעֶנעֶק הָמָחְלִמ
 -יִצ ַא ,ןעֶמּונעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה טְסְגְנַא ,ןעֶראוָועֶג ףאַלְׁש דְנעֶה עֶנייֵז ןעֶנעֶז יֹוזַא ,טְרעֶהעֶנ
 רעֶד ןּופ ּבייֵל ַא איז ףיֹורַא טְמּוק רֶע ,העָז 44 :(ןיִרעֶרעֶּבעֶג) ןירעֶניוִועֶג ַא איו םיִנְרעֶׁש
 ְךיִלקיִלְּבְנעֶגיֹוא אייז לעוֶו ָךיִא ןיִראוָו ,טְרָא עֶדייוֵו ןעֶקְראַטְׁש םעֶד ּוצ ,ןֵרֵרֵי םעֶד ןּופ טְכאַרְּפ
 רעֶּביִא ְךיִא לעוֶו םעֶד טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא זיִא סֶע רעוֶו דֶנּוא ,ןעֶנאַד ןּופ ןעֶפיֹולְקעוֶוַא ןעֶבאַמ
 דְנּוא ןעֶמיִטְׁשעֶּב טייֵצ ַא ריִמ ןעֶק רעוֶו דְנּוא ;ְךייֵלְג ריִמ ּוצ זיִא רעזֶז ןיִראוְו ,ןעֶמעֶנְפיֹוא םֶהיֵא
 הָצֵע אוָד טְרעֶה םּוראָד 49 ?ריִמ ראָפ ןְהעֶטְׁש ןעֶק סאו ,(טְריִה) ְּךּוטְסאַּפ רעֶד זיִא רעוֶו
 ןעֶקְנאַדעֶג עֶנייֵז רֶנּוא ,לֶבָּב ןעֶנעֶק ןעֶּבעֶגעֶג הָצֵע ןַא טאָה רֶע סאוָו ,ראַה םעֶד ןּופ (הֶטאַר)
 ןעֶּפעֶלְׁשְקעוֶוַא טיִנ ןעד אייֵז ןעֶמ טעוֶו ,םיִדְׂשַּכ דְנאַל םעֶד ןעֶגעֶק טְכאַרְטעֶג טאָה רֶע סא

 איוו

 45 ּוהְתַקיחָה הָרָצ ויי ּפרְו םָעְמׁשּתֶא לֵבְּביִַלִמ עַמָׁש
 44 הֵרנילֶא ןּדרּה ןוָאצמ הָלֲַי הָיראְּכ הנה :הָרלוּיּכ ליִח
 דֶקפָא ָה היָלֵא רו חְב ִמּו ָהיֶלָעִמ טֵצֹורָא הָעְנְרַאייִּכ ןֶתיִא
 :ָנַפְל דְמַעַי רֶׁשֲא הָעֹר הָזייִמּו ינְרעוי ימּו יִנֹומָכ יִמ יִּכ
 תמ ויָתֹובְׁשְחַמּו לֵבְּב-לֶא ץעִי רֶׁשֲא הָוהְי-תַצֲע ּעְמִׁש ןֵכָל
 יִריְֵצ םּובָחְסִי אָליסֶא םיִּדְׂשַּכ ץרָא-לֶא בֵׁשְה רֶׁשֲא



 הז 201

 :עֶמְׁשִנ יטב הָקָעװ ץֶרַאָה הָׁשִעַרְנ
 : אנ

 יִמָק בל יִבְׁשי-לֶאָו לֶבְּב-לַע ריִעֵמ יִנְנִה הָוהְי רַמָא הֹּביא
 -תָא וקקביו הר םיִדָז ולָבְבִל יִּתְַּלׁשְו :תיִחְׁשַמ ַהיִה
 ךרדי ְךרדי-לֶא !הָעָר םִֹיָּב ביִבָּפִמ ָהיֶלָע ןְהיּכ ּהָצְרַא 2

 היְֶחַּב-לֶא ולְמְחַּתילַאְֶירְַּב לַעְתי-לֶאְ וּתְשַק לֵרֹלה
 םיִרָּקְדְמּו ויְִׂשּכץְרַאּבשיללֲחל ולְפָ :הָאָבְצילָּכּומיִרֲחֶה

 ווָהֹלֶאָמ .הָרוהִו לארׂשִי ְמְלַא--אָל יִּב :ָהיֶתֹוצ ּוהָּב ה
 ;לֵָרְׂשִיׁשרְּקִמ םֶׁשֶא הָאְלָמ םֶצְַא יִּכ תֹאְבְצ הוהְימ

 ּכהָנֲַֹּב מדּתילַא וׁשְפַנ ׁשיִא שְלַמּו לֵבְּ ְךִּתִמ ! ּוסָנ 8
 בָהָז-סֹוּכ :הָל םֵלַׁשְמ אה לּומְג הָוהיִל איִה הָמָקְנ תַע 1

 -לַע םִיותֶׁש הָנּימ ץֶרָאָה-לָּכ תֵרְּבׁשִמ הויב לֶבָּב
 לִליֵה רֶּבֶשְַּו לֶבֶב הָלְפָנ םֶאְתִּפ :םִיֹנ וָלְלְהְתִי ןֵכ 5
 לֶבּביִתֶא ינאַּפר :אֵּפְרִּת יליא ּהְבואְכַמְל יֵרְצ ָתִק ָהיָלָע 5

 םִיַמשַ-לֶאְענְיֵּב וָצְרַאְל ׁשיִא דלנ הב הממרנ אֵל
 ּוניֵתֹקְדִצ-תֶא ְהָוהְי איָצֹוד :םיִק רע אָּׂשַנְו הָטָּפְׁשִמ י
 יח ;וניהלא הָוְי הֵשֲעמ-א ןֹויִצְב הָרְּפִסּו ּואָּב 1

 יֵדְמ יֵכְלַמ ַחּורדתֶא הָוהְי ריִעֵה םיִָלְׁשַה יָאלִמ םיִצִחַה
 תמקִנ איִה הָוהְי תַמְקִִּכ הָתיְִׁשַהלותָּמְִמ לֶבְּבילַעייֵּ
 ּומיִקָה רֶמְׁשִּמַה קו חה סליואָׂש לֶבְּב תמוח-לֶא ;וָלָכיֵה
 זר הֶׂשָעדַּנ הָוהְי םִמָז-ג יִּכ םיִבָראָה ּוניִמָה םיִרְמְׂש

 תַּבַרםיִּבַר םִימילע יִּתנכׂש :לֵבָב ֵבׁשי-לָא רֵּבַּד-רֶׁשֲא 3
 ושפַנְּבתָֹאְבְצהָוהְי עֶּבְשִנ :ךעֶצּב תָּמַאךִצַק אב תֹרֶצִֹא 4
 הֵׂשֹע :דֶריה ְךיָע ינְָו קֶלֶיַּכ םֶדֶא ְתאֵלַמדֶא יִּכ וט

 אני 1"הימ
 טיִנ ןעֶד טעֶװ .ףאָש עֶנְנּי איִד איו לֶבְב הֶׂשִּפְתִנ לֹוּכמ :הנ םֶהיֵלֲע טיִׁשָי אֵל"מַא ןאֹצַה 4

 -רֶע רעֶדָא) ןעֶרעֶוֶו טְסיוִוְרעֶפ אייֵז רעֶּביִא

 ןעֶגעוֶו 46 ?ץאַלְּפ עֶרייוו רעֶד (ןעֶניֹוטְׁש
 ,ןעֶראָועֶג ןעֶמּונעֶגְנייֵא לֶבָּב זיִא לֹוק םעֶד

 ןעֶראָוװעֶג טְרעֶטיִצְרעֶד ויִא דֶרֶע איִד
 ןעֶשיוִוָצ טְרעֶהעֶג טְרעֶו אייֵרְׁשעֶנ ַא דְנּוא

 ;רעֶקְלעֶפ איִד

 אנ לעטיפאק

 -ךעֶד ָּךיִא ,העֶז ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 1
 איִד רעֶּביִא דִנּוא לֶבָּב רעֶּביִא קעֶו
 דְנייַפ-םֶנעֶצְראַה ןייֵמ ןּופ רעֶניֹואְוְנייֵא
 :(ַחּור) דְניוִו גְנּוּבְראַדְרעֶפ ַא ,(םיִדְׂשַּכנ
 לֶבָּב רעֶּביִא ןעֶקיִׁש לעֶו ְּךיִא דְנּוא 2
 ןעֶלְפְראוַו אייֵז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא רעֶלְפְראַַו
 ,דְנאַל רֶהיֵא ןעֶניִדעֶלְסיֹוא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא
 ןּופ אייֵז ןעֶנעֶק ןייַז ןעֶלעוֶו אייֵז ןיִראָָו
 :גאָט ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד ןיִא ,םּורַא םֶגְניִר
 רעֶסיׁש רעֶד לאָז ,רעֶטעֶרְט םעֶד ןעֶגעֶק 8
 -עֶק דְנּוא ,ןעֶגיֹוּב ןייַז (ןעֶטעֶרְט ןעֶנאַּטְׁש

 ןייַז טיִמ ְּךיִז טְּבעֶהְרעֶד סאָו םעֶד ןעֶג
 טיִנ ְּךייַא טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,רעֶצְנאַּפ

 טייל עֶגְנּוי עֶרֶהיִא רעֶּביִא ןעֶמְראַּבְרעֶד
 ןעֶלאַפ ןעֶלעוֶו םִע דִנּוא 4 :טְפאַׁשְרעֶה 1 1 א ץֶרָא-הַצָקִמ שיִאׂשְנ לע םִיַמָׁשַּב םִימ ןימֲהּוּתַּת לכל ג5 עָצְנאַג עֶרֶהיֵא (םיִרְחַמ טייַז) טְסיווְרעֶפ :םִיָמָׁש הָעָנ ָתָתבְתִבּו תְמְכָחְּב לֵבֵּת ןיִכמ וחֹכְּב ץֶרֶא

 :ןעֶסאַנ עֶרֶהיִא ןיִא עֶנעֶכאָטְׁשְרעֶד דְנּוא ,םיִדְׂשַּכ ןּופ דְנאַל םעֶד ןיִא עֶנעֶנאָלְׁשְרעֶר
 ןּופ ,טאָב ןייַז ןּופ (ןָמְלַא ןייֵא רעֶדָא) טְזאָלְרעֶפ טיִנ הָדּוהְי דְנּוא לֵאָרְׂשִי זיִא ןיִראָו 2
 ןעֶגעוֶו ןּוּפ ,דֶלּוׁש טיִמ לּופ זיִא (םיִדְׂשַּכ איד ןּופ) דְנאַל רֶעייֵז טְרֶעייֵנ ,תֹואָבְצ ראַה םעֶד

 ועֶלֶעעֶז עֶּנייֵז רעֶכיִלְטיִא טְניִרְטְנַא דְנּוא ,לֵבָּב ןּופ טְפיֹולְטְנַא 6 :לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶגיִלייַה םעֶד
 םִע זיִא הָמֵקְנ ןּופ טייֵצ ַא ןיִראָ ,דֶניִז עֶרֶהיֵא ןעֶנעוֶו ןעֶמּוקְמּוא טיִנ טְלאָז רֶהיֵא יֵדָּב
 -עַּב רעֶנעֶדְלאָנ ַא 7 :טְנּוטְלעֶגְרעֶפנ גְנּולְהאָצעֶּב ַא רֶהיֵא טְלְהאָצעֶּב רֶע ,ראַה םעֶד ראַפ
 (םְכאַמעֶנ רֹוּכׁשנ ןעֶקְנּורְטעֶּב טאָה איִז ,ראַה םעֶד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג לָבָּב זיִא רעֶכ
 ׁשיִראַנרעֶקְלעֶפ ןעֶנעֶז םּוראָד ןעֶקְנּורְטעֶג רעֶקְלעֶפ ןעֶּבאָה ןייוַו רֶהיֵא ןּופ ; רֶרֶע עֶצְנאַנ איִד
 ףיֹוא טְנאָלְק !ןעֶראָועֶג ןעֶכאַרְּבוצ זיִא דְנּוא ןעֶלאַפעֶג לָבָּב זיִא גְניֵלְצּולִּפ 8 :ןעֶראָועֶג
 ןעֶּבאָה רימ 9 :ןעֶרעוֶו טְלייֵהעֶג איִז טעזֶו רעֶמאָמ ,גאָטעוֶו רֶהיֵא ּוצ םאַזְלאַּב טְמעֶנ ,רֶהיֵא
 דָנּוא ,איִז טְזאָלְרעֶפ ,ןעֶרעֶֶו טְלייֵהעֶנ טְלאָועֶג טיִנ טאָה איִז דְנּוא ,לֶבָּב ןעֶלייֵה טְלאָוְועֶנ
 טָּפְׁשַמ רֶהיֵא טְרְהיִרעֶנְנָא טאָה םִע ןיִראָוָו ,דְנאַל ןייַז ּוצ ןאַמ רעֶכיֵלְטיִא ןְהעֶנ ריִמ ןעֶזאָל
 ראַה רעֶד 0 :םִנעֶקְלאוָו איֵד ּוצ זיִּב ןעֶּביֹוהְרעֶד ְּךיִז טאָה סֶע דְנּוא יי םעֶד ּוצ זיִּב

 ןיִא ןעֶלְהעֶצְרעֶד ריִמ ןעֶזאָל דְנּוא טְמּוק ;טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג עֶרעֶזְנּוא טְגְנעֶרְּבעֶגְסיֹורַא ט
 ןעֶרְליִׁש איד ןָא טְליִפ ,ןעֶלייֵפ איד טְפְראַׁש 11 :טאָג רעֶזְנּוא ראַה םעֶד ןּופ קְרעֶֶו איד 2
 יייֵז ןעֶנעֶז לֵּבַּב ףיֹוא ןיִראוָו ,יִדָמ ןּופ עֶניִנעֶק איד ןּופ טְסייֵג םעֶד טְקעוֶוְרעֶד טאָה ראַה רעֶד
 ןייַז ןּוּפ הָּמֵקְנ איד זיִא ראַה םעֶד ןּופ הָמֵקְנ איד ןיִראָו ,ןעֶּבְראַדְרעֶפ ּוצ איִז ,ןעֶקְנאַדעֶג עַנ
 קְראַטְׁש טְכאַמ ןְהאָּפ ַא ףיֹוא טְּבעַה לֶבָּב ןּופ ןְרֶעיֹומ איִד ןעֶנעֶק 12 :(לָכיֵה) לעֶּפְמעֶט
 ראַה רעֶד סאוָו סאָד ןיִראו ,םְרעֶרֶעיֹול איִד ןָא טייֵרְּב ,סְרעֶטיִה ףיֹוא טְלעֶמְש ְּךאַוַו איִד

 -ָנייֵא איד ּוצ טעֶרעֶנ טאָה רֶע םאִז סאָד ,ןּוהְמעֶג ְּךיֹוא רֶע טאָה יֹוזַא ,טְכאַרְטעֶג טא
 ןעֶנעֶז תֹורְצֹוא עֶנייֵד סאוָו ,ןְרעֶסאוַו עֶליִפ םיֹוא טְסְניֹואָו סאָה אּוד 13 :לֶבָּב ןּופ רעֶניואוָו
 טאָה תֹואָבְצ ראַה רעֶד 14 :םְנּודייַנְׁשּפֶא עֶנייַד ןּופ לייֵא איד ,ןעֶמּוקעֶג זיִא דֵנָע ןייד ,ליפ
 ןעֶׁשְנעֶמ טיִמ טְכאַמעֶג לּופ ְּךיִד ּבאָה ְּךיִא איִד יֹוזַא ,עַלֶעעֶז עַנייז אייַּב ןעֶריֹואוְׁשעֶנ
 רֶע 15 :רייַרְפ ןּופ.לֹוק ַא טיִמ ןְרעֶפְטְנַע ריִד ףיֹוא אייֵז ןעֶלעֶזַז יֹוזַא ,ןעֶקיִרעֶׁשייַה טיִמ איז
 הָמָכָח עֶניַּז ְּךְרּוד טְלעֶו איִד טייֵרְּבעֶגְנָא טאָה רֶע ,ַחֹּכ ןייַז טיִמ דֶרֶע איִד טְכאַמעֶג טאָה
 לוק ןייַז טעֶב רֶע ןעֶװ 16 :לעֶמיִה איד טְנייַנעֶב רֶע טאָה דְנאַטְׁשְרעֶפ ןייַז טיִמ דֵנּוא
 איד ןּופ ןעֶקְלאָו איד ףיֹורַא טְגְנעֶרְּב רֶע דְנּוא ,לעֶמיֵה ןיִא רעֶסאַוַו ןּופ גְנּומיִרְּב ַא זיִא

 ןעקע



 הימהי

 ןעֶנעֶר םעֶדּוצ ןעֶציִלְּב ,דְרֶע רעֶד ןּופ ןעֶקֶע
 -סיֹורַא טאָה רֶע דנּוא ,טְכאַמעֶג רֶע טאָה
 :תֹורְצֹוא עֶנייֵז ןּופ דְניוִו םעֶד ןעֶניֹוצעֶנ

 ןּופ טְרְהעֶלעֶגְסיֹוא ןעֶנעֶז ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא 7
 זיִא דיִמְׁשרְלאָג רעֶכיִלְטיִא ,טְפאַׁשְנעֶסיוִו

 דְליִּבְנעֶצעֶנ ןייַז ןּופ ןעֶראוָועֶג טְמעֶׁשְרעֶפ
 דְנּוא ,שְלאַפ זיִא דליֵּב ןעֶסאָנעֶנ ןייַז ןיִראוָו
 אייז 18 :אָדטיִנסעֶהְמֶא ןייקאייֵז ןיִא זיִאסֶע
 ןיִא ,גָנּוריִאְרעֶפ ןּופ קְרעוֶו ַא ,ׁשיִראַנ ןעֶנעֶז

 אייֵז ןעֶלעוֶו ףאָרְטְׁש עֶרייֵז ןּופ טייֵצ איִד
 איִד אי יֹוזַא טיִנ 19 :ןעֶרעֶו ןעֶריֹולְרעֶּפ
 רֶע ןיִראָו ,בֹקֲעַי ןּופ קֶלַח סאָד זיִא ,עֶניִזאָד
 רעֶד דְנּוא ,םעֶלַא ןּופ רעֶפעֶׁשעֶּב רעֶד זיִא

 859 אנ

 וז -לָמ :ויָתֹרְצֶאמ ַחוָר אֵצְו הֶׂשֶע רָעְּמִל םִקְרְּב
 ראל וּכְִנ רֶקָׁש יִּכ לֶסּפִמ ףֶרֹצ-לּכ ׁשיִבֹה תַעַּדִמ םֶדָא
 דָבאֹי םֶתָּדְִּפ תֵעָּב ְּתעַּת הֵׂשֲעַמ הָּמַה לָבָה :םָּבַחּור
 5 וָתָלֲחַנ טבׁשְו אּד לֹּכַה רֵצויייּכ בולעי קָלַח הֶּלִאְכאְל
 כ הדָמִחלַמ יֵלְּכ יל הָתַאְדִפמ ;ָמָׁש תֹוִאְבִצ הָוהְי
 רב יִּתְצַּפנְו : תָֹכָלְמַמ ךב יִּתְַׁשְִו םיצ ךב יִּתְצַפנְ
 53 ׁשיִא ְךֶב יִּתְצַמִנְו :וְבְכְרְו בר ה כ יּתְצַמ בְכו םוס
 :הָלּותְּ רו ךב יּתְצִּפְו רע ןקְז ּדב יְִּצַפְו הֶׁשאְ
 33 יּתְצַפָנְ וָּדְמִצְו רָכֹ ָך יִּתְצַפנְו ורְדֶעְו הָעֹר יד יִּתְַּפנְו
 24 םיִדְׂשַּכ יֵבׁשז לָכְלּו לֶבְבֹל ימַלשו :םיִננְסּו תֹוחַּפ ְּךֶב
 ;הְרָוהְי םִאנ םֶכיֵעְל יי וָשָע--רֶׁשֲא םָתְעָר-לָּכ תֶא

 הכ תריִחְׁשַּמַה הָודְידִאְנ : הֶׁשַּמַה רַה לא יג
 לפה ליל לע די ידי-תֶאיתץרֶָה-ָּכ-תֶא
 ןֵבֶאְו הָנ פל ןֶבָא דֶמִמ ְקי-אלְ :הָּפִרְׂש רַהָל ּףיִּמַתְנּו
 ז םנייאׂש :הָוהְי-סֶאָנ הָיְה ִּת םֶלוע תֹמְמׁשרְּכ תֹוָדְסֹומְל

 רעבנ
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 עיִמְׁשַה םִױנ ָהיֶלָע ּוׁשּדַק םִיֹוּנַּב רָפֹוש ּועְקִּת ץֶרָאְּב
 רֶמְפַמ ליִלָע ורְקִפ ןָנׁשאְ יִנִמ טֶרָרָא תֹוְלִמַמ ְהיָלָע
 א יֵדְמ יִכְלַמיתֶא םיונְהִילע ּוׁשְּדק :רֶמָס קָלְיְּב םיִסיולַעַה
 ְתְלַׁשְמִמ ץֶרָא-לָּכ תֵאְו הי ;ס--לָכ -תֶאו ָהיֶתֹוחַּפ--תֶא
 99 הדָוהְי תֹוָבְׁשִחַמ טֶבָב-לַע הָמָק יִּכ לחּתַו ץֶרָאָה ׁשערַּתַו
 ליִבֹּבנ ולְדָה :בֵׁשֹז ןיאמ הָּמַׁש לֶבְּב ץֶרָא-תֶא םֹוׂשָל
 םיִׁשִָל יָה םֶתָרוְִ הָתְׁשָנ תורָצּמַּב ּובׁשָיםִמָּלַהְל לֵבְב
 31 ץּורְי ץר"תאַרְקל ץֶר :היֶחיִרְב ּורְְּׁשִנ ָהיֶתֹנּכְשִמ ּותִֹצַה
 וריִע עהָרְְלִניִ לָבָב דלֶמִל ליִּגַהְל דִיִִמ תאָרְקִל דִיעמּו
 : ׁשָאָב ֵב יפְרָׂש במה וׂשָּפְתִנ תֹורְּבְעַּמַהְו :הָצָּקִמ
 :3 תֹואָבְצ הוהְי רַמָא הב יַּכ  :ולָהְבִנ הָמָחְלַּמַהיִׁשְְַ
 הֶאָבּו טֶעֶמ דע הָכיִרְדַה תע ןרנִּכלָבְּביתַּב לֵאָרְִׂייַתלַא

 ןייַז זיִא תֹואָבְצ הָוהְי ,הָלֲחַנ עֶנייֵז ןּופ טֶבֵׁש
 ,רעֶמאַה ַא ריִמ ּוצ טְסיִּב אּוד 20 :ןעֶמאָנ
 יּוצ ריִד טיִמ לעוֶז ְּךיִא דְנּוא ,יִלַּכ-הֶמָחְלִמ ַא

 ריִד טיִמ לע ָךיִא דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ ןעֶכעֶרְּב
 ְךיִא דְנּוא 91 :עֶכייֵרְניִנעֶק ןעֶּבְראַדְרעֶפ
 דְנּוא דְרעֶפ איִד ןעֶכעֶרְּבּוצ ריִד טיִמ לעוֶו
 ריִד טיִמ לעֶו ְָּךיִא דְנּוא ,רעֶטייֵר עֶנייֵז
 :רעֶטייֵר עֶנייֵז דְנּוא ןעֶנאוָו םעֶד ןעֶכעֶרְּבּוצ
 ןאַמ ןעֶכעֶרְּבּוצ ריִד טיִמ לעזְז ָךיִא דְנּוא 2
 ריִד טיִמ ְּךיֹוא לעדֶו ְּךיִא דְנּוא ,ּבייוו דְנּוא
 לעדֶוָּךיִא דְנּוא ,גֶנּוי דְנּוא טְלַא ןעֶכעֶרְּבּוצ
 -עֶרְּבּוצ ריִד טיִמ ְּךיֹוא לעד ְּךיִא דְנּוא 23 :הָלּותְּב איד דְנּוא רּוחָּב םעֶד ןעֶכעֶרְּבּוצ ריִד טיִמ
 ןאַמְרעֶקַא םעֶד ןעֶכעֶרְּבּוצ ריִד טיִמ לעזֶז ְךיִא דְנּוא ,עֶדאַטְס עֶנייֵז דְנּוא ָּךּוטְסאַּפ םעֶד ןעֶכ
 :ןעֶטְׁשְריִפ דְנּוא ןעֶפאַרָג ןעֶכעֶרְּבּוצ ריִד טיִמ לעדֶז ְךיִא דְנּוא ,(ןעֶסקָאנ ןאַּטְׁשעֶג ןייַז דְנּוא
 רֶעייֵז םיִדְׂשַּכ איִד ןּופ רעֶניֹואוְוְנייֵא עֶלַא וצ דְנֹוא לֶבֶּב וצ ןעֶלְהאָצעֶּב לעדֶז ְּךיִא דְנוא 4
 :ראַה רעֶד טְנאָז ,ןעֶניֹוא עֶרייֵא ראַפ ןֹויִצ ןיִא ןּוהְמעֶג ןעֶּבאָה אייֵז סאוָו םעֶטְכעֶלְׁש םעֶצְנאַג
 -ְךעֶפ סאו אּוד ,ראַה רעֶד טְנאָז !גְראַּב רעֶנעֶּבְראָדְרעֶפ אּוד ,ריִד ןעֶנעֶק ןיִּב ְּךיִא ,העז 8
 ָךיִא דְנּוא ,ריִד ףיֹוא דְנאַה עֶנייֵמ ןעֶגייֵנ לעוֶו ְךיִא דְנּוא !דְנאַל עֶצְנאַג םאָד טְסְּבְראַד
 ַא ּוצ ןעֶכאַמ ְּךיִד לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ,רעֶנייֵטְׁשְנעֶזְלעֶפ איד .ןּופ ןעֶּפְראוַוַּפאָרַא ְּךיִד לעוֶו
 דָנּוא ,לעֶקְניוו ַא ּוצ ןייֵטְׁש ןייק ןעֶמעֶנ טיִנ ריִד ןּופ טעוֶו ןעֶמ דְנּוא 26 :גְראַּב ןעֶטְנעֶרְּבְרעֶפ
 :ראַה רעֶדטְנאָז ןייַז אּוד טְסעוֶו גיִּבִע ןּופ גְנּוטְסיוזְרעֶּפ ַא ןיִראָָו ,ןעֶטְסעֶּפדְנּורְג ּוצ ןייֵטְׁש ַא
 ,רעֶקָלעֶפ איִד ןעֶׁשיִוְצ רָפֹוש טְזאָלַּב ,דְנאַל םעֶד ןיא ןְהאַפ ףיֹוא טְּבעֶה 7
 יִגיִנעֶק איִד רֶהיֵא ןעֶנעֶק ןעֶמאַזּוצ טְּפּור ,רעֶקְלעֶפ רֶהיֵא ןעֶנעֶק (ּוצ טייֵרְּב) טְניִלייַה

 -םֶלְהעֶפעֶּב ןייֵא רֶהיֵא רעֶּביִא טְלְהעֶפעֶּב הנְּכְׁשַא דנּוא ִנֵמ טָרָרַא ןּופ עֶבייֵר
 טְכאַמ 28 :ןעֶקיִרעֶׁשייֵה עֶניִדעֶכעֶטְׁש איִד איד דְרעֶפ ףיֹורַא טְנְנעֶרְּב ,רעֶּבאָה

 עֶרְהיִא עֶלַא דָנּוא ןעֶפאַרָג עֶרֶהיֵא ֵדָמ ןּופ עֶגיִנעֶק איד ,רעֶקְלעֶּפ רֶהיֵא ןעֶנעֶק גיִלייֵה
 סאָד דְנּוא 29 :גְנּוריִגעֶר עֶנייֵז ןּופ דְנאַל עֶצְנאַג סאָד דְנּוא ,(רעֶטְלאַה-טאָטְׁשנ ,ןעֶטְׁשְריִפ
 איד לֶבָּב ףיֹוא ןעֶראָועֶג םִיּוקְמ זיִא סֶע ןיִראָו ,טְמעֶרּוטְׁשעֶג דְנּוא טְרעֶטיִצעֶג טאָה דְנאַל
 -ָנייֵא ןְהָא גְנּוטְסיוִוְרעֶפ ַא ּוצ ןעֶכאַמ ּוצ לֶבָּב ןּופ דְנאַל סאָד יֵדְּכ ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶקְנאַדעֶג
 ןעֶנעֶז אייֵז ,ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ טְרעֶהעֶגְּפיֹוא ןעֶּבאָה לָבָּב ןּופ עֶקְראַטְׁש איִד 20 :רעֶניֹואוְו
 ןעֶנעֶז אייֵז ,ןעֶראוָועֶג ןּוהְמעֶנְּפָא זיִא טייֵקְראַטְׁש עֶרייז ,ןעֶבְנּוטְסעֶפ איִד ןיִא ןעֶסעֶזעֶג
 ןעֶּבאָה אייֵז ,ןעֶטְלעֶצעֶג עֶרְהיֵא ןעֶדְנּוצעֶגְרעֶטְנּוא ןעֶּבאָה אייֵז ,רעֶּבייוֵו איו יֹוזַא ןעֶראָועֶג
 דֶנּוא ,ןעֶּפיֹול רעֶפיֹול ןְרעֶדְנַא םעֶד ןעֶנעֶק טעוֶו רעֶפיֹול ןייַא 1 :לעֶניִר עֶרְהיִא ןעֶכאָרְּבּוצ
 עֶנייַז זַא ,לָבָּב ןּופ גיִנעֶק םעד ּוצ ןעֶנאָזּוצְנֶא ,רעֶנאָזְנָא ןְרעֶדְנַא םעֶד ןעֶנעֶק רעֶנאָזְנָא ןייֵא
 יעֶּב ןעֶנעֶז ןעֶגְנּוראָפְרעֶּביִא איד דְנּוא 42 :קֶע םעֶד ןּופ ןעֶראועֶג ןעֶבְנּואוָוְצעֶּב זיִא טאָטְׁש
 איד דִנּוא ,רֶעייַפ טיִמ טְנעֶרְּבְרעֶפ אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶטעֶרְׁשִט איד דְנּוא ןעֶראוָועֶג ןעֶגְנּואוָוְצ

 טאָג רעֶד ,תֹואָבְצ הָוהְי טְנאָז יֹוזַא ןיִראָו 22 :ןעֶראָועֶג ןעֶקאָרְׁשְרעֶד ןעֶנעֶז טייֵל-הָמָחְלִמ

 ןּופ טייֵצ רעֶד ןיִא רֶעייֵׁש ַא אי יֹוזַא ּךייִלְג זיִא לֶבָּב ןּופ רעֶטְכאָמ איד .לֵאָרְׂשִו ןּופ
 :ןעֶמּוק רריֵא ּוצ טעֶו טייֵצ טיִנְׁש איד דְנּוא ,טייֵצ עֶנייַלְק ַא ןיִא ְּךאָנ ;ןעֶׁשעֶרְד םעֶד

 רכובג 53 רצא
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 לֶבָּב ְךֶלֶמ רַצארְרַכְּבִנ וָנֵמָמֲה ֹונלְכַא :הָל ריִצְקַה-ת 4
 :נָיִדָה יִנְדֲעַמ ִׂשְרְכ אָּלמ יִנַַּּכ ועְלּב קיר יִלְּכ וַַגיִצַה

 יִבְׁש-לָאז יִמָדְו ןויצ תֶבָׁשי רַמאֹּת לֵבָב-לַַי יִרֵאְׁשּו יָמְמֲח הל
 הדֹוהְי .רַמָא הֹּכ כָל ;םַלָׁשּורְי רַמאֹּת םיִדְׂשַכ 6

 =זרָא יִּתְבַרֲחַהְו ךחְמְקִנ-תֶא יִּקְמּקְ ְךביר-תֶא בֶרייִנה
 מו שִּלגְל !לָבָב הֶתְוהְ ;הָרקְמ-תא ִּתְׁשַבֹוהְו ּהָמַי 7

 ונֲאְׁשִי םירפְּּכוָּדְחַי  בֵׁשֹי ןיִאמ הָקַרְשּו הָּמַׁש םיִנֵּת
 םבֶהיֵתְׁשִמ--תֶא תיִׁשָא םֶמְחִּב :תוירָא יִרֹונְּכ ורֲעָנ
 םאָנ ּוציִקִי אָלְוםֶלֹו-תַׁשינְׁשָי ּוולַיןעמִל םיִּתְרַׁשִהְ
 ;סםידותַעמע םֹיְּכ חל םָרכְכ םהרֶא :הָה

 הָתְוָה ךיא ץרָאָה-לָּכ תַּלִהְּת ׂשֶפּמִַּוְךֵׁשֹׁש הָדְּכלנ ְךיִא 41
 ויקג ןָֹמֲהַּב םיה לֵכְּבילע הָלֶט :םִיונַּב לָכָּב הָּמׁשְל ּונ
 -אל ץֶרֶא הָבָרִעַו היִצ ץֶרָא הָּמׁשְל ָהיֶרָע יִוָה :הָתֶסְכִנ 2
 ִתְִקְפּו :םֶרָאדְּב ןֵהְּב רֶכעַי-אלְו ׁשיִאילְּכ ןַהֶּב בֵׁשָי 4

 ויָלֵא ּורָהְנייאְלְו ויִּפִמ ֹועְלִּב-תֶא יָתאֵצָהְו לֶבֶבְּב לַּב-לַע
 ומְלַמּו מע הֶכֹוחִמ וָאְצ :הָלָפְנ לֵבּב תַמֹוח-ַנ םִיֹוג דֹוָע המ

 םֶכְבַבְל ְךבידִפּו :הָוהְיףַא ןוִרֲחְמ ָׂשְפַנ-תֶא ׁשיִא

 הרָעּמְׁשַה הָנָּׁשִב אֵבּו ץֶרָאָּב תַעַמׁשִּנַה הָעֹמְׁשַּב ּואְרִיְִ
 :לָׁשמ-לַע לָׁשֹמ ץֶרֶאָּב םֶמָחְו הָעֹומְׁשַה הָנָשַּב ויָרֲחַאְו

 הָצְראילְכְולָבָביליִסְפ-לַ יִתְְקּפּו יא ימי הנה ןֵכָל ז
 םִיִמָׁש טֶבָּב-לַ ּוננרְו ָּּכֹותְּב יִּפִי ָהיֶלְלֲח-לָכְ ׁשֹוָבַּת
 םיִדְרוְׁשַה הָליאֹבְי ןִפצִמ יִּכ םֶהְּב רֶׁשֲא לֶכו ץרֶאָ

 לֶבָבל-ַג לֵארְׂשִ 'ילְלַח לָּפנִל לֵב ר 49
 ּודָמֲעַּת-לא וכְלַה בֶרֶחַמ םיִטֵלְּפ :ן ראה-לכ יִלְלָח קְפ :

 ;םֶכְבַבְל-לַע הָלֲעַּת םִַָׁשּריו הָוהְיתֶא קוחרמ ּו
 םיִרזּואָּביִּכ ונינּפ הָמִלְכ הֶחּפּכ הָּפְרָח ּנעָמְׁשיִּ ּונ נֶשִב 1

 -םָאנ טיִאָּב םיִמָייהַה ןבָל = :הָוהְי תיִב ִׁשְדְקִמילַע

 ְךיִא
 ןעֶלעוֶו

 אייז לעֶו דְנּוא .תֹודּועְס עֶרייֵז
 ןעֶפאָלְׁשְנייַא אייֵז דִנּוא ןֶעייֵרְפ

 אנ

 לֶבָּב ןופ גיִנעֶק רעֶד רַצאֶרְדַכּובְנ 4

 ְךיִמ טאָה רֶע ןעֶסעֶנעֶג ְּךיִמ טאָה
 -עֶגְקעֶוַא ְךיִמ טאָה רֶע עֶסיֹוטְׁשּוצ
 / ןָלֵּכ עֶגיִדעֶל ַא איו יֹוזַא טְלעֶטְׁש
 ַא איח יֹוזַא ןעֶנְנּולְׁשעֶגְנייֵא ְּךיִמ טאָה
 ָךיֹוּב ןייַז טְכאַמעֶג לּופ טאָה רֶע ,גְנאַלְׁש
 ְךיִמ טאָה רֶע דנּוא ,ןעֶזייֵּפְׁש עֶסיִז עֶנייֵמ ןּופ
 דְנּוא טְכעֶרְנּוא ןייֵמ 28 :ןעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ

 ,לֶבָּב ףיֹוא זיִא ׁשייֵלְּפ ןייֵמ (ןּופ םאֶדְנ
 ןּופ רעֶניֹואוְוְנייֵא אזד ןעֶנאָז אּוד טְסְלאָז
 -ָנייֵא איֵד רעֶּביִא טּולְּב ןייֵמ דְנּוא ,ןֹויִצ
 אוד טְסְלאָז ,םיִדְׂשַּכ איִד ןּופ רעֶניֹואוְו
 טְנאָז יֹוזַא םּוראָד 86 :םִיַלָׁשּורְי ןעֶגאָז
 עֶנייֵד ןעֶניִרְק לעֶז ְּךיִא העֶז ,ראַה רעֶד
 ןיִא ןייַז םֵקֹונ ְּךיִמ לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ,גירק
 ןעֶנעֶקיִרְטְסיֹוא לעֶֶז ָךיִא דְנּוא ,הָמָקְנ עֶנייד
 ןעֶנעֶקיִרְטְרעֶפ לעוֶז ְּךיִא דְנּוא ,םַי רֶהיֵא
 ַא ּוצ ןייַז טעדֶו לֶבָּב דְנּוא 27 :לאוַוק רֶהיֵא
 -ְנאַלְש ןּופ גְנּוניֹואוְו ַא ,(רעֶנְרעֶּב) ןעֶפיֹוּה
 ןְהָא (טאָּפְשעֶנ(נ נְנּוריִצּומְׁש דְנּוא טְסיוו ,ןעֶג
 ןעֶמאַזּוצ ןעֶלעוֶו אייֵז 88 :רעֶניֹואְוְנייֵא
 אייז ,ןעֶטְרעֶּמְמעֶל איִד אי יֹוזַא ןעֶמּורְּב
 ;ןעֶּבייֵל עֶגְנּוי איִדאיוו יֹוזַא ןֶעייֵרְׁש ןעֶלעֶו
 ןעֶכאַמ ְךיִא לעוֶו גְנּוציִהְרעֶד רֶעייֵז ןיִא 9
 ְךיִז ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ ,ןעֶכאַמ רֹוּכִׁש

 אייז דנּוא ףאָלְׁש ןעֶניִּבֶל ןייֵא
 איד איז יֹוזַא ןְרעֶדיִנְּפּורַא אייֵז לעוֶו ְּךיִא 40 :ראַה רעֶד טְגאָז ,ןעֶכאַוְפיֹוא טיִנ ןעֶלעוֶו
 ןעֶגְנּואוְוְצעֶּב ָּךַׁשִׁש זיִא איו 41 :קעָּב טיִמ רעֶדיוִז איז יֹוזַא ןעֶמְבאַלְׁש םעֶדּוצ ָּךעֶלעֶמעֶל
 איו !דֶרֶע עֶצְנאַג איִד ןּופ ּביֹול איִד ןעֶראועֶג ןעֶמּונעֶגְנייֵא טְסיִּב אּוד דְנּוא ?ןעֶראָוְועֶנ
 -עֶגְפיֹורַא ּזיִא סֶע 2 !רעֶקְלעֶפ איִד ןעֶׁשיוִוְצ ְנּוניֹומְׁשְרעֶפ ַא ּוצ ןעֶראועֶג לֶבָּב זיִא
 טְקעֶדעֶגּוצ איִז ויִא ןעֶדְניִא עֶנייֵז ןּופ גְנּומּורְּב רעֶד ְּךְרּוד ;םִי סאָד לֶבָּב ףיֹוא ןעֶגְנאַג
 ;ןער ְךאָועֶג

 יֹואוְו םֶע ּואוו גאל ַא

 נוא 44 :ןעֶרְהאַפְרעֶּביִא טיִנ

 ,טְסיוִו דְנּוא דְנאַל ןעֶקיִרְט ַא ,גנּוטְסיווְרעֶּפַא ןעֶראוָועֶג ןעֶנעֶז טעֶטְׁש עֶרְהיִא 8

 רֶהיֵא ןיִא טעווו ןְהּוז-ןעֶׁשְנעֶמ ןייק דְנּא ,שנעֶמ ןייק רֶהיִא ןיִא טיִנ טֶנ
 -םיֹורַאלעז ָךיִא דְנּוא ,לֶבָּב ןיִא לַּב ןעֶפאָרְטְׁשעֶּב לעוֶו ְךיִא

 ,ןעֶהְיִצ רֶהעֶמ טיִנ םֶהיֵא ּוצ ןעֶלעֶזֶו רעֶקְלעֶפ איִד דְנּוא ,ליֹומ ןייַז ןּופ ץֶכֶעייֵּפְׁש ןייַז ןעֶהיִצ
 ןייֵמ ,רֶהיֵא ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ םיֹורַא טְהעֶנ 45 :ןעֶלאַפעֶגְנייֵא ןעֶנעֶז לֶבָּב ןּופ ןְרֶעיֹומ איִד ּוליֵפַא
 :ראַה םעֶד ןּופ ןְראָצְמיִרְג םעֶד ראַפ עֶלֶעעֶז עֶנייֵז שְנעֶמ רעֶבי יא ט םֶניִרְטְכַא דנּוא ,קָלאָפ
 רעֶד ראַפ ןעֶּבאָה אָרֹומ טעזֶו רֶהיֵא דְנּוא ןעֶרעזֶז ְךייוַו ץְראַה רֶעייַא טעדֶו רעֶמאָט ןיִראָו 6
 םעֶד ןיא ןעֶמּוק טעוֶו םִע דְנּוא ,דְואַל םעֶד ןיֵא טְרעֶהעֶנ טְרעוֶו םִע םאו , טיי גָנּורעֶה
 ,דְנאַל םעֶד ןיִא זיִא ּביֹור דְנּוא ,גָנּורעֶה רעֶד ןּופ רֶהאָי םעֶד ּךאָנ דְנּוא 2 רעֶד ןּופ רֶהאָי
 ןעֶמּוק געֶט איד ,העֶז םּוראָד 47 :ןְרעֶדְנַא םעֶד רעֶּביִא רעֶניִטְלעֶועֶנ ןייֵא דְנּוא
 דְנאַל םעֶצְנאַג רֶהיֵא דְנּוא ,לֶבָּב ןּופ רעֶדְליִּבְנעֶצעֶנ איִד ןעֶּפאָרְטְׁשעֶּב לעוֶו ְּךיִא סאָד
 :ןעֶלאַפ רֶהיֵא ןיִא ןעֶלעֶו עֶנעֶנאַלְׁשְרעֶד עֶרְהיִא עַלַא דִנּוא ,ןעֶרעוֶו טְמְהעֶׁשְרעֶּפ טעדו
 זיִא סאו םעֶלַא דְנּוא ,ןעֶגְניִז לֶבָּב רעֶּביִא ןעֶלעוֶו דֵרֶע איִד דְנּוא לעֶמיִה רעֶד דנּוא 8
 :ראַה רעֶד טְנאָז ,ןעֶמּוק רֶהיֵא ּוצ םַרעֶּביֹור איִד ןעֶלעוֶו טייַו-ןֹופְצ ןּופ ןיִראָו ,אייֵז ןיִא
 -עֶג ןעֶנעֶד לֶבָּב ּוצ ְּךיֹוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶנעֶגאַלְׁשְרעֶד איד טיִמ ןעֶלאַפעֶגּוצ יִא לֵבָּב ךיֹוא 9
 ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ןּופ עֶנעֶניִרְּטְנַא רֶהיֵא 0 ;דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד ןּופ עֶנעֶנאַלְׁשְרעֶד איד ןעֶלאַפ
 םִיַלָׁשּורְי דְנּוא ,ראַה םעֶד ןעֶטייוֵו רעֶד ןּופ טְקְנעֶדעֶג !ןְהעֶטְׁש טיֵנ טְלאָז רֶהיֵא ,קעזָוַא טֶהעֶב
 ריִמ ןיִראוו ,ןעֶראְָועֶג טְמְהעֶׁשְרעֶפ ןעֶנעֶז ריִמ 21 :ר עַצְרעֶה עֶרייֵא ףיֹוא ןְהעֶנְפיֹורַא טעֶדַז
 ןעֶנעֶז עֶדְמעֶרְפ ןיִראו ,םיִנָּפ רעֶזנּוא טְקעֶדעֶּב טאָה ְּךאַמְׁש ,דְנאַׁש טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה
 ןעֶמּוק געֶט איד ,העְזםּוראָד 92 :ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶטייֵקְגיִלייה אידיֹוא ןעֶמ ּוקעֶב

 טנאז
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 53 ייַּכ :לֶלֶה קֶנָאָי הָצְרַא-לֶכְבּו ָהיֶליִסְּפילַע ִתרַקָפּו הָוהְי דאָרְטְׁשעֶּב לעז ְךיִא דְנּוא ,ראַה רעֶד טְגאָז

 : : א א א טהרת כו מַה לֶבְב הֵלָעֵת ןיִא דְנּוא ,רעֶדְליּבְעֶצעֶנ עֶרְהיִא ןעֶפ

 יו א נא אהל םִררְש איד ןעֶצְפִז ןעֶלעוֶו דְנאַל ןעֶצְנאַג רֶהיֵא
 7 רֶבֵאְו תֶא הָוהְי רֵרׂשייֵּכ :םיִּדְׂשַּכ ץֶרֶאֵמ לבַּב אוד עשטאח הג :עטעדנואוורעפ

 :םָלֹוכ ןֹואְׁש ןנ םיִּבַר םִיָמְּכ םֶהיֵלַ ומָהְו ליִהנ לוק סד יט א א
 58 הָת ֶתה היֶרֹּבִ והְּכְלְִו דְדֹוׁש םֶבָּב-לַע הילָע אָב 5 דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ףיֹוא ןְהעֶגְפיֹורַא טְסעוֶו
 יז יִּתְרַּכְׁשִהְו :םלָׁשְי ' םֵּלׁש הָוהְי תוָלְמִ לא יִּכ םתֹוחְׁשַ רעֶד ןיִא ןעֶניִטְסעֶפעֶּב טְסעוֶו אּוד עֶׁשְטאָח
 םָלּוערתַנְׁש ּונ ּונֵׁשיו היֵרבִ ָװ היִנְנְסּו היָתֹוחַּפ ָהיֶמְכֲחַו ! ןּופ ְךאָד ןעֶלעוֶו ,טייֵקְראַטְש עֶנייֵד ְךייֵה

 58 "הֹּכ ;מָׁש תֹוָאָבְצ הָוהְי למי ּוציקִי או רעֶד טְנאָז ,ןעֶמּוק רֶהיֵא ּוצ סְרעֶּביֹור רימ

 רַעְרַעְתִּת רעֶרַע הֶבָחְרִה לֵבְּב תומח תֹואְבְצ הוה רַמָא א 55 4 2
 םיֲִאלו יריד מע וע וּתגּישְֵּב םירֹבנה ירעׁשּו 1" 5 רעהו אייֵרְׁשעֶג ןּופ לֹוק ַא 24 :ראַה

 59 יבנה ודָיְמִרִי ו הורְֶׁא רֵבֶּדַה !ּופָושַאירְּב הע ןופ ְךאָרְּב רעֶמיֹורְג ַא דְנּוא לָבָּב ןּופ
 ּודָיִקְדצ-תֶא ותכלב הָיִסְחַמְרִּב םירע-ןִב הָיְרׂש-תֶא רעֶד ןיִראָוָו 2 :םיִדְׁשַּכ איד ןּופ דְנאַל

 --ש הֶיְׂשּ וָכְלְמִל תיִעְבְרָה תֶנְשְּב לֶכָּב הְרְּיְךֶלֶמ טְנְליִטְרעֶפ רֶע דְנּוא ,לֶבָּב טְרעֶטְׁשּוצ ראַה
 ס א אֹובָּת-רֶׁשֲא ַא הָעְרֶה-לְּכ תֶא ּוהָיְמִרִי םּתְכּיַו :הָחּונְמ ןעֶדְניִא עֶרייֵז דְנּוא ,לֹוק םיֹורְג ַא רֶהיֵא ןּופ
 םיִבְתְּכַה הלֵאָה םיִרָבְּדַה-לּכ תֶא ָחֶא רּפמילֶא לֵבְּב ןְרעֶסאַוַו ליִפ איז יֹוזַא ןעֶמּורְּב ןעֶלעוֶו
 תיִאְרְו לָבָבָדאְבּכ הָיְרְׂשלֶא ּוהָיִמרי רְמאַֹּו :לֶבָּב-לֶא רֶעייֵז ןּופ גְנּומּורְּב םאָד ןעֶּבעֶג םאוו
 ופ הדָּתַא םָוהְי ָּתְרַמָאְו !הֶלֶאָה םיִרְבְדַה-לֶּכ תֶא ְתאָרָקְו א רו
 בֵׁשֹ וּב-תיָ ִּתלִבְל ּותיִרְכַהְל זה םיִקָמַה-לָא חרבר ,העא שי יי יי יי
 הדָהְו :!הָיְהִּת םִלוע תֹומְמְׁשייֵּכ הּמהּבַעו םֶרָאְמִל עֶרְהיִא דְנּוא ,רעֶרעֶטְׁשּוצ ַא ,לֶבָּב רעֶּביִא
 ןְבָא ֹויִָע רֶׁשְקִּת הַה רַּפּפַה--תֶא אָרקל ףֶּפַכְּכ עֶרייֵז ,ןעֶרעוֶו ןעֶגְנאַפעֶג ןעֶלעוֶו עֶקְראַטְׁש
 54 "אְלְו לֵבְּב עַקְׁשִּת הֶכָּכ ָתְרַמָאְו :תֶרְּפ יָא ותְכַלְׁשִהְ ןיִראָוו ;ןעֶרעוֶו ןעֶכאָרְּבּוצ ןעֶלעוֶו ןעֶגיֹוּב
 הָּנַהידַע ּופְַי ָהיֶלָע איִבַמ יִכֹנָא רֶׁשֲא הָעְרָה יְּפִמ םקָת ,גנּוטְלעֶגְרעֶפ ןופ טאָג ַא זיִא ראַה רעֶד

 מר ְבִד דּוא 27 :ןעֶלְהאָצעֶּב םיִחעֶנ טעֶו רֶע

 יי תַחַאְו ֹוכְלָמִּב ּוהָיִקְרִצ 6 תַחַאְו םיִרְׂשֶעְרִּב עא ןעראפ כט א יא ר
 ,רעֶטְלאַה-טאָטְׁש עֶרְהיִא דְנּוא ןעּפאַרָג המת לַֹמָחפא םעו רך ה הרהיא רענלק ערי יי =
 אייֵז דְנּוא ,ףאָלְׁש ןעֶניִּבֶע םעֶד ןעֶּפאָלְׁשְנייַא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,עֶקְראַּטְׁש עֶרְהיִא דְנּוא
 יֹוזַא 28 :ןעֶמאָנ ןייַז זיִא תֹואָבְצ ראַה רעֶד ,גיִנעֶק רעֶד טְגאָז ,ןעֶבאוַוְפיֹוא טיִנ ְּךיִז ןעֶלעוֶו
 טְקעֶדעֶגְפיֹוא םיִועֶג ןעֶלעוֶו לֶבָּב ןּופ ןְרֶעיֹומ עֶטייֵרְּב איִד ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז
 םאָד יֹוזַא ,ןעֶרעוֶו ןעֶדְנּוצעֶנְנָא רֶעייַפ טיִמ ןעֶלעוֶו ןְרֶעיֹוט עֶכיֹוה עֶרְהיֵא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו
 ְךיִז ןעֶּבאָה ןעֶנאָיְצאַנ דְנּוא טְרעֶטאַמעֶג ְּךאַז עֶרעֶל ַא ראַפ ְךיִז ןעֶּבאָה רעֶקְלעֶפ
 טאָה איִבָנַה ּוהָיְמִרִי סאָװ טְראָו סאָד זיִא םאָד 89 :טְרעֶטאַמעֶנְּפָא רֶעייֵפ םעֶד ראַפ

 ּוהָיִקְדִצ טיִמ ןעֶגְנאַגעֶג זיִא רֶע ןעוֶו הָיַמְחַמ ןופ ןְהּוז ,הָירנ ןּופ ןְהּוז ,הָיְרִׂש ןעֶּטאָּבעֶג
 זיִא הָיָרְׂש ןעוֶו ;גנּוריִנעֶר עֶנייֵז ןּופ רֶהאָי ןעֶטְריִפ םעֶד ןיִא ,לֶבָּב ןייֵק ,הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק
 -יֵרְׁשעֶג טאָה ּוהָיְמְרִי דְנּוא 60 :רעֶטְרֶע עֶניִהּור איִד רעֶּביִא ןאַמְטְּפיֹוה רעֶד ןעֶזעוֶועֶג
 איד עֶלַא ,ךוּב ַא ןיִא לֶבָּב רעֶּביִא ןעֶמּוק טעוֶו םאִו עֶטְכעֶלְׁש עֶצְנאַג םאָד ןעֶּב
 -עֶנ ּוהָיְמְרִי טאָה לאָמְסְנעֶד 61 :לֶבְּב ןעֶנעֶק ןעֶּביִרְׁשעֶנ ןעֶנעֶז סאָָו רעֶטְרעוֶו עֶגיִזאָד

 אּוד דְנּוא ןעֶהעֶז טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,לֶבָּב ןייֵק ןעֶמּוק טְסעוֶו אּוד ןעוֶו ,הָיְרְׂש ּוצ טְגאָז

 אוד !ראַה ָא ןעֶנאָז אּוד טְסְלאָז יֹוזַא 02 :רעֶטְרעֶו עֶגיִזאָד איִד עֶלַא ןעֶנייֵל טְסעוֶו
 ןייֵק לאָז םִע זַא ןעֶדייֵנְׁשְרעֶפ ּוצ םֶהיֵא טְרָא ןעֶגיִזאָד םעֶד ןעֶנעֶק טעֶרעֶג טְּסאָה
 עֶנייֵא ּוצ ןייַז לאָז םִע טְרֶעייֵנ ,תֹומֵהְּב זיִּב ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ ןייַז טיִנ םֶהיֵא ןיִא רעֶניֹואוְוְנייֵא

 סאָד לא ּוצ ןעֶרעֶהְפיֹוא טְסעֶֶו אּוד ןעֶו ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 63 :גָנּוטְסיוִוְרעֶפ עֶניִּבֶע
 סֶע טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶדְניִּבְנָא ןייֵטְׁש ַא םֶהיֵא ןַא אּוד טְסְלאָז יֹוזַא .ךּוּב עֶניִזאָד
 ןעֶבאָז טְסְלאָז אּוד דְנּוא 041 :תֶרְּפ םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא ןעֶפְראַַוְנייֵרַא
 םעֶד ןעֶגעוֶו ןְהעֶטְׁשְפיֹוא רֶהעֶמ טיִנ לאָז דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶקְנּוזעֶגְנייֵא לֶבָּב לאָז יֹוזַא
 ןעֶנאַד ויִּב ;ןעֶרעוֶו דיִמ ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,רֶהיֵא רעֶּביִא גְנעֶרְּב ְּךיִא םאָו ןעֶטְכעֶלְׁש
 :ּוהָיְמְרִי ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד ןעֶנעֶז

= 6 
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 בנ לעטיפאק

 ןעֶראָועֶג זיִא רֶע ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג טְלַא ּוהָיַקְדִצ זיִא רֶהאָי גיִצְנאוַוְצ דְנּוא ןייֵא 1

 רעֶד דנּוא .םִיַלָׁשּורְי ןיִא רֶהאָי ףֶלֶע טְרֶעיִנעֶר טאָה רֶע דְנּוא גיִנעֶק

 ּוהָיַמְרִי ןּופ רעֶטְכאָש איִד .לַשּוֿמַח ןעֶועֶועֶנ זיִא רעֶטּוֿט עֶנייֵז ןּופ ןעֶמאָנ

 סיוא 58
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 םאָד ןּוהְטעֶג טאָה רֶע דְנּוא 2 :הָנְבַל סיֹוא !םֶקיהְיהָשֶעירְׁשָא לֶכְּכְהָוהְי ִניעְּב עָרָה ׂשַעָיו :הָנבלִמ 5
 םעד ןּופ ןעֶניֹוא איד ןיִא טְבעֶלׁש זיִא סאו בלׁשדע הָדּוהיַו םֵלָׁשיריִּב ; הָתְיָה הָוהְי תֵא-לַע !יִּכ3
 -עֶנ טאָה םיִקָיֹוהי איו יֹוזַא סעֶלַא ,ראַה זיק : - שאו טא - יִהַה - לֵכְּב ְךלֶמְּבּוהָיִקְרִצ דֶרֶמַיוויָנְּפ לָעֵמ םָתֹוא 4

 עֶּכ טֵאָה םיִקָנוהְי אד יד ׁשֶרֹחַל רָשַָּב יריִשָעָה ׁשֶרָחַּב ֹוְלִמְל תיִָׁשְּתַה ָנָּׁשִב

 םעד ןּופ ןְראָצ םעֶד ּךְרּוד םּוראָד 3 :ןּוהְט םלָשוריילַ ֹוליֵחילְכְו אוָה טֶבְּביִדְלָמ רארְרַכְּבִנ אָב
 םִיַלָשּורי ןיִא ןעֶהעֶׁשעֶג םִע זיִא ראַה רֹוצְּמַב ריִעָה אָבָּתַו ;םיִבָס יָד ָהיֶלָע ּנְבִי ְהֶלָע וָנֲחּיַו ה
 איז טאָה רֶע זיִּב הָדּוהְי ןיִא דְנּוא יִעיִבְרָה ׁשֶדָחַּב הָּיִקְדִצ ךלמל הָנְׁש הֶרָׂשעיֵתְׁשַע רע 6

 דנּוא ;םיִנָּפ ןייז ןופ ןעֶפְראוְרעֶפ םִעְל םֵתל הָיה-אֹלְו רָעָב בִעְרה קח ׁשֶדֹהַל הָעׁשִתְּב
 : יי ;ממ . 0 "ה אצהוההבו הָמְָלִּמה יֵשְנַ-לָכְו ריִעָה עַקְּבִַּו :ץֶרָאָה ז

 ס הי

 ןעֶנעק ךעועֶװע 6 ררומ טאָה והיקדצ  .הָמִהְןְילַערְׁשֶא טיטמהַהְדיּב רעש ךֶרָה הלל ריצָהַמ
 םִע דנוא 4 :לֵבָּב ןּופ גיִנעֶק םעד דְרַו :הָברֶעָה ְךֶרּד וכו ביִבָס רֶעֶה-לַע םיִדְׂשְַו
 ןּופ רֶהאָי ןעֶטְנייֵג םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא  תרָבְרעְּב ּוהָיִקְרצ-תֶא ּונֵׂשי למה יִרֲחַא םיִדְׂשכ-ליִח
 ושרח ןעֶּטְנִהעֶצ םעֶד ןיִא ,גְנּוריִגעֶר עֶנייֵז כו ךלריתֶא ׂשְּמְּיַו :וילָעִמ ּוצֵפָנ וליֵח-לֶבווחַרָי

 ושךח םעֶד ןיִא גאָט ןעֶטְנְהעֶצ םעֶד ןיִא 0 רֵּבַדָיַו תֶמֲח ץראב הָתָלְבִר סֶבָּב ְךֶלֶמ-לֶא ותא

 עב לב ןפ נקרא - קיל קיטל קו סט
 יו ה הדוהי י ב 11

 ןעֶנעֶק ליח םעֶצְנאַה יד דָנּוא רֶע ןעֶֶמ ּוהָיַק טי יג זוז 2 י2 עק ר 0402 רעה ֹד תֶא

 : יה א ָ א והֲאְבַו םִיְַׁשִחְנַב ּוהְָסִאַה ךע
 ןעֶמעק ךיו ן-אה א דניא וםיֵלָׁשּורְי יִׁשיִמֲחַה ׁשֶדֶחַבּו + :וָתֹומ םֹוידַע תֶּדְקִּפַה-תיבב ּוהָנְתִיַו

 -עֶק ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ,טְרעֶנאַלעֶג רֶהיֵא  ןֵלֶמַל הָָׁש הָרׂשֶ--עִשִּת גֹנׁש איה .שֶרֹחַל רֹוׂשעָּב
 :םּורַא (ץְנאַש לאו ַא ַא טיֹוּבעֶג רֶהיֵא ןעֶב דֶמָע םיִחָּבַט-בַר ןְדאדויְִנ אָב לֵבָּב-דִלְמ רַצארְדַכּוְבִ

 ַא ןיִא ןעֶמּוקעֶג זיִא אָטׁש איד דְנּוא 2 -תֶאְו הָוהְי-תיּב-תֶא ףֶרְׂשִיַ :םלָׁשוהיִּב לָּיִרַלְמְי נְפִל נ
 רֶהאָי ןעֶטְפְלֶע םעֶד ּוצ זיִּב סיִנעֶנְנעֶרְדעֶּב לֹודּנַה תיֵּב-לָּכ-תֶאְו םִַלָׁשּ הי ֵקְב-לֶּכ תֵאְו מה 5

 -ךיפ םעד יא 6 גּהַקצגנק םעד ןופ לכל תישהל
 אראמיש יא שרה עמ ְךֶלֶמ- לֶא ולְּפָנ רֶׁשֲא םיִלִפְַהתֶאְ יִָּב םיִרָאְׁשִּנַה !םִעָה
 קְראַטְׁש רעֶנְנּוד רעֶד זיִא ,שדח םעֶד .ןביִהְבַשיבַר ןְהֶארתְבִנ הָלְָה אָ רַתי תֵאְו לֶבָּב
 םִע םאָר יֹוזַא ,טאָטְׁש רעֶד ןיִא ןעֶראוָועֶג . ןביִמְרֶכִל םיִחְּבַטיבַ ןְרָאָרבִנריְִּׁשה ץְרֶאָה תיָּלַדמּו

 םעֶד ראַפ טיֹורְּב ןייק ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא
 עֶלַא דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג ןעֶכאַרְּבעֶגְנייַא זיִא טאָמְׁש איִד דְנּוא 7 :דְנאַל םעֶד ןּופ קְלאַפ

 רעֶד ןּופ ןעֶנְנאַגעֶנְסיֹורַא ןעֶנעֶז איֵז דְנּוא ןעֶפאָלְטְנַא ןעֶנעֶז טייֵל-הָמָחְלַמ
 ןעֶנעֶז םאִו ,ןְרֶעיֹומ איִד ןעֶׁשיוִוְצ רֶעיֹוט םעֶד ןּופ נעוֶו םעֶד ףיֹוא ,טְכאַנ אייַּב טאָמְׁש
 םּזרַא ןעֶועוֶועֶנ ןעֶנעֶז םיִדְׂשַּכ איִד רעֶּבֶא ,גיִנעֶק םעֶד ןּופ ןעֶטְראָג םעֶד אייֵּב ןעֶזעוֶועֶג
 דְנּוא 8 :ןיֹולַּפ םעֶד ּוצ געוֶו םעֶד ףיֹוא ןעֶנְנאַנעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ;טאָמְׁש רעֶד
 -רעֶד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,גיִנעֶק םעֶד טְגאָיעֶגְכאָנ ןעֶּבאָה םיִדְׂשַּכ איִד ןּופ לֶיַח סאָד
 ןּופ אייֵז ןעֶּבאָה לִיַח סעֶצְנאַג ןייַז דְנּוא ,ֹוחֵרָי ןּופ ןיֹולְּפ םעֶד ןיִא ּוהָיַקְדִצ טְכייֵרְנ
 םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְּפאַחעֶג גיִנעֶק םעֶד אייֵז ןעֶּבאָה ןאַד 9 :טייֵרַּפְׁשּוצ םֶהיֵא
 רֶע דָנּוא ,תָמַח דְנאַל םעֶד ןיִא ,הָלְבר ןייק ,לָבָּב ןּופ גיִנעֶק םעֶד ּוצ טְכאַרְּבעֶנְפיֹורַא
 ןעֶמְכאָׁשעֶג טאָה לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 10 :טָּפְׁשִמ רעֶּביִא טעֶרעֶג םֶהיֵא טיִמ טאָה
 -עֶנ רֶע טאָה הָדּוהְי ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ עֶלַא ְּךיֹוא ,ןעֶניֹוא עֶנייֵז ראָפ ּוהָיַקְדִצ ןּופ ןְהָיֵז איִד
 דְנּוא ,טְבאַמעֶג דֶנְיַלְּב רֶע טאָה ּוהָיִקְדִצ ןּופ ןעֶניֹוא איד דְנּוא 11 :הָלְבַר ןיִא ןעֶטְכאָׁש
 -עֶנ םֶהיֵא לֶּבִּב ןּופ ביִנעֶק רעֶד טאָה יֹוזַא דְנּוא ,ןעֶמעֶק ןיִא ןעֶדְנּוּבעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע
 איִד ןּופ ןיֹוה םעֶד ןיִא טְצעֶועֶנְנייַרַא םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,לֶבָּב ןייֵק טְכאַרְּב
 ןיִא ,שָדֹח ןעֶטְפֶניִּפ םעֶד ןיִא דְנּוא 12 :טיוט ןייַז ןּופ גאָט םעֶד ּוצ ויִּב ,גָנּוכאַיַועֶּב

 גיִנעֶק םעֶד ןּופ רֶהאָי עֶטְנְהעֶצְנייַנ סאָד זיִא סאָד ,שָדֹח םעֶד ןיִא גאָט ןעֶטְנְהעֶצ םעֶד
 -עֶב רעֶטְּכאַלְׁש איִד ןּופ ןאַמְטְּפיֹוה רעֶד ןָדֵאְרַזּובְנ זיִא ,לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק ,רֵצאֵרְדַכּובְ
 דָנּוא 18 :םִיַלָׁשּורְי ןייק ,לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק םעֶד ראָפ ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִַא רעֶכְלעוֶו ,ןעֶמּוק
 דְנּוא ,גיִנעֶק םעֶד ןּופ זיֹוה סאָד דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה סאָד טְנעֶרְּבְרעֶפ טאָה רֶע
 :רֶעייַפ ןיִא טְנעֶרְּבְרעֶפ רֶע טאָה זיֹוה עֶסיֹורְג םעֶכיֵלְמיִא דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןּופ רעֶזייֵה עֶלַא
 ןופ לִיַח עֶצְנאַנ םאָד ןעֶּבאָה םּורַא םֶנְניִר םִיַלָׁשּורְי ןּופ ןְרֶעיֹומ עַלַא דְנוא 4
 :רעֶטְכאַלְׁש איִד ןּופ ןאַמְטְּפיֹוה םעֶד טיִמ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז סאוָו ,ןעֶסיֹוטְׁשּוצ םידִׂשַּכ איִד

 סאָו קְלאַּפ םעֶד ןּופ עֶניִרְּביִא סאָד דְנּוא ,קְלאָפ םעֶד ןּופ עֶמעֶרָא איִד ןּופ דְנּוא 8
 -עֶנּוצ ןעֶנעֶז םאֶה עֶנעֶלאַפעֶג איִד דְנּוא ,טאָטְש איִד ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ןעֶנעֶז
 רעֶד ןֶדַאְרַזּובְנ טאָה ,םִרעֶטְסייֵמ איִד ןּופ עֶניִרְּביִא איֵד דְנּוא ,לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק םעֶד ּוצ ןעֶלאַפ
 דְנאַל םעֶד ןּופ עֶמעֶרָא איִד ןּופ דְנּוא 16 :ןעֶּביִרְטְרעֶפ רעֶטְכאַלְׁש איִד ןּופ ןאַמְטְּפיֹוה
 רעֶנְטְרעֶנְנייוַו םֶלַא ,טְזאָלעֶגְרעֶּביִא רעֶטְכאַלְׁש איִד ןּופ ןאַמְטְּפיֹוה רעֶד ןֶדַאְרַזּובְנטאַה

 דנוא



 6 הרי רימרו

 איד דְנּוא 17 :טייֵלְרעֶקַא םֶלַא דְנּוא
 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז סאָו ןעֶלייֵז עֶנְרעֶּפּוק
 איִד דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ
 סאָו םָי עֶנְרעֶּמּוק סאָד דְנּוא לעֶסעֶק
 ןופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶועוועֶג ןעֶנעֶז

 ןעֶכאָרְּבּוצ םיִדְׂשַּכ ַאיִד ןעֶּבאָה ,ראַה םעֶד

 סאָד ןעֶנאָרְטעֶגְקעוֶוַא ןעֶּבאָה אייז דְנּוא

 איד דְנּוא 18 :לֶבָּב ןייֵק רעֶּפּוק עֶצְנאַג
 איִד דְנּוא ,לעֶפיֹוׁש איִד דְנּוא ּפעֶמ

 דְנּוא ,ןעֶקעֶּב-גְניִרְּפְׁש איִד דְנּוא ,רעֶסעֶמ
 םיִלַּכ עֶנְרעֶּפּוק איִד עֶלַא דְנּוא ןעֶנאַפ איִד
 ןעֶּבאָה ,טְניִדעֶּב אייֵז טיִמ טאָה ןעֶמ םאו
 ןעֶקעֶּב איִד דְנּוא 19 :ןעֶמּונעֶגּוצ אייֵז
 -גָניִרְּפְׁש איִד דְנּוא ,ןעֶנאַפ-רֶעייֵפ איִד דְנּוא

 -ְכייֵל איִד דְנּוא ,ּפעֶט איִד דְנּוא ,ןעֶקעֶּב

 -ןייֵר סאָד דְנּוא לעֶּפעֶל איִד דְנּוא ,רעֶמ

 ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םֶע םאָו םאֶד ,םעֶפעֶב
 םִע םאִו םאָד דְנּוא רְלאָנ ןּופ ןעֶצְנאַג

 ורעֶּבְליִז ןּופ ןעֶצְנאַג ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא

 וז ןרָאו הָודְי-תיִבְל רֲֶא ת תֶׁשְֹּגַה יֵדּוּמַעיתֶאְו :םיִבָנלּו
 ׁשֲא תֶׁשֶחֶּגַה םי-תֶאו תֹונֹכְּמַה

 תֶאְ א םֶּתְׁשִחְנ-לָפ-תֶא ּואְׂשִי
 תֵאְו תופַּכַה-תֶאְ תַקָרְוִּמַה-תֶאְו תֹורָּמְַמַה-תֶאְו
 19 -תרֶאְו ם םיִּפַּמַה-תֶאְו :ּותְקָל םֶהָב ּוְתְרָׁשָי-רֶׁשֲא תֶׁשֶחּגַה
 -תֶאְו ולא ָאְו תֹוָריִּטַה-תֶאְו תֹוקְרוִמַה-תֶאְ תֹותְהַּמַה
 ָסָּכ ףֶסַּכ בֶהָז בָהו רֶׁשֲא קא תֹופַּכַה
 רֶכְּבְַו לֶחֶא םָי ֵה ִיַנָׁש ! םיִדּּמַעָה :םיִחָּכַט בר } חקָל
 מַה הָׂשָע רֶׁשֲא תֹונֹכְּמַה ר תֶׁשֹהְנ רשעי

 םלַַה-לְּכ םֶּתְׁשִחְנִללִהְׁשִמ מ ָיהיאְל הָוהְי תיֵבְל הָמֹלְׁש

 ז דָמַעָה ֵמוק הּמַא ָׂשֶע הְָּׁש טיי :הָלֵאָה
 עָּבְרַא ָוָבָעְ א המַא הָרְׂשֶע-םיִּתְׁש טוִחְו דֶחֶאָה

 םיִּדְׂשַכ ּוָרְּבִׁש הוה; לי י+ = ירבו *י הָוהְי-תיַב
 15 םיעיַה-תֶאְי ת תורמרר

 יְֵּכילָּב
= : 

 תה"ר המפירו שא

 וז

 נ ןרֶרֲתֹּכַה תַמֹוקְו תֶׁשֹחְנ ויָלָע תֶרֶתֹכְו :בּובָנ תֹוָעָּבְצֶא
 ביִבָס תֶרָתֹוּכַה-לַע ע םִנֹּמִרְו הָכָבְׂשּו תֹוּמַא ׁשֶמֶח הַחאָה

 3 םיִֹמרָה ויהיו :םִִנֹומרוינֵׁשַה דּומַעל הֶֶּאָכְו תֶׁשחִנ לָּכַה רייזא-
 בֶבׂשַה-לַע הָאֵמ םיִנֹמִרָה-לְּכ הָחוְר הָׁשִׂשְו םיִעְׁשִּ
 94 -;רָאָו ׁשאֹרָה ןַהֹּכ הָיְרְש-תֶא םיִהָּבַט-בַר חַּכיַו :ביִבָס
 הכ ריִָהְרִמּו :ֵּפַה יִרְמִׂש תֶׁשְלָׁש-תֶאְו הָנָׁשִּמַה ןַהֹּכ הָיְנַפצ
 הָמָחְלִּמַה יִשְנַא-לַע | דיִקָפ הָיָה-רֶׁשֲא דָחֶא סיִרְס חקל
 תַאְו ריִעָב וָאְצְמִנירְׁשֲא ְךֶֶמַהייְפ יא יארמ םיִׁשָנֲא הְִֶׁשְו

 שא םיִשִשְו ץֶרָאָה םעתֶא אֶּבְצּמַה אָבָּצַה רָׂש .רַּפֹס
 תֹוא חַּקיו : ריִעָהְךֹתְּב םיִאְצמּנַה ץֶרָאָה םָעְמ
 הָּכו :הָתָלְבַר לֵכָּב ְּךֶלֶמילֶא םֶתֹוא ְּךֶליו םיִחְּכַש-בַר
 הָדּהְי לֶגיו תַמֲה ץֶרָאְּב הָלְבַרְּב םֶתמַו לֵבָּב ךֶלֶמ םֶתֹוא

 56 ןָדֲאְרְַּבִנ
 = יס

 -תַנְשִּב רַצאָרְדַכ = הָלְנה רֶׁשֲאםָעָה הָז :ֹוְתָמָדַא לֶעֵמ
 59 תֶנָׁש ;הָׁשלְׁשּ םיִרְׂשֶעְו םיִפְלא תֶׁשְלָׁש םיִדּוהְי עַבָׂש

 תֹאֵמהָנֹמׁשׁשֶפנםלָשּריִמ רּצאֶרְדכובנלהֶרָׂשֶעְהָנמְׁש

 רעֶטְכאַלְׁש איִד ןּופ ןאַמְטְּפיֹוה רעֶד טאָה
 סאָד ןעֶלייֵז אייוֵוְצ איִד 20 :ןעֶמּונעֶגּוצ

 עֶנְרעֶּפּוק ףְלעוֶוְצ איִד דְנּוא רֶעעֶמ עֶנייֵא
 הֹמֹּלִש גיִנעֶק רעֶד סאו ןעֶלעֶטְׁשעֶנ איִד רעֶטְנּוא ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז סאָו רעֶדְניִר
 םעֶד ּוצ גאְװ עֶנייֵק ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא םִע ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ טְכאַמעֶג טאָה
 ןְהעֶצְטְכַא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןעֶלייֵז איִד דְנּוא 21 :םיִלֵּכ עֶגיִזאָד איִד עֶלַא ןּופ רעֶּפּוק
 -עֶב ויִא ןעֶלייֵא ףְלעֶוְצ ןופ םעֶראָפ ןייֵא דנּוא ,לייַז ןעֶכיֵלְטיִא ןּופ ךיֹוה ןעֶלייֵא

 סֶע ,רעֶגְניִפ רֶעיִּפ ןעֶזעוֶועֶג זיִא (קיד) ּבעֶרְג עֶנייֵז דְנּוא ; רֶהיֵא םּורַא םאָמ סאָד ןעֶזעוֶו
 ןּופ ְּךיֹוה איד דְנּוא ,םֶהיֵא ףיֹוא זיִא רעֶּפּוק ןופ ןיֹורְק ַא דְנּוא 22 :ליֹוה ןעֶועוֶועֶג זיִא

 ןעֶמיֹורְגְלִמ דְנּוא קְרעֶזיִקעֶנ ַא דִנּוא ,ןעֶלייֵא ףְניִפ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןיֹורְק עֶנייֵא
 דְנּוא ;רעֶּפּוק ןּופ ןעֶועוֶועֶג זיִא םעֶלַא ,םּורַא םֶגְניִר ןיֹורְק איִד ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז
 -ְליִמ איִד דְנּוא 23 :ןעֶמיֹורְנְליִמ דִנּוא ,לייֵז עֶרעֶדְנַא איִד ּוצ עֶניִזאָד איִד איז יֹוזַא

 -עֶג ןעֶנעֶז ןעֶמיֹורְגְליִמ עֶלַא ,טייֵז ַא ןיִא גיִצְנייַנ דְנּוא םֶקעֶז ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז ןעֶמיֹורְג
 איד ןופ ןאַמְטְּפיֹוה רעֶד דְנּוא 24 :םּורַא םֶגְניִר קְרעוֶו-ץעֶנ םעֶד ףיֹוא טְרעֶדְנּוה ןעֶזעוֶו

 ןַהֹּ ןעֶטייוֵוְצ םעֶד הֶיְנַפְצ דְנּוא ,ןַהֹּכ ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד הָיְרְׂש ןעֶמּונעֶג טאָה רעֶּטְכאַלְׁש
 ןעֶמּונעֶג רֶע טאָה טאָטְׁש רעֶד ןּופ דְנּוא 98 :לעֶוְׁש איִד ןּופ רעֶטיִה אייֵרְד איד דְנּוא
 דְנּוא ,טייֵל-הָמָחְלִמ איִד רעֶּביִא טְלעֶטְׁשעֶגְנָא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאְו ;רעֶניִדְפיֹוה ןייֵא
 םאָו .גיִנעֶק םעֶד ןּופ םיִנָּפ סאָד ןעֶהעֶועֶג ןעֶּבאָה סאָו איד ןּופ רעֶנעֶמ ןעֶּביִז
 ןּופ ןאַמְטְּפיֹוה םעֶד ןּופ רעֶּבייֵרְׁש םעֶד דְנּוא ,טאָטְׁש רעֶד ןיִא ןעֶראָועֶג ןעֶנּופעֶג ןעֶנעֶז
 ןּופ רעֶנעֶמ גיִצְכעֶז דְנּוא ,דְנאַל םעֶד ןּופ קְלאָפ םאָד ןְרעֶטְסּומ טְגעֶלְפ םאו ,לִיַח םעֶד :

 :טאָטְׁש רעֶד ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא ןעֶראָועֶג ןעֶנּופעֶג ןעֶנעֶז סאוָו ,דְנאַל םעֶד ןּופ קְלאָפ םעֶד
 אייז טאָה רֶע דְנּוא ןעֶמּונעֶג אייֵז טאָה ,רעֶטְכאַלְׁש איד ןּופ ןאַמְטְּפיֹוה רעֶד ןֶדַאְרַזּובְנ דְנּוא 6
 אייֵז טאָה לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 27 :הָלְבַר ןייק ,לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק םעֶד ּוצ טְרְהיִפעֶנְקעוֶוַא
 רֶע טאָהיֹוזַא דְנּוא ;תָמַח דְנאַל םעֶד ןיִא ,הָלְבר ןיִא טייֵטעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶנאָּלְׁשעֶג

 -יֵרְטְרעֶפ טאָה רַצאֶרְדַכּובְנ סאוָו ,קְלאָפ םאָד זיִא סאָד 28 :דְנאַל ןייֵז ןּופ הָדּוהְי ןעֶּביִרְטְרעֶפ
 םעד ןיִא 29 :םיִדּוהְי גיִצְנאוַוְצ דְנּוא איירְד דְנּוא דְנעֶזיֹוט אייֵרְד ,רֶהאָי ןעֶטְנעֶּביִז םעד ןיִא ,ןעֶּב

 טרעֶדְנּוד טְכַא ,םִיַלָׁשּורי ןּופ (ןעֶּביִרְטְרעֶפ רֶע טאָהנ ,רֵצאֶרְרַכּובְנ ןּופ רֶהאָי ןעֶטְנְהעֶצְמְבַא
 יי
 -ו



 הני היסרדז 07

 ןיִא 0 ;םייֵל גיִסייֵרְד דְנּוא אייוִוְצ דְנּוא רַצאֶרְרַכוְבְנִל ֿמירׂשֶעְו ׁשֵלְׁש תַנְׁשִּב :םִיָנָׁשּו םיִׁשֹלְׁש ל
 רֶהאָו ןעֶטְסְגיִצְנאַַוְצ דְנּוא אייֵרְד םעֶד רוַאמ עבש ׁשֶפָנ םיִֹהְי םיִחָּבַמ-בר ןְדָארתבנ הָלְגה
 רעֶד ,ןראַרַזּובְנ טאָה ,רֵעאֶרְדַכּובְנ ןופ !האמ ׁשעֶו קהלת טל הָמָ כי

 -ירמְרעֶפ רעֶטְכאַלְׁש איִד ןּופ ןאַמְטְּפֹוה הי טיי: ווׂש עֹבׁשְו םִׁשֹלְשב יִהַּה ,וא : . ...זו-רו- .דלמ ןְכָיְהְי תֹולָנְל הָנָׁש עַבָׁשְו םיִׁשֹלְׁשִּב 'הְַו 1
 תו שב = אל שי 2 א אָׂשָנ ׁשֵרֹחַל הָׁשִמַחַו םיִרְׂשֶעְּב ׁשֶרֹח רֶׂשֶע םִינְׁשִּב הָדּוהְי
 טְרעֶדְנּוה ןעֶּביִז ,םיִדּוהְי איִד ןופ ןעּב ןיֶכיוהְי שאד-תֶא ֹותְכְלַמ תַנְׁשּב לֶבָּב ךֶלֶמ ךדֹרמ לֵמִא

 עֶלַא טייל גיִצְריִפ דְנּוא ףֶניִפ דְנּוא  ;וובׂשָּתִא רֵּבַדִו :איִלְּכַה יִּבִמ וְתֹא אֵ הָדּהְיֶלֶמ 2
 דְנעֶויֹוט רֶעיִפ ןעֶזעֶועֶג ןעֶנעֶז טייל ;לֶבָבִּב ֹוָּתִא רֶׁשֲא םיִבָלמַ אסכל לַשמִמ ֹואְמִּכ-תֶא יה
 זיִא םִע דְנּוא 81 :טְרעֶדְנּוה םְקעֶז דְנּוא ימי--לֶב דיִמָּת וינּפִל 'םֶחָל לֵכֶאְ וָאלכ ֵרָגּב תַא הָּנִׁשְו 5
 -ייֵרְד דִנּוא ןעֶּביִז םעֶד ןיִא ,ןעֶזעוֶועֶג לֶבְּביױלְמ תאמ ל-הְנּתִנ דיִמָּת ֹהַחְרָא ּותָחְראו יח 4

 ןפ ווי ררךעמ יד ןםרְהאי ןעֶשְמְניִמ די מו לָּ ָתֹומ םזיע יב םֹיבְד
 -ַפְלעוֶוְצ םעֶד ןיִא !הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק ,ןיִבָיֹוהְי

 -ְגיִצְנאַַוְצ דְנּוא ףֶניִפ םעֶד ןיִא ,ׁשֶרֹח ןעֶט קוח תנו קוח
 לױא טאָה ,ׁשֶדֹח םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְס

 ןעֶּביֹוהְרעֶד ,לָבָּב ןּופ ביִנעֶק !ָּדַדֹורְמ .השמחו םיששו תואמ שלשו ףלא והימרי לש םיקופפה םוכס
 -אָועֶג ביִנעֶק זיִא ּרִע ןעוֶו רֶהאָי םעֶד ןיִא ההא וירדסו .היננח רמאיו ,ויצחו ,ןמיס םירבנ הישנא לכו

 הָדּוהי ןּופ גיִנעֶק ןיִכיֹוהְי ןּופּפאק םעֶד ןעֶר הי "7 יי 6 לי
 ןופ ןעֶמּונעֶגְסיֹורַא םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא יי ליפ

 טאָה רֶע דְנּוא ,םעֶרעֶג ְּךיִלְדְנייַרְפ םֶהיִא טיִמ טאָה רֶע דִנּוא ? :םיִנְנְנעֶפעֶג םעֶד
 טיִמ ןעֶזעֶועֶג ןעֶנעֶז סאָו עֶניִנעֶק איִד ןּופ לֶהּוטְׁש םעֶד רעֶּביִא א לה פ ןעֶּבעֶגעֶב

 רֶע דְנּוא ,רעֶדייֵלְק-םיִנְְנעֶפעֶג עֶנייַז טְרעֶדְנֶעְרעֶפ טאָה רֶע דָנּוא 23 :לָבָּב ןיֵא םֶהיֵא
 עֶנייֵז דְנּוא 84 :ןעֶּבעֶל ןייַז ןּופ געֶט עֶלַא ,ןעֶסעֶגעֶג טיֹורְּב גיִדְנעֶמְׁש םֶהיֵא ראָפ טאָה
 ְךאַז עֶדעֶי ,לֶבָּב ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןּופ ןעֶראָועֶג ןעֶּבעֶגעֶג גיִדְנעֶטְׁש םֶהיֵא זיִא זיַפְׁש

 ןּופ געֶט עֶלַא ,טיֹוט ןייַז ןּופ גאָמ םעֶד ּוצ זיִּב ,גאָט ןעֶדעֶי טְפְראַדעֶּב טאָה רֶע סאָו
 :ןעֶּבעֶל ןייַז

 ךנוא םרעדנוה איירד דנעזױמ ןייא ןענעז והימרי רפפ םעד ןוֿפ םיקוספ עלא
 םיא םאה רדנוא ;א"י ,ח"כ לעטיפאק זיא ןוֿפאד טֿפלעה איד ;גיצכעז דנוא ףניֿפ

 :ךעלטיפאק גיצֿפניֿפ דנוא אייווצ ןעצנ

 קזוחתנו קזח



 לאקזחי

 -םֶניִסייֵרְד םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע 1
 ןיִא ,שדח ןעֶטְריִפ םעֶד ןיִא ,רֶהאָי ןעֶט
 ְךיִא ןעֶו ,שָדח ןּופ גאָט ןעֶטְפְניִפ םעֶד
 עֶנעֶגְנאַפעֶג איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶועוֶועֶג ןיִּב

 ןעֶנעֶז ,רָבְּכ ָּךייֵט םעֶד אייָּב (תּולָנ ןיִאנ

 ןעֶראָועֶג טְכאַמעֶגְפיֹוא לעֶמיִה איִד

 טְלאַטְׁשעֶג ַא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא

 ןּופ גאָט ןעֶטַפְניִפ םעֶד ןיִא 2 :טאָג ןּופ

 עֶטְפְניִפ םאָד ןעֶועוֶועֶג זיִא סאָד ,שֶרֹח
 :ןיִכָיֹוי ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ תּולָנ ןּופ רֶהאָי

 א יִדותִב ֵנֲַוׁשֶרֹחל הָׁשִמַחביִיִבְרִּב הָָׁש םיִשלְׁשִּבויִהַַ
 תֹאְרִמ האְֶאְו םִימָּׁשַה ֹוחְּתְּמִנ רֵבְּכ רֵהָנ-לַע הָלַֹה
 9  ֹול תיִׁשְמֲחַה הנָּׁשַה איֵה ׁשֶרָחל הָׁשִמֲחַּב :םיִהלֲא
 בְדַכ לאקחַילֶא הרב הָה הוה כי ךלֶֹ
 יב םֵׁש ויָקָעיִהְּתַו רַבְּכ רַהְנילַע םיִּדְׂשַּכ ץֶרֶאב ןֵהֹּכַה
 4 לֹוָנ ןָנֶע ןֿפָצַהְדִמ הָאָּב הָרָעְס ַחּור ּגְַו אָדֵאְו :הָוהְי
 ֵמְׁשַחָה ןיעְּכ ה ְכֹוּתִמּו ביִבָס ּול ּהַגְו תַהַּקַלְתִמ ׁשֵאְו
 ה ןָהיֵאְרַמ .הָח תֹיַח עַּבְרַא תיִמָּד הָכּתִמּו :ׁשֵאָה ְְּתִמ
 8 םִיפנְּכ ע עַּברַאְו תֶחֶאְל םינָפ הָעְְּרַאְו :הָנָהָל םֶדָא תֹומד
 ז ףֵכְּכ םֶריֵלְַר ףָכְו הָרָשְי לֶנָר םֶהיֵלְַרְו :םֶהָל תֶחַאְל
 8 תַחַּתִמ םֶרֶא וָהיו יללק תֶׁשֶחְנ ןיֵעּכ םיִצְצִנְו לַ לֶנֵה

4 = 

 כל ר םֶהיֵפְנַּכ א הָׁשִא יי

 יפת דָא נפ םהנְמ תוִמ :ובלו נפ רֶבֹלֶא שי
 לֹואְמִּׂשַהֵמ רוׁש--יֵנפּו םֶּתְעַּבְרַאָל ןיִמָיַה-לֶא היָרַא
 11 תֹוָרְרִּפ םֶהיֵפְנַכְו םֶהיֵגְפּו ןֶתְַּברַאְל רֶׁשָייִגְּו ןתְַּבְרַאְל
 תַא תֹוסָכמ םִַּׁשּוׁשיִא תֹוָרְבח םִיָמׁש ׁשיִאָל הָלְעְמְלַמ
 5 ייְהִי רָׁשֲא לֶא וכי ויָנְפ רָבעלֶא ׁשיִאְו :הָנָהיֵתיו
 15 תֹויַחַה תומָדּו:ןָּתְכַלּבּוּבִִי אל כלי תֶכְלָל חיורָה הָּמָׁש
 ;יה םיִדְַלַה הֵאְרַמּכ ההֲעּב ׁשֵא-ילֲחְנּכ םהיֵאָרמ

 םעֶד ןּופ טְראָו סאָד ןעֶזעוֶועֶג זיִא יֹוזַא 2

 םעֶד ןיִא ןֵהֹּכַה יִזוּב ןּופ ןְהּוז לאקְזִחְי ּוצ ראַה

 דְנּוא ,רָבְּכ ָּךייֵמ םעֶד אייֵּב םיִדְׂשַּכ דְנאַל

 איִד ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא ףיֹוא זיִא ןעֶטְראָד

 -עֶנ ּבאָה ָּךיִא דְנּוא 4 :ראַה םעֶד ןּופ דְנאַה
 ֹיִא דָניִדְמְרּוטְׁש ַא ,העָז דְנּוא ;טְקּוק

 םִע דַנּוא ,רֶעייֵפ םעֶניִדְרעֶקאַלְפ ַא דְנּוא ,ןעֶקְלאָו רעֶסיֹורְנ ַא ,טייֵז-ןּופָצ ןּופ ןעֶמּוקעֶג

 ןעֶהעֶזְנָא םאֶד אי יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶנ זיִא ןעֶטיִמ רעֶד ןּופ דְנּוא ,םּורַא םֶגֶניִר טְנייֵׁשעֶג טאָה

 ןעֶזעֶועֶג ויִא ןעֶטיִמ רעֶד ןּופ דִנּוא 2 :רֶעייַפ םעֶד ןעֶׁשיִוְצ ןּופ ןייֵטְׁשְנִרעֶּב ןּופ
 ןעֶהעֶזְנָא רֶעייֵז ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאָד דִנּוא ,תֹויַח עֶגיִרעֶּבעֶל רֶעיִפ ןּופ טְלאַטְׁשעֶב איד
 יי טאַהעֶג טאָה םעֶביִלְטיִא דְנּוא 6 :טְלאַטְׁשעֶג-ןעֶׁשְנעֶמ ַא טאַהעֶג ןעֶּבאָה אייז

 ןעֶנעֶז םיִּפ עֶרייֵַז רָנּוא 7 :לעֶניִלְפ רֶעיִפ טאַהעֶג טאָה םעֶכיֵלְטיִא דְנּוא ,רעֶמיִנעֶּמ

 איז יֹוזַא ניִדְכעֶלייֵק ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז סיִפ עֶרייֵז ןּופ טיִרְט איִד דְנּוא ;ךייֵלְנ ןעֶזעוֶועֶנ
 דְנּוא 8 :רעֶּפּוק םעֶטְצּוּפעֶנ איו יֹוזַא טְלעֶקְניִפעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ּבְלאַק ַא ןּופ
 רֶעיִּפ עֶרייַז ףיֹוא דְנעֶה-ְןעֶׁשְנעֶמ איו יֹוזַא ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז לעֶניִלְפ עֶרייֵז רעֶטְניִה

 לעֶניִלְפ עֶרייֵז 9 :לעֶניִלְפ דְנּוא רעֶמיִנעֶּפ טאַהעֶג ןעֶּבאָה רֶעיִפ עֶלַא דְנּוא ,ןעֶטייֵז

 טְרְהעֶקעֶנְמּוא טיִנ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ,עֶרעֶדְנַא איִד ּוצ עֶנייֵא ןעֶזעוֶועֶג טְפעֶהעֶּב ןעֶנעֶז

 דְנּוא 10 :ןעֶנְנאַגעֶנ םֶטְרעוֶוְראָפ ָּךייֵלְנ זיִא רעֶכיִלְטיִא ,ןעֶבְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו
 דְנּוא ,שְנעֶמ ַא ןּופ םיִנָּפ םאָד איו ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶמיִנעֶּפ עֶרייֵז ןּופ טְלאַטְׁשעֶג איד
 רעֶד ףיֹוא דְנּוא ,ּבייֵל ַא ןּופ םיִנָּפ ַא טייַז רעֶטְכעֶר רעֶד ּוצ טאַהעֶנ ןעֶּבאָה רֶעיִּפ עֶלַא
 ןעֶּבאָה רֶעיִפ עֶלַא דְנוא ,סקָא ןַא ןּופ םיִנָּפ סאָד טאַהעֶג רֶעיִפ עֶלַא ןעֶּבאָה טייַז רעֶקְניִל

 דֶנּוא ,רעֶמיִנעֶּמ עֶרייֵז ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז יֹוזַא 11 :רעֶלְדָא ןַא ןּופ םיִנְּפ סאָד טאַהעֶג ְּךיֹוא

 אייוֵוְצ ןעֶנעֶז ןעֶכיִלְטיִא ןּופ ,ןעֶּביֹוא ןּופ טְלייֵטעֶגְּפָא ןעֶועוֶועֶנ ןעֶנעֶז לעֶניִלְפ עֶרייֵז

 :ןעֶפּוג עֶרייֵז טְקעֶדעֶּב אייוַוְצ ןעֶּבאָה ןעֶכיִלְטיִא ןּופ דְנּוא ,טְפעֶהעֶגְנעֶמאַזּוצ ןעֶזעוֶועֶנ

 -עֶנ טאָה ַחּור רעֶד ןיִהַא ּואוְוַא ,ןעֶנְנאַגעֶג םִטְרעוֶוְראַפ דאָרְג זיִא רעֶכיִלְטיִא דְנּוא 2
 טְרְהעֶקעֶגְמּוא טיִנ ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ,ןעֶגְנאַגעֶגְניִהַא אייֵז ןעֶנעֶז ןְהעֶנ ןעֶלאָז אייֵז זַא טְלאוָו

 יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא תֹויַח עֶניִדעֶּבעֶל איִד ןּופ טְלאַטְשעֶג איִד דְנּוא 12 :ןְהעֶנ רֶעייֵז ןיִא

 סֶע ויִצ ןְלעֶקאַפ ןּופ טְלאַטְׁשעֶג איר איו יֹוזַא ,ןעֶנעֶרְּב סאו ןעֶליֹוק עֶניִדְרֶעייֵפ איו
 ןעגנאגענגפיורא 28



 לאקזחי 29

 : : לאָמעָהִפ ךמ ןִכ ײ דְנּוא ,תֹויַח איִד ןעֶשיוִוְצ ןעֶנְנאַנעֶגְפיֹורַא ;קֶרֶב אֵצֹי ׁשֵאְהִמּ ׁשֵאְל ּהָנְָו תֹוּיחַה ןיִּב תֶכֶּלַהְת
 ןּופ דְנּוא ץְנאַלְג ַא טאַהעֶג טאָה רֶעייַפ סאָד הֵּנִהְו תֹיַחַה אֵראְ ;קֶוָּבַה הָאְרַמְּכ בֹוָׁשְו אֹוָצְר 2 4

 :ץיִלְּב ַא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא רֶעייֵּפ םעֶד הרָארַמ א ַּבְרַאְל תֹויַחַה לֶצֶא ץֶרֶאָּב דָחֶא א ןפוא 16
 / קא פאה ן8 א ,( ןֵּתְַּבְרַאְל רָחֶא תּומְרּו ׁשיִׁשרּפ ןיִעְּכ םֶהיֵׂשֲַמּו םיִִפֹוֲאָה
 א קעז תֹוַח עֶנ ךעֶּבעֶל א בי :ןְפֹואָה ְךותְּב ןֵפֹואָה הֶיְהִי רֶׁשֲאַּכ םֶהְי ַׂשִעַמּו םֶהי ַארַמּו

 אי = ףד ןעֶבַאָה דֶנּזַא ןע ְםאֶלעֶגְניִהַא ןֶּתְכִלְב וּמִי אל ּוכֵלֵי םֶּתְכִלְּב ןְהיֵעְבַר תַעַּברַא-לע וז
 ַא ןּופ טְלאַטְׁשעֶג איִד איוִו יֹוזַא טְרְהעֶק םִיניִצ תֶאֵלְמ םֶתֹּבְַ םֶהָל הָאְרִו םֶהָל ּהַבנְו ן יב 18

 ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו דְנּוא 12 :ץיִלְּב םָלְֶא םִיפִאָה יבָָי תֹויַחַה תֶכָלְבּו :ןְְּעַבְרַאְל םיִבָס 5
 -עֶג ןיִא יֹוזַא ;העָז ,תֹויַח עֶניִדעֶּבעֶל איִד רֶׁשֲא לע עא אָה ּאְׂשִי ר ר תֹויַחַה אֵׂשנִהְבּו 2

 איד ןעֶּבעֶנ דֶרֶע רעֶד ףיֹוא דאָר ַא ןעֶזעוֶו םיַואָהְ תֶכָלְל ַחּור ָה הָּמָׁש ּוכֵלָי תֶכָלָל ַחּוָר ָה םֶׁשיהְיְהִי
 ְ : יה ערעבעפ ּוכלֵי םֶּתְכִלְּב ;םינפי ָאָּב הָיַחַה ַחוָר יִּכ םֶתְמִעַל א שֵנְי 1

 וי בס הב היפ םייב;תו = 2 ן םיִנַמֹואָה ואְׂשִני זרה לע עמ םֶאְׂשִנִרְבּו ּורְמִעַי םֶרְמָעְב
 דְנּוא רעֶדעֶר איִד ןּופ טְלאַטְׁשעֶג איד 16 יִשאֵר--לע תֹומָּו :םיִנפוִאָּב הָיַחה ַחוָר יִּכ םֶתּמִעְל
 איד איז יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא טייֵּבְרַא עֶרייֵז םֶהיֵׁשאָר-לע ייטָנ אָר נה חַרּקִה ןיעּכ עיקְר הָּיַחַה

 רֶעיִפ עֶלַא דְנּוא ןלאַטְסיִרְק ןּופ טְלאַטְׁשעֶג בי הָׁשִא תֹורִָׁ םֶהיָפְנַּכ ַעיִקְרה תַחְתְו :הָלֶע ְלִמ 23

 ,טְלאַטְׁשעֶג אייֵלְרעֶנייֵא טאַהעֶג ןעֶּבאָה תֹּמַכְמ םִַּתָש ׁשיִאְלּו 1 הָּנַה ל ןדטכמ םתש ש יאָל הָתְו א:

 טייֵּבְרַא עֶרייֵז דְנּוא ןעֶהעֶזְנָא רֶעייֵז דְנּוא ר 4 א י , לּקְּכ םֶהיֵפְַּכ לוק-תֶא עמְׁשֶאְו :םֶהיֵתי תֶא הָנֵהְל 4
 ןיִא .דאָר ַא ןופ אי יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא הָנתמ קָכ הָּקְמַה ליק םֶּתְכָלּב יִַּׁש-ליִקּכ םיֵּבַר םִיַמ

 רֶׁשֲא עיְִרל לַעמ לוכ קייהְיו :ןֶה נ יֵפְנַכ 0 הָני ַּפ רֵּת םֶדֶמָעְּב הכ

 אוזי ןעֶה ףשו .ְדאָר א ןופ ןעֶמוִמ;רעֶד עידָל לעשגי :ןְהיִפְנַכ הָניִּפרְּת םֶדֶמֶעִּב םָׁשאֹר רלַע 38
 עֶרייַז ףיֹוא אייֵז ןעֶנעֶז ,ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז = סְֵ אֵּכ מד ריִפפרבֶא הָאְרִמּכ םׁשאֹר--לַ רֶׁשֲא

 ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ,ןעֶבְנאַגעֶג ןעֶטייֵז רֶעיִפ ואְרַאְו .;הָלֶעַמְלִמ ו יָלָע םָדָא הֵאְרמְּכ ת מד אֵסַּכַה תּיִמְּד 7
 דְנּוא 18 :ןְהעֶנ רֶעייֵז ןיִא טְרְהעֶקעֶנְמּוא טיִנ  ווָנְתֶמ הֵאְרּמִמ ביִבָס ה ?"תיֵּב שַא-הֵארַמְּכ לֵמְׁשַח ןיעֶּכ

 זַא ןעֶועוֶועֶג ְךיֹוה יֹוזַא זיִא ןעֶקיִר רֶעייֵז הנשיא השמות הָארממו לעמל
 ןעֶהעֶדּוצְנֶא אייֵז ןעֶזעוֶועֶג אָרֹומ ַא זיִא םַע = שה םִוּב עב הָה שאתה הָאְרמְּ :ביִבָל

 תרוהי-דֹובּכ ּוִמָּד הָאְרַמ 0

 טיִמ לּופ ןעֶזעוֶועֶנ זיִא ןעקיר רֶעייֵז דְנּוא = " ' - ..רכדמ טיק עַמׁשֶא ינפ-לע לו לָארֲאו
 ףְנּוא 19 :רֶעיִפ עֶלַאּוצ םּורַא םֶגְניר ,ןעֶניֹוא : ביל שיורמ

 עֶרייֵז אייֵּב ןעֶנְנעַגעֶג אייֵז טיִמ רעֶדעֶר איִד ןעֶנעֶז יֹוזַא ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז תֹויַח איִד ןעוֶו
 איד ְּךיִז ןעֶּבאָה יֹוזַא דֶרֶע רעֶד ןּופ ןעֶראָועֶנ ןעֶּביֹוהְרעֶד ןעֶנעֶז תֹויַח איִד ןעוֶו דְנּוא ,טייַז

 רעֶד זיִא ןיִהַא טְראָד ןְהעֶג טְלאוָועֶג טאָה ַחּור רעֶד ןיִהַא ּואוְוַא 20 :ןעֶּביֹוהְרעֶד ְךיֹוא רעֶדעֶר
 ַחּור רעֶד ןיִראָו ,ןעֶּביֹוהְרעֶד אייֵז ןעֶנעֶקְטְנַא ְךיִז ןעֶּבאָה רעֶדעֶר איד דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶג ַחּור
 אייֵז ןעֶנעֶז ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו 21 :רעֶדעֶר איִד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא תֹויַח איִד ןּופ
 אייֵז ןעדֶו דְנּוא ,ןעֶנאַטְשעֶג ְּךיֹוא אייֵז ןעֶנעֶז ןעֶנאַטְשעֶנ ןעֶנעֶז אייז ןעוֶו דְנּוא ,ןעְֶנאַגעֶבְךיֹוא

 אייז ןעֶנעֶקְטְנַא ּךיֹוא רעֶדעֶר איִד ְּךיִז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,דֶרֶע רעֶד ןּופ ןעֶּביֹוהְרעֶד ְּךיִז ןעֶּבאָה
 -עֶנ איד דְנּוא 92 :רעֶדעֶר איד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא תֹויַח איד ןּופ ַחּור רעֶד ןיִראוָו ,ןעֶּביֹוהְרעֶד
 -עֶנ איִד אי יֹוזַא ,תֹויַח איִד ןּופ ּפעֶק איִד רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא לעֶמיִה םעֶד ןּופ טְלאַטְש
 ּפעֶק עֶרייֵז רעֶּביִא טייֵרַּפְׁשְרעֶפ ְּךיִז טאָה סאוָו ,לאַטְסיִרְק ןעֶכיִלְרעֶטְכְראָפ ַא ןּופ טְלאַטְׁש
 עֶנייֵא .ְךייֵלְג ןעֶועוֶועֶג לעֶגיִלְפ עֶרייֵז ןעֶנעֶז לעֶמיִה םעֶד רעֶטְנּוא דְנּוא 23 :ןעֶּביֹוא ןּופ
 -זצ ּוצ אייֵז טיִמ ְּךִיִז (לעֶניִלְפנ אייווְצ ןעֶזעוֶועֶנ זיִא (הָיַח) עֶכיִלְטיִא ּוצ ,עֶרעֶדְנַא איִד ןעֶגעֶק
 :טייֵז-רעֶנעֶי ןּופ ןעֶפּוג עֶרייֵז ןעֶקעֶדּוצ ּוצ אייוַוְצ עֶכיֵלְמיִא ּוצ דְנּוא ,טייַז רעֶזיִד ןּופ ןעֶקעֶד
 -אוו עֶליִפ ןּופ לֹוק םאֶד איִז יֹוזַא לעֶניִלְפ עֶרייֵז ןּופ לֹוק סאָד טְרעֶהעֶג ּבאָה ָּךיִא דְנּוא 4
 לֹוק םאָד ,ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייז ןעֶו טאָג ןעֶניִטְכעֶמְלַא םעֶד ןּופ לֹוק סאָד איו יֹוזַא ,רעֶס
 טְלעֶטְׁשעֶגְרעֶריִנַא ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ןעֶו ;הָנֲחַמ ַא ןּופ לּוק סאָד אי יֹוזַא ןעֶדע ר רֶעייֵז ןּופ
 םעֶד רעֶּביִא ןּופ לֹוק ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 8 = עֶרייֵז טְזאָלעֶגְּפּזרַא אייז ןעֶּבאָה
 -אָה טְלעֶטְׁשעֶגְרעֶריִנַא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייז ןעֶו ;ּפעֶק עֶרייז רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאו לעֶמיִה
 רעֶּביִא ויִא םאו לעֶמיִה םעֶד רעֶּביִא ןּופ דְנּוא 26 :לעֶניִלְפ עֶרייֵז טְזאָלעֶגְּפּורַא אייֵז ןעֶּב
 ַא ןּופ טְלאַמְׁשעֶג ַא ןייֵטׁש-ריִּפַס ַא ןופ טְלאְַׁשעֶג איֵד אידז יּוזַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ּפעַק עֶרייֵז
 אי יֹוזַא טְלאַטְׁשעֶג איד לֶהּוטְׁשְניֹורְט םעֶד ןּופ טְלאַטְׁשעֶג איד רעֶּביִא דֵנּוא ,לֵהּוטְׁשְניֹורְט
 ןּופ ּבְראַפ איִד איז יֹוזַא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 27 :ןעֶּביֹוא ןּופ ףיוראד ׁשְנעֶמ ַא ןּופ
 ןעֶהעֶזְנָא םעֶד ןּופ ,םּורַא םֶגְניִר גיִנעוֶועֶניֵא רֶעייֵפ ןּופ ןעֶהעֶזְנָא םאֶד איו יֹוזַא ,ןייֵטְׁשִנְרעֶּב
 -ָנּוא ָּךאָנ זיִּב ןעֶדְנעֶל עֶנייַז ןּופ ןעֶהעֶזְנָא םעֶד ןּופ דְנּוא ,ןעֶּביֹוא ְּךאָנ ויִּב ןעֶדְנעֶל עֶנייַז ןּופ
 םֶגְניִר טְנייֵׁשעֶג טאָה םִע רֶנּוא ,רֵעייֵַפ ןּופ טְלאַטְׁשעֶג איֵד איז יּוזַא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא =
 םעֶד ןיִא ןעֶקְלאוָו םעֶד ןיֵא זיִא סאו ןעֶניֹוּב (ןעֶגעֶרו ַא ןּופ טְלאַטְׁשעֶג איִד איו 28 :םּורַא
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאָד ,םּורַא םֶגְניִר ןייֵׁש םעֶד ןּופ טְלאַטְׁשעֶג איֵד זיִא יֹוזַא ,טְנעֶנעֶר סאָו גאָט
 -עֶזעֶג סֶע ּבאָהְּיִא ןעוֶו דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ דֹובָּכ םעֶד ןּופ טְלאַטְשעֶג רעֶד ןּופ ןעֶהעֶזְנָאסאָד
 = ףעראר לּוק ַא טְרעֶהעֶנ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,םיִנָּפ ןייֵמ ףיֹוא ןעֶלאַפעֶב ָךיִא ןיִּביֹוזַא ןעֶה



 נג ב לאקזחי
 ב לעטיפאק

 -ןֶּב ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 1
 דְנּוא ;םיִפ עֶנייֵד ףיֹוא ְּךיִד לעֶטְׁש םָדָא
 יֹזַא 2 :ןעֶדעֶר ריִד טיִמ לעו ָּךיִא
 רֶע ןעוֶו ַחּור ַא ןעֶמּוקעֶג ריִמ ּוצ זיִא
 טאָה רֶע דִנּוא ,טעֶרעֶנ ריִמ טיִמ טאָה
 םיִפ עֶנייֵמ ףיֹוא טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא ָּךיִמ
 טאָה סאוָו םעֶד טְרעֶהעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא
 ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 3 :טעֶרעֶנ ריִמ טיִמ
 ּוצ ְּךיִד קיִׁש ְּךיִא םָדָא-ְוֶּב ,טְנאָזעֶג ריִמ
 גיִנעֶּמְׁשְרעֶדיוִו ַא ּוצ ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד
 -ךעֶדיוו ריִמ ןעֶגעֶק ןעֶּבאָה סאוָו ,קְלאָפ

 ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵז דְנּוא אייֵז ,טְגיִנעֶּמְׁשעֶג
 םעֶד ּוצ ויִּב טְגיִדְניִזעֶג ריִמ ןעֶגעֶק ןעֶּבאָה
 רעֶדְניִק איִד דְנּוא 4 :גאָט ןעֶניִטְנייַה
 ןעֶּבאָה דְנּוא רעֶמעֶנעֶּפ עֶטְראַה ןעֶּבאָה
 ּוצ ָּךיִד קיִׁש ְּךיִא דְנּוא ,רעֶצְרעֶה עֶטְראַה
 ןעֶגאָז אייֵז ּוצ טְסְלאָז אוד דְנּוא ,אייֵז
 ,אייֵז דְנּוא 8 :טאָב ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא
 אייז רעֶדָא ןעֶרעֶה ןעֶלעוֶו אייֵז ּביֹוא
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 לא אָבָּתַו :ךֶתֹא כד די נֵר-לַע דָמֶפ הא יִלֵא רֶמאָי

 3 לו וִא נא נאט בָא לא רֶמאָּו לא רֵּדמ
 חמה יב דדְרִמ רׁשֲא םיִדְרִֹּמַה םיוצילָא לֵארשי יָנְבילֶא
 + םיִנָפיִשֹק םיִנְּבְַו :הָּזה םֹּיַה םצְדַ יב ּעשָפ םֶתֹובֲאַו
 הרָּכ טל ָתְרַמָאְו םֶהיֵלֲא ָךֶתִֹא ַחֵלּוׁש יִנֲא .בלייקזחו
 ה תָּב יִּכ ולְדהי-סִאוּועְמְׁשִי-סִא .הֶמִוְו .;הוהְי יָנֹדֲא רַמָא

 * םֶדָאְרִב הָּתִאְו :םֶכֹותְב הָיָה איִבְנרֵּכּועדָי הֶּמִה יִרְמ
 םי טל םיִבָרָפ יִּכ אֵרוּתילַא םֶהיֵרְבִּדִמּו םֶהֵמ אְריִּתילַא
 אָרוִּת-לַא םֶהיֵרְבִּדִמ בֵׁשֹי הָּתַא םיִּבְרְקעלָאְו ךֹוא
 : ירנא ָּתְרַּבִדְו !הֶּמֵה יִרְמ תיּב יִּכ תֶהַּתילַאםֶהינְּפִּו
 :הָּמה יִרְמ יּכ ּולָדחָיםִאְ ּועְמְׁשִידא םֶהיֵלֲא
 -יהְּתילַא ךלֵא רֵּבַרְמיִנֲארֶׁשֲא תֶא עַמֶׁש םֶרֶאְדְב הָּתַאְ
 יי ןֵתֹנ נֲא-ְׁשֶא תֵא לֿכָאו די  הֵצְּפ יִרָּמַה תַבְּכ יִרְמ
 + ׁשֵרְפַָו :רָפס"תַּלִגְמ ֹוָב"הִַּהְ לֵא הָחֹולְׁש ְךייהַּנִהְו הָאְרָאָו
 םניק ה היֶלֵא בּתָכְו רָחָאְוםיִנָּפ הָבּותְכ איִהְיַגְפִל הָתֹוא

 :יִהְו הָנֲהְו
 נ

 א -ןרָא לֹוכָא לֹוכָא אָצְמִּתירְׁשֲא תֶא םֶרָאְדִּב יַלֵא רֶמאַּ
 נ -תֶא חַּתְפֶאְו :לֵאָרׂשִי תּבילָא רֵּבַּד ְךלְו תאּוַה הָלִנְּמה
  וטְדֶאְּב יִלֵא רֶמאֵה :תאֹּוַה הָלנְּמַה תַא ינלכַאה יִּפ
 ִנֲא רֶׁשֲא תאֹוַההּלִנְּמַה תַא אֹלַמְת ךֶעַמּו לֵכֲאָת ָךנמִּ
 4 רֶמאֹּו - :קֹתָמִל ׁשֵבְרִּכ יפְּב יִהְּתַו הָלְכֲאְו ךיִלֵא ןֵתֹנ
 ,רכ ָתְרַּבִדְו לֵאְְׂשִי תיֵּב-לֶא אביי םֶלָאְרִּב יָלֵא
 הָּתַא ןוׁשְל יֵדְבִכְו הפָׂש יִקְמִע םעילָא אֹליִּכ :םֶהיֵלֲא
 שיק םברפימעלא אָ :לָָרְלַאהַלׁש

 ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראו---ןעֶדייֵמְרעֶפ ןעֶלעוֶו
 אייֵז ןעֶלאָז ְךאָד---זיֹוה גיִנעֶּפְׁשְרעֶדיוִו ַא

 ןעֶזעוֶועֶג אייֵז ןעֶשיוִוְצ זיִא םִע זַא ןעֶסיוִו
 טְסְלאָז םֶדָאְןֶּב אּוד רעֶּבָא 6 :איִבָנ ַא

 אָרֹומ ןייק אוד טְסְלאָז רעֶטְרעוֶו עֶרייֵז ראַפ דְנּוא ,ןעֶּבאָה טיִנ אָרֹומ ןייק אייֵז רַאַּפ

 אוד ןיִראָה ,רעֶנְרעֶד איו ןייַז גיִנעֶּפְׁשְרעֶדיוִו ריִד ןעֶנעֶק ןעֶלעוֶו אייֵז עֶׁשְטאָח ,ןעֶּבאָה

 -ךעֶו עֶרייַז ראַפ ןעֶּבאָה אָרֹומ ןייק אוד טְסְלאָז ְךאָד ,ןעֶסעֶדְנֶע ןעֶׁשיוִוְצ איו טְסְניֹואוְו

 ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָו ,ןעֶקעֶרְׁש טיִנ ְּךיִד אּוד טְסְלאָז רעֶמעֶנעֶּפ עֶרייֵז ראַפ דְנּוא ,רעֶמ

 אייֵז ּביֹוא ,רעֶטְרעֶֶו עֶנייַמ ןעֶדעֶר אייֵז ּוצ טְסְלאָז אוד רעֶּבָא 7 :זיֹוה גיִנעֶּמְׁשְרעֶדיוו

 -יֵװ ַא ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָו ,ןעֶדייֵמְרעֶפ םִע ןעֶלעוֶו אייז רעֶדָא ןעֶרעֶה סֶע ןעֶלעוֶו

 ןעֶרעֶר ריִד טיִמ לע ְּךיִא םאֶח רעֶה םֶדָאְןִּב אוד רעֶּבָא 8 :זיֹוה גיִנעֶּפְׁשְרעֶד
 ְךאַמ ,זיֹוה עֶניִנעֶּפְׁשְרעֶדיִו סאָד איז יֹוזַא ןייַז גיִנעֶּפְׁשְרעֶדיִו טיִנ טְסְלאָז אּוד

 ּבאָה ְּךיִא ןעֶו דְנּוא 9 :ןעֶּבעֶג ריִד לעֶװ ְּךיִא סאָו םִע דְנּוא ליֹומ ןייד ףיֹוא
 העָז דְנּוא ,ריִמ ּוצ טְקעֶרְטְׁשעֶנְסיֹוא ןעֶזעוֶועֶג דְנאַה ַא זיִא יֹוזַא ,העְז ;טְקּוקעֶג

 -ָסיֹוא ריִמ ראָפ איִז טאָה רֶע דְנּוא 10 :הָלָנֶמ רֶּפֵס ַא ןעֶזעֶועֶנ ויִא רֶהיֵא ןיִא

 ןופ דָנּוא גיִנעוֶועֶגיִא ןּופ ןעֶּביִרְׁשעֶנ ןעֶזעוֶועֶג ןיִראַד זיִא סֶע דַנּוא ,טייֵרְּפְשעֶג

 ;העוֶו דְנּוא ,טייקְגיִריֹורְט דְנּוא ,גאָלק ,גיִנעוֶועֶסיֹוא

 ג לעטיפאק

 ףיֹוא םֶע טְסְניִפעֶג אּוד סאָו סֶע םֶדֶאְֶּב ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 1

 ֹוזַא 2 :לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ּוצ רעֶר דְנּוא העָנ דְנּוא הָלְנֶמ עֶניִזאָד איד
 עֶגיִזאָד איִד ןעֶסֶע טְכאַמעֶג ְָּךיִמ טאָה רֶע דְנּוא ליֹומ ןייֵמ טְכאַמעֶגְפיֹוא ְּךיִא ּבאָה
 ןייד זַא ןעֶכאַמ טְסְלאָז אּוד םֶדָא-ְןֶּב ,טְגאָזעֶג ריִמ וצ טאָה רֶע דנוא 8 :הָלִנְמ
 הָלֵגְמ עֶניִזאָד רעֶד טיִמ םֶרעֶדעֶג עֶנייֵד ןעֶליִפְנָא טְסְלאָז אּוד דנּוא ,ןעֶסֶע לאָז ְךיֹוּב
 ןייֵמ ןיֵא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע רְנּוא ,ןעֶסעֶגעֶג איִז ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא ; ריִד ּוצ ּבעֶג ְָּךיִא סאוָו
 ּוצ םּוק העָנ םָדָא-ְןֶּב ,טְנאָועֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 4 :גיִנאָה איו סיִז יֹוזַא ליומ
 :רעֶטְרעוֶו עֶנייֵמ טיִמ ןעֶדעֶר אייֵז ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד
 ןֹוׁשָל רעוֶוְׁש דְנּוא ףיִט ַא טאָה סאוָו קְלאָפ ַא וצ .שקיעטסיוא םיִנ טְזיִּב אּוד ןיִראוָו 2

 עֶפיִט ןעֶּבאָה סאָו רעֶקְלעֶּפ עֶליִפ ּוצ טיִנ 6 :לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ּוצ טְרֶעייֵנ

 רנוא



241 

 םֶהיֵלֲא אלא םֶהיֵרְבַּד עַמְׁשִתיאל רֶׁשֲא ןוׁשָל ֵרְבִכְו
 ובאֹי אֵל לֵאָרְׂשִי תיֵבו :ְךילֵא ועֵמָׁשִי הֶּמֵה ְִּחַלְׁש ז

 לֵאָרׂשיתיּבילְּכ יִביִלֵאַמְׁשִליִבאטְניִאיִּכ ךילֵאֵעָמְׁשִל
 םיִקְזִ ךנְפ-תֶא יִּתַתנ הֵנִה :הֶּמֵה בֵלייׁשְקּו חַצִמייקזִח 5
 רֶמְׁשִּכ :םֶחְצִמ תּמְעַל קָזָח ָּךֲחְצִמ-תֶאְו םֶהיִנְּפ תַּמִעְל 9

 תַהַּתדאְלְו םָתֹוא אָריִתדאְל ְךֶחְצִמ יִּתַתָנ רֶצִמ קח
 םֶלָאְדְּב יָלֵא רֶמאֹּו =  !הֶּמַה יִרְמ תיֵּב יִּכ םֶהיְֵּפִמ י

 אבו ָךְָבְלִּב חק ְּךילֵא רּבַדָא רֶׁשֲא יִרְבְד-לָּכיִתֶא
 םֶהיֵלֲאָתְרַּבִדְ מע יֵנְב-לֶא הָלונַהילֶא אֵּב ְּךְֵו ּועָמְׁש 1

 -םבִאְו ועְמְׁשִיִא הָוהְי יָנֹדֲא רַמָא הֶּכ םֶהיֵלֲא ָּתְִמֶאְ
 לוָדָנ ׁשֵנַר לוק יֵרֲחַא עמְׁשֶאו ַחּח יִנְָׂשִַּו :ּלָּדִחֶי 2

 תֹוקיׁשמ תַֹחַה יִפְּכ ו לִָקְו :מּוקְּמִמ הָוהיידוִבִּכ ְךירָּב
 ׁשֵעָר לקְו םֶתָּמִעַל םִַפֹוֲאָה ליִקְו הָתֹוחֲא-לֶא הָׁשִא

 יחור תַמֲחַּב רמ ְךֵלאָו יִנחקּתנ יִנְַאְׂשִנ ַחירְו :לדָּג 4
 ביִבָא לֵּת הָלֹנַהילֶא אֹובָאְו :הָקִָח יֵלָע הוהְי--דַיו וט

 בֵׁשֲאְו םָׁש םיִבְׁשּוי הָּמַה רֶׁשֲאְו רֶבְּכ-רַהְנילֶא םיִבְׁשִיַה
 הדְצְקִמ יִהָי :םֶכֹותְּב םיִמְׁשִמ םיִמָי תֶעְבִׁש םָׁש

 ךֶּב :רְמאַל יִלֵא הָוהְירַבְד יִהַו י  םִמָי תַעְבִׁש ע
 רֶבָּד יִמִמ ָּתְעַמׁשְו לֵאָרְׂשִי תבל ףּתִתְנ הָפֹצ. םֶֶא
 אֵלְו תּומָּת תֹמ צָׁשְרָל יֵרְמֶאְּב :יּנָּמִמ םָתֹוא ָּתְַהְִהְ
 הדָָׁשְרָה וָּכרַדמ עֶׁשָר ריִהְזַהְל ָּתְרַּבִד אָלְו ֹוּתְרְַוַה

 הָּתַאְו :ׁשֵּקַבַא ָךדָימ ומָדְו תּמָיוָנֲעַּב עָׁשֶר אה וָתֹיַחְל 5
 אּוה הָעֶׁשְרָה וְְּרַּדִמּ ועְׁשְרְמ בָׁשיאֹלְו עֶׁשֶר ָּתְרַהְוִהיִּכ

 קיֵּדִצ בוׁשְבּו =  ּתְלַצִה ךשפניתֶא הַָּאְתמָיַנַעַּב 2
 יִּכ תמי איִה וָנָפִל לוׁשְבמ יִּתִתָנ לֶָצ הֶׂשֵעְויקְרִצִמ
 ׁשֶא וָהקדצ ןְרכוח אָלְו תומָיוָתאָּמַחב ֹּתְרְִַה אֵל

 ִּתְלִבְלקיּדציִתְרַהְזחיִכ הַא קאך מו הֶׂשֶע ונ
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 ג לאקזחי
 טיִנ טְסְנעֶק אוד סאו תֹונֹוׁשְל עֶרעוֶוְׁש דְנּוא

 ןעוֶו (תֶמֶאְּבו ,רעֶטְרעוֶו עֶרייֵז ןְהעֶטְׁשְרעֶפ
 ןעֶטְלאוָו טְקיִׁשעֶג אייֵז ּוצ ְּךיִד טְלאוָז ְּךיִא
 רעֶּבָא 7 ?טְרעֶהעֶנּוצ טיִנ ריִד ּוצ אייֵז
 ריִד וצ ליוו לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םאָד

 ריִמ וצ ןעֶליוז אייֵז ןיִראָו ,ןעֶרעֶהּוצ טיִנ
 עָצְנאַנ םאָד לייוו ,ןעֶרעֶהּוצ טיִנ (ךיֹואנ

 עֶקְראַטְׁש ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְדיֹוה
 העָז 8 :רעֶצְרעֶה עֶטְראַה דְנּוא ןְרעֶמְׁש

 קְראַטְׁש םיִנָּפ ןייַד טְכאַמעֶג ּבאָה ְךיִא
 ןְרעֶמְׁש ןייַד דְנּוא ,רעֶמעֶנעֶּפ עֶרייֵז ןעֶגעֶק
 יֹװַא 9 :ןְרעֶטְׁש עֶרייַז ןעֶנעֶק קְראַטְׁש
 םעֶד ןּופ רעֶקְראַטְׁש זיִא ריִמָׁש רעֶד איוו

 יעֶג ןְרעֶמְׁש ןייַד ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא ןייֵטְש
 אָרֹומ ןייק אייֵז ראַפ טְסְלאָז אּוד ,טְכאַמ
 ראָפ ְּךיִד טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶּבאָה טיִנ

 ַא ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָָו ,ןעֶקעֶרְׁש טיִנ אייֵז
 רֶע דְנּוא 10 :דְניִזעֶגְזיֹוה גיִנעֶּמְׁשְרעֶדיוו
 ,םָדָא-ְןֵּב ,טְנאָזעֶג רעֶטייוֵו ריִמ ּוצ טאָה
 ,ריִד ּוצ דעֶר ְּךיִא סאוָו רעֶטְרעוֶו עֶנייֵמ עֶלַא
 אייז רעֶה דְנּוא ,ץְראַה ןייֵד ןיִא ףיֹוא םעֶנ
 דְנּוא ,העָנ דְנּוא 11 :ןעֶריֹוא עֶנייֵד טיִמ

 -ָניֵק איִד ּוצ ,עֶנעֶּביִרְטְרעֶפ איִד ּוצ םּוק
 ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,קְלאָפ ןייֵד ןּופ רעֶד

 ןעֶלעוֶו אייֵז ּביֹוא ;טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יּוזַא ,ןעֶנאָז אייֵז ּוצ טְסְלאָז דְנּוא ,ןעֶדעֶר אייֵז
 -עֶנְקעוֶוַא ַחּור ַא ְּךיִמ טאָה יֹוזַא 12 :ןעֶרייֵמְרעֶּפ סֶע ןעֶלעוֶו אייֵז רעֶדָא ןעֶרעֶהּוצ סֶע
 טְּביֹולעֶנ---ׁשַעַר ןעֶסיֹורְנ ַא ןּופ לֹוק ַא טְרעֶהעֶנ ריִמ רעֶטְניִה ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶנאָרְט
 ןּופ לֹוק סאָד (טְרעֶהעֶנ ְּךיֹוא ּבאָה ְּךיִא) 13 :טֶרָא ןייַז ןּופ ראַה םעֶד ןּופ דֹובָּכ רעֶד זיִא
 (רעֶדעֶרנ םיִנְפֹוא איד ןּופ לֹוקסאָד דְנּוא ,עֶרעֶדְנַא איִד עֶנייֵא טְׁשיִקעֶנ ןעֶּבאָה םאוְו תֹויַח איִד
 :שַעַר ןעֶסיֹורְג ַא טיִמ ןעֶזעוֶועֶג זיִא לֹוק סאָד דְנּוא ,אייֵז ןעֶנעֶקְטְנַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאוָו
 ןעֶגְנאַגעֶג ןיִּב ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא דְנּוא ןעֶנאָרְטעֶג ָּךיִמ טאָה ַחּור רעֶד דְנּוא 4
 ריִמ ףיֹוא זיִא ראַה םעֶד ןּופ דְנאַה איִד רעֶּבָא ,טיִמעֶנ ןעֶסייֵה ַא טיִמ דְנּוא טייֵקְרעֶטיִּב ןיִא

 ןעֶנעֶז םאָה עֶנעֶּביִרְטְרעֶפ איִד ּוצ ןעֶמּוקעֶנְנָא ְּךיִא ןיִּב יֹוזַא 12 :ןעֶזעוֶועֶג קְראַטְׁש
 ןיִּב ָּךיִא דְנּוא ,רֶבְּכ ְּךייֵמ םעֶד אייֵּב טְניֹואוְועֶנ ןעֶּבאָה םאְוָו ,ביִבָא לֵּת ןיִא ןעֶזעֶועֶג

 בעֶט ןעֶּביִז ןעֶסעֶזעֶג טְראָד ןיִּב ְּךיִא ,ןעֶסעֶזעֶג ןעֶנעֶז אייֵז ּואוְוַא טְראָד ןעֶסעֶזעֶג
 ןעֶּביִז איִד ןּופ דְנֶע םעֶד ןַא ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 16 :אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ טְרעֶדְנּואוָוְרעֶפ
 םָדָא-ְןִּב 17 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ּוצ ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד זיִא יֹוזַא---געֶט
 םּוראָד ,לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ּוצ רעֶטְכעֶו ַא ראַפ טְכאַמעֶג ָּךיִד ְּבאָה ְךיִא
 ןּופ ןעֶנעֶראָו אייֵז טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ליֹומ ןייֵמ ןּופ טְראָָו סאָד ןעֶרעֶה אּוד טְסְלאָז
 אוד דֶנּוא ,ןעֶּבְראַטְׁש םיִדעֶנ טְסעוֶו אּוד עֶׁשָר םעֶד ּוצ נאָז ְּךיִא ןעוֶו 18 :ריִמ
 ןייַז ןּופ ןעֶנעֶראַו ּוצ עֶׁשָר םעֶד יֵדְּכ טעֶרעֶנ טיִנ טְסאָה אּוד דְנּוא ,טיִנ םֶהיֵא טְסְנעֶראַו
 דְניִז עֶנייַז ןיֵא טעֶו עָׁשָר רעֶניִּבִלעֶזְרעֶד--.ןעֶּבעֶל לאָז רֶע זַא געֶו ןעֶטְכעֶלְׁש
 אּוד ןעוֶו רעֶּבָא 19 :ןעֶנְנאַלְרעֶפ דְנאַה עֶנייַד ןּופ ְּךיִא לעוֶו טּולְּב ןייַז רעֶּבָא ,ןעֶּבְראַטְׁש

 תַעְׁשַר ןייז ןּופ טְרְהעֶקעֶגְקעוֶוַא טיִנ ְךיִז טאָה רֶע דְנּוא עֶׁשָר םעֶד טְנעֶראָועֶג טְסאָה
 טְסאָה אּוד דְנּוא ,דְניִז עֶנייז ןעֶנעוֶו ןעֶּבְראַטְׁש טעוֶו רֶע ,געז ןעֶטְכעֶלְׁש ןייַז ןּופ דְנּוא
 ,תֹוקָדִצ ןייַז ןּופ קעוֶזַא ְּךיִז טְרְהעֶק קיִדַצ ַא ןעֶו דְנּוא 20 :ןעֶועוֶועֶג ליִצַמ ׁשֶּפָנ ןייַד
 -ךאטש לאָז רֶע ,בְנּולְכיֹורְּטְׁש ַא םֶהיֵא ראָפ ּבעֶנ ְּךיִא דְנּוא ,טְּכעֶרְמּוא טּוהְט רֶע דִנּוא
 דְנּוא ,רֶניִז עֶנייֵז ןעֶנעוֶו ןעֶּבְראַטְׁש לאָז רֶע ,טְנעֶראוָועֶג טיִנ םֶהיֵא טְסאָה אּוד לייוו ,ןעֶּב
 ָךיִא לעוֶו טּולְּב ןייַז רעֶּבֶא ,ןעֶרעוֶו טְנאַמְרעֶד טינ לאָז ןּוהְטעֶנ טאָה רֶע סאָו תֹוקְדִצ ןייֵז
 טיִנ לאָז רֶע זַאטְנעֶראָועֶג קיִדַצ םעֶדטְסאָה אּוד ןעוֶו רעֶּבָא 21 :ןעֶנְנאַלְרעֶפ דְנאַה עֶגייַד ןּופ

 ןענירניז



 לאקזחי

 רֶע ,ןעֶניִדְניִז טיִנ שּוהְט רֶע דְנּוא ,ןעֶגיִדְניִו
 ְךיִז טאָה רֶע ןיִראָו ,ןעֶּבעֶל םיוִועֶנ לאָז

 ןייד טְסאָה אּוד דְנּוא ,ןעֶנעֶראָו טְזאַלעֶנ
 דְנאַה איִד דְנּוא 22 :ןעֶזעוֶועֶג ליִצַמ ׁשֹפָנ
 -עֶב טְראָד ריִמ ףיֹוא זיִא ראַה םעֶד ןּופ
 טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע דִנּוא ,ןעֶזעוֶו
 לאָהְט םעֶד ּוצ םיֹורַא העָנ ףיֹוא העָטְׁש
 :ןעֶדעֶר טְראָד ריִד טיִמ לעוֶו ָּךיִא דְנּוא
 ןיִּב דנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ָּךיִא ןיִּב יֹוזַא 8
 ,העָז דִנּוא ,לאָהְט םעֶד ּוצ ןעֶנְנאַגעֶנְסיורַא
 -אֵטְשעֶנ טְראָד זיִא ראַה םעֶד ןּופ דֹובָּכ רעֶד

 ּבאָה ְּךיִא סאָו דֹובָּכ רעֶד אי יֹוזַא ,ןעֶנ

 ְךיִא דְנּוא ,רָבְּכ ְּךייֵמ םעֶד אייֵּב ןעֶהעֶזעֶג
 דָנּוא 21 :םיִנָּפ ןייֵמ ףיֹוא ןעֶלאַפעֶנ ןיֵּב
 -עֶנְנייַרַא ריִמ ןיא זיִא ׁשֶדֹוקַה ַחּור רעֶד

 טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא ָּךיִמ טאָה רֶע דָנּוא ,ןעֶמּוק
 ריִמ טיִמ טאָה רֶע דְנּוא ,סיִפ עֶנייֵמ ףיֹוא
 טְגאָזעֶב ריִמ ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,טעֶרעֶנ
 גיִנעוֶועֶניִא ְּךיִד םיִלְׁשְרעֶפ דְנּוא ,ןייַרַא םּוק
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 הרָּתַאְו רֶהָג ייִכ הָדְחָי האָר אוהְו קיִדצ א
 צנ מאי הָודְיידַי םָׁש יֵלָע :ָּתְלּצִה ְּךְׁשְפַנ-תֶא
 ו טםיקָאו :ךָתֹא רֵּבַדֲא םָׁשְו ְָקּבַה-לֶא ֹאֵצ םִק יַלֵא
 דֹובָּבַּכ רַמֹע הָוהְיידֹובְּכ טְׁשהַּגהְו הְָקמהילֶא אֵצֲאו
 94 ַחור יֵבראֹבָּתַו ינָל לפְֶו רַבְכירַהנילַע יִתיִאָר רֶׁשֲא
 רֵנֶּמַה אָּב יַלַא רֶמאַּו יִתא הֵּבַדָו יֵלְנַר-לַע יִנָרַמֲעַּתַו
 חכ טםיִתֹובֲע דִלָע ונְתַנ הנה םֶרָאְדָב הָּתַאְו :ְךֶתיֵּב ְךותְּב
 א לא יברא ד של !םֶכֹותְּב אב א םֶהְּכ ףירָפִאַו
 ִרְמ תיּב ִּכ חיֶכֹומ ׁשיִאְל םֶהָל הָיהַתראלְ תְמִאְתר ְךֶכִח
 1 הל תרמָא ףפ-תֶא הַּתְפֶא ּךִֶֹא יֵרְבַרְבּו :הֶּמִה
 לִֶּהי ו לֵדָחָהְו עֶמְׁשִי ו ַעמּׂשַה היי יָנֹדֲא רַמָא הֵּכ

 !הֶּמַה יָרְמ תיֵּכ

 תּקַחְוךיפִל ּהָתֹוא הָּתַתְנְו הָנַבְל ףלדחק םֶרָאְדִב הָּתִאְו
 ר ד

 א ֶה

 פ תִָנָבּ רצמ הֶלָע הָּתֵתָנְו :םִלָׁשּורְי--תֶא רע יִלָצ
 תרּנַחמ ָהילָע הָּתְתָנְו הָלְלְס ָהיֵלָעָּתְכִׁשו יָד היֵלָע
 3 לֵזְרַּב תֵבֲחַמ טל הָּתַאְו :םיִבָס םיִדָכ ָהיֶלָש- שְו
 -תֶא תֹניכַהְו ריִשָה ןיִבּו ָךיִּב לֶחַּב ריק הָתֹא הָּתְַָו
 תריבָל איֵה תוִא ָהיֶלָע ת ּתְרַצְו רֹוצְּמַב הָתְיְהְו ָהיֶלֵא נפ
 4 -תֶאָּת ְבַׂש ילאמְׂשַה לע נ בֵכְׁש הֵּתַאְו - ּולֵאָרׂשִי
 ויְלָע בְִֵּּׁ רֶׁשֲא םיִמָּיַה רַּפְסִמ ווָלָע לֵאָרְשִזתיב ןוצ
 ה רפְִמל ם יַנְׁש-תֶא = ִּתַתָנ יִנֲאַו :םֶנֹוֲע-תֶא אָׂשִּת
 סארְִׂיחיִב ןֵצת ְתאָׂשָנְו םֹי םיִעָׁשתו  תִֹאַמ-שְלָׁש םיִמָי
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 5 ָתאָׂשְנו תיִנֵׁש יֵנְמָּיַה ְָדִצ-לַע ָתְבַכָׁשִ הָלָאתֶא ָתיִִּכְ
 הָנָשַל םי הָנָ של םִא םוי םיִעְּבְרַא הָדודְי-תיּב ןוע-תֶא
 ? הָפֹׂשֲח דעק נפ יכָּת םֹלָׁשּורְי רוָצְמ-לאו :ְךָל ווָתִתְנ
  ךַמהַת-אֹלְו םִַתֹובע ךֶלָ יִּתִתְנ הְִֵ :ָהֵלְע ָתאֵּבִ

 םָדָאְְוִּב אּוד רעֶּבָא 28 :זיֹוה ןייַד ןיִא
 עֶּבאָרְג ןּורְמ ריִד ףיֹוא ןעֶלעֶו אייֵז ,העָז
 אייֵז טיִמ ְּךיִד טעוֶו ןעֶמ דָנּוא קיִרֵטִש

 ןעֶׁשיִוְצ טיִנ טְסְלאָז אּוד רעֶּבָא ,ןעֶדְניִּב
 ןעֶמיֹוג ןייַד ּוצ גָנּוצ עֶנייַד ןעֶטְּפעֶהעֶּב ןעֶכאַמ לעֶו ְּךיִא דְנּוא 26 :ןְהעֶנְסיֹורַא אייֵז
 רעֶניִדעֶפאָרְטְׁש ַא ןייַז טיִנ אייֵז ּוצ טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו םּוטְׁש טְסעוֶו אּוד דְנּוא

 ריִד טיִמ לעדֶז ָךיִא ןעֶו רעֶּבָא 27 :דְניִזעֶגְזיֹוה גיִנעֶּפְׁשְרעֶדיִװ ַא ןעֶנעֶז אייֵז לייוֵו ,ןאַמ
 טְנאָז יֹוזַא ,ןעֶבאָז אייֵז ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ליֹומ ןייד ןעֶכאַמְפיֹּוא ָךיִא לעוֶו יֹוזַא ןעֶדעֶר

 -ךעֶפ ליִו סאָו רעֶד ּרעֶּבָא ,ןעֶרעֶה לאָז רעֶד ןעֶרעֶהּוצ ליִז סאָו רעֶד ,טאָנ ראַה רעֶד
 ניזעֶּצְזיֹוה גיִנעֶּמְׁשְרעֶדיוִו ַא ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָו ,ןעֶדייֵמְרעֶפ לאָז ןעֶדייֵמ

 ד לעטיפאק

 אּוד דְנּוא ,רעֶדיִנַא ריִד ראָפ םִע געֶל דָנּוא ,לעֶניִצ ַא ריִד םעֶנ םָדָאְוִּב אוד דְנּוא 1
 רעֶּביִא טְסְלאָז אּוד דְנּוא 2 םִיַלָׁשּורְי טאָמְׁש איִד ןעֶציִרְקְסיֹוא רֶהיִא ףיֹוא טְסְלאָז
 דְנּוא ,םעֶראָּמ ַא ןֶעיֹוּב רֶהיִא ןיִא טְסְלאָז דְנּוא ,בָנּורעֶגאַלעֶּב ַא (ןעֶלאַמְסיֹוא) רֶהיֵא
 ֹונֲחַמ ןעֶלעֶטְׁשַפיֹוא רֶהיֵא ןיִא טְסְלאָז דְנּוא ,ץְנאַׁש ַא ןעֶטיִׁש םּורַא רֶהיֵא רעֶּביִא טְסְלאָז
 = טְסְלאָז אּוד דְנּוא 2 :םּורַא םֶגְניִר סְרעֶטיִה ןעֶכאַמ רֶהיֵא רעֶּביִא טְסְלאָז אּוד דְנּוא
 עֶנְרעֶזייַא עֶנייֵא ראַפ ןעֶּבעֶג איִז טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןאַפ-רֶעייֵפ עֶנְרעֶזייַא עֶנייֵא ןעֶמעֶנ
 ,רֶהיֵא ּוצ םיִנָּפ ןייַד ןעֶמייֵרְּבְנָא טְסְלאָז אוד דְנּוא ,טאָטְׁש איד דְנּוא ריִד ןעֶׁשיוִוְצ דְנאַוַו
 ןְרעֶנאַלעֶּב רֶהיֵא רעֶּביִא ְּךיִד טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,גְנּורעֶנאַלעֶּב ַא ּוצ ןייַז לאָז איִז דְנּוא
 ךיִד טְסְלאָז אּוד דְנּוא 4 :לֵאָרְׂשִי ןּופ רְניִזעֶנְזיֹוה םעֶד ּוצ ןעֶכייֵצ ַא ןייַז לאָז םאָד דְנּוא
 -ָןיֹוה םעֶד ןּופ דֶניִז איִד ןּוהְט ףיֹוראַד טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,טייֵז עֶקְניִל עֶנייֵד ףיֹוא ןעֶנעֶל
 (טייַז רעד) ףיֹוא ןעֶגיִל טְסעוֶו אּוד םאוְו געֶט איִד ןּופ לְהאָצ רעֶד ָּךאָנ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ דּניִזעֶג
 ןּופ ןעֶרְהאָי איִד ןעֶּבעֶגעֶג ריִד ףיֹוא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 8 :דֶניִז עֶרייֵז ןעֶגאָרְט אּוד טְסעוֶו
 דְנּוא ,געֶט גיִצְנייַנ רְנּוא טְרעֶדְנּוד אייֵרְד ,געֶט איד ןּופ לְהאָצ רעֶד ְּךאָנ דְניִז עֶרייֵז
 ןעֶו דְנּוא 6 :לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִועֶגְזיֹוה םעֶד ןּופ רֶניִז איִד ןעֶנאָרְט אּוד טְסעֶו טיִמְרעֶד
 ןְרעֶדְנַא םעֶד ּוצ ןעֶנעֶל ךיִד אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ,טְגיִדְנֶעעֶג ןעֶּבאָה עֶניִזאָד איִד טְסעוֶו אּוד
 רֶניִזעֶנְזיֹוה םעֶד ןּופ דְניִז איִד ןעֶנאָרְט טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,טייַז עֶטְבעֶר עֶנייֵד ףיֹוא לאָמ
 :רְהאָי ןעֶכיִלְטיִא ראַפ גאָט ַא טְמיִטְׁשעֶּב ריִד ראַפ ּבאָה ְּךיִא ,געֶט גיִצְריִפ הָדּוהְי ןּופ
 דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןּופ גְנּורעֶנאַלעֶּב רעֶד ּוצ םיִנָּפ ןייַד ןעֶטייֵרעֶּבְנָא טְסְלאָז אּוד דְנּוא 7

 רו 8 עא וארא ענק טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,םעֶרָא ןייד ןעֶקעֶדְפיֹוא טְסְלאָז

 ןופ
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 ףל"חק הָּתִאְו :ךֶרּצִמ ימי ָךְתולּכידע ּךדַצ-לֶא ְךֶּדֶצִמ 5

 םֶתוא הָּתַתָנו םיִמְּפְִ ןֵחְָו םיִׁשְדעַו לֹופּו םיִרְׁשו מח
 -רָׁשֲא םיִמָיַה רֵּפְסִמ םֶחָלְל ְּךֶל םֶתֹוא ָתיׂשָעְו דֵחֶא ילְכִּ
 :נְלְכאָה םֹי םיִעְׁשִתְו תֹואָמיׁשְלְׁש ְָדַ-לַע בֵכֹוׁש ! הָּתַא

 תעַמ םיל לֶקָׁש םיִרְׂשֶע לוקְׁשִמִּב ּטְלְּכאְּת רׁשֲא ְךְלָכֲאמּו
 ןיהַה תיִׁשְׁש הֵּתְׁשִת הָרֹוׂשְמִּב םִיַמּו :ּנֵלְכאָּת תַעדדֲע וו
 יִלְלְנְּב איִהְו הָנָלְכאָּת םיִרֹעְׂש תֶַנעְו :הָּתְׁשִּת תֵע-דַמ תֶעֵמ ונ
 הרְכָּכ הָוהְי רֶמאּיַ :םָהיֵניעְל הָנְנִעָּת םָדָאָה תֵאֵצ 2

 םֵחיֵּדַא רֶׁשֲא םִיֹוגַּב אֵמָט םִמְחַל-תֶא לֵאְְִׂיְב 'ןלְכאְי
 הרָאְמְטִמ אל יִׁשְפַ הּנַה הֹוהְי יָנֹדֲא ּהָהָא רַמֹאְו :םָׁש
 ;אבדאלְו הָּתַע-דַעְו ירעִֶמ לּתלַנֲאדאל הָּפרְמּו הָכִבָ

 -תֶא ֶל יּתְַנ הֵאָר לַא רֶמאַה - :לטּפ רַב יִפְּב וט
 :םֶהיֵלֲעָדְמְחַל-תֶא ָתיִׂשָעְו םֶהֶאָה יְלג תַחַּת רֶקְּבַהִעֹופְצ

 םלָׁשוריִּב םֶחְליִהטַמ רֵבׂשיִנְנִה םֶדֶאְְּב יַלֵארְמאַּנ 4
 ןימָּמִׁשְבּו הָרֹׂשְמִּב םִיַמּ הָנֶאְדִבּו לֵקְׁשִמְּב םָתְלילְכֶאו

 ויִחֶאְו שיא ֹוּמֵָׁנְו םִימָו םֶחָל ּורְמְחַי ןַעמְל ּּתְשִי וז
 יםֶניֵעַּב ּּקִמְְו
 ה ה
 הִִַָּּּת םיִבָלּנַה רַעַּת הָּדֵח בֶרָחְוךְל"חַק םֶדָאְרִב הֶּתַאְו א

 תאמ ךִל ת ּתְחַקִלְ קל ְךׁשאִר-לַע הבה
 ריִעָה ְךוַתּב ליְִבַּ רּוָאָּב תיִׁשְלְׁש !םֶּתְקַּלִחו סלְׁשִמ 2

 בֶרֶהַּב הָּכִּת תיִׁשֵלְׁשַה-תֶא ָּתְחַקָלְ רמה יִמָי .תאָלְַּכ
 ;םֶהיֵרֲחַא קיִרָא בֶרָחְו ַּוְל הָיוּ תיִשְלׁשַהְו ָהיֶתֹוביִבְס

 םֶהֵמּו :ְךיָפְנִכִּב םֶתֹוא ָּתְרַצְו רֵּפְסִמְּב טֶעְמ םֶׁשִמ ָּתְחִקִלו :
 םָתֹא תמר ׁשֵאָה ךת-לֶא םֶתֹוא ָּתְבַלְׁשִהְ חֶּקִּת דִֹש

 רַמָא חָּכ .:לארׂשִי תיֵבלְּכ-לֶא ט ׁשַאדאַצַת ּוּנָמִמ יי ה
 ָהיֶתֹוביִבְסּו ָהיֶתְמַׂש םִינַה ְּךֹחַּב םָלָׁשיְִי תאֵז הִ

 ּבאָה יֹוזַא 14 :ןעֶסיֹוטְשְרעֶפ ןיִהַא טְראָד

 זיִּב טייֵז עֶרעֶדְנַא רעֶד ּוצ טייֵז עֶנייֵא ןּופ
 עֶנייֵד ןופ געֶט איִד טְגיִדְנֶעעֶג טְסאָה אּוד
 ּוצ םְסְלאָז אּוד דְנּוא 9 :גְנּורעֶגאַלעֶּב
 דְנּוא טְׁשְרעֶג דְנּוא ,ץייִװ ןעֶמעֶנ ריִד
 דְנּוא ,שְזְריִה דִנּוא ,ןעֶזְניִל דְנּוא ,ןעֶנאָּב
 אייז טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ץייוװ ןְלעֶקְנּוט
 טְסְלאָז אּוד דְנּוא יִלַּכ ַא ןיִא ןּוהְטְנייַרַא
 ְךאָנ וייֵּטְש םֶלַא ןעֶכאַמ ריִד ראַפ סֶע
 טְסעוֶו אּוד סאו געֶט איִד ןּופ לאָצ רעֶד
 טְרעֶדְנּוה אייֵרְד ,טייֵז עֶנייֵד ףיֹוא ןעֶניִל
 ןּופאַד אוד טְסְלאָז געֶט גיִצְנייֵנ דְנּוא
 אוד םאִח ןעֶסֶע ןייֵד דְנּוא 10 :ןעֶסֶע

 טְכיוִועֶג םעֶד ְךאָנ ןייַז לאָז ןעֶסֶע טְסעוֶו
 ּוצ טייֵצ ןּופ ,גאָט ַא ראַפ לֵקְׁש גיִצְנאַַוְצ
 דנּוא 11 :ןעֶסֶע סֶע אּוד טְסְלאָז טייֵצ
 ,סאָמ ַא טימ ןעֶקְניִרְט אוד טְסְלאָז רעֶסאוַו
 ּוצ טייֵצ ןּופ ןיִה לעֶטְסְקעֶז ַא ּוניֵיַהְד
 אוד 19 :ןעֶקְניִרְט םִע אּוד טְסְלאָז טייֵצ

 ,לעֶביִק-ןעֶּטְׁשְרעֶג ַא איו ןעֶסֶע םִע טְסְלאָז
 -ןעֶׁשְנעֶמ טיִמ ןעֶקאַּב םִע טְסְלאָז אּוד
 רעֶד דְנּוא 13 :ןעֶניֹוא עֶרייַז ראַפ הָאֹוצ
 איֵד ןעֶלעֶו יֹוזַא ,טְגאָזעֶג ריִמּוצ טאָה ראַה

 טיֹורְּב ןייֵרְמּוא רֶעייֵז ןעֶמֶע לֵאָרְׂשִי יֵנְּב
 אייֵז לעֶו ְּךיִא ּואוְוַא םִיֹוג איִד ןעֶׁשיוִוְצ

 ןייֵמ .העֶז !טאָנ ראַה ןייֵמ ,יֹוא ,טְגאָזעֶג ְּךיִא

 הָּפְרִט ןייק דְנּוא הָלִבְנ ןייק ןעֶסעֶגעֶג טיִנ ּבאָה ְךיִא ןעֶראָועֶג אַמָט טיִנ זיִא ׁשָפֶנ
 ןייֵמ ְןיִא ןעֶמּוקעֶנְנייַרַא טיִנ ְּךיֹוא זיִא סֶע דְנּוא ,רעֶהַא ויִּב ןָא דְנעֶגּוי עֶנייֵמ ןּופ

 ְךיִא .העְז טְנאָזעֶו ריִמ ּוצ טאָה רִע דְנּוא 15 :שייַלְפ םעֶנייֵרְמּוא ןייֵק ליֹומ

 טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,תֵאֹוצ-ןעֶשְנעֶמ טאָמְשְנַא רעֶדְניִר ןופ תַאֹוצ ןעֶּבעֶנעֶג ריִד ּבאָה

 -ןֶּב ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ (רעֶטייֵוו טאָה רֶע דְנּוא 16 :טיִמְרעֶד ןעֶכאַמ טיֹורְּב ןייַד

 םִיַלָׁשֹורְי ןיִא טיֹורְּב ןּופ גְנּונְהעֶלְרעֶטְנּוא איד ןעֶכעֶרְּבּוצ לעדֶו ְּךיִא העֶז םֶדָא

 איז דְנּוא גְראָז טיִּמ דנוא טְכיִועֶג טיִמ טיֹורְּב סאָד ןעֶסֶע ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא

 לאָז םִע יֵדְּכ 17 :ְנּורעֶדְנּואוְוְרעֶפ טיִמ דְנּוא םאָמ טיִמ רעֶסאַַו ןעֶקְניִרְט ןעֶלעֶו
 ןְרעֶדְנּואוָוְרעֶפ ְּךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,רעֶסאַז דְנּוא םיֹורְּב ןעֶרעֶו טְרעֶניִמעֶנ אייֵז

 ;דְניִז עֶרייֵז ןעֶנעוֶו ןְהעֶנְרעֶפ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ןָרעֶדְנַא םעֶד רעֶּביִא רעֶנייֵא

 ה לעטיפאק

 אוד טְסֶלאָז רעֶסעֶמְלאָנ ַא דְרעוֶוְׁש עַפְראַׁש ַא ריִד םעֶנ ,םָדָא-ְוֶּב אּוד דְנּוא 1

 דְנּוא ּםאָק ןייַד רעֶּביִא ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא ןעֶכאַמ סֶע טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶמעֶנ ריִד
 איִד) אייֵז דְנּוא ןעֶלאָׁשְנאָה ןעֶמעֶנ ריִד טְסְלאָז אּוד דְנּוא טְראָּב ןייַד רעֶּביִא
 ןּופ ןעֶטיִמ ןיִא רֶעייַפ םיִא ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ אּוד טְסְלאָז קָלַח-טיִרְד ַא 2 :ןעֶלייֵטּוצ (ראָה
 -טיִרְד ַא דֶנּוא ,ןייַז טְליִפְרעֶד ןעֶלעוֶו גְנּורעֶנאַלעֶּב רעֶד ןּופ געט איִד ןעוֶו טאָטְׁש רעֶד
 ַא דנּוא םּורַא םֶגֶניִר דְרעֶוְׁש ַא טיִמ ןעֶנאַלְׁש דֵנּוא ןעֶמעֶנ אּוד טְסְלאָז קֵלֵח
 ןעֶהיִצְסיֹוא לעוֶז ְּךיִא דְנּוא ;דְניִו םעֶד ּוצ ןעֶטייֵרְּפְׁשְרעֶפ אוד טְסְלאָז קָלַח-טיִרְד
 ןיִא גיִנעוֶו ןעֶמעֶנ ןּופְרעֶד ְּךיֹוא טְסְלאָז אּוד דְנּוא 8 :אייֵז רעֶטְניִה דְרעֶוְש סאָד
 :(דייֵַלְק ןייֵד ןּופפ ןעֶקֶע איד ןיִא ןעֶדְניִּבְנייֵא אייז טְסְלאָז אוד דְנּוא ,לאָצ רעֶד
 אייֵז טְסְלאָז אּוד דְנּוא (ראָה יי ןעֶמעֶנ ְּךאָנ אּוד טְסְלאָז אייֵז ןּופ דְנּוא 4
 ןיִראוָו ,רֶעייֵפ םיִא ןעֶנעֶרְּבְרעֶּפ אייֵז טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,רֶעייֵפ ןעֶטיִמ ןיִא ןעֶּפְראַיְּניִהַא
 יֹזַא 8 :לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶנְזיֹוה ןעֶצְנאַה םעֶד ּוצ רֶעייֵפ ַא ןְהעֶנְסיֹורַא םעוֶו אייֵז ןּופ
 רעֶקְלעֶפ איד ןעֶׁשיוִוְצ ןּוהְמעֶנ איִז ּבאָה ְּךיִא ,םִיַלָׁשּורְי זיִא סאָד ,טאָב ראַה רעֶד טְגאָז

 דנוא
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 א -תרָאְו םִיֹוגהדִמ הָעְׁשרְל יֵטָּפְׁשִמיתֶא רֶמָּתַו :תֹוצָרֶא םֶגְניִרַא ןעֶנעֶז סאָו רעֶדְנעֶל איד דנּוֲא
 : לי לי יי ר יי ןייֵמ ןעֶטיִּבְרעֶפ טאָה איִז דְנּוא 6 :םּורַא

 א םיוצד ְמְשִמכּו םִת : 6 טא טא ןּופ איִח רֶהעֶמ ץעֶועֶנ עֶנייֵמ דְנּוא ,רעֶק

 א תהי ינֲֹא למָאהָּכ כָל  םָתִׂשָע אָלֶכֵתביִבְפ םּורַא םֶגְניִר ןעֶנעֶז סאָו רעֶדְנעֶל איִד
 :םִינַ על םיִטָּפְׁשִמ ְךֵכֹותְב יִתישעוינָא-םנ ךילָע ןְגִה ..עֶנייֵמ ןעֶפְראְָרעֶפ ןעֶּבאָה אייז ןיִראָו
 ירָׂשֲעַאדאלירש ָׁשֲא תֵאְו יִתיׂש ְשָעדאְל רֶׁשֲא תֶא רב יִתיׂשָעְו ןעֶבְנאַגעֶג טיִנ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא םיִטּפְשַמ

 לכו תבא כל תבל עד 752 נאָז יֹוזַא םוראָד 7 :ץעֶזעֶג עֶנייֵמ ןי
 םייִטָפִׁש ְךֶב יִתיִׂשָעְו םָתֹובֶא ּולְכאְי םיִנָבּוְךְכֹותְּב םִנָב היי '* אר :ץלנעפ עק

 באג ינאי ן כל :ַיר-לְכִל ךתיראְשילְּכתֶא יִתִרְח רהעמ טְנעֶז רֶהיֵא לייוו ,טאָנ ראַה רעֶד

 ךֶצוׁשלְכִב תאֵּמַט ִׁשְדְִמיתֶא ןעֶי ליסא הוהְי נֹדֲא ןעֶנעֶז סאו רעֶקְלעֶפ איִד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג
 נאו יִניֵע םתְתיאְלְו עְֶֶא ינא-םנו ךִיִתֹבעְּש-לִכְבּו טיִנ טְנעֶז רֶהיֵא דְנּוא ;ךייֵא םזרַא םֶגְניִר

 צלם ותֹמי רֶבּדִּב ְיׁשְׁש :לֶמָחֶא אָל עֶנייֵמ דְנּא ץעֶזעֶג עֶנייֵמ ןיִא ןעֶגְנַנעֶג
 םישילשק ?ֵהְו  ְךיָתֹוביִבְס ּו ולִֵי בר תיִׁשיִלְׁשִהְו ְךכֹותְב דְנּוא ךּוהְטעֶנ םיִנ רֶהיֵא טאָה םיִטַּפְשִמ

 3 יִתֹהְגַהַ יִַא הָלמ םֶהיֵרֲחַאֹקירָא בֶרָחו הָרזֲאַחּור-לֶכְל םִיֹוג איִד ןּופ םיִטָּפְׁשִמ איד איו ּוליִפַא
 יִתָ קב ִּתְרּבד ידי יָנֲאייֵּכ ּועָדָיו יִּתְמָחְּנִהְו םָּב יִתְמֲה 4 04

 14 םביּגַּב הָּפְרָהְלּו ּבְרֶהְל ְךנתֶאְו !םָּב יִתָמֲח יִתֹו לֵכְב = יי 5 נר הנא טעביי קל
 יט הָפּדּוהְָּרֶח הָתהְו :רבועלּכ יי יתביִבְס רֶׁשֲא = ןיּב יֹוזַא ,העָז ,טאָג ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא

 ךב יֵתֹושֲעַּב ְּךִיָתֹוביִבְס רֶׁשֲא םיו ּנל הׁש ר רָסּומ לעוֶו ְָּךיִא דִנּוא ,ריִד ןעֶנעֶק ְךיֹוא ְּךיִא
 יִּתְרַַּּד הָוהייִנֲא הָמֵח תֹחְכָחְבּו הָמֵחְבּו ףַאְּב םיטְפְׁש איד ראָפ םיִטָּפְׁשִמ ןּוהְט ריִד ןעֶׁשיִוְצ
 + תיחְׁשַמְ יזָהירָׁשא םֶהָּב םִָעְרֶה םֶגֶרָה לַצְחתֶא יְִלַׁשְּב ְךיִא דְנּוא 9 :רעֶקְלעֶפ איִד ןּופ ןעֶניֹוא
 םָכי ילָע ףֵכֹא בָעְרְו םֵכְתָה יי םָתֹוא חַּלַׁשֲא-רָׁשֲא ְךיִא םאוָו םאָד ןּוהִמ ריִד רעֶטְנּוא לעוֶו

 גד היו םָעְר { םֶכיֵלֲע יְֵַּלׁשְו ;םֶהָליהַּטַמ םֶכל ִּתרבְׁשּו דנזא ןּוהְטעֶג טיִנ לאָמְנייֵק ְךאָנ באה
 יי יי "ירצה שה ןהמ רהעַמ שנ סעכלאפ א נו = ִנֲא לע בָא בר רָב םֶדָ רֶבָדו ְךְֶּׁשְו הֶעָר ק לא א
 " "  ;ןעֶטייֵקְניְִרעוֶוְמּוא עֶנייֵד עֶלַא ןעֶנעוֶו ןּופ
 ןעֶסֶע ןעֶלעוֶו רעֶדְניִק דְנּוא ,רעֶדְניִק עֶרייֵז ןעֶסֶע רעֶטעֶפ איִד ןעֶלעוֶו רעֶּביִראָד 0
 לעדֶו ָּךיִא דִנּוא ,טְכירעֶגְפאָרְטְש ןעֶּבעֶג ריִד רעֶטְנּוא לעֶו ְּךיִא דְנּוא ,ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵז
 ֹזַא ,םּוראָד 11 :ןעֶדְניִװח עֶלַא ּוצ גְנּוּבייֵלְּבְרעֶּביִא עֶצְנאַג עֶרייֵז ןעֶטייֵרְּפְׁשְרעֶפ
 -עֶב אֵמֵטְמ טְסאָה אּוד לייוו ,תֶמֶאָּב ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז ,ּבעֶל ְּךיִא איו רֶהֹאָז
 עֶנייֵד עֶלַא טיִמ דְנּוא ןעֶטייֵקְגיִרְרעֶוְמּוא עֶנייֵד עֶלַא טיִמ ׁשֶדְקִמַה תיִּב ןייֵמ ןעֶזעוֶו
 טיִנ ְךיִז טעֶװ גיֹוא ןייַמ דְנּוא ,ןְרעֶניִמ ְּךיֹוא ָּךיִד ְּךיִא לעֶו יֹוזַא ןעֶטייֵקְסּואיִמ
 -טיִרְד ַא 12 :ןעֶּבאָה טיִנ תֹונָמֲחַר ןייק ריִד רעֶּביִא לע ְָּךיִא דְנּוא ,ןעֶמְראַּבְרעֶד
 אייֵז ןעֶלאָז רעֶנְנּוה ְּךְרּוד דְנּוא ,ץְנעֶליִטְסעֶּמ ָּךְרּוד ןעֶּבְראַטְׁש טעוֶו ריִד ןּופ קֶלַח
 סְגניִרַא דְרעֶוְׁש םעֶד ָּךְרּוד ןעֶלאַפ טעז קֶלַח-טיִרָד ַא דְנּוא ,ןעֶמּוקְמּוא ריִד ןעֶׁשיוִוְצ
 דנּוא ןעֶדְניִװ עֶלַא ּוצ ןעֶטייֵרְּפְׁשְרעֶפ ָּךיִא לעֶװ קָלַח-טירְד ַא דְנּוא ,ריד םּורַא
 טעֶז ןָפֹוא ןייֵא יֹוזַא ףיֹוא 13 :אייֵז רעֶטְניִה דְרעוֶוְׁש סאָד ןעֶהיִצְסיֹוא לעוֶו ָךיִא

 ףיֹוא לאָז ןְראָעְמיִרְג ןייֵמ זַא ןעֶכאַמ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶדְנעֶלְרעֶפ ןְראָצ ןייֵמ ְּךיִז
 רעֶד ָּךיִא זַא ןעֶסיז ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,ןעֶטְסייֵרְט ְּךיִמ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶהּור אייֵז

 ןייַמ אייֵז ןַא טְנעֶלְרעֶפ ּבאָה ָּךיִא ןעֶו הָמָקְנ עֶנייֵמ ןיִא טעֶרעֶנ .םִע ּבאָה ראַה
 רעֶטְנּוא הָּפְרֶח ַא ּוצ דְנּוא ,ןְּבְרּוח ַא ּוצ ןעֶּבעֶג ְּךיִד לעֶװ ְּךיִא דְנּוא 14 :ןְראָצ
 סאָװ עֶלַא ןּופ ןעֶניֹוא איִד ראָפ ,ריִד םוא םּורַא םֶנְניִר- ןעֶנעֶז סאָו םִיֹוו איד
 -סעֶל ַא דְנּוא הָּפְרֶח ,ןֶּבְרּוח ַא ּוצ ןייַז טעֶו םִע רְנּוא 18 :ןעֶרְהאַפְרעֶּביִא ןעֶלעוֶו
 םֶגְניִר ןעֶנעֶז סאוָו םִיֹוג איִד ּוצ גְנּורעֶדְנּואְוְרעֶפ דנּוא גְנּופאָרְטְׁש ּוצ דְנּוא ,גְנֹורעֶט

 ןְראָצְמיִרְג דְנּוא ןְראָצ טיִמ טְכיִרעֶגְפאָרְטְׁש ןּוהְט ריִד ןַא לעוֶו ְּךיִא ןעוֶו ,ריִד םּזרַא
 לע ָּךיִא ןעֶו 16 :טעֶרעֶנ םִע ּבאָה ראַה רעֶד ְּךיִא ףאָרְטְש עֶׁשיִנְראָצ טיִמ דְנּוא
 -ְךאַדְרעֶפ םּוצ ןעֶנעֶז סאָװ ,רעֶנְנּוה ןּופ ןעֶלייֵפ עֶטְכעֶלְׁש איד ןעֶקיִׁשְסיֹוא אייֵז ּוצ

 לעדֶו ָּךיִא דְנּוא ,ןעֶּבְראַדְרעֶפ ּוצ אייֵז יִדְּכ ןעֶקיִׁשְסיֹוא אייֵז ןַא לעוֶו ָּךיִא סאוָו ,ןעֶּב
 איד ןעֶכעֶרְּבּוצ ָּךיַא ראַפ לעֶו דְנּוא ,רעֶנְנּוה םעֶד ןעֶרְהעֶמְרעֶפ ָּךייַא רעֶּביִא
 ןעֶקיִׁשְסיֹוא ְּךייַא רעֶּביִא ְָךיִא לעֶװ יֹזַא דְנּוא 17 :טיֹורְּב ןופ גְנּונְהעֶלְרעֶטְנּוא
 -יִטְסעֶּפ איִד דִנּוא ןעֶּביֹורעֶּב ְּךיִד ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא .הָיַח עֶזייֵּב ַא דְנּוא ,רעֶנְנּוה
 ריד רעֶּביִא ְךיֹוא לעדֶו ָּךיִא דְנּוא ,ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא ריִד ןַא טעוֶו טּולְּב דְנּוא ץְנעֶל
 :טעֶרעֶג םִע ּבאָה ראַה רעֶד ְּךיִא ,דְרעוֶוְׁש ַא ןעֶנְנעֶרְּב

 יֿפ

= 

 דנוא



2849 

 ו ו
 יֵרְהילֵא נפ םיִׂש םֶדָאְרִּב :רֶמאֵל יִלֵא והְי-רַבְד יִהָנא 2

 -רֵבּדוָעְמִׁש לֵאָרׂשיִרָהָתרַמָאְו :םָהילֲא אֵכנְִ לֵאָרְשִי
 םיִקיפֲָל תועְנְַ םיִרָהָלהָוהי ָֹדֲא רמָאיהְּכ הָוהינדֲא
 :םֶכיִתמּב יִתְרַּבאְו בֶרָח םֶכיֵלֲע איִבַמ יא יְִנִה תוִאיָלְ
 םבֶּכילְלִח יִּתְלַפהְו םָכיֵנְּמח ירְׁשִנו םֶכיֵתָחְבְִמ ּוּׁשָנו

 םֶהיֵלּקגיְִפִל לֵאָרְׂשִ נב יֵרנִּפ-תֶאיִּתְַנְו :םֶכיליִלִגְְּפל ה
 * סֹכְּב :םֶכיֵתוְחְּבִמ תָֹביִבְמ םֶכיֵתֹמְצַע-תֶא יֵתיִרְ 5

 ןעמִל הֶנמְׁשיִּת תֹמָּכַהְו הְָבִרֲחָּת םיִרָעָה םֶכיֵתֹוָבְׁשמ
 םֶֶכיִלולּג ּותְְּׁשִנְו ֵרְבְׁשנְו םֶּכיֵתוְחְּבזמ ּומְׁשֶאָיו ּובְרָחַי
 ֶככוְתִּב לֶלָח לֵפָנְו :םֶכיׂשֲעַמ יִחְמִנו םֶכיֵנְמַח ֹועָּדִנְו

 בֶרָח יִטיִלְפ םֶכָל תֹוהִּב יִּתְרַתְהְו :הָוהְי יִנֲאיֵכ םֶּתְַדיו 5
 םִיוַּב יִתוא םֶכיֵיִלְּפּורָכָו :תֹוצְרֶאָּב םֶכיֵתֹורְוִהְּב םִיֹונַּב
 -רָׁשֲא הָנוַה םָּבִל-תֶא יּתְרַּבׁשִנ רֶׁשֲא טְׁשייּבׁשנ רֶׁשֲא

 ו לאקזחי
 ו לעטיפאק

 זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד דְנּוא 1
 -ןֶּב 2 :ןעֶנאָז ּוצ יוזַא ,ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ּוצ
 ןּופ גְרעֶּב איִד וצ םיִנְּפ ןייַד אּוהְט םֶדָא
 :איז ּוצ תֹואיִבְנ גאָז דְנּוא לֵאָרְׂשִי

 גְרעֶּב רֶהיֵא ,ןעֶגאָז טְסְלאָז אּוד דְנּוא
 ןופ טְראָו סאָד ּוצ טְרעֶה לֵאָרְׂשִו ןּופ
 ראַה רעֶד טְגאָז יֹוַא ,טאָנ ראַה םעֶד
 ְּךייֵה איד ּוצ דְנּוא גְרעֶּב איִד ּוצ טאָג
 ןַצ דְנּוא רעֶסאַו ןּופ גְנאַנְסיֹוא איִד ּוצ

 רעֶּביִא לעֶװ ְּךיִא ,העְז ,ןעֶלְהאָמ איד

 לעוֶו ְךיִא דְנּוא ,דְרעוֶוְׁש ַא ןעֶגְנעֶרְּב ךייֵא
 ּוטקִו םֶהיֵליִלְג יֵרֲחַא תֹווַה םֶהיֵנֵע תֵאְו יִלָעָמ רֶס
 ועְרִיו !םֶהיֵתְכִֹוִּת לכְל ּוׂשְע רֶׁשֲא תֹועָרָה-לֲא םֶהינְפִּב
 הָעְרָה םֶהָל תִׂשָעַל יִּתרַּבִּד םֶגְח-לֶא אֵל הָוהְו יָנֲאיִּכ

 עֵקרו ּפַכְב הֵּכַה הֹוהְי ינֹרֲא רַמָאדהְּכ :תאַֹה 11
 לֵאְרְִי תִוַּב תועָר תָֹבעוּתילָּכ לֶא חָא--רֶמָאָ ךְֵנַרְּב
 תּומָי רֶבּדִּב קֹוחְרָהי :ּלְפִי ָבּדַבּו בֵעְרְּב בֶרָחַּב רֶׁשֲא
 יִתיֵלכְו תמָי בַערָּב רֹצְּנַהְורָאּנַהְולֹפִי ברָחַּב בֹורָּקַה
 ְךֹתְּב םֶהיֵלְלַח תְֶֹהִּב הָוהְ ֲִאיִּכ םֶּתְעַדיו :םָּב יִתָמֲח
 !לָכְּב הָמָר הָעְבנלְּכ לֶא םֶהיֵתְְֹּבִמ תֹוביִבְכ םֶהיֵללִג
 הָּתֶבֲע הָלֵאילְּכ תחַתְ ְנֶעֶר ץע-לָּכ תַחַתְו םִיִרָהָה יִׁשאִר

 ִתיְִנְו :םֶהיֵליִִג לָכָל ַחֹהיִנ ַחיֵר םֶׁשּונְתִנ רֶׁשֲא םֹוקְמ 4
 רֵבְרִּמַמ הָּמַׁשְּו הָמְמְׁש ץֶרָאָה-תֶא יִּתֲתנְו םֶכיֵלֲע ידִי-תֶא
 :הָוהְי יִנֲאיֵּ וְָדָיְו םֶהיֵתובְׁשִמ לֵכְּב הָתָלְבִּד

 עֶדייֵא דנּוא 4 :תֹומָּב עֶרייַא ןעֶגְליִטְרעֶפ
 דְנּוא ,ןעֶרעֶו טְסיוִוְרעֶפ ןעֶלעֶו תֹוחָּבְזִמ
 ןעֶכאָרְּבּוט ןעֶלעוֶו רעֶדְליִּב-ּוז עֶרייֵא
 ןעֶלאַפ ןעֶכאַמ לעוֶו ְךיִא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו
 -ָמֶא עֶרייֵא ראָפ עֶנעֶגאָלְׁשְרעֶד עֶרייֵא
 איד ןעֶּבעֶג לעֶװ ְּךיִא דְנּוא 2 :רעֶטעֶב

 ראָפ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ םיִרָנְּפ
 -ךעֶפ לעֶז ְּךיִא דְנּוא ,רעֶטעֶנּפָא עֶרייֵז
 םּורַא םֶגְניִר רעֶנייֵּב עֶרייֵז ןעֶטייֵרְּפְׁש
 עֶרייֵא עֶלַא ןיִא 6 :תֹוחַּבְוִמ עֶרייֵא
 בֹורָח םעֶמְׁש איִד ןעֶלעוֶו ןעֶגְנּוניֹואוְו
 טְסיִװ ןעֶלעוֶו תֹומָּב איִד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו

 רעֶטעֶבְּפָא עֶרייֵא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְסיוִו דְנּוא בּורָח ןעֶלאָז תֹוחֵּבְזִמ עֶרייֵא יִדַּכ ,ןעֶרעוֶו
 -םִא ןעֶלעֶו רעֶדְליִּב ןּוז עֶרייֵא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְרעֶטְׁשּוצ דְנּוא ןעֶכאָרְּבּוצ ןעֶלעוֶו
 איֵד דְנּוא 7 :ןעֶרעוֶו טְקעֶמעֶנְסיֹוא ןעֶלעוֶו םיִׂשֲעַמ עֶרייֵא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶמיִנְׁשעֶג

 ןיִּב ְּךיִא זַא ןעֶסיִװ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ;ךיַא ןעֶׁשיִוְצ ןעֶלאַפ ןעֶלאָז עֶנעֶגאַלְׁשְרעֶד
 -םֶנַא ןעֶלעֶו םאִו עֶביִלְטֶע ְּךייֵא ּוצ ןעֶזאָלְרעֶּביִא לעוֶו ְּךיִא רעֶּבָא 8 :ראַה רעֶד
 טייַרּפשּוצ ןייַז טעֶװ רֶהיֵא ןעוֶו ,רעֶקְלעֶפ איִד ןעֶׁשיוִוְצ דְרעוֶוְש םעֶד ןּופ ןעֶניִר

 איד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶקְנעֶדעֶג ְּךיִמ ןעֶלעוֶו עֶנעֶניִרְטְנַא עֶרייֵא דְנּוא 9 :רעֶדְנעֶל איד ןיִא
 עֶרייֵז ןעֶכאַרְּבּוצ ּבאָה ְּךיִא לייװ ,ןעֶנְנאַפעֶג ןייַז טְראָד ןעֶלעוֶו אייֵז ּואוְוַא רעֶקְלעֶפ
 עֶׁשיִרּוה עֶרייֵז דְנּוא ,טְרְהעֶקעֶגְקעוֶוַא ריִמ ןּופ ְּךיִז ןעֶּבאָה סאָו רעֶצְרעֶה עֶׁשיִרּוה
 ןְלעֶקעֶרעֶפ ןייֵלַא ְּךיִז ןעֶלעֶו אייז דְנּוא ,רעֶטעֶנְּפָא עֶרעֶדְנַא ְּךאָנ ןְהעֶג םאִו ןעֶניֹוא
 :ןעֶטייֵקְניִדְרעוֶוְמּוא עֶרייֵז עֶלַא טיִמ ןּוהְמעֶג ןעֶּבאָה אייֵז סאו ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד ןעֶנעוֶו
 טיִנ ּבאָה ְךיִא סאָד דְנּוא ,ראַה רעֶד ןיִּב ְךיִא זַא ןעֶסיִו ןעֶלעֶֶו אייֵז דָנּוא 0
 רעֶד טְנאָז .יֹוַא }1 :;ןּוהט ּוצ עֶטְכעֶלְׁש (עֶצְנאַנו םאָד אייֵז ּוצ טעֶרעֶג םָנֵחְּב
 ָךָא נאָז דְנּוא םּופ ןייַד ששמ פאלק דְנּוא ,דְנאַה עֶנייַד טיִמ גאָלְׁש ,טאָג ראַה
 . ןלֵאָרְׂשִי ויֹוה םעֶד ןּוָפ ןעֶטייֵקְניִדְרעוֶוְמּוא עֶטְכעֶלְׁש עַלַא ןעֶנעוֶו ןּופ העוו דְנּוא
 ְךֶרּוד דנּוא רעֶנְנּוה ָּךְרּוד דְנּוא רְרעֶוְׁש םעֶד ְּךְרּוד ןעֶלאַפ ןעֶלעוֶו אייֵז ןיִראו
 םאִװ רעֶד דִנּוא .טְסעֶּפ ְּךְרּוד ןעֶּבְראַטְׁש טעוֶו טייוֵו זיִא סאָו רעֶד 12 :טְסעֶּפ
 ןעֶּבייֵלְּבְרעֶּביִא טעֶו סאָו רעֶד דְנּוא ,דְרעוֶוְש םאָד ָךְרּוד ןעֶלאַפ טעוֶו טְנעֶהאָנ זיִא
 ןיימ ְּךיִא לע יֹוזַא דְנּוא ,רעֶנְנּוה ָךְרּוד ןעֶּבְראַטְׁש דְנּוא ןעֶרעוֶו טְרעֶנאַלעֶּב טעוֶז
 רעֶד ןיִּב ְךיִא זַא ןעֶנעֶקְרעֶד רֶהיֵא טעֶו ְּךאָנְרעֶד 18 :ןעֶניִדְנֶע אייֵז ןַא ןְראָצ
 םּורַא םֶגְניִר רעֶטעֶנּפָא עֶרייֵז ןעֶׁשיוִוְצ ןייַז ןעֶלעֶֶװ עַנעֶגאַלְׁשְרעֶד עֶרייֵז ןעוֶו ,ראַה
 ,בְראַּב ץיַּפְש ןעֶכיֵלְטיִא ףיֹוא דִנּוא .ְךייֵה ןעֶכיֹוה ןעֶביִלְטיִא ףיֹוא ,תֹוחַּבְזִמ עֶרייֵז
 ,םיֹוּב-ןעֶדְניִל ןעֶקיִד ןעֶכיִלְטיִא רעֶטְניִה דְנּוא ,םיֹוּב םעֶניִרְג ןעֶכיִלְטיִא רעֶטְניִה דְנּוא
 עֶלַא וצ ַחיֵר ןעֶקאַמְׁשעֶג ַא ןעֶּבעֶנעֶג טְראָד ןעֶּבאָה אייֵז ּואוְוַא טְרָא םעֶד ףיֹוא
 דְנאַה עֶנייַמ ןעֶקעֶרְטְׁשְסיֹוא אייֵז רעֶּביִא ְּךִא לעֶז ֹזַא 11 :רעֶמעֶנָּפָא עֶרייֵז

 ,תָלְבַד רֵּבְדִמ איִד איז טְסיִו רֶהעֶמ ,ןעֶכאַמ םְסיִו יֹוזַא דְנאַל םאֶד לעוֶו ָּךיִא דְנּוא
 :ראַה רעֶד ןיִּב ְּךיִא זַא ןעֶנעֶקְרעֶד ןעֶלעוֶו אייֵז דֶנּוא ,ןעֶבְנּוניֹואוְו עֶרייַז עֶלַא ןיִא

 דנוא



 48 ז לאקזחי
 ז לעטיפאק

 ּוצ זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו םאָד דְנּוא 1
 דְנּוא 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶועוֶועֶג ריִמ
 ,טאָב ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,םָדָא-ְןֶּב אוד
 זיִא לֵאָרְׂשִי ןּופ דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד ּוצ

 ַא ןעֶמּוקעֶג זיִא םִע ,ףֹוס רעֶד ןעֶמּוקעֶג
 :דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶקֶע רֶעיִפ איִד ףיֹוא ףֹוס

 ףיֹוא ןעֶמּוקעֶג דֶנֶע םאָד זיִא דְנּוצַא 3
 ןייֵמ ןעֶקיִׁשְסיֹוא לעוֶו ְּךיִא ןיִראָו ,ריִד
 ְךיִד לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,ריִד רעֶּביִא ןְראָצ
 ןעֶנעֶז געוֶו עֶנייֵד איז יֹוזַא ןיִטָּפְׁשִמ

 ְךאָנ ןעֶּבעֶנ ריִד רעֶּביִא לעוֶו ְּךיִא דְנּוא
 דְנּוא 41 :ןעֶטייֵקְניִדְרעוֶוְמּוא עֶנייֵד עֶלַא
 דְנּוא ןעֶניֹושְרעֶפ טיִנ ְךיד טעוֶז גיֹוא ןייֵמ

 ,ןעֶמְראַּבְרעֶד טיִנ ְךיֹוא ְּךיִמ לעֶו ְךיִא
 ְךאָנ ןעֶלאָצעֶּב ריִד לע ְּךיִא טְרֶעייֵנ
 עֶניִדְרעוֶוְמּוא עֶנייֵד ראַּפ ןעֶגעוֶו עֶנייֵד
 ,ריִד ןעֶׁשיוִוְצ ןייַז ןעֶלעוֶו םאוְו םיִׂשֲעַמ
 רעֶד ןיִּב ָּךיִא זַא ןעֶסיוִו טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא
 ןייֵא ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 8 :ראַה
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 + א רמָאיְּכ םֶלְָרִב הָּתַאְו :רְמאַל יִלֵא הָוהְירַבְד יִהָי
 לעבא-לע ץקה אַ ץק לֵאְְׂשִי תמְרְַלהָוְ נָא
  ְךֶּביִפַא יֵתְחַלִׁשְו ךלֶע ץּקה הָּחִע :ץֶרֶאָד תֹפְנּכ
 4 דאָלְו :ְךָתֹבֲעְּתילְּ תַא ךילָיִתתנ ְךיכָרְרִּ ְתְטְִּׁשּ
 ןפָא ךקָע וכד יִּכ ליִמֶָא אלו ְךֵלָע יניִע םיִחָת
 : :הָוהיןֶאיּכ עַד ןייהְת ךכֹותְּב ְךימובְעותְ
 3 ץק :הָאְב הנה הָעָר תַחא הָעָר היי יָא רֶמֶא הֶּכ
 ז הרָריִפְַה הֶאָּב :הָאְּב הוה ךילֵא ץיִקד ץֵקה אּכ אָּב
 דָהיאֹלְו הָמּוהְמ םֹיַה בוָרָק תֹעָה אָּב ץֶרָאָה בֵׁשֹי ְךלֵא
  ְךֶּב פא יִתיִלְכְו לע יתָמח דיׁשֶאבוְּקִמ הָּתע :םיִרָה
 ו אלו :ְךָתֹכֲת-לָּכ תֶא ְךלְעיִּתַתנִכְרּכְךיתְטַּׁשּו
 ךותיבֲעתְ ןפָא ְךלָע ירד ליִמחֶא אלו ינִ םיִחָת
 ' זה הנה :הָּכִמ הָוהי יָא יִּכ םּתְעַדָו ןייְהִת ךֵכּותְּ
 ו םֶמָחַה :ןֹרָה ֶרפ הֶּטּמה ץַצ הְפַה הֶאְצִי הָאְב הוה
 מַה אלְו םָנֹומֲהמ אלו םלַמדאְל צׁשָהיִהַטמל םֶק
 ונ חמשָי-לַא הָנּמַה םֹיַה ַעיִגַה תעה אָּב :םֶהְּב ַּהְנ-אֹלְ
 13 רַפֹומַה יִּכ :ָנֹומֲה-לֶּכילָא ןֹרָח יִּכ לָּבַאְתַילַא רֶכֹוּמַהְ
 -לָּכילָא ןוָחייִּכ םָתיַ םִָיַחַּב דועְו בּוׁשָי אָל רֶּכְמִּמַה-לֶא
 6 יִעְקִּת :ּוקְזַחְתייאְל ותִיַח נב ׁשיִאְו בּׁשָי אֵל הָנומֲה
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 לא ינֹרֲח יִּכ הָמָחְלמִל ְךֶלֹה ןיאְו לֹּכַה ןיֵָהְו עקְּתַב
 וט רֶׁשֲא תַיּבִמ בֶעְרהְו רֶבְּדהְו ץּורַּב בֶרָחַה :הָנֹמֲהילּכ
 :נלְכאְי רֶבְָו בָעְר ריְִּב רֶׁשֲאַו תּומָי בֶרָהַּב הָדָשַּב
 5 תֹמֹה םֶּּכ תֲֶאַגה יי םיִרָהָה-לֶאיָהְוםֶהיֵטיִלְּפ וטְלַּפּ
 ול :םִימ הְֶכַלֵּתיְִַּב-לָכְהנְִִּּ םִַָָהילְּכ:ּנעַּב ׁשיִא
 א הָׁשּוב םיִנָפילּכ לֵאְו תיצלַּפ םֶתֹוא הָתְּפִכְ םִּקַׂש ּורְָ
 פ ָֹבָהו ּויִלְׁשִי תֹוָצּוחַּב םֶפְסַּכ :הָחְרָק םֶהיֵׁשאָדילְכִבּו

 העְז ,קיִלְגְנּוא גיִצְנייֵא ןייֵא ,אֹוי ,קיִלְגְנּוא
 ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא דִנֶע םאָד 6 :טְמּוק םִע
 זיא םִע ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא דְנֶע םאֶד אֹוי
 זיִא סֶע ,העֶז טְקעוֶועֶגְפיֹוא ריִד ןעֶנעֶק
 ןיִא טְסְניֹואוְו סאָו אּוד ,ןעֶמּוקעֶג ריִד רעֶּביִא זיִא ןְרעֶמְׁשְנעֶגְראָמ רעֶד 7 :ןעֶמּוקעֶנְנָא
 טיִנ רעֶּבָא ,טְנעֶהאָנ זיִא לעֶמיִטעֶג ןופ גאָט רעֶד ,ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא טייֵצ איִד ,דְנאַל םעֶד
 ןעֶסיִנְסיֹוא ריִד רעֶּביִא ְּךיִא לעוֶו דְלאַּב ,דֵנּוצַא 8 :גְרעֶּב איִד ןּופ אייֵרְׁשְרעֶדיוו םעֶד ןּופ

 ןיִטָּפְׁשִמ ָּךיִר לעֶז ְּךיִא דְנּוא ,ןְראָצ ןייֵמ ןעֶניִדְנִע ריִד ןַא לעוֶז ָּךיִא דְנּוא ,ןְראָצְמיִרְג ןייֵמ
 :ןעֶטייֵקְניִדְרעֶוְמּוא עֶנייֵד עֶלַא ְּךאָנ ןעֶלאָצעֶּב ריִד לעוֶז ְּךיִא דְנּוא ,געוֶו עֶנייֵד ָךאָנ
 ,ןעֶמְראַּבְרעֶד טיִנ ְּךיִמ לעֶו ְּךיִא דְנּוא ןעֶניֹושְרעֶפ טיִנ ְךיִד) טעוֶו גיֹוא ןייֵמ דְנּוא 9
 םאָ ןעֶטייֵקְגיִדְרעוֶוְמּוא עֶנייֵד ְּךאָנ דְנּוא ,ןעֶלאָצעֶּב ריִד ְּךיִא לעוֶו געוֶו עֶנייד ְּךאָנ טְרֶעייֵנ
 :רעֶגאָלְׁש רעֶד ןיִּב ראַה רעֶד ְּךיִא זַא ןעֶסיִו טְלאָז רֶהיֵא דנּוא ,ריִד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶנעֶז
 !ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא (ןיֹוׁשנ זיִא ןְרעֶטְׁשְנעֶגְראָמ רעֶד !ןָא טְמּוק רֶע העָז ,גאָט םעֶד ןָא העִז 0
 -עֶּביֹור איד 11 :טְהיִלְּב רעֶצְלאָטְׁש רעֶד ,טְצאָרְּפְׁשעֶגְסיֹורַא ןיֹוׁש טאָה ןעֶקעֶמְׁש רעֶד

 ןעֶּבייֵלְּב טעֶו אייֵז ןּופ רעֶנייֵק ןעֶקעֶמְׁש רעֶטְכעֶלְׁש ַא םלֵא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא אייֵר
 רעֶּביִא טיִנ ְּךיֹוא טעוֶו םִע ,(רעֶדְניִקנ עֶרייֵז ןּופ רעֶנייֵק דְנּוָא ,ןעֶסאַמ עֶרייֵז ןּופ טיִנ ְּךיֹוא
 ןעֶראוָועֶג טְנעֶהאָנ זיִא גאָט רעֶד ,ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא טייֵצ איִד 12 :ןעֶרעֶו טְגאָלְקעֶג אייֵז

 ןְראָצְמיִרְג ןייֵמ ןיראָו ,ןְרֶעיֹורְּט רעֶפיֹּוקְרעֶפ רעֶד דְנּוא ןֶעייֵרְפ הֶנֹוק רעֶד טיִנ ְּךיִז זאָל
 ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ רֶהעֶמ טיִנ טעוֶו רֵכֹומ רעֶד ןיִראָו 13 :עֶסאַמ עֶצְנאַג איד רעֶּביִא זיִא
 איד ןיִראָו ,עֶניִדעֶּבעֶל איִד רעֶטְנּוא ְךאָנ זיִא ןעֶּבעֶל רֶעייֵז עֶׁשְטאָה ןעֶטְפיֹוקְרעֶפ םעֶד ּוצ

 טיִנ טעוֶו רעֶנייֵק דְנּוא ,ןעֶרְהעֶקקיִרּוצ טיִנ טעוֶו סאָו ,עֶסאַמ עֶצְנאַג איִד ןעֶגעֶק זיִא הָאיִּבְנ
 ןעֶזאָלְּבעֶג רֵפֹוׁש םעֶד טיִמ ןעֶּבאָה אייֵז 14 :ןעֶכאַמ קְראַטְׁש ןעֶּבעֶל ןייֵז דְניִז רעֶנייֵז ןיִא

 זיִא ןְראָצְמיִרְג ןייֵמ ןיִראָו ,הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא טיִנ טְהעֶג רעֶנייֵק דְנּוא ,טייֵרְּבעֶגְנָא זיִא םעֶלַא
 דְנּוא טְסעֶּמ איד דְנּוא ,ןעֶסיֹורְד זיִא דְרעוֶוְׁש סאָד 19 :אייֵז ןּופ עֶסאַמ רעֶצְנאַג רעֶד רעֶּביִא
 םעֶד טיִמ ןעֶרעֶו טייֵטעֶג טעוֶו דְלעֶפ רעֶד ףיֹוא זיִא סאוָו רעֶד ;גיִנעוֶועֶניִא רעֶבְנּוה רעֶד
 ןעֶּבְראָדְרעֶפ טְסעֶּפ רעֶד דְנּוא רעֶגְנּוה ןּופ טעוֶו טאָטְׁש רעֶד ןיִא זיִאסאוָו רעֶד דְנּוא ,דְרעֶוְוְׁש
 גְרעֶּב איִד ףיֹוא ןעֶּביֹומ איִד איז ןייַז ןעֶלעוֶו אייֵז ןּופ עֶנעֶגּורְטְנַא איִד רעֶּבָא 16 :ןעֶרעוֶו
 דְנעֶה עֶלַא 17 :דֶניִז עֶנייֵז ןעֶנעוֶו רעֶכיֵלְטיִא ,ןעֶמּורְּב ןעֶלעוֶו עֶלַא ,רעֶלעֶהְט איִד דְנּוא
 ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 18 :רעֶסאַוו איו ןְהעֶנּוצ ןעֶלעֶו ןֶעיִנְק עֶלַא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ףאַלְׁש ןעֶלעוֶו
 ןעֶכיִלְטיִא ףיֹוא דְנּוא ,ןעֶקעֶדעֶּב אייֵז טעוֶו םיִנעֶקעֶרְׁש ַא רְנּוא ,קעֶז טיִמ ןְלעֶטְראַגְנָא ְּךיִ
 אייֵז 19 :טייֵהְלאָק ַא ןייַז טעֶו ּפעֶק עֶרייֵז עֶלַא ףיֹוא דְנּוא ,הָׁשּוּב ַא ןייַז טעוֶו םיִנָּפ
 טעֶו רְלאָג רֶעייֵז דְנּוא ןעֶפְראַוְסיֹורַא סאָנג רעֶד ףיֹוא רעֶּבְליִז רֶעייֵז ןעֶלעוֶו

 ןיירמוא
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 תֶרְבֶע םֹויְּ םֶליִצַהְל לֵכּוי-אְל םֶכָהּוםֶפְסַּכ הֶיְהִי ָּדנְל
 שנָשְכִמייב ּואְלַמְיאֹל םֶהיֵעְמּוּעַּׂשְי אלו םֶׁשִפַנ הָוהְי

 םֶתֹובְעֹוה ימלַצְ ּוהְמִׂש אל וְדָע יִבְצּו ;הָיָה סֶע =
 ויִּתַתְּו ;הֶּדנְל םֶהָל ווָּמַתְנ ןֵּכילַע וָב ּוׂשָע םֶהיֵצּוּקִׁש 1
 יִתֹּבַסֲהַו :לְלחְ לֵלָׁשְל ץֶרָאָה יֵעְׁשְרַל ובָלֹג םיִרהְּב 0

 ;ָהלְלַחְ טייפ ּהָבואָבּו ינופ-תֶא ולְִחְו םֶהָמ
 הָאְלִמ ריִעָהְו םיִמָּד טַּפְׁשִמ הְֶלָמ ץֶרֶאה יַּכ ר ׂשְ 23

 םלָׁש שְקִבּו אביהדפק .ןםֶהיִׁשְרַקְמ לתת םיוע ןוְָנ הכ
 הֶרָיְהִּת הָעמׁש-לֶא הָעְמָׁשּו אֹובָּת 'הוהלנ הוה ;ןיאְו 6

 :םינקזמ הָצֵעְו ןֵהֹּכמ דַבאֹּת הָרֹותְו אי ןֹוח יׁשְקִבּ
 ץראה--םע ידיו הָמְמָׁש ׁשּבְלִי איִׂשְָו לֶכְֵתִיךלֶּמַה עז

 םטִּפׁשֶא םֶהיטְפׁשִמְבּו טֶתֹוא הָׂשֶעִא םֶכְרַּדִמ הְִָהְּבִּ
 :הָיהְי ינאי ּיִעְדָיְו

 ח ז לאקזחי

 דְנּוא רעֶּבְליִז רֶעייֵז ןעֶרעוֶו ןייֵרְמּוא
 ליִּצַמ ןעֶנעֶק טיִנ אייֵז טעוֶו דְלאָג רֶעייֵז
 םיִראַה םעֶד ןּופ באט םעֶד ןיֵא ןייַז

 אייז ןעֶלעוֶו רעֶּביֵל עֶרייֵז ןְראָצְמיִרְג

 ןעֶלעוֶו םְרעֶדעֶג עֶרייֵז דְנּוא ,ןעֶניִטעֶז טיִנ
 זיִא דְניִז עֶרייֵז ןיִראוָו ןעֶליִפְנָא םיִנ אייז

 דְנּוא 20 :גְנּולְכיֹורְטְש רֶעייֵז ןעֶזעוֶועֶג

 רֶע טאָה גְנּוריִצ עֶנייֵז ןּופ טייֵהְנעֶׁש איִד
 אייֵז רעֶּבָא ,טעֶטְסעֶיאַמ עֶנייֵז ּוצ טְכאַמעֶג

 -ְנעֶצעֶג איִד טְכאַמעֶג ןּופְרעֶד ןעֶּבאָה
 ןעֶטייֵקְגיִדְרעֶוְמּוא עֶרייֵז ןּופ רעֶדְליִּב
 אײַז וצ  םִע .ּךיִא .ּבאָה רעֶּביִראַד

 ח ה
 בֵׁשֹי יִנֲא ׁשֶרחַל הָּׁשִמֲחַּב יִׁשְׁשַּב תיִׁשִׁשֲה הָנָׁשַּב ! יִהְיַו א

 ִי םָׁש יֵלָע לֵּפִּתַו ינְפִל םיִבְׁשֹוי הָדּהְי ינָקח יִתיֵבְּב
 הדַאְרַּמִמ ׁשֵא-הֵאְרַמְכ 1 ּומְד הִָּהְו הָארֶאְו :הָוהְי יָנֹדֲא 2

 עב רַהְז-הֵאְרַמְּכ הָלְעַמְלּו ינְתֶּמִמּו ׁשֵא הֶׁשִמָלּו ויָנְתָמ

 אָשַויׁשאֹר תציִּב יִנְִַ ד ְִבִמהלְׁש :הָלמׁשִַה 5
 הָמְָּׁורְי יתא אֵבָּתַו םִימָׁשִהיִבּו ץְרָאָהְדיִּב ! חיִח יִפֹא
 הָנוֿפְצ הָנֹוּפַה תיִמיִנְּפַה רַעַׁש חַתָּפ-לֶא םיִהלֶא תֹאְרַמְּב

 רֹובְּכ םֵׁש"הְִהְו :הָנְקַּמַה הָאְנּלה למִס בֵׁשּומ םְׁשירְׁשֲא 4
 ִלַא דמי .הָעְִּבּ יִתיִאָר רֶׁשֲא הָאְרַּמַּכ לאָרְׂשִי יִהלֶא ה

 ְךֶרָּד יניע אָׂשֶאְו הָנוְפְצ ךֶרֵּד ּךיניֵע אָניאָש םֶרָאְרִּב
 הֶרֶוַה הָאְנִּקַה למס ַחּבְזִּמַה רַעָׁשְל ןופָצמ ההֵנִהְו הָנֹֿפְצ

 םיׁשֹע םֵדְמ הָּתַא הָאֹרֲה םֶלָאְִּב יַלֵא רֶמאֹיַו :הָאְַּּ 6

 :בְנּוניִנייִרְנּואְרעֶפ רוצ ןעֶּבעֶנעֶנְניִהַא

 ןְרעֶפְטְנֶעְרעֶּביִא םִע לעו ְּךיִא דְנּוא 21
 ,ּביֹורְקאַז ּוצ עֶדְמעֶרִפ ןּופ דְנעֶה איִד ןיִא
 םִע דְנאַל םעֶד ןּופ םיִעָׁשְר איִד ּוצ דְנּוא
 ְךיִא 29 :ןייַז ּוצ לֵלַחְמ םֶע דְנּוא ןעֶּביֹור ּוצ
 לייו ןּוהְטְקעזֶוַא אייֵז ןּופ םיִנָּפ ןייֵמ לעוֶו

 -ךעֶפ ןייֵמ ןעֶזעוֶועֶג לֵלַחְמ ןעֶּבאָה אייֵז
 ןעֶלעוֶו םִרעֶּביֹור ןיִראָו ,טְרָא םעֶנעֶגְראָּב
 םִע ןעֶלעוֶו אייֵז דֵנּוא ןעֶמּוקְנייִרַא ןיראד
 םאָד ןיִראָו ,טעֶק ַא ְּךאַמ 23 :ןייַז לֵלַחְמ
 דְנּוא ,עֶניִרְלּוׁשְטּולְּב טיִמ לופ ויִא דְנאַל
 :אייֵרעֶּביֹור טיִמ לופ זיִא טאָטְׁש איִד

 רעֶזייַה עֶרייֵז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ןעֶדייֵה עֶטְסְכעֶלְׁש איִד ןעֶגְנעֶרְּב ְּךיִא לעֶו רעֶּביִראָד 4
 עֶרייֵז דְנּוא ,עֶקְראַטְׁש איִד ןּופ טייֵהְצְלאָטְׁש איד ןְרעֶטְׁשְרעֶפ לעדֶו ָּךיִא דנּוא ,ןְנישְרָי
 ןעֶלעוֶו אייז דְנּוא ,ןָא טְמּוק גְנּורעֶטְׁשּוצ ַא 26 :ןיִנׁשֹרָי אייֵז ןעֶלעוֶו רעֶטְרֶע עֶניִלייֵה
 עֶרעֶדְנַא סאָד רעֶּביִא טעֶֶו קיִלְגְנּוא ןייֵא 26 :ןייַז טיִנ טעוֶו םִע רעֶּבֶא םֹולָׁש ןעֶכּוז
 דְנּוא ,עֶרעֶדְנַא איד רעֶּביִא ןייַז טעוֶו גְנּורעֶה (עֶטְכעֶלְׁשנ עֶנייֵא דְנּוא ,ןעֶמּוק קיִלְגִנּוא
 ןעֶרעוֶו ןעֶריֹולְרעֶפ טעוֶו הֶרֹוּת איִד דֶנּוא ,איִבָנ םעֶד ןּופ הָאיִבְנ ַא ןעֶכּוז ןעֶלעוֶו אייֵז

 רעֶד דְנּוא ,ןְרֶעיֹורְט טעוֶו ְּךַלֶמ רעֶד 7 :םיִנֹקִז איִד ןּופ הָצֵע איִד דְנּוא ,ןַהֹּכ םעֶד ןּופ

 םעֶד ןּופ קְלאָפ םעֶד ןופ רֶנעֶה איִד דְנּוא ,גָנּוטְסיוִוְרעֶפ טיִמ ןעֶדייֵלְקְנֶא ְךיִז טעו איִׂשָנ
 ,בעוֶו עֶנעֶניֵא עֶרייֵז ְךאָנ ןּוהְמ אייֵז ּוצ לעוֶו ְּךיִא ןעֶרעוֶו ןעֶקאָרְׁשְרעֶד ןעֶלעוֶו רְנאַל
 ;ראַה רעֶדויִּבְּדיִא זַא ןעֶסיווןעֶלאָז אייֵז דְנּוא .ןיִטַּפְׁשִמ אייֵז ְךיִא לעוֶוםיִטָּפְׁשִמ עֶרייֵזְּךאָנ דְנּוא

 ח לעטיפאק
 -ָפיִּפ םעֶד ןיִא ,שָרֹח ןעֶטְסְּבעֶז םעֶד ןיִא ,רֶהאָי ןעֶטְסְּכעֶז םעד ןיַא ןעֶועוֶועֶג זיִא םֶע דְנּוא 1
 הָדּוהְי ןּופ עֶטְצֶלִע איִד דֵנּוא ,זיֹוה ןייֵמ ןיִא ןעֶסעֶזעֶג ןיִּב ְּךיִא ןעוֶו ,שֵדֹח םעֶד ןּופ גאָט ןעֶט
 :טאָג ראַה םעֶד ןּופ דְנאַה איד ןעֶלאַפעֶג ריִמ ףיֹוא טְראָד זיִא יֹוזַא ,ןעֶסעֶזעֶג ריִמ ראָפ ןעֶנעֶז
 ןּופ איז יֹוזַא טְלאַמְׁשעֶג ַא (ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע) העָז דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו דְנּוא 2
 רָנּוא ,רֶעייֵפ (איוִו םִע ראַזנ ןעֶטְנּוא ןּופ דְנּוא ןעֶדְנעֶל עֶנייַז ןּופ ןעֶהעֶזְנָא םעֶד ןּופ ,רֶעייֵפ
 בראַפ איִד איו יֹוזַא ,ץְנאַלְג ַא ןּופ ןעֶהעֶזְנָא סאָד איו ,ןעֶּביֹוא ְךאָנ דנּוא ןעֶדְנעֶל עֶנייַ ן ןּופ

 דְנּוא דְנאַה ַא ןּופ טְלאַטְׁשעֶג איִד טְקעֶרְטְׁשעֶגְסיֹוא טאָה רֶע דָנּוא 8 :ןייֵטְׁשְנִרעֶּב ןּופ
 ְךיִמ טאָה טְסייֵג רעֶד דְנּוא ,ּפאָק ןייַמ ןּופ ןעֶקאָל-ראָה איִד אייֵּב ןעֶמּונעֶגְנָא ָּךיִמ טאָה רֶע
 ןייק טְגְנעֶרְּבעֶג ּףיִמ טאָה רֶע דְנּוא דֶרֶע דְנּוא לעֶמיִה ןעֶׁשיוִוְצ (ןעֶגאָרְטעֶגנ ,ןעֶּביֹורעֶגְפיֹוא
 זיִא סאָו ,רֶעיֹומ ןעֶגיִנעוֶועֶניִא םעֶד ןּופ רֶעיִט רעֶד ּוצ ,םאָג ןּופ הָאְרַמ רעד ןיִא ,םִיַלָׁשּורְי
 טֶכּוזְרעֶפייֵא ןּופ דָליִּבְנעֶצעֶנ ַא ןעֶסעֶזעֶג טְראָד זיִא םֶע ּואוְוַא ,טייַז-ןֹופָצ רעֶד ןַא ןעֶזעוֶועֶג
 ןּופ טאָג םעֶד ןּופ דֹובָּכ רעֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא טְראָד ,העָז דְנּוא 4 :גיִטְכיִזְרעֶפייֵא טְכאַמ םאִ
 טאָה רֶע דְנּוא 5 :לאָהְט םעֶד ןיֵא ןעֶהעֶזעֶנ ּבאָה ְךיִא סאוָו טְלאַטְׁשעֶג איִד איו יֹוזַא לֵאָרְׂשִי
 ּבאָהיֹוזַא ,ןֹופָצ ןייק געוֶו םעֶד ףיֹוא ןעֶניֹוא עֶנייֵד ףיֹוא ןּונ ּבעֶה ,םָדָא-ְןֶּב ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ
 רֶעיֹוט םעֶד ןּופ טייַז-ןֹופָצ רעד ןַא ,העָז דְנּוא ,ןֹופָצ ןייק ןעֶניֹוא עַניימ ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ְּךיִא
 -ּוקְנייַרַא םעֶד אייֵּב טְכּוזְרעֶפייֵא רעֶד ןּופ דְליִּבְנעֶצעֶג סאָד ןעֶזעוֶועֶג זיִא ַחַּבְזִמ םעֶד אייֵּב
 ?ןֶעּוהְט אייֵז םאֶו אּוד טְסְהעֶז םֶדָא-ְןֶּב ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע דְנוא 6 :ןעֶמ

 איד



 48 ּט ה לאקזחי
 קָחְרִל הֿפ םיִשֹע  לֵאָרְשִידתיִּב רֶׁשֲא תֹולֹדְ תובע סאוָו םיִׂשֲעַמ עֶניִדְרעוֶוְמּוא עֶסיֹורְג איִד
 ז אָכָי ;תֹוָלֹרְּנ תֹובֵעֹוְּת הֶאְרִּת בָׁשָּת דועו יִׁשָּדְקִמ 1 לֶעֵמ ,רָעיֵה ןּוהְט לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה סאָד

 :דג טאר עו הלא יעזס יד 8 דיי יי ןופ ןרעטייזרעד ךופ לאָז הַא ודמ
 : יה תמוז 3 יד = 5 ךיִד טְסעֶו אּוד ןעֶו דְנּוא .ׁשֶדְקַּמַה תיֵּב
 ' תיִנְַּת-לָב הָּנְִ ָאְרֶאו א אָ :הָּפ םיִשֹ םה רַׁשֲא - עג אּוד טְסעֶו יֹוזַא ןעֶרְהעֶקְמּוא ָּךאָנ

 ילַע הֵּכְחִמ לָאְרׂשִי תיֵּב ילְּנילָכְו ץֵקָׁש הָמֵהְבּו ׁשָמַר דְנּוא 7 :ןעֶהעֶז ןעֶטייֵקְניִדְרעוֶוְמּוא עֶרעֶּמ
 11 לֵאָרְשיתב ינקמ ׁשיִא םִעְבִש "!ביִבָ ! ביִָס רֵּמַה רֶעיִט רעֶד ּוצ טְגְנעֶרְּבעֶנ ָּךיִמ טאָה רֶע
 ׁשיִאְו ידנל םיִרְמִע םֶכֹותְּב ד ומֹע ןְפָׁשוִב ּודָינֲאָיְו ּבאָה ְּךיִא ןעֶו דְנּוא ףיֹוה םעֶד ןּוּפ

 נ ַלֵא רֶמאֵו :הֵלֹפ תֶרטּקַהְֲע רֶתַו ִחיּב ָּתְטִקִמ רעֶד ןיִא ְּךאָל ַא ראַז יֹוזַא העז ,ןעֶהעֶזעֶמ
 8 לאה 4 5 0 : א טארסט טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 8 :דְנאַװ

 יי דארה בֶׁשָת ש שא ראו :ץרַאקתא הכע יד ןיא ךאל א ךאָד ךאמ םֶדָאְְּב
 14 טי יא אֵבָי ;םִשֹע הָּמַה-רֶׁשֲא תוִלֹדְג תֶבעוִּת | א ןעֶּבּורְגעֶג ּבאָה ְּךיִא ןעֶו דְנּוא ,הדְנאַוו
 ִשַָה טְׁשדהַנְִו הָנָפְצַה-לַע רֶׁשֲא הָוהי-תיּ רַעָׁש ַא ןעֶזעֶועֶנ טְראָד זיִאיױזַא ,העָז הָנאַח רעֶד
 וט םֶרֶאְדַב ָתוִארָה ילַא רַמאֹּו :וּמּתַהיִתֶא תָֹּכִבְמ תֹובָׁשְי ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 9 :רֶעיִט
 18 א אב : :הָלאַמ תֹלֹדְנ תֹוָבֵעְֹּת הָאְרִּת בּׁשָּת דֹוע עֶניִדְרעווְמּוא עֶטְבעֶלְׁש איִדהעְז דְנּוא םּוק

 ןיִּב הוהְ לֵכיֵה חַתָפיהנִהְו תיִמיִנְּפַה הוהְי--תיִּב רַצַח ןיִּב יֹוזַא 10 :אָד ןּוהְט אייֵז סאו םיִׂשֲעַמ
 הָמְרַק םֶתיֲִַּתְשִמ הֶּמֵהְו הָמְדק םֶהיְֵפּו הומלכהקא יי טיט  ר : םִיֵרֲא שיא הָעמַַו םיְִׂשֶכ מַה ןיֵכו פלאק  ןַעֶהעֶזעֶג ּבאָה דִנּוא ןעֶמּוקעֶגְניִרַא ְךיִא
 עז הָדּוד הִי תיֵבְל לק גֵה ֿמָדָאְדִב תִאְר יַלַא רֶמאֹּ ׁשמָׁשִל ןופ ;ןצִטְקַאַטְשעבי איל רעלאטיוו
 ה-תֶאגלַמ ירִּכ הָפֹׂשֶע רֶׁשֲא תוָבעוְַּה-תֶא תֹשֲעַמ 1 ?פייקְניִדְריִוְמּוא ,תֹזמַהְּב דְנּוא םֶרעוֶו
 8 תֶא םיִהְלְש םנְ היִנְַ ו בֶׁשֵַּ סֶמֶה דְזיֹוה םעֶד ןּופ ןעֶצעֶנ אייֵלְרעֶלַא דְנּוא
 3 לָֹמְחֶא אלו יניע םֹהָתְדאָל הָמֵהְב הָׂשָעָא ָא-נְו :םֶּפַא ןעֶזעֶדעֶג ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי ןּופ רֶניִזעֶג
 ;םֶתֹוא עַמְׁשֶא אֵלְו 1 לי אב ּוָארָקִו םֶגְניִר דְנאַװ רעֶד ףיֹוא טְציִרְקעֶנְסיֹוא

 ם ן יש ערב איִד ןּופ רעֶנעֶמ גיִצְּביִז דְנּוא 11 :םּורַא
 א ׁשיִאְו רָעָה תוּדקְּפ וָבָרָק ר מאל = לוק יִנזָאְב אָרְקִיו ןהזז ּוהָיֲַאַי דְנזא---- לֵאָרְׂשִ ןפ עֶטצְלֶע

 צ ְךֶרַּדִמ ! םיִאַּב םיִׁשָנֲא הָשְׂש הֵּנִדְו :דָיּב וָתַחְׁשַמ ְכ יי += טל
 ,אייֵז ןעֶשיוִוְצ ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא ןֶפֶש ןּופ
 ןיִא קְרעֶוְרעֶכייֵר ןייַז טאַהעֶג טאָה רעֶביִלְטיִא דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶג אייֵז ראָפ ןעֶנעֶז אייֵז
 ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 12 :ןעֶנְנאַנעֶגְפיֹורַא ןּופאַד זיִא ןעֶקְלאוָויְּדיֹור ַא דְנּוא ,דְנאַה עֶנייַז
 דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ןּופ עֶטְצֶלֶע איִד סאָו ןעֶהעֶזעֶג אּוד טְסאָה ,םָדָא-ְןֶּב ,טְגאָזעֶג ריִמ
 ןיִראָו ? רעֶדְליִּב עֶנייַז ןּופ רָדֵה םעֶד ןיִא .רעֶכיִלְטיִא םיִנָרעֶטְסְניִפ רעֶד ןיא ןּוהְמ לֵאָרְׂשִי
 :דְנאַל סאָד טְזאָלְרעֶפ טאָה ראַה רעֶד ןיִראָו ,טיִנ םִנּוא טְֶהעֶז ראַה רעֶד זַא ןעֶנאָז אייֵז
 ןעֶהעֶז אּוד טְסעֶ יֹוזַא םוא לאָמַאְכאָנ ָּךיִד רֶהעַק ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע דְנּוַא 8
 םֶגְנעֶרְּבעֶגְנייַרַא ְּךיִמ טאָה רֶע דְנּוא 14 :ןּודְמ אייֵז סאָו ןעֶטייֵקְגיִדְרעוֶוְמּוא עֶרעֶסעֶרְנ
 דָנּוא ,טייַז-ןֹופָצ רעֶד ףיֹוא זיִא סאָו זיֹוה םיִראַה םעֶד ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ןּופ רֶעיִט רעֶד ּוצ
 :ּומַּת (םאָנְּפָא םעֶד טְנייוַועֶּב ןעֶּבאָה םאֶו רעֶּבייַו ןעֶסעֶזעֶג ןעֶנעֶז טְראָד ,העָז
 ךיד רֶהעָק !םָדָאְןִּב ָא ,ןעֶהעֶזעֶג םאָד אּוד טְסאָה ,טְגאָזעֶג ריִמ וצ טאָה רֶע דְנּוַא 8
 איֵד איו ןעֶטייֵקְגיִדְרעֶוְמּוא עֶרעֶסעֶרְג ןעֶהעֶז ְּךאָנ אּוד ּםֶסעֶו יֹוזַא םּוא לאָמַאְכאָנ
 ןּופ ףיֹוה ןעֶטְסְניִנעוֶועֶניִא םעֶד ןיִא טְגְנעֶרְּבעֶגְנייַרַא ְּךיִמ טאָה רֶע דְנּוא 16 :עֶניִזאָד
 ,ראַה םעֶד ןּופ לֵכיֵה םעֶד ןּופ רֶעיִט רעֶד אייַּב ,העֶז דֶנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד
 דנּוא ףֶניִפ ןּופ ָּךֶרֶע ןַא (ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז) .ַחֵּבְזִמ םעֶד דְנּוא ׁשיִלאַּפ םעֶד ןעֶשיוִוְצ

 ןעֶנעֶק רעֶמעֶנעֶּמ עֶרייֵז דְנּוא ,לַכיֵה םיִראַה םעֶד ּוצ ןעֶקיִר רֶעייֵז טיִמ ,ןאַמ גיִצְנאַַוְצ
 רֶע דְנּוא 17 :ןּוז רעֶד ּוצ טייַז-חַרְזִמ ןעֶנעֶק טְקיִּבעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טייֵז-חַרִזִמ
 -עֶנְזיֹוה םעֶד ראַפ גְניִרְג םאָד זיִא ,ןעֶהעֶזעֶג אּוד טְסאָה ;םֶדָא-ְןֶּב ,טְגאָזעֶג רֹומ ּוצ טאָה
 ןיִראָו ?אָד ןּודְמ אייֵז סאָו ןעֶטייֵקְגיִדְרעֶוְמּוא עֶכְלאָז .ןּוהְמ אייֵז זַא הָדּוהְי ןּופ דֶניִז
 טְרְהעֶקעֶגְמּוא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,אייֵרעֶּביֹור טיִמ דְנאַל סאָד טְליִפעֶבְנָא ןעֶּבאָה אייז
 :זאָנ עֶרייַז אייָּב גייַוָצ איִד ְּךאָנ ןעֶמְלאַה אייֵז ,העֶז דֶנּוא ,ןעֶנְראָצְרעֶד ּוצ ְךיִמ
 טיִנ טעדֶו גיֹוא ןייַמ ,ןְראָצְמיִרְג טיִמ ןְלעֶדְנאַה אייֵז טיִמ ְּךיֹוא ָּךיִא לעוֶו רעֶּביִראָד 8
 ןיִא ןעֶלעוֶו אייֵז עֶׁשְטאָה דְנּוא ,ןעֶמְראַּבְרעֶד טיִנ ְךיִמ לע ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶניֹוׁשְרעֶפ
 :ןעֶרעֶהְרעֶד טיִנ ָּךאָד אייֵז ָךיִא לעֶו לֹוק סיֹורְנ ַא טיִמ ןעֶפּור ןְרֶעיֹוא עֶנייֵמ

 ט לעטיפאק
 טְכאַמ ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,לֹוק םיֹורְנ ַא טיִמ ןעֶריֹוא עֶנייֵמ ןיִא ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע דְנּוא 1
 ןיִא יֵלַּכ ּבְראַדְרעֶּפ ןייַז טיִמ רעֶבכיִלְטיִא ,טאָמְׁש רעֶד ןּופ םִרעֶלְהעֶפעֶּב איד ןעֶנְהעֶנעֶג
 םעֶד ןּופ נעוֶו םעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז רעֶנעֶמ םֶקעֶז העֶז דְנּוא 2 :דְנאַה רעֶנייֵז
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 לאקזחי

 ודָיְּב ֹוצְּפִמ יֵלְּכ ׁשיִאְו הָנוֿפָצ הָנְפִמ ו רֶׁשֲא ןֹוילָעָה רַעַׁש
 ויָנְתָמְּב רַאֹּטַה תֶסֶקְו םיִּדַּב ׁשיִבְל םֶכֹותְּב דָחְא-שיִאְו

 לֵאָרְׂשִי ַלָאודֹבְכּו :תֶׁשְחְנַה חַּבְִמ לֶצֶא ּודְמַעַּיַו ּואֹבַי 2
 זרוָּבַה ןֵּתְִּמ לֶא ויָלָע הָיָה רֶׁשֲא בּורְּכַה לע הלענ
 רֵפֹּפַה תָסָק רֶׁשֲא םיִּדַּבַה ׁשֶבְּלַה שיאהילֶא אֵרקִיַו

 ְךוְּב רעה דתְּ רֹבָע זלֵא הָוהְי רֶמא נְתִמב 4
 םיִחְנֲאְּנַה םיִׂשְנֲאָה תֹחְצִמילַע וָּת ָתיִוְתַהְו סי

 רָלֲאַלְו :הָכֹותְּב תָֹׂשֲעַנַה תֹובעְּתַה-לֶּכ לַע םיִקָנַּנהְו ה
 םֶכיֵניע םֶהְּתלְל וָּכַהְו ויָרְתַא ריִעָב ּוְרְבִע יִנְוֶאְּב רַמָא

 גרַהֵּת םיִׁשָנְו ףֵמְו הָלּותְבּו ריח ןסֶז :ּלְמְחַּמיִלַאְו 6
 וׁשנִּת-לַא ֹוָּתַה ולָ-רׁשֲא ׁשיִא--לָכ-לַעְ תֹהְׁשַמְל
 !תִָּבַה ִנְפִל רֶׁשֲא םיִנֵקְזה םיִׁשָנֲאַּב לו לֲחָּתיִׁשְדְקִמִּו
 תרָֹרָצִחַה-תֶא אלו תיִּבַה-תֶא יִאְּמַט םֶהיֵלֲא רמה ז
 רַאָׁשאְָו םָתֹוּכְַּכ יִהְיַנ :ריִעְב ּּכְַוּאְצו ּואצ םיִלָלֲח 8

 תיִחְׁשַמֲה הָוהָיינֹרֲאּהָהֶא רֵמֹאָו קַעְֲאָויל ְפ-לַע הָלִּפֲאְ ינֲא
 עד ָךְָמֲחתֶא ְךּכְֶׁשִּ לֵארשִי תיִרֵאָשלָּכ תֶא הָּמַא
 טודָנ הָדּוהְיו לֵאָרְׂשִי-תיִּב ןוע יא רֶמאּו ;םֶלָׁשּור
 יִּכ הָמִמ הֵאְלֶמ ריִצָהְו םיִמָּד ץֶרֶאָה אֵלְמִּתַו דֹאְמ דָאְמַּב
 נֲ םגְו :הָאר הוהְי ןיִאְו ץֶרָאָה-תֶא הָוהְי בע ּורְמֶא י

 הֵהְו :ִּתָתנםָׁשאֹרְּבםֶּכרַּד לָמֲחֶא אלו ניֵעםֹחָתאָל וג
 רָבָּד ביִׁשמ ויָנְתָמְּב תַסְּקַה רַׁשֲא םיִּדּבַה ׁשּוִבָל |ׁשיִאָה
 :ִנָתיִוצ רֶׁשֲאַּכ ִתיִׂשָע רַמאֵל

 י ֹף

 ֵבָאְּכ םיִבְרְּכַה ׁשאַר"לַע רָׁשֲא עיקרָהילָא הֵנִהְו הָאְראְו א
 -ילָא רֶמאֵּו ;םֶהיֵלֲע הָאְרָנ אֵּקִּכ תֹיִמָּד הָאְרַמְּכ ריִּפַס 2

 יכְלַּגַל תֹונִב-לֶא אֹּב רֶמאֹּל שַֹּּבַה ׁשֵבָל ׁשיִאָה
 תרוָניֵבִמ ׂשֵא-ילֲחַנ אֵלַמּו םורָּכִל תַחַּת--לֶא
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 ירייפ
 ןטַײ ='

 יווכ

 ְךיִז טְרְהעֶק סאו ,רֶעיֹוט ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא
 טאָה רעֶכיִלְטיִא דְנּוא ,טייז-ןֹופָצ ןעֶגעֶק
 עֶנייז ןיִא טְכעֶרְּבּוצ סאו יִלַּכ ַא טאַהעֶג
 אייֵז ןעֶׁשיִוְצ ןאַמ ןייֵא רָנּוא ,דְנאַה

 -עֶנייֵל ןיִא טעֶדייֵלְקעֶגְנָא ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 רעֶדָא סאַּפ-טְניִמ םיִרָפֹוס ַא דְנּוא ,דְנאַו
 אייז דָנּוא ,ןעֶדְנעֶל עֶנייֵז ףיֹוא (לעוואָט
 ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶד
 םעֶנְרעֶּפּוק םעֶד ןעֶּבעֶנ טְלעֶטְׁשעֶגְרעֶריִנַא
 טאָב םעֶד ןּופ דֹובָּכ רעֶד דְנּוא 3 :ַחֵּבְזִמ

 ןופ ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא לֵאָרְׂשִי ןּופ
 םֶהיֵא ףיֹוא זיִא סאָו בּורְּכ םעֶד רעֶּביִא

 ,זיוה םעֶד ןּופ לעווְׁש רעֶד ּוצ ןעֶועוֶועֶג
 םאָו ןאַמ םעֶד ּוצ ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע דְנּוא

 איד ןיִא טעֶדייֵלְקעֶגְנָא ןעֶזעוֶועֶג ויִא
 ַא טאַהעֶנ טאָה םאִו ,רעֶדייֵלְק עֶנעֶנייֵל
 ;ןעֶדְנעֶל עֶנייַז ףיֹוא סאַפ-טְניִט םיִרָפֹוס
 טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ראַה רעֶד רֶנּוא 4
 ןופ ןעֶטיִמ ןיִא טאָטְׁש איִד ְךְרּוד העָנ

 ןעֶנעֶבייֵצְנָא טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,םִיַלָׁשּורִי
 רעֶנעֶמ איד ןּופ ןְרעֶטְׁש איִד ףיֹוא ּת ַא
 עֶלַא ןעֶנעוֶו ןעֶנאָלק דְנּוא ןעֶצְפייֵז םאו
 ןעֶדעוֶו סאָו םיִשֲעַמ עֶניִדְרעוֶוְמּוא איִד

 איֵד וצ דְנּוא 2 :ןּוהָמעֶנ רֶהיִא ןיִא
 רעֶטְניִה טאָטְׁש איִד ןיִא ְּךְרּוד טְהעֶנ ,גְנּורעֶה עֶנייֵמ ןיִא טְגאָזעֶג רֶע טאָה עֶרעֶדְנַא
 ְךיֹוא ְּךייֵא טְלאָז רֶהיִֵא דָנּוא ןעֶניֹוׁשְרעֶפ טיִנ ןעֶלאָז ןעֶניֹוא עֶרייֵא ,טְגאָלְׁש דִנּוא ,םֶהיֵא
 דנּוא הָלּותְּב איד דְנּוא ,גָנּוי דְנּוא טְלַא ןעֶנעֶבְרַה טְלאָז רֶהיִא 6 :ןעֶמְראַּבְרעֶד טיִנ
 ןאַמ ןעֶכיִלְטיִא ףיֹוא רעֶּבָא ,ןעֶּבְראַדְרעֶפ ּוצ ץְנאַג אייֵז רעֶּבייוֵו דְנּוא רעֶדְניִק ֶייֵלְ

 טְּבעֶה דְנּוא ,ןעֶנְהעֶנעֶג טיִנ ְּךייֵא רֶהיֵא 1 ּת ַא ןּופ ןעֶבייֵצ רעֶד זיִא םִע ןעֶמעוֶו ףיֹונ
 ןעֶנעֶז םאָו רעֶנעֶמ עֶטְלַא איד ןָא ןעֶּביֹוהעֶנְנָא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;ׁשָדְקִמ ןייֵמ ןּופ ןָא
 טְכאַמ ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 7 יע תיֵּב) זיֹוה םעֶד ראַפ ןעֶזעֶזְרעֶג
 טְהעֶב עֶנעֶגאָּלְׁשְרעֶד איִד טיִמ ףיֹוהְראָפ איִד ןָא טְליִפ דְנּוא ,אַמָט שֶדְקִמ ַה תיֵּב סאָד
 :טאָטְׁש איִד ןיִא ןעֶבאָלְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דֶנּוא ןעֶגְנאַנעֶגְסיֹורַא ןעֶנ עֶד אייֵז דַנּוא ,םיֹורַא

 (ןיילַא) ןיִּב ְךיִא רֶנּוא ןעֶנאָלְׁשעֶג אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז ןעֶו ןעֶזעוֶועֶג
 דְנּוא ןֶעיִרְׁשעֶג ּבאָה ּךיִא דְנּוא םיִנָּפ ןייֵמ ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג ְךיִא ןיִּב ֹוזַא ,ןעֶּביִ

 ןּופ בָנּוּבייַלְּבְרעֶּביִא עֶצְנאַג איִד ןעֶּבְראַדְרעֶפ ןעֶד אּוד טְסְליִז !טאָנ ראַה ,יֹוא ,טְגאָזעֶב
 ריִמ ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 9 ?םִיַלָשּורְי רעֶּביִא ןְראָצְמיִרְג ןייד םיֹוא טְסיִג אּוד זַא לֵאְדְׂשִי
 דָנּוא ,םיֹורְג רֶהעֶז ויִא הָדּוהְי דְנּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ןופ רֶגיִז איד ,טְכאָזעֶב
 ןּופ גְנּוגייַנְּפָא טיִמ לּופ זיִא טאַטְׁש איִד דָנּוא ,דָלוש-טּולְּב טיִמ לּופ זיִא דְנאַל סאָד

 ןיִא םִע דִנּוא 8
 ןזַא יי =

 רעֶד דְנּוא ,דְנאל סאָד טְזאָלְרעֶפ טאָה ראַה רעֶד ,טְנאָזעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז וע ,טָּפְׁשַמ
 ָךיִא דִנּוא ,ןעֶניֹוׁשְרעֶפ ּטיִנ טעוֶו גיֹוא ןייֵמ---ָּךיִא ְּךיֹוא דנוא 10 :טיִנ םִע טְהעֶז ראַה
 !געוֶו רֶעייֵז ראַפ טְלאַצעֶּב ּפאָק רֶעייֵז ףיֹוא ּבאָה ְּךיִא ,ןעֶמְראַּבְרעֶד טיִנ ּךיֹוא ָּךיִמ לעֶו
 טאַהעֶג טאָה םאֶה דְנּוא ןעֶנייַל טיִמ רייֵלְקעֶגְנָא ןעֶועֶועֶג זיִא סאָו ןאַמ רעֶד ,העָז 1
 ןּוהָמעֶב ּבאָה ָּךיִא ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶב טאָה ןעֶדְנעֶל עֶנייֵז ףיֹוא סאַפ-טְניִט םאָד
 :ןעֶטאָּבעֶג רימ טָסאָה אנד איוו יֹוזַא

 י לעטיפאק
 ּפאק םעֶד רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶנ לעֶמיִה םעֶד ףיֹוא זיִא יֹוזַא ,העָז ,טְקּוקעֶג ּבאָה ְךיִא ןעוֶו 1
 ַא ןופ טְלאַטְׁשעֶג איד ,ןיִטְׁש-ריִּפַס ַא ןּופ טְלאַטְׁשעֶג איֵד איו יֹוזַא םיִבּורְּכ איד ןּופ
 ּוצ טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 2 :ןעֶזעֶועֶג ןעֶהעֶזעֶג אייֵז ףיוא זיִא לּוטְׁש-ְניֹורְמ
 ןעֶנעֶז םאָו רעֶדעֶר איִד ןעֶׁשיִוְצ ןייַרַא םּוק ,ןעֶנייֵל טיִמ דייֵלְקעֶנְנָא ןאַמ םעֶד
 ןעֶׁשיוְצ ןּופ ןעֶליֹוק-רֶעייַפ טיִמ דְנאַה עֶנייֵד ןָא ליִפ דְנּוא ,בּורָּכ םעֶד רעֶטְניִה

 איד



 י לאקזחי

 רעֶּביִא אייֵז לעֶקְניִרְּפְׁש דְנּוא ,םיִבּורְּכ איד
 ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא זיִא רֶע דְנּוא ,טאָטְׁש רעֶד
 םיִבּורְּכ איִד דְנּוא 2 :ןעֶניֹוא עֶנייֵמ ראָפ

 טייַז עֶטְכעֶר רעֶד ףיֹוא ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז
 -עֶגְנייֵרַא ויִא ןאַמ רעֶד ןעוֶו זיֹוה םעֶד ןּופ
 -עֶנ לּופ טאָה ןעֶקְלאָָו רעֶד דְנּוא ,ןעֶמּוק
 דְנּוא 4 :ףיֹוה ןעֶטְסְניִנעוֶועֶניִא םעֶד טְכאַמ
 -ךעֶד ְּךיִז טאָה ראַה םעֶד ןּופ דֹובָּב רעֶד
 איִד רעֶּביִא בּורְּכ םעֶד רעֶּביִא ןּופ ןעֶּביֹוה
 זיִא זיֹוה סאָד דְנּוא ,זיֹוה םעֶד ןּופ לעֶוׁש
 רעֶד דְנּוא ,ןעֶקְלאוָו םעֶד ןּופ לּופ ןעֶראָועֶנ
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 3 םיִדָמָע םיִבְרְּבְַו :יִניֵעְל אֵבַָו רִָעָה-לַע קֶרּח םיִבָרְּכַל
 רַצְחַה-תֶא .אֹלָמ ןָנֶעְַו ׁשיִאָה ָאֹבְּב תבל ןיִמיִמ
 : לֵעַמ הָוהְיידוְבְּכ םֶרָי :תיִמיִנְּפַה
 הנניתֶא הָאְלַמ רֵצְחָהְו ןָנעַה-תֶא הִיָּבַה .אֵלְמִַו תִָּבַה
 ה רֵצָחַה ַע עֶמְשִנ םיִבֹורְּכַה יִפְנַּכ לֹוקְו :הָוהְי דוְבְּכ
 5 ׁשיַאָה-תֶא ֹותַֹצְּב יִהְיַו :ןהֶּבַדְּב ידשילא לקּכ הָנציִחַה
 תרָֹניֵּבִמ לֵנְִּגַל תֹוָנַבִמ ׁשֵא חַק רמאל טיִדַּבַהׁשְבִל
 ז -תֶא בּורְּבה הַלָׁשִּיַו :ןָפֹואָה לֶצֵא רמָעיו אֹבָי םּרְַּל
 םםִבְרּכַה תֹנּב רֶׁשֲא שֵאָהילֶא םיֿבְּּכִל תָֹניִבִמ ֹודָי

 אריה :אֵצו הֵּקּי ו םיִַּּבַה ׁשֶבל יִנְפח-לֶא ןֵַּו אָׂש
 הָנדְו הָאְרֶאְו :םֶהיִפְַּכ תַהֵּת םֶרָאידַי תיְִִ יב
 בִרְּבַה לָצֲא רֶהָא ןָפֹוא םיִבּורְּכַה לֶצֵא טיִנַוִא הָעְְּרַא

 םיִלוָאָה הַאְרַמּו רָחֶא בִֹרְּכַה לֶצֵא דָחֶא ןָפֹאְו ד

 4 ןֵּתפִמ לֶצ בּורְּבַה
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 ןּופ ץיִנאַלְג טיִמ לּופ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ףיֹוה
 סאָד דְנּוא 8 :ראַה םעֶד ןּופ רֹובָּב םעֶד
 זיִא םיבּורִּכ איֵד ןּופ לעֶניִלְפ איִד ןּופ לֹוק
 -ָנעֶסיֹוא םעֶד ּוצ ויִּב ןעֶראָועֶג טְרעֶהעֶנ
 ןּופ לֹוק םאָד איז יֹוזַא ,ףיֹוה ןעֶטְסְניִנעוֶו
 דְנּואס:טעֶר רֶע ןעֶו ןעֶניִטְכעֶמְלַא םעֶד
 ןעֶטאָּבעֶג טאָה רֶע ןעוֶו ,ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע

 רייֵלְקעֶגְנָא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאָו ןאַמ םעֶד
 ןּופ רֶעייַפ םעֶנ ,ןעֶבאָז ּוצ יּוזַא ןעֶנייֵל טיִמ

 ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ דְנּוא ,רעֶדעֶר איִד ןעֶׁשיִוְצ
 דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶגְנייַרַא רֶע זיִא ,םיִבּורְּכ איד

 :רעֶדעֶר איִד ןעֶּבעֶנ טְלעֶטְׁשעֶג ְּךיִז טאָה
 טְקעֶרְטְׁשעֶגְסיֹוא טאָה בּורְּכ רעֶד דְנּוא 7
 איד ןעֶׁשיִוְצ ןעֶזעֶועֶג זיִא םאָו רֶעייֵּפ םעֶד ּוצ םיִבּורְּכ איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ דְנאַה עֶנייַז
 ןּופ דְנאַה רעֶד ןיא ןעֶּבעֶגעֶג םִע טאָה דְנּוא ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ןּופְרעֶד טאָה רֶע דִנּוא ,םיִבּורְּכ
 -עֶנְסיֹורַא זיִא דְנּוא ןעֶמּונעֶג םִע טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶנייֵל טיִמ דייֵלְקעֶגְנָא ראו םאִָו םעֶד
 -ָנעֶמ ַא ןּופ טְלאַטְׁשעֶג איִד םיִבּורּכ איִד ּוצ ןעֶראוָועֶג ןעֶזיוִועֶּב זיִא םִע רֵנּוא 8 :ןעֶגְנאַג
 םיִנפֹוא רֶעיִּפ העָז ,טְקּוקעֶג ּבאָה ְּךיִא ןעֶו דְנּוא 9 :לעֶניִלְפ עֶרייֵז רעֶטְניִה דְנאַה םיִנעֶׁש
 ןייַא ןעֶּבעַנ ןַפֹוא רעֶרעֶדְנַא ןייַא דְנּוא ,בּורְּכ ןייַא ןעֶּבעֶנ ןַפֹוא ןייַא ,םיִבּורְּכ איִד ןעֶּבעֶנ
 טְלאַטְׁשעֶג איֵד איו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םיִנֵפֹוא איִד ןּופ טְלאַטְׁשעֶג איִד דְנּוא ,בּורְּכ ןְרעֶדְנַא
 ,טְלאַטְׁשעֶנ אייֵלְרעֶנייַא טאַהעֶג ןעֶּבאָה רֶעיִפ עֶלַא דְנּוא 10 :ןייֵמְׁש- ׁשיִׁשְרַּת ַא ןּופ
 דָנּוא 11 :ןֵפֹוא ןְרעֶדְנַא םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןַפֹוא (ראָרְו ַא איז ְּךייֵלְנ
 א םיִנ ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ,ןעֶטייַז רֶעיִפ עֶרייֵז ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶג אייֵז ןעֶנעֶז ןְהעֶג רֶעייֵז ןיִא

 -ענ יז טאָה רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד ּואוְז טְרָא םעֶד ּוצ טְרֶעייֵג ,ןְהעֶג רֶעייֵז ןיִא טְרְהעֶקעֶנ
 רֶעייֵז ןיִא טְרְהעֶקעֶנְמּוא טיִנ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ,ןעֶבְנאַגעֶבְבאָנ אייֵז ןעֶנעֶז םֶהיֵא טְרָהעֶק
 עֶרייֵז דָנּוא דְנעֶה עֶרייֵז דְנּוא ,ןעֶקיִר עֶרייֵז דְנּוא ,רעֶּבייֵל עֶרייֵז עֶלַא דְנּוא 19 :ןְהעֶנ
 רֶעיִפ עֶלַא ּוצ םּורַא םֶגְניִר ןעֶניֹוא טיִמ לּופ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םיִנֵפֹוא איִר דְנּוא ,לעֶניִלְפ
 יֹוא ,ןעֶריֹוא עֶנייֵמ ןיא ןעֶראָועֶג ןעֶפּורעֶנג ןעֶנעֶז םיִנֵפֹוא איֵד 12 :םיִנֵפֹּוא (רעֶדעֶר)
 סאָד ןעֶועוֶועֶג זיִא םיִנָּפ ןייֵא ,רעֶמעֶנעֶּמ רֶעיִפ טאַהעֶג טאָה רעֶביִלְטיִא דְנּוא 14 ּ!לֵנְלַג
 ַא איו עֶטיִרְד סאָד ,שְנעֶמ ַא ןּופ םיִנָּפַא איז עֶרעֶדְנַא סאָד דְנּוא ,בּורְּכ ַא ןּופ םיִנָּפ
 איד דְנּוא 12 :רעֶלְדָא ןייַא ןופ םיִנָּפ םאָד איו עֶטְרֶעיִפ םאָד דְנּוא ,ּבייֵל א ןּופ םיִנָּמ
 םעֶד אייֵּב ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְךיִא סאוָו הָיַח איִד זיִא םאָד ,ןעֶּביֹוהְרעֶד ָּךיִז ןעֶּבאָה םיִבּורְּכ
 -עֶנְרעֶד םיִנֵפֹוא איד ןעֶנעֶז יֹוזַא ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז םיִבּורְּכ איד ןעוֶו דְנּוא 16 :רָבְּכ ְּךייַט
 וצ ְּךיִז םּוא לעֶגיִלְפ עֶרייֵז ןעֶּביֹוהעֶגפיֹוא ןעֶּבאָה םיִבּורְּכ איִד ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶּב
 :טְהעֶרְדעֶגְמּוא אייֵז ןּופ טִיַנ ְּךיֹוא םיִנֵפֹוא איד ְּךיִז ןעֶּבאָה יֹוזַא דְרֶע רעֶד ןּופ ןעֶּבעֶהְרעֶד
 דְנּוא ,טְלעֶטְׁשעֶגְרעֶריִנַא עֶנעֶי ךיֹוא ְךיִז ןעֶּבאָה יֹוזַא טְלעֶטְׁשעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה עֶזיִד ןעוֶו 7
 לידז ,ןעֶּביֹוהְרעֶד ְּךיֹוא עֶרעֶדְנַא איד ְּךיִז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןעֶּביֹוהְרעֶד ְּךיִז ןעֶּבאָה עֶזיִד ןעוֶו
 ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא טאָנ ןּופ דֹובָּכ רעֶד דְנּוא 18 :אייֵז ןיִא זיִא הָיַח רעֶד ןּופ ַחּור רעֶד
 :םיִבּורְּכ איד ףיֹוא טְלעֶטְׁשעֶג ְךיִז טאָה דְנּוא ,זיֹוה םעֶד ןּופ לעוֶוְׁש רעֶד רעֶּביִא ןּופ
 ןעֶּביֹוהְרעֶד ְךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ,לעֶניִלְפ עֶרייַז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ןעֶּבאָה םיִבּורְּכ איד דְנּוא 9

 ופ ו
 י-ה

 ' םֶּתְַּבְרַאל דָחֶא תֹוִמָד םִידַאְרַמּו :ׁשיִׁשְרַּת ןֶבָא ןְועֶכ
 ונ תַעַּבְרַא-לֶא םֶּתְכָלְּב :ןבֹואָה ְךתְּב ןָפּאָה הְִָי רֶשֲאַכ
 הָנְפיירְׁשֲא םֹוכָּמַה יִּכ םֶּתְכַלְבּוּבִַּי אָל ּוכֵלי םֶהיֵעְבַר
 ופ ןבֶרָׂשְּבילְכו :םּתְכִלְב ּוּבַכְי אֵל ּוכלִי ויָדֲחַא ׁשאֹרָה
 בובָס טיניֵע םאלִמ םיִנַואָהְו םָהיִפְנְַו םֶהיֵדיו םֶהֵּבַנְ
 פ ינאב לֵגְלַַה אָרֹק םֶהָל סי אל :םֶהיֵּנַפוֶא ֶּתְַבְרַאְל
 א יַנָׁשַה יִנְפּו בּורְַּה יֵּפ רָחָאָה יֵנְּפ רהְָל ם םִִנָּפ הָעָּבְרְַ
 = ומְרמ : ;רָׁשנייְּפ יעיבְרָהְו הָירַא ינ גמ יִשילְׁש ֵתְ םֶדָא ינ

 ;רָבָירַהְנ ב יִתִֹאָר רֶׁשֲא הָיחה איה םיִבּורְּכַ
 -תֶא םיִבּוְּכַה תַאְׂשבּו םָלְצֶא םיִַפואָה וְכִי םיבּורְּכַה
 םֶהיִַג םיִנֲַאָה ּוּבטזאְל ץֶרָאָה לעמ םורל םֶהיֵפְנַּכ
 וד הר יִּכ םֶתֹא ּומְִֹי םִמֹוְבּו ּודֹמַעַי םָדְמִע :םֶלֶצֶאַמ
 א דָמֲעיַו ָּבה ןָּתְּפִמ לַעְמ הָוהְי דוָבְּכ אצ :םֶהָּב הָיִהַה
 ופ מורי םֶהיֵפְנַּכ--תֶא םיִבּוְּכַה יאְׂשִַו :םיִבּוְּכַה-לַע

 רע
 15 תָכָלְבּ
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 אי י לאקזחי 1
 דמֵעַיַו םֶתָּמִצְל םיִּנִפוִאָהְו םֶתאֵצְּב יַניֵעְל ץֶרָאָה-ןִמ
 ׁשֵאְרְשִי יֵלא דובְכּו ינומְרַּקַה הָוהְי-תיִּב רַעַׁש חַתָּפ

 -יִהלַא תַחֵּת יִתיִאָר רֶׁשֲא הֶּיַחַה איִה :הָלְעְמְלִמ םֶהיֵלֲע כ
 הדָעּבְרַא !הָּמֵה םיִבּורְכ יִּכ עַרֲאְו רָבְּכ רָהְנַּכ לאד ָׂשֵי 21

 יִדָי תּומְרּו דקאל םִיַפָנְּכ עַּבִרַאְו 'דחֶאְל } םיִנְּפ הָעָּבְרַא
 רֶׁשֲא םיִנָּפַה הֶּמֵה םֶהיֵנְּפ תּומָדּו ;םֶהיּפְנַּכ תַחַּת םֶדֶא 22

 רֶבע-לֶא ׁשיִא םָתֹואְו םֶהיֵאְרַמ רֵבְּכ רֵהָנ-לַע + יִתיִאָר

 :ּוכִי ויָנּפ
 אי אי

 יָנֹומְרַּקַה הָוהְי-תיִּב רַעַׁש-לֶא יִתֹא אֵבָּתַו ַחּור יתא אָׂשִּתַו א
 ׁשיא הֵמֲה םיִרְׂשֶע רַעַּׁשַה חַתַּפְּב הֵּנִהְו הָמיִדָק הָנּפַה
 ד והָיְטַלְפ-תֶאְו רְזעֶדְב הִינֲאַי-תֶא םֶֹותְ הָאְדֶאָו

 הרלא םֶרָאדבילֵא רַמאֹו :םִעָה יִרָׂש ּוהָינְּב 2
 ;תאַה ריִעְּב עֶר"ִתַצֶע םיִצְַהְ ןוָא םיִבְׁשְחַה םיִׁשְנֲאָה

 ינְַנֲאו ריִּפַה איִה םָּתֶּב תֹנְּב בוָרָקְב אָל םיִרְמֲאָה 3
 ילָעלַפִַּו :םֶדָאְדְּב אֵבָּנִה םֶהיֵלֲע אָבְנה ןֵכָל :רָׂשְּכַה

 םָּתְרִמָא ןֵּכ הָוהְי רַמָא-הְּכ רֹמָא יַלֵַא רֶמאֹּיַו הָוהְי ַחּוִר
 םֶתיִּכְרִה :ָהיִּתְעַדְי יִנֲא םֶכָחּור תֹולֲעַמּו לֵאְרְׂשִי תיֵּב 5
 -הּכ בל :לֶלֶה היֶתֹוציִח םָקאֹלַמּו תאֹוַה ריעּב םֶכיֵלְלַח ז

 הדֶּמֵה ּהָכֹותְּב םֶּתְמַׂש רֶׁשֲא טֶכיֵלְלַח הוהָי יִנֹדֲא רַמָא
 םָתאֵרְו בֶרָח :הָכֹּתִמ אוָצֹוה םֶכְתֶאְו ריֵּפַה איִהְו רׂשְּבַה 8
 טֶכְתֶא יִתאֹצֹוְהְו ;הָוהְי יָנֹרֲא םִאְנ םֶכיֵלֲע איָבָא .בָרָתְו 9

 :םיִטָפְׁש םֶכָב יִתיִׂשָעְו םיִרָזידַיְּב םֶכְתֶא יִּתַתָנְו ּהָכֹוּתִמ
 םֶּתְעַדיו םֶכְתֶא טיְׁשִא לֵאְְׂשִי לּובְנ-לַע ילְמִּת בֶרָחַּב י

 ןעוֶו ,ןעֶניֹוא עֶנייֵמ ראָפ דְרֶע רעֶד ןּופ
 ןעֶראַַו יֹוזַא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז
 רֶע דְנּוא ,אייֵז ןעֶּבעֶנ ְּךיֹוא םיִנֵפֹוא איִד

 ןּופ רֶעיִט רעֶד אייַּב טְלעֶטְׁשעֶג ְּךיִז טאָה
 ןָא (זיֵא םאוו) זיֹוה סיטאָג ןּופ רֶעיֹוט םעֶד

 םעֶד ןּופ דֹובְּכ רעֶד דְנּוא ,טייֵז-חַרָזִמ רעֶד
 ןעֶזעוֶועֶג אייז רעֶּביִא זיִא לֵאָרְשִי ןּופ טאָג
 םאוָו הָיַח איִד זיִא םאָד 20 :ןעֶּביֹוא ןּופ
 ןופ טאָג םעֶד רעֶטְניִה ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא

 ךיִא דִנּוא ,רָבְּכ ָךייֵט םעֶד אייֵּב לֵאָרְׂשִי
 :םיִבּזרְּכ איִד ןעֶנעֶז אייֵז זַא טְסּואוְועֶג ּבאָה
 -עֶנעֶּמ רֶעיִפ טאַהעֶג טאָה רעֶכיֵלְטיִא 1
 ,לעֶניִלְפ רֶעיִּפ רעֶכיִלְטיִא דְנּוא ,רעֶמ
 דְנעֶה םיִנעֶׁשְנעֶמ ןּופ טְלאַטְׁשעֶג איִד דְנּוא
 :לעֶניִלְּפ עֶרייֵז רעֶטְנּוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 -עֶּפ עֶרייֵז ןּופ טְלאַטְׁשעֶג איֵד דְנּוא 9
 סאו עֶנעֶגייֵא םאָד ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶמעֶנ

 ,רָבְּכ ְּךייֵמ םעֶד אייֵּב ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא
 אייֵז דְנּוא טְלאַטְׁשעֶג רֶעייֵז זיִא םאֶד

 םֶטְרעוֶוְראָפ רעֶכיִלְטיִא ןעֶנעֶז אייֵז ,ןייֵלַא
 :ןעֶגְנאַגעֶג

 יְהִּת םֶּתַאְו ריִסְל 'םָכְל הָיהתדאל א יה :הָוהְי יָנֲארְּכ 1
 םֶּתְעַדיִו :םֶכְתֶא טְּפְׁשֶא לֵאְרְׂשִ קי כל הָבֹותְב 2

 אֵל יעְּׁשִמּו םֶתְכלֲה אל יקְחִכ ר הִי יָנֲאִּכ

 אי לעטיפאק

 -יֹוהעֶנְפיֹוא ְּךיִמ טאָה טְסייֵג רעֶד דְנּוא 1
 םעֶד ּוצ טְכאַרְּבעֶנ ְּךיִמ טאָה דְנּוא ןעֶּב

 אייֵּב ,העז דְנּוא ,טייֵז-חֵרֶזִמ ןעֶנעֶק ְּךיִז טְרְהעֶק סאוָו ,זיֹוה םיראַה םעֶד ןּופ רֶעיֹוט-חַרָזִמ

 ּבאָה ְךיִא דְנּוא ,רעֶנעֶמ גיִצְנאַַוְצ דְנּוא ףֶניִפ ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז רֶעיֹוט םעֶד ןּופ רֶעיִט רעֶד
 םעֶד ןּופ ןעֶמְׁשְריִפ איִד ּוהָיָנְּב ןֶּב ּוהָיְמַלַּפ דְנּוא ,רֶזֵע ןֶּב הֶיְנַזַאַי ןעֶהעֶזעֶג אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ

 טְכעֶרְמּוא ןעֶטְכאַרְמ רעֶנעֶמ עֶזיִד ,םָדָא-ְןֶּב ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 9 :קְלאָפ
 ּטיִנ זיִא םִע ,ןעֶאָז םאָו 8 :טאָטְׁש רעֶגיִזאָד רעֶד ןיִא תֹוצִע עֶטְכעֶלְש ןעֶטְלאַה דֵנּוא
 ;ׁשייֵלְפ םאָד ןעֶנעֶז ריִמ דֶנּוא ּפאָט רעֶד זיִא איִז ,רעֶזייֵה ןֶעיֹוּב ריִמאָל ,טְנעֶהאָנ

 (שֶדֹּוקַהנ ַחּור רעֶד דְנּוא 9 :םָדָא-ְןֶּב אּוד תֹואיִבְנ נאָז ,אייֵז רעֶּביִא תֹואיִבְנ נאָז םּוראָד 4

 טְנאָז יֹוזַא ,גאָז ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ןעֶלאַפעֶנ ריִמ ףיֹוא זיִא ראַה םעֶד ןּופ

 ףיֹורַא טְמּוק סאָו סייוֵז ּךיִא ,לֵאָרְׂשִי תיֵּב רֶהיֵא ,טְגאָזעֶג רֶהיֵא טאָה יֹוזַא ,ראַה רעֶד

 רעֶניִזאָד רעֶד ןיִא עֶנעֶנאַלְׁשְרעֶד עֶרייֵא טְרְהעֶמְרעֶפ טאָה רֶהיֵא 6 :ןיִז רֶעייַא ןיִא
 יֹוזַא ,םּוראָד 7 :עֶנעֶהאָלְׁשְרעֶד טיִמ ןעֶסאַג איִד טְכאַמעֶג לּופ טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,טאָמְש
 רעֶד ןיא ןּוהְמעֶג אייֵז טאָה רֶהיֵא סאו עֶנעֶנאַלְׁשְרעֶד עֶרייֵא ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז

 לעוֶו ּךיִא רעֶּבָא ,ּפאָמ רעֶד זיִא (אָמְׁש איִד) איִז דְנּוא ,שייֵלְפ סאָד ןעֶנעֶז אייֵז ,ןעֶמיִמ
 ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ראָפ טאַהעֶג אָרֹומ טאָה רֶהיֵא 8 :רֶהיֵא ןעֶׁשיווְצ ןּופ ןעֶגְנעֶרְּבְסיֹורַא ְךייֵא

 ְךיִא דנּוא 9 :טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז ,דְרעוֶוְׁש ַא ןעֶגְנעֶרְּב ָּךייַא רעֶּביִא לעדֶז ָּךיִא דָנּוא
 ןיא ןְרעֶפְטְנֶעְרעֶּפיִא ָּךייֵא לעֶװ ְָּךיִא דְנּוא ,רֶהיֵא ןּופ ןעֶנְנעֶרְּבְסיֹורַא ָּךייַא לעוֶו
 :(תֹויָנֲעְרּוּפ ןּופ) םיִניֵד ןּוהְמ ְּךייַא רעֶטְנּוא לעז ְּךיִא דְנּוא ,עֶדְמעֶרְפ ןּופ דְנאַה איִד

 ְךיִא לעדֶו לֵאָרְׂשִי ןּופ ץעֶנעֶרְג רעֶד ןָא ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ָּךְרּוד ןעֶלאַפ טעוֶו רֶהיֵא 0

 טאָטש איד 11 :ראַה רעֶד ןיִּב ְּךיִא זַא ןעֶסיִװ טעֶװ רֶהיֵא דְנּוא ,ןֶטָּפְׁשִמ ְךייַא
 ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא ןייַז (טיִננ טעֶו רֶהיֵא דִנּוא ,ּפאָמ רעֶד ְּךייַא ּוצ ןייז טיִנ םעֶד
 :לֵאָרְׂשִי ןּופ ץעֶנעֶרְג רעֶד ןָא ןִטִּפְׁשִמ ְּךיַא לעֶװ ָּךיִא רעֶּבָא ,ׁשייֵלְּפ ראַפ
 טְנעֶז רָהיֵא לייװ ,ראַה רעֶד ןיִּב ָךיִא זַא ןעֶסיִו טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 9
 טיִנ רֶהֵיֵא טאָה םיִטָּפְׁשִב עֶניימ רֶנּוא ץעֶזעֶג עֶנייֵמ ןיִא ןעֶּנְנאַגעֶג טיִנ

 ןוהטעב



 פכ בי אי לאק וחי

 יֹוזַא ןּוהְמעֶנ טאָה רֶהיִא טְרֶעייֵנ ,ןּוהְּמעֶנ
 םאו םִיֹונ איִד ןּופ םיִטָּפְׁשִמ איִד איו

 םֶע דְנּוא 13 :ָּךייַא םּורַא םֶנְניִרַא ןעֶנעֶז
 -עֶג תֹואיִבְנ ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו ןעֶועוֶועֶג זיִא

 -עֶג הָיָנְּב ןֶּב ּוהָיְטַלְּפ זיִא יֹוזַא ,טְנאָז
 ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג ןיִּב ּךיִא דְנּוא ,ןעֶּבְראָטְׁש
 טיִמ ןֶעיִרְׁשעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא םיִנָּפ ןייֵמ
 יֹוא .טְנאָזעֶג ּבאָה דְנּוא ,לֹוק םיֹורְנ ַא
 ןעֶצְנאַג םיִא ןעֶד אּוד טְסְליִו !טאָנ ראַה

 ןּופ גְנּוּבייֵלְּבְרעֶּביִא איִד ןעֶדְנעֶלְרעֶּפ
 םעֶד ןּופ טְראָָו סאָד דִנּוא 14 ?לֵאָרְׂשִי
 יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ּוצ (לאָמַאְכאָננ זיִא ראַה
 אֹוי ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵד ,םָדָא-ְןֶּב 12 :ןעֶנאָז ּוצ
 ,םיִבֹורְק עֶנייֵד רעֶנעֶמ איִד ,רעֶדיִרְּב עֶנייד
 ,לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה עֶצְנאַג סאָד דְנּוא

 -יֹואוְועֶּב איִד ןעֶמעוֶו ּוצ (איד ןעֶנעֶז אייֵז)
 -ייוַוְרעֶד ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה םִיַלְׁשֹּורְי ןופ רעֶנ

 =מ

 3 יִהָיַו :םֶתיִׂשָע םֶכיֵתֹוְביִבְס רֶׁשֲא םיֹוּגַד יִטְּפְשִמְכּו םֶתיִשָע
 ליִקוקִצְזַאו ינְפ-לַע לֿפֶאְו תמ הינּבדִב ּוָיִטלְפּויְִבּגְִּכ
 תיִרֵאְׁש תֶא הָׂשֹע הָּתַא הָלָּכ הָוהָי יָנֹדֲא הָהָא רמאָו לֹורְּנ
 2 םֶרָאדּב ';רְמאל ילֵא הָוהְיירַבְד יהיו :לֵאָרְׂשִי
 לָׁשֲא הָּלִּכ לֶאְרׂשִי .תיֵבילְכו ֶָּלֶאְ יִׁשְנַא ְךיִחַא ְךחַא
 אה ּונָל הָוהְי לָעֵמ ו קֲחָר םִַָׁשּרי יִבְׁשִי םֶהְל ּורְמֶא
 א יָנֹרֲא רַמָא הּכ רֹמָא ןֵכָל :הָשרֹמִל ץרָאָה הְָּתִ
 יֵהָאְו תֹוצְרֲאָּב םיָתֹוציִפַה יִכְו םִיַּּב םיִּתְקַחְרַה יִּכ הֶוהָי
 גד ןֵכָל ;םָש ּואָּבירְׁשֲא תֹוצְרֲאְּב טַעָמ ׁשֵּדְק קֶמְל םֶהָל

 שיִמעַהְדִמ םֶכָתֶא יּתְצַּכקְו הוה יַנֲֹא מאד רֹמָא
 ִּתַתָנְו םָהְּב םֶתֹוצפְנ רֶׁשֲא תֹוצָראָהְדִמ םֶכְתֶא יִּתְפַמֶאְ
 15 דנרָא ּוריִסַהְו הָּמָׁש"ֹואְבּו :לֵאָרְׂשִי תַמְדַא--תֶא םֶכָל
 19 בָהָל יִּתַתָנְו :הָּנֶּמִמ ָהיֶתֹבֵעֹוּתילִּכיתֶאְו ָהיֶצּוּכש-לֶּכ
 ןֵבָאָה בל יִתֹרמַהְו םֵכְּברְַּ ןּפָא הֶׁשָרֲח ַחּורְו דֶחֶא בל
 כ יתֶאו ובלי ייֵתֹּקְחְּב ןַעמְל :רָׁשָּב בל םֶהָל יִּתַתָנו םרָׂשְּבִמ
 םֶהָל הָיְהֶא יִנֲאַו םֶעֵל יִליהְוםָתֹא ּוָשְְו ּורְמׁשִייטְּפְׁשִמ
 עג ְךֵלֹד םֶּבֹל םֶהיֵתֹוְבַעֹוְתְו םֶהיֵצּוִּׁש בֵלילאְו ;םיִהלאֵל
 93 םיִבּורְּבַה יֵאְׂשּיַו :הָוהְי יָנֹדֲא םָאְנ יִּתִתָנ םָׁשאֹרְּב םָּכְרּד
 טלֵאָרְׂשִי יֵלֶא דֹובְכּו םֶתָּמִעְל םִִּנַפֹוֲאָהְו םֶהיֵפְנַּכ-תֶא
 '33 למי ריִָה ְךָ לַעמ הוהְי דוָבְּכ לֵע :הָלֲָמְלִמ םֶהיֲֵע
 9 יִנֲאַבְּתַו יִנְתַאְׂשְנ ַחּוָרְו ;רעל םֶרֵּקִמ רֶׁשֲא רֶההִלַע
 ילָמ סַעיַו םיִהלֶא ַחּוְרְּב הָאְרַַּּב העומהילא ; הָמיִּדְׂשַכ

 ּוצ ןיִראָו ,ראַה םעֶד ןּופ ְּךייַא טְרעֶט
 ןעֶראוָועֶג ןעֶּבעֶגעֶג דְנאַל סאָד זיִא םֶנּוא
 יֹוַא ,גאָז םּוראָד 16 :הָׁשּורְו ַא ראַפ

 ּבאָה ְּךיִא עֶׁשְטאָה ,טאָנ ראַה רעֶד טְגאָז

 ,םִיֹונ איִד רעֶטְנּוא טְרעֶטייוִוְרעֶד אייֵז

 אייֵז ּוצ ְָּךיִא לעד ְּךַאָד ,רעֶדְנעֶל איִד ןיִא טייֵרְּפְׁשְרעֶפ אייֵז ּבאָה ָּךיִא עֶׁשְטאָה דְנּוא

 ; ןעֶמּוקְניִהַא טְראָד ןעֶלעוֶו אייֵז ּואוְוַא רעֶדְנעֶל איִד ןיִא ׁשֶדְקִמ ןיילק א ראַפ ןייֵז
 רעֶקְלעֶפ איד ןּופ ןְלעֶמאַזְנייַא ָּךייֵא לעוֶו ְּךיִא ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,גאָז םּוראָד 7
 ,טייֵרָּפְׁשּוצ אייֵז ןיִא טְנעֶז רֶהיֵא ּואוְו רעֶדְנעֶל איִד ןּופ ןְלעֶמאַזְרעֶפ ְּךייֵא לעוֶו ָּךיִא דְנּוא

 ,ןעֶמּוקְניִהַא טְראָד ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 18 :לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןעֶּבעֶג ךייַא ּוצ לעוֶז ְּךיִא דְנּוא

 ;תֹובעֹוּת עֶרְהיֵא עֶלַא דְנּוא ןעֶטייֵקְניִדְרעֶוְמּוא עֶלַא ןּוהְטִּפָא ןּופְרעֶד ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא
 -עֶב אייֵז ְּךיִא לעזֶו טְסייֵג ֶעייֵנ ַא דְנּוא ,ץְראַה ןייֵא ןעֶּבעֶג אייֵז ּוצ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא 9
 לעו ָךיִא דְנּוא ,ץֶראַה עֶנְרעֶנייֵטְׁש סאָד ןּוהְטִּפֶא ׁשייֵלְפ רֶעייֵז ןּופ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶּב

 ,ץעֶזעֶג עֶנייֵמ ןיִא ןְהעֶג ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ 20 :ץְראַה םעֶנְרעֶׁשייֵלְפ ַא ןעֶּבעֶג אייֵז ּוצ

 ּוצ ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ;ןּוהְמ אייֵז ןעֶלאָז דְנּוא ,םיִטָּפְׁשִמ עֶנייֵמ ןעֶטיִה .ךעֶלאָז אייֵז דְנּוא
 עֶכְלאָז ןּופ ץְראַה סאָד רעֶּבָא 21 :טאָנ ַא ןייַז אייֵז ּוצ לעֶוֶו ָךיִא דְנּוא ,קְלאָפ ַא ןייַז ריִמ

 ּפאק רֶעייֵז ףיֹוא ,רעֶצְראַה עֶרייֵז ןּופ םיִׂשֲעַמ עֶסּואיִמ דְנּוא עֶגיִדְרעוֶוְמּזא איִדָּדאָנ ןְהעֶנ םאִו
 ןעֶּבאָה םיִבּורְּכ איִד דְנּוא 2 :טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז ,געוֶו רֶעייֵז ראַפ ןעֶלאָצעֶּב ּךיִא לעוֶו
 ןּופ דֹובָּכ רעֶד דְנּוא ,אייֵז ןעֶגעֶקְטְנַא םיִנֵפֹוא איִד (ְךיֹוא) דְנּוא לעֶניִלְפ עֶרייֵז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא

 םעֶד ןּופ דֹובָּכ רעֶד דְנּוא 23 :ןעֶּביֹוא ןּופ ןעֶזעוֶועֶג אייֵז ףיֹוא זיִא לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג םעֶד
 ףיֹוא טְלעֶטְׁשעֶג ְךיִז טאָה דְנּוא ,טאָטְׁש רעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא ראַה

 טאָה טְסייֵג רעֶד דְנּוא 24 :טאָטְש רעֶד ןּופ טייַז-חֵרְזִמ רעֶד ןַא זיִא סאָו גְראַּב םעֶד

 רעֶד ןיִא ,תּולָג ןּופ איִד ּוצ םיִדְׂשַּכ ןייק טְכאַרְּבעֶג ְּךיִמ טאָה דְנּוא ,ןעֶּביֹוהעֶנְפיֹוא ָּךיִמ

 ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא סאוָו גְנּורעֶז איִד זיִא יֹוזַא דְנּוא ,טאָג ןּופ טְסייֵג םעֶד ְךְרּוד גְנּוהעֶז

 רעֶטְרעֶו עֶלַא תּולָנ ןּופ איִד טיִמ טעֶרעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 29 :ןעֶגְנאַנעֶגְפיֹורַא ריִמ ןּופ

 :ןעֶזיוִועֶג ריִמ טאָה רֶע סאָו ראַה םעֶד ןּופ
 בי לעטיפאק

 הכ יִרְבד-לּכ תֶא הָלוצדלֶא רֵּבַדָאְו .:יִתיִאָר רֶׁשֲא הָאְרַּמַה
 :יִנָאְרָה רֶׁשֲא הָוהְי

 בי =
 ג א ירָמַה"תיַּ ְֹותְּב םֶרָאְדִּב :ְמאל יַלֵא הָוהְי-רַבְד יִהָי
 םֶתָל םִינָא ּאְר אֵלְו ר םֶהָל םִיַניִט רֶׁשֲא בֵׁשי הַּתַא

 ּוצ יֹוַא ,ןעֶזעֶועֶנ ריִמ ּוצ ויִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד דְנּוא 1

 ,רְניִזעֶגְיֹוה גיִנעֶּפְׁשְרעֶדיִו ַא ןעֶׁשיִװְצ טְסְניֹואְו אּוד .םֶדָאְךְּב 2 :ןעֶנאָז
 ןעֶריֹוא ,טיִנ ןעֶהעֶז איֵז רעֶּבָא ןעֶהעֶו ּוצ ןעֶניֹוא ןעֶּבאָה םאִו

 וצ
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 לייוו ,טיִנ ןעֶרעֶה אייֵז רעֶּבָא ןעֶרעֶה ּוצ ְךֶּב הָּתִאְו :םה יִרְמ תיֵּב יִּכ ּועֵמָׁש אָלְו ַעֹמְׁשִל 2
 ;דְניִזעֶגְזיֹוה גיִנעֶּמְׁשְרעֶדיִוו ַא ןעֶנעֶז אייֵז ֶריִלְ על הל הָלֹוג ילּכ 4 הֵׂשֲע םֶדֶא

 תולָנ ריִד ְּךאַמ ,םֶדָא-ְןֶּב אוד רעֶּבָא זריֵּב יִּכ ּואְרִי יֵלּוא םֶהיֵנ ניְֵל רַחַא ,םִקָמילָא ְךֶמֹוקְּמִמ 2 : יב י י * יי
 היִניעְל םֶמוי הָלּונ יְֵכַּכ ְךֶלֵכ ָהאַצֹהְ +הָּמַה יִרְמ 4

 : יה 8 : א יה =

 גאָט איֵּב קעוֶוַא רעֶדְנאַַו דְנּוא ,םיִלֵּכ בא ַעְל ;הָלֹוּ יַאְצֹמְּכ םֶתיֵנְל בֶרֶעְב אֵצִּת הָּתַאְו ה
 -קעוֶוַא טְסְלאָז אּוד ,ןעֶניֹוא עֶרייַז ראָפ ָׂשּת ףֵתְּכ-לַע םֶהיֵנְֵל :וָּב ָתאֵצוהְו דוּ ךֶל"רְתַח 5

 ןעֶגיֹוא עֶרייֵז ראָפ טְרָא ןייַד ןּזפ ןְרעֶדְנאַו --ִּכ ץרָאָה-תֶא הֶאְרִת אְָו הַָּכְת נפ איצֹות הָמְלַָּב
 ןעֶהעֶזְניַא םִע אייֵז ןעֶלעוֶו רעֶמאָמ יִלּכ ִיְִצ רֶׁשֲאּכ ןּכ ׂשֵעאְו :לֵאְרְׂשִי תבל ְךּתִתְנ תַפֹומ ז

 -זיֹוה גיִנעֶּפְׁשְרעריוו ַא ןעֶנעֶד אויִז ןיִראָו ךִיָּב ריקב יי יקייהרתה םֶרָעְבּו םֶמֹוי הָלֹונ יֵלְכַּכ יִתאָצֹוה

 ןעֶגְנעֶרְּבְסיֹורַא טְסְלאָז אוד דְנּוא 4 :דְניִזעֶב יהיו םֶהיֵנְי יְֵל יִתאָׂשָ ףַתָּכיִלַע יִתאֵצֹוה הָטָלַעַּב 8

 ַא ןּופ םיִלָּכ איִד איז יֹוזַא םיִלַּכ עֶגייֵד ְךלֵא ורְמֶא אה םֶלָאְדִּב : דֶמאֵל רֵקְּבַּב יֵלֵא הָוהְיירַבְד 9
 םםֶהיֵלֲא רֶמָא !הָׂשֹע הָּתַא הֶמ יִרָּמַה תיֵּב לארׂשי תיֵּב י

 וו 68 דאז =
 רייז האפ נאס אֵרַב רעֶרעֶדְנאַהְקעֶה םבֵלָׁשּוהיִּב ! הָּנַה אָּׂשַּמַה איֵׂשָּנַד הָוהָי יָנֹדֲא רַמָא הּכ

 ןְהעֶגְסיֹורַא טְסְלאָז אּוד רעֶּבָא ,ןעֶניֹוא = םֶכְתִמומינֲארְמֶא :םֶכֹותְב הֶּמַהירְׁשַא לֵאָרְׂשִיתֵֹביִלְכו
 יֹוזַא ןעֶניֹוא עֶרייַז ראָפ טְכאַנ אייַּב ןּוכֵלִי ִבְׁשִּב הָמֹנַּב םִהָל הָׂשְִי ןֵּכ יִתֹׂשָע רֶׁשֲַּ

 :תּולָג ןיִֵא םיֹורַא טְהעֶג רעֶנייֵא איו  רֵּקִב אֵּצוהָמְלַעְּב אָׂשִי ףַתְכילֶא םֶכּותְּב-רֶׁשא איִׁשנַהְו
 םיֹוא ריִד ּבּורְנ ןעֶניֹוא עֶרייֵז ראָפ 2 ןיעְל הָאְרידאְל רָׁשֲא ןעי הָּסַכְי וָינִּפ .וִב איִצֹוהְל =

 ְךַרּוד דְנּוא דְנאַו (עֶנייֵד) ןיִא ְךאָל ַא ׂשֵּפְתַנְו ויָלָע יִתְׁשַר-תֶא יִּתְׂשִרַפּו ;ץֶרָאָה-תֶא איה 3

 ראָפ 6 :ןעֶהעֶנְסיֹורַא אוד טְסְלאָז םעֶד א ר לב שי 8 = צ

 עֶנייד ןעֶנאָרְט אּוד טְסְלאָז הא עריז ינֲאייֵּכ וִעְדָיְו :םֶהיֵרֲחַא קיִרָא בֶרָחְו ַּוד-לָכָל הָרֲָא וט
 יז 2 יי = : טְרעֶו םֶע ןעֶו ,לעֶסְקַא עֶנייֵד ףיֹוא (םילַּכ  ;ןריצְרַאְב םֶתֹוא יִתיִרֲח םִנַּב םֶתֹא יציִפֲהַּכ הוה

 אוד ,ןְהעֶנְסיֹורַא אּוד טְסְלאָז רעֶטְסְניִפ ןַעַמְל רֶבָּדִמּו םָעְרִמ בָרָחַמ רֶפְסִמ יִׁשְַא םָהמ יֵּתְרַתהְ 18

 טְסְלאָז אּוד זַא םיִנָּפ ןייד ןעֶקעֶדּוצ טְסְלאָז  ִּשְדָי םֶׁש ּואָּב-רֶׁשֲא .םִיֹוּנַּב םֶהיֵתֹו 2 ורְּפִִי
 ּבאָה ְךיִא ןיִראָו ,דְנאַל םאָד ןעֶהעֶז טיִנ  ְךֶּב :רְמאֹל יֵלֵא הוהיירַבְד יִהֵמ :הָוהְ יָנֲארַּכ
 םעֶד ּוצ ןעֶכייֵצ ַא ראַפ ןעֶּבעֶנעֶג ְָּךיִד וְִָּתהָנָאְּוהנרְּ ְךיֶמיֵמ ּו לכאת ׁשֵעְַּבדמְחַל םֶלֶא

 יֹוזַא ןּוהְּטעֶג ּבאָה ְךיִא דְנּוא 7 :לֵאָרְׂשִי זיֹוה יבְׁשְוִל הי דָא רֹמָאיהְּכ ץֶֶָה-םעילָא ּתמַאְו 5
 ,םיִלֵּכ עֶנייַמ טְגְנעֶרְּבעֶגְסיֹורַא ּבאָה ְךיִא ןעֶראָועֶג ןעֶטאָּבעֶג ריִמ זיִא םִע איו
 -עֶנְסיֹוא ריִמ ְּךיִא ּבאָה טְכאַנ רעֶד ףיֹוא דָנּוא , םיַלַּכ תּולָג איִד אי יֹוזַא גאָט אייֵּב

 םִע ךיא ּבאָה ןְרעֶטְסְניִפ םיִא דְנּוא ,דְנאַה עֶנייַמ טיִמ דְנאַוַו איִד ןיִא ְּךאָל ַא ןעֶּבּורְנ
 :ןעֶניֹוא עֶרייֵז ראָפ לעֶסְקַא עֶנייַמ ףיֹוא ןעֶנאַרְטעֶג סֶע ּבאָה דְנּוא טְנְנעֶרְּבעֶגְסיֹורַא

 ;ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא היִרְפ רעֶד ןיִא ןעֶזעֶועֶג ריִמ ּוצ זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד דְנּוא 8
 עֶניִנעֶּמְׁשְרעֶדיוִו סאָד-טְנאָזעֶג ריִד ּוצ לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה סאָד טיִנ טאָה ,םָדָא-ְןֶּב 9
 איׂשָנ םעֶד ףיֹוא ,טאָנ ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא ,אייֵז ּוצ גאָז 0 ? אדד טְסּוהְט סאָו-זיֹוה
 ןעֶצְנאַג םעֶד ףיֹוא דְנּוא ,הָאּובְנ עֶגיֵזאָד איד זַמֵרְמ ְּךיִא ןיִּב םִיַלָׁשּורְי ןיִא זיִא םאו
 דאָרְנ ,ןעֶכייֵצ רֶעייֵא ןיִּב ְּךיִא נאָז 11 :אייֵז ןעֶׁשיִוְצ ןעֶנעֶז סאָו לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה
 תּולָנ ןיִא ןעַהעֶנ ןעֶלעוֶו אייֵז ,ןּוהְמ אייֵז ּוצ ןעֶמ טעֶז יֹוזַא ,ןּוהְמעֶנ ּבאָה ְּךיִא איז יֹוזַא
 ןעֶנאָרְט םִע טעֶו אייֵז ןעֶׁשיוִוַצ זיִא סאָז איׂשָנ רעֶד דְנּוא 19 :טְפאַׁשְנעֶגְנאַפעֶג רעֶד ןיִא
 ןעֶלעוֶו דְנֲאַו רעֶד ןיִא ,ןְהעֶבְסיֹורַא טעוֶו רֶע דְנּוא ,רעֶטְסְניִפ רעֶד ןיִא לעֶסְקַא עֶנייֵז ףיֹוא
 יֵדְּכ ,ןעֶקעֶדּוצ םיִנָּפ ןייַז טעֶו רֶע ,ןעֶנְנעֶרְּבּוצְסיֹורַא םעֶד ְּךְרּוד ְּךאָל ַא ןעֶּבּורְנְסיֹוא אייֵז
 ןעֶטייֵרְּפְׁשְסיֹוא לעוֶו ךיִא דְנּוא 13 :דְנאַל םאָד ןעֶניֹוא איִד טיִמ ןעֶהעֶז טיִנ לאָז רֶע
 לעד ְּךיִא דְנּוא ,ץעֶנ ןייֵמ ןיִא ןעֶרעוֶו טְּפאַחעֶג טעֶו רֶע דָנּוא ,םֶהיֵא ףיֹוא ץעַנ ןייֵמ

 ןעֶהעֶז טי םֶע רֶע לאָז ְךאָד ,םיִדְׂשַּכ איד ןּופ ְנאַל םעֶד ּוצ .לֶבָּב ןייק ןעֶגְנעֶרְּב םֶהיֵא
 עֶנייֵז עַלַא דְנּוא םֶהיֵא םּורַא ןעֶנעֶז םאַו עֶלַא דְנּוא 14 :ןעֶּבְראַטְׁש רֶע טעֶװ טְראָד דְנּוא
 לעֶזז ְּךיִא דִנּוא ,ןעֶדְניוו עֶלַא ּוצ ןעֶטייֵרַּפְׁשְרעֶפ ְּךיִא יי ןעֶפְלעֶה וצ םֶהיֵא תֹולִייַח
 ,ראַה רעֶד ןיִּב ְּךיִא זַא ןעֶסיוו ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא 12 :אייֵז רעֶטְניִה דְרעֶֶוְש ַא ןעֶהיִצְסיֹוא
 איד ןיִא ןֵעייֵרְמְׁשּוצ אייֵז דְנּוא םִיֹונ איִד רעֶטְנּוא ןעֶמייֵרָּפְׁשְרעֶפ אייֵז לע וַד ְּךיִא ןעֶו

 םעֶד ןּופ ,טייַל עֶניִנעוֶו עֶכיִלְּטַע ןעֶזאָלְרעֶּביִא אייז ןּופ לעוֶו ְּךיִא רעֶּבָא 16 :רעֶדְנעֶל
 עֶרייֵז עֶלַא ןעֶלְהעֶצְרעֶד ןעֶלאָז אייֵז יִדָּכ ,טְסעֶּפ רעֶד ןּופ דָנּוא רעֶנְנּוה םעֶד ןּוּפ ,דְרעֶדִוִש
 אייֵז דְנּוא ,ןעֶמּוקְניִהַא טְראָד ןעֶלעזֶו אייֵז ּואוְַא םִיֹוג איִד רעֶטְנּוא םיִׂשֲעַמ עֶכיֵדְרעֶוְמּוא
 ריִמ ּוצ זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראַו סאָד דְנּוא 17 :ראַה רעֶד ןיִּב ְּךיִא זַא ןעֶסיוִז ןעֶלעוֶו
 ,םיִנְרעֶטיִצ טיִמ םיֹורְּב ןייַד ןעֶסֵע טְסְלאָז אּוד ,םָדָאְִּב 18 :ןעֶנאָז וצ יֹוזַא ןעֶזעֶועֶג

 טְסֶלאָז אּוד ּדְנּוא 19 :ןעֶקְניִרְט רעֶסאַ ןייַד אּוד טְסְלאָז גְראָז דְנּוא ןְרעֶטיִצ טיִמ דְנּוא
 רעֶניֹואוְועֶּב איִד ּוצ טְגאָזעֶג טאָנ ראַה רעֶד טאָהיֹוזַא ,דְנאַל םעֶד ןּופ קְלאָפ םעֶד ּוצ ןעֶנאָז

 ןופ



 לאקוחי
 אייז ,לֵאָרְׂשִי ןיִרָא ןּופ דְנּוא םִיַלָׁשּורְו ןּופ
 גְראָז טיִמ טיֹורְּב רֶעייֵז ןעֶסֶע ןעֶלעוֶו
 רעֶסאַו רֶעייֵז ןעֶקְניִרְט ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא
 (בְנּוטְסיוִוְרעֶפ רעֶדָאנ גְנּורעֶדְנּואוְוְרעֶּפטיִמ
 ןעֶרעֶו טְסיֵװ לאָז דְנאַל סאָד יֵדְּכ
 אייֵרעֶּביֹור איִד ןּופ טייֵהְלּופ רעֶד ןעֶנעוֶו
 דְנּוא 20 :ןיִראַד ןעֶניֹואוְו סאָו עֶלַא ןּופ
 בּורָח ןעֶלעֶו טעֶמְׁש עֶטְניֹואוְועֶּב איִד
 -עוֶו טְסיוִו לאָז דְנאַל םאָד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו
 ןיִּב ְּךיִא זַא ןעֶסיוִו טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶר
 ןּופ טְראָו םאָד דְנּוא 21 :ראַה רעֶד
 ּוצ יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ּוצ זיִא ראַה םעֶד
 -אָד םאָד זיִא םאוָו ,םָדָא-ְןֶּב 22 :ןעֶנאָז

 ץֶרֶא ןיִא טאָה רֶהיִא םאֶו לֶׁשֶמ עֶניִז
 ןעֶלעוֶו געֶט איִד ,ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי
 עֶצְנאַג איִד דִנּוא ,ןעֶרעוֶו טְרעֶגְנעֶלְרעֶד
 -אָד 23 ?ןעֶרעוֶו ןעֶריֹּולְרעֶפ טעוֶו הָאּובְנ
 יֹזַא ןעֶנאָז אייֵז ּוצ אוד טְסְלאָז םּור
 ןעֶזאָל לעוֶו ְּךיִא ,טאָג ראַה רעֶד טְנאָז
 דְנּוא ,לֶׁשֶמ עֶניִזאָד סאָד ןעֶרעֶהְפיֹוא
 לֶׁשִמ םאֶד ןעֶנאָז רֶהעֶמ טיִנ ןעֶלעוֶו אייֵז

 04 בי +

 ולַכאי הָנֶאְדִּב םֶמְחַל לֵאָרְׂשִי תַמְרַא-לֶא םֹלָׁשּורְי
 הָאלְּמִמ ּהָצְרַא םׁשִּת ןַעַמְל ָּּתְׁשִי ןֹמּמׁשִּב םֶהיֵמיִמּו
 כ הירָנְבִרֲהָּת תֹובָׁשּגַה םיִרָעָהְו ּ!הָּב םיִבְׁשִיַה-לֶּכ םֵמֲחֶמ
 ג1 ידיו :הָוהְי יִנֲאיֵּכ םֶתעַד הָיְהִת הָמָמְׁש ץֶרֶאָהְו
 33 כָל בֶַּה לשימהדחמ ה"הִמ םֶדָאְדַּב ;רֶמאֵל ִלֵא הוהְי-רַבְד
 :ןזח-לֶּכ רֵבֶאְו םימיה ּוכרַאָי .רֶמאֹל לֵאְרְשִי חַמְרַא-לַע
 3 -ןרָא יִּתָבְׁשִה הודָי יָנֹרֲא רַמָא-הְּכ םיילֲא רֵמָא ןֵכָל
 רֶּבַדסִא יֵּכ לארְשיִּב וע ֹותֹא ולְׁשְמיאלְ הֶּוַה לשמה
 94 דֹוָפ הָיְִי אֵל יכ :ןווח-לֶּכ רֵכָדּו םיִמָּיַה ּובְרִק םֵהיֵלֲא
 הכ נאו יִּכ ;לֵאְרִׂי תיִּב ּךֹוָתְּב קָלֶח םָפְקִמ אש ןוו-לָּכ
 ךֶׁשְּמִת אֵל הֶׂשָעָיְו רֶבָּד רּבַרֲא רֶׁשֲא תַא רֵּבַרֲא הָוהְי
 םִאְנ ויְתיִשֲעַו רֶבָּד רֵּבַרֲא יִרָּמַה תיִּכ םֶכיֵמיִב יִּכ דע
 25 םרָאְרִּב :רְמאֵל יֵלֵא הָוהְי-רַבְד יִהָיַו ;הָוהְי יָנֹדֲא
 ימי : הָוח אּוָה-רָׁשֲא ןווָחָה םיִרְמֶא טַארשי-תיב הנה
 98 הָּכ .םֶהיֵלֲא רֶמָא ןֵכָל :אָּבִנ אּוָה תֹוקֹוחְר םיִתעָלּו םיִּבַר

 רֵּבַרֲא רֶׁשֲא א דע שמא הֹוהְי יָנֹרֲא רַמָא
 ;הָוהְי יָנֹרָא םֶאָנ הֶׂשָעַיו רֶבָּד

 יי 0
 1 א יִאיִבְנ-לֶא אֵבּנִה םֶרָאְרִּב :רְמאֵל יִלֵא הָודְיירַבְד יִהָיו
 -רַבָּד ָעְמִׁש יב יִאיִבְנִל ָּתְרַמָאְו םיִאָּבִּנַ לֵארׂשִי
 3 םי לֶבנַה םיאיִבנַה-לַע יה הוהְי יָנֹדֲא רַמָא הָּכ :הָוהְי
 4 תֹוָבָרָהַּב םיִלָעׁשִּכ ;ּוָאָר ִתְלִבְלּו םָחּור רַחַא .םיִכְלִה רֶׁשֲא
 ה רֶרָנ ּורָדנתַותֹוצָרְַּּב טֶתיִלֲע אֵל יָה לֵאָרְׂשִי ךיִאיִבְנ
 : אוָׁש וזָה :הָוהְי םֹויְּב הָמָחְלִמַּב .רֶמִעַל לארׂשי תיֵּב-לַע
 איד זַא ,אייֵז ּוצ גאָז טְרֶעייֵנ ,לֵאָרְׂשִי ןיִא ולֲח .םָחָלְש אֵל הוה הָוהָי-םֶאְנ םיִרְמֶאָה בֶוָּכ םֶסָקְו

 ןּופ דייֵר איד דְנּוא טְנעֶהאָנ ןעֶנעֶז בעֶט
 טעוֶו םִע ןיִראָו 24 :הָאּובְנ עֶכיֵלְטיִא
 תֹואיִבְנ עֶׁשְלאַפ םּוׁש ןייק ןייַז רֶהעֶמ םיִנ
 ןיִראָו ;לֵאָרְׂשִי ןופ רֶניִזעֶגְזיֹוד םעֶד ןעֶׁשיִוְצ הָפיִנַח ןּופ ףּוׁשיִּכ ןייק דְנּוא

 ןעֶדעֶר לעֶװ ְּךיִא םאָװ טְראָו סאָד דְנּוא ,ןעֶדעֶר לעוֶו ְּךיִא ,ראַה רעֶד ןיִּב ְּךיִא
 ןעֶרעֶװ (ןעֶניֹוצְרעֶּפ רעֶדָאו ןעֶּביֹושעֶנְפֹוא טיִנ טעֶו םִע ןעֶמּוקְנָא ְּךיֹוא טעוֶו
 ןעֶדעֶר טְראָו םאֶד ְּךיִא לעוֶו זיֹוה םעֶגיִנעֶּטְׁשְרעֶדיוִו רֶהיֵא ,געֶט עֶרייֵא ןיִא ןיִראוָו
 םעֶד ןּופ טְראָו סאָד דְנּוא 26 :טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז ןּוהְמ םִע לעֶו ְּךיִא דְנּוא
 דְניִזעֶגְזיֹוה םאָד הֹעָז םֶדָאְוֶּב 27 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ּוצ זיִא ראַה
 ְךאָנ ןייַז טְׁשְרֶע טעוֶו טְהעֶז (איִֵבָנ רעֶד) סאו תֹואיִבְנ איִד סאָד ןעֶגאָז לֵאָרְׂשִי ןּופ
 םּוראָד 98 :ןעֶטייוַו ןּופ ןעֶנעֶז סאוָו ןעֶמייִצ ףיֹוא תֹואיִבְנ טְנאָז רֶע דְנּוא ,געֶט עֶליִפ
 רעֶטְרעֶו עֶנייֵמ ןּופ עֶנייֵק ,טאָג ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ןעֶנאָז אייֵז וצ אּוד טְסְלאָז
 טעֶרעֶנ ּבאָה ְּךיִא םאָו טְראָו סאָד טְרֶעייֵנ ,ןעֶרעוֶו ןעֶניֹוצְרעֶּפ רֶהעֶמ טיִנ ןעֶלעוֶו
 :טאָנ ראַה רעֶד טְגאָז ,ןעֶרעוֶו ןּוהְמעֶנ לאָז

 בי לעטיפאק
 -ןֶּב 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ּוצ זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד דְנּוא 1
 דְנּוא ,תֹואיִבְנ ןעֶנאָז םאִו לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִאיִבְנ (עֶשְלאַפ) איִד ּוצ תֹואיִבְנ גאָז ,םָדָא
 טְרעֶה ץֶראַה ןעֶנייֵא רֶעייֵז ןּופ תֹואיִבְנ ןעֶנאָז סאוָו איִד ּוצ ןעֶנאָז טְסְלאָז אּוד
 ּוצ העָו יֹוא ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹװַא 8 :ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד ְךאָד
 אייז דָנּוא ןעֶליִװ םעֶנעֶנייֵא רֶעייֵז ְּךאָנ ְּךאָנ ןְהעֶנ סאו ,םיִאיִבְנ עֶׁשיִראַנ איִד
 ןיִא ןעֶמְקּופ איװ ןעֶנעֶז םיִאיִבְנ עֶנייֵד !לֵאָרְׂשִי יֹוא 4 :ןעֶהעֶועֶנ טיִנְראָג ןעֶּבאָה
 טאָה רֶהיֵא דְנּוא ְּךעֶרְּב איד ןיִא ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא טיִנ טְנעֶז רֶהיֵא 6 :תֹובְרּוח איד
 -עָּב ןעֶנעֶק ןעֶלאָז אייֵז יֵדַּכ לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה ,םעֶד ראַפ םיֹוצ םעֶד טְמיֹוצְרעֶפ טיִנ
 עֶשְלאַפ ןעֶנאָז אייז 6 :ראַה םעֶד ןּופ גאָט םעֶד ןיִא הָמָחְלִמ רעֶד יִא ןְהעֶמְׁש
 רעֶד רעֶּבֶא ,ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָז אייֵז ,ןעֶניִל טיִמ ףּוׁשיִּכ ןעֶבאַמ דְנּוא תֹואיִבְנ
 םִיּוקְמ לאָז טְראָָו רֶעייֵז זַא ןעֶפאָה אייֵז ןעֶכאַמ אייֵז דְנּוא ,טְקיִׁשעֶג טיִנ אויִז טאָה ראַה
 םּושיִּכ ַא טְגאָזעֶג טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,תֹואיִבְנ עֶׁשְלאַפ ןעֶהעֶזעֶג טיִנ רֶהיֵא טאָה 7 :ןעֶרעוֶו
 ?טעֶרעֶג טיִנ ּבאָה ְךיִא רעֶּבָא ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶהיֵא ןעוֶו ןעֶניִל
 ןעֶניִל תֹואיִבְנ טְנאָז דְנּוא ׁשְלאַפ טעֶר רֶהיֵא לייוו ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,םּוראָד 8

 םוראד

 1 בָוָּכ םָמְקִמּו םֶתיִוֲח אוָׁש--הִוֲחַמ אֹלֲהַג ;רֵבָּד קל
 :ִּתְרַּבִד אל יִנֲאַו הָוהְי-םֶאְנ םיִרָמֶאְו םֶּתְרַמֲא
 8 בָוִּכ םֶתיִַו אוָׁש םֶכרְּבַּד ןעֶי הֵוהָי יָֹדֲא רַמָא הָכ ןכָל

 פה
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 ײלַא יְִי הָתיִהְו !הָוהְי ָֹא םִאְנ םֶּכילֲא נה כָל 5
 ויהי-אל יִּמַע דוסִּב בֶוּכ םיִמְסְּקְַואֶָׁש םיִוהָה םיִאיבנַה
 אֵל לֵארְׂשִי תַמרַא-לֶאְו בֵתְּכִי אל לֵאָרְשִי-תיִּב בַתְכִבו
 -תֶא יָעְמִח ןעיבו ןעי .:הָוהְי יִנֲֹא ינַאייכ םֶתְַיוואָבָי
 םיִחָמ םֶנִהְו ץִיַח הָנּב אּוהְו םוִלָש ןיֵאְו םולָׁש רֹמאֵל יִמַע

 ףֹטֹוׁש םֵׁשָנ ו הָיָה לָפיו לֵפָת יִהְטילא רֶמֶא גלֵּפּת וָתֹא וו
 :עֵקַבְּת תֹהָצְס ַחּוהְו הֶנְלֹפִּת ׁשיִבנְלֶא יֵנְבַא הָנֵתְַו
 רֶׁשֲא ַחיֶּטַה הָיַא םֶכילֲא רֶמֲאָי אֹולֲה רָּקַה לֵפָנ הּנהְו

 דַחּור יִּתְעַּקִבּו הֹוהְי יָנֹדֲא רַמָא הַּכ ןֵכָל :םֶּתְחַמ 3
 ׁשיִבנלֶא ִנְבאְו הָיְהְי יִּפְַּב ֵמֹׁש םׁשָנְויִתְמַחְּב תֹורָע

 ילְּפִּת םֶתְחַמָׁשֶא רִקַה-ֶאיִּפְסִרְָו :הָלְכְל = 4
 הָכֹותְּב םָתיִלְכּו הל וָדִֹי הָלְנְו ץְרָאָה-לֶא ּוהִִַּנְִו

 םיִהָּמַבּו ריִקַּב יִתָמָח-תֶא יִתיִּלִכְו :הָוהְי ינֲאיֵּכ םֶּתְעַדיִו וט
 יִאיִבְנ :ותֹא םיִחָּמַה ןיִאְו ריִּקַה ןיא םֶכָל רַמֹאָו לפְּת וָתֹא 5

 טְגאָז ;ְךייֵא ןעֶנעֶק ןיִּב ְךיִא העז ,םּוראָד
 דְנאַה עֶנייֵמ דְנּוא 9 :טאָג ראַה רעֶד
 ןעֶהעֶז םאִו םיִאיִבְנ איד ףיֹוא ןייַז טעוֶו
 טיִמ ףּוׁשיִּכ ןעֶכאַמ דנּוא טייֵקְׁשְלאַפ

 הָצֵע רעֶד ןיִא ןייֵז ּטיִנ ןעֶלאָז אייֵז ,ןעֶביִל
 טיִנ ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,קְלאַפ ןייֵמ ןּופ

 -ָניֵא רעֶד ןיִא ןעֶרעוֶו ןעֶּביִרְׁשעֶגְנייֵא
 ,לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ןּופ גְנּוּבייֵרְׁש

 טיִנ אייֵז ןעֶלאָז לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייֵק דְנּוא
 םאָד ןעֶסיִו טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶמּוק
 םּוראָד 10 :טאָנ ראַה רעֶד ןיִּב ְךיִא

 טְרְהיִּפְרעֶפ קְלאָפ ןייֵמ ןעֶּבאָה אייֵז לייוֵו
 םֶלָׁש וו ּהָל םיִוֹחַהְו םֵלָׁשורי-לֶא םיִאְּבִּנַה לֵאֹדׂשִי

 םיִׂש םֶרָאְדְב הָּתִאְו ;הָוהְי ָנֹדֲא םִאְנ םֹלָׁש ןיאְו עד
 ןְהיֵלֲע אֵבְנִהְ ןהְּבלמ תִֹאְּבַנְתִּמַה ךֶּמַע תַֹנְּב-לֶא י ק

 תרֹותְסְּכ תֹורְּפַתְמַל ! וה הוהְי יִנֹדֲא ! רַמָאדהְּכ מו 18

 -לָכ ׁשאֶרילַע תֹפְמִמַה תָשְֹ יי ליִצַאלָּכ ו לג
 תשפִנ ּו מעל הָנְדָרֹוצְּת תוטק תֹומ א הָמֹוק

 ןייק ויִא םִע דְנּוא םֹולָׁש טְגאָזעֶג דְנּוא
 ,דְנאוַו ַא ףיֹוא טעיֹוּב רעֶנייַא דְנּוא ,םֹולָׁש
 איִז טֶריִמְׁשעֶּב רעֶרעֶדְנַא ןייֵא העְז דְנּוא
 דְנּוא 11 :ְךְלאַק ןעֶטְׁשיִמעֶנְמּוא טיִמ
 -ִםּוא טיִמ טְריִמְׁשעֶּב סאָו םעֶד ּוצ נאָז
 רעֶטְנּורַא טעוֶו סֶע זַא---ְךֶלאַק ןעֶמְׁשיִמעֶב

 רעֶטְצייֵלְפְרעֶפ א ןייֵז טעוֶו םִע ;ןעֶלאַפ
 -לעֶגאָה ןעֶּבעֶג לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶנעֶר
 ַא דָנּוא ,ןעֶלאַפ ןעֶלעוֶו אייֵז ,רעֶנייֵטְׁש
 דְנּוא 19 :ןעֶטְלאַּפְשּוצ טעוֶו דְניוִוְמְרּוטְׁש
 ןעֶלאַפְנייֵא טעוֶו דְנאַוַו איִד ןעוֶו ,העְז
 ןעֶרעֶו טְגאָזעֶג ָךייֵא ּוצ טיִנ סֶע לאָז

 טְנאָז יֹוזַא םּוראָד 18 ?טֶריִמְׁשעֶּב טאָה רֶהיֵא סאָו טיִמ גֵנּוריִמְׁשעֶּב איִד זיִא ּואוְוַא
 -ָמְרּוטְׁש ַא טיִמ ןְראָצְמיִרְנ ןייֵמ ןיִא דְנאַוַו איִד ןעֶטְלאַּטְׁשּוצ לעוֶו ָּךיִא ,טאָנ ראַה רעֶד
 -לעֶנאָה עֶסיֹורְג דְנּוא ,ןְראָצ ןייֵמ ָּךְרּוד ןייֵז טעוֶו ןעֶנעֶר רעֶגיִדְנעֶצייֵלְפְרעֶפ ַא דְנּוא דניו
 לעֶו ְּךיִא דְנּוא 14 :ןעֶרעוֶו ןעֶּבְראָדְרעֶפ לאָז םִע ידְּכ ןְראָצְמיִרְג ןייֵמ ּךְרּוד רעֶנייֵטְׁש
 זַא ְּךֶלאַק ןעֶטְׁשיִמעֶנְמּוא טיִמ טְרֶעיִמְׁשעֶּב טאָה רֶהיֵא עֶּכְלעוֶו דְנאַַו איד ןעֶכעֶרְּבְּפֶא
 דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְקעֶלְּפְטְנַא לאָז דֹוסְי רעֶד זַא יֹוזַא ,דְרֶע רעֶד ּוצ זיִּב ןעֶכייֵרְג לאָז איִד
 רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶמּוקְמּוא רֶהיֵא ןעֶׁשיוִוְצ טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ןעֶלאַפְנייֵא טעוֶו (דְנאַוַו איִד) איִז
 ןַא ןְראָצְמיִרְנ ןייֵמ ןעֶדְנעֶלְרעֶפ לעֶז ָךיִא דְנּוא 18 :ראַה רעֶד ןיֵּב ְּךיִא זַא ןעֶסיוו טעוֶו
 ,ְךלאַק ןעֶטְשיִמעֶגְמּוא טיִמ טְרֶעיִמְׁשעֶּב איִז ןעֶּבאָה סאוָו איִד ןעֶנעֶק דְנּוא ,דְנאוַו רעֶד
 סאָו איִד טיִנ ְּךיֹוא ,אָד רֶהעֶמ טיִנ זיִא דְנאַו איִד ,ןעֶנאָז ָּךייֵא וצ טעֶו ןעֶמ דְנּוא
 טְנאָזעֶג תֹואיִבְנ ןעֶּבאָה סאוָו ,לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִאיִבְנ איֵד 16 :טְרֶעיִמְׁשעֶּב איִז ןעֶּבאָה
 רעֶּבָא םֹולָש ןעֶהעֶזעֶג רֶהיֵא ןעֶנעוֶו ןעֶּבאָה סאוָו םִרעֶהעֶז איִד דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןעֶנעוֶו
 םיִנָּפ ןייַד אּוהְט .םָדָאְְִּב אּוד דְנּוא 17 :טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז ,םֹולָׁש ןייק זיִא םִע
 נאָז דְנּוא ,רעֶצְרעֶה עֶרייֵז ןּופ תֹואיִבְנ ןעֶנאָז םאָָו ,קְלאָפ ןייֵד ןּופ רעֶטְכעֶט איִד ןעֶנעֶק
 ,העוָו יֹוא ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָז טְסְלאָז אּוד דְנּוא 18 :תֹואיִבְנ אייֵז 1

 דנּוא ,הְנעֶה איד ןּופ קְנעֶלעֶג ןעֶכיִלטיִא םיֹוא ְךעֶלעֶׁשיִק ןעֶמאַזּוצ ןְעייֵנ םאָו איִד ּוצ
 ּוצ תֹוׁשָפְנ יֵדְּכ ,רֶליִּב ןעֶטְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא ןעֶכיִלְטיִא ןּופ ּפעַק איִד ףיֹוא םִרֶעייֵלְׁש יב :
 -ָךעֶד ןעֶד רֶהיֵא טְליוִו דְנּוא ,קְלאָפ ןיימ ןּופ תֹוׁשָפְנ איד ןעֶּפאַח רֶהיֵא טְליוו !ןעֶּפאַח
 ְךיִמ רֶהיֵא טְליװ דְנּוא 19 ?ְךייַא ּוצ ןעֶמּוק םאָז תֹוׁשָפְנ איֵד ןעֶּבעֶל םייֵּב ןעֶטְלאַה
 עֶכיֵלְּטֶע ראַפ דְנּוא ,ןעֶּטְׁשְרעֶג לּופ-דְנעֶה עֶכיִלְּטֶע ראַפ קְלאַפ ןייֵמ ראַפ ןעֶכעוֶוְׁשְרעֶפ
 ּוצ דָנּוֲא ןעֶרעוֶו טייֵטעֶג טיִנ ןעֶלאָז סאָו תֹוׁשָפְנ עֶבְלאָז ןעֶטייֵט ּוצ טיֹורְּב קיִּטְׁש
 ןעֶגיִל רֶעייֵא ךרּוד .ןעֶּבעֶל טיִנ ןעֶלאָז סא תֹוׁשָפְנ עֶכְלאָז ןעֶּבעֶל םייּב ןעֶטְלאַהְרעֶד
 ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,םּוראָד 0 ?ןעֶגיִל עֶרייַא ןעֶרעֶה סאו קָלאָפ ןייֵמ ּוצ ןעֶנאָז
 ןעֶטְראָד טְּפאַה רֶהֵיֵא עֶכְלעֶו טיִמ ָּךעֶלעֶׁשיִק עֶרייֵא ןעֶנעֶק ןיִּב ְּךיִא ,טְהעֶז ;טאָג
 עֶרייֵז ןּופ ןעֶסייֵרְסיֹורַא אייֵז לעדֶו ָּךיִא דְנּוא ,ןעֶהיִלְפ ןעֶלאָז אייֵז זַא תֹוׁשָפְנ איִד
 -עֶנ טאָה רֶהיֵא סאָו תֹוׁשָפְנ איִד ןעֶקיִׁשְקעוֶוַא אייֵרְפ לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ,םעֶמעֶרַא

 םרֶעייֵלְׁש עֶרייֵא ןעֶמייֵרְּפֶא לעֶו ְּךיִא דנּוא 21 :ןעֶהיִלְפ ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ טְּפאַח
 דנוא
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 א יי רֶׁשֲא תֹוׁשָפְנ תִמ 0 א יֵתֹוְתַפִבּו

 בו ְִמִׁש מעל םֶכְבְוכְּב הָָיְחְ-אל רַׁשֲא תֶשְפִנ
 הָנָכיֵתוְתְמִּכילֶא יִנְנִה הָוהְי יָנֹדֲא ו רַמָאהְּכ ןֵכָל כ

 ִּתְעַרְקְ תֹוחְרַפְל תֹוׁשְפִנַה-תֶא םָׁש תֹורְדְצִמ הָנֵַּא רֶׁשֲא
 םֶּתַא רֶׁשֲא תֹוׁשְפְנַה-תֶא ְִּחַּלִׁשְ םֶכיֵתְעֹורְו לַע ןִמ םֶתֹא

 א טי יא א םֶכיִתְחַּפְמִמ-תֶא יִתעַרְקְו :תֹחְרפִל םיִׁשְפְנ-תֶא תָֹרְרְצִמ 1
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 אל ְדִיְב די ּוהידאלְו ןְכדיִמ למע-תָא ּתְלִצְִו ןּופ ןייַז ליִצַמ קְלאָפ ןייֵמ לעוֶו ךיִא דֶנּוא
 נאו רֵקָׁש ן כיִדַצ-בִל תִֹאְבַה ןעַי :הָוהְייִנֲאְּכ ןָּתְעַדְו רֶהעֶמ טיִנ ןעֶלאָז אייז זַא ,דְנעֶה עֶרייֵא

 עֶרָה כד בל עֶׁשָר ידי א אר ,ןעֶרעוֶו ּוצ טְּפאַחעֶנ דְנעֶה עֶרייֵא ןיִא ןייַז

 3 ר טל איל רעד ןיִּב ְּךיִא זַא ןעֶמיוִו טעוֶו רֶהיֵא דֶנּוא
 3 : ןּוהְּטעֶנ העוָו טאָה רֶהיֵא לייוַו 29 :ראַה
 עו נפ ּובְׁשיו לֵאָרְשִי ינקמ ישא ילַא אבו .ןעֶגיִל טיִמ קיִדַצ םעֶד ןּופ ןיִראַה סאָד
 לע הָּלִאָה םיִׁשָנֲאָה םֶלֶאְדִּב ;רֶמאֹ יֵלֵא הָוהְ-רַבְד דְנּוא ,ןּוהְמעֶנ העוְו טיִנ ּבאָה ְּךיִא ןעֶמעוֶו
 ׁשֶרְדאַה םָהנּקחַנ נְתֶנםָנוֲע ָשְכִמּםבְל"לע םֶהיֵליִלְנ ןּופ דְנעֶה איִד טְקְראַטְׁשעֶנ טאָה רֶהיֵא
 ! םָהְלֲא ָהְַמַאְו םֶתואֹרְּבּד כָל  ּוחָהָל ׁשְרְיֲא -קירוצ טיִנ ְךיִז לאָז רֶע יֵדְּכ עֶׁשָר םעֶד
 ראל פמ יא שיִא תֹ יֵא ארכ רָע זַא בעֶח ןעֶּמְכעלׁש יז ןופ ןעֶרְהעֶק
 7 ר בל יח הא יהא אָּו טז םוראָד 22 :ןעֶּבייִלְב ןעֶּבעֶל לאָז
 ה ילֲעַמ והָֹנ רֶׁשֲא םֶּבַלְּב לֵאָרְׂשִי-תיּב-תֶא שֵּפִת ןַעַמְל = הוא -: ע ְׁשְלאַפ ןעֶהעֶז ְּרֵהעָמ טוְכ ר
 8 שֵארְׂשִי יבא ו מא כָל :םֶּלְכ םהלוקמ ןייק רֶהעֶמ טיִנ ןיוש טעוֶו רֶהיֵא דֶנּוַא
 לֶעמּו םֵכייִלִנ לעמ ּוביִָׁהוּובּוׁש הוי ָנֲֹא רַמָא הֵּב ןייַמ לעֶו ְּךיִא ןיִראָו ,ןעֶכאַמ ףּוׁשיִּכ
 ז תיִָּבִמ שיא שיִא ֹוּכ ּוָכיְפ ּובִׁשְה םֶכיֵתְבִעְּתילְּכ דָנּוא ,דְנעֶה עֶרייֵא ןּופ ןייֵז ליִצַמ קְלאָפ
 לע יו יִרֲהַאַמ .ְךָמָיו לֵאָרֹו שֵיַּב רונָירֶׁשֲא רֵּעַדְמּו לֵאְרָט 2 קטםאה רעֶד ןיִּב ָךיִא זַא ןעֶסיוִו טעוֶו רֶהיֵא

 -לֶא אֵבּו ווָנְּפ חַכָנ םיִׂשָי ונוֲע ליָׁשְכִמ וּבל-לֶא לו
 8 יֵנָפ יִּתֲתָנְו :יִּב וּל-הְנַעַנ הוי יִב וָליׁשְרְרל אינה רי לעטיפאק

 ּתרְבְִו םיִלָׁשִמִלְ תָֹאְל ּוהֹומְׁשַהַו אּהַה ׁשאְּב ןעֶמּוקעֶג ריִמ ּוצ ןעֶנעֶז סֶע דְנּוא 1
  ָתְפְירַכ איֵבַהְו - :הָוְי נֲאיֵּכ םִּתְעְַוִמַע ְךַּתִמ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶטְצְלֶע איִד ןּופ רעֶנעֶמ
 -תֶא יִתיֵמְנְו אּוהַה איִבְּגַה תֶא יִתיַפּפ הָוהְי יִנֲא רֶבָד רֵּבִרְו :טְצעֶזעֶג ריִמ ראָפ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 י םבָנצ ּואְׂשַנו ;לֵאְרׂשִי יִמַע ְךּתִמ ויִּתְדַמְׁשִהְ וִלָע ידי ןיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו סאָד דְנּוא 9
 גנ "תיב דוע 5 = :היהי מע ּכ יע 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹזַא עֶזעֶועֶג ריִמ ּוצ

 ליה לאל דעה יי עב רע עוד .אד אר
 א א + =" =": ףיוא רעֶטעֶנְּפָא עֶרייֵז טְגְנעֶרְּבעֶנְפיֹורַא
 ןעֶנעֶק ןעֶּבעֶנעֶב אייֵז ןעֶּבאָה דניִז עֶרייֵז ןּופ גָנּולְכיֹורְטְׁש איִד דְנּוא ,ץֶראַה רֶעיִיַז
 דעֶר םּוראָד 4 ?ןעֶזאָל ןעֶׁשְראַפְרעֶד אייֵז ןּופ םיוִועֶנ ְּךיִמ ְּךיִא לאָז ,רעֶמעֶנעֶּמ עֶרייֵז
 ןאַמ רעֶכיֵלְטיִא ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָז אייֵז ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,אייֵז ּוצ
 ץְראַה ןייַז ןיִא רעֶטעֶנָּפָא עֶנייֵז ןעֶמעֶנְפיֹוא טעוֶו םאֶו לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ןּופ
 םעֶד ּוצ טְמּוק רֶע דְנּוא ,דְניִז עֶנייַז ראַפ ג נולְכיֹורְטְׁש ַא טְכאַמעֶנ ְךיִז ראַפ טאָה דִנּוא
 :רעֶטעֶנְּפָא עֶליִּפ עֶנייַז טיִמ טְמּוק סאו םעֶד ןְרעֶּפְטְנֶע ,ראַה רעֶד ;ָךיִא לעֶז יֹוזַא ,איִבָנ
 לייוַו ,ץְראַה ןעֶנייֵא רֶעייֵז .ָּךְרּוד לֵאָרְׂשִ ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה סאָד ןעֶמעֶנ לאָז ָּךיִא יֵדְּכ 5
 ּוצ נאָז םּוראָד 6 :רעֶטעֶנְּפָא עֶרייֵז ָּךְרּוד טייֵׁשעֶנְּפָא ריִמ ןּופ עֶלַא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז
 ןעֶצְנאַג םיִא ְּךייַא טְרֶהעֶק ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי ןופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד
 -מּוא עֶרייֵא עַלַא ןּופ םיִנָּפ רֶעייֵא קעוֶוַא טְרֶהעֶק דְנּוא ,רעֶטעֶנְּפָא עֶרייֵא ןּופ קעֶוַא
 רעֶד דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ןּופ ןאַמ רעֶכיֵלְטיִא ןיִראָו 7 :ןעֶטייֵקְגיִדְרעוֶו
 טְמעֶנ דֶנּוא ,ריִמ ןּופ ּפָא ְּךיִז טייֵׁש סאָו ,לֵאָרְׂשִי ןעֶׁשיוִוְצ ףיֹוא ְּךיִז טְלאַה סאָו רַנ
 ןעֶנעֶק דְניִז עֶנייֵז ןּופ גנולְכיֹורַּטְׁש ַא טְכאַמ דִנּוא ,ץְראַה ןייַז ןיִא רעֶמעֶנְּפָא עֶנייֵז ףיֹוא
 יֹוזַא ,ריִמ ןעֶנעוֶו ןעֶׁשְראָפּוצְכאָנ םֶהיֵא אייֵּב איִבָנ םעֶד ּוצ טְמּוק רֶע דְנּוא ,םיִנָּפ ןייַז
 םיִנָּפ ןייַמ לעדֶו ָּךיִא דְנּוא 8 :טְסְּבְלעֶז ריִמ אייֵּב ןְרעֶפְטְנֶע םֶהיֵא ;ראַה רעֶד ;ְךיִא לעוֶו

 דְנּוא ןעֶכייֵצ ַא ראַפ ןעֶכאַמ םֶהיֵא לעֶו ָךיִא דְנּוא ,ןאַמ ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןעֶגעֶק ןעֶטְּכיר
 רֶהיֵא דְנּוא ,קְלאָּפ ןייֵמ ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ ןעֶנְליִטְרעֶפ םֶהיֵא לעדֶז ְּךיִא דְנּוא ,לֶׁשֶמ ַא רַאַּפ
 ןעֶראָװעֶג טְרְהיִּפְרעֶפ זיִא איִבָנ רעֶד ןעוֶו דְנּוא 9 :ראַה רעֶד ןיִּב ְּךיִא זַא ןעֶסיוִו טעוֶו
 דְנּוא ,איִבָנ ןעֶניִּבְלעֶוְמעֶד טְרָהיִפְרעֶפ ,ראַה רעֶד ;ָךיִא ּבאָה יֹוזַא ,טְראָו ַא טעֶר רֶע ןעוֶו
 ןעֶנְליִטְרעֶּפ םֶהיֵא לעֶו ְּךיִא דְנּוא ,םֶהיֵא ןעֶנעֶק דְנאַה עֶנייֵמ טְקעֶרְטְׁשעֶנְסיֹוא ּבאָה ְָךיִא

 ףאָרְטְׁש איד ןעֶנאָרְּט ןעֶלעוֶו אייֵז דנּוא 10 :לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייֵמ ןעֶשיִװְצ ןּופ
 איד אי יֹוזַא דאָרְנ ןייַז טעֶו איִבָנ םעֶד ןּופ ףאָרְטְׁש איד ,דְניִז עֶרייַז ראַפ

 ןּופ דְניִזעֶגְזֹוה סאָד יֵדְּכ 11 :םֶהיִֵא אייָּב טְׁשְראָפ םאָװ םעֶד ןּופ ףאָרְמְׁש
 ןעֶלאָז אייֵז זַא דְנּוא ,ריִמ רעֶטְניִה ןּופ ןעֶריִאְרעֶפ רֶהעֶמ טיִנ ְּךיִז לאָז לֵאָרְׂשִי
 ןייז ריִמ ּוצ ןעֶלאָז אייֵז טְרֶעייֵנ ,דֶניִז עֶרייֵז עֶלַא טיִמ ןייַז אֵּמַּטְמ רֶהעֶמ טיִנ ךיִז
 :טאָג ראַה רעֶד טְנאָז טאָב ַא ּוצ ןיַז אייֵז ּוצ לע ְךיִא דְנּוא ,קְלאָפ ַא ּוצ

 דנוא
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 יִליאָטַחֶח יִּכ ץֶרֶא םֶרָאְרִּב :רמאֹל יִלֵא הָוהי-רַבְד יהיו 2
 םֶהְלידְטַמ הָל יִּתְרַבָׁשְו ָהיֶלָע יִדָייִתיִטְנְו לַעַמ-לֶעְמֹל

 וָהְו :הָמֵהְבּו םֶדֶא הָנמִמיִּתַרְכִהְו םָפָר ּהָבייְִחַלְׁשִהְו 4
 הדָּמַה בֹיאְו לֵאָנְּד ַחַנ ּהָכֹותְּב הָּלִאָה םיִׁשָנֲאָה תֶׁשֹלְׁש

 הרָעָר היל :הָוהְי יָנֹדֲא םִאְנ םֶׁשְפַנ ּולְצְ םֶתָקְרִצְב וט
 יִנְּפִמ רַבֹוע יִלְּבִמ הָמָמִׁש הָתְְה הֶַּלְכׁשְו ץרֲאְּב ריִבָעַא

 ינֹדֲא םאָניִנָאייִח ּהָכֹותְּב לאה םיִׁשָנֲאָה תֶׁשֹלְׁש !הָיִחַה 5
 ץֶרֶאָהְו ולְֵיםֶּדַבְל הָּמֵה ויי תֹולָּב-םֵאְו םיִנְּב-םִא הָוהְי

 ִּתְרַמָאְו איִהַה ץֶרָאָה-לַע איִבָא בֶרֶה וִא :הָמָמְׁש הָיְהִּת ע
 תֶׁשִֹׁשּו ;הָמֵהְבּוםֶדָא הָנִמִמיִּתַרְכִהְו ץֶרֶאּב רֶבֵעַּת בֶרָה 15

 וליִצַי אְל הֹוהְ ָנֹדֲא םִאָנ יִנָאיַח הָכֹותְּ םּלֵאָה םיִׁשָנֲאָה
 לא ָלׁשֲא רֶבָּד וִא לג ני םֶּדַבְ ִּכ תָנָּו םִיּב 9

 טאג יִנָאייִה כותב בא לאה ַֹ ּוהָמַהְבּו םֶרֶא כ
 וליִצַי םָתָקְדִצב הָּמַה ּוליצַי תַּבימִא ןביא הֵוהְי יָנֹרֲא

 תֵעַּברַאייִּכ ףַא הֹוהְי יָנֹדֲא רַמָא הֹּכ יכ :םָׁשֶּכַנ 1

 ְִַּּלִׁש רֵבָדָו הָעָר הָיַחְו בֶעָרְו בֶרֵח םיִעָרָה ו יִטָּפְׁש
 הדֵּנִהְו :הָמֵהְבּו םָדָא הֶנַּמִמ תיִרְכַהְל םֶלָׁשורי--לֶא 22

 םיִאְצוי םָנֵה תֹונָבּו םיִנָּב טיִאְצִּמַה הָמַלְּפ ּהָּביהָרֶתֹנ
 -לַע םֶּתְמחנְו םָתוליִלֲעְתֶאְו םָּכְרַדתֶא םֶתיִארּוםֶכיֲֵא
 יִתאֵבַה רֶׁשֲא-לָּכ תֶא םִַלָׁשּורילַּפ יִתאֵבה רַׁשֲא הָעְרָה

 םָתֹוליֵלֲע-תֶאְו םֵּכְרַד-תֶא ּואְרתייֵּכ םֶכְתֶא ִּמֲחָנְו היִלָע 23
 םֶאְנהָב יתיִׂשָ-רֶׁשֲא-לָּכ-תַא ו חיִׂשָע םָנִח אל יִּכ םֶמְַדיו
 :הָוהָי יָנֹדֲא

 וט ומ
 ךצ הָיְהייהַמ םָלָא-ְןַּב :רֶמאֵל יִלֵא הָודְי-רַבְד יִהְיַו א 2

 חַּקַה :רעיַה יִצֵעַּב הָיָה רֶׁשֲא הָרֹומְּזַה ץע-לָּכִמ ןֵפְנַר 5

 וט די לאקזחי
 זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד דְנּוא 12
 :ןעֶנאָז וצ יֹזַא ןעֶועֶועֶנ ריִמ ּוצ

 ןעֶגעֶק טעוֶו דְנאַל ַא ןעוֶו ,םָדָאיְזִּב 3
 -עוֶז ּוצ אייֵרְמעֶנְמּוא ץְנאַנ .ןעֶגיִדְניִז ריִמ
 רעֶּביִראַד דְנאַה עֶנייֵמ ָךיִא לעֶו יֹוזַא ,ןעֶר
 ןּופאַד לעֶו ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶקעֶרְטְׁשְסיֹוא
 ןּופ גָנּונְהעֶלְרעֶטְנּוא איִד ןעֶכעֶרְּבּוצ
 ַא ןעֶקיִׁש ףיֹוראַד לעֶו ְּךיִא דְנּוא ,טיֹורְּב
 -ְךעֶפ ןּופאַד לעדֶו ְּךיִא דְנּוא ,רעֶגְנּוה
 דָנּוא 14 :תֹומֵהְּב דְנּוא ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶגְליִט
 {ַחֹנ רעֶנעֶמ אייֵרְד עֶניִזאָד איִד עֶׁשְטאָח

 יֹוזַא ,ןייַז ןיִראַד ןעֶלאָז בֹויִא דְנּוא ,לֵאיִנד
 תֹוקְדִצ רֶעייֵז ָּךְרּוד רּונ אייז ןעֶלעוֶו
 טְנאָז ,ןייַז ליִצַמ ןעֶּבעֶל ןעֶנייֵא רֶעייֵז
 לעוֶו ְּךיִא ןעֶו 12 :טאָג ראַה רעֶד

 דְנאַל םעֶד ְךְרּוד ןעֶרְהאָּפְרעֶּביִא ןעֶזאָל
 סֶע ןעֶּביֹורעֶּב אייֵז דִנּוא ,תֹויַח עֶדְליוִו
 יֹוזַא טְסיִו טְרעוֶו םִע דְנּוא ,רעֶדְניִק ןּופ

 ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא םִע ןעֶק רעֶנייֵק םאָד
 עֶׁשְטאָח 16 :תֹויַח (עֶדְליוִו) איִד ןעֶנעֶו
 ןיִא טְלאָו רעֶנעֶמ אייֵרְד עֶניִזאָד איִד
 ְךיִא איו רֶהאָ יֹוזַא ,ןעֶזעֶועֶג רֶהיֵא
 אייֵז ּביֹוא ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז ,ּבעֶל

 ןְהיֵז עֶרייֵז ןייַז ליִצַמ טְנעֶקעֶג ןעֶטְלאוָו
 רעֶּבֶא ןייַז ליִּצַמ טְנעֶקעֶג אייֵז ןעֶטעֶה ןייֵלַא ְּךיִז רּונ טְרֶעייֵנ ,רעֶטְכעֶט עֶרייֵז רעֶדָא
 ךְרעוֶוְׁש ַא ןעֶנְנעֶרְּב לאָז ְּךיִא ןעוֶו רעֶדָא 17 :ןעֶראועֶנ טְסיוִוְרעֶפ טעֶה דְנאַל סאָד
 דְנאַל םעֶד רעֶּביִא רֶהאָפ דְרעוֶוְׁש ,ןעֶנאָז לאָז ְּךיִא דְנּוא ,דְנאַל ןעֶגיִזאָד םעֶד רעֶּביִא
 אייֵרְד עֶניִזאָד איִד עֶׁשְטאָח דְנּוא 18 :תֹומֵהְּב דְנּוא ןעֶׁשְנעֶמ ןּופאַד ד גְליִטְרעֶפ דְנּוא

 ראַה רעֶד טְנאָז ,ּבעֶל ָּךיִא איו רֶהאָו יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶג אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶטְלאָו רעֶנעֶמ
 ןיילַא ְּךיִז רּונ טְרֶעייֵנ ,רעֶטְכעֶּט רעֶדָא ןְהיֵז ןייַז ליִצַמ טְנעֶקעֶג טיִנ ןעֶמעֶה אייֵז ,טאָנ
 םעֶד רעֶּביִא טְסעֶּפמ ַא קיש ְּךיִא ןעֶו רעֶדָא 19 :ןעֶוזעוֶועֶנ ליִצַמ אייֵז ןעֶטעַה
 יִדְּכ םּולָּב ְָּךְרּוד ןְראָעְמיִרְג ןייֵמ סיֹוא רעֶּביִראַד םיִג ָּךיִא דְנּוא ,דְנאַל ןעֶניִזאָד
 דָנּוא ,לֵאיֵנָד .ַחֹנ עֶׁשְטאָה 20 :תֹומֵהְּב דְנּוא ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶנְליִטְרעֶפ ּוצ ןּופְרעֶד
 ומאָב ראַה רעֶד טנאָז ּבעֶל ְךיִא איד רֶהאָח יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶנ ןיִראַד ןעֶטעֶה בֹויִא

 רּונ טְרָעייֵנ ,רעֶטְכאָט ַא רעֶדָא ןְהּוז ַא ןייַז ליִצַמ טְנעֶקעֶנ ןעֶטְלאָָו אייֵז ּביֹוא
 טְנאָז יֹוזַא ןיִראָח 21 :תֹוקָדִצ רֶעייֵז ָּךְרּוד ןעֶזעוֶועֶנ רו אייז ןעֶטעַה ןיילַא ְּךיִז
 עֶטְכעֶלְׁש רֶעיֵפ עֶנייֵמ םִיַלָׁשּורְי ףיֹוא קיש ָּךיִא ןעוֶו ןֵּכִׁש לָּכִמ ,טאָג ראַה רעֶד
 ןּופְרעֶד יֵדְּכ ,טְסעֶּפ דְנּוא ,תֹויַח עֶדְליִו דְנּוא ,רעֶנְנּוה דְנּוא ,דְרעוֶוְׁש םאָד .םיִטָּפְׁש
 רֶהיֵא ןיִא ָּךאָד ויִא ןעֶנעוֶוְטְסעֶד ןּופ 22 :תֹומֵהְּב דְנּוא ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶנְליִטְרעֶפ ּוצ
 דְנּוא ןְהיִז ןּופ ,ןעֶרעוֶו טְגְנעֶרְּבעֶנְסיֹורַא לאָז סאו גְנּוניִרְטְנַא עֶנייֵא ןעֶּביִלְּבעֶנְרעֶּביִא
 עֶרייֵז ןעֶהעֶז םעֶװ רֶהיֵא דְנּוא ןעֶמּוקְסיֹורַא ְךייַא ּוצ ןעֶלעוֶו אייֵז ,העָז ,רעֶטְכעֶמ
 -ְבעֶלְׁש םעֶד ןעֶנעוֶו ןעֶרעוֶו טְסייֵרְּטעֶנ טעוֶו רֶהיֵא דֵנּוא ,םיִׂשֲעַמ עֶרייֵז דְנּוא ןעֶגעדִו
 ּבאָה ְּךיִא םאָו םעֶלַא רעֶּביִא דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ףיֹוא טְגְנעֶרְּבעֶג ּבאָה ְּךיִא סא ןעֶט
 םעוֶו רֶהיֵא ןעֶו ןעֶטְסייֵרְט ְּךייַא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 8 יג רֶהיֵא רעֶּביִא
 טיִנ ּבאָה ָּךיִא זַא ןעֶסיִז טעֶו רֶהיֵא דְנּוא ,םיִׂשֲעַמ עֶרייֵז דְנּוא ןעֶנעוֶו עֶרייֵז ןעֶהעֶז
 :טאָה ראַה רעֶד טְנאָז ,רֶהיֵא ןיִא ןּוהְמעֶנ ּבאָה ְּךיִא םאו טא וו טְסיִזְמּוא

 ומ לעטיפאק

 סאוָו ,םָדָא-ְןֶּב 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ריִמ ּוצ ןעֶזעועֶג זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָָו סאָד דָנּוא 1
 איִד רעֶדָא ,רעֶמייֵּב עֶרעֶדְנַא עֶלַא ןּופ רֶהעֶמ קאָטְשְנייוו א ןופ ץְלאָה םאָד ןעֶד זיִא
 ןעֶמעֶנ ןּופְרעֶד ןעֶד ןעֶמ ןעֶק 8 ?דְלאַוַו םעֶד ןּופ רעֶמייֵּב איִד ןעֶשיוִוְצ זיִא סאו גייווְצ

 ץלאה
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 -ְךעֶד ןעֶמ ןעֶק רעֶדָא ?הָכאָלְמ ַא ּוצ ץְלאָה
 אייֵלְרעֶלַא םֶהיֵא ףיֹוא ןעֶקאָלְּפ ַא ןעֶמעֶנ ןּופ
 טְרעֶו סֶע ,העָז 4 {ןעֶנְנעֶהּוצְפיֹוא םיִלָּכ
 -ייַּב עֶנייֵז ,ןעֶנעֶרְּב ּוצ רֶעייֵפ םּוצ ןעֶּבעֶנעֶנ

 ,טְנעֶרְּבְרעֶפ רֶעייֵפ סאָד טאָה ןעֶקֶע עֶד
 ץְראַוְׁש זיִא סעֶטְסְלעֶטיִמ ןייַז ןעוֶו דְנּוא
 ַא ּוצ ןעֶציִנ ְּךאָנ ןעֶד םִע ןעֶק ןעֶראוָועֶג
 -עוֶועֶג ְָּךאָנ זיִא םִע ןעוֶו ,העְז 8 ?הָכאָלְמ
 טְכאַמעֶג ןּופְרעֶד טיִנ ןעֶמ טאָה ץֶנאַג ןעֶז

 טאָה רֶעייֵפ םאָד ןעוֶו ןֵּכְׁש לָּכִמ ,הָכאָלְמ ַא
 -עֶג ץְראוַוְׁש סֶע טאָה דְנּוא טְנעֶרְּבעֶג סֶע
 ַא וצ ןעֶרעֶו טְכיֹורְּבעֶנ סֶע לאָז טְכאַמ
 ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,םֹוראָד 6 ?הָכאָלְמ
 -ָנייוֵו םעֶד ןּופ ץְלאָה סאָד איו יֹוזַא טאָג
 םעֶד ןּופ רעֶמייֵּב איִד ןעְׁשיוִוְצ זיִא קאָטְׁש
 םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג ּבאָה ָּךיִא סאוָו דְלאַו
 -ָניִהַא ְּךיִא ּבאָהיֹוזַא ,ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ ּוצ רֶעייֵפ

 :םִיַלָׁשּורְו ןּופ רעֶניֹואוְועֶּב איִד ןעֶּבעֶנעֶג
 ןיימ ןעֶּבעֶג אייֵז ןעֶנעֶק לעוֶו ְָּךיִא דְנּוא 7

 רֶעייֵפ ןייֵא ןּופ ןְהעֶגְסיֹורַא ןעֶלעֶואייַז ,םיִנּפ
 -ךעֶּפ אייז טעוֶו רֶעייֵפ םעֶרעֶדְנַא ןייֵא דְנּוא

 תלְתִל ְרֵָ ִָּּמ חָי-סֶא הָכאָלְמִל תָָעַל ץַצֹונְמִמ
 + וָֹצְק יְִׁש תַא הָלְכָאל ןֵּפ ׁשֵאָל הנה :יִלָּכילְּכ וָלָע
 ה ָתוְֶּבַּגַה :הָכאָלְמִל חַלְצִיֲה רֶהָנוָכּותְ ׁשֵאָה הָלְכֶא
 רֶחַ ֹוהְתַלְכֲא ׁשֵאייִּכ ףַא הָכאָלְמִל הֶׂשֲעי אָל םיִמָת
 6 הדֹוהְיָעֹדֲא רַמָא הַּכ ןֵכָק = = !הָכאָלְמַל דע הָׂשִעַו
 הרֵלְכֶאָל ׁשֶאְל וָּתַתְנרָׁשֲא רֶעַיה ץֵעְּב ןְפְגַהץע רׁשֲאַּכ
 ז ׁשֵאְהִמ םָהָּב יַנָפ-תֶא יֵּתְַַ :םָלָׁשּורְייבְׁשִי-תֶא ִּתַחָ ןכ
 רתרֶא יִמֹׂשְּב הָוהְיינֲאייֵּכ םֶּתְַדו םַלְכאָת ׁשֶאָהְ ּואְצִי
 * םֶאָנ לַעַמ ּולֲעָמ ןעי הָמָמְׁש ץֶרָאָה"תֶא יִּתתָנְו :םהּב נפ
 :הָוהְייָנֹרֲא

 וט

 3 א םלָׁשּורי-תֶא עַדֹוה םֶרָאְרִּב :רְמאֵל יִלֵא הָוהְי-רַבד יִהָי
 3 םַלָׁשִחיל הּוהָי ינדֲא רַמָאיהְּכ ָּתְרַמָאְו :היֶתֹבִעֹּתּתֶא
 ְךמאְו יִרֹמאָה בָא ינענְּכַה ץרָאמ ךימְלַמּו ְךיִֹרְכִמ
 4 ְךֶרָׁש תַּרְכיאל ְּךָתֹוא תֶדָכּוה םֹויִּב ְךִיַתודְלֹוְמּו :תיִּתִח

 לֵּתְחֶהְו ְּתַחַלְמִה אֵל ַחֹלְמָהְו יְִׁשִמְל ּתְצַהְראְל םִיִמְכּו
 י הָּלֲאַמ תַחַא ְּךָל תָֹשִַל ןו ְךיִלָע הָמָחיִאל :תלָּתֶח אָל
 םויִּב ְּךׁשֹפַנ לַעָנְּב הֶרָׂשְַינְפ-לֶא יִכְלְׁשְּתַוְךילָע הָלְמְחִל
 י ימָרְּב תַסָסֹּבְתִמ ךַאְרָאְ ְךילָע רֹבְֶאָו :ְךֶתֹא תֶדָקִה
 ז חַמצְּכ הֶּבָבְר יח ךימָרְּב ךֶל רֵמֹאו יי מב ְךֶל רֵמֹאְ
 ִידָׁש םייְע יֵדֲעְּב יאָבְַ ידו יִּבְרִַוְךיִתַתְ הָדָׂשַ
 ו ךאָרָאו לע רֹבְעאְו:הָירעַ רע ְתְַוַחמצ רֶּׂו נכִ
 ְךְֵוְרֶע הָּפִכְֶו ךילָע יִפָנִּכ ׂשֵרְפֶאְו םיִדֹּד תע ְךֶּתִע הִָּהְ
 ייהָּתַו הָוהְ יָנֹדֲא םֶאָנ ְךֶתֹא תיִרְבִב אובֶאְוְךֶל עַבַׁשֶאָ
 5 :מָׁשַּ ךְכְסאָו ְִילָעְמ ְךִיִמָד ףֹטׁשֶאו מב ךִֵחְרָאָו :ל
  ְךֵסכַאַו ׁששַּב ּׁשְְּחֶָו ׁשֵחָּת ּךֲַנאָו הָמְקר ְּךׁשְִּלַאְ
 וג ילַע ריִבָרְו ךיַדי-לַע םיִדיִמְצ הָנְִאְ ידֵע ְךּדִֶאָו :יִׁשִמ

 ְךיִא זַא ןעֶסיוִו טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶנעֶרְּב
 םיִנָּפ ןייֵמ לעוֶו ְךיִא ןעוֶו ,ראַה רעֶד ןיִּב
 | סאָד לעוֶו ְּךיִא דְנּוא 8 :ןּוהְמ אייֵז ןעֶגעֶק
 :טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז ,דֶניִז ַא טְגיִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז לייוֵו ,ןעֶכאַמ טְסיוִו דְנאַל

 וט לעטיפאק
 !םֶדָא-ְןֶּב 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ּוצ זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד דְנּוא 1
 יֹוזַא ,ןעֶבאָז טְסְלאָז אּוד דְנּוא 3 :םיִׂשֲעַמ עֶניִדְרעוֶוְמּוא עֶרֶהיִא ןעֶסיוִו םִיַלָׁשּורְי ְּךאַמ
 םעֶד ןּופ ויִא טְרּוּבעֶג עֶנייֵד דְנּוא גְנּורְּפְׁשרּוא ןייֵד ,םִיַלָׁשּורְי ּוצ טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז
 דְנּוא 1 :תיִּתִח ַא רעֶטּומ עֶנייֵד דְנּוא יֵרֹומֶא ןייֵא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶטאָפ ןייֵד ןַעַנְּב דְנאַל
 -ַּפִא טיִנ ןעֶמ טאָה ,ןעֶראועֶג ןעֶריֹוּבעֶג טְזיִּב אּוד ןעוֶו גאָט םעֶד ןיִא---טרּוּבעֶנ עֶנייֵד
 ןעוֶו רעֶסאַוַו םעֶד ןיִא ןעֶראוָועֶג ןעֶׁשאַוַועֶג טיִנ טְזיִּב אּוד דְנּוא ,לעֶפאָנ ןייד ןעֶטיִנְׁשעֶג
 טאָה ןעֶמ דְנּוא ,ץְלאַז טיִמ ןעֶצְלאַזעֶג טיִנ ְּךיִד טאָה ןעֶמ דְנּוא ,טְקּוקעֶגְנָא ְּךיִד ּבאָה ְּךיִא
 טאַהעֶג תֹונָמֲחַר ריִד רעֶּביִא טאָה ניֹוא ןייק 2 :ןְלעֶקיוִו טיִמ טְלעֶקיוִועֶנְנייֵא טיִנ ְּךיִד
 -ְךעֶד ּוצ ריִד רעֶּביִא ָּךיִז יִדְּכ ,ןעֶבאַז עֶניִזאָד איִד ןּופ םֶנייֵא ןּוהְמ ריִד לאָז ןעֶמ זַא
 ןעֶטְכיִרעֶגְנייַא ןייַד טיִמ דְלעֶפ םעֶד ףיֹוא ןעֶּפְראָועֶג ְּךיִד טאָה ןעֶמ טְרֶעייֵנ ,ןעֶמְראַּב
 ריִד ראָפ ןיִּב ָךיִא ןעוֶו דְנּוא 6 :ןעֶראָועֶג ןעֶריֹוּבעֶנ טְזיִּב אּוד ןעוֶו גאָט םעֶד ןיִא ּבייֵל
 ּבאָה יֹוזַא ,טּולְּב ןייד ןיִא ןעֶמעֶרְטּוצ ןעֶהעֶזעֶג ָּךיִד ּבאָה ְּךיִא דְנֹוא ,ןעֶנְנאַגעֶג אייֵּבְרעֶפ
 ריִד ּוצ ּבאָה ְּךיִא ,אֹוי ,ּבעֶל ,טּולְּב ןייֵד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג טְזיִּב אּוד ןעוֶו ,טְגאָזעֶג ריִד ּוצ ְָּךיִא
 ליֵפ יֹוזַא טְכאַמעֶג ְּךיִד ּבאָה ְךיִא 7 !ּבעֶל ,טּולִּב ןייֵד ןיִא ןעֶזעוֶועֶנ טְזיִּב אּוד ןעוֶו טְגאָזעֶג
 -עֶנ םיֹורְג דְנּוא ןעֶראוָועֶג טְרְהעֶמעֶג טְזיִּב אּוד דְנּוא ,דְלעֶפ םעֶד ןּופ גְנּוצאָרְּפְׁש איד איוִו
 -עֶנ ןיֹוש ןעֶנעֶז ןעֶטְסיִרְּב עֶנייֵד ;גְנּוריִצ עֶנְהעֶׁש ץְנאַג טיִמ ןעֶמּוקעֶג טְזיִּב דְנּוא ,ןעֶראוָו

 ןעֶזעוֶועֶג ְּךאָנ טְזיִּב אּוד רעֶּבָא ,ןעֶסְקאוַועֶג ןיוש ראָה עֶנייֵד דְנּוא ,טייֵרְּבעֶגְנָא ןעֶזעוֶו
 ּבאָה ָּךיִא דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶג אייֵּבְרעֶּפ ריִד ראָפ ןיִּב ָּךיִא ןעוֶו דְנּוא 8 :םיֹולְּב דְנּוא טעֶקאַנ
 -יַא ּבאָה ְךיִא דְנּוא ,טְפאַׁשְּביִל ןּופ טייֵצ ַא ןעֶועוֶועֶג טייֵצ עֶנייד זיִא יֹוזַא ,העז ,ןעֶהעֶזעֶג ָךיִד
 דְנּוא ,טייֵהְטְקאַנ עֶנייֵד טְקעֶדעֶּב ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,דיילק קֶע ןייֵמ טייֵרְּפְׁשעֶגְסיֹוא ריִד רעֶּב
 טְגאָז ,ןייַז ּוצ תיִרְּב תַרֹוּכ ריִד טיִמ ןעֶמּוקעֶג ןיִּב ְךיִא דְנּוא ןעֶריֹואוְוְׁשעֶג ריִד ּוצ ּבאָה ְךיִא
 -אֵַז טיִמ ןעֶשאוועֶג ְּךיִד ּבאָה ְךיִא דְנּוא 9 :ןעֶראועֶנ ןייֵמ טְזיִּב אוד דְנּוא ,טאָג ראַה רעֶד
 טיִמ טְּבְלאַזעֶג ְּךיִד ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ריד ןּופ טּולְּב ןייֵד טְקְנעוֶוְׁשעֶנְּפָא ּבאָה ְךיִא דְנּוא ,רעֶס
 ןּורְמעֶנְנָא ריִד ּבאָה דְנּוא ,טייֵּבְרַא עֶטְקיִטְׁשעֶב טיִמ רייֵלְקעֶגְנָא ְּךיִד ּבאָה ָךיִא דְנּוא 10 :לֶהָע
 ּבאָה ָּךיִא דְנּוא ןעֶנייֵל טיִמ טְלעֶטְראַנעֶגְנָא ְּךיִד ּבאָה דְנּוא ,רעֶדעֶליׁשַחַּת ןּופ ְךיִׁש
 ןעֶכאַז-קּומְׁש טיִמ טְרֶעיִצעֶג ךיִד ּבאָה ְךיִא דְנּוא 11 :גייֵצְנעֶדייֵז טיִמ טְקעֶדעֶּב ָךיִד
 ףיוא טעֶק ַא דנֹוא הָנעֶה עֶניַד ףיֹוא רעֶדְנעֶּבְמעֶרֶא ןעֶּבעֶגעֶג ּבאָה דְנּוא

 ןייד



 ומ לאקזחי 0
 ַא ןעֶּבעֶנעֶנ ּבאָה ְּךיִא דְנּוַא 2 :זְלאַה ןייֵד  תרֶרֶטִעו ךינְוָא--לַע םיִליִגַעַו ְךמַאלַע םָח ןֵּתִאְו :?ְךנֹורְג עט
 ןָא ְךעֶלְגְניִר-רֶעיֹוא דֵנּוא ,זאָנ עֶנייֵד ןָא גניֵר יִׁשמָו יִׁשָׁש ְךֵׁשּוּכְלַמּ ףֶסֶכְו םָהָו יִדְעַּתַ :ײְךְׁשאֹרְּב תֶרֶאְפּת 12

 ׂ ' : דאמ רֶאְמִּב יפיִּתַו יִּתְלָכָא ןְמָׁשְו ׁשֵבִדּו תֶלֵס המְקִרְו
 ףיֹוא ןיֹורְק עֶנעֶׁש ַא רֶנּוא ,ןעֶריֹוא עֶנייֵד ליִלְּכויכ יב םִיַּּכ םָש 'ט יי נא יה 14

 ןעֶועֶועֶג טְזיִּב אּוד דְנּוא 13 :ּפאָק ןייד ;הרוהְי יָנֹרֲא םִאְנ ךילָע יִּתְמׂש-רֶׁשֲא ירָרֲהַּב אה
 דְנּוא ,רעֶּבְליִז רְנּוא דְלאָג טיִמ טְרֶעיִצעֶג ְךיתונַּ--תֶא ִכְְִַּׁו ְךמׁשילַע ִנוּתַו ְךיִפָיְב יִחְמְבִּתַו וט

 -ייֵל עֶנייֵפ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז רעֶרייֵלְק עֶנייֵד תֹמְּב ְֶלייִֵַּתַו ְךיִרָנְִּ יֵחְקִּתַו :יִהי-ֹול רבֹועילּב-לַע 16
 ; םייֵּבְרַא אייֵרעֶקיִטְש דְנּוא דייז דְנּוא ןעֶנ ילְּכ יְקִּתַו ;הָיְהִי אְלְו תֹואְב אל םֶהיֵלֲע יִנְִתַו תֹואְלְט 11

 : : ן = 5 להעֶמיעֶמעֶ עֶסעֶנעגטְאָהאוד רוא = לי ר סקס ר

 טְזיִּב אּוד רֶנּוא לֶהֶעמיֹוּב דְּוא ר סא ךֶל הר ִִחַלְו יט ִּתַתָנ יִּתְרָמְקּו ִנְמַׁשְו 5
 יעּב טְסאָה אּוד דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג ןְהעֶש ץְנאַג היֶרְל םֶהיְֵפִל ּוהיִַּתּ ּךיִּפִלַכָאָה ׁשֵבָּו מׁש תֶלֵס

 זיִא םֶע רֶנּוא 14 :הָכּולְמ רעֶד ּוצ טְקיִלְג ְךיֹנְב-תֶאְוְךִַנְּב-תֶא יִזְקִּתַו :הָוהְי נָא םֶאְנ ִהָיֶחיִנ כ
 ןעֶשיוִוְצ םֵש ַא ריִד ןעֶנעוֶו ןעֶנְנאַגעֶנְסיֹורַא ;ְךֶתּוְוִּתִמ טֵעְמַה לוכָאָל םהָל םיִחָּבוִַּו יִל 'תַלְי רֶשֲא

 ןיִראָו ,טייֵקְנְהעֶׁש עֶנייֵד ןעֶנעוֶו םִיֹוג איִד תִאְו :םֶהָל םָתֹא  ריִבֲעַהְּב םיִנְתּתַו ינְב-תֶא יִטָחְׁשִתַו
 ְךְרּוד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶמּוקְלּופ ץְנאַג זיִא םִע א יע ימי-תֶאְ יִּתְרַכָו אְל ְךימְְַתְוד ְךיִתֹבֲעוְתילְּכ

 ריִד ףיוא ּבאָה ְּךיִא סאוָו טייקְנְהעֶׁש עֶנייֵמ ָּכ יִרֲחַא : 0 ;תיָה ְךְרְּב א ָירע םֶיֵ 3
 רעֶּבָא 12 :טאָנ ראַה רעֶד טְגאָז ,ןּוהְטעֶנ יֲִַׂתַו בל יָנְבִּתַו יי אסאד א אך
 לא 4 - שענאש ? ּףֵתָמִר תיִנְּב ְּךרֶד ׁשאָרילֶכילֶא :םֹוְחְר-לָכְּב הָמָר ְּךָל הכ

 בהעש עפייה ףיוא טְעיורְטְרעֶפ טְסאָהאוד יֵבְרַַּו רֵבֹועיִלְכְל ךילְנר-תֶא קת ְךפָי-תֶא יֵבֲעַתְּתַ
 ןעֶועוֶועֶג הָנֵזִמ ְּךיִד טְסאָה אּוד דְנּוא ,טייק -ֵׂשְב ילד ְךנִכְׁש םִיָרְצִמיינְּב ְּב-לֶא יִנוִּתַו :ְךֶתּונְוַּת-תֶא 6

 -עֶנְסיֹוא טְסאָה אּוד דְנּוא ,םֵש ןייַד ןעֶנעוֶו ךילָ י יִדָי יִתיִטָנ הֵּנֵהְ יי ְךְַָּת--תֶא יִּברַּתַו
 זיִא םאוו ןעֶכיִלְטיִא ףיֹוא תּונְז ןייֵד ןעֶסאָג ושל תֹוְּ א ׁשֵפְנְּב ְךנְתֶאָו ְךֵּקִח עֶרֶגָאְו

 בם אפ א ענג איברעפ קו פיל לח קנט
 -עֶנ טְסאָה אּוד דְנּוא 16 :ןעֶזעוֶועֶג אּוד לארעמ עי /הש א = יו הָיִַּ ןנְּכ ץרַא ל

 טְסאָה אּוד דְנּוא רעֶדייֵלְק עֶנייֵד ןּופ ןעֶמּונ הרשעמ הלא לָכ-תֶא .לֵתוׂשעּב הָהְי ינֲֹא סָאנ ךתֶבל

 ,תֹומָּב עֶטְלעֶקְנעֶרְּפְׁשעֶגטְכאַמעֶג ריִד ראַפ =! :
 :ןעֶזעוֶועֶג טיִנ לאָמְנייֵק זיִא םעֶכְלאָז ,ןעֶועוֶועֶג הֶנֵוְמ אייֵז ףיֹוא ְּךיִד טְסאָה אּוד דְנּוא
 סאו רעֶּבְליִז ןייֵמ דְנּוא דְלאָנ ןייֵמ ןּופ םיִלֵּכ עֶנְהעֶׁש איד ןעֶמּונעֶג טְסאָה אּוד דְנּזא 7
 דְנּוא ,רָכָז ַא ןּופ רעֶדְליִּב טְכאַמעֶנ ןּופְרעֶד ריִד טְסאָה אּוד דְנּוא ,ןעֶּבעֶנעֶג ריִד ּבאָה ָּךיִא
 -ייֵלְק עֶטְקיִטְׁשעֶג עֶנייֵד ןעֶמּונעֶג ּטְסאָה אּוד דְנּוא 18 :ןעֶזעוֶועֶג הָנֵזְמ אייֵז טיִמ ְּךיִד טְסאָה
 אוד טְסאָה קְרעוֶוְרעֶכיֹור ןייֵמ דְנּוא לֶהָע ןייֵמ דְנּוא ,טקעֶדעֶּב טיִמְרעֶד אייֵז טְסאָה דְנּוא ,רעֶד
 לְהעֶמ-לעֶמעֶז ,ןעֶּבעֶגעֶג ריִד ּוצ ּבאָה ְּךיִא סאָו זייַּפְׁש עֶנייֵמ דְנּוא 19 :ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז ראַפ
 ַחיֵר ַא ראַפ ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז ראַפ אּוד טְסאָה ,טְזייֵּפְשעֶג ְּךיִד ּבאָה ְּךיִא סאו טיִמ ,גיִנאָה דְנּוא
 עֶנייֵד ןעֶמּונעֶג ְךיֹוא טְסאָה אּוד 20 :טאָנ ראה רעֶד טְנאָז ,ןעֶזעוֶועֶג יֹוזַא זיִא סֶע דְנּוא ַחחיִנ

 ביִרְקַמ אייֵז ּוצ אּוד טְסאָה איִד ,ןעֶריֹוּבעֶנ ריִמ ּוצ טְסאָה אּוד סאו ,רעֶטְכעֶט עֶנייֵד דְנּוא ןְהיֵז
 זַא 21 :אייֵרעֶרּוה עֶנייֵד ןּופ טייקְניִנייַלְק ַאְּךאָנסאָד זיִא ,ןעֶגְנעֶרְּבּוצְמּוא אייֵז יֵדְּכ ,ןעֶזעוֶועֶג

 טְרָהיִפעֶגְכְרּוד ןעֶלאָז אייז יֵדְּכ ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא אייֵז דְנּוא רעֶדְניִק עֶניימ ןעֶטְכעֶׁש טְסְלאָז אּוד
 -עֶרּוה עֶנייד דְנּוא םיִשעַמ עֶניִדְריווְמּוא עֶנייֵד עֶלַא ןיִא דְנּוא 22 ?רֶעייֵפ םעֶד ְּךְרּוד ןעֶרעוֶו
 ןעֶזעוֶועֶג טְזיִּב אּוד ןעוֶו ,טייֵהְגְנּוי עֶנייֵד ןּופ געֶט איִד ןָא טְקְנעֶדעֶג טיִנ אּוד טְֶסאָה אייֵר

 -עֶנ זיִא םִע דנּוא 28 :טּולְּב ןייַד ןיִא ןעֶטעֶרְטּוצ ןעֶזעוֶועֶנ טְזיִּב דנּוא ,סיֹולְּב דְנּוא טעֶקאַנ
 אוד דְנּוא 24 ;םאָנ ראַה רעֶדטְנאָז !ריִדּוצ העוְויֹוא !יֹוא---טייֵהְזייֵּב עֶנייֵד עֶלַאְּךאָנ ןעֶזעוֶו
 -ָטיִא ןיא טְרָא ןעֶכיֹוה ַא טְכאַמעֶנ ריִד טְסאָה דָנּוא ,זיֹוה-ָנעֶרּוה ַא טֶעיֹוּבעֶנ ְּךיֹוא ריִד טְסאָה

 ְּךייֵה עֶנייַד טְעיֹוּבעֶג ריִד אּוד טְסאָה נעֶו-טְּפיֹוה ןעֶכיִלְטיִא ףיֹוא דְנּוא 28 :םאַנ רעֶכיִל

 םיִפ עֶנייֵד טייֵרַּפְשעֶגְסיֹוא טְסאָה אּוד דְנּוא ,טייֵהְנִהעֶׁש עֶנייֵד טְגיִדְרעוֶוְמּואְרעֶפ טְסאָה דְנּוא
 :תּונְז ןייַד טְרְהעֶמְרעֶפ אּוד טְסאָה יֹוזַא דְנּוא ךעֶבְנאַגעֶג אייֵַּבְרעֶפ זיִא םאוָו ןעֶכיִל ְםיִא ּוצ

 ןעֶנעֶז סאוָו םיִנֵכְׁש עֶנייֵד ,םִיַרָצִמ יֵנְּב איִד טיִמ ןעֶזעוֶועֶג הֵנֵזְמ ְּךיֹוא ָּךיִד טְסאָה אּוד דְנּוא 6
 דְנּוא 27 :ןעֶנְראָצְרעֶד ּוצ ְּךיִמ יֵדְּכ תּונְז ןייַד טְרְהעֶמעֶנ טְסאָה אּוד דְנּוא ,ןעֶשְנעֶמ עַסיֹורְג
 טְרעֶניִמעֶנ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ריִד רעֶּביִא דְנאַה עֶנייַמ טְקעֶרְטְׁשעֶנְסיֹוא ָּךיִא ּבאָה םּוראָד ,העָז
 עֶנייֵד ןּופ ןעֶליוִו םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא ָּךיִד ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ;(זייַּפְש) ע ְטְמיִטְשעֶּב עֶנייֵד

 ןעֶטְכעֶלְׁש ןייד ןְהעֶנ ּוצ טְמעֶׁשעֶג ְּךיִז ןעֶטעֶה םאָוָו .םיִּתְׁשלּפ איִד ןּופ רעֶטְכעֶמ איִד ,דְנייַפ
 אזד לייוו רּוׁשַא ןּופ רעֶדְניִק איִד טיִמ ןעֶזעוֶועֶג הֶנֵזְמ ְּךיֹוא ְּךיִד טְסאָה אּוד דְנּוא 28 :געֶו
 טיִנ ְּךאָד טְזיִּב אוד דְנּוא ןעֶזעוֶועֶג הָנֵזְמ אייֵז טיִמ ְּךיִד טְסאָה אּוד ,ןעֶזעוֶועֶג טאַז טיָנ טְזיִּב
 זיִּב ןַעַנְּב דְנאַל םעֶד טיִמ תּונְז ןייַד טְרְהעֶמְרעֶפ טְסאָה אּוד דְנּוא 29 :ןעֶראָועֶג טאַז
 זיִא ְּךאַוְׁש איד 20 :ןעֶראָועֶג טאַז טיִנ ָּךיֹוא אּוד טְזיִּב םעֶד טיִמ דְנּוא ,םיִדְשַּכ ןייֵק
 םיִׂשֲעַמ איד ,םעֶלַא םאָד טְסּוהְט אּוד םעֶד ןיֵא ;טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז ,ץיִראַה ןייַד

 ןופ



 00 וט לאק זחי

 יו ְךֶתָמָרְוְּדרְד לֶּכׁשאֶרְּב ְךֵַּךיַתֹונְבִּב :תֶטּלַׁשָּז הָׁשֵא םעֶדְניִא 81 :םְניִטְלעוֶועֶג סאוָו הָנֹוז ַא ןּופ
 ונ הָׁשִאָה :נְֶא סֶּלקְל הָנוַּ תָהאֶלְו בחר תִׂשָע רעֶד ןָא ויֹוה-נעֶרּוה ַא ריִד טְסֶעיֹוּב אּוד
 א א נז ללא הק דשיא המת תל טְהאָה דא ,געֶו ןעֶכולְטיִא ןופ ץיּפִש
 "טא וו טא יח עֶכילְטיִא יֹוא ְךייֵה עֶנייד טְכאַמעֶג ריִד
 ּתניאל ןְנְֶא ןנְֶא ְךֵתִתְבּו הָּ יז ךיִרַָאְו ְךַתּונַתְּב  ַא איו ןעֶועוֶועֶג טיִנ טְזיִּב אּוד דְנּוא ,םאַנ
 5 יאשע הָוהְיירַבְּד יִעְמּו ֵש הָנֹז כָל פה ִהְּתַו ְךָל טיִמ ְּךיִז טְמיִרעֶּב סאוָו הָנֹוז (עֶכיִלְנעוֶועֶגנ
 ִ הָלּתַו ךֵׁשְחְנ ךפׁשִה ןֵע הֹוהְי ָנֹדֲא רַמָא ּבייװ ַא איוִו טְרֶעייֵנ 82 :קְנעֶשעֶנ םעֶד
 עו ְיתֹכֲת ֵללניְִּכ לו ךיִבהְַמילע ְיַתְּב  -מעֶרפ ְּךיִז טְמעֶנ איִז ןעוֶו םַאַנְמ זיִא סאוָו
 : אקעאן כל ל ,סנרעא דיב ;ןאַמ (םעֶנעֶנייֵאפ רֶהיֵא טאָטְִּנַא עֶד
 א קט רע ר ר א ןעֶרּוה עֶלַא ּוצ תֹונָּתַמ ןעֶּבעֶנ אייֵז 8

 םֶהלַאַי לְֵורִע יִתֹי יֵלָנְו ביִבָּפִמ די ןילָע םָתֹא יִּתְצַּבִקְו תאִנָׂש :
 55 תַכְפָׂשְו תוֿבֲאָנ ִטְּפְׁשִמ ריחטפו 5 ;ךֵתורֶע-לּכיתֶא ואְרְו תֹונָּתַמ עֶנייֵד ןעֶּבעֶנעֶג טְסאָה אּוד רעֶּבָא
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 55 וָמרָהְו םֶדיְב אי ת האג הַָה םר א םָּה אּוד רֶנּוא ,םִרעֶּבאָהְּביל עֶנייַד עֶלַא ּוצ
 ילְּכ ּוקִלו יב ְךֶֹוא ּטיִשְפְַו מר ּצּתִו ְךּבב ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶזעוֶועֶנ דַחַׁשְמ אייֵז טְסאָה
 מ ומְנָרְו לֶהָק ד = לה :הידעו םרצ חנה ךֵראְּפִ ריִד טיִמ ְּךיִז םּורַא םֶנְניִר ןעֶמּוק ריִד ּוצ
 ו ׁשֵאָב 2 ְךֹּתָב פְרׂשְו ּםָתֹוברְַּ ְךקהבּו ןֶכֵאְּב ְךֵתֹא םֶע זיִא ריִד אייֵּב דְנּוא 34 :ןייַז ּוצ הָנֵזְמ
 הדָנֹו זִמ ְךִּתַּבְׁשִהְו תֹוָּבַר םיִׁשָ יִניֵצְל ם םיִטָּפְש ְּךֶביּוׂשעְו ןּופ איז גָהְנִמ רעֶטְרְהעֶקְרעֶפ ַא ןעֶזעוֶועֶג

 42 יִתָאְנִק הָרָסְו ְךֵּב יִתָמֲָח יִז תֹרְנַהַו ;דֹועייִנְּתִת אָ; םנ יי יב ייד 1

 45 יִּתְרַכקאֹל רַׁשֲא ןַעי :דוֶע םֵעְכָא אלו יִּתְמַלשְו ְךּמִמ הכוא התז ןײד יא ראקי 7
 וכד א ינֲאדנו הָּלֲא-לָכּב ילגרתַ יע יממתֶא  הפתב "וא םיכיעייק ףיז יה א =
 לע הָּמ-תֶא ֹהיִשָ ִ אֵלְ הי נא םִאְניִּתַָ ׁשאָרְּב ןעֶּבעֶגעֶג טְסאָה אּוד ןיִראָו ןעֶזעוֶועֶג
 המַאַּכ מאלל ךילְל ׁשמַה-לְּכ הנה: ךתֹבעת-לְכ ריִד ּוצ ןעֶנעֶז תֹונָּתַמ עֶנייֵק דְנּוא ,תֹונָּתַמ
 המ א תֹוה =! ּהָשיֵא .תֶלָֹ ְּתַא ְךמַא-תַּב יהָחִּב טְזיִּב וזַא דָנּוא ןעֶראָוועֶג ןעֶּבעֶנעֶג טיִנ

 : יו א : 3 יע לג רׁשֲאַַ .י  הָנֹז אּוד םֹוראָד 35 :טְרְהעֶקְרעֶפ אּוד

 םֶדָכ ּךַ לימימ א ְךֵּמַמ 2 ךהֹתַא = א יד 1, סא יד עד =
 עי לייו ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 6
 ןעֶראָועֶג טְקעֶלַּפְטְנַא זיִא טייֵהְטְקאַנ עֶנייֵד דְנּוא ;ןעֶסאָגעֶגְסיֹוא זיִא טייֵקְסּואיִמ עֶנייֵד
 טיִמ םיִׂשֲעַמ עֶניִדְרעֶוְמּוא עֶנייֵד דְנּוא ,םֶרעֶּבאָהְּביִל עֶנייֵד טיִמ אייֵרעֶרּוה עֶנייַד ןעֶנעוֶו
 -עֶנ אייֵז ּוצ טְסאָה אּוד סאָו רעֶדְניִק עֶנייַד ןּופ טּולְּב םעֶד ָךְרּוד דְנּוא ,רעֶטעֶנְּפָא עֶלַא
 עֶכְלעוֶו טי מ םרעֶּבאָהְּביִל עֶנייֵד עֶלַא ןְלעֶמאַזְרעֶפ לעו ְּךיִא ,העָז םֹּוראָד 87 :ןעֶּבעֶג
 אוד םאָװ עֶלַא ְּךיֹוא דְנּוא ,טְּביִלעֶג טְסאָה אּוד אָז עֶלַא דְנּוא ,טְׁשיִמעֶג ְּךיִד טְסאָה אּוד
 וצ לעֶז ָּךיִא דְנּוא ,םּורַא םֶגְניִר ןְלעֶמאַזְרעֶפ ריִד ןעֶנעֶק אייֵז לעֶזְז ָּךיִא דְנּוא ,טְסאַהעֶג טְסאָה
 : ךיִא 35 :טייֵהְטְקאַנ עֶצְנאַג עֶנייד ןעֶהעֶז ןעֶלאָז אייֵזיִדְּכ ,טייֵהְטְקאַנעֶנייִד ןעֶקעֶלְּפְטְנַא אייֵז
 מּולְּב ןעֶסיִגְרעֶפ סאוָו עֶכְלאָז ןּופ דְנּוא תֹופָאֹנ איִד ןּופ טָּפְׁשִמ םעֶד טימ ןיִטְּפְׁשִמ ְּךיִד לעדֶו

 ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא ְּךיִד לעֶָו ָּךיִא דְנּא 29 :הָאְנַק דְנּוא ןְראָצ ןּופ טּולְּב ןעֶּבעֶג ריִד לעוֶו ָּךיִא דְנּוא
 -ּוצ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,אייֵרעֶרּוה עֶנייֵד ןעֶכעֶרְּבְּפָא ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא ,ןייֵרַא דְנעֶה עֶרייֵז ןיִא
 ןעֶלעֶו דְנּוא ,רעדיילק עֶנייֵד ןעֶהיִצְּפָא ריִד ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא ,רעֶטְרֶע עֶכיֹוה עֶנייֵד ןעֶכעֶרְּב
 :םיֹולְּב דְנּוא טעֶקאַנ ןעֶזאַל ְּךיִד ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,םיִלֵּכ עֶנְהעֶׁש עֶנייֵד ןעֶמעֶנְקעוֶוַא ריד
 -ךעֶפ ְּךיִד ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא ,גְנּולְמאַזְרעֶפ ַא ןעֶגְנעֶרְּבְפיֹורַא ריִד ףיֹוא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 0
 ןעֶלעֶוֶו רעֶזייַה עֶנייֵד דְנּוא 1 :ןעֶדְרעוֶוְש טיִמ ןעֶכעֶטְׁשְכְרּוד דְנּוא ,רעֶנייֵטְׁש טיִמ ןעֶנייֵטְש

 ןּופ ןעֶניֹוא איד ראָפ םיִמָּפְׁשִמ ןּוהְמ ריִד ןַא ןעֶלעוֶו אייֵּז רֶנּוא ,רֶעייַפ טיִמ ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ אייֵז
 הָנֹוז ַא ןייַז ּוצ ןעֶרעֶהְפיֹוא ןעֶכאַמ ְּךיִד ְּךיִא לעוֶו ןְפֹוא ןייַא יֹוזַא ףיֹוא דְנּוא ,רעֶּבייוו עֶליִפ
 ןייֵמְןעֶהּורְועֶזאָלְךיִאלעְֶויֹוזַא דְנּוא 49 : תֹונָּתַמ עֶנייֵק ןעֶּבעֶג רֶהעֶמטיִנָּךיֹואטְסעוֶו אּוד דְנּוא
 לעו ְךיִא דֶנּוא ,הָאְנַק עֶנייֵמ ריד ןּופ ןעֶרְהעֶקְקעווֶוַא לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ,ריד ןעֶגעֶק ןְראָצְמיִרְג
 געֶט איד ןָא טְכאַדעֶגטיִנ טְסאָה אּודלייוִו 43 :ןְרעֶנְרֶע רֶהעָמ טיִנְּךיִמ לעוֶו דְנּוא ,ןייַז ליִּטְׁש
 ריִדָּדיִא וע יֹוזַא ,ןעֶכאַז עֶזיִד עֶלַא טיִמ טְנְראָצְרעֶדְּךיִמ טְסאָה אּוד דְנּוא ,דְנעֶנּוי עֶנייד ןּופ
 טְסְלאָז אּוד דנּוא ,טאָג ראַה רעֶדטְנאָז ּפאָק םעֶנעֶגייֵא ןייד ףיֹוא :עֶז ןייַד ראַפ ןעֶלאָצעֶּב ְךיֹוא
 סאוָו רעֶביִלְטיִא ,העְז 4 :םיִׂשֲעַמ עֶניִדְרעוֶוְמּוא עֶנייֵד עֶלַא רעֶּביִא עֶטְכעֶלְׁש סאָד ןּוהְטטיִנ
 -ְבאָמ אידזיִאיֹוזַא ,זיִא רעֶטּומ איִדאֹיו יֹוזַא* ,ןעֶנאָז ריִד רעֶּביִא לֶׁשָמ סאָדטעֶומיִלְׁשְמטְנאָז
 עֶרְהיֵא דְנּוא ןאַמ רֶהיֵא טְלעֶקֶעֶרעֶפ סאָָו רעֶטְכאָמ םירעֶטּומ עֶנייֵד טְזיִּב אּוד 48 :"רעֶט
 רעֶנעֶמ עֶרייֵז ןְלעֶקֶעְרעֶפ סאָו רעֶטְסעֶֶוְׁש םיִרעֶטְסעוֶוְש עֶנייֵד ְּךיֹוא טְזיִּב אּוד דְנּוא ,רעֶדְניִק

 5 60 :ירֹומָא רעֶד רעֶטאָפ רֶעייֵא דְנּוא ,תיִּתִח איד זיִא רעֶטּומ עֶרייַא ,רעֶדְניִק עֶרייז דְנּוא
 רעֶנייִד ןַא ןעֶניֹואוְו סאו רעֶטְכעֶמ עֶרֶהיִא דְנּוא איִז ,ןֹורְמֹׂש זיִא רעֶטְסעוֶוׁש עֶרעֶט ;לֶע עֶנייֵד

 םֹודְס זיִא טייַז ןעֶטְכעֶר רעֶנייֵד ןַא טְניֹואוְו סאוָו רעֶטְסעוֶוְׁש עֶרעֶבְנּוי עֶגייַר דְנּוא ,טייֵז ןע קְניִל
 דנוא



 לאקזחי 61
 יתיִׂשָע ןֶהיֵתֹוְבַֹותְכּו ּתּכַלָה ןְהיֵכְרַדְב אֵלְו :ָהיֶתֹונְבּו
 ססָאנ יִנָאיַח :ךיָרד- לֶכְב- ןֵהִמ יִתְחְׁשַּתַ טֶק טעְמכ
 רׁשֲאַּכ היֶתונבּו אה ְךתֹוחֲא םִדְס תשא הוה יָנֹדֲא
 ֹואָנ ְּךֵתֹוחֲא םֶרֶמ יע הָיָה הָז-הֶּנִה :ְּךיִתֹונְבּו ּתַא תיִׂשָע

 יִנָעידַו ! היֶתונְבַלְ ּהָל הָיָה טק שַה ; תֶוְלַׁשְו םֶחֶל"ִתַעְבִׂש
 ינְפִל הָבֵעֹוְת הָניִׂשֲעַּתַו ָניְבנתַ :הָקיִזָחַה אֵל ןויְמֶאְו ג
 אל תאַֹ ִצֲחַּכ ןֹורמׂשְו :יִתִאְר שא ןָהְתֶא ריִסָאְו 1

 ךַמֹוחֲא-תֶא יִקְדַצְּתַו הֶּנִהַמ תֹובֲעוְתיתֶא יֵבִרּתַו הֶאָטֶח
 רֶׁשא ךְמֹלְכ יִאְׂשוְתַא-ַג :יהיׂשָע רֶׁשֲא ְךיֵתֹבעְֹת-לִכְּב 2

 הָנקְַּצִּת ןֵמ ּתְבעְתִה-רֶׁשֲא ְדַתאֹּטַהְּב ְךֵתֹוחֲאָל ּתְלַּלַּמ
 :ךתֹויְחַא .ֵּתקּדַצְּב ּךֵתֶּמִלְכ יִאְׂשּ יִשֹוּב ּתַאדו ךֵּמִמ
 תיִבְׁש-תֶאְו ָהיֶמֹונְבּו םֹדְס תיֵבְׁש-תֶא ןְְיִבׁש-תֶא יִתְבַׁשְו
 יְָׁשִּת ןַעַמְל :הָנהָתְּב ְךתיִבׁש תיִבְּׁוְהיתנְבּו ןורְמְׂש

 ְךיהוחֲאַ :ןֵתֹא ְּךמַחַנְּב תיִׂשָע רֶׁשֲא לָכִמְתְמִלְכִ ְךֵֶּמִלְכ הנ
 ְבֶׁשֶּת ָהיֶתונְבּו ןֹורְמׂשְ ןְפְמְדַקל בֵׂשֶּת ָהיָתֹונְבּו םֶדְס

 וט

 טיִנ טְזיִּב אוד 17 :רעֶטְכעֶט עֶרְהיֵא דְנּוא

 ןּוהֵמעֶג דֶנּוא ןעֶנעוֶו עֶרייֵז ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג רזנ

 טְרֶעייֵג ,םיִׂשֲעַמ עֶניִרְרעוֶוְמּוא עֶרייֵז ְּךאָנ
 ןעֶגעוֶו עֶנייֵד עֶלַא ןיִא ְּךיִד טְסאָה אּוד
 יֹוזַא 18 :ןעֶּבְראָדְרעֶפ אייֵז איוו רֶהעֶמ

 ,טאָב ראַה רעֶד טְנאָז ,ּבעֶל ְךיִא איו רֶהאְֹו

 עֶרֶהיֵא דְנּוא םֹודְס רעֶטְסעֶֶוְש עֶנייֵד ּביֹוא

 אּוד איז יֹוזַא ןּוהְטעֶנ ןעֶטעֶה רעֶטְכעֶמ

 :ןּוהָמעֶנ טְסאָה רעֶטְכעֶט עֶנייֵד דְנּוא

 ןופ דְניִז איד ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאָד ,העָז 9

 טייֵהְצְלאָטְׁש םֹודְס רעֶטְסעוֶוְׁש עֶנייֵד
 הּור טאַהעֶג טאָה איִז ,טיֹורְּב ןּופ טייֵקְטאַז

 -ְכעֶט עֶרְהיֵא ְּךיֹוא דְנּוא טייֵהְרעֶכיִז דְנּוא
 הָתְיָה אוְָו :ןְכְתַמְדַקל הָניבְִׁת יִֹונבּו תַאְו ןֵתֶמרַקְל 5

 הָלָּת םֶרָטְּב ְךינֹואג ְךיָפְּב הָמְׁשִל ְּךַתֹוחַא םָדֶס
 תֹנְב ָהיֶתוביִבְסיִלְכְו םֶרָא-תֹנּב תַּפרַח תַעֹומְּכ ְךֵתָעָר

 -רֶאְו ְךֵתָּמו-ֹתֶא :םביִבָּפִמ ְךתֹוא תֹוָמאָּׁשַה םיִמׁשִלַ 58
 רַמָא הכ יִּכ ;הָוהְי םִאְנ םיִתאָׂשְנ ְּתַא ְּךיִתֹובֵעוִּת 5

 הָלֶא תיְִּב-רֶׁשֲא תיִׂשָע רֶׁשֲאַּ ְךֶתֹוא תיׂשְָ הי יִנֲֹא
 ךיריעג ִמיִּב ְךָתֹוא יִתיִרְב-תֶא ינֲאיִּתְרכָוו :תיִרְּב רַפְהֶל ס
 ָּקמַלְכַע ְךִכָרָד-תֶא ְּתְרַכָח | :םָלוע תיִרְּב ְּךֶל יִתומֹי קַהָו 1

 עמ תֶּנְִּקַה-לֶא ְּךמִמ תל ךהוחָא-תֶא ְּךְֵחַקְנ
 יָנֲא יִתֹמיִקֲ : אֵלְו תיִנָבל ל ןָהְתֶא יִּתַתָו
 שב ירְכִּת ןמ נָא כְתעַדְח ְךַמא יִתיִרְביִתֶא **

 איד טְקְראַטְשעֶג טיִנ טאָה איִז דְנּוא ,רעֶט
 :ןעֶגיִטְפְריִדעֶּב דְנּואןעֶמעֶרָאמעֶד ןּופ דְנאַה

 גיִטּומְכיֹוה ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 0

 עֶגיִדְרעוֶוְמּוא ןּוהְטעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 אייֵז ָּךיִא ּבאָה םּוראָד ,ריִמ ראָפ םיִׂשֲעַמ

 :ןעֶהעֶזעֶג םִע ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו ןּוהְמעֶגְּפָא
 טְגיִדְניִזעֶג לאָמַא טיִנ טאָה ןֹורְמֹׂש דְנּוא 1
 ,טְגיִדְניִזעֶג טְסאָה אזד איזיֹוזַא טְפְלעֶה איִד
 -מּוא עֶנייַד טְרְהעֶמְרעֶפ טְסאָה אּוד דְנּוא

 טְסאָה אּוד דְנּוא ,איִז איז םיִׂשֲעַמ עֶניִדְרעוֶו

 טְסאָה אּוד סאו םיִׂשֲעַמ עֶניִדְרעוֶוְמּוא עֶנייֵד עֶלַא ָךְרּוד טְגיִטְרעֶפְטְכעֶרעֶג רעֶטְסעוֶוְׁש עֶנייֵד

 טְסַאָה אּוד סאו דְניִז עֶנייֵד ןעֶנעוֶו דְנאַש עֶנעֶנייֵא עֶנייֵד אּוד ְּךיֹוא גאָרְט יֹוװַא 29 :ןּוהְמעֶנ
 יֹוזַא איִז איו ןעֶזעוֶועֶג גיִדְרעוֶוְמּוא רֶהעֶמ טְזיִּב אוד לייוֵו דְנּוא ,רעֶטְסעֶוֶוְש עֶנייֵד טַּפְׁשִמעֶג

 דְנאַש עֶנייֵד ןעֶנאָרְט דְנּוא ןעֶמְהעֶׁש ָּךיִד טְסּומ אּוד דְנּוא ,ריִד ןּופ טְכעֶרעֶג רֶהעָמ איִז זיִא
 ןעֶנְנעֶרְּבקיִרּוצ לעוְו ְּךיִא ןעֶו דְנּוא 28 :אּוד איו רעֶטְכעֶרעֶנ ןעֶנעֶז רעֶטְסעוֶוְׁש עֶנייֵד לייוו
 איד דְנּוא ,רעֶטְכעֶש עֶרֶהיֵא דְנּוא םֹודְס ןּופ טְפאַשְנעֶנְנאַפעֶג איד ,טְפאַשְנעֶגְנאַפעֶג עֶרייֵז

 ןעֶגְנעֶרְּבקיִרּוצ ְּךיֹוא ְךיִא לעֶז יֹוזַא ,רעֶטְכעֶט עֶרְהיֵא דְנּוא ןֹורְמֹׂש ןּופ טְפאַׁשְנעֶגְנאַפעֶג

 דְנּוא .דְנאַש עֶנייֵד ןעֶנאָרְט טְסְלאָז אּוד יֵדְּכ 24 :אייֵז ןעֶׁשיִוְצ טְּפאַשְנעֶגְנאַפעֶג עֶנייֵר
 אייז טְסאָה אּוד לייוװ ןּוהְטעֶנ טְסאָה אּוד סאו םעֶלַא ןעֶגעזֶו ןעֶרעוֶו טְמעֶׁשְרעֶפ טְסְלאָז

 ןעֶרְהעֶקקיִרּוצ ןעֶלעוֶו רעֶטְכעֶט עֶרֶהיֵא דְנּוא םּודְס ,רעֶטְסעוֶוְׁש עֶנייֵד ןעוֶו 8 א
 וצ ןעֶרְהעקקירּוצ ןעֶלעוֶו רעֶטְכעֶט עֶרְהיֵא דנּוא ןֹורְמֹׂש דְנּוא ,לעֶטש עֶניִרעֶהיִרְפ עֶרייז ּוצ

 ּוצ ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ ְּךיֹוא רעֶטְכעֶט עֶנייֵד דְנּוא אּוד טְסעֶזֶו יֹוזַא ,לעֶטְׁש עֶניִרעֶהיִרְפ עֶרייֵז

 ןעֶראַָועֶג טְנאָמְרעֶד טיִנ זיִא םֹורְס רעֶטְסעוֶוְׁש עֶנייֵד ןיִראָו 26 :לעֶטְש עֶניִרעֶהיִרְפ עֶרייֵא
 זיִא טייֵקְניִטְכעֶלְׁש עֶנייַד רעֶדייֵַא 7 :טייֵהְצְלאַטְׁש עֶנייֵד ןּופ גאָט םעֶד ןיֵא ליֹומ ןייַד םיֹוג

 ,םָרָא ןּופ רעֶטְכעֶט איִד ןּופ הָּפְרָח איִד ןּופ טייֵצ איִד ןיֵא איז יֹוזַא הערט זעֶב טקעלפצנא
 ןעֶּטְכַאְרעֶּפ םאִָח ,םיִּתְׁשַלְּפ איִד ןּופ רעֶטְכעֶט איִד ,םּורַא םֶגְניִר ןעֶנעֶז סאו עֶלַא ןּופ דְנּוא

 עֶטְכעֶּלְׁש עֶנייִד ראַפ רַכְׂש םעדנ ןעֶנאָרְטעֶג ןייֵלַא טְסאָה אּוד 28 :םּורַא םֶגְניִר ןּופ ְּךיִד
 רעֶד טְנאָז יֹוזַא ןיִראָו 29 :ראַה רעֶד טְנאָז ,םיִׂשֲעַמ עֶניִדְרעוֶוְמּוא עֶנייֵד דְנּוא ןעֶקְנאַדעֶג

 םעֶטְכַאְרעֶפ טְסאָה אּוד לייז .ןּוהְטעֶנ טְסאָה אּוד איז יֹוזַא ןּוהְט ריִד ּוצ לעֶזַז ְךיִא ,טאָג ראַה
 תיִרְּב ןיימ ןעֶקְנעֶדעֶנ ְּךיִא לעדְז ָּךאָד 60 :תיִרְּב םעֶדטְרעֶטְשְרעֶפ טְסאָה דְנּוא הָעּו בג איֵד

 ריִד ּוצ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,דְנעֶנּוי עֶנייַד ןּופ גאָט םעֶד ןיִא טְכאַמעֶג ריִד טיִמ ּבאָה ְּךיִא סאו

 טְסעֶו אּוד דְנּוא ןעֶנעֶו עֶנייֵד ןעֶקְנעֶרעֶנ טְסעַו אּוד דְנּוא 61 :תירְּב ןעֶניִּבֶע ןייַא ןייַז =

 דְנּוא ,רעֶטְסעוֶוְׁש עֶרעֶגְנּוו דְנּוא עֶרעֶטְלִע עֶנייַד ןעֶמעֶנְנָא טְסעוֶו אּוד ןעוֶו ,ןעֶמְהעֶׁש ְּךיִד

 לעוֶו ָּךיִא דְנּוא 69 :תירְּב ןייֵד ָּךְרּוד טיִנ רעֶּבָא ,רעֶטְכעֶט ראַפ ןעֶּבעֶג ריִד ּוצ אייֵז לעדֶז ָּךיִא
 :ראַה רעֶד ןיִּב ָּךיִא זַא ןעֶסיוִו טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ריִד טיִמ תיִרְּב ןייֵמ ןייַז םִיַקְמ
 טיִנ טְּסְלאָז אּוד זַא דְנּוא ,ןעֶמְהעֶׁש ְךיִד טְסְלאָז דְנּוא ,ןעֶקְנעֶרעֶג טְסְלאָז אּוד יֵדְּכ 8

 ןענעק



 86 זי ומ לאקוחי
 ְלְליירְּפְַּ לכן ינְפִמ הפ ןותְתִּפ דוע ךֶּל"ִהְוְֹי אְֹו ןעֶנעֶֶו ןּופ ליֹומ ןייַד ןעֶכאַמְפיֹוא ןעֶנעֶק
 ינֹדֲא םִאְנ תיִׂשָע .-ׁשֲאילְכְל ןעֶּבעֶנְרעֶפ ריִד לעוֶו ְּךיִא ןעוֶו ,דְנאַׁש עֶנייֵד
 ןי א ןּוהְמעֶנ טְסאָה אּוד סאו םעֶלַא ראַפ

 3 א לָׂשָמּו הָדיִח דו םֶרָאְדִּב :רְמאַל יִלֵא הָוהְירַבְד יִהָיו : אה רעד
 5 הָוהְי יָנֹדֲא ו רֶמָאהְּכ ָּתְרַמָאְ ;לָאָרְׂשִי תיִבילֶא ָשמ צ 6 רעה אי

 הָצונַה אֵלְמ רֶבֵאָה ְךֶרָא םִיַפְנְּכַ ליג לודְגַה רֶׁש : =
 :זֶָאָה תֶרמִצ-תֶא חק ןונְבלַה-לֶא אָּב הָמְקִרָה א ּוצ זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו סאָד דְנּוא 1
 4 רוִעְּב ןַענְכ ן ץרַאלָא והֵאיִביַו ףֹטָק ויָתֹוקְְ ׁשאָר תֶא םָדָאְְִּב 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶג ריֵמ
 ה עֶרֶזהְרְׂשִּב והנה ץֶרֶאָה עַרומ חַי שכר םעֶד ּוצ לָׁשָמ ַא גאָז דְנּוא לעֶזְמעֶר ַא טאָר
 ָּתְחַּת ויָׁשְרָׁש יו ילאו ֵּד תוָנְפ הָמֹוק תַקְפִׁש תַחַרֹס טאָג ראַה רעֶר טְגאָז יֹוזַא ןעֶגאָז טְסְלאָז יש הי 2 טי א ר סיפ? וק אוד דנּוא 8 :לֵאָרְׂשִי ןופ דְניִועֶנְזיֹוה

 : -ֶׁשנ היו :תוראּפ חַּלַשְַּ םיִדֵּ שת ְפְנְליִהְּתַו יי : |
 ן==- ַו - 5 ג ט ;ראֹוַה ןפנה הנִהְו הָצֹונ בָרְו םִיַפנְּכ לה לּודָג לֶחֶא עֶסיֹורְג טאָה סאו רעֶלְדָא רעֶסיֹורְג רעֶד

 הָמא  תֹקְׁשְַל ליל ֹותֹלְרְו לע ָהֵׁשרָׁש הִָפִּכ טיִמ לּופ ,םיִרָבֵא עֶגְנאַל דְנּוא ,לעֶניִלְפ
 אה יב םִיַמ-לֶא בָֹט הָרָׂש-לֶא הָעּטִמ תונְרֲעמ ,טְּבְראַפעֶג דְנּוא ןְהעֶׁש ןעֶנעֶז סאוָו ןְרעֶדעֶפ
 ;תרָרּדַא פלי תֹוְהל יִרָפ תאֵׂשְלְו ףנֶע תֹוָשֲעַל הָלּותְׁש טאָה דִנּוא ,ןֹונָבְל םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג ויִא
 היֵׁשְָׁש-תֶא אולֲה חָלֶצִּת הָוהְי ָנֹדֲא רַמָא הֶּכ י5א םעֶד ןּופ גייווְצ ןעֶטְסְכעֶה םעֶד ןעֶמּונעֶג
 ׁשֶביִּת הָחְמִצ ְֵרַט-לֶּכ ׁשֹבָי םֶמוקְי |ּהָיְרִּפיִתֶאְו קּתַנְי איד טְקיִלפעֶנְּפָא טאָה רֶע 4 ;םיֹוּבְנעֶנאַט

 :ָה הֶׁשרָשמ הָחֹוא תֹואְׂש שֵמְל םֶר םעבו טְלּודְג עֵרְִב-אַלְ יה 2 א בלא קי ליד
 ׁשֵביִּת םיִּקַה חי הב תעֵנכ אֹלֲה חָלְצַתֲה הָלּותְשְהנִהְו - םאה רֶע דְנּוא ףע לְגייווְצ עֶכְנּוי עֶּטְׁשְרעֶּביֹוא
 11 היהִי-רַבְר יִהָי :ׁשֶביֵּת הָחְמִצ תֶנרָע-לַע ׁשֹבָי ,דְנאַל-םֶלעֶדְנאַה םעֶד ןיִא טְכאַרְּבעֶג איִז
 נפ =רָמ םֶּתְעַדְי אָלַה יִרָּמַה תיִבְל אָנ-רְמֶא :רְמאֹל ילֵא איֵד ןיִא ןּוהְמעֶגְניִהַא אייֵז טאָה רֶע דְנּוא
 ָכלַמתֶא חק .םלָשּירְי לֵבָּב-דלְמ אָבדהּנַה רֹמֲא הלא ךיֹוא טאָה רֶע 2 :םירְחֹוס איד ןּופ טאָטְׁש
 13 הָכילּמַה עַרוִמ הק : ;הָלֵבּב ויָלֵא םֶתֹוא אֹבָיו היֶרָׂש-תֶאְו ,דְנאַל םעֶד ןופ ןעֶמאָז םעֶד ןּופ ןעֶמּונעֶג

 :חֶקָל ץרָאָה יי ַא-תֶאְו ה הא = = א 4 -ןעֶמאָז ןיִא טָצְנאַלְפעֶג אייז טאָה רֶע דְנּוא

 ראל = א םה א א עֶליִפ אייַּב טְגעֶלעֶגְניִהַא םִע טאָה רֶע ,דְלעֶפ
 9 איו טְצעֶזעֶגְנייֵא םִע טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶסאַו
 -ָםיֹוא ןייֵא ןעֶראוועֶג זיִא םִע דנּוא טְצאַרְּפְׁשעֶנְסיֹוא טאָה סֶע דְנּוא 6 :םיֹוּב-רעֶּבְרעֶּב ַא
 םֶהיֵא ּוצ ְּךיִז ןעֶּבאָה ןעֶגייוֵוְצ עֶנייֵז דְנּוא ,ְךייֵה עֶגיִרְדיִנ ַא ןּופ קאָטְׁש-ִנייוַו רעֶטייֵרַּפְׁשעֶג
 ןעראקעג זיִא םֶע דִנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא רעֶטְניִה ןעֶנעֶז ןְלעֶצְראָו עֶנייֵז דְנּוא ןעֶגיֹוּבעֶנ
 :ןעֶנייוַוְצ טְקעֶרְטְׁשעֶגְסיֹוא טאָה דְנּוא ןעֶגְנאַטְׁש טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,קאָטְׁש"ְנייוז ַא
 דְנּוא-לעֶניִלְפ עֶסיֹורְג טיִמ רעֶלְדָא רעֶסיֹורְנ רעֶרעֶדְנַא ןייֵא ְּךאָנ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 7
 ןְלעֶצְראָו עֶנייֵז ןעֶניֹוּבעֶנּוצ טאָה קאָטְׁש-ְנייוִו רעֶניִזאָד רעֶד ,העְז דְנּוא ,ןְרעֶדעֶפ עֶליִפ
 ןעֶקְנעֶרְטּוצְנֶא םֶהיֵא יֵדְּכ ןעֶנייוֵוְצ עֶנייֵז טְקעֶרְטְשעֶנְסיֹוא םֶהיֵא ּוצ טאָה דנּוא ,םֶהיֵא וצ
 טְצְנאַלְפעֶג ְּךאָד ראו רֶע 8 :טְכאַמעֶנ ןעֶּבאָה רעֶצְנאַלְפ איִד סאוָו רעֶּביִרְג איִד ןּופ
 ןעֶנאָרְט דְנּוא ןעֶגייוֵוְצ ןעֶכאַמ לאָז רֶע זַא ,רעֶסאוַו עֶליִפ אייַּב דְנֹוא דְלעֶפ ןעֶמּוג ַא םיֹוא
 ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא ,גאָז 9 :קאָטְשְנייוו (רעֶטּוג) רעֶקְראַטש ַא ןייַז לאָז רֶע זַא ,תֹוריִּפ
 איֵד דְנּוא ןְלעֶצְראָו עֶרְהיִא ןעֶסייֵרְסיֹוא טיִנ ןעֶד רֶע טעוֶו ? ןייַז ַחיִלְצַמ רֶע טעוֶו ;טאָנ
 רעֶטעֶלְּב עֶלַא זַא דְנּוא ?ןעֶרעוֶו טְראַדְרעֶפ ןעֶלאָז אייֵז יִדְּכ ןעֶמייֵרְּפֶא ןּופְרעֶד תֹוריִּפ
 -יֹורְנ ַא רוה טיִנ ְּךאָד רעֶּבָא ,ןעֶרעוֶו טְראַדְרעֶפ (ךיֹואנ ןעֶלאָז גְנּוצאָרְּפְׁש עֶרְהיִא ןוּפ
 דְנּוא 10 :ןְלעֶצְראָ עֶרְהיֵא טיִמ ןעֶסייֵרּוצְסיֹוא םִע םּוא קְלאָפ ליפ טיִמ דְנּוא םעֶרָא ןעֶמ
 ןעֶצְנאַג םיִא טיִנ רֶע טעֶו ?ןייז ַחיִלְצַמ רֶע טעֶװ טְצְנאַלְפעֶג זיִא רֶע עֶׁשְּטאָה ,העְז
 טְראַדְרעֶפּוליִפַאטעֶֶו רֶע ,אוי ? ןעֶרְהיִרְנָא םֶהיֵא טעֶז דְניוִו-חַרַזִמ ַא ןעוֶו ןעֶרעֶו טְראַדְרעֶפ
 םעֶד ןּופ טְראָו םאָד דְנּוא 11 :רעֶּביִרְנ-רעֶסאַוַו איִד אייָּב טְצאָרְּפְש רֶע ןעוֶו ןעֶרעוֶו
 ןעֶניִנעֶּמְׁשְרעֶדיִו םעֶד ּוצ ְּךאָד נאָז 12 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ּוצ זיִא ראַה
 לֶבָּב ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד העְז ,גאָז ?זיִא עֶגיִזאָד סאָד סאו טיִנ ןעֶד רֶהיֵא טְסייוֵו ,דְניִזעֶגְזיֹוה
 עֶרְהיֵא דְנּוא ְּךֶלֶמ רֶהיֵא ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא טאָה רֶע דִנּוא ,םִיַלָׁשּורי ןייק ןעֶמּוקעֶג זיִא
 ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע דְנּוא 13 :לֶבֶּב ןייֵק טְכאַרְּבעֶג ְּךיִז ּוצ אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶמְׁשְריִּפ
 רֶע דִנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג תיִרְּב תַרֹוּכ םֶהיֵא טיִמ טאָה רֶע דְנּוא ןעֶמאָז ןעֶכיִלְגיִנעֶק םעֶד ןּופ
 איד ןעֶמּונעֶנְקעֶַא טאָה רֶע דְנּוא הָעּובְׁש ַא ןיִא טְכאַרְּבעֶנְנייֶרַא םֶהיִא טאָה
 לאָז םֶע דֶנּוא ,גירעֶדיִנ ןייֵז לאָז ְךייֵרְגיִנעֶק סאָד יִדְּכ 141 :דְנאל םעֶד ןּופ עֶטְסְקְראַטְׁש
 רֶע רעֶּבֶא 12 :תירּב ןייַז ןעֶטיִה ּוצ םּוא ןְהעֶטְׁשעֶּב לאָז םִע טְרֶעייֵנ ,ןעֶּבעֶהְרעֶד טיִנ ְּךיִז
 ןעֶמ זַא םִיַרְצִמ ןייק םיִחּזִלְׁש טְקיִשעֶג טאָה רֶע ןיִראָו ,ןעֶועוֶועֶג דֵרֹומ םֶהיֵא ןעֶנעֶק טאָה
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 לאקזחי 08

 הרֶּלֶא הֶׂשעָה ֹטלְּמִיַה חּכֶצֲִה בֶר"ֵעְ םיִסּוס ולתָתָל
 ;אלײסא הָוהְי ינֹדֲא םִאְנ יִנָאיַח ';טְלְמַ תיִרְּב רֵּפַהְו 6

 רֶׁשֲאו זתלָא-חֶא ָוּב רֶׁשֲא והא ְילְמִּמה לֶּמַה םיִקמִּב
 ליג ליַמְב אלְ :תומָי לֵבּביִדְב וּתִא וָתיִרְּב-תֶא = עד

 הָלְלְס ְךֹּכְׁשִּב הָמָחְלִּמַּב הערפ וָחֹוא הֶׂשֲַי בר לֶהְקִבּו
 רַפָהֶל הָלֶא הָוְבּו :תיוָּבַר תָׁשְָנ תיִרְכְַל קיד תֹנְבִבּו 1

 ;טלָמִי אל הָׂשָע הֶּלֵא-לֶכְו די ןֵָנ הִֶהְו תיִרְּב
 הב רֲֶׁא יִתלֶא אלדסא ינָח הוי עֹדֲא רַמָאהְּכ ןֵכָל 5
 ִתְׁשִר יִלָ תְׂשִרָפּו :ׁשאֹרְּב יַָתְנּו ריִפַה רֶׁשֲא יִתיִרְבּו כ

 םֶש ֹוּתִאיּתטַּפְׁשְִו הֶלְבב ּוהָתֹואיִבְַו ִתְדְְצְמּב ׂשֵּפְתִנְו
 ָּפֲַא--לֶכּב וָחְרְבִמילָּכ תֵאְו :יִּב--לַעָמ רֶׁשֲא וָלָעַמ ?1

 יִנֲא יִּכ םֶּתְעַדיו ּוׂשְרְּפִי ַחוָר-לֶכְל םיִרָאְִׁנַהְ ולֹפִי בֶרָחַּכ
 יִנָא ִתְַקלְ הִוהָי יִנֹדֲא רַמָא הָּכי  :יִּתְרַּבִּד הָוהְח 2

 ףֹטְקֶא : ויְתוקְני ׁשאַרַמ יִּתָתָנְו הָמָרָה זֶרָאָה תֶרֶּמַצִמ
 טארׂשי םֹוָרְמ רַהְּב ;טולָתְ ָּהבָנירַה לֶמ יִנֲא ִתְלַתָׁשְ 23

 נכׁשו ריִדִא זָאל הָיהְו ירפ הְֶָׂ ףֶע אָׂש לתְשֶא
 ּוְדיְו :הָנכְׁשִּת וָתֹוְלְד לֵצְּב ףֶנָּכ-לָּכ רֹּפצ לָּכ וָּתְחַת 4

 ִתְהַּבּנִה ַהֹבָנ ץֵעיִּתְלַּפְׁשה הָוהי יִנֲא יִּכ הֶדָׂשַה יַצְע-לְּכ
 הרוהְי יִנֲא ׁשֶכָי ץע יִּתְחָרְּפִהְו חֶל ץע יִּתְׁשַבּוה לָּפְׁש ץֵע
 :יִתיִׂשָעְו יִּתְרַּבּד

 חי ןרי

 -תֶא םילָׁשְמ םּתִא םֶכָליִהַמ :רֹמאֵ לא הָוהְירבְד ִהְו א 5
 רֶסֹב ּולְכאָי תֹובָא רֶמאֵל לֵאָרְׂשִי תַמְרַא-לַע הֶּזַה לָׁשָּמַה

 הי ח

 ,טייל ליִּפ דִנּוא דְרעֶפ ןעֶּבעֶנ םֶהיֵא לאָז

 ןעֶניִרְטְנַא רֶע לאָז ?ןייֵז ַחיִלְצַמ רֶע לאָז
 רעֶד רעֶדָא ?ןעֶכאַז עֶכְלאָז טּוהְמ סאוָו
 רעֶד לאָז תיִרְּב םעֶד טְרעֶטְׁשְרעֶפ םאוו
 ּבעֶל ְךיִא איז רֶהאֹו יֹוזַא 16 ?ןעֶניִרְטְנַא
 םעֶד ןיִא טיִנ ּביֹוא ,טאָג ראַה רעֶד טְגאָז

 טאָה סאו טְניֹואזְז ְּךֶלְמ רעֶד ּואוְוַא טְרָא
 םעֶמעוֶו ;ְּךֶלֶמ ַא ראַפ טְכאַמעֶג םֶהיֵא
 סאו דְנּוא ,טעֶטְכַאְרעֶּפ טאָה רֶע הָעּובְׁש
 טיִמ ּוליִּפַא ,תיִרְּב ןייַז טְרעֶטְׁשְרעֶפ טאָה

 רֶע לאָז לֵבְּב ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא םֶהיֵא
 םיֹורְנ ַא טיִמ טיִנ דְנּוא 17 :ןעֶּבְראַטְׁש
 טעוֶו גְנּולְמאַזְרעֶפ עֶסיֹורְג ַא טיִמ דְנּוא לִיַח

 הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא ןעֶפְלעֶה הֹעְרַּפ םֶהיֵא
 דְנּוא ,ץֶנאַׁש ַא ןעֶטיִשְפיֹוא טעוֶו ןעֶמ ןעדֶד
 ןעֶדייֵנְׁשְרעֶפ ּוצ גְנּוטְסעֶפ ַא ןֶעיֹוּבְפיֹוא
 ןעֶזעוֶועֶג הֶּזַּבְמ טאָה רֶע 18 :תֹוׁשָפְנ ליִפ
 ,תיִרְּב םעֶד טְרעֶטְׁשְרעֶפ דְנּוא הָעּובְׁש איִד

 איִד םֶהיֵא טאָה רֶע עֶׁשְטאָח ,העְז דְנּוא

 סעֶלַא םאָד רֶע טאָה ְּךאָד ,ןעֶּבעֶגעֶג דְנאַה
 הָיהי-םִא הָוהְי ינֹדֲא סָאנ יִנָאייַח :הָנִהְקִּת םִיְָּבַה ינׁשְו 5
 הֹוׁשָפְַה-לּכ ַה ;לֵאָרְׂשִיְב הֶַּה לָׁשִּמַה לֶׁשִמ דֹוע םֶכָל 4

 תאֵמחַה שפה הנהלה ְֶׁנכּו בָאָה ׁשֶפִּכ הל יל
 :הָקָדצּו טָּפְׁשִמ הֵׂשָעְו קיִּדַצ הָיְְייּכ ׁשיִאְו :תּומָת אה ה

 םּוראָד 19 :ןעֶניִרְטְנַא טיִנ לאָז רֶע ,ןּוהְטעֶנ
 רֶהאָח יֹוזַא ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא
 איד טיִנ לעוֶו ְּךיִא ּביֹוא ,ּבעֶל ְּךיִא איו
 ןעֶזעוֶועֶג הֶזַבְמ טאָה רֶע םאָח הָעּובְׁש

 ןעֶּבעֶנקיִרּוצ ּפאָק םעֶנעֶנייֵא ןייַז ףיֹוא טְרעֶמְשְרעֶפ טאָה רֶע סאוָו תיִרְּב םעֶד דְנּוא
 טעוֶו רֶע דְנּוא ץעֶנ ןייֵמ ןעֶטייֵרְּפְׁשְסיֹוא םֶהיֵא רעֶּביִא לעֶו ָּךיִא דְנּוא 20 :(ןעֶלְהאָצעֶּבנ

 לעֶו ּךיִא דְנּוא ,לֵבּב ןייק ןעֶגְנעֶרְּב םֶהיֵא לעֶו ְּךיִא דְנּוא ,ץעֶנ ןיימ ןיִא ןעֶרעוֶו טְּפאַחעֶג
 דְנּוא 91 :טְניִדְניִזעֶג ריִמ ןעֶנעֶק טאָה רֶע סאָָו דְניִז עֶנייֵז ןעֶנעוֶו ןיִטָּפְׁשִמ טְראָד םֶהיֵא
 ,דְרעוֶוְש םעֶד ךְרּוד ןעֶלאַפ ןעֶלעוֶו תֹונֲחַמ עֶנייֵז עֶלַא טיִמ עֶנעֶפאָלְטְנַא עֶנייֵז עֶלַא
 דְנּוא ,ןעֶדְניוו עֶלַא ּוצ ןעֶרעֶו טייֵרְּפְׁשּוצ ןעֶלעוֶו ןעֶּבייֵלְּבְרעֶּביִא ןעֶלעוֶו סאוָו איִד דְנּוא
 וטאָב ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 22 :טעֶרעֶנ םִע ּבאָה ראַה רעֶד ָּךיִא זַא ןעֶסיוו טְלאָז רֶהיֵא
 לעוֶו ְךיִא דְנּוא ,םיֹוּבְנעֶנאַט םעֶד ןּופ גייוֵוְצ ןעֶטְסְכעֶה םעֶד ןּופ ןעֶמעֶנ ךיֹוא לעוֶו ָּךיִא
 בנו ַא גייוַוְצ עֶכייוֵו עֶנייֵז ןּופ ץיִּפְׁש רעֶד ןּופ ןעֶקיִלְפַּפָא לעד ְךיִא דְנּוא ,ןעֶצעֶזְנייֵא םִע
 ףיֹוא 28 ::ְראַּב ןעֶטְמיִרעֶּב דְנּוא ןעֶכיֹוה ַא ףיֹוא ןעֶצְנאַלְפ סֶע לעוֶו דְנּוא (עֶלעֶגייוֵוְצנ
 ןעֶגְנעֶרְּבְפיֹורַא טעוֶו סֶע דְנּוא ןעֶצְנאַלְפ םִע ךיִא לעוֶו לֵאָרְׂשִי ןּופ גְראַּב ןעֶכיֹוה םעֶד

 דְנּוא םיֹוּבְנעֶנאַט רעֶנְהעֶׁש ַא ןעֶרעוֶו טעוֶו סָע דִנּוא תֹוריֵּפ ןעֶגאָרְט דִנּוא ןי =
 ןופ ןעֶטאַׁש םעֶד ןיִא ,לעֶנעֶפ עֶטְלעֶגיִלְפעֶג אייֵלְרעֶלַא ןעֶניֹואוְו ןעֶלעוֶו םֶהיֵא רעֶטְנּוא
 ןעֶלעוֶו דְלעֶפ םעֶד ןּופ רעֶמייֵּב עֶלַא דְנּוא 24 :ןעֶניֹואְו אייֵז ןעֶלעוֶו ןעֶנייוֵוְצ עֶנייֵז
 ּבאָה דְנּוא םיֹוּב ןעֶכיֹוה םעֶד טְכאַמעֶג גיִרעֶדיִנ ּבאָה סאָָו ראַה רעֶד ןיִּב ָּךיִא זַא ןעֶסיוו
 ןעֶהיִלְּב טְכאַמעֶנ ְּךיִא טאָה םיֹוּב ןעֶטְראַדְרעֶפ םעֶד דְנּוא ,םיֹוּב ןעֶטְכייֵפ םעֶד טְראַדְרעֶפ

 :ןּוהְמעֶנ םִע ּבאָה דְנּוא טעֶרעֶג סֶע ּבאָה ראַה רעֶד ָּךיִא

 חי לעטיפאק

 זיִא סאָו 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ּוצ זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָָו סאָד דִנּוא 1
 ,ןעֶאָז ּוצ יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ףיֹוא לָׁשָמ עֶניִזאָד םאָד טְגאָז רֶהיֵא סאָד ְךייַא ּוצ םאָד
 רעֶדְניִק איד ןּופ ןייֵצ איד דְנּוא תֹוריִּפ עֶניִטייֵצְמּוא ןעֶסעֶנעֶנ ןעֶּבאָה תֹובָא איִד
 םִע ּביֹוא ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז ,ּבעֶל ךיִא איו רֶהאֵו יֹוזַא 3 :ןעֶראוָועֶג טְכעֶלְׁש ןעֶנעֶד
 ְךאָד ןעֶנעֶז תֹוׁשָּפִנ עֶלַא העָז 4 :לֵאָרְׂשִי ןיִא ןעֶרעֶֶו טְגאָזעֶג לֶָׁשָמ אֵזַא ְּךאָנ טעוֶו
 שֵּתָנ םאָד ויִא יֹוזַא ןייֵמ זיִא רעֶטאָפ םעֶד ןּופ ׁשָפָנ םאָד אי יֹוזַא ,ןיימ
 ַא ןעֶו דְנּוא 5 :ןעֶּבְראַטְׁש טעֶװ טְניִדְנִז סאָו ׁשֶפֵנ סאָד ןֶהּו םעֶד ןּופ
 :טייֵקְניִטְכעֶרעֶג דָנּוא טְכעֶר זיִא סאָו םאָד ןּוהְמ טעוֶו דְנּוא קיִדַצ ַא ןייַז טעוֶו ןאַמ

 רע



 4 חי לאקזחי

 6 ריב יִלּולְצלא אָׂשָנ אֵל ֹוָנינְו לָכָא אֵל טִרָהַהלֶא ,גְרעֶּב איד ףיֹוא ןעֶסעֶנעֶג טיִנ טאָה רֶע 6
 אֵל הּדנ השא-לאו אֵמִט אֵל ּורֲעַר תֶׁשַא-תֶאָו לארׂשי עֶנייֵז ןעֶּביֹורעֶגְפיֹוא טיִנ ְךיֹוא טאָה רֶע דְנּוא

 לאל הָלג ביִׁשָי בו ותלבָה הָ אֵל שי ּובְקִי  -עֶנ ְדיֹוה םעֶד ןּופ רעֶטעֶנְּפָא איִד ּוצ ןעֶניֹוא
 8 ןתידאל דו נב :רָגּב--הָּסַכְי םֶיֵע ןפִי םעֶרְל ֹומְחַל

 רשע ןמֶא טּפׁשִמ די ביי לשמ חַס אֵל גיִבְרִתְ אֵמַטִמ טיִנ טאָה רֶע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִ ןּופ רֶניִז

 + תֹושעל רַמָׁש יטְפְׁשִמּו לִי יֵתוקְחִּכ :שיִאְל ׁשיִא ןיֵּב = רֶע דְנּוא ,רֶבֵח ןייַז ןּופ ּבייוַו סאָד ןעֶזעוֶועֶנ
 . ךֹב דיִלּוהְו :הָוהְי יָנֹדֲא סָאנ הֶיְחַי הָיח אוה קיִּדַצ תַמָא סאָו איֹורְפ ַא ּוצ טְנְהעֶנעֶג טיִנ ָּךיִז טאָה
 א אוו :הָּלָאְמ דַחַאְמ חָא הֶׂשעְו םָּד ךפש ן ץיִרְּפ טיִנשְנעֶמ ןייק טאָה רֶע דְנּוא 7 :הָדְנ ַא זיִא
 זרֶׁשא-תֶאְו לֵכָא םיִרָה הלא םגיִּכ הׂשָע אֵל לאל ַא ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא ,טְראַנעֶנ

 שי אל לֶבָ לג תל 1 לאו א איי יי = דעֶגקירוצ םִע רֶע טאָה בֹוח ַא ראַפ ןֹּכְׁשַמ
 יו רש יוד א היה אל חקל תרתו ר+ ,ןוהטע הָלוג ענייֵק טאָה רֶע ,ןעֶבעֶ
 !+ אֵרו ןב דילוה העִהְו :הָיהִ ֹוְּב וָמָּד תֶמֹי תֹומ הָׂשָפ םעֶד ּוצ טיֹורְּב ןייַז (ןּופ) ןעֶּבעֶגעֶג טאָה
 :ןֵהָּכ רשע אֵלְו איו הֶׂשֶע רֶׁשֲא ויְבָא תאָטַח לָּכ -תֶא ןעֶטעֶקאַנ םעֶד טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶניִרְגְנּוה
 + ילּולְגילֶא אָׂשָנ אָל ליָעעְו לָכֶא אָל םיִדָ ָהָה-לַע טיִנ טאָה רֶע 8 ;דייַלְק ַא טיִמ טְקעֶדעֶנּוצ
 18 טבה הָנֹוה אלו שיִאו 1 :אּמִט אל ּודֲעַר תֶׁשֲא-תֶא לֵארׂשִי טיִנ טאָה רֶע דֶנֹּוַא ,םיִחָוְר ףיֹוא ןעֶּבעֶגעֶג

 -?דָסִּכ םוִרֵעְו ןֶתֶנ םעֶרְלי ומה הל לנ אֵל הָלוּ לֵמָ אֵל -ְמּוא ןּופ ,גְנּורְהעֶמְרעֶפ עֶנייֵק ןעֶמּונעֶג

 ז יָפׁשִמ ָָל אל תּבְרַתְו ו יד בי א 6 5 עֶנייֵז טְרְהעֶקעֶגְקעוֶוַא רֶע טאָה טְכעֶר
 א עב יא 0 : 1 בָא יװְצ תֶמֶא טָּפְׁשִמעֶג טאָה רֶע דֶנּוא ,דְנאַּה
 + אאָשניאָל ַעְּדַמ םֶּתְרַמֲאו :ְוצַּב תמר וע ְךָתְּב רֶע 9 יןרע ְךְנַא םעֶד דְנּוא ןאַמ ןייֵא ןעֶש
 תל תַא הֶׂשָע הָקָדְצּוטַּפְׁשִמ ןֵּבְַו בָאָה ןְועַּב ןֵּבַה 5 דֵנּוא ץעֶזעֶב' עַניִימ ךיא ןעַנְנאַבעֶ דיִא
 וִמָת איֵה תאטהה שֵפְּגַה :הָיְִי הה םָתֹאֹהָׂשֲעַיַו רֵמָׁש םאָד ןּוהְמ ּוצ םיִשָּפְׁשִמ עֶנייַמ טיִהעֶנ טאָה
 יי ןֵבַה ה ןעב אש שי אֵל 1 םִאְו בָאָה ןנעַּב 1 אָׂשידאל ןֵּב לאָז רֶע ,קיִדַצ ַא זיִא רֶע ,תָמָא זיִא סאוָו

 הָיִהִּת ולָע עֶׁשְרָי תֶעְׁשֹרְו הָוְרִּת ויָלָע קרצה ;טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז ,ןעֶּבעֶל םיִועֶג

 גת מָה רשֲא קא של בִי זיִא סאו ןְהּוז ַא טְניוִועֶג רֶע ןעדֶו דְנּוא 0
 יא יה הדת טפְׁשִמ הֵׂש קל דְנּוא ,טּולְּב טְסיִגְרעֶפ דְנּוא רעֶכעֶרְּבְרעֶּפ ַא
 עֶלַא טיִנ טּוהְמ רֶע עֶׁשְטאָה 11 :ןעֶכאַז עֶניִזאָד איִד ןּופ םֶנייֵא רעֶדּורְּב ַא ּוצ ןּוהֵט טעֶו רֶע
 -עֶנ אֵמַּטְמ טאָה רֶע רעֶדָא ,גָרעֶּב איִד ףיֹוא ןעֶמסעֶנעֶנ טאָה רֶע טְרֶעייֵנ ,ןעֶכאַז עֶניִזאָד איד
 טאָה רֶע ,טְראַנעֶנ רֶע טאָה ןעֶניִטְפְריִדעֶּב דְנּוא ןעֶמעֶרָא םעֶד 12 :ּבייוַו םיִרָבַח ןייַז ןעֶזעוֶו
 עֶנייֵז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶּבעֶנעֶגְקיִרּוצ טיִנ רֶע טאָה ןֹוּכְׁשַמ ַא ,ןּוהְטעֶנ הָּלַזְג ַא
 ןעֶּבעֶגעֶג ּטאָה רֶע 13 :םיִׂשֲעַמ עֶניִדְרעֶוְמּוא ןּוהְטעֶנ טאָה רֶע ,רעֶטעֶנַּפָא איִד ּוצ ןעֶניֹוא
 -עֶלטיִנ לאָז רֶע ?ןעֶּבעֶל רֶע לאָז דְנּוא ,גְנּורְהעֶמְרעֶפ ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,םיִחְװְר ףיֹוא
 ןייַז ,ןעֶּבְראַטְׁש סיועֶנ לאָז רֶע ,םיִׂשֲעַמ עֶניִדְרעוֶוְמּוא עֶניִזאָד איִד עֶלַא ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע ,ןעֶּב

 -אֵפ ןייַז זַא טְהעֶז דְנּוא ,ןְהּוז ַא טְניוִועֶג רֶע ןעוֶו ,העָז דָנּוא 14 :ןייז םֶהיֵא ףיֹוא לאָז טּולְּב
 רֶע 12 :עֶכְלאָזַאטיִנ רֶע טּוהְט ְּךאָד ,םָע טְהעֶז רֶע עֶׁשְטאָה דְנּוא ,דֶניִז עֶזיִד עֶלַא טּוהְמ רעֶט
 איד ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְפֹוא טיִנ רֶע טאָה ןעֶניֹוא עֶנייֵז דְנּוא ,גְרעֶּב איִד ףיֹוא ןעֶסעֶנעֶנ טיִנ טאָה
 םיִרָבַח ןייַז ןעֶזעוֶועֶג אֵמַטְמ טיִנ טאָה רֶע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ דניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ןּופ ּרעֶמעֶנְּפָא
 דְנּוא ,ןֹוּכְׁשמ ןייק ןעֶמּונעֶגְנָא טיִנ טאָה רֶע ,טְראַנעֶנ טיִנ םעֶנייֵק טאָה רֶע דְנּוא 16 :ּבייוװ
 םעֶד דְנּוא ,ןעֶניִרְגְנּוה םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג רֶע טאָה טיֹורְּב ןייַז ,ןּוהְמעֶנ הָלֵזְנ עֶנייֵק טאָה רֶע
 עֶנייַז ןּוהְמעֶגְּפָא רֶע טאָה ןעֶמעֶרָא םעֶד ןּופ 17 :דיילק ַא טיִמ טְקעֶדעֶּב רֶע טאָה ןעֶמעֶקאַנ
 רֶע דָנּוא ,ןּוהְמעֶנ טְכעֶר טאָה רֶע ,ןעֶמּונעֶג טיִנ רֶע טאָה גְנּורְהעֶמְרעֶפ דְנּוא םיִחְוָוְר ,דְנאַה
 -אָּפ ןייַז ןּופ דְניִז איד ןעֶגעוֶו ןעֶּבְראַּטְׁש טיִנ לאָז רֶע ,ץעֶזעֶב עֶנייֵמ ןיא ןעֶנְנאַגעֶ זיִא
 טְקירְדְרעֶטְנּוא רֶהעֶז טאָה רֶע ּלייוַז ,רעֶטאָפ ןייַז רעֶּבָא 18 :ןעֶּבעֶל םיוִועֶנ לאָז רֶע ,רעֶמ
 טּוג טיָנ זיִא סאָו סאָד ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶדּורְּב ןייַז ּתְלְזַנעֶּב ץְנאַנ טאָה דְנּוא
 טְבאָז ְךאָד דְנּוא 19 :דֶניִז עֶנייז ןיִא ןעֶּבְראַטְׁש טעוֶו רֶע ,העָז יֹוזַא ,קְלאָפ ןייַז ןעֶׁשיוִוְצ
 םעֶד ןּופ דְניִז איִד (ראַפ ןעֶדייֵל רעֶדָאנ ןעֶנאָרְט ןְהּוז רעֶד טיִנ לאָז סאָוְראַפ ,רֶהיֵא
 ץעֶזעֶג עֶנייֵמ עֶלַא טיִה רֶע ,טייקְגיִטְכעֶרעֶנ דְנּוא טְכעֶר טּוהמ ןְהּוז רעֶד טייַז ?רעֶטאָפ
 ןעֶּבְראַטְׁש לאָז טְניִדְניִז סאָו ׁשֶפֶנ סאָד 20 :ןעֶּבעֶל םיוִועָנ לאָז רֶע ,אייֵז טּוהְט דְנּוא
 טיִנ לאָז רעֶמאָפ רעֶד דְנּוא ,רעֶטאָפ םעֶד ןּופ דְניִז איִד ראַפ ןעֶדייֵל טיִנ לאָז ןְהּוז ַא
 דֶנֹוא ,ןייַז םֶהיֵא ףיֹוא לאָז קיִדַצ םעֶד ןּופ תַקְדִצ סאָד ,ןְהּוז םעֶד ןּופ דֶניִז איד ראַפ ןעֶדייֵל
 טְרְהעֶק עֶׁשֶר רעֶד ןעוֶו דְנּוא 21 :ןייַז םֶהיֵא ףיֹוא לאָז עֶׁשָר םעֶד ןּופ תַעְׁשַר סאָד
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 וז

 ץעֶזעֶג עֶנייֵמ עֶלַא טיִה דִנּוא ןּוהְמעֶב טאָה רֶע םאָו דֶניִז עֶנייַז עֶלַא ןּופ םּוא ְךיִז
 :ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ לאָז רֶע ,ןעֶּבעֶל םיִועֶנ לאָז רֶע ,טייֵקְניִטְכעֶרעֶג דְנּוא טְכעֶר טּוהְמ דְנּוא
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 טי חי לאקזחי 02

 הָׂשֶע-רְׁשֶא ָתָקְִִּב ול ּרְכָז אָל הֶׂשֶערַׁשֲאויָׁשְפילְּכ
 אָלָה הָוהְי יָנֹדֲא םִאְנ עֶׁשָר תִֹמ ץֹפְחֶא ץֵפָחֶה :הָוחִי

 ותְקְדִּצִמ קיֵַּצ בּוׁשְבּו :הִיָחְו וָכְרְּדִמ ֹוְבּוׁשְּב 4

 יו הֶׂשעי עֶׁשְרָה הָׂשֶעירְׁשֶא תֹובעְּתַה לֹכְּכ לוָע הֶׂשְֵ
 לַעְמירְׁשֶא וָלֵעַמְּב הֶנְרַכְוִת אֵל הֶׂשֶעירׁשֲא וָתְקְדִצ-לֶּכ

 ְךֶרֶּד ןֵכְתִי אֵל םֶתְרַמֲאַו :תוִמָי םָּכ אֵטָחירׁשֲא אמו הכ
 תּצְלֲה ןֵכָּתִי אֵל יִּכְרַדֲה לֵאְרְׂשִי תיֵּב אָנ--ועְמִׁש ָנֹרֲא

 ששוָע הֶׂשְֶו וְתָקְדִצִמ קיִּדַצ-בוִׁשְּב :ּונְכָּתִי אָל םֶכיֵכְרַד 5
 עָׁשְר בוָׁשְבּו :תּמָי הָׂשָעירׁשֲא וו ַעְּב םֶהיֵלֲע תֶמּו 7

 וׁשפַנ"תֶא אּוה הָקָדְצּו ּפְׁשִמ שעיו הֶׂשֶצ רֶׁשֲא ֹותְעְׁשְרמ
 הֵרָיְִי יָח הֶׂשָע רֶׁשֲא יעׁשְפ-לֶּכִמ םָׁשָיַו הָאְרִיַו :הָיַחי 8
 יָנדֲא ְךֶרֶּד ןֵכֶּתִי אֵל לֵאָרְשִי תיֵּב ּורְמֶאְו :תֹוָמָי אֵל 23

 ןֵָּתִי אָל םֶכיֵכְרַד אלה לֵאְְׂשִי תיֵּב נְכִָּי אל יֵכְרִּדַה
 יָנֹדֲא םִאְנ לֵארְִׂי תיֵּב םֶכָתֶא שָּפׁשֶא ויָכרְרִּכ ׁשיִא ןֹכָל ל

 םֶכְל הָיְהְי-אלְו םֶמיֵעׁשְפ--לֶּמִמ ּוביִׁשָהְו ּובּוָׁש הָוהְי
 רֶׁשֲא טֶכיְֵׁשִּפ-לֶּכ-תֶא םֶכיֵלֲעַמ ּוכיֵלְׁשַה :ןֹוָע ליִׁשְכִמְל 1

 הרָמָלְו הָׁשָרה חיִרוׁשֶרֶח בֵל םֶכָ ָֹׂשְֵו םּב םָּתְַׁשְפ
 נא םִאָנ תַּמַה תיִמּב ץפִחֶא אֵל יִּכ :לֵאָרְׂשִי תֵּב ּתָמָת 9

 *:ווחְו ּוביִׁשָהְו הָוהָי
 טי םי
 ְמִא הָמ ָקְרַמָאְו :לֵאָרׂשִי יַאיִׂשְנילָא הֶנֵק אָׂש הָּתַאְו א 2

 :ָהיֶרּונ הָתְּבִר םיִרֵּפְּכ ּךוָתְּב הֶצָבָר תֹיְרָא ןיֵּב אִבְל
 םֶרָא ףֶרְמ-ֶרְמִ דמי הָיָה ריפְּכ ָהיֶרּנִמ דֶחֶא לַתַ 3

 ןּוהָּטעֶג טאָה רֶע םאו דְניִז עֶנייֵז עֶלַא 9
 ָךְרּוד ,ןעֶרעוֶו טְכאַדעֶג טיִנ םֶהיֵא ּוצ לאָז
 לאָז טּוהְמ רֶע סאוָו טייֵקְגיִׁשְכעֶרעֶג עֶנייֵז
 םעֶד ןעֶד ְךיִא גְנאַלְרעֶפ 28 :ןעֶּבעֶל רֶע
 ,טאָג ראַה רעֶד טְנאָז ?עֶׁשָר םעֶד ןּופ טיֹוט
 -מּוא ְּךיִז לאָז רֶע זַא רֶהעֶמ ליִּפ טיִנ םִע זיִא

 לאָז רֶע יִדְּכ ןעֶגעוֶו עֶזייֵּב עֶנייֵז ןּופ ןעֶרְהעֶק
 טְרְהעֶק קיִדַצ רעֶד ןעוֶו רעֶּבָא 24 ?ןעֶּבעֶל
 דנּוא טייקְגיִטְכעֶרעֶג עֶנייֵז ןּופ םּוא ְךיִז
 עֶלַא ְּךאָנ טּוהְט דְנּוא טְכעֶרְמּוא טּוהְמ
 עֶׁשָר רעֶד םאָװ םיִׂשֲעַמ עֶניִדְרעוֶוְמּוא
 -עֶג עֶנייֵז עֶלַא ?ןעֶּבעֶל רֶע לאָז ,טּוהְט
 לאָז ןּוהְמעֶג טאָה רֶע סאו טייֵקְגיִטְכעֶר

 -ךעֶּביִא עֶנייֵז ןיִא ,ןעֶרעוֶו טְכאַדעֶג טיִנ
 ,ןעֶמעֶרְטְרעֶּביִא טאָה רֶע סאו גְנּוטעֶדְמ
 -ָניִזעֶג טאָה רֶע סאו ּדְניִז עֶנייֵז ןיִא דְנּוא
 דְנּוא 28 :ןעֶּבְראַטְׁש רֶע לאָז אייֵז ןיִא ,טְגיִד
 ראַה םעֶד ןּופ געוֶו רעֶד זַא רֶהיֵא טְגאָז ָּךאָד

 -ִדיֹוה רֶהיִא ָא ,ְּךאָד טְרעֶה ;טְכעֶר טיִנ זיִא
 ?טְכעֶר געְו ןייֵמ טיִנ זיִא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶג

 םיִחַחַב ּוהְאִבָיַו ׁשַּפְתִנ םָּתְחַׁשְּב םיוג ולֵאֹו עֶמְׁשיַו :לָכָא 4
 חֵת ּהָתְְִּת הֶדְבִא הָלֵהניִּכ אָרְמַו :םִיָרְצִמ ץרָא-לָא ה

 ריִפְּכ תודה ךלְִַיַו :ּוהְתָָׂש דִפְּכָהֶרגִמ דָחֶא
 וָתונְמִלא עַד :לָכָא םָדָא ףְרֶט-ףרְטִל דֵמלַנ היה ז

 זיִא געדֶו רֶעייֵא זַא רֶהעֶמ ליִּפ טיִנ ןעֶד זיִא
 ְךיִז טְרְהעֶק קיִדַצ ַא ןעוֶו 26 ?טְכעֶר טיִנ
 טּוהְמ דְנּוא טייֵקְניִטְכעֶרעֶג עֶנייֵז ןּופ םוא
 יֹוזַא) ,ןיִראַד טְּבְראַטְׁש דְנּוא ,טְכעֶרְמּוא

 ןעוֶו דְנּוא 27 :ןעֶּבְראַטְׁש רֶע לאָז ןּוהְטעֶנ טאָה רֶע סאוָו טְכעֶרְמּוא ןייַז ןעֶנעוֶו (םִע זיִא
 טְכעֶר טּוהְּט דְנּוא ,ןּוהְטעֶנ טאָה רֶע סאו תַעְׁשֹר ןייַז ןּופ םּוא ְּךיִז טְרְהעֶק עֶׁשָר רעֶד
 טאָה רֶע לייוו 28 :ןעֶטְלאַהְרעֶד ןעֶּכעֶל םייֵּב ׁשֶפֶנ ןייַז לאָז רֶע טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג דְנּוא
 ןּוהְטעֶג טאָה רֶע סאָו דְניִז עֶנייֵז עֶלַא ןּופ 3 א ְךיִז טאָה דְנּוא ןעֶהעֶזעֶגְנייֵא
 ןּופ דְניִזעֶגְיֹוה סאָד טְנאָז ָךאָד דְנּוא 20 :ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ לאָז רֶע ,ןעֶּבעֶל םיִועֶג לאָז רֶע
 ַא ,טְכעֶר עֶגעוֶו עֶנייֵמ טיִנ ןעֶד ןעֶנעֶז ;טְכעֶר טיִנ זיִא ראַה םעֶד ןּופ געוֶו רעֶד ,לֵאָרְׂשִי
 םֹּוראָד 80 ?טְכעֶר טיִנ עֶנעוֶו עֶרייֵא רֶהעמ ליִּפ טיִנ ןעֶד ןעֶנעֶז ?לֵאָרְׂשִי ןּופ רְניִזעֶנְזיֹוה
 !לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניזעֶגְזיֹוה ָא ,ןיטָּפְׁשִמ געוֶו ןייַז ְּךאָנ ְְָּךייַא ןּופ ןעֶכיִלְטיִא ְּךיִא לעֶו
 טיִנ דְניִז עֶרייֵא ןעֶלעוֶו יֹוזַא ,דְניִז עֶרייֵא עֶלַא ןּופ םּוא ְךייַא טְרְהעֶק דְנּוא הָבּוׁשְּת טּוהְט
 טיִמ דְניִז עֶרייֵא עֶלַא קעוֶוַא ךייִא ןּופ טְפְראוַו 81 :גְנּולְכיֹורְטְש ַא ןייַז ָךייַא ּוצ רֶהעֶמ
 ןיִראו ,טְסייֵג ןֶעייַנ ַא דְנּוא ,ץְראַה אייֵנ ַא ָּךייַא טְכאַמ דִנּוא ,טְגיִדְניִזעֶג טאָה רֶהיֵא עֶבְלעוֶו
 טיִנ רֶהעֶגעֶּב ְּךיִא ןיִראָו 82 ? לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה ָא ,ןעֶּבְראַטְׁש רֶהיֵא טְלאָז םאוְראַפ
 דְנּוא הָבּושְּת טּוהְט רעֶּביִראָד ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז ,טֶּבְראַטְש םאוְו םעֶד ןּופ טיֹוט םעֶד

 :ןעֶּבעֶל ְךאָד טְּבייֵלְּב
 טי לעטיפאק

 אוד דְנּוא 2 :לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִאיׂשְנ איִד ןעֶנעוֶו גאָלְק ַא ןעֶּבעֶהְפיֹוא טְסְלאָז אּוד דָנּוא 1
 איִד ןעֶׁשיוִוְצ טְגעֶלעֶגְרעֶריִנַא ְךיִז טאָה איִז ,ןיִּבייֵל ַא ? רעֶטּומ עֶנייד זיִא סאָז ,ןעֶכאָז טְסְלאָז
 :ןעֶּבייַל עֶקְראַטְׁש איִד ןעֶׁשיוִוְצ טְכאַרְּבעֶנְפיֹוא ןעֶּבייֵל עֶנְנּוי עֶרְהיִא טאָה איִז ,ןעֶּבייֵל
 רעֶקְראַטְׁש ַא ןעֶראָועֶנ זיִא רֶע דְנּוא ןעֶנְנּוי עֶרְהיֵא ןּופ םעֶנייֵא טְכאַרְּבעֶגְפיֹוא טאָה איִז 8
 איד ןעוֶו דְנּוא 4 :ןעֶסעֶרְפעֶג ןעֶׁשְנעֶמ טאָה רֶע ,ןעֶקיִצְרעֶפ ּוצ טְנְרעֶלעֶג טאָה רֶע ,ּבייל
 דְנּוא ,ּבּורְנ רֶעייֵז ןיִא טְּפאַחעֶג םֶהיֵא אייז ןעֶּבאָה יֹוזַא טְרעֶהעֶנ םֶהיֵא ןּופ ןעֶּבאָה רעֶקְלעֶפ
 טאָה איִז ןעוֶו דְנּוא 2 :םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ּוצ ןעֶטעֶק טיִמ טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז
 איִז טאָה יֹוזַא ,ןעֶריֹולְרעֶפ זיִא גְנּונעֶפאָה עֶרֶהיֵא זַא ,טְראַַועֶג טאָה איז םעֶדְכאָנ ןעֶהעֶזעֶג
 ַא ראַפנ טְכאַמעֶנ םֶהיֵא טאָה איִז דְנּוא ןעֶּבייֵל עֶנְנּוי איִד ןּופ םעֶנייֵא ןעֶמּונעֶב (רעֶדיוז)
 ןעֶראָועֶג זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶּבייֵל איד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶגְנאַגעֶג זיִא רֶע דְנּוא 6 :(ּֿבייֵל ןעֶקְראַטש
 -ָנעֶמ טאָה רֶע (ןעֶקּוצְרעֶפ רעֶדָאנ ןעֶּפאַח ּוצ טְנְרעֶלעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ּבייֵל רעֶקְראַטְׁש ַא
 !ןעֶטְסאַלאַּפ עֶטְּסיִו עֶרייֵז) תֹונָמְלַא איִד טְסּואוְועֶג טאָה רֶע דְנּוא 7 :ןעֶסעֶרְּפעֶג ןעֶׁש
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 ,טעֶטְש עֶרייֵז טְכאַמעֶנ בּורָח טאָה רֶע ּדְנּוא
 ,ןעֶראועֶג טְסיוִוְרעֶפ זיִא דְנאַל סאָד דְנּוא
 לֹוק םעֶד ןעֶנעוֶו לּופ ןעֶזעֶועֶג זיִא דְנּוא
 ְךיִז ןעֶּבאָה סֶע דְנּוא 8 :אייֵרְשעֶנ ןייַז ןּופ

 םֶגְניִר ןּופ םִיֹוג טְלעֶמאַזְרעֶפ םֶהיֵא רעֶּביִא
 רעֶּביִא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,תֹוניִדְמ איִד םּורַא
 רֶע דְנּוא ,ץעָנ רֶעייֵז טייֵרְּפְׁשעֶגְסיֹוא םֶהיֵא

 ;ּבּורְנ רֶעייֵז ןיִא ןעֶראָועֶג ְטְּפאַחעֶג זיִא

 וְּתַ :וָתָנֲאַׁש לֹוִּכִמ ּהָאלְמּו ץֶרָא םֵׁשַּתַו ביִרָחָה םֶהיֵרֲעְ
 םֶּתְהַׁשְּב םֶּתְׁשִר ו יִלָ שר תוִניְֵּמִמ ביִבָס םִיוג יָלָע
 לבב ךלמ-לֶא והֵאְבָי םיִחַחַּב רַנּטַב וְדָנְּתִיַ שפת

 י---לֵא דע וליק עַמו ׁשידאְר ןעמְל תֹורֹצּמַּב ּודֲאְב

 ְ א
 תוָטמ הב היו :םיִּבַר םִיָּמִמ הָתְיְה הֶּפנֲַו

 בֶרְּב ּורְבָנְב אָריו םיִתֹבֲעןיִבילַע וָתְמוק הֵּבּנִּתַו םילָׁש
 :וָתילָּ
 הָּתְַו ותְַכ ׁשֵא הע הֵּטַמ ּוׁשְבָיְ וָקרָּפְתִה הָירּפ
 :אָמָצְו הָיִצ ץֶרָאְּב בר הָלּותְׁש

 יטבט ש"לא וט וע

 שי בֹוה םיִרָּקַה ַחּורְו הָכָלְשִהְ יב ראל; הָמח ֶּב ׁשתת

8 

6 

 ֹי הירפ הלותש יי םִיַמ טי ָךֶמָדְּב ןֶפֶּגַכ ְךְּמִא
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 : יי ׁשֵא אֵצֵַּו אפ ר טיִמ ןעֶסאָלְשעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 9

 א 1 א ל"ב טְכאַרְבעֶגםֶהיֵא ןעֶּבאָה איי דֶנּוא ,ןעֶמעֶק
 הי ילזואה י!/  םֶהיִא ןעֶּבאָה אייז ,לָבּב ןייק ְךֶלֶמ םעֶד ּוצ
 א יאָּב ׁשֶרֹלַל רוָׂשָעַּב ִׂשְמֲהְּב תיִציִבְׁשַה הָָּׁשַּב ויִהי אפי וּכ בְנּוטְסעֶפ איִד ןיִא טְכאַרְּבעֶגְנייֶרַא
 יפו הוי-תֶא ׁשֶרהֶל לֵאְְִׂי ןוקמ םִׁשנֲא = איד ףיֹוא לֹוק ןייֵז ןעֶרעֶה רֶהעֶמ טיִנ לאָז
 4 קא רֵבַד םֶרֶאָדִּב :רֶמאֵל יִלֵא הָוהְי-רַבְד הוי זיִא רעֶטּומ עֶנייֵד 10 :לֵאָרְׂשִו ןּופ גְרעֶּב
 ׁשֶרְרַלֲה הֹוהְי יָנֹרֲא רַמָא הָּכ םֶהֹלֶא ָּתְרַמָאְו לֵאָרׂשִי אייֵּב םיִנְכייֵלְג ןייד ןיִא קאָטְשְנייוֵו ַא איו

 יָנֹרֲא םִאְנ םֶכְל ׁשֶרָדַאדמִא ינָאייִח םִיִאָּב םָּתַא יִתִא
 4 תרֹוְבֲעְתִ תֶא םֶרָאְדִּב טֹופְׁשִתַה םֶתֹא טָּפְׁשִּתַה :הָוהְי
 ה !דָוהָי יָנֹרֲא לַמָא-הְּכ םֶלילֲא ָּתְרַמָאְו :םעיִדוה םֶתֹובֲא
 עֶדְוַאו בֹלֲעַי תִיּב עֵרֹל יִדָי אָׂשֶאְ לֵאָרׂשִי ב יִרָחְּב םֹויִּ
 הדוהְי ינֲא רֹמאֵל םֶהָל יִדָי אָׂשֶאְו םִַרְצִמ ץֶרָאְּב םָהָל
 5 ץֶרָאמ םִאיִצֹוהְל םֶהָלֹי יִָי יִתאָׂשָנ אּורַה םיַּב :םָכֹי הֶלֵא

 יִבְצׁשַּבְרּו בָלָח תַבְו םֶהָל יִּתְרַּת-רְׁשֲא ץְרָא-לֶא םִיָרְצִמ
 ז ויָניֵע יצּוּכׁש שי םֶהֵלֲא רַמֹאְו :תֹוִצְרֲאָה--לֶכָל איִה

 :םֶכיהלַא הָוהְי יִנ ואָמַטִּתילַא םִיַרְצִמ יֵלּולְִבּו ּוכיִלׁשַה
 8 םבָהינע יצוקש"תֶא ׁשיִא יַלַא ַעֵמ ׁשִל } ובֶא אָלְו יִב-ּורְמַו

 טְכּורְפ עֶרְהיִא ,טְצְנאַלְפעֶג רעֶסאַוַו םעֶד
 ןעֶנעוֶו ןּופ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןעֶנייוֵוְצ דְנּוא
 -עֶג טאָה איִז דְנּוא 11 :רעֶסאוו עֶליִּפ איד
 ראַפ רעֶטּור דְנּוא ,ןעֶקעֶטְׁש עֶקְראַטְׁש טאַה

 זיִא ְּךייַה עֶרְהיִא דְנּוא ,םְרעֶגיִטְלעוֶועֶג איִד
 עֶקיִד איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶראוָועֶג ןעֶּביֹוהְרעֶד
 ָךייֵה עֶרֶהיִא ןיִא זיִא איִז דְנּוא ,ןעֶגייוֵוְצ

 "ייוֵוָצ עֶליִפ איד ןעֶנעֶֶו ןעֶראָועֶג ןעֶהעֶזעֶג
 -עֶג ןעֶבאָרְּבעֶגֶּפֶא זיִא איִז רעֶּבָא 19 :ןעֶנ
 -חַרָזִמ רעֶד דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג ןעֶּפְראַוְועֶג דֶרֶע רעֶד ּוצ דְנּוא ,ןְראְָמיִרְג םעֶד ןיִא ןעֶראַוְו
 ,ןעֶראַועֶג טְראַדְרעֶפ דְנּוא ןעֶסירעֶנְּפָא ןעֶנעֶז אייֵז ,תֹוריֵּפ עֶרְהיִא טְראַדְרעֶפ טאָה דְניוִו
 -עֶנ איִז זיִא דְנּוצַא דְנּוא 13 :טְנעֶרְּבְרעֶפ רֶעייֵפ ַא טאָה ןעֶקעֶטְש ןעֶקְראַטְׁש רֶהיֵא

 זיִא סֶע דְנּוא 14 :דְנאַל גיִטְׁשְרּוד ַא דִנּוא ןעֶקּורְט ַא ןיִא ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא טְצְנאַלְפ

 עֶרְהיֵא טְנעֶרְּבְרעֶפטאָה םאוָו ,ןעֶגייוַוְצ עֶרְהיִא ןּופ ןעֶקעֶטְׁש ַא ןּופ רֶעייֵפַא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא
 ּוצ ןעֶקעֶטְׁש רעֶקְראַטְש ַא ןעֶזעוֶועֶג רֶהיֵא ןיִא רֶהעמ טיִנ ןיֹוׁש זיִא םִע דְנּוא ,תֹוריֵּפ
 :גאָלק ַא ּוצ ןעֶראועֶג זיִא איִז דְנּוא ,גאָלְק ַא זיִא איִז ,ןעֶגיִטְלעוֶועֶג ּוצ טּור ַא ןייַז

 5 לעטיפאק

 ןעֶטְנִהעֶצ םעֶד ןיִא ,שדֹח ןעֶטְפיֵפ םעֶד ןיִא ,רֶהאָי ןעֶמעֶּביִו םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1
 ,ראַה םעֶד ןעֶׁשְראַפּוצ לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶּטְצְלֶע איִד ןּופ עי ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶד ,שדח ןּופ גאָט
 ,ןעֶזעוֶועֶג ריִמּוצ זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָוְו סאָד דְנּוא 9 :ןעֶסעֶזעֶג ריִמ ראָפ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא
 ,ןעֶנאָז אייֵז ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶטְצְלֶע איִדּוצ דעֶר ,םָדָא-ְןֶּב 3 :ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא
 ָךיִא איז רֶהאָ יֹוזַא ?ןעֶׁשְראַפ ּוצ ְּךיִמ ןעֶמּוקעֶנ רֶהיֵא טְנעֶז ,טאָג ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא
 טְסְליוז אּוד ןעֶו 4 :ןעֶרעֶו ְטְשְראַפעֶג ְךייַא ןּופ לעדֶו ָךיִא ּביֹוא ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז ,ּבעֶל
 ןעֶסיוו אייֵז זאָליֹוזַא ? םֶדָא-ְןֶּב ןיטֶּפְׁשִמ אייז אזד טְסְליוִו ? ןעֶּבאָה ַחּוּכיװ ַא אייֵז טיִמ עֶקאַט
 טְגאָז יֹוזַא ,ןעֶבאָז אייֵז ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 2 :תֹובָא עֶרייֵז ןּופ םיִׂשֲעַמ עֶניִדְרעוֶוְמּוא איד
 -פיֹוא ּבאָה דְנּוא ,טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא לֵאָרְׂשִי ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו גאָט םעֶד ןיִא ,טאָג ראַה רעֶד
 ּוצ ְּךיִמ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,בֹקֲעַי דְניִזעֶגְזיֹוד םעֶד ןּופ ןעֶמאָז םעֶד ּוצ דְנאַה עֶנייֵמ ןעֶּביֹוהעֶג
 דְנאַה עֶנייֵמ ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןיִא טְכאַמעֶג טְנאַקעֶּב אייז
 ָךיִא ןעוֶו גאָט ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא 6 :טאָג רֶעייֵא ראַה רעֶד ןיִּב ְךיִא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא אייֵז ּוצ
 ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶדסיֹוא ןעֶגְנעֶרְּבּוצְסיֹורַא אייז ידְּכ אייֵז ּוצ דְנאַה עֶנייֵמ ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ְּבאָה
 טיִמ טְסיִלְפ םאָו ,ןעֶהעֶזעֶגְסיֹוא אייז ראַפ ּבאָה ְּךיִא סאָו דְנאַל ַא ןיִא (ןעֶגְנעֶרְּבּוצְנייַרַא)
 -עֶג אייֵז ּוצ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 7 :רעֶדְנעֶל עֶלַא ןּופ עֶטְסְנעֶׁש סאָד זיִאסאוָו ,גיִנאָה דְנּוא ָּךְליִמ
 דְנּוא ,ןעֶניֹוא עֶנייֵז ןּופ ןעֶצעֶג עֶגיִדְריוִוְמּוא איד ןעֶּפְראַַוְקעוֶוַא ןאַמ רעֶכיִלְטיִא זאָל ,טְגאָז
 רֶעייֵא ראַה רעֶד ןיֵּב ְּךיִא ,םִיַרְצִמ ןּופ רעֶטעֶנְּפָא איד טיִמ ןייַז אֵמַטְמ טיִנְךייֵא טְלאָז רֶהיֵא
 ריִמּוצ טְלאוָועֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶזעוֶועֶג דֵרֹומ ריִמ ןעֶנעֶק ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא 8 :טאָג
 ,ןעֶניֹוא עֶנייֵז ןּופ ןעֶצעֶנ עֶגיִדְרעוֶוְמּוא איד ןעֶּפְראוָועֶגְקעוֶוַא טיִנ טאָה ןאַמ ןייק ,ןעֶרעֶה ּוצ
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 ךפְׁשִל רֹמאְ וו אֵל םיָרְצִמ לנו וכילְׁשִה אָל
 :םִיָרְצִמ ץֶרֶא ְךְֹתְּכ םֶהּב יִּפַא תוָלֵכְל םֶהיֵלֲע יִתְמָח

 הָּמֵה-רֶׁשֲא םִיגָה יִניֵעל לֵחָה יִּתְלִבְל יִמְׁש ןַעַמְל ׂשֵעֲאְ 5
 ץרָאמ םָאיִצִהְל םֶהיֵניֵעְל םֶהיֵלֲאיְִּעַדונרֶׁשֲא םֶכֹותְב
 :רָּבְרִּמַה-לֶא םֶאְבַאְו םִיָרְצִמ ץֶרָאמ םאיִצואְו :םִיַרְצִמ י
 רֶׁשֲא םֶתֹוא יִּתְעַדֹוה יִטְּפְׁשִמ-תֶאְו יִתֹוּקְחיִתֶא .םֶהָל ןֵתֶאְו גנ

 בכ לאקזחי

 ןעֶּבאָה םִיַרָצִמ ןּופ רעֶמעֶנְּפָא איִד דְנּוא

 -עֶג ְךיִא ּבאָה יֹוזַא ,ןעֶזאָלְרעֶפ טיִנ אייֵז
 אייֵז רעֶּביִא ןְראָצְמיִרְג ןייֵמ טְכאַרְט
 ןעֶנְליִטְרעֶפ ּוצ אייֵז יִדְּכ ןעֶסיִּוצְסיֹוא

 :םִיַרְצִּמ דְנאַל םעֶד ןיִא ןְראָצ ןייֵמ טיִמ
 ִּתַתָנ יֵתֹותְּבׁש-תֶא םִנְו :םֶהֶּב יִחְו םרֶאָה םֶתֹוא הֶׂשעַי 12

 הֶרֹוהְי יִנֲא :ִּכ תַעֹדָל םֶהיֵניִבּו יִניִּב תֹואְל תֹו יחְל םִֶג הל
 -אָל יה כֶחֶּב רָבְרִמַּב לֵאְרׂשִי י-ת'ב יִברְמַיַו :םָׁשֶּדַקְמ
 יִחְו םֶדֶאָה םָתֹא הֶׂשעַי רֶׁשֲא ּוסְאְמ יִטָּפְׁשִמ-תֶאְו ּוכְלָה
 םֶהיֵלְע יִתְמָח ךְֹׁשל מֹאְו דֶאְמ ּולְִח יֵתֹתְּׁש-תֶאְ םֵהָּב

 ִניְֵל םֵהֵה תְלִבְל יִמָׁש ןשמל הֶׂשָעָאְ ;םֶתֹלַבְל רָּבְרִּמַּב 4
 ידי יִתאֵׂשָנ יִנֲא-םַנְ על םיִתאֵּצֹוה רֶׁשֲא םִיֹּגַה וט

 ְִתָנ-רֶׁשֲא ץראָה-לַא םֶתֹא איִבָה יִתְלִבְל רֶּברמַּב םֶהָל
 ֵטְְּׁשִמְּב ןֵַי ;תֹצְרַאָה-לֶכְל איָה יִבצ ׁשֵבְרּו בֶלֶח תַבָז 5

 ִּ ּולֵלִח יֵתֹותְּבַׁש-תֶאְו םֶהְב ּוָכָל להיאלי יֵתֹוִּח-תֶאְו ּוסְאֶמ
 םֶתָחְׁשִמ םֶהיֵלֲעיִניֵע םֶחָּתַו : ךלה םָּבִל םהלו לג יִרֲחַא

 םֶהיֵנ בילֶא רַמאְו :רֵּבְרִּמַּב הָלֶּכ םֶתֹוא 'יִתיָשָע--אלְ 18
 םֶהיֵטְּפְׁשִמ--תֶאְו ּוכְלִּת-לַא םֶכיֵתובא יּקּוחְּב רֶּבְרִּמַּב

 םֶכיהְלֶא הָוהְי יִנֲא ;ואָמַמָתילַא םֶהיֵל לבו ודָמָׁשִּת-לַא 13
 -ןרִאְו :םֶתֹא וׂשָעַו ּוְרְמִׁש ימפׁשִמתאו ּוכָל יֵתֹוּקִחְּב כ

 נֲא יִּכ תַעְרָל םֶכיֵנבּו יָניִּב ת ואל ּווָהְו ּוׁשָּדִק יֵתותְבַׁ
 -תֶאְו ּוכְָה אל יֵתֹוִּחְּב םיִנָּבַה יבורְמִיו :ֶכְלֶ הָוהְי ?ג

 םָתֹוא הֶׂשעַי שא םֶתֹוא 'תָֹׂשֲעל ורְמׁשאל יֵָּפְׁשִמ
 יִתָמֲח של רַמאָו ּולֵּלִח יֵתֹותְּבַׁש-תֶא םהֶּב יֵזָו םֶדֶאָה

 ׂשַעַאְו ידָי-תֶא יַתּביִׁשֲהַו ;ָבְרִמַּב םַּב יִּפַא תו לַכל םהלע 2
 יִתאֵעֹוה--רֶׁשֲא םִיוַ על םחה יִּתְלִבְל יִמׁש ןַעַמְל

 ןיימ ןּופ ןּוהְמעֶג םִע ּבאָה ְךיִא דְנּוא 9
 -ךעֶפ טיִנ לאָז רֶע זַא ןעֶנעוֶו םֶנעֶמאָנ
 איד ןופ ןעֶניֹוא איִד ראָפ ןעֶרעוֶו טְכעוֶוְׁש
 םאִו ,ןעֶנעֶז אייֵז עֶכְלעוֶו ןעֶׁשיוִוְצ םִיֹוג
 טְכאַמעֶג טְנאַקעֶּב אייֵז וצ ְּךיִמ ּבאָה ְּךיִא
 -ּוצְסיֹורַא אייֵז יִדְּכ ןעֶניֹוא עֶרייֵז ראָפ
 :םיִרָצִמ דְנאַל םעֶד םיוא ןעֶנְנעֶרְּב
 טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא אייֵז ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 0
 ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד םיֹוא

 :רָּבְדִמ רעֶד ןיִא טְכאַרְּבעֶגְנייֵרַא אייֵז
 ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז וצ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 1
 אייז וצ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ץעֶזעֶנ עֶנייֵמ

 עֶכְלעוֶו ,םיִטָפְׁשִמ עֶנייֵמטְכאַמעֶג טְנאַקעֶּב
 ְךֶרּוד רֶע לאָז ,אייֵז טּוהְט שְנעֶמ ַא ןעוֶו
 ּוצ ְּךיֹוא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 12 :ןעֶּבעֶל אייֵז
 אייֵז יִדְּכ ,םיִתָּבַׁש עֶנייֵמ ןעֶּבעֶגעֶג אייז
 דְנּוא ריִמ ןעֶׁשיִוְצ ןעֶכייֵצ ַא ןייֵז ןעֶלאָז
 זַא ןעֶסיִו ןעֶלאָז אייֵז זַא אייֵז ןעְׁשיוִוְצ
 :אייֵז טְניִלייֵה סאָו ראַה רעֶד ןיִּב ָּךיִא

 ,רָּבְדַמ רעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג דֵרֹומ ריִמ ןעֶנעֶק טאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוד סאָד רעֶּבָא 8
 -ֵכַאְרעֶפ אייֵז ןעֶּבאָה םיִטָּפְׁשִמ עֶנייֵמ דְנּוא ,ץעֶזעֶג עֶנייֵמ ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג טיִנ ןעֶנעֶז אייֵז
 -אָה אייז דִנּוא ,ןעֶּבעֶל אייֵז ךרּוד רֶע לאָז יֹוזַא אייֵז טּוהְט ׁשְנעֶמ ַא ןעוֶו עֶכְלעוֶו טעֶט
 -םיֹוא אייֵז רעֶּביִא טְכאַרְמעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶועוֶועֶג לֵלַחְמ ץְנאַג םיִתָּבַׁש עֶנייֵמ ןעֶּב
 ּבאָה ָּךיִא רעֶּבָא 4 ;ןעֶנְליִטְרעֶפ ּוצ אייֵז יֵדָּכ רֶּבְדִמ רעֶד ןיִא ןְראָצְמיִרְג ןיימ ןעֶסיִגּוצ
 ראַפ ןעֶרעוֶו טְּבעוֶוְׁשְרעֶפ טיִנ לאָז רֶע יֵדְּכ ,ןעֶנעוֶו םִנעֶמאָנ ןייֵמ ןּופ ןּוהְטעֶנ (טיִנ) םִע
 :םֶכאַרְּבעֶנְסיֹורַא ןעֶניֹוא עֶרייֵז ראָפ אייֵז ּבאָה ָּךיִא סאו םִיֹונ איִד ןּופ ןעֶניֹוא איִד

 לאָז ְּךיִא זַא רָּבְדִמ רעֶד ןיִא דְנאַה עֶנייֵמ אייֵז ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ְּךיֹוא ּבאָה ְךיִא דְנּוא 2
 טְסיִלְפ סאוָו ,ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז ּוצ ּבאָה ְָּךיִא סאָװ דְנאַל םעֶד ּוצ ןעֶגְנעֶרְּבְנייַרַא טיִנ אייֵז
 אייז לייוֵו 16 :רעֶדְנעֶל עֶלַא ןּופ עֶטְסְנעֶׁש סאָד זיִא סאוָו דְנּוא גיִנאָה דְנּוא ָּךֶליִמ טיִמ
 דְנּוא ,ץעֶזעֶג עֶניימ ןיא ןעֶגְנאַגעֶג טיִנ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,םיִטָּפְׁשִמ עֶנייֵמ טעֶטְכַאְרעֶפ ןעֶּבאָה
 -עֶגְכאָנ רעֶצְרעֶה עֶרייֵז טיִמ ןעֶנעֶז אייֵז טְרֶעייֵנ ,ןעֶזעוֶועֶג לֵלֵחְמ םיִתָּבַׁש עֶנייֵמ ןעֶּבאָה אייֵז
 ּבאָהָּךיִא זַאטְמְראַּבְרעֶד אייֵז רעֶּביִאְּךיִז טאָה גיֹוא ןייֵמ רעֶּבָא 17 :רעֶטעֶנָּפָא עֶרייֵז ןעֶגְנאַג
 :רָּבְדִמ רעֶד ןיִא טְנְליטְרעֶפ ןעֶצְנאַג םיִא טיִנ ְךיֹוא אייֵז ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶּבְראָדְרעֶפ טיִנ אייֵז
 איד ןיִא ןעֶהעֶג טיִנטְלאָז רֶהיֵא ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא רעֶדְניִק עֶרייֵז ּוצ טְנאָזעֶג ּבאָה ְּךיִא רעֶּבָא 8
 -עֶנ עֶרייֵז טיִמ דְנּוא ,ןעֶטיִה טיִנ רֶהיֵא טְלאָז םיִטָּפְׁשִמ עֶרייֵז דְנּוא ,תֹובָא עֶרייֵא ןּופ ץעֶזעֶג

 עֶנייַמ ןיִא ןְהעֶג טְלאָז רֶהיֵא ,ראַה רעֶד ןיִּב ְּךיִא 19 : ןייַז אֵמַטִמ טיִנ ְּךייַא רֶהיֵא טְלאָז ןעֶצ
 דְנּוא 90/ :ןּוהְמ אייֵז טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶטיִה רֶהיֵא טְלאָז םיִטָּפְׁשִמ עֶנייֵמ דְנּוא ,ץעֶזעֶג
 דְנּוא ריִמ ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶכייֵצ ַא ראַפ ןייַז ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,םיִתְּבַש עֶנייֵמ ןעֶניִלייֵה טְלאָז רֶהיֵא
 ןעֶּבאָה רעֶדְניִק איד דְנּואפ1 :טאָג רֶעייַא ראַה רעֶד ןיִּבְךיִא זַא ןעֶסיוז ּוצ יֵדְּכ ;ךייַא ןעֶׁשיִוְצ
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ץעֶזעֶג עֶנייַמ ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג טיִנ ןעֶנעֶז אייֵז ,טְגיִנעֶּפְׁשעֶגְרעֶריוִו ריִמ ןעֶנעֶק
 ָךְרּוד רֶע לאָז ,אייֵז טּוהְמ שְנעֶמ ַא ןעוֶו עֶכֶלעוֶו ,ןּוהְמ ּוצ אייֵז םיִטָּפְׁשִמ עֶנייֵמ טיִהעֶג םיִנ
 ןיימ טְכאַרְטעֶג ּבאָה ָּךיִא דְנּוא-ןעֶזעוֶועֶג לֵלַחְמ םיִתָּבַׁש עֶנייֵמ ןעֶּבאָה אייֵז-.ןעֶּבעֶל אייֵז
 רעֶד ןיִא אייֵז ןעֶנעֶק ןְראָצ ןייֵמ ןעֶדְנעֶלְרעֶפ ּוצ יִדְּכ ןעֶסיִנּוצְסיֹוא אייֵז רעֶּביִא ןְראָצְמיִרְג
 ּבאָה סאָד דְנּוא ,ןעֶטְלאַהעֶנקיִרּוצ דְנאַה עֶנייַמ ְּךיִא ּבאָה ְּךאָד רעֶּבָא 29 :רָּבְדִמ

 ןעֶכעֶוְׁשְרעֶפ טיִנ אייֵז לאָז ְּךיִא יֵדְּכ ןעֶליִו סיִנעֶמאָנ ןייַמ ןעֶגעֶו ןּוהְטעֶנ ְּךיִא
 :טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא אייֵז ּבאָה ְּךיִא עֶכְלעוֶו ראָפ רעֶקְלעֶפ איִד ןּופ ןעֶניֹוא איֵד ראָפ
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 יו רָּבְרִּמַּ םֶהָל יִדייתֶא יִתאָׂשְנ ינָאדמַנ :םֶהיניְל םָתֹא  ןעֶנעֶק ןעֶּביֹוהעֶנְפיֹוא ְךיֹוא ּבאָה ְּךיִא 8

 "א םָֹא תרו םַּב םֶתאץיּפָהְל יְּכ ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא דְנאַה עֶנייֵמ אייז
 הכ אצל םקְח םֶָל יִַּתָנינָאמת :םֶנינְק זה םָתֹמֲא 6 וצ ןיסיירפשרעפ וצ אז לג רחוק יֵתּותְּשֶאו פא ֵתקְֲ יׂשעאל יננאיָד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶטייֵרְּפְשְרעֶפ וצ אייז
 יא םֶתֹונְתַמְּב םָחֹואאֵּמַַא ּםָהָּב יח אָלטיִטפְׁשִמּוםיִבט או ןיִא ןעֶטייֵרְּפְׁשְרעֶפ ּוצ אייֵז דְנּוא
 ועד רׁשֲא ןעמִל םמׁשֲא ןעמִל םֵחָר רֶעָּפילְּכ ריבֵַהְּב -עֶנ טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז לייוֵו 24 :רעֶדְנעֶל
 וז טבֶרָאִּב לֵאָרְׂשִי תיּב-לֶא רַּבַד ןֵכָל +הָוהְי יָא רֶׁשֲא  ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םיִטָּפְׁשִמ עֶנייֵמ ןּוהְט
 יִתוא ּופְּדִנ תאָז דֹוע ָהֶוהָי יָנֹדֲא רמָא הֶּכ םֶהיֵלֲא ףתרפא אייֵז דֵנּוא ץעֶזעֶג עֶנייֵמ ןעֶפְראוְרעֶפ

 98 רֶׁשֲא ץֶרָאָה-לֶא םַאיִבֲאָו ;לַעָמ יב םֶלֵעְמִּב םֶכיֵתֹוְבַא 7 1 ט קי

 הָמָר הָעְבִנילְכ ֹוארו םֶהָל ּהָתֹוא תַתָל ידִי-תֶא יִתאָׂשָנ ,םיִתָּבַש עֶנייֵמ ןעֶזעוֶועֶג 4 ַחְמ ןעֶּבאָה

 סעּכ טׁשּוְּתיַו םֶהיֵחְבחתֶא םָׁשּחְּבזִַו תֹובָע ץע-לָכְו ְךאָנ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןעֶניֹוא עֶרייֵז דְנּוִא
 :םֶהיֵּכְסנ-תֶא םָׁש ּוכיִסיוָהיחוְחיִנַחיִרסְׁש ּומיִׂשוםְנְּבְרִה .-אָד 22 :תֹובָא עֶרייֵז ןּופ רעֶטעֶנְּפָא איִד

 59 אָרָּקיַוםָׁש םיִאָּבַה םָתַאירֶׁשֲא הָמָּבַה הָמ םֶהֵלֲא רַמאְו ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז ּוצ ְּךיֹוא ְּךיִא ּבאָה רעֶּביִר

 ל תוּבילֶא ו רמָא ןֵכִל יהוה םֶּזַה דע הָמְּב הָמְׁש ,ןעֶזעוֶועֶג טּונ טיִנ ןעֶנעֶז םאֶו ץעֶזעֶג
 םתִא םֶכֵֹמַא ְךרָּבַה הוה יָנֶא לַמָא הֵּכ לֵאְְׂשי ןעֶּבאָה אייז עֶבְלעוֶו ָךְרּוד םיִׁשַּפְׁשִמ דְנּוא
 51 םֶכיֵתְנֶּתַמ תֵאְׂשִבּו :םיִנֹז םֶּתַא םֶהיֵצּוְִּׁש יֵרֲהאְו םיִאְמִטִנ = - א עי רטש ֹכ 8 א

 ידע םֶכילּוִילְכל םִאְמִמנםֶתַא אָ םֶכינְּב יִבֵעַהְּב יד 1 + היא 6 יןלּבעל טְנעקעֶפ םיִּג
 נרֲא טאָ ינאי לֵאְָׂשִי חַּּ םָכָל ֶּׁדא נָא םַה ריז טימ ןעֶזעֶועֶנ אֵמַּטִמ ךיוא אייז
 נ אֵל וה םָכָחּו-לַע הָלעֶהְו :םָכָל ׁשֵרָּדַא-סַא ההְי -עֶנ ןעֶּבאָה אייֵז לייוֵװ ,תֹונָּתַמ עֶנעֶגייֵא

 תרחָפְׁשִמְכ םִֹכ הְהנ םיִלָמֶא םָּתַא|רׁשֲא הדְהִח (רֶעייַפ םעֶד ָךְרּודנ ןעֶראָפְרעֶּביִא טְכאַמ
 5 סַ וי יָֹדֲא םֶאָ יְִאייֵח :ָןֵבְֶו ץע תֶרֶׁשְל תֹוצִרֲאָה ּבייֵלְרעֶטּומ םעֶד טְנעֶפֶע סאו םעֶלַא
 ְּךלְמָא הָכּפִׁש הָמְַבּו ישְנ עֶרִבּו הָקְַח דיְּב אל  יֵדָּכ דֵנּוא ,ןעֶטְסיוִזְרעֶפ אייֵז לאָז ְךיִא יֵדְּכ
 5 דֵמ םֶכְֶאיְִּצַכקו םימעֲהךמ םֶכְתֶא יִתאצהְו :םכילע  ;ךאָה רעֶד ןיִּב ָךיִא זַא ןעֶסיוו ןעֶלאָז אייז

 זיֹוה םעֶד ּוצ דעֶר ,םָדָא-ְוִּב ,םּוראָד 7 הדוטנ עַרובּו הֶקח דיְּב םַּב םֶתֹוּופִנ רֶׁשֲא תֹצְרֶאָה ...ד = 6
 הל טביִמַעָה רֵּבְרִמ--לֶא םָכְתֶא יָתאֵבָהְו :הָכּּפְׁש הָמַחְבּ 'ו

 םֶכְּתִא טּפָׁשִא ןֵּכ םִיַרְצִמ ץֶרַא רֵּבַרְַּב םֶכיֵתֹבַאֹתַא ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָז אייֵז
 עֶרייֵא ְּךיִמ ןעֶּבאָה ןעֶגיִזאָד םעֶד ןיִא ְךאָנ
 ְךיִא ןעֶו ןיִראָו 28 :טְגיִדְניִזעֶג ריִמ ןעֶנעֶק ןעֶּבאָה אייֵז לייוַו ,טְרעֶטְסעֶלעֶג ןְרעֶטְלַע
 עֶנייַמ ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹּוא ּבאָה ְּךיִא סעֶכְלעוֶו ראַפ דְנאַל םעֶד ּוצ טְכאַרְּבעֶגְנייַרַא אייֵז ּבאָה

 לעֶביִה ןעֶכיֹוה ןעֶכיִלְטיִא ןעֶהעֶזעֶג אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןעֶּבעֶג וצ אייֵז ּוצ סֶע דְנאַה

 עֶרייַז ןעֶועוֶועֶג ביִרְקַמ טְראָד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םיֹוּב ןעֶקיִד ןעֶכיִלְטיִא דְנּוא (גְראַּבנ

 טְראָד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,תֹונָּבְרָק עֶרייֵז טיִמ ןעֶנְראָצְרעֶד ּוצ טְראָד ְּךיִמ יֵדְּכ ,םיִחָבְז
 :םיִכָסְנ עֶרייַז ןעֶסאָנעֶגְסיֹוא ְּךיֹוא טְראָד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ַחֹחיִנ ַחיִר רֶעייֵז ןּוהְמעֶנ ָּךיֹוא
 טְראָד טְמּוק רֶהיֵא סאָד הָמָּב ַא ראַפ סאָד זיִא םאו ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ ְָּךיִא ּבאָה יֹוזַא 9
 :באָט ןעֶניִטְנייַה םּוצ ויִּב הָמָּב ןעֶפּורעֶגְנָא טְרעוֶו ןּופְרעֶד ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא ?ןיִהַא
 רֶהיֵא טאָה ,טאָג ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ּוצ נאָז םּוראָד 0
 -ְמּוא עֶרייֵז ָּךאָנ דְנּוא ?ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵא ןּופ רעֶגייֵטְׁש םעֶד ָּךאָנ ןעֶזעוֶועֶג אֵמַטְמ ְּךייַא
 טְגְנעֶרְּב רֶהיֵא ןעֶו דְנּוא 21 ?ןעֶזעֶועֶג הָנֵזְמ ְךייֵא רֶהיֵא טאָה םיִׁשֲעַמ עֶגיִדְרעוֶו
 םעֶד ְּךְרּוד ןעֶרְהאָפְכְרּוד רעֶדְניִק עֶרייֵא טיִמְרעֶד טְכאַמ רֶהיֵא דְנּוא ,תֹונָּתַמ עֶרייֵא
 -נייַה םּוצ ויִּב רעֶטעֶנְּפָא עֶרייֵא עֶלַא טימ ןייַז אֵמַטְמ ָּךייַא רהיִא טּוהְמ יֹוזַא ,רֶעייֵפ
 ?לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה ָא ,ןעֶרעוֶו טְגעֶרְפעֶגְנָא ְּךייִא ןּופ ְּךיִא לאָז דְנּוא ,גאָּמ ןעֶניִט
 טְגעֶרְפעֶבְנָא ךייֵא ןּופ לעֶו ְּךיִא ּביֹוא ,טאָג ראַה רעֶד טְנאָז ,ּבעֶל ְּךיִא איוִו רֶהאָו יֹוזַא
 -ְךאָנ טעֶו םאָד ןעֶקְנאַדעֶג עֶרייֵא ןיִא ףיֹוא טְהעֶג סאָו סאָד דְנּוא 22 :ןעֶרעֶו
 יֹוזַא ,םִיֹוג איִד איו יֹוזַא ןייַז ןעֶלעוֶו ריִמ ,טְגאָז רֶהיֵא סאָו םאָד דִנּוא ,ןייַז טיִנ
 רֶהאָו יֹוזַא 23 :ןייֵטְׁש דְנּוא ץְלאָה ןעֶניִד ּוצ ,רעֶדְנעֶל איד ןּופ תֹוחָּפְׁשִמ איד איו

 ןעֶריִגעֶר אייֵז רעֶּביִא טיִנ לעוֶו ְּךיִא ּביֹוא ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז ,ּבעֶל ְךיִא איו
 -םיֹוא טיִמ דְנּוא ,םעֶרָא ןעֶטְקעֶרְטְׁשעֶנְסיֹוא ןייֵא טיִמ דְנּוא ,דְנאַה עֶקְראַטְׁש ַא טיִמ
 ,רעֶקְלעֶפ איד ןּופ ןעֶגְנעֶרְּבְסיֹורַא ְָךייֵא לעוֶו ְָּךיִא דְנּוא 24 :ןְראָצְמיִרְנ םעֶנעֶסאָגעֶג
 אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ טְנעֶז רֶהיֵא סאו רעֶדְנעֶל איִד ןּופ ןְלעֶמאַז ְּךייַא לעוֶו ְּךיִא דְנּוא
 ,םעֶרָא ןעֶטְקעֶרְּטְׁשעֶגְסיֹוא ןייֵא טיִמ דְנּוא ,דְנאַה עֶקְראַטְׁש ַא טיִמ ,טייֵרְּפְׁשְרעֶּפ
 ןעֶגְנעֶרְּבְנייַרַא ְּךיַא לעֶװ ְָּךיִא דְנּוא 22 :ןְראָשְמיִרְג םעֶנעֶסאָנעֶגְסיֹוא טיִּמ דְנּוא
 רעֶדָא) ןיִטֶּפְׁשִמ ְךייַא ְּךיִא לעוֶו טְראָד דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ איִד ןּופ רָּבְדִמ איִד ןיִא
 עֶרייֵא (טְפאָרְטְׁשעֶגג טָּפְׁשִמעֶג ּבאָה ְּךיִא איו יֹוזַא 26 :םיִנָּפ לֶא םיִנָּפ (ןעֶפאָרְטְׁש

 ,ןעֶפאָרְטְׁש ְּךייֵא ְךיִא לע יֹוזַא דאָרְנ ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןּופ רֶּבְדִמ רעֶד ןיִא ןְרעֶטְלֶע

 טגאז



09 

 יִתאֵבֲהְו טֶבָׁשַה תַחַּת םֶכְתֶא יִּתְרַבֲעַהְו :הָוהְי יָנֹדֲא םִאְנ 7
 טיִעְׁשּומַהְ יִדְְמַה םֶּכִמ ִתֹורַבּו:תיִרּבַה תֶרֶחְמִּב םֶכְתֶא 4

 שלֵאְרְׂשִי תַמְרַא-לֶאְו םֶתֹוא איֵצֹוא םֶהיֵרונִמ ץֶרָאמ יִּב
 -הֶּכ לֵאָרְׂשי-תיִּב םֶתַאְו:הָוְי יִנֲאיִּכ ֶּתעַדיו אוָבָי אָל 9

 םֶכניַא-םַא רַחֲאְ ּורֹבֲּוכָל וילּולַ ׁשיא הָהְי ָנֹדֲאו רַמָא
 םֶכיֵתְֹּתַמּב דֹוע-ּולְלַחְת אֵל יִׁשְדִק םֵׁש-תֶאְו יִלֵא םיִעָמְׂש

 םֶאְנ לֵאָרְׂשִי םֹרְמ ורֵהְּב יִׁשְרָקירַהְב יִּכ :םֶכיֵלְלְִבּומ
 םבׁש ץֶרֲאָב הָלְּ לֶאָרְׂשִי תיִּבילְּכ יְַרִבעַי םָׁש הָוהְי ינֹדֲא
 זריִׁשאַר--תֶאְו םֶכיֵתְֹמּורְּת-תֶא ׁשֹוָרְדֶא םָׁשְו םֵצְרָא

 הָצְרֶא םֹחיִנ ַחיֵרְּב - ּ!םֵּכֵׁשְדָקילְכִּב םֶכֵתִֹאְׂשַמ 1
 ךמ םֶכְתֶא יּתְצַבַקְו םיִּמַעָהךִמ םֶכְתֶא יָאיִצֹוהְּב םֶכְתֶא
 !םֶיַ יניְֵל םֶכָ ּתְּדְקִנו םּב םֶתֹצְפִנ רֶׁשֲא תֹוצְרֲאָה
 לֵארְׂשִי תַמְדַא-לֶא םֶכְתֶא יָאיִבֲהַּב הָוהְי יִנֲאייֵּכ םֶּתְעַדיְו

 ;טֶכיֵמֶאלהָחוא תַתָל ידי-תֶא יִתאָׂשָנ רֲֶׁא ץֶרֶאָה-לֶא
 רֶׁשֲא םֶכיֵתַֹלילֲע-לְּכ תֵאְו םֶכְיֵכְרַדיתֶא םׁש"םָּתְרַכּו
 רֶׁשֲא םֶכיֵתְָֹר-לֶכְּב םֶניֵנְפִּב םָתֹשְקִּו םָּב םָתאֵמְטִנ

 מל םֶכְתִא יִתֹוׂשעַּב הָוהְי ינֲאיֵּכ םָּתְעְַו :םֶתיׂשֲע 4
 תיֵּב תֹותְחֶׁשִנַה םֶכיִתוְלילֲעַכְו םיִעָדָה םֶכיֵכְרַרְכ אל יִמְׁש

 היי נָא םָאָנ לֵאָרׂשִי
 אכ אכ
 ְךֶרֶּד ְּךינִּפ םיִׂש םֶדָאְדִּב :רֶמאֵל יִלֵא הוהָירַבְד יִהָיַא 2

 :בֵגְנ הָדָּׂשַה רַעיילֶא אֵבְנִהְו םֹרָּד-לֶא ףֶּטֵהְו הָנְמיִּת
 4 יָנֹדֲא רַמָאדהַּל הָוהְי-רַבְּד עַמְׁש בנְנַה רעָיל ָּתְרַמָאְו 5

 ׁשבָי ץע-לְבְו חל-ץע-לכ ָךב הָלְכָאְו ׁשֵא וָךְ-תיִצַמ יה
 בֵנמ םִנְפ-לּכ הָביֹבְרְצִתֶבֶתְלַׁש תֶבהַל הֶבְבִראְל

 :הָּבְִּת אֵל ָהָּתְרַעְּב הָוהְִנֲא יִּכ רׂשְּב-לָּכאָרְו :הָנְֹפֶצ 4
 ילָׁשַמִמ אָלֲה יִל םיִרְמִא הָּמֵה הֹהְי יָנֹדֲא ּהָהָא רמֹאָו ה

 אכ כ לאקזחי
 לעוֶו ְךיִא דְנּוא 87 :טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז
 ,טור רעֶד רעֶטְנּוא ןעֶרְהיִפְרעֶּביִא ְּךייֵא

 ןיִא ןעֶגְנעֶרְּבְנייַרַא ְךייִא לעוֶו ְךיִא דְנּוא
 לעוֶו ְּךיִא דְנּוא 88 :תיִרְּבַה תֹותיִרְּכ םעֶד

 ןעֶנעֶז סאוָו איִד ןעֶמיֹורְסיֹוא ְּךייִא ןּופ
 םעֶד ןּופ ,ריִמ ןעֶנעֶק ןעֶניִדְניִז דְנּוא דֵרֹומ
 לעוֶו ףיֹוא ְּךיִז ןעֶטְלאַה אייֵז ואוְוַא דְנאַל

 ץֶרֶא ןייק רעֶּבָא ,ןעֶגְנעֶרְּבְסיֹורַא אייֵז ְּךיִא
 דְנּוא ,ןעֶמּוקְנייִרַא טיִנ אייֵז ןעֶלאָז לֵאָרְׂשִ
 :ראַה רעֶד ןיִּב ְּךיִא זַא ןעֶסיוִו טעוֶו רֶהיֵא

 ,לֵאָרְׂשִי זיֹוה ָא ;ְךייא ןעֶגעוֶו רעֶּבָא 9
 ,ןיִהַא טְהעֶג ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז איֹוזַא

 ְךאָד דְנּוא ,ןעֶצעֶג עֶנייִז רעֶביִלְטיִא טְניִד
 -עֶג טיִנ ריִמ טְליוִו רֶהיֵא ןעוֶו םעֶדְכאָנ

 רֶהעְמ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא רעֶּבֶא---,ןעֶכְראָה
 טיִמ ןעֶמאָנ ןעֶגיִלייֵה ןייֵמ ןייַז לֵלַחְמ

 ;רעֶטעֶנְּפָא עֶרייַא טיִמ דְנּוא תֹונָּתַמ עֶרייֵא
 ---וגְראַּב ןעֶגיִלייֵה ןייֵמ ףיֹוא ןיִראָו 0
 טְנאָז--לֵאָרְׂשִי ןּופ גְרעֶּב עֶכיֹוה איִד
 דְנאַל םעֶד ןיִא טְראָד ,טאָנ ראַה רעֶד

 ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה עֶצְנאַג םאֶד ריִמ ןעֶלעוֶו
 אייֵז ְּךיִא לעֶװ טְראָד ןעֶניִד לֵאָרְׂשִי

 ןּופ עֶּטְׁשִרֶע סאָד דְנּוא ,תֹומּורְּת עֶרייֵא ןעֶגְנאַלְרעֶפ ָּךיִא לעוֶו טְראָד דְנּוא ,ןעֶגיִליוועֶּב
 ַא טיִמ ןעֶניִליוִועֶּב ָּךייֵא לעֶז ְּךיִא 41 :ןעֶטייֵקְניִלייֵה עֶרייֵא עֶלַא ןיִא תֹוריֵּפ עֶרייֵא

 לעוֶו ְּךיִא ןעוֶו דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ איִד ןּופ ןעֶגְנעֶרְּבְסיֹורַא ְּךייֵא לעזֶו ְּךיִא ןעוֶו ,ַחּור תַחַנ
 לעדֶו ְּךיִא דְנּוא ,טייֵרְּפְׁשּוצ ןעֶועוֶועֶג טְנעֶז רֶהיֵא ּואוְוַא רעֶדְנעֶל איִד ןּופ ןְלעֶמאַז ְּךייַא
 טעֶז רֶהיֵא דְנּוא 42 :רעֶקְלעֶפ איִד ןּופ ןעֶגיֹוא איִד ראָפ ,ןעֶרעוֶו טְגיִלייֵהעֶג ָךייַא ןיִא
 ּוצ ,לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק ןעֶגְנעֶרְּבְנייַרַא ָּךייַא לעוֶז ּךיִא ןעוֶו ,ראַה רעֶד ןיִּב ְּךיִא זַא ןעֶסיוו

 ןעֶּבעֶג ּוצ םִע יִדְּכ (ןעֶרעוֶוְׁש ּוצ) דְנאַה עֶנייַמ ןעֶּביֹוהעֶנְפיֹוא ּבאָה ְּךיִא םאִו דְנאַל םעֶד
 עֶלַא דְנּוא ,ןעֶנעוֶו עֶרייֵא ןָא ןעֶקְנעֶדעֶג רֶהיֵא טעוֶו טְראָד דְנּוא 48 :תֹובָא עֶרייֵא ּוצ
 טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג אֵמַמְמ ְּךייַא טאָה רֶהיֵא עֶכְלעוֶו טיִמ םיִׂשֲעַמ (עֶוייַּב) עֶרייֵא

 :ןּוהְּמעֶנ טאָה רֶהיִא םאְ םיִׂשֲעַמ עֶטְכעֶלְׁש עֶרייֵא עֶלַא ןעֶגעוֶו ןְלעֶקֶערעֶפ ןײלַא ְּךייַא
 טימ ןּוהְט םעֶכְלאָז לעוֶז ְּךיִא ןעוֶו ,ראַה רעֶד ןיִּב ָּךיִא זַא ןעֶסיוִו טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא 4

 דְנּוא ןעֶנעֶו עֶטְכעֶלְׁש עֶרייַא איז יֹוזַא טיִנ זיִא םִע ,ןעֶנעוֶו םיִנעֶמאָנ ןייֵמ ןּופ ְךייַא
 :םאָנ ראַה רעֶד טְנאָז ,לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶנְזיֹוה ָא ,םיִׂשעַמ עֶנעֶּבְראָדְרעֶפ עֶרייֵא איו

 אכ לעטיפאק

 ,םָדָא-ןֶּב 9 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ּוצ זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד דְנּוא 1
 ,טייֵז-םֹורָד ףיֹוא טְראוָו ןייַד ןייַז זאָל ,טייַז-םֹורָד ןייק געוֶז םעֶד ףיֹוא םיִנָּפ ןייַד אּוהְט
 ּוצ ןעֶנאָז טְסְלאָז אּוד דְנּוא 8 :טייַז-םֹורָד ןּופ דְלאַַו םעֶד ןעֶנעֶק תֹואיִבְנ גאָז דְנּוא
 ָךיִא העֶז ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,טאָנ ןּופ טְראָו סאָד רעֶה ,טייז-םֹורָד ןּופ דְלאַוו
 ןעֶטְבייֵפ ןעֶכיִלְטיִא ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ ריִד ןיִא טעוֶו סאָד דְנּוא רֶעייֵפ ַא ןעֶדְניִצְנָא ריִד ןיִא לעו
 -ייֵנ ןעֶרעוֶו ןעֶׁשאֶלְרעֶפטיִנטעזֶו םאֵלְפ-רֶעייֵפ איִד ,םיֹוּב םעֶנעֶקיִרְט ןעֶכיִלְטיִא דֵנּוא ,םיֹוּב
 ׁשייֵלְּפםעֶלַא דְנּוא 4 :ןעֶרעוֶו טְנעֶרְּבְרעֶפ רֶהיֵא ןיִא לאָז ןֹופָצ זיִּב םֹורָד ןּופ ןעֶטייֵז עַלַא טְרֶע
 -ְךעֶפ טיִנ לאָז םִע ןעֶדְניִצעֶגְנָא סֶע ּבאָה ראַה רעֶד ָךיִא זַא ןעֶהעֶז םִע ןעֶלאָז (ןעֶׁשְנעֶמ עַלַאנ
 טיִנ רֶע טעֶר ,ריִמּוצ ןעֶנאָז אייֵז !טאָג ראַה ,ָא---,טְגאָועֶג ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא 2 :ןעֶרעוֶז ןעֶׁשאִל

 טימ



 אכ לאקזחי

 ןּופ טְראָו סאָד דְנּוא 6 ?םיִלָׁשְמ טיִמ
 ּוצ יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ּוצ זיִא ראַה םעֶד

 ןעֶנעֶק םיִנָּפ ןייַד אּוהְט .םָדֶא ןֶּב 7? :ןעֶנאָז
 ןעֶגעֶק ןייַז טְראָו ןייֵד זאָל דנּוא .םִיַלָׁשּורְי
 תֹואיִבְנ נאָז דְנּוא ,םיִׁשָדְקִמ (עֶדייֵּב איד

 טְסְלאָז אּוד דְנּוא 8 :לֵאָרְׂשִו ץֶרֶא ןעֶנעֶק
 רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי ןיִרָא ּוצ ןעֶגאָז
 ָךיִא דְנּוא ,ריד ןעֶנעֶק ןיִּב ְּךיִא ,העֶז ,ראַה
 עֶרְהיִא ןּופ דְרעוֶוְׁש ןייֵמ ןעֶהיִצְסיֹורַא לעוֶו
 ןעֶנְליִטְרעֶפ ריִד ןּופ לעֶו ָּךיִא דְנּוא ;דייֵש
 ְךיִא לייו 9 :עָׁשָר םעֶד טיִמ קיִדַצ םעֶד
 דְנּוא קיִדַצ םעֶד ןעֶנְליִטְרעֶפ ריִד ןּופ לעוֶו
 ךְרעוֶוְׁש ןייֵמ טעוֶו םּוראָד ,עֶׁשָר םעֶד

 םעֶלַא ןעֶגעֶק דייֵׁש עֶרְהיִא ןּופ ןְהעֶנְסיֹורַא
 דְנּוא 10 :טייֵז-ןֹופָצ זיִּב םֹורָד ןּופ ׁשייֵלְפ
 ראַה רעֶד ְּךיִא סאָד ןעֶסיוִו ןעֶלעוֶו עֶלַא
 ןופ דְרעוֶוְש ןייֵמ ןעֶניֹוצעֶנְסיֹורַא ּבאָה

 רֶהעֶמ טיִנ לאָז םִע דְנּוא ;דייֵׁש עֶרְהיִא
 ,םָדָא-ְןֶּב אּוד רעֶּבָא 11 :ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ
 דְנּוא ןעֶדְנעֶל עֶנעֶבאַרְּבּוצ ןעֶנעוֶו !ץְפיִז

 ןעֶצְפיִז אּוד טְסְלאָז טייֵקְרעֶטיִּב ןעֶנעוֶו

0 

 ְךֶּב :רמאל ִלֵא הָודירַבְד ִהַו אה םִַלָׁשְמ
 זאצְבְדו םיִשדְקִמ-לֶא ףֶּמְַו םֹלָׁשורְיילֶא ּךנָפ םיִׂש םָדָא
 8 רֶמָא הּכ לֵאָרְׂשִי תַמְַאְל ָּתְִמָאְו :לֵארְׂשִי תַמְרַאלֶא
 י ןֵכָל ׁשֹרְו קיַדצ ךמכ יִּתַרְכִהרִׁשֲא ןֶע עשו קיִדצ ךממ יִּתרְכְִ הָרְִַּמ יִּכְרַה יִתאֵעְֹו דלא נה הָוהְי
  ּוצְדו :ןפֶצ בנעט רָׁשָּב-לֶּכילֶא הָרְעַּתִמ יִּבְרֲה אֵּצִּ
 בָּשָת אֵל הָרְַּמיִּברַח יִתאֵֹוה הוי א יִּכ רֶׂשֶּב-לּכ
 ג ובינְֶמ ןיִרְבׁשְּב חַנָאַה םֶרָאְרִב הֶּתִאְ ;דוָש
 ונ ילַע ףילֵא ְּרְמאֶייִּכ הָיָהְו :םהניֵעְל חנֲאֵת תּוריִרְמִבּ
 -לָּכ סֵמָנְ הֶאָב-יכ הָעומְׁשילָא ָּתְרִמָאְו חָנֶאְנ הָּתַא הֶמ
 הְָכִלַּת םיְִַּב-לָכְַחּור-לְכ הָתָהָכו םִיָיילְכ ופָרְו בֵל
 5 יִהָ :הָוהְי דָא םִאְנ הָתוְהָנו הֶאְב הנה םִיַּמ
 14 רָמָא הָּ ָתְרַמֲאו אב םֶרָאְדִּב :רֶמאֵל ילֵא הָוהי-רַבְד
 וט ַחֵבָט ןַעַמְל :הָמּורְמדבנְו הָּדַחּוה בֶרָת בֶרָח רמָא יָנֹדֲא
 טֶבֵׁש שיִשָנוִא הָּטִרֹמ קֶרֶּב הָקיהְיַה ןעמל הָדחּד חַּבַמ
 וי הֶּכַּב ׂשֵּפְתִל הָטְרָמְל הָתֹא ןּתִיו :ץע-לְּכ תֶסאמ ןנ
 ;נְרֹודידיְּב הָתֹוא תַתָל הָּמָרֹמ אוִהְו בֶרָה הֶּדַחּור איֵה
 וד -ילָכְּב אה יִּמַעְב הָתְיִה איִהייִּכ םֶדָאְדְּב לֵלֵהְו קעז
 קֶפְס ןֵכָל ימע-תֶא ּווָה בָרָהילֶא יֵרּונְמ לֵאְרׂשִי יֵאיׂשְ
 5 הָריְהִי אֵל תֶסָאֹמ טְבׁש-טַניִַא הָּמּו ןַֿב יִּכ :ךְרילָא
 5 ףַּכ דַהואְִֵּּה םֶדָאְדָב הָּתִאְו :הָוהְי יָנֹדֲא םִאְנ
 בֶרָח איל םיִלָלֲה בֵרָח הָתְׁשיִלְׁש בֶרָה לּפְּכְִו ףֶּכ-לֶא
 כ ורֵּבְרַהְו בֵל מל ! ןַעמִל ּוםֶהָל תֶרָהֹחַק לֹורּגַה לֵלָח
 חָא בֵרָ-תַחְבִא יִּתְִנ םֶיֵרְעַׁש-לֶּכ לַע םיִלׂשְּכַּמַה
 טעוֶו םִע דְנּוא 12 ;ןעֶניֹוא עֶרייֵז ראָפ ג יִמיֵׂשָה יִיִמיַה יִרֲחַאְתִה ּוחַבָטְל הָטֶעְמ קָרְבִל הָיֹשִע

 -ראַפ ,ןעֶגאָז ריִד ּוצ ןעֶלעוֶו אייֵז ןעוֶו ,ןייֵז
 . אּודטְסְלאָז יֹוזַא ? ןעֶצְפיִז אּוד טְסּוהְט סאוָו
 ץְראַה םעֶכיִלְטיִא דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא םאוו טְכיִרְכאָנ (הֶעּומְׁש) רעֶד ןעֶנעוֶו ,ןעֶנאָז
 םעֶביִלְטיִא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ףאַלְׁש ןעֶלעוֶו דְנעֶה עֶלַא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶצְלאָמְׁשּוצ טעוֶו
 העָז ,רעֶסאוַו איז יֹוזַא ןְהעֶנּוצ ןעֶלעוֶו ןֶעיִנְק עֶלַא דְנּוא ,ןעֶטְבאַמְׁשְרעֶּמ טעוֶו הָמיִמעָנ
 םעֶד ןּופ טְראָו סאָד דְנּוא 18 :טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז ,ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא ,ןָא טְמּוק םִע
 טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,תֹואיִּבְנ נאָז םָדָאְןִּב 14 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ּוצ זיִא ראַה
 טְפְראַׁשעֶג טעוֶו םִע !דְרעוֶוְׁש ַא ,דְרעוֶוְׁש ַא ,גאָז ;טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָז
 ףְראַׁש סֶע ויִא ןעֶטְכעֶׁש םיוִועֶג לאָז םִע יֵדְּכ 1 :ןעֶקְניִלְּב ָּךיֹוא טעוֶו םִע דְנּוא ןעֶרעוֶו
 ןעֶלאָז רעֶדָא ;ןעֶראָועֶג טְכאַמעֶג טאַלְג םִע זיִא ןעֶקְניִלְּב לאָז םֶע יִרַּב רְנּוא ,טְבאַמעֶנ

 :םיֹוּב ןעֶכיִלְטיִא טעֶּטְכַאְרעֶפ םאָו ןָהּזז ןייֵמ ןופ טור איִד זיִא םִע ןֶעייֵרְפ ְּךיִז ריִמ
 ןעֶמעֶנּוצְנָא (רעֶסעֶּב) איִז יֵדְּכ ןעֶכאַמ ּוצ טאַלְג איִז ןעֶּבעֶגעֶג םִע טאָה רֶע דְנּוא 6
 ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶגעֶג לאָז איִז יֵדְּכ טאֵלְנ דְנּוא דְרעוֶוְׁש םעֶּפְראַׁש ַא זיִא םִע ,דְנאַה רעֶד טיִמ
 ןיִראָָו !םֶדָא-ְןֶּב ,גאָלק דְנּוא אייֵרְׁש 17 :ןעֶנעֶנְרַה טּוהְט סאָו םעֶד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא
 םאָו איִד ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ עֶלַא רעֶּביִא דְנּוא ,קְלאַפ ןייֵמ רעֶּביִא ןייַז טעוֶו םִע
 ּפאַלְק רעֶּביִראָד ,קְלאָפ ןייֵמ ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז דְרעוֶוְׁש םעֶד ראַפ אָרֹומ ןעֶּבאָה
 טעוֶו טּור איִד ןעוֶו ,סאָו רעֶּבָא ,טְפיִרְּפעֶנ זיִא םִע ןיִראָו 18 :ןעֶדְנעֶל עֶנייֵד ףיֹוא
 גאָז ,םֶדָא-ְןֶּב אּוד רעֶּבָא 19 :טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז ? ןייַז טעֶטְכַאְרעֶפ רֶהעָמ טיִנ ְּךיֹוא
 ןעֶרעֶו ןעֶּבְראָדְרעֶּפ טעוֶו דְרעוֶוְׁש סאָד ןיִראוָו ,דְנעֶה איִד טיִמ פאלק דְנּוא ,תֹואיִּבְנ
 איד טְנאָלְׁשְרעֶד סאָו דְרעוֶוְׁש ַא ויִא םִע ,דְרעוֶוְׁש םעֶכאַפייֵרְד ַא ןייַז טעוֶו סֶע ,אֹוי

 ןעֶצְלעֶמְשְרעֶצ ּוצ ץִראַה סאָד יֵדְּכ 20 :ןעֶמּוקְנייִרַא םיִרָדַח עֶרייֵז ּוצ טעוֶו סֶע ,עֶסיֹורְג
 טְזאָלעֶג ְּךיִא ּבאָה ןְרֶעיֹוט עֶרייֵז עֶלַא רעֶּביִא ,ןעֶרְהעֶמְרעֶפ ּוצ גְנּולְכיֹורְטְׁש איִד דְנּוא
 -עֶבְנייַא זיִא םֶע דְנּוא ,טְכאַמעֶב גיֵצְנעֶלְג ןיֹוׁש זיִא םִע ;ָא ,רְרעוֶוְׁש םעֶד טיִמ ןעֶטְכעֶׁש
 ְךאַמ רעֶדָא ןעֶטְכעֶר רּוצ רעֶדעוטְנֶע העָנ !ְךיִד גיִנייֵאְרעֶפ 91 :ןעֶטְכעֶׁש ּוצ טְלעֶקיוִו
 ךיֹוא לעֶז ְּךיִא דְנּוא 22 :טייֵרְּבעֶנְנָא זיִא םיִנָּפ ןייד ןיִהַא ּואוְוַא ,טייַז-ןעֶקְניִל רּוצ ריִד

 ְךיִא ,ןְראָצְמיִרְנ ןייֵמ ןעֶזאָלְּפָא לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,עֶרעֶדְנַא איד ּוצ דְנאַה עֶנייֵא ןעֶּנאָלְׁש
 ריִמ ּוצ זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו םאָד דָוא 28 :טעֶרעֶנ םִע ּבאָה ראַה רעֶד

 נ יִַּכ-לָא יִּפַכ הּכַא ינֲא-םַנְו :תֹרָעָמ נפ הָנָא יִליִמְׂשַה
 15 ;ָוהיירַבַד יִהְו = + +יִּתְרַּכִּד הָוהְויֵנֲא יִתְמִח יִתֹחְנְַ

 ןעזעוװעג
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 םיּכְד םִנְׁש !ָךְליִסיִש םֶרֶאְרּב הֶּתַאְו :רמאֹל יֵלֵא 4
 אֵרָּב דִי םֶהינְׁש וִאְצִי דָחֶא ץרָאמ לֵּבְּבְּךֶלֶמ בֶרָח אּובָל

 זרֵא בֶרָח אּוָבָל םיִׂשָּת ר :אָרְּב ריִע ךֶרָחׁשאְרְּב הכ
 רַמְעייֵּכ :הָרּוצּב םַלָׁשוריִב הָרּוהְי-תֶאְו ןומעיינְּב תּבַר 6

 דְסְקִל םיִכְרּדַה יֵנְש ׁשאֶרְּב ּךֵרּלַה םָא-לָא לֶכֶּביְִלִמ
 ונימיִּב :דָבֶּכּב הֶאָר םיָפָרְּתַּב לֵאָׁש םיִּצַחַּב לֵקְלק םֶסָק צז

 חַצְרְּב הָּפ ַחָתְפַל םיִרָּכ םַׂשָל םַלָׁשּורְי םֶסָּקַה ! הָיָה
 ְךְְׁשִל םיִרָעְׁש-לַע םיִרָּכ םֹוַׂשְל הָעּורְתִּב לוק םיִדָהָל

 םֶהיֵניְֵּב אְׁשיומִקּכ םֵהָל הָיָהְו קיד תוָנְבִל הָלְלְס 8
 :שֵּפְּתִהְל ןוָע ריִכוִמדאּוְהְו םֶהְל תֹועְבִׁש יִעְבֶׁש

 תרוַלְּגִהְּב םֶּכִע םֶכְרַּכְוַה ןענ הֵוהְי יָנֹדָא רַמא-הְּכ ןֵכָל 25
 עי םֶכיֵתוליִלְע .לֶכְּב םֶכיֵתֹואְּטַח תֹואְרָתְל םֶֶכיְֵׁשִּפ
 איָשְנעָׁשְר לֵלָח הִָּאְו :ׂשפְּתִּת ףֵּכּב םֶכְרַכְוִה ל
 רַמָא הֵּכ :ץֵק ןו תעְּב ומוי אָּבירׁשֲא לֵאָרְׂשִי 1

 תאז-אל תא} הָרָמִעָה םיִרָהְו תֶפְָצִּמַה רוסָה הָוהְי ָנֶֹא
 הִָמיִׂשֲא הָוִמ הוצ הָומ :ליּמְׁשַה ּהְבְנַהְוַַּּבְנַה הָלָפְׁשִה 2

 ;וִּתַתְנּו טְַּׁשַּמַה וָלירְׁשָא אָּכידַע הָיָה אֵל תאֹודבַג
 -ילֶא הָוהְ ָנֹדָא רַמָא הַּכ ָּתְרַמָאְו אֵּנִה םֶדָאְדב הָּתַאְו
 חַבָטְל הָחּותְּפ בֶרָח בֶרָח ָּתְרַמָאְו םָתָּפְרֶח-לֶאְוןַע יֵנְּב

 "שֶסֶקִּכ אְָׁש ךֶל תוֲחַּב :קרָּב ןַעמִל ליִכְהִל הָמּורְמ 4
 אָּבירֶׁשֲא םיִָּׁשְר יִלְלַח יראָוצ-לֶא ְךֶתֹוא תַתָל בוָּכ ְךָק

 -רֶׁשא םָֹקְמִּב ּהָחְעַּתילִא בֵׁשָה :ץֶק ןוע תַעְּב םָמֹוי הל
 ְךילָע יִּתְַּפׁשְו :ְךֶתֹא טּפְׁשֶא ְיֵֹורְכִמ ץרַאּב תאֵרְבִנ 5

 אכ

 אוד דנוא 24 :ןעֶנאָז וצ יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶ

 יֵדְּכ ןעֶגעוֶו אייֵװְצ ריִד ְּךאַמ .םָדָאְרִּב
 לאָז לֶבָּב ןּופ ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ דְרעוֶוְׁש םאָד

 עֶרייֵּב ןעֶלאָז דְנאַל ןייֵא ןּופ ,ןעֶמּוק
 ןייֵא םיֹוא ריִד םיֹור ,ןְהעֶגְסיֹורַא (ןעֶגעוֶו)
 ןּופ געוֶו םעֶד ןיִא ,ץיִּפְׁש רעֶד ןָא טְרָא
 ;טֶרָא ןייֵא םיֹוא ריִד םיֹור טאָטְׁש רעֶד
 סאָד יֵדְּב געוֶו ַא ןעֶבאַמ טְסְלאָז אוד 5
 איד ןּופ תַּבַר ןייק ןעֶמּוק לאָז דְרעוֶוְׁש
 םִיַלָׁשּורְי ןייק הָדּוהְי ּוצ דְנּוא ,ןֹומַעיינְּב
 רעֶד ןיִראָו 26 :טאָטְש עֶטְסעֶפ איִד

 םעֶד ףיֹוא ןעֶנאַּטְׁשעֶג זיִא לֵבָּב ןּופ ָּךֶלֶמ
 ץיִּפְׁש רעֶד ןָא !ּפֶא ְּךיִז רייש םאִו געדֶו

 ָךיִז לאָז רֶע זַא ןעֶנעוֶו אייֵוְצ איִד ןּופ
 איִד טאָה רֶע ,םּוׁשיִּכ ְּךְרּוד ןעֶגאָז ןעֶזאָל
 -עֶגְנָא טאָה רֶע ,טְכאַמעֶג טְכייֵל ןעֶלייֵפ

 טאָה רֶע ,העֶדְליִּבְנעֶצעֶג איד ְּךְרּוד טְגעֶרְפ
 עֶנייֵז ןיִא 27 :רעֶּבעֶל איד ןעֶהעֶזעֶגְנָא
 םּוׁשיִּכ םאֶד ןעֶועוֶועֶג ויִא דְנאַה עֶטְכעֶר
 ןעֶלעֶטְׁשּוצְנֶא ןעֶנאָנאַק יִדָּכ םִיַלָׁשּורְו ןּופ

 םֵשְנַא דיִּב ְּךותְִּו ְךיִלָע ַחִּפָא יִתְרָבָע ׁשֶאְּב יִמֹעַ
 הָיְִיךֶמּד הָלְכֶאָל הָיְהִּת ׁשֵאָל :תיִחְׁשַמ יִׁשְרָח םיִרָעְּב יז

 יְִּרַַּּד הָוהְ נא יִּכ יֵרֵכְִת אֵל ץרֶאָה ךוַתְּב

 הָחיִצְר טיִמ ןעֶכאַמּוצְפיֹוא ליֹומ סאָד דְנּוא
 -אֵׁש טימ ןעֶּבעֶהּוצְפיֹוא לֹוק םאָד דְנּוא
 אייֵּב ןעֶלעֶטְשּוצְפיֹוא ןעֶנאָנאַק דְנּוא ,גְנּול

 םאָד דְנּוא 28 :םעֶרּוהְט ַא ןֶעיֹוּב ּוצ דִנּוא ץְנאַש ַא ןעֶטיִׁשּוצְפיֹוא דְנּוא ןְרֶעיֹוט איִד
 אייֵז ּוצ ןעֶּבאָה םאָװ (איִד ּוצ) םּוׁשיִּכ םעֶׁשְלאַּפ ןעֶניֹוא עֶרייֵז ןיִא ןייז אייֵז ּוצ טעוֶו

 טְּפאַעֶג ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ רֶניִז איִד ןעֶקְנעֶדעֶג טעוֶו רֶע דְנּוא ,תֹועּובְׁש טימ ןעֶריֹואוְוְׁשעֶג
 ןעֶקְנעֶדעֶג טְכאַמעֶג טאָה רֶהיִא לייוו ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,םּוראָד 29 :ןעֶרעוֶו
 דְניִז עֶרייֵא זַא ןעֶראוָועֶג טְקעֶלְּפְמְנַא זיִא דֶניִז עֶרייֵא דְנּוא ןעֶטייֵקְגיִטְכעֶרעֶגְנּוא עֶדיֵא
 טְנאָמְרעֶד רֶהיֵא טעֶו םּוראָד םיִׂשֲעַמ עֶטְכעֶלְׁש עֶרייֵא עֶלַא ךרּוד ןעֶרעוֶו ןעֶהעֶזעֶג לאָז
 רעֶניִלייֵהְנּוא אּוד דְנּוא 80 :ןעֶרעֶו טְּפאַחעֶנ דְנאַה רעֶד ןיִא טעֶו רֶהיֵא דְנּוא ןעֶרעוֶו
 דְניִז איִד ןעוֶו טייֵצ רעֶד ןיִא ,ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא גאָט ןייַד ,לֵאָרְׂשִי ןּופ איׂשָנ אּוד ,עָׁשֶר
 םּורַא םעֶנ דְנּוא ,טּוה םעֶד ּפָא טּוהְט ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 81 :דֶנֶע ןייֵא טאָה
 ְךאַמ דְנּוא ,גיִרעֶדיִנ זיִא םאוָו םעֶד ּבעֶהְרעֶד ,עֶגיִזאָד סאָד ןייַז טיִנ טעוֶו םאָד ,ןיֹורְק איֵד
 !טְסיווְרעֶפ !טְסיוִוְרעֶפ !טְסיוִוְרעֶפ ןעֶכאַמ לעו ְּךיִא 82 :ְךיֹוה זיִא סאוָו םעֶד גיִרעֶדיִנ
 היִא םִע טְבעֶר םעֶמעֶו ןעֶמּוק טעֶװ רעֶד ויִּב ןייַז טיִנ ְךיֹוא טעֶו סאָד דנּוא
 אוד דְנּוא ,תֹואיִבְנ נאָז ,םֶדָאְִּב ,אוד רעֶּבָא 93 :ןעֶּבעֶנ םֶהיֵא םִע לעוֶו ְּךיִא דְנּוא
 ,דְנאַׁש עֶרייֵז ןעֶבעוֶו דְנּוא ןֹומַעייֵנְּב איִד ּוצ טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָז טְסְלאָז
 ןעֶטְכעֶׁש םּוצ ,טְכאַמעֶנְּפיֹוא זיִא דְרעוֶוְׁש סאָד ,דְרעוֶוְש סאָד ,ןעֶנאָז טְסְלאָז אּוד דְנּוא
 -עֶנ ריִד טְסאָה אּוד לייװ 4 :טְצְנאַלְנ םִע לייוו ןעֶדְנעֶלְרעֶפ וצ ,טאַלְגעֶגְסיֹוא םִע זיִא
 ךיד ,ןעֶנאָז ןעֶגיִל ףּוׁשיִּכ ְךְרּוד טְואָלעֶג ריִד טְסאָה דְנּוא ,ןעֶנאָז תֹואיִבְנ ׁשְלאַפ טְזאָל

 גאָט רֶעייֵז םאו ,םיִעָׁשְר עֶנעֶנאַלְׁשְרעֶד איִד ןּופ רעֶזְלעֶה איִד ףיֹוא ןְרעֶפְטְנֶעֶרעֶּביִא וצ
 ְךיִא לאָז 22 :דנָע ןייֵא ןעֶּבאָה טעֶו רֶניִז עֶרייֵז ןעוֶו טייֵצ רעֶד ןיִא .ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא
 טְזיִּב אוד ּואְח טְרָא םעֶד ןיִא ?דייׁש עֶרֶהיֵא ןיִא (דְרעוֶוְׁש םאָדְנ ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ ןעֶזאָל
 ןעֶטיִנְסיֹוא ריַד רעֶּביִא לע ְּךיִא דְנּוא 36 :ןישָּפְׁשִמ ְּךיִד ָךיִא לעֶז ,ןעֶראָועֶג ןעֶפאַׁשעֶּב

 דְנּוא ,ןעֶזאַלְּב ריד ףיֹוא ְּךיִא לעֶו ןְראָצְמיִרְג ןייֵמ ןּופ רֶעייַפ םעֶד טיִמ ,ןְראָצְמיִרְג ןייֵמ
 ןעֶנעֶז םִאָו ,ןעֶׁשְנעֶמ עשיִראַנ איד ןּופ דְנעֶה איד ןיִא ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא ְּךיִד לעוֶו ךיא
 םּוצ רֶעייַּפ םעֶד ראַפ ןיַז טְסעֶו אוד 27 :ןעֶּבְראַדְרעֶפ ּוצ רעֶלְטְסְניִק
 הָנאַל םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא ןייַז טעֶװ טּולְּב ןייַד דְנּוא ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ
 ּבאָה ,ראַה רעֶד .ָךיִא ןיִראָו ,ןעֶרעֶו טְנאָמְרעֶד רֶהעֶמ טיִנ טְסעֶו אּוד דִנּוא
 :םעֶרעֶג םִֶע

 דנוא -



 בכ לאקזחי
 בכ לעטיפאק

 ּוַצ זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו סאָד דְנּוא 1
 דְנּוא 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶג ריִמ

 טְסְליוִו ,ן'טָּפְׁשִמ אּוד טְסְליוִו ,םָדָא-ְזִּב אוד
 !אֹוי ?טאָטְׁש עֶניִטּולְּב איד ןיטַּפְׁשִמ אּוד
 עֶלַא ןעֶסיוִו ןעֶזאָל רֶהיֵא טְסְלאָז אּוד
 דְנּוא 3 :םיִׂשֲעַמ עֶניִדְרעוֶוְמּוא עֶרְהיִא

 ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,ןעֶבאָז טְסְלאָז אּוד

 ןיִא טְסיִגְרעֶפ ןעֶמ םאוָו טאָטְׁש איִד ,טאָג
 ןעֶמּוק טעוֶו טייֵצ עֶרְהיִא ,טּולְּב רֶהיֵא
 רעֶדְליִּב-ןעֶצעֶג ָךיִז טְכאַמ םאִח דְנּוא

 == בכ
 א טּפְׁשִתֲה םֶרָאְדְב הָּתִאְו :רְמאֵל יִלֵא הָוהְירַבד יִהָיַו'
 א תַא ָתְעַדוהְ םִמָּדַה ריעדתֶא טֶּפְׁשִתֲה
 5 ּהָכֹותְּב םָּד תֶכָפֹׁש ריִע הָוהְי יָנֹדֲא רַמָא הָּכ ָּתְרַמָאְו
 : -יִׁשֲא ךֶמְדְּב ;הָאְמָטְל ָהיֶלָע םִלּולִג הָתְׂשֶעְוָּּתִע אֹוָבָל
 ִביִרְקַּתַו תאֵמָט היִׂשָע-רֶׁשֲא ְלּולִגְבּ ּתְמַׁשָא ְּתְכַפָׁש
 םיגל .הָּמְרֶח ֵּתַתְנ ןֵכ-לַע ךיֶתֹונְׁשידָע אֹובְּתַו ְּךיִמָי
 ה ייופּלקְִדִּמִמ תֹוקֹחרָהְ תָבֹרְּקַה :תוִצְרַאָה-לֶכְל הָמֶּלַקְ
 6 לֵאָרְשִייֵאיִׂשְנ הֵּגד :הָמּוְּמַה תַּבַר םֵּׁשַה .תֵאֵמְט ְּךֵב
 זְּךֶב ולִקַהמ םִאְו בָא :םָּדיִדִפְׁש ןַעמִל ּךב ּויָה וערול ׁשיא
 יִׁשְדָק דְב ּונה הָנְמְלאְו םֹתָי ְךְֹותְּב קׁשֶעַב שָע רָיל
 9 מל ְךב ּוָה ליִכָר ִׁשְנַא :תְלֶּלִח יֵתֹתְּבַש-תֶאְו תיְּב
 י -תַורֶע :ךכּותְבֹוָׂשֶע הָּמזְְב ּולְכֶא טיִָהָה-לֶאו םֶּדִדְפְׁש

 טיִמ 4 :ןייַז ּוצ אֵמַטְמ טיִמְרעֶד ָּךיִז יִדְּב
 ןעֶסאָגְרעֶפ טְסאָה אּוד סאָו םּולְּב ןייֵד
 טיִמ דְנּוא טְגיִדְלּוׁשְרעֶפ ָּךיִד אּוד טְסאָה

 ז ;רשָא-תֶא שאו :ְךברנֲע הנה תֵאְמְמ בי בָא
 ׁשיִאְו הָּמִוְב אֵּמִט ותְּלַּכ-תֶא ׁשיִאְו הָּבֵעֹוְּת הֶׂשָע ּודֹעַר
 צ ןַעַמְל חקל דַחְׂש :ךֶביָּנִע ויָבָא-תַב וְתֹרֲא-תֶא
 ונ ְךעֶצְבילָא יפַכ יִתִֹּבַה הִֵּהְו :הָוהְ יָנֹדֲא םאְנ ְּתַחכָׁש הנ 5 א יי רעֶרְליִּב-ןעֶצעֶג עֶנ 1 וה אּוד סאו רעֶדְליִּב- יו יֵתאְו קָׁשעַּבךיַער ֵעְצִבְַוְתחַקְל תיִּבִרַתְוךֶׁשִ םֶּהִדְפִׁ

 14 בל רַמָעַה :ךכֹותְּב ּיָה רֶׁשֲא ךֵמָ-לְַו תיִׂשְע רֶׁשֲא ארט ךיז אוד םֶכאָה םכאַמעֶנ ריח
 יִנֲא ךָתֹוא הָשֹצ נא רֶׁשֲא םימיל דִיר הָנֵקְמִּת-סָא םֶכאַמעֶג טְסאָה אוד רֶנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג
 טְדיִּב אּוד דְנּוא ,געֶט עֶנייֵד ןעֶנְהעֶנעֶב
 םּוראָד ןעֶרְהאָי עֶנייַד זיִּב ןעֶמּוקעֶגְנָא
 וצ הָּפְרָח ַא ראַפ טְכאַמעֶג ְּךיִד ָּךיִא ּבאָה
 עֶלַא וצ טאָּטְׁש ַא ראַפ דְנּוא ,םִיֹוג איִד
 ,טְנעֶהאָנ ןעֶנעֶז םאָו איֵד 6 :רעֶדְנעֶל
 ןעֶלעוֶו ריִד ןּופ טייוֵז ןעֶנעֶז םאוָו איִד דְנּוא
 אֵמָט טְסאָה אּוד ,ןעֶמאַּטְׁש ריִד רעֶּביִא

 ,לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִאיׂשְנ איד העֶז 6 :גְנּולְמּוטְרעֶפ עֶסיֹורְג ַא זיִא םִע ,ןעֶמאָנ םעֶד טְכאַמעֶג
 :ןעֶסיִגְרעֶפ ּוצ טֹולְּב יֵדָּכ ןעֶזעוֶועֶג ריִד ןיִא םעֶרָא ןעֶקְראַטְׁש ןייַז טיִמ זיִא רעֶכיִלְטיִא
 אייז ןעֶּבאָה ריִד ןעֶׁשיוִוְצ ,רעֶטּומ דְנּוא רעֶמאָּפ טעֶטְכַאְרעֶפ ריִד ןיִא ןעֶּבאָה אייז 7
 עֶנייַמ 8 :ריִד ןיֵא אייֵז ןעֶראַנעֶג הָנָמְלַא איד דְנּוא ,םֹותָי םעֶד ,רֵג םעֶד טְקיִרְּדְרעֶטְנּוא
 -עוָזעֶג לַלַחְמ אוד טְסאָה םיִתָּבַׁש עֶנייַמ דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג הֶזַבְמ אּוד טְסאָה רעֶמיִטְניִלייֵה
 דְנּוא ,ןעֶסיִגְרעֶפ ּוצ טּולְּב יִדָּכ ,תֹוליִכְר ןעֶנאָז םאוו טייל ןעֶנעֶז ריִד ןעֶׁשיִוְצ 9 :ןעֶז
 איֵד 10 :ריִד ןעֶׁשיוִוְצ סעֶכיִלְדְנעֶׁש ןּוהְט אייז ,גְרעֶּב איִד ףיֹוא ןעֶמ טֶסֶע ריִד ןעֶׁשיוִוְצ

 אֵמָמ זיִא םאִו איִד דנּוא ,ןעֶקעֶלְּפְטְנַא ריִד ןעֶׁשיוִוַצ ןעֶמ טּוהְמ רעֶטאָּפ םעֶד ןּופ דְנאַש
 םיִׂשֲעַמ עֶגיִדְרעוֶוְמּוא טּוהְמ רעֶכיִלְטיִא דְנּוא 11 :ריִד ןעֶׁשיִוְצ ןעֶמ טְגיִנייֵּפ ,הָדֵנ תַמְחַמ
 רעֶכיִלְטיִא דְנּוא ,תּונְז טיִמ אֵמַּטְמ רּונְׁש עֶנייֵז זיִא רעֶכיֵלְטיִא דְנּוא ,ּבייוו ס'רֶּבַח ןייַז טיִמ
 -יְִצ טְמעֶנ ןעֶמ 12 :רעֶטאָפ ןייַז ןּופ רעֶטְכאַּמ איִד ,רעֶטְסעוֶוְׁש עֶניִז טְגיִנייִּמ ריִד ןעְׁשיוִוְצ
 דְנּוא ,םיִחָּחֶר דְנּוא ןעֶזְניִצ ןעֶמּונעֶג טְסאָה אּוד ,ןעֶסיִגְרעֶפ וצ טּולְּב יִדְּכ ,דֵחֹׂש ריִד ןעֶׁש
 ְךיִמ רעֶּבָא ,ּתְלְזִגעֶּב םֶהיֵא טְסאָה אּוד דְנּוא רֶבֵח ןייַד רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶג גיִצייֵג טְזיִּב אוד
 עֶנייֵמ טְּפאַלְקעֶג ְּךיִא ּבאָה םּוראָד ,העָז 13 :טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז ,ןעֶסעֶגְרעֶפ אּוד טְסאָה
 סאָו טּולְּב םעֶד ןעֶנעוֶו דְנּוא ,ןּוהְמעֶג טְסאָה אּוד סאָז ןיוִועֶג ןעֶניִצייֵנ ןייד ןעֶגעוֶו דְנעֶה

 ןעֶנעֶק רעֶרָא ,ןעֶנעֶה ןְהעֶּטְׁשעֶּב ץְראַה ןייד ןעֶד טעֶז 14 :ןעֶזעוֶועֶג ריִד ןעֶׁשיוִוְצ זיִא
 רעֶד ְּךיִא ?ןְלעֶדְנאַה ריִד טיִמ לעוְז ָךיִא סאוָו גאָט םעֶד ןיִא ןעֶרעוֶו טְקְראַטשעֶג דְנעֶה עֶנייד
 -ייֵרְּפְׁשְרעֶפ ָּךיִד לעוֶו ָךיִא דְנּוא 12 :ןּוהְט ָּךיֹוא םִע לעֶוֶו ְךיִא דְנּוא ,טעֶרעֶג סאָד ּבאָה ראַה
 לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,רעֶדְנעֶל איד ןיִא ןֶעייִרְטְׁשּוצ ָּךיִד לעוֶז ָךיִא דְנּוא ,םִיֹוג איִד רעֶטְנּוא ןעֶט
 ךיִד טְסעוֶו אּוד דְנּוא 16 :ריד (ןעֶׁשיוִוְצ) ןּופ הָאְמּוט עֶנייַד טיִמ ןעֶכאַמ ףֹוס ַא טיִמְרעֶד
 ןיִּב ּךיִא זַא ןעֶנעֶקְרעֶד טְסעֶֶו אּוד דְנּוא ,םִיֹוג איד ןּופ ןעֶניֹוא איד ראָפ ןייַז לֵלֵחְמ ןייֵלַא
 :ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ּוצ זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָָו סאָד דְנּוא 17 :ראַה רעֶד
 עֶלַא ןעֶנעֶז אייֵז ,תָלֹוסִּמ איו ןעֶראָועֶג ריִמ ּוצ זיִא לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶנְזיֹוה םאֶד ,םָדָא-ְןֶּב 8
 ןעֶנעֶז אייֵז ,ןעֶפיֹוא-ץְלעֶמְׁש ַא ןּופ ןעֶמיִמ רעֶד ןיִא אויִלְּב דְנּוא ןעֶזייֵא דְנּוא ,רעָּפּוק איו
 רְהיֵא לייו ,טאָג ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,םּוראָד 9 :רעֶּבְליִז ןּופ תֶלֹוסְּפ איו ןעֶראוָועֶג
 רעד ןיִא ןְלעֶמאַז ךייַא לעוֶו ָךיִא ,העֶז םּוראָד .תֶלֹוסְּפ איִװ ןעֶראָועֶג עֶלַא טְנעֶז
 ןעֶזייֵא דֶנּוא ,רעֶּפּוק דְנּוא ;רעֶּבְליִז טְלעֶמאַז ןעֶמ איו יֹוזַא 20 :םִיַלָׁשּורְו ןּופ ןעֶטיִמ

 דנוא

 וט ְךיֶתיֵרֲת םִיַּּב ְּךֶתֹוא יָתֹוציִפַהַו :יִתיִׂשָעְו יתר הָוהְי
 15 םִיֹוניניעְל ךֶּב תל ;ְךֵּמִמ ְךָאְמְ יִתֹמִתַהְו תֹוָצרֶָּב
 :רֶמאֵל יִלֵא הָוהי-רַבְד יה :הָוהְי יִנֲאייּכ ְּתַעַדו
 18 וו תֶׁשֹנ 'םלּכ גל סאהשי-תיב י ליה םֶרָאְדַּב
 גפ הָּכְןְכְל - :זָה ףֵסָּכ םינס רו ךֹתְב .םֶרָפועו לָורַבּ
 ץבק נה כלי םִינסְל םֶכְלְּכ תוָה ןעֶי הֹוהְי יָנֹדֲא רַמָא
 כ לַבּו תֶׁשֹחְנּו ףֶסָּכ תַצבְק ;םִלָׁשּרְי ְךוּת-לָא םֶכְתֶא
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 ֶּתְנַהְל שא ווְלָע-תַחּפִל רוּכ ךוֶתילָא ליִדְבּו תַרָפֹועְ
 יתְמִנכְו :םָכְחֶא יּתְכַּתהְוִּתחַּנִהְויִתָמֲחכּו יִפַאְב ץבְקֶא ןֵּכ 1

 !הָכֹותְּב םֶּתְכַּתִ ִתְרְבָט ׁשֵאְּב םֶכיֵלֲע ִּתְחַפָנו םֶכְתֶא
 ייִּכ םֶּתְעַדיו הָכֹותְב ּוכְתִת ןֵּכ דוּכ ְךוַתְּב ףֶסָּכ ּךוּתִהְּכ
 הְדָוהָי-רַבְד יִהְיַו :םֶכיֵלֲע יִתְמַח יִּתְכַפָׁש הָוהְ ינֲא

 הרָרָהְמִמ אל ץרָא ְּתַא הָל"רְמֶא םֶרָאְדַּב :רֶמאֵל יֵלֲא 4
 יִרֲאַּכ הָכֹותְּב ָהיֶאיִבְנ רֶׁשֵק :םִעָו םִוְּב ּהָמְׁשְנ אָל איָה הכ

 ָהתֹוְמִלַא ּוחָקִי רֶקיו סה ּולָפֶא ׁשֵפָנ ףֶרֶמ ףֶרְמ גָאוש
 ןִּב יֵׁשְרָק יִלְלַחְַו יִתְרֹוְת וָסְמָח היֶנֲהְּכ :הָכֹותְב וְּבְרִה 6

 ועיִדֹוד אל רוהְמִל אֵמְטַהְדיִבו ּוליִּדְבִה אֵל לֹהְל ׁשֶרֵק
 הּבְרִקְבֶהיִרְׂש :םֶכֹותְּב לַחַאְו םֶהיֵיע ּומיִלְעָהיֵתֹותְּבִׁשַמּו 7

 ןעמְל תֹׁשְפִנ רֵּכַאְל םֶדיִדְּפְׁשִל ףֶרֶט יִּפרִמ םיִבֲאְוִּכ
 םיִּמְפְקְו אוָׁש וה לֵפָּת םֶהָל יִחְמ ָהיֶאיִבְנּו :עַצָּב עֶצֶּב 5

 :ָּכַד אֵל הָוהְו הוי יָנדֲא רַמָא הָּכ םיִרְמֶא בֶזְּכ םֶהָל
 -תתֶאָו וה ןויְכֶאו ינְְ לנ יולֵו קָׁשּפ יקְׁשִע ץֶרֶאָה םִע
 רַרְרְֹנ ׁשיִא םֶקמ ׁשֵּקַבֲאְו :טָּפְׁשִמ אָלְּב וקְׁשָע ְךנֵה ל

 :יִתאֵצְמ אֵלְוהָחֲחׁשיִתְלִבְל ץֶרָאָה דַעְּבִינָפל ץֶרֶּמַּב דמי
 םְׁשאֹרְּב םֶּכְרּדםיִתיִּלְּכיִתְרְכָעׁשֶאְּביִמעַו םֶהיֵלֲעְךֵּפְשֶאְו 1

 :הָוהְי יָנֹדֲא םָאְנ ִּתִתָ
 2 ,ב ב

 תֹנּב םיִׁשָנ םְִַּׁש םֶדָאְרִּב :רְמאַל יִלֵא הָוהְירַבְד יִהְו א 2
 הָּמָׁש צְז ןָהיֵרְעְנִּב םִיַרְצִמְּב הָננִַּו :ּוָה תַחַא-מא 5
 הֵלָהֶא ןָתֹמְׁשּו :ןָהיֵלותִּביִּדַּד וע םָׁשוןָהֵדְׁש ּוָכעְמ 4

 םִנְּב הָנְרַלַּתַו יִל הָנָיהּתַו ּהָתּוחֲא הָביִלָהֶאְו הָלּדְּגַה
 ֶּתַו :הָמיִלָהֶא םָלָׁשּוריִו הָלָהָא ןוָרְמְׂש ןְתֹומְׁשּו תֹנָבּו ה

 ;םיִבֹורְק רּשַאילָא ָהיֶבָהְאְמ-לע בנִַּתַויִּתְחַּת הָלָהָא
 םיִׂשְרּפ םֶלְּכ רֶמַח יִרוחַּב םיִנָנְּו תֲֹחַּפ תֶלְֵּת יֵׁשְבִל 5

 גכ בכ לאקוחי
 ןופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא ןיִצ דְנּוא אייֵלְּב דְנּוא
 ןעֶזאָלְּב ּוצ ףיֹוראַד ,ןעֶפיֹוא -ץְלעֶמְׁש ַא

 יּוזַא ,ןעֶצְלעֶמְׁש ּוצ םִע יִדְּכ רֶעייֵפ טיִמ
 ןְראָצ ןיימ ןיִא ןְלעֶמאַזְנייֵא ְךייַא ְךיִא לעוֶו
 לעוֶו ָךיִא דְנּוא ,ןְראָצְמיִרְג ןייֵמ ןיִא דְנּוא
 לעזֶו ָךיִא דְנּוא ןעֶזאָלְרעֶּביִא (טְראָד) ָּךייִא
 ְךיַא לעֶח ְּךיִא 21 :ןעֶצְלעֶמְׁש ְךייֵא
 ןעֶזאָלְּב ְךייַא ףיֹוא לעֶו ְּךיִא דְנּוא ןְלעֶמאַז
 ןְראָעְמיִרְג ןייֵמ ןּופ רֶעייֵפ םעֶד טיִמ

 -עֶג עֶּטיִמ עֶרֶהיִא ןיִא טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא
 רעֶּבְליִז איז יֹוזַא 22 :ןעֶרעֶו ןעֶצְלאָמְׁש
 -ץְלעֶמְׁש םעֶד ןיִא ןעֶצְלאַמְׁשעֶג טְרעוֶו
 ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא רֶהיֵא טעֶֶו יֹוזַא ,ןעֶפיֹוא
 טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶצְלאָמְׁשעֶג
 רעֶּביִא ּבאָה רֵאָה רעֶד ָּךיִא זַא ןעֶסיוִו

 :ןְראָצְמיִרְג ןייֵמ ןעֶסאָגעֶגְסיֹוא ְךייֵא
 זיִא ְראַה םעֶד ןּופ טְראוָו סאָד דְנּוא 3
 :ןעֶנאָז ּוצ יֹזַא עֶועוֶועֶג ריִמ ּוצ
 ַא טֶזיִּב אּוד ,רֶהיֵא ּוצ גאָז ,םֶדָא-ְןֶּב 4
 םִע דְנּוא ,טְגיִנייֵרעֶג טיִנ זיִא םאִוְו דְנאַל
 םעֶד ןיִא טְנעֶגעֶרעֶג ףיֹוראַד טיִנ טאָה
 תֹואיִּבְנ עֶרְהיִא 28 :ןְראָצ ןּופ גאָט

 יֹוזַא טְּפיִנְקְרעֶּפ רֶהיֵא ןיִא ְךיִז ןעֶּבאָה
 טְקיִצְרעֶפ םאו ּבייל רעֶגיִדֶעייֵרְׁש ַא איי

 עֶרֶעייֵט דְנּוא עֶראַּבְטְסאַק ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא ןעֶּבאָה אייז ,ןעֶסעֶרְפעֶג םיִׁשָפְנ אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא
 -קעוֶוַא ןעֶּבאָה םיִנֲהֹּכ עֶרְהיִא 26 :ּתֹונָמְלַא טְרְהעֶמְרעֶפ רֶהיֵא ןיִא ןעֶּבאָה אייֵז ,ןעֶבאַז
 גיִלייַה ןעֶׁשיוִוְצ ,םיִׁשָדָק עֶנייֵמ ןעֶזעוֶועֶג לֵלַחְמ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,הָרֹוּת איִד טְּביֹורעֶג

 דְנּוא אֵמָמ ןעֶשיוִוְצ דְנּוא ,דייֵׁשְנעֶׁשיוִוְצ ַא טְכאַמעֶג טיִנ אייֵז ןעֶּבאָה גיֵלייַהְמּוא דְנּוא

 אייֵז ןעֶּבאָה םיִתָּבַׁש עֶנייֵמ ןּופ דְנּוא ,טְכאַמעֶג טְנאַקעֶּב טיִנ ּךיֹוא אייֵז ןעֶּבאָה ןייַר
 :ןעֶראָועֶג טְניִלייֵהְמּואְרעֶּפ אייז ןעֶׁשיִוְצ ןיִּב ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶגיֹוא עֶרייַז ןּוהְטעֶנְקעוֶוַא

 ןעֶסיִגְרעֶפ ּוצ טּולְּב ,ןעֶקיִצְרעֶפ סאו ףְלעֶו איִח ןעֶנעֶז אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶּמְׁשְריִפ עֶרייֵז 7
 ןעֶריִמְׁשעֶּב םיִאיִבְנ עֶרְהיֵא דְנּוא 28 :ןיִלְזַנעֶּב ּוצ אייֵז יֵדְּכ ,ןעֶנְליִטְרעֶפ ּוצ תֹוׁשָפְנ דְנּוא
 אייז ןעֶגיִל טיִמ אייֵז ּוצ ףּוׁשיִּכ ןעֶכאַמ דְנּזא תֹואיִבְנ עֶׁשְלאַפ ןעֶנאָז אייֵז ;ְּךְלאַק טיִמ אייֵז
 םעֶד ןּופ קָלאָפ סאָד 29 :טעֶרעֶג טיִנ טאָה ראַה רעֶד ןעוֶו ,טאָג ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָז
 -הָמיֹונ םעֶד דְנּוא ןעֶמעֶרָא םעֶד דְנּוא הָלַזְג ַא טיִמ ּתְלְזַנעֶּב דנּוא טְּביֹורעֶּב אייֵז ןעֶּבאָה דְנאַל
 :םָּפְׁשִמ ַא ןֶהָא טְּביֹורעֶּב אייז ןעֶּבאָה רַג םעֶד דְנּוא טְראַנעֶג אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶניִטְפְראַדעֶּב
 לאָז דְנּוא גְנּומיֹוצְרעֶפ ַא ןעֶכאַמ לאָז סאו ןאַמ ַא אייֵז ןּופ טְכּוזעֶג ּבאָה ָּךיִא דָנּוא 0

 ןעֶּבְראַדְרעֶפ טיִנ םִע לאז ְךיִא יֵדְּכ ,דְנאַל םעֶד ןעֶנעֶוְו ריִמ ראָפ ָּךאָרְּב םעֶד ןיִא ןְהעֶטְׁש
 ןייַמ ןעֶסאָגעֶנְסיֹוא אייֵז רעֶּביִא ְּךיִא ּבאָה רעֶּביִראָד 31 :ןעֶנּופעֶג םעֶנייֵק ּבאָה ְּךיִא רעֶּבָא

 עֶרייז ּבאָה ָךיִא ,ןְראָצְמיִרְג ןייַמ ןּופ רֶעייֵּפ םעֶד טיִמ טְגְליִטְרעֶפ אייז ּבאָה ְּךיִא ןְראָצְמיִרְג
 :טאָג ראַה רעֶד טְנאָז ,ןעֶּבעֶנעֶג ּפאָק רֶעייֵז ףיֹוא ןעֶנעֶו עֶנעֶגייֵא

 נכ לעטיפאק
 אייוַוְצ ,םָדָא-ְןֶּב 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ּוצ זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו סאָד דְנּוא 1
 -רעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 8 :רעֶטּומ עֶנייֵא ןּופ רעֶטְכעֶט איִד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז רעֶּבייו
 אייז ןעֶמ טאָה טְראָד ,ןעֶזעוֶועֶג הֵנֵזְמ ְּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה דְנעֶנּוי עֶרייֵז ןיֵא ,םִיַרְצִמ ןיִא טְרּוה
 עֶרייֵז ןּופ ןעֶציִצ איִד ןעֶסיֹוטְׁשּוצ ןעֶמ טאָה טְראָד דְנּוא ,טְׁשְמעֶוְקעֶג ןעֶטְסיִרְּב עֶרייֵז

 הָביִלֲהֶא דְנּוא ,עֶטְצֶלֶע איִד הָלֶהֶא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןעֶמעֶנ עֶרייֵז דְנּוא 4 :טְפאַׁשהָלּותְּב
 דְנּוא ןְהיֵז ןעֶניוועֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג ןיימ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,רעֶטְסעוֶוְׁש עֶרְהיֵא
 :הָביֵלֲהֶא םִיַלָׁשּורְי דְנּוא ,הָלֲהֶא ןֹורְמֹׂש---ןעֶזעוֶועֶג ןעֶמעֶנ עֶרייֵז ןעֶנעֶז יֹוזַא דְנּוא ,רעֶטְכעֶט

 הד קה

 .=אָהְּביִל עֶרְהיֵאּוצטְמּולְנעֶג טאָה איִז דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶנ הֶנֵזְמ ריִמ רעֶטְנּוא ְּךיִז טאָה הָלָהָא דֶנּוא 8
 ,לֵאָו-ַעיֹולְּב טיִמ ןּוהְמעֶגְנָא ןעֶזעוֶועַנ ןעֶנעֶז סאוָו 6 :ןעֶזעוֶועֶג טְנעֶהאָנ זיִא סאוָו רּוׁשַא םֶרעֶּב
 ףיֹוא רעֶטייֵר ,טייל עֶגְנּוי עֶראַּבְטְסּול ןעֶזעוֶועֶג עֶלַא ןעֶנעֶז אייֵז ןעֶראַה דְנּוא רעֶגיִטְלעוֶועֶג

 ןענעוו-טייר



 4 נכ לאקזחי
 ז רּוׁשַאייַנְּב רַהְבִמ םֶהיֵלֲע ָהיֶפּונְִּת ןֵּתִּתַו :םיסוט יִבְכְר טאָה רעֶּביִראָד 7 : דְרעֶפ דְנּוא ןעֶנעוֶו-טייַר

 ראו הֶאמִנ םהללנילכב הָנשֲ לא לב םֶלְּכ ןאייַזּוצ ןעֶּבעֶגעֶגְיִהַא אייֵרעֶרּוה עֶרְהיִא איִז
 פ כָל :ָהיָלָע םֶָתונְִת וכְפׁשִַו ָהיֶלּותְב יִּדד יושע הָּמִהְ השבת יִכהָבָ אל םילצממ ְהיתִ רּוׁשֲא ןּופ טייֵל עֶטְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא עֶלַאָףיֹוא
 :םֶהיֵלֲע הב רׁשֲא רושַא יב ריב היֶבתַאמידב היִתַתְנ שְסּולְגעֶג טאָה איִז םאו עֶלַא ףיֹוא דְנּוא
 בֶרֶחַּב ּהָתֹואְו צ והָכָל ָךיֶתֹטְבּו הינְב הָתְָרֶ א הֶּמַה טאָה רעֶדְליִּב-ןעֶצעֶג עֶרייֵז עֶלַא ְּךאָנ דְנּוא
 נו ּהָתֹוחֲא אָרּתַו :הָ ׂשָע םיטי םֵׁשּו םיִׁשָנ ל | םֵׁשייַהְּתַו ּונְרֵה עֶרְהיִא דְנּוא 8 :ןעֶועוֶועֶג אֵמַטִמ ְּךיִז איִז

 יי יד 8 הפמ ה הדוו לה טיִנ ךיֹוא איִז טאָה םִיַרְצִמ ןּופ אייֵרעֶרּוה
 :טעה מל ירחמ טק יה םשפ לֹימ עמכ ריא .ליִכ ןעֶועֶז אייז ןוראח טְזאָלְרעֶפ
 היתְלא ףֶס ָֹּתַו ;ןהיֵתְׁשִל רֶחֶא ְּךֶרֶּד הָאָמטִנ יִּכ אֵרָאְו אייֵז דְנּוא ,דְנעֶנּי ע ְךֶהְדַא ןיִא ןעֶגעֶלעֶג
 םוקְקָח םיִּדְׂשִכ יִמָלַצ רֹקַהילַע הֵּקְחִמ יִשְנַא אֵרָּתַו ןופ ןעֶטְסיִרְּב רֶהיֵא טְשְטעוֶוְקעֶנ ןעֶּבאָה
 וט טי טיי םֶהיֵנְתָמְּב רֹוזַא יֵרֹוגֲח ;רֶשֶׁשַּב ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְפאַש-הָלּותְּב עֶרֶהיֵא

 ץרַא םיְִׂשַּכ כֶבָב--נְּב תמְּד םֶלְּכ םיִׁשיִלָׁש הארט תּונְז רֶעייֵז (ןופ הָואַּת אידנ ןעֶסאָגעֶגְסיֹוא
 18 םיִכָאְלַמ ח ַלְׁשִּתַו היניִע הָאְרַמְל םֶהיֵלֲע - ָבֶנִעַּתַו ;םֶּתְרַליִמ -יִא איִז ְּךיִא ּבאָה םּוראָד 0 :רֶהיֵא ףיֹוא

 יז דר טל האג דר סקלא = עֶר פרעה איד יא עבר
 18 טי פ עק א לו היו : טארן רואהיאזה א םִרעֶּבאָהְּביִל
 9 ָהוָתּוַתתֶא הָּבְרּתַו :ּהָתֹוחֲא לעמ יִׁשְפַנ הָעְקִנ רֶׁשֲאַּ ;טְסּולְגע ָג אייֵז ּוצ טאָה איִז סאו ,רּוׁשַא
 כ הָבּנִַּתַו :םִיָרְצִמ ץֶרָאְּב הָתנז רֶׁשֲא ָהיֶרּענ ימְיתֶא כל ,הְנאַׁש עֶרְהיִא טְקעֶלְּפְטְנַא ןעֶּבאָה אייֵז 0
 םִס םּוס תַמְרָח םֶרָשִּב םיִרֹומֲח רַׁשְּב רֶׁשֲא םֶהיׁשְּלַּפ לַע  ןעֶּבאָה רעֶטְכעֶמ עֶרְהיִא דְנּוא ןְהיִז עֶרְהיִא
 1 טִיַרְצִּמִמ תָֹשֲַּב ְךירעְנ תַּמִז תֵא יִרְקִפּתַו : םֶתָמְר ןעֶּבאָה ןיילַא איִז דְנּוא ,ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא אייֵז
 נג רַמָא-הְּכ ! הָביִלֲהֶא ןֵכְל :ְךִיַרּועְנ יִדְׁש ןעֶמִל ךידד איִז דְנּוא ,ךְרעוֶוְש םעֶד טיִמ ּתְנְרַהעֶנ אייֵז

 הָעְקִנ-רֶׁשֲא תֶא לע ְךיִבֲהַאְמיתֶא רִיעַמ יִנְנַה הָוהָי יָנֹדֲא רעֶטְנּוא םֵש (ןעֶטְכעֶלְׁשנ ַא טאַהעֶג טאָה
 3 יייִלָבְו לָבָב ִינְּב + ביִבָּפִמ ְּךילָע םיִתאֵבֲהְו םָהֵמ ְּךׁשִּפֹ רהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראוָו ,רעֶּבייוֵו איִד

 יֵרּוחַּב םָתֹוא רּוָׁשַא ינְב-לְּכ עֹוקְו ַעֹׁשְו דֹוקְּפ םיִּדְׂשַּכ א ר
 טוסט יִבְכר םיִאּורְקּו .םיִׁשלָׁש םּכ טיִנְסו תֹחַּפ דָמָה יי - = ָך"ְתאָרְּטְש) תויִנֲעְרּוּפ ןּּוִהִּמעֶגְנָא
 הָביִלָהָא רעֶטְסעוֶוְׁש עֶרְהיֵא ןעֶו דְנּוא 1
 -םּולְנ עֶרֶהיִא טיִמ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶּבְראָדְרעֶפ רֶהעֶמ ְּךאָנ איִז זיִא יֹוזַא ,ןעֶהעֶזעֶג םאָד טאָה
 :רעֶטְסעוֶוְׁש עֶרֶהיֵא ןּופ תּונְז סאָד איו ןעֶזעוֶועֶג רֶהעֶמ זיִא אייֵרעֶרּוה עֶרֶהיֵא דְנּוא ,גְנּוט
 ןעֶנעֶז סאוָו ןעֶראַה דְנּוא רעֶגיִטְלעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאוָו ,רּוׁשַא יֵנְּב איִד ּוצ טְסּולְגעֶג טאָה איִז 9
 עֶראַּבטְסּול עֶלַא ,דְרעֶּפ ףיֹוא ןעֶטייֵר סאוָו רעֶטייֵר ,רייֵלְקעֶגְנָא ןְּהעֶש ןעֶנעֶז דְנּוא ,טְנעֶהאָנ
 ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו ,ןעֶראַוְועֶנ אֵמָמ זיִא איִז זַא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 8 ;טייֵל עֶבְנּוי
 ןעֶהעֶזעֶג טאָה איִז ןיִראוָו ,תּונְז רֶהיֵא טְרְהעֶמְרעֶּפ ְּךאָנ טאָה איִז דְנּוא 14 :געז ןייַא עֶרייֵּב
 ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז םיִדְׂשַּכ איִד ןּופ רעֶדְליִּב ,דְנאוַו רעֶד ףיֹוא שְציִרְקעֶגְסיֹוא רעֶדְליִּב-םְנאַמ
 ףיֹוא לעֶטְראַנ ַא טיִמ טְלעֶטְראַנעֶגְנָא 18 :ןעֶּבְראַפ טיִמ (טְלאָמעֶנְסיֹוא) טְציִרְקעֶנְסיֹוא
 ןעֶהעֶזעֶנְסיֹוא ןעֶּבאָה עֶלַא ,ּבעֶק עֶרייֵז ףיֹוא ןעֶנאַּברּוט עֶטְּבְראַפעֶג דְנּוא ,ןעֶדְנעֶל עֶריוֵז

 -עֶב עֶרייַז ןּופ דְנאַל סאָד זיִא םיִדְׂשַּכ לֵבָּב יֵנְּב איד ןּופ טְלאַטְׁשעֶג איִד ,טײל-טּפיֹוה איז
 אייֵז ּוצ איִז טאָה יֹוזַא ןעֶניֹוא עֶרְהיִא טיִמ טקּוקעֶג אייֵז ףיֹוא טאָה איִז ןעוֶו דְנּוא 16 :טרּוּב
 לֶבָּב יֵנְּב איִד דְנּוא 17 :םיִדְׂשַּכ ןייק םיִחּולְש טְקיִׁשעֶג אייֵז ּוצ טאָה איִז דְנּוא {טְסּולְגעֶב
 ןעֶזעוֶועֶג אֵּמַּטְמ איִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רעֶנעֶלעֶג-םעֶּביִל םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג רֶהיִא ּוצ ןעֶנעֶז
 ןּופ ׁשֶפֶנ רֶהיֵא זיִא יֹוזַא דָנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג אֵמַטְמ אייֵז טיִמ ְּךיִז טאָה איִז דְנּוא ,תּונְז רֶעייֵז טיִמ
 דְנּוא ןעֶראָועֶג טְקעֶלְּפְטְנַא זיִא תּונְז רֶהיֵא ןעוֶו דְנּוא 18 :ןעֶראָועֶג ןעֶסיִרעֶנְקעוֶוַא אייֵז
 ּבאָה ְּךיִא אי יֹוזַא דאָרְנ ןעֶסיִרעֶגְקעוֶוַא רֶהיֵא ןּופ ְּךיִמ ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא ,דְנאַׁש עֶרְהיִא ָךיֹוא
 תּונְז רֶהיִא טְרְהעֶמְרעֶפ איִז טאָה ָּךאָד דְנּוא 19 :רעֶטְסעוֶוְׁש עֶרְהיֵא ןּופ ןעֶסירעֶנְקעוֶוַא ָּךיִמ

 םעֶד ןיֵא ןעֶזעוֶועֶג הָנֵזְמ ְּךיִז טאָה איִז ןעוֶו דְנעֶגּוי עֶרְהיֵא ןּופ געֶט איד ןָא ןעֶקְנעֶרעֶג ּוצ יִדָּכ
 זיִא ׁשייֵלְפ רֶעייֵז סאוָו ,רעֶנעֶמ-סְּבעֶק עֶרייֵז ּוצ טְסּולְגעֶג טאָה איִז דְנּוא 20 :םִיַרְצִמ דנאל
 :דְרעֶפ ןּופ םיֹורְטְׁש רעֶד איו זיִא עֶרֶז רֶעייֵז סאוָו דְנּוא ,לעֶדֶע ןּופ ׁשייֵלְּפ םאָד איו
 -עֶג טְסאָה אּוד איו ,דְנעֶנּוי עֶנייֵד ןּופ טייקְגיִטְכעֶלְׁש איִד ןָא טְכאַרעֶג טְסאָה אּוד דְנּוא 1

 :דְנעֶגּוי עֶנייֵד ןּופ ןעֶטְסיִרְּב איד ןעֶנעוֶו ןּופ םִיַרְצִמ ןיִא ןעֶציִצ עֶנייד ןעֶּפאַטעֶּב ְטְזאָה
 עֶנייֵד ןעֶקעוֶוְרעֶד לעֶו ָּךיִא ,העֶז ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא !הָביֵלֲהֶא ָא ,םּוראָד 2
 אייֵז לעֶז ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶסיִרעֶנְקעוֶוַא זיִא ׁשֶפֶנ ןייֵד עֶכְלעוֶו ןּופ ,ריִד ןעֶנעֶק םֶרעֶּבאָהְּביִל
 דְנּוא רֹוקְּפ ,םיִדְׂשַּכ עֶלַא רֶנּוא ,לֶבָּב יֵנְּב איד 28 :םּורַא םֶגְניִר ריד ןעֶנעֶק ןעֶנְנעֶרְּב
 טייל עֶבְנּוי עֶראַּבְטְסּול ןעֶנעֶז עֶלַא ,אייֵז טיִמ רּוׁשַא יִנְּב עֶלַא דְנּוא ַעֹוק דְנּוא ַעֹוׁש
 :דְרעֶפ ףיֹוא ןעֶטייֵר עֶלַא ,טייֵל עֶבּוׁשֶח דְנּוא טייֵל-טְּפיֹוה ,ןעֶדאַה דְנּוא רעֶניִטְלעוֶועֶג

 יי
|- 
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 הָנִצ םיִּמַע לֵהְקִבּו לֵנְַנְו בָכַר ןצה ְךילָע ּואָבּו :םָלְּכ 4
 טְֶׁשִמ םֶהיֵנְפִל יּתַתְָו ביִכָס ךִילְע ּומיִָי עַבּקְו מו

 ְךֶחא ּוְִָו ְךֶּב יִתָאנק יִּתַתנְו :םֶהיִטְּפְשִמְּ ְךןְפשּו הכ
 הרָּמִה לוּפִּת בֶרָהַּב ְּךֵתיִרֲחֶאְ ויי יא ְֵּפִא הָמֵחְּב

 ְךֶטיִׁשּפִהְו :ׁשֵאָּב לֵכֵָּת ְךֵתיִרֲחַאְ יחָקִי ְךִיתְֹּו יב 5
 ךֶמִמ ְךֵחָמִזיְִַּּׁשִהְו :ךקרַאְפִת יֵלְּכ ּוחְקִלו ךְָנְּב-תֶא עז

 םֶהיֵלֲא ְךיניֵ יֵאְׂשִת-אָלְו םִיָרְצִמ ץְרָאמ .ְּךַתּוו-תֶאְ
 הרֹוהָייָנֲֹא רַמָא הַּכ יִּכ =  !דֹעייִרְכְִת אְל םִיַרְצִמּו 8

 :םֶהֵמ ךֵׁשִּפַ הָעֵקָנ-רׁשֲא דָיְּב תאְֵׂש רֶׁשֲא ְּב ְךְֶתִניִנְנַה
 רע ךֶבָעַו דעיני--לֶּכ ֹוחְקִלְו הֶאְנְַּׂב ךֶחֹוא ּוׂשָעְו
 הֶלֵא הֶׂשֶע :ָתּוננִתְוְּךַתּטִח ךילעְז תַורְע הָלְגנְו הָירִו ל

 :םֶהיֵלְִּנְּב תאֵמְטִנרׁשֲא לֶע םִיֹניִרֲחַא ךֵתֹוַּב ְךֵל
 רַמָא הַּכ = :יְּב הָסֹכ ִּתְַָוִתכַלָה ְךֵֹוחֲא ְּךרֶרְּב עג

 היהִּת הָבָחְרֶהְו הֵּקמִָה יִּמְׁשִּת ּךֵתֹוחֲא םֹוּכ הוי יֵנֹדֲא
 וִּ ִאָּמִּת וו ןִרּכִׁש :ליִכָהִל הָּבְרִמ גַעְללּו קֶחֶצִל

 תיִצָמּוהָתֹוא תיִתָׁשְו :ןֹרָמְׂש ךֵתוחֲא םָֹּכ הָמָמְׁשּו הָּמַׁש 4
 םםִאְנ יִּתְרִּבַד יא יִּכיקָתנִת ידו יִמְרְִּת היֶשְרֲח-תֶאְ

 ּתַַכָׁש ןעי הֹוהְי יָנֹדֲא רַמָא הַּכ ןֵכָל !הָוהְי יָנֹדֲא הל
 -תֶאָו ךֵּמויִאְׂש ְתַא-ִנוְךְוניֵרֲחַא יָתֹוא יִכיֵלְּׁמַו יִתֹוא

 -תֶא שיּפׁשִתֲה םֶלָאְרִּב יַלַא הָוהְי רֶמאֹּו = :ְךיֶתְוַּת 6
 יִּכ- וָהיֵתוְכעוֶת תֶא ןֵהָל ְךגהְו הָכיִלֲקָא-תֶאְו הָלָהֶא ז

 רׁשֲא ְהיֵנְּב-תֶא םָגוופֲאנ ןֵהילּל-תֶאו ןָהֵדיִּב םֶדְּופַאַנ
 ָּמַמ יִל ּוׁשָע תאְז דע :הָלְכֶאָל םֶהָל ּוריִבָעָה יֵלדְלִי 8
 םָמֲחַׁשְבּו :ּולֵּלַח יֵתֹותְּבַׁש-תֶאָו אּודַה םֹיַּב יֵׁשְּדְקִמתֶא 5

 = לאקזחי

 ןעֶמּוק ריִד ןעֶנעֶק ןעֶלעוֶו אייֵז דנוא 4

 דְנּוא ,ןעֶנאָנאַק ,ןעֶנעוֶוטייֵר (ןִיַז יִלְּכ) טיִמ
 -ִנאַּפ טיִמ רעֶקְלעֶפ עֶטְלעֶמאַזְרעֶפ טיִמ
 טיִמ ןּוהְטעֶגְנָא דְנּוא ,ןעֶדְליִׁש דְנּוא םִרעֶצ
 ןעֶנעֶק אייֵז ןעֶלעוֶו לעֶטיִה (עֶנְרעֶזייֵא)
 לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,םּורַא םֶגְניִר ןעֶמּוק ריִד
 אייֵז דָנּוא ,טֶּמְׁשִמ (ןיימ) ןעֶּבעֶג אייֵז ראָפ

 :םיִטָּפְׁשִמ עֶרייז ְךאָנ ןיִטָּפְׁשִמ יד ןעֶלעוֶו
 עֶנייֵמ ריִד ןעֶנעֶק ןעֶּבעֶג לעוֶו ְּךיִא דְנּוא 2
 ָךאָנ ןּורְט ריִד טיִמ לעוֶו ְָּךיִא דְנּוא הָאְנַק

 עֶנייֵד ןּוהְטִּפֶא ןעֶלעוֶו אייֵז ןְראָצְמיִרְג םעֶד
 ייֵרְּביִא ןייֵד דְנּוא ,ןעֶריֹוא עֶנייֵד דְנּוא זאָנ
 אייז ,דְרעוֶוְׁש סאָד ְּךְרּוד ןעֶלאַפ טעזֶו םעֶב
 עֶנייַד דְנּוא ןֶהיֵז עֶנייד ןעֶמעֶנְקעוֶוַא ןעֶלעוֶו
 ןּופ טעוֶו סעֶניִרְּביִא ןייֵד דְנּוא ,רעֶטְכעֶט
 דְנּוא 26 :ןעֶרעוֶו טְנעֶרְּבְרעֶפ רֶעייֵּפ םעֶד
 ,רעֶדייֵלְק עֶנייד ןּוהְטְסיֹוא ריִד ןעֶלעוֶו אייֵז
 עֶנייַד ןעֶמעֶנְקעוֶוַא ריִד ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא
 ןייֵא אֵזַא ףיֹוא דְנּוא 27 :גְנּוריִצ עֶנְהעֶׁש

 ןעֶרעֶהְפיֹוא ןעֶכאַמ ריִד ןּופ ָךיִא לע ןֶפיֹוא
 ןּופ תּונְז ןייַד דְנּוא טייֵקְגיִטְכעֶלְׁש עֶנייֵד

 תּוְהַה םֹיַּב יִׁשְדְקִמילֶא ּואָבָיו םֶהיֵלְּלִנְל םֶהיֵנְּב-תֶא
 הדָנחַלְׁשִתיִּכ ףֵאְו :יִתיִּב ְוֶתְּביׂשָע הכנה לְלַחְל מ

 םָהילֲא חיֵלָש ְךאלמ רֶׁשֲא קָחְרמִמ םיִאְּב םיִׁשֲָאַל

 טיִנ טְסְלאָז אּוד יִדְּכ ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד
 ,אייֵז וצ ןעֶניֹוא עֶנייֵד ןעֶּבעֶהְפיֹוא רֶהעֶמ

 ןָא ןעֶקְנעֶדעֶג רֶהעֶמ טיִנ טְסְלאָז אּוד זַא
 איד ןיִא ןעֶּבעֶנְרעֶּביִא ךיִד לעֶו ְּךיִא ,העֶז ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ןיִראָו 28 :םִיַרְצִמ
 -קעוֶוַא אייֵז ןּופ ְּךיִד טְסאָה אּוד סאו דְנאַה איִד ןיִא דְנייַפ טְסאָה אּוד סאו איד ןּופ דְנאַה
 ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ןְלעֶדְנאַה טְפאַׁשְדְנייֵפ ןיִא ריִד טיִמ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 99 :ןעֶסיִרעֶג

 -אֵנ ןעֶזאָלְרעֶּביִא ָךיִד ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶנעֶמְרעֶפ םעֶצְנאַנ ןייַד ןעֶמעֶנְקעוֶוַא ריִד ןּופ
 עֶנייַד דְנּוא ,ןעֶרעֶנֶנ טְקעֶלְּפְטְנַא טעוֶו תּונְז ןייַד ןּופ דְנאַׁש איִד דְנּוא ,םיֹולְּב דְנּוא טעֶק
 ןייד ןעֶנעוֶו ןעֶרעֶו ןּוהְטעֶנ ריִד לאָז םעֶבְלאָז 80 :אייֵרעֶרּוה עֶנייֵד דְנּוא טייקְניִטְכעֶלְׁש
 אוד 31 :ןעֶצעֶג עֶרייַז טיִמ ןעֶזעוֶועֶנ אֵמַטְמ ָּךיִד טְסאָה אּוד לייוַו ,םִיֹונ עֶרעֶדְנַא טיִמ תּונְז
 ןעֶּבעֶג םֹוּכ רֶהיֵא ְּךיִא לעוֶו רעֶּביִראָד ,רעֶטְסעוֶוְש עֶנייֵד ןּופ געוֶו םעֶד ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג טְזיִּב
 טְסְלאָז רעֶטְסעוֶוְׁש עֶנייֵד ןּופ םֹוּכ םעֶד ןּופ ,טאָג ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 82 :דְנאַה עֶנייַד ןיִא
 ---טאָּפְׁש םּוצ דְנּוא רעֶטְכעֶלעֶג םּוצ ןייַז טְסעוֶו אּוד ,ןעֶטייֵרְּב דְנּוא ןעֶפיִט םעֶד ,ןעֶקְניִרְט אּוד
 -יֹורְט דְנּוא תֹורּכִש טיִמ ןעֶרעוֶו טְליִפעֶגְנָא טְסעוֶו אּוד 33 :ןעֶנאָרטְרעֶד ּוצ איו רֶהעמ

 רעֶטְסעוֶוְׁש עֶנייֵד ןּופ םֹוּכ רעֶד זיִא ּגְנֹורעֶדְנּואוְוְרעֶפ דֶנּוא גְנּוטְסיוִוְרעֶפ ןּופ םֹוּכ ַא ,טייקְגירֶע

 ְךעֶלְּבְרעֶׁש איִד דְנּוא ,ןעֶנייַנְסיֹוא דְנּוא ,ןעֶקְניִרְטְסיֹוא םֶהיֵא טְסעֶו אּוד דְנּוא 24 :ןֹורְמש

 ָךיִא ןיִראוו ,ןעֶמייֵרְסיֹוא ןעֶטְסיִרְּב עֶנעֶגייֵא עֶנייֵד טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,ןעֶכעֶרְּבּוצ אּוד טְסעוֶו
 אוד לייוו ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,םּוראָד 82 :טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז ,טעֶרעֶנ סֶע ּבאָה
 ךיֹוא אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ,ןעֶפְראוָועֶג ריִד רעֶטְניִה ָּךיִמ טְסאָה דְנּוא ,ןעֶסעֶנְרעֶפ ָּךיִמ טְסאָה
 ריִמ ּוצ טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 86 :תּונְז ןייֵד ןעֶגעוֶו דְנּוא טייֵקְניִטְכעֶלְׁש עֶנייַד ראַפ ןעֶדייֵל
 אוד טְסְלאָז יֹוזַא ?הָביִלֲהָא איִד דְנּוא הָלָהָא איִד ןיִטָּפְׁשִמ אזד טְסְליוו ,םָדָא-ְןֶּב ,טְנאָזעֶג

 דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג ףֵאַנְמ ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָז 27 :ןעֶטייֵקְניִדְרעוֶוְמּוא עֶרייֵז ןעֶנאַזְנָא אייֵז ּוצ
 ךיֹוא דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג ףֵאַנְמ אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶצעֶג עֶרייֵז טיִמ דֶנּוא ,דָנעַה עֶרייֵז ןיִא זיִא טּולְּב
 סעֶד ָּךְרּודנ ןְהעֶנְכְרּוד טְכאַמעֶנ אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶניוִועֶג ריִמ ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז סא ןְהיִז עֶרייַז
 ןּוהְמעֶנ ריִמ וצ עֶניִזאָד םאֶד ְּךאָנ ןעֶּבאָה אייֵז 88 :ןעֶרְהעֶצְרעֶפ ּוצ אייֵז יֵדְּכ (רֶעייֵפ

 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,גאָט ןעֶגיִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא ׁשֶדְקַמַה תיֵּב ןייֵמ ןעֶזעוֶועֶג אֵמַּטִמ ןעֶּבאָה אייֵז
 עֶרייז ּוצ רעֶדְניִק עֶרייֵז ןעֶטְּכאָׁשעֶנ ןעֶּבאָה אייז ןעוֶו דְנּוא 89 :םיִתָּבַׁש עַנייֵמ ןעֶזעוֶועֶנ לֵלַחְמ

 ללַחְמ סֶעיֵדְּכׁשֶדְקִמַה תיִּב ןיימ ןיֵא ןעֶמּוקעֶגְנייִרַא גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶדְּדאָג אייֵ ןעֶנעֶז ,ןעֶצעֶ
 טְקיִשעֶג ְּךיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 40 :זיֹוה ןייַמ ןיא ןּוהַטעֶנ אייֵז ןעֶּבאָהיֹוזַא ,העָז דְנּוא ,ןייַזּוצ

 יַחיֵלָׁש ַא טְקיִׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז עֶכָלעוֶו ּוצ ,ןעֶטייוו ןּופ ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז םאָה רעֶנעֶמ איד ּוצ

 דנוא
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 ראָפ---ןעֶמּוקעֶנְנָא ןעֶנעֶז אייז העַז דְנּוא

 דְנּוא ,ןעֶשאווַועֶנ ְךיִד טְסאָה אּוד עֶכְלעוֶו

 דְנּוא ,ןעֶניֹוא עֶנייֵד טֶּבְראַפעֶג טְסאָה

 דְנּוא 41 :גְנּוריִצ טיִמ טְרֶעיִצעֶנ ָּךיִד טְסאָה

 ַא ףיֹוא טְצעֶזעֶנְרעֶדיִנַא ְּךיִד טְסאָה אּוד

 -עֶנְנָא ריִד טְסאָה דְנּוא ,טעֶּב םעֶכיִלְרעֶה

 טְסאָה אּוד ןעֶכְלעוֶו ףיֹוא ׁשיִט ַא טייֵרְנ
 ןייֵמ דְנּוא תֶרֹוטְק ןייֵמ ןּוהְטעֶנְפיֹורַא

 רֶהיֵא אייָּב זיִא סֶע דְנּוא 42 :לְהֶעְמיֹוּב
 סאוָו איִד ןּופ איז אייֵרְשעֶנ ַא ןעֶזעוֶועֶג
 עֶליִפ ןּופ טייֵל איז דֶנּוא ,םֹולָׁש ןעֶּבאָה
 טְכאַרְּבעֶנ טיִמ ןעֶּבאָה אייֵז סאו ןעֶשְנעֶמ

 אייֵז דְנּוא ,רָּבְדִמ רעֶד סיֹוא םירֹוּכִש

 ףיֹוא רעֶדְנעֶּבְמעֶרָא ןעֶּבעֶגעֶג ןעֶּבאָה
 ףיֹוא ןעֶניֹורְק עֶנְהעֶׁש דֵנּוא .דְנעֶה עֶרייֵז
 טְגאָזעֶג ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא 13 :ּפעֶק עֶרייז

 ְךאָנ אייֵז ןעֶליוו ,םיִּפַאֹונ עֶטְלַא איד ּוצ
 דָנּוא ,ןעֶּבייֵרְמ תּונְז רֶהיֵא טיִמ דְנּוצַא
 ּוצ זיִא ןעֶמ דְנּוא 41 ?אייֵז טימ איִז

 םֶמּוק ןעֶמ איו יֹוזַא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא רֶהיֵא

 ןעֶנעֶז יֹוזַא ,הָנֹוז הָׁשִא עֶנייֵא ּוצ ןייֵרַא

 וו ָּתָבַָׁיו:ידָע תיִדָעְ יי תְלַחְּ תְצַהָר רׁשֲאל ואָביהְַַּ
 ְָמִׁשְו יִּתְרָפִקּו ְהְָמל ְךירצ ןחְלְׁשְו דבי הִָמלַע
 4נ בֶרֵמ טיִׁשְנֲא-לֶאְו הב וַלָׁש ןֹומָה ליִקְו :ָהילָע ָּתְמַׂש
 ןלידילָא טיִדיִמְצ וְתַורֵּבְרִמִמ טיאְבָֹס םיִאָביִמ םֶדָא
 וו תַע םיפֶאנ הָלּבִל רֵמאְו ןהׁשאָרלַע תֶרָאְפִּת תֶרָמעַו
 44 הָרָּז הָׁשֵא-לֶא אוָבְּכ לֵא אבו :איִהָו ָהיֶתטְוִ הי
 המ םיִׁשָנֲאַו !הָּמִַה תֶֶׂא הֶביִלֲהֶא-לֶאְו טָלָהֶא-לֶא ואָב ןֵּכ
 טֵפְׁשִמּו תּופֲאָנ טְַּׁשִמ םֶתְתוֶא ּוטּפְשִי הֶּמֵה םַליִחַצ
 4 רֶמָא הֶּכ יִּכ :ןָהיֵדיִּב םָדָו הֶּנִה תֹפֶא יִּכ םָּה תֹוָכְפִׂש
 לו העל ןֶהְתֶא ןֶחָנְו לָָק םֶהיִלֲע הָלֲעָה הָוהְי ָנֹרֲא
 ּז םֶהיֵנְּב םָתֹוכְרַחְּב ןָהְתֹוא אר לֶמָ ןְבֶ ֵהיֵלֲע צמְנָרְ
 48 ידִמ הָּמ יִּתַּבְׁשִה רשי ׁשֶאּב ְיֵּתְבו ּוגֹרָהָי םֶהיֵתְנְבּו
 45 ּוגְתנו נב הָניֵׂשְעַת אלו םיִָׁנַה-לָּכ ורְפנְ ץֶרָאָה
 נא יִּכםֶּמְַדו הָניאּשִּ ןְכילולגיִאְטַָו ןְכילְצ הָנְתִּמִו
 :הָוְָי נָא

 דכ רכ
 א יִריִשֲעָה ׁשֶרָהַּב היִיִׁשְּתַה הָָׁשּביַלַא הָוהְיירַבְד יהיו
 3 םֹוַּה םֵש-תֶא ךֵל"ֹותְּכ 0 ;רֶמאַלׁשְדְחַל רוָׂשָעַּב
 םָצָעְּב םלָשר-לֶא טֶבב--למ ְךֵמָס ָהֶּוִה םֹּיַה םֶצָע-תֶא
 + םֶהיֵלֲא ָּתרַמָאו לָׁשָמיִרְה-תיִב-לֶא לָׁשְמּו :הָּזַה םּוַה
 ;םִיָמ וָּב קֶצְייםַנְו תֹֿפׁש ריּפַה תַּפְׁש הָוהָי יָֹרֲא רַמָא הֶּכ
 4 םִמָצע רתְבִמ ףֵהָכְוְךֶרֶי בִט חַתַנלְּכ היִלֵא היִלְתִנ ֵסָא
 ה ָהיֵּתְחַּת םיִמְצִעָה דוד םִנְו 'חילְל ןאֹצַה רַתְבִמ :אֵּלַמ
 5 יהָּכ כָל ;הָכֹותְּב ָהיֶמָצִע ולְׁשִּבימִג ָהיֶחָתֶר חַּתַר
 הב הָתָאְלָח רֶׁשֲא ריס םיִמָּדַה ריִע יוא הי דָא ! רַמָא

 וצ דְנּוא הָלֲהָא ּוצ ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא אייֵז
 דָנּוא 45 :רעֶּבייוֵו עֶטְכעֶלְׁש איִד הָביִלָהֶא
 ָךאָנ דְנּוא ,םיִפַאֹונ ןּופ טָּפְׁשַמ םעֶד ָּךאָנ ןיִטָּפְׁשִמ אייֵז ןעֶלעֶו אייֵז ,טייֵל עֶטְכעֶרעֶג
 -ִניִדְלּוׁשְטּולְּב דְנּוא ,תֹונֹוז ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָו ,רעֶמיִנְרעֶּפְטּולְּב איִד ןּופ טָּפְׁשִמ םעֶד
 לעֶד ָּךיִא ;טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹזַא ןיִראָו 46 :דְנעֶה עֶרייֵז ןיִא זיִא טייק
 ּוצ ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא אייֵז לעוֶו ָּךיִא דִנּוא ,גָנּולְמאַזְרעֶפ ַא ןעֶגְנעֶרְּבְפיֹורַא אייֵז ןעֶבעֶק
 ןעֶניִנייֵטְׁש אייֵז טעוֶו גנּולְמאַזְרעֶפ איִד דְנּוא 47 :2ְנּוּביֹורעֶּב ּוצ דְנּוא םיִנְרעֶטיִצ ַא

 ןֵהיֵז עֶרייֵז ,דְרעוֶטִש עֶרייֵז טיִמ ןעֶדייֵנְׁשּוצ אייז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,רעֶנייֵטְׁש טיִמ

 -ְךעֶּפ אייֵז ןעֶלעוֶו רעֶזייֵה עֶרייֵז דְנּוא ,ןיִנְגְרַה אייֵז ןעֶלעוֶו רעֶטְכעֶט עֶרייֵז דְנּוא
 טייקְגיִטְכעֶלְׁש איִד ןעֶרעֶהְפיֹוא ןעֶכאַמ לעוֶו ָּךיִא דְנּוא 48 :רֶעייֵפ טיִמ ןעֶנעֶרְּב
 טיִנ ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶמעֶנְנָא רָסּומ ןעֶלעוֶו רעֶּבייוַו עֶלַא דְנּוא ,דְנאַל םעֶד ןּופ
 (טֶּפְׁשִמ םעֶדנ ְָּךאָנ ןעֶּבעֶנ ְּךייֵא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 49 :תּונָז רֶעייֵז איו יֹוזַא ןּוהְט
 רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶדייֵל רֶהיֵא טעֶז ןעֶצעֶנ עֶרייַא ןּופ דְניִז רעֶד ְּךאָנ דְנּוא ,תּונְז רֶעייֵא
 :טאָב ראַה רעֶד ןיִּב ְךיִא זַא ןעֶסיִו טעוֶו

 ּהָאיִצֹוה ימְתְנל היתָתְנלי הּצּמִמ הָאְצי אֵל הָמָאֹלחְ

 דב לעטיפאק

 ,רְהאָי ןעֶטְנייַנ םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ּוצ זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד דְנּוא 1
 :ןעֶבאָז ּוצ יֹוזַא ,שָדח ןּופ גאָט ןעֶטְנְהעֶצ םעֶד ןיִא ,שֶדֹח ןעֶטְנְהעֶצ םעֶד ןיִא
 ןעֶניִטְנייַה םעֶד ןּופ יִקאֵט גאָט םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ףיֹוא ריִד ּבייֵרְׁש ,םָדָא-ְןֶּב 9
 טְנְהעֶלעֶגְרעֶטְנּוא גאָט ןעֶניִּבִלעֶזְמעֶד ןָא ְּךיִז טאָה לֶבֶּב ןּופ גיִנעֶק רעֶד ןיִראָו ,גאָט
 לָׁשָמ ַא זיֹוה ןעֶניִנעֶּפְׁשְרעֶדיִװ םעֶד ּוצ נאָז דנּוא 8 :םִיַלָׁשּורי (ןעֶרעֶנאַלעֶּב) ּוצ
 !ּפאָמ םעֶד ּוצ לעֶטׁש ,טאָנג ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָז אייֵז וצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא
 לעֶמאַז דְנּוא 4 :רעֶסאוַו ןעֶסיִגְנייַרַא םֶהיֵא ןיִא ְךיֹוא טְסְלאָז אוד דְנּוא ,ּוצ לעֶטְׁש
 רעֶד דְנּוא טְכיִד םעֶד ןּופ רעֶקיִטְׁש עֶטּוג אייֵלְרעֶלַא ,רעֶקיִטְׁש םֶהיֵא ןיִא ןייֵרַא

 ףאָׁש עֶטְסעֶּב איד ןּופ םעֶנ 9 :רעֶנייֵּב עֶטְסעֶּב איִד טיִמ לּופ סֶע ְּךאַמ ,רעֶטְלּוׁש
 םִע ְּךאַמ ,רעֶנייֵּב איד ןעֶנעֶרְּב (ּפאָט םעֶד) םֶהיֵא רעֶטְנּוא ְּךיֹוא טְסְלאָז אּוד ּדְנּוא
 ןּופאַד ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא ןעֶלאָז רעֶנייֵּב איִד יֵדְּכ ןעֶדיִז סֶע ְּךאַמ דְנּוא ,ןעֶכאַק טּוג
 רעֶד ּוצ העָח יֹוא ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא םּוראָד 6 :ןעֶרעֶװ טְכאָקעֶג טּונ
 דְנּוא (ץּומְׁש) םיֹוׁש רעֶד זיִא םִע ןעֶכְלעֶו ןיִא ּפאָט רעֶד ,טאָטְׁש עֶניִרְלּוׁש-טּולְּב
 ,זייוַװ ְּךעֶלְקיִטְׁש םיֹורַא םִע טְמעֶנ ןעֶמ ,ןעֶמּונעֶגְסיֹורַא ןּופְרעֶד טיִנ טְרעוֶו םיֹּוׁש רעֶד

 רעבא
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 ;ןעֶלאַפ ףיֹוראַד לֶרֹונ ןייק זאָל רעֶּבָא חיִחְצילַע הָיָה הָכֹותְּב הֶמָד יִּכ :לֶרונ ָהיֵלָע לָּפְניאַל ז
 -עֶב רֶהיֵא ןיִא זיִא טּולְּב רֶהיֵא ןיראוו 7 :רָפָע ויָל לֶע תֹוָּכְל ץֶראָהלַמ וח ותַכָּפְׁש אֵל ּוהְתִמָׂש על

 ןייֵטְׁש-ןעֶדְלעֶפ ןעֶטאַלְג א ףיֹוא ןעֶדעוֶו עלס ַחיִהְצלַע ּהָמָּד-תֶא יִּתִתְנ םֶקָנ םקָל הָמֵח .תֶֹלֵַהְל 8
 : א אי הֹוהְי יָנֹדֲא ַמָא הָּכ ל ;תָֹמְּכִה ִתְלַבְל 9
 סו ה הוא טְנעֶכעֶמ םִעאיֵו םאָה קל םיִצֵעָה הַּבְרַה :הָרּורְּמַה ליִּדְנַא יִנָאדסַּג םיִמָּדַה י

 טיִמ םִע יֵרְּב ןעֶסאָגְרעֶפ דְרֶע רעֶד ףיֹוא ;ּורְחַי תֹמְצִעָהְו הָחְקְרִּמַה ֹהַקְרַהְו רֶׂשְּבַה םָתָה ׁשֵאָה
 ןעֶזאָל לאָז םִע יִדְּכ 8 :ןעֶקעֶדעֶּב ּוצ ׁשֵא  ּהָּתְשִחְנ הֶרָחְו םִחַּת ןעַמִל הָקר היֶלָחְנ-לַע ָהֶדיִמֲעַהְו 1
 רצ םקֹונ ְךיִז םּוא ןְראָצְמיִרְנ ןְהעֶנְפיֹורַא תֶאְלה םיָנָאְּת ;ּהָתֶאְלָח םֶּתִּת ּהָהֶאְמִמ ּהָכֹותְּב הָכְּתִנְו 2

 ףיֹוא טּולְּב רֶהיֵא ןעֶּבעֶגעֶג ְּךיִא ּבאָה ,ןייַז וי לט אל ער ָבִמאצתרלְו
 ר ְמְּטִמ ְּתְרַהְמ אָלְו ְךִּתְרִהְט ןעי הָמִ

 אָ םִצ יֵדְּב יט ןעְֶלעֶמ ןעֶטאַלְג םעֶד יִתיִשְָו ֶאָּב ִּתְרַּבַּד הָודְי ִנֲא ְּךֶּב יז עא 0 גָה-דַע 4
 וזַא ,םּוראָד 9 :ןעֶרעֶו טְקעֶדעֶגּוצ טינ  ניִצילַעַו ךיכרְרִּכ םהָָא אְָו םיִחָא-אלְו עֶרְפָא-אָל

 רעֶד ּוצ העָו יוא ,םאֶנ ראַה רעֶד םֶנאָז ;רֶמאֵל יִלֵא הָוהָי-רַבְד יִהיַו = :הָוָי יָנֹדֲא םִאְנ .ךפֶׁש ומ
 סיֹורְג ָּךיֹוא לעדֶז ְּךיִא ,טאָטְׁש רעֶגיִשּולְּב אֵל הּפַּנמְּב ְּךיניֵע רַמְחַמ"תֶא ְּךֶּמַמ חקל יָה םֶרָאְרִּב 8
 איֵד רֶהעֶמְרעֶפ 10 :םאֵלְפ עֶרְהיֵא ןעֶכאַמ םּדו קֶנָאָה :ּךֶתְעְמִּד אֹוָבָת אָֹלְו הָּכְבִת אֵלְו רֹפְסִת גד

 סאָד זאָל ,רֶעויַפ סאָד ןָא דְניִצ ,רעֶצְלעֶה םְפְת ְךֶלעׁשָֹבֲח ךְראְּפ הָׂשעתאל לֶבָא טיִתִמ
 טּוג דֶנּוא ,ןעֶרעוֶו טְכאַקעֶגְנייַא ׁשייֵלְפ :לכאה אל םיִׁשָנָא םָחָלְו םפְׂש-לַע הָטֶעַת אֵלָו ְּךיָלְנַרְּב

 דְנּוא ,ןעֶרעוֶו (טְׁשיִמעֶגְסיֹוא) טְצְרעוֶועֶג שֵעֲאְו בֶרֶעְּב יִּתְׁשִא תֶמּתַו רֶקֹּבַּב םִעָה-לֶא .רֵּבֲַאְו 5
 עֶרעוֶו טְנעֶרְּבְרעֶפ עֶלאָז א אי ּנָל דדַָתיאלֲה םִעָה ילֵא מא :יִתִּוִצ רֶׁשֲאַּכ רֶקּבַּב

 ױ ןעֶלאָז רעֶנייֵּב איד = רב םֶהלא רמז ּהָׂשֹהַָּיּכׁלהָלָאהֶמ ב
 ףיֹוא ףיֹורַא םֶע לעֶטְׁש ךאָנְרעֶד דְנּוא 1 ָנרֶא ַמָאההְּכ לֵאְָׂשִיתיִבָל ו רַּמָא :רֶמאֵל ילֵא הָיָה 1

 סייֵה לאָז סֶע יִדְּב ,רָעעֶל ןעֶליֹוק איד כינע דַמְחַמ םֶכְֲע יאָ יִׁשְדְקִמ-תֶא לֵלַחְמ ִנְִה היי
 (פאָט) רעֶנְרעֶּמּוק ןייַז זַא דְנּוא ןעֶרעוֶו  בֶרֶחַּב םֶּתְבֲַע רֶׁשֲא םֶכיֵתוְנְבּו םֶכיֵנְבּו םֶכׁשְפַנ סָמְחַמּו

 סאוָו הָאְמּוט םאֶד זַא דְנּוא ,ןעֶהיִלְג לאָז םבֶחְֶו וְעֵת אל םֶפְׂש-לַע יִתיִשָע רֶׁשֲאַּכםֶתיִׂשֲַו :ּולְפִ נ
 רֶהיֵא דִנּוא ןְהעֶנּוצ לאָז רֶהיֵא ןיִא ויִא םֶכילֲע םֶכי ׁשאָר-לַע םָכְרְֶפּו :ולכאה אל םָׁשְֲא 5

 אה אי 3 :םומ א ןעּבאָה לאז םיוש = יא טדה א הל סקלמ
 הי א ןעֶביִל עה םֶכֲאְמִעַכ ןְדיֵמ ְךיִ יָנֹדֲא ִנֲא ִ םֶמְעַיו הָּובְּב וָׂשעַּת ה רֶשֶירֶׁשֲא לֵכְכ

 ,םיֹוׁש ליִּפ ןְהעֶגְסיֹורַא רֶהיֵא ןּופ טיִנ טעוֶו :
 לייוו ,טייֵקְניִטְכעֶלְׁש זיִא הֶאְמּוט עֶנייֵד ןיִא 13 :רֶעייֵפ םעֶד ןיִא ןייַז טעוֶו םיֹוׁש רֶהיֵא
 ,הָאְמּוט עֶנייֵד ןּופ ןעֶראָועֶג ןייֵר טיִנ טְזיִּב אּוד רעֶּבָא ןעֶגיִנייֵר טְלאוָועֶג ְּךיִד ּבאָה ְּךיִא
 ריִד ןעֶגעֶק ןְראָצְמיִרְנ ןייֵמ לעדֶז ְּךיִא זיִּב ןעֶרעוֶו טְגיִנייֵרעֶג רֶהעֶמ טיִנ אּוד טְסְלאָז יֹוזַא
 סֶע לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ,ןעֶמּוקְנָא טעוֶו םִע ,טעֶרעֶג םִע ּבאָה ראַה רעֶד ְּךיִא 14 :ןעֶזאָלְסיֹוא
 ְךיִא דְנּוא ןעֶניֹושְרעֶפ טיִנ לעֶו ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶהיִצְקיִרּוצ טיִנ ָּךיִמ לעֶו ְּךיִא ,ןּוהְט
 ְךאָנ דְנּוא ןעֶנעוֶו עֶנייֵד ְּךאָנ ןיִטַּפְׁשִמ ָּךיִד לעוֶו ְּךיִא ,ןעֶּבאָה הָטָרֵח עֶנייֵק ְּךיֹוא לעדֶז
 ראַה םעֶד ןּופ טְראָָו םאֶד דְנּוא 15 :טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז ,םיִׂשֲעַמ (עֶטְכעֶלְׁשנ עֶנייַד
 איֵד ןעֶמעֶנּוצ ריִד ןופ לעוֶו ָּךיִא העְז ,םָדָא-ְןֶּב 16 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ּוצ זיִא
 דְנּוא ןעֶנאָלְק טיִנ טְסְלאָז אּוד רעֶּבָא ,הָּפְנַמ ַא ךְרּוד ןעֶניֹוא עֶנייַד ןּופ טייקְגיִטְסּולְג
 רעֶד ןיִא 17 :ןעֶרעֶרט עֶנייֵד ןעֶמּוק טיִנ ְּךיֹוא ןעֶלאָז םִע דְנּוא ,ןעֶנייוַועֶּב טיִנ טְסְלאָז
 ,תֵמ םעֶד ןעֶנעוֶו ןעֶּכאַמ תֹוליִבַא עֶנייֵק טיִנ 2 ָז אּוד דנּוא ,ןעֶצּפיִז אּוד טְסְלאָז ליִטְׁש
 ףיֹוא ְּךיִׁש עֶנייֵד ןּוהְטְנָא טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶדְניִּבְנֶא ריִד אּוד טְסְלאָז גְנּוריִצ עֶנְהעֶׁש עֶנייֵד
 ןעֶסֶצ טינ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,טְראַּבְרּונְׁש ןייֵד ןעֶקעֶדעֶּב טיָנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,םיּפ עַנייַד
 -היִרְּפ םעֶד ןיִא קְלאַפ םעֶד ּוצ טעֶרעֶנ ָךיִא ּבאָהיֹוזַא 18 :טייֵל (עֶרעֶדְנַאנ ןּופ טיֹורְּב סאָד
 ןיִא ןּוהְמעֶנ ּבאָה ָּךיִא דְנּוא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג ּבייװ ןייֵמ זיִא טְכאַנ רעֶד ףיֹוא דְנּוא ,ןעֶנְראַמ
 טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה קְלאָפ סאָד דְנּוא 19 :ןעֶטאָּבעֶג ריִמ טאָה ןעֶמ איז יֹוזַא היִרְפ רעֶד
 ָךיִא ּבאָה יֹוזַא 20 ?יֹוזַא טְסּוהְט אּוד סאוָו טייֵדעֶּב סאָד סאו ןעֶנאָז טיִנ םֶנּוא אּוד טְסְליוו
 גאָז פ1 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ּוצ זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ
 תיֵּב ןייַמ ןייַז לֵלַחְמ לעד ְךיִא העֶז ;טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז ֹוזַא לֵאָרְׂשִי ןּופ דְנְזעֶגְזיֹוה םעֶד ּוצ
 עֶרייֵא ןּופ עֶטְסְכיִלְּביִל סאָד דְנּוא ,טייֵהְקְראַטְׁש עֶרייֵא ןּופ טייקְנִהעֶׁש איד זיִא סאָוָו ׁשָדְקִמַה
 רעֶמְכעֶמ עֶרייֵא דְנּוא ןְֶהיִז עֶרייֵא דְנּוא ,רעֶּבייֵל עֶרייֵא ןּופ טייֵקְמְראַּבְרעֶד איִד דְנּוא ,ןעֶגיֹוא
 טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 22 :דְרעֶוׁש םעֶד ָּךְרּוד ןעֶלאַפ ןעֶלעוֶו טְזאָלעֶנְרעֶּביִא טאָה רֶהיֵא סאו
 רֶהיֵא דְנּוא ,טְראַּבְרּונְׁש םעֶד ןעֶקעֶדעֶּב טיֵנ טְלאָז רֶהיֵא ןּוהְמעֶנ ּבאָה ְךיִא אי יֹוזַא ןּוהִט
 רֶהיֵא טְלאָז גָנּוריִצ עֶנְהעֶׁש עֶרייֵא 28 :טייֵל עֶרעֶדְנַא ןּופ טיֹורְּב סאָד ןעֶסֶע טיִנ ךיֹוא טְלאָז
 דנּוא ןעֶנאָלְק טיִנ טְלאָז רֶהיֵא ,םיִפ עֶרייֵא ףיֹוא ְּךיִׁש עֶרייֵא דְנּוא ּפעֶק עֶרייֵא ףיֹוא ןּוהְּמְנֶא
 :ןְרעֶדְנַא םוצ רעֶנייֵא ןעֶנאָלְק דְנּוא ,דֶניִז עֶרייֵא תַמְחַמ ןייֵגּוצ טעוֶו רֶהיֵאטְרֶעייַנ ,ןעֶנייוֵוטיִנ
 טְלאָז ןּוהָמעֶג טאָה רֶע סאוָו םעֶלַא ןיִראו ,ןעֶכייֵצ ַא ראַפ ְּךייֵא ּוצ ןייַז םעדֶו לאקְזַחְי דָנּוא 4
 ראַה רעֶד ןיִּב ְּךיִא זַא ןעֶסיוו רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא ןעֶמּוקְנָא טעוֶו סאָד ןעוֶו דְנּוא ,ןּוהְש ְּךיֹוא רֶהיֵא

 טאב



 78 הכ דכ לאקזחי
 הכ דָא ֹםָהַמ יִּתְחַק םֹיִּב אֹולֲה םֶֶאְדַב הָּתְַו :הָוְי טיִנסֶע טעוֶו ,םָדָאיְןִּב אּוד רעֶּבָא 25 :טאָנ
 אָׂשַמ-תֶאְו היט רַמְחַמ-תֶא םֶּתְרַאְפִּת ׂשוָשְמ םִוִָמ -קעוָוַא לעוֶו ְךיִא ןעוֶו גאָט םעֶד ןיֵא זַא ןייַז

 צ ךילַ םלָּפה אבי אּוהַ םּזּב :םֵתנְבּוםָהינְּב םֶׂשְפנ יי עי יי ר ביז
 וז טיפ למי אורה םִזב :טְיָא תֶשֶׁשַהָל = יי* יי = ף"הקראטש ערייז ןעֶמעֶק
 ייִּכ וָעְדָיְו תַפֹומְל םֶהְל ָתיָהְו דוָע םִלָאֵת אֵלְו רָּבַרְתּו םאֶד דְנּוא ,טייֵהְנעֶׁש עֶרייֵז ןּופ רייֵרְפ איֵד

 :הוהְי ָלִא םאָד דְנּוא ,ןעֶגיֹוא עֶרייַז ןּופ עֶטְסְּביִל

 הכ = ןעֶּביֹוהְרעֶד ְּךיִז ףיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז סאו

 3 ירֵבְּד ּועְמִׁש ןֹומַע ינְבל ָּתְרַמָאְו :םָהיֵלֲע אֵבְוהְו ןִּמַע | * 20 :רעֶשְכעֶט עֶרייַז דִנּוא ןְהיֵז עֶרייֵז
 =-לֶא חָאָה ְךרֶמֶא ןּי הוי עֹדָא רֵמָאֹהְּכ הָהְי יָנֲֹא דעֶנּורְטְנַא רעֶד ןעוֶו גאָט ןעֶניִּבְלעֶז םעֶד
 תִיַּבלֶאְ 2 יב יה ללנִ ִׁשְקִמ םֶע לאָז רֶע זַא ,ןעֶמּוק ריִד ּוצ טעוֶו רעֶנ

 םֵתיְּׁשִמ ד ּונְתַנְו ב םָהְִחִט יִנְׁשָו הֶׂשְרְמִל 6 = יי ו ל"5 ןעֶרעֶה ןעֶּלאַמ ְךיִד : ד טי ו ךי 4 םִדָקייגְבל ְּךֶגְתְנ יִנְנִה ןֵכָל :הָלּטַּב וָכְלָה יִּכ הָדּהְי רו 6 :
 ה ;וָבריתֶאיִּתַָנְו :ךבלַח וּתְׁשִי הֶּמהְו ךירפ וָלְכאְי הֶּמֵה ןייד טעוֶו גאָּט ןעֶניִּבְלעֶז םעֶד ןיִא 7
 ינַאק םֶּתְעַדו ןאַציִּבְרִמְל מע יָנְב-תֶאְו םיִלֵמְנ הָנְל םעֶד ְךְרּוד ןעֶרעֶו טְכאַמעֶגְפיֹוא ליֹומ
 5 די ָּךְָחַמ ןעֶי הֹוהְי יָנֹדֲא רֶמָא הָּכ יִּכ יהי ןעֶדעֶר טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,םעֶנעֶנּורְטְנַא

 תרימְרַא-לֶא ׁשֶפֶנְּב ְָטאָשילִכְּב מְִַּׂ לֶנְרְּב ָּךעקרְו ר 4 א
 ּ כל  תּ יע ידָי-תֶא יִתיִָנ נה כָל ;לֵאָרְשי ו7 דנוא ןייז םּומש רֶהֵעַּמ) טוָנ הָנוַא
 וצְרַאָהְדִמ הא סי ִּתַרְְִ םיַּל דְנּוא ,ןעֶכייֵצ ַא ראַפ אייֵז ּוצ ןייַז טְסְלאָז
 8 א רַמָא הֶּכ ןוהי יִנֲאיְּכ ָּתְעַדָיְו ֶָּיִמְׁשַא ;ראַה רעֶד ןיִּב ְּךיִא זַא ןעֶסיוִו ןעֶלעוֶו אייז

 תרוב םִיַה--לֶכְּכ הנה ריש בָאומ רֶמָא ןעַי הוהָי הכי לעפל
 פויָרַָמ םיִקִמ בָאֹומ הכי חֵת נה בל ;הָדּוהְי ׂ

 שי על הל הְִת יי בל דיל -ןֶּב 2 :ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ּוצ

 13 םורָא תֹוֵָע ןעי הוי יָנֲֹא ַמָא הָפ הוה ינאי הן :

 : הב ימֹּקְו םָשֶאיִמְׁשֲַו הָדודִי תּל םֶקָנ םֶקְנִּב א/ דנוא 2 :אייז וצ תֹואיִבְנ גַאָז דְנּוא
 טְרעֶה ,ןֹומַע יֵנְּב איִד ּוצ ןעֶנאָז טְסְלאָז

 ,טְגאָזעֶג טְסאָה אּוד לייוו ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,טאָנ ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד
 ןעֶגעֶֶו דְנּוא ןעֶועוֶועֶג לֵלַחְמ םֶע טאָה ןעֶמ ןעוֶו ׁשֶדְקִמַה תיִּב ןייֵמ ןעֶנעוֶו !אַהַא
 ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ןעֶגעוֶו דְנּוא ,ןעֶראָועֶג טְסיִוְרעֶּפ זיִא םִע ןעוֶו לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא
 -ךעֶּביִא ְּךיִד לעו ְּךיִא ,העָז םּוראָד 4 :תּולָנ ןיִא ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו ,הָדּוהְי
 -אַּפ עֶרייֵז ןעֶציִזעֶּב ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,הָׁשּורְי ַא סֶלַא טייֵל-חַרֶזִמ איִד ּוצ ןעֶּבעֶג
 ןעֶלעוֶו אייֵז ,ןעֶבְנּוניֹואוְו עֶרייֵז ןעֶכאַמ ריִד ןיִא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ריִד ןיִא ןעֶטְסאַל
 דָנּוא 2 :ְּךְליִמ עֶנייַד ןעֶקְניִרְטְסיֹוא ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא ,תֹוריִּפ עֶנייֵד ןעֶסֶעְפיֹוא
 (ןּופ טעֶּטְׁש איד דְנּוא) ,לעֶמעֶק איִד ּוצ לאַטְׁש ַא ראַפ הָּבַר ןעֶכאַמ לעֶו ְךיִא
 ןיִּב ָּךיִא זַא ןעֶסיוִו טעוֶו רֶהיִא דְנּוא ,ףאָׁש ןּופ ץאלְּפ עֶדייוֵו ַא ראַפ ןֹומַע יֵנְּב איִד
 טְשְטאַלְקעֶג טְסאָה אּוד לייַו ,טאָג ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא ןיִראָו 6 :ראַה רעֶד
 טייֵרְפעֶג ְּךיִד טְסאָה דְנּוא ,םיִפ איִד טיִמ ןעֶטעֶרְטעֶנ טְסאָה דִנּוא ,דְנעֶה עֶנייֵד םיִמ
 לעדֶז ְָּךיִא ,העְז ,םָוראָד 7 :לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןעֶגעוֶו טייֵהְטְמעֶׁשְרעֶפ עֶצְנאַג עֶנייֵד טיִמ
 איד ןּופ ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא ְּךיִד לעדֶו ְּךיִא דְנּוא ,ריִד רעֶּביִא דְנאַה עֶנייֵמ ןעֶקעֶרְמְׁשְסיֹוא
 איד (ןעֶׁשיִוְצ ןּופ) ןעֶדייֵנְׁשְרעֶפ ְּךיִד לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ּוצ ןעֶמעֶרְּפעֶג ּםִיֹוג

 לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,רעֶדְנעֶל איִד ןּופ ןעֶריִלְרעֶפ ןעֶכאַמ ָּךיִד לעדֶו ְּךיִא דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ
 רעֶד טְנאָז יֹוזַא 8 :ראַה רעֶד ןיִּב ְּךיִא זַא ןעֶסיוִו טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,ןעֶנְליִטְרעֶפ ָּךיִד
 ןּופ דְניִועֶגְזיֹוה םאָד * העָז טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה ריִעֵׂש דְנּוא בָאֹומ לייו ,טאָנ ראַה
 איד ןעֶכְאַמְפיֹוא לעוֶו ְּךיִא ,העֶז םּוראָד 9 :םִיֹוג עֶלַא איו יֹוזַא ןעֶראוָועֶג זיִא הָדּוהְי

 -עֶרְנ קָע עֶנייֵז ןַא ןעֶנעֶז סאָו טעֶטְש עֶנייֵז ןּופ ,בָאֹומ ןופ טעֶטְש איד ןּופ ןעֶטייֵז

 ּוצ 10 :הָמִיָתָוְרַק דְנּוא ןֹועְמ לַעַּב ,תֹומיִׁשְיַה תיֵּב ,דְנאַל םעֶד ןּופ עֶטְסְנעֶׁש סאָד ,ץעֶנ
 ןעֶּבעֶג אייֵז ּוצ םִע לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ,ןֹומֵע יֵנְּב איִד ןעֶגעֶקְּטְנַא טייֵז-חֵרָזִמ ןּופ טייֵל איִד
 :רעֶקְלעֶפ איִד ןעֶׁשיִוְצ ןעֶרעוֶו טְכאַדעֶג טיִנ ןעֶלאָז ןֹומַע יֵנְּב איִד יֵדְּכ תֶׁשֹּורְי םֶלַא
 זַא ןעֶסיוִו ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ ,םיִטָּפְׁשִמ עֶנייֵמ ןּוהְט ְּךיִא לעוֶו בָאֹומ ןעֶנעֶקְטְנַא דְנּוא 1
 םעֶכְלאָזַא טאָה םֹודֶא לייוו ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹװַא 12 :ראַה רעֶד ןיִּב ְךיִא
 אייֵז דְנּוא ,הָדּוהְי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ןַא ןעֶזעוֶועֶג םֵקֹונ ְּךיִז טאָה דְנּוא ,ןּוהְטעֶנ
 ;ןעֶזעֶועֶג םקֹונ אייֵז ןַא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְגיִדְלּוׁשְרעֶפ קְראַטְׁש ְּךיִז ןעֶּבאָה

 םוראד



 וכ הכ לאקזחי 0
 ִּתִרְכַהְו םודָא-לַע יִדָי יִתָמָנְו הָוהְי יָנֹדֲא רַמָא הָּכ ןֵכָל 3

 בֵרֲחַּב הָנָדְרּו ןֶמֵתִמ הֶּבְרָח הֵתַתִּ הָּמַּהְבּו םָדָא הֶנֵּמִמ
 וֶָעְו לֵאְרְׂשִי ִּמִ דַיְּב םֹרֲאַּב יִתְמְקִניתֶא יִּמַתְנְ ;לפִי 14

 ;הָוהָי נרֲא םִאְנ יִתָמְקִנ-תֶא ֹועְדָיְ יִתְמֲחכְויִפַאְּכ םו ורָאָב
 הָמְקִנִּב םיִּתְׁשִלְּפ תוׂשִע ןעָי הָוהְי יָנֹדֲא רַמָא הָּכ וט

 ןל :םֶלֹוע תַביִא תִחְׁשִמְלׁשֶפְָּב טאש םֶקָנ ימָקניו
 יִַּרְכִהְו םיִׁשִלפ-לַע ידָי הָמֹונ יִנְנִה הָוהְי ירא רַמָא הָּכ

 םֶב יִתיִׂשָעְו :םִיַה ףוָח תיִרֵאְׁשִתֶא יּתְרַבֲאַהְו םיִתַרְּכ-תֶא 7
 ִִּחְּב הָוְייָנֲאִּכֹועְדָיְו הָמַח תֹחְכותְּב תֹולֹדְג תִֹמָקִ
 !םָּב יִתְמקִנ-תֶּא
 וכ ,וב

 הָוהי-רַּכָד הָיָה ׁשֶרְחַל דָחֶאְּב הָנָׁש הְָׂשֶעּתְׁשַעְּב יהְ
 טשילע רַצ הָרְמָא-רׁשֶא ןעי םֶלָאְדִּב :-מאֹל .2 :

 ;הָבָרָהֶה הָאְלְמִא יִלֵא הָָ םיִּמַעָה תֹותְלַּד הֶרּבְשִנ חֶאָה
 פ יִתֹלעַהְו -ֵצ ְךילע נג חֹוְיינֹרֲא לַמָא הֵּכ כל 3
 רצ תֹוָמֹוח ּותֲהְׁשְו ;ולֵנְל םיַה תֹולָעַהְּכ םיִּבַר םִיֹנ 4

 חיהְצִל ּהָתֹואייִּתַתָנְו הִֶמִמ הָרָפִע יִתיִחָסְו ָהיָלְדמ וכְרִהְו

 ָךיִא ,טאָג ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא ,טּוראָד 8
 דְנאַה עֶנייֵמ ןעֶקעֶרְטְׁשְסיֹוא ְּךיֹוא לעוֶו
 אייז ןּופ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,םֹודִא רעֶּביִא
 דָנּוא ,תֹומֵהְּב דְנּוא ןעֶשְנעֶמ ןעֶנְליִטְרעֶפ
 -םֹורָד ןּופ ןעֶכאַמ בּורָח אייֵז לעוֶו ְּךיִא
 -אֵפ ןעֶלעוֶו ןֶדְד ןּופ טייֵל איִד דְנּוא ,טייֵז
 ְךיִא דְנּוא 14 :דְרעוֶוְׁש םעֶד ְךְרּוד ןעֶל

 ָךְרּוד םֹודֶא ןָא הָמֵקִנ עֶנייֵמ ןעֶּבאָה לעוֶו
 ןּוהְט לעד ָּךיִא דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי קְלאָּפ ןיימ
 ןייַמ ְּךאָנ דְנּוא ןְראָצ ןייֵמ ְּךאָנ םֹודִא ןָא
 םאָד זַא ןעֶסיִװ ןעֶלעוֶו אייֵז ,ןְראָצְמיִרְג
 :םאָנ ראַה רעֶד טְנאָז ,הָמָקְנ עֶנייֵמ זיִא
 איד לייוז ,טאָג ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 2

 ,הָמָקְּנ ךרּוד ןּוהְטעֶג יֹוזַא ןעֶּבאָה םיִּתְׁשַלְּפ
 טיִמ ןעֶזעוֶועֶג םֵקֹונ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 ִתרַַּד יָא יּכ יה דתְּב ליהִּת םיִמְרַח זחַטְׁשִמ :עלֶס ה
 הרׂשַּברֶׁשֲא ָהיֶמנְבּו :םִינַ זַבְל הָתָָהְ ּהְייָנָֹא טאָג 8
 לוַמָא הּכ יִּכ :הָוהְייִנֲאיִּכ ּועְדָיְו הֶנְנָהְהִּת בֶרָחַּב 7

 כֶבְּביַּלַמ רַצאֶרְדַכְּבִנ דצלָא אב ינְנִה הֹהְייָנֹדֲא
 דםְַו לֶהָקְו םיִׁשָרָפְבּו בָכָרְבּו םיְִּב םיָכָלְמ ךֶלֶמ ןופְצמ

 ךָֹׁשְו קד ךלָע ןְָו גָרהי בֵרָחַּכ הָרְׂשַּב ְִּיִֹונְּב :בֶר 5
 יֵתֹמְחּב ןֵּתיֹוּלָבָק יִחְמּו :הָנִצ ךילָעםיִקְֵו הָלְלְס יע 9
 םֶקָּבַא ךִֵּכְי = תֶעמׁשִמ :ויָתֹו ברְּ ֶתַי לד '

 זאובְכ מוח הָנְׁשַעְרִּת בָכְרְו טל ׁשֹרְּפ ליקמ
 סֶמֶרָי ויָסּוס תֹוסְרַפְּב :הָעָּקְבִמ ריִע יִאֹובְמִּכ ך ךיר ָעְׁשַּב 1

 -ךעֶפּוצ (אייֵז) יִדְּכ ,טייֵהְטְמעֶׁשְרעֶפ עֶצְנאַג

 :טְפאַׁשְדְנייַפ עֶגיִּבֶע עֶנייֵא טיִמ ןעֶּבְראַד
 ,העָז ,טאָג ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,םּוראָד 6
 -עֶק דְנאַה עֶנייֵמ ןעֶקעֶרְטְׁשְסיֹוא לעוֶו ְּךיִא

 -ְךעֶפ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,םיִּתְׁשַלְּפ איִד ןעֶג
 -ךעֶפ לעֶז דְנּוא ,םיִתֵרְּכ איִד ןעֶדייֵנְש
 םעֶד ןּופ גַנּוּבייֵלְּבְרעֶּביִא םאָד ןעֶגְליִט
 לעדֶו ְךיִא דְנּוא 17 :םִי םעֶד ןּופ ןעֶטְראָּב
 אייֵז דְנּוא תֹומְקְנ עֶסיֹורְנ ןּוהְט אייֵז ןָא

 אייֵז דְנּוא ,ןְראָצְמיִרְג טיִמ ןעֶּפאָדְטְׁש
 :הָמֵקְנ עֶנייַמ ןעֶמעֶנ אייֵז ןָא לעוֶו ְּךיִא ןעוֶו ראַה רעֶד ןיִּב ְךיִא זַא ןעֶסיוִו

 וכ לעטיפאק
 םעֶד ןּופ גאָט ןעֶמְשִרֶ םעֶד ןיִא ,רֶהאָי ןעֶמְפְלֶע םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1
 לייוו ,םָדָאְןִּב 9 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ּוצ טאָנ ןּופ טְראָָו סאָד זיִא יֹוזַא ,שדח
 ןעֶריִט איִד ןעֶלעֶועֶ זיִא םאִז איִז !אַהַא ,םִיַלָׁשּורִי ןעֶנעֶק טְגאָזעֶג טאָה רֹוצ סאָו סאָד
 לעו ְּךיִא ,טְרֶהעֶקעֶג ריִמ ּוצ ְּךיִז טאָה איִז ,ןעֶראוָועֶנ ןעֶכאָרְּבּוצ זיִא רעֶקְלעֶפ איִד ןּופ
 ןיִּב ְּךיִא ,העֶז ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,םּוראָד 3 :בּורָח זיִא איִז (לייוו) ןעֶרעֶו לּופ
 איו יֹוזַא ,ןעֶנְנעֶרְּבְפיֹורַא רעֶקְלעֶפ עֶליִּפ ריִד ןעֶנעֶק לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,רֹוצ ,ריִד ןעֶנעֶק
 ןְרֶעיֹומ איד ןעֶּבְראַדְרעֶפ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 4 :ןעֶדְניִא עֶנייַז ףיֹורַא טְגְנעֶרְּב םַי סאָד
 -ֵּמָא ןּופְרעֶד לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,רעֶמְרּוט עֶרֶהיֵא ןעֶפְראַוְּפּורַא ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא ,רֹוצ ןּופ
 םִע 5 :ןייֵטְׁש-ןעֶוְלעֶפ ןעֶמאַלְג ַא ּוצ ןעֶכאַמ אייֵז לעוֶו ְךיִא דְנּוא ,ּביֹוטְׁש םעֶד ןעֶצאַרְק
 ןיִראו ,םִי םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא ןעֶצעֶנ ןּופ גָנּוטייֵרּפְׁשְסיֹוא עֶנֶייַא ראַפ ןייַז טעדֶו
 איֵד ראַפ גְנוּביֹור ַא ּוצ ןייַז טעֶו איִז דְנּוא ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז טעֶרעֶג םִע ּבאָה ךיִא
 ןעֶרעוֶו ּתָנְרַהעֶג ןעֶלעֶֶו דְלעֶפ םעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶז םאָו רעֶטְכעֶמ עֶרְהיִא דְנּוא 6 :רעֶקְלעֶפ
 יֹוזַא ןיִראָו 7 :ראַה רעֶד ןיִּב ְּךיִא זַא ןעֶסיִז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ָּךְרּוד
 ,לָבָּב ןּופ יְּדַלָמ רַצאֶרְדַכּוּבְנ רֹוצ ןעֶנעֶק ןעֶנְנעֶרְּב לעזֶז ָּךיִא ,העָז ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז
 דָנּוא ןעֶנעוֶוְמייֵר טיִמ דְנּוא דְרעֶפ טיִמ ,םיִכָלְמ רעֶּביִא ָּךַלֶמ ַא זיִא סא ,טייַז-ןֹופָצ ןּופ
 -בעֶמ עֶנייֵד טעֶו רֶע 8 :רעֶקְלעֶפ ןּופ גְנּולְמאַזְרעֶפ עֶסיֹורְג ַא טיִמ דְנּוא ,רעֶטייֵר טיִמ
 ריִד ןעֶנעֶק טעוֶו רֶע דֵנּוא ,דְרעֶוְׁש םעֶד טיִמ ןיִגְגְרַה דְלעֶפ םעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶז סאוָו רעֶט
 טעוֶו רֶע דְנּוא ,ץְנאַש ַא ןעֶטיִׁשְפיֹוא ריִד רעֶּביִא טעֶו רֶע דָנּוא ,גָנּוטְסעֶפ ַא ןעֶבאַמ
 ןעֶנאָנאַק עֶנייַז טעֶו רֶע דְנּוא 9 :(רעֶנעֶמו עֶטְרעֶצְנאַּפעֶג ןעֶלעֶטְׁשְפיֹוא ריִד ןעֶנעֶק

 הָמָחְלִמ עֶנייַז טיִמ רעֶמרּוט עֶנייַד ןעֶכעֶרְּבּוצ טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןְרֶעיֹומ עֶנייֵד ןעֶגעֶק ןעֶּבעֶג
 םעֶד ןּופ ,ןעֶקעֶדעֶּב ּביֹוטְש רֶעייֵז ְּךיִד טעוֶו רְרעֶפ עֶליִפ עֶנייֵז ןעֶנעוֶו ןּופ 10 :םיִלַּכ
 עֶנייַד ןעֶלעוֶו ןעֶנעוֶוְטייֵר דְנּוא רעֶדעֶר ןּופ שיֹורעֶג דְנּוא רעֶמייֵר איד ןּופ אייֵרְׁשעֶנ
 ןייַרַא טְמּוק ןעֶמ איו יֹוזַא ןְרֶעיֹוט עֶנייַד ןיִא ןעֶמּוקְנייַרַא טעוֶו רֶע ןעוֶו ,ןְרעֶמיִצ ןְּרֶעיֹומ
 ןעֶטעֶרְטּוצ רֶע טעוֶו דְרעֶפ עֶנייַז ןופ ןְעיֹולְק איִד טיִמ נו :טאָמְׁש עֶנעֶכאָרְּבּוצ ַא ןיִא

 עלא

 ןעֶלעוֶו



 זכ וכ לאקזחי

 רֶע טעֶו קְלאָפ ןייֵד ,ןעֶסאַנ עֶנייַד עֶלַא
 ָנייִד דְנּוא ,דְרעֶווְש םעֶד טיִמ ןיִנְנְרַה

 דֶרֶע רעֶד ּוצ רֶע טעֶו ןעֶלייֵז עֶקְראַטְׁש
 ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא 19 :ןעֶנְנעֶרְּבְפּוּרַא

 ןרעֶדְנילְּפ דְנּוא ,ןעֶנעֶמְרעֶּפ ןייֵד ןעֶּביֹור
 -עֶרְּבּוצ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,תֹורֹוחְס עֶנייֵד

 -טְסּול עֶנייֵד דְנּוא ,ןְרָעיֹומ עֶנייֵד ןעֶכ
 דְנּוא ןעֶסיֹוטְׁשּוצ אייֵז ןעֶלעוֶו רעֶזייֵה
 דְנּוא ,ץְלאָה ןייֵד דְנּוא רעֶנייֵטְׁש עֶנייַד
 ןעֶגעֶלְנייַרַא אייֵז ןעֶלעֶװ ּביֹוטְׁש ןייַד
 לעוֶו ְּךיִא דְנּוא 13 :רעֶסאַו םעֶד ןיִא
 עֶנייֵד ןּופ םיִטְש איִד ןעֶרעֶהְפיֹוא ןעֶכאַמ

 -ְךאַה עֶנייֵד ןּופ לֹוק סאָד דְנּוא רעֶדיִל

 ןעֶרעוֶו טְרעֶהעֶג רֶהעֶּמ טיִנ טעו ןעֶפ
 איו יֹוזַא ןעֶכאַמ ְּךיִד לעוֶו ָּךיִא דְנּוא 4
 טְסעוֶו אּוד ,ןייֵטְׁש ןעֶזְלעֶפ רעֶטאַלְנ ַא

 ,ןעֶצעֶנ ןעֶטייֵרַּפְׁשּוצְמיֹוא (טֶרָא ןייַאנ ןייַז
 ,ןעֶרעוֶו טֶעיֹוּבעֶנ רֶהעֶמ טיִנ טְסעֶֶו אּוד
 ,טעֶרעֶג םאָד ּבאָה ראַה רעֶד ְּךיִא ןיִראוָו
 טְנאָז יֹוַא 15 :םאָנ ראַה רעֶד טְנאָז
 איֵד טיִנ ןעֶלאָז ,רֹוצ וצ טאָנ ראַה רעֶד
 איֵרְׁשעֶג םעֶד ןעֶגעוֶו ןּופ ןעֶׁשיֹור ןְלעֶזְניִא
 עֶטעֶדְנּואוְוְרעֶפ איִד ןעזֶז ,הָלָּמַמ עֶנייֵד ןּופ

00 

 7 זע תֹובְצַמּו גרֲהָי בֶרָהַּב ְִּמַ ְךִיָתֹוצחלָּכ-תֶא
 ְךיתֹמוח וטְרָהְ ךלְכְר וחָבּו ליה ולְלָׁשְו רֵרֵּת

 םימ ְךתְּב ְךֶרֶפַ ְךיִצְו ְִינְבַאו ּוצֵּתִי ְֵחְּדִמָח יִּתְכ
 צ עָמׁשִי אל ְךירונַּכ ליקְו ְִירָׁש ןיֵמָה יּתַבׁשִהְו :ומשְי
 14 אֵל הְָהִּת םיִמָרָח חַמְשִמ על חיַחְצל ְךיִתַתָנּו :דִש
 :הָוהָי ינֹדֲא םִאָניִּתְרַּבִּד הָודייִנֲא יִּכ דע הָנְּכִת
 וט קאָּב ְךלּפִמ ליּקִמ | אָלֲה רוָצְל הָוהָ ,רֶאי רֶמָא הֶּכ
 ופ ילַעמ ּודְרָיְו :םִיאָה ָּשֲעִָי ּךֹותְּכ גָרָה נֵרֵהָּב לל

 נְב-תְֶו םֶליֵליֶעְמ-תֶא ֹוריסַהְו םִיַהֵאיִׂשְנ 'לַכ םֶתֹואְסִּכ
 דְרָהְ ּובְׁשי ץֶרֶאָה-לע וׁשָכלִי! תוַרָרֲחּוטׂשְפִי םָתָמקִר
 גז ךיִא ךֶל ּורְמַאו הָניִק ךלָעּוצְׂשָנ יע ומְמָׁשְ םיִעָנְרַל
 = הָתְָה יָא הָלָלְחַה ריִעָה םיִּמַיִמ תֶבָׁשֹונ ְּתְדַבָא
 א ָּתַע :ָהיֵבְׁשֹוי-לֶכְל םֶתיִתִח ּנְתְנ-רֶׁשא ָהיֶבׁשִיְו אה םיַב
 םיַּב--רֶׁשֲא םיִאָה ולֵהְבִו .ֵתְלַּפַמ םִז ןִיִאָה ּוֵדְרִחָי
 19 = לֹא יִּתִתְּב הּוהְי יָנֹדֲא רַמָא הַכ יִּכ ;ְךֵתאֵצִמ
 ורְתתֶא ְךילָ תלעַהְּב ּובְׁשֹונדאָל רֶׁשֲא םיִרָעַּכ תֶבְרֲהַנ
 כ טעילָא רוב ידרו-תֶא ךיִתְדרהְו :םיִּבַרָה םִמַה כו
 -;רָא םֶלֹועְמ תֹוַבָרֲהּכ תִֹתְחַּ ץֶרָאְּב ְךּתְבַׁשהו םֶלֹוע
 :םבִיַח ץֶָאְּב יִבְצ יִּתַתָנְו יִבְׁשַת אֵל ןעֶמְל רוב יִֵדָרוי
 וו םָלֹועְל רוע יאְצְמִתדאָלְ יִשִקְבָתְו או ְךנְּתֶא תְֹּלַּב
 :הָוהְי יָנֹדָא םִאְנ

 וכ וכ
 גא רַצ-לַע אָׂש םֶרָאְרַב הָּתאְ ;רְמאֵל יַלַא הָוהָי-רַבד יִהָיו
 3 ןרלָכֹר םִי תֶאּוכְמילַע ּוָבָׁשיֵה רּוצְל ָּתְרַמָאְו :הָנק
 חַא רוצ הוְי ןָנֹרַא לַמָא הָּכ םיִּבַר םַיא-לָא םיִמַעָה
 {ּוללּכ נב לּובְגםיִַי בֵלְּב .:יִפָי תליֵלְּכ ינֲא ְתְרמָא

 ה זֶרָא תל תַא ךֶל ּוַּב רֹנָשִמ םֵׁשְֹּב :ְךיָי םאוָו עֶטעֶנְרַהעֶג איד ןעֶגעוֶו ןּופ ןעֶצְפיִז
 ?ןעֶראָועֶנ טעֶנְרַהעֶג ריִד ןעֶשיוִוְצ ןעֶנעֶז
 ,ןעֶלּוטְׁש עֶרייַז ןּופ ןעֶמּוקְרעֶטְנּורַא ןעֶלעוֶו םִי םעֶר ןּופ ןעֶמְׁשְריִפ עֶלַא דְנּוא 6
 רעֶדייֵלְק עֶטְקיִטְׁשעֶג עֶרייֵז דְנּוא ,לעֶטְנאַמ עֶרייֵז ןּוהְטִּפֶא ְךיִז ןּופ ןעֶלעוֶו אייז דְנּוא
 ןעֶלעֶדו אייז ,םיִנְרעֶמיִצ טיִמ ןּוהְּטְנֶא ְּךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז דֵנּוא ,ןּוהָמְסיֹוא ְּךיִז אייֵז ןעֶלעוֶו
 ְךיִז ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא ,ןְרעֶטיִצ אייֵז ןעֶלעוֶ עַגֶר עֶדעֶי דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶציִז
 ןעֶלעוֶו דְנּוא ,ןעֶנאָלְק ריִד רעֶּביִא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 17 :ןְרעֶדְנּואוָוְרעֶּפ ריִד רעֶּביִא
 ןעֶזעוֶועֶג טְניֹואוְועֶּב טְזיִּב סאוָו ,אּוד ,ןעֶריֹולְרעֶפ אּוד טְזיִּב איו יֹוא ,ןעֶנאָז ריִד ןעֶנעוֶו
 ןעֶנעֶֶו ןּופ קְראַטְׁש ןעֶזעֶועֶג זיִא סאָו טאָטְׁש עֶטְמֶהיִרעֶּב איִד ,םיִמַי איד (ןעֶנעוֶו) ןּופ
 עֶרְהיֵא עֶלַא ּוצ קעֶרְׁש ַא ןעֶּבעֶגעֶג טאָה סאו ,רעֶניֹואְועֶּב עֶרְהיִֵא דְנּוא איִז ,םַי םעֶד
 הָלָּפַמ עֶנייֵד ןּופ גאָט םעֶד ןיִא ןְרעֶטיִצ ןְלעֶזְניִא איִד ןעֶלעוֶו דְנּוצַא 18 !רעֶניֹואוָועֶּב
 ְהעֶנְסיֹורַא ןייַד ןעֶנעוֶו ןּופ ןעֶרעוו ןעֶקאָרְשְרעֶד ןעֶלעוֶו םַי םעֶד ןּופ ןְלעֶזְניִא איִד ,אֹוי
 קי עֶטְסיוִוְרעֶפ ַא ןעֶכאַמ ָּךיִד לעֶז ְּךיִא ןעוֶו ,טאָג ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא ןיִראָו 9
 -ָפיֹורַצ ריִד ןעֶנעֶק לעוֶו ְּךיִא ןעֶו ;טְניֹואוְועֶּב טיִנ ןעֶנעֶז םאָו םעֶמְׁש איִד איו יֹוזַא
 ָךיִא דְנּוא 20 :ןעֶקעֶרעֶּב ְּךיִד ןעֶלעוֶו ןְרעֶסאַוַו עֶסיֹורְג דְנּוא ,םיִנעֶּפיִמ איד ןעֶנְנעֶרְּב
 (ץְנאַג) םעֶד ּוצ ,ּבּורְנ איד ןיִא םּורַא ןעֶהעֶג םאָו איִד טימ ןעֶנְנעֶרְּבְרעֶטְנּורַא ְּךיִד לעוֶו
 םאו ,דֶרֶע עֶטְׁשְרעֶטְנּוא איִד ןיִא ןעֶניֹואוְו ןעֶכאַמ ְּךיִד לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,קְלאַפ ןעֶמְלַא
 אּוד יִדְּכ ,ּבּורְג איד ןיִא ּפּורַא ןְרעֶדיִנ םאָו איִד טיִמ ,בּורָח רעֶהַא גְנאַל ןּופ ןיֹוׁש זיִא
 ןּופ דְנאַל םעֶד ןיִא טייקְנְהעֶׁש איִד ןעֶּבעֶב לעוֶו ְךיִא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְניֹואוְועֶּב טיִנ טְסְלאָז
 טיִנ טְסעֶֶו אּוד דְנּוא ,ןעֶקעֶרְׁש םּוצ ןעֶכאַמ ְּךיִד לעוֶו ְךיִא דנוא 1 :עֶניִדעֶּבעֶל איִד
 ןעֶנּופעֶב רֶהעֶמ טיִנ לאָמְנייֵק טְסעוֶו אּוד רעֶּבָא ןעֶכּוז ְּךיִד טעוֶו ןעֶמ דִנּוא ,ןייַז רֶהֹעָמ
 :טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז ,ןעֶרעוֶו

 זכ לעטיפאק
 אוד דְנּוא 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ּוצ זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו םאָד דְנּוא 1
 וד יֹוא ,רֹוצ ּוצ ןעֶנאָז טְסְלאָז אּוד דְנּוא 8 :רֹוצ רעֶּביִא גאָלְק ַא ףיֹוא ּבעֶה ,םָדָא-ןֶּב
 עֶקְלעֶפ איר טיִמ טְסְלעֶדְנאַה אּוד סאוָו ,םַי םעֶד ןּופ גְנאַגְנייַא םעֶד אייֵּב טְסְניֹואוְו םאוו
 םיִא ןיִּבְּדיִא טְגאָזעֶג טְסאָה אּוד רֹוצ יֹוא ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,לעֶזְניִא עֶליִפ ןּופ
 םרֶעיֹוב עֶנייַד ,ןעֶצעֶנעֶרְג עֶנייֵד ןעֶנעֶז םַי םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא 4 :ןְהעֶׁש ןעֶצְנאַג
 ריִנְש ןּופ רעֶמייֵּב-ְןעֶסְקּוּב טיִמ 2 :טְכאַמעֶנ ןְהעֶׁש ןעֶצְנאַג םיִא ְּךיִד ןעֶּבאָה
 רעֶמייֵּב-ןעֶנעֶט ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ,רעֶטעֶרְּב-םְפיִׁש עֶנייֵד עֶלַא טְעיֹוּבעֶנ אייֵז ןעֶּבאָה

 ןופ 8



 זכ לאקזחי 1

 ראַפ רעֶמייֵּב-לעֶנעֶז אייז ןופ יִדְּכ ֹונְבִל ןופ ׂשִע ןָשְכִמ םינולַא :ךילָע ןרּת תָֹשָעַל ּחָפִל ןֹבְּלִמ 5
 רעֶמייֵּב-ןעֶדְניִל ןופ 6 :ןעֶכאַמ וצ ריִד  ׁשֵש :םֹיּהַּכייֵאְמ םיִרָשֶא-תַכ ןְׁשיוׂשִע ךֵשְרק ךִמּושִמ ז

 -ּור עֶנייֵד טְכאַמעֶג אייֵז ןעֶּבאָה ןֶׁשֶּב םיֹוא - זילקח םול דל תוהל דׁשָרְּפמ הָיָה םירצממ הָמְקִרְּב
 -עֶג אייֵז ןעֶּבאָה רעֶטעֶרְּב עֶנייֵד ,סרעֶד עו ךֵסַכמ הָיָה הָשילָא ןיִאְמ ןְמנראו
 : ְנ נקו :ץֶלֶבְח הֶּמה ְךֶכ יָה רוצ ְךִמָכָח ְךֶל םיִטָׁש 5

 ןעֶמ םאָז ןייְּנעֶפְֶע ןּופ טְקעֶרעֶּב טְכאמ ןֶהַחְלמּויה תנאי דקַהּכיקוחךכ יה ליְכ
 איד ןּופ לעֶזְניִא איד ןּופ טְכאַרְּבעֶג טאָה ְךליֵחְב יָה טופו דוָלְו סֵרָּפ :ְךֵבְרֶעַמ בֶרֶעַל ךֶכ ּוָה י

 טייֵּבְרַא-קיִטׁש טיִמ ןעֶנייַל עֶנייַּפ 7 :םיִּתִּכ :ךֶרָָחינֵתנ הָמַה ְךֶברלְּמ עֵבֹוכְו גמ ֵתְמַחְלִמ יִׁשְנַ
 -םיֹוא עֶנייֵד ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִיַרְצִמ םיֹוא . ְךֵתֹולְּדנמְבםיִִָנְ ביס ְךִיתֹומוח-לַע ךליחְו דורַא יב 1

 אראפ ריר זע יי לאָז דא יי עהם חק לח ישי
 לעֶפרופ א לאָח יֹולְב;ְאָפ-לעֶגעֶד ראטה ךנולבמןע ודע

 ןעֶועֶועֶג זיִא הָׁשיִלֲא לעֶזְניִא רעֶד סיֹוא ןביִמופ המת תֵבִמ :ךכְרֶעמינָ תֶׁשנ ילכו 4
 ןּופ רעֶניֹואוְועֶּב איִד 8 :קעֶדְרעֶּביִא עֶנייד םַײא ךילְכְר ןֶדד יֵנְּב :ךינֹובְִע ינְתִנ םיִדְרִפּו םיִׁשָרַפּו ופ

 עֶנייֵד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז דַוְרַא דְנּוא ןֹודיִצ :ְךֶֶּכְׁשא וביִׁשִה םיִנְכָהְ ןֹׁש תונרק ךֶהָי תַרֹחְמ םִיִּבַר
 ןעֶנעֶז םאוָו טייל עֶנּולְק עֶנייִד ,טייֵל-םֶפיֵׁש  ץובו הָמְקרְו ןְמָנרַא ְךֵפֹנִּ ּךוֶׂשֲעַמ ברַמ ְךֵּתְרַחְס םֶכָא

 לֵבְג ןופ עֶטְצִלֶע איד 9 :רערהיפיספיׁש = הל משמר ךרחפ קטעד :דכרעמ =
 ןעֶזעוֶועֶפ ןעפעֶז סאוָו םיִּמַּפִח ערייז דנּוא  קָנ ךינמעַּב לֹא וו ןַדְו ּרחִצרַמֵַו ןּמִלַח יב

 -עֶבאָרְּבּוצ ןייד ןעֶכאַמּוצ טְכעֶרּוצ ריד ןיא ָּהלַכְר ָהּד :הָיָה ְּךכְרעַמְּב הָָקְו הָּדִק תֹוׁשָע לָורַּב 2
 עֶרייֵז דְנּוא םִי םעֶד ןּופ ןעֶּפיִׁש עֶלַא ,םעֶנ יִרֲחְסהֶּמִה רדֹקיאיִשְ-לְכְ בֵרֶע :הֶּבְכִרְ ׁשפֶהיירְנְִּ 1

 בֹורָענ ןעֶזעוֶועֶג ריִד ןיִא ןעֶנעֶז טייל-םְפיִׁש  אָבִׁש יֵלְכְר :ְךיִָחְס םָּכ םיִדּּתעְו םליֵאְו םיִרָכְּ ְךָי
 :לעֶדְנאַה ןייד טי ןְלעֶדְנאַה ּוצ יֵדְּכ (ןייַז וצ  הְרְִ ןְבַא-לָכְבּו םֶׂשּבילְּכ ׁשאֹרְּב ְךילְכְר הָּמֵה הָמְעַָו

 עעדעגןעעןשומ נא דו רו ר יא נר
 רעצנאפ ערייז ןעֶנְנאַהעפיֹואריִדְןיַאָועֶּב יה "יי 7 יי אָ אייז טייל עייד לי ןיד ןיא = יא טעג םֶלְנֲחכ עב כו הק

 ןייד טימ הַוְרַא ןּופ טייֵל איִד 11 :טְכאַמעֶנ ןְהעֶׁש ָּךיִד ןעֶּבאָה אייֵז ,לעֶטיִה עֶנְרעֶזייֵא דְנּוא
 ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םיִרָמִנ איִד דְנּוא ,םּורַא םֶגְניר ןְרֶעיֹומ עֶנייֵד ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ליַח

 ,םּורַא םֶגְניִר ןְרֶעיֹומ עֶניִד ףיֹוא ןעֶנְנאָהעֶגְפיֹוא אייז ןעֶּבאָה ןעֶדְליִׁש עֶרייֵז ,ןעֶמְרּוט עֶנייֵד
 ,םיִרְחּוס עֶנייד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז שיִשְרַּת ןּופ איִד 19 :טְכאַמעֶנ ןְהעֶׁש ץֶנאַג ְּךיִד ןעֶּבאָה אייֵז

 אייז ןעֶּבאָה ןיִצ דְנּוא אייֵלְּב ,ןעֶזייֵא דֶנּוא רעֶּבְליִז טיִמ ,ןעֶנעֶמְרעֶפ ןעֶסיֹורְג םעֶד ןעֶגעוֶו
 טיִמ ,םירָחּוס עֶנייד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ,ְךֶׁשֶמ דְנּוא לֵבּוּת ןִוָי 18 :הָרֹוחְס עֶנייֵד ראַפ טְלְהאָצעֶּב
 ןּופ איִד 14 :הָרֹוחְס עֶנייֵד ראַפ טְלְהאָצעֶּב ריִד אייֵז ןעֶּבאָה םיִלַּכ עֶנְרעֶפּוק דְנּוא ןעֶׁשְנעֶמ
 ,רעֶטייֵר דְנּוא דְרעֶפ טיִמ ןעֶטְקְראַמ עֶנייֵד ףיֹוא טְלעֶדְנאַהעֶג ןעֶּבאָה הָמְרַנֹוּת זיֹוה םעֶד
 -עֶז לעֶזְניִא עֶליִפ ,םירְחֹוס עֶנייֵד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןָדְד ןּופ טייל איִד 18 :לעֶזייַא-ליֹומ דְנּוא

 אייז ןעֶּבאָה ץְלאָה-עֶנעֶּבֶע דְנּוא ןייֵּבְןעֶטְנאַפעֶלֶע ,דְנאַה עֶגייַד ןּופ הָרֹוחְס איד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנ
 סְרעֶלְדְנעֶה עֶנייִד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םָרַא 16 :גָנּולְהאָצעֶּב ַא ראַפ טְכאַרְּבעֶנְקיִרּוצ ריִד ּוצ
 דְנּוא ,ןֶעייֵרעֶקיִטְׁש דְנּוא ,לאוָו לעֶּפְרּוּפ ,(ָּךֶפֹונ) לעֶקְניִפְראַק טיִמ ,קְרעוֶו עֶליִפ עֶנייַד ןעֶנעוֶו
 עֶנייֵד ראַפטְלְהאָצעֶּב אייז ןעֶּבאָה רעֶנייֵטְׁש-טאַנאַרְג דְנּוא ,ןעֶלעֶרְק דְנּוא ,דְנאוַועֶנייֵל עֶנייַפ
 ץייוו טיִמ ,םִרעֶלְדְנעֶה עֶנייִד ןעֶועוֶועֶג ְּךיֹוא ןעֶנעֶז אייֵז ,לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא דְנּוא הָדּוהְי 17 :הָרֹוחְס
 ראַפטְלְהאָצעֶּב אייֵז ןעֶּבאָהםאַזְלאַּב דְנּוא ,לֶהֶע-םיֹוּב דְנּוא ,גיִנאָה דְנּוא ,גֵבַפ דָנּוא תיִניִמ ןּופ

 רֶּוא קְרעוֶו עֶליִּפ ֶנייֵד ןעֶנעוֶו ,םִרעֶלְרְנעֶה עֶנייד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז קֶׂשֶמַר 18 :הָרֹוחְס עֶגייַד
 ןי דנּוא ןֶד דְנּוא 19 :לאו עֶסייוו דְנּוא ןֹובְלֶח ןּופ ןייוו טיִמ ,םּוהְטְכייֵר אייֵלְרעֶלַא ןעֶנעוֶו
 "יֲצ דְנּוא רעֶּבְנְניִא ,ןעֶזייַא סעֶטְריִלאָּפ טיִמ הָרֹוחְס עֶנייֵד ראַפ טְלְהאָצעֶּב ןעֶּבאָה לָזּוא ןּופ
 -כעֶרְּפ טיִמ ,רֵחּוס ןייַד ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןָדֶד 90 :ןעֶטְקְראַמ ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא (םאָדנ ,דְניִרעֶמ
 ןעֶּבאָה אייֵז רֶדֹק ןּופ ןעֶּטְׁשְריִפ עֶלַא דְנּוא רעֶּבאַרַע איִד 21 :רעֶטייֵר ראַפ רעֶדייֵלְק עֶניִט
 ןעֶּבאָה אייֵז טיִמ ,קעֶּב דְנּוא רעֶדיז דְנּוא רעֶמעֶל טיִמ ,טְלעֶדְנאַהעֶג ריִד טיִמ
 ןעֶּבאָה אייֵז ,אָמְעַר דְנּוא אָבְׁש ןּופ םיִרְחֹוס איִד 22 :הָרֹוחְס עֶנייֵד ראַפ טְלְהאָצעֶּב אייֵז
 עֶרייֵט אייֵלְרעֶלַא טיִמ דְנּוא ,םיִמָׂשְּב עֶטְסעֶּב אייֵלְרעֶלַא טיִמ ,טְלעֶדְנאַהעֶג ריִד טיִמ
 דְנּוא ,ןֶרָח 28 :הָרֹוחְס עֶנייֵד ראפ טְלְהאָצעֶּב ריִד אייז ןעֶּבאָה דְלאָה טיִמ דָנּוא ,רעֶנייֵטְׁש
 ְךיֹוא ןעֶּבאָה דַמָלַּכ דְנּוא רּושַא ;אָבְש ןּופ םיִרְחֹוס איִד ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז ,ןָדָע דְנּוא הֵּנַב

 ןעֶבאַז עֶלאָפְּטְכאַרַּפ ןיִא טְלעֶדְנאַהעֶג ריִד טיִמ ןעֶּבאָה אייז 21 :טְלעֶדְנאַהעֶג ריִד טיִמ
 דְנּוא ןעֶנְנּוריִצ עֶנְרעֶׁש טיִמ דִנּוא ,אייֵרעֶקְטְׁש דְנּוא לאוָו-ִעיֹולְּב ןּופ רעֶדיילְק טיִמ
 ץְלאַהְדעֶנעֶט (ּופ ְּךעֶלְטְסעֶק טיִמ) דְנּוא ּךעֶלְריִנְׁש טיִמ ןעֶדְנוּבעֶגְמּורַא ְּךעֶלְטְפעֶק

 זיא



 5 חכ וכ לאקזחי
 הכ ייאָלִַָּּו ּךבְרֲעַמ ְךִיַֹורָׁש שיִׁשְרַּת תֹיָא :ךֵתְלְּכרמְּב :לעֶדְנאַה ןייֵד אייֵז טיִמ ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 55 םיִטָּׁשַה ְךּואְבָה םִיִּבַר הע :םיִּמָי בַלְּב רֶאְמ ִרְּבִכְּתַו -עֶנ ןעֶּבאָה ׁשיִׁשְרַמ ןּופ ןעֶפיִׁש איֵד 2

 כותב רֶׁשֲא ןלְהְקילְכְבּוְךְב-רׁשֲאדְמַחְלִמיִשְַאלָכ) 165 היא ןעֶראָועֶג נ : יי 8 יב א עֶמ דִנּוא ןעֶראוָועֶג לּופ טְזיִּב אוד דְנּוא 3 יזז ' ר יִבְרת ּוקרב יִקיִחְמ ְּךֵלְבחְו ךחלמ ךכרעמפ 2 א יא יז ךינֹובְתִת ךנוה ימי בעד ְךֶרֶבְש םיִַה הה ךחא ןעֶמְקְראַמ עֶנייֵד ףיֹוא ּביול ןייד ןעֶנְנּז
 5 דיִלְבִה תקעז ליקל :ּתְלַפמ םֹוְּב םיִמַי בלְב ֹלְּפִי ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא טְּביֹולעֶג רֶהעֶז ְּךיִד טאָה
 55 טוׁשְמ יׂשְפִּה לֵּכ םֶהיֵתָֹאמ ּודְרָיו :תוָׁשֹרְִמ וָׁשֵעְֵי עֶנייֵד ןעֶנעֶז סאָו איִד 26 :םַי םעֶד ןּופ
 ל ךילָעּועימְׁשהְו :ּודְמִעַי ץֶרָאָה-לֶא םיַה יִלְכִה לָּכ םיִחְלֵמ ןיִא טְכאַרְּבעֶג ְּךיִד ןעֶּבאָה םְרעֶדּור ְףיִׁש
 רֶפֵאְּב םִהיֵׁשאַר-לע רָפע ּולעַו הָרָמ יקֵעוו םֶלֹקְּב ָךיִד טאָה דְניוִו-חַרּזִמ רעֶד ,רעֶסאַַו עֶליִפ
 ולא ככר אָהָרַק ךלא ידו :ט?57/  ;םָי םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא ןעֶכאָרְּבּוצ
 ניו הק םֶהינּב לא ּואְׂשָנְו :רָמ דּפְסִמ ׁשֶפָנִמְּב 0 יא א
 וצ םיִמימ יב תאֶצְּ הב הָמרּכרְֹכימ ְֵלָע = !ן2ט/ ךאַמ עייד דֶנּוא ,ןעֶנעֶמרעֶפ ןייד 27
 -יִכלמ תְרָשְַה ךיבָרעמו ךינוה בָרְב םיּבַרסיִמַ ָתַבְׂשִה  דְנּוא ,טייֵל-םֶפיֵׁש עֶנייַד דְנּוא ,הָרֹוחְס עֶנייַד
 54 ילָכְְךבְרֲעַמ םִימייקמעַמְּב םִמַימ תֶרְּבְׁשִנ תֶע :ץרֶא  םִרעֶכאַמ טְכעֶרּוצ דְנּוא ,ןעֶזאָרְטאַמ עֶנייַד
 הל ךילָצ ּומְמָׁש םייאָה יִבְׁשִי לֹּכ :ּוָפָנ ְּךֵֹותְּב ְךֶלֶהְק -עֶפְראַדעֶּב עֶנייַד ןעֶגְנעֶרְּב םאוָו איד דְנּוא
 א יי = םאָו .הָמָחְלִמייִלַעַּב עֶנייֵד עֶלַא דֶנּוא ,םיִנ
 = :םָלׂשידֵע ר יה תִהְלּב ךקל עֶנייֵד עֶלַא טיִמ דְנּוא ,ריד ןיִא ןעֶנעֶז
 הנ יט טערט די ןעׁשיווְצ ןעֶנעֶז םאוָו ןעֶגְנּולְמאַזְרעֶפ

 בׁשֹמ ינָא לא מאַֹ דבל הבּנןֵע הֹהְוינֶֹא ! רַמא . ןיִא םִי ןּופ ןעֶטיִמ ןיִא ןעֶלאַפְנייֵרַא ןעֶלעוֶו
 בל ִּתַו לֵארלְוםֶרָא הָּתאְוםיִמַ בלב יְִַּׁשְי םִהלֶא ןעֶנעֶֶו 28 :הָלָּפַמ עֶנייד ןּופ גאָט םעֶד
 5 אָל םותָמילְּכ לֵאַנָּדִמ הָּתִא םֶכָח הֶּנַה :םיִהלֶא בַלְּכ ןעֶלעוֶוטייֵל-סְפיִׁש עֶנייד ןּופ אייֵרְׁשעֶנ םעֶד
 4 בֶהָׂשֲעַּתַ ליחְּדִ ָתיִׂשע ְךתָנובְתִכּו ְךֶָמְכֶחְּב :ץמְמִע עֶלַא 29 :ןְרעֶטיִצ טעֶטְׁש עֶטְנְהאָנ איר
 ה דֵקיח תיּברהְּדתְלְִרּב ךְֶמְכַח בֶרְּב :ךֶתֹרְציִב ֶסֹכְו ןעֶזאָרְטאַמ איד ,ןעֶּפיִׁש איד ןעֶרְהיִפ סאו
 יהי ינרֲא רֶמָא הֵכןְל יקח ךכל הבה .עָפיִׁש איִד ןּופ רעֶטְלאַה קירְטְׁש עֶלַא דְנּוא
  לֶלֶעאיבַמ נה כָל :םיהלֶא בֶלִכָךבבְליִֶא ּךֵתִּת ן =! ראלע ר אי
 : ןעֶלעֶטְׁשְּדיִז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ןעֶּפיִׁש עֶרייֵז לח כח לַע םתובְרַ ּוקרְהְ יו יצר םיָז זי רעב ןעועורַא ןע קו אייז בי בך
 אייז דְנּוא ,לֹוק רֶעייֵז ןעֶרעֶה ןעֶבאַמ ריִדְועֶגעֶק ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 20 :דְנאַל םעֶד ףיֹוא
 ּביֹוטְׁש ןעֶגְנעֶרְּבְפיֹורַא ּפעֶק עֶרייֵז ףיֹוא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןֶעייֵרְׁש ָּךיִלְרעֶטיִּב ןעֶלעוֶו
 ץְנאַג ריִד ןעֶנעוֶו ְּךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 81 :ׁשַא ןיִא ןְרעֶגְלאַוְמּורַא ְּךיִז ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא
 ןעֶנייוַז ריֵד ןעֶנעֶה ןעֶלעוֶו דְנּוא ,קעָז טיִמ ןעֶלְטְראַגְנָא ְךיִז ןעֶלעוֶו אייז דְנּוא ,ןעֶכאַמ לְהאָק
 -םיֹוא ריִד רעֶּביִא ןעֶלעֶֶו אייֵז דְנּוא 89 :גאָלְק עֶרעֶטיִּב ַא טיִמ דְנּוא ,טיִמעֶב רעֶטיִּב ַא טיִמ

 אי יֹוזַא זיִא רעֶֶז !יֹוא (ןעֶנאָז דְנּואנ ,ןעֶנאָלְק ריד רעֶּביִא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,גאָלק ַא ןעֶּבעֶה
 ףיֹוא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא הָרֹוחְס עֶנייֵד ןעזֶו 23 ?םִי ןּוֿפ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִאהָמּוד איו דְנּוא רֹוצ
 טיִמ דְנּוא ןעֶנעֶמְרעֶפ סיֹורְנ ןייֵד ָּךְרּוד רעֶקְלעֶפ ליִפ טְגיִטעֶזעֶב אּוד טְסאָה יֹוזַא םיִמָי איִד
 טייַצ רעֶד ןיִא רעֶּבָא 24 :דֶרֶע רעֶד ןּופ םיִכָלְמ איִד טְכאַמעֶג ְּךייֵר אּוד טְסאָה הָרֹוחְס עֶנייֵד
 עֶנייַד ןעֶלעוֶו יֹוזַא ,רעֶסאַוַו עֶפיִט איד ןיִא םיִמָי איד ןּופ ןעֶרעוֶו ןעֶכאַרְּבּוצ טְסעוֶו אּוד ןעוֶו
 ןּופ רעֶניֹואוְועֶּב עַלַא 88 :ןעֶלאַפ עֶטיִמ רעֶנייֵד ןיִא גְנּולְמאַזְרעֶפ עֶצְנאַג עֶנייֵד דְנּוא הָרֹוחְס
 אָרֹומ רֶהעָז ןעֶלעוֶו םיִכָלְמ עֶרייֵז דְנּוא ,ןְרעֶדְנּואוְוְרעֶפ ריִד רעֶּביִא ְךיִז ןעֶלעוֶו לעֶזְניִא איד
 -יא ןעֶלעוֶו רעֶקְלעֶפ איִד רעֶטְנּוא םיִרְחֹוס איד36 :םיִנָּפ גיִריֹורְמ ַא ןעֶּבאָהְעֶלעֶו דְנּואןעֶּבאָה
 ;ןייַז רֶהעֶמטיִנ גיִּבִע ףיֹואטְסעֶו אּוד דֶנּוא ,םיִנעָקעֶרְׁש ַא ןעֶראוָועֶג טְזיִּב אּוד ןעֶּפייֵפ ריִד רעֶּב

 חכ לעטיפאק
 ּוצ נאָז םָדָאְןִּב 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ּוצ זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו סאָד דְנּוא 1
 דְנּוא ,ןעֶּביֹוהְרעֶד ְּךיִז טאָה ץְראַה ןייֵד לייוֵו ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,רֹוצ ןּופ דיִגָנ םעֶד
 רעֶד ןיִא ,טאָג ןּופ םעֶזעֶב םעֶד ףיֹוא ןעֶסעֶזעֶג ןיִּב ְּךיִא ,טאָב ַא ןיֵּב ָךיִא ,טְגאָזעֶג טְסאָה אּוד
 -עֶב טְסאָה אּוד עֶׁשְטאָח טאָג ַא טיִנ דְנּוא ׁשְנעֶמ ַא ראָנ אּוד טְזיִּב ְּךאָד ; םַי םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ
 איו רעֶניִלְק טְזיִּב אּוד זַא (טְסְנייַמ אּוד) ,העָז 3 :טאָג ןּופ ץְראַה סאָד אי ץְראַה ןייֵדטְכאַמ
 ןייַד ָּךְרּוד דְנּוא הָמְכָח עֶנייד ְּךְרּוד 4 :ריִד ןּופ ןעֶנְראָּבְרעֶפ טיִנְראָג זיִא םִע רֶנּוא ,לֵאיֵנְד
 דְנּוא רֶלאָג ןּוהְמעֶגְנייַרַא טְסאָה דְנּוא ,טְפאַׁשעֶגְנָא םּוטְכייֵר ריִד אּוד טְסאָה דְנאַטְׁשְרעֶפ
 טְסאָה לעֶדְנאַה ןייד ְָּךְרּוד דְנּוא הָמְכָח עֶסיֹורְג עֶנייֵד ְּךְרּוד 2 :תֹורְצֹוא עֶנייַד ןיִא רעֶּבְליִז
 -ְרעֶפ ןייד ןעֶנעוֶו ןעֶּביֹוהְרעֶד זיִא ץְראַה ןייֵד דְנּוא ,ןעֶגעֶמְרעֶפ ןייד טְרְהעֶמעֶג אּוד
 ץְראַה ןייַד טְכאַמעֶג טְסאָה אּור לייוו ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,םֹּוראָד 6 :ןעֶנעֶמ
 -ְמעֶרְפ ןעֶגְנעֶרְּב ריִד ןעֶגעֶק לעֶו ְּךיִא ,העֶז ,םּוראָד 7 :טאָנ ןּופ ץְראַה םאָד איד יֹוזַא
 עֶרייֵז ןעֶהיִצְסיֹורַא ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ איר ןּופ עֶטְסְכיִלְקעֶרְׁש איד ,עֶד
 ןעֶכעוֶוְׁשְרעֶפ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,הָמְכָח עֶנייֵַד ןּופ טייֵקְנִהעֶׁש איר ןעֶנעֶק ןעֶדְרעוֶוְׁש

 עגייד 50*
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 א -ָנּורֵא ָךיִד ןעֶלעוֶו אייז 8 :טייקְנְהעֶׁש עֶנייֵד  :םּמִי בֶלְּב לֵלָח יִתֹומְמ הֶּתָמְו ךיִדרֹוי תַחַׁשל :תָעְפִי 5

 טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,ּבּורְנ איד ןיִאְןעֶגְנעֶרְּבְרעֶמ רו םֶדָא הֶּתאְו ּףגְרה נפ יִנָא םיָהֹלֶא רַמאֹּת רַמָאָה 9
 איד ןּופ טיט םעֶד טיִמ ןעֶרעֶװ שייֵשעֶג 2 וה הר מת םיקרע יֵתֹמ :ְֶלחְמְדיִּב לַאי
 טעיפ ןעֶטיִמ יא עֶנעֶגָלְׁשרעד הל תררצ ךלקיל הק א יאדמ גאל לֵא הָוהְי-רַבָד יִהְיו ;הָוהָי יָנֹדֲא םִאָנ יִּתְרַּבַד 11

 םאִו םעֶד ראָפ ןעֶנאָז ןעֶנעֶק ְךאָנ ןעֶד אוד ליִלְכּו הָמְכָח אָלָמ תיִנְכֶּת םָתֹוח הָּתַא הֹוהְי יָנֹדֲא רַמָא
 טְזיִּב אוד ? טאָג ןיִּב ָךיִא ,ְךיִד טְגאָלְׁשְרעֶד = םֶרָא ְִֵָּּמ הָרְקִ ְבָאְּ תֵלה םיִהלָאד ְדעּב :יִפָי 3

 רעֶד ןיִא ,טאָנ טיִנ דְנּוא ׁשְנעֶמ ַא ראָנ ךאָד  ?רקֹרְבּו ְךֶפֹנ רִּפַס הֵּפָׁשָי םֵהֹׂש ׁשיִׁשְרַּת םֹלֲהָיְו הָדְטִּפ
 :ךיד טְנאָלְׁשְרעֶד סאָו םעד ןופ דְנאַה :יִנֹכ ְךֶאּבִה םִוּב ְךֵב בה ּפִת תֶכאָלְמ בה
 ןּופ טיוט םעֶד ןעֶּבְראַטְׁש טְסעוֶו אוד 10 הי = שר רַב ֹתִךֹסַה חֵשְמִמ בּורָכתַא

 םזִמ ְךיֶכָרְרִּב הָתַא םיִמָּת :ָתְכָלַהְתַה ׁשֶאיֵנְבַא ךֹתְּב וט
 עַדְמעֶרָפ ןּופ דְּנאַה איד ְּךֶרּוד םילרע איד = תומכי התלְועאצְמדע אב יי

 ראַה רעֶד טְגאָז ,טעֶרעֶג םִע ּבאָה ְךיִא ןיִראָו  ךכֹפַה בוִלְּכ ךֶדֶּבַאְו םיַהלֶא רַחַמ ּדֶלְּלַחאְו אָטָחֶּתַו סֶמָח

 ראַה םעֶד ןּופ טְראָװ םאָד דנּוא ן| :טאָב לע ָךֶחֶמְכָח ְתַהׁש פִִב ֶּבל הֵבָנ :שֵאיינְבַא ְךיֶּתִמ גז
 -ןֶּב 12 :ןעֶנאַזּוצ יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶג ריִמּוצ זיִא אָרְל ףֵּתתִנ םיִכָלְמ נפ ותְכַלְׁשִה ץֶרָא-לֵע ּךֵתְָפִי
 ןּופְּדְלְמםעֶד ןעֶנעֶק גאָלְק ַאףיֹואּבעֶה םָדָא  -יציוו שר תל ּכִר עִב נִע ברמ :ךֶּב

 תמְַחְרעֶפ טְסאָה אּוד טאָג ראַהרעדטְנאָז ;רמאללַא הרבה :סלעדנ ךעאכ
 ןיִא דְנּוא הָּמִכָח טיִמ לּופ שְלאַטְׁשעֶג סאָד = הָּכְמִַמֶאְ :ָהְלְע אנו ןִדיִצילֶא נפ םיֹע םֶלָאְדְב
 ןעֶזעוֶועֶג טְזיִּב אּוד 13 :טייקְנִהעֶׁש ץְנאַג  ּיעְדָיּדְכותְּב יּתְדַּבְכנְו ֹודיִצ ְךילע יֵנְגִד הֹוהְי יִנֹרֲא רֵמָא

 -יימִׁש עֶרייט עֶלַא ,טאָנ ןּופ ןֵרֵע ןֵג םעֶד ןיִא רּתחַלשו ּהָביִּתְׁשַדקםיִטפׁש הִָתֹוׂשֲּבהָויִנֲאְּכ 4
 ןעֶניִּבּור ,קעָדּוצ עֶנייַד ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז רעֶנב  בֶרָחִּב ּהָכֹותְּב לֶלֶח לֵלְפָו ָהיֶתֹצוהְּב םֶדָו רֶבַּד ּהָב

 םֶקיִנא ,ליִרעֶּב ,טְנאַמַאיִד רעֶד דְנּוא זָפֹוּת = תיִבְל ר הָיהיאֹלְו :הָיהי אי ועד ביִבְּפִמ ָהילָע 54
 דָנּוא לעֶקְנּופְראַק ,ריִפַס רעֶד ,רעֶּפְסאַידנּוא = םיִמאְׁשַה םֶתֹביִבְפ לֹּכמ םאָבִמ ץיְִו ִאְמַמ ןולְ לֵאָרְׂשִי

 עטיק ן טו וו (דאנְראטְט רעד וגו טא היו קוק תתאה
 עמי יט קי טיהר ןופ טייברַא 8 יי הוי "יו הכדל להקצ היי

 אּוד 14 :ןעֶראוָועֶג ןעֶפאַׁשעֶּב טְזיִּב אּוד סאו ןָא נאָמ םעֶד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג ריִד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶנעֶז
 ןעֶּבעֶגעֶג ְּךיִד ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ְּךיִד טְסְקעֶרעֶּב סאוָו בּורָּכ רעֶטְּבְלאַזעֶג רעֶד ןעֶזעוֶועֶג טְזיִּב
 -ייֵפ איד ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא ןעֶנְנאַגעֶנְמּורַא טְזיִּב אּוד ,טאָג ןּופ גְראַּב ןעֶניִלייֵה םעֶד ףיֹוא
 ְךיִא ןעדֶו ןָא גאָט םעֶד ןּופ ןעֶנעוֶו עֶנייֵד ןיִא ץֶנאַג ןעֶועוֶועֶג טְזיִּב אּוד 12 :רעֶנייֵטְש עֶגיִר
 עֶנייַד ןעֶנעוֶו 16 :ןעֶנּופעֶג טייֵקְגיִטְכעֶרעֶגְמּוא ריִד ןיִא טאָה ןעֶמ זיִּב ,ןעֶפאַׁשעֶּב ְּךיִד ּבאָה
 -ָניִזְרעֶפ ָּךיִד טְסאָה אּוד דְנּוא ,אייֵרעֶּביֹור טיִמ ןעֶראָועֶג לּופ ריִד ןיִא אּודטְזיִּב הָרֹוחְס עֶליִפ
 לעזוָךיִא דְנּוא ,טאָנ ןּופ גְראַּב םעֶד ןּופ (ןייז לֵלַהְמנ ןעֶכעוֶוְׁשְרעֶפְּדיִד ְךיִא לעוֶוםּוראָד ,טְניִד
 ןייד 17 :רעֶנייֵטְׁש עֶניִדְרֶעייֵפ איִד ןעֶׁשיִוְצ ןּופ ,בּורְּכ רעֶטְקעֶדעֶּב אּודיֹוא ,ןעֶגְליִמְרעֶפְּךיִד
 הָמְכָח עֶנייֵד ןעֶּבְראָדְרעֶפ טְסאָה אּוד ,טייֵקְנְהעֶׁש עֶנייד ןעֶנעוֶו ןעֶּביֹוהְרעֶד ְּךיִז טאָה ץְראַה
 םיִכָלְמ איד ראָפ ןעֶפְראוָועֶגְרעֶריִנַא דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ְּךיִד ּבאָה ָּךיִא טייקְנִהעֶׁש עַנייד ןעֶנעוֶו
 עֶנייַד ןעֶנעֶו 1 8 :(ןעֶטְכאַרְמעֶּבנ ןעֶהעֶז ְּךיִד ןעֶלאָז אייֵז יִדָּכ ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא ְּךיִד ּבאָה ָּךיִא
 םיִׁשָדְקִמ עֶנייֵד ןעֶזעוֶועֶג לֵלַחְמ אּוד טְסאָה לעֶדְנאַה ןעֶטְכעֶרעֶגְנּוא ןייַד דְנּוא ,דֶניֵז עֶליֵפ

 ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ ָּךיִד טעוֶו םאָד ,ריד ןעֶׁשיוְצ ןּופ רֶעייֵפ ַא ןעֶנְנעֶרְּבְסיֹורַא ּךיִא לעדֶז רעֶּביִראָד
 סאו עֶלַא ןּופ ןעֶניֹוא איד ראַפ ,רֶרֶע רעֶד ןּופ (ּביֹוטְׁש) ׁשַא ּוצ ןעֶכאַמ ְּךיִד לעֶזָז ָךיִא דְנּוא
 ןעֶלעוֶו רעֶקְלעֶּפ איד רעֶטְנּוא טְנאַקעֶג ְּךיִד ןעֶּבאָה סאָו איִד עֶלַא 19 :ןעֶהעֶז ְךיִד ןעֶלעוֶו
 רֶהעְמ טיִנ טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,ןעֶקעֶרְש םּוצ ןעֶרעוֶו טְסעוֶו אּוד ,ןְרעֶדְנּואוָוָרעֶפ ריִד רעֶּביִא ְךיִז
 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ּוצ זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָוָו סאָד דְנּוא 20 :גיִּבִע ףיֹוא זיִּב ןייַז

 אוד דָנּוא 22 :רֶהיֵא ןעֶנעֶק תֹואיִבְנ נאָז דְנּוא ןֹודיִצ ןעֶנעֶק םיִנָּפ ןייַד ףיוא ּבעֶה םָדָאדְןֶּב 1

 לעדֶו ְּךיִא דִנּוא ,ןֹודיִצ ריִד ןעֶנעֶק ןיֵּב ְּךיִא העָז ,טאָנ ראַה רעֶדטְנאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָז טְסְלאָ

 ְךיִא ןעוֶו ,ראַה רעֶד ןיִּב ָךיִא זַא ןעֶסיוז ןעֶלעוֶו אייֵז דִנּוא ,ןעֶכיִלְרעֶהְרעֶפ ריֵד ןעֶׁשיְצ ָּךיִמ
 ְךיִא ןיִראָו 28 :ןעֶרעו טְניִלייֵהעֶג רֶהיֵא ןיִא ָךיִא לעוֶז יֹוזַא םיִטָּפְׁשִמ ןּוהְּט אייֵז ןיֵא לעדִז
 ןעֶלעוֶו עֶנעֶנאַלְׁשְרעֶד איד דְנּוא ,ןעֶסאַג עֶרְהיֵא ןיִא טּולְּב דֵנּוא דְראָמ ןעֶקיִׁש רֶהיֵא ןיִא לעדִז
 ןעֶלאָז אייז דֵנּוא ,םּורַא םֶגְניִר ןייז ףיֹוראַד טעֶו סאָו דְרעוֶוְׁש םעֶד ָּךְרּוד ןעֶלאַפ רֶהיֵא ןיִא
 דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ּוצ ןייז רֶהעֵמ טיִנ טעוֶו םִע דְנּוא 24 :ראַה רעֶד ןיִּב ְךיִא זַא ןעֶסיוִז
 ןעֶנעֶז סאוָו עֶלַא ןּופ העוו טּוהְט םאָח ןְראָד ַא דְנּוא ןְראָד רעֶגיִדְלעֶכאַטְׁש ַא לֵאָרְׂשִי ןּופ
 רעֶד ןיִּב ָּךיִא זַא ןעֶסיוִו ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,אייֵז ןעֶטאָּפְׁשְרעֶפ סאו ,אייֵז םּורַא םֶגְניִר
 סאָד ןְלעֶמאַזְנייַא לעדֶו ְךיִא ןעוֶו ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ןיִראָָו 28 :םאָג ראַה

 מייֵרְּפְׁשְרעֶפ אייֵז ןעֶשיִוְצ ןעֶנעֶז אייֵז ּואְחַא רעֶקָלעֶּפ איִד ןּופ לֵאָרְׂשִי דְניִזעֶגְזיֹוה
 ' יזא



 4 טכ חכ לאקוחי
 רֶׁשֲא םֶתָמְדַא-לַע ו בו םִיַֹה יִניְֵל םֶב יִּתְּׁדקַ םֶב ןעֶרעוֶו טְניִלייֵהעֶנ אייֵז ןיִא ְךיִא לעוֶו יֹוזַא

 :5 ֹםיִּתְב ּונָבּ הָטֶבָל םיִלָע ְּבְׁשָיו ;םֵקִעיְל ְְַל ִתָתְנ  אייֵז דְנּוא ,םִיֹונ איִד ןופ ןעֶניֹוא איִד ראַפ

 משה טיש המליִבשמרכוע (ןעֶנייֵא) רֶעייֵז ףיֹוא ןעֶניֹואוְו ןעֶלעוֶו
 : :םֶהיֵהְלא וה ינֲא יִּכ = םֶתביִכְפִמ םָתֹא ןייֵמ ּוצ ןעֶּבעֶנעֶנ ּבאָה ְךיִא סאו דְנאָל

 הב היה של ךֶֶע םנש ירְׂשעַב חיה ושֹכ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 6 :בֹקֲעַי וצ ,טְכעֶגְק

 פ ּךֶלֶמ הָצְר ַפ"לַע יי ָנִמ םיִׂש םֶדָאְדִּב :ממאל ילֵא הי ווא .טייֵהְרעֶכיִז ןיִא ןעֶניֹואְו ןעֶניִראַד
  ָתְרַמָו רב הָלכ םִירצִמילַעְו דָלָע אֵכנְִוםִָרְצִמ אייֵז דְנּוא ,רעֶזייֵה ןֶעיֹוּב ןעֶלעוֶו אייז
 םִיַרְצמייִדִלְמ הָעְרַפ ביִלְעיננִה הוהְי יִנֹדֲא | רַמא-הְּכ אייֵז דְנּוא ,ןעֶטְרעֶגְנייוֵו ןעֶצְנאַלְפ ןעֶלעוֶו
 יִרֹאְי ִל רַמָא רֶׁשֲא ויִראְי ְךוָתְּב ץברה לוד ָּבִר םיִּנִּת ְךיִא ןעוֶו וטייֵהְרעֶכיִז ןיִא ןעֶניֹואוו ןעֶלעוֶו

 דתי ְִּקַּבְרִהְו די הלב "זה ִּתִת :יִנָתיִׂשֲע 6 ןעֶּבאָה סאו עֶלַא ןַא םיִטָפְׁש ןּוהְט לעוֶו
 לֶּכ תֵאְו ךיִראְי די ְךִּתִמ םיִלֲעהְו ד ְךיֵתֹׂשְק ;ָשֵקְּב ײק ,אייֵז םּורַא םֶנְניִר ןּופ טאָּטְׁשְרעֶפ אייז

= 

 ה הֶרְברִּמַ ךּתְשִטְת :קֶּבְרִּת תְְִׂקּ יא תַג ןיב דיאוזא : :
 אל לופּת הָדָׂשַה ןנפילע ְךיִלאְי תַנְדילְּכ תֶאְו ְךְתֶא - + 1 + 1 * "א ןעֶסיוִו ןע לעֶזְז אייז דֶנּוא
 ְךִּתַתְנ םִיַמְׁשַה ףעלּו ץֶרֶאָה תיַחל ץבְּקִת אֵלְו ףסָאה :טאָה רֶעייֵז ראַה

 6 םָתַֹה יהוה נא יִּכ םִירצִמיכְׁשִילְּכ עדי :הָלְכֶאָל טכ לעטיפאק
 מַה רבָׁשִּת לע םָנְִׁשִהְבּו 'ףֵחָּכילּכ םֶהל קה אט ןעֶטְפְלעוֶוְצ םעֶד ןיִא ,שדח ןעֶמְנִהעֶצ קא ט : = 9 י : ד טא יי 7 : 5 ר רַב שֶשְפֶתּכ :לֵאָרִׂי תבל הָָק תעְׁשִמ םעֶד ןיִא .רְהאָי ןעֶטְנִהעֶצ םעֶד ןיִא ן

 5 יה הָוהְי יָנֹרֲא ַמָא הַּכ ןֵכָל :םִיָנְתְמ-לָּב םֶהָל : ישי ישי יז ט
 : ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד זיִא ,שֶדֹח ןּופ

 הרָתִיֵהְו :הָמָהְבּו םָדָא ְךֵּמִמ יִנ יִּתַרָכִהְו בַרָה .ְךֶלֶע איבַמ

 עי ַהָהְי יָנֲאִּכ יִעְָי הָבְֶחְו הָמְמְׁשִל םִירְצִמץְרָא - |1 2 :ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ּוצ
 י ףיכאי-לֶו לא וה ןֵכָל :יִתׂשִע יא יִל רֶאְי רֶמָא הֹערַּפ ןעֶגעֶק םיִנָּפ ןייד ףיֹוא ּבעֶה ,םֶדָא
 לֹּדְְּמִמ הָמָמָׁש בֶרֶה תֹובְרָחֶל םִיַרְצִמ ץֶרָא-תֶא יִּתַתָנְו רעֶּביִא תֹואּובְנ גאָז דְנּוא םִיַרְצִמ ןּופ ְּךֶלֶמ
 11 שי םֶדָא לה ּהָּב-רְבַעַת אֵל :שֹוּכ לּוְבָנידַע עְו הֵנְוְס הערה :םִיַרְצִמ ץְנאַה רעֶּביִא דְנּוא ,םֶהיֵא

 א א = ִעָּבְרַא בֵׁשֲת אלו הָּב-רבַצת אֵל הָּמֵהְּב רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,ןעֶבאָז טְסְלאָז אּוד דְנּוא

 יי רעֶסיֹורְג רעֶד ,םִיַרְצִמ ןּופ ָּךֶלֶמ הֹעְרַּפ ר הר עק ןיצ יא הח א ראה
 ּוצ םֶנאָז םאָו דְנּוא ,ןעֶמיֹורְטְׁש איִד ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא טְרֶעיֹוה םאָז ׁשיִפ-ןעֶבאַרְד
 ןעֶּבעֶג לעוֶו ְּךיִא רעֶּבָא 1 :טְכאַמעֶנ םֶהיֵא ּבאָה ְָּךיִא דְנּוא םיֹורְמְׁש רעֶד טְרעֶהעֶנ ריִמ
 עֶנייִד ןּופ ׁשיִּפ איִד זַא ןעֶּכאַמ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶקאַּב עֶנייֵד ןיִא ןעֶקאָה ַא (ןּוהְטנ

 ןעֶגְנעֶרְּבְפיֹורַא ָּךיִד לעדו ְָּךיִא דְנּוא ,ןעֶפּוׁש עֶנייֵד ּוצ ןעֶטְפעֶהעֶּב ְּךיִז ןעֶלאָז ןעֶמיֹורְטְׁש
 ָךיִז ןעֶלעוֶו ןעֶמיֹורְמִׁש עֶנייֵד ןּופ שיִפ עֶלַא דֶנּוא ,ןעֶמיֹורְטְׁש עֶנייִד ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןּופ
 ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶפְראַַוְקעוֶוַא ְּךיִד לע ְּךיִא דְנּוא 2 :ןעַּפּוש עֶנייֵד ןַא ןעֶמְפעֶהעֶּב
 (םעֶנעֶּפָא) םעֶד ףיֹוא ןעֶלאַפ טְסעוֶו אּוד ,ןעֶמיֹורְמִש עֶנייֵד ןּופ ׁשיִפ עֶלַא ְּךיֹוא דְנּוא
 טְרֶעייֵנ ,ןעֶרעוֶו טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא טיִנ דְנּוא טְכאַרְּבעֶגְנעֶמאַזּוצ טיִנ טְסעוֶו אּוד ,רְלעֶפ
 םעֶד ןּופ לעֶנעֶפ איִד ראַפ דְנּוא דְלעַפ םעֶד ןּופ תֹויַח איִד ראַפ ןעֶּבעֶגעֶג ְּךיִד ּבאָה ְךיִא
 רעֶד ןיִּב ְּךיִא זַא ןעֶסיוִו ןעֶלעוֶו םִיַרְצִמ ןּופ רעֶניֹואוְועֶּב עֶלַא דְנּוא 6 :ןעֶסֶע ּוצ לעֶמיִה
 ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ּוצ גְנּונְהעֶלְרעֶטְנּוא ןּופ רֶהאָר ַא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז לייוו ,ראַה
 -אָרְּבּוצ אוד טְזיִּב יֹוזַא דְנאַה עֶרייֵז טיִמ ןעֶמּונעֶגְנָא ְּךיִד ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו 7 :לֵאָרְׂשִי
 אייֵז ןעֶו דְנּוא ,ןעֶטְלַאָּפְׁשּוצ לעֶמְקַא עֶצְנאַג איד אייֵז טְסאָה אּוד דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג ןעֶב
 דְנּוא ןעֶראוָועֶג ןעֶכאָרְּבּוצ (ְךיֹוא) אּוד טְזיִּב יֹוזַא טְנְהעֶלעֶגְנָא ריִד ףיֹוא ְּךיִז ןעֶּבאָה
 רעֶד טְגאָז יֹוזַא םּוראָד 8 :טְכאַמעֶג ןעֶהעֶטְׁש ןעֶדְנעֶל עֶצְנאַג איד אייז טְסאָה אּוד
 ריִד ןּופ לעֶװ ְּךיִא דְנּוא ,דְרעוֶוְׁש ַא ןעֶנְנעֶרְּב ריִד ןעֶנעֶק לעוֶו ְּךיִא העֶז ,טאָג ראַה
 ַא דֶנּוא טְסיוו ןייַז טעוֶו םִיַרְצִמ דְנאַל םאָד דְנּוא 9 :תֹומֵהְּב דְנּוא ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶנְליִטְרעֶפ
 רעֶד טְנאָזעֶג טאָה רֶע לייוִװ ,ראַה רעֶד ןיִּב ּךיִא זַא ןעֶסיוִו ןעֶלאָז אייז יִדְּב ,ןֶּבְרּוח
 ןעֶנעֶק ןיִּב ְּךיִא העְז םּוראָד 10 :טְכאַמעֶג םֶדיִא ּבאָה ְךיִא דְנּוא ןייֵמ זיִא םיֹורְטִש
 ּוצ םִיַרְצִמ דְנאַל םאָד ןעֶכאַמ לעֶװ ְּךיִא דְנּוא ,םיֹורְמִׁש ןייֵד ןעֶנעֶק דְנּוא ריִד
 ןּופ ץעֶנעֶרְג איִד ּוצ ויִּב הֵנֵוְמ םִרּוט םעֶד ןּופ ;םייֵקְניִטְסיוִו דְנּוא ןֶּבְרּוח ַא ,תֹובְרּוח
 ַא דָנּוא .ׁשְנעֶמ ַא ןּופ םּופ ַא רֶהיֵא ןיִא ןְהעֶגְרעֶּביִא טיִנ טעֶו םִע 11 :ׁשּוּכ
 טיִנ טעֶװ םִע דְנּוא ןְהעֶנְרעֶּביִא רֶהיֵא ןיִא טיִנ ךיֹוא טעוֶו הָמֵהְּב ַא ןּופ םּופ
 דְנאַל םאָד ןעֶכאַמ טְסיִו לעֶו ְּךיִא דְנּוא 12 :רֶהאָי גיִצְריִפ ןייַז טְניֹואוְועֶּב
 ןעֶלעוֶו טעֶטְׁש עֶרייֵז דְנּוא ,טְסיוִו ןעֶנעֶז םאוָו רעֶדְנעֶל עֶרעֶדְנַא איד ןעֶׁשיוִוְצ םִיַרְצִמ
 ,רְהאָי גיִצְריִפ טְסיוו (ןיֹוׁשנ ןעֶנעֶז סאוָו טעֶמׁש עֶטְסיוִו עֶרעֶדְנַא איד ןעֶׁשיוִוְצ טְסיוִו ןייֵז
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 ל טכ לאקזחי 87
 רמָא הֹּכ יִּכ ;תֹוצְרֲאַּב םיִתיִרְח םִיֹונּב םִיַרְצְמ-תֶא 3

 ךמ םִיַרְצִמיתֶא ץֵּבַקֲא הָנְׁש םיִעָבְרַא ץֵקִמ הֶוהְי יָנֹדֲא
 םבִיַרְצִמ תָבׁש-תֶא יִּתְבַׁשְו :הָמָׁש וצְפנ-רֶׁשֲא םיִּמַעָה 4

 דאו 'הְָפׁש הָיִהִּת ,הסלמערמ .:הָלָפְׁש הב כָל וט
 ;םִיַּּּכ תֹוָדָר ִּתְלִבְל םיִתְטַעמרְ םיֹונַה-לַע דֹוע :ְׂשֵנְתִת

 םֶתֹונְפִּב ִש ריִּכזִמ והָטְבִמְל לֵאָרְׂשִי תיִבָל דֹועיהְיְהִי אָלְו 18
 םיִרְׂשֶעְּב יהָי :הָודָי יָנֹדֲא יִנֲא יִּכ ּועְדְָו םֶהיֵרֲחַא 17

 ילֵא הָוהְי-רַבְד הָיָה ׁשֶדְחַל דָחֶאְב וׁשאִרְּב הָָׁש עַבֵׁשְו
 וליֵח-תֶאדִיבֲעַהלִבְביּדלִמ רַצאֶרְרַכּובְנ םֶלֶאְדִּב :רְמאַל 5

 הָמּורְמ ףֵתָּכ-לָכְו חָרְקֶמ ׁשאָרילִּכ רצ-לא הָלֹודְג הָרֹבֲע
 דֵבָע-רֶׁשֲא הָרבֲִה-לע רֹצִמ לח ול הָיהדאל רֶכֶׂשְ

 רַצאֶרְדכוְבנלי ןתֹנְנה הֹוהְ ינֹדֲא רַמָא הֵּכ כָל :ָהֶלֶעֹ
 םֶלָלְׁש לֵלָׁשְו ּהָנֹמֲה אָׂשִנְו םִיְָצִמ ץֶרָא-תא לֵבּביִַּלְמ

 ןעֶטייֵרְּפְׁשְרעֶפ םִיַרְצִמ איִד לעוֶו ְּךיִא דְנּוא
 ןעֶטייֵרְּפְשּוצ דְנּוא םִיֹונ איִד ןעֶשיוִוְצ

 יֹוזַא ןיִראָו 13 :רעֶדְנעֶל איִד רעֶטְנּוא
 ןּופ דֶנֲע םעֶד ןיִא טאָג ראַה רעֶד טְגאָז

 -ָנייֵא םִיַרְצִמ איִד ָּךיִא לעוֶו רֶהאָי גיִצְריִפ
 ּואוְוַא רעֶקְלעֶפ איִד ןעְׁשיוִוְצ ןּופ ןְלעֶמאַז

 -עֶג טייֵרְּפְׁשּוצ ןיִהַא טְראָד ןעֶנעֶז אייֵז
 ןעֶבְנעֶרְּבקיִרּוצ לעֶדְו ָךיִא דְנּוא 11 :ןעֶזעוֶו
 ְךיִא רֶנּוא .םִיַרְצִמ ןּופ עֶנעֶגְנאַפעֶג איִד
 דְנאַל םעֶד ּוצ ןעֶנְנעֶרְּבְקיִרּוצ אייֵז לעוֶו
 טְרּוּבעֶג רֶעייֵז ןּופ דְנאַל םעֶד ּוצ ,םֹורְתַּפ
 םעֶגיִרְדיִנ ַא ןייַז טְראָד ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא

 ִּתַתְנ הָּב דַבָע-רֶׁשֲא ֹותָלִע עמ ;ליֵחְל רָכָׂש הָתָיָהְוָּּּב זְבּו כ
 ְךיִז טעוֶו םִע דְנּוא ּךייֵרְניִנעֶק עֶטְסְניִר םֹּיַּב :הָוהְי יָנֹדֲא םִאְנ ל ּוׂשֵע רֶׁשֲא םִיָרְצִמ ץֶרָא-תֶא ּל

 -ָנֲאו איִד רעֶּביִא ןעֶּבעֶהְרעֶד רֶהעֶמ טיִנ !ףדחחפ ןְקָא ּךלּ לֵאָרְׂשִי תיִבָל ןרק חיָמְצַא אּודֲה 1

 אייֵז לעוֶו ְּךיִא ןיִראָָו ,רעֶקְלעֶפ (עֶרעֶד יש ידו םֶכֹותּב

 -עֶג רֶהעֶמ טיִנ ןעֶלאָז אייז יִדְּכ ןְרעֶניִמ
 ;רעֶקְלעֶפ (עֶרעֶדְנַא) איד רעֶּביִא ןעֶגיִטְלעֶו
 ּוצ ןייַז רֶהעֶמ טיִנ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּזא 6
 ַא ראַפ לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶנְזיֹוה םעֶד
 דְניִז עֶרייֵז טְנאָמְרעֶד םאוָו ,גְנּורעֶכיִזְרעֶפ
 דְנּוא ןעֶקּוקְמּוא ְּךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז ןעוֶו
 ראַה רעֶד ןיִּב ְךיִא זַא ןעֶסיוז ןעֶלעוֶו אייֵז
 םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 17 :טאָג

 יֹוזַא ,שדֹח ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןיִא ,רֶהאָי ןעֶטְסְניִצְנאַוַוְצ דנּוא ןעֶּביִז
 רַצאֶרְדַכּובְנ ,םֶדָא-ְןֶּב 18 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ּוצ ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו סאָד זיִא
 רעֶכיִלְטיִא ,רֹוצ ןעֶנעֶק טְסְניִד ןעֶסיֹורְג ַא ןעֶניִד לִיַח ןייַז טְכאַמעֶג טאָה לֶבָּב ןּופ ָּךֶלֶמ
 דְנּוא ,ןעֶּביִרעֶנְּפָא טיֹוה איִד זיִא רעֶטְלּוׁש עֶכיִלְטיִא ןּופ דְנּוא ,טְכאַמעֶג לֶהאָק זיִא ּפאָק
 םעֶד ראַפ רֹוצ ןּופ לִיַח ןייז ראַפ דְנוא ְּךיִז ראַפ רַכְׂש ןייק טאַהעֶג טיִנ רֶע טאָה ְךאָד
 ְךיִא ,העֶז ,טאָנ ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא ,םּוראָד 19 :טְניִדעֶג ראַפְרעֶד טאָה רֶע סאָָו טְסְניִד
 -קעוֶוַא טעוֶו רֶע דְנּוא ,לֶבָּב ןופ ְּךלֶמ רַצאֶרְדַכּובְנ ּוצ םִיַרְצִמ דְנאַל סאָד ןעֶּבעֶג לעוֶז
 -קאַז םעֶד ןְרעֶדְניִלְּפ דְנּוא ,ּביֹור רֶהיֵא ןעֶּביֹור טעוֶו רֶע דנּוא ,ןעֶנעֶמְרעֶפ רֶהיֵא ןעֶנאַרְט
 םאָד ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵא ּבאָה ְּךיִא 20 :לִיַח ןייַז ראַפ רֵכְׂש רעֶד ןייַז טעוֶו סאָד דְנּוא ,ּביֹור
 סֶע ןעֶּבאָה אייֵז לייוֵװ ,טייֵּבְרַאעֶנ ןיִראַד טאָה רֶע סאוָו טייֵּבְרַא עֶנייַז ראַפ םִיַרָצִמ דְנאַל
 ןעֶכאַמ ְּךיִא לעוֶו גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא 21 :טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז ,ןּוהָּמעֶג ריִמ ראָפ
 ןייֵא ןעֶּבעֶג ָּךיִא לעוֶו ריד ּוצ דנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ּוצ ןְראָה ַא ןעֶצאָרְּפְׁש
 :ראַה רעֶד ןיֵּב ָּךיִא זַא ןעֶסיוִו ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,אייֵז ןעֶׁשיִוְצ ליֹומ םעֶנעֶפָא

 ל לעטיפאק
 גאָז ,םָדָא-ְןִּב 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ּוצ זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו סאָד דְנּוא 1
 םעֶד ּוצ ,העוְז יֹוא ,טְנאָלְק ,טאָב ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָז טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,תֹואּובִנ
 ַא זיִא םִע ,טְנעֶהאָנ זיִא טאָנ ןּופ גאָט רעֶד ,אֹוי ,טְנעֶהאָנ זיִא גאָט רעֶד ןיִראָו 8 !נאָט
 טעוֶו דְרעוֶוְׁש םאֶד דְנּוא 4 :םִיֹונ איִד ןּופ טייֵצ איִד ןייַז טעוֶו סֶע ,גאָט רעֶניִדְנעֶק קְלאו
 איִד ןעוֶו ,שּוּכ ןיִא םיִנעֵקעֶרְׁש (עֶסיֹורְנו ַא ןייַז טעוֶו סֶע דְנּוא ,םִיַרְצִמ רעֶּביִא ןעֶמּוק
 עֶסאַמ רֶעייֵז ןעֶמעֶנְקעוֶוַא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,םִיַרְצִמ ןיִא ןעֶלאַפ ןעֶלעֶזֶו עֶנעֶנאָלְׁשְרעֶד
 סאָד דְנּוא דּול דְנּוא ,םּופ דְנּוא ׁשּוּב 8 :ְןעֶטְסעֶפְדְנּורְג עֶרייֵז ןעֶכעֶרְּבְּפָא דְנּוא ,קְלאַפ
 תַרֹוּכ ןעֶּבאָה סאָו דְנאַל םעֶד ןּופ טייֵל איִד דְנּוא בּוכ דְנּוא ,קְלאָפ עֶטְׁשיִמְרעֶפ עֶצְנאַב
 ךיֹוא ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 6 :דְרעוֶוְׁש םעֶד ָּךְרּוד ןעֶלאַפ אייֵז טיִמ ןעֶלאָז ,ןעֶועוֶועֶג תיִרְּב

 -ָקְראַטְׁש עֶרְהיֵא ןּופ טייֵהְצְלאָמְׁש איִד דְנּוא ,ןעֶלאַפ ןעֶלעוֶו םִיַרְצִמ ןּופ רעֶנְהעֶלְרעֶשְנּוא איִד
 םעֶד ָךְרּוד ןעֶלאַפ ןיִראַד אייֵז ןעֶלעוֶו הֵנְוְס םעֶרּוט םעֶד ןּופ ,ןְרעֶדיִנ רעֶטְנּורַא טעֶֶו טייֵה
 ,רעֶדְנעֶל עֶטְסיוִו איד ןעֶׁשיווְצ טְסיוו ןייַז ןעֶלעֶֶו אייז דְנּוא7 :טאָג ראַה רעֶדטְגאָז ,דְרעוֶוְש

 -ְךיִנ םאָד ןייַז טעוֶו סֶע 12 :ְךייֵרְגיִנעֶק

 הֵּכָּתְרִמֲאְו אֵבְּגַה םָדָאְדִּב :רֶמאֹל יִלֵא הָוהְיירַבְד יִהָו א 2
 בוָרָקְו וי בורָקּכ :םֹזַל ּהָה ליל ַה הָוהָי יָנֹדֲא רמָא 3
 םִיַרְצִמְּב ֿבָרָה הֶאְבּו :הָיָהְי םיוג תע ןָנֶע םִי הויל םוי 4

 ּהָנֹומֲה וחְקִלְ םִיָרְצִמְּב לֶלָח לֵפְנִּב ׁשּוכְּב בֶלָחְלַה הָתְיָהְו
 ינְבּו בו בֶרֶעֶה-לְכ ןלְו טּפּו ׁשּוּכ :ָהיֶתֹודְסִי ּוסְרָהְנְו ה

 הדוהְי רַמָא הֵּכ - :ּולְפִי בֶרָחַּב םֶּתִא תיִרְּבַה ץֶרֶא *
 בֶרָחַּב הָוְ לֵּדְמִמ הע יא דֶריְו םִיַרְצִמ יִּכְמְפ ּוֵפָנְ
 תֹומַׁשְנ תוִצְֲא ְךתְּב ּומֵׁשָנְו :הָוהְ יָנֹדֲא םֶאְנ ּהָבלַּפִי

 דנוא
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 טְסיוִו ןייַז ןעֶלעוֶו טעֶטְׁש עֶרְהיִא דְנּוא
 אייֵז דְנּוא 8 :םעֶטְש עֶרְהיִא ןעֶׁשיוװְצ

 ןעוֶו ראַה רעֶד ןיִּב ְּךיִא זַא ןעֶסיוִו ןעֶלעוֶו
 ןיִא רֶעייֵפ ַא ןעֶּבעֶג (ןעֶכאַמ) לעדֶו ְּךיִא

0 

 א הָוהְ ינֲאיְּכ ועְדָיְו ּ!הָנָיְהִּת תָֹבְרֲהַנ םיִדָעיְדוְתִּב ויָרָעְו
 9 אורה םִויַּב :ָהיֶרוש-לּכ ּוְרְּׁשִנְוםִיַרְצִמְּב ׁשֵאיִּתִתְּב
 חַטַּב נא דיִרֲחַהְל םיִצַּב יֵָפְלִמ םיִכָאְלַמ ּואְצָי
 הֶאְּב הוה יִּכ םִיֹרצִמ םוְּכ םָהְב הֵלחְלַח הֶתְְְ
 י ְךִיְּב םיצִמ ,ןִֹמִה--תֶא ּתַּבְׁשִהְ הָוהָי יָנֹרֲא רַמָא הֶּכ

 רעֶפְלעֶה עֶרְהיִא עֶלַא ןעוֶו דְנּוא ,םִיַרְצִמ
 -ִמעֶד ןיִא 9 :ןעֶרעוֶו ןעֶכאָרְּבּוצ ןעֶלעוֶו

 ןְהעֶגְסיֹורַא ריִמ ראָפ ןעֶלעוֶו גאָט ןעֶניִּבְלעֶז
 ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶּפְׁש ןיִא םיִחּוּלְׁש
 -ךעֶכיִז ןיֵא זיִא סאו ׁשּוּכ ןעֶקעֶרְׁשְרעֶד

 רעֶּביִא טעוֶו גאָטעוֶו עֶסיֹּורְנ ַא דְנּוא ,טייה

 ןּופ גאָט םעֶד ןיִא איז יֹוזַא ןעֶמּוק אייז
 יֹוזַא 10 :טְמּוק םִע ,העְז ןיִראוָו ,םִיַרְצִמ
 ְךיֹוא לעֶז ְָּךיִא ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז
 םעֶד) ןּופ עֶסאַמ איד ןעֶרעֶהְפיֹוא ןעֶכאַמ
 ןופ דְנאַה איִד ְּךְרּוד םִיַרְצִמ (קְלאַפ
 דְנּוא רֶע 11 :לֶבָּב ןּופ ָּךֶלֶמ רֵצאֶרְדַבּובְנ

 עֶטְסְכיִלְקעֶרְׁש איד ,םֶהיֵא טיִמ קְלאָפ ןייֵז
 טְכאַרְּבעֶגְניִהַא ןעֶלעוֶו רעֶקְלעֶפ איִד ןּופ
 ןעֶּבְראַדְרעֶפ ּוצ דְנאַל סאָד יִדְּכ ןעֶרעוֶו
 עֶרייֵז ןעֶהיִצְסיֹורַא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנֹוא

 רעֶּביִא ןעֶרייֵׁש עֶרייֵז ןּופ ןעֶדְרעֶוְׁש
 לּופ דְנאַל סאָד ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,םִיַרְצִמ
 דְנּוא 12 :עֶנעֶנאַלְׁשְרעֶד טיִמ ןעֶכאַמ
 דְנּוא ,ןעֶבייֵט איד ןעֶנעֶקּורְטְסיֹוא לעֶו ָךיִא
 לעז ָּךיִא דְנּוא ,דְנעֶה עֶטְכעֶלְׁש איד ןיִא (ןעֶּבעֶגְרעֶּביִאנ ןעֶפיֹוקְרעֶפ דְנאַל םאֶד לעוֶז ְָךיִאְי
 :טעֶרעֶנ םֶע ּבאָה ראַה רעֶד ָךיִא ,עֶדְמעֶרְפ ְּךְרּוד ןעֶטְסיוִוְרעֶפ טייֵהְלּופ עֶנייַז דְנּוא דְנאַל סאָדי

 ןעֶכאַמ לעוֶו דְנּוא ,ןעֶצעֶג איִד ןעֶנְליִטְרעֶפ ְּךיֹוא לעֶזֶז ְּךיִא ,טאָג ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא
 דְנאַל םעֶד ןּופ איׂשָנ ןייק ןייַז רֶהעֶמ טיִנ טעוֶו םִע דָנּוא ,ףנ ןּופ רעֶטעֶנְּפָא איד ןעֶרעֶהְפיֹוא
 -ךעֶפ לעוֶו ָךיִא דְנּוא 14 :םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןיִא טְכרּופ ַא ןעֶּבעֶג לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ,םִּיַרְצִמ
 ןיִא םיִטָּפְׁשִמ ןּוהְט לע ְּךיִא דְנּוא ,ןַעֹוצ ןיִא רֶעייֵפ ַא ןעֶּבעֶג לעוֶז ְּךיִא דְנּוא ,םֹורְתַּפ ןעֶטְסיוו
 טייֵהְקְראַטְׁש איִד זיִא סאו ,ןיִס רעֶּביִא ןְראָצְמיִרְג ןייֵמ ןעֶסיִנְסיֹוא לעו ְךיִא דְנּוא 18 :אֹנ
 לעוֶז ְּךיִא דְנּוא 16 :אֹנ ןּופ קְלאָפ עֶסאַמ איד ןעֶנְליִטְרעֶפ ְּךיֹוא לעֶז ָּךיִא דְנּוא ,םִיָרְצִמ ןּופ
 ןעֶטְלאָּפְׁשּוצ טעוֶו אֹנ דְנּוא ,ןְרעֶמיִצ קְראַטְש טעזֶו ןיִס דְנּוא .םִיַרְצִמ ןיִא רֶעייֵפ ַא ןעֶּבעֶג
 ןּופ טייל עֶבְנּוי איִד 17 :גאָט אייַּב גאָט ןעֶמּוק דְנייַפ איִד ןעֶלעוֶו ףנ רעֶּביִא דְנּוא ,ןעֶרעזֶז

 ןיִא ןְהעֶנ ןעֶלעוֶו (טעֶּטְׁשנ עֶזיִד דְנּוא ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ךְרּוד ןעֶלאַפ ןעֶלעוֶו תֶסֶביִפ דְנּוא ןְזָא
 ְךיִא ןעוֶו ןעֶרעוֶו רעֶטְסְניִפ גאָט רעֶד טעוֶו םֵחְנִפַחְת ןיִא ְּךיֹוא דְנּוא 18 :םשְפאַשְנעֶגְנאַפעֶּג

 עֶרְהיִא ןּופ טייֵהְצְלאָטְׁש איִד ןעוֶו דְנּוא ,םִיַרְצִמ ןּופ ןעֶקעֶטְׁש םעֶד ןעֶכעֶרְּבּוצ טְראָד לעוֶו
 רעֶטְכעֶמ עֶרְהיֵא דְנּוא ,ןעֶקעֶדעֶּב איִז טעוֶו ןעֶקְלאוָו ַא ,ןעֶרעֶהְפיֹוא טעוֶו טייֵהְקְראַטְׁש
 אייֵז דְנּוא ,םִיַרְצִמ ןיִא םיִּטּפְׁשִמ ןּוהְט לעוֶו ְּךיִא דְנּוא 19 :טְפאַׁשְנעֶגְנאַפעֶג ןיִא ןְהעֶנ ןעֶלעוֶו
 ,רְהאָי ןעֶטְפֶלֶע םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 20 :ראַה רעֶד ןיִּב ָךיִא זַא ןעֶסיוִו ןעֶלעוֶו
 ריִמ ּוצ ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו סאָד זיִא ,שדח ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטעֶּביִז םעֶד ןיִא
 ָךֶלֶמ הֹעְרַּפ ןּופ םעֶרָא םעֶד ןעֶכאָרְּבּוצ ּבאָה ְּךיִא ,םָדָא-ְוֶּב 1 :ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג
 ןעֶמ ,ןעֶלייֵהּוצְסיֹוא םֶהיֵא יֵדְּכ ןעֶרעוֶו ןעֶדְנּוּבְרעֶפ טיִנ לאָז רֶע ,העָז דְנּוא ,םִיַרְצִמ ןּופ

 ְךאָנ לאָז רֶע יֵדְּכ ןעֶכאַמ קְראַטְׁש דְנּא ןעֶדְניִּבְרעֶפ רעֶדָא ןְלעֶקיִוְנייֵא (טיִנ) םֶהיֵא לאָז
 ןעֶנעֶק ןיִּב ְּךיִא העֶז ,טאָב ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,םּוראָד 22 :דְרעֶוְש ַא ןעֶמעֶנְנָא ןעֶנעֶק
 דְנּוא ןעֶקְראַטְׁש םעֶד םֶמעֶרָא עֶנייֵז ןעֶבעֶרְּבּוצ לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ,םִיַרְצִמ ןּופ ְּךֶלֶמ הֹעְרַּפ
 עֶנייַז ןּופ ןעֶלאַפ לאָז דְֵרעוֶוְׁש סאָד זַא ןעֶכאַמ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,םעֶנעֶכאַרְּבּוצ םעֶד
 לעֶֶו ְּךיִא דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ איד ןעֶׁשיוִוְצ םִיַרְצִמ ןֶעייֵרְטְׁשּוצ לעוֶו ָּךיִא דְנּוא 23 :דְנאַה
 ןּופ םְמעֶרָא איד ןעֶקְראַטְׁש לעֶוֶו ָּךיִא דְנּוא 24 :רעֶדְנעֶל איִד ןיִא ןעֶטייֵרְּפְׁשְרעֶפ אייז
 איד רעֶּבֶא ,דְנאַה עֶנייַז ןיִא דְרעוֶוְׁש ןייֵמ ןעֶּבעֶג לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,לֶבֶּב ןּופ ְךְלֶמ םעֶד

 1 םםיונ יִציִרָע ֹוּתִא מו אוה :לֶבָּביִדְלְמ .רַצאֶרְדַכּובְ
 םִיַרְצִמילֲע םֶתֹובְרַח ּוקיִרֵהְו ץֶרָאָה תחׁשְל טיִאְבִמ
  יִּתְרַכָמּו הָבְרָח םיִראְי יִּתַתָנְו :לָלֶח ץֶרָאָה-תֶא ואְלָמּו
 םיִרָחיְּ ּהָאלְמּו ץרָא) יִתֹּמִׁשֲהַו םִִעָרידַיְּב ץֶרָאָה-תֶא
 1 יִּתְדַבֲאָהְו הוהָי ינֹדֲא רַמָא-הְּכ :יִּתְרַּבִּד הָוהְייִנֲא
 אֵל םִיָרְצִמִץְרַאמ איִׂשנְו ףֹעמ םיִליִלֶא יִּתְַׁשִהְ םיִלִּג
 14 -תרָא יִתֹמִׁשֲהַו :םִיָרְצִמ ץרָאְּב הָאְרי ִּתַתנו דוָעיהְוהִי
 וט יִּתְכַפָׁשְו :אָנּב םיִטָמִׁש יִתיׂשָעְ ןְַצְּב ׁשַא יִּתִתָנְו םֹרֲתַּפ
 5 יִּתַתנו :אְנ ןומֲהתֶא יִּתַרְכְַוםִיָרְצִמ ועָמ ןיט-לע יִתָמֲח
 יִרְצ ףְ עַל הְָהִּת אָנו ןיִס ליהָּת לּוָח םִיַרְצִמְּב ׂשֵא
 ו ּהָנְכַלַתיְִׁשּב הְֲָוולָפִ בֶרָחַּבתָסַביִו א ִרחַּב םֶמֹו
 א םבִיַרְצִמ תומֹמ-תֶא םֶׁשייִרְבִׁשְּב וה דׂשָח טֵחְנְפְַתַבּ

 ִבשּב ָהיֶתֹונְבּו הֶּנָמִכְי ןֵנֶע אֹיָה זע ןיאְּנ ּהָבתַּבְׁשְִו
 ופ - :הָוהְייִנֲאֵּכוְָדָוםִיְָצִמְּבםיִָּפְׁ יִתיׂשָעְו :הָנְכִלַת
 ּכ הֶרָיָה ׁשֶרְחַל הָעְבִׁשְּב ןָשאֵרְּב הָָׁש הֵרְׂשֶע תַחַאְּב ִהְו
 וו יּדְלָמ הָעְרַּפ עורחתֶא םֶדָאְרִּב :רֶמאֵל יִלֵא הָוהְיירַבְר
 םיָׂשָל תֹואְפִר תֶתְל הָׁשְּבהאְל ההְ יִּתְרַבְׁש םִיַרְצִמ
 עג מָא-הָּכ ןכִל - :םֶרָחְּב שָפְתִל הְָחִל הָׁשִבְחְל ליִתָח
 "ןרָא יִּתְרַבָׁשְו םִיְַצִמיִדלְמ הְַָפ לֶא ינְנַה הֹוהְי יָנֹדֲא
 בֵרָתַה-תֶא יִּתְלַּפִהְו תֶרָּבְׁשִנַה-תֶאְו הָקְוִחַה-תֶא ייִתֹעִרְ
 93 ;?רֹוָצְרֲאָּב םיִתיִרָו םִיֹונַּב םִיַרצִמ-תֶא יִתֹוצִּפֲהַו :ריִמ
 5 זֶריִּב יִּבְרַח-תֶא יִּתַתנְו לָבְּב ְךֶלֶמ תוער-תֶא ְִּקַתְו

 סמערוא
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 :וָנְפִל לָלֶח תוָקֲאַנ קִאְנְו הֹּפְרַּפ תועֹרְתֶא יִּתְרִבׁשְ
 הָנְָּפִּת הֶעֵרַּפ תֹועֹרוּו לָּבְּב ְּךֶלֶמ תֹועֹרְזתֶא יִּמְֲַחַהְו הכ

 הרָשְָו לֵכְּב-ךלֶמ יב יּברח יּתִתְּב הֶוהְ ינאי וְדָי
 םִינַּב םִיַרְצִמ-תֶא יֵתֹצְּפַהַו :םִיָרְצִמ ץְרָא-לָא הָתֹוא 6

 :הָוהְייִנֲאיּכ ּועְדָיְו תֹצְרֲאָּבםֶתֹוא יִתיִרְח
 אל אל

 היה ׁשֶרֶחַל דָחֶאְּב יִשיִלְׁשַּב הָנָׁש הֵרָׂשֶע תַחַאְב יִהַָו א
 יךֶלֶמ הָעְרַּפ-לֶא רֹמֶא םֶלֶאְרִּב :רֶמאֵל יִלַא הָוהְי-רַבְד 5
 רושֲא הנִה ּדֶלְדֶב ָתיִמָּד יִמילֶא וָנֹומֲהילֶאְו ִיַרְצִמ 5

 םיִתֹבֲע ןיבו הָמֹוק ַּבִנּו לצמ ׁשֶרָהְו ףֶנֶע פי וְְּלּב זֶרָא
 -תרֶא ּוהְתָמִמְר םֹהְּת ּוהּולּדִג םִימ :ֹתְרַּמַצ הָחְָה 4

 לֶא הֶחָלִׁש ָהיֶתָעְּת-תֶאְו ּהָעְטִמ תֹביִבְס ךֵֹה ָהיֵתֹרְֲנ
 הֶרָּׂשה יִצִע לֵּלִמ ֹותְמָק אָהְבִנ ןְכילַע :הֶדָׂשַה יִצְעילְּכ ה

 םיִּבַר םִיַּמִמ וָתֹראְפ הָנָכְרֲאְּתַו ויָתֹפַעְרַס הָניּבְרִּתַ
 ווְתראְּפ תַחַתְו םִיַמָּׁשַה ףש-לְּכ ּונְנק ויָתפַמִּב ְִּלַׁשְּב 5
 ףָיַו :םיִּבַר םִיֹג לָּכ ּוֿבְִי ֹולְעְבּו הָדָּׂשַה תָיַח לֹּכּורְלִי 1

 :יִּבַר םִיָמ-לֶא וָׁשְרֶׁש הָיְהיִּכ וָתֹיִלְד ְךֶָאְב ֹולְדָנְּ
 -ילֶא ֹומָד אָל םיִׁשֹורְּב םיִהלֶא-ןנִּבֹוהְמָמֲעיאָל םָיְרֶא 5

 םניִהלֶאדנְּב ץעילָּכ ווָתאֹרְפִּכּוְהיאל םִיָֹמְרְַ וְּפֵעמ
 ותְְנַקָיויָתֹוילְד בֶרְּב יִתיִׂשָע הָפָי יב וָלֵא הָמְדאְל 9
 רַמָא הַּכ ןֵכִל  ּ!םיִקלֶאָה ןֵגְּב רֶׁשֲא ןְדע-יִצע-לָּכ י

 יָא ֹּתְרַּמִצ ןֵּיַו הָמֹוקְּב ָּתְהַבָג רֶׁשֲא ןעי הֹוהְי יָנֹדֲא
 יג לא יב ּוהָנְּתֶאְו נוָהְבִנּב וְבָבִל םֶדְו םיִתֹוכֲע ןיֵּב 11

 אל ל

 ,ןעֶבעֶרְּבּוצ ָךיִא לעוֶו הֹעְרַּפ ןּופ םְמעֶרָא
 ַא טיִמ ןְעויִרְׁש םֶהיֵא ראָפ טעוֶו רֶע דְנּוא

 דְנּוא 28 :עֶנעֶגאָלְׁשְרעֶד איד ןּופ אייֵרְׁשעֶג
 םעֶד ןּופ םֶמעֶרָא איד ןעֶקְראַטְׁש לעוֶו ְךיִא

 ןופ םֶמעֶרֶא איד רעֶּבָא ,לֶבָּב ןּופ ְּךֶלֶמ
 -אָד איז דְנּוא ,ןעֶלאַפְּפּורַא ןעֶלאָז הֹעְרַּפ
 ָךיִא ןעוֶו ,ראַה רעֶד ןיִּב ָּךיִא זַא ןעֶסיוו ןעֶל
 דְנאַה איד ןיִא דְרעֶוְׁש ןייֵמ ןעֶּבעֶג לעוֶו
 איִז טעוֶו רֶע דְנּוא ,לֶבָּב ןּופ ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ
 :םִיַרָצִמ דְנאַל םעֶד ןעֶגעֶק ןעֶקעֶרְטְׁשְסיֹוא
 ןעֶטיירְּפְׁשּוצ םִיַרְצִמ לעוֶו ָךיִא דְנּוא 6
 אייז לעוֶו דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ איִד ןעֶׁשיוִוְצ
 אייז דְנּוא ,רעֶדְנעֶל איִד ןיא ןְעייֵרְטְׁשּוצ
 ;ראַה רעֶד ןיִּב ּךיִא זַא ןעֶמיוִו ןעֶלעוֶו

 אֹל לעטיפאק

 ןעֶמִפְלֶע םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1

 םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןיִא ,רֶהאָו
 םעֶד ןּופ טְראוָו סאָד זיִא ,שדח ןעֶטיִרְד
 :ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ּוצ ראַה
 םִיַרְצִמ ןּופ ָּךֶלֶמ הֹעְרַּפ ּוצ גאָז ,םָדָאְוִּב 2

 יציִרְע םיִרָ ּוהָתְרִכי : והּתְׁשַרג ועׁשַרְּב ול הֵַָׂ ַׂשָע ני
 וְתֹוילְד ִלְפָנ תֹואֹנ-לְכִבּו םיִדָהֲה-לֶא ּוהָשּטַו םָיֹו
 ילָּכ ָלִצִמ ּוְִיו ץֶרֶאָה יקיפֲא-לְכְּבֹויְתאֹרְפ הָנְרַבְׁשִַּו
 םִִמָׁשַה ףיִע-לְכינּׁשִיוָתָלּפִמילִנ :ּוהְׁשְּטִו ץֶרֶאָהיִּמִנ

 ּוַצ ,קְלאַָפ ןייַז ןּופ עֶסאַמ רעֶד ּוצ דְנּוא
 אוד זַא ןעֶביִלְגעֶג ָּךיִד אּוד טְסאָה ןעֶמעֶו
 רושַא ,העְז 3 ?טְכאַמעֶג םיֹורְג ְּךיִד טְסאָה
 ןֹונָבְל ןיִא םיֹוּבְנעֶנעֶט ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא

 דְנּוא ,ןעֶסְקאוַועֶג ָּךיֹוה רֶהעֶז דְנּוא דְלאַַו רעֶניִדְנעֶמאֶש ַא אי ןעֶגייוַוְצ עֶנֶהעֶׁש טיִמ
 רעֶסאוַו איד ןיִראָו 4 :ןעֶנייווְצ עֶטְסְכעֶה עֶקיִד איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶזעוֶועֶג ויִא ץיִּפְש עֶנייֵז
 ןעֶבייֵמ עֶרֶהיִא ,טְכייֵהְרעֶד םֶהיֵא טאָה םֹוהָּת רעֶד דְנּוא ,טְכאַמעֶג םיֹורְג םֶהיֵא ןעֶּבאָה

 עֶנייֵלְק עֶרְהיֵא טְקיִׁשעֶנְסיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶצְנאַלְפ עֶנייֵז םּוא ןעֶגְנאַגעֶגְמּורַא ןעֶנעֶז
 -עועֶג רעֶכעֶה ְָּךייֵה עֶנייֵז זיִא רעֶּביִראָד 6 :רֶלעֶפ םעֶד ןּופ רעֶמייֵּב עֶלַא ּוצ ְּךעֶלְכייֵמ
 דְנּוא ,טְרֶהעֶמעֶנ ְּךיִז ןעֶּבאָה ןעֶגייוֵוְצ עֶנייֵז דְנּוא ,דֶלעֶפ םעֶד ןּופ רעֶמייֵּב עֶלַא ןּופ ןעֶד
 :טְקיִׁשעֶנְסיֹוא טאָה רֶע םאָו רעֶסאַוַו עֶליִפ איִד ןעֶנעוֶו טְרעֶנְנעֶלְרעֶד ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז
 ,רעֶטְסעֶנ עֶרייַז טְכאַמעֶנ לעֶמיִה םעֶד ןּופ לעֶנעֶפ אייֵלְרעֶלַא ןעֶּבאָה ןעֶגייוֵוְצ עֶנייֵז ןיִא 6
 ,(ןעֶנְנּוי עֶריינ ןעֶריֹוּבעֶג דֶלעֶפ םעֶד ןּופ תֹויַח אייֵלְרעֶלַא ןעֶּבאָהְןעֶנייוֵוְצ עֶנייֵז רעֶטְנּוא דָנּוא
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע דְנּוא 7 :טְניֹואוְועֶג רעֶקְלעֶפ אייֵלְרעֶלַא ןעֶּבאָה ןעֶטאָׁש ןייַז ןיִא דְנּוא

 -עֶג ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָו ןעֶנייוֵוְצ עֶנְנאַל עֶנייַז ןעֶנעוֶו טייֵקְסיֹורְג עֶנייֵז ןיִא ןְהעֶׁש
 טְלעֶקְנּומעֶג טיִנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה רעֶמייֵּבְנעֶנעֶמ עֶרעֶדְנַא 8 :רעֶסאַו עֶליִפ אייֵּב טְלעֶצְראוָו

 ןעֶגייוֵוְצ עֶנייַז וצ ןעֶזעוֶועֶג ְּךייֵלְג טיִנ ןעֶנעֶז רעֶמייֵּבְנעֶמְקּוּב ,טאָג ןופ ןעֶטְראָג םעֶד ןיִא
 םעֶד ןיִא ןעֶגייַוְצ עֶנייֵז אי ןְהעֶׁש יֹוזַא ןעֶזעֶועֶג טיִנ ןעֶנעֶז רעֶמייֵּבְנעֶטְסעֶק איִד דְנּוא
 ְךיִא 9 :םייֵקְנְהעֶׁש עֶנייֵז ּוצ ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶכיִלְנעֶג טיִנ רעֶנייֵק זיִא טאָנ ןּופ ןעֶמְראָג ןעֶצְנאַג
 םעֶד ןיִא רעֶמייֵּב עֶלַא סאָד ,יֹוזַא ,ןעֶנייוַוְצ עֶליִפ עֶנייֵז ָּךְרּוד טְכאַמעֶנ ןְהעֶׁש םֶהיֵא ּבאָה
 טאָג ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,םּוראָד 10 :ןעֶזעוֶועֶג אֵנֵקְמ םֶהיֵא ןעֶּבאָה טאָנ ןּופ ןעֶטְראָב
 ןעֶּבעֶגעֶג ץיִּפְׁש עֶנייֵז טאָה רֶע ּדְנּוא ;ְךייֵה עֶנייֵד ןעֶנעוֶו ןעֶּביֹוהְרעֶד ְּךיִד טְסאָה אּוד לייוו
 :טייֵהְצְלאָמְׁש עֶנייַז ןעֶנעוֶו ץְראַה ןייז ןעֶּביֹוהְרעֶד טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶנייוַוְצ עֶקיִד איִד ןעֶׁשיוִוְצ

 ןּופ ןעֶטְסְניִמְכעֶמ םעֶד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא םֶהיֵא ָּךיִא ּבאָה םֹּוראָד 1
 ְךיִא ּבאָה טייֵקְניִטְכעֶלְׁש עֶנייֵז ְּךאָנ ןּוהְט םיוִזעֶנ םֶהיֵא ּוצ םִע טעֶו רֶע דְנּוא ,םִיֹוג איד

 ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ םֶהיֵא ןעֶּבאָה רעֶקְלעֶפ עֶקְראַטְׁש עַדְמעֶרְפ דְנּוא 12 :ןעֶּביִרְטְרעֶפ םֶהיֵא
 עֶנייֵז ןעֶנעֶז לאָהְט ןעֶכיִלְטיִא ףיֹוא דְנּוא :ְרעֶּב איד ףיֹוא ,ןעֶזאַלְרעֶפ םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא
 עֶלַא אייֵַּב ןעֶראועֶג ןעֶכאַרְּבּוצ ןעֶנעֶז ןעֶנייוַוְצ עֶניֵז דְנּוא ,ןעֶלאַפעֶנ ןעֶנייוֵוְצ
 דְנאַל םעֶד ןּופ רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןעֶנעֶז ןעֶטאָש ןייַז ןּופ דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ןּופ ןעֶבייֵט
 עֶנעֶלאַפעֶב עֶנייֵז ףא 13 :ןעֶזאָלְרעֶפ םֶהיֵא ןעֶּבאָה רֶנּוא טְרעֶדיִנעֶגְפּורַא
 ןעֶגייֵוְצ עֶנייַז אייֵּב דְנּוא ןעֶהּור לעֶמיִה םעֶד ןּופ לעֶנעֶפ אייֵלְרעֶלַא ןעֶלעֶו

 ןענעז
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 םעֶד ןּופ תֹויַח אייֵלְרעֶלַא ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז
 -יֹוהְרעֶד טיִנ ןעֶלאָז סֶע יִדְּכ 14 :רְלעֶּפ
 רעֶמייֵּב עֶנייֵק טְרָא רֶעייֵז ןּופ ןעֶרעוֶו ןעֶּב
 ןעֶלאָז אייֵז זַא דְנּוא ,רעֶסאוַו םעֶד אייֵּב
 ןעֶגייוֵוְצ עֶניִציִּפְׁש עֶרייַז ןעֶּבעֶנ טיִנ
 זַא דְנּוא ןעֶנייוֵוְצ עֶקיִד איד ןעֶׁשיוִוְצ
 רעֶסאַו םעֶד אייָּב זיִא סאָו םיֹוּב ןייֵק
 ןעֶנעוֶו אייֵז אייֵּב ןְרעֶטְׁשעֶּב טיִנ לאָז
 -עֶגְניִהַא ןעֶנעֶז עֶלַא ןיִראָו ;ְךייֵה עֶרייֵז
 ןעֶטְׁשְרעֶטְנּוא םעֶד ןיִא טיֹוט םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶג
 ןעֶהעֶג םאוָו םֶדָאיֵנְּב איִד ןעֶׁשיוִוְצ דְנאַל
 יֹוזַא ןיִראָו 12 :ּבּורְג איד ןיִא ּפּורַא
 ןעוֶו גאָט םעֶד ןיִא ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז
 לֹואְׁש םעֶד ןיִא ןעֶנְנאַגעֶגְּפּורַא זיִא רֶע
 ָךיִא ,רֶעיֹורְט ַא טְכאַמעֶנ ְּךיִא ּבאָה
 םעֶד טְקעֶדעֶּב ןעֶנעוֶוטעֶנייֵז ןופ ּבאָה
 עֶנייִז ןעֶטיִמְרעֶפ ּבאָה ָּךיִא דְנּוא ,םֹוהָּת

 עֶליִפ איד ןעֶטְלאַהעֶגְנייֵא דְנּוא ,ןעֶכייֵט
 ןעֶגעוֶוְמעֶניֵז ּבאָה ְָּךיִא דְנּוא ,רעֶסאוַו
 עֶלַא דָנּוא ,ןֹונָּבְל םעֶד טְכאַמעֶג ץְראַוְׁש
 -עוֶוְמעֶנייִז ןעֶנעֶז דֶלעֶפ םעֶד ןּופ רעֶמייֵּב

 14 ןדְּבְנַייאַל רֶׁשֲא ןעַמְל :הֶדָּׂשַה תֶיַח לּכ ּווָה ּוָתאֹרפ-לֶאָו
 ןִב-לֶא טֶתְרַמַצי-תֶא ּונתידאָלְו םִימיִצע-לְּכ םֶתְמוקְב
 םֶּלִכ ִּכ םִיָמ יִתָׁשלְּב םֶהְבִנְּב םֶהיֵלא וְרְמעַידאלְ םיִתֹבָע
 ידְרילֶא םָדָא יֵנְּב ְךתְּב תיִּתְַּת ָא נָא 8

 וט יִּתלַבאַה לא יָּתְדִר םֹוְּב הוי יָנֹדֲא רֶמָאהְּכ
 םיִּבַר םִיִמ ואל היֶתֹורֲהְנ עַנְמָאְו םוהּת-תֶא ָע לא
 א לַֹּטִמ :!הָפְלְע וילָע הָדָׂשַה יצע-לֶכו ןֹוְִל ויָָע רָּדְקַאְו
 רֹוב יֵרָר-תֶא .הָלֶאְׁש ותא יִדְרוְהְּב םִיֹו יִּתְׁשעֶרְהי תל
 ןנְבְל-בוטְ רַחְבִמ ןְרעדיצע-לָכ תיִּתְחַּת ץֶרָאְּב ּומֲחנִי
 17 םרח-ללהלָא הָלָאְׁש דִי ֹוְּתִא םִה םַנ :םיָמ יֵתָׂשילְּכ
 1 דֹוְבָכְּב הָכָּכ ָתיִמָד ימ-לֶא :םִיֹ ְךתְּב וָקָצְב ְּׁשִי וָעֹרּ
 תיִּתְהַּת ץרַא-לַא ן ןָדעדיִצֲע-תֶא ָּתְדַרַהְו ןָרעייִצַעֶּב 'לֵרָגבּ

 -ילָכְו הֹעְַפ אוָה בֶריַלְלחרתֶא בַּׁשִּת םיִלֵרע ךֹתְּ
 הּוהְי יָנֶֹא םָאְנ הנֹומֲה

 בל
 א ׁשֶרְחַל דָחָאְּב ׁשֶרָח רָׂשֲעַרנְׁשִּב הָנָׁש הָרְׂשָע ִּתְׁשִּב ודָיו
 3 -ֵַע הָנִק אָׂש םֶָאְדֶּב ;רֶמאֵל יֵלֵא הָוהְיירַבְד הָיָה
 ָתֵמְדַנ םי ריִפְּכ ויָלֵא ָּתְרַמֲאְו םִיְַצִמ-ךֶלֶמ הָערַ
 ימ--חלְרִַּו ְךיִמֹרֲהַנְּב חַנּתַו םיִּיּב םינתַּכ הֶּתַאְו
 8 הרֹוהָי יָנֹדֲא .רַמָא הֵּכ :םֶתֹרֲהנםפְרִּת ְילנרְּ
 ךיִלָעַהְו םיִּבַר םיִּמִע לֵהְקִּב יִּתְׁשִר-תֶא ְךיִלָע יִּתְׂשַרְפּ
  יְִּנּׁשִהְ ליטא הֶדָׂשַה פילע ץֶרֶאב ךִּתְׁשִטּו :יִמְרָחְּב
 ;ץֶרָאָה-לּכ תּיח ָּךֶּמִמ יּתעַּבְשְִו םיִמָּׁשִה ףָע-לָּכ ְֶלָע
 ה :ףָתּומָר תֶַָּדיִתאּלִּו םיִרָהָהלַע רׂשְּב-תֶא יִּתַתָנ
 5 ןוֶאְלִּמִי םיִקפֲאַו םיִרָהָה-לֶא ךמּדִמַדְַּפְצ ץֶרַא יִתִקשְִ
 7 םֶהיִבְכְתַא ִתְרְַּקַהְו םִיִמָׁש ּךֶתֹוְּבִכְב יֵתִּטכְו :ָךֶּמִמ
 5 לֹא יֵרֲֹאְמ-לַּכ ;דוא ריאְידאָל ְַרִיְו וּנְפַבֶא ןֵנֶעַּב ׁשֶמָׁש

 םעֶד ןּופ 16 :ןעֶראוָועֶג טְכאַמְׁשְרעֶפ ןעֶנ
 טְכאַמעֶב ְּךיִא ּבאָה הָלָּפַמ עֶנייֵז ןּופ לֹוק

 ְךיִא ןעוֶו ,ןעֶקעֶרְׁשְרעֶד רעֶקְלעֶפ  עֶלַא
 איֵד ןיִא םּורַא ןְרעֶדיִנ םאָו איִד טיִמ לּואְׁש םעֶד ןיִא טְכאַרְּבעֶג רעֶטְנּורַא םֶהיֵא ּבאָה
 ןּופ רעֶמייֵּב עֶלַא טְסייֵרְמעֶג ָךיִז ןעֶּבאָה (םֶניֵהְג ןיִאנ דְנאַל ןעֶטְׁשְרעֶטְנּוא םעֶד ןיִא דְנּוא ,ּבּורְג
 ְךיֹוא ןעֶנעֶז אייֵז 17 :רעֶסאו ןעֶקְניִרְט סאו עֶלַא ,ןֹונָבְל ןּופ עֶטּוג דְנּוא עֶטְסעֶּב איד ,ןְרֵע
 םעֶד ןּופ עֶנעֶגאַלְׁשְרעֶד עֶרעֶדְנַא איִד טיִמ לֹואְׁש םעֶד ּוצ ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶטְנּורַא םֶהיֵא טיִמ
 ןעֶסעֶזעֶג ןעֶנעֶז םאְוָו ,םעֶרָא (רעֶקְראַטְׁשנ ןייַז ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז סאוָו איִד ְּךיֹוא ,אֹוי ,דְרעוֶוְׁש
 דֹובָּכ ןיֵא ןעֶכילְגעֶג יֹוזַא ןעֶד אּוד טְזיִּב ןעֶמעוֶו ּוצ 18 :רעֶקְלעֶפ איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶטאָׁש םיִא
 טְכאַרְּבעֶגְרעֶטְנּורַא טְסעוֶו אּוד ןיִראָו ?ןְרֵע ןּופ רעֶמייֵּב איִד רעֶטְנּוא טייקְסיֹורְנ דְנּוא
 ןעֶגיִל טְסעֶֶו אּוד ,(םֶנְהיִג ןיִאנ דְנאַל ןעֶטְשְרעֶטְנּוא םעֶד ּוצ ןֶדֶע ןּופ רעֶמייֵּב איִד טיִמ ןעֶרעוֶו
 דֶנּוא הֹעְרַּפ זיִא סאָד ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ןּופ עֶנעֶגאַלְׁשְרעֶד איד טיִמ ְךייֵלְנ םיִלֵרֲע איד ןעֶׁשיוִוְצ
 :טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז ,קְלאָפ םעֶצְנאַג ןייַז

 בל לעטיפאק
 -פְלעוֶוְצ םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןיִא ,רֶחאָי ןעֶטְּפְלעוֶוְצ םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םֶע דְנּוא 1
 םָדָא-ְןֶּב 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ּוצ ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו םאָד זיִא ,שדֹח ןעֶט
 אז ןעֶנאָז םֶהיֵא ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,םִיַרְצִמ ןּופ ְּךֶלְמ הֹעְרַּפ רעֶּביִא גאלק ַא ףיֹוא ּבעֶה
 רעֶסיֹורְג ַא איז ְךיֹוא טְזיִּב אּוד דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ איד ןעֶׁשיוִוְצ ּבייל ןעֶנְנּוי ַאּוצ ןעֶכיֵלְגעֶג טְזיִּב
 -וצ אּוד דְנּוא ,ןעֶכייֵט עֶנייֵד ןיִא טְקעֶרְמְׁשעֶנְסיֹוא ְּךיִד טְסאָה אּוד דְנּוא ,םיִמָי איד ןיֵא שיפ

 טְגאָז יֹוזַא 3 :גיִצּומְש ןעֶכייֵט עֶרייֵז טְסְכאַמ אּוד דְנּוא ,םיִּפ עֶנייֵד ׁשיִמ רעֶסאַַואיִדטְסְׁשיִמ
 -ְמאַזְרעֶפאיד ןעֶׁשיוִוְצ ץעֶנ ןייֵמ ןעֶטייֵרְּפְׁשְסיֹוא ריִד ןעֶנעֶק ְךיִא לעוֶוּוראָד ,טאָג ראַה רעֶד
 ְךאָנְרעֶד דְנּוא 1 :ץענ ןייֵמ ןיִא ןעֶגְנעֶרְּבְפיֹורַא ְךיִד ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא העֶקְלעֶפ עֶליִפ ןופ גנּול
 לעֶזְוָּךיִא דְנּוא ,ןעֶפְראוַו ְךיִד ְּךיִא לעוֶו רֶלעֶפ םעֶדְףיֹוא ,דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶזאָל ָךיִד ְּךיִא לעוֶו
 איד ןעֶכאַמ טאַז ריִד ןּופ לעֶזְו ָךיִא דְנּוא ,ןעֶהור ריִדָףיֹוא ןעֶלאָז לעֶגעֶפ אייַלְרעֶלַאזַא ןעֶכאַמ
 ,גְרעֶּב איד ףיֹוא ׁשייֵלְפ ןייד (ןעֶנייֵלנ ןעֶּבעֶג לעוֶו ְךיִא דְנּוא 9 :דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד ןּופ תֹויַח
 סאָדְועֶקְניִרְטְנֶא ןעֶכאַמלעוֶו ְךיִא דְנּוא 6 :ְךייַה עֶנייֵדטיִמ ןעֶלאָט איד ןעֶליִפנָא לעוֶו ְךיִא דְנּוא
 ןעֶלעוֶו ןעֶכייֵט איִד דְנּוא ,גְרעֶּב איִדּוצ זיִּב ,טּולְּב ןייֵד טיִמ טְסְמיוִוְׁש אּוד םעֶכְלעוֶו ןיִא דְנאַל
 שה יִא לעויֹוזַא ןעֶׁשאַלְרעֶפ ןעֶּבאָהְּךיִד לעוֶו ְךיִא ןעוֶו דְנּוא 7 ;ןעֶרעוֶוטְליִפְרעֶד ריִד ןּופ

 -עָּב ְךיִא לעֶדו ןּוז איד דְנּוא ,ןעֶבאַמ לעֶקְנּוט ןְרעֶטְׁש עֶרייַז לעוֶוְךיִא דְנּוא ,ןעֶקעֶדעֶּב ןְלעֶמיִה
 עֶלַאֿפ ר רֶהיֵא ןעֶטְכייֵל ןעֶזאָל טיִנ טעדֶו הָנָבְל איד דְנּוא ,ןעֶקְלאוָו םעֶד טיִמ ןעֶקעֶד

 רעטכי
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 ינדֲא םִאָ ְּךְצְרַא-לַע ְךֶׁשח יִּתַתנוְךילָע םֶריִדְקַא םִַמָשַּ
 טבִיוַּּב רֶכׁש יַאיִבַהְּב םיִּכַר םיּמִע בֵל יְסעכה ;הָוהָי

 םיִמִע ךיָלְפ יִתֹוּמְׁשַהְו :םֶּתְעַדייאְל רֶׁשֲא תוצְרָא-לַע י
 -ילַע ְִּרִ יְִפשְ רַעִׁש ְךילָע ּרֵעְִׂי םֶהיֵכְלַמּו םיִבַר
 ךתלַּפַמ םיבֹוׂשְפַנְל ׁשיִא םיִָגְרַל יהְרְָו םֶהיֵנְּפ
 תֹובְרְַּ ָאֹובְּת לֵבּבידלַמ בֵרָח הוהְיינדֲא מא הָּכיִּכ
 ןואְנ-תֶא ּודְדַׁשְו םֵּקְּכ םִיונ יִציִרָע ךֶנֹומֲה ליֵּפַא םיִרֹּכִנ

 הָּתְמָהְּב-לָּכ-תֶא יִּתְרַבֲאַהְו :הָנֹומֲה-לֶּכ דֵמְׁשֹנְו םִיַרְצִמ 3
 ;רֹומְרַפּו דיע טדָא-לַנְר םחָלְרִת אֹלְו םיִּבַר םִיַמ לַעמ

 ְמׁשּכ םֶתֹורֲהנ םֶהיֵמיִמ עיַקְׁשַאוָא ;םֶחָלְרִת אֵל הָמֵהְּב 4
 הש םִיַרְצִמ ץֶרָא-תֶא יִּתַתְּב :הָוהְי ינֹדֲא םִאְנ ךילוא ומ

 וה יֵכְׁשי-לָּכיתֶא יֵתֹוּכַהְּב ּהָאלְמִמ ץֶרָא הָמֹׁשִ
 הדעת םִיּטַה תֹנְּב ָהיננוקְו איִה הָניֵק :הָוהְי יָנֲאְֹּכ 5

 םִאְנ ּהָתֹוא הָנֵנֹוקְּת ומה כי ִיְַצִמילַע ּהָתֹוא
 רֶׂשֶע הָּׁשִמֲחַּב הֶנָש הָרְׂשִעּתְִּׁב ִהְיו :הָוהי יָנֹדֲא וד

 -לַע הָהְנ םֶראְרָּב :רֶמאֵל לא ,הָוהְירַבְד הָיָה ׁשֶרָחַל
 ץרָא-לָא םֶרֵּדַא יו תֹנְבּו הָתֹוא ּודְדַרֹוְהְו םִיַרְצִמ ןֹומֲה

 ירֵבְּבְׁשִהְו הָדְר ָּתְמַעָנ יִּמִמ :רֹוב יַדְרוי-תֶא תּלִּתְחַּת 5
 וכָׁשְמ הֶנְתנ בֶרָח לִי םֶרָתייִלְלַח ְךְתְּב .:םיִלֵרע-תֶא כ
 לוָאָש ְךיִֶמ םיִרוּבִנ יא ֹולהֶּבַדי :ָהֶמַה-לֶכְו ּהָתֹוא 1
 םּוׁשַא םָׁש :ברָח יֵלְלַח םיִלֵרֲעַה ּובְכָׁש ּוְְרָי ויָרְזעדתֶא 2

 יִלְפנַה םילָלֲח םלְּכ וָתֹרְבַק יָתֹוביִבְס ּהָלָהקִלָכְו
 הָלָהְק הְיַו רֹוֿב-ַתְּכריְּב ָהיִתֹרְבַק ּונְתִנ רֶׁשֲא :בֵרָחָּב
 טֲת רֶׁשֲא בֶרָחַּב םיִלָפָניִלְלֲח םלְכ ּהָתָרָבְק תֹוָביִבְס

 ּהָתָרָבַק תֹוביִבְס הָנומֲח-לֶכְ בלי םֵׁש :םִָײַח ץראב תיִּתַה 4
 ץֶרַא-לָא!םילֵרֲע ודְרי-רֶׁשֲא בֶרָחַּ םיִלְפנַה םיִלָלֲח םֶלְּכ
 םֶתֶּמֹלְכ יִאְׂשִַו םִיַח ץֶרָאְּב םֶתיִּתחּוגְתָנ רֶׁשֲא תֹותְחַּת

 בל לאקזחי

 לעֶמיִה םעֶד ְןיִא ןעֶטְבייֵל סאָו רעֶטְכיִל
 ,ןעֶכאַמ לעֶקְנּוט ריִד רעֶּביִא ְּךיִא לעוֶו

 רעֶּביִא םיִנְרעֶטְסְניִפ ןעֶּבעֶג לעוֶו ָךיִא דְנּוא
 דְנּוא 9 :טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז ,דְנאַל ןייד
 ןופ ץְראַה םאָד ןְרעֶטיִצ ןעֶכאַמ לעוֶו ָּךיִא
 א לעדֶו ְּךיִא ןעוֶו ,רעֶקְלעֶפ עֶליִפ

 רעֶּביִא רעֶקְלעֶפ איִד ןעֶׁשיוִוְצ ְּךאָרְּב ןייד
 -עֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז סאוָו רעֶדְנעֶל איִד
 עֶליִפ ריִד רעֶּביִא לעֶוְו ְּךיִא דְנּוא 10 :טְנאָק
 םיִכָלְמ עֶרייֵז דְנּוא ,ןְרעֶדְנּואוְוְרעֶפ רעֶקְלעֶפ
 ,ןעֶּבאָה אָרֹומְּךיִלְקעֶרְׁש ריד רעֶּביִא ןעֶלעוֶו
 -עוֶוְׁש דְרעוֶוְׁש ןייֵמ ןעֶכאַמ לעֶו ְךיִא ןעוֶו
 אייֵז דְנּוא ,רעֶמעֶנעֶּמ עֶרייַז ראָפ ןעֶּב
 ראַפ רעֶכיִלְטיִא עַבֶר עֶדעֶי ןְרעֶמיִצ ןעֶלעוֶו

 :הָלָּפַמ עֶנייֵד ןּופ גאָט םעֶד ןיִא ןעֶּבעֶל ןייַז
 םאָד ;טאָג ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ןיִראָו 1
 רעֶּביִא טעוֶו לֶבָּב ןּופ ָּךַלְמ םעֶד ןּופ דְרעוֶוְׁש
 ןּופ דְרעוֶוְׁש איִד ָּךְרּוד 12 :ןעֶמּוקְנֶא ריִד
 עֶנייד ןעֶלאַפ ןעֶכאַמ ְּךיִא לעוֶו םירֹוּבִנ איִד
 איד ןּופ עֶקְראַטְׁש איִד ,(קְלאָפ) עֶסאַמ
 -עַּב ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,עֶלַא אייֵז ,רעֶקְלעֶפ
 דְנּוא ,םִיַרְצִמ ןּופ טייקְסיֹורְג איד ןעֶּביֹור
 טְגְליִטְרעֶפ טעוֶו עֶסאַמ עֶצְנאַג עֶרְהיִא
 ןעֶגְליִטְרעֶפ לעֶז ְּךיִא דְנּוא 13 :ןעֶרעוֶו

 רֶהעֶמ טיִנ םִע ןעֶלאָז ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ םּופ רעֶד זַא ,ןְרעֶסאוַו עֶליִפ איִד ןּופ תֹומַהְּב עֶרְהיִא עֶלַא
 לאָמְסְנעֶד 14 :ןעֶׁשיִמּוצ טיִנ ְּךיֹוא סֶע ןעֶלעוֶו תֹומֲהְּב איד ןּופ ןְעיֹולְק איִד דְנּוא ר
 ןְהעֶג ןעֶלעוֶו ןעֶבייֵט עֶרייֵז זַא ןעֶכאַמ לעֶז ָךיִא דְנּוא ,ןעֶכאַמ ףיִמ רעֶסאוַו עֶרייֵז ָּךיִא לע
 גָנּוטְסיוִוְרעֶפ ַא םִיַרְצִמ דְנאַל סאָד לעוֶו ָךיִא ןעוֶו 18 :טאָג ראַה רעֶד טְגאָז ,לֶהֶע איז לא
 רֶהיִא ןיֵא ןעֶנאַלְׁש לעדֶו ְךיִא ןעוֶו טייַהְלּפ עֶנייֵ ןּופ טְסיוו ןייַז טעדֶו דְנאַל סאָד דְנּוא ;ןעֶכאַמ
 נאלְק ַא זיִא סאָד 16 :ראַה רעֶד ןיִּב ְּךיִא זַא ןעֶסיוִו ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,רעֶניֹואְוְנייַא עֶלַא
 ןעֶנאַלְקעֶּב איז ןעֶלעוֶו םִיֹוג איד ןּופ רעֶטְכעֶמ איִד ,ןעֶנאַלְקעֶּב איִז טעדֶו ןעֶמ סאָו טיִמ

 ןעֶנאָלַק רֶהיִא ראַפ אייֵז ןעֶלאָז קְלאָפ עֶסאַמ עֶצְנאַג עֶרְהיֵא ןעֶנעוֶו רֶנּוא םִיַרְצִמ ןעֶנעוֶו
 םעֶד ןיִא ,רֶהאָי ןעֶטְפְלעוֶוְצ םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 17 :טאָנ ראַה רעֶד טְגאָז
 ריִמ ּוצ ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד זיִא ,שדח (ןעֶטְפְלעוֶוְצו םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְנעֶצְפּופ
 םִיַרְצִמ ןּופ (קְלאָפ) עֶסאַמ איִד רעֶּביִא ןייוֵו ,םָדָאְןִּב 18 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועַנ
 םעֶד ּוצ רעֶקְלעֶפ עֶקְראַטְׁש איד ןּופ רעֶטְכעֶמ איִד דְנּוא ,רעֶטְנּורַא ַאיִז גְנעֶרְּב דָנּוא

 ןעֶמעֶו ןּופ 19 :ןייֵרַא ּבּורְנ איִד ןיִא ּפּורַא ןעֶהעֶנ סאָוָו איִד טיִמ ,דְנאַל ןעֶמְׁשְרעֶטְנּו
 ןעֶלעֶו אייֵז 20 !םיִלֵרֲע איִד טיִמ ְּךיִד נעֶל דְנּוא פּורַא העָנ ?רעֶכיֵלְּביִל ןעֶד אּוד טְזיִּב
 םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא זיִא איִז ,דְרעוֶוְׁש םעֶד טיִמ עֶנעֶנאַלְׁשְרעֶד איד ןעֶׁשיווְצ ןעֶלאַפ
 איד ןעֶׁשיוִוְצ עַקְראַטְׁש איד 21 :(קְלאָפ) עֶסאַמ עַצְנאַנ עֶרֶהיֵא דְנּוא איִז טֶהיִצ ,דְרעוֶוְׁש

 עֶנייַז ףיֹוא (םֶנֵהיֵננ לֹואְש ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד סיֹוא ןעֶדעֶר םֶהיֵא ּוצ ןעֶלעֶֶו עֶטְסְקְראַטְׁש
 :דְרעוֶוְׁש םעֶד טיִמ ןעֶנאַלְׁשְרעֶד ןעֶגיִל םיִלֵרֲע איֵד ,טְרעֶדיִנעֶגְּפּורַא ןעֶּבאָה אייֵז ,רעֶפֶלעֶה

 םיִרְבק עֶנייַז ןעֶנעֶז םורַא םֶגְניִר נּולְמאַזְרעֶפ עֶצְנאַנ עֶרֶהיֵא דְנּוא ,טְראָד זיִא רּוׁשַא
 ןעֶנעֶז םיִרָבְק עֶרייֵז 28 :דְרעוְׁש םעֶד ְּךְרּוד ןעֶלאַפעֶג ןעֶגאַלְׁשְרעֶד ג עֶלַא ןעֶנעֶד אייֵז
 רֶהיֵא אייֵּב םּורַא םֶגְניֵר ןעֶנעֶז עֶטְלעֶמאְַרעֶפ עֶרָהיֵא דְנּוא ,ּבּורְג רעֶד ןּופ טייֵז רעֶד ןַא
 ןעֶּבעֶנעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז סאָוָו ,דְרעיֶוְׁש םעֶד ְּךְרּוד ןעֶלאַפעֶג ,עֶנעֶגאַלְׁשְרעֶר + ןעֶנעֶז עַלַא ורֵבֹק
 עֶצְנאַנ עֶרְהיִא דְנּוא םִליֵע זיִא טְראָד 24 :עֶניִדעֶּבעֶל איִד ןּופ דְנאַל םעֶד ןיִא קעַרְׁש ַא
 ןעֶלאַפעֶג ןעֶנעֶז עֶנעֶנאָלְׁשְרעֶד עֶלַא ,רָבֹק רֶהיֵא אייֵּב םורַא םֶגְניִר ,קְלאָּפ עֶסאַמ
 -ּוא םעֶד ּוצ םיִלֵרֲע איד טיִמ ןעֶנְנאַנעֶגְּפּורַא ןעֶנעֶז םאָח ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ָּךְרּוד

 ןיִא קעֶרְׁש רֶעייֵז ןעֶּבעֶנעֶנ ןעֶּבאָה אייז סאָו (םָנִהִג ןיא) דְנאַל ןעֶטְׁשְרעֶט
 ְנאַש עֶרייֵז ןעֶנאַרְטעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא עֶניִדעֶּבעֶל איִד ןּופ דְנאַל םעֶד
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 ;ּבּורְנ איִד ןיִא ּפּורַא ןְהעֶנ סאוָו איִד טיִמ
 ןעֶמ טאָה עֶנעֶנאָלְׁשְרעֶד איִד ןעֶׁשיוִוְצ 8
 רעֶטְנּוא רעֶנעֶלעֶנ רֶהיֵא טְכאַמעֶג רֶהיֵא ּוצ

 עֶרְהיֵא ןעֶנעֶז םּורַא םֶגְניִר ,קְלאָפ עֶסאַמאיֵד
 ןעֶגאָלְׁשְרעֶד ,םיִלֵרֲע ןעֶנעֶז עֶלַא ,םירָבק
 -עֶג ןעֶּבאָה אייֵז לייוַו ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ךְרּוד
 איד ןּופ דְנאַל םעֶד ןיִא קעֶרְׁש רֶעייֵז ןעֶּבעֶג
 עֶרייֵז אייֵז ןעֶנאָרְט םּוראָד ,עֶניִדעֶּבעֶל
 םּורַא ןְרעֶדיִנ םאֶו איִד טיִמ דְנאַש
 -עֶגְניִהַא םֶהיֵא טאָה ןעֶמ ,ּבּורְנ איד ןיִא

 :עֶנעֶנאָלְׁשְרעֶד איד ןעֶׁשיִוְצ ןעֶּבעֶג
 דְנּוא ,לַבּוּת דְנּוא ָּךֶׁשֶמ זיִא טְראָד 6
 אייַּב םּורַא םָגְניִר (קְלאָפנ עֶסאַמ עֶרְהיִא
 -ךעֶד ,םיִלֵרֲע עֶלַא ןעֶנעֶז אייֵז ,רֶּבָק רֶהיִא
 אייז ןיִראוָו ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ָּךְרּוד עֶנעֶנאָלְׁש

 םעֶד ןיִא קעֶרְׁש רֶעייֵז ןעֶּבעֶגעֶג ןעֶּבאָה
 אייז דְנּוא 27 :עֶגיִדעֶּבעֶל איִד ןּופ דְנאַל
 סאו עֶקְראַטְׁש איִד אייֵּב ןעֶניִל טיִנ ןעֶלאָז
 ןעֶנעֶז םאוָו ,םיִלֵרֲע איִד ןּופ ןעֶלאַפעֶג ןעֶנעֶז
 עֶרייֵז טיִמ לֹּואְׁש םעֶד ּוצ ןעֶנְנאַגעֶנְפּורַא

 עֶרייז ןּוהְטעֶגטאָה ןעֶמ דְנּוא ,הָמָחְלִמיֵלְּכ
 עֶרייֵז רעֶּבָא ּטעֶק עֶרייֵז רעֶטְנּוא ןעֶדְרעוֶוְׁש
 איִד ןיִראָו ,טְסְּבְלעֶז אייֵז ףיֹוא ןייַז לאָז דְניִז
 םעֶד ןיִא קעֶרְׁש ַא טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה םיִרֹוּבִג
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 הכ ּהָנומֲה-לָכְּב הָל בֶּכְׁשִמ ּוגְָניִלָלֲה ְךותּמ רוב ידְרזיתֶא
 םֶתיֵּתְַּת ִּכ בָרֶחייַלְלַח םיִלֵרֲעםְִּּכֲהֲתֹרְבַקווָתֹוביִבְס
 םיִלָלֲה ְּךוָתְּב רוב יַדְרי-תֶא םֶתָּמִלְכ ּאְׂשִּיַו יח ץרָאְּב
 +א ָהיָתֹורְבִק ווָתֹוביִבְס ּהָנֹמֲה-לָכְו לַבְּת ֶׁשַמ םֵש .::ּתִנ
 :םִיַח ץֶראב םֶתִִֹּחּוְתָנרִּכ בֶרָהיְֵלַחְמ םיִלֲֵע םֶלְּכ
 פד ליִאְׁש"ורְָירֶׁשֲא םיִלֵרֲעַמ םיִלְפְנ םיִרֹובְתֶא ובְּכׁשִיאלְ
 הְתַו םֶהיׁשאָר תַחַּת םֶתֹובְרַח-תֶא ּנְַּ םֶּתְמַחְלִמייִלְכִּ
 55 הָתַאְו : םִיַח ץֶרֶאּב םיִרֹוּבִנ תיִּתַה"יְּכ םָתֹומְצַע-לַע םָתֹונוֲע

 59 םורָא הָמָׁש :םֶרָחילְלַח-תֶא בּכְשִתורַכָׁשִּת םיִלרֲע ְךוֶתְּב
 בֵרָחייֵלְלַח"תֶא םֶתְרּוְְנִבּונּתנ-רֶׁשֲאָהיֶאיִשְנילָכְֶהיִכְלִמ
 ל ןופְצִיִכיִסנהֶּמָׁש :רֹב יַדְרי-תֶאז ובָּכְׁשִיםיִלֵרֲע-תֶא הָּמֵה
 םֶתָרּובִמ םָתִֹּתַהְּב םיִלָלֲה-תֶא ּודְרָירָׁשֲאיִנדְצ-לָכולְּכ
 םֶתָּמִלְכ יִאְׂשִַו בֶרָחיִלְלַח-תֶא םיִלרע וְכִי םיִׁשֹּב
 ונ הָנֹומֲה לָּכילַע םחָנו הֹצְרַפ הֵאְִי םֶתֹוא :רוב יֵדָרוי-תֶא
 ּ יִּתַתָנייֵּכ :הָוהְי יָנֹרֲא םאָנ ֹוליֵחילְכְו הָעְרִּפ בֶרְחילְלַח
 -ילְלֲח-תֶא םיִלֵרֲע ְךותְּב בַּכְׁשְִו םִָיַח ץרָאְּב ֹוָתיִּתִחתֶא
 :הָוהְייֶָֹא םֶאְנ הֹנֹמֲהילָכְו הֹעְרַּפ בֶרָח
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 + א ְמַעיינְּבילֶא רֵּבּד םֶרָאְדִּב :רֶמאֵל יִלֵא הָוהְירַבְד יִהיו
 דע ּוהְקִלְו בֶרָח ָהיֶלָע ַאיִבָארִּכ ץֶרֶא םֶהיֵלֲא ָּתְרמֲאְ
 :הרָפֹצִל םֶהָל תֹא ּונְתְִו םֶהיֵצְקִמ דֶחֶא ׁשיִא ץֶרָאָה
 5 ריִהָהְו רָפוׁשַּב עַקְתְו ץֶרֶאָה-לַע הֶאָּב בֵרָחַה-תֶא האָרְ
 4 רֶהְוִנ אֵלְו רָפֹוּׁשַה לוק"תֶא ַעֵמֹּׂשַה עַמָׁשְו :םֶעָה-תֶא
 ה ילוק תַא :הֲָהי וׁשאֹרְּב ֹומָד ּוהֲחָּּתַו בֶרָח אובַָּו
 שִפַנ רֶהנ איִהְו הָיְהִיוּב ומָד רָהְִנ אֵלְו עַמָׁש רָפֹוׁשַה
 6 עַקְת--אָלְו הֶאָּב בֶרָחַה-תֶא הָאְרִייְּכ הֶּפֹּצַהְו :טָּלִמ
 ׁשֵפָנ םהֵמ חֵּקִּתַו בָרֵח אוִבָּתַו רֶהְוניאְל םֶעָחְו רָפּוׁשַּכ

 ןעֶכאַרְּבּוצ םיִלֵרֲע איִד ןעֶׁשיִוְצ טְסעוֶו אּוד רעֶּבָא 28 :עֶניִדעֶּבעֶל איִד ןּופ דְנאַל
 :דְרעֶוְׁש םעֶד ָּךְרּוד עֶנעֶנאָלְׁשְרעֶד איִד ןעֶׁשיִִוְצ ןעֶנעֶל ָּךיִד טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו
 ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא ןעֶנעֶז סאוָו ,םיִאיִׂשְנ עֶרְהיִא עֶלַא דְנּוא םיִכָלְמ עֶרֶהיֵא ,םֹודָא זיִא טְראָד 9
 ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ָּךְרּוד ןעֶנאָלְׁשְרעֶד ןעֶנעֶז סאוָו איִד טיִמ טייֵקְראַטְׁש עֶרְהיֵא ןעֶנעוֶו ןעֶראָועֶג
 טְראָד 30 :ּבּורְג איִד ןיִא ּפאָרַא ןְרעֶדיִנ סאוָו איִד טיִמ דְנּוא םיִלֵרֲע איד טיִמ ןעֶניִל אייֵז
 -ךעֶד איִדטיִמטְרעֶדיִנעֶגְּפּורַא ןעֶנעֶז סאו םיִנֹודיִצ עֶלַא דְנּוא ,ןֹופָצ ןּופ ןעֶראַה עֶלַא ןעֶנעֶז
 ,טייֵקְראַטְש עֶרייז ןעֶגעוֶו טְמעֶׁשְרעֶּפ אייֵז ןעֶנעֶז םיִנעֶקעֶרְׁשְרעֶד רֶעייֵז טיִמ ,עֶנעֶנאָלְׁש
 ןעֶגאָרְט אייֵז דְנּוא ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ָּךְרּוד עֶנעֶנאַלְׁשְרעֶד איִד טיִמ ןעֶניִל םיִלֵרֲע איִד דְנּוא
 רֶע דְנּוא ןעֶהעֶז אייֵז לאָז הֹעְרַּפ 31 :ּבּורְג איִד ןיִא ּפּורַא ןְהעֶג סאוָו איִד טיִמ דְנאַׁש עֶרייַז
 עֶנעֶגאָלְׁשְרעֶד איִד דְנּוא הֹעְרַּפ ,קְלאָפ עֶסאַמ ןעֶצְנאַג רעֶנייֵז ןעֶנעוֶו ןעֶטְסייֵרְט ְּךיִז טעוֶו

 ּבאָה ָּךיִא ןיִראָו 89 :טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז ,לֶיַח סעֶצְנאַג ןייַז דְנּוא ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ְָּךְרּוד
 ןעֶגעֶל ְּךיִז טעוֶו רֶע דְנּוא ,עֶגיִדעֶּבעֶל איִד ןּופ דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶקעֶרׁש ןייֵמ ןעֶּבעֶנעֶג
 עֶנייַז דְנּוא הֹעְרַּפ ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ְּךְרּוד עֶנעֶנאַלְׁשְרעֶד איִד טיִמ םיִלֵרֵע איִד ןעֶׁשיוִוְצ
 :טאָג ראַה רעֶד טְגאָז ,קְלאָפ עֶסאַמ עֶצְנאַה

 בל לעטיפאק
 דעֶר ,םָדָא-ןֶּב 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹּוזַא ,ןעֶזעוֶועֶנ ריִמ ּוצ זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד דְנּוא 1
 דְרעֶווְׁש ַא גְנעֶרְּב ָּךיִא ןעוֶו ,ןעֶגאָז אייֵז ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,קְלאַפ ןייד ןּופ דעֶדְניִק איִד ּוצ
 דְנּוא ,אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ ןאַמ ַא טְמעֶנ רְנאַל םעֶד ןּופ קְלאַָפ םאָר ןעוֶו דְנּוא ,דְנאַל ַא ףיֹוא
 טְמּוק דְרעֶזְוְׁש ַא סאָד טְהעֶז רֶע ןעוֶו דְנּוא 8 :רעֶטְכעוֶו רֶעייֵז ּוצ ְּךיִז ראַפ םֶהיֵא ןעֶכאַמ
 סאָו רעֶד דְנּוא 4 :קְלאָפ סאָד טְנעֶראָו דְנּוא ,רָפֹוׁש טְזאָלְּב רֶע רְנּוא ,דְנאַל םעֶד רעֶּביִא
 דְרעוֶוְׁש סאָד ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶנעֶראוָו טיִנ ְךיִז טְזאָל דְנּוא ,רֶפֹוׁש םעֶד ןּופ לֹוק סאָד טְרעֶה
 :ּפאָק םעֶנעֶגייֵא ןייַז ףיֹוא ןייַז לאָז טּולְּב ןייַז---קעוֶוַא םֶהיֵא טְמעֶנ דְנּוא ןָא טְמּוק
 טְזאָלעֶג טיִנ ְּךיִז טאָה רֶע דנּוא ,רֶפֹוׁש םעֶד ןּופ לֹוק סאָד טְרעֶהעֶג טאָה רֶע ןיִראָו 9
 ןעֶנעֶראָו ְּךיִז טְזאָל םאֶו רעֶד רעֶּבָא ;םֶהיֵא ףיֹוא ןייַז לאָז טּולְּב ןייַז ,ןעֶנעֶראוָו
 טְמּוק דְרעְֶש סאָד זַא טְהעֶז רעֶטְכעוֶו רעֶד ןעוֶו רעֶּבָא 6 :טְסְּבְלעֶז ְּךיִז טעֶטעֶר
 טיִנ טְרעֶװ קְלאָּפ םאֶד רְנּוא ,רֶפֹוׁש םעֶד טיִנ טְואָלְּב רֶע רֶנּוא ןָא
 ,שֶפָנ ַא אייֵז ןּופ טְמעֶנ רֶנּוא טְמּוק רְרֹעֶוְׁש סאָד ןעֶו דְנּוא ,טְנעֶראָועֶג

 רע



 גל לאקזחי 01

 ;רְניִז רעֶנייֵז ןיִא ןעֶמּונעֶנְקעוֶוַא זיִא רֶע הָּתַאְו :ׁשְרְרֶא הָּמֹצַהיִדַיִמ וָמָדְו חֶקלִנ ונֵעַּב אּוה
 ןּופ ןְרעֶדְראָפ ְךיִא לעוֶו טֹולְּב ןייז רעֶּבָא יֵּמִמ ּתְַמְׁשְו לאה ֶשֵי תיִבְל ךיִתְִנ הָּפֹצ םֶרָא-ְךֶּב 0
 דְנּוא 7 :רעֶטְכעוֶו םעֶד ןּופ דְנאַה רעֶד זרֹיִמ ָׁשֶר עֶׁשִרָל יִרְמֶאְּב :יִנָּמִמ םָתֹא ּתְרַהְוִהְו רֶבָּד 8

 ןעֶּבעֶנעֶג ְּךיִד ּבאָה ְךיִא ,םָדָא-ְןֶּב אוד נב עָׁשְר אוָה וּכְרּדִמ ֶׁשְר ריהל ָּתְרַּבִד אֵלְו תֹומָּת
 ;לֵאָרְׂשִי זיוה םעֶד ּוצ רעֶטְכעֶו םֶלא וּכְרַּדִמ עֶׁשְר ָּתְרַהְִהייְּכ הָּתַאְו שֵקִבֲא די ומְדְ תּומָי 9

 הרָּתַאְו תּומָי ינועַּב א וָּכרַּדִמ בֵׁשֹרלְו הֶנמִמ בָּׁשְל
 טְראָו םאָד ןעֶרעֶה אּוד טְסְלאָז םוראָד  ףָאָרְׂשִי תוב-לֶא רֹמָא םִלָאְדב הָּתְַו חלה פני

 אייז טְסְלאָז אּוד דָנּוא ,ליֹומ ןיימ ןּופ בנו ּונְלָע ּוניִתאֲֹחְו וניֵָׁשְפייִּכ רטאל םֶּתרַמֲא ןֵּכ
 ּוצ גאָז ְּךיִא ןעוֶו 8 :ריִמ ןּופ ןעֶנעֶראַוָו ! םֶאְנ ! יִנֲאייַח םֶהיֵלֲא רֹמָא :הָיְחִנ ךיִאו םיִּקַמְנ ּנְַנֲא וו

 -ךאַּטְׁש ּםיוִועֶג טְסעוֶו עֶׁשֶר אזד ,עׁשָר םעֶד עֶׁשֶר בׁשְּבדמִאיִּכ עֶשֶרָה תֹומְּב ץפחֶא-םִא הוי יָֹדֲא
 עֶׁשָר םעֶד יִדַּכ טיִנ טְסְדעֶר אּוד ןעוֶו ;ןעֶּב ּותּוְמָת הָמָלְו םיִעְרָה םֶכיֵכְרַּדִמ ּובּוׁש וי ּובּוְׁש הָיְחְו ֹוָּכְרַּדִמ

 טעוֶו עֶׁשָר רעֶד ,געוו ןייז ןופ ןעֶנעֶראוָו וצ לעב רַמֶאםֶלֶאדְב הָתְֹו = לי תֶּכּ
 ןייַז רעֶּבָא ,רניִז עֶנייֵז ןיִא ןעֶּבְראַטְׁש אל עֶׁשִרָה תְׁשרוְּׁשִּפםוְּב טְליִצִת אֵל קיִּדַּצַה תַקְדִצ
 דְנאַה עֶנייִד ןּופ ןְרעֶדְראָפ ְּךיִא לעוֶו טּולְּב חַמְב-אוה הי היה ליל יִרְמֶאּב :ְתאֹמֲח םויְב וג 0 יו י ּהָב תֹוחַל לָכּי אֵל קיִדצווָעְׁשִרְמ ובּוש םֹויְּב ּהָּב לָׁשָכִי

 אֹוי טְסְנעֶראָה אּוד ןעוֶו ,אּוד רעֶּבֶא 9  וְַבּו הְָרכְִת אֵל ְָדצילְכ לע הֶׂשָעְו תְרִצלַע
 ְךיִז לאָז רֶע זַא :עוֶד ןייֵז ןופ עֶׁשֶר םעֶד טָׁשו תּוָמָּת תֹוָמ עשר יִרְמֶאְבּו :תומָי וָּב הֶָׂע-רׁשֲ 14

 טְרְהעֶק רֶע דְנּוא ,ןעֶרְהעֶקְמּוא םֶהיֵא ןּופ הָלְוג צֶׁשֶר ביִׁשָי לֵבֲח :הָקָרְצּו טָּפְׁשִמ הֶׂשָעְו ותאָּמַחְמ וט

 רֶע טעֶו יֹוזַא ,געוֶו ןייַז ןּופ םּוא טיִנ ְּךיִז הָיחִי יָח לו תֹׂשֵע ִתְלִבדֹלָה םַיַחַה תֹוָקְחִּב םֹלַׁשְ
 אּוד רעֶּבָא דֶניִז עֶנייֵז ןיִא ןעֶּבְראַטְׁש טָּפְשִמֹול הָנְרִכְִת אל אָמחרׁשֲאָאַֹהילְּ ;תֹמָי אָל 5
 דְנּוא 10 : ןעֶזעוֶועֶג ליִצַמ ׁשֶפֶנ ןייד טְסאָה דו כי אֵל מע יֵנְּב ֹורְמֶאְו :הָיְחִי ֹזָח הֶׂשָע הָקָדְצּו וז
 לֵאָרְׂשִי זיֹוה םעֶד ּוצ גאָז ,םֶדָא-ְןֶּב אזד ותָקְרִצִמ קיִּדַצ-בׁשְּכ :ןכּתִי-אָל םָּכְרַד הָּמָהְו יָנֹרֲא 5
 הרָשֶ ותְעְׁשִרְמ עֶׁשֶר םיִׁשְבּו !םֶהָּב תֶמּו ליע הֶׂשֶעְו 9

 ף 0 : יא ף ר

 םיִצָׁשִּפ עֶרעֶזְנּוא ןעוֶו -רֶהיֵא טְגאָז יזא  ןָכָתי אל םָּתְַמֲאו :היהְי אה םֶהיֵלֲע הָקָדְּו טָּפְׁשִמ כ
 דְנּוא ,םִנּוא ףיֹוא ןעֶנעֶז דֶניִז עֶרעֶזְנּוא דְנּוא ;שאָרְׂשִי תִיַּב םֶכְתֶא טּמְׁשֶא ויָכָרְדַּכ ׁשיִא יָנֹדֲא ְךֶרֶד

 ןעֶלאָז איז ,אייז ָּךְרּוד םּוא ןעֶמּוק ריִמ ׁשֶרֶהַל הָּׁשִמֲּב יִרְׂשֲעַּב הָנָׁש הָרָׂשֶע ִּתְׁשַּב ירָיַו 1

 יֹוזַא ,אייֵז ּוצ גאָז 11 ?ןעֶּבעֶל ןעֶד ריִמ החְּכִה רֶמאֵל םִלָׁשּריִמ טלָּפַה יַלֵא--אָב ּונָתֹולְנְל
 ,טאָנ ראַה רעֶד טְגאָז ,ּבעֶל ְּךיִא איוִו רֶהאֹוָו

 -ֵמּוא ְּךיִז טעוֶו עֶׁשֶר רעֶד ןעוֶו טְרֶעייֵנ ;עֶׁשָר םעֶד ןּופ טיֹוט םעֶד טיִנ גְנאַלְרעֶפ ְךיִא
 ןּופ םּוא ְּךייַא טְרְהעֶק ,םּוא ךייֵא טְרְהעֶק ;ןעֶּבעֶל רֶע טעוֶו יֹוזַא ,געדֶו ןייַז ןּופ ןעֶרְהעֶק

 ןלֵאָרְׂשִי ןּופ זיֹוה ָא ,ןעֶּבְראַטְׁש ןעֶד רֶהיִא טְלאָז םאוְראַפ ,ןעֶנעוֶו עֶטְכעֶלְׁש עֶרייֵא
 םעֶד ןּופ תֹוקְדִצ סאָד ,קְלאָפ ןייֵד ןּופ רעֶדְניִק איִד ּוצ גאָז ,םֶדָא-ְןֶּב אּוד םֹּוראָד 2
 ןּופ תַעְׁשר סאָד דְנּוא ,טְניִדְניִז רֶע ןעוֶו גאָט םעֶד ןיִא ןייַז ליִצַמ טיִנ םֶהיֵא טעוֶו קיִדַצ
 טְרְהעֶק רֶע םאִוְו גאָט םעֶד ןיִא ןעֶרעוֶו טְלעֶכיֹורְטְׁשעֶג ךְרּודאַד טיִנטעוֶו רֶע---עַׁשָר םעֶד
 תֹוקָדְצ ןייֵז ךְרּוד ןעֶּבייֵלְּב ןעֶּבעֶל ןעֶנעֶק טיִנ טעוֶו קיִדַצ רעֶד---תַעְׁשֹר ןייז ןּופ םּוא ְּךיִז
 םיִועֶג לאָז רֶע זַא ,קיִדַצ םעֶד ּוצ אָז ְּךיִא ןעוֶו 13 :טְגיִדְניִז רֶע ןעוֶו גאָט םעֶד ןיִא
 עֶנייֵז עֶלַא ,טְכעֶרְמּוא טּוהט דְנּוא ,תֹוקְדִצ ןייַז ףיֹוא ְךיִז טְרעֶכיִזְרעֶפ רֶע דְנּוא ,ןעֶּבעֶל
 טאָה רֶע סאו טייֵקְניִטְכעֶרעֶגְמּוא עֶנייֵז ןיִא טְרֶעייֵנ ןעֶרעוֶו טְכאַדעֶנ ּטיִנ ןעֶלאָז תֹוקָדִצ
 אזד ,עֶׁשֶר םעֶד ּוצ אָז ְּךיִא ןעוֶו רעֶּבָא 14 :ןעֶּבְראַטְׁש רֶע לאָז םעֶד ראַפ ןּוהְמעֶג
 טּוהְמ דְנּוא דְניִז עֶנייֵז ןּופ קעוֶוַא ְּךיִז טְרְהעֶק רֶע ןעוֶו דְנּוא ;ןעֶּבְראַטְׁש םיוִועֶג טְסעוֶו
 =עַּב דְנּוא ,ןֹוּכְׁשַמ םאָד קירוצ טעֶנ עָׁשֶר רעֶד ןעוֶו 12 :טייקְגיטְכעֶרעֶג דְנּוא טְבעֶר
 ןייק לאָז רֶע יֵדְּכ ןעֶּבעֶל ןּופ ץעֶזעֶג םעֶד טיֹול טְהעֶנ דְנּוא ,הָליֵוְג איִד ראַפ טְלְהאָצ
 דְניִז עֶנייַז עֶלַא 16 :ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ לאָז רֶע ,ןעֶּבעֶל םיוִועָנ לאָז רֶע ןןּוהְט טְכעֶרְמּוא
 ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע ,ןעֶרעוֶו טְכאַדעֶג טיִנ םֶהיֵא ןעֶנעֶק ןעֶלאָז טְגיִדְניִזעֶג טאָה רֶע סאו
 רעֶדְניִק איד ןעֶנאָז ְּךאָד דְנּוא 17 :ןעֶּבעֶל םיוִזעֶנ לאָז רֶע ,טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג דְנּוא טְבעֶר
 טיִנ זיִא געוֶו רֶעייֵז רעֶּבָא ,טְכעֶר טיִנ זיִא ראַה םעֶד ןּופ געוֶו רעֶד ,קְלאָפ ןייַד ןּופ
 ,טְכעֶרְמּוא טּוהְט דְנּוא תֹוקְדִצ ןייַז ןּופ קעוֶוַא ְּךיִז טְרְהעֶק קיִדַצ רעֶד ןעוֶו 18 :טְכעֶר
 םּוא ְּךיִז טְרְהעֶק עֶׁשֶר רעֶד ןעֶו דנּוא 19 :ןעֶּבְראַטְׁש ְךְרּודאַד רֶע לאָז יֹוזַא
 :ןעֶּבעֶל אייֵז ָּךְרּוד לאָז רֶע ,טייקְניִטְכעֶרעֶג דְנּוא טְכעֶר טּוהְּט דְנּוא תֹועְׁשֹר ןייַז ןּופ
 ןּופ דְניִועֶגְזיֹוה ָא ,טְכעֶר טיִנ זיִא ראַה םעֶד ןּופ געוֶו רעֶד רֶהיֵא טְנאָז ְּךאָד דְנּוא 0

 -עָּג זיִא םִע דְנּוא 21 :ןעֶנעֶו עֶנייֵז ְּךאָנ ןעֶכיִלְטיִא ןיִטָּפְׁשִמ ְּךייַא לעוֶו ָךיִא !לֵאָרְׂשִי
 םעֶד ןיִא ,שֶדֹח ןעֶטְנִהעֶצ םעֶד ןיִא ,תּולְג רעֶדְנּוא ןּופ רֶהאָי ןעֶטְפְלעוֶוְצ םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶו
 ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,םִיַלָׁשורי ןּופ רעֶנעֶגּורְטְנַא ןייַא ןעֶמּוקעֶג ריִמּוצ ויִא ,גאָמ ןעֶטְפְניפ

 איד



 עי יי יי, יי,

 לאקזחי

 :ןעֶראָועֶג ןעֶנאָלְׁשעֶנ זיִא טאָּטְׁש איִד
 ףיֹוא זיִא טאָנ ןּופ דְנאַה איִד דְנּוא 2
 רעֶד רעֶדייֵא דְנעֶבָא םִא ,ןעֶזעוֶועֶג ריִמ
 רֶע דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא רעֶנעֶנּורְּטְנַא
 רעֶד זיִּב ,ליֹומ ןייֵמ טְכאַמעֶנְפיֹוא טאָה
 -היִרְפ םעֶד ןיִא ריִמ ּוצ זיִא רעֶנעֶנּורְטְנַא

 טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶגְנָא ןעֶנְראָמ
 טיִנ ָךיִא ןיִּב יֹוזַא ליֹומ ןייֵמ טְכאַמעֶגְפיֹוא
 סאָד דְנּוא 23 :ןעֶזעוֶועֶג םּוטְש רֶהעֶמ
 ,ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ּוצ זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו
 סאוָו איִד ,םֶדָאְוִּב 24 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא
 ףיֹוא תֹובְרּוח עֶניִזאָד איד ןעֶניֹוַאוְועֶּב
 ;ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶגאָז לֵאָרְׂשִי דְנאַל םעֶד
 רֶע דִנּוא ,רעֶנייֵא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םֶהָרְּבַא
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 3 טיִלָּמַה אֹוָּב יֵנְפִל בֶרֶעְּב יַלַא הָתְיָה הָוהיידַיְו :ריִצָה
 ִתְמַלַאנ אֵלְו יפ חַתָּפִיו רֶקָּבַּב יֵלַא אֹוּב-דַע יִפתֶא חְַּפִ
 33 יֵבְׁשִי ' םֶלָאְְּב ;רמאֹל יִלֵא הָוהְיירַבְד יִהָיו ;דֹוָע
 דָחֶא רמאל םיִרְמֶא לֵאָרְׂשִי תַמְדַא-לַע הלֶאָה תֹבְרֲחַה
 הרנְּתִנ ּונָל םיִּבַר ּונֲהַנֲאו ץרַאָה-תֶא ׁשֵריַו םֶהָרְבַא הָיָה

  יָנֲֹ ! רַמאְּכםֶתֵלֲא רמָא ןכְל ּוהָשָרְמִל ץֶרֶאָה
 םֵדָו םֶכיֵלולִגלֶא וָאְׂשִּת םֶכִיִעְו ּולְכאּתוםּדַה-לַע הָוהְי
  ןֵתיִׂשָע םֶכְּבְרַה-לַע םֶּתְרַמָע :ּוׁשָריִּמ ץֶרֶאָהְו ּוטְּפְׁשִּת
 :וׁשָריּת ץֶרֶאָהְ םֶתאַּמִט ּודֲעַר תֶׁשֶא-תֶא ׁשיִאְו הָבֵעְֹּת
 אל-סא יִנָאייַח-הָוהְי יָנֹדֲא רֶמָאיהּכ םֵהֵלֲא רֵמאֹתרְּ

 היחל הָרַָהיפ-לַע לֶׁשֲאַוּלֹמי בֵרָחַּב תֹובְרָחְב רַׁשֲא
 ּותְמָי רָבָּדַּב תָֹעְּמבּו תוָדְצִּמִּב רֶׁשֲאו וקְכָאְל ויָּתַתְנ

 98 יצְמִמָׁשְו זע ןִֹאְּנ תֵּבֶׁשְנְוהֶּמַׁשְמּו הָמָמְׁש ץֶרָאָה-תֶא יִּת יִּת

 29 "תֶא יִּתִתְּב הודו יִנֲאייִּכ ּועְדָיְו :רבוע ןיִאְמ א ר
 וׂשָע רֶׁשֲא םֶתֹבעוְּתילְּכ לַע הָּמֵׁשְמּו הָמְמִׁש ץֶרֶאָה
 ל תרֹוריִקַה לֶצא ְְּב םיִרָּבְרִּה ְךְמִע יִנְּב םִלָאְדִב הָּתְִ
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 רמאלו וָחָא-תֶא ׁשיִא דַחַא-תֶא רַחרָּבדְ םיִּתְבַה יהְתִפְבּ
 ונ ּואוְבָיְו  הָוהְי תֵאמ אֵצויַה רָבְּדַה הָמ ּוצְמָׁשְו אָניואְּב
 ךיֶרָבְד-תֶא ועמָׁשְ יִמַע ְדיֶנָפל ּוָׁשָיְו םָ"אֹובְמִּכ לא
 יִרֲהַא םיִׂשֹע הָּמָה םֶהִפְּב םיִבְנֲעייֵּכ וָשֵעַי אָל םֶתואְ
 ופ ?לוק הּפְי םיִבִָע ריׁשְּכ םֶהָל .נהְ לה םָּבל םֶעְצִב

 5 הָאֹבְבּו :םֶתֹוא םָניֵ םיִׂשְוְךיִרְבִד-תֶא עְמׁשו בֶמַמּו טְּבעֶה רֶהיֵא דְנּוא ,טּולְּב םעֶד טיִמ טֶסֶע
 :סֶכֹותְב הָיָה איִבָניִּכ ועד הֶאָב הוה ,רעֶטעֶנְּפָא עֶרייֵא ּוצ ןעֶניֹוא עֶרייֵא ףיֹוא
 רל דל טְלאָז דְנּוא ,טּולְּב טְסיִגְרעֶפ רֶהיֵא .דְנּוא
 א יַעֹורילַע אֵבָּנִה םֶדָאְדִּב :וְמאל יִלֵא ָודְיירַבְד יִהָיו רֶהיֵא 26 !?ןיִנְׁשְרִי דְנאַל סאָד רֶהיֵא
 יָנֹדֲא רמָא-הְּכ םיִעְרָל םכילֲא ָּתְרַמָאְו אֵבָּנַה לֵארְׂשִ דנוא ,דְרעוֶוְׁש רֶעייַא ףיֹוא ךייַא טְלעֶטְׁש

 אלֲה םָתוא םיער לה רׁשֲ לארְשִי יער יה הי -טיִא ,םיִׂשֲעַמ עֶגיִדְרעוֶוְמּוא טּוהְמ רֶהיֵא
 3 רֶמָצַה-תֶאְו ּולֵכאֹּה בֶלֶחַה--תֶא :םיִעֹרָה ּועְרִי ןאֹצַה /-

 יא יא ןייז ןּופ ּבייוֵו םאָד טְניִנייֵרְנּואְרעֶפ רעֶכיִל
 ,ןעֶבאָז אייֵז ּוצ אּוד טְסְלאָז יֹוזַא 27 ?דְנאַל סאָד ןיֶנְׁשִרַי רֶהיֵא טְלאָז דְנּוא ,דֶנייֵרְפ
 ןיִא ןעֶנעֶז םאִו איִד ּביֹוא ,ּבעֶל ְּךיִא איו רֶהאָו יֹוזַא ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא
 ףיֹוא ןעֶנעֶז םאִו איִד דְנּוא ,רְרעוֶוְׁש םעֶד ְּךֶרּוד ןעֶלאַפ טיִנ ןעֶלעוֶו תֹובְרּוח איִד
 ּוצ ןעֶסעֶרְפעֶגְפיֹוא תֹויַח איִד ּוצ ןעֶרעֶו ןעֶּבעֶנעֶגְניִהַא טיִנ ןעֶלעוֶו רְלעֶּפ םעֶד
 ןעֶּבְראַטְש טיִנ ןעֶלעוֶו ןעֶלעֶה איִד ןיִא דְנּוא ןעֶגְנּוטְסעֶפ איִד ןיִא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו
 איד דִנּוא ,ןעֶכאַמ טְסיִו ץְנאַג דְנאַל םאָד לעוֶו ְּךיִא דְנּוא 28 !טְסעֶּפ איִד ְּךְרּוד
 לֵאָרְׂשִי ןּופ גְרעֶּב איִד דִנּוא ,ןעֶרעֶהְפיֹוא טעוֶו טייֵהְקְראַטְׁש עֶרְהיֵא ןּופ טייֵקְּסיֹורְנ
 ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 29 :ןעֶהעֶגְכְרּוד טיִנ ׁשעוֶו רעֶנייֵק זַא טְסיִװ ןייַז (ּךיֹואו ןעֶלעוֶו
 ןעֶכאַמ טְסיוִו ןעֶצְנאַג םיִא דְנאַל סאָד לעוֶו ְּךיִא ןעוֶו ,ראַה רעֶד ןיִּב ְּךיִא זַא ןעֶסיוִז
 אּוד דְנּוא 30 :ןּוהְטעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז סאָו םיִׂשֲעַמ עֶניִדְרעוֶוְמּוא עֶרייֵז עֶלַא ןעֶנעוֶו

 דְנעוֶו איִד אייֵּב ריִד ןעֶגעֶק ָּךאָנ ןעֶדעֶר קְלאָפ ןייַד ןּופ רעֶדְניִק איד ,םֶדָא"ְוִּב
 ,ןְרעֶדְנַא םעֶד ּוצ רעֶנייֵא ןעֶדעֶר אייֵז דְנּוא ,רעֶזייֵה איִד ןּופ ןעֶריִש איִד אייַּב דְנּוא
 רעֶמאָל דִנּוא ְּךאָד טְמּוק ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןןְרעֶדְנַא םעֶד ּוצ רעֶדּורְּב ןייֵא דְנּוא
 ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 21 :ראַה םעֶד ןּופ םיֹורַא טְמּוק סאו זיִא טְראָו סאָד סאו ןעֶרעֶה
 ןעֶציִז ריִד ראָפ ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא ,קְלאָפ (םּורְפפ ַא איז יֹוזַא ןעֶמּוק ריִד ּוצ
 ןעֶלעוֶו אייֵז רעֶּבָא רעֶטְרעוֶו עֶנייֵד ןעֶרעֶהּוצ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,קְלאָפ ןייֵמ איוִו יֹוזַא
 טיִמ ְּךאָנ ןעֶהעֶג אייֵז רעֶּבא ,ליֹומ רֶעייֵז טיִמ ןעֶּביֹול רּזנ ןּוהְמ אייֵז ןיֵראָו ,ןּוהְמ טִיִנ אייז
 ,דיִל םעֶכיִלְּביִל ַא איו אייֵז ּוצ טְזיִּב אּוד .העְז דְנּוא 32 :טייֵהְציינ ְּךאָנ ץְראַה רֶעיייֵ
 ,רעֶטְרעוֶו עֶנייֵד ןעֶרעֶהּוצ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,טְלֶעיִּפְׁשעֶג טוב רֶנּוא לֹוק ןְהעֶׁש ַא
 -ִנָא זּומ םִע העְז) טְמּוק םאָד ןעוֶו דְנּוא 28 :ןּוהְט טיִנ אייֵז ןעֶלעוֶו אייֵז רעֶּבָא
 :איִבָנ ַא ןעֶועֶֶועֶג אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ זיִא םִע זַא ןעֶסיִו אייֵז ןעֶלעֶװ יֹוַא (ןעֶמּוק

 דל לעטיפאק
 ,םֶדָא-ְוֶּב 2 :ןעֶבאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ּוצ זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו םאָד דְנּוא 1
 ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,תֹואּובְנ גאָז---לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶכּוטְסאַּפ איִד רעֶּביִא תֹואּובְנ גאָז

 רעֶכּוטְסאַּפ איד ּוצ העְוָו יֹוא ,רעֶכּוטְסאַּפ איִד ּוצ טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָז אייֵז
 ןעֶרייוו רעֶכּוטְסאַּפ איִד טיִנ ןעֶטְלאָז !טְרעֶטיִפעֶג ןיײלַא ְךיִז ןעֶּבאָה םאִו ,לֵאָרְׂשִי ןּופ
 לאָ איד טיִמ דְנּוא ןעֶסעֶנעֶב רֶהיֵא טאָה (בָלֵח) עֶטְסעֶּב םאָד 3 ?ףאָׁש איד

 טאה

 ןעֶנעֶז ריִמ דְנּוא ,דְנאַל םאָד טְׁשְרַיעֶנ טאָה
 -עֶנ םֶנּוא ּוצ דְנאַל סאָד זיִא יֹוזַא ;עֶליִפ
 ּוצ גאָז םּוראָד 22 :הָׁשּורְי סְלַא ןעֶּבעֶג
 רֶהיֵא ,טאָנ ראַה רעֶד טֶנאָז יֹוזַא ,אייֵז
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 תֹולְחַּנַה-תֶא :וָעְרִת אֵל ןאֹצַה ּוחֵּבְוִּת הָאיִרְּבַהּוׁשְבְלִּת 4
 אל תֶרָבִׁשנְַ םֶמאַּפר--אל הָֹתַה--תֶאְ םֶתְקּוִח אל
 תל תֶרֶבֹאָה-ִתֶאְו םֶתֹבִׁשֲה אֵל תַחַּדִַה-תֶאְו םְֶשִבַ

 ִלְבִמ הָניֶצּופְּתַו :ְךֶרֶּפְבּו םֶתֹא םֶתיִדְר הָקְוְחְבּו םֶּתְׁשַּקִב ה
 ;הָניִצּופְּתַו הֶדָּׂשַה תיַח--לֶבָל הָלָכָאְל הָנייְהִּתַו הָעֹר

 -ֶּכ לֵפְו הָמָר הָעְבִנלְּכ לַעו םירָהְהלְכְּ ינאֹצ ונִׁשִי 6
 כָל וׁשֵּקִבְמ ןיִאְו ׁשֶרֹוּד א יִנאֹצ ּוצְפָנ ץֶרֶאָה יֵנְּפ 7
 הֶוהְי יָנֹדֲא ! םִאְנ יִנאייַח ;הָוהְי רַבָּד-תֶא ּועְמִׁש םיִעֹר 8

 -לֶכְל .הָטְכָאְל ינאֹצ הָנייְהְּתַו 2 וינאֹצ-תֹוה ןעי אָליסַא
 ועְרִיַו יְנאֹצ-תֶא יֵעֹר ושְרְדדאלְו הָעֹר ןיַאמ הֶדָּׂשַה תַיַח

 וָעְמִׁש םיִעֹרָה כל ;וָעָר אֵל יָנאֹצ-תֶאָו םָתֹוא םיִעֹרֲה 5
 םיִצרֲה--לֶא ִנְְה הֹוהְי יָנֹדֲא רַמָא--הֶּכ :הָוהְי-רַבְּד י

 -אְלְו ןאֹצ תֹוָעְרִמ םיִּתַּבְׁשִהְו םֶדָיִמ יָנאֹצ-תֶא יִּתְׁשִרָדָו
 קאל םֶקיּפִמ יא יִּתלַצִהְו םֶתֹא םיִעֹרָה רו ּועְרִי

 ינאי ָהֹוהְ ינֹדֲא רַמֶא הֹּכיִּכ לֶכָאְל םֶהָל גנ
 םויִּב ורְדָע הָעֹר תרָּקַבְּכ :םיִּתְרַּקבּו ינאֹצ-תֶא יִּתְׁשַרָדְו 2

 ִקְלַצִהְו ינאֹצ-תֶא רֵּקִבֲא ןֵּכ תֹו שר ונאֹציִדוְתִב וָתויָה
 :לָפְרע ֶָע םְֹּב םֶׁש ּוצֹפְנירֶׁשֲא תֹמֹוקְּמַה-לֶּכִמ םֶהְתֶא

 םיִתֹואיִבֲהַו תֹוצְרֲאָהְדִמ םיִּתְַּבקְ יִמַ עֶהְדִמ םיִתאֵצֹוְהְו 3
 ללֵכְבּו םיִקיִפֲאָּב לֵאָרְׂשִי יבא םיִתיערְו םָתָמְרַא-לֶא

 -םֹוָרָמ יִרָהְבּו םֶתֹוא הָעְרֶא בּוׁיהְעְרַמְּ :ץֶרָאָה יִבְׁשֹוְמ 4
 ֶמְׁש הָערַמּו בוט ָהְּ הָנצַּברִּת םֵׁש םָהוָנ יְהִי לֵארְׂשִי

 םֶציִּבְרַאיִנֲאַו ינאצ הָעְרָא יִנֲא ;לֵאְרְׂשִי יִרְהילֶא הָניֵעְרִּת ומ
 ביִׁשָא תַחַלִנַה-תֶאְו ׁשֵּקַבֲא תֶרָבֹאָה-תֶא :הָוהְי ינֹדֲא םִאְנ 6

 -תֶאְו הָנִמְׁשַה-תֶאְו קּזחֲא ! הָלֹוחַה-תֶאְ ׁשבָחַא תֶרֵבְׁשַלְ
 רַמָא הָּכ יִנאֹצ הָנִּתַאְו :טָּפְׁשִמְּב הָנְֲרֶא דיִמְׁשַא הָקָזֲחַה וז

 ;םיִדּוּתַעְלְו ם יי ַאל הֶׂשְל הֶׂשְדיִּב טפׁש נה הָוהְייִנ

 דל לאקזחי

 איד דְנּוא ,דייֵלקעֶגְנָא ְּךייֵא רֶהיִא טאָה
 רעֶּבָא ,ןעֶטְבאָׁשעֶג רֶהיֵא טאָה עֶטְסְטעֶפ
 איִד 1 :ףאָש איִדטעֶדייוֵועֶג טיִנ טאָה רֶהיֵא

 ,טְכאַמעֶנ קְראַטְׁש טיִנ רֶהיֵא טאָה עֶכאוַוְׁש
 -עֶנְסיֹוא טיִנ רֶהיֵא טאָה עֶקְנאַרְק איד דְנּוא
 רֶהיִא טאָה עֶנעֶכאָרְּבעֶג איִד דְנּוא ,טְלייֵה
 עֶנעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ סאָד דְנּוא ,ןעֶדְנּוּבְרעֶפ טיִנ
 איד דְנּוא ,טְכאַרְּבעֶנְקיִרּוצ טיִנ רֶהיִא טאָה
 -ייֵנ ,םֶכּוזעֶג טיִנ רֶהיֵא טאָה עֶנעֶריֹולְרעֶפ

 טְגיִמְלעוֶועֶג אייֵז רעֶּביִא טאָה רֶהיֵא טֶרֶע
 :טייַּבְרַא עֶרעוֶוְׁש טיִמ דְנּוא טְכאַמ טיִמ
 ,ןעֶראוָועֶג טייֵרְּפְׁשְרעֶפ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 2
 דְנּוא ָךּוטְסאַּפ ןייק אָד טיִנ זיִא םִע לייוו
 עֶלַא ראַפ ןעֶסֶע םֶלֵא ןעֶראוָועֶג ןעֶנעֶז אייֵז
 -ךעֶפ ןעֶנעֶז אייז ןעדֶו ,דֶלעֶפ םעֶד ןּופ תֹויַח
 ןעֶנעֶז ףאָׁש עֶנייֵמ 6 :ןעֶראוועֶג טייֵרְּפְׁש
 ףיֹוא דְנּוא ,גְרעֶּב עַלַא ףיֹוא טְריִאְראַפ
 םעֶד רעֶּביִא דְנּוא ,לעֶגיִה ןעֶכיֹוה ןעֶביִלְטיִא
 -ְךעֶפ ּףאָׁש עֶנייֵט ןעֶנעֶז דְנאַל ןעֶצְנאַג
 ְךאָנ טיִנ טְׁשְראָפ רעֶנייֵק דְנּוא ,טייֵרְּפְׁש
 יוא םֹזראָד 7 :טיִנ אייֵז טְכּוז רעֶנייֵק דְנּוא
 ןּופ טְראָָו סאָד טְרעֶה ,רעֶכּוטְסאַּפ רֶהיֵא
 ,ּבעֶל ְּךיִא איִד רֶהאָח יֹזַא 8 :םאָנ
 עֶנייֵמ לייוו ,תֶמָאָּב ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז
 עֶנייֵמ דְנּוא ,ּביורםּוצ ןעֶראוָועֶג ןעֶנעֶזףאָׁש

 -עֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז לייוַו רֶלעֶפ םעֶד ןּופ תֹויַח עֶלַא ראַפ ןעֶסֶע םֶלַא ןעֶראוָועֶג ןעֶנעֶד ףאָׁש
 טְרְעייֵנ ,ףאָׁש עֶנייֵמטְכּוזעֶג טיִנ ןעֶּבאָה רעֶכּוטְסאּפ עֶנייַמ דְנּוא ,ָךּוטְסאַּפ (ןעֶטְכעֶר) ַא טאַה
 -עֶג טיִנ אייֵז ןעֶּבאָה ףאָׁש עֶנייֵמ רעֶּבָא ,טעֶׁשאַּפעֶג טְסְּבְלעֶז ְךיִז ןעֶּבאָה רעֶכּוטְסאַּפ איִד
 טְגאָז יּוזַא 10 :ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו סאָד טְרעֶה ,רעֶכּוטְסאַּפ רֶהיֵא יֹוא ,םּוראָד 9 :טעֶׁשאַּפ
 ןְרעֶדְראַפ ףאָׁש עֶנייַמ לעְֶז ָךיִא דְנּוא ,רעֶבּוטְסאַּפ איִד ןעֶנעֶק ןיִּב ְּךיִא ,העָז ,טאָג ראַה רעֶד
 ,ףאָׁש איִד ןּופ רעֶכּוטְסאַּפ ןייַז ּוצ ןעֶרעֶהְפיֹוא ןעֶכאַמ אייֵז לעוֶו ְךיִא דְנּוא ,דְנעֶה עֶרייֵז ןּופ
 עֶנייַמ לעדֶז ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶדייוֵו אייז ןּופ ןייֵלַא רֶהעֶמ טיִנ ְּךיִז ןעֶלעוֶו רעֶבּוטְסאַּפ איד דְנּוא
 :ןעֶסֶע םּוצ ןייַז אייֵז ראַפ רֶהעֶמ טיִנ ןעֶלאָז אייֵז זַא ,ליֹומ רֶעייֵז ןּופ ןייַז ליִצַמ ףאָׁש
 דְנּוא ףאָׁש עֶנייֵמ ןעֶׁשְראָפְסיֹוא לעֶו ןייֵלַא ְּךיִא ,העָז ,טאָג ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ןיִראָָו 1
 נאָט םעֶד ןיִא ףאָׁש עֶנייֵז סיֹוא טְשְראָפ ְךּוטְסאַּפ ַא איו יֹוזַא 12 :ןעֶכּוזְסיֹוא אייז לעדְו ְךיִא

 ןעֶׁשְראָפְסיֹוא ְּךיִא לעֶו יֹוזַא ,טֶעייֵרְּטְׁשּוצ ןעֶנעֶז סאו ףאָׁש עֶנייֵז ןעֶׁשיִוְצ זיִא רֶע םאָו
 ןיִהַא טְראָד ןעֶנעֶז אייֵז ּואוְו רעֶטְרֶע עֶלַא ןּופ ןייַז ליִצַמ אייֵז לעדֶו ְּךיִא דְנּוא ,ףאָׁש עֶנייֵמ
 ָךיִא דְנּוא 12 :טייֵהָלעֶקְנּוט דְנּוא ןעֶקְלאוָו ַא ןּופ גאָט םעֶד םעֶד ןיִא ןעֶראוָועֶג טייֵרָּפְׁשְרעֶפ
 איד ןּופ ןְלעֶמאְַנייֵא אייֵז לעוֶז ּךיִא דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ איד ןּופ ןעֶגְנעֶרְּבְסיֹורַא אייֵז לעֶו
 לעֶו ְּךיִא דְנּוא ,דְנאַל (ןעֶנייֵא) רֶעייֵז ּוצ ןעֶגְנעֶרְּבְנייַרַא אייֵז לעזֶז ְּךיִא דְנּוא ,רעֶדְנעֶל
 עֶלַא אייֵּב דְנּוא ןעֶכייֵט איִד אייֵּב ,לֵאָרְׂשִי ןּופ גְרעֶּב איִד ףיֹוא ןעֶדייוֵו (ןעֶׁשאַּפ) אייֵז
 ראַּפ אייֵז ְּךיִא לעוֶו טֶרָא עֶדייוֵו ןעֶטּונ ַא ףיוא 4 :דְנאַל םעֶד ןּופ רעֶטְרֶע עֶטְניֹואוְועֶּב
 ןעֶלעוֶו טְראָד ,גְנּוניֹואוְו עֶרייֵז ןייַז טעוֶו לֵאָרְׂשִי ןּופ גְרעֶּב עֶביֹוה איד ףיֹוא דְנּוא ,ןעֵש
 ןעֶמעֶפ ַא ףיֹוא ןעְׁשאַּפ ְּךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,טְרָא-עֶדייוו ןעֶטּוג ַא ףיֹוא ,ןעֶהּור אייֵז
 לעוֶו ָּךיִא דֵנּוא ,ףאָׁש עֶנייֵמ ןעֶדייוֵו לעוֶז ְּךיִא 18 :לֵאָרְׂשִי ןּופ גְרעֶּב איִד ףיֹוא ,טרָא
 ןעֶבּוז ְּךיִא לעֶװ עֶנעֶריֹולְרעֶּפ איֵד 16 :טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז ,ןעָהּור ןעֶכאַמ אייֵז
 ְךיִא לעז עֶנעֶכאַרְּבּוצ איִד דְנּוא ,ןעֶנְנעֶרְּבְקיִרּוצ ָּךיִא לעֶו עֶנעֶסיֹוטְׁשְרעֶּפ איֵד דְנּוא

 דָנּוא עֶמעֶפ איִד רעֶּבָא ןעֶקְראַטְׁש ְּךיִא לעֶװ עַקְנאַרק איד דִנּוא ,ןעֶדְניִּבְרעֶפ
 :טָּפְׁשִמ טיִמ ןעֶׁשאַּפ אייֵז לעֶװ ְּךיִא ןעֶגְליִטְרעֶפ ְּךִא לעֶװ עַקְראַטְׁש איד
 לעוֶו ָּךיִא ,העֶז ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,טְגְנאַלעֶּבְנָא ףאָׁש עֶנייֵמ םאוָו רעֶּבָא 7
 :קעּב דֶנּוא רעֶדיִז איד ןעֶׁשיִוְצ דְנּוא ,רעֶמעֶל דְנּוא רעֶמעֶל ןעֶׁשיוִוְצ ןיִטָּפְׁשִמ

 זיא



 4 הל דל לאקזחי
 רֶהיֵא זַא ָּךייֵא ןּופ גיִנעוֶו סֶע זיִא 8
 עֶטּוג רעֶד ףיֹוא טְסְּבְלעֶז ְּךייַא טעְׁשאַּפ
 עֶרייֵא ןּופ עֶניִרְּביִא סאָד דִנּוא ,עֶרייוֵו
 עֶרייֵא טיִמ ןעֶטעֶרְטּוצ רֶהיֵא טּוהְט עֶדיוו
 (ןעֶפיִט) םעֶד ןּופ טְקְנירְט רֶהיֵא דְנּוא ?םיִפ

 עֶניִרְּבִא סאָד רעֶּבָא רעֶסאַו ןעֶראָלְק
 ןעֶׁשיִמְסיֹוא םיִפ עֶרייֵא טיִמ רֶהיֵא טְזּומ
 ְףאָש עֶנייֵמ רעֶּבָא 19 ?(ןעֶצּומְׁשְרעֶפנ

 עֶרייֵא סאָו םעֶד טיִמ ןעֶדייוֵו ְּךיִז ןעֶזּומ
 סאָו סאָד דְנּוא ,ןעֶטעֶרְטּוצ ןעֶּבאָה םיִפ
 (םְצּומְׁשְרעֶפ) טְׁשיִמעֶנְסיֹוא טאָה רֶהיֵא
 :ןעֶקְניִרְט אייֵז ןעֶזּומ סיִפ עֶרייֵא טיִמ
 ּוצ טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא םּוראָד 0

 ןִטָּפְׁשִמ לעוֶו ןיילַא ךיִא---ָךיִא ,העָד ,אייֵז

 ופ כְמְרִּת םֶכיֵעְרִמ רָתְָ ּועְרִּת בּוטַה הָעְרִּמַה םָּכִמ טעְמַה
 םבָכילְִרְּב םיִרָתַּה תֵאְ וּתְׁשִּת םִיַעדעקׁשִמּו םֶכילְנרְּ
 19 םֶכיֵלְנַרׂשִקְרִמּו הר םֶכיֵלְנַר ֶמרִמ יִנאֹצ| :ןוָׂשֹפְרִּת

 כ יינְַה םֶהיֵלֲא הָוהָי יָנֲֹא רֶמֶא הֶּכ ןֵכָל :הֶנָּתְׁשִּת
 יי :הח הֹט ןיכוהָב העי יּתְטַׁשְו נָא
 רֶׁשֲא דַע תֹולְחנַה-לֶּכ ּוחְנּת םֶכינְרַקְבּו ּופֹּחְהִּת ףֵחָכְבּו
 " ראל ינאֹצל יִּתְעׁשְו :הָצתַה-לֶא הָנָתֹוא םֶתֹוצוָפֲה
 נפ םֶהיֲֵע יתֹמְקַַו :הָׂשָל הֵׂש יב יִּתְפָׁשו ָבָל דע הֶיְהִת
 םֶתֹוא הָעְְי אּוה דוד יְֵּבִע ֶא ןהְתֶא הָעְְו לֶחֶא הֵעֹר
 48 םיהלאל םהָל הָיְֶא הָוהְ נו :הָעֹרל ןָהָל יהי אוָהְו
 הכ םֶתָל ִּתְרָכְ יּתְרַבד הָוהְייִנֲא םָכֹותְב איִָׂנ ֶדד יְִִּו
 רֶּבְרִמב ָּבְׁשָיוץְרַאָהִמ הָעְריּיח יִּתַּבְׁשִהְו םֹולָׁש תיִרְּב
 4 יִתָעְבִנ תוביִבְפּו םָתֹא יִּתַתָנְו :םיִרֹועַיַּב ינְשָיְו חַטֶכָל
 יד ַתָתו יְהִי הָכרִב יִמְׁשִג ֹותִעְּ ֶּׁעַ יּתְדִרֹהְו הָכְרְּב
 םֶתֶמדַא-לַע וָהְו הָלֹובְי ןּתִּתץֶרֶאָהְ וירִּפ-תֶא הָדָּׂשַה ץֵע
 םלֶע תוממ--תֶא יֵרְבִׁשְּב הָוהְי יִנֲאִּכ ּועְדָו חַטֶבָל
 28 שבלב דע ויהידאלְו :םֶהָּב םיִרְבְעֶה ְךִיִמ .םיִמְלַצהְ
 ;דיִרֲחְמ ןיֵאְו חַמָבִל ּבְׁשָיְו םַלְכאָה אֵל ץֶרָאָה . תִיַחְו
 29 בֶעְר יַּפְסֶא דֹוע 'ויהי-אלו םֵׁשְל עֶטִמ  םֵהָל יִתֹמִקַהַו
 ל'הָוהי יִנֲאיֵּכצְדִיו :םִיּגַה תַמִלְּכ דו וָאְׂשִי-אָלְ | ץְרָאְּב
 ;הָוי נא םִאְנ .לֵארְׂשִי תיֵּב ימִע הָּמִהְו םֶּתִא םֶהיֵהְלֶא

 ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא םאֵל ןעֶטעֶפ םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ
 טאָה רֶהיֵא לייוו 21 :םאֵל ןְרעֶנאָמ םעֶד
 ,לעֶסְקַא דְנּוא טייֵז עֶרייֵא טיִמ ןעֶסיֹוטְׁשעֶג
 רעֶנְרעֶה עֶרייֵא טיִמ טאָה רֶהיֵא דְנּוא
 31 םִאְנ םֶכיֵהְלֶא ו נָא םָּתַא םָדָא יִתיִעְרַמ ןאֹצ ינאֹצ ןֵּתְַו רֶהיֵא ויִּב ,עֶקְנאַרְק עֶלַא ןעֶסיֹוטְׁשעֶג

 :הָיהְי ןֹדֶא ףיֹוא ןעֶסיֹורְד טייֵרְּפְׁשְרעֶפ אייז טאָה
 ה הל עֶנייַמ לעוֶו ְּךיִא דנּוא 22 :סאַנ רעֶד

 לא לו ר לאדינא ייד עלה
 הָמָמְׁש דיִּתַתְּ 5 ידי יִתיִָנְוריִעְׂשיִרה ךילֵא 0 ןיִּפְׁשִמ לעוֶו ְךיִא דְנּוא ,ּביֹור טיר
 ?"  ְּךיִא דְנּוא 23 :םאַל דְנּוא םאֹל ןעֶׁשיוִוְצ

 ןייַמ ּונייַהְד ,ןעֶׁשאַּפ אייֵז טעוֶו רֶע דְנּוא ָךּוטְסאַּפ ןייֵא ןעֶלעֶטְׁשְפיֹוא אייֵז רעֶּביִא לעוֶו
 ְךיִא דְנּוא 24 :ָּךּוטְסאַּפ רֶעייֵז ןייַז טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶדייוֵו אייֵז טעוֶו רֶע ,דִוָד טְכעֶנְק
 אייז ןעֶׁשיוִוְצ ןייַז טעוֶו דוָד טְכעֶנְק ןייֵמ דְנּוא ,טאָג ַא ראַפ אייֵז ּוצ ןייֵז לעוֶו ראַה רעֶד
 תיִרְּב ַא ןעֶכאַמ אייֵז טיִמ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא 28 :טעֶרעֶנ םֶע ּבאָה ראַה רעֶד ְָּךיִא ,ראַה ַא
 דְנאַל םעֶד ןּופ תֹויַח (עֶדְליוונ עֶזייֵּב איֵד ןעֶרעֶהְפיֹוא ןעֶזאָל לעֶז ָּךיִא דְנּוא ,םֹולָׁש ןּופ
 ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,טייֵהְרעֶכיִז ןיִא רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶניֹואוְו (ןעֶנעֶקנ ןעֶלעֶוְג אייֵז דְנּוא
 םּורַא םֶנְניִר ןעֶכאַמ אייֵז לעוֶו ְּךיִא דנוא 26 :רעֶדְלעֶו איִד ןיִא ןעֶּפאָלְׁש (ןעֶנעֶקנ
 ןיִא ןעֶנעֶר םעֶד ןְרעֶדיִנְּפּורַא ןעֶכאַמ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא .הָכָרְּב ַא (גְרעֶּב) עֶכיֹוה עֶנייֵמ
 דְלעֶפ םעֶד ןּופ םיֹוּב רעֶד דְנּוא 27 :ןעֶנעֶר עֶטְׁשְנעֶּבעֶג ןייַז ןעֶלעוֶו םִע ,טייֵצ עֶנייֵז
 דְנאַל סאָד דְנּוא ,םקעוֶועֶג רֶהיֵא ןעֶּבעֶג טעוֶו דְנאַל םאֶד דְנּוא ,תֹוריִּפ עֶנייֵז ןעֶּבעֶנ טעוֶו
 לעוֶו ְּךיִא ןעוֶו ,ראַה רעֶד ןיִּב ְּךיִא זַא ןעֶסיו ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,טייֵהְרעֶכיִז ּוצ ןייַז טעוֶו
 ןּופ דְנאַה איִד ןּופ ןייַז ליִצַמ אייֵז לעוֶו דְנּוא ;ְּךאָו רֶעייֵז ןּופ ןעֶנְנאַטְׁש איד ןעֶכעֶרְּבּוצ
 ַא ראַפ ןייַז רֶהעֶמ טיִנ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 28 :טעֶטייֵּבְרַאעֶג אייֵז טיִמ ןעֶּבאָה סאָו איִד
 טְרֶעייֵנ ןעֶסעֶרְפ טיִנ אייֵז ןעֶלעוֶו דְנאַל םעֶד ןּופ תֹויַח איִד דְנּוא ,םִיֹוג איד ּוצ גנוּביֹור
 דְנּוא 99 :ןעֶקעֶרְׁשְרעֶד טיִנ אייֵז טעוֶו רעֶנייֵק דְנּוא טייֵהְרעֶכיִז ןיִא ןעֶניֹואוְו ןעֶלעוֶו אייֵז
 טיִנ ןעֶלעוֶו סֶע דֶנּוא ,םֵׁש (ןעֶסיֹורְגנ ַא ןּופ גְנּוצְנאַלְפ ַא ןעֶלעֶטְׁשְפיֹוא אייֵז וצ לעֶז ְךיִא
 טיִנ ןעֶלעֶֶו אייֵז דְנּוא ,רעֶגְנּוה ראַפ םּוא ןעֶמּוק סאָו עֶכְלאָז דְנאַל םעֶד ןיִא ןייַז רֶהעֶמ
 רעֶד ָּךיִא זַא ןעֶסיוִו ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 20 :םִיֹונ איִד ןּופ דְנאַׁש איִד ןעֶנאָרְט רֶהעֶמ
 ןייֵמ ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי ןּופ רְניִזעֶגְזיֹוה סאָד ,אייֵז זַא דְנּוא ,אייֵז טיִמ ןיִּב טאָג רֶעייֵז ראַה
 עֶרייוֵו עֶנייֵמ ןּופ ףאָׁש איִד ,ףאָׁש עֶנייֵמ ,רֶהיֵא דְנּוא 31 :טאָג ראַה רעֶד טְנאָז קְלאָפ

 :טאָנ ראַה רעֶד טְגאָז ,טאָנ רֶעייֵא ןיִּב ְּךיִא ,ןעֶׁשְנעֶמ טְנעֶז
 הל לעטיפאק

 אּוהְמ ,םֶדָא-ְוֶּב 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶנ ריִמ ּוצ זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו סאָד דְנּוא 1
 טְסְלאָז אּוד דְנּוא 2 :תֹואּובְנ םֶהיִא ןעֶנעֶק גאָז דְנּוא ,ריִעֵׂש גְראַּב םעֶד ןעֶגעֶק םיִנָּפ ןייד
 דִנּוא ,ריִעֵׂש גְראַּב אּוד ,ריִד ןעֶנעֶק ןיִּב ְּךיִא ,העֶז ,טאָג ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָז םֶהיֵא ּוצ
 :ןעֶשְסיוִוְרעֶפ ןעֶצְנאַג םיִא ְךיִד לעוְּךיִא דְנּוא ,ריִד רעֶּביִא דְנאַה עֶנייֵמןעֶקעֶרְטְׁשְסיֹואלעדֶוְּךיִא

 ענייד
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 ןעֶבאַמ בּורֲח ְּךיִא לעוֶו טעֶטְׁש עֶנייֵד 4 ְַּעדיו הָיְהִת הָמָמְׁש הָּתַאְו םיִׂשָא הָּבְרַה ךיִרָש :הָּמַׁשְמּו 4

 דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְסיוִוְרעֶפ טְסעוֶו אּוד דְנֹוא  -ֵנְּב"תֶא רנַּתַו .םֶלוע תַביֵא ִל תֹוָה ןַעַי :הָוהְי יִנֲאריִּכ ה

 :ראַה רעֶד ןיִּב ְּךיִא זַא ןעֶמיוִו טְסעוֶו אּוד -ס כָל :ץק ןוע תַעְּב םֶדיֵא תַעְּב בֶרֶח יָדי-לַע לֵארְׂשִי 6
 וי : ;ה אוד לייוו םי 5 אלי ךֶפֶּדרי יָד ָךֶׂשֶעֶא םֶרְלייֵּמ הָוהְי ינרֲא םֶאָנ יִנָא

 נא טאושיִב הְהאָהָאוד : וו םּוראָד 5  הֶמָמׁשְל ריִׂש -ַה"ֶא יִּתִָנו ;ףֵמָּדְרִי םֶדָו ָתאֵנָׂש םֶד ז
 -םיֹוא טְסאָה דְנּוא ,טְפאַׁשְדְנייפ עֶניִּבֶע  ןֶרָהתֶא יִתאֹּלַמּו :בֶׁשְו רֵבֹע נֵמִמ יִּתַרבַהְו הָממְׁש 5

 רעֶדְניִק איד ןּופ (םּולְּב סאָדו ןעֶסאָנעֶג לפי בֶרָח-לְלה יקיִפָא-לְכְו איו ךיָתֹעְבִּנ וילְלַח
 טייֵצ רעֶד ןיִא דְרעוֶוְׁש םעֶד ךֶרּוד לֵאָרְׂשִי םֶּתְעַדְי הָנְבִׁשיִת אר ְךיֶרָעְו ְךֶנֶּתֶא םֶלש תֹוָמְמִׁש :םֶהָב
 ןעוֶו טייַצ רעֶד ןיִא יקילְגְנּוא רֶעייֵז ןּופ מְׁש--תֶאְ םִיַה יֵנְׁש-תֶא ְךֶרֶמֲא ןַעֵי :הָוהְי יָנֲאדיֵּכ י

 :דנע ןייֵא טאַהעֶג טאָה רֶניִז עֶרייֵ יִנָאיַח כָל :הָיָה םֵׁש הָוהיוָהיֶנְׁשַריו הָיְהִת י ל תֹוָצָרֲאָה 11
 : .  הֶחֵֹׂשְע רֶׁשֲא ךְתֶאְנִקְכּו ְךּפַאְּכ יִתיִׁשָעְ הָוהְי יָנֹרֲא םִאְנ

 ּבעֶל ְּךיִא איִװ רֶהאָח יֹוזַא םּוראָד 6 יֵכ ָתעַיו :ְמֶׁשֶא רשֲאֹכ םַּביְִעָוְ םַּב ךיתְִׂשמ
 ְךיִד לעֶװ ְּךיִא ,טאָג ראַה רעֶד טְגאָז -ילַע ְתְרַמָא רֶׁשֲא ְמוצָאְנ-לּכ-חֶא | יִּתְַמָׁש הָוהְייִנֲא
 טעֶו םּולָּב דְנּוא שּולְּב ּוצ ןעֶטייֵרְּבוצ  ּוטיְִּנַּתַו :הָלָכָאל ּונְתִנ ּונָל הָמֵמְׁש רָמאֹל לֵאְרְׂשייִרְה
 דְנייַפ טיִנ טְסאָה אּוד לייוו ,ןעֶנאַיְכאָנ ְּךיִד יִּתעָמָׁש יִנֲא םֶכירְבד יֵלָע םֶּתרַּעַהְו םֶכיֵפְּב ילָע

 םּולְּב ְךיִד טעוֶו יֹוזַא טּולְּב םאָד טאַהעֶג -הֶׂשָעֶא הָמָמְׁש ץֶרֶאָה-לְּכ חמש הִוהָי יָנֹרֲא רַמָא הָּכ 4

 גְראַּב םעֶד לעד ָךיִא דְנּוא 7 ;ןעֶנאָיְכאַנ הָמָמָׁש-רֶׁשֲא לע לֵאְרְשִי-תיִּב תלֲחַנְל ְךֶתִמִׂשְּ :ךֶל ומ
 דְנֹוא ןעֶבאַמ טְסיוִו ןעֶצְנאַג םיִא ריעׂש הלב םוִחָאלְכְו ריִעׂשירַה הָיְהִת הָמָמְׁש ךֶּל-הְׂשַעַא ןֵּכ

 םעֶד ןעֶדייֵנְׁשְרעֶפ םֶהיֵא ןּופ לעֶו ְּךיִא עי יא אפ :הָוהְיָנֲאיִּכ וְָד

 :קירּוצ טמּוק דִנּוא ְךְרּוד טְהעֶנ םאװ  לֵאְרְשִייָּהְתרמֶאְולֵאְׂשִ ירֲה-לֶאאֵבנִה םֶרֶאדב הָּתְִו א
 ןעֶכאַמ לופ בְרעֶּב עֶנייֵז לעוֶו ָךיִא דְנּוא 8 ביֹואָה רַמָא ןַעי הָוהְי יִנֹרֲא רַמָא הָּכ :הָוהְי-רַכְּד ּועְמִׁש 2

 עֶביֹוה עֶנייַד ,עֶנעֶגאָלְׁשְרעֶד עֶנייֵז טיִּמ ןֵכָל :ָל הָתָָה הֶׁשְרֹמִל םֶלֹוע תיִמְבּו חַאָה םֶכיֵלֲע 5
 עֶלַא ןיִא דְנּוא ןעֶלאָהְט עֶנייֵד דְנּוא לעֶגיִה 66 א עב עי הָוהְי יָנֹרֲא ן הֶּכ מו אֵבָּנִר

 : טאב ע-תַבדו ןִׁש : עה עלמא ןעלאה ןעכיי קיד קמא לס טאר שי
 ךיֵא 97 ּודְרעחְׁש םאָד ָךֶּוד עֶנעֶנאַלְׁש תרועֶבַּלְו 2 יא "עד -ַמָאדהְּכ ל ןי יב

 עֶניִּבַע עֶניֵא ראַפ ןעֶכאַמ ְּךיִד לעוֶז יא
 רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶרעֶו טְניֹואְועֶּב םיִנ לאָמְנייֵק ןעֶלעוֶו טעֶטְׁש עֶנייַד דְנּוא ,גָנּוטְסיווְרעֶפ
 אייוֵוְצ איִד םאָד טְנאָזעֶג טְסאָה אּוד לייַו 10 :ראַה רעֶד ןיִּב ְּךיִא זַא ןעֶסיוִו טעֶו
 ןיִנְׁשְרַי אייֵז ןעֶלעוֶו ריִמ דנּוא .ןייַז ןייֵמ ןעֶלאָז רעֶדְנעֶל אייוַוְצ איד דְנּוא רעֶקְלעֶפ
 ּבעֶל ְּךיִא איו רֶהאָח יֹוזַא ,םּוראָד 11 :ןעֶזעֶועֶנ ןעֶטְראָד זיִא ראַה רעֶד עֶׁשְטאָה
 איו יֹוזַא דְנּוא ןְראַצ ןייד איז יֹוזַא דאָרְנ ןּוהְט לעֶו ְּךיִא סאָד ,טאָג ראַה רעֶד טְנאָז
 טְסאָה אּוד םאִו טְפאַשְדְנייַפ עֶנייֵד ןעֶנעוֶו ןּוהְטעֶנ טְסאָה אּוד סא ןְראָצְמיִרְג ןייַד
 :ןיִטַּפְׁשמ ְּךיִד לעֶװ ְּךיִא ןעֶו ןעֶרעֶו טְנאַקעֶּב אייֵז ןיִא לעדֶז ְּךיִא דְנּוא ,אייֵז ןעֶנעֶק
 ןעֶנְנּורעֶטְסעֶל עֶנייֵד עַלַא טְרעֶהעֶג ּבאָה ראַה רעֶד ְּךיִא זַא ןעֶסיוִו טְסעֶוֶו אּוד דְנּוא 2
 -ָךעֶפ ןעֶנעֶז אייז ,ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי גְרעֶּב איִד רעֶּביִא טְנאָזעֶג טְסאָה אּוד סאו
 :ןעֶּבְראַדְרעֶפ ּוצ יֵדְּכ ןעֶראוָועֶנ ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא םֶנּוא ּוצ ןעֶנעֶז אייֵז ,ןעֶראוָועֶג טְסיוִו
 -ךעוֶו עֶרייֵא טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,טְכאַמעֶג ליֹומ םיֹורְנ ַא ריִמ ןעֶנעֶק טאָה רֶהיֵא דְנּוא 3
 טאָב ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 14 :טְרעֶהעֶנ םִע ּבאָה ְּךיִא ,טְרֶהעֶמְרעֶפ ריִמ ןעֶנעֶק רעֶט
 :ןעֶכאַמ בֵנּוטְסיוִוְרעֶפ ַא ּוצ ְּךיִד ְּךיִא לעז ,ןְעייֵרְפ ְּךיִז טעֶו דְרֶע עֶצְנאַג איֵד ןעוֶו
 ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ןּופ הָלֲחַנ איִד רעֶּביִא טייֵרְפעֶנ ְּךיִד טְסאָה אּוד איז יֹוזַא 8
 אּוד ןּוהְט ריִד ּוצ ְּךיִא לעֶז יֹוזַא דאָרְנ ,ןעֶראָועֶג טְסיוִוְרעֶפ זיַא םִע לייוו ,לֵאָרְׂשִי
 אייז דְנּוא ןעֶצְאַב םיִא ,אֹוי ,םֹודָא ץְנאַג דְנּוא ,ריִעֵׂש גָראַּב ָא ןעֶרעוֶו טְסיווְרעֶפ טְסעוֶו
 :ראַה רעֶד ןיֵּב ְּךיִא זַא ןעֶסיוז ןעֶלעֶו

 ול לעטיפאק
 ןעֶנאָז טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ גְרעֶּב איֵד ּוצ תֹואּובְנ נאָז םֶדָא-ְוִּב אּוד דְנּוא 1
 ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 2 :ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו סאָד טְרעֶה ,לֵאָרְׂשִי ןּופ גֶרעֶּב רֶהיֵא

 איד ןּופ ְךיֹוה איִד ּוליִפַא !אַה ,אַה טְגאָזעֶג ְךייַא רעֶּביִא טאָה דְנייֵּפ רעֶד לייוװ ;טאָנ
 טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,תֹואּובְנ גאָז םּוראָד 8 :םִָנוא ּוצ הָׁשּורְי ַא ּוצ ןעֶראוועֶג זיִא טְלעֶו
 אייז דְנּוא טְסיוְרעֶפ ָּךייַא ןעֶּבאָה אייֵז לייוו דאָרְנ ,טאָנ ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא ,ןעֶבאָז
 איֵד ראַפ הָׁשּורְי ַא ןייַז טְלאָז רֶהיֵא יֵדְּכ ,םּורַא םֶנְניִר ןעֶנְנּולְׁשְרעֶפ (איוו) ךייַא ןעֶּבאָה

 בָנּוצ דְנּוא פיל איד ףיֹוא ןעֶמּונעֶגְפיֹוא טְנעֶז רֶהיֵא דְנּוא ,םִיֹוג איד ןּופ 2
 טְרעֶה לֵאָרְׂשִי ןּופ גְרעֶּב רֶהיֵא ,םּוראָד 4 :קְלאַפ םעֶד ןּופ רעֶדעֶר תֹוליֵכְר איֵד אייֵּב
 ּךיֹוה איד ּוצ דְנּוא ,:ְרעֶּב איִד ּוצ טאָג ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,טאָנ ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו סאָד

 דנוא



 6 ול לאקזחי
 תֹובְזעְּגַר םיִרָעָלְו תֹומְמְׂשַה תֹוָבָרְתִלְו תויָאּנלְו םִקִּפֲאָל איִד ּוצ דְנּוא ,ןעֶכייֵט איִד ּוצ דִנּוא
 - כל :ביִבָּפִמ רֶׁשֲא םִיוגַה תיִרֵאִָׁל עַל וֵָל וה רֶׁשֲא עֶטְסיוִוְרעֶפ איִד ּוצ דְנּוא ,ןעֶלאָהְט

 יי : ײ יי י :

 לַע יִּתְרַּבִר יִתָאְנִק = הֹודָי ִיָנֹדֲא רַמָאדהְּכ טעטש עֶנעֶזאָלְרעֶפ איד ּוצ דנּוא ,תֹוּברּוח
  יִצְרַא-תֶאנְתָנ רֶׁשֲא אֶלְּכ רָע םִיוּגַר תיִרֵאְׁש יב : א

 תרִמָא טי: תכדאלק אבנה א :ובָל ה הָׁשְרנִמ םאִו םִיֹוג עֶגיִרְּביִא איד ּוצ טאָּפִׁש םּוצ
 הוהְי יָנֹדֲאו רַמָא-הְּכ תֹויאְַּלְו םייִפֲאָל תֹועְבְְַּ םיִרָהל טְנאָז יֹוזַא םּוראָד 2 :םּורַא םֶגְניִר ןעֶנעֶז

 :םָתאָׂשנ םיֹנ תמלְּכ ןִֵּתְרַּבד י יִתָמחְבּויתְאְנִקְב יִנְנִה ןעֶדעֶר לעז ְּךיִא ,תֶמָאָּב ,טאָנ ראַה רעֶד

 א בא יתן הר כָל ,, ורוד םיֹוג עֶנעֶביִלְּבעֶגְרעֶּביִא איד טיִמ
 6 םֶּתְַ :וִָׂי םֶתָּמִלְּכהָמַה ביִבּפִמ םֵכָלירָׁשֲא םִיֹוּגַה אֵל יי א

 לֵאְרְׂשִי יִּמַַל ּוְאְׂשִּת םֶכיֵרְפּוּונֵּתַּת םֶכְפְנַע לֵאְרְׂשִי יֵרְה יה לא !ףאצ 0 מד
 + םֶתְַבַעַנ םֶכילֲא ִתינפּוםֶכיֲאננֶה יִּכ :אוְבָ ברק יִּכ - 21 ן"לא ךיז ןעֶּבאָה םאָוו ,םֹודָא ץְנאַ
 'הָּלְּכ לֵארְׂשִי תיִּב-לְּכ םֶדָא םֶכיֵלֲעיִתיֵּבְרַהְו :םֶּתְעַרְמְו רעֶד טיִמ הָׁשֹּורְי םִָלַא דְנאַל ןייֵמ ןעֶמּונ
 11 םָרָא םֶכיֵלֲע יִתיֵּבְרִהְו :הָניִלְּבִּת תֹוָבָרָהֶהְו םיִרָעָה ּובְׁשֹוְנְ םיִמ דְנּוא ,ץְראַה ןעֶצְנאַג םעֶד ןּופ דייֵרְפ

 יִתֹבָטיֵהְ םֶכיֵתְֹמְדַק 2ְּכ םֶכְתֶא יִּתְבַׁשֹוהְ ודָפּוּוְבְרְו הָמֵהְבּו עדייוו רהיא ידּכ ,טםימענ ןעֶטעֶטְכַאְרעֶפ א

 : = לה שי הָוהי 7 מ נו יא םֹּוראָד 6 :ּביֹור םּוצ ןעֶרעוֶו לאָז ץאַלְּפ
 יירו ךיזזזרי ?וי ײ 1 םד 2 : :

 טי סא. "+= 3 זז ג ף ,ףַי : נה .

 וו םירְמֶ עי הי ןנֹדֲא רמָא הָּכ = .:םֶלּכַׁשל דו ףֶקּות ר 1 א א א
 וו ֹובָרֶ כָל :תֶיה ְךֵּנ תַָּכשמּ יִתִא םֶדָא תֶלַכֹא םֶכָל + יב איד ּוצ ןעֶנאַז טְסְלאָז אּוד דְנּוא
 :הָוהְי יָנֹדָא םאְנ דוע-יִלְׁשַכְת אֵל וו דוע יִלְכאָהאַל ןעַכייֵס איִד ּוצ דִנּוא ,ךיוה איד ּוצ דְנּוא
 יט תצָל םיִּמִע תַּפְרָחְו םִיֹוגַה תמַלְּכ דוע ְךילֵא ַעְִׁשַא-אלְו רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,ןעֶלאָהְט איִד ּוצ דְנּוא
 ;הָוהָי יָנֹדֲא םִאְנ דֹוע ילָׁשְכַתיאַל י נו רוָצייִאְׂשִת ןיִא טעֶרעֶג ּבאָה ְךיִא ;טְהעֶז ;טאָג ראַה
 15 אְרְׂשִי תיֵּב םֶרָאְדַּב ;רמאֵל יַלֵא הָוהְיירַבְר יִהָיַו' ןְראָצְמיִרְנ ןיימ ןיִא דְנּוא ןְראַצ ןייֵמ

 מל לַעְבּו םֶּכְרַדְּב הא מו םֶהָמְדַא-לַע םיִבָׁשִי דְנאַש איד ןעֶנאַרְמעֶג טאָה רֶהיֵא לייוו

 : לו עי ן א רעֶד טְנאָז יֹוזַא םּוראָד 7 :םִיֹוג איִד ןּופ
 םֶתֹוליִלֲעְַו םֶכְררְּכ תוָצְְַּב רזי םיַּב םֶתֹא ץיִמָא 6 = ןיב הענפיוא ּבאָה ְךיִא ,טאָג ראַה ר ביל יי : זי :
 םֶגְניִר ןעֶנעֶז םאוָו םִיֹוג איִד ,ּתָמָאְּב ,דְנאַה
 ןּופ גְרעֶּב ָא ,רֶהיֵא רעֶּבָא 8 :דְנאַש עֶנעֶנייֵא עֶרייֵז ןעֶנַאָרְט ןעֶלעוֶו אייֵז ;ְךייַא םּורַא
 ןעֶנאָרְמ טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶנייוֵוְצ עֶרייֵא ןעֶצאָרְּפְשְסיֹוא ןעֶזאָל טעוֶו רֶהיֵא ,לֵאָרְׂשִי
 ןיִראָה 9 :ןעֶמּוקּוצְנֶא ְּךיִז ןעֶנְהעֶנעֶג אייֵז ןיִראָָו ,לֵאָדְׂשִי קְלאָפ ןייֵמ ראַפ תֹוריִּפ עֶרייֵא
 -עֶּב טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶרְהעֶק ְךייֵא ּוצ ָּךיִמ לעדו ץיִא דְנּוא ;ְךייֵא ראַפ ןיִּב ךיִא ,טְהעֶז
 ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶרְהעֶמְרעֶפ ְּךייַא ףיֹוא לעוֶז ָּךיִא דְנּוא 10 :ןעֶרעוֶו טֶעייֵזעֶּב דְנּוא טייֵּבְרַא

 טְניֹואוְועֶּב ןעֶלעוֶו טעֶמְׁש איִד דְנּוא ,ןעֶצְנאַג םיִא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה עֶצְנאַג םאָד
 ְךייַא ףיֹוא לעוֶז ְּךיִא דְנּוא 11 :ןעֶרעוֶו טֶעיֹוּבעֶגְפיֹוא ןעֶלעוֶו תֹובְרּוח איד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו
 ,ראַּבְטְכּורְפ ןייֵז דנּוא ןעֶרְהעֶמ ְּךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,תֹומֵהְּב דְנּוא ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶרְהעֶמְרעֶפ
 ְךייַא לעֶו ְךיִא דְנּוא ,רעֶהיִרְּפ איו יֹוזַא ןעֶניֹואוְו ןעֶזאָל רעֶדיוִו ָּךייִא לעוֶו ָּךיִא דְנּוא
 ְךיִא זַא ןעֶסיִו טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶמייֵצ עֶטְׁשְרֶע איִד ןיִא איוז יֹוזַא ןּוהְט םעֶטּוג

 ןיימ (ליִּפַא) ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶרְהיִפ ךייַא רעֶּביִא לעדֶז ָּךיִא דְנֹוא 2 :ראַה רעֶד ןיִּב
 הָלֲחַנ עֶרייֵז ןייַז טְסעֶו אּוד דִנּוא ,ןיִנׁשְרִי ְךיִד ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי קְלאַפ
 ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 8 :ןעֶפְראַוְרעֶפ רֶהעֶמ טיִנ אייֵז טְסעוֶו אּוד דְנּוא
 -עֶג טְזיִּב אוד דְנּוא ,רעֶמעֶרְפ ןעֶׁשְנעֶמ ַא טְזיִּב אּוד .ְךייֵא ּוצ ןעֶנאָז אייֵז לייוװ
 רֶהעֶמ טיִנ אּוד טְסעוֶו םּוראָד 14 :רעֶקְלעֶפ עֶנייֵד ןּופ ןיִרעֶפְראוַוְרעֶפ ַא ןעֶראוָו
 ןעֶפְראוַוְרעֶפ רֶהעֶמ טיִנ ְּךיֹוא אּוד טְסעוֶו רעֶקְלעֶפ עֶנייֵד דְנּוא ,ןעֶסעֶרְפ ןעֶׁשְנעֶמ
 דְנאַש איִד ןעֶרעֶה ןעֶזאָל רֶהעֶמ טיִנ ְּךיִד לע ְּךיִא דְנּוא 18 :טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז
 ,רעֶקְלעֶּפ איד ןּופ הָּפְרֶח איִד ןעֶנאָרְט רֶהעֶמ טיִנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא .םִיֹוג איד ןּופ
 -ךעֶדְניִק רעֶדָאנ ןְלעֶכי ורְמְׁש קְלאָפ ןייֵד ןעֶכאַמ רֶהעֶמ טיִנ ְּךיֹוא טְסעוֶו אּוד דְנּוא
 ריִמ ּוצ זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו םאָד דְנּוא 16 :טאָו ראַה רעֶד טְנאָז ,(זיֹול

 טְניֹואוְועֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי זיֹוה סאָד ןעֶו םֶדָאְֶּב 17 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶג
 דְנּוא ןעֶנעוֶו עֶרייֵז ָךְרּוד ןעֶועוֶועֶג אֵמַטְמ סֶע אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא דְנאַל רֶעייֵז ףיֹוא
 -עֶנ ריִמ ראָפ געוֶו רֶעייֵז זיִא הָדִנ ַא ןּופ אֵמָמ איִד איו יֹוזַא םיִׂשֲעַמ עֶרייֵז ָּךְרּוד
 טּולְּב םעֶד ןעֶנעוֶו ןְראָצְמיִרְג ןייֵמ ןעֶסיִגְסיֹוא אייֵז רעֶּביִא לעוֶ ְךיִא דְנּוא 18 :ןעֶראָו
 אייֵז םאָו טיִמ ןעֶצעֶנ עֶרייֵז ןעֶגעוֶו ןּופ דְנּוא ;דְרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶסאָגְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז סאוָו

 דְנּוא ,םִיֹוג איד רעֶטְנּוא טייֵרְּפְׁשְרעֶפ אייֵז ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 19 :ןעֶזעוֶועֶנ אֵּמַטְמ סֶע ןעֶּבאָה

 קְרעוֶו עֶרייַז ְּךאָנ דְנּוא ןעֶגעוֶו עֶרייֵז ְּךאָנ ,רעֶדְנעֶל איִד ןיִא טֶעייֵרְטְׁשּוצ ןעֶנעֶז אייֵז
 באה : 7

 (ת
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 -תַא ּולְלַחְיַו םָׁש ּואָּב-רֶׁשֲא םִיוגַד-לֶא אֹובָּיַו :םיִּתְמַפְׁש 2
 :ואְצִי וצְרַאְמּו הֶלֵא הָוהְידסַע םֶהָל רָמָאּב יִׁשְרָק םֵׁש

 םִיֹוַּב לֵאָרְׂשִי תיֵּב ּוהְלְּלִח רֶׁשֲא יִׁשְדִק .םֶׁשיִלַע לֶמחַא 21
 הרָּכ לֵאָרְשִי-תיִבְל רֶמָא ןָכֶל :הָמָׁש ואָביִׁשֲא 22

 יֵּכ לֵארְׂשִי תיֵּכ הֶׂשֹע יִנֲא םֶכְנעַמְל אֵל הָוהְי יָנֹדֲא רַמָא
 ;םָש םָתאּב-רֶׁשֲא םִיַּב םֶתְלַלֲח רֶׁשֲא יִׁשְְקטשלײסַא

 םֶּתְלַּלִח רֶׁשֲא םִיוַּּב טֶלְחְמַה לֹורנה ישתֶא ִּתְשַּדַקְו 5
 יִשרִּקהְּב הֹהְייָנֹרֲא םִאְנ הוה ינֲאיכ םיוּגַה ּועְִיו םֶכֹותְּב

 םֶכְתֶא יִּתְצִּבקְ םיַּהְדִמ םֶכְתֶא יְַּקָלְ ;םֶהיניְֵל םֶכָב 4
 ִּתְקַרְח ;םכְתמרַלַא םֶכְתֶא יתאֵבְָו תֹוצְרֲאְ-לֶּכִמ הכ

 לו םֶכיֵתוִאְמִמ לֶּכִמ םֶּתרִהְּו םיִרֹוהְט םִיַמ םֶכיֵלֲע
 ַתורְ ׁשדֶח בל םֶכָל יִּתַתְָו :םֶכְתֶא רֶהטא .םֶכיֵלְִ 6

 םכרׂשְּבִמ ןְבָאָה בל-תא יִתֹרפַהַ םֶכְּבְרִקְּב ןֵּתֶא ו הָׁשרֲח
 יִתיִׂשְָו םֶכְּבְרקְּב ןֵּתֶא יִחּור-תֶאְו :רָׂשְּב = םֶכָל יִּתַתָנְו 7
 םָּתְבַׁשיִ ;םֶתיׂשֲעַ רְמְִׁיִטְּפְשִמּוכלּתיַּקחְב-רֶׁשֲא תֶא 54

 ִכאְו םִעְל יל םֶתָיְהְו םֶכיֵתְבַאַל יִּתַמְנ רֶׁשֲא ץראְב
 םֶכיֵתֹוֲאְמִמ לֶּכִמ םֶכְתֶא ִּתְַׁשִהְו :םיִהלאָל םֶכָל היְהֶא
 ;םִעְר םֶכיֲֵע ןתָאראַלְ ותֹא יִתיִּבְרִהְ ןגההילָא יִתאָרָקְו
 -אְל רֶׁשֲא ןעַמְל הֶדָּׂשַה תֶבּונְתּו ץֵעָה יִרְּפ-תֶא יִתיִּבְרהְו ל
 טֶכיֵכְרַד-תֶא םֶּתְרַכּו :םִיֹוּגַּב בָעָר תַּפְרֶח דֹוָע ּוָחְקִת 1

 לַע םֶכיֵנְַּ םֶתֹטְקִנּ םיִבֹוטדאְל רֶׁשֲא םֶכיֵלְלַַמּו םיִעְרַה
 םִאְנ הֶׂשֹעייִנֲא םכמל אְל וסָיִתְבַעתילעְו םֶכיֵתְנֹוֲע 2

 זריֵּב םֶכיֵכְרַּדִמ ומלְּכִהְ וׁשְֹּב םָכָל עַדָי הֵוהְי נָא
 לֶּלִמ םֶכְתֶא יִרֲחַט םייִּב הוה יָנֹדֲא רַמָא הָּכ .:לָאָרְׂשִי

 ץֶרָאָהְו :תֹוָבְרָחַה ּנְבנְו םיִרָעה-תֶא יִּתְבַׁשְהְו םֶכיֵתֹנֹוְע 4
 {רֵבֹוע-לְּכ יִניְֵל המָמְׁש הָתְיְ רֶׁשֲא תַחֵּת דֶכֶעַּת הָּמַׁשְַה
 תֹובִרָחָהיִרֶעַהְןְרעַדנִּכ הָתְיָה הָּמִׁשְּנַה יַהְְרָָהּורְמֶאְו

 :ןעֶניֹוא עֶרייֵז ראָפ ןעֶרעוֶו טְגיִלייֵהעֶג ְךייֵא

 ול לאקזחי

 ןעוֶו דְנּוא 20 :טֶּפְׁשִמעֶג אייֵז ְךיִא ּבאָה

 םִיֹוג איד ּוצ ןעֶמּוקעֶגְנָא ןעֶנעֶז אייֵז

 ןעֶמּוקעֶגְניִהַא טְראָד ןעֶנעֶז אייֵז ּואוְוַא
 ןייֵמ ןעֶועוֶועֶג לֵלֵחְמ אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא

 אייז ןופ טאָה ןעֶמ ןעוֶו ,ןעֶמאָנ ןעֶגיִלייֵה
 םיִראַה םעֶד ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד איִד ,טְגאָזעֶג

 ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,קְלאָפ
 ָךיִמ ּבאָה ְּךיִא רעֶּבָא 21 :דְִנאַל ןייַז ןּופ

 ןעֶמאָנ ןעֶגיִלייֵה ןייֵמ ןעֶנעוֶו טְמְראַּבְרעֶד
 לֵלַחְמ טאָה לֵאָרְׂשִי זיֹוה סאָד ןעֶכְלעוֶו
 אייז זאוְוַא םִיֹוג איִד ןעְׁשיוִוְצ ןעֶועוֶועֶג
 םּוראָד 22 :ןעֶמּוקעֶגְניִהַא טְראָד ןעֶנעֶז
 רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי זיֹוה םעֶד ּוצ גאָז
 אֹוהְט ןעֶנעוֶוְטעֶרייֵא ןּופ טיִנ ,טאָנ ראַה
 ןעֶגעוֶו טְרֶעייֵג ,לֵאָרְׂשִי זיֹוה ָא ,סאָד ְּךיִא

 טאָה רֶהיֵא ןעֶכְלעוֶו ןעֶמאָנ ןעֶניִלייֵה ןייֵמ
 אוְוַא םִיֹוג איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶועוֶועֶג לֶלֵחְמ
 דנּואפ3 :ןעֶמּוקעֶנְניִהַא טְראָד טְנעֶז רֶהיֵא

 ןעֶמאָנ ןעֶסיֹורְג ןייֵמ ןעֶניִלייֵה לעֶז ְךיִא
 ןעֶראָועֶג טְכעוֶוְׁשְרעֶּפ זיִא רעֶכְלעוֶו
 םֶהיֵא טאָה רֶהיֵא סאו םִיֹונ איִד ןעֶׁשיוִוְצ
 איד דְנּוא ;אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶזעוֶועֶג לֵלַחְמ
 ,ראַה רעֶד ןיִּב ָךיִא זַא ןעֶסיוִו ןעֶלעוֶו םִיֹוג
 ןיִא לעֶו ְּךיִא ןעֶו ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז
 ןּופ ןעֶמעֶנְסיֹורַא ְּךייֵא לעדֶז ְּךיִא דְנּוא 4

 ְךייַא לע ְךיִא דְנּוא ,רעֶדְנעֶל עֶלַא ןופ ןְלעֶמאַזְנייֵא ְךייַא לעדֶו ָּךיִא דְנּוא ,םִיֹוג איִד
 ןעֶגְנעֶרְּפְׁש ְּךייֵא רעֶּביִא לעוֶו ְךיִא דְנּוא 28 :דְנאַל ןעֶנייֵא רֶעייֵא ּוצ ןעֶנְנעֶרְּבְנייֵרַא
 עֶרייֵא עֶלַא ןּופ דְנּוא ,ןעֶטייֵקְגיִנייִרְנּוא עֶרייֵא עֶלַא ןּופ ןעֶניִנייֵר ְּךייֵא דְנּוא רעֶסאַו ןייֵר
 דְנּוא ,ץְראַה םֶעייֵנ ַא ןעֶּבעֶג ְּךייֵא לעוֶו ךיִא דנוא 26 :ןעֶניִנייֵר ְּךייֵא ְּךיִא לעֶז ןעֶצעֶג

 -ייֵטְׁש םאֶד ןּוהְטִּפָא לעו ְּךיִא דְנּוא .ןעֶּבעֶג ְּךייֵא ןעֶׁשיוִוְצ ְּךיִא לעוֶו טְסייֵג ןֶעייֵנ א
 ;ץְראַה םעֶנְרעֶׁשייֵלְפ ַא ןעֶּבעֶג ָךייֵא לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ,שייֵלְפ רֶעייֵא ןּופ ץְראַה עֶנְרעֶנ
 ןעֶכאַמ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ;ךייַא ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶּבעֶנ ְךיִא לעוֶו (שֶדֹוקַהנ ַחּור ןייֵמ דְנּוא 7
 דְנּוא םיִטָּפְׁשִמ עֶנייֵמ ןעֶמיִה טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,ץעֶזעֶג עֶנייֵמ ןיִא ןְהעֶג טְלאָז רֶהיֵא סאָד
 ּבאָה ְּךיִא םאֶו דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶניֹואוְו טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא 28 :ןּוהְמ אייֵז טְלאָז רֶהיֵא

 ןייז לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,קְלאָפ ןיימ ןייַז טעוֶו רֶהיֵא דִנּוא ,ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵא ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג
 דָנּוא ,ןעֶטייֵקְגיִניירְנּוא עֶרייַא עֶלַא ןּופ ןעֶפְלעֶה ּךייַא לעדֶו ְּךיִא דְנּוא 29 :טאָג רֶעייֵא
 ףיֹוא לעֶו ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶרְהעֶמְרעֶפ סֶע לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ןְראָק םעֶד ּוצ ןעֶפּור לעֶו ְךיִא
 םעֶד ןּופ תֹוריֵּפ איִד ןעֶרְהעֶמְרעֶפ לעֶוֶו ָּךיִא דְנּוא 80 :רעֶנְנּוד ןייק ןעֶּבעֶג טיִנ ּךייֵא
 (ןעֶּבאָה) ןעֶמעֶנ רֶהעֶמ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא יֵדְּכ ,דְלעֶַפ םעֶד ןּופ טְבּורְּפ איִד דְנּוא ,םיֹוּב
 ןעֶקְנעֶדעֶג רֶהיֵא טעוֶו לאָמְסְנעֶד דְנּוא 31 :םִיֹונ איִד ןעֶׁשיוִוְצ רעֶגְנּוה ןּופ הָּפְרָח איִד
 ןעֶזעוֶועֶג טּוג טיִנ ןעֶנעֶז סאָו ,םיִׂשֲעַמ עֶטְכעֶלְׁש עֶרייֵא דְנּוא ןעֶנעֶו עֶטְכעֶלְׁש עֶרייֵא

 דנּוא דְניִז עֶדייֵא ןעֶנעֶו ןעֶניֹוא עֶרייֵא ןיִא ןְלעֶקְעְֶרעֶפ טְסְּבִלעֶז ְּךייַא טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא
 ,םאֶד ְּךיִא אּוהְמ ןעֶנעֶו טעֶרייֵא םּוא טיִנ 32 :םיִׂשֲעַמ עֶניִדְרעוֶוְמּוא עֶרייֵא ןעֶנעוֶו
 הָׁשּוּב ןעֶּבאָה טְלאָז רֶהיֵא יֵדְּכ ,ןייַז טְנאַקעֶּב ְּךייֵא ּוצ סאָד זאָל ,טאָב ראַה רעֶד טְנאָז
 ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא 88 !לֵאָרְׂשִי זיֹוה ָא ,ןעֶנעוֶו עֶטְכעֶלׁש עֶרייֵא ןעֶנעֶו דְנאַש דְנּוא
 לעוֶו ןעֶדְניִז עֶרייֵא עֶלַא ןּופ טְגיִנייֵרעֶג ןעֶּבאָה ְךייַא לעֶז ָּךיִא ןעוֶו גאָט םעֶד ןיִא ,טאָג
 -םיֹוא ןעֶלעוֶו תֹובְרּוח איד דְנּוא טעֶטְׁש איִד ןיִא ןעֶניֹואְו ןעֶּכאַמ ְּךיֹוא ךייַא ְּךיִא
 לייוו ןעֶרעֶֶו טייֵּבְרַאעֶּב טעֶו דְנאַל עֶטְסיוְרעֶפ םאָד דנּוא 21 :ןעֶרעװ טעיֹוּבעֶג
 דָנּוא 88 :רעֶהעֶנְרעֶּביִא עֶלַא ןופ ןעֶניֹוא איֵד ראָפ טְסיז ןעֶועוֶועֶג ֹזיִא םִע
 -עֶב זיִא טֶסיֵװ ןעֶועוֶועֶג ֹויִא םאָו דְנאַל עֶניִזױאָד סאָד ןעֶנאָז ןעֶלעוֶו אייֵז
 בּורָה ןעֶועֶועֶג ןעֶנעֶז סאָו טעֶטׁש איִד דְנּוא ןְדֵע'ְוִנ רעֶד איו יֹוזַא ןעֶראוָו

 דנוא
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 56 רֶׁשֲא םִונַה יְִדְו :וכָשָי תֶחוצְּב תֹמָרֲהְְַו תמׁשְּגַת ןעֶנעֶז ,ןעֶכאַרְּבעֶנְּפָא דְנּוא ,טְסיוִו דְנּוא

 תרֹוסְרֲהגַה יֵתיִנְּב הָוהְי יָא ! יִּכ םָכיֵתוביִבְס הָאָׁשִ :עֶטְניֹואוְועֶּב דְנּוא עֶטְסעֶפ ּוצ ןעֶראוָועֶנ
 . ױ יי :

 יז יִיִׂשת יחרכד היה לא השזה יחְשש  -עֶנְרעֶּביִא ןעֶנעֶז סאָו םִיֹוג איד דְנּוא 6
 יז ןאַצְּכ םיִׁשָרָק ןאַצְּכ : םָדָא ןאָצַּכ םָתֹא הָּכרַא םֵהָל זא ןעֶמיוז ןעֶקעֶֶה ךיוא =ורַא ניר ןעֶּביִלְּכ לארשיזתוסלׁשֶדַא תא דו הי רָא רמָא ַא ןעֶסיוו ןעֶלעֶֶו ָךייֵא םּורַא םֶגְניר ןעֶֶּביִלְּ
 תֹאֵלְמ תֹובֵרָחָה םיִרֶָה הָניהִּ ןֵכ הֶדֲמְּב םלָשְי ,עֶנעֶלאַפּוצ סאָד ףיֹוא ָעיֹוּב ראַה רעֶד ְּךיִא
 י:והְי ןנָארִּכ וְָדָו םָדָא ןאֵצ ָךיִא ,עֶטעֶטְסיוִוְרעֶפ סאָד ץְנאַלְפ ךיִא דְנּוא

 זל : 4 ש םע ּבאָה דנוא טעֶרעֶג םִע ּבאָה ראַה רעֶד
 א ְךֹותְּב יִנֲחיִנַ ןרִי ָחּורְּב ִנֲאיִצו הָורְיירַי יֵלָע הָתְיָה 1 : א 7

 ג | םיבָמ םֶהיֲֵעיִנְיִבַעָהְו :!תֹומָצִע הָאלְמ איו הְָקִּבַה - "7 א א עי ואנ אז ז יֹוזַא ; ּוהְט י
 תרוָשבָ הנְ הְָקִּבַה פילע רֹאָמ תָֹּבַר הִֵהְו ביִבָס לעוֶו לאָמ ןעֶגיִזאָד םעֶד ןעֶנעֶרְו ְךאָנ ,םאָה
 3 הָּלִאָה תֹומְצֲעָה הָיְחִתַה םֶלָאְרִּב יִֵא רֶמאּו :רָאְמ זיוה םעֶד ןּופ ןעֶרעֶו טְשְראָפעֶג ְּךיִא
 4 יילַע אֵבָּנה יַלַא רָמאֵו וָּתְָדי הָּתַא הָוהְי יָנֹדֶא רֵפאְו לעֶו ְךיִא ,ןּוהְט ּוצ אייֵז ראַפ םֶע לֵאָרְׂשִי
 א 2 םֹומְצעה םֶהילֲא עי לאה תמַה איו יֹוזַא ןעֶרְהעֶמְרעֶפ ןעֶׁשְנעֶמ אייֵז ראַפ
 ה הָּלִאָה תֹומְצֲעַל הָוהְי יָנֹדֲא רַמָא : אז אב טאקע וי :

 6 םיִדינ םָכילעיִּתַתנְו :םֶתִיְחַ חּור םֶכָב איִבמ יִנֲא הנה 0 ֶביִל הא א יא ר
 כב ִּתַתָנְו רע םֶכיִלֲ ְִּמִָקְו רֶׂשְּב םֶכיֵלֲע יִתְלֲעַהְו ןיִא .םיִלָׁשּורְי ןּופ הא נה א

 ז יִתְיְצ רֶׁשֲאַּכ יִתאַּבְִו :הָוהְי ינֲאיַּכ םֶּתְעַדיו םֶתיְחְו ַחּוה ןייַז ןעֶלעוֶו יֹוַא ,םיִבֹוט םיִמָי עֶרייֵז
 -לֶא םֶצָפ תֹומָצִע ברקת ׁשַעַר"הִהְ ִאבּנְִּ לוקייהי ןּופ ףאָׁש טיִמ לּופ טעֶטְׁש עֶטְסיִו איִד

 8 רק ! הֶלֶע רָׂשָבּו םיִדיִג םָהיֵלֲע = = 6 ָךיִא זַא ןעֶסיוִו ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶשְנעֶמ
 9 אֵבָּנִר יֵלֵא מא :םֶהָּב יא ַחּרְו הָלְַמְלִמ רֹ םֶהיֵלֲע :ראַה רעֶד ןיִּב

 | רַמָא-הְּכ ַחּורָה-לֶא ָּתְרַמָא .םֶרְַָב אֵבָנַה ַחּוְָהילֶא
 םִינּורֲהַּב יְִּפו ַחּורָה יִאְּב תֹוחּור עַּבְרַאְמ הָוהְי יָנֲֹא
 יַחּורָה םֶהָב אֹובָּתַו יִנְוִצ רֶׁשֲאַּכ יִתאֵּכַנַהְו :ויחי הָלֵאָה

 גנ רָמאֹּיַו :דָאְמ רֶאְמ ליה ליה םֶהיֵלְנַרילַע ודְמעּיו חי רימ ףיֹוא זיִא ראַה םעֶד ןּופ דְנאַה איד 1
 הִֵּה הָּמֵה לֵארְׂשִי תֵּב-לּכ הָלֵאָה תֹומְצִעָה םֶרָאְדִּב ילִא -םיֹורַא ְךיִמ טאָה ראַה רעֶד דְנּא ,ןעֶזעוֶועֶג

 :ינָל ּונְרננ ּונֵתְוקִת הָדְבֶאְ ּוניֵתֹומְצִע ְּׁבָי םיִרְמֶא 7 : 6
 דְנּוא ,(ׁשֶדֹוקַה) ַחּור םעֶד ָךְרּוד טְכאַרְּבעֶג
 טיִמ לּופ ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאוָו ,לאָהְט םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא טְזאָלעֶגְּפּורַא ְּךיִמ טאָה רֶע
 אייֵז ,העָז דְנּוא ,םּורַא דְנּוא םּורַא טְרְהיִפעֶגְכְרּוד אייֵז רעֶּביִא ָּךיִמ טאָה רֶע דְנּוא 2 ; רעֶנייַּב
 רֶהעֶז ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז ,העָז דָנּוא ,לאָהְמ םעֶנעֶּפָא םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ליִפ רֶהעֶז ןַעֶנעֶז
 רעֶנייֵּב עֶגיִזאָד איִד ןעֶנעֶק ,םָדָא-ְןֶּב ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע דְנּואב :(טְראַדְרעֶפנ ןעֶקּורְמ
 ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 1 :םִע טְסייוֵו ןיילַא אזד ,טאָג ראַה יֹוא טְגאָזעֶג ְךיִא ּבאָה יֹוזַא ?ןעֶּבעֶל
 יֹוא ,ןעֶנאָז אייֵז ּוצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,רעֶנייֵּב עֶגיִזאָד איִד רעֶּביִא תֹואּובְנ גאָז ,טְגאָזעֶג ריִמ
 ּוצ טאָג ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 2 !ראַה םעֶד ןּופ טְראָָו סאָד טְרעֶה ,רעֶנייֵּב עֶטְראַדְרעֶפ רֶהיֵא
 :ןעֶּבעֶל טעֶוֶו רֶהיֵא דְנּואַחּור ַא ןעֶגְנעֶרְּבְניירַא ְּךייַא ןיִא לעוֶו ָךיִא טְהעֶז ,רעֶנייֵּב עֶגיִזאָד איִד
 דָנּוא ,ׁשייֵלְפ ןעֶגְנעֶרְּב ךייַא ףיֹוא לעֶו ָךיִא דְנּוא ,ןְרעֶדָא ןעֶּבעֶג ּךייֵא ףיֹוא לעֶזֶז ָךיִא דְנּוא 6
 טעדֶו רֶהיֵא דְנּוא ,ַחּור ַא ןעֶּבעֶג ָּךייֵא ןיִא לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,טיֹוה טיִמ ןעֶקעֶדעֶּב ּךייֵא לעֶו ָךיִא
 ָךיִא ּבאָה יֹוזַא 7 :ראַה רעֶד ןיִּב ְּךיִא זַא ןעֶסיוִו טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶרעֶו גיִדעֶּבעֶל
 טְגאָזעֶג תֹואּובְנ ּבאָה ָּךיִא ןעוֶו דְנּוא ;ןעֶטאָּבעֶג ריִמ טאָה ןעֶמ איו ,טְגאָזעֶג תֹואּובְנ
 רעֶנייֵּב איִד ןיִראָז .ׁשַעַר ַא ןעֶזעוֶועֶג ויִא םִע ,העֶז רֶנּוא ;לֹוק ַא ןעֶועוֶועֶג ויִא יֹוזַא
 -עֶזעֶג ּבאָה ְךיִא ןעוֶו דְנּוא 8 :ןייֵּב ןְרעֶדְנַא םּוצ ןייֵּב ןייֵא ןעֶמּוקעֶג טְנעֶהאָנ ןעֶנעֶד
 ןעֶמּוקעֶג אייֵז ףיֹוא זיִא ׁשייֵלְפ רְנּוא ,ןְרעֶדָא ןעֶועוֶועֶג אייֵז רעֶּביִא זיִא סֶע ,העָז ןעֶה
 ןעֶזעוֶועֶג טיִנ אייֵז ןיִא זיִא םִע רעֶּבָא ,ןעֶּביֹוא ןּופ טְקעֶדעֶּב אייֵז טאָה טיֹוה ַא דְנּוא
 תֹואּובְנ גאָז .ַחּור םעֶד ּוצ תֹואּובְנ גאָז ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 9 :ַחּור ןייק
 םּוק ,טאָג ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא .ַחּור םעֶד ּוצ ןעֶנאָז טְסְלאָז אּוד דְנּוא !םָדָא-ְזִּב אּוד
 ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ םיִגּורַה עֶניִזאָד איִד ףיֹוא זאָלְּב דְנּוא .ַחּור יֹוא ,ןעֶדְניוִו רֶעיִּפ איִד ןּופ
 ּוא ןעֶטאָּבעֶג ריִמ טאָה רֶע איו יֹוזַא טְנאָזעֶג תֹואּובְנ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 10 :ןעֶּבעֶל
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְּבעֶלעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶמּוקעֶגְנייֵרַא אייֵז ןיִא זיִא ַחּור רעֶד
 טאָה רֶע דְנּוא 11 :לִיַח םעֶסיֹורְג רֶהעֶז ַא םיִפ עֶרייַז ףיֹוא טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא ְךיִז
 ןּופ זיֹוה עֶצְנאַג םאָד ןעֶנעֶז רעֶנייֵּב עֶניִזאָד איד םֶדָא-ְןֶּב ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ
 עֶרעֶזְנּוא דְנּוא ,טְראַדְרעֶפ ןעֶנעֶז רעֶנייֵּב עֶרעֶזְנּוא ןעֶנאָז אייֵז העָז לֵאָרְׂשִי
 םּוראָד 12 :ןעֶראוָועֶג ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ ןעֶנעֶז ריִמ דְנּוא ,ןעֶריֹולְרעֶפ זיִא גָנּונעֶפאָה

 זל לעטיפאק

 כאז אָ



099 

 זיּנַה הֹוהְי יָנֹדֲא ַמָאיהְּכ םֶהוֵלֲא ָּתְרַמאְו אֵבָנִה כָל 12
 םֶכיִתֹורְבַקִמ םֶכְתֶא יִתיִלְַהְ טְכיֵתֹורְבק-תֶא ַחֵתֹּפ יִנֲא

 ִנֲיּמ םּתְשַַו :לֵאָרְׂשִי תַמְדַא-לֶא םֶכְתֶא יִתאֵבהְו יִּמַע 2
 טבֶכְתֶא יִתֹלַָהְבּו םֶּקוכקתֶא ִחְתִפְּב הְוהְי

 ִתְחַנהְו םֶתיִיְחְו םֶכָב יָחּור יִּתַתָנְו :יִּמִע םֶכיֵתוְרְבַקִמ 4
 יִתיׂשְָו ִּתְרַּבַּד הָוהְי ינֲא יִּכ םֶּתְעַדי םֶכְחַמְרַא-לַע םֶכְתֶא
 הָּתַאְו :רמאֵל ילֵא הוהזרבה הה - ההיסא
 ינְבלְו הָדוהיל ֹוָלְצ םֶחְכּו דֶחֶא ץֵע ךל"חק םֶרָאְרְב
 ץֶע ?קויל ןלָע בֹותָכּו דָחֶא ץע חַקְלּו וָהְכֲח לֵאָרְׂשִי

 -לֶא רֶחֶא םֶמֹא בֵרָקְו :ִרֵבֲח סארי תַביִלְכְו םִיַרָפֶא עז
 ורְמאְ רֶשֲַכְו ריב םיִדְחֶאַל ּוָהְ רֶחֶא ץעל ךִל דֶחֶא 15

 ;ְךֶל הֶּלַא-הְמ ל ריִתאְֹלֲה ֶמאֵל מע יִנְּב לא
 ץעיתֶא חמלינ נָא הנַה הָוהְי דָא ַמָא-הְּכ םִתִלֲא ר 19

 םָתֹוא יתת וִרְבֲח לאָרְׂשִי יֵמְבׁש םִיַרְפָאידַיְּב רֶׁשֲא ףסוי
 רָב דָחֶא ּוהו רֶחֶא ץעֶל םמיִׂשִַו הָדּוְי ץע-תֶא ויָלָע

 רֵּבְַו :םֶהיֵניעְל ָךיְּב םֶהיֵלֲע בְֶּכִּת רֶׁשֲא םיִצֵָה ייהְו 2,
 נביא טקל יִנֲא הנה הֹוהְי יָנֹדֲא לַמָא-הָּכ םָהֵלֲא
 םֶתֹא יִּתְצכְ טְׁש-ּונְלֶה רֶׁשֲא םִיּוגַה ןיִבִמ לֵארְׂשִי
 יֹוגְל םֶתֹא יִתיִׂשָעְו :םֶתָמְַא-לֶא םָתֹוא יִתאֵבָהְו ביִבָּפִמ
 ְךֶלֶמִל םֶלְִל הָיְהִי דָחֶא מו לֵארְׂשִי יֵרָהִּב ץֶרֶאְּב א
 תֹוכָלְמַמ יִּתְשִל דוע ּוצֲחִי אֹלְו םִיונ נָׁשִל דֹוע-הְיְהִי אֵלְו

 לֵכְו יי ֶרילְלנּ רע וָאְמִִ אָלְו א 8

 תל הָיְהֶא לאו 0 א םָתֹוא יִּתְר הֵהשו םֶדְב
 הֶדָיְהְי רֶחֶא הָעֹורְו םֶהיֵלֲע ְךֶלֶמ י דִוָד יִּדְבִעְו ;םיהלאל
 ובְׁשִיְו :םֶתֹא ּוׂשָעוּורְמְׁשִי ִתֹוּכִחְו וכֵלי יְֵּפְׁשִמְבּו םּלְכְל הנ

 ּהָביּובְׁשִי רֶׁשֲא בעיל יְִבְַל ִּתַתְנ רֶׁשֲא ץרָאָה-לַע

 ול לאקזחי

 אייז וצ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,תֹואּובְנ גאָז
 טְהעֶו טאָג ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָז
 ,םיִרָבְק עֶרייֵא ןעֶכאַמְפיֹוא לעוֶו ְךיִא
 ןּופ ןעֶגְנעֶרְּבְפיֹורַא ָּךייֵא לעדֶו ךיִא דְנּוא
 ְךיִא דְנּוא !קְלאַפ ןייֵמ יֹוא ,םירָּבְק עֶרייֵא
 דְנאַל םעֶד ּוצ ןעֶנְנעֶרְּבְנייִרַא ְּךייֵא לעֶו
 ןעֶסיוז טעוֶו רֶהיִא דְנּוא 13 :לֵאָרְׂשִי ןּופ
 לעוֶו ְּךיִא ןעוֶו ,ראַה רעֶד ןיִּב ְךיִא זַא

 ךיִא ןעֶו דְנּוא ,םיִרָּבִק עֶרייֵא ןעֶנעֶפֶע
 עֶרייֵא ןּופ ןעֶגְנעֶרְּבְפיֹורַא ְךייֵא לעֶו
 ְךיִא דנּוא 14 :קְלאָפ ןייֵמ יֹוא ,םיִרָבְק
 דְנּוא ;ְךייא ןיֵא ַחּור ןייֵמ ןעֶּבעֶג לעוֶו
 ןעֶרעוֶו גיִדעֶּבעֶל (רעֶדיִװ) טעוֶו רֶהיֵא
 ףיֹוא ןעֶהּור ןעֶכאַמ ְּךייֵא לעוֶו ָךיִא דְנּוא
 טעוֶו רֶהיִא דְנּוא ,דְנאַל ןעֶנייֵא רֶעייֵא
 ,טעֶרעֶג םִע ּבאָה ראַה רעֶד ְּךיִא זַא ןעֶסיוִו
 טְּנאָז ,ןּוהְמעֶנ (ְךיֹוא) סֶע ּבאָה ְּךיִא דְנּוא
 ןּופ טְראָו םאָד דְנּוא 18 :ראַה רעֶד
 וצ יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ּוצ זיִא ראַה םעֶד
 ריִד םעֶנ םֶדָא-ְוִּב אוד דנּוא 16 :ןעֶנאָז
 הָדּוהְי ראַפ ףיֹוראַד ּבייֵרְׁש דְנּוא ץְלאָה ַא
 םיִרָּבַח עֶנייֵז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא
 דָנּוא ץְלאָה םעֶרעֶדְנַא ןייַא םעֶנ ְךאָנְרעֶד
 ץְלאָה םאֶד ,ףֵמֹוי ראַּפ ףיֹוראַד ּבייֵרְש

 ןְהעֶנעֶג דְנּוא 17 :םירַּבַח עֶנייַז לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶנְזיֹוה עֶצְנאַג םאֶד דֶנּוא םִיַרְפֶא ןּופ
 ןיִא םֶנייֵא ןעֶרעוֶו ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ץְלאָה (קיִטׁשנ ןייַא ּוצ ןְרעֶדְנַא םּוצ םֶנייֵא אייז
 וצ יֹוזַא ,ןעֶנאָז ריִד ּוצ ןעֶלעוֶו קְלאָפ ןייד ןּופ רעֶדְניִק איד ןעוֶו דְנּוא 18 :דְנאַה עֶנייַד
 :(םייֵדעֶּב סאָד םאִו) ,ריִד וצ זיִא סאָד סאָו ןעֶנאָזְנָא טיִנ םִנּוא אּוד טְסְליוִו ,ןעֶנאָז
 סאו ףמֹוי ןּופ ץְלאָה סאָד םעֶנ ְּךיִא ,העָז ,טאָג ראָה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,אייֵז ּוצ דער 9
 ָךיִא דְנּוא .םיִרָּבַח עֶנייֵז לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִטָבְׁש איִד דְנּוא ,םִיַרְּפֶא ןּופ דְנאַה איִד ןיִא זיִא
 ןייֵא ּוצ ןעֶכאַמ אייֵז לעֶו ְּךיִא דְנּוא הָרּוהו ןופ ץְלאָה םעֶד (וצ) ףיֹוא ןעֶּבעֶנ אייז לעֶז
 ףיֹוא רעֶצְלעֶה איִד דְנּוא 20 :דְנאַה עֶנייַמ ןיִא םֶנייֵא ןייַז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ץְלאָה
 דָנֹוא 21 :ןעֶניֹוא עֶרייַז ראָפ דְנאַה עֶנייַד ןיִא ןייַז ןעֶלאָז טבע טְסאָה אּוד לע
 ןעֶמעֶנ (םִיֹורַא) לעדֶז ּךיִא ,העֶז ;טאָג ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא ,ןעֶדעֶר אייֵז ּוצ טְסְלאָז אּוד
 ןעֶגְנאַגעֶגְניִהַא טְראָד ןעֶנעֶז אייֵז ּואוְוַא ,םִיֹוג איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק אי 5
 ןעֶגְנעֶרְּבְנייַרַא אייֵז לעֶו ְּךיִא דְנּוא ,םּורַא םֶגְניִר ןּופ ןְלעֶמאַזְרעֶפ אייֵז לעֶו ּךיִא דְנּוא

 םעֶד ןיִא קְלאַפ ןייֵא ראַפ ןעֶכאַמ אייֵז לעוֶו ְּךיִא דְנּוא 92 :דָנאַל ןעֶנייֵא
 ָּדְלְמ ַא ראַָפ עֶלַא ּוצ ןייַז לאָז ְּךֶלֶמ ןייֵא דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ גְרעֶּב איִד ר דְנאַל
 לאָמנייק ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ אייַוְצ ּוצ ןייַז רֶהעֶמ טיִנ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא
 ְךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 28 :עֶכייֵרְניִנעֶק אייוֵוְצ ןיִא ןייַז סו ר טיִנ
 ןעֶמייַקְניִדְרעוֶוְמּוא עֶרייַז טיִמ דָנּוא ןעֶצעֶנ עֶרייַז טיִמ ןייַז אֵּמַטְמ ּרְהעָמ םיִנ
 עֶרייֵז עֶלַא ןּופ ןעֶּפְלעֶה אייֵז לעוֶו יי טְרֶעייֵנ ,רֶניִז עֶרייַז עֶלַא טיִמ .דָנּוא
 דנּוא ןעֶניִנייִר אייֵז לעוֶװ ְּךיִא דְנּוא .טְניִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ּואוְוַא ןעֶנְנּוניֹואוֶו
 ןייֵמ דְנּוא 24 :םאָנ רֶעייֵז ןייַז לעֶו ָּךיִא א קְלאַפ ןייַמ ןייַז ןעֶלעוֶו אייֵז
 ןייַז טעוֶו ְּךּוטְסאַּפ ןיֵא דנוא ,אייֵז רעֶּביִא ְךַלָּב ַא ןייַז םעֶװ דֹוָד טְכעֶנְק
 ןעֶלעוֶו אייז דֶנּוא ,םיטָּפְׁשמ עֶנייֵמ ןיִא ןְהעֶנ ןעֶּלעוֶו אייֵז דְנּוא , עֶלַא אייֵז רעֶּביִא
 ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 258 :ןּוהְט אייֵז ןעֶלעוֶו איז דנוא ץעֶזעֶנ עֶנייֵמ ןעֶטיִה

 העי-ו ןלא

 וצ .טְכעֶנְק ןייֵמ ּוצ ןעֶּבעֶנעֶנ ּבאָה ְּךיִא םאָװ דִנאַל םעֶד ןיִא ןעֶניֹואז
 ןעֶניֹואָו ןִיִראַד ןעֶלעֶװ אייז טְניֹואוְועֶג ןעֶּבאָה ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵא ּואְחַא ,בֹקֲעַי

 אייז



 00 חל זל לאקזחי

 -דַע םֶהיֵנְב ;נְבּ םֶייִנְבּו הָּמֹר ָהיֶלָע ּובׁשָיְו םֶכיֵתֹוְבֲא עֶרייֵז דְנּוא ,רעֶדְניִק עֶרייֵז דְנּוא אייז
 15 תיֵרְּב םֶהָל יִּתְרָכְו :םָלועל םֶהָל איש דְבִע ידו םָלש ןייֵמ דנּזא ,גיִּבָע ףיֹוא זיִּב רעֶדְניִק םיִדְנִיֵק
 םֶתֹוא יִתיֵּבְרדְו םיִּתַת תֹ םָתֹוא הָיהִי םֶלוע תיִרְּב םולָׁש (אישָנ) ראַה ַא ןייַז טעוֶו דוָד טְכעֶנְק

 עז םֶהיֵלֲע יֵנָּׁשִמ הָיָה םלל על םכוב שדי יִת ְךיִא דנּוא 26 :ביִּבִע ףיֹוא אייֵז רעֶּביִא
 םֶכֹותְּב יִׁשָּדְקִמ תיהְּב לֵאְרׂשי-תֶא ׁשֵּדקְמ הָוהי ינֲא יֵּכ : אם דו על לי הא לאל הל יִתָיִהַי ,םֹולָׁש ןופ תירְּב ַא ןעֶכאַמ אייז טיִמ לע
 ,+ : ;טלשל טיִמ תיִרְּב רעֶניִּבֶע ןייֵא ןייז טעוֶו םִע

 חל וו * ' רֶנּוא ןעֶּבעֶגְניִהַא אייֵז לעדְז ְּךיִא דְנּוא ,אייֵז
 נא גוצלָא נפ םיִש םֶנָאְדְּב :רְמאֵליִלַא הָוהי-רַבד יִהְו יזְצ לע ְּךיִא דְנּוא .ןעֶרְהעֶמְרעֶפ אויִז
 5 ָּתְרַמֲאָו לע אֵבָּנדְו לבו ךֶׁשַמ ׁשאָראְָ וּמַה ץֶרֶא !גיִּבִע ףיֹוא ןֶּכְׁשִמ ןייֵמ ןעֶּבעֶג אייֵז ןעֶׁש
 ָשֶמ ׁשאֵר איִׂשְנ נו .ךילא נה הוי יָדֶא רֶמָא הֶּכ + דְנּוא ןייַז אייֵז אייַּב טעז ןֶּכְׁשִמ ןייֵמ דנוא 7
 א תאעו לב יח יִתת יּתבבשְו ולָבְת ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,טאָג רֶעייֵז ןייַז לעוֶו ָךיִא
 לה לב לילכמ יש םיָׂפו םיקפ יח לְּכיתֶאְו ןעֶלעוֶו םִיֹּוג איד דְנּוא 28 :קְלאָפ ןייֵמ ןייֵז
 טו ׁשָּכ סֶרְּפ ּוָלְּכ תֹבֲָח יִשִפִת מי וצ בר טְניִלייֵה סאוָו ראַה רעֶד ןיִּב ָךיִא זַא ןעֶסיוִו
 ןכר :ךָּתֹא םיִּבַר םיִּמִע ַָנֲא--לֶּכיתֶאְ ןופְצ יִתְּכַרי ? ירא א 2 א ירא ןייַז טעֶו ׁשְדקִמ ןייֵמ ןעֶו ,לֵאָרְׂשִי איד
 לג תהו לע םלהקה יִלְהקילְכְו הֶּתַא בל ןֵכָהְו :ביִּבָע ףיוא אייֵז ןעֶשיִזְצ

 | אובָּת םיִנָּׁשַה תיִרֲחַאְּב לקָפּת םיִּבַר םיִמָיִמ א חל לעטיפאק

 לע םיִּבַר םיִּמַעָמ תֶצְּבְקִמ בָרֶחַמ תֶבָבֹוׁשְמ ו ץרַא-לָא י !ד ם : : 6

 םיִּמעַמ איהְו דיִמָּת הָּכרֶחְל ְה-רֶׁשֲא לֵאָרׂשי יִרָה יע א
 עַּכ אֹובָת הָאושַּכ תיִלָעְו :םֶלְּכ חַטֶבִל ּובְׁשְִו הָאְצה -|ֶב 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ּוצ
 ;ְךֶתֹוא ם םיִבַרםיִמִעו פנֲא-לֶכְו ֶּתַא הָיְהִּת ץֶרֶאָה תֹּמַּכְל ןּופ נֹונ ןעֶנעֶק םיִנָּפ ןייֵד אּוהְמ ,םָדָא
 יולי אורה םֶוּב ו הָָהְו הָוהְי יָנֹדֲא רַמָא הֹּכ ןופ (איֵׂשָנ ראַה רעֶד ,גֹוגְמ דְנאַל םעֶד
 נ ָלֵָּתְרִמאְו ;הָעָר תֶבֶׁשֲחַמ ָּתְבִׁשָהְו בבלי םירְבִד תֹואּובְנ גאָז דְנּוא ,לֶבּות דָנּוא ָּךֶׁשֶמ ,שאֹר
 םיִבָׁשְי םֶלָּכ חַטִבְל יֵבְׁשִי םיִטְקְׂשַה אֹובָא תֹווָרָּפ ראלע ןעֶבאָז טְסְלאָז אוד דְנּוא 8 :םֶהיֵא רעֶּביִא

 ופ ובָלְו לֵלָׁש של :םֶהָל ןיא םִיַתָלְדּו ַחיִרְבּו הָמֹוח ןיֵאְּב ןיִּב ְךיִא העְז טאָג ראה רעֶד טְגאָד יֹוזַא

 םיֹועַמ ףָּפֶאְמ םַע אבו ביִָהל ֵּב שאֹר ןופ איׂשָנ ,גֹוג יֹוא ריִד ןעֶנעֶק

 ןעֶּבעֶג לעֶז ְךיִא דִנּוא ,ןעֶנְנעֶרְּבְקיִרּוצ ְּךיִד לעֶז ְךיִא דנּוא 4 :לָבּות דְנּוא ְּךֶׁשֶמ

 ןייַד דְנּוא ןעֶגְנעֶרְּבְסיֹורַא ְּךיִד לע ָּךיִא דדְנּוא ,ןעֶקאַּבְניִק עֶנייֵד ןיִא ןעֶנְניִר עֶנְרעֶזייֵא
 אייֵלְרעֶלַא טיִמ דייַלְקעֶגְנָא ןעֶנעֶז אייֵז ןּופ עֶלַא ;רעֶטייֵר דְנּוא דְרעֶּפ ,לִיַח סעֶצְנאַג
 םיֹורַא ןעֶהיִצ סאָו עֶלַא ,ןעֶדְליִש דְנּוא רעֶצְנאַּפ טימ ,גְנּולְמאַזְרעֶפ עֶסיֹורְג ַא .ְןִיַז יֵלְּכ
 טיִמ טְנעֶפאָועֶג ןייַז ןעֶלעֶו עֶלַא ,אייֵז טיִמ טּופ דְנּוא ןׁשּוּכ םֵרָּפ 8 :ןעֶדְרעוֶוְש

 זיֹוה סאָד .תֹוליָיַה עֶנייֵז עֶלַא דְנּוא רֶמֹונ 6 :לעֶטיִה (עֶנְרעֶזייֵא) דְנּוא רעֶצְנאַּפ
 עֶליִפ דָנּוא םּורַא תֹוליִיַה עֶנייַז עֶלַא דְנּוא טייֵזֹופָע רעֶד ןּופ הָמְרַנֹוּת ןּופ
 עֶנייֵד דִנּוא ,אּוד .טייֵרְּבעֶגְנָא אייז דְנּוא ןָא ְּךיִד טייֵרְּב 7 :ריִד טיִמ רעֶקְלעֶפ
 ּוצ טְסעֶװ אּוד דֵנּוא ,ןעֶלְמאַזְרעֶפ ריִד טיִמ ְּךיִז ןעֶלעוֶו םאִו ,גְנּולְמאַזְרעֶפ עֶצְנאַג
 טְפאָרְטְׁשעֶּב ןעֶלעֶֶו ןעֶרְהאָי עֶליִפ ןּופ (דְניִז עֶניַדד 8 :רַמֹוׁש םֶלַא ןייַז אייֵז
 זיִא םאֶו דְנאַל םעֶד ּוצ ןעֶמּוק אּוד טְסעֶו ןעֶרְהאָו עֶטְצעֶל איִד ןיִא ,ןעֶרעוֶו
 רעֶקְלעֶפ עֶליִּפ ןּופ זיִא םאִװ דִנּוא ,דְרעוֶוְש םעֶד ןּופ ןעֶראוָועֶג טְכאַרְּבעֶגְקיִרּוצ
 טְסיִװ גיִדְנעֶמְׁשעֶּב ןעֶנעֶז םאֶו ,לֵאָרְׂשִי ןּופ גְרעֶּב איִד ףיֹוא .טְלעֶמאַזְרעֶפ
 אייֵז דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ איִד ןּופ ןעֶראָועֶג טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא זיִא םִע רעֶּבָא ,ןעֶזעוֶועֶג
 ןעֶמּוק דְנּוא ןְהעֶגְפיֹורַא טְסעֶו אוד 9 :טייֵהְרעֶכיִז ןיִא ןעֶניֹואוְו עֶלַא ןעֶלעוֶו
 ּוצ ךְנאַל םאָד יֵדְּכ ןעֶקְלאָו ַא איװ יֹוזַא ןייַז טְסעֶו אוד ,םֶרּוטְׁש ַא אי יֹוזַא
 :ריִד טיִמ רעֶקְלעֶפ עֶליִפ דְנּוא .תֹוליָיַח עֶצְנאַה עֶנייֵד דְנּוא אּוד ןעֶקעֶרעֶּב
 ןעֶלעוֶו גאָט ןעֶניִזאָד םעֶד ויִא ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא טאָג ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא 0
 עֶטְכעֶלְׁש ןעֶקְנעֶד טְסעֶו אּוד דְנּוא ץְראַה ןייד ףיֹוא ןעֶמּוקְפיֹורַא רעֶשְרעוֶו איִד

 םעֶנעֶפָא םעֶד ּוצ ןְרעֶנְפיֹורַא לעװ ְָּךיִא ןעֶנאָז טְסעוֶו אּוד דנּוא 11 :ןעֶקְנאַדעֶנ
 ועָביִהּור איִד רעֶּביִא ןעֶמּוק לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ןְרֶעיֹומ עֶנייֵק ןעֶּבאָה םאִֶװ דְנאַל

 דָּוא ןְרֶעיֹומ עֶנְרֶא עֶלַא ןעֶניֹואְו אייֵז ,טייֵהְרעֶכיִז ןיִא ןעֶניֹואְו םאִו דְנּוא
 ּוצ דִנּוא ןעֶּביֹור ּוצ יִדְּכ 12 :ןעֶריִט עֶנייֵק דְנּוא ןְלעֶניִר עֶנייֵק ןעֶּבאָה אייֵז
 דְנּוצַא ןעֶנעֶז םאָו תֹובְרּוה איִד ּוצ ןעֶרְהעֶק ּוצ דְנאַה עֶנייַד דְנּוא ,ןְרעֶדְניִלְּפ
 רעֶקְלעֶפ איִר ןּופ טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא זיִא סאָו קְלאָפ םעֶד וצ רְנּוא .טְניֹואוְועֶּב
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 לאקזחי 01

 דו אָבְׁש :ץֶרָאָה ריִּבַט-לַע יִבׁשִי נֵקְו הָנְקִמ הָׂשֹע
 יכְלׁש טֵלְׁשִלֲה ךֶל ּורְמאֹי ליִִפְּכ-לֶמְ ׁשיִשרַ יֵרֲחְסְו
 בֵאָו ףֵקָּכ  תאֵׂשְל ְךֶלֶהְק ְָּלַהְקִה ַּב וְבָלֲה אב הָּתַא

 -ןֵב אֵכְנה ןכָל :ליִחְג לֵלֶׁ טלָׁשל ןינֵקְו הָנְקִמ ןַחְל 14
 םםזַּב ו אָלֲה הָוהְי יָנֹדֲא רַמֶא הָּכ גֹונְל מא םֶרָא

 ךמֹקְּמִמ ָתאֵבּו :עֶרֵּת חַמָבָל לֵאָרׂשייִּמִ תֶבָׁשְּב אּוַה וט
 םֶּלְּכ םיִסּוס יֵבְכְר ְּךֶתא םיִּבַר םיִּמַעְו הֶּתַא ןֹפְצ יֵתְּכְרִַמ
 תובל ןנּכ ֵאָרְׂשִייִמַע-לַע תילָו :בֶר ליְָ וִדְג לֶהָק
 ןעמִל יִצְרַא-לַע ל ְךיִתֹואְבַהְו הֶיְהִּת םיִמָּיַה תיִרֲחַאְּב ץרַאה

 -הָּכ :גוּג םֶהיֵניעְל ְּךב יִׁשְִּקִהְּב יִתֹא םִֹוּגַה תַעַַד וז
 םיִנֹומְרִ םיִמָיְּביִּתרַדרְׁשֶא אֹוההְּתַאָה הֹוהְי דָא רַמֶא
 ב אבל םיִנָׁש םֵהָהיִמיַּב םיִאּכנה לֵאָרְׂשִייאיִבנירְבִע דיְּ

 2 עג אָֹּב םִֹּב אּוהַה םִוַּבּהָיְָו -  :םֶהיֵלֲע ָּךְתוִא 5
 יִּפַאְּב יִתְמִח הָלֵצַּת הָוהְי יָנֹדֲא םִאָנ לֹגְרְׂשִי תַמְדַא

 הָיְהִי אּוהַה םִיּב אלא יִּתְרּבּדיִתָרְבָע-ׁשִאְב יִתָאְנַקְבּו 9
 ףֹו יה יד ינְפמּׁשְֲָו :ָאְרְׂשִי תַמְדַאלַע סֹודָג שער :

 = הָמְרֲאָה-לַע ׁשֵמֹרָה שֶמְרָהילְכְוהֶָׂשַה תיחְו םִיַמָּׁשַה
 לְפְָו םיִרָָה יִסְרָהְְו הָמָרֲאָה ינפ-לַע רֶׁשֲא םֶלָאָה
 -לכָל ולָי יִתאָרָקְ :לופִּת ץֶרֶאָל הָמּוח-לָבְו תֹונְֵרַּמַה
 ;הרָיְהִּת ווָחָאְּב ׁשיִא בֶרָח הָוהְייָנֹרֲא םָאנ בֶרֶח יִֵרָה
 ׁשיבּנלֶאיִנְבַאְו ףמּוׁש םְׁשָנְו םֶדְבּו רָבָדב ְתִאיִּתטְַּׁשנְו

 מל חל

 תֹומֲהְּב טְפאַשעֶגְנָא ְךיִז ןעֶּבאָה סאוָו

 םאוָו דְנּוא ,ןעֶנעֶמְרעֶמ םעֶרעֶדְנַא דְנּוא
 :דְנאַל םעֶד ןּופ עֶטיִמ רעֶד ןיִא ןעֶניֹּואוְו
 םיִרֲחֹוס איִד דְנּוא ,ןֶדֶד דְנּוא אָבְש 3

 ןעֶּביִל עֶגוי עֶלַא טיִמ ׁשיִׁשְרַת ןופ
 -ךעֶהַא אּוד טְזיִּב ,ןעֶנאָז ריִד ּוצ ןעֶלאָז
 טְסאָה ?ּביֹורְקאַז ןעֶּביֹור ּוצ ןעֶמּוקעֶג

 גְנּולְמאַזְרעֶפ עֶנייֵד טְלעֶמאַזְרעֶפ ןעֶד אּוד
 רעֶּבְליִז ןעֶגאָרְטּוצקעֶוַא ? ןעֶּביֹור ּוצ יִדְּכ
 דְנּוא תֹומֵהְּב ןעֶמעֶנְוצְקעוֶוַא ,דְלאָג דְנּוא
 -קאַז ןעֶסיֹורְג ַא ןעֶּביֹור ּוצ ,ןעֶנעֶמְרעֶפ
 אוד ,תֹואּובְנ נאָז םּוראָד 14 ?ּבֹור
 ּוצ ןעֶנאָז טְסְלאָז אּוד דְנּוא .םֶדָאְוִּב
 םעֶד ןיִא ,טאָג ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא ; גֹוג

 ןיִא טעוֶו לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייֵמ ןעוֶו גאָט
 (םיִנ) םִע אּוד טְסְלאָז ןעֶניֹואוְו טייֵהְרעֶכיִז
 ןּופ ןעֶמּוק טְסעֶו אּוד דְנּוא 19 ?ןעֶסיוו
 עֶליִפ דְנּוא אּוד ;טייֵז-ןֹופָצ ןּופ טְרָא ןייד
 ןעֶמייֵר ןעֶלעוֶו עֶלַא ,ריִד טיִמ רעֶקְלעֶפ

 רֶׁשֲא םיִּבַר םיִמַע-לַ וַַנֲא-לַעְֹיל ויָלָע ריָמְמַא תיִרְּפְָוׁשַא

 םיִּבר םיט יניעל יְִּעדוניּתְשדַקְתהְויְִלדְִהְו ותִא 5
 !הָוהְי יִנֲאיֵּפ ּוְָדִי

 טל םל
 הָוהְי יָנֹרָא רַמָא הֶּכ ָּתְרַמֲאְו גנ-לע אֵבנה םֶדֶאְדב הָּתִאְו א

 ניְִבְַּׁשְו :לֵבָתְו ךֶשֶמ ׁשאָר אשְנ גונ ְךֶלֵא יָה

 דְנּוא גְנּולְמאַזְרעֶפ עֶסיֹורְג ַא ,דְרעֶפ ףיֹוא
 טְסעֶו אוד דנּוא 16 :לִיַח םיֹורְנ ַא

 לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייֵמ ןעֶגעֶק ןְהעֶגְפיֹורַא
 ּוצ דְנאַל םאֶד יֵדְּכ ,ןעֶקְלאָָו ַא איז יֹוזַא

 עֶטְצעֶל איד ןיִא ןייַז טעוֶו םאָד ,ןעֶקעֶרעֶּב
 ןעֶגְנעֶרְבְנייִרַא ְּךיִד לעֶו ָּךיִא דְנּוא ,געֶט

 טְניִלייֶהעֶג ריד ְּךְרּוד לעוֶו ְּךיִא ןעוֶו ןעֶנעֶק ְּךיִמ ןעֶלאָז םִיֹוג איִד יֵדְּכ ,דְנאַל ןייֵמ ּוצ
 ןּופ רעֶד אּוד טְזיִּב ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 17 :נֹוג יֹוא ,ןעֶניֹוא עֶרייֵז ראָפ ןעֶרעוֶו
 םיִאיבְנ איִד טְכעֶנְק עֶנייֵמ ָּךְרּוד געֶט עֶגיִטייֵצְראַפ איִד ןיִא טעֶרעֶג ּבאָה ְּךיִא ןעֶמעוֶו
 קירוצ ןעֶרְהאָי ראַפ געֶּט עֶניִּבְלעֶז איִד ןיִא טְנאָזעֶג תֹואּובְנ ןעֶּבאָה סאוָו ,לֵאָרְׂשִי ןּופ
 ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 18 ?ןעֶנְנעֶרְּב אייֵז ןעֶנעֶק ְּךיִד לעוֶו ְּךיִא םאָד
 ראַה רעֶד טְגאָז ,לֵאָרְׂשִי דְנאַל םעֶד ןעֶנעֶק ןעֶמּוק טעוֶו גֹונ ןעוֶו גאָט םעֶד ןיִא ,גאַט

 ןיִא דנּוא 19 :םיִנָּפ ןייֵמ ןיִא ןְראָצְמיִרְג ןיימ ןְהעֶנְפיֹוא ןעֶזאָל לעוֶו ְךיִא םאָד ,טאָנ
 ,תֶמֵאָּב ,טעֶרעֶג ְּךיִא ּבאָה ןְראָצְמיִרְג ןייֵמ ןּופ רֶעייֵפ םעֶד טיִמ דְנּוא הָאְנִק עֶנייַמ
 :לֵאָרְׂשִי ןופ דְנאַל םעֶד ףיֹוא ׁשַעַר רעֶסיֹורְג ַא ןייַז טעֶװ גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא
 ןּופ לעֶנעֶפ איד דְנּוא םַי םעֶד ןּופ ׁשיִפ איִד ןְרעֶטיִצ ןעֶלעוֶו ריִמ ראָפ דְנּוא 0
 םִאָװ גנּומְדיִװ אייֵלְרעֶלַא דָנּוא ,דֶלעֶפ םעֶד ןּופ תֹויַח איִד דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד
 ,דָרֶע רעֶד ףיֹוא זיִא סאָו ׁשְנעֶמ רעֶכיִלְטיִא דְנּוא ,דֶרֵע רעֶד ףיֹוא ְּךיִז טעֶמְדיוו
 -ָנייֵא ןעֶלעוֶו ןְלעֶּפאַטְׁש איִד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶכאַרְּבעֶגְּפָא ןעֶלעוֶו בְרעֶּב איֵד דְנּוא
 לעֶװ ְּךיִא דְנּוא 21 :דֶרֶע רעֶד ּוצ ןעֶלאַפ טעֶו רֶעיֹומ עֶכיִלְטיִא דָנּוא ,ןעֶלאַפ
 דְנּוא ,טאָּב ראַה רעֶד טְנאָז ,גְרעֶּב עֶלַא רעֶּביִא דְרעֶוְׁש ַא ןעֶפּור םֶהיֵא ןעֶנעֶק
 טיִמ לעֶװ ְּךוִא דְנּוא 22 :ןְרעֶדְנַא םעֶד ןעֶנעֶק רעֶנייֵא ןייַז טעוֶו דְרעוֶוְׁש םאָד

 יֶצייֵלְּפ ַא טיִמ ,טּולְּב טיִמ דָנּוא ,טְסעֶּמ טיִמ (ןעֶפאָרְטְׁשעֶּב םֶהיֵאְנ ןיִטָּפְׁשִמ םֶהיֵא
 ְךיִא לעֶװ לעֶּבעֶוֶׁש דְנּוא רֶעייַפ טיִמ דְנּוא ,רעֶנייֵמְׁש-לעֶנאָה טיִמ דְנּוא ,ןעֶגעֶר
 עֶליִפ איִד רעֶּביִא דָנּוא ,תֹוליָיַח עֶנייַז ףיֹוא דָנּוא ,ןעֶנעֶגעֶר ןעֶבאַמ םֶהיֵא ףיֹוא
 טְניִלייֵהעֶג דֶנּוא םיֹורְנ ְּךיִמ לעז ְּךיִא דְנּוא 284 :םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז םאָו רעֶקְלעֶפ
 ,רעֶקְלעֶפ עֶליִפ ןּופ ןעֶניֹוא איִד ראָפ ןעֶרעוֶו טְנאַקעֶּט לעֶז ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶבאַמ
 :ראַה רעֶד ןיִּב ְּךיִא זַא ןעֶסיוו ןעֶלעוֶו אייז דְנּוא

 טל לעטיפאק
 ןעֶנאָז טְסְלאָז אוד דְנּוא .נֹוג רעֶּביִא תֹואּובְנ גאָז

 אוד ,גֹונ יֹוא ,ריִד ןעֶנעֶק ןיִּב ְּךיִא ,העָז טאָג
 ןעֶרְהעֶקְמּוא קירוצ ְּךיִד לעֶװ ְּךִא 2 :לָבּות דְנּוא

 דנוא

 םָדָאְוִּב אּוד דֶנּוא 1
 ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא

 ְךֶׁשֶמ ,שאֹר ןּופ איׂשָנ



 009 טל לאקזחי

 יִרָה--לַע ּךתֹואַבַַו ןופָצ יִתְּכרַיְמ ךיֶתיִלֲעהְוךיתאֵּטִשִו ַא ןעֶזאַלְרעֶּביִא ראָנ ריִד לעוֶו ְּךיִא דְנּוא
 יעך צו ללא ךימ הק יתד :לאושי נעֶרְבְפיֹרַאְךיד לעְיִא רנּא ,לעֶטְְעֶ
 יט אל א לא קל לפַא לע ְךיִא דא ,ןעֶטייֵז-ֹופצ איד ןופ ןעֶנ
 י דָאס חרפה לא יב לא הרשה ןפילג רלבה ןופ :רעּב איד .ףיֹוא ןעֶנְנעֶרְּבניהא- ךיד
 עדָיְו חַמַבִל וי ֵבְׁשִיִבו נונְמב ׁשָאייְּחַלָׁשְו :הָוהְי ןייד ןעֶגאַלְׁש לעֶז ְּךיִא דְנּוא 3 :לֵאָרְׂשִו
 לֵאָׂשי ימִ ךותָּב עידוא ׁשְדָ םֵש-תֶאְו :הָוהְי יִנֲאִּכ עֶנייֵד דְנּוא ,דְנאַה עֶקְניִל עֶנייֵדסיֹוא ןעֶניוּב
 הי יִנֲאַּכ עדי דע ישדקיסע"א לָתאֹרלו = עֶנייֵדסיֹא ןעֶלאַפ ןעֶכאַמ ךיִא לע ןעֶלייֵפ
 : הי א 8 הוה גד ללאְָׂשִּב שיק היֹוא ןעֶלאַפ טְסעוֶו אּוד 4 :דְנאַה עֶטְכעֶר

 טי האן קב וקיטה| נא ענייד דנזא אּוד לֵאָרְׂשִ ןּופ גרעֶּב איד
  מםיִצעואשיִאלו :םיִנָׁש עב שא םֶהְב רבו מו זיִא סאָו קְלאָפ סאָדְּיֹוא דְנּוא ,תֹוליִיַח עֶצ
 ׁשא--ּורֲעַבְי קָׁשָנַב יִּכ םירעייזג ובחי אֵלְו הֶרָּשַה ּוצ ןעֶּבעֶנעֶגְניִהַא ָּךיִד ּבאָה ְּךיִא ,ריִד טיִמ

 הוי דָא סָאָנ םֶהיחַביתֶא וו םֶתיֵלְלָׁש-תֶא וללַׁשְ ןּופ תֹויַח איִד דְנּוא לעֶנעֶפְּביֹור אייֵלְרעֶלַא
 וע לֵאְָׂשיִב רָבָכ םָׁשֹדםוקִמ ו גּונָל ֵתֶא אוהַה םּיַב היִהְו םעֶד ףיֹוא 2 :ןעֶסעֶרְפּוצְפיֹוא דְלעֶפ טעֶד

 יי א א המת ילד 2  ךיִא ןיִראוָו ןעֶלאַפאּודטְפעוֶודְלעֶפןֶעיֵרְפ
 יי קיג א דת רמת ידו טאָ ראה רעד טאָ ערע א
 יד יְבִה םִי א ר הָיְהְו = ןי+ הבה ןיִא רֶעייֵפ ַא ןעֶקיִׁשְסיֹוא לעוֶו ָךיִא דְנּוא 6

1 

 יֿפ

 13 םאנ ןְבַּכִה : :

 וי טיי ץרָאּפ םיִרבולדבִ דמי הי הַא ןיִא ןעֶניֹואוו סאָו איד רעְֶֶנּוא דֶנּוא ,גֹונָמ
 הָצְקִמ ּהָרֲהְטִל ץרַאהו ינְפ"לַע םיִרָתּנַה-תֶא םיֹרְבָעֶה-תֶא  -עוֶזאייַז דֶנּוא ,ןְלעֶזְניִא איִד ןיִא טייֵהְרעֶכיִז
 יט ?דָאָרְו ץֶרֶאָּב םירְבְָה יְִבִעְו :ּרְקחי םיִׁשָָחיהְעְִּׁש דְנּוא 7 :ראַה רעֶד ןיִּב ָךיִא זַא ןעֶמיוִו ןעֶל
 םירְּב קמה ותא ּוָרְבַק דע ןיוצ צא הָנָבּו םָדָא םָצָע ןעֶגיִלייֵה ןייֵמ ןעֶכאַמ טְנאַקעֶּב לעוֶו ְךיִא

 16 * ;ץֶרָאָה ּורֲהָטְו הָנְ מַה ריִע-םֶׁש ם םגו ;גונ ןִמֲה .אינילָא דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי קְלאַפ ןייֵמ ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶמאָנ

 17 2 רֹופַצַל ר = א ;דהֶּכ ר ןייז לֵלַחְמ ןעֶזאָל רֶהעֶמ טיִנ לע ְךיִא

 קי יי איי יני רציי עד רעֶד ,ראַה רעֶד ןיִּב ְךיִא זַא ןעֶסיוִו ןעֶל
 רעֶד טְנאָז ,ןעֶהעֶׁשעֶנ ןיֹוׁש זיִא סֶע דָנּוא ,ןָא טְמּוק םִע ,העְז 8 ;לֵאָרְׂשִי ןיִא רעֶניִלייֵה

 ןעֶניֹואוְועֶּב םאִו איִד דְנּוא 9 :טעֶרעֶג ּבאָה ְּךיִא ןעֶכְלעוֶו ןּופ גאָט רעֶד זיִא סאָד ,טאָב ראַה

 -עַרְּבְרעֶפ דֶנוא ןעֶרְניִצְנָא ןעֶלעוֶו איי דְנּוא ,ןעֶהעֶנְסיֹורַא ןעֶלעוֶו לֵאָרְׂשִי ןּופ טעֶּמְׁש איד
 ןעֶקעֶטְׁש איד דְנּוא ,ןעֶלייֵפ איד דְנּוא ןעֶניֹוּב איִד דְנּוא ,ןעֶדְליִׁש איד דְנּוא ןעֶפאוַו איִד ןעֶנ
 ןעֶדְניצְנֶא אייֵז טיִמ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶזיִּפְׁש איד דְנּוא דְנאַה רעֶד ןיִא טְלאַה ןעֶמ םאָ
 דנּוא ,דְלעַפ םעֶד ןּופ ץְלאָה ןעֶנאָרְט רֶהעֶמ טיִנ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 10 :רֶהאָי ןעֶּביִז רֶעייֵפ ַא
 -ייַפ ןעֶדְניִצְנָא טעוֶו ןעֶמ טְרֶעייֵנ , רעֶדְלעוו איִד ן ןּופ ןעֶקַאַה ּוצ ןעֶכיֹורְּב טיִנ סֶע ןעֶלעוֶו אייז
 םאָה איִד ןְרעֶדניִלּפ דֶכ ּזא םִרעֶּביֹור עֶרייֵז ןעֶּביֹורעֶּב ןעֶלעוֶו אייֵז דָנּוא ,ןעֶפאַַו איִד טיִמ רֶע
 זַא באָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא ןייַז טעוֶו סֶע דְנּוא 11 :טאָנ ראַה רעֶדטְגאָז ,טְּביֹורעֶּב אייֵז ןעֶּבאָה
 םאָד לֵאָרְׂשִי ןעֶׁשיוִוְצ םיִרָבְק ראַפ ןייַז טעוֶו סאוָו טְרָא ןייֵא גֹונ ּוצ ןעֶּבעֶג טְראָד לעוֶו ָּךיִא
 איד ןּופ קְנאַטְׁשעֶנ רעֶד דְנּוא םַי םעֶד ןּופ טייַז-חָרָזִמ רעֶד ןַא רעֶּביִרַא טְהעֶנ ןעֶמ ּואוְזַא לאָהְט
 -עֶּב ןעֶמ טעוֶו טְראָד דְנּוא ,םרעֶהעֶגְרעֶּביִא איד ןּופ רעֶזעֶנ איִד ןעֶבעֶטְשְרעֶפ טעוֶו םיִרָנְּפ
 ןופ לאָהְמ סאָד ,ןעֶפּור םִע ןעֶלעוֶו אייז דְנּוא ,(לִיַח) עֶסאַמ עֶצְנאַג עֶנייֵז דְנּוא :ֹוג ןעֶּבּורְג
 סאָד יִרְּכ ןעֶּבּורְגעֶּב אייֵז טעוֶו לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה סאָד 12 :גֹונ ןּופ (לִיַח) עֶסאַמ רעֶד
 -עֶּב אייֵז ןעֶלעוֶו דְנאַל םעֶד ןּופ קְלאַפ עֶצְנאַג סאָד דְנּוא 12 : םיִׁשָדָח ןעֶּביִז ןעֶניִנייַר ּוצ דְנאַל
 -ךעֶפ לעְֶּדיִא ןעוֶו גאָט םעֶד ןַא ;םֵׁש (ןעֶטּוננ ַא ראַפ ןייַז אייֵז ּוצ טעוֶו סאָד דְנּוא ,ןעֶּבּורְנ
 ןעֶדייֵׁשְּפָא גיִדְנעֶמְׁשעֶּב ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 11 :טאָנ ראַה רעֶד טְגאָז ,ןעֶרעוֶו טְכיֵלְרעֶה
 אי איד ןעֶּבּורְנעֶּב ןעֶלאָז אייז יִדְּכ דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶראַפְרעֶּביִא ןעֶלעוֶו סאוָו ןעֶׁשְנעֶמ
 ּב ,ןעֶניִנייר ּוצ סֶע יֵדְּכ ,דְנאַל ןְעייֵרְפ םעֶד ףיֹוא ןעֶראַפעֶגְרעֶּביִא ןעֶנעֶז סאוָו עֶנעֶּביִלְּבעֶג
 ןעֶראַפְרעֶּביִא טעֶוֶו רעֶנייֵא ןעוֶו דְנּוא 12 :ןעֶׁשְראָפ אייֵז ןעֶלעֶו םיִׁשָדָח ןעֶּביִז ןּופ דֶנֶע םעֶדּוצ
 ַא ןֶעיֹוּב ןעֶּבעֶנְרעֶר רֶע לאָז ױזַא ,שְנעֶמ ַא ןּופ ןייֵּב ַא ןעֶהעֶז טעוֶו רֶע דְנּוא דְנאַל םעֶד ְּךְרּוד
 רעד ןּופ לאָהְט םעֶד ןיִא ןעֶּבּורְגעֶּב ןעֶּבאָה םֶהיֵא ןעֶלעוֶו רעֶּבעֶרְגעֶּב איִד ויִּב ,ןעֶכייִצ
 דְנּוא הָנֹומַה ןייַז ְךיֹוא לאָז טאָטְׁש רעֶד ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא 16 : גֹוג ןּופ (לִיַח עֶסאַמ

 ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,םָדָא-ְןֶּב אּוד דְנּוא 17 :ןעֶרעוֶו טְניִנייֵרעֶג דְנאַל סאָד טעוֶו יֹוזַא
 דָלעֶּפ םעד ןּופ תֹויַח עֶלַא ּוצ דְנּוא ,לעֶניִלְפ טאָה סאו לעֶגיֹופ ןעֶכיִלְטיִא ּוצ גאָז טאָג
 בָנּוטְכעֶׁש = ּוצ םּורַא םֶגְניִר ןּופ ןייַא ְּךייַא טְלעֶמאַז , רעֶהַא טְמּוק דְנּוא ךייִא טְלעֶמאַזְרעֶפ

 ,לֵאָרְׂשִי ןּופ גְךעֶּב איד ףיֹוא גְנּוטְכעֶׁש עֶסיֹורְג ַא ,ןעֶטְכעֶׁש ְךייַא ראַפ לעוֶו ְךיִא םאו
 דנוא
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 "בַדְו ולְכאֹּתַו םיִרֹוּבִ רַׂשְּב :םָד םֶתְֹתְשּו רָׂשְב םֶּתְלַכֲאַו 5
 יֵאיֵרְמ םיִרָּפ םיִדּּתעְו םיִרָּכ םיליִא וּתְשִּת ץְרֶאָה יו יֵאיִׂשְנ

 ירָּׁשִל םּד םֶתִֹׁשּו ָעְבׂשְל בֵלֲח-םֶּתְלַכֲאְו ;םֶלְּכ ןֶׁשֶב 9
 םוס נָחלְׁש--לַע םָּתְַבׂשּו :םֶכָל ִּתְחַבְז רֶׁשֲא יְִבמ כ
 ִּתַתָנְ ;הָוהְי יָנֹדֲא םִאְנ הָמָחְלִמ ׁשיא--לֶכְ רֹוָּכִנ בָכָרְו 1

 ִתיִָׂע רֶׁשֲא יפׁשִמתֶא םִיוגַה-לָכ וָאְרְוםִיֹּנַּב יובְכ-תֶא
 ִנֲא יִּכ לא תיֵּב ּועְדָיְו :םֶהָב יִתְמשירָשֲא יידי-תֶאְו 2

 יכ םיוגה ועְדיו " ;הָאְלִהְו אּוהַה םֹּיַהְדִמ םֶהיֵחְלֶא הָוהְי
 יֵנְּפ ֵּתְמַאָו .יב--ּולַעֶמ רֶׁשֲא לַע לֵאְרׂשִי-תיב ולָ םִנִעַב

 םתָאְמִִּכ םֶלְּכ בֶרֶחַב לו םֶהיֵרְצ ריב םֵנְּתִאְו םֶהֵמ 4
 מא הֵּכ ןֵכָל ;םֶהָמ יֵנָּפ רֵּתְמַאְ םָתֹא יִתיִׂשָע םֶהיֵעְׁשִפְכּ הכ

 -ילָּכיְִּמַחְרְו בעי תֹבְׁשתֶא ביִׁשָא הָתִע הוי ינֹדֲא
 "תֶאְו םֶמָּמִלְּכ-תֶא וׂשנו :יִׁשְרָק םֵׁשְל יִתאּנִקְ לֵאְרְׂשִי תיָב 8

 חַמָבְל םֶתָמְרַא-לַע םּתכִשְ 'יביּולַעְמ רֲֶׁא םלעמילְּכ
 םֶתֹא יִּתְצַּבִקְו םיִּמַעָהְדִמ םָתֹוא יבְבִׁשְּב ;דיִרֲחמ ןיִאְו 7
 ּועְדָיְו :םיִּבַר םִיוגַה יניֵעְל םֶב יִּתְׁשַּדקְִו םֶהיִבְיא תֹוָצְרַאֵמ 6

 םיִּתְסַּנִכְ םִינַה-לֶא םֶתֹוא יתֹולְנַהְּב םֶהיֵהְלֶאְ הָוהְייִנֲא יִּכ
 דֹוָע ריִתְמַאאְָו :םָׁש םֶהמ דע ריִתואיאָלְ םָתָמרַאילֶא 29

 םִאְנ לֵאָרְׂשִ תֶיַּבִלַע יֵחּור-תֶא יִּתְְַּׁש רֶׁשֲא םֶהֵמ יֵנְּפ

 הָוהי יָנֹהֲא
 ּמ

 רֵׂשָעַּב הָָּשַה ׁשאֹרְּב ּונֵּולְגִל הָָׁש ׁשֵמָחְו םיִרְׂשֶעּב א
 רֶעָה הָחְּכִה רֶׁשֲא רַמַא הָנָׁש הֵרְׂשֶע עַּבְרַאְּב ׁשֶדֹחַל
 :הָּמָׁש יִתֹא אבו הָוהיידַי יֵלָע הָתְיָה הזה םֹּיַה ! םֶצֵעַּב

 לא טיי לֵאָרְשי ץְרָאילֶא ִנֲאיִבֲה םימלֶא תֹאְרַמְּב 2
 יתוא אבי ?בֵנְנִמ ריִע-הְָבִמְּכ וילְָו דאָמ ַּהֹבִג רַה
 םיְִּׁשְפ-ליִתפּו תֶׁשֹחְנ הֵאְרַמְּכ והָארמ ׂשיִא-נְִו המש

 ם טל לאקזחי
 דְנּוא ׁשייֵּלַּפ ןעֶמעֶרְּפ טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא
 ןעֶמעֶרְּפ טעוֶו רֶהיִֵא 18 :םּולְּב ןעֶקְניִרְט
 -ֶהיֵא דְנּוא ,םירֹוּבִנ איִד ןּופ ׁשייֵלְפ סאָד
 םיִאיׂשְנ איד ןּופ טּולְּב םאָד ןעֶקְניִרְט טעוֶו
 ,רעֶדיִװ עֶלַא ןעֶנעֶז אייֵז ,דְנאַל םעֶד ןּופ
 -קֶא עֶטעֶפ דְנּוא ,קעּב דְנּוא ףאָש עֶטעֶפ
 ןעֶסֶע טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא 19 :ןֶׁשֶּב ןּופ ןעֶס

 ןעֶקְניִרְּט דְנּוא ,טייֵקְגיִטעֶז רּוצ בֶלֵח סאָד
 עֶנייִמ ןּופ ,ןרֹוּכיִׁשְנֶא םּוצ טּולְּב רֶעייֵז
 ראַפ ןעֶטְכעֶׁש לעוֶו ְּךיִא םאוְו גְנּוטְכעֶׁש
 ןעֶרעוֶו טאַז טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא 20 :ְךייא
 -טייר דְנּוא ךְרעֶפ םימ שיט ןקימ אייְּב

 אייֵלְרעֶלַא דְנּוא ,םירֹוּבִנ טיִמ ,ןעֶנעוֶו
 :טאָב ראַה רעֶד טְנאָז ,טייֵל-הָמָחְלִמ
 -ָנּוא דֹובְּכ ןייֵמ ןעֶּבעֶג לעֶו ְּךיִא דְנּוא 1
 ןעֶלעוֶו םִיֹונ עֶלַא דְנּוא ,םִיֹונ איִד רעֶט

 ּבאָה ְּךיִא סאָװ םיִטָּפְׁשִמ עֶנייֵמ ןעֶהעֶז
 דְנאַה עֶנייֵמ ּבאָה ְּךיִא איו דְנּוא ,ןּוהְמעֶנ
 -עֶנְזיֹוה סאָד דְנּוא 92 :טְנעֶלעֶנ אייֵז ןַא
 רעֶד ְּךיִא זַא ןעֶסיוִו טעוֶו לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִז
 ןָא גאָט םעֶד ןּופ ,טאָנ רֶעייֵז ןיִּב ראַה
 ןעֶלאָז םִיֹוג איד דְנּוא 23 :רעֶטייוִו רֶנּוא
 םאִד ןעֶנעֶז דְניִז עֶרייֵז ןעֶנעוֶו זַא ןעֶסיוו

 -עֶג ןעֶּביִרְטְרעֶפ לֵאָרְׂשִי ןופ דְניִועֶגְזיֹוה
 ריִמ ןעֶנעֶק ןעֶּבאָה אייֵז לייוֵװ ,ןעֶראוָו

 -ךעֶּביִא אייֵז ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶטְלאַהעֶּב אייֵז ןּופ םיִנָּפ ןייֵמ ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא טְניִדְניִזעֶג
 םעֶד ְּךֶרּוד ןעֶלאַפעֶג עֶלַא ןעֶנעֶז אייז דְנּוא ,דְנייפ עֶרייֵז ןּופ דְנאַה איִד ןיִא ןעֶּבעֶנעֶג
 אייז (וצ) ְךיִא ּבאָה םיִעְׁשַּפ עֶרייֵז ְּךאָנ דְנּוא טייֵקְניִדְרעוֶוְמּוא עֶרייֵז ְּךאָנ 21 :דְרעֶוְש

 רעֶד טְגאָז יֹוזַא ,םּוראָד 2 :םיִנָּפ ןייֵמ ןעֶטְלאַהעֶּב אייֵז ןּופ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ןּוהְמעֶנ
 ְךיִא דנּוא ,בקעַי ןּופ טָּפִאַׁשְנעֶגְנאַפעֶג איד ןעֶגְנעֶרְּבקיִרּוצ ְּךיִא לעֶו דְנּוצַא ,טאָג ראַה
 ְךיִא דנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזֹוה ןעֶצְנאַנ םעֶד רעֶּביִא ןעֶמְראַּבְרעֶד ְּךיִמ לעֶו
 עֶרייז ןעֶנאָרְט ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 26 :ןעֶמאָנ ןעֶניִלייֵה ןייֵמ ןעֶגעוֶו ןייַז םֵקֹונ ּךיִמ לעוֶו
 -עוֶו אייֵז ןעוֶו ,טְניִדְניִזעֶג ריִמ ןעֶנעֶק ןעֶּבאָה אייֵז סאוָו דְניִז עֶצְנאַג עֶרייֵז דְנּוא ,דְנאַׁש
 :ןעֶקעֶרְׁשְרעֶד אייֵז טעוֶו רעֶנייֵק דְנּוא ,טייֵהְרעֶכיִז ןיִא דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶניֹואוְו ןעֶל
 -ָנייֵא אייֵז לעֶז ְּךיִא ןעֶו דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ איִד ןּופ ןעֶגְנעֶרְּבקיִרּוצ אייֵז לעוֶו ָּךיִא ןעוֶו 7
 ןעֶרעוֶו טְניִלייֵהעֶג אייֵז ןיִא ְּךיִא לעוֶו יֹוזַא ,דְנייַפ עֶרייֵז ןּופ רעֶדְנעֶל איִד ןּופ ןְלעֶמאַז
 ראַה רעֶד ןיִּב ּךיִא זַא ןעֶסיוז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 28 :רעֶקְלעֶפ עֶליִפ ןּופ ןעֶניֹוא איִד ראָפ
 רעֶדיוִו אייֵז ּבאָה ְָּךיִא רעֶּבֶא ,םִיֹונ איִד ּוצ ןעֶּביִרְטְרעֶפ אייֵז ּבאָה ָּךיִא םאָו ,טאָנ רֶעייֵז
 טיִנ טְראָד אייז ןּופ םעֶנייֵק לעֶו ְךיִא דְנּוא ,דְנאַל ןעֶנייֵא רֶעייֵז ּוצ טְלעֶמאַזעֶגְנייַא
 ,ןעֶמְלאַהעֶֶּב אייז ןופ םיִנָּפ ןייֵמ רֶהעֶמ טיִנ לעוו ְךיִא דְנּוא 29 :ןעֶזאָלְרעֶּביִא רֶהעֶמ
 ,לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד רעֶּביִא (שֶדֹוקַהנ ַחּור ןייֵמ ןעֶסאָגעֶנְסיֹוא ּבאָה ְּךיִא לייוו
 :טאָג ראַה רעֶד טְנאָז

 מ לעטיפאק
 ןּופ ּבייֵהְנֶא םעֶד ןיִא ,תּולָנ רעֶזְנּוא ןּופ רֶהאֵי ןעֶטְסּניִצְנאַַוְצ דְנּוא ףֶניִפ םעֶד ןיִא 1

 -ִכאָנ ,רֶהאָו ןעֶטְנִהעֶצְריִפ םעֶד ןיִא ,שָדֹח םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְנְהעֶצ םעֶד ןיִא ,רִהאָי םעֶד
 איִד זיִא גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד םיִא דאָרְג ,ןעֶראָועֶג ןעֶנאָלְׁשעֶג זיִא טאָטְש איד זַא םעֶד
 ךֶרּוד 2 :טְכאַרְּבעֶנְניִהַא טְראָד ָּךיִמ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ףיֹוא טאָנ ןּוֿפ דְנאַה

 ץֶרֶא ןײק טְכאַרְּבעֶגְנייִרַא ךיִמ רֶע טאָה טאָנ ןּוֿפ (הָאיִבְנ רעֶדָא) טְכיֵזעֶג םאָד
 ןעֶזעֶועֶג זיִאָףיֹוראַד דְנּוא ,גְראַּב ןעֶכיֹוה רֶהעֶז ַא ףיֹוא טְזאָלעֶג ָךיִמ טאָה רֶע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי
 =עֶבְניִהַא טְראָד ְּךיִמ טאָה רֶע ןעוֶו דְנֹוא 2 :טייז-םֹורָד ןּופ טאָמְש עֶטֶעיֹוּבעֶג ַא איז יֹוזַא
 -עֶג איד איו יֹוזַ ןעֶזעוֶועֶג זיִא טְלאַטְשעֶג עֶנייֵז ,ןאַמ ַא ןעֶהעֶזעֶג ְךיִא ּבאָה יֹוזַא ,טְכאַרְּב
 םֶקאַלְּפ ןּופ רּונְׁש ַאדְנאַה עֶנייֵז ןיִא טאַהעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶּפּוק (םעֶטְריִלאָפנ ןּופ טלאז מִש

 דנוא



 -עֶנ זיִא רֶע דְנּוא ,רֶהאָר-טְסעֶמ ַא רָנּוא
 רעֶד דְנּוא 4 :רֶעיֹוט םעֶד ןיִא ןעֶנאַטְׁש

 העז ,םֶדָאְוִּב ,טעֶרעֶג ריִמ ּוצ טאָה ןאַמ

 004 מ לאקזחי

 + שיִאָה ילַא רֵּבַדַָו :רעֶׁשִּב דמֹע אוָתְו הָּדּמַה הק ודָיִּ
 ילַכְל ףבל םישי עמ ְךינאְבּו נב הָאר םִלאְַב
 ֶתאָבָה הכתרה ןעמל יּכ קא הָארַמ לָא- רֶׁשֲ
 הַדְו :לֵאָרׂשִי תיִבְל הָאֹר הֶּתַא-רׁשֲא-לָּכ-תֶא ְךֵַּה הִֶּה
 הִֶּּמַה ה ק שיאָה דְַבּוביבָו ביִבָס תַֹּבַל ץּוחְמ הָמּוח
 רֶחֶא הָנָק ןינִּבַה בַחָרתֶא דֶמַָו חַפֹפְו הָּמַאָב תֹוָמַא-טְׁש
 6 ְּךֶרָּד ויָנָּפ רֶׁשֲא רעשדלא אביו ;דָחָא הָנָק הָמֹוקְ
 רֶחָא ; הִָ רַעֵּׁשַה ףַפ"תֶא דמי תֹלֲעַמּב לַעו הָמיִדְּקַה
 דָחֶא הָנָק אָּתַהְו :בֵחֹר רֶחֶא הֶנָק דָחֶא ףַק תֶאו בַחֹר
 ףֵסָו תִמא ׁשֵמֲה םיִאָּתַה פי בַחֹר רֶחֶא הְִָו ְךרֹא

 דתֶא רֶמיַו :דָחֶא הָנָ תייֵּבַהְמ רַעֶׁשַה םֶלֶא לָצֲאְמ רַעָׁשו
 שה םֶלֶא-תֶא דֶמיו :דָחֶא הָנָק תיֵּבַהְמ רַעְׁשִה םֶלֶא
 ריב רַעַׁשַה םֶלֶאְו תומַא םיַּתִש ןליְֵו תֹוּמַא הָנֹמׁש
 הֿפמ הָׁשלְׁשּו לֹּפִמ הָׁשֹלְש םירקַה ְךֶרֶד רעֵַּׁה יִאְְ
 :ָֹּפִּו הָּפִמ סלי ַאָל תַחַא הָּדִמּו שלש יל תַחַא הָּדִמ
 וג רעַׁשַה ְּךֶרֶא תֹוּמַא רָׂשֲע רַעַׁשַה--חַתַּפ בַחְר--תֶא דֵמָו
 13 הא הָמַא תֹאְּתַה ינְפֹל לּובנּו :תוִּמַא הָרָׂשֶע ׁשלָׁש
 ֿפִמ תוָמַא--שׁש אֶּתַהְו הָּפִמ לּבִג תַחַא--הָּמַאְ
 בַחֹב ּוגנל אָּתַה נִמ רַעַׂשַה-תֶא דמי :ּפִמ תֹומַא
 14 יִשִׁש םיִליֵא-תֶא שַעיו :חַתָּפ דֵגָנ חַתַּפ תֹוָּמַא ׁשֵמָחְו
 יט פיל ;ביִבָס ! םוִבָס רַעְׁשה רַצְחַה ליִא-לָאְו הָּמַא
 מח יִמיִנּפַה רַעַׁשַה םָלֶא ְֵל-לַע ןותאיָה רַעֵׁשַה
 18 2 .לֶאְו םיאְּתַה--לֶא תֹמְמֶא תֹנֹוּלַהְו :הָּמִא
 דועל תֹוּמַלֲאָל ןכ1 .םֹובּכ וי ביבמ רעטל הָמיִנַפל

 וד -ילָאיִנַאיִביַו :םיִרֹמּת לִיַאילֶאְו הָמיַנְפִל ביִבָפ ו ביִבָס
 !ביִבָס רצחַל וְׂשָע הָפְצרְו תוכְׁשִל הנהו הָנוציִחַה ּרֵצֶהָה
 5 ףתַכ-לֶא הָפְצרֲהְו :הָפְצרַה-לֶא תֹוכָׁשְל ם םיִׁשֹלִׁש ביִבָס

 עֶנייַד טיִמ רעֶה דְנּוא ,ןעֶניֹוא עֶנייֵד טיִּמ =
 ןייד ןיִא ףיֹוא םעֶנ (אּוהְט) דְנּוא ,ןְרֶעיֹוא
 ,ןעֶזייוֵו ריִד לעזֶו ְּךיִא םאָו םעֶלַא ץֶראַה
 טְזיִּב ןעֶזייוֵו סאָד ריִד לאָז ָּךיִא יִדְּכ ןיִראָו
 ,ןעֶראוָועֶג טְכאַרְּבעֶג רעֶהַא רֶעיֵה אּוד
 וצ טֶסְהעֶז אּוד סאָו םעֶלַא לְהעֶצְרעֶד
 ,העָז דְנּוא 2 :לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד
 גיִנעוֶועֶסיֹוא רֶעיֹומ ַא (ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע)

 ,םּורַא דְנּוא םּורַא ,ׁשָדְקִמַה תיֵּב םעֶד ןּופ

 זיִא ןאַמ םעֶד ןּופ דְנאַה רעֶד ןיִא דְנּוא
 ןעֶלייֵא סְקעֶז רֶהאָר-טְסעֶמ סאָד ןעֶזעוֶועֶג
 ,טייֵרְּב דְנאַה ַא דְנּוא ,לייַא רעֶד ְָּךאָנ גְנאַל
 ןּופ טייֵרְּב איִד ןעֶטְסאָמעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 ְךייַה איִד דְנּוא ,רֶהאָר ןייֵא דייַּבעֶנ םעֶד
 ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע דְנּוא 6 :רֶהאָר ןייַא
 םעֶד ּוצ זיִא םיִנָּפ ןייַז םאוְו רֶעיֹוט םעֶד
 -עֶנְפיֹורַא זיִא דְנּוא ,טייַז-חַרָזִמ ןּופ נעוֶו
 טאָה רֶע דְנּוא ,ּפעֶרְט עֶנייֵז ָּךְרּוד ןעֶגְנאַג
 רֶעיֹוט םעֶד ןּופ לעוֶוְׁש איִד ןעֶטְסאָמעֶג
 ;טייַרְּב רֶהאָר ןייֵא ראו לעוֶוְׁש עֶכיִלְטיִא
 -עֶג זיִא רעֶמאַק עֶנייַלְק עֶביִלְטיִא דְנּוא 7
 רֶהאָר ןייֵא דְנּוא גְנאַל רֶהאָר ןייֵא ןעֶזעוֶו

 לעוֶוְׁש עֶכיֵלְטיִא דנּוא ,ןעֶלייֵא םֶניִפ ןעֶזעֶועֶג זיִא ןְרעֶמאַק איד ןעֶשיווְצ דְנּוא ,טייֵרְּב
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא גיִנעוֶועֶניִא ןּופ זיֹוהְראָפ םעֶד ןעֶּבעֶנ ןעֶועוֶועֶג זיִא םאָו רֶעיֹוט םעֶד ןּופ
 גיִנעוֶועֶניֵא ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ןּופ זיֹוהְראָפ סאָד ןעֶטְסאָמעֶג טאָה רֶע דְנּוא 8 :רֶהאָר ןייַא
 ,ןעֶלייֵא טֶכַא רֶעיֹוט םעֶד ןּופ זיֹוהְראָפ סאָד ןעֶטְסאָמעֶג טאָה רֶע דְנּוא 9 :רָהאָר ןייַא
 :גיִנעוֶועֶניִא ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ןּופ זיֹוהְראָפ סאָד דְנּוא ,ןעֶלייֵא אייוֵוְצ ןעֶלייֵז עֶנייֵז דְנּוא
 ןּופ אייֵרְד טייַז-חַרָזִמ רעֶד ּוצ זיִא סאו רֶעיֹוט םעֶד ןּופ ןְרעֶמאַק עֶנייֵלְק) איִד דְנּוא 0
 איד דְנּוא ,אייֵרְד עֶלַא ּוצ ןעֶזעוֶועֶנ זיִא סאָמ ןייַא ,טייַז רעֶנעֶי ןּופ אייֵרְד דְנּוא טייַז איִד
 -עֶג טאָה רֶע דְנּוא 11 :טייֵז רעֶנעֶי ןּופ דְנּוא טייֵז איִד ןּופ סאָמ ןייַא טאַהעֶנ ןעֶּבאָה ןעֶלייֵז
 ןּופ גְנעֶל איד דְנּוא ,ןעֶלייֵא ןְהעֶצ רֶעיֹוט םעֶד ןּופ רֶעיִט איִד ןּופ טייֵרְּב איִד ןעֶטְסאָמ
 (עֶנייַלְק) איִד ראָפ ץעֶנעֶרְג איִד דְנּוא 19 :ןעֶלייֵא ןְהעֶצייֵרְד ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶעיֹוט םעֶד
 ,טייַז רעֶנעֶי ןּופ לייֵא עֶנייֵא דְנּוא טייַז רעֶזיִד ןּופ לייַא עֶנייֵא ,ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןְרעֶמאַק
 ןעֶלייֵא םקעֶז רְנּוא טייַז רעֶזיִד ןּופ ןעֶלייֵא םֶקעֶז ןעֶזעוֶועֶג ויִא רעֶמאַק עֶנייֵלְק איִד דְנּוא
 ,רעֶמאַק עֶנייֵלְק איִד ןּופ רֶעיֹוט סאָד ןעֶטְסאָמעֶג טאָה רֶע דְנּוא 18 :טייַז רעֶנעֶו ןּופ
 רֶעיִט עֶנייֵא ןעֶלייֵא גיִצְנאַַוְצ דְנּוא ףְניִפ ןעֶזעוֶועֶג זיִא טייֵרְּב איִד ,ְּךאַד ּוצ ָּךאַד ןּופ
 זיִּב ,ןעֶלייֵא גיִצְכעֶז ןּופ ןעֶלייֵז טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא 14 :רֶעיִט עֶרעֶדְנַא איִד ןעֶנעֶק
 רֶעיֹוט םעֶד ראָפ דְנּוא 18 :םּורַא סֶנְניִר רֶעיֹוט םעֶד ןּופ ףיֹוה םעֶד ןּופ לייֵז רעֶד ּוצ

 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶלאַה עֶניִנעוֶועֶניִא רעֶד ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ראָפ זיִּב גְנאַגְנייֵא םעֶד ןּופ
 עֶנייַלְק איד ּוצ רעֶטְסְנעֶפ עֶלאָמְׁש ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז םִע רְנּוא 16 :ןעֶליֵא גיִצְפופ
 יֹוזַא דְנּוא ,םורַא םֶגְניִר רֶעיֹוט םעֶד ּוצ גיִנעוֶועֶניִא ןּופ ןעֶלייֵז איִד ּוצ דִנּוא ,ןְרעֶמאַק

 ףיֹוא דְנּוא ,גיִנעוֶועֶניִא ןּופ םּורַא םֶגְניִר רעֶטְסְנעֶפ איד דְנּוא ןֶעיִרעֶלאַג איד ּוצ ְָךיֹוא
 ּוצ טְכאַרְּבעֶג ְּךיִמ טאָה רֶע דְנּוא 17 :רעֶמייֵּב לעֶטייֵט ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז לייֵז רעֶכיִלְשיִא
 רעֶטְסאַלְפיִנייֵטְׁש דְנּוא ,ןְרעֶמאַק ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז טְראָד העְז דְנּוא ,ףיֹוה ןעֶניִנעוֶועֶניִא םעֶד

 ןעֶועֶֶועֶג ןעֶנעֶז ןְרעֶמאַק גיִסייֵרְד ,םּורַא םֶגְניִר ףיֹוה םעֶד ּוצ ןעֶזעוֶועֶג טְכאַמעֶג זיִא
 טייַז רעֶד ןַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶטְסאַלְפ רעֶד דְנּוא 18 :רעֶטְסאַלְפיִנייֵטש םעֶד ףיֹוא
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 רֶמַָו:הָנֹּתְחַּתַה הָּפְצִרָה םיִרָעְׁשִה ְּךֶרֶא תַּמִפְל טיִרְעְׁשִה 5
 ץוחמ יִמיִנְּפַה רצָחַה יִנְפל הָנֹוּתְחַּתַה רַעֵּׁשַה ינְּפִּלִמ םַחֹר

 ְךֶרָּד וֶָּפ רַׁשֲא רַעֹׁשהְו :ןּפְצְַו םיִרָּקַה הָּמִא הָאֵמ 2
 ָאִתְו :ִָּחְרְו וָּכְרֶא דַדֶמ הָנֹוציִחַה רֶצֶחֶל ןוֿפְּצַה עג

 תרַּחִמּכ הָיָה וָּמֲַאו ןֶליאְו וּפִמ הָׁשֹלְׁשּו ֹוּפמ הָׁשּולְׁש
 םיִרְָׂעְׁשִמֶח בַחֹרְ וּכרָא הֶּמַא םיִׁשִמַח ןִשאִֵרָה רַעַׁשַה

 נפ רֶׁשֲא רַעֹׁשַה תַּדַמְּכוְרֹמיִתְּמליאְ וָנֹולֲחְו :הָּמַאָּב 2
 :םֶהיְִפִל וְמליאְו ֹוב-ּלֲעַי עַבָׁש תֶֹלָעמְבּו םיִדָּקִה ךֶרָד
 דִמָיַו םיִדָּקלְו ןופְצל רַעַׁשַה רֶגנ יִמיְִּפַה רֵצָחֶל ַעַׂשְו

 יהנִהְו םֹורָדַהְךֶרּד יִכלּויַו :הָּמַא הֶָאֵמ רעש-לָא רַעְׁשִמ 4
 !הרֶלאָה תיּדּמַּכ וָמליִאו ָליֵא דַדָמּו םִֹרָּדה ְּךֶרֵּד רַעׁש

 הרָלֵאָה תֹנלַַהְּכ ביִבָס ! ביס ֹוָּמליִאְלּו וֵל םיִנוַּחְוהכ
 תֹוָלֲעַמּו :הֶּמַא םיִרְׂשְֶוׁשֶמָח בֵחֹרְו ְךֶרֹא הֶּמַא םיִׁשִמֲח 5

 וּפִמ דֶחֶא ול םיִרֹמִתְו םֶהיֵנְפל וָּמַליִאְו וָתֹולְע הָעְבִׁש
 םוִרָּדה ךֶרּד יִמיִנְפַה רצֶחַל רֶעַׁשְו :וָליֵא-לֶא ֹוָּפִמ דָחֶאְו 1
 נאו: תֹומַא הֶאְמ םיִרּדַ ךֶָּד רַעְׁשַה-לָא רַעַׁשִמ דֶמָ 5

 םֹורָּדַה רַעֹׁשַה-תֶא דמי םֹרְדַה רֵׁשְּביִמיְִּפַה רֶצֶחילֶא

 מ לאקזחי
 איוו גְנאַל יֹוזַא דאָרְנ ,ןְרֶעיֹוט איִד ןּופ
 -נּוא םאֶד ְּךיֹוא זיִא ןעֶראַוַו ןְרֶעיֹוט איִד

 :ןעֶזעוֶועֶג רעֶטְסאַלְפיִנייֵטְׁש עֶטְׁשְרעֶט
 טייֵרְּב איד ןעֶטְסאָמעֶג טאָה רֶע דְנּוא 9
 ראָפ זיִּב רֶעיֹוט ןעֶטְשְרעֶטְנּוא םעֶד ןּופ

 -עֶסיֹוא ןּופ ףיֹוהְראָפ ןעֶגיִנעוֶועֶניִא םעֶד
 ןעֶלייֵא טְרעֶדְנּוה ןעֶועוֶועֶג זיִא גיִנעוֶו
 -ןֹופָצ רעֶד ְּךאָנ דְנּוא ,טייֵז-חַרְזִמ רעֶד ְךאָו
 רֶעיֹוט עֶניִנעוֶועֶסיֹוא םאֶד דְנּוא 20 :טייו

 ,וצ ןֹופָצ ָּךאָנ ןעֶהעֶזעֶגְסיֹוא טאָה םאוו

 איד דנּוא גְנעֶל איִד ןעֶטְסאָמעֶג רֶע טאָה
 -אֵקןעֶטייֵז איִד דְנּוא 21 :ןּופאַד טייֵרְּב
 ןּופ אייֵרְד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןּופְרעֶד ןְרעֶמ
 טייֵז רעֶנעֶו ןּופ אייֵרְד דְנּוא טייז איִד

 הרָּלִאָה תתָּדַמַּכ ֹוָּמַלאְו ןלֵאְ וָאָתְו ּ!הָלֵאְה תיּרַּמַּכ 5
 ְךֶרֹא הָּמַא םיִׁשִמֲח ביִבָס ו ביִבָמ וָמִלֲאְלו וָל תֹנולַחְ
 ְךֶרֹא ביִבָמו ביִבָס תֹמַלֶאְו :תִֹּמַא ׁשֶמָחְוםיִרְׂשֶע בַחֹרְו ל
 -ילָא ָֹּמֵליֵאְו :תֹוּמַא ׁשֶמֶח בַחְרְו הֶּמַא םיִָׂשֶעְו ׁשֵמָח 1

 ולֲעמ הָנֹומְׁש תִלעְּ ליֵא-לֶא םיִרֹמְתְו הָנֹצהַה רַצָח
 רַעׂשַהיתֶא דמי םיִָקַה ֶרּדיִמינּפַה רעֶחהילֶא יָא 5
 הֶּלִאָה תּדִמּכ ָּמלאו וָלֵאְולָָתְו ּ:הָלֵאְה תֹוחמַכ =

 הדָמַא םיִׁשִמֲח ְּךֶרֶא ביִבָס ! ביִבָ וָּמלְֶּו ול תֹוולַחַ

 -עֶנ ןעֶנעֶז ןעֶלאַה דְנּוא ןעֶלייֵז עֶרייֵז דְנּוא

 ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןּופ םאִמ םעֶד ְּךאָנ ןעֶזעוֶו
 דְנּוא גְנעֶל עֶנייֵז ןעֶלייֵא גיִצְפּופ ,רֶעיֹו
 ;טייֵרְּב עֶנייֵז ןעֶלייֵא גיִצְנאוַוְצ דְנּוא ףֶניִפ

 ,ןעֶלאַה עֶרייֵז דְנּוא רעֶטְסְנעֶפ עֶרייֵז דְנּוא
 -עוֶועֶג ןעֶנעֶז רעֶמייֵּב-לעֶטייֵט עֶרייֵז דְנּוא

 סאו רֶעיֹוט םעֶד ןּופ םאָמ םעֶד ְּךאָנ ןעֶז

 ןעֶּביִז ףיֹוא ןעֶגְנאַגעֶנְפיֹורַא ויִא ןעֶמ דְנּוא ּוצ טייֵז"חַרָזִמ רעֶד ּוצ ְּךיִז טְרְהעֶק
 רֶעיֹוט סאָד דְנּוא 28 :ןעֶזעוֶועֶג אייֵז ראָפ ןעֶנעֶז ןּופְרעֶד ןעֶלאַה איִד דִנּוא ,ןעֶּפעֶרְט
 -ןֹופַצ רעֶד ןּופ רֶעיֹוט םעֶד רעֶּביִאְנעֶנעֶק ןעֶזעוֶועֶג זיִא ףיֹוהְראָפ ןעֶניִנעֶועֶניִא םעֶד ןּופ
 ,רֶעיֹוט ּוצ רֶעיֹוט ןּופ ןעֶטְסאָמעֶג סֶע טאָה רֶע רֶנּוא ,טייֵז-חַרֶזִמ רעֶד ןּופ רֶנּוא םייֵז

 םִע העז דְנּוא ,טייז-םֹורָד רעֶד ּוצ טְרֶהיִפעֶג ְּךיִמ רֶע טאָה ָּךאָנְרעֶד 24 :ןעֶלייֵא טְרעֶדְנּוה
 ןעֶלייֵז עֶנייֵז ןעֶטְסאָמעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טייַז-םֹורָד רעֶד ףיֹוא רֶעיֹוט ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 דְנּוא ,רעֶטְסְנעֶּפ טאַהעֶג טאָה םִע דְנּוא 28 :םאָמ ןעֶניִזאָד םעֶד ְּךאָנ ןעֶלאַה עֶנייֵז דְנּוא
 איד ןעֶלייֵא גיִצְפּופ ,רעֶטְסְנעֶפ עֶגיִזאָד איִד איז יֹוזַא דאָרְג םּורַא םֶגְניִר ןעֶלאַה איִד ןיִא
 -עֶרְמ ןעֶּביִז ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םִע 96 :טייֵרְּב איד ןעֶלייֵא גיִצְנאַַוְצ דְנּוא ףְניִפ דְנּוא גְנעֶל
 טאַהעֶג טאָה םֶע דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג אייז ראַפ ןעֶנעֶז ןעֶלייֵז עֶרייֵז דְנּוא ,ןְהעֶנּוצְפיֹורַא ןעֶּפ
 :ןעֶלייֵז עֶנייֵז ןּופ טייֵז עֶנעֶי ןּופ םעֶנייֵא דְנּוא טייַז איִד ןּופ םעֶנייֵא ,רעֶמייֵּב-ִלעֶטייֵט
 ,טייַז-םֹורָד ןעֶנעֶק ְףיֹוהְראַפ ןעֶניִנעוֶועֶניִא םעֶד ןּופ רֶעיֹוט ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 7
 ;ןעֶלייֵא טְרעֶדְנּוה טייַז-םֹורָד ןעֶנעֶק רֶעיֹוט ּוצ רֶעיֹוט ןּופ ןעֶטְסאָמעֶג םִע טאָה רֶע דְנּוא
 רֶעיֹוט םעֶד ְךְרּוד ףיֹוהְראָפ ןעֶניִנעוֶועֶניִא םעֶד ּוצ טְכאַרְּבעֶגְנייַרַא ְּךיִמ טאָה רֶע דְנּוא 8
 ָךאָנ ,טייַז-םֹורָד רעֶד ןּופ רֶעיֹוט סאָד ןעֶטְסאָמעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טייַז-םֹורָד רעֶד ןַא
 ןעֶלאַה דְנּוא ןעֶלייֵז עֶנייַז דְנּוא ןְרעֶמאַק עֶנייֵלְק איִד דְנּוא 29 :סאָמ ןעֶניִזאָד םעֶד

 דְנּוא רעֶטְסְנעֶפ ןעֶזעוֶועֶג ןיִראַד ןעֶנעֶז םִע רֶנּוא ,סאָמ ןעֶגיִזאָד םעֶד ךאָנ ןעֶועוֶועֶג ןעֶגעֶז
 איֵד ןעֶלייֵא גיִצְנאַוַוְצ דְנּוא ףְניִפ דְנּוא גְנעֶל איִד ןעֶלייֵא גיִצְפּופ ,םּורַא םֶגְניִר .ןעֶלאַה
 ןעֶלייֵא גיִצְנאַַוְצ דְנּוא ףְניִפ ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז םּורַא םֶגְניִר ןעֶלאַה איִד דְנּוא 80 :טייֵרְּב
 ןעֶנעֶק ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןּופְרעֶד ןעֶלאַה איִד דְנּוא 81 :טייֵרְּב ןעֶלייֵא ףְניִפ דְנּוא גְנאַל
 דְנּוא ,ןעֶלייֵז עֶנייֵז ּוצ רעֶמייֵּב-ִלעֶטייֵט ןעֶראַוו םֶע דְנּוא ,ּוצ ףיֹוהְראַפ ןעֶניִנעוֶועֶסיֹוא םעֶד
 טְכאַרְּבעֶגְנייַרַא ְּךיִמ טאָה רֶע דְנּוא 32 :ןעֶּפעֶרְט טְכַא טאַהעֶג טאָה ןעֶהעֶגְפיֹּורַא ןייז
 טאָה רָע דָנּוא ,טייַז"ִחַרְוַמ רעֶד ףֹוא .ףיֹוהְראָפ ןעֶטְסְניִנעוֶועֶניִא םעֶד ּוצ
 דְנּוא ןְרעֶמאַק עֶנייַז דְנּוא 84 :םאָמ ןעֶניִזאָד םעֶד ְּךאָנ רֶעיֹוט סאָד ןעֶטְסאָמעֶג
 ןעֶנעֶז םִע דְנּוא ,םאִמ ןעֶניִזאָד םעֶד ְךאָנ ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז ןעֶלאַה עֶנייֵז דָנּוא ןעֶלייֵז
 ,בָנאַל ןעֶלייֵא גיִצְפּופ םּורַא םֶגְניִר ןעֶלאַה עֶרייֵז ּוצ דְנּוא ,רעֶטְסְנעֶּפ ןעֶזעוֶועֶג ןיראַד

 דנוא
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 :טייֵרְּב ןעֶלייֵא גיִצְנאַַוְצ דְנּוא ףְניִפ דְנּוא
 ףיֹוהְראָפ םעֶד ןּופ ןעֶלאַה עֶנייֵז דְנּוא 4
 נּוא ,גיִנעוֶועֶסיֹוא ְּךאָנ ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז
 עֶנייֵז ּוצ ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז רעֶמייֵּבְלעֶמייֵמ
 טייֵז רעֶנעֶי ןּופ דְנּוא טייז איִד ןּופ ןעֶלייֵז
 טֶכֵא טאַהעֶג טאָה גְנאַגְפיֹוא ןייַז דְנּוא
 -ָנייֵרַא ְּךיִמ טאָה רֶע דְנּוא 22 :ןעֶּמעֶרְט
 ,טייַז-ןֹופָצ ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ּוצ טְכאַרְּבעֶנ

 םעֶד ְּךאָנ ןעֶטְסאָמעֶג םֶע טאָה רֶע דְנּוא
 -אֵק טאַהעֶג טאָה סֶע 36 :סאָמ ןעֶניִזאָד

 רעֶטְסְנעֶפ דְנּוא ןעֶלאַה דְנּוא ןעֶלייֵז ,ןְרעֶּמ
 דְנּוא גְנאַל ןעֶלייֵא גיִצְפּופ ,םּורַא םֶגְניִר
 :טייֵרְּב ןעֶלייֵא גיִצְנאוַוְצ דְנּוא םֶניִפ
 ףיֹוהְראָפ םעֶד ןּופ ןעֶלייֵז עֶנייֵז דְנּוא 7
 דְנּוא ,גיִנעוֶועֶסיֹוא ןּופ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז
 עֶנייֵז ּוצ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז רעֶמייֵּבְִלעֶטייֵט
 וטייז עֶנעֶי ןּופ דָ;ּוא טייַז איִד ןּופ ןעֶלייֵז
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 34 הרָנֹוציִהַה רַצָהְל וּמַלֵאְו :הָּמ
 8 תֹולָעַמ

 הָּמַא םיִרָׂשֶעְו ׁשֵמָח בֵחֹרְו
 הָנֹמָׁשּו פמּו ופִמ ןָליֵא-לֶא םיִרֹמִתְ
 ָאָּת והָּלֶאָה תֹדמַּכ דָדמּו יִפצִה רעַׁש-לֶא ינאיביו
 הָמַא םיִּׁשָמָח ְךֵרֶא ביִבָס ביִבָס וִל תֶֹנֹולַחְו מַלאְו ןָלֵא
 וז הָלוציִחַה .רֵצְחָל זליֵאְו :הָּמַא .םיִרׂשֶעו ׁשֵמֶח בֵחֹרְ
 :וָלעמ תֹולֲעַמ הָנֹמְׁשּו ֹופִמּו ֹוָפִמ '?ליַא--לָא םיִרמְתְו

 יא :הָלֹעָה-תֶא והיִדְי םָׁש םיִרָׁשַה םיִליֵאְּב החְתִפּו הָּכְׁשִלְו
 39 הָּפָמ תנָתִלְש ִיַָשּו וֿפִמ תונְתלְׁש םִיַׁש רַעַׁשַה םֶלֶאְב
 מ ףֶתֶּכַה--לֶאָו :םֶׁשֶאָהְו תאּמִחָהְ הָלֹעָה טהיֵלֲא טוָחְׁשִל
 תרֹונהְלְׁש םִינָׁש הָֹפְצַה רַעֵׁשַה הַתָמִל טְלּועְל הָצּוחְמ
 ;תֹונ הִלֶׁש םִיַנְׁש רַעָׁשַה םֶלְאְלְי רֶׁשֲא תֶרֶחַאָה ףֵתְּכַהלָאו
 41 ףֶהָכְל הֵ הפמ תל הָעְּבְרַאְ תֹונְחִלָׁש הֶע ברא
 2 תתֹוָהְלָׁש ה ּבְרַאְו טֶהָׁשיםֶהיֵלֲא תֹנָחְלׁש הָנֹומְׁשרַעָּׁשַה
 הֵרָּמא בֵתֹרְו יִצחְו תַחַא הָּמַא ְךֶרֹא תָֹ יֵנְבַא הל 6
 םילּכַה-תֶא ּחּנו םִלילֲא תֶחֶא הָּמַא הב יִצְחְו תַחַא
 אנ פט םיְִַּּׁשהְו :חַכּוהְו םֶּב הָלֹועהי תֶא ומָהְׁשי רֶׁשֲא
 רׂשְּב תֹנָתלָּׁשַה-לֶאְו ביִבָפ ! ביִבָס ָס תִיַּבַּב םִיָנָכּוְמ רָחֶא
 ++ ַצְחַּב םיִרָש תֹוָכָשַל יִמינְַּה רעַׁשְל ֹהָצּוחַמּו :ןָבְרָּקִה
 םורָּדה ְּךֶרּד םֶהיְֵּו וּֿצַה רַָׁש ףֶתָּכ-לֶא רֶׁשא יִמינְּפַ
 םֶכֵא טאַהעֶג טאָה גְנאַגְּפיֹוא ןייֵז דְנּוא המ רֶּבַדְַו :ןְֶּצַה ְּךֵרד ינְּפ םיִִָּה .הֵעׁש ףתָּכילֶא רָהָא

 דְנּוא ןְרעֶמאַק איִד דנּוא 38 :ןעֶּפעֶרְט

 איֵד אייֵּב ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןעֶריִהְט איִד
 טאָה ןעֶמ ּואוְוַא ,ןעֶלייֵז איִד ןּופ ןְרֶעיֹוט
 ןיִא דְנּוא 89 :הָלֹוע ןֶּבְרַק סאָד ןעֶׁשאוַועֶג
 -עוֶועֶג ןעֶנעֶז רֶעיֹוט םעֶד ןּופ עֶלאַה רעֶד
 דָנּוא טייַז איִד ןּופ ןעְׁשיִט אייווְצ ןעֶד
 אייז ףיֹוא ,טייֵז רעֶנעֶי ןּופ ןעֶׁשיִמ אייוַוְצ
 דְנּוא 10 :םָׁשָא ןֶּבְרַק םאָד דְנּוא תאָּטַח ןֶּבְרַק םאֶָד דְנּוא ,הָלֹוע ןֶּבְרִק סאָד ןעֶמְכעֶׁש ּוצ
 ףיֹוא רֶעיֹוט םעֶד ןּופ ריִהְט רעֶד ּוצ ףיֹורַא טְהעֶנ ןעֶמ איו ,גיִנעוֶועֶמיֹוא ןּופ טייז רעֶד ןַא
 זיִא סאו ,טייַז עֶרעֶדְנַא רעֶד ףיֹוא דְנּוא ;ׁשיִט אייוֵוְצ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז טייֵז-ןֹוּפָצ רעֶד
 איד ןּופ ׁשיִט רֶעיִפ 411 :שיט אייווְצ ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז ,רֶעיֹומ םעֶד ןּופ עֶלאַה רעֶד אייֵּב
 ףיֹוא ,שיִט טֶּכַא ,רֶעיֹוט םעֶד ןּופ טייֵז רעֶד ןַא ,טייֵז רעֶנעֶו ןּופ ׁשיִט רֶעיִפ דְנּוא טייַז

 ןופ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ׁשיִט רֶעיִפ דְנּוא 42 :(תֹונָּבְרַק איִד) ןעֶטְכאָׁשעֶג אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז

 ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןעֶכיִלְטיִא ןּופ גְנעֶל איִד הָלֹוע ןֶּבְרִק םעֶד ראַפ רעֶנייֵטְׁש עֶטְקאַהעֶג
 עֶנייֵא ְּךייֵה איִד דְנּוא ,ןעֶלייֵא ּבְלאַהְטְרעֶדְנַא טייֵרְּב איִד דְנּוא ,ןעֶלייֵא ּבְלאַהְטְרעֶדְנַא
 -עֶנ ןעֶּבאָה אייֵז סאָו טיִמ םיִלֵּכ איִד טְגעֶלעֶּנְפיֹורַא ְּךיֹוא ןעֶמ טאָה אייֵז ףיֹוא ,לייֵא

 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןעֶניִרְד דְנּוא 43 :חַבֶז ןֶּבְרִק םאָד דְנּוא הָלֹוע ןֶּבְרִק םאֶד ןעֶטְכאָׁש
 זיִא שיט איִד ףיֹוא דְנּוא ,םּורַא םֶגְניִר טְגיִטְסעֶפעֶּב ,טייֵרְּב ןאַּפִׁש ַא ןעֶקאָה עֶנְרעֶזייֵא
 ןעֶטְסְניִנעוֶועֶניִא םעֶד ןּופ ןעֶסיֹורְד דְנּוא 44 :תֹונְּבְרַק איִד ןּופ ׁשייֵלְפ סאָד ןעֶזעוֶועֶג
 ףיֹוהְראַפ ןעֶניִנעיֶועֶניִא םעֶד ןיִא רעֶגְניִז איִד ןּופ ןְרעֶמאַק איד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז רֶעיֹוט
 -עוֶועֶג ויִא טייַז-רעֶדְראַפ איִד דְנּוא ,טייֵז-ןֹופָצ ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ןַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאוָו
 טאָה סאָו רֶעיֹוט חַרְזִמ םעֶד ןּופ טייַז רעֶד ןַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא עֶנייֵא ,םֹורָד ןעֶנעֶק ןעֶז
 סאָו רעֶמאַק עֶזיִד ,טְגאָועֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 48 :ּוצ ןֹופָצ ְךאָנ טְרְהעֶקעֶג ְּךיִז
 ןּופ גְנּוטיִה איד ןעֶטיִה סאָו םיִנֲהֹּכ איִד ראַפ זיִא ,טייֵז-םֹורָד רעֶד ּוצ ְךיִז טְרְהעֶק
 ןיִא טייז-ןֹופָצ רעֶד ּוצ ְּךיִז טְרְהעֶק סאָו רעֶמאַק איִד דְנּוא 46 :ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םעֶד
 ןּופ ןְהיִז איד ןעֶנעֶז אייז !ַחֵּבְוִמ םעֶד ןּופ גְנּוטיִה איד ןעֶטיִה םאו םיִנֲהַּכ איִד ראַפ
 טאָה רֶע דְנּוא 47 :ןעֶניִד ּוצ םֶהיֵא טאָנ ּוצ ְּךיִז ןעֶנְהעֶנעֶג סאו ,יִוֵל יֵנְּב איד ןּופ ,קֹודָצ
 ,גיִקֶע רֶעיִפ ,טייֵרְּב ןעֶלייֵא טְרעֶדְנּוה דְנּוא גְנאַל ןעֶלייֵא טְרעֶדְנּוה ,ףיֹוה םעֶד ןעֶטְסאָמעֶג
 ְךיִמ טאָה רֶע דְנּוא 48 :ׁשֶדְקִמַה תיִּב םעֶד ראַָפ ןעֶועוֶועֶג זיִא (סאָו) ַחֶּבְזִמ םעֶד דְנּוא
 ןעֶלייֵז איד ןעֶטְסאָמעֶנ טאָה רֶע דְנּוא ,זיֹוה םעֶד ןּופ עֶלאַה רעֶד ּוצ טְּכאַרְּבעֶגְנייִרַא
 דְנּוא ;טייַז רעֶנעֶי ןּופ ןעֶלייֵא ףֶניִפ דְנּוא טייַז איד ןּופ ןעֶלייֵא ףֶניִפ ,עֶלאַה רעֶד ןּופ
 ןעֶלייֵא אייֵרְד דְנּוא טייֵז איד ןּופ ןעֶלייֵא אייֵרְד ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶעיֹוט םעֶד ןופ טייֵרְּב איד

 ידְמְׂש םיִנֵהְּכִל םֹוְַ ּךֵֶּד הינְּפ רֶׁשֲא הָּכְׁשִַּה הָ יִלֵא
 : כל ןופְצַה ְךֶרֶד ָהיֶנְּפרֶׁשֲאהָכָׁשלַהְ :תיִּבַה תֶרֶמְׁשִמ
 מ םיִבִרָּקַה ק קְֹציִיְ הֶּמֵה ַָּבְוִּמַה תֶרָמְׁשִמ יֵרְמְׂש
 :ז הָּמֵא ה ָאַמ וָדַרֲא רַצחַה-תֶא דמי ;ותְרָׁשְל הָוהְי י-לֶא :
 +* ֲאְבַו :תיֵּבַה ינְפִל ַחֵּומְַ תַעָּבְרִמ הָּמַא הֶאֵמ בֵחֹרְו
 ׁשֶמָהְו הֹּבִמ תֹוּמַא ׁשֵמָה םֶלֶא לֶא לֶמֵו תייַּבַה .םָלָאילֶא
 תֹוָּמַא ׁשֶלָׁשְו ֹוּפִמ תֹוּמַאׁשלֶׁש רַעַּׁשַה בַחָרְוהָּפִמ תֹוּמַא

 ןופ
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 הָּמַאהָרְׂשִעיִּתְׁשִע בַחֹרְוהָּמַא םיִרְׂשֶע םָלֶאָה ְךֶרֶא :ָּפִמ 6

 דֶחָא סיליֵאָה--לָא | םיִדָּמַעְ וילֵא לי רֶׁשֲא תֹולֲעַמ

 :הֶּפִמ רֶחֶאְו = :
= 3 

 בַחָר תֹו וּכַאיׁשִׁש םיליַאָה--תֶא .דַמָו לָכיֵהַהלֶאיִנֲאוִבַו א
 םַתָּפַה בַחֹרְו :לֶהֶאָה בַחְר וִמיבַתְר תָֹמַאישׁשְו ָפִמ 2

 ׁשֶמָחְח וּפמ תֹוּמַא ׁשֵמָח חַתָּפַה תָֹפְתַכְו ֹוּמַא רָׂשֲע
 יִרְׂשֶע בֵחֹרְו הָּמַא םיִעְּבְרַא ֹוּכְרֶא דֶמָיַ וָּפִמ תֹוִּמַא
 תרֹוָּמַא םִיַּתְׁש חַתָּפַה--ליִא דמי הָמינְִל אֵבּו :הָמַא

 -תֶא דֶמָיו :תֹומַא עַבֶׁש חַתָּפַה בַחֹרְו תֹוּמַא ׁשֵׁש חַתָּפַהְו 4
 לֶכיֵהַה ינְפילֶא הָּנַא םיִרְׂשֶע בַחֹרְו הָּמַא םיִרָׂשָע וּכְרָא

 ׁשֵׁש תַבַה ריִק דֶמָײ :םיׁשְרקַה ׁשֶרְק הָז ילֵא דֶמ ְמאָּיַו ה
 תיַּבַל ביִבְס ! ביִבָס תֹומַא טכראנ עלה בַחָרְו תֹוִמַא

 םיִמָעִּפ םיִׁשלְׁשּו ׁשיִלָׁש עֶלַצי-לֶא עֶלצ תועָלְצַהְ ;ביִבָס 6
 תוְהִל ביִבָמ ! ביִבָכ תֹעְלְצַל תיֵּבַירׁשֲא ריִקַּב תֹואְבֹ

 רָבמָ הָבֲחְרְו :תִיְּבַה ריִקָּב םִיזּודֲא והידאלְו םִיּוחֶא ז
 זרֶלצַמְל תִיַּמַה-בֵסיִמ יב /השָלְצל הָלְַמְל  הָלָעַמְל
 הָלְעַמְל ִיַבַל בַחְר ןְכיִלַע יָּבַל ֹביִבָס ! םיִּבָס הָלְעַמְל

 תּל ִתיֵאְְו :הָנוכתַל הניִלְעה-לע הָליהָֹתְחַּמַהןֵכְו 5
 ׁשֵׁש הָנֵּקַה ולְמ תֹועָלְּצַה תָֹדְמיִמ ביִבָס ו כיִבְס ּהֵבָנ

 ׁשֵמָח ץּוחַה-לֶא עֶלַצִליֶׁשַא ריִּקַה בַחָר :הָליִצַא תומַא 9

 אמ מ

 רעֶד ןּופ גנעֶל איִד 49 :םייַז רעֶנעֶי ןּופ
 ןעֶלייֵא גיִצְנאַוַוְצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא עֶלאַה
 ףיֹוא דְנּוא ,ןעֶלייֵא ףֶלֶע טייֵרְּב איִד דְנּוא
 דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְּפיֹורַא ןעֶמ זיִא ןעֶּמעֶרְמ
 איִד אייֵּב ןעֶלייֵז ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז םִע
 דְנּוא טייַז איד ןופ עֶנייֵא ;ְךעֶלְריִטְׁשייֵּב
 :םייַז עֶנעֶי ןּופ עֶנייֵא

 אמ לעטיפאק

 יָנייֵרַא ָּךיִמ רֶע טאָה (ְּךאָנְרעֶד דָנּוא 1
 טאָה רֶע דְנּוא ,לֶָכיֵה םעֶד ןיִא טְכאַרְּבעֶג
 איֵד ןעֶלייֵא םקעֶז ןעֶלייֵז איִד ןעֶטְסאַמעֶג
 איֵד ןעֶלייֵא םקעֶז דְנּוא טייַז איִד ןּופ טייֵרְּב
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאָד ,טייַז רעֶנעֶי ןּופ טייֵרְּב
 דָנּוא ? :טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ טייֵרְּב איִד
 ןעֶזעֶיֶועֶג זיִא רֶעיִהְט איִד ןּופ טייֵרְּב איִד
 איד ןּופ ןעֶטייֵז איִד ּדְנּוא ,ןעֶלייֵא ןְהעֶצ
 דְנֹוא טייַז איִד ןּופ ןעֶלייֵא ףֶניִפ רֶעיִהְט
 רֶע דְנּוא ,טייַז רעֶנעֶי ןּופ ןעֶלייֵא ףְניִפ

 ונְָּׁלַ ןיבּו :תיָּבַל רֶׁשֲא תֹע ל תיֵּב חּגִמ רֶׁשֲאַו תֹוּמַא י
 חַחַּפּו :םיִבָס | ביִבָס תַּבַל ביִבָס הָּמִא םיִרָׂשֶע בַחָר :1

 םֹרָּדִל דָחֶא חַתַפּ ֹפְּצַה ךרֶד ר  לָחֶא חַתַּפ מל עֶלֶצַה
 נִַּהְו !ביִבָפ ! ביִבָס תֶֹמַא ׁשֶמָח חָלֶּנַה םֹוקְמ בֵחֹרְו 2

 הָּמַא שַעְבִׁש בַחֹר םִיִה-ךֶרָד תַאְּפ הָרְגַה יָא רֶׁשֲא
 םיִצְׁשִּת וַטְרֶאְו כיִבָסו ביָבָס בֵהר תֹוּמַאישַמְח ןִיַּבַה ריָקְו

 -ריִפ ןּופְרעֶד גָנעֶל איִד ןעֶטְסאָמעֶג טאָה
 גיִצְנאַַוְצ טייֵרְּב איִד דְנּוא ןעֶלייֵא גיִצ
 ןעֶגְנאַגעֶגְנייַרַא זיִא רֶע דְנּוא 8 :ןעֶלייֵא
 איד ןעֶטְסאָמעֶנ טאָה רֶע דְנּוא ,גיִנעוֶועֶניִא

 ןעֶלייֵא אייַוְצ רֶעיִהְּמ רעֶד ןּופ ןעֶלייֵז
 איד דְנּוא ,ןעֶלייֵא םֶקעֶז רֶעיֵהְט איִד דְנּוא

 גְנעֶל עֶנייֵז ןעֶטְסאָמעֶג טאָה רֶע דָנּוא 4 :ןעֶלייֵא ןעֶּביִז רֶעיִהְט איִד ןּופ טייֵרְּב
 ּטאָה רֶע דָנּוא ,לָכיֵה םעֶד ראָפ ,ןעֶלייֵא גיִצְנאַווְצ טייֵרְּב איִד דְנּוא ,ןעֶלייֵא גיִצְנאַוְנ
 דְנאַו איד ןעֶטְסאָמעֶג טאָה רֶע דְנּוא 8 ;םיִׁשָדק יׁשְדָק סאָד זיִא םאָד ,טְגאָזעֶב מא ּזצ
 רֶעיִפ ,רעֶמאַק-ְןעֶטייֵז עֶכיִלְטיִא ןּופ טייֵרְּב איִד דְנּוא ,ןעֶלייֵא םֶקעֶז ,זיֹוה םעֶד ןּופ
 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןְרעֶמאַק-ןעֶטייֵז איִד דְנּוא 6 :םּורַא זיֹוה םעֶד םּוא םּורַא םֶנְניִר ןעֶלייֵא
 אייז דֶנֹוֲא ,לאָמ גיִסייֵרְד דְנּוא אייֵרְד ,רעֶמאָק עֶרעֶדְנַא איֵד רעֶּביִא רעֶמאַק עֶנייֵא
 -םייַז איִד ראָפ זיֹוה םעֶד ןּופ ןעֶזעֶועֶג זיִא סאו דְנאַוַו איִד ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא ןעֶנעֶז
 טיִנ ןעֶלאָד אויִז רעֶּבָא ,ןעֶרעֶוֶו ןעֶטְלאַהעֶבְנָא ןעֶלאָז אייז ימ ,םּורַא םֶנָניִר ןְרעֶמאָק
 ְךִז טאָה םִע רֶנּוא 7 :וױה םעֶד ןּופ דְנאַװה רעֶד ןיִא ןעֶרעֶװ ןעֶטְלאַהעֶגְנָא
 וַצ רעֶכעֶה רעֶמיִא ןעֶנְנאַנעֶנְפֹורַא זיִא ּפעֶרְט עֶניִדְנּור ַא דְנּוא .טעֶטייֵרְּבְרעֶפ
 רעֶכעֶה רעֶמיִא זיִא ויֹוה םעֶד ןּופ ןְלעֶנְניִרְמּורַא םאָד ןיִראָו ,ןְרעֶמאַק-טייַז איִד
 ןופ זיֹוה םאָד זיִא םּוראָד ,זיֹוה םעֶד ןּופ םּורַא םֶנְניִר ןעֶזעֶזעֶג רעֶכעֶה דִנּוא
 -נּוא רעֶד ןּופ ןעֶנְנאַגעֶנְפיֹורַא ןעֶמ זיִא יֹוזַא דְנּוא ןעֶועוֶועֶג רעֶטייֵרְּב ןעֶּביֹוא
 ָךיִא דְנּוא 8 :עֶמְסְלעֶטיִמ איִד ְךְרּוד ןעֶטְשְרעֶּביֹוא רעֶד ּוצ רעֶמאַק ןעֶטְׁשְרעֶט
 ןּופ ןעֶדְנּורְג איִד םּורַא םֶגֶניִר זיֹוה םעֶד ןּופ ָּךייֵה איִד ןעֶהעֶזעֶנ ְּךיֹוא ּבאָה
 :ןעֶליֵא םֶקעֶז ןּופ רֶהאָר-מְסעֶמ לופ ַא ןעֶזעֶועֶנ ןעֶנעֶז ןְרעֶמאַק-טייַז איִד
 -עֶנ ויִא גיִנעֶועֶסיֹוא ןּופ רעֶמאַק-טייַז רעֶד ןּופ דְנאַה רעֶד ןּופ טייֵרְּב איִד 9

 ץאַלְּפ ַא ןעֶזעֶועֶג ויִא טְזאָלעֶנְרעֶּביִא זיִא סאָו םאָד דְנּוא .ןעֶלייֵא םֶניִּפ ןעֶזעוֶו
 ןעֶׁשיִוְצ דְנּוא 10 :ויוה םעֶד ןּופ :יִנעֶועֶניִא זיִא םאָו ןְרעֶמאַק-טייַז איִד ראַפ
 םעֶד ּוצ םּורַא םֶנְניִר ןעֶלייֵא גיִצְנאַװְצ ןּופ טייֵרְּב ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןְרעֶמאַק איד
 ןעֶוזעוֶועֶג זיִא רעֶמאַקְןעֶטיַז איִד ןּופ רֶעיִהְט איִד דְנּוא 11 :םּורַא ׁשָדְקַמַה תיֵּב
 ּוצ רֶעיִהְט עֶנייַא דֵנּוא םייַזִנּופָצ ּוצ רֶעיִהְט עֶנייֵא ,ץאַלְּפ ןעֶטְזאָלעֶגְרעֶּביִא םעֶד ןעֶנעֶק
 ןעֶלייֵא םִניִפ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ,טְזאָלעֶגְרעֶּביִא זיִא םאָו טֶרָא רעֶטייֵרְּב רעֶד דָנּוא ;םייַז-םֹורֲד
 ןעֶטְרעֶדְנּוזעֶנְּפָא םעֶד ראָפ ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאָו עֶדייֵּבעֶג סאָד דְנּוא 12 :םּורַא םֶגֶניִר
 דְנאַוו איד דְנּוא .טייֵרְּב ןעֶלייֵא גיִצעֶּביִז ןעֶזעוֶועֶנ זיִא ,טייַז-בֶרֲעַמ ְּךאָנ דֶנָע םעֶד ןַא ,טְרָא
 וי גְנעֶל עֶנייז דְנּוא ,םּורַא םֶגְניִר טייֵרְּב ןעֶלייֵא ףֶניִפ ןעֶזעוֶועֶג זיִא עֶרייֵּבעֶג םעֶד ןּופ

 ןעלייא



 במ אמ לאקז ןרי

 ןעֶטְסאָמעֶג טאָה רֶע דְנּוא 18 :ןעֶלייֵא
 ,ןעֶלייֵא טְרעֶדְנּוה זיֹוה םעֶד ןּופ גְנעֶל איד
 ,עֶרייֵּבעֶג םעֶד ןּופ גְנּורעֶדְנּוזִּפָא איִד דְנּוא
 ןעֶלייֵא טְרעֶדְנּוה ,דְנעוֶו עֶרְהיִא דְנּוא
 םיִנָּפ םעֶד ןּופ טייֵרְּב איד דְנּוא 14 :נְנאַל
 ּוצ גְנּורעֶדְנּוזְּפָא איִד דְנּוא זיֹוה םעֶד ןּופ
 דְנּוא 12 :ןעֶלייֵא טְרעֶדְנּוה ,טייַז-חַרָזִמ רעֶד
 םעֶד ןּופ גְנעֶל איִד ןעֶטְסאָמעֶג טאָה רֶע
 רעֶד ןּופ טייַז רעֶדְראָפ רעֶד ןַא עֶדייֵּבעֶג
 רעֶטְניִה ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאו ,גְנּורעֶדְנּוזְפֶא
 טייַז איִד ןּופ ןְעיִרעֶלאַג איִד דְנּוא ,רֶהיִא
 טיִמ ,ןעֶלייֵא טְרעֶדְנּוה ,טייֵז עֶנעֶי דְנּוֲא
 "אַה איִד טיִמ לֶכיֵה ןעֶטְסְניִנעוֶועֶניִא םעֶד
 -עוֶוְׁש איִד 16 :ףיֹוהְראָפ םעֶד ןּופ ןעֶל
 דְנּוא רעֶטְסְנעֶפ עֶלאָמְׁש איד דְנּוא ,ןעֶל
 ןעֶגעֶק אייֵרְד עֶלַא ּוצ םּורַא ןְעיִרעֶלאַג
 דְנעֶקְלאַּבעֶג ןעֶועוֶועֶג זיִא לעוֶוְׁש רעֶד
 ןּופ דְנּוא ,םּורַא דְנּוא םּורַא ץְלאָה טיִמ
 דְנּוא ,רעֶטְסְנעֶפ איִד ּוצ ויִּב ךֶרֶע רעֶד

 :טְקעֶדעֶּב ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז רעֶטְסְנעֶפ איִד
 רעֶּביִא (ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאוָו) םעֶד ּזצ 7
 ,זיוה םעֶד ּוצ ויִּב דְנּוא ,רֶעיִהְט רעֶד
 דְנּוא ,גיִנעוֶועֶסיֹוא ןּופ דְנּוא גיִנעוֶועֶניִא
 םּורַא םֶגְניִר דְנאַו רעֶצְנאַנ רעֶד ּוצ
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 13 הִינְּבַהְו הָרוַּדְו הָּמַא הָאָמ ְּךַרָא תיֵּבַה-תַא רֶדֶמּו :הָּמִא
 4 הדר תיֵּבַה יֵנְ םַהֹרו :הָּמַא הָאֵמ ְךֶרֶא ָהיֶתּוריִקְ
 יט הָרַּד ינְפילֶא ןנּבייַּדַרֶא דַדְמּו ּ!הָּמִא הֶאְמ םיִדָּקִל
 לֶכיֵתַהְו הַא הֶאָמ וָפמוּוְּפִמ אָהוָקֹּתַאו ָהיֶרֲחַא-לַע רֶׁשֲא
 ו5 תרֹומְטאָה םינלַחַהְו םיפּפַה :רֵצָחַה ימלֶאְ יִמיִנְּפַה
 !ביִבָס ץֶע ףיִחְׂש ףֶּפַה דֵנ םתָׁשְלׁשל ביִבָס םיִקיּתַאָהְ
 17 לעמילצ :תֹוָּסְכְמ תגלה תנולֲחהדע { ץֶרָאָהְו ביִבָס
 ! םיִבָס 2 רכָה-לְּכ-לָאו ץיוחלו יִמיִנְּפַה תיֵּבַה-דֲעו חַתָּפַה
 ;+ םםיִרמֶתְו םיִבּרְכ ישָעו :תיוִָּמ ןוציבּו יִמיִנְּפַּב ביִבָס
 ופ םָרֶאינְפּו :םּרּכַל םיִנָּפ םיִנָׁשּו בורְכל בֹוִרָכְדיִּב הֶרמָתְו
 ַפִמ מִתַה-לֶא
 ב חַתַּפַה לעַמ--דֶע .ץרָאָהְמ :ביִבָס ו ביִבָס תִיַּבַה--לָּכ
 יג תוזְמ לֶכיהַה ן ריקו םִיּוׁשֲע םיִרֹמְּתהוםיִבּורְּכַה
 ;הָארַּמַּכ הָארּמַה ׁשֶרַֹּה יְֵפּו הָעְבִר
 וָּכְרֶאְ : א רֶמּו תֹומַא םיּתָׁש וָּכְרָאו ַהֹבָנ תֹּמַא
 :הדוהְי ינפל רֶׁשֲא ְמֵלְׁשַה הִז יִלֵא רֵּבַדַו ץֵע ויָתֹריִקְו
 5 תוָתָלדַל תותָלְד םיְַׁשּו :ׁשֶרִֵּלְו לכיהל תותָלְד םיִּתׁשּו
 תֹתְל יְִּׁשּו תֶחֶא תַלֶרְלםיְִׁש תֹותָלּד תָֹבַסוִמ םיִמְׁש
 הכ םםיָבּורְּכ לֶכיֵהֲה תָֹתָלַדילֶא ןְריֵלָא היו : תֶרֶהַאְל
 םלּואְה נפילֶא ץֶע םִעְו תֹורִּקַל םיֹוׂשָע רֶׁשֲאַּכ םיֹרֹמִתְו
 :5 תָֹתְתַּכילֶא וֿפמווָּפִמ טי תֹומִֶא טיִנֹולַחְו :ץיִחַהְמ
 :םיִּבִעָהְו תיַּבַה תְֹלִצְו םֶלּואָה

 במ במ
 א יִנֲאביו ןיִפְצַה ְּךרָּד ְּךֶרָּדִה הָנֹוציִחַה רֶצָחהלֶא יִנאיִצַֹ
 יָא ןינִּבַה דְֶנירֶׁשַאַו הֶדְוִגַה דֶגִנ רָׂשֲא הָּׁשִַה-לֶא
 2 םֵחְרָהְו ןָפצַה חַתַּפ הֶאּמַה תֹוָמַא ְךֶרֹא ינפילָא ;ןֹופָצַה

 -לִא יּושָע וָפ וָפִמ הָרמִּתַה-לֶא ריִפְכירגְפּו ו

 פה שלש ץיע בו

 5 רָע יִמיִנְפַה רֶצְחַל רֶׁשֲא םירׂשָעָה דֵנְנ :תָֹּמַא םיִׁשִמֲח :
 םעֶד ְּךאָנ ,גיִנעוֶועֶסיֹוא דְנּוא גיִנעוֶועֶניִא
 סאָד יֹוזַא ,רעֶמייֵּבְִלעֶטייֵט דְנּוא םיִבּורְּכ טיִמ ןעֶזעוֶועֶג טְכאַמעֶג זיִא םִע דְנּוא 18 :םאָמ
 בּורְּכ רעֶכיִלְטיִא דְנּוא ,בּורְּכ ַא דְנּוא בּורְּכ ַא ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶועוֶועֶג זיִא םיֹוּבְלעֶטייֵט ַא
 ןעֶגעֶק ןעֶזעוֶועֶג זיִא ׁשְנעֶמ ַא ןּופ םיִנָּפ סאָד דְנּוא 19 :רעֶמעֶנעֶּמ אייוַוְצ טאַהעֶנ טאָה
 םיֹוּבְלעֶטייֵט םעֶד ןעֶנעֶק ּבייֵל ַא ןּופ םיִנָּפ םאֶד דְנּוא ,טייֵז איִד ןּופ םיֹוּבְלעֶטייֵמ םעֶד
 ןּופ 20 :םּורַא םֶגְניִר זיֹוה ןעֶצְנאַג םעֶד ּוצ ןעֶזעוֶועֶג טְּכאַמעֶג זיִא יֹוזַא ,טייַז רעֶנעֶי ןּופ
 איד דְנּוא םיִבּורְּכ איִד ןעֶזעוֶועֶג טְכאַמעֶג ןעֶנעֶז רֶעיִהְמ איִד רעֶּביִא זיִּב דְרֶע רעֶד
 ןּופ ְּךעֶלְדיִטְׁשייֵּב איִד 21 :לָכיֵה םעֶד ןּופ דְנאַו רעֶד ןַא ְּךיֹוא דְנּוא ,רעֶמייֵּבְלעֶמייֵט
 ,ׁשֶרְקִמַה תיֵּב םעֶד ןּופ טייַז רעֶדְראָפ איִד דְנּוא ,:יִקָע רֶעיִפ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז לֶביֵה םעֶד
 -ָנַא םעֶד ןּופ טְלאַטְׁשעֶג איִד איו יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םעֶנייֵא ןּופ טְלאַמְׁשעֶג איד דְנּוא
 ןעֶלייֵא אייוַוְצ דְנּוא ְּךיֹוה ןעֶלייֵא אייֵרְד ,ץְלאָה ןּופ ןעֶזעוֶועֶנ זיִא ַחֵּבְוִמ רעֶד 22 :ןְרעֶד
 ןּופ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז דְנעוֶו עֶנייַז דְנּוא ,גְנעֶל עֶנייֵז דְנּוא ,ןּופְרעֶד ןעֶקֶע עֶנייַז דְנּוא ,גְנאַה
 :ראַה םעֶד ראָפ זיִא סאָו ׁשיִמ רעֶד זיִא סאָד ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ;ץְלאָה
 דְנּוא 24 :ןעֶריִהְמ אייוֵוְצ טאַהעֶנ טאָה ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םאָד דְנּוא לֶכיֵה רעֶד דְנּוא 8

 ,טְהעֶרְדעֶגְמּורַא ְּךיִז ןעֶּבאָה םאָו ןעֶריִהְט עֶּבְלאַה אייוַוְצ טאַהעֶג טאָה רֶעיִהְט עֶכיִלְטיִא
 :עֶרעֶדְנַא איִד ּוצ דְנּוא עֶנייֵא ּוצ רֶעיִהְט עֶכיִלְטיִא ּוצ ןעֶראו ןעֶריִהְט עֶּבְלאַה אייוַוְצ
 -ייֵט דְנּוא םיִבּורְּכ לָכיֵה םעֶד ןּופ ןעֶריִהְט איד ןַא ,טְכאַמעֶג אייֵז ןַא ראו םֶע דְנּוא 8
 רעֶנעֶצְלאָה רעֶקיִד ַא דְנּוא ,דְנעוֶו איִד וצ טְכאַמעֶג ראו סֶע איו יֹוזַא ,רעֶמייֵּבְלעֶט
 ןעֶנעֶו םִע דְנּוא 26 :גיִנעוֶועֶסיֹוא ןּופ עֶלאַה רעֶד ןיִא טְנעֶראָּפ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןעֶקְלאַּב
 טייַז רעֶנעֶי ןּופ דֶנּוא טייַז איִד ןּופ רעֶמייֵּבְלעֶטייֵט דְנּוא רעֶטְסְנעֶפ עֶלאָמְׁש ןעֶזעוֶועֶג
 :ןעֶקְלאַּב עֶקיִד איִד דְנּוא זיֹוה םעֶד ןּופ ןעֶטייֵז איד ןַא דְנּוא ,עֶלאַה רעֶד ןּופ ןעֶטייֵז איִד ןַא

 במ לעטיפאק
 געוֶו םעֶד ףיֹוא ףיֹוה ןעֶטְסְניִנעוֶועֶסיֹוא םעֶד ּוצ טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא ְּךיִמ טאָה רֶע דְנּוא 1
 ןעֶועוֶועֶג זיִא סאוָו רעֶמאַק איִד ןיִא טְכאַרְּבעֶגְנייַרַא ְּךיִמ טאָה רֶע דִנּוא ,טייַז-ןֹופָצ ןּופ

 ךֹופָצ רעֶד ןַא עֶדייֵּבעֶג םעֶד ןעֶגעֶק דְנּוא טְרָא ןעֶטְרעֶדְנּוזעֶגְּפָא םעֶד רעֶּביִאְנעֶגעֶק
 ,רֶעיִהְט טייֵז-ןֹופָצ איִד ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןעֶלייֵא טְרעֶדְנּוה ןּופ גְנעֶל רעֶד ראָפ 2 :טייֵז
 גיִצְנאַוְצ איִד רעֶּביִאְנעֶנעֶק 8 :ןעֶלייֵא גיִצְפּופ ןעֶזעוֶועֶג זיִא טייֵרְּב איִד דְנּוא
 םעֶד רעֶּביִא דֶנּוא ,ףיֹוה ןעֶטְסְניִנעוֶועֶניִא םעֶד ראָּפ ןעֶזעוֶועֶג יָא סאָו (ןעֶלייַא)

 רעטסאלפ
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 קיִּפַא-ינּפ-לֶא קֶּפַא הָנֹוְחַה רַצָחֶל רֶׁשֲא הָּפְצַר
 -לָא בַחֹר תֹוָּמַא רׂשָע ְךלֲחִמ תֹוטשְלַה ִנְפִלְו !םיִשִלְשַּכ

 תֹוכָשְּלַהְו :ןוְפצִל םֶהיֵחְתִפּו תֶחֶא הָּמַא ְךֵרָּד תֹוִמיִנְּפַה ה
 תרֶוֹתְַּתִַמ הָנִהמ םיִקיתַא ּולְכֹוזיַּכ תְָֹצִק תֶניִלֲָה

 םירּומַע הל ןיאְו הֶנִה תֹושָלְׁשִמ יִּכ :ןִָנְּב תוִנֹוכיִמַהְמּו 5
 תֹונֹכּתַהְמּו תֹונְֹחַַּהְמ לֵאֲאנ ןֵּכ-לַע תָֹרְצֲַה יֵדּומַעּכ

 רֵצְחַה ְךֵרָד תֹוכָׁשְלַה תַּמִעְל ץּוחַק-רׁשֲא רֶהְנְו ץְרֶאָהְמ ז
 -יִּכ :הָּמַא םיִׁשִמֲח וָּכְרֶא תֹוכָשְּלַה ינְפ-לֶא הָנֹוצְחַה 5

 ִָהְו הָּמַא םיִּׁשִמֲח הָנֹוצִחַה רצָחֶל רֶׁשֲא תֹוכָשְַּה ְךֶרֶא
 הרלֵאָה תֹוָכָׁשְלִיהתַחַּתִּו :הָּמַא הָאמ לָכיֵהַה ינְּפלַע

 ובֵחָרְּב :הָֹצִחַה רֵצֶחֶהַמ הנַהָל וָאֹבִּב םידַָּהָמ אֹובַּמַה י
 ןינַּבַה ינּפילאְו הָרְועַה ינּפילָא םיִדָּקַה ְךֶּה רֵּצְחַה רֶרג

2 

 ְךֶרּד רֶׁשֲא תֹוכָׁשְלַה הֵאְרַמְּכ םֶהיְֵפִל ְךֶרָדְו :תָֹכָׁשְל ונ
 ןֵהיטְּפְׁשִמְכּו ןְהיֵאְצומ לֹכְו ןֶּבִחְר ןֵּכ ןָּכְרָאְּכ ןֹפְּצה
 חַתָּפ םֹורָדַה ְךֶרָּד רֶׁשֲא תֹוכָׁשְלַה יִחְתַּפְּו :ןֵיֵחְתִפְכּו
 םיִרָּקַה ְּךַרָּה הָיָה תֶרָדְגל יב ְּךֵֶד ּךרֶּד ׁשאֵרְּ

 רֶׁשֲא םֹורָּדַה תֹוָכָׁשִל ןופָּצַה תֹוכְׁשִל יַלַא רֶמאֵיו :ןָאֹובְּב 2

 םְׁש-ולְכאָי רֶׁשֲא ׁשֶרֹּמַה תֹכָשִל והנה הר יְפילָא
 וי םָׁש םִשְרּקהיִׁשְָק הָוהיל םיִבוְקירׁשֲא םִָהְַּה
 םִקָמַה יִּכ םֶׂשֶאָהְו תאָּטַחַהְו הָחְנִּמַהְו םיִשָרִּקַד יִׁשדָק
 רַצָחָהילֶא ׁשֶרֹּקַהַמ וָאְצ-אֹלְו םיִנֲהְּכַה םָאֹבְּב :ׁשְדָק
 ׁשְרָקיּכ ןָהב ּותרָׁשְי-רֶׁשֲא םֶהיֵדְנּב ּוהַָי םָׁשְו הָנוציִחַה
 הֶּלִכְו:םֶעָל רֶׁשֲאילֶא וָבְרָקְו םיִרֵחֲא םיִרָנְּב וׁשְָלי היה
 רֶׁשֲא ְךֵעְׁשַה ְךֶרּד יִנֵאיִצִֹהְו יִמיִנּפַה תַיַּבַה תֹוּדִמִתֶא
 םיִרָּקַה חוה רֶדֶמ :ביִבָפ !ביִבָמ וְדְמּו םיִדָּקִה ְּךֶרָּד ויָנּפ
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 = מ

 במ לאקזחי

 םעֶד ראַּפ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאִָו רעֶטְסאַלְפ

 םיֹוא יִרעֶלאַנ ַא ראו ,ףיֹוה ןעֶגיִנעֶוְסיֹוא

 איד ראַפ דְנּוא 4 :טְלעֶטיִרְדעֶג יִרעֶלאַג ַא

 ןְהעֶצ ןּופ ְנאַּג ַא ןעֶועוֶועֶג זיִא ןְרעֶמאַק
 ןּופ געוֶו ַא גיִנעוֶועֶניִא ןּופ ,טייֵרְּב ןעֶלייֵא

 ןעֶראַו ןעֶרְהיִט עֶרייֵז דְנּוא ,לייֵא עֶנייֵא
 -ךעֶּביוא איִד דְנּוא 2 :טייֵז-ןֹּופְצ ןעֶנעֶק

 רעֶצְרּוק ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןְרעֶמאַק עֶטְש
 אייז ןּופ ןעֶּבאָה ןְעיִרעֶלאַנ איִד לייוו

 עְטְשְרעֶטְנּוא איד לייװ ,ןעֶמּונְרעֶפ ןזאַלְּפ
 -לעֶטיִמ איד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג רעֶכעֶה ןעֶנעֶז
 אייֵז ןיִראָו 6 :עֶדייֵּבעֶג םעֶד ןּופ עֶטְס

 אייז דְנּוא ,טְלעֶטיִרְדעֶג ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶד
 איזז יֹוזַא ןעֶלייֵז עֶנייֵק טאַהעֶג טיִנ ןעֶּבאָה
 ןעֶנעֶז םּוראָד ,ףיֹוהְראָפ איִד ןּופ ןעֶלייז איִד

 -נּוא איִד איוו ןעֶזעוֶועֶג רעֶלאָמְׁש אייֵז

 רעֶד ןופ עֶטְטְלעֶטיִמ איד דְנּוא עֶטְׁשְרעֶט
 זיִא סאָװ דְנאַו איֵד דְנּוא 7 :ןָא דֶרֶע
 רעֶּביִאְנעֶגעֶק גיִנעוֶועֶסיֹוא ןּופ ןעֶזעוֶועֶג

 ןעֶטְסְגיִנעוֶועֶסיֹוא םעֶד ןּופ ןְרעֶמאַק איד
 גְנעֶל איד ןיִראָו 8 :גְנאַל ןעֶלייֵא גיִצְפּופ ןעֶזעֶדעֶג זיִא ןרעּפאק איד ראַפ ףיה בָהּ הב םִיק הָאמשמַ פה חַהרֶהֶמ יי י ר יי ;ביִבָס הָּדִּמַה הָנקִּב םִינָק תֹמַאיׁשְמֲח הָּדִּמַה קב

 גיִצְפּופ ןעֶראַַו ףיֹוה ןעֶטְסְגיִנעוֶועֶסיֹוא םעֶד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאֶו ןְרעֶמאַק איִד ןּופ
 רעֶטְנּוא ןּופ דְנּוא 9 :ןעֶלייֵא טְרעֶדְנּוה ןעֶזעוֶועֶג זיִא לָכיֵה םעֶד ראָפ ,העָז דְנּוא ,ןעֶלייֵא
 ּוַצ ןייֵרַא טְהעֶג ןעֶמ ןעוֶו ,טייֵז-חַרָזִמ ןּופ ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא ןעֶמ זיִא ןְרעֶמאַק עֶגיִזאָד איִד
 םעֶד ןּופ רֶעיֹומ רעֶד ןּופ טייֵרְּב רעֶד ןיִא 10 :ףיֹוה ןעֶטְסְניִנעוֶועֶטיֹוא םעֶד ןּופ אייֵז
 עֶרייֵּבעֶג םעֶד ראָפ דְנּוא ,טֶרָא ןעֶטְרעֶדְנּוזעֶנְּפָא םעֶד ראָפ טייַז"חַרְזַמ רעֶד ףיֹוא ףיֹוה
 איִד איז ןעֶהעֶזעֶנְסיֹוא טאָה אייֵז ראָפ :עוֶו רעֶד דְנּוא 11 :ןְרעֶמאַק ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא גְנעֶל עֶרייֵז איו יֹוזַא ,טייַז-ןֹופָצ ןּופ געוֶו םעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶז סאוָו ןְרעֶמאַק

 עֶרייֵז ְּךאָנ ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז גְנעֶנְסיֹוא עֶרייז עֶלַא דְנּוא .טייֵרְּב עֶרייֵז ְּךיֹוא ראַז יֹוזַא
 ןְרעֶמאַק איִד ןּופ ןעֶרְּהיִט איִד איז יֹוזַא דְנּוא 19 :ןעֶרְהיִט עֶרייֵז ְּךאָנ דְנּוא ,םיִטָּפְׁשִמ
 םעֶד ןּופ ּבייַהְנָא םעֶד ןיִא רֶעיִהְט ַא ןעֶזעוֶועֶג (ְךיֹוא) זיִא ,טייֵז-םֹורָד ןּופ נעוֶו םעֶד ףיֹוא

 טְמּוק ןעֶמ ּואוְוַא ,טייַז-הֵרָזִמ רעֶד ףיֹוא רֶעיֹומ רעֶד ראָפ דאָרְנ געֶו םעֶד ןיִא ,געוֶו
 -םֹורָד איִד דְנּוא ןְרעֶמאַק טייַז-ןֹופָצ איִד ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 18 :ןייַרַא

 עֶגיִלייֵה איד ןעֶנעֶז אייז ,טרָא ןעֶטְרעֶדְנּוזעֶגְּפָא םעֶד ראָפ ןעֶנעֶז סאו ןְרעֶמאַק טייַ
 עֶלַא איִד ןעֶסַע טְראָד ןעֶלאָז טאָנ ּוצ ְּךיִז ןעֶנְהעֶנעֶג סאו םיִנֲהֹּכ איִד ּואוְוַא ,ןְרעֶמאַק
 ,ןעֶכאַז עֶטְסְניִלייֵה רעֶלַא איֵד ןעֶרעוֶו טְנעֶלעֶגְניִהַא ןעֶלאָז טְראָד דְנּוא ,ןעֶבאַז עֶטְסְניִלייֵה

 טֶרָא רעד ןיִראו ,םָׁשָא ןֶּבְרִק סאָד דְנּוא ,תאָטַה ןָּבְרִק סאָד דְנּוא ,הָחְנִמ ןֶּבְרֶק םאָד דְנּוא
 ןְהעֶנְסיֹורַא רעֶדיִו טיִנ אייֵז ןעֶלאָז יֹוזַא ,ןייֵרַא ןעֶמּוק םיִנֲהֹּכ איִד ןעֶו 14 :גיִלייַה זִיִא

 אייֵז ןעֶלאָז טְראָד טְרֶעייֵג ,ףיֹוה ןעֶטְסְניִנעֶועֶמיֹוא םעֶד ּוצ טְרָא ןעֶגיִלייֵה םעֶד ןּופ
 דָנּוא ,גיִלייַה ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָו ,ןעֶניִד אייֵז עֶכְלעוֶו טיִמ רעֶדייֵלְק עֶרייֵז ןעֶנעֶלְרעֶדיִַא

 ּוצ טְרעֶהעֶג םאָו ּםעֶד ּוצ ְּךיִז ןעֶנְהעֶנעֶנ אייז ןעוֶו רעֶדייֵלְק עֶרעֶדְנַא ןּוהְטְנָא ןעֶלאָז אייֵז
 ,זיוה עֶטְסְניִנעוֶועֶניִאסאָד ןעֶטְסעֶמ ּוצ דֶנֶע ןייַאטְכאַמעֶג טאָה רֵע ןעוֶו דְנּוא 18 :קְלאָפ םעֶד
 רֶע דנּוא ,געוֶו חַרֶזִמ םעֶד ראָפ זיִא סאָו געוֶו םעֶד ףיֹוא טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא ְּךיִמ רֶע טאָה יֹוזַא
 םעֶד טיִמ טייַז-חַרְזִמ איִד ןעֶטְסאָמעֶג טאָה רֶע דְנּוא 16 :םזרַא סֶגְניִר ןעֶטְסאָמעֶג םִצ טאָה
 רֶע דְנּוא 17 :םּורַא םֶנְניֵר רֶהאָר-טְסעֶמ םעֶד טיִמ ןעֶרְהאָר טְרעֶדְנּוה םֶניִּפ ,רְהאָר-טְּפעֶמ

 ;םּזרַא םֶגְניר רֶהאָר-טְסעֶמ םעֶד טיִמ ,ןעֶרְהאָרטְרעֶדנּוה ְניִפ טייֵזןֹופָצ איִדןעֶטְסאָמעֶג טאָה
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 10 נמ במ לאקזחי
 רֶע טאָה טייֵז-םֹורָד איד דנוא 8

 טיִמ ןעֶרְהאָר טְרעֶדְנּוה ףְניִפ ןעֶטְסאָמעֶג
 ְךיִז טאָה רֶע 19 :רֶהאָר-טְסעֶמ םעֶד
 רְנּוא ,טייֵז-בָרֵעַמ רעֶד ּוצ טְהעֶרְדעֶנְמּוא

 טְרעֶדְנּוד ףֶניִפ ןעֶטְסאָמעֶג טאָה רֶע
 רֶע 20 :רֶהאָר-טְסעֶמ םעֶד טיִמ ןעֶרְהאָר

 ןעֶטייֵז רֶעיִפ איִד ןַא ןעֶטְסאָמעֶג טאָה
 ,םּורַא סֶנְניִר רֶעיֹומ ַא טאַהעֶג טאָה םִע

 גְנעֶל איִד ןיִא (ןעֶרְהאָר) טְרעֶדְנּוה ּףְניִּפ
 ,טייֵרְּב איִד ןיִא טְרעֶדְנּוה ףֶניִפ דְנּוא
 ןעֶניִליֵה םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶדייֵׁשּוצְּפֶא
 ;ןעֶגיִלייֵהְמּוא םעֶד דְנּוא

 גמ לעטיפאק

 ּוצ טְרְהיִפעֶגְניִהַא ְָךיִמ טאָה רֶע דְנּוא 1
 טְרְהעֶק םאִו רֶעיֹוט םאָד ,רֶעיֹוט םעֶד
 רעֶד ,העְז דֶנּוא 2 :טייֵז-חֵרָזִמ ןעֶנעֶק ְּךיִז
 -עֶג זיִא לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג םעֶד ןּופ רֹובְּכ
 ,טייֵז-חֵרָזִמ רעֶד ןּופ געוֶו םעֶד ןּופ ןעֶמּוק
 איו יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא לֹוק ןייַז דְנּוא
 איִד דְנּוא ,ןְרעֶסאוַו עֶליִפ ןּופ לֹוק סאָד
 ;דֹובָּכ ןייַז ןעֶגעוֶו טְנייֵׁשעֶג טאָה .דֶרֶע
 יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא טְלאַטְׁשעֶג איִד רֶנּוא 8
 ּבאָה ְּךיִא סאָו טְלאַטְׁשעֶג איִד איו

 15 !הָּדַּמַה .רָנקַּב םִינָק תֹוָאַמיׁשַמַח דָהֶמ םֹוִרָּרַה ַחּוָר תֶא
 9 :הָּדמַה הנקַּב םִָנָק תֹאַמיׁשְמַח דֶרֶמ יה ַחּרילֶא בֵבָס
 כׁשֵמָח ְךֶרֶא ביִבָ ביִבָס יל הָמִח ירָדֶמ תוחור עַּבְרַאְל
 גלֶחַל ׁשֶרּקַהןיִּב ליּרְבַהְל תיאָמ ׁשֶמָח בֵחרְו תֹואָמ

 נמ גמ
 א הָוהְו :םיִדָּקַה ְךֵרָּדהָנּפ רֶׁשֲא רֶעַׁש רַעָׁשַה-לֶא יִנְכלַו
 םיִמ לקְּכ ֹולֹוקְו םיִדָּקַה ְךֶרָּדִמ אָּב לֵאָרְׂשִי יהלָא דֹובְּכ

 + רַׁשֲא הָאְרַּמַה הֵאְרמְכּו :רֹבְּכִמ הָריאה ץֶרָאָהְו םיִּבַר
 ריִצָד-תֶא תַחׁשְל יאֹבְּכ יתיאָר-רֶׁשֲא הָארַמַּכ יתיִאָר
 -לָא לֶּפֶאְו רָבּכ רֵהְנילֶא יתיִאָר רֶׁשֲא הָארַּמַּכ תֹואְרַמּו
  וָנֶּפ רֶשֲא רַעַׁש ךֵרָד תיִּבַה-לֶא אֵּב והְי דֹובְכּו :ינָפ
 ה ָמִנּמַה רצָחַלֶא יִנאְְַּ ַחור יִנאׂשּתַו ּםיִָּקִה ְךרֶּ
 6 תיֵּבַהְמ ילַא רֶּבַּדִמ עַמְׁשֶאו :תיָּבַה הָוהְי-דוְבְכ אָלָמ הָנ
 ז םוַקְמיתָא םֶדָאְדְּב ִלַא רֶמאֹּיַו :יִלְצֶא דֶמֹע הָיָה ׁשיִאְו
 נב ְךותִּב םׁשְדּכְׁשֶא רֶׁשֲא יְנַר יוּפַּכ םֹוקְמ-תֶאְו יִאְסִּכ
 יִשְדָק םֵׁש לֵאָרְׂשי-תיִּב דוִ יִאְּמַטי אָלְו םֶלֹועְל לֵאָרְׂשִי
 * םֶּתתְּב :םֶתֹומְּב םֶהיֵכלַמ יִרְנַפְבּו ֶתּוב םֶהיֵכלַמּו הָּמֵה
 םֶהיניִּויִנִּב ריִּקַהְ תזזִמ לֶצֲא םֶתזְמּו יֿפִס-תֶא םֶּפִס
 םָתֹוא לֵכֲאָוׂשָע רֶׁשֲא םֶתֹובְעתּב יִׁשְדָק םֵׁש-תֶאֹויֵאְמִטְ
  ִּמִמ םֶהיֵכְלַמ יִרְנִפּו םָתּויתֶא ּוקֲחַרְי הָּתִע :יִּפַאְּב
 י יתֶא ְרּגַה םֶרָאְדב הָּתַאי  :םֶהֹועְל םֶכֹותְב ִּתְנַכָׁשְ
 -תרָא יִרְדִמּו םֶהיֵתֹונֲֹעַמ יִמָלְּכִו יֵּבַה-תֶא לֵאָדְׂשידתיִּב
 וו ֹותָנּוְכְתּו תיַּבַה תֶרּוצ ּוׂשָע-רֶׁשֲא לָּכִמ ּומְלְכניסִאְו :תיִנְכִּת

 ָתֹרוצ-לָכְ ֹויתֹּקח-לָּכ תֶאְו ֹוָֹרוְצ-לָכְו יִאְבֹומּו ואְצֹומּו
 -לָּכיתֶא ורְמׁשיְ םֶהיניעְל בֶתֶכּו םָתֹוא עֶדֹו וָתֹרוּתילָכְ
 וכ ץריַבַה תֶרֹוּת תאו :םֶתֹוא יׂשָעְ ויָתֹּקחילּכ-תֶאְו ותְרִוצ
 הוה םיִׁשָרָק ׁשֶרָק ֿביִבָסו ביִבָס ולְבְנ-לָּכ רֶהֶהׁשאֶר"לַע

 טְלאַמְׁשעֶג איִד איז יֹוזַא דאָרְג ןעֶהעֶזעֶג

 דְנּוא ,ןעֶּבְראַדְרעֶפ ּוצ טאָטְׁש איִּד ןעֶמּוקעֶגְנייֵרַא ןיִּב ְּךיִא ןעֶו ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא םאָו
 דָנּוא ,רָבָּכ ָּךייֵט םעֶד אייֵּב ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא סאָו טְלאַטְׁשעֶג איִד איוִו ןעֶטְלאַטְׁשעֶג
 ןיא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא זיִא ראַה םעֶד ןופ דֹובָּכ רעֶד דְנּוא 4 :םיִנָּפ ןייֵט ףיֹוא ןעֶלאַּפעֶג ןיִּב ךיִא
 ןּופ געוֶו םעֶד ףיֹוא ְּךיִז טְרְהעֶק סאו רֶעיֹוט םעֶד ןּופ געוֶו םעֶד ָּךְרּוד ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םעֶד
 -ָנייֵרַא ָּךיִמ טאָה דְנּוא ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ְּךיִמ טאָה (שֶדֹוקַהנ ַחּור רעֶד דְנּוא 2 :טייֵז-חַרָזִמ
 לּופ טאָה ראַה םעֶד ןּופ רֹובָּכ רעֶד ,העְז דְנּוא ,ףיֹוה ןעֶּטְסְניִנעוֶועֶניִא םעֶד ּוצ טְכאַרְּבעֶג
 ריִמ טיִמ טאָה סאָו םעֶד טְרעֶהעֶג ּבאָה ָּךיִא דְנּוא 6 :ׁשֶדְקִמַה תיִּב סאָד טְכאַמעֶג
 רֶע דְנּוא 7 :ןעֶנאַטְׁשעֶג ריִמ ןעֶּבעֶנ זיִא ןאַמ ַא דְנּוא ,שֶדְקִמַה תיִּב םעֶד ןּופ טעֶרעֶג
 רעֶד דְנּוא ,לֶהּוִטְׁש-ןיֹורְט ןייֵמ ןּופ טְרָא רעֶד זיִא סאָד ,םָדָאְןֶּב ,טְגאָועֶג ריִמ ּוצ טאָה
 -ָניֵק איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶניֹואוְו טְראָד לעוֶו ְךיִא סאוָו םיִפ עֶנייֵמ ןּופ טיִרְט איִד ראַפ טְרָא
 ןייַז אֵמַמְמ רֶהעֶמ טיִנ טעוֶו לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םאֶד דְנּוא ,גיִּבִע ףיֹוא לֵאָרְׂשִי רעֶד
 איד טיִמ דנּוא תּונְז רֶעייֵז טיִמ ,םיִכָלְמ עֶרייֵז רעֶדָא אייֵז טיִנ ןעֶמאָנ ןעֶניִלייֵה ןייֵמ
 טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה אייֵז םעֶד ןיִא 8 :תֹומָּב עֶרייֵז טיִמ דְנּוא םיִכָלְמ עֶרייֵז ןּופ םיִרָנִּפ
 זיִא םִע דְנּוא הָזּוזְמ עֶנייֵמ אייֵּב תֹוזּוזְמ עֶרייֵז דְנּוא לעוֶוְׁש עֶנייֵמ אייֵּב לעוֶוְש עֶרייֵז
 אֵמַטְמ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,אייֵז ןעֶשיוִוְצ דְנּוא ריִמ ןעֶׁשיוִוְצ דְנאַו ַא ןעֶועוֶועֶג ראָנ

 ןעֶּבאָה אייֵז םאִו םיִׂשֲעַמ עֶניִדְרעוֶוְמּוא עֶרייֵז ָךְרּוד ,ןעֶמאָנ ןעֶגיִלייֵה ןייֵמ ןעֶזעוֶועֶג
 ריִמ ןּופ זאָל דְנּוצַא 9 :ןְראָצ ןייֵמ טיִמ טְגיִליִטְרעֶפ אייֵז ְךיִא ּבאָה םּוראָד ,ןּוהְטעֶג

 לעוֶו ְךיִא דְנּוא .םיִכָלְמ עֶרייֵז ןּופ םיִרָנְּפ איִד דְנּוא ,תּונְז רֶעייֵז ןעֶרעוֶו טְרעֶטייוֵוְרעֶד
 לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ּוצ גייֵצ ,םָדָא-ְןֶּב אוד 10 ::ניִּבֶע ףיֹוא ןעֶניֹואוְו אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ

 ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,רְניִז עֶרייַז ןעֶנעוֶו ןעֶמעֶׁש ְךיִז ןעֶלאָז אייֵז יִדְּכ .ׁשָדְקִּמַה תיֵּב סאָד
 סאוָו םעֶלַא ןעֶגעוֶו ןעֶמעֶׁש ְךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז ןעוֶו דְנּוא 11 :רעֶטְסּומ סאָד ןעֶטְסעֶמִּפָא
 ׁשֶדְקַמַה תיֵּב םעֶד ןּופ רעֶטְסּומ סאָד ןעֶוייוֵו אייֵז ּוצ אוד טְסְלאָז יֹוזַא ,ןּוהְמעֶג ןעֶּבאָה אייז
 רעֶדְליִּב) ןעֶמְראָפ עֶנייֵז עֶלַא דְנּוא ,גְנעֶגְנייַא דְנּוא גְנעֶנְסיֹוא איד דְנּוא ןְרעֶמאַק איד דְנּוא
 נייַז עֶלַא דְנּוא ןןעֶמְראָפ עֶנייֵז עֶלַא ךְנּוא ,ץעֶועֶב עֶנייֵז עֶלַא רְנּוא ,(םיִבּורְּכ איִד ןּופ
 איד ןעֶטיִה ןעֶלאָז אייֵז ֵדְּכ ,ןעֶּבייִרְׁשְפיֹוא ןעֶניֹוא עֶרייֵז ראָפ םֶע טְסְלאָז אּוד רֶנּוא ,גְנּונְרעֶל
 איד זיִא םאֶד 12 :ןּוהְט אייֵז ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,ץעֶזעֶב עֶנייֵז עֶלַא טיִמ ,ןּופְרעֶד םֶראָפ עֶצְנאַה

 םּורַאסְגְניִר ץעֶנעֶרְג עֶגייֵז לאָז גְראַּב םעֶד ןּופ ץייִּפְׁש רעֶד ףיֹוא .ׁשֶרְקִמַה תיֵּב םעֶד ןּופ הָרֹוּת
 ךייַז
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 הדָּמַא תֹוּמֲאַב ַחֵּבְִּמַה תֹוּדִמ הֶּלִאְו תִיָּבַה תֶרֹוּת תאֹו 2
 הָתְפְׂש-לֶא הָובְּו בַחֹר-הֶּמאְו הָמֵאָה קיִחְו חַפׂשְ הָּמַא

 -דַע ץֶרֶאָה קיִחַמּו :ַחֵּכוִּמַה בּנ הְָו ראה תֶרְז ביִבָס 4
 תרָחֶא הָּמִא םֵחֹרְו תֹוּמַא םיַּתְׁש הָנֹוּתְחַּתַה הָדָזִעָה
 זרֹוּמַא עַּבְרַא הָלֹוהְַה הָרְזעֶה--דַע הֶנֵעְּקַה הָרָועָהְמּו

 הָלְעַמְלּו ליארָאָקמּו תֹוָּמַא עַּבְרַא לֵאָרַהַהְו :הָּמַאָה בֵחֹרְו ומ
 ִּתְׁשִּב ךרא הֵרְׂשֶע םיִּתְׁש ליִאֹרֲאָהְ :עָּבְרַא תֹנָרָּקַה 56
 עַּבְרַא הָרְעָהְו :ויָעְבר תַעַּבְרַא לֶא עובר בַחֹר הָרָׂשֶע עז

 היֶעְבִר תַעַּבְרַא-לֶא בַחֹר הֵרְׂשֶע עַּבְרַאְּב ְךֹא הֶרָׂשֶע
 ביִבָס הָּמַא הָל"קיִחַהְו הָּמֵאָה יִצֲח ּהָחֹוא ביִבָס טובנהְו

 דַמָא הָּכ טדְָדִּ יִלֵא רֶמאֹּ ;םיִרָק תֹוּפ ּוהתלַעמּ 18
 תִֹלֵעַהְל וְתֹׂשּעַה םִויִּב ַחֶּכְוִּמַה תוקָח הֶּלֲא תהי יָנֹדֲא

 םלַה םיִנהְּכַה-לֶא הֵּתִָנְו !םָּד ָע קֹרולְו הָלֹע ויְלָע 9
 הֶדְוהְי יִנֹדֲא םִאְנ יִלֵא םיִברִּקַה קורָצ עמ םַה רֶׁשֲא

 -לַע הָמֵתנְו מד ָתְחַקְלְו ;תאמַַ רֵקְּבִּב ֵּפ ינתְרָׁשְל כ
 כיִבנַה-לֶאְ הָרָעָה תנִּפ עַּבְרַא-לֶאָו ! ויָתֹונְרַק עַּבְרַא

 תאַּמַחַה רַּפַה תֶא ָּתְח הקלי :ּוהָּתְרַּפִכְו ֹוְתֹוא או ביִבָס 1
 ביִרְקַּת ִנָׁשַה םֹויַבּונ שדקמל המת ַּבַה רַקּפִמְּב ֹופְרְׂשּו 2

 רֶׁשֲאַּכ ַחּבמַה-תֶא ּואָטִחְו תאָּטַחְל םיִמָּת םיִזע-ריִעְׂש
 םיִמָּת רֶקְּבְִּב רּפ ביִרְקִּכ אֵמַחְמ ְּתִּלְַּ ;רֵּפַּב וִאְמִח 5
 ויש הָוהיינְפַל םֶּתְבַרְקִהְו :םיִמָּת ןאַצַהְױִמ ליְו 4

 נמ לאקוחי

 איד זיִא סאָד העְז ;גיִלייֵה ץְנאַג ןייַז
 דנּוא 13 :ׁשֶדְקִמַה ּתיֵּב םעֶד ןופ גְנּונְרעֶל
 םעֶד ןּופ םאָמ איִד ןעֶנעֶו עֶניִזאָד איִד

 זיִא לײַא איִד ,ליַא רעֶד ְךאָנ ַחֵּבְזִמ
 דְנּוא ,טייֵרְּב ןאַּטְׁש ַא דְנּוא לייֵא עֶנייֵא
 דְנּוא ,לייֵא עֶנייֵא ןייַז לאָז דְנּורְג רעֶד
 -עֶרֶב איִד דְנּוא ,לייַא עֶנייֵא טייֵרְּב איִד

 (קֶע רעֶדָא) םיֹוז םעֶד אייֵּב ןּופְרעֶד ץעֶנ
 דְנּוא ןאַּטְׁש ןייֵא ןייַז לאָז םּורַא םֶגְניִר
 ;ַחֵּבְזִמ םעֶד ןּופ ְּךייֵה איד ןייַז לאָז םאָד
 דֶרֶע רעֶד ןּופ דְנּורְג םעֶד ןּופ דְנּוא 4

 ןייַז לאָז הָרָזֲע עֶטְׁשְרעֶטְנּוא רעֶד ּזצ זיִּב ןָא
 עֶנייֵא טייֵרְּב איִד דְנּוא ,ןעֶלייֵא אייוֵוְצ
 זיִּב הָרְזַע רעֶנייֵלְק רעֶד ןּופ רֶנּוא ,לייֵא
 רֶעיִפ ןייַז לאָז הֶרָזֵע רעֶסיֹורְג רעֶד ּוצ
 :לױיַא עֶנייֵא (טייֵרְּב איִד) דְנּוא ,ןעֶלייֵא
 םעֶד ןּופ) ץאַלְּפ רֶעייֵפ רעֶד דְנּוא 2
 ןּופ דְנּוא ןעֶלייֵא רֶעיֵּפ ןייַז לאָז (ַחָּבְזִמ

 תַעְבִׁש :הָיהיִל הָלֹע םָתֹוא ּולָעָהו חַלֶמי םֶהיֵלֲע םִיִנֲהְּכַה הכ

 ךמ לאו רֶקְּבְִּב רַּו םִזל תָּטַה-רְִׂש הֶׂשֲעַּמ םִמָ
 ּבוִמַה-תֶא ּורְּפַכי םיִמָו תעְבִׁש :יׂשֵעַי םיִמיִמְּת ןאָּצַה 6
 םֹוַב הָיָהְו םיִמָיַה-תֶא ָּּקְַו :וָדָ יִאְלַמּו וָתֹא ּורֲהָטְו פז

 סֶכיֵתֹוְלועיתֶא ַחֵּבִּמַה-לַע םִיֲַהְּכַה וׁשִִי הָאְלָהְויִנימְׁשַה
 י:הָוהְי יָנֹרֲא םִאנ םֶכְתָא יִתאָצְרו םֶכיֵמְלַׁש-תֶאְו

 ןעֶלאָז רעֶּביִראַד דְנּוא ץאַלְּפ רֶעייֵפ םעֶד
 רֶעייֵפ רעֶד דְנּוא 16 :רעֶנְרעֶה רֶעיִפ ןייֵז

 ְנאַל ןעֶלייֵא ףְלעֶוְצ ןייַז לאָז ץאַלְּפ
 גיִקֶע רֶעיִּפ ,טייֵרְּב ןעֶלייֵא ףְלעוֶוְצ דְנּוא
 איִד דְנּוא 17 :ןעֶטייֵז רֶעיִפ עֶנייז ןַא
 ,ְנאַל ןעֶלייֵא ןְהעֶצְריִפ ןייַז לאָז הָרָזֲע

 ןּופְרעֶד ץעֶנעֶרְג איִד דְנּוא ,ןעֶטייֵז רֶעיִפ איִד ּוצ טייֵרְּב איִד ןיִא ןעֶלייֵא ןְהעֶצְריִפ דְנּוא
 איִד דִנּוא ,םּורַא לייֵא עֶנייֵא ןייַז לאָז ןּופְרעֶד דְנּורְג רעֶד דְנּוא ,לייֵא עֶּבְלאַה ַא םּורַא
 טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 18 :טייֵז"חַרְזִמ ןעֶנעֶק ןייַז ןעֶלאָז ןּופְרעֶד ןעֶּפעֶרְט
 ןיִא .ַחָּבְזִמ םעֶד ןּופ ץעֶזעֶג איִד ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד איִד ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,םָדָא-ְוִּב
 ,הָלֹוע ןֵּבְרַק םאֶד ןעֶגְנעֶרְּבּוצִפיֹוא םֶהיֵא ףיֹוא ןעֶכאַמ םֶהיֵא טעוֶו ןעֶמ ןעוֶו גאָמ םעֶד
 איד ּוצ ןעֶּבעֶנ םֶסְלאָז אּוד דְנּוא 19 :טּולְּב סאָד ןְלעֶקְניִרְּפְׁש ּוצ םֶהיֵא ףיֹוא דְנּוא
 ,ריִמ ּוצ ְָּךיִז ןעֶנְהעֶנעֶג סאָָו .קֹודָצ ןּופ ןעֶמאָז םעֶד ןּופ ןעֶנעֶז סאוָו ,םִיַוְל איִד םיִנֵהֹּכ
 דְנּוא 20 :תאָּטַח ןֶּבְרַק ַא ראַפ סקָא ןעֶנְנּוי ַא ,ןעֶניִד ּוצ ריִמ יֵדַּכ ,טאָנ ראה רעֶד טְגאָז
 -ָךעֶה רֶעיִפ איִד ףיֹוא ןעֶּבעֶנ םִע טְסְלאָז אּוד דְנּוא טּולַּב םעֶד ןּופ ןעֶמעֶנ טְסְלאָז אּוד
 ,םּורַא םֶגְניִר ץעֶנעֶרְג איד ּוצ דנּוא ,הָרָזַע רעֶד ןּופ ןְלעֶקְניוִו רֶעיִּפ איִד ףיֹוא דָנּוא רעֶג
 טְסְלאָז אּוד דְנּוא 21 :ןייֵז רֵּפַכְמ םֶהיֵא דְנּוא ןעֶניִנייֵר םֶהיֵא אוד טְסְלאָז יֹוזַא דְנּוא
 ןעֶטְמיִטְׁשעֶּב ַא אייֵּב ,ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ םֶהיֵא דְנּוא תאָּטַח ןֶּבְרִק םעֶד ראַפ םֶקֶא םעֶד ןעֶמעֶנ
 גאָט ןעֶמייֵוצ םעֶד ןיִא דְנּוא 22 :ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םעֶד ןּופ גיִנעוֶועֶסיֹוא ןּופ ,טְרָא
 אּוד דְנּוא ,תאָּשַח ןֶּבְרַק ַא ראַפ םּומ ַא ןֶהֶא לעֶקעֶּבְנעֶגיִצ ַא ןייַז ביִרְקַמ אוד טְסְלאָז
 :םֶקֶא םעֶד טיִמ טְניִנייֵרעֶג םֶהיִא טאָה ןעֶמ איז יֹוזַא ַחֵּבְוִמ םעֶד ןעֶניִנייֵר טְסְלאָז
 ַא ןייַז ביִרְקַמ אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ןעֶניִנייֵר ּוצ טְניִדְנֶעעֶנ טְסאָה אּוד ןעוֶו דְנּוא 8
 טְסְלאָז אּוד דְנּוא 24 :םּומ ַא ןְהָא ָףאָׁש איִד ןּופ רעֶדיוִו ַא דְנּוא ,םּומ ַא ןֶהָא סקָא ןעֶגְנּוי
 דְנּוא יִלאַז ןעֶפְראַו אייז ףיֹוא ןעֶלאָז םיִנֲהֹּכ איד דְנּוא ,מאָנ ראָפ ןייַז ביִרְקַמ אייֵז
 אּוד טְסְלאָז גע ןעֶּביִז 28 :טאָג ּוצ הֵלֹוע ןֶּבְרִק ַא םֶלַא ןייַז ביִרְקַמ אייֵז לאז אייז
 ַא דְנּוא םקָא ןעֶנְנּוי ַא דְנּוא ,באָּט ְןעֶכיִלְטיִא ,תאָּמַח ברק ַא ראַפ עֶלעֶניִצ ַא ןעֶכאַמ
 ןעֶמ לאָז געֶט ןעֶּביִז 26 :ןייֵז אייז ןעֶלאָז רעֶלְהעֶּפ ַא ןְהֶא ,ףאָׁש איִד ןּופ רעֶדיוװ
 :ןעֶכאַמ לּופ דְנעֶה איִד ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,ןעֶניִנייֵר טא רְנּוא ןייַז רֵּפַכְמ ַחֵּבְזִמ םעֶד
 םעֶד ןיֵא םיִנֲהֹּכ איִד ןעֶלאָז יֹוזַא---טְניִדְנֶעעֶנ ןעֶנעֶז געֶמ איד ןעֶו דָנּוא 7
 ךנּוא תֹולֹוע ןֶּבְרִק עֶרייֵא ַחַּבְזִמ םעֶד ףיֹוא ןעֶכאַמ רעֶּביִראַד דְנּוא גאָט ןעֶטְּכַא
 :טאָנ ראַה רעֶד טְגאָז ,ןעֶניִליוִועֶּב ּךייֵא לעֶו ָּךיִא דְנּוא םיִמָלְׁש עֶרייֵא

 ךנוא



 19 דמ לאקזחי
 דמ לעטיפאק

 טְכאַרְּבעֶנְקיִרּוצ ְּךיִמ טאָה רֶע דְנּוא 1
 םעֶד ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ןּופ געוֶו םעֶד ףיֹוא
 טאָה סאו ,שֶדְקִמַה תיֵּב ןעֶטְסְגיִנעוֶועֶסיֹוא
 םִע רֶנּוא ,טייֵז-חַרְזִמ ּוצ טְרְהעֶקעֶג ְךיִז
 רעֶד דְנּוא 2 :ןעֶסאָלְׁשְרעֶפ ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 עֶניִזאָד סאָד ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה ראַה
 טיִנ לאָז סֶע ,ןעֶסאָלְׁשעֶנּוצ ןייַז לאָז רֶעיֹוט
 ׁשְנעֶמ ןייק דנּוא ,ןעֶרעוֶו טְכאַמעֶנְפיֹוא

 ןעֶמּוקְנייֵרַא עֶּבְלעֶז סאָד ְּךְרּוד טיִנ לאָז
 ןּופ טאָג רעֶד ,ראַה רעֶד (ראָננ לייוװ
 םּוראָד ,ןעֶמּוקעֶגְנייֵרַא ָךְרּודאַד זיִא לֵאָרְׂשִי
 זיִא םִע 3 :ןייֵז ןעֶסאָלְׁשעֶנּוצ םִע לאָז
 איִׂשָנ ַא זיִא רֶע לייוֵו ,איִׂשָנ םעֶד ראַפ
 ןעֶסֶע ּוצ טיֹורְּב יֵדְּכ ןעֶציִז ןיִראַד געֶמ רֶע
 ןיִא ןעֶמּוקְנייַרַא לאָז רֶע ,ראַה םעֶד ראָפ
 רֶע דִנּוא ,רֶעיֹוט םעֶד ָּךְרּוד עֶלאַה איִד
 :ןְהעֶנְסיֹורַא געוֶו ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ףיֹוא לאָז
 ףיֹוא טְכאַרְּבעֶג ְּךיִמ טאָה רֶע דְנּוא 4
 םעֶד ראַָפ רֶעיֹוט-ןֹופָצ םעֶד ןּופ געוֶו םעֶד
 ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ָּךיִא דְנּוא ,ׁשֶדְקִמַה תיֵּב
 טאָה ראַה םעֶד ןּופ דֹובָּכ רעֶד ,העְז דְנּוא
 ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה סאָד טְכאַמעֶג לּופ
 :םיִנָּפ ןייֵמ ףיוא ןעֶלאַפעֶג ןיִּב ָךיִא דנּוא

 רמ דמ

 א אּוהְו םיִרָק הָנֹּפַה ןֹוציחַה ׁשֶּדְקִּמַה רַעָׁש ְּךֵרּד יתֹא בֶׁשָי
 ע אל - רטְס הָּזַה רֶעׁשִ הָוהְי יַלֵא רֶמאֹיַו :רגְס
 וָב אָּב לֵארׂשייַלֶא הָוהְי יִּכ וב אָבָיאָל שיאו ַחתָפי
 3 םֶתָלְֹכַאל ּוּב-בׁש אהא אׂשנַה-תַא ַא :רּנָס הָיָהְ
 ;אוצי וָּכרַּדִמּו אֹובָי לַעְּטַה םָלּוא ְךֶרֶדֶמ הוה ינְל
 4 אֵלָמ הָגדְו אָרַאְו תיֵּבַה ינְפ-לָא ןֹופּצַה-רַעָׁש-ְךֶרד יִנֲאיִבי
 ה יִלַא רֶמאֹיו :יִנְפ-לֶא לָּפאְו הָוהְי תיֵּב-תֶא הָוהי-דוָבְכ
 תֶא עֶמֶׁש ץנזָאְבּו ךניֵעְב האְרּ כל םיִׂש םֶרָאְדַּב הָודְ
 -לֶכָלּו ָוהי-תיִּב תֹוּקְחילְכִל ְךֶתֹא רֵּכַדְמ 'נֵא רׁשֲאילּכ
 :ׁשּדְקִּמַה יִאְצֹומ לבב תיֵּבַה אֹוָבְמִל ּךְּבל ָּתְמִׂשְוָתֹרְֹּת
 6 הֵָוהְי יָנֹדֲא רַמָא הֶּכ לֵארְׂשִי תבילֶא ירָמילֶא ָּתרמָאְו
 ? ייַגְּב םָכאיִבֲהִנ 2 :לָארשי תיֵּב םֶכיֵתֹוְבִֹוְּת-לּכ מ טיר
 -תֶא ָלְלַחְל יִׁשְדקַמְּב תֹוְהִל רָׂשָב יֵלרעו לייַלרַע רֶכ
 ירב-תֶא וו םֶו בל נְחלתֶא םֵבְִקַהְּ ת
 8 יִׁשְרַק תֶרֶמְׁשִמ םֶּתְרִמְׁש אְלְו .םכיֵתְבעוֶ-לָּכ לֶא
 9 ףַמָא-הְּכ :םֶכָל ִדְַמְּב יִּתְרִמְׁשִמ ירְמָׂשְל ןומשְּתַו
 אוָבָי אֵל רֶׁשָּב לֶרְֲו בל לֵרֵע רֵכנְְבילְּכ הוהָי ָנֹדֲא
  יִּכ :לָארׂשי ְָּב ְךוָתְּב רֶׁשֲא .רֶכְב-לְּבל יִשְקִמילֶא
 ועָּת רֶׁשֲא לֵָרשי תֹועְתִּב ילָעִמ וקֲחְר רֶׁשֲא םִיולה"םא
 וג םיִתרְָמיׁשדְקַמּב הְ םֶנֹועיְִׂשָנו םֶהיֵלִליִרֲחַא ילָעַמ
 הרֶּמַה יָה -תֶא םיִתְרָׁשְמּו תיֵּבַה יִרעַׁש--לֶא תֹוקְּפ
 םֶהינְפלּודְמַעַי הָּמְִוםֶעָל זלֵבָה-תֶאְ הָלֹעה-תֶא וחשי
 נ ּויְהְו םֶניִללַג ינְפִל םֶתֹוא וָתְרׁשְי רֶׂשֲא ןעי ;םֶתְרָׁשְל
 ליע ידי יִתאָָׂנ ןּכ-לַע ןוָ ליָׁשְכַמְל לֵאָרׂשִי-תִבְל
 35 יִל ןהֵכְל ולַא יֵשְניראְלְו :םֶנע ואְׂשְִו הֹוהָי יָנֹדֲא םאְנ
 םָתָמלְּכ ּואְׂשָנְ םיִׁשְָּקַה יִשְדָקילֶא יֵשְָק-לּכיִלַצ הָׁשנְלְ

 ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 5
 טיִמ רעֶה דִנּוא ,ןעֶניֹוא עֶנייֵד טיִמ העָז דְנּוא ,ץְראַה ןייֵד ןיִא ףיֹוא םִע םעֶנ ,םָדָא-ְןֶּב
 םעֶד ןּופ ץעֶזעֶג עֶלַא ןעֶנעוֶו ןעֶדעֶר ריִד טיִמ לעוֶו ְּךיִא סאו םעֶלַא ןעֶריֹוא עֶנייֵד
 ןייַד ןיִא ןעֶמעֶנְּפיֹוא םִע טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,גְנּונְרעֶל עֶנייַז עֶלַא ןעֶנעוֶו דְנּוא ,זיֹוה םיִראַה
 :שֶרְקִמַה תיֵּב םעֶד ןּופ גְנעֶגְסיֹוא עֶלַא טיִמ דְנּוא ,זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶמּוקְנייֵרַא סאָד ,ץֶראַה
 ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ּוצ ,קְלאַפ ןעֶניִנעֶּמְׁשְרעֶדיוִו םעֶד ּוצ ןעֶנאָז טְסְלאָז אּוד דְנּוא 6
 ןיֹוׁש טאָה רֶהיֵא ,לֵאָרְׂשִו ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה אוד יֹוא ;טאָנ ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי

 טאָה רֶהיֵא סאָו םעֶד טיִמ 7 ּ!םיִׂשֲעַמ עֶניִדְרעוֶוְמּוא עֶרייֵא עֶלַא ןּופ טאַהעֶג גּונעֶג

 ןעֶנעֶז רֵנּוא רעֶצְרעֶה עֶנעֶטיִנְׁשעֶּבְמּוא ןעֶּבאָה סאוָו רעֶדְניִק עֶדְמעֶרְפ טְכאַרְּבעֶגְניירַא
 ייַז ּוצ ללַחְמ יִדְּכ ,ׁשֶדְקִּמַה תיִּב ןיימ ןיֵא ןייז ןעֶלאָז אייֵז זַא ׁשייֵלְפ ןיִא ןעֶטיִנְׁשעֶּבְמּוא
 מּולְּב דְנּוא בֶלַח סאָד ,רעֶּפְּפָאדזייֵּמְׁש עֶנייֵמ ןעֶזעוֶועֶג ביִרקַמ טאָה רֶהיֵא ןעוֶו ,זיֹוה ןייֵמ
 עֶניִדְרעוֶוְמּוא עֶרייֵא עֶלַא ןעֶנעוֶו תיִרְּב ןייֵמ טְרעֶטְׁשּוצ (טיִמְרעֶד) ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 טְרֶעייֵנ ,ןעֶטייֵקְניִלייֵה עֶנייֵמ ןּופ גָנּוטיִה איִד טיִהעֶנ טיִנ טאָה רֶהיֵא דְנּוא 8 :םיִׂשֲעַמ
 יֹוזַא 9 :שָדְקִמַה תיֵּב ןייֵמ ןיִא ןעֶמיִה ּוצ םְרעֶטיִה טְלעֶטשעֶבְנָא ןיילַא ְּךייַא טאָה רֶהיֵא
 זיִא רעֶדָא ץְראַה ןעֶטיִנְׁשעֶּבְמּוא ןייֵא טאָה םאִו רעֶדְמעֶרְּפ ןייק ,טאָג ראַה רעֶד טְנאָז

 -ְטיִא ןּופ !שֶדְקִמַה תיִּב ןיימ ןיִא ןעֶמּוקְניירַא טיִנ לאָז ׁשייֵלְפ םעֶד ןיִא ןעֶטיִנְׁשעֶּבְמּוא
 םִיִוְל איִד ראָנ טְרֶעייֵנ 10 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןעֶׁשיִוְצ זיִא סאו ןעֶדְמעֶרְפ ןעֶכיל
 אייֵז סאו ,טְריִאְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי ןעוֶו ריִמ ןּופ טְרעֶטייוֵוְרעֶד ְּךיִז ןעֶּבאָה סאוָו
 ראַפ ןעֶדייַל ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,רעֶטעֶנְּפָא עֶרייֵז ןְהעֶגּוצְכאָנ ריִמ ןּופ טְריִאעֶג ןעֶּבאָה

 טְלעֶטְׁשעֶגְנָא ,ׁשֶרְקִּמַה תיֵּב ןיימ ןיִא םיִתְרָׁשְמ םֵלֵא ןייַז אייֵז ןעֶלאָז ּךאָד 11 :דֶניִז עֶרייֵז
 ןֶּבְרַקסאָד ןעֶטְכעֶׁש ןעֶלאָז אייֵז ,זיֹוה םעֶד ןּופ םיִתְרָׁשְמ דְנּוא ויֹוה םעֶד ןּופ ןְרֶעיֹוט איד אייֵּב
 ּוצ אייֵז ראָפ ןְרעֶטְׁש ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,קְלאַפ םעֶד ןּופ תֹונָּבְרַק עֶרעֶדְנַא איִד דְנּוא הָלֹוע

 -עוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז דנּוא ,ןעֶצעֶנ עֶרייֵז ראָפ טְניִדעֶג אייֵז ּוצ ןעֶּבאָה אייז לייוו 12 :ןעֶניִדעֶּב
 ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹואָךיִא ּבאָה םּוראָד .לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ּוצ דֶניִז ןּופ גְנּולְכיֹורְטְׁש ַאּוצ ןעֶז
 ;דֶניִז עֶרייֵז ראַפ ןעֶדייֵל ןעֶלאָז אייֵז םאָד ;טאָג ראַה רעֶד טְגאָז אייֵז ןעֶעֶק דְנאַה עֶנייֵמ
 ןעֶנְהעֶנעֶג ּוצ טיִנ ְךיֹוא ,ןייַז ּוצ ריִמ ּוצ םיִנֵהֹּכ ןעֶנְהעֶנעֶג ריִמ ּוצ טיִנ ְךיִז ןעֶלאָז אייז דְנּוא 8

 אייז דְנּוא ,םיִׁשָרק יִׁשְדָק םעֶד ןיִא ןֵּכֶׁש לָּכִמ דֶנּוא ןעֶטייֵקְגיִלייַה עֶנייֵמ ןּופ אייֵלְרעֶנייֵק ןיִא
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 תררָמְׁשִמ יִרְמְׂש םֶתּוא יִּתַתְנְו :וׂשָע רֶׁשֲא םֶתֹובֲעֹוְתְו
 םיִנֲהְַּהְוי  :ָֹּב הָׂשעַ רֶׁשֲא לֶכלּוותְרְבֲע לֹכִל תִיְּבַה וט

 תֹועְתִּביֵׁשְדִקִמ תֶרַמְׁשִמ-תֶא ורְמָׁש רֶׁשֲא קורָצִנְּב םיּלַה
 נפ ּודְמִוינתְרָׁשְל יִלֵא ּוְבְרִִי הָּמֵה יֵָעָמ לֵאָרְׂייינְב

 -לַא ּואָבְי הָּמֵה :הָוהְי ינֹדֲא םִאְנ םֶדָו בֵלַח יִל ביִרְקַהְל 15
 -תרָא ּורְמָׁשְו יִנתְרָׂשְל ינָחְלְׁש-לֶא ּוְבְרְקִי הֶּמִהְו יִׁשְדְקִמ

 יְֵנִּב תמימה רַצְחַהיֵרְעש-לֶא םָאֹובְּב הָיָה ִתְרַמְׁשִמ עז
 יִעַׁשְּב םֶתְרָׁשְּב רֶמָצ םֶהיֵלֲע הָלעיאלְוּוׁשָּבָלי םיִּתְשִּפ

 םָׁשאֹר-לע יְהִי םיִּתְשִפ יֵראַּפ :הָתָָבְו תיִמיִנְּפַה רַצְחַה 15
 :עֶתַּב ורְנְחַי אֵל םֶהיֵנְתְמ-לַע ְךֶהִי םְִִּׁשִפ יְֵכִמּ

 -לָא הָנוציְחַה רַצְחָה-לֶא הָנוציִחַה רצְחָה-לֶא םֶתאֵצְבֹו 9
 םָּב םַתְרָׁשְמ הֶּמַה--רֶׁשֲא םֶהיֵדְנִּב-תַא ּיִטְשִפִי םָעָה
 -אָלְוםיִרָחֲא םיִדָנּבּׁשְבָלְוׁשֶדֵּקַה תְַּׁשִלְּב םָתֹא ּוחְּנִהְ

 עַַפּוּוהֵלַַי אֵל םֶׁשאֹרְו םֶהיֵדְנִבְּב םָעְה-תֶא יִׁשְִּקִי 2
 ּתְשִיאָל ןִיָו :םֶהיֵׁשאָרדתֶא ּוָמְסְכִי םֹמָּכ ּוהְּלַׁשְי אָל 1
 הָׁשּוְּו הְָמְלֵאְו :תיִמינְּפַה רַצֶחַה-לֶא םָאֹכְּב ןֵהֹכילָּכ 2

 לֵאָרָׂשִ ַַּב עִַָמ תלֹתּביסא יִּכ םיִׁשָנִל םֶהָל יִתְקִיאְל
 ִמַ-תֶאְו :חָקִי ַהִֹּמ הָנָמְלַא הָיְהֶּתירׁשַא הָנְמִלַאָהְו

 םיִרילַעְו :םֶעיִדוְי רֹהְטִל אֵמָטְדיבּו לֶחֶל ׁשֶרֶק ןיֵב ּורֹי 4
 יֵתֹרֹוּת--תֶאְו ּוהָמִפׁשֹו יטּפׁשִמְּב שָּפְׁש;ל ידְמעִי הָּמִה
 :ּוׁשָדְַי יתֹותְּבׁש-תֶאָו ּורֹמְׁשִייָרְעִמ-לָכְּב ַתֹּקְח-תֶאְ

 לו םִָלּו בָאָל"סֶא יִּכ הָאְמָמְל אָֹבָי אָל םָדָא תמילֶאְו הכ
 יִרְתְַו :ואָמַַיׁשיִאְל הָתְיְה-אל-רָׁשֲא תֹחֶאְלּו אל תַבָלּו

 ׁשְרּקַה-לֶא ואֹב םויִבּו :ָלורְפִמִי םיִמָי ֶעְבִׁש וָתְרֲהִמ יז
 סִאָנ ותאָּמַח ביִרְקִי ׁשֶרּקַּ תֶרֶׁשְל תיִמינְּפַה רַצְחַה-לֶא

 הָוחַאַו םָתָלֲחַנ יִנֲא הָלֲחְנִל םָּהָל הָתְוָהְו ּ:הוהְי ןנֹרַא 5
 תאּמַַהְו הָחנִּמַה :םֶתָזחֶא יָא לֵאָרׂשִיְּבםֶהָל יַנְתִתראָל

 דמ לאקזחי
 ראַפ דְנּוא דְנאַש עֶרייֵז ראַפ ןעֶדייֵל ןעֶלאָז
 אייז םאִו םיִשֲעַמ עֶניִדְרעוֶוְמּוא עֶרייֵז

 לעֶװ ְּךיִא רעֶּבָא 11 :ןּוהְטעֶג ןעֶּבאָה
 בְנּוטיִה איד ןעֶטיִה ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶכאַמ
 טְסְניִד ןעֶצְנאַג םעֶד ראַפ זיֹוה םעֶד ןּופ
 דְנּוא 18 :ןעֶרעֶו ןּוהְטעֶנ ןיִראַד לאָז סאוָו
 קֹודָצ ןּופ ןְהיִז איִד ,םִיַוָל איִד םיִנֵהֹּכ איִד
 עֶנייַמ ןּופ גָנּוטיִה איִד טיִהעֶג ןעֶּבאָה סאו

 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןעוֶו ןעֶטייקְניִלייֵה
 ְךִז ןעֶלאָז אייז ,ריִמ ןּופ טְריִאעֶג ןעֶּבאָה
 ןעֶניִד ּוצ ריִמ יֵדְּכ ןעֶנְהעֶנעֶג ריִמ ּוצ
 ביִרְקַמ ריִמ ראָפ ןְהעֶטְׁש ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא
 טְגאָז ,טּולְּב סאָד דְנּוא בֶלֵח סאָד ןייַז ּוצ
 -ִנייֵרַא ןעֶלאָז אייֵז 16 :טאָנ ראַה רעֶד
 אייֵז דְנּוא ,ׁשֶדְקִמַה תיִּב ןייֵמ ּוצ ןעֶמּוק

 ריִמ ׁשיִמ ןייֵמ ּוצ ןעֶנְהעֶנעֶג ְךיִז ןעֶלאָז
 עֶנייֵמ ןעֶטיִה ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,ןעֶניִד ּוצ
 אייז ןעוֶו ,ןייַז טעוֶו סֶע דְנּוא 17 :גָנּוטיִה
 ןּופ ןְרֶעיֹוט איִד ּוצ ןעֶמּוקְנייַרַא ןעֶלעוֶו
 אייז ןעֶלאָז ,ףיֹוה ןעֶטְסְגיִנעוֶועֶניִא םעֶד

 !רעֶרייֵלְק עֶנעֶנייֵל טיִמ ןעֶדיילקְנא ְךיִז
 ןעֶמּוק אייֵז ףיֹוא לאָז לאו עֶנייֵק רעֶּבָא
 םעֶד ןּופ ןְרֶעיֹוט איִד ןיִא ןעֶניִד אייֵז ןעוֶו
 (ביִנעוֶועֶניִא) דְנּוא ףיֹוה ןעֶטְסְניִנעוֶועֶגיִא
 ןעֶּבאָה ןעֶלאָז אייֵז 18 :זוה םעֶד ןיִא

 ןעֶלאָז אייֵז ,ןעֶדְנעֶל עֶרייֵז ףיֹוא ןעֶזיֹוה עֶנעֶגייֵל דְנּוא ,ּפאָק רֶעייֵז ףיֹוא לעֶטיִה עֶנעֶנייֵל
 םיֹורַא ןעֶהעֶנ אייֵז ןעוֶו דְנּוא 19 :ןעֶציוְׁש טְכאַמ םאָו םעֶד ןיֵא ןְלעֶטְראַגעֶּב טיִנ ְּךיִז
 ןעֶלאָז יֹּוזַא ,קְלאָּפ םעֶד ּוצ ףיֹוה ןעֶגיִנעוֶועֶסיֹוא םעֶד ןיִא ,ףיֹוה ןעֶניִנעוֶועֶסיֹוא םעֶד ןיִא
 אייז ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,טְניִדעֶג ןעֶּבאָה אייֵז עֶכְלעוֶו טיִמ רעֶדייֵלְק עֶרייֵז ןּוהְטֶסיֹוא אייֵז
 טיִמ ןעֶדייֵלְקִנָא ְּךיִז ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,ןְרעֶמאַק עֶניִלייֵה איִד ןיִא ןעֶנעֶלְרעֶריִנַא
 :רעדיילק עֶרייַז טיִמ ןעֶניִלייֵה קְלאָפ סאָד טיִנ ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ ,רעֶדייֵלְק עֶרעֶדְנַא
 אייֵרְּפ טיִנ םִע אייֵז ןעֶלאָז ְּךיֹוא ,ּפאָק רֶעייֵז ןעֶרעֶׁשְּפָא טיִנ ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא 0
 דְנּוא 21 :ןעֶרעֶׁשְּפָא ְךייֵלְג ּפעֶק עֶרייֵז (ןּופ ראָה איד) ןעֶלאָז אייֵז ;ןעֶזאָל ןעֶסְקאוו
 :ףיֹוה ןעֶטְסְניִנעוֶועֶניִא םעֶד ןיִא ןייַרַא טְמּוק רֶע ןעֶו ןייװ ןעֶקְניִרְט ּטיִנ לאָז ןַהֹּכ ןייק

 טְרָעייֵנ ,הָׁשּורְנ ַא רעֶדָא הָנָמְלַא עֶנייֵק ּבייז ַא ראַפ ןעֶמעֶנ טיִנ ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא
 עֶניֵא רעֶּבָא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ דניִזעֶגְזֹוה םעֶד ןּופ עַרֶז איִד ןּופ תֹולּותְּב
 אייֵז דְנּוא 2 :ןעֶמעֶנ אייֵז ןעֶנעֶמ ןֵַהֹּכ ַא ןּופ הָנָמָלַא עֶנייֵא ןייַז טעוֶו םאָו הָנָמְלַא
 -ייַהְמּוא דֵנּוא גיִלייַה ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶכאַמ ּוצ דיישְנעַׁשיוִוְצ ַא קָלאָפ ןייַמ ןעֶרעֶלעֶּב ןעֶלאָז
 ןעֶגעוֶו דְנּוא 24 :ןעֶכאַמ טְנאַקעֶּב אייז אייֵז ןעֶלאָז רֹוהָמ דָנּוא אֵמָּט ןעֶׁשיִִזְצ דְנּוא ,גיִל
 עֶנייֵמ ןעֶטְלאַה ןעֶלאָז אייֵז דִנּוא ,ןיִטָּפְשִמ ּוצ ןְהעֶטְׁש אייֵז ןעֶלאָז ְּךאַז טייֵדְטְׁש ַא

 ףעֶטיִה ָּךיִז אייֵז ןעֶלאָז םיִבֹוט םיִמָי עֶניימ עַלַא ןיִא .ץעֶזעֶג עֶנייֵמ דְנּוא
 ןעֶמּוקְנייַרַא טיִנ ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא 25 :םיִתָּבַׁש עֶניימ ןעֶניִלייֵה ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא
 ַא ּוצ דָנּוא רעֶטאָפ ַא ּוצ טרֶעייֵנ ןייַז ּוצ אֵמַטְִמ ְּךיִז ׁשְנעֶמ ןעֶטיֹוט ןייֵק ּוצ
 רעֶטְסעֶוְׁש ַא ּוצ דֵנּוא רעֶדּורְּב ַא ּוצ ,רעֶטְכאָמ ַא ּוצ דָנּוא ןֶהּוו ַא ּוצ ;העֶטּומ
 רֶע םעֶדְכאָנ דְנּוא 26 :ןייַז אֵמַטְמ ְךיִז אייֵז ןעֶנעֶמ ןאַמ ןייק ְּךאָנ טאָה סאָז
 באָמ םעֶד ןיֵא דְנּוא 27 :נעֶט ןעֶּביִז ןעֶלייֵצ ְּךיִז ראַפ רֶע לאָז ;טְניִנייֵרעֶג זיִא

 ידְּב ףיֹוה ןעֶטְסְנִנעֶועֶניִא םעֶד ּוצ ׁשֶדְקִּמַה תיֵּב םעֶד ןיִא ןייֵרַא שְמּוק רֵע ןעֶז
 טְגאָז ,תאָּטַה ןֶּבְרֶק ןייז ןייַז ביִרְקַמ רֶע לאָז ןעֶטייֵקְגיִלייַה איִד ןיִא ןעֶניִד ּוצ
 רֶעייֵז ןיִּב ְּךיִא--הָלֲחַנ ַא ראַפ אייֵז ּוצ ןייַז לאָז סאָד דְנּוא 28 :טאָנ ראַה רעֶד

 שס א =
 2 וו וועי

 ,לֵאָרְׂשִי איִר ןעֶׁשיִוְצ ץיִזעֶּב ןייק ןעֶּבעֶג טיִנ אייֵז ּוצ טְלאָז רֶהיֵא דִנּוא---הָלֲחַנ

 תאָּטִה ןְּבְרֶק סאָד .הָחְנִמ ןֶּבְרִק םאָד ןעֶסֶע ןעֶלאָז אייֵז 20 :הָׁשּורְו רֶעייֵז ןיִּב ךיִא
 דנוא



 לאקזחי
 םאָו סעֶלַא דְנּוא ,םָׁשָא ןֶּבְרִק סאָד דְנּוא
 (ןעֶגיִליִיַה רעֶדָאנ ןייַז םיִרֲחַמ טעוֶו רעֶנייֵא

 :ןעֶרעֶהעֶנ אייֵז ּוצ לאָז לֵאָרְׂשִי ןיִא
 ןּופ םירּוּכִּב עֶלַא ןּופ עֶטְׁשְרֶע סאָד דְנּזא 0
 ןּופ תֹומּורִּת עֶלַא דְנּוא ,גְנּוטאַנ אייֵלְרעֶלַא

 ראַפ ןייַז ןעֶלאָז ןעֶגְנּודייֵׁשְּפֶא עֶרייֵא עֶלַא
 ןּופ עֶטְׁשְרֶע םאָד דְנּוא ;םיִנֲהֹּכ איִד

 םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶג רֶהיֵא טְלאָז גייט רֶעיײַא

 ןייד ףיֹוא ןעֶהּור לאָז הָכָרְּב איד יִדְּכ ,ןַהֹּכ
 ,הָּפַרְט רעֶדָא הָלֵבְנ אייֵלְרעֶנייֵק 31 :זיֹוה

 ,הָמֵהְּב ַא ןּופ רעֶדָא ףֹוע ןייֵא ןּופ ּביֹוא
 :ןעֶסֶע טיִנ םיִנֲהֹּכ איד ןעֶלאָז

 המ לעטמיפאק

 ןעֶּפְראַוַו לָרֹוג טעוֶו רֶהיִא ןעֶו דִנּוא 1
 ןעֶלייֵהְט ּוצ ּוצ סֶע דְנאַל םעֶד רעֶּביִא

 עֶנייֵא ןעֶדייִׁשְּפֶא רֶהיֵא טְלאָז ,הָלֲחַנ ַא םֶלַא
 םעֶד ןּופ קֶלַח ַא טאָנ ּוצ גְנּורייֵׁשְּפֶא
 רֶהאָר דְנעֶזיֹומ גיִצְנאַוַוְצ דְנּוא ףֶניִּפ דְנאַל
 םאָד טייֵרְּב דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ דִנּוא גְנאַל

 ץעֶנעֶרְג ןעֶצְנאַג רעֶד ןיִא גיִלייֵה ןייַז לאָז
 לאָז ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ 2 :םּורַא םֶגְניִר

14 

 :הָיְהִי םֶהָל לֵאָרְׂשיִּב םֶרָח-לָכְו םוִלָכאְי הָּמֹה םֶׁשֶאָהְו
 ל םֶכיֵתְמּורְת לֹּכִמ לֹּכ תַמיְּת-לָמְו לכ ירֹוכַב-לְּכ תיִׁשארְ
 תל הכל יִנֵּתּת םֶכיֵתוְיִרֲע תיֵׁשאְִו הְִָי םִגָהְּכִל
 ךמּו ףיִעָהץִמ הָּפֵרְמּו הָלֵבְנ-לָּכ :ְךֶתיֵּב--לֶא הָכְרַּב
 "!םִִַהְּכַה ּולְכאְי אֵל הָמָהְּבַה

 המ המ
 א ו הָוהיַל הָמּורְת ּומיִרָּת הָלֲחַנְּב ץֶרָאָה-תֶא םֶכְליִּפַהְבּ
 בַהְרְו ּךֶרֹא ףֶלֶא םיִרְׂשָעְו הֶׁשִמֲח .ְּךֶרֹא ץֶרָאָהְִמ ׁשֶדֹק
 5 זידָזִמ ַהָוְהְי : םיִבָס הָלּובעילָכְב אּוָהיׁשְרְק ףֶלא הָרָׂשֵע
 ביִבָס עָּבְרִמ תֹוָאֵמ ׁשֶמֲהָּב תוִאֵמ שמח ׁשֶרַֹּה-לֶא
 8 דֹומָּת תאֹּוַה הָּדִּמַהְןִמּו : ביִבָס ול ׁשֶרֶנַמ הָּמַא םיִׁשָמֲחַו

 הוְהָיֹובּו םיִפָלֲא תֶרָׂשֲע םֵחֹרְו ףֶלֶא םירׂשְָו ָּשִמֲח ְךרֹא
 : נא אוד ץֶרָאָהְוִמ ׁשֶרֶק !םיִׁשֹרְק ׁשֶרֶק ׁשֵּדְקַּמַה
 הֶוהְו הָוהְי-תֶא .תֶרָׁשִ םיִבְרְּכַה הָוְהִי ׁשֶּדְקִּמַה יֵתְרָשְמ
 ה םיִרָׂשֶעְו הֶׂשִמֲחַו שר ׁשִקַמּו םֹּהַּבִל םֹוקָמ םֶהָל
 ימרָׁשְמ ילל היהְי בַחְר פלא תֶרֶׂשעַו ךֶרֹא ףֶלֶא
 א ּונְּתִּת ריֵעָה תּזְֲאַו ':תֶכָשְל םיִרְׂשִע הָזִח אַל םֶהָל תִיַּבַה
 תַּמֲעְל ףֶלָא םירֵׂשעו הָּׁשִמֲח ּךראְו בַחֹר םיִפְלֶא תֶׁשֹמֲה
 ז הִָמ איׂשָולְו :הָיהי טָאְרׁשי תיִּבלָכְל ׁשֶרּקַה תַמּורְּת
 זרַמּורְת ינפלַא ריִעָה תזהֲאְלְ ׁשרֹּקַה תַמּורְתִל הָומּ
 תרֵאְּפִמּו הָּמָי םִי תַאְּפִמ ריִעָה תָוְחַא י ינְפ-לֶאְו ׁשֶרֹּקַה
 םִי לובנִמ םקָלֲהַה דַחַא תֹוּמֲעַל ְּךֶראָו הָמיִדְק הָמְרָק
 8 -אלְו לארשיב הָזְאל וָליהְיְהְי ץֶרֶאָל :הָמיִדָק לובעילָא
 ילַאָרְשי--תיִבְל- נּתי ץֶרֶאָהְו = יַאיׂשְנ דע נוי
 3 יֵאיׂשְ טכליבר ה והְי יָנֹדֲא רֵמָא-הְּכ ;םֶהיֵטְבִׁשְל
 מיִרָה וָׂשֲֵע הָקָדִּו ָּפְשִמּו ּוריִסָה רֹׂשְו םֵמָח לֵאָרָׂשִי
 י -תַפיאְוקָדְצייְִזאָמ :הָוהָי ינֹדֲא םִאנ יִּמִע לֶע עֵמ םֶכיֵתְׂשִרְג

 טְרעֶדְנּוה ףְניִפ םּוטְניִלייֵה םעֶד ראַפ ןייז
 ראַפ םּזרַא םֶנְניר ןעֶלייֵא גיִצְפּוּפ דְנּוא ,םּורַא םֶנְניִר גיִדיֵקֲע רֶעיֵפ ,טְרעֶדְנּוה ףֶניֵפ אייַּב רֶהאָר

 דְנּוא ףֶניִפ בֶנעֶל איִד ,ןעֶטְסעֶמ אוד טְסְלאָז םאָמ ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ דְנּוא 8 :טֶרָא ןְעייֵרְפ ַא
 ןייַז לאָז םעֶד ףיֹוא דָנּוא .דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ טייֵרְּב איִד דְנּוא ,ןעֶלייֵא דְנעֶזיֹוט גיִצְנאַוַוצ

 ןייַז לאָז דְנאַל םעֶד ןּופ עֶניִלייֵה סאָד 4 :םיִׁשָדָק יִׁשְדָק םעֶד טיִמ ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םאָד
 ּוצ םאָנ ןעֶנְהעֶנעֶג ְּךיִז ןעֶלאָז סאָו ,ׁשָדְקִמַה תיֵּב םעֶד ןיִא ןעֶניִד םאוָו םיִנֲהֹּכ איִד ראַפ

 םעֶד ראַפ םּוטְגיִלייַה ַא דְנּוא ,רעֶזייֵּה ראַפ אייֵז ראַּפ טֶרָא ןייֵא ןייַז לאָז םִע דְנּוא ,ןעֶניִד

 ,טייֵרְּב דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ דְנּוא גְנאַל דְנעֶזיֹוט גיִצְנאַוַוְצ דְנּוא ףֶניִפ דְנּוא 2 :שָדְקִמַה תיֵּב
 גיֵצְנאוַוְצ ראַפ ,הָׁשּורְי עֶרייֵז ןייַז לאָז םִע ,זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶניִד םאוָו םִיָוָל איִד ראַפ ןייַז לאָז
 איֵד דְנעֶזיֹוט ףְניִפ טאָטְׁש רעֶד ןּופ ץיִזעֶּב םֶלַא ןעֶּבעֶג טְלאָז רֶהיִא דְנּוא 6 :ןְרעֶמאַק
 ןעֶניִלייַה רעֶד ןּופ רעֶּביִאְנעֶגעֶק ,גְנעֶל איִד דְנעֶזיֹוט גיִצְנאוַוְצ דנוא ףֶניִפ דְנּוא טייֵרְּב
 דָנּוא 7 :לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה ןעֶצְנאַנ םעֶד ראַפ ןייַז לאָז םאָד ,גְנּודייֵׁשְּפָא
 ןּופ טייַז רעֶנעֶי ןּוֿפ דְנּוא טייַז איֵד ןּופ קֶלַח ַא ןייַז לאָז איִׂשָנ םעֶד ראַפ

 ראַּפ ,טאָטְׁש רעֶד ןּופ הָׁשּורְי רעֶד ןּופ דְנּוא ,גְנּודייֵׁשְּפָא עֶניִלייֵה רעֶד
 -בָרֵעַמ רעֶד ןּופ טאָטְׁש רעֶד ןּופ הָׁשּורְי רעֶד ראַפ דְנּוא ,גְנּודייֵׁשְּפָא ןעֶניִלייֵה רעֶד
 -עֶק גְנעֶל איִד דְנּוא ,חֵרָזִמ ןעֶנעֶק טייֵז-חַרְזַמ רעֶד ןּופ דְנּוא ,בֵרֵעֵמ ןעֶנעֶק טייֵז

 -חַרְזִמ רעֶד ּוצ ויִּב ץעֶנעֶרְנ-בֶרַעַמ רעֶד ןּופ םיִקָלַח איִד ןּופ םעֶנייֵא רעֶּביִאְנעֶג

 יֵדְּכ ,לֵאָרְׂשִי ןעֶׁשיִוְצ הָׁשּורְי ַא ןייַז םֶהיֵא ּוצ לאָז דְנאַל םעֶד ןיִא 8 :ץעֶנעֶרְנ

 עֶנירְּביִא םאֶד דְנּוא ,קְלאָּפ ןיימ ןעֶקיִרְדְרעֶטְנּוא רֶהעֶמ טיִנ ןעֶלאָז םיִאיִׂשְנ .עֶנייֵּמ
 :םיִׁשָבְׁש עֶרייֵז ְּךאָנ לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶנג אייֵז ןעֶלאָז דְנאַל
 ןּופ םיִאיֵׂשְנ רֶהיִא יֹוא ;ְךייַא ּוצ גּונעֶנ ןיֹוׁש זיִא םִע ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 9
 יִניִטְכעֶרעֶג דְנּוא טֶּפְׁשִמ טּוהְ דְנּוא ,גְנּוּבֹור דִנּוא תֹולֵזְנ קעֶחַא שּוהְט !לֵאָרְׂשִי
 :טאָג ראַה רעֶד טְגאָז ,קְלאָפ ןייֵמ ןּופ ןעֶגְנּוּבייֵרְטְרעֶפ עֶרייֵא קעוֶוַא טְּבעֶה ,טייֵק

 ,הָפיֵא עֶניִטְביִרַא דְנּוא ,ןעֶלאָׁשְנאָו עֶניִטְכיִר ןעֶּבאָה טְלאָז רֶהיִא 0
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 המ לאקזחי 18

 הָּפיֵא איִד 11 :תַּב םעֶניִטְכיִר ַא דְנּוא הֶוְהִי לֶחֶא ןְכֵּת תַּבַהְו הּפיֵאָה :םֶכָל יִהְי קְרָצתַבּו קָרְצ 1
 אייֵלְרעֶנייֵא ןּופ ןייַז ןעֶלאָז תַּב דְנּוא -לָא הָמיִָה רֶמֹחַה תֶריׂשעַו תֶּכַה רֶמָחַה רַׂשְעַמ תאׂשְ
 -לאז םעֶניִטְבי 0 צי 2 .=  םיִרָׂשֶע הֶרֵּג םיִרָׂשע לְקָׁשַהְו :ִּתְנְְתִמ הֶיְהִי רֶמֹחַה
 ְלאַה וי סא זַא אָט םעֶניִטְכייט לְקָׂש לֶּׁשמֲחַו הרְׂשִע םְְִׁש םיִרְׂשֶעְו הָׁשִמֲח םיִלָקְׁש

 ,רֶמֹח םעֶד ןּופ לייֵט ןעֶטְנְהעֶצ םעֶד ןעֶּט יִָׁש ומיִרָּת רֶׁשֲא הָמּרְּתַה תאו :םָכָל הָיְהי הָנּמַה 3
 לייט ןעֶטְנְהעֶצ םעֶד הָּפיֵא עֶנייֵא דְנּוא  :!םיִרֹעְׂשַה רֶמֹהמ הָּפיֵאָה םֶתיִׁשְׁשְו םיִּטַחַה רֶמֹחַמ הֶּפיֵאָה

 ןייַז לאָז ְךאָנ רֶמֹח םעֶד ְּךאָנ ,רֶמֹח םעֶד ןּופ זררָׂשֶע רֹּכהְדִמ תַּבַה רַׂשְעַמ ןְמָּׁשַה תַּבַה ןמָּׁשַה קֹהָו 14

 : -ןִמ תַֹחַא-הָׂשְו :רֶמָח םיִּתַּבַה תֵרׂשֲעיִּכ רֶמָה םיִּתַַּה וט
 לֵקָׁש רעֶד דְנּוא 12 :ןּופְרעֶד סאָמ םאָד הרָלֹועְלּו הָחְנִמְל לֵאָרְׂשִי הַקְׁשִמִמ םִיפאָּמַהְִמ ןאַּצַה
 גיִצְנאוַוְצ ,הָרֵנ גיִצְנאַַוְצ ןעֶּבאָה לאָז םעְה לבי  :הָהְי נהֲא סָאנ םֶכיִלֲע רַּפַבְל םיִמלְׁשִלְ
 ,םיִלָקְׁש גיִצְנאַוְצ דְנּוא ףְניִפ ,םיִלָקְׁש -לעֶו :לֶאְרׂשִיְּב אָׂשְנַפ תאוה הָמּרְּתַהילִא יְהִי ץרֶאה
 רעד ןייַז ְךייִא ּוצ לאָז םיִלָקְׁש ןְהעֶצְפּופ םיִׁשְדָחַבּו םיִַּחַּכ ּךֶסנַהְו הָחְנַּמַהְו תֹלֹעָה הֶיְהִי איֵׂשְנַה
 : א -תרָא הֶׂשֲעַי-אּוד לֵאָרְׂשִי תיֵּב יִדֲעְמ--לֶכּב תֹותְּבַׁשַבּו
 רֶהיִא סאו הָמּורְּת איִד זיִא סאָד 13 :הָנָמ רּפַכל םיִמלשַה-תֶאְוהְֶֹ-תַאוהָמִמַה-תאְו תאּטַהַה

 ןּופ ז הָפיֵא לעֶטְסְקעֶז ַא ,ןעֶדִייֵׁשְּפֶא טְלאָז ןוׁשאִרַּב הָוהִי יָנֹדֲא בֵמָא-הֶּכי :לֵאָרְׂשִי-תיִּב דַעְּב 18

 הָפיֵא לעֶטְסְקעֶז ַא דְנּוא ,ץייוו רֶמֹח םעֶד דזתֶא ָתאֵטָחְו םיִמָּת רָקְְּרּב"רַּפ חֵּקִּת ׁשֶרֹחַל דֶחֶאְּב

 םאָד דְנּוא 14 :טְׁשְרעֶג רֶמֹה םעֶד ןופ ?רומילא ןחתתִִָֹ םָלִמ כה חל קמה
 םאָד ,לְהֶעְמיֹוּב םעֶד ןעֶנעוֶו ןּופ ץעֶזעֶג שיִאמ ׁשְרֹב הָעְבשִּבלָׂשֲעַּת ןכו :תִמינְּפַה רֶעְַה יי יב יריאו) אמו : רַעַׁש תֹומילַוַחבמל הָרעָה תֶפ עברַאלַא תֵּבַה

 ַא זיִא תַּב םאָד ,לְהָעְמיֹוּב םעֶד ןּופ תַּב הָעָבִרַאְּב ןוׁשאִרְּב :ַָה--תֶא םֶּתְַּפִכְו יִתפִמּו הָנֹׁש 1
 תַּב ןְהעֶצ ,רֹּכ םעֶד ןּופ לעֶטְנִהעֶצ ןייֵא םיִמָי תִֹעְבִׁש גַח חַסַּפַה םֶכָל הֶיְהִי ׁשֶרֹהַל םוי רֶׂשֶע
 ןייֵא זיִא תַּב ןְהעֶצ ןיִראָו---רֶמֹח ַא טְלאַה -לָּכ דַעְבּו ודֲעַּב אּורַה םִיַּב איׂשנַה הָׂשֶעְו :לכֲאָי תֹוָצַמ

 יא אר ֹכ מעל ייא דנוא 12 :רמח זרליע חֶׂשַעַי גֶחֶהיִמְי תַעְבִׁשְ ;תאּמַח 8: ץֶרָאָה םִע 9
 ,ףאוָע איד ןופעלעֶמל ןייא רָנּוא 15 ירמח + ןיפְבִׁשםוּילטִמיִמְּת םַליֵא חַעְבִׁשְ םיִרָֿפ תעְבִׁש הויל

 -ייוֵו עֶטְסעֶּב איִד ןּופ ,טְרעֶדְנּוה אייוַוְצ ןּופ  -ֵּפִל הָּפיֵא הָמְנמּ :םיל םָוִע ריִעְׂש תאָּמַהְו םיִמָיַה 4
 דְנּוא הָחְנִמ ןֶּברַק ַא ראַפ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶד הׁשִמַחּביִציִבׁשִּב!הָפיאל ןיק ִמָשְ הָׂשִ ליאְל פיו כ

 ,םיִמָלְׁש ראַפ דְנּוא הָלֹוע ןֶּבְרִק ַא ראַפ
 ןּופ קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד 16 :טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז ,ןייַז ּוצ רֵּסַּכְמ אייֵז ראַפ יִדְּכ
 ןּופ איׂשָנ םעֶד ּוצ הָמּורְּת עֶניִזאָד איִד ןעֶּבעֶג ּוצ ןייַז בָיּוחְמ לאָז דְנאַל םעֶד
 תֹולֹוע ןָּבְרַק איִד ןייַז ּוצ ּבירְקַמ קֶלֵח םיאיֵׂשָנ םעֶד ןייַז לאָז םִע רֶנּוא 17 :לֵאָרְׂשִי

 ,םיִתָּבַׁש דְנּוא םיִׁשָדֲח איִד דְנּוא םיִבֹוט םיִמָי איד ןָא ,חַסנ ןֶּבְרַק סאָד ךְנּוא הָחְנִמ דְנּוא
 ןֶּבְרַק ּםאָד ןייַז ביִרְקַמ רֶע לאָז ,לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ןּופ םיִבֹוט םיִמָי עֶלַא ןיִא
 ּוצ רֶּפַכְמ יֵדְּכ םיִמָלְׁש איד דְנּוא הָלֹוע ןֶּבְרִק סאָד דְנּוא הָחְנִמ ןֶּבְרִק סאָד דְנּוא תאָּטַח
 -ׁשְרֶע םעֶד ןיִא ,טאָג ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 8 ;לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ןעֶנעוֶו ןייַז

 א ןְהָא סקָא ןעֶגְנּוי ַא ןעֶמענ אּוד טְסְלאָז ׁשֶרֹח םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְׁשְרִע םעֶד ןיִא ,שךח ןעֶט
 ןעֶמעֶנ לאָז ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא 19 :ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םאָד ןעֶניִנייֵר טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,רעֶלְהעֶפ
 -ייַּב איִד ףיוא ןעֶּבעֶג סאָד לֵאָז רֶע דְנּוא תאָּטַח ןֶּבְרִק םעֶד ןּופ םּולָּב םעֶד ןּופ
 הָרָזֲע רעֶד ןּופ לעֶקְניִװ רֶעיִפ איֵד ףיֹוא דְנּוא ,זיֹוה םעֶד ןּופ (תֹוזּוזְמִו ְּךעֶלְדִיִמְׁש
 ןעֶטְסְניִנעוֶועֶניִא םעֶד ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ןּופ תֹוזּווְמ איִד ףיֹוא דְנּוא ,ַחֵּבְזִמ םעֶד ןּופ
 ,שָרֹח ןּופ גאָט ןעֶמעֶּביִז םעֶד ןיִא ןּוהְט ְךיֹוא אּוד טְסְלאָז יֹוזַא דְנּוא 20 :ףיֹוה
 -עֶנ טְרְהיִפְרעֶפ זיִא םאָו םעֶד ראַפ דנּוא ,טְריִאעֶג טאָה סאָו םעֶד ןעֶנעוֶו ןּופ
 ןיִא 21 :ׁשָדְקַמַה תיֵּב סאָד ןעֶניִנייִר רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא דְנּוא ןעֶניִדְניִז ּוצ ןעֶראָו
 םוי ַא חַסֶּפ ןייַז ְּךייַא ּוצ לאָז ׁשֶדֹח ןעֶמְׁשְרִע םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְנְהעֶצְריִפ םעֶד
 ןַא לאָז איׂשָנ רעֶד דְנּוא 22 :תֹוצַמ ןעֶסֶע טְלאָז רֶהיֵא ,געֶמ ןעֶּביִז ןּופ בֹוט
 םעֶד ןּופ קְלאַפ ןעֶצְנאַג םעֶד ראַפ דִנּוא ְּךיִז ראַפ ןייַז ביִרְקַמ גאָט ןעֶגיִּבְלעֶזְמעֶד
 בֹוט םֹוי ןּופ געט ןעֶּביִז איד דְנּוא 23 :תאָּטַח ןֶּבְרִה ַא ראַפ סְקָא ןייֵא דְִנאַל
 ןעֶּביִז דנּוא ןעֶּפקָא ןעֶּביִז ,ראַה םעֶד ּוצ הֶָלֹוע ןֶּבְרֶק ַא ןייַז ביִרקַמ רֶע לאָז

 ןֶּבְרִק ַא ראַפ ְּךיֹוא דָנּוא ,געֶט ןעֶּביִו איִד ןּופ ןעֶכיִלְטיִא ,רעֶלְהעֶפ ַא ןְהָא רעֶדיוװ
 ןייַז ביִרְקַמ רֶע לאָז הָחְנִמ ַא םֶלַא דְנּוא 24 :נאָמ ןעֶכיִלְטיִא עֶלעֶקעֶּב-ןעֶניִצ ַא תאָּמַח
 ּוצ לֶהֵע ןיִה ןייֵא דְנּוא ,רעֶדיִז ןייֵא ּוצ הָפיֵא ןייֵא דְנּזא םקָא ןייֵא ּוצ הָפיֵא ןייא
 ,שדח ןעֶטעֶּבִו םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְנְהעֶצְפּופ םעֶד ןַא 22 :הָפיֵא ןייֵא

 ןיא
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 לאק וחי

 ןּורְט רֶע לאָז (תֹוּכִס) בֹוט םֹוי םעֶד ןיִא
 יֹוזַא ,געֶט ןעֶּביִו עֶניִואָד איִד איו יֹוזַא
 סאָד איוִו יֹוזַא ,תאָּטַה ןְּבְרֶק םאָד איוו

 הָחְנִמ ןֶּבְרֶק םאָד איו דְנּוא הָלֹוע ןֶּבְרָק
 :לְהֶעְמיֹוּב םאָד אי יֹוזַא ּדְנּוא

 ומ לעטיפאק
 רֶעיוֿפ סאָד ,טאָג ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 1
 סאָו ףיֹוה ןעֶטְסְניִנעיֶועֶניִא םעֶד ןּופ
 -רעֶפ ןייַז לאָז טייֵז-חַרָזִמ ּוצ ְּךיִז טְרְהעֶק
 רעֶּבָא ,געֶט-םֶטייֵּבְרַא-טְקעֶז איד ןעֶסאָּלְׁש
 ןעֶרעוֶו טְכאַמעֶגְפיֹוא םִע לאָז תֵּבַׁש םִא
 ְךיֹוא םִֶע לאָז שֶדֹה שאֹר םַא דְנּוא
 איִׂשָנ רעֶד דְנּוא 2 :ןעֶרעוֶו טְכאַמעֶנְפיֹוא

 רעֶד ןּופ עוו םעֶד ףיֹוא ןעֶמּוקְנייַרַא לאָז
 ןעֶסיֹורְד ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ְּךְרּוד עֶלאַה
 הָזּוזְמ רעֶד אייֵּב ןְהעֶטְׁש לאָז רֶע דְנּוא
 ןעֶלאָז םיִנֲהֹּכ איד רֶנּוא ,רֶעיֹוט םעֶד ןּופ

 ןֶּבְרִק דְנּוא הָלֹוע ןֶּבְרִק ןייַז ןייַז בירקמ
 ףיֹוא ןעֶקיִּב ְּךיִז לאָז רֶע דְנּוא ,םיִמָלְׁש
 -ךעֶד דְנּוא ,רֶעיֹוט םעֶד ןּופ לעוֶוׁש עָד
 רֶעיֹוט סאָד דְנּוא ,ןְהעֶנְסיֹורַא רֶע לאָז ְּךאָנ
 ויַּב ןעֶרעֶו ןעֶסאָלְׁשעֶגּוצ טיִנ לאָז
 םעֶד ןּופ קְלאַּפ םאֶד דְנּוא 8 :דְנעֶּבָא
 ןּופ רֶעיִט רעֶד ןַא ןעֶקיִּב ְּךיִז לאָז דְנאַל

 6 וס הס

 הכ תאָּטַהַּכ םיִמָיַה תֵעְבִׁש הָּלִאְּכ הָׂשָעַי גַחָּבׁשֶרֹחַל םֹי רָׂשֶע

 מכה הָלֹכ
 ומ ומ

 א םיִדָק הָנֹּפַה תיִמיִנְּפַה רֵצָחָה רַעַׁש הֹוהְי יָנֹדֲא רַמָא-הְּכ

 םֹובּוַחְתָּפי תֶּבִׁשַהםֹוְבּו הָעֲמַה ִמְי תֵשִׁש רעֶס יְהִי
 פ לַמָעְו ץּורְמ רַעַׁשַה םָלּוא ְךֶרד איִׂשְנַה אָבּו :חָתָּפי ׁשֶרֶחַה
 ויְמָלָׁש--תֶאְו ֹותְלוָע-תֶא םיִנָהְּכַד ּוׂשָעְו רֵעַּׁשַה תחוְמילַע
 ידַע רֵָיאַל רַעָּׁשַהְו אָצָי רֵעְׁשַה ְךֵּתְמִמ-לַע הָוֲהַּמְׁשהְו
 5 תֹוָתְּבַׁשַּב אּורֲה רַעׁשַה חַתַּפ ץֶרֶאָהיִע יּוֲחָּתְׁשהְו :בֶרֶעָה
 + הִוהיַל אָשִּגַה ברְקַי "ר י-רָׁשֲא הָלֹעַהְו :הֶו יינְפִל םיִׁשָדָחְבּו
 ה הָחְנִמּו :םִמָּת ליאו םֶמיִמְּת םיִׂשְבִכ הֶָׂשִׁש תֶּבַׁשַה םֹיְּב
 :הָפיֵאְל ןיִה ןְמָׁשְוּוָדָי תַּתַמ הָהְנִמ ִׁשְָכלְו ליאל הָּפיֵא
 ז ליַאְו םיִׂשְבְּכ תו ׁששְו םֶמיִמְּ רֵקָּבְדִּב רּפ ׁשֶדֹחַה םְֹבּ
 ז זידְחְעִמ הֶׂשְִי לַיַאְל הָפיֵאְו דָּפִל הָּפיֵאְו ווְִי םָמיִמְּת
 * אובבו ;הָיֵאָל יה ןֶמָשְו ידי גיִׂשַּת רֶׁשֲאַּכ םיִׂשְִָּמְ
 ? יםִע אֹובְּו :אָצִ ִּכְרַדְבּו אֹבָ בעָּׁשַה טָלּוא ְךֶרֵּד איִׂשָּנַה
 ןופָצ רַעַׁש ְךֶרֵד אָּבַה םיִדֲִּמִּב הָוהְי ןנפל יָרָאָה
 אצי בֶָנ רעׁשיִדרְד אָּכַהְו בג רעׁשיְִּרִּד אִֵי תֹהְַּׁשהַל
 כו אָּבירׁשֲא רַעׁשַה ְּךרַּד בּוׁשָי אֵל הָֹפָצ רעש ְֶּד
 י :ּואְצִי םֶתאֵצְבּו אֹובָי םָאֹובְּב םֶכֹותְּב איִׂשְּנַהְו :ואְצִי ֹוחְכִ
 וו ליִאָל; הָפיֵאו רֶּפַל הָּפיֵא הֶחְנּמַה הָיְהִּת םיִרעוְמבּו םִנַהבּו

 ופ איֵָּׂנַה הֶׂשֲַייְַ :הָפיֵאְל יה מְָׁו ודָי תַּתִמ םיִׂשָבְכַלְ
 עשַהתַא ול הַתּפּו הוהְיל הָבָדְנ םיִמָלְׁשייִא הָלּוע הָבָרִנ
 הֵׂשֲי רֶׁשֲאַּכ ווָמָלִׁש-תֶאְו ֹותְלֶע-תֶא הָׂשָעְו םיִרָק הָנֹּפה
 ּפ ׂשֵבָכְו :ןְתאֵצ יִרֲחַא רַעַׁשַה-תֶא רֶגָסְו אֵצָיְו תַּבַׁשַה םִֹיּב
 רֶקַֹּּב רֶקֹּבַּב הִוהְיִל םויל הָלּוע הָׂשֵַּת םיִמָּת והָנִׁשִּב
 14 ריִׁשׁש רֶקֹכַּב רֶקּבַּב יָלָע הֶׂשֲעַת .ָהְנִּו :וְתֹא הע

 םיִתָּבִׁש איִד ןַא ,רֶעיֹוט ןעֶגיִּבְלעֶזְמעֶד
 טעוֶו איׂשָנ רעֶד סאָו הָלֹוע ןֶּבְרֶק םאָד דְנּוא 4 :ראַה םעֶד ראָפ םיִׁשָּדֲח יִׁשאָר איִד דְנּוא

 ,רעֶלְהעֶּפ ַא ןֶהֶא רעֶמעֶל םֹקעֶז ןייֵז לאָז ,גאָּטמ תָּבַׁש םעֶד ןַא ראַה םעֶד ּוצ ןייַז ביִרְקַמ
 (לְהעֶמע הָּפיֵא ןייֵא--הָחְנִמ ןֶּבְרֶק ַא ראַפ דנּוא 2 :רעֶלְהעֶּפ ַא ןְהָא רעֶדיִװ ןייֵא דְנּוא
 ןיִה ןייֵא דְנּוא ,ןעֶּנעֶמְרעֶפ ןייַז טיֹול הָחְנִמ ןֶּבְרַק ַא רעֶמעֶל איִד וצ דְנּוא ,רעֶדיוִװ ןייַא ּוצ
 ןייַז ביִרְקַמ רֶע לאָז גאָט שרח ׁשאֹר םעֶד ןַא דנוא 6 :(לְהעֶמנ הָּפיֵא ןייֵא ּוצ לֶהֶעְמיֹוּב
 ןייַז ןעֶלאָז אייֵז ,רעֶדיז ןייֵא דְנּוא רעֶמעֶל םֶקעֶז דְנּוא ,רעֶלְהעֶפ ַא ןֶהֶא םֶקָא ןעֶגְנּוי ַא
 ןייֵא ראַפ הָּפיֵא ןייַא דְנּוא .םֶקָא ןייֵא ראַפ (לְהעֶמנ הָּפיֵא ןייֵא דְנּוא 7 :רעֶלְהעֶפ ַא ןְהָא
 -ְךעֶפ ןייַז ְּךאָנ רעֶמעֶל איִד ראַפ דְנּוא ;הָחְנִמ ןֶּבְרָק ַא ראַפ ןייַז בירְקַמ רֶע לאָז עֶדיוו
 טְמּוק איִׂשָנ רעֶד ןעֶו דְנּוא 8 :(לְהעֶמנ הָּפיֵא ןייֵא וצ לְהָעְמיֹוּב ןיִה ַא דְנּוא ,ןעֶגעֶּמ
 דְנּוא ,עֶלאַה רעֶד ןּופ געוֶו םעֶד ףיֹוא רֶעיֹוט םעֶד ְּךְרּוד ןעֶמּוקְנייֵרַא רֶע לאָז יֹוזַא ןייֵרַא
 ןייֵרַא טְמּוק דְנאַל םעֶד ןּופ קְלאָפסאָד ןעוֶו דְנּוא 9 :ןְהעֶנְסיֹורַא רֶע לאָז געוֶו ןעֶּבְלעֶזְמעֶד ְּךְרּוד
 רֶעיֹוט םעֶד ְּךְרּוד נעוֶו םעֶד ףיֹוא ןעֶמּוק טעוֶו סאָו רעֶד-- םיִבֹוט םיִמָי איִד ןַא טאָנ ראָפ

 ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ָּךְרּוד געוֶו םעֶד ףיֹוא ןְהעֶנְסיֹורַא לאָז רעֶד ,ןעֶקיִּב ּוצ ָּךיִז יֵדְּכ טייֵזדְןֹופָצ ןּופ
 לאָז טייַז-םֹורָד ףיֹוא רֶעיֹוט םעֶד ןּופ געוֶו םעֶד ףיֹוא טְמּוק סאָו רעֶד דְנּוא ,טייז-םֹורָד

 םעֶד ףיֹוא ןעֶרְהעֶקְקיִרוצ טיִנ ְךיִז לאָז רֶע---טייז-ןֹופָצ ףיֹוא רֶעיֹוט םעֶד ָךְרּוד ןְהעֶנְסיֹורַא
 רֶע לאָז רעֶּביִאְנעֶנעֶק טְרֶעייֵנ ,ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא זיִא רֶע םעֶכְלעוֶו ְּךְרּוד רֶעיֹוט םעֶד ןּופ געוֶו
 ךיֹוא רֶע לאָז ןייֵרַא ןעֶמּוק אייֵז ןעו ,אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ ויִא םאָז איִׂשָנ רעֶד רעֶּבָא 10 :ןְהעֶנְסיֹורַא
 איד ןיִא דְנּוא 11 :ןְהעֶנְסיֹורַא ְּךיֹוא רֶע לאָז סיֹורַא ןעֶהעֶג אייֵז ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶמּוקְנייֶרַא

 ןייֵא דְנּוא ,םקֶא ןייֵא ּוצ הָּפיֵא ןייֵא הָחְנִמ ןֶּבְרָק סאָד ןייַז לאָז םיִבֹומ םיִמָי דְנּוא געֶטְרֶעייֵפ
 ןייַא ּוצ לְהָעְמיֹוּב ןיִה ַא דְנּוא ,ןעֶנעֶמְרעֶפ ןייז טיֹול רעֶמעֶל איד ּוצ דְנּוא גמ ַא ּוצ הָּפיֵא
 רעֶדָא הָלֹוע ןֶּבְרָק א ,ראַה םעֶד ּוצ ןייַז ביִרְקִמ טעוֶו איִׂשָנ רעֶד ןעוֶו דְנּוא 12 :(לְהעֶמ) הָּפיֵא
 טְרְהעֶק סאוָו רֶעיֹוט םעֶד ןּופ רֶעיִט איד ןעֶכאַמְפיֹוא םֶהיֵא ןעֶמ לאָז יֹוזַא הֶבָדְנ סְלַא םיִמְלׁש
 ןעֶמ איז יֹוזַא םיִמָלְׁש ןייַז דְנּוא הָלֹוע ןֶּבְרק ןייַז ןייֵז ביִרְקַמ לאָז רֶע דְנּוא ,טייַז"חַרָזִמ ּוצ ְךיִז
 ייֹוט סאד ןעֶמיִלְׁשּוצ ןעֶמ לאָז ןעֶנְנאַגעֶנְסיֹורַא זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא ,גאָט תֶּבַׁש םעֶד ןַא טּוהְט

 ןייֵא ראַה םעֶד ּוצ ןייַז בירְקַמ לאָז רֶע דְנּוא 13 :ןעֶנְנאַגעֶנְסיֹורַא זיִא רֶע זַא םעֶדְכאָנ רֶע
 לאָז ןעֶגְראָמְהירְּפ עֶלַא ,גאָט ןעֶכיִלְשיִא הָלֹוע ןְּבְרִק םלֵא רעֶלְהעֶפ ַא ןְהֶא ,טְלַא רֶהאָי ןייֵא םאל
 הָחְנִמ ןֶּברִק ַא ןייַז בירקמ ןעֶנְראָמ ןעֶכיִלְטיִא טיִמְרעֶדשְסְלאָז אּוד דְנּוא 14 : ןייַז ביִרְקַמ םִע רֶע

 ןייא
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 לעֶטיִרְד ַא דְנּוא לְהעֶמ הָּפיֵא לעֶטְסְקעֶז ןייא = תֹוִל הֶחְִמ תֶלָּסַה-תֶא םֶרָל יִהַה תיִׁשיִלׁש ִמׁשְו הָפיֵאָה
 סאָד ,לְהעֶמ םעֶד טיִמ ןעֶׁשיִמ ּוצ לֶהֶע ןיִה -תֶאְוהְחְנִּמַהתֶאְו ׂשֶכָּכַה-תֶא ּוׂשעָו ! ריִמָּת םָלֹוע תֹוקְח וט
 ,ראַה םעֶד ּוצ הָחְנִמ ןֶּבְרִק סאָד ןייַז לאָז ינֹרֲא רֵמָאֹהְּכ  ':ריֶמָּת תל רֶקְּכַּב רֶקָּבַּ ןִמָּׁשַה 5

 םעֶניִּבֶע ןייֵא גיִדְנעֶטְׁשעֶּב ןייַז לאָז םאָד ויָנְבְל איה ותלֲחנ ויָנְּבִמ ׁש אל הָנֶּתַמ אינה ןֵתַיִּכ הָוהָי
 לאָז ןֵפֹוא ןַא אֵזַא ףיֹוא דנּוא 12 :ץעֶזעֶג חַאָל ולֲחְנִמ הָנֶּתִמ ןֵתייְכ  :הָלֲחנִּ איִה םֶתִָחאְהָיהֶּת 17

 יירעבנ ךֵא ו ַא איָשְל תַבָשְ רֹורְדַה תש"ע ול הָתָוָהְו ויְרְבְעַמ
 : ּש האק = האי -אצןעֶמיוִרֶבּוצ ןעֶמ םֶּפָת תֹלֲחְנמ איְִׂנַה חלִייאלְו :הָיְהִּת םֶהָל ויָנּבּותָלֲחַ 8

 ןעֶכיִלְטיִא לֶהָעְמיֹוּב סאָד דְנּוא הָחְנִמ ןְּבְרִק אל -ָׁשֲא מל -תֶא לחניּתְְחַאמ םתְֲָאְמ םֶתֹנִהִל
 םעֶניִדְנעֶטְׁשעֶּב ןייֵא ראַפ ןעֶגְראָמְהיִרְפ = תֶחַכ-ִלַע רֶׁשֲא אובְמַב ינאי תזְֶאמו ׁשיִא יע ּוצֵמָי 9

 ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 16 :הָלֹוע ןֶּבְרִה הֶנָֹפָצ תוִפַה םיִנהְּכַה-לֶא ׁשֶרֹּקַה תוכָׁשלַת-לֶא רַעַׁשה
 הָנָּתַמ ַא ןעֶּבעֶג טעוֶו איׂשָנ רעֶד ןעוֶו ,טאָנ םֹקָּמַה הֶז יַלֵא רָמאּיַו :הָּמִי םתָכְרַיַּב םולְמ םְׁשֹההנִהְו כ

 ןייז לאָז סאָד ןְהיִד עֶנייֵז ןּופ םעֶנייֵא ּוצ רׁשֲא תאַמַחַהתַאְמׁשָאַתֶיִנתְּכַה שלש רֶׁשֲא

 ןייז לאז םִע ,הָלֲחַנ םֶלַא ןְהיִז עֶנייֵז ּוצ הָנֹוצְחַה .רְֶחה-לִא איָצֹוד יְִלִבְל הְָנּמַה--תֶא :םאי

 ׂש = 2 ו

 א את - היי טאר  ןיטירהא תֹורְטִק הרוני תַעכראּב !רֶצְחַה ַעֶצְקַמְּב 2
 מְבעֶנְק עֶנייֵז ןּופ םעֶנייֵא ּוצ הָלֲחַנ ןייז ןּופ םֶתְַּבְרַאְל תַמַא הָּדִמ בת םיִשלׁשּו ךרֹא םי עבר
 ּוצ זיִּב ןעֶרעֶהעֶג םֶהיֵא ּוצ םִע לאָז יֹוזַא = תֹלָׁשַבָמָּּתְַּבְרַאְל ביִבָ םֶהָב ביִבָמ רו :עֹועְצִקְהִמ
 םִע לאָז ְּךאָנְרעֶד דנוא ,רְהאָו-אייַרְפ םעֶד תיֵּב הֶּלֵא יִלֵא רֶמאֵּו !ביִבָכ תוְריֵּטַה תַחָּתִמ יּוׂשָע 4

 ואיׂשָנ םעֶד ּוצ ןעֶרעוֶו טְרְהעֶקעֶגְקיִרּוצ  :םֶעָה חַבז-תֶא תִיַבַ ִתְרִׁשְמשָׁשילְׁשַבְורֶׁשֲא םיִלשַבְמַה
 ןעֶּבעֶגעֶג טאָה רֶע םאוִו הֶּלֵחַנ ןייַז רעֶּבָא זמ זמ

 :ןעֶרעֶהעֶג אייֵז ּוצ לאָז םאָד ןְהיִז עֶנייֵז וצ ןתכ תַחַּתִמ םיִאְצְי םִיַמ"הַּנִהְו הבה עי א ׁש יִנְֵׁשִיַו א

 יז סא קלאפ םֶד ןופ ליטע םעֶד = ביר טול עמ ינק הנה
 רֶע ןיִראָו הָׁשּורְי רֶעייֵז ןּופ ןיֶלְזַעֶּב ּוצ םיק ׁשיִאָה-תאֵצְּב : תִָמְַה ףֵתְּכַהוִמ םכ יי 3

 ּוצ הֶלֲחַנ ַא ןעֶּבעֶג ץיִזעֶּב ןייַז ןּופ לאָז ;םִיָסְפֶא יִמ םיּמב ירבו הָּמֵאּב ףֶלֶא דֶמָ יִדָיְּב וכְו
 מיִנ לאָז קְלאָפ ןייֵמ יִדְּכ ןְהיִז עֶנייֵז

 ְךיִמ רֶע טאָה ְּךאָנְרעֶד דְנּוא 19 :הָׁשּורְי עֶנייז ןּופ רעֶכיִלְטיִא ןעֶרעוֶו טייֵרַּפְׁשּוצ
 איד ּוצ רֶעיֹוט םעֶד ןּופ טייַז רעֶד ןַא זיִא םאָו גְנאַגְנייַא םעֶד ְּךְרּוד טְכאַרְּבעֶגְנייַרַא
 -ןֹופָצ רעֶד ּוצ ָּךיִז טְרְהעֶק סאוָו דְנּוא םיִנֲהֹּכ איִד ּוצ ןעֶרעֶהעֶנ סאו ,ןְרעֶמאַק עֶניִלייֵה
 ;טייֵז-בָרֲעַמ ּוצ ןּופְרעֶד טייַז רעֶד ןַא טֶרָא ןייֵא ןעֶזעוֶועֶג זיִא טְראָד ,העָז דְנּוא ,טייֵז
 םאָד ןעֶכאַק םיִּנַהֹּכ איד ּואוְוַא טְרָא רעֶד זיִא סאָד .טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 0
 אייז יִדְּכ .הָחְנִמ ןֶּבְרִק םאָד ןעֶקאַּב אייֵז ּואוְו דְנּוא ,תאָּטַח ןֶּבְרֶק םאָד דְנּוא םֶׁשָא ןֶּבְרַק
 ּוצ טיִמאַד קְלאָפ םאִד ףיֹוה ןעֶטְסְניִנעוֶועֶסיֹוא םעֶד ןיֵא ןעֶנְנעֶרְּבְסיֹורַא טיִנ סִע ןעֶלאָז
 דְנּוא ףיוה ןעֶטְסְגיִנעוֶועֶסיֹוא םעֶד ּוצ טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא ְּךיִמ טאָה רֶע דְנּוא 91 :ןעֶניִלייֵה
 םִע ,העְז דְנּוא ,ףיֹוה םעֶד ןּופ ןעֶקֶע רֶעיִפ איֵד ראַפ טְרְהיִפעֶג אייֵּבְרעֶפ ָּךיִמ טאָה רֶע
 ןעֶקְצ רֶעיִפ איִד ןיִא 99 :ףיֹוה םעֶד ןּופ לעֶקְניוו ןעֶכיֵלְטיִא ףיֹוא ףיֹוה רעֶנייֵלְק ַא ראו

 ןעֶלייֵא גיצְריִפ ,טְרעֶכייֵרעֶנ ןעֶּבאָה סאָוָו ָךעֶלעֶפיֹוה עֶנייֵלק ןעֶועוֶועֶנ ןעֶנעֶז ףיֹוה םעֶד ןּופ
 :ךעֶלְפיֹוה-לעֶקְניוִו רֶעיִפ עֶלַא ּוצ ןעֶועוֶועֶנ זיִא סאָמ ןייַא ,טייֵרְּב עי גיִסייֵרְד דְנּא גְנאַל
 רֶנֹוא ןעֶטייֵז רֶעיִפ עֶלַא ּוצ ,אייֵז םּורַא םֶנְניִר ןעֶזעוֶועֶג זיִא (רֶעיֹומ) הָרּוש ַא דְנּוא 8
 ּוַצ טאָה רֶע דְנּוא 24 :םּורַא םֶנְניִר ןְרֶעיֹומ איִד רעֶטְנּוא םִנעֶכיִק טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םעֶד ןּופ םיִתְרְׁשִמ איִד ּואוְו ,רעֶזייַה-ְּדאַק איִד ןעֶנעֶז סאָד ,טְנאָזעֶג ריִמ
 :קְלאָפ םעֶד ןּופ תֹונָּבַרַק איד ןעֶטְראָד ןעֶכאָק

 זמ לעטיפאק
 ןעֶנעֶז רעֶסאַוַו העָז דָנּוא ,זיֹוה םעֶּד ןּופ רֶעיִט רעֶד ּוצ טְכאַרְּבעֶנִקיִרּוצ ְּךיִמ טאָה רֶע דָנּוא 1
 ןיִראָָו ,טייֵז-חַרְזִמ רעֶד ףיֹוא ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םעֶד ןּופ לעוֶוְׁש איִד רעֶטְנּוא ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא
 ןעֶנעֶז רעֶמאַוַו איִד דְנּוא ,ּוצ חַרָזִמ ּוצ ןעֶועזֶועֶנ זיִא ׁשָדְקִמַה תיֵּב םעֶד ןּופ טייַז רעֶדְראָפ איִד
 -םֹורָד ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ טייֵז רעֶטְכעֶר רעֶד ןּופ לעוֶוְׁש איִד רעֶטְנּוא ןּופ ןעֶּגְנאַגעֶגְרעֶטְנּורַא
 רֶעיֹוט םעֶד ןּופ געוֶו םעֶד ףיֹוא טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא ְּךיִמ טאָה ּרֵע דְנּוא 2 :ַחַּבְוִמ םעֶד ּוצ טייַז

 םעֶד ּוצ גיִנעוֶועֶסיֹוא געוֶו םעֶד ףיֹוא טְרְהיִפעֶגְמּורַא ְּךיִמ טאָה רֶע דְנּוא ,טייֵז-ןֹופָצ ףיֹוא
 רעֶסאַוַו איִד ,העֶז דְנּוא ,טייֵז-חֵרָזִמ ּוצ ְּךיִז טְרְהעֶק סאו נעֶז םעֶד ףיֹוא ,ןעֶסיֹורְד רֶעיֹוט

 "חַרזִמ ןעֶנעֶק ןעֶנְנאַנעֶגְסיֹורַא זיִא ןאַמ רעֶד ןעוֶו 8 :טייֵז רעֶטְּכעֶר רעֶד ןּו ןעֶניִרעֶג ןעֶּבאָה
 דְנעֶזיֹוט ןעֶטְסאַמעֶג רֶע טאָה יֹוזַא דְנאַה עֶנייֵז ןיִא רּונְׁש-טְסעֶמ ַא טאַהעֶג טאָה סאָו טייַז
 ןעֶנעֶז רעֶסאוַו איִד דְנּוא ,רעֶּסאַוו איִד ְּךֶרּוד ןְהעֶנְכְרּוד טְכאַמעֶנ ְּךיִמ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶלייֵא

 ןעזעוענ
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 רֶע דְנּוא 4 :לעֶכעֶנְק איִד ּוצ זיִּב ןעֶזעוֶועֶג
 (ןעֶלייֵא) דְנעֶזיֹוט ןעֶטְסאָמעֶג רעֶדיוִו טאָה
 ךְרּוד טְכאַרְּבעֶנְכְרּוד ְּךיִמ טאָה רֶע דִנּוא
 ןעֶנעֶז רעֶסאַַו איִד דְנּוא ,רעֶסאַו איִד
 טאָה רֶע דְנּוא ;ןָעיִנְק איד ּוצ זיִּב ןעֶזעוֶועֶנ
 דְנּוא ןעֶלייֵא דְנעֶזיֹוט ןעֶטְסאָמעֶג רעֶדיוִו
 איד דְנּוא ,טְכאַרְּבעֶגְכְרּוד ָּךיִמ טאָה רֶע
 -ָנעֶל איִד ּוצ זיִּב ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז רעֶסאוַו
 ןעֶטְסאָמעֶג רעֶדיוִו טאָה רֶע דְנּוא 9 :ןעֶד
 ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא ,ןעֶלייֵא דְנעֶזיֹוט
 טְנעֶקעֶג טיִנ ּבאָה ְּךיִא סאו ְּךייֵט ַא
 ןעֶנעֶז רעֶסאוַו איד ןיִראָו ,ןְהעֶנְכְרּוד

 ְךייֵט ַא ,ןעֶמיוִוְׁש ּוצ רעֶסאַוַו ,ןעֶניִטְׁשעֶג
 :ןְהעֶגְרעֶּביִא םיִנ םֶהיֵא ןעֶק ןעֶמ סאו
 ,םָדָא-ְןֶּב ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 6
 טאָה רֶע דְנּוא ?ןעֶהעֶזעֶג סאָד אּוד טְסאָה
 ּוצ טְכאַרְּבעֶנְקיִרּוצ דְנּוא טְרְהיִּפעֶג ְּךיִמ
 דָנּוא 7 :ָּךייֵמ םעֶד ןּופ ןעֶטְראָּב םעֶד
 העְז ,טְכאַרְּבעֶנְקיִרּוצ ָּךיִמ טאָה רֶע ןעוֶו
 ןעֶטְראָּב םעֶד אייֵּב ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז יֹוזַא
 ןּופ ,רעֶמייֵּב עֶליִפ רֶהעֶז ְּךייֵט םעֶד ןּופ

 יי נרבפי י יו ףֵלָאי ירמ ֹו ן םִיַּכרִּב םיַמ םִיַּמִב נר א דָמיַו

 תיַאְרַה לא ראו א רֶׁשֲא לח ּוהָׂש יִמ טיִמד
 2 יב הו ינבושּב לַחָנ ה תַפְׁשלַע יִנֵבְׁש יו ינלוַו ם !רדאירר
 א =

 םיַּמַה לא רֶמאֵּו !הומו הָוִמ רָאְמ בָרז ץע להנה ַה תַפֹו :שײלַא

 הָבָרֲעַה-לַע ודריו הָנֹומְרַּהַה םֶליֵלְ יא םי אצוי  ֶּלֶאָה

: 2 : 

0 
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 + יֹלָכ הָיְהי םיִּמַה ּואְפְרִת םיִאְצּוִּמַה הָּמיהלֶא הָּמּיַה ּואָבּו
 = הָיְחִי 1 ם ַהָנםָׁש אֹובָיר ְׁשַאלּכ לֶא ץרְׁשי-רֶׁשֲאוהָיַח ׁשֵפָנ טילהנ םש יי

 ּואָפְרִי הֶּלִאָה םיֵּמַה הָּמָׁש ּואְב יִּכ דָאְמ הָּבר הָנְּדה הָיָהְ
 הָּמָׁש אוָבָירֶׁשֲא לּכ ִחָו
 הָיְרֶּתהָנ 5 לימל ףירי 'םיִמָרֲהַל ַחֹוטְש ִמ םיִלָעְ ןיִעדדַעו יִדָנ ןיִצַמ

 ! אָלְו יאְבִנּו תאֹצְּב :רָאְמ הָּבִר לידָנַה םִיַה תֶנְִּכ םֶתָנְד
 + | הִָ ותְּפְשלַע הָלֲעַי לַחד-לעֶו :ּנּתִנ חֹלֶמָל וָאְפָרי
 וי ׁשְדחַלוירּפ םֵּתייאֶלְוּודְלֶע לֹובידאְל לָכֲאמיץע-לְּכ !הֶּזִמּ
 ֹירפ ָָהְו םיִאְצו הָּמֵה ׁשֶּדקִמַהרִמ ויָמיִמ יִּכ רֵּכִבְ
 הּנ הוי יָנֹדֲא א רַמָא ה " :הפורתל ּוהָלָעְו לֵכֲאַמְל
 לֵאְרְׂשיימ יַמִבִׁש רשי ץֶרָאָה-תֶאֹי ולֲחַנְתּת רֶׁשֲא לּובְג
 יתאָׂשָנ רֶׁשֲא ווהֲאְּכ ׁשיַא הָתֹוא םֶּתְלַחְו :םיִלָבֲה ףֵסֹוי
 םֶכָל תאֹּוַה ץֶרָאָהי הָלְפְנו םֶכיֵתְבַאַל ּהָתתִל ידִי-תֶא
 לודָגַה םיַהִמ הָנֹופְצ תַאְפל ץֶרָאָה ליב הָח :הָמֵהַנְ
 לָׁשֲא םיִרְבַס טֶתֹורְּב ו תַמַח :הָדָדֶצ אָ ןְלְתָח ךֶרֶדַה

 -לָא רֶׁשֲא ןוכּתַה רַצָח תֶמֲח ליִבּנ בו קָׂשָּמַד ליבְְיִּב
 קֶׂשּמַּד ליב ֹוניֵע רַצֲה םִיַהִָמ לא הָיָהְו :ןְרְוַח ליִבּנ
 םיִלָק תֵאְפּו :ןֹפֶצ תֶאְפ תֶאְו תֶמֲח לּוְבְנּו הָנֹוִפֶצ ! ןֹופְצִו

 ' םינ ֵד ויָלָע וָרְמִעי הָיָהְ ;לַחָּנַה הָמ

 מח -

 דְנּוא 8 :טייֵז עֶנעֶי ןּופ דִנּוא טייז איד
 עֶניִזאָד איִד ,טְנאָועֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע

 ןַא ליִלְג ןייק ןְהעֶגְסיֹורַא ןעֶלעוֶו רעֶסאוו
 ןְהעֶגְּפיֹורַא ןעֶלעוֶו דְנּוא ,ּוצ טייֵז-חַרְזִמ רעֶד
 ןְהעֶגְסיּורַא ןעֶלעוֶו אייֵז ּואוְוַא םַי סאָד דְנּוא ,םַי םעֶד ןיִא ןְהעֶנְסיֹורַא דְנּוא ,ןיֹולְּפ םעֶד ּוצ

 -ךיוז סאו עֶניִרעֶּבעֶל םעֶלַא זַא ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 9 :ןעֶרעוֶו טְלייֵהעֶג ןעֶלעוֶו רעֶסאַוַו איִד -
 דְנּוא ,ןעֶּבעֶל טעוֶו ןעֶכייֵט איִד ןּופ עֶנייֵא ןיִא ןעֶמּוקְנייִרַא טְראָד טעוֶו םאוָו דְנּוא ;ְךיִז טעֶמ
 דְנּוא ,ןעֶמּוקְניִהַא טְראָד ןעֶלעוֶו רעֶסאוַו עֶגיִזאָד איִד לייוװ ;ׁשיִפ ליִפ רֶהעֶז ןייַז ןעֶלעוֶו סֶע
 :ןעֶמּוקְניִהַא טְראָד טעוֶו ָּךייֵמ רעֶד ּואוְוַא ןעֶּבעֶל טעוֶו סעֶלַא דְנּוא ,ןעֶלייֵה ןעֶלעֶו אייֵז
 םִע רֶנּוא ,םִיַלָּנִע ןיִע זיּב יִדָנ ןיִע ןּופ ןְהעֶטְׁש טְראָד ןעֶלעוֶו רעְׁשיִפ זַא ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 0
 םיִניִמ עֶליִפ ןּופ ןייז ןעֶלעוֶו ׁשיִפ עֶרייֵז דָנֹוא ,ןעֶצעֶג ןופ בֶנּוטייֵרְּפְׁשְסיֹוא עֶנייֵא ןייַז טעוֶו
 רעֶּביִרְג איִד דְנּוא ,ןעֶּפְמּוז איִד רעֶּבָא 11 :ליִפ רֶהעֶז ,לֹודְנַה םַי םעֶד ןּופ ׁשיִּפ איִד איו יֹוזַא
 םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא ןעֶנעֶז אייֵז טְרֶעייֵנ ,ןעֶרעוֶו טְלייֵהעֶג טיִנ ןעֶלעוֶו אייֵז ןּופְרעֶד
 ןּופ דְנּוא טייַז איִד ןּופ ןעֶטְראָּב ןייז ןַא ןְהעֶגְפיֹוא ןעֶלעוֶו ְּךייֵט םעֶד אייֵּב דְנּוא 12 :ץְלאַז
 טְקְלעוֶוְרעֶּפ טיִנ ןעֶלעוֶו רעֶטעֶלְּב עֶרייֵז דְנּוא ,ןעֶמֶע םּוצ רעֶמייֵּב אייֵלְרעֶלַא טייֵז רעֶנעֶי
 ביִטייֵצ אייז ןעלעד וִז שדח ןעֶכיִלְטיִא ,ןעֶרעֶהְפיֹוא טיִנ ןעֶלעוֶו תֹוריִּפ עֶרייֵז דְנּוא ,ןעֶרעוֶו
 עֶרייֵז ןעֶלעוֶו יֹוזַא דְנּוא ,שֶדְקִמַה תיֵּב םעֶד ןּופ םיֹורַא ןעֶסיִלְפ רעֶסאַוַו עֶרייז ןיִראוָו ,ןעֶרעוֶו
 טאָג ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא 13 :הָאּופְר ַא ראַפ רעֶטעֶלְּב איִד דְנּוא ,ןעֶסֶע םּוצ ןייֵז תֹוריִּפ
 וצ הֶלֲחַנ םֶלַא דְנאַל םאִד ןעֶלייֵטְסיֹוא טְלאָז רֶהיֵא סאוָו אייֵּב ץעֶנעֶרְב איִד ןייַז לאָז םאָד
 טְלאָז רֶהיִא דְנּוא 14 :םיִקָלֲח אייוַוְצ ןעֶמעֶנ לאָז םֵסֹוי ,לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִשָּבְׁש ףְלעוֶוְצ איד
 דְנאַה עֶנייֵמ ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ּבאָה ָךיִא לייוו ,רעֶרעֶדְנַא רעֶד איז ליפ יֹוזַא רעֶנייֵא ןיִנשִרַי םִע

 סֶלַא ןעֶלאַּפּוצ ּךייַא ּוצ לאָז דְנאַל עֶניִזאָד םאֶד דְנּוא ,ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵא ּוצ ןעֶּבעֶג ּוצ סֶע יֵדְּכ
 םַי םעֶד ןּופ טייֵז-ןֹופָצ איד ,דְנאַל םעֶד ןּופ ץעֶנעֶרְג איד ןייַז לאָז סאָד דְנּוא 12 :הָלֲחַנ ַא
 ,םִיַרְבִס ,הָתֹורָּב ,תָמַח 16 :הָדָרִצ ןייק טְמּוק ןעֶמ ּואוְוַא ןֹולְתֶח ןייק געוֶו םעֶד ףיֹוא ןָאלֹודָּגַה
 -רַצָח דְנּוא תֶמַח ןּופ ץעֶנעֶרְג איִד ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא קֶׂשֶמַד ןּופ ץעֶנעֶרְג איִד ןעֶׁשיוִוְצ זיִא םאוָו

 םַי םעֶד ןּופ ןייַז לאָז ץעֶנעֶרְג איד דְנּוא 17 :ןֶרְוַח ןּופ ץעֶנעֶרְג איִד אייַּב זיִא םא ןֹוכיִּתַה
 דְנּוא ,טייֵז-ןֹופָצ---ןֹופָצ רעֶד ןּופ דְנּוא קֶׂשֶמַד ןּופ ץעֶנעֶרְג איִד אייֵּב ,ןֹוניֵע רַצַח ןייק ןָא
 לאָז טייז- -חַרְזִמ רעֶד ןַאלעֶקְניוִו סאָד דְנּוא 18 :טייֵז-ְןֹופְצ איד ןייַז לאָז תֶמֵח ןּופ ץעֶנעֶרְג איד
 ץֶרַא ןעֶשיוִוְצ ןּופ דְנּוא ,דָעְלִג ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ דְנּוא ,קֶׂשֶמַד ןעְֶשיוִוְצ דְנּוא ןֶרְוַח ןעֶׁשיוִוְצ ןייֵז
 -ְםעֶמ רֶהיֵאטְלאָז טייֵז-חָרֶזִמ רעֶד ןַא םַי םעֶדאייֵּב ץעֶנעֶרְג רעֶד ןּופ ,ןררַי רעֶד ןייַז לאָז לֵאָרְׂשִי
 ןייק טייַז-םֹורָד רעֶד ןַא לעֶקְניוִו סאָד דְנּוא 19 :טייז-חַרֶזִמ איד ןייַז לאָז םאֶד דְנּוא ,ןעֶט
 לודְגַה םַי םעֶד ןּופ ְָּךייֵמ םעֶד ּוצ ,שדָק תֹוביִרְמ יִמ זיִּב רֶמָת ןּופ ןייֵז לאָז ּוצ םֹורָד

 דנוא

 טאָ שי ץרַא ןיִבמּודּפְלּגַהןיִבמּוקׁשִּמַד ןיִּבִמּו רוח ןיִּבמ
 :הָמיִרְק תַאּפ תאו ּוהָמְּת ינֹומְּקַה "לע יב ןדריה
 ופ =לָא הָלֲחַנשרָק תָֹביִרְמ יַמידֲע רֶמָּתִמ הָנְמיִּת בג תַאְּפּו
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 רעד ןַא ץעֶנעֶרְג איִד ֹיֵא םאֶד דְנּוא לֹודְּנַה םִיַה םִייתַאְפּו :הֶּבִנָנהָנָמיִת-תַאְּפ תֶאְולֹודְגַה םיַה כ
 טייֵז-בֵרֶעַמ איד רֶנֹוא 20 :טייֵז-םֹורְד -תֶא םָּתְקִלְִ ;םִי-תַאַּפ תאו תֶמֲח אֹובְל חַכָנ-דַע לוֿבִמ 21
 רעֶד ןּופ לֹודְנַה םַי סאָד ןעֶועוֶועֶנ זיִא ּהָתֹוא מת היְָו :לֵאָרְׂשִי ֵמְבׁשְל םֶכָל תאֹּוַ ץֶרָאָה עמ

 ןעֶמ ּואוְוַא רעֶּביִאְנעֶגעֶק זיִּב ץענעֶרְג םיִנָב ורְלֹוה-רֶׁשֲא םֶכְכֹותְּב םיִּנַה םיִרגַהְלו םֶכְלְ הֶלֲחְנִּב
 ץעֶנעֶרְג איד זיִא םאד ,תֶמַח ןייק טמּוק ולְפִי םֶכְתִא לֵאָרְׂשִ יִנְבִּב הֶרַָאְּכ םֶעָל ּויָהְו םֶכְכוְתִּב

 טְלאָז רֶהיֵא דּוא 21 :טיִז-בֶרֲעמ ןופ הי יי טֶבֵׁשַב הָיָהְו :לֶאָרְׂשִי יש ְךתְּב הָלֲחְנְב 3
 ָךיֵא ראַפ דְנאַל עֶניִזאָד םאָד ןעֶלייֵׁשּוצ 0: נֹדֲא םִאְנ א ונְתִּת םָׁש וָּתִא : הי ו; 2 0 5 ש ר א ּ ;הו יה

 דנּוא 22 :לֵאָרְׂשִו ןּופ םיִטָבְׁש איד ְּךאנ וקְתָח"ךרד ךַיײלָא הִָֿצהָצְקִ םיְִבְׁשַה תמְׁש א
 רעֶּביִראַד טעזֶו רֶהיֵא ןעוֶו ,ןייַז טעוֶו םִע תתָמָח ךיײלָא הָנּופָצ קֶׂשּמַּד לנו יע רַצֲח תֶמח-אוְבָל
 -וצ ְךייֵא וצ םִע יֵדְּכ ןעֶפְראַו לָרֹוו תֵאְפִמְִל ליִבּג  לַעְו :דָחֶא ד םָיַה םיִרָקתַאְּפ וָלייִהְו

 םאִו עֶדְמעֶרְפ איִד ןִצ דְנּוא ןעֶלייֵט תֵאְּפִמ רֶׁשֲא ליִבנו ֶעְו :רֶחֶא רֶׁשֶא הָמָי תַאְּפידֲע םיִדָק 5

 םאוָו ;ךייֵא ןעֶשיווְצ ףיֹוא ְךיִז ןעֶטְלאַה יטּתַפַ ליב ן לע ;רֶהֶא יְִּתְַ הָמָי"תַאְּפ-דַעְו הָמיִדְק 4

 הא עד טריק לייג ןעֶבאָ כל רו קומה הויז הא
 רארָנ (ייז עֶדְמעֶרְפ איד ןעֶלאָז) יֹזַא =; באר הָתְַפידת םרָק ֶאפמ סי יב

 איִד ןעֶשיִוְצ עֶשיִמייֵה איד איו יװַא  ;ךֶחָא הָדּוהְי הָמָי תַאְּפדַע םיִרָק תֶאְּפִמ ןְבּואְרליִבְּּלְעְו ז
 אייז ןעֶלאָז ְךייִא טיִמ ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק הָדְהִּת הָּמִי תַאְפ--דע םיִרָק תֶאְּפִמ הָדּהְ לּובָג לו 8

 הֶׁשּורְי רעֶד ןיִא ןעֶפְראַו לֶרֹוג רֶעייֵז ְךֶרְֹו בַחֹר ףֶלֶא םיִָׂשֶעו שמח ומיֵרָּת-רֶׁשַא הָמּורְּתַה
 :לֵאָרְׂשִי ןופ םיִטָבְׁש איִד ןעֶׁשיוִוְצ הֶדָהְו ּהָּמִ-תֵאְּפידֲע הָמיֵדָק תַאְּפִמ .טקְלַחַה רַחַאְּכ
 סאָו ןיִא םאָד ןייַז טעֶו םִע דְנּוא 23 ְךְרֹא הָוהיַל ּומיֵרָּת רַׁשֲא תּורְתַ ;וכֹותְּב ׁשֶּדְקִּמַה 5

 ףיוא ְךיִז טְלאַה רֶנ רעֶד טֶבֵׁש ַא ראַפ הללו ;םיִפְלֵא תֶרָׂשֲ בֵחְֹרְו ףֶלֶא ט םיִרְׂשָעְו הָשְמֲח

 הָׁשּורְו עֶנייֵז ןעֶּבעֶג םֶהיֵא ןעֶמ לאָז טְראָד = םיִלְְִׂ הִֶׁמֲח הָנפְ טינהכל שְרקַה-תמְִּת הָיְּת
 :טאָנ ראָה רעד טְנאָז ? סע ר הָמיָ םיִָלֲא תֶרָׂשֶע בַחַר הָמָיְו ףֵלֵא
 ֹ י -* -  ײשּדקמ הֶיְהְו ףֶלַא םיִרְׂשעְוהֶׁשִמַח ְּךֶרֹא הֶּבִנְוםיִפָלֲא

 חמ לעטיפאק : ורְמֶׁש רֶׁשֲא קֹודָצ ינְּבִמ ׂשּדקְמַה םיִנֲהְּכל :!כֹותְּב הָוהְי גנ
 : ּוָּת רֶׁשֲאַּכ לֵאְרׂשִי נְּב ;וצְִּב פְתיאְל רֶׁשֲאִּתְרַמְׁשִמ

 איֵד ןּופ ןעֶמעֶנ איד ןעֶנעֶז סאָד דְנּוא 1

 ןעֶמ ּואוְוַא ,ֹולְתֶח ןייק גע םעֶד ףיֹוא טייֵז-ֹופָצ ןעֶנעֶק קֶע םעֶד ןּופ ,םיִטָבְׁש
 טייִז רעֶד ןַא ןֹופָצ ןעֶנעֶק קֶׂשֶמַד ןּופ ץעֶנעֶרְג איד ֶניֵצ רַצַח .תָּמַח ןייק טְמּוק
 ןייֵא ,טייֵז-בֶרֲעַמ דְנּוא טייֵז"חַרְזִמ איִד םֶהיֵא ּוצ ןייַז לאָז סאָד דֶנּוא ,תָמַח ןּופ
 -הֵרְזִמ רעֶד ןּופ ֶד ןּופ ץעֶנעֶרְג רעֶד אייֵּב דְנּוא 2 :ןֶד טָבֵׁש םעֶד ראַפ קָלֵח
 ןּופ ץעֶנעֶרְב רעֶד אייֵַּב דְנּוא 8 :רֵׁשָא ראַפ קֶלַח ןייֵא ,טייַז-בֶרֲעַמ זיִּב טייַז
 אייֵּב דנוא 4 :יִלָּתְפַנ ראַפ קֶלֵח ןייֵא ,טייַז-בֶרֶעַמ ויִּב טייֵז-חַרְזִמ רעֶד ןּופ ,רֶׁשֲא
 ראַפ קֶלַח ןייֵא ,טייֵז בֶרֲעַמ ויִּב טייֵז-חֵרְזִמ רעֶד ןּופ ;ַלָּתְפַנ ןּופ ץעֶנעֶרְג רעֶד
 -בָרֲעַמ ויִּב טייֵז-חַרֶזִמ רעֶד ןּופ הָׁשַנְמ ןּופ ץעֶנעֶרְג רעֶד אייֵּב דְנּוא 2 :הָׁשַנְמ
 רעֶד ןּופ !םיִרְּפָא ןופ ץעֶנעֶרְג רעֶד אייֵּב דְנּוא 6 :םִיַרְּפֶא ראַפ קֶלֵח ןייֵא ;טייֵז
 ץעֶנעֶרְג רעֶד אב דנּוא 7 :ןְבּואְר ראפ קָלֵח ןייֵא ,טייֵז-בָרֲעַמ זיִּב טייֵז-חָרָזִּמ
 דְנּוא 8 :הָדּוהְי ראַפ קֶלַח ןייֵא ,טייֵז-בָרֶעַמ זיִּב טייַז-חַרְזִמ רעֶד ןּופ ,ןֵבּואְר ןּופ
 ןייַז לאָז ,טייֵז-בֶרֲעַמ ויִּב טייַז-חַרֶזִמ רעֶד ןּופ הָדּוהְי ןּופ ץעֶנעֶרְנ רעֶד אייֵּב
 רֶהאָר דְנעֶזיֹוט גיִצְנאוַוְצ דְנּוא ףְניִפ ,ןעֶדייֵׁשְּפָא טְלאָז רֶהיֵא סאָו גָנּודייֵׁשְּפָא איד

 ּוצ זיִּב טייֵז חַרֶזַמ רעֶד ןּופ םיִקָלַה איִד ןּופ םעֶנייַא איו גְנעֶל איִד דִנּוא ,טייֵרְּב
 דָנּוא 9 :ןּופְרעֶד ןעֶמיִמ ןיִא ןייַז לאָז ׁשֶדְקִמַה תיֵּב סאָד דָנּוא ,טייַז-בָרֲעַמ רעֶד
 בְנעֶל איר ,ראַה םעֶד ראַפ ןייַז לאָז ןעֶדייֵׁשְּפָא טעוֶו רֶהיֵא םאָח גְנּודייֵׁשְּפָא איִד
 דָנוא 10 :דְִנעֶוֹוט ןְהעֶצ טייֵרְּב איִד דְנּוא ,רֶהאָר דְנעֶזיֹוט גיִצְנאְַצ דְנּוא ףֶניִפ
 טייֵז-ךֹופַצ ןּופ .םיִנֵהֹּכ איֵד ראַפ גְנּורייֵׁשְּפָא עֶניִלייֵה איִד ןייַז לאָז עֶגיִזאָד םאֶד
 דָנּוא ,טייֵרְּב דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ טייֵז-בֶרֲעַמ ןּופ דְנּוא ,ךְנעֶויֹוט גיִצְנאוַוַט דָנּוא ףֶניִפ
 גיִצְנאַוְצ דְנּוא ףֶניִפ ,טייַז-םֹורָד ןּופ דִנּוא ,טייֵרְּב דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ ;םייַז-הֵרָזִמ ןּופ
 :רעֶד ןיִא ןייַז לאָז ראַה םעֶד ןּופ ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םאָד דְנּוא ,בָנעֶל איִד רְנעֶזיֹוט
 ןְהיִז איִד ןּופ .םיִנֵהֹּכ עֶטְגיִלייֵהעֶג איִד ראַפ ןייַז לאָז םאָד דְנּוא 11 :ןּופְרעֶד ןעֶטיִמ
 -ךעֶפ איד ְּךאָנ טְריֵאְרעֶפ טיִנ ְּךיִז ןעֶּבאָה סאוָו ,גָנּוטיִה עֶנייֵמ ןעֶטיִה םאָו ,קֹודָצ ןּופ
 :טְריִאְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה םִיִוָל איִד אי יֹוזַא (רעֶדָא) ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ גְנּוריִא

 לנוא
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 עֶניִלייֵה ץְנאַנ ַא ןייַז לאָז סאָד דְנּוא 19
 םעֶד ןּופ גְנּודייֵׁשְּפֶא רעֶד ןּופ גְנּורייֵׁשְּפָא

 :םִיּוְל איד ןּופ ץעֶנעֶרְנ איִד אייֵּב ,דְנאַל
 ןּופ ץעֶנעֶרְג איִד רעֶּביִאְנעֶגעֶק דְנּוא 8
 איִד ראַפ קֶלֵח סאָד ןייַז לאָז םיִנֲהֹּכ איד
 גְנאַל דְנעֶזיֹוט גיִצְנאַַוְצ דְנּוא ףניִפ ,םִיוְל
 איִד ;דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ טייֵרְּב איִד דְנּוא
 גיצְנאוַוְצ דְנּוא ףְניִפ ןייַז לאָז גְנעֶל עֶצְנאַג
 :דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ טייֵרְּב איִד דְנּוא ,דְנעֶזיֹוט

 -ְךעֶפ ןּופְרעֶד טיִנ ןעֶלאָז אייֵז דְנוַא 4
 ןעֶמ דִנּוא ,ןעֶׁשיֹוטְרעֶפ טיִנ דְנּוא ,ןעֶפיֹוק
 ןעֶרְהיִפְרעֶּביִא איִד ןּופ טיִנ ְךיֹוא לאָז
 טֶכּורְפ עֶטְׁשְרֶע איד ןּופ (עֶרעֶדְנַא ּוצ)

 ץְנאַג זיִא םִע ןיִראָו ,דְנאַל םעֶד ןופ

 : ישר ץֶרָאָה תָמּורְּתִמ הָיִמּוְרְּת םָהָל הָתְוָהְו :םִיוְלַה
 יִנֲהְּכַה לּובנ תַּמִעְל םִלהְו :םולה לּבצלֶא םיִׁשְרָק
 א םיִפְלֶא תרׂשמ בַהְרְוְךֶרֹא הלֶא םיִרָׂשְֶ הָּשַמַה
 וו ּוְכְמִידאָלְו :םיִפְלֲא תֶרֶׂשֲע .בַחְרְו ףֶלֶא םיִרָׂשָעְו הָׁשִמֲח
 :: הל ׁשֶרְקִּכ ן ץרָאָה תשא רֶוכעאלְ רֵמְאלְ וצָּמִמ
 יט טבירְׂשָעְו הָּׁשִמֲה יב םַחֹרְּב רָתֹוּגַה םיִפְלַא תֶׁשֶמֲחַו
 :הֶכֹו תְ ריִעָההָתְיָהְוׁשִרְעִמְלּו בֶשֹימְל ריעל אוָה-לה ףֶלֵא
 ו+ םיִמָלֲא תַעַּבְרַאְו תֹואֵמ ׁשֵמֲח ןֹפָצ תֵאְּפ ָהיֶתֹוּדִמ הָלֵאְ
 זרַאְּפִמּו םיִפְלֵא תַעַּבְרַאְו תֹוָאֵמ שמד ׁשֶמַח בָנְנ -תַאְפּו
 ׁשֶמֲה הָמָי-תַאְפּו םוִפְלֶא תַעַּבְרַאְו תֹואמ ׁשֵמָח םיִלָק
 ול יָנופָצ .ִָל ׂשֶרנִמ הָיָהְו :םיִפְלֲא תַעַכְרַאְו תואֵמ
 ישִמַח ה הְמיִרָקְו םִיָתאָמּו םיִש ץֵמֲח הָּבִנְָו םִיַתאֶמּו םיִׁשִמַח

 18 | תַּמִעְל רָב רֶת תּנַהְו :םִיָתאָמ מו םיִׁשַמֲה הָּמְָו םִיַתאָמּו
 ;םיִפְלא ר הָמיִרָק םי = תֶרֶׂשֲע ׁשֶרֹּכַה תַמּורְּת
 ֶָלְ תֶאבִ הָתהׁשַקַה תמר תלוי
 יפ :;לֵאָרְׂשִייטְבִׁש למ ורְת ריעָה דֵבֹעָהְו :ריִעָה יִדְבֶעְל
 ב םםיִרְׂשֶעְו הֶּשִמֲחַּב ףֶלֶא םירְׂשַַו הֶשִמֲח הָמּרְּתַה--לֶּכ

 רֹקַה תַמּורְת-תֶא ומיֹרָּת תיִיִבְר ףֶלֶא ;רעָה תְֶחַא-לֶאׁשֶד
 : תֶרְֶאֹלְ שֶַמהתמחְתִל  הּזִּוו הּזִמ אישְנַל רָתּמַהְ
 ששיִבנידַע בָמּורְּת ו ףֶלֶא םיִרָׂשֶעְו לֶׁשֵמֲח ינּפ-לֶא ריִעָה
 הָּמי ליבנ-לַע ףֶלָא םיִרְׂשְָו הָׂשַמֲח ינְפ-לַע הּמָיו הָמיִדְק
 ׁשּדְקִמּו ׁשֶרֹּקַה תמּרּת הָתוָהְ איש םיִקֲָח מעל
 25 רֶׁשֲא ְךותְּב רֶיעָה תְחַאְמּ םיולה תחַאְמּו:הֶכותְּב תִיַּבַה
 תאיִשְנַ ןֵמָיְנִּב ליבָגְ ןיִבּו הָדּוהְי לּבָּנ  ןיֵּב הְֶהִי איֵׂשְנל

 יי ןְמָינַּב הָמיתַאְּפידַעהָמיִרָק תֶאּפִמ םיִמְָּׁשַהרֶתָו הָהי
 34 הָמָייַאְפ--דַע הָמיִרְק תַאְּפִמ ןינּב ליג ו לֶגַו :רָחֶא
 הכ -תַאָּפ-דַע הָמיִרָק תֶאְּפִמ ןֹועְמִׁש ליב ולִעַו :רָחָא ןוָעְמִׁש

 איִד דָנּוא 12 :ראַה םעֶד ּוצ :יִלייַה

 יא ןעֶנעֶז סאו ןעֶרְהאָר דְנעֶזיֹוט ףניִּפ
 ראַפ ןּופ טייֵרְּב איִד ןּופ ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּב
 לאָז דְנעֶזיֹומ גיִצְנאוַוְצ דְנּוא ףְניפ איִד
 ,טאָטְׁש רעֶד ּוצ ןעֶרעֶהעֶנ םעֶנייֵמעֶג סֶלַא
 ןעֶניִדעֶל ַא ראַפ רֶנּוא ןעֶניֹואוְועֶּב ּוצ
 ןיִא ןְהעֶטְׁש לאָז טאָמְׁש איד דְנּוא ,ץאַלְּפ
 םאָד דְנּוא 16 :ןּופְרעֶד ןעֶמיִמ רעֶד

 ;טְרעֶדְנּוה ףֶניִּפ דְנּוא דְנעֶזיֹוט רֶעיִּפ טייֵז-ןֹופָצ רעֶד ןַא ,םאָמ רֶעייֵז ןייַז לאָז עֶניִזאָד
 מייַז-חַרְזִמ רעֶד ןַא דְנּוא ;טְרעֶדְנּוה ףניִפ דְנּוא דְנעֶזיֹוט רֶעיִפ ,טייַז-םֹורָד רעֶד ןַא דְנּוא
 דְנּוא טְרעֶדְנּודה אייוֵוֲצ ,טייַז-בָרֲעַמ רעֶד ןַא דְנּוא ;ניִצְפּופ דְנּוא טְרעֶדְנּוה אייוַוְצ
 ןייז לאָז טייַז-ןֹּופָצ רעֶד ןַא ְטאָמְׁש רעֶד ןּופ ץאַלְּפ רֶעייֵרְפ רעֶד דְנּוא 17 :יִצְפּופ
 ןַא ;ביִצָפּופ דָנּוא טרעֶדְנּוד אייוַוָצ ,טייֵז-םֹורָד רעֶד ןַא ;ניִצְפּופ דְנּוא טְרעֶדְנּוה אייוַוְצ
 טְרעֶדְנּוה אייוַוְצ ,טייַז-בָרֲעַמ רעֶד ןַא דֶנּוא ;ביִצְפּופ דְנּוא טְרעֶדְנּוה אייוַוְצ ,טייַז-חַרֶזִמ רעֶד
 רעֶניִלייַה רעֶד רעֶּביִאְנעֶנעֶק גְנעֶל איִד ןּופ עֶניִרְּביִא םאָד דְנּוא 18 :גיִצְפּופ דְנּוא
 -בָרֵעַמ ןעֶנעֶק דְנעֶזיֹומ ןְהעֶצ דְנּוא םייַז-חַרְזִמ ןעֶנעֶק דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ ּונייַהְד ,גְנּודייֵׁשְּפָא
 ראַפ ןייַז לאָז םִע דנּוא ,גְנּורייִׁשִּפָא רעֶניִלייֵה רעֶד רעֶּביִאְנעֶגעֶק ןייַז טעוֶו םאָד ,טייֵז
 םאָװ איִד דְנּוא 19 :טאָטְׁש רעֶד ןיִא ןעֶטייֵּבְרַא סאָָו איִד ראַפ ןעֶמֶע םּוצ הָאּובְּת איִד
 :לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִטָבְׁש עֶלַא סיֹוא ןעֶטייֵּבְרַא ןעֶלאָז ,טאָטְׁש רעֶד ןיִא ןעֶטייֵּבְרַא ןעֶלעוֶו
 דְנּוא ףֶניִפ אייֵּב דְנעֶזיֹוט גיִצְנאוַוְצ דְנּוא ףֶניִפ ןייַז לאָז גְנּודייֵׁשְּפֶא עֶצְנאַג איד 0
 םֶלַא גְנּודייׁשְּפֶא עֶניִלייֵה איִד ןעֶרייֵׁשְּפָא רֶהיֵא טְלאָז גיִדְגיִקֶע רֶעיִפ ,דְנעֶזיֹוט גיִצְנאוַוְצ
 איֵד ןּופ איִׂשָנ םעֶד ראַפ ןייַז לאָז עֶניִרְּביִא םאָד דְנּוא 91 :טאָמְׁש רעֶד ןּופ הָׁשּורְי

 רעֶד ןּופ הָׁשּורְיַא ראַפ דְנּוא גְנּודייֵׁשְּפָא עֶניִלייֵה ַא ראַפ טייֵז רעֶנעֶי ןּופ דְנּוא טייֵז

 רעֶד ּוצ ויִּב דְנעֶזיֹוט גיִצְנאַַוְצ דְנּוא ףֶניִפ ןּופ גְנּודייֵׁשְּפֶא רעֶד רעֶּביִאְנעֶנעֶק ,טאָּטְׁש
 אייֵּב דְנעֶזיֹוט גיִצְנאַַוְצ דְנּוא ףֶניִפ איד רעֶּביִאְנעֶגעֶק ,בָרֵעַמ דְנּוא חַרֶזִמ ןעֶנעֶק ץעֶנעֶרְב
 סאָד דְנּוא ,איׂשָנ םעֶד ּוצ ןעֶרעֶהעֶג סאו םיִקָלַח איִד רֶּביִאְנעֶנעֶק ,ץעֶנעֶרְנ-בֶרֵעַמ איד
 ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא ןייַז לאָז ׁשֶדְקַמַה תיֵּב סאָד דְנּוא ,גְנּודייֵׁשְפָא עֶניִלייֵה איִד ןייַז לאָז
 וטאָּמִׁש רעֶד ןּופ הָׁשּורְו איִד ןּופ דנּוא .םִיּוִל איִד ןּופ הָׁשֹּורְי רעֶד ןּופ דְנּוא 92 :ןּופְרעֶד
 ץעֶנעֶרְג איד ןעֶׁשיִוְצ ןייַז לאָז ,איֵׂשָנ .םעֶד ּוצ טְרעֶהעֶנ סאוָו סעֶד ןּופ ןעֶּטיִמ רעֶד ןיִא
 :איֵׂשָנ םעֶד ּוצ ןעֶרעֶהעֶנ לאָז םֶע ןיִמָיְנִּב ןּופ ץעֶנעֶרְג איִד ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא הָדּוהְי ןּופ
 ראַפ קָלַח ןייֵא טייֵז-בָרֵעַמ זיִּב טייֵז-חַרְוִמ רעֶד ןּופ םיִָבְׁש עֶניִרְּביִא איד דְנּוא 8
 טייַז-בֶרֵעַמ זיִּב טייֵז-חַרֶזִמ רעֶד ןּופ ןְמָיְנִּב ןופ ץיעֶנעֶרְג רעֶד אייֵּב דְנּוא 21 :ןְמָוְנִּ
 זיִּב טייַזחַרְזִמ רעֶד ןּופ ןֹועְמִש ןּופ ץעֶנעֶרְג רעֶד אייַּב דְנּוא 25 :ןֹועְמִׁש ראַפ קֶלַח ןייַא

 םייז-ברעמ



 חמ לאקזחי 1
 הָמיִרְק תַאְּפִמ רֶכשֶׂשִי לוָבְנ ו לֶעְו :רֶחֶא רָכשֶׂשִי הָמָי

 הָמָרָק תֵאְּפִמ ןלּובְז לּובְנ לַעְו ;רֶחֶא ןְלּובְז הָמָי-תַאְּפ-דַע ?7
 הָנמיִּת בֶננ תַאְּפ-לֶא רֶג ליבָּנ לַעְו :דֶחֶא רֶג המִיתַאְפידַע 6

 ;לדנַה םִיַהילע הָלֲחְנ ׁשֵרֶק תַביִרְמ יִמ רֶמָּתִמ ליב בֶנ הֶיָהְו
 ;רֶלֶאְו לֵארְׂשִי יטבִׁשל הָלֲחַנִמ ליִמַּת-רֶׁשֲא ץֶרֶאָה תאְז 9
 ריִעָה תֶאְצֹוִּת הֶלֵאְ ;הָוהְי יָנֹדֲא םִאָנ םֶתֹקְלְחַמ ל
 יִרְעַׁשְו ;הָּדִמ םיִפְלֶא תַעַבְרַאְו תוָאַמ ׁשֵמֲח ןוֿפצ תַאַּפִמ 1

 הָנופְצהָׁשֹולְׁש םיִרְצְׁש לֵאָרְשייֵמְבִׁש תֹומְׁש-לַע ריִגִה
 -לֶאְו :דֶחֶא 8 רַעֵׁש = הָדו רַעׁש דֶמֶא עא יש 2

 ;דחֶא ר רַׁש ר דָתֶא ןמִיְנִּב רַעׁש דחא ףמוי רַעַׁש א
 םיִרָעְׁשּו הָּדִמ םיפְלֶא תַעַּבְרַאְו תֹואָמ ׁשֵמֲח הָּבְנְנ-תַאְפּו
 ןלּובְ רעש רֶחֶא רָכׁשָׂשִי רַעׁש דָא ןופְמִׁש רַעַׁש הָׁשֹלְׁש

 םֶהיֵרֵעַׁש םיַפְלַא תַעַּבְרַאְו תֹואֵמ ׁשֵמֲח הָמָי-תַאְּפ :דָחֶא 4

 :דֶחֶאיִלְּתְפִנרֶַׁש דֶחֶא רַׁשֲארַעַׁשדֶחֶא דֶ רֵעַׁש הָׁשֹלְׁש
 :הָּמִׁש ! הָוהְי םֹיִמ ריִעָהיםִׁשְו ףֶלֶא רָשע הָנֹמְׁש ביִבָס

 קוח

 טיאכ ,השלשו םועבשו םותאמו ףלא לאקוחי לש םיקֹוספה םוכמ

 .ויצחו .ןמיס םיהלא ךילא גרעת ישפנ ןכ םימ יקיפא לע גרעת

 םירשעו העשת וירהסו .שדחל דחאב הנש הרשע יּתשֹעב יהיו

 ;ןמיס אוה בוט יכ ותא ארתו

 ;רָכשֶׂשִי ראַפ קֶלַח ןייֵא טייֵז-בֶרֵעַמ
 רָכשֶׁשִי ןּופ ץעֶנעֶרְג רעֶד אייֵּב דְנּוא 6

 ןייֵא טייֵז-בֶרֵעַמ זיִּב טייֵז-חֵרָזִמ רעֶד ןּופ
 רעֶד אייֵּב דְנּוא 27 :ןְלּובְז ראַפ קֶלֵח

 טייֵז-חָרזִּמ רעֶד ןּופ ןְלּובְז ןּופ ץעֶנעֶרְג
 ;דָנ ראַפ קֶלֵח ןייֵא טייֵז-בָרֵעַמ זיִּב
 ּוצ דָנ ןּופ ץעֶנעֶרְג רעֶד אייֵּב דְנּוא 8
 ןייז לאָז ּוצ םֹורָד ָּךאָנ טייֵז-םֹורָד רעֶד
 תַביִרְמ יִמ זיִּב רֶמֵּת ןּופ ץעֶנעֶרְג איִד
 :לֹודָנַה םַי םעֶד איייֵּב ְּךייֵט רעֶד ,שֹדָק
 סאָו רעֶּביִא דְנאַל םאָד זיִא םאָד 9
 רעֶד ןעֶגעֶו ןעֶפְראוַו לֶרֹוג טְלאָז רֶהיֵא
 ,לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִטָבְׁש איִד ראַפ הָלֲחַנ

 םיִקָלַה עֶרייֵז ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד דְנּוא
 איד דְנּוא 80 :טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז
 רעֶד ןּופ גְנעֶגְסיֹוא איִד ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד
 רֶעיִפ ןייַז לאָז טייַז-ןֹופָצ ןעֶנעֶק ,טאָּמִׁש
 ןעֶרְהאָר טְרעֶדְנּוה ףְניִפ דְנּוא דְנעֶזיֹוט

 רעֶד ןּופ ןְרֶעיֹוט איִד דְנּוא 81 :סאָמ

 ןופ ןעֶמעֶנ איד ּךאָנ ןייַז ןעֶלאָז טאָטְש
 ןֵבּואְר ןּופ רֶעיֹוט ןייֵא ,טייֵז-ןֹופָצ רעֶד ןַא ןְרֶעיֹוט אייֵרְד ,לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִטָבִש איִד

 דְנעֶזיֹוט רֶעיִפ ,טייֵז-חֵרֶזִמ רעֶד ּוצ דְנּוא 82 :יוַל ןּופ רֶעיֹוט ןייֵא ;הָדּוהְי ןּופ רֶעיֹוט ןייֵא

 ןופ רֶעיֹוט ןייֵא ,ףֵסֹוי ןּופ רֶעיֹוט ןייַא דְנּוא ;ןְרֶעיֹוט אייֵרְד דְנּוא ,טְרעֶדְנּוה ףֶניִפ דָנּו

 רֶעיִפ ןעֶרעוֶו ןעֶטְסאָמעֶנ לאָז טייַו-םֹורָד ןַא דְנּוא 28 :ןָד ןּופ רֶעיֹוט ןייֵא דְנּוא ,ןיִמָיְנִּ

 רֶעיֹוט ןייַא ,ןֹועְמִׁש ןּופ רֶעיֹוט ןייַא ,ןְרֶעיֹוט אייֵרְד דְנּוא ,טְרעֶדְנּוה ףְניִּפ דְנּוא דְנעֶזיֹוט

 םניִפ דְנּוא דְנעֶזיֹוט רֶעיפ ,טייֵז-בָרֵעַמ איד 4 :ןֵלּובְז ןּופ רֶעיֹוט ןייַא דְנּוא ,רָכשֶׂשְו ןּופ

 דָנּוא ,רֵׁשֲא ןּופ רֶעיֹוט ןייַא ,דָנ ןּופ רֶעֵיֹוט ןייַא ,אייֵרְד ןְרֶעיֹוט עֶרייֵז דְנּוא ,טְרעֶדְנּוה

 ךְנּוא ,דְנעֶויֹוט ןְהעֶצְטְכַא םּורַא םֶנְניִר ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע 38 :יִלָּתְפַנ ןּופ רֶעיֹוט ןייֵא
 :הָמָׁש הָוהְי ןייַז לאָז ןָא גאָט םעֶד ןּופ טאָטְש רעֶד ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד

 דנוא טרעדנוה אייווצ דנעזיוט ןייא ןענעז לאקוחי רפס םעד ןוֿפ םיקוספ עלַא
 םיא טאה דנוא ;'א ו"כ לעטיפאק ןיא ןוֿפאד טֿפלעה איד ; גיצעביז דנוא א

 : ךעלטיפאק גיצריֿפ דנוא טכַא ןעצנ

 קוחתנו קזח



 עשוה

 זיִא םאֶװ ראַה םעֶד ןּופ טְראָו םאָד 1
 איֵד ןיִא יִרֵאְּב ןֶּב ַעַׁשֹוה ּוצ ןעֶזעוֶועֶג

 איד הָיִקְזִחְי זָחֶא .םֶתֹוי הָיְזִע ןּופ געֶט
 געֶט איֵד ןיִא דְנּוא הָדּוהְי ןּופ םיִכָלְמ

 ;לֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעֶק ׁשֶאֹוי ןֵּב םֶעְבִרָי ןּופ
 -עֶב טאָה ראַה רעֶד ןעוֶו ּבייַהְנָא םיִא

 טְגאָזעֶג ראַה רעֶד טאָה .ַעַׁשֹוה ָּךְרּוד טעֶר
 הֶׁשֲא עֶנייֵא ריִד םעֶנ דְנּוא העְנ ,ַעֵׁשֹוה ּוצ
 רעֶדְניִק ןעֶניוִועֶג ריִד לאָז איִז דְנּוא הָנֹוז
 ְךיִז טאָה דְנאַל םאָד ןיִראָו ,תּונְז ןּופ

 ןעֶרְהעֶקּוצְּפַא -ְךיִז רֵדְּב ןעֶזעֶמעֶה הנומ
 ןעֶבְנאַגעֶג זיִא רֶע דְנּוא 3 :ראַה םעֶד ןּופ

 א הָיע יִמיִּב ירֵאְּבְרִּב ַעֵׁשֹוהילֶא הָיָה רֶׁשֲאוַהְוהְיירַבְדי
 שָאןִּב םִעְבְָי יִמיִבּו הָדּוהְי יִכלִמ הָיקְחְי ָחֶא םָתֹ
 נ לא הי רֶמאֹיַַעׁשֹוְּב הָודיירְּבַּד תַלַחְּת :לֵאְרְׂשִ ְךלֶמ
 טנת הָנְיִּכ םיִֹנְיְלְִו םינּוְז תֶׁשֲא ךל"חק ךל ַעֵׂשֹוה
 ָמְניתֶא חק לו :הָוהְי ירֲַאְמ ץרֶאָה
 רק וִלֵא הָוהְי רֶמאֹּ :ןֵּב ול דלֵּתַו רַהַָ
 אוי יי לא ריי ימד-תֶא יִּתִרָקְפּו טַעְמ דוָעייֵּכ
 ה יּתְרַבָׁשואּוהַה יב ָָהְ :לֵאָרְׂשִי תיֵּב תֶָֹלְמִמ ִתַּבְׁשִהְ
 5 תּב רֶלֵּתַו דע רֵהֵּתַו :לאָערוי קֶמִעּבסֵאָרְִׂי תֶׁשֵק-תֶא
 טַחרָא דו ףיסֹוא אליַּכ הָמָחְר ךיק ּהָמָׁש אָרָק טי רֶמאַּ
 ולא אשֶא אָ לרׂש תיֵּב-תֶא

 3 םילבדחתַּב ח

 4 לאור יומז שש א

 7 הָדּוהְי תִיִב-תֶאְו

 0 למנתַו :םיִׁשָרפְבּוםיָמוטְּ 0 ברכו
 9 םֶּתַאיֵּביִּמַע אֵל ומִׁש אָרָק רֶמאַּה :ןֵּב רֶלֵּתַו רַהֵּתַו הָמָהְר
 ;םֶכָל הָיהָאיאְל יִכָאְו יִמַע אֵל

 ב
 -כאָמ איֵד רֶמֹוג ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע דְנּוא

 ביִדְנעֶנאָרְמ זיִא איִז דְנּוא ,םִיָלְבַד ןּופ רעֶט
 -עֶנ םֶהיֵא ּוצ םאָה איִז דְנּוא ןעֶראַועֶג

 טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 4 :ןְהּוז ַא ןעֶנּואוְו
 ְךיִא לעֶו יֹוזַא טייֵצ עֶנייֵלְק ַא ָּךאָנ ןיִראָו ,לאֶעְרְזִי ןעֶמאָנ ןייַז ףּור ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ
 ןּופ רְניִזעְֶזיֹוד םעֶד ףיֹוא לאֶעְרְזִי ןּופ טּולְּב םעֶד ןעֶגעוֶו ןעֶפאָרְטְׁשעֶּב (ןייז םקֹונ ְךיִּמ
 :לֵאָרְׂשִי ןּופ דֶניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ןּופ תּוכְלַמ סאָד ןעֶרעֶהְפיֹוא ןעֶכאַמ לעֶז ְךיִא דְנּוא ;אּוהְי
 ןּופ ןעֶביֹוּב םעֶד ןעֶכעֶרְּבּוצ לעוֶו ָּךיִא סאָד גאָמ ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןַא ןייז טעוֶו םִע דְנּוא 5
 ןעֶראָועֶג גיִדְנעֶגאָרְט לאָמַאְכאַנ זיִא איִז דָנּוא 6 :לאָעְרְזִי ןּופ לאָהְט םעֶד ןיֵא לֵאָרְׂשִי
 רֶהיֵא ףּור .טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דָנּוא ,רעֶטְכאָט ַא ןעֶנּואוְועֶג טאָה איִז דְנּוא

 דְניִזעְֶזיֹוה םעֶד רעֶּביִא ןייַז םַחַרְמ רֶהעֶמ טיִנ ָךיִמ לע ְךיִא ןיִראָו ,הָמָחֶר אל ןעֶמאָנ
 ְךיִמ לעֶז ְּךיִא רעֶּבָא 7 :דְניִז עֶריי ןעֶּבעֶנְרעֶפ אייֵז ּוצ לאָז ְּךיִא יִדְּכ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ
 םעֶד ָךְרּוד ןעֶפְלעֶה אייֵז לעדֶו ְּךיִא דְנּוא ;הָדּוהְי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד רעֶּביִא ןייַז םַחַרְמ
 דְנּוא דְרעֶוְׁש דְנּוא ןעֶגיֹוּב ַא ְךְרּוד ןעֶפְלעֶה טיִנ אייֵז לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ,טאָג רֶעייֵז ראַה
 הָמָחֶר אל טְנְהעוֶועֶנְּפָא טאָה איִז ןעוֶו דְנּוא 8 :רעֶטייֵר דְנּוא דְרעֶפ טיִמ רעֶדָא ,הָמָחְלִמ
 דְנּוא 9 :ןהּוז ַא ןעֶנּואְועֶג טאָה איִז דְנּוא ןעֶראָועֶג גיִדְנעֶגאָרְט רעֶדיוִו איִז זיִא יֹוזַא

 דְנּוא קְלאָפ ןייַמ טיִנ טְנעֶז רֶהיֵא ןיִראָו ,יִמַע אל ןעֶמאָנ ןייַז ףּור טְגאָזעֶג טאָה רֶע
 :(טאָנ) רֶעייֵא ןייַז טיִנ לעוֶו ָּךיִא

 א אֵלְו מאָל רֶׁשֲא םִיַה לִחְּכלֵאָרְׂשִייְּברּפְסִמ הָיָהְוי
 םָתַא יִמַע--אל םֶהָל רַמָאַירְׁשֲא םֹוקְמַּב הָיָה רַפּסִי
 + לֵאָרׂשִיינבו הָדּוהְייּב ּוצְּבקִנְ :יח-לַא יִנְּב םֶהָל רַמָאְי
 םֹי לֹוהָג יִּכ ץרָאָהְדמ יֵלָעְו דָחָא ׁשאָר םֶהָל ּמִָׂוורְַי

 ב לעטיפאק
 דְמאַז רעֶד איז יֹוזַא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ לְהאָצ איִד ןייַז טעוֶו ָּךאָד דְנּוא 1
 טעוֶו םָע רְנּוא ןעֶרעֶו טְלְהעֶצעֶג טיִנ דְנּוא ןעֶטְסאָמעֶג טיִנ ןעֶק טאוָו םַי םעֶד ןּופ
 טְנעֶז רֶהיֵא (יִמַע אֹלל ןעֶראָועֶג טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ זיִא סֶע ּואוְוַא טְרָא םעֶד ףיֹוא ןייַז
 םעֶד ןּופ רעֶדְניִק איד טְנעֶז רֶהיֵא ןעֶנאָז אייֵז ּוצ ןעֶמ םעֶו ,קְלאָפ ןייֵמ טיִנ
 לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶדְניִק איד דְנּוא הָדּוהְי ןּופ רעֶדְניִק איד דְנּוא 2 :טאָג ןעֶניִדעֶּבעֶל
 ןיֵא ןעֶכאַמ ְךיִז ראַפ ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא ,ןְלעֶמאַזְרעֶפ ןעֶמאַזּוצ ָּךיִז ןעֶלעוֶו
 גאָט רעֶד ןיִראָו ,דְנאַל םעֶד ןּופ ןְהעֶנְפיֹורַא ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא ,ןאַמְׁשְּפיֹוה
 דְנּוא (!קְלאָפ ןייֵמ ָא) ,יִמַע רעֶדירְּב עֶרייַא ּוצ טְגאָז 8 :םיֹורְג ןייַז טעוֶו לאָעְרְזִו ןּופ
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 ּוביֵר !הָמָחְו םֶכיֵתֹוְחֲאַלְו ִּמִע םֶכיִחֲאָל ּוְרְמִא :לאָצְרִז :

 ךֶמָתְו ּהָׁשיִא אֵל יֵכֹנֲאְו יִתְׁשִא אלו איִהייִּכ ּוביִר םֶכְמִאְב

 הרָנָמִשְפִא-ַּפ :ָהיִרָׁש ןיִּבִמ ָהיֵפּופֲאָנְו ָהיֶנָּפִמ ָהיֶנּנְז ה
 הֵּתַׁשְו רָּבְדִּמַּכ ָהיֶּתְמׂשְו הָדָלְוה םויִּכ ָהיִּתְנַצהְו הָּמְרַע

 יכ םחדא אֵל הָינְב-תֶאְו :אָמָצַּב ָהיֶּתְמֲהְו הָיִצ ץֶרָאְּכ 6
 יִּכ םֶתָרֹוה הֶׁשיִבוה םֶּמֶא הָתָנָז יִכ :הָּמֵה םיונְו לע

 יִרְמַצ ימיִמּו יְִחַל ַי ינְתִנ יֵבֲהַאְמ יֵרֲחַא כלַא הל
 םיִריטּב ּךֵּכְרַד-תֶא ְךֶׂשייִגְנִה ןנ ןכָל ְו יִנְמ

 -תֶא הָּפְּדרְו :אָצְמִת אֵל היִתֹומיִתְּת היית א דג :
 הָרְמָאְו אָצְמִת אלו םֵתָׁשְקִבּו םֶתֹא גי שאו ָהיֶבֲהַאְמ
 :הָּתַַמ זַא יִל בּ יִּכ ןשארהיט ׁשיִאילֶא ; םֶבּוׁשְאְו הָכְלֶא
 ׁשִריִּתַהְו ןנֶּדַה הל יִּתַתָנ יִכֹנֲא יִּכ הָעְדָי אֵל ו איֵהְו י
 בּוׁשָא ןֵכָל :לַעָּבַל יׂשָע בֶהָח הל יתיֵּבְרה ףֶסָכו רָהְִַּהְו וג

 יִרְמַצ עו ודַעֹומְּב יִשֹוריִתְו ֹוּתעְּב יְִנִד יּתְחקְ
 הָתְלְבַנ--תֶא הֶַּנֲא הָּתְו :הָתְוְרָע--תֶא תֹוּמַכְל יִּתְׁשַּפּו 2
 -כּכ יִַּּבְׁשִהְו :יִדָיִמ הָנָליִצידאַל ׁשיִאְו היֶבַתַא יֵניֵעְל 3

 עשוה
1 - 

 ְךייַא טְגיִרְק 4 !הָמָֹוְר רעֶטְסעוֶוְש עֶרייֵא ּוצ

 איז ןיִראָו !ךייַא טְגיִרְק ,רעֶמּומ עֶרייֵא טיִמ
 טיִנ ןיִּב ְּךיִא דְנּוא ,ּבייו ןייֵמ רֶהעְמ טיִנ זיִא
 ןּוהְטַּפָא לאָז איִז יִדְּכ ,ןאַמ -ֶהיֵא רֶהעֶמ
 םּואיִנ רֶהיֵא דְנּוא ,םיִנָּפ רֶהיֵא ןּופ תּונְז רֶהיֵא

 רעֶמאָט 5 :ןעֶטְסיִרְּב עֶרְהיֵא ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ
 לעוֶו דְנּוא טעֶקאַנ ןּוהְטְסיֹוא איִז ְּךיִא לעדְד
 גאָמ םעֶד ןיא איו יֹוזַא ןעֶלעֶטְׁשְניִהַא איִז
 ְךיִא דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג ןעֶריֹוּבעֶג זיִא איִז ןעדֶו
 דְנּוא ,רֶּבְדִמ איִד איד יֹוזַא ןעֶכאַמ איִז לעדֶו
 םעֶטְראַדְרעֶּפ ַא איו יֹוזַא ןעֶכאַמ איִד לעוֶו
 ךֶרּוד ןעֶטייֵט איִז לעֶו ְּךיִא דְנּוא ,דְנאַל
 רעֶדְניִק עֶרֶהיִא רעֶּביִא דָנּוא 6 :טְׁשְרּוד

 ןיִראָו ,ןעֶמְראַּבְרעֶדטיִנְּדיֹואְּךיִמּךיִאלעוֶו
 יֵתֹמִׁשֲהְו :הָדעיִמ לֶכְ ּהַָּּבַשְו הָשְרֶח הַר הֶׂשֹׁשְמ 14

 ּונְתָנ רֶׁשֲא יל הָּמִה הָנָתֶא הָרְמָא רֶׁשֲא ּהָתְנַאְתּו הְנְפַ
 ִּתְרַקָּפּו :הֶדָּׂשַה תֶיַח םֵתָלְכִאו -ַעיל םיִּתְמַׂשו יבֲהַאְמ יִל וט

 הָמ דַעַּתַו םֶהָל ריָטְקַּת רֶׁשֲא שילעְּכַה ימי"תֶא ָהיֶלָע
 :הָוהְי--םֶאָנ הָחְכָׁש יִתֹאְו ָהיֶבֲהַאְמ יִרֲחָא ךלת ּהָתָי ילְָ

 -יֵלַע ִּתְרַּבְַ רּבְדַּמַה הִּתְַלְְו ָהיֶּתַפְמ יִכָֹא הּנֵה ןֵפָל 18
 חַתָפְל רוכָע קָמע-תֶאוםֶׁשמ היֵמָרְּכ-תֶא הל יג = ;הָּבל עד

 ץרָאמ הָתֹולַע םִוְכּו ָהיֶרּועְנ 1 הָּמְׂש הֶתָנָעְו הָוְקּת
 יִשיִא יִאְרִקִּת הָוהְייסֶאְנ אּודֲַה-םיַב ָיָהְו + :םִיָרְצִמ 8

 םיִלָצ ְּבַה תֹומׁש-תֶא יִתֹריִסֲהַו לעב דיע ילדיִאְק קְתדאָלְו
 םּזַּב תירְּב םָהָל יִּתְרָכְו :םִמָׁשִּב דע יי ָהיִּפִמ כ

 הָמָדֲאָה ׂשֶמָרְו םיַמָּׁשַה ףֹעדִעַו הָדָׂשַה תיַחיע אּוהַה

 עֶרייֵז לייזָו 7 :תּונְז ןּופ רעֶדְניִק ןעֶנעֶז אייֵז
 טאָה יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶנ הָנֵזְמ ְּךיִז טאָה רעֶטּומ

 -עֶג גיִדְנעֶגאָרְט אייֵז טיִמ זיִא סאו איִד ךיִז
 איז ןיִראוָו טְרָהיִּפעֶגְפיֹוא ְּךיִלְדְנעֶׁש ןעֶראוָו
 עֶנייֵמ ןְהעֶנְּכאָנ לעֶו ְּךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה
 טיֹורְּב ןייֵמ ריִמ ןעֶּבעֶג םאוָו םְרעֶּבאָהְּביִל
 ןייֵמ דְנּוא לאָװ עֶנייֵמ ,רעֶסאו ןייֵמ דְנּוא
 :קְנאַרְמעֶג ןייַמדְנּואלְהֶעְמיֹוּב ןיימ םקאַלפ
 -יֹוצְרעֶפ געוְו ןייַד לעדְו ךיִא ,העָז ,םּוראָדֿפ
 יֹוזַא לעדֶז ָּךיִא דְנּוא ,רעֶנְרעֶד טיִמ ןעֶמ
 טיִנ לאָז איִז יִדְּב םיֹוצ רֶהיֵא ןעֶמיֹוצְרעֶפ

 אייז טעוֶו איִז רעֶּבָאםְרעֶּבאָהְּביִל עֶרְהיֵא ןְהעֶנְכאָנ טעוֶז איִז דְנּואֿפ :ןעֶנעֶטְׁש עֶרְהיֵא ןעֶניִפעֶג
 לעוְּךיִא ,ןעֶגאָז איִז טעוֶו ְּךאָנְרעֶד ,ןעֶניִפעֶג טיָנ רעֶּבָא ןעֶבּוז אייֵז טעזֶו איִז ,ןעֶבייֵרְגְרעֶד טיִנ
 -עֶג רעֶסעֶּב לאָמְסְנעֶד ריִמ זיִא סֶע ןיִראָו ,ןאַמ ןעֶטְׁשְרֶע ןייֵמ ּוצ ןעֶרְהעַקקיִרּוצ דְנּוא ןְהעֶנ
 סאָד ןעֶּבעֶגעֶג רֶהיֵא ּוצ ּבאָה ָּךיִא זַא טְסּואוְועֶג טיִנ טאָה איִז רעֶּבָא 10 :דִנּוצַא איז ןעֶזעוֶו
 רעֶּבְליִז םאָד טְרְּהעֶמְרעֶפ רֶהיֵא ּוצ ּבאָה ְּךיִא דְנֹוא ,לֶהֵע סאָד דְנּוא ,ןייוו םעֶד דְנּוא ,ןְראָק
 ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ ְךיִא לעוֶו םּוראָד 1 :לַעָּב ּוצ ןעֶזעוֶועֶג בירְקַמ טאָה איִז סאָוו ,דְלאָג דְנּוא
 -עַּב עֶנייז ןיִא ןייוו ןייֵמ (ּךיֹואנ דְנּוא ,טייֵצ עֶנייז ןיִא ןְראָק ןיימ ןעֶמעֶנְקעוֶוַא לעֶדְוְּדיִא דְנּוא
 -עֶנ טאָה איִז םאָו) םִקאַלְפ ןייֵמ דְנּוא לאו עֶנייַמ ןּוהְטִּפָא לעוֶז ָּךיִא דְנּוא ,טייֵצ עֶטְמיִטְׁש
 דְנאַׁש שֶרְהיֵא ןעֶקעֶלַּפְטְנַא ְךיִא לעוֶו דְנּוצַא דְנּוא 12 :דְנאַׁש עֶרְהיֵא ןעֶקעֶדּוצ ּוצ (טאַה
 עֶנייֵמ ןּופ ןייַז ליִצַמ ןעֶנעֶק איִז טעוֶו רעֶנייֵק דְנּוא ,םִרעֶּבאָהְּביִל עֶרְהיֵא ןּופ ןעֶניֹוא איד ראָפ
 עֶרְהיִא דְנּוא ,גאַטְרֶעייַפ רֶהיֵא דְנּוא דייַרְפ עֶרְהיִא ןעֶרעֶטְׁשְרעֶפ לעֶזֶז ָךיִא דְנּוא 18 :דְנאַה
 -ךעֶפ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא 14 :םיִבֹוט םיִמָי עֶרְהיֵא עֶלַא דְנּוא ,םיִתָּבַׁש עֶרְהיֵא דנּוא ,םיִׁשָדֲח יִׁשאֶר

 אייֵז ,טְגאָזעֶב טאָה איִז עֶכְלעֶו ןּופ רעֶמייֵּבְנעֶנייַפ עֶרֶהיֵא דָנּוא קאָטְׁשְנייוַו רֶהיֵא ןעֶטְסיוז
 ןעֶכאַמ אייֵז לעֶז ְָּךיִא דְנּוא ,ןעֶּבעֶנעֶג ריִמּוצ ןעֶּבאָה םְרעֶּבאָהְּביִל עֶנייֵמ םאָו הָנָּתַמ ַא ןעֶנעֶד
 ףיֹוא לעֶֶה ְּךיִא דְנּוא 12 :ןעֶמֶעֶפיֹוא אייֵז ןעֶלעוֶו דְלעֶּפ םעֶד ןּופ תֹויַח איִד דְנּוא ,דֶלאַו ַאּוצ
 -עֶנ אייֵז ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז סאָו םיִלָעְּב איִד ןּופ געֶט איד ןעֶנעוֶו ףאַרְטְׁש איִד ןעֶגְנעֶרְּב רֶהיֵא
 איִז דְנּוא ,קּומְׁש רֶהיֵא טיִמ דְנּוא גָניִרְזאָנ רֶהיֵא טיִמ טְרֶעיִצעֶג ְּךיִז טאָה איִז דְנּוא ,טְרעֶבייֵר
 :ראַה רעֶד טְנאָז ,ןעֶסעֶגְרעֶפ איִז טאָה ָךיִמ רעֶּבָא םְרעֶּבאָה ָהֶּביִל עֶרְהיִאָךאָנ ןעֶגְנאַגעֶבְכאָנ זיִא
 דָּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶרְהיִפ איִז לעוֶו דְנּוא ןעֶדעֶרְרעֶּביִא איִז ָּךיִא לעֶו יֹוזַא ,העָז ,םּוראָד 6
 ןעֶּבעֶג טְראָד ןּופ רֶהיֵא ּוצ לע ְךיִא דְנּוא 17 :ץֶראַה רֶהיֵאּוצ ןעֶדעֶר לעְֶוְךיִא דְנוא ,ןייַרַא
 טעוֶו איִז דְנּוא ,בְנּונְּפאָה ןּוֿפ רֶעיִט ַא ראַפ רֹוכָע לאָהְט סאָד דֶנּוא ,ןעֶטְרעֶנְנייוֵו עֶרֶהיֵא
 איִז ןעוֶו גאָט םעֶד ןיִא איו דְנּוא ,דְנעֶנּוי עֶרְהיֵא ןּופ געֶט איִד ןיִא איו יֹוזַא ןעֶגְניִז טְראַד
 גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא ןייַז טעוֶו סֶע דְנּוא 18 :םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ְּופ ןעֶנְנאַגעֶגְּפיֹורַא זיִא
 רֶהעֶמ טיִנ ְּךיִמ טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,ןאַמ ןיימ ,יִׁשיִא ןעֶּפּורְּדיִמ אּודטְסעֶזיֹוזַא ,ראַה רעֶדטְנאָז
 איד ןּופ ןעֶמעֶנ איד ליֹומ ןייד ןּופ ןּוהְטְקעוֶוַא לעוֶו ָּךיִא ןיִראָו 19 :יֵלֲעַּב ןעֶּפּור
 ָךיִא דְנּוא 20 :ןעֶמעֶנ עֶרייֵז אייֵּב ןעֶרעֶֶו טְכאַדעֶג רֶהעֶמ טיִנ ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,םיִלָעְּב
 רְלעֶפ םעֶד ןּופ תֹויַח איִד טיִמ ןייַז תיִּרְּב תֵרֹוּכ אייֵז ראַפ גאָט ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא לעֶו
 ;רֶרָע רעֶד ןּופ גְנּומְדיִו איד טיִמ דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ לעֶנעֶפ איִד טיִמ דְנּוא

 ךנוא
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 .ק ץראהס יא א םֶרָחְו דא ,דְרעוֶוְש סאָד דְנּוא ,ןעֶניֹוּב םעֶד דְנּוא
 11 קֶדָצְּב יֵל ּךיֶתְׂשִרָאְו םָלּונ ךיִתְׂשַרָאְו :חַטֶב יי א

 3 תַעְדָיְו הָנומֲאַּב ֵלְּדְִּׂשַרַאְו :םִיִמָחְרְבּו דֶמֶחְבּו טְמָׁשִמְבּו ןעֶכעֶרְּבּוצ ְּךיִא לעוֶו הָמָחְלִמ אֹיִד דְנּא
 3 הָנעָא הָודְידםִאָנ הָנָעָאאּוהַה םִיַּבוהְיִהְו - :הוהיײתֶא .אכ אייז לעוֶז ָךיִא דְנּוא ,דְנאַל םעֶד ןּופ
 34 -תרָא הָנֲַּת ץֶרֶאָהְו :ץֶרָאָהתֶא ּונֵֵי םֶהְו םִיַמָׁשַה-תֶא דְנּוא 21 :טייֵהְרעֶכיִז ןיִא ןעֶניֹואוְו ןעֶב
 ;לאָערזידתֶא נֵעַי םִהְו רֶהְצְיַה-תֶאְו ׁשּוריִּתַה-תֶאְ גָד" ףיֹוא ןעֶסאַנְקְרעֶפ ריִמ ּוצ ךיִד לעוֶו ְךיִא

 הכ -אָלְליִּתְרַמֶאְו הָמָחְר אָל"תֶאיִּתְמַחְרְו ץֶרָאְּב יִּל הֵּתְעַח
 :יָהלֲא רֶמאֹי אוָהְ הֶּתַארִמַע לִמַ : ןעֶסאַנְקְרעֶפ ריִמ ּוצ ָּךיִד לעוֶו ְָּךיִא ,גיִּבֲע
 נ נ ,טָּפְׁשִמ ּךְרּוד דְנּוא טייֵקְניִסְכעֶרעֶג ְּךְרּוד
 א תֶפֲאִָמּו עֶר תבָתֶא הֶׁשֶא-בַהָא ְךֵל רע יַלֵא הָוהְי רמאֹּו :טייֵקְניִצְרעֶהְמעֶראַּב דְנּוא רֶסֶח ָּךְרּוד דְנּוא
 םביהלָא-לָא םיִנּפ םֶהְו לֵאָרְׂשִי יֵנְּב-תֶא הָוהְי תַבֲהַאְּכ -אֵנְקְרעֶפ ריִמ ּוצ ְךיִד לעוֶו ְּךיִא דְנּוא 22

 3 רֶׂשֶע הָּׁשִמֲחַּב יִל ָהָרְּכֶאְו :םיִבְנִעיִׁשיִׁשָא יִבָהִאְו םיִרֵחֲא 8
 3 םםיִמָי ָהיֶלֵא רַמֹאָו :םיִרעש דֶתֶלְו םיִרֹעְׂש רֶמָהְו ףֶסֶּכ טְסעֶה או יהא הנומאקײה יט עו י
 :ילֵא ינאדֿבנו שאל ייחָת אֵלו יז אל יל יִבְׁשַּת טיִּבַר .טעוֶו םֶע דְנּוא 23 :ראַה םעֶד ןעֶנעֶקְרעֶד
 + רֶׂש ןאו ּדֵלֶמ ןא לאָרְשִ נב ובְשִי יִַּר םיִמָ  יִּכ .ְךיִא לע יֹוזַא ,גאָט ןעֶגיִזאָד םעֶד ןיא ןייַז
 ה ֹובׁשִי רַחַא :םיִּמְרְתּו דוָפַא ןיִאְו הָבָצִמ ןיִאְו חַבֶז ןיִאְו לעז ְּךיִא ,ראַה רעֶד טְנאָז ,ןְרעֶפְטְנֶע ריִד
 םֶכְלַמ רִיוָּד תֵאְו םֶהיֵהְלֶא הָודְי-תֶא ּוׁשְקִבּ לֵאָרׂשִי יִנְּב ןעֶלעוֶו אייז דנוא ,לעֶמיִה איִד ןְרעֶפְטְנֶע

 :םיִמָּיַה תיִרֲחַאְּב  ובשילָאְו הוהְי-לֶא וָדֲָפּו דֶרֶע איד דנוא 4 ;דרָע איד ןְרעֶפְּטְנֶע

 2 ּש וו ני ָד ןְרעֶפְנֶע ט
 א יִבְׁשֹוייםִע הָוהיִל ביר יִּכ לֵאָרְׂשִי ֵנְּב הָוהְי-רַבְדּוְּמִׁש ןיִיַה בעד ְּרלּוִא ןְראָק םאָד ןהעיפסנט טיי
 ָאָב םיִהלֶא ת אְו דֶסֶחןיאְו תַמָאְדיִא יִּכ ץֶרֶאָה -םֶנָע ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,לֶהֶע סאָד דְנּוא
 : = םיִמָדְּב עי א בנו יד יי אייֵז לעֶז ְּךיִא דְנּוא 28 :לאָעְרְזִי ןְרעֶפ
 3 הָרָשַה תיַחְּב הב בֵׁשֹוי-לְּכ לֵלְמֶאְו ץֶרֶאָה סֵבֵאָּתוַכילַע ךיא דְנּוא ,דְרֶע רעֶד ןיִא ןְעייֵז ריִמ ראַפ
 ג בֶרָײלַא שא ךַא :ּופְסֶאְי םיה ידו םִיָמְׁשַה ףוָעְבּו ,הָמָחְר אל רעֶּביִא ןעֶמְראַּבְרעֶד ְּךיִמ לעֶו
 ה לֵשָכ םֹויַה יי :ןהכ יִביִרְמִּכ ָּךֵּמַעְו שיִא .חַכזלַאְו אוד יִמַע אל ּוצ ןעֶגאָז לעֶו ְךיִא .דְנּוא

 8 יֵלְּבִמ יִמִע וִמְרִנ :ְךמַא יִתיִמָרְו הָלָיָל ְךְּמִ אובנדבנ ,ןעֶגאָז טעוֶו רֶע דְנּוא ,קָלאָפ ןייֵמ טְזיִּב
 : ןֵהַּכִמ ד נאָמָאְמָאְ ָּתְכַאְמ תַעַּדַה הָּתַא יִּכ תַעָּרַה :םאָג ןיימ טְזיִּב אּוד

 ג לעטיפאק
 סאו ,ּבייוֵו ַא ּביִל ּבאָה דְנּוא ,לאָמַאְכאָנ העָנ ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 1
 טְּביִל ראַה רעֶד איז יֹוזַא ,ףֵאַנְמ ַא (איז זיִא ְּךאָד דְנּוא) ,דֶנייֵרְפ ַא אייֵּב טְּביִלעֶג זיִא
 ,רעֶטעֶנ עֶרעֶדְנַא ּוצ טְרְהעֶקעֶנְקעֶַא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז עֶׁשְטאָה ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד
 ןְהעֶצְפּופ ראַפ טְפיֹוקעֶג ריִמ ראַפ איִז ָּךיִא ּבאָה יֹוזַא 9 :ןעֶׁשאַלְפ ןייוו ןעֶּביִל דְנּוא
 רֶהיֵא ּוצ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 8 :טְשְרעֶג ְּךֶתָל ַא דְנּוא ,טְשְרעֶג רָמֹח ַא דְנּוא ,רעֶּבְליִז לֵקְׁש
 אוד דְנּוא ,ןיִיַז הֵנַוְמ טיִנ ְּךיִד טְסְלאָז אּוד ,געֶט ליִפ ןעֶּבייֵלְּב ריִמ אייַּב לאָז איִז טְגאָזעֶג
 ןיִראָו 4 :ריִד ּוצ ןייז ָּךיֹוא לעדז ְּךיִא דְנּוא ,ןאַמ ןְרעֶדְנַא ןייֵא ּוצ ןייַז טיִנ ְּךיֹוא טְסְלאָז

 דְנּוא ,טְשְריִפ ַא ןֶהָא דְנּוא ,ְּךֶלֶמ ַא ןְהָא געֶט ליִפ ןעֶּבייֵלְּב ןעֶלעוֶו לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איֵד
 איד ןעֶלעֶו ְּךאָנְרעֶד  :םיִפָרְּת דְנּוא דֹופַא ןייֵא ןְהָא דְנּוא ,הָּבִצַמ ַא דְנּוא ,ןֶּבְרִק ַא ןְהֶא
 ,רַוָד ְּךֶלֶמ רֶעייֵז דְנּוא ,טאָג רֶעייֵז ראַה םעֶד ןעֶכּוז דְנּוא ןעֶרְהעֶקְרעֶדיוִז לֵאָרְׂשִי רעֶדְנִיַק
 :בעֶט עֶּטְצעֶל איד ןיִא טייֵקְטּוג ןייז ראַפ דְנּוא טאָג ראַפ ןעֶּבאָה אָרֹומ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא

 ד לעטיפאק
 ַא טאָה ראַה רעֶד ןיִראָו ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק רֶהיֵא ָא ,ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד טְרעֶה 1
 ,דָסֶח ןייק דְנּוא ,תֶמֶא ןייק זיִא םִע לייוֵו ,דְנאַל םעֶד ןּופ רעֶניֹואוְועֶּב איִד טיִמ גירְק
 ןעֶמ ,שְלאַפ טְרעוֶוְׁש ןעֶמ טְרֶעייֵנ 9 :דְנאַל םעֶד ןיִא טאָג ןּופ םיִנָטְנעֶקְרעֶד עֶנייֵק דְנּוא
 סיֹוא ןעֶכעֶרְּב אייֵז דְנּוא ,ףֵאַנְמ זיִא ןעֶמ דְנּוא ,תיִבְנִג דְנּוא ,טְרעֶדְרעֶמ דְנּוא ,טְנעֶקייֵל
 ,ןְרֶעיֹורְט דְנאַל םאָד טעוֶו רעֶּביִראָד 2 ;דלּׁשְטּולְּב ןָא טְרָהיִר טּולְּב דנּוא ,קְראַטְׁש
 דֶלעֶפ םעֶד ןּופ תֹויַח איִד טיִמ ןעֶטְכאַמְׁשְרעֶפ ןעֶלעוֶו ןּופְרעֶד רעֶניֹואוְועֶּב עֶלַא דְנּוא
 -ָנייֵא ְּךיֹוא ןעֶלעוֶו םַי םעֶד ןּופ ׁשיִפ איִד דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ לעֶגעֶפ איִד טיִמ דְנּוא

 טיִנ רעֶנייֵק זאָל דְנּוא ,ןעֶגירְק טיִנ ׁשְנעֶמ ןייק ְךיִז זאָל ְּךאָד 4 :ןעֶרעֶו טְלעֶמאַזעֶג
 םעֶד טיִמ ָּךיִז טְנירְק סאָו רעֶנייֵא איִװח זיִא קְלאָפ ןיד רעֶּבָא ,ןעֶפאָרְּטְׁש
 רעֶד דֶנּוא ,גאָט אייֵּב ןעֶרעֶו טְלעֶכיֹורְטְׁשעֶג אּוד טְסעֶו רעֶּביִראָד  :ןֵהֹּכ
 ְךיִא דנּוא ,טְכאַנ רעֶד ןיִא ןעֶרעוֶו טְלעֶכיֹורְּטְׁשעֶג ריִד טיִמ ְךיֹוא טעוֶו איִבָנ

 אייֵז לייֵװ טְנְליִטְרעֶּפ זיִא קְלאַָפ ןייֵמ 6 :ןעֶנייוַוְׁש ןעֶכאַמ רעֶטּומ עֶנייַד לעוֶו

 יֹזַא טְפאַׁשְנעֶסיִו איד ןעֶפְראָוְרעֶפ טְסאָה אּוד לייוִו ,טְפאַׁשְנעֶסיִו עֶנייֵק ןעֶּבאָה
 ,ריִמ ּוצ ןֵהֹּכ ַא ןייַז רֶהעֶמ טיִנ טְסְלאָז אּוד זַא ןעֶּפְראָוְרעֶפ ְּךיִד ְּךיִא ּבאָה

 דנוא
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 הָרֹוּת איד ןעֶמעֶגְרעֶּפ טְסאָה אּוד לייוו דנּוא ןֵּכ םָּכְרִּכ :ינָא-טנ נב חַּכְׁשֶא ךיִהלֲא תֶרֹוּת ְַּׁשִַּו

 עֶנייֵד ְךיֹוא ְךיִא לעוֶו יֹוזַא ,טאָג ןייֵד ןּופ .לאלקאו יִּמַּפ א :ריִמָא שי םֶהֹובְּכ יליאְֶה 8

 אייז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,טְרְהעֶמעֶג ךיז ןעֶּבאָה בל ׁשֵחְוןִה תוז :רשל יט א וללת :
 לעוֶו רעֶּביִראָד ,טְגיִדְניִזעֶג ריִמ ןעֶגעֶק הָעְתַה םינֹעְז ַחיר יִּכ 'ִל דִי ולְקִמּ לֵאְׁשִי וָצֵעְּב לַמַע ט

 :ןעֶׁשיֹוטְרעֶפ דְנאַש ןיִא דֹובְּכ רֶעייֵז ְךיִא = -:לַעְו ותְּבַח םיִרֲהָה יִׁשאָרלַע : היִהְלֶא תַחַּתִמ נז

 ןעֶסְע קְלאָפ ןייֵמ ןופ (רעֶּפַּפָאנ דְניִז איד 8 ַּהָלִצ םֹוטייַּכ הלֵאְ הָנְבִלְ ּלַא תַחַּת טי תֹועָבְּנַה

 אייז ןעֶּבעֶה דֶניִז עֶרייֵז וצ דְנּוא ,ףיוא אייז דולפאדאָל המת םֶּכיֵתַֹנְּב הע ּת ןָכ-לַמ 4
 םאָד דְנּוא 9 :ןעֶגְנאַלְרעֶפ רֶעייֵז ףיוא טהייֵּכ יי ּכ-לַעו הָנילְִת יַּכ כתבי
 גיט עי 7 ןיִבָי-אל םֶעְו ּוחַּבַי תעְׁשַדָּקַה-םַעְו ּודֵרָּפִי תָֹנֹוַה-םִע

 דנּוא ,ןַהֹּכ רעֶד איז יֹוזַא ןייַז טעוֶו קְלאָפ  -לֵאְו הֶדּהְי םשֲאיילַא לֵאָׂשי לָּתַא הָנֹחסֶא :שֶבֶּלְי וט
 עֶנייֵז ןעֶּפאָרְטְׁשעֶּב םֶהיֵא ףיֹוא לעדֶז ָּךיִא = :הָוהְיייַח שת א תיֵּב ולֲעַּת-לֵאְו לֶנלְנַה ואֵבָּת

 ןעֶלְהאָצעֶּב םֶהיֵא לעֶז ָּךיִא דְנּוא ,ןעֶגעוֶו = שבַכְּכ הָוהְי םעֶרי הֶּתַע לאְְׂשִי רַהָ הָרֵרְפ הָרָפְּכ יֵּכ 4
 דָנוא 0 םישעמ עֶזייֵּב עֶרייֵז ןעֶגעדֶו ןּופ םִאְבָכ רָ ;וליחנַה םִירְפֶא םיִּכַצַע רֹוָבַה !םָחְרַּמַּכ } 4

 ,ןעֶרעֶו טאַז טיִנ רעֶּבֶא ןעֶסֶצ ןעֶלעדֶו אייז ּהָתֹוא ַחּור רַרָצ :ָהיֶננַמ 'ץלק וְבַה ּוְבֵהָא ּוְוַה הָנְזַה 5

 -סיֹוא טיִנ רעֶּבָא ןייַז הָנֵזְמ ןעֶלעוֶו אייז גע גשעג ׁשֶבָיו ָהיֵפִָכּב

 טְזאָלְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו ,ןעֶכעֶרְּ ְֶלֶּמַה תייֵבּו לֵאָרְׂשִי תיֵּב ּוביִׁשְקַהְו םיִנֲהְּכַה תאֹז-יעֶמַׁש :
 ,ןייוֵו דְנּוא תּונְז 11 :ןעֶטיִה ּוצ ראַה םעֶד הָׁשָרְו ָפְצִמְל םֶתייַה והַפיּכ טָּפְׁשִּמַה םֶכָל יִּכ ּונוֲאַה

 םאָד קעוֶוַא טְמעֶנ ןייוֵו רעֶקְראַטְׁש דְנּוא  רָסמ יִנֲאַו וקיִמְעָה םיִמׂש הָּטָחְׁשִו :רֹובָת"לַע הֶׂשּורְּפ 2
 אייַּב ןָא טְנעֶרְפ קְלאַפ ןייַמ 12 :ץְראַה יִּכ יִנָּמִמ חקכניאל לֵארׂשִי םִיַרָפָא יִּתְעַדָי א :םלְכִל 3

 טְנאָז ןעֶקעֶטש ןייז ּךְרּוד רֶנּוא ,ץלאָה ןייַז םיללעמ נּתִי אֵל :לֵארְׂשִי אֵמְטִנ םירפֶא נה הָּתַ
 ןּופ טְסייֵג רעֶד ןיִראוְו ,ןָא םֶהיֵא םִע ןעֶמ לו הָוהְי-תֶאְו ֶּבְרקְּ ביזי יִּכ יכ היא ביִׁשָל

 אייֵז דֶנּוא טְרְהיִפְרעֶפ אייז טאָה תּנְז יי 5 לֵאָרׂשו נִבלֵאְׂשִייאגהָנת :ּוְָי
 כלי םֶרָּקְבִבּו םָנאֹצַּב :םָמִע הָדּוהְיַנ ל םֶנֹוֲעַּב 6

 רעֶטְניִה ןּופ ןעֶועוֶועֶג הָנֵזִמ ְּךיִז ןעֶּבאָה .הנָב הָהיֵּב :םֵהִמ ץלֶח א אלו הדת שקל
 איד ןּופ ץיִּפְׁש איֵד ףיֹוא 13 :טאָנ רֶעייֵז

 -ייֵרעֶג אייֵז ןעֶּבאָה ְּךייֵה איִד ףיֹוא דִנּוא ,תֹונָּבְרַק ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ אייֵז ןעֶּבאָה גְרעֶּב
 ,טֹּוב זיִא ןעֶמאָׁש רֶעייֵז לייוו ,הָלֵא דְנּוא ! נְבִל דְנּוא ןֹולַא רעֶמייֵּב איד רעֶטְנּוא ,טְרעֶב
 :ןייַז ףֵאַנְמ ןְעּוהְט םיִריֵנְש עֶרייֵא דְנּוא ,ןייַז הָנֵזְמ רעֶטְכעֶט עֶרייֵא ְּךיִז ןּוהְט רעֶּביִראָד
 עֶרייֵא רעֶדָא ,ןייַז הָנֵזִמ ןעֶלעוֶו אייֵז ןעוֶו ןעֶפאָרְטְׁשעֶּב רעֶטְכעֶט עֶרייֵא טיִנ לעוֶו ךיִא 4
 דְנּוא ,תֹונֹוז איִד טיִמ טייֵׁשעֶגְּפָא ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראוָו ,ןייַז ףֵאַנְמ ןעֶלעוֶו אייֵז ןעֶו םיִריִנְׁש
 -ףעֶפ סאוָו קְלאַפ םאָד טעוֶו םּוראָד ,תֹונָּבְרִק ןייַז ביִרְקַמ אייֵז ןֶעּוהְמ םיִׁשַדָק איֵד טיִמ
 -עֶּב טיִנ הָדּוהְי ְּךאָד זאָל הֶנֵזִמ ְּךיִד טְזיִּב לֵאָרְׂשִי אּוד ןעֶו 12 :ןעֶלאַפ טיִנ טְהעֶטְׁש
 ןְהעֶגְפיֹזױַא טיִנ טְּלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,לֶנָלִג ןייֵק ןעֶמּוק טיִנ טְלאָז רֶהיֵא דָנּוא ,ןעֶרעוֶו טְגיִדְלּוש
 ןיִראָו 16 :טֶּבעֶל ראַה רעֶד זַא ןעֶרעוֶוְׁש טיִנ ּךיֹוא טְלאָז רֶהיֵא דִנּוא ,ןִוָא תיֵּב ןייק
 -ייוו ראַה רעֶד אייֵז טעוֶו דֶנּוצַא ,הּוק עֶניִנעֶּפְׁשְרעֶדיז ַא איז טְרְהעֶקעֶנְּפָא טאָה טאהש
 ּוצ טְפעֶהעֶּב ְּךיִז טאָה םִיַרַּפָא 17 :טֶרָא ןעֶטייֵרְּבַא ףיֹוא עֶלעֶמעֶל ַא איז יֹוזַא ןעֶד
 רעֶמיִא ְּךיִז ןעֶנעֶז אייֵז ,רֶעיֹוז זיִא ןייוֵו רעֶז לא רֶעייֵז 18 :הּור ּוצ םֶהיֵא זאָל ,רעֶטעֶנְּפָא
 דניו רעֶד 19 :דְנאַׁש ןעֶגְנעֶרְּב ,רעֶציִׁשעֶּב עֶרייז ןעֶנעֶז סאָו םֶרעֶּבאָהְּביִל עֶרייֵז ,הֵנֵזְמ
 :תֹונָּבְרִק עֶרייֵז ןעֶגעֶז ןעֶמעֶׁש ְךיִז ןעֶלאָז אייז ֵדְּכ + :יִלָּת עֶרְהיֵא ןיִא ןעֶדְנּוּבעֶג אייֵז טאָה

 ה לעטיפאק
 ,לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה רֶהיֵא םִע טְמעֶנְרעֶפ דְנּוא ,םיִנֲהֹּכ רֶהיֵא ָא טְראו עֶניִזאָד םאָד טְרעֶה 1
 לייוַו ,טָּפְׁשִמ סאָד זיִא ְךייַא ּוצ ןיִראָוָו ,םִע טְמעֶנְרעֶפְּדַלְמ םעֶד ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה רֶהיֵא ָךיֹוא דְנּוא
 :רֹובָּת רעֶּביִאְץעֶנ סעֶטייֵרּפְׁשעֶגְסיֹוא ןייַא דְנּוא ,הָּפְצִמ ןיִאץעַנ ַא ראַפ ןעֶזעֶועֶג טְנעֶז רֶהיֵא
 ַא ןעֶזעוֶועֶג ןיִּב ְּךיִא עֶׁשְטאָח ,ןעֶזעוֶועֶג ףיִמ ןעֶטייֵקְׁשיִראַנ עֶרייֵז ָּךְרּוד ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 2

 ןיִראָה ,ריִמ ןּופ ןעֶליֹוהְרעֶפ טיִנ זיִא לֵאָרְׂשִי דְנּוא ,םִיַרָפֶא ְּךאָד ןעַק ְּךיִאּפ :עַלַאּוצ ףאָרְטְש
 ןעֶליוִו אייֵז 4 :ןעֶראוָועֶנ אֵמָמ זיִא לֵאָרְׂשִי דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג הָנֵזְמ םִיַרָפָא אּוד טְסאָה דְנּוצַא
 ןּופ ַחֹזר ַא ןיִראו ,טאָג רֶעייֵזּוצ ןעֶרְהעֶקּוצ קיִרּוצ יֵדְּכ םיִׂשֲעַמעֶטְכעֶלְׁש עֶרייז ןעֶּבעֶגְכאָנ נטיִנ
 טייֵהְצְלאָטְׁש איד רעֶּבָאפ :ראַה םעֶדטְנעֶקְרעֶד טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא ,אייֵז ןעַׁשיוִוְצ זיִא תּונָז
 ןעֶלעוֶו םִיַרְפֶא דְנּוא לֵאָרְׂשִי רֶנּוא ,ןעֶרעוֶו גיִנעֶטְרעֶטְנּוא םיִנָּפ ןייַז ראָפ טעוֶו לֵאָרְׂשִי ןּופ
 ןְהעֶג ןעֶלאָז אייז 6 :ןְלעֶכיֹורְטְׁש אייז טיִמ טעֶדֶז הָדּוהְי ָךיֹוא ,אֹוי ,דֶניִז עֶרייֵזָךְרּוד ןְלעֶכיֹורְמִש
 -עֶג טיִנ םֶהיֵא ןעֶלעֶו אייֵז רעֶּבָא ,ןעֶכּוזּוצ טאָג יֵדְּכ רעֶדְניִר עֶרייֵז טיִמ דְנּוא ,ףאָׁש עֶרייֵז טימ
 ,ראַה םעֶד ןַאטְשְלעֶפעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז 7 :טְרְהעֶקעֶנְקעֶוֶוַא אייֵז ןּופ ְּךיִז טאָה רֶע ,ןעֶניִפ

 ןיראוו

 6 האבי עג לי =

 יב



 עשוה
 עֶדְמעֶרְפ ןעֶניִועֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראוָו
 -ְךעֶפ שדֹח ןייַא אייֵז טעוֶו דְנּוצַא ,רעֶדְניִק

 טְזאָלְּב 8 :םיִקָלַח עֶרייֵז טיִמ ןעֶרְהעֶצ
 ,הָמָר ןיִא טייֵּפְמאֶרְט איִד ,הָעְבִנ ןיִא רֶפֹוש
 :ןיִמָיְנִּב רעֶטְניִה ,ןָוָא תיֵּב ןיִא טְלאַׁש
 בְנּוטְסיוִוְרעֶפ ַא ּוצ ןעֶרעוֶו טעוֶו םִיַרְּפֶא 9
 סֶע ּבאָה ְּךיִא ,ףאָרְטְׁש ןּופ גאָט םעֶד ןיִא
 איד ןיִא טְכאַמעֶג טְנאַקעֶּב טייֵהייֵרְט טיִמ
 ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ איִד 10 :לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִטָבְׁש
 ןעֶקיִרסאָו איֵד איו ןעֶראוָועֶג ןעֶנעֶז הָדּוהְי
 אייֵז רעֶּביִא לעדֶז ְּךיִא ,ץעֶנעֶרְג איִד קעוֶוַא
 -אֹוַו איז יֹוזַא ןְראָעְמיִרְנ ןייֵמ ןעֶסיִנְסיֹוא

 דְנּוא ,טְקיִרְדְרעֶטְנּוא זיִא םִיַרְּפֶא 11 :רעֶס
 טאָה רֶע לייוו ,טָּפְׁשִמ םעֶד ןיִא ןעֶסיֹוטְׁשּוצ

 (ןעֶׁשְלאַפו םעֶד ְּךאָנ ןְהעֶגְכאָנ טְלאוָועֶג
 ּוצ ןייַז ְּךיִא לעֶו םּוראָד 12 :טאָּבעֶנ
 -ךעֶפ איז יֹוזַא דְנּוא ,ּבֶליִמ ַא איוִװ םִיַרְפֶא
 :הָדּוהְי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ּוצ םעֶטְליֹופ

 עֶנייַז ןעֶהעֶזעֶגְנייֵא טאָה םִיַרְּפֶא ןעוֶו 2
 יֹוזַא ,נאָמעוֶו עֶנייֵז הָדּוהְי דְנּוא טייֵהְקְנאַרְק
 דָנּוא ,רּוׁשַא ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְניִהַא םִיַרְּפֶא זיִא

 טיִנ ְּךייֵא טאָה רֶע רעֶּבֶא ,בָרָי ָךֶלֶמ םעֶד ּוצ
 ןּופ טיִנָּדיֹוא ןעֶק רֶע דְנּוא ,ןעֶלייֵה טְנעֶקעֶג
 ןיִראָו 14 :באָטְהעוֶו איִד ןּוהְט קעֶדֶוַא ּךייִא

 וה

 ;םֶהיֵקְלָח-תֶא ׁשֶרֶח םֶלְכאַי הָּתַע ּורֵלְי םיִרָז םיִנָבייֵּכ
 8 תיֵמ ּועיִרָה הָמְרָּב הָרְצְצֲח הָצְּנּב רָפֹוׁש ּעְקִּת

 9 הָחַכֹוִּת םֹיְּב הָוְהֶת הָּמַׁשְל ִירְפֶא :ןימינְּב ךיֶרֵחַא ןוֶא
 י הדָדּודְי יִרָׂש ּוָה :הָנָמֲאָנ יִּתְעַדֹוה טל יֵטְבִׁשְּב
 וו קׁשָע :יִתְרְבָע םִיַמּכ ְךָֹפְׁשֶא םִהילֶע לב יִנִִמְכ
 5 יָנֲַו :וציִרֲחַא לה ליאוה יִּכ ץּוַצְר םִיָרְפָא
 !ו -תֶא םִיַרְפֶא אֵר :הָדּוהְי תיִבְל בֶהָרָכו םִיַרְפֶאְל ׁשֶעְכ
 חַלָׁשִַּו רושאילֶא ם םיֿפֶא ךֶליו ומ-תֶא הוה וולָח
 םָכִמ הָהְנִי-אָלְו םָכְל אָּפְרִל ל לבי אֵל אּוהְו בֶרָי ְךֶלמילֶא
 14 הדָדּוהְי תיִבְל ריָפְּכַכְ םִיַרְפָאְל טֵחּשַּכ יִכֹא יִּכ :רומ
 וט בוא ְךֶלֶא :ליִצִמ ןיִאְו אָׂשֶא דלֵאְו ףֹרטֶא נָא יִנֲא
 תל רעכן ישו ימְׁשִארְשא רע דטקלָא
 ייְִנְרַהׁשַ
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 3 טָּפְשִמ ט

: 

 עי ונאָּפִריְו ףֶרֶמ אּוה יִּכ הָוהְי-לֶא הָבִׁשנְ ּוכְל
 ;ּונְׁשְּבִחַיַו
 3 8 רַהׁשְּכ הוהיתֶא תַעַדָל  הָּפָּדְרִ הָעְר :ויפְל
 ַא הָמ :ץֶרָא הֶרְיׁשז קֶלַמְּכ ינָל 2 םָׁשְנכ אוָבָיְו וִאָצִמ
 -ֵקֹבִנַעּכ םָכְדְסְַו הָרו : ָךְל"הָׂשֶעֶא הָמ םִיַרָפֶא ְּךֶּל
 ה םִתנֲ םיִאְִבּנַּביִּתְבִצָח ןכ-לַע :ךלה םיִּכְׁשַמ לֵטַכְו
 6 יצלְו ִּתְצַפָה דָסֶח יִּכ :אֵצָי רוא ךיטפְׁשִמּו יו יִפייֵרְמַאּב
 ? תיִרְב ּוְרְבִע םֶדָאְּכ הֶּמִרְו ; תולֹעַמ םיִהֹלָא תַעָדְו חַבָז
 8 !םָּדִמ הָּבְקִע ןִוִא יִלְעַּפ תירק דָעְלִּג :יִב ּודְנָּב =

 ְךֶרֶד םיִנֵהַּכ רֶבָח םיִרּורְּנ ׁשיִא י

 4 הריח ּונְמִכְי יִׁש יש יִלְּׁשַה םֹויַּב םִיַמיִמ ּונייַחְי

 4 "הש

 9 יִּפ המבכש ּוָצִרְי

 * תרוו םָׁש הָירירעַׁש יִתיִאָר לֵאָרְׂשִי תיִבְּב ושֶע 0
 וו יִכישְּב דֶל ריִצָק תֶׁש הָדֹוהי-סנ :לֵאָרְׂשִי אֵמָטִנ סימא
 מַע תּוָבָׁש

 ןופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ּוצ ּבייֵל רעֶגְנּוי ַא איז דְנּוא ,ּבייל ַא איו יֹוזַא םִיַרְּפֶא ּוצ ןייַז לעוֶו ְךיִא
 -קעוֶוַא לעֶז ְּךיִא ,ןְהעֶגְקעוֶוַא לעוֶו ָךיִא דְנּוא ,ןעֶסייֵרּוצ לעוֶו ןייַלַא ְּךיִא אֹוי-ָךיִא ,הָדּוהי
 ןייַמּוצ ןעֶרְהעֶקקיִרּוצ דְנּוא ןְהעֶנ לעֶז ְּךיִא 19 :ןייַז ליִצַמ טעוֶו רעֶנייֵק דְנּוא ןעֶנאָרְט
 ןעדֶו ,םיִנָּפ ןיימ ןעֶכּוז ןעֶלעֶֶו אייֵז דְנּוא דלּוׁש עֶרייֵז ןעֶנעֶקְרעֶד ןעֶלעוֶו אייז זיִּב טְרָא
 :ןעֶבּוז היִרְפ ְּךיִמ אייֵז ןעֶלעוֶו לאָמְסְנעֶד גֶנֶע ןייַז אייֵז טעוֶו םֶע

 ו לעטיפאק

 רעֶּבָא ןעֶסיִרּוצ (םָנֹואנ טאָה רֶע ןיִראָו ,ראַה םעֶד ּוצ ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ רעֶמאָל דְנּוא טְמּוק 1
 ; ןעֶדְניִּבְרעֶפ רעֶדיוִו סֶנֹזַא טעדֶו רֶע רעֶּבָא ןעֶנאָלְׁשעֶג סֶנּוא טאָה רֶע ,ןעֶלייֵה םֶנּוא טעוֶו רֶע
 סֶנּוא רֶע טעֶֶו גאָט ןעֶטיִרְד םעֶד ןיֵא דְנּוא ,ןעֶקיווְקְרעֶד טְנּוא רֶע טעוֶו געֶמ אייוַוְצ ְּךאָנ 2
 -עָז ריִמ ןעֶז ןעֶסיוו ןעֶלעֶו ריִמ דְנּוא 3 :ןעֶּבעֶל םֶהיֵא ראָפ ןעֶלעֶוֶו ריִמ דְנּוא ןעֶטְכיִרְפיֹוא
 ןרעֶטְׁשְנעֶגְראָמ םעֶד ןּופ גְנאַגְסיֹוא רעֶד איוז יֹוזַא ,ןעֶנעֶקְרעֶד ּוצ ראַה םעֶד ןעֶנאָוְכאָנ ןעֶל
 איו יֹוזַא דְנּוא ,ןעֶגעֶר רעֶד איז יֹוזַא םֶנּוא ּוצ ןעֶמּוק טעוֶו רֶע דְנּוא ,טייֵרְּבעֶגְנָא זיִא םאוָו
 ?םִיַרָּפָא יֹוא ןּוהְט ריִד ּוצ ָּךיִא לאָז םאָו 4 :דֶרֶע איִד טְרעֶסאַועֶּב סאו ןעֶנעֶר טעֶּפְׁש רעֶד
 -היִרְפ רעֶד איז יֹוזַא ראָנ זיִא דֶסֶח רֶעייֵא ןיִראָוָו ?הָדּוהְי יֹוא ןּוהְמ ריִד ּוצ ְָּךיִא לאָז סאו
 רעֶּביִראָד 2 :היִרְפ רעֶד ןיִא טְהעֶנְרעֶּפ סאָו איֹוהְמ רעֶד איו דְנּוא ,ןעֶקְלאוָו רעֶניִדְנעֶגְראָמ
 ןּופ רעֶטְרעוֶו איד ָּךְרּוד ּתיִנְרַהעֶג אייֵז ּבאָה ְּךיִא ,םיִאיִבְנ איִד ָּךְרּוד טְקאַהעֶנ אייֵז ָךיִא ּבאָה
 -ךעֶפ ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו 6 :טְכיֵל ַא איז ןְהעֶנְפיֹוא ןעֶלאָז םיִטָּפְׁשִמ עֶנייֵד דְנּוא ,ליֹומ ןייֵמ
 :תֹולֹוע ןֶּבְרִק איז רֶהעֶמ טאָג ןּופ טְפאַשְנעֶסיוו איִד דְנּוא ,תֹונָּבְרַק טיִנ דְנּוא דָסֶח טְנְנאַל
 טְראָד ,ןעֶׁשְנעֶמ עֶכיִלְנְהעוֶועֶג איו יֹוזַא תיִרְּב ןייֵמ ןעֶזעוֶועֶג רֵבֹוע ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא 7

 ,טְבעֶרְמּוא טּוהְט ןעֶמ ּואוְוַא טאָטְׁש ַא זיִא רֶעְלִג 8 :טְשְלעֶפעֶג ריִמ ןעֶנעֶק אייֵז ןעֶּבאָה
 ףיֹוא ןְרֶעיֹול רעֶּבייֵר עֶדְנאַּב ַא איז יֹוזַא דְנּוא 9 :דְלּוׁש-ְטּולְּב ןעֶנעוֶו טְמיִרְקְרעֶפ זיִא דְנּוא
 ןייק געוֶו םעד ףיֹוא ןעֶדְראָמ אייֵז ,םיִנֲהֹּכ איִד ןּופ הָתּורְבַח איִד סֶע ןֶעּוהְט יֹוזַא ׁשְנעֶמ ַא
 ןיִא ְּךאַז עֶטְפאַהְרעֶדיֹוׁש ַא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא 10 :םעֶטְכעֶלְׁש ןּוהְט אייז ןיִראָו ,םֶכְׁש
 טאָה לֵאָרְׂשִו דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג הָנֵזְמ םִיַרְפֶא ְּךיִז טאָה טְראָד ,לֵאָרְׂשִי ןּופ דְנוִזעֶגְזיּוה םעֶד

 ןעֶו ,טְמיִטְׁשעֶּב טייֵצ טיִנְׁש ַא זיִא הָדּוהְי יֹוא ,ריִד ראַפ ְּךיֹוא 11 :ןעֶזעוֶועֶג אָמֵטְמ ְּךיִז

 :קְלאָפ ןייֵמ ןּופ טְפאַׁשנעֶגְנאַפעֶג איר ןעֶגְנעֶרְּבקירזצ לע ךִיִא
 ןעוו
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 װ

 יִּכ ןֹורְמִׁש תָֹעָרְו םִיַרְפֶא ןוֶע הָלְגְו לֵאְרָׂשִיל יִאְְּרִּכ א
 ּוהְמאֹ-לַבּו :ץיִחַּב רוִדג טֵׁשְּפ אֹובָי בּגנְו רַקָׁש ּולֲעַפ 2

 ר םֶתיִלְַעַמ יב .ָתִ יּתְרָכְ םָתְעְרלְּכ םֶכָבְ
 ;םיִרָׂש םֶהיִׁשֲחַכְבּו ְּךֶלֶמ-ּוחְמִׂשִי םֶתָעְרִּב :ְה יִנָּפ 3
 ריִֵּמ תיּבְׁשִי הָפֹאְמ הָרֶעּב רות ומְּכ םיפֲאַנְמ םֶּלֶּכ 4

 תֶמֲח םיִרָׂש יִלָחַה ּנְּכִלִמ םוִי :ָתָצְמְח-רַע קַצְּב ׁשֹולמ ה
 םְָּראְּבםָּכִל רּנַַּכּוָבְרִקיִּכ :םיִצְצל-תֶא ודָיְךֶׁשֶמ יי 5

 :הרָבְהִל ׁשֵאְּכ רעב אוָה רקֿב םֶהִפָא ןֵׁשֶי הָליֵלַהלְּכ
 ולְפְנ םֶהיֵכְלַמלְּכ םֶהיֵטְפְׁש-תֶא ְָּכֶאְ ֹונֵתכּוּמַחַ ֶּלְּכ ז
 ִיְַפֶא לָלֹּבְִי אה םיִמעְּב םִיַרְּפֶא :ילֵא םָהְב אָרקְדיִא 5
 עֶרִי אֵל אוהְו וחֹּכ םיִדָז ּיֵלְכֶא :הָכּופָה יִלְּב הנִע הָיָה 5
 לֵאָרְשִייִאְג הָנַו :עֶדָי אֵל אוְהְ וֿב הָקְרָז הֶביִׂש-ִַג י

 -לָכַּב והְׁשְקִב אָלְו םֶהיֵהְלֶא הָוהְי-לֵא ֹובָׁשדאלְו ונְפִּ
 ּאָרָק םִיָרְצִמ בל ןיִא הָתופ הָנֹיּכ םִיְַפֶא יִהְיַו :תאִז יו

 ףִעּכיִּתְׁשר םֶהיֵלֲע שוִרְפֶא ּוכֵָי רׁשֲאַּכ :ּוכָלָה רוׁשֲא
 יַּכ םֶהָליוֵא :םֶתְדֶעַל עַמַׁשְּכ םֹדמִיַא םָהיִוֶא םִימָּׁשַה
 היָּמִהְוםֵּדְפַא יכָאו יב ּוצְׁשַפייִּכ םֶהָל רֶׂש יִנִָּמ ּיֵדְדִנ

 -לַע ליל יִּכ םֶּבלְּב ילֵא ּקֵעָזאלְו :!םיִבִָּ יֵלָע ּורְּבד 4
 ינֲאַו :יב ּורוְסִי ּורָרֹונְתי ׁשֹוְריְִו ןֵנָּ-לַע םֶתֹובְּכְׁשִמ וט
 לֶע אָלוּובּׁשְי :עֶדיּובְׁשַחי יִלֵאְו םָתֹורְזיִּתקזח יְּרַפי וי

 ז םָנֹוׁשְל םעָזמ םֶהיֵרָׂש םֶרָחַב יִלּפִי הֶיִמְר תֶׁשַקְּכ ָּה
 :םִיְצִמ ץרַאְּב םָגִ
 ח ח
 יִתיִרְב ירְבִע ןעֶי הָוהְי תיּבילַע רֵׁשְַּכ רָפׂש ָּךְּכַח-לֶא א
 חְו :לֵאָרׂשִי ּךּנַעְְי יִקלֶא ּוקֲעַ יל :ּועָׁשָפ יֵתָרְּ-לַעְו 2

 ּורָשַחיִמִמ אְָו וכילְמִה םת :יפְדִרי בי בִט לאָרְִי

 ה ז !שוה
 ז לעטיפאק

 טעדֶו יֹוזַא ןעֶלייֵה לֵאָרְׂשִי לעֶדו ָךיִא ןעוֶו 1

 ,ןעֶרעוֶו טְקעֶלְּפְטְנַא םִיַרְפֶא ןּופ דְניִז איד
 ןיִראוָו ,ןֹורְמֹׂש ןּופ טייֵקְגיִטְכעֶלְׁש איד ְךיֹוא
 רעֶד דְנּוא ,טייֵקְשְלאַפ ראָנ ןעֶקְרעוֶו אייֵז
 הָנֲחַמ (רעֶּביֹור) ַא דְנּוא ,ןייַרַא טְמּוק בֶנֵנ
 אייז דְנּוא 2 :ןעֶסיֹורְד ְּךיִז טייֵרְּפְׁשְרעֶפ

 ְךיִא סאָד ץְראַה רֶעייֵז ןיִא טיִנ ןעֶטְכאַרְט
 דְנּוצֲא ,טייקְניִטְכעֶלְׁש עֶרייֵז עֶלַא קְנעֶדעֶג
 עֶטְבעֶלְׁש עֶרייֵז טְגְניִרעֶגְמּורַא אייז ןעֶּבאָה

 ןיימ ראָפ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייז ,םיִׂשֲעַמ
 טייֵרְפ ןעֶטייֵקְגיִטְכעֶלְׁש עֶרייז ןיִא 3 :םיִנָּפ
 ןיִא ןעֶטְׁשְריִפ איד דְנּוא ,ְּךֶלֶמ רעֶד ְךיִז
 ,םיִפַאֹונ עֶלַא ןעֶנעֶז אייֵז 4 :ןעֶניִל עֶרייֵז
 -ָנּוצעֶגְנָא טְרעוֶו ןעֶּביֹוא-קאַּב ַא איו יֹוזַא
 ןּופ ראָנ טְהּור סאָו ,רעֶקעֶּב םעֶד ןּופ ןעֶד
 םִע זיִּב גייֵט םעֶד טעֶנק דְנּוא ,ןעֶקעוֶוְפיֹוא
 רעֶזְנּוא ןופ גאָט םעֶד ןיִא 9 :רֶעיֹוז טְרעוֶו

 -עֶג קְנאַרק ןעֶּטְׁשְריִפ איֵד ןעֶנעֶז ,ביִנעֶק
 רֶע ,ןייוֵו םעֶד ןעֶנעוֶו ץיִה רעֶד ןּופ ןעֶראָו
 איָד ּוצ טְקעֶרְטְׁשעֶגְסיֹוא דְנאַה עֶנייֵז טאָה
 טְנעֶהאָנ ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו 6 :רעֶטעֶּפְׁש

 ,ןעֶביֹוא ןייֵא איו רעֶצְרעֶה עֶרייֵז טְכאַמעֶג
 -עֶּב עֶרייֵז ,טְרֶעיֹולעֶג ןעֶּבאָה אייֵז לייֵו

 עֶצְנאַג איִד ןעֶפאַלְׁשעֶג ןעֶּבאָה םֶרעֶק
 ןעֶציִהְרעֶד אייֵז 7 :םאַלְפ"רֶעייֵפ ַא איז יֹוזַא רֶע טְנעֶרְּב ןעֶנְראָמ-היִרְפ םעֶד ןיִא ,טְכאַנ
 םיִכָלְמ עֶרייֵז עֶלַא ,םיִטְפֹוׁש עֶרייֵז ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ אייֵז דְנּוא ,ןעֶביֹוא ןייֵא איז יֹוזַא עֶלַא ְּךיִז
 ןעֶרעוֶו טְשיִמּוצ טעדֶו םִיַרְּפֶא 8 :ןעֶפּורעֶג ריִמ ּוצ טאָה אייֵז ןּופ רעֶנייֵק ,ןעֶלאַפעֶג ןעֶנעֶז
 טְרְהעֶקעֶגְמּוא טיִנ זיִא םאִ ןעֶכּוק ַא אי ןעֶראוָועֶג זיִא םִיַרְּפֶא ,רעֶקְלעֶפ עֶרעֶדְנַא ןעֶׁשיוִוְצ
 רעֶטְלֶע ְּךיֹוא ןעדֶו אֹוי ,טיִנ םִע טְסייוֵו רֶע דְנּוא ,ַחֹּכ ןייז ףיֹוא ןעֶסֶע עֶדְמעֶרְפ 9 :ןעֶראָועֶג

 עֶׁשְטאָה 10 :טְסּואוְועֶג טיִנ םִע רֶע טאָה ָּךאָד ,ןעֶמּוקעֶנְנָא םֶהיֵא ּוצ זיִא טייֵהְכאַוַוְׁש דְנּוא

 ןעֶגעוֶוְטְסעֶד ןּופ ,ןעֶרעוֶו גיִנעֶטְרעֶטְנּוא םיִנָּפ ןייַז ראָפ טעוֶו לֵאָרְׂשִי ןּופ טייֵהְצְלאָטְׁש איִד
 ןעֶּבאָה םעֶלַא םעֶד ןיִא דְנּוא ,טאָנ רֶעייֵז ראַה םעֶד ּוצ טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ טיִנ ְּךיִז אייז ןעֶּבאָה
 ַא אידז יֹוזַא ,ןעֶראָועֶג זיִא םִיַרְּפֶא רֶנּוא 11 :(ןעֶטעֶּבעֶגְנָא רעֶדָא) טְכּוזעֶג טיִנ םֶהיֵא אייֵז
 ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז ,םִיַרְצִמ ןעֶפּורעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז ,ץְראַה ןייק טאָה סאָ ּביֹוט עֶשיִראַנ
 ןיימ ןעֶטייֵרְּפְׁשְִסיֹוא אייֵז רעֶּביִא ְּךיִא לעוֶו יֹוזַא ןְהעֶגְניִהַא ןעֶלעוֶו אייז ןעֶו 1 2 :רּושַא ןייק
 אייֵז לעד ָּךיִא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ לעֶנעֶפ אי יֹוזַא ןעֶגְנעֶרְּבְרעֶטְנּורַא אייֵז לעֶז ְּךיִא ,ץעָנ
 יֹוא 13 :ןעֶנְנּולְמאַזְרעֶפ עֶרייֵז ּוצ ןעֶרעֶה טְזאָלעֶג סֶע טאָה ןעֶמ איו יֹוזַא ןעֶפאָרְטְׁשעֶּב
 אייֵז ּוצ זיִא קיִלְגְנּוא ןייֵא ,ריִמ ןּופ ןעֶראוָועֶג טְלעֶגאוָוְרעֶפ ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָו ! אייֵז ּוצ העָו
 אייֵז רעֶּבָא ,ןעֶזעֶלְסיֹוא טְלאוָועֶג אייֵז ּבאָה ָּךיִא !טְגיִדְניִזעֶג יזמ ןעֶנעֶק ןעֶּבאָה אייֵז לייוַו
 רֶעייֵז טיִמ ןֶעיִרְׁשעֶג ריִמ ּוצ טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 14 :טעֶרעֶנ ןעֶניִל ריִמ רעֶּביִא ןעֶּבאָה
 םאז ןייוו דְנּוא ןְראָק םעֶד ןעֶנעוֶו ,רעֶנעֶלעֶג רֶעייֵז ףיֹוא טְגאָלְקעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו ,ץֶראַה

 :טְרְהעֶקעֶגְּפָא ריִמ ןּופ ְּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה םֶרֶעייֵׁש עֶרייֵז ןיִא טְלעֶמאַזעֶגְנייַא ןעֶּבאָה אייֵז
 ,םְמעֶרָא עֶרייֵז טְקְראַטְׁשעֶג ְּךיִא ּבאָה (טיִמְרעֶד דְנּואנ טְפאָרְטְׁשעֶג אייֵז ּבאָה ָּךיִא דְנּוא 2
 םּוא טיִנ ְּךיִז ןעֶרְהעֶק אייז 16 :טְקְנעֶדעֶנ םעֶטְכעֶלְׁש ריִמ רעֶּביִא אייז ןעֶּבאָה ְּךאָד דְנּוא
 ןעֶלעוֶו ןעֶמְׁשְריִפ עֶרייֵז ,ןעֶגיֹוּב רעֶׁשְלאַפ ַא איו יֹוזַא ןעֶנעֶז אייֵז ,ןעֶטְשְרעֶּביֹוא םעֶד ּוצ
 -עֶב רֶעייֵז ןייַז טעוֶו םאָד ,גְנּוצ עֶרְהיֵא ןּופ ןְראָצ םעֶד ןעֶנעוֶו ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ָּךְרּוד ןעֶלאַפ
 ;םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןיִא טעָּפְש

 ח לעטיפאק יי
 םעֶד ןעֶנעֶק ןעֶמּוק רֶע לאָז רעֶלְדָא ןייֵא אי יֹוזַא ,ןעֶמיֹונ (ליֹומנ ןייַד ּוצ רָפֹוׁש םעֶד םעֶנ 1
 ןיִא ןעֶזעוֶועֶג דָרֹומ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,תירְּב ןייַמ ןעֶזעוֶועֶג רֵבֹוע טאָה רֶע לייַװ ,זיֹוה םיִראַה
 !ְךיִד ןעֶנעֶק ריִמ ,טאָג ןייֵמ ,ןֶעייֵרְׁש ריִמ ּוצ ןעֶלעֶֶו ,לֵאָרְׂשִי איִד ,אייֵז 2 :הָרֹוּת עֶנייֵמ
 אייז 4 :ןעֶנאַיְכאָנ אייֵז לאָז דְנייפ רעֶד ,ןעֶפְראָוְרעֶפ עֶטּוג םאָד טאָה לֵאָרְׂשִי 8
 ןעֶטְׁשְריִפ ןעֶּבאָה איֵז ,ריִמ ןּופ טינ רעֶּבָא ,םיִכָלְמ טְלעֶטְׁשעֶנְנָא ָּךיִז ןעֶּבאָה

 דנוא



 עשוה

 אייֵז ,טְסּואוְועֶג טיִנ םִע ּבאָה ְּךיִא דְנּוא
 רֶעייֵז ןּופ ןעֶצעֶנ טְכאַמעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה

 ןעֶלאָז אייז יֵדְּכ ,דְלאָג רֶעייֵז דְנּוא רעֶּבְליִז
 יֹוא .ּבְלאַק ןייֵד 2 :ןעֶרעוֶו ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ
 ןְראָצ ןייֵמ ,ןעֶּפְראוָוְרעֶפ ְּךיִד טאָה ןֹורְמֹׂש
 גְנאַל אי זיִּב ,טְמיִרְנִרעֶד אייז ןעֶנעֶק זיִא
 ?ןעֶרעוֶו ןייֵר ןעֶנעֶק טיִנ ְּךאָנ אייֵז ןעֶלעוֶו
 רעֶד ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךיֹוא זיִא םאָד ןיִראוָו 6
 -יֵראָד דְנּוא ,טְכאַמעֶג םִע טאָה רעֶלְטְסְניִק
 סאָד טְרֶעייֵנ ,טאָג ןייק טיִנ םִע זיִא רעֶּכ
 -וצ ָךעֶלְקיִטְׁש ןיִא טעוֶו ןֹורְמׂש ןּופ לֶנֵע
 דניו ןְעייֵז אייז ןיִראוָו 7 :ןעֶרעוֶו ןעֶכאָרְּב
 -ְמאַזְנייֵא דְניוִזְמְרּוטְׁש ַא ןעֶלעוֶו אייז דְנּוא

 עֶגיִדְנעֶהעֶטְׁש עֶנייֵק טיִנ טאָה םִע ןעֶל
 ןעֶמ טעֶו גְנּוצאָרְּפִׁש איִד ןּופ דְנּוא הָאּובְּת
 םִע ןעוֶו דְנּוא ,לְהעֶמ ןעֶכאַמ ןעֶנעֶק טיִנ
 םִע ןעֶלעוֶו יֹוזַא (לֶהעֶמנ ןעֶכאַמ ןיֹוׁש טעֶז
 זיִא לֵאָרְׂשִי 8 :ןעֶגְניִלְׁשְרעֶפ עֶדְמעֶרְּפ
 אייֵז ןעֶלאָז דְנּוצַא ,ןעֶראוָועֶג ןעֶגְנּולְׁשְרעֶפ
 יֵלַּכ ַא איז יֹוזַא ,םִיֹוג איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןייַז
 :ןעֶגְנאַלְרעֶפ ןייֵק טאָה ןעֶמ םעֶבְלעוֶו ּוצ
 ּוצ ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָו 9

 טי

 :תֶרָכי ןַעַמִל סיִּבַצַע םֶהָל ּוָשָע םֶבָהו םָּפסַּכ יּתִעָרָי אֵלְו
 ה :ןיִִנּולְכוז אָל יַפְמיִדֲע םּב יִּפַא הֶרָה ןורמָׂש ּךֵלְנֶע חְַ
 * ייֵכ אה םיהלַא אלו ּורָׂשֶע ׁשֶרֶה אוו לֵאָרְׂשִיִמ יִּכ
 : ירֲצְקִי הָתָפּוסְוּועָרְיַחיִח יִּכ :ןֹורְמִׂש לָנָע הֶיְהִי םיִבָבִׁש
 םיִרָז הֶׂשֵעֲַי ילוא חַמָקיׂשעַ יִלְּב חַמָצ ילדיא הָמָק
 * פא יִלָכּכ םִיֹוּגב ּויָה הָּתַע לָאְרׂשִי על :והעלבי
 ונְתִה םִירְפָא ֹול דָדֹוּב אָרָּפ רוׁשַא וָלָע .לֶמֵדייִּכ :ָֹּב
 ' טֶעְמ ּולֲחַו םֶצְּבַקֲא הָּתַע םוּנב ונְתיייַּכ םַּג :םיִבָהַא
 וו אָּטֲהַל תוהְּוִמ םִיַרָפָא הָּברִהייֵּכ :םיִרָׂש ְךֶלֶמ אָׂשַמִמ
 ופ רזֹומּכ יִתָרוִת ּוָבְר ול-בֹוָּתְכָא :אָטֲהַל תֹחְּבִמ ּולדיִה
 13 םֶצָר אָל הָוהְי ּולֵכאוי רֶׂשָב וָהְּבִז יֵבָהְבַה יַחְבִ :ובָׁשְחִנ
 ובְׁי םיִרְצִמ הֶּמֵה םֶתאֹּטַה רַקְפִי םֶנֵש רֹוַכְִי הָתִע
 14 הדָּבְרִה הָדּוהְו תֹולָכיה בי יהָשעדתַא לֵאָרְִׂי חַּכְּׁו
 ָהיֵתְֹמְרַא הָלְכָאו יע ׁשֵא יִּתְחַּלׁשְו תֹוְצְּבםיִרָע

 ט
 ךוָהלָא לעמ ָתיְִו יִּכ םיִמַעַּכ לינ-לָאולֵאָרְׂשִי חַמְׂשֹּת-לַא
 םערי אֵל בֵקָיו ןִרָנ :ןֵנָד תוֶנְָנילָּכ למ ןָנִתֶא ָּתְבַהָא
 םִיַרְפָא בֵׁשְו הוה ץֶרָאְּב ּובְׁשי אֵל :הָּב ׁשָהַכְי ׁשֹוריתו
 אֵל ןֵי הייל ּוכְסידאְל :ולְכאֹיו אֵמָמ רָשַאְבּו םִיַרְצִמ
 וּמִי ויָלְכָא-לְּכ םָהָל טיִנֹוא םֶהָלְּכ םֶהיֵחְבִז ול-ּובְרֶעִי
 םיל ושעַּת"הַמ :ָוהְי תיֵּבאֹוְבָי אֵל םֶׁשְפַל םֶמְהַליֵּ
 םִיָרְצִמ דו ׁשֵמ כלה הנִדיֵּכ :הָוהְי-נַח םולּ ְךֶעֹומ
 ַחוִח םֵׁשָריי שומיק ק םָפְסַכְל דָמְחַמ םֶרֶּבַקִּת ףֶמ םֶצְּבַקְּת
 7 עדי םֶלִׁשַ ימי ּואָּב הֶּדְקִּפַה ימי וּואָּב ;םֶהילְהאְּ
 הָּבַרְוְְֹוֲע בֶר לע ַחּורָה ׁשיִא עּנׁשִמ איִבָּנַ ליוַא לֵאָרְׂשִי
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 מי ּותַחׁש ּוקיִמְָה :ווָלַא תיֵבְּב הָמְטִׂשִמ ויְָרלְּכ לעֶזֶע-ליֹומ רעֶדְליוִו ַא איו יֹוזַא ,רּוׁשַא =רוו ר וו יוד וש -לָמ טיי י חַּפ אי ָהלַא-םִע םִיְָּפָא הָפֹוצ .:הָמָטְׂשִמ 66
 ןעֶּבעֶנעֶג טאָה םִיַרְּפֶא ,ןילַא ְּךיִז ראַפ
 איד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶראוָועֶג ןעֶּבעֶנעֶגְניִהַא ןעֶנעֶז אייֵז עֶׁשְּטאָח 10 :םֶרעֶּבאָהְּביִל ּוצ תֹונָּתַמ
 ןעֶרעוֶו טְקְנעֶרְקעֶג לעֶסיִּב ַא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶלְמאַזְרעֶפ דְנּוצַא אייֵז ְּךיִא לעֶז ְּךאָד ,םִיֹונ
 טְרֶהעֶמעֶנ ְּךיִז טאָה םִיַרְּפֶא לייוֵו 11 :ןעֶטְׁשְריִפ איִד דְנּוא ָּךֶלֶמ םעֶד ןּופ אָׂשַמ רעֶד ןעֶנעוֶו
 םֶהיֵא ראַפ ּבאָה ָּךיִא 19 :דֶניִז ַא ןייַז םֶהיֵא ּוצ תֹוחְּבְזִמ ןעֶלאָז יֹוזַא ,ןעֶגיִדְניִז ּוצ יֵדְּכ תֹוחְּבְזִמ
 -ָנָא ְּךאַז עֶדְמעֶרְפ ַא ראַפ איִז ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבֶא ,הָרֹוּת עֶנייֵמ ןּופ ןעֶּביִרְׁשעֶגְראָפ םעֶליֵפ
 ןעֶטְכעֶׁש אייֵז ? אייֵז םִע גוט םאְו ביִרְקַמ ןעֶנעֶז אייז סאָו תֹונְּבְרִק איִד 13 :טְנעֶכעֶרעֶנ
 -עֶב רֶע טעֶו דְנּוצַא ,ןיִראַד ןעֶגְנאַלְרעֶּפ ןייק טאָה ראַה רעֶד רעֶּבָא ,םִע ןעֶסֶצ רֵנּוא ׁשייֵלְפ

 ןייק ןעֶרְהעֶקְקירּוצ ןעֶלאָז אייֵז ,ןעֶפאָרְטְׁשעֶּב דְניִז עֶרייֵז טעוֶו רֶע דְנּוא דְניִז עֶרייֵז ןעֶקְנעֶד
 טֶעיֹוּבעֶג ְּךיִז טאָה דְנּוא ,רעֶפעֶׁשעֶּב ןייַז ןעֶסעֶגְרעֶּפ טאָה לֵאָרְׂשִי ןיִראָו 14 :םִיַרְצִמ
 ןעֶקיִׁשְסיֹוא לעוֶו ְּךיִא רעֶּבָא ,טעֶטְׁש עֶטְסעֶפ טְרֶהעֶמעֶג ְךיִז טאָה הָדּוהְי דְנּוא ,תֹולָכיֵה

 :ןעֶטְסאַלאַּפ עֶרְהיֵא (ןעֶנעֶרְּבְרעֶפנ ןעֶּבְראַדְרעֶפ לעֶו ְךיִא דְנּוא ,טעֶטְׁש עֶנייֵז ןיִא רֶעייֵפ ַא
 מ לעטיפַאק

 טְסאָה אּוד ןיִראוָו ,רעֶקְלעֶּפ איִד איזיֹוזַא דייֵרְפ עֶכְלאָז ַאטיִמ !לֵאָרְׂשִי יֹוא ְטיִנ ְּךיִד אייֵרְפ 1

 עֶלַא אייֵּב הֶנָּתַמ ַא ןעֶמעֶנ ּוצ טאַהעֶג ּביִל טְסאָה אוד ,טאָג ןייד ןעֶגעֶק ןעֶזעוֶועֶג הָנֵזְמ ךיִד
 דְנּוא ,(ןעֶזייֵּפְׁש ןעֶדייוו רעֶטְלעֶק דְנּוא רֶעייֵׁש איד טיִנ אייֵז טעוֶו םּוראָד 2 :םֶרֶעייֵׁש-ןְראָק
 דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶּבייֵלְּב טיִנ ןעֶלעוֶו אייֵז 3 :(ןעֶלְהעֶפ ןעֶנעֶקייֵלְרעֶפ ְךיֹוא אייֵז טעֶז ןייוו רעֶד
 ןעֶסֶע אייֵז ןעֶלעוֶו רּושַא ןיִא דְנּוא ,םִיַרְצִמ ןייק ןְהעֶנְקיִרּוצ טעוֶו םִיַרְּפֶא ןיִראָָו ,ראַה םעֶד ןּוּפ
 דְנּוא ,ןייוו ןּופ ָּךֶסֶנ ןָּבְרק ַא ראַה םעֶד ּוצ ןייַז בירְקַמ טיִנ ןעֶלעוֶו אייֵז 4 :אֵמָט זיִא סאוָו סאָד
 טְנאָלְק סאוָו םעֶנייֵא ןּופ טיֹורְּב םאָד אייז יֹוזַא ןייַז םֶהעֶנעֶגְנָא טיִנ םֶהיֵא ןעֶלעוֶו תֹונָּבְרַק עֶרייֵז
 סאוָוטיֹורְּב סאָד ןיִראָו ,ןעֶרעוֶו אֵמָט טעוֶו ןּופְרעֶד טֶסֶע סאוָו רעֶכיִלְטיִא ,ןייַז אייֵזּוצ סֶע טעוֶו
 גאָט םעֶד ןיִא ןּוהְט רֶהיֵאטְליוִו סאָו 2 :זיֹוה ס'ראַה םעֶד ןיִא ןעֶמּוקְנייִרַא טיִנ לאָז אייֵז ראָּפ זיִא
 -עֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָו 6 ? ראַה םעֶד ןּופ גאָטְרֶעייֵפ םעֶד ןיִא דְנּוא ,גְנּולְמאַזְרעֶפ רעֶד ןּופ
 איד ,ןעֶּבּורְנעֶּב אייֵז טעוֶו ףמ ,ןעֶלְמאַזְרעֶפ אייֵז טעוֶו םִיַרְצִמ ,אייֵרעֶּביֹור רעֶד ןעֶנעוֶו ןעֶגְנאַּג
 -קאַַו ןעֶלעוֶו רעֶנְרעֶד ,ןעֶציִזעֶּב ןְלעֶטְסיִד איִד ןעֶלעוֶו רעֶּבְליִז רֶעייֵז ראַפ (רעֶזייַהנ עֶניִטְסּולְג
 גְנּולאָצעֶּב ןּופ געֶט איד ,ןָא ןעֶמּוק ףאָרְטְׁש עֶרייֵא ןּופ געֶט איד 7 :ןעֶטְלעֶצעֶג עֶרייֵז ןיִא ןעֶס
 עָגּוׁשְמ זיִא שְנעֶמ רעֶכיִלְטְסייֵג רעֶד ,ראַנ ַא זיִא איִבָנ רעֶד ,ןעֶסיוִו םִע טעוֶו לֵאָרְׂשִי ךָא ןעֶמּוק

 טיִמ זיִא םִיַרָפֶא ןּופ רעֶטְכעוֶו רעֶד8 :סאַה ןעֶסיֹורְג ןייֵד ןעֶנעוֶו דְנּוא ;דֶניִז עֶליִפ עֶנייֵר ןעֶגעוֶו

 דְנּוא ןעֶגעוֶו עֶנייֵז עֶלַא ףיֹוא רעֶּפאַח-לעֶניֹופ ַא ןּופ ץעֶג ַא(איװ/זיִא איִבָנ רעֶד רעֶּבְא ,טאָג ןייֵמ
 גאָט םעֶד ןיִא איז יֹוזַא ,ןעֶּבְראָדְרעֶפ ףיִשְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז 9 :טאָג ןייַז ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא סאַה ַא
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 עשוה 09

 רָּבְדִּמַּב םיִבְנֲעַּכ  :םָתאֹּטַח רִֹקְפִי םֶנֵע רַֹּכָי הָעְבִנַה י
 יִתיִאְר ּהָתיִׁשאֵרְּב הָנֵאְתִּב הָרוּכבִּכ לֵאְרְׂשִי :ָתאֶצְמ
 והיו תֶׁשֹבל וו רֹוּפ--לַעַב ּואָב הֶּמִה םֶכֵתֹבֲא

 הָדֵּלִמ םֶהֹובְּכ ףַפועְתִי ףיִעְּכ םִיַרְפֶא ;םֶבָהָאְּכ םי צּוקׁש 11

 םביִתלַַּשְו םֶהינְביִתֶא ּלְד-מַא יִּכ :ןירהמו ןֵמבו 3
 -יׁשֲאַּכ םִיַרְּפא :םֶהֵמ יִרֹוׂשְּב םֶהָל יֹוא-םֵנייִּכ םָדָאְמ
 גֶוה-לֶא איִצֹוהְל םִיַרְפֶאְו הָוְנְב הָלּתְׁש 2 יִתיֵאְר
 יליֵכְׁשִמ םֶחֶר םֶהָלְדִּת ןּתִּתִיהַמ הוי םֶתָלְִּת נב

 לע םיִתאַנְׁש םָׁשייְּכ לֶּגְלִּנַּב םָתָעְר-לְּכ ;םִיִקמִצ םיִדָׁשְו וט
 = םֶתֶבֲהַא ףסֹוא אֵל םֵׁשְרְנֲא

 לב יִרְּפ ׁשֶבָי םֶׁשְרָׁש םִירפָא הָּכִה :םיִרְדיִפ םֶהיֵרָׂש 4

 ילַא םֶפָאְמי נב יִּמֲחמ יִתַמִהְוןורלִי יִּכםֶג ישעי יז
 :םיוַּב םיִרְְנְִיו ִליִצְמָׁש אֶל יִּכ

 יתיבמ םזוללצמ ַעֹר

 הדָּבְרִה ויְרַפְל .בֵרְּכ וָל-הָוַׁשי יִרְּפ לֵאָרְׂשִי טקֹּב ןפָנ א
 הָּתַע םָּבִל קָלָח ּותיבַצַמ ּבְדנה וצרַאְל בֹטּכ תֹוְבמַ 3 :
 הָּתַע יִּכ :םֶתֹובֲצַמ דֵרֹׂשִי םֶתּוחְִּמ ףֶרֶעַי אּוד ּומָׁשְֲי 5

 -הַמ ךֶלּמַהְו הָודיתֶא ּנאֹרָו אֵל יּכ ל ְךֶלֶמ ןיא ּורְמאְ
 חַפּו תיִרְּב תֶרָּכ אוָׁש תוָלָא םיִרָבְד ִהְּבִּד :ּנָיְׂשעַי
 רוני ןָוָא תיֵּב תֹו לע :יִרָׂש יִמְלֵּת לַע טָּפְׁשִמ ׁשאֹרָּכ ה

 -טכע עו 5 י יָלָע ו יִרְמִכו ַע ויִלָע לֵבָאיִכ וִרמִׂש ןֵבְׁש

 לה הָחְנִמ מל רוׁשֲאְל ותוא-סג :ינָּמִמ הָלָייכוְובְּכ
 הרָמְרִנ :וָתְצִעַמ לֵארְׂשי ׁשיִבָיו חּכִי םִירְפָא הָנׁשָב בֶרָי
 ןוא א ןמִׁשָנ ;םִיָמנְפ-לַע ףֵצַקְּכ הָּבְלַמ ורְמָׂש 8
 ורְמֶאְו םָתֹוהְּכמ-לע הָלָעַי רַּדְרַדְ זִק לֵאְְׂשִי אמה

 הָעְבִַה יֵמיִמ ּנילָעילְפִנ תיִעָבְנלְו ויסַּכ םיִרָהָל 9
 הָמָחלִמ הָעִבִַּב םֶנׂשַתאְל ּודָמֶע םֵׁש לֵאְרְשִי ָתאָמָה

 ;ןעֶטְסיִרְּב עֶטְראַדְרעֶפ דְנּוא ןייַז ליִּפַמ טּוהְט סאוָו א ַא אייֵז ּוצ ּביִנ
 ניוַפ אייֵז ְּךיִא ּבאָה טְראָד ןיִראָו לֶגֶלִג ןיִא ןעֶנעֶז ןעֶטייֵקְגיִטְבעֶלְׁש

 יו

 דְניִז עֶרייַז רֶע טעוֶו םּוראָד ,הָעְבִנ ןּופ

 -עָּב דֶניִז עֶרייֵז םעוֶו רֶע דְנּוא ןעֶקְנעֶדעֶג

 ןעֶנּופעֶג לֵאָרְׂשִי ּבאָה ָךיִא 10 :ןעֶפאָרְטְׁש
 ָךיִא ,רָּבְדִמ רעד ןיא ןעֶּביֹורְטְנייוֵו איז יֹוזַא
 איו יֹוזַא ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה
 "ייפ םעֶד ףיֹוא :ייַפ עֶניִטייֵצ טְשֶרֶע עֶנייַא

 ןעֶבְנאַגעֶגְניִהַא ןעֶנעֶז אייֵז רעֶּבָא ,םיֹוּבְנעֶב
 -עֶנְּפָאָּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא ,רֹועָּפ-לַעַּבּוצ
 -ְךעֶֶוְמּוא ןעֶנעֶז אייז דְנּוא ;דְנאַׁש ּוצ טייֵׁש
 ;םֶרעֶּבאָהְּביִל עֶרייֵז ָּךְרּוד ןעֶראָועֶג גיִד
 דֹובָּכ רֶעייֵז ,טְגְנאַלעֶּבְנָא םִיַרְּפֶא סאָו 1
 ,לעֶביֹופ ַא איו-יֹוזַא ןעֶהיִלְפְקעוֶוַא טעֶד
 -ָםְרעֶטּומ םעֶד ןּופ דְנּוא ,טְרּוּבעֶג רעֶד ןּופ
 ;ןָא טְפאַׁשְרעֶגְנאַַוְׁש רעֶד ןּופ דְנּוא ;ּבייֵל

 עֶרייֵז ןעֶהיִצְרעֶד ןעֶלעוֶו אייֵז עֶׁשְטאָח 2
 זיֹולְרעֶדְניִק אייֵז ְּךיִא לעוֶו ָּךאָד רעֶדְניִק
 -ךעֶּביִא ןעֶלאָז ןעֶׁשְנעֶמ עֶנייֵק זַא ,ןעֶכאַמ
 אייֵזּוצ העֶדְוְּדיֹוא טעוֶו סֶע ןיִראו ,ןעֶּבייֵלְּב

 ! ןּוהטִּפֶא אייֵז ןּופ ְָּךיִמ לעֶֶז ּךיִא ןעוֶו ןייַז
 ְךיִא םאָָו ,רֹוצ איז יֹוזַא זיִא םִיַרְפֶא 8

 ןעֶכיִלְּביִל ַא ןיִא טְצְנאַלְפעֶג ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה
 עֶנייַז ןעֶגְנעֶרְּבְסיֹורַא לאָז םִיַרְפֶא ,טרָא
 יֹוא 14 :םִרעֶנאָלְׁשְרעֶד איִד ּוצ רעֶדְניִק
 ןעֶּבעֶג טְסְליוִז אּוד סאו ,אייֵז ּוצ ּביִנ ! ראַה

 עֶרייֵז עֶלַא 8
 עֶרייֵז ןעֶנעוֶו טאַהעֶג

 םיִנ אייז לעוֶו ָּךיִא ,זיֹוה ןיימ ןּופ ןעֶּבייֵרטְסיֹורַא אייֵז לעדו = = םיִׂשֲעַמ ע טבע
 ,ןעֶראָועֶג ןעֶנאַלְׁשעֶב זיִא םִיַרְפֶא 16 :רעֶרְהעֶקַּפָא ןעֶנעֶז ןעֶראַה עֶרייֵז עֶלַא ןעֶּביִל רֶה

 עֶׁשטאָח ,אֹוי ,ןעֶגאָרְט טיִנ תֹוריִּפ עֶנייֵק ןעֶלעוֶו אייֵז ,טְראַדְרעֶפ ?ְנעֶד יי = עֶרייֵז
 ןייֵמ הק :ךיֹוּב רֶעייֵז ןּופ עֶמְסְניִטְסיִלְג סאָד ןעֶטייֵט ּךיִא לעדֶו ְּךאָד - ּואְוְועֶנ ןעֶלעֶֶו אייֵז

 -ךעפ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,טְכְראָהעֶג טיִנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז לי ןעֶפְראַזְרעֶפ אייֵז טעדֶו טאָג
 0 :םִיֹונ איִד ןעֶשיוִוְצ (ןייַז דָנְו עַנ) ןעֶר רֶר טְלעֶנאַו

 י לעטיפאק
 יֹוזַא ,םֶהיֵא ּוצ ָּךייֵלְג ןעֶנעֶז תֹוריּפ עֶנייַז ,קאָטְׁשְנייוַװ רעֶטְניִדעֶלעֶנְפיֹוא ןייַא זיִא לֵאָרְׂשִי 1
 ְךאָנ דְנּוא ,תֹוחְּבְזִמ עֶנייֵז ָךיֹוא רֶע טְרְהעֶמְרעֶפ יֹוזַא טְרְהעֶמְרעֶפ יי ווריַּפ עֶגייֵז איז
 :טְכאַמעֶנ טּוב תֹובֵצַמ עֶרייֵז אייז ןעֶּבאָה דְנאל ןייַז ןּופ 8 איֵד
 ריז ךיק
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 :ןעֶרעֶט טְשּוצ ֹובֵצַמ עֶרייֵז

 זיִא ץְראַה רֶעייֵז 9
 דְנּוא ,ןעֶכעֶרְּבּפֶא תֹוחְּבְזִמ עֶרייֵז טעוֶו רֶע ,ןעֶרעֶוֶו טְגיִרְלּושעֶּב אייֵז יע דָנּוצַא

 לייז ְּךֶלֶמ ןייק ןעֶּבאָה ריִמ ,ןעֶנאָז אייז ןעֶלעוֶו דְנּוצַא ןיִראוו
 אייֵז 1 ?ןּוהְט םֶנּוא ראַפ ָךַלֶמ רעֶד ןעֶד לאָז סאו ;טאָנ ראַפ טאַהעֶנ אָרֹומ טינ ןעֶּבאָה ריִמ

 רֶע דְנּוא ,תיִרְּב תֵרֹוּכ ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו ׁשְלאַפ ןעֶרעוֶוְׁש אייֵז ,רעֶטְרעוֶו (עַטְכעֶרְמּואנ ןעֶדעֶר
 :דְלעֶפ םעֶד ןּופ ְּךעֶלְגְרעֶּב איִד ףיֹוא טְפיִג איז יֹּוזַא ןעֶהיֵלְּב טְכאַמעֶב טָּפְׁשִמ םאָד טאָה
 ֵזָא תיֵּב ןּופ רעֶּבְלעֶק איִד ראַפ ןעֶטְכְראָפ ְּךיִז יד ןֹורמׂש ןּופ םֶרעֶניֹואוָוַנייַא איִד 9
 ןְעייֵרַפ ְּךיִז ןעֶנעֶלְפ סאָוו םיִנֲהֹּכ עַנייֵז רעֶּבָא ןְרֶעיֹורְט רעֶּביִראַד טעֶזִז קְלאָפ ןייַז ןיִראָו
 םאָד 6 :ןעֶראָועֶנ ןעֶּביִרְטְרעֶפ אייֵז ןּופ זיִא םִע לייזז (ןְרֶעיֹורְמ ןעֶלעוֶו) דֹובָּכ ןייַז ןעֶבעוֶו
 טעֶו םִיַרָּפָא ,בֵרָי ָּךַלֶמ םעֶד ראַפ הָנָּתַמ םֶלַא רּוׁשַא ּוצ ןעֶרעֶדִז = יו ךיֹוא טעדֶו
 טעֶדו ןֹורְמֹׂש 7 :הָּצֵע עֶנייֵז ןעֶנעֶו ןעֶרעֶדֶו טְמעֶׁשְרעֶפ טעֶז לֵאָרְׂשִי דְנּוא ,הָׁשּוּב ַא ןעֶמעַנ
 איד דְנּוא 8 :רעֶסאוַו םעֶד ףיֹוא םיֹוׁש רעֶד איז יֹוזַא ,גיִנעַק רֶהיֵא זמימ ן ןעֶרעֶדִד א

 ןעֶלעוֶו רעֶנְרעֶד ,לֵאָרְׂשִי ןּופ דֶניִז רעֶד ןעֶנעֶז ןעֶרעֶֶו טְגְליִטְרעֶפ ןעֶלעו ןִוָא תיֵּב ןופ תֹוּמָּב
 דָנּוא ,םִנּוא טְקעֶדעֶּב ,גְרעֶּב איִד ּוצ ןעֶנאָז ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא ,תֹוחְּבְזִמ עֶרייֵז ףיֹוא ןְהעֶנְפיֹוא
 איֵד ןּופ טְניִדְניִזעֶג טְסאָה אּוד יי יוא 9 :םִָנּוא ףיֹוא טְלאַפ ְּךעַלְגְרעֶּב איִד ּוצ
 הֶעְבִּנ ןוא הָמָחְלִמ איד ,ןעֶּביִלְּבעֶג ןְהעֶטְׁש אייֵז ןעֶנעֶז טְראָד ,ןָא הָעְבִנ ןּופ נעֶט

 ןעגעק



 עשוה

 טאָה רעֶדְניִק עֶטְכעֶרעֶגְמּוא איִד ןעֶנעֶק
 ןייֵמ זיִא םֶע 10 :טְכייֵרְנְרעֶד טיִנ אייֵז

 -אָרְטְׁשעֶּב אייֵז לאָז ָּךיִא םאָד ןעֶגְנאַלְרעֶפ
 רעֶקְלעֶפ ְךיִז ןעֶּבאָה אייז ןעֶנעֶק דְנּוא ,ןעֶפ
 טְפאָרְטְׁשעֶג ןעֶלעוֶו אייֵז ןעֶו ,טְלעֶמאַזְרעֶפ
 :ןעֶדְניִז אייֵוְצ עֶרייַז ןעֶנעוֶו ןעֶרעוֶו
 ּבְלאַק סעֶטְרְהעֶלעֶּב ַא זיִא םִיַרְפֶא רעֶּבָא11
 ןיִּב ָּךיִא דְנּוא ,ןעֶׁשעֶרְד ּוצ ּביִל טאָה סאוָו
 (םעֶנעֶׁשנ רֶהיֵא רעֶּביִא ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא
 -ייֵר ןעֶכאַמ םִיַרְּפֶא לעוֶז ְּךיִא ,זְלאַה ןעֶטּוג
 לאָז בֹקֲעַי דְנּוא ,ןְרעֶקַא לאָז הָדּוהְי ,ןעֶט
 ּוצ טֶעייֵז 19 :ןעֶלְקעֶרְּבּוצ (רְלעֶפ סאָד

 טְלאָז רֶהיֵא יֵדְּכ ,טייקְגיִטְכעֶרעֶג ןיִא ְָּךייֵא
 ְךייִא טְרעֶקַא ,דֶסֶח םעֶד ְּךאָנ ןְלעֶמאַזְנייַא
 ּוצ טאָנ טייֵצ זיִא םֶע ןיִראָו ,רעֶקַא ןייֵא
 טעוֶו דְנּוא ןעֶמּוק טעוֶו רֶע ויִּב ןעֶכּוז

 :טייֵקְניִטְכעֶרעֶג ןעֶגְגעֶר ןעֶזאָל ְךייֵא ףיֹוא
 תַעְׁשֹר טְרעֶקַאעֶג רעֶּבָא טאָה רֶהיֵא 8
 ,טְכעֶרְמּוא ןעֶטיִנְשעֶג טאָה רֶהיֵא דְנּוא
 ןּופ תֹוריֵּפ איִד ןעֶסעֶנעֶג רֶהיֵא טאָה םּוראָד
 ְךיִד טְסאָה אּוד לייוו ,ןעֶנעֶקייֵל רֶעייֵא

 א י

 תואְּב :הולע נְבילַע
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 * םָרָפֶא = םימצ עםֶהיֵלֲעַו ַפֶסֶאְו םִרָסָאוי

 11 ינֲו ׁשּודְליִּת יה וְבַהֹא היְלִמ .הָהָנָע םִיַרפֶאְ ;םָתי : יִּתְׁשִל

 הדָדּוהְי ׁשֹוֲחַי םִיַרְפֶא םיִּכְרַא ּהָראְוַצ בֹוטילַע יִּתְרָבָע
 צור דָמָחייִפְל ורְצק הֶקָדְצִל םֶכָל ּועְרז :םֶקִעַ ול ולידְּדׂשִי
 ;םָכָל קֶדָצהָרֹויְו אֹוֿבָיידַע הָוהְי-תֶאׁשֹוְרְדִל תַעְו ר םֶכָל
 צ ייַּכ ׁשֵחָכייִרְּפ םָּתלַכָא םֶּתְרַצְק הָתָלְוַע עַׁשְריְּתְׁשִרֲח
 ו+ ילכְביִמעְּב ןֹאָׁש םאָקְו :ךי ובנ בֶרְּ ָךְכרדְב ָתְָמְב
 הכל לאְָרא תּל דֶשכ דָא ךרֶצְבִ
 וט תָעְריִנְּפִמ לֵא-תיֵּב םָכָל הָׂשֶע הָכָּכ !הָׁשָּטְר םיִנָּב"לַעםִא
 :לָארׂשִי ךֶלֶמ הָמַדנ הָמְַנ רַחָׂשַּב םֶכְתִעָר

 י אי
 9 א וָאְרִכ :יִנְבִל יִתאָרָכ םִיָרְצִּמִמּו ּוהֵבֲהָאְו לֵארְׂשִי רַעָנ יִּכ
 :ןרטִקְ םיִלְָפלְו וחּבי םיִלָעְּבַל םֶהיֵנְּפִמוכְלָה ןֵּכ םֶהָל
 ִכּועָדָי אָלְו ויָתֹעורץלַע םֶהָק .םִירְפָאְל יּתלגְרִּת יִכָאו
 הָיהְֶ הָבֲהַא תָֹתֹבעַב םַכׁשְמָאםָדָא ילְבַחְּב :םיִתאּפִ
 בּׁשָי אָל .:ליִכּוא ויִלַא סַאְו םֶהיֵחְל לע לע ִמיִרְמַּכ םֶהָל
 5 הָלָחְו :םׁשָל ּונָאמ יִּכ ָכְלַמ אוָה ראו םִיַרְצִמ ץרַא-לָא
 הָלָכֶאְו ויִדב הָתְּלִכְ וירְָּב בֶרָח

 יי

 ;םדיתו יזעממ
 = יִמַפְוי +=

 5 ךיא :םַמּרְי אל דַָי ּהֲאְרקִילַע-לֶאְ ִתָבּׁשְמִלםיִאּולְת
 משא הָּמִדְַכךנִַא ךא אָ ךנמָ םיֶא נָא
 שא אֵל :יָמוחנירְמִנ חָ יבל לע ְפהנ אב
 אלו יא לא יּכםרפא תַחַׁשל בָׁשֶ אלי ןחח
  ּוְכְלִי הָוהְי יִרֲחַא :ריִעְּב אֹובָא 1 שֹודָק ָךֵּבְרִקְּב ׁשיִא
 11 וָדְרָחָי ;םִימ םִיִנָב ּוָדְרָחְיְו אשי אּודייֵּכ נָאְׁשִי הָירַאְּכ

 :הָוה-םֶאְנ םֶהיֵתּב ןיִא דְנּוא ןעֶנעוֶו עֶנייֵד ףיוא טְרעֶכיִזְרעֶפ ר : ריר הי ר -ילַע םִּתַבשְהו רוָשַא ץֶרָאמ הָנֹיִּו םיִרְצִמִמ יוּפִצִכ

 טעוֶו םּוראָד דְנּוא 14 :םירֹוּבִנ עֶליִפ עֶנייֵד

 טְרעֶטְׁשּוצ ןעֶלעוֶו ןעֶגְנּוטְסעֶפ עֶנייַד עֶלַא דְנּוא ,קְלאָפ ןייֵד ןעֶׁשיוִוְצ לעֶמיִּטעֶג ַא ןְהעֶטְׁשְפיֹוא
 הָמָחְלִמ רעֶד ןּופ גאָט םעֶד ןיִא טְרעֶטְׁשּוצ לאַּבְרַא תיֵּב טאָה ןֵמְלַׁש איו יֹוזַא דאָרְג ,ןעֶרעוֶו
 ְךייַא ּוצ טעֶו יֹוזַא דאָרְג 18 :רעֶדְניִק עֶרְהיֵא טיִמ ןעֶרעֶו ןעֶטְלאָּפְׁשּוצ טעוֶו רעֶטּומ איִד
 ןעֶגְראָמְהיִרְפ םעֶד ןיִא .מייקְגיִטְבעֶלְׁש עֶרייֵא ןּופ ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד ןעֶנעוֶו ןּופ ,ןּוהְמ לֵא-תיַּב
 ;ןעֶמּוקְמּוא םיוִועֶג לֵאָרְׂשִי ןּופ ָּךֶלֶמ רעֶד לאָז

 אי לעטיפאק
 ּבאָה םִיַרְצִמ םיּוא דְנּוא ,טְּביִלעֶג םֶהיֵא ָךיִאּבאָהיֹוזַא (דְניִקנ גְנּוי ַא ןעֶזעוֶועֶנ זיִא לֵאָרְׂשִי ןעדֶו 1
 אייֵז ראַפ אייֵז ןעֶנעֶז יֹוזַא ,ןעֶפּורעֶג אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא 2 :ןהזז ןייֵמ ןעֶפּורעֶג ָּךיִא
 רעֶדְליִּבְנעֶצעֶנ איִד ּוצ דְנּוא ,םיִלָעְּב איִד ּוצ ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקמ ןעֶּבאָה אייֵז ,ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא
 -ונעֶנְפיֹוא אייז ּבאָהְּךיִא ,ןְהעֶנ ּוצ טְנְרעֶלעֶנ םִיַרְפֶא ְךיֹוא ּבאָה ְךיִא 3 :טְרעֶכייֵרעֶג אייֵז ןעֶּבאָה
 :ןעֶלייֵהטְלאוָועֶג אייֵז ּבאָה ְךיִא זַא טְסּואוְועֶנ טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא ,םְמעֶרָא עֶנייֵמ ףיֹוא ןעֶמ
 דְנּוא ,טְפאַׁשְּביִל ןּופ קירְמִש עֶּבאָרְג טיִמ ,ןעֶשְנעֶמ ןּופ קיִרְטְׁש טיִמ ןעֶניֹוצעֶנ אייֵז ּבאָה ָּךיִא 4
 ָךיִא דְנּוא ,ןעֶקאַּב איִד ןּופ ָּךאָיסאָד קעוֶוַא ןעֶמעֶנ םאו איִד איזיֹוזַא ןעֶזעוֶועֶנ אייֵז ּוצ ןיִּב ְּךיִא
 ןייַז טעֶו רּוׁשַא רעֶּבָא ,םִיַרְצִמ ןייק ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ טיִנ לאָז רֶע  :ןעֶסֶע טְגייֵנעֶג םֶהיֵא ּוצ ּבאָה
 א ןעֶהּורטעֶו דְרעֶוְׁש ַא דְנּוא6 :ןעֶרְהעֶקְמּוא (ריִמּוצ) טיִנ ָךיִז ןעֶליוִו אייֵז לייוֵװ ,ןייֵז ּךֶלֶמ
 ןעֶנעֶוו ןעֶּבְראַדְרעֶפ אייֵז טעוֶו דְנּוא םירֹוּבִנ עֶנייֵז ןעֶרְהעֶצְרעֶפ טעוֶו םִע דְנּוא ,טעֶטְׁש עֶנייֵז
 דָנּוא ,ןעֶרְהעֶקְמּוא ריִמ ּוצ ְךיִז ןעֶלאָז אייֵז ּביֹוא קָּפּוסְמ ןעֶנעֶז קְלאָפ ןייֵמ רעֶּבָא 7 :תֹוצִע עֶרייֵז
 -אֵזּוצ טיִנְּדיִז אייֵז ןעֶליוִוְּךאָד ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶדּוצ ןעֶמּוקּוצ קיִרּוצ אייֵז טְפּור ןעֶמ עֶׁשְטאָח

 יטְנִעְרעֶּביִאָךיִדְךיִא לאָז איו ? ןעֶּבעֶגַּפָאָדיִד ּךיִא לאָז איו םִיַרְפֶא ,יֹוא 8 :ןעֶּבעֶהְרעֶד ןעֶמ
 ןעֶכאַמְּךיִדְּדיִא לאָז איוז ?הָמְדַא איז ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא ְּךיִד ְּךיִא לאָז איז ?לֵאָרְׂשִי יֹוא ,ןְרעֶפ

 ןיִא ןעֶנעֶז ןעֶטייֵקְמְראַּבְרעֶד עֶנייֵמ ,טְהעֶרְדְרעֶפ ריִמ ןיִא זיִא ץְראַה ןייֵמ ?םיִאֹובְצ איו יֹוזַא
 זיִא ןְראָעְמיִרְנ ןייַמ איו יֹוזַא ןּוהְט טיִנלעֶוָּךיִאפ :ןעֶראוָועֶג טְציִהְרעֶד רעֶדְנאַנייֵא אייֵּב ריִמ
 ַא טיִנ דְנּוא טאָג ןיִּב ָךיִא ןיִראוָו ,ןעֶּבְראַדְרעֶפ ּוצ םִיַרְּפֶא יִדְּכ ןעֶרְהעֶקְמּוא טיִנ ְּךיִמ לעזְז ָךיִא
 :טאָטְׁש איד ןיִאְןעֶמּוקְניירַאטיִנלעֶוְּךיִא דְנּוא ריִד ןעֶׁשיוִוְצ רעֶניִלייֵה רעֶד ןיִּב ָךיִא ,שְנעֶמ
 רֶע ןעֶו ןיִראָה ;ּבייֵל ַא אי יֹוזַא ןֶעייֵרְׁש טעוֶו רֶע ,ןְהעֶנְכאָנ ראַה םעֶד ןעֶלעוֶו אייֵז 0
 ןְרעֶטיִצ ןעֶלעוֶו אייֵז 11 :ןְרעֶטיִצ טייַז-בֶרֵעַמ ןיִא רעֶדְניִק איִד ןעֶלעוֶו יֹוזַא ןֶעייֵרְׁש טעוֶו
 לעֶזֶו ְךיִא דְנּוא ,רּוׁשַא דְנאַל םעֶד ןּופ ּביֹוט ַא איז דְנּוא ,םִיַרְצִמ םיֹוא לעֶניֹופ ַא איו יֹוזא

 ;ראַה רעֶד טְגאָז ,רעֶזייֵה עֶרייֵז ןיִא ןעֶצעֶזעֶּב אייֵז
 םירפא טי
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 טיִמ טְלעֶנְניִרעֶנְמּורַא ְּךיִמ טאָה םִיַרְּפֶא 1  דֶצ הֶדוהיִו לֵאָרְׂשִי תיֵּב הָמְרִמְבּוםִיַרְפֶא ׂשֵחכְב יִנָצְבִס א

 לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םאֶד דְנּוא ןעֶגיִל "הר הור הָעֹר םִיַרפֶא :ןמָאנ םיִׁשֹודְק-עו לֵאיסִע דֶר 2
 יי ּותֹרְכִי רּוָׁשֲא-םִע היִרְבו הָּבִרַי דֶׂשָ בִוְכ םֹיַה-לָּכ םִי רֶק

 טְשְרעֶה הָדּוהְי רעֶּבָא ,איירעֶגיִרְטעֶּב ט'מ .לע דֵקְפִלְו הָדּהְיסִע הָוהיַל ביִרָו :לֶבּו םִיָרְצִמְל מו 8
 איִד טיִמ אייֵרְמעֶג זיִא דְנּוא ,טאָג טיִמ ְּךאָנ יָא-תֶא בקָע ןְּטִבב :ול בָשָי וָלְלַַמְּכ וְכרְרַּכ בקי 4
 םעד ןּופ ְּךיִז טְרְהעֶנְרעֶד םִיַרְפֶא ע ?עֶכיליַה הרָכְּב לו ְךָאְלַמ-לֶא רַׂשַו :םיִה :לָא-ת וַא הָרָׂש וָנֹואְבּו ה

 עֶלַא ,רְניוִו-חַרָזִמ םעֶד ְךאָנטְנאָי דְנּוא ,דְניוװ +  וה !ונִִע רֵּבדְו םָׁשְ וָאְצִמִילֵא-תיִּב וָלדחְתִינ
 -עֶּביֹור דְּוא ןעֶניִל רֶע טְרְהעֶמְרעֶפ גאָט בוׁשָת לאו ְִָּ וְכִי * תואכה יֵהלֲא

 : נא ודיְּב ןַענְּכ :ריִמָּת ָהלַא-לֶא הָוקְו רֹמְׁש טָּפְׁשִמּו 5
 -עוֶועֶב תִיַרְּב תַרֹוּכ ןעֶּבאָה אייז דְנּוא אייר  ָהאָצְמיִּתְַׁשָע א םִי ירְפֶא רֶמאֵּו ;בֵהֶא ֶׂשֲעַל הֶ ְרַמ 9
 לֶהָע טְרעוֶו םִיַרְצִמ ןייק דְנּוא ,רּושַא טיִמ ןעֶז יִבָֹאְו :אָטְחירֶׁשֶא ןע יִליואְצִמִו אֵל יִיניילְּכ יִל ןִֹא י

 גיִרָק א ְּךיֹוא טאָה ראַה רעֶד3 :טְגְנעֶרְּבעֶג ימי םיִָהאב ישא רֶע םִירצִמ ץרַאמ הַא הָוהְ
 -אָרְטְׁשעֶּב בקֲעַי טעוֶו רֶע דְנּוא ,הָדּוהְי טיִמ ְךְֶבּו יִתיֵּבְרִה ןיִוח יִכֹנֶאְו םיִאיִבְגַה-לַע יקר ;דעומ 1
 עֶנייֵז ְּךאָנ דְנּוא ןעֶנעוֶו עֶנייֵז ְּךאָנ ןעֶפ :ֵנֹלנַּב ּוָה אוָׂש-ךַא ןוא רֶעְלניסִא :הָּמַרָא םיִאיִבְנַה 2
 -קירּוצ םֶהיֵא רֶע טעֶו םיִׂשֲעַמ עֶטְבעֶלְׁש חרב :דְׂש יִמְלַּת לצ ִלָנְּכֹ םֶתֹוחְּבְוִמ םּנ ּוחּבְז םיִרָוְׁש 3

 םיִרעֶטּומ ןייֵז ןיִא ןיֹוׁש ןיִראוָו 4 :ןעֶרְהעֶק ;רֶמָׁש הָׁשִאְבּו הֶׂשִאְּב לֵאָרְׂשִ הב םֶרָא הָהֶש בי
 טיִרְטסעֶדאייֵּב רעֶדּורְב ןייַז רֶע טאָה ְךיֹּ :רָמָׁשִנ איִבָנְבּו םִירצִמִמ לֵאָרׂשִי-תֶא הָוהְי הָלָעָה איִבָנְבּו 4
 טהנו איש .הסש טעטיק ביִׁשָיֹותָּפְרָחְו ׁשֹוטְי לע ויָמָרְוםיִרּורְמַת םִי ְךֶפֶא םיִצְכַה וט

 רֶע טאָה ַחּכ ןייַז טיִמ דְנּוא ,ןעֶמּונעֶגְנָא ;ונֹדֲא ול
 טאָה רֶע אֹוי 2 :טאָג רעֶּביִא טְשְרעֶהעֶג 4 :

 זיִא רֶע דָנּוא ָּךֶאְלַמ םעֶד רעֶּביִא טְשְרעֶהעֶג - ַעַּכַּב םֵׁשֲַּ לֵאְרְׂשִיְּב אוִה אָׂשָנ תַתָר םִיְַפֶא רַּבַרְּכ א
 דְנּוא טְנייוִועֶג טאָה רֶע ,ןעֶמּוקעֶגייֵּב םֶהיֵא םּפסַּכִמ הָנֵּמַמ םֶהָל שעה אֹטַהְל ּופָסֹוי ו הָּתַעְו :תֹמַָו 2

 םֶהיֵא טאָה רֶע ,ןעֶטעֶּבעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע םיִרָמֶא םה םהָל ; הֶלְּכ ם םיִׁשָרָח הֶׂשֲעַמ םי ַבַצֲע םָנּו בֶתַּכ

 רֶע טאָה טְראָד דְנּוא ןלֵא תיֵּב ןיִא ןעֶנּופעֶב יכַּטַכְו רֶקֹּב-ןנעֶכ יְהִי ןֵכָל :ןּוקָׁשִי םיִלָנ ִע םֶרֶא יֵחָבְו
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאָד 6 :טעֶרעֶג םֶנּוא טיִמ ִכָֹאְו ;הָבראמ ן ןְׁשֶעְכּו ןְרֹנמ רעפִי ץמִּכ 'ךלה םיִּכְׁשַמ 4

 ןייַז זיִאהָוהְי ,תֹוליִיַח איִד ןּופטאָג רעֶד הֶוהְי '  ,2:59 ויעש בא .=+ על אל יִתָלְו םִתְלאָו םִיַרְצִמ ץרָאמ ּךֵהלֶא יי
 ןעֶטיִה טְסְלאָז אּוד ,טאָנ ןייֵד ּוצ ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ ּךיִד אּוד טְסְלאָז רעֶּביִראָד 7 :םיִנעֶטְכעֶדעֶג
 זיִא רֶע רעֶּבָאה 8 :טאָנ ןייד ףיֹוא ןעֶפאָה ניִדְנעֶטְׁשעֶּב טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,טָּפְׁשִמ דְנּוא דֶסֶח

 -יֵרְדְרעֶטְנּוא ּוצ ּביל טאָה רֶע ,ןעֶלאָׁשְגאָָו עֶׁשְלאַפ דְנאַה עֶנייֵז ןיִא טאָה םאו רֵחֹוס ַא איו
 -ְסיֹוא ריִמ ראַפ ּבאָה ְּךיִא ,ןעֶראוָועֶנ ְּךייֵר ְּךאָד ןיִּב ְּךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה םִיַרְפֶא דְנּוא 9 :ןעֶק
 טְכעֶרְמּוא ןייַא ןעֶניִפעֶנְסיֹוא טיִנ ןעֶמ טעוֶו טייֵּבְרַא עֶנייַמ עֶלַא ןיא ,ןעֶגעֶמְרעֶפ ַא ןעֶניִפעֶב
 לעֶוָּךיִא ,רעֶהםִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןּופטאָנ ןייַד ראַה רעֶד ןיִּב ָּךיִא רעֶּבָא 10 :דֶניִז ַא זיִא סא
 דְנּוא 11 :(תֹוּכוס) בֹוט םּוי ןּופ געֶט איִד ןיִא איוזיֹוזַא ןעמלעֶעֶ ןיִא ןעֶניֹואוְו ןעֶכאַמ ְּךאָנ ְּךיִד
 ךְרּוד דְנּוא ,תֹואּובְנ טְרְהעֶמְרעֶפ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,םיִאיִבִנ איִד ְּךְרּוד טעֶרעֶנ ְּךיֹוא ּבאָה ְּךיִא
 תֶמָאָּב ? רֶעְלִג ןיִא טְכעֶרְמּוא ןעֶד זיִא 2 באר א טעֶרעֶנ ְּךיִא ּבאָה םיִאיִבְנ איִד
 ךיֹוא ,תֹונָּבְרִק םֶלַא ןעֶסְקָא ןעֶטְכאָׁשעֶג אייֵז ןעֶּבאָה לֶנֶלִנ ןיִא ,ןעֶראוָועֶג ׁשְלאַפ ןעֶנעֶז אייֵז
 :דְלעֶפ םעֶד ןּופ ְּךעֶלְנְרעֶּב איִד ףיֹוא רעֶנייֵטְׁש-ןעֶפיֹוה איז יֹוזַא ןעֶנעֶז ,תֹוחְּבְזִמ עֶרייֵז
 ּבייזַו ַא ראַפ טְניִדעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי דְנּוא ,םֶרַא ןּופ דֶלעֶפ םעֶדּוצ ןעֶפאָלְטְנַא זיִא בֹקֲעַי דָנּוא 8
 -עֶגְפיֹורַא טאָנ טאָה איִבָנ ַא ָךְרּוד דְנּוא 14 :(ףאָש איד טיִהעֶנ רֶע טאָה ּבייזז ַא ראַפ דָנּוא
 טאָה םִיַרְפֶא 19 :טיִהעַּב אייֵז רֶע נאָה איִבָנ ַא ָּךְרּוד דְנּוא ,םִיַרְצִמ םיֹוא לֵאָרְׂשִי טְגְנעֶרְּב
 ןעֶרעוֶו טְזאָלעֶגְקיִרּוצ םֶהיֵא ףיֹוא טּולְּב ןייַז טעֶז רעֶּביִראָד טְנְראָצְרעֶד ְךיִלְרעֶטיִּב םֶהיֵא
 :ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ םֶהיֵא ּוצ דְנאַש עֶנייז טעוֶו ראַה ןייַז דְנּוא

 בי לעטיפאק
 רעֶּבָא ,לֵאָרְׂשִי ןיִא ןעֶּביֹוהְרעֶד ְּךיִז רֶע טאָה יֹוזַא םיִנְרעֶטיִצ טיִמ טעֶרעֶג טאָה םִיַרְּפֶא ןעוֶו 1
 ןעֶּבאָה דְנּוצַא רעֶּבָא2 :ןעֶּבְראַטְׁשעֶנ רֶע זיִא יֹוזַא לַעַּב ָךְרּוד טְגיִדְניִזְרעֶפ ְּךיִז טאָה רֶע ןעוֶו
 ןּופ דְליִּבְנעֶצעֶג םעֶנעֶסאָנעֶג ַא טְכאַמעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶניִדְניִז ּוצ טְרְהעֶמעֶג אייֵז

 -רַא איד ןעֶצְנאַג םיִא ראָג ,הדְנאַטְׁשְרעֶפ םעֶנעֶגייֵא רֶעייֵ ְּךאָנ ןעֶצעֶג דְנּוא ,רעֶּבְליִז רֶעייֵז
 ביִרקַמ אייֵז וצ ןעֶנעֶז םאִו ןעֶׁשְנעֶמ איד ןעֶזאָל ,אייֵז ּוצ ןעֶגאָז אייֵז ,רעֶלְטְסְניִק ַא ןּופ טייַּב
 -ןעֶנְראָמְהיִרְפ איִד איו ןייַז אייֵז ןעֶלעֶו רעֶּביִראָד 8 :רעֶּבְלעֶק איִד ןעֶׁשיִק תֹונָּבְרַק
 איו יֹוזַא דְנּוַא ,טְהעֶנְרעֶפ םאָו היִרְּפ רעֶד ןּופ יֹוהְט רעֶד איז יֹוזַא דֵנּוא ,ןעֶקְלאוָו
 ְךיֹור רעֶד איז יֹוזַא דָנּוא ,רֶעייֵש איִד ןּופ קעוֶוַא טְזאָלְּב דְניווְמְרּוטְש רעֶד םאֵזו יֹורְטְׁש
 ְךיִד טאָה סאָוונ ,טאָנ ןייַד ראַה רעֶד ןיִּב ָּךיִא רעֶּבָא 4 :רעֶטְסְנעֶפ םעֶד ןּופ םיֹוִרַא טֶהעֶג סאו
 ןעֶנעֶק טאָג ןְרעֶדְנַא ןייק אזד טְסְלאָז ריִמ ץּוח דְנוא ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןּופ (טְכאַרְּבעֶגְפיֹורַא

 ר ןיראוו



 עש ה

 -ְךעֶפ רעֶפְלעֶה ןייק זיִא ריִמ ץּוח ןיִראָו
 ןיִא טְנעֶקעֶג ְּךיִד ּבאָה ְּךיִא 2 :ןעֶדְנאַה
 יֹוזַא 6 :דְנאַל ןעֶקּורְט ַא ןיִא ,רֶּבְדִמ רעֶד
 (םעֶׁשאַּפעֶגנטעֶדייוועֶגְךיִז ןעֶּבאָה אייז איו
 ןעוֶו רעֶּבָא ,ןעֶראָועֶג טאַז אייֵז ןעֶנעֶז יֹוזַא
 ְךיִז טאָה יֹוזַא ןעֶראוָועֶג טאַז ןעֶנעֶז אייִז

 ןעֶּבאָה רעֶּביִראָד ,ןעֶּביֹוהְרעֶד ץֶראַה רֶעייֵז
 ְךיִא לעוֶו םּוראָד 7 :ןעֶסעֶנְרעֶפ ָּךיִמ אייז
 איז דְנּוא ,ּבייֵל ַא איו יֹוזַא ןעֶרעוֶו אייֵז ּוצ

 ט59 רֹי (ני

 ה ;תֹוָבֲאְלַּת ץֶרָאְּב רֵּבְדּמַּב ְךיִתְעַדָייִנֲא :יִּתְלִּב יא עיׁשומּו
 6 י יאוש בל טל םֶרָו יִעְבִׂש ּועָּבְשִַּו םֶתיִעְרַמְּכ
 1 ׁשְִפֶא :רוָשָא ְךֶרָד-לַע רֶמָנְּכ לֵחָׁשיֹומְּכ םֶהָל ן יִהָאְו
 תיַח א טָׁש םלְכֶאְו םָּבל רנְס עֶרְקֶאְו לּוּכׁש בֶדְּכ
 ייֵתַא :ךֶרֶָעְב בייַ לֵאְׂשִי ךתֶהְׁש :םִעָּקַבְּת הָדָּׂשַה
 ָּתְרַמָא רֶׁשֲא ךיֶטְפִׂשְו ךיל ָךְעיִׁשֹוו אֹופַא ךכרמ

 וג :יִתרָבְֶּב חק יפַאְבךֶלָמ ךלְדָּתֶא :םיִרָׂשוִדַקְמיִליִהְנִּ
 1 ּואֵבָי הָרלְ ילְבַת :תאָטַ הפ םיִרְפָא ןוָע רּורְצ

 רֵבְׁשִמְּב רֶמֲעייאל תעיִּכ םֶכָח אֵל ןְבדאוה וָל
 1 יַהָא תֶוָמ ְּךיֶרָבְד יִהָא םֶלֶאְנֶא תֶוָּמִמ םֵּדְפֶא לֹואְׁש ְךיִמ

 יט איִרְפִי םיִחַא ןיִּב אוה יִּכ :יָניֵעְמ רֶתֶּסִי םַחָנ לֵאׁש ְךְבֶט

 + י-יי
 *י-- +=

 בֶרָחַי ֹורֹוקַמ שבו הָלֹע רָּבְרִּמִמ הָוהְיַחּור םידָק 0 שא קיק רע עד א החי = לא
 :הָּדְמֶח יִלְכ-לָּכ רצוא הָמׁשְי אה ֹונְעַמ = .ְביֹורעֶּב ַא איז ןעֶנְנעֶגעֶּב אייֵז לעוֶז ָךיִא 8
 די שטייט יז לעוֶו ְךיִא דְנּוא ןעֶגְנּוי עֶרְהיִא ןּופ רעֶּב רעֶט
 א םֶהיֵלְל לפי בר הלא הָתָמיִּכ ןְמִׂש טֵֶׁאַּת = דְנּוא ,ץֶראַה ןעֶמאָלְׁשרעֶפ רֶעייֵז ןעֶמייֵרּוצ
 3 הָדָוהְי דַע לֵאָרְׂשִי הָבּוׁש ְִִי וָתוירְהְוׁשְְִי -ָנּוי ַא איז ןעֶסֶעְפיֹוא טְראָד אייז לעוֶוְּךיִא

 אשרה זה קי לע עד ופ תיחאד א בי
 אל בר אל טיי נשא דא :טזְפִש = ישי יא 9 ןעֶטְלאַפְׁשּצ אייז ןעֶלעֶ
 ותְיםֶהְי ָךְב-רֲֶׁאּוניִָ הֵׂשֲַמְל טניִהלֶא דֶש רַמאָנ  רעֶּבָא ,ןעֶּבְראָדְרעֶפ ןיילַא ְּךיִד טְסאָה אּוד
 ה הָיְהֶא עִמִמ ִּפַא בֶׁש יִּכ הָבָדְנ םָבָהְא םֶתְבוׁשְמ אֶּפְרַא ןייז לי ְּךיִא 10 :ריִמ ןיִא זיִא ףְליִה עֶנייֵד
 : וי ןְָלַּכ יִׁשְרָׁש ךיו הָנׁשׁשַּכ חָרְפִי לֵארׂשִיְל ֵטַכ םאִח רעֶרעֶדְנַא ןייַא זיִא ּואוְוַא ;ְּךֶלֶמ ןייד
 8 יֵבְׁשִיֹובְׁשָי :ָבְלַּכ ול ַחיִרְו וָדֹוה תּיזכ יִהיִו ויָתֹוקְנּו ?טעֶטְׁש עֶנייֵד עֶלַא ןיִא ןעֶפְלעֶה ריִד לאָז

 + םִירְפֶא :ןונכִל ןְּכ וכן יִתְרִפןֶגָד ויחי ולְב אּוד סאוָו םיִטְפֹוש עֶנייֵד ןעֶנעוֶו ןּופ דְנּוא
 נער שיִרְבּכ יא נושא יִת יִנָא םיִבִצֲעַל דע יֵלחחמ -ִׁשְריִפ דְנּואָּךְלְמ ַא ריִמ ּביִג ,טְגאָזעֶגטְסאָה

 -קעֶוַא םֶהיֵא לעֶו ְּךיִא רעֶּבָא ,ןְראָצ ןיימ ןיִא ְּךֶלֶמ א ןעֶּבעֶגעֶג ריִד ּבאָה ְּךיִא 11 ?ןעֶט
 -ךעֶפ ןעֶנעֶז דֶניִז עֶנייֵז ,ןעֶדְנּוּבְרעֶפ זיִא םִיַרְפֶא ןּופ דְניִז איִד 12 :ןְראָצְמיִרְג ןייֵמ ןיִא ןעֶמעֶנ
 ַא זיִא רֶע ,ןעֶמּוקעֶב םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז ןיִרעֶניוִועֶג ַא ןּופ ןעֶצְרעֶמְׁש םיִּטְרּוּבעֶג 13 :ןעֶנְראָּב
 -עַּב ןעֶנעֶק טיִנ טעוֶו רֶע סאוָו טייֵצ ַא ןעֶמּוק םֶהיֵא ּוצ טעוֶו םּוראָד ,גּולְק טיִנ זיִא סאו ןְהּוז
 ןּופ ןעֶזעֶלְרעֶד אייֵז לעֶז ְּךיִא 14 :רעֶדְניִק טְניוִועֶג ןעֶמ ןעוֶו לּוטְׁשְכאָרְּב םעֶד ןיִא ןְהעֶטְׁש
 טיֹוט יֹוא ,גאָלַּפ עֶנייֵד ןייַז לעֶדְו ָךיִא ,ןעֶזעֶלְרעֶד אייֵז ְּךיִא לעוֶו טיֹוט םעֶד ןּופ ,לֹואְׁש םעֶד
 :ןעֶניֹוא עֶנייַמ ןּופ ןעֶנְראָּבְרעֶפ זיִא הָבּוׁשְּת איד !לֹואְׁשיֹוא , גנּוגְליִטְרעֶפ עֶנייֵד ןייַז לעוֶו ָּךיִא
 דְניוִו חֵרָזִמ ַא ןעֶמּוק טעֶוֶו ָּךאָד ,רעֶריִרְּב איִד ןעֶׁשיוִוְצ ראַּבְטְכּורְפ ןייֵז טעדֶו רֶע עֶׁשְטאָח 8
 ןעֶנעֶקיִרְטְסיֹוא דְנּוא ןעֶראַדְרעֶפ טעוֶז רֶע דְנּוא ,רָּבְדִמ רעֶד ןּופ ןְהעֶנְפיֹוא טעוֶו רֶע ,טאָנ ןּוּפ
 :םיִלַּכ עֶניִטְסּולְג עֶלַא ןּופ רָצֹוא םעֶד ןעֶּביֹור טעוֶו רֶע ,לאַוְק ןייַז

 די לעטיפאק
 אייֵז ;מאָב רֶהיֵא ןעֶנעֶק ןעֶזעוֶועֶג דֵרֹומ טאָה איִז ןיִראָָו ,ןעֶרעוֶו טְסיווְרעּפ לאָז ןֹורְמֹׂש 1
 דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְקאַהּוצ ןעֶלעוֶו רעֶדְניִק עֶנְנּוי עֶרְהיִא ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ְּךְרּוד ןעֶלאַפ ןעֶלעוֶו
 םּוא ְּךיִד רֶהעֶק ,לֵאָרְׂשִי יֹוא 2 :ןעֶרעֶו ןעֶטְלאַּטְׁשּוצ ןעֶלעֶוֶו רעֶּבייוֵו עֶגיִדעֶנאָרְט עֶרְהיִא

 ְךייַא טיִמ טְמעֶנ 3 :דֶניִז עֶנייַד ְּךְרּוד ןעֶלאַפעֶג טְזיִּב אּוד ןיִראָו !טאָג ןייֵד ראַה םעֶד ּוצ
 ,דָניִז עֶרעֶזְנּוא עֶלַא םֶנּוא ּביִגְרעֶפ ,םֶהיֵא ּוצ טְגאָז ,מאָב וצ םּוא ָּךייַא טְרְהעֶק דְנּוא רעֶטְרעוֶו
 עֶרעֶזְנּוא טיִמ (תֹונָּבְרִק) ּביֹול ןעֶלְדאָצעֶּב ריִמ ןעֶלעוֶו יֹוזַא ,ןעֶטּוג םּוצ ןָא סְנּוא םעֶנ דְנּוא
 ריִמ דְנּוא ,דְרעֶפ ףיֹוא ןעֶטייֵר טיִנ ןעֶליוִו ריִמ ןעֶפְלעֶה טיִנ םֶנּוא לאָז רּוׁשַא 4 :ןעֶּסיִל
 ןיִראָו ,רעֶמעֶנ עֶרעֶזְנּוא ןעֶנעֶז דְנעֶה עֶרעֶזְנּוא ןּופ םיִׂשֲעַמ איד זַא ןעֶגאָז רֶהעְמ טיִנ ןעֶלעוֶו
 דָנּוא גְנורְהעֶקְּפָא עֶרייֵז ןעֶלייֵה לעוֶו ָּךיִא 2 :גְנּומְראַּבְרעֶד םֹותָי רעֶד טְניִפעֶנ ןיילַא ריד ןיִא
 ְךיִא  :טְרְדעֶקעֶנְּפָא םֶהיֵא ןּופ ְּךיִז טאָה ןְראָצ ןייֵמ ןיִראוָו ,גיִליווייַרְפ ןעֶּביִל אייֵז לעוֶו ְּךיִא
 טעֶו רֶע דְנּוא ,זיֹור איִד איז יֹוזַא ןעֶהיִלְּב טעוֶו רֶע ,לֵאָרְׂשִי ּוצ יֹּוהְמ איוִז יֹוזַא ןייז לעוֶו

 ןְהעֶג ןעֶלעוֶו ןעֶגייוֵוְצ עֶגְנּוי עֶנייַז 7 :ןֹונָבְל רעֶד איו יֹוזַא ןעֶלְצְראָו עֶנייֵז ןעֶנאָלְׁשְסיֹוא
 דְנּוא םיֹוּב-טְרעֶּבְלייֵא רעֶד איז יֹוזַא ןייַז טעוֶו טייֵהְנִהעֶׁש עֶנייֵז דְנּוא (ןעֶטייֵרְּפְׁשְסיֹוא ְךיִז
 ןעֶטאָש ןייַז רעֶטְנּוא ןעֶניֹואוְו סאָו איד 8 ;ןֹונָבְל איז יֹוזַא ןייז טעוֶו קאַמְׁשעֶג (ַחיִרנ ןייֵז

 ןעֶהיִלְּב ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןְראָק סאָד איו ןעֶּבעֶלְפיֹוא ןעֶלעוֶו אייֵז ,ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ ןעֶלעוֶו
 םִיַרְּפֶא 9 :ןֹונָבְל ןּופ ןייֵו רעֶד אי יֹוזַא ןייַז טעֶו ןעֶקְנעֶדְנָא ןייַז ,קאָטְׁשְנייוֵו ַא איו יֹוזַא
 טְרעֶפְטְנֶעעֶנ םֶהיֵא ּבאָה ְךיִא ? רעֶטעֶנְּפָא טיִמ ןּוהְט ּוצ רֶהעֶמְךאָנ ָךיִא ּבאָה סאָו ,ןעֶנאָז טעוֶו
 םיֹוּב-ןעֶסְקּוּב רעֶניִרעֶגייוַוְצ ַא איו יֹוזַא ןייַז לעזֶו ְּךיִא ,ןעֶקּוק םֶהיֵא ףיֹוא רעֶדיוִו לעזְז ְּךיִא

 ןופ
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 -עוֶו ןעֶנּופעֶג תוריּפ עֶנייֵד ןעֶלעוֶו ריִמ ןּופ == = ןובְנ הֶּלֵא ןבִ םֶכָח יִמ :אָצְמִנ ָּךֶיְרִּפ יִנֵמִמ '

 סאָד טעוֶו רעֶד םֶכָח ַא זיִא רעוֶו 10 ;ןעֶר -;םֶבּולׁשֶכִי םיִצְׁשִפּו םֶכ ּוכֵלָי םיִקָּדַצְו הָוהְי יֵבְרַּד םי רֶׁשִי

 ,רעֶניִדְנעֶטְׁשְרעֶפ ַא ,ןְהעֶטְׁשְרעֶפ עֶגיִזאָד
 איד ןיִראָו ,ןעֶסיוִו אייֵז טעוֶו רֶע דֶנּוא עי

 דְנּוא ,גיִטְכיִרְפיֹוא ןעֶנעֶז טאָג ןּופ ןעֶנעוֶו 0 אי
 ןעֶהעֶג אייֵז ןיִא ןעֶלעוֶו םיִקיִדַצ איִד איש

 אייֵז ןיִא ןעֶלעוֶו םיִעְׁשֹּפ איִד רעֶּבָא
 ;(ןעֶלאַפ ןעֶלְביֹורְטְׁש -ּעְמִׁש :לֵאּותְּפדְדִּב לֵאוי-לָא הָיָה רֶׁשֲא הָוהיירַבְד א 2

 זראז הֶתְיָתַה ץֶרָאָה יִמְׁשִ לֵּכ ּנֹוֲאַהְו םיִנְֵּוַה תאֹו
 םֶכיֵנְבּּורְפִס םֶכיֵנְבִל ָהֶלָע ּ!םֶכיֵתְכֶא מיִּב סאו םֶכימיִב

 הדָּבִרַאָה לכָא םֶוָגַה רָתָי :רַחַא ריִרָל םֶהיֵנְבּ םֶיֵנְבִל 4
 :ליִסֶחֶה לֶכָא קֶלה רַתָו קלָיה לכָא הָּברַאָה רָתָי

 ר אוי יִּכ םיִָעיִלַמ יִתָׂשלָּכ ּוליִליִהְ ּוכְּוםיִרֹוּכְש וצ ׁש צי ה
 רֵפְסִמ ןיאְו םוצָע יְִרַא-לַע הָלָע יֹציִכ :םֶכפִמ תַרְכִנ

 הדָמָׁשל יֵנְפַנ סָׁש :ול איִבְל תיְָלַתְמּו הָירַא יֵנֵׁש וָּנִׁש 1
 זיִא םאִו טאָג ןּופ טְראוָו סאָד זיִא סאָד 1 :העש ניִּבְלַה ךיִלָׁשִהְ הָפְׂשֲח ףָׂשָה הָמְצִקִל יתְנאתּו

 טְרעֶה 9 :לֵאּותְשְִּב לֵאֹוי ּוצ ןעֶזעוֶועֶג הָחְִ תֶרְכָה :היֶרְ לַעַּבילַע קֵׂש"תְרָגַ הָלתְּכלא
 טְמעֶנְרעֶפ דְנּוא ,םיִנֵקִז רֶהיֵא עֶניִזאָד סאָד א טעטיק 0 2 הל 7

 ראל םעד ןפ רעוא יא עלא סֶע = הָבֶל סיא כה
 ?ףעֶפ עֶרייֵא ןיִא ןעֶועוֶועֶגסעֶבְלאַָזןערזיִא היאְתַהְו הָׁשיֿבֹה פה :הָדָׂש רי צק רֶכָא : הָרֹועָׂש 2

 ?ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵא ןּופ געֶט איִד ןיִא רעֶדָא - -יּכ ּוׁשָכָ הֶרָׂשַה יצעילְּכַחיּפְַ רמָּתיַנ ןוּמַר הָלָלְמֶא
 עֶרייֵא ּוצ ןּופָרעֶד ְּךאָד טְלְהעֶצְרעֶד 3 םיִנָהְּכַה ּודְּפִסְו ּורְגֵח !םֶרָא יִנְּבְרִמ ןֹיִׂשָׂש שיבה 3

 עֶרייֵז ּוצ רעֶדְניִק עֶרייֵא דְנּוא ,רעֶדְניִק יָהלֲא יִתְרָׁשְמ םִקׂשּב ּונָל ּואָּב ַחבִמ יִתרָׂשְמ ליִליֵה
 םאָד 4 :תֹורֹוד עֶרעֶדְנַא ּוצ דְנּוא ,רעֶדְניִק םצושדק זְךֶסָת הָחְנִמ םֶכו הֵלֵא תיָבמ עעננ יִּכ =

 -ייֵה םעֶד ןּופ ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא זיִא סאוָו וי תיפ ץֶרָאְד יכְִׁי לֵּכ םקְו ָפְִא הָרְצִע ּוָאְרִק

 ר הר ר טא אדר 2 שא יו טא
 הָּבְרַא רעֶד סאוָו סאָד דְנּוא ,ןעֶסעֶרְפעֶנ = לא שא

 -ךעֶּביִא טאָה קָלְי רעֶד סאו סאָד דְנּוא ,ןעֶסעֶרְפעֶנְפיֹוא קָלָי רעֶד טאָה יא טאָה
 דְנּוא ,םירֹוּבִׁש רֶהיֵא ;ְךייֵא טְקעוֶוְרעֶד 6 :ןעֶסעֶרְפעֶנְפיֹוא ליִסָח רעֶד טאָה סאָד טְזאָלעֶג
 -עֶנְּפָא זיִא םִע ןיִראָו ,ןייו ןְעייֵנ םעֶד ןעֶנעוֶו ,ןייוו ןעֶקְניִרְמ סאוָו עֶלַא טְנאָלְק דְנּוא טְנייוֵו
 -ךאַטְׁש ַא ,דְנאַל ןיימ ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא קְלאָפ ַא ןיִראָו 6 :ליֹומ רֶעייֵא ןּופ ןעֶטיִנְׁש
 טאָד רֶע דְנּוא ,ּבייֵל ַא ןּופ ןייֵצ איִד אי יֹוזַא ןעֶנעֶז ןייֵצ עֶנייֵז ,לְֶהאָצ ַא ןֵהָא (קְלאָפנ םעֶק
 ,טְכאַמעֶב טְסיוו קאָטְׁשְנייוו ןייֵמ ןעֶּבאָה אייֵז 7 :טְרעֶּפְמעֶל ַא ןּופ איז יֹוזַא ןייֵצ -קאַּב עֶנייֵז
 אייֵז טאָה דְנּוא דְניִר עֶנייֵז טְלְהעֶׁשעֶנְּפָא טאָה רֶע ,טְנְהעֶּפְׁשעֶנְּפָא םיֹוּבְנעֶגייִפ ןייֵמ דְנּוא
 טְראַג סאו ,איֹורְפִנְנּוי ַא איו נאָלְקפ :ןעֶראועֶג םייוַו ןעֶנעֶז ןעֶנייוַוְצ עֶנייֵז ,ןעֶפְראָועֶנְקעֶזְוַא
 ָךֶסֶנ ןֶּבְרַק םאָד דְנּוא הָחְנִמ ןֶּבְרִק םאָד 9 :דְנעֶנּוי עֶרֶהיֵא ןּופ ןאַמ םעֶד ןעֶנעוֶו קאַז ַא ןָא
 ןּופ םיִתְרָׁשְמ רֶהיֵא ,םיִנֲהֹּכ רֶהיֵא יֹוא ,טְרֶעיֹורְט ,זיֹוה םיראַה םעֶד ןּופ ןעֶטיִנְׁשעֶגְּפָא ןעֶנעֶד
 זיִא ןְראָק סאָד לייוו ,טְרֶעיֹורְמ רֶרֶע איִד ,ןעֶראוָועֶג טְּביֹורעֶּב ויִא רֶלעֶפ םאָד 10 :ראַה םעֶד
 -ְךעֶפ זיִא םיֹוּב-לֶהֶע רעֶד דִנּוא ,ןעֶראָועֶג טְראַדְרעֶפ זיִא ןייוו רעֶד ,ןעֶראָוְועֶנ טְּביֹורעֶג
 רֶהיֵא יֹוא !טְמעֶׁשְרעֶפ טייַז טייֵלְרעֶקַא רֶהיֵא יֹוא 11 :ןעֶראָועֶג (טקָלעוֶוְרעֶפ) טְכאַמְׁש
 עֶנעֶטיִנְׁשעֶג איִד ןיִראו ,טְשְרעֶנ איִד רעֶּביִא דְנּוא ץייוַו םעֶד רעַּביִא !טְנאָלְק רעֶנְטְרעֶגְנייוו
 דָנּוא ,טְראַדְרעֶפ זיִא קאָמְׁשְנייַו רעֶד 12 :ןעֶראוָועֶג ןעֶריֹולְרעֶפ זיִא רֶלעֶפ םעֶד ןּופ הָאּובְּת
 םיֹוּב-לעֶטייֵט רעֶד ְּךיֹוא םיֹוּב-םיֹורְגְליִמ רעֶד ,ןעֶראוָועֶג טְקְלעווְרעֶפ זיִא םיֹוּבְנעֶנייַפ רעֶד
 ןעֶראוָועֶג טְראַדְרעפ ןעֶנעֶז רֶלעֶּפ םעֶד ןּופ רעֶמייֵּב עֶלַא ,םיֹוּב-ןעֶצְנאַרעֶמאָּפ רעֶד דְנּוא
 :(םְרעֶהעֶנְפיֹוש טְראַדְרעֶפ רעֶדְניִקןעֶשְנעֶמ איִד ןּופ רייֵרְפ איִד ְּךיֹוא זיִא רעֶּביִראָד
 רֶהיִא יֹוא ,טְרֶעיֹורְט ,םיִנֲהֹּכ רֶהיֵא יֹוא ,טְנאָלְק דְנּוא ,(קעֶז טימ) ָךייַא טְלעֶטְראַגעֶּב 18
 !טאָג ןּופ םיִתָרְׁשִמ רֶהיֵא ,קעֶז טיִמ טְגיטְכעֶנְרעֶּביִא דְנּוא טִמּוק ,ַהֵּבְזַמ םעֶד ןּופ םיִּתְרָׁשְמ
 רֶעייַא ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ טְרעֶהעֶנְפיֹוא ןעֶּבאָה ָּךֶסֵנ ןֶּבְרַק סאָד דָנּוא הָחָנִמ יו םאָד לייו
 איִד טְלעֶמאַזְרעֶפ בָנֹולְמאַזְרעֶפ קעש ַא םיֹוא טְפּור ,גאָט-טְסאַפ ַא טְגיִלייֵה 14 :םאָג
 דְנּוא ,טאָב רֶעייֵא ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ ,דְנאַל םעֶד ןּופ רעֶניֹואוָועֶּב = אֹוי ,עָּטִצָלֶע
 גאָט (רעֶכיִלְקעֶרׁשנ רעֶד ןיִראָוו !נאָט ַא ראַפ סאָד זיִא סאָו !העוָו יֹוא 12 :םאָנ ּוצ טייֵרְׁש
 -ָנָא רֶע טעוֶו (טאָגנ ןעֶניִטְכעֶמְלַא םעֶד ןּופ רעֶּביֹור ַא איז יֹוזַא ,טְנעֶהאָנ זיִא טאָג ןּופ
 ?ןעֶניֹוא עֶרעֶזְנּוא ראָפ ןעֶראוָועֶג ןעֶטיִנְׁשעֶנְּפָא ןעֶסֶע םאֶד טיִנ ןעֶד זיִא 16 :ןעֶמּוק

 דנוא



 ב א לאוי
 איד טאָנ רעֶזְנּוא ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ דְנּוא
 ןעֶנעֶז רעֶנְרעֶק איִד 17 ? דייֵּרְפ דְנּוא הָחְמִׂש

 -אָועֶנ (טְלעֶמיִשְרעֶפ רעֶדָא) טְליֹופְרעֶפ
 ןעֶנעֶז תֹורְצֹוא איד ,דֶרָע רעֶד רעֶטְנּוא ןעֶר
 רעֶד ןּופ סֶרֶעייֵׁש איד ,ןעֶראָועֶגטְסיוְרעֶפ
 סאָד לייוַו ןעֶכאָרְּבעֶנְּפָא ןעֶנעֶז הָאּובְּת
 ,יוא 18 :ןעֶראָועֶנ טְראַדְרעֶפ זיִא ןְראָק
 ןעֶנעֶז איז יֹוא !תֹומַהְּב איִד ןעֶצְפיִז איו
 םִע לייזו !טעֶׁשְדְְנאַלְּבְרעֶפ רעֶדְניִר איד
 ְךיֹוא עמ עֶנייֵק אייֵז ראַפ אָד ּטיִנ זיִא
 :טְסיוַוְרעֶפ ןעֶנעֶז ףאָׁש ןּופ םעֶדאַטְס איד
 ַא ןיִראָ ףיִא + ףּור ,ראַה יֹוא ,ריִד ּדצ 9
 רעֶמְרֶע עֶדייו איִדטְנעֶרְּבְרעֶפ טאָה רֶעייַפ
 -עֶבְנָא טאָה םאֵלְפ ַא דְנּוא ,רָּבְדַמ רעֶד ןּופ
 עַּפ םעֶד ןּופ רעֶמייֵּב עֶלַא ןעֶדְניִצ
 6 םעֶד ןּופ תֹויַח איִד ּוליֵפַא ,אֹוי 0
 רעֶמאַי ןעֶכייֵט איִד ןיִראָ ,ריִד ּוצ ןֵעייֵרְׁש
 ַא דַנּוא ,ןעֶראָועֶג טְנעֶקּורְטְרעֶפ ןעֶנעֶז

 רעֶטְרֶע עֶדייוֵו איד טְנעֶרְּבְרעֶּפטאָה רֶעייַפ
 :רָּבְדַמ רעֶד ןּופ

 ב לעטיפאק

 טְלאַׁש דְנּוא ,ןֹויִצ ןיִא רָפֹוׁש םעֶדטְזאָלְּב1
 -עַּב עֶלַא ןעֶזאָל ,גְראַּב ןעֶניִלייַה ןייֵמ ףיֹוא
 ןיִראָה ,ןְרעֶמיִצ דְנאַל םעֶד ןּופ רעֶגיֹואָח
 זיִא רֶע ןיִראָו ,ןָא טְמּוק טאָב ןּופ גאָט רעֶד
 :טְנְהאָנ
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 ול תתַהַּת תודרפ שבע :ליֵת הָחמַׂש ונוהלַא תיֵּבִמ

 נד שה יִּכ תוִרְִמִמ ּוְְרֲהַנ תֹורָצֶא ּוּמָשְנ םֶהיֵתָפְרִִמ
 ל הָערִמ ןיא יִּכ רֶכֵב יֵרְדֶע ּוטֹבָנ הָמֵהְב הָה נאט ידַמ

 :3 ֶלָכֲא שאר אָ ה יד :צמָשֶאָנ ןאָצַה
,55 = 

 -נ בֵרַּבדבַּג :הֵדָּשַה יי

 : ק ידָכְכַא ׁשֵאְו םימ יקיִפֲא ישי ' יב דיל

 15 = =ד-

 = יי ריי
= , 

 גורעת = ייי
 ' שי י =

 !'"רברבוד תֹואְ

: = 
 = ֹי

 5 םז יה ד ךָׁשה םז ';בחק ִּכ א = אֵבּכ ץרַאה

 . ו : 2

 ןימכ סיוקיוי 6 םפ םיהח-לצ ׂשֶרָּפ רַחָשְּכ לָפְרַת רוס
 ----5 י =

 :רוחָח ר ינָׁש-ַע ףסז אָ ּירֲחְַו טְקשַהְמ יי יה הָנאֵל

 י ץֶראָה ןְדעְדנּכ הָבָהַל םֶתלְּת ויָרֲחָאְו ׁשַא הָלְכֲא ו ִנְל
 ןיח הָתָיָהדאל חטילפדשני הממׁש רברמ ויָרֲהַאְו ז איי ןל

 = ּײ * -- --

 2 שיהכ :ןוִצּורְי וכ םֶׁשְרַּפּת ןחאחמ םוסוס חאחמב

 - הָלְכָאׁשַא בַהֵל לקּכ ורק םירָהַה יַשאָר-לַע תֹובָּכ ומ

 8 =לב םימש זליזי וינפמ הל ר ע ּכ שכ

 - = צא רצ+ *
 2 "רדמדכמב ישָנֲאַּכ ן ןרערי םיִרּבִנְּכ !רוראפ רנראפ 5 'כ - ; = פכ םינ

 ;םהחרֶ ןטכע) אלו בל כב טו יי
 8 חַלָׁשַה דעָבּו וכי וָתָּלַסַמַּב רֵבֵּנ בה אָל חֶא שאו
 8 לתת ןצָדָי הֶמ מֹרַב ּכשִי ריָעב :ּועְצִב ,=י אֵל ילַפ ולבי

 בי סי טל : (רא= ּואֹבָי ם םינלקה
 = ט י-= = יי

2 ?+ 
 , א י.אייי גיייי=

 וץיִרָא ! - += ==
== 

2 == 

 - = םָכָא םיברובו טא אטא
 -+ - : יש = יב: 11 סקס ןַת ט 1 ײי ;םֶהָנָנ צמ יי - 8 22 יי יי -=
 -5= מב 2 חהליהדי והיא יצא .= ,י=יי=+* ריי =ב יכ לי נפ

 ,=:' 52 22 = 262 - י =-
2 : = 

 -ס) קלוב ימיו ! "דאמ את הוהידבוי י להָנ

 שן 6 ,י- הוהי
 5ש דרש יי

 15 13 =אָנ סיאשי- יי
== = 

 :רפסמבו יֵּבַבַבְו םוצב '-+ ג םֶבבְבל-לָבְּ :

 3 בֵכיֵהְלַא הָודָי-לֶא ּובִּׁשְו םֶכיֵדְנַּכילאָו םֵכָבִבַל יִעְרקְו 6 ןררר= ,יי- =י+
 -לַפ םֶהּת רֵמָתבִרְו םומַא ְךַרַא אוד דִרָו ןִצדיִּכ

 ןְרעֶטַסַניִפ ַא ןּופ אָט ַא זיִא םִע ,טייֵַה דְלעֶקְנּומ דַנּוא םיַנְרעֶטְסְניִפ ןּדפ אָט ַא זיַא םָע 9

 ףיֹוא םיֹוא ָּךיִז טייֵרְּפְׁש סאָה גאָט ראפ) ןעֶנְראָמְהיִרְפ רעֶד אי יֹוזַא לעּפעֶג רנּוא ןעֶקְלאוָו
 ַא ,בְרעֶּבאיֵד

 םדיא אָ נא ,ןָא טייק
 ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ רֶעייַפ ַא
 רָּבְדִמ איֵד זיִא םֶהיֵא רעֶטְניִה דִנּוא ,ןעֶזעוֶועֶכ םֶהיֵא ראָפ דְנאַל סאָד
 ָנ זיִא ןעהעדבי א ןייַז 4 :ןעֶזעֶועֶנ םֶהיֵא ראַפ גָנּונירְטְנַא עֶנייֵק ָךיֹוא זיִא םֶע דֶנּוא
 דְנּוא ,רְרעַפ ןּופ ןעַהעֶזְסיֹוא םאָד איז יֹוזַא

 ָדְמייַר ןּופ לֹוק סאָד איז יֹוזַא 6 :ןעֶּפאָל

 -ָתיֵּבִע ןּופ ןעֶזעוֶועֶג םיִנ זיִא ןעֶכייֵלָג ן ןייַז (ןָא טְמּדקנ קָלאַפ נא דְנּוא םיֹור

 ן :רֹוד ּוצ רֹוד ןּופ א ןייַז רֶהעָמ טיִנ טעֶדֶו

 ןָדֵעדְוִנ רעֶד איז יֹוזַא ,ןעֶנעֶרְּב םאֵלְפ ַא טעֶדֶו םֶהיֵא רעַטְניִה דֶנֹּד

 ַד א ראַפ 8

 ןעֶראַחעֶג טֵסיווְרע

 -עֶב אייֵז ןעֶנעֶז יֹוזַא רעֶטייֵר עֶקְניַלַּפ איֵד איז
 ןעֶכְניִרַּפְׁש םאָה בָרעֶּב עַניִציּפְש איד ז ףיֹוא ןעֶנעז

 קְלאַפ קְראַטְׁש ַא אי יֹוזַא ,יֹורֵמְׁש טְנעֶרְּבְרעֶפ סאו יי = ַא ןּופ לֹוק םאָד אי יֹוזַא

 צ טייֵרְּבעֶמְנָא זיִא סאָה
 ח יֹוזַא ןעֶפיֹול ןעֶלעֶו אייֵז 7 :ןעֶראָהעֶנְראַוְׁש ןעֶנעֶזטְלעֶמאַזְרעֶפְןעֶנעֶּז םאָו
 לְמיִא דָנּוא ,טייֵל-הָמָחָלִמ איזז יֹוזַא רֶעיֹומ איד ףיֹוא ןְהעֶגְפיֹורַא ןעֶלעֶֶו אייֵז
 ןעֶלעֶ אייֵז דֶנּוא ,ןעֶבעוֶו עֶנייַז ןיִא
 ןעֶבעֶמְׁש עֶנייז יא ןְהעֶב טעֶדָד א ןְרעֶדְנַא םעֶד ןעֶמיֹוטְׁש טיִנ טעֶו
 :טעֶדְנּואוְרעֶפ טיִנ ָּךאָד אייֵז ןעֶרעוֶז יֹוזַא לייַפ איִד ָּךְרּוד ןעֶלאַפ ְּךיֹוא ןעֶלעוֶו
 א ןעֶּפיֹול ןעֶלעֶֶו אייֵז ,טאָטְש איִד ןיִא ןעֶנעֶפאָו ְּךיִז ןעֶל
 איז יֹוזַא רעֶטְסְנעֶּפ איִד ָּךְרּוד ןעֶמּוקְנייַּרַא ןעֶלעֶד אייֵז ,רעֶזייַה איד ןיִא
 עֶׁשיֹור ןעֶלעֶֶו לעֶמיִה איד ,ןְרעֶטיִצ דֶרֶע איִד טעֶו םֶהיֵא
 א ןעֶּבאָה ןְרעֶמְׁש איד דְנּוא ,ןעֶרעֶו ץֶראַּחְׁש

 זיִא הָכֲחַמ עֶנייֵז ןיִראָה ,
 עֶד ןּופ גאָט רעֶד ןיִראָזו ,טְראָוו ןייַ ןּוהְט טעֶזו קְראַטְׁש זיִאסאָו
 יַח ןייַז ראָפ לֹוק ןייַז ןעֶרעֶה ןעֶזאָל טעדֶז

 רעֶמעֶנעַפ עֶלַא ,רעֶקְלעֶפ איד ןְרעֶטיִצ םֶהיֵא ראָפ 6 :הָמָח -לֵמ רעֶד ּוצ
 יי --=-*" ריי ױזַא
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 ןְהעֶבטעֶֶו עֶכיִ

 רעֶייֵא דָנּוא 8 :ןעֶנעֶטְש עֶרייֵז ןּופ ןעֶנייַנַפָא טיֵנ ְּךיִז

 אייזן ןעֶז דְנּוא

 -עָד אייֵז 9

 ןְהעֶנְפיֹורַא דֶנּוא רֶעיֹומ איִד ףיֹוא

 ראַפ 0

 ןעֶלעֶו הָנָבְל איִד דְנּוא ןּוז איד ן
 ראַה רעֶד רעֶּבָא 1

 רעֶד ןיִראָח םיֹורנ רֶה

 , 2 {-ר* רֶהעֶז דְנוא םיֹורְנ זיִא ראָה ם

 טי -
=* = 

 יז += ּיצ טְרעֶה ָךְפיֹוא

 ראַה רעֶד טְנאָז דְנּוצַא ָּךיֹוא דְנּוא 12 ? ןעֶדייֵלְרעֶד ןעֶנעֶק םֶהיֵא טעֶזֶז רעֶֶו ךיִלְרעֶטְכְראַפ

 טיִמ ריִמ ּוצ םּוא ָּךייַא טְרֶהעֶק
 טְסייֵרּוצ ּוא 13 :בנאָלְק טיִמ דְנּוא
 טאָג רֶעייַא ראַה םעֶד ּוצ םּוא ְָּךייַא טְרְהעֶק

 ביִמיִמְנְנאַל זיִא רֶע דנּוא ;גיִצְרעֶה רֶנּו

 ְךאַה ןעֶצְנאַג רֶעייֵא
 כד ץְראַה רֶעייַא

 יי ייראית ריר יי זז יי זי ריר חיי
 / ,02 - = +- רו-י א

 ןעֶטְסאַפ טיִמ דַנּוא ,ץ - יי
 דָנּוא רעֶדייַלְק עֶרדייֵא טיִנ דֶנּו

 דְמְראַּב דְכּוא גיִלעֶזְטייֵל זיִא רֶע ןיִראָו
 ףיֹוא הָטָרֲה טאָה רֶע רֶנּוא ,דֶסֶח ליפ

 -יו-
' *--= 

 יית
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 הדָכָרְּב ֹוְרחַא ריֵאְׁשִהְו םָחְו בֹוָׁשָי ַעְדוי יִמ :הָעְרֶה 4
 וִצִּב רַפֹוׁש ּועְקִּת !םֶכיֵהְלֶא הוהיִל ְךֶסֶו הְָנִמ וט

 וצְבִק לֶהָק שר םֶציּופְסִא :הָרֶצִע וָאְרק םוציּוׁשְּדַק
 הֶַּכְוֹוְרֶחְמ ןְתָח אי םִיָָׁש יִקְנוִי .םיִלָלּשֹוּפְמִא לה

 ִתְרָׁשְמ םיִנְהּכַה ֹוּכִִי ַחֵבוִמִלְו טְליאָה ןיֵּב ;ּהָתָּפְחִמ עד
 ָּךחֶלֲחְ ןהּתילֵאְ ְךֶּמַע-לַע הָוהְי הָסוְח ּורְמאֹיְו הָוהְי
 הדָיַא םיִמֹעַב ומי הָמָל םִיֹג םֶביִלְׁשִמל הָּפְרחְל
 הָוהְיןעיו :ומעילע לֶמְחַַווָצְרַאְל הָוהְי אנו :םֶהי הלא
 רֶהְִיהוׁשויִתַהְוןגְדה-תֶא םֶכָל ֵַלׁש יה ועל רֶמאי

 -תֶאְו :םִינַּב הָּפְֶה רוע םֶכְת ןְתָאיאָלְו וָתֹא םֶתְעַבְשּו כ
 הָמָמְׁשּו הָיִצ ץֶרֶא-לֶא יְִחַּדִהְו םֶכיֵלֲעמ קיִחרַא יִנֹוּפְּצַה
 הרלְָ ןורֲחַאָה םיַה-לָא וּפְ יִמְרַּקה םיה-לֶא ויָנָפ"תֶא

 הָמָרֲא ִאְיִּתילַא ;תֹוִׂשֲַל יּדְנִ ִּכ ותְנֲחְצ טעִמְו וׁשֲאַב 21
 תֹומֲהַּב ואְריִתילַא :תֹשעַל הָוהְי ליִדְִייֵּ יִחְמׂשּו יג
 פו הֵָאְמ זיפ אֵׂשָנ ץצייכ רֵּבְִמתַאְְׂשִ ִּכ יִרׂש
 יִּכ םכיהְלֶא הויב ֹחְמׂשו וי ןויצ נו ּםֶליֵחיָנְתִנ

 נ ב לאוי

 ּביֹוא סֶע טְסייוִו רעוֶו 14 :ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד

 הָטָרֲח דְנּוא ןעֶרְהעֶקְמּוא ְּךיִז טעוֶו רֶע
 ַא ןעֶזאָלְרעֶּביִא ְּךיִז רעֶטְניִה דְנּוא ןעֶּבאָה
 ּוצצ ּךֶסֶנ ןֶּבְרֶק ַא דְנּוא ,הָחְנִמ ןֶּבְרק ַא ,הָכָרְּב
 םעֶד טְזאָלְּב 15 :טאָג רֶעייֵא ראַה םעֶד
 ,גאַט-טְסאַפ ַא טְגיִלייֵה ,ןֹויִצ ןיִא רֶפֹוׁש
 :גָנּולְמאַזְרעֶפ עֶגיִלייֵה יַא ןעֶמאַזּוצ טפור
 םאָד טְגיִלייֵה ,קְלאָפ סאָד טְלעֶמאַזְרעֶפ 6
 -אז ,םיִנֹקְז איִד טְלעֶמאַזְרעֶפ דָנּוא ,לֶהָק
 איֵד דְנּוא ,רעֶדְניִק עֶנְנּוי איד ןייֵא טְלעֶמ
 ןָתָח רעֶד זאָל ,טְסּורְּב איִד ןַא ןעֶנייֵז םאוָו
 ןּופ הֶלַּכ איִד דְנּוא רֶדֶח ןייֵז ןּופ ןְהעֶגְסיֹורַא
 ףיֹוהְראָפ םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ 17 :הָּפּוח עֶרְהיִא

 ןעֶנייוִו םיִנֲהֹּכ איִד ןעֶלאָז ַחֵּבְוִמ םעֶד דְנּוא
 הדָרֹומ םָׁשָנ םֶכָל רֶרָֹיו הָקדְצַל הָרֹומַה-תֶא םֶכָל ןֶתָנ
 םיְִקִיהּוקיִׁשהְו רב תְְֹנַה וִאְלִמּו :ןשאֵרְּב ׁשקְלַמּו

 =לֵכָא רֶׁשֲא םיִנָשַהיִתֶא םֶכָל יֵּתְמִַּׁשְו :רָהְצְִו ׁשֹוְריִּת הכ
 ְִַּלַׁש רֶׁשֲא לֹורַָה יִליִח םַהְו ליִסְהֶהְו קלָיֵה הֶּברַאָה

 ;רוהְי םֵׁש-תֶא םֶתָלִַּהְו ַֹובְׂשו ו ּוכָא םמיכו ;םֶכָב 5
 מע ּׁשְבייאְלְו אֵלָּפַהְל םֶכמִע הָׂשֶ--רׁשֲא םֶכיֵהְלֶא
 הוי ינָאז יִנָא לֵאְרְׂשִי ברקְב יִּכ םֶמְעַדיְו :םָלּועְל
 ;םֶלֹעְליִמַע יבא דיע ןיִאו םֶכיֵהְלֶא

 : ג
 אְּבִנְו רָׂשְּ--לָּכ--לַע 'חּור-תֶא ְךיפְׁשֶא ןֹכ-ירְתַא הָיָהְו א

 טֶכיֵרוְחַּב ןּומלֲחַי תֹומֹלֲח םֶכיֵנקְו םֶכיֵתְנִבּו םֶכיְֵּ
 םיִמָיַּב תֹוחָפְׁשַה-לַעְו םיִדְבעֶהילַע םֶנְו :ואְרִי תיִליֲֵח 2

 -אָז אייֵז דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ םיִתָרְׁשִמ איִד
 ְךאָד ְּךיִד םֶראַּבְרעֶד ,ראַה יֹוא ,ןעֶגאָז ןעֶל
 טיִנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,קְלאָפ ןייֵד רעֶּביִא

 ֵדָּכ דְנאַׁש ּוצ הָלֲחַנ עֶנייֵד ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא
 ;ןעֶגיִטְלעוֶועֶג אייֵז רעֶּביִא ןעֶלאָז םִיֹוג איִד
 איֵד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶנאָז אייֵז ןעֶלאָז סאוָוְראַפ
 -ְךעֶד 18 ?טאָנ רֶעייֵז זיִא ּואוְוַא ,רעֶקְלעֶפ
 ןעֶנעוֶו ןייַז םֵקֹונ ראַה רעֶד ְּךיִז טעדֶד ְּךאָנ
 ןעֶמְראַּבְרעֶד ְּךיִז טעוֶו רֶע דְנּוא ,דְנאַל ןייַז
 טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 19 :קְלאַפ ןייֵז רעֶּביִא
 ןייַז ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּואטְרעֶפְטְנֶעעֶנ

 ְךייַא טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ,לֶהֶע דְנּוא ןייוֵו דְנּוא ןְראָק סאָד ןעֶקיִׁש ְךייֵא וצ לעזְז ְּךיִא טְהעֶז ,קְלאָפ
 :םִיֹונ איִד רעֶטְנּוא דְנאַש ַא ּוצ ןעֶּבעֶנְּפָא רֶהעֶמ טיִנ ְּךייֵא לעוֶו ָךיִא דְנּוא ,ןעֶניִטעֶז טיִמְרעֶד
 םֶהיֲא לעֶו ְּךיִא דְנּוא ,יִנֹופְצ םעֶד ןּופ לִיַח םאָד ְּךייֵא ןּופ ןְרעֶטייוֵוְרעֶד לעֶזְז ָךיִא דְנּוא 0

 ןּופ טייֵז-חַרְזַמ רעֶד ןעֶנעֶק םיִנָּפ ןייַז טיִמ ,דְנאַל ןעֶקּורְט דְנּוא טְסיוו ַא ןיא ןעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ
 -םיֹורַא לאָז קְנאַטְׁשעֶנ ןייַז דְנּוא ,ּוצ םַי ןעֶטְׁשְרעֶטְניִה םעֶד ןעֶנעֶק ףֹוס ןייַז דְנּוא ,םַי םעֶד
 אזד יֹוא 91 :;ןּוהְטעֶנ סעֶסיֹורְג טאָה (טאָננ רֶע ןיִראוָו ;ְּךּורעֶג רעֶליֹופ ןייַז ְּךיֹוא דְנּוא ,ןעֶמּוק
 םעֶסיֹורְג טאָה ראַה רעֶד ןיִראָזְו ;ְּךיִד אייֵרְפ דְנּוא גיִטְסּול אייֵז ,אָרֹומ ןייק טיִנ ּבאָה ,דְנאַל
 -ָךֶע עֶדייוֵו איד ןיִראוָו ,דְלעֶפ םעֶד ןּופ תֹומֵהְּב רֶהיֵא יֹוא ,אָרֹומ ןייק טיִנ טאָה 22 :ןּוהְטעֶנ
 ,תֹוריִּפ עֶרייֵז ןעֶנאָרְט ןעֶלעֶו רעֶמייֵּב איִד ןיִראָוְו ,זאָרְג ןעֶּבאָה ןעֶלעוֶו רָּבְדִמ רעֶד ןיִא רעֶט
 רֶהיֵא יֹוא ,רעֶּביִראָד 23 :תֹוחֹּכ עֶרייַז ןעֶּבעֶנ ןעֶלעוֶו קאָטְׁשְנייוַו דְנּוא םיֹוּבְנעֶנייֵפ רעֶד

 רֶע ןיִראָו ,טאָנ רֶעייֵא ,ראַה םעֶד ןיִא ַחֵמַׂשְמ ְּךייֵא טייַז דְנּוא ְּךייַא טְעייֵרְפ ןֹויִצ ןּופ רעֶדְניִק
 ימּורַא ְּךייֵא ּוצ טעוֶו רֶע דְנּוא ,טייקְגיִטְכעֶרעֶג טיִמ ןעֶנעֶר-היִרְפ םעֶד ןעֶּבעֶנ ָּךייֵא ּוצ טעדֶו
 -אָז םֶרֶעייֵׁש איד זַא 24 :טְשֶרֶעּוצ איו יֹוזַא ןעֶנעֶר-טעֶּפְׁש דְנּוא ןעֶגעֶר-היִרַּפ םעֶד ןְרעֶדיִנ
 טיִמ דְנּוא ןייוו טיִמ ןייַז לופ רעֶּביִא ןעֶלעֶו רעֶטְלעֶק איִד דְנּוא ,הָאּובְּת טיִמ ןעֶרעֶו יי
 הָּבְרַא ןעֶקיִרעֶׁשייַה איִד סאָזו ןעֶרְהאָי איִד ראַפ ןעֶלְהאָצעֶּב ָךייֵַא לעֶזִז ְּךיִא דְנּוא 98 :לֶהָע
 -עֶק ּבאָה ְּךיִא סאוָו לִיַח םעֶמיֹורְג ןייֵמ ,ןעֶסעֶרְפעֶגְפיֹּוא ןֶעָּבאָה םָזָג רעֶד דְנּוא ליִסָחר טא קָלָי
 ןעֶרעוֶו טאַז טְלאָז רֶהיִא יִדְּכ ןעֶסֶע ּוצ ליִפ ןעֶּבאָה טעזֶז רֶהיֵא דְנּוא 26 :טְקיִׁשעֶג ְךייַא ןעֶכ
 ןּוהִמעֶג ְּךייֵא טיִמ טאָה סאָזְז ,טאָנ רֶעייֵא ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶּביֹול טעדֶו רֶהיֵא דְנּוא
 :ןעֶרעוֶו טְמעֶשרעֶפ רֶהעֶמ טיִנ גיִּבִע ףיֹוא טעדֶו קְלאַפ ןייֵמ דְנּוא ,ןְרעֶדְנּואוְועֶּב וצ (םיִסָנ
 ,טאָג רֶעייֵא ראַה רעֶד ןיִּב ָךיֵא זַא דְנּזא ,לֵאָרְׂשִי ןעַׁשיוִוְצ ןיִּב ָךיִא זַא ןעֶסיוִו טעזַז רֶהיֵא דָנּזא 7
 :ןעֶרעֶו טְמעֶׁשְרעֶפ רֶהעְמ טיִנ גיִּבִע ףיֹוא טעֶדֶו קְלאָפ ןייֵמ דְנּוא ,רעֶרעֶדְנַא ןייק זיִא סֶע דְנּוא

 ב לעטיפאק

 עֶלַא רעֶּביֵא ׁשֵדּוקַה ַחּור ןיימ ןעֶסיִנְסיֹוא ָךיִא לע יֹּוזַא ,םעֶדְכאָנ ןייַז טעֶו םִע דְנּוא 1
 עֶמְלַא עֶרייֵא ,ןעֶגאָז תֹואּובְנ ןעֶלעוֶו רעֶטְכעֶמ עֶרייֵא דְנּוא ןְהיֵז עֶרייַא דִנּוא ,ןעַׁשְנעֶמ
 דְנּוא 2 :תֹואּובְנ ןעֶהעֶז ןעֶלעוֶו טייל עֶגְנּוי עֶרייֵא דְנּוא ןֶע םֹולָ תֹומֹולַח ןעֶלעוֶו טייַל
 געֶט עֶניִזאָד איִד ןיִא ְּךיִא לעֶו ןעֶדעֶמְטְסְניִד דְנּוא טְכעֶנְק איִד רעֶּביִא ְּךיֹוא

 ןעסיגסיוא
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 ְךיִא דְנּוא 8 :שֶדֹוקַה ַחּור ןייֵמ ןעֶסיִנְסיֹוא

 לעֶמיִה םעֶד ןיִא רעֶדְנּואוְו ןעֶּבעֶנ לעוֶו
 רֶעייַפ דנּוא טּולְּב ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא דְנּוא

 -ְךעֶפ לאָז ןּוז איִד 4 :ןעֶלייֵזיְּדיֹור דְנּוא

 דְנּוא ,םיִנְרעֶטְסְניִפ ןיִא ןעֶרעוֶו םֶרְהעֶק
 ייֹורְנ רעֶד רעֶדייֵא ,טּולְּב ּוצ הָנָבְל איִד
 ןּופ גאָט רעֶכיִלְרעֶטְכְראָפ דְנּוא רעֶמ
 דְנּוא 2 :ןעֶמּוקְנָא טעֶו ראַה םעֶד
 טעוֶו סאו רעֶכיִלְטיִא זַא ןייַז טעוֶו םִע

 ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא ןעֶפּורְנָא
 גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןיִראָו ,ןעֶניִרְטְנַא טעוֶו

 עֶנייֵא ןייַז טעוֶו םִיַלָׁשּורְי ןיִא דְנּוא ןֹויִצ

 -וצ טאָה ראַה רעֶד איו יֹוזַא ,גְנּוניִרְּטְנַא

 -ךעֶּביִא איִד ןעֶׁשיוִוְצ ְּךיֹוא דְנּוא ,טְגאָזעֶּג
 ;ןעֶפּור טעוֶו ראַה רעֶד סאו עֶנעֶּביִלְּבעֶג

 ד לעטיפאק
 דְנּוא געט עֶגיִזאָד איִד ןיִא ,העְז ןיִראוָו 1
 -ּוצ לעד ְּךיִא ןע ו טייֵצ עֶניִזאָד איִד ןיִא

 ןופ טְפאַׁשְנעֶגְנאַפעֶג איד ןעֶגְנעֶרְּבקיִר
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 3 םִיָמָׁשַּב םיִתָפֹומ יִּתַתָנְו : ָחּור--תֶא ְּךָֹפְׁשֶא הָּמֵלָה
 י של ךֶפָהִי שֶמָּׁשַה :ןָׁשָע תֹוָרְמיִתְו ׁשֵאְו םָּד ץֶרָאָבּו
 ה היהְו :אָרנְַו יִרגַה הָוהי םוי אב ינְפל םֶדָל ְַרָיהְו
 - לָשִחיִב ןויִצירַהְב יִּכ טלֶמִי הוה םֵׁשְּב אֶרְקִירׁשַא לֶּכ
 רֶׁשֲא םיִדיִרׂשַכּו הָודְי רַמָא רֶׁשֲַּכ מל היְהִּת
 :אָרֹק הָודְי

 = ױ

 א זרָא בֹוָשָא רֶׁשֲא איִהַה תֶעָבּו הָּמֵהָה םיִמָיַּב הנִה יִּכ
 + םיִּתרִרוָתו םִגַה-לָּכיתֶא יִּתְַּבִקְו םִלָשּורו הָדּוהְ תּבְׁש
 יֵתְלֲחַנז יִמַע-לַע םָׁש םֶמִ יּתְְַּׁשִנְו טפָשהְי מילא
  יִמַע-לֶאְו :וקלח יִצְרַא-תֶאְו יב ּורּפ רֶׁשֲא סֵאָרׂשִי
 ּוְּׁשִַּו ןַיב ּיְרְכִמ הֶּדִלִי יהְו הָנַּב לה יונְתִי .לֶרֹנ וי
 : ילמּנַ של תוָליֵלְג לָכְו ןודיִצְו רֶצ יִל םֶּתַא-הָמ םַנְו

 הָרֵדְמ לָק ילָע ָּתַא לא ילָע םיִמְלַׁשְמ םֶתַא
 = הל יִבָהחיִּפְסַּכ-רֶׁשֲא :םֶכְׁשאִרְּב םֵכְלִמּנ ביִׁשָא
  יִנְבּו הָדּוהְי ִנְבּו א םֶתאֵבֲה םיִבַֹה יִּדִמֲחְמּ
 לְעַמ םֶקָיֵחְרַה ןעֶמְל םִייַה נבל םֶּתְרַכְמ םִלָשּוְי
 ז םָתֹוא םֶתְרַכְמירְׁשֲא םוקְּמַהְדִמ םֶויִעְמ ינְגִה :םָלּובְּ
 םֶכיֵנְּביתֶא יִּתְרַכָמּו :םֶכְׁשאִרְּב םֶכְלְמִ יִתֹבִׁשֲהְו הָּמָׁש
 ונילֶא ם 'אָבְׁשִל םוִרָכְמּו הָדּודְי יֵנְּב דַיְּב םֶכיֵתְנִּב-תֶאְו
 : ושִק םִיוּנַּב האֹזואְרְק :רֵּבַּד הָוהְי יִּכ קֹחָר
 :הָמָחְלַּמַה יִׁשְנַא לֵּכ ּולֵעַיּושְנִי םיִרֹובִּנַה הֵּה המָהלִמ
 י מי ׁשֶּלַחַה םיִהָמִרְל םֶכיֵתְרִמְמּו תוֿבָרֲחַל םֶכיֵתִאּשתַּכ
 וג הדָמָׁש ּוצָּבְְִ ביִבָּפִמ םִיוגהילְכ ואָבְו ּוׁשִּע :יִנָא רב
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 12 קמע-לֶא םִיוַּה וָלֲעַו רוי .:ךיִרּבִנ הָוהְי .תַחְנַה
 ;םיִבְּפִמ םיַֹה--לָּכ--תֶא ט טָּפְׁשִל בֶׁשֵא םֶׁש יִּכ טפָׁשְי
 ופ לליִׁשַה תַנ הָאְלְמיֵב ֹדְר ּואָב ריִצָק לָׁשָביִּכ לֶגִמ ָתְלְׁש

 ְךיִא לעוֶו יֹוזַא 2 :םִיַלָׁשּורְי דְנּוא הָדּוהְי
 לעוֶו ְךיִא דְנּוא ,םִיֹונ עֶלַא ןְלעֶמאַזְרעֶפ
 לאָהְט םעֶד ּוצ ןְרעֶדיִנְפּורַא ןעֶכאַמ אייֵז

 דְנּוא קְלאָפ ןיימ ןעֶנעוֶו ,ןיִטִּפְׁשִמ ןעֶטְראָד אייֵז טיִמ ְּךיִמ לעדֶו ְךיִא דְנּוא ,טָפְׁשֹוהְי ןּופ

 -עוֶו דְנּוא ,םִיֹונ איִד ןעֶׁשיוִוְצ טְעייֵרְטְשּוצ ןעֶּבאָה אייֵז סאו הָלֲחַנ ןייֵמ לֵאָרְׂשִי ןעֶנעוֶו

 קְלאַפ ןייֵמ רעֶּביִא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 3 :טְלייֵטּוצ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז םאָו דְנאַל ןייֵמ ןעֶג
 לעֶדעֶמ ַא דְנּוא הָנֹוז ַא ראַפ בָנּוי ַא ןעֶּבעֶגעֶגְקעוֶוַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶפְראוָועֶג לֶרֹוג

 רֶהיֵא טאָה סאו דְנּוא ,אֹוי 4 :ןעֶקְניִרְט ןעֶלאָז אייז יֵדְּכ ,ןייוו ראַפ טְפיֹוקְרעֶּפ אייֵז ןעֶּבאָה
 טְליוִו ? תֶׁשֶלִּפ ןּופ ןעֶצעֶגעֶרְג עֶצְנאַג איִד דְנּוא ,ןֹודיִצ דְנּוא רֹוצ יּוא ןּוהְמ ּוצ .ריִמ טיִמ

 ,ןעֶלְהאָצעֶּב ןיֹוׁש ריִמ טעוֶו רֶהיֵא ּביֹוא דְנּוא ?גָנּולְהאָצעֶּב ַא ןעֶלְהאָצעֶּב ןעֶד ריִמ רֶהיֵא

 -קעוֶוַא טאָה רֶהיֵא לייוַו 2 :ּפעֶק עֶרייֵא ףיֹוא ןעֶלְהאָצְקיִרּוצ דְלאַּב םִע ְּךיִא לעוֶו יֹוזַא
 רֶהיֵא טאָה ןעֶכאַז עֶניִטְסּולְנ עֶנעֶׁש עֶנייֵמ דְנּוא ,רֶלאָנ ןייֵמ דְנּוא רעֶּבְליִז ןייֵמ ןעֶמּונעֶג

 ןּופ רעֶדְניִק איִד טְפיֹוקְרעֶפ טאָה רֶהיֵא דְנּוא 6 :לעּפִמעֶמ עֶרייֵא ןיִא טְגְנעֶרְּבעֶגְנייִרַא
 ןעֶלאָז אייֵז יֵדַּב ,םיִנָוְי איִד ןּופ רעֶדְניִק איִד ּוצ םִיַלָׁשּורְי ןּופ רעֶדְניִק איִד דְנּוא הָדּוהְי

 ןעֶקעוֶוְרעֶד ,אייֵז ְּךיִא לעֶז יֹוזַא טְהעֶז 7 :ןעֶצעֶנעֶרְג עֶרייֵז ןּופ ןעֶרעוֶו טְרעֶטייוֵוְרעֶד
 ְךייַא לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,טְפיֹוקְרעֶפ ןיִהַא טְראָד אייֵז טאָה רֶהיֵא ּואוְו ןּופ טְרָא םעֶד ןּופ
 עֶרייַא דנּוא ןֶהיֵז עֶרייֵא לעוֶו ְּךיִא דְנּוא 8 :ּפעֶק עֶנעֶנייֵא עַרייֵא ףיֹוא ןעֶלְהאָצעֶּבְקיִרּוצ

 ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,הָדּוהְי ןּופ רעֶדְניִק איִד ןּופ דְנאַה איִד ָּךְרּוד ןעֶפיֹוקְרעֶפ רעֶטְכעֶט
 ראַה רעֶד ןיִראָו ,רעֶהַא טייוו ןּופ קְלאָפ ַא ּוצ םיִאָבְׁש איִד ּוצ ןעֶפיֹוקְרעֶפ (רעֶדיוו) אייֵז

 (ןָא טייֵרְּב) טְגיִלייֵה ,םִיֹוג איִד ןעֶׁשיוִוְצ םיֹוא עֶגיִזאָד םאָד טְפּור 9 :טעֶרעֶנ םַע טאָה

 טייל הָמָחְלִמ עֶלַא ןעֶזאָל ,ןעֶנְהעֶנעֶג ְךיִז אייֵז ןעֶזאָל ,םירֹוּבִג איִד טְקעוֶוְרעֶד ,הָמָחְלִמ א
 רעֶסעֶמיִטיִנְׁש עֶרייֵא דְנּוא ןעֶדְרעוֶוְׁש ּוצ ןעֶזייֵאְרעֶקַא עֶרייֵא טְכאַמ 10 :ןעֶמּוקְפיֹורַא

 טְמּוק דְנּוא ְּךייַא טְלייֵא 11 :קְראַטְׁש ןיִּב ְּךיִא ןעֶנאָז רעֶפאַלְׁש רעֶד זאָל ,ןעֶזיִּפְׁש ּוצ
 עֶנייַד ןעֶזאָל ,ְּךייֵא טְלעֶמאַזְרעֶּפ דְנּוא ,םּורַא םֶגְניִר ןּוֿפ רעֶקְלעֶפ עֶלַא רֶהיִא ןעֶמאַזּוצ

 ןעֶזאָל דְנּוא ןעֶקעוֶוְרעֶד ןעֶדייֵה איד ְּךיִז ןעֶזאָל 12 !טאָנ יֹוא ,ןעֶמּוקְניִהַא טְראָד םירֹוּבִנ

 ּוצ ןעֶציִז ְָּךיִא לעֶו ןעֶטְראָד ןיִראָו ,טֶפְׁשֹוהְי ןופ לאָהְט םעֶד ּוצ ןְהעֶנְפיֹורַא אייֵז

 ַא) רעֶסעֶמְרייֵנְׁש םאֶד םיֹוא טְקיִש 13 :םּורַא סְנְניִר ןּופ ןעֶדייֵה עֶלַא ןִטָּפְׁשִמ

 לּופ זיִא רעֶטְלעֶק איד ןיִראָה ּפּורַא טְמּוק ,גיִטייֵצ זיִא טיִנְׁש רעד ןיִראָו (ּפְרעֶמ
 איד
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 ץורָחַה קֶמָעִּכ םיִנֹומֲה םיִנֹמֲה :םָתָעָר הָּכר יִּכ םיִבְקיַה 4
 ּודֲחָק ַחֶרָי ׁשֵמְׁש :ץּורָחַה ,קְמִעְּב הָוהְו םִי םֹודָק יּכ וײ
 ןּתִי םכָׁשוריִמּו גאשִי ןיִצִמ הָוהיו :םֶהְנָנ ּופְסֶא כָל 1

 ינְבִל ועָּו ועל הֲָחָמ הָוהיַו ץרָאְו םִימָש ּוׁשעְָו ולוק
 -רַה ןוְִּב ןֵכׂש םֶכיֵהְלֶא :ָוהְי יא יִּכ םֶּתְעַיו :לָאְרׂשִי וד

 ;דֹע הָב-ּורְבעַייאל םיִרָ ׁשֶרֹק םלָׁשּורְי הָתְיָהְו יִׁשרְק
 תֹועָבְנַהְו םיִסָע םיִרָהָה ּופְּטִי אּוהָה םֹויַב הָיְהְ 8

 חיִּבִ ןִיעַמּו םִיַמ וכְָי הָדּוהְי יִקיִפָא-לָכְו בֶלֶח הֶנְכִִּ
 הדָמָמְׁשִל ט םִיַרְצִמ :םיטְׁשה לַחְניתֶא הָקְׁשִהְו אֵצָי הָוהְי 15

 דְּבַר שואה
 בֶׁשֵּת םָקֹועְל הֶדּוהְיו :םָצֹרַאְּב אוָקָיִַדּוּכְפָׁשירֶׁשֲא 2

 הרָוהיַו יִתיִקניאְל םָמָּד יתיֵּקת :רֹודָו רֹוָרְל םִַלָׁשוְריִו
 :ןיֶצֶּב ןקש

 םיו 2יש

 -לַע הָוָח רֶׁשֲא ַעיִקְּתִמ םיִרָקְנִב הָיָה-רֶׁשֲא םֹומָע יֵרְבִּד א
 שָאויְדִּב םִעְבְָי בו הָדּוהְי יִדִלֶמ הָיזִע ו יִמיִּב לֵארׂשִי

 ןִצִמ הָוהְי ו רַמאּיַו :ׁשַערָה ִנְפל םִיַתָנְׁש לֵאָדְׂשִ ְךלֶמ 2

 שבו םיִעֹרָה תִאְנ ֹולְבְֶו יִלוק ןֵּתו םַלָׁשוימּו אשי
 יִצְׁשִּפ הָׁשֹלְׁש"לַע הָוהְי רַמָא הֹּכ :לָמְרַּכַה שאר 3

 תרֹוָצְרֲחַּב םְׁשּוּילַע ונֵביִׁשֲא אֵל הָעּבְרַא-לַעְו קָׂשַּמַר
 הָלְבִאְ לאזח תיֵבְּב ׁשֵא יִתְַַּׁשְ ;דִעְלּנַה ה"תֶא לרַּבַה :

 א םומע ד לאוי
 לייוו ,רעֶּביִא-ןעֶפיֹול רעֶסעֶפ ןייוו איד

 :םיֹורְג רֶהעֶז זיִא טייֵקְגיִטְכעֶלְׁש עֶרייֵז
 ןעֶלעוֶו) תֹולָיַח ןּופ ןעֶראַׁש עֶסיֹורְג 4
 טְמיִטְׁשעֶּב זיִא סאוָו לאָהְט םעֶד ןיִא (ןייַז
 טְנעֶהאָנ זיִא ראַה םעֶד ןּופ גאָט רעֶד ןיִראוָו
 איד 19 :גְנּומיִטְׁשעֶּב ןּופ לאָהְט םעֶד ןיִא
 (ץְראַוְׁש) ןעֶלעוֶו הָנָבְל איִד דְנּוא ןוז

 -עוֶו ןעֶרעֶטְׁש איִד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו רעֶטְסְניִפ
 רעֶד דְנּוא 16 :ןעֶנייֵׁש ּוצ ןעֶרעֶהְפיֹוא ןעֶל
 סיֹוא דִנּוא ,ןֹויִצ םיֹוא ןֶעייֵרְׁש טעוֶו ראַה
 דְנּוא ,לֹוק ןייַז ןעֶּבעֶג רֶע טעוֶו םִיַלָׁשֹּורִי
 -ךּוטְׁש ןעֶלעוֶו דְרֶע איִד דְנּוא לעֶמיִה איד
 טעוֶו ראַה רעֶד רעֶּבָא ,(ןְרעֶטיִצ) ןעֶמ
 ַא דְנּוא ,קְלאָפ ןייֵז ּוצ גְנּוציִׁשעֶּב ַא ןייַז
 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ טְכאַמ עֶקְראַטְׁש
 ְךיִא זַא ןעֶסיוִו רֶהיֵא טעֶו יֹוזַא דְנּוא 7
 טְניֹואוְו סאו טאָנ רֶעייֵא ראַה רעֶד ןיִּב

 םאָד דְנּוא ,גְראַּב ןעֶניִלייֵה ןייֵמ ןֹויִצ ןיִא
 עֶנייֵק דְנּוא ,גיִלייֵה ןייַז טעוֶו םִיַלָׁשּורְי

 .רֶהיִֵא ָּךְרּוד רֶהעֶמ טיִנ ןעֶלעוֶו עֶדְמעֶרְפ
 ןייז טעוֶו םִע דְנּוא 15 :ןעֶרְהאַפְרעֶּביִא
 איִד ןעֶלעֶו יֹוזַא ,גאָט ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא
 דְנּוא ,ןייוָו םִעיייִנ ןעֶפיִרְט רעֶטְנּורַא גְרעֶּב
 טימ ןעֶסיִלְפ ןעֶלעזֶו ָךעֶלְגְרעֶּב עֶנייֵלְק איד

 טעוֶו לאוַוְק ַא דְנּוא ,רעֶסאוַו טימ ןעֶסיִלְפ ןעֶלעוֶו הָדּוהְי ןּופ ןעֶכייֵט עֶלַא דְנּוא ,ְךֶליִמ
 :םיִטיִש ןּופ לאָהְט םאָד ןְרעֶמעוֶועֶּב טעוֶו דְנּוא ,זיֹוה םיִראַה םעֶד ןּופ ןְהעֶנְסיֹורַא
 ,רָּבְדִמ עֶטְסיוִוְרעֶפ ַא ןעֶרעוֶו טעוֶו םֹודֶא דְנּוא ,גְנּוטְסיוִוְרעֶפ ַא ןעֶרעוֶו טעוֶו םִיַרְצִמ 9
 -ָנּוא ןעֶסאָגְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז לייוו דְנּוא ,הָדּוהְי ןּופ רעֶדְניִק איִד ןּופ ּביֹור םעֶד ןעֶגעוֶו
 דנּוא ,ןייַז טְניֹואוועֶּב גיִּבִע טעוֶו הָדּוהְי דְנּוא 20 :דְנאַל רֶעייֵז ןיִא טּולְּב םעֶגיִדְלּוש
 ּבאָה ְּךיִא םאָו טּולְּב רֶעייֵז ןעֶניִנייֵר לעד ָּךיִא ןיִראָו 21 :רֹוד ּוצ רֹוד ןּופ םִיַלָׁשּורְי
 :ןֹויִצ ןיִא ןעֶניֹואוְו טעוֶו ראַה רעֶד דְנּוא ,טְגיִנייַרעֶג טיִנ ְּךאָנ

 סומע

 וַעֹוקֵּת ןּופ רעֶכּוטְסאַּפ איִד ןעֶׁשיװְצ ןעֶזעוֶועֶנ זיִא סאָו ,סֹומָע ןּופ רעֶטְרעֶו איִד 1
 ,הָדּוהְי ןּופ ְּךֶלֶמ הֵיַזִע ןּופ געֶט איֵד ןיִא ,לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע סאו
 איד ראַפ רֶהאָי אייוַוְצ לֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעֶק ׁשֵאֹוי ןּופ ןְהּוז םֶעְבָרְי ןּופ געֶט איֵד ןיִא דְנּוא
 דְנּוא ,ןֹויִצ םיּוא ןְעייֵרְׁש טעֶו ראַה רעֶד ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 9 :םיִנְרעֶטיִצְדְרֶע
 -עוֶו רעֶכּוטְסאַּפ איִד ןּופ ןעֶגְנּוניֹואוְו איִד דְנּוא ,לֹוק ןייַז ןעֶּבעֶג רֶע טעוֶו םִיַלָׁשּורְי םיֹוא
 -ָךעֶפ טעוֶו לֶמִרַּכ גְראַּב םעֶד ןּופ קיִּפְׁש איֵד דִנּוא ,ןעֶרעֶזֶו (גיריֹורְט רעֶדָאנ טְסיו ןעֶל
 ןעֶגעוֶו דְנּוא ,קֵׂשִמַר ןּופ דְניִז אייֵרְד ןעֶנעוֶו ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 8 :ןעֶרעֶװ םְראַד
 ןעֶּבאָה אייֵז 'לייוו ,(ןּופְרעֶד ףאַרְּטְׁש איִד) ,ןעֶרְהעֶקְקעֶוַא טיִנ ָּךיִא לעוֶו רֶעיִפ

 לעוֶו ָּךיִא דּוא 4 :ןעֶטְנעֶמּורְטְסְנֶא עֶנְרעֶזיִא טיִמ דָעְלַג טְׁשעֶרְדעֶג
 ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ טעוֶו םִע דְנּוא ,לֵאָזַה ןּופ ויֹוה םעֶד ּוצ רֶעייַפ ַא ןעֶקיִׁשְסיֹורַא

 איד



 םומע
 ָךיִא דְנּוא 2 :דָדֵה-ְןֶּב ןּופ ןעֶטְסאַלאַּפ איד

 קֶׂשֶמַד ןּופ לעֶניִר איִד ןעֶכעֶרְּבּוצ לעוֶו
 -יֹואוְוְנייֵא איד ןעֶנְליִטְרעֶפ לעוֶז ְּךיִא דְנּוא
 סאוָו םעֶד דְנּוא ,ןְוָא לאָהְט םעֶד ןּופ רֶעְנ
 ,ןֶרֶע זיֹוה םעֶד ןּופ רעֶטְּפעֶצ םעֶד טְלאַה
 -ךעֶפ ןעֶלעוֶו םָרַא ןּופ קְלאָפ םאָד דְנּוא

 רעֶד טְגאָז ,הָריק ןייק ןעֶרעֶו ןעֶּביִרְט
 ןעֶנעוֶו ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 6 :ראַה
 רֶעיִפ ןעֶנעוֶו דְנּוא ,הָזַע ןּופ דֶניִז אייֵרְד
 ףאָרְטְׁש איד) ןעֶרְהעֶקְמּוא טיִנ ָּךיִא לעוֶו
 עֶצְנאַג איד ןעֶּבאָה אייֵז לייוַו ,(ןּופְרעֶד

 טְרְהיִפעֶגְנייַרַא תּולְג ןיִא טְפאַׁשְנעֶגְנאַפעֶג
 ;םֹודָא ּוצ ןְרעֶּפְטְנֶעְרעֶּביִא ּוצ אייֵז יִדְּכ
 רֶעייֵפ ַא ןעֶקיִׁשְסיֹוא ָּךיִא לעוֶו םּוראָד 7

 ב א

 בֵׁש קֶָּׂמַּד חרב עי :דָרָהְדִּב תֹנְמְרַא רייייי יּתַרְכִהְו ירזזיזייד
 הָדיק םָרָאדמַע וי ןָדָע תיֵּבִמ טֶבָׁש ּךֵמֹותְו ןוָא-תַעְקִּבִמ
 הע יְֵׁשִ םשלש-רמ הָוהְי רַמָא הֵּכ ;הָוהְי רֶמָא
 הימל תוְ םֶתֹולְַה"לַע ונָביִׁשֲא אֵל הָעְברַא-לעו
 הלכֶאו הָע תַמֹוהְּב ׁשֵא ִתְחַלׁשְ ;םָֹדָאל ריִנְסַהְל
 ןילקׁשאמ טֶבָׁש עוו רודָׁשַאַמ בׁשֹ יִתַרְכְִ ָהיֶתְֹמרַא
 ָׁש ֹוהְבִאְ ןורְקָע-לַע יִדָי יִתֹוביִׁשֲהַ
 הָודְי רַמָא הֵּכ :הָודָי יָנֹדֲא
 דָמַלְׁש תל םֶיַ-ל ונביִׁשֲא אֵל הָעְְרַא--לַעְו

 רֶמָא םיִתָׁשִלַפ תיִר
 רצדיעשפ } .עגג א
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 * חַצ תַמֹחְּבׁשֵא ּתְחַּלִׁשְו :םִחַא תיִרְּב רְכָו אָלְו םּלָאָל
 ודָׁשלָׁש-לַע הוי רַמָא ה :ָהיֶתֹנִמְרַא הָקְכָאַו
 בֵרָהַב ומְרר-לַע ונֵביִׁשֲא אל הָעָּבְרַא-לַעְו םֹורָא יִעְׁשִּפ
 5 נ הָרָמִׁש וְתָרְבָעְו וֿפַא יַעְל ףֶרְטּו ויָמֲחַר תַחְְׁו ֹויחֶא
 ;הָרְצְּב תֶטְמְרַא הָלְבֶאְו ְמיתְּב ׁשֵא יתְחַלׁשְ
 שלש הָוהְי רַמָא הֵּכ
 תֶא ביִחָרַה מל דנלַ תִֹרָה קל א אל

 3 הָעבְרַא-לעו ץזומעיינב יִצָׁש

 פפי "= "ריי רמָ וחי ורְָׂו אה הלב ר * :ןעֶטְסאַלאַּפ עֶרְהיִא ןעֶנעֶרְּבְרעֶּפ קער לא נר קי הוה גל עה סֶע רתא הו ןפ ןרעומ א ןוא
 : רעֶניֹּואוְוְנייַא איִד ןעֶנְליִטְרעֶפ לעוֶו ְּךיִא
 ? אֵל הָעְברַלו בָאֹמ יע ֶׁשלִׁש-לַע הָוהְ רַמָא הֵּכ איד טְלאַה סאָו םעֶד דְנּוא ,רֹודְׁשַא ןּופ
 ג ייִּתְהַּלָׁשְו :דיִׂשֵל םיִדָאיְדְלִמ תֹומָצַע ופרָׂש-לַע ונְביִׁשֲא ְךיִא דְנּוא ,ןֹולְקְׁשַא ןּופ (רעֶטְּפעֶצנ טּור
 בָאומ ןֹאָׁשְּב חַמּו ֹירְּקַה תֹנְמְרַא הָלְכֶאְו בָאֹומְּב ׁשֵא ןעֶנעֶק דְנאַה עֶנייַמ ןעֶרְהעֶקְמּוא לעֶו

 5 ָהֵהְשילְְו הָּבְרִקִמ טפוש יִּתַרְכַהְו :רָפוׁש לִקָּב הָעּורְתִּב איד ןּופ גְנּוּבייֵלְּבְרעֶּביִא איֵד דְנּוא ,ןֹורְקִע :

 4 .ָשלׁשלַע ח הָוהְי רַמָא הֵּכ :הֶוהְי רֶמָא ֹמִע נורָהֲא ןעֶרעוֶו ןעֶריֹולְרעֶפ ןעֶלעוֶו םיִּתְׁשַלַּפ

 -תא סאמע ביטא אל הָהָר נפ רעד טְנאָז יֹוזַא 0 :טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז
 -רָׁשֲא םֶהיֵבְַּכ םּועְתַי והְָׁש אלו ויָקִחְו הָוהְי תֶרֹוּת א א 8 נה א
 דְנּוא ,רֹוצ ןּופ דְניִז אייֵרְד ןעֶנעוֶו ,ראַה
 סאָד ןעֶּבאָה איִז לייוַו ,(ןּופְרעֶד ףאָרְטְׁש איִד) ןעֶרְהעֶקְמּוא טיִנ ְךיִא לעוֶו רֶעיִּפ ןעֶבעוֶו
 םעֶד ןַא טְקְנעֶדעֶנ טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םֹודָא ּוצ טְרעֶּפְטְנֶעעֶגְרעֶּביִא תּולָנ עֶצְנאַג
 ןּופ ןְרֶעיֹומ איִד ןיִא רֶעייֵפ ַא ןעֶקיִׂשְסיֹוא ְּךיִא לעוֶו םּוראָד 10 :תיִרְּב ןעֶכיִלְרעֶדיִרְּב

 ןעֶנעוֶו ,ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא 1} :ןעֶטְסאַלאַּפ עֶרְהיִא ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ טעוֶו םִע דְנּוא ,רֹוצ
 -ךעֶד ףאָרְטְׁש איד) ןעֶרְהעֶקְמּוא טיִנ ָּךיִא לעֶו רֶעיִפ ןעֶנעוֶו דְנּוא ,םֹורָא ןּופ דְניִז אייֵרְד
 ןייק טאָה רֶע דֵנּוא ,רעֶדּורְּב ןייַז דְרעֶוְׁש םעֶד טיִמ טְנאָיעֶגְכאָנ טאָה רֶע לייוֵו ,(ןּופ
 ןייַז טאָה רֶע דנּוא ,גיֵּבִע ףיֹוא ןְראָצ ןייַז טְקּוצְרעֶפ טאָה רֶע דְנּוא ,טאַהעֶג תֹונָמֲחַר
 ,ןָמיִּת ןיִא רֶעייֵפ ַא ןעֶקיִׁשְסיֹוא ְּךיִא לעוֶו םּוראָד 12 :טיִהעֶנ ניִּבֶע ףיֹוא ןְראָצְמיִרְנ
 ,ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא 12 :הָרְצְּב ןיִא ןעֶטְסאַלאַּפ עֶרֶהיֵא ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ טעוֶו םִע דְנּוא
 ןעֶרְהעֶקְקעוֶוַא טיִנ ְּךיִא לעוֶו רֶעיִּפ ןעֶגעוֶו דְנּוא ,ןֹומַעיֵנְּב איִד ןּופ דְניִז אייֵרְד ןעֶנעוֶו
 ןּופ רעֶּבייוו עֶניִדעֶגאָרְט איִד ןעֶטְלאָּטְׁשּוצ ןעֶּבאָה אייֵז לייוו ,ןּופְרעֶד ףאָרְטְׁש איד)

 רֶעייַפ ַא ןעֶדְניִצְנֶא ְּךיִא לעוֶו םּוראָד 14 :ץעֶנעֶרְג עֶרייֵז ןְרעֶטייוַוְרעֶד ּוצ יֵדְּכ ,דָעְלִג
 לאַׁש ַא ְּךְרּוד ,ןעֶטְסאַלאַּפ עֶרְהיֵא ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ טעוֶו םִע דְנּוא ,הָּבַר ןּופ ןְרֶעיֹומ איד ןיא
 ;דֶניִװְמְרּוּטִׁש םעֶד ןּופ גאָט םעֶד ןיֵא ,םֶרּוטְׁש םעֶד ןיִא ,הָמָחֶלִמ רעֶד ןּופ גאָט םעֶד ןיִא

 ןעֶּטְׁשְריִפ עֶנייֵז טיִמ ןעֶמאַזּוצ רֶע ,ןייַרַא תּולָג ןיִא ןְהעֶג .טעוֶו ָּךֶלֶמ רֶעייֵז דְנוא 8
 :ראַה רעֶד טְנאָז

 ב לעטיפאק
 טיִנ ְּךיִא לעוֶו רֶעיִפ ןעֶנעוֶו דְנּוא בָאֹומ ןּופ דְניִז אייֵרְד ןעֶנעוֶו ,ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא 1

 םעֶד ןּופ רעֶנייֵּב איד טְנעֶרְּבְרעֶפ טאָה רֶע לייוו ,(ןּופְרעֶד ףאָרְטְׁש איד) ןעֶרְהעֶקְקעוֶוַא
 דֶנּוא ,בָאֹומ ןיִא רֶעייַפ ַא ןעֶקיִׁשְסיֹוא ְךיִא לעוֶו םֹּוראָד 9 :ְךְלאַק ףיֹוא םֹודֶא ןּופ ְּךֶלֶמ
 ַא טיִמ ןעֶּבְראַטְׁש טעוֶו בָאֹומ דְנּוא ,תֹוירק ןּופ ןעֶטְסאַלאַּט איד ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ טעוֶו סֶע

 םעֶד ןעֶדייֵנְׁשְרעֶפ לעוֶו ָּךיִא דְנּוא 3 : רֶפֹוׁש לֹוק םעֶד ןּופ בְנּולאַׁש םעֶד טיִמ דְנּוא לעֶמּוטעֶג
 םֶהיֵא טיִמ ןעֶטְׁשְריִפ עֶרְהיֵא עֶלַא ןעֶנאָלְׁשְרעֶד לעֶוֶו ָךיִא דְנּוא ,רֶהיֵא ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ טְפֹוש

 ןעֶגעוֶו דְנּוא הָדּוהְי ןּופ דְניִז אייֵרְד ןעֶגעוֶו ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 4 :ראַה רעֶד טְנאָז

 -רעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז לייוו (ןּופְרעֶד ףאָרְטְׁש איד) ןעֶרְהעֶקמּוא טיִנ ְּךיִא לעֶו רֶעיִפ
 עֶנייֵז טיִהעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז לייװ דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ הֶרֹוּת איד ןעֶפְראָו
 ,(טריִארעֶפנ טְרְהיִפְרעֶפ אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶניִל עֶרייֵז דְנּוא ,ץעֶועֶג

}*- 

 שרה שר יי
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 סומע 89

 הָלְכִאְו הָדְוהיִּב ׁשֵא יִּתְחַלִׁשְו :םֶהיֵרֲחַא םֶתֹובֲא ּוְכְלָה ה
 הרָׁשלְׁשילַע הָוהְי רַמָא הֵּכי :םַלָׁשּוְי תֹנְמְרַא 8

 ףֶסֶּכַּב םֶרָכַמיִלַעיָביִׁשֲא אֵל הָעְמרַא-לַעְו לֵארְׂשִי יִעְׁשִפ
 ץרָאדרפעילע םִּפִאְּשַה :םִיַלעֶג רּובעָּב ןויְבֶאְ קידַצ 1

 -ישָא ֹוכְלִי ויִבָאְו ׁשיִאְו ּוִטֵי םִינִע ְּךרֶדְו םיִלַּד ׁשאַרְּב
 םילְבַח םיִדָנְּב-לַעְו :יִׁשְרָק םׁשתֶא ללַח ןעַמְל הֹרענַה *

 ;םֶהיִהְלֶא תיִּב ּוְּׁשִי טישו ןַײה ַּבומילְּכ לֶצֵא וי

 םירָא הֵבנִּ רֶׁשֲא םֶהיֵנְּפִמ יֵֹמֶאָה-תֶא יִּתְַמְׁשִה יִּכָֹאְ 5
 ויָׁשְרָׁשְו לַעַּמִמ ֹויְרִּפ דיִמְׁשַאָו םיִנוֲּאַּכ אּוה ןסָחְ ֹוהְבִנ
 לֹא םִיַהְצִמ ץֶרָאמ םֶכְתֶא יִתיֵלָעַה יִכֹנָאְו : תַחְּתִמ י

 ;יִרֹמֲאָה ץֶרָא-תֶא תֶׁשֶרְל הָנָׁש םיִעְּברַא רֶּכְִּמַּ םָכְתֶא
 -ןיא ףַאָה םיִרנל םֶכיֵרַּבִמּו םיִיבְנל םֶכיֵנְִּמ םיִקָאְו

 ןָיי םיִרְּמַה-תֶא ּוקְׁשִַּו : הָוהְיסֶאְנ לֵאָדְׂשִי יב א 12
 קיצֵמ יִכלָא חנה אב אֵל רמאל םֶתיִוצ םיִאיִבְנַה-לַעְו

 רַב :ריִמָע הל הֶאֵלְמַה הָלֶנעֶה ןיִָּת רֲֶׁאַּכ םֶכיֵתְחַּת 14
 וָׁשְפַנ טלַמי-אָל רבנו יחֹּכ ץְמַאיאְל ן קְָחְו לִמ סֹונמ

 בֵכֹרְו טֵלַמְי אל וָלְנַרְּב לֵקְו דמֲעַי אֵל תֶׁשֵּקַה ׂשַּפֹחְו יט
 סוִנָי םורָע םיִרֹוַּּב בל ץיִּמַאְו :וׁשְפַנ טֵּלַמי אל סוטה 5

 :הָוהְי-םֶאנ אּוָהַה-םֹוִיַּב

 ג :
 לִֵׂי נב םֶכיֵלֲע הָוהְי רב רֶׁשֲא הֶּזַה רָבְּדַהיתֶא וע ּועְמַׁש א

 דַקְּפֶא ןֵכ-לַע הָמָדֲאָה תוחְׁשִמ 2 = םֶכְתֶא קד 2
 -םִא יִּתְלִּב וָּדְחַי םִִנָש ּוכליַה :םכ יִתלע-לְּכ תֶא םָּכ לע
 ריֵפְּכ ֵּיה ול ןיא ףֶרֶטְו רעב הָירַא גֵאְׁשִיַה :ּודעונ

 חַּפ--לַע רופצ לוָּפִתַה :דָכָל--םֵא יִתְלּב ועְנעְמִמ קוק ה
 אֵל דָכָלְו הָמָרֲאֲהְדִמ וַפ-הָלעיַה הֶל ןיא שקומו ץֶרֶאָה

 הייב

 -אָד 5 :ןעֶנְנאַגעֶגְכאָנ ןעֶנעֶז תֹובָא עֶרייֵז

 ןיִא רֶעייֵפ ַא ןעֶקיִׁשְסיֹוא ְּךיִא לעוֶו םור

 איד ןעֶנעֶרְּבְרעֶּפ טעוֶו םִע דנּוא ,הָדּוהְו
 טְגאָז יֹוזַא 6 :םִיַלְׁשּורְו ןּופ ןעֶטְסאַלאַּפ
 ,לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִז אייֵרְד ןעֶגעוֶו ,ראַה רעֶד
 -קעוֶוַא טיִנ ְּךיִא לעוֶו רֶעיִפ ןעֶגעוֶו דְנּוא
 לייוו ,(ּופְרעֶד ףאָרְטְׁש איִד) ןעֶרְהעֶק

 ראַפ קיִדַצ םעֶד טְפיֹוקְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז
 ַא ראַפ ןעֶגיִטְּפְראַדעֶּב םעֶד דְנּוא דְלעֶג

 אייֵז אי ןעֶטְכאַרְט סאָָו 7 :ְךיִׁש ראָּפ
 רעֶד ןּופ ּביֹוטְׁש םעֶד ןּוהְטְפיֹורַא ןעֶנעֶק

 ןעֶמעֶרָא איִד ןּופ ּפעק איִד ףיֹוא דְרֶע
 -יֵמעֶד איִד ןּופ געוֶו םעֶד ןעֶגייֵנְּפָא דְנּוא

 -עֶג רעֶטאָפ ןייז דְנּוא ןאַמ א דְנּוא ,עֶניִט
 יִדָּכ ,לעֶדעֶמ (ןעֶּבְלעֶזְמעֶד ּוצ ןייֵרַא ןעֶה

 :ןעֶמאָנ ןעֶניִלייֵה ןייֵמ ןייַז ּוצ לֵלַחְמ
 םיֹוא רעֶדיִנַא ְּךיִז ןעֶגעֶל אייֵז דְנּוא 8

 ַחַּבְזִמ ןעֶכילְטיִא ןעֶּבעֶג רעֶרייֵלְק-ְןֹוּכְׁשַמ
 -עֶּב ןּופ ןייוֵו םעֶד ןעֶקְניִרְט אייז דְנּוא

 -ֵּפֶא עֶרייֵז ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא עֶטְפאָרְטְׁש
 טְגְליִטְרעֶפ ּבאָה ְּךיִא רעֶּבָא 9 :רעֶטעֶנ
 עֶׁשְטאָח ,םיִנָּפ רֶעייֵז ראַפ יִרֹומֶא םעֶד

 איוז קְראַטְׁש יֹוזַא דְנּוא ,רעֶמייֵּבְנעֶנעֶט ןּופ ְךיֹוה איד אי יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ְּךייֵה עֶנייֵז
 עֶנייז דְנּוא ןעֶּביֹוא ןּופ תֹוריֵּפ עֶנייֵז טיש רעה ְךיִא ּבאָה ְּךאָד ,רעֶמייֵּב-ןעֶדְניִל איִד
 ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןּופ טְגְנעֶרְּבעֶגְפיֹורַא ָךייַא ּבאָה ְָּךיִא דְנּוא 10 :ןעֶטְנּוא ןּופ לעֶצְראוָו
 דְנאַל םאָד ןיָנְׁשִרִי ּוצ יִדְּכ ,רֶהאָי גיִצְריִפ רָּבְדִמ איִד ןיֵא טְרְהיִפעֶג ָּךייַא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא
 עֶרייֵא ןּופ דנּוא ,םיִאיִבְנ ןְהיֵז עֶרייֵא ןּופ טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 11 :ירֹמִא םעֶד ןּופ
 ?לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק רֶהיֵא ָא יֹוזַא ְּךיֹוא טיִנ ןעֶד סֶע זיִא ,(םיִריֵזְנִנ עֶטייֵׁשעֶגְּפָא ראַפ טייל עְֶנּוי
 ּוצ דְנּוא ,ןעֶקְניִרט ּוצ ןייֵװ ןעֶּבעֶנעֶג םיריִזְנ איִד טאָה רֶהיֵא רעֶּבָא 12 : ראַה רעֶד טְנאָז
 :ןעֶנאָז תֹואּובְנ ןייק טיִנ טְלאָז רֶהיִא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶטאָּבעֶג רֶהיֵא טאָה םיִאיִבְנ איִד
 םאִו גֶנֶע זיִא ןעֶנאָָו ַא איז יֹוזַא ,ןעֶכאַמ גְנֶע יֹוזַא ְךייַא רעֶטְנּוא ְךיִא טְהעֶז 8
 -ךעֶּפ ןעֶקְניִלְפ םעֶד ןּופ גנּופיֹולְטְנַא איד טעזֶו םּוראָד 14 (הָאּובְּת) ןעֶּבְראַנ טיִמ לּופ זיִא
 רעֶד דְנּוא ַחֹּכ ןייז טיִמ ןעֶקְראַטְׁש טיִנ ְּךיִז לאָז רעֶקְראַטְׁש רעֶד דְנּוא ,ןעֶרעֶֶו ןעֶריֹול

 ןעֶניֹוּב (לייפ) םעֶד ןָא טְּפאַח סאָָו רעֶד דְנּוא 15 : ןייַז ליִצַמ ןעֶנעֶק טיִנ ָּךיִז טעוֶו רֹוּבִנ
 טיִנ טעוֶו םיִפ איִד ףיֹוא לעֶנְׁש זיִא סאו רעֶד דְנּוא .רעֶטְׁשעֶּב א טיִנ ְךיֹוא טעֶו
 ליֵּצַמ ןעֶנעֶק טיִנ ְּךיֹוא ְּךיִז טעוֶו דְרעֶפ ַא ףיֹוא טייֵר סאָה רעֶד דְנּוא .,ןעֶניִרְטְנַא ןעֶנעֶק
 טעוֶו ,םירֹוּבִנ איִד רעֶטְנּוא ּוליִפַא קְראַטְׁש זיִא ץֶראַה ןייַז סאוָו == דָנּוא 16 : ןייַז
 : ראַה רעֶד טְגאָז ,גאָמ מ ןעמיבלצ זְמעֶד ןיִא ןעֶפיֹולְטְנַא טעֶקאַנ

 ב לעטיפאק
 רעֶדְניִק רֶהיֵא יֹוא ,טעֶרעֶנ ָּךייַא ּוצ טאָה ראַה רעֶד סאָו טְראָו עֶניִזאָד סאָד טְרעֶה 1
 דְנאַל םעֶד ןּופ טְכאַרְּבעֶנְפיֹורַא ּבאָה ְּךיִא סאוָו הָחָּפְׁשִמ רעֶצְנאַנ רעֶד ןעֶנעוֶו ! לֵאָרְׂשִי
 תֹוחָּפְׁשִמ עֶלַא ןּופ טְנעֶקְרעֶד ְּךיִא ּבאָה ןייֵלַא ְּךייַא טְרֶעייֵנ 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא םִיַרְצִמ
 ןעֶּד ןעֶנעֶק 3 :דֶניִז עֶרייַא עֶלַא ןעֶנעוֶו ןעֶפאָרְּטְׁשעֶּב ךייֵא ְּךיִא לעדֶז םּוראָד ,דְנאַל םעֶד ןּופ
 רעֶדָא 4 ?טְלעֶטְׁשעֶּב רעֶהיִרְפ ךיִז ןעֶּבאָה אייז סאָד ןעֶד אייז םִע ןְהעֶג ןעֶמאַזּוצ אייוַוְצ
 ַא לאָז רעֶדָא ? גנּוקּוצְרעֶפ ןייק טיִנ טאָה רֶע ןעֶֶז דְלאוַו םעֶד ןיִא ןֶעיירְׁש ּבייל ַא לי
 א ןעֶד ןעֶק 5 !טְּפאַחעֶנ טיִנְראָנ טאָה רֶע ןעוֶו לֹוק ןייז טיִמ ןֶעייֵרְׁש ּבייֵל רעֶבְנּוי
 -ביֹורְטְׁש ַא ןעֶדְנאַהְרעֶפ טיִנ זיִא םִע ןעֶו דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ץעַנ םעֶד ןיִא ןעֶלאַפ לעֶניֹופ

 טיִנְראָג טאָה םִע ןעֶו דֶרֶע רעֶד ןּופ ןעֶרעֶֶו ןעֶמּונעֶגְפיֹוא ץעֶנ ַא ןעֶד ןעֶק רעֶדָא ? גֵנּ
 טפאחעג

 עוו



 סומע

 ןיִא רָפֹוׁש ןעֶמ טְזאָלְּב רעֶדָא 6 :טּפאַחעֶג
 -יִצ טיִנ קְלאָפ םאָד לאָז דְנּוא טאָטְׁש רעֶד
 ןייַז טעוֶו קיִלְגְנּוא ןייֵא ןעוֶו רעֶדָא ? ןְרעֶט
 טיִנ םֶע טאָה ראַה רעֶד דְנּוא טאָטְׁש ַא ןיִא
 ןייק טּוהְט ראַה רעֶד ןיִראָו 7 ?ןּוהְמעֶנ
 טְקעֶלְּפְטְנַא רֶע סאָד ןעֶד אייֵז םִע ;ְּךאַז םּוש
 ןעוֶו 8 :םיִאיִבְנ איִדטְכעֶנְק עֶנייֵזּוצ רוס ןייֵז
 אָרֹומ טיִנ לאָז רעוֶו טייֵרְׁש ּבייֵל רעֶד
 לאָז רעוֶו טעֶר טאָג ראַה רעֶד ןעוֶו ? ןעֶּבאָה
 ןיִא ןעֶרעֶה םִע טְזאָלֿפ ?ןעֶנאָז תֹואּובְנ טיִנ
 איד ןיִא דְנּוא ,דֹודְׁשַא ןּופ ןעֶטְסאַלאַּפ איִד
 דְנּוא םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶטְסאַלאַּפ
 גְרעֶּב איִד ףיֹוא ְךייֵא טְלעֶמאַזְרעֶפ ,טְגאָז
 עֶסיֹורְג סאָד ןָא טְהעֶז דְנּוא ,ןֹורְמֹׂש ןּופ
 -ָנּוא איִד דְנּוא ,רֶהיֵא ןעֶׁשיוִוְצ לעֶמּוטעֶג
 :ןעֶטיִמ רֶהיֵא ןיִא זיִא סאוָו גְנּוקיִרְדְרעֶט
 ןּוהְמ ּוצ טְכעֶר טיִנ ןעֶסייוֵו אייֵז ןיִראוָו 0
 (ןָא ןְלעֶמאַזנ ןעֶּבאָה אייֵז ,ראַה רעֶד טְנאָז
 עֶרייֵז ןיִא גְנּורעֶטְׁשּוצ דְנּוא אייֵרעֶּביֹור
 רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,םּוראָד 11 :ןעֶטְסאַלאַּפ

 40 יב

 הָיְהִּתמַא ּודָרֲחְי אֵל םִעְו ריִצְּב רֶפֹוׁש עַקְתִיםִא :דֹוכלִי
 ז תידוהָי יָנֹדֲא הָׂשֲע אֵל יִּכ !הָׂשָע אל הָוהיַו ריִעְּב הָעְר
 8 נָאָׁש היֶרַא ּ!םאיִבְַה יָרְבֲע-לֶא ודוס הָלְניִִאיִּכ רֵבָד
 + עימְׁשַה .:אֵבְנִ אֵל יִמ רָב הָוהְי לא אָרָי אֵל יִמ
 ּורְמִאְו םִיַדְצִמ ץֶרָאְּב תֶֹעְרַא-לַ רורְׁשַאְּב תוָעְמְרַא-לַע
 ּהָכֹותְּב תֹוּבַר תָמּודְמ ּואְרּו ןֹורְמְׂש יְִ-לַע ופְסֶאָה
 י הדָוהְידמֶאְנ גיב ועדי--אלְו ;הָבְרִקְּב םיִקּוׁשַעַו
 וג לֵמָא הָּכ ןֵכָל יתונְמִרַאְּב דֶׂשֶו מָה םיִרְצֶאָה
 וְָנְו דע ְךֵּמִמ רֵרֹה ץֶרֶאָה ביִבָפּו רַצ הֹוהָי יָנֹדֲא
 וג יִּמִמ הָעֹרָה לי רֶׁשֲאַּכ הָוהְי רַמָא הֹּכ :ְךיֶתֹונְמְרַא
 ףֵאָרׂשי יב לְצַנ ןֵּכ זא-לדְב זַא םִערִּכ יּתש יָרֲאָ
 וו ּוָעְמִׁש :ׂשֶרָע קֶׁשֶמְדִּו הָּמִמ תֶאְפִּבןורְמָׂשְב םיִבְׁשִַּ
 1 יִּכ :תֹוָאָבְצַה יהא הָוהָי ידַא-סָאנ בֶקעַי תייֵבְּב ּודִיִעָהְו
 "תיּב תְִֹּבוִמ-לַע י ִּתְרִקָפּ וילָצ לֵארְשיייעׁשּפ יִדְקִּפֹיְּב
 וט -זריב יִתיֵּכִהְו :ץרָאל ולְפָנו חֵּבְִּמַה תֹנְרַק דו לֵא
 םיִּבַר םיִּתִּב ּפְסְו שה יּתְּב ּודְכֶאְו ץיּקה תבילַע ףֶרֶחַה
 :הָוהְייםאָנ

 - ר
 א תֹוקְׁשֶעָה ןורְמִׂש רְֵּב רֶׁשֲא ןֶׁשְּבַה תַֹרְּפ הֶּזַה רֶבּדַהּועְמִׁש
 הרָא בה םֶהיֵנְדֲאל תֹורְמֶאָה םִִנֹוְבֶא תֹוִצְצְרֶה םיִלֵּד
 9 םיִאָּב םיִמָי הנה יִּכ וׁשְרָקִּב הָוהי יָנֹדֲא ּבְׁשִ ;הָּתְׁשִנְו
 ;הָדָנּוּד תְֹריִסְּב ןֵכְתיִּרַחַאְו תֹונִצְּב םֶכָתֶא אָׂשִנְ םֶכיֵלֲע
 3 -םֶאָנ הָנוְמְרַהַה הָנֵּתְכַלְׁשַהְו ָּדִנָנ הָׁשֵא הָנאֵצַּת םיִצָרָּפּו

 דְנייַפ ַא (ןעֶמּוקנ ןייַז טעוֶו םֶע ,טאָנ ראַה
 דְנּוא ,דְנאַל סאָד ןְלעֶגְניִרְמּורַא טעוֶז דְנּוא
 עֶנייֵד ןעֶנְנעֶרְּבִסּורַא ריִד ןּופ טעוֶו רֶע
 ןעֶטְסאַלאַּפט עֶנייֵד דְנּוא .טייֵהְקְראַטְׁש
 טְגאָז יֹוזַא 12 :ןעֶרעֶו טְּביֹורעֶּב ןעֶלעוֶו
 רעֶדָא ןֶעיִנְק אייוַוְצ ּבייֵל םעֶד ןּופ ליֹומ םעֶד ןּופ ליִצַמ זיִא ְּךּוטְסאַּפ ַא איו יֹוזַא ,ראַה רעֶד
 ןעֶניֹואְח סאָו ,ןעֶרעוֶו לּוציִנ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןעֶלעוֶו יֹוזַא דאָרְג ,לעֶּפעֶל-רֶעיֹוא ןייֵא
 טְנאָז דְנּוא סֶע טְרעֶה 13 :ןאוַויִד ַא ףיֹוא קֶׂשָמַד ןיִא דְנּוא ,טעּב קֶע םעֶד ןיִא ןֹורְמֹׂש ןיִא
 :תֹואָבְצ ןּופ טאָנ רעֶד ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז ,בֹקַעַי ןּופ דְניִזעֶנְזיֹוה םעֶד ןיִא תּודֵע

 רעֶּביִא לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִז איד ןעֶפאָרְטְׁשעֶּב לעוֶו ְּךיִא ןעוֶו גאָט םעֶד ןיִא ןיִראָו 4
 רעֶנְרעֶה איִד דְנּוא ,לַא-תיֵּב ןּופ תֹוחְּבְזִמ איִד ןעֶנעוֶו ןעֶפאָרְטְׁשעֶּב ְּךיֹוא ְּךיִא לעוֶו ,םֶהיֵא
 רעֶד ףיֹוא ןעֶלאַפ ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא ןעֶרעֶו ןעֶטיִנְׁשעֶגְּפָא ןעֶלעוֶו ַחֵּבְזִמ םעֶד ןּופ (לעֶקְניוװנ
 דְנּוא ,זיֹוה-רעֶמּוז םעֶד טיִמ זיֹוה-רעֶטְניִװ סאָד ןעֶנאַלְׁש לעֶז ְךיִא דְנּוא 18 :דֶרֶע
 עֶרעֶדְנַא עֶליִּפ דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶריֹולְרעֶפ ןעֶלעוֶו ןייֵּב-דְנאַפעֶלֶע איִד ןּופ רעֶזייֵה איד
 :ראַה רעֶד טְנאָז ,ןעֶרעוֶו טְנְליִטְרעֶפ ןעֶלעֶו רעֶזייֵה

 ד לעטיפאק

 גְרעֶּב איִד ףיֹוא ןעֶנעֶז םאִװ ֶׁשָּב ןּופ היק ָבְתיִא טְראָו עֶניִזאָד םאָד טְרעֶה 1
 -עֶּב איד ןעֶסיֹוטְׁשּוצ סאָו ,טייֵל עֶמעֶרָא איִד ןעֶקיִרְדְרעֶטְנּוא םאִו ,ןֹורְמֹׂש ןּופ

 :ןעֶקְניִרְּט רעֶמאָל דְנּוא ,העְהַא טְגְנעֶרְּב ןעֶראַה עֶרייֵז ּוצ ןעֶנאָז סא עֶגיִטְפְראַד
 ןיִראָו .טייקְניִליֵה עֶניֵז אייַּב ןעֶריֹואוְוְׁשעֶב טאָה טאָנ ראה רעֶד 2
 -אָרְטְקעֶֶוַא ְּךיִא טעֶו ןעֶמ ןעוֶו ;ְךיַא רעֶּביִא ןעֶמּוק ןעֶלעֶװ געֶט העְז
 :םִנעֶקאָה-שיִפ טיִמ ןעֶמּוקְכאָנ עֶרייֵא דְנּוא םֶנעֶקאָה עֶניִציִּפְׁש טיִמ ןעֶנאָרְט

 עֶכיֵלְטיִא (ןְרֶעיֹומ) עֶנעֶכאָרְּבעֶגְניֵא איד ָּךְרּוד ןְהעֶנְסיֹורַא טעֶו רֶהיֵא דְנּוא 8
 ןֹומְרַה גְרעֶּב איִד ףיֹוא ןעֶפְראַַוְרעֶּמ ְּךייֵא טעֶו רֶהיֵא דְנּוא ;ְּךיִז ראַפ איֹורְפ
 ןעֶניִדְניִז ּוצ טְרְהעֶמ דְנּוא ,טְגיִדְניִז דנוא לַא-תיֵּב ןיק טְמּוק 4 :ראַה רעֶד טְגאָז

 תֹורְׂשֲעַמ עֶרייֵא דִנּוא ,תֹונְּבְרָק עֶרייֵא ןעֶנְראָמ ןעֶכיִלְטיִא טְגְנעֶרְּב דְנּוא לֶגְלִג ןיִא
 טיִמ הָדֹוּת ןֶּבְרִק ַא ּביִרְקַמ טְנעֶז רֶהיֵא דנוא 2 :(געֶט ןּופ) רֶהאָי אייֵרְד ְּךאָנ
 הָבָדְנ ַא זיִא םִע זַא ןעֶרעֶה טְכאַמ רֶהיֵא דנּוא סיֹוא טְפּור רֶהיֵא דְנּוא ;ְקֵמָח
 :טאָנ ראה רעֶד טְנאָז !לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק רֶהיֵא יֹוא ,םִע רֶהיִא טְּביִל יֹוזַא ןיִראָו
 עֶלַא ןיִא ןְהעֶצ (עֶניִדעֶל) עֶנייֵר ןעֶּבעֶגעֶג ְךייַא ּוצ ְךיֹוא ְךיִא ּבאָה םּוראָד 6

 ערייא

 + ּואיֵבָהְו ֵַׂשִפִל וְּבְרַה לג ַָה ּועְׁשֹפּו לא-תיב ּואַּב :הוהְי
 ה רֵּטקְו :!םֵכיֵתֹרְׂשֶעַמ םיִמָי תֶׁשְלְׁשִל םֶכיֵהְבִו לֵקַּבַל
 יב םֶּתְבַהֶא ןֵכ ִּכ ּועימְׁשַה תֹבָדנָּאְרקְו הָדוּת ץמֲחֶמ
 5 ןויְקִנ םֶכְל ִִּתְנ יִנֲא םנְו :הָוהָי יָנֹרֲא םִאְנ לֵאָרְׂשִי



 סומע 041
 יאְלְו םֶכיֵתְמּוקְמ לֶכְּב םֶהָל רֶסָהְו םֶכיֵרְע-לְכִּב םִנִׁש

 טְׁשִנַה-תֶא םֶּכִמיִּתְְַמ יִכֹנָא םֶנְו :הָוהייםֲאְנ יִרָע ֶּתְבַׁש 7
 תֶחֶא ריע--לַע ! ִּתרַמְמִהְ ריִצְקִל ; םיִׁשְרָה הָׁשֹלְׁש דֹועְּב

 הרקָלָחְו רַטְּמִּת תַחַא הָקְלֲח ריְִמַא אֵל חַחַא ריָע-לַעְ
 םיִרָע ׁשָׁש םַתְש ּועְָו :ׁשֶביִּת ָהיֶלָע ריִטְמתדאְל-רְׁשֶא 5

 רָע םֶּתְבַשאַלו ּועּבִׂשי אֵלְו םִיִמ תֹּתְשִל תֶחַא ריָע-לֶא
 םֶכיִתוּנ תֹובִרַהןֹוקרִיכופּדׁשַּבִכְתֶא ִתיּכה !הָוהי-סָאנ 9

 יִָעםֶּתְבַׁש-אְְו םנַה לֵכאֹי םֶכיִתְוו םֶכיֵנאְּו םֶכיֵמְרְַ
 ִתנַרָה םִיַרְצִמ ְךֶרֵּדּב רֶבְד םֶכָב יִּתְחַלׁש :הָוהְי-ֶאְנ י

 םֶכיֵנֲחַמ שֵאְּב הָלְעְַו םֶכיִסומ יֵבְׁש םע םֶכיֵדוחַּב בֶרֶלַב
 םֶכָב יִּתְכַּפָה :הָוהְי--םֶאְנ יֵרָע םֶּתְבַׁשיאֶלְו םֶכָּפַאְבְו 1

 לֶצְמ רוָאְּכ ויְהִּתַו הָרֹמָע-תֶאְו םֶרְמיִתֶא ןםיֹלֶא תַכַּפְהַמְּכ
 -הָׂשֶֶא הֶּכ כָל ;הָוהיאָנ יִדָע םֶּתְבִׁשִיאלְו הָפְרְׂשִמ 3

 ךיֶהלֶא-תארְקלְּכִה ךֵלהְׂשְצָא תאזִּ בֶקִע לֵאְרְׂשיִּדִּל
 -הַמ םֶרָאל דיִּנַמּו חּור אֵרֹבּו םיִרָה רָצוי לה פ אר 13

 לא הוה ץרָא תמיד הע לֵתָׂש הׂשע וה
 ָש אב
 ֶה ּה
 תֹּב הָניִק םֶכיֵלְע אֹׂשֹניִכֶֹא רֶׁשֲא הֶּוה רֶבּדַה-תֶא ּופְמִׁש א
 הָשְִנ לֵאָרְׂשִי תַלּתְּב םוק ףיסותיאְל הלפנ :לָאְרׂשִי ג
 הָוהְי יָנֹדֲא רַמָא הֶכ יִּכ ;הָמיִקְמ ןיִא הָתְמרַא-לַע 3

 ריִאְׁשַּת הָאֵמ תאֵצֹויַהְ האמ ריִאְׁשַּת ףֶלֶא תאֵצֹיַה ריִעָה
 תריבל הָוהְי רמָא הֶכ יִּכ ;לֵאָרְׂשִי תיֵבְל הְִָ + 4

 אל לֶנלנהְו לֵא-תיִּב 1 יח ינוְׁשְרד לֵאְרְׂש
 תיִבּ הל הָלּנ לֶנְלנַה יִּכ ּורְבְעַמ אֵל עַבֶׁש רַאְבּו ואֹבָת

 שֵאְּכ חַלצי-ִפ ּויחְ הָוהָיתֶא יִׁשְרִּד :ןוָאל הְָהִי לַא 6
 הָנעַלל םיִבְפְהַה :לָא-תיִבְל הּבכמ-יאו הָלְכֶאְו ףסוי תיֵּב

 ה ד

 טיֹורְּב ךייַא טְלְהעֶפ םִע זַא ,טעֶטְׁש עֶרייֵא
 טאָה ְּךאָד דְנּוא ,רעֶטְרֶע עֶרייֵא עֶלַא ןיִא
 טְרְהעֶקעֶנקיִרּוצ ריִמ ּוצ טיִנ ְךייֵא רֶהיֵא
 ןּופ ּבאָה ְךיִא דְנּוא 7 :ראַה רעֶד טְנאָז
 ןעוֶו ,ןעֶגעֶר םעֶד ןעֶטְלאַהעֶגקיִרּוצ ךייַא
 ּוצ םיִׁשָדֲח איירד ןעֶזעוֶועֶג ְּךאָנ זיִא םִע
 -ָנעֶר טְזאָלעֶג ּבאָה ְּךיִא ,טייֵצ-טיִנְׁש רעֶד
 איד רעֶּביִא רעֶּבָא ,טאָמְש עֶנייֵא ףיֹוא ןעֶנ

 טְזאָלעֶג טיִנ ְּךיִא ּבאָה טאָּמְׁש עֶרעֶדְנַא
 םִע טאָה קֶלֲח ןייֵא ףיֹוא סאָד יֹוזַא ןעֶנְגעֶר
 קֶלַח רעֶדְנַא ןייֵא ףיֹוא דְנּוא טְנעֶגעֶרעֶג
 -ךעֶפ םֶע זיִא טְנעֶנעֶרעֶג טיִנ טאָה סֶע ּואוְו
 דְנּוא אייוַוְצ ןּופ דְנֹוא 8 :ןעֶראוָועֶג טְראַד
 -נאַוַועֶגְמּורַא אייֵז ןעֶּבאָה טעֶטְׁש אייֵרְד
 ּוצ רעֶסאַו יִדְּכ טאָטְש עֶנייֵא ּוצ טְרעֶד
 טאַז טיִנ ןעֶנעֶז אייֵז רעֶּבָא ,ןעֶקְניִרְט
 טיִנ ְךייַא רֶהיֵא טאָה ְּךאָד דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג
 :ראַה רעֶד טְנאָז ,טְרֶהעֶקעֶנְקיִרּוצ ריִמ ּוצ

 -ךעֶפ טיִמ ןעֶנאַלְׁשעֶג ְךייֵא ּבאָה ְךיִא 9
 דְנּוא ,הָאּובְּת עֶטְלעֶמיִׁשְרעֶפ דְנּוא עֶטְראד
 עֶרייֵא דְנּוא ןעֶמְרעֶגְנייוו עֶרייֵא ןּופ עֶליִפ
 דְנּוא רעֶמייֵּבְנעֶגייִפ עֶרייֵא דְנּוא גְרעֶּבְנייוִ

 ןעֶקעֶרְׁשייֵה איִד ןעֶּבאָה רעֶמייֵּבטְרעֶּבְלייֵא
 ְךייֵא דֶהיֵא טאָה ְּךאָד דְנּוא ,ןעֶסעֶרְפעֶגְפיֹוא
 רעֶד טְנאָז ,טְרְהעֶקעֶגְקיִרּוצ ריִמ ּוצ טיִנ

 םעֶד ןיִא ןּוהְטעֶנ ּבאָה ָּךיִא איז יֹוזַא טְסעֶּפ איִד טְקיִׁשעֶג ךייַא ןעֶנעֶק ּבאָה ְּךיִא 10 :ראַה
 ןעֶנעֶז רעֶנעֶמ עֶבְנּוי עֶרייַא ,ךְרעוֶוְׁש םעֶד טיִמ ןעֶנאַלְׁשְרעֶד ּבאָה ְךיִא ,םִיַרְצִמ ןּופ געוֶו

 ןיִא קְנאַטְשעֶג ַא טְגְנעֶרְּבעֶגְפיֹורַא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,דְרעֶפ עֶרייֵז טיִמ ןעֶראועֶג ןעֶגְנאַפעֶג
 ,טְרֶהעֶקעֶגְקיִרּוצ ריִמ ּוצ טיִנ ָּךייֵא רֶהיֵא טאָה ְּךאָד דְנּוא ,זאָנ עֶרייֵא ּוצ זיִּב הָנֲחַמ עֶרייֵא
 טְרְהעֶקְרעֶפ טאָה ראַה רעֶד איז יֹוזַא טְרְהעֶקְרעֶפ ְָךייַא ןיִא ּבאָה ְּךיִא 11 :ראַה רעֶד טְנאָז
 ליִצַמ טאָה ןעֶמ םאוֶו דְנאַרְּב ַא אי יֹוזַא ןעֶראָוְועֶג טְנעֶז רֶהיֵא דְנּוא ,הָרֹומֲע דְנּוא םֹודְס

 רעֶד טְנאָז ,טְרֶהעֶקעֶגְקיִרּוצ ריִמ ּוצ טיִנ ּךייֵא רֶהיֵא טאָה ְּךאָד דְנּוא ,הָפֵרְׂש ַא ןּופ ןעֶזעוֶועֶג
 סאָד ריִד ּוצ לעְו ְּךיִא לייוֵו דְנּוא !לֵאָרְׂשִי יֹוא ,ןּוהְט יֹוזַא ריִד ּוצ ָּךיִא לעֶז םּוראָד 19 :ראַה
 ,העֶז ,ןיִראָו 18 !לֵאָרְׂשִי יֹוא ,טאָנ ןייד ןעֶנְנעֶגעֶּב וצ ןָא ְּךיִד טייֵרְּב יֹוזַא ,ןּוהְט עֶניִזאָד
 טְנאָז (טְזייוֵו) דְנּוא ,דְניוו םעֶד ןעֶּפאַשעֶּב טאָה דְנּוא ,גְרעֶּב איִד ןעֶפאַׁשעֶּב טאָה םאוָו רעֶד
 וצ טְכיֵלְנעֶנְראָמ סאָד טְכאַמ רֶע זיַא ןעֶקְנאַדעֶנ רעֶנעֶנייֵא ןייַז סאָוָו ׁשְנעֶמ םעֶד ּוצ ןָא
 - תֹואָבְצ ןּופ טאָג ראַה רעֶד ,דֶרֶע רעֶד ןּופ רעֶטְרֶע עֶכיֹוה איִד ףיֹוא טעֶרְמ דְנּוא ,םיִנְרעֶטְסְניִפ
 = :ןעֶמאָנ ןייַז זיִא

 ה לעטיפאק
 דְניִזעֶגְזיֹוה ַא ,גאָלְק ַא ,אֹוי ;ְךייֵא ןעֶנעֶק ףיֹוא ּבעֶה ְּךיִא סאוָו טְראוָו עֶניִזאָד םאָד טְרעֶה 1
 -עֶטְׁשְפיֹוא ןעֶנעֶק רֶהעֶמ טיִנ טעוֶו דְנּוא ,ןעֶלאַפעֶג זיִא לֵאָרְׂשִי הָלּותְּב איִד 2 :לֵאָרְׂשִי ןּופ
 ןעֶק רעֶנייֵק רֶנּוא דְנאַל רֶהיֵא ןּופ ןעֶראוָועֶג טייֵרְּפְׁשעֶנְסיֹוא דְנּוא ןעֶפְראָוְרעֶפ זיִא איִז ןעֶה
 סיֹורַא טֶהעֶנ סאָָו טאָטְׁש איִד ,טאָנראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ןיִראָו 8 ;ןעֶלעֶמְׁשְפיֹוא טיִנ איִז

 -ָנּוה טיִמ םיֹורַא טְהעֶנ סאוָו איִד דְנּוא ,ןעֶזאָלְרעֶּביִא טְרעֶדְנּוה ראָנ לאָז איִד ,דְנעֶזיֹוט טיִמ
 רעֶד טְנאָז יֹוזַא ןיִראָו 4 :לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ּוצ ןְהעֶצ ןעֶזאָלְרעֶּביִא טעוֶו טְרעֶד
 טֶכּוז רעֶּבָא 8 :ןעֶּבעֶל רֶהיֵא טעֶו יֹוזַא ְךיִמ טְכּוז ,לֵאָרְׂשִי דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ּוצ ראַה
 טיִנ ְךיֹוא טְלאָז רֶהיֵא דֵנּוא ,לֶנֶלְג ןייק ןעֶמּוקְנייַרַא טיִנ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,לַא-תיֵּב ׁשיִנ
 ;ןעֶרעֶו ןעֶּביִרְטְרעֶפ תּולָג ןיִא םיוִועֶנ טעוֶ לֶנֶלִנ ןיִראָו ,עַבָׁש רַאְּב ּךְרּוד ְןעֶרְהאָפְרעֶּביִא
 רֶע יִדְּכ ןעֶּבעֶל רֶהיֵא טעֶו יֹוזַא טאָנ טֶכּוז 6 :ןעֶרעֶו טְׁשיִנ ּוצ ְּךיֹוא טעוֶו לֵא"תיֵּב דְנּוא

 ןעֶנעֶרְּב לאָז םִע זַא ףסֹוי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד רעֶּביִא רֶעייֵפ ַא איו יֹוזַא ןעֶכעֶרְּבְסיֹוא טיִנ לאָז
 טְרְהעֶקְרעֶפ טאָה סאוָו רֶהיֵא 7 :לַא-תיֵּב ןיִא ןעֶׁשעֶלְסיֹוא ןעֶנעֶק טיִנ םִע טעוֶו רעֶנייֵק דְנּוא

 סאד



 ה םומע
 טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,טּומְרעוֶו ּוצ טָּפְׁשִמ סאָד

 ;דֶרֶע רעֶדּוצ טְנעֶלעֶנ טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג איִד

 אייוַוְצ איִד) טְכאַמ סאו (םֶהיֵא טְכּוז) 8
 טְרְהעֶקְרעֶפ דְנּוא ,ליִסְכ דְנּוא הָמיִכ (תֹולְזַמ
 ןעֶטאָׁש-טיֹוט ַא ּוצ טְכיִלְנעֶנְראָמ םאָד
 איִד טיִמ רעֶטְסְניִפ גאָט םעֶד טְכאַמ דְנּוא
 םעֶד ןּופ רעֶסאַוַו איִד ּוצ טְפּור סאוָו ,טְכאַנ

 ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא סיֹוא אייֵז טְסיִג רֶע דְנּוא םִי

 טְקְראַטְׁש סאוָו 9 :ןעֶמאָנ ןייַז זיִא ראַה רעֶד

 ןעֶקְראַטְׁש םעֶד ןעֶגעֶק ןעֶטְּביֹורעֶּב םעֶד
 איד ףיֹוא טְמּוק רעֶּביֹור רעֶד סאָד .יֹוזַא

 דְנייַפ ןעֶּבאָה אייֵז 10 :(טעֶטְׁש) עֶטְסעֶפ
 דְנּוא ,רֶעיֹוט םעֶד ןיִא טְפאָרְטְש סאָו םעֶד
 טעֶר סאָו םעֶד ןעֶניִדְרעוֶוְמּואְרעֶפ אייֵז
 רֶהיִא לייוו ,םּוראָד 11 :םעֶניִטְכיִרְפיֹוא
 רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶמעֶרָא םעֶד ףיֹוא טעֶרְט
 ןּופ אָׂשַמ איִד קעוֶוַא םֶהיֵא ןּופ טְמעֶנ
 סאוָו רעֶזייַה איִד רֶהיֵא טעוֶ יֹוזַא ,הָאּובְּת
 עֶטְקאַהעֶנְסיֹוא טיִמ טְעיֹוּבעֶג טאָה רֶהיֵא
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 א ְךַפְֹו ליִסְכּו הָמיִכ הֵׂשֹע :ּודִּה ץֶרֶאָל הָקָדְצּו טֵּפְׁשִמ
 םִיַהיייֵמְל אָרֹּמַה ךיִׁשְחַה הָלָיַל םֹי תֶמלצ קל
 : עמ רֶׂש ג לב .ןֹוָמָׁש הָוהְי ץֶרֶאָה נפ" םֶכְּפְׁשִ
 : םיִמָּת רֵבֹדְו היכימ 2 רַעַׁשַב ואְנָש :אֹוְבְי רֶצְבִמ-לַע רֶׁשְו
 וו יוצָּמִמּוְהְקִּת כיתְַׂשַמּו לֶד-לַע םֶכְסַׁשְֹב עי ןֵכָל :ובעֶתִי
 או םָתְַטְ דמָחימְרַּכ םֶב ּובְׁש ;תדאלְו םֶתיִנְּב תֶָנ ִּתְּב
 13 םביִמְצַעַו םֶכיֵעְׁשִּפ םיִּבַר יִּתְעַרָי יִּכ :םֶנַײ--תֶא ָּּתְׁשִת
 יָד רַעׁש ׁשַּב םִָֹיְבֶאְו רֶּפֹכ יחְקִל ; קיִּדַצ יַרְרִצ םֶכיֵתאּֿטַח

 3 :איִה הָעָר תֶ יִּכ םֶדִי איָהה תְעָּב ליִכׂשַמַה ןֵכָל
 ;4 ײהלַא הָוהְי ןייהיו ּוְחִּת ןעמל עֶרילַאְו ביטשְרּד
 וט בֹוט ּובָהָאְו עֶר-ראָנְׂש :םֶּתְרַמֲא רֶׁשֲאַּכ םֶכְּתִא תָֹאְבִצ
 ןרואְבְצ-יהלַא הָוהְי ןגָי ילוא טּפְׁשִמ רַעְׁשַב וניִצַהְ
 תואָבְצ ןקלַא הֶוהְי רַמָארְּכ ןֵכָל :ףסֹי תיִרֵאְׁש
 והרה וָרְמאְי תוצֹוח-לֶכְבּו דַּפְסִמ תֹוָבֹחְרילְכְּב יָנֹדֲא
 ד לבו ;יִהָנ יֵיי-לָא רַּפְסִמּו לֶבֲא-לֶאי לָּכִאּוָאְרָקְו
 18 םִִיַאְת :הָוהְי רַמָא ָּךְּבְרִקְּב רֶבֵעאיֵּכ רפְסמ
 אלו דו שאו הָוהְי םוי 'םָכָל הָזהֶמִל הָוהְי םויײתֶא
 19 ץיצַבּו בֶלַה וָענִפּו ירֲאָה יינְּפִמ ׁשיִא םונָי רֶׁשֲאַּכ :רוא

 כ ְךֶשְח--אֹלֲה :ׁשֶהּנַה וכׁשִ ריֵּקַה-לַע ֹודָי ּךֵמְסְו תִיַּבַה
 בג יִּתָמַאָמ יִתאֵנָׂש ';ול הנאלְ לֵפָאְו רוָאאלְו הָוהְי םֹי
 3 תרוָלֹע יֵלדלעַהמִא יִּכ :םֶכְיֵתְרְצַעְּב ַחיִרָא אלְו םֶכְיֵגַ
 93 רַמָה :םטיִּבַא אֵל םֶכיֵאיִרְמ םָלָׁשְו הָצְרָא אל םֶכיִתְהְנִמּ
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 טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶניֹואוְועֶּב טיִנ רעֶנייֵטְׁש

 רעֶּבָא ,ןעֶמְרעֶגְנייוַו עֶניִטְסּול טְצְנאְַפעֶנ
 ;ןּופְרעֶד ןייוו םעֶד ןעֶקְניִרְט טיִנ טעדֶו רֶהיֵא
 דְנּוא עֶליִּפ עֶרייֵא םייוַו ָּךיִא ןיִראָו 2
 -ייֵלעֶּב טּוהְט סאוָו רֶהיֵא ,ןעֶדְניִז עֶקְראַטְׁש
 רַחֹוש טְמעֶנ רֶהיֵא דְנּוא קיִדַצ םעֶד ןעֶניִד

 -ךעֶד ןיִא רעֶנּולְק רעֶד םּומ םּוראָד 13 :רֶעיֹוט םעֶד ןיִא ןעֶמעֶרָא םעֶד ּפָא טְגייֵנ רֶהיֵא דְנּוא
 ניֵנ דְנּוא םעֶטּוג טְכּוז 14 :טייֵצ עֶטְכעֶלְׁש ַא זיִא סאָד ןיראָו ,ןעֶנייוַוְׁש טייֵצ רעֶניִּבְלעֶז
 ,ְךייַא טיִמ ןייַז תֹואָבְצ טאָג ראַה רעֶד טעדֶו יֹוזַא דְנּוא ,ןעֶּבעֶל טְלאָז רֶהיֵא יֵדְּכ םעֶטְכעֶלְׁש
 ,עֶטּוג סאָד טְּביִל דְנּוא ןעֶטְבעֶלׁש סאָד דְנייַפ טאָה 18 :טְכאַרְטעֶג טאָה רֶהיֵא אי יֹוזַא
 טאָג ראַה רעד טעֶו רעֶמאָט ,רֶעיֹוט םעֶד ןיִא טָּפְׁשִמ (טְכעֶרעֶג ַאנ ףיֹוא טְלעֶטְׁש דְנּוא
 טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,םּוראָד 16 :ףסֹוי ןּופ גְנּוּבייַלְּבְרעֶּביִא איד ןעֶניִלעֶזְטייֵל תֹואָבְצ
 ןעֶמ טעֶוו ןעֶסאַנ עֶלַא ןיִא דְנּוא ,ןעֶסאַג עֶלַא ןיִא ןייַז טעוֶו גאָלְק ַא ,ראַה רעֶד ,תֹואָבְצ
 דְנּוא ןְרֶעיֹורְמ ּוצ טייֵלְרעֶקַא איִד ןעֶפּור ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא !העוְו יֹוא !העו יֹוא ,ןעֶנאָז
 טעוֶו ןעֶטְרעֶגְנייוַו עֶלַא ןיִא דְנּוא17 :ןעֶנאָלק ּוצ ןעֶמייוֵו סאָו איִד ּוצ גאָלְק ַא דְנּוא ,ןעֶנאָלְק
 יוא 18 :ראַה רעֶד טְנאָז ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא ריִד ןעֶׁשיוִוְצ לעוֶו ָּךיִא ןיִראָו ,ןעֶנאָלְק ןייַז
 רעֶגיִזאָד רעֶד ְְָּךייַא גיֹוט סאָו ּוצ ,ראַה םעֶד ןּופ גאָט םעֶד טְסיֵלְג סאו ְּךייֵא ּוצ העוְו
 ַא איו יֹוזַא ןיִראָו 19 :טְכיֵל ןייק טיִנ דְנּוא םיִנְרעֶטְסְניִּפ זיִא רֶע ?ראַה םעֶד ןּופ גאָט
 טְמּוק רֶע ןעוֶו דְנּוא ,םֶהיֵא טְנעֶנעֶנעֶּב רעֶּב ַא דְנּוא ,ּבייֵל ַא ראַפ טָּפיֹולְטְנַא רֶע ןעוֶו שְנעֶמ
 טְכעֶטְׁש גְנאַלְׁש ַא דְנּוא דְנאַוַו רעֶד ןַא דְנאַה עֶנייֵז ןָא טְנְהעֶל דְנּוא ןייֵרַא זיֹוה םעֶד ןיִא

 ,גיִטְכיִל טיִנ דְנּוא םיִנְרעֶטְסְניִפ ראַה םעֶד ןּופ גאָט רעֶד טיִנ ןעֶד זיִא 20 :םֶהיֵא טְסייֵּב רעֶדָא
 -ְךעֶפ ְּךיִא דְנּוא דְנייַפ ּבאָה ְּךיִא 21 ?םֶהיֵא ּוצ טיִנ טְנייֵׁש םִע דְנּוא ,רעֶטְסְניִפ ץְנאַג דְנּוא
 עֶכיִלְרֶעייַפ עֶרייֵא ןּופ ַחיֵר םעֶד ןעֶקעֶמְׁש טיִנ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,םיבֹוט םיִמָי עֶרייֵא טְכַא
 ןֶּבְרַק דְנּוא תֹולֹוע ןֶּבְרִק ןייַז ביִרְקַמ ריִמ ּוצ טעוֶו רֶהיֵא עֶׁשְטאָח ;ןעֶגְנּולְמאַזְרעֶפ

 ְךיִא לעו םיִמָלְׁש ןָּבְרַק עֶטעֶפ עֶרייֵא דְנּוא ,ןעֶמעֶנְנָא טיִנ ְּךאָד אייֵז ְּךיִא לעוֶו תֹוחָנִמ
 דְנּוא ,רעֶדיִל עֶנייֵד ןּופ לעֶמּוטעֶג סאָד ריִמ ראַפ ןּופ קעוֶוַא טְמעֶנ 23 :ןעֶקּוקְנָא טיִנ
 טָּפְׁשִמ םאֶד זאָל רעֶּבָא 24 :ןעֶרעֶה טיִנ ְּךיִא ליִװ לעֶדיִפ עֶנייֵד ןּופ ןעֶליִּפְׁש םאִד
 -ְךאַטְׁש ַא איז יֹוזַא טייקְניִטְכעֶרעֶג איִד דְנּוא ,רעֶסאַו איִד איו יֹוזַא ןעֶרעוֶו טְקעֶלְּפְטְנַא
 רָּבְרִמ רעֶד ןיִא תֹוחָנִמ דְנּוא םיִחָּבְז ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ ריִמ ּוצ ןעֶד רֶהיֵא טאָה 29 :ְךייֵט רעֶק
 סאָד ןעֶנאָרְטעֶג טאָה רֶהיֵא רעֶּבָא 26 ?לֵאָרְׂשִי ןּופ רְניִזעֶגְזיֹוה רֶהיֵא יֹוא ,רֶהאָי גיִצְריִפ
 ןּופ ןְרעֶטְׁש םעֶד דְנּוא ,ןּויִּכ ןּופ רעֶדְליִּב עֶרייֵא דְנּוא .ְךֶלֹומ טאָנְּפָא רֶעייֵא ןּופ טְלעֶצעֶג
 ְךייַא ְּךיִא לעוֶו רעֶּביִראָד 27 :טְכאַמעֶג ןייֵלַא ְךייַא טאָה רֶהיֵא סאָו רעֶטעֶנְּפָא עֶרייֵא
 :ןעֶמאָנ ןייַז זיִא תֹואָּבְצ טאָג ,ראַה רעֶד טְנאָז ,קֶׂשֵמַד ןּופ רעֶטייוֵו ןעֶּבייֵרְטְרעֶפ

 24 םיַמַּכ לֶעיו :עמׁשָא אֵל ְּךילָבִנ תֶרֶמח ךיִרְׁש מָה יֵלָעמ
 הכ -םָּתְׁשִַּר הָחְגַמּו םיִחָבְּזַה :ןָתיֵא לַחְנִּכ הָקָדְצּ טֵפְׁשִמ
 95 זרַא םַמאָׂשָנּו :לֵאָרְׂשִי תיֵּב הָנָׁש םיִעָּבְרַא רֵּבְרִּמַב יִל
 רֶׁשֲא םֶכֹי הלֲא םֵכֹוּכ םֶכימְלַצ ּויִּכ תֵאְו םֶכּכְלַמ תֹוּכִס
 גד רַמָא קָׂשמַרְל הָאְלְהִמ םֶכְתֶא יִתְלְגהְ ;םֶכָל םֶתיִׂשֲע
 ;מָׁש תִֹאְבְצ-יַהלֶא הָוהְי
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 סומע 42
 ו ו
 תיִׁשאֹר יִבְקִנ ןוָרְמִׂש רַהְּב םיָחְמִּכַהְ ֹיְִּב םיננֲאְׁשַה יֹוה א
 ּוכלּו ּואְרּו הֶנלַכ ָּרְבִע ;לֵארׂשִי תיֵּב םֶהָל ּואָבּו םִיֹוּגַה 2

 תוָכְלְמַמַהִממ םיִבּוטַה םיִמָׁשְלַּפ-תַנ וָדרּו הָּכַרתַמֲחמְׁשִמ
 ושנַּתַו עֶר םַל םיִּדנְמַה :םֶכָלְבְּנִמ םלוב ובָנ בָרדֹמִא הֶּלאָה 3
 םָתׂשִרַע-לַע םיִחְרִּוןֵׁש תֹוטִמ-לַע םיִבְכְּשַה ;סֶמֶָח תֶבֶׁש 4

 -לָע םיִטְְּפַה :קָּבְרַמ דִוִִּמ םיִלָנעַו ןאֹצִמ םירָּכ  םִילְכֶאְו
 יִקְְמְּב םיִתֹׂשַה :ריִׁשילְּכ םֶהָלי ובְׁשָח דיִוְּכ לבנה יִּפ 6

 :ףסוי רֶבֶׁש-לַע ּולְחָנ אלו ּוחָׁשִמִי םיִנְמֶׁש תיִׁשאֵרְו יי
 ;םִחּורְס חזְרמ רֶמְו םיִלג ׁשאֶרְּב ָּני  הָּתַע ןֵכָל

 בֵאָחְמ תֹואָבְצ יתלֶא הָוהְי-סאָנ ֹוׂשְפַנְב הָוהָי יָנֹרֲא עֵבְׁשִנ 8
 ריִ יִּתְרַנְסִהְו יִתְאָנְש ווָתֹנְמְרַאְו בֹקעַי ןואנ-תֶא יִכֹנָא

 :ותָמְו דָחֶא תִיבְב םיׁשָנֲא הֶרָׂשֶע ּורְתידַא הֶיְְו :הָאלִמּו 9
 רֶׁשֲאַלרַמֶאְו ןהִיַּבַהןמ םיִּמִצִע איצֹוהְל ֹוֿפְרְסְמּו ורוד ֹואָׂשִנו
 אֵל יִּכ םֶה רַמָאְו סֶּפֶא רמֶאְו ךֶמִע דַֹה תיוֵּבַהיִתְּכְריְּב

 הרָּכִהְו הָּוִצְמ הָוהְי הנִהייֵּכ :הָוהְי םֵׁשְּב ריִהְל 11
 עלָסַּב ןוְרוַה :םיִעקְב טֶּקה תִיַבַהְו םִִמיִסְר לוִדנַה תַַּבַה גנ

 טְּפְׁשִמ ׁשאֹרְל םֶּתְכַּפֲהייִּכ םיִרָקְּבִּב ׁשֹורֲחַי-םִא םיסּוס
 אָלֲה םיִרְמֶאָה רבָד אֵלְל חמשה ;הָננ עֵלְל הָקָדְצ יִרְפּו 3
 תריִּב םֶכיֵלע םיקמ לה יִּכ ?םִיַנרק ּו ֵל ְתכִ ּונֹקְזִחְב 4

 אובְלִמ םֶכְתֶאְּצַהְלְו יג תֹאְבְצַה ימלא הָוהְי-סָאנ לֵאָרְׂשִי

 :הָבְרִעָה לֵחנדַע תּמָח
 1 ן
 תרוָלָע תַּלחְתִּב יֵבֹנ רַצֹוי הִֵּהְו הֹוהְי יָנֹדֲא יַנֲאְרִד הּכ *
 ירָלְּכ-םא הָיְָו :ְּךֵלָּמַה ֵנ רַחַא ׁשֶקלהנַהְו ׁשֵקְּלַה ג

 יִמ אָנ--חַלֶס הֵוהְי יָנֹדֲא רַמֹאָו ץְרֶאָה בֶׂשֲע-תֶא לֹוכֲאָל
 הָיְהִת אָל תאןקלַע הָוהְי םֵחְנ :אוה ןֶׂשָק יִּכ בֶקְעַי םִִקָי 3

= 

= = 

 ו לעטיפאק

 עֶנייֵק ןעֶּבאָה םאִָו איִד ּוצ העְו יֹוא 1
 ןְרעֶּכיִזְרעֶפ סאוָו איד דְנּוא ,ןֹויִצ ןיִא גְראָז
 סאוָו איד ,ןּורְמֹׂש ןּופ גְראַּב םעֶד ףיֹוא ְּךיִז

 עֶטְׁשְרֶע איִד ןעֶפּורעֶגְנֶא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶד
 סאָד זיִא אייֵז ּוצ דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ איִד ןּופ

 :ןעֶמּוקעֶגְנָא לֵאָרְׂשִי ןּופ רְניִזעֶגְזיֹוה
 טְהעֶז דְנּוא הָנְלַכ ןייֵק רעֶּביִרַא טְהעֶנ 2
 ,תָמַח םיֹורְג ןייֵק ןעֶטְראָד ןּופ טְהעֶג דְנּוא
 ןּופ תַג ןייק ּפזרַא טְהעֶג ְּךאָנְרעֶד דְנּוא
 רעֶסעֶּב ןעֶד אייֵז ןעֶנעֶז ,םיִּתְׁשִלְּפ איד
 רעֶדָא ?עֶכייֵרְניִנעֶק עֶגיִזאָד איֵד איוו
 איו רעֶסעֶרְג ןעֶצעֶגעֶרְב עֶרייֵז ןעֶנעֶז
 טאָה םאִח רֶהיֵא 8 !ץעֶנעֶרְג עֶרייֵא

 ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד טְרעֶטייוֵוְרעֶד ּךייַא ןּופ
 ּוצ ןעֶנְהעֶנעֶג טּוהְט רֶהיֵא רעֶּבֶא גאָט
 -יֵז םאִח איִד 4 :אייֵרעֶּביֹור ןיִא ןעֶציִז

 דִנּוא ,ןייֵּבְנעֶפְלֶע ןּופ ןעֶטעֶּב ףיֹוא ןעֶצ
 דְנּוא ,ןעֶנאוַויִד ףיֹוא סיֹוא ְּךיִז ןעֶקעֶרְמְׁש
 איִד ןופ רעֶמעֶל (עֶטְסעֶּב) איִד ןעֶסֶע
 ןעֶמיִמ ןּופ רעֶּבְלעֶק איִד דְנּוא ,ָףאָׁש
 ְךאָנ ןּוגיִנ םעֶד ןעֶגְניִז םאֶו 2 :לאַטְׁש
 םיֹוא ְּךיִז ןעֶטְכאַרְט אייֵז ,לעֶדיִּפ רעֶד
 םאָו 6 :דוָד איז יֹוזַא רֶמֶז-יֵלְּכ איִד

 אייז דְנּוא ,לֶהָע-קּומְׁש ןעֶטְסעֶּב םעֶד טיִמ ְּךיִז ןעֶּבְלאַז דְנּוא ,ןעֶלאָׁש םיֹוא ןייוו ןעֶקְניִרְט
 -עֶנְקעוֶוַא דְנּוצַא אייֵז ןעֶלאָז ,םּוראָד 7 :ףֹסֹוי ןּופ ְּךאָרְּב םעֶד ןעֶנעוֶו טיִנ ְּךיִז ןעֶמעֶרְג
 ןּופ תֹודּועֶס איִד דְנּוא ,ןייַרַא תּולָג ןיִא טְׁשְרֶעּוצ ןעֶהעֶג סאָָו איִד טיִמ ןעֶרעֶו טְרְהיִפ
 ראַה רעֶד 8 :ןעֶרעֶו ןּוהְמעֶנְּפָא אייֵז ןּופ טעוֶו טְכאַמעֶנ םיֹורְנ ְּךיִז ןעֶּבאָה סאָָו איִד
 ְךיִא .תֹואָבְצ טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז ,ןעֶריֹואוְוְׁשעֶג ןייַלַא ְךיִז אייַּב טאָה טאָנ

 ְךיִא ּבאָה ןעֶטְסאַלאַּפ עֶנייֵז דְנּוא ,בֲֹעַי ןּופ טייֵהְצְלאָמְׁש איד ןעֶניִדְרעוֶוְמּואְרעֶפ לעוֶו
 דְנּוא 9 :םייַהְלּופ עֶרְהיֵא ןיִא טאָטְׁש איִד ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא ָּךיִא לעוֶו רעֶּביִראָד ,דְנייַפ
 ןעֶלעוֶו יֹוזַא זיֹוה ןייֵא ןיִא ןעֶּבייֵלְּבְרעֶּביִא ןעֶלעוֶו רעֶנעֶמ ןְהעֶצ ןעוֶו סאָד ןייַז טעוֶו םִע
 םֶהיֵא טְנעֶרְּבְרעֶּפ םאָו רעֶד רעֶדָא רעֶטעֶפ ןייַז ןעוֶו דְנּוא 10 :ןעֶּבְראַטְׁש אייֵז
 סאוָו איד ןעוֶו דְנּוא ,זיֹוה םעֶד ןּופ רעֶנייֵּב עֶנייֵז ןעֶנְנעֶרְּבּוצְסיֹורַא יֵדְּכ ,ןעֶּבעֶהְפיֹוא טעוֶו
 דְנּוא ? ריִד טיִמ רעֶצעֶמיִא ְּךאָנ זיִא ,ןעֶנאָז ןעֶלעוֶו זיֹוה סעֶד ןּופ טייַז רעֶד ןַא ןעֶנעֶד
 -ךעֶד טיִנ ראַט ןעֶמ ןיִראָו ,ליטִש גייַוְׁש ןעֶנאָז טעוֶו רעֶנעֶי רֶנּוא ;ןייֵנ ןעֶנאָז טעדֶו רֶע
 ןעֶליֹופעֶּב םִע טאָה ראַה רעֶד העֶז ןיִראָו 11 :ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶנאָמ
 ןיֵא זיֹוה עֶנייֵלְק םאָד דְנּוא ְּךעֶלְקיִטְׁש ּוצ ןעֶנאַלְׁשּוצ זיֹוה עֶסיֹורְג סאָד טעוֶו רֶע

 רעֶנייֵא ןעֶד ןעֶק רעֶדָא ?ןייֵטְׁש-ןעֶוְלעֶּפ ַא ףיֹוא רְרעֶפ ןעֶד ןעֶפיֹול 12 :ךעֶלְקעֶרְּב
 דְנּוא ,לאַב ּוצ טָּפְׁשִמ סאָד טְרְהעֶקְרעֶפ טאָה רֶהיֵא ןיִראָָו ?רעֶדְניִר טימ ןְרעֶקַא טְראָד
 זיִא סאָז ְּךאַז ַא ןיִא ְּךייא טְעייֵרְפ םאָ ּרְהיֵא 13 :טּומְרעֶ ּוצ הָקָרְצ ןּופ תֹוריִּפ איִד
 ןעֶּבאָה ריִמ םאֶד טְכאַמעֶג קְראַּטְׁש טיִנ םִנּוא ריִמ ןעֶּבאָה ,טְנאָז רֶהיֵא םאָזו דְנּוא ,טיִנְראָג
 ,קְלאַפ ַא ןעֶלעֶטְׁשִפיֹוא ְּךייַא ןעֶנעֶק לעֶז ְּךיִא ,טְהעֶז רעֶּבָא 14 ? רעֶנְרעֶה טְפאַׁשעֶנְנָא םִָנּוא
 ןעֶבְניִוְצעֶּב ָךייַא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,תֹואָבְצ טאָג ראַה רעֶד טְנאָז ,לֵאָדְׂשִי ןּופ דְניִזעֶנְזיֹוה ָא
 :אייֵנעֶטְסיִו רעֶד ןּופ ְּךייֵמ םעֶד ּוצ זיִּב ,תָמֵח ןייק ןייֵרַא טְמּוק ןעֶמ ּואוְוַא טְרָא םעֶד ןּופ

 ז לעטיפאק
 קעֶרעֶׁשייֵה ַא ןעֶפאַׁשעֶּב טאָה רֶע ,העֶז דְנּוא ,ןעֶזיוִועֶג טאָנ ראַה רעֶד ריִמ טאָה םעֶכְלאָז ָו

 ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע ,העָז דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹוא זיִא הָאּובּת עֶטעֶּפְׁש איִד ןעוֶו ּבייֵהְנָא םעֶד ןיִא
 םיִניִנעק םעֶד ןעֶטיִנְׁשעֶגְּפָא טאָה ןעֶמ זַא םעֶדְכאָנ ,הָאּובְּת עֶטעֶּמְׁש איד ןּופ טייֵצ רעֶד ןיִא
 -וצְפיֹוא טְניִדְנַעעֶנ טאָה (קעֶרעֶׁשייֵה רעֶדנ רֶע ןעוֶו םאָד ,ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 9 :הָאּובְּת
 ָךְרּוד !ְּךאָדּבעֶנְרעֶפ !טאָנ ראַה ,ָא ,טְנאָזעֶג ְָךיִא ּבאָהיֹוזַא ,דְנאַל םעֶד ןּופ זאָרְג סאָד ןעֶסעֶרְפ

 ָךיִז טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 3 :ןייֵלְק ָּךאָד זיִא רֶע ןיִראָו ? ןְהעֶטׁשעֶּב בֹקֲעַי ןעֶד ןעֶק ןעֶמעוֶו
 טיִנ לאָז םֶע טְנאָזעֶג טאָה ראַה רעֶד דְנּוא ןעֶניִזאָד םעֶד רעֶּביִא (טאַהעֶג הָטָרַח טאָה)טְקְנעֶדעֶּב

 ןייז



 ח ז םומע
 טאָנ ראַה רעֶד ריִמ טאָה סעֶכְלאָזַא 4 :ןייַז
 טאָה טאָנ ראַה רעֶד ,העְז דְנּוא ,ןעֶזיוִועֶג
 טיִמ ןעֶניִרְק ּוצ (ְךייַא טימנ ְּךיִז ,ןעֶפּורעֶג
 איד טְנעֶרְּבְרעֶפ טאָה סֶע דְנּוא ,רֶעייֵפ
 ְךיֹוא טאָה סֶע דְנּוא .םיִנעֶפיִט עֶסיֹורְג
 דְנּוא 2 :(דְלעֶפ) קֶלַח סאָד טְנעֶרְּבְרעֶפ
 ְךיִא !טאָנ ראַה ָא ,טְגאָזעֶג ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא

 ָךְרּוד (לֵחֹומ אייֵז) ּפָא ְּךאָד זאָל ָּךיִד טעֶּב

 ןיִראו !ןְהעֶטְׁשעֶּב בקֲעַי ןעֶד ןעֶק ןעֶמעוֶו
 טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 6 :ןייֵלְק ְּךאָד זיִא רֶע
 דנּוא ,ןעֶניִזאָד םעֶד רעֶּביִא טְקְנעֶדעֶּב ְּךיִז
 סאָד ְּךיֹוא ,טְנאָזעֶג טאָה טאָנ ראַה רעֶד
 ריִמ רֶע טאָה םעֶכְלאָזַא 7 :ןייַז טיִנ לאָז
 -עֶנ זיִא ראַה רעֶד ,העְז דִנּוא ,ןעֶזיוִועֶג
 -ּבְמאלְּב ַא אייַּב רֶעיֹומ ַא ףיוא ןעֶנאַטְׁש
 ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רּונְׁש איִד דְנּוא ,רּונְׁש
 ּוצ טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 8 :דְנאַה .עֶנייֵז
 ?אוד טְסְהעֶז סאָו םֹומֲע טְנאָזעֶג ריִמ
 ;,רּונְׁש-ּבְמאֶלְּב ַא טְגאָזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא
 ,העָז ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ ראַה רעֶד טאָה יֹוזַא
 ןעֶׁשיוִוְצ רּונְׁש-ּבְמאֵלְּב איִד ןּוהְט לעוֶו ָךיִא
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 + בֶרֶל אָרֹק הֶגְו הֹוהְי יָנֲֹא יִנְַרַה הֵּכ - :הָוהְי רֶמֶא
 הָּבַר םִת ת-תִא םַכאתַו הוהְי יָנֹדֲא ׁשֵאְּב
 ה ןֶטָכיִּכ בֵקעַי םּוקָי יִמ אָל-לֵדֲח הָוהְי יָנֹדֲא רֶמאָו ;קֶלְחַה
 ָנֲא רַמָא היהִת אל איִחחג תאֹז-לַע ָוהְי םֵחָנ :אּוה
 ְךֶגֶא תֶמֹו ח-לע בָצִנ יָנֹדֲא הִָהְ ינֲאְרִה הֹּכ הָוהְי
 רֶמֹאְו טּומָע הָאר הָּתַאיֹהְמ ילַא הָוהְי רֶמאֵל : ;ְךֶָא וְרָיְבּ
 דאל לֵאְרְׂשִי ימַע בֶרָקְּב נָא םׂש יְִנִה יָנדֲא רֶמאֵו ְךגֶא

 לארְִיִׁשְדקִמּקְׂשִ מבול רָע וע ףיסוא
 ' הָיְצַמֲא חַלֶׁשַּו  !בֶרָחֶמ םֶעְבִרָי תיֵּב-לַע יִּתְמַקְו ּובֵרָחְי
 ְךלָע רֵׂשְק רֶמאֹל לֵאָרֹ טיידלמ םִעְבְרִי-לֶא לֵא-תיֵב ןָהֹּכ
 -תֶא לי הל ץֶרֶאָה ל לכת ותדאל לא ! תיֵּב בֶרָקְּב םֹומָע
 וטֵעְב ַא הֹכייִּכ וירְְ-לכ
 1 םומַלָא ָיְצמֲא רֶמאַּו ָתְמרַ לָעְמ הָלָנִי הָָנ
 ָׁשְו םֶהָל םֶׁשילְכֶאְוהָדּוְי ץרָא-לֵא ךְליִַרְּב ךִל הֹוח
 13 יש ַּדְקִמ יב אבנהל דוע ףיִסֹותְדאְל לֵא תיֵבּו :אֵבְנּה
 14 } הריצִמַא-לֶא רֶמאָיַו םֹמָע ןעַיו :אּוה הָכָלְמִמ תיִבּו אוה
 סֵלֹובּו יִכֹנָא רֶקֹובִּכ יִכָנָא איֵבָנְדב אֵל יִכֹנָא איִבְנדאל
 וט ךֵל הוְי יַלֵא רֶמאַּו אה יִרֲחַאַמ הוהְייִנֲתְקִו:םיִמקִׁש
 וצ רמא הָּתִא והי-רֵבּדעַמְׁ הַָּעְו:לֶארְׂשִי מַע-לֶא אב
 וז יהַּכ ןֵכָ :קֶחְׂשִ תיִבילֲ ףיִּטַת אלְו לֵָרְׂשִיילַע אֵבּנִת אֵל
 למי ברָחַב ְךיִתֹנְבּוךיְָבּו הְָזִּת יב ֶּתְׁשִא הי רַמָא
 תרֹומָּת הֶאֵמְט הָמָאלע הֶּתְַו קָלְחִּ לֵבֲַּ מד
 :ָתָמְרַא לעַמ הָלְנַי הֶָנלֵאָרׂשִי

 ח

 -ןרָא הָלְכָאְו ה
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 11 לֵאָרְׂש יורי ראי ירי תו ֵמָי יבֶרָהּב םֹומָער

 א
 רֶהעֶמ יִנ לעווו ְךיִא ,לֵאָרְׂשִי קְלאָּפ ןייֵמ
 איד דִנּוא 9 :ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא אייֵז אייֵּב

 ,ןעֶרעוֶו טְסיוִוְרעֶפ ןעֶלעוֶו קָחְצִי ןּופ תֹומָּב
 לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶזייַה עֶניִלייֵה איִד דְנּוא
 ןופ זיֹוה םעֶד רעֶּביִא  ןעֶהעֶטְשְפיֹוא לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶרעֶו בּורָח ןעֶלעֶו
 -עֶב לַא-תיֵּב ןּופ ןֵהֹּכ רעֶד ,הָיְצַמַא טאָה ְּךאָנְרעֶד 10 :דְרעוְׁש םעֶד טיִמ םָעְבִרי

 ןעֶנעֶק ןעֶריֹואְוְׁשְרעֶפ ְךיִז טאָה םֹומֲע ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ָּךֶלֶמ םָעְבָרְ ּוצ טְקיִׁש
 עֶנייֵז עֶלַא ןעֶטְלאַהְסיֹוא טיִנ ןעֶק דְנאַל םאָד ,לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ריִד
 דְרעוֶוְׁש םעֶד ְּךְרּוד ןעֶּבְראַטְש טעוֶו םֶעְבִרְי ,טְנאָזעֶג םֹומָע טאָה יֹוזַא ןיִראָָו 11 :רעֶטְרעוֶו
 אָה הָיְצַמַא דְנּוא 12 :דְנאַל ןייַז סיֹוא ןעֶרעוֶו ןעֶּביִרְטְרעֶפ תּולָג ןיִא טעוֶו לֵאָרְׂשִי דְנּוא
 טְראָד סֶע דְנּוא ,הָדּוהְי ןּופ דְנאַל םעֶד ּוצ ףיֹּולְטְנַא דְנּוא העָג ,איִבָנ אּוד ,םֹומָע ּוצ טְגאָזעֶג
 טיִנ אּוד טְסְלאָז לַא-תיֵּב ןיִא רעֶּבָא 18 :ןעֶנאָז תֹואּובְנ אּוד טְסְלאָז טְראָד דְנּוא ,טיֹורְּב
 עֶכיִלְניִנעֶק סאָד ְּךיֹוא דְנּוא ,רֶעיֵה שָדֹקִמ ןייֵז טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד ןיִראוָו ,ןעֶנאָז תֹואּובְנ רֶהעֶמ
 ,איֵבָנ ןייק ןיִּב ְּךיִא ,הָיְצַמַא ּוצ טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טאָה םֹומָע רעֶּבָא 14 :זיֹוה
 רעֶדְניִר ןּופ רעֶטיִה ַא ןעֶזעוֶועֶג ןיִּב ְּךיִא טְרֶעייֵנ ,איִבָנ ַא ןּופ ןְהּוז ַא טיִנ ְּךיֹוא ןיִּב ְּךיִא דְנּוא
 רעֶטְניִה ןּופ ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַאְּךיִמטאָה ראַה רעֶד רעֶּבָא 18 :תֹוריִּפ ןּופ רעֶלְמאַזְנייֵא ןייֵא דְנּוא
 קְלאָפ ןייֵמ ּוצ תֹואּובְנ גאָז דְנּוא העָנ ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה ראַה רעֶד דְנּוא ,ףאָׁש איִד
 טיִנ טְסְלאָז אּוד ,ריִמ טְסְנאָז אּוד ,ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו סאָד רעֶה ,דְנּוצַא דְנּוא 16 :לֵאָרְׂשִי
 ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד רעֶּביִא ןעֶלאַפ טְראָו ןייד טיִנ זאל דנּוא לֵאָרְׂשִ רעֶּביִא ןעֶנאָז תֹואּובְנ
 דְנּוא ,טאָטְׁש איִד ןיִא ןייַז הָנֵזְמ ְּךיִז טעוֶו ּבייוַו ןייֵד ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא םּוראָד 17 :קָחְׂשִי
 טעוֶו דְנאַל ןייד דְנּוא ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ָּךְרּוד ןעֶלאַפ ןעֶלעוֶו רעֶטְכעֶט עֶנייֵד דְנּוא ןְריִז עֶנייֵד
 ,דְנאַל אֵמָט ַא ףיֹוא ןעֶּבְראַטְׁש טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,רּונְׁש (לֶרֹוג ַא) ךְרּוד ןעֶרעוֶו טְלייֵטעֶגְסיֹוא
 ;דְנאַל ןעֶנייֵא ןייַז ןּופ ןעֶרעוֶו ןעֶּביִרְטעֶגְקעוֶוַא תּולְג ןיִא טעוֶו לֵאָרְׂשִי דְנּוא

 ח לעטיפאק
 :תֹוריֵּפ רעֶמּוז טיִמ ּבְראָק ַא ,העְז דְנּוא ,ןעֶזיוִועֶג טאָג ראַה רעֶד ריִמ טאָה םעֶכְלאָזַא 1
 ּבְראָק ַא ,טְגאָזעֶג ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא ?אּוד טְסְהעֶז סאו םֹומָע ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 2
 רעֶּביִא ןעֶמּוקעֶנ זיִא רֶנֶע םאֶר ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה ראַה רעֶד דְנּוא ,תֹוריִּפ רעֶמּוז טיִמ
 איד דְנּוא 3 :ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא אייֵז אייֵּב רֶהעֶמ טיִנ לעוֶו ְּךיִא ,לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייֵמ
 ןעֶליֵה גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא ןעֶלעוֶו לֶכיֵה םעֶד ןיִא רעֶדיִל ןעֶגְניִז םאוט
 ;רעֶטְרֶע עֶלַא ןיִא םיִרָנְּפ ליִפ ןייַז ןעֶלעוֶו םִע ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז ,(ןעֶגאָלְקנ

 ןעמ 00

 הָּתַא-הְמ רֶמאֹּו :ץִיָק בִֹלּכ הֵּנִדְו הָוהָי יָנֹדָא ינאָרַה הֶּכ
 א אָּב יַלַא הָוהְי רֶמאֹּל ץיִק בוָלְּכ רַמאְו סֶע לָאר
 3 תֹריִׁש ּולי לי הְונ 0 רָע דע ףנ אראָל לֵארְשִי ימלא
 ּורֵה םּיַּב טֶכיֵה

 ן-/ ,. ימ נ+ ==



 םומע 042
 תיִּבְשִלְו ןִזְבָא םיִּפאְׁשַה תאֹועַמְׁש - :םֶה ְךֶלָׁשִהג
 רֶבֵׁש הָריִבְׁשַנְו ׁשֶרֹחַה רַכֲַי יִתָמ רבאל :ץְרָא--יונע ה

 תועְּו לַקׁש ליְִּנַתלּו הֶפיא יִטְקְִל רֶּביהחְִּפִנתֶבַׁשַהְ
 םיִלָענ רוכעּכןבְָ ילד ְָכּב תנקל :הָמִרמ אָמ

 חַּכשֶאיסִא בקי ןואנִּב הָוהְ ּבְׁשִנ :יִּבְׁשַ רֶּב לֵּפמּוז

 ט ח
 -ָמיֹורַא ליִּטְׁש רעֶד ןיִא אייֵז טעוֶו ןעֶמ
 רֶהיֵא ָא ,עֶגיִזאָד סאָד טְרעֶה 4 :ןעֶפְראוַו

 דנּוא ,ןעֶמעֶרָא םעֶד טְגְניִלְׁשְרעֶפ םאוָו
 -עֶּב איד ןעֶרעֶטְשְרעֶפ ּוצ טְהעֶז רֶהיֵא
 רֶהיֵא דְנּוא 9 ;דיאל םעֶד ןּופ עֶניִטְפְראַד

 ילָבֶאְו ץרָאָה וְָרִתיאְל האֹו לַעַח :םֶהיֲֵַׂמילְּכ חַצנָל
 ראִּכהְׁשֹוהָשְרְגִו הָלְב לֹאָכ הָתְלֶעְ הֵּב בׁשֹוילְּכ

 יִתאֵבֲהְו הָוהָי יָנֹדֲא םִאָנ אּוהֲה םִיַּבהָיְהְו - :םִיָרְצִמ 9
 ְִּכִפָהְו :רוא םֹיְּ ץֶרֶאָל יִּתְכְׁשֲחַהְוםִָרָהְצּב ׁשֶמּׁשַה י

 םִנְתמלָּב-לַעיִתילעְַהְיִקְלםֶכיִרׁש-לֶכְלָכֵאְלֶכיִַ
 הָתיֲִחֲאְ יִחָילֶכֲאּכְהיתמׂשו הָחְרָק ׁשאֶרילְכילַעוקְׂש

 יְִלׁשהְוהֹוהְי יָא םאְנ יב םיִמָי הנִה = :רֶמסְוְכ וו
 ישא יִּכ םיַּמַל אָמְציאלְו םָחָלִל בֶעְריאְל ץֶרָאְּב םֶעְר

 -דַעו ןופְצִמּו םיידַע םָיִמ ֹועְנְו :הָוהְי יִרְבִּד תַא עֹמְׁשִל ט
 םויַּב :ואָצְמּי אָלְו הוהי-רַבְדיתֶא ּׁקִבְל וְששִי חָרִמ 5

 ;צָמֶצַּב םיִרּוחַּבַהְו תֹמְיַה תֹוִלּותְּבַה הָנְּפַּלַעְתּת אּורַה

 ר חד ךיִלַא יח ּורְֶאְוֹורְמִׂש תַמְַׁאְב םיִעָבׁשִּנַה 4
 :דוָע ומוָקְייאלְו ָקפִנְועַבָׁשירַאְּ

 ט ט
 ףֹותְפַּכַה ,ךר רֶמאַֹּו ַחָבוִמַה-לַע בֶצִנ יָנֹדֲא--תֶא יִתיִאְר א

 םֶרָחַּב םֶתיִרֲחַאְו םֶלְּכ ׁשאֶרְּב םעֵצְּו םיפּפַה יׁשֲערי
 -םַא :טיִלְּפ םֶהָל טְקְּמִי-אלְו םֶנ םֶהָל םִוניײאל :ָרָהָא 2

 םָׁשִמ םִַמָּׁשַה ּולֲעיסָאְו םַחָּקִת יֵרְי םֶׁשִמ לֹואְׁשִּב ֵּרְּתְחַי
 שֵּפַחֲא םֶׁשִמ לָמְרַּכַה ׁשאֶרְּב ֹואְבָחַי-סִאְו :םֵדיִרִֹא 5

 הוִצֲא םָׁשִמ םִיַה עקרב יניֵע דֵננִמ ּורְתְּפִיסִאְו םיִּתְחַקְלּ
 םָּׁשִמ םֶהיֵבְיֲא ינפל יִבְׁשִב יֵכְלָי-סאְו :םָכָׁשְנּוׁשֲחנַה-תֶא 4

 הָעְרְל םֶהֵֹלְע ני יִּתְמׂשו םֶתָנְרַהו  בֶרֲחַ"א הוצֲא

 -ְךאַפ שדֹח שאר רעֶד טעוֶו ןעוֶו טְגאָז

 ןעֶנעֶק ןעֶלאָז ריִמ יֵדְּכ ,ןְהעֶג רעֶּביִא
 -םיֹואנ תָּבַש רעֶד דְנּוא ?ןעֶפיֹוקְרעֶפ ןְראָק

 ןעֶכאַמְפיֹוא ןעֶנעֶק ןעֶלאָז ריִמ זַא (ןְהעֶג
 ןְרעֶנעֶלְקְרעֶפ ּוצ דְנּוא ,רעֶזייֵה ןְראָק איִד
 םעֶד ןְרעֶמעֶרְנְרעֶפ ּוצ דְנּוא הָפיֵא איִד
 -ךעֶפ ּוצ ןעֶלאָׁשְנאָו איִד דְנּוא ,לֶקֶש

 איד ןעֶפיֹוק ןעֶלאָז ריִמ יִדְּכ 6 :ןעֶׁשְלעֶפ
 -עֶּב איִד דִנּוא ,רעֶּבְליִז ראַפ עֶמעֶרָא
 -ְךעֶפ דָנּוא ;ְךיִׁש ראָפ ַא ראַפ עֶגיִטְפְראַד

 :ןְראָקםעֶד ןּופ עֶגעֶלאַּפעֶגְּפָא םאָד ןעֶּפיֹוק
 ןעֶריֹואוְוְׁשעֶג ראַה רעֶד טאָה םּוראָד 7
 ָךיִא ּביֹוא ,בֹקֲעַי ןּופ טייקְסיֹורְג רעֶד אייֵּב

 עֶרייֵז עֶלַא ןעֶסעֶגְרעֶּפ גיִּבִע ףיֹוא לעוֶו
 "יא רֶרֶע איִד טיִנ לאָז 8 :םיִׂשֲעַמ עֶזייֵּב
 סאוָו רעֶכיֵלְטיִא דְנּוא ,ןְרעֶטיִצ םעֶד רעֶּב
 דְנּוא ? ןְרֶעיֹורְט רעֶּביִראָד ףיֹוראַד טְניֹואוְו

 יֹוזַא ןעֶנייֵטְׁשְפיֹוא ןעֶצְנאַג םיִא טעוֶו םִע
 ןעֶדְניִא איִד סאָו גְנּוצייֵלְפְרעֶפ ַא איוז
 ןּופ ְּךייֵ רעֶד איו יֹוזַא דִנּוא ,טְּבייֵרְט

 לעדֶו ְךיִא םאָד ,טאָנ ראַה רעֶד טְנאָז ,גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא ןייַז טעוֶו סֶע דְנּוא 9 :םִיַרְצִמ

 ןיִא ןעֶבאַמ רעֶטְסְניִפ דֶרֶע איד לעֶוָךיִא דְנּוא ,גאָמ ןעֶטיִמ ןיִא ןְהעֶגְרעֶׁטְּוא ןּוז איִד ןעֶזאָל
 דנּוא ,רֶעיֹורְט ןיִא םיִבֹוט םיִמָי עֶרייֵא ןעֶרְהעֶקְרעֶפ לעֶזְו ְּךיִא דְנּוא 10 :גאָט ןעֶניִטְכיִל םעֶד
 ,ןעֶדְנעֶל עֶלַא רעֶּביִא קאַז ַא ןעֶגְנעֶרְּבְפיֹורַא לעֶו ָּךיִא דְנּוא ,גאָלְק ּוצ רעֶדיִל עֶרייֵא עֶלַא

 םאָו רעֶנייֵא איז יֹוזַא ןעֶכאַמ םֶע לעֶו ָךיִא דְנּוא ,ּפאָק ןעֶכיִלְטיִא רעֶּביִא טייֵהְלְהאָק דְנּוא
 ,העֶז 11 :נאָט רעֶרעֶמיִּב ַא איו יֹוזַא ןּופְרעֶד דֶנֶע סאָד דְנּוא ,דיִחָי-ןֶּב ַא רעֶּביִא טְרֶעיֹורְׁש
 םעֶד ןיִאטיּונסיִרעֶגְנּוה ַא ןעֶקיִׁשְסיֹוא לעוֶז ְּךיִא סאָד ,טאָג ראַה רעֶד טְנאָז געֶט ןעֶמּוק סֶע
 ןעֶרעֶה ּוצ טְרֶעייַנ ,רעֶסאַוַו ראַפ טְשְראָד ַא טיִנ דְנּוא ,טיֹורְּב ראַפ רעֶנְנּוה ַא טיִנ דְנאַל
 ןֹופָצ ןּופ דְנּוא ,םִי ּוצ םִי ןּופ ןְרעֶדְנאַוַו ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 12 :ראַה םעֶד ןּופ רעֶטְרעֶוֶו איד
 אייז דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו סאָד ןעֶכּוז ּוצ ןעֶטייֵרְּפְׁשְרעֶפ ְּךיִז אייֵז ןעֶלעוֶו חֵרָזִמ זיִּב
 איד דְנּוא תֹולּותְּב עֶנְהעֶׁש איד ןעֶלעוֶו גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא 13 :ןעֶניִפעֶג טיִנ םִע ןעֶלעוֶו
 ןֹורְמֹׂש ןּופ דֶניִז איד אייֵּב ןעֶרעוֶוְש סאָו איֵד 14 :טְשְרּוד ראַפ ןעֶטְכאַמְׁשְרעֶפ םיִרּוחַּב
 איֵד ּוליַפַא ,טְּבעֶל עַבֶׁש-רַאְּב ןּופ געוֶו רעֶד דְנּוא !טְּבעֶל ןָד ָא טאָג ןייד ,ןעֶנאָז םאוָו דְנּוא
 :ןְהעֶטְׁשְפיֹוא רֶהעמ טיִנ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ןעֶלאַפ ןעֶלעוֶו

 ט לעמיפאק
 םעֶדְנאָלְׁש ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ַחַּבְִמ םעֶד אייֵּב ןְהעֶטְׁש ראַה םעֶד ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ךיִא 1
 טאָקםעֶדלעֶקיִטְׁשּוצ דְנּוא ,ןְרעֶטיִצ ןעֶלאָז ןעֶלעוֶוְׁש איד זַאלייַז עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד ןּופ ּפאָנְק
 םעֶד ְּךרּוד ןעֶגאָלְׁשְרעֶד ּךיִא לע (עֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִאנ עֶטְצעֶל עֶרייֵז דְנּוא ,עֶלַא אייֵז ןּופ
 -ורְטְנַא ןייֵק דְנּזא ,ןעֶפיֹולְטְנַא ןעֶנעֶק טיִנ לאָז אייֵז ןּופ טְפיֹולְטְנַא םאִוָח רעֶד דְנּוא ,דְרעוֶוְׁש
 םעֶד ןיִא ןעֶּבּורְנְסיֹוא ְךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז עֶׁשְטאָה 2 :ןייַז ליִצַמ ןעֶנעֶק טיִנ ָּךיִז טעוֶו רעֶנעֶנ
 ןעֶלעוֶז אייֵז עֶׁשְטאָה דְנּוא ,ןעֶמעֶנּוצ דְנאַה עֶנייֵמ טְראָד ןּופ ְּךאָד אייֵז טעֶז יֹוזַא ,לֹואְׁש
 אייז ןעוֶו דְנּוא 9 :ןעֶנְנעֶרְּבְרעֶטְנּורַא טְראָד ןּופ אייֵז ְּךיִא לעוֶו יֹוזַא ,לעֶמיִה ןיִא ןְהעֶגְפיֹורַא

 ןּופ אייֵז ָּךיִא לעֶו יֹוזַא ,לָמְרַּכ גְראַּב םעֶד ןּופ ץיִּפְׁש רעֶד ףיֹוא ןעֶטְלאַהעֶּב ְּךיִז ןעֶלעוֶו
 ראָפ ןּופ ןעֶטְלאַהעֶּב ְּךיִז ןעֶלעֶו אייֵז עֶׁשְטאָח דְנּוא ,ןעֶמעֶנְקעוֶוַא דְנּוא ןעֶבּוזְסיֹוא טְראָד
 זַאנְנאַלְׁש איִד ןעֶלְהעֶפעֶּב ןעֶטְראָד ןּופ ְּךיֹוא ְךיִא לעוֶ יֹוזַא ,םַי םעֶד רעֶּטְנּוא ןעֶניֹוא עֶנייַמ
 ראַפ טְּפאַשְנעֶגְנאַפעֶג רעֶד ןיִא ןְהעֶנ ןעֶלעוֶו אייז ןעוֶו דְנּוא 4 :ןעֶסייֵּב אייֵז ןעֶלאָז אייֵז
 לעֶו דנּוא דְרעוֶוְׁש סאָד ןעֶלְהעֶּפעֶּב טְראָד ןּופ ְךיֹוא ְךיִא לעֶֶו יֹוזַא ,דְנייַפ עֶרייֵז
 ןעֶטְכעֶלְׁש םּוצ ןּוהְט אייֵז ףיֹוא ןעֶניֹוא עֶניימ לעֶו ְּךיִא דְנּוא ;ןעֶנאַלְׁשְרעֶד אייֵז

 דנוא
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 ה נֹומְתַו ץֶרֶאָב ענוה תֹואָבְצַה הוי יָנֹדאְו :הָבּומְל אְלְו רעֶד זיִא סֶע 2 :ןעֶטּונ םּוצ טיִנ דנּוא
 ר יִכ הָעֵק הָעְקָׁשְו ּהָלְּכ ראיַכ הָתְלָעְו ּהָבֹי ַבְׁשֹי-לָּכ וקְבֶאְו איד ןָא טְרָהיִר סאוָו תֹואָבְצ טאָנ ראַה

 הָרִָי ; ץרַאל וָתָרֲִאַו לע םִיַמָּׁשַב ג יע עֶלַא דְנּוא ,טְצְלעֶמְשּוצ איִז דְנּוא דֶרֶע

 הרור-סאנ לֵאָרְׂשִי ָנְּב ִל םֶּתַא םיִיִׁשָכ יִנְבִכ אוָל ֲהְי ן"+ : א ֹצ : : יִמִש הוה ץֶרַאָה פילע םֶכָפְׁשִה םִיַהמ וי קה ןְרֶעיֹורְט ןעֶלעוֶו ףיֹוראַד ןעֶניֹואוְו סאָו

 םיׁשִלְפּו םִיַרְצִמ ץרַאפ יִילְעַ לֵאָרְׂשייתֶא אלה : ןעֶנייֵטְׁשְפיוא ןעֶצְנאַג םיִא טעוֶו סֶע דְנּוא

 7 יש יְפ לעמ ּהָתֹא יֵתְרַמְׁשִהְ האה :םִיַרְצִמ ןּופ ָּךייֵט רעֶד איו יֹוזַא ןעֶרעוֶו
 יִכנָא ֵנ זגדייּכ :הָוהְידמֶאָנ בֵקעֶי תיִּב"תֶא דיִמְׁשַא דיִמְׁשַה םעֶד ןיִא טֶעיֹוּב סאָו רעֶד (זיִא םִע) 6

 עֹונְי רֶשֲאַּכ לארש- תיבתֶא םִינַדילְכּב יִתֹענַתַו הִֶצְמ רֶע דְנּוא ָךעֶלְּביִטְׁשְרעֶּביֹוא עֶנייֵז לעֶמיִה
 אַ לָּכ ּותומָי בֵרָתַּב :ץֶרָא רוָרְצ לופידאָלו הָרָבְַּ -ְםעֶתְדְנּורְג איִד ןעֶדְנּוּבעֶנְנעֶמאַזּוצ טאָה
 11 םִַ !הָעָרָה ּוניֵדֲעַּמ םיִּדְקַתְו ש ׁשיִַתדאָל םיִרְמֶאָה יֵמַע ּוצ טְפּור סאו רעֶד .דֶרֶע רעֶד ןּופ ןעֶט

 ןְלִצְרַפ-תֶא ִּתרַדָנְו לפה דִיוָד תַּכְס-תֶא םיִקָא אּורַה אייז טֶסיִג דֶנּוא םִי םעֶד ןּופ רעֶסאַז איד
 42 -;רָא ּוׁשְרִי ןַעֶמְל ;םֶלֹוע ימיִּכ היִיִנְבּו םיקָאו ןיתסִרַהַו 2 : :י :

 ןייזזיא ראה הער רק רייד ףיוא םיוא

 ופ ׁשֵּנְו הָצדְיסָאנ םיִאָּב םיִמָי הֵנִ :תאְו הָׂשָל הֹהְי ר"מ וצ םיִנ ןעֶד רֶהיֵא טְנעֶז 7 :ןעֶמאָנ

 שת

 -ן

== 
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 -םִאְנ יה יִמָׁש אָרְק ;-רָׁשֲא םיוצ הילָכְו םּורַא תיִרֲאְׁש

 םיִרָהָה ופ ופִִ  עַרה ְךֶׁשֹמְּכ יבנע ִע ּדַרֹדְו רַצּקַּב שריח איִד ןּופ רעֶדְניִק איִד איו יֹוזַא ְךייֵלְנ

 וו יִּמַע תובְׁש-תֶא יָּתְבַשְ :הְָננֹומְתּת תֹועְבג ה"לכְו יע ?לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶדְניִק רֶהיֵא ָא ,םיִיַשּוּכ
 -תֶא ותָׁשְוםיִמְרִכ ועְטִנְוובׂשִו ת שמי ובולֵארשי טיִנ ןעֶד ְּךיִא ּבאָה ;ראַה רעֶד טְנאָז
 וט םָתָמְרַא-לַע םיִּתְעַטְנּו :םֶהיֵרְּפ-תֶא ולְכְָו תַֹנ ּושָעְו םֶגֵײ דְנאַל םעֶד םיֹוא לֵאָרׂשִי טְכאַרְּבעֶגְפיֹורַא

 רמֶא םְל יִּתַתָנ-רֶֶׁא טֶתָמְַא לעמ דו ּׂשָתַי אְֹ תֹוּתִפַּכ ןּופ םיִּתְׁשִלַּפ איד דְנּוא ?םִיַרְצִמ
 לא הוה ןעֶגיֹוא איִד ,העָז 8 ?ריֵק םיֹוא םָרַא דְנּוא
 סֶע לעֶו ְּךיִא דֶנּוא .ְּךייֵרְניִנעֶק ןעֶניִדְנִז םעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶז טאָג ראַה םעֶד ןּופ

 םאָד ןעֶנְליִטְרעֶפ ןעֶצְנאַג םיִא טיִנ לעֶװ ְךיִא טְרֶעייֵנ ,דֶרֶע רעֶד ןּופ ןעֶנְליִטְרעֶּפ
 ָךיִא דְנּוא ןעֶלְהעֶפעֶּב לעֶז ָּךיִא ,העָז ןיִראָו 9 :ראַה רעֶד טְנאָז ,בֹקֲעַי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה
 ןעֶׁשיִזְצ לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִועֶגְזיֹוה סאָד ןְלעֶקאָׁש דְנּוא ןְלעֶגאוָוְרעֶפ ןעֶזאָל לעוֶו
 סםאָד טיִנ לאָז ָּךאָד ;ּפיִז ַא ןיִא טְלעֶקאָׁשעֶג טְרעוֶו ןְראָק איו יֹוזַא ,רעֶקְלעֶפ עֶלַא

 קְלאָפ ןיימ ןּופ עֶניִדְניִ עֶלַא 10 :רֶרָע רעֶד ּוצ ןעֶלאַפְּפּורַא לעֶדְנְרעֶק עֶטְסְנייֵלְק
 טעוֶו עֶטְכעֶלׁש סאָד ,ןעֶנאָז םאו איִד ּוליִפַא ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ָּךְרּוד ןעֶּבְראַטְׁש ןעֶלעוֶו
 איד ןעֶלעֶטְׁשְפיֹוא ְּךיִא לעוֶו גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא 11 :ןעֶמּוק טְנעֶהאָנ םֶנּוא ּוצ טיִנ
 -עֶבאָרְּבעֶגְנייַא סאָד ןעֶמיֹוצְרעֶפ לעוֶו ָּךיִא דֵנּוא ,ןעֶלאַפעֶגְנייַא זיִא םאו דַוָד ןּופ הָּכּוס
 יֹוזַא ןֶעיֹוּבְפיֹוא אייֵז לעֶז רֶנּוא ,תֹובָרּוח איִד ןעֶלעֶטְׁשְפיֹוא רעֶדיוִו לעוֶו ָךיִא דְנּוא ,עֶנ
 בָּוּבייֵלְּבְרעֶּביִא איד ןיִנְׁשִרַי ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ 12 :געֶט עֶניִטייֵצְראָפ איִד ןיִא איז
 טְרעֶװ ןעֶמאָנ ןייֵמ עֶכְלעוֶו רעֶּביִא רעֶקְלעֶפ עֶלַא ְךיֹוא דְנּוא .םֹודָא .ןּופ
 ,בעֶט ןעֶמּוק םֶע העֶז 13 :עֶניִזאָד סאָד טּוהְט םאִװ ,ראַה רעֶד טְנאָז ,ןעֶפּורעֶגְנָא
 דָנּוא ,רעֶדייֵנְׁש הָאּובְּת םעֶד ּוצ ןעֶנְהעֶנעֶג טעוֶו ןאַמְסְרעֶקַא רעֶד סאָד ,ראַה רעֶד טְנאָז
 גְרעֶּב איִד דְנּוא ,ןעֶמאָז טֶעייֵז סאוָו םעֶד ּוצ ןעֶּביֹורְטְנייו איִד סיֹוא טעֶרְט םאָו רעֶד

 דְנּוא 14 :ןעֶצְלעֶמְׁשּוצ ןעֶלעוֶו ְךעֶלְגְרעֶּב עֶלַא דְנּוא ןייװ ןעֶמיִז ןעֶפיִרְטְּפּורַא ןעֶלעוֶו
 -עֶו אייֵז דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייֵמ ןּופ טְפאַשְנעֶגְנאַפעֶג איד ןעֶגְנעֶרְּבִקיִרּוצ לעוֶו ְּךיִא
 אייֵז דָנּוא ,ןעֶניֹואוְועֶּב אייֵז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,טעֶמׁש עֶטְסיוִוְרעֶּפ איד ןֶעיֹוּבְפיֹוא ןעֶל

 ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןייוַו רֶעייֵז ןעֶקְניִרְט ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶטְרעֶגְנייוַו ןעֶצְנאַלְּפ ןעֶלעוֶו
 ןעֶצְנאַלְפ אייֵז לעוֶו ָּךיִא דְנּוא 18 :תֹוריֵּפ עֶרייֵז ןעֶסֶע ןעֶלעוֶו דְנּוא ןעֶּטְרעֶּנ ןעֶכאַמ

 רֶעייֵז ןּופ ןעֶרעוֶו ןעֶסירעֶגְסיֹוא רֶהעֶמ טיִנ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,דְנאַל (ןעֶנייֵא) רֶעייֵז ףיֹוא
 :טאָג ןייַד ראַה רעֶד טְנאָז ,ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז ּוצ ּבאָה ְּךיִא סאָו דְנאַל ןעֶנייֵא
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 היי די

 ינֲעַמְׁש הָעֹומְׁש םֹורֲאְל הֹוהָי יָנֹדֲא רַמָאדהְּכ הָיְדְַע וזָח * א
 הריֵלָע הָמוָקְנְו ּומָּק חָּלְׁש םִיוּנַּב ריִצְו הָוהְי תאֵמ

 :דָאמ הּמַא יב םִיֹּב ְךֶּתַתְנ ןטִק הנה :הָמְחְלמִל :
 רֶמֹא וָּתְבִׁש םִֹרְמ עלפייונַחְב יִנְכִׂש ךָאיִׁשה ךּבל ןידו

 םיִבָכֹוּכןִּבדמִאְו רֶׁשּנַּכהיְִַּתדמִא :ץֶרָא נדר יִמ ובלְּב 4
 ּךליואְּב םיִבְננימִא :הָוהי-םֶאנ ְךְדיִרֹוא םָׁשִמ ךנִק םיִׂש ה

 -שִא םִיַד ּובְְנִי אָלֲה הָתיִמְרִנ ךיִא הלל יֵדְדוְׁשדבִא
 שֵיִשְפִֶנ ךיִא :תֹללְע ּוריִאְׁשִי אלֲה ְךֶל ּאָּב םיִרצְּב 6
 ְךְהיֵרְּב יׁשְנַא לֹּכ ךּורְלִׁש טיִבְגַה--דַע :ויִנַפְצִמ ועְבִנ 7

 רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,ּהָיְדַבע ןּופ הָאּובְנ איִד 1
 ןעֶּבאָה ריִמ ;םֹודֶא ןעֶנעֶו טאָג ראַה
 דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ גְנּורעֶה ַא טְרעֶהעֶג
 ןעֶראָועֶג טְקיִׁשעֶגְסיֹוא זיִא ַחיִלָׁש ַא
 דְנּוא !ףיֹוא טְהעֶטְש .םִיֹוג איִד ןעְׁשיוִוְצ
 רעֶד ּוצ רֶהיֵא ןעֶנעֶק ןְהעֶטְׁשְפיֹוא רעֶמאָל

 ןיילק ְּךיִד ּבאָה ְּךיִא העֶז 2 :הָמָחְלִמ
 טְסעוֶו אוד ,םִיֹוג איִד ןעֶׁשיוִוְצ טְכאַמעֶג

 ךיְֶחַּת רֹזָמ ּומיׂשָי ךְמְחַל ךמלׁש ישַאּדִל ּול וְכִי אישה
 ּתְבֶאְהְו הוהְי-םִאְנ אוהַה םּּב אוָלָה :ֹּב הנּבְּת ןיא 5
 ןמיִּת ְךיֶרוּכִ ּוּתַחְו :וָׂשֵע רֶהְמ הָנּובְתּו םורָאמ םיִמָכֲח 5
 בקי ךיֶחָא טֵמַחְמ ;לֶטָּקִמ ָׂשֵע דָהֵמ ׁשיִא-תֹרּכיןעֶמְל י

 םויְּב דֶנמ ּךדֶמִע םויִּב :םלועל ָּתָרְכִו שוב ְךֵסכְּת
 הי םֶלָשחילַו וָנׁש ּואָּב םיִרכָו ליֵח םיִרָזתיּׁש

 םְִּב ְךיִרָא-םויְב אָרתלֵאְו :םֶהמ רֶחַאְּכ הָּתַא-ִַ לֶרֹונ 5
 לכֵּדְנַּת-לֵאְו םֶדְבֶא םוִיָּב הָדּוהְיייִנְבל חמְׂשִּתילֵאְו ורְכָנ
 -לַא םדיא םֹיביִמעירַעׁשְב אוָבָּת-לַא :הָרֶצ םֹוְּב ְךיִּפ
 וליִחַב הֶנחַלְׁשִּתילַאְוודיֵא םְֶב ְָעְרִּב הָּקַא-נ אָרֵּת

 מלְּפ-תֶא תיִרְבְַל קֶרּפַהילַע רֹמֲעַּ לאְו :ודיא םֶיְּב +

 -צֹלאָטְׁש איִד 8 :ןייַז טעֶטְכַאְרעֶפ רֶהעֶז
 טְראַנעֶג ךיִד טאָה ץְראַה ןייד ןּופ טייֵה
 ןעֶטְלאַּטְש איד ןיִא טְסְניֹואוְו םאֶו אּוד
 ןיִא זיִא בֵנּוניֹואְו םעֶמעוֶו ןעֶזְלעֶפ ןּופ
 ןיִא טְנאָזעֶג טאָה םאִו רעֶד ;ְךייֵה רעֶד
 ןְרעֶדיִנְּפּורַא ְךיִמ טעֶו רעוֶו ,ץְראַה ןייַז
 טְסעֶו אוד עֶׁשְטאָח 4 ?רֶרֶע רעֶד ּוצ

 ,רעֶלְדָא ןייֵא איו יֹוזַא ןעֶּבעֶהְרעֶד ְּךיִד
 טְסעֶנ ןייַד ןעֶכאַמ טְסעֶו אּוד דְנּוא
 ְךיִא לעֶו יֹוַא ןעֶרעֶטְׁש איד ןעֶׁשיוִוְצ

 ,ריִד ּוצ ןעֶמּוק םיִבָנֵנ ןעֶװ  :ראַה רעֶד טְנאָז ןעֶנְנעֶרְּבְרעֶטְנּורַא ןעֶטְראָד ןּופ ְּךיִד

 אייֵז ןעֶּטְלאָו ?ןעֶרעוֶו ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ אּוד טְסעֶו איו ,טְכאַנ אייַּב םְרעֶּביֹור ןעוֶו דְנּוא
 ןעֶמּוק ןעֶּביֹּורְטְנייוַ ןעֶּביֹולְק סאו איד ןעוֶו דְנּוא גּונעֶג ןעֶּבאָה אייֵז זיִּב ּתְבְנַנעָב טיִנ
 ְךאָד 6 ןעֶּביֹּורְטְנייוַו עֶטְכעֶלְׁש ראָנ טְזאָלעֶנְרעֶּביִא טיִנ ריִד אייֵז ןעֶטְלאָוָו ,ריִד ּוצ
 =עֶנְסיֹוא רעֶמְרֶע עֶנעֶנְראָּבְרעֶפ עֶנייֵז דְנּוא !טְכּוזעֶנְסיֹוא וְׁשֵע ןּופ ןעֶכאַז איִד ןעֶנעֶז איוו

 ,ץעֶנעֶרְג איִד ּוצ זיִּב טייֵלְנעֶּב ָּךיִד ןעֶּבאָה דְנּוּב ןייֵד ןּופ טייֵל עֶלַא 7 ?ןעֶראוָועֶג טְשְראָפ
 ךיד ןעֶנעֶז דְנּוא ,טְראַנעֶג ְּךיִד ןעֶּבאָה טאַהעֶנ םֹולָׁש ריִד טיִמ ןעֶּבאָה סאו ןעֶׁשְנעֶמ איִד
 מייֵהְּפְׁשעֶגְסיֹוא ריִד רעֶטְנּוא ץעֶנ ַא ןעֶּבאָה טיֹורְּב ןייַד ןופ ןעֶסֶע םאוָו איִד ,ןעֶמּוקעֶנייִּב
 ,ראַה רעֶד טְנאָז ,גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא טיִנ ְּךיִא לאָז 8 :דְנאַטְׁשְרעֶפ ןייק טאָה רֶע
 ןּופ עֶניִדְנעֶטְׁשְרעֶפ איִד דְנּוא ,םֹודֶא ןּופ םיִמָכֲח איד (ןעֶנְליִטְרעֶפנ ןעֶריִלְרעֶפ ןעֶכאַמ
 רעֶכיִלְטיִא יִדְּכ ,ןָמיִּת ָא םירֹוּבִנ עֶנייֵד ןעֶדייֵנְׁשְרעֶפ לעוֶו ְךיִא דְנּוא 9 :וָׂשֵע גְראַּב םעֶד
 ןעֶנעוֶו ןּופ 10 :הָניִרַה רעֶד ְּךְרּוד ןעֶרעֶו ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ לאָז וָׂשֵע גְראַּב םעֶד ןּופ ןאַמ
 דְנּוא ןעֶקעֶדעֶּב דְנאַש ְּךיִר לאָז בֹקֲעַי רעֶדּורְּב ןייַד ןּופ גְנּולְדְנאַהעֶּב עֶטְכעֶלְׁש עֶנייֵד
 טְדיִּב אוד ןעֶו גאָט םעֶד ןיִא 11 :ןעֶרעוֶו ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ ניִּבִע ףיֹוא טְסְלאָז אּוד

 -עֶמְרעֶפ ןייֵז ןעֶּבאָה עֶדְמעֶרְפ ןעוֶו גאָט םעֶד ןיִא ,טייֵז עֶרעֶדְנַא רעֶד ףיֹוא ןעֶנאַטְׁשעֶג
 דְנּוא ,ןְרֶעיֹוט עֶנייֵז ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא ןעֶנעֶז עֶדְמעֶרְפ דְנּוא ,ןעֶמּונעֶג ןעֶגְנאַפעֶג ןעֶנ
 איו ןעֶזעוֶועֶג ְךיֹוא אוד טְזיִּב יֹוזַא ,םִיַלָׁשֹורְי רעֶּביִא ןעֶפְראָועֶג לֶרֹונ ןעֶּבאָה אייֵז
 ןייד ןופ גאָט םעֶד ןעֶהעֶזְנָא טְלאָזעֶג טיִנ טְסאָה אּוד רעֶּבָא 12 :אייֵז ןּופ רעֶנייֵא
 אוד דנּוא ;רעֶדְמעֶרְפ ַא ןעֶראוָועֶג זיִא רֶע ןעוֶו גאָט םעֶד ןיִא (קיִלְגְמּוא) םיִרעֶדּורְּב
 ןעוֶו גאָט םעֶד ןיִא הָדּוהְי ןּופ רעֶדְניִק איד רעֶּביִא ןֶעייֵרְפ טְלאָזעֶג טיִנ ְּךיֹוא ְּךיִד טְסאָה
 םיֹורְג ליֹומ ןייַד טְלאָזעֶג טיִנ ָּךיֹוא טְסאָה אּוד דְנּוא ,ןעֶראוועֶג ןעֶריֹולְרעֶפ ןעֶנעֶז אייֵז
 ןעֶמּוקְנייִרַא טְלאָזעֶג טיִנ ְּךיֹוא טְסאָה אּוד 14 :הָרָצ רעֶד ןּופ גאָט םעֶד ןיִא ןעֶכאַמ
 טְסאָה אּוד דְנּוא ,קיִלְנִמּוא רֶעייֵז ןּופ גאָט םעֶד ןיִא קְלאַפ ןייֵמ ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ןיִא
 -ְמּוא רֶעייֵז ןופ גאָט םעֶד ןיִא םעֶטְכעֶלְׁש רֶעייֵז ןעֶהעֶזְנָא טְלאָזעֶג טיִנ ְךיֹוא
 ןייַז ןַא דְנאַה עֶניֵד ןעֶקעֶרְטְׁשְסיֹוא טְלאָזעֶג טיִנ טְסאָה אּוד דְנּוא ,קיִלָג
 טיִנ ךיֹוא טְסאָה אּוד דְנּוא 11 :קיִלְנְמּוא ןייַז ןופ גאָט םעֶד ןיִא ןעֶנעֶמְרעֶפ
 ןעֶרייֵנְׁשְרעֶפ ּוצ עֶנעֶנּורְטְנא עֶנייֵז ,געוֶו-םֶגְנּודייֵׁשְּפֶא םעֶד ןיִא ןְהעֶמְׁש טְפְראַדעֶ
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 וט יע ָהּודי-םֶז בֹורָקִּכ ּ!הָרָצ םֹוְּב וָדירְׂש ךְמַּהלַאְו טְלאָזעֶג טיִנ ָךֹוא טְסאָה אּוד דְנּוא

 שאֹרְּב בׁשָלְמנְדל הי תיׂשְ רעאכ םינהלּכ  עֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא עֶנייֵז ןְרעֶפְטְנֶעַרעֶּביִא
 וז דימָּת וה ּתׁשִיִׁשְָק רַה-לַע םֶתיְִׁש רֲַַּכ יִּכ ןיִראָו 18 :הָרָצ רעֶד ןּופ גאָט םעֶד ןיִא
 וד הרָשילְפ הָוְהִּת ןוָיִצ רַהְבּו :ּיָה אוָלְּכ זֶהְו ּועְלְו ּותָׁשְו טי == א =

 ו8 יתיִב הָיָהְו :םֶהיֵׁשְרֹמ תֶא בֹקֲעַי תיֵּב שרי ׁשֶרָק הֶיָהְו אי 1 : : ְ : :

 םֶהָב קליק ֹוָשֵע תיבוהְבִהָל ףקוי תיבו ׁשֵא בלי טְפאָה אוד איו יֹוזַא ,םִיֹונ עֶלַא רעֶּביִא
 :רֶכַּד והְי יִּכ ָשֵע תיַבְל דיִרְש יהיראלְו םֹלכא ןּוהְטעֶנ ריד ּוצ לאָז יֹוזַא דאָרְג ןּוהְמעֶנ
 ופ וׁשְרִיְ םיתשלפ-תִא בֵלּפׁשַה וָׂשֵע רַה"תָא בֶנֶנַה ּוׁשרָיְו ןייד ףיֹוא טעוֶו גְנּולאַצעֶּב עֶנייֵד ,ןעֶרעוֶו

 די או לא לא דלא = יאר ןעֶוקקרוצ א עניו
 יו לו :בֶנה יִרְע א ּוׁשְי דבַפְסִּב רׁשֲא םָׁשּוי תֶלֲת ףייא ןעֶקנּורְטעֶג טאָה רֶהיִא אי יֹוזַא

 הְרוהיל הָתָיתְו ָשֵע רַה"תֶא טפׁשִל ןֹיִצ רַהְּב םיְִׁשִמ עֶלַא ןעֶלעוֶו יֹוזַא ,גְראַּב ןעֶניִלייֵה ןייֵמ
 .:הָכולְּמַה ןעֶלעוֶו אייֵז ,ןעֶקְניִרְט גיִדְנעֶטְׁשעֶּב םִיֹוג
 אייֵז דְנּוא .ןעֶגְיִלְׁשּפּורַא דְנּוא ןעֶקְניִרְט
 ןעֶטְלאוָו אייֵז איז יֹוזַא דאָרְג ןייַז ןעֶלעוֶו
 הק 7 םעֶד ףיֹוא רעֶּבָא 17 :ןעֶזעֶועֶג טיִנ
 ,בְנּוניִרְטְנַא עֶנייֵא ןייַז טעוֶו ןֹויִצ גְראַּב
 סאָד דְנּוא ,גיִלייֵה ןייַז טעֶו םִע דִנּוא
 עֶרייֵז ןיִנשְרַי לאָז בֹקֲעַי ןּופ דְניִזעֶנְזיֹוה
 +אּךַל םיק :רֶמאֵל יַּתְמֲאְדַב .הָנֹו-לֶא הָוהָיירַבְד יַהַי- ןופ דְניִזעֶגְזֹוה סאָד דְנּוא 18 :הָׁשּורְו
 םָתְעֵר הָתְלָעייֵּכ ָהיֶלָע אָרקּו הָלֹודְַ ריִעָה הָניִנ-לֶא זיֹוה סאָד דְנּוא ;רֶעייֵפ ַא ןייַז טעוֶו בֹקֲעַי
 3 דָרר הוי י נָפלמ השרת ַחֶרְבִל הָנוי םֶקָיו נְפְל ןּופ זיֹוה סאָד דִנּוא ,םאֵלְפ ַא ףֵסֹוי ןּופ

 ּיַכ דַרֵה = רֶכְׂש ןֵּתַו ׁשיִׁשְרַת הֶאֵּב ! הינֲא אָצְמִיַו ופְי ןיִא טעוֶו סֶע דָנּוא ,עוֶועֶלְּפייֹורְטְׁש וֶׂשֵע

 4 דַחּר לט ה הָוהְיַו :הָוהְי ֵנפִלִמ שיש םֶהָּמִע וָבָל ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ אייֵז דְנּוא .ןעֶדְניִצְנָא אייֵז

 יי ים לאל שפה םעד וצ הם דא יא
 גְנּוּביֵלְּבְרעֶּבִא עֶנייֵא ןעֶּבייֵלְּב טיִנ
 םעֶד ןיִנשֹרַי ןעֶלעוֶו טייַז-םֹורָד ןּופ איִד דְנּוא 19 :םעֶרעֶנ סֶע טאָה ראַה רעֶד ןיִראוָו
 ןיִנשְרַי ְּךיֹוא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,םיִּתְׁשִלָּפ איִד לאָהְט םעֶד ןּופ איִד דְנּוא הָׂשֵע גְראַּב
 :דֲעָלְג (ןיִנשרַי) טעֶז ןְמָיְנִּב דְנּוא ,ןֹורְמֹׂש ןּופ רֶלעֶפ םאָד דִנּוא םִיַרְפָא ןּופ דְלעֶפ סאָד
 ןעֶלעוֶו ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ לִיַח ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ עֶנעֶּביִרְטְרעֶפ איִד דְנּוא 0
 ןיֵא זיִא סאו םִיַלָׁשּורְי ןּופ עֶנעֶּביִרְמְרעֶפ איִד דִנּוא ,תַפְרָצ ןייק זיִּב םיִנֲעַנְּב איִר ןיִנשְרִי
 -פיֹורַא ןעֶלעוֶו םְרעֶפְלעֶה דְנּוא 21 :טייֵז-םֹורָד ןּופ טעֶטְׁש איִד ןיִנׁשִרָי ןעֶלעוֶו !דֵרָּפְס
 טעוֶו הָכּולְמ איִד דְנּוא וָׂשֵע גְראַּב םעֶד ןיִשָּפְׁשִמ ּוצ ןֹויִצ גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןעֶמּוק
 :ראַה םעֶד ּוצ ןעֶרעֶהעֶנ

 הנ

 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,יַּתִמַא ןֶּב הָנֹי ּוצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד דְנּוא 1
 רעֶּביִא םיֹוא ףּור דִנּוא ,הֵוְניִנ טאָטְש רעֶסיֹורְג רעֶד ּוצ ןיִהַא העָנ דְנּוא ,ףיֹוא העָטְש

 זיִא הָנֹי דְנּוא 3 :ןעֶמּוקעֶנְפיֹורַא ריִמ ראָפ זיִא טייֵקְניִטְכעֶלְׁש עֶרייֵז ןיִראָה ,רֶהיֵא
 -ָּמּורַא זיִא רֶע דְנּוא .ׁשיִׁשְרַּת ןייק ראַה םעֶד ראָפ ןּופ ןעֶפיֹולְטְנַא ּוצ ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא

 דְנּוא ,שיִשְרַת ןייק טְהעֶנ סאוָו ףיִש ַא ןעֶנּופעֶג רֶע טאָה טְראָד דְנּוא ֹופָי ןייק ןעֶנְנאַגעֶג

 רֶהיֵא טיִמ יֵדְּכ ןעֶנְנאַגעֶנְּפּורַא רֶהיֵא ןיִא זיִא רֶע דְנּוא ,רֶהיֵא ראַפ טְלאָטעֶּב טאָה רֶע

 טאָה ראַה רעֶד רעֶּבָא 4 :ראַה םעֶד ראָפ ןּופ (ןעֶפיֹולְטְנַא ּוצ) ,שיִׁשְרֵּמ ןייק ןעֶמּוק ּוצ
 ףיֹוא דְניוִו-םֶרּוטְש רעֶסיֹורְג ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דרִנּוא רֶניוִו ןעֶסיֹורְג ַא טְקיִשעֶנְסיֹוא

 דָא 5 :ןעֶרעֶו ןעֶכאָרְּבוצ טעוֶו ףיִׁש סאָד זַא טְנייֵמעֶג טאָה ןעֶמ דְנּוא !םַי םעֶד
 -יֵרְׁשעֶנ רעֶכיִלְטיִא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טאַהעֶנ אָרֹומ ןעֶּבאָה םייַל-םְּפיִׁש איד
 םיִלָּכ איד םַי םעֶד ןיִא ןעֶפְראָועֶנְסיֹורַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טאָנ ןייַז ּוצ ןעֶנ

 סאוו
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 יִדְּכ ףיש םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאָו הָנֹוְו םֶהיֵלעְמ לֶקְהְל םִיַהילֶא הָינֶאְּב רֶׁשֲא םיִלּכַה-תֶא

 זיִא הָנֹוי רעֶּבָא ;ןעֶכאַמ ּוצ רעֶטְכייֵל םִע בָר לֵא בֵרְקִיו :םֵדְרָיַו בֹּכְׁשִיַו הָניֵּפְּסַה ייתְכְרלֶא ! רֵרָי 6

 םעֶד ןּופ טייֵז רעֶד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְּפּורַא ָךלֶ-לֶא אָרָק םוק םָּדְרִנ ָךליהמ ול מא לֵבֹחַה

 | -לָאׁשיִא מאי ;רָכאֹנ אֵל ונָל םיִהֹלֲאָה תֶׁשַעְתִי יַלּוא
 יִנַא ְךיִז טאָה רֶע דְנּוא ףיש ֵָתִי

 טְגעֶלעֶגְרעֶדיִנַא ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ףיט זיאְּוַה הָעְרָהיִמלְׁשִּב הָעְַנו תֹוטְרו הֶליִפנו כָל יהער

 :ןעֶפאָלְׁשעֶג טְסעֶפ טאָה רֶע דֶנּוא  טלַא והְמאַּו :הָנֹ-לַע לֶרוגַה לפי תֹלְריִג ולמַַוּנָל
 םעֶד ןופ רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד דֶנּוא 6  ךְתְכאַלְטיהמ ונָל תאוה הָעְְהייִמְ רֶׁשֲאּבּונְלאָנהְריִנַה
 דְנּוא ,טְנְהעֶנעֶנ םֶהיֵא ּוצ ְּךיִז טאָה ףיִש -ַמאֵו :!הֶּתֶא םִע הָזִמייֵאְו ְךְצְרַא הָמ אֹובָּת ןִיַאַמּו
 טספוטש סאוָוְראַפ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא וצ טאָה תרו יִנֲא םִיִמָּׁשַה ילֶא הָוהְי-תֶאְו יִכָנָא יִרְבִע םֶהיֵלֲא
 ישי על עא יי הָאְי םיִׁשָנֲאה ּוָאְרייַ :הָׁשִּבִיַה-תֶאְו םִיַה-תֶא הֶׂשָעירְׁשַא
 ןיד ּוצ ףּור דְנּוא ףױא הֹעָמְׁש ?אוד  -כ םיִׁשְנֲאָה יעְדיייכ ָתיִשָע תאֹוחהַמ ולַאּורְמאּיַו הָלֹודְנ

 רעֶּביִא טאָג ְּךִז טעֶו רעֶמאָט !םאָג ללא וָרְמאּיַ ;םֶהל דינה יִּכ ַחֵרֹב אה הוהְי יִנְכִלִמ 11
 טיִנ ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ןעֶקְנעֶדעֶּב םֶנֹּוא :רעסו ְךֶלֹוה םיהיִּכ ּוילְעמ םִיַה קּתׁשִ ךֶל הֶׂשע-המ

 ןעֶּבאָה אייז דְנּוא 7 :ןעֶרעוֶו ןעֶריֹולְרעֶפ םִיה קֶּתְׁשִיְו םִיַה--לֶא יִנְליִטֲהְו 0 'ש םֶהי לֵא רֶמאַָּו 2

 טמּוק ןןְרעֶדְנַא םעֶד ּוצ רעֶנייֵא טְגאָזעֶג :םכילעהָה לג רַעּמַה יִלָׁשְב ִּכ נָא עֶדֹו יִּכ םכילעמ
 ריִמ יִדְּכ ןעֶפְראַו לֶרֹוג םִנּוא שְזאָל םיה יּכ וְכִי אְֹו הָׁשּבִַה-לֶא ביׁשָהְל םיִָנֲָה ורְת ת

 ֶגִאָד סאָד ןעֶמעוֶוןעֶכעוֶו ןעֶמיוו ןעֶלאָז דא זמר הל ר לה יי
 א לׁש םָּד וניֵלְט לא הֶּזַה ׁשיִאָה ׁשפָנְב הָרְבאְנ אָנ לא

= 

 סס

 דנּוא .ןעֶפְראָועֶג טיט ןענאה איו הוא אר :טאמ טוה רעה הייל טא
 :הָנֹוי ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג זיִא לֶרֹונ םאֶד הָוהיִל ֹהַבְץהְביַו הוהָ--תֶא הָלֹודְ קל יִשְנַאה
 טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 8 ;םיִרָדָנ וִרְּדִַו

 ןעֶנעוֶו ְךאָד םנּוא גאָז ךיד ןעֶטעֶּב ריִמ :
 רעֶּביִא זיִא עֶטְכעֶלְׁש עֶגיִזאָד סאָד ןעֶמעוֶו עמ הָנוי יִהָיַו הָנוי--תֶא ַעֶלְבִל לֹודָנ גָד הָוהְי ןֵּמִיַו א

 ?הָכאָלְמ עֶנייֵד זיִא סאוָו ?ןעֶמּוקעֶג םֶנּוא לֶא הָֹלְִתי ליל הל ימי טל ְש 0
 זיִא םאוָו ?אּוד טְסְמּוק ןעֶנאו ןּופ דא 2 יי י"ה 281 זהר ןעממ לאו

 : 6 יי יי : :ילוק ְּתְעַמְׁש יִּתְעַוִׁש לוָאְׁש ןְטָּכִמ יע הָיהְי-לָא
 קְלאַפ ַא ראַפ סאוָו ןּופ דְנּוא ? דְנאַל ןייֵד

 ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,יִרְבִע ןייֵא ןיִּב ְּךיִא ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 9 ?אווד טְזיִּב
 איד דְנּוא םַי םאָד טְכאַמעֶג טאָה םאוָו ,לעֶמיִה םּופ טאָנ םעֶד ,ראַה םעֶד ראַפ אָרֹומ
 ,טְבְראָפ עֶסיֹורְג ַא טיִמ ןעֶטְכְראָפעֶג רעֶנעֶמ איִד ְּךיִז ןעֶּבאָה יֹוזַא 10 :םיִנעֶקיִרְט
 רעֶנעֶמ איִד ןיִראָו ?ןּוהְמעֶנ אּוד טְסאָה סאָו ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 אייֵז ּוצ םִע טאָה רֶע לייוֵו ,ראַה םעֶד ראַפ ןּופ ןעֶּפאָלְטְנַא ויִא רֶע זַא טְסּואוְועֶנ ןעֶּבאָה
 יֵדְּכ ןּוהֵט ריִד ּוצ ריִמ ןעֶלאָז סא ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 11 :טְנאָזעֶנ
 רֶהעמ רעֶמיִא טאָה םַי םאָד ןיִראָו ?םִּוא ראַפ ןעֶרעֶו טְליִטְׁשעֶנ לאָז םַי סאָד
 ְךיִמ טְפְראַה דְנּוא ףיֹוא ְּךיִמ טְּבעֶה ,טְנאָזעֶג אייֵז וצ טאָה רֶע דְנּוא 12 :טְמְרּוטְׁשעֶנ

 םייוז ְָּךיִא ןיִראָָו ,ןעֶרעוֶו טְליִטְׁשעֶנ ָּךייֵא ראַפ םַי סאָד טעוֶו יֹוזַא ,םַי םעֶד ןיִא ןייַרַא
 רעֶּבָא 18 :ןעֶמּוקעֶג ָּךייַא רעֶּביִא ריִמ ןעֶנעוֶו זיִא םֶרּוטְׁש רעֶסיֹורְג רעֶניִזאָד רעֶד סאָד
 ןעֶנְנעֶרְּב ּוצ הָׁשָּבַי רעֶד ּוצ ףיש סאָד יִדְּכ ,טייֵּבְרַאעֶג רעוֶוְׁש ןעֶּבאָה רעֶנעֶמ איִד
 טְמְרּוטְשעֶג רֶהעָמ רעֶמיִא טאָה םַי סאָד ןיִראָָו ,טְנעֶקעֶג טיִנ םִע ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא
 ָא ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,ראַה םעֶּד ּוצ ןעֶפּורעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא 14 :אייֵז רעֶּביִא
 ׁשֵּפָנ םעֶד ןעֶנעוֶו ןעֶרעוֶו ןעֶריֹולְרעֶפ טיִנ ָּךאָד םִנּוא זאָל .ְּךיִד ןעֶטעֶּב ריִמ ,ראַה
 ָא אּוד ןיִראָו ,טּולְּב םעֶניִדְלּוׁשְמּוא םֶנֹוא ףיֹוא טיִנ געֶל דְנּוא ,ןאַמ ןעֶגיִזאָד םעֶד ןּופ
 ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא והָנֹוי אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא 12 :טְלעֶפעֶג ריִד סאָה ןּוהְמעֶנ טְסאָה ,ראַה

 ןייַז ןּופ טְּליֵמְׁשעֶג טאָה םַי סאָד דְנּוא ,םַי םעד ןיִא ןעֶפְראועֶגְנייַרַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא
 עֶסיֹורְּג ַא טיִמ ראַה םעֶד ראָפ ןעֶטְכְראָפעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה רעֶנעֶמ איִד דְנּוא 16 :םִֶרּוטְש
 ַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ראַה םעֶד ּוצ ןֵּבְרִק ַא ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְכְראָפ
 :ןּוהמעֶג רֶדָנ

 ב לעטיפאק

 זיִא הָנֹוי ּדְנּוא ( טעשיא הָנֹוי שיִפ ןעֶסיֹורְג ַא טייֵרְּבעֶנְנָא טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 1
 הָנֹוי דְנּוא 2 :טְכעֶנ אייֵרְד דְנּוא נעֶט אייֵרְד שיִפ םעֶד ןּופ םֶרעֶדעֶנ איִד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג
 רֶע דָנּוא 8 :שיִפ םעֶד ןּופ םֶרעֶדעֶנ איִד ןּופ טאָנ ןייַז ראַה םעֶד ּוצ ר ְטעֶּבעֶג טאָה
 -עֶנ ריִמ טאָה רֶע דְנּוא ,ראַה םעֶד ּוצ הָרָצ עֶנייֵמ ןעֶנעֶו ןעֶפּורעֶג ּבאָה ָּךיִא ,טְגאָזעֶג טאַה
 :לֹוק ןייֵמ טְרעֶהעֶג טְסאָה אּוד דְנּוא ,ןֶעיִרְׁשעֶג ְּךיִא ּבאָה לֹואְש ןּופ ְךיֹוּב םעֶד ןּופ ,טְרעֶּפְטְנַע

 ןיראוו
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 20 2 בעההוי

 ' י ׁשֶמלְּכ יִנַבְבִסְי רֶהָנְוםיִמָי בֶבְלִּב הָלּוצְמיִגַכיִלְׁשַּתַו ןעֶפְראועֶגְניירַא ָּךיִמ טְסאָה אוד ןיִראָו 4
 ה ךא ךיניע עמ יִּתְשֶרננ יִּתְרמָאינֲאו :ּורָבָע יֵלָע ְּיִלְו איד ןּופ ץְראַה םעֶד ןיִא ,סיִנעֶפיִט איִד ןיִא
 שפע םימ יִנְפֶא :דֵׁשְרִק לקיהלָא םיבהְל ףוא -מּורַא ְּךיִמ טאָה םֶרּוטְׁש רעֶד דְנּוא ,םיִמָי
 ז יִּתְרִרָי םיִרָה יִבְצִקְל :ישארל ש ּובָח ףופ יִנְְבְסִי םיִהְּת -עֶרַּב סאוו ןעֶדְניִא עֶנייֵד עֶלַא ,טְלעֶגְניִרעֶג

 הדָוהְי יה תַחַׁשִמ לֵעָתַ םֶלועְל יִדֲעַב ב ָהיֶחְרְּב ץֶרֶאָה 2 2 : יי :
 א זאוַבָתַ יּתְָכְז הָוהָידתֶא יש לע ףַטעְתִרְּב יי הֶעַּביִּהַא ריִמ רעֶּביִא ןעֶנעֶז םַי סאָד ןעֶכ
 + אושיילְבַה םיְִמַׁשְמ .:ֶׁשְדִק לֵכיִילֲא יִתָלִפְּת לא -ע1 רימ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 2 :ןעֶגְנאַגעֶג

  יִּתְרַהָנ רֶׁשֲא ְךֶליְחְּבוא .ֶדְוּת ליקְּב יֲִאַו :ּובֹעי םֶּדְמַח ןעֶראועֶג ןעֶּביִרְטְרעֶפ ןיִּב ְּךיִא ,טְכאַרְט
 וו דזרָא אֵכָו גּדַל הָוהְי רֶמאֹּיַנ :הָוהיִל הָתָעּוׁשִי הָמָלָׁשֲא לעוֶו ְּךיִא רעֶּבָא ,ןעֶגיֹוא עֶנייֵד ראָפ ןּופ

 :הָכַהלֶאז  ןעֶגיִלייֵה ןייד ּוצ ןעֶקּוק לאָמַאְכאָנ ךאָד
 : -ְמּורַא ְּךיִמ ןעֶּבאָה רעֶסאַ איִד 6 :לַכיֵה

 רו ורק לא א רלרה לה  זאְָמאָדְדנואְלע;ירעֶנְורא מטה ִ כא לָארל ר אי ָיל עי =  םיִנעֶפיִט איִד ,ׁשֶפֶנ ןייֵמ ּוצ זיִּב טְלעֶגְניִרעֶג
 ;םוִמָי תֶׁשֶלְׁש ךֵלָהְמ ם יבלאל טלודנריט הָתְיַה הֵנניִנְו םּורַא ןעֶדְנּוּבעֶגְנָא ְָּךיִז טאָה ףּוס םִי ןּופ
 ג מו אֵרָקיַו דָחֶא םֹי ְךֶלַהְמ ריב אֹוָבָל הָנוי לֶחה ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶטְנּורַא ןיִּב ְךיִא 7.:ּפאָק ןיִיַמ
 ה זירָוְניִג יִׁשְנַא ּוניֵמֲאַַּל :תֶכָּפִהָנ הויל םז םיעָּבְרַא דֹוע דֶרֶע איִד ,גְרעֶּב עֶטְשְרעֶטְנּוא איִד ּוצ זיִּב

 :םנטְק עְוםָלו ודְנִמ םִּקַׂש יִשְּבַלִיַו םוציואְרְק םיִקלאַּב ביִּבִע ףיֹוא ריִמ רעֶּביִא לעֶגיִר עֶרְהיִא טאָה
  וָתְרַּדַא רֶבֵעיַו ֹואְסִּכִמ םָקָּה הָונְל ּךֶלֶמילֶא רֶבָּדַה עני ְךאָד טְסאָה אוד רעֶּבָא ,טְלעֶגיִרְרעֶפ

 ' הב 5 קמ :רמאקל עי לו םעֶד ןּופ ןעֶּבעֶל ןייֵמ טְגְנעֶרְּבעֶגְפיֹורַא
 ר 5 הָמּואְמ עב ןאֹצַהְו ןפוו ט .!טאנ ןיימ ראה א סיר יד

 + שיהלָא-לָא וָאְרקיו המֵהְּבְַו םרָאָה םּפִש ָּסַכְתִו !ףעְשְכאַמְׁשעֶג ריִמ ןיִא טאָה עֶלעֶז עֶנייֵמ

 רֶׁשֲא סֶמְחֲה-ןמו הָעְרָה וָּכְרַּדִמ ׁשיִא ּובְׁשְָו הָקָחִּב דנּוא !םאָנ ָא ,ריִד ןָא טְקְנעֶרעֶג ְּךיִא ּבאָה
  ופַ ןוִרֲחִמ בָׁשְו םיהלאָה םֵהנְו בּוׁשָי ַַדויייִמ :םֶהיֵפַכְּב ויִּב ,ןעֶמּוקעֶבְנָא ריִד ּוצ זיִא טעֶּבעֶג ןייֵמ
 ' םֶכרּדמ ּובׁשיְּכ םֶהיֵׂשֲַמ-תֶא טיִהלֲאָה איו :דבאנ אלו ןעֶטיִה סאו איד 9 :לֵכיֵה ןעֶניִלייַה ןייד ּוצ
 -יושעל רב-רֶשֶא הָעְָהלַע םלָאה םחָניַו הֶעְרָה עֶרייֵז ןעֶזאָלְרעֶפ ,ןעֶטייֵקְׁשיִראַנ עֶׁשְלאַפ
 :הֵָׂע אֵלְו םֶהְל ןצ לע ְךיִא רעֶּבָא 10 :םיִדָסַח עֶנעֶנייֵא
 -עֶב רֵדַנְמ ּבאָה ְּךיִא סאוָו ןעֶלאָצעֶּב לעדֶו ְּךיִא ,קְנאַד ןּופ לֹוק םעֶד טיִמ ןייַז ביִרְקַמ ריִד
 (ןעֶליֹופעֶּב) טְנאָזעֶג טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 11 :ראַה םעֶד ןּופ ףְליִה רעֶד ןעֶנעוֶו ,ןעֶזעוֶו
 :םיִנעֶקיִרְמ רעֶד ףיֹוא ןעֶניִּפְׁשעֶנְסיֹוא הָנֹוי טאָה ׁשיִפ רעֶד דְנּוא ,שיִפ םעֶד ּוצ

 ג לעטיפאק
 :ןעֶנאָזּוצ יֹוזַא ,לאָמ עֶרעֶדְנַא םאָד הָנֹוי ּוצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד דְנּוא 1
 רֶהיֵא רעֶּביִא ףור דְנּוא ,הֵוְניִנ טאָטְש רעֶסיֹורְג רעֶד ּוצ ןיִהַא העָנ דְנּוא ,ףיֹוא העָטִׁש 2
 -ֵפיֹוא הָנֹוי זיִא יֹוזַא 3 :ןעֶדעֶר ריִד ּוצ לעוֶז ָּךיִא סאוָו (תֹואיִבְנ ןופ) גְנּופּורְסיֹוא איִד םיֹוא

 דְנּוא ;ראַה םעֶד ןּופ טְראָָו םעֶד ְּךאָנ הִוְניִנ ןייק ןעֶגְנאַגעֶגְניִהַא זיִא רֶע דִנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶב
 טאָההָנֹוי דְנּוא 4 : עֶזייֵר געֶט אייֵרְד ןּופ ,טאָנ וצ טאָטְׁש עֶסיֹורְג רֶהעֶז ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא הָוְניִנ
 -עֶגְסיֹוא טאָה רֶע דְנּוא ,גְנאַנְבְרּוד גאָט ןייֵא ,טאָטְׁש איִד ןיִא ןעֶמּוקּוצְניירַא ןעֶּביֹוהעֶנְנָא
 :ןעֶרעוֶו טְרְהעֶקעֶנְמּוא הִוְניִנ טעוֶו יֹוזַא געֶט גיִצְריִפ ןיִא ָּךאָנ ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶפּור
 ַא ןעֶפּורעֶגְסיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טאָנ ןַא ּטְּביֹולְגעֶג ןעֶּבאָה הֵוְניִנ ןּופ טייֵל איִד דְנּוא 8
 דְנּוא 6 :ןייַלְק זיִּב םיֹורְג ןּופ ,קעֶז טיִמ טעֶרייֵלְקעֶגְנָא ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,גאָט-טְסאַפ
 ןייַז ןּופ ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא רֶע דְנּוא ,הֵוְניִנ ןּופ גיִנעֶק םעֶד ּוצ זיִּב טְכייֵרְנעֶג טאָה ָּךאַז איִד
 ַא טיִמ טקעֶדעֶּב ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,לעֶטְנאַמ ןייַז ןּוהְטעֶנְּפָא ְּךיִז ןּופ טאָה רֶע דֶנּוא ,לּוטְׁש
 רֶע דְנּוא ,ןעֶפּורְסיֹוא טְזאָלעֶג טאָה רֶע דְנּוא 7 :שֵא ףיֹוא טְצעֶזעֶג ְךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,קאַז
 טייל עֶסיֹורְג עֶנייֵז דְנּוא גיִנעֶק םעד ןּופ לְהעֶפעֶּב םעֶד ְךאָנ ,הֵוְניִנ ןיִא ןעֶבאָז טְזאָלעֶג טאָה
 טיָנְראָג ףאָׁש דְנּוא רעֶדְניִר דְנּוא תֹומֲהְּב עֶנייֵק דְנּוא ,שְנעֶמ ןייק לאָז םֶע ,ןעֶבאָז ּוצ יֹוזַא
 -ייֵנ 8 :ןעֶקְניִרְט רעֶסאוו ןייק ְּךיֹוא ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ןעֶרייוֵו טיִנ ְּךיִז ןעֶלאָז אייז ,ןעֶבּוזְרעֶפ
 טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,קעֶז טיִמ ןייַז טְקעֶדעֶּב ןעֶלאָז תֹומֵהְּב איִד ְּךיֹוא דְנּוא ןעֶׁשְנעֶמ איד טְרֶע

 עֶטְכעֶלְׁש עֶנייַז ןּופ ןעֶרְהעֶקְמּוא ְּךיִז לאָז ׁשְנעֶמ רעֶכיֵלְטיִא דְנּוא ,טאָג ּוצ ןֶעייֵרְׁש קְראַטְׁש
 טאָג ּביֹוא ןעֶד טְסייוֵו רעוֶו 9 :דְנעֶה עֶרייֵז ןיִא זיִא סאו אייֵרעֶּביֹור איִד ןּופ דְנּוא ,ןעֶנעוֶו

 ִמיִרְג ןייז ןּופ ןעֶרְהעֶקְקעוֶוַא ְּךיִז טעוֶו דְנּוא ,ןעֶּבאָה הָמָרֵח דְנּוא ןעֶרְהעֶקְמּוא ְּךיִז טעוֶו
 ,םיִׂשֲעַמ עֶרייַז ןעֶהעֶזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 10 :ןעֶרעוֶו ןעֶריֹולְרעֶפ טיִנ ןעֶלאָז ריִמ זַא ןְראָצ
 -עֶּב ְּךיִז טאָה טאָג דְנּוא ,ןעֶגעוֶו עֶטְכעֶלְׁש עֶרייֵז ןּופ טְרְהעֶקעֶגְמּוא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז זַא

 רֶע דְנּוא ,ןּוהְמ ּוצ אייֵז ּוצ טְכאַרְמעֶנ טאָה רֶע סאו ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד ןעֶגעוֶו טְקְנעֶד
 :ןּוהְמעֶג טיִנ םִע טאָה

 רעבא



 ױה הנו 1

 ד לעטיפאק עי 7 ױ
 : הָיהָי--לֶא לֹלַפְַו .:ול רַחָו הָלּדְג הָעְר הָ

 יִתָּמְַא-לַע י יִתֹויָהירֵע יִרְבִד הָז--אֹולֲה ה הָוהְי הָנִא רמאַֹ לעֶּביִא רֶהעֶז הָנֹי טאָה םאֶד רעֶּבָא 1 ר הָמָר התמלא יי א
 -ְךעֶפ םֶהיֵא טאָה םִע דִנּוִא ,ןעֶלאַפעֶג - -לֶא הָחא יִּכ יִּתְַייִכ הָׁשיִׁשְרּת חרב יִּתְמַדַק ןֶּכילַע

 ּוצ ןעֶטעֶּבעֶג טאָה רֶע דְנּוא 2 :ןעֶסאָרְד הֶּתִעְ ;הָעְרָה-לַע םֶתְָו רֶסֶח- בו םִיפַא ְךֶרֶא םוחרג ןונַח 3

 8 1 : בֶׁשָו ריִנְה-ןמ הָנֹי אֵצּר :ךָל הָרָח בֵטיִהַה הָוהְי ה ְךיִא ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דנּוא ראה םעֶד לאו יח יִתֹמ בֹט יּכ ינמִמ ישפניתֶא אָנדרק הָוהְי +
 ןעֶועוֶועֶג סאָד טיִנ זיִא ,ראַה ָא !ְךיִד טעֶּב רֵע לָצַּב היָמְחַּת בֶׁשַּו הֶּכְס םֶׁש ֹוכ ׂשַעַו ריִעָל םִרָקִמ
 ןיִּב ְךיִא ןעֶו ,טְנאָזעֶג ּבאָה ְּךיִא םאָװ ןיִקיִק םיִהֹלֶא-הָוהי ןֵמיו :ריִָּ הָיְהי-המ הֶאְרִי רֶׁשֲא 5

 רעֶּביִראַד ?דְנאַל ןייֵמ ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג ְּךאָנ וְחָעְרַמ ול ליִצ לא ַע לַצ תֹויָהַל הָנֹויְל לַעַמ ו לע לליצַהְל וׁשאֹרילַע לֶצ תֹזהַל הָנֹיְל לַעמ ! עו

 1 5 שי היי "=  ןםיִהֹלֶאָה מו :הָלּודְג הָחְמׂש ןְוָקיִקַה-לַע הָנֹי חַמְׂשִיו
 ר ר ןיו ה דו יב ן

 ,ׁשיִׁשְרַּת ןייק ןעֶפאָלְטְנַא רעֶהיִרפ ְךיִא ןיִּ :ׁשֶביו ןויָקיִקה-תֶא ְֵּתַ תֶרָחֶּמַל רַחֵׁשַה תִֹלֲעַּב 8
 טְסיִּב אּוד זַא טְסּואוְועֶג ּבאָה ָּךיִא ןיִראו ;ריִׁשיִרֲח םיִרָק חוה םיהלֶא ןִמַיוׁשֶמּׁשַה ַחָרוכו יִקָי 5

 רעֶגיִצְרעֶהְמעֶראַּב ַא דְנּוא רעֶניִדעֶנעֶג ַא שנת לֵׁש הל הָיי שאר--לַע ׁשֶמָׁשִה ךתו
 א : דדֵע יִליהְרָה בַמיִה רֶמאַּו ןוקיִּקַה-לַע ָּךְק-הֶרָח בֶטיִהָה ןייד טְסְרעֶגְנעֶלְרעֶד סאָו רֶנּוא ,טאָנ ! יי לא םיהלָא רֶמאֹו:יחִמ יַתומ במ רֶמאֵל תומָל
 אוד זַא הא פה םודנ ךוא דנוא ,ןְראָצ כל ףֶׁשֲא ןייֵקיִּקַה-לַע ג ָּתְסַה הֶּתַא הָוהְי רֶמאֹּיַו ;תֶוָמ י
 :ןעֶטְבעֶלְׁש םעֶד ןעֶנעוֶו הָמָרֵַח טְסאָה ;רָבָא הלילְִּ הָיָה הלל ותְלַּדִג אֵלְו ו ב מע

 קעוֶוַא ְךאָד םעֶנ ,ראַה ָא ,דְנּוצַא רעֶּבָא 3 הָּב--ׁשֶי רֶׁשֲא : נר ְגַה ריִעָה ְ--לַע םיחֶא אֵל יִנֲאַו 1

 טיֹוט רעֶד ןיִראָו ,ןעֶּבעֶל ןייֵמ ריִמ ןופ - * " אל רעֶא םִלא בר הְשעתשִמ הכרה
 : שי יט" :הָּבַר הָמֵהְבּו ולאֹמְׂשִל

 יֹוזַא 4 :ןעֶּבעֶל םאֶד ןעֶד רעֶּביִל ריִמ זיִא '

 זיִא הָנֹוי דְנּוא 2 ?גיִנְראָצ טְסיִּב אוד זַא טּוג ןעֶד אּוד טְסּוהְט ,טְגאָזעֶג ראַה רעֶד טאָה

 -חַרְזִמ רעֶד ןַא טְצעֶזעֶנְרעֶריִנַא ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,טאָטְש רעֶד סיֹוא ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא

 ְךיִז טאָה רֶע דנּוא הֶּבּוס ַא טְכאַמעֶג טְראָד ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,טאָטְׁש רעֶד ןּופ טייַז
 -עֶשעֶג טעוֶו סאו ןעֶהעֶז טעוֶו רֶע ויִּב ,ןעֶטאָׁש רֶהיֵא רעֶטְניִה טְצעֶזעֶגְנייַרַא רֶהיֵא ןיִא

 זיִא םִע דְנּוא ,ןֹויקַיִק ַא טייֵרְּבעֶנְנָא טאָה טאָנ ראָה רעֶד דְנּוא 6 :טאָטְש רעֶד ןיֵא ןעֶה

 פאק ןייַז ףיֹוא ןעֶטאָׁש ַא םֶלַא ןייַז םֶהיֵא ּוצ לאָז םִע יֵדְּכ הָנֹוי רעֶּביִא ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹוא

 םעֶד רעֶּביִא טֶעייֵרְפעֶג ְּךיִז טאָה הָנֹוי דְנּוא ,םעֶטְכעֶלְׁש ןייַז ןּופ ןייַז ּוצ ליִצַמ םֶהיֵא
 רעֶד ןעוֶו ,םָרּואוְו ַא טייֵרְּבעֶגְנָא ָּךיֹוא טאָה טאָנ רעֶּבָא 7 :הָח ָחְמִׂש עֶסיֹורְנ ַא טיִמ ןֹויקיק

 ןֹיִקיֵק םעֶד ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה רֶע דִנּוא ,םֶנעֶנְראָמ ּוצ ןעֶנְנאַנעֶגְפיֹוא זיִא ןְרעֶטְשְנעֶנְראָמ

 -ַםיֹוא זיִא ןּוז איד ןעֶז ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 8 :ןעֶראָועֶג טְראַדְרעֶפ זיִא רֶע דְנּוא

 טאָה ןּוז איִד דְנּוא דְניוִו"חַרְדִמ ןעֶכיִלְרעֶטְבְרּופ ַא טייֵרְּבעֶנְנָא טאָנ טאָה יֹוזַא ,ןעֶנְנאַגעֶנ

 ְךיִז טאָה רֶע דִנּוא ,ןעֶראָועֶג ּתְשָלַחְרעֶפ זיִא רֶע דְנּוא ,ּפאָק םֹהָנֹוי ףיֹוא ןעֶנאַלְׁשעֶג

 רעֶמעֶּב זיִא טיֹוט רֶעֶד ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דנּוא ,ןעֶּבְראַטְׁש ּוצ ןעֶׁשְנּואוְועֶנ ןייֵלַא
 וצ םּו אּוד טְסּוהְט ,הָנֹוי ּוצ טְגאָזעֶג טאָה טאָג דְנּוא 9 :ןעֶּבעֶל ןייַמ ןעֶד ריִמ ראַפ
 םּוצ זיִּב טּונ ְּךיִמ טְמיִרְנ םִע אֹוי טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ?ןֹויָקיֵק םעֶד ןעֶנעֶו ןעֶנְראָצ

 ןֹויִקיֵק םעֶד רעֶּביִא ְּךיִד טְסְמְראַּבְרעֶד אּוד ,טְנאָזעֶג ראַה רעֶד טאָה יֹוזַא 0 :טיֹומ

 םיּורְג טיִנ ְּךיֹוא םֶהיֵא טְסאָה אּוד דְנּוא ,טְהיֵמעֶּב םֶהיֵא ןעֶנעֶו טיִנ ְּךיִד טְסאָה אּוד םאו
 ןעֶריֹולְרעֶפ זיִא דְנּוא ,טְכאַנ עֶנייֵא ןיִא ןעֶסְקאַַועֶגְפיֹוא זיִא רעֶכְלעוֶו ,ןעֶזאָל ןעֶסְקאוַו
 -יֹורְנ איֵד רעֶּביִא ןעֶמְראַּבְרעֶד טיִנ ְּךיִמ ְּךיִא לאָז דְנּוא 11 :טְכאַנ עֶנייֵא ןיִא ןעֶראָועֶג
 ןְהעֶצ לאָמ ףְלעוֶוְצ איוִו רֶהעֶמ ןעֶדְ;אַהְרעֶפ זיִא םִע רעֶכְלעוֶו ןיִא הִָ טאַמְׁש עַס

 דְנאַה עֶמְכעֶר עֶרייַז ןעֶׁשיוִװְצ דייֵׁשְרעֶטְנּוא םעֶד טיִנ ןעֶסייוו סאו ,ןעֶׁשְנעֶמ דְנעֶזיֹוט
 ?תֹומֵהְּב ליִפ רֶהעָז ְּךיֹוא דְנּוא ,דְנאַה עֶקְניִל עֶרייֵז דְנּוא



 הכימ

 זיִא סאָו ראַה םעֶד ןּופ טְראָו םאָד 1
 איִד ןיִא ,הָׁשָרֹומ סיֹוא ,הֶכיִמ ּוצ ןעֶזעוֶועֶנ

 םיִכָלְמ איִד ּוהָיִקְזִחְו ,זָחֶא ,םָתֹוי ןּופ געֶט

 -יִא ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע םאו ,הָדּוהְי ןּופ
 ,םִע טְרעֶה 2 :םִיַלְׁשּורְי דְנּוא ןֹורְמֹׂש רעֶּב

 םִע םעֶנְרעֶפ דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ רֶהיֵא עֶלַא
 ןּופְרעֶד טייֵהְלּופ איִד דְנּוא דֶרֶע יֹוא
 תּורֵע ןייֵא ןייַז טאָג ראַה רעֶד זאָל דְנּוא
 -ייֵה ןייֵז ןּופ ראַה רעֶד אֹוי ;ְךייֵא ןעֶגעֶק
 ראַה רעֶד ,העָז ןיִראָו 8 :לֵכיֵה ןעֶניִל
 טעוֶו רֶע דְנּוא ,טְרָא ןייַז ןּופ םיּורַא טְהעֶג

 איד ףיֹוא ןעֶטעֶרְט דְנּוא ןעֶמּוקְרעֶשְנּורַא
 דְנּוא 4 :דֶרֶע רעֶד ןּופ רעֶטְרֶע עֶכיֹוה
 ,ןְהעֶנּוצ םֶהיֵא רעֶטְניִה ןעֶלעוֶו גְרעֶּב איִד

 א =בָתֹז יִמיִּב יִּתְׁשַרָּטַה הָכיִמ-ִלֶא הוה רֶׁשֲא ו הָוהְי"רַבְּד
 יָה ןורְמְׂשילַע הָזָח-רֶׁשֲא הָהּוהְי יְכלַמ הָיִקוחְיזַחָא
 נ הוה ָנדֲא והיו הָאלמו ץֶרַא יִביִׁשְקַה םֶלְּכםיּמֵע ֹועְמִׁש
 3 וי הָוהְי הֵּנִדיְּכ :וָׁשְדָק לָכמ יָֹדֲא דעל םֶכָּב
 4 םיִרָהָה ּופֵמְנְ רָע ְךרדְו דֶרֶיו ֹומֹוקְּמִמ
 םיִרָעְמ םִיַמְּכ ׁשֵאָה ינְּפִמ גנודַּכ ּועָּקּבְתִי םוק לֶמָעהְ ימחַּת
 ה .לָאְרׂשִי תִָּב תו אּטְַבּ תאֹו-לכ בקי עֵׁשְפְּב :דְרֹומְּב
 םוָלֲה הָרּורְי תֹוָמָּב יִמּו ןֹורְמִׂש אומה בֹקֲעַי עַׁשָפייִמ
 5 םםֶרָכ יע עטַמְל הֶדָׂשַה יִעְל ןְֹרָמְׂש יִּתְמַׂשְ ;םָלָׁשּורי
 זּוַּכי היליִסְפילְכְו :הֶּלַנֲא ָהיֵדֹסיו ָהיֶנָבֲא צל ִּתְרַּגהְ
 יִכ הָמָמָׁש םיִׂשָא הבַצֲע-לְכְו ׁשֵאָב ּפרׂשִי יִנְתֶא-לֶכְ
 א ;ּובּׁשְי הָנֹז ןֵנְתֶא-דַעְו הָצָּבִק הָנֹוז ןַגְתֶאֵמ

 סֶמ הָׂשָעֶא םֹוִרָעְו לָליִׁש הָכְליֵא הללו הָרְפְסֶא
 ַּ : וי היֶתֹוִּמ הָׁשּצָא יִּכ :הָנעַי תֹנְבִּכ לֶבֶאְו םינַתַּכ
 י -ללַא תַנְּב ּםַלָׁשּוריידע יִּמִע רַעַׁשידַע עֶננ הָדּודְירע
 :יתשָלַּפְתִה רָּפֶע הָרְּפעְל תיֵבְּב ּוּכְבִּת-לַא וִכָּבּודיִנֵּת
 11 תֶבָׁשֹוי הָאְצִי אֵל תֶׁשְבהְיְרֶע ריֵפְׁש תֶבָׁשֹוי םֶכְל יִרְבע
 1 הרֶלָחיִּכ :ֹוָתָּדְמֶע םָּכִמ חֶּקִי לֶצֵאָה תיֵּב לֵּפְסִמ ןְנָאַצ
 רֵעָשְ הוהְי תֵאמ עֶר ריק תֹוָרָמ תֶבֶׁשֹ בֹוטָל

  תיִׁשאֵר שכל תֶבשֹׁשֶכהְל הָבּכרִּמַה םֶתָר :םָלָׁשרי

 ןעֶטְלאַּטְׁשּוצ ְּךיִז ןעֶלעוֶו ןעֶלאָט איִד דְנּוא

 יֹוזַא דְנּוא ,רֶעייֵפ ַא ראָפ סקאוו איז יֹוזַא
 ַא ןופ םּורַא טְניִר סאָו רעֶסאַוַו איו

 דְניִז איד ןעֶנעוֶו דְנּוא ,בֹקֲעַי ןּופ דְניִז איֵד ןעֶנעוֶו םעֶלַא זיִא סאָד 5 :גְראַּב ןעֶליִטְׁש
 ?ןֹורְמֹׂש טיִנ םִע זיִא ?בֹקֲעַי ןּופ דְניִז איִד זיִא סאו ,לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ןּופ
 לעוֶו רעֶּביִראָד 6 ?םִיַלָׁשּורְי טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז ?הָדּוהְי ןּופ תֹומָּב איד ןעֶנעֶז םאִוָו דְנּוא
 ןּופ גָנּוצְנאַלְּפ ַא איו יֹוזַא דְנּוא ,רֶלעֶפ םעֶד ןּופ ןעֶפיֹוה ַא אי יֹוזַא ןֹורְמֹׁש ןעֶכאַמ ְָּךיִא
 קב םעֶד ןיִא עי ראה ירא רעֶנייֵטְׁש עֶרְהיִא לעוֶו ְּךיִא דְנּוא עי ַא

 יה עֶרייֵז עֶלַא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְקאַהּוצ טי ןיִא ר שי

 ךיִא לעוֶו ןעֶצעֶג עֶׁשיִנְדייַה עֶרייֵז עֶלַא דְנּוא ,רֶעייֵפ םעֶד ןיִא ןעֶרעוֶו טְנעֶרְּבְרעֶפ ןעֶלעוֶו
 םּוראָד ,הָנֹוז ַא ןּופ רַכְׂש םעֶד ןּופ טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא םִע טאָה איִז ןיִראָו ,ןעֶכאַמ טְסיוִו
 ןעֶניִזאָד םעֶד ןעֶגעוֶו דאָרְנ 8 :הָנֹוז ַא ןּופ רֵכְׂש םעֶד ּוצ ןעֶרְרעֶקקיִרּוצ אייֵז ןעֶלעוֶו
 דְנּוא רעֶטְּביֹורעֶּב ַא איו יֹוזַא ןְהעֶנְמּורַא לעֶז ְּךיִא ,ןעֶלייֵה דְנּוא ןעֶנאָלְק ְּךיִא לעוֶו
 ןְרֶעיֹורְט לעֶו דְנּוא ,גְנאַלְׁש-ְנעֶבאַרְד ַא אי יֹוזַא ןעֶנאָלְק ןעֶבאַמ לעוֶו ְּךיִא ,רעֶטעֶקאַנ
 םֶע ןיִראוָו ;ָּךיִלְרְהעֶפעֶג ןעֶנעֶז תֹוּכַמ עֶרְהיֵא ןיִראָו 9 :ןעֶסיֹורְטְש עֶגְנּוי איִד איו יֹוזַא
 קְלאָפ ןייֵמ ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ּוצ זיִּב טְכייֵרְנעֶג טאָה םִע ,הָדּוהְי ּוצ זיִּב ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא
 -עֶניֵא ,ןעֶנייוֵו טיִנ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,תַנ ןיִא ןָא טיִנ םִע טְנאָז 10 :םִיַלָׁשּורְי ןייק זיִּב
 רֶהיֵא ,רעֶּביִא טְרְהאָפ 11 :שֵא איד ןיִא ןְרעֶגְלאַוַו ְּךיִד אּוד טְסְלאָז הָרְפַע ןּופ גיִנעוֶו
 טיִנ ןעֶנעֶז ןָנֲאַצ ןּופ רעֶניֹואוְועֶּב איִד ,דְנאַׁש רעֶטעֶקאַנ ַא טיִמ ,ריִפְׁש ןּופ רעֶניֹואוְועֶּב
 :דְנאַטְׁשעֶּב ןייַז ןעֶמעֶנ ְךייִא ןּופ טעוֶו רֶע ,לֶצֵא-תיֵּב טיִמ ןעֶנאָלְק ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא
 -ָּפּורַא זיִא סעֶטְכעֶלְׁש רעֶּבָא ,םעֶטּוג ףיֹוא טְפאָהעֶג טאָה תֹורָמ ןּופ ןיִרעֶניֹואוְוְנייֵא איֵד 2
 ּוצ ןעֶנאוְמייֵר םעֶד ןָא דְניִּב 12 :םִיַלָׁשּורִי ןּופ רֶעיֹוט םעֶד (זיִּב) ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶג

 ּבייֵהְנָא רעֶד ןעֶועוֶועֶג זיִא איִז ,ׁשיִכָל ןּופ ןיִרעֶניֹואוְוְנייַא אּוד ָא ,לעֶזֶע-ליֹומ םעֶד
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 ןֵכָל :לֵאָרְׂשִייֵעְשֹפּואְצִמִנְךְבִּכ ֹויִצ-תַבְל איִה תאָּטַה 4
 יִכְלַמְל םֹוכֲאְל 3 ביִוְכַא יִּתְב תנ תֶׁשֶרֹומ לע םיִחּוִּׁש יִנְתִּת

 םֶלְרֶע-רע הֶשִרְמ תֶבֶׁשֹי ְךֶל יבֲא ׂשֹרֹיַה רֵע :לֶאְרְִׂי וט
 יִבֲחְרַה ְךיגונֲַּמ נְב-לַע צו יַחְרָק :לֵאָרְׂשִי דוָבְּכ אֹוְבָי
 ;ךנמ יה ולניִּברֶׁשנַּכ ְךֵתָחְרָק

 ב =
 רֶקֹּכַה רוָאְּב םָתֹובְּכְׁשִמ-לַע עֶר יִלֵעפו ןְואייבְׁשִח יה א

 ה"א

 ןֹויִצ רעֶטְכאָט רעֶד ּוצ דְניִז רעֶד ןּופ

 ןּופ דֶניִז איִד ְּךיִז טְניִפעֶג ריִד ןיִא ןיִראָו

 ןעֶּבעֶג אּוד טְסעוֶו םּוראָד 14 :לֵאָרְׂשִי
 תַג תֶׁשֶרֹומ ּוצ תֹונָּתַמ (ןעֶקיִׁש רעֶדָא)
 ַא ןייז ןעֶלעוֶו ביִזְכַא ןּופ רעֶזייֵה איִד
 :לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶגיִנעֶק איִד ּוצ ןעֶניִל

 םביִּתבּו וו תֹורָׂש וִדְמָחְו :םֶדָי לֵאָל-ׁשִ יִּכ ָהוׂשֲעַי 2
 הרּכ כל ותְלֲחַנ ׁשיִאְו ֹותיִבּו רֶבָּנ ּוקְׁשִעְ ואָׂשָנְו
 רֶׁשֲא הָעָר תאֹּוַה הָחּפְׁשִמה-לַע בֵׁשֹח נה הָוהְי רַמָא
 תרִע יִּכ הָמֹור ּוכְלָת אֵלְו םָכ יִתְראַָּ םֶׁשֹמ וׁשיִמָת 50

 יֵהְנ הָהְָו לָׁשֶמ םֶכיֵלֲע אׂשִי אּוהַה םַֹּּב :איִה הָ
 יל ׁשיִמי ךיִא ריִמָייִּמִע קלח ּונְַׁשְנ דורָׁש רַמָא א

 לֶבָח ְךילְׁשַמ ךֵל היהיאל ןֵכָל :קלַחְיונֵדָׂש בֶבֹוׁשְל ה
 הֶלֵאְל ופטייאל ןוָפִׁשי ּופְּטַּת-לַא :הָוהְי לֵהָקְּבלֶרֹונְּב 5
 הֶוהְי ַחּוָר רַצְקַה בקעי-תיִּ רּוָמָאָה ;תֹומלְכ ֵסִי אל 7

 :ּךלֹה רֶׁשּיַה םִע בי ירְבְד אֹלֲה ווָלְלַעַמ הָלא-סִא
 ּמׁשִּפַּת רַדָא הָמְלׂש לּוָמִמ םִמוקְי ביֹואָל יִמַמ ליומְתֶאְו 8
 תיֵּבִמ וׁשְרְָּת יע יִׁשְנ :הָמָחְלִמ יֵבוׁש שב םיִרְבִעַמ 9
 ּכּוכֵלּו ּומוָק :םֶלֹוְליִרְרַה ותְקִּת הילְלש סַעֵמ היֵנְנעַּת י
 -ל :ץֶרֶמִנ לֶבָחְו ֵּבַחְת הֶאְמְט רומעמ הָחּונְּמַה תאודאל 11

 הָיָהְו רכׁשַלְו ןַײל ֵל ףַטַא בֹוּכ רַקָׁשְו ַחּור ךֶלה ׁשיִג
 ץּבקֶא ץֵּבק ְךֶלֶּכ בֵקְעַי ףסָאא הא :הָּזַה םֶעָה ףִּמִמ 1

 ְךתְּב רֶדֹעְּכ הָרְצִּב ןאַצּכ ּנְמיִׂשָא דַחָי לֵאָדְׂשִי תיִרֲאְׁ
 צְרִּפ םֶהיֵנְפִל ץרֹפַה הָלָע  :םֶדָאְמ הָנָמיִהְּת ֹורְבָּדַה 3

 הדָוהיַו םֶהיֵנְפִל םֶּכְלַמ רַבעַיַו וָב ּואְצָיו רעש ּורֹבֵעיַ
 ;םָׁשאֹרְּב

 ןעֶגְנעֶרְּב ריִד ּוצ ְךיִא לעוֶז ְּךאָד דְנּוא 2
 ,הָשֵרְמ ןּופ ןירעֶניֹואוְוְניִא אוד ,שֵרֹוי ַא

 רּובָּכ רעֶד ןעֶמּוק טעֶו םָלְדֹע ןייק זיִּב
 דנֹוא ,לֶהאק ְּךיִד ְּךאַמ 16 :לֵאָרְׂשִו ןּופ
 רעֶדְניַק איד ןעֶגעוֶו ראָה איִד ּפָא םייַר
 עֶנייֵד טייֵרְּב ְּךאַמ ,םיִנּונַעַּת עֶנייֵד ןּופ

 ןיִראָו ,רעֶלְדָא ןייֵא איז יֹוזַא טייֵהְלְהאָק
 ;ןעֶגְנאַגעֶג תּולָג ןיִא ריד ןּופ ןעֶנעֶז אייֵז

 ב לעטיפאק
 -ַמּוא ןעֶטְכאַרְט סאו איִד ּוצ העו יֹוא 1
 רֶעייֵז ףיֹוא סעֶטְכעֶלְׁש ןּוהְט דְנּוא ,טְבעֶר

 טְכיֵל-ןעֶגְראָמ סאָד ןעוֶו דְנּוא ; רעֶגעֶלעֶג
 ןעֶּבאָה אייֵז ,םִע אייֵז ןּוהְט יֹוזַא טְמּוק
 ןעֶטְסּולְג אייֵז דְנּוא 2 :ּוצְרעֶד ַחֹּכ םעֶד
 רעֶזייֵה דְנּוא ,אייֵז ןיִלְזַג דְנּוא רעֶדְלעֶפ
 אייֵז דְנּוא ,קעוֶוַא אייֵז ןעֶמעֶנ אייֵז דְנּוא

 יֹוזַא םֹוראָד 8 :הָלֲהַנ עֶנייַז ןיִא דְנּוא ,זיֹוה ןייז ןיִא ןאַמ ןעֶכיִלְטיִא ןעֶּביֹורעֶּב אייֵז ןּוהְט

 הָחָּפְׁשִמ עֶטְכעֶלְׁש עֶניִזאָד איד רעֶּביִא םעֶטְכעֶלְׁש טְכאַרְט ּךיִא ,העֶז ,ראַה רעֶד טְגאָז
 ןְהעֶגְמּורַא טיִנ טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ,רעֶזְלעֶה עֶרייֵא ןּוהְטְּפֶא ןעֶנאַד ןּופ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא זַא
 טעוֶו גאָט ןעֶניִּבְלעֶוְמעֶד ןיִא 4 :םייֵצ עֶטְכעֶלְׁש ַא זיִא םאָד ןיִראָו ,גיִטּומְכיֹוה יֹוזַא
 ,ןעֶבאָז דְנּוא ,באָלְק עֶסיֹורְג ַא ןעֶנאָלְק טעוֶו ןעֶמ ,לֶׁשָמ ַא ןעֶמעֶנְפיֹוא ְךייַא רעֶּביִא ןעֶמ
 איו ָא ,קְלאָפ ןיימ ןּופ קֶלֵח סאָד ןעֶטיִּבְרעֶפ טאָה רֶע ,טְּביֹורעֶּב ןעֶצְנאַג ןיִא ןעֶנעֶז ריִמ
 רעֶדְלעֶפ עֶרעֶזְנּוא רֶע טאָה עֶדְנעֶרְהעֶקְּפָא איֵד ּוצ !ןּוהְטעֶנְּפָא ריִמ ןּופ םִע רֶע טאָה
 ָךֶרּוד קירְטש ַא ןעֶפְראוַו לאָז סאָו םעֶנייֵא ןעֶּבאָה טיִנ אּוד טְסעוֶו םּוראָד 5 :טְלייֵטּוצ
 טיִנ טְלאָז רֶהיֵא םיִאיִבְנ איִד ּוצ ןעֶנאָז אייֵז 6 :ראַה םעֶד ןּופ הָלֵהְק רעֶד ןיִא לֶרֹוג םעֶד
 טְקירעֶגְקעוֶוַא דְנאַש איד טיִנ ןעֶד לאָז !עֶכְלאָז ּוצ ןעֶנאָז תֹואּובְנ רעֶדָא ,ןעֶניִרעֶרְּפ
 ַחּור םיִראַה םעֶד ןעֶד זיִא ,בֹקֲעַי תיִֵּב טְנאָזעֶג טְרעוֶו סֶע ןעֶמעֶו ּוצ ,אּוד ָא 7 ?ןעֶרעֶו
 ּוצ טּונ רעֶמְרעוֶו עֶנייֵמ טיִנ ןעֶד ןּוהְט ? םיִׂשֲעַמ עֶנייַז סאָד ןעֶנעֶז רעֶדָא ? גיִדָלּודעֶגְנּוא
 זיִא קְלאַפ ןייֵמ סאָד ןעֶמְבעֶנ איו יֹוזַא ויִא רֶע דֶנּוא 8 ?גיִטְכיִרְפיֹוא טְהעֶנ םאִו םעֶד

 -ךעֶפ טְהעֶג סאוָו םעֶד ןּופ דיילק םאָד ּפָא טְהיִצ רָהיֵא ,רֶנייֵפ ַא םֶלא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא
 איִד טְּבייֵרְטְרעֶפ רֶהיֵא 9 :הָמָחֶלַמ ּוצ םּוא טיִנ ןעֶרְהעֶק סאוָו דְנּוא ,טייֵהְרעֶכיִז ןיִא אייֵּב
 טאָה רעֶדְניִק עֶנְנּוי עֶרייֵז ןופ ,רעֶזייֵה םיִנְנּוניִנְנְרעֶפ עֶרייֵז ןּופ קְלאָפ ןייֵמ ןּופ רעֶּבייוו
 טְהעֶנ דְנּוא ,ףיֹוא טְהעֶטְׁש 10 :גיִּבֲע ףיֹוא טייֵקְכיִלְרעֶה עֶנייֵמ ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא רֶהיֵא
 טעוֶו םִע דְנּוא ,ןעֶראָָועֶג אֵמָמ זיִא םִע לייוװ ,הָחּונְמ עֶרייֵא טיִנ זיִא םאָד ןיִראָ ,קעדֶזַא
 ַא טיִמ םּזא טְהעֶג ׁשְנעֶמ ַא ןעוֶו 11 :גנּונְליִשְרעֶפ עֶכיִלְקעֶרְׁש ַא טיִמ ןעֶנְליִטְרעֶפ ְךייֵא
 ןעֶקְראַטְׁש דֵנּוא ןייוֵו ראַפ ןעֶנאָז תֹואּובְנ לעֶז ָּךיִא ,טְנאָז דְנּוא ,ןעֶניִל טְגאָז דְנּוא רֵקִׁש ַחּור

 :קְלאָפ ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ איִבָנ רעֶנעֶמּונעֶגְנָא ןייא ןייַז טְלאָו רעֶכְלאָזַא דאָרְג ,קְנעֶרְטעֶג
 ןעֶלְמאַדְנייֵא םיוִזעֶג לעֶזוְךיִא ,ןעֶלְמאַזְרעֶפ ןעֶצְנאַג םיִא םיִועֶג ְךיִד לעֶזז ָךיִא ,בֹקֲעַי ָא 12
 ףאָׁש איִד איז יֹוזַא ןּוהְט ןעֶמאַזּוצ אייֵז לעֶז ָּךיִא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ גְנּוּבייֵלְּבְרעֶּביִא איִד
 ַא ןעֶבאַמ ןעֶלאָז אייֵז ,לאַטְש ןעֶטיִמ ןיִא זיִא סאָו עֶדאַטְס איִד איז יֹוזַא דְנּוא ,הָרְצָּב ןּופ
 אייז ,ןעֶגְנאַגעֶגְּפיֹורַא אייז ראָפ זיִא רעֶכעֶרְּבְנייֵא רעֶד 13 :ןעֶׁשְנעֶמ איִד ןעֶנעוֶו ןּופ םִראַל
 ןעֶנעֶז אייז דְנּוא ,רֶעיֹוט םעֶד ְָּךְרּוד ןעֶנְנאַגעֶגְכְרּוד ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ןעֶכאָרְּבעֶגְפיֹוא ןעֶּבאָה
 דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְכְרּוד אייֵז ראָפ זיִא גיִנעֶק רֶעייֵז דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא עֶּבְלעֶז םאָד ְּךְרּוד
 :ץיֵּפְׁש רעֶד ןַא ןעֶועוֶועֶג זיִא ראַה רעֶד

 ִו

 " דנוא
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 גד ב לעטיפאק
 א אוָלֲה לֵארׂשי תֹּב ןִצקּו בֹקֲע יאָר אניְמִׁש רֵמֹאְו ךאָד סֶע טְרעֶה ,טְגאָזעֶג ּבאָה ְךיִא דְנּוא 1

 3 יֵלְונ דער יֵבֲהָאְו בֹוט יִאְנִׂש ּוטָּפְׁשִמַה"ִתֶא תַעְדָל םֶכָל יא א יי א סא
 5 6 רׁשֲאַו :םָתֹומְצַע לֶעֵמ םֶָר ָׁשּו טֶהיֵלֲעְמ םָרש ריֵא דְנּוא ,בֹקְעַי ןּופ טייֵלְטְּפיֹוד רֶהיֵא
 םֶהיֵתְמְצַע-תֶאְו .ּוטיִׁשְפֹד סהילעמ םֶרועְו יִּמַע רַאָׁש ,לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ןּופ ןעֶראַה
 + וקֵעְז א :תַחְלַ ְותְּב רָׂשְבֶכּו ריִסַּב רֶׁשֲאַּכ וׂשְרָפּו ּוחְצִּפ םאָד ןעֶסיוִו וצ ְךייַא ראַפ טיִנ םִע זיִא

 ,איהַה תעָּב םֶהְמ ויָנְפ רַּתְסִו םָתֹוא העי אְלְו הוהי-לֶא
 ה יֵלֲע הָוהְי רָמָא הֶּכ ;םֶתיֵלְלַעַמ ּועְרַה רֶׁשֲאַּכ םאָד דְנייַפ טאָה סאָו רֶהיֵא 2 ?שָּפְׁשִמ
 ִאְרָקְו םֶהיֵנׁשְּב םיִכָׁשְנַ ימע--תֶא םיָעְתַּמַה םיִאי רֶהיֵא ,עֶטְכעֶלְׁש םאָד טְּביִל דְנּוא עֶטּוג
 ;הָמָחלַמולָע ידו םָיפילַע ןְידאְל רֶׁשֲו םלָׁש רֶעייֵז דְנּוא ,אייֵז ןּופ טיֹוה איִד ּפָא טְניִׁש

 א ׁשֶמָּׁשַה הֶאֵבּו םֶסֶּכִמ םֶכָל הָכׁשָחְו ןווְחִמ םֶכָל הלל ןֿכָל א
 ז והְפֶהְו םיֹוהַה שבו :םִיַה םֶהיֵלֲע רֶרָקְו םיִאִבְַדילֲע ח*/ רלוא 8 :רעֶנייֵּב עֶרייֵז ןּופ ׁשייֵלְפ
 ;םכיהלַא הָנעַמ ןיא יִּכ םֶלְּכ של וטָעְו םיִמְסִּקַה דְנּוא קְלאָפ ןייֵמ ןּופ שייֵלְפ םאֶד טֶסֶע
 8 זידרּובְנּו טפְׁשִמ מו הָוהְי ַחּור-תֶא חכ יִתאֵלָמ יִכֹנָא םֶל ֹואְו ואייֵז ןּופ טיוה עֶרייֵז ּפּורַא טְהיֵצ רֶהיֵא

 אל א = יי תל דנּוא העֶנייֵּב עֶייַז טְלעֶקיִטׁשוצ .דְנּו
 ' םיִמָדְּב ןֹיִצ הָנּב :ּוׁשְקעְי הרָשִיַהלְּכ תֶאְו טָּפְׁשִמ  ַא ראַפ איו יֹוזַא םיֹוא אייֵז טייֵרְּפְש רֶהיֵא
 וו זריִנֲהְכְו ּוטֹפִׁשי דַח שב | ָהיֶׁשאִר :הלועְּב םַלָׁשּרו -ְכאָק ַא ןיִא ׁשייֵלְפ איו יֹוזַא דְנּוא ,ּפאָמ

 שי הָוהְי-לַעו ּומָסְקִי ףֶסֶכְּב ָהיֶאיִבְנּו ּורֹי  ריָתְמִפ ןְעייֵרְׁש אייֵז ןעֶלעוֶו לאָמְסְנעֶד 4 :לעֶסעֶק
 וע ןֵכָל * :הָעָר ּויֵלָע אֹוָבְתדאל ּונְָּרַקְּב הָוהְי אולֲה רמאֵל /* -- טאש 0

 רְַוהָהִּת ןַײע וו ׁשֵרְחַח הָדָׂש ןֶיצ םֶכְלְלְנִּב טיִנ אייֵז טעוֶו רֶע רעֶּבָא ,ראַה םעֶד ּוצ
 :רְַי תמָבְל תִוְּבַה ןּופ םיִנָּפ ןייַז טעוֶו רֶע טְרֶעיינ ,ןְרעֶפְטְנֶע
 א ׁשאָרְב ןֹוכנ הוהְי-תיִּב דַה הָיְְי םיִמָּיַה תיִרֲחַאְּב ! הְָהְו 7 העי א טייֵצ עֶניִּבְלעֶזְרעֶד ןיִא ןעֶטְלאַהעֶּב אייֵז
  ּובְלֶהְו :םיִמע ווָלָע ּוְרֲהָנְו תֹעָבְּנִמ אּוה אָׂשִנְו םיִרָהָה - 23 םיִׂשֲעַמ עֶטְכע לֶׁש ןעֶּבאָה אייֵז לייוו
 הריֵבילֶאְו הָוהְי-רַהילֶא הָלֲַנְ כָל ּרְמֶאְוםיִּבַר םִיֹּט איִד ןעֶנעוֶו ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא 8  :ןּוהְט
 ןיִצִמ יֵּכ ויָתֹהְרֶאְּב הָבְלְִ ויָכְרְּדִמ נר בֹקֲעַי יִהלָא ןעֶריֵאְרעֶפ קְלאַפ ןייֵמ ןעֶכאַמ םאוָו םיִאיִבְנ

 טיִנ טעֶנ סאָָו םעֶד ןעֶנעֶק דְנּוא ,םֹולָׁש ןעֶפּור דְנּוא רעֶנייֵצ עֶרייֵז טיִמ ןעֶסייֵּב םאִו
 ןייַז ְּךייַא ּוצ םַע טעֶװ םּוראָד 6 :הָמָחֶלִמ ַא ןָא אייֵז ןעֶטייֵרְּב ,ליֹומ רֶעיִיַז ראַפ
 ןעֶבאַמ ףּוׁשיִּכ םעֶד ןיִא רעֶטְסְניִפ ןייֵז ָךייֵא ּוצ טעוֶו םִע דְנּוא ,ןעֶבאָז תֹואּובְנ ןּופ טְכאַנ
 אייֵז רעֶּביִא טעוֶו גאָט רעֶד דְנּוא ,םיִאיִבְנ איִד רעֶּביִא ןְהעֶנְרעֶטְנּוא טעוֶו ןּוז איִד דְנּוא
 ןעֶלעֶו םְרעֶנאָזְרְהאָו איִד דְנּוא ,ןעֶמעֶׁש ְּךיִז ןעֶלעוֶו םִרעֶהעֶז איִד דְנּוא 7 :ןייַז רעֶטְסְניִפ
 ןייַז טיִנ טעוֶו סֶע ןיִראוָו ,ןעֶקעֶדעֶּב ןעֶּפיִל עֶרייֵז ןעֶלעֶו עֶלַא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טיֹור-דְנאַׁש
 םעֶד ןּופ ַחּור םעֶד ןּופ ַחֹּכ טיִמ לּופ ןיִּב ְּךיִא תֶמֶאָּב רעֶּבָא 8 :טאָנ ןּופ רעֶּפְטִנֶע ןיִיֵק
 ּוצ דְנּוא םיִעָׁשְּפ עֶנייֵז בֹקֲעַי ּוצ ןעֶנאַזּוצְנֶא יֵדְּכ ,הָרּובְנ דְנּוא טָּפְׁשִמ טיִמ דְנּוא ,ראַה
 דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ןּופ טייֵלְטְּפיֹוה רֶהיֵא ,עֶניִזאָד סאָד ְּךאָד טְרעֶה 9 :דִניִז עֶנויִז לֵאָרְׂשִי
 -ְךעֶפ טּוהְט רֶהיֵא סאוָו ,לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ןּופ ןעֶראַה רֶהיֵא דְנּוא ,םֹקֲעַי ןּופ
 ןֶעיֹוּב אייֵז 10 :עֶניִטְכיִרְפיֹוא סעֶלַא טְמיִרְקְרעֶפ רֶהיֵא דְנּוא ,טָּפְׁשִמ םאָד ןעֶניִדְרעוֶוְמּוא
 ןיִטָּפְׁשִמ עֶטייֵלְטְּפיֹוה עֶרייֵז 11 :טְכעֶרְמּוא טיִמ םִיַלָׁשּורְי רֶנּוא ,טּולְּב טיִמ ןֹויִצ ףיֹוא
 ,דְלעֶב ראַפ םיִאיִבְנ עֶרייֵז דְנּוא ,זייֵרְפְפיֹוק ַא ראַפ ןעֶרְהעֶל םיִנֲהֹּכ עֶרייֵז דְנּוא ,דֵחֹׂש ָךְרּוד
 ראַה רעֶד טיִנ ןעֶד זיִא ,ןעֶנאָז דְנּוא ,ראַה םעֶד ףיֹוא ןָא ָּךיִז אייז ןעֶנְהעֶל ְּךאָד דְנּוא
 ןֹויִצ טעוֶו םּוראָד 12 :ןעֶמּוק סְנּוא רעֶּביִא טיִנ טעוֶו עֶטְכעֶלְׁש םאָד ?םִנּוא ןעְׁשיוִוְצ
 ןעֶרעוֶו טעוֶו םִיַלָׁשּורְו דְנּוא ,דְלעֶפ ַא איו יֹוזַא ןעֶרעוֶו טְרעֶקַאעֶנ ןעֶגעוֶו טעֶרייֵא םּוא
 תֹומָּב איִד איו יֹוזַא (שֶדְקִמַה תיֵּב סאָד) זיֹוה םעֶד ןּופ גְראַּב רעֶד דְנּוא ,ןעֶפיֹוה ַא ּוצ
 ;דְלאוַו ַא ןּופ

 ד לעטיפאק

 זיֹוה םיראַה םעֶד ןּופ גְראַּב רעֶד טעֶו יֹוזַא ,געֶמ עֶטְצעֶל איד ןיִא ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 1
 ןּופ ןעֶרעוֶו טְכייֵהְרעֶד טעוֶו סֶע דֶנּוא ,גְרעֶּב איד ןּופ ץיִּפְׁש רעֶד ףיֹוא טייֵרְּבעֶגְנָא ןייז
 םִע רֶנּוא 2 :ְךייֵט ַא איו יֹוזַא ןעֶמיֹורְטְׁש םֶהיֵא ּוצ ןעֶלעוֶו רעֶקְלעֶפ דְנּוא ,גְרעֶּב איד
 ןְהעֶנְפיֹורַא רעֶמאָל דְנּוא ,טְמּוק ,ןעֶגאָז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןְהעֶגְניִהַא רעֶקְלעֶפ עֶליִּפ ןעֶלעוֶו
 סֶנּוא טעוֶו רֶע דְנּוא ,בֹקֲעַי ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ גְראַּב םעֶד ּוצ

 ןֹויִצ ןּופ ןיִראָמ ,ןעֶנעֶמְׁש עֶנייֵז ןיִא ןְהעֶג ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ,געוֶו ןייַז ןּופ ןעֶרְהעֶל

 טעוו
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 םביִּמִע ןיִּב טֵּפְׁשְו :םֶלָׁשּוריִמ הֹוהְי רַבְרּו הָרות אָצֵּת 2

 םֶהיֵתְבִרַח ּותְּתַכְו קוחְר-דַע םיִמְצִעםִיגְל ַחיִכֹהְו םיִּבַר
 בֶרֶח יױנ-לָא יו ואְׂשִי-אְל תֹורָמומְל םֶהיֵתְחיִנֲתַו םיִמִאְל

 תֶחַתְוִָפִנ תַחָּת ׁשיִא ּובְׁשָיְו :הָמָחְלִמ רָע ודְמלִי "אְלְו 4
 -יכָּכ יב :רּבד תֹאָבְצ הָוהְי יִּפייֵּכ ריִרֲחִמ ןיִאו ותְנִאְּת ה

 הָוהְי-םׁשִּב ְּךלנּונְנֲאַ וָהלָא םֵׁשְּב ׁשיִא ּוכְלִי םיִמַָה
 הָפֶסֶא הָוהְי-םָאנ אּוהַה םֹויַּב ;דִעְו םל על ּו הלא 8
 -תרָא יִּתְמַׂשְו :יִתְעִרֲה רֶׁשֲאַו הֶצֵּבַקֲא הָחְּרִנַהְ הָעֵלַּצַ 1

 םֶהיֲֵע הָוהְי ְךֵמּוםּוִצֶע יְל הֶאלֲהַּהְ תירַאְשל לעְלְצַה
 הדעלדעמ הָּתַאְו ;םֶלֹועידַעו הָּתִַעָמ ןֹויִצ רַהְּב 5

 הרָנֹשאֶרָה לָׁשְמִּמַה הֶאָבּו הָתאת רָע ןויִציתַּב לֶפֶע
 ְךֶלֶמֲה עֶר יִעיִרָת הֶמָל הָחע .;םִלָׁשורידתַבְל תֶכָלְמַמ 9
 ילוח :הָרָלּוַּכ ליח ְךֶקיחֲהיִּכ רֶבֶא ְךֵצעוו-שִא ְךֶּב ןיא י

 הֶדָׂשַּבְתְנַכָׁשְוהָיְִּקִמ צה הֶּתַעיִּכ הָרָלַ ןויִצדתַּב יִחְנָ
 ;ְךיִבָיִא ףַּכִמ הָוהְי ךלאג םָׁש ילֵצְִּת םָׁש טֶבְּב-רַע תאֵבְ

 ויצְּב זַחֵתו ףּנחֵּת םיִרְמֶאָה םיִּבַר םִיוג ְךילָעּוּפְסֶאנהֶּתַעְו וו
 ותָצִעּוניבַה אָלְו הוהְי תוָבְׁשְחַמ ועְרָי אל הֶּמִהָו :ּוניֵניֵע וצ
 ךנרק יִּכ ןויִצ-תַב יִׁשְֹדָו יִמּוק :הֶנָרְג ריִמעַּכ םֶצְּבִק יִּכ 3

 םיִּבַר םיִּמַע תֹוּקִרֲהַו הֶׁשּוחְנ םִשא ְךתֹסְרַפּו לֹוהַּב םיִׂשָא

 הע ראה לכל םַליְִו םצּב הנה ִתָמֲחה
 'יִחְלַהילַע ּוָּכִי םֶבֵׁשַּב ּונֵלֶע םָׂש רוָצָמ רּורְנ-תַּב יְרְנְתִּת
 :לֵאָרְׂשִי טֵפֹׁש תא
 ה =

 ו

 הדָדּוהְי יֵפְלַאְּב תֹוְהָל העט הָתָרְפֶא םֶהָל-תיִּב הָּתַאְו א

 היויד

 סאָד דִנּוא .הָרֹוּת איִד ןְהעֶגְסיֹורַא טעוֶו
 :םִיַלְׁשּורְי םיֹוא ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו

 עֶליִפ ןעֶׁשיוִוְצ ןיִטְּפְׁשִמ טעוֶו רֶע דְנּוא 8
 ּוצ ןעֶנאָז רֶסּומ טעוֶו רֶע דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ
 אייֵז דנּוא ,ןעֶטייוֵו ןּופ רעֶקְלעֶפ עֶקְראַטְׁש
 ּוצ רעֶדְרעֶוְׁש עֶרייֵז ןעֶכאַמ ןעֶלעֶו
 איֵד ןעֶזיִּפְׁש עֶרייֵז דְנּוא ,רעֶסעֶמ-דייֵנְש

 ןעֶרייֵנְׁשעֶּב ּוצ רעֶמייֵּב איִד ןּופ ןעֶנייוֵוְצ

 ןעֶּבעֶהְפיֹוא רֶהעֶמ טיִנ טעוֶו קְלאָפ ןייַא
 יקְלאָפ ןְרעֶדְנַא םעֶד ןעֶנעֶק דְרעֶוְׁש ַא
 ןעֶנְרעֶל רֶהעֶמ טיִנ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא
 איֵז טְרֶעייֵנ 4 :ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ
 ןייַז רעֶטְנּוא רעֶכיִלְטיִא ןעֶניֹואוְו ןעֶלעוֶו
 ןייַז רעֶטְנּוא רעֶביִלְטיִא דְנּוא ,קאָטְׁשְנייוִ
 טיִנ ְּךיִז טעוֶו רעֶנייֵק דְנּוא ,םיֹוּבְנעֶגייֵפ
 םעֶד ןּופ ליֹומ סאָד ןיִראו ,ןעֶקעֶרְׁשְרעֶד
 ןיִראָז 5 :טעֶרעֶנ םִע טאָה תֹואָבְצ ראַה
 רעֶכיִלְטיִא ,ןְהעֶג ןעֶלעוֶו רעֶקְלעֶפ עֶלַא
 ריִמ רעֶּבָא טאָג ןייֵז ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא

 םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא ןְהעֶג ןעֶלעוֶו
 דְנּוא רעֶמיִא ףיֹוא טאָג רעֶזְנּוא ראַה

 םָרָּקִמ ויָתֹאָצֹומּ לֵארְׂשִיְּב לֵׁשֹמ תוְהִל אֵצי יל ךְמִמ

 ויָחָא רֶתָיְו  הֶדלְי הָרֵי י תע-דַע םֶנְתִי ןכְל :םֶלוע יִמיִמ 2

 נב הֶוְיָעִב הָעְָו רַמְָו הב נְבלַע ןּובּוׁשְי

 טְנאָז ,גאָמ ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא 6 :גיִּבִע
 איד ןעֶלְמאַזְרעֶפ ָּךיִא לעוֶו ,ראַה רעֶד
 ועֶנעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ איִד דְנּוא ,עֶניִדְרעֶקְניִה

 -ךעֶקְניִה איִד ןעֶכאַמ לעוֶו ְךיִא דְנּוא 7 :ןּוהְמעֶנ םעֶטְכעֶלְׁש ּבאָה ְךיִא עֶבְלעוֶו ּוצ איִד דְנּוא
 ראַה רעֶד דְנּוא ,קְלאָפ קְראַטְׁש ַא ּוצ עֶנעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ איִד דְנּוא ,גְנּוּבייֵלְּבְרעֶּביִא ןַא עֶניִד
 דְנּוא 8 :גיִּבִע ףיֹוא זיִּב דְנּוא ןָא דְנּוצַא ןּופ ,ןּויִצ גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןעֶריִנעֶר אייֵז רעֶּביִא טעוֶו
 איִז טעוֶו ריִד ּוצ ,ןֹויִצ רעֶטְכאָט רעֶד ןּופ טייֵקְראַטְׁש איִד ,עֶדאַטְס רעֶד ןּופ םעֶרּוט ָא ,אּוד
 :םִיַלָׁשּורי ןּופ רעֶטְכאָמ רעֶד ןּופ הָכּולְמ איִד ,טייֵקְגיִטְלעֶועֶג עֶטְׁשְרֶע איִד ,אֹוי ,ןעֶמּוק
 ןעֶד זיִא ? ריִד ןיִא ְּךֶלֶמ ַא טיִנ ןעֶד זיִא ?אייֵרְׁשעֶנ אֵזַא אּוד טְסֶעייֵרְׁש םּוראָו ,דְנּוצַא 9

 -עֶגְנָא ְךיִד ןעֶּבאָה ןעֶהעוֶו עֶקְראַטְׁש ןיִראָו ?(ןעֶמּוקעֶגְמּואנ ןעֶריֹולְרעֶפ רעֶּבעֶנ-הֶצֵע ןייד
 ,ןֹויִצ ןּופ רעֶמְכאָמ אּוד ָא ,ןייֵא ְּךיִד געֶּב ןעֶהעוֶו ּבאָה 10 :ןְרעֶניוִועֶג ַא איו יֹוזַא טְּפאַח
 אוד דְנּוא ,טאָטְׁש רעֶד םיֹוא ןְהעֶנְסיֹורַא אּוד טְסְלאָז דְנּוצַא ןיִראָו ,ןְרעֶניוִועֶג ַא איו יֹוזַא

 אזד טְסעוֶו טְראָד ,לֶבָּב ןייֵק זיִּב ןעֶמּוק טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,רְלעֶפ םעֶד ףיֹוא ןעֶניֹואוָו טְסְלאָז
 ;דְנייַפ עֶנייֵד ןּופ דְנאַה רעד ןּופ ןעֶזעֶלְסיֹוא ראַה רעֶד ְּךיִד טעוֶו טְראָד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו לּוציִנ
 ןייֵרְמּוא זאָל ,ןעֶנאָז סאוָו ,ריֵד ןעֶנעֶק רעֶקְלעֶפ עֶליִפ ְּךיִז ןְלעֶמאַזְרעֶפ דְנּוצַא ןיֹוׁש דְנּוא 1
 איד טיִנ ןעֶסייוֵו אייז רעֶּבָא 19 :ןֹויִצ ףיֹוא ןעקּוק ןעֶניֹוא עֶרעֶזְנּוא ןעֶזאָל דְנּוא ,ןעֶרעוֶו
 טעדֶו רֶע ןיִראָו ,תֹוצִע עֶנייַז טיִנ ְּךיֹוא ןעֶהעֶטְׁשְרעֶפ אייֵז דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶקְנאַדעֶג
 ;רֶעייֵׁש איִד ןיִא ןעֶׁשעֶרְד ּוצ ןעֶּבְראַנ ןייֵא טְלעֶמאַז ןעֶמ איו יֹוזַא ןְלעֶמאַז ןעֶמאַזּוצ אייֵז
 רעֶנְרעֶה עֶנייֵד ןעֶּכאַמ לעדֶז ְּךיִא ןיִראָו ,ןֹויִצ ןּופ רעֶטְכאָט אּוד ָא ,שעֶרָד דְנּוא !ףיֹוא העָטְׁש 8
 ןעֶגאָלְׁשּוצ רעֶקיִטְׁש ןיִאטְסעוֶו אּוד דְנּוא ,רעֶּפּוק ןעֶכאַמ ְָךיִא לעֶז ןְעיֹולְק עֶנייֵד דְנּוא ,ןעֶזייֵא
 ,ראַהםעֶדּוצ (ןעֶניִלייֵה רעֶדָאנ ןעֶנעֶל םֶּרַח ןיא ןיוִועֶג רֶעייֵז לעדֶז ָךיִא דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ עֶליִפ

 עֶנייֵדלעֶמאַזְרעֶפ דְנּוצַא 14 :טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶד ןּופ ראַה םעֶד ּוצ ןעֶנעֶמְרעֶפ רֶעייֵז דְנּוא
 אייֵז ,טְכאַמעֶג םֶנּוא רעֶּביִא גְנּורעֶגאַלעֶּב ַא טאָה ןעֶמ ,תֹולָיַח ןּופ רעֶטְכאָט אּוד ָא ,תֹולָיַח
 :טּור ַא טיִמ ןעֶקאַּב איֵד ףיֹוא ןעֶנאָלְׁש לֵאָרְׂשִי ןּופ טֵפֹוׁש םעֶד ןעֶלעוֶו

 : ה לעטיפאקה
 ןּופ עֶדְנעֶזיֹוט איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןייֵלְק טְזיִּב אּוד עֶׁשְטאָח הָתָרְפֶא םָחָל-תיֵּב אּוד דְנּוא 1
 רעֶגיִטְלעוֶועֶג רעֶד ןייַז לאָז סאָו רעֶד ןעֶמּוקְסיֹורַא ריִד ןּופ ריִמ לאָז ְּךאָד ,הָדּוהְי
 רעֶדייֵא ןעֶטייֵצ עֶרעֶהיִרְפ ןּופ ןעֶזעוֶועֶג זיִא גְנאַגְסיֹוא ןייַז םאו דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא
 זיִּב ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא אייֵז רֶע טעוֶו םּוראָד 2 :ןעֶראוָועֶג ןעֶפאַׁשעֶּב ָּךאָנ זיִא טְלעוֶו איד

 ןּופ עֶניִרְּביִא איד ןעֶלעוֶו ְּךאָנְרעֶד ןעֶניוִועֶג טעוֶו ןיִרעֶניוִועֶג איִד םאָד טייֵצ רעֶד ּוצ
 רֶע דְנּוא ןְהעֶטְׁש טעֶו רֶע דְנּוא 8 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ ןעֶמּוקקיִרּוצ רעֶדיִרְּב עֶנייֵז
 טעֶטְסעֶיאַמ רעֶד ןיִא דְנּוא ,ראָה םעֶד ןּופ טייֵקְראַטְׁש איִד ןיִא ןעֶדייוֵו (ןעֶשאַּפנ טעוֶו

 ןופ
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 טאָג ןייַז ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןּופ
 ןיִראָו ,ןעֶּבייֵלְּב ןעֶניֹואוְו ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא
 ןעֶקֶע איִדּוצ זיִּב ןייַז םיֹורְנ רֶע טעוֶו דְנּוצַא
 (ןאַמ) רעֶגיִזאָד רעֶד דְנּוא 4 :דְרֶע רעֶד ןּופ
 -ּוקְנייֵרַא טעוֶו רּוׁשַא ןעוֶו ,םֹולְׁש ןייֵז טעוֶו
 טעוֶו רֶע ןעוֶו דְנּוא ,דְנאַל רעֶזְנּוא ןיִא ןעֶמ
 ןעֶלעֶויֹוזַא ,ןעֶטְסאַלאַּפעֶרעֶזְנּוא ןעֶטעֶרְט

 -סאַּפ ןעֶּביִז ןעֶלעֶטְׁשְפיֹוא םֶהיֵאְועֶגעֶק ריִמ
 איד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא טְכַא דְנּוא ,םִרעֶכּוט

 ןעֶטְסיוִוְרעֶפ ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא 9 :ןעְׁשְנעֶמ
 ,ךְרעוֶוְׁש םעֶד טיִמ רּוׁשַא ןּופ דְנאַל םאָד
 עֶרייז ןיִא דֹורְמִנ ןּופ דְנאַל םאֶד ְּךיֹוא דְנּוא
 ןייַז ליִצַמ םִנּוא רֶע טעוֶו יֹוזַא ,עֶבְנעֶבְנייֵא
 רעֶזְנּוא ןיִא ןעֶמּוק טעוֶו רֶע ןעוֶו ,רּושַא ןּופ
 -ָנֹוא ןיֵא ןעֶטעֶרְט טעֶז רֶע ןעוֶו דְנּוא ,דְנאַל
 גְנוּבייֵלְּבְרעֶּביִא איִד דְנּוא 6 :ץעֶנעֶרְג עֶרעֶז

 ,רעֶקְלעֶפ עֶליִפ ןעֶׁשיוִוְצ ןייַז לאָז בֹקֲעַי ןּופ
 יֹוזַא דְנּוא ראַה םעֶד ןּופ איֹוט רעֶד איז יֹוזַא
 האָרְג םעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶר-אייִרְּפְׁש רעֶד איוז
 סאָו דְנּוא ׁשְנעֶמ ןייק ףיֹוא טיִנ טְראוַו סאוָו

 ו ה

 :ץֶרָאייְִפַא-רע לָּדְני הַָּעיִּ ּובָׂי וָתלָא ָהָהְי םֶׁש
 4 ְךֹרֶדי יֵכְו ּונֵצְרַאְב אֹוָבָיייּכ ! רּוָׁשַא םָֹלָׁש הָז הָיָה
 הָנֹמְׁשּו םיִשֹר הָעְבִׁש זיְלָע ּונֵמְקַהְו טיתוְמִרַאְּ
 ה דֹורְמִנ ץֶרָא"תֶאְו בֶרָחַּב רּוׁשא ץרָא-תֶא ּועְרְו :םֶרָא
 ְךְרְדיייֶכְ ּונַצְרַאְב אֹוָבָי-יִּכ רּוׁשַאְמ ליִצִהְו ָהֶחָתְפִּ
 םיִּבַר םיָּמִע ֿבֶרָקְּב בכֵי תיִראְׁש ו הָהְוי - :ְלּובְנִּב
 ׁשיִאְל ביכידאל רֶׁשֲא בטל םיִביִבְרִּכ הָוְי תאמ טטּכ

 ז בר םיּכ בֹכֲיתיראש היָהְו :סֶדָ נב לַחָי אְָ
 ןאָציירְֶעּב רפְכִּכ עַל תֹמֲהַבְּבהיראְּכ םיִבַר םיָמע
 + ילַע חי םֶלֶּת :ליִצִמ ןואְ ףהָטְו סֵמָרְו רֶבְעדִסא רֶׁשֲא
 בָא אהה וַכ היָהְו = :וְִּי ףינאלַּו דיצ
  יִּתְַכִהְיָדיִתֹבְּכְרַמיִּתְרַבֲאַהו רק ךסּויִּתַרְכִהְוהָוהְי
 וו ךָָיִמ םיִפְשִכ ִּתרְכהְו:ּךירְצְבִמילְּ יִּתְפִרָהְוךֵצֹרַא יִרְע
 י ךבְרקמ ְךיתֹובְִמוְּדַליִסְפיִּתַרְכַהְ :ךֶלריִהְי אָלִנֶעמּו
 5 ּךבְרִֹמךיֶריׁשָאיְִּׁשתְנְו:ְךידָיהֵׂשֲעַמְלדועהְוִּתְׁשִתיאֶלְו
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 וצ םֶיונהיתֶא םֶקנהָּמֵחְבּו ףַאְּב יִתיְִָׂו רע יִּתְרַמְׁשהְ
 ּועְמָׁ אָל רֶׁשֲא

 ן :
 א םיִרָהָה--תֶא ביִר םּוכ רֶמֹא הָוהְי--רֶׁשֲא תֶא אָנ--ּועְמִש
 ? הָיהְי ביִריתֶא םיִדָה וָעְמׁש :ךלוק תֹעְבּנַה הְְָמְׁשְִ
 לאיעוו הוה ביר ִּכ ץרָאיֵדְִמ םינְחַאַהו
 3 :יּב הָנָע ּךיִתַאְלָה הָמּו ָּךֶל יִתיִׂשָעדהְמ יִּמַע :הָּכְַתִי
 ! חָלָׁשֶאְויִתיְִּפ םיִדָבֶע תיִּבמּוםִיַרְצִמ ץֶרָאמ ְךיפלֶָה ִּכ
 ה ץצי-המ אָנירְ יּמִע :םִירמּו ןֶרָהַא הֶׁשמ-תֶא ףינְִל
 םִּטׁשַהְדִמ רעְּבִּב םִע לִ וָֹא הָנָע-המּו בָֹומְּדְלִמ קלֶּב
 6 הָוהְי םַּדִקֲא הָּמַּב :הָוהְי תוקְרִצ תַעַּד ןַעָמְל לֶנְלִגַהידַע
 :הָנׁשינְּב םיִלְנעַּב תֹולֹועְב ונָמּדַקֲאַה םורְמ יקלאל ףֵּכֹא

 :רעֶדְניִק-ןעֶׁשְנעֶמ איִד ףיֹוא טיִנ טְראוַו

 ּטעֶו בקֲעַי ןּופ גָנּוּבייֵלְּבְרעֶּביִא איִד דְנּוא 7
 עֶליִפ ןעֶׁשיוִוְצ ,םִיֹוג איִד ןעְׁשיוִוְצ ןייַז
 איד ןעֶׁשיִוְצ ּבייֵל ַא איז יֹוזַא ,רעֶקְלעֶפ
 ןעוֶו ,רעֶכְלעוֶו ,ףאָׁש ןּופ עֶדאַטְס ַא ןעֶׁשיוִוְצ ּבייל רעֶגְנּוי ַא איו דְנּוא ;דְלאוַו םעֶד ןּוּפ תֹויַח
 עֶנייַד 8 :ןייַז ליִּצַמ טיִנ ןעֶק רעֶנייֵק דְנּוא טְקּוצְרעֶפ דְנּוא רֶע טעֶרְטּוצ יֹוזַא ְּךְרּוד טְהעֶג רֶע
 ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ ןעֶלעוֶו רֶנייֵפ עֶנייֵד ר דנּוא ,דְנייַפ עֶנייֵד ןעֶנעֶק ןייַז ןעֶּביֹוהְרעֶד טעוֶו דְנאַה
 -ְךעֶפ לעוֶו ְךיִא םאָד ,ראַה רעֶד טְגאָז ,גאָט ָמ ןעֶגיִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא ןייֵז טעוֶז םִע דְנּוא 9 :ןעֶרעוֶו
 ;ןעֶנעוֶוְטייַר עֶנייֵד ןעֶגְליִטְרעֶפ לעֶו ְךיִא דְנּוא ,ריִד ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ דְרעֶפ עֶנייֵד ןעֶדייֵנְׁש
 עֶלַא ןעֶסיֹוטְׁשּוצ לעזְו ְךיִא דְנּוא ,דְנאַל ןייד ןּופ טעֶטְׁש איִד ןעֶרייֵנְׁשְרעֶפ לעֶז ְךיִא דְנּוא 0
 עֶנייֵד סיֹוא סְרעֶכאַמ-ףּוׁשיִּכ עֶנייֵד ןעֶדייֵנְׁשְרעֶפ לעו ְךיִא דְנּוא 11 :ןעֶנְנּוטְסעֶפ עֶנייֵד
 לעוֶו ְךיִא דְנּוא 12 :ריִד ןעֶׁשיוִוְצ ןייַז רֶהעֶמ טיִנ ןעֶלאָז םְרעֶנאָזְרְהאָו עֶנייֵק דְנּוא ,דְנאַה
 טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ריִד ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ תֹובצַמ עֶנייֵד דְנּוא רעֶדְליִּב-ןעֶצעֶג עֶנייד ןעֶדייֵנְׁשְרעֶפ
 עֶנייַד ןעֶסייֵרְסיֹוא לעוֶו ָךיִא דְנּוא 13 :דְנעֶה עֶנייד ןּופ םיִׂשֲעַמ איִד ּוצ ןעֶקיִּב רֶהעֶמ טיִנ ְּךיִד
 דְנּוא 14 :טעֶטש עֶנייַד ןעֶנְליִטְרעֶפ ָּךיִא לעֶו יֹוזַא דְנּוא ,ריִד ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ רעֶמייֵּב-ןעֶדְניִל

 איד ןַא ןייז םקֹונ ְּךיִמ לעֶו ְּךיִא ,ןְראָעְמיִרְג טיִמ דְנּוא ןְראָצ טיִמ ןּוהְט םִע לע ְךיִא
 ;ןעֶראוָועֶג טְרעֶהעֶג טיִנ לאָמְנייֵק ְּךאָנ זיִא סאוָו םעֶכְלאָזַא םִיֹוג

 ו לעטיפאק

 דְנּוא ,גְרעֶּב איד טיִמ ָּךיִד גירק .ףיֹוא העָטְׁש !טְנאָז ראַה רעֶד סאוָו סאָד ּוצ ְּךאָד טְרעֶה ן
 דְנּוא ,גירק םיראַה םעֶד גְרעֶּב רֶהיֵא ָא ,ְּךאָד טְרעֶה 2 :לֹוק ןייד ןעֶרעֶה ְךעֶלְגְרעֶּב איד ןעֶזאָל

 יקְלאָפ ןייֵז טיִמ גיִרְק ַא טאָה ראַה רעֶד ןיִראָו ,דְרֶע רעֶד ןּופ ןעֶטְמעֶפְדְנּורְג עֶקְראַטְׁש רֶהיֵא
 טיִמ דנּוא ?ןּוהְמעֶג ריִד ְּךיִא ּבאָה סאו ,קְלאָפ ןייֵמ ,ָא 3 :ַחּוּכוִז ַא רֶע טאָה לֵאָרְׂשִי טיִמ דְנּוא
 טְגְנעֶרְּבעֶגְפיֹורַא ָּךיִד ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו 4 : ריִמ רעֶּפְטְנֶע ?טְכאַמעֶג ריִמ ְּךיִד ְּךיִא ּבאָה סאוָו
 ְךיִא דְנּוא טְזעֶלעֶנְסיֹוא ךיד ְּךיִא ּבאָה זיֹוה-טְכעֶנְק םעֶד ןּופ דְנּוא ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד סיֹוא
 םאו ְּךאָד קְנעֶרעֶנ ,קְלאָפ ןייֵמ ָא 2 :םִֶיְרִמ דְנּוא ןֹרֲהַא דְנּוא הָׁשֹמ טְקיִׁשעֶג ריִד ראָפ ּבאָה
 טאָה רֹועְּב ןֶּב םָעְלִּב סאוָו דְנּוא ,ןעֶטְלאַהעֶג טאָה בָאֹומ ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד קֶלָּב הָצֵע עֶנייֵא ראַפ
 ןּופ טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג איד ןעֶסיוִו טְסְלאָז אּוד יִדְּכ ,לֶגֶלִג ןייֵק זיִּב םיִטש ןּופ ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶג םֶהיֵא
 רעֶלַא םעֶד ראָפ ןעֶקיִּב ְךיִמ דְנּוא ,ראַה םעֶד ּוצ ןעֶמּוקְראָפ ְּךיִא לאָז סאוָו טיִמ 6: ראַה םעֶד
 ?טֶלַארְהאָי ןייַא ןּופ רעֶּבְלעֶק טיִמ תֹולֹוע ןֶּבְרקטיִמ ןעֶמּוק םֶהיֵא ראָפְּךיִאלאָז ?טאָגְןעֶטְסְכעֶה

 ליוו



 ןֵּתָאֵה ןְמָׁשיילֲחְנ תוָבְבְרִּב םיִליֵא יפְלַאְּב הָוהְי הָעְרִיָה ז
 םֶדָא ְּךֶל דינה :יִׁשְפַנ תאֵּטַח יִנְטִב יִרְּפ יעְׁשִּפ ירֹוכְּב 5

 טָּפְׁשִמ תֹׂשָע-םִא יִּכ ְךֶּמִמ ׁשֶרֹוד הָוהְי הֶמּו בוָט-הַמ
 הָוהְי לֹוָק 4 :ףיֶהלֶא-םִע תַכָל עֶנֶצַהְו דֶסֶח תַבָהַאְו 9

 הָרָע מו הֶטִמ ּועְמִׁש ךֶמֶׁש הָאְרי הָיִׁשְּתְו אָרְקִי ריִעְל
 !הדָמּועְ ןוָזָר תַּפיִאְו עַׁשָר תֹוָרְצֶא עֶׁשֶר תיֵּב ׁשֶאַה דֹוע י
 רֶׁשֲא :הָמְרִמ לְבֵא סיִכְבּו עַׁשָר יִנְואָמְּב הֶּכְִאֵה עג

 הרָיִמְר םָנּוׁשְלּו רֶקָׁשּורְּבּד ָהיֶבְׁשֹיְו סֶמָח ּואְלִמ ָהיֶריִׁשֲע
 ךיֶתֹואֹמַלע שה ְךֶתֹּכִ יִתיִלֲחָה ינַא-םַנְו :םֶהיֵפְּב

 זאלְו גֵמְִו ּךכרקְּב ְּדחְׁשִו עבְׂשִת אָלְו לֵכאֹת הָּתַא 4
 רות אלְ עת הָּתַא ןתֶא ברֶחַל טֵֵּפּת רׁשֲַטיִלְפַת יט

 ןיהַתׁשִתאלו ׁשּוריִתְ ְמָׁ ךוַסָתראָלְו יו ְרְדִת הָּתַא
 וכְלֵּתַו בָאְחַא-תיֵב הֵׂשֲעַמ לכו יִרְמֶע תֹוּקְח רּמַּתְׁשִיְו
 הרקַרְׁשִל .ליִבְׁשִיו הָּמַׁשְל ְךֶתֶא יִּתִּת ןעמל םֶתֹוצֲעְמִּב

 :ּואָׂשּת יִּמִע תַּפְרָהְ
 ן

 לֹוָכְׁשֶאיִא רוִצְּב תֶלְלְעּכ ץיִקייִפְסֶאְכיִתיִיָה יִּכ יל יִלְלַא

 א הכימ

 עֶדְנעֶזיֹוט ןעֶמעֶנְנָא ראַה רעֶד ןעֶד ליוו 7
 עֶדְנעֶויֹוטְנְהעֶצ טיִמ רעֶדָא ,רעֶדיוו ןּופ

 ןעֶּבעֶג (םֶהיֵאְו ְּךיִא לאָז לֶהָע ןעֶכייֵט
 טְבּורְפ איִד ,דְניִז עֶנייֵמ ראַפ רֹוכְּב ןייֵמ
 ןייֵמ ןופ דְניִז איִד ראַפ ּבייֵל ןייֵמ ןּופ
 ַא טְנאַזעֶגְנָא ריִד ּוצ ויִא םִע 8 ?ּבייֵל
 טְגְנאַלְרעֶפ םאוָו דְנּוא ,טּוג זיִא סאוָו !שְנעֶמ
 אוד זַא טְרֶעייֵנ ,ריִד ןּופ ראַה רעֶד ןעֶד

 ןעֶּביִל טְטְלאָז דְנּוא ,טָּפְׁשִמ ןּוהְט טְסְלאָז
 ְךיִלְגיִשיִמעֶד טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,דֶסֶח
 לֹוק םיִראַה םעֶד 9 ?טאָג ןייֵד טיִמ ןְהעֶג
 -ְךעֶפ איִד דְנּוא ,טאָטְׁש רעֶד ןיִא טְפּור

 ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶהעֶז ןעֶלעוֶו טייל עֶגיִדְנעֶטְׁש
 טאָה םִע רעוֶו דְנּוא ,םּור איִד ּוצ טְרעֶה

 רֶׁשָיו ץֶרֶאָהְךִמ דיִסָח דַבא :יִׁשְפִנ הָתְוַא הָּוִּּב לֹוכָאְל 5 ןיִא ְּךאָנ ןעֶד ןעֶנעֶז 10 :טְמיִטְשעֶּב םאָד

 ורוִצְי והיִחָאדתֶא ׁשיִא ּובֹרֲאְי םִיִמָָל םֶלְּכ ןיִא םֶרָאָ
 טפֹּׁשַהְו לֵאֹוש רַׂשַה ביִטיֵהְל םִיַּפַּכ עַרֶה--לַע :םֶרָח 3
 םָבּוט :ָהוְתְּבַעַיַו אה וׁשִפַנ תוה רַבֹּד לֹורְנַהְו םֹלְׁשַּב 4

 הָּתַע הָאְב ָּךחֶּדקְּפ ְּךִּפַצְמ םוִי הָכּוסְּמִמ רֶׁשְי קֶדֲחִּכ
 ףילֵאְּ זהב לא ַעֵרְב ּונימֲאַת--לֵא ;םֶתָכּוְבִמ הָיְהִת ה
 תַּב בָא לֵּבנמ ןֵבייּכ ?ךיִפייֵהְתִּפ רָמְׁש ךֶקיֵח תֶבָכׂשִמ 5

 נו :ותיב ישא שיא יביִא ּהָתֹמַחְּב הָּלִּכ הָמאְב הָמָק
 -לֵא ;יהלֶא יִנ עֶמְׁשִי יִצְׁשִי יהלאל הל חֹוא הָּפצֲא הָוהיּב *

 הָוהְיְךׁשֹלַּב בֵשֲאייכ ִתמָ ִּתְלַפָ יִּכ יל יּתְבא ֵחְמְׂשִּת

 ןאַמ ןעֶמְכעֶרעֶגְמּוא םעֶד ןּופ ויֹוה םעֶד

 עֶׁשְלאַפ איִד דְנּוא ,תֵעְׁשַר ןּופ תֹורְצֹוא
 לאָז 11 !ןעֶטְלאָׁשְרעֶפ זיִא סאוָו הָּפיֵא

 איד טיִמ ןעֶרעֶלְקְרעֶד ןייֵר םֶלֵא אייֵז ְךיִא
 עֶׁשְלאַפ טיִמ דְנּוא ,תַעְׁשר ןּופ ןעֶלאָׁשְגאוָו

 ?לעֶטייֵּב םעֶד ןיִא רעֶנייֵטְׁש טְכיִועֶג
 טיִמ לופ ןעֶנעֶז טייֵל עֶכייֵר עֶרייֵז סאוָו 2
 ןעֶדעֶר רעֶניֹואוְועֶּב איִד דְנּוא ,אייֵרעֶּביֹור
 ןיִא ׁשְלאַפ ויִא גְנּוצ עֶרייֵז דְנּוא ,ןעֶניִל

 ְךיִא .ךיד גאָלְׁש ְּךיִא ןעוֶו ןעֶכאַמ קְנאַרְק ְּךיֹוא ְּךיִד ְּךיִא לעוֶו -עֶּביִראָד 8 לי רֶעייֵו
 טאַז טיִנ טְסעוֶו אּוד רעֶּבָא ,ןעֶסֶע טְסעוֶו אּוד 14 :דֶניִז עֶנייֵד ןעֶנעוֶו ןעֶבאַמ טְסיוו ְךיִד לעוֶו
 -ייֵרְנְרעֶד טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְנייֵּבעֶגְרעֶריִנֲא ריִד ןעֶׁשיוִוְצ טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו

 -ךעֶּביִא ָךיִא לעוֶז ןייַז ליצַמ טְסעוֶו אּוד סאוָו סאָד רעֶּבָא ,ןעֶכאַמ ןעֶניִרְטְנֶע טיִנ רעֶּבֶא ןעֶב
 טְסעוֶו אּוד ,ןעֶדייֵנְׁש טיִנ הָאּובְּת ןייק) רעֶּבָא ןְעויִז טְסעוֶו אּוד 12 :דְרעוֶוְׁש םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶג
 אּוד דְנּוא ,לֶהֶע םעֶד טיִמ ןעֶּבְלאַז טיִנ ָּךיִד טְסעוֶו אּוד רעֶּבֶא ,ןעֶטְרעֶּבְלייֵא איִד ןעֶטעֶרְט
 ןּופ ץעֶזעֶג איד ןיִראוָו 16 :ןעֶקְניִרְט ןייוו ןייק טְסעוֶו אּוד רעֶּבָא ,ןעֶּביֹורְטְנייוַו ןעֶטעֶרְמ טְסעוֶו
 דְנּוא ,בָאְחַא ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ןּופ םיִׂשֲעַמ (עֶטְכעֶלְׁשנ עֶלַא דְנּוא ,ןעֶטְלאַהעֶג ןעֶרעוֶו יִרְמֶע
 -יֹואוְועֶּב איד דְנּוא ,גְנּוטְסיוְרעֶּפ ַאּוצ ןעֶכאַמ ךיִד לאָז ָךיִא יֵדְּכ תֹוצִע עֶרייֵז ןיִא טְהעֶג רֶהיֵא
 :קְלאָפ ןיימ ןּופ הָּפְרֶח איִד ןעֶנאָרְמ ןעֶלאָז אייֵז זַא דְנּוא ,גָנּוריִצּומְׁש ַא ּוצ ןּופְרעֶד רעֶנ

 ז לעטיפאק
 -רעֶמּוז ףֹוס איד ןעֶמאַזּוצ טְּביֹולְק ןעֶמ ןעוֶו איוִו יוזַא ןיִּב ְּךיִא ןיִראָוְו !ריִמ זיִא העָו ,יֹוא 1

 רֶהעֶמטיִנ זיִא סֶע ןיִראָו ,ןעֶּביֹורְטְנייוַו עֶטְזאָלעֶגְרעֶּביִא אידּפָאטְּביֹולק ןעֶמ איו יֹוזַא ,תֹוריֵּפ
 זיִא דיִסָח רעֶד 2 :תֹוריִּפ עֶניִטייֵצ איִד טְּולְנעֶנ טאָה עֶלעֶז עֶנייַמ ,ןעֶסֶע ּוצ לעֶגְנעֶה ַא אָד
 אייז ,ׁשְנעֶמ רעֶביִטְכיִרְפיֹוא ןייֵא ןעֶדְנאַהְרעֶפ טיִנ זיִא םִע דְנּוא ,דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶדיֹולְרעֶפ
 -בעֶלְׁש םעֶד ףיֹוא 3 :ץענַאטיִמ ןְרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵאְךאָנ ןעֶנאָי אייֵז ,טּולְּב ףיֹוא עֶלַא ןְרֶעיֹול
 טְגְנאַלְרעֶּפטְׁשְריִפ רעֶד ןעֶטּוג םּוצ זיִא סֶע רֶהיֵא טְנייַמ דְנעֶה עֶרייֵאטיִמ טּוהְט רֶהיֵאסאָזןעֶט
 טְסּולְגםִע סאוָו רּזנטעֶר ןאַמ רעֶמיֹורְג רעֶד דֶנּוא ,גְנּולאָצעֶּב ףיֹואטָּפְׁשִמ טפֹוׁש רעֶד דְנּוא םִע
 ַאאיו זיִא אייז ןּופ רעֶטְסעֶּב רעֶד4 :ןעֶטְכאַלְפעֶנ ןעֶמאַזּוצ םִע אייז ןעֶּבאָה יֹוזַא דֶנּוא ,םֶהיֵא
 דְנּוא רעֶטְכעוֶו עֶנייֵד ןּופ גאָט רעֶד ,שּוּבְנְראָד ַא איו רעֶגְרֶע זיִא רעֶטְסְניִטְכיִרְפיֹוא רעֶד ,ןְראָד
 דְנייֵרְפְזייֵקטְלאָז רֶהיֵאפ :בְנּוריִוְרעֶפעֶרייַז ןייַזטעוֶודְנּוצַא דְנּוא ,ןָאטְמּוקבְנּופּורְטְׁשעֶּב עַנייַד
 ןיִא טְגיִל םאָו איד ןּופ ליִפַא דְנּוא ,ראַה ַא ףיֹוא ןעֶזאַלְרעֶפ טיִנ ָךייֵא טְלאָז רֶהיֵא ,ןְעיֹורְט טיִנ
 ,רעֶטאָפ ןייַוהֶזַּבְמ זי ןָהּוז רעד ןיִראוט :ליֹומ ןייד ןּופ ריִהָט איד ןעוֶטיִה אּודטְסְלאָז םיוׁש ןייַד
 ייווְׁש עֶרְהיִא טיִמ ְּךיִז טְניִרְק רּונְׁש ַא דְנּוא ,רעֶמּומ עֶרֶהיֵא ןעֶנעֶק ףיֹוא טְהעֶטְׁש רעֶטְכאָט איד
 -ּוק ראָנלעוֶו ָּךיִא רעֶּבא 7 :דְניִזעֶגְזיֹוה ןעֶנייֵא ןייַז ןּופטייֵל איד ןעֶנעֶז דָנייֵפ םיִנעֶׁשְנעֶמ א ,רעַב
 ָךיִמטעוֶו טאָג ןייֵמ ,(הָעּוׁשִי) ףֶליֵה עֶגיִיַמ זיִאסאוָו טאָג ףיֹוא ןעֶפאָה דְנּוא ,ראַה םעֶד ףיֹוא ןעק
 לאפןיֹושְךיִא ןעוֶוןיִראוו ;דְנייֵפ ןייֵמָא ,ריִמ רעֶּביִא ןֶעייֵרְפטיִנְּדיִדטְסְלאָז אּודֿפ:ןעֶרעֶהְרעֶד
 ראַהרעֶדְּךאָדטעֶויֹוזַא ,םיִנְרעֶטְסְניִפ רעֶד ןיִא ץיז ְךיִא עֶׁשְטאָח ,ןְהעֶטְׁשְפיֹוא ָּךאָד ְּךיִא לעוֶו

 ןייז



 הכימ
 םעֶד ןעֶדייֵל לעוֶו ְךיִא 9 :טְכיֵל ןייֵמ ןייַו

 ןעֶגעֶק ּבאָה ְָּךיִא ןיִראָו ,ןְראָצ םיראַה
 ראַפ ְּךיִז טעוֶו רֶע זיִּב ,טְגיִדְניִזעֶנ םֶהיֵא

 ןייַמ ןּוהְט טעוֶו רֶע דְנּוא ןעֶמעֶגְנָא ריִמ
 ּוצ ןעֶגְנעֶרְבְסיֹורַא ְּךיִמ טעוֶו רֶע טָּפְׁשִמ
 עֶנייֵז ןעֶהעֶז לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ,טְכיֵל םעֶד
 זיִא סאוָו איִד דְנּוא 10 :טייֵקְניִטְכעֶרעֶנ
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 9 רֶׁשֲא לע וָל יִתאָטָח יִּכ אָׂשֶא הָוהְי ףֵָז :יל רוא
 ָָקְדִצְב הֶאְרָא רֹאָל נאצי יטפְׁשִמ הָׂשעְו ביר ביִרָי
 ההְו זַא יא הָרְמֶאָה הֶׁשֹוב הכתוב אָרתו
 טיִמִכ םָמְרַמְל ָההִּת הָּתַע הֶּב הָלֵאְרִּת 'ניע ךקלֶא
 ןנ םִי ;קֶחיקַחְרִי אּוהַה םִוי ְךירָדְג תֹנְבִל םוי :תֹוצּח
 רוצָמ יִעֵמְלּו רוצָמ יִרָעְו רוׁשֲא יֵיֵמְל אֹובי ְךיִדָעְו אוד
 3 ידָמָמׁשִל :רֶָהָה רַהְו םָימ םִיו רֶתָניעו
 ;םהיֵלְלעמ ירְּפִמ ְהיֵבְשִלַע

 ץ רָאָה הָתְיָהְו

 14 רטבש ;ב ךמֹע הער

 ןִי גן

 ןֶׁשִב נערי למרבכ ְךוָתְּב רעי י דֶרֶבֶל יִנְכׁש ךהֶלֲחַ ןאְצ

 וט ּונֲארַא םִיָרְצִמ ץרָאמ ָךְתאֵצ יִמיִּכ ;םֶלֹוע יִמיִּכ רָעְלנְ דְנּוא ןעֶהעֶז סֶע טעוֶו ןיִדְנייֵפ עֶנייֵמ

 5 לע שי םָתָּוְִנ לֶּכִמּוש בו יג וַאִי :תאְלפ טאָה סאָו ןעֶקעֶדעֶּב איִד טעוֶז עֶדְנאַׁש
 6 א הל שרת םֶהיֹנֲא 7" ךאָה רעֶד ויִא ּואְחַא טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ 7 ץֶרַא ַחְוַּכ ׂשֶחְנַּכ רַפֵע וכהלי ;הנ ורָת ֹ ָא ו

 ןממ וָאְרִיְו י ור הֵפָי א י= ַאו ףהוהיד ַא םֶהיֵתְֹרִנְסִּמִמ ּזְגְרִי : : : ד צ

 : תל תיִרֵאְׁשִל עֵׁשַפ-לַע רַב ןָע אשנ ךומּכ לֵא"ֵמ איז ןעֶלעוֶו ןעֶניֹוא עֶנייֵמ ?טאָג ןייד
  ּונמֲחָרְי בָׁשָי :אּוה דֶסֶח ץפְחייִּכ וּפַא לַעְל קיָחָהאֹל ןעֶטעֶרְמּוצ איִז טעוֶו דְנּוצַא דְנּוא ,ןעֶהעֶז

 : םָתאֹט טְהיִלְב ִִי תֹלְצְמִּב ְךיִלְׁשַתְו וניתֹנע ׁשֵּבְכִי
 ב ּוני תבאל ָתְִבְׁש גירׁשָא םֶהָרְבַאל רֶסֶח בלֲעַל תֶמָא ןֵּתִּת
 : םֶרָק יִמיִמ

 :םאַנ רעֶד ןּופ םייֵַל אי יֹוזַא ןעֶרעוֶו

 ןעֶמיֹוצ עֶנייֵד םוא גאָט ַא זיִא סֶע 1

 ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא ,ןֶעיֹוּבּוצְפיֹוא (ןְרֶעיֹומנ
 טְרעֶטייוֵוְרעֶד ץעֶועֶג איִד ןעֶלעוֶו גאָט
 שוה חכ גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא 12 :ןעֶרעֶו
 רּוׁשַא ןּופ ןעֶמּוקְרעֶהַא ריִד ּוצ ְּךיֹוא טעוֶו
 יי ןופ דְנּוא ,טעֶטְׁש עֶטְסעֶפ איִד ןּופ דְנּוא

 דְנּוא !ָךייֵמ םעֶד ּוצ זיִּב ןעֶנְנּוטְסעֶפ איִד
 עא ובֹקְת א אטק לא :יִׁשקִלֶאָה םוִחַנ ןִזַח רַפֹ הניִנ אּׂשִמ

 :בְראַּב ּוצ גְראַּב ןּופ דְנּוא ,םִי ּוצ םִי ןּופ

 ןעֶרעוֶו טְסיִװ טעוֶו דְנאַל סאָד דְנּוא 8
 טיִמ קְלאַפ ןייד דייוו 11 :םיִׂשֲעַמ עֶטְכעֶלְׁש עֶרייֵז ןעֶנעוֶו ,רעֶניֹואוְועֶּב עֶרְהיִא רעֶּביִא
 רעֶד ןיִא ,דְלאַו םעֶד ןיִא ןייֵלַא ןעֶהּור סאָו ,הָלֲחַנ עֶנייֵד ןּופ ףאָׁש איִד ,טּור עֶנייַד

 איֵד ןיִא איִח יֹוזַא דָעְלִנ ןיִא דְנּוא ןֶׁשָּב ןיִא ןעׁשאַּפ ְּךיִז אייֵז ןעֶזאָל ,לָּמִרַּכ ןּופ ןעֶטיִמ
 דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא טְזיִּב אּוד ןעוֶו געֶט איִד ןיִא איז יֹוזַא 18 :געֶט עֶטְלַא
 ידנּוא ןעֶהעֶז םִע ןעֶלעוֶו םִיֹונ איד 16 :רעֶדְנּואוְו ןעֶזייוֵו םֶהיֵא ְּךיִא לעוֶו יֹוזַא ,םִיַרְצִמ
 עֶרייֵז ןעֶלעוֶו אייֵז ,טייֵהְקְראַטְׁש עֶרייֵז עֶלַא ןעֶנעוֶו ןעֶרעוֶו טְמעֶׁשְרעֶפ ןעֶלעוֶו אייֵז
 אייֵז 17 :ןעֶרעֶװ ּביֹוט ןעֶלעוֶו ןעֶריֹוא עֶרייֵז דְנּוא ,ליֹוֿמ רֶעייֵז ףיֹוא ןעֶנעֶל דְנעֶה
 ןּופ םיֹורַא ןעֶכיִרְק סאָו איִד איז יֹוזַא ;גְנאַלְׁש ַא איו יֹוזַא ּביֹוטְׁש ןעֶקעֶל ןעֶלעוֶו
 ,טאָנ רעֶזְנּוא ראַה םעֶד ראַפ ןעֶּבאָה אָרֹומ ןעֶלעוֶו אייֵז ,דֶרֶע רעֶד (ןּופ) רעֶכעֶל עֶרייֵז
 טְדיִּב אוד אי יֹוזַא טאָג ַא זיִא רעוֶו 18 :ריִד ראָפ ןעֶּבאָה אָרֹומ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא
 -ְךעֶּביִא רעֶד ןּופ רֶניִז איד (לֵחֹומ זיִא) רעֶּביִא טְראָפ דְנּוא דְניִז איִד טְּביִנְרעֶּפ סאוָו
 רֶע לייװ ,ןְראָצ ןייז ןעֶטְלאַהְנָא גיִּבִע ףיֹוא טיִנ טעוֶו רֶע ?הָלֲחַנ עֶנייֵז ןּופ גְנּוּביילְּב

 דְנּוא ןעֶרְהעֶקְמּוא ְּךיִז טעוֶו רֶע 19 :(דֶסֶחנ טייקְניִצְרעֶהְמְראַּב ןיִא ןעֶנְנאַלְרעֶפ ַא טאָה
 טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,דְניִז עֶרעֶזְנּוא ןעֶגְניוִוְצעֶּב טעוֶו רֶע ,ןעֶמְראַּבְרעֶד םֶנּוא רעֶּביִא ְךיִז
 ןעֶּבעֶג טְסעוֶו אּוד 20 :םַי םעֶד ןּופ םיִנעֶפיִט איִד ןיִא ןעֶּפְראְַנייֵרַא דְניִז עֶרעֶזְנּוא עֶלַא
 אוד םאָו .םֶהָרְבַא ּוצ דֶסֶח םעֶד ,בֹקֲעַי ּוצ (טְנאָזעֶנּוצ טְסאָה אּוד סאו) תֶמֶא םעֶד

 :ןָא ןעֶמייֵצ עֶטְלַא איד ןּופ ןְרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא ּוצ ןעֶריֹואוְוְׁשעֶג טְסאָה

 אּוה רֶמֹוְ  ירְצִל הָוהְי םֵקֹנ הָמַח לַעְבּו הָוהְי םֶקֹנ הָוהְ

 םוחנ

 (גיִרְפייֵא) זיִא טאָג 2 :שקְלֶא םיֹוא םּוחָנ ןּופ הָאּובְנ איִד ןּופ רֶּפַס סאָד הֵוְניִנ ןּופטְסאַל איד 1
 -ְךאָצ ַא זיִא רֶע דְנּוא םקֹונ ְּךיִז זיִא ראַה רעֶד אֹוי ,םקֹונ ָּךיִז זיִא ראַה רעֶד דְנּוא ,גיִנְראָצ
 ןְראָצ םעֶד טּוג טיִה רֶע דְנּוא ,דְנייֵפ עֶנייֵז רעֶּביִא ןייֵז םֹקֹּונ ְךיִז טעוֶו ראַה רעֶד ;ראַה רעֶניִנ

 ראפ



 םוחנ

 הרקת אֵל הק ַחֹכילְֹּת םִפַא ְךֶרַא הֶוהְי :ויְֲָאְל
 רעוג :וְִנַר קֶבָא ןֵעוֹוכְרַּדהָרָׂשִבּו הָּפפְּב הְָי

 ָּמרַכְו ןׁשֶּב לָלְמֶא ביִרֲחֶה תוִרְָנַהלְכ ּודֵׂבו
 וננֹמְתַה תועְבַּהְו ומִמּוׁשֲָר םירָה :לֵלְמֶא ונָבִל חַרפּו ה

 מע ינפל : הב יִבְׁשֹילְָו לָָתְווָפמ ץרֶאה אתו
 םיִדְצַהְוׁשֵאָכ הָכְחִנ ֹותָמֲח ֹפַ ןיִרֲחַּב םיִקָי יִמּו דֹומֲעַייִמ

 :וב יִסֹח ֶַדיִו הָרֶצ םְּב וָעָמִל הָוהְי בֹוט :ֹנָמִמ ּוצְּתִנ ז
 ְךָׁשְח-ףֶּדרי וָבֹיֲאְו הָמֹוקְמ הֶׂשֲעַי הָלְּכ רֵבֹע ףֶטַׁשְבּו 5
 םיקָת-דאְל הֵׂשֹע אוה הָלָּכ הָוהְי--לֶא ןּובְׁשַחְּת-הַמ 9

 טיִאּובְּס םֶאְבְסְכּו םיִכָבְס םיִריִס-דַע יִּכ !הָרָצ םִיַמַעַּפ י

 הֶעְר הָוהְי-לַע בֵׁשֹח אָצָי ךֵּמִמ :אֵלָמ ׁשֶבי ׁשֶקְּכ ּולְּכֶא וו
 ָכְו םיִמַלׁשיִא הֶוהְי רַמָא ! הֶּכ :לעיַלְּב ץעי ט

 הָּתְַו :רוש ְּךנֶא אֵל ְךתנעו רָבָעְו ּוְטִנ ןֵכו םיִּבַר
 הָוהְיְילָע הָוִצְו תנא ְךתֹרסֹמּוְךילַָמ ּוהֵטֹמ רֶּבׁשֶא 4

 הָכֵּפַמּולֶסֵּפ תיִרְכַא ןָהלַא תיִּבִמ דע ָּךְמִׁשִמ עֶרָזייאָל
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 טי

 תחיא

 ןיִא ראַה רעֶד 8 :דְנייַפ עֶנייֵז ראַפ
 רֶע דְנּוא .ַחֹּכ ןעֶסיֹורְנ ןּופ דְנּוא גיִטיִמְגְנאַל
 ןעֶזאָל טְפאָרְטְׁשעֶּבְמּוא טיִנ םעֶנייֵק טעוֶו
 -ִמְרּוטְׁש םעֶד ןיִא געוֶו ןייַז טאָה ראַה רעֶד
 איד דָנּוא ,םֶרּוטְש םעֶד ןיִא דְנּוא דְניוִו

 ;םיִּפ עֶנייֵז ןּופ ּביֹוטְׁש רעֶד ןעֶנעֶז ןעֶקְלאוָו
 טְכאַמ רֶע דְנּוא ,םַי סאָד ןָא טְעייֵרְׁש רֶע 4

 רֶע טְכאַמ ןעֶבייֵט עֶלַא דְנּוא ,ןעֶקּורְט םִע

 ןעֶטְכאַמְׁשְרעֶפ לֶמְרַּכ דְנּוא ןֶׁשֶּב ,ןעֶקּורְט
 ;ןעֶקְלעוֶוְרעֶפ ןֹונבל ןּופ ןעֶמּולְּב איִד דְנּוא
 איֵד דְנּוא ,גְרעֶּב איד ןְרעֶטיִצ םֶהיֵא ראָפ 2
 ןייז ראָפ דְנּוא ,ןעֶצְלעֶמְׁשּוצ גְרעֶּב עֶכיֹוה

 איִד דְנּוא ,דֶרֶע איִד ְּךיִז טְּבעֶהְרעֶד םיִנָּפ
 :תֹולק יִּכ ֶרְבֹק םיִׂשָא

 ב

 הָדוהְינָח םולָׁשַעימְׁשִמ רׂשֹבְמ יְֵנַר םירָהָהילַע הֶנֵה א
 לעלְּב ךֶרוְעל דיע ףֶפֹי אל ִּכ ּךיְִנימְלִׁש יע
 יהדּפַצ הָרוצְמ רו פילע ץיִפְמ הָלָע :תֶרְכִנ הֶלְכ

 ןאנ-תֶא הָוהְי בֵׁש יִּכ :רֶאְמ ַחֵּכ ץֶמַא םִינְתִמ קזח ךרד *
 ּותְִׁ םֶהיֵרְמּּ םיקָקְּב םקָקב ִּכ לֵאָרׂשי ןאְנִּכ בקי

 תרֶהֶלְפישִאְּב םיִעָלְתִמ ליִחייׁשְנַא םֶדָאְמ ּוהיִרּבּג ןֶמ +
 ולְליִהְתִי תוצּוחְּב :וָעְרָהםיִׁשְֹּבַהְוִָכֲה םְּב בֶכָרֶה ה

 םיִקָרְּבִּ םידיפלּכ ןְהיֵאְרַמ תָֹבֹחְרּב יקׁשקַּׁשִי בֶכְרָה
 הָחֶמִֹחֹוֲהְמְי םֶתָֹכיִלֲהּביִלְשָּכי ויָריִדא רֹכי :וצֵצֹורְי 5
 :נֹומָנ לָּכיִהַהְו ּוחָּתִפִנ תֹרָהְּנַה יִרֲעַׁש :ֵכּפַה ןֵכְהָו ז

 :רֶהיֵא ףיֹוא ןעֶניֹואוְו סאוָו עֶלַא דְנּוא טְלעוֶו

 ?ןְראָצ ןייַז ראָפ ןְהעֶטְשעֶּב ןעֶק רעוֶו 6
 -מיִרְג ןייַז ראָפ ןְהעֶטְׁשעֶּב ןעֶק רעוֶו דְנּוא
 טְרעוֶו ןְראָצְמיִרְג ןייַז (ןיִראָו) ?ןְראָצ
 -לעָפ איִד דְנּוא ,רֶעייֵפ איו ןעֶסאָגעֶנְסיֹוא
 טאָב 7 :ןעֶכאָרְּבּוצ םֶהיֵא ראָפ ןעֶרעוֶו ןעֶד
 נאָט םעֶד ןיִא טייֵהְקְראַטְש עֶנייֵא ,טוג זיִא
 סאָו איִד ןעֶק רֶע דְנּוא ,הָרָצ רעֶד ןּופ
 טיִמ רעֶּבָא 8 :םֶהיֵא ףיֹוא ןֶעיֹורְטְרעֶפ

 דֶנֶע ןייֵא רֶע טעוֶו גְנּוצייֵלְפְרעֶפ עֶנייֵא
 -םֶניִפ םאָד יֹוזַא ,טְרָא רֶהיֵא ןּופ ןעֶכאַמ

 טעוֶו רֶע ?ראַה םעֶד ןעֶנעֶק רֶהיֵא טְכאַרְט סאָו 9 :ןעֶנאָיְכאָנ דְנייֵפ עֶנייֵז טעוֶו םיִנְרעֶמ

 ןיִראָז 10 :ןְהעֶטְׁשְפיֹוא ןעֶנעֶק לאָמ עֶטייוֵוְצ סאָד טינטעוֶו הָרָצ איִד ,ןעֶכאַמ דֶנֶע סעֶצְנאַג ַא
 ןעֶנעֶז אייֵז עֶׁשְטאָח דְנּוא ,רעֶנְרעֶד איו יֹוזַא ןעֶטְכאַלְפעֶג ןעֶמאַזּוצ ןעֶנעֶז אייֵז עֶׁשְטאָח
 ןעֶרעֶו טְנעֶרְּבְרעֶפ ְּךאָד אייֵז ןעֶלעוֶו ,עֶנעֶקְנּורְטעֶּב איִד אי יֹוזַא ןעֶקְנּורְטעֶּב ןייַז ןעֶלעוֶו)

 טְבאַרְמ םאָו ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא רעֶנייֵא זיִא ריִד ןּופ 11 :יֹורְטִׁש םעֶנעֶקּורְט לּופ איו יֹוזַא6ּ
 ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 12 :רעֶּבעֶנ-הָצֵע רעֶטְכעֶלְׁש ַא זיִא רֶע ,ראַה םעֶד ןעֶנעֶק סעֶטְכעֶלְׁש
 רֶע ןעוֶו ןעֶרעוֶו ןעֶמיִנְׁשְרעֶפ אייֵז ןעֶלאָז ְּךאָד ,לופ ןעֶנעֶז דְנּוא ליִטְׁש ןעֶנעֶז אייֵז עֶׁשְטאָח
 -ייַּפ רֶהעָמ טיִנ ָךיִד ְּךיִא לע ,טְניִנייֵּפעֶג ָךיִד ּבאָה ְּךיִא עֶׁשְטאָח דְנּוא ,ןעֶראָפְרעֶּביִא טעֶו
 ןעֶסייֵרּוצ לעד ְּךיִא דְנּוא ,ריִד ּפָא ןּופ ְּךאָי ןייַז ןעֶכעֶרְּבּוצ ָּךיִא לעֶוו דְנּוצַא ןיִראוָו 13 :ןעֶניִנ
 ןּופ רֶהעֶמ טיִנ לאָז םִע זַא ,ןעֶליֹופעֶּב ריִד ןעֶנעֶוֶו טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 14 :קירטִׁש עֶנייֵד
 איד ןעֶדיינְׁשְרעֶפ ָּךיִא לעוֶו טאָ ןייַד ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ דֶנּוא ,ןעֶרעוֶו טֶעייֵזעֶג ןעֶמאָנ ןייֵד
 :טְכעֶלְׁש טְזיִּב אּוד ןיִראָוו ,רָּבָק ןייד ןעֶכאַמ לעֶו ְךיִא ,רעֶדְליִּב עֶנעֶסאָגעֶג דְנּוא---ןעֶצעֶנ

 ב לעטיפאק
 הָדּוהְי ָא !םֹולֵׁש ןעֶרעֶה טְכאַמ רֶע ,רֵׂשֵבְמ םעֶד ןּופ םיִפ איִד ןעֶנעֶז גְרעֶּב איִד ףיֹוא ,העָז 1
 ְךֶרּוד רֶהעֶמ טיִנ טעוֶו רעֶטְכעֶלְׁש רעֶד ןיִראוָו ,םיִרָדְנ עֶנייַד לאָצעֶּב ,גאָטְרֶעייַפ ןייד טְלאַה
 -ְךעֶפ טאָה סאוָו רעֶד 9 :ןעֶרעוֶו ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ ןעֶצְנאַג םיִא טעוֶו רֶע ,ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא ריִד
 ,בעוֶו םעֶד טיִֵה רֶע ,טְרעֶנאַלעֶּב ְּךיִז טאָה רֶע ,ןעֶגְנאַנעֶגְפיֹורַא זיִא םיִנָּפ ןייַד ראָפ טייֵרְּפְׁש
 -עֶגְקיִרּוצ טאָה ראַה רעֶד ןיִראָו 8 :קְראַטְׁש ץְנאַל ְךיִד ְּךאַמ ,ןעֶדְנעֶל עֶנייֵד קְראַטְׁש דְנּוא
 -םיֹוא איִד ןיִראָו ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טייקְסיֹורְג איִד איז יֹוזַא בֹקֲעַי ןּופ טייקְסיֹורְג איִד טְרְהעֶק
 ;ןעֶנייווְצ עֶרייֵז ןעֶּבְראָדְרעֶפ ןעֶּבאָה אייז דֶנּוא ,טְגיִדעֶלעֶנְסיֹּוא ְּךיִז ןעֶּבאָה םִרעֶניִדעֶל
 טיִמ ןּוהְמעֶגְנָא ןעֶנעֶז טייל םיִלְיַח איִד ,טיֹור טְכאַמעֶג זיִא םיִרֹוּבִנ עֶנייַז ןּופ דְליִׁש סאָד 4
 -ָנָא עֶנייז ןּופ גאָט םעֶד ןיִא ןעֶמאַלְפ עֶגיִרֶעייֵפ טימ ןייַז ןעֶלעוֶו ןעֶנעוֶוְטייֵר איִד ּךאַלְראַׁש

 -טייֵר איד 5 :(ןְרעֶטיִצ רעֶדָאנ ןְלעֶקאָׁש ְּךיִז ןעֶלעוֶו רעֶמייֵּב-ןעֶסְקּוּב איִד דְנּוא ,גנּוטייַרְּב
 םעֶד טיִמ רעֶנייֵא ְּךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז ,(עֶנּוׁשְמ איוונ ןעֶסאַנ איִד ןיִא ןעֶפיֹולְמּורַא ןעֶלעֶו ןעֶגעוֶו
 ,ןעֶמאַלַפ איז יֹוזַא ןעֶהעֶזְסיֹוא ןעֶלעֶו אייֵז ,ןעֶסאַנ עֶטייֵרְּב איִד ןיִא ןעֶסיֹוטְׁש ןְרעֶדְנַא
 -ְךאַּטְׁש עֶנייֵז ןעֶקְנעֶדעֶג טעוֶו רֶע 6 :ןעֶפיֹול אייֵז ןעֶלעו ץיִלְּב רעֶד אי יֹוזַא דְנּוא
 ןעֶלייֵא ְּךיִז ןעֶלעֶװ אייֵז ,ןְהעֶגְניִהַא רֶעייֵז ףיֹוא ןעֶלְכיֹורְטְׁש ןעֶלעוֶו אייֵז ,טייל עַק
 איד דָנּוא 7 :םטייֵרְּבעֶנְנָא ןייַז טעוֶו םעֶראָט-ץּוׁש רֶעייֵז דְנּוא ,רֶעיֹומ עֶרְהיִא ּוצ
 :ןְהעֶנּוצ טעוֶו טְסאַלאַּפ רעֶד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְכאַמעֶנְפיֹוא ןעֶלעֶו ןעֶכייֵט איִד ןּופ ןעֶריֹוט

 דנוא
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 -ךעֶד) טְהעֶטְׁש סאוָו (הָּכְלַמ) איִד דְנּוא 8
 ןיִא ןעֶרעוֶו טְכאַרְּבעֶנְפיֹורַא טעוֶו (ןעֶּבעֶנ

 -היִפ ךיִז ןעֶלעוֶו ןעֶדעֶמ עֶרְהיֵא דְנּוא ,תּולָג
 ןעֶּביֹוט ןּופ לֹוק םעֶד טיִמ איז יֹוזַא ןעֶר
 ;רעֶצְרעֶה עֶרייֵז ףיֹוא גיִדעֶּפאַלְק דְנּוא
 ןעֶמייֵצ עֶטְלַא ןּופ איו זיִא הֵוְניִנ רעֶּבָא 9
 -אָז ְּךאָד .ְּךייֵט-רעֶסאַַו ַא אי יֹוזַא רעֶהַא

 ּבייֵלְּב ,ןְהעֶמְׁש ּבייֵלְּב ,ןעֶפיֹולְטְנַא אייֵז ןעֶל
 טְקּוק רעֶנייֵק רעֶּבָא (אייֵז ןֶעיירְׁשנ ןְהעֶטְׁש
 טְּביֹור ,רעֶּבְליִז טְּביֹור 10 :םּוא טיִנ ָּךיִז
 עֶרייֵז ּוצ ףֹוס ןייק זיִא םִע ןיִראָָו ;דְלאָנ
 -םּולְג עֶרייֵז עֶלַא ןּופ רֹובָּכ דְנּוא תֹורְצֹוא
 -עֶלעֶנְסיֹוא ץְנאַג זיִא איִז 11 :םיִלַּכ עֶניִט
 סאָד דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג טְסיוִו דְנּוא טְניִד

 -אְלְׁש ןֶעיִנְק איד דְנּוא ,טְצְלעֶמְׁשּוצ ץְראַה
 ןעֶדְנעֶל סְנעֶכיִלְטיִא ןיִא דְנּוא ,ןעֶמאַזּוצ ןעֶג
 םיִנָּפ םעֶד ףיֹוא דְנּוא .םיִנְרעֶטיִצ ַא זיִא

 :טייקְצְראוַוְׁש ןָא ְּךיִז טְלעֶמאַז עֶלַא ןופ
 ?ןעֶּבייַל איִד ןּופ גְנּוניֹואוָו איִד זיִא ּואוְזַא 2
 -ייֵל עֶגְנּוי איִד ןּופ טְרָא עֶדייוֵו רעֶד רעֶדָא

00 

 8 םיִנוי לַקְּכ תֹונֲהנְמ ָהיֶתֹהְמַאְו הָתָלֲעְה הָּתְלִּנ בֵצְהִ
 צ איֵה יֵמיִמ םִיָמ-תַכָרְבִכ הָדָננְו :ןָהֵבְבל-לַע תֹוָּמִפְחִמ
 'וָּב ףֶסֶכ װּב :הָנְפִמ ןִאְו ודָמָע ּוְרְמִע םיִסָנ הֶּמֵהְ
 וו הָקּוּב :הָדְמֶה ֵלְּכ לָכִמ רֹבָּכ הָּוְּתַל ; הָצָק ןיִאְו בֶהז
 -טֶכּב לֶלָחְלַחְ םפרִּ קָפּו םֵמָנ בל ההְלבִמּו הָקּובְמּו
 וצ תרֹוָרֲא ןוָעְמ הֵיַא ;רֹואָפ וצְּבִק םֶּכִכ ינְפּו םִיַנְתֶמ
 רּונ םָׁש איִבל הֵיְרַא ֿבִה רֶׁשֲא םיִרפְּכַ אּוה הָעְרִמּו
 13 קָנַחְמּו ויָתֹרנ יִדְּב ֵרֹט הָיְרַא : דיִרֲחְמ ןיִאְו הָיְרַא

 14 ךילַא יִנְנִה :הָפִרְט ווָתֹנָעְמּו וירח ףֶרָ ְטיאלַמַיַוויָתֹאְבְלְל

 ךִיריִפְכּו ּהֶּבכִר ןָׁשֶעַב יִּתְרַעְבִדְו תֹואְבִצ ָהֶוהְי םאְנ
 דוע עֶמְׁשי-אַלְו ְךּטְרַט ץֶרָאמ יִּתַרְכְִו בֶרָח לֵכאָּת
 :הֵכָכָאְלַמ לוָק

 נ
 :ףֶרֶמ ׁשיִמְי אֵל הֶאֵלְמ קֶרָּפ שֵחַּכ ּהָלְּכ םיִמָּד רע יה
 ;הָרֵּקַרְמ הָבָּכְרֶמּו רֶרֹּד םוִסָו ןָפֹוא ׁשַעָר לֹוקְו טוׁש ליִק
 רנֵּפ דָבַכְו לֶלָה  בֶרְו תיִנֲח קַרְבּו בָרֶח יי הלעמ מ שד
 4 תַבּט הָנּז ינונז בֹרֵמ :םֶתיּב יִלְׁשְִי הָינל .הצָק ןיאְו
 תרֹחַּפְׁשִמּו ָהיֶנּוְוִּב םִיֹוּנ תֶרָכֹּמַה םיִפְׁשְּכ תַֹעַּב ןח
 ה ְךיַלוׁש יִתיְִנְ תֹאְָבִצ הָוהְי טאג ְךילֵא ינְנִה :ָהיֵפְׁשִכַּ
 8 יתְכלְׁשִהְ ;ךנֹולק תֹכָלְמַמּו ְךֶרֶעַמ םִיֹוניִתיִאְרַהְוְךיג לע
 ? ךיַאֹר-לָכ ָָיְָו :יִאְרּכ ּךָתְמׂשְו ִּתְלִּבִ םיִצִּקִש ְךיִָע
 בָא ןאמ הל דיני ימ הנה ַמָאְ ךממ די
 5 םִיַמ םיִרֹאְיַּב הֶבְׁשּיַה ןומָא אֵנמ יִבְטיֵתֲה :ְךֶל םיִמֲחַנִמ
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 9 םִיַרְצִמּוהמְצֶע ׁשּוּכ :הָתְמֹוִח םיִמ םָי ליִחירׁשֲא ּהָל ביִבָס
 י לג ;ל איה--םג ;ְּךֵָרְֶעְּבּויָה םיבולְו טּּפ הֶצְק ןיאְו
 לּת עי ׁשאָרְּב וׁשֵּטְרִי ָהיֶלָלְצ םג יִבָׁשַב הָכלְה
 גג ּתַאיסנ :םִּקִזַב ןְקְּתְר הילֹודְנלַכְו לרונ וָּדִי ,היִדַּבְכִנ

 םּורַא טְהעֶנ ּבייֵל רעֶטְלַא רעֶד ּואוְוַא ? ןעֶּב
 ןעֶּבייֵל עֶגְנּוי איד איו טְראָד ְּךיֹוא דְנּוא
 אייֵז טְקעֶרְׁשְרעֶד רעֶנייֵק דְנּוא ,ןעֶניֹואוְו

 ראַפ :ּונעֶג טְסייֵרּוצ ּבייֵל רעֶד 13 ?טיִנ
 ּוצ לּופ טְנעֶלְפ רֶע דְנּוא ,ןעֶטְרעֶּמְמעֶל עֶנייֵז ראַפ טְגְראַַוְרעֶד רֶע דְנּוא ,ןעֶּבייִל עֶבְנו עֶנייֵז
 ְךיִא ,העָז 14 :גְנּוקּוצְרעֶפ טיִמ ןעֶלעֶה עֶנייֵז ָךיֹוא דְנּוא גְנּוקּוצְרעֶפ טיִמ רעֶכעֶל איִד ןעֶכאַמ
 ַא טיִמ ןעֶנעוֶוְטייֵר עֶרְהיֵא ןעֶדְניִצְנָא לעדְז ָךיִא דְנּוא ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז ריִד ןעֶנעֶק ןיִּב
 ןעֶגְליִטְרעֶפ לעוֶו ְךיִא ּדְנּוא ,ןעֶּבְראַדְרעֶפ דְרעוֶוְׁש סאָד טעוֶו ןעֶּבייֵל עֶגְנּוי עֶנייִד דְנּוא ;ךיֹור
 טְרעֶהעֶג רֶהעֶמ טיִנ לאָז םיִחּולְׁש עֶנייַד ןּופ לֹוק םאָד דְנּוא ,גְנּוקּוצְרעֶּפ עֶנייֵד דְנאַל םעֶד ןּופ
 :ןעֶרעוֶו
 ב לעטיפאק בה
 ,אייֵרעֶּביֹור דְנּוא ןעֶגיִל טיִמ לּופ ןעֶצְנאַג םיִא זיִא איִז !טאָטמְׁש רעֶניִטּולְּב רעֶד ּוצ העוְויֹוא 1
 שיֹורעֶג סאָד דְנּוא ,שְטייֵּמ רעֶד ןּופ לֹוק סאָד 2 :ּפָא טיִנְךיִז טּוהְט עֶטְקּוצְרעֶּפ סאָד דְנּוא
 -םייַר איִד ןּופ אייֵרעֶגְניִרְּפְׁש איִד דְנּוא ,דְרעֶפ םעֶד ןּופ אייֵרְׁשעֶג סאָד דְנּוא ,דאָר םעֶד ןּופ
 היִּפְׁש ןעֶקְנאַלְּב ַא דְנּוא דְרעוֶוְׁש םעֶדְנעֶציִלְּב ַא םעֶדייֵּב ףיֹוא טְּבעֶה רעֶטייֵר רעֶד 3 :ןעֶנעוֶו
 עֶרייֵז ןּופ דֶנֶע ןייֵק זיִא םִע דְנּוא ,םירָנִּפ עֶסאַמ עֶסיֹורְג ַא ,עֶמעֶדְנּואוָוְרעֶפ ליִפ ןעֶנעֶז אָד דְנּוא
 םעֶד ןעֶגעוֶו 4 :םיִרָנִּפ (עֶטיֹוט עֶליִפ) עֶרייֵז ןעֶגעוֶו ןעֶלְכיֹורְטְׁש אייֵז דְנּוא ,רעֶּפְרעֶק עֶטיֹוט
 דְנּוא ,ןיִרעֶכאַמ ףּוׁשיִּכ ַא ְּךיֹוא זיִא סאוָז דְנּוא ,ןַח ןעֶמּוג ַא טיִמ הָנֹוז רעֶד ןּופ ,תּונְז ןעֶליִּפ

 ,העָז 2 :ףּוׁשיִּכ רֶהיֵא ָּךְרּוד תֹוחָּפְׁשִמ דְנּוא ,תּונְז רֶהיֵא ָךְרּוד רעֶקְלעֶּפ טְפיֹוקְרעֶפ איִז םאוָו
 "ייד ןּופ ןעֶקֶע איִד ןעֶקעֶדְפיֹוא לעזֶז ְּךיִא דְנּוא ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְגאָז ,ריִד ןעֶנעֶק ןיִּב ְּךיִא
 ּוצ רֶנּוא ,טייֵהְטעֶקאַנ עֶנייֵד םִיֹוג איִד ּוצ ןעֶזייוֵו לעוֶו ךיִא דְנּוא ,םיִנָּפ ןייֵד ףיֹוא רעֶדייֵלְק עֶנ
 ָךיִד לעוֶז ָּךיִא דְנּוא ץּומְׁש ןעֶפְראוַו ריִד םיֹוא לעֶז ָךיִא דְנּוא 6 :דְנאַׁש עֶנייֵד ןעֶכייֵרְגיִנעֶק
 זַא ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 7 :טְסיִמ אי יֹוזַא ןעֶכאַמ ְךיִד לעוֶו ָךיִא דְנּוא ,ןעֶכאַמ ְּךיִלְדְנעֶׁש
 -ְךעֶפ זיִא הֵוְניִנ ,ןעֶנאָז דְנּוא ,ןעֶּפיֹולְקעוֶוַא ריִד ןּופ טעוֶו ןעֶהעֶז ָּךיִד טעוֶו סאוָו רעֶכיִלְטיִא
 ?ריִד ּוצ םֶרעֶטְסייֵרְט ןעֶבּוז ָּךיִא לאָז ןעֶנאַַו ןּופ ?ןעֶגאָלְק רֶהיֵא ןעֶגעוֶו לאָז רעוֶו ,טְסיוִו
 םּורַא םֶגְניִר רעֶסאוו ןעֶכייֵמ אייֵּב טְניֹואוְועֶּב זיִא םאו ,ןֹומֶא אֹנ איו רעֶסעֶּב ןעֶד אּוד טְזיִּב 8
 עֶרְהיֵא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םִיַרְצִמ דְנּוא ׁשּוּכ 0 ?םִי ּוצ םִי ןּופ ןעֶריֹומ עֶרְהיִא טאָה סאו ,רֶהיֵא
 -לעֶה עֶנייִד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םיִבּול דְנּוא טּוּפ ,דֶנֶע ןייק טאָה קְלאָפ םאֶד דְנּוא טייֵהְקְראַטְׁש
 ְךיֹוא טְפאַׁשְנעֶגְנאַפעֶג ןיִא דְנּוא ןייֵרַא תּולָג ןיִא ןעֶנְנאַגעֶג זיִא איִז ְךיֹוא 10 :םִרעֶפ
 דְנּוא ,ןעֶסאַנ עֶלַא ןּופ ץיִּמְש רעֶד ןַא ןעֶראוָועֶג טְקאַהּוצ ןעֶנעֶז רעֶדְניִק עֶגְנּוי עֶרֶהיֵא
 עֶרְהיִא עֶלַא דְנּוא ןעֶפְראוָועֶג לֶרֹונ אייֵז ןעֶּבאָה טייֵל עֶדֹובָכְּב עֶרְהיִא רעֶּביִא

 אּוד ּךיֹוא דְנּוא || :ןעֶשעֶק ןיִא ןעֶראָועֶנ ןעֶדְנּוּבעֶנ ןעֶנעֶו טייֵל עֶסיֹורְג
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 -לָּכ :בֶיֹואְמ ווָעָמ יִׁשְקַבְּת תַאַּנ הָמָלֲַ יִהְת ירְּכְׁשִּת 2

 יִפ-לַע ולְפָנ ועונידםא םיִרּוּכּכ-םע םיִנֵאְּת ְךִיַרְצְבִמ

 וחְּתִּמִנ ַחותִּפ ְּךיִבָיאְל ְּךבְרקַּב םיִׁשָנ ְךֵּמַע הֶנִה :לֵכֹוא

 לייִבֲאַׁש רֹוצָמ יִמ :ְךיִח רב שא הָלָכֲא ךַצרַא יִרְעַׁש וו
 :ןֵּבִלַמ יִקיִזֲחַה רֶמֹחב יִסְמַרְו טיִטב יִאְּב ְךִיָרְצְבִמ יִקְזִח

 דֵּבַּכְתִה קלי ּ ךֵלְכאָּת בֶרָח ךָתירכַּת ׁשֵא ְךֶלְכאָּת םָׁש וט

 םיִמָשַהיֵבְכוִּכמ ְּךילְכְר תיִּבְרַה :הָּבְַאָכיִרְּבַּכְתַה קל

 יֵבֹונ בונְּכ ְךִיֶרסִּפְַו הָּבֵרֲאַּכ ְךירזנמ ;ףעַושֵׁשְּפ קל
 עֶדֹוניאֶלְו רֵדֹנְו הָחְדָז ׁשֵמַׁש הָרָק םֹיּב תֹורֵדְּנַּב םִיָנֹוהַה

 ּוׁשְפִנ ךיֶרידַא ּונּכְׁשִי רּוׁשא למי ךיִער יִמָנ :םִיא ומֹוקַמ
 הָלְחַ ְךֶרְבַׁשְל הָהּכְדיִא יץֵּבַקְמ ןיִאְו םיִרָהה ְה-לַפ י מע 9

 יאל ימִלַע יּכ ֶלָע ףֵכ ועקִּת עמ יִֵמִׁשולָּכ ְךֵתָּכַמ

6 

7 

8 

 !ידי ַמִּת ָךְתֶעַר הָרְבִנ ֲע
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 קוקבח

 יִּתְעַוַׁש הָוהְי הָנָא-דע :איִבָּנַה קיּקַבַח הָוָח רֶׁשֲא אָׂשַּמַה א 2
 יִנֲאָרת הָמָל :עיִׁשֹות אֹלְו םָמָח ְּךילֵא קעַא עַמְׁשַת אֵלְו 3

 :אָּשִ ודָמּו ביִר יהיו יד סה דֶשְו טיֿבַּת לֶמִו ןוא
 ֶׁשֶר יִּכ טָּפׁשִמ חַצָנָל אצי--אלְו הָרּת גופָּת ןֵּכ--לַע 4
 ואְר :לֶקעַמ טּפְׁשִמ אֵצֵי ןֵכילַע ק קייַדַצַה-תֶא 5 ה

 אֵל םֶכמיּב לֶעֹּפ לעֿפיּכ ּוהָמּת ּוִּמַַּהְו ּוטיִּבַהְו םִיֹוגַב
 וּגַה ּםידְׂשַּכַה-תֶא םיקמ ןננהדיּכ :רֵפְסִי-יִּכ ּוניֵמֲאָה 6

 תרונָּכׁשִמ תֶׁשֶרְל ץֶרֶא יִבֲחְרִמִל ךלּוהַה רֶתמַּנַהְו רֵּמַה

 -עֶּב ןייַז טְסְלאָז אזד ,ןייַז רֹוּכיִׁש טְסְלאָז
 ןעֶבּוז ְּךיֹוא טְסְלאָז אּוד דִנּוא ,ןעֶטְלאַה
 עֶלַא 19 :דְנייַפ עֶנייַד ןּופ טייֵהְקְראַטְש
 איו יֹוזַא ןייַז ןעֶלעוֶו ןעֶגְנּוטְסעֶּפ עֶנייֵד
 עֶניִטייֵצ-היִרְפ עֶרייֵז טיִמ רעֶמייֵּבְנעֶנייַפ

 יֹזַא אייֵז טְלעֶקיֹוׁש ןעֶמ ןעו ,תֹוריֵּפ
 ןּופ ליֹומ םעֶד ןיִא ןייַרַא אייֵז ןעֶלאַפ
 ןיד העָז 12 :ןעֶסֶע ליִװ םאָו םעֶד
 (רּונ ןעֶנעֶז ריִד ןעֶׁשיוִוְצ זיִא סאוָו קְלאָפ

 דְנאַל ןייד ןופ ןְרֶעיֹוט איֵד ;העֶּבייוֵו
 ּוצ ןעֶרעֶו טְכאַמעֶגְּפיֹוא ץְנאַנ ןעֶלעוֶו
 םאָד טעוֶו ,לעֶניִר עֶנייֵד ,דְנייַפ עֶנייֵד

 ןָא ריִד ּפעֶש 141 :ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ רֶעייֵפ
 ריִד ְּךאַמ גְנּורעֶנאַלעֶּב איִד ראַפ רעֶסאוו

 ןיִא ןייַרַא העָנ ,גְנּוטְסעֶפ עֶנייֵד קְראַטְׁש
 ריִד ְּךאַמ דְנּוא טעֶרְמ דְנּוא םייַל םעֶד
 םּוראָד 18 :ןעֶפיֹוא-לעֶניִצ םעֶד קְראַטְׁש

 ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ רֶעייֵפ םאֶד טְראָד ְּךיִד טעוֶו
 אוד ,ןעֶנְליִּטְרעֶּפ ְּךיִד טעוֶו דְרעוֶוְׁש םאָד
 םעֶד ןּופ איװ ןעֶרעוֶו ןעֶסעֶרְפעֶג טְסעוֶו
 ליִפ יֹוזַא ְךיִד טְסעֶֶו אּוד ,קֶלָי קעֶרעְׁשייֵה
 דְנּוא קֶלֶי קעֶרעֶׁשייֵה רעֶד איז ןעֶכאַמ
 :הָּבְרַא קעֶרעֶׁשייֵה רעֶד איו ליִפ יֹוזַא
 עֶנייֵד טְרְהעֶמעֶנ טְסאָה אּוד דְנּוא 6
 םעֶד ןּופ ןְרעֶטְׁש איִד איז רֶהעֶמ םיִרְחֹוס

 עֶנייַד 17 :קעֶוַא טֶהיֵלְפ דְנּוא םיֹוא ְָּךיִז טייֵרַּפְׁש קעֶרעֶׁשייֵה רעֶד איו יֹוזַא ,לעֶמיִה
 םִרעֶרְהיִפְנָא (הָמָחְלַמ) עֶנייֵד דְנּוא ,ןעֶקעֶרעֶׁשייֵה איִד איו ליִפ יֹוזַא ןעֶנעֶז עֶטְנייֵרקעֶג
 באט ןעֶטְלאַק םעֶד ןיִא ןעֶמיֹוצ ןיִא ְּךיִז ןְרעֶנאַל סאו קעֶרעֶׁשייֵה ןיִמ רעֶד איז יֹוזַא
 רֶעייֵז טיִנ טֶּסייוֵו ןעֶמ דְנּוא ,קעוֶוַא אייֵז ןעֶהיִלְפ יֹוזַא ףיֹוא טְהעֶנ ןּוז איִד ןעֶו דְנּוא
 אּוד ָא ,ןעֶפאַלְׁשעֶגְנייַא ןעֶנעֶז (רעֶכּוטְסאַּפנ ןעֶטְריִה עֶנייַד 18 :ןעֶנעֶז אייֵז ּואוָו טְרָא

 איִד ףיֹוא טייֵרַּפְׁשְרעֶפ זיִא קְלאַפ ןייַד ,ןעֶהּור טייֵל עֶקְראַטְׁש עֶנייֵד ,רּוׁשַא ןּופ ָךֶלֶמ
 ָּךאָרְּב ןייַד ּוצ גְנּולייַה עֶנייֵק זיִא םֶע 19 :ןייַא טיִנ אייֵז טְלעֶמאַז רעֶנייֵק דְנּוא :ְרעֶּב

 רעֶּביִא דְנעֶה איִד טיִמ ןעֶׁשְטאַלק ןּופְרעֶד ןעֶרעֶה סאָו עֶלַא ,קְראַטְׁש ויִא הָּכִמ עֶנייֵד
 ?ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא גיִדְנעֶטְׁשעֶּב טייקְניִטְכעֶלְׁש עֶנייֵד טיִנ זיִא ןעֶמעוֶו רעֶּביִא ןיִראוו ,ריִד

 קוקבח

 ְךיִא לאָז גְנאַל איו זיִּב ,ראַה ָא 2 :ןעֶהעֶזעֶג טאָה איִבָנַה קּוקַבַח סאָו אָּׂשַמ איִד 1
 דְנּוא אייֵרעֶּביֹור איד ןעֶנעוֶו ריִד ּוצ אייֵרְׁש ָּךיִא !ןעֶרעֶה טיִנ טְסְליוִו אּוד דְנּוא ,ןֵעייֵרְׁש
 טְסְכאַמ אּוד דנּוא ,טְכעֶרְמּוא ריִמ אוד טְזייוֵו סאַוְראַפ 3 :ןעֶפְלעַה טיִנ טְסְליוִז אּוד
 איד ןעֶנעֶז אָד דְנּוא ,ריִמ ראָפ ןעֶנעֶז תֹולֵזְנ דְנּוא בֵנּוּביֹור דְנּוא ?ייֵקְניִדיִמ ןעַהעֶז ְךיִמ
 דְנּוא ,טְכאַוְׁשְרעֶפ הָרֹוּת איִד זיִא רעֶּביִראָד 4 :טייֵרְטְש דְנּוא גיִרְק ףיֹוא ןעֶּבעֶה סאו
 םּורַא טְלעֶגְניִר עֶׁשָר רעֶד ןיִראָה ,טָּפְׁשִמ טְכעֶר ַא סיֹורַא טיִנ גיִּבִע ףיֹוא טְהעֶנ םִע
 איד ןעֶׁשיוִוְצ ְּךאָד טְהעֶז 8 :טָּפְׁשִמ טְמּורְקְרעֶפ ַא םיֹורַא טְהעֶנ רעֶּביִראָד ,קיִדַצ םעֶד
 ןיִא קְרעֶז ַא ןעֶקְרעֶוֶו טעו רֶע ,ןעֶצְנאַג םיִא ְּךייַא טְרעֶדְנּואוָוְרעֶפ דְנּוא ,טקּוק דֵנּוא ,םִיֹוג
 :ןעֶלְהעֶצְרעֶד ְָּךייַא ּוצ םִע טעוֶו ןעֶמ ןעֶז ּוליִּפַא ןעֶּביֹולְנ טיִנ טעוֶו רֶהיֵא סאָ ,געַמ עֶרייֵא
 עֶרְניוִוְׁשעֶג דְנּוא עֶרעֶטיִּב סאָד .םיִדְׂשַּכ איִד ןעֶלעֶטְׁשְּפיֹוא לעוֶו ְּךיִא ,העֵז ןיִראָה 6
 ןעֶבְנּוניֹואוְו איִד ןעֶמעֶנּוצְנייַא ,דְנאַל םעֶד ןּופ טייֵרְּב איִד ןְהעֶנְבְרּוד טעדִז סאָ .קֶלאָפ

 םאוו

 עי ישי

 א עא
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 ב א קוקבח
 זיִא סֶע 7 :םֶהיֵא ּוצ טיִנ טְרעֶהעֶג םאָו

 אייֵז ןּופ .ְּךיִלְרעֶטְכְראָפ דְנּוא ְּךיִלְקעֶרְׁש
 דְנּוא טֶּפְׁשִמ רֶעייֵז םיֹורַא טְהעֶנ ןייֵלַא
 ןעֶנעֶז דְרעֶפ עֶרייֵז 8 :גְנּוּבעֶהְרעֶד עֶנייֵז
 דְנּוא ,םִטְרעֶּפְמעֶל איד איוִװ רעֶדְניוִוְׁשעֶג
 ףְלעֶו איד איו (רעֶפְראַׁש) רעֶדְליוִז ליִפ

 ,טְכאַנ רעֶד ןיִא ְּךיִז ןעֶטייֵרְּפְשְרעֶפ םאוָו
 עֶנייַז דֶנּוא ;ְךיִז ןעֶרְהעֶמ רעֶטייֵר עֶנייֵז דְנּוא
 ייֹולְפעֶגְנָא ,ןעֶטייוו ןּופ ןָא ןעֶמּוק רעֶטייֵר
 ןעֶלייֵא םאִו רעֶלְדָא איִד איז יֹוזַא ןעֶנ
 ןעֶמּוק עֶלַא ןעֶלעוֶו אייֵז 9 :ןעֶסֶע ּוצ ְּךיִז
 טייֵז"חַרְזִמ ןעֶגעֶק םיִנָּפ רֶעייֵז טיִמ ןיִלְזִג ּוצ
 יֹוזַא עֶנעֶגְנאַפעֶג ןְלעֶמאַדְנייֵא ןעֶלעוֶו דְנּוא
 -עֶּפְׁש ְךיֹוא טעוֶו רֶע דְנּוא 10 :דְמאַז איו
 ןעֶראַה איִד רעֶּביִא דְנּוא ,םיִכָלְמ רעֶּביִא ןעֶמ
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 ז ;אִצִי ותִאְׂשּו וָטָּפְׁשִמ ּונָּמִמ אה אָרונְו םִיִא ;ולדאל
 א ויָׁשְרּפ ּוׁשָפֹו בֶרָע יבא ֹוּדֵחְו ויָסּוס םיִרָמְנִמ ּוּלֵקְ

 9 הדֹלְּכ :לוכֲאָל ׁשֶח רֶׁשָנְּכ ופְעְי ואֹבָי קָחְרִמ ֹויׁשָרָפּו
 :יִבָׁש לוחַּכ ףֶֶאַָּו הָמיִרְק םֶהיֵנְפ תֶּמַנְמ אֹובָי סָמָחְל
 ' רָצְבִמ-לָכְל אּוה ול קָחְׂשִמ םִנְורְ סָּלִקְתִי םיִכָלְּמַּב אּודְ

 וג םֶׁשֶאְו רבו חוה ףֵקָח ַא :הָרְּכִלִיַו רפֶע רבו קֶחְׂשִי
  יִׁשְדק יַהלֶא ָהֶוהְי םֶרּקִמ הָּתַא אוָלַה :הלאל יחֹכ ז
 :וָּתְדַסְי ַחיֶכֹוהְל רוצְו ֹוּתְמַׂש טָּפְׁשִמְל הָוהְי תוָמָנ אֵל
 וצ הָמָל לָכּות אָל לֶמֶעילֶא טיִּבְַו עֶר תוָאְרִמ םִינֵע רהְמ
 י+ הֶׂשֵַּתַו :טָּמִמקיִּדַצ ׁשָר עַּלַבְּב ׁשיִרֲחַּת םיִָנוּב טיִּבַת
 וט הָלְעַה הָּכַחְּב הלָּכ :ָֹּב לׁשמאָל ׁשֶמָרְּכ םיַה ןנְרִּכ םֶדָא
 :ליִניו חַמׂשִיןְּיַע וָתְרַמְּכִמְּב ּוהְפְסֲאיַוומְרָחְב הר
 א ןמָׁש הֶּמהְב י ָּתְרִמְכִמְל רַטקִוֹומְרֲחְל ַחּבו ןּכילַע
 וז גָרָהַל דיִמָתְ ִמְרָח קיִדְ ןּכ לַעק :הָאְרְּ ָלָכֲאמּ וקְלח
 :לֹומְחַי אֵל םִיֹוּנ

 ב

 א תֹואְרל הָפַצֲאַו רוצְמ-לַע הָבצְִתְֶו הֶדֹמֲעָאיִּתְרַמְׁשִמדלַע
 רעֶּביִא ןעֶכאַל טעוֶו רֶע ,ןעֶכאַל רֶע טעוֶו
 ןעֶּבעֶהְפיֹוא טעוֶו רֶע ,גְנּוטְסעֶפ עֶכיִלְטיִא
 :ןעֶמעֶנְנייֵא איִז טעוֶו רֶע דְנּוא ּביֹוטְש

 ןעֶקְנאַדעֶג עֶנייַז ןעֶלעוֶו לאָמְְּנעֶד 1
 טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְלעֶסְקעוֶוְרעֶּפ
 -לּוׁשְרעֶפ טעוֶו רֶע דְנּוא ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא
 ןעֶניִזאָד םעֶד טעוֶו רֶע לייוו ,ןעֶרעוֶו טְגיִד
 אזד טְזיִּב 12 :טאָנ ןייֵז ּוצ ןעֶנְכעֶרּוצ ַחֹּכ
 טאָג ןייֵמ ראַהָא ,ןָא טייֵקְניִּבע ןּופ טיִנְןעֶד
 ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ ןעֶלעוֶו ריִמ ! רעֶגיִלייֵה ןייֵמ
 םֶהיֵא טְסאָה אּוד ,זְלעֶפ רעֶקְראַטְׁש אּוד ָא !שָּפְׁשִמ םּוצ טייֵרְּבעֶגְנָא םֶהיֵא טְסאָה אּוד ,ראַה ָא

 וצ ְּךאָד ןעֶנעֶז ןעֶניֹוא עֶנייֵד 13 :ןעֶפאָרְטְׁשעֶּב םּוצ (טְלעֶטְׁשעֶג טְסעֶפ רעֶדָאנ טעֶדְניִרְגעֶג
 אוד טְסְנעֶק םיִׂשֲעַמ עֶטְכעֶרעֶנְמּוא ףיֹוא דְנּוא ,םעֶטְכעֶלְׁש ןעֶהעֶדְנָא ןעֶלאָז אייֵז םאֶד ,ןייַר
 אזד טְסְלאָז ?טייֵקְׁשְלאַפ טיִמ םּוא ןעֶהעֶג םאוָו איִד ףיֹוא אּוד טְסְקּוק םאָוְראַפ !ןעֶקּוק טיִנ
 דְנּוא 11 :םֶהיֵא ןּופ רעֶטְכעֶרעֶג זיִא סאוָו םעֶד ןייֵא טְגְניִלְׁש עֶׁשָר רעֶד ןעוו ןעֶנייוֵוְׁש ןעֶד

 רעֶנייֵק סאו גְנּומְדיוִו איִד איו יֹוזַא ,םַי םעֶד ןיִא שיִפ איו יֹוזַא ןעֶשְנעֶמ איִד טְסְכאַמ אּוד

 איז יֹוזַא) עֶדְנעֶו רעֶד טיִמ ףיֹורַא עֶלַא אייֵז טְגְנעֶרְּב רֶע 18 :אייֵז רעֶּביִא טיִנ טְגיִטְלעוֶועֶג

 טְלעֶמאַזעֶגְנייַא אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,ץענ ַא ןיִא טְּפעֶלְׁשעֶג אייֵז טאָה רֶע ,(ׁשיֵּפ טְּפאַח ןעֶמ
 אייז ןעֶנעֶז רעֶּביִראָד 16 ::יִטְסּול זיִא דְנּוא ְּךיִז רֶע טֶעייֵרְפ רעֶּביִראָד ,ץענ-ּפאַח םעֶד ןיִא
 קָלַח ןייַז זיִא אייֵז ְּךְרּוד ןיִראוָו ,ןעֶצעֶניּפאַח עֶרייֵז ּוצ ןְרעֶכייֵר דְנּוא ,ןעֶצעֶנ עֶרייֵז ּוצ ביִרְקַמ
 ןֶפֹוא ןייַא אֵזַא ףיֹוא ףיֹורַא טְגְנעֶרְּב םאוָו רעֶד לאָז 17 :טעֶפְּדיֹוא זיִא ןעֶמֶע ןייֵז דְנּוא ,טעֶפ

 !ןעֶמְראַּבְרעֶד טיִנָךיִז ְנּא ןעֶגאָלְׁשְרעֶד רעֶקְלעֶפ גיִדְנעֶּמְׁשעֶּב דְנּוא ,ןיעֶ ןייַ ןעֶגיִרעֶלְסיֹוא
 ב לעטיפאק

 ףיֹוא ןעֶלעֶטְׁשְרעֶריִַא ְךיִמ לעֶו ְךיִא דְנּוא ,גָנּוטיִה עֶנייֵמ ָףיֹוא ןעֶלעֶטְׁשְפיֹוא ָךיִמ לעוֶוְּךיִא 1
 דְנּוא ,ןעֶנאָז ריִמ ּוצ טעֶו רֶע סאו ןעֶהעֶז ּוצ יֵדְּכ ןעֶטיִה לעווֶו ָּךיִא דְנּוא ,בְנּורעֶנאַלעֶּב איִד
 ריִמ טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 2 :ןעֶרעוֶו טְפאָרְטְׁשעֶג לעוֶו ְּךיִא ןעוֶו ןְרעֶפְטְנֶע לאָז ְּךיִא סאוָו
 ףיֹוא ְךיִלְטייַד סֶע ְּךאַמ דְנּוא הָאּובְנ איד ףיֹוא ּבייֵרְש ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶּב

 -אוָו 3 :(ןְהעֶטְׁשְרעֶפ דְנֹואנ ןעֶנייֵל טּוג ןעֶנעֶק םאָד לאָז ןעֶפיֹול טעוֶו סאוָו רעֶד יִדְּכ תֹוחְל איד

 ּואְּךיִלְטייֵד ןעֶדעֶר סֶע טעוֶו דְנֶע םַא רעֶּבֶא טייֵצ עֶטְמיִטְׁשעֶּב ַא ראַפ ראָנ זיִאהָאּובְנ איד ןיר
 םיוִועָג טעוֶו רֶע ןיִראוָו ,ףיֹוראָד טְראַ ,ןעֶמיֹוז ְּךיִז טעוֶו רֶע עֶׁשְטאָח ,ןעֶנאָז ןעֶניִל ןייק טעוֶו
 -ָםְכעֶר טיִנ זיִא עֶלעֶז עֶנייֵז ,טייֵהְצְלאָטְׁש עֶנייֵז העְז 4 :ןעֶּבייֵלְּבקיִרּוצ טיִנ טעוֶו דְנּוא ןעֶמּוק

 ןאַמ ַא ןעוֶו דְנּוא 2 :ןעֶּבעֶל ןעֶּביֹולְג ןייַז ָךְרּוד טעוֶו קיִדַצ רעֶד רעֶּבָא ,םֶהיֵא ןיִא ןעֶּפאַׁש
 דִנּוא (הָוֲאַנ לַעַּב ַא טְרעוֶו רֶענ ,ןעֶדְנּוצעֶגְנָא טְרעוֶו רֶע ,ןייוו םעֶד ָּךְרּוד ׁשְלאַפ ְּךיֹוא טְרעוֶו
 רֶע ,לֹואְׁש רעֶד איז טייֵרְּב יֹוזַא ןעֶגְנאַלְרעֶפ ןייז טְכאַמ רֶע לייוו ,םייֵהְרעֶד ןיִא טיִנ טְּבייֵלְּב
 םִיֹוג עֶלַאטְלעֶמאַזעֶגְנייֵא ְךיִז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶרעֶו טאַז טיִנ ןעֶק םאוָו טיֹוט רעֶד איו זיִא
 עֶגיִזאָד איִד עֶלַא טיִנ ןעֶלעוֶו 6 :רעֶקְלעֶפ עֶלַא טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא ְּךיֹוא ְּךיִז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא
 ּוצ העו יֹוא ,ןעֶנאָז ןעֶלעוֶו דְנּוא ,לעֶזטעֶר-טאָּפש ַא דִנּוא ,לֶׁשֶמ ַא ןעֶּבעֶהְפיֹוא םֶהיֵא ןעֶנעֶק

 םעֶד ּוצ דְנּוא ?ְּךאָנ גְנאַל איו זיִּב !ןעֶנייֵא ןייַז טיִנ זיִא סאוָז סאָד טְרְהעֶמְרעֶפ סאו םֶהיֵא
 ןְהעֶטְׁשְפיֹוא גְניֵלְצּולְּפ טיִנ איד ןעֶלאָז 7 :תֹונָּכְׁשַמטיִמ טְסאַל עֶרעוֶוְש ַא ְּךיִז ףיֹוא טְגעֶל םאוָו

 סאדו 61*

 ג הרָוהְי יו :יִּתְחַכֹּתילַע ביִׁשָא הָמּו יִּב-ֶּכַדי--הַמ
 וָבאֵרוק ץיִריןעַמִל תָֹחְלַה-לַע רֶאְבּו ןוָח בַתְּכ רֶמאֹו
 ו הֵמְהַמְתיסא ְבֹוכְי אְֵו ץֵּקִל ַחֵפִיְו רעֹומַל ןֹזָח דע יִּכ
 4 הָרׁשיאל הָלֶּפִע הֵנִה  רַחַאְי אֹל אָבָי אָבייֵּכ ֹול"הַּכַח
 ה רֵבָג ר ןִיֵהיֵכ ףַאְו הָיחְותנמֲאְב קיד ׁשְפִ
 תֶוְמַכ איו וׂשְפַנ לֹואשִּכ ביִחרָה רֶׁשֲא הוי אָלְו ריִהָי
 :םיִמעָ-לְכ ולא ץְבקיַוםינַה-לּכ ֹויָלִאףֶסֶאעֶבִׂי ָלְ
 ז ול תיִריֵח הָציִלְמּ ּאׂשִי לָשָמ ויָלָע םֶלִכ הָלֲא-אֹולֲה
 :טיִטְבִע ויָלָע דיִּבְכִמּו יִתְמידֲע ולדאל הָּבִרַּמַה יֹוָה רַמאְֹ

 ז תָֹמִׁשְמלתֶיהְו עמ צו יִכְׁשִנומּוקי עַתפ אוֲָה



 תוויה קוקבח 08

 םיַּמַע רתָיילְּכ ְּךוָלְׁשְי םיִּבַר םִיוג ָתֹּלַׁש הָּמַא"ַּכ :ֹומָל 8
 ײה ;הב יב == הירק ץֶרָא-סִמַחַו םָדָא יִמְּדִמ 9

 :עֶר ףכמ לֶצנַהְל ונק םרָמַּב םָשְל וְתיִבֹל עֵר עַצָּב ַעְצֹּב
 ; עד אָמֹוחְו םי 0 םיִּמע-תֹוצק ּךֶתיֵּבְל תַׁשַּב ּתְצִעַו
 יה !הָננעַי ץעמ םיִפָכּו כו קעוּת ריִקִמ ןְבָארּכ

 הָוהְי תֵאְמ הנה אוָלֲה :הָלועְב הָירק ןנֹוכ 02 ריע 3
 ּופְִי קיִרדיירְּב םימָאְלּו ׁשֵא-ירַּב םיִמַע עניו תוָאְבצ

 ּוכֵכָי * םִיַמַּכ היה והְי דֹוָבָּכ-תֵא תַעַרְל ץראה אמת יִכ
 רֵכַׁש ףֵאְוַּד תֶמַה ַּפַסִמ ּוהֲעֹר הָקְׁשַמ יֹוה :םִי-לַע וט
 הרַתְׁש דו בָּכִמ ןולְק ְּתְעַבְׂש :םֶהירְו ָעִמ-לַע ט טיִּבַה ןעָמְל 16

 -לֵע ִלָקיקְו הָוהְי ןיִמָי םֹוכ ךֶלָע בֹוִִּת לֶרֶָעַהְו המַא-סַג
 יַמּדִמ ןְתיִחְי תִֹמַהְּב דֶׂשו ָּדפַכְי ןונ נֵבָל סי ִכ :ךֶרוִּכ וד
 לספ ליִעֹוה-הְמ :ּהָב יֵבְׁשִי-לְכּו הָירַק ץֶרָאדסַמֲחַו םֶדָא 15

 ֹורְצִי רַצי חַטְבייִּכ ר 7 הָרֹומּו הָכְּסַמ ּורְצְי ֹולָסְפ יִּכ
 הציִקָה ץצ על מא יָה ימלא ללא תל 19

 ףֶסֶכְו םֶהְו שיפִּת אולדהנה הרֹוי אה םֵמֹּד ןְבָאְל יד
 ויָנַּפִמ םַה וָׂשָרְק לֵכיֵהְּב הָוהיַוי :וָבְרִקְּב ןיִא 26 ו כ

 אַל
 ג ג
 ףעֶמׁש יִּתְעַמָׁש הָוהְי :תֹוָנינַׁש לע איִבנַה קּקַבֲחַל הָלִפְּת א 3

 םִיִנָׁש בֶרקְּב ּוהייַח םינָׁש בֵרֵקְּב .ךֶלֶעַפ הָוהְי יִתאֵרָי
 ׁשֹודָקְו אבי ןמיתמ לֹולֶא :רָּכוִּת םִחַר וַנְרִּב עיִרֹוּת 3

 הרֶאלְמ ו תָלִהְתּו ודֹוה םִיַמָׁש הָּמּכ הֶלֵס ןְראָפ-רַהמ
 ןויְבַח םָׁשְו ול וחימ םינרק היְהִת רִֹאָּכ ּהנְֹו :ץֶרֶאָה 4
 רֶדְמיַוודֵמָע :לנַרל ףְׁשֶר אֵצו רֶבָה לי ויָנְפְל :הִֶע ה
 תרוָעְבִּנ ּוחַׁש עייַרְרַה וצְִתו םנ רתִיַו הֶאְר א
 ןשּוכ ילָהֶא יז '=-י ריִאָר ןוא ָא תַחַּת :ול םלוע תֹוכ יכלה םלוע

 ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶסייֵּב ְּךיִד ןעֶלעוֶו סאוָו

 זַא ןעֶקעֶרְשְרעֶד ְּךיִד דְנּוא ןעֶקעוֶוְרעֶד ְּךיִז
 לייוו 8 ?ּביֹור םֶלַא אייֵז ּוצ ןייז טְסְלאָז אּוד
 יֹוזַא ,רעֶקְלעֶפ עֶליִפ טְּביֹורעֶּב טְסאָה אּוד
 -עַּב רעֶקְלעֶפ עֶניִרְּביִא עֶלַא ְּךיִד ןעֶלעוֶו
 ןעֶשְנעֶמ איִד ןּופ טּולְּב םעֶד ןעֶנעֶו ,ןעֶּביֹור
 ,דְנאַל םעֶד ןּופ אייֵרעֶּביֹור איִד ןעֶגעוֶו דֶנּוא
 ןעֶניֹואוְו סאָָו עֶלַא דְנּוא טאָמְׁש איִד דְנּוא
 זיִא סאו םעֶד ּוצ העוָו יֹוא 9 :רֶהיֵא ןיִא
 היֹוה ןייַז ראַפסעֶטְכעֶלְׁש ןעֶניוִועֶג ּוצ גיִצייֵג

 רעֶד ןיִא טְסעֶנ ןייַז ןעֶכאַמ לאָז רֶע זַא דְנּוא
 רעֶד ןּופ ןייַז ליִצַמ םִע לאָז רֶע יִדְּכ ;ְּךייֵה
 ןעֶטְלאַהעֶג טְסאָה אּוד 10 !דְנאַה עֶטְכעֶלְׁש
 םעֶד ְךְרּוד זיֹוה ןייֵד וצ דְנאַש ןּופ הָצֵע עֶנייֵא
 אוד דְנּוא ,רעֶקְלעֶּפ עֶליִפ ןּופ ןעֶרייֵנְׁשְרעֶּפ
 -אוָו 11 :טְניִדְניִזעֶג ןייֵלַא ריד ןעֶנעֶק טְסאָה
 רעֶד ןּופ םיֹוא טֶעייֵרְׁש ןייֵטְׁש רעֶד ןיר
 ץְלאָה םעֶד ןּופ ןעֶקְלאַּב רעֶד דְנּוא ;דְנאַַו
 סאוָו םעֶד ּוצ העוֶו יֹוא 12 :ןְרעֶפְטְנֶע טּוהְמ

 ןָא טייֵרְּב דְנֹוא,טּולְּב טיִמ טאָטְׁש ַא טְעיֹוּב
 !טייקְגיִטְכעֶרעֶגְמּוא טיִמ טאָטְׁשְטְּפיֹוה ַא
 ראַה םעֶד ןּופ טיִנ ןעֶד םִע זיִא ,העָז 2
 ןעֶטייֵּבְרַא ןעֶלאָז רעֶקְלעֶפ איִדסאָד תֹואָבְצ
 רעֶקְלעֶפ איִד זַא דִנּוא ,רֶעייַּפ םעֶד ןיִא
 רעֶדָאנ טייקְרֶעעַל ןיִא ןעֶדיִמרֶע ְּךיִז ןעֶלאָז

 דֹובָּכ םעֶד ןּופ סיִנעֶטְנעֶקְרעֶד טיִמ ןעֶרעֶו טְליִּפְרעֶד טעוֶו רֶרֶע איִד ןיֵראָוָו 14 ?(םייֵקְׁשיִראַנ
 :םַי סאָד ןעֶקעֶדעֶּב ןְרעֶסאוַו איִד אי יֹוזַא ראַה םעֶד ןּופ

 טְסְלאָז אוד יִדְּכ .ׁשאֵלְפְנְראָצ רעֶד טיִמ רֹוּכִׁש םֶהיֵא טְכאַמ סאָו ד
 דֹובָּכ טיִמ איִװ רֶהעֶמ דְנאַׁש טיִמ טאַז טְזיִּב אוד 6

 ראַה םעֶד ןּופ דְנאַה עֶטְכעֶר רעֶד ןּופ סֹוּכ םאָד ,לַרֲע ןייַא איז אייֵז דְנּוא ְּךיִו

 !טייֵהְטְקאַנ עֶרייֵז ןעֶקּוקְנָא ןעֶנעֶק 5 ּוא ךעֶקְניִרְט ּוצ רָבֲח ןייז

 :ּוד קְניִרְט

 טעֶנ סאוָו םעֶד ּוצ העוו יֹוא 2

 ןייַד רעֶּביִא ןייַז טעוֶו דְנאַׁש ןּופ ץְכֶעייֵּפְׁש דְנּוא ,ןעֶרעֶו טְרְהעֶקעֶנְמּוא ריִד ףיֹוא טעֶו
 איד ןּופ גְנּוּביור איִד דְנּוא ןעֶקעֶדעֶּב ְּךיִד טעו ןֹונָבְל ןּופ אייֵרעֶּביֹור איִד ןיִראוָו 7 !הובכ
 ןּופ אייֵרעֶּביֹור איִד דְנּוא ;טּולְּב םיִנעֶׁשְנעֶמ םעֶד ןעֶנעוֶו ןעֶקעֶרשרער ְךיִד טעֶז תֹומֵהְּב
 ָטִׁש איִד ןּופ דִנּוא דְנאַל םעֶד
 םאַו : םעֶד ּוצ דֵליִּב עַטְציִנְׁשעֶג

 סאָד טְציִנ םאָו 18 :רֶהיֵא ןיִא רעֶניֹואוָועֶּב עֶלַא ןופ דְנּוא ,ט
 ַא דְנּוא ,דֶליִּב עֶנעֶסאָבעֶג םאֶד רֶנּוא ,טְציִנְׁשעֶנ םַע טאָה

 ּוצ ְּךיִז יֵדְּכ ,ףיֹוראַד טְעיּורְטְרעֶפ טְכאַמעֶנ סֶע טאָה םסאָו רעֶד זַא ןעֶניִל ןּופ עַרֶהעֶל

 קעוֶוְרעֶד קְלאָה ן קיִטְש ַא ּוצ טְנאָז םאָו םעֶד ּוצ העז יֹוא 19 ?רעֶטעֶנ עֶמּוטִש ןעֶכאַמ
 זיִא םִע ,העָז = םִנּוא טעֶו רֶע ,ףיֹוא העָטִש ,ןייֵטְש ןעֶמּוטְׁש םעֶד ּוצ דְנּוא ְּךיִד

 רעֶּבָא 20 :םֶהיֵא ןיִא ַחּור ןייק ראָנ זיִא סֶע רעֶּבָא ,רעֶּבֶליז דְנּוא דֶלאָנ טיִמ =: ָגיֹוצְרעֶּביִא

 !ְןייַז ליִטְׁש םֶהיֵא ראָפ דֶרֶע עֶצְנאַנ איִד זאָל ,לעַּפְמעֶמ ןעֶניִלייַה ןייַז ןיִא זיִא ראַה רעֶד
 ב לעטיפאק

 ןייַד ןּופ טְרעֶהעֶנ ּבאָה ְּךיִא ,ראַה ָא פ :תֹונֹויְנש ףיֹוא ,איִבָנַה קּוקַבַח ןּופ טעֶּבעֶג ַא 1
 ןעֶׁשיִוְצ ןעֶּבעֶלְפיֹוא רעֶדיוו קְרעֶו ןייַד ְּדאַמ ,ראַה ָא ,ןעֶטְכְראָפעֶג ְּךיִמ ּבאָה ָּךיִא ,םֵׁש

 קְנעֶדעֶנ ןְראַצ םעֶד ןיִא ,ןעֶכאַמ טְנאַקעֶּב םִע אּוד טְסְלאָז ִז ןעֶרְהאָי איִד ןעֶׁשיוִוַצ ,ןעֶרְהאָי איֵד

 גָראַּב םעֶד ןּופ רעֶניִלייַה רעֶד דְנּוא ,ןֶמיִּת ןּופ ןעֶמּוקעֶג זיִא טאָנ 8 !בֶנּומְראַּבְרעֶד ָּךאָד
 :דְרֶע איִד לזפ טְכאַמ ּביֹול ןייַז דְנּוא ,לעֶמיִה איד טְקעֶרעֶּב טייֵקְנִהעֶׁש עֶנייֵז !הָלֵס ,ןֵרָּפ
 -םיֹורַא ןעֶנעֶז דְנעֶה עֶנייֵז ןּופ דְנּוא ;טְכיֵל םאָד איז יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ץְנאַלְג ןייז דְנּוא 4
 עֶנייז ןּופ גָנּוטְלאַהעֶּב איִד ןעֶועוֶועֶג זיִא טְראָד דְנּוא טכיל איד קיד ןעַמּוקעַג
 ןעֶהעֶג ןעֶליֹוק עַדְנעֶנעֶרְּב דְנּוא טְסעֶּמ איִד ןעֶנְנאַגעֶג זיִא םֶהיֵא ראָפ 9 :טייֵהְקראַטְׁש
 רָנּוא טְהעֶז רֶע ,דֶרֶע איִד ןעֶטְסאָמעֶג טאָה דנּוא ןעֶנאַמְׁש זעַב זיִא רע 6 :םיִפ עֶנייַז ראָפ סיֹורַא

 ךעֶראַוָועֶג טייֵרְּפְשּוצ ןעֶנעֶז :ְרעֶּב עֶניִּבַע איִד דְנּוא ,ןעֶּבייַרְטְרעֶפ רעֶקְלעֶפ איֵד טְזאָל רָע

 :ביִּבִע ףיֹוא ןעֶנעֶז ןעֶנעוֶו עֶנייֵז ןעֶביֹוּבעֶגְנייַא ןעֶרעֶזו גְרעֶּב עֶכיֹוה עֶניִּבֶע איִד דְנּוא

 איד דִנּוא .ףאָרְטְׁש רעֶטְנּוא ןְׁשּוכ ןופ רעֶטְלעֶצעֶג איִד ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא 7
 גנעהראפ
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 א סַא הָוהְי הָרָח םיִרָהְנִבֲה - :ןַידִמ ץֶרַא תעיִרְי ןונָי ןְרעֶטיִצ ןִיְדִמ דְנאַל םעֶד ןּופ גְנעֶהְראָפ
 לע ְֵּרִח ִּכ ְּךֵתֶרְבָע םִיַּב-םִא ְֶּפַא םיִרְהְנַּכ  -ְךאָצ ראַה רעֶד ןעֶד טּוהְט 8 :םֶהיֵא ראָפ
 י תרֶּטִמ תעְבִׁש ְּךֵתְׁשִק רּועָת הָיְרָע :הָעּוׁשִי ךיֶתֹבְּכְרַמ ןְראָצ ןייַד זיִא רעֶדָא ? ןעֶכייֵמ איד ףיֹוא ןעֶנ
 ' םֶרָז םיִרָה א ךיִאָר :ץֶרָא-עִּקַבְּת תֹוָרָהְנ הָלֶס רָמָא ןְראָצְמיִרְג ןייד זיִא !ןעֶכייֵט איד רעֶּביִא

 יג םַע :ָהיִנֲ רב הל וכ וכי ליע ראל הָלָבְו דַמָע ףיוא טְסְטייֵר אזד םאָד ,םִי םעֶד רעֶּבוִא יח ׁשמָש :אָשנ וה םר ולוק חן רַבָשִמ יי :
 13 עשיל די  עׁשיל ְתאצְי ;םִיֹונ ׁשּורָּת ףֵאְּב ץֶרֶא-דֲעְצִּת ןעֶגעוֶוְטייֵר עֶנייֵד ףיֹוא דְנּוא ,דְרעֶפ עֶנייֵד

 --ִע דיסִי תורָע עָׁשֶר תיֵּבִמ ׁשאֹּר ָּתְצַחְמ ךַיִׁשְמ-תֶא זיִא ןעֶניֹוּב ןייַד 9 ?(הָעּוׁשְיו ףְליֵה ןּופ
 וו יִנֲצופֲהְל ּורֵעְסִי וִּפ ׁשאָר ֹויִָּמְּב ָתְבַקָנ :הָלָס ראָוַצ ןעֶנעוֶו ,ןעֶראוָועֶג טְקעֶלְּפְטְנַא ןעֶצְנאַג םיִא

 וט רֶמָה ְךיָסּוס םיב טי !רֵּתְסִּמַּב ִנָעלֵכֲאָל-ומְּ םֶתְצִלֲע טְנאָזעֶגּוצ טְסאָה אּוד סאוָו תֹועֵבְׁש איִד
 18 אס יֵתְפִׂש יָא וכל יִנְמִּב ַנרתַ  יְִַמָׁש :םיִּבַר םִיָמ ןעֶּבאָה ןעֶכייֵט איד !הָלֶס םיִטָבְׁש איִד ּוצ

 תֹוָקָעַל הָרָצ םָזִל ז נָא רֶׁשֲא ןְנְרָא יִּתְחַתְו יֵמְצֵעָּכ כָקָר :
 ד ׁשחַּכ םיְִפּנּבלּוְיןיאְו חָרְפַתאְל הָנֵאְתירְכ :וְדּונ סעל גְרעֶּב איִד 10 :דֶרֶע איִד ןעֶטְלאָּטְׁשעֶג
 ןיאְו ןאצ .לְכִממ ְךוג לֶכָא הָׂשֲעַדאל תֹומדְׁשּו תִיַזהְׂשעַמ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶהעֶזעֶג ְּךיִד ןעֶּבאָה
 18 ;יִצְׁשִי יהלאב הל ליִנָא הָזיִלְעֶא הָוהּבינֲאַו :םיִתָפְרּב רֶקָּכ םעֶד ןּופ גְנּומעוֶוְׁשְרעֶּביִא איִד ,טְרעֶטיִצעֶג
 15 יִגָכְררַי יִתמָב-לַעְו תֹוליַאָּכ יֵלְנַר םֵַָׂו יִליֵח י יָנֹרֲא הָודְי -ַּפִא רעֶד ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא זיִא רעֶסאוַו

 "יָתֹונגְנִּ חצנמִל רֶע ,לֹוק ןייֵז ןעֶּבעֶגעֶגְסיֹורַא טאָה דְנּורְג
 עי :דְנעֶה עֶנייֵז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ָּךיֹוה טאָה
 ה ינ פ צ ליִטְׁש ןעֶנעֶז הִֶָּל איד דְנּוא ןּוז איד 1
 אייֵּב רונ ,גְנּוניֹואוְו עֶרייֵז ןיִא ןעֶנאַטְׁשעֶג
 אייז ןעֶנעֶז ןעֶלייֵפ עֶנייֵד ןּופ טְכיֵל םעֶד
 יי ןייד ןּופ ץְנאַלְג םעֶד אייֵּב דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶג
 ןְראָצְמיִרְג םעֶד ןיִא 12 :זיַּפְׁש ןעֶדְנעֶציִלְּב
 א זירָי ילַרְנ טי יֵׁשֹו ּכְרַּב } הָיְנַּפְצ-לֶא הָיְה-רֶׁשֲא | הָוהְיירַבְּד דְנּוא דְנאַל םאָד ןעֶטעֶרְטעֶג אוד טְסאָה

 : א 2 1 א :םִיֹוג איִד טְׁשעֶרְדעֶג אזד טְסאָה ןְראָצ טיִמ
 1 5 הפראה 5 לעמ "5 "פא "פא  ןעֶפְלעֶה וצ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא טְזיִּב אּוד 8
 ןּופ םאק םעֶד טעֶדְנּואוְועֶג טְסאָה אּוד ,ןעֶטְּבְלאַזעֶג ןייֵד ןעפרעק וצ ,אֹוי יקְלאָפ ןייַד

 ןּופ ּפאָק םעֶד ןעֶקעֶמׁש םעֶנעֶגייֵא ןייֵז טיִמ ןֶנאַלְׁשעֶגְכרּוד טְסאָה אוד 4 ּ!הָלְס הלאֵה
 זיִא רייֵרְּפ עֶרייֵז ,ןעֶטייֵרְּפְׁשְרעֶפ ּוצ ָךיִמ טְמְרּוטְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ,טייֵלְסְפָראָד עֶנייֵז
 וד 12 :םעֶנעֶגְראָּבְרעֶפ םעֶד ןיִא ןעֶמעֶרְפּוצְפיֹוא ןעֶמעֶרָא םעֶד איו יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג
 עֶליִפ ןּופ ןעֶפיֹוה םעֶד ָּךְרּוד ,םַי םעֶד ןיִא דְרעֶפ עֶנייֵד ראַפ געוֶו ַא טְכאַמעֶג ריִד טְסאָה
 לֹוק םעֶד ןעֶנעוֶו ,טְרעֶטיִצעֶג טאָה ְּךיֹוּב ןייֵמ דְנּוא !טְרעֶהעֶג ּבאָה ְּךיִא 16 :ןְרעֶסאו
 רעֶטְניִה רעֶטיִצ ְּךיִא דְנּוא רעֶנייֵּב עֶנייֵמ ןיִא גנּוליֹופ ַא טְמּוק םִע ןעֶּפיִל עֶנייֵמ ןְרעֶטיִצ
 ףיֹורַא טְמּוק רֶע ןעֶו ,הָרָצ רעֶד ןּופ גאָט םעֶד ןיא הּור ןעֶּבאָה לאָז ְּךיִא יִדְּכ ,ןייֵלַא ריִמ
 םיֹוּבְנעֶגייֵפ רעֶד עֶׁשְטאָה 17 :תֹוליִיַח עֶנייַז טיִמ ןעֶמּוק רֶע טעוֶו קְלאַפ םעֶד ןעֶנעֶק
 איִד דְנּוא ,קאָטְשְנייוַו םעֶד ףיֹוא תֹוריִּפ עֶנייֵק ןעֶנעֶז סֶע ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶהיִלְּב טיִנ טּוהְט

 ָךיֹוא ןעֶלעוֶו רעֶדְלעֶפ איִד דְנּוא ,ןעֶגאָלְׁש לֶהעָפ טעוֶו םיֹוּב-טְרעֶּבְלייֵא םעֶד ןַא טייֵּבְרַא
 -ְךעֶפ ְּךיֹוא ןעֶנעֶז לאַטְׁש םעֶד ןּופ ףאָׁש איד ןעוֶו דְנּוא ,(ןעֶסְקאוַו) ןעֶכאַמ ןעֶמֶע ןייק

 ָךיִמ ְּךיִא לעֶז ְּךאָד 18 :לאַטְׁש םעֶד ןיִא ןייַז טיִנ רעֶדְניִר עֶנייֵק ןעֶלאָז םִע זַא ,ןעֶטיִנְׁש
 :ףְליִה עֶנייֵמ ןּופ טאָג םעֶד ןיִא ןייַז ָךיִלְהעֶרְפ לעוֶו ְךיִא ,ראַה םעֶד ןיִא ןֶעייֵרְּפְרעֶד
 אי יֹוזַא םיִפ עֶנייֵמ ןעֶכאַמ טעוֶו רֶע דְנּוא ,טייֵהְקְראַטְש עֶנייֵמ זיִא טאָב ראַה רעֶד 9
 םעֶד ּוצ---;רעֶטְרֶע עֶכיֹוה עֶנייֵמ ףיֹוא ןעֶמעֶרְט ןעֶכאַמ ָּךיִמ טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶדְניִא איד
 :תֹוניִגְנ ףיֹוא רעֶנְניִז

 הינפצ

 הָיְלַדְג ןּופ ןֶהּוז ,יִׁשּוּכ ןּופ ןֶהּוז הֶיְנַּפְצ ּוצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאוָו ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד 1
 :הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק ןֹומֶא ןּופ ןְהּוז ,ּוהָיִשאֹּי ןּופ געֶמ איִד ןיִא ,הָיְקְזִח ןּופ ןְהּוז ,הָיְרַמַא ןּופ ןְהּוז
 עוֶו וי 3 :ראַה רעֶד טְגאָז ,דֶרֶע רעֶד ןּופ סעֶלַא ןעֶגְליִטְרעֶפ ןעֶצְנאַג םיִא לעדֶו ָךיִא 2

 ןענליטרעפ
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 תרוִלׁשְמהְו םּיַה ידו םיִמְׁשַה-ףֶש ףַקֶא הָּמֵהְבּו םֶדֶא
 הדָמְרַאָה יֵנְּפ לַעֵמ םֶרָאָה-תֶא יִּתְרְכִהְו םיִעָׁשְרָה-תֶא

 םלָׁשּחְיּבשֹויילְּכ לַעְו הָדּוהְי-לַע ידְייִתיְֵנְו :הָודִי-מאָנ 4
 םֶׁש"תֶא לֵעּבַה רָאְׁש--תֶא הזַה םיַקָּמַהְדִמ יִּפַרְּכִה

 תרוִנַה-לַע םִִַחְַּׁשמַה--תֶאְו :םיִנֲהְּכַה--םע םיִרָמּכַה ה

 הדָוהיַל םיִעָבְׁשִּנַה םיִוחּתְׁשּמַה--תֶאְו םיִמָּׁשַה אָבצֹל

 רֶׁשֲאַו הָוהְי יִרֲהַאְמ םיִנוסְנַה-תֶאְו ּוםָּכלַמַּב םיִעָּׁשנַהְ 6

 הָוהְי יָֹדֲאיִנּפִמ םַה ּוְׁשְרְ-אָלְו הוהי-תֶא יׁשְקְבדאָל ז
 :ויָאְרִק ׁשיִדְקִה חַבֶז הָוהְי ןיִכֵהייֵּכ הָוהְי םִי בֹורָק יִּכ

 "ילַעְ םיִרָּשַהילַעיִּתְקפּו הָוהְי חַבָז יב הָיָה 1
 יּתדַקְפּו :יִרְכָנ ׁשּיְּבִלַמ םיִׁשְבְּלַה-לֶּכ לֵעְו ְךֶלֵּמַה יִנּב 5

 זריִּב םיִאְלַמְמַה אוהַה םֹיּב ןֶּתְפִּמַה-לַע גֵלֹוהַה-לָּכ לע
 יםםִאְנ אּוהַה םויב ָיָהְ :הָמרִמּו םֶמָה םֶהיֵנְרַא י

 רֶבׁשְו הנשִּמַהְמ הָלְליוםינְַה רמׁשמ הָקָעְצ לו הוהְ
 ילְּפ הִֶרניִּכ ׁשֵּתְַּּמה יֵבְׁשְי וליליה .:תעְבנַהְמ להָנ 1
 תיֵעְּב הָיָהְו :ףֶסָכ יליִט;יײלּכ וָתְרְכנ ןֵעַנְּכ םִע וי

 םְִַאַה-לע ּתְרְקּו תיִרּב םִלָׁשורי-תא ׂשְּפַחַא אוִַה
 הוהְי ביטַײדאל םֶבָבלּב םיִרְמֶאָה םֶהיֵרְמשִלַע םיאְּפִּקַה

 נְבּו הָמָמְׁשל םֶהיּתִבּו הָּמשִמל םֶליִח הָיְהְו :ַערָי אְָו 5
 ברק :טנַיתֶא יּתְׁשִ אָלְו םמָרכ עט בְׁשִיאלְושיִתב
 5 2 רֶמ הָוהְי םוי לוק דָאְמ רַהמּו בורָק לֹורָּנַה הָוהְי-םֹי

 ֹא

 ְךיִא ,תֹומֲהְּב דְנּוא ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶנְליִטְרעֶפ
 םעֶד ןּופ לעֶנעֶפ איִד ןעֶנְליִטְרעֶפ לעוֶו
 ,רעֶסאוַו םעֶד ןּופ ׁשיִפ איִד דְנּוא לעֶמיִה

 ,םיִעָׁשְר איד טיִמ ןעֶגְנּולְכיֹורְטׁש איִד דְנּוא
 ןְעֶׁשְנעֶּמ איד ןעֶרייֵנְׁשְרעֶפ לעוְו ּךיִא דְנּוא
 דְנּוא 4 :ראַה רעֶד טְנאָז ,דְנאַל םעֶד ןּופ

 דְנאַה עֶנייֵמ ןעֶקעֶרְטְׁשְסיֹוא לעוֶו ְּךיִא
 -ָנוֵא עֶלַא רעֶּביִא דנּוא .הָדּוהְי רעֶּביִא
 לעוֶו ָךיִא דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןּופ רעֶניֹואוְו

 םאָד טרָא ןעֶגיִזאָד םעֶד ןּופ ןעֶדייֵנְׁשְרעֶפ
 דְנּוא ,לַעַּב םעֶד ןּופ עֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא
 איִד טיִמ םיִרְמֹוּכ איִד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד
 ףיֹוא ְּךיִז ןעֶקיִּב םאוָו איִד דְנּוא 2 :םיִנֲהֹּכ
 םעֶד ןּופ תֹוליִיַה איִד ּוצ רעֶכעֶד איִד
 דְנּוא ְּךיִז ןעֶקיִּב םאָװ דְנּוא ,לעֶמיִה
 םאִח דְנּוא ,ראַה םעֶד אייֵּב ןעֶרעוֶוְש
 איִד דְנּוא 6 :םָּבְלַמ אייֵּב ְּךיֹוא ןעֶרעוֶוְש
 רעֶטְניִה ןּופ טְרֶהעֶקעֶגְקעוֶוַא ןעֶּבאָה סאו
 טיִנ ןעֶּבאָה סאָו איִד דְנּוא ,ראַה םעֶד

 הדָרְצ םֹוי אּוָהִה םִּיַה הָרְבַע םֹוִי :רוְּבִּנ םָש ַחֵרֹצ וט
 ןָנֶע םוִי הָלּפֲאְו ְּךֶׁשֹח םוי הָאוׁשִמּו הָאֹׂש םִִי .הָכּוצִמּ

 ילעו תֹרְצְּבַה םיִרָעָה לַע הָעּורתּו רָּפוׁש םוִי :לָפְרִעַו 5

 ִּכ םיִרועּכ וכֹלָהְו םֶדָאָל יֵתֹרְצַהו :תחֹבְּגַה תְֶּפַה וז
 "םג :םיִלָלְַּּכ םָּמְחַלּו רָפְעַּכ םֶמָּד ְּךַפְׁשְוּואָטֶה הוהיֵל 15

 צ-

 הרֹוהְי תֵרָבע םייִכ םֶליִצַהְל לֵכּוייאָל םֶכְהחִג םֶּפסַּכ

 םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ראה םעֶד טְכּוזעֶג
 ליִטְׁש איֵז 7 :טְשְראָפעֶנ טיִנ ְּךיֹוא
 גאָט רעֶד ןיִראָו ,טאָנ ראַה םעֶד ראָפ
 רעֶד לייוֵו ,טְנעֶהאָנ זיִא ראַה םעֶד ןּופ
 טאָה רֶע ,תֹונָּבְרִק טייֵרְּבעֶנְנָא טאָה ראַה
 :(טְסעֶנ) עֶנעֶתּורעֶו עֶנייַז טְניִלייֵהעֶג

 ןעֶגְנעֶרְּב ְּךיִא לעו יֹוזַא ,ראַה םעֶד ןּופ ןֶּבְרִק םעֶד ןּופ גאָט םעֶד ןיִא ןייַז טעוֶו םִע 8
 עֶלַא רעֶּביִא דְנּוא ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ ןְהיֵז איִד רעֶּביִא דְנּוא ןעֶטְׁשְריִפ איֵד רעֶּביִא ףאֶרְטְׁש

 -אָרְמְׁשעֶּב ְּךיֹוא ְךיִא לעֶו גאָט ןעֶגיִּבלעֶזְמעֶד ןיִא 9 :רעֶדייֵלְק עֶדְמעֶרְפ ןָא ןּוהְט סא
 ןּופ רעֶזייֵה איִד ןעֶליִפְנָא ןּוהְמ םאִה דְנּוא ,לעוֶוְׁש איִד ףיֹוא ןעֶגְניִרְּפְׁש סאוָו עֶלַא ןעֶפ
 ןעֶניִּבִלעֶזְמעֶד ןיִא ןייַז טעוֶו סֶע דְנּוא 10 :טייֵקְׁשְלאַפ דנּוא אייֵרעֶּביֹור טיִמ ןעֶראַה עֶרייֵז
 םעֶד ןּופ גאָלְק ַא דֶנּוא ,רֶעיֹוט ׁשיִּפ םעֶד ןּופ אייֵרְׁשעֶנ סיֹורְנ ַא ןייַז טעוֶו יֹוזַא ,גאָט
 רֶהיֵא טְנאָלְק 11 :נְרעֶּב עֶכיֹוה איִד ןּופ ְּךאָרְּב רעֶסיֹורְג ַא דְנּוא ,(רֶעיֹוטנ ןְרעֶדְנַא
 ןעֶמּוקעֶגְמּוא ןעֶנעֶז קְלאַפ םעֶד ןּופ םיִרְחֹוס עֶלַא ןיִראָו ;ׁשֵּתְכַמ ןּופ רעֶניֹואוְועֶּב

 :ןעֶראוָועֶג ןעֶטיִנְׁשְרעֶּפ ןעֶנעֶז רעֶּבְליִז ןּופ אָּׂשַמ איִד ןעֶנאָרְטעֶג ןעֶּבאָה סאו עֶלַא
 טימ ןעֶבּוזְסיֹוא םִיַלָׁשֹּורְי ְּךיִא לעֶו יֹוזַא ,טייֵצ רעֶניִּבְלעֶוְרעֶד ןיִא ןייַז טעוֶו סֶע דְנּוא 9
 ןעֶכייֵה עֶרייֵז טיִמ ןעֶדיִרְפּוצ ןעֶנעֶז סאוָו טייֵל איִד ןעֶפאָרְטְׁשעֶּב לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,טְכיֵל
 ןייק ְּךיֹוא דְנּוא ןּוהֵמ םעֶמּוג ןייק טעוֶו ראַה רעֶד ,ץְראַה רֶעייֵז ןיִא ןעֶנאָז סאוָו דְנּוא
 רעֶזייַה עֶרייֵז דְנּוא ,גְנּוּביֹור ַא ּוצ ןייַז ןעֶנעֶמְרעֶפ רֶעייֵז טעוֶו םּוראָד 14 :םעֶטְכעֶלְׁש
 ייזאוְועֶּב טיִנ אייֵז ןעֶלעוֶו אייֵז רעֶּבָא ,רעֶזייֵה ןְעיֹוּב ןעֶלעוֶו אייֵז ,ןעֶרעוֶו טְסיז ןעֶלעוֶו

 ןעֶקְניִרְּט טיִנ ןעֶלעֶו אייֵז רעֶּבָא ןעֶטְרעֶנְנייַו ןעֶצְנאַלְפ ןעֶלעֶו אייֵז עֶנ
 ויִא רֶע-טְנעֶהאָנ זיִא ראַה םעֶד ןּופ גאָט רעֶסיֹורְג רעֶד 14 :ןּופְרעֶד ןייו םעֶד
 ,ראַה םעֶד ןּופ גאָט םעֶד ןּופ לֹוק סאָד ,ןעֶמּוקְנָא דְניוֵוְׁשעֶנ ץְנאַג טעוֶו דְנּוא ,טְנעֶהאַנ
 = = גאָט ַא זיִא גאָט רעֶניִּבְלעֶזְרעֶד 15 :ןָעייֵרְׁש ְךיִלְרעֶטיִּב טְראָד ןעֶלעוֶו עַקְראַטְׁש איִד

 ןּופ גאָט ַא גאָט רעֶטְסיוִוְרעֶפ ץְנאַנ ַא ,טְפאַׁשְבְנֶע דָנּוא תֹורָצ ןּופ גאָט ַא ,ןְראָצ ןּופ

 :םיִנְרעֶטְּסְניִפ עַקיִד דְנּוא ןעֶקְלאָ ןופ גאָט ַא דְנּוא ,טייֵהְלעֶקְנּוט דִנּוא םיִנְרעֶטְפְניִפ
 איִד רעֶּביִא דְנּוא ,טעֶמש עֶטְסעֶפ איִד רעֶּביִא לאַש דְנּוא ןעֶזאָלְּב רָפֹוׁש ןּופ גאָט ַא 6
 ןעֶלעוֶו אייז דְנּוא ,ןעֶׁשְנעֶמ איִד רעֶּביִא תֹורָצ ןעֶנְנעֶרְּב לעֶדְז ָּךיִא דְנּוא 17 :ןעֶמְרּוט עֶכיֹוה
 ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא ,ראַה םעֶד ןעֶנעֶק טְגיִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז לייוַ עֶדְניִלְּב איװיֹוזַא ןְהעֶגְמּורַא
 דְנּוא דְלאָנ רֶעייֵז 18 :טְסיִמ איז ׁשייֵלְפ רֶעייֵז דְנּוא ,ּביֹוטְׁש אי יֹוזַא טּולְּב ןעֶמאָנְרעֶפ
 ,ראַה םעֶד ןּופ ןְראָצ םעֶד ןּופ גאָט םעֶד ןיִא ןייַז ליִצַמ ןעֶנעֶק טיִנ אייֵז טעֶו רעֶּבֶליִז רֶעייֵז

 טרעיינ



 06 בזיזהינפצ

 הֶׂשעַיהָלֶהְבדַאהְָכ כ ץרַאָהילְּכ לכת ותְאְקׁשִאְבּו -ָרעֶפ טעֶו דְנאַל עֶצְנאַנ םאָד טְרֶעוונ
 יְרֶאָה יִבְׁשִילְּכ תַא ןּופ רֶעייֵפ םעֶד ְּךְרּוד ןעֶרעֶו טְנעֶרְּב
 : ַא ןעֶבאַמ טעוֶו רֶע ןיִראָו ,הָאְנִק עֶנייֵז
 9 א ץיִמְּכ קד תֶרָל םֵרָטְּב :ףֶסֶכִנ אֵל יו א וׁשֹוקְו שש 6 -עֶּב עֶלַא טיִמ דֶנָע םעֶדְניוִוְׁשעֶג ץְנאַנ

 וָמִב ! א ןורֲח םֶכיֵלֲע אֹוָבָידאָל ו םֶרָטְּב םי רֵבָע :דְנאַל םעֶד ןּופ רעֶניֹואוְו םד "= הָוְי ת רַז ּע א ר י . :
 3 יימַע-לָּכ הָוהְי-תֶא יָׁשָּקַּ ;חוהי-ףַא םִי ם כל אבא

 לא ה יי 9 ּוׁשֹכַּב קֶרֶצרׁשִּקַּ ולעַפוט וטפ שא ץֶרֶאָה ?לְּכ : ברי ב לעטיפאק

 + ןיִלקְׁשַאְו הְָרת הֶב זע יִּכ :הָוהְי ףַא יו ּרְתָּכִּת -אֵזְרעֶפ דְנּוא ןעֶמאַזּוצ ךייֵא טְּביֹולְק 1
 :רֶקַָּת ןוִרָקְָו ָהוׁשָרְָיםִיַרֲהָצַּב רוּדְׁשַא הָמָמְשִל :קְלאָפ טעֶטְכַאְרעֶפ רֶהיֵא יֹוא ;ךייֵא טְלעֶמ
 ה ןַעַנְּכ םֶכיֵלֲע הָודְי-רַבְּד םיִתָרַּכ יֹונ םיַה לֵבָח יב יִבְׁשִי יה ְָּךייֵא ףיֹוא טעוֶו ץעֶזעֶג סאָד רעֶדייֵא 2

 זה לֵב ת הָחְיְהְו :בֵׁשֹוי ןיִאַמ ְךיִּתְרַבֲאָהְ טוושלפ ץרַא טְהעֶג גאָט רעֶד רעֶדייֵא ,ןעֶרעוֶו רַזְנִנ

 ז תב תיִרֲאשל לֶבפ היָהְו :ןאֹצ תונו םיִעֹר תֶלֶּכ תֹכ (עֶועֶלַּפ) יֹורְטְׁש ַא איו יֹוזַא רעֶּביִא
 ּכןוצבִֶיבֵרֲעְּב ןולְקׁשַא יּתְבִּב ערי םהילֲע הָדיי ןופ ןְראָמְמיִרְג םעֶד ןּופ גאָט רעֶד רעֶדייֵא

 זַּפְרִה יִּתְעַמָׁש :םָת וֵבְׁש בׁשְו םֶהיֵהְלֶא הָוהְי םֶרֶקִפָי דויא .רעּביא םינ ךאנ זיא ראה םע

 י וליִּדְנויִמַ-תֶא ופרח רֶׁשֲא מִי יפו בָאמ א א יי יא ְד
  יִּכ לֶארׂשִי יַהלֶא תֹואְבִצ הוי םָניִנָאיח ןֵכָל :םֶלּבְנ ןופ באָס רעֶד רעֶדיֵא ,אוי ,ןעֶמּוקעֶגְנָא
 שּורָה קׁשְמִמ הָרֹמעַּכ ןֹּמִע ינְבּו הָיְהִּת םֶדְסִּכ בָאמ רעֶּביִא טיִנ ְּךאָנ זיִא ןְראָצ םיראַה םעֶד
 רֶתיו םִ יִּמַע תיִרֵאְׁש לו הָמְמָׁשּו חֹלָמ-הֵרְכִּו עֶלַא ,ראַה םעֶד טְכּוז 8 :ןעֶמּוקעֶגְנָא ָּךייֵא
 י -לֵע ּולְבנו ופרה יִּכ םנֹואְּנ תַחֵּת םֶהָל תאְו ;םוִלָחְנִי יו םאָו ,דְנאַל םעֶד ןּופ עֶניִטיִמעֶד רֶהיֵא
 11 5 תֶא אָ יִּכ םֶהיֵלֲע ; הָוהְי אָרֹונ : תֹאָבְצ הָוהְי םִע טֶכּוז .םיִטָּפְׁשִמ עֶנייֵז ןּוהְעֶנ טאָה רֶהיֵא

 פרי יד טל סב טו אש שדי ערע ןעטלע יהוא יי בע יע
 14 דֿפק-טַנ םֵאָק 2 עט טי הכעמ צְבִרו עו הִצ יראו + :ןראצ סה =
 הָוְרַא יִּכ הַּ 8 ןולַחַּב רָהׁשְ לוק ניי היֶרהְַּכְּב "הע 0 ןֹולְקְׁשַא הא ןוו טְזאָלְרעֶּפ
 וט ;רִרִמֲאָה חַטַכְל תֶבֶׁשּיַה .הָזילַעְ רצה תאז :הָרָש ןעֶטיִמ ןיִא טעוֶו ךודְשַא ,ןעֶרעוֶו טְסיוו
 ןֹורְקִע דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶּביִרְטְרעֶפ גאָט
 םעֶד ןּופ ןעֶטְראָּב םעֶד אייֵּב רעֶניֹואְוְנייַא איִד ּוצ העְו יֹוא 8 :ןעֶרעוֶו ןעֶסירעֶגְסיֹוא טעוֶו
 דְנאַלסאָד ,ןַעַנְּכ יֹוא;ְךייֵא ןעֶנעֶק זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו סאָד !םיִתֵרְּכ קְלאָפ אּוד יֹוא ,םָי

 ּטיִנ רעֶניֹואוָוְייֵא עֶנייֵק ןעֶלאָז םִע יִרְּב ,ןעֶגְליִטְרעֶפ ָּךיִד לעוֶו ְּךיִא ןיִראו םיִּתְׁשִלְּפ איִד ןּופ
 -סאַּפ איד ןּופ ןעֶגְנּוניֹואוו ראַפ ןייַז טעדֶו םַי םעֶד ןּופ ןעֶטְראַָּב רעֶד דְנּוא 6 :ןייַז ריִד ןיִא
 ראפ ןייַז טעוֶו ןעֶטְראָּב רעֶד דְנּוא 7 :ףאָׁש איִד ראַפ ןעֶלאַטְׁש דְנּוא ןעֶּבּורְג טיִמ ,רעֶכּוט
 אייֵז ,ןעֶדייוֵו ּוצ ְּךיִז יֵדְּכ ,אייֵז ראַפ הָדּוהְי ןּופ דְניִזעֶנְזיֹוה םעֶד ןּופ גְנּוּבייֵלְּבְרעֶּביִא איד
 ראַה רעֶד ןיִראז ,ןֹולְקְׁשַא ןּופ רעֶזייֵה איִד ןיִא טְבאַנ רעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶלְרעֶדיִנַא ְּךיִז ןעֶלעוֶו
 :טְפאַשְנעֶגְנאַפעֶג עֶרייֵז ןעֶרְהעֶקְמּוא טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶקְנעֶדעֶג אייֵז ןַא טעוֶו טאָג רֶעייֵז
 טיִמ ,ןֹומַעייֵנְּב איִד ןּופ גָנּורעֶטְסעֶל איִד דְנּוא ,בָאֹומ ןּופ הָּפְרֶח איִד טְרעֶהעֶג ּבאָה ָּךיִא 8
 -עֶרְגְרעֶפ ןעֶצעֶנעֶרְג עֶרייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,קְלאָפ ןייֵמ טעֶדְנעֶׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז עֶכְלעוֶו
 ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז ּבעֶל ְּךיִא איוו רֶהאְוְו יֹוזַא ,םֹוראָדפ :טְרעֶס
 איֵד איז יֹוזַא ,הָרֹמֲע אי יֹוזַא ןֹומַעייֵנְּב איִד דְנּוא ,םֹודְס איז יֹוזַא ןייַז טעוֶו בָאֹומ ןיִראוָו
 איד ,גנּוטְסיוִוְרעֶפ עֶניִּבֶע עֶנייֵא דְנּוא ,ןעֶּבּורְג-ץְלאַז דְנּוא רעֶנְרעֶד ןּופ גְנּוטייֵרְּפְׁשְסיֹוא
 ןעֶלעוֶו רעֶקְלעֶפ עֶניִרְּביִא איִד דְנּוא ,ןעֶּביֹורעֶּב אייֵז לאָז קְלאָפ ןייֵמ ןּופ :ְנּוּבייֵלְּבְרעֶּביִא
 ןעֶּבאָה אייֵז לייזֵו ;הָוֲאַנ עֶרייֵז ראַפ ןעֶּבאָה אייֵז ןעֶלעוֶו עֶניִזאָד םאָד 10 :ןיָנְׁשְרַי אייז
 רעֶד 11 :תֹואָבְצ ראַה םעֶד ןּופ קְלאָּפ םעֶד ןעֶנעֶק טְכאַמעֶנ םיֹורְנ ְּךיִז דְנּוא טְרעֶטְסעֶלעֶג
 ןעֶכאַמ (ףאַלְׁש רעֶדָא) רעֶנאָמ טעוֶו רֶע ןיִראוָו ,אייֵז ןעֶגעֶק ְּךיִלְרעֶטְכְראָפ ןייַז טעוֶו ראַה
 מֶרָא ןייַז ןּופ ׁשְנעֶמ רעֶכיֵלְטיִא ןעֶקיִּב ךיִז טעוֶו םֶהיֵא ּוצ דְנּוא ,רְרֶע רעֶד ןּופ רעֶטעֶנ עֶלַא
 ןעֶנאָּלְׁשְרעֶד טעוֶו רֶהיֵא ,םיִׁשּוּכ רֶהיֵא ְךיֹוא 12 :רעֶקְלעֶפ איִד ןּופ ןְלעֶזְניִא עֶלַא ּוליִּפַא
 ,ןֹופָצ ןעֶנעֶק דְנאַה עֶנייֵז ןעֶקעֶרְטְׁשְסיֹוא טעוֶו רֶע דְנּוא 13 :דְרעוֶוְש ןיימ ָּךְרּוד ןעֶרעוֶו
 איד איד טְסי יֹוזַא ,ןעֶכאַמ טְסיוִו הִוְניִנ טעוֶו רֶע דְנּוא ,רּושַא ןעֶנְליִטְרעֶפ טעוֶו רֶע דְנּוא
 תֹויַח עֶלַא ,ןעֶטיִמ רֶהיֵא ןיִא ןעֶנעֶלְרעֶדיִנַא ְּךיִז ןעֶלעוֶו םעֶדאַטְס דְנּוא 14 :רָּבְדִמ
 -ְךעֶּביִא ןעֶלעֶֶו דֹוּפִק דְנּוא תַאָק לעֶנעֶפ איִד ְּךיֹוא דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ איד ןּופ
 ןיִא ןעֶגְניִד טעוֶו לֹוק רֶעייֵז ,רעֶכעֶד (ןעֶלייֵז עֶטְׁשְרעֶּביֹואָו עֶרְהיִא ןיִא ןעֶניִטְכעֶנ

 -ןעֶנעֶמ עֶרְהיִא ןיִראָו .לעֶוְׁש רעֶד ףיֹוא (ןיֹוׁש) זיִא גְנּוטְסיוִוְרעֶפ ,רעֶטְסְנעֶפ איִד
 איד ויִא םאָד 18 :ןעֶרעֶו (ןעֶסיִרעֶגְסיֹוא) טְקעֶלְּפְטְנַא ןעֶלעוֶו ןעֶקְלאַּב רעֶמייֵּב
 טְגאָזעֶג טאָה םאִו דְנּוא ,טייֵהְרעֶכיִז ןיִא טְניֹואְועֶנ טאָה םאִו טאָּטְׁש עֶכיֵלעֶרְפ

 ןיא
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 הָיחל ץֵּברִמ הֶּמׁשְל הָתְוה ! יא דוָ ִסְּפִאְויִנֲא הֶּכְבָלְּב
 :ודָי עיני קֹרְׁשִי ָהיֶלָע רֶבֹוע לֹּכ

 ג

 אֵל ליקּב הָעְמָׁש אָל :הָיַה ריעָה הָלֶאְנְוהָאְרִמ יה א 2
 :הָבֵהְק אל ָהיֶהלֶא-לֶא הָחְָׂב אֵל הָוהיִּב רָמומ הָחְקִל

 אל בֶרֶע יִבֲאְ ָהיֶטְפִש םִנֲאְׂש תֶוירֲא ּהְּבְרִקב ָהיֶרָׂש 3
 -לֶלֲח ָהינָהִּכ תִֹהְנִּביׁשְנַא םיֹוחְפ היִאיִבְנ :רֵקּכל יִמרָג 4
 הָלוע הׂשֵעַי אָל הָּבְרַקְּב קיּדִצ הוהְי :הָרֹּת וָסִמָח ׁשֶרֹק ה

 לָוע עֶדויאַלְו רֶלֶעָנ אָל רֹואָלןּתו ֹוטָּפְׁשִמ רֶקבַּב רֶקֹבַּב
 םָתֹוצֹוח יִּתְבִרֲחֶה םֶתֹונַּפ ּוּמַׁשָנ םִיוג יִּתַרְכִה :תֶׁשֶּב 6

 יִּתרַמָא :בֵׁשֹו ןיָאמ ׁשיִא-ילְִּמ םֶהיִרָע ּדְִנ רֶבֹוע יִלְּבִמ ז
 -רֶׁשֲא לּכ ּהָנֹועְמ תֶרֶּכִיאְלְו רֶמּומ יְִקִּת יתֹוא יִאְריִּתיַדַא

 ןֵכָל :םֶתֹוליִַע לָּכ ּותֹוחְׁשִה ּומיִּכְׁשִה ןֵכֶא ָהיֶָצ ִּתְרַקְּפ 5
 ףסַאָל יִטָּפְׁשִמ יִּכ דַעְל ימוק םויל הָוהְימֶאָנ ילּכַה
 יּפַא ןורֲח לַּכ יִמִעַז םָהילֲע ךפְׁשִל תֹוכלְמַמ יִצְבָקְל םיונ

 םיִמַעילִאדּכְהֶא ָאייּכ :ץֶרָאָה-לְּכ לֹכָאְּתיִתאנקׁשֵאְּב יב 5
 :דָחָאּכְׁשוָרְבִעְל הָוהְי םֵׁשְּב םֶלְּכ אָרָקל הָרּורְב הְָּׂש

 םכ :יִתָחְִמןובז צפת יֵָתִע שוָכיירַנלרבעמ }4
 זָאיכ יב ָתְַׁשְּפ רֶׁשֲא ךיפליקַע לֵלִמ יִׁשֹובַת אֵל אּוהַה
 רֵהְּבדוָע הֶהְבִנְ יְִסֹותדאֶלְו הוא יזילַעדִּבְרִּקִמ ריִסָא
 :הָוהְי םֵׁשְּכוסָחולֶדְינְע םִע ּךּברַקְביִּתְרַאְׁשִהְו :יִׁשְָק

 יאָלְו בו ורְבְריאְַו הָלוַ ׂשע--אל לֵאָרְשִי תירֵאְׁש 5
 ןיאו וצְָרְו ּועְרִי הָּמִהייֵּכ תיִמְרַּת ןוָשְל םֶהיֵפְּב אֵצְמִי

 הב הינפצ

 ץּוח דְנּוא ,סֶע ןיִּב ְּךיִא ץְראַה רֶהיֵא ןיִא
 זיִא איח רעֶּבָא !עֶרעֶדְנַא עֶנייֵק זיִא ריִמ
 גְנּורֲעיֹוה ַא ןעֶראָװעֶג טְסיִוְרעֶּפ איז
 רֶהיִא ךְרּוד ןְהעֶג סאו עֶלַא !תֹויַח ראַפ
 ;דְנאַה עֶרייז טיִמ ןְלעֶקאָׁש ,ןעֶּטאָּפִׁש

 נ לעטיפאק

 -ָנייֵא דְנּוא עֶניִצּומְׁש איִד ּוצ העְו יֹוא 1
 איִז 2 :גְנּוקיִרְדעֶּב ןּופ טאָטְׁש ַא ,עֶטְכיִרעֶג
 טאָה איִז ,לֹוק םעֶד ּוצ טְכְראָהעֶג טיִנ טאָה
 -ךעֶפ טיִנ טאָה איִז ,רָסּומ ןעֶמּונעֶגְנָא טיִנ
 ְךיִז טאָה איִז דְנּוא ,ראַה םעֶד ףיֹוא טְעיֹורְט
 עֶרְהיִא 8 :טאָנ רֶהיֵא ּוצ טְנְרעֶנעֶג טיִנ
 איװ ןעֶנעֶז רֶהיֵא ןעֶׁשיִוְצ ןעֶטְׁשְריִפ
 ןעֶנעֶז םיִטְפֹוׁש עֶרֶהיֵא ,ןעֶּבייֵל עֶדְנֶעייֵרְׁש
 לאָמַאטיִנןעֶזאָל אייֵז ,ףעֶלעֶֶו-טְכאַנ איו
 ;ןעֶנְראָמ ּוצ ויִּב רעֶנייֵּב איִד רעֶּביִא
 דְנּוא גיִניִזְטְכייֵל ןעֶנעֶז םיִאיִבְנ עֶרֶהיֵא 4
 -ְךעֶפ םיִנֲהֹּכ עֶרְהיִא ,ןעֶׁשְנעֶמ עֶׁשְלאַפ
 (ׁשֶרְקַמַה תיִּב סאָד ללַחְמ ןעֶנעֶזנ ןעֶכעוֶוְׁש
 :הָרֹוּת איִד טְּביֹורעֶגְקעוֶוַא ןעֶּבאָה אייֵז

 ולָויֵחְמׂש לָארׂשִי ּוירָהןויִציתַּכ יָד =  :רִרֲחִמ א
 ְךֵבֹיִא הָּפ ךוטָּפְׁשִמהָוהְי דיָסה :םִַלָׁשּוהְי תַּב בֹלילְכִב וט
 םִַּב :רוָ עַר יָאריִתיאָל ךברקּב הָוהְי ! לֵאָרְׂשיְךלֶמ יז

 ;ךיָדָי יּפרַײלַא ןויצ יאָריּתילַא םִלָׁשּוריִל רֶמָאי אּוהֵה

 ,רֶהיֵא ןעֶׁשיוִוְצ זיִא ראַה רעֶשְכעֶרעֶג רעֶד2

 ןעֶכיֵלְטיִא ,טְכעֶרְמּוא ןייֵק טיִנ טּוהְט רֶע
 םּוצ םיִׁשָּפְׁשִמ עֶנייֵז רֶע טְגְנעֶרְּב ןעֶנְראָמ
 ,טְרעֶניִמעֶג טיִנ טְרעוֶו םִע דְנּוא ,טְכיֵל

 -לעֶפ טְגְליִטְרעֶפ ּבאָה ְּךיִא 6 :הָשּוּב עֶנייֵק טיִנ ןעֶנעֶק טְכעֶרְמּוא ןֶעּוהְט סאוָו איִד רעֶּבָא
 טֶהעֶג רעֶנייֵק םאֶד טְכאַמעֶג בּורָח ָּךיִא ּבאָה ןעֶסאַנ עֶרייֵז ,טְסיוו ןעֶנעֶז ןעֶמְרּוט עֶרייֵז ,רעֶק
 ריִמּבאָהְּךיִא 7 :רעֶניֹואוָוְנייֵא ןְהָא דִנּוא ןעֶשְנעֶמ ןֶהָא ,טְסיוִוְרעֶפ ןעֶנעֶז טעֶטְׁש עֶרייֵז .ךְרּוד
 גְנּוניֹואוו עֶרייז יִדְּכ ,רָסּומ ןעֶמעֶנְנָא טְסעוֶו אּוד ,ןעֶטְכְראַפ םיוִועֶג ְּךיִמ טְסעוֶו אּוד ,טְכאַרְטעֶג
 -אָרְמִׁש ּוצ) רֶהיֵא רעֶּביִא טְקְנעֶדעֶגּבאָה ָךיִא סאו םעֶלַא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ טיִנ לאָז
 עֶרייֵז עֶלַא ןעֶּבְראָדְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא היִרָפ ןעֶנעֶז אייֵז רעֶּבָא ,(ןעֶפ
 לעדֶו ְךיִא ןעוֶו גאָט םעֶד ּוצ זיִּב ,ראַה רעֶדטְנאָז ,ריִמ ףיֹוא ְךאָד טעֶטְראוַו םּוראָד 8 :םיִׂשֲעַמ
 איד ןְלעֶמאַזּוצְנייֵא ,םיֹוג איד ןְלעֶמאַזְרעֶפ ּוצ זיִא טָּפְׁשִמ ןייַמ ןיִראָו ,ּביֹור םּוצ ןְהעֶטְׁשְפיֹוא

 איד ןיִראָו ,ןְראָצְמיִרְג ןעֶצְנאַג םעֶד ,ןְראָצ ןייֵמ ןעֶסיִנּוצְסיֹוא אייֵז רעֶּביִא יֵדְּכ עֶבייֵרְניִנעֶק
 לאָמְסְנעֶד ןיִראָו 9 :הָאְנַק עֶנייֵמ ןּופ רֶעייַפ םעֶד טיִמ ןעֶרעוֶו טְנעֶרְּבְרעֶפ טעוֶו דֶרֶע עֶצְנאַג
 ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶפּורְנָא עֶלַא ןעֶלאָזאייִזיִדְּכ ןוׁשְל ןייַר ַא רעֶקְלעֶפ איִדּוצ ןעֶרְהעֶקְמּוא ָּךיִא לעֶו
 ,שֹּוּכ ןּופ ְךייֵט טייֵז רעֶנעֶי ןּדפ 10 :הָתּורְבַח עֶנייֵא ןיִא ןעֶניִד םֶהיֵא ןעֶלאָז דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ

 ןיִא 11 :הָנְּתַמ עֶנייֵמ ןעֶנְנעֶרְּב עֶטייֵרְּפְׁשּוצ עֶנייֵמ ןּופ רעֶטְכעֶמ איד ,רעֶטעֶּבְנָא עֶנייֵמ ןעֶלעֶו
 םיִׂשֲעַמעֶטְכעֶלְׁש עֶנייַד עֶלַא ןעֶנעוֶו ןעֶרעוֶוטְמְהעֶׁשְרעֶּפ טיִנ אּוד טְסעוֶו גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד
 -יווְצ ןופ ןעֶמעֶנְקעוֶוַא ָךיִא לעוֶו לאָמְסְנעֶד ןיִראוָו ,ריִמ ןעֶגעֶק טְגיִדְניִזעֶגטְסאָהאּודפאָוטיִמ
 טיִנטְסעוֶו אּוד דְנּוא ,טייֵהְצְלאָמְׁש עֶנייֵד ןעֶנעוֶו טייֵרְפעֶנ ְּךיִז ןעֶּבאָה םאָו עֶכְלאָזַא ריִד ןעֶש
 ןעֶזאָלְרעֶּביִא ריִד ןעֶׁשיוִוְצ לע ָךיִא דְנּוא 19 :גְראַּב ןעֶניִלייֵה ןייֵמ ףיֹוא ןייז גיִטיִמְכיֹוה רֶהעֶמ
 םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא ןֶעיֹורְטְרעֶפְןעֶלעוֶו אייֵז רעֶּבֶא ,קְלאָפשעֶדְנעֶלֶע דְנּוא םעֶמעֶרָא ןייֵא
 ןעֶלעוֶו אייז דְנּוא ,ןּוהְמטְכעֶרְמּוא ןייק ןעֶלעוֶו לֵאָרְׂשִי ןיִא עֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא איִד 18 :ראַה
 בָנּוצ עֶׁשְלאַפ ַא ןעֶרעוֶו ןעֶנּופעֶג ליֹומ רֶעייֵז ןיִא טיִנ ְּךיֹוא טעוֶו סִע דְנּוא ,ןעֶבאָז ןעֶגיִל עֶנייֵק
 :ןעֶקעֶרְׁשְרעֶדטיִנאייַז טעזֶו רעֶנייֵק דְנּוא ןעֶנעֶלְרעֶדיִנַא דְנּוא ןעֶׁשאַּפ ְךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז טְרֶעייֵנ
 דָנּוא ְּךיִד אייֵרְפ ,לֵאָרְׂשִי ָא םיֹוא אייֵרְׁש !ןֹויִצ ןּופ רעֶטְכאָמ אּוד. ָא ,גְניִז 4
 רעֶד 15 :םִיַלָׁשּורְי ןופ רעֶטְכאָט אוד ץְראַה ןעֶצְנאַנ ןייַד טיִמ ְךיִלְהעֶרְפ אייֵז
 עֶנייַד טְרְהעֶקעֶגְקעוֶוַא טאָה רֶע .טְביִרעֶגְפאָרְּטְׁש עֶנייֵד ןּוהְטעֶגְקעֶוַא טאָה ראַה
 רֶהעֵמ טיִנ טְסְלאָז אּזד ,ריִד ןעֶׁשיוִוְצ זיִא ראַה רעֶד לֵאָרְׂשִי ןּופ ָּךֶלֶמ רעֶד ;הְנייַפ
 אּוד .םִיַלָׁשּורְי ּוצ ןעֶנאָז ןעֶמ טעוֶו גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא 16 :םעֶּטְכעֶלְׁש ןייק ןעֶהעֶז
 :ןעֶרעֶװ ףאַלְׁש טיִנ דְנעֶה עֶנייַד ןעֶזאָל ןֹויִצ ּוצ דְנּוא ןעֶּבאָה אָרֹומ ןייק טְסְלאָז

 רעד
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 וד ההמְִׂב ְךיַלָע ׂשיִָ עֶר א ךקלַא הָודְי יֵחְצ זיִא סאָו טאָג ןייֵד ראַה רעֶד 7
 רֶע ,ןעֶפְלעֶה ּוצ קְראַטְׁש זיִא ,רי 18 יּתְפַסא דיונמ יט ּוהָּנִרְּב ךל נ ותָבתַאְּ ׁשיִרֲחַי :

 19 --כָכ--תֶא הָשֹ ינְגִה :הָּפִר ִת ָהיֵלָע תֶאְׂשַמ וָה ְּךֵּמִמ ? .ןעֶפְלעֶה ּוצ קְראַטְׁש זיִא ,ריִד ןעׁש
 ץבקֶא הָחְּדַּהְו הִָלְצַה-תֶא יִּתִׁשהו הְו אהה תֶעָּב ְךיַעְמ * ם"מ ןְעייֵרְפ ריד רעֶּביִא ְּךיִז טעוֶו
 כ איִהַה תֵעָּב :םֶּתְׁשִּב ץֶרָאָה-לֶכְּב םֵׁש לו הָלֵה תל םִּתְמׂשְו עֶנייֵז ןעֶנעוֶו ןעֶנייוֵוְׁש טעוֶו רֶע ,הָחְמִש
 םֵׁשְל םֶכְתֶא ןֵמָאִּכ םֶכְתֶא יָצְּבַק תעָבּו םֶכְתֶא אֵּבָא ריִד רעֶּביִא ָּךיִז טעוֶו רֶע טְפאַׁשְּביִל

 "יז עֶל כי ַתּוָבָׁשדתֶא יבו = = יִמ 1 = הּלֵה לו :

 םקיעַל ם ּׁ ראה מל ןעֶנעֶז םאוְו איִד 18 :גְנאַזעֶג טיִמ ןְעייֵרְפ
 :הודי רַמָא

 :' *  לעֶו םיִבֹוט םיִמָי איִד ןעֶנעוֶו גיריֹורְט

 4 ןּופ ןעֶנעֶז סאָו איִד ,ְלעֶמאַזְנייֵא ְךיִא
 יג ח :הָּפְרֶח ַא ןעֶועוֶועֶג זיִא אָּׂשַמ רֶהיֵא ,ריִד
 לעוֶו טייֵצ עֶניִּבְלעֶזְרעֶד ןיִא ,העָז 9

 א ,רעֶגיִנייֵּפ עֶנייֵד עֶלַא ּוצ ןּוהְט יֹוזַא ְךיִא
 זיִא םאֶו איִד ןעֶפְלעֶה לעדֶו ָּךיִא דְנּוא
 א דֶח א 7 וׁשֶרֹהַּב ךלָּמַה ׁשויְרְרְל םִַתְׁש א ןְלעֶמאַזְנייֵא לעוֶו ְךיִא דְנּוא ,גיִדעְקְניִה

 הֹּכַ קָרֶ דין ֶַׁשּוהי-לֶאו הָרּוְי תַתַּ לֵאְְּלַאְׁ == יק"א ר עי) ףיש שי עא ךֶב לֵפרלֶא אינה נתיְּ היהי-רגד היה של וו לעֶװ ְךיִא דְנּוא ,עֶנעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ איִד
 זהֶּזַה םָעָה רַמאֵל תִאְבִצ הָוהְי רַמָא הּכ :רֶמאֵל לִדָּנַה (עֶטּוג) ַא ּוצ דְנּוא ,ּביֹול ַא ּוצ ןעֶכאַמ
 פ "רֵבָּד יהיו ;תֹונָּבַהְל הָוהְי תִיַּב =: אֵת אֵל ּורְמֶא ןעֶנעֶז אייֵז ּואוְז רעֶדְנעֶל עֶלַא ןיִא םֵׁש
 תֶבֶׁשְל םֶמַא טֶכָל תַעַה :רֶמאֹל אב ינֵהיִדְּב הי -רעֶד ןיִא 20 :ןעֶזעוֶועֶג טְמעֶׁשְרעֶפ

 ךייא ךיא יי וֵכ ה הָוהְי רמָא הֹּכ הֶּתִעְו : בֶרָה הֶּזַה תִיַּבַהְו םיִנּופְס םֶכיֵּתָבְּב 6 = יי יי יי יי טא
 5 אֵבָהְוהֵּבְרַה םֶּתְעַר ;םֶכיֵכְרַהלַע םֶכְבַבְל ומיׂש תֹוָאָבִצ (קירּוצ) ְךייא ְּךיִא לעוֶו טייֵצ רעֶניִּבְלעֶז
 יאָ ׁשֹוָבָל הָרְכו שלא או ִתָש הָעְׂשְלְדיִאְו לוָכָא טֶצֶמ ךיִא לעו טייֵצ רעֶד ןיֵא דְנּוא ,ןעֶגְנעֶרְּב
 זהֹּכ  :םוִקָנ רֹוהְצילֶא רֵֹּּתְׂשִמ רֵכְַׂשִמְהְו ול םֶהל ןעֶכאַמ לעוֶו ְּךיִא ןיִראָו ,ןְלעֶמאַז ָךייֵא

 == ,ן=י=* "רד 6) "= יזרילז איר י* == = 5 :

 ו וָלָע :םֶכיִכְרַד-לַע םֶכְּבַבְל מיש תאְבִצ הָוהְי רמִא עֶלַא רעֶשְנּוא ּביול ַא ראַפ ןעֶמאָנ רֶעייֵא
 רַמָא בָא ּב-הֵצְדאְו ּבַחּונבּץ םֶתאֵבורָָה לעוֶו ְּךיִא ןעוֶו ,דְרֶע איִד ןּופ רעֶקְלעֶפ
 :ראַה רעֶד טְגאָז ,ןעֶניֹוא עֶרייַא ראָפ טְפאַׁשְנעֶגְנאַפעֶג עֶרייֵא ןעֶגְנעֶרְּבִקִירּוצ

 רוה :

 םעֶד ןיִא ,שדח ןעֶטְסְקעֶז םעֶד ןיִא .ָּךֶלֶמַה שֶוְיְרָד ןּופ רֶהאִי ןעֶטייוֵוַצ םעֶד ןיִא 1
 ּוצ איִבָנַה יֵגַח ְּךְרּוד ןעֶזעוֶועֶג ראַה םעֶד ןּופ טְראָָו םאֶד זיִא ,שדֹח ןּופ גאָט ןעֶטְׁשְרֶע
 ןּופ ןְהּוז ַעְׁשֹוהְי ּוצ דְנּוא ,הָדּוהְי רעֶּביִא רעֶלְהעֶפעֶּב רעֶד ,לֵאיִּתְלַאְׁש ןּופ ןְהּוז לֶבָּבְרִז

 ּוצ יֹוזַא ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,לֹודָנַה ןֵהֹּכ רעֶד ,קָדָצּוהְי

 םעֶד ןּופ זיֹוה םאָד ןעֶמּוקעֶג טיִנ ְּךאָנ זיִא טייֵצ איִד ,ןעֶבאָז קְלאַָפ עֶניִזאָד סאָד ,ןעֶנאָז

 ואיִבָנַה יֵנַח ָּךְרּוד ןעֶמּוקעֶנ זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו טאָד דְנּוא 8 :ןֶעיֹוּבּוצְפיֹוא ראַה
 -עֶּב רעֶזייַה ןיִא ןעֶניֹואְו טְלאָז רֶהיֵא זַא ;ְךייֵא ראַפ טייֵצ םִע זיִא 4 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא
 יֹוזַא דְנּוצַא דְנּוא 2 ?בּורָח זיִא ׁשֶדְקִמַה תיֵּב עֶניִזאָד סאָד דְנּוא ,ןעֶקְלאַּב טיִמ טקעֶד

 רֶהיֵא 6 :ןעֶנעוֶו עֶרייֵא טְכאַרְטעֶּב (ּוצ רעֶצְרעֶה עֶרייֵא טּוהְט) ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז
 רֶהיֵא רעֶּבָא טֶסֶע רֶהיֵא ,תֹואּובְּת גיִנעֶװ טאָה רֶהיִא רעֶּבָא ,ליִפ טְעייֵזעֶג טאָה

 טעֶדייֵלְק רֶהיֵא ,ןעֶקְנּורְטעֶגְנָא טיִנ טְרעוֶו רֶהיֵא רעֶּבָא טְקְניִרְט רֶהיִא ,טאַז טיִנ טְרעוֶו
 תֹוריִכְׂש ןייַז ןיֹוׁש טְניִרְק םאָו רעֶד דְנּוא םֶראַו טְרעוֶו רעֶנייֵק רעֶּבָא ןָא ְּךייַא
 רעֶד טְנאָז יֹוַא 7 :לעֶטייַּב ןעֶניִדְרעֶכעֶל ַא ןיִא ןייֵא תֹוריִכְׂש ןייַז דֶניִּב רעֶד

 ףיוא ףיֹורַא טֶהעֶנ 8 :ןעֶנעֶו עֶרייֵא ףיֹוא רעֶצְרעֶה עֶרייֵא טּוהְט ,תֹואָבְצ ראַה

 -אָה לעוֶו ָּךיִא דְנּוא היֹוה סאָד טֶעיֹוּב דְנּוא ,ץְלאָה טְגנעֶרְּב דְנּוא ,גְראַּב םעֶד
 טְנאָז הֹובָּכ ןעֶּבאָה ָּךְרּודאַד לעֶװ ְְָּךיִא דְנּוא ,ןיִראַד ןעֶלאַפעֶנְליֹואְו ַא ןעֶּב

 רעד
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 ִּתְחַפנו תיבה םֶתֹאִבֲתַוְטֶעְמִל הָּנִהְ וו הֵבְרִהילֶא הָנָּפ ;הָוהְי 9
 םֵרָח אּוהירַׁשַא יִתיִּב ןַעי תֹואְבִצ הָוהְי םאָנ הֶמ ןעַי וב

 םִימָׁש ואְלְכ םֶביֲֵע פילע :ותיבל ׁשיִא םי צר םֶּתִאְו י
 סַעְו ץֶרָאָה-לע ברח אֵרְקִאְו 1 הלּובְי הָאלְּכְץְרַאהְו לָשִמ 1

 רֶׁשֲא לַעַו רֶהְצִיַה-לעו ׁשֹוריִּתַה--לַעָו בג םיִרָהֶה
 עיני--לֶכ לו הָּמְּבַה-לַעְו .םֶרָאָה-לַעְו הָמְדֲאָה ַאיצֹוּת

 ךֶּב ַעֶׁשֹוהְי לאו ֵלַׁשו ןֵּב ו לֶבּברִז עַמְׁשַו - .:םָּמַּכ עט
 הֶרָוהְי לוקב םֶעָה תיֵרֵאׁש ! וו לו דֶּנַה יא ּפַה קֶדצהְי

 א נה רַמאֹו = ינפִמ םֶעָה ָאְרַו םֶהי תלֶא 13
 :הָוהְי-םֶאְנ סי נֲא רֶמאֵל םִעָל הָוהי תּכֲאְלַמְּב הָוהְי

 -תֶאְו הָדוהְי תַחַּפ לֵאְּתְלׁשְדִּב לֵבָּברְ ַחּור-תֶא הָוהְי רַעָיַו 4
 תיִרֵאׁש לֹּפ חור-תֶאולֹונַה ןֵהֹכַה לֶדְצהְיִב ַעֶׁשֹוהְי םּור
 ;םֶהיֵהְלַא תֹוָאָבְצ הָוהְי-תיִבְּב הָכאְלְמ וׂשֵעַו ואֹבָיַו םִעָה

 םִיַּתִׁש תַנׁשִּב יִׁשִׂשַּב ׁשֶרֹ הל הָעְּבְרַאְו םיִרָׂשָע םֹוְּב  ט

 :דֵקָּמַה ׁשָיְדִל
 = ב
 יִגַחידיְּב הָוהי-רַבּד הָיָה ׁשֶרְחַל רָחֶאו םיִרְׂשִעְּב יִעיִבְׁשַּכ א
 תַחַּפ לֵאיתְלַׁש-ִב בבל אָנירְמֶא ;ָמאֵל אי נה ג

 אש א == ןהֹּכַה קָדֶצֹול הָּבִׁש הי-לָאו
 יבַה--תַא הֶאָר רֶׁשֲא ראה כב יִמ ;רֶמאֵל םִמְה 3

 0 הָּתַע ֹותֹא םיִאֹר םֶּתַא הָמּו ןוׁשאֹרָה ודֹובְכִּב הֶַּה
 א ו לֵכֶּברִז קָזִח הָּתעְו ;םֶכיֵנעּב ןיאּכ ּוהָמָכ 4

 ע--לָּכ קֹוָהְו לֹוַָּה ןהֹּכַה קֶדְצֹהְיְּב עֶׁשֹוהְי קו
 ;רֹאְבִצ הָוהְי םֶאְנ םֶכּתִא ינָאיּכ -םאָל ץֶרָאָה

 הּודְו םִיַרְצִּמִמ םֶכְתֹאֵצְּב םֶכְּתִא יִּתַרְּכ רֶׁשֲא רֶּבְּדַה-תֶא ה
 הָוהְי רַמָא הֶכ יִּכ :ואָרוִּת-לַא םֶכְכֹוְתִּב תֶדָמֹע 5

 םביִמָׁשַה--חִא שיְִרַמ נֲאַו אה טעֶמ תַחַא דוע תֹואָבְצ

 ך"יזי
 ןידי

 .לגלייי יה+ =-*
 שבו

 יֵבַח ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד ּוצ

 הרא

 טְרְהעֶקעֶג ָךייֵא טאָה רֶחיֵא 9 :ראַה רעֶד

 -עֶב גיִנעֶװ זיִא םִע העְז דְנּוא ,ליִפ וצ

 -ִמייֵהַא סֶע טאָה רֶהיֵא ןעֶו דְנּוא ,ןעֶראוָו

 -עֶנ ףיֹוראָד ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא טְגְנעֶרְּבעֶג

 ראַה רעֶד טְנאָז ?םאֶוְראַפ ,ןעֶזאָלְּב

 ,בּורָח זיִא סאו ויֹוה ןייֵמ לייוװ ,תֹואְבְצ
 ןייַז ּוצ רעֶכיִלְטיִא טְפיֹול רֶהיֵא דְנּוא
 לעֶמיִה איִד ןעֶּבאָה םוראָד 10 :זיֹוה

 ןעֶּבעֶג ּוצ טְרעֶהעֶנְפיֹוא ְּךייֵא רעֶּביִא
 טְרעֶהעֶגְפיֹוא טאָה דֶרֶע איִד דְנּוא ,איֹוט
 ְךיִא דְנּוא 11 :םֶקעֶועֶג רֶהיֵא ןעֶּבעֶג ּוצ

 רעֶּביִא טייֵהְנעֶקּורְט ַא ןעֶפּורעֶג ּבאָה

 דְנּוא ,גְרעֶּב איִד רעֶּביִא דְנּוא ,רֶרֶע רעֶד
 םעֶד רעֶּביִא דְנּוא ,ןְראָק םעֶד רעֶּביִא
 רעֶּביִא דְנּוא ,לֶהָע םעֶד רעֶּביִא דְנּוא ,ןייֵו

 ,םיֹורַא טְגְנעֶרְּב רֶרֶע איִד סאָװ םעֶד

 ,תֹומֵהְּב רעֶּביִא דְנּוא ןעֶשְנעֶמ רעֶּביִא דְנּוא

 איִד ןּופ טייֵּבְרַא אייֵלְרעֶלַא רעֶּביִא דְנּא

 רעֶד לֶבָּבּורְז ןעֶּבאָה יֹוַא 12 :דְנעֶה
 ןְהּוז ַעְׁשֹוהְי דְנּוא ,לֵאיִּתְלַאְׁש ןּופ ןְהּוז
 םאֶד דְנּוא ,לֹודְנַה ןֵהֹּכ רעֶד קָדָצֹוהְי ןּופ

 ּוצ טְכְראָהעֶג קְלאָפ עֶניִרְּביִא עֶצְנאַג
 דְנּוא ,טאָג רֶעייֵז ראַה םעֶד ןּופ לֹוק םעֶד

 ,טְקיִשעֶב םֶהיֵא טאָה טאָנ רֶעייֵז ראַה רעֶד איו יֹוזַא ;איִבָנַה

 ןּופ ַחיִלָׁש רעֶד יֵנַח דְנּוא 18 :ראַה םעֶד ראָפ טאַהעֶג אָרֹומ טאָה קְלאָפ סאָד דְנּוא
 ּוצ יֹוזַא ,קְלאָּפ םעֶד ּוצ ראַה םעֶד ןּופ תֹוחיִלְׁש םעֶד ְּךְרּוד ,טְנאָזעֶג טאָה ראַה םעֶד
 ַחּור םעֶד טְקעוֶוְרעֶד טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 14 :ראַה רעֶד טְגאָז ;ְּךייַא טיִמ ןיִּב ְךיִא ,ןעֶנאָז

 ַעְׁשֹוהְי ןּופ ַחּור םעֶד דְנּוא ,הָדּוהְי ןּופ רעֶלְהעֶפעֶּב רעֶד ,לֵאיִתָלַאְׁש ןּופ ןְהּוז לֶּבָּבּורְז ןּופ

 קְלאַפ ןעֶניִרְּביִא ןעֶצְנאַג םעֶד ןּופ ַחּור םעֶד דְנּוא לֹודְנַה ןֵהֹּכ םעֶד קֶדָצֹוהְי ןּופ ןְהּוז
 ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא הָכאָלְמ איד ןּוהְמעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא

 םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְסְניִצְנאַוַוְצ דְנּוא רֶעיפ םעֶד ןיִא 18 :םאָנ רֶעייֵז ,תֹואָבְצ ראַה םעֶד

 :ךֵלַמַה ׁשְוְָרָד ןּופ רֶהאָי ןעֶטייוֵוְצ םעֶד ןיִא ,שדח ןעֶּטְסְקעֶז
 ב לעטיפאק

 ןּופ טְראוָו סאָד זיִא ,שדח ןעֶטעֶּביִז םעֶד ןּופ גאָט ןעֶמְסְניִצְנאַוַוְצ דָנּוא ןייַא םעֶד ןיִא 1

 ןּופ ןְהּוז לֶבָּבּורְז ּוצ ָּךאָד נאָז 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,איִבָנַה יֵנֵח ָּךְרּוד ןעֶועוֶועֶג ראַה םעֶד
 ןֵהֹּכ םעֶד קָדָצֹוהְי ןּופ ןֶהּוז ַעֵׁשֹוהְי ּוצ דְנּוא ,הָדּוהְי ןּופ רעֶלְהעֶפעֶּב םעֶד ,לֵאיִּתָלַאְׁש
 ְךייַא ןעֶׁשיִװְצ זיִא רעֶװ 8 :ןעֶנאָז ּוצ יֹזַא קְלאָפ ןעֶניִרְּביִא םעֶד ּוצ רַנּוא ;לֹודָבַה

 עֶטְׁשְרֶע עֶנייִז ןיִא ׁשֶדְקַּמַה תיֵּב עֶניִזאָד סאָד ןעֶהעֶזעֶג טאָה םאָוָו ,ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא

 עֶרייֵא ןיִא ָּךייֵלְנְרעֶפ םיִא טיִנ םִע זיִא ?דְנּוצַא םִע רֶהיֵא טְהעֶז איוִו דְנּוא ?טייֵקְכיִלְרעַה
 ,ראַה רעֶד טְנאָז ,לֶבֵּבּורְז אּוד קְראטְש אייֵז דְנּוצַא רעֶּבָא 4 ?םטיִנָראָנ איז יֹוזַא ןעֶגיֹוא
 ףֶהיֵא קְראַטְׁש טייַז דְנּוא ,לֹודָנַה ןַהֹּכ םעֶד קָדָצֹוהְי ןּופ ןֶהּוז ַעְׁשּוהְי קְראַטְׁש אייֵז דְנּוא

 טיִמ ןיִּב ְּךיִא ןיִראוָו ,טייֵּבְרַא דְנּוא ,ראַה רעֶד טְנאָז ,דְנאַל םעֶד ןּופ קְלאָפ םעֶצְנאַג
 תַרֹוּכ ְּךייַא טיִמ ּבאָה ָּךיִא סאָו ןעֶנעֶֶו ןּופ ְּךאַז איִד 2 :תֹואָבְצ ראָה רעֶד טְנאָז ;ְךייֵא
 ַחּור ןייֵמ טְּבייֵלְּב יֹוזַא ,םִיַרְצִמ םיֹוא ןעֶנְנאַנעֶנְסיֹורַא טְנעֶז רֶהיֵא ןעוֶו ,ןעֶזעוֶועֶג תיִרְּב

 ,תֹואָבְצ ראָה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ןיִראָו 6 :אָרֹומ ןייק טיִנ טאָה ;ְךייַא ןעֶׁשיוװְצ ׁשֵדֹּוקַה
 לעֶמיִה םעֶד ןעֶמְרּוטְש ןעֶכאַמ ְָּךיִא לעֶו יֹוזַא טייֵצ עֶנייֵלְק ַא ְּךאָנ רּונ זיִא םִע

 דנוא
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 וילָעָאו יִתְׁשָעְרְהְו :הָבָרְחְה"ִתֶאְו םִיַה"תֶאְו ץֶרֶאָה-תֶאְו סאָד דְנּוא םַי סאָד דְנּוא דֶרֶע איִד דְִנּוא

 ןַה תִיַּבַה-תֶא יִפאֵלְמּו םִיונַילָּכ תַּדְמֶח ואָבּו םוּגַד ָּךיֹוא לעוֶו ְךיִא דְנּוא 7 :דְנאַל עֶנעֶקּורְט
 * םִאנ םָהָה יִלְו ףֶכֶּכַה יִל :תֹאְבִצ הָודְי רֶמֶא דֹובְּכ םִע דְנּוא .םִיֹוג עֶלַא ןעֶמְרּוטְׁש ןעֶכאַמ
 : ורֲחַאָה הּזַח תִיָּבַה ובְּכ הְֶהִי  לֶחָנ :תֹואָבְצ הָהְי עֶלַא ןּופ טייֵקְגיִטְסּולְנ איִד ןעֶמּוק טעוֶו

 טל אה קו אקצא ןסידמ אָ עלמא לע ךיא דא ,רעְֶלעֶ
 תיציבנה יח ו ההילסו וה ׁשֶויִרְדְל ּתֶׁש תֶנֶׁשְב א : יב: הי .} םֶגאָז הֹובָּכ טיִמ ׁשֶדְקִמַה תיֵּב עֶניִזאָד
 וו םםיִנ בה חד אָנ-לֵאָׁש תואְבִצ הָוהְי רַמָא הֶּכ :רְמאֹל זא רע ָּבְליִז סאָד 8 :תֹואָּבְצ ראַה רעֶד
 ג עֶגוורְנּב ףֶגְכְּב ׁשְרקירׂש ִָב בׁשיִאיאָשִי ןה ;רֶמאָל הֶרֹּת טְגאָד ,ייֵמ זיִא דְלאָנ תאָד דְנּוא ןייֵמ
 יט אר ש-לָאו ןי יהילֶאְו דינַה-לֶאְו םֶתָלַהיִלֶא ּופְנכְּב ןּופ דֹובָּב רעֶד 9 :תֹואָבְצ ראַה רעֶד
 3 רְמאַֹו :אֹל מאי םיִנָהְּכַה יט ׁשֵּדְקִיִה לֶכֲאַמילְּכ טעֶז ׁשֶדְקִמַה תיֵּב ןעֶטְצעֶל ןעֶניִזאָד םעֶד

 םִנֲהּכַ עו אָמְיִה הָלֵא-לבְּבשֶפניאַמְט עייסא יה ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןּופ איװ ןייֵז רעֶסעֶרְג
 4 יגַה-ךכְו הָזַהֲֹעָה ןֵּכ רֶמאֹ יִנַח ןעַיו :אָמְטִי ורְמאֹ לע ְּךיִא ןיִראוָו ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְגאָז
 רֶשֲאו םֵהיֵדְיהָׂעִעמ-לֶּכ ןכְו הָוהימאְנ נְפל הוה טְרָא ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא םֹולָׁש ןעֶּבעֶג
 :הָרָודְי לֵכיֵהְּב ןְבָא-לֶא באהוש םִרָמִמ הָלעמו הֶּוַה : 7 ערי יצ םייהױמ םֶכְְִל אנש הָעו:איה אָט םׁש ביר: םעֶד ןיִא 10 :תֹואְבְצ ראַה רעֶד טְנאָז
 םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְסְניִצְנאוַוְצ דְנּוא רֶעיִפ

 הב ;םֶרָשַכ הָתְְהְו הר םׁשִמֲה לד בֵקֵה רֹראָי ןעֶטייֵוְצ םעֶד ןיִא ,שדֹח ןעֶטְנייַנ
 םכיִרי הֹׂשֲעַמילְּכ תֶא דֶרְּכַבּו ןֹוקְריִּו ןיפדׁשַּב םֶכְתִֶא םעֶד ןּופ טְראָו סאָד זיִא ןׁשוָוְרָד .ןּופ
 :* םִיַהְדמ םֶכְבַבְל אָניומיִש ;הָוהישאָנ יִלֲא םֶכְתֶאְדיאְו  וצ .יֹוזַא איִבָנַה יִגַח ָּךְרּוד ןעֶזעוֶועֶג ראַה
 םֹויַהךִמִל יִציִׁשְּתִל הָעָּבְרַאְו םיִרְׂשֶע םּימ הָלֶעָמְו הוה ראַה רעֶד טְנאָז יֹוַא 11 :ןעֶנאָז ּוצ
 19 עַרְּוַה דוָעַה ;םֶכְבַבְל ּומיׂש הוהְי-לֶכיֵה רַּכִי-רֶׁשֲא םיִנֲהֹּכ איִד אייֵַּב ןָא ְּךאָד נעֶרְפ ,תֹואָבְצ

 םצָׂשְנ אֵל הָּוַה ץעוו ןִֹמְרָהְו הָנאְּתַהְ ןְפְגַה-דעו הָרּונְּמַּב :ןעֶנאָז ּוצ יֹוַא הָרֹוּת רעֶד ןעֶנעֶו
 : לָ ה ו הודירבר 1 : רבא הוה הא םעֶד ןיִא טְנאָרְּט רעֶנייֵא ןעוֶו העֶז 2
 1 לֵבְּבְרץלֶא רֹמָא :רֶמאֵל ׁשֶרֶחַל הֵעֶּבְרַאְ םיְִשְֶּכ יאה ריילק ןייז ןופ (עֶלאפ איד ןיִא) קֶע

 :ץֶרָאָה-תֶאְו םִיַמָׁשַהתֶאׁשיִעְרַמ ִנֲא רֶמאֵל הָדּוהי-תַחַּפ יש :
 עג בינה תוָכָלְמִמ קֶוח יִּתְרִמְׁשְִו תוכָלְמִמ אָ יִּתְכַפָהְו 15 = וה | רֶצ ןעוֶו דַנּוא וׁשייֵלְּפ גיִלייֵה
 יע רעֶדָא ,טיֹורְּב םאָד דייֵלק קֶע םעֶד טיִמ
 זייֵּמְׁש ַא דְנעֶנְריִא רעֶדָא ,לֶהֶע םאָד רעֶדָא ןייוֵו םעֶד רעֶדָא ,שייֵלְפ עֶנעֶטאָזעֶג סאָד
 דְנּוא 13 :ןייֵג טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג ןעֶּבאָה םיִנֲהֹּכ איִד דְנּוא ?טְגיִלייֵהעֶג םאָד זיִא
 ןּופ סעֶּפִע ןָא טְרָהיִר דְנּוא תֶמ ַא ןעֶנעוֶו אֵמָט זיִא םאוָו רעֶנייֵא ןעוֶו ,טְגאָזעֶג טאָה יֵנַח
 טְנאָזעֶב דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶג ןעֶּבאָה םיִנֲהֹּכ איִד דְנּוא ? אֵמָמ ןייַז םִע לאָז ,םעֶלַא םעֶד
 סאָד זיִא יֹוזַא דאָרְנ ,טְגאָזעֶג רֶנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג טאָה יֵנַח דְנּוא 14 :אֵמִמ ןייַז לאָז םִע
 יֹוזַא דְנּוא ,ראַה רעֶד טְנאָז ,ריִמ ראָפ קְלאַפ עֶגיִזאָד םאָד זיִא יֹוזַא דְנּוא ,קְלאַפ עֶניִזאָד
 ביִרְקַמ טְראָד ןעֶנעֶז אייֵז סאָו סאָד ְּךיֹוא דְנּוא ,דְנעֶה עֶרייֵז ןּופ םיִׂשֲעַמ עֶלַא ןעֶנעֶז
 םעֶד ןּופ ץְראַה רֶעייֵא ּוצ סֶע םּוהְט ;ךייַא ְּךיִא טעֶּב ,דנּוצַא רעֶּבָא 18 :אֵמָמ זיִא

 ןְרעֶדְנַא םעֶד ףיֹוא ןייֵטְׁש ןייֵא ְּךאָנ טְרעוֶו םִע רעֶדייֵא ,רעֶטייוֵו דְנּוא ןָא גאָט ןעֶניִטְנייַה
 זיִא ןעֶמ ןעוֶו טייֵצ רעֶנעֶי טייַז 16 :ראַה םעֶד ןּופ לַכיֵה םעֶד ןיִא טְנעֶלעֶג ןייֵטְׁש
 ןעֶמ ןעוֶו ןְהעֶצ ןעֶזעוֶועֶג רּונ סֶע ויִא יֹוזַא סאָמ גיִצְנאַוַוְצ ןּופ ןעֶפיֹוה ַא ּוצ ןעֶמּוקעֶג
 -עֶנ ראָנ םִע זיִא יֹוזַא ,םאָמ גיִצֵפּופ ןעֶּפעֶׁש ּוצ סיֹוא רעֶטְלעֶק איִד ּוצ ןעֶמּוקעֶנ זיִא
 ,לעֶמיִׁש דְנּוא בְנּוּפאַלְקְסיֹוא איִד טיִמ ןעֶנאַלְׁשעֶג ְּךייֵא ּבאָה ְּךיִא 17 :ביִצְנאַוְצ ןעֶזעוֶו
 ְךייַא רֶהיֵא טאָה ָּךאָד דְנּוא ,דְנעֶה עֶרייֵא ןּופ םיִׂשֲעַמ עֶלַא ןיִא ּונֵיַהְד ,לעֶנאָה טיִמ דְנּוא
 ןעֶגיִטְנייַה םעֶד ןּופ ץְראַה רֶעייֵא ּוצ סאָד ְּךאָד טּוהְמ 18 :ריִמ ּוצ טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ טיִנ
 ,שדח ןעֶטְנייֵנ םעֶר ןּופ גאָט ןעֶטְסְניִצְנאַוַוְצ דְנּוא רֶעיִפ םעֶד ןּופ ,רעֶמייוו דְנּוא ןָא גאָט
 םעֶד ןּופ לַביֵה םעֶד ןּופ טְנעֶמאַדְנּופ םאָד טְגעֶלעֶג טאָה ןעֶמ ןעוֶו ןָא גאָט םעֶד ןּופ
 ;רֶעייֵׁש איִד ןיִא ןעֶמאָז רעֶד ְּךאָנ ןעֶד זיִא 19 :ץְראַה רֶעייֵא ּוצ םִע טְגעֶל הֹאֵה
 רעֶד דְנּוא םיֹורְגְליִמ איד דְנּוא ,םיֹוּבְנעֶנייֵפ םעֶד דְנּוא ,קאָטְׁשְנייוֵו םעֶד זיִּב דְנּוא
 ןעֶגיִטְניִה םעֶד ןּופ ,אֹוי ןעֶגאָרְטעֶג תֹוריִּפ עֶנייֵק טיִנ ְּךאָנ טאָה םיֹוּב-טְרעֶּבְלייֵא
 -ְכאָנ זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד דְנּוא 20 :ןעֶשְנעֶּב ְךיִד ְּךיִא לעוֶו ןָא גאָט
 ֹזַא ,שדֹח ןופ גאָט ןעֶטְסְניִצְנאוַוְצ דְנּוא רֶעיִפ םעֶד ןיִא יֵגַח ּוצ ןעֶמּוקעֶג לאָמַא
 לעוֶו ָּךיִא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,הָדּוהְי ןּופ רעֶלְהעֶפעֶּב םעֶד לֶבָּבּורְז ּוצ :אָז 21 :ןעֶנאָז ּוצ
 םעד ןעֶרְהעֶקְרעֶּביִא לעדֶו ָּךיִא דְנּוא 22 :דֶרֶע איִד דְנּוא לעֶמיִה איד ןעֶמְרּוטְש ןעֶּכאַמ
 ,םִיֹוג איִד ןופ עֶבייֵרְגיִנעֶק עֶקְראַטְׁש איד ןעֶנְליִטְרעֶּפ לעדֶז ְּךיִא דְנּוא ,עֶניִנעֶק איד ןּופ לּוטְש

 רנוא
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 איד ןעֶהְהעֶקְרעֶּבִא לעֶװ ְךיִא דְנּוא ׁשִא םֵהיבְכַרְו סיסוס יָדָיו ָהיֵבכְִו הֶבָּכְרִמ יִּתְַפָהְ
 םָתֹוחַּכ ףיִתִמַׂשְו הָוהְי-םֶאָניּדְבִע לאיתלַאׁשְדִּב לֵבָּבְרִ דְנּוא ,רעֶטייֵר עֶרְהיִא דְנּוא ןעֶנעוֶוְטייֵר ְךְַּקִא םֹואָבְצ ! הָוהְי-םִאָנ אּוִהַה םַֹּב !ויָחֶא בֵרֶחַּב

 דְרעֶפ איד ןעֶגְנעֶרְּבְרעֶשְנּורַא לעֶז ְךיִא :תֹואָבצ הָוהְי סֶאָנ יִּתְרַמְב ָּךְבינ
 ךֶרּוד ןעֶכיִלְטיִא ,רעֶטייֵר עֶרייֵז דְנּוא 6

 ןיִא 28 :רעֶדּורְּב ןייַז ןּופ דְרעוֶוְׁש סאָד

 ראַה רעֶד טְנאָז ,גאָט ןעֶניִּבְלעֶוְמעֶד

 אוד ,ןעֶמעֶנ ְּךיִד ְךיִא לעֶװ תֹואָבְצ

 טְבעֶנְק ןייֵמ ,לֵאיִּתְלַאְׁש ןּופ ןֵהּוז לֶבָּבּורְז ר
 ְךיִד לעֶװ ְּךיִא דְנּוא ,ראַה רעֶד טְגאָז 2

 ו עא הָוהְי-רַבְר הָיָה ׁשֶוירְרְל םִיַּתְׁש תֶנְׁשִּב יִניֵמְׁשִה ׁשֶרֹחַּב א
 ןיִראָו םָתֹוחְנ לעֶגיִז ַא איז יֹוזַא ןעֶכאַמ היי ' ףצִק :רמאל אוִבַָ ֹוָדִעְדַּבהִָכְרּבְרַּב הָירַבְזלֶא 5
 טְגאָז ,טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא ְךיִד ּבאָה ְּךיִא הוהְי רַמָא הֵּכ םָלֶא ְתְרַמָאְו :ףצֵק םֶכיֵתֹוְבֶא--לַע 3

 = םֶכלֲא בׁשָאְו תוֶאָבְצ הָוהְי םִאָנ יַלֵא ּובוָׁש תֹואְבִצ
 ( ר ראה ּואְרָק רֶׁשֲא םֶכֵתֹבֲאַ ָהָּתילַא :תֹוא אָבְצ הָוהי רֶמֶא
 תֹ האב הָוהְי רַמָא הָּכ -מאל םיִנֹשאֶרָה םי איִבּגַה םָהי הילֲא
 מָׁש אָלְום םִעְרָה םֶכלֹי 7 םיִצְרָה םֶכיֵכְרַּדִמ אָ ּובֹיׁש

 ם םיִאֵבְר :םֶהיהיַא םֶכיֵתֹוְבֶא :הָוהְי-םֶאָנ יַלַא ּובי ׁשְקהיאלְו ה
 יִרְבַע-תֶא יִתיו רֶׁשֲאי יִּכְָו יֵרְבד!ְךַא ( גיי םלוע יי :

 םֵמָו רֶׁשֲאַּכ ּורְמאֹּי ּובּׁיַו םֶכיֵתְבַאּוניֵׂשַה לָה םיִאיִבְנַה
 .רָׂשֶ ןּכ ּונ נעמט טיר ּונל תֹוׂשָנ על 1 תֹואָבְצ ַהָוהְי

 -אוה ׁשֶדֹח רֶׂשֶעיֵּתְׁש עלה הְָָּרַאְםיִרְׂשֶע םֹיְב - ונָּתַא 7
 -לֶא הָיהְי-רַבְד הָיָה ׁשֶוָי -ָרָל םִתׁש תֶנְשּב טבֶׁש .ׁשֶדח
 ?הויע = ן=י" הָליפַֹויִתַאָר :רֶמאלא יָה אוְדְעְדַּב ּוהָיְכְרְּבְדַּב הָיְרְו 5

 םיִּסרַהַה ןיִּב רַמֹע אִהְו םֹלֶא לע בֵכֹר ׁשיִאיהַּנַה

 הזיריבו

= 

 הר כד

 ןּופ טְראָו םאָד זיִא ,שוָוְרָד ןּופ רֶהאָי ןעֶטייוֵוְצ םעֶד ןיִא ,שָדח ןעֶטְכַא םעֶד ןיִא 1

 ּוצ יֹוזַא ,איִבָנַה ֹודֵע ןּופ ןְהּוז הָיְכַרְּב ןּופ ןְהּוז הָיְרַכְז ּוצ ןעֶזעֶועֶג ראַה םעֶד

 אוד דָנּוא 8 :ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵא ףיֹוא טְנְראָצעֶג קְראַטְׁש טאָה ראַה רעֶד 2 :ןעֶנאָז

 טְנאָז ,ריִמ ּוצ קיִרּוצ טֶרְהעַק ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָז אייֵז ּוצ טְסְלאָז

 ראַה רעֶד טְנאָז ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ ְּךייַא ּוצ ָּךיִמ ְּךיִא לעֶז יֹוזַא ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד

 איִד עֶכְלעוֶו ּוצ ,תֹובָא עֶרייַא אי יֹוזַא ןייַז טיִנ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 4 :תֹואָבְצ

 ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶפּורעֶנ ןעֶּבאָה םיִאיִבְנ עֶטְׁשֶרֶע

 עֶטְכעֶלְׁש עֶרייֵא ןּופ דָנּוא ןעֶנעוֶו עֶטְכעֶלְׁש עֶרייֵא ןופ םּוא ְךאָד ְּךייַא טְרֶהעֶק

 -עֶנ םיִנ טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶרעֶה טְלאָועֶג טיִנ ְּךיִמ טאָה רֶהיֵא רעֵּבָא ,םיִׂשֲעמ

 דָנּוא ?אייֵז ןעֶנעֶז ּואְוַא ,תֹובָא עֶרייֵא 2 :ראַה רעֶד טְנאָז ,ןעֶמעֶנְרעֶפ טְלאו

 -עֶב עֶנייַמ דָנּוא רעֶטְרעֶֶו עֶנייַמ רעֶּבָא 6 ?ביִּבִע ףיֹוא םיִאיִבָנ איִד ןעֶד ןעֶּבעַל

 טיִנ ןעֶד אייֵז ןעֶּבאָה ,םיִאיִבְנ איֵד טְכעֶנְק עֶנייַמ ּוצ ןעֶטאָּבעֶג ּבאָה ְּךיִא סאָו ץעַז

 טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶגְקיִרּוצ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ?תֹובָא עֶרייֵא ןעֶכיִרְגְרעֶד

 עֶרעֶזְנּוא ְּךאָנ ןּוהְמ ּוצ םֶנּוא ּוצ טְכאַרְטעֶג טאָה תֹואָבְצ ראַה רעֶד איז יֹוזַא דאָרְנ

 ןיִא 7 :ןּוהְמעֶנ םֶנּוא ּוצ רֶע טאָה יֹוזַא ,םיִׂשֲעַמ עֶטְכעֶלְׁש עַרעֶזְנּוא ָּךאָנ דְנּוא ןעֶנעִד

 ,טֵּבִׁש שָדֹח רעֶד זיִא סאָד ,שדח ןעֶטְפֶלֶע םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְסְניִצְנאַַוְצ דְנּוא רֶעיִּפ םעֶד

 הָורַכְז ּוצ ןעֶזעוֶועֶג ראַה םעֶד ןּופ טְראָו םאָד זיִא ;שֵוָיְרָד ןּופ רֶהאָי ןעֶטייוַוְצ םעֶד ןיִא

 העָז דְנּוא ,טְבאַנ אייֵּב ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ָּךיִא 8 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,איִבָנַה אֹורֵע ןֶּב הָיְכַרּב ןֶּב

 ,םיִסַדַה איִד ןעֶׁשיִוְצ ןעֶנאַטְׁשעֶנ זיִא רֶע דָנּוא ,דְרעֶפ טיֹור ַא ףיֹוא ןעֶטיִרעֶג טאָה ןאַמ ַא

 סאוו



 79 בי שי הב

 :םיִנָבְלּו םיִקְרְׂש םיִמדַא םיִפס ֹוָדֲתִאְו הָלְצְמּב רַׁשֲא דְנּוא .םיִנעָפיִט רעֶד ןיִא ןעֶנעֶז סאוָו
 2 למה ילַא יד הָלֲאֹדְמ רֵמְו עֶטיֹור ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םֶהיֵא רעְֶניִה

 1 שה יח ךללתהל חלק גם סי :דְרעֶפ עֶסייוו דְנּוא עֶטְלעֶקְנעֶרְפְׁשעֶג

 כלהְתִ ּרְמאו םֲִַּהה ןִּב דֵעָה הָוְי ךַאלַמיתַא היד ן"מ יוא .טְגאָזעֶג ְּךיִא ּבאָה יױזַא 9
 וצ הָוהְי ְךאָלמ ןעמ :תָטֶקֹׂשְו תֵבָׁשֹי ץֶרָאָהילְכ הָּגִהְו ץֶראְב רעֶד דְנּוא !עֶניִזאָד איִד ןעֶנעֶז סאָו

 -תרָא םִחַרְת-דאְל הֶּתַא יִתָמ-דַע תֹואְבְצ הָוהְי רַמאַּו םטאָה טעֶרעֶנ ריִמ טיִמ טאָה סאו ְּךֶאְלַמ
 :הָנָׁש םיִעְבֶׁש הָז הָּתְמַעְו רֶׁשֲא הָדּודְי יִרָע תֵאְו םִַלָׁשּורְי ןעֶזייוֵו ריד לעוֶו ְךיִא ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ

 אי באאט הא אלה תֶא הָוְי עו רעֶד דְנּוא 10 :ןעֶגעֶז עֶניִזאָד איד סאו
 " .לוהאק חצלוטלשזוליתק תַצ ַוד רמָא *  זיס יוצ .ןלאטְשענ זיִא םאָח ןאַמ
 וט יִּתְפַצְק יִנֲא רֶׁשֲא םִיננֲאְׁשַה םיוגַה-לַע ףצק יָנֲא חג ףֵצֵקְ דא ָךיִזאָד איד טנאַזענ טאָה םומ בא
 ז יִּתְבַׁש הָוהְי רַמָא-הְּכ כל ;הָעְרָל ּוְרָע הֶּמֵהְו טֶעְמ םֶקיִׁשעְֶסיױא טאָה ראַה רעֶד סאָו איִד
 זראָבְצ הָודְי םִאְנ הָּב הָנִָ יִתיֵּב םיִמַחְרְּב םלָשהל דְנּוא 11 :דֶרֶע איִד ְּךְרּוד ןְהעֶנּוצְכְרּוד
 וד רָמָא הֵּכ רמאֵל ךֶק ו דע :םִִלָׁשּורילַע הָטַָי הִֹקְו  ָּךָאְלַמ םעֶד ּוצ טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז
 דוע הָוהְי םָמָנְו בָֹּטִמ = רוָע תֹואָבְצ הוהְי -יווְצ ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא סאו ראַה םעֶד ןּופ

 םלָׁש רֹוָע רַחְבּו ןֹויִצ-תֶא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא .םיִסַדַה איִד ןעֶׁש

 ַ יש רֶמֹאְו :תוֶנְרק עַּבְרַא הָהְו אָרָאְו יניע-תֶא אָׂשֶאְו 1 וי רויע: רוד ןעֶנעֶז ריִמ טְגאָזעֶב
 תֹורְּקַה הֶּלֵא לֵא רֶמאַָו הָלִאֹהְמ יִּב רֶבֹדַה ךָאְלַּמַה דרֶע עֶצְנאַג איִד ,העְז דְנּוא ,דְרֶע איִד
 :ינארה - ּוםֵלָׁשִהו לאָרשייתֶא הָדייתֶא רו רֶׁשֲא דְנּוא 12 :יִהּור זיִא דְנּוא ,ליִּטְׁש טְציִז
 . ש עַל םיִאְּב הָלֵא הַמ רַמאְו :םיִׁשָרָח הָעָּבְרַא הָוהְי יְטְנֶעעֶנ טאָה ראַה םעֶד ןּופ ָּךֶאָלַמ רעֶד

 ָּכ הָדּוהְי-תֶא וֲחֶׁשֲא תֹונְִּקַה הלא רֹמאֵל רֶמאֹּו ראַה יֹוא .טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא טְרעֶפ -
 ר םֶתֹא דיִרֲחַהְל הָלֵא ּואָבָיו ושאר אְׂשנדאַל ׁשיִא ְךיִד אוד טְסְליוז גְנאַל איו זיִב תֹואָבְצ
 :הָתֹורְל הָדּוהְי ץְרא-לֶא ןֶרָק םיִאְׂשּנַה םִיֹוגַה תונְרַק-תֶא דֵנּוא .םִיַלָׁשּורְי רעֶּביִא ןעֶמְראַּבְרעֶד טיִנ

 נח לכו שה עי יע םעמִש אור ךע-יי
 יי יה 7 פר יי = "= "". יצקוד;ןשנעהענ ונראצ זו יד עֶכְלעוֶו

 טיִמ טאָה סאו ָּךָאְלַמ םעֶד ּוצ טְרעֶפְטְנֶעעֶג טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 13 ?ןעֶרְהאָו גיִצעֶּביִז
 סאו ְּךָאְלַמ רעֶד דְנּוא 14 :טְסיֹורְט ןּופ רעֶטְרעוֶו דְנּוא ,רעֶטְרעוֶו עֶטּוג טעֶרעֶּג ריִמ
 רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא םיֹוא ףּור ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה ,טעֶרעֶנ ריִמ טיִמ טאָה
 ַא טיִמ ןֹויִצ ןעֶגעוֶו דְנּוא םִיַלָׁשּורְי ןעֶנעוֶו ןעֶזעוֶועֶג אֵנֵקְמ ְּךיִמ ּבאָה ְּךיִא ,תֹואָבְצ ראַה

 םִיֹוג איִד רעֶּביִא ןְראָצ ןעֶמסיֹורְג ַא טיִמ טְנְראָצעֶג ּבאָה ְָּךיִא דְנּוא 12 :הָאְנַק עֶסיֹורְג

 דְנּוא ,ןעֶועוֶועֶג גיִנְראָצ לעֶסיִּב ַא ראָנ ןיִּב ְּךיִא ןיִראָו ,ןעֶניִנעֶגְרעֶּפ טיִמ ןעֶּבעֶל סאוָו
 ּבאָה ָּךיִא ,ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא ,םּוראָד 16 :םעֶטְכעֶלְׁש רֶעייֵז טְרְהעֶמעֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 ןעֶרעוֶו טֶעיֹוּבעֶג לאָז ויֹוה ןייֵמ ,טייקְניִצְרעֶהְמְראַּב טיִמ םִיַלְׁשֹורְו ּוצ טְרְהעֶקעֶגְקיִרּוצ
 רעֶּביִא ןעֶרעוֶו טְקעֶרְטְׁשעֶגְסיֹוא טעוֶו רּונְׁש ַא דְנּוא ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז ,רֶהיֵא ןיִא
 תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,םיֹוא לאָמַאְכאָנ ףּור 17 :םלָׁשּורי
 טעוֶו ראַה רעֶד דְנּוא ,ןעֶמּוג םעֶד ןעֶנעֶו ןעֶטייֵרְּפְׁשְסיֹוא ָּךאָנ ְּךיִז ןעֶלעוֶו טעֶטְׁש עֶנייַמ
 :םִיַלְׁשּורְי ןעֶלעוֶוְרעֶדְסיֹוא לאָמַאְכאָנ טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶטְסייֵרְמ ןֹויִצ לאָמַאְכאַנ

 ב לעטיפאק

 העְז דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶנ ָּךיִא ּבאָה יֹוזַא ,ןעֶניֹוא עֶנייֵמ ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ּבאָה ְּךיִא ןעזֶו דְנּוא 1
 טיִמ ׁשאָה סא ְּךָאְלַמ םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 2 :רעֶנְרעֶה רֶעיִפ ןעֶראַו סֶע
 עֶניִזאָד איִד ,טְנאָזעֶג ריִמ וצ טאָה רֶע דְנּוא !עֶניִזאָד איִד ןעֶנעֶז םאִו ,טעֶרעֶנ ריִמ
 :םִיַלָׁשּורְי דְנּוא לֵאָרְׂשִי דְנּוא הָדּוהְי טייֵרְטְׁשּוצ ןעֶּבאָה סאָו איד ןעֶנעֶז רעֶנְרעֶה
 סאָו ,טְנאָזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 4 :רעֶלְשיִט רֶעיִפ ןעֶזיוִועֶג ריִמ טֵאָה ראַה רעֶד דְנּוא 3
 רעֶנְרעֶה איִד ןעֶנעֶז עֶזיִד ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ? ןּוהְט ּוצ ןעֶמּוקעֶג עֶגיִזאָד איִד ןעֶנעֶז
 -עֶגְפיֹוא טיִנ טאָה רעֶנייֵק סאָד ןָפֹוא ןעֶכְלאָז ַא ףיֹוא הָדּוהְי טייֵרְטְׁשּוצ ןעֶּבאָה סאוָו
 ןעֶקעֶרְׁשּוצְּפָא אייֵז יִדְּב ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד איִד טְרֶעייֵנ ,ּםאָק ןייז ןעֶּביֹוה
 ץְראַה רֶעייֵז ןעֶּביֹוהעֶגְּפיֹוא ןעֶּבאָה סאו םִיֹונ איִד ןּופ רעֶנְרעֶה איד ןעֶפְראַוּוצְּפּורַא

 ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 2 :ןעֶטייֵרְּפְׁשְרעֶפ ּוצ םִע הָדּוהְי דְנאַל םעֶד רעֶּביִא
 ַא טיִמ ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא ןאַמ ַא העְז רֶנּוא ,ןעֶהעֶועֶג ּבאָה ְּךיִא רֶנּוא ןעֶניֹוא עֶנייַמ
 ּוד טְסְרעֶנ ּואְחַא טְנאָזעֶג ְךיִא ּבאָה יֹװוַא 6 :דְנאַה עֶנייֵז ןיִא רּונְׁש-טְסעֶמ
 ןעֶהעֶז ּוצ .םִיַלָׁשּורְי ןעֶטְסעֶמּוצְסיֹוא .טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ?ןיִהַא

 איוו
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 רֶבֹּרַה ְךֶאְלַּמַה הָוהְו :הָכְרֶא הֶּמַכְו ּהֶּבחְריהְּמַּכ תֹוָאְרל ז

 ץֶר וָלֲא דמי גיתארקל אֵצֹי רַחַא אל א יפ 8

 תַמֹוח הָיהי-סָאנ א ינאו :הָכֹותְב הָמהְב םֶרֶא 9
 וכו יוד יֹוָה :הָכֹותְב הָיְהֶא דְָֹכִלּו ביִב ׁשֵא י

 םִיִמְׁשַה תוחור עַּברַאְּכ יִּכ הוהְי--םאָנ ןֹפְצ ץֶרָאמ
 תרֶבָׁשֹי יָטלִמה ןויִצ יֹוה :הָוהי-םאָנ םֶכְתֶא יּתְׂשָרְּפ וו

 דֹובָּכ רַחַא תֹואָבְצ הָוהי רַמָא הֹּכ יּכ :לֶבְּכתַּכ
 ענֹנ םֶכְּכ עֶנּנַה יִּכ םֶכְתֶא םְלׁשַה םיוַרילֶא יִנֵָלְׁש

 יללָׁש יָוָהְו םֶהיֵלֲע ידָי-תֶא ףנמ יננה יִּכ :וָניֵע תַבְבִּב 1
 יָנְרֹי :יִנתַלְׁש תוָאְבִצ הָוהְייִּכ םֶמעַדיו םֶהיֵרְבַעְל 4

 :הָוהְי-םֶאנ ְךֵכותְב ְִּנכׁשּו אָבייְַהיִּכ ןויִצתַּב יְמׂשְ
 על יִל ּויָהְו אּוהַה םִיַּב לוהָי-לֵא םיִּבַר םיונ וולָנְו וט

 :ְךלֵא יִנלְׁש תוִאְבִצ הָוהיייִכ חד ךכותב יִּתְנַכָׁשְו

 רַחְבּו ׁשֶרָּקַה תַמַא לע יֵקֹלִח הָרּוהי-תֶא הָוהְי לֶחָנְו

 רועג יּכ ָוהְי ןנפִמ רֶֶב-ילָ סה :םִֶָׁשייְּב דע גד
 :ושָרָק ןוְֶּמִמ

 הָֹוהְי ְךַאַלַמ ינְּפִל דמע לו ןֵהֹּכַה ֶַׁשֹוהי-תֶא יִנְֲו א : ּי : . ג
 ןטָשַה-לֶא הָוהְי רֶמאַֹּו :ונְטִש ו

 םלָׁשוריּב רֶחּבַ ְּךֵּב הָוהְ
 םיִדָנְּב ׁשיִבָל הָיָה עׁשֹוהְו :שֵאמ לֶצִמ דו ְ

 !ו

 ניִמי-לַע רֶמֹע ןֶמֶׂשַהְו 2 ףיי ף=רפ = איז לגאאגי-=י
 עד - ג

 ו זמז ְׂשַה ךּכ הוהי רעני

 רעֶגְיו ןֶש 0
 הֶז אוָלַה 3

 2 ב

 ליפ איו דְנּוא טייֵרְּב זיִא איִז ליִפ איו
 ָךֶאְלַמ רעֶד ,העְז דְנּוא 7 :גְנאַל זיִא איִז
 -םיֹורַא זיִא טעֶרעֶנ ריִמ טיִמ טאָה סאוו

 ָךֶאְלַמ רעֶרעֶדְנַא ןייֵא דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶג
 :ןעֶנעֶקְטְנֶע םֶהיֵא ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא
 םיֹול ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 8
 ּוצ יֹוזַא גנּוי ןעֶגיִזאָד םעֶד ּוצ דעֶר דְנּוא
 ןעֶרעוֶו טְניֹואוְועֶּב טעוֶו םִיַלָׁשּורְי ;ןעֶגאָז
 (ןְרֶעיֹומ ןְהֶאו טעֶמְש עֶנעֶפָא איוִו יֹוזַא
 תֹומֲהְּב דְנּוא ןעֶׁשְנעֶמ ליִפ ןעֶנעוֶו ןּופ
 ןייַז לעדֶז ְּךיִא רעֶּבָא 9 :רֶהיֵא ןעֶׁשיִִוְצ
 םּורַא םֶגְניִר רֶעייֵפ ןּופ רֶעיֹומ ַא רֶהיֵא ּוצ
 ןייַז ְךיֹוא לעדֶו ְּךיִא דְנּוא ,ראַה רעֶד טְגאָז
 !יֹוה !יֹוה 10 :דֹובָּכ ּוצ עֶטיִמ עֶרְהיִא ןיִא
 דְנאַל-ןּופָצ םעֶד ןּופ קעוֶוַא ְּךאָד טְפיֹול
 ְךייַא לעז ְּךיִא ןיִראָו ,ראַה רעֶד טְגאָז

 ןופ ןעֶטייֵז רֶעיִפ עֶלַא ּוצ ןעֶטייֵרְּפְׁשְרעֶפ
 יֹוה 11 :ראַה רעֶד טְנאָז ,לעֶמיִה םעֶד
 םאֶװ אּוד ְךאָד ְָּךיִד ןיִרְטְנַא !ןֹויִצ
 ;לֶבָּב ןופ רעֶטְכאָט איִד טיִמ טְסְניֹואוְו

 - ,תֹואָּבִצ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ןיִראָו 9 םיִדְמעָה--לֶא רֵמאֹּיַ ןעיו ;ְךָאלַּמַה יי נפ רמנ עו א 4
 וילֵא רֶמאֹּיַ ויָלָעְמ ם ם יאּצַה םיִד יִרָנ ָנֵּבַה ּו הוָסָה רמאל זי

: 

 : : רַמאְו :תֹו לד א שבת יע ְךילְעַמיִּתְַבְעָה הֵאְר ה טְקיִׁשעֶג ְּךיִמ רֶע טאָה דֹובְּכ םעֶד ּךאָנ
 רי = יי ףאז ר יד נ : 6 = =

 וטְּב ןרעֶּב ה ַא ןעֶּבאָה סאוו םִיוב א ִד וצ -לַע רו והְמַה ףיִנָצ לצ מיִׂשיַו ו י* ׁשאֹר-לַע רוָהָמ ףיִנָצ יי ימי שִי

 רעֶד ,ןָא ְּךייֵא טְרְהיִר סאָו רעֶד ןיִראָו
 :לעֶּפַא-גיֹוא ןייַז ןָא טְרֶהיִר רֶע איז יֹוזַא זיִא

 אייז דִנּוא ,דְנאַה עֶנייֵמ (ןְלעֶקאָׁש) ןעֶּבעֶהְפיֹוא אייֵז רעֶּביִא לעזְו ְּךיִא ,העְז ןיִראָוָו 2
 תֹואָבְצ ראַה רעֶד זַא ןעֶסיִו טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ,טְכעֶנְק עֶרייֵז ּוצ גְנּוּביֹור ַא ןייַז ןעֶלעוֶו
 ןיִראָָו ,ןֹויִצ ןּופ רעֶטְכאַט ָא ;ְךיִד אייֵרְפ דְנּוא גֶניִז 11 :טקיִׁשעֶג (ְךייַא וצנ ְּךיִמ טאָה
 ןיִא דְנּוא 18 :ראַה רעֶד .טְבאָז ןעֶניֹואוְו ריִד ןעֶׁשיוִוְצ צ וו ְּךיִא דְנּוא ,םּוק ְּךיִא ,העָד
 ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ראַה םעֶד ּוצ ןעֶטְפעֶהעֶּב םִיֹוג ליִפ ְּךיִז ןעֶלעוֶו גאָט ןעֶניִּבִלעֶזְמעֶד
 ןעֶסיוו טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶניֹואוְו ריִד ןעֶׁשיוִוְצ לעֶזֶו ָּךיִא דְנּוא ,קְלאָפ ַא ריִמ ּוצ ןייַז
 הָדּוהְי טעוֶו ראַה רעֶד דְנּוא 16 :םֶקיִׁשעֶג ריִד ּוצ ְָּךיִמ טאָה תֹואָבָצ ראַה רעֶד סאָד
 -ךעֶדְסיֹוא לאָמַאְכאָנ טעוֶו רֶע דֶנּוא ,הדְנאַל ןעֶגיִלייֵה םעֶד ףיֹוא קֶלַח ןייַז ןיִנשרי ןעֶכאַמ
 טאָה רֶע ןיִראַוַו .ראַה םעֶד ראַפ ןייַז ליִטְׁש ׁשייֵלַפ םעֶלַא זאָל 7 א ןעֶלְהעוֶו
 :בְנּוניֹואוְו עֶניִלייֵה עֶנייֵז ןּופ טְקעוֶוְרעֶד ְּךיִז

 לַעיו :דמע יה ְךַאָלמו םיִדְָּב ודְשִּב ךַאְלַמ דג ױ ו ישאר 6

 ב לעטיפאק

 ןּופ ְךָאְלַמ םעֶד ראָפ ןְהעֶטְׁש לֹודָנַה ןֵהֹּכ םעֶד ַעַשֹוהְי ןעֶזיוִועֶג ריִמ טאָה רֶע דְנּוא 1

 -אָלְקְרעֶפ ּוצ םֶהיֵא דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייַז אייֵּב ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא ןָמֵׂש רעֶד דֵנּוא ,ראַה םעֶד
 ראַה רעֶד ,ןֶסֶׂש םעֶד ּוצ טְנאַָזעֶג טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 2 :(ןייז ּוצ גַרֶמַקְמ רעֶדָאנ ןעֶנ

 ְךיִד לאָז םיַלָׁשֹורְי טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא טאָהסאוָו ראַה רעֶד ,אֹוי ; ןֵמְׂש אּזד ,ןֵעייֵרְׁשְנָא ְּךיִד לאָז

 רָנּוא 8 :רֶעייֵפ םעֶד ןּופ ןעֶראַוועֶג לֹוציִנ זיִא םאִז דְנאַרְּב ַא טיִנ סאָד זיִא ירא

 ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא רֶע ןעוֶו ,רעֶדייַלְק עֶטְכיִרעֶגְנייַא טיִמ דייֵלְקעֶנְנָא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ַעְׁשֹוה
 ראָפ ןעֶנעֶז םאִָו איִד ּוצ טְנאַזעֶג דַנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טאָה רֶע דָנּוא 4 :ָךָאְלַמ םעֶד ראַפ

 ;רעֶדייֵלְק עֶטְכיִרעֶגְנייַא איִד םֶהיֵא ןּופ ּפָא טּוהְט ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶנאַטְׁשעֶג םֶהיֵא
 ןעֶלאָז דֶניִז עֶנייַד זַא טְכאַמעֶג ּבאָה ָּךיִא העָז ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא וצ טאָה רֶע דֵנּוא

 עֶכיֵלְרעֶה טיִמ ןעֶדיֵלְקעֶּב ְָּךיִד לעד ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶרעֶו ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא ריִד ןּופ
 ףיֹוא טּוה םעֶנייֵר ַא ןּוהְטְנָא םֶהיֵא ןעֶמ זאָל ,טְנאָזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 6 :רעֶדייֵלְק
 דנוא ּפםאָק ןייז ףיֹוא טוה םעֶנייֵר ַא ןּוהָמעַנְנָא םֶהיֵא ןעֶמ טאָה יֹוזַא ,ּפאָק ןייַז

 זיִא ראה םעֶד ןּופ ָּךָאְלַמ רעֶד דְנּוא רעֶדייֵלְק טיִמ דיילקעֶנְנָא םֶהיֵא טאָה ןעֶמ

 ןעֶנעֶק טאָה ראַה םעֶד ןּופ ְךָאְלַמ רעֶד דּוא 6 ;ןעֶנאַטְׁשעֶג םֶהיֵא ןעֶּבעֶנ

 עשוהי
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 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,טְגאָזעֶג תּודֵע ַעְׁשֹוהְי
 אּוד ןעוֶו ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 7
 אּוד דְנּוא עֶגעוֶו עֶנייֵמ ןיִא ןְהעֶנ טְסעוֶו
 טְסְלאָז יֹוזַא ,גְנּוטיִה עֶנייֿמ ןעֶטיִה טְסעֶו
 דְנּוא ,זיֹוה ןייֵמ רעֶּביִא ןיִטְּפְׁשִמ ְּךיֹוא אּוד

 ףיֹוהְראָפ ןייֵמ ןעֶטיִה ְּךיֹוא טְסעוֶו אּוד
 ּוצ רעֶטְרֶע ןעֶּבעֶנ ריִד לעוֶו ְּךיִא דְנּוא

 ןעֶהעֶטְׁש םאו עֶניִזאָד איד ןעֶׁשיווְצ ןְהעֶג
 אּזד ,לֹודְגַה ןֵהֹּכ ַעְׁשֹוהְי ָּךאָד רעֶה 8 :אָד
 ראָפ ןעֶציִז םאִו עֶרְנייֵרְפ עֶנייֵד דְנּוא
 -ָנּואוְו ןּופ רעֶנעֶמ ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראו ,ריִד
 לעוֶו ָּךיִא ,העֶז ןיִראָו ,ןעֶכויַצ-רעֶד
 -אָו 9 :חַמָצ טְכעֶנְק ןייֵמ ןעֶגְנעֶרְּבְרעֶהַא
 ּבאָה ְּךיִא סאָו ןייֵטְׁש םעֶד העְז ןיר
 םעֶד ףיֹוא ַעַׁשֹוהְי ראָפ טְנעֶלעֶגְראָפ

 העְז ;ןעֶגיֹוא ןעֶּביִז ןעֶנעֶז ןייֵטְׁש םעֶנייֵא
 -ירְקְסיֹוא עֶרְהיִא ןעֶציִרְקְסיֹוא לעֶו ָּךיִא
 ָךיִא דְנּוא ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז ,גָנּוצ
 -לעֶזְמעֶד ןּופ דֶניִז איִד ןּוהְּמְקעזֶוַא לעוֶו
 ןיִא 10 :גאָמ ןייֵא ןיִא דְנאַל ןעֶניִב
 ראַה רעֶד טְנאָז גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד

 971 היפ

  יִמרֲהַביִסִא תאָבִצ הָוהְי רַמָאהְּכ :רֶמאֹל ַעֶׁשוהְּב הָוהְי
 יִתיֵּבתֶא ןיֵרָּת הָּתַאדסַנְו רֹמְׁשִת יִּתְרַמְׁשִמתֶא םִאְו ֵָלֵּת
 טיִדְמֶעָה ןיֵּב םיִכְלְהִמ ק יִתַתָ יְִצֲחתֶא רמְׁשִּת םֶנ
 + ליִעְו הֶתַא לולָגַה ןֵהֹּכַה ! עֶשוהְי אָנ-עַמְׁש  :הֶּלֵאָה

 -תֶא איִבַּמ יננִהייֵּפ הָּמֵה תפֹומ א ךינֶפִל םיִבְׁשְיַה
 רֶׁשֲא ןֶבָאָה הּגִד ו יִּכ :חַמָצ יִּדְבַע
 הָוהְי םֶאָנ ּהָחְּתִפ ַחֵּתַפְמ נר יע הע תַחַא ןְבָאלַע
 י םיַּב :דָחֶא םֹויְּב אוָהַהְדְרָאָה ןֹוע-תֶא יִּתְׁשַמּו תֹואָבְצ
 תַחַּתילֶא ודערל ׁשיִא וָאְרְקִּת תֹואָבְצ ָהָודְי םִאְנ אּורַה
 :הנאְּת 'תַחַּתלֶאְו פג כג

 ר ד
 ְָָׁשִמ רועַירָׁשֲא ׁשיִאְּכ ינֹרִיַויִּב רֵבֹדַ ְךאְּמַה בֶָׁי
 ג רַרטְמ הְְו יִתיִאָר רַמֹאיו הָאֹר הֶּתַא הָמ יַלֵא רֶמאֹּו
 הָעְבִׁש ָהיֶלָצ ָהיֶמֹרִנ הָעְבִׁשְ הָׁשאֹרילַע ּהָנְו הָלְּכ בו
 3 םיִתיִז םִנְׁשּו : הֶׁשאֹר-לַע רֶׁשֲא תֹרנַל תֹוקְציִמ .הָעְבִׁשְו
 + רֶמאָו ןעַאְו :הָלאֹמְׂש-לַע דָחֶאְוזָלנַה ןיִמיִמ לֶחֶא ָהֶלָע
 ה ְךֶאָלַמַה ןעיז :ינֹדֲא הָלֶא הָמ רֶמאֵליִּב רֵבֹּדַה ְךאָלמַהילֶא
 רַמְֹוהֶּלֵא הָּמַה"הְמ ָּתְעַָי זי אוָלֲ ַלֵא רֶמאַּ יִּב רֵבֹּדַה
 + לא הָוהירַבְּד הָז רמאל יַלא רֶמאַ ןעו :ִֹדֶא אָל
 רַמָא יִחּורְּב-ִא יִּכ ַחֹכְב אָלְו לִיַחְב אֵל רֶמאֵל לֵבָּבְרִ
 ז רֶׂשיִמְל לֵבָּבְרזינפל לידנַה-רַה הָּקַאיִמ :תוָאָבִצ הָוהְי
 -:הַל ןִח ו ןַח תֹואִָּׂת הֶׁשאֹרָה ןְבָאָה-תֶא איִצֹהְ
 ַה תִֵּבַה יִפִי לֵבָּבְרֶ יִדְי :רֶמאל יֵלֵא הוהְי-רַבד ִה
 יי ִתְלָׁש תֹאָבְצ הוה ּתְעַדיו ְָעִּמ וי

 יפ עשוד נְפל י ּתַתָנ ףיזיזייײי יי ןרחי

 וו יה

  דַיְּבליִדְּבַה ןֶבֲאָה-תֶא ּאְרָווחמָׂשְו תונמק םֹויל ֹוַב יִמ יִּכ
 -יכֶכְּב םיִטְמוׁשִמ הָּמִה הָותְ יניֵע הָלֶא-הְֶבְׁש לֶבָּברְ
 וג "ֹלַע הָּלֵאָה םיִתּוה .ׁשדהמ ויָלֵא רֶמֹאְו ןעַאָו :ץֶרָאָה

 רעֶכיִלְטיִא ,ןעֶפּור רֶהיֵא טעוֶו ,תֹואְבְצ
 קאָטְׁשְניִװ םעֶד רעֶטְנּוא דְנייַרְפ ןייַ
 :םיֹוּבְנעֶגייֵפ םעֶד רעֶטְנּוא דְנּוא

 ד לעטיפאק

 ְךיִמ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶגְקיִרּוצ זיִא טעֶרעֶג ריִמ טיִמ טאָה סאָו ְּךָאְלַמ רעֶד דְנּוא 1
 טאָה רֶע דְנּוא 2 :ףאָלְׁש ןייז ןּופ טְקעוֶועֶנְפיֹוא טְרעוֶו ןאַמ ַא איו יֹוזַא ;טְקעוֶועֶגְפיֹוא
 דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא ,טְגאָזעֶג ְךיִא ּבאָה יֹוזַא ?אּוד טְסְהעֶז סאָו ,טְגאָזעֶג ריִמ וצ
 דְנּוא ,ץיִּפְׁש רֶהיֵא ףיֹוא ןעֶקעֶּב (ןייֵלְק) ַא טיִמ ,דְלאָג םיֹּוא ןעֶצְנאַג םיִא הָרֹונְמ ַא ,העֶז
 רֶהיֵא ףיֹוא ןעֶנעֶז םאִו ןעֶּמְמאָל איִד ּוצ ןעֶריֹור ְןעֶּביִז דְנּוא .,ןּופְרעֶד ןעֶּפְמאָל ןעֶּביִז
 טייַז רעֶטְכעֶר רעֶד ןַא רעֶנייֵא ,רֶהיֵא ןעֶּבעֶנ רעֶמייֵּב-טְרעֶּבְלייֵא אייוֵוְצ דנוא 8 :ץיּפְש
 טְרעֶפְטְנֶעעֶג ּבאָה ְךיִא דְנּוא 4 :טייֵז עֶקְניִל עֶרְהיִא ןַא רעֶנייֵא דְנּוא ,ןעֶקעֶּב םעֶד ןּופ
 ןעֶנעֶז םאִו ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,טעֶרעֶג ריִמ טיִמ טאָה סאו ָךָאְלַמ םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג דְנּוא
 -טְנֲעעֶג טאָה טעֶרעֶג ריִמ טיִמ טאָה סאו ְּךָאְלַמ רעֶד דְנּוא 6 ?ראַה ןייֵמ עֶניִזאָּד איד
 יֹוזַא ?ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד םאִו טיִנ אּוד טְסייוֵו ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,טְרעֶפ
 ריִמ ּוצ טאָה דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טאָה רֶע דְנּוא 6 :ראַה ןייֵמ !ןייֵנ ,טְגאָזעֶג ָךיִא ּבאָה
 ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא לֶבָּבְרִז ּוצ ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד זיִא סאָד ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא טְגאָזעֶג
 טְגאָז ,ׁשֶדּוקַה ַחּור ןייֵמ ְּךְרֹוד רּונ טְרֶעיינ ,ַחּכ ְּךְרּוד טיִנ דְנּוא ,טְכאַמ ְּךְרּוד טיִנ זיִא םִע
 אּוד טְסעֶו לֶבָּבִרְז ראַפ ?גְראַּב רעֶסיֹורְג אּוד ,אּוד טְזיִּב רעֶו 7 :תֹואָבְצ ראַה רעֶד
 ןעֶטְשְרעֶּביֹוא םעֶד ןעֶגְנעֶרְּבְסיֹורַא טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,ץאַלְּפ ןעֶבייֵלְג ַא ּוצ ןעֶרעוֶו
 זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד דְנּוא 8 :רֶהיֵא ּוצ ,ןֵח ,ְֵח ,אייֵרְׁשעֶגְנעֶדייֵרְפ טיִמ ןייֵטְׁש
 םעֶד טְגעֶלעֶג ןעֶּבאָה לֶבֶּבִרְז ןופ רֶנעֶה איד 9 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןעֶזעֶועֶג רִיַמ ּוצ
 דְנּוא ,ןעֶכאַמ גיִטְרעֶפ םֶע ןעֶלעוֶו דְנעֶה עֶנייֵז דְנּוא ,זיֹוה ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ ןייֵטְׁשְדְנּורְג
 ןיִראָה 10 :טְקיִׁשעֶג ְךייֵא ּוצ ְךיִמ טאָה תֹואָבְצ ראַה רעֶד זַא ןעֶסיוִו טְסְלאָז .אּוד
 אייז ןיִראָז ?ןעֶכאַז עֶנייֵלְק ןּופ גאָט םעֶד ןעֶזעוֶועֶג הֶזַבְמ טאָה סאוָו רעֶד זיִא רעוֶו
 ןּופ דְנאַה איִד ןיִא רּונְׁש-אייֵלְּב איִד ןעֶהעֶז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ןְעייֵרְפ ְּךיִז ןעֶלעוֶו
 ןעֶטייֵרְּפְׁשְרעֶפ אייֵז ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶגיֹוא איד ןעֶנעֶז ןעֶּביִז עֶניִזאָד איִד .לָּבָּבְרְז
 ּוצ ּבאָה דֶנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ ּבאָה ְּךיִא דּוא 11 :דֶרֶע רעֶצְנאַנ רעֶד ףיֹוא ְּךיִז
 רעֶד ףיֹוא רעֶמייֵּב-טְרעֶּבְלייֵא אייוֵוְצ עֶניִזאָד איד ןעֶנעֶזו םאֶװ .טְנאָזעֶג םֶהיֵא

 עטכער
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 זָלֵא ֶמֹאָו תיִנְׁש ןעַאְו :הָלֹואמְׂש-לַעְו הָרונִמַה ןיִמָי ו
 בֶהֶּוַה תיִרְּתְנִצ יִנֵׁש דּיִב רָׁשֲא םיִתַּה יֵלָבׁש 2
 זאולָה רמאל .ַלֵא רֶמא :םֶהְַּה םֶהיֵלעְמ םיִקיִרְמַה 3
 יג ינְׁש הֶלֵא רֶמאֹה :ינֹדָא אֵל רֵמֹאְו הָלֶא-המ ָּתְעָדְי 4

 :ץרָאָהילָּכןוָרָא-לַע םיִרמָעֶה רצה
 ה

 רֶמאֵּו :הָּפָע הָּלִנְמ הּנִהְו הָארֶאָו יָניֵע אָׂשֶאְו ם 2
 ;רָּכחֶא הָּפָע הֶּלְִמ לָאר יִנֲא רַמֹאְו האר ָּתַא הָמ יֵל

 תאֵז ילֵא רֶמאָיו :הָּמַאְב רׂשָע ָּּבִחְרְו הָמֵאָב םיִדְׂשֶע 3
 ;רָּזִמ בג ה"ֵלְכ יִּכ ץרָאָה-לֶכ ינפ"ל תאֵצויַה הָלֶאָה

 סָאנ ָהיִתאֵצוָה :הקנ ָהֹמָּכ הָזִמ עֶבׁשנ ה"לָבְו הָקִנָהומְּכ 4
 ימְׁשב עּבְׁשנה תיּב-לָאו בה תיַבילֶא הָאבּ תֹואְבִצ הָוהְי
 :ינְבֲ-תֶאְו ויָצע-תֶאו וּתִלִכּו ּותיֵּב ְךוָתְּב הָנָלְו רֵקָׁשל

 הַארו ךיניִע אָנ אָׂש יִלַא רַמאֹו יִּב רֶבֹדַה ךָאִלַמַה אֵצַיו ה
 ָפיֵאָה תאו רֶמאֹּו איהיהַמ רַמֹאְו :תאֹּזַה תאֵצ ;יֵה הֶמ 8
 תֶרפֹע רַּכִּכ הּנִהְ רָב םֶניֵע תאְו רֶמאַֹו תאֵציַה 7
 רְמאֹו :הָפיאָה ְךוְתִב תֶבׁשֹז תַחַא הָׁשִא תאֹו תאֹשִנ 5

 -תֶא ךלֶׁש הָפיֵאָה ךּתֹלֲא הָת * לב הָּלְׁשִרָה תאָז
 םיִּתְׁש הָוהְו אֵרָאָו ַניֵע אָׂשֶאְו 4 לֶא תֶרָפֹועָה ןֵבָא 5

 הָדיֲִחַה פנַכּכםִפְִכ הנלו םֶתפְנִכְּבַחוִרְזתֹואְצּיםיִׁשָנ
 -לָא רֵמֹאְו :םִיָמָׁשַה ןיבו ץֶרָאָה ןיִב הָפיֵאָה-תֶא הָלָשִּתַוי

 ;הדָפיֵאָה-תֶא תוָכְלוְמ הָמֹה הֶָא יב רֵבַֹּה ךָאלַמ
 הָחֶּגהְ ֵכּוהְו רִֶָׁש ץְראְּב תיַב הָל-תונְבִל יַלֵא רֶמאָ 1

 ;הָתְנְכְמ"ל םָׁש

 : ו
 תרֹואְצְי תֹובָּכְרִמ עַּבְרַא הֵנְו הֶאְרֶאָו יֵניֵע אָׂשֶאָו בו א
 הָלׁשאִדָה .=יי ְבֶּכְרַמַּב תַשחְנ ירד 1 סיררהו םיִרָהַה 7 בי 2

 ָח רעֶכיִלְטיִא ןיִראָה

 :ןעֶרעוֶו ןעֶטיִנְׁשעֶנְּפָא םעֶדְכאָנ טעוֶו רעֶד ,םעֶד ןּופ טְרעוֶוְׁש סאוָו רעֶכיִלְטיִא

 ןיִא ןעֶמּוקְנייַרַא טעוֶו םִע דֶנּוא ,תֹואָבְצ

 ןייֵמ אייֵּב שְלאַפ טְרעוֶוְש סאוָו םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא דְנּוא ,בָנֵנ םעֶד ןּופ

 -העֶצְרעֶפ טעוֶו םִע דְנּוא ,זיֹוה ןייז ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא ןעֶּבייֵלְּב טעוֶו םִע

 םִע לעֶו
 זיֹוה םעֶד
 * = +זז- ׂט *
 2 דא (ן* י=+ ָײ

 טְגאָז ןעֶנְנעֶרְּבְסיֹורַא

 :ןּופְרעֶד רעֶנייֵטְׁש איִד דֵנּוא ץְלאָה סאָד ןעֶר

 ןעֶנְנאַג ורַא זיִא טעֶרעֶנ ספרי ר -םיו עֶנייֵד ףיֹוא ְּךאָד ּבעֶה ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע דְנּוא
 ןעֶניֹוא

 רֶע דֶנּוא ?םִע זיִא
 טְבאָזעֶב רעֶטיידַו
 :דֶרֶע

 תֹועַשַר סאָד

 סאָד ןעֶּפְראָועֶג ָּךיֹוא טאָה רֶע
 ּוא ןעֶניֹוא עֶנייֵמ ןעֶּביֹוהעֶנְפיֹוא

 ראה רעֶד

 :םיֹורַא טְהעֶנ סאָו זיִא סאָד סאָו ,העָז דְנּוא
 טאָה רֶע דנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא הָפיֵא עֶניִזאָד איד ,טְגאָזעֶג טאָה
 רעֶצְנאַנ רעֶד רעֶּביִא (ןעֶניֹוא) טְלאַטְׁשעֶג עֶרייֵז זיִא עֶניִזאָד סאָד דְנּוא

 ַא זיִא סאָד דְנּוא ,ןעֶראָועֶנ ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ויִא אייֵלְּב רעֶנְטְנעֶצ ַא ,העָז דְנּוא 7
 :הָפיֵא רעֶד ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא טְציִז סאָו ּבייַו

 ךופהיד

 רעֶד ןּופ טייֵז רעֶקְניִל דְנּוא טייַז עֶטְכעֶר
 עֶרעֶדְנַא סאָד ּבאָה ְךיִא דְנּוא 12 ?הָרֹונְמ
 ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג לאָמ
 איד ןּופ ןעֶנייוֵוְצ אייוֵוְצ איד ןעֶנעֶז םאוָו
 רעֶד ןַא ןעֶנעֶז םאוָו רעֶמייֵּב-טְרעֶּבְלייֵא
 ןעֶריֹור עֶנעֶדְלאָג אייוֵוְצ איִד ןּופ טייֵז
 ?אויַז ןּופ םיֹוא ְּךיִז ןעֶניִדעֶל סאָו
 טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 8
 דְנּוא ?ןעֶנעֶז עֶזיִד סאָו טיִנ אּוד טְסייוֵו
 :ראַה ןייֵמ ןייֵנ ,טְנאָזעֶג ּבאָה ְּךיִא
 ןעֶנעֶז עֶזיִר ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 1
 -עֶנ םעֶד) רֶהֶצְי ןּופ ןְהיֵז אייוִוְצ איִד
 םעֶד אייֵּפ ןעֶהעֶטְׁש סאוָו ,(ןעֶטְּבְלאַז
 ;דֶרֶע רעֶצְנאַג רעֶד ןּופ ראַה

 ה לעטיפאק
 טְרְהעֶקעֶגְמּוא ְּךיִמ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 1
 ןעֶניֹוא עֶנייֵמ ןעֶּביֹורעֶגְפיֹוא ּבאָה דְנּוא
 העְז רֶנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְךיִא ןעוֶו דְנּוא
 ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 2 :הָלִנְמ עֶדְנֶעיִלְפ ַא
 יֹוַא ?אוד טְסְהעֶז םאָו ,טְנאָזעֶג ריִמ

 עֶדְנֶעיִלְפ ַא העֶז ְּךיִא ,טְגאָזעֶג ְּךיִא ּבאָה
 ןְהעֶצ דִנּוא גְנאַל ןעֶלֶע גיִצְנאוַוְצ ,הָלִגְמ
 ריִמ ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 8 :טייֵרְּב ןעֶלֶע
 טְהעֶנ םאו הָלָלְק איִד זיִא סאָד ,טְגאָזעֶג
 ,טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶד רעֶּביִא םיֹורַא

 דְנּוא ןעֶטיִנְׁשעֶנְּפָא םעֶדְכאָנ טְרעֶו רעֶד ;םעֶד ןּופ ּתֶבְנִנ סא

 ְךיִא 4

 ריִמ טיִמ טאָה סאָז ְּךֶאְלַמ רעֶד דְנּוא 2

 סאוָו ,טְנאָזעֶג ָּךיִא ּבאָה יֹוזַא 6

 זיִא םאָד ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 8
 דְנּוא הָּפיֵא רעֶד ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא ןעֶפְראועֶגְנייַרַא סֶע טאָה רֶע דְנּוא ,

 :ליֹומ רֶהיֵא ףיֹוא טְכיוִועֶג עַנְרֶעייֵלְּב
 ןעֶנעֶז רעֶּבייוֵו אייוַוְצ ,העָז דֵנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ָּךיִא

 ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 9

 לעֶניִלַפ עֶרייַז רעֶּבָא ,לעֶניִלַפ עֶרייֵז ןיִא דְניז ַא ןעֶזעוֶועֶנ זיִא םִע דְנּוא ןעֶמּוקעֶגְסיֹורַא
 ש 2 ש = 3 8 ש 8 ש ש צ ו שי-

 ו איו יֹוזַא ְ ךעוֶועַכ ײעַנעֶד

 ָנּוא דֶרֶע איד ן עַשיוִוְצ הָפיֵא איד

 ְךֶאְלַמ םעֶד ּוצ

 ןעֶּביֹוהעֶנְפיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;ָּךְראָטְש ַא ןּופ = איד

 :לעֶמיִה םעֶד ןעֶׁשיִוְצ
 ?הָפיֵא איִד ןעֶרְהיִפְניִהַא אייֵז ןּוהְט ּואוְוַא ,טעֶרעֶנ ריִמ טיִמ טאָה סאָו

 טְנאָזעֶג ּבאָה ָּךיִא דְנּוא 0

 ,רָעְנִׁש דְנאַל םעֶד ןיִא ןּופְרעֶד זיֹוה ַא ןְעיֹוּב ּוצ ,טְנאָזעֶנ ריִמ ּוצ טאָה רֶע רָנּוא 11
 ףיֹוא ןעֶרעוֶו טְנעֶלעֶגְניִהַא טְראָד טעֶֶו םִע דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טייֵרְּבעֶגְנָא טעוֶו םִע דֵנּוא

 :ְנומייֵרְּבְנֶא עֶנעֶגייֵא עַרָהיִא
 ו לעטיפאק

 ךיִא דְנּוא ,ןעֶניֹוא עֶנייֵמ ןעֶּביֹוהעֶנְפיֹוא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,טְרֶהעֶקעֶנְמּואָּדיִמ ּבאָה ָּךיִא דֵנּוא 1
 אייווְצ איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ ןעֶמּוקעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז ןעֶנעוֶוְּמייֵר רֶעיִפ ,העָז דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה
 ןעֶגאְָייַר ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןיִא 2 :רעֶּפּוק ןּופ גְרעֶּב ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז גְרעֶּב איֵר דָנּוג ,בְרעֶּב

 ןענעד



 ןדיהכה

 ןיִא דְנּוא ,ךְרעֶפ עֶטיֹור ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז

 -עועֶג ןעֶנעֶז ןעֶגאָוְטייֵר ןעֶטייוֵוְצ םעֶד
 םעֶד ןיִא דנּוא 8 :דְרעֶפ עֶצְראַוְׁש ןעֶז

 ייוו ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןעֶנאוְטייִר ןעֶּמיִרְד
 ןעֶטְרֶעיִפ םעֶד ןיִא רָנּוא ,דְרעֶפ עֶס
 עֶטְקעֶלְפעֶג ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןעֶגאוְּטייַר
 ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 4 :דְרעֶפ עֶניֹורְּב דְנּוא

 ָךָאְלַמ םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג
 ןעֶנעֶז םאָו ,טעֶרעֶג ריִמ טיִמ טאָה סאוָו
 רעֶד דנּוא 8 ?ראַה ןייֵמ ,עֶניִזאָד איִד

 טאָה רֶע דְנּוא ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טאָה ָּךֶאְלַמ
 איד ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד איִד ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ
 םאָװ ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ תֹוחּור רֶעיִפ
 ראַה םעֶד אייֵּב ןְהעֶטְׁש ןּופ םיֹורַא ןעֶהעֶג

 -טייֵר) רעֶד 6 :טְלעֶו ןעֶצְנאַג רעֶד ןּופ
 טְהעֶנ דְרעֶפ עֶצְראוַוְׁש טאָה סאוָו (ןעֶנאָו
 דְנּוא ,טייַז-ןֹופָצ ןּופ דְנאַל םעֶד ּוצ םיֹורַא
 דְנּוא ,אייֵז ָּךאָנ םיֹורַא ןעֶהעֶג עֶסייֵו איִד
 םעֶד ּוצ םיֹורַא ןעֶהעֶג עֶטְקעֶלְפעֶנ איִד
 עֶניֹורְּב איִד דְנּוא 7 :טייֵז-םֹורָד ןּופ דְנאַל
 -עֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז
 ןיִהַא ןעֶנעֶק ןעֶלאָז אייֵז זַא ןְהעֶב ּוצ טְכּוז

 6 זה

 :םיִרֹהְׁש םיִסּוס תִִנְשַה הָבָּכְרִּמַבּו םיִּמְרַא םיִסּס
 5 תיִעְבְרָה ָבָּכרִמבּ םִינְבִל םיִסּוס תיִשְלְׁשַה הֶבָּכְרִּמַבּו
 4 רֵבֹּרַה ֵ ְךְָלַמַה-לֶא רַמאְו ןעַאְו :םיִצְמַא םיִּדְרִּב םיסּוס
 ה עַּבְרַא הלא ִלַא רֶמאֵוְךָאלַּמַה ןעַו :ינֹרָא הָלֶא-ְמ יּב
 :ץֶרָאָה- לֶּכ ןוָרָא- לע בֵצוְתִהְמ תֹואְצווםימשַה תהּור
 6 ןוֿפָצ ץֶרָא-לֶא םיִאְצוו םרדהי טי ּהָב--רֶׁשֲא

 ז ץֶרֶאָב ךֹּלַהְתִהְל כט ׁשקִבו וי םיצמַאָהְו ןיְִ
 5 קעזיו :ץרָאָב הָנבלִהְִַּ ץרָאְב כְַהְתִה ָּכָל רֶמאֹה
 יה ןופָצ ץרָא-לָא םיִאְצויַה הָאְר רֶמאַל ִלֵא רֵּבַדָיו יִתֹא
 9 ;רֶמאֵל ילֵא הָוהְיירַבְד יִהַָו - :ןופָצ ץֶרֶאְּב יָּור-תֶא
 י הֶרָיְעַדְי תאֵמּו הָיִבּוט תֶאַמ יֵּדְלָחְמ הָלֹוּגַה תאמ הּוקְל
 הָיַפְצְרִב הָיִׁשאִי תיֵּב ָתאֶבּו אורה םִּיַב הֶּתַא ָתאֶבּ
 גג ;רֹורָטִע ָתיִׁׂשָעְו בָהְ-סכ ; ּתְחַקָלְו :לֵבָּבִמ ּאָּברָׁשֲא
 פ ָּתְרַמָאְו :ליִדּנַה ִהֹּכַה קרוב עֶׁשוהְי ׁשאָרְּב ָמׂשְ
 חַמָצ ׁשיִאיִהה רֶמאֵל תֹאְבְצ הָוהְי רמָא הֶּכ רמאל ויָלֵא
 פ הָנִבי אוהְו :הָורְילֵכיֵה-תֶא הָנְבּו חָמִִויָּתְחִַּמּו ומִׁש
 הָהְאְּכילַעלְׁשִמּו בשדה אָׂשִיאהְוהָוהְילָכיֵה-תֶא
 :4 תֹרָטִעָהְו ּםֶהיְֵׁש ןיִּב הְָהִּת םֹולָׁש תַצֲעַ ֹואְסִּכילַע ןֵהֹכ
 ורָּכול הָיפְצדִּב ןֵחְלּו הָיעַדיִלְו הָיבטִלּו םֶלחְל הֶיְהִּת
 וט םֶּתְעַדָיו הָוהְי לָכיהְב ו בו ּואֹבָי ! םיִקֹוחְרּו :הָוהְי לָכיִהְּב
 ןועְמְׁשִּתַעוָמָׁש-סַא הָיָהְו םֶכיֵלֲא יִנָתְלְׁש תֹואָבְצ הָוהְיִּכ
 :םָכהְלֶא הָהְי לִקְּכ

 ו
 א =ילָא הָוהְיירַבָד הָיָה ּךלֶּמַה ׁשָיְרְדְל עֶּבְרַא תַנְשִּב יהָיו

 דְנּוא ,דְנאַל םעֶד ְָּךֶרּוד ןְהעֶנ רעֶהַא דָנּוא
 ,דְנאַל םעֶד ְּךְרּוד טְהעֶנ ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע
 םעֶד ןִיַא ןעֶגְנאַגעֶגְּכְרּוד ןעֶנעֶד אייִז דְנּוא
 ּוצ יֹוזַא ,טעֶרעֶנ ריִמ ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ןְעיִרְׁשעֶנ ריִמ ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 8 :דְנאַל
 טְליִטְׁשעֶג ןעֶּבאָה דְנאַל-ןֹופָצ םעֶד ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז םאִו איֵד ,העֶז ןעֶנאָז
 ּוצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד דְנּוא 9 :דְנאַלְדֹופָצ ןיֵא ַחּור ןייֵמ
 ירְלָח ןּופ ,ּוניִיַהְד) ,תּולָנ ןיִא ןעֶנעֶז םאָו איִד ןּופ םעֶנ 10 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ריִמ
 .באָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא ןעֶמּוק טְסְלאָז אּוד דנּוא ,הָיְעַדְו ןופ דְנּוא הָיִבֹוט ןּופ דְנּוא
 ןּופ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז םאֶה הָיְנַּפְצ ןֶּב הָוׁשאֹי ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןייֵרַא העָנ דְנּוא
 ןעֶניֹורְק ְּךאַמ דְנּוא ,דְלאָג דְנּוא רעֶּבְליִז ןעֶמעֶנ אייֵז ןּופ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ןו :לֶבָּב
 ןֵהֹּכ םעֶד קָדָצֹוהְי ןֶּב ַעְׁשֹוהְי ןופ ּפאָק םעֶד ףיֹוא ןּוהְס אייֵז טְסְלאָז אּוד דִנּוא
 יֹוזַא ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָז םֶהיֵא ּוצ טְסְלאָז אוד דְנּוא 12 :לֹודָנה
 ןעֶצאַרְּפְׁש טעוֶו רֶע ןיִראָו ,חַמָצ זיִא ןעֶמאָנ ןייַז סאָו ןאַמ םעֶד העָז ,ןעֶאָז ּוצ
 םעֶו רֶע ,אֹוי 13 :ראַה םעֶד ןּופ לַכיֵה םעֶד ןֶעיֹוּב טעוֶו רֶע דְנּוא ,טֶרֶא ןייַז ןּופ
 רֶע דְנּוא .טייֵהְנעֶׁש איִד ןעֶנאָרְט טעוֶו רֶע דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ לֵכיֵה םעֶד ןֶעיֹוּב
 ןַהֹּכ ַא ןייַז טעוֶו רֶע דִנּוא ,לּוטְׁש-יֹורְט םעֶד ףיֹוא ןעֶניִטְלעוֶועֶג דְנּוא ןעֶציִז טעוֶו
 :עֶדייֵּב ןעֶׁשיוִוְצ ןייַז טעֶו םֹולָׁש ןּופ הֶצֵע איִד דנּוא .לּוטְׁשיֹורְט ןייַז ףיֹוא
 הָיְעַרְי ראַפ דְנּוא הָיִבֹוט ראַפ דְנּוא ,םֶּלַח ראַפ ןייַז ןעֶלאָז ןעֶניֹורְק איִד דְנזא 4
 :ראַה םעֶד ןּופ לֵכיֵה םעֶד ןיִא ןעֶקְנעֶדְנָא םּוצ הֶיְנַפְצ ןּופ ןְהּז ןַח ראפ דְנּוא
 לַּביֵה םעֶד ןיִא ןֶעיֹוּב דְנּוא ןעֶמּוק ןעֶלאָז ןעֶטייוֵו ןּופ ןעֶנעֶז סאוָו איִד דנוא 8
 ָךייַא ּוצ ְּךיִמ טאָה תֹואָבָצ ראַה רעֶד זַא ןעֶסיִװ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ
 ןּופ לֹּוק םעֶד ּוצ ןעֶכְראָהעֶג םיִִועֶג טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו ןייַז טעוֶו סאָד דְנּוא ,טְקיִשעֶג

 :טאָנ רֶעייֵא ראַה םעֶד

 ג -תיֵּב םַלְׁש :וָלְסִכְב יִעֵׁשְּתַה ׁשֶרְחַל הָעָּבְרַאְּב הָיְרַכְ

 ז דוד :הדוהְי עפיתֶא תל וִׁשְנַו ךֵלֶמ םנְָו רֶצאְש לַא

 ז לעטיפאק

 םאָד זיִא ָּףֵלֶּמַה ׁשֹוָיְרִד ןּופ רֶהאָי ןעֶטְרֶעיִפ םעֶד ןיִא ןעֶזעֶועֶג ויִא םִע דֵנּוא 1
 םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְרֶעיִפ םעֶד ןיִא הָוְרַכְו ּוצ ןעֶזעוֶועֶג ראה םעֶד ןּופ טְראָו

 רֶצֶאְרִׁש טְקיִׁשעֶג טאָה לֵא-תיֵּב דנּוא 2 :!ויָלִסָּכ .הניֵיַהְד ,שרח ןעֶטְניוִנ
 :ראַה םעֶד ןּופ םיִנָּפ םאָד ןעֶטעֶּבּוצְנֶא ,טייֵַל עֶנייֵז דְנּוא ָּךֶלֶמ םֶנָר דְנּוא
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 םיִאיֵבְנַה-לֶאְותואְבְצִהְוהְי-תיִבְל רֶׁשֲאיֲִהְּכַה-לָארטאל 2
 הדָז יְתִיׂשָע רֶׁשֲאַּכ דָֹנִה יִׁשִמֲחַה ׁשֶדֶחַּכ הֶּכְבֶאָה רֶמאֵל

 ;רמאל ילֵא תוָאְבִצ הָוהיירַבְּד יִהָיַו ;םיִנָׁש הָּמַּכ 4
 טֶתְמַצייכ רֶמאֹל םִיִהְּכַה-לֶאְו ץֶרָאָה םע-לָּב-לֶא מא ה

 יִנְתְמַצ םֹוָצַה הֶּנֶש םיִעְבִׁש הוו יִעיִבְׁשַבו יִׁשיִמֲהַּב דופָמְו
 םבֶתַאְו םילֵכֶאָה םּתַא אלה יִּתְׁשּת יו יִלְכאה יִכְו גיִנָא 5
 דַיַּב הָוהְי אָרָק רֶׁשֲא םיִרְבְּדַה--תֶא אוָלֲה ;םיִתֹּׂשַה ז

 הירש שי הּ םינֹשאֶהה טי
 הָוהְי-רַבְּד הַװ  :םֶׁשֹי הָלּפְַׁהְו בו ָהיֵֹכיִבְס *
 טַּפְׁשִמ רֶמאֵל תוָאְבִצ הָוהְי רַמָא הָּכ :רמאֹל הָירַכז-לַא 9
 הָנָמִלַאְו !ויִחָא-תֶא ׁשיִא ּוָׂשֵע םיִמָחְרְו דָסֶחּו וטּפש תמא י

 ובְׁשְחַּת-לַא ויִחֶא ׁשיִא תֵעְרְו וקְׂשעַּפילַא יֵנָעְו רג םוִתָי
 םֶהיֵנאַו תֶרֶרֹס ףֶתָכ ינתו ביִׁשְקַהְל נֲאָמיַו :םֶכבַבלב וג
 הָרֹוּתַה-תֶא ַעֹומְׁשִמ ריִמָׁש ּומָׂש םֿבלו ַעֹומְׁשִמ ּודיִּבְכַה 2

 רַיְּב ֹוהּורְּב תֹואְבִצ ָהָוהְי חלָׁש רֶׁשֲא םיִרְבְּצַה--תֶאְו
 ;תואָבִצ הָוהְי תֵאְמ לּורְג ףֶצָק יִהְיַו םִיָנֹשאֶרְה םיִאיִבְנַה
 רַמָא עֶמֶׁשֶא אֵלְוו ואְרְקִיּכ ּועְמִׁש אֵלְו אָרְקירְׁשֲאַכ יִהָיו

 םנועדי-אל יִׁשֲא טייל לע םרעֶסאָו :תִֹאָבָצ הוי 4
 -ץֶרֶא ּומיִׂשַָו בֵׁשְמּו רבֹעמ םֶהיֵדֲחַא הֶּמׁשְנ רָאָהְו
 1 הָמַשְל הָּדְמֶה

 ח ח
 תֹואְבְצ הָוהְי רַמָא הֵּכ :רְמאל תֹוִאְבצ הָוהיירַבְּד יִהְיַו א 1

 :הָל יתְאאק הָלֹורְג הָמֵחְו הָלֹודְג הָאְנִק ןיִצל יתאנִ

 ח דו הירכז

 ןעֶנעֶז סאוָו םיִנֲהֹּכ איִד ּוצ ןעֶנאָז ּוצ 3
 דְנּוא תֹואָּבִצ ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא

 ְךיִא לאָז ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא םיִאיִבְנ איִד ּוצ

 ְךיִמ דְנּוא ,שךחח ןעֶטְפְניִפ םעֶד ןיִא ןעֶנייוֵ
 ןּוהְמעֶנ םִע ּבאָה ְךיִא איז יֹוזַא ןעֶדייֵׁשְּפֶא
 טְראָו סאָד דנּוא 4 ?ןעֶרְהאָו עֶליִפ עֶזיִד
 -עוֶועֶג ריָמ ּוצ זיִא תֹואָבְצ ראַה םעֶד ןּופ
 ןעֶצְנאַג םעֶד ּוצ גאָז 9 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןעֶד
 איִד ּוצ דְנּוא ,הְנאֵל םעֶד ןּופ קְלאָפ
 טאָה רֶהיֵא ןעוֶו ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא םיִנֵהּכ

 ןעֶמְפְניִפ םיִא טְגאָלְקעֶג רֶנּוא טְסאַפעֶג
 עֶגיִזאָד איִד ,שרֹח ןעֶטעֶּביִז םיִא דְנּוא

 טְסאַפעֶג ןעֶד רֶהיֵא טאָה !רֶהאָי גיִצעֶּביִז
 -עֶגעֶב טאָה רֶהיֵא ןעוֶו דְנּוא 6 !ריִמ וצ
 ןעֶקְנּורְמעֶג טאָה רֶהיֵא ןעוֶו דְנּוא ןעֶס
 ְךייַא ראַפ ןעֶסעֶנעֶג טיִנ ןעֶד רֶהיֵא טאָה

 ְךיִא ראַפ ןעֶקְנּורְעֶג דְנּוא טְסְּבְלעֶז
 איִד טיִנ ןעֶד סאָד ןעֶנעֶז 7 ?טְסְּבְלעֶז
 -עֶנ טאָה טאָנ סאָו רעֶטְרעוֶו עֶניִּבְלעֶז
 עֶטְׁשְרֶע איִד ְּךְרּוד ןעֶפּורְסיֹוא טְזאָל
 טְניֹואוָועֶּב ְּךאָנ זיִא םִיַלָׁשּורְו ןעוֶו ,םיִאיִבְנ

 םבלָׁשּורְי ְךַתְּביְִנׁשְו ןיצילָא ִּתְבִׁש הָוהְי רמֶא ה5ֹּ
 רַה תוִאָבְצ ָהוהְי--רַהְו תֶמָאָה ריִע םלָשהְי א

 םִינקְ ֹובָׁשִי רע תֹואְבִצ הָוהְי רַמָא הֵּכ :שֶדָּקַה 4

 :םיִמָ בֶרֶמ וְָב ְַָּעְׁשִמ שיִאו םִַָׁשּורְי תֹובֹחְרְּב תונקו

 טעֶטְׁש איד ְּךיֹוא דְנּוא .הָוְלַׁשְּב ןעֶזעוֶועֶג
 איֵד דְנּוא ,טייַז-םֹורָד רעֶד ןַא ,רֶהיֵא םּורַא
 ?לאָהְט סאָד טְניֹואוְועֶּב ןעֶּבאָה סאו
 זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו םאֶד דְנּוא 8

 ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא .תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 9 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא .הָיְרַכְז ּוצ ןעֶזעוֶועֶנ
 ּוצ רעֶנייֵא טייֵקְניִצְרעֶהְמְראַּב דְנּוא דֶסֶח טּוהְט דנּוא טָּפְׁשִמ תֶמֶא ןייֵא טעֶטְכיִר

 םעֶד דְנּוא הָנָמְלַא איד ןעֶקיִרְדְרעֶשְנּוא טיִנ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 10 :ןְרעֶדְנַא םעֶד
 רֶעייַא ןיֵא םעֶטְכעֶלְׁש ןייק טעֶטְכאַרְט דְנּוא ,ןעֶמעֶרָא םעֶד דְנּוא רֵג םעֶד .םֹותָי
 -עֶנְרעֶּפ טְלאָועֶג טיִנ םִע ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא 11 :ןְרעֶדְנַא םעֶד ּוצ רעֶנייֵא ץְראַה
 ןעֶּבאָה אייז ֶנּוא ,לעֶסְקַא עֶניִנעֶּמטְׁשְרעֶריִו ַא ןעֶּבעֶנעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶמ
 ץְראַה רֶעייֵז דְנּוא 12 :ןעֶרעֶה טיִנ ןעֶלאָז אייֵז יִדְּכ ןעֶריֹוא עֶרייַז טְכאַמעֶנ רעֶֶוְׁש
 ןעֶרעֶה טיִנ ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ טְנאַמיִד רעֶד איו טְכאַמעֶג טְראַה יֹוזַא אייֵז ןעֶּבאָה
 ַחּור ןייז ןיִא טְקיִשעֶג טאָה תֹואָבְצ ראַה רעֶד סאָו רעֶטְרעוֶו איִד דְנֹוא ,הָרֹוּת איִד

 ןופ ןְראָצ רעֶמיֹורְג רעֶד ןעֶועוֶועֶג זיִא םּוראָד ,םיִאיִּבְנ עֶטְׁשְרֶע איִד ָּךְרּוד ׁשֵדֹוקַה
 ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע ןעוֶו לייוֵו םאָד ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 13 :תֹואָבְצ ראַה םעֶד
 ְךיִא לעוֶו ןעֶפּור ןעֶלעוֶו אייֵז ןעוֶו יֹוזַא ,ןעֶרעֶה טְלאָועֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 טייֵרְּפְׁשּוצ אייֵז ּבאָה ְּךיִא טְרֶעייֵנ 14 :תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז ןעֶרעֶה ןעֶלעוֶו טיִנ
 דָנּוא ,טְנעֶקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז עֶכְלעוֶו רעֶקְלעֶפ עֶלַא רעֶּביִא דְניוִוְמְרּוטְש ַא טיִמ
 -עֶנְכְרּוד טיִנ זיִא רעֶנייֵק םאָד יֹוזַא ןעֶראוָועֶג טְסיוִו אייֵז רעֶטְניִה זיִא דְנאַל סאָד
 טְסיוו דְנאַל עֶניִטְסּולְג סאָד אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶנְקיִרּוצ דְנּוא ןעֶנְנאַּנ
 :טְכאַמעֶב

 ה לעטיפאק

 טְגאָז יֹוא 2 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶנ זיִא תֹואָבְצ ראַה םעֶד ןּופ טְראָו ?אָד דְנּוא 1
 דְנּוא ;הֶאְנִק עֶסיֹורְג א טיִמ ןֹויִצ ןעֶנעוֶו ןעֶזעוֶועֶג אֵנֵקְמ ְּךיִמ ּבאָה ְּךיִא ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד

 ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 8 :ןעֶזעוֶועֶג אֵנֵקְמ רֶהיֵא ןעֶנעֶזֶו ְּךיִמ ְּךיִא ּבאָה ןְראָצ ןעֶסיֹורְנ ַא טיִמ
 ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא ןעֶניֹואְו לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ֹויִצ ּוצ ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ לעוֶו ְךיִא
 רעֶד דְנּוא .תֶמֶא ןּופ טאַטְׁש איִד ןעֶרעֶו ןעֶפּורעֶנ טעֶו םִיַלׁשּורְי דְנּוא .םִיַלָׁשּורִי
 ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 4 :נְראַּב רעֶניִלייֵה רעֶד ,תֹואָבְצ ראַה םעֶד ןּופ גְראַּב
 םִיַלָׁשּורְי ןּופ ןעֶסאַנ איִד ןיִא ןעֶציִז ְּךאָנ ןעֶלעוֶו רעֶּבייוַו עֶטְלַא דְנּוא רעֶנעֶמ עֶטְלַא
 :(רעֶמְלַא) געט עֶליִפ ןעֶנעוֶו ןּופ דְנאַה עֶנייז ןיִא ןעֶקעֶטְׁש ןייַז טיִמ רעֶביִלְטיִא דְנּוא

 רנוא
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 ה :ָהיֶתֹבְחְרּב םִִקָחְׂשִמ תַחָליו םיִדָלְי ּאְלָמִי דיִעָה תֹוָבֹחַדּו טיִמ לּופ ןייַז ןעֶלעוֶו ןעֶסאַנ איִד דְנּוא 5
 6 ?ריִרֵאְׁש יֵניֵעְּב אל יִּכ תֹואָבְצ הָודְי רַמָא הֵּכ ןעֶליִּפְׁש ןעֶלעוֶו סאו ןעֶדעֶמ דְנּוא ןעֶגְנּוי
 ;תֹואָבְצ יה אל אלי יֵניֵעְבַנ םָָה בה הֶַה םִעָה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 6 :ןעֶסאַנ עֶרֶהיִא ןיִא

 8 ךתְב ונכש +* םתא יֵת תאמב בו : ;שמשה ד אֹובְמ ץראמו חָרְוִמ

 תַמאַּב ם יח = היה יז *י יי "ךירו אוי ד ש יש יט 8 -- יא או : ט : םֶָׁשו ןעֶגיִזאָד םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איד ןיִא רעֶד

 עֶגיִּבְלעֶזיִד ןיִא קְלאָפ םעֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא
 9 םכירי הָנְקוַחָּת הואבצ הָוהְי רַמָאיה .אומ ָלֶדֶצִבּו : 4 -

 םיאיבנה יפמ הָּלֵאָה םיִרָבְּרַה תא הו םִימב יעְמְּׁשַה + רעֶדְנּואְו ַא ןייז ְּךיֹוא םִע טעוֶו יֹוזַא ,געֶט = רא ר :
 'יֿב :תִֹנְבַהְל לֶכיֵחַה תוָאָבְצ הָוהְי-תיִב רֹסְי םְֹּ רֶׁשֲא ראַה רעֶד טְגאָז ןעֶניֹוא עֶנייֵמ ןיִא
 הָמהְּבַה רֹכּׂו הָיִהְנ אֵל םֶדָאָה רַכְׂש םֹהָה - מה ְלֶפִל ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא 7 :תֹואָבָצ
 -כָכ-תֶא חַלׁשֲַורצַהְמ טולׁשדָא אָבְלְואֵּגילְ היא םיֹוא ןעֶפְלעֶה קְלאָפ ןייֵמ לעֶז ְךיִא .העֶז
 ונ יָנֲא םיִנֹׂשאָרָה םימָיכ כ אֵל הָתֵעְו :ּוהֲעַרְּב ׁשיִא םֶדָאָה םיֹוא דִנּוא טייַז-חֵרֶזִמ ןּופ דְנאַל םעֶד
 12 םֹולָׁשַה עַרֶזייִּכ :תֹוָאָבִצ הוהְי םִאנ הוה םִעָה תיִרֵאְׁש ל ְךיִא דְנּוא 8 :טייֵז-בֶרֵעַמ ןּופ דְנאַל םעֶד
 ונְּתִ םִיִמָׁשַהְו הָלּובְיתֶא ןֵּתִּת ץֶרֶאָהְו הָיְרִּפ ִֵּּת פג אייז דְנּוא .ןעֶגְנעֶרְּב םייַהַא אייז לעוֶו
 ;הרַלַא-לָכ-תֶא הַָה םֶעָה תיִראְשיתַא יִתְלַחְנִהְו םֶלט 0 : 0 4 סה
 43 זריבו הָדּודְי תיֵּב םִַּּב הָלָלְק םֶתֵיָה ישֲאַּכ הֵהְה 6 ןעמימ רעֶד ןיִא ןעֶניֹואו ןעֶלעוֶו
 ואְריִת-לַא הָכָרְּב םֶתייְְ םכתֶא עיִשיא ןכ לאָרְׂשְי ןימ ןייז ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא .םִיַלָׁשּורְו
 14 רֶׁשֲאַּכ תֹואָבְצ הָוהְי רֹמָא הֹּכ יִּכ :םֶכיֵדָי הָנקוחִּת ןיִא טאָ רֶעייֵז ןייַז לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,קְלאָפ
 הָרָודְי רַמָא יִתֹא םֶכיֵתְבֲא ףיַצְקַהְּב םֶכָל עֶרֶהְל יִּתְמִמְו יֹוזַא 9 :םייֵקְניִטְכעֶרעֶג ןיִא דְנּוא תֶמֶא
 וט דָלַאָה םִִמַָּב יִּתְמְִ ִּתְבִׁש ןֵּכ :יִּתִמָהִנ אָלְו תאְבִצ עֶרייֵא ןעֶזאָל ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז
 18 הלא ;ואְריִּת-לֲא הָדּוהְי תיֵּב-תֶאְו םָלָׁשּורידתֶא ביִיַהְל םאָו רֶהיֵא ,ןעֶרעוֶו םֶקְראַטְׁשעֶנ דְנעֶה
 תַמֲא ידער-תא ׁשיִא תֶמָא וֵרַּבַד וׂשֵעַּת רש לא םיִרָבְּדַה -ךעוֶו עֶניִזאָד איד בעֶט עֶזיִד ןיִא טְרעֶה
 וז ּוהֲעַר תַעְר-תֶא וׁשיִאְו :םֶכיֵרֲעַׁשְּב ּוטְפִש םֹולָׁש טֵּפְׁשִמּ םיִאיִבְנ איִד ןּופ ליֹומ םעֶד ןופ רעֶט
 -תֶא יּכ ּובֲהֶאְּת-לַא רֶקָׁש תַעְבִׁשו םֶכְבַבְלּב בְׁשְחַּת-לַא ןעדֶז נאָּט םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םא
 נא הָיהי-רַבְּד ִהַו  :הָוהְיאְניִתאנָש רֶׁשֲאהָּלִאֹלְּכ היד היי א יונה
 5 יִעיִבְרִה םוצ תֹאָבְצ הוה רֵמָאיהַּכ :ר ְמאֵל ילַא תִאָבְצ |'5 ןעראָועֶכ טְגעֶלעֶג זיִא דֵנּורְג רעֶד
 -תיֵבָל יְהִי יִריִׂשֲעָה םוָצו יִעיִבְׁשה םֹּו יִשיִמֲחַה םוָצְו םאָד יֵדְּכ תֹואָבְצ ראַה םעֶד ןּופ זיוה םעֶד
 םיִָּׁשַהְ תֶמָאָהְוםיבּט םיִרעְמִלּו הָחְמְָׂלּןִׂשְשִל הָדּהְי :ןעֶרעוֶו טֶעיֹוּבעֶג לאָז ׁשֶדְקִּמַה תיֵּב
 -עוועֶנ טיִנ זיִא געֶט עֶנעֶי ראָפ ןיִראָו 6
 זיִא םִע רָנּוא ,תֹומֵהְּב ראַפ רֵכְׂש ןייק ךיֹוא דְנּוא ,ןעֶשְנעֶמ איִד ראַפ רַכְׂש ןייק ןעֶז

 ןעֶמּוקעֶבְנייַרַא דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא סאוָו םעֶד ּוצ םֹולָׁש ןייק ןעֶועֶועֶג טיִנ ְךיֹוא

 :רָּבַח ןייַז ןעֶנעֶק ׁשְנעֶמ ןעֶביִלְטיִא טְצייֵרעֶגְנָא ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו ,דְנייַפ םעֶד ןעֶנעוֶו ןּופ
 ךעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא זיִא סאוָו קְלאָפ ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ ןייַז טיִנ ְּךיִא לעֶו ,דְנּוצַא רעֶּבָא 1
 ןעֶמאָז רעֶד ןיִראָו 12 :תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז ,געֶט עֶניִטייֵצְראַפ איִד ןיִא איז יֹוזַא

 טעֶו דְנאַל סאָד דְנּוא תֹוריֵּפ עֶנייֵז ןעֶּבעֶנ טעוֶו קאָטְׁשְנייוַו רעֶד ,םֹולָׁש ןּופ ןייַז טעֶוְו

 לעֶו ְָּךיִא דְנּוא ,איֹוט רֶהיֵא ןעֶּבעֶג ןעֶלעוֶו לעֶמיִה איִד דְנּוא ,םֶקעֶועֶג רֶהיֵא ןעֶּבעֶנ
 םֶע דְנּוא 13 :סעֶלַא םאָד ןיִנשְרַי לאָז קְלאָפ עֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא עֶניִזאָד סאָד זַא ןעֶּכאַמ
 רֶהיֵא ָא ,םִיֹוג איד ןעֶׁשיוִוְצ הָלֶלְק ַא ןעֶועוֶועֶג טְנעֶז רֶהיִא איוִו יֹוזַא םאָד ןייַז טעוֶו
 דְנּוא ןעֶפְלעֶה ְךייֵא ָּךיִא לעֶו יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה דְנּוא הָדּוהְי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה

 טְקְראַטְׁשעֶג דְנעֶה עֶרייֵא ןעֶזאָל טְרֶעייֵנ ,אָרֹומ ןייק טיִנ טאָה .הָכָרְּב ַא ןייַז טעוֶו רֶהיֵא

 -בעֶלְׁש טְכאַרְמעֶג ּבאָה ְּךיִא אי יֹוזַא ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ןיִראָו 14 :ןעֶרעוֶו

 ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז ,טְנְראָצְרעֶד ְּךיִמ ןעֶּבאָה תֹובָא עֶרייֵא לייוו ְךייַא רעֶּביִא סעֶט

 ָךיִא דְנּוא טְרְהעֶקעֶגְמּוא ָּךיִמ ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא 12 :טאַהעֶנ טיִנ הָמָרֵח ןייק ּבאָה ָּךיִא דְנּוא

 -זיֹוה םעֶד ּוצ דְנּוא םִיַלְׁשּורי ּוצ ןּוהֵט ּוצ סעֶטּוג געֶט עֶניִזאָד איִד ןיִא טְכאַרְטעֶג ּבאָה

 טְלאָז רֶהיֵא סאוָו ןעֶכאַז איד ןעֶנעֶז סאָד 16 :אָרֹומ ןייק טיִנ טאָה .הָדּוהְי ןּופ דְניִזעֶג
 עֶרייֵא ןיִא םֹולָׁש דְנּוא תֶמֶא טָּפְׁשִמ דְנּוא ןְרעֶדְנַא םעֶד ּוצ רעֶנייֵא תֶמֶא טעֶר ,ןּוהְט

 רֶעייֵא ןיִא ןְרעֶדְנַא םעֶד ּוצ רעֶנייֵא םעֶטְכעֶלְׁש ןייק טְכאַרְט דְנּוא 17 :ןְרֶעיֹוט

 ּבאָה םעֶלַא סאָד ןיִראָו ,ןעֶרעוֶוְׁש ּוצ ׁשְלאַפ ןעֶּביִל טיִנ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,ץֶראַה
 ּוצ זיִא תֹואָבְצ ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד דְנּוא 18 :ראַה רעֶד טְנאָז ;דְנייַפ ְּךיִא
 -טְסאַפ רעֶד ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז ֹוזַא 19 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוַא ןעֶזעוֶועֶג ריִמ

 ןעֶטְפְניִפ םעֶד ןּופ גאָט-טְסאַפ רעֶד דְנּוא ,(ּומַת) שֶדֹח ןעֶטְרֶעיִפ םעֶד ןּופ גאָט
 רעֶד דְנּוא (יֵרְׁשִתת שדֹח ןעֶשעֶּביִז םעֶד ןּופ נאָט-טְסאַפ רעֶד דְנּוא (בָאו שדֹח

 הָדּוהְי ןּופ דֶניִזעֶגְזיֹוװ טעֶד ּוצ ןייַז ןעֶלעוֶו ,(תַבֵט) שֶדֹח ןעֶטְנִהעֶצ םעֶד ןּופ גאָט-טְסאַפ

 :םֹולְׁש דְנּוא תֶמֶא םעֶד ראָנ טו רעֶּביִראָד ,םיִבֹוט םיִמָי ּוצ דְנּוא ,הָחְמִׂש דְנּוא דייֵרְפ ּוצ

 יוזא 69'
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 םיִמַע ּואְבָיירֶׁשֲא הע תו ָאְבִצ הָוהְי רַמָא הֶּכ ;ֹובֲהִא 2

 =מאל תַחַא-לֶא תֶחַא יֵבְׁש זהו :תֹוּבַר םיִרָע יֵבְׁשִיְו
 תֹאָבְצהְהי-תֶא שֶּקבלּוהָוְ!פיתֶא ֹּולַַלךולָה הכל

 ׁשֶקִבְל םיִמּוצָע םִיֹונְ םיִּבַר םיּמִע ּואְבּו :ינָא-סַג ן הָכֹלֶא 22
 :הָוהי ינּפ-תֶא תו לֵחְלּ םַלָׁשִח ְּב תֹאָבְצ הָוהְי-תֶא

 הֶרָׂשֶע יקח חַי רֶׁשֲא הָמִהָה םיִמָּיַּב תֹואָבְצ הוה רַמָא-הֶּכ 3
 יִדּוהְי ׁשיִא ףַנְכִּב יז קיֹוחָה םִיונַה תִֹנׁשֹל לּכִמ םיִׁשָנֲא
 ;םֶכָמִע םיהלַא ּונְעמָׁש יִּכ םֶכְמִע הָכָלְג רמאל

 2 ט
 הָוהְל יִכ וָתָחְנִמ קֶׂשּמַרְו ְךֶוַדַה ץֶרָאְּב הָורָי-רַבְר אָׂשַמ א

 רָע הָּבילְפנִּת תמֲח-ו :לֶאְׂשִייְִבִׁש לָכְו םֶדָ וע
 ףֶסָּכירְּבְצתַוהָל רוצָמ רוָצ ןֵכְּתַו :רֶאְמ הָמְכָח יִּכ ןֹודיִצְו 5
 הָּכִהְו הָנָׁשרי יָנֹרֲא הּנַה :תֹוצוח טיִמְּכ ץיִרָחְו רֶפֶעַּכ 4
 עו ארי ןולְקְׁשַא אֵת :לְכָאַּק ׁשֵאְב אוו הָליֵח םִיב ה

 הְִָמ ךלֶמ רְֲֵו ּהָמְּבִמ ׁשיִבֹוהייּכ ןָֹרְקֶעְו דאְמ ליִחָחְו
 ֶאְגיִּתַרכהְו דיָׁשַאְּב ְךֶומִמ בֵׁשֶיְו :בֵׁשֵת אָל ןולְקְׁשְַו 5
 רֵאְׁשִ וי ׁש ןיֵבמ ויִצִּקִׁשְוויפמ ויָמָר יִתֹרָסַהַו ,םיפ 1

 :יִסּוביִּכ א הָדּיִּב ףֶלַאְּכ הָיהוּוניֵתלאֵל אה
 רו םֶהיֵלֲ רֶבעי-אלְו בֶׁשִמּו רב הָבָצִמ יֵתיִבְליִתֹי נו
 צד אְמ לי :יִניֵעְּב יִתיֵאָר הָּתַעיּכ ׂשְגֹנ פ

 3 5 וה

 םִע ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא 0
 ןעֶלעוֶו םִע םאֶד טייֵצ ַא ןייז ְּךאָנ טעוֶו
 ןעֶניֹואוְו םאָָו איִד דְנּוא רעֶקְלעֶפ ןעֶמּוק

 ײעָּב איִד דְנּוא 21 :טעֶטׁש עֶליִפ ןיִא

 ןְהעֶנ ןעֶלעוֶו טאָטְׁש עֶנייֵא ןּופ רעֶניֹואוְו
 -עוֶו אייֵז דְנּוא ,עֶרעֶדְנַא איִד ּוצ עֶנייֵא

 -עֶּבּוצְנֶא ןְהעֶג רעֶמאָל טְמּוק ,ןעֶגאָז ןעֶל
 ּוצ דְנּוא ראַה םעֶד ןּופ םיִנָּפ סאָד ןעֶט

 ךיֹוא לעוֶו ָּךיִא ,תֹואָבְצ ראַה םעֶד ןעֶכּוז

 עֶליִפ ןעֶמּוקְנֶא ןעֶלעוֶו םִע דנּוא 29 :ןְהעֶג
 םעֶד ןעֶכּוז ּוצ רעֶקְלעֶפ עֶקְראַטְׁש דְנּוא
 -ועְנָא דְנּוא םִיַלָׁשּורְי ןיִא תֹואָבְצ ראַה
 ;ראַה םעֶד ןּופ םיִנָּפ סאָד ןעֶטעֶּב
 ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ןיִראָוָו 8
 ןעֶמעֶנְנָא ןעֶלעוֶו געֶמ עֶניִּבְלעֶזיִד ןיִא
 איד ןּופ תֹונֹוׁשְל עֶלַא ןּופ רעֶנעֶמ ןְהעֶצ

 ןַא ןעֶמעֶנְנָא ןעֶלעוֶו אייֵז ,אֹוי ,רעֶקְלעֶפ
 ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,יִדּוהְי ַא ןּופ דייַלק םעֶד

 ריִמ ןיִראָו ,ןְהעֶג ָךייֵא טיִמ ןעֶלעוֶו ריִמ
 :ךייַא טיִמ זיִא טאָג זַא טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה

 ט לעטיפאק
 םעֶד ןּופ (הָאּובְנ) אָׂשַמ איִד זיִא סאָד 1
 ָּךָרְדח דְנאַל םעֶד ןיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו

 ָךיִז ןעֶלעוֶו ןעֶׁשְנעֶמ איִד ןּופ ןעֶניֹוא איד ןעוֶו ;גְנּוהּור עֶנייַז ןייַז טעֶו קֶׂשֶמַד דְנּוא
 טעוֶו תָמַח ןעוֶו דְנּוא 2 :לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִטָבְש עֶלַא ְּךיֹוא דְנּוא ,ראַה םעֶד ּוצ ןעֶרְהעֶק
 ;בּולְק רֶהעְז ןעֶנעֶז אייֵז עֶׁשְטאָה ,ןֹודיִצ דְנּוא רֹצ ,רֶהיֵא ןיִא ןעֶצעֶנעֶרְג ְּךיֹוא ְּךיִז

 איו יֹווַא רעֶּבְליִז ןעֶלְמאַזְנָא ְךיִז טעוֶו איִז דְנּוא גְנּוטְסעֶפ ַא ןְעיֹוּב ָּךיִז טעוֶו רצ דְנּוא 2

 איֵז טעוֶו ראַה רעֶד ,העֶז 4 :םאַג רעֶד ףיֹוא םֶהעֶל איו יֹוזַא דְלאָנ ןייַפ דְנּוא ,שַא
 טעדֶו איִז דְנּוא ,ןייַרַא םַי םעֶד ןיִא ןעֶנאָלְׁש טְכאַמ עֶרְהיִא טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶּבייֵרְטְרעֶּפ
 -אָה אָרֹומ טעוֶו דְנּוא ןעֶהעֶז םִע טעוֶו ןֹולְקְׁשַא 2 ;רֶעייַפ םעֶד ןיִא ןעֶרעוֶו טְנעֶרְּבְרעֶפ
 ןעֶרעוֶו טְמעֶׁשְרעֶּפ טעוֶו ןֹורְקִע דְנּוא ,ןְרעֶטיִצ רֶהעֶז טעוֶו איז דְנּוא ,הָזֵע ָךיֹוא דְנּוא ,ןעֶּב
 דְנּוא הָזֲע ןּופ ןעֶרעֶו טְגְליִטְרעֶפ טעֶו ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא ,ןעֶקּוקְסיֹוא רֶהיִא ןעֶנעוֶו
 דְנּוא ,דֹודְׁשַא ןיִא ןעֶניֹואוְו טעוֶו רַזְמַמ ַא רעֶּבָא 6 :ןעֶרעֶֶו טְניֹואוְועֶּב טיִנ לאָז ןֹולְקְׁשַא
 ןּוהְמִּפָא לעוֶו ְךיִא דְנּוא 7 :םיִּתְׁשַלְּפ איִד ןּופ טייֵהְצְלאָטְׁש איִד ןעֶדייֵנְׁשְרעֶפ לע וד ְּךיִא
 דְנּוא ,ןייצ עֶנייז ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ טייֵקְניִדְרעוֶוְמּוא עֶנייַז דְנּוא ,ליֹומ ןייַז םיֹוא טּולַּב ןייַז
 -לעוֶועֶג ַא איו יֹוזַא ןייַז טעוֶו רֶע דְנּוא ,טאָג רעֶזְנּוא ּוצ יי ְךיֹוא טעֶו רֶע
 ןְרעֶנאַל ָךיִמ לעדֶו ָּךיִא דְנּוא 8 :יִסּובְי איו יֹוזַא ןייַז טעוֶו ןֹורְקִע דְנּוא ,הָדּוהְו ןיֵא רעֶניִט
 סֶע יִרְּכ ,ןְהעֶנְבְרּוד קיִרּוצ דנּוא ןיִהַא ןעֶלעוֶו םאו לֶיַח םעֶד ןעֶגעֶו זיֹוה ןיימ םּזרַא
 ןעֶהעֶזעֶג דֵנּוצַא םִע ּבאָה ָּךיִא ןיִראו ,רעֶנְניוִוְצעֶּב עֶנייֵק ןְהעֶנְבְרּוד רֶהעָמ טיִנ ןעֶלאָז
 אוד סיֹוא אייֵרְׁש ,ןֹויִצ רעֶטְכאַט אּוד ,רֶהעֶז ְּךיִד ָעייֵרְפ 9 :ןעֶניֹוא עֶנעֶנייֵא עֶנייַמ טיִמ
 ועָפְליִה טאָה רֶע דְנּזַא ,טְבעֶרעֶג זיִא רֶע ,ריִד ּוצ טְמּוק גיִנעֶק ןייַד העַז ,םִיַלָׁשּורְי רעֶטְכאָמ
 לעוֶו ְךיִא דְנּוא 10 } ;לעֶזע ןעֶבְנּוי ַא ףיֹוא דְנּוא ,לעֶזֶע ןייַא ףיֹוא טייֵר דְנּוא םעֶרָא זיִא רֶע
 רעֶד דְנּוא ,םִיַלָׁשּורִי ןּופ רְרעֶפ איִד דִנּוא ,םִיַרְּפֶא ןּופ ןעֶנעוֶוְטייֵר איִד ןעֶדייֵנְׁשְרעֶפ
 ,םִיֹוג איד ּוצ םֹולָׁש ןעֶדעֶר טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ טעוֶו ןעֶניֹוּב- הָמָחְלִמ
 רעֶד ןּופ דְנֵע םעֶד ּוצ ויִּב ְּךייֵט םעֶד ןּופ דְנּוא ,םַי ּוצ םַי ןּופ ןעֶגיִמְלע ְועֶנ טעוֶו רֶע דָנּוא
 טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא אייֵרְפ ָּךיִא ּבאָה דָנּוּב ןייַד ןּופ טּולְּב םעֶד ןעֶנעוֶו ,אּוד ְּךיֹוא דְנּוא 11 :דֶרֵע
 עֶרייַא ּוצ םּוא ְּךייַא טְרְהעֶק 12 :רעֶסאו ןייק זיִא םִע ּואוְו ּבּורְג רעֶד ןּופ עֶנעֶדְנּוּבעֶג עַנייֵד

 לעוֶו ָךיִא זַא ןָא ָךיִא גאָז טְנייַה ּוליּפַא ,אּוי ! גְנּונעֶפאָה רעֶד ןיִא עֶגעֶדְנּוּפעֶג רֶהיֵא גָנּוטְסעֶפ
 ,ןעֶניֹוּב ַאסְלַא הָדּוהְי טְנאַּטְׁשעֶנְסיֹוא ריִמ ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו 18 :ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ טְלעֶּפאָט ריִד

 וו יי =. ׂשֶנ

 עֶׁשֹונְו קיִּדַצ ְּךָל אוִבי ֵלַמ ה הנה ם לָשורי-תַּב 'צ יִעיִרָה
 ייּתַרְכִהְו ונתאָב יה רֹומַה-לַע בַברְו טָע אה י

 הָמָחְלִמ תֶׁשָק הָחרכת .םַלָׁשּחיִמ םוסו םִיְפֶאַמ בֶכָר
 ייַסְּפַא-רע רָע םִיירַע םִימ ולְׁשִמּו םִיֹוַל םוִלָׁש רֵּברְו
 ןיִא רֹוּבִט ךיַריִסַא יִּתְחַּלִש טל םֶדְּבֹותַא"טּנ :ץֶרָא

 דנַמ םויַה"ג ָהקִּתַה יִריִסֲא ן ּובּוׁש :ָּב א 2
 יִתאֵּלִמ תֶׁשֵק הָדּוהְי יל יּתְכְרְדייֵּכ :ְךֵל ביִׁשָא הָנְׁשִמ 3

 רֵצִב :

 דנוא



 הירכז
 -ייפ טיִמ) ןעֶליִפְרעֶד םִיַרְפֶא לעוֶז ְךיִא דְנּוא
 -ִניֵק עֶנייֵד ןעֶקעוֶוְרעֶד לעוֶו ְךיִא דְנּוא (ןעֶל
 ֶזָי ןּופ רעֶדְניִק איִד רעֶּביִא ,ןֹויִצ ָא ,רעֶד
 ךְרעוֶוְׁש ַא איז ןעֶכאַמ ְּךיִד לעוֶו ָךיִא דְנּוא
 רעֶּביִא טעוֶו ראַה רעֶד דְנּוא 14 :רֹוּבִנ ַא ןּופ
 טעוֶו לייַפ עֶנייֵז דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶהעֶזעֶנ אייֵז
 רעֶד דְנּוא ,ץיֵלְּב ַא איוִו יֹוזַא ןְהעֶגְסיֹורַא
 ,רָפֹוׁש םעֶד טיִמ ןעֶזאָלְּב טעוֶו טאָג ראַה
 ןּופ םֶרּוטְׁש םעֶד טיִמ ןְהעֶנ טעוֶו רֶע דְנּוא

 אייֵז טעוֶו תֹואָבְצ ראַה רעֶד 19 :טייז-םֹורָד

 -העֶצְרעֶפ אייֵז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶציִׁשעֶּב
 רעֶדייֵלְׁש איו יֹוזַא ןעֶגְניוִוְצעֶּב דְנּוא ,ןעֶר

 דְנּוא ,ןעֶקְניִרְט ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,רעֶנייֵטְׁש
 דְנּוא ,ןייוו ְּךְרּוד איו יֹוזַא ןעֶמְראַל ןעֶלעוֶו
 ַא איו יֹוזַא ןייַז טְליִפעֶבְנָא ןעֶלעוֶו אייז

 -ָניוִו םעֶד ןיִא (טּולְּב טימנ ןעֶקעֶּב-גְניִרְּפְׁש
 ראַה רעֶד דִנּוא 16 :ַחַּבְזִמ םעֶד ןּופ לעֶק

 -ְמעֶד ןיִא ןעֶפְלעֶה אייֵז טעוֶו טאָג רֶעייֵז
 ןייַז ןּופ ףאָׁש איִד איו יֹוזַא ,גאָט ןעֶגיִּבְלעֶז
 איד (אי יֹוזַאנ ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָוְו ,קְלאָפ
 ןעֶצְנאַלְג םאִו ןיֹורְק איִד ןּופ רעֶנייֵטְׁש
 םיֹורְג איו ,ןיִראָָו 17 :דְנאַל ןייֵז רעֶּביִא
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 בֶרָחְּ ְךיִּתְׂשו וי ְינְב-לע ןויִצ נב יִּתְרַרְשְוםִיַרְפָא
 14 הָזָד דאָ וצִח קֶרָּבִכ אָָיְו הֶאְרִי םֶהיֵלֲע הָוה ;רֹובִנ
 ופ נָא תֹואָבְצ הֹוהְי :ְמיֵּת תוִרעַסְב ְךֵקְָו עֶקְתִי רפּוׁשַּב
 ןיֹמְּכ ּמָהְ ּותָׁשְו עַלְקיינכַא ֹוׁשְבְָו ּולְכֶאְו םֶהיִלֲע
 15 םבֶהיֵהְלֶא הָוהְי םָעיִׁשוְְו :ַחְּכִמ תִיוְּכ קֶרוִּמַּכ ֹואְלָמּ
 -לַע תֹטְסֹנְתִמ רֶוניִנְבַא יִּכ ִּמִע ןאַצְּכ אוָהַה םִַּ
 וז ׁשחיִתְו םיִרוחב גָד וְפְי-הַמּו וָבּטיהַמ יִּכ :ותָמְרַא
 ; תֹולְחִּב בֵבֹוי

 ֹױ ֹײ

 א םִיזַח הֵׂשֹע הָוהְי ׁשֹוקְלִמ תַעְּב רֶטֶמ הָוהומ ּולֵאׁש
 ג םיִפְרְּתַה יִּכ :הָדָׂשּב בָׂשֵע ׁשיִאְל םֶהָל ןֵתִי טׁשָנ-רַטְמּ
 ורָּכַדי אוָּׂשַה תֹומלַחַו רֵקָׁש ּוֲח םיִמְסִּקְַו ןוָאררְּבַ
 :הָער ןיֵאּכ נַי ןאֹצֹומכ וִעְִנ ןְּילַע ןומחָני לֶבָה
 8 הָוהְי רֵקָפיְּכ דוקְפֶא םיִרּּתעֶה-לַע יפַא הָדָח םיִעֹרְה-לַע
 ְדֹוה סיִסְּכ םֶתֹוא םָׂשו הָדּהְי תיֵּבתֶא ֹורְדָע-תֶא תֹוָאָבְצ
 4 הרָמָחְלִמ תֶשַק ּנָּמִמ דתי ּנּמִמ הֶנִפ ּונַּמִמ :הָמָחְלִּמַּב
 ה טיִטְּב םיִסֹוּב םיִרּבִנְכ ּווָהְו :וׂדְחַי ׂשנֹונ-לְכ אֵצֵי ּונָּמִמ

 ֵבְכִר ּוׁשיִבֹהְו םָמע הוה יִּכּומָחְְִו הָמָחְלִּמַּב תוצּוד
 6 ַעיִׁשֹוא ףסֹוי תִַּב-תֶאְו הֶדּודְי תוַּב-תֶא |יִּתְרַּבְו :םיִסּוכ
 ִּב ִּתְחַנָז-אל רֶׁשֲאַּכ ווָהְו םיִּתְמַחְר יִּכ םוִתּובְׁשֹהְו
 ז חֶמָׂשְו םִיַרְפֶא רֹוּבִנְכ ויָהְו ּ!םֶנְעֶאְו םֶהיֵהְלֶא הָוהְ יִנֲא
 :הָדָוהיִּב םָּבִל לי ּוחֵמָׂשו יִאְרִי םֶהיֵנְבּ ןִיייֹומְּכ םָּכִל
 6 :ובָר גמּכ וָבָרְו םיִתיִדְפ יִּכ םֶצְּבקֲאַו םָקָל הָקְרְׁשֶא
 5 םֶהיִנְּב-תֶא ּוָחְו ִנרְּכ םיִּקַחְִּמִבּו םיִּמעַּב םִעָרְאו
 י ילֶאְ םְִַּקֲא רָּׁשְַמּו םִיַרְצִמ ץֶרָאֵמ םיִתֹובְׁשַהַו :ּובָׁשְ
 לֵרּוהְו רוָאְי תֹולּוצִמ לָּכ ּושיִבְֹו םיִּלִנ םִיַב הָּכִדְו הָרָצ ,.- טיפ = יי יה יו רע טשיא  אא : 8 ר ;? זיִא םיֹורְג איז דְנּוא ,טייֵקְטּוג עֶנייֵז זיִא ו םיַּב רֵבָעְו :םֶהָל אֵצָמִי אָלו םֵאיִבֲא ןונָבלּו דֵעְלִנ ץֶרֶא

 עֶבְנּוי עֶנייֵז טעוֶו ןְראָק !טייֵהְנְהעֶׁש עֶנייֵז
 :ןֶעיֹורְפִנְנּוי איִד ןייוו רֶעייֵג דְנּוא (ןעֶּבעֶג ַחֹּכ טייֵל

 י לעטיפאק
 טעוֶו ראַה רעֶד ןיִראָו ,ןעֶנעֶרְטעֶּפְׁש םעֶד ןּופ טייֵצ רעֶד ןיִא ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶנעֶר טעֶּב 1
 ּוצ ,ןעֶגעֶר םעֶנעֶסאָגעֶגְסיֹוא ןַא ןעֶּבעֶג אייֵז ּוצ טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶקְלאָו ןעֶנעֶר איִד ןעֶכאַמ

 ,טייֵקְׁשיִראַנ טעֶרעֶג ןעֶּבאָה (םיִפָרְתִנ ןעֶצעֶנ איִד ןיִראוָו 2 :דְלעֶפ םעֶד ןּופ זאָרְנ ןעֶכיִלְטיִא
 דְנּוא ,תֹומֹולַחעֶׁשְלאַפ ןעֶדעֶר אייֵז דְנּוא ,ןעֶניִל ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה םְרעֶכאַמ ףּוׁשיִּכ איִד דְנּוא

 אייז ,ףאָׁש אי יֹוזַא ןעֶניֹוצעֶנְקעוֶוַא אייֵז ןעֶנעֶז רעֶּביִראָד ,אייֵז ןעֶטְסייֵרְט טייֵקְשיִראַנ טיִמ
 רעֶכּוטְסאַּפ איִד רעֶּביִא 3 :ָךּוטְסאַּפ ןייק ןעֶּבאָה אייֵז לייוו ןעֶראָועֶג גיִנעֶטְרעֶטְנּוא ןעֶנעֶד

 ראַה רעֶד ןיִראוָו ,קעּב איִד טְפאָרְטְׁשעֶּב ּבאָה ָךיִא דְנּוא ,טְמיִרְנְרעֶד ןְראָצ ןייֵמ ְּךיִז טאָה
 אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,הָדּוהְי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םאָד ,עֶדאַטְס עֶנייֵז ןַא טְקְנעֶדעֶג טאָה תֹואָּבִצ
 ןעֶמּוקעֶגְסיֹורַא זיִא םֶהיֵא ןּופ 4 :הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא דְרעֶפ סעֶנְהעֶׁש ַא איו יֹוזַא טְכאַמעֶג
 ,הָמָחְלִמ רעֶד ןּופ ןעֶניֹוּב רעֶד זיִא םֶהיֵא ןּופ ,לעֶנאָנ רעֶד םֶהיֵא ןּופ ,(ןייֵטְׁשו-לעֶקְניוִו רעֶד

 ןייַז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 2 :ןעֶמאַזּוצ רעֶגְניוִוְצעֶּב רעֶכיִלְטיִא ןְהעֶנְסיֹורַא טעוֶו םֶהיֵא ןּופ דְנּוא
 ןיִא םֶהעֶל רעֶד אי יֹוזַא הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא דְנייֵפ עֶרייֵז ןעֶטעֶרְט םאוו םירֹוּבִנ איִד איז יֹוזַא
 ףיֹוא ןעֶטייֵר סאו איִד דְנּוא ,ןעֶטְלאַה הָמָחְלִמ אייֵז טיִמ טעוֶו ראַה רעֶד ןיִראוָו ,סאָנ איד
 דְנּוא ,הָדּוהְי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה סאָד ןעֶקְראַטְׁש לעֶז ָּךיִא דְנּוא 6 :ןעֶמְהעֶׁש ְּךיִז ןעֶלעוֶו דְרעֶּפ
 ָךיִא ןיִראוָו ,ןעֶגְנעֶרְּבקיִרּוצ אייֵז לעוֶו ְךיִא דְנּוא ,ףֶסֹוי ןּופ דְניִזעֶנְזיֹוד םאָד ןעֶפְלעֶה לעוֶו ְךיִא

 ,ןעֶפְראָוְרעֶפטיִנ אייֵז טעֶה ְךיִא אי יֹוזַא ןייַז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,(אייֵז רעֶּביִא) תֹונָמֲחַר ּבאָה

 םִיַרְפֶא ןּופ איד דְנּוא 7 :ןְרעֶּפְטְנֶע אייֵז לעוו ְּךיִא דְנּוא ,טאָג רֶעייֵז ראַה רעֶד ןיִּב ְּךיִא ןיִראוָו
 דְנּוא ,ןייוֵו טיִמ איו יֹוזַא ןְעייֵרְפ ְּךיִז טעוֶו ץראַה רֶעייֵז דְנּוא ,רֹוּבִנ ַא איו יֹוזַא ןייַז ןעֶלעוֶו

 -העֶרְפ ןייַז טעוֶו ץֶראַה רֶעייֵז ,ןֶעייֵרְפ ְּךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ןעֶהעֶז םֶע ןעֶלעוֶו רעֶדְניִק עֶרייֵז
 ָךיִא ןיִראָז ,ןעֶלְמאַזְרעֶפאייַז לעדֶו ָךיִא דְנּוא ,ןעֶפייֵפ אייֵז ּוצ לעֶו ָּךיִא 8 :ראַה םעֶד ןיִאָךיִל
 רעֶהיִרְפ ָּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז איו יֹוזַא ןעֶרְהעֶמְרעֶפ ְּךיִו יעְלעוֶו אייֵז דְנּוא ,טְזעֶלְרעֶד אייֵז ּבאָה
 -עֶג ְּךיִמ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,רעֶקְלעֶּפ איד ןעֶׁשיוִוְצ ןֶעייֵז אייֵז לעוֶו ָךיִא דְנוא 9 :טְרְהעֶמְרעֶפ
 ןעֶלעוֶו אייֵז דנּוא ,רעֶדְניִק עֶרייֵז טיִמ ןעֶּבעֶל ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,רעֶדְנעֶל עֶטייוו ןיִא ןעֶקְנעֶד
 רּוׁשַא ןּופ דְנּוא םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶגְנעֶרְּבְקיִרּוצ אייֵז לעוֶו ְּךיִא דְנּוא 10 :ןעֶמּוקקירּוצ

 ןֹונָבְלּוצ דֶנּוא רֶעְלִנ דְנאַל םעֶדּוצ ןעֶגְנעֶרְּב אייֵז לעוֶו ְךיִא דְנּוא ,ןעֶלְמאַזְרעֶפ אייֵז ָּךיִא לעוֶו
 ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא טעוֶו רֶע דְנּוא ו1 :ןעֶרעוֶו ןעֶנּופעֶג אייֵז ראַפ ץאַלְּפ גּונעֶג טיִנ טעוֶו םִע דְנּוא
 ן ריפ טעוֶו רֶע דְנּוא ןעֶדְניִא איד ןעֶנאָּלְׁש טעוֶו רֶע דְנּוא ,הֶרָצ ַא ןּופ םַי םעֶד ָּךְרּוד

 עלא
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 ָמְׁשִבּו הָוהיִמ םיִתְרַּבְו :רוָסָ םִירְצִמ שֶבׁשְו רוׁשַא ןָאְג
 !הָוהְי םִאְנ ּוכָלַהְתִי

 ֹי

 ׁשּורְּב לֵליֵה :ךֶנְרָאְּב ׁשֵא אה ךיִתָלְּד ןִֹנְבִל חַתֶּפ א 2
 ִּכ ןׁשֶב ינולַא ּוליליַה ודְדֶׁש םיִרָּדַא רֶׁשֲא זֶרֶא לפני

 םָּתְרַּדַא הָדְדֶׁשיִּכ םיִעֹרָה 'תללי לס ;רֹצְּבַה רַעָי דֶרָי
 רמָא הֶּכ - :ןדְריה ןיאנ דֵּדֶׁש יִּכ םיִריִפְּכ תַנֲאָׁש לי 1
 ערי ןהיְֵק רֶׁשֲא :הָנֵרֲהַה ןאצ-תֶא הער יַהֹלֲא הָוהְי ה

 םֶהיֵעֹרְו רֶׁשֶעאָ הָוהְי ְךיֶרָּב רַמאֹי ,ןהיִרְכִמּ ּומָׁשֲאָי אֵלְו
 אָ יִבׁשִילַע דע לומְחַא יאָל יִּכ :ָהֹולֲע לֹמְחַי אלי

 ּוהֵעַדידיְּב ׁשיִא םֶדָאָה-תֶא איִצְמִ יִכֹנָא הֵנהְו הָוהְידםִאִ
 הָעְרֶאְו :םֶדָיִמ לא אֵלְו ץֶרֶאָהדֶא ֹותְּתִכְווכְלַמ ךָיבּו

 תרולקמ נְש יִלחֶַָו ןאָּצה ַײע ןֵכל הָנרֲַה ןאָצ-תֶא
 -תֶא הָעְרֶאְו םיִלְבְח יִתאָהָק רַחַאָלּו םַנ יִתאָרְק דַחאְל

 רַעְקִּתַו דָחֶא חַרָיְּב םיִעֹרָה תֶׁשֶלְׁשתֶא דֶחְכַאְו :ןאָּצַה 5
 הדָעְרָא אֵל רֹמאָו :יִב הָלֲחַּב םֵׁשְפַנ-ַנְו םֶהְּב יִׁשְּמַנ 9

 הָנְלַכאֹת תֹולָאְִׁנְַו כת תֶדֶחְכִּנַהְותּומָת הָתַּמַהַּכְתֶא
 עַּדְנֶאְו םַענ"תֶא ילְקִמיתֶא ַקֶאְו :ּהָתּועְר רָׂשְּב-תֶא הָׁשֲא י

 ;יִמעֶהלֶכיתֶא ִתָרְּכ רֶׁשֲא יִתיֵרְותֶא רַָהִל וָתֹ
 יִּכ יתֹא םיִרְמְּׂשַה ןאֹצַה ַינע ןֵכ ּועְדָיַו אָֹהַה םַֹּב רַפְּתַו 1
 וְבָה םֶכיֵניֵעְּב םוָמדמִא םֶהיֵלֲא רַמֹאְו :אוְההָוהְירַבְד 2

 :!ףֶסָּכ םיִׁשֹלְׁש יִרְכְׂש-תֶא ולְקְׁשִי לח אָלאְו יִרָבְׂש
 רֶׁשֲא רֶקְיֵה רֶדָא רֶעיַה לא והֹכִלְׁשַה לא הָוהְי רָמאֹּיַו 3

 וְתֹא ְךיִלְׁשאְו ףֶסָּכַה םיִׁשלָׁש ; הָחְקֶאְו םָהיֵלֲעַמ יִּתְרקְי
 זרַא יִנֵׁשַה יִלָקַמ-תֶא .עַּדְנָאְ :רעװה לֵא הָוהְי תיֵּב 4

 אי י

 רֶע דְנּוא ;ָךייִט םעֶד ןּופ םיִנעֶּפיִט עֶלַא

 טייֵהְצְלאָטְׁש איד ןעֶגְנעֶרְּבְרעֶשְנּורַא טעֶו
 -ַּמעצְס רעֶד) טּור איִד דְנּוא רּוׁשַא ןּופ

 -עוֶו ןּוהְטעֶנְּפָא טעוֶו םִיַרְצִמ ןופ (רעֶט
 ןעֶקְראַטְׁש אייֵז לעוֶו ְּךיִא דְנּוא 12 :ןעֶר
 ןְהעֶג ןעֶלעוֶו אייז דְנּוא ,ראַה םעֶד ןיִא
 ;ראַה רעֶד טְנאָז ,ןעֶמאָנ ןייַז ןיִא

 אי לעטיפאק

 ֵדְּכ !ןֹונָבְל ַא ,ןעֶדיִט עֶנייֵד ףיֹוא ְּךאַמ 1
 -עֶמ עֶנייַד ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ לאָז רֶעייֵּפ םאָד
 ,םיֹוּב-ןעֶסְקּוּב אּוד ,גאָלְק 2 :רעֶמייֵּבְנעֶג
 ןעֶלאַפעֶג זיִא םיֹוּבְנעֶנעֶט רעֶד ןיִראוָו
 -עֶב טְּביֹורעֶּב ןעֶנעֶז עֶקְראַטְׁש איד לייוו

 רעֶמייֵּב-ןעֶדְניִל רֶהיֵא ָא טְגאָלְק ,ןעֶראוָו
 רעֶקְראַטְׁש-טְסעֶפ רעֶד ןיִראו ןֵׁשָּב ןּופ
 םִע 8 :ןעֶמּוקעֶג רעֶטְנּורַא זיִא דְלאוַו
 ,רעֶכּוטְסאַּפ איִד ןּופ גאָלְק ןּופ לֹוק ַא זיִא
 טְּביֹורעֶג זיִא טייקְכיִלְרעֶה עֶרייֵז ןיִראָָו
 אייֵרְׁשעֶג ַא ןּוֿפ לֹוק ַא זיִא םִע ;ןעֶראוָועֶג
 -ָצְלאָטְׁש איד לייוו ,ןעֶּבייֵל עֶנְנוי איִד ןּופ
 :ןעֶראָועֶגטְּביֹורעֶג זיִא ןַדרַי םעֶד ןּופ טייֵה
 עֶׁשאַּפ ,טאָנ ןייַמ ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא 4

 עֶרייֵז סאוָו 2 :הָניִרַה רעֶד ןּופ ףאָש איִד : : :לֵאָרְִׂ ןיבּו הָדּהְי ןיּב הֲָתאְה-תֶא לַפָהִל םיִלְבְהַה
 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,אייֵז ןיֵנגְרַה םֶרעֶפיֹוק היפ א | טיי הנה יִּכ :יְִַא הָער יִלְּכ ִל חַק דע ילֵא הָוהְי רֶמאָּו

 ןיִראָָו ,ראַה רעֶד זיִא טְׁשְנעֶּבעֶג ,ןעֶנאָז םֶרעֶפיֹוקְרעֶפ עֶרייֵז דִנּוא ,טְגיִדְלּושְרעֶפ טיִנ

 ןיִראָו 6 :אייֵז רעֶּביִא טיִנ ְּךיִז ןעֶמְראַּבְרעֶד רעֶכּוטְסאַּפ עֶרייֵז רעֶּבָא ,ְּךייַר ןיִּב ְּךיִא
 טְגאָז ,דְנאַל םעֶד ןּופ רעֶניֹואוְועֶּב איִד רעֶּביִא ןעֶמְראַּבְרעֶד רֶהעֶמ טיִנ ָּךיִמ לעז ְךיִא
 ,רָבֵח ןייַז ןּופ דְנאַה איד ןיִא ׁשְנעֶמ ןעֶכיִלְטיִא ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא לעֶדְו ָךיִא ,העָז דְנּוא ,ראַה רעֶד
 -ייק דְנּוא ,דְנאַל םאָד ןעֶקאַהּוצ ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא ;ְךַלֶמ ןייַז ןּופ דְנאַה איִד ןיִא ְּךיֹוא דְנּוא
 רעֶד ןּופ ףאָׁש איד ןעְשאַּפ לעֶוו ְךיִא דְנּוא 7 :דְנאַה עֶרייַז ןּופ ןייַז ליִצַמ טיִנ טעוֶו רעֶנ
 םעֶנייֵא ,ןעֶקעֶּטְׁש אייוַוְצ ןעֶמּונעֶג ריִמ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא !ףאָׁש עֶמעֶרָא עֶרְהיֵא ,אֹוי ,הָגיִרַה
 -ָךעֶפנ םיִלְבֹוח ןעֶפּורעֶג ָּךיִא ּבאָה ןְרעֶדְנַא םעֶד דְנּוא (ָּךיִלְּביִל) םַעֹונ ןעֶפּורעֶנ ָּךיִא ּבאָה
 אייֵרְד איִד ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ ּבאָה ָּךיִא דְנּוא 8 !ָףאָׁש איד טעֶׁשאַּפעֶג ּבאָה ָּךיִא דְנּוא (גְנּוּבְראַד
 דְנּוא ,ןעֶראָועֶג גיִדְלּודעֶגְנּוא אייֵז ןעֶנעֶו ןיִּב ְּךיִא דֶנּוא ,שדח ןייֵא ןיִא רעֶבּוטְסאַּפ
 ,טְגאָזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 9 :(ןעֶדְלּוד) ןעֶנאָרְטְרעֶד טְנעֶקעֶג םיִנ ְּךיֹוא אייֵז ּבאָה ְּךיִא

 ןעֶּבְראַטְׁש לאָז רעֶד ,ןעֶּבְראַטְׁש טעוֶו סאָו רעֶד ,ןעֶׁשאַּפ רֶהעֵמ טיִנ ָּךייֵא לעדֶו ְּךיִא
 איֵד רעֶּבָא ,ןעֶרעוֶו ןעֶטיִנְשְרעֶפ םִע זאָל ,ןעֶרעוֶו ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ לאָז סאָָו סאָד דְנּוא

 ּבאָהְּךיִא דְנּוא 10 :הָּתְרַּבַח רֶהיֵא ןּופ ׁשייֵלְפ םאָד עֶכיֵלְטיִא ןעֶסֶע ןעֶלעוֶו עֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביא
 -עֶּטְׁשְרעֶפ ּוצ ידְּכ ,ןעֶטיִנְׁשעֶבְכרּוד םֶהיֵא ּבאָה ָּךיִא דְנּוא ,םֵעֹונ ןעֶקעֶטְׁש ןייֵמ ןעֶמּזנעֶב
 טְרעֶּטְׁשּוצ זיִא רֶע דְנּוא 11 :רעֶקָלעֶּפ עֶלַא טיִמ טְכאַמעֶנ ּבאָה ָּךיִא םאִו תיִרְּב םעֶד ןעֶר

 ןעֶטיִה סאו איד ,ףאָׁש עֶמעֶרָא איד ןעֶּבאָה יֹוזַא דְנּוא ,גאָמ ןעֶגיִּבְלעֶזְמעֶד ןַא ןעֶראָועֶג
 ,טְגאָזעֶג אייֵז וצ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 12 :ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו סאָד זיִא םאָד זַא טְסּואוְועֶנ ְךיִמ
 -ְךעֶפ טיִנ ןעוֶו רעֶּבָא ,רֵכְׂש ןייֵמ ריִמ טְּבעֶנ יֹוזַא ןעֶניֹוא עֶרייֵא ןיֵא שּוג זיִא םִע ןעוֶו

 רעֶּבְליִז קיִטְׁש גיִסייֵרְד רַכְׂש ןייֵמ ראַפ ןעֶגיֹואוָועֶגְּפָא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םִע טעֶדייֵמ
 ,רעֶּמעֶמ םעֶד ּוצ ןייַרַא סֶע ףְראַו ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה ראַה רעֶד רעֶּבָא 14 :(םיִלְקִׁשִ
 ָךיִא ּבאָה יֹוזַא ,ןעֶראַועֶג טְצעֶׁשעֶנ אייֵז ןּופ ןיִּב ְּךיִא ןעֶבְלעוֶו טיִמ (רֵכְׂשנ םעֶנְהעַׁש ַא
 ןעֶפְראָועֶגְנייַרַא אייֵז ּבאָה ָּךיִא דְנּוא .םיִלָקְׁש עֶנְרעֶּבְליִז ניִסייֵרְד איִד ןעֶמּונעֶנ
 -עֶנְכרּוד ְָּךיִא ּבאָה ָּךאָנְרעֶַד דְנּוא 14 :ווה םיִראַה םעֶד ןיִא רָעֹוא םעֶד ןיִא

 סאו גָנּוטְפעֶהעֶּב איִד ןעֶרעֶטְׁשּוצ ּוצ יֵדְּכ ,םיִלְבֹוח ןעֶקעֶטְׁש ןרעֶדְנַא ןייֵמ ןעֶטיִנְׁש
 ריִמ ּוצ טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 15 :לֵאָרְׂשִי ןעֶׁשיִוְצ דְנּוא הָדּוהְי ןעֶׁשיִוַצ זיִא

 ,העָז ןיִראָו 16 :ָּךּוטְסאַּפ ןעֶׁשיִראַנ ַא ןּופ םיִלָּכ איִד לאָמַאְכאָנ ריִד םעֶנ ,טְנאָזעֶנ
 ףיא



 הירכז

 ןיִא ְּךּוטְסאַּפ ַא ןעֶלעֶטְׁשְפיֹוא לעֶו ְךיִא
 ןעֶקְנעֶרעֶג טיִנ טעוֶו םאָו רְנאַל םעֶד
 רֶע דְנּוא ןעֶטיִמְרעֶפ ןעֶנעֶז סאָו איד
 -וצ איִד דְנּוא ,עֶגְנּוי איִד ןעֶכּוז טיִנ טעוֶו
 רֶע דְנּוא ,ןעֶלייֵה טיִנ רֶע טעוֶו עֶנעֶכאָרְּב
 סאו איִד ןעֶרְהעֶנְרעֶד טיִנ ְךיֹוא טעוֶו

 ןעֶסֶע טעוֶו רֶע טְרֶעייֵג ,ליִטְׁש ןעֶהעֶטְׁש
 רֶע דְנּוא עֶטעֶפ איִד ןּופ ׁשייֵלְפ םאָד

 7 :ןֶעיֹולְק עֶרייֵז ןעֶטְלאַּפְׁש טעוֶו
 סאו רעֶכּוטְסאַּפ עֶׁשיִראַנ איִד ּוצ העוָ
 טעוֶו דְרעוֶוְש סאָד !ףאָׁש איד ןעֶזאָלְרעֶפ
 ןייַז ףיֹוא דְנּוא ,םעֶרָא ןייַז ףיֹוא ןייַז
 -ָנאַנ םיִא טעוֶו םעֶרָא ןייַז ,גיֹוא םעֶטְכעֶר

 ךייַז דְנּוא ןעֶרעֶװ טְנעֶקיִרְטְרעֶּפ ןעֶצ
 לעֶקְנּוט ןעֶצְנאַג םיִא טעוֶו גיֹוא םעֶטְכעֶר
 :ןעֶרעוֶו

 בי לעטיפאק
 ןופ טְראוָו םעֶד ןּופ (הָאּובְננ אָּׂשַמ איִד 1

 טְנאָז יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא ראַה םעֶד
 איִד סיֹוא טייֵרְּב סאָו רעֶד ,ראַה רעֶד

 ,דֶרֶע איִד טְניִטְסעֶפ-דְנּורְג דָנּוא לעֶּמיִה
 םעֶד ןּופ טְסייֵג םעֶד טְּפאַׁשעֶּב סאָו דְנּוא

 בי אי

 ראל רַעֹגַה לקְמיאְל תֹדָחְכעה ץֶרֶאָב הָעֹר םיקמ ימלא
 רׂשְבּלֵּכְלַכְי אֵל ; הָבָצִַה אֵּפְַי אֵל תֶרֶּׁשִּנְַ שֹּקַבְ
 וד יִבְִע ליִלָאָה יעֹר יד :קְרָפְי ןָהיֵסְרַּפ לָכאֹי הֶאיֵרְּבִה
 עו ׁשֶביִּת ׁשֹוָבָיוׁשֹדְז ניי ןעילעו ּורְקלַע בֶרָח ןאֹצַה

 :הָהְכִת הֶהֶּב וָניִמְי
 =' בי

 א דו םִיָמָׁש הָמֹנ היא לֵארְׂשי-לַע הָוהְי-רַבְד אָּׂשַמ
 4 םָשוריתֶא םֵׂש יִכֹנא הֵגִד :ָּבְרַקְּב םָדֶאדַדור רֶציו ץֶרֶא
 רֹוצָּמַב הְָהִי = םנְו ביִבְס םיִמַָה-ִלָכְל לעד ױס
 בָא םִֵלָׁשּורידתֶא םיִשָא אּודְקדִִיַב היְהְ ;םלָׁשורילנ
 פְסאנְו ּוטֶרְׂשִי טֵחָׂש הָסְמִעיִלָּכ םימַעָה-לֶכל ; הָסְמִעַמ
 4 ילָכ הָּכֵא הָוהְידסֶאֶנ אּוהַה םֹוַּב :ץֶרָאָה ַײוג לָּכ ָהיֵלָע
 -תֶא חָהֶפֶא הָדּוהְי תִיַּבילַעְ ןוענְַּׁב ֹוָבְכֹרְו ןוָמִּתַּב םּוס
 ה הָדּודְי יִפְלַא יָרְמֶאְו :ןורָזעַּב הָּכִא םיִּמַעָה סוס לֹכְ יניֵע
 ;םֶה היִהְלֶא תֹאָבֶצ הָוהיּב םֶלָׁשורי יִבְִׁי ל הָצְמַא םֶּבַלְּב
 5 יִצעְב שא רֶיִּכ הֶדּוהְ פלַא-תֶא םיִׂשָא אּוהַה םַֹּב
 -;רָא לֹיאָמְׂש-לעו מילא ּלְכֶאְו ריִמָּב ׂשַא .דַּפִלְכּו
 :םָלָׁשוריִבֶהיְִִּּת דע םָלָׁשּרְי הָבֶיוביִבָס םיִּמִעהלּכ
 ליגתראל ןעֶמִל הָנׂשאֶרְּב הָדוהְי ילָהָא-תֶא הי ַׁשֹוהְ
 ימי םַלָׁש בֵׁשֹ תֶרָאְפְִ דיִוָד-תיִּב תֶרֶאְפִּת

 לָׁשְבִַּה הָוְָו םֵלָׁשּורְי בׁשֹוי דַעְּב הָוהְי ןגו אּוהַה םַ
 ָךאְלַמְּכ םיִהֹלאַּכ דוד תיֵבּו דֶזֶרְּכ אָֹהַה םֹּיּב םֶהְּב
 9 יתֶא ימְׁשִהָל ׁשֵּקַבֲא אוְתַה םיַּב הָָהְו : םֶהיֵנְפל הָוהְ
 י תריּפ--לפ יִּתְכַפָׁשְו :םַלָׁשּורְי-לַע םִאָּבַה םִיֹגַהילְּכ
 לַא ּוטיִּבְַו יִֹנֲתַתְו ַח חוה םָלָׁשּורְי בֵׁשֹי  לֵעְו דוד

82 

 ינ

68 

 ְךיִא העָז 2 :םֶהיֵא ןעֶׁשיוִוְצ שְנעֶמ רמָהְו דיִָיַה-לַע דּפְסִמְּכ לע ּורְפָסְוּורֵָּדירָׁשֲא תֶא
 גנ לַּפְסְמֲה לֵּתִנ אּולַה םּיַּב ';רוכְּבַה-לַע רֶמָהְּכ ויָלָצ טיי טא יא רו יב א
 -ָךעֶפ ןּופ םֹוּכ ַא םִיַלָׁשּורְי ןעֶּכאַמ לעוֶו
 ןיִא הָדּוהְי ןעֶנעֶק ןייַז ָּךיֹוא טעוֶו רֶע דְנּוא ,םּורַא םֶגְניִר רעֶקְלעֶפ עֶלַא ּוצ גְנּולְמיֹוט
 יֹוזַא ,גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 3 :םִיַלָׁשּורְי רעֶּביִא גנֹורעֶגאַלעֶּב רעֶד
 רעֶכיֵלְטיִא דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ עֶלַא ּוצ ןייֵטְׁש ןעֶרעוֶוְׁש ַא םָלַא םִיַלָׁשּורְי ןעֶכאַמ ְּךיִא לעוֶו
 דְנּוא ,ןעֶרעֶֶו (ןעֶטיִנְשּוצ רעֶדָא) טְצאַרְקעֶנ סיוִועֶנ טעוֶו ןייֵמְׁש םעֶד ןעֶנאָרְט טעוֶו םאוָו
 -לעֶזְמעֶד ןיִא 4 :ןעֶלְמאַזְרעֶפ רֶהיֵא ןעֶנעֶק ְּךיִז ןעֶלעוֶו טְלעוֶו רעֶד ןּופ ןעֶדייֵה עֶלַא
 ,ְנולְמיֹוטְרעֶפ טיִמ דְרעֶפ סעֶכיִלְטיִא ןעֶגאַלְׁש ְּךיִא לעוֶו ,ראַה רעֶד טְנאָז ,גאָט ןעֶניִּב
 םעֶד רעֶּביִא ןעֶניֹוא עֶנייֵמ ןעֶבאַמְפיֹוא לעזֶו ְּךיִא דְנּוא ,תַעַגּוׁשְמ טיִמ רעֶטייֵר ןייֵז דְנּוא
 ןעֶנאַלְׁש ְךיִא לעוֶו רעֶקְלעֶפ איד ןּופ דְרעֶפ םעֶביִלְטיִא רעֶּבָא ,הָדּוהְו ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה
 איד ,ץְראַה רֶעייֵז ןיִא ןעֶנאָז ןעֶלעוֶו הָדּוהְי ןּופ ןעֶראַה איד דְנּוא 2 :טייֵהְדְניִלְּב טִיִמ
 תֹואָבְצ ראַה םעֶד ןיִא טייֵהְקְראַטְׁש ַא ריִמ ראַפ ןייַז ןעֶלעוֶו םִיַלָשּורְי ןּופ רעֶניּואוְועֶּב

 ְךייֵלְג הָדּוהְי ןּופ ןעֶראַה איד ןעֶכאַמ ְּךיִא לעֶז גאָט ןעֶגיִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא 6 :טאָנ רֶעייֵז
 טְנעֶרְּב סאָו רֶעייֵפ םאֵלְפ ַא איז דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ איִד ןעֶׁשיוִוְצ רֶעייֵפ רעֶקאַלְפ ַא איז
 דְנאַה רעֶטְכעֶר רעֶד ףיֹוא רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,הָאּובְּת איד
 ,טֶרָא רֶהיֵא ףיֹוא ןעֶּבייֵלּב טעוֶו םִיַלָׁשּורְי דְנּוא ,םּורַא םֶגְניִר דְנאַה רעֶקְניִל רעֶד ףיֹוא דְנּוא
 -ׁשֶרֶע םּוצ הָדּוהְי ןּופ רעֶטְלעֶצעֶג איד ןעֶפְלעֶה טעֶו ראַה רעֶד דְנּוא 7 :םִיַלְׁשּורְי ןיִא ּוליִפַא
 איד דְנּוא ,ןעֶכאַמםיֹורְג טיִנ ָּךיִז לאָז רַוָד ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ןּופ טייקְכילְרעֶה איד יִדְּב ,ןעֶט
 גאָּמ ןעֶניִבְלעֶזְמעֶד ןיִאפ :הָדּוהְי רעֶּביִא םיַלָשּורִ ןופ רעֶניֹואוְועֶּב איִד ןּופ טייֵקְכיִלְרעֶה
 ןיֵא ןייַז טעֶדֶו םִע דְנּוא ,םִיַלָׁשּורי ןּופ רעֶניֹואוְוְנייא איִד רעֶּביִא דֶליִׁש ַא ןייַז ראַה רעֶד טעוֶו
 ,דַיָד איו יֹוזַא ןייַז טעוֶו אייֵז ןּופ (רעֶכאַוְׁש) רעֶניִדְלעֶכיֹורְטְׁש רעֶד זַא גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד
 רֶעייֵז ראָפ ראַה םעֶד ןּופ ָּךָאְלַמ רעֶד איז יֹוזַא ,טאָנ איו דֶוָד ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה סאָד דְנּוא
 ןעֶנְליִטְרעֶפּוצ ןעֶכּוז ְּךיִא לעֶו יֹוזַא גאָמ ןעֶניִּבִלעֶוְמעֶד ןיִא ןייַז טעוֶו סֶע דְנּוא 9 :םיִנָּפ
 רעֶּביִא ןעֶמיִגְסיֹוא לעדֶו ְּךיִא דְנּוא 10 :םִיַלָׁשּורְו ןעֶגעֶק ןעֶמּוק םאָו רעֶקְלעֶפ עֶּלַא
 ןּופ ַחּור םעֶד םִיַלָׁשּורְי ןּופ רעֶניֹואְוְנייֵא איד רעֶּביִא דְנּוא דֶוָד ןּופ דְניִזעֶנְזיֹוה םעֶד
 -אָמְׁשּוצ ןעֶּבאָה אייֵז ןעֶמעוֶו ןעֶקּוק ריִמ ףיֹוא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,טעֶּבעֶג דְנּוא ןֵח

 ַא רעֶּביִא טְנאָלְק רעֶנייֵא איו יֹוזַא ןעֶגאָלְק םֶהיֵא רעֶּביִא ןעֶלעוֶו אייֵז ִנּוא ,ןעֶכ -
 זיִא רעֶנייֵא איז יֹוזַא ,םֶהיֵא רעֶּביִא טייֵקְרעֶטיִּב ןיִא ןייַז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,דיִחָי (ןֶּבנ

 םיֹורְג ןייַז גאָלְק איד טעֶו גאָט ןעֶגיִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא 11 :רֹוכְּב ַא ןעֶגעוֶו טייֵקְרעֶטיִּב ןיִא
 ןיא
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 הדָרְפָכְו : ןיִּדנִמ תֹעְקִבְּב ןִֹמְַדִרָה רַּפְסִמְּכ םַלָשוְיִּב
 דַיַוָד-תיִמ תַחַּפְׁשִמ דֶכ בל תוִחָּפְׁשִמ תיִחָּפְׁשִמ ץֶרֶאָה
 ;רֶבָל םֶהיֵׁשְנו רֶבָל ןתָ-תֹ ב תַחָּפְשִמ רֶבֶל םֶהיׁשנּו דֶבֶל

 יִעְמִּׁשַה ץחַפְׁשִמ דֶבָל םֶהיֵׁשְנּו דֶבָל יול-תיב 3 תַחַּפְׁשִמ 3
 תֶהֶּפְׁשִמ תֹורָאְׁשִּנַה תֹוחֵּמְׁשַּמַה לֹּפ ;רֶבָל םֶהיֵׁשָנּו רֶבל 14

 !דֶבֶל םֶהיֵׁשְּו דֶבָל תֶחָּפְׁשִמ
 ני יו
 םֵלָׁשירי יִבְׁשִלּו דִיוָּד תיִבָל חָתפִנ ריִקָמ הָיְהִי אּודַה םֹוָיַּב א
 תרֹואָבְצ הָוהְי ו םֶאָנ אּיהַה םֹוַב 3 הָיְהִו ;הָּנלּו תאָׂשַהָל 3

 דע ּרְכָז אָלְו ץֶרֶאָהְדִמ םִיִּבצַעָח תֹומְׁשתֶא תיְִכַא
 :ץֶרָאָהִמ ריִבְצַא הָאְמְּטִה ַחיִרדתֶאְו שיִאיִבְנַה-תֶא םנו
 ויָדָלי ָֹּמאְו ויִבָא ולא וְָמֶאְו רו ׂשיִא אֵכְנייַּכ הָָהְו 5

 ּוריִבָא ּוהְרָקִדּו הָוְי םֵׁשְּכ ָּתְרַּכַּד רֵקִׁש יִּכ הָיְחִת 2
 םיִאיבהּוׁשְבִי אהה םִּב ! הָיָהְו :יאְֶּנִהְּב ויי וִמִאְו
 ןעֶמִל רֶעׂש תֶרָּדַא יִׁשְַּלִי אָלְו וְתאֵבְנִהְּבינִַחִמ ׁשיא

 יֵבָֹא לָמָרֶא רָבֹע שיִא יִכָנָא איֵבָנ אֵל ר מָאְו :ׁשֵחַּכ ה
 הָלֵאָה תֹוָּכַּמַה הָמ ויָלֵא רַמָאְו :יּוענִמ יִנְקַה םרָאִ :

 בֵרָח :יּפֲהַאְמ תיֵּב י יָה רֶׁשֲא רַמָאְ ! ְךיִדָי ןיֵּפ

 ְּךַה תֹוִאָבְצ הָוהְי םִאְנ יִּתיִמָע רָב לע יִרּוע
 ;םםיֲִעְצַה--לע ִדְי יִתָׁשהו ןאה ןיצּופְתּ הֶעֹרה--תֶא
 עני וָתְרָּכִי הָּב םִנְׁשיִּפ הָנמאל ץְרָאָה-לָכַב ָהְו
 ׁשֵאָב הָׁשלְׁטַה-תֶא יֵתאֵבָהְו !הָּכ רָתָו תַשֹלְַׁהְו

 בַהזַהיתֶא ןֵחְבִּכ םיִּתנְַבּו ףֶסָּכַה-תֶא ָרְצִּכ םיִּתְפַרְעּו
 איו אוה יֵמַ יִּתְרַמָא ותֹא הָנֲעֲא יו יִָׁשִב אָרְקִי אה
 :יָהלַא הָיהְי רַמאֹי

 די יי

 ִתְּפַסָאְו :ךְַרקְּכ ְּךֵקְלֶׁש קָלְחְו הָוהִל אָּכ םִז הנה א 3

 ךי וי בי

 ןופ גאָלְק איִד איו יֹוזַא םִיַלָׁשּורְי ןיִא
 ;ןֹודְנִמ ןּופ לאָהְט םעֶד ןיִא ןֹומְרְדַד
 -ַמיִא ,ןעֶנאָלְק טעוֶו דְנאַל סאָד דְנּוא 1
 הָחָּפְׁשִמ איִד ,רעֶדְנּוועֶּב הָחָּפְׁשִמ עֶכיל
 ,רעֶדְנּוועֶּב דֶוָד ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוד םעֶד ןּופ

 איִד .רעֶדְנּוזעֶּב רעֶּבייוֵו עֶרייֵז דְנּוא
 ןֶתָנ ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ןּופ הָחָּפְׁשִמ
 -נּוזעֶּב רעֶּבייֵו עֶרייַז דנּוא ,רעֶדְנּוזעֶּב
 -זיֹוה םעֶד ןּוֿפ הָחָּפְׁשִמ איִד 12 :רעֶד
 -ייֵו עֶרייֵז דְנּוא רעֶדְנּוזעֶּב יִוֵל ןּוֿפ דְניִזעֶג

 יֵעְמִש ןּופ הָחָּפְׁשִמ איִד ,רעֶדְנּוזעֶּב רעֶּב
 -ָנּועֶּב רעֶּבייוֵו עֶרייַז דְנּוא רעֶדְנּוזעֶּב
 עֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא עֶלַא 11 :רעֶד

 ,רעֶדְנּוזעֶּב הָחָּפְׁשִמ עֶכיִלְטיִא ,תֹוחָּפְׁשִמ
 ;רעֶדְנּוזעֶּב רעֶּבייוו עֶרייֵז דְנּוא

 לעטיפאק

 ןייֵא ןייַז טעוֶו גאָמ ןעֶניִבְלעֶזְמעֶד ןיִא 1
 -עֶגְזיֹוה םעֶד ּוצ לאוְק רעֶטְכאַמעֶגְפיֹוא
 רעֶניֹואוְועֶּב איִד ּוצ דִנּוא דִוָד ןּופ דֶניִז
 -ָניֶנייַרְמּוא דְנּוא דְניִז ראַפ ,םִיַלָׁשּורְי ןּופ
 -ִמעֶד ןיִא ןייַז טעֶו םִע דְנּוא 2 :טייק
 ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז גאָמ ןעֶניִּבְלעֶז
 ןעֶמעֶנ איד ןעֶדייֵנְׁשְרעֶפ ְּךיִא לעוֶו יֹוזַא
 דְנּוא ,דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶצעֶג איִד ןּופ

 איד דָנּוא םיִאיֵבְנ עֶׁשְלאַפ איִד ְּךיֹוא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְכאַדעֶג רֶהעֶמ טיִנ ןעֶלעוֶו אייֵז
 דְנּוא 8 :דְנאַל םעֶד סיֹּוא (ןייֵגְקעוֶוַאנ ןעֶראָפְרעֶּביִא ַמ ְּךיִא לעוֶו תֹוחּור עֶנייַרְמּוא
 רעֶמאַפ ןייַז ןעֶלעוֶו יֹוזַא ,ןעֶבאָז תֹואּובְנ (שלאפ ְּךאָנ טעוֶו רעֶנייֵא ןעֶו ןייַז טעוֶו םִע

 לייוו ןעֶּבעֶל טיִנ טְסְראָט אּוד ,ןעֶנאָז ,ןעֶריֹוּבעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה סאָו רעֶטּומ עֶנייֵז דְנּוא
 עֶנייַז דְנּוא רעֶטאָפ ןייַז דָנּוא ;ראַה םעֶד 5 ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא ןעֶניִל טעֶרעֶנ טְסאָה אּוד
 שְלאַפ טְנאָז רֶע ןעוֶו ןעֶכעֶטְׁשְכְרּוד םֶהיֵא יי ןעֶריֹוּבעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה סאָו רעֶמּומ
 םיִאיִבְנ (עֶׁשֶלאַפ) איד ןעֶלעוֶו יֹוזַא גאָט = ןיִא ןייז טעוֶו סִע דְנּוא 4 :תֹואּובְנ
 ןעֶנאָז תֹואּובְנ עֶניֵז דְנּוא גָנּוהעֶז עֶנייַז ןעֶגעֶו רעֶפיִלְמיִא ןעֶמעֶׁש ןײלַא ְךיִז
 ;ןעֶנאָז ּוצ ןעֶניִל יֵדְּכ לעֶמְנאַמ ןעֶגיִראָה ַא טיִמ ןעֶדיילְקְנָא טיִנ ְּךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז דָנּוא
 ןעֶמ ןיִראָו ,ןאַמ-םִרעֶקַא ןייֵא ןיִּב ָּךיִא ןייק יִּב ְךיִא ןעֶבאָד טעדֶד רֶע טְרֶעייֵנ 5
 םֶהיֵא ּוצ עז ןעֶמ דְנּוא 6 :ןָא דְנעֶנּוי עֶנייֵמ ןּופ ריי ּוצ רעֶדְניִר טְנְרעֶלעֶנ ָּךיִמ טאָה
 ,ןעֶנאָד טעוֶו רֶע דְנּוא ?דְנעֶה עֶנייד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶדְנּואוְו עֶניִאָד איִד ןעֶנעֶז םאו ,ןעֶבאָז
 עֶנייַמ ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶנאָלְׁשעֶג ְּךיִמ טאָה ןעֶמ םאָו טיִמ ןעֶדְנּואְו איִד ןעֶנעֶז םאֶד
 םעֶד ןעֶנעֶק רֵנּוא .ָּךּוטְסאַּפ ןייֵמ ןעֶנעֶק דְרעוֶוְׁש אּוד ְּךיִד קעוֶוְרעֶד 7 :םֶרעֶּבאָהְּביִל
 ָךּוטְסאַּפ םעֶד גאָלְש ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז ,(רֶבֵח ַא) ְּךייֵלְג ריִמ זיִא סאָו ןאַמ
 -קירוצ דְנאַה עֶנייַמ לעד ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶרעֶװ טייֵרְטְׁשּוצ ןעֶלעֶװ ףאָׁש איֵד דנּוא
 -ִנאַג םעֶד ןיִא ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 8 :ְּךעֶלעֶפעֶׁש (עֶנייֵלק) עֶגְנּוי איֵד ּוצ ןעֶרְהעֶק
 דְנּוא ,ןעֶרעֶז ןעֶמיִנְׁשְרעֶפ ןעֶלעֶו םיִקָלֲח אייוֵוָצ זַא ,ראַה רעֶד טְנאָז ,דְנאַל ןעֶצ
 ְךיִא לעֶו קָלַח-טירְד םאָד דְנּוא 9 :ןעֶּבייֵלְבְרעֶּביִא ןעֶניִרְד טעֶֶו קֶלֵח טירד ןייֵא
 רעֶּבְליִז איז יֹוזַא ןְרעֶמייֵל אייז לעֶֶװ ָּךיִא דֵנּוא ,רֶעייַפ םעֶד ְּךְרּוד ןעֶנְנעֶרְּבְכְרּוד
 -עֶב טְרעֶװ דֶלאָנ איִח יֹוַא ןעֶפיִרְּפ אייֵז לעד ְּךיִא דְנּוא ,טְרעֶטייֵלעֶנ טְרעוֶו

 ןְרעֶפְטְנִע םֶהיֵא לעֶװ ָּךיִא דְנּוא ,ןעֶמאָנ ןייֵמ ןעֶפּורְנָא טעֶד רֶע ,טְפירָּפעֶג
 יִא ראַה רעֶד ןעֶנאָז םעֶװ רֶע דֶנּוא ,קְלאָפ ןייֵמ זיִא רֶע ןעֶנאָז לעד ְךיִא
 :םאָב ןיימ

 ןעֶכא

 די לעטיפאק
 טְלייֵמּוצ ריִד ןעֶׁשיִװְצ טעוֶו ּביֹור-קאַז רעֶד דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ טְמּוק נאָט ַא ,העָז 1
 דנּוא ,הָמָחֶלַמ ּוצ םִיַלׁשּורְי ןעֶגעֶק םִיֹוג עֶלַא ןְלעֶמאַזְרעֶפ לע ְּךיִא דְנּוא 2 :ןעֶרעֶו

 איד



 ריז הורכז
 ןעֶרעוֶו ןעֶמּונעֶגְנייֵא טעוֶו טאָּטְׁש איִד
 ,רעֶזייֵה איִד ןעֶּביֹורעֶּב ןעֶלעוֶו אייז דְנּוא
 ןעֶגְנּואוְוְצעֶּב ןעֶלעוֶו רעֶּבייוֵו איִד דְנּוא
 טעֶו טאָטְׁש עֶּבְלאַה ַא דְנּוא ןעֶרעוֶו
 -ֵּביִא םאָד רעֶּבָא ,תּולָג ןיִא ןְהעֶנְסיֹורַא
 ןעֶרעוֶו ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ טיִנ טעוֶו קְלאָפ עֶניִר
 ראַה רעֶד דְנּוא 3 :טאָטְׁש רעֶד ןּופ

 ןעֶטְלאַה הָמָחְלִמ דְנּוא ןְהעֶגְסיֹורַא טעוֶז
 טאָה רֶע איו יֹוזַא םִיֹונ עֶניִזאָד איִד טיִמ

 הָמָחְלִמ םעֶד ןיִא ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ
 ןעֶלעוֶו גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא 4 :נאָט
 םיִתֵזַה רַה םעֶד ףיֹוא ןְהעֶטְׁש םיִּפ עֶנייֵז
 -חַרְזִמ רעֶד ןַא ,םִיַלָׁשּורְי ראָפ זיִא סאו
 -עֶנ טעוֶו םיִתֵזַה רַה רעֶד דְנּוא ,טייַז

 ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא ןעֶרעוֶו ןעֶטְלאָּטְׁש
 ַא ּוצ בֶרֵעַמ ןעֶנעֶק דְנּוא חַרְזִמ ןעֶנעֶק
 טעוֶו גְראַּב רעֶּבְלאַה ןייֵא ,לאָהְט םיֹורְג
 טייֵז-ןֹופָצ ןעֶנעֶק ןעֶרעוֶו טְקיִרעֶגְקעוֶוַא
 -םּורָד ןעֶנעֶק טְפְלעֶה עֶרעֶדְנַא איִד דְנּוא
 ןעֶפיֹולְטְנַא טעֶו רֶהיֵא דְנּוא 6 :וצ טייַז
 ןיִראָה ,גְרעֶּב איִד ןּופ לאָהְט םעֶד ּוצ
 ןעֶבייֵרְג טעוֶו גְרעֶּב איִד ןּוּפ לאָהְט סאָד
 יֹוזַא ןעֶפיֹולְטְנַא טעֶו רֶהיֵא דְנּוא ,לֵצֶא ּוצ

 ;רָֹא-הָיְהִי בֶרֶע-תעֶל
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 ריצָה הָדְּכִלנו ֶמָחְלִמַל מֹלָשוְי--לֶא ! םיונהילכיִתָא
 הלב ריִָה יִצָח אָצָר הָלְנִָּת םיִשּנְו םיּתָּבה ששת
 3 יב םַתלִנ הוהְי אֵצָו :ריִעָהְדִמ תֶרֶּכִי אָל םעָה רֶתָ
 + אוהב ולְנר יִדְמְָו :בֶרָק םִויְב ומֲחָלִה םֹיְּכ םֶרָה
 רַה עֶקְבְו םֶרִָּמ םַלָשורְי ןפילַע רֶׁשֲא םיִתיּזַה רֶדלצ
 יָה ׁשֶּרָאמ הָלהְנ נה הָחרִ ּצְַמםיִתַה
 ה יג עינייּכ יֵרָהיאונ םָּתְסְִו ּ:הָּבננוְצִהְו הֶנֹופְצ רֶהָה
 מיִּב ׁשַעַרָה ןגּפמ םְֶּסַנ רֶׁשֲאַּכ םֶּתְסִנו לֵצֶא-לָא םיִרָה
 :ְךֶמִע םיִשדק--לָּכ יַהֹלֶא ָהָוהְי אָבּו הָדּודי--ךֶלִמ ָיִע

 :ןֶאָפקְי תֹוָרָקִי רוא הוהידאל אוָהַה םִוַּב הָיָה
 היָהְו הָלְילאֹלְו םזיראל ָהָוהיִל עֶדוי אוָה דָחָאיוו היהָ

 דםיִמ וָאְצַי אּודָה םִיַּב ! הָיָהְו

 םיהילַא םָיצחוינֹמְּקַה טיהילֶא םִָצָח םֹלָׁשריִמ םִיַח
 יע הלמל והְי הָיָהְו :היְְי ףֶרֶחבּו ץיִּקּב ןיִרְתִאָה
 :דָחָא ְמְׁשּו דָחֶא הָוהְי יְהִי אּולַה םִַּב ץרַאָה-לָּכ
 : םלָׁש נג ןומרל עַבצִמ .ָבְרעֶכ ץְרָאָהלְּכ בֹוסָי
 ַעֵׁש םו מיר ןמָינִּב רַעַׁשִמִל ָהיֶתְחַת הֶבָׁשָיְו הֶמאְרְ
 6 יִבְקי ךע לֵאָננָח לֶּדְנִּו םיִִּפַה רַעׁש-דַע ןֹוׁשאִרָה
 ג1 :חַמָבָל םַלָׁשּורְי הָבָׁשָיְו דֹועיהְיְהִי אֵל םֶרָחְו ּהָב ּובְׁשְָו

 13 -ָּכ-תֶא ! הָוהְי ףַנִי רֶׁשֲא הָפּנַּמַה ָָדֵהִּת ן תאֵה
 רמֹע אּוהְו ורְׂשְּב וקמָה םָלָׁשּורידלַע ּואְבִצ רֶׁשֲא םיִּמַעַה
 : םֶהיִפְּב קּמִּת נול ןהיֵרהְב הָנקַּמִּת ווי וָלְַר-לַע
  ּוקזַהָהְוםַהָּב הֶּבִר הוהְי-תַמּהִמ הָיְהֶּת אּוהַה םיַּב ָיָהְ
 14 } היד :ודעַר | ךי--לֵע ודָי הָתְלָעְו ּורֵעַר דִי ׁשיִא

 ףֶסֶכְו בָהָ ביִבָס םּגהיִלְּכ ליה ףֶַּאְו לב םֶהָלִּת
 וט דֶרָּפַה םיּּפַה תַּפנִמ הֶיְִּת ןֵכְו :רֶאְמ בֶרֶל םיִדָנְבּ
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 טיי ר ריי טיי "== "== . םעֶד} אָפ ןעֶפאַלְטְנאָו טו תחא יז הָמַהַה תֹונֲחַּמַּב הָיְהִי רֶׁשֲא הָמַהּבַה-לכו רֹומֲחַהְו לֵמּגַה
 ןעֶמּוק טעוֶו טאָנ ןייֵמ ראַה רעֶד דְנּוא ;הָדּוהי ןּופ ְּךֶלֶמ ּוהָיַזֲע ןּופ געֶמ איִד ןיִא םֶרּוטְׁש
 טעֶד יֹוזַא גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 6 :ריִד טיִמ עֶניִלייֵה עֶלַא דנּוא
 :לעֶּבעֶנ רעֶקיִד איו ןייַז טעוֶו טְכיֵל עֶרֶעייֵט סאָד טְרֶעייֵנ ,טֶכיֵל םעֶּטְכעֶר ןייק ןייַז טיִנ
 -ָנְהעוֶועֶגנ ַא טיִנ ,ראַה םעֶד ּוצ ןייַז טְנאַקעֶּב טעוֶו םאִוְו גאָט ןייַא ןייַז טעֶו םִע רעֶּבָא 7
 טייֵצ-דְנעֶבָא ּוצ ןייַז טעוֶו סֶע רעֶּבֶא ,טְכאַנ עֶכיִלְנְהעוֶועֶג) ַא טיִנ דְנּוא ,האָט (רעֶכיִל
 ןעֶלעֶו יֹוזַא ,גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 8 :גיִטְכיִל ןייַז םֶע טעוֶו יֹוזַא
 ּהצ טייַז-חֵרזִמ ןּופ םַי םעֶד ּוצ טְפְלעֶה ַא ,םִיַלָׁשּורְי ןּופ רעֶמאַוו עֶניִדעֶּבעֶל ןְהעֶנְסיֹורַא
 לאַוְק רעֶד דְנּוא ,טייֵז-בָרֲעַמ ןיִא םַי ןעֶטְׁשְרעֶטְניִה םעֶד ּוצ טְפְלעֶה עֶרעֶדְנַא איֵד דְנּוא
 איֵד רעֶּביִא גיִנעֶק ןייַז טעוֶו ראַה רעֶד דְנּוא 9 :רעֶטְניוִװ דְנּוא רעֶמּוז םעֶד ןיִא ןייַז לאָז

 ןייַז טעוֶו ןעֶמאָנ ןייַז דְנּוא ,הָוהְו ןייַא ןייַז טעֶו גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא ,טְלעוֶו עֶצְנאַג
 ,ץאַלְּפ רעֶכייֵלְג ַא איו יֹוזַא טְלעֶגְניִרעֶנְמּורַא ןעֶרעֶו טעֶוֶו דְנאַל עֶצְנאַג םאָד 10 :רעֶנייֵא
 -עוֶו ןעֶּביֹוהְרעֶד טעוֶו םִע דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןּופ טייֵז-םֹורָד רעֶד ןַא ןֹומר ןייק זיִּב עַבָנ ןּופ
 םעֶד ּוצ זיִּב ןיִמָיְנִּב רֶעיֹוט םעֶד ןּופ ,טְרָא רֶהיֵא ףיֹוא ןעֶּבייֵלְּב טְניֹואוְועֶּב טעוֶו דְנּוא ,ןעֶר
 ןּופ םעֶרּוהְט םעֶד ןּופ דָנּוא ,רֶעיֹוט קֶע םעֶד ּוצ זיִּב ,רֶעיֹוט ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןּופ טְרָא

 םִע דְנּוא ןעֶניֹואוְו רֶהיֵא ןיִא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 11 :רעֶטְלעֶק םֶניִנעֶק םעֶד ּוצ זיִּב לֵאְנַנֲח
 -עֶּב טייֵהְרעֶכיִז עֶרְהיִא ןיִא טעוֶו םִיַלָׁשּורְי טְרֶעייֵנ ,ןייַז רֶהעֶמ טיִנ םֶרֵח םּוׁש ןייֵק טעוֶו
 ןעֶגאָלְׁש טעוֶו ראַה רעֶד סאו טיִמ הָּפְנַמ איִד ןייַז טעוֶו סאָד דְנּוא 12 :ןעֶרעוֶו טְניֹואוְו
 ןעֶכיִלְטיא ןּופ טעוֶו ׁשייֵלְפ םאָד .םִיַלָׁשּורְי ןעֶנעֶק ןְרעֶנאַל ְּךיִז ןעֶלעוֶו סאוָו רעֶקְלעֶפ עֶלַא
 עֶרייֵז ןיִא ןְהעֶגּוצ ןעֶלעוֶו ןעֶגיֹוא עֶנייַז דְנּוא ,םיִפ עֶנייֵז ףיֹוא טְהעֶמְׁש רֶע ןעוֶו ןְהעֶנּוצ
 ןיִא ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא 13 :ליֹומ רֶעייֵז ןיִא ןְהעֶנּוצ םעוֶו גְנּוצ עֶנייֵז דְנּוא ,רעֶכעֶל

 ןעֶשיוִוְצ ראַה םעֶד ןּופ בְנּולְמּוטְרעֶפ עֶסיֹורְנ ַא ןייַז טעוֶו םִע םאָד ,גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד

 טעוֶו דְנאַה עֶנייֵז דֶנּוא ,דְנאַה םְנְרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא ןעֶפאַחְנָא ןעֶלעוֶו אייז דְנּוא ,אייֵז
 הָמָחְלִמ ְּךיֹוא טעֶו הָדּוהְי דְנּוא 14 :דְנאַה םיְרָבֵח ןייַז ןעֶנעֶק ןעֶרעוֶו ןעֶּביֹוהעֶנְפיֹוא
 -עֶגְנייַא טעוֶו םּורַא םֶגְניִר םִיֹּוג עֶלַא ןּופ ןעֶנעֶמְרעֶפ סאָד דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןיִא ןעֶטְלאַה
 טעו יֹוזַא דאָרְנ דְנּוא 12 :ליִפ רֶהעֶז רעֶדייֵלְק דְנּוא רעֶּבְליִז ,דְלאָג ,ןעֶרעוֶו ְטְלעֶמאַז
 ,לעֶזֶע רְנּוא לעֶמעֶק איד ןּופ ,לעֶזֶעְליֹומ איִּד ,דְרעֶפ איד ןּופ הָּפְנַמ איד ןייֵז ְּךיֹוא
 תֹונֲחַּמ עֶניִזאָד איד ןיִא ןייַז ןעֶלעֶו םאָװ תֹומֲהְּב אייֵלְרעֶלַא ןּופ דִנּוא
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 םיוגַה-לָּכִמ רָתּונַה-לֶּכ הָיהְו :תאְזַה הָּמּנַּמַּכ 5

 תַּׁשִהְ הָָׁשְב הָנָׁש יִּרִמ ּולֲת םלָׁשּורי-לַמ םיִאָּבַה

 רֶׁשֲא הָיְהְו :תֹוְַּּה גח-תֶא גֶחֶלְו תֹואָבִצ הָוהְ לֶמִל עז

 תְֲַֹּׁשִהְל 5 לָׁשורי-לֶא ץֶרֶאָה תִֹהְְׁשִמ תֶאָמ הלעייאל

 -םִאְו :טְׁשֶּנַה הָיְהִי םֶהיִלֲע אָלְו תִאְבְצ הְ ךלמִל 18

 הָיְהִּת םֶהיֵלֲע אֵלְו הֶאְב אלו הלעתדאל םִיָרְצִמ תַחַּפְׁשִמ

 חל לי אֵל רֶׁשֲא םִינַה-תֶא הָוהְי ףנֵי רֶׁשֲא הָּפּנַּמַה

 -לָּכ} תאַטַחְו םִיָרְצִמ תאֵשַח היְהִּת תאְז : תִֹכְּפַה גָה-תֶא 5

 תּוהֲה םֹוּיַּב :תֹוְּכִּמַה גח-תֶא גל ולֲעַי אָל רֶׁשֲא םיַּה כ

 תוריִּסַה הָיָהְו הייל ׁשֶרֶק םיּטַה תֹוָלְצְמ--לַע הָיְהִי

 די

 דָנּוא 16 :הָּפִנַמ עֶניִזאָד איִד איו יֹוזַא
 זיִא םאִו רעֶכיִלְטיִא םאֶד ןייֵז טעדֶו םִע
 םאִו םִיֹוּו עֶלַא ןּופ ןעֶּביִלְּבעֶנְרעֶּביִא

 אייז .םִיַלָׁשּורְי ןעֶנעֶק ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז
 רֶהאָ ּוצ רֶהאָי ןּופ ןְהעֶגְפיֹוִרַא ןעֶלאָז

 םעֶד ְּךֶלֶמ םעֶד ראָפ ןעֶקיִּב ּוצ ְךיִז יֵדְּכ
 :ַח םעֶד ןְרֶעייֵפ ּוצ דְנּוא ,תֹואָבְצ ראַה
 סאָד ןייַז טעֶו םִע דְנּוא 17 :תֹוּכְסַה
 עֶלַא ןּופ ןְהעֶגְפיֹורַא טיִנ טעוֶו סאוָו רעֶד

 ריִס--לָּכ הָיָהְו : חַּכְִּמַה ינפל םיִקָרְוִמַּכ הָוהְי תיֵבְּב 21

 -ילָּכ ּואָבּו תֹואָבְצ הָוהיֵל ׁשֶרֹק הָדּוהיִבּו םַלָׁשּיהיִּב

 דֹוע יִנעַנְכ ההם םֶהָב 'לָשבּו םֶהֵמ ּוהְקִלְ םיִחְבִּיַה

 וְהַה םיִּיַּב תֶאָבְצ הָוהְי-תיִבְּב

 םִיַלָׁשֹורְי ןייק דְרֶע רעֶד ןּופ תֹוחָּפְׁשִמ

 םעֶז ְּךֶלֶמ םעֶד ראָפ ןעֶקיִּב ּוצ ְךיִז יֵדְּכ
 טיִנ טעוֶו עֶכְלאָז רעֶּביִא ,תֹואָבְצ ראַה
 איִד ןעֶו דְנּוא 18 :ןעֶגעֶר ןייק ןייַז

 רעֶּביִא טעֶו יֹוזַא ןעֶמּוק טיִנ ןעֶלעוֶו דְנּוא ,ןְהעֶגְפיֹורַא טיִנ ןעֶלעוֶו םִיַרְצִמ ןּופ תֹוחָּפְׁשִמ
 ןעֶגאָלְׁש טעוֶו ראַה רעֶד סאָו טיִמ הָפֵנַמ איִד ןייַז טעוֶו סאָד ,(ןעֶנעֶר ןייק) ןייז טיִנ אייֵז
 םאָד 19 :תֹוּכִמ ןּופ ּבֹוט םֹוי םעֶד ןְרֶעייֵפ ּוצ ןְהעֶנְפיֹורַא טיִנ ןעֶלעֶו סאוָו םִיֹוג איִד
 -ּפיֹורַא טיִנ ןעֶלעוֶו סאָו םִיֹוג עֶלַא ןּופ רֶניִז איִד דְנּוא ,םִיַרְצִמ ןּופ דְניִז איִד ןייַז טעוֶו
 איד ןייַז ןעֶלעוֶו גאָט ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא 20 :תֹוּכִס ןּופ בֹוט םֹוי םעֶד ןְרֶעייֵפ ּוצ ןְהעֶג
 תיֵּב םעֶד ןיִא ּפעֶט איִד (ְךיֹואנ דָנּוא ,ראַה םעֶד ּוצ גיִלייַה דְרעֶפ איִד ןּופ ָּךעֶלְקעֶלְנ
 -יֵלְטיִא דְנּוא 21 :ַחַּבְוִמ םעֶד ראָפ ןעֶקעֶּב-גְנעֶרְּפְׁש איִד איו יֹוזַא ןייַז ןעֶלאָז ׁשֶרְקִמַה
 דנּוא ,תֹואָּבִש ראַה םעֶד ּוצ גיִלייֵה ןייֵז טעֶֶו הָדּוהְי ןיִא דְנּוא םִיַלָׁשּורְי ןיִא ּפאָט רעֶכ
 ןעֶבאָק אייֵז ןיִא דְנּוא ןּופְרעֶד ןעֶמעֶנ ןעֶלאָז אייֵז ,תֹונָּבְרִק בירקמ ןעֶנעֶז סאָז עֶלַא
 ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא (רַחֹוס רעֶדָאנ יִנֵעַנְּכ ַא ןייַז רֶהעֶמ טיִנ טעוֶו םִע דְנּוא
 :גאָמ ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא תֹואָבְצ
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 יכאלמ

 ּוצ ראַה םעֶד ןּופ (הָאּובְננ אָּׂשַמ איר }

 ךייַא ּבאָה ְּךיִא 2 :יִכָאְלַמ ָּךְרּוד לֵאָרְׂשִי
 ָךאָד דְנּוא ,ראַה רעֶד טְנאָז ,טְּביִלעֶג
 םִנּוא אּוד טְסאָה סאו טיִמ ,רֶהיֵא טְנאָז

 ןעֶועוֶועֶג וָׂשֵע טיִנ ןעֶד זיִא ?טְּביִלעֶג
 דְנּוא ,ראַה רעֶד טְנאָז ? רעֶדּורְּב ם'בֹקֲעַי

 רעֶּבָא 8 :טְּביִלעֶג ן'בקַעַי ְךיִא ּבאָה ָּךאָד
 ָךיִא דָנּוא ,טאַהעֶג דְנייֵפ ָּךיִא ּבאָה וֶׂשֵע

 דְנּוא ,טְכאַמעֶג טְסיוִו גְרעֶּב עֶנייֵז ּבאָה

 איד ראַפ ןעֶּבעֶגעֶג ְּךיִא ּבאָה הָלֲחַנ ןייֵז
 :רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶנְנאַלְׁש ןעֶכאַרְד
 -ךעָפ ןעֶנעֶז ריִמ ,ןעֶבאָז טעוֶו םֹודֶא ןעוֶו 4
 -וצ ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ,ןעֶראָוָועֶג טְמעֶרָא

 ,תֹובְרֹוח איד ןֶעיֹוּבְפיֹוא דְנּוא ןעֶרְהעֶקְקיִר

 3 א ֹובָכְתֶא יִּתְבַהָא :יִכָאְלַמ יְּב לֵאָרְׂשַי-לֶא הָודְי-רַבְד אָּׂשַמ
 וָשֹע חָא--אֹלַה ונְּתְבַהֲא הָּמַּב םָּתרַמֲאְו הָוהְי רַמָא
 6 יִתאָנָש וָׂשֲע-תֶאְו :בָקֲעִי-תֶא בֵהֹאְו הָוהְידםֶאְנ ֿבקֲעל
 ! יִּכ :רָּבְרִמ תֹנַתְל ותְלֲחַנתֶאְ הָמָמְׁש ויְרָה-תֶא םיִׂשֶאְו
 הָוהְי רַמָא הָּכ תֹובָרָח הָנְבִנְ בּוׁשְָ ונְשַׁשְר םֹודָא רמאֹת
 ָׁשִר לו ְבְנ הל ואְרִקְ |םִרֶא יִנֲַו ונְבִי הָּמִה תֹואָבְצ
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 נָא ם םִנ רַא-םְו ידֹובְכ הָיַא יִנֲא בָא-םִאְ נדֲא רָבְָ
 משיב םיִנֲהְּכַה םָכָל תֹואָבְצ הָוהְי ! רֶמָא יִאְרְומ הַא
 םֶחָלחְבזִמילַע םיִׁשיִנַמ :ךְמְׁשִתֶאּונָוב הָּמִּב םֶּתְרמֲאַו
 הָָוהְי ןֵחְלֶׁש םֶכְרָמָאַּב ךנלַאנ הָּמִּב םָּתְרַמֲא לָאמ
 ּושיַנַת יִכְו עֶר ןיֵא חבל רע ןּׁשיִגַת-יִכְו :אּוָה הָוְבִנ
 וא ְּךְצְרִיֵה ךתֶחַפְל אָנ ּוהֹביִרְקַה עֶר ןיא הָלֹחו חִֵּפ
 לאדנפ אָנלַח הֶּתְעְו ;תֹאְבְצ הָוהְי .רַמָא ְּךיָנְפ אָׂשיֲ
 הֶרָוהְי רַמָא םיִנְּפ םָּכִמ אָׂשִיַה תאֹז הֶתְיָה םֶכְדִיִ ּונְֶחִו
 ' יִחְּבִמ ּוריִאְתֹאְלְו ִיְַלִּד רָגְמִיו טֶכָּב-ִִנ יִמ : תִֹאְבְצ
 אל הָחְנִּו תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא םֶכָּב ץפַח ילדיִא נה

 -נ

 מס

 יס

 ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד םֶנאָז וזַא (רעֶּבָא) 11 טשיִדְג ואֹובְמ--דַעְו ׁשֶמָׁש חַרָוַמִמ יִּכ :םֶכְדִיִמ הָצרֶא

 לעוֶו ְּךיִא רעֶּבָא ,ןְציֹוּבְפיֹוא ןעֶנעֶמ אייֵז הרָחְִמּויִמָׁשל ׁשָצִמ רֶטְקִמ םֹוקָמ--לכִבּו םִיּביֵמְׁש | :

 זיִא סאָד דְנּוא ,תֹועְׁשֹר ןּופ ץעֶנעֶרְנ איִד ןעֶפּור םִע ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶבעֶרְּבְּפֶא םִע
 ןעֶניֹוא עֶרייֵא דְנּוא 9 ::יִנראָצ גיִּבִע ףיֹוא זיִא ראַה רעֶד ןעֶמעוֶו רעֶּביִא קְלאָפ ַא
 עֶלַא רעֶּביִא ןייַז רעֶסעֶרְב ראַה רעֶד זאָל ,ןעֶנאָז טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶהעֶז םִע ןעֶלעוֶו
 ראַה ןייַז טְכעֶנְק ַא דְנּוא ,רעֶטאָפ ןייַז רֹובָּכִּב טְלאַה ןְהּוז ַא 6 :לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶצעֶגעֶרְג
 ןעֶראַה) ראַה ַא ןיִּב ְּךיִא ןעוֶו דְנּוא ?דֹובָּכ ןייֵמ זיִא ּואוְוַא רעֶטאָפ ַא ןיִּב ְךיִא ןעוֶו דְנּוא
 טְנעֶז רֶהיֵא םאוְו םיִנֲהֹּכ ךייַא ּוצ תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְגאָז ? אָרֹומ ןייֵמ זיִא ּואוְוַא (םיִנֹודַא

 ?ןעֶמאָנ ןייד הֶזַבְמ ריִמ ןעֶנעֶז סאו טיִמ ,רֶהיֵא טְגאָז ְּךאָד דְנּוא ;ןעֶמאָנ ןייֵמ הֶזַבְמ
 דְנּוא םיֹורְּב םעֶטְכיִרעֶגְנייֵא ַחֵּבְוִמ ןייֵמ ףיֹוא ביִרְקַמ טְנעֶז רֶהיֵא םאוָו (םעֶד טיִמנ 7
 רֶהיֵא םאָו םעֶד טיִמ ?טְגיִדְרעוֶוְמּואָרעֶפ ָּךיִד ריִמ ןעֶּבאָה םאוו טיִמ ,רֶהיֵא טְגאָז ָּךאָד
 ַא ביִרְקַמ טְנעֶז רֶהיֵא ןעוֶו דְנּוא 8 :טעֶטְכַאְרעֶפ זיִא ראַה םעֶד ןּופ ׁשיִמ רעֶד ,טְגאָז
 רעֶדָא עֶמאָל םאָד בירְקַמ טְנעֶז רֶהיֵא ןעוֶו דְנּוא ?טְכעֶלְׁש טיִנ סאָד ויִא ,ןְּבְרק-סעֶדְניִלְּב
 םֶהיֵא סֶע טעוֶו ,ראַה ייד ּוצ ןֶּבְרֶק סֶלַא סאָד ְּךאָד גְנעֶרְּב ?טְכעֶלְׁש טיִנ םאִד זיִא ,עֶקְנאַרְק
 ,דְנּוצַא רעֶּבָא 9 :תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז ?ןעֶמעֶגְנָא םֶע רֶע טעוֶו רעֶדָא .ןעֶלעֶּפעֶג
 עֶרייֵא ןּופ זיִא סאָד ,ןעֶניִלעֶזְטייֵל םִנּוא לאָז רֶע זַא טאָג ןּופ םיִנָּפ סאָד ןָא ָּךאָד טעֶמעֶּב
 :תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְגאָז ?ןעֶמעֶנְנָא ְּךייַא ןּופ םאֶד ןעֶד רֶע טעוֶו ,ןעֶועוֶועֶג דְנעֶה
 ןעֶדְניִצְנָא טיִנ דְנּוא ןעֶריִט איִד ןעֶסיִלְׁשְרעֶּפ ליוִו סאוָו ְּךייַא רעֶטְנּוא ןעֶד זיִא רעוֶו 0
 תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז ְּךייֵא ןיִא טְסּול עֶנייֵק ּבאָה ְךיִא ? םֶנְחְּב חֵּבְזִמ ןייֵמ ףיֹוא רֶעייֵפ ַא
 -פיֹוא םעֶד ןּופ ןיִראָו 11 :דְנעֶה עֶרייֵא ןּופ הָחְנִמ ַא ןעֶמעֶגְנָא טיִנ ְּךיֹוא לעוֶו ָּךיִא דְנּוא
 איִד ןעֶׁשיִוְצ ןייַז םיֹורְג ןעֶמאָנ ןייֵמ טעוֶו ןְהעֶנְרעֶטְנּוא םעֶד ּוצ ויִּב ןּוז איִד ןּופ ןְהעֶג
 הֶחְּנִמ ןֶּבְרֶק ןייַר ַא דְנּוא תֶרֹוטק ןייז ביִרְקַמ ןעֶמ טעוֶו טְרָא ןעֶביִלְטיִא ףיֹוא דְנּוא ,םיוג
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 טעוֶו ןעֶמאָנ ןייֵמ ןיִראוָו ,ןעֶמאָנ ןייֵמ וצ םֶּמִאְו :תֹואְבִצ הָוהְי יַמָא םִיַֹּב יִמָׁש לוהְנייְּכ הָרֹוהְט וג

 רעֶד טְגאָז ,םִיֹוג איִד ןעְׁשיוִוְצ םיֹורְנ ןייַז 7 א ד לא יָא א לא םברִמֶאב וָתֹא םיִלְלַחְמ
 םאח הה + העְּבִא 12 :תֹואָבְצ ראק -- המה--

 םעֶד ןיִא ,ןעֶזעוֶועֶג לֵלַחְמ (ןעֶמאָנ ןיימ) םֶכְדימ התוא הָצְרֶאה הָחְנמַה--תֶא םֶתאֵבֲהַ הָליחַה

 ןּופ שיִט רעֶד ,טְנאָועֶג טאָה רֶהיֵא סאוָו חֵבֹו רֶדְֹו רֶכָ ֹורְרָעְּכ ׁשָיו לֵכֹונ רּוָרָאְו ;הָוהְי רָמָא 4

 -זייּפְׁש םאָד טְכיִרעֶגְנייֵא זיִא ראַה םעֶד תרֹואְבִצ הָוהְי רַמָא נָא לודְנ ְךֶלֶמ יִּכ ינֹדאַל תַחְׁשִמ
 גל א ;םִיֹוגַב אָרּונ יִמְׁשּו
 דְנּוא 18 :טעֶטְכַאְרעֶפ זיִא ןּופְרעֶד רעֶפּפָא ב ׂ :

 היִמ ַא ראַּפ סאוָו ,העְז ;ְךיֹוא טְנַאָז רֶהיֵא ּועְמְׁשִמ אֵליסִא :םיִנְּכַה תאֹּוַה הָוְצִּמַה םֶכיֵלֲא הָמֵעְו א 3
 ,קעוֶוַא םִע טְזאָלְּב רֶהיֵא דְנּוא !זיִא םאָד יי יִמְׁשִל רוָבכָּכ תֶחֶל בלילע = אליםִאו

 רֶהיֵא דנּוא ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז םֶכיִתֹוְכִרִּב-תֶא תֹורֲאְו הָרֵאִּמַה-תֶאֹמָכְב ֲּת ׁשְותֹואְבְצ
 ו כל רעניִננַה :בֵל"לַע םיִמָׂש םֶכְנאיִּכ היִמֹוחֲא נו
 ,עֶמאָל םאָד דְנּוא ,עֶטְּביֹורעֶג סאָדטְגְנעֶרְּב אָׂשָנו םֶכיֵנַח ׁשֶרֵּפ םֶכיֵנ ְמילַע ׁשרַכ יִתיֵרח עַרָוַה-תֶא

 ְפֹוא ןייֵא אֵזַא ףיוא ,עֶקְנאַרק םאִד דְנּוא הֵרוצִמַה תֶא םכילא יִּתחַלש יִּכ םֶּתְַדו :וילֵא םֶכְתֶא 4
 לאָז דְנּוא ,הָחְנִמ ןְּבְרִק ַא רֶהיֵא טְגְנעֶרְּב !ת"5 ;תֹואְבִצ הָוהְי רַמָא יול-תֶא יִתיִרְּב תֹיְהִל תאֹוַה ה

 ינארייו אָדֹמ וָל--םֶנְתֶאְו םֹולׁשְַו םייַהַה ֹּתִא הָתְה
 פר ה 0

 !דְנעֶה עֶרייֵא ןּופ ןעֶמעֶנְנָא םאֶד ְךיִא םֶלועוּוהיִפְּב הָתיה תַמֲא תֶרֹּת :אּוה תֶחַנ יִמְׁש יֵנְּפִמּו 5

 טְבּולְּפְרעֶפ רעֶּבָא 14 :ראַה רעֶד טְגאָז ִּבְִיִמִא ְךֵלֶה רֹוׁשיִמְּו םוַלָׁשְּ וָתְפְׂשִב אָצְמניאְל
 עֶנייִז ןיִא טאָה סאָָו רעֶניִרְמעֶּב רעֶד זיִא יִׂשְקִבְי הָרֹותְו תַעַדּורְמְׁשִי ןַהֹכ יֵתְפְׂשייְּכ : ןופִמ ביִׁשַה ז

 ,רדנמ סע זיִא דנוא ,רכז א עדאטס 6 ר 5 םָּתַאְו *:אּוה תֹוִאְבִצ-הָוהְי ְךַאלמ יִּכ ּודיֵּפִמ 8
 : רַמָאיולַה תיִרְב םֶּתַחֶׁש הָרּתַּבםיּבַר םֶּתלַׁשְכִ ךֶרֶדַה

 רע = ( יו טא = = יא רא רעבא -לֶכְל םיִלָפְׁשּ םִיִזְבִנ םֶכְתֶא יִּתִתְנ יִנֲא-םַנְו :תֹוִאָבְצ הָוהְי 9
 רעֶסיֹורְב ַא ןיִּב ְּךיִא ןיִראָו ,ראַה םעֶד םִיָּפ םיִאְׂשְנְויִכָרָּד-תֶא םיִרְמְׂש םֶכְניֵא רֶׁשֲא יִּפְּכ םִעָה

 דְנּוא ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז ,גיִנעֶק ונָאְרִּב דָחֶא לא אָֹלֲה ללא םַא אֹולֲה !הָרֹוּתַּב י

 ; הדָדְנְּב :ּוניֵתֹבֲא תיִרְּב לֵּלַחְל ויִחָאְּב ׁשיִא רַנְבִנ ַעּוּדַמ 1
 עֶׁשיוִוְצ ְּךיִלְרעֶטְכְראַפ זיִא ןעֶמאָנ ןייֵמ ! 7 '"י-* יינוע
 טאר ר יה טטע 1 2 יקח יִּ םלָׁשיִבּ לֵארְׂשיְב הָתְׂשִענ הָבותְו הָדּוְי

 ;םִיֹונ איד סאכ

 ב לעטיפאק
 טיִנ םִע םעֶװ רֶהיֵא ןעֶו 2 :הָוְצִמ עֶניִזאָד איִד םיִנֲהֹּכ ָךייַא ּוצ זיִא רֶנּוצַא דְנּוא 1
 רֹובָּכ ןעֶּבעֶג ּוצ יִדְּכ ןעֶמעֶנ ץְראַה ּוצ טיִנ םִע טעוֶו רֶהיֵא ןעזֶו רעֶדָא ,ןעֶרעֶה ןעֶלעוֶו
 הֶּלְלְק איד ןעקיִש ְּךיֹוַא רעֶּביִא ְךיִא לעֶו יֹוזַא ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְגאָז ןעֶמאָנ ןייֵמ ּוצ
 ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ןיֹוש םִע ּבאָה ְָךיִא ,אֹוי ,תֹוכָרְּב עֶרייֵא ןעֶטְלעֶׁשְרעֶפ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא
 ָךייַא ּוצ לעֶװ ְּךיִא ,העְז 8 :ןעֶמעֶנ ץְראַה ּוצ טיִנ םִע טּוהְט רֶהיִא לייו ןעֶטְלעֶׁשְרעֶפ
 ואֹוי ,םיִנָּפ רֶעייֵא ףיֹוא טְסיִמ ןֶעייֵרְּטְׁשְסיֹוא לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ,ןעֶמאָז םעֶד ןעֶטְלעֶׁשְרעֶפ
 :ןעֶנאַרְטְניִהַא ּוצְרעֶד ּוליִפַא ְּךייַא טעוֶו ןעֶמ דְנּוא ,םיִבֹוט םיִמָי עֶרייֵא ףיֹוא טְסיִמ
 ןייֵמ יֵדְּכ הָוְצִמ עֶגיִזאָד איֵד טְקיִשעֶג ְּךייַא ּוצ ּבאָה ְךיִא זַא ןעֶסיוו טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 4
 .ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ זיִא תיִרְּב ןייֵמ 5 :תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז ,יִוֵל טיִמ ןייַז לאָז תיִרְּב
 טְכְראָפ רעֶד ןעֶנעוֶו ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא ּוצ סאָד ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,םֹולָׁש דְנּוא הי ןעֶנעוֶו

 איד 6 :ןעֶקאָרְׁשְרעֶד רֶע זיִא ןעֶמאָנ ןיימ ןעֶנעוֶו דְנּוא ,ןעֶּטְכְראָפ ְּךיִמ ןעֶלאָז אייֵז םאוָו
 ןעֶנּופעֶג םיִנ זיִא טְבעֶרְמּוא ןייק דְנּוא ,ליֹומ ןייַז ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא תֶמֶא ןּופ הָרֹוּת
 -ָניִטְכיִרְפיֹוא טיִמ דְנּוא םֹולָׁשְּב ןעֶגְנאַגעֶג ריִמ טיִמ זיִא רֶע ,ןעֶפיִל עֶנייֵז ןיִא ןעֶראוָועֶג
 איד ןיִראָו 7 :םייקְניִטְכעֶרעֶנְמּוא ןּופ טְרְהעֶקעֶנְקעוֶוַא עֶליִפ טאָה רֶע דָנּוא ,טייק
 -ךעֶפ ןעֶמ לאָז הָרֹומ איד דְנּוא ,טְּפאַשְנעֶסיוו איִד ןעֶטיִה ןעֶלאָז ןֵהֹּכ םעֶד ןּופ ןעֶּפיִל
 רעֶּבָא 8 :תֹואָבְצ ראַה םעֶד ןּופ ָּךָאְלַמ ַא זיִא רֶע ןיִראוָו ,ליֹומ ןייַז ןּופ (ןעֶכּוז) ןעֶבְנאַל
 עֶליִפ טְכאַמעֶג טאָה רֶהיִא דְנּוא ,געֶו םעֶד ןּופ טְרְהעֶקעֶנְּפָא ְּךייֵא טאָה רֶהיֵא
 טְנאָז יױֵל טיִמ תיִרְּב םעֶד ןעֶּבְראָדְרעֶפ טאָה רֶהיֵא ,הָרֹוּת רעֶד ןיִא ןעֶלְכיֹורְטְׁש
 דְנּוא עֶטעֶטְכַאְרעֶפ ראפ ןעֶכאַמ ְּךיֹוא ְּךייַא ְּךיִא לעֶז יֹוזַא 9 :תֹואָבְצ ראַה רעֶד
 טיִהעֶב טיִנ טאָה רֶהיֵא איז יֹזַא דאָרְנ קְלאָפ ןעֶצְנאַג םעֶד ּוצ טייַל עֶגיִרְדיִנ
 ןעֶּבאָה 10 :הָרֹוּת רעֶד ןיִא םיִנָּפ אֵׂשֹונ ןעֶזעֶועֶג טְנעֶז רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶגעוֶו עַנייַמ
 ?ןעֶפאַׁשעֶּב טאב ןייֵא עֶלַא טיִנ םֶנּוא טאָה ?רעֶטאָפ ןייֵא עֶלַא טיִנ ןעֶד ריִמ
 תיִרְּב םעֶד ןייַז ּוצ לַלַחְמ ןְרעֶדְנַא םּוצ רעֶנייֵא = ריִמ ןעֶנעֶז םאוָוְראַפ
 טְרעֶװ םעֶניִדְרעוֶוְמּוא דנּוא טְשְלעֶפעֶג טאָה הָדּוהְי 11 ?ןְרעֶמְלֶע עֶרעֶזְנּוא ןופ
 ןעֶזעוֶועֶג לֵלַחְמ טאָה הָדּוהְי ןיִראָו .םִיַלָׁשּורְי ןיִא דְנּוא לֵאָרְׂשִי ןיִא ןּוהְטעֶנ
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 8 ג ב יכאלמ
 ונ הֵרְכִי :רָכָ לָאדתַּב לעָבּו בַהֶא רֶׁשֲא הָוהְיׁשֶרֵק הָדּהְי רֶע לייוו ,ראַה םעֶד ןּופ טייקְניִלייֵה איד
 שמו בֵקָתי ילֲהָאְמ הָנֹת רע שת רֲׁא שול הָהְי ַא טאַרייֵהעֶג טאָה דְנּוא טְּביִלעֶג טאָה
 : הל א יב בי תיִנָׁש א רעֶד 12 :טאָנ ןעֶדְמעֶרְּפ ַא ןּופ רעֶטְכאָמ
 4 טא 1 הל לאז ;םכיב א קל סאָװ ןאַמ םעֶד וי טעוֶו ראַה

 ט לו ראה דָחָאראָלְו :ךָהיֵרְּב תֶׁשְֶו = א ןעֶטְלעֶצעֶב איד ר ערע סאוָו םעֶד
 םֶכָרב ָּתְרַמׁשו םיקלָא עַר} ׁשֶּקְמ דָחֶאָה הָמֹו ול -העֶנעֶנ טעֶו םאִו םעֶד דֶנּוא ,בֹקֲעַי ןּופ
 : יו רֵמָא חַּלַׁש ;רצע רבא א א :תֹואָבְצ ראַה םעֶד ּוצ הָחְנִמ ןֶּבְרִק ַא ןעֶנ

 דוד םַתְתה - וה אֵלוְַָהְּב םֶתְְׁשְו הי יד יי ריי הײל ראד א רעש יי .יצ- פי. ::5  ןיהָמעֶנ לאָמַאְכאָנ רֶהיֵא טאָה םאָד 3 { הָוהְי רֵמָא וׁשּובְל-לַע סֶמָה הָּפִכְו לֵאְרָׂשִי יהלַא לא :
 הרֵׂשֹעילְּכ םֶכְרָמֲאַּב ונענֹוה הָּמִּב םֶּתְרַמֲאַו םֶכיֵרְבַרְּב אי םעֶד ןּופ ַחֵּבְוִמ םעֶד טקעֶדעֶּב רֶהֵוֲא

 ןהלַא הָיַא יִא ץפָח אה םֶהָבּו הָוהְי ןנעּב ו בִּט עֶר ןעֶצְכעֶרְק דְנּוא ןייוַועֶג ,ןעֶרעֶרְט טיִמ
 :טָּפְׁשִּמַה ּוצ ןעֶרְהעֶק טיִנ ְּךיִז רֶע ליוװ ְּךאָד דְנּוא
 נ 6 : ןעֶמעֶנְנָא טיִנ םִע לי דְנּוא ,הָחְנִמ רעֶד
 א "8 אֹובָי םאֶתַפֹו י יָנפְל ְךֶרָד-הּנִפּו יִכָאְלַמ חלש יִנְנַה טְגאָז רֶהיֵא רעֶּבָא 14 :דְנעֶה עֶרייֵא ןּופ

 רֶׁשֲא תיִרְּבַה ְךַאְלמּו םיִׁשק לֵבְמ םָּתַארֶׁשֲאיִרָאָה ולָכיֵה ןעֶזעוֶועֶג זיִא ראַה רעֶד לייוֵז ?סאוָוְראַפ
 גטֵכְלַכְמ יִמּו :תו הי רֵמָא אָביהַּנַה םיִצפֲח םֶּתַא ' ַ

 ףֵרָצְמ ׁשאּכ א ָתֹואְרַהְּב דֵמֹעָה יִמּו ֹואֹוּב םוי-תֶא ןעשנװב הא רוב ןעשגוצ בוי
 5 דתֶא רַהְמְו ףֶסָּכ רַדְטִמּוַרצִמ בֵׁשָו :םיִסְַּכְמ תיִרֹבְה או םאָד .דְנעֶנּוי עֶנייֵד ןּופ ּבייַװ םעֶד
 הָחְנִמ יִׁשיִנמ הָוהילוְָ ףֶסְַָּו בֶהֶַּּכ םֶתֹא קּקח ל-נְּב ,םִלעֶדְנאַהעֶג ׁשְלאַפ רֶהיֵא ןעֶנעֶק טְסאָה
 י *מיכ םַלָׁשּוריַו הָדּוהְי תַחְנִמ הָיהיֵל ; לָבר ':הָקָדְצִּב דְנּוא הָּתְרֶבַח עֶנייֵד איִז זיִא ְּךאָד דְנּוא
 יִתיָה טָּפְׁשִּמַל םֶכיֵלֲא יִּתְבַרָקְו :תֹויְמְדַק םִנׁשְכוִלּט רֶע טאָה 18 :תיִרְּב ןייֵד ןּופ ּבייוו סאָד
 רק ר םיפֲאנְמַבּו טפְׁשְִמ רֵהֵמְמ דע איד דָנּוא ,םָנייֵא טְכאַמעֶג (אייז) טיִנ ןעֶד

 7 אל קחמ םָּתְרַכ םֶכיִתְבֲא לכל א 5 בעי א ןעֶבּז לאָז רֶע יֵדְּב ֿרעֶנייֵא םִאָוְראַפ
 רֶהיֵא טְלאָז רעֶּביִראָד ,ןעֶמאָז ןעֶביִלְטעֶג
 ןּופ ּבייװ םעֶד ןעֶנעֶק שְלאַפ טיִנ טְלעֶדְנאַה דְנּוא ,רעֶטְסייֵג עֶרייֵא ןיִא ןעֶטיִה ךייַא
 טְסאַה רֶע םסאָד ;טְגאָז לֵאָרְׂשִי ןופ טאָג רעֶד ,ראַה רעֶד ןיִראָו 16 :דְנעֶנּוי עֶנייֵד
 ןייַז טיִמ אייֵרעֶּבֹור ּוצ טְקעֶד סאָו םעֶד דְנּוא ,(ןעֶּבעֶנ טֶננ ןעֶקיִׁשְקעוֶוַא סאָד
 ,רעֶטְסייֵג עֶרייֵא ןיִא ןעֶטיִה ּךייַא רֶהיִא טְלאָז רעֶּביִראָד ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז ;דייַלְק
 טיִמ טְכאַמעֶג דִיַמ ראַה םעֶד טאָה רֶהיֵא 17 :ןְלעֶדְנאַה ׁשְלאַפ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא יִדְּכ
 ?טְכאַמעֶג דיִמ םֶהיֵא ריִמ ןעֶּבאָה סאָו טיִמ ,רֶהיֵא טְגאָז ְּךאָד דְנּוא ,רעֶטְרעוֶו עֶרייֵא
 איֵד ןיִא טּוג זיִא סאָד םֶטְכעֶלְׁש טּוהְט םאָו רעֶד זַא ,טְנאָז רֶהיֵא םאִו םעֶד טיִמ
 ןּופ טאָג רעֶד זיִא ּואוְוַא ,רעֶדָא ,אייֵז ןיִא טְסּול טאָה רֶע דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא
 ?טָּפְׁשִמ םעֶד

 ב לעטיפאק ר
 ,ריִמ ראָפ נעוֶו םעֶד ןעֶטייֵרְּבּוצ טעוֶו רֶע דְנּוא :ָּךֶאְלַמ ןיימ ןעֶקיִׁש לעוֶו ְּךיִא ,טְהעֶז 1
 רעֶד דְנּוא ,טְכּוז רֶהיֵא ןעֶמעוֶו ראַה רעֶד לעֶּפְמעֶט ןייַז ּוצ ןעֶמּוק טעוֶו גְנּולְצּולְּפ דְנּוא

 :תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז ,ןָא טְמּוק רֶע ,טְהעֶז טְרְהעֶגעֶּב רֶהיֵא ןעֶמעוֶו תיִרְּבַה ּךָאְלַמ
 טעוֶו רעוֶו דְנּוא ?ןעֶמּוקְנָא ןייַז ןּופ גאָט םעֶד ןעֶטְלאַהְסיֹוא ןעֶנעֶק טעוֶו רעוֶו רעֶּבָא 2
 -רעֶּבְליִז ַא איז יֹוזַא זיִא רֶע ןיִראָו ?ןעֶזייוֵועֶּב ְךיִז טעוֶו רֶע ןעוֶו ןְהעֶטְׁשעֶּב ןעֶנעֶק
 אי יֹוזַא ןעֶציִז טעוֶו רֶע דְנּוא 3 :ףייַז םְרעֶׁשאַוַו ַא איז יֹוזַא דְנּוא ,רֶעייֵפ םיִרעֶצְלעֶמְׁש
 דְנּוא ,יוֵל ןּופ רעֶדְניִק איִד ןעֶניִנייֵר טעוֶו רֶע דְנּוא ,רעֶּבְליִז טְניִנייֵר םאו רעֶצְלעֶמְׁש ַא
 ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ ,טְרעֶטייֵלעֶג טְרעוֶו רעֶּבְליִז דְנּוא דְלאָנ איו יֹוזַא ןְרעֶטיל אייֵז טעוֶו רֶע
 לעכט ְךאָנְרעֶד דְנּוא 4 :טייקְניִטְכעֶרעֶג טיִמ הָחְנִמ ןֶּבְרֶק ַא ראַה םעֶד ּוצ ןייַז בירְקמ
 איד ןיִא אי יֹוזַא ,ראַה םעֶד ּוצ םֶהעֶנעֶגְנָא ןייַז םִיַלָׁשזרִי דְנּוא הָדּוהְי ןּופ תֹוחְנִמ ןֶּבְרַק איד
 -עָנ ְךייֵא ּוצ ְּךיִמ לעֶזֶו ְּךיִא דְנּוא 2 :ןעֶרְהאָי עֶניִרעֶהיִרְּפ איִד ןיִא אי יֹוזַא דְנּוא געֶט עֶטְלַא
 דְנּוא ,םיִפְׁשַכְמ איד ןעֶנעֶק תּורֵע רעֶדְניוִוְׁשעֶנ ַא ןייז לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,טָּפְׁשִמ םעֶד ּוצ ןעֶנְהעֶנ
 ןעֶּביֹור סאָו איד ןעֶנעֶק דְנּוא ,שְלאַפ ןעֶרעוֶוְׁש סאוָו איִד ןעֶנעֶק דְנּוא ,םיִּפַאֹונ איד ןעֶנעֶק
 טְגייַנ סאוָו םעֶד ןעֶנעֶק דְנּוא ,םֹותָי םעֶד דְנּוא הָנָמְלַא איד ןּופ ,םעֶנעֶגְנּודעֶג ַא ןּופ רַבְׂש םעֶד
 :תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז ,ןעֶמְכְראַפ טיִנ ְּךיִמ ליוִו רֶע דְנּוא ,רֵג םעֶד (ןּופ טָּפְׁשִמ םאָד) ּפָא

 ,בֹקֲעַי ןּופ רעֶדְניִק רֶהיֵא ָא ,רעֶּביִראָד ,טיִנ ְךיִמ רעֶדְנֶעְרעֶפ ָּךיִא ,ראַה רעֶד ןיִּב ָךיִא ןיראו 6
 ְךייַא רֶדיִא טאָה ןָא תֹובָא עֶרייֵא ןּופ געֶט איד ןּופ ְּךאָנ 7 :טְגְליִטְרעֶפ טיִנ רֶהיֵא טְנעֶז
 טְרְהעֶק םּוראָד טיִהעֶב טיִנ אייֵז טאָה רֶהיִא דְנּוא ,ץעֶזעֶב עֶנייֵמ ןּופ טְרְהעֶקעֶנְּפָא

 ךייא
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 ְךיִמ ְּךיִא לע יֹוזַא ריִמ ּוצ קירּוצ ְךייִא תֹאְבְצ הָוְי רמֶא םֶכלֲא הֶבשא יא ובֵׁש םְֶּרמְׁש
 ראַה רעֶד טְנאָז ןעֶרְהעֶקְמּוא ְּךייֵא ּוצ םֶּתַא יִּכ םומלֶא םֶדֶא עַּבְקִיָה :םוָׁשָנ הָּמַּב םֶּתְרַמֲאַו 5

 םאוו טימ טנאד רהיא רעֶּבָא ,תֹואבצ יי חי רשֲעַמַה ךינעֶבְ הָּמַּב םֶּתְרַמֲאַו יִתֹא םיִעְבִק
 א יש יא העט ּואיִבה וָּכ יֹוּגַה םיִעְבִק םָּתַא יִתֹאְו םיִרָאַג םֶּתַא יראמכ ?

 ַא לאָז 8 !ןעֶרְהעֶקְקיִרי 3 ןעֶלאָז יינְתְבּויִיִבְּבִהְׂיִקיִו רֶשֹאָה תֹכ-לֶא רֶׂשֶעַמַה-לְּכ-תֶא
 ְךיִמ רֶהיִא טאָה ְּךאָד !ןעֶּביֹור טאָג ׁשְנעֶמ ;-ַא םֶכָל חַּתְּפֶא אָל"ִסֶא תוִאָבִצ הָוהְי רַמֶא תאֹּוִב אָנ

 סאו טיִמ ,טְגאָז רֶהיֵא רעֶּבָא ,טְּביֹורעֶּב יִּתְרַעְנְונ יחיִלבידַע הָכָרְּב םֶכְליִתְקיִרַה םִיִָּׁשַה תֹוְּבִרֲא 11
 איד טימ ?טְּביֹורעֶּב ְךיִד ריִמ ןעֶּבאָה -אְֵו הָמָדֲאָה יֵרְמ"תֶא םֵכָל יִהְשאלְ לכאָב םֶכָל

 רֶהיֵא 9 ?תֹומּורְת איִד דְנּוא תֹורְׂשֲעַמ ורְׁשֲאְו :תֹואְבצ הָוהְי רַמָא הֶדָׂשַּב מה ללא ש 12
 ןיִראָז הָלֶלְק ַא טיִמ טְכּולְפְרעֶפ טְנעֶז עי 4 5 יי יא 7 הרוהי פֶח ץֶרֶא םֶּתַא וָיְהְתיִּכ םִיונַה-לָּכ םֶכְת

 םאָד ּוליִפַא ,טְּביֹורעֶּב ּךיִמ טאָה רֶהיֵא מו םיהֹלֶא דֶבִ אוׁש םֶתדמֲא :ֶלֶע ייבי וי
 עֶלַא ןייֵרַא טְגְנעֶרְּב 10 :קְלאָפ עֶצְנאַג הוה יְפִמ תיִנְרְקּוְכלהיַכווּתְרמְׁשִמונְרמש יכ עצְ

 םִע יִדְּכ זיוה רֶצֹוא םעֶד ּוצ תֹורְׂשֲעַמ יש ֹונְבנ-םַּנ םיִדְו םיִרְׁשַאְמ ּונְחנֲא הָּתַעְו :תֹוָאְבִצ וט
 טפּורְּפ דְנּוא ,זיֹוה ןייֵמ ןיִא זייַּפְׁש ןייַז לאָז הוהְי יאְרִי ורְּבְרִנ זָא למי םיִהֹלֶא ונֲחָּב םַּג הֶעְׁשִר 5

 ראַה רעד טְגאָז ןעֶגיִזאָד םעֶד טיִמ ְךיִמ ןוָרְּכו רֶפֵס םֵתּכו עַמְׁשִו הָוהְי בקי ּוהע-לֶא ׁשיִא

 ןעֶכאַמפיֹוא טיִנ לעוֶו ְךיִא ּביֹוא ,תֹואָבְצ הֶרָוהְי רַמָא יִל ּויָהְו :ֹומְׁש יֵבָׁשְחַלּ הָוהְי יאדיל ְֹפִל 11
 םֶהיֵלֲע ִּתְלַמָחְו "הל הָׂשֹע ינֲא רֶׁשֲא םֹול תֹואָבְצ

 ,לעֶמיִה היד = א אי יד ריא = םֶתיִאְרּּתְבׁשְ ;ותֹא דֵבֹעה נְבילַע ׁשיִא לֵמְחַי רֶׁשֲאַּכ 5
 ַא ְךיֵא ּוצ ןעֶסיִגְסיֹוא לעוֶו ְךיִא דְנּוא  .פ ;והָבֵע אל רֶׁשֲאל םיִלָא רַבֹע יב עֶׁשְרִל קיד ןיִב 5

 :נּונעֶג איז רֶהעֶמ ןייַז טעוֶו םֶע זיִּב הָכָרְּב ;ָׁשעילְכו םידז-לֶכ וָהְו רונתַּכ רעב אָב םייַה הֵּנִה
 ןְעייֵרְׁשְנָא ְּךייֵא ןעֶגעוֶו לעוֶו ָּךיִא דְנּוא 11 תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא אֶּכַה םָֹיַה םֶתֹא טֵהֵלְו שק הָעְׁשִר
 ראַפ טיִנ לאָז רֶע זַא ,רעֶמֶעְפיֹוא םעֶד ּיָׁש יִאְִי םֵכָל הָחְרָח :ףעו ׁשרָׂש םֶהָל םעידאל רֶׁשֲא כ

 םעֶּד ןּופ תֹוריִּפ איִד ןעֶּבְראַדְרעֶפ ְךייֵא לנעְּכ םַּתְׁשִפּו םָתאציִו ָהיֶפְנְכִּב אָּפְרַמּו הָקָדְצ ׁשֵמָׁש

 טיִנ לאָז קאָטְׁשְנייוַו רעֶד סאָד דְנּוא ,דְנאַל א ר א א טכלת 2
 ֶניִטייְֵּוא איד ןעֶפְראוְַרעֶפ ךייִא ראפ = טז טיי ֶשֲאיִַנהשמ תֶ

 רעֶד טְנאָז ,רֶלֵעַּפ םעֶד ףיֹוא ןעֶֶּביֹורְט
 ,(טְשְנעֶּבעֶג רעֶדָאג ְּךיִלְקיֵלְג ןעֶפּורְנָא ָךייֵא ןעֶלעוֶו רעֶקְלעֶפ עֶלַא דְנּוא 12 :תֹואָבְצ ראַה
 -ךעוֶו עֶרייֵא 13 :תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז ,דְנאַל ןעֶניִטְסּול ַא ןיִא ןייַז טעוֶו רֶהיֵא ןיִראוָו
 םאָו ,טְנאָז רֶהיֵא רעֶּבָא ,ראַה רעֶד טְנאָז ,ריִמ ןעֶנעֶק קְראַטְש ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז רעֶמ

 ןעֶניִד וצ טאָג סֶע גיֹומ םאָו ,טְנאָזעֶג טאָה רֶהיֵא 14 ?טעֶרעֶנ ריִד ןעֶנעֶק ריִמ ןעֶּבאָה

 ריִמ ןעוֶו דְנּוא ,גְנּוטיִּה עֶנייֵז ןעֶמיִה ןעֶלעֶו רימ ןעזֶז ןעֶנּואוְועֶג ריִמ ןעֶלעוֶו סאו דְנּוא
 איִד ריִמ ןעֶפּור דְנּוצַא רעֶּבָא 19 :תֹואָבְצ ראַה םעֶד ראָפ טםָצְראוַו ְׁשְרעֶפ םּורַא ןעֶהעֶּב

 איֵד ְּךיֹוא ,תֹועְׁשֹר ןּוהְמ טְעיֹוּבעֶנְפיֹוא ןעֶרעוֶו סאוָו איִד זליִפַא ,אֹוי ךיִלְקיִלְג עצְלאַטְׁש
 םעֶד ןעֶטְכְראַפ סאָו איִד ןעֶּבאָה לאָמְסְנעֶד 16 :ןעֶנּורְטְנַא ןעֶרעוֶו טאָג ר ָד
 רֶע דְנּוא ןעֶמּונְרעֶפ םִֶע טאָה ראַה רעֶד דְנּוא ,ןְרעֶדְנַא םעֶד טיִמ רעֶנייַא טעֶרעֶנ ראַה

 ראפ ֹורָּכְז רָפֵס םעֶד ןיִא ןעֶראָוְועֶג ןעֶּביִרְׁשעֶגְנייֵא ןיִא סֶע דַנּוא ,טְרעֶהעֶג סֶע טאָה

 דְנּוא 17 :ןעֶמאָנ ןיייֵז ףיוא ןעֶטְכאַרְט סאו דְנּוא ,ראַה םעֶד ראָפ אָרֹומ ןעֶּבאָה סאו איֵד

 (אייז) לעֶװ ְּךיִא ןעוֶו גאָט םעֶד ןיִא ,תֹואָּבִצ ראַה רעֶד טְנאָז ,ןייַז ןייֵמ ןעֶלעוֶו אייֵז
 -ייֵא איז יֹוזַא ,ןעֶמְראַּבְרעֶד אייֵז רעֶּביִא ְּךיִמ לעֶז ְָּךיִא דְנּוא ,םּוהְטְנעֶגייֵא ןייֵמ ןעֶכאַמ
 ְךייַא טעֶװ רֶהיֵא דְנּוא 18 :םֶהיֵא טְניִד סאו ןְהּוז ןייַז רעֶּביִא ְּךיִז טְמְראַּבְרעֶד רעֶנ
 םאָז םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ,עֶׁשָר םעֶד דְנּוא קיִדַצ םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶהעֶזְנייֵא דְנּוא ןעֶרְהעֶקְמּוא
 סאָָז ןָא טְמּוק ּנאָט רעֶד ;טְהעֶז ןיִראָו 19 :טיִנ םֶהיֵא טְניִד סאָז רעֶד דְנּוא ;טאָנ טֵניִד

 ןּוהְט סאָװ עֶלַא דְנּוא עַצְלאַטְׁש עֶלַא דְנּוא ,ןעֶביֹוא ןייַא איוז יֹוזַא ןעֶנעֶרְּב טעוֶו
 אייֵז טעוֶו ןָא טְמּוק םאָו גאָט רעֶד דְנּוא ,איֹורְטְׁש איו יֹוזַא ןייַז ןעֶלעוֶו סעֶטְכעֶלְׁש
 ַא ןעֶזאָלְרעֶּביִא טיִנ אייֵז ּוצ טעֶו סֶע סאָד ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז ,ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ
 עו ןעֶמאָנ ןייֵמ טְכְראָפ רֶהיֵא סאו ָּךייִא רעֶּביִא רעֶּבָא 20 :גייוֵוְצ ַא רעֶדָא לעֶצְראַו
 רֶהיֵא דְנּוא ,לעֶניִלְפ עֶרֶהיִא ןיִא גְנּולייֵה טיִמ דְנּוא ,טייקְניִטְכעֶרעֶג ןּופ ןּוז איד ןעֶנייֵׁש
 דָנּוא 21 :לאַטְׁש םעֶד ןיִא רעֶּבְלעֶק איד איו יֹוזַא ןעֶרעוֶו טעֶפ דְנּוא ןְהעֶנְסיֹורַא טעֶו
 ְךיִא םאָו גאָט םעֶד ןיִא ,םיִפ עֶרייֵא רעֶטְנּוא םיִעָׁשִר איִד ןעֶטעֶרְטּוצ םעֶו רֶהיֵא
 ןייֵמ ןּופ הָרֹוּה איִד טְקְנעֶדעֶג 22 :תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז ןעֶּכאַמ לעֶו
 לֵאָרְׂשִי ץְנאַב ראַפ בֵרֹוח ןיִא ןעֶטאָּבעֶג םֶהיֵא ּבאָה ְּךיִא םאָו הָׁשֹמ טְכעֶנְק
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 טְהעֶז 23 :םיִטַּפְׁשִמ דְנּוא ץעֶזעֶג איִד טיִמ

 ראָפ ,איִבָנַה ּוהיֵלֵא ָּךייַא ּוצ קיִׁש ְּךיִא

 גאָט ןעֶכיִלְרעֶטְכְראָפ דְנּוא ןעֶמיֹורְג םעֶד

 טעֶו רֶע דְנּוא 24 :ראַה םעֶד ןּופ

 תֹובָא איִד ןּופ ץְראַה םאָד ןעֶרְהעֶקְמּוא

 איד ןּופ ץְראַה סאָד דְנּוא ,רעֶדְניִק איד ּוצ

 טיִנ לאָז ְּךיִא יִדְּכ ,תֹובָא עֶרייֵז ּוצ רעֶדְניִק

 ַא טיִמ רֶרֶע איד ןעֶנאָלְׁש דֶנּוא ןעֶמּוק

 :םֶרֵח

 קזח
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 35 איָּנַה הָילַא תֵא םֶכָל ַחֵקׂש יִבֹנָא הִֵּה :םיִטָפְׁשִּו םיִּקְח
 4 ןרובָא-בֶל ביִׁשְָו :אָרֹּגהְו לחְצַדהָוהְי םויאּוּב יִפל
 -תרָא יִתיֵּבְִו אֹובֶאְדֶּפ םֶתֹובֲאלַע םִינָב בֵלְו םיִנָּב-לַע
 יי יֹוםִרָח ץְרָאָה

 םוי אוב ינפל איבגד הילא תא םכל חלש יכנא הגד

 :ארוגדו לודגד הוהי

 ןמיס 'קק'תיי

 קזח
 רשע ירת יקוספ םוכס

 צב אל ךלגרו םיעשתו האמ עשוה

 ,ןמיס לנמ וחלש :השלשו םיעבש לאוי

 .ןמיס הינב ומכ :הששו םיעבראו האמ םומפ

 .ןמיס לארשיל בוט ךא :רחאו םירשע הידבוע

 .ןמיס ליח השוע לארשי :הנומשו םיעברא הנוי

 .ןמוס העורתב םיהלא הלע :השמחו האמ הכימ

 .ןמוס םימ לי :העבשו העברא םוחנ

 4ןמיס הקדצ היהת ךלו :הששו םישמח קוקבח

 .ןמיס לוענ ןנ :השלשו םישמח הינפצ

 מיס ודוס הלנ םא יּכ :הנומשו םישלש יג

 3 = לכ ירשא :רשע רחאו םיתאמ הירכו

 וכרדל ךלה בקעו :השמחו םישמח יכאלמ

 תירש : םישמחו ףלא םיאיבנ רשע םינש לכ לש םיקוספה םוכס

 זירדסי .שרחת הדש ןויצ םכללנב ןכל .ויצחו .ןמיס םיהלא םע

 :ןמיס הכותב הוהא דובכלו .דחאו םירשע

 ױ ֹו יטב טיס ;העבשו ןיי-ה ײ "די .ריײטרזחו

 יה

 : גיצניינ דנוא ןעביז דנוא טרעדנוה ןענעז עשוה ןוֿפ םיקוספ עללַא

 טכַא יגח

 ירת ןוֿפ םיקוספ עללַא

 : ניצעביז דנוא איירד לאוי
 : גיצריֿפ דנוא סכעז דנוא טרעדנוה םומע
 : גיצנאווצ דנוא ןייא הידבוע
 ; גיצריֿפ דנוא טכַא הנוי
 : ףניֿפ דנוא טרעדנוה הכימ

 : גיצריֿפ דנוא ןעביז םוחנ
 : גיצֿפוֿפ רנוא סכעז קוקבח
 : גיצֿפוֿפ דנוא איירד הינּפצ

 ; גיסיירד דנוא
 :ףלע דנוא טרעדנוה אייווצ הירכז
 : גיצֿפוֿפ דנוא ףניֿפ יבכאלמ

 ;גיצֿפוֿפ דנוא דנעזיוט ןייא ןענעז רשע
 גיצכעו דנוא ןעביז ןעצנאג םיא טאה דנוא ;ב"י ,'ג לעטיפאק הבימ זיא
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 םילה ת

 ןושאר רפס

 א ְךֶרָרְבּו םיִעָׂשְר תַצֲעַּב ךלָה אל רֶׁשֲא ׁשיִאְה יִרְׁשִא טְהעֶנ סאו ׁשְנעֶמ רעֶד זיִא טְשְנעֶּבעֶג 1
 9 תַרֹותַּבדסֶא יּכ ביל םיִל בׁש מִבּו רֶמֶע אֵל םיִאָמֲה דָנּוא ,םיִעָׁשְר איִד ןּופ הָצֵע רעֶד ןיִא טיִנ 'רותמבר"ס ,' יה + בֵׁשֹומְבּו רָמָע ל א 2

 ץעְּכ הָדָהְו .ּוהָלָא יִלְו םֶמֹוי הִָהי ,תְְתְּ צה הָוהְי : י : :

 4 יא יִּכ םיִעָשְרָה כ כ אל א הערש א לֶכְו יי איִד ּואוְוַא טיִנ טְציִז םאִו דְנּוא ,רעֶדְניִז
 ה טָּפְׁשִמַּב םיִָׁש מאלי ונפדִת-רֶׁשֲאְקמַּכ טאָה רֶע טְרֶעייֵנ 2 :ןעֶציִז רעֶמעֶּפְׁש

 8 םיִקיִדצ ְךֶרֶּד הָורְי ַעדֹוייָּכ :םיִקיִּדַצ תַהֵעַּב םיִאָטַחְו ר א 3
 ;דבאֹּת םיִָׁשְר ךרד דְנּוא ,טאָג ןּופ הָרֹוּת רעֶד ּוצ ז טְסּול עֶנייֵז

 ב ב :הָרֹוּת רעֶנייֵז ןיִא טְכאַנ דְנּוא גאָט טְקְנעֶד

 : א ץֶרָאיִכְלַמ ן ּובעַי תֶי :קיִרּגְהִי םמָאָלּ םִיוג וׁשָנָר הָּמָל זיִא סאוָו םיֹוּב ַא איוו ןייז טעוֶו רעֶד 3

 3 -;רָא הָקְּתַנְג :וִחיִׁשְמיִלַעְו הָוהְי-לַע רחְי-ורְסונ םִינורו סאו .ןעֶכייֵמ רעֶמאַו אייֵּב טְצְנאַלְפעֶג - "רמה ,* 2 0 = ױ ף
 4 םִיִמְׁשַּב בֵׁשֹוי :ומיֵתֹבִע ּונָּמִמ הָכיֵלְַׁ ומיָתֹורְסֹוְמ : : 0 ==

 י אר =י ה וָנֹורֲחַבּו וָפַאְב ֹומיִלֲא .רֵּבַדָי זָא ;טמלײנ עֵלי ָנֹדֲא קָחֶׂשְי רנוא ,םייַצ עֶנייֵז ןיִא טְכּורְפ עֶנייַז טעּנ

 5 הרְּפִסא :ִׁשְדָקירַה ןֹיצילַע כל יּתְכַָנ יִנאַו ;ומלֲהבִי טְקְלעוֶוְרעֶפ טיִנ טְרעוֶו טאַלְּב ןייַז סאוָו
 :יִּתָדִלְי םֹוִיַה יִנֲא הֶּתִא נב לא רַמָא הָוהְי קח לא טעֶו ןּוהְמ טעֶו רֶע סאו םעֶלַא דְנּוא

 ףראראא יי יי סאקאא = ןעֶנעֶז םיִעָׁשְר איד רעֶּבָא 1 :ןעֶקיִלְגעֶּב
 וו הדָאְריִּב הָוהי-תֶא וָדבִע :ץֶרֶא יִטְפִׁש רוה ּוליֵכְׂשַה םאִו יִואַלְּפ איו יֹוזַא טְרֶעייֵנ ,יֹוזַא טיִנ
 ּכ יי ְּךֶרֶד ּודְבאְֹו ו ףנַאי-ַּפ רביוקשנ :הָדָעְרּכ לי ןעֶלעוֶו םּוראָד 2 :טְסיֹוטְׁשְרעֶפ דניו רעֶד

 סח לט יא מרע?" םעֶד יא ןְעֶטְׁשעּב ןעֶנעֶק ׁשיִנ םיִעָׁשָר איד
 טְסייוו ראַה רעֶד ןיִראָו 6 :םיִקיִדַצ איִד ןּופ עֶדְנייֵמעֶנ רעֶד ןיֵא רעֶדְניִז איד דְנּוא ,טֶּפְׁשִמ
 :ןעֶרעוֶו ןעֶריֹולְרעֶפ םעוֶו םיִעָׁשְר איִד ןּופ געוֶו רעֶד רעֶּבָא ,םיִקיִדַצ איִד ןּופ :עוֶו םעֶד

 = םולהת

 איד 2 ?טייֵקְרעֶל ןעֶטְכאַרְט תֹומּוא איִד דְנּוא ,רעֶקְלעֶּפ איד ןעֶמְרּוטְׁש םּוראָו 1
 ְךיִז ןעֶּבאָה ןעֶראַה-טאָר איִד דְנּוא ,טְלעֶטְׁשעֶגְּפיֹוא ְּךיִז ןעֶּבאָה דֶרֶע רעֶד ןּופ םיִכָלְמ
 רעֶמאָל 8 :ַחיִׁשָמ ןייַז ןעֶנעֶק דנוא ראַה םעֶד ןעֶנעֶק ןעֶטאָרעֶּב רעֶדְנַא ןייֵא טיִמ

 :קירָמש עֶנייֵז ןעֶפְראַווְקעֶוַא סְנּוא ןּופ ןעֶלעֶו ריִמ דְנּוא ,ןעֶמיִר-דְניִּב עֶנייֵז ןעֶמייֵרְרעֶצ
 -םְנעֶד 2 :אייֵז ןּופ טאָּפְׁש ראַה רעֶד ,טְכאַל לעֶמיִה םעֶד ןיִא טְציִז סאָָו רעֶד רעֶּבָא 4

 ןייַז טיִמ ןעֶקעֶרְׁשְרעֶד אייֵז טעוֶו רֶע דנּוא ,ןְראָצ ןייַז ןיִא ןעֶדעֶר אייֵז ּוצ רֶע טעוֶו לאָמ

 ;ןֹויִצ גְראַּב ןעֶניִלייֵה ןייַמ ףיוא גיִנעֶק ןייֵמ טְצעֶזעֶגְנייֵא ּבאָה ָךיִא רעֶּבָא 6 :ןְראָצְמיִרְנ

 אּוד ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה ראַה רעֶד ,ץעֶזעֶנ ַא סְלַא ןעֶלְהעֶצְרעֶד םֶע לעֶז ְּךיִא ?
 ָךיִא לעוֶו יֹוזַא ,ריִמ ןּופ גְנאַלְרעֶפ 8 :ןעֶריֹוּבעֶנ ְךיִד ְךיִא ּבאָה טְנייַה ,ןְהּוז ןייֵמ טְסיִּב
 :ץיִזעֶּב ןייד םֶלא רֶרֶע רעֶד ןּופ ןעֶקְצ איִּד דְנּוא ,הָלֲחַנ עֶנייֵד סֶלַא םִיֹוג ןעֶּבעֶג ריִד
 טְסעוֶו יֵלַּכ םיִרעֶּפעֶט ַא איז יֹוזַא ,טּור עֶנְרעֶזייַא ןַא טיִמ ןעֶבעֶרְּבּוצ אייֵז טְסעוֶו אּוד 9
 ְךייַא טְזאָל דְנּוא ,עֶניִנעֶק רֶהיֵא ,גּולק טייֵז דְנּוצַא רעֶּבָא 10 :ןעֶנאָלְׁשְרעֶצ אייֵז אּוד
 טֶעייֵרְפ דְנּוא ,טְבְרּופ טיִמ ראַה םעֶד טְניִד 11 :דֶרֶע רעֶד ןּופ םיִטְּפֹׂש רֶהיֵא ןעֶנעֶראוָו

 טעֶו רֶהיֵא דְנּוא ןעֶנְראָצ רֶע טעוֶו רעֶמאָט ,ןְהּוז םעֶד טְשיִק 12 :ןְרעֶטיִצ טיִמ ָּךייַא
 טְשְנעֶּבעֶג רעֶּבָא ןעֶנעֶרְּבְנָא רְלאַּב טעוֶו ןְראָצ ןייֵז ןיִראָו ,געוֶו םעֶד ףיֹוא ןעֶמּוקְמּוא

 :םֶהיִא ןיִא ְּךיִז ןעֶציִׁשעֶּב סאוָו עֶלַא ןעֶנעֶז
 בנאזענ א
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 הר ;} םלחה 092
 בג םילהת 1 :
 -ַטְנַא זיִא רֶע ןעוֶו רוָד ןּופ גְנאַזעֶג ַא 1 דחָמ הָוהְי ּווּב םֹולָשְבַא ! ָנְּפִמ וחְרבְּב ךָָרָל רֹומְזִמ א 2
 ,ראַה ָא 2 ;םֹולָׁשְבַא ןְהז ןייֵז ןּופ ןעֶפאָל ןא ִשְפנְל םיִרְמֶא יִּבַר :יִלָע םיִמָל םיבדיִרְצ ר
 עֶליֵפ ,רעֶגיִדייֵלעֶּב עֶנייֵמ ןעֶנעֶז ליִפ איוִו ירֹובְּכ יִֵעְּב ןגֶמ הָוהְי הָּתִאְ :הָלָס םיִהלאב וּל הָתָע וׁשָי 4
 וׁשְרִק רַהמ יגנעל אָרָקֶא הָוהְי-לָא ילוק :יִׁשאֹר םיִרְמּוה

 2 ;רּו 3 ּש העט
 עֶליִפ 2 :ריִמ ןעֶנעֶק ףיֹוא ןעֶהעֶמְׁש יִנכמי ְוהְי יִּכ יִתצקה הָנְׁשיאְויִּתְבַׁשיִנֲא .:הָלָס 9

 טיִנ זיִא םִע עֶלעֶז עֶנייֵמ ּוצ ןעֶנאָז הרמכ :יָע ּותָׁש ביבָס רֶׁשֲא םִע תֹבְבְרִמ אְריִא-אְל
 אייֵּב םֶהיֵא ראַּפ םֶליִה עֶנייֵק ןעֶדְנאַהְרעֶפ יִִּׁש יח יֵביֵ--לָּכ-תֶא ְתיִּכהייֵּכ ימֹלֶא ֵנעיִׂשוה ! הָוהְי

 טְזיִּב ,ראַה אּוד רעֶּכָא 4 :הָלָס ,טאָג ;הֶלָּס ד ךֶתְכְרִב ָךְמַ-לַעהָעּוׁשְַה הָוהיַל ;ָּתְרַּבִׁש םיִעְׁשִר 9
 ןּופ רעֶּבעֶהְרעֶד רעֶד דְנּוא דְליִׁש ןייֵמ ד ַח

 וצ ְּךיִא ףּור לֹוק ןייֵמ טיִמ 2 :ּפאָק ןייֵמ לדצ יַהלֶאויִנִע יארָקִּב :דָוְרָל רֹומְוִמ תֹוליְב ַחֵצַנְמַל א
 ןּופ רימ טְרעֶּפְטְנֶע רֶע דְנּוא ,ראַה םעֶד המ-רע ׁשיִאייִנְּב יתָלַפת עַמְׁשּו יִננַח יִל ָּתְבַחְרִה רֶצָּב 3

 י : יִלייַה ןייֵז ט ּעְרּו :הָלָס בֶוָכ וָׁשְקַבְּת קיִר ןּוְבָהֲאָּת הָמִלְכִל יִדֹובְכ 4
 געֶל ְךיִא 6  :הָלָס ,גְראַּב ןעֶגיִלייֵה ן ר :ילא יִאְרקִּב עַמָׁשִי הָהי ול דיָסָח הָוהְיהָלְפְהיֵּכ ה

 ךאוַו ְךיִא .ןייֵא ףאָלְׁש דְנּוא רעֶדיִנַא ך"מ  ;הָלָס ּומדְ םֶמְבַכׁשִמלַע םֶכְבַבְלב ּורְמִא ּואָטִחתילַאְ
 טְנְהעֶל ראַה רעֶד ןיִראָו ,ףיֹוא רעֶדיוו ּוָנָאְרַייִמ םיִרמֶא םיִּבַר :הָוהי-לֶא וטִבֹו קֶדָציחְבִ ּוְחְבִו ?
 טיִנ אָרֹומ ןייק ּבאָה ְךיִא 7 :רעֶטְנּוא ְּךיִמ בלב הָחְמֹׂש הֶּתַתָנ :הָוהְי נפ רֹוָא וע -הָסָנ בֹומ :

 סאו קְלאַפ םעֶד ןּופ רֶנעֶזיֹוט ןְהעֶצ ראַפ  ןְׁשיְִהָבּׁשֶא חלב :וּבר םָׁשֹוריתְוםננְדתפִמ
 :ריִמ רעֶּביִא ןְלעֶגְניִרְמּורַא ָּךיִז ןּוהְש :יִנְבִׁשוִּת חַטֶבָל דָדְבִל ָהֹוהְי הָּתַאִּכ

 ָא ריִמ ףֶלעֶה ,ראַה ָא ףֹוא העָטְׁש 8 0 00 = עו 7 0
 ןעֶגאַלְׁשעֶג טְסאָה אּוד ןיִראוָו !טאָל ןייֵמ הי הַא ךֶֶא ּורל רמת לֶא ַחצנְמַל א 2
 4 טאש לא כ יהֹלאו ִּבְלַמיִצוׁש ליִקְלוהְב ׁשְקַה ּ:יִניִנֲה הָניִּב 3
 ,ןעֶקאַּבְניִק םעֶד ףיוא דְנייֵפ עני" ?75 = ;ןפְצְו ךל-ךְרעא רקְּיִליקעַמְׁשִּתרַקּ הֶוהְי :לֶלַפְתֶא 4
 אזד טְסאָה םיִעָׁשָר איד ןּופ ןייצ איד .ָבתייאל :עֶר ךרֶאָל הָתֶא עשר ץפח לא אֹוִּכְה
 טְרעֶהעֶג ראַה םעֶד ּוצ 9 :ןעֶכאָרְּבּוצ  יִרְבְד ִַאְּת :וא ילְעְפיִלְּכ תאֹנֶׁ ניֵע דֵנל םיִלְלִה ז
 ןייד ףיֹוא זיִא הָכָרְּב עֶנייֵד ;ףֶליִה איִד  ךֶּדסֲח בֵרְּביִנאַו :הָוהְי ! םעֶתי הָמְִמּ םיִמָדישיִא בֶָכ 5

 :הָלֶס ,קְלאָפ = ֹהָוהְי :ֶתֶאְריִּ ךֶׁשְרַק לָכיה"לֶא הָחַּתְׁשֶא ךתיִב אֹוָבָא

 ד םילהת

 א ,ריִמ רעֶּפְּטִּנֶע ףּור ְּךיִא ןעוֶו 2 :דִוָד ןּופ גְנאַזעֶג ַא--תֹוניִנְנ ףיֹוא רעֶגְניִז םעֶד ּוצ 1
 -עֶנְג ריִמ אייֵז ;ָּךיִמ רעֶטייוֵוְרעֶד יֹוזַא גֶנֶע ריִמ זיִא סֶע ןעוֶו ,טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג עֶנייֵמ ןּופ ראַה
 טעדֶו ְךאָנ גְנאַל איז ,רעֶדְניִק-ןעֶׁשְנעֶמ רֶהיֵא יֹוא 8 ;טעֶּבעֶנ ןייֵמ רעֶהְרעֶד דְנּוא ,גיִד
 רֶהיֵא 1 :הָלָס ,ןעֶניִל ןעֶכּוז דְנּוא ,םעֶניִדעֶל ןעֶּביִל טעוֶו דְנּוא ,ןעֶדְנעֶׁש רֹובָּכ ןייֵמ רֶהיֵא
 טעֶו ראַה רעֶד ,ןעֶניִלייֵה םעֶד טייֵׁשעֶגְּפָא ְּךיִז ּוצ טאָה ראַה רעֶד זַא ןעֶסיוִו רעֶּבָא טְלאָז

 ןיִא טְכאַרְמ ,טיִנ טְגיִדְניִז רעֶּבָא ,טְרעֶטיִצ 2 :ןעֶפּור םֶהיֵא ּוצ לעוֶו ְּךיִא ןעֶו ןעֶרעֶה
 עֶטְכעֶרעֶנ ביִרְקַמ טייֵז 6 :הָלָס ,ליִטְׁש טייֵז דנּוא ,רעֶנעֶלעֶב רֶעייֵא ףיֹוא רעֶצְרעֶה עֶרייֵא
 םעֶמּוג םָנּוא טעוֶו רעוֶו ,ןעֶנאָז עֶליִפ 7 :ראַה םעֶד ףיֹוא טֶעיֹורְטְרעֶפ דְנּוא ,תֹונָּבְרק
 טְסאָה אוד 8 !ראַה ָא םיִנֵּפ ןייֵד ןּופ טְכיֵל סאָד ףיֹוא םֶנּוא רעֶּביִא ּבעֶה ?ןעֶזייוַועֶּב
 רֶעייֵז דְנּוא ןְראָק רֶעייֵז ןעזֶו טייֵצ רעֶד ןיִא איו .הָחְמִׂש רֶהעֶמ ץְראַה ןייֵמ ןיִא ןעֶּבעֶגעֶב
 לעו דְנּוא .םֹולָׁשְּב ןעֶנעֶלְרעֶריִנַא ןעֶמאַזּוצ ָּךיִמ לעוֶו ְּךיִא 9 :ְּדיִז טְרְהעֶמְרעֶפ ןייוֵו
 ;טייֵהְרעֶכיִז ןיִא ןעֶּבייֵלְּב לאָז ְּךיִא זַא טְסְכאַמ ,ראַה א ,ןיילַא אּוד ןיִראָו ,ןעֶּפאַלְׁשְנייא

 ה םילהת

 ,ראַה ָא דעֶר עֶנייֵמ םעֶנְרעֶפ 2 :דִוָד ןּופ גְנאַזעֶג ַא---תֹוליִחְנ ףיֹוא רעֶנְניִז םעֶד ּוצ 1

 גיִנעֶק ןייֵמ ָא ,אייֵרְׁשעֶג ןיימ ןּופ לֹוק םאָד םעֶנְרעֶפ 8 :ןעֶטְכאַרְט ןייֵמ העֶטְׁשִרעֶפ
 טְסְלאָז היִרְּפ רעֶד ןיִא ,ראָה ָא 4 :ןעֶטעֶּב ָּךיִא אּוהְט ריִד ּוצ ןיִראוָו !טאָנ ןייֵמ דְנּוא
 ;ןעֶפאָה ליוז ְּךיִא דְנּוא ,טעֶּבעֶנ ןייֵמ ןָא ְּךיִא טְכיִר היִרְּפ רעֶד ןיִא ,לֹוק ןייֵמ ןעֶרעֶה אּוד
 רעֶזייֵּב ןייֵק דְנּוא ,ןעֶטְבעֶּלְׁש םּוצ טְסּול טְסאָה סאָו טאָנ ַא טיִנ טְזיִּב אּוד ןיִראָו 5
 עֶנייֵד ראָפ ןְהעֶטְׁשעֶּב ןעֶנעֶק טיִנ ןעֶלעוֶו םיִנּוראַנ איִד 6 :ןעֶניֹואוְו ריִד טיִמ טיִנ טעדֶז
 איד ןעֶנְליִטְרעֶפ טְסעֶו אוד 7 :טְּכעֶרְמּוא ןּוהְמ סאָו עֶלַא דְנייַפ טְסאָה אּוד ,ןעֶניֹוא
 -ַמּואְרעֶפ ראַה רעֶד טעוֶו ,ןעֶׁשְלאַפ ַא דְנּוא ןאַמ ןעֶניִדְלּוׁש-טגלְּב ַא ,ןעֶגיִל ןעֶדעֶר סאָו
 זיֹוה ןייַד ןיִא ןעֶמּוק ְּךיִא לעֶו דאָנְנ עֶסיֹורְנ עֶנייֵד ךַרּוד---:ְּךיִא רעֶּבָא 8 :ןעֶניִדְריוו

 ,ראַה ָא 9 :טֶכְראַפ עֶנייִֵד טיִמ טְסאַלאַּפ ןעֶניִלייֵה ןייד ּוצ ןעֶקיִּב ָּךיִמ לעזֶו ָּךיִא ,ןייֵרַא

 רהיפ



 04 ז | ה םילהת
 ִּכ דר ְפִל רֶׁשהיֵרְְׂש מל ךתָדב יְִמ .טייֵקְניִטְכעֶרעֶג עֶנייֵד ןיִא ְךיִמ רֶהיֵפ
 םנישל םנֹרג ַחוְתָפ-רָבָק תּוַל םָּבְרִק הָנוכְ ּודיִפְּב דאָרְנ ריִמ ראָפ ְּךאַמ ,דְנייֵפ עֶנייֵמ ןעֶגעוֶו

 וו בר םצמ לים! שאק קַח  עֶנייֵק זיִא םֶע ןיִראָו 10 :געֶז ןייד
 יי טל מִיר יפ ימהייה םֶהפְִת .רָעייַז ,ליֹומ רֶעייֵז ןיִא טייֵהנעֶפאַׁשְטְכעֶר
 ;ינטִת צד הנצמ הָוהְי קד רבה הֶּתַא ןייא ומ"קש אי ףיִפעוָועֶפיִא נ יי דַמׁש יב לע מל קו ונִי ועל ײֵא ,טייקשלאפ רּזנ זיִא םעֶניִנעוֶועֶגיִא
 ו : עֶרייֵז דְנּוא ,זְלאַה רֶעייֵז זיִא רֶבָק םעֶנעֶפָא
 :א -לַא הָוהְי :וָרְל רֹומְִמ תיִליִמְׁשִה-לַע תֹויננִּב ַחְנְַּל גְליִטְרעֶפ 11 :הָפיִנַח עֶטאַלְג טעֶר גְנּוצ
 3 לֵלְמֶאֹיּכ לוהִיִעֶה :יִנְְסִתְּדִתְמֲחַּבילאיִהיִכתַּךפַאְּב ךרּוד ןעֶלאַפ אייֵז ְּךאַמ ,טאָג ָא ,אייֵז
 4 רָאְמ הָלֲהְבִנ יִׁשְפַנְו :יִמָצִע ְבנ יִּכ הָוהְי ינָאְפִר יִנִא עֶרייֵז ןעֶגעוֶו דְנּוא ,תֹוצֵע עֶנעֶנייֵא עֶרייֵז

 א הל הָוהְי ה בּוׁש :יִתָמידַע הָוהְי ּתַאְו אייז ןיִראָו ,אייֵז סיֹוטְׁשְרעֶפ דְניִד עֶליִפ

 דיל דרכו ֹוְמַּב ןיא יִּכ +ךֶדמַח ן ןַעֵמְל :ןעֶזעֶועֶג דֵרֹומ ריִד ןעֶנעֶק ןעֶּבאָה

 ישר תמר יִת ןיִא ְּךיִז ןעֶציִׁשעֶּב םאֶו עֶלַא רעֶּבָא 2
 ף ּוריִס :יִרְרוצ-לָכַּב הָקְתֶע יִניֵע םִעַּכִמ הָש ֶמ ;הָסִמַא טא א 2 יי א

 * הוה עַמָׁש כב לֹוק הוה עַמְשיֵכ ןוא ילֲעַיִלְכיִנממ ףיֹוא אייז ןעֶזאָל ,ןֶעייֵרְפ ְּךיִז ןעֶלאָז ריִד
 11 יביא-לְּכ דאמ הי ּוׁשֵבָי ;חֶקִי יִתָלִפְּת הָוהְי יתְִּת ,אייֵז טְסְציִׁשעֶּב אוד לייוֵו ףעֶבְניִז ביֵּבִע

 עֵר ּוׁשבֹ ּובְׁשִי ריִד ןיִא ןֶעייֵרְפ איִד ְּךיֹוא ְּךיִז ןעֶזאָל
 : : אּוד ןיִראָו 12 :ןעֶמאָנ ןייֵד ןעֶּביִל םאוָו
 א :ָנומִיְדַּב ׁשֹוכיַרְבַּד-לַע הָוהיַל רֶׁשֹירְׁשֶא ְךרַל ןייָנִׁש טְסעוֶו אּוד ,ראַה ָא ,קיִדַצ םעֶד טְסְשְנעֶּב

 לי לד יעך 7 לא יח עלמא מעניו
 ה עֶר יִמָלוִׁש ִתְלמִא :ִפַכְּב לְוָע-שִידמֶא תאְז יי הענט ריי =

 5 םִמְריו שי יְִׁפַנ ו ביוא ףָדרָי :םֶקיר יִרְרוצ הְַָּהֲאְ ו םילהת
 7 ְךֵכַאְב והָוהי הָמּול :הָלֵס ןּכׁש שי ר ייובְכּוייה ץרָאָל טֶכַא טיִמ תֹוניִגְנ ףיֹוא רעֶגְניִז םעֶד ּוצ 1
 6 תרַדו :ָתיִוצ טָּכְׁשִמ יַלֵא הֶרועְוירְרוצ תֹרְבְַּב אֹׂשּנַה ,ראַה ָא 2 :דוָד ןּופ גְנאַזעֶג ַא---םעֶנּורְטִׁש

 יי ר טיר א ר ןייר יא ניס אש
 6 ' | ְךיֹוא ְךיִמ אזד טְסְלאָז ןְראָצְמיִרְג ןייַד ןיִא
 ראַה ָא ;ְּךאַוַוְׁש ןיִּב ָךיִא ןיִראָו ,ראַה ָא ,ריִמ רעֶּביִא ְּךיִד םֶראַּבְרעֶד 3 :ןעֶפאָרְטְׁש טיִנ
 (ְּךיֹוא) זיִא ר ןייֵמ דְנּוא 4 :ןעֶקאָרְׁשְרעֶד ןעֶנעֶז רעֶנייֵּב עֶנייֵמ ןיִראוָו ;ְּךיִמ לייֵה
 ,ראַה ָא ,םּוא ְּךיִד רֶהעַק 8 ?גְנאַל איז זיִּב ,ראַה ָא אוד רעֶּבָא ;ןעֶקאָרְׁשְרעֶד רֶהעֶז
 -עֶנ טיֹוט םעֶד ןיִא ןיִראָו 6 :דָסֶח ןייֵד ןעֶנעוֶו ריִמ ףְלעֶה ,ׁשָפְנ ןייֵמ ליִצַמ אייֵז דְנּוא
 דיִמ ןיִּב ְךיִא 7 ?ּבּורְג רעֶד ןיִא ְןעֶּביֹול ָּךיִד לאָז רעוֶו דְנּוא ,ריִד ןָא טיִנ ןעֶמ טְקְנעֶד

 ןייַמ ןיעֶנעֶּב ְךיִא ,ןעֶמיִוְׁש טעֶּב ןייֵמ ְּךיִא ְּךאַמ טְכאַנ עֶצְנאַג איד ,ןעֶצְפיִז ןייֵמ ןעֶנעוֶו
 םִע םֵעַּב םעֶד ןעֶגעוֶו טְכאַמְׁשְרעֶפ ןעֶנעֶז ןעֶניֹוא עֶנייֵמ 8 :ןעֶרעֶרְט עֶנייִמ טיִמ טעֶּב
 רֶהיֵא ,ריִמ ןּופ ּפָא טְרְהעֶק 9 :דְנייַפ עֶנייֵמ עֶלַא ןעֶנעֶֶו ןעֶראוָועֶג טְרעֶטְלֶעֶרעֶפ זיִא
 :ןייַועֶג ןיימ ןּופ לֹוק סאָד טְרעֶהעֶג טאָה ראַה רעֶד ןיִראָ ,טְכעֶרְמּוא טּוהְמ סאָו עֶלַא
 :טעֶּבעֶנ ןייֵמ ןעֶמּונעֶגְנָא טאָה ראַה רעֶד ,הָניִחְּת עֶנייֵמ טְרעֶהעֶג טאָה ראַה רעֶד 0
 ןעֶלעוֶו אייֵז ,ןעֶרעוֶו ןעֶקאָרְׁשְרעֶד דְנּוא טְמְהעֶׁשְרעֶפ רֶהעז ןעֶלעוֶו דְנייַפ עֶנייֵמ עֶלַא 1

 :ןעֶרעוֶו טְמְהעֶׁשְרעֶפ קיִלְּבְנעֶגיֹוא (עַגְרו ןייֵא ןיִא דְנּוא ןעֶרְהעֶקְמּוא ְּךיִז
 ז םילהת

 ןֶּב שּוּכ ןּופ ְּךאַז איִד ןעֶנעוֶו ראַה םעֶד ּוצ ןעֶגְנּוזעֶג טאָה רֶע סאוָו ,דוָד ןּופ ןֹויְנִׁש ַא 1
 ןעֶבאָו סאוָו עֶלַא ןּופ ריִמ ףֶלעֶה ;ְּךיִמ ְּךיִא ץיִׁשעֶּב ריִד ןיִא ;טאָג ןייֵמ ,ראַה ָא 2 :יִניִמְי
 ,ּבייֵל ַא אי ןעֶקּוצְרעֶפ ְּךיִמ רֶע טעוֶו רעֶמאָט ןיִראָו 5 :ליִּצַמ ְּךיִמ אייֵז דְנּוא ;ְּךאָנ ְּךיִמ
 סאָד ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו ,טאָג ןייֵמ ,ראַה ָא 4 :ליִצַמ טיִנ ָךיִמ זיִא רעֶנייֵק ןעֶו ןעֶסייֵרּוצ ָּךיִמ דְנּוא
 ּביֹוא 2 :דְנעֶה עֶנייֵמ ןיִא טייקְגיִטְכעֶרעֶגְמּוא ןעֶדְנאַהְרעֶפ זיִא םִע ּביֹוא ;ןּוהְמעֶנ עֶניִזאָד
 ְךיִא ,אֹוי) ,טאַהעֶג םֹולָׁש ריִמ טיִמ טאָה סאָו םעֶד ּוצ טְלאָצעֶּב סעט ְבעֶלׁש ּבאָה ְּךיִא
 לאָז יֹוזַא 6 :(ןעֶועֶועֶג דְנייַפ ןייֵמ טְסְנּוזְמּוא זיִא סאו ןעֶזעוֶועֶג ליִצַמ םעֶד זליֵפַא ּבאָה
 דֶרֶע רעֶד ּוצ ןעֶּבעֶל ןייֵמ רֶע זאָל דְנּוא ,ןעֶכייֵרְגְרעֶד דְנּוא ,ןעֶגאָיְכאָנ ׁשֵפָנ ןייֵמ דְנייֵפ רעֶד
 ראַה ָא ףיֹוא העָטְׁש 7 :הָלֶס ,ןעֶנעֶל ּביֹוטְׁש םעֶד ןיִא דֹובְּכ ןייֵמ רֶע זאָל דְנּוא ,ןעֶטעֶרְטּוצ
 ךיִד קעוְרעֶד דְנּוא ,דְנייַפ עֶנייֵמ ןּופ ןְראָצְמיִרְג םעֶד ןעֶנעוֶו ּךיִד ּבעֶהְרעֶד ,ןְראָצ ןייד ןיִא
 איד ןּופ הָדֵע איד ךיד ןעֶלעוֶו יֹוזַא 8 :ןעֶטאָּבעֶג טְסאָה אּוד סאוָו טָּפְׁשִמ םּוצ ריִמ ראַּפ
 :לעֶמיִה םּוצ ןעֶרְהעֶקְמּוא אּוד טְסְלאָז ןעֶגעוֶוְטעֶרייֵז ןּופ דְנּוא ,ןְלעֶגְניִרְמּורַא רעֶקְלעֶפ
 דְנּוא טייֵקְניִטְכעֶרעֶג עֶנייֵד 2 ראַה ָא .ְּךיִמ טָּפְׁשִמ ,רעֶקְלעֶפ איר ןיִטָּפְׁשִמ טעוֶו ראַה רעֶד 9

 םיִעָׁשֹר איִד ןּופ עֶטְכעֶלְׁש םאָד ְּךאָד זאל ,יֹוא 10 :ריִמ ןיִא זיִא סאוָו טייֵקְצְנאַג עֶנייֵמ ְּךאָנ
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 ַא קיִדַצ רעֶד זאָל רעֶּבָא ,ןעֶרעֶהְפיֹוא ננָמ יִקיִּדצ םיִהלֶא תֹויָלְכּו תֹוּבִל ןַחֹבּו קיִדצ ןגֹוכְתּו וו
 איד טֵּפּורְּפ טאָג ןיִראָז ,ןעֶּבאָה דְנאַטְׁשעֶּב  קיִּדִצ טֵפֹוׁש םיִהֹלֲא :בֹלדיִרְׁשְי עישימ םיהלֲא--לַע ונ
 :םיִקיִדַצ איִד ןּופ ןעֶריִנ איד דְנוא רעֶצְרעֶה 0 שמי וָּבְרַה בּוׁשָי אליסא וי -לֶכָּב םִעֹז לאו 3

 רֶע ,טאָב ףיֹוא זיִא גְנּוציִׁשעֶּב עֶנייֵמ 1 1 ב לי יה טל יע הוה ְךְד

 ןיִא גיִטְכיִרְיֹוא ןעֶנעֶז טאָו איִד טּפְלעֶה = שאר יְִמִ םוָׁשְי :לֶעפי תֹרׁשב לו יה
 רעֶטְכעֶרעֶג ַא זיִא טאָג 12 :ץְראַה םעֶד -םבֵׁש המואווָקְרִצַּכ היה הִי הָדֹוא :רֶדָי מַה :

 איד טיִמל ְּךיִלְרעֶנְרֶע זיִא רֶע רעֶּבָא ,טֵפֹוׁש -:ץולע הוי
 ֹח ְךיִז טעֶֶו רֶע ןעוֶו 13 :נעֶט עֶלַא (םיִעָׁשְר ח

 דְרעֶֶוׁש ןייַז רֶע טעוֶו יֹוזַא ןעֶרְהעֶקְמּוא טיִנ ה 5 עד הָוהְו } היה דָֹמזמ תֶּתַנַה-לַע ַחָצִנְמַל א 2

 עא עול יא רֶע עֶר ליד רו א קלאפ לא
 םֶהיֵא ראַפ ךיֹוא טאָה רֶע 11 :טייֵרְּב תבא 0 2 יש רעש ;םֶקנתִמּו 0

 רֶע ,טיֹוט םעֶד ןּופ םיִלַּכ איִד טייֵרְּבעֶגְנָא םֶלָאְרבו ּונְֵּכותייּכ ׁשֹונָאדהִמ .:הָּתְננֹוּכ רֶׁשֲא םיִבְִֹו
 ראַפ ןעֶלייַפ עֶנייֵז טייֵרְּבעֶגּוצ ןיֹוׁש טאָה  רֶהְהְו דוָבָכְו םיקלַאמ טעמ ּוהָרְפַהְַּו :ינְְקִפִת יִכ

 טְנאָטייֵו רֶע ,העָז 18 :רעֶנאַיְכאָנ איִד -תרַהָת הֶּתַׁש לֿפ דִי ח יׂשַעמִּב ֹהָלׁשְמַּת ;ּהָרְְַּה

 -ָניִדיִמ גיִדְנעֶגאָרְט ֹויִא דְנּוא ,טְכעֶרְמּוא םִִמָש רֵּפִצ יִרְׂש ומה םַנז םֶלְּכ םיפְלַאְו הָנצ :ו זלנב :
 הֶַת (0  .ןאנכ םנותעה הע דתא טי יי מרא הי :םיִמַי תֹחְרָא רֵבֹפ יה יֵנּו
 רֶע רעֶּבָא ,ףיט ץנאַג ּבּורְנ ַא םיֹוא טְּבּורְנ : :ץְרָאהילִכְּב ֶמ לש

 ראָפ םעֶד טאָּטׁשִנא ןייֵרַא ןײלַא טְלאַפ -לֶכְּב הָוהְי הָדֹא :דֶוָדָל רֹומזמ ןֵּבַל תומילַע ַחִֵנמִל א 2
 קיִלּנִמּוא ןייַז 17 :טְּכאַמעֶג ויִא איִז ןעֶמעֶו -ב הָ ְצְלֶעֶאְו הָהְמִׂשָא :ְךיתֹו זאל לב ; הֶרְּפַמָא יִּבל 3
 ּפאָק םעֶנעֶגייֵא ןייַז ףיֹוא קירּוצ טְרְהעֶק בא ּולְׁשַּכִי רוָחֶא יִבָיֹוִא בו ָׁשְּב :ןי לָ ְךַמֹׁש הָרּמַוֲא 4
 ףיוא ּפּורַא טְמּוק אייֵרעֶּביֹור עֶנייֵז דְנּוא טפוש אֵכְְל ְּתְבִׁשְי יִניִדְו יִטַּפְׁשִמ ָתיִׂשָעדיַּכ :ְךינָּפִמ ה

 ױ

 ןעֶקְנאַד ליוו ְךיִא 8 :לעֶטייִשְּפאק ןייַז דָעְו םֶלֹו עֶלֶתֹ ֶמ םָמָׁש עֶׁשֶר ְּתִדַּבִא םִיונ תרעָ :קֶדָצ 5

 דְנּוא ,טייקְגיִטְבעֶרעֶג עֶנייַז ָּךאָנ ראַה םעֶד ר בָא תם הק תרת מת | בָאָה ז
 םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ּוצ ןעֶנְניִז לעדְז ָּךיִא ר 2 א עט

 ;ןעֶטְשְרעֶּביֵא םעֶד ראה ."י/| טי יי עלא) יד
 ח םילהת

 קְראַטְש איװ !ראַה רעֶזְנּוא הּיהְי א ָא 2 ?דוָד ןּופ גְנאַזעֶנ ַא---תיִמִג ףיֹוא רעֶנְניִז םעֶד ּוצ 1
 ןיזא ן יֹוא טייקְנִהעֶׁש עֶנייד ןעֶּבעֶנעֶג טְסאָה אּוד סאז ,דֶרֵע רעֶצְנאַנ רעֶד ףיֹוא ןעֶמאָנ ןייַד זיִא
 -עֶג אּוד טְסאָה רעֶדְניִק יי א ר דנזא רעֶדְניִק ,עֶנייֵלְק ן ּופ ליֹומ םעֶד ןּופ 9 : 2 םעֶד
 םאו םעֶד דְנּזא דְנייַפ םעֶד ןְרעֶטְׁשְרעֶצ ּוצ ,רעֶניִדייֵלעֶּב עֶנייֵד ןעֶנעוֶו ןּופ ,ּביול טְסעֶפְדנּורְג
 איִד ,רעֶגְניִפ עֶנייד ןּופ םיִׂשֲעַמ איִד דְנּוא ,לעֶמיִה עֶנייַד ןָא העָז ְּךיִא ןעוֶו 4 :םקֹונְךיִז זיִא
 אּוד םאָד ׁשְנעֶמ רעֶד זיִא סאו 2 :טעֶטייֵדעֶּבּוצ טְסאָה אּוד סא ןְרעֶטְׁש איד דֵנּוא הָנָבְל
 ?ןעֶלְהעֶפעֶּב ןעֶכאַמ םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד זַא םֶדָאְןֶּב רעֶד דְנּוא ?ןעֶקְנעֶדעֶב םֶהיֵא ןָא טְסְלאָז
 טיִמ דְנּוא דֹובָּכ טיִמ דְנּוא ,טאָג ןּופ רעֶניִרְדיִנ ל לעב ַא טְכאַמעֶג םֶהיֵא טְסאָה אּוד דְנּוא 6

 רעֶּביִא ןעֶניִטְלעוֶועֶג טְכאַמעֶב םֶהיֵא טְסאָה אּוד 7 :טְניֹורְקעֶנ = ייד טייֵקְנִהע
 :םיִפ עֶנייֵז רעֶטנוא גיִנעֶטְרעֶטְנּוא טְכאַמעֶג אּוד טְסאָה םעֶלַא ,דְנעֶה עֶנייַד ןּופ קרעוֶו איד
 ,לעֶמיִה םּופלעֶנעֶפ איד9 :דְלעֶפ םעֶד ןּופ תֹומֵהְּב איד ְּךיֹוא דֶנּוא רעדניר דֶנּוא ףאָׁש עַלַא 8
 הוהְי א 10 :םיִמַי איֵד ָּךְרּוד רעֶּביִא טְרְהאָפ סאָו סאָד דְנּוא ,םַי םעֶד ןּופ ׁשיִּפ איד דנּוא
 :דָרָע רעֶצְנאַנ רעֶד ףיֹוא ןעֶמאָנ ןייַד זיִא קְראַטְׁש איו !ראַה רעֶזְנּוא
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 טיִמ ראַה םעֶד ןעֶקְנאַד לע ָּךיִא 2 :רִיָד ןּופ גְנאַזעֶג ַא---ןַּבַל תּומ ףיוא רעֶגְניִז םעֶד ּוצ ו
 ןעייֵרְפ ְּךיִמ לעדֶז ְּךיִא 8 :רעֶדְנּואְו עֶנייַד עֶלַא יא לעדַז ָּךיִא ,ץֶראַה ןעֶצְנאַג ןייַמ
 :רעֶטְׁשְרעֶּבייֵא אּוד ָא ,ןעֶמאָנ ייד זצ זצ ןעֶבְניִז לעד ָךיִא ,ריִד ןיִא גיִטְסּול ןייַז סעו ָךיִא דַנּוא
 וא טְלעֶּביֹורְטְשעֶג אייז ןעֶלעֶויּוזַא ןעֶרֶהעֶקְמּוא ְּךיִז רעֶּטְניַה ןעֶלעֶזז דְנייַפ עֶנייַמ ןעֶו 4
 ,ןיד ןיימ ֵנּוא טָּפְׁשִמ ןייַמ ןּוהְמעֶנ טְסאָה אּוד ןיִראָו 5 :םיִנָּפ ןייַד ראָפ ןעֶרעוֶז ןעֶריולְרעֶפ
 ןעֶגיִרְׁשעֶגְנָא טְסאָה אּוד 6 :טַפֹוׁש רעֶטְכעֶרעֶג אּוד לה ּוטִש םעֶד ףיֹוא ןעֶמעֶזעֶג טְזיִּב אּוד
 ףיֹוא טְקעֶמעֶנְסיֹוא ןעֶמאַנ רֶעייֵז טְסאָה אּוד ,עָׁשָר סעֶד טְגָליִטְרעֶפ טְסאָה אּוד דֵנּוא ,םִיֹוג
 ביִּבִע ףיֹוא ןעֶנעֶז ןעֶגְּוטְסיוִוְרעֶפ איֵד ,טְנעֶלְרעֶּפ זיִא דְנייּפ רעֶד 7 :גיִּבִע דָנּוא רעֶמיִא
 -עֶג ןעֶריֹולְרעֶפ אייֵז ןּופ זיִא סיִנָטְכעֶדעֶג רֶעייֵז ,ןעֶסיִרעֶנְסיֹוא אּוד טְסאָה טעֶמְׁש איד דְנּוא
 יי ןייַז טייֵרְּבעֶגְנָא טאָה רֶע ,גיִּבַע ףיֹוא (גיִנעֶק םָלַאנ טָציִז ראַה עד רעֶּבָא 8 :ןעֶראוָו
 טעֶד רֶע ,טייְֵּניִטְכעֶרעֶג טימ ןיִטָּפְׁשִמ טְלעֶװ איד טעֶװ רֶע דא 9 :םָּפְׁשַמ םּוצ
 ןייַז טעֶװ ראַה רעֶד דְנּוא 10 :טייקְניִטְראַפְטְכעֶר טיִמ ןייַז ןֵד רעֶקְלעֶּפ איִד
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 ַא ,םעֶנעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ םעֶד ּוצ גְנּוציִׁשעֶּב ַא
 :הָרָצ רעֶד ןּופ טייֵצ רעֶד ןיִא גְנּוציִׁשעֶּב

 -עז ןעֶמאָנ ןייֵד ןעֶנעֶק םאוָו איד דְנּוא 1
 ןיִראָו ,ריִד ןיִא ןעֶּבאָה ןֹוחָשִּב רֶעייֵז ןעֶל
 םאָו עֶכְלאָז ןעֶזאָלְרעֶפ טיִנ טְסעוֶו אּוד
 םעֶד ּוצ טְנְניִז 12 : ראַה ָא ְּךיִד ןעֶׁשְראָפ

 דְנּוא ,ןֹויִצ ןיִא טְניֹואוְו םאוָו רֶהיֵא ראַה
 איֵד ןעֶשיוְצ םיִׂשֲעַמ עֶנייֵז טְלְהעֶצְרעֶד
 טְׁשְראַָפ סאוָו רעֶד ןיִראוָו 2 ;רעֶקְלעֶפ
 -עֶנ אייֵז ןָא טעוֶו טּולְּב עֶגיִרְלּוׁשְנּוא םאָד
 -עֶנ סאָד ןעֶסעֶנְרעֶפ טיִנ טאָה רֶע ,ןעֶקְנעֶד
 -עֶוְטייֵל 14 :עֶניִטיִמעֶד איִד ןּופ אייֵרְׁש

 ךְרּוד ןייּפ ןיימ ןָא העָז ,ראַה ָא ְּךיִמ עֶניִל
 -יֹוט איִד ןּופ ְּךיִמ ּבעֶהְרעֶד ;דְנייַפ עֶנייֵמ
 -ךעֶד לאָז ְּךיִא יֵדְּכ 18 :טיוט םעֶד ןּופ ןעֶר

 ןעֶריֹוט איִד ןיִאּביֹול ןעֶצְנאַג ןייֵד ןעֶלְהעֶצ
 ,ןֹויִצ (טאָטְש רעֶדָא) רעֶטְכאָט רעֶד ןּופ

 :ףְליֵה רעֶנייַד ןיִא ןֶעייֵרְּפ ָּךיִמ לעֶז ְּךיִא
 איד ןיִא ןעֶקְנּוזעֶגְנייֵא ןעֶנעֶז םִיֹוג איד 6
 םעֶד ןיִא ,טְכאַמעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז םאוָז ּבּורְג
 ןעֶטְלאַהעֶּב ןעֶּבאָה אייֵז סאוָו ץעֶנ ןעֶניִזאָד
 -אוָועֶג טְּפאַחעֶג םיִפ עֶנעֶנייֵא עֶרייֵז ןעֶנעֶז
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 ונ יַעְדו ֵּב ּוחְטְבִיְו :הָרָצַּב תֹוָתִעְל בָּנׂשִמ ְּךּדל בנְׂשִמ

 צ ןֹיִצ בׁשֹי הָודיֵל ּורְמַז :הָוהְיךיָׁשְרד ָּתְבוֲעיאֶל יִּכ ךֶמׁש
 13 דאְל רֶכְו םֶתֹוא םיִמָּד ׁשֶרֹדייֵּכ ָֹולילֲע םיִּמַעָב ּודיָגַה
 14 יִמְמּורִמ יִאְנְׂשִמ ייָנָע האר !הָוהְי יח :םִָנָע תֵקֲעַצ חכָש
 וט תַב ִרֲעַׁשְּב ּךיִתָלַהְתילְּכ הֶרְַסֲא ןעמִל ;תֶומיִרְעַׁשִמ
 16 יתָׁשִרְּב ּוָׂשָע תַחָׁשְּב םִיונ ּועְבִמ ְּּךָתָעּוׁשיִּב הָליִנֲ גָ ןִיִצ
 גד לַעפִּב הָׂשָע טָּפְׁשִמ בִוהְי 1 עַדֹנ :םֶלְנַר הָרְּכְלִ ּונֵמָט וו
 5 הדָליִאְׁשל םִִעָשְר ּובּׁשָי :הָלֶס ןוגה עֶׁשֶר שֵקונ ויָסַּכ
 19 יה ֵּת ןֹויְבָא חֵכָׁשִי חַצְֶל אל יִּכ ;םיִהלֶא יִחַכְׁש םיצילּכ
 םָׁשִי ׁשֹונָא רעי-לַא הָוהְי הָמּוק ;דֶעָל רֶבאֹה םינִע
 : בי ועְדִי .םִהָל הדימ ו הָנהְי הָתיִׂש :ינְפ-לַע םיונ

 :הָלָּס הֶּמֵה ׁשֹנֶא
 ֹ י

 נא -תַואָנְּב :הֶרצּבתֹוָתִעָל םיִלַת קוָחָרְּב רֹמֲעַּת הָוהְי הָמָל
 3 יכַּלִהיִּכ :ובָׁשָח וִז תָֹּמ מב וׂשְפִּתִי ינָע לי עֶׁשֶר
 4 עֶׂשֶר :הָוהְי ו ץאנ רב עצֿבו וָׁשְפִנ תַוֲאַּת--לַע עֶׁשֶר
 ה ּוליחי :ויֶתֹומוִמ-לְּכ םילֶא ןיֵא ׁשֶרְדָי-לַּב וּפֲא ּהַבָנִּכ
 ַהיִפְ *וירוצלְּכ וְנמ ךיֶטְּפְׁשִמ םוָרָמ תֹע-לְכְּב ו ָֹכְֶר
 + ןעֶרְבראָל רֶׁשֲא רֹדְו רֶרֶל טומָאילַּב ֹוּבלְּב רַמָא :םֶהֶּב
 ? :ןוָאְו לָמָצ ונשָל תַחָּת ך תֹומְרִמּו אֵלָמ ּוהיּפ ! הָלֶא
 8 הָכָלַחַלי ויָניֵע יִק רֶּתְסַּמַּב םיִרֵצֲח בֵרֲאַמְּבו בֵׁשָי
 יע ףיִטַהַל ברא הֹּכְמְב הָירֵאְּכ רֶתְסִמַּכ ברֶאי :ּונְפִצי
 יה לפְָו חֶׂשֶי הָּכָו :ֹתְׁשִרְב ֹכְשִמְּב יִנָע ףֹטֲחַי
 11 הָאֹב-לַּב נפ ריִּתְסֹה לֶא הֶכָׁש וּבִלַּב רַמָא ;םיִאָכְלח
 ַּכְשִּת--לַא ףֶי אָׂשְנ לֶא הָוהְי הָמּוק :חַצָנָל

 ָנ נֵרֵהָי

 ןכ * םיינע

 טְנאַקעֶּב ְּךיִז טאָה ראַה רעֶד 17 :ןעֶר 5 גׁשֶרְרִּת אָל ֹוּבלְּב רַמָא םיִהלֶא ן עֶׁשָר ץאנ ! הָמ--לַע
 ו+ ךילָע ריב תַתְל שיִַּת וםַעְָו לָמָע ו הָתַאייּכ הָתאָר ,

 איִד ְּךְרּוד ,טְכעֶר טּוהְמ רֶע םאָד טְכאַמעֶג
 איֵד 18 :הָלָס ,ןֹויָנִה ,טְלעֶכיֹורְטְׁשעֶנ עֶׁשָר רעֶד טאָה דְנעֶה עֶנעֶגייֵא עֶנייֵז ןּופ טייֵּבְרַא
 :טאָנ ןעֶסעֶנְרעֶפ םאָו םִיֹוג עֶלַא דְנּוא ,לֹואְׁש םעֶד ּוצ ןעֶרְהעֶקְמּוא ְּךיִז ןעֶלעוֶו םיִעָׁשְר
 איד ןּופ גָנּונעֶפאָה איִד דְנּוא ,ןעֶמעֶרָא םעֶד ןעֶפעֶּגְרעֶפ גיִּבִע ףיֹוא טיִנ טעזֶו רֶע ןיִראָוָו 9
 רעֶד טי ְּךיִז זאָל ! ראַה ָא ףיֹוא העֶטְׁש 20 : ןעֶרעֶו ןעֶריֹולְרעֶפ גיִּבִע ףיֹוא טיִנ טעזֶו םיִוָנֲע

 ףיֹוא אֹּוהְמ 21 :ןעֶרעוֶו טָּפְׁשִמעֶג ריִד ראָפ םִיֹונ איִד ןעֶזאָל ,ןעֶקְראַטְׁש יֹוזַא (עֶׁשָר ׁשְנעֶמ
 :הָלָס ,ןעֶׁשְנעֶמ ראָנ ןעֶנעֶז אייֵז זַא ןעֶנעֶקְרעֶד םיֹוג איִד ןעֶזאָל ,טְכְרּופ ַא אייֵז

 י םילהת
 ןעֶטייֵצ איד ןיִא ְּךיִד טְסְטְלאַהעֶּב אּוד ?ראַה ָא ,ןעֶטייוֵו ןּופ יֹוזַא אּוד טְסְהעֶטְׁש םאוָוְראַפ 1
 טְּפאַהעֶג אייֵז ןעֶזאָל ,ןעֶמעֶרָא םעֶד ְּךאָנ טְגאָי הָזַאַנ עֶנייז ןיִא עֶׁשיָו רעֶד 2 :הָרָצ רעֶד ןּופ
 -עֶּב עֶׁשָר רעֶד ןיִראָו 3 :טְכאַרְמעֶנְסיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז סאָו ןעֶקְנאַדעֶג עֶזייֵּב איד ןיֵא ןעֶרעוֶו
 םעֶד רעֶּבָא ,רֶע טְשְנעֶּב ןעֶניִצייֵג םעֶד דְנּוא ,ּבייֵל ןייַז ןּופ טְסּול איִד רעֶּביִא ְּךיִז טְמְהיִר
 ,ןעֶׁשְראָפְכאָנטיִנ ליוִו םיִנָּפ ןייַז ןּופ ץְלאָמְׁש םעֶד ןעֶנעוֶו ,עָׁשָר רעֶד 4 : רֶע טְנְראָצְרעֶד ראַה

 עֶנייֵד ,טייֵצ עֶלַא ןעֶקיִלְגעֶּב ןעֶגעוֶו עֶנייַז 2 :ןעֶקְנאַדעֶג עֶנייֵז עֶלַא ןיִא טיִנ ְךיֹוא זיִא טאָג
 ראָנ טעג רֶע ,דְנייַפ עֶנייֵז עֶלַא טְגְנאַלעֶּבְנָא סאוָו דְנּוא ,ּךיֹוה וצ םֶהיֵא ראַפ ןעֶנעֶז םיִטָּפְׁשִמ
 רֹוד ןּופ ןעֶׁשְטיִלְנִמיֹוא טיִנ ְךיִמ לעֹוו ָךיִא---ץְראַה ןייז ןיִא טְגאָז רֶע 6 :אייֵז ףיֹוא זאָלְּב א
 טא דְנּואָךּולְפ טיִמ לּופ ןייַז טעוֶו ליֹומ ןייַז 7 :טְכעֶלְׁש ןייֵז טיִנ ריִמ םִע טעוֶו רֹוד ּוצ
 ןיִא טְציִז רֶע 8 :טְכעֶרְמּוא דְנּוא טייֵקְגיִריִמ זיִא גְנּוצ עֶנייֵז רעֶטְנּוא ,אייֵרעֶגיִרְטעֶּב דְנּוא
 נייֵז ,ןעֶגיִדְלּושְמּוא = רֶע תָנְרַה םעֶנעֶנְראָּבְךעֶפ םעֶד ןיִא ,רעֶּפִױעֶד איִד ןּופ גְנּוריֹול איִד
 ןיִא ּבייֵל ַאאיװ יֹוזַא םעֶנעֶגְראָּבְרעֶפ םיִא טְרֶעיֹול רֶע 9 :ןעֶמעֶרָא םעֶד ףיֹוא ןעֶריֹול ןעֶגיֹוא
 רֶע ןעדֶו ןעֶמעֶרָא םעֶד טְּפאַח רֶע ,ןעֶּפאַח ּוצ ןעֶמעֶרָא םעֶד םּוא טְרֶעיֹול רֶע ,לעֶדייֵּב ןייֵַז
 לאָז רעֶמעֶרָא רעֶד זַא רעֶדיִנֲא ְּךיִז טְגעֶּב דְנּוא ְךיִז טְסיֹוטְׁש רֶע 10 :ץעֶנ ןייַז םיֹוא טְהיֵצ
 ,ןעֶסעֶגְרעֶפטאָה טאָג זַא ץְראַה ןייז ןיִא ְּךיִז טְכאיַוְט רֶע 11 :טייֵהְקְראַטְׁש עֶנייֵז ְךְרּוד ןעֶלאַּפ
 ףיֹוא העָטְש 12 :ןעֶהעֶז טיִנ לאָמְוייֵק םִע טעוֶו רֶע זַא םיִנָּפ ןייַז טְגְראָּבְרעֶּפ רֶע
 :ןעֶמעֶרָא םעֶד ןַא טיִנ םעֶגְרעֶפ דְנּוא ,דְנאַה עֶנייַד ףיֹוא ּבעֶה דְנּוא !ראַה ָא
 ױד זַא ץְראַה ןייַז ןיִא טְכאַרְט רֶע ?טאָנ עֶׁשָר רעֶד טְנְראָצְרעֶד סאוָוְראַפ 8
 ןָא טְסְהעֶז אּוד ןיִראָה--ןעֶהעֶזעֶג םִע טְסאָה אּוד 14 :ןעֶׁשְראָפ טיִנ םִע טְסעֶו
 ,ןייַרַא דְנאַה עֶנייֵד ןיִא ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא וצ םִע יֵדְּכ ,ןְראָצ םעֶד דְנּוא טייֵקְגיִדיִמ איד

 רעד
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 צָׁשְר ַעוָרְז רבׁש :רזע ָתיִיְה ! הָּתַא םֹותָי הֶכָלֲח בֹועַי וט
 רֶעְו םליע ְךַלֶמ הָוהְי :אָצְמִּתילב וָעְׁשרש וְרִּת עֶרְו 6
 םֶבִל ןיכָמ הָותְָתַמְׁש םיִנֲע תַואַּת :וִצְרַאְמ םִיונּוְרְבֶא עז
 ץרעֶל דע ףיִפֹו-לַב ְךְדו םֹתָי טּפְׁשִל :ךנֶא בי שִקִּת 5

 :ץֶרָאָהְִמ ׁשֹונָא
 2 1 אי

 ודונ יִׁשְּפִנְל ּורְמאִּת ְךיִא יִתיִסָח ! הָוהיִּב דָדֶרֶל הק 8
 םבצַח ינְנוּכ תֶׁשָק ןוכָרדִי םיְִׁשְרָה הֵּנִה יִּכ :רֶּפִצ םֶּכְרַה

 ןּוָסִרָתַי תֹותָּׁשֲה יִּכ ;םלייִרְׁשיִל טְפאֹומְב תו וי ִל יג 3
 םִיִמָשַּב הָוהְי וׁשְרְק לֵכיִהְּב ו הָוהְי :לֶע 4 קיִדַצ 4
 קיִּדִצ הָוהְי :םֶדָא נב ּונֲחְבִי וּפעַפִע יוִי ינ ֵּל וִאְסּכ ה
 םביִצׁשְר-לַע רַמְמַי ;ָשפַ ; הֶאָנָׂש סֶמֶח בֵתְֹועֶׁשדו ןחְבִי 5

 קיִדַצִּכ !םֶמֹוּכ הע חּוְו תיִרְפֶנְו ׁשֵא םיִחַּפ
 נפ וחי שֵי בֵהָא תֹוקָדְצ הָוהָי

 5 בי
 ייִּכ הָוהְי הָעיִׁשָוה : דֶוֶדָל רֹומְוִמ תיִניִמְׁשַהלַע ַחִֵנְמַל א :

 ורְּבַדָי ! אְוָׁש !םֶדָא יֵנְּבִמ םיִנּומֲא ּוּטַּפ יִּכ דיִסָח רַמָנ 3
 תרֵרְּכַי :ּוֵּבדְי בֵלְו בֵלְּב תוִקָלַח ש ּודֲעַר-תֶא ׁשיִא 4
 רֶׁשֲא :תֹלֹרִג תֵרָּבְַמ ןֹוׁשָל תיִקָלֲח יֵתְּפׂשלָּכ הֶוהָי ה
 דֶׂשֶמ טל יָא ימ ּונָּתִ ּוניֵתְפִש ריִּבִנִ וננׁש עלִל  ּורְמֶא 6

 עַׁשיּב תיִׁשָא הָוהְי רמאי םּוקָא הָּתִע םיִנֹיְבֶא היי םנַע
 ףּורָצ ףֶסֵּכ תֹוָרֹהְמ תָֹרָמֲא הָוהְי תֹוָרְמִא :ול ַחיִפי ז
 ּונְרצִּ םֶמְׁשִּת הוה הָּתַא :םִת עב קלזפץרָאל לי לַעָב 8
 תֶלֶו םֶרֶּכ יִכְלַהתִי םיִעְׁשִר ביִבָס :םֶלֹועְל ּוָז רֹוּדַהְדִמ 9
 :םֶרָא 2

 בי ניי

 אוו == צי 5. הוהי הנ ?"דפ ע :;דִוָרָל טא יא* = 1

 וע חַעְנ יִנֵה רֶכֶׁשנ 0 מְוִמ זַדצנְמ א 2

 םיִנְרעֶּטְְניִפ
 ,ןעֶסיִרעֶגְּפָא ןעֶרעֶו ןעֶטְסעֶפ

 וי בי איי 'םילהת
 ,ריִד ףיֹוא ְּךיִז טְזאָלְרעֶּפ רעֶמעֶרָא רעֶד
 ןּופ רעֶפְלעֶה רעֶד ןעֶזעוֶועֶג ְּךאָד טְזיִּב אּוד
 םעֶרָא ּםעֶד ְּךאָד ְּךעֶרְּבּוצ 12 :םֹותָי םעֶד
 -ִכעֶלְׁש םעד ןעֶגעוֶו דְנּוא ,עֶׁשֶר םעֶד ןּופ

 זיִּב טייֵקְגיִטְכעֶלְׁש עֶנייֵז םיֹוא ׁשְראָפ ןעֶט
 :ןעֶרעוֶו ןעֶנּופעֶג רֶהעֶמ טיִנ טעֶװ םִע
 ףיֹוא ְּךֶלֶמ רעֶד ןייַז טעוֶו ראַה רעֶד 6
 -רעֶפ ןעֶנעֶז םִיֹוג איִד ,גיִּבִע דְנּוא רעֶמיִא
 -עֶנ טֶסאָה אזד 17 :דְנאַל ןייז ןּופ טֶגֶליִט
 ! ראַה ָא ,םיִדָנַע איֵד ןּופ טְסּול איִד טְרעֶה

 ,ץֶראַה רֶעייֵז ןעֶטייֵרְּבְנֶא ךיוא טְסעוֶו אוד
 עֶנייֵד טיִמ ןעֶמעֶנְרעֶפ םִע טְסעוֶו אּוד
 דְנּוא םֹותָי םעֶד ןיִטָּפְׁשִמ ּוצ 18 :ןעֶריֹוא
 לאָז עֶׁשָר רעֶד םאֶד ,םעֶנעֶסיֹוטְׁשּוצ םעֶד

 ןּופ ׁשְנעֶמ םעֶד ןעֶקעֶרְׁשְרעֶד רֶהעֶמ טיִנ
 ;רֶרֶע רעֶד

 אי םילהת
 ְךיִמ ּבאָה ְּךיִא .דֵוְד ןּופ רעֶנְניִז םעֶד ּוצ 1
 טְנאָז יֹוזַא איו ,ראַה םעֶד ןיִא טְציִׁשעֶּב
 יֹוזַא קעוֶוַא היִלְּפ---עֶלעֶז עֶנייֵמ ּוצ רֶהיֵא
 ןיִראָה 2 :גְרעֶּב איִד ּוצ לעֶניֹופ ַא איו

 רֶעייֵז טְנאַּטְׁשעֶג ןעֶּבאָה םיִעָׁשְר איִד ,העָז
 עֶרייֵז טייֵרְּבעֶגְנָא ןיֹוׁש ןעֶּבאָה אייֵז ,ןעֶניוּב
 רעֶד ןיא ןעֶסיִׁש ּוצ רּונְׁש איד ףיֹוא ןעֶלייֵפ

 -ְךְנֹורְג איד ןעוֶו ןיִראָו 8 :ץְראַה גיִטְכיִרְפיֹוא ןַא טאָה סאוָו םעֶד ףיֹוא
 ןייַז ןיִא זיִא ראַה רעֶד 4 :ןּוהְט קיִדַצ רעֶד ןעֶק םאָו

 עֶנייֵז רעַּבָא ,לעֶמיִה םעֶד ןיִא לּוטְׁש-ןְהאָרְט ןייַז טאָה ראַה רעֶד ,לעֶּפְמעֶט ןעֶניִלייֵה
 עֶהעֶז ןעֶניֹוא
 ,קיִדַצ

 :ןעֶׁשְנעֶמ איִד ןעֶפּורְּפ ןעֶמעֶרְּב עֶנייַז ,ְּךאָד ן
 עֶלעֶז עֶנייַז טאָה םעֶד אייֵרעֶּביֹור ּביֵל טאָה סאוָו םעֶד דְנּוא עֶׁשָר רעֶד רעֶּבָא

 םעֶד טָּפּורְּפ ראַה רעֶד 2

 רעֶסייֵה ַא דָנּוא לעֶּבעוֶוְׁש דָנּוא רֶעייֵפ םיִעָׁשְר איִד יו א ןעֶנעֶגעֶר טְכאַמ רֶע 0 :דָנייַפ

 :םֹוּכ רֶעייֵז ןּופ קָלֲח םאָד זיִא דְניִוְמְרּוטְש

 יֵנָּפ ןייַז ,םייקְניִסְכעֶרעֶג

 ּביִל טאָה ראַה רעֶטְכעֶרעֶג רעֶד ןיִראָז ?
 :עֶגיִטְכיִרְפיֹוא איִד ןָא טְהעֶז ם

 בי םילהת

 ;רֵוָד ןּופ גְנאַזעֶנ ַא---.תיִניֵמְׁש ףיֹוא רעֶנְניִז םעֶד ּוצ 1
 ןעֶדְנּואווְׁשְרעֶפ זיִא (דיִסָחְנ

 רעֶמאָרְפ רעֶד ןיִראָו !ראַהָָאְףְלעֶה 2
 אייֵז 8 :ןְהעֶנְרעֶפ ןעֶשְנעֶמ איִד ןּופ ָעייֵרְטעֶג איִד דְנּוא

 אייֵלְרֶעייווְצ ַא טיִמ ,ןעֶצְפעֶל עֶטאַלְג טיִמ ,טייֵהְׁשְלאַפ רֶבֵח ןייַז ּוצ רעֶכיֵלְטיִא ןעֶדעֶר
 ץֶראַה
 :ןעֶבאַז עֶסיֹורְג עֶר םאו גֵנּוצ
 ,בָנּוצ עֶרעֶזְנּוא

 איד דִנּוא ,ןעֶצְפעֶל עֶטאַלְג עֶלַא ןעֶדייֵנְׁשְרעֶפ ראַה רעֶד זאָל 4 :אייֵז ןעֶדעֶר

 ךרּוד ןעֶקְראַטְׁש ְךיִז ןעֶלעוֶו ריִמ ,ןעֶנאָז םאֶ איֵד
 ?םֶנּוא רעֶּביִא ראַה ַא זיִא רעֶו ,םָנּוא טיִמ ןעֶנעֶז כת עֶרעֶזְנּוא

 -עַּב איד ןּופ אייֵרְׁשעֶנ םעֶד ןעֶנעֶו ןּופ דְנּוא ,עֶמעֶרָא איִד ןּופ ְּביֹור םעֶד ןעֶנעֶֶו ןּופ 6
 ּוצַא ְּךיִא לעֶו עֶניִטְפְראַד
 ןעֶצעֶז = רו

 יִא ,ראַה רעֶד טְנאָז ןְהעֶטְׁשפיֹוא
 : ןעֶזאָלְּבְנא אייֵז םאָו םעֶד ןעֶנעֶק

 -ְךעֶכיִז ןיִא םֶהיֵא לעֶז
 נייֵר ןעֶנעֶז טאָנ ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד 7

 זיִא סאו ,דֶרֶע רעֶד ןיִא ןעֶצְלאָמְׁשעֶג זיִא םאֶו רעֶּבְליִז איז יֹוזַא טְרעֶטייֵלע : מראה
 ;לאָמ |

 :ביִּבִע ףיוא זיִּב רֹוד ןע נאר םעֶד ןּופ
 איֵד ןעדֶו

 -לאֵהעֶּב אייז טְסעוֶו אּוד ,ןעֶטיִהעֶּב אייֵז טְסעוֶו ראַה ָא אּוד 8

 ,םּורַא דְנּוא םּורַא ןעֶהעֶנ םיִעָׁשְר איִד 9
 ;ןעֶׁשְנעֶמ איֵד אייֵּב ְךיִז טְּבעֶהְרעֶד טייֵהְנעֶּבְראָדְרעֶפ ַּ

 בי םילהת

 ַא ןעֶמעֶגְרעֶפ ְּךיִמ אּוד טְסעֶו גְנאַל איִח זיִּב 2 :דָזָד ןּופ גְנאַזעֶג ַא
 ?רימ ןּופ םיִנְּפ ןייַד ןעֶטְלאַהעֶּב אּוד טְסעֶו גְנאַל איִװ ויִּב ?גיֵּבִע ףיוא !ראַה

 זיב



 גי םילהת

 ןעֶמעֶנ הָּצֵע ןַא ְּךיִא לאָז גְנאַל איו זיִּב 3
 ָךיִלְנעֶט ןעֶּבאָה דְנּוא ,עֶלעֶז עֶנייֵמ טיִמ
 איז זיִּב ?ץיִראַה ןייֵמ ןיִא טייֵקְניִריֹורְט

 ריִמ רעֶּביִא דְנייַפ ןייֵמ ְּךיִז טעֶו גְנאַל
 דְנּוא ןָא ְּךאָד םִע העָז 4 ?ןעֶּבעֶהְרעֶד
 -ְרעֶד !טאָנ ןייֵמ ,ראַה ָא ריִמ רעֶפְסְנֶע

 לעוֶו רעֶמאָט ןיִראָ ,ןעֶניֹוא עֶנייֵמ טְכייֵל

 :טיוט םעֶד ןיִא ןעֶרעוֶו ןעֶפאָלְׁשְטִנֶע ּךיִא
 ְךיִא ,ןעֶנאָז דְנייֵפ ןייֵמ טעוֶו רעֶמאָמ 5

 רעֶגיִדייֵלעֶּב עֶנייֵמ ,ןעֶמּוקעֶנייֵּב םֶהיֵא ּבאָה
 ְךיִמ לעו ְּךיִא ןעוֶו ןְעייֵרְפ ְּךיִז ןעֶלעוֶו
 ְךיִמ ּבאָה ְּךיִא רעֶּבָא 6 :ןעֶׁשְטיִלְנֶמיֹוא
 זיִא ץְראַה ןייֵמ ,דֶסֶח ןייד ןיִא טְרעֶכיִזְרעֶּפ
 לעֶו ְּךיִא ,ףֶליִה רעֶנייֵד ןיִא ְךיִלְהעֶרְפ
 ריִמ טאָה רֶע לייוַו ,ראַה םעֶד ּוצ ןעֶנְניִז
 :ןעֶטְלאָנְרעֶפ םעֶֶטּוג

 די םילהת
 ראַנ רעֶד---דִוָד ןּופ---רעֶנְניִז םעֶד ּוצ 1

 רי

  יִׁשְפַנְּבתֹצע תיִׁשָא הָנָרע :יִנּמִמ נָפ-תֶא ריְִסַתוהָנָא
 08 ומ וט

  יִננע הָמיּבַה :יִלָע יֵביִא םורָיּוהָלֶאידַע םֶמּוי יִבָבְלְּב ןונָי
 ה ָבְיִא רַמאֹיְַּפ :תֶיְמַהןְׁשיִאדְפ יֵיֵׁע הרי יָֹלֶא הָוהִי
 + לֶָי יִּתְחְַּב ָּךֶחֶסַחְב ! יִנֲאְו :טומָא יכ ּוליִגייִרָצ ווָּתְלִכי
 לכה הראשי בל

 די
 א ּותיִחְׁשַה םיִהֹלֲא ןיִא ֹוּבִלְּב לָבָנ רַמָא דָדְל ַחְצַנְמִל
 3 ףיִקְׁשִה ֹםִִמְׁשִמ הֹוהְי :בֹוטיהׂשְצ ןיִא הָליִלֲע ּוביִעְתִה
 ג לָּכַה :םיִהֹלָא-תֶא שרד ליִכְׂשַמ שי תֹואְרָל םֶרֶאיינְב-לַע
  עְדָיאָלֲה :דָחֶא םַּנ ןיֵא בָט"הַׂשְע ןיִא ולא וָּדחַי לֶס
 !םש :ואָרְק אֵל הָוהְי םָהֹלּולְכֶאיִמע ילְכא ןוָא ילעפ-לְּכ
 יב ּוׁשיִבָת נָ-תַצָע :קיִּדַצ ר סלי דַחָפ ּודֲחַּפ
 ז הָוהְי בָשְב לֵארְׂשִי תעּוׁשְ ןֹויִצִמ תִירִמ :ּוהָסְחַמ הָוהְי
 :לֵאָרְׂשִי חַמְׂשִי בעי לי ֹוָּמַע תּבָׁש

 וט
 :ׁשְרָק רַהְּב ןכׁשִיימ ֶלֶהָאְּב רַגְיימ הָוהְידִָדְל רֹוממ
 ; ןלֵנְרדאָל בבל תַּמֲא רֵבֹרְו קֶרֶצ לעּפו םיִמָּת לוד
 == אש אַל הָּפְרָהְו הָעָר ּודעְרְל ; הָׂשֶעדאָל ונשְל-לַע
 + עַבׁשִנ דבי הָהְי יַאְרי-תֶאְוסָאמנוָניִעְּב הִָבִנ ורק
 ה דאליקְנ"לַערַחָׂשודְשִנְּב ןנאלו ִפְסַּכ :רֶמָ אָלְו עַבְהִל
 ;םֶלּועְל טָּמִי אל הֶּלֵא הֵׂשָע חֶקָל

 ס

 םיִנ זיִא םִע ,ץֶראַה ןייַז ןיִא טְגאָזעֶג טאָה
 דְנּוא ןעֶּבְראָדְרעֶפ ןעֶנעֶז אייֵז ,טאָנ ןייק אָד
 ,םיִׁשֲעַמ עֶרייַז טְגיִדְריוִוְמּואְרעֶפ ןעֶּבאָה
 טקּוק ראַה רעֶד 2 :םעֶטּונ םּוהְט רעֶנייֵק
 ןעֶׁשְנעֶמ איִד ףיֹוא לעֶמיִה םעֶד ןּופ ּפּורַא
 ןעֶדְנאַהְרעֶפ זיִא סֶע ּביֹוא ןעֶהעֶז ּוצ םּוא
 ןעֶּבאָה אייֵז 8 :טאָנ טְכּוז סאָו רעֶנּולְק ַא
 טּוהְט סאו רעֶנייֵק זיִא סֶע ,ןעֶראוָועֶג טְכעֶלְש ןעֶנעֶז אייֵז טְרְהעֶקעֶגְּפָא ןעֶמאַזּוצ עֶלַא ְּךיִז
 ןִעּורְמ סאָו עֶלַא ,טְסּואוְועֶג טיִנ ןעֶד סֶע אייֵז ןעֶּבאָה 4 :רעֶניִצְנייֵא ןייֵא טיִנ ָּךיֹוא ,סעֶטּוג
 אייז ןעֶּבאָה ראַה םעֶד ,טיֹורְּב טֶסֶע ןעֶמ איו יֹוזַא קְלאַּפ ןייֵמ ףיֹוא ןעֶסֶע סאוָו ?טְכעֶרְמּוא
 ןיִא זיִא טאָנ ןיִראָו ,טאַהעֶג אָרֹומ עֶמיֹורְג רֶהעֶז ַא אייז ןעֶּבאָה טְראָד פ :ןעֶפּורעֶגְנָא טיִנ
 רעֶּבָא ,טְמְהעֶׁשְרעֶפ רֶהיֵא טאָה ןעֶמעֶרָא םעֶד ןּופ הָצֵע איִד 6 :קיִדַצ םעֶד ןּופ רֹוד םעֶד
 לאָז לֵאָרְׂשִי ראַפ ףְליִה איִד זַא ןעֶּבעֶג טְלאָו רעוֶו 7 :רעֶציִׁשעֶּב ןייַז זיִא ראַה רעֶד
 ןייַז ןּופ טְפאַׁשְנעֶגְנאַפעֶג איִד ןעֶגְנעֶרְּבְקיִרּוצ טעוֶו ראַה רעֶד ןעוֶו !ןֹויִצ סיֹוא ןעֶמּוק
 :ןְעייֵרְפ ְּךיִז טעוֶו לֵאָרְׂשִי דְנּוא ,ןייַז ָךילְהעֶרְפ בֹקֲעַי טעוֶו ,קְלאָפ

 ומ םילהת
 רעֶו ?ןעֶטְלעֶצעֶג עֶנייֵד ןיִא ןעֶטְלאַהְפיֹוא ְּךיִז לאָז רעוֶו !ראַה ָא---דַוָד ןּופ גְנאַזעֶג ַא 1
 דֵנּוא ,טייֵקְניִטְכיִרְפיֹוא טיִמ םּורַאטְהעֶנ סאָָו רעֶד 2 :גְראַּב ןעֶניִלייֵה ןייֵד ןיא ןעֶניֹואוְו לאָז
 תֹוליִכְר טיִנטְגאָז םאָו רעֶד 3 :ץֶראַה ןייז ןיִא תֶמֶא טעֶר סאָ דְנּוא ,טייקְניִטְכעֶרעֶג טּוהְמ
 םּוש ןייק טְגאָרְמ םאֶו דְנּוא ,רָבֵח ןייַז ּוצ סעֶטְכעֶלְׁש ןייק טּוהְמ סאו דְנּוא ,גְנּוצ עֶנייַז טיִמ

 -יֵמְרעֶפ זיִא רעֶמעֶטְכַאְרעֶפ רעֶד ןעֶניֹוא םֶנעֶמעֶו ןיִא דְנּוא 4 :דְנייֵרְפ ןייַז רעֶּביִא דְנאַׁש
 נּוא טְרעוֶוְׁש רֶע ,ראַה םעֶד ראַפ אָרֹומ ןעֶּבאָה סאו איד דֹובָּכְּב טְלאַה רֶע רעֶּבָא ,טְסּוא
 -ָסיֹוא רֶלעֶג ןייַז טיִנ טאָה רֶע דְנּוא  :הָמָרֵח ןייק טאָה רֶע רעֶּבָא ,טְכעֶלְׁש ןיילַא ְּךיִז טּוהְט
 -מוא םעֶד ןעֶנעוֶו דַחֹׁש ןייק ןעֶמּונעֶג טיִנ ְּךיֹוא טאָה רֶע רֶנּוא ,םיִחָוְר ףיֹוא ןֶעיִלעֶג
 :ןעֶׁשְטיִלְגְמיֹוא טיִנ לאָמְנייֵק ָּךיִז טעוֶו ןעֶכאַז עֶגיִזאָד איד טּוהְט םאָו רעֶד ,ןעֶניִדְלּוׁש

 זט םילהת
 אּוד 2 ;ריִד ןיִא ָךיִמ ץיִׁשעֶּב ְּךיִא ןיִראָו ,טאָנ ָא ְּךיִמ טיִה----,רַוָד ןּופ גְנאַזעֶג רעֶביִלְּביִל ַא 1
 ּוצ טיִנ טְגְנאַל טייקְסּוג עֶנייֵמ ,ראַה ןייֵמ טְסיִּב אּוד ,הָוהְי ּוצ טְגאָזעֶג טְסאָה (עֶלעֶז עֶנייֵמנ
 זיִא עֶכְלעוֶו ןַא עֶקְראַטְׁש איִד ּוצ דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶז סאוָו עֶגיִלייֵה איִד ּוצ 2 : ריִד
 ְךאָגְּדיִז ןעֶלייֵא סאָו ןעֶרעֶו טְרְהעֶמְרעֶפ ןעֶטייֵקְגיִריֹורְט עֶרייַז ןעֶזאָל 4 :טְסּול עֶצְנאַג עֶנייַמ
 ְךיֹוא לעֶדֶזָּךיִא דְנּוא ,טּולְּב ןּופ רעֶּפְּפָא-קְנירְט עֶרייַז ןעֶסיִג טיִנ לעוֶו ְּךיִא ,(רעֶטעֶגְנ עֶרעֶדְנַא
 קְלַח ןייַמ ןּופ ּבאָג איִד זיִא ראַה רעֶד? :ןעֶצְפעֶל עֶנייֵמ ףיֹוא ןעֶמעֶנ עֶרייַז ןעֶמעֶנְפיֹוא טיִנ
 ָבּוצ ריִמ ןעֶנעֶז ןעֶלייֵמ איד 6 :לָרֹוג ןייֵמ ןיִא ןעֶטְלאַהְרעֶד ְּךיִמ טְסעוֶו אּוד ,םֹוּכ ןייֵמ ןּופ דְנּוא
 ראַה םעֶד ןעֶׁשְנעֶּב לעֶו ְךיִא 7 : ריִמְףיֹוא הָלֲחַנ עֶנייֵׁש ַא ּוליִפַאּבאָה ְךיִא ,טייֵקְסיִ טיִמ ןעֶלאַפ

 סאוו

 וט =
 1 א הדָוהיל ְּתְרַמָא :ְךָב יִתיִסְהייַּכ לַא יִנְרְמָׁש דָוָדק םֶּתְכִמ
 3 הֶּמֵה ץֶרָאָרֶׁשֲא םיִׁשֹודְקִל :ךילָע-לּביִתְבּוט הָּתָא יָנֹדֲא

 ,ייב ורֲהָמ רַחַא תובע ברי שבלב יריד
 :יתְפׂשיִלַע םֶתֹומְׁשתֶא אָׂשֶא-לַבּו םָּדִמ םֶהיֵּכְסִנ ְךיִַא
 ה ילַפָנ םיִלָבֲח :יִלְרוג .ךימֹות הֶּתַא יִסֹוכְ יִקלֶח תֶעִמ הוהְי
 5 רֶׁשֲא הָוהָי-תֶא ְּךרְבַא :יִלָע הָרָּפָׁש תֶלֲחַ-ףַא םיִמְעְנַּב יל
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 דיִמָת יִּדְִנְל הָוהְייִתַּׁש :יִתֹויְלִכינורִּמִי תוליֵל-ףַא יִנֵצְֶי 8
 -ףַא יִדֹובְּכ לג יִּבָל חמׂש ! ןֵכל ;טומָלַּב ֹנימיִמ יִּכ
 -אל לאל יִׁשְפִנ םועַת-אל ו יִּכ :חַמב ןכׁשִי ירָשָב י
 עַבֶׂש םִײַח חַרֶא יִנֵעיִדוִּת :תַחָׁש תֹוִאְרִל ְךיֶדיִסֲח ןֵּתִת 1

 :חָ ָךְיִמיִּב תֹמָעָנ נְפ-תֶא תֹוחְמַׂש
 ײ וי
 הָנוֲאַה יִתָּנִר הֶביִׁשְקַה קֶדֶצ ! הֶוהְי הָעְמִׁש רֶוָרְל הֶלִּפִּת א
 ךיִניֵל אֵצייִטַּפְׁשִמ ְךנְפְלִמ :הָמרמ יִתְפִׂש אֹלֹּב יִתָלַפְת
 -לַב יִנּתְפַרְצ הָליַ ּתְרֿפויּבלְתנַחְּב :םיִרָׁשיִמ ב הָנְוִּת

 ְךיֶתָפְׂש רַבְדִּב םָדָא תָֹלָעְפִל ֵפ-רֶבעי-לַּב יִתֹמו אצְמִּת

 ּבתֹוְעמְּבירושֶא מְּ :ץיִרְפ תוחראיִּתְרַמְׂש נָא
 יל ּךָזָאדטַה לא יִנְנעַתייֵּכ ךיִתאֶרָק יִנֵא יִמָעְּפ ּוטומָנ 6
 םיִמָמוְקְתַּמִמ םיִסֹוח ַעיִׁשּומ ְּךיֶרְסֲח הָלְּפַה :יִתָרָמַא עַמְׁש ז

 ינְִּתְסַּת פְנִּכ 7 : עת ןָׁשיִאַּ ינְִמָׁש :ךִָמיִב
 ומְּבְלָח :יִלָע ּופיֵּקִי ׁשֶפֶנְּב יֵבְיֹא יִנּוְדַׁשּז םיִעָׁשָר ינְּפִמ ?
 יע ינוְבְבִ ּותֹאָנְב ורְּבִּדֹומיִפ ונִ 11
 ריפְכַכְז ףֶרֶטִל ףִסְכִי היאַכ וליְמּד :ץֶרָאְּב תֹוטנלּותיִׁשָי 2
 הָטַָּּפ והָעי הֶכַהו יי נפ ' הָמָּדַק הוהְי יי י= !םִי רָּתְסַמַּב ב בש : 13

 .ו = 1

 טבהינ יפו בי =יזז
 0 2 וע = ּונֵרּוׁשֲא

 דלקִמ םיִממִּמ הוי ָךדָי םיִתָמִמ ּדְברַהעֶׁשְִמיִׁשְפַנ 1
 חנה םִִנְב ּועְְּׂשִי םנְמֿב אֵלַמְּת ניִפְצו םיָיַח םֶקָלָח

 ץיִקָהַּב הָעְׂשֶאְךנּפ הָָהֶא קָדְצִּב יא :ם הלל 6 ְךֶתָי וט

 יּדֵתָנִמְּת
 הי הי

 יִרְבַד-תֶא הָוהֹיַל ! רֶּבּד רֶׁשֲא רֶוָרָל הָוהְי דֶבֶעָל חַצַנְמִל א
 יִביִא--לֶּכ-ַּכִמ וָתֹוא הָוה-ליִצה ! םִִב תאּזַה הָריִׁשַה
 ;לוָאׁש 10

 :יקְוה הָיהְי ְּךֵמחְרֶא הדָוהְי רמאו

 זש די

 ,ןעֶּבעֶנעֶג הָעֵע (עֶטּוג) עֶנייֵא ריִמ טאָה םאוְו
 -ייֵמ ְּךיֵמ ןעֶטְכיִרְרעֶטְנּוא טְכאַנ אייֵּב ּליִּפַא
 ראַפ ריִמָּת ראַה םעֶדּבאָה ְּךיִא 8 :ןעֶריִנ עֶנ
 עֶטְכעֶר עֶנייֵמ אייַּב זיִא רֶע ןיִראָו ,ריִמ
 -םיִלָנְסיֹוא טיִנ ְּךיִמ לעו ָּךיִא דְנּוא דְנאַה
 ,ץְראַה ןייֵמ ְּךיִז טייַרְפ םּוראָד 9 :ןעֶׁש
 ןייֵמ ךיֹוא .ְךיִלְהעֶרְפ זיִא דֹובְּכ ןייֵמ דְנּוא
 :טייֵהְרעֶכיִז ןיִא ןעֶהּור טעֶװ שייֵלפ
 ׁשֶפָנ ןייֵמ ןעֶזאָל טיִנ טְסעוֶו אּוד ןיִראָו 0
 ןעֶּבעֶגּוצ טיִנ טְסעוֶו אּוד ,לֹואְׁש םעֶד ןיִא
 -ךעֶפ איִד ןעֶהעֶז לאָז רעֶניִלייֵה ןייֵד זַא
 יז ןעֶזאָל ריִמ טְסעוֶו אּוד 11 :םיִנעֶּבְראַד
 םיִנָּפ ןייד ראַפ ,ןעֶּבעֶל ןּופ געוֶו םעֶד ןעֶס
 ןעֶטייֵקְכיִלְּביִל דְנּוא ,דייֵרְפ ןּופ גְנּוטאַז זיִא

 ףיֹוא זיִּב דְנאַה עֶמְכעֶר עֶנייֵד ןַא ןעֶנעֶז
 :ביִּבִע

 זי םילהת
 איד ראַה ָא רעֶה---דַוָד ןּופ טעֶּבעֶג ַא 1

 ןֶעייֵרְׁש ןייֵמ םעֶנְרעֶּפ ,טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג
 -לאַפ טיִמ טיִנ זיִא םאוָו טעֶּבעֶג ןייֵמ דְנּוא
 טָּפְׁשִמ ןייֵמ לאָז ריִד ראָפ 2 :ןעֶצְפעֶל עֶׁש
 איֵד ןעֶהעֶז ןעֶגיֹוא עֶנייֵד ,ןְהעֶגְסיֹורַא
 -עֶנ טְסאָה אּוד 3 :טייקְניִטְראַּפְטְכעֶר
 אּוד טְסאָה טְכאַנ אייַּב ,ץְראַה ןייֵמ טְפיֵרְּפ

 לאָז ְךיִא זַא זיִא ןעֶטְכאַרְמ ןייֵמ ,ןעֶנּופעֶג טיִנְראָג טְסאָה אּוד רעֶּבָא---טְרעֶטייֵלעֶג ְּךיִמ

 ןעֶׁשְנעֶמ איֵד ןּופ םיׂשֲעַמ איד טְגְנאַלעֶּבְנָא םאָו רעֶּבָא { :ליֹומ ןיימ טיִמ ןייַז רֵבֹוע טיִנ
 םעֶד ןּופ געוֶו םעֶד ןּופ טיִהעֶנ ְּךיִמ ּבאָה ְּךיִא ,ןעֶצְפעֶל עֶנייַד ןּופ טְראָו םעֶד ְּךְרּוד
 עֶנייֵמ יֵדְּכ ,ןעֶנעֶמְש עֶנייֵד ןיִא טיִרְׁש עֶנייֵמ טְלאַהְרעֶטְנּוא 8 :(רעֶּביֹור) רעֶכעֶרְּבְרעֶפ
 -םֶנָע ריִמ טְסעוֶו אּוד ןיִראָו ,ןָא ְּךיִד ףּור ְּךיִא 6 טי יי א טיִנ ְּךיִז ןעֶלאָז טיִרֵמ
 עֶנייֵד זייוַועֶּב 7 :רעֶטְרעֶֶו עֶנייֵמ רעֶה דְנּוא ,ריִמ ּוצ רֶעיֹוא ןייַד גייֵנ טאָג ָא ,ןְרעֶפ
 עֶנייֵד ןיִא בְנּוציִׁשעֶּב ןעֶכּוז סאָו איִד טְסְפְלעֶה סאו אּוד ָא ,םיִדָסַה עֶכיִלְרעֶדְנּאוְו
 ,לעָּפַא-ניֹוא ןייֵא איד ְּךיִמ טיִה 8 :ףיֹוא ןְהעֶמְׁש סאָָז (דְנייַפ) איִד ןעֶגעֶק דְנאַה עֶמְכעֶר
 עֶניִזאָד איִד ראַפ 9 :ןעֶטְלאַהעֶּב ְּךיִמ אּוד טְסְלאָז לעֶניִלְפ עֶנייֵד ןּופ ןעֶטאָׁש םעֶד ןיִא
 קעוֶוַא ןעֶּבעֶל ןייֵמ םּורַא ְּךיִמ ןְלעֶגְניִר סאוָו דְנייַפ עֶנייַמ ;ְּךיִמ ןעֶּביֹורעֶּב םאָו םיִעָׁשְר
 טיִמ טעֶר ליֹומ רֶעייֵז ,טעֶפ ןעֶנייֵא רֶעייֵז ןיִא ןעֶסאַלְׁשעֶבְנייַא ןעֶנעֶז אייֵז 10 :ןעֶמעֶנ ּוצ
 ןעֶניֹוא עֶרייֵז ןעֶּבאָה אייֵז ,טיִרְש עֶרעֶזְנּוא ןעֶגְנּורעֶגְמּוא דנּוצַא ןעֶּבאָה אייֵז 11 :הָוֲאַנ
 טְסּולְג םאִוָח ּבייֵל ַא איז יֹוזַא 12 :דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶמייֵרְּפְׁשּוצְסיֹוא ְּךיִז םוא ןּוהְמעֶנ

 -עֶנְראָּבְרעֶּפ םעֶד ןיִא טְרְעיֹול סאָה ּבייֵל רעֶנְנּוי ַא איו יֹוזַא דְנּוא ,ןעֶקּוצְרעֶפ
 רעֶדיִנַא םֶהיֵא ְּךאַמ ,םיִנָּפ ןייַז ראָפ ְּךיִד לעֶטְׁש ,ראַה ָא ףיֹוא העָטִׂש 13 :םעֶנ
 (ליִצַמ ָּךיִמ אייֵז) 14 :דְרעֶוְׁש ןייַד טיִמ עֶׁשֶר םעֶד ןּופ ׁשָּפֶנ ןייֵמ ליִצַמ אייֵז , ןְעיִנְק

 ןעֶּבאָה םאוָו עֶׁשְנעֶמ-טְלעוֶו איד ןּופ---!ראַה ָא ,דְנאַה רעֶנייֵד טיִמ ןעֶׁשְנעֶמ איִד ןּופ
 איִד טיִמ ְּךיֹוּב רֶעייֵז לּופ טְסְכאַמ אּוד סאָו דְנּוא ןעֶּב :עֶל ןעֶזיִד ןיִא קָלֲח רַעייֵז
 רעֶּביִא ןעֶזאָל דְנּוא ,רעֶדְניַק טיִמ טְכאַמעֶג טאַז ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ,ןעֶכאַז עַנעֶגְראָּבְרעֶפ
 לעֶו טייֵקְניִטְכעֶרעֶג ןיִא---ְךיִא רעֶּבָא 18 :רעֶדְניִק עֶגְנּוי עֶרייֵז ּוצ ןעֶנעֶמְרעֶפ רֶעייֵז
 עֶנייֵד ןיִא ןעֶכאַוְפיֹוא לעז ְּךיִא ןעוֶו ןייַז טאַז לעֶװ ְּךיִא ,םיִנָּפ ןייַד ןעֶהעֶזְנָא ָּךיִא
 :טְלאַטְׁשעֶב
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 ןדוָד -ראַה םעֶד ןּופ טְכעַנְק םעֶד ןּופ- רעֶטְסימ גְנאַזעַג םעֶד ּוצ 1

 בְנאַזעֶג ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ רעֶמְרעֶו איִד ראה םעֶד ּוצ טעֶרעֶג טאָה םאָח

 עֶנייַז עֶלַא ןּופ דְנאַה םעֶד סיֹוא ןעֶזעוֶועֶנ ליִצַמ םֶהיֵא טאָה ראַה רעֶד ןעזֶו נאָט םעֶד ןַא

 ראַה רעֶד  -טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְִנּוא 2 :לּואָׁש ןּופ דְנאַה רעֶד םיֹוא דְנּוא ,דְנייַפ

 טאָנ 3 :ןעֶניִרְטְנַא ָּךיִמ טְכאַמ רֶע דְנּוא ,בְנּוטְסעֶפ עֶניימ דָנּוא זְלעֶפ ןייֵמ זיִא

 זיא
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 -הָמָחָא ירוצ יִלֵא ִטְלַאְמּו יעְדּוִצמּו ִעְלַס  ְךיִמ ץייִׁשעֶּב ָּךיִא םאִו זְלעֶפ ןייֵמ זיִא

 ט= י יאר יט == י :

 ה ייֵכְבָח יִנּופְפֶא :ַעׁשְוַא יִּביֲאְדִמּו הָודְי אָרְקֶא 'ׂ ּי ולָכְהִמס +  ויְבנַׂשִמ ניר אפ 2 םאַד דְנּוא רֶליִׁש ןייֵמ זיִא רֶע ,םֶהיֵא ןיִא
 ז ֵלְבִ תל יִלֲח תַמ ןייֵמ ויִא רֶע ףְליִה עֶנייֵמ ןּופ ןְראָה
 ד יֵלאְו הָוהְי אָרְלֶא ! יִלירַצַּב :תֶומ יי : יִשְקֹימ ינומדק : ִתְבְבְפ ליִאְׁש  ןְנופיֹולְטְנַא עֶנייֵמ דְנּוא ,רעֶנְעֶלְרעֶטְנּוא
 ולָכיֵהַמ עַמׁשִי == ושֲא ַתלֶא = ריִמ טְסְפְלעֶה אּוד ,רעֶפְלעֶה ןייֵמ זיִא רֶע
 יׁשעְַּו - גווֶָאְב אֹוּבְתווְנְפִל יְעׁשְש .לק םעֶד לע ְּךיִא 4 :םִרעֶּביֹור איד ןופ

 שדי לא ץראד'שער! .ו :צ ץו יִא סאו ןעֶּפּורְנָא ראַה
 וּפִמ ׁשֵאָו ופַאּב וןְׁשֶע ןעֶרעֶו ןעֶפְלאָהעֶג לעוֶו ְךיִא דְנּוא ןעֶּב

 תַחַּת לָפְרֶ ד-השַמָׁש 5 8 היו ןיִּרָאָט- ?חָמְש ףא 2 יי יי יי א זְרָּב איִד ןיִראָו 8 :דְנייַפ עֶנייֵמ ןּופ י טי ;ּונמִמ ּורֲעַּב םיִלָחְנ סכאהש - :
 וו אָרה עו בּורְּכ-לַע בַּכרִיַ :לנַה ְךיִמ ןעֶּבאָה םיֹוט םעֶד ןּופ םיִנעָּכ
 צ יָתֹֿביִב ורתִס !ךֶׁשֹה תֶׁשי :ַחורייִפְנַּכ-לַע תֹוליִיַח עֶמְכעֶלְׁש איִד ,טְלעֶנְניִרעֶגְמּורַא

 ננמ ;םי קֶחָׁש יֵבָע םִי ם-ת וַכְׁשַה ותְּכִס
 -ילֲהְו דרב רב וי ד תֹוליִיַח איִד 6 :ןעֶקאָרְׁשְרעֶד ְּךיִמ ןעֶּבאָה
 0 טיר ולק ותי : ש- 4 ןוילעַ הָוהְי  םִיִמָּׁשִּב םִצר ,7א  ְךיִמ ןעֶּבאָה לֹואְׁש ןּופ (קיִרְטְׁש רעֶדָאנ

 יט םיקְָב םציפיו וה הָלְׁשִי שא ןופ בְנּולְכיֹורְמְׁש איִד ,טְלעֶגְנ רעֶגְמּורַא =: ! ,יק 0 וי 7: ףכביי / אי ר :
 ָךְתָרֲעַגִמ לֶבֹּפ תֶדְסִמֹלַי םיּפ ּבאָה ןעֶועֶועֶג גֶנָע ריִמ זיִא םִע ןעוֶו 7 ופ יקיֵפֲא ואְדו :םִמְהַיֹבְר :ןעֶמּוקעֶנְראָפ ריִמ ןעֶנעֶז םיֹוט םעֶד

 םורמ הב +=יהאג ןייו קאפ ױ ױ ר : יע 6

 8 יי ;םיִּבַר םִיָּמִמ יִנֵׁשמַי וגרמאי ר דו רעֶימֶא : ז ְךיִא דם חָלׁ דא הר תמשלמ היי יא רָנּוא ןעֶפּורעֶגְנָא ראַה םעֶד ְךיִא
 וְצְמָאְּכ יֵאָנׂשִמּו ןִע יִבְאַּמ רֶע דְנּוא ,טאָג ןייֵמ ּוצ ןעֶטעֶּבעֶג ּבאָה
 5 יִהָיו יִדיֵא םֹוְּב יִנֹומְּדַקְי :יִנּמִמ ,פביה ןייז ןּופ לֹוק ןייֵמ טְרעֶהעֶג טאָה

 ןיִא ןעֶמוקעֶג זיִא צייֵרְׁשעֶג ןייֵמ דְנּוא כ םֶחְרֶּמל יִנֲיִצֹו :יל ןָעְׁשִמְל הָוהְי

 איֵד טְרעֶטיִצעֶג דְנּוא טְלעֶקאָׁשעֶג ְףיִז טאָה רֶרֶע איִד דְנּוא 8 :ןעֶריֹוא עֶנייַז

 גיִנְראָצ זיִא רֶע לייוֵו ,טֶמְרּוְׁשעֶג דְנּוא טְרעֶטיִצעֶג ןעֶּבאָה לעֶמיִה ןּופ ןעֶטְסעֶפְדְנּורְג

 ןּופ רֶעייֵפ ַא דְנּוא ,רעֶבעֶליזאָנ עֶנייֵז ןופ ןעֶגְנאַנעֶנְסיֹורַא זיִא ְּךיֹור ַא 9 :ןעֶזעוֶועֶג

 טְנייַנעֶג טאָה רֶע 10 :טְנעֶרְּבעֶנ ןּופאֵד ןעֶּבאָה ןעֶליֹוק ,טְנעֶרְּבְרעֶפ טאָה ליֹומ ןייֵז

 עֶנייֵז רעֶטְנּוא ןעֶועוֶועֶג זיִא לעֶּמעֶנ ַא דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶגְּפּורַא ויִא דְנּוא לעֶמיִה םעֶד

 טאָה רֶע דְנּוא ,טְּבעוֶוְׁשעֶג טאָה דְנּוא בּורְּכ ַא ףיֹוא ןעֶמיִרעֶנ טאָה רֶע 11 :םיִפ

 איִד טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא 12 :דֶניִװ םעֶד ןּופ לעֶגיִלְפ איִד ףיֹוא ןעֶזיוִועֶּב ְךיִז

 עֶקיִד דְנּוא רעֶסאַװןעֶגעֶר (תֹוּכּוס) ְךעֶלְדייֵּב ּוצ םּורַא םֶהיֵא םּוא םיִנְרעֶטְסְנִיִפ

 עֶניִדְרֶעייֵפ ןעֶנעֶז ןעֶזעוֶועֶג טְהיִא ןעֶנעֶק זיִא םאָו ץְנאַלְג םעֶד ןּופ 14 :ןעֶקְלאוָו

 ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ טְמְרּוטְׁשעֶנ טאָה ראַה רעֶד 14 :ןעֶראָועֶג טְנעֶרְּבעֶגְנָא ןעֶליֹוק

 :ןעֶליֹוק עֶגיִרייֵפ דְנּוא לעֶגאָה לֹוק ןייַז ןעֶּבעֶנעֶג טאָה רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד רְנּוא

 טאָה רֶע .טייֵרָּפְׁשְרעֶפ אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ןעֶלייֵפ עֶנייֵז טְקיִׁשעֶנְסיֹוא טאָה רֶע 8

 ןּופ םיִנעֶפיִמ איר דנּוא 16 :טְלעֶמיֹוטְרעֶפ אייֵז טאָה רֶע דנּוא ןעֶציִלְּב טְזאָלעֶג

 -ָטְנַא ןעֶנעֶז טְלעוֶו רעֶד ןּופ ןעֶטְסעֶפְדְנּורְג איִד ,ןעֶראוָועֶג ןעֶהעֶזעֶג ןעֶנעֶז םַי םעֶד

 :ןְראָצ ןעֶקְראַטְׁש ןייַז ןעֶנעוֶו ראַה םעֶד ןּופ ןֶעייֵרְׁשְנָא םעֶד ְּךְרּוד ,ןעֶראוָועֶג טְקעֶלּפ

 רֶע עֶמּונעֶג ְּךיִמ טאָה רֶע דְנּוא ,(לעֶמיִהנ ְּךייֵה רעֶד ןּופ טְקיִׁשעֶג טאָה רֶע 7

 ןּופ ןעֶועוֶועֶג ליִצַמ ְּךיִמ טאָה רֶע 18 :רעֶסאַװ עֶליִפ ןּופ ןעֶניֹוצעֶגְסיֹורַא ְּךיִמ טאָה

 אייֵז 19 :ריִמ ןּופ רעֶקְראַטְש ןעֶנעֶז סאו םיִאְנֹׂש עֶנייֵמ ןּופ ;הָנייֵפ עֶקְראַטְׁש עֶנייֵמ

 ןעֶועוֶועֶג זיִא ראַה רעֶד רעֶּבָא ;ְּךאָרְּב ןּופ גאָמ םעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶגְראָפּוצ ריִמ ןעֶנעֶז
 ,מרָא ןעֶטייֵרְּב ַא ןיִא טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא ְךיִמ טאָה דַע דְנּוא 20 :גְנּונְהעֶלְרעֶטְנּוא עֶניַמ

 רע
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 רֶע לייוו ,ןעֶגיֹוצעֶגְסיֹורַא ָּךיִמ טאָה רֶע  יִכְמִי ; :יִּב ץֵפֶח יִּכ יִָצְלַחְז 21
 ְךיִמ טאָה טאָג 21 :ריִמ ןַא טְסּול טאָה או הוה יקר יִתדמָשיּב ;0ג עט ביׁשָ ֵָ רֶכְּכ יקדצִּכ ההְ

 ְךאָנ טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג עֶנייֵמ ְּךאָנ טְניֹולעֶּב  וָׂשְָּׁשִמילְכ ִּכ :יהלָאמ יִּתְַׁשו 4
 יֵהֲאָו :יִנָמ ריִמָאדאל ויָתֹּקְחְ יְִנִל 24

 יימ ןופ םייהנייר או א :
 בײ י = היי אי" ןופ שיְהְנְִיַר איד יל הָוהְי-בׁשו ינמ רמַּתְׁשֶאְ וָּמִע םיִמָת חכ

 ָךיִא ןיִראָז 22 :טְרְהעֶקעֶגְמּוא ריִמ ּוצ רע יע נְל יִדָי רבְּכ יֵקְדִצְכ
 םיִמָּת רַבְניע רֵּמִחְתִּת דיִמָח
 אה םעֶד ןּופ ןעֶנעוֶו איִד טיִהעֶג ּבאָה הַָתת רבשע 0 { ש : - 5ף ף 2 יע ש- = 2 2 7 = ע,ז

 טייֵקְניִטְּכעֶלְׁש טיִמ טיִנ ןיִּב ּךיִא דְנּוא  יַנָיִסִע הָמֲאיִּב :לֶַּמְִּ ׁשֵקִע 8
 ןיִראָו 28 :טאָנ ןייֵמ ןּופ ןעֶטעֶרְטעֶגּפָא יליִפְׁשִת תומר חיה שי

 : : . "לאטא יי יֿבלַא הָוְי יִרֵנ ריִאָּת הָּתֲא
 ריִמ ראָפ ןעֶנעֶז םיִטָּפְׁשִמ עֶנייֵז עֶלַא  יֵמלאָב דיר ץֶרֶא ְךֵבִּכ יִׁשֶח ל

 -פֶא טיִנ ְּךיִא ּבאָה ץעֶועֶנ עֶנייֵז דנּוא מת לֵאָ :רֶׁשנָּלֲַא
 : ןש= : ןֵנֶמ הָפּורְצ הָוהְי תָרְמִא וָּכְרַד

 ךוִא דהא 2- !ריב ראָפ ןופ ןּוהָטעָנ .רָעְלַבִמ הולֲא יֵמ יּכ ;וּב םיִמוחַה ו לֵכָל אה 5
 (ביִטְכיִרְפיֹוא ץְנאַג ןעֶועוֶועֶג ְּךיֹוא ןיִּב לֶאָה :ניהלֶא יִתָלז רוצ-ימּו הָודְי
 2 ר ראה ךו 5: היא רא תל 1 : 26 "2 = םיִמָּת ןֵּתַ לֶָח יִנֵּזַאְמַה

 = א יי יהא ראָפ סֶת תֶליַָ יְַר הׁשִמ כד 54
 ראַה רעֶד דנּוא 29 :דֶניִז עֶניימ ןּופ יִרָי דֵּמַלְמ עְדיִמעי יתֹמַּב הל
 -עֶג עֶנייֵמ ְּךאָנ טְרְהעֶקעֶגְמּוא ריִמ טאָה 0 יתרו הָׁשּותְנ-תֶׁשֶק הָתֲחְו הָמָחְלִּמַל *

 : א ְךְֵוְנַעְו יִנָדִע בת ךנימיו דן יִל

 ןיִא טייֵהְנייֵר עֶנייֵמ ְּךאָנ ,טייֵקְניִטְכעֶו אָלָו ִּתְחַּת יֵדֲעַצ ביִחְרַּת ;ָנּבְרַת +ז
 ןעֶניִדעֶנְג םעֶד טיִמ 26 :ןעֶגיֹוא עֶנייַז = יבא ףידרַא ֵלְסרקורֹמ =
 : םֵצְחְמֶא !םֶתֹוּלַּכ-רַע בּוׂשָאדאָלְו םנישֲא 5

 טיִמ דְנּוא ,רָמֶח ןּוהְט אּוד טְסעוֶו (דיִסָחְי  ;ַתָתֹילפ םוק ולְבייאל

 ְךיִד אּוד טְסאָה ןאַמ ןעֶניִטְכיִרְפיֹוא םעֶד = ַעיִרְכִּת הָמָחְלִמל לִיַח יִנְאְּתִ ;לנתמ

 םעֶד טיִמ 27 :ןעֶזיִועֶּב גיִטְכיִרְפיֹוא יֵכ הָּתַתָנ יב ?יֵתֲהַּמ יַבק *
 ןעֶטְמיִרְקְרעֶּפ םעֶד טיִמ רעֶּבָא ,ןעֶזייוֵועֶּב טייֵהְנייֵר ןיִא ְּךיִד אּוד טְסעוֶו םעֶנייֵר
 ןעֶמעֶרָא םעֶד דְנּוא 28 :רעֶטייֵרְטְׁשְרעֶדיִו םֶלא ןעֶוייוועֶּב ָךיֹוא ְּךיִד אּוד טְסעֶֶו
 ףעֶניִטיִמְכיֹוה איִד רעֶּביִא ןעֶנעֶז ןעֶניֹוא עֶנייֵד רעֶּכָא ,ןעֶפְלעֶה אּוד טְסעוֶו קְלאָּפ
 ראַה רעֶד ,טְכיֵל ןייֵמ טְזיִּב אּוד ןיִראָז 29 :ןעֶּכַאַמ גיִרעֶריִנ אייֵז טְסְלאָז אּוד זַא

 ןעֶפיֹול ָּךיִא ןעֶק ריִד ְּךְרּוד ןיִראָו 30 :םיַנְרעֶטְסְניִפ עֶנייֵמ ןעֶטְכייֵלְרעֶד טעוֶו טאָג
 :ןעֶגְניִרְּפְש רֶעיֹומ ַא רעֶּביִא ְּךיִא ןעֶק טאָנ ןייַמ ְּךְרּוד דְנּוא ,לִיַח ַא ןעֶגעֶק
 םאָד .עֶמאַקְלאָפו ץְנאַג זיִא געֶו ןיַז טְפעֶרְמעֶּבְנָא טאָנ םאִוװ רעֶּבָא 1
 -ָךעֶפ םאִו עֶלַא ּוצ :ְנּוציִׁשעֶּב ַא זיִא רֶע טְרעֶטייֵלעֶג זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו
 ַא זיִא רעֶװ דְנּוא ?ראַה רעֶד ץּוח םאָנ זיִא רע ןיִראָו 22 :םֶהיֵא ןיֵא ןְעיֹורְט

 רֶע דְנּוא טְּפאַרְק דְנּוא טייֵהְקְראַטְׁש עֶנייַמ זיִא טאָנ 84 ?טאָנ רעֶזְנּוא ץּוח זְלעֶפ
 איו םיִפ עֶנייֵמ דאָרְנ טְכאַמעֶג טאָה רֶע 84 :ןעֶמאַקְלאָפ ץְנאַה נעוֶו ןייֵמ טְכאַמ
 :םְלעֶטְׁשעֶג ְּךיִמ רֶע טאָה רעֶטְרֶע עֶכיֹוה עֶניימ ףיֹוא דַנּוא ,ןיִדְניִה ַא ןּופ םיִפ איֵד

 ַא ןעֶנייֵּב םֶמעֶרָא עֶנימ דנוא ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָהְלִמ דְנעֶה עַנייֵמ טְנָרעֶל רֶע 5

 ןּופ (רעֶצְנאַּפ) דְליִׁש סאָד ןעֶּבעֶגעֶג ריִמ טְסאָה אּוד דנּוא 26 :ןעֶניֹוּב םעֶנְרעֶפּוק
 טְסאָה אוד 37 :טְכאַמעֶנ םיֹורְג ְּךיִמ טאָה טייֵקְניִטיִמעֶד עֶנייֵד דְנּוא ףְליֵה עַנייֵד

 טיִנ ְּךיִז ןעֶּבאָה לעֶכעֶנְק עֶנייֵמ רָנֹוא ,ריִמ רעֶטְניִה טיִרָמ עֶנייֵמ טְרעֶמייֵרְּבְרעַד

 וטְנֶליִטְרעֶפ אייז ּבאָה דְנּוא דְנייַפ עֶנייֵמ טְגאָיעֶגְכאָנ ּבאָה ְךיִא 8 :טְשְטיִלְנעֶגְסיוא

 ְךיִא 59 :טְכאַמעֶג רֶנֵע ןַא אייֵז ןּופ ּבאָה ְָּךיִא זיִּב ןעֶמּוקעֶנְקיִרּוצ םיִנ ןיִּב דָנּוא

 ןעֶנעֶד אייֵז ,ְהעֶמְׁשְפיֹוא ןעֶנעֶק טיִנ ןעֶלעוֶו אייֵז זַא ער אייֵז לעו
 טְלעֶטְראַנעֶגְנָא ָּךִמ טְסאָה אוד דָוא 0 :םיִּפ עֶנייֵמ רעֶטְנּוא ןעֶלאַפעֶנ
 איד טְכאַמעֶג גיִנעֶטְרעֶטְנוא טְסאָה אּוד .הָמָהָלְּמ רעֶד ּוצ טְּפאַרְק טיִמ
 ןעֶּבעֶגעֶג ְּךיֹוא ריִמ טְסאָה אוד 41 :ןעֶנאַטְשעֶגְפיֹוא ריִמ רעֶשְנּוא ןעֶנעֶז םאִו

 םעד
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 וי ּועְוַׁשְי :םָתָמְצַא יִאְנַׂשְמּו ךֶרָע ָּךיִא זַא ,דְנייַפ עֶנייֵמ ןּופ ןעֶקאַנ םעֶד
 אֵלְו הָוהי-לַע יִשֹמ ןיאְו ָךיִמ ןעֶּבאָה סאו איִד ןעֶדייֵנְׁשְרעֶפ לאָז

 4 יֵביִרֵמ יִנֵטְלַפְּת ;םָקיִרֲא תוָצוח נָא ,ןְציִרְשעֶה ןעֶּבאָה י קי א = ר פילע רם *57 רעֶּבָא ןעירְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייז 42 :דְנייפ
 םע םיוג ׁשאָרְל ִנמיִׂשּת םִע ןעֶפְלאָהעֶג טיִנ רעֶנייֵק אייֵז טאָה סֶע

 תמ ּועְמָׁשִי ןוא עַמָׁשִל :יָנּוְרְבַעַי ילל רֶע רעֶּבָא ראַה םעֶד ּוצ ןליִפַא דְנּוא
 6 *ינ זיל יי ריי י רֶכְנייַגְּב ױ :

 4 ְךירְבּו הָוריייַח ;םֶהיֵתֹו ֹורְנְסִּמִמ ונְרַחַה ּולְּבִי רֶכִנ י : 1 א } 4 : : יה יש דנוא 43 :טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טיִנ אייֵז טאָה

 8 לאה ישי מא םור ירצ םעֶד איו ןעֶלאָמּוצ אייֵז ּבאָה ְךיִא

 םיִּמַע רֵּבְדַו יל תֹומָקְנ ןֵתְַּה אייֵז ּבאָה ְּךיִא ,דְרֶע רעֶד ןּופ ּביֹוטְש

 45 ׁשיִאֵמ יא יִמְקְדִמ ףַא יִבְוֲאְמ א יִתְחַּת םעֶד אי ןעֶטעֶרְטּוצ דְנּוא ןעֶסיֹוטְׁשּוצ
 עי .הָרמא משל יהי םֶסאָה אּוד דְנּוא 41 :םאַנ רעֶד ןּופ ם ֶּ נ וםִיֹוַּב ָּךֶדֹוא ! ןֵּכ-לַע יצס םָמִה באב אי א

 ! דָסֶח הֶׁשֲעְו : וָּכְלִמ תָֹעּוׁשְי רעֶגיִרְק איִד ןּופ ןעֶניִרְטְנַא טְכאַמעֶג ְּךיִמ
 :םֶלֹועידע עְרִלּו וָדְל ּלְׁשְמַל טְכאַמעֶג ְּךיִמ טְסאָה אּוד ,קְלאַפ ןייֵמ ןופ
 טי = איִד רעֶּביִא שאר ַא ןייז לאָז ְּךיִא זַא

 1 א לֵלֵא--דובּכ םיִרְּפַמְמ םִיָמָּׁשַה :דְוָדְל רֹומְוִמ ַחֵצֹנ מל : יצ א ןייַז 1 קא א
 -עֶנ טיִנ ּבאָה ְּךיִא סאוָו קְלאַפ ַא ,םִיֹוג

 םעֶד ָּךאָנ 42 :ןעֶניִד ְךיִמ ןעֶלאָז טְנעֶק
 אייֵז ןעֶלעוֶו רֶעיֹוא רֶעייֵז טיִמ ןעֶרעֶה
 איִד ,(אָרֹומ תַמְחַמ) ןעֶכְראָהעֶנ ָךיִמ
 ריִמ ּוצ ןעֶלעֶװ עֶדְמעֶרְפ ןּופ רעֶדְניִק

 עֶדְמעֶרְפ ןּופ רעֶדְניִק 46 :ןעֶנעֶקייַל
 אָרֹומ ןעֶלעוֶו אייֵז ,ןעֶקְלעוֶוְרעֶּפ ןעֶלעוֶו

 :ןעֶגְנּוסיִלְׁשְרעֶפ עֶרייֵז ןּופ ןעֶּבאָה
 טְשְנעֶּבעֶג דְנּוא טְּבעֶל ראַה רעֶד 7

 רֶע 48 :ףֶליֵה רעֶנייֵמ ןּופ רעֶפעֶׁשעֶּב רעֶד טאָג זיִא ןעֶּביֹוהְרעֶד דְנּוא ,זְלעֶפ ןייֵמ זיִא
 :ניִנעֶטְרעֶטְנּוא ריֵמ ּוצ רעֶקְלעֶפ טְכאַמ רֶע דְנּוא ,ריִמ ּוצ תֹומְקִנ טעֶנ סאָו טאָג רעֶד זיִא
 ףיֹוא ןעֶהעֶטְׁש סאָו איִד רעֶּביִא דְנּוא ,דְנייַפ עֶנייֵמ ןּופ םיֹורַא ָּךיִמ טְהיִצ רֶע דְנּוא 9
 םעֶד ןּופ ןעֶועוֶועֶג ליִצַמ ְּךיִמ טְסאָה אּוד ;ןעֶּביֹוהְרעֶד ְּךיִמ אּוד טְסאָה ריִמ ןעֶגעֶק
 ,םִיונ איֵד רעֶטְנּוא ,ראַה ָא ,ןעֶּביֹול ְּךיִד ְּךיִא לעוֶו רעֶּביִראָד 50 :ןאַמ ןעֶׁשיִרעֶּביֹור
 ָּדַלָמ ןייַז ןּופ ףֶליֵה איִד םיֹורְג טְכאַמ רֶע 51 :ןעֶמאָנ ןייֵד ּוצ ןעֶנְניִז לעוֶו ָּךיִא דְנּוא
 :גיִּבֲע ףיֹוא זיִּב ןעֶמאָז ןייַז וצ דְנּוא רֶזָד ּוצ ,ןעֶטְּבִלאַזעֶג ןייַז ּוצ רֶסֶח טּוהְט רֶע דְנּוא

 טי םילהת
 ןּופ דֹובָּכ םעֶד ןעֶלְהעֶצְרעֶד לעֶמיִה איִד 2 :דוָד ןּופ גְנאַזעֶג ַא---רעֶנְניִז םעֶד ּוצ 1
 ןיֵא 3 :(ַעיִקְר) גְנּוטייֵרְּבְסיֹוא איִד ןָא טְנאָז דְנעֶה עֶנייֵז ןּופ םיִׂשֲעַמ איִד דְנּוא ,טאָג
 -ָנעֶסיוִו איִד ןָא טְגאָז טְכאַנ עֶנייֵא דְנּוא ,גאָט ןְרעֶדְנַא םעֶד ּוצ דעֶר איד ןָא טְנאָז גאָט
 עֶנייֵק דָנּוא טְראָה ַא ןעֶדְנאַהְרעֶפ טיִנ זיִא םִע 4 :טְכאַנ עֶרעֶדְנַא איִד ּוצ טְפאַש
 רעֶד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא רּונְׁש עֶרייֵז 2 :לֹוק רֶעייֵז טיִנ טְרעֶה ןעֶמ סאוָו רעֶטְרעֶו
 רֶע טאָה אייֵז ןיִא ;טְלעוֶו רעֶד ןּופ קֶע םּוצ ויִּב טְראָו רֶעייֵז דְנּוא ,טְלעוֶו רעֶצְנאַג
 ןּופ םיֹורַא טְהעֶג סאו ןָתָה ַא איו זיִא רֶע דְנּוא 6 :ןּוז רעֶד ראַפ טְלעֶצעֶנ ַא טְכאַמעֶג
 -ְסיֹורַא ןייַז 7 :געֶו םעֶד ןעֶפיֹול ּוצ רעֶקְראַטְׁש ַא איו ְךיִז טֶעייֵרְפ רֶע ,הָּפּוח עֶנייֵז
 סֶע דְנּוא ,קֶע ןְרעֶדְנַא םּוצ זיִּב ןְלעֶגְניִרְמּורַא ןייַז דְנּוא ,לעֶמיִה קֶע םעֶד ןּופ זיִא ןְהעֶנ
 דנּוא ,ץְנאַג זיִא ראַה םעֶד ןּופ הָרֹוּת איד 8 :ץיה עֶנייֵז ראָפ ןעֶנְראָּבְרעֶפ טיִנְראָג זיִא
 םעֶד גּולְק טְכאַמ איִז טְּביֹּולְנעֶּב זיִא ראַה םעֶד ןּופ תּודֵע סאָד ;הָמָׁשְנ איד טְרְהעֶקעֶּב
 איד ,ץְראַה סאָד ןֶעייֵרְּפְרעֶד ,גיִטְכיִרְפיֹוא ןעֶנעֶז ראַה םעֶד ןּופ עֶלְהעֶּפעֶּב איִד 9 :ראַנ

 טְכְרּופ איִד 10 :ןעֶניֹוא איד ןעֶטְבייֵלְרעֶד אייֵז ,רעֶטיֹול ןעֶנעֶז ראַה םעֶד ןּופ תֹוְצְמ
 ןעֶנעֶז ראַה םעֶד ןּופ םיִׁשָּפְׁשִמ איִד ;גיִּבִע ףיֹוא טְהעֶטְׁשעֶּב דְנּוא ןייֵר זיִא ראַה םעֶד ןּופ
 ,רְלאָג ןּופ גיִטְסּולְג רֶהעֶמ ןעֶנעֶז אייֵז 11 :טְכעֶרעֶג רעֶדְנאַנַא טימ דְנּוא תֶמֶא
 :גיִנאָהְפיִרֶט דְנּוא גיִנאָה איִח רעֶסיִז דנּוא ,רְלאָגְנייִפ איִװ רעֶסעֶּב ליִפ דְנּוא

 3 הָלי לו רֶמָא ַעיִּבִי י םוָל םוִי :ַעיִקְרָה דיּנִמ ויְדִי הֶׂשֲעַמּ
 + עמשנ יב םיִרָבְּד ןיאְו רֶמֶא ןיא :תַעָד-הְוחְי הָלֹי לל

 ה ׁשֶמָׁשַל םֶהיֵלמ לֵבֲתהצקִבּוסְוַק אָ ץְרָאָה-לְכּב :םָלוק
 ז רֹובּכ ׂשִשי ָתּפְחִמ אצי ןֶתָהַּכ ּוהְו ּםֶהָּב לֶהֹא ! םָׂש
 ? םָתֹוצקילע וָתְפוקְתּוֹואְצֹמ ! םִימָּׁשַה הָצְקִמ :חַרָא ץיִל
 א ׁשֵּפָנ תַביִׁשְמ הָמימָּת הָוהְי תַרֹוּה ותמ ַחֵמ רֶּתְסִ ןיִאְו
 9 םביִרָשי הָוהְו יֵּוּקִּפ :יתּפ תַמיּכְחַמ ! הְָמְֲנ הָוהְי תודע
 הוי תאְִי :םיניע תֶריִאְמ הָרּב הָוהְי תוצמ בֶלייַחְּמׂשְמ
 וְָחַי ּוקְרִצ תֶמֶא הָוהיִטְּפְׁשִמ דעֶל תֶדָמֹע הרוח
 גנ :םיִמּוצ; תפ ׁשֵבְּדִמ םִיָקּותְמּו בֶר וָּפִמּו םֶהזִמ םיִדְמָחְּנַה

 ךרוד
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 -עֶג טְבעֶנְק ןייד ָּךיֹוא זיִא אייֵז ךרּוד 12 ןבִייִמ תֹאנְׁש :בֶר בֵקִע םֶרְמָׁשְּבםֶהְּב רֶתְנ ְדְבֶעימַג
 ןעֶטיִה אייז טּוהְמ סֶע רעוֶו דְנּוא ,טְנעֶראוָו יִבלְׁשְמַילַא ֶבַע ךֹׁשֲח ! םיִדזמ םּג :ינקנ תוִרְְּסִּנמ 4
 טְקְרעֶמ רעוֶו 13 :רֵכְׂש ןעֶסיֹורְג ַא טאָה יי" יפייִרְמאֹו וצָרְל " עֵשַּפַמ יִתיִקנו םֶתיִא זָא וט

 ןופ ְךיִמ עֶגיִנייֵר ?רעֶלְהעֶּפ עֶנעֶגייֵא עֶנייֵד 0 2 דְפִליִּכִל
2 25 25 5 : , 

 טְלאַה 14 :רעֶלְהעֶפ עֶנעֶגְראָּבְרעֶפ איד  ןטֵׁשדִבנׁשהָרצםִזב הָהיךנעַי :דורל דֹמומ חל
 סאו דְניִז איד ןּופ טְכעֶנְק ןייד קירּוצ ךיוא  רֶּכְז :ָךֶרֶעְסִי ןויצמֹו ׁשֶרּקִמ ְּךרוע חַלְׁשִי :בֶקֲעַי יהלֲא ?
 טיִנ אייז ןעֶזאָל ,ריִזֵמְּב ןּוהְטעֶנ ּבאָה ָּךיִא = יֵלָכְּבְבלּכ ָךְלְדִּתי :הָלָש-הְֶׁשִרְידְַלעז יֶתְֹנִמילְּכ ה

 לעוֶו לאָמְסְנעֶד ,ןעֶגיִטְלעוֶועֶג ריִמ רעֶּביִא  ילְגְרִנ ותְקלא-מׁשְבּו ךֶתְיׁשיב ו הננַרְנ :אֶּלמְי ּךֶחֶצע
 ןּופ ןייר ןייַז לעדֶז ְךיִא דְנּוא ,ןיִנאַג ןייַז ךיִא = הָוהועיִׁשֹיחיִּכ יְִּעְַיהַּתַע :ךיֶתֹלֵאְׁשִמ-לּכ הוהְי אֶלַמְו
 רעֶּטְרעוֶו איד ןעֶזאָל 18 :דֶניִז רעֶמיֹורְג הלא יו טעראר

 ייֵמ ןּוֿפ ןעֶטְכאַרְט סאָד דְנּוא ליֹומ ןייֵמ ןּופ 2 אה ר יביט ר א בער יי עי יי : : ?ריִכְונ ּוניָהֹלֶא הודי-םָׁשַּב ן ּונְחַנֲאַו םיסוּטב הֶּלֵאְו בכרּב
 ןיימ = ףדאיפ די = הָעיִׁשֹוה הָוהְי :דֶדֹועְתִנ ּוְמַק ּונְחְנאַו ּולָפְְו וָעֵרְּכ הָּמֵה ?

 ראה ָא ,ריִד ראַפ גיִלעֶפעֶגְליֹואוְו ןייַז ץְראַה ר על טא
 -ךעֶד ןיימ דְנּוא זְלעֶפ רעֶקְראַטְׁש ןייֵמ 2 א '

 :רעֶזעֶל ךְָעשיִּךְלמדמׂשי עב הָוהְי :דְִדִל רוממ ַחֵצנמִלא 2
 ב םילהת -לַּב וָתְפְׂש תֶׁשֶרֲאו ול הֶּתַתָנ ֹוּבִל תַוֲַּת :רֶאָמ ליִנָי הֹמ
 :רוָד ןּופ גְנאַזעֶג ַא---רעֶנְניִז םעֶד ּוצ 1 טא ר א 8 :
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 גאָט םעֶד ןיאןְרעֶפמנֶ ריד לאָז ראַה רעד 2 = .-כ;וָָהׁשת רו דה תְשבודבּב לד
 ןופ טאָנ םעד ןופ ןעֶמאָנ רעֶד הָרְצ א ןופ -2 :;ינַּפיתֶא הָחָמִׂשְב ּוהָּדְַּת דעֶל תוָכְרְב ּוהָתיִׁשְת 5
 ריִד לאָז רֶע 8 :ןעֶקְראַטְׁש ךיִד לאָז בֹקֲעַי  ףדְיאָצְמִּת :שֹמִיילּב ןויִלָע דֶסֶחְּו הָוהיִב ַחֵֹ ּךֶלֶמַה 5
 לָביה ןעֶגיִלייֵה ןייַ ןּופ ףֶליִה עֶנייד ןעֶקיִׁש = ׂשַארֶטְַּכ  ומֵתיְִּׁת :ךיאנְׁש אְֵמִּת די ךיבאלְכִל י
 -ךעֶטְנּוא ָךיִד רֶע לאָז ןֹויִצ םיֹוא דְנּוא + ץֶרֶאָמ ומָירְּפ :ׁשֵא םַלְכאתְו םִעְלַבְיּפאְּבחָוהְידיִנְּפתעֶל וו

 ֶיידעֶלא ןעֶקנעֶדעֶג לאָז רֶע + :ןעֶנְעֶל .מיִכְׁשִחהר לְִמְניכסאְלבמםרהקאָת
 :הָלָס ,תֹולֹוע עֶטעֶּפ עֶנייַד דְנּא ,תֹוחְנִמ - סה יע ןלִת ךֶרְיִמְּב םֶכָׁש ֹומָתִשְתיִ ולכל 3
 ץְראַה ןייד איז יֹוזַא ןעֶּבעֶג ריִד לאָז רֶע 8 וי יי "הרע א ר
 עֶנייֵד ןיִא ןעֶגְניִז ןעֶלעוֶו ריִמ 6 :תֹוצִע עֶנייֵד עֶלַא ןעֶליִפְרעֶד לאָז רֶע דְנּוא ,טְגְנאַלְרעֶפ
 ראַה רעֶד ;ןְהאָפ םעֶד ןעֶּבעֶהְפיֹוא ריִמ ןעֶלעוֶו טאָנ רעֶזְנּוא ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא דְנּוא ,ףֶליֵה
 -עֶג ןייַז טְפְלעֶה ראַה רעֶד זַא ְךיִא סייוו דְנּוצַא 7 :ןעֶנְנאַלְרעֶפ עֶנייֵד עֶלַא ןעֶליִפְרעֶד לאָז
 ןּופ טייֵהְקְראַטְׁש איִד טיִמ ,לעֶמיִה ןעֶגיִלייֵה ןייַז ןּופ ןְרעֶּפְטְנֶע םֶהיֵא טעוֶו רֶע ,ןעֶטְּבִלאַז
 ןיִא עֶכְנאַמ דְנּוא ,ןעֶנעוֶוְטייַר ןיִא ןְעיֹורְטְרעֶפ עֶכְנאַמ 8 :דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵז ןּופ ףֶליֵה רעֶד
 -יִנְק אייז 9 :טאָנ רעֶזְנּוא ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנםעֶד ןעֶקְנעֶדעֶג רּונְןעֶלעוֶו ריִמ רעֶּבָא ,דְרעֶפ
 :טייֵקְניִטְכיִרְפיֹוא טיִמ ןעֶהעֶטְׁשעֶּב דְנּוא ףיֹוא ןעֶהעֶטְׁש ריִמ רעֶּבָא ,ןעֶלאַפ דְנּוא רעֶדיִנַא ןֶע

 :ןָא םֶהיִא ןעּפּור ריִמ ןעוֶו גאָט םעֶד ןַא ןְרעֶפְּטִנֶע ּךֶלֶמ רעֶד םִנּוא זאָל ,האֵה ָא םְלעֶה 0
 אב םילהת

 רעֶד ְּךיִז טְעייֵרְפ טייֵהְקְראַטְׁש עֶנייַד ןיִא ,ראַה ָא 2 :רֹוָד ןּופ גְנאַזעֶג ַא---רעֶגְניִז םעֶד ּוצ 1
 -עֶנעֶג םֶהיֵא ּוצ טְסאָה אּוד 5 :ןְעייֵרְפ ָךיִז רֶע טּוהְט רֶהעֶז אי ףֶליֵה עֶנייֵד ןיִא דְנּוא ;ְּךַלֶמ
 עֶנייֵז ןּופ טעֶּבעֶג סאָד ןעֶטיִמְרעֶּפ טיִנ טְסאָה אּוד דְנּוא ,ץְראַה ןייַז ןּופ ןעֶטְסּולְג םאָד ןעֶּב
 -עֶנ טְסאָה אּוד ,תֹוכָרְּב עֶטּוג טיִמ ט-עֶדְרעֶפעֶג םֶהיֵא טְסאָה אּוד ןיִראָו 4 :הָלָס .ןעֶצְפעֶל
 אוד דִנּוא ,ןעֶּבעֶל ןעֶטעֶּבעֶג ריִד ןּופ טאָה רֶע 5 :דָלאָנ ןייר ןּופ ןיֹורְק ַא ּפאָק ןייַז ףיֹוא ןּוהְט
 ןייַז 6 :ביִּבִע דְנּוא רעֶמיִא ףיֹוא געֶט (ןעֶרְהאָי) עֶטְרעֶגְנעֶלְרעֶפ ּוליִפַא ,ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא טְסאָה
 :טייֵהְנעֶׁש דְנּוא גְנוּביֹול ןּוהְמעֶנ םֶהיֵא ףיֹוא טְסאָה אּוד ,ֶליִה עֶנייַד ןיא םיֹורְנ זיִא רֹובָּכ

 הָחְמִׂש רעֶד טיִמ םֶהיֵא טְסֶעייֵרְּפְרעֶד אּוד ;טְשְנעֶּבעֶג גיִּבִע ףיֹוא םֶהיֵא טְסאָה אּוד ןיִראָו 7
 ןּופ רַמָח םעֶד ָּךרּוד דְנּוא ,ראַה םעֶד ןיִא ןֹוחָטְּב ַא טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד ןיִראָה 8 :םיִנָּפ ןייַד ןּופ
 עֶלַא ןעֶניִפעֶגְסיֹוא טעוֶו דְנאַה עֶנייֵד 9 :ןעֶׁשְטיִלְגְסיֹוא םיִנ ךיִז רֶע טעֶזו ןעֶטְׁשְרעֶּבייֵא םעֶד
 טְסעוֶו אזד 10 :ְךיִד ןעֶפאַה סאָוָו איִד ןעֶניִפעֶנְסיֹוא עו דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵד ,ּדְנייַּפ עֶנייֵד
 טעוֶו ראַה רעֶד ,ןְראָצ ןייַד ןּופ טייֵצ רעֶד ןיִא ןעֶביֹוא ןעֶניִרֶעייֵפ ַא איז יֹוזַא ןעֶּבאַמ אייֵז

 עֶרייֵז 11 :ןענעֶרְּבְרעֶפ אייֵז טעוֶו רֶעייַּפ ַא דְנּוא ,ןְראָצְמיִרְג ןייַז טיִמ ןעֶנֶּניִלְׁשְרעֶפ אייֵז
 ;ןעֶשְנעֶמ איִד ןּופ (רעֶדְניקנ ןעֶמאָז רֶעייֵז דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ןּופ ןעֶנְליִטְרעֶפ אּוד טְסעֶדֶו טֶכּוּרָּפ
 ןעֶּבאָה אייז סאו םעֶטְכעֶלְׁש טְכאַרְמעֶג דְנּוא טְנייַנעֶג ריִד ןעֶנעֶק ןעֶּבאָה אייז ןיִראוָו 2
 טְסעוֶו אּוד ןעֶו ,לֶעיֵצ ַא וצ ןעֶכאַמ אייֵז טְסעוֶו אזד ןיִראָז 15 :ןּוהְט טְנאַקעֶנ טיִנ םִע

 -קְראַטְׁש עֶנייַד ןיִא ראַה ָא ְּךיִד ּבעֶהְרעֶד 14 :םיִנָּפ רֶעייֵז ףיוא קיִּרְטִש עֶנייַד ןעֶטייֵרְּבּוצ
 :תֹורּובִנ עֶנייַד ןעֶּביֹול דְנּוא ןעֶנְניִז ריִמ ןעֶלעֶֶו יֹוזַא ,טייֵה

 וצ



 בכ םילהת
 םילהת

 יֵא ןּופ רעֶנְניִז םעֶד ּוצ 1
 !טאָג יימ !טאָכ ןייֵמ 2 :רִוָד ןּופ גְנאַזעֶנ
 אּוד ?טְזאַלְרעֶפ ְךיִמ אּוד טְסאָה םּוראוָו
 איִד ןופ דְנּוא ףְליִה עֶנייֵמ ןּופ טייוֵז טְזיִּב
 !טאָנ ןייֵמ ָא 3 :אייֵרְׁשעֶנ ןייֵמ ןּופ רעֶטְרעוֶו
 טְסְרעֶפְטְנֶע אּוד דְנּוא גאָט אייֵּב ףּור ְּךיִא
 ןייק ְּךיֹוא זיִא טְכאַנ אייֵּב דְנּוא ,טיִנ רִיִמ
 -ייֵה טְסיִּב אּוד רעֶּבָא 4 ! ריִמ ּוצ ןעֶנייוֵוְׁש
 ןופ ּביֹול םעֶד רעֶּטְנּוא טְסְניֹואוְו סאו ,גיִל

 ַאתֹובָא עֶרעֶזְנּא ןעֶּבאָה ריִד ןיִא 5 :לֵאָרְׂשִ
 טְרעֶכיִזְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ,טאַהעֶג ןֹוחָשִּב
 ןעֶּבאָה אייֵז 6 :ןעֶנּורְטְנַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא

 ןעֶנּורְטְנַא ןעֶנעֶד אייֵז דֶנּוא ןֶעיִרְׁשעֶג ריִד ּוצ
 ייִזְרעֶפ ריִד ןיא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ,ןעֶראוָועֶג
 טְמעֶׁשְרעֶפ טיִנ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא טְרעֶכ

 םֶראַו ַא ןיִּב ְךיִא---ָךיִא רעֶּבָא 7 :ןעֶראוָועֶג
 עב ןּופ בְנּודְנעֶׁש ַא ,ןאַמ ַא טיִנ דְנּוא
 :קְלאָפ םעֶד ןּופ רעֶטעֶטְכַאְרעֶפ ַא דְנּוא

 רעֶּביִא ןעֶטעֶּפְׁש ְּךיִמ ןעֶהעֶז םאוָו עֶלַא 8
 ןְלעֶקאָׁש דֶנּוא ןעֶּפיִל עֶרייַז ןעֶנְפֶע אייֵז ,רימ
 ְךיִז רֶע זאָל (ןעֶנאָז אייז 9 :ּפאָק םעֶד
 םֶהיֵא לאָז רֶע זַא ,ראַה םעֶד ףיֹוא ןְרעֶנְלאַַו

1004 

 בכ בכ
 3 א הָמָל יִלֲא יִלֵא :דָוָדְל רֹמְזִמ רַחַּׁשַה תֶלָיַא-לַע חַצִנְמַל
 3 םֶמו ' אָרְקֶא יַהלא תנא יֵרְבִּד ִתָּתִׁשיִמ קֹוָחָר יִנּתְבַע
 4 בֵׁשֹי ׁשרָק הָּתַאְו :יל הָיִמְדיאֹלְו הָליֵלְוהָנעַת אָלְו
 ה ;ֹומֵמְּלַמְּתַ ּדְמָּב ּוניֵתֹבֲא יחֹמִּב ֶּב ;לארׂשי תִֹלָהְּת
 + תעלית יִכָאו :ּוׁשֹובאלְו יִחְטִב ָךּכ ּוֵלְמת ּוקַז ךילֵא
 א יִל ּונָעלִי 8 :םָע-ייוְבּו םָדָא תַּפְרָה שיִאדאלְו
 פ ּוהָליִצ ּודמְּלַפְי הוהי-לֶא לָנ :ׁשאר ּועיֵנְ הָפָׂשִב ּוריִטִפִי
 י ;יֶּמִא ידש-לַע והיִטְבַמ טָּבִמיִתנ הֶּתֲאִּכ :ֹּכ ץֶפָח יִכ

 ג קרא :הֶתֶא לא יא ֶּבִמ םֶחָרמיּתְכַלׁשָה ךֶלֶע
 13 םיּמַר םיִרּפ יִנּובְבִס :רַחע ןיִא יִּכ הָבּורְק הָרָצייִכ יִנָּמִמ
 1+ :גָאׂשְו ףָרֹפ הָירא םֶהֵּפ יִלָע יִצְּפ :יִנּורְתִּכ ןֵׁשְב יֵריִבַא
 וט ָגְנדַּכ יִּבִל הָיָה יָתֹומְצַעילְּכ ּודְרַּפְתִהְו יִּתְכַפְׁשִנ םִַּמַּכ
 18 ייקְלִמק קָּבְרִמ בינוׁשְלּו יחֹּכ |ׂשֶרָהַּכ ׁשֵבָי :יִעֵמ ךוֶתְּב סֶמָנ
 וז םיִעֵרְמ תמ םיִבָלְּכ ינובְבְסייּכ :יִֵתְּפְׁשִּת תֶוָמ--ַפעַלְ
 א ומי מָה יִתֹומְצעילְּ רַפסֲא :יִלנרְו יד יראָכ יפה
 19 ;ילְרֹונ וליִפָי יִּובְלילַעו םהְל יֵדְנַב וקְלַחְי :יִביואְרָי
 2 הָליִצַה :הָשוְח ִתָרְזעְל ימוליֲא ; קרּת לֵא הָוהְי הָּתַאְו
 95 זדירַא יִּפִמ יִנֵעיִׁשֹוה :יִתָדיִחְי בלדימ יִשְפַנ בֶרֶחַמ
 33 לֶהָק ְךתְּב יֵחָאְל ָּךְמִׁש הָרּפִמֲא :יִנְתיִנֲע םיִמִ ינרַּקִמּו
 14 = בֵקעי עֶרלִּכ ּוהּולְלַהו הָוהְי יאר לללֶא
 הכ תֹוָע ץֵּכִׁש אלו הָובאָל יֵּכ :לֵארְׂשִי עֶ-לְּכ ּונמִמ ּורינְו
 5 ְךְּתַאמ :ַעְמָׁש ולא עשב עמ וָנְּפ רַּתְסִהאְלְויִנָע
 יד יע ּולְכאְי :דָארי דַננםַַּׁשֲא יֵרְרָנ בָר לֶהְקִּב יִתלִהְת
 5 | דרְכִז  :דַעָל םֶכְבַבְל יִחְי וָשְרד הָוהְי כלה ועְבְׂ
 -לָּכ ֶנֶפִל ּותַּתִׁשו ץֶרָא-סּפַא-לְּכ הָודָילֶא ּובֵׁשָ
 רֶע ןעֶז ,ןייַז ליִצַמ םֶהיֵא רֶע זאָל ,ןֶעייֵרְפעֶּב ') ּולְכֶא :םִיַּּב לשמ הָכּולְּמַה הָוהיל יִּכ ;םינ תוהּפְׁשִמ
 אזד ןיִראָו 10 :םֶהיֵאּוצ ןעֶגְנאַלְרעֶפַאטאָה רַפָע ידְרילּכ ּועְרְכָי נפִל ץרָאינְשדלּכ  וחְִּׁיַו

 ןעֶמּונעֶגְסיֹורַא ְּךיִמ טאָה םאִו רעֶד טְסיִּב
 ַא ןעֶזעוֶועֶג ְּךאָנ ןיִּב ָךיִא ןעוֶו ןְעיֹורְטְרעֶפ טְכאַמעֶנ ְּךיִמ טְסאָה אּוד ןְּךיֹוּב םיִרעֶטּומ ןייֵמ ןּופ ,

 0 יּומ ןּופ ןעֶראוָועֶג ןעֶּפְראוָועֶג ָּךיִא ןיִּב ריִד ףיֹוא 11 :רעֶטּומ עֶנייֵמ ןּופ טְסּורְּב איִד
 ,ריִמ ןּופ ןְרעֶטייוֵוְרעֶד טיִנ ְּךיִד טְסְלאָז אוד 12 :טאָנ ןייֵמ אּוד טְסיִּב ןָא ּבייֵלְרעֶטּומ ןייֵמ ןּופ
 ןעֶּבאָה ןעֶסְקָא ליִפ 14 :רעֶפְלעֶה ןייֵק אָד טיִנ זיִא םִע ןעֶד ,טְנעֶהאָנ זיִא הָרָצ איד ןיראוָו

 :ןיֹורְק ַא איו טְלעֶגְניִרעֶגְמּורַא ְּךיִמ ןעֶּבאָה ןֵׁשְּב ןּופ ןעֶסְקָא עֶמעֶפ ,טְלעֶגְניִרעֶגְמּורַא ָּךיִמ
 דָנּוא טְקּוצְרעֶפ סאָו ּבייֵל ַא איו ,רעֶלייֵמ עֶרייֵז טְכאַמעֶנְפיֹוא ריִמ ףיֹוא ןעֶּבאָה אייז 1

 ןעֶנעֶז רעֶנייֵּב עֶנייַמ עֶלַא דְנּוא ,רעֶסאוַו איו ןעֶראועֶנ ןעֶסאָגעֶגְטיֹוא ןיִּב ְּךיִא 15 : טֶעייֵרְׁש
 ןיִא ןעֶצְלאָמְׁשּוצ טְרעוֶו סאָָו םקאַוַו איז ןעֶראוָועֶג זיִא ץְראַה ןיימ ,ןעֶראוָועֶג טייֵרְּפְשְרעֶפ
 זיִא גְנּוצ עֶנייֵמ דְנּוא ,ןעֶּבְראַׁש ַא איו ןעֶראועֶג ןעֶקּורְט זיִא ַחֹּכ ןייַמ 16 :םֶרעֶדעֶנ עֶנייֵמ

 םעֶד ןיִא טְנעֶלעֶגְרעֶריִנַא ְּךיִמ טְסאָה אּוד דְנּוא ,ןְהעֶצ-קאַּב עֶנייֵמ ּוצ ןעֶראוָועֶג טְּפעֶהעֶּב
 טאָה עֶדְנייֵמעֶנ עֶטְכעֶלְׁש ַא ,טְלעֶנְניִרעֶגְמּורַא ְּךיִמ ןעֶּבאָה דְניֵה ןיִראָו 17 :טיֹוט ןּופ ּביֹוטְׁש
 ְךיִא 18 :ןעֶכאָטְׁשעֶנְכְרּוד סיִּפ עֶנייֵמ דְנּוא דְנעֶה עֶנייֵמ ןעֶּבאָה אייֵז ,טְלעֶגְניִרעֶגְמּורַא ְּךיִמ
 עֶנייֵמ ְךיִז ּוצ ןעֶלייֵטּוצ אייֵז 19 :ןָא ְּךיִמ ןעֶהעֶז דְנּוא ןעֶקּוק אייֵז ,רעֶנייֵּב עֶנייֵמ עֶלַא לְהעֶצ
 -ךעֶד ,ראַה ָא ,אּוד רעֶּבָא 20 :לָרֹוג אייֵז ןעֶּפְראוַו דייֵלְקרעֶּביֹוא ןייֵמ רעֶּביִא דְנּא ,רעֶדייֵלְק
 עֶלעֶז עֶנייֵמ ליָּצַמ אייֵז 21 :ףֶליִה עֶנייֵמ ּוצ ְךיִד לייֵא ,טייֵהְקְראַטְׁש עֶניימָא ,טיִנ ְךיִד רעֶטייוו
 ריִמ ףְלעֶה 22 :(עֶלעֶז) עֶניִצְנייֵא עֶנייֵמ בֶלָּכ םעֶד ןּופ דְנאַה רעֶד ןּופ ,ךְרעוֶוְׁש םעֶד ןּופ
 ;ריִמ רעֶּפְטְנֶע סקָא לעֶפּוּב םעֶד ןּופ רעֶנְרעֶה איד ןּופ דְנּוא ,ּבייֵל םעֶד ןּופ ליֹומ םעֶד םיֹוא
 עֶדְנייֵמעֶג רעֶד ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵמ וצ ןעֶמאָנ ןייד ןעֶלְהעֶצְרעֶד לעֶו ְךיִא 8
 עֶלַא ;ןעֶּביֹול םֶהיֵא ןעֶלאָז ראַה םעֶד ראַפ אָרֹומ ןעֶּבאָה סאָו איִד 24 :ןעֶּביֹול ְךיִד ְּךיִא לעוֶו
 ראַפ ןעֶלאָז לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶדְניִק עֶלַא דְנּוא ,ןעֶטְלאַה דֹובָּכִּב םֶהיֵא ןעֶלאָז בֹקֲעַי ןּופ רעֶדְניִק
 םאָדטְגיִדְריוִוְמּואְרעֶפטיִנ ָךיֹוא דְנּוא טְמְהעֶׁשְרעֶפ טיִנ טאָה רֶע ןיִראָו 28 :ןעֶּבאָה אָרֹומ םֶהיֵא
 טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶנְראָּבְרעֶפ םֶהיֵא ןּופ םיִנָּפ ןייַז טיִנ טאָה רֶע דְנּוא ןעֶמעֶרָא םעֶד ןּופ דְנעֶלֶע
 עֶגְנּולְמאַזְרעֶפ עֶסיֹורְג איִד ןיִא 26 :טְרעֶהעֶנ (אייַרְׁשעֶנ ןייַז) רֶע טאָהיֹוזַא ,ןְעיִרְשעֶנ םֶהיֵאּוצ
 -אָצעֶּב םיִרְדְנ עֶנייֵמ ְךיִא לעוֶו אָרֹומ םֶהיֵא ראַפ ןעֶּבאָה סאו איד ןעֶנעֶק ,ריד ןּופ ּביֹול ןייֵמ זיִא
 ןעֶלעוֶו םֶהיֵא ןעֶבּוז סאוָו איִד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טאַז רֶנּוא ןעֶסֶע ןעֶלעוֶו עֶגיִטיִמעֶד איד 27 :ןעֶל
 -עֶנ ןעֶלעוֶו רֶרֶע רעֶד ןּופ ןעֶקֶע עֶלַא 28 :ןעֶּבעֶל גיִּבִע זיִּב טעוֶו ץְראַה רֶעייֵא ,ראַה םעֶד ןעֶּביֹול
 די ִז יה ָז םִיֹוג איח ןּופ תֹוחָּפְׁשִמ עֶלַא דְנּוא ,ראַה טעֶד ּוצ ןעֶרְהעֶקְרעֶדיוִו ָךיִז דְנּוא ןעֶקְנעֶד

 ראפ
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 ראַה םעֶד ּוצ ןיִראָו 20 :ןעֶקיִּב ריִד ראָפ = ּואכָי :רֹודִל ינֹדאל מִי ְרְבַעַי עַרְז :הָיח אֵל וׁשְפַנו

 טְניִטְלעוֶועֶג רֶע דְנּוא הָבּולְמ איד טְרעֶהעֶג :הֶׂשָע יִּכ חל םִגְל וְתָקְרִצ ּודיִגַ

 ןּופ עֶטעֶפ עֶלַא 30 :רעֶקְלעֶפ עֶלַא רעֶּביִא גכ נב
 2 3 : : יושימ-ו יז י *

 ןעֶקיִּב ְךיִז דְּא ןעֶסֶע ןעֶלעוֶו רֶרֶע רעֶד יי א קי וְרל 0 0
 { יי + דנוא : " םֶבּוׁשְייִׁשְּפַנ :ינֵלֲהְַי תָֹחְנִמ יָמ-לֲע 3
 םעֶד ּוצ ןְרעֶד הב ע לע שי עֶלַא 22 ייִּכ עֶר אָריאאַל תֶוְמלַצ אָנְּב ךלַאּכ םג מְש עַל 4

 ןןְציִנְקְרעֶדיִנַא םֶהיֵא ראָפ ןעֶלעוֶו ביוטש  ןיִנִָל רע :ינְמַחני מַה ךתְנעְׁשִמֹד ְךֶטְבִׁש יִרְמִע הָּתַא ה

 ןעֶטְלאַהְרעֶד ןעֶנעֶק טיִנ טעוֶו רעֶנייֵק דְנּוא בִמ ךַא :הָיְָר יו ישא ןִמָׁשִב ָתְנׁשד יִרְצ נג ןֶמלְׁש

 טעוֶו ןעֶמאָז ַא :עֶלעֶז עֶנעֶנייֵא עֶנייֵז  ;םִמָי יְְרָאְל הָוהְי תיֵבְּב יִּתְבַׁשְו יח ימי-לַּב נפ ,רֶסֶחְו

 ןּופ ןעֶלעֶצְרעֶד טעֶז ןעֶמ דְנּוא ,ןעֶניִד םֶהיֵא דכ ==
 אייז 22 :רֹוד (ןְרעֶטעֶּמְׁש) םעֶדֹוצ ראַה םעֶד הב יִכְׁשִיו לֵּכַּת הָאֹולְמּו ץֶרָאָה הָוהיִל רֹומוִמ רוָרְל א

 ריז עלען דא עמק ןעֶעוֶו יי יקמ תורל הו למ אָ
 ּש = : : 4

: : 

 :ןּודמעֶג סֶע טאָה רֶע םאָד ןעֶרעוֶו ןעֶריֹוּבעֶג שרה רוה הָז יִעׁשייהלַאמ הר הָיְי אמ הָכְִב : אָׂשִי ;הָמְרִמְל עַּבְׁשִנ אלו וׁשְּפִנ אָׁשל אָׂשָ זאל רֶׁשֲא ה טעֶו סאוָו קְלאַפ ַא ּוצ ,טייֵקְניִטְכעֶרעֶג עֶנ 1

 :5 םילהת ואְׂשּנִהְו םֶכיׁשאֶר וםיִרֶָׁש וָאְׂש הֶלָמ בֵקִַיךינָּ יִׁשְקַבְמ ז

 = : 4 הָוהְי רֹוָבָּכַה למי הֶז ִמ :רוִבְּכַה ְךֶלֶמ אב םֶלוע = 8

 ןייֵמ זיִא ראַה רעֶד - דוָד ןּופ גְלאַזעֶג א !  םֶמׁשאֶרויִרָׁ וָאׂש :הָמְָלמ רוִבִנ הי ר זע 9
 -ָהעֶפ טיִנְראָג טעוֶו ריִמ ,(עֶטְריִה) ְךּוטְסאַּפ .ֶלֶמ הֶז איָה יִמ :דבָּכַה .דלֶמ אֹבָיו םלוע יֵחְתִּפּאְׂש
 איד ףיֹוא ןְרעֶגאַל ְּךיִמ טְּכאַמ רֶע 2 :ןעֶל :הָלָס רֹבָּכַ דֶלֶמ אּוה תִֹאָבִצ הָוהְי ד יו
 אייַּב ְךיִמ טְרְהיִפ רֶע ,רעֶטְרֶע (עדייוו) עֶניִרְנ הכ הפ

 טְקיווְקְרעֶד רֶע 8 :רעֶסאו עֶניִהּור איִד -לַא יִּתְחַטב .ּךֹּב יִהֹלֲא :אָׂשֶא יִשְפִנ הָוהְי ךיִלֵא דִוָדָל א 2
 ןעֶבעוֶו איד ןיִא ְךיִמ טְרְהיִפ רֶע ןעֶלעֶד עֶנייֵמ עד טא קי 5 םנ טל ללַ שבא

 ;ןעֶמאָנןייזןעֶמעוֶ ןּופ טייקְניִטְכעֶרעֶגןּופ = טי א יו יא
 ןּופ לאָמ םעֶד ןיִא ּוליִּפַא העֶנ ךיִא ןעֶז + םלטיכררסה הנ מחר כו הל 6 ה לי 2 !רָאיא ,} ךֵתָמֲאַב יִנַכ

 אָרֹומ טיִנְּךיֹוא ְּךיִאּבאָה ןעֶטאָׁש-טיֹוט םעֶד  -בָכְ ָךְְַהְּכ 'רכו-לַא ֵצָׁשִמּו ו יֵרֹועְנ תֹואְטַח -:הֶּמֵה 7
 טיִמ טְזיִּב אוד ןיִראָו ,םעֶטְכעֶלְׁש ןייק ראַפ

 ראַפ ןעֶטייִרְנְנָא טְסעוֶו אוד 2 :ְךיִמ ןעֶטְסעֶרְט אייֵז , ןעֶק ועֵּטִש ןייד דְנּוא טּור עֶנייֵד ,ריִמ
 טְניִר םֹוּכ ןייֵמ ,לֶהֶע טיִמ ּפאק ןייֵמ טְכאַמעֶג טעֶפ טְסאָה אּוד ,דְנייַפ עֶנייַמ ראָפ ׁשיִט ַא ריִמ
 ' ָךיִא דְנּוא ;געֶטְסְנעֶּבעֶל עֶנייֵמ עֶלַא ןעֶנאָיְכאָנ ָּךיִמ ןעֶלעוֶ דֶסֶח דְנּוא םעטוג ראָנ 6 :רעֶּביִא
 :(געֶט עֶנְנאַלנ עֶגיִּבֶע ףיֹוא ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶּביילְּב לעוֶו

 דכ םילהת
 ,טְלעוֶו איד ,טייֵהְלופ עֶרְהיֵא דְנּוא דְרֶע איִד טְרעֶהעֶג ראַה םעֶד ּוצ---דִוָד ןּופ גְנאַזעֶג ַא 1
 םיִמָי איד ףיֹוא טעֶטְסעֶפְדְנּורְגעֶג אייז טאָה רֶע ןיִראָו 2 :רֶהיִא ןיִא ןעֶניִזאוְו סאו איֵד א וא

 ןּופ גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןְהעֶנְּפיֹורַא טעוֶו רעֶֶו 2 :טייֵרְּבעֶגְנָא אייֵז רֶע טאָה ןעֶכייֵט איִד אייֵּב נו
 -לושנּוא טאָה סאוָו רעֶד 4 ?טֶרָא ןעֶניִלייֵה ןייַז ףיֹוא ןְהעֶטְׁש ןעֶק רעֶזֶז דְנּוא ?ראַה םעֶד
 ,טייֵקְׁשְלאַפ ּוצ הָמׁשְנ עֶנייֵז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא טיִנ טאָה םאו ,ץִראַה ראלק ַא דִנּוא ,דנעֶה עֶגיִד
 ןּופ הָכָרְּב ַא ןעֶטְלאַהְרעֶד טעוֶו רעֶד 5 :נאָרְטעֶּב םּוצ ןעֶריֹואוָוְׁשעֶג טיִנ טאָה סאָו דְנּוא
 זיִא עֶגיִזאָד סאָד 6 :רעֶפְלעֶה ןייַז זיִא אוו טאָנ םעֶד ןּופ טייקְגיִטְכעֶרעֶג דְנּוא ,ראַה םעֶד
 טְּבעֶה 7 :הָלָּפ ,בֹקֲעַי (ןופ טאָננ ָא םיִנָּפ ןייַד טְכּוז םאוָו---,םֶהיֵא טְשְראָפ סאו רֹוד סאָד

 יֵדְּכ ,ןעֶריִט עֶגיִּבִע רֶהיֵא ןעֶּביֹוהְרעֶד טְרעוֶו דְנּוא ,ןעֶציִּפְׁש עֶרייֵא ,ןְרֶעיֹוט רֶהיֵא ,ףיֹוא
 קְראַמְׁש ,ראַה רעֶד ?דֹובֵּכַה ָּךֶלֶמ רעֶד סאָד זיִא רעוֶו 8 ?ןעֶמּוקְניירַא לאָז דֹובַּכַה ְּךַלֶמ רעֶד
 ,ןעֶריֹוט רֶהיֵא .ףיֹוא טְּבעֶה 9 !הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא רֹוּבִנ ַא זיִא סאו ראַה רעֶד ,גיִטְכעֶמ דְנּוא

 -ּוקְנייֵרַא לאָז דֹובָּכַה ָּךֶלֶמ רעֶדיִדְּכ ,ןעֶריִט עֶניִּבֲע רֶהיֵא ָךייֵאטְּבעַהְרעֶד דְנּוא ,ןעֶציִּפְׁש עֶרייֵא
 :הָלָס ,דֹובָּכַה ָךֶלֶמ רעֶד זיִא רֶע .תֹואָבְצ ראַה רעֶד ?דֹובַּכַה ָּךְלְמ רעֶד זיִא רעֶוֶו 10 :ןעֶמ

 הכ םילהת
 ךיִא ּבאָה ריִד ןיִא !טאָנ ןייֵמ ַא 2 :עֶלעֶז עֶנייֵמ ָּךיִא ּבעֶהְרעֶד ,ראַה ָא ריִד ּוצ---.דִוָד ןּופ 1
 ריִמ רעֶּביִא דְנייַפ עֶנייֵמ טיִנ ְךיִז ןעֶזאָל ,ןעֶרעוֶו טְמעֶׁשְרעֶפ טיִנ ָּךיִמ זאל 2 ָךיִמ
 ןעֶזאַל רעֶּבֶא ,ןעֶרעוֶו טְמעֶׁשְרעֶּפ טיִנ ןעֶלעוֶו ריַד ףיֹוא ןעֶפאָה םאִו עֶלַא ְךיֹוא 3 :ןֶעייֵרְפ
 ,בעדֶו ןייֵד ןעֶסיוז ָּךיִמ זאָל ,ראַה א 4 :ןעֶרעֶו טְמעֶׁשְרעֶפ שְלאַפ טְסְנּוזְמּזא ןעֶנעֶז םאָוְו איד
 ןיראָ ;ְּךיִמ רֶהעַל דְנּוא ,תֶמָא ןייד ןיִא ןעֶטעֶרְשְּדיִמְּךאַמ 5 :ןעֶנעֶטְׁש עֶנייַד ְּךיִמ רֶהעַל דֵנּוא
 ,ראַה ָא 6 :נאָט ןעֶצְנאַג םעֶד ָּךיִא ףאָה ריִד ףיֹוא---ףליִה עֶנייֵמ ןּופ טאָג רעד טְזיִּב אּוד
 רעֶּבָא 7 :ןָא ביִּבִע ןּופ ָּךאַד ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראוָו ,םיִדָסַח עֶנייַד דְנּוא ,תֹונָמֲחַר עֶנייֵד קְנעֶדעֶנ
 עֶנייֵדְךאָנ טְרֶעייֵנ ; ןעֶקְנעֶרעֶג טיִנ אּוד טְסְלאָז םיִעָּׁשִּמ עֶנייֵמ דֶנּוא דְנעֶנּוי עַנייַמ ןּופ רֶניִז איד

 םידסח



 הכ םילהת
 ןעֶגעוֶו ,ןעֶקְנעֶדעֶנ ְּךיִמ אּוד טְסְלאָז םיִדָסֲח
 דָנּוא םּוג 8 !ראַה ָא ,םייקמּוג עֶנייד
 םּוראָד ,ראַה רעֶד ויִא :יִטְראַפְטְכעֶר
 :נעוֶו םעֶד ןיִא עֶניִדְניִז איִד רֶע טְנְרעֶל
 ןיִא ןעֶרְהיִפ רֶע טעֶו עֶניִטיִמעֶד איִד 9
 עֶניִטיִמעֶד איִד טעוֶו רֶע דְנּוא ,טְכעֶר םֶעָד
 ןעֶנעוֶו עֶלַא 10 :געוֶז ןייז ןעֶנְרעֶל ןעֶכאַמ
 ּוצ ,תָמָא דְנּוא דֶסֶח ןעֶנעֶז ראַה םעֶד ןּופ
 עֶנייַז דְנּוא תיִרְּב ןייַז ןעֶּטיִה סאָו איד
 םיִנעֶמאָנ ןייַד ןעֶנעֶו 11 :עֶסיִנְגיֵצ
 ןעֶּבעֶגְרעֶפ אּוד טְסְלאָז ,ראַה ָא ןעֶליוִו

 1006 ןכיהבכ

 א הָרּי ןכילַע ְודְי רֶָׁיְו ביִט :הָוהְיךביִמ ןַעַמְל הָּתַאל
 9 :ָכְדּד םִיָנַע רֵּמַליַו םָפְׁשִּמַּב םיוָנָע ְךֶרְדי :ְךֶרּדַּב םיִאְּטַה
 ;ויָתֹדָעְו ּותיִרְב יִרְצְִל תֶמָאְו דֶסֶה הָוהְי תוהרֶא-לֶכ
 4 ׁשיִאָה ָז יִמ :אוה-בר יִּכ נול ָתְחֹלמ הָוהְי מׁשדעמל
 13 וערת  יִלָּת בוטְּב ּוׁשְפַנ :רָחְבִי ךֶרֶדְּב ּונָדֹי הָוהְי אָרָי
 15 יִניֵ :םעיהל ּתיִרְבֹו אֵל הָוהְי דיִס :ץֶרָא ׁשֵרָי
 יז לַא-המ זי ְֶָמאיצּי אה '5 ההָילֶא דמְ
 וז יֵתֹוקְּצְּמִמ ּוביָחְרִה יִבָבְל תורָצ :ינָא ינָעְו דיִהָייִּכ יִנגָתְו
  יביִא האָר :יִתֹואטַה-לְכִל אָׂשויְמעיֲעדהַאר :ינָאיִצִה
 כ ילֵאיִנליִצַהו ִׁשְפַנ הָרְמִׁש :יִנאנְׂש סֶמָח תַאְנׂשְ ובֲרייּכ
 4 דר :ךותיק יכ יד רשי ביתי יבא
 :וָתורְצ לֹכִמ לֵאָרְׂשידתֶא םיִהֹלֲא

 :ליִּפ ןעֶנעֶז אייֵז ןיראָו ,דְניִז עֶנייֵמ וכ =
 ראַפ אָרֹומ טאָה סאז ןאַמ רעֶד ויִא רעוֶו 2
 ןעֶרְהעֶלעֶּב רֶע טעוֶו םעֶד---?ראַה םעֶד
 -ךעֶדְסיֹוא טעוֶו רֶע סאוָו געוֶו םעֶד ןיִא
 ןיִא ןעֶניֹואוְו טעֶז ׁשֵפָנ ןייַז 8 רק
 ןעֶלעוֶו רעֶדְניִק עֶנייֵז דְנּוא ,ןעֶטּוג םעֶד
 ויִא דֹוס םיִטאָנ 14 :דְנאַל סאָד ןיִנשֹרִי

 א יִּתְדַמָּב הָוריִבּויִּתְכַלָה יִמָתִּב יִנֲאייִּכ הָוהְייִנָּטְָׁש ודָוְדִל
 3 -יִּכ :יִּבִלְויַתויְלִכ הָפֹרְצ נו הָוהְייִנחְּב : ֶעְמֶא אֵל
 : -סִ יִּתְבׁשיראַל :ךתִמַאב יִּתְכַלַהְתַהְ יי דגל ךֶדְח
 ה םיִעַרְמ לה יִתאֵנָׂש :אֹוְבָא אֵל םימָלֲענשעו אְׁשייַמְמ
 6 =תֶא הָבְבְפ סאו יִפּכ ןייִקנִּב ץֵחְרֶא :בֵׁשֵא אֵל שיִצׁשְריעו
 ז :יֶתֹואלַפנ-לְכ ִֵסלּוהְדּּת לֶקְּב עֵמְׁשָל :הָוהְ ָּדהְְּמ
 + ףֶסָאָּתילַא :ךֶדֹובְּכ ןֵכְׁשִמ םֹוקְמֹוךתיּב ןַעְמ ִּתְבַהָא הָוהְי
 י םֶהיֵדיִּב -רֶׁשֲא :ייח םיִמָּד יֵׁשְנַא-םעֶו יִׁשְפַנ םיִאָּטַח-םִע

 וו גיעהו ינֲּפ דלא יִמְתִּב ֲִאְו :דֵָׂש הֶאְלְמ סֶעֵמיו הָמַז  .םדיא ןעֶטְכְראָפ םאִו איֵד ּוצ טְקעֶלְּפְטְנַא
 1 הוה ךֶרֶבֲא סיִלְֲקַמב רוָׁשיִמְּב הָדְמִע יְִנִר ןייז טְנאַקעֶּב אייֵז וצ טְכאַמ רֶע דְנּוא
 פ וכ -ָנעֶטְׁשעֶּב ןעֶנעֶז ןעֶניֹוא עֶנייֵמ 18 :תיִרְּב
 א יח זעָמ הָוהְי אָריֵא יֵּמִמ יִּעְׁשִיְו יִרֹוא ! הָוהְי 1 דִוָדָל טעוֶו רֶע ןיִראָו ,ראַה םעֶד ףיֹוא גיד

 2 יֵרָצ ירָשְּבתֶא לָכֵָל 6 םיערמ | לע בֶרָקִּב :רֶחָפֶא יַּמִמ :ץענ םעֶד ןּופ םיִפ עֶנייֵמ ןעֶהיִצְסיֹורַא

 3 הרָגֲחַמ ו יִלָע הָנֲהַתישִא :ולָפָ לָשב מדי יִבְאְו םֶראַּבְרעֶד דְנּוא ,ריִמ ּוצ ְּךיִד רֶהעָק 6
 ץֶראַה ןייַמ ןּופ תֹורָצ איִד 17 :דְנעֶלֶע ץֶנאַג ןיִּב דְנּוא דיִחָי ַא ןיִּב ָךיִא ןיִראָה ,ריִמ רעֶּביִא ְךיִד
 עֶנייֵמ ןָא העֶז 18 :טְפאַׁשְגִנֶע עֶנייֵמ ןּופ םיֹורַא ְּךיִמ היִצ ,ןעֶראָועֶג טְרעֶטייֵרְּבְרעֶד ןעֶנעֶז
 נייַפ עֶנייַמ ןָא העז 19 :דֶניִז עֶנייַמ עֶלַא ּביִנְרעֶפ דְנּוא ,טייֵקְגיִדיִמ עֶנייֵמ דְנּוא טייֵקְמעֶרָא
 .דֶנייַפ ָךיִמ אייֵז ןעֶּבאָה טְפאַׁשְדְנייַפ עֶׁשיִרעֶּביֹור ַא טיִמ דְנּוא ,ליִפ ןעֶנעֶז אייז ןיִראו
 -עֶּב ךיִא ןיִראָז ,ןעֶרעוֶו טְמְהעֶׁשְרעֶפ טיִנ ְּךיִמ זאָל ,ליִצַמ ְּךיִמ אייֵז דְנּוא ּבייֵל ןייֵמ טיִה 0

 ןיִראו ,ןעֶטְלאַהְרעֶד ְּךיִמ ןעֶלעֶו טייקְניִטְראַפְטְכעֶר דְנּוא טייֵקְצְנאַג 21 : ריד ןיִא ְּךיִמ ץיִש
 :תֹורָצ עֶנייֵז עֶלַא ןּופ לֵאָרְׂשִי זעֶלְרעֶד ,ראַה ָא 22 :ריִד ּוצ ףאָה ָּךיִא

 וכ םילהת
 ףיֹוא דְנּוא ,טייֵקְצְנאַג עֶניימ ןיִא ןעֶבְנאַגעֶג ןיִּב ךיִא ןיִראז !ָךיִמ טָּפְׁשִמ ,ראַה ָא---דִזָד ןּופ 1
 ָא ְךיִמ ףּורְּפ 2 :ןעְׁשטיִלְגְסיֹוא טיִנ ְּךיִמ לעדְו ָךיִא ,טְרעֶכיִזְרעֶפ ְּךיִמ ְךיִא ּבאָה ראַה םעֶד
 עֶנייֵמ ראָפ ןעֶנעֶז םיִדָסֲח עֶנייֵד ןיִראָו 8 :ץְראַה ןייֵמ דְנּוא ,ןעֶריִנ עֶנייֵמ עִרעֶטייֵל ,ראָה
 טיִמ ןעֶסעֶזעֶג טיִנ ןיִּב ְּךיִא 4{ :טייֵהְרְהאָו עֶנייד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְמּורַא ןיִּב ְךיִא דְנּוא ,ןעֶגיֹוא
 ;ןעֶמּוקְניירַא טיִנ ְּךיִא לעוֶו ןעֶנְראָּבְרעֶפ ָּךיִז ןּוהְט סאוָו איִד ּוצ דְנּוא ,ןעֶׁשְנעֶמ עֶׁשְלאַפ
 :ןעֶציִז טיִנ ְּךיִא ליוז םיִעָׁשְר איִד טיִמ דְנּוא עֶַטְכעֶלְׁש ןופ גְולְמאַזְרעֶפ איִד דְנייֵפ ּבאָה ְךיִא
 ְךיִא לעדֶו ןָפֹוא ןייֵא אֵזַא ףיֹוא דְנּוא ,טייֵקְגיִרְלּוׁשְמּוא טיִמ דְנעֶה עֶנייֵמ ןעֶׁשאַַו לעדֶז ְךיִא 6
 דְנּוא ,קְנאַד ןּופ לו םאַד ןעֶרעֶה ןעֶזאָל לאָז ְךיִא זַא 7 :ראַה ָא .ַחָּבְזִמ ןייַד ןְלעֶגְניִרְמּורַא
 היֹוה ןייד ןּופ גְנּוניֹואוְו איד ּביִל ּבאָה ְּךיִא ,ראַה ָא 8 :רעֶדְנּואוְו עֶנייֵד עֶלַא ןעֶלעֶצְרעֶד ּוצ
 ועֶביִדְניִז איִד טיִמ געי עֶנייֵַמ ןייַא טיִנ לעֶמאַז 9 :טְניֹואוְו דֹובָּכ ןייֵד ּואוְז טְרָא םעֶד דְנּוא
 -ְבעֶלְׁש רֶנעֶה עֶרייֵז ןיִא ןעֶּבאָה סאָו 10 :ןעֶּבעֶל ןייֵמ ןעֶׁשְנעֶמ עֶגיִדְלׁשַטּולְּב טיִמ רעֶדָא
 ןיֵא ןְהעֶג לעדֶז ְךיִא---ָךיִא רעֶּבָא 11 :דַחֹׂש טיִמ לּופ זיִא דְנאַה עֶטְכעֶר עֶרייֵז דְנּוא ,סעֶמ
 םעֶד ףיֹוא טְהעֶטְׁש םופ ןייַמ 12 :ְךיִמ גיִלעֶזְטייֵל דְנּוא ְּךיִמ זעֶלְרעֶד ,טייֵקְצְנאַג עֶנייֵמ

 :ןעֶשְנעֶּב ראַה םעֶד ְּךיִא לעֶזו ןעֶגְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןיִא ,געוֶו ןעֶדאָרְג
 זכ םילהת

 ?ןעֶּבאָה אָרֹומ ְּךיִא לאָז ןעֶמעוֶו ראָפ ,ףְליִה עֶנייֵמדְנּוא טְכיִל ןייֵמ זיִא ראַה רעֶד---רֶזָד ןּופו
 ?ןעֶּבאָה אָרֹומ ְּךיִא לאָז ןעֶמעוֶו ראָפ ,ןעֶּבעֶל ןייֵמ ןּופ טייֵהְקְראַטְׁש איִד זיִא ראַה רעֶד
 ןייֵמ ריִמ ּוצ ןעֶנְהעֶנעֶג דְנייֵפ עֶנייֵמ רְנּוא טרענירט עֶנייַמ ,טייֵל עֶטְכעֶלְׁש איִד ןעוֶו 2
 הָנֲחַמ ַא ןעֶו 3 :ןעֶלאַפעֶג ןעֶנעֶז דֶנּוא טְלעֶביֹורְטְׁשעֶג אייֵ ןעֶּבאָה יֹוזַא---ןעֶסֶע ּוצ ׁשייֵלְּפ

 טרעגאל -
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 ְךאָד טאָה יֹוזַא ,ריִמ ןעֶנעֶק ְּךיִז טְרעֶנאֹל  :ַחְטּוב יִנֲא תאֹוְּב הָמָחְלִמ יֵלָע םיַקָּתיסַא יִּבִל אָריידאְל

 ַא ןעֶו דנוא ,אָרֹומ ןייק ץְראַה ןייֵמ ֵּכְּב ְִבִׁש ׁטֶקִבַא הָתֹוא ; הי תֶאמ תל | חא +

 : א 11 0 = ינ ם : - =

 עֶיֵא 4 :ןְרעֶכיִזרעֶפ ְךיִמ ָךיִא ליה םעֶד רב הֶא רָתַמְּב י גר י הָעְר םיב = יְֵפצִ יִּכ ה
 ְךיִא זַא ןעֶבּוד ְךיֹוא ְךיִא לעוֶו יד דַנּוא נפ וּקַּב יִֵּל רַמָא ךל :יִננעַו יְִָחַ אר ְקָא לו הָוהִי 8 אי יו = ןלאעֶּבעֶנ ךיִא אה ךאז רמָׂש :הוהל הֶרְמא הָריִׁשָא הָעּוחְת יֵחְבו ולָהָאֵב ז ְםעֶּבעֶג ְךיִא ּבאָה ְּךאַז הָחְּבְַאְויתֹוביִבְס יְִיאדלַע ישא םוִרָי הָּתנְו ינמִמֹורי 8

 ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶגיֹואוְו לאָז טתילַא מִמ ו יָנּפ .סַּתילַא :ׁשֵּקַבֲא היה ךנ-תֶא 5
 ןעֶהעֶז ּוצ יֵדְּכ ,געֶטְסְנעֶּבעֶל עֶנייֵמ עֶלַא יא יִנֹבְעַק-לֵאָו יִנְמלַא חֶיָה יִתְרָע ְּךַדְבַע ףאְּב

 -וצְכאָנ דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ טייקְסיִז איִד הָוהְי יִנֵרֹוָה זכאי ה ינמוש יִמִאָו כאפ ישי 1

 ר ייז ןיא הער רומ ט לי ירא א יי יב יִּתנַמֲאָה ליפ .;םֶמָה חו רשי = ברמק ! יכ יהְצ 13
 לעֶדייֵּב ןייַז ןיִא 4 סי 2 טע קִוַח הָודײלֶא הק :םַײח ץְּב הָיה:-ביִמְּב תֹואְרל

 רֶע גאָט ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד ןיִא (הָּכּוסנ :הָויילֶא היו בל ץמַאו
 -ךאָּבְרעֶפ םעֶד ןיִא ןעֶטְלאַהעֶּב ָךיִמ טעוֶו = חב

 םעֶד ףיֹוא ,טְלעֶצעֶג ןייז ןּופ טְרָא םעֶנעֶב הָׁשִּתחַּ יְמִמׁשַרֲהַתילַא ירּוצ אָרְקֶא !הָוהְי ְךילֵא קל א
 :ןעֶּביֹוהְרעֶד ְּךיִמ רֶע טאָה ןייֵטְׁשְנעֶוְלעֶפ  יִפַׁשְּב יננַתּח לו עַמָׁש :רֹוב יַד יתלשמע יִנמִמ

 -םיֹוא ןייַז ּםאָק ןייֵמ טעדוֶו דָנּוצַא דְנּוא 6 "בע יִנ נכׁשִמְתלַא :ּךֶׁשָדְק ריִבָד-לֶא ידי יֵאָׂשָנִּב א 3

 ןעֶנעֶז סאָָו דְנייַפ עֶנייֵמ רעֶּביִא ןעֶּביֹוהעֶג הָערְו א יצ לָׁש לב א לי לד ו
 : = 3 טו והא םנתר ְַרְכּו םֶלֵעַפְּכ םֶהָלְדִּת :םֶבָבָלַּב

 א לעֶו א 8 5 6 . 1 -לֶא ייבי אל יִּכ וסֵהָל םָלּמְג םֹׁשֲ םֶהָל ןֵּת םֶהיֵדְי ה
 ,גָנֹולאַש ןּופ ןֶּבְרַה ַא טְלעֶצעֶג ְךייַז ןיֵא ןייַז רָב :םנְבִי אֵלָו מר ויי הָשֲַמלֶאְו היי תֶלֶעַפ 8

 ראַה םעֶד ןעֶּביֹול דְנּוא ןעֶגְניִז לעוֶו ךיִא  חַטֶב יב עֶּ יע :נֲחַּת לק עֶמָׁשייִּכ הָוהְי
 לֹוק ןייַמ רעֶה ,ראַה ָא 7 :גְנאַזעֶג ַא טיִמ  ּומָליש הָוהְי :טֵדֹהֲא ר 'מו יב ולעַויִּתְָעְ יּבל 5

 רעֶּפְטְנֶע דְנּוא ָךיִמ ניִלעֶוְטייַל ,םּורָּדיִא ןעוֶו = -תֶאדהכו דע-תֶא הָיִשֹח :אוָהוָחִׁשְמ תצׁשָי זַעְּו
 טֶכּוז---טְנאָזעֶג טְסאָה אּוד ןעֶו 8 :ריִמ :םָלֹשיד  םַאׂשַו םעדו ךתלֲַ

 ריֵד וצ ץראַה ןייֵמ טאָה יֹוזַא ,םיִנָּפ ןייַמ
 אזד ,ריִמ ןּופ םיִנָּפ ןייֵד טיִנ גְראָּבְרעֶפ 9 :ןעֶבּוז ָּךיִא לעֶו ,ראַה ָא ,םיִנָּפ ןייַד---טְגאָזעֶג
 ליִה עֶנייַמ ןעֶזעֶועֶג טְזיִּב אּוד ,ןְראָצ םעֶד ןיִא ןעֶנייֵנְּפֶא ריִד 8 טֶב כעֶנְק ןייַד טיִנ טְסְלאָז
 :ףֶליֵה עֶנייַמ ןּופ טאָב אּוד ,ןעֶזאָלְרעֶפ טיִנ דְנּוא ,ןעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ טיִנ ְּךיִמ טְסְלאָז אּוד
 ראַה רעֶד ְּךיִמ טעֶו יֹוזַא ְּךיִמ ןעֶזאַלְרעֶפ רעֶטּומ עֶנייַמ דָנּוא רעֶטאפ ןי יַמ ןעוֶו 0
 ןעֶנעוֶו ,געֶו ןעֶדאָרְג ַא ןיִא ְּךיִמ רֶהיֵּפ דְנּוא ,ראַה ָא ,געוֶו ןייֵד ְּךיִמ רֶהעָל 11 :ןעֶמעֶגְפיֹוא
 -יִדייֵלעֶּב עֶנייַמ ןּופ ןעֶליוִו םעֶד ּוצ ןְרעֶפְטְנֶעְרעֶּביִא טיִנ ְּךיִמ טְסְלאָז אּוד 12 :דִנייַפ עֶנייֵמ
 םאֶו עֶּכְלאָז דָנּוא ,תּודֵע עֶׁשְלאַפ ןעֶנאַטְשעֶגְּפיֹוא ריִמ ןעֶנעֶק ןעֶנעֶז םִע ןיִראָו ,רעֶנ
 וצ טְּביֹולְנעֶג טיִנ טעֶה ְּךיִא ןעדֶז (טְנאָצְרעֶפ טעֶה ָּךיִא 13 :ןעֶכאַז עֶׁשיִרעֶּביֹור ןעֶדעֶר
 ףיֹוא ףאָה 14 :עֶגיִד ןעֶּבעֶל איד ןּופ דְנאַל םעֶד ןיִא ראַה םעֶד ןּוּפ טייֵקְטּוג איִד ןעֶהעֶז

 ףיֹוא ףאָה (גאָז ְּךיִא) ,ץְראַה יד ןעֶקְראַטְׁש טעוֶו רֶע דִנּוא .ְּךיִד קְראַטְׁש !ראַה םע
 יַה םע
1 + 

= 

 חכ םילהת

 ָד ןּופ ריִמ ּוצ טיִנ טְסְלאָז אּוד ,זְלעֶפ ןייֵמ טְזיִּב אּוד ! ריִד ּוצ ףּור ָּךיִא ,ראַה ָא

 ןש : = 5 ִמ | { : 2 | - ןְרעֶדיִנ סאָו איד ּוצ ןעֶכיִלְנעֶג ןייַז ּךיִא לעזֶז ןעֶגייוֵנְׁש ר אּוד ןעוֶו רעֶמאַמ 220

 ּוצ ןֶעייֵּדְׁש ןייֵמ דְנּוא ;מעֶּבעֶג ןייֵמ ןּופ לֹוק םאָד ְּךאָד רעֶה 2 :ּבּורְנ רעֶד ןיִא ּפּורַא
 ָךיִמ טְסְלאָז אוד 8 :טְסאַלאַּפ ןעֶניִלייַה ןייַד ּוצ דְנאַה עֶנייֵמ א ֹוא ּבעֶה ָּךיִא ןעדֶו ריִד
 ןעֶדעֶר סאָו ,טְכעֶרְמּוא ןֹיהְט םאָה איֵד טיִמ דְנּוא ,םיִעָׁשְר איֵד טיִמ ןעֶהיִצְק לעדִזַא םיִנ
 וַצ ּבעֶנ 4 :ץֶראַה רֶעייֵז ןיִא םעֶטְכעֶלְׁש ןעֶמְכאַרְט אייֵז רעֶּבָא ,ם רַבַח עֶרייֵז טיִמ םֹוּלָׁש
 םּוא רֶהעָק ,אייֵז ּוצ ּבעֶנ דְנעַה עַרייַז ןּופ קְרעֶזַז איִד ָּךאָנ ,זיִא ,קְרעֶ רֶעייֵז איז יֹוזַא אייֵז
 ,ראַה םעֶד ןּופ קְרעֶו איד ןְהעֶטְשְרעֶפ טיִנ ןעֶליוִו אייז ןיִראָו 5 :םָנּולאָצעֶּב רֶעייֵז אייֵז ּוצ
 טיִנ אייֵז םעו רֶע דְנּוא ,ןעֶכעֶרְּבּוצ אייֵז טעוֶו רע ,דְנעַה עֶנייז ןּופ םיִׂשֲעַמ איד ּוצ דְנּוא
 :םעֶּבעַנ ןיימ ןּופ לֹוק םאָד טְרעַהעֶנ טאָה רֶע לייוַו ראַה רעֶד זיִא טְּביֹולעֶג 6 :ןעיֹוּבָפיֹוא
 ןייֵמ טֶעיּורְטְרעַפ םֶהיֵא ןיִא ןיִראָו ,רעֶצְנאַּפ ןייֵמ דְנּוא טייֵהְקְראַטְׁש עֶנייַמ זיִא ראַה רעֶד 7
 בְנאַזעֶג ןייֵמ טיִמ דְנּוא ,ץְראַה ןיימ ָּךיִז טייֵרְפ רעֶּביִראָד , ןעֶפְלאָה העֶב ןיִּב ָּךיִא דָנוא ץראז
 -קְראַמְׁש איֵּד זיִא רֶע נא! מייַהְק לְראַטְש עֶרייֵז זיִא ראַה רעד 8 :ןע : 6 םֶהיֵא ְּךיִא לעוו
 הָלֲחַנ ןייד ׁשְנעֶּב דְנּוא ,קְלאַפ ןייַד ףֶלעַה 9 :רעֶטְּבְלאַזעֶג ןייז זיִא == ןּופ טייֵה
 :ביִּבִע ףיֹוא זיִּב אייֵז ּבעֶהְרעֶד דְנּוא .אייֵז עד ןייוֵז דְנּוא
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 טכ םילהת
 טכ םילהת

 ,ראַה םעֶד ּוצ טעֶנ----דוָד ןּופ גְנאַזעֶג ַא 1
 ראַה םעֶד ּוצ טעֶנ !עֶקְראַטְׁש רֶהיֵא יֹוא
 םעֶד ּוצ טעֶנ 2 :טייֵהְקְראַטְׁש דְנּוא דֹובַּכ

 טְקיִּב ןעֶמאָנ ןייַז ןופ דֹובָּכ םעֶד ראַה

 עֶנְהעֶׁש עֶנייֵז ןיִא ראַה םעֶד ּוצ ָּךייֵא
 ראַה םעֶד ןּופ לֹוק םאָד 8 :טייקְגיִלייַה
 דֹובָּכ ןּופ טאָג רעֶד ,רעֶסאוַו איד ףיֹוא זיִא
 רעֶּביִא זיִא ראַה רעֶד ,טְמְרֹּוטְשעֶנ טאָה

 ראַה םעֶד ןּופ לֹוק סאָד 4 :רעֶסאַוו עֶליִּפ
 זיִא ראַה םעֶד ןּופ לֹוק סאָד .ַחֹּכ טיִמ זיִא
 ראַה םעֶד ןּופ לֹוק םאָד 2 :טייֵהְנְהעֶׁש ןיִא
 ראַה רעֶד ;רעֶמייֵבְנעֶנעֶט איִד טְכעֶרְּבּוצ
 ןּופ רעֶמייֵּבְנעֶגעֶמ איד ןעֶכאָרְּבּוצ טאָה
 איז טאָה רֶע 6 :ןֹונָבְל (גְראַּבנ םעֶד
 ןּונָבְל ,ּבְלאַק ַא איו ןעֶגְניִרְּפְש טְכאַמעֶג
 א טְכאַמעֶג רֶע טאָהו ןֹויְרִׂש דְנּוא
 לֹוק סאָד 7 :ריִטְלעֶזיִז גנּוי ַא איו יֹוזַא
 ןעֶמאַלְּפ טקאהעגפווא טאָה ראַה םעֶד ןּופ
 טאָה ראַה םעֶד ןּופ לֹוק םאָד 8 :רָעייֵפ
 ראַה יועָד ,רָּבְדִמ איִד ןְרעֶטיִצ טְכאַמעֶנ
 :שדק רָּבְדִמ איִד ןְרעֶטיִצ טְכאַמעֶנ טאָה

 ןְרעֶמיִצ טְכאַמ ראַה םעֶד ןּופ לֹוק םאָד 9

 רי-עַמְׁש :ֵּתִמֲא דיִּנַיַה רָמָע :

 1008 אל ל
 םכ טכ

 א דָֹבָּכ הָוהיַל ּובְר םיִלֵא .ָנְּב הָוהיִל ּובָה ךוֶרֶל רֹמְוִמ
 3 יֵתרַרְרַהְּב הייל וָתְתְׁשִה ָמְׁש דֹובְּכ הויל וְבָה וִעְו
 3 "לַע הָוהְי םיִעְרַה דובָכַה-לַא םִימַב-לַע הָודְי לק :שֶרֶק
 גל ;רֶהָהָּב הוה ליק חֶַּּ הָוהי-לול ;םיִבר םִיַמ

 : םדיקרמ לה ןרַאדתִא הָוהְי ִֵּׁשִיו םִרֶא רַב הָוהְי
 1 בָצֹח הָוב-ליק :םיִמַאְרְדִב ימְּכ ןֹוירִׂשְו ןֶטבְל לְנעֹומְּכ
 8 רָּבְדִמ הָוהְי לי רֵּבְרִמ ליִחְי הָוהְי לוָק :ׁשֵא תֹוָבָהְל
  ולְכיִהְבּו תֹחָעִי ףֲֶחו תֹליַא לָלוחי |הָוהְי ליִק :ׁשֶרָק
 יְךֶלֶמ הָוהְי בֶׁשּיו בֵׁשָ לו הָוהְי :דָֹבָּכ רֶמֹא כ
 וו ;םִֹלָּׁשַב וָּמַע"תֶא ְךֶרֶבָיהָוהְי ןֶּתִי מְַל וִע הָוהְי ;םֶלְֹל

 ֹל
 ג א יִנְּּלַדיִּכ הָוהָיָּדְמִמֹרַא :דִוָדְל תִיַּבַה תַּכְנֲח ריִׁש רֹומוִמ
 3 יֲִאְָרִּתַו ךילֵא ִּתִׁש יהלַא הָוהְי :יִל יִבאָתְחַמְׂשאִלְ
 + ורִז ;רוב יִדְרָזִמ ינמייח יִׁשְפנ לאז ְשְדִמ תיִלְַה הָוהְי
 : םײח יֲאְב ַָר יִּכ :וָׁשְרק רֶכול ּורוְווָדיִמֲה הָוהיל
 ? ֶלַׁשְּב יִּתְרָמָא יִנֲאַו :הָנַר רק יִכָּב יִלָי בֶרָעַב ונֹוצִרַּב
 8 וָ'יֵרְרַהַל הָּתְרַמְעָה צר הוי :םָלּועְל טומָאילַּב
 פ לֶאְו אָרֶא הָוהי ךַלֵא :לָהְבִניִתיָה נפ ְָרְִמִ
 ּךְדוַה תַחָׁש לא יֵּתְדרְּב לֵמָדִּב עַצְב"המ :ִנְַתֶא יָנדֲא

 11 רֹעוהָיָה הָוהְי ינְו הי
 15 יִנרּזְַּתַו יִקַש ָּתְהִּתִּפ 5 ליִחְמִל יֵדְּפְמִמ ָּתְכַפָה ;יֵל
 3 יהלֶא היי םֶּדִי אָלְו רֹובָכ ר מל :הָחְמִׂש
 ָךֶדֹוא ם ועל

 אל אל
 3 א הרֶׁשֹוַבַא-לַא יִתָסָה הָוהְי-ְךֶּב : דֶוָרְל רֹומְזִמ ַחצנמַל
 3 הדָרַהְמ דָא ו נא הטַה :יִמְּלַפ ְךתָקְרִצְּב םָלו על

 איִד ּפֶא טְהיִצ רֶע דְנּוא ,ןעֶדְניִה איִד

 :דֹובָּכ עֶלַא םֶהיֵא ןעֶּבעֶג לעֶּפְמעֶט ןייַז ןיִא דְנּוא ,רעֶמייֵּב-דְלאַז איִד ןּופ רעֶמעֶלְּב
 ףיֹוא ְּךֶלֶמ םֶלֵא ןעֶציִז טעוֶו ראַה רעֶד ;לּוּבַמ םעֶד רעֶּביִא ןעֶמעֶזעֶג זיִא ראַה רעֶד 0
 ןעֶׁשְנעֶּב טעוֶו ראַה רעֶד ,קְלאַפ ןייַז ּוצ טייֵהְקְראַטְׁש ןעֶּבעֶג טעוֶו ראַה רעֶד 11 :ביִּבִע
 :םֹולָׁש טיִמ קְלאָפ ןייַז

 ל םילהת
 ְךיִא 2 :שֶדְקִמַה תיֵּב םאָד ןייַז ָּךְנַחְמ טעוֶו ןעֶמ ןעוֶו דיִל ַא דְנּוא ,דֵוָד ןּופ גְנאַזעֶג ַא 1
 טיִנ טְסאָה אּוד דְנּוא ,ןעֶּביֹוהְרעֶד ּךיִמ טְסאָה אּוד ןיראוָו ראַה ָא ןעֶּבעֶהְרעֶד ְּךיִד לעוֶו
 ּבאָה ְּךיִא ,טאָג ןיימ ,ראַה ָא 5 :ןָעייֵרְּפ ריִמ רעֶּביִא ְךיִז ןעֶלאָז דְנייֵפ עֶנייֵמ זַא טְזאָלעֶגּוצ
 טְכאַרְּבעֶנְפיֹורַא טְסאָה אּוד ,ראָה ָא 4 :טְלייֵהעֶג ְּךיִמ טְסאָה אּוד דְנּוא ,ןֶעיִרְׁשעֶנ ריִד ּוצ
 טיֵנ לאָז ְּךיִא זַא ןעֶּבעֶל םייַּב ןעֶטְלאַהְרעֶד ְּךיִמ טְסאָה אּוד ,לֹואְׁש םעֶד ןּופ עֶלעֶז עֶנייֵמ
 םאָד טֶּביֹול דֶנּוא ,םיִדיִסֲח עֶנייַז רֶהיֵא ,ראַה םעֶד ּוצ טֶּנְניִז 2 :ּבּורְג איד ןיִא ןְרעֶדיִנְפּורַא
 ןייז ןיִא ,גיִנְראָצ רֶע זיִא קיִלְּבְנעֶגיֹוא ןייַא רּונ ןיִראָו 6 :טייקְניִלייַה עֶנייֵז ןּופ םיִנָמְכעֶדעֶג
 רעֶד ןיִא רעֶּבָא ,טְכאַנ ַא רעֶּביִא רּונ טְרֶעיֹוד ןייוַועֶג םאָד ,ןעֶּבעֶל זיִא ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו
 ְךיִא זַא טְכאַרְמעֶג ריִמ ְּךיִא ּבאָה הָוְלַׁשְּב ןעֶזעוֶועֶנ ןיִּב ְּךיִא ןעוֶו 7 :נְנאַזעֶג ַא זיִא הירְפ
 אזד טְסאָה ןעֶלאַפעֶגְליֹואוָו ןייַד ןיִא ,ראַה ָא 8 ::יִּבִע ףיֹוא ןעֶׁשְטיִלְגְמיֹוא טיִנ ְּךיִמ לעוֶו
 ןייד ןעֶטְלאַהע יֶּב טְסאָה אּוד ןעוֶו ,טייֵהְקְראַטְׁש טימ ןְהעֶמְׁשעֶּב לאָז גְראַּב ןייֵמ זַא טְכאַמעֶג
 ראַה םעֶד ּוצ דְנּוא ,ראַה ָא ;ּךיִא ףּור ריִד ּוצ 9 :ןעֶראוָועֶג ןעֶקאָרְׁשְרעֶד ְּךיִא ןיִּב יֹוזַא םיִנָּפ
 רעֶד ּוצ ּפּורַא העָנ ָּךיִא ןעוֶו ,טּולְּב ןייַמ ןיִא זיִא ןיוִועֶג ַא ראַפ םאָָו 10 :ןעֶטעֶּב ָּךיִא אּוהְט
 רעֶהְרעֶד 11 ?תֶמֶא ןייֵד עי סֶע ןעֶק רעֶדָא ?ןעֶּביֹול ּביֹוטְׁש רעֶד ְּךיִד לאָז ?ּבּורְג
 טְרְהעֶקְרעֶפ טְסאָה אּוד 12 :רעֶפְלעֶה ןייֵמ אייֵז ,ראַה ָא !ְּךיִמ גיִלעֶזְטייֵל דְנּוא ,ראַה ָא
 -ְךאַגעֶגְנָא ָּךיִמ טְסאָה דְנּוא ,קאַז ןייֵמ ןּוהְמעֶנְּפָא טְסאָה אּוד ;ץְנאט ַא ּוצ ןעֶנאַלְק ןייֵמ
 ,ןייַז ליִמְׁש טיִנ דְנּוא ,ןעֶבְניִז ּביֹול ריִד ּוצ לאָז דֹובָּכ ןייַמ יֵדְּכ 13 :טייקְניִדייֵרְּפ טיִמ טְלעֶט
 גיִּבֶע ףיֹוא ןעֶּביֹול ְךיִד לעוֶו ְּךיִא ,טאָנ ןיימ ,ראַה ָא

 אל םילהת
 ְךיִמ זאָל :ָּךיִמ ְּךיִא ץיִׁשעֶּב ,ראַה ָא ריִד ףיֹוא 2 :דוָד ןּופ גְנאַזעֶנ ַא---רעֶנְניִז םעֶד ּוצ 1

 :טייקְניִטְכעֶרעֶג עֶנייד ךרוד ןעֶניִרְטְנַא ְךיִמ ְּךאַמ ,גיִּבִע ףיֹוא ןעֶרעוֶו טְמְהעֶׁשְרעֶפ טיִנ
 ןעֶקְראַטְש ַא ּוצ ןייַז ריִמ טְסְלאָז אּוד ,ליִצַמ ָּךיִג ְּךיִמ אייֵז ,ריִמ ּוצ ןעֶריֹוא עֶנייֵד גייֵג 3

 זלעפ 6
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 :ינְִׁשהְל תורוצִמ תיִבְל זועְמ-דוצְל ! יכ הָיָה יִנֵליִצַה

 :ינלֲהנְתּו ְִחְנַּת ּףְִׁש ןעמלו החֶא יְִחּוְִמּו יִעְלַמייִכ 4

 דִוקְפַא ףְיִּב :ועְמ הֶּתַאיִּכ יִלּונְמִמ ז תֶׁשֶרמ יִנֲאִצוּת ה

 םביִרְמְַּה יִתאֹנֶׁש :תֶמֶא לָא זהוהְי יתֹוא הֶחיִרְּפ יִחּור 1

 הֶחְמָׂשֶאְ הָליִנָא :יִּתְחַטִּב הודײלַא יִנֲא אוָׁש-יֵלְבַה 8

 אֹלְו :יִׁשִַנ תֹרָעְּב ָתְעַ יײנע-תֶא ָתיִאָר רֶׁשֲא ּךֶדֶמַמְּב 9

 :דִוהְי יח :יִלְנַר בֶתְרָּמַ ָתְרַמְפַה בֵיֹואדיְּב יִנַּתְרְַמֶה י-

 יב יִלְכ יִּכ :יְִמִבו ְפַנ יניע םִעַכְּב הָׁשְׂשִע יִל'רַצ יֵּכ עג

 ָכִמ :וששָע מצוי יִנעּב לֵׁשָּכ הָחָנֲאְּב יֵתֹוְׁשו יַיַה 2

 יאר יִמ דַחַּו ףאמ ו יִנֵכׁשלְ הָּפְרֶח ִתָיָה יֵרְצ

 יי

 יֵמא-דיִמ לינק יתֹחע ּךָיְּב :הֶּתִא לא יִּתְרַמָא 1

 :דֶרסַחְב יִנעיִׁשֹה ךדְעילַע ְךינָּפ הָריֵאָה :יִּפְדְרַמּו עז
 :לואׁשל ּומדָיםיִעְׁשִרּוׁשְביךיֶתאֶרְק יִּכ הָֹׁבא-לַא הָוהְי 8

 הדֲאֹנִּב קָתָע קיִּצ-לַע תֹורָבְּדַ רֵקָׁש ייִתְפׂש הָנְמלֲאַּת 9
 םימֹוחַל תל  ךיֶאֹרילָּתנַפְצירָׁשֲאל ְךְבְּמ בָר הָמ :חֶבָו כ
 ׁשיִא יֵסְכרמ ךִנְּפ רֶתְְּב  םִיִתְמַּת :םָדָא יֵנְּב דֶננְךּב יג
 תל הֹוהְי ,ד :תֹנֹשְל ביִרֵמ הָּכְסְּב םנּפְצִּת 2
 ;רֹוָצְמ ריעְּב יִל ֹוְּדְסַה 5
 ּובֲהַא :ךל לֵא יִעַשב יצנֲתַּמ ליק ָּתְעַמָׁש ןכָא ךיניע דָנְנִמ 4

 רֶתלַע םֵּלַׁשְמּו הָוהְי רֶצֹנ םיִנּומֲא וע הוהְי-תֶא
 ;הָוהיִל םיִלֲחְיִמַ-לָּכ ָכְבבְל ץַמֲאָיו ּוקְזִח :הָוָאנ הֶׂשֹּפ הכ

 בל

 םֶלָאיִרְׁשַא :הָאָטַח ימְּכ עֵׁשְפיֹוׁשְיִרְשַא ליִּכׂשמ דוָחְל א 3
 ִתְשרֲַה יּכ ּוהימְר חוב אָז עו הוי בֹׂשֲחיאְל 5

 2 אל םילחת
 ריִמ יִדְּכ ,זיוה ןעֶטְסעֶפ ַא ּוצ דְנּוא ,זְלעֶפ
 ןייֵה טְדיִּב אוד ןיִראָו 4 :ןעֶפְלעֶה ּוצ
 ןעֶנעוֶו רֶנֹוא ,גְנּוטְסעֶפ עֶנייֵמ דְנּוא זְלעֶמ

 דְנּוא ןעֶטייֵל ּךיִמ אּוד טְסְלאָז ןעֶמאָנ ןייַד
 ןעֶהיִצְסיֹורַא ְּךיִמ טְסְלאָז אוד 2 :ןעֶרְהיִפ
 ריִמ ראַפ ןעֶּבאָה אייז םאֶו ץעֶנ םעֶד ןּופ
 עֶנייֵמ טְזיִּב אוד ןיִראָו ןעֶטְלאַהעֶּב
 לְהעֶּפעֶּב דְנאַה עֶנייַד ןיִא 6 :טייֵהְקְראַטְש
 ְךיִמ טְסאָה אוד ,(טְסייֵג) ַחּור ןייֵמ ְּךיִא
 -ויִרְמ) רֶעיִּתְמֶא אוד ,ראַה ָא טְזעֶלעֶגְסיֹוא
 םאו איִד דְנייֵּפ ּבאָה ְּךיִא 7 :םאָנ (רֶע
 ןעֶנעֶז םאִוו טייֵהְׁשְלאַפ ףיֹוא ןעֶּפאָה
 םיֹוא ְּךיִמ רעֶכיִזְרעֶפ ְּךיִא רעֶּבָא ,(לֶבָה

 ןיִּב דְנּוא ְּךיִמ ְעייֵרְפ ְךיִא 8 :ראַה םעֶד
 טְסאָה אּוד לייוו ,דֶסֶח ןייֵד טיִמ גיִטְסּול
 -ךעֶד טְסאָה אּוד ,דְנעֶלְע ןייֵמ ןעֶהעֶזעֶג
 רָנּוא 9 :עֶלעֶז עֶנייֵמ ןּופ תֹורָצ איִד טְנעֶק

 ןיִא ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא טיִנ ְּךיִמ טְסאָה אּוד
 טְסאָה אּוד ,דְנייֵפ םעֶד ןּופ דְנאַה איִד

 -ייֵרְּבְרעֶפ רעֶד ןיִא םיִּפ עֶנייֵמ טְלעֶטְׁשעֶג
 ןיִראָו ,ראַה ָא ְּךיִמ ניִלעֶזְטייֵל 10 :גְנּוט
 זיִא טְלאַטְׁשעֶג עֶנייֵמ ;גְנֶע ויִא ריִמ

 ןְרֶעיֹורְט ְךְרּוד ןעֶראוָועֶג טְרעֶדְנֶעְרעֶפ
 -אָו 11 :ּבייֵל ןייֵמ דְנּוא ׁשֵפֶנ ןייֵמ ּוליִּפַא

 ְךרּוד טְגיִדְנֶעעֶג ָּךיִז טאָה ןעֶּבעֶל ןייֵמ ןיר
 ,דְניִז עֶנייֵמ ָךְרּוד טְלעֶכיֹורְטְׁשעֶג זיִא ַחּכ ןייֵמ ,ןעֶצְפיִז ָּךְרּוד ןעֶרְהאָי עֶנייֵמ דְנּוא ,רֶעיֹורְט

 ןעֶראוָועֶנ ְּךיִא ןיִּב רעֶגיִדייֵלעֶּב עֶנייִמ עֶלַא ןּופ 12 :טְכאַמְׁשְרעֶפ ןעֶנעֶז רעֶנייֵּב עֶניימ דְנּוא

 ףוא ,םיִנֵכְׁש עֶנייֵמ וצ דְנאַש ּוצ רֶהעֶז

 ;ריִמ ןּופ עפל ִּדיִז ןעֶלְגאוָוְרעֶפ ,סאַג רעֶד ףיֹוא ְּךיִמ ןעֶהעֶז
 סאוָו איִּד ;(דְנייֵרְפ) עֶטְנאַקעֶּב עֶנייֵמ וצ קעֶּרְׁש ַא

 -ךעֶפ ןיִּב ְּךיִא 8
 ַא איז יֹוזַא ןעֶראוָועֶג ןיִּב ְךיִא ,רעֶטיֹוט ַא איוו ץְראַה םעֶד ןּופ ןעֶראָועֶג ןעֶסעֶג

 ןּופ ְּךיִלְקעֶרְׁש ויִא םִע ,עֶליִפ ןּופ רעֶר איִד רעֶה ְּךיִא ןיִראָו 4 :יַלּכ עֶנעֶריֹולְרעֶפ
 1 0 ,* = : ןייֵמ ריִמ ןעֶמְכאַרְמ דְנּוא ריִמ םּורַא ןעֶמאַזּוצ ְּךיִז טור אייז ןעוֶו ,םּורַא םֶגְניִּר

 ּבאָה ְּךיִא ,ראַה ָא היד ףיֹוא טְרעֶכיִזְרעֶפ ְּךיִמ ּבאָה ָךיִא רעֶּבָא 12 :ןעֶמעֶנ ּוצ ׁשָפָנ
 ליִּצַמ ְּךיִמ אייֵז ,דְנאַה עֶנייִד ןיִא ןעֶנעֶז ןעֶטייֵצ עֶנייַמ 16 :םאָנ ןייֵמ טְזיִּב אּוד ,טְגאָזעֶג
 ןעֶטְּכייֵל םיִנָּפ ןייֵד זאָל 17 :רעֶנאָיְכאָנ עֶנייֵמ ןּופ דְנּוא דְנייַפ עֶנייַמ ןּופ דְנאַה רעֶד ןּופ
 טְמְהעֶׁשְרעֶפ טיִנ ְּךיִמ זאָל ,ראַה ָא 18 :רֶסֶח ןייַד ָּךְרּוד ריִמ ףְלעַה ,טְכעֶנְק ןייַד רעֶּביִא
 ןעֶלעוֶו אייז ,ןעֶרעֶו טְמְהעֶׁשְרעֶפ ןעֶלעוֶו םיִעָׁשְר איִד ,ריִד ּוצ ףּור ָּךיִא ןיִראָו ,ןעֶרעוֶו
 ןעֶרעוֶו םּוטְש ןעֶלאָז ,(רעֶלייֵמנ ןעֶּפיִל עֶׁשְלאַפ איד 19 :ּבּורְנ איִד ןיִא ןעֶנייוֵוְׁש ליִטְׁש
 עֶנייֵד זיִא םיֹורְנ איו 20 :דְנאַש דְנּוא הָוֲאַנ טיִמ ;ְּךעֶרְפ קיִדַצ םעֶד ףיֹוא ןעֶדעֶר סאָו איד

 ְךיִז ןעֶצישעֶּב סאוָו .ְּךיִד ןעֶטְבְראַפ םאָוָו איִד ראַפ ןעֶנְראָּבְרעֶפ טְסאָה אּוד סאו
 סיִנעֶגְראָּבְרעֶפ איִד ןיִא אייֵז טְסְגְראָּבְרעֶפ אּוד 21 :רעֶדְניִק-ןעֶׁשְנעֶמ איִד ןעֶנעֶק ריִד ןיִא

 איד ןּופ לעֶדייַּב םעֶד ןיִא אייֵז טְסְלאַהעֶּב אּוד ,ןעֶׁשְנעֶמ עֶצְלאָטְׁש איד ןּופ םיִנָּפ ןייַד ןּו
 -ְךעֶדְנּואוְו ַא ריִמ טיִמ טאָה רֶע ןיִראָו ,ראַה רעֶד זיִא טְּביֹולעֶנ 22 :ןעֶנְנּוצ עֶׁשיִרעֶגיִרְק
 רעֶנייֵמ ןיִא טְגאָזעֶג ּבאָּה ְּךיִא דְנּוא 23 :טאָטְׁש עֶטְסעֶפ ַא ןיִא ,ןּוהָטעֶג רָסֶח ןעֶראַּב
 סאָד טְרעֶהעֶנּוצ טְסאָה אּוד רעֶּבָא ,ןעֶניֹוא עֶנייַד ראָפ ןּופ ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ ןיִּב ְּךיִא ,גָנּולייֵא
 עֶנייֵז עֶּלַא ,ראַה םעֶד טְּביִל 24 :ןְעיִרְׁשעֶנ ריִד ּוצ ּבאָה ְךיִא ןעֶו ,טעֶּבעֶג ןייַמ ןּופ לֹוק
 ןעֶלאַצעֶּב ּוצ טְרְהעֶמְרעֶפ רֶע דְנּוא ,ראַה רעֶד טעֶטיִה עֶניִּביֹולְג איִד ,(עֶמּורְפנ 2
 עֶלַא ץְראַה רֶעייַא טְגיִטְסעֶפ דְנּוא טְקְראַטְש 2 :(ץֶלאַטְׁשנ הָוֲאַב טיִמ טּוהַט סאו םעֶד

 :ראַה םעֶד ףיֹוא ןעֶפאָה סאוָו איִֵד

 ,םייקּוב

 בל םילהת
 =עֶגְרעֶפ זיִא :ָנּוטעֶרטְרעֶּביִא איד סאו רעֶד זיִאטְשְנעֶּבעֶג----ְנּוזייוַוְרעֶטְנּוא עֶנייֵא דֵזָד ּוצ 1
 טְנעֶכעֶר ראַה רעֶד סאו ,שְנעֶמ רעֶד זיִא טְשְנעֶּבעֶג 2 :טְקעֶדְרעֶפ זיִא דֶניִז איִד דְנּוא ,ןעֶּב
 ָּךיִא ןעזֶו ןיִראָו 8 :טייֵקְשְלאַפ ןייק אָד טיִנ זיִא טְסייֵג ןייַז ןיִא דְנּוא ,דֶניִז איִד טיִנ םֶהיֵא

 באה



 גל בל םילהת
 רעֶנייֵּב עֶנייֵמ ןעֶנעֶז יֹוזַא ןעֶגיוִוְׁשעֶנ ּבאָה
 -ָנאַג םעֶד ןֶעייֵרְׁש ןייֵמ ןעֶנעוֶו טְליֹופְרעֶפ
 טְסְכאַמטְכאַנ דְנּוא גאָט ןִיראוָו 4 :גאָט ןעֶצ
 סאָד ,דְנאַה עֶנייֵד ריִמ ףיֹוא רעוֶוְׁש אּוד
 יּוזַא ןעֶראוָועֶג טְרְהעֶקְרעֶפ זיִא טְפאַז ןייֵמ
 :הָלָס ,רעֶמּוז םיִא טייֵהְנעֶקּורְמ איִד איו
 דְנּוא ,טְנאַקעֶּב ריִד ְּךיִא ָּךאַמ דְניִז עֶנייֵמ 8
 ָךיִא ,טְקעֶדְרעֶפ טיִנ ְּךיִא ּבאָה דלוש עֶנייֵמ
 עֶנייֵמ ןייַז הָדֹומ לעוֶו ְּךיִא ,טְנאָזעֶג ּבאָה
 ריִמ אוד טְסאָה יֹוזַא ,ראַה םעֶד ּוצ דְניִז
 :הָלָס ,דְניִז עֶנייֵמ ןּופ רֶלוׁש איִד ןעֶּבעֶנְרעֶפ
 -ּורָפנ דיִסָח רעֶדעֶי טעֶֶו ןעֶנעוֶוְטְסעֶד ןּופ 6
 רעֶמְכעֶר רעֶד ּוצ ןייַז לֵלַּפְתִמ ריִד ּוצ (רעֶמ
 -ְךעֶפ רעֶסאַו עֶסיֹורְנ ןעוֶו טְרֶעייֵג ,טייֵצ
 טיִנ םֶהיֵא ּוצ אייֵז ןעֶלעוֶו ,ןעֶמּוק ןעֶגְנּוצייֵלְפ

 םיִנעֶגְראָברעֶּפ עֶנייֵמ טְזיִּב אּוד 7 :ןעֶכייֵרְג
 טיִמ ,תֹורָצ ןּופ ןעֶטיִה ְּךיִמ טְסעֶו אּוד
 דְנּוא ןעֶטעֶר ְּךיִמ אּוד טְסעֶֶו גְנאַזעֶנ
 גּולְק ְךיִד לעוֶו ְּךיִא 8 :הָלָס ,ןעֶלְגְניִרְמּורַא
 ןעֶזייוו געזֶו םעֶד ריִד לעז דְנּוא ,ןעֶכאַמ
 טעוֶו גיֹוא ןייֵמ ,ןְהעֶנ טְסְלאָז אּוד סאו
 טיִנ טְלאָז רֶהיֵא 9 :ןעֶּבעֶב הָצֵע עֶנייֵא ריד
 -ךעֶפ סאוָו לעֶזֶעֶליֹומ דְנּוא דְרעֶפ איז ןייז
 םיִּבעֶג דְנּוא םיֹוצ ַא טיִמ ,טיִנ ןעֶהעֶטְׁש
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 4 דֵּבְבִּת והָליִלְו םֶמֹוי  יִּכ :םֹיַהילְּכ יִתְנָאָׁשְּב יִמָצִצ יֵלְב
 ה יִתאָּמַחה ;חלס ץיק ינְבְרַחְּב ידשל ְךֵפְהִנ טא יק
 הָיהיליִָׁשִפ לע הָדוא יִּתְרַמָא ִתיְִכאָל יה ְּךֵעיָדֹוא
 + -יכָב ֵלפְתִי תאֹלַע :הָלֶס יִתאָּטַח ןֶוע ָתאָׂשָנ הָתַא
 אֵל יומא םיִּבַר םִיָמ טל קר אֹוצמ תעָל ל ללא ! דיִסָח
 טלפ ער יִנְְצִה רַעַמ יל רֶתפ הָּתא ;ּועינַי
 5 לע הָצֵעיִא ךֶלת יז ךרדְּב ךריִאְ ךלִבׁשִא ;הָלָס
 ןיא רֶרפְּכ סִסָּכ !ויְהֶּתילַא :יִניֵע

 7 ינבביסת

 ָע וירע ךירירי- ןולזיז ןיבד
 ײן= = הי -- =

 : ַחְמֹבַהְ עשרל םיבאכמ םיִּבַר :ךֶלֵא בֶרק לֵּב םֹלְבִל

 ווםיקידצ ּלינָו הָהיִב יתְמִׂש סי ֶסֵה יִּ
 ;בֶלייֵרְׁשײלָּכ ּויְֵרַהְ

 גל גל
 א הָוהיל יָדֹוד :הָּלִהְת הואָנ םיִרָׁשִיַל הָוהיִּב םיִקיִּדַצ ּנְנַר
 3 ּוביִמיה ׁשֶדָח ריִׁש ול ּוריִׁש :ולירְמַז רֹׂשָע לֶנְּב רנִכְּ
 + :הָנּמַאַּב ּהְׂשֲעַמילָכְו הָוהי-רַבְד רֶׁשָייִּכ :הָעּורְתִּב ןנ
  רַבָדְּב :ץֶרָאָה הָאֹלְמ הָוהְי דֶסֶה טֵפְׁשִמּו הָקָדְצ בֵַהֹא
 ז דַּנַּכ םָנֹּכ :םֶאָבְצ-לֶּכ ויִפ חורְבּו ושֵעָנ םִיִמָׁש הָוהִי
 8 יי הָוהְיִמ ּוִאְרָי  :תֹומֹוהְּת תוִרְצֹאְּ ,ןתֹנ םיַה ימ
 ַמָא אוָה יִּכ :לֶבַת יִבְׁשי-לֶּכ רוי ּּמִמ ץֶרָאָה
 ' תֹובְׁשִחַמ אינה םיוג תַצִע ריִּפֲה הָוהְי :דֹמעיו הָוצאּוְה
 וו רָדל וּבִל תֹובׁש חַמ רֹמֵַּת סע הָוהְי תַצִע :םיִּמִע
 ופ הָלֲהַנְל רַחָּב !םֶעָה ויְלֲא הָוהְי-רֶׁשֲא יֹוגַד יִרְׁשַא :רֶדָו
 13 ;םֶדָאָה יִנְב-לּכ--תֶא הֶאְר הָוהְי 5 םִיַמְׁשִמ ;ול
 13 דַחָי רצה :ץרָאָה יִבְׁשִי-לְּכ לֶא ַחינְׁשִה וּתְבְׁשְדֹכִמִמ
 5 בר עֶׁש ׁשֹונ ְךֶלֶּמָה ןיא :!םֶהיֵׂשֲע עלְב-לָא ןיֵַּמִה םָּבִל
 17 הדעישתל םּוּפֲה רֵקָׁש :ַחְּכ-בֶרִּב לֵצְני-אָל רֹוּבִנ ליח
 18 םיִלֲחֹלִַל אר לֶאו הָוהְי ןיע הָּנִה ;טְלַמַ אֵל וליֵח בֶרֶבּו

 ּנֵׁשְּפַנ :םֵעְרַּב םֶתֹו קלי םָׁשּפַנ תִוַּמִמ ליִצַהְל ;ָּדְסַהְל רֶע יֵדְּכ ,ןעֶסיִלְׁש ליומ סאָד םֶהיֵא ןעֶמ זּומ : ייזי= = : +ִל םע יו : 4

 רעֶד רעֶּבָא ,(ןעֶנאָטעוֶו) ןעֶצְרעֶמְׁש ליִּפ טאָה עֶׁשָר רעֶד 10 :ןעֶנְהעֶנעֶג ריִד ּוצ טיִנ לאָז
 טֶעייֵרְפ 11 :םּורַא דָסֶח רעֶד טְלעֶנְניִר םֶהיֵא ,ראַה םעֶד ףיֹוא ְּךיִז טְרעֶכיִזְרעֶפ םאוָו

 רֶהיֵא עֶלַא טֶנָניִז דְנּוא ,םיִקיִדצ רֶהיֵא ְּךיִלְהעֶרְפ טייַז דְנּוא ,ראַה םעֶד טִייִמ ְָּךייַא

 : .רעֶצְרעֶה עֶגיֵמְראַפְסְכעֶר
 בל םילהת

 :עֶניִטְכיִרְפיֹוא איד ּוצ ןְהעֶׁש זיִא גְנאַזעֶגְּביֹול !ראַה םעֶד ןיִא ,םיִקיִדְצ רֶהיֵא םֶגְניִז 1
 טְגְניִז 8 :ןעֶטייז ןְהעֶצ ןּופ לעֶדיִפ ַא טיִמ םֶהיֵא ּוצ טְגְניִז ,ףְראַה ַא טיִמ ראַה םעֶד טְקְנאַד 2

 זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו אה ןיִראָז 4 :גְנֹולאַׁש טיִמ טּוג טְליִּפְׁש ! ריִׁש םֶעייֵנ ַא םֶהיֵא ּוצ

 טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג טֶּביִל רֶע 8 :םייֵהייֵרְט טיִמ זיִא ןּוחְט םעֶצְנאַג ןייַז דְנּוא ,גיִטְראַפְטְכעֶר
 ןּופ טְראָו םעֶד ָּךְרּוד 6 :ראַה םעֶד ןּופ דֶסֶח םעֶד טיִמ לּופ זיִא דֶרֶע איד .טָּפְׁשִמ דְנּוא
 ןייַז ןּופ ַחּור םעֶד ְּךְרּוד דנּוא ,ןעֶראָהעֶג טְכאַמעֶג לעֶמיִה איִד ןעֶנעֶז ראַה םעֶד

 -יוה ַא איז םַי םעֶד ןּופ רעֶסאַו סאָד ןייַא טְלעֶמאַז רֶע 7 :ןעֶראַׁשְרעֶה עֶצְנאַג עֶרייֵז ליֹומ
 םעֶד ראָפ ןעֶטְכְראָפ ְּךיִז ןעֶלאָז סֶע 8 :תֹורָצֹוא איִד ןיִא ןעֶדְנּורְנְּפָא איִד טְגעֶל רֶע ךעֶמ

 ןעֶקעֶרְשְרעֶדטְלעוֶו רעֶד ןּופ רעֶניֹואוָוְנייֵא עֶלַאְּךיִז ןעֶלעוֶו םֶהיֵא ראַפ ,רֶרֶע עֶצְנאַג איֵד ראַה

 םֶע זיִאיֹוזַא ,ןעֶטאָּבעֶג טאָה רֶע ;ןעֶראָועֶג םִע זיִא יֹוזַא ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע ןיִראָז 9
 טאָה רֶע ;(ןעֶדייַה) םִיֹונ איִד ןּופ הָּצֵע איִד טְרעֶטְשּוצ טאָה ראַה רעֶד 10 :ןעֶנאַטְשעֶּב

 ףיֹוא טעוֶו ראַה םעֶד ןּופ הָצֵע איִד 11 :רעֶקְלעֶפ איִד ןּופ ןעֶקְנאַדעֶג איד טְרְהעוֶוְרעֶפ
 טְשְנעֶּבעֶג 12 : רֹוד ּוצ רֹוד ןּופ (ןעֶּבייֵלְּב טעוֶונ ץִראַה ןייַז ןּופ ןעֶקְנאַדעֶג איד ,ןעֶּביוַלְּב גיִּבע
 -ךעֶדְסיּוא ְּךיִז טאָה רֶע םעֶכְלעוֶו קְלאָפ םאָד ,טאָג ןייַז זיִא ראַה רעֶד סאָו קְלאַפ סאָד זיִא

 טֶהעֶז רֶע ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ ּפּורַא טְקּוק ראַה רעֶד 13 :סלייֵהְטְּבְרֶע) הָלֲחַנ ןייֵז ּוצ טְלְהעוֶו

 עֶלַא ףיֹוא גְנּוטְכַא רֶע טעג גְנּוציִז רעֶטייֵרְּבעֶגְנָא ןייַז ןּופ 14 :רעֶדְניִק-ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא
 רעֶד ןעֶמאַוּוצ רעֶצְרעֶה עֶרייַז טעֶדְליִּב םאָו רֶע 12 :רֶרֶע רעֶד ןּופ רעֶניֹואוְועֶּב
 םיֹורְג ַא ְּךְרּוד ןעֶרעוֶו ןעֶפְלאָהעֶג טיִנ ןעֶק גיִנעֶק ַא 16 :םיִׂשֲעַמ עֶרייֵז עֶלַא טְהעֶטְׁשְרעֶפ

 רוצ ׁשְלאַפ זיִא דְרעֶּפ םאָד 17 :ַחֹּכ ןעֶס יֹורְג ְךְרּוד ןעֶרעוֶו לּוציִנ טיִנ ןעֶק רֹוּבִנ ַא ,לִיַח
 גיֹוא םאָד ,העְז 18 : ןעֶניִרְטְנַא ןעֶכאַמ טיִנ רֶע ןעֶק טְפאַרְק רעֶסיֹורְנ ןייַז טיִמ דְנּוא ,םֶליִה
 םאָו איִד רעֶּביִא (דְנּוא) ,םֶהיֵא ראָפ ְּךיִז ןעֶטְכְראַפ סאוָו איד רעֶּביִא זיִא ראַה םעֶד ןּופ
 םיִא ןעֶרְהעֶנְרעֶד ּוצ אייז דְנּוא טיֹוט ןּופ ןייַז ּוצ ליִצַמ ׁשֶפֶנ רֶעייֵז יִדְּכ 19 : דֶסֶח ןייֵז ףיֹוא ןעֶּפאָה

 רעננוה 64
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 נבל חַמְׂשִי ֹובִּכ :אוה ּוננִּו ּונְרָש הָיהיִל הָתְּכִח 21

 רֶׁשֲאַּכ ּונֵלְע הָוהְי ּךְדְסַחייִהְי !ּונְחָטְב ָׂשְּדִק םֶׁשִב יִּכ 2

 מ גלח
 רל ל

 :דֵיו ּוהְׁשַרְנל ךֶלְמיִבָא יִנְפִל ּומְעַט-תֶא וָתֹנַשְּב דיָהְל א

 הָוהְִב :יִפְב תִֶהְת דיִמָּת תֵעלְכִּבהוה-תֶא הָכְָבַא
 ּתִא הָוהיִל יֵלְדַנ : ּוחָמׂשִיְו םָנעְִּמׁשִ יִׁשפַנ לֶּלַהְתִּת 4
 -ֶּכִמּו נו הָוה-תֶא יִּתְׁשִרָה :והְחַי ִמְׁש הָמִמֹורְנ ּו ה

 :ורָפְחי-לַא םֶהיֵנְּפּו ּורֲהָנְו ילִא א :ָנָליִצַה יִֹורעִמ 6
 הָנח :וָיִׁשה ווֹורֲע-לְכִמּו עֶמָׁש הוה .אֵרָק יִע ;
 בוטייִכ יאָ מְעַט :םֵצְלחַיַו 5 ביִבּפ הָהְידַאְלמ 9

 יּכ ויָׁשרְק הוהי-תֶא ּואֵרְי : וָּכ-דְסֶחָו רֶבָּנַה יִרְׁשַא ָוהְי
 הרָוהְי ִשְ וכֵערְויִׁשָר םיִריִפַּכ ;ָאדיל -ישְחִמ ןיא

 הרָוהְי תַאְִי יִליועְמִׁש םִנָביוְבְל .+ שי יִהְסְחַי-אְל וי
 תָאְרל םיִמי בַהֹא םִיַח ץֵפְחַה ׁשיִאָה-יִמ :םֶכְדֶּמַלֲא
 רוס ;הָמְרִמ רֵּכַּדִמ ְךֶתָפְׂשּו עֶרַמ ָּךָנֹוְׁשְל רֶצְנ :בֹומ 4

 -ללֶא הָוהְ ינ םֹלָׁש ׁשֵּקִּב בָֹט-הַׂשִַ עֶר 16
 תי בל עי ב הָוהְי נפ :םֶתְעוַש-לֶא וי םיִקיִּדַצ :ד
 ;םֶליִצַה םֶתֹירְצילְּכִמּו עֶמְׁש הוה וקעצ יי ץרָאמ 15
 תֹּבַר :ַעיִׁשוי ַחרייֵאְכַּד-תֶאְ .בלדידבשנל הָוהִי בֹורָק 2
 וָתֹומְצע-לְּכ רמׂש :הָיהְי ונְליצַו םֶלְּכמּ קיד תִָר 1
 יאָָׂשְו הֶעְר עֶׁשְר תֶתֹומְּת :הֶרָּבְׁשִנ אֵל הֶנִהַמ תַחַא
 ָכ ּוְׁשֲאי אֵלְ ֹויְרְבִע ׁשֵפְנ הָוהְי הָדֹוּפ :ּומָׁשֲאְי קידַצ 5

 נפ } ּוהּפְדְרָו
 ז: *

 הל הי
 ו

 -ו-=- + יִמֲחְל-תֶא םהל = בירי-תא הוהי הביר | דוְרְל א 2

 ןראָרקל רֹגְכּו תִנֲה קו :ִתְְעְב הָמֹולְו הָצו ןְנֶמ 3

 :ןעֶראוועֶג םִמֶה רעֶשְרעֶפ טיִנ

 הק נל םילחת
 םעֶד ּוצ טְפאָה ׁשֶפֶנ רעֶזְנּוא 20 :רעֶנְנּוה
 רעֶזְנּוא דְנּוא ףְליִה עֶרעֶזְנּוא זיִא רֶע ,ראַה

 טֶעייֵרְפ םֶהיִא ןיִא ןיִראָו 21 :רעֶציִׁשעֶּב
 ןעֶגיִלייֵה ןייֵז ףיֹוא ןיִראוָו ,ץְראַה רעֶזְנּוא ְּךיִז
 זאָל 22 :טְרעֶכיִזְרעֶפ ְךיִז ריִמ ןעֶּבאָה ןעֶמאָנ
 ,ראַה ָא ,םִנּוא רעֶּביִא ןייֵז דָסֶח ןייֵד ְּךאָד
 ;ריִד ּוצ ןעֶפאָה ריִמ איז יֹוזַא

 דל םילהת

 טְרעֶדְנֶעֶרעֶּפ ְטאָה רֶע ןעוֶו---דִוָד ןּופ 1

 רֶע ןעוֶו ְּךֶלְמיִבֲא ראָפ דְנאַטְׁשְרעֶפ ןייַז
 ויִא דְנּוא ןעֶּביִרְטעֶגְקעוֶוַא םֶהיֵא טאָה
 ראַה םעֶד לעוֶו ְּךיִא 2---:ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא
 ּביֹול ןייֵז טעֶו דִיִמָּת ,טייֵצ עֶלַא ןעֶּביֹול
 לאָז ראַה םעֶד ןיִא 8 :ליֹומ ןייֵמ ןיִא ןייַז

 ןעֶלעוֶו עֶדְנעֶלְע איד ,ןעֶמְהיר ׁשֵפְנ ןייֵמ ְּךיִז
 :ןֶעייֵרְּפ ְּךיִז ןעֶלעוֶו דְנּוא ןעֶרעֶה םִע
 דְנּוא ,ריִמ טיִמ ראַה םעֶד םיֹורְג טְכאַמ 4

 -ייֵהְרעֶד ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶמאַזּוצ ריִמ ןעֶזאָל
 ראַה םעֶד טְשְראָפעֶג ּבאָה ְּךיִא 2 :ןעֶכ
 ןּופ דְנּוא ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶג ריִמ טאָה רֶע דְנּוא
 ליִצַמ ְּךיִמ רֶע טאָה ןעֶקעֶרְׁש עֶנייֵמ עֶלַא
 םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז 6 :ןעֶועֶועֶג
 טעֶטְכייֵלעֶּב ןעֶנעֶז רְנּוא ,טְקּוקעֶנְפיֹורַא

 ןעֶנעֶז רעֶסְכיִזעֶגְנָא עֶרייֵז דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג
 ראַה רעֶד דְנּוא ,ןעֶפּורעֶג טאָה רעֶמעֶרָא רעֶגיִזאָד רעֶד ?

 ְךֶאְלַמ רעֶד 8 :תֹורָצ עֶנייֵז עֶלַא ןּופ ןעֶפְלאָהעֶג םְהיֵא טאָה רֶע דָנּוא ,טְרעֶהעֶג סֶע טאָה
 טייֵרְפעֶּב רֶע דְנּוא ,םֶהיֵא ראָפ ְּךיִז ןעֶטְכְראָפ סאוָו איד םּורַא ְךיִז טְרעֶגאַל ראה םעֶד ן ןּופ

 -לעוֶו ׁשְנעֶמ םעֶד ויִא ליֹואוְו ,טּוג זיִא ראַה רעֶד זַא ,טְהעֶז דְנּוא םִע טְבּווְרעֶפ 9 :אייֵז
 ןיִראָה ,עֶניִלייַה עֶנייִז רֶהיֵא ,ראַה םעֶד ראַפ אָרֹומ טאָה 10 :םֶהיֵא ןיא ְּךיִז טְציִׁשעֶּב רעֶכ
 ראַפ 7 ז ןעֶטְכְראַפ סאו איד

 { .ןרעֶגוה רְנּוא - עֶכאַמ

 / :ןעֶלְהעֶפ םעֶטּוג ןייק טעוֶו ,ראַה םעֶד ןעֶׁשְראַָפ סאו איִד רעֶּב :ןעֶלְהעֶפ טיִנְראָג טעוֶו ,םֶהיֵא
 ;ןעֶנְרעֶל ראַה םעֶד ראָפ אָרֹומ איִד ְךייֵא לעדֶז ְךיִא ,ּוצ ְךיִמ טְרעֶה ,רעדניק -עֶהַא טמ

 א ְךעֶו ןעֶּבייֵל עֶנְנּווי 1

 ?ןעֶהעֶז ּוצ געֶט עֶטּוג טְּביִל (רעדונ ןעֶּבעֶל טְרְהעֶנעֶּב רעֶבְלעוֶו ׁשְנעֶמ רעֶד זיִא רעדֶו 2
 טייֵקְׁשְלאַפ טיִנ ןעֶלאָז אייֵז ןעֶצפעֶל עֶנייֵד דְנּוא ,םעֶטְכעֶ ןּופ גְנּוצ עֶנייַד טיִהעֶּב 4

 ְמּוק 2

 עטכ ְלֶש ןּופ ּפָא רֶהעַק 152 :ןעֶרעֶר

 106 : ְךאָה םֶהיֵא

 :אייֵרְׁשעֶנ רֶעייֵז ּוצ ןעֶריֹוא עֶנ 5 ףדיי"

 ז ןּופ םיִנעטְכעֶרעֶנ רֶעייֵז ,םעֶטְכעֶלְׁש ןּוהְּט
 רעֶד דִנּוא ,ןֶעיַרְׁשעֶנ ןעֶּבאָה
 :תֹורָצ עֶרייֵז 1 ןדפ
 אָה סאָו איד טְפְלעֶה -ַע
 ראַה רעֶד םֶהיֵא ויִא עֶלַא ןּופ רעַּבָא ,םעֶט

 ;ןעֶבאַרְּבּוצ טיִנ טְרעֶה אייֵז ןּופ םֶכיי
 1 == יי

 ןעֶלעֶו דְנייַפ קיִדַצ םעֶד  ןעֶּבאָה סאו

 רעֶד 19

 םֶהיֵא גאָו דְנּוא םֹולָׁש ְךּוז ,םעֶטּוג אּוהְט דְנּוא ;
 דְנּוא ,םיִקיִדַצ איִד ּוצ (טעֶדְנעוֶועֶנ) ןעֶנעֶז ר םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איד

 םאוָו איִד ןעֶנעֶק זיִא ראַה םעֶד ןּופ םיִנָּפ םאָד 7
 ןעֶדייֵנְׁשְרעֶפ ּוצ רֶרֶע רע

 ןעֶזעוֶועֶג ליִצַמ אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,טְרעֶהעֶנ םִע טאָה ראַה
 זאָנ זיִא ראַה ר

 -כעֶלְׁש ליפ טאָה קיִדַצ רעֶד 0 :הָטיִמעָנ סעֶנעֶמיֹוטְׁשּוצ ַא ןעֶּב
 :ליִצַמ

 איִד דִנּוא ,עָׁשָר םעֶד טעֶטייֵט עֶטְכעֶלְׁש סאָד 2
 טְגיִרְל וׁשָרעֶפ

 (םיִקיִדַצ איִד) אייֵז 8

 דְנּוא ,רעֶצְרעֶה עֶנעֶכאָרְּבּוצ איִד ּוצ טְנעֶה

 רעֶנייֵב עֶניַײַז א טיִהעֶּב רֶע 1

 טְזעֶלְרעֶד ראַה רעֶד 28 :ןעֶרעֶו
 טיִנ ןעֶלעוֶו םֶהיֵא ןיִא ְּךיִז ןעֶציִׁשעֶּב עֶכֶלעוֶו עֶלַא דְנּוא ,טְכעֶנַק עֶנייֵז ןּופ ׁשֵפַנ םאָד
 :ןעֶרעֶֶו טְניִדְלִי :שְרעֶפ

 הל םילהת

 = ןעֶמְלאַה םאִװ איד טיִמ הָמָחָלִמ טְלאַה ,רעֶניִרְק עֶנייַמ טיִמ ראַה ָא גירק---דִוָד ןּופ 1

 : וָלַמ ריִמ טיִמ

 היִצ דַנּוא 9 :ףֶליֵה

 :הָמ
 ַה יו

 םיד ןרַא

 עֶנייֵמ ּוצ העָטְש דְנּוא ,רעֶצְנאַּפ םעֶד דְנּוא == ֵׁש םאֵד ןָא ףיירק 2
 עֶנייַמ ןעֶנעֶק (געוֶוו םעֶד םיִלְׁשָרעֶפ דָנּוא ויִּפְׁש םעֶד :

 רענאיכאנ

 עי, ,,-/,,,- ,/,.,,ץ גן,

 += 0 )אז



 םילהת
 ןיִּב ְּךיִא ,שֶפָנ ןייֵמ ּוצ גאָז ; רעֶגאָיְּכאַנ
 טְמעֶׁשְרעֶפ ןעֶלעוֶו םִע 4 ףֶליֵה עֶנייַד

 ןעֶכּוז סאָָו איִד ,ןעֶרעוֶו טְנעֶלְרעֶפ דַנּא
 ןייֵמ ןעֶטְכאַרְט סאָו איד ;ׁשֶפָנ ןייֵמ
 יִניִהַא ןעֶרְהעֶקְּפָא ָךיִז ןעֶלעוֶו םעֶּטְכעֶלְׁש
 ;ןעֶרעֶו טְמעֶׁשְרעֶפ ןעֶלעוֶו דְנּוא ,רעֶט

 1015 הל
  יׁשֵקַבְמ ֹומְִֵּי ּוׁשֵבַי :יִנָא ְּךֵתפְשִי יִׁשְּפנְל רַמֶא יִּפִדְר
 ה יינְפַל ץְֹּכ יְהִי :יִתָעָר יּבְׁשִח ּורְפחַיְו רֹוַחָא ּוּכִי יִׁשְפַנ
 5 תרֵּקלַקלְַו ֶּׁשִח םֶּכְרַד-הְי : הָחֹּד הָוהְי לו ַחיִר
  םְֶּׁשִר תַחָׁש יִלינְמִמ םָנחייֵּכ :םֶפְדר הָוהְי ךאלמּו
 8 וֵּתְׁשִרְו עֶדי אֵל טָאוש ּוהֲאֹובְּת של ורְּפָה םֶנִח
 5 הָוהיּב לייְתיׁשְּפת :הָב-לְּפִי הָאֹוׁשְּבוָרּכְלִּת ןמְטירְׁשֲא
 ' ךֹומְכ ִמ הָוהְי הָנְרַמאֹּת ו יִתֹמצַע לָכ :תָעשיִּב ׂשיִׂשָּת
 וו יִרֵע ןצמּוקִי :לוִמ ן ןֹויְבֶאָו ינָעַו ּונֵּמִמ ָוְִמ יע ליִצַמ
 ופ זרַהָּת הָעָר יִנ שי :יִנלאׁשי יִּתְַ-אָל רֶׁשֲא סֶמָח
 זית קֶׂש יִׁשוֿבִל םֶמֹלֲחַּבו נאו גיִׁשְִַל לוָכְׁש הָבּט
 וו ָליחֶאְּכ עֵרּכ :בָׁשָת יקיח--לע יֹפלִפְֹיִׁשְפִנםיִִּ
 וט וָקְמָׂש יִעְלַצְבּו :יִתְהַׁש רֶרֹק םא-לּכֲאַּכ יִּתְכָלַהְתִה
 :ּוּמָד-אֹלְו ּועְרָק יִתְעֹיאָלו םיִכָנ יֵלָע ּופְפִאָנּוּפְסִאָ
 ול הָאָרת הִּּכינֹרֲא :ּומיִּנׁש יִלָע קֶרָח גמ ינעל יִפַָחְּב
 8 לֶהָקּב ֶדֹא :יִָדיְִי םיִריְִִּמ םֶהיֵאְּׂשמ יִׁשְפִנ הָביִׁשָה
 ופיֵאָנְׂש רֶקׁש יבא יִליּוחְמְׂשי-לֵא ָּדְַלְהַא םּוצָע םִעְּב בֶה
 כ ץרא-יענת לֶעְוּורָּבִַי םולָׁש אָל יִּכ :ןעיוצְרִָי נח

 יו! ֶאָה ורְמֲאםֿפיִלָ ּוביֲחְו :ןׂשֲחי ֿרמ ירְבַד
 עפ -לַא יָנֹדֲא ׁשרָחָּת-לַא הָוהְי הָתיִאָר  ּונניֵע הָתָאַר חֶאָה
 23 יָנֹדאַו יַהלַא יִָּפְׁשִמְל הָּציֵקָהְו הָריֵעָה :יִּנֵּמִמ קָחְרִּת
 24 :יִל-ּוְמׂשִי--לֵאְו ?לָא יי ְךקַדצַּכ יִנְֵּפִׁש יביִרְל
 הכ {ּוהְנֲעַלַּב ּוְמאֹ-לַא יּנׁשְפַנ חָאָה םֶּכִלִב ורְמאֹי-לַא

 הֵדלכּו תֶׁשְביּשְּבִלְייִתעָר יחמש ּוח  ְּפחּושֵב
 יז ךיִמָתּיְמאּיו יִקְדִצ יִצִפַח ֹוְמְׂשְִו טרָי יִלָע םיִליֵּדְנַּמַה
 25 ּףקָדִצ הָנְהִּת יִנוׁשָלּו :ֹּדְבַע םָֹלָׁש ץֵפָחַה הָוהְי ֵּדִי
 :תֶּלְִּת םֹו-לָּ

 םעֶד ראַפ עֶוזעֶלְּפ איז ןייַז אייֵז ןעֶזאָל 5
 לאָז ראַה םעֶד ןּופ ָּךֶאֶלַמ רעֶד דְנּוא ,דְניוִו
 לאָז געֶו רֶעייֵז 6 :ןעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ אייֵז

 ַא רֶנּוא ןייַז גיִׁשְטיִלְג דְנּוא רעֶטְסְניִפ
 :ןעֶנאָיְכאָנ אייֵז לאָז ראַה םעֶד ןּופ ְּךָאָלַמ
 ריִמ ראָפ אייֵז ןעֶּבאָה טְסיִזְמּוא ןיִראָו ?

 ןעֶגְראָּבְרעֶפ ץעֶנ םעֶכיִלְּבְראָדְרעֶפ רֶעייֵז
 ַא ׁשֶסָנ ןייֵמ ראַפ אייֵז ןעֶּבאָה טְסיִזְמּוא
 לאָז גְנּוטְסיִוְרעֶפ ַא 8 :ןעֶּבּורְנעֶג בּורְג
 -לעֶו ןּופ ,ןעֶרעוֶו טְּכאַרְּבעֶג ּםֶהיֵא רעֶּביִא
 ץעֶנ ןייַז ןיִא דְנּוא ,טיִנ םייַח רֶע עַכ

 רֶע לאָז ןעֶגְראָּבְרעֶפ טאָה רֶע םעֶבְלעֶו
 לאָז גְנּוטְסיוִוְרעֶפ ןיִא ,ןעֶרעֶָו ןעֶגְנּואוָוְצִּב
 ןייֵמ דֵנּא 9 :ןעֶלאַפ ןייַרַא רֶהיֵא ןיִא רֶע
 ,ראַה םעֶד ןיִא ןייֵז ְּךיִלְהעֶרְפ טעֶו ׁשֶפָנ
 :ףֶליִה עֶנייֵז ןיִא ןֶעייֵרְפ ְךיִז טעוֶו איז

 ַא ןעֶנאָז ןעֶלעוֶו רעֶנייֵּב עָנייֵמ עֶלַא 0
 -ְךאַטְש זיִא םאָוָו םעֶד ןּוֿפ ןעֶמעֶרָא םעֶד ליִצַמ זיִא רעֶכְלעֶֶו ,ְךייֵלְג ריִד ּוצ זיִא רעדֶו ,ראַה
 סֶע 11 :ףןֶלְזַג) רעֶּביֹור ןייַז ןּופ ןעֶניִטְפְראַדעֶּב דְנּוא ןעֶדְנעֶלֶע םעֶד דֶנּוא ,םֶהיֵא ןּופ רעֶק
 ;ְךיִמ אייֵז ןעֶנעֶרְפ ,טיִנ םייוו ָּךיִא סאָָו םאָד ,תּודֵע עֶניִטְלאַוַועֶג ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז
 רעֶּבָא 13 :ןעֶּביִרְמעֶּב ּוצ ׁשֶפָנ ןייֵמ יֵדְּכ ,םעֶטּוג ראַפמעֶטְבעֶלְׁש טימ ריִמ ןעֶלאַצעֶּב אייֵז 2
 ןייֵמ ּבאָה ְָּךיִא ,רייֵלְקעֶגְנָא קאַז ַא ְךיִא ּבאָה ,ןעֶזעֶועֶג קְנאַרְק ןעֶנעֶז אייז ןעוֶו---ךיא
 ;טְרְהעֶקעֶג קירּוצ םיֹוׁש ןייֵמ ןיִא זיִא טעֶּבעֶנ ןייֵמ דְנּוא ,ןעֶטְסאַפ טיִמ טְגיִנייֵּפעֶב ׁשֶפָנ
 ,רעֶדּורְּב ַא רעֶדָא ,דְנייֵרְפ א ןעֶזעוֶועֶג טְלאָו רֶע איו יֹוזַא ,ןעֶּגְנאַגעֶגְמּורַא ןיִּב ְּךיִא 4
 :ןעֶגיֹוּבעֶגְנייַא טְצְראוַוְׁשרעֶפ ןעֶזעוֶועֶנ ְךיִא ןיִּב ,רעֶטּומ עֶנייֵז רעֶּביִא טְרֶעיֹורְמ רעֶנייֵא איז

 ---טְלעֶמאַזְרעֶפ ְּךִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טייֵרְפעֶג ְךיִז אייֵ ןעֶּבאָה ןעֶקְניִה ןייֵמ אייֵּב רעֶּבָא 8
 ,טְסּואוְועֶג טיִנ םִע ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,רעֶניִרְטעֶּב טְלעֶמאַזְרעֶפ ריִמ רעֶּביִא ְּךיִז ןעֶּבאָה םִע

 דְנּוא הָּפיִנֲח ּךרּוד 16 :ןעֶגיִוְׁשעֶג ליִּטְׁש טיִנ ןעֶּבאָה רֶנּוא ןעֶמיִרעֶג ְךיִמ ןעֶּבאָה אייֵז
 גְנאַל איו ,ראַה ָא 17 :ןייֵצ עֶרייֵַז טיִמ ריִמ ףיֹוא טצירקעֶג אייֵז ןעֶּבאָה גְנּוטאַּפִׁש
 איד ןּופ ,ןעֶגְנּומִסיווְרעֶפ עֶרייֵז ןופ ׁשֵפָנ ןייֵמ קירוצ רֶהעַק ?ןעֶהעֶז ּוצ םִע אּוד טְסעוֶו
 ןעֶגְּולְמאַזְרעֶּפ עֶסיֹורְנ רעֶטְנּוא ןעֶקְנאַד היד יי ְךיִא 18 :עֶגיִצְנייֵא ְךייַמ ןעֶּבייֵל עֶבְנוי
 עֶׁשְלאַפ איִד ְּךאָד ְךיִז ןעֶזאַל 19 :ןעֶּביֹול ְךיִד ָּךיִא לע קְלאַפ ןעֶקְראַטְש ַא רעֶטְנּוא
 ןיִראָו 20 :ןעֶניֹוא איד טיִמ ןעֶקְניוִו דְנייַפ עֶטְסיִזְמּוא עֶנייֵמ ,ןְעייֵרְפ ריִמ רעֶּביִא טיִנ דְנייַפ
 אייז ןעֶמְכאַּרְט דְנאַל םעֶד ןּופ עֶניִהּור איִד ןעֶנעֶק (טְרֶעייֵנ) ,םֹולֵׁש ןּופ טיִנ ןעֶרעֶר אייז

 ,אַהַא ןעֶגאָז אייֵז ,ליֹומ רֶעייֵז ריִמ ןעֶנעֶק םיֹוא ןעֶמייֵרְּב אייֵז 21 :ןעֶּכאַז עֶׁשְלאַפ םיֹוא
 ןעֶהעֶזעֶג םִע טְכאָה ראַה ָא אּוד רעֶּבָא 22 :ןעֶהעֶזעֶג סאָד ןעֶּבאָה ןעֶניֹוא עֶרעֶזְנּוא ,אַהַא
 דְנּוא ;ְךיִד קעוֶוְרעֶד 23 :ריִמ ןּופ טיִנ ָּךיִד רעֶטייוֵוְרעֶד ,ראַה ָא ,ןעֶנייוַוְׁש טיִנ ָּךאָד טְסְלאָז
 -כעֶרעֶג עֶנייַד ָּךאָנ ְּךיִמ טָּפְׁשִמ 24 :ראַה ןייֵמ דְנּוא ,טאָנ ןייֵמ ,טָּפְׁשִמ ןייֵמ ּוצ ףיֹוא ְָּךאַַו
 אייז ןעֶזאָל 28 :ןָעייֵרְפ ריִמ רעֶּביִא טיִנ ְּךיִז אייֵז ןעֶזאָל דָנּוא ,טאָג ןייֵמ ,ראַה ָא ,טייֵקְגיִט
 ריִמ ןעֶּנאָז טיִנ אייז ןעֶּזאָל ,ןעֶליוו רעֶזְנּוא (זיִא םאָדק ,אַהַא ,רעֶצְרעֶה עֶרייֵז ןיִא ןעֶנאָז טיִנ
 -עוו ןעֶדְנאַׁש ּוצ ןעֶמאַזּוצ דְנּוא ,ןעֶמעֶׁש ְךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז 26 :ןעֶנְנּולְׁשעֶגְנייֵא םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 דְנּוא ָּךאַמְׁש ןיִא ןעֶדייַלְקְנֶא ְּךיִז ןעֶלעוֶו אייז ,קיִלְנְמּוא ןייֵמ רעֶּביִאְּךיִז ןְעייַרְּפסאוָו איד ןעֶר
 איד ,ןֶעייֵרְּפ ְּךיִז דְנּוא ןעֶבְניִז ןעֶלעוֶו סֶע 27 :םיֹורְנ ריִמ רעֶּביִא ְּךיִז ןעֶּכאַמ סאו איד ,דְנאַש
 םיֹורְג ראַה רעֶד זאל ,ןעֶנאָז גיִדְנעֶּמְׁש ןעֶלעוֶו דֶנּוא ,טייֵקְניִטְכעֶרעֶג עֶנייֵמ ןעֶרְהעֶגעֶּב סאוָו
 עֶנייד ןּופ טעדֶו גְנּוצ עֶנייֵמ דָנּוא 28 :טְכעֶנְק ןייַז ןּופ לא םעֶד טְרְהעֶגעֶּב רעֶבְלעוֶו ,ןייֵז
 :נאָמ ןעֶצְנאַג םעֶד---ּביֹול ןייֵד ןּופ דְנּוא ,ןעֶדעֶר טייֵקְניִטְכעֶרעֶג
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 ול םילהת ול ול

 רעֶד דוד ןּופ גְנאַזעֶג ַא---רעֶגְניִזסעֶדּוצ1 בֵרֵקְּב ָׁשְרִל עֵׁשפיסֶאַנ :דוָדְל הוה-רְבֶעל ַחְֵמִלא 2
 וצ טעּ דֶניִז איִד 2 :ראַה םעֶד ןּופ טְכעֶגְק 7 עא אל נ רעש לא 2 27:

 אָד טיִנ זיִא םִע ץְראַה ןיימ ןיִא עֶׁשֶרשעד ךרָדילע בתי טי וטילפ איו זא שטאל :
 : "לע םֹׁשִחַי ! ןא

 :ןעֶגיֹוא עֶנייֵז ראָפ טאָג ראָפ טְכְראָפ ןייק  .דֵעְתְמַא סח םִימָשִחב הָוהְי :סָאמי אֵל עד בי 6
 עֶנייִז ןיִא ןיילַא ְּךיִז טְלעֶבייֵמְׁש רֶע ןיִראָו 2 הרֵּבַר םִֹהְּת ְּךיֶטָּפְׁשִמ לָאד ידהב לה וִצ ;םיקה 'ד

 דְנּוא טְכעֶרְמּוא ןייַז ןעֶניִפעֶג ּוצ יִדְּכ ,ןעֶניֹוא םכיקלָא ְּךְדֶסַח רקיהמ :הָיהְי עיִׁשוּת הָּמֵהְבּו םֶדָא 8
 ןּופ רעֶטְרעוֶו איד 4 :"עֶּבאָה רצ דְנייַפ סֶע לַחָּת ךֶתיֵּכ ןז ֶש ָשֶּרַמ טא :ןויְסָחְי ְךיָפְנֶּכ - לֶצְּב םָדָא לְבופ

 נאובּתלַא בל של תל דיל ךסַח ךשֶמ ;ג ןטייקְׁשְלאַפ דְנּוא טְבעֶרְמּוא ןעֶנעֶז ליֹומ ןייַז = *'  ָארנ ריב םִיַח רוקְמ ּךְמְעיֵּכ :םקְׁשִת דעי
 דְּוא ןייַז ּוצ גּולְק ןעֶטיִמְרעֶפ טאָה רֶע א טָמ מנ םֶׁש ;ייהות'לַא יש" האג לג
 5 : = == םָש : נר יי לֵא ִש ליד א 'ק 4 לֶנ 2

 רעֶנעֶלעֶג ןייַז ףיֹוא 2 :ןּוהְמ ּוצ םעֶטּוג ;םיק זלְכיאלְו יחד
 טיִנ ְּךיִז טְלעֶטְׁש רֶע ,טְכעֶרְמּוא רֶע טְכאַרְט זל 'ט
 טיִּנ טְסּואיַמְרעֶפ רֶע ,געוֶו ןעֶטּוג ןייק ףיֹוא יִּכ :הָלְוַע יִׁשֹעְּב אֵנֵקְת-לַא םיִעֵרְּמַּכ רֶחְתִּתלַא ! דִוְדְל א ?

 לעֶמיִהפעֶד ןיִא !ראַהָא 6 :עֶמְכעֶלְׁש םאַד  הדוהיֵב חַעַּב :ןלכי אָׁש קִָכו ּולְמִי הָרְֵמ ריִצַכ
 םְנעֶקְלאָו איד ּוצ זיִּב דְנּוא ,דֶסֶח ןייַד זיִא הוה--לע ְִהְו :הָעמַא הע ראש בשהׂשַת +
 -ְגיִטְכעֶרעֶג עֶנייֵד 7? :טייֵהייֵרְט עֶנייֵד זיִא ִלָ מב ר היי לַע לו: תֶלאְשִמ לו

 ג : ש י םִיָרָהְצַּכ ְךֶטֶפ םפש לי ּךֶקָדִצ רֹוָאָכ איִצו יו !:הש לפי י אה ידו 6

 עֶנייֵד ,טאָג ןּופ גְרעֶּב איִד איו ןעֶנעֶז טייֵק וכד חלב רֵתְת-לַא ול לליחתהו הִוהיַל ! םִיָד ז
 : רַמְתִתלַא הָמִח ב בֹזת ףַאמ ףֶרָה :תֹוממ הֶׂשֹכ ׁשיִאְב 5 רעֶסיֹורְג רעֶד איו יֹוזַא ןעֶנעֶז םיִטָּפְׁשִמ

 טְסְפְלעֶה תֹומֵהְּב דְנּוא ןעֶשְנעֶמ ,הדָנּורְגִּפֶא  -יׁשְרִי הָמֹה היה הִי טו ןותִרָכְי םיִעֵרְמייֵּכ :עַרָהְל ךַא 5
 ,דֶסֶח ןייַד זיִא רֶעייֵמ איז 8 :ראַה ָא ,אוד ;:פְניֵאְו מו קֶמילעְז ּתַנַנֹוּבְתִהְו עָׁשָר ןיֵאְו טַעָמ דועְו ;ץֶרָא י

 -עֶּב רעֶדְניִק-ןעֶשְנעֶמ איִד דְנּוא !טאָנ א צֶׁשֶר שֹמֹו :םִֹלָׁש בֶרילֲע זכי ץֶרָאוׁשְרי םִָנַו

 עֶנייֵד ןּופ ןעֶטאָׁש םעֶד רעֶטְנּואָּדיִזְןעֶציִש = יִּכ הָאְריִּכ לקח שי 1 :וָלִׁש ויָלָע קי :
 איד ןופ טְגיִטעֶזעֶג ןעֶרעוֶו אייֵז 9 :לעֶניִלְפ ליל םֶתְִׁק וכו ישר ִהְתִפ בֶרָח :ומֹי אֵבָי 4

 ְךייֵט םעֶד ןּופ דְנּוא ,זיֹוה ןייֵד ןּופ טייֵקְטעֶפ
 אייז אּוד טְסְכאַמ ןעֶניִנעֶגְרעֶפ עֶנייֵד ןּופ

 סאָד ריִמ ןעֶלעוֶו טְכיִל ןייד ןיִא ;ןעֶּבעֶל ןּופ = הק רעֶד זיִא ריד אייֵּב ןיִראָה 10 :ןעֶקְניִרְט
 -גיטְכעֶרעֶג עֶנייד דְנּוא ךיִד ןעֶנעֶק עֶכְלעוֶו איִד ּוצ רֶסֶח ןייֵד םיֹוא עֶהיִצ 11 :ןעֶהעֶז טְכיֵל
 רעֶטְנּוא ןעֶגְנעֶרְּב טיִנ ְּךיִמ ְּךאָד טְסְלאָז אּוד 2 :רעֶצְרעֶה עֶגיִׁשְראַפְטְכעֶר איד ּוצ ,טייק
 ןְלעֶגאוַוְרעֶפ טיִנ ָּךִיִמ לאָז םיִעָׁשְר איד ןּופ דְנאַה איד דְנּוא .הָוֲאַנ לַעַּב םעֶד ןּופ םּוּפ םעֶד
 -רעֶפ ןעֶנעֶז אייֵז !טְכעֶרְמּוא ןּוהְמ סאוָו איִד ןעֶלאַפעֶג ןעֶנעֶז טְראָד 13 :(ןעֶּבייֵרְטְקעֶזְחַא)
 :ןְהעֶט םשפיו וא םנ ;עֶקעֶב ט םינ ; ןעֶּבאָה דנוא ;} סיֹומ :

 זל םילהת
 -מוא עֶבְלעוֶו איד אֵנַקְמ טיִנ אייֵז ,עֶטְכעֶלְׁש איִד רעֶּביִא טיִנ ְךיִד ןְראָצְרעֶד---,דוָד ןּופ 1
 (טעֶלאַיוְוְרעֶפ) טְקְלעוֶוְרעֶפ לעֶנְׁש אייֵז ןעֶלעֶו זאָרְג סאָד איז יֹוזַא ןיִראָז 2 :ןּוהַט טְכעֶר
 ףיֹוא ָעיֹורְטְרעֶפ 3 :ןעֶרעוֶו טְליֹופְרעֶפ אייֵז ןעֶלעוֶו זאָרְנ עֶניִרְג םאָד איו יֹלזַא דְנּא ןעֶרעֶו
 -ייֵרְט ןיִא ְּךיִד רֶהעֶנְרעֶד דְנּוא ,דְנאַל םעֶד ןיִא ּבייֵלְּב ,םעֶטּוג אּוהְט דִנּוא ראַה םעֶד
 ןעֶּבעֶג ריִד רֶע טעוֶו יֹוזַא ,ראַה םעֶד ןיִא ןעֶניִנעֶגְרעֶפ ןייַד ןעֶּבאָה טְסעֶו אּוד ןעֶו 4 :טייה
 ָךיִד רעֶכיִזְרעֶפ דֶנּוַא ,געוֶו ןייֵד ראַה םעֶד ףיֹוא רעֶנְלעֶו 8 :טְנְנאַלְרעַפ ץֶראַה ןייַד סאָו
 ןעֶנְנעֶרְּבְסיֹורַא טייֵקְניִטְּבעֶרעֶנ עֶנייֵד טעוֶו רֶע דְנּוא 6 :ןּוהְט סֶע טעֶדֶה רֶע דֶנּוא ,םֶהיֵא ףיֹוא
 דְנּוא ראַה םעֶד ּוצ ליִטְׁש אייֵז 7 :נאָט ןעֶטיִמ םעֶד איו טָּפִׁשִמ ןייַד דְנּוא ,טְביֵל םאָד אי
 טְקיִלְנעֶּב געוֶו ןייַז סאָו םעֶד םילא ןעֶנְראָצְרעֶד טיִנ ְּךיִד טְסְלאָז אּוד ,םֶהיֵא ףיֹוא טְראַַו
 זאָלְרעֶפ רֶנּוא ןְראָצ ןּופ ּפָא זאָל 8 :ןעֶקְנאַדעֶג עֶטְכעֶלְׁש טּוהְט רעֶכְלעוֶ ׁשְנעֶמ םעֶד ףיֹוא
 איֵד ןיִראָז 9 :םעֶּטְכעֶלְׁש וצ ראָנ (טְרָהיִפ םָענ ,ןעֶנְראָצ טיִנ יט אּוד ןְראָצְמיִרג םעֶד
 ןעֶלעוֶו אייֵז ,ראַה םעֶד ףיֹוא ןעֶּפאָה סאוָו איִד רעֶּבָא ,ןעֶרעֶזו ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ ןעֶלעֶדֶו עֶטְבעֶלְׁש
 טיִנ עֶׁשָר רעֶד זיַא יֹוזַא ,עֶלייוֵו עֶנייַלְק ַא ןיִא ָּךאָנ דְנּוא 10 :ףןעַּבְרִעג ןיִנשרי .דנאל סאָד
 :ןייַז אָד רֶהעֶמ טיִנ טעוֶו רֶע רעֶּבָא---ןעֶטְכאַרְטעֶּב טְרָא ןייַז טְסעֶח אּוד דֵנּוא ,אָד רֶה זעַמ
 ,ןעֶבאַמ ןעֶניִנעֶגְרעֶפ ְּךיִז ןעֶלעוֶו דנּוא ,דְנאַל סאָד ןיִנשִרַי ןעֶלעוֶו עֶדְנעֶלֶע איד רעֶּבָא 1
 דָנּוא ,קיִדַצ םעֶד ןעֶנעוֶו סעֶטְכעֶלְׁש טְכאַרְט עֶׁשָר רעֶד 12 :םֹולָׁש ןעֶסיֹורְג םעֶד ןעֶנעֶו
 זַא טְהעֶז רֶע ןיִראָו ,םֶהיֵא ןּופ טְכאַל ראַה רעֶד רעֶּבָא 18 :םֶהיֵא ןעֶנעֶק ןייֵצ עַנייִז שָציִרְק
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְכאַמעֶגְפיֹוא דְרעוֶוׁש ַא ןעֶּבאָה םיעָׁשר איִד 11 : ןָא טֶמּוק כאָמ ןייַז
 -אֵמ ּוצ ןעֶלאַפ ןעֶניִטְפַראַדעֶּבְטיֹונ םעֶד דְנּוא ןעֶדְנעֶלַע םעֶד יֵדְּכ ,טְנאַּפְׁשעַנ ןמילבי רֶעייֵז
 רֶעייֵז רעֶּבָא 15 :נעוֶו ןעֶניִטְראַפְטְכעֶר םעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶז סאו איד ןעֶטְכאַלְׁש ּוצ דְנּוא ,ןעֵכ

 ןעֶכאַרְּבּוצ ןעֶלעֶו םִנעֶניּוּב עֶרייז דְנּוא ,ןעֶמּוק ץֶראַה ןעֶנייֵא רֶעייֵז ןיֵא טעֶו ָח דֵרעֶדְׁש
 ןערעוו
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 םילהת
 קיִדַצ רעֶד סאוָו לעֶמיִּב םאָד 16 :ןעֶרעוֶו
 םּוהְמְכיֵר רעֶד איד רעֶמעֶּב זיִא טאָּה
 סְמעֶרָא איד ןיִראָו 17 :םיִעָׁשְר עֶליִפ ןּופ
 ,ןעֶרעֶֶו ןעֶכאַרְּבּוצ ןעֶלעוֶו םיִעָׁשְר איד ןּופ
 איד רעֶטְנּוא טְנִהעֶל ראַה רעֶד רעֶּבָא
 ןּופ געֶמ איִד טְסייוֵו ראַה רעֶד 18 :םיִקיִדַצ
 (הָלֲחַננ לייֵהְטְּבְרֶע רֶעייֵז דְנּוא ,עֶמּורְפ איִד
 טיִנ ןעֶלעוֶו אייֵז 19 :גיִּבִע ףיֹוא ןייֵז טעדֶו

 טייֵצ עֶטְּכעֶלְׁש ַא ןיִא ןעֶרעֶו טְמעֶׁשְרעֶפ
 -עֶזעֶג אייֵז ןעֶלעֶוֶו געֶמ סְרעֶנְנּוה ןיֵא דְנּוא
 =עוֶו םיִעָׁשְר איִד ןיִראָו 20 :ןעֶרעֶו טְגיִמ

 ןופ דְנייִפ איִד דֵנּוא ,ןעֶרעֶזְו ןעֶריֹולְרעֶפ ןעֶל
 -מְסעֶק איז ְךייֵלְנ ןעֶנעֶז אייז ןעֶו ,ראַהםעֶד

 -ְרעֶפ ְךאָד אייֵז ןעֶלעוֶו ,ָףאָׁש עֶטעֶּפ עֶכיִל
 -עוֶו ְךיֹור רעֶד איִזיֹוזַא ,ןעֶרעֶו ןעֶדְנּואוָוְׁש

 רעֶד 21 :ןעֶרעוֶו ןעֶדְנּואוְוְׁשְרעֶפ אייֵז ןעֶל
 טיִנ טְלְהאָצעֶּב רֶע דְנּוא טְגְראָּב עָׁשֶר
 ;טְּביִּג דֵנּוא גיִלעֶדְטייִל זיִא קיִדַצ רעֶד רעֶּבָא
 ןיִנשרִי ןעֶלעוֶו עֶּטְׁשְנעֶּבעֶג עֶנייֵז ןיִראוָו 2
 -עוָז עֶטְכּולְפְרעֶפ עֶנייֵז רעֶּבָא ,דְנאַל םאָד
 ראַה םעֶד ןּופ 23 :ןעֶרעווו ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ ןעֶּל

 1014 חל ול
 וז יִקיּדַצ ְךִמֹוסְו הָנְרָבָׁשִּת םיִצָׁשִר תֹועֹורְז יִּכ :םיִּבַר
 1 :הֶיְהִּת םֶלֹועָל םֶתָלֲחַנְו םָמיִמְת יִמְי הָוהְי עֶדוי :הָוהְי
 5! שר יִּכ :ועָּבִׂשי ןֹובָעְר יִמיִבּו הָעָר תעַב וש לבי=אְל

 : הל ;ולָּכ ןְשֶעִב ּולָּכ םיִרָּכ רֵקיִּכ הָוהְי יאָ ודבאי
 55 ּוׁשְר; וכְרְבִמ יִּכ :ןֵתֹנְו ןנול קיִדַצְ ֶלַׁשי אֵלְו יי
 5 וכד וננוכ רֶּבָניִדעצִמ הָוהְיִמ :ּותְרִּכִי וִלְלקִמּוץְרַא
 הֿכ יִתלַה רענ זו ךמֹומ הָוהְייִּכ לז טוי אל לפי :ץפֹהְי

 :םֶהָליׁשִּקַבְמ ֹוצְרֲת ְבֵועֶנ קיִּדַצ יתיֵאְרדאַלו ִּתְנִכי-םַנ
 עו "הֵׂשֲעַו עֶרַמ רוס ;הכְרְבל עֶר הְַמּו ןנוח םֹווָהלָּכ
 :8 -תֶא בועידאלו טֿפְשִמ בהא ! הָוהְי יּכ :םֶפֹוָלןְכְׁשּו בוט
 העי" ;תֶרֶּכִנ םיִעָׁשִר עַרָח ּורֵמִׁשֹנ נ םֶלֹועְל ויָריִסֲה

 דַעְל כו יו ן
 1 ָעְמָת אלו א א תֶרֹוּת :טָּפְׁשִמ רֵּבְַת של
 3 -אל הָוהְי ;ותיִמֲתַ ׁשְֵַמּו ק יִּדַצַל עֶׁשֶר הפּוצ :ויִרְׁשֲא
 34 רֹמְׁשּווהָוהְי -לֵא הוק :ֹטְפָׁשִהּב ּונָעיִׁשְרַי אֵל וָרָיִב טכעי
 ;הרָאָרת םיִצ שר תֶרְּכִהְּב ; ץרא שר א וּכְרַּד

 29 םי

 ץרָאד שריי

 57 יייֵכ רִֶי ראו םֶתרְמִׁש ;אצמַ יי וה וכי ניֵא
 38 זריִרֲחַא וָּדְַי ּוָרְמִׁשִנ םיִעָׁשַפּו ;םולָש ׁשיִאְל תיִרֲחַא
 99 זרֲעַּב םועְמ הָוהְיִמ םיִקיִּדצ תעּוׁשְתּו : הָתָרְּכִנ םיִעְׁשר
 מ םעיִׁשויְו םיִָׁשְרַמ ספי סלי הָוהי םֶרוָעיַיו :הָרָצ
 :וב ּוסָח יִּכ

 הּכ הל
 +א ָךֵתָמחבּויניִכת ְךפְעַקְּבילַא הָוהְי :ריְִַּהָל ךוָרֶל רומָוִמ
 } םהְמְדיֵא :ךדָי לְ תֶחנִּתַו יִּביּותֲחְנ ּדיִצהייַּכ גיִנְִַּיְת
 :יִתאָּמַח יֵנְּפִמ יִמְצִעַּב םילָשיִא ךמעַז ינְּפִמ ירְׂשִכַּ
 } ּוׁשיֵאְבִה :יִנּמִמ וָרְּבְכִי דֵבָכ אָּׂשַמְּכ ישאֹר ּוָרְבִע יִתְועייֵּכ

 -םעֶפעֶּב שְנעֶמ אֵזַא ןּופ טיר איד ןעֶרעוֶו
 :בעוֶו ןייז טְרְהעֶנעֶּב רֶע דְנּוא ,טְניִט

 רֶע טְרעוֶו יֹוזַא ,טְלאַפ רֶע ןעוֶו ןיִראוָו 4

 :דְנאַה עֶנייַז טיִמ ְרעֶטְנּוא םֶהיֵא טְנְהעֶל ראַה רעֶד ןיִראָו ,ןעֶפְראַועֶגְקעֶֶוַא טיִנ

 ןעֶהעֶזעֶג טיִנ ּבאָה ְּךיִא אפ ןעֶראוועֶג טְלַא ךיֹוא ןיִּב ָּךיִא דְנּוא ןעֶזעוֶועֶג ּנּוי ןיִּב ָךיִא 2

 זיִא גאָמ ןעֶצְנאַג םעֶד 26 :טיֹורְּב ןעֶמעֶּב ןעֶלאָז רעֶדְניִק עֶנייֵז דְנּוא ,טְזאָלְרעֶפ קיּדַצ ןייֵק
 ןופ ּפָא רֶהעָק 27 ! יב ַא וצ זיִא עֶרָז ןייז דְנּוא ,(םעֶהייֵלג טֶבְראָּב רֶע דְנּוא גיִלעֶזְטייֵל רֶע
 טָּפְׁשַב ּביִל טאָה ראַה רעד ןיִראָו 28 :ניִּבֲע ףיוא ּבייֵלְּב דְנֹוא ,םעֶטּונ אּוהְמ דְנּואםעֶטְכעֶלְׁש
 רעֶּבָא ,ןעֶטיִהעֶנ גיִּבִע ףיֹוא ןעֶרעֶוו אייֵז ,(עֶמּורְּכִנ םיִדיִסַח עֶנייֵז ןעֶזאָלְרעֶפ טיִנטעוֶו ּרֶע דְנּוא

 ,דְנַל םאֶד ןיִנשֹרַי ןעֶלעוֶו םיִקיִדַצ איִּד 20 :ןעֶטיִנְׁש ְךעֶפ ןעֶרעוֶו םיִעָׁשְר איד ןּופ רעֶדְניִק איִד
 דְנּוא ,הָמָּכָח טעֶר קיִדצ םעֶד ןּופ ליֹומ סאָד 30 :ןעֶניֹואוְו רֶהיֵא ףיֹוא גיִּבִע ףיֹוא ןעֶלעֶו דֵנּוא

 טיִנְןעֶלעוֶו טיִרְט עֶנייִז ;ץְראַה ןייַז ןיִא זיִא אב ןייַז ןּופ הָרֹוּת איָדּבנ :טָּפְׁשִמ טעֶר נְנוצ עֶנייֵז

 םֶהיֵא טְרְדעֶנשִּב דְנֹוא ,קיִדַצ םעד ףיֹוא (טְכאוו) טְגּול עֶׁשֶר רעֶד 32 :ןעֶרעֶז טְשְטיִלְנעֶגְסיֹוא

 טעוֶו רֶע דֶנּוא ,דְנאַד עֶנייֵז ןיִא ןעֶזאָלְרעֶּביִא טיִנ רעֶּבָא םָדיִא םעוֶז ראַה רעֶד 25 :ןעֶטייֵטּוצ

 ןייַז טיִה דְנּוא ,ראָה םעֶד ףיוא ףאָד 84 :טָּפְׁשִמ'עֶג טְרעוֶו רֶע ןעוֶו ןעֶּכאַמ גיִדְלּוׁש טיִנ םֶהיֵא

 -יָנְׁשְרעֶפ ןעֶלעוֶו םיִעָׁשְר איִד ןעֶו ;דְנאַל סאָד ןיִנשרְי וצ ןעֶּבעֶהְרעֶד ְךיִד רֶע טעוֶויֹוזַא ,געוֶו
 רֶע רָנּוא ,עָׁשְר ןעֶקְראַטְש ַא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָּד ְךיִא 32 :ןעֶהעֶז םִע אּוד טְסעוֶויּוזַא ןעֶרעֶֶז ןעֶמ

 ןעֶמ ןעֶו רעֶּבָא 30 :םיֹוּב רעֶניִרְנ רעֶמְלעֶצְראוָועֶג ףיִמ ַא איװיֹוזַא טְלעֶצְראועֶגְנייֵא ְךיִז טאָה

 ,טְכּוזעֶנ םֶהיֵא ּבאָה ְּךיִא ,ןעֶזעוֶועֶג רֶהעֶמ טיִנ ןיֹוׁש זיִא רֶע ,העְז דְנּוא ,ןעֶגְנאַנעֶגייֵּבְרעֶּפ זיִא

 סד ןיִראוָו ,גיִטְראַּפְטְכעֶר אייֵז דָנּוא ,םּורְפְּךיִד טְלאַה 37 :ןעֶנּוֿפעֶג טיִנ םֶהיֵא ּבאָהְךיִא רעֶּבָא
 -עוֶו טְנְליִטְרעֶפ ןעֶמאַזּוצ ןעֶלעוֶו טיפ איָד רעֶּבָא 8 :םֹולָׁש זיִא ןאַמַַאיֹוזַא ןּופ דֶנֲע

 םיִקיִדַצ איד ןּופְףְליִה איִד דְנּוא 39 :ןעֶרעו ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ טעֶו םיִעַׁשְר איִד ןּופ דָנֲע סאָד ,ןעֶר

 ראָד רעֶד דְנּוא 10 :הָרָצ ַא ןּופ טייֵצ רעֶד ןיִאטייֵהְקְראַמְׁש עֶרייֵז זיִא רֶע ;ראַה םעֶד ןּופ זיִא
 דָנּוא םיִעָׁשְר איִד ןּופ ןעֶניִרְטְנַא אייֵז טְכאַמ רֶע ,ןעֶניִרְטְנַא אייֵז טְכאַמ רֶע דְנּוא אייֵז טֶּפְלעֶה

 :םֶהיֵא ןיִא טְציִשעֶּב ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז לייו ןע ְפֶלע ָה אייֵז טעוֶו רֶע
 חל םילהת

 ,ןְראָט ןייד ןיִא ןעֶפאָרְטְׁש טיִנ ָךיִמ טְסְלאָז אּוד ,ראַה ָא 2 :ןעֶקְנעֶדְנָא םּוצ ,דֶוָד ןּופ גְנאַזעֶג ַא 1

 ריִמ ןיִא ןעֶנעֶז ןעֶלייֵפ עֶנייַד ןיִראָו 3 :ןְראָעְמיִרְג ןייד ןיִא ןעֶניִּטְכיִצ טיִנ ְךיִמ טְּפְלאָז דְנּוא
 ןייק אָד טיִנ זיִא םֶע 4 :טְנעֶלעֶנ דְנאַה עֶנייֵד ריִמ ףיֹוא טְסאָה אּוד דְנּוא ,טְקעֶמְשעֶגְנייַרַא

 עֶנייֵמ ןיִא ןעֶדיִרְפ ןייֵק אָד טיִנ זיִא םִע ןְראָצ ןייד ןעֶנעוֶו ׁשייֵלְפ ןייֵמ ןיִא טייֵקְצְנאַג
 ןייֵמ רעֶּביִא ןעֶנעֶז ןעֶטייֵקְניִטְכעֶרעֶנְמּוא עֶנייֵמ ןיִראָו 9 :דְניִז עֶנייַמ ןעֶנעוֶו רעֶנייֵּב
 :ריִמ ראַפ רעֶוְׁש ּוצ אייֵז ןעֶנעֶז אָּׂשַמ עֶרעוֶוְׁש ַַא איו יֹוזַא ,ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא ּפאק

 עניימ
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 -לָּכ דָאְמידע יִתֹחֹׁש יִתָעַנ :יִתלִא ֵנְִכיִתֹוְּבַח סי 1

 םמ או הָלְקִג יִאְלִמ יֵלְסִכיימ יתְמלה י חד םייה
 בל תֶמֲהלִמיִתְנאְׁש רָאְמ-רע יִתיּכְדִנְ יִתָלְג :יָׂשְבִּב 9

 2 :רתְסִניאְל ָךְמִמ נאו תְֲאַ-לְכ דר 7
 1 22 יִנֹרֲא 11

 ְבֶהִא :יִתִא א םָהחבַג יִניֵע רוָאְו יֵחּכ יִנָבִע רַחֵרַחְס
 יש נו :ּודְמִע קחרִמ יִבֹורְקֹוּודְמִִייָעְנִנ רגע יְַו ט

 -ילָּכ תֹומְרִמֹו תֶּמַה יִרְּבִּד יִתְעָר יִׁשְרֹדְו יִׁשְפַנ יִׁשְקַכַמ
1 : 

 -חְַּּפִי אֵל םַלֵאְכּו עמׁשִא אֵל ׁשֶרֵחְכ נאו
 = -יכ :תֹוִחָכוְּת ובאו עמ טאל רֶׁשֲא ׁשיִאָּכ יִהָאְו

 יי =
!=+ 

 טל חל םילהת

 ,ןעֶּסיִלְפ רְנּוא ןעֶקְניִטְש ןעֶדְנּואוְו עֶנייֵמ 6
 ןיִּב ְךיִא 7 :ןעֶטייֵקְשיִראַנ עֶנייֵמ ןעֶגעוֶו
 םעֶד ,ןעֶּניֹוּבעֶגְנייַא דְנּוא טְמיִרְקְרעֶּפ רֶהעֶז
 :םָצְראוַוְׁשְרעֶפ םּורַא ְךיִא העָג גאָט ןעֶצְנאַג
 טיִמ לּופ ןעֶנעֶז ןעֶדְנעֶל עֶנייֵמ ןיִראָו 8

 -ַצְנאַג ןייֵק אָד טיִנ זיִא םִע דָנּוא ;םְנּונעֶרְּב
 ןיִּב ְךיִא 9 :שייֵלְפ ןייֵמ ןיִא (דְנּוזעֶגנ טייק
 ָךיִא ,ןעֶסיֹוטְשּוצ רֶהעֶז דְנּוא ,טְכאַמְׁשְרעֶפ

 ּרמִהָי = םוי יה 1 4

 ִתְרַמָאייָּב :יָהלַא יָנֹרֲא הֶנִת הָּתַא יִּתְלָחֹוה הָוהְי לוד
 עלַצְל יִנֲאיִּב ליד ֵלְּפ יִלְנַר טומְּב יָלמ שי 5
 :יִתאָּטַחְמ גַאְרָא רִנַא יִנַע ג יִבֹאְכַמֹוןכָנ 5
 תחת הי עֶר יִמְלׁשמּ :רֵקָׁש יא אנש יז יבדו למצ ;9 םַײח יביא א* 2

 + ריז "יפו = ! תַחָתי נְמְשִי הבומ 59
. :: 

 :ץְראַה ןייֵמ ןּופ גְנּומּורְּב איִד ןעֶנעוֶו אייֵרְׁש
 -ךעֶּפ ץְנאַג ןייֵמ זיִא ריִד ראָפ ,ראַה ָא 0
 ריִד ןּופ טיִנ זיִא ןעיֶצְפיִז ןייֵמ דְנּוא ,ןעֶגְנאַל

 ְךיִז טְהעֶרְד ץְראַה ןייֵמ 11 :ןעֶגְראָּבְרעֶפ
 דְנּוא ,טְזאָלְרעֶּפ ְךיִמ טאָה ַחֹּכ ןייֵמ ,םּורַא
 ןעֶנעֶז ןעֶניֹוא עֶנייֵמ ןּופ טייקְגיִטְכיִל איד
 רעֶּבאָהְּביִל עֶנייֵמ 12 :ריִמ אייֵּב טיִנ ְךיֹוא

 יייֵמ ןעֶגעֶק ְךיִז ןעֶּבאָה רֶנייֵרְפ עֶנייֵמ דְנּוא
 םיִבֹורְק עֶנייֵמ דְנּוא ,טְלעֶטְׁשעֶג גאָלְּפ עֶנ
 דְנּוא 13 :טְלעֶמְׁשעֶג ןעֶטייו ןּופ ְךיִז ןעֶּבאָה
 םאָז איד ,ןעֶלְכיֹורְטְׁש ְּךיִמ ןעֶכאַמ אייֵז

 ועייּכ ;דיִמָת "יד

 הלֶא היי ינְבּתילַא :םֹמייִפ 2
 :יתְוׁשִּת יָנֹדֲא יִתְרְעְל השיה :יִנמִמ קרתא =
 טל םל

 יִכְָד הָרְׁשֶ יִּתְרַמָא :דָוְרָל רמז ןולדיל ַחצנמלא
 :נְל עֶׁשֶר רב םיְִחַמ יּפ ַפל הָרְמְׁשֲא יָנֹוׁשְלִב אָטֲחְמ
 בלי ורְְֵיִ יבַאְכּו םֹמִמ יִתיִׁשֲחַה הָימּוד יִּתִמִלַאְנ

 יִנֵעידה  :ִנֹוׁשְלִּב
 :יִנָא לד--הְמ הָּצְרַא אוה--הַמ מִי 1 צִק

 לב הילכ"ִדַא ְךֵננןיאְכ א ימי הֶּתַתְנ ו תֹו ֶּפִמ עד 6

 .ןיאי- בי ב
 עְבת 255 -"-י

 יִּתְרַבְּד שא

 ימי תדמו יינ :כ { הוהי
 ו

 -ךאָּפ סאָו איד דֶנּוא ,ׁשֶפָנןייֵמ ןעֶרְהעֶגעֶּ לבא שא טלצְביִדַא הל בע םרָאכ
 נומיִרְקרעֶפ ןעֶדעֶר םעֶטְבעלְׁש ןיימ ןעוש .רָא יתיקרימ התפעלות
 -ְכאַרְמ גאָט ןעֶצְנאַג םעד דְנּוא ,(טכערנזא) = * לב פני עלמא ָך פלַ

 ןיִּב ָךיִא רעֶּבָא 14 :טייֵקְשְלאַפ אייֵז ןעֶמ רַסָה יתיֵׂשָע הָּתַא עי טא ימלא :: :יעמישת 1
 איוו דְנּוא ,טיִנ רעֶה ָּךיִא ,רעֶּביֹוט ַא איו

 טְרעֶה םאְְו ׁשְנעֶמ ַא איוִװ ןעֶראָועֶג ןיִּב ּךיִא 2
 ּףאָה ,ראַה ָא ריִד ּוצ ןיִראוָו 6 ;ליומ ןייַז ןיִא דעֶרְפַאָרְטְׁש ןייק טיִנ טאָה רֶע דְנּוא ,טיִנ
 אייֵז סאָד ,טְנאָזעֶג ּבאָה ָּךיִא ןיִראָו 17 :טאָנ ןיימ ,ראַה ָא ןְרעֶּפְטְנֶע טְסעוֶו אּוד יא
 רעֶּביִא ְּךיִז אייֵז ןעֶכאַמ טְגייֵנעֶגְּפָא טְרעוֶו םּופ ןייַמ ןעֶו ,ןֶעייֵרְפ ריִמ רעֶּביִא טיִנ גדיז ןעֶלאָז
 ןעֶנעֶז ןעֶנאַמעוֶו עֶנייֵּמ דְנּוא ,טייֵרְנעֶגְנָא ןעֶקְניִה םּוצ ןיִּב ָךיִא ןיִראָז 18 :םיֹורְג ריִמ
 ןעֶנעֶו טְגְראָזעֶּב ןיִּב ָךיִא דְנּוא ,דֶניִז עֶנייֵמ ןעֶנאָזְנָא לעדֶז ְּךיִא ןיִראו 9 :ריִמ ראַפ גיִדְנעֶטְש
 -מּוא עֶנייַמ ןעֶנעֶז עֶליּפ רֶנּוא ,קְראַטְׁש ןעֶנעֶז דְנּוא ןעֶּבעֶל דְנייַפ עֶנייַמ רעֶּבָא 20 :דָניִז עֶנייַמ
 ךיִמ ןעֶּבאָה אייֵז ,םעֶטּוגטאַטְׁשְנַאםעֶטְבעֶלׁש ריִמ ןעֶלְהאָצ ְץעֶּב אייֵז דְנּוא 21 :םיִאְנׂש עֶטְסיִז
 ְךיִד טְסְלאָז אּוד ,טאָג ןייֵמ ,ראַה ָא טיִנ ָּךיִמ טא 29 :םעֶטּוגָּךאָנ נֶלאָפ ָּךיִא ליידַו דְנייַפ
 :םֶליֵה עֶנייֵמ טְסיִּב אּוד ,ראַה ָא ,ףְליִה עֶנייֵמ ּוצ ְּךיִד יא 28 :ןְרעֶטייוַוְרעֶד ריִמ ןּופ טיִנ

 טל םילה
 ןעֶטיִה לעֶז ָךיִא ,טְנאָזעֶג ּבאָה ָּךיִא 2 :דוָד ןּופ גְנאַעֶג ַא---ןּותּודִי םעֶד ,רעֶנְניִז םעֶד ּוצ 1
 -ךעֶפ ּוצ ליֹומ ןייַמ ןעֶטיִה לעֶֶז ְּךיִא ,גְנּוצ עֶנייַמ טיִמ ןעֶניִדְניִז טיִנ לאָז ְּךיִא סאָד ; געדֶז ןייַמ
 ליִטְש גייוַוְׁש דְנּוא טְמּוטְשְרעֶפ ןיִּב ָךיִא 3 : ריִמ ראָפ זיִא עֶׁשָר רעֶד אי גְנאַליֹוזַא , יי
 רעֶּבָא4 :נאָמעֶֶו עֶנייַמ ןיא טְּביִרְטעֶּב רעֶֶו ָּךיִא דְנּוא ,ןעֶטּוג םעֶד ןּופ ןעֶניוִוְׁשעֶנ ּבאָה ָךיִא
 -עֶנְנָא רֶעייֵפ ַא ָּךיִז טאָה ןעֶטְכאַרְט ןייֵמ קא טְציִהְרעֶד גיִנעֶועֶניִא ריִמ טְרעֶ ץְראַה ןיימ
 הֶנֵע ןיימ ןעֶסיוו ָּךיִמ ְּךאַמ ,ראַה ָא 5 :טעֶרעֶנ בְנּוצ עֶנייֵמ טיִמ (ְּךייֵלְננ ּבאָה ְּךיִא ,ןעֶדְנּוצ
 :ןיּב ְךיִא ְּךיִלְגְנעֶגְרעֶפ אי ןעֶסיוִז ליוז ָּךיִא ;זיִא םִע סאָו---נעֶט עֶנייֵמ ןופ לאָצ איֵד דֵנּוא
 טייצ-םְנעֶּבעֶל עֶנייֵמ דְנּוא ,טייֵרְּב ןאַּפְׁש ַא אי = עֶנ אּוד טְסאָה נעֶט עֶנייַמ ,העָד 6
 לָבָה ןעֶצְנאַג םיִא זיִא ןעֶשְנעֶמ עֶלַא ןּופ דְנאַטְׁשעֶּב רעֶד טְרֶעיינ ,ריד ראָפ טיִנְראָנ איו זיִא

 (לֶבָהְנ ןעֶטייֵקְׁשיִראַנ ןעֶנעוֶו ראָנ = םעֶד ןיִא םּורַא טֶהעֶנ ׁשְנעַמ רעד 7
 -ָנייֵא םאָד טעֶװ םִע רעֶז ּטיִנ טְסייוֵו רֶע רעֶּבָא ןפסאנוצ טְּביֹולְק רֶע ,אייֵז ןעֶטְכאַרְט
 :ריִד ּוצ זיִא גנּונְפאָה עֶנייַמ ?ראַה ָא ;ְךיִא ףאָה םאָז ףיֹוא ,דָנּוצַא דֵנּוא 8 :ןְלעֶמאַד
 :םיִנּוראַנ איִד ראָפ הָּפְרָח ַא ּוצ טיִנ ָּךיִמ ָּךאַמ ,דֶניֵז = עַלַא ןּופ ליִצַמ ְּךיִמ אייֵז 9
 אּוד ןיִראָו ,ליֹומ ןייֵמ = טיִנ ָּךאַמ ְָּךיִא דְנּוא ,טְמּוטְׁשְרעֶפ ןיִּב ָּךיִא 0
 ףאָרְטְש רעֶד ןּופ ,גאָלּפ עֶנייֵד ריִמ ןּופ ּפָא אּוהָמ 1 :ןּוהמעֶב םִע ּטֵסאָה

 דֶניֵז איִד ראַפ גְנּופאָרְטְׁש איד טיִמ 12 :טְנעֶלְרעֶפ ָּךיִא ןיִּב רֶנאַה עַנְי

 טספארטש

 !ןָע-לַע תחּכּתִּב :יתְלָכ א די תהעימ ךעננ לְעַמ 5

 :ליֹומ ןייַז טיִנ טְנעֶפֶע םאֶח רעֶמּוטְש ַא
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 :הָלָס םָדָא-לָּכ לָבָה א וָדּומֲח ׁשעֶּכ םִמָּתַו ׁשיִא ָתְרִַּי
  ילַא יִתְָמּדילֶא הָניוֲאַה ו יִתְעוׁשו הָוהְי! יִתָלִּפִת הָעְמִׁש
 1 יּנּמִמ עַׁשָה :יָתֹובֲא-לֶכַּכ בֶׁשֹוּת ּךֵּמִע יכנָא רנ יַּכ ׁשֶרחְּת

 םילהת
 אוד דְנּוא ,שְנעֶמ םעֶד אּוד טְסְפאָרְטְׁש
 איו ןְהעֶנּוצ טייֵקְניִטְסּולְג עֶנייֵז טְסְּכאַמ

 שְנעֶמ רעֶּביִלְטיִא ;(ןעֶּבְליִמנ ןעֶטְטאָמ ןּוּפ
 ּוצ רעֶה 18 !הָלָס ,טייֵקְׁשיִראַנ ראָנ זיִא
 ןייֵמ םעֶנְרעֶפ דְנּוא ,ראַה ָא ,טעֶּבעֶג ןייֵמ
 אוד טְסְלאָז ןעֶרעֶרְט עֶנייֵמ ּוצ ,אייֵרְׁשעֶג
 ריִד אייַּב ןיִּב ָךיִא ןיראָו ךעֶנייוֵוְׁש םיִנ

 עֶנייֵמ עֶלַא אי רעֶניֹואוְוְנייַא ןייֵא ,רֵּנ ַא
 יֹוזַא ריִמ ןּופ קעוֶוַא קיִלְּב 14 :ןְרעֶטְלֶע

 ְךיִא רעֶדייֵא ,ןעֶקיווְקְרעֶד ְּךיִמ ָּךיִא לעֶו
 :אָד רֶהעֶמ טיִנ ןיִּב ְךיִא דְנּוא .קעוֶוַא העָנ

 ב םילהת
 ;דוָד ןּופ גְנאַזעֶג ַא---רעֶנְניִז םעֶד ּוצ 1
 ּוא ,ראָה םעֶד ףיוא טְפאָהעֶג ּבאָה ָּךיִא 2
 רֶע דְנּוא ,טְגייֵנעֶג ריִמ ּוצ ְּךיִז טאָה רֶע
 רֶע דְנּוא 3 :אייֵרְׁשעֶנ ןייֵמ טְרעֶהעֶג טאָה
 -םֶניֵפ רעֶד ןּופ טְּכאַרְּבעֶנְכיֹורַא ְּךיִמ טאָה
 דְנּוא םייַל ןעֶניִּפְמּוז םעֶד ןּופ ,ּבּורְג ןְרעֶט
 ַא ףיֹוא טְלעֶטְׁשעֶג םיִפ עֶנייַמ טאָה רֶע
 עֶנייֵמ טְכאַמעֶג טְסעֶפ טאָה רֶע דְנּוא ,זְלעֶפ

 :ִננִאְו ךלֶא םֶרָמְּב הָנְִבְַ
 ּמ

 נא ֶמְּׁיַוילַא טי וי יִתָוק הָּוִק :רֹמִמ ְךָדל חָצנּמִל
 3 עֵלָסילַע םקָיו ןניה טיִטִמ אש רֹוּבִמ ו יע :יִתָעוׁש
 : וניֵהלאֵל הָכהְתו ׁשֶרָח ריִׁש ויִפְּב פיו :יִרְשַא ןגוֿכ יג
 ה ירָׁשֲא רֶבָּנַהיִרְׁשַא :הוהיּבּוהְטִבִו ּואְרִו םיִּבַר אי
 5 תָֹּבַר בו יִָׁשְו םיבהד-לֶא הָנפדאָלְווֲחַטְבִמ הָוהְי םָׂש
 ונילֲא ךֶתֹבְשחַמּו ךֶתִֹלְפנ יַהלֶא הָוהְי הַָּא ! ָתיִׂשע
 ז חַבַו :רּפַּפִמ ּומְצֶע .הָרְּבֶַאו הָריִנַא ףיִלֵא ךלע ו ןיא
 אֵל הֶאָמֲהַו הָלֹפ יִּכ ָתיִרָּכ םִיָא ר | הָחְנַּמּו
 5 :יִלָע בּותָּכ רַפט-תַלְִמִּביִתאָביה ִּתְרַמָא זָא ָתְלְָׁש
 3 יִּתְרַׂשּב :יִעֵמ ְךָֹתְּב רות ְִצַפָחיַלֶא צר תוׂשַל
 ְָּעדִיהֶּתַא הָוהְי אָלְכֶא אָל יֵתפׂש הָּנִה בר לָּהְִּבו קֶדָצ
 יז יִּתְרָמֶאלְתְּוׁשְתוְָתנּומֶא בל ְךֹוְבְוי יתד ָךֶתקְדִצ
 ונ אל הָּוהְ הָּתַא :בֶר לָהְקִל ּךֲִֵא ְךדִַה ְִרַחַכיאְל
 3 יּכ :יִנּורצִי דיִמָּמ קמא ָךדִמַח ינמִכ ּךיִמְַר .אָלְכּת
 ְִלַכ-אלְויַתֹנִיניׂשה ר ןיִא-דע תָֹרילְע ּופְּפָא
 4 ?רָוהָיהֶצְר גינע יִּבִלְו יִשאֹר תוָרָעַׂשִמ יומְצִע תואר
 ופ יֵשְקַבְמ לַחי!ּורְפִהַי ּוׁשְבי :הָׁשוחיִָהועַל הָוהיִליִַהְל
 15 ּוּמֹׂשִי :יִתָעַר יִצּפַח ּומָלַּכַיְו רֹוחָא ּונְפִי ּהָתֹוּפְסִל יִׁשְפִנ

 ליֹומ ןייֵמ ןיִא טאָה רֶע דָנּוא 4 :טירָט
 רעֶדְנּוא וצ ּביֹול ַא ,ריִׁש םֶעייֵנ ַא ןעֶּבעֶגעֶג
 ןעֶלעֶֶו דְנּוא ןעֶהעֶז םִע ןעֶלעוֶו עֶליִּפ ,טאָב
 -ךעֶּפ ְּךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶּבאָה אָרֹומ
 וצ ראַה םעֶּד טְכאַמעֶג טאָה סאו ׁשְנעֶמ רעֶד ֹויִא טְׁשְנעֶּבעֶג פ :ראַה םעֶד ףיֹוא ןְרעֶכיִז
 ןעֶהעֶג םאו איִד דְנּוא ,עֶצְלאָמְׁש איד ּוצ טְרְהעֶקעֶג טיִנ ְּךיִז טאָה דנּוא ,גְנּורעֶכיִזְרעֶפ עֶנייֵז
 רעֶדְנּואוְו עֶנייֵד ;טאָנ ןייֵמ ראַה ָא ,ןּוהְטעֶנ םעֶסיֹורְג טְסאָה אּוד 6 :ןעֶניִל טיִמ םורַא
 םִע לי ְּךיִא ,ריִד ּוצ ןעֶכייֵלְגְרעֶּפ ןייֵק אָד טיִנ זיִא םִע םֶנּוא ּוצ תֹובָׁשְחַמ עֶנייֵד דְנּוא
 -םֶכאַלְׁש 7 :ןעֶלְהעֶצְרעֶד ּוצ ליפ ּוצ ןעֶנעֶז אֹייֵז רעֶּבָא ןעֶדעֶר ןּופְרעֶד דְנּוא ןעֶלְהעֶצְרעֶד
 עֶנייַמ רעֶּבָא ,טְגְנאַלְרעֶפ טיִנ אּוד טְסאָה (תֹוחָנְמִ) רעֶפְּפָא"זייַּפְׁש דְנּוא (םיִחָבְז) רעֶפּפָא
 טְסאָה תאָּטַה רֶנּוא הָלֹוע ןֶּבְרַק ןייק ,(ןעֶּבּורְגעֶגְכרּודע טְכאַמעֶנְּפיֹוא אּוד טְסאָה ןעֶריֹוא
 איד ןיִא ,ןעֶמּוקעֶג ןיִּב ָךיִא ,העָז טְנאָועֶג ְּךיִא ּבאָה לאָמְּפְנעֶד 8 :טְגְנאַלְרעֶפ טיִנ אּוד
 ּבאָה טאָנ ןייֵמ ןעֶליוו ןייד ןוהמ וצ 9 :ןעֶּביִרְׁשעֶג ריִמ ןעֶּנעֶו זיִא ְךּוּב םעֶד ןופ הָּלִנְמ
 טְנאָזעֶגְנֶא ּבאָה ְךיִא 10 :םִרעֶדעֶג עֶנייֵמ ןיִא זיִא הָרֹוּת עֶנייֵד דְנּוא ,טְרְהעֶנעֶּב ְָךיִא
 -יֵמְרעֶּפ טיִנ ןעֶצְפעֶל עֶנייֵמ ּבאָה ְּךיִא העָז ,גָנּולְמאַזְרעֶפ עֶסיֹורְּג ַא ןיִא טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג
 ןיִא טְקעֶדעֶגּוצ טיִנ ְּךיִא ּבאָה טייֵקְניִטְכעֶרעֶג עֶנייֵד 11 :םִע טְסייֵו אּוד ראַה א ןעֶט

 ּבאָה ְךיִא ,טְנאָזעֶגְנָא ָךיִא ּבאָה ףְליֵה עֶנייֵד דְנּוא טייֵהייִרְט עֶנייַד ,ץְראַה ןייֵמ ןּופ ןעֶטיִמ -
 2 :ןעֶנְנּולְמאַזְרעֶפ עֶכיֹורְנ איִד ּוצ טְנעֶקייֵלְרעֶפ טיִנ טייֵהייֵרְמ עֶנייֵד דְנּוא דֶסֶח ןייד
 מייֵהייַרְמ עֶנייֵד דְנּוא דֶסֶח ןייֵד ,ריִמ ןּופ תֹונָמֲּחַר ןייּד ןעֶדייֵמְרעֶּפ טיִנ טְסְלאָז אּוד ,רֵאָה

 ןעֶקיִלְגְמּוא טְלעֶגְניִרעֶגְמּורַא ְּךיִמ ןעֶּבאָה םִע ןיִראָ 13 :ןעֶּמיִה גיִדְנעֶטְׁש ְךיִמ ןעֶלאָז
 אייז ,ןעֶהעֶז טְנעֶקעֶג טיִנ ּבאָה ְּךיִא זַא טְבייֵרְנעֶנ ְּךיִמ ןעֶּבאָה דְניִז עֶנייֵמ ,לְהאֵצ ַא ןְהֶא
 ַא 11 :טְזאָלְרעֶּפ ְךיִמ טאָה ץְראַה ןייֵמ דְנּוא ,ּפאָק ןייֵמ ןּופ ראָה איִד איו רֶהעֶמ ןעֶנעֶז
 :םֶליֵה רעֶנייֵמ וצ עֶלייֵא ,ראַה ָא ,ןייז ּוצ ליִצַמ ָּךיִמ ןעֶליוִו ןייד ןייַז םַע זאָל ,ראַה
 עֶנייֵמ ןעֶכּוז םאִו איִד ,ןעֶמאַזוצ הָּפְרָח ַא ּוצ דְנּוא דְנאַׁש ַא ּוצ ןעֶרעוֶו ןעֶלעוֶו אייז 8

 -ְךעֶפ ןעֶלעוֶו דְנּוא ןעֶרְהעֶקְמּוא ְךיִז רעֶטְנּוא ְךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז ,ןעֶגְנעֶרְּבּוצְמּוא עֶלעֶז
 טְסיוְרעֶפ ןעֶלעֶו אייֵז 16 :םעֶטְּכעֶלְׁש ןייֵמ ןעֶרְהעֶנעֶּב סאָו איִד ,ןעֶרעוֶו טְמְהעֶׁש
 עֶלַא 17 !העוָו יֹוא !העוָו יֹוא ,ריִמ ּוצ ןעֶנאָז סאָָו איִד ,דְנאַש עֶרייֵז ןעֶנעוֶו ןּופ ןעֶרעֶו

 ןייַז ְךיִלָהעֶרְפ ריִד ןיִא ןעֶלעֶו דנּוא ןֶעייֵרְפ ְּךיִז ןעֶלעֶו .ְּךיִד ןעֶכּוו םאָח איִד
 :םיֹורְג זיִא ראַה רעֶד ןעֶנאָז גיִדְנעֶמְׁש ןעֶלעוֶו ףֶליִה עֶנייֵד ּביִל ןעֶּבאָה םאֶװ איד
 -ִכאַרְמ ריִמ ןעֶנעֶו טעֶו ראַה רעֶד רעֶּבָא ,דְנעֶלֶע דְנּוא םעֶרָא ןיִּב ְּךיִא דְנּוא 8
 ְךיִד טְסְלאָז אּוד ;טאָנ ןייֵמ ָא ,רעֶניִרְטְנַא ןיימ דְנּוא רעֶפְלעֶה ןייֵמ טְזיִּב אּוד ,ןעֶמ
 :ןעֶמיֹוזְרעֶפ טיִנ

 1ד ןּוְמׂשְִו וׂשיֵשְי :חָאָה והָאָה יל םיִדָמֲאָה םְֵּׁשִּב בֶקעלַע
 יי יִבֲהְאַהְו 0 לד דיִמָתּוָרְמאְ עקל ךּב

 טל ןק םײה ם

 -מאְתילַא יַלֶא

 וצ
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 :רוָד ןּופ גְנאַזעֶג ַא---רעֶגְניִז םעֶד ּױצ | הלוםִוּב לָדלֶאליֵּכׂשמ יִרְׁשֶא :רֶוַל רֹממ חַצֵעְמִל א

 טְלעֶדְנאַה רעֶּבְלעוֶו רעֶד זיִא טְׁשְנעֶּבעֶג 2 ר פא יו יי קז וי לו
 גאָט םעֶד ןיִא ;ןעֶמעֶרָא םעד ןעֶגעֶק גּולְק הארי 2 יב נא 2 א יה 2
 ראַה רעֶד םֶהיִא טעוֶו קיִלְגְמּוא ןייֵא ןופ ;רומיִתָמ יל ער יִחְמֹ יֿביא :רָל = 2
 טעֶו ראַה רעֶד ה :ןעֶניִרְטנַא ןעֶכאַמ קי 7 ר אָשותוחל אניסא ןע0 רב
 דְנּוא ןעֶּבעֶל ןעֶזאָל דֶנּוא ןעֶטיִה םֶהיֵא ָאְׂשילְכ ּׁשֲחַלְתִי יִלָע דַחי :רֵּבִי ץ יה | צי ול ןוא 5
 ,דְנאַל םעֶד ןיִא ןייַז ְךיִלְקיִלְג טעוֶו רֶע בֵכָׁש רֶׁשֲאַ או ֹוּב קוצְ לע לבי ֵבָּד 4 ובְׁשִחַי 2 :

 ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא טיִנ םֶהיֵא טְסעוֶו אּוד דנּוא הב" הב רֶשֲא לא םג :ם קל ואל י
 מיִקְַויִ הֵוהְ הָּת וַאְו ;בקפ רע כוא

 הער וריוש הנה ןופ ןעליה םעד צ הר כי תצפהלכ יע לע הל לא
 טי א ֹל + יא טעזו ראה עירידא ב ְּתְצַפהי = = יג תאֹזְּב ':םֶהָל א 19

 ףיראא קי הפסק טאנ .םקיא : ַה ;םלְל 6 ְכיִצַּתַו יִּבִת המת מת יֲִַו יי יבא
 ץְנאַג ןייַז ,ןעֶצְרעֶמְׁש ןּופ רעֶגעֶלעֶג םעֶד - :ןמָאוװמָא םֶלֹעְהידֲעְוטְלעֶהַמלָארְׂשִי יהלָא והיה דוב 12

 טְסעוֶו טייֵהְקְנאַרְק עֶנייֵז ןיִא רעֶנעֶלעֶג
 וטְנאָזעֶג ּבאָה ְּךיִא 5 :ןעֶדְנעוֶוְמּוא אוד
 ,ׁשֶפָנ ןייֵמ לייה ָּךיִמ גיֵלעֶוְמייֵל ,ראַה ָא

 :טְגיִדְניִזעֶג ריִד ןעֶנעֶק ּבאָה ְּךיִא ןיִראָז םייקפאלערַּלאכ שא אפ

 פיו םעֶּטְכעֶלְׁש יה רתיפ עניימ 6 םםיהלאל וי ְׁפַנ הָאְמִצ :םיִהלֲא ְךיֶלֵא גְרֶעַת יִׁשְּפַנ ןֵּכ 5
 דְנּוא ןעֶּבְראַטְׁש רֶע טעוֶו ןעוֶו--רימ  יִתְעְמַד ילדוְתְוה :םיהלָא ינפ הָאְראְו אֹוָבָא יתְמ יִח לֵאְל

 נש רפס י +*י

 ?ןעֶרעוֶו ןעֶריֹולְרעֶפ טעוֶו ןעֶמאָנ ןייַז :ֶהלָא הא םֹיהילְּכ ילַא רֶמֶאָּב הָליֵלְו םִמוי םֶחָל
 ןעֶהעֶז ּוצ (ָךיִמ) טְמּוק רעֶנייֵא ןעוֶו דְנּוא 7 םרא ֶַבורֹכעֲא יּכ יִׁשפַנוילֶע הָבפְׁשִאוהכזַא הלא ה
 טְלעֶמאַז ץֶראַה ןייַז ,שְלאַפ רֶע טעֶר יזַא .-רֶמ :גְנֹוח לא לקח תל םיהלָא מידע 6

 םיֹורַא טְהעֶנ רֶע (ןעוֶו) ,טְכעֶרְמּוא ְּךיִז קל הלל הל ט א ִׁשְפַנ  יֵהֲחּתְׁשִּת
 : שְִ ילָק יהלַא :ָָּפ תשוש י יִנָדֹוא

 ' ר 5 ר יא צ יצ :

 רעֶד ןיִא ןעֶמאַזּוצ ןעֶדעֶר םיִאְנֹׂש עֶנייֵמ
 זיִא ְּךאַז עֶטְכעֶלְׁש ַא 9 :ןּוהְט ּוצ םעֶטְכעֶלְׁש ריִמ ןעֶטְכאַרְט אייֵז ןריִמ ןעֶנעוֶו ליִטְש
 רֶהעֶמ טיִנ רֶע טעוֶו יֹוזַא ,טְנעֶלעֶנ ְּךיִז טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶסאָגעֶגְסיֹוא םֶהיֵא רעֶּביִא
 ןֹוחָטִּב ַא ּבאָה ְּךיִא ןעֶכְלעוֶו ףיֹוא ,ןאַמ רעֶכיִלְדְנייַרְפ ןייֵמ ליִפַא 10 :ןְהעֶטְׁשְפיֹוא
 :טירָט איִד ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ריִמ ףיֹוא טאָה שיֹורְּב ןייֵמ ןעֶסעֶנעֶג טאָה סאו טאַהעֶג
 אייֵז םִע לאָז ְּךיִא יִדְּכ ,ףיֹוא ְּךיִמ לעֶטְׁש דָא ָךיִמ טיי ,ראַה ָא אּוד רעֶּבָא 1
 ןיימ ּסאָד ,ריִמ ןיִא טְסֶרְהעֶנעֶּב אּוד סאָד ןעֶמיוִװ ָּךיִא לעוֶו םעֶד טיִמ 12 : א ְהאָצעֶּב
 טייֵקְצְנאַג עֶנייֵמ ןיִא רעֶּבָא 12 :(ןֶעייֵרְׁש ְךיִלְהעֶרְפנ ןעֶלאַׁש ריִמ רעֶּביִא טיִנ טעוֶו דֶנייַפ
 :טְלעֶטְׁשעֶג ריִד ראָפ גיִּבִע ףיֹוא ְּךיִמ טְסאָה אּוד דְנּוא טְציִטְׁשעֶנ ְךיִמ אּוד טְסאָה
 ןֵמָא !טייקְניִּבע זיִּב טייֵקְניִּבַע ןּופ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד ,ראַה רעֶד ויִא טְשְנעֶּבעֶג 4

 :ןֵמָא דֶנּוג

 ינט ר יב

 במ םילהת
 ׁשֶריֵה ַא איװ 2 :חרק ןּופ רעֶדְניִק איד ןּופ גְנּוטְכאַרְטעֶּב ַא---רעֶנְניִז םעֶד ּוצ 1
 ןַײמ 8 :טאָנ ָא ,ריִד ְּךאָנ ׁשֵפָנ ןייַמ טייֵרְׁש יֹוזַא רעֶמאַז ןעֶלאַוק ןעֶנעֶו טייֵרְׁש
 ךיא יִדְּכ ,ןעֶמּוק ְּךיִא לעו ןעוֶו ,טאָנ ןעֶניִדעֶּבעֶל םעֶד ּוצ ,טאָג ְּךאָנ טְשְראָד ׁשֵפָנ
 ןייֵמ ןעֶראָועֶג ריִמ ןעֶנעֶז ןעֶרעֶרְט עֶנייַמ 4 :טאָנ ןּופ .םיִנּפ םאָד ןעַהעֶז לאָז
 ןייַד זיִא ּואְח נאט ןעֶצְנאַנ םעֶד ריִמ ּוצ טְנאָז ןעֶמ ןעֶו ,טְכאַנ דְנּוא נאָט טיֹורְּב
 ,עֶלעֶז עֶנייַמ ריִמ ןיֵא םִיֹוא ָּךיִא םיִנ :ָּךיִמ ןאַמְרעֶד ָּךיִא זַא עֶניִזאָד םאָד 8 ?טאָנ

 ןעֶטייֵלְנעֶּב אייֵז דְנּוא ,עֶגְנעֶמ רעֶד טיִמ ןְהעֶנ רעֶּביִרַא ןעֶלעֶװ טְלאָו ְּךיִא ןיִראַוו
 עֶגְנעֶמ רעֶד טיִמ ,קְנאַד דִנּוא גְנאַזעֶג ןּופ לֹוק ַא טיִמ טאָנ ןּופ זיוה םעֶד ּוצ זיִּב
 !עֶלעֶז עֶנייַמ ָא ,ןייֵא ְּךיִד אּוד טְסְנעֶּב סאָו 6 :נאַטְרָעיַפ ַא ןעֶטְלאַה סאָה
 םֶהיֵא לעֶװ ְּךיִא ןיִראָו ,טאָג ּוצ ףאָה ?ריִמ ןיִא אוד טְסְמּורְּב סאָה דָנּוא
 טאָה ׁשֶפָנ ןייֵט ,טאָב ןייֵמ 7 :םיִנָּפ ןייַז ןּופ ףֵלֵה איִד ראַפ ןעֶקְנאַד ָּךאָנ
 דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶקְנעֶדעֶו ְּךיִד ְּךיִא לעֶװ םּוראָד .טְנעֶּבעֶנ ריִמ ןיא ְךיִז

 דְנּורְנִּפֶא ןַײַא 8 :!רֶעְצִמ גְראַּב םעֶד ןּופ ,םיִנֹומְרֶה ןופ דְנּוא ןרַי
 טפור

 טי יז

 3 א בר



 במ םילהת
 ָךֶרּוד ,דְנּורְנִּפֶא ןְרעֶדְנַא םעֶד ּוצ םָּפּור
 עֶלַא ,םעֶניִרְרעֶסאַו עֶנייֵד ןּופ לֹוק םעֶד
 ןְהעֶג ןעֶלְלעֶֶו דְנּוא ְּךּורְּב-רעֶּטאַז עֶנויִד
 םעֶו גאָט אייַּב 9 :רעֶּביִרַא ריִמ .רעֶּביִא
 אייָּב א ןעֶלְהעֶפעֶּב דֶסֶח ןייַד ראַה רעֶד
 ַא ןייַז ריִמ אייֵּב גְנאַזעֶג ןייַז טעדִז טְּכַּנ
 ְךיִא 10 :טאָנ ןעֶניִדעֶּבעֶל םעֶד ּוצ הֶּלִפְּת
 סאָוְראַפ ,זָלעֶפ ןייֵמ ,ןעֶבאָז טאָג ּוצ לעדֶז
 לאָז סאוָוְראַּפ ?ןעֶסעֶגְרעֶפ ָּךיִמ אזד טְסאָה

 רעֶד ךֶרּוד טְצְראווְׁשְרעֶפ ןְהעֶגְמּורַא ְּךיִא
 (זיִא םאָד) 11 ?דְנייַפ םעֶד ןּופ גְנּוקיִרְדעֶּב
 סאָד ,רעֶנייֵּב עֶנייֵמ ןיֵא דְראָמ ַא איװ

 ָּךיִמ ןְרעֶטְּפעֶל רעֶניִרייֵלעֶּב עֶנייֵמ םאוו
 ןעֶצְנאַג םעֶד ריִמ ּוצ ןעֶנאָד אייֵז לייוַו
 טְסְנעֶּב םאָו 12 :טאָנ ןייַד זיִא ואוְו ,באָמ
 םאִה דנּוא ?עֶלעֶז עֶנייַמ ָא ְּךיִד אוד
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 1018 הפ-ימנמ

 :ּורְּבִעיִלָע לנו יֶרָבְׁשִמילְּכ ךיֶדונִצ לוקָל אֵרוק םיִהְּת
 פ לָאל הּלַפְת יִמִע הָריִׁש הָליִֵבְּ ודְסַה וה הִָּצְיְו םָמֹוי
 י ףכֵא הלל יֵנָּתְחַכְׁש הָמָל יצְלַמ .לֵאל והֵרְמֹוא גיי
 11 םֶרְמָאְּב יֵרְרֹוצ יִנוּפְרַח יֵתֹומָצַעָּב | חַצָרְּב :בֵיֹא ץֵחָלְּ
 נג יהַמּויִׁשפַנ יהֲחֹופְשִּתיהַמ :ךיִהלֶא הָיֵ םֹויַהילָּכ יִלֵא
 ;יָהלאַוינְ תַושָיַדֹוא דוָעיִּבםיִהֹלאָליִליחוהיִלֶעיִמַהּת

 נמ
 א הָמְרַמ שיִאמ דִִסָחדאָל יו יִביִר הָּביִרְווםיִהלֶא יִנְֵּפִׁש
 ג -הָּמָל יֵנּתִחְַ  הּמָל יּעַמ יהלָא והָמַאיּכ גיִנטְלַּפְת הָלועְו
 3 הָּמֵה .ֵתִמֲאְ ראל ;בַײא ץֵחַלְּב ךלהְתֶא רדכ
 4 !הָאובֶאְו יתֹונְּׁשִמילֶאָ שרי רַהילֶא ינאי יֵנּוחַני
 רב ְךֶדאְ יִליפ תֶחְמִׂש טַאילֶא םומלַא חבזמ--לֶא
 ה ֵלָ יִמֵהָּת--הַמּו יִׁשְפַנ ! יִחֲחֹומְׁשִּתיהַמ : יקֹלֶא םיִקלֲא
 - - :יַהֹלאָו נפ תֶנוׂשְי ּונֵדֹוא דֹעיּכ םיִחֹלאֵל יליֵחֹוה

 דמ דמ
 5 א ּונֲעַמָׂש ּונָנֶאְּב 1 םיכלַא ּ:ליִּכְׂשַמ חַרל-ַנְבַל ַחצנֿמַל
 3 והָּתַא :םֶדָק יֵמיִּב םֶהיֵמיִב ָתְלַעְפ-לַעְּפ ונליּרְפַמ ּוניֵתֹובֲא
 4 יִּכ :םֶהׁשתַו םיִמָאְל עֶרֶּת םעֶסַּתַו ּתׁשַרֹה םיּנ ּךֶדָי
 ייִּכ מל הָעיׁשֹוהדאל םִעֹורּה ץֶרָארשִרי םֶּכְרַהְּב אֵל
 ה יּכְלַמ איה--הֶּתַא :םֶתיִצָר יִּכ נפ רוָאְ ר ָיִמְ
 5 םָבָנְּךֶמׁשִּכ ַחנענ ּוניֵרְצ ּדַּכ :בֶקעי תֹועּוׁשְי הוִצ םיִקלֲא
 { יִּכ :יָנעיִׁשּות אל יִּברֲחְו חָמִבָא ִתְׁשקְב אל יִּכ :נמָק
 9 ולּלִה ם םיִהלאַּב :ָתוְׁשיִּבָה ּונֵאָנַׂשְמּו ּוניֵרְצִמ ּוְּתְצׁשה
  ּומיִלְכִַּוּתְחנְףַא :הָלָס הֵרֹונ .םָלּועְל ו ךֶמׁשְ םִיַה-לָכ
 גנ ּוניֵאְנַׂשְמּו ךֶצ-ינַמ רֹוחָא ּונֵביִׁשְּת :ּוניִתֹואָבְצְּב אתא
 15 רֶכָמִּת :ונְתיִרְז םיוּנבּו לָכָאמ ןאצְּכּונְּתִּת ֹּומָל ּוטָׁש
 14 זירָּפְרֲה ּונֵמיִׂשְּת :םֶהיֵריִחְמִּב ָתִי א .ןוהדאלב דע

 ומאָנ ּוצ ףאָה ?ריִמ ןיִא אּוד טְסְמּורְּב
 איד ,ןעֶקְנאַד ְּךאָנ םֶהיֵא לעֶז ְּךיִא ןיִראָה
 :םאנ ןייֵמ דְנּוא ,םיִנָּפ ןייֵמ ןּופ ּםֶליֵה

 גמ םילהת
 ןייַמ גיִרק דְנּוא ,טאָנ ָא ;ְּךיִמ טָּפְׁשִמ 1
 טיִנ זיִא סאו קְלאַפ ַא ןעֶנעֶקְטְנִע בירק
 -עֶגְמּוא רֶנּוא ןעֶׁשְלאַפ םעֶד ןּופ ,םּורְפ
 ליִצַמ ְּךיִמ אוד טְסְלאָז ׁשְנעֶמ ןעֶטְכעֶר
 -ךעֶפ ָּךיִמ אּוד טְסְלאָז םאֶוְראַפ ,טייֵהְקְראַטְׁש עֶנייֵמ טְזיִּב ,ראַה ָא אּוד ןיִראַוָו 2 :ןייַז
 םעֶד ןּופ גְנּוקיִרְדעֶּב רעֶד ןעֶנעוֶז ,ןְהעֶנְמּורַא טְצְראַוְׁשְרעֶפ ְּךיִא לאָז סאוָוְראַפ ? ןעֶזאָל
 ןעֶלאָז אייֵז ,ןעֶרְהיִפ ְּךיִמ ןעֶלאָז אייֵז זַא ,טייֵהייֵרְמ עֶנייֵד דְנּוא טְכיִל ןייֵד קיש 3 :דְנייַפ
 ָךיִא לעֶז יֹוזַא דָנּוא 4 :ןעֶגְנּוניֹואז עֶנייַד ּוצ דָנּוא ,גְראַּב ןעֶגיִלייֵה ןייד ּוצ ןעֶגְנעֶרְּב ְךיִמ
 -ְביַלֶהעֶרַפ עֶנייֵמ ןּופ הָהְמִׂש איִד זיִא סאָו טאָנ םעֶד ּוצ ,טאָנ ןּופ ַחֵּבְוִמ םעֶד ּוצ ןעֶמּוק
 טְסְנעֶּב םֹוראָו 2 :טאָנ ןייֵמ ,טאָנ ָא ,ףְראַה רעֶד טיִמ ןעֶקְנאַד ריִד לאָז ְּךיִא סאָד ,טייק
 ָךיִא ןיִראָו ,טאָנ ּוצ ףאָה ?ריִמ ןיִא אּוד טְסְמּורְּב םֹּוראָה דְנּוא ?עֶלעֶז עֶנייֵמ ְּךיִד אוד
 :טאָנ ןייַמ דְנּוא ,םיִנָּפ ןייַמ ןּופ ףֶליֵה איֵד ,ןעֶקְנאַד ְּךאָנ םֶהיֵא לעֶז

 רמ םילהת
 עֶרעֶזְנּוא טיִמ ,טאָנ ָא 2 :גָנּוטְכאַרְמעֶּב ַא ,חרק ןּופ ןְהיִז איֵד ןּופ--ררעֶגְניִז םעֶד ּוצ 1
 םאָד םרהצרעד םֶנּוא םִע ןעֶּבאָה ןְרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא ,טְרעֶהעֶב םִע ריִמ ןעֶּבאָה ןעֶריֹוא
 טְסאָה אּוד 3 :נעֶט עֶגיִטייֵצ ;ְךאָפ איִד ןיִא ,געֶט עֶרייֵז ןיִא ןּורְמעֶנ טְסאָה אוד סאו קְרעוֶו
 אוד יא אוד טְסאָה (עֶרעֶדְנַא) דְנּוא ,ןעֶּביִרְטְרעֶפ רעֶקְלעֶפ דְנאַה עֶנייַד טימ
 טיִנ ןיִראָו 4 :טְקיִׁשעֶג קעוֶוַא אּוד טְסאָה (עֶרעֶדְנַא) דְנּוא ,ןעֶכאָרְּבּוצ רעֶקְלעֶפ טְסאָה
 טיִּנ אייֵז טאָה םעֶרָא רֶעייֵז דָנּוא ,דְנאַל םאָד ּתְׁשִרַיעֶג אייֵז ןעֶּבאָה דְרעוֶוְׁש רֶעייֵז ךרּוד
 ןייַד ןּופ טייקְגיִטְכיִל איד דְנּוא ,םעֶרָא ןייד דָנּוא דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייַד טְרֶעיינ ,ןעֶפְלאָהעֶג
 טְסְלאַז ָז אּוד ,טאָנ ָא ,גיִנעֶק ןיימ טְזיִּב אּוד 5 :אייז ןַא ןעֶלאַפעֶג ַא טְסאָה אּוד לייוו ,םִיִנָּפ
 ןעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ דְנייַפ עֶרעֶזְנּוא ריִמ ןעֶלעוֶו ריִד ָּךְרּוד 6 :בֹקֲעַי ראַפ םֶלי יה ןעֶלְהעֶפעֶּב
 ןיִראָו 7 :םֶנּוא ןעֶנעֶק ףיֹוא ןעֶהעֶּטְׁש סאוָו איד ןעֶטעֶרְמּוצ רימ ןעֶלעֶו ןעֶמאָנ ןייֵד ְּךָרּוד
 :ןעֶפֶלעֶה טיִנ ריִמ ןעֶק דְרעוֶוְש ןייֵמ דְנּוא ,ןעֶניֹוּב ןייֵמ ףיֹוא טיִנ ְּךיִמ רעֶכיִזְרעֶפ ְךיִא

 אוד טְסאָה םיִאָנֹׂש עֶרעֶזְנּוא דָנּוא ,דְנייַפ עֶרעֶזְנּוא ןּופ ןעֶפְלאָהעֶג םָנּוא טְסאָה אּוד טְרֶעייִנ 8
 ןייַד ןעֶקְנאַד ריִמ דְנּוא ,גאָמ ןעֶצְנאַג םעֶד םָנּוא ריִמ ןעֶמְהיִר טאָנ ןיִא 9 :טְמְהעֶׁשְרעֶפ
 אזד דָנּוא ,טְמעֶשְרעֶפ דְנּוא טְזאָלְרעֶפ םֶנּוא אּוד טְסאָה ּךאָד 0 יי ,ביִּבִע ףיֹוא ןעֶמאָנ
 טְרְהעֶקעֶג קיִרּוצ םֶנּוא טְסאָה אּוד 11 :תֹולְיַח עֶרעֶזְנּוא טיִמ ןעֶנְנאַנעֶגְסיֹורַא טיִנ םֶזִיִּב
 אוד 12 :םֶּביֹורעֶּב םנּוא ןעֶּבאָה םיִאָנֹׂש עֶרעֶזְנּוא דְנּוא ,רעֶניִדייֵלעֶּב םעֶד ןּופ רעֶטְניִהַא
 טייֵרְּפְׁשְרעֶפ םֶנּוא טְסאָה אּוד דְנּוא ,ןעֶסֶעְּפיֹוא םּוצ ףאָש איז ןעֶּבעֶנעֶגְניִהַא םִנֹוא טְסאָה

 ףיל
 ן2

 טְסאָה אּוד דִנּוא ,טְסיֵזְמּוא קְלֹאַּפ ןייד טְסְפיֹוקְרעֶפ אּוד 13 :רעֶקְלעֶפ איִד ןעֶׁשיוִוְצ
 הָּפְרֶָה ַא ּוצ טְכאַמעֶג םֶנּוא טְסאָה אוד 14 :זייֵרְּפ רֶעייֵז טְכאַמעֶג םיֹורְג טיִנ

 ןצ
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 ּוצ דְנּוא טאָּפִש ַא ּוצ ,םיִנֵכְׁש עֶרעֶזְנּוא וצ םִיּנַּב לֶשָמ ינְמיִׂשְּת :יניִתֹוביִבְסִל סֵלָסְו ַל ּוננַכְׁשִל וט

 םּורַא םְגְניִר ןעֶנעֶז סאוָו איִד וצ דְנאַש ַא  לֵּפ תֶׁשִבּו יָ נ יתָמלְכ םו הֹלִּכ !םי לב ׁשאה דֹונֶמ

 וַצ טְכאַמעֶג םִנּוא טְסאָה אּוד 12 :םֶנּוא 7 :םֵּקִנְתמו בא יֵנְפִמ ףקנְּו ףֵרְחֶמ לקמ :ינְתָמְּכ ;}
 ןְלעֶקאָׁש פאק םּוצ םִיֹוג איִד אייֵּב לָׁשָמ ַא וע ּב נר שר הׁש יו ונְתַאָב תאָ ופ

 ןעֶצְנאַג םעֶד 16 :רעֶקְלע פ איד ןעֶׁשיִוְצ == 90 א א = 2
 איד דְנּוא ,ריִמ ראָפ דְנאַׁש עֶנייֵמ זיִא גאָש = תאֹז-רֶקֲַי םִהֹלֲא אלֲה :דָז לאל יניפּכ שפמוניהלא
 :טְקעֶדעֶּב ְָּךיִמ טאָה םיִנָּפ ןייֵמ ןּופ דְנאַׁש  םזַהילְכ וגָתֹה ְלֶעדיֵּכ :בל תיִמְלְַּת די אוה יב

 דָנּוא רעֶדְנעֶׁש םעֶד ןּופ לֹוק םעֶד ןּופ 17 הרֶצִקִה לא ןהַמלוהְרַ !הָחְבִט ןאָצּכ ּונְבַׁשְחנ 4

 רעֶד דְנּוא ,דְנייַפ םעֶד ראָפ רעֶרעֶטְסעֶל :ּונְצֲחלְוּוניְֶע חַּכְׁשִּת ריִּתְסַת ְינְּפ ה מל : !הֵצָנָלחְנְה-לַא הכ

 עֶגיִזאָד םאָד םעֶלַא 18 :םקֹונ ְךיִז זיִא סאָח ' יי? יק נט ץֶרְֶל ָקְּדנֵשְִנ רָע הָחָ ׁשִּכ ה
 ריִמ ןעֶּבאָה ְּךאָד ,ןעֶמּוקעֶג םֶנּוא ףיֹוא זיִא סח ןעמל יו יִל

 המ = לא

 טיִנ ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא ןעֶסעֶגְרעֶפ טיִנ ְּךיִד :?ֶריִדְי ריִׁש ליִּכְׂשַמ חַרָקייִגְבִל םיִנָׁשָׁש-לַע 7
 = = 6 רעֶזְנּוא 10 :תיִרְּב ןייַד ןיִא טְנעֶקייֵלעֶג שעינושל ךלמל ישֲעַמ נָא רָמֹא בו רֶבָד  יִבל שר 3

 רעֶטְנּוא טְרְהעֶקעֶגְּפֶא טיִנ ְּךיִז טאָה ץְראַה - ךִיִתֹתְפׂשִּ ןח קצוה םֶרֶא יִנְבִמ ָתיִפיִפי :דיִהְמ רֿפוס +
 טיִנ ְּךיִז טאָה טיִרְט רעֶזְנּוא דְנּוא ,םִנּוא רְִָּדַרלַע ָךְבְרַח רוָנֲח :םִֶלֹעְל םיִהלֶאְּדְכַרּב ֵילַע +
 אּוד עֶׁשְטאָח 20 :געדֶז ןייד ןּופ טְגייֵנעֶגְּפָא עו תֶמֲאירַבד לע בַכָר חלה ר ְדִה ה
 טֶרֶא םעֶד ןיִא ןעֶסיֹוטְׁשּוצ םֶנּוא טְסאָה ַּ הַּת םיִמִע יש צִח ימי אר ָךְוִ קֶרצ 5
 :"ד ײ 2 : ; : די טבש 0 דו םליע םיהלֲא ָךֵאְסְּכ ;דלמה == בא ב =! ןלפי :

 טְקעֶדעֶּב םִנּוא טְּסאָה דְנּוא ןעֶגְנאַלְׁש ןופ 8 עיר היעט דיי
 : : 1 -לַע עַׁשָר אָנְשִּתַו קָדָצ ְּתְבַהָא :דתֹוכלמ טֵבִׁש רׂשימ
 ריִמ ּביֹוא 21 :טיֹוט ןּופ ןעֶטאָׁש םעֶד טיִמ -מ ;ךבבֲחַמ ןוׂשָש ןֵׁש ךהלֶא םֶהֹלא רֵהָשִמ ןב
 *' "8 = = = = -- ױ = -

 רעֶדְנּוא ןּופ ןעֶמאָנ םעד ןעֶטעֶגְרעֶפ ןעֶּבאָה :ףיִח ןִמ ךיִתֹדְנִּב-לְּכ תֹועיִצק תֹוָלְהַאַו ּמִׁש יִִמ ןֶׁש יֵלְכיִהְדִמ דִיִתֹרְנַּב םדלכ תושיצס תולהאו
 דְנעֶה עֶרעֶזְנּוא ןעֶּבאָה ריִמ רעֶדָא ,טאָג ;ריִפֹואמָתַכְּב מיל לֶנִׁשהָבָצ ריב הֹנְּב י
 :רעֶטעֶנ עֶדְמעֶרְפ ּוצ טייֵרַּפְׁשעֶנְסיֹוא ְבִא תובו ךמע יִחְכׁשְו נָא יִטְַו יִאְרּו תַכיֵעְמִׁש וו

 -םיֹוא טיִנ עֶניִזאָד סאָד טאָג ןעֶד טעוֶו 2 -ת ולייהַפׁשִהְו ךילדַא אה 7 ְךִפִי  ךלפל את

 תֹודֹוס איִד טְסייוו רֶע ןיִראוָו ?ןעְׁשְראָפ ןלמתב הָּבְכ-לּכ סֶע יש ולח נפ הָעִַּב ןרצ
 ןעֶצְנאַג םעֶד ןעֶנאָלְׁשרעֶד ריִמ ןעֶרעוֶו ןעֶנעוֶוְטעֶנייֵד ןּופ ןיִראָו 23 :ץְראַה םעֶד ןּד
 -ְךאַפ !ףיֹוא ְּךיִד ְּךאַוַו 24 :ןעֶטְכעֶׁש םעֶד ּוצ ףאָׁש אי יֹוזַא טְנעֶכעֶרעֶג ןעֶרעֶו ריִמ ,;אָמ

 סאוָוְראַפ 22 :גיִּבִע ףיֹוא טיִנ םֶנּוא ףְראוַוְרעֶפ !ךיד קעוֶוְרעֶד ,ראַה ָא אּוד טְסְפאָלְׁש םאוָו
 ?גְנּוקיִרְדְרעֶטְנּוא עֶרעֶזְנּוא דְנּוא דְנעֶלֶע עֶרעֶזְנּואטְסעֶגְרעֶפ אּוד ,םיִנָּפ ןייַד אּוד טְסְגְראָּבְרעֶפ
 טְפעֶהעֶּב ּבייֵל רעֶזְנּוא ,ּביֹוטְׁש םעֶד ּוצ ויִּב ןעֶניֹוּבעֶגְנייַא זיִא עֶלעֶז עֶרעֶזְנּוא ןיִראָוָו 6
 :רָסֶח ןייֵד ןעֶנעוֶו ןּופ םֶנּוא זעֶלְרעֶד דְנּוא ,םֶנּוא ףְלעֶה ףיֹוא העָטְׁש 27 :דֶרֶע רעֶד וצ ְךיִז

 המ םילהת

 םעֶד ןּופ דיִל ַא---גְנּוטְכאַרְטעֶּב ַא ,חַרֹק ןּופ ןְהיִז איִד ןּופ---םיִנֵׁשֹוׁש ףיֹוא רעֶנְניִז םעֶד ּוצ 1
 ַא ןעֶנעֶוֶו ןעֶנעֶז םיִׂשֲעַמ עֶנייֵמ ,גאָז ְּךיִא ;ְּךאַז עֶטּוג ַא טְכאַרְט ץְראַה ןייֵמ 2 :ןעֶטְּביִלעֶג
 איד איוִװ רעֶנעֶׁש טְזיִּב אוד 8 : רעֶּבייֵרְׁש ןעֶכיִנ ַא ןּופ רעֶדעֶפ ַא איז זיִא 2ְנּוצ עֶנייַמ ,גיִנעֶק
 טְשְנעֶּבעֶג טאָנ ָּךיִד טאָה םּוראָד ,ןעֶּפיִל עֶנייֵד ףיֹוא ןעֶסאָגעֶנְסיֹוא זיִא ןַח ,רעֶדְניִק-ְןעֶׁשְנעֶמ
 טייקְנִהעֶׁש עֶנייד ,רֹוּבִנ אּוד ,ּעֶטְּפיִה( ָּךיִד ןייַד ןַא דְרעֶֶוְש ןייד ןָא טְריִנ 4 :םיִּבִע ףיֹוא
 תֶמֶא םעֶד ןעֶגעוֶו ְּךיִלְקיִלְג טייֵר טייקְכיִלְרעֶה עֶכייד ן יִא דָנּוא ? :טייקְכיִלְרעֶה עֶנייַד דְנּוא
 םעֶכיִלְקעֶרְׁש ְּךיִד טעוֶו דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייַד דְנּוא קד דְנּוא טייֵקְניִשיִמעֶד דְנּוא
 דְנּוא) ,ןעֶלאַפ ריִד ראָפ ןעֶלעוֶו רעֶקְלעֶפ איִד ,ףְראַׁש ןעֶנעֶז ןעֶלייפ עֶנייד 6 :ןעֶנְרעֶל
 ףיֹוא זיִא ,טאָג ָא טְהּוטְׁש ןייד 7 :דְנייַפ םֶניִנעֶק םעֶד ןּופ ץְראַה םעֶד ןיִא (ןעֶנְניִרְד יי

 אוד 8 :טייֵקְניִטְראַפְטְכעֶר ןּופ טּור ַא זיִא ;ָךייֵרְניִנעֶק ןייַד ןּופ (רעֶטִּפעֶצַס) םּור איִד ,גיִּב
 ןייד ,טאָג ְּךיִד טאָה םּוראָד ,םעֶמְכעֶלְׁש דְנייַפ טְסאָה אּוד דְנּוא טייֵקְניִטְכעֶרעֶג ּביל טְסאָה
 רעֶדייֵלְק עֶנייֵד עֶלַאפ 0 :םיִרֵּבַה עֶנייַד איו רֶהעֶמ ,ןעֶדייֵרְפ ןּופ לֶהֵע טיִמ טְּבֶלאַזעֶב טאָג
 ןייַּב-דְנאַפעֶלַע ןּופ ןעֶטְסאַלאַּפ איִד ןּופ ,תֹואיִצְק דְנּוא תֹולָהֶא דְנּוא רֹמ ןּופ ןעֶקעֶמְׁש
 ןיִא (טְריִצעֶג ןעֶנעֶז) םיִכָלְמ איד ןּופ רעֶטְכעֶט איִד 0 :ליּפְׁשְנעֶטייֵז סאָּד ְּךיִד טייֵרְפְרעֶד
 ןיִא טְלעֶמְׁשעֶג דְנאַה עֶּטְכעֶר עֶנייַד ּוצ ָּךיִז טאָה ןעֶניִנעֶק איד ,(גְנּוריִצנ עֶטְסְרֶעייֵט עַנייַד
 םעֶגְרעֶפ ,רֶעיֹוא ןייֵד גייֵנ דנּוא ,העְז דְנּא רעֶטְכאַמ ּוצ רעֶה 11 :ריִפֹוא ןּופ דְלאָנ םעֶנייר
 עֶנייֵדּוצ ןעֶּבאָה טְסּול ּניִנעֶק רעֶד טעדז יֹוזַא 12 :רעֶטאָפ ןייַד ןּופ זיֹוה 28 = דָנּוא קָלאָפ ןייַד
 גיד דְנּוא 13 :ןעֶקיִּב םֶהיֵא ּוצ ְּךיִד טְסְלאָז אּזד דְנּוא יא ןייַד זיִא רֶע ןיִראָה ,טייֵהְנהעַש
 ןעֶלעוֶו אייֵז ,קְלאָפ םעֶד רעֶטְנּאעֶכייֵר איִד קְנעעֶב ַא טיִמןעֶמּוק טעֶדָו) רֹוצ ןּופ רעֶטְכאָמ
 ,רעֶטְבאַט םיִגיִנעֶק םעֶד ןיִא גיִנעוֶועֶניִא זיִא סאו טייֵקְכיִלְרעֶה עַלַא 14 :ןעֶטעֶּבְנָא םיִנָּפ ןייֵד

 ןופ



 ווו המ םילהת

 :דיילק רֶהיֵא זיִא דְלאָג םעֶטְקיִטְׁשעֶג ןּופ

 רעֶדייֵלְק עֶטְּבעוֶועֶג (אייֵלְרעֶלַא) ןיִא 9
 -ָניֵה ,טְרְהיִפעֶג גיִנעֶק םעֶד ּוצ איִז טְרעוֶו

 עֶרְהיֵא ,ןְעיֹורְפְגְנּוי איד ןעֶגעֶז רֶהיֵא רעֶט
 :טְרְהיִּפעֶג ריִד ּוצ ןעֶרעוֶו םֶניִדְנייַרְפ
 דייַרְפ טיִמ טְרְהיִּפעֶג ןעֶרעוֶו אייֵז 6

 -ָנייֵרַא ןעֶרעוֶו אייֵז ,טייֵקְכיִלְהעֶרְפ דָנּוא
 םעֶד ןּופ טְסאַלאַּפ םעֶד ןיִא טְכאַרְּבעֶג
 ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵד טאָמְׁשְנַא 17 :ביִנעק

 אייז טְסעוֶו אּוד ,רעֶדְניִק עֶנייַד ןייז ןעֶלעוֶו

 ןעֶצְנאַג םעֶד רעֶּביִא ןעֶמְשְריִפ ּוצ ןעֶכאַמ

 ןעֶקְנעֶרעֶג ןעֶמאָנ ןייֵד לעוֶז ָּךיִא 18 :דְנאַל
 ְךיִד ןעֶלעוֶו רעֶּביִראָד ,רֹוד ןעֶדעֶי ןיִא

 2090 2 רמ

 וט ְךֶלֶּמַל לבוּת תֹומָקרַל :ּהָׁשּובְל בָהָו תֹוצְּבׁשַּמִמ הָמיָנְּ

 וו תֶֹחָמְׂשִּב הֶנקֹבּּת :ךָק תֹאְבּמ ָהיֶתֹועְר ָהיֶדֲחֲא תָֹלְתִּב
 ל נב ָהְי ךיָתֹבֲא תַחֵּת :ךֶלֶמ לכיהְּב הָניֶֹובְּת לי
 15 רֵּד-לָכִּב ךֶמׁש הֶריִּכַא :ץֶרָאָה-לְכִּב םיִרָׂשְל ֹומָתיְִּׂת
 :דָעְו םֶקֹלִל ךוהֹוהְי םיִמַע ןְּכילע רֶלָ

 ומ ומ
 2 א הָמֲחַמ ּונָק םיַהלֲא :ריִׁש תֹומָלֲע-לַע חַרְקייִנְבִל ַחצנמל
 3 ריִמָהְּב אָריִאֶל ןְּכילַע :דֹאָמ אָצְמִנ תֹורְצִּב הָרְזע ַעְ
  ּוׁשֲעִָיוָמיִמ וָרמְחְ יִמָהְי :םִּמִי בֵלְּב םיִרָה טֹמְּבּ ץֶרֶא
 ה םיִהלֶא--ריִע וֲחְמְַׂי ויָנְלִפ רֶהָנ : הָלָס וַתואַנְּב םיִרָה
 6 הָרוַי טֹמִתיִלַּב הֶּבְרִקְּב םִלֶא :ןויִ יִנּכׁשִמׁשֹרֵק
 ז ולֹוקְּב ןֵתָנ תוָכָלְמִמ ּוטְמ םִיֹונ מָה :רֵקְּב תֹונְפִל םיהלֲא

 5 םֵקָעַי יַהלָא ּונְל-בּנׂשמ ּונָמִע תיִאָבִצ ָוהְי :ץֶרֶא גיִמָּת
 5 :ץֶרָאָב תֹוָּמַׁש םֶׂשירׁשֲא הָוְי תוַלָעְפִמ ּוֲחיּוכָל :הָלֵמ
 י תֶנֲח ץצקְו רּבִׁשְי תֶשַק ץֶרֶאְל הָצְקידע תֹומָחְלִמ תיִּבְׁשַמ
 וג םוָרָא םיִקלֶא יִכנָאייּכ ועָדְו פרה :ׁשֵאָּב ףֶרׂשִי תֹולָנֶע
 וכ יָא ּונָל-בנְׂשִמ ּונָּמִע תֹאְבִצ הוה :ץֶרָאְּב םּרָא םִיַּּ
 :הָלָס בֵקִעַי

 :ביִּבֲע דְנּוא רעֶמיִא ףיֹוא ןעֶּביֹול רעֶקְלעֶפ

 2 = : ומ םילהת

 3 א ּוציִרְק ףֶכיּועְקִת םיּמַעָה-לָּכ :דֹמָזִמ חַרֹקנְבִל ַחצֹנְמַל
 3 ילַע לֹודָּגְּדַלְמ אָרונ ןויְלֶע הָוהְייִּכ :הִֶּר לוקְּב םיִהֹלאָל

 4 ;ויֵקְנַר תַחַּת םיִמִאַלו ּויֵתְחַּת םיִּמִע רֵּבדִי :ץֶרָאָהלְּכ
 ה !הָלֶס בהָאירְׁשֶא בקי ןואָג תֶא ּונְתָלֲחְנ-תֶא ּונָל"רַחְבִי
 ז םיִהלֲא ּוֵרּמַו :רֶפֹוׁש לוַקְּב הָוהְי הָעּורְתִּב םיִהֹלֲא הָלָע

 5 םיהלַא ץֶרָאָה-לְּכ ּךֶמ יִּכ :ּורמַזּונּכְלמְל יִרּמַז ּורָמַ
 9 =לַע | בֵׁשְי םיִהלַא םיוגילע םיהלַא ְךֶלֶמ :ליִּכְׂשַמ וִרָּמַ

 ,חרק ןּופ ןְהיֵז איִד ןּופ---רעֶגְניִז םעֶד ּוצ 1
 -ּוא זיִא טאָג 2 :תֹומָלֲע ףיֹוא גְנאַזעֶג ַא
 ַא ,טייֵהְקְראַטְש דְנּוא גָנּוציִׁשעֶּב עֶרעֶז

 (סנּוא) טאָה םאָו הָטיֹונ רעֶד ןיִא ףֵליִה

 ןעֶּבאָה רעֶּביִראָד 3 :ןעֶפאָרְשעֶג רֶהעָז
 ךֶרֶע איִד ּוליִּפַא ןעֶו ,אָרֹומ ןייק טיִנ ריִמ
 איד ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא ןעֶקְניִז ןעֶלעוֶו גָרעֶּב איִד ןעוֶו ,ןעֶּרעוֶו טְׁשיֹוטְרעֶפ עד
 ןעֶמרּוטְׁש גְרעֶּב איד ןעוֶו ,ןעֶמְרוטְׁש דְנּוא ןעֶׁשיֹור ןְרעֶסאַו עֶנייֵז ּוליִּפַא ןעוֶו 4 :םיִמָי

 ןְעייֵרְפְרעֶד ןעֶכייֵט עֶנייֵז ןעֶלעוֶו טאָטְׁש םיִטאָג רעֶּבָא 2 :הָלָס ,טייֵהְצְלאָטְׁש עֶנייֵז ןיִא
 טעֶו איִז ,רֶהיֵא ןעֶׁשיוִוְצ זיִא טאָנ 6 :ןעֶטְשְרעֶּביֹוא םעֶד ןּופ ןעֶבְנּוניֹואוְו עֶניִלייֵה איִד

 רעֶקְלעֶפ איִד 7 :ןעֶנְראָמ-היִרְפ םִא ןעֶפְלעֶה רֶהיֵא טעֶו טאָג ,ןעֶׁשְטיִלְגְסיֹוא טיִנ ְּךיִז
 ןייז טיִמ (אייֵּדְׁשעֶג ַאנ ןעֶּבעֶגעֶג טאָה רֶע ,טְגייִנעֶגְּפָא ןעֶרעוֶו עֶכייֵרְגיִנעֶק איִד ,ןעֶמּורְּב
 ןּופ טאָנ רעֶד ,םָנּוא טיִמ זיִא תֹואָבְצ ראַה רעֶד 8 :ןעֶצְלאָמְׁשּוצ דְרעֶו דְרֶע איִד ,לֹוק
 םאָו ,ראַה םעֶד ןּופ קְרעוֶו איִד טְהעֶז ,טְמּוק 9 :הָלָס םֶנּוא ראַפ בָנּוטְסעֶפ ַא זיִא בֹקֲעַי
 תֹומָחְלִמ איד ןעֶרעֶהְפיֹוא טְכאַמ רֶע 10 :ךֶרֶע רעֶד ןיִא גָנּוטְסיִװְרעֶפ טְכאַמעֶג טאָה
 טְקאַהּוצ זיִּפִׁש םעֶּד דְנּוא ,רֶע טְכעֶרְּבּוצ ןעֶּניֹוּב םעֶּד ,דְרֵע רעֶד ןּופ דֶנֶע םעֶד ּוצ זיִּב
 םאָד טְנעֶקְרעֶד דְנּוא ּפִא טְזאָל 11 :רֶעייֵפ םיִא רֶע טְנעֶרְּבְרעֶפ ןעֶנעוֶוְמייֵר איִד ,רֶע
 ןייז לעֶו ְּךיִא ,םיֹוג איד רעֶטְנּוא ןעֶּביֹוהְרעֶד ןייַז לעֶװ ְּךיִא ;ראַה רעֶד ןיִּב ָּךיִא
 בֹקֲעַי ןּופ טאָנ רעֶד ,םֶנּוא טיִמ זיִא תֹואָבִצ ראַה רעֶד 12 :ךֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶּביֹוהְרעֶד
 :הָלָס םִנּוא ראַפ בְנּוטְסעֶפ ַא זיִא

 זמ םילהת

 דְנעֶה איִד טיִמ טְשְטאַּפ 2 :נֶּנאַזעֶג ַא--חרק ןּופ ןְהיִז איִד ןּופ---רעֶנְניִז םעֶד ּוצ 1

 רעֶד ןיִראָו 8 :גְנאַזעֶג ןופ לֹוק ַא טיִמ ראַה םעֶד ּוצ טְלאַׁש ,רעֶקְלעֶפ רֶהיֵא עֶלַא
 איִד רעֶּביִא גיִנעֶק רעֶסיֹורְב ַא (זיִא רֶע) ,גיִטְבְראָפ זיִא רעֶטְשְרעֶּביֹוא רעֶד ,ראַה

 תֹומּוא איִד דנּוא ,םִנּוא ּוצ גיִנעֶטְרעֶטְנּוא רעֶקְלעֶפ איִד טְכאַמ רֶע 4 :דֶרֶע עֶצְנאַה
 איד הָלֲהַנ רעֶזְנּוא טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא םָנּוא ראַפ טאָה רֶע 8 :םיִפ עֶרעֶזְנּוא רעֶטְנּוא

 ַא טימ ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא טאָנ 6 :הָלָס ,ּביֵל טאָה רֶע עֶבְלעוֶו בֹקֲעַי ןופ טייֵקְכיִלְרעֶה
 !טְבֶניִז ,ראַה םעֶד ּוצ טְגְניִז 7 :רֶפֹוׁש םעֶד ןּופ לֹוק םעֶד טיִמ ,ראַה רעֶד ,גנּולאַש

 ,רְרֶע עֶצְנאַג איִד רעֶּביִא גיִנעֶק ַא זיִא טאָנ ןיִראָו 8 :םֶנְניִז ,גיִנעֶק רעֶזְנּוא ּוצ טְגְניִז

 אָה טאָג ,רעֶקְלעֶפ איִד רעֶּביִא טְריִנעֶר טאָנ 9 :רעֶניִדְנעֶטְׁשְראַפ (רעֶכיִלְטיִאנ טֶבְניִז

 ןעֶּבאָה רעֶקְלעֶפ איִד ןּופ ןעֶראַה איִד 10 :לְהּוטְש ןעֶניִלייֵה ןייַז ףיֹוא טְצעֶזעֶג ְךיִד

 ךיז
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 ָּכ םֶהְרְבַא יהלָא סַע ּופָּסאָנ ! םיִמַע = וָשְרָק אֵּסַּכ י

 :הָלֵעַנ ראמ ץֶרֶא-רננִמ םי יהלאל

 חמ חמ
 ריִעְּב דָאְמ לֶלְהִמּו הָוהְי ליִרָנ :חַרְקייִנְבל רֹוָמְִמ ריִׁש א 2

 צרה ץרָאְלּכ יש או הי ׁשְָק-ַה יונֹלֶא
 עֶדונ היֶתֹונְמְרַאְּב םיִהֹלֶא .וםָרֹּד ְךֶלֶמ תירק ןוָפָצ יִתְּכרַ 4
 ואָר הָּמַה :וָּדחַי ּורְכִע וְרָעונ םיִכָלְּמַה הנה"יב ;םֵנִׂשַמְל }

 ;הֶרָלְיַּכ ליה םָׁש 7 םֵתָזְחֶא הָדָעְר : ּוְּמִהִנ יִלֲהְבִנ
  ּונְעַמְׁש רֶׁשאַּכ :שיִׁשרַּת תֹונֲא רֵּבַׁשְת םיִדָק הב

 ָהָננֹוכְי םוהלָאנ ניהלַא ריעַּב תֹו ְבצ-הְוהִי ריִעְּב ּוניֵאָר ןֵּכ

 יי בֶרֵקְּ ּךֵהְסַח םיַהלֶא ּוניֵּמִד :הָלָס םֶלֹועדדַע י

 הֶאְלְמ קֶרָּצ ץרַא-יוצק-לצ ֶחֶלִהַּת ןֵּכ םיהלָא | ָךְמׁשְּכ וג
 מל הָדהְ נב הָנֲ ןיירה | חמש

 2 ן= הֵמָּת ְןֵּכ 1

 !סנימי 2
 הי 2 ==

 תיִש :הילָּדְִמ ירָֿפס ָהיִפיִקַהְו ןיִצ ּוּבִס :ךיטָּפְׁשִמ
 רֹוָדְל ּורְּפַמִּת ןעֶמְל ָהיֶתְֹמַרַא ּונְּפ הָליֵחְל ! םֶכָּבִל

 ּוננַהי אוה דַעְו םֶלֹוע :עֵהלֶא םיִקלַא ו הָז יִּכ ?ןֹורֵחַא וט
 ;תֹומ"לַע
 םמ י*

 םיִמָעָה-לָּכ תאָז-ועְמִׁש :רומְומ חרֹקינְבִל עי
 רַחַי ׁשיִאיִנְּב-ַנ םֶדָא ֵנְּבמַּג :רֶלֶח ביל ונ גיוַאה 3
 ;תֹונּובְת יִּכִל תּונָהְו ת וָמִכָח רֶּבַדָ ש ןֶ ְבָאְו רִׁשָע 4
 אאָריִא הָמָל :יִתְדיִח רֹנִכְּב חַּתְפֶא נָא לָׁשְמִל הָּטַא ה
 בֶרֶבּו םֶלי יה-לַע םיִחְטִּבַה :יִנַּבּוסִי יֵבִֹמ ןוע עֶר יִמיִב 1
 אי ׁשיא הָּדִפִי הֶרֶפ-אָל חָא :ּולָּלַהְתִי םֶרָׁשֶע 8
 יחיִו :םֶלּעְל לֶדָו םִֶׂפַ וידִּפ רַקָו :רְפָּכ םי לאל +
 ּותּומְי םיִמָכֲח ! הֶאְרִי יִּכ :תַחָׁשַה האי אל חַצְנְל דע 11

 םָּכְרִק :םֶליֵח םיִרֵחֲאל יִבְזְִו ּודֵבאֹי רעֶבְו ליִסְּכ דַחָי

 םמ חמ

 םעֶד ןּופ קְלאַפ םעֶד ּוצ טְלעֶמאַזְרעֶּפ ָּךיִז
 ןעֶרעֶהעֶג טאָג ּוצ ןיִראו ,םֶהָרְבַא ןּופ טאָג
 זיִא רֶע ,ךֶרֶע רעֶד ןּופ רעֶרְליִׁש איִד
 :ןעֶּביֹוהְרעֶד רֶהעֶז

 חמ םילהת

 ןּופ ןְהיִז איִד ןּופ גְנאַזעֶג ַא---ריִל ַא 1
 רֶהעֶז דְנּוא םיֹורְג זיִא ראַה רעֶד 2 :חַרֹק
 רעֶזְנּוא ןופ טאָמְׁש רעֶד ןיִא ;טְּביֹולעֶג
 רעֶד 9 ::ְראַּב ןעֶניִלייֵה ןייַז ףיֹוא ,טאָג
 איד ;גָנּוּבעֶהְרעֶד ןּופ ןְהעֶׁש זיִא ןֹויִצ גְראַּב
 זיִּב ,דֵרֶע עֶצְנאַג איד ןּופ טייֵקְכיִלְהעֶרְפ
 ןּופ טאָטְׁש איד זיִא טייֵז-ןֹופָצ רעֶד ּוצ

 טְנאַקעֶּב זיִא טאָב 4 :גיִנעֶק ןעֶסיֹורְג םעֶד
 :בֶנּוטְסעֶפ ַא ּוצ ,ןעֶטְסאַלאַּפ עֶרֶהיֵא ןיִא

 ְךיִז ןעֶּבאָה םיִכָלְמ איד ,העְז ןיִראָו 2
 -ירַא ןעֶמאַזּוצ ןעֶנעֶז אייֵז ,טְלעֶמאַזְרעֶפ
 םאָד ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו 6 :ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶּב

 יָנּואוְוְרעֶפ ְּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןעֶהעֶזעֶב
 ןעֶראוָועֶג ןעֶקאָרְשְרעֶד ןעֶנעֶז אייֵז ,טְרעֶר
 :(ןעֶפיֹולְטְנַאּוצ) טְלייֵאעֶנ ְךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא
 -ננעֶגְנָא ןעֶטְראָד אייֵז טאָה םיִנְרעֶטיִצ ַא 7
 :ןְרעֶניוִועֶג ַא איו יֹוזַא גאָטְהעוֶו ַא ,ןעֶמ
 אוד טְּסאָה דְניוִו-חַרְזִמ םעֶד טיִמ 8
 יֹוזַא 9 :ׁשיִשְרַּת ןּופ ןעֶפיִׁש איִד ןעֶכאָרְּבּוצ

 םעֶד ןּופ טאָטְש איד ןיִא ןעֶהעֶזעֶג ְּךיֹוא םִע ריִמ ןעֶּבאָה יֹוזַא ,טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה ריִמ איז
 ןופ טאָמְׁש איִד ןיֵא ,תֹואָבְצ ראַה

 ַא ,טאָנ ָא ויִא ןעֶמאָנ ןייַד איו יֹוזַא 1

 פ זיִא רֶנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵד

 ְהעֶרֶפ ןעֶל זוָו הָדּוהְי ןּופ רעֶטְכעֶט איִד

 וביֵּבִע זיִּב ןעֶטייֵרְּבְנֶא איִז טעוֶו טאָנ ,טאָג רעֶזְנּוא
 ןעֶטיִמ ןיִא רֶסֶח ןייַד ןעֶנעוֶו טְכאַרְמעֶנ ןעֶּבאָה ריִמ ,טאָב ָא 0

 :הָלָס
 :ןעֶטְסאַלאַּפ עֶנייֵד ןּופ

 ורֶרָע רעֶד ןּופ רֶנָע םעֶד ּוצ ויִּב ּביֹול ןייד ויִא יו
 ךְעייֵרְפ ְּךיִז טעוֶו ןּויִצ נְראַּב רעֶד 2 :טייקְניִמ טְכעֶרעֶג ש םימ לופ

 םּורַא טְלעֶנְניִר 13 :םישָּפְׁשִמ עֶנייד ןעֶנעֶזֶו ,ןייַז ְּךיִלְ
 זצ רעֶצְרעֶה עֶרייֵא טּוהט 14 :םֶמעֶרּוט עֶרְהיִא טְלְהעֶצ ,םּורַא רֶהיֵא םּוא טְהעֶג דְנּוא ןֹויִצ
 וצ ןעֶלְהעֶצְרעֶד םִע טְלאָז רֶהיֵא יֵדְּכ ,ןעֶטְסאַלאַּפ עֶרֶהיִא טעֶטְכאַרְטעֶּב ,ןְרֶעיֹומ עֶרֶהיֵא
 דְנּוא רעֶמיִא ףיֹוא טאָ רעֶזְנּוא זיִא טאָנ רעֶניִזאָד רע ָד ןיִראָו 15 , !רוד ןעֶרעֶטעֶּפְׁש םעֶד

 :רֶנעֶגּוי (איד ןיִא איזו) ןעֶרְהיִפ םֶנּוא םעוֶו רֶע ,םיֵּבִע

 טמ םילהת

 73 1 ַא חַרק ןּופ ןְהיִז יד איִד ןּופ---רעֶנָניִז ם םע נייע 1

 ּ :טלע ָד רעֶד ן ופ ר ;נילאווְנייֵא עֶלַא רֶהיֵא םִע טְמעֶנְרעֶפ ם =
 (עַכ

 ןיַמ 4 :ןעֶמאַוּוצ

 :טייֵקְביִרְנע טְשְרעֶפ

 ןעֶּכעֶהָנֶא ְּךיִא

 : ןעֶבייַנ לעוֶװ

 ְךיִא כ
 ' :םיִנעֶטעֶר ן = ימ

 םאָנ ּוצ טיִנ ְןעֶק ןעֶמ ןעזעֶלסיוא רעֶדדרַב

 יית
 ןּופ ןְהיִז איד ָּךיֹוא יֹוװַא רעֶדְניִק-ְןעֶשְנעֶמ

 ,תֹומְכָח 1 ָךעֶר טעֶו ליומ

 עֶלַא רֶהיֵא עֶניִזאָד סאָד ּוצ טְרעֶה
 -יֵלָנִהעוֶועֶג) איד איז 8

 עֶמעֶרָא דְנּוא עֶכייֵר ,טייֵל-לעֶדע איד
 ןעֶטְכאַרְט טעֶװ ץֶראַה ןייֵמ דְנּוא

 2 .;בְנאַז

 לעוֶו ץְראַה ןייֵמ טיִמ ; רֶעיֹוא ןייֵמ לֶׁשָמ םעֶד
 עַטְכעֶלְׁש איד ןיִא ןעֶּבאָה אָרֹומ ְּךיִא לאָז סא גראב 6

 :םּורַא ְּךיִמ ןְלעֶגְניִר טיִרְט עֶנייַמ ןּופ ד רֶניִז איֵד ?נעָט
 םיֹורְג רֶעייֵז טיִמ ְּךיִז ןעֶמְהיִדעֶּב דְנזא ןעֶנעֶמרעֶפ רעייֵז

 יֹוא ןייק ז

 ףיֹוא ָּךיִז ןְרעֶכיִזְרעֶּפ סא איד 7
 םעֶד ןעֶק רעֶנייֵק 8 :םּוהְמְכייֵר ס

 -םיֹוא איִד 9 :ןעֶּבעֶנ רֶלעֶנ ףיֹוקְס
 :ביִּבַע ףיֹוא ןעֶדייֵמְרעֶּפ םִע טעוֶו ןעֶמ דִנּוא ,רֶעייֵט ּוצ ויִא ׁשֶפָנ ןייַז ראַפ בָנּוזעֶל
 :ןעֶהעֶז טיִנ ּבּורְג איֵד לאָז רֶע ,ןעֶּבעֶל גיִּבִע ָּךאָנ לי רַע דָנּוַא 0

 ןעֶראַנ איִד טיִמ ןעֶמאַזּו
 ;עֶרעֶדְנַא ּוצ ןעֶנעֶמְרעֶפ רֶעייֵז רעֶּביִא ןעֶזאָל

 = ; ןעֶּבְראַטְׁש םיִמָכַח איד זַא ם

 יי == -
 רָנּוא עֶר יו ןלְרעֶפ ןעֶר

 ױ 1 צ

 הע
 רע

= 
=5 

 רֶע ןיִראָָו 1
 עֶניִדְנעֶטְשְרעֶפְנּוא דְנּוא

 אייז 2

 ןעטכארט



 נ םמ םילהת
 רעֶזייֵה עֶרייֵז סאָד ;ְךיִז ןיִא (ןעֶטְּכאַרְט
 ,רֹוד ּוצ רֹוד ןּופ יִּבִע ףיֹוא ןְהעֶטְׁשעֶּב
 ;ןעֶמעֶנ עֶרייֵז ְךאָנ רעֶדְנעֶל איִד ןעֶּפּור אייז
 ןעֶּבייֵלְּב טיִנ טעוֶו ׁשְנעֶמ רעֶד רעֶּבָא 8
 ּוצ ְּךייֵלְג זיִא רֶע ;טייקְכיִלְרעֶה רעֶד ןיִא
 :ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ ןעֶרעוֶו סאָו תֹומֵהְּב איִֵד

 -ׁשיִראַנ זיִא געדֶו רֶעייֵז רעֶניִזאָד רעֶד 4
 ואייֵז ְּךאָנ ןעֶמּוק םאִח איִד ְּךאָד ,טייק
 ,(רעֶטְרעוֶו) ליֹומ רֶעייֵז טיִמ םִע ןעֶניִליוִועֶּב
 ןיִא אייֵז ןעֶמ טְנעֶל ;ְףאָׁש איו 19 :הָלָס
 טעוֶו רֶע ,טיוט רעֶד ,(ּבּורְננ לֹּואְׁש םעֶד

 עֶגיִטְראַפְטְכעֶר איִד רעֶּבְא ,ןְרעֶּטיִפ אייֵז
 -עֶג ןעֶגְראָמ-היִּרְּפ םִא אייֵז רעֶּבּיִא ןעֶלעוֶו
 טעֶֶו טְלאַטְׁשעֶג עֶרייֵז דְנּוא ,ןעֶגיִטְלעוֶו
 םאָד לייוו ,ּבּורְג איד ןיִא ןעֶרעוֶו טְליֹופְרעֶפ
 טעוֶו טאָג רעֶּבָא 16 :גנּוניֹואוְו עֶרייֵז זיִא
 דְנאַה רעֶד ןּופ ןעֶזעֶלְסיֹוא ׁשָפֶנ ןייֵמ
 ךיִמ טאָה רֶע ןיִראוָו ,ּבּורְנ איִד ןּופ (טְכאַמ)
 ,אָרֹומ ןייק טיִנ ּבאָה 17 :הָלָס ,ןעֶמּונעֶגְנָא
 דֹובָּכ רעֶּד ןעֶו ;ְךייֵר טְרעֶו ׁשֶנעֶמ ַא ןעוֶו

 ןיִראָו 18 :ְךיִז טְרְהעֶמְרעֶּפ זיוה ןייַז ןּופ
 ,ןעֶמעֶנ טימ טיִנְראָג טיֹוט ןייֵז ןיִא טעוֶו רֶע
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 יִלֲע םֶתֹומְׁשִב ּואְרָק רֶדְו רֹוָדָל םֶתֹנְּכׁשִמ םְלּועְלו .ומיִּתְב
 13 ;ָּמְרִנ תֹמַהְּבּכ לשמנ ליב רֵקִיִּב םֶדֶאְו :תֹומְדֲא
 ומ ןאַצַּכ ;הֶלָס וצְרי ם םֶהיֵפְּב !םֶהיֵדֲחַאְו ֹומָל לֶסְּכ םָּכְרַד הֶז
 םֶריִצְו רֶק בל !םיִרָשִי םֶב ֹוּדְריַו םִעְרְי תֶוָמ וּתַׁש ליאָׁשִל
 16 דָיַמ יִשפנ-ְרי םימלֶא-ךא ;ל לֶבּומ לואש תֹוַָּבְל

 ד יב ׁשיִא רׁשֲעי-יּכ אָרּת-לַא :הָלָס יִנֲחקִייִּכ לוָאְׁש
 15 דְרידאְל לֵּכַה חַּכִי ותֹומָּב אל יִּכ :ותיִּב דֹוָבְּכ הָּבִהְי
 19 ;ךֶל ביִטיִכייִּכ ְךֶדֹיו ְּךֶרֶבְ הב וׁשְפְָיִּכ :ֹודֹובְּכ ויָרֲחַא
 2 רֶקיֵּב םָדָא :רֹא-ואְרְי אֵל חצנידע ווָתובֲא רֹודדַע אֹבָּת
 :ּומְדָנ תֹוָמָהְּבַּכ לׁשְמִנ ןיֵבָי אֵלְו

 נ
 א דחרִּמִמ ץֶרָא-ארקִוּבִּדהֶוהְי םיִהלֲאְולַא ףֶסֶאָל רומזמ
 5 ןַעיִפֹוה םוהלָא יפי--לַלְכִמ ןֹוָיִצִמ :וָאבְמידע ׁשֶמָׁש
 3 הָרֵעְׂשִנ יָביִבְסּו לכאֹּתויְנֶפְליׁשַא ׁשֶדָחִי-לֵאְו וניהלָא אבי
 4 :לּכִע ןיִדָל ץֶרָאְד-לֶאְו לָעְמ םִיִמָׁשַה-לֶא אָרָקִי :דֹאְמ
 ה םִיִמָׁש ּודיִניו :חַּבזיַלְע יֵתיִרְב יִּתְרְּכ די יליופְסִא
 ? הֶרֵּבַרֲאְו יִּמַע הָעְּמׁש ;הָלֶס אּוה טפׂש | םינלָאייפ וקְדִצ
 6 -יִלַע אֵל :יִכָנֶ ָפלִא םוקלָא ְךֶּב הָדיֲִאְו לא
 זָךְיִּבִמ קָאדאַל !ריִמְּת יה ךיליְִו ךֶדיִכִא ְךיֶחָבִו
 י תֹומֲהְּב רעה יל יִכ :שיִרּוּתַע ךיֶתאְלְכּמִמ דָּפ
 ןג דםִא :יִדּמע יֵרָׂש זיו םיִרָה ףיִע-לְּכ ִּתְעַדָי :ףֶלֶאייִרְרַהְּב
 13 רַׂשְּב לֵכֹואה ;הָאלמו לֵבִת יל יִּכ ךל .רַמָאדאל בַעְרֶא

 14 םלַׁשו הָדֹוּת םיהלאק חַבְז :הּתְׁשֶא םיִדּוּתַע םָהְוםיִריִּבַא
 וט :יִנִּבַכְתּו ךצֶּלַחֲא הָווִצ םֹיּב יִנֲאָרקְו :ּךיִרְדִנ ןִויִלִעְל
 5 יָתיִרְּב אּׂשִַּ ִקְח רַּפסל ְךּקירַמ םיִהלֶא דַמָא ועֶׁשֶרָלְו
 6 :ןְרעֶדיִנְפּורַא םֶהיֵא ְךאָנ טיִנ טעֶו דּובָּכ ןייֵז גד :ךירֲחַא יְֵבּד ְלׁשַּו רָפּומ ָתאנָׂש הָּתַאְו :ךופיילע

 ׁשֶפֶנ ןייַז טְשְנעֶּב ךיֹוא רֶע ןעדֶו ןיִראוְד 9  ָּחְחַלָׁש ְךיפ :ךֶקָלִה םיִפֲנִמ םעו ימע ץרֵּתַו בג תיאְרבִא - ,ג וה '
 אּוד טְסעֶז ְּךאָד 20 :טּוג ריִד טְהעֶנ םִע ןעוֶו ְּךיִד טְּביֹול ןעֶמ ןעוֶו דנּוא ,ןעֶּבעל ןייֵז אייֵּב
 :טייֵקְניִטְּכיִל איִד ןעֶהעֶז טיִנ גיִּבִע ףיֹוא ןעֶלעוֶו אייֵז ,ןְרעֶמְלֶע עֶנייז ןּופ רֹוד םעֶד ּוצ ןעֶמּוק
 ְךייֵלְג זיִא רֶע ,דְנאַטְׁשְרעֶפ ןייֵק טאָה דְנּוא ,טייֵקְכיִלְרעֶה ןיִא זיִא רעֶכְלעוֶו שְנעֶמ רעֶד 1
 :ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ ןעֶרעוֶו עֶכְלעוֶו תֹומֲהְּב איִד ּוצ

 נ םילהּת
 איד טאָה רֶע ,טעֶרעֶג טאָה (הָוהְי םיִהֹלֶא לֵאנ ,טאָג רעֶקְראַטְׁש רעֶד---ףָסֶא ןּופ גְנאַזעֶג ַא 1
 ןּופ 2 :גְנאַנְרעֶטְנּוא ןייַז ּוצ זיִּב ףיֹוא טְנייֵׁש ןּוז איִד ּואוְוַא טרָא םעֶד ןּופ ,ןעֶפּורעֶג דֵרֶע
 טיִנ טעוֶו דְנּוא ןעֶמּוק טעוֶו טאָג רעֶזְנּוא 3 :טְנייֵשעֶג טאָב טאָה ,ןְהעֶׁש ץְנאַג זיִא םאוָז ןֹויִצ
 :ןעֶמְרּוטְׁש רֶהעֶז םִע טעֶדֶו םֶהיֵא םּורַא דְנּוא ,ןעֶנעֶרְּב םֶהיֵא ראָפ טעֶו רֶעייַפ ַא ,ןעֶגייוֵוְׁש
 :ןיִטַּפְׁשִמ ּוצ קְלאָפ ןייַז יִדְּכ ,דֶרֶע רעֶדּוצ דְנּוא ,ןעֶּביֹוא ןופ לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןעֶפּור טעוֶו רֶע 4

 -עֶנ תיִרְּב תַרֹּכ ריִמ טיִמ ןעֶּבאָה עֶכְלעוֶו ,עֶמּורְפִנ םיִריִסַח עֶנייֵמ ריִמּוצ טְלעֶמאַזְרעֶפ
 עֶנייֵז ןעֶלְהעֶצְרעֶד ןעֶלעֶו לעֶמיִה איִד ּוליִפַא 6 :(תֹונְּבְרִק) גְנּוטְכעֶׁש ךרּוד ןעֶזעוֶו
 לעֶו ְּךיִא דְנּוא קְלאָפ ןייֵמ ּוצ רעֶה 7 :הָלָס ,רעֶטְכיִר רעֶד זיִא טאָג ןיִראוָו ,טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג
 :םאָג ןייַד ראַה רעֶד ןיִּב ּךיִא ,לֵאָרְׂשִי ָא ,ריִד ןעֶנעֶק ןעֶנאָז תּודֵע לעוֶו יא דְנּוא ,ןעֶדעֶר

 גיִדָנעֶטׁש ְךאָד ןעֶנעֶז תֹולֹוע עֶנייֵד דְנּוא ,םיִחָּבִז עֶנייֵד ןעֶנעוֶו ןעֶפאָרְטְׁש טיִנ ָּךיִד לעדֶז ְךיִא 8
 :ןעֶלאַטְׁש עֶנייִד ןּופ קעּב רעֶדָא ,סקָא ןייק זיֹוה ןייד ןּופ ןעֶמעֶנ טיִנ לעֶז ָךיִא 9 : ריִמ ראַפ
 :בְרעֶּב דְנעֶזיֹוט ףיֹוא תֹומָהְּב איִד (ךיֹואנ ,ןייֵמ ןעֶנעֶז דְלאַוַו םעֶד ןּופ תֹויַח עֶלַא ןיִראָו 0
 אייֵּב זיִא דְלעֶפ םעֶד ףיֹוא עֶדְנעֶכיִרְק םעֶלַא דְנּוא ,גְרעֶּב איִד ןּופ לעֶנעֶפ עֶלַא ןעק ְךיִא 11
 טְלעוֶו איד ןיִראָו ,ןעֶנאָז ּטיִנ ריִד סֶע ְּךיִא לעֶז יֹוזַא ,ןעֶרעֶו גירעֶגְנּוה לעדֶז ָּךיִא ןעזֶו 12 : ריִמ

 ְךיִא קְניִרְּט רעֶדָא ? ןעֶסקָא ןּופ ׁשייֵלְּפ סאָד ןעֶד ְּךיִא סֶע 12 : ןייֵמ זיִא טייֵהְלּופ עֶרֶהיֵא דְנּוא
 -יוא םעֶד ּוצ לְֶהאֵעעֶּב דְנּוא ,הָדֹוּת ןֶּבְרַק ַא טאָנ ּוצ טְכעֶׁש 14 ?קעֶּב ןּופ טּולְּב םאִד ןעֶד
 יֹוזַא ,הָרָצ ַא ןּופ גאָט םעֶד ןיִא ןעֶפּור ְּךיִמ טְסעוֶו אּוד ןעֶו דְנּוא 18 :םיִרָדְנ עֶנייִד ןעֶּטְשְרעֶּב
 ,טאָג טְגאָז עֶׁשָר םעֶד ּוצ רעֶּבָא 16 :ןעֶרְהֶע ְּךיִמ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןייַז ליִצַמ ְּךיִד ְּךיִא לעֶו
 ןייֵמ ליֹומ ןייֵד ףיֹוא טְסְנאָרְט אוד דְנּוא ?םיִקָח עֶנייֵמ ןעֶלְהעֶצְרעֶד ּוצ אּוד טְסאָה סאו
 רעֶטְניִה אּוד טְסְפְראַוַו רעֶטְרעוֶו עֶנייֵמ דְנּוא ,רָסּומ דְנייֵפ טְסאָה אוד דְנּוא 17 :תיִרְּב
 איִד טיִמ דנּוא ,םֶהיֵא טיִמ אּוד טְּסְפיֹול יֹוזַא ,בֶנֵנ ַא טְסְהעֶז אּוד ןעֶו 18 :ריד
 ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד ּוצ טְקיִׁשעֶג אּוד טְסאָה ליֹומ ןייַד 19 :קֶלֶח ןייד זיִא םיִּפֲאֹונ

 דנוא
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 רֵּבַרְת ְּךיחָאְּב בֵׁשֵּת :הָמְרִמ דיִמְעַּת ּךנשְלּו הָעְרְב כ
 תֹיה ָתיִמֹדיְִּׁשרָחהְ ָתֹי ָשֶע 8 :יִפְּדְוִחִּת ְךְמֶאְדְבְּב 1

 זרא} אָנ-ניִּב :ניעל הָכְרָעִאְ ָךֶחיִכוא ךָֹמְכ הָיָהֶא
 יִנְְּבכי הדוּת חֶבָו :ליִּצִמ ןיִאְו ףימאד ִּפ ַהוָלֲא יִחְכְׂש
 ;םיִהלָא עַׁשיְּב עה ךֶרָד םֶׂשְו

 אנ אנ
 ירֶׁשֲאַּכ איִמְִה ןֶתָנ ויִלֲאזאובָּב :דֶוְדָל רָֹמְִמ ַחְצִנְִל א 2

 מהר בֶרּכֵּמְַּכ םיהלַא יִגָח :עַבׁש-תַכילֶא אָ:
 -יכ :יִנֵרהְט יִתאטַחְמּו יִנֹעמ יִנְֵּבּכ הברה :יִעָׁשְפ הַחְמ
 יתאח |ְךֶדַבל ָל ;דיִמָת יד ִתאָּטַחְו עֶדַא ינֲא יַעָׁשִמ 6

 :מְפְׁשִב הָּכְוִתּדַרְבִרְּב ָּדְצִתדעַמְל יִתיִשָעךָניְֵּב ֶרָהְו

 ְָּצַפָח תֶמֲא ןַה :יִמִא ינְתַמְֲי אָטְַבֹ יִּת הלל ח ןְוְֶּכיוִה ;
 רֶהָטֶאְו ביִזֵאְב יִנֲאְּטַהְּת :יִנָעיִדֹת ו תֹחְּטַב 9
 ָלעְהָחְמׂשְ ששי ֵעיִמְׁשַּת :ןיֵב יב שמו יִנֵמְּבַכְּת
 !הדָחמ יִתֹועְ-לָכְו יָאְטַחַמ ךיֶנֶּפ רֵּתְסַה  :תיּכד תֹומְצַע 11

 -לֶא : :ִּברִקְּב ׁשֶּדַח ןוכנ ַחהְו םיִהלא יליאְדְּב ח -ֹוהָט בל
 הֶביִׁשָה :יִמִמ חקּתילַא ּדְׁשְרכ ַחורְו נְפִּלִמ יִנַכ ביִלשַת 4 14
 םיִעְׁשִפ הָדְמִלֲא :יִנֵכמְסִת הָביִרְג חוה ְךֶׁשִיוְָׂש יִל וט
 םיהלֲא ! םיִמָּדִמ יִנֵליִצַה בִי י ךיִלֵא םיִאְּמְַו ךיִכָרד 5
 הֵּתְפִּת ֵתְפְׂש יָנֹדֲא :ךֶחֶקִדְצ יִנֹז של ןנר ּת יֵתְעוְׁשִת יהלֲא וז
 דֶלֹוע הָנֵּתֶאְו חַבָו חוי ;דֵתֶלִהְת דיָנַי יֿפּו 8

 הָּכְרִנ נו ָּבְׁשִנ-בל הֶרְבְׁשִנ ַחיָר מיִהלֶא יֵחְבִו :הָצְרִה אָל
 הרָנְבִּת ןויצ-תֶא דנוצְרִב הֶביָׁשיֵה :הָזְבִת אֵל ימלא 2

 ככה ==
 מכח ֵו = -+-

 זַא ליִלָכְו הָלֹוע קָדֶעיִחְבִו ץַפְחַת זַא .:םִָלָׁשּורְי תומוה 21
 ;םיד רפ דחכ בומ-לַע לי יי

 בנ =!

 בם

 ּוצ טְפעֶהעֶּב זיִא גנּוצ עֶנייֵד דְנּוא
 טְסְדעֶר דְנּוא טְציִז אּוד 20 :טייֵקְׁשְלאַפ
 עֶנייֵד ןּופ ןְהוז םעֶד ,רעֶדּורְּב ןייֵד ןעֶגעוֶו
 םאָד 21 :ןעֶדעֶרעֶּב אּוד טְסּוהְט רעֶטּומ
 ְךיִא דְנּוא ןּוהְטעֶנ אּוד טְסאָה עֶגיִזאָד
 ְךיִא סאָד אוד טְסְנייֵמ ,ןעֶגיוִוְׁשעֶג ּבאָה
 (רעֶּבָאה ?אוד איז יֹוזַא ְךייֵלְג ןייַז לעוֶו
 םִע לעוֶו דְנּוא ןעֶפאַרְּטְׁש ּךיִד לעוֶז ְּךיִא
 -עֶּב 22 :ןעֶניֹוא עֶנייֵד ראָפ ןעֶטְכיִרְנָא
 טאָג רֶהיֵא איִד ,סאָד ְּךאָד טְקְרעֶמ
 ןעֶקּוצְרעֶפ טיִנ לאָז ְּךיִא סאָד ,טְסעֶגְרעֶפ
 רעֶד 23 :ןייֵז ליִצַמ טיִנ טעוֶו רעֶנייֵק ןעוֶו
 רעֶד הָדֹוּת ןֶּבְרִק ַא ביִרְקַמ זיִא סאו
 רעֶד זיִא סאָד דְנּוא ,דֹובָּכְּב ָּךיִמ טְלאַה
 איד ,ןעֶזייוֵו םֶהיֵא לעדֶו ְָךיִא םאוָו נעוֶו
 :טאָנ ןּופ ףֶליִה

 אנ םילהת
 ;דִוָד ןּופ גְנאַזעֶג ַא---רעֶגְניִז םעֶד ּוצ 1
 ,ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ זיִא איִבָנַה ןֶָתֶנ עד 2
 :עַבֶׁש-תַּב ּוצ רע זיִא רֶע ןעו
 ,דָסָח ןייד ְּךאָנ !טאָג ָא ְּךיִמ א
 עֶנייֵמ םיֹוא קעֶמ ,תֹונָמֲחַר םיֹורְג ןייַד ְּךאָנ
 וצ ְּךיִמ ןעֶרְהעֶמ טְסְלאָז אּוד 4 :ןעֶדְלּוש
 אזד דְנּוא ,טְבעֶרְמּוא ןייֵמ ןּופ ןעֶׁשאוו

 עֶנייַמ דְנּוא ,ןעֶבעֶרְּבְרעֶפ ןייֵמ ןעֶקעֶּב ְּךיִא ןיִראָו א עֶנייֵמ ןּופ ןעֶניִנייֵר ְּךיִמ טְסְלאָז
 ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,טְגיִדְניִזעֶנ ְּךיִא ּבאָה ןייֵלַא ריִד ּוצ ראָנ 6 :ריִמ ראָפ גיִדְנעֶטְׁש זיִא דְניִז
 עֶנייד ןיִא ןעֶּבייֵלְּב טְכעֶרעֶנ אּוד טְסעוֶו טיִמְרעֶד ,ןּוהְטעֶנ ןעֶניֹוא עֶנייַד ןיִא עֶטְכעֶלְׁש סאָד
 ןיִּב טייֵקְניִטְכעֶרעֶגְנּוא ןיִא ,העָז 7 :טָּפְׁשמ ןייד ןיִא ןייַז ןייֵר טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,רעֶטְרעֶדֶו
 אזד העְז 8 :ןעֶנְנאַּפְטְנַא רעֶטּומ עֶנייֵמ ְךיִמ טאָה דֶניִז ןיִא דְנּוא ,ןעֶראָועֶג ןעֶריֹוּבעֶג ְּךיִא
 הָמְכָח איִד ןעֶסיוז ְּךיִמ טְסְכאַמ אּוד דְנּוא ,םעֶנעֶנְראָּבְרעֶפ םיִא זיִא סאו תֶמֶא טְסְגְנא אֵלְרעֶפ

 שאו ,ןייַז ןייַר ְּךיִא לעֶו יֹּוזַא ,בֹוזַא טיִמ ןעֶניִנייר ָּךיִמ טְסְלאָז אּוד 9 :ןעֶטְלאַהעֶּב זיִא ס
 רייֵרְפ ןעֶרעֶה ןעֶזאָל ְּךיִמ טְסְלאָז אּוד 10 :אייֵנְׁש איו רעֶסייוֵו ןייַז 2 לע יֹוזַא בי :
 :ןְעייֵרְּפ ְךיִז ןעֶלאָז ןעֶגאַלְׁשּוצ טְסאָה אּוד עֶכְלעוֶו רעֶנייַּב איד זַא טייֵקְכיִלְהעֶרְפ דְנּוא
 אוד טְסְלאָז טייקְניִטְכעֶרעֶנְמּוא עֶנייֵמ עֶלַא דְנּוא ,דְניִז עֶנייֵמ ןּופ םיִנָּפ ןייַד :ְךאַּבְרעֶפ 1
 טְסְלאָז טְסייֵג ןעֶניִטְכיִר ַא דְנּוא ,טאָנ ָא ,ץִראַה ןייַר ַא ריִמ ןיִא ףאַשעֶּב 12 :ןעֶקעֶמְּפָא
 טְסְלאָז ׁשֶדֹוקַה ַחּור ןייַד דְנּוא ,םיִנָּפ ןייֵד ןּופ טיִנ ְּךיִמ ףְראַוְרעֶּפ 13 :ןָעייֵנעֶּב ריִמ ןיִא אּוד
 דְנּוא ֶליִה עֶנייֵד ןּופ דייֵרְפ איִד ריִמ ּוצ קירּוצ רֶהעֶק 14 :ןעֶמעֶנְקעֶזְוַא טיִנ ריִמ ןּפ אּוד
 ןעֶנְרעֶל ְּךיִא לעוֶו יֹוזַא 15 :ןעֶנְהעֶלְרעֶטְנּוא ְּךיִמ אּוד טְסְלאָז טְסייֵג בם ְזעֶּב ַא טיִמ
 אייֵז 16 :ןעֶרְהעֶקקיִרּוצ ריד ּוצ ְּךיִז ןעֶלעֶו עֶגיִדְניִז איִד דְנּוא ,ןעֶנעֶזו עֶנייַד םיִעְׁשֹּפ איד
 לאָז גְנּוצ עֶנייֵמ ,ףֶליֵה עֶנייֵמ ןּופ טאָנ רעֶד ,טאָנ ָא .יקורלשראוטב ןּופ ליִצַמ ְּךיו :
 ליֹומ ןייֵמ זַא ,ןעֶצְפעֶל עֶנייֵמ ףיֹוא ְּךאַמ ,ראַה ָא 17 :טייֵקְניִטְכעֶרעֶנ עֶנייַד ןּופ ןעֶבְכיִז
 ואָי ןעזֶו ,םיִחָבְז עֶנייֵק טיִנ טְסְְנאַלְרעֶפ אּוד ןיִראָו 18 :ּביֹול ןייַד ןעֶלְהעֶצְרעֶד לאָז
 טאָב ראַפ תֹונְּבְרַק איִד 19 :טיִנ אּוד טְסְליוז הָלֹוע ןייק ,ןעֶּבעֶנעֶג ריִד סֶע ְּךיִא טְלאַוָו
 טְסעֶו ;טאָג ָא ,ץראַה םעֶנעֶמיֹוטְׁשּוצ דְנּוא םעֶנעֶכאַרְּבּוצ ַא ;טְסייֵנ רעֶנעֶכאַרְּבּוצ ַא זיִא
 ,ןעֶליוִז (ןעֶטּונ ןייד טיִמ ןֹויִצ ּוצ םעֶטּוג אּוהְט 20 :(ןעֶטְכַאְרעֶפ) ןעֶכאַמ הָזַבְמ טיִנ אּוד
 ןּופ תֹונַּבְרַק ןעֶנְנאַלְרעֶפ אּוד טְסעוֶו לאַמְסְנעֶד 21 :םִיַלָׁשּורְי ןּופ ןְרֶעיֹומ איד ףיֹוא ָעיֹוּב
 ןייד ףיֹוא אייֵז ןעֶלעוֶו לאָמְסְנעֶד ,רעֶפֵּפָא ץיִנאַג ַא דְנּוא הלֹוע ןייֵא ,טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג
 :ןעֶסְקָא ןייַז-בירקמ ַחַּבְזִמ

 לואָשל עי לִמֲֹאָה גָד ואוָבְּב :ְדודְל ליכְִׂמ ַחֵצנְמִל א 2

 טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶנ ויִאיִמֹודַא רעֶד גַאֹוד ןעוֶו ---רעֶגְניִז םעֶדּוצ 1

 טנאזעננא



 הנננו בנ םילהת

 םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא לּואָׁש וצ טְנאַזעֶגְנָא

 םעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶג ויִא דַוָד זַא ,טְנאָזעֶג
 אּוד טְסְמְהיִרעֶּב סאוָו 3 :ְּךֶלְמיִחֲא ןּופ ויֹוה
 רעֶד ?רֹוּבִנ אּוד ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד טיִמ ְּךיִד
 :גאָט ןעֶצְנאַנ םעֶד ויִא טאָנ ןּופ דֶסֶח
 איו ,םעֶכיִלְדְנעֶׁש טְכאַרְט גְנּוצ עֶנייד 4
 טּוהְמ רעֶסעֶמ-לאָנ םעֶנעֶפיִלְׁשעֶג ַא
 םעֶּטְכעֶלְׁש רעֶּביִל טְסאָה אּוד 2 :שְלאַּפ
 -ׁשְלאַפ (רעֶּביִל טְסאָה אּזד) ,םעֶמּוג איוו
 :הָלָס ,טייֵקְגיִטְכעֶרעֶנ ןעֶדעֶר ּוצ איז טייֵק
 עֶנעֶּבְראָדְרעֶפ עֶלַא רעֶּביִל טְסאָה אּוד 6
 טאָג 7 !גָנּוצ עֶׁשְלאַפ אּוד ,רעֶטְרעוֶו
 רֶע ןעֶסיֹוטְׁשּוצ גיִּבִע ףיֹוא ְּךיִד טעוֶו

 ְךיִד טעוֶו דָנּוא ןעֶדייֵנְׁשְרעֶּפ ָּךיִד טעֶו
 טעדֶו דְנּוא ,טְלעֶצעֶג םעֶד ןּופ ןעֶמייֵרְסיֹוא
 ןּופ דְנאַל םעֶד ןּופ ןְלעֶצְראוְפיֹוא ְּךיִד
 איד דנּוא 8 :הָלָס ןעֶניִדעֶּבעֶל איִד

 ןעֶלעוֶו דְנּוא ןעֶהעֶז םִע ןעֶלעוֶו םיִקיִדַצ
 רעֶּביִא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶּבאָה אָרֹומ
 רעֶד זיִא םאָד ,העָז 9 :ןעֶכאַל םֶהיֵא
 עֶנייֵז ראַפ טאָנ טיִנ טְכאַמ םאָו ,שְנעֶמ
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 ג כּלַהְתִּתיהַמ :ְךֶֶמיִחֲא תוּבילֶא רֹוָד--אָּב וָל דֶמאָּי
 4 גוש בֶׁשְחַּת תֹוַה :םֹּיַהלָּכ לֶא רֶסָח רֹוָכִַּ הָעְרִּב
 ה | ףֶקָׁש - בוָטִמ עֶּד ּתְבַהָא :הָיִמְר הָׂשֹע ׁשֶטלִמ רַעָתְּכ
 + :הָמרַמ ןוׁשְל עַלֿבייִרְבּד-לכ ְּתְבַהָא :הָלָס קֶרֶצ רֵּבַּדִמ
 ז ץרַאמ ְׁשְרַשְו לֶהָאמ פיו ךתחַי חַצ ָךְִֶי לֵאדַג
 פ הָרנַה :וקָחְׂשִי וָעְו ּואְריֵד םיִקיּדצ ּואָריְו :הָלָס םִײַח
 עי חש בֵרְּב חַטֶבִיְוֹועְמ םמלָא 'םיִשָיאל רבה
 ' דֶמָחְּב יִּתְחַטְּב םיִהֹלֶא תיבְּב ןנעַר תַַּכ יֲִאַז :ֹתַָהְּב
 ו ְךֶמִׁש הָיקֲאו יִׂשָעיִּכ םָלּועְל ְךְרֹוא :דֶעְו םלוש םיִהלֶא

 :ךיֶדיִסֲה דָגְנ בוטיכ
 מ נ

 א ןיא בלב לֵבָנ רַמָא יודל ליִכְׂשַמ תלֲחמילפ ַחצנִל

 שה ליב שי קח םֶהָ-ִמלע ףִי קשה םִימָׁשִמ
 4 ֹנ ןיִא בומ-הׂשֶע ןיא ּוְלֶאל ּדחַי גָס וָלְּכ ;םיִהלא-תֶא
 ה םיֿבלָא םֶהָל א יִּמַע ילְכִא ןוא יֵלֲעָפ ועְרִי אָלֲה :רֶחֶא
 5 םימלָאד-יּכ דַחַּפ היָהאל לַחַּפ ּודֲחָּפ םָׁש .:ואְרָק אֵל
 ז ןּתִייימ :םָסָאְמ .םיִהֹלֶאייִּ הָתֹׂשיִבָה ּךגח תֹומִ ר
 בקעי לֶגוֹוּמע תבְׁש םיהֹלֶא בָׁשְּב לֵאָרְׂשי תמְׁשִי ןיִצִמ
 :לֵאְרְׂשִי חֶמׂשִי

 הנ 2:
 נא ּורְמאָּיַו םיִמיוֲה אוָבְּב :דִָרְל ליִּכְׂשַמ תֹליננַּב הצנמל

  יִנעשוְָמׁשְּב םִהֹלֲא :וְמעֹרְתַמסִמ דֹוָד-אלַה ללָאָׁשִל
 ו יֵרְמֶאְל הנאה ִתָּלִפְּת עמְׁש םיִהלֲא :יִניְִת ְּךתָרּובנַבּו
 ְךיִז טְרעֶביִזְרעֶּפ רֶע טְרֶעייֵנ ,טייֵהְקְראַטְש ה ּומָׂש אל יִׁשְפנ יִׁשְקִּב םיִציִרָעְו ילָע ּומַק ! םיִרָז יִּכ :יִפ

 טְכאַמ דְנּוא ,םּוהְּטְכייֵר ןעֶסיֹורְג ןייז ףיֹוא

 עֶכיִלְדְנעֶׁש עֶניֵז טיִמ קְראַטְׁש ְךיִז
 ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא םיֹוּב-טְרעֶּבְלייֵא רעֶניִרְג ַא איז יֹוזַא ןיִּב ָּךיִא רעֶּבָא 10 :םיׂשֲעַמ
 לעדֶז ְּךיִא 11 :ייִּבִע דְנּוא רעֶמיִא ,טאָג ןּופ דָסֶח םעֶד ףיֹוא ְךיִמ רעֶכיִזְרעֶפ ָּךיִא ,טאָב
 ןעֶמאָנ ןייֵד וצ לעֶװ ְּךיִא דְנּוא ,ּוהֵמעֶנ םִע טְסאָה אּוד ןיִראָו ,ןעֶקְנאַד גיִּבִע ריִד

 :עֶמּורְפ עֶנייֵד ןעֶנעֶקְטְנֶע טּוג זיִא רֶע ןיִראָו ,ןעֶפאָה

 בנ םילהת
 טְגאָזעֶג טאָה ראַנ רעֶד 2 :דִוָד ןּופ גְנּוטְכאַרְטעֶּב ַא--תַלֲחַמ ףיֹוא רעֶנְניִז םעֶד ּוצ 1
 -ָךעֶפ ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶּבְראָדְרעֶפ ןעֶנעֶז אייז ,טאָג ןייֵק אָד טיִנ זיִא םִע ,ץֶראַה ןייז ןיִא
 לעֶמיִה םעֶד ןּופ ּפּורַא טקּוק טאָג 8 :םעֶטּוג טּוהְט רעֶנייַק ,םיִׂשֲעַמ עֶרייֵז טְגיִדְריוִוְמּוא
 :םאָנ טֶבּוז םאָו רעֶנּולְק ַא ןעֶדְנאַהְרעֶפ זיִא םֶע ּביֹוא ןעֶהעֶז ּוצ יִדְּכ ,ןעֶשְנעֶמ איִד ףיֹוא
 רעֶנייֵק זיִא םִע ,ןעֶראָָועֶג טְבעֶלְש ןעֶנעֶז אייז ,טְרֶהעֶקעֶגְּפָא ןעֶמאַזּוצ עֶלַא ןעֶּבאָה אייז 4
 טְסּואוְועֶג טיִנ ןעֶד סֶע אייז ןעֶּבאָה 8 :רעֶניִצְנייֵא ןייַא טיִנ ךיֹוא ,םעֶטּוג טּוהְמ םאוָו
 טאָג ,טיֹורְּב טֶסֶע ןעֶמ איו יֹוזַא קְלאָפ ןייֵמ ףיֹוא ןעֶסֶע םאֶו ?טְכעֶרְמּוא ןּוהְט סאוָו
 ּואוָוַא ,ןעֶמְכראַָפעֶג טְכְראָפ ַא אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶטְראָד 6 :ןעֶפּורעֶגְנָא טיִנ אייז ןעֶּבאָה
 ,רעֶדעֶנאַלעֶּב עֶנייֵד ןּופ רעֶנייֵּב איִד טייֵרְּפְׁשּוצ טאָג ןיִראָז ,ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא טְכְראַפ ןייק
 טְלאָו רעֶװ 7 :טְסּואיִמְרעֶפ אייז טאָה טאָנ לייוֵו ,טְכאַמעֶג דְנאַׁש ּוצ אייֵז טְסאָה אוד
 ןעֶגְנעֶרְּבְקיִרּוצ טעוֶו טאָנ ןעוֶו ?ןֹויִצ םיֹוא ןעֶמּוק לאָז לֵאָרְׂשִי ראַפ ףֶליִה איִד זַא ןעֶּבעֶ

 :ןֶעייֵרְפְּדיִז טעֶו לֵאָרְׂשִי דְנּוא ,ןייֵזְךיִלְהעֶרְפ בֹקֲעַי טעֶו ,קְלאָפ ןייז ןּופטְפאַשְנעֶגְנאַפעֶג איד
 דנ םילהת :

 ןעֶנעֶז םיִפיֵז איִד ןעוֶו 2 :דוָד ןּופ גְנּוטְכאַרְטעֶּב ַא--תֹוניִנְנ ףיֹוא רעֶנְניִז םעֶד ּוצ 1
 ?ןעֶגְראַּבְרעֶפ םֶנּוא אייֵּב דוָד טיִנ ְּךיִז טאָה ,לּואָׁש וצ טְנאָזעֶנ ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג
 :ןעֶטְכיִר ְךיִמ אּוד טְסְלאָז הָרּובִג עֶנייֵד ְּךְרּוד דְנּוא ,ריִמ ףְלעֶה ןעֶמאָנ ןייֵד ָּךֶרּוד ,טאָג ַא 3
 עֶדְמעֶרְפ ןיִראָו 8 :ליֹומ ןייֵמ ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד םעֶנְרעֶפ ,טעֶּבעֶג ןייֵמ ּוצ רעֶה ,טאָג ָא 4
 טאָג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז ,ׁשֵפָנ ןייֵמ ןעֶכּוז ןעֶנאַריִט דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ריִמ ןעֶנעֶק ןעֶנעֶז
 -ְךעֶטְנּוא איִד טיִמ זיִא ראַה רעֶד ,רעֶפְלעֶה ןייַמ זיִא טאָנ העָז 6 :הָלָס ,טְלעֶטְׁשעֶג ְךיִז ראָפ
 רעֶנּול עֶנייֵמ ּוצ ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ רֶע טעװ עֶטְכעֶלְׁש םאָד 7 :שֶפֶנ ןייֵמ ןּופ רעֶנְהעֶל
 הָבָדְנ ַא טיִמ 8 :ןעֶרעֶטְׁשְרעֶצ אייֵז אּוד טְסְלאָז טייֵהייֵרְט עֶנייֵד ּךְרּוד ,(דְנייּפנ
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  יִבְמִסְּב ָנֹרֲא יִל רָוע םיחלַא הנה :הלמ םֵּתעְל םיִהֹלֲא
 { הָבָרְנִּב :םֶתיִמְצַה ְךתְמֶאַּב ירְְׂשְל עַרָה בֹׁשָי :יִׁשְפַ

 לעוװ



 א עֶרְהיֵא ןּופ ,אייֵז
 נייפ יי זיִא םִע

 :ןעֶטְלַאַהעֶּב (ןעֶפְראַדע םֶהיִא ןּופ ְּךיִמ 0 ךיא זא ןעֶביֹוה
 :רעֶטְנאַקעֶּב ןייֵמ דְנּוא דְנייֵרְפ ןייֵמ ןעֶכייֵלְג ןייֵמ איז

 טיִמ ריִמ ןעֶנעֶז ,טאָנ ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא דְנּוא
 אייז םאָד ,ןעֶטְסיוִוְרעֶפ טיֹוט רעֶד אייֵז זאָל 16 :ןעֶגְנאַגעֶג

 ןיִא ביִנעוֶועֶניִא זיִא םעֶטְכעֶלְׁש ןיִראָו ;ןְרעֶדיִנְּפּורַא לֹואְׁש םעֶד ן
 -לעֶה ריִמ טעֶו ראַה רעֶד דְנּוא ,ןעֶפּור טאָג ּוצ רעֶּבָא לעד ְּךיִא 7

 דְנּוא ןעֶנאָלְק ְּךיִא לעוֶו גאָט ןעֶטיִמ ןיִא דְנּוא ,ןעֶגְראָמ-היִרְפ
 לאָמ ליִפ םֹולָׁש ןיִא ׁשֶפֶנ ןיימ טאָה רֶע 19 :ןעֶרעֶהּוצ לֹוק ןייֵמ

 :ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ןעֶנעֶק ליִּפ טיִמ ןעֶנעֶז אייֵז
 ןּופ רעֶכְלעוֶו רעֶד ,ןעֶכאַמ גיִנעֶטְרעֶטְנּוא אייֵז טעוֶז רֶע דְנּוא ,ןעֶרעֶה

 דְנּוא ,אָד גְנּורעֶדְנֶעְרעֶפ עֶנייֵק זיִא סֶע עֶבְלעוֶו ּוצ איִד ;הָלָס .טְּבייֵלְּב
 טאָה רֶע 1

 ו שְנעֶמ
 ּבאָה
 םעֶד

 :ןעֶפ
 ןעצְפיִז

 וִז טאב 0

 םילהת 1092

 הָדְצילְּכִמ יִּכ :בְטיִּכ הָוהְָךמִׁש הָרֹא ְךֵל"הְחְּבא 5
 :יניִע הָתָאָר יֵבְִאְבּינָליִּצִה

 יז: הנ
 יִתְלִפְּת םיִהֹלֲא הָניְזֲאַה :דֶוְרָל ליִּכְׂשַמ תֹעיְִנִּב ַחְצַנְמַל א 2

 יִיִשְב דיִרָאיְִנעויִל הֶביִׁשְקַה :יִתנִהְחִמ םַלַעְתִתילֲא
 וא יִלָע וטיִמייֵּכ עֶׁשָר תַקְע יִנְּפִמ יא ליֵּקִמ :הָמיִהְאו
 ולְפָנ תֶוָמ תומיִאְו יִּבְרִקְּב ליחָ יִּבִל :יִנומְטְׂשִי ףֵאְבּ
 -יִמ רַמֹאְו :תיִצְַפ יִנִֵכְּתו יִב אֹבְי דַעְרְו הָאְרִי לָ

 דֶדֶנ קיִחְרַא הָּנִה :הָנְּכְׁשֶאְו הָפּועֶא הָנֹיַּכ רֶבֶא יִלְדִּת
 הרָעס ַחּורְמ יִל טֶלְּפמ הֶׁשיֵחָא :חָלָק ר ָּבְרִמַּב לא

 ;ריִעָּב ביִרְוסֶמָחִתיִאביִּכםָנשל נלַּפִנֲֹא עלַּב :רעפמ י
 :הָּבְרִקְּב לֶמֶעְו אָ ָהיֶתֹמוח-לַע ָהְֶבִי הלל םָמֹוי וו

 -אל יִּכ :הָמְרמּו ֵת הָבֹחְרִמ ׁשיִמי-אלְ הָמְרִקְּב תּוַה
 :ועמִמ רתמְֶו ליד יֵלָעִאְנׂשְמיאֶל אָׂשֶאְ יֿפרֶחְי בוא
 קיִּתִמַנ יִּדִחַי רֶׁשֲא :יִעדִיְמּו ֿפולַא ִּכרֶעּכ ׁשיִנֲא הָּתִאְו
 ודְרָ ֹומיִלְע ! תֶוְמִשַי :ׁשנְרִּב ְךֵלַהְנ םיִהֹלֲא תיֵבְּב דֹוָס

 םיִהֹלֶא-לֶא ִנֲא :םֶּבְרקְּב םָרונְמִּב תוָעייִּכ םָּיַה לָאְׁש וד
 הדָחיִׂשָא םִיַרָהְצְו רַקָבְו בֶרֶע

 -יכ יל-ברִּקִמ יִׁשְפנ םִלָׁשִב הָרָפ :יליק עַמְׁשיו הָמִהֶאְו וי

 הרָלס םֶדָק בשום יָמ וה םיִּבַרְב 2
 ויָדָי חַלֶׁש :םי הלא וָאְרִי אֵלו ֹומְל תֹו יִלֲח ןיִא רֶׁשֲא 2
 ָּכַ וּבל-בֶרקְו ּפ תֶאְמֲחַמ יֵקְלָה :!ותיִרְּב לֵּלִחויָמלְׁשִּב 2

 ְףֵבָהְי ו הָוהי-לע לו ָׁשַה :תֹוְחְתִפ הָּמָהְו ןמָּׁשִמ ויָרְבִר
 (םיהלַא והָּתַא ;קיִּד ַצְל טומ םֶל עלוִּתִיאָלדַלְכ לֹכיאוֶהְו 2

 םֶהיֵמְיּוצָחידאל הָמרִמְו םיִמָר ׁשְנַא חי רְַבְל םַהְרֹּת
 בָא יִנֲאַו

0 

 סס -נסתה -+{ =

2 

 :ינֵעיִׁשְי הָוהו אֵרָקָא 5

 ף| לֵא ועַמְׁשִי

 הנ יחנ

 סעֶװ ְךיִא ןעֶטְכעֶש ריִד ּוצ ְּךיִא לעוֶו
 זיִא רֶע ןיִראָו ,ראַה ָא ,ןעֶמאָנ ןייד ןעֶּביֹול
 -עוֶועֶג ליִצַמ ְּךיִמ טאָה רֶע ןיִראָו 0 :טוג
 דְנייֵפ עֶנייֵמ ןַא דְנּוא ,תֹורָצ עֶלַא ןּופ ןעֶד
 :ןעֶהעֶזעֶג הָמֵקְנ ַא גיֹוא ןייֵמ טאָה

 הנ םילהת
 ַא-תטִנְנ ףױא רעֶנניֶז םעֶד ּוצ 1

 טאָג ַא םעֶנְרעֶפ 2 :דִוָד ןּופ גְנּוטְכאַרְמעֶּב
 טיִנ ְּךיִד טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,טעֶּבעֶג ןייֵמ

 רעֶה 8 :שעֶּבעֶג ןייֵמ ראָפ ןעֶנְראַּבְרעֶפ
 העְנ ְּךיִא ,ריִמ רעֶפְמְנֶע דְנּוא וצ ְךיִמ
 :ץפיִז ְךיִא דְנּוא נאָלְק עֶנייֵמ ןיִא םּורַא
 ןעֶגעוֶו ,דְנייֵפ םעֶד ןּופ לּוק םעֶד ןעֶנעוֶו 4
 אייז ןיִראָו ,עֶׁשָר םעֶד ןּופ גְנּוקיִרְד רעֶד
 ןְראָצ טיִמ דְנּוא ,טְכעֶרְמּוא ריִמ ףיֹוא ןעֶנייֵג
 -יֵצ ץְראַה ןייֵמ 9 !רְנייֵפ ְךיִמ אייֵז ןעֶּבאָה

 ןעֶנעֶז םיִנעֶקעֶרְׁש טיֹוט דְנּוא ,ריִמ ןיִא טְרעֶט
 דנּוא אָרֹומ 6 :ןעֶלאַפעֶגְפיֹורַא ריִמ ףיֹוא
 ַא דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג ריִמ ןיִא זיִא םיִנְרעֶטיִצ
 דְנּוא 7 :טְקעֶדעֶּב ְּךיִמ טאָה םיִנעֶקעֶרְׁש
 ריִמ טְלאָו ןעֶמ ןעדֶו ,טְגאָזעֶג ּבאָה ְּךיִא
 טְלאוָו יֹוזַא ,ּביֹוט ַא איז לעֶניִלְפ ןעֶּבעֶג
 ְךיִא ,העֶז 8 :טְהֹּורעֶג דְנּוא ןעֶניֹולְפעֶג ְּךיִא

 ְךיִא 9 :הָלָס .רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶניִטְכעֶנ לעוֶו ָּךיִא ,ןעֶהיִלְפּוצְקעוֶוַא ןְרעֶטייוֵוְרעֶד ְּךיִמ לעוֶו
 ּוצ ןעֶלייֵא ָּךיִמ טְלאָה
 ןייֵמ אייֵז ּבֶראַדְרעֶפ 0

 :טאָטְׁש רעֶד ןיִא גירְק
 ראה

 :אייֵז ןעֶשיוִוְצ זיִא טייֵקְניִדיִמ דְנּוא טְכעֶרְמּוא דְנּוא
 :טייֵקְׁשְלאַפ דְנּוא גְנּוקיִרְדעֶּב ןּוהְטעֶנְּפָא טיִנ טְרעֶו

 -ךעֶד ריִמ ןעֶנעֶק לאָמְנייֵק ְּךיִז טאָה אֵנׂש ןייֵמ .ְּךיִמ טְרעֶטְסעֶל סאו

 ,ןעֶטאָרעֶּב ְּךיִלְדְנייַרְפ ןעֶמאַזּודצ ךיִמ
 (בְנּולְמאַזְרעֶפנ ןעֶפיֹוה

 ַא גיִדעֶּבעֶל ןעֶלאָז
 ;ןעֶגְנּוניואוָו עֶרייֵז

 דָנעֶבָא 8
 םעוֶו רֶע דֵנּוא

 הָמָחְלַמ רעֶד ןּופ טעֶלעְֶיֹ
 םִע םט

 טייַצ רעֶטְלַא רעֶד
 :טאָנ ראַּפ אָרֹומ ןייק ט טיִנ ןעֶּבאָה אייֵ

 ןיִא דַנּוא

 ןיִראָוָו

 ;דְניוִװ-םֶרּוטְׁש םעֶד ןּופ ,דְניוו ןעֶקְראַטְׁש םעֶד ןּופ ןעֶניִרְטְנַא
 דְנּוא ּביור ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו ,גנּוצ רֶעייֵז לייֵטּוצ ,ר
 ,ןְרֶעיֹומ עֶרְהיִא ףיֹוא םּורַא אייֵז ןְלעֶנְניִר טְכאַנ דְנּוא גאָט 1

 ןעֶשיוִוְצ זיִא טייֵהְנעֶּבְראָדְרעֶפ 2
 ןיִראוו 8

 ַא טְסיִּב אּוד רעֶּבָא 4
 ְךיִא ןעֶכְלעוֶו טיִמ 2

 ןעֶנעֶק דְנעֶה עֶנייֵז טְקעֶרְטְׁשעֶנְסיֹוא
 רעֶטְרעוֶו איד 22 :טְכעוֶוְׁשְרעֶפ תירְּב ןייַז טאָה רֶע ,םֹולָׁש ןיִא םֶהיֵא טיִמ עֶעֶ סאָ איד
 רעֶטְרעוֶו עֶנייֵז ,ץיִראַה ןייַז (ןיִאנ זיִא גיִרְק רעֶּבָא ,רעֶטּוּפ איו רעֶטאַלְג ןעֶנעֶז ליֹומ ןייַז ןּופ
 םעֶד ףיֹוא ףְראַו 23 :דְרעוֶוְׁש עֶנעֶפָא ןעֶנעֶז אייֵז רעֶּבָא ,לְהֶעְמיֹוּב איל רעֶבייו ןעֶנעֶד
 רעֶד זַא ןעֶזאָלּוצ טיִנ לאָמְנייֵק טעֶו רֶע ;ןעֶזייֵפְׁש ְךיִד טעֶז רֶע דְנּוא ,טְסאַל עֶנייֵד ראַה
 ןְרעֶדיִנַּּורַא ןעֶכאַמ אייֵז טְסעוֶו אוד ,טאָנ ָא ,אּוד רעֶּבָא 24 :ןעֶרעֶו טְנייַנעֶגְּפָא לאָז קיִדַצ
 טיִנ ןעֶלעֶזז ןעֶׁשְנעֶמ עֶׁשְלאַפ דְנּוא עֶניִדְלּוׁש-טּולַּב ;סיִנעֶּבְראַדְרעֶפ יי ּבּורְנ רעֶד ּוצ
 :ריִד ףיֹוא ְּךיִמ רעֶכיִזְרעֶפ ּךיִא---ָךיִא רעֶּבֶא ,געֶמ עֶרייֵז ןּופ טְפְלעֶה איֵד  ןעֶּבעֶלְסיֹוא

 וצ
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 ונ םילהת
 םיִַלֵא--תַנֹי ףיֹוא רעֶנְניִז םעֶד ּוצ 1
 ןעוֶו ,דוָד ןּופ (גְנּוריִצ) םֶּתְּכַמ ַא-םיִקֹוחַר

 ןעֶמּונעֶּגְנָא םֶהיֵא ןעֶּבאָה םיִּתְׁשִלְּפ איד
 -או ,טאָג ָא ְּךיִמ גיִלעֶזְטייֵל 2 :תַנ ןיִא
 ןעֶגְניִלְׁשְנייַא ָּךיִמ ליִװ ׁשְנעֶמ רעֶד ןיִר
 םעֶד הָמָהָלִמ ריִמ טיִמ טְלאַה סאו רעֶד
 עֶנייֵמ 8 :ְךיִמ טְגְניוִוְצעֶּב ,גאָט ןעֶצְנאַנ
 םעֶד ןייַא ְךיִמ ןעֶגְניִלְׁש (דְנייֵפ) רעֶגּול
 ןעֶטְלאַה עֶליִפ ןיִראָו גאָט ןעֶצְנאַג
 :טייֵקְכיֹוה טיִמ ריִמ ןעֶנעֶק הָמָחְלִמ
 אָרֹומ ּבאָה ְּךיִא םאָװ גאָט םעֶד ןיִא 4
 ְךיִא 2 :ריִד ףיֹוא ְּךיִמ ָּךיִא רעֶכיִזְרעֶפ
 -ְךעָפ טאָג ןיֵא ,ןעֶּביֹול טְראָה םיִטאָב ליוז
 ,אָרֹומ ןייק ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ְּךיִמ ְּךיִא רעֶכיִז
 םעֶד 6 ?ןּוהֵט ׁשייֵלְּפ ריִמ ןעֶק סאָװ
 עֶנייֵמ ביִריֹורְט אייֵז ןעֶכאַמ גאָט ןעֶצְנאַב
 ריִמ ןעֶנעֶז תֹובְׁשְחַמ עֶרייֵז עֶלַא ,רעֶטְרעוֶו
 -אַזְרעֶפ אייֵז 7 :(ןּוהֵט ּוצ םעֶטְכעֶלְׁשנ
 אייז .ְּךיִז ןעֶטְלאַהעֶּב אייֵז ְּךיִז ןְלעֶמ
 אייֵז איִח יֹוזַא ,טיִרְט עֶנייַמ ןעֶטיִה
 םעֶד ראַפ 8 :ׁשֶפָנ ןייֵמ ףיֹוא ןעֶטְראַו

 ּו נ
 4 ְתֹוא זֹרֲאַּב םֶּתִכִמ דִוָדְל םיִּקחַר םִלֵא תַנֹוי-לַע ו'חֶצַנְמַל
 ג םויה"לָּכ שונא נפשי םימלא ננָח :תנְּב םיְִׁשִלְפ
 3 םיִמָחְל םיִּבַרייִּכ .םייהילְּכ יֵרְרָׁש ּוֵָאָׁש :ינצֶחלִי םחל

 3 לֵּלַהֲא םיהלאּב :חָטְבַ ְךֶלֶא לַאאָדיִא םִי :םורָמ יִל
 :יִל רָׂשְב הֶׂשֲעַיהַמ אָריֵא אֵל יִּתְחַטְּב םיַהלאֵּמ וָרָבְ
 ? ןּורּוָנָי :עֶרֶל םָתֹבְׁשִחַמילְּכ יֵלָע ובְצעי יֵרְבִ םֹויַה-לָּכ
 8 ןוָא-לע :יִׁשְפַנ ּוק רֶׁשֲאַּכ ּורְמְׁשִי יבַקָע הָּמָה ּוניֹפְצִי
 9 הָּתִא הֶּתְרַּפְס = ;םיִהלֶא רֶרֹוה םי 5 ףֵאָּב ומָל-ּלַפ
  יֵבִיוא ּובּוׁשיןזָא :ּךֶתָרְּפַסְּב אֹלֲה ְּךְדאֹנְב יִתָעְמַד הָמיִׂש
 ו1 טםיהלאַּב .:יִל םיִהלָאיִּכ יתד אָרָקֶא םִיְּב רֹוהֲא
 12 אָריֵא אָליִּתחַטְּב םיִלאַּב ;רָבָּד לֵלַהֲא הָוהיֵּב רֶבָּד לֵּלַחֲא
 3 תֹודּת םִּלַׁשֲא ּךיְֶדִנ םיִהלֶא ילָע ;יל םָדָא הָׂשֲעּידהַמ

 א לה יחד. אל מי תלעה יד
 :םִָיַחַה רֹואְּב םיַהלַא יֵנְפֹל

 ֹנ :
 א ילואָשיינְּפמ וֹחְרָבִּב םֶּתְכִמ דָוְדִל תַמְׁשּתילֲא ַחְצנְמִל
 2 ילֵצבּויִׁשְפַנ הָיִמָח ֵּּב יִּכ יה 1 םיהֹלַא יננִה :הָרָעִמַּ
 3 א םיַהלאק) אָרָקִא א רעדע הָסָהֲא פכ

 ה יא ְךתְּב  יִׁשְפִנ גותִמֲאַֹּדְסח סאלא לי הל
 םֶנושְִי םיִצִחְו יָה םֶהיֵׁש םֶדָאייִנְּב םיִטָהְל הֶבְּׁשֶא
 6 ץֶרֶאָה-לְּכ לצ םִיהלֶא םִיַמָּׁשַה-לַע הָמֹור ;הָּדַה בֶרָח
 ז הָחיִׁש יפו ִׁשְפנףֵפּכ ימעַפִלּוניִכַהְתֶׁשָר ;ְךדֹובְּכ
 6 הָריִׁשא יּבִל וִכָנ םיִהלֶא יִּבל ןוָכָנ :הֶלָס ּהָכֹתְב ּולְפִ

 ,; םימָׁשידֲע סֶָנייִּכ םיִמאָלַב ךרמַוא יָא םיִמעב דא הי 515 דאנ אייז ןעֶלאָז טְכעֶרְנּוא 3 ;רֵחְׁ הֶריִעֶא ר לֶבּנה הֶרּ ירֹובְכ הָרָע :הֶרמֲאו

 רעֶטְנּורַא גְנעֶרְּב ןְראָצ םעֶד ןיא ?ןעֶרעוֶו
 עֶנייֵמ אוהמ ,(גְנּורעֶדְנאַו גְנּולְגּואוְוְרעֶפ עֶנייַמ טְסְלְהעֶצ אּוד 9 !טאָנ ָא ,רעֶקְלעֶפ איד
 לאָמְסְנעֶד 10 ?ְךּוּב ןייַד ןיִא טיִנ ןעֶד אייז ןעֶנעֶז ,(ְךיֹולְׁשו לעֶנאַל םעֶד ןיִא ןעֶרעֶרְט
 סאָד ;ףּור ְּךיִא ןעוֶו גאָט םעֶד ןיֵא ןעֶרְהעֶקקיִרּוצ ְּךיִז רעֶטְנּוא דְנייַפ עֶנייַמ ְּךיִז ןעֶלעוֶו
 ןעֶּביֹול לעֶו ְךיִא ,טְראָו סִּטאָנ ןעֶּביֹול לעז ְךיִא 11 :ריִמ טיִמ זיִא טאָנ זַא ְּךיִא םייוז
 אָרֹומ ןייק טיִנ ּבאָה ְךיִא ;ְּךיִמ ְּךיִא רעֶכיִזְרעֶפ טאָג ןיִא 12 :ראַה םעֶד ןּופ טְראָו םאָד
 ריִד לעֶ ְּךיִא ,םיִרָדְנ עֶנייַד ןעֶנעֶז ריִמ ףיֹוא ,מאָנ ָא 13 :ןּוהמ ׁשְנעֶמ ַא ריִמ ןעֶק סאו
 ;טיֹוט ןּופ ןעֶזעוֶועֶג ליִצַמ ׁשֶפֶנ ןייֵמ טְסאָה אּוד ןיִראָו 14 :ןעֶלְהאַצעֶּב רעֶּפְּפָא-קְנאַד
 םעֶד ןיא ןְהעֶג ּוצ טאָג ראָפ יִדָּכ ,ןעֶסיֹוטְׁשִנָא ןּופ םיִפ עֶנייֵמ ןעֶניִהְּפָא טיִנ אּוד טְסעוֶו
 ?עֶניִדעֶּבעֶל איִד ןּופ טְכיִל

 זנ םילהת

 זיִא רֶע ןעו ,דוָד ןּופ (גְנּוריִצנ םָּתְכִמ ַא---(תַחְׁשִּת לַאנ טיִנ ּבְראַדְרעֶפ ,רעֶגְניִז םעֶד ּוצ 1
 ןיִראָוו ,ְּךיִמ גיִלעֶוְטייֵל ,טאָנ ָא ְּךיִמ גיִלעֶזְּטייֵל 2 :לייַה איִד ןיִא לּואָׁש ראָפ ןעֶפאָלְטְנַא
 ְךיִמ ְּךיִא לעוֶו לעֶניִלְפ עֶנייֵד ןּופ ןעֶמאָׁש םעֶד ןיא דְנּוא ,שָפָנ ןייֵמ ְּךיִז טְציִשעֶּב ריִד ןיִא
 ןעֶטְסְכעֶה םעֶד טאָג ּוצ ףּור ְּךיִא 2 :ןְהעֶנייֵּבְרעֶפ טעוֶו ןעֶּבְראַדְרעֶפ סאָד זיִּב ,ןעֶציִׁשעֶּב
 -יֵה םעֶד ןּופ ןעֶקיִׁש טעֶו רֶע 4 :(תֹורָצ עֶנייֵמ ּוצ) דֶנֶע ןייַא טְכאַמ רעֶבְלעוֶו טאָג ּוצ

 טעוֶו טאָג ;הָלָס ,טְרעֶטְסעֶל רעֶגְנּולְׁשְניֵא ןייֵמ ןעוֶו ,ןעֶפְלעֶה ריִמ טעדֶו רֶע דָנּוא ,לעֶמ
 ָךיִא ,ןעֶּבייֵל ןעֶשיוִוְצ זיִא ׁשֵפָנ ןייֵמ 5 :טייֵהְרְהאָו עֶנייֵז דְנּוא דֶסֶח ןייַז ןעֶקיִשְסיֹורַא

 ןעֶנעֶז ןייֵצ עֶרייֵז ,ןעֶמאַלְפ איו (ןעֶנעֶז םאוָו) רעֶדְניִק-ְןעֶׁשְנעֶמ ןעֶׁשיוִוְצ רעֶדיִנַא ְּךיִמ געֶל
 ָא ְךיִד ּבעֶהְרעֶד 6 :דְרעוֶוְׁש סעֶּפְראַׁש ַא איו זיִא גְנּוצ רֶעייֵז דְנּוא ,ןעֶלייֵפ דְנּוא ןעֶזיּפְש
 -ָנָא ןעֶּבאָה אייֵז 7 :דרֶע עֶצְנאַג איִד רעֶּביִא ןייַז דֹובַּכ ןייֵד זאָל ,לעֶמיִה םעֶד רעֶּביִא טאָב
 ּבּורְג ַא ריִמ ראָפ ןעֶּבאָה אייז ,ןעֶניֹוּבעֶגְנייֵא זיִא ׁשֵפָנ ןייֵמ ,טירט עֶנייַמ ּוצ ץעֶנ ַא טייֵרְּבעֶג
 זיִא ץֶראַה ןייֵמ 8 :הָלִס ,ןעֶלאַפעֶגְנייַרַא רֶהיֵא ןיִא ןעֶנעֶז אייֵז (רעֶּבָא) ,ןעֶּבאָרְגעֶג
 קעוָוְרעֶד 9 :ןעֶליִּפְׁש דְנּוא ןעֶגְניִז לעוֶו ָּךיִא ,טייֵרְּבעֶגְנָא זיִא ץְראַה ןייֵמ ,טאָג ָא טייֵרְּבעֶגְנָא
 ןעֶגְראָמ-היִרְפ םַא (ּךיֹואנ לעֶזו ְּךיִא ,לעֶדיִפ דְנּוא ףְראַה אּוד ְךיִד קעוֶוְרעֶד ,דֹובָּכ ןייֵּמ ָּךיִד
 ריִד ּוצ לעו ְּךיִא ,ראַה ָא ,רעֶקְלעֶפ איִד רעֶטְנּוא ןעֶּביֹול ְּךיִד לעֶו ְּךיִא 10 :ןעֶקעוֶוְפיּוא
 ,לעֶמיִה םעֶד ּוצ זיִּב סיֹורְג זיִא דֶסֶח ןייַד ןיִראָו 11 :עֶכייֵרְניִנעֶק איד רעֶטְנּוא ןעֶּגְניִז
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 ונ םילהת

 לע םיִהלֲא םִיַמָׁש-לַע הָמיַ

1021 

 ;ךֶּתַמֲא םיִקָחְׁשדַעַו ךָהְמַח
 ;ךֶדֹובְּכ ץרֶָה-לכ

 חנ חנ
 קֶרָצ םִלֵא םֶנְמָאֵה ?םֶּתְכִמ דֶוֶרֶל תַחְׁשַּתילַא ַחַנְמַל א 2

 תֶלֹוע בלא ;םֶרָא נְּב ְּפְשִּת םיִרָשיִמ ןוִרַּבַרְּת 2
 םֶהָרְמ םיִעָׁשְר ּורְז ;| ןלַפְת םֶכיֵדְי סֶמָח ר ר ילְָפּת 1

 -מְּכ שֶחָנ-ִתַמֲח תיִמְרִּכ ומְל-תַמֲח :ב
 םיִׁשֲחַלְמ קל משא רׁשֲא נָא םטֶאי שרח ןָתִ

 זכ ירבד זטכמ ועת ה
 1 ןֶמֶּבִמ :י

6 

 5 צז

 מָל-כלַהְת 1 םנ ר ים הוי! ו ץיִתְנ סיר
 לֵפָ ךֵלֲהַי סֶמָּת לֹולְבִׁש ּו ? ֵמְּכ : ּולָלֹמְתִי 182 וָצֲח ד ידידי
 מְּכ דָמֶא םֶכיֵתְריִס ּוניְבִי םֶרָמְּב :ׁשֶמָׁש ו זָהלַּב תֶׁשא

 ויָמָעִפ םֵקָנ הָזָחי 0 ּכ ק יֵּדֲצ מְׂשִי :לֵנֵרְעְׁשִי ןורָחְֹומְכ ְו יח 11

 ישי דא קדצל יִרְפ-ךֵא םָדָא רֶמאֹו :עָׁשֶרַה םדְּב ץֵחְרִי 2
 ;ץֶרָאָּב םיִטְפְׂש םיהלֲא

 טנ
 ְְמְׁשִַּו לואְׁש ַחְלְׁשִּב םֶּתְכִמ יי תַחְׁשַּת-לַא ַחֶצִנְמַל א
 ימְמוקְתַמַמ יָא ! יִבְאַמיִנליצַה ותיִמֲהַל תיַּבַה-תֶא 2
 :יִנֵעיִׁשוְה םיִמָד יִשְנַאְמּו ןוָא ילעּפמ יִנֹליִצֲה :יִנָבְנׂשְּת

 ר ְִׁשַפראל םּיִמ
 :הָאְרוי

 יע ּורְ יִׁשְפַנְל ּוֿבְרֶא עד יִּכ
 ָתארְקל הָריש ּוננֹכו וצְרִי וָילְּב :הָוהְי ִתאָּטַח ה
 רַקּפִל הָצוקָה לֵאָרְׂשִייַהלֲא תֹואְבְצ םִי הלָא-הָיהְי הָּתַאְ 5
 בֶרָעָל ּובּׁשָי :הָלָס ןוָא יִדָנִּב-לָּכ ןכת"לַא םיועַה-לָכ ד
 -.- ;ריִע ובבוסו בלֹככ ומהִי 5

 א + ו= - -
 תֹו םֶרֲח םֶהיֵפְּב ןועיבי יו

 ן=

 ּומָק--קַחְׁשִּת הָוהִי ְםיֵּכ םֶהיֵתְֹתְפִׂשִּב 5
 כָל נ נֵעְלִּת :

 הָּתַאְו :ַעַמש י

 זיִּבַנְׁשִמ ם יהלָאיַּכ הָרָמְׁשֶא ךילא זע ;םִיֹצ-לַכ
 !םַגְרַהְּת-לַא : ;מדמי יי ה הלא ן ;יחדשב ינאי םיבלָא יִג :

 איֵד ָּךעֶרְּבּוצ
 םאָו רעֶסאַו
 ןייַז אייֵז ןעֶזאל 9 :ןעֶטיִנְשּוצ
 סאָו ,ּבייװ ַא ןּופ לֵפָנ ַא אי יֹוזַא

 ןייַצ-קאַּב

 טנ חנ

 איד ּוצ ויִּב טייֵהְרְהאָה עֶנייַד רֵנּוא
 םעֶד רעֶּביִא ְךיִד ּבעֶהְרעֶד 12 :םֶנעֶקְלאוָו
 ךֶרֶע עֶצְנאַג איִד רעֶּביִא ,טאָג ָא לעֶמיִה
 ;רֹובְּכ ןייַד ןייַז לאָז

 חנ םילהת
 ל) טיִנ ּבְראַדְרעֶפ --רעֶנְניִז םעֶד ּוצ 1
 רֶהיֵא טְנעֶז 2 :דִוָד ןּופ םָתְכִמ ַא (תַחְׁשַת

 טְלאָז רֶהיֵא םאָד) םּוטְׁש ן'תְמֶא ןיִא
 דְנּוא ?ןעֶדעֶר טייֵקְניִטְכעֶרעֶג ןּופ (טיִנ

 -ָנעֶמ רֶהיֵא ,טייֵקְגיִטְראַפְטְכעֶר ןיִטְּפְׁשִמ
 ץְראַה םעֶד ןיִא ּוליִּפַא 8 ?רעֶדְניִק-ְןעֶׁש
 םעֶד ןיִא ,טְכעֶרְמּוא ְּךיֹוא רֶהיֵא טּוהְמ
 אייֵרעֶּביֹור איִד סיֹוא רֶהיֵא טְנעוֶו דְנאַל

 ןעֶנעֶז םיִעָׁשְר איִד 4 :דְנעֶה עֶרייֵא טיִמ
 -לעוֶו איִד ,ּבייֵל-רעֶטּומ ןּופ טְרְהעֶקעֶנְּפָא

 ןּופ טְריִאְרעֶּפ ןעֶנעֶז ׁשְלאַפ ןעֶרעֶר עֶב
 ךייֵלְג זיִא ּטּפיִג רֶעייֵז 5 :ןָא ּבייֵל-רעֶטּומ
 אי יֹוזַא ,גְנאַלְׁש ַא ןּופ טְפיִג רעֶד איוז
 רֶעיֹוא ןייַז םאֶָו גְנאַלְׁש-רעֶטָא עֶּביֹוט ַא
 וצ טיִנ טְרעֶה סאָו 6 :טְּפאָטְׁשְרעֶפ זיִא

 -עֶּב רעֶדעֶרְראָפ איד ןּופ לֹוק םעֶד
 ןעֶמְסְנִלַק םעֶד ּוצ דְנּוא ,(רעֶרעֶוְׁש
 ָא 7 :ןְףֵׁשַכְמ ,רעֶרעֶּביֹוצ) רעֶרעֶוְׁשעֶּב

 ,ליֹומ רֶעייֵז ןיִא ןייֵצ עֶרייֵז ָּךעֶרְּבּוצ ,טאָג
 איוו ןְהעֶנּוצ ןעֶלעֶװ אייֵז 8 :ראַה ָא ,ןעֶּבייֵל עֶנְנּי איִד ןּופ

 איו יֹוזַא ןייַז אייֵז ןעֶזאָל ,ןעֶלייַפ עֶנייֵז טְליִצ רֶע ןעוֶו ;ְּךיִז ריִפ ןעֶסיֵלְפ
 ,ןְהעֶנְמּורַא םעֶד אייֵּב טְסיִלְפּוצ סאו קעֶנְׁש ַא איז יֹוזַא

 ןעֶנעֶק ּפעֶט עֶרייֵא רעֶדייֵא 10 :ןּוז 6 טיִנ ןעֶהעֶז

 -קעוֶוַא אייֵז רֶע טעֶו יֹוזַא ,טְנ עֶרבעג ָנָא רעֶדָא (שיִרְפִנ איֹור אי : ,רעֶנרעֶר איד ןעֶלְהיִפ
 ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע ןיִראָו ,ןֶעייֵרְפ ָּךיִז טעֶו קיִדַצ רעֶד 11 :דֶניִוְמְרּוטְש ַא ר ד ָםעֶנ
 (ץ ר חד *
 = א

 ,אֹוי ןעֶנאָז םעדו שנעמ =

 (םיִטִפֹוׁש) רעֶטְכיִר זיִא רעֶכְלעֶו

 רעֶד דְנּוא 12 :עָׁשָר םעֶד ןּופ טּולְּב םעֶד ןיִא ןעֶׁשאַו טיִרְט עֶנייַז טעֶו רֶע ;
 טאָנ ַא אָד ְּךאָד זיִא םִע ,אֹוי ,ןעֶסי ָגעֶכ םֶכּורָפ טעֶדֶו 14 רעד

 טנ םילהת

 טאָה לּואָׁש ןעוֶו ,רִוָד ןּופ םָּתְכַמ ַא---(תַחְׁשַּת לַאנ טיִנ ּבְראַדְרעֶּפ---רעֶגְניִז םעֶד ּוצ 1
 טאָנ ןייַמ ָא 2 :ןעֶטייֵט ּוצ םֶהיֵא יֵדְּכ טיִהעֶנ זיֹוה סאָד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְקיִׁשעֶכ
 אּוד טְסְלאָז ריִמ ןעֶנעֶק ףיֹוא ןעֶהעֶט ָטש סאו איִד ןּופ !דְנייַפ עֶנייַמ ןּופ ליִצַמ ָּךיִמ אייֵז
 ןּופ דְנּוא ,טְכעֶרְמּוא ןּוהְמ סאוָו איִד ן ליִצַמ ָךיִמ אייֵז 3 :(ןעֶציִטְׁשנ ןעֶקְראַטְש ָּךיִמ
 איֵד .ׁשֵפָנ ןייֵמ ףיֹוא ןְרֶעיֹול אייֵז יב ןיִראָז 4 :ריִמ עי ןעֶשְנעֶמ עֶניִרְלּוש-טּולִּב
 ןעֶנעוֶו ּטיִנ דְנּוא ןעֶבעֶרְּבְרעֶפ ןייֵמ ןעֶנעוֶו טיִנ ,ריִמ ןעֶנעֶק ְּךיִז ןְלעֶמאַזְרעַפ עֶקְראַטְׁש
 קעֶוְרעֶד ,ּוצ ָּךיִז ןעֶמייֵרְּב דְנּוא אייֵז ןעֶפיֹול רֶניֵז עֶנייֵמ ןֶהָא 5 ::ראַה ָא ,דֶניִז עֶנייֵמ
 ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָנ תֹואָבְצ טאָנ רעֶד ,ראַה ָא אּוד דְנּוא 6 :םִע העָז דְנּוא ,ריִמ ןעֶנעֶק ְּךיִד
 עֶלַא ןעֶניִלעֶזְטיֵל טיִנ טְסְלאָז אּוד ,רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןעֶפאַרְטְׁשעֶּב וצ ָּךיִד קעַדְרעֶד
 יֹוזַא ןעֶמּורְּב אייֵז ,דְנעֶבָא םיִא קיִרּוצ ָּךיִז ןעֶרְהעֶק אייֵז 7 :הָלָס ,עֶטְכעֶרעֶנְמּוא עֶׁשַלאַפ
 רֶעייֵז טיִמ ןעֶדעֶר אייֵז ,העָז 8 :טאָמְׁש איִד םּורַא ןְלעֶנְניִר אייֵז דֵנּדא ,דְנּוה רעֶד איז
 רעֶּבָא 9 ?םִע טְרעֶה רעדֶו ;(ןעֶנאָז אייֵז) ןיִראָוו = י עֶרייז ןיֵא ןעֶנעֶז ראד נקי ,ליֹומ
 :(ןעֶדייֵה) םִיֹוג עֶלַא ןּופ ןעֶטאָּטְׁש טְסעֶֶו אּוד דנּוו ןעֶכאַל אייֵז ןּופ טְסעֶזו ,ראַה א ,אּדד
 עֶנייֵמ זיִא טאָנ ןיִראָו ,ןעֶראַה ריִד ףיֹוא ְּךיִא לעֶו טייֵהְקְראַטְׁש עֶכייֵז ןעֶבעוֶד 0
 טאָנ ,ןעֶמּוק ןעֶנעֶקְטְנַע ריִמ טעוֶז דֶסֶח ןייֵמ ןּופ טאָנ רעֶד 11 :טגָנּוטְסעֶפ) טייֵהְקְראַטְש
 ףיִנְנִרַה טיִנ אייֵז טְסְלאָז אּוד 12 :רְנייַפ עֶנייַמ ןַא (הָמָקְנ איִד) ןעֶזייֵז ריִמ םעֶֶו

 ב-=
 ו=



 מנ םילהת

 ןעֶמעֶגְרעֶפ טיִנ םאָד לאָז קְלאָפ ןיימ יֵדְּכ
 עֶנייֵד ְּךְרּוד ןְלעֶנאַוְרעֶפ אייֵז ָּךאַמ
 -יֵנָּפורַא אייֵז טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,טְפאַרְק
 :רעֶציִׁשעֶּב רעֶזְנוא ,ראַה ָא ןְרעֶד

 ליֹומ רֶעייֵז ןופ דֶניִז (איִד ןעֶגעוֶוו 8
 ןעֶּפיִל עֶרייַז ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד דְנּוא

 ןיִא ןעֶרעֶֶו ןעֶגְנּואוְצעֶּב אייֵז ןעֶזאָל
 ןעֶבּולְפ םעֶד ןעֶגעוֶו דְנּוא .הָוֲאַנ עֶרייֵז
 אייז סאוָו טייֵקְׁשְלאַפ איִד ןעֶנעוֶו דְנּוא
 םיִא אייֵז גְליִטְרעֶפ 14 :ןעֶלְהעֶצְרעֶד

 ןעֶלאָז אייֵז סאָד אייֵז גְליִטְרעֶפ ןְראָצ
 ןעֶנעֶקְרעֶד אייֵז ןעֶזאָל ןייַז רֶהעָמ טיִנ
 ּוצ זיִּב ,בקֲעַי ןיִא טְגיִטְלעוֶועֶג טאָנ םאָד

 אס סם

 :יָנֹדַא ּונננִמ ֹומָדיִרְֹהְו ּךֶליִחְב ֹומעיִנַה יִּמִע ּוחְּכְׁשִיְדְּפ
 : ׁשֵּכִמּוהְלֶאמּ םֶנֹאְגב חלות רברומֿפתַּמַה
 14 לָׁשֹמ םיִהֹלֲאיּכ ּועְדְָו ֹומְניִאְו הֵּפַּכ הָמַחְב הֵּלַּכ :ּורֵּפִִי
 וט בָלֶכַכ ומָהָי  םֶרֶעָל ּובְׁשָיְ :הָלָס ץֶרָאָה יִמ יסְפַאְל בֶקֲיְּב
 5 :ּונֵליַ ּועְּׂשִי אל"סֶא ֶכָאְל עיני הֶּמָה :ריִע ובְבּס
 עד יִל בֵּנׂשִמ ָתיַיְהייּכ ּךֶדְסַח כל ןגראָו דע ריִׁשָאו ִנֲאָו
 18 יּבַּנְׂשִמ םיהלָאייּכ הָרּמוַא ךיִל לֵא וֵע ;ילירַצ םֹויְּב םֹונָמּו
 :יִּדִסַה יֵקלִא
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 2 6 | ֹותֹוצַהְּב :רָמלל דָוְדָל םֶּתְכִמ תּוָרֵע ןְשּושילַע ַחֵצִנְמִל
 -תרֶא ּךיו בָאוי בֶׁשו הָבוצ םָרָא-תֶאְו םִיַרָהנ םָרֲא תֶא
 3 ּונֵּתְצִרְפ ּונָּתְהִנְ םיהֹלֶא א :ףֶלֶא רָׂשָע םִינָׁש חַלמיאיִנְּב םיִדָא
 + ָהיֵרָבׁש הָפְרּהָּתִמַצִּפ ץֶרָא הָּתְׁשַעְרה :ינָל בֶבֹוִׂשְּת ְּתְפַנָא
 ה :הרָלֲעְרַּת ןי ונְתיקְׁשִה הָׁשְק ָּךְמִע ָתיִאְרִה :הְטֶמייִכ
 2 + ןַעמְל 2 הֶלָס טָׁשק יִנְּפִמ םָמונְתִהְל םַג ךיִאריִל הָּתַתְנ
 8 רֵּבּד | םתֹלֶא :נעו ָךנִמְי הָעיִׁשֹוה ףד א
 9 יִל ;דֵּדַמֲא תֹוּכִס קֶמעְו םָכְׁש הָקָלַחַא הָולֲעֲא ֹוׁשְדָקַּב
 :יִקְקְחִמ הָדּוהְי יִשאֹר זועָמ םיַרְפֶאְו הּׁשַנְמ לו לג
  תרֶשלְּפ ילָיִלֵעַנ ְלׁשַא םודָא-לַע יְִחַר ריֿפ ! בָאומ
 11 -אָלַה :םודָאידע יִנֵחנ יִמ רוָצָמ ריִע ינלִבוי יִמ :יִעָעורְתִה
 ;ּוניֵתֹואְבְצְּב םיילַא אתא ּו ונָּתִהַנְ םיִחֹלָא הָּתַא

 דְנּוא 15 :הָלָס ,רֶרֵע רעֶד ןּופ דֶנֶע םעֶד

 אייז ,דְנעֶבָא םיִא קיִרּוצ ןעֶרְהעֶק אייז
 אייֵז דְנּוא ;רָנּוה רעֶד איו יֹוזַא ןעֶמּורְּב
 איז 16 :טאָמׁש איִד םּורַא ןְלעֶנְניִר
 ןעֶרעֶוֶו אייֵז ןעֶֶו ,ןעֶסֶע ְּךאָנ םּורַא ןְלעֶגאַָו
 םיקלאב :םֶדָא תעּוׁשִּת אָׁשְ רֶצִמ תֶרֹע ּונָּל-הֶבָה :אייֵז (ןְעייֵרְׁש) ןעֶניִרק יֹוזַא ;טאַז טיִנ
 :ּניִרְצ םוָבָיאּוהְו ליָידְׂשִע ןעֶגעוֶו ןעֶגְניִז לעוֶו ְּךיִא---ְךיִא רעֶּבָא 7

 אס = , כי ר -ראָמ-היִרְפ םא דְנּוא ,טייֵהְקְראַטְש עֶנייד
 גא הָביִׁשַק כיתה םיִהלֲא * הע יה תֹניִגְנ-לַע א הָסֶח ןייד ןעֶגעוֶו ןעֶגְניִז ְּךיִא לעו ןעֶנ

 א א א ַא ןעֶועֶועֶג ריִמ ּוצ טְסיִּב אּוד ןיִראו
 : םעֶד ןיִא גְנּוניִרְטְנַא עֶנייֵא דְנּוא ,גָנּוטְסעֶפ
 ןעֶגְניִז ְּךיִא לעֶו ריִד ּוצ ,רעֶקְראַטְׁש ןייֵמ ָא 18 :ןעֶזעֶועֶג גֶנֶע ריִמ זיִא םִע ןעוֶו גאָט
 ;דָסֶח ןייֵמ ןּופ טאָנ רעֶד ,נּוטְסעֶפ עֶנייֵמ זיִא טאָג ןיִראו

 ם םילהת
 רֶע ןעֶו 2 :ןעֶנְרעֶל ּוצ---דִוָד ןּופ םֶּתְכִמ ַא--תּודֵע ןְׁשּוׁש ףיֹוא---רעֶנְניִז םעֶד ּוצ 1
 ְךיִז טאָה בָאֹזי דְנּוא ,הָבֹוצ םַרֲא טיִמ דְנּוא םִיַרַהַנ םַרֲא טיִמ ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ טאָה
 :דְנעֶזיֹוט ףְלעוֶוְצ לאָהְט-ץְלאַז םעֶד ןיִא םֹודֶא ןּופ ןעֶנאַלְׁשעֶג טאָה דְנּוא טְרְהעֶקעֶגְרעֶדיוִו
 ,טְנְראָצעֶג טְסאָה אּוד ,ןעֶכאָרְּבוצ םֶנּוא טְסאָה אזד ,ןעֶזאָלְרעֶפ םִנּוא טְסאָה אּוד ,טאָג ָא 8
 אּוד ,ןְרעֶטיִצ טְכאַמעֶג דְנאַל סאָד טְסאָה אּוד 4 :ןעֶקיווְקְרעֶד (רעֶדיו) סִנּוא טְסְלאָד אּוד
 אוד 2 :טְגייֵנעֶגְּפָא טְרעוֶו איז ןיִראוו ,ןעֶגְנּוכעֶרְּבּוצ עֶרְהיִא לייֵה ַא ,ןעֶטְלאָּפְׁשּוצ איִז טְסאָה
 ; ןייוַו-לעֶמיֹוט טיִמ ןעֶקְנּורְטעֶגְנָא םֶנּוא טְסאָה אּוד ,םעֶרעוֶוְׁש קְלאָפ ןייַד ןעֶזיוִועֶג טְסאָה
 ראָפ ןעֶּבעֶהְרעֶד ּוצ ןְהאָפ ַא ,ריִד ראָפ ְּךיִז ןעֶמְכְראַפ סאוָו איִד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג טְסאָה אוד 6
 טיִמ ףֶלעֶה ָא ,ןעֶרעוֶו טעֶועֶטאַרעֶנ ןעֶלאָז עֶטְּביִלעֶג עֶנייֵר יֵדְּכ 7 :הָלָס ,טייֵהְרְהאו איִד
 -יֵראָד ,ןעֶניִלייַה ןייַז ָּךְרּוד טעֶרעֶג טאָה טאָנ 8 :ריִמ רעֶּפְמְנֶע רֶנּוא ,דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייַד
 ָךיִא לעוֶ תֹוּכִס לאָהְט םאָד דְנּוא ,ןעֶלייֵטּוצ םֶכְׁש לעדֶז ּךיִא----,ןייַז ְךיִלְהעֶרְפ ָּךיִא לעוֶו רעֶּב
 טייֵהְקְראַטְׁש איִד זיִא םִיַרְפֶא דְנּוא ,ןייֵמ זיִא הֵׁשַנְמ דְנּוא ,ןייֵמ זיִא רֶעְלְג 9 :ןעֶטְסעֶמְּסיֹוא
 ּפאָט- שאו ןייֵמ זיִא בָאֹומ 10 :(רעֶּבעֶגְנעֶצעֶזעֶג) קֵקֹוחְמ ןייֵמ זיִא הָדּוהְי ,ּפאָק ןייֵמ ןּופ
 ָךיִמ טעֶז רעֶז 11 :ריִמ ּוצ טְלאַׁש ,תֶׁשָלְּפ ןְּךיִׁש ןייֵמ ןעֶפְראַוַו ָךיִא לעוֶו םֹודִא ףיֹוא
 טְזיִּב 12 ?םֹורֵא ןייק זיִּב ןעֶרְהיִפ ְךיִמ טעוֶו רעוֶו ?טאָטְׁש עֶטְסעֶפ איד ןיא ןעֶגְנעֶרְּבְנייַרַא
 סיֹורַא טיִנ טְסְהעֶג טאָג אּוד דְנּוא ,טְזאָלְרעֶפ םִנּוא טְסאָה אּוד םאו ,טאָנ ָא ,טיִנ םִע אּוד
 ףֶליִה איִד ןיִראוָו ,דְנייַפ םעֶד ןּופ ףֶליֵה םֶנּוא ּביִנ 14 :(תֹוליִיַחנ ןעֶראַׁשְרעֶה עֶרעֶזְנּוא טיִמ
 רֶע דְנּוא ,ןעֶכאַמ קְראַטְׁש םֶנּוא ריִמ ןעֶלעוֶו טאָנ טיִמ 14 :שְלאַפ זיִא שְנעֶמ םעֶד ןּופ
 ;ןעֶטעֶרְטּוצ רעֶניִדייֵלעֶּב עֶרעֶזְנּוא םעֶו

 אס םילהת
 ןייֵמ םעֶנְרעֶפ ,אייֵרְׁשעֶנ ןייֵמ ,טאָג א רעֶה 2 :דדָד ןּופ---תניִגְנ ףיֹוא---רעֶגְניִז םעֶד ּוצ 1
 -ָךעֶפ זיִא ץְראַה ןייֵמ ןעוֶו ,ןעֶפּור ריִד ּוצ ְּךיִא לעוֶו דְרֶע רעֶד ןּופ דֶנֶע םעֶד ןּופ 3 :טעֶּבעֶג
 ןיִראָז 1 :ןעֶרְהיִפ ָּךיִמ אוד טְסלאָז ריִמ ןּופ רעֶכעֶה זיִא םאז ןעֶזְלעֶפ ַא ףיֹוא ,טְבאַמְׁש
 :דְנייַפ םעֶד ראָפ םֶרּוט רעֶקְראַטְׁש ַא גְנּוציִׁשעֶּב ַא ריִמ ּוצ ןעֶזעוֶועֶנ טְזיִּב אּוד

 ךיא
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 יִפְנִּכ רֶתֵסְּב הָסָחֶא םיִמְלוְט ְךֶלְהֶאְב הֶר ;םִיֹוא ה

 יֵאְְי תֶׁשֶרִי ְּתַתְנ יָד ְּתְעַמְׁש שי הלא הַא 0 6
 : רודְו רֶר-ומּכ ויְּנְׁש ףיָֹו ּת למי זמי-לע יי ;ְךֶמֶׁש
 ןֵּכ :יהְרִצִנִי ןִמ תֶמֶאְו רֶסֶח םיִהלָא יָנְּפִל םֶלוט ָָמ

 ;םוִי ו םוִי יֵרְדָנ ימלט ׁשִל א ְךֶמִׁש הָרְמִו
 בס רס

 הִָמּוְּד םיהלַא-לָא ךא :דִוָדָל רֹומְוִמ ּפּודְי-לַע חַָנְּמִל א 3
 -אליִּבַּנְשִמ יִתְִׁשי ירוצ איָהידַא  :יתָעוׁשי יעֿמ יִׁשְפַנ 8
 םֶכְלֿכי וָחְצְרִּת שיִא-לַע יִתְתֹוְהִּת ו הָנָא-דַע :הָּבַר טֹוּמֶא 4
 הידַהְל ּוצִֵי ! ּותֵאְׂשִמ ְךַא :הָיוהְּדַה רֵרָג ייִשְנ רֶקְּכ ה

 םיהלאל ךַא :הָלָסּולְּלַק !םֶּבְרִקְבוּוכָ ַרֶכָי זיִּפְּב בֶוָכ וָצְרִי
 יִתְעוְׁשיו יִרוצ אוהידַא :יִתְוְקְת ּועָמִמרִּכ יִׁשְּפַנ יִמּוד 1
 ע-ִרּוצ יִדֹובְכּו יִעְׁשִי םיִהֹלֲא-לַע :טֹומָא אֵל יִבנְׂשִמ 5
 וָנְל-ְכּפִׁש םֶע | תֵעילְכִב וב ּוחְטִּב : םיַהלאּב יִסְחַמ 5

 ןםֶדָאנִּב לֶבָהוּדִא :הָלֵפ ינָליהְמֲחַמ םיִהֹלֶא םֶכָבַבְל י
 ;דַחָי לֶבָהַמ הָּמֵה תֹוָלֲעַל םִינְזאְמְּב שיִא-נב בוּכ
 יִׁשְת-לַא בוִנ יי !ליַח ולְְהְמילַאְלְבּול לעב וָחְמְבִּת
 ;םי 2 ןעייִּכיִּתְעַמָׁש ּודםִּתְׁש םיִהלַא רֶּבַּדֹותַחַא :בָל

 הׂשעַמְּכ ׁשיִאל םֶלׁשְתּוהְתַאִּכ דֵמַח נאו =
 גם גס
 ;הָדּודִי רֵּבְרַמְּב ותֹויְהִּכ ְךֶוֶרֶל רֹומְזִמ א 2

 יִשְפַנ ו ְּךֶל הֶאְמִצ קַשֶא
 ויזח שדק מ ןֵכ ;םימ חלב ףיעי

 יִתְפְׂש 5 ימ ְךְּדְסַח בּומר :
 ְךְמִׁשְּב יַיַחְב 5

 ;יִּפ-לָּלַהְי תונר יִתַּפִׂשְו

6 

 הֶּמַא יִלֵא!םיַהֹלֶא
 הָיִציץְרַאְּב יִרְׂשְב לה הַמִּכ

 :ּו בְכּו ךוֶע תו אדל ד
 ָךְכָרְבָא ןֵּכ :ךנוח שי

 ׁשְו כֵלַח
 תֹורְמְׁשַאַּב יעּוצ

 -.- אי = =יר-יפ 9 הָקְב ַד :ןָּנרַא ְּךיַפָנ ;ְכלצ צב 5 הָתְרע ְתיָהייּכ ;ךֵכ-הָבַדִא 5

 ריז תיו ירד טה וַמִּכ :יִּפַכ אָׂשֶא
 = עַבַׁשִּת

 ,רַנאַוַו

 וס בס אס םילהת

 ןייד ןיא ְךיִלְגיִּבע ןעֶניֹואוְו לעדֶו ְּךיִא 2
 ןיִא ןעֶציִׁשעֶּב ְּךיִמ לעוֶו ְךיִא ,טְלעֶצעֶג
 ,לעֶניִלְפ עֶנייד ןּופ םיִנעֶגְראָּבְרעֶפ איִד
 -עֶנ טְסאָה ,טאָג ָא אּוד ןיִראָו 6 :הָלָס
 ןעֶּבעֶגעֶג טְסאָה אּוד ,םירָדְנ עֶנייֵמ טְרעֶה
 ראַפ אָרֹומ ןעֶּבאָה סאוָו איד ּוצ הָׁשֹּורְי ַא
 ןעֶרְהעֶמְרעֶפ טְסעוֶו אּוד 7 :ןעֶמאָנ ןייַד
 ןעֶרְהאַו עֶנייֵז ,גיִנעֶק םעֶד ןּופ געֶט איִד
 טעֶו רֶע 8 :רֹוד ּוצ רֹוד ןּופ איו ןעֶנעֶז

 תֶמֶא דְנּוא דֶסֶח ,ינאָנ ראַפ ןעֶּבייֵלְּב גיֵּבִע

 ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶטייֵרְּבְנֶא אּוד טְסְלאָז
 גיִּבִע ְךיִא לעֶװ יֹזַא 9 :ןעֶטיִה םֶהיֵא
 -ְהאָצעֶּב לעוֶו דְנּוא ,ןעֶמאָנ ןייד ּוצ ןעֶגְניִז
 :נאָט עֶלַא םיִרָדְנ עֶנייֵמ ןעֶל

 בס םילהת
 ַא--ןּותּודְי ףיֹוא רעֶנְנִז םעֶד,ּוצ 1
 טְגייוֵוְׁש טאָג ּוצ ראָנ 2 :דדָד ןּופ גְנאַזעֶג

 זיִא םֶהיֵא ןופ ןיִראָו ,ליִטְׁש ׁשֶפֶנ ןייֵמ
 זְלעֶפ ןייֵמ זיִא רֶע ראָנ 3 :ףֶליִה עֶנייֵמ
 ְךיִא ;גְנּוטְסעֶפ עֶנייֵמ ,ףֶליִה עֶנייֵמ דְנּוא
 זיִּב { :ןעֶרעוֶו טְגייֵנעֶנְּפָא ליִפ טיִנ לעוֶו
 גנּוּבְראַדְרעֶפ (ןעֶכּוז) רֶהיֵא טעוֶו גְנאַל איו
 -ְרֶע עֶלַא טעֶו רֶהיֵא ?שְנעֶמ ַא ףיֹוא
 עֶטְנייִנעֶגְּפָא עֶנייֵא איו ןעֶרעוֶו טעֶדְראָמ

 וצ םֶהיֵא איו ראָנ הָצֵע ןייֵא ןעֶטְלאַה איז 7 :רָעיֹומ עֶנעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ ַא איו

 ,אייֵז ןעֶשְנעֶּב ליֹומ םעֶד טיִמ ,ןעֶניִל ןעֶנִליִזעֶּב אייֵז ;טייקְכיֹוה עֶנייֵז ןּופ ןעֶסיֹוטְשְרעֶפ
 ושֵּפִנ ןייֵמ ליִטְׁש אייֵז טאָג ּוצ ראָנ 6 :הָלָס ,אייֵז ןעֶבּולְפ (ץְראַה םיִא) גיִנעוֶועֶגיִא דְנּוא
 :ףָנּונַפאָה עֶנייֵמ זיִא םֶהיֵא יד ןיִראָָו

 ְךיִא ,גָנּוטְסעֶפ עֶנייֵמ

 ןייֵמ ; דֹובָּכ ןילמ

 ;הלָ םָנּוציִׁשעֶּב עֶרעֶדְנּוא זיִא

 רעֶדְניִק איִד ןעֶמ ןעֶװ .ןעֶניִל

 ,ףֶליֵה עֶנייִמ דִנּוא זְלעֶפ ןייֵמ זיִא רֶע ראָנ 7
 דְנּוא ףֶליִה עֶנייֵמ זיִא טאָנ אייַּב 8 :ןעֶרעוֶו טְגייֵנעֶגְּפָא טיִנ לעד ָּד
 טְרעֶכיִזְרעֶפ 9 :טאָנ ןיִא זיִא גְנּוציִׁשעֶּב עֶנייַמ הְלעֶפ רעֶקְראַטְׁש

 טְסיִג ,קְלאָפ ָא ,ןעֶטייֵצ עֶלַא םֶהיֵא ףיֹוא ָּךייַא
 -ןעֶשְנעֶמ איָד 0

 איד ףיֹוא טְגעֶלְפיֹורַא ןעֶשְנעֶמ (עֶמעֶנְראָפ ןּופ)
 :טיִנְראָנ איז רעֶניִנעוֶו אייֵז ןעֶנעֶז ןעֶלאָׁשְנאו

 טאָנ ,רעֶצְרעֶה עֶרייֵא םֶהיֵא ראַָפ סיֹוא

 דְנּוא טייֵקְשיִראַנ ראָנ ןעֶנעֶז רעֶדְניִק

 ּביור ףיֹוא טיִנ ָּךייֵא טְרעֶכיִזְרעֶפ 1
 רֶעייֵא םיִנ טּוהְט יֹוזַא ,טְסְקאוַו טייֵקְכייֵר ןעֶו הָלֵזְנ ןיִא טיִנ ָּךייַא טְשיִראַנעֶּב דְנּוא
 טאָה יא 19 :בעד הוא ץְראַה
 ְךעֶהעֶנ

 םאָד ְּךיִא ּבאָה לאָמ אייוֵוְצ ,טעֶרעֶנ טאָג

 ,דֶסֶח רעֶד זיִא ,ראַה ָא ריד ּוצ דְנּוא 2 :טאָנ ּוצ טְרעֶהעֶנ טייֵהְקְראַטְׁש זַא ,ט

 :םיִׂשֲעַמ עֶנייֵז ָּךאָנ ׁשְנעֶמ ןעֶרעֶי ּוצ טְסְלְהאָצעֶּב אּוד ןיִראָו

 נס םילהת

 ;הָדּוהְי רֶּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶועוֶועֶנ זיִא רֶע ןעוֶו---דִוָד 4 בְנאַזעֶב ַא 1

 ןיימ ,ריד ּוצ גיִטְׁשְראָד ויִא ׁשֵפָנ ןייִמ ;ןעֶכּוז היִרְפ ְּךיִד לעֶח ְּךיִא ;
 :אָד טיִנ זיִא רעֶסאוַו ןייק ּואוְו ,דְנאַל ןעֶדיִמ דְנּוא ןעקורט ַא

 עֶנייֵד ןעֶהעֶז ּוצ ְּךיִא טְשְרּוד יֹוזַא ,טייקְניִלייַה ןיג
 ןעֶלעוֶו םּוראָד ,ןעֶּבעֶל איו רעֶסעֶּב זיִא דָסֶח ןייֵד = ַח

 ןייד ןיִא ,ןעֶּבעֶל ןייֵמ ןיִא ןעֶׁשְנעֶּב ְּךיִד ְּךיִא לע יא
 :ןעֶּבעֶהְפיֹוא דְנעֶה עֶנייֵמ ְּדיִא לעֶו ןעֶמאָנ

 טאָב ןייֵמ םֶזיִּב

 ןיִא ,ריִד ְּךאָנ טְסּולְג ּבייל
 ָךיִד ּבאָה = איו יֹוזַא 3
 ;דֹובַּכ ןייַד דְנּוא טייֵהְקְראַטְש
 :ןעֶּביֹול ןעֶצְפעֶל עֶניימ ְּךיִד

 ןעֶהעֶזעֶג

 ,טייֵקְמעַפ דְנּוא ץֵלאמש
 ְךיִד קְנעֶדעֶנ ָּךיִא ןעֶד 7 :ןעֵּביֹול
 ןיִראָו 8 :ריִד ןעֶנעֶװ ָּךיִא םֶּכאַרַמ
 ןּופ ןעֶטאָׁש םעֶד ןיִא דַנּוא

 אּוד ,טאָנ ָא 2

 ןּופ איז טְניִטעֶזעֶג טְרעֶו ׁשֶפֶנ ןיימ 6
 ליֹומ ןייֵּמ ְּךיִד טעֶװ נְנאַזעֶנ ןּופ ןעֶצִפעֶל טיִמ דְנּוא

 ןעֶבאוַו-טְכאַנ איֵד ןיִא ,רעֶנעֶלעֶג ןייֵמ ףיֹוא
 אוד

 לעֶניִלַפ עֶנייֵד
 ּוצ טְזיִּב
 ְךיִא לעֶז

 ףֶליֵה ַא
 ׁשֵפָנ ןיימ

 םָאה

 ןעֶזעוֶועֶג ריִמ

 9  :ְןעֶגְניִז



 הפ רס נס םילהת
 עֶטְכעֶר עֶנייַד ,טְפעֶהעֶּב ריִּד ןיִא ְּךיִז טאָה

 ןעֶו 10 :טְנְהעֶלעֶגְרעֶטְנּא ְךיִמ טאָה דְנאַה
 -סיוִוְרעֶּפ וצ ׁשֶּפֶנ ןייֵמ ןעֶבּוז ןעֶלעֶו אייֵז
 םעֶד ןיִא ןְרעֶדיִנְפּורַא אייֵז ןעֶלעֶו ,ןעֶמ
 ןעֶלעוֶו אייז 11 :דֶרֶע רעֶד ןּופ דְנּורְנְּפֶא
 ןעֶלעוֶו אייֵז ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ְּךְרּוד ןעֶלאַּפ
 רעֶּבָא 12 :ןעֶסקּופ איִד ראַפ לייֵט ַא ןייז
 -ַטיִא ,טאָג ןיא ןְעייֵרְפ ְּךיִז טעוֶו :יִנעֶק רעֶד
 ְךיִז טעוֶו םֶהיֵא אייֵּב טְרעוֶוְׁש םאוָו רעֶכיִל
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 ּוׁשֵקִבִי הָאֹוׁשְל הֶּמִהְו :ֶניִמְי הָכְמִּת יב ּךיהֲחַא יִׁשְפִ
 11 תֶנֶמ םֶרָחיִדי-לַע והְריִַי :ץֶרָאָה תִֹּתְחַתְּב ּואֹבָי יִׁשְפַנ
 וכל לֵלַהְתִי םִיִהְלאַּב חַמְׂשִי ֵלֶּמִהְו ;ווְהִי םילָעְׁש
 :רֵקָׁשייִרְבוד יִּפ רֶכָּפִי ִּכ וָּב עֶּבְׁשִנַה

 רס דס
 3 א דחַּפִמָחיִשְב יִלֹוק םיהלָאעַמְׁש ;דֶוָדְל רֹומְומ ַחַצִנְמִל
 3 יִלֲעַּפ תֶׁשָנַרְמ םִיִערְמ דָפמ יִנֵרִּתְסַּת יח רֶצֵּת בוא
 4 ;רֶמ רֶבָּד םָצִח ּוְכְרָד םֶנֹׁשְל בֶרָחַכ ּוננֶׁש רֶׁשֲא :ןוָא
 ה ּקְזַחְי :ּואְריי אלו ּוהְרי םֶאְתִּפ םָּת םיִרָּתְסַּמַּב תֹוָריל
 -הרָארָי יִמ ּורְמָא םָׁשָקוְמ ןמְמַל ּורְּפַסְי עֶר רָבָּד ! מל
 1 בֶלְו ׁשיִא בֶרָקְ שָּפחִמ ׂשֶּפַח ּוְמַּת תלוע-ְׂשִּפְחַי :ֹומּל
 3 ּוהָליִׁשְכַ :םָתּכִמ ּוָה םֹאָתִּפ ץֶח ד םיִהָלָא םֹריַו :קֶמֶע
 י םֶדָאילְּכ ּואָריו :םָב הֵאְרילְּ וצְדונְתִי םֶנׁשְל ּומֹלָע
 וו הָויֵּב קיִּדַצ דַמְׂשִי ;ליּכְׂשִה והְׂשֲַמּו םימלָא לַעְפּודיגַו
 ;םֵלייִרְׁשי-לּכ ולְלָהְתוֹוְב הָמָחְ

 הס
 א םיִהֹלֵא הֶּלִהְת הָיִמד ָּךְל :ריִׁש רֶוְדָל רֹומְִמ ַחֵצנִמל
 :ּואֹבָי רֶׁשָב-לְּכ ךיִדָע הָלִפְּת עמֹׁש ;רֶהָנַלְׁשִי ָךלוְיִצְּב
 : יֵרְׁשַא :םֶרְּפַכְת הָּתַא ּונתֵֶׁשַּפ יִּנִמ ּורֵבְּנ תֹנוֲע יִֵרְבִּד
 שרק ְּךֵתיֵּב בּוטְּב הָעָּבׂשִ ְּךיֶרצַח ןֶּכְשִי בֵדְקְתּו רַחְבִּת
 = חַטְבִמּונעְׁשִי יהא ּונְנַּת קֶדָעִּב ! תֹואָרו ְְּכיה
 ;הָרּובְנַּב אָ חֹכְּב םיִרָה ןיִכִמ :םיִקֹחר םִיו ץֶרֶאיוְצִק

 םאְו איִד ןּופ ליֹומ סאָד ןיִראוָו ,ןעֶמְהיִּר

 :ןעֶרעוֶו טְּפאָטְׁשְרעֶפ טעוֶו ׁשְלאַפ ןעֶדעֶר
 דס םילהת

 :דִוָד ןּופ גְנאַזעֶג ַא---רעֶגְניִז םעֶד ּוצ 1
 ןעֶבאָלְק ןיימ ןיִא לֹוק ןיימ רעֶה ,טאָג ַא 2
 ןייֵמ אּוד טְסְלאָז דְנייֵפ םעֶד ןּופ אָרֹומ ראַפ
 -ךעֶפ ְּךיִמ טְסְלאָז אּוד 8 :ןעֶטיִה ןעֶּבעֶל
 עֶטְכעֶלְׁש איִד ןּופ רֹוס םעֶד ןּופ ןעֶנְראָּב
 איד ןּופ בְנּולְמאְַרעֶפ רעֶד ןּוּפ ,(ןעֶשְנעֶמנ
 ןעֶּבאָה עֶבְלעוֶו 4 :טְכעֶרְמּוא ןּוהְט סאו
 3 ּואְרײו ;םיִמאָל ןומֲהְו םֶהיֵּלַ ןְִׁש םיִמַי ןְֵׁש !ַחיַּבְׁשִס אייז ,דְרעֶוְׁש ַא איו טְּפְראַׁשעֶג גנּוצ רֶעייֵז
 ָּתְרַקְּפ :ןונרּת בֵרעֶו רֶקב יִאְציִמ ךֵתֹתֹואמ תֹוצָק יִבׁשִי עֶרייֵז (טְנאַּפְׁשעֶג ןעֶנאָרְטעֶג ןעֶּבאָה
 םִיָמ אֵלָמ םיהלֶא גל הָנרְשעַּת תֵּבַר הֶקָקְׂשּתַו ,ץרָאָה = , שי יד א ר
  ָהֶדּודְג תַחנ הַר הימְלִּת :ָהָיִכִּת יי ענד וִכּת עי ר א יי וו לייֵפ
 ופ ךתבוט תַנׁש ְתַרטִע :ְּךֶֶבְּת הָחְמצ הָנֹנְמִת םיִביִבְרְּב ןא גיִדְלּוׁשְנוא םעֶד ןעֶסיִש ּוצ יִדְּכ 2
 םֶהיֵא ןעֶסיֵׁש אייֵז ,םעֶנעֶגְראָּבְרעֶפ םיִא
 טְראָו עֶטְכעֶלְׁש םאֶד קְראַטְׁש ןעֶכאַמ אייז 6 :אָרֹומ ןייק ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ,ְּניִלְצּולַּ
 -עֶז סאָד טעֶוֶו רעוֶז ,ןעֶנאָז אייֵז דְנּוא ,ןעֶטְלאַהעֶּב ּוצ ְךיִז ןעֶצעֶנ אייֵּב ּפָא ְּךיִז ןעֶדעֶר אייז
 טְכּוזעֶגְסיֹוא טונ זיִא םֶע ;גיטְראַפ ןעֶנעֶז ריִמ ,ןעֶמייֵקְניִטְכעֶרעֶגְנּוא םיֹוא ןעֶכּוז אייֵז 7 ?ןעֶה
 :ףיט זיִא ץְראַה סאָד דֶנּוא ישְנעֶמ ןעֶביִלְטיִא ןּופ עֶטְסְגיִנעוֶועֶניִא סאָד דנוא ,(טְּכאַרְטעֶגְסיֹואנ
 דְנּוא 9 :ןעֶדְנּואוָו עֶרייֵז ןעֶזעוֶועֶג זיִא גְניֵלְצּולַּפ ,לייפ ַא אייז ףיֹוא טְּפְראוַו טאָנ רעֶּבָא 8

 ךיִז ןעֶלְגאווְרעֶפ אייז ןעֶהעֶז םאֵז עֶלַא ןעֶלְכיֹורְטְש אייז ןעֶכאַמ ןעֶנְנּוצ עֶנעֶניֵא עֶרייֵ
 םיִׂשֲעַמ איד ןעֶלְהעֶצְרעֶד אייֵז דְנּוא ;ְךיִז ןעֶטְבְראָפ ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא דְנּוא 10 :(קעֶוַא ןעֶפיֹולנ
 ןְעייֵרְפ ָּךיִז טעוֶו קיִדַצ רעֶד 11 :נולק ְךיִז אייז ןעֶכאַמ םיִׂשֲעַמ עֶנייֵז ןעֶגעֶו דְנּוא ,טאָה ןופ
 עֶניִטְראַפְטְבעֶר ןעֶּבאָה סאוָו עֶלַא דְנּוא ,םֶהיֵא ףיֹוא ןעֶציִׁשעֶּב ְּךיִז טעוֶו דְנּוא ,ראַה םעֶד ןיֵא

 :ןעֶמְהיִר םֶהיֵא ןיִא ְּךיִז ןעֶלעֶו רעֶצְרעֶה
 הס/ םילהנ

 רעד ןיא ְךיִד טְּביֹול ןעֶמ ,טאָנ א 2 :(דיל) ריִׁש ַא ,דדָד ןּופ גְנאַזעֶג ַא---!רעֶגְניִז םעֶד וצ 1
 וַצ !טעֶּבעֶג טְסְרעֶה סאו אּוד א 3 :רֶדָנ ַא טְלְהאַצעֶּב טְרעוֶו ריִד ּוצ דְנּוא ,ןֹויִצ ןיִא ליִטִׁש
 ןּופ רעֶקְראַטְש ןעֶנעֶז רעֶטְרעֶ עֶטְכעֶרעֶגְנּוא איד 4 :ןעֶמּוק ןעֶשְנעֶמ עֶלַא ןעֶלעוֶו ריִד
 םְסְלְהעֶו אּוד ןעֶכְלעוֶו רעֶד זיִא טְׁשְנעֶּבעֶג 2 :ןייַז רֵּפַכְמ אּוד טְסעוֶו דְניִז עֶרעֶזְנּוא ,רימ
 ןעֶלעוֶו ריִמ ,ףיֹוה ןייד ןיִא ןעֶניֹואְו לאָז רֶע זַא ,ןעֶנְהעֶנעֶג ריִד ּוצ םֶהיֵא טְסְכאַמ דְנּוא ,םיֹוא
 טיִמ 6 :טְסאַלאַּפ ןייֵד ןּופ טייֵקְניִלייֵה איִד ןּופ ,זיֹוה ןייד ןּופ ןעֶטּוג םעֶד ןּופ ןעֶרעוֶו טאַז
 איד .ףְליִה עֶרעֶזְנּוא ןּופ טאָג ָא ,ןְרעֶפְמְנֶע םִנּוא אּוד טְסְלאָז טייֵּקְגיִטְכעֶרעֶג עֶניִטְכְראַּפ

 טְגיִטְמעֶּפעֶּב רֶע 7 :םיִמַי עֶטייוֵו איד ןּופ רֶנא דֵרֶע רעֶד ןּופ ןעֶדְנֶע עֶלַא ןּופ גְנּורעֶכיִזְרעֶפ
 ןּופ גְנּוׁשיֹור איד טְליִטְׁש רֶע 8 :טייֵהְקְראַטְׁש טיִמ טְריִנעֶגְנָא זיִא רֶע !ַחֹּכ ןייז טיִמ בְרעֶּב איִד

 ;רעֶקְלעֶפ איד ןּופ לעֶמּוטעֶג סאָד דְנּוא ,(ןעֶלְלעֶוֶונ ןעֶדְניִא עֶרייֵז ןּופ גנּוׁשיֹור איִד ,םיִמָי איֵד
 -ךעֶדְנּואוְו עֶנייֵד ראַפְּךיִז ןעֶטְכְראָפ (טְלעוֶו רעֶד ןּופ) ןעֶדְנֶע איד ןיִא ןעֶניֹואוְו םאוְו איִד דְנּוא 9
 טְקְנעֶדעֶג טְסאָה אּוד 10 :ןעֶנְניִז אוד טְסְכאַמ דְנעֶבָא דְנּוא ןעֶגְראָמ ןּופ גְנעֶגְסיֹוא איד ,ןעֶבייֵצ
 ןעֶכייֵמ איִד ,טְכאַמעֶנ ְּךייֵר רֶהעֶז איִז טְסאָה אּוד ,טְקְנעֶרְטעֶגְנָא איִז טְסאָה דְנּוא דְרֶע איִד ןַא
 אּוד טְסאָה יֹּוזַא ןיִראָו ,ןְראָק רֶעייֵז טייֵרְּבעֶנְנָא טְסאָה אּוד ,רעֶסאַוַו טיִמ לופ ןעֶנעֶז טאָג ןּופ
 טְסְכאַמ אּוד ,(ָךעֶלְגְרעֶּבנ ןעֶטעֶּב עֶרְהיִא ןָא טְסְקְניִרְט אּוד 11 :טייֵרְּבעֶנּוצ (דֶרֶע איד) איִז
 טְסְשְנעֶּב אּוד ,ןעֶנעֶריאייַרְּפְׁש ָּךְרּוד ָךייוו איִז טְסְכאַמ אּוד ,םעֶטְרעֶקַאעֶנ רֶהיֵא דאָרְנ

 ערהיא
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 תֹועָבְג ליִנְו רֵּבְדִמ תוִאְנ ופֵעְרי :ןֶׁשָד ןופִעַי ֶלְנֶעַמּו
 רָבדּופְטעַי םיִקְמִַו ןאֹּצַה ! םיִרָכ שב ;הָנְרנְתַּת 4

 ?וריִׁשָי-ףַא ּועֵעֹורְתִי
 וס *

 ורְּמַו :ץֶרָאָה-לֶּכ םיִהֹלאֵל ּועיִרָה רֹומְוִמ ריִׁש ַחְצנְמַל 5
 -הרַמ םיהלאֵל רְמִא :וִתָלִהְּת דֹוכְכ ימ ּמיִׂש וָמְׁש-דֹוְבְכ

 ! ץֶרָאָה-לֶּכ :דיִבִיא ָךל-ושֲחַכי דזק בֵרְּב דיׂשֲעַמ אָרונ 4
 ּואְו וְכָל ;הָלמ ךְִׁש ּורְמָח ְךֵלּרְּמַ : ורָתְׁשִי
 !םִי ְּךַפָה :םֶדָא יֵנְב-לַע הֶליִלָע אָרט םיִלא תִֹלֲעַפִמ
 טכשמ :וָב הָחְמְׂשִנ םֶׁש לנרב וִרְבעַי רֶהְנַב הָׂשְבַל
 -יַא ו םיִדְדוְּפה הָנֵּפְצִּת םִיֹוַּּב ויָניֵע םלע ! ותָרּוְבִנַּב
 ליִק ועיִמְׁשַהְ ונֵהֹלַא ! םיִמַמ כב והָלָס ֹומָל ּױמֹרָי

 ;ּונֵלְנַר טומל ןתנ--אלו םִייחַּב ּונֵׁשְפַנ םָּשַה :תָלִהְּת 5

-+ 

 - ת

 ּנְתאֵבָה :ףֶסָּכ--ףֶרֶצִּכ ּונָתְפַרְצ םיִהֹלֲא ּונּתְנַרְכדיַּכ
 ונְׁשאֹרְל ׁשֹונאְתְבַּכְרִה :יונינְתִמְב הָקָעיִמ ָּתְמַש הָדּוצְּמַב 2
 טי ּךתיִב אוָבָא יי ונֲאיצוִתַזםִימַבּו ׁשאָב ּונאָב 3
 :יִליַעַּב יִירָּבדִ תֶפִׂש יִצְפ-רָׁשֲא :יִרָדָ ָךֶל םלָׁשֲא 14
 רֶקָב הֶׂשָעֶא עק תרטקדםע ךֶל--הָלַא םיִחמ הַמ תולֹּפ וט
 ם יהלֶא יארי-לָכ הרָּפִסֲאַויְִמִׁש טייל ;הֶלֶס םיִדּתַעדסִע 16
 ינוׁשְל תַחַּת םֶמּורְו יִתאָרְקְּפ זיָלֵא : יִׁשפְַל הָׂשְע רֶׁשֲא גד
 םיֹלא עַמָׁש ןכָא :יָנֹדֲא עַמְׁשִי ' אֵל יֵּבִלְב יִתאְרִא א :
 ריסהדאְל רֶׁשֲא םיהלִא ְךירּב :יִתּלִפְה לְֹּ .בישקה כ

 :יִּתאַמ זדְסַהְו יִתָלִפְּת
 זס זס

 ;ריש רומומ ת - =
 :ריש 2 תֹנּבַהָנמִל אי

 : ההָש םינ-לבב ד ּךכרַּד ץְרֶאְב תַעַדָל :הָלָס ינְּתִא זיפ 3
 ראי ּונְכְרַבו ּונְָחִי םיהלַא

 נריו יחמסשי :םלכ םיִמַע קיח םיהלא ! םימע חייו 4
 == = : ן

 זוס וס הפ םילהת

 טְסאָה אוד 12 :ןעֶנְנּוצאֶרְּפְש עֶרְריִא

 דְנּוא ,םעֶטּוג ןייד טיִמ רֶהאָיסאָדטְנעֶרְקעֶנ
 :טייֵקְעֶפ טיִמ ןעֶפיִרְט ןעֶנעֶטְׁש עֶנייֵד
 ןּופ רעֶצעֶלְּפ-זאָרְג איִד ןעֶפיִרְט םֶע 2
 ְךיִז ןעֶטְריִג דייֵרְפ טיִמ דְנּוא ,רָּבְדִמ רעֶד
 איד 14 :(ְּךעֶלְגְרעֶּב) ןְלעֶניִה איד ןָא
 ףאָׁש טיִמ ןָא ְךיִז ןעֶדייֵלְק רעֶצעֶלְּפיִזאָרְג
 טְלעֶקיוִועֶגְנייִא ןעֶנעֶז ןעֶלאָהְט איִד דְנּוא
 דְנּוא ןעֶלאַׁש אייֵז ,(הָאּובְּתת ןְראָק טיִמ
 :ךיֹוא ןעֶגְניִד אייֵז

 וס םילהת

 ---גְנאַזעֶג ַא---דיל ַא---רעֶגְניִז םעֶד ּוצ 1
 :(םְלעוֶו) דֶרֶע עֶצְנאַג איִד טאָג ּוצ טְלאַׁש

 טְכאַמ ,ןעֶמאָנ ןייַז ןּופ דֹובָּכ םעֶד טְגְניִז 2
 איוו ,טאָנ ּוצ טְנאָז 8 !ּביול ןייֵז ָּךיִלְרעֶה

 ןעֶנעוֶו ,םיִׂשֲעַמ עֶנייֵד ןעֶנעֶז גיִטְבְראָפ
 ריִד ּוצ .טייֵהְקְראַטְׁש עֶסיֹורְג עֶנייֵד
 -;ּוא גיִדְנעֶליוִו דְנייֵפ עֶנייֵד ְּךיִז ןעֶלעוֶו
 ןעֶלעֶו רעֶדְנעֶל עֶלַא 4 :ןעֶּבעֶנְרעֶט
 ריִד ּוצ ןעֶלעוֶו דְנּוא ןעֶקיִּב ריִד ּוצ ְּךיִז

 ןעֶמאָנ ןייד ּוצ ןעֶגְניִז ןעֶלעוֶו אייז ;ןעֶנְניִ
 ןּופ קְרעוֶו איד טְהעֶז דְנּוא טְמּוק 5 :הָלָס
 איד רעֶּביִא ןּוהְט ןייַז זיִא גיִטְכְראַפ ;טאָג
 םַי םאָד טאָה רֶע 6 :רעֶדְניִק-ְןעֶשְנעֶמ

 טְראָד ןעֶנְנאַגעֶג םּופ ּוצ אייֵז ןעֶנעֶז ְּךייֵס םעֶד ָּךְרּוד ,טייֵהְנעֶקּורְט ּוצ טְרְהעֶקְרעֶפ

 ָב םֶהיֵא טיִמ ָּךיִז ריִמ ןעֶּבאָה
 ֹוא ןעֶקּוק ןעֶניֹוא
 אַמ ,טאָב רעֶזְנּוא רעֶקְלעֶפ רֶהיֵא טְשְנעֶּב 8
 רעֶזְנּוא טאָה רֶע
 :ןעֶרעֶו טְגיינעֶגְּפָא ןעֶלאָז םיִפ עֶר
 :רעֶּבְליִז טְרעֶטייֵל ןעֶמ איז יֹוזַא טְרעֶטייֵלעֶג םֶנּוא טְסאָה

 אוד (ץעֶננ םָנּוטְסעֶפ ַא ןיִא :ןעֶדְנעֶל עֶרעֶזְנּוא ףיֹוא גְנּוקיִרְד ַא טְגעֶלעֶגְפיֹורַא טְסאָה

 עֶנייַז ,הָרּובְנ עֶנייַז ְּךְרּוד גיִּבִע טְניִטְלעוֶועֶג רֶע 7 :טייֵרְפע
 :הָלֶס ןעֶרעוֶו ןעֶּביֹוהְרעֶד טיִנ ןעֶּפְראַד רעֶרְהעֶקְּפָא איִד .םִיֹוג איד ףי

 ;ּבױול ןייַז ןּופ לֹוק סאָד ןעֶרעֶה טֶכנ
 -עֶזְנּוא סאָד טְזאָלעֶגּוצ טיִנ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶּבעֶנעֶג ןעֶּבעֶל םיִא ׁשֵפָנ

 ,טאָנ ָא אּוד ןיִראָוָו 0

 סאוָו 9

 אוד ,טְּפּורְּפעֶנ סֶנּוא טְסאָה
 טְכאַרְּבעֶג סְנּוא טְסאָה אּוד 1

 . םיִא ןעֶמּוקעֶּנ ןעֶנעֶז ריַמ ,ןעֶטייֵר ּפאָק רעֶזְנּוא רעֶּביִא ןעֶׁשְנעֶמ טְכאַמעֶג טְסאָה אּוד 2
 ּוא רֶעייַפ
 זיֹוה ןייַד ןיִא ןעֶמּוק לעוֶו
 ָךְפיֹוא ּבאָה ָּךיִא איד יֹוזַא 4
 ךיִא 5 :ןעֶזעוֶו ָנ בֶכָע ריִמ זיִא םִע ןעוֶו
 ְךיִא ,(םעֶנאַראַּב) רעֶדיִז ןּופ
 ּוצ טְרעֶה ,טְמּוק 6
 :שֵפָנ ןייֵמ ּוצ ןּוהטעֶנ טאָה
 ש= = :בָנּוצ עֶנייַמ טיִמ עֶבֹהְרעֶד ןעֶזעֶֶועֶג זיִא

 ּוא טְסאָה אּוד רעֶּבָא ,רעֶסאַ םיִא
 :םיִרָדְנ עֶנייֵַמ ןעֶלְהאָצעֶּב ריִד לעד ְָךיִא ,תֹולוע ןָּבְרַק טיִמ

 טעֶרעֶנ טאָה ליֹומ ןייֵמ איו דְנּוא ,ןעֶצְּפעֶל עֶנייַמ טְכאַמ
 תֶרֹוטְק טיִמ ,ןייַז ביִרְקַמ תֹולֹוע עֶטעֶפ ריִד לעוֶו

 :הָלָס ,קעּב דְנּוא רעֶדְניִר ןּופ (תֹונָּבְרִקנ טמ לעֶֶו

 עֶניִטְכְראָפ-םיִטאָנ עֶלַא רֶהיֵא
 םֶהיֵא ּוצ ּבאָה ָּךיִא 7

 -בעֶרעֶנְנּוא ןעֶהעֶזעֶג טְלאָו ָּךיִא ןעוֶו 8

 ְךיִא 13 :נְנּוקיוִוְקְרעֶד ּוצ ןעֶמּונעֶנְסיֹורַא ם

 רֶע סאו ןעֶלְהעֶצְרעֶד לעֶז ְּךיִא
 רֶע דנּוא ;ליֹומ ןייֵמ טיִמ ןעֶפּורעֶג

 טאָה טאָג רעֶּבָא 19 :טְרעֶהעֶנ טיִנ ראַה רעֶד ְּךיִמ טְלאָו יֹוזַא ,ץֶראַה ןייֵמ ןיִא טייֵקְגיִט
 םאָנ זיִא טְׁשְנעֶּבעֶג 20 :טעֶּבעֶנ ןייֵמ ןּופ לֹוק םאָד ןעֶמּונְרעֶפ טאָה רֶע ,טְרעֶהעֶנ אֹוי
 ;ריִמ ןופ דַחָח ןייַז דְנּוא טעֶּבעֶנ ןייֵמ ןּוהְמעֶנְּפָא טיִנ טאָה רעֶכְלעוֶז

 וס םילהת

 תֹוניִנְנ ףיֹוא רעֶגְניִז םעֶד ּוצ 1
 םיִנְּפ ןייַז ְּךאַמ דַנּוא ,םִנּוא שְנעֶּב
 עֶּטְנּוא ,ןעֶנעֶקְרעֶד רֶרָע רעֶד ףיֹוא געֶה
 עֶקְלעֶפ עַלַא .ןעֶּביֹול רעֶקְלעֶפ

 :ןעֶבְניִז םּוצ ריִל ַא
 3 :הָלָס ןעֶמְביי םָנּוא רעֶּביִא

 ןעֶלעוֶ ךיִד ,טאָג ָא 4 :םףֶליִה עֶנייַד םִיֹונ עֶלַא ר
 : ןעֶּביֹול ָךיִד ןעֶלעוֶו

 דְנּוא ןוצ גיִלעֶזְטייֵל ,טאָנ ָא 2
 ןייד לאָז ןעֶמ סאָד

 ןעייֵרפ ָךיִז ןעֶלעוֶו רעֶקְלעֶפ איד 5
 רנוא



 הס הפ סילהה
 ןעֶטְכיִר טְסעוֶו אּוד ןיִראוָו ,ןעֶגְניִד דְנּוא
 דְנּוא ,טייקְניִטְראַפְטְכעֶר טימ רעֶקְלעֶפ איִד
 רעֶד ףיֹוא תֹומּוא איד ןעֶרְהיִפ טְסעֶו אּוד
 -לעֶפ ןעֶלעוֶו ְךיִד ,טאָנ א 6 :הָלָס !דֵרֶע
 ךיד ןעֶלעוֶו רעֶקְלעֶפ עֶלַא ,ןעֶּביּול רעֶק
 טְכּורְפ עֶרְהיִא טעוֶו דְרֶע איִד 7 :ןעֶּביֹול
 םֶנּוא טעֶװ טאָג רעֶזְנּוא ,טאָנ ,ןעֶּבעֶג
 ןעֶשְנעֶּב םִנּוא טעֶװ טאָנ 8 :ןעְשְנעַּב
 ןעֶלעֶו דֵרֶע רעֶד ןּופ ןעֶקֶע עַלַא דְנּוא
 ;ןעֶּבאָה אָרֹומ םֶהיֵא ראַפ

 הס םילהת

 םּוצ דיל ַא---דוָד ןּופ רעֶגְניִז םעֶד וצ 1
 ןעֶלעֶמשְפיֹוא ְּךיִז טעֶו טאָג 2 :ןעֶבְניִז

 דְנּוא ,ןעֶטייֵרַּפְׁשּוצ ְּךיִז ןעֶלעוֶו דְנייֵפ עֶנייז
 ָטְנַא םיִנָּפ ןייַז ראַפ ןעֶלעוֶו םיִאְנֹׂש עֶנייֵז
 טְרעֶו ְךיֹור רעֶד איז יֹוזַא 8 :ןעֶפיֹול
 איז אוד םֶסעֶװ יֹוזַא ,ןעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ

 טְרעֶװ םֶקאַו איו יֹוזַא ,ןעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ
 יֹוזַא ,רֶעייפ םעֶד ראַפ ןעֶצְלאָמְׁשּוצ
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 םבחְנִּתץֶרֶאְב ! םיִמָאלּו רָׂשיִמ םיִמִע טֵּפְשִּתייֵּכ םיִמִאָל
 * ץֶרֶא :םֶלְּכ םיִּמַע ךורוי םִילֶא | םיּמִע וי :הָלָפ
 8 םיהלָא ּונָכרָבִי :ּונֵלֶא םיִהלֶא ּונכְרְבִי הָלּובְי הָנְתִנ
 :ץֶרָאיסּפַא-לְּכ ותֹוא יָאְרִיו

 חס

 פא ויבא ּוצּפִי םיִהֹלֶא םִִקָי :ריׁש רֹומוִמ רֶוָרְל הצנמל
 3 גנּוד םּמִרְּכ ףְֶּנּמ ןֶׁשֶע ףּדנהְּכ :ונְפִמ ויאנׂשְמ וי
  ָּהְמִׂשִיםיִקיּדַצְו :םיִקֹלא יֵנְפִמ םיִעָשְרָּדְבאְי ׁשֶאייַנְּפִמ
 ה !םיהלאלּוריִׁש .:הָחְמִׂשִב ּוׂיׂשְָו םיקלָא יִנְפִל ּוצְלִעַי
 :ויָנְָל יו ֹומְׁש הָיְּב תוָבָרֲעַּב םָכֹרָק ּולס ֹמִׂש ּוְרמַ
 + !םִילָא :וׁשְדָ ןועמִּב םיִהלֶא תֶָֹמְלַא ןַיהו םיִמֹותְייִבֲא
 -ְּדַא תֹורָׁשֹוְּכּב םיִריִסֲא איִצֹומ הָתְיַּב ! םיִדיִחְי ביִׁשֹומ

 א מע ִנְפִל ְּךְתאֵּצִּב םיִהלא :הָחיִחְצ ינְכָׁש םיִרְדִס
 פ ֹופְמִנ םִיַמָׁש-תַאֹוהָׁשֶעָר ץֶרֶא :הָלְס ןֹומיִשיִב ְּךְדעְַ
 י םֶׁשְג :לֵאְרְׂשִי יַחלַא םיהלָא יֵנְפִמ ןניִפ הֶז םיִהֹלֲא נְפִמ
 נ ְךְָוַה :הַָּנכ הָּתִא הֶאְִנְוִדִתִלַחנ םיִקלֲא ףַינָּתתֹובָרְנ
 גמ רֶמֶאְרִִּ ָנֹדֲא :םיקלָא יִנעָל ָּךְכֹוטְּב ןיִכָּת ּהָביּובְׁשִי
 3 תֶרו ןוֹדִי ןירדִי תֹואָבְצ יִכְלַמ : בר אָבֶצ תֹולׂשַּבְּמה
  הָנויפְנּכ ִתְַׁש יב ןֹובְכְׁשִּתמִא :לֵלֶׁש קלחְּת תֹיֹּ
 ּוט יַּדַׁש ׂשֵרָפִב :ץּורָח קֶהקַריִבָהיֶֹורְבִאְו ףֶסְּכַב הָּפהִנ
 א דֶה ןֶשְב-ַה םיִהלֲא-ַה :ןֹמָלַצּב :ְָׁשַּת הֶּ םיִכָלְמ
 ו מח רָהָח םננבַ םיִרה ודְצִרְתֹוהֶּמִל :ןְשְּבירַה םִננב
 א םיִהלֵא בֶכָר :חַצָָל ןְּכׁשִי הָוהְיַא וָּתְבׁשְל םיקלֲא
 ופ |םֹורָמַלִָלָ :שֶדּקּב ניס םֶב ינֲֹא ןָאנׁש יִפְלַא םִיָתֿבר
 יו ןַּכְׁשל םיִררוְמ ףִאְ םֶדֶאַּב תֹנָתִמ ָתְחַקִל יִבׁש ָתיִבָׁש
 נתעלה ּונל-םֶמִעַי םוי וי נֹדֲא ךּורְּב :םוָהלֲא הֶי
 גג תֶוּמִל ינֲֹא הוהיְִו תֹעׁשֹומְל לֵא ֹונְל ! לֵאָה !הָלֵס

 ןעֶריֹולְרעֶּפ טאָג ראָפ םיִעָׁשְר איִד ןעֶּלעוֶו
 ןעֶלעֶו םיִקיִדַצ איִד רעֶּבָא 4 :ןעֶרעֶו

 ןייז ךילְהעֶרְפ ןעֶלעוֶו דְנּוא ןֶעייֵרְּפ ְךיִ
 טיִמ ןְעייֵרְפ ְּךיִז ןעֶלעוֶו דֶנּוא ,טאָג ראָפ
 ןייַז טְּביֹול ,טאָנ ּוצ טֶנָנִז 2 :הָחְמֹש
 ןעֶמאָנ ןייַז זיִא ּהָי ,םיִנעֶטְסיוו איִד ךרוד טייֵר םאָו םעֶד ראָפ געוֶו ַא טְּכאַמ ,ןעֶמאָנ
 רעֶמְכיִר (ןָיַד) ַא דְנּוא ,םיִמֹותְי ןּופ רעֶטאָּפ ַא זיִא רֶע 6 :םֶהיֵא ראָפ ָּךייֵא טייֵרְפ דְנּוא
 -ָניֵא איד טְכאַמ רעֶכְלעוֶו ,טאָנ ַא 7 :גְנּוניֹואְו עֶגיִלייֵה עֶנייִז ןיִא זיִא טאָג ,תֹונָמְלַא ןּוּפ
 איִד םיֹורַא טְרְהיִּפ רֶע ,(רעֶדְניִק אייֵז םֶּביִג רֶע) דְניִזעֶגְזיֹוה ַא ןעֶניֹואוְועֶּב וצ עֶמאַז

 טְסיו ןעֶּבייֵלְּב ןעֶזּומ רעֶרְהעֶקְּפָא איִד ּרעֶּבֶא ,טייֵקְניִטְראַפְטְּכעֶר טיִמ עֶנעֶגְנאַפעֶג
 טְסאָה אּוד ןעוֶו ,ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא קְלאַפ ןייֵד ראָפ טְסיִּב אּוד ןעֶו ,טאָנ ָא 8 :(טייֵקְראַד
 איד ּוליִפַא ,טְרעֶמיִצעֶג דְרֶע איִד טאָה יֹוזַא 9 :הָלָס ,םיִנעֶטְסיִו איִד ּךרּוד ןעֶמעֶרְמעֶג
 םעֶד ,טאָנ ראָפ טְרעֶטיִצעֶג טאָה יִנֵמ (גְראַּב) רעֶד ,טאָנ ראָפ טְפירְטעֶנ ןעֶּבאָה לעֶמיִה
 ןעֶּפּודְסיֹוא טְכאַמעֶג ,טאָנ ָא ,אּוד טְסאָה ,גָנּוגיִליוִועֶּב ןּופ ןעֶנעֶר ַא 10 :לֵאָרְׂשִי ןופ טאָג
 טְלעֶטְׁשעֶגְטְסעֶפ םִע אּוד טְסאָה ןעֶראָועֶג ריִמ זיִא לייֵהְשְּבְרִע ןייֵד זַא דְנּוא ;(ןעֶגיִר
 -םיֹוא טְסאָה ,טאָג ָא ,אּור ,טְניֹואוְועֶג ןיִראַד ןעֶּבאָה עֶדְנייֵמעֶג עֶנייֵד 11 :(טְכיִרעֶגְפיֹוא)
 ,טְראָָו סאָד ןעֶּבעֶנעֶג טאָה ראַה רעֶד 12 :ןעֶמעֶרָא םעֶד טייֵקְטּוג עֶנייֵד טיִמ טעֶטְכיִרעֶג
 ןּופ עֶגיִנעֶק איִד 18 :ןעֶראַׁשְרעֶה עֶסיֹורְג ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םְניִרעֶגאָזְנָא איִד דְנּוא
 םיֹוא טְלייֵהְט ןְרעֶניֹואְועֶּב-זיֹוה איִד דְנּוא ,טְלעֶגאַוְרעֶפ ְּךיִג ןעֶרעוֶו ןעֶראַׁשְרעֶה איִד
 טְצְנאַלְג ְּךאָד ,(םעֶדאַטְסנ ןעֶדְרעֶה איד ןעֶׁשיוִוְצ ּוליִפַא טֶּגיִל רֶהיֵא ןעוֶו 14 :ּביֹור םעֶד
 טימ ןְרעֶדעֶפ עֶרְהיִא דְנּוא ,רעֶּבְליִז טיִמ טְקעֶדעֶּב ּביֹוט ַא ןּופ לעֶניִלְּפ איִד איו יֹוזַא רֶהיֵא
 טייֵרְּפְׁשְרעֶפ עֶגיִנעֶק איִד רֶהיֵא ןיִא טאָה רעֶניִטְּכעֶמְלַא רעֶד ןעוֶו 18 :רְלאָנְניִג ְּךיִלְניִרְג
 טאָג ןּופ גְראַּב רעֶד 16 :ןֹומְלַצ (גְראַּב םעד) ףיֹוא עֶנְׁש איו (גיִטְכיִל) ןעֶזעוֶועֶג םִע זיִא
 טְגְניִרַּפְׁש םאוְראַפ 17 :ןֵׁשָּב גְראַּב רעֶד זיִא רעֶניִציִּפְׁשְכיֹוה ַא ,ןֶׁשֵּב ןופ גְראַּב רעֶד זיִא
 טְסּולְגעֶג טאָה טאָג ןעֶכְלעוֶו ,גְראַּב םעֶד ןעֶנעֶק גְרעֶּב עֶניִציִּפְׁשְביֹוה רֶהיֵא (טְרֶעיֹול רעֶדָא)
 -טייֵר איִד 18 :ןעֶניֹואוְו גיִּבַע ךיֹוא טעוֶו ראַה רעֶד ּואוְוַא ,(טְרָאְניֹואוו) ףָנֹוציִד עֶנייֵז וצ

 זיִא ראַה רעֶד ,דְנעֶזיֹוט לאָמ רעֶדְנעֶזיֹוט ,דְנעֶזיֹוטְנִהעֶצ לאָמ אייוֵוְצ ןעֶנעֶז טאָג ןּוּפ ןעֶבעוֶו
 אוד .ְךייֵה רעֶד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא טְסיִּב אּוד 19 :יִנֵס ןעֶניִלייֵה םעֶד ןיִא אייז רעֶטְנּוא
 וליִּפַא ,ןעֶׁשְנעֶמ איד ראַפ תֹונָּתַמ ןעֶמּונעֶג טְסאָה אוד ;עֶנעֶגְנאַפעֶג איד ןעֶגְנַאַפעֶג טְסאָה
 טְּביֹולעֶּג 20 :ןעֶניֹואוְו אייז רעֶטְנּוא לאָז טאָנ ראַה רעֶד יֵדְּכ ,רעֶרְהעֶקְפָא איִד ראַפ ְּךיֹוא
 רֶע ,(טְסאַל עֶרעֶזְנּוא טְגאָרְט רֶע רעֶדָא) םִנּוא רֶע טעֶדאַלעֶּג גאָט ריִפ גאָט ,ראַה רעֶד זיִא
 ןעֶפְלעֶה ּוצ יִדְּכ טאָג ַא םֶנּוא ראַּפ זיִא טאָג רעֶד 21 :הָלָס ,םֶליֵה עֶרעֶזְנּוא ןופ טאָג רעֶד זיִא

 דנוא



 מס חס םילהת 1088
 רֶעׂש דקדְק ויָביִא ׁשאָר ץֵחְמִי םיהלָאידַא  תֹואְצֹוְת 2
 םיִׁשָא ביִשָ ְשְּבִמ יָנֹרֲא רַמָא :ויִמָשֲאַב להְתִמ 2
 דיִבָלִּכ ןִׁשְל םֶדּב לג מו ! ןעמִל :םִי תִֹלצְמִמ 4
 כל יִלֵא תוכיֵלֲה םיִהֹלֶא ֶתֹוכלֲה יאָר :והנמיִבלאַמ הכ

 :תֹופֹוְּת תֹומָלָע ְךתְּב םִיְנָ רַחַא םיִרָשּומּדק :שֶרָּקַב
 םםֵׁש :לֵאְרְִׂ רֹוקְמִמ יָלֹדֲא טיִקלֶא ּוָכְִּב ֹולהְקִמב 2

 יִרָׂש ןּולְבְ יִרָׂש םֶתֶמְנִר הָדּוהְי יִרָׂש םֵדֹר ריִעְצ ! ןְמִיְנִּ
 :נָל ָתְלָעְּפ ז םיִהֹלֶא הזו ףוק ךוהלָא הָוצ :יִלָתִפַנ 4
 יח רַעְנ :יִׁש םיִכְלְמ ליבי ָדִל םלׁשיחילע ְֵכהְמִל 2

 ףקקרערפ םַּפַרְתִמ םיִמָע ילְנַעְּב ו םיריִּבַא תַרְע הָנָק
 םִירְצִמ יִנִמ םיִנֵמְׁשֲח ּוְתִאָי :וצָּפַחְי תֹוָבָרָק םוִמַע רזִּב 2

 םיִהלאֵל א ץֶרָאָה  תֹוָכְלְמַמ :םיהלאל ייִד ץיִרָת שוב
 ולֹוְּב ןתִי ןה םֶדָקיִמׂש יֵמְשִּב בֵכֹרָל ;הָלֵס יָנֹרֲא ּורְמו 4
 ;םיִקָׁשּב עו וְתְַאַ לֵאְדשי-ל םיהלאל וּפנּת :וָש לוק הל
 תֹמְצְִַ וו אוָה לֵאָרְׂשִי לא ךיִׁשְרְקִממום לָאאָרְוַ 6

 ;םיהלַא ְךיִרְב םֶלְל

 טס
 ּואְב יִּכ םיִקלָא יִנְעיִׁשִה :דֶוָדָל םיִׁשְׁש-לע ו ַחצְַמִל א 2

 יִתאָּב דָמָעָמ ןיאו הָלּוצִמ ןויב ! יִתְעַבְמ :ׁשפְנידַע םִיַמ 5
 רחנ יִאְרָקְב יִּתְעַנְי  :יִנְתפָשְׁש תַלבׁש ר :

 יַׁשאֹר תורֵַׂשִמ | ּוָּבַר ?יָהלאֵל לֶָיִמ ילי ֵלְּכ ָנֹרְג
 ִּתְלוניאָל רֶׁשֲא רַקָׁש יֵבְיִא יֵתיִמְצַמ ּיִמְצִע םֶגֵח יְִנְׂש

 ךממ יִמומְשַאְו יּתְלואְל 1 ָּתְעַָו הָּתִא םי הלא :ביִׁשָא זַא 5
 -לַא תֹוָאָבְצ הֵוהָי יָנֹדֲא ךיוק ! יִכ  ּושַבַײלַא ודְָכנר 7

 הָּפְרָחיִתאָׂשְנ ֶלָעִ: לאָרשִ ילֶאדיׁשקַבִמיִבּומֵלָכי
 :ימא יִנְבל יֵרְכָנ יָחָאְל יִתָיָה רֶחְמ :יִנָפ הָּמלְב הָת כב 9
 ;יִלָט לִי ד יִפְרֹוח תֹוָפְרָהְו יִנְתְלְכִא ָּךְתיִּב תאְנקדְּכ י

 איר ןעֶנעֶז טאָג ראַה םעֶד אייֵּב דְנּוא
 טאָג ,רֶהאוְוְראַפ 22 :טיֹוט ןופ גְנעֶגְסיֹוא
 עֶנייֵז ןּופ ּפאָק םעֶד ןעֶנאָלְׁשּוצ טעוֶו
 םעֶד ןּופ לעֶטייֵׁש ןעֶגיִראָה םעֶד ,דְנייֵפ
 רעֶד 22 ;דִניִז עֶנייֵז ןיִא םּורַא טְהעֶג םאוָו
 ְךיִא לעוֶו ןֶׁשֶּב ןּופ ,טְגאָזעֶג טאָה ראַה
 ןּופ םיִנעֶּפיִמ איִד ןּופ ,ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ
 יִדְּב 24 ;ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ ְּךיִא לעוֶו םַי םעֶד
 ןיִא ןעֶקְנּוטְנייַא םיִּפ עֶנייֵד טְסְלאָז אּוד
 איד ןופ (טּולְּב סאָד) דְנּוא טּולְּב םעֶד
 דְניִה עֶנייֵד ןּופ גְנּוצ איִד ןעֶלאָז דְנייֵפ
 עֶנייֵד ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז 2 :(ןעֶקעֶלנ
 טאָג ןייֵמ ןּופ גְנעֶג איִד--!טאָג ָא ,גְנעֶג
 איד 26 :םּוהָטְניִלייֵה םעֶד ןיִא ,גיִנעֶק ןייֵמ
 איד ְּךאָנְרעֶד םיֹואְראָפ ןעֶהעֶג רעֶגְנִז
 ןֶעיֹורְפְנִנּוי איד ןעֶּטיִמ ןיִא דִנּוא ,רעֶליִּפְׁש
 -ְמאַזְרעֶפ איִד ןיִא 27 :ןעֶקיֹוּפ עֶבְלעוֶו
 סאוָו) רֶהיֵא ,ראַה םעֶד טאָג טְּביֹול ןעֶנְנּול
 ;לֵאָרְׂשִי ןּופ לאוַוְק םעֶד ןּופ (טייֵז רֶהיֵא
 ןּופ רעֶטְסְגִנּוי רעֶד ןיִמָוְנִּב זיִא טְראָד 8
 ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד ,רעֶניִטְלעוֶועֶג רֶעייֵז
 -יוא איִד ,גְנּולְמאַזְרעֶפ עֶרייֵז טיִמ הָדּוהְי
 עֶמְׁשְרעֶּביֹוא איד ,ןּולְבְז ןּופ עֶטְׁשְרעֶּב
 עֶנייַז טאָה טאָג ןייַד 20 :יִלָּתִפַנ ןּופ

 :קְרעוֶו עֶנייֵד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איד ןיִראָו ,טאָנ ָא קְראַטְׁש ְּדאַמ ,ןעֶטאָּבעֶג עֶקְראַטְׁש
 ;ןעֶגְנעֶרְּב תֹונָּתַמ םיִכָלְמ ריִד ןעֶלעֶֶו .םִיַלָׁשּורְי ןיִא זיִא סאו טְסאַלאַּפ ןייַד ןעֶנעוֶו 2
 ןעֶסְקָא איד ןּופ גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ,רֶהאָר םיִא ןעֶנעֶז ענק תֹויַח איד ןָא עי 31
 טייֵרְּפְׁשּוצ ,רעֶּבְליִז ןעֶנעוֶו ְּךיִז ןעֶטייֵרְּפְׁשְרעֶפ עֶכְלעוֶו ,רעֶקְלעֶפ איִד ןּופ ך איִד טיִמ
 ;םִיַרְצִמ ןּופ ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו םיִנֹומְׁשַח איֵד 22 :תֹומָחְלִמ ןעֶרְהעֶנעֶּב עֶכְלעֶוֶו רעֶקְלעֶפ איִד
 עֶכייֵרְגיִנעֶק רֶהיֵא 32 :םאָנ ּוצ דְנעֶה עֶנייֵז (ןעֶקעֶרטְׁשְּסיו אנ ןעֶפיֹול ןעֶכאַמ טעדֶו ׁשֹּוּכ
 סאו ,לעֶמיִה איִד ןיִא טייֵר רעֶבְלעוֶו םעֶד ּוצ 34 :הָלָס ,ראַה םעֶד ּוצ טְנְניִז דֶרֶע רעֶד ןּופ
 :לֹוק ןעֶקְראַטְׁש םעֶד טיִמ ,לֹוק ןייַז טיִמ 6 רֶע ,העָז ,טייַצ רעֶטְלַא רעֶד ןּופ ןעֶנעֶז
 עֶנייֵז דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא זיִא טייקסיֹורְנ עֶנייַז ,טאָג ּוצ (רֹובָּכ) טייֵהְקְראַטְׁש טעֶב 5
 עֶגיִלייה עֶנייד ןּופ ְּךיִלְרעֶטְכְראָפ טְזיִּב ,טאָנ ָא אּוד 86 :לעֶמיִה איִד ןיִא זיִא טייֵהְקְראַטְׂש
 טְּביֹולעֶג ,קְלאַָפ םעֶד ּוצ טְפאָרְק דְנּוא טייֵהְקְראַטְׁש טְּביִג רֶע ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג אּוד ,רעֶטְרֶע
 :טאָנ זיִא
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 זיִא רעֶסאַוַו סאָד ןיִראָוָו !טאָנ ָא ,רימ ףְלעֶה 2 :דִוָד ןּופ---םיִנֵׁשֹוׁש אי רעֶנְניִז םעֶד ּוצ 1
 טיִנ זיִא סֶע דְנּוא םְהעֶל ןעֶניִּפְמּוז םעֶד ןיִא ןעֶקְנּוזעֶנ ןיִּב ָּךיִא 8 :ׁשֵפָנ םעֶד ּוצ זיּב ןעֶמּוקעֶנ
 רעֶד דְנּוא ,רעֶסאוַו םעֶד ןּופ םיִנעֶפיִּט איד ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא ןיִּב ְּךיִא ,דְנאַטְׁשעֶּב ןייק אָד
 זיִא זְלאַה ןייֵמ ,ןְעייֵרְׁש ןייֵמ ןיִא ןעֶראוָועֶג דיִמ יִּב ְךיִא 4 :טְצייֵלְפְרעֶפ ְּךיִמ טאָה םיֹורְמִׁש
 -םּוא עֶנייַמ 9 :טאָג ןייֵמ ףיֹוא גיִדְנעֶטְראַַו ,טְנעֶלְרעֶפ ןעֶנעֶז ןעֶניֹוא עֶנייֵמ ,טְנעֶקּורְטְרעֶפ
 וקְראַטְש ןעֶנעֶז רעֶדייֵנְׁשְרעֶפ עֶנייֵמ ּפאק ןייַמ ןּופ ראָה איִד איִח רֶהעֶמ ןעֶנעֶז םיִאְנׂש עֶטְסיֵז
 לאָמְסְנעֶד ְּךיִא זּומ ּתְלִזַנעֶג טיֵנ ּבאָה ָךיִא סאו ּוליִּפַא דְנּזא ,דְנייַפ עֶנייַמ טְסיזְמּוא ןעֶנעֶז אייֵז
 טיִנ ריִד ןּופ ןעֶנעֶז ןעֶדְלּוש עֶנייַמ דְנּוא ,טְבעֶרְנּוא ןייֵמ טְסייֵו אּוד ,טאָנ ָא 6 :ןעֶּבעֶנְקיִרּוצ
 ףיֹוא ןעֶפאָה סאוָו איִד ןעֶרעוֶו טְמְהעֶׁשְרעֶפ טיִנ ריִמ ָּךְרּוד ָּךאָד ןעֶזאָל 7 :ןעֶנְראָּבְרעֶפ
 איד ןעֶרעוֶו ןעֶדְנאַש ּוצ טיִנ ריִמ ָּךְרּוד ָּךאָד ןעֶזאָל ,ןעֶראַׁשְרעֶה איִד ןּופ טאָנ ,ראַה ָא ,ריִד
 ,ןעֶנאָרְטְרעֶפ הָּפְרָח ְּךיִא ּבאָה ןעֶנעוֶו שעֶנייֵד ןיִראָו 8 :לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָנ ָא ;ְּךיִד ןעֶבּוז םאָו
 איו דנּוא ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵמ ּוצ דְמעֶרְפ ןעֶראועֶנ ןיִּב ְּךיִא 9 :טְקעֶדעֶּב םי נס ןייֵמ טאָה דְנאַש
 טאָה זיֹוה ןייד ןּופ הָאְנִק איִד ןיִראָו 10 :רעֶטּומ עֶנייֵמ ןּופ ןְהיֵז איִדּוצ רעֶטְנאַקעֶּבְנּוא ןייַא
 :ןעֶלַאַפעֶג ריִמ ףיֹוא ןעֶנעֶז רעֶרעֶטְסעֶל עֶנייד ןּופ גְנֹורעֶטְסעֶל איִד דְנּוא ,ןעֶסעֶנעֶגְפיֹוא ְּךיִמ

 דנוא



 1084 / טס םילהת
 ו ִׁשובִל הָנְתאְו :יל תּפרֲחל יְִּּ יִׁשְפַנ םוצב הָּכְבִאְו טְנייוַועֶנְסיּוא ׁשֶפָנ ןיימ ּבאָה ְךיִא דְנּוא 1
 וע רַעׁש יב יב יִחישְי :לָשְמִל םֶתָל ֵהִא קֵׂש  ּוצ (ְךאָנְנ ריִמ זיִא םאֶד דנּוא .ןעֶטְסאַפ ןיִא
 14 םיִהלֶא ןֹוצָר תֵע הָוהְי ְָלייְּלַפְת יִנֲאַו :רָכֹׁש יתוש ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 12 :ןעֶזעוֶועֶג דְנאַׁש ַא

 : : : ר יט -ילַאְו ׁשֵּטִמ ןְנָליצַה :ךעׁשִי תֶמֶַּב יע ֶחְסַחיבְרִּב
 זינט לַא :םיָייקמעממנ יש חָלְא הָבְַא = -יי* .?ײז א ןּוהְטעֶגְנָא דיילק ןייֵמ ראַפ
 רָב יֵלעירטְּתילַאְו הָלּוצמ יִנְעלִבִּלַאְו םימ תֶלבִׁש :לָׁשֶמ ַא ראַפ ןעֶראועֶג אייֵז ּוצ ןיִּב ְּךיִא
 ש :ָלֵא הְּפ ְךיֶמֲחַר בֶרֶּכ ֵּדְסַח בּטייִּכ הָוהְי ִנְנֶע :ָהיֶּפ ןעֶדעֶר רֶעיוט םעֶד ןיִא ןעֶציִז סאוָו איִד 8
 8 הָבָרָק :יגֵנֲע רַהַמ יל-דֵצייב ְךֵרְבַעַמ ְּךיִנָּפ רֵּתְסַּת-לֵאְ איד ןעֶבְניִז (ריִמ רעֶּביִא) דְנּוא ,ריִמ ןעֶגעוֶו

 יתר ָּתְעַרְי הָּתַא ּ:יִנֵדַּפ יבָיִא ןעמִל הֶָאְנ יִׁשְפַנ-לֶא :קְנעֶרְטעֶג עֶקְראַטְש ןעֶקְניִרְט עֶכְלעוֶו
 וגיַּבְל הֶרָבִׁש ו הָּפְרָח :ירְרְֹצ-לּכ דג יִתָמִלְכּו ִּתְׁשִכְו  ריִד זצ זיִא ׁשעֶּבעֶג = 7 ר 4
  ונְּיַו :יִתאֶצָמ אלְו םיִמֲחַנְמִ ןיאְו דיִָל הָיִקאְו הֶׁשינאָ ָא ,גנּוניִליוועֶּב ןופ טייֵצ רעֶד ןיִא ,ראַה א

 3 םֶהיֵנְַלםֶָחלְׁשייִהְי מח יִקְׁשִייאָמצלּוׁשאָריִתּורְבִב :
 24 זרוארמ םֶהיֵניג הָנְכׁשחִּת :שְקימל םיִמֹלְׁשִלְו חָפְל אוד טְסְלאָז דֶסֶח ןעֶסיֹורְג ןייֵד טיִמ ,טאָג
 הכ ּךֵּפַא ןֹוֲחַו ּךְמִעַ םֶהיֵלעפִׁש ;דעמַה דיִמָּת םֶריֵנְתִמּ :ףֶליִה ְצ'תְמֶא עֶנייֵד טיִמ ,ןְרעֶפְטְנִע רימ

 26 ;בָׁשֹי יהִי-לַא םֶהיֵלָהֲאְּב הָּמַׁשְנ םֶתֶריִטייִהְּפ :םִניֵׂשַי ְךיִא זַא םֶהעָל םעֶד ְןּופ ליִצַמ ְךיִמ אייֵז 2

 וו :הָרֹותְב ּוְִּדִנֲאַו ריִׁשְּב .םיקלָאישש הללתַ :נְְׂשְּת 6 יי קלאב ק -רעֶסאַו רעֶד טיִנ ְּךיִמ זאָל 16 :רעֶסאַו טריטי יי עטט או א ניס ניס פן 25 בִי וי 1 3 : : : = נ 5 ! : ְד 27 ;ּורֵּפַסְי ףלְלַ בכל ּופָרָר תיֵּכִה-רֶׁשֲא הָּתַאייִכ -עוו לֹוציִנ לאז ְךיִא םאָד ,ןעֶקְניִז טיִנ לאז
  ּוחָמְִׂיםינעוָאְר :םיִרפַמ ןָרָקמ רֶפ רוׁשִמ הָוהיִל בֵׁשִתְו 2 ךי= זאק דְנּוא ןע ְצייֵלְפְרעֶפ םיֹורְטִׁש
 8 יי ַעְמֹׂשיִּכ :םֶכָבַבְל יִחיו םימלָא יִׁשְרִּה םינ זאָל דְנּוא ,ןעֶגְניִלְׁשְנייֵא םיִנעָּפיִט איד
 הל םמַי ץֶרָאָו םִָמָׁש והּולְלַהְי :הָוְב אָל ויָריִסֲא-תֶאְו הָוהְי -ייִלְׁשְרעֶּפ ליֹומ ןייֵז ריִמ ףיֹוא ןעֶנּורְּב רעֶד
 י 36 הָדּוהְי יִרָע הָנְבִיְ ןויִצ עישליוםירלֶא יִּכ :םָּב ׂשֶמֹרילְכִ ןיִראָה ,ראַה ָא ,ריִמ רעֶּפְטְנֶע 17 :ןעֶס
 ד ֹומְׁש יִבֲתֹאְ ָהוָלְחַ וָדְבִע עַרָח :הוׁשִרי םֶׁש ּובְשִיְו עֶסיֹורְג עֶנייַד ןיִא .טּוג זיִא רַסֶח ןייד

 יּהָכׁשי ךָנוא 18 :ריִמ ּוצ ְךיִד רֶהעֶק גְּומְראַּבְרעֶד
 ןּופ םיִנָּפ ןייֵד ןעֶגְראָּבְרעֶפ טיִנ טְסְלאָז אּוד
 טְסְלאָז ְּךיִג ,גָנֵע זיִא ריִמ ןיִראו ,טְכעֶנְק ןייד
 דְנייַפ עֶנייֵמ ןעֶגעוֶו !איִז זעֶלְרעֶד ,שֶפנ ןייֵמ ּוצ ְּךיִד ןְהעֶנעֶג 19 :ןְרעֶּפְטְנִע ריִמ אּוד
 ראָפ ;ְּךאַמְׁש ןייֵמ דְנּוא דְנאַש עֶנייֵמ דְנּוא ,הָּפְרֶח עֶנייֵמ טְסייוֵו אּוד 20 :ָךיִמ זעֶלְרעֶד
 ָךיִא דְנּוא ,ןעֶכאַרְּבּוצ ץראַה ןייֵמ טאָה הָּפְרֶח איִד 21 :רעֶגיִדייֵלעֶּב עֶנייֵמ עֶלַא ןעֶנעֶז ריִד

 זיִא םִע רעֶּבֶא ,ןעֶרעוֶו ּוצ טְרֶעיֹודעֶּב טְפאָהעֶג ּבאָה ְּךיִא ,ןעֶראוָועֶג קְנאַרְק ְךיִלָרְהעֶפעֶנ ןיִּב
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 22 :ןעֶנּופעֶג טיִנ (אייז) ּבאָה ְּךיִא רעֶּבָא ,רעֶטְסייֵרְט ףיֹוא דְנּוא ,אָד טיִנ
 ּוצ גיִסָע ןעֶּבעֶנעֶג ריִמ אייֵז ןעֶּבאָה טְׁשְראָד ןיימ ןיִא דְנּוא ןעֶּבעֶנעֶג טֶּפיֵג זייַּפְׁש עֶנייֵמ ןיִא
 -כיֹורְטְׁש ַא ּוצ דְנּוא גְנּולְהאָצעֶּב ַא ּוצ ,ץעג ַא ןעֶרעֶֶו אייֵז ּוצ ׁשייִמ רֶעייֵז זאָל 23 :ןעֶקְניִרְט
 עֶרייֵז ןעֶזאָל דְנּוא ,ןעֶהעֶז ּוצ ןּופ ןעֶרעוֶו טְרעֶטְסְניִפְרעֶפ אייֵז ןעֶלאָז ןעֶניֹוא עֶרייֵז 24 :בָנּול
 ןייֵד דְנּוא ,ןְראָצ ןייֵד אייֵז רעֶּביִא םיֹוא םיִנ 22 :(ןעֶלְכיֹורְמְׁשנ ןעֶקְנאַוַו גיִדְנעֶטְׁש ןעֶדְנעֶל

 עֶרייֵז ןיִא ,ןעֶרעוֶו טְסיווְרעֶפ ןעֶטְסאַלאַּפ עֶרייֵז ןעֶזאָל 20 :ןעֶכייֵרְג אייֵז לאָז ןְראָצְמיִרְג
 -אָי ןעֶגאָלְׁשעֶג טְסאָה אּוד ןעֶבְלעוֶו ןיִראָו 27 :רעֶניֹואוְועֶּב ןייֵק ןייַז טיִנ לאָז ןעֶטְלעֶצעֶב
 ּביִנ 28 :אייז ןעֶלְהעֶצְרעֶד עֶטעֶדְנּואוָוְרעֶפ עֶנייֵד ןּופ גאָטְהעוֶו איִד ןּופ דְנּוא ;ָךאָנ אייֵז ןעֶב
 אייֵז 20 :טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג עֶנייֵד ּוצ ןעֶמּוק טיִנ אייֵז ןעֶזאָל דְנּוא ,דֶניִז עֶרייֵז ףיֹוא ףאָרְטְש
 אייֵז ןעֶלאָז םיִקיִדַצ איִד טיִמ דְנּוא ,ןעֶּבעֶל ןּופ ךּוּב םעֶד ןּופ ןעֶרעוֶו טְקעֶמעֶנְסיֹוא ןעֶלאָז

 ָא םֵליֵה עֶנייֵד ,ןעֶצְרעֶמׁש טיִמ דְנּוא םעֶרָא רעֶּבָא ןיִּב ָךיִא 20 :ןעֶרעוֶו ןעֶּביִרְׁשעֶגְנייֵא טיִנ
 ןעֶּביֹול טאָנ ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד לעז ְּךיִא 31 :(ןעֶּבעֶהְרעֶד רעֶדָאנ ןעֶקְראַטְׁש ְּךיִמ לאָז ,טאָב
 טעוֶו םאָד דְנּוא 22 :רעֶדיִל-קְנאַד טיִמ ןעֶטְלאַה םיֹורְנ םֶהיֵא לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ,גְנאַזעֶג ַא טיִמ
 :ןְעיֹולְק עֶנעֶטְלאָּטְׁשעֶג דְנּוא רעֶנְרעֶה טיִמ םֶקֶא רעֶגְנּוי ַא איו ןייַז רעֶסעֶּב ראָה םעֶד ראַּפ
 עֶכְלעוֶו איִד ןְעייֵרְּפ ְּךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ןעֶהעֶז סֶע ןעֶלעוֶו (עֶניִהְמּומעֶד) עֶמּורְפ איֵד 8
 איֵד ּוצ טְרעֶה ראַה רעֶד ןיִראָו 24 :ןעֶּבעֶלְפיֹוא טעֶו ץֶראַה רֶעייֵא דְנּוא ,טאָג ןעֶׁשְראַפ
 ןעֶּביֹול םיִא ןעֶלעוֶו םִע 32 :טיִנ רֶע טְמְהעֶׁשְרעֶפ עֶנעֶגְנאַפעֶג עֶנייֵז דְנּוא ,עֶניִטְּפְראַדעֶּבְטיֹונ
 טעוֶו טאָנ ןיִראָו 26 :אייז ןיִא טְכיִרְק סאָו סעֶלַא דְנּוא םיִמַי איִד ,דֶרֶע דְנּוא עי

 טְראָד ןעֶלעוֶו אייז דְנּוא ,הָדּוהְי ןּופ טעֶטְׁש איִד ןְעיֹוּבְפיֹוא טעוֶו רֶע דְנּוא ןֹויִצ ןעֶפְלע
 אייֵז ןעֶלעוֶו טְכעֶנְק עֶנייֵז ןּופ רעֶדְניִק איִד דְנּוא 87 :ןיֶנְׁשֹרַו אייֵז ןעֶלעוֶו דְנּוא א
 :ןעֶניֹואוְו ןיִראַד ןעֶלעוֶו ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶּביִל סאָָו איד דְנּוא ,ןעֶּבְרֶע

 ע ע =
 ג א יִתָרְִל הָוהְ יְִיִצַהְק םיִהלֵא :ריּכַהָל דְדל ַחעַנְמִל

 ע םילהת

 ןייז ּוצ ליִצַמ ְּךיִמ (עֶלייֵא) ,טאָנ ָא 2 :ןעֶקְנעֶדעֶנ םּוצ דִוָד ןּופ---רעֶגְניִז םעֶד ּוצ 1
 ראה א



 םיפהת

 ומלְּכִו רֹודֲא יגטי יִׁשְפַניִׁשְקַבְמ לֶּפְחַוּוׁשְבַי :הָׁשוח 2
 ! זָאה םיִרְמֹאָה םִתְשְּב בעל ּובּוׁשָי :יִתָעָר יִצְּפֲה 4
 דִיִמָת ּיֵרְמאָי זִׁשקֿבִמלְּכ בו ְּמְׂש וׂשיִׂשְי :חָאָה ה
 םיִהֹלֶא ןיִבְָו יע! יִנֲ :הָעִׁשְי יבֲתֹא םיקלֶא סד 8

 ;רֶתאְת-לַא הָוהְי הֶּתִא ל יז יִל-הָׂשיִת
 ּל

 יִנְליִצַּת ךְתֶקַדְצִּב ?םלֹועְל א יִתוָקָח הָוהְי-ְדִּב א 2
 -רוָצלויִל הָיָה :ִנעׁשיִהְ א ילָא-הֵטַה יִנְמְלַפְתּו 2

 :הָּחֶא יִתָדּוְצְמּו עלי יִנעַׁשהְלְתּוִצדיִמָת אוָָלןשִמ
 הרֶּתַאְּכ :ץְמֹוחו לֶיְֵמ ףּכִמ עשר ימ יִנֵמְלַפ יָא +
 ִֶכִמ יִּתְבַּמִַג ו ילָע :ִרוענַמ יִחַמבִמ הָוהְייָנֹדֲא יתְוקת 5
 יִתָיָה תַפֹומְּכ :דיָמָת יִתָלִהְת ָּדְּב יג הַָּא יִמֲא יעְמִמ ז
 םויה--לֶּכ ּךֶתְּלִהְּת יִפ אֵלָמִי :ע-יטַחִמ הא םיִּבַרְל 5

 -ילַא יִחֹּכ תל הָנְָז תֶעל יִנֵכילְׁשַתילַא .:ֵתְרַאְפִת
 :ודחַי ּוצֵונ יִׁשִּפַנ יִרְמִׂשְו 'יל יבא וחְמָאיּכ יִנְבזנַּת י
 םיִהֹלֲא :ליִצמ יא ּהֹוׂשְפַתְ פד בע םיקלֶא רמאֵל 1
 ינְמִׂש ּולֵכִי ז ִתָרְזעַל יא יִנמִמ קָחְרִּתילַא 3
 דיַמָּת יִנֲאַו :יִתָעָר יִׁשְקַבְמ המלכי הָּפְרַה ּיִמַי יִׁשְפַנ 4
 -לָּכ ךהָקְדִצ רפְַי יּפ :ְךֶתָלֵה תילְכ-לַע יִּתְַסוהְו לחַיֲא ימ
 תרֹורְבִנְּב אֹוֿבָא ;תֹורֹפס יִּתְעָדָי אֵל יִּכ ךֵתָעיִׁשְּת םֹוִּיַה 6
 ִנְִַּמִל ם יבלַא :דדַבְל דת תָלְדִצ ריֵּכְזַא הָוהי יָנֹדֲא וז
 הֶביׂשְוּוהְנְקידַע םְֵו ;ךיִתֹאלפ פָנ דיִּנַא הָג-דַעְויִרּועֶגִמ 5

 אאֹובלְכִל רדָל ָּךעורְז דִנא-ידַע יִנֵבשַּת-לַא םיַהלַא
 א א

 12 וו תרוֲערו תוֿבַר תורָצ ! נְיִאְרִה רֶׁשֲא :ךיִמָכ יִמ םיהלֶא כ
, 
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 | בַרֵָת 4 ונְלַעַּה בו יׁשת ּו ץֶרֶאָה יי

 . טוד נת םֵּסֵתְו : ָךְתמֲא לָבָניי לב ָךְוֶא ו ינַאדםג :ינמ

 א/ ע
 אייז 2 :םףֶליִה עֶנייֵמ וצ עֶלייֵא ,ראַה ָא
 עֶדְנאַׁש ּוצ דְנּוא טְמְהעֶׁשְרעֶפ ןעֶלעוֶו
 אייֵז .ׁשֶפֶנ ןייֵמ ןעֶכּוז סאוָו איִד ןעֶרעוֶו

 -ְךעֶפ דְנּוא ןעֶרְהעקקיִרּוצ ְךיִז ןעֶלעוֶו
 ןעֶדְהעֶגעֶּב סאוָו איִד ןעֶרעוֶו טְמְהעֶׁש
 -קירוצ אייֵז ןעֶזאָל 4 :םעֶטְכעֶּלְׁש ןייֵמ
 םאָו איד ,דְנאַש עֶרייֵז ןעֶגעוֶו ןעֶרְהעֶק
 ןעֶלאָז םִע 8 :העו יֹוא ,העוָו יֹוא ןעֶנאָז

 ןייַז ְּךיִלְהעֶרְּפ דְנּוא ןֶעייֵרְפ ריִד ןיִא ּךיִז
 איד ןעֶזאָל דְנּוא ;ְךיִד ןעֶכּוז םאו עֶלַא

 גיִדְנעֶטְׁש ףֶליֵה עֶנייִד ּביִל ןעֶּבאָה עֶכְלעוֶו
 ןיִּב ְךיִא רעֶּבָא 6 :סיֹורְג זיִא טאָנ ןעֶבאז

 עֶלייֵא ,טאָג ָא ,גיִטְפְראַדעֶּב דְנּוא םעֶרָא
 דְנּוא רעֶפְלעֶה ןייֵמ טְזיִּב אּוד !ריִמ ּוצ
 ;טיִנ ָּךיִד םיֹווְרעֶּפ ,ראַה ָא ,רעֶניִרְטְנַא ןייֵמ

 אע םילהת
 זאָל ;ְךיִמ ְּךיִא ץיִׁשעֶּב ,ראַה ָא ,ריִד ןיִא 1
 ןיִא 2 :ןעֶרעוֶו טְמְהעֶׁשְרעֶפ טיִנ גיִּבִע ְּךיִמ
 דְנּוא ,ליצַמ ְךיִמ אייז טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג עֶנייֵד

 -יוא ןייד ריִמ וצ גייֵנ ןעֶניִרְטְנַא ְךיִמ ְךאַמ

 ןייַז ריִמ ּוצ טְסְלאָז 3 : ריִמ ףְלעֶה דְנּוא רֶע
 ּוצ :יִדְנעֶטְׁש יִדָּכ ,גְנּוניֹואוְו --ןעֶזְלעֶפ א
 ּוצ ריִמ ןעֶטאָּבעֶו טְסאָה אּוד ,ןעֶמּוק
 רְנּוא זְלעֶפ ןייֵמ טְזיִּב אּוד ןיִראוָו ;ןעֶפְלעֶה

 רעֶד ןּופ ,עָׁשָר םעֶד ןּופ דְנאַה רעֶד ןּופ ןעֶניִרְטְנַא ְּךיִמ ְּךאַמ ,טאָג ןייֵמ 4 :גָנּוטְסעֶפ עֶנייֵמ
 ;רעֶקיִרְדְרעֶטְנּוא דְנּוא ןעֶטְכעֶרעֶנְמּוא םעֶד ןּופ דְנאַה

 :ןָא דְנעֶנּוי
 ּבייֵל םי ךעֶטּומ ןייֵמ ןּופ ןעֶגיֹוצעֶנְסיֹורַא ְּךיִמ טְסאָה אּוד ,ןָא ּבייֵל-רעֶטּומ ןייֵמ

 ;ּורעֶכיִזְרעֶפ עֶנייֵמ !טאָנ ראַה ָא

 ןּופ טְנִהעֶל

 ָסייֵמ ןּופ 2

 ,גְנּונעֶפאָה עֶנייֵמ טְזיִּב אּוד ןיִראָָו 2
 -עֶגְנָא ְּךיִמ ְּךיִא ּבאָה ריִד ףיֹוא 6

 אוד רעֶּבָא ,עָליִפ ּוצ רעֶדְנּואוָו ַא ןעֶראוָועֶג ןיִּב ְךיִא 7 :ּביֹול ןייֵמ גיִדְנעֶמְׁש זיִא ריִד ןיִא
 ןעֶצְנאַג םעֶד ביל ןייד טיִמ לּופ ןייַז טעוֶו ליֹומ ןייֵמ 8 :גְנּוציִׁשעֶּב עֶקְראַטְׁש עֶנייַמ טזיִּב
 רעֶד ןיִא ןעֶפְראוַוְרעֶפ טיִנ ָּךיִמ טא אוד 8 עא 0 טייֵקְנִהעֶׁש עֶנייַד ןּופ-- -נאַט
 -ךעֶפ טיִנ ְּךיִמ אּוד טְסְלאָז ןעֶניִדְנֶע ְּךיִז טעוֶו טְּפאַרק עֶנייַמ ןעדֶו !רעֶטְלֶע עֶנייַמ ןּופ טייֵצ
 ׁשֵפֶנ ןייֵמ ףיֹוא ןעֶטְראַַו ּפאָָו איד דְנּוא .ריִמ ןּופ ןעֶדעֶר דְנייַפ עֶנייֵמ ןיִראָָו 10 :ןעֶזאָל
 דְנּוא ְּךאָנ םֶהֵיַא טְנאָי ,טְזאָלְרעֶפ םֶהיֵא טאָה טאָנ ,ןעֶנאָז דְנּוא 11 :ןעֶמאַּוצ ְּךיִז ןעֶטאָרעֶּב
 רעֶטייוֵוְרעֶד ,טאָנ א 12 : ןייז ליִצַמ םֶהיֵא לאָז סֶע רעוֶו אָד טיִנ זיִא סֶע ןיִראָו ,םֶהיֵא טּפאַה
 דְנּוא טְמְֶהעֶׁשְרעֶפ יי אייז 13 :םֶליֵה עֶנייַמ ּוצ עֶלייֵא טאָב ןייַמ ,ריִמ ָךיִד
 דְנּוא ְּךאַמְׁש טיִמ ןייַז טְקעֶדעֶּב ןעֶלאָז אייֵז ,ׁשֵפָנ ןייֵמ ןעֶסאַה סאוָו ןעֶרעֶֶו טְנעֶלְרעֶפ
 לעוו ָּךיִא דְנּוא ,ןעֶפאָה גיִדְנעֶטְׁש לעֶז ָּךיִא רעֶּבָא 4 .םעטְבעֶלש ן ייֵמ ןעֶבּוז סאָו דְנאַש
 ןעֶלְהעֶצְרעֶד טייֵקְניִטְכעֶרעֶג עֶנייֵד טעוֶו ליֹומ ןייַמ יי יי ּביֹול ןעֶצְנאַנ ןייֵד
 לעֶו ְּךיִא 16 :לְהאֵצ עֶרייַז טיִנ סייוַז ָּךיִא ןיִראָו ,ףֶליֵה עֶנייֵד (ןעֶנעֶו) גאָט ןעֶצְנאַג םעֶד
 ---םנייקְניִטְכעֶרעֶנ עֶנייֵד ןעֶנאָמְרעֶד לעוֶו ְּךיִא ,ראַה םעֶד ןּופ טייֵהְקְראַטְׁש רעֶד ןיִא ןומוק
 דְנּוצַא זיִּב דְנּוא ,ןָא דְנעֶנּוי עֶנייֵמ ןּופ טְנְרעֶלעֶנ ְּךיִמ טְסאָה אּוד ;טאָנ ָא 17 :ןייֵלַא ְּךיִד

 טְסְלאָז ,זייֵרְנ דְנּוא רעֶטְלֶע רעֶד ןיִא זיִּב ְּךיֹוא דְנּוא 18 :רעֶדְנּואְח עֶנייֵד ָּךיִא =
 םעֶד ּוצ ןעֶלְהעֶצְרעֶד טייֵהְקְראַטְׁש עֶנייַד לעֶזְו ְּךיִא זיִּב ,טאָנ ָא ןעֶזאַלְרעֶפ טיִנ ְּךיִמ אזד
 דנּוא 19 :טייַהְקְראַטְׁש עֶנייד ןּופ (ןעֶלְהעֶצְרעֶד ְּךיִא לעד ןעֶמּוק .ןעֶלעוֶו סאָװ עֶלַא ּוצ ,רֹוד
 -עֶנ טייֵקְסיֹורְנ טְסאָה אּוד לייוו ;ָּךייַה רעֶד ןיִא זיִּב טְכייֵרְנ ,טאָנ ָא טייֵקְניִטְכעֶרעֶג עֶנייַד
 ליפ ןעֶהעֶז טְזאָלעֶג וליֵפַא ָךיִמ טְסאָה אּוד ןעוֶו 20 ?ריִד ּוצ ךייֵלְג זיא רעֶזָד ,טאָנ ָא ,ןּוהְמ
 ןּופ ְָּךיִמ טְסעוֶו אוד דְנּוא ,ןעֶקיוִוְקְרעֶד רעֶדיוו ְּךיִמ אּוד טְסעֶו ְּךאָד ,ןעֶקיִלְגְמּוא דַנּוא תֹורָצ
 עֶנייֵמ ןעֶרְהעֶמְרעֶפ טְסעוֶו אּוד 21 :ןעֶנְנעֶרְּבְפיֹורַא רעֶדיוו דֶרֶע רעֶד ןּופ ןעֶדְנּורְנַּפָא איד
 ךיֹוא ְּךיִד לע ָּךיִא 22 :טְסיֹורְט טימ ןְלעֶנְניִרְמּורַא ָּךיִמ טְסעֶֶו אּוד דָנּוא ,טייקְסיֹורְנ
 ַא טיִמ ןעֶליִּפְׁש ריִד ּוצ לעֶז ְּךיִא ,טאָנ ָא ,תֶמָא ןייַד ןעֶנעוֶו לעֶדיִפ ַא טיִמ ןעֶּביו וֹכ

 ףראה

 ןּופ ט זפינ

 י-=
 ןי=



 םילהת

 :לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶניִלייֵה אוד א ףְראַה
 ןעֶבְניִז ריִד ּוצ ןעֶלעֶו ןעֶצְפעֶל עֶנייֵמ 8
 וליִפַא ;ןעֶליִּפְׁש ריִד ּוצ לעוֶו ְּךיִא ןעוֶו
 טְסאָה אּוד סאוָו (ןעֶנְניִז טעֶו) ׁשֵּפִנ ןייֵמ
 ְךיֹוא טעדֶז גְנּוצ עֶנייֵמ 24 :טְזעֶלעֶנְסיֹוא
 -עֶב עֶנייֵד ןּופ ןעֶדעֶר גאָט ןעֶצְנאַג םעֶד
 ןעֶבּוז עֶכְלעוֶו איד ןיִראָָו ,טייֵקְניִטְכעֶר

 דְּוא טְמְהעֶׁשְרעֶּפ ןעֶנעֶז ,קיִלְגְמּוא ןייֵמ
 :ןעֶראועֶג ןעֶדְנאַׁש ּוצ

 בע םילהת

 הערש

 5 יּכיֵתְפִׂש הָָנרְּת :לָארְׂשִי שֹורְק רֶּנִכְב ָךֶל הָרּמֲא הלא
 24 הָנְרֶת םויֲהלְּכיִנֹוׁשְלדַּג: יד רַשֲאיִׁשְפךֶל-הְרִּא
 יִתָעָר יִשקבִמ ורְפְחיִּכ וׁשְביְּכ ּדֵתָקְרִצ

 םע =
 א :ְלָמְרִבל ץתָקְדְ ת ְךלִמְל ךֶטִּפְׁשִמ םימלֶא !הֹגלְׁשִל
 ג םולָׁש םיִרָה וָאְׂשִי :טּפְׁשִמְב ּךַינעַו קֶדָצִב מע ןידָי
 : *ץָא נְבִלעִׁשֹווםֶעייֲַע טפְׁשִי :הָקָדְצִּ תֹועָבְנּו םִעָל
 ה ;םיִרֹוד רוִּד חי .נפלוׁשֶמָׁשמע א ;קָׁשֹוע אֵּכַדיִ
 } וָמָיְּב-חַרְפִי :ץֶרֶא יז םיִביִבְרִּכ ןג"לע רֶעמִּכ דָא
 : רֶהּנַמֹו םיידע םִימ דו :ַחְרָי יֵלְביִדֲע םֹולָׁש םֶרָו קיִּדַ
 רֶכָי ויָנפִ :ץֶרָא-יִסְּפַא-דע
 ' אָבָּו אָבָׁש יֵכְַמ ּוביׁשְי הָחְנִמ םייאְו ׁשיִׁשְרַת יִכְלִמ
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 וג םיונילְּכ םִכָלְמ-לָכ ןל--וַַּתְׁשִי ?ּוביִרְקִי  רֶּכְׁשֶא
 3 שי ;ל רועדיִאְו יִנָעְ ַוַׁשִמ ןוִיְבָא ליצײיכ ;ּוהּוְדְבִעַי
 14 םֶמָחְמּו ְךָֹמִמ :ַעיִׁשֹוי םיִנֹויְּבֶא תֹוׁשְפְַו וְבֶאְ לּה"לַע
 ומ םהְוִמ ּוְדִּתִיו יהיו :וָניֵעְּב םָמָּד רַקִייו םֵׁשְפַ לא
 ופ -תַּפַיַהְיּוהְַכְרְבי םוצא"לָּכ דִמָת וָרְעּב לֵַמְִיו אָבְׁש
 ּוציציו ֹויְרִּפ ןֹנְבִַּּכ ׁשַעְרִי םיִרָה ׁשאָרְּב {'רָאְב רַב
 ל ן ׁשֶמְׁשינְפִל םָלֹועל | ּומׁש יִהְי :ץֶרָאָה בֶשֲעַּכ ריֹעַמ
 18 םיִהֹלֲא הָוהְי ךּורְּב :ּודְרְׁשְַ םִיוצילָּכב ּוכְָּבְתַ ִמְׂש
 פ ורֹובְּכ םֵׁשוְךוַרְבּו ּדַבְל תיִאָלְִנ הֵׂשֹע לֵאָרׂשִי יהלֵא
 ב ילְּכ :ןמֶאְ  ָמֶא ץרָאה-לָּכתִא ודֹובְכ אֵלְמִיו םֶלְֹל
 :יִׁשייזְב דֶוָד  תִַּפְת

 ישילש רפס

 עֶנייֵד ּביִנ ,טאָנ ָא--הֹמֹלְׁש ןּופ 1
 עֶנייֵד דְנּוא ,גיִנעֶק םעֶד ּוצ םיִטַּפְׁשִמ
 :ןְהּוז םיִניִנעַק םעֶד ּוצ טייֵקְניִמְכעֶרעֶג

 -עֶג טיִמ ןעֶטְכיִר קְלאָפ ןייֵד טעוֶו רֶע ?
 טיִמ עֶמעֶרָא עֶנייֵד דְנּוא ,טייֵקְגיִטְּכעֶר
 םעֶד ּוצ ןעֶלעֶו גְרעֶּב איִד 2 :טָּפְׁשִמ

 ,(ןעֶּבעֶהְפיֹוא רעֶדָאנ ןעֶנְנעֶרְּב םֹולָׁש קֶלאָפ
 :טייקְניִטְכעֶרעֶג ְּךְרּוד לעֶניִה איִד דְנּוא

 ןּופ עֶמעֶרָא איִד ןְטָּפְׁשִמ טעֶו רֶע 4
 רעֶדְניִק איִד ןעֶּפְלעֶה טעדֶו רַע ,קְלאָפ םעֶד
 -עֶּב םעֶד רעֶּבָא ,עֶניִטְּפְראַדעֶּב איִד ןּופ
 : וי ןעֶמ 5 :ןעֶסיֹוטְׁשּוצ רֶע טעֶװ רעֶקיִרְד
 א ;בָּבַל יִרְבִל םילֶא לֵאְרְׂשִיְל בוט ךַא ףֶסֶאְל רֹומְוִמ גְנאַל יֹוזַא ןעֶּבאָה אָרֹומ ריִד ראָפ טעוֶו
 איֵד ראָפ דְנּוא ,אָד זיִא ןּוז איֵד איװ
 םעֶנעֶמיִנְׁשעֶגְּפָא םעֶד ף ּוא ןעֶנעֶר איוז ןְרעֶדיִנְּפּורַא טעוֶו רֶע 6 :רֹוד ּוצ רֹוד ןּופ הָנָבְל
 קיִדַצ רעֶד טעוֶו געֶט עֶנייֵז ןיִא 7 :רֶרֶע איֵד טְצעֶנעֶּב םאו ןעֶנעֶר-אייֵרְּפְׁש איז ,(זאָרְגו
 רֶע דְנּוא 8 :ןייַז רֶהעֶמ טיִנ טעוֶו הָנָבְל איִד זיִּב (ןייַז טעוֶו) םֹולָׁש ליִפ דְנּוא ,ןעֶהיִלְּב
 איֵד ּוצ ויִּב ְּךייֵמ םעֶד ןּופ דְנּוא מִי ןְרעֶדְנַא םעֶד ּוצ זיִּב םִי ןייֵא ןּופ ןעֶׁשְרעֶה טעדֶו
 ,םיִנעֶטְסיוִו איִד ןּופ (רעֶניֹואְוְנייֵא איד) ןֶעיִנְק ןעֶלעוֶו םֶהיֵא ראָפ 9 :דֶרֶע רעֶד ןּופ ןעֶדְנֶע
 ןופ דְנּוא ׁשיִׁשְרִּת ןּופ םיִכָלְמ איִד 10 :ןעֶקעֶל ּביֹוטְׁש םעֶד ןעֶלעֶו דְנייֵפ עֶנייֵז דְנּוא

 -עֶנ ְּךיִז ןעֶלעוֶו אָבְס דְנּוא אָבְׁש ןּופ םיִכָלְמ איִד ןעֶגְנעֶרְּב תֹוִנָּתַמ ןעֶלעוֶו ןְלעֶזְניִא איִד
 רעֶקְלעֶפ עֶלַא דְנּוא ,ןעֶקיִּב םֶהיֵא ּוצ ְּךיִז ןעֶלעוֶו םיִכָלְמ עֶלַא דְנּוא 11 :תֹונָּתַמ טיִמ ןעֶנְהעֶנ
 נייֵרְׁש רֶע ןעוֶו ןייַז ליִּצַמ ןעֶניִטְפְראַדעֶּב םעֶד טעוֶו רֶע ןיִראָו 12 :ןעֶניִד םֶהיֵא ןעֶלעוֶו
 ןעֶּבאָה דייֵלְטיִמ טעוֶו רֶע 13 :רעֶפְלעֶה ןייֵק טאָה סאוָו םעֶד דְנּוא ,ןעֶמעֶרָא םעֶד דְנּוא

 איִד ןּופ עֶלעֶז איד ןעֶפְלעֶה טעוֶו רֶע דְנּוא ,עֶניִטְפְראַדעֶּבְטיֹונ דְנּוא עֶמעֶרָא איֵד רעֶּביִא
 רֶעייֵז דְנּוא ,ןעֶזעֶלְסיֹוא ׁשֶפֶנ רֶעייֵז רֶע טעֶו גְנּוּביֹור דְנּוא גְנּוקיִרְדעֶּב ןופ 14 :עֶמעֶרָא
 טעוֶו ןעֶמ דנּוא ןעֶּבעֶל טעוֶו רֶע דְנּוא 15 :ןייֵז רֶעייֵמ ןעֶניֹוא עֶנייֵז ןיֵא עוו טּולְּב
 ,ןעֶטעֶּב ןעֶגעֶוְמעֶנייז גיִדְנעֶמְׁש טעוֶו ןעֶמ דְנּוא ;אָבְׁש ןּופ דְלאָב םעֶד ןּופ ןעֶּבעֶג םֶהיֵא
 גְנּורְהעֶמְרעֶפ ַא ןייַז דְנאַל םיִא טעֶו סֶע 16 :ןעֶׁשְנעֶּב םֶהיֵא ןעֶמ םעוֶו גאָט ןעֶצְנאַג םעֶד
 ןעֶׁשיֹור ןעֶלעוֶו תֹוריִּפ עֶנייֵז ,גְרעֶּב איִד ןּופ ץיִּפְׁש רעֶד ףיֹוא זיִּב (עֶדייֵרְטעֶג) הָאּובְּת ןּופ
 ןּופ זאָרְג םאָד איוז ןעֶצאָרְּפְׁשְסיֹורַא טאָטְׁש איד ןּופ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןֹונָבְל רעֶד איוז
 ןייַז ְּךיִז טעֶו זיִא ןּוז איֵד איוז גְנאַל יֹוזַא ,ןעֶּבייֵלְּב גיִּבִט טעוֶו ןעֶמאָנ ןייַז 17 :דֶרֶע רעֶד

 :ןעֶמְהיִר םֶהיֵא ןעֶלעוֶו םִיֹוג עֶלַא ןעֶׁשְנעֶּב םֶהיֵא ךרוד ְּךיִז טעֶו ןעֶמ דְנּוא ןעֶצְנאַלְפ ןעֶמאָנ
 -ָנּואוָו טּוהְט ןייַלַא רעֶכְלעוֶו לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָנ טאָג רעֶד ,ראַה רעֶד ןייַז לאָז טְּביֹולעֶג 8
 עֶצְנאַג איִד דְנּוא ,גיִּבִע זיִּב דֹובַּכ ןייֵז ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד ןייַז לאָז טְּביֹולעֶג דְנּוא 19 :רעֶד
 דָד ןּופ תֹולְפְּת איִד 20 !ןֵמֶא דְנּוא ,ןִמֶא !דֹובְּכ ןייַז טיִמ ןעֶרעוֶו טְליִּפְרעֶד לאָז דֵרֶע
 :טְניִדְנֶעעֶג ןעֶנעֶז ,יִׁשֹי ןּופ ןְהּוז רעֶד

 ישילש רפס

 בע םילהת
 ןעֶּבאָה סאָװ איֵד ּוצ ,לֵאָרְׂשִי וצ טּוג זיִא טאָנ טְרֶעייֵנ---ףֶסֶא ןּופ גְנאַזעֶג ַא 1
 ןעֶראָועֶג טְגייַנעֶגָּפָא רֶעיִש ןעֶנעֶז םיִפ עֶנייֵמ---רעֶּבָא ְךיִא 2 :רעֶצְרעֶה עֶנייֵר

 דנוא



 דע גע םילהת 1007
 עֶנייֵמ (רֶעיִש) ןעֶנעֶז טיִנְראָנ איִד דְנּוא יִתאַָּק יִּכ :יִרְׁשִא הֶכְפְׁש ןיאְּכ יִלְנַר יוֵטָנ טעֶמִּכ יִנאו
 ןיִראָו 2 :ןעֶראוָועֶג טְׁשֶטיִל ְגעֶנְסיֹוא טירְט םֶתֹומְל תֹוָ ְכְצְרִח ןיא יִּכ :הָארֶא א םו ילָׁש לה 4

 ערב יד ןעעֶעֶ אמר ךיִא הי ליל קל שי
 איִד ןּופ םּולָׁש םעֶד ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו קֶׁשָע עֶרֶב ְָבַר קי : - בֶבֹל ת 6 כְשִמ 2 :

 עֶנייֵק ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו 4 :םיִעָשְר רָב ֶַהְּתִש של םֶהיֵפ םִיַמָשִב ּתׁש :ורָּבַדְיםוִרָּמִמ 5

 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,טיֹוט רֶעייֵז זיִּב ןעֶמְסְגְנַא  הָכיֵא ּורְמִאְו :ֹומָל ּוצְמִי אֹלָמ יֵמּו םֶלַה יָּמִמ בִׁשָיַכל ;;

 -עֶדְנַא איוו טייֵקְגיִדיִמ 2 :דְנּוזעֶג קְראַטְׁש לַׁשְ םִעָׁשְר הָלֵא--ה הוה :ןֹולָעְב הָעד 22 לָא-עַדָי וג
 אייֵז דְנּוא ,טיִנ אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶׁשְנעֶמ עֶר נב ץֵחְרֶאְו יִבְבְל יִתיֵּכַו קיִריּדַא ;ליחח ֵה םָלֹוע 2

 : : הָבֶׁשַחֲאַו :יִּתְדָנְב ְּךיִנָב =  וָמִכ הָר 2 עֶרעֶדְנָא אימ םנְְֲּפעֶנ שיִנ ןעֶרעֶו בא 056 מ

 אז רו יפה " ןאטנײיֿפ בָא :לָאיישדקמלָא אובָאידַע :ָיְִב אה לֶמָט תאו וד
 איז אייז טְקעֶדעֶּב אייֵרעֶּביור ,הָוֲאַג 8'6 ;תאושמל םֶלפ מל תיִׁשָּת שְלַחַּב ךַא :םֶתיֲִחַאְל :*
 םיֹורַא ןעֶהעֶג ןעֶגיֹוא עֶרייֵז 7 ;דייַלְק ַא םִלֲחַּכ :תִֹהְלַּבְדִמ וּמַה ּופְס עַנֶרְכ הָּמַׁשְל יִזִה ְךיא

 איד ךרוד ןעֶהעֶג אייֵז טייקְמעֶפ ראַפ  יִבְבל מח יִּכ :הובִת םֶגְלַצ| רעב ינֹא ץיקהמ
 אייֵז 8 :ץְראַה רֶעייֵז ןּופ ןעֶגְנּוטְכאַרְט 'תְיָה תמַהְּב עֶדַא אֵל רעֶבייִנַאַו :ןנֹוּתְׁשֶא יִתֹו ךיילכו 2
 אייז דְנּוא (ןעֶצְלעֶמְׁשנ ןְהעֶנּוצ ןעֶכאַמ יֲִחְנַת ְךֶֶצֲעַּב :יִניִמְי ַיְּכ ָּתְוִמֶא ְךֶמִע ריִמָּת יִנֲאַו מע? 2

 ןופ ,אייֵרעֶּביֹור ןופ םעֶטְכעֶלְׁש ןעֶדעֶר קי לא טא ליפ טמא הכ
 הלֶא יקְלָחְו יִבָבְל-רּוצ יִבְבְלּו יֵרֵאְׁש הל :ץֶרָאְב 5
 ןעכאה אט ע .,א דער ךליה .רעֶד 2 הלב הָתמצַה ורבאי קה הָודייִּכ :םָלֹועָל 1

 ןּוהְּטעֶג לעֶמיִה םעֶד ןעֶנעֶק ליֹומ רֶעייֵז יכֲחמ הָהְייֹאַב יֵַּׁש בוטייל םוהלֶא תברק ! נאו
 :דֶרֶע איִד ְּךְרּוד טְהעֶנ גְנּוצ עֶרייֵז דְנּוא ְיִתכֲאלמ"לְכ הֿפֵסל

 רעֶהַא קְלאָפ ןייַז טְמּוק רעֶּביִראָד 0 דע דע
 ןעֶרעוֶו רעֶסאוַו ליִפ (איוו) דְנּוא ,קירּוצ דא ןׁשנִי חַעל ָתַחנו םיִלֲא.הָמָל ףֶמֶאְל לי ֶׂשַמ א
 -אָז אייז דְנּוא 11 :אייֵז ּוצ ןעֶגיֹוזעֶגְנייֵא אייֵז א 2 םדֹק ָינק נפ רו יקר יט
 ןעֶד זיִא דְנּא + ןעֶמיוִו טאָג םִע ןעֶק איז ןעֶג = .רעמ םיקב ךיררוצ נאָׁש שר בו ערַה"ִלְכחנ

 ?ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד אייֵּב גְנּונעֶקְרֶע אָד |
 רֶעייֵז םיֹורְג ןעֶכאַמ דְנּוא ,(ָךיִלְקיִלְגִנ גיִהּור גיִּבֶע ןעֶנעֶז םאוָו םיִעָׁשְר עֶניִזאָד איִד ,העָז 2

 דְנעֶה עֶנייֵמ ּבאָה דְנּוא ,טְכאַמעֶנ ןייֵרץְראַה ןייֵמ טְסיֵזְמּוא ּבאָה ְּךיִא טְרֶעייֵנ 13 :ןעֶנעֶמְרע
 -עֶנ גאָט ןעֶצְנאַג םעֶד ְּךיִא ןיִּב ְךאָדְנ דְנּוא 14 :ןעֶׁשאַועֶג טייקְגיִדְלּוׁשְמּוא ןיִא (טְסיִזְמּוא)
 סאָד (טְכאַרְמעֶג)טְגאָזעֶג ּבאָהָּךיִא ןעוֶו 12 :ןעֶנְראָמְהיִרְפ עֶלַא טְפאָרְטְׁשעֶג דֶנּוא ,טְגאָלּפ
 :רעֶדְניִק עֶנייד ןּופ רֹוד םעֶדטיִמטְשְלעֶפעֶגְךיִא טְלאָויֹוזַא (אייֵז) איז ןעֶלְהעֶצְרעֶד לעֶדוְּדיִא
 טייקְניִדיִמ ַא (ןעֶזעוֶועֶגנ םֶע זיִאיֹוזַא ,ןעֶסיוו ּוצ עֶניִזאָד סאָדטְכאַרְטעֶנ ּבאָה ָךיִא זַא דְנּוא 6
 -ְךעֶפ ָךיִאֹּבאָהיֹוזַאטאָג ןּופ ׁשֶדְקַמַה תיֵּב םעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶג ןיִּב ָךיֵא זיִּב 17 :ןעֶניֹוא עֶנייֵמ ןיִא
 עֶטאַלְג) טייֵקְׁשְטיִלְג ףיֹוא טְלעֶטְׁשעֶב אייֵז טְסאָה אּוד טְרֶעייֵנ 18 :דָנָע רֶעייֵז ןעֶנאַטְׁש
 ןיִא אייז ןעֶנעֶז איו 19 :ןעֶבְנּוטְסיוִוְרעֶפּוצ ןעֶלאַפטְכאַמעֶג 04 אייֵז טְסאָה אּוד ,(רעֶטְרֶע
 ןּופ טְניִדְנֶעעֶב ְּךיִז דְנּוא טְזאָלעֶגְסיֹוא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז !ןעֶראָועֶג טְסיווְרעֶפ יֹוזַא עַגָר ַא
 עֶרייֵז אּודטְסְכאַמיֹוזַא !ראַה ָא ְּךיִזטְכאַַוְרעֶד רעֶנייֵא ןעוֶו לח ַא איו 20 :םיִנעֶקעֶרְׁש-טיֹוט
 (םֶצְרעֶמְׁשעֶנ)טְכאַמעֶג רֶעיֹוזטאָה רֶע ןיִראָו 21 :טְמְהעֶׁשְרעֶּפטאָטְׁש רעֶד ןיֵא טְלאַטְׁשעֶג
 ראַנַא רעֶּבָא ןיִּב-ךיִא דְנּוא 22 :ןעֶריִנ עֶנייֵמ (ןעֶכאָּטְׁשעֶג) טְפְראַׁשעֶג ריִמ דְנּוא ,ץראַה =

 ןיִּבְּךיִא רעֶּבָא 23 :תֹומֵהְּב איִדאיוו ןעֶזעוֶועֶג ריִד ןעֶנעֶק ןיִּבּךיִא ,טְסּואוָועֶג טיִנסֶע ּבאָה
 טְסעוֶו הָצֵע עֶנייֵדטיִמ 24 :ןעֶמּונעֶגְנָא דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵמ טְסאָה אּוד ;ריִד אייֵּב יְִנעֶטׁש
 ָךיִא ּבאָה ןעֶמעוֶו 28 :ןעֶמעֶנְפיֹוא רֹובָּכ טִימָּךיִמ אּודטְסעֶֶו םעֶדְכאַנ דנּוא ,ןעֶרְהיִפְּךיִמ אּוד
 רעֶד ףיֹוא טְרְהעֶנעֶּב טיִנ םעֶנייֵק ָךיִא ּבאָה ,ריִד טיִמ ןיִּב ָךיִא זַא דְנּוא ?לעֶמיִה םעֶד ןיִא ןעֶד
 ץְראַה ןייַמ ןּופ זְלעֶפרעֶדטאָגּזיִאיֹוזַא ,טְּכאַמְׁשְרעֶפ זיִא ץְראַה דְנּואּבייל ןיימ ןעוֶו 26 :רֵרָע
 ןעֶלעוֶו ,ריִד ןּופ ָּךִז ןְרעֶטייווְרעֶד עֶכְלעוֶו איִד העְז ןיִראָו 27 :גיִּבִע ףיֹוא לייַהְט ןייֵמ דְנּוא
 ---ךיִא רעָּבָא 28 :ריד ןּופ שא ָךיִז ןעֶרְהעֶק סאו עַלַא םּוא טְסְגְנעֶרְּב אּוד ,ןעֶרעוֶו ןעֶריֹולְרעֶפ
 ןיִאגְנּוציִׁשעֶּב עֶנייֵמ טְכאַמעֶג ּבאָה ְּךיִא ,טְנעֶהאָנ טאָג ּוצ ןיֵּב ךיִא סאָד טּזג ריִמ ראָפ זיִאסֶע
 :םיִׂשֲעַמ עֶנייַד עֶלַא ןּופ ןעֶלְהעֶצְרעֶד ּוצ יֵדְּכ ,טאָג ראַה םעֶד

 םילהת
 ןְראָצ ןייַד ? ןעֶזאַלְרעֶפ גיִּבֲע ףיֹוא אּוד טו טאָג ָא ,םאוַוְראַפ---ףֶסֶא ןּופ גְנּוטְכאַרְמעֶּבַא 1
 טְסאָהאּודעֶבְלעוֶו עֶדְנייֵמעֶנעֶנייד ןַא קְנעֶדעֶג 2 :עֶדייוַו עֶנייַד ןּופ ףאָׁש איִד ןעֶנעֶק טְרעֶכייֵר
 םעֶדְףיֹוא ,לייַהָטְּבִרֶע ןייַד ןּופ טֶבֵׁש םעֶד טְזעֶלעֶגְסיֹוא טְסאָה אּוד ,טְפיֹו ֹוקעֶג ןעֶטייֵצְרעֶפ ןּוּפ
 איֵדּוצ טיִרְמ עֶנייֵד ףיֹוא ּבעהּפ :טְניֹואוְועֶנ טְסאָה אּוד ןעֶכְלעֶֶװ ףיוא---ןֹויִצ גְראַּב ןעֶניִזאָד
 עֶנייַד 4 :ןעֶּבְראָדְרעֶפ טייֵקְגיִלייֵה איִד ןיִא סעֶלַא טאָה דְנייֵפ רעֶד נוְסיוְרעֶפ עֶניֵּבע

 רענידיילעב



 םילהת
 ןעֶטיִמ ןיִא ןֶעיִרְׁשעֶג ןעֶּבאָה רעֶגיִדייֵלעֶּב
 ןעֶּבאָה אייֵז ,טרָא םֶגְנּולְמאַזְרעֶפ ןייֵד ןּופ
 רֶע 5 :טְכאַמעֶג ןעֶבייֵצ םֶלַא ןעֶבייֵצ עֶרייֵז
 ןעֶו ,ןעֶראועֶג טְנאַקעֶּב זיִא (דְנייֵפ רעֶד)
 ,קעֶה איִד ןעֶּביֹוא ןּופ טְכאַרְּבעֶג טאָה רֶע
 :דְלאַו ןעֶטְכיִדעֶג םעֶד ןיִא םיֹוּב םעֶד ןַא
 -ּוצ ןעֶנְנּוצְטיִנְׁשּוצ עֶרְהיִא ,דְנּוצַא דְנּוא 6

 רעֶד טיִמ (טְקאַהּוצ אייֵז ןעֶּבאָה) ןעֶמאַז
 ןייד ןעֶּבאָה אייֵז 7 :רעֶמאַה דְנּוא קאַה
 רעֶד ּוצ ויִּב ,ןעֶדְנּוצעֶנְנָא רֶעייֵפ טיִמ שָדְקִמ

 איִד טְניִלייֵהְמּואְרעֶפ אייֵז ןעֶּבאָה רֶרֶע
 ןעֶּבאָה אייז 8 :ןעֶמאָנ ןייֵד ןּופ גְנּוניֹואוָו
 אייֵז ןעֶלעוֶו ריִמ ץְראַה רֶעייֵז ןיִא טְנאָזעֶג

 -ְךעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז ,ןעֶרעֶטְׁשּוצ ןעֶצְנאַג םיִא
 טאָג ןּופ רעֶטְרֶע םֶגְנּולְמאַזְרעֶפ עֶלַא טְנעֶרְּב
 ןעֶהעֶזעֶג טיִנ ןעֶּבאָה ריִמ 9 : דְנאַל םעֶד ןיִא
 טיִנ איִבָנ ןייֵק זיִא םִע ,ןעֶּכייֵ עֶרעֶזְנּוא
 -ייֵק אָד טיִנ ְךיֹוא זיִא םִע דִנּוא ,אָד רֶהעֶמ
 ;בְנאַל איו זיִּב טְסייוֵו סאו םֶנֹוא אייֵּב רעֶנ
 רעֶד טעֶו ;טאָג ָא ,גְנאַל איו זיִּב 0
 (בְנאַל איז זיִּב) ?ןְרעֶטְסעֶל רעֶניִדייֵלעֶּב

 ןעֶמְהעֶׁשְרעֶפ ןעֶמאָנ ןייֵד דְנייֵפ רעֶד טעדֶו
 עֶנייַד אּוד טְסאָה םּוראַו 11 ?גיִּבִע זיִּב

 1085 הע דע

 ה ץֵציְִבֶסִּב הֶלְְמִל איִכֵמְּכ עֶדָוי :תותֹא םֶתֹֹוָ;מָׂש
 5 ;ןומלֲהַי תֹֿפִליכְו ליִׁשֹכְּב דַחְי היֶחוּתִפ ָּתְַו :תֹומְּדִרק
  ירְמָא ְמׁשּׁשִמ ולְלח ץֶרֶאל ֵׁשּדקִמ ׁשֵאָב יָחלׁש
  ּועִתֹותִא :ץֶרָאְּב לֵאייִרעוֶמ-לכ יִפְרָׂש רַחָי םֶנינ םֶּכִלְב
 י ידַע :הָמידע ַעֶדוי ּונְתַאאלְו איִבָנ דֹועְדיִא ּואְריאֶל
 וו הדֶּמֵל :חַצָָל ּךִׁש ביֹוא ץֵאְְי רֶצ ףֶרָחְי םיהלַא יֵתָמ
  יִּכְלַמ םיִהֹלאָו ּ!הֹּכ ּךְקח ברַּקִמ מו די ביִׁשָת
 ג עב ָּתְרַרֹופ הֶּתַא :ץֶרֶאָה בֶרָקְּב תֹונּוׁשְי לעּפ םֶרָּקִמ
 + יִׁשאָר ָתְצִצָר הָּתִא ּםִימַהילַע םִִּנַ יִׁשאֶר ָּתְרַּבִׁש םי
 וט לֵחָנְַיֲַמ ְְַּקב הָּתַא :םיִיצל םעֶל לָּכֲאמ ּוְְִּּת ןָתָיל
 ז הָּתַא הָלֵיל ךקיףַא םֹוי ָּךל :ןתיִא תֹורְֲנתְׁשבוההֶּתִא
 יד ץיִקץֶרָא תולּובְילְּכָתבִצֲה הָּתַא :שֶמָׁשְו וָאְמ ָתֹניִכֲ
 15 עו הוהְי ףֵרֵח בִיֹוא תאֹוירְכְו ּ:םֶּתְרַצי הָּתַא ףֶרֹהְ
 5 ףיִלֲע תַיח ְֶּרֹּת ׁשֶפָנ תִיחל ןֵּתּתילַא ּדֶמִׁש ּוְצֲאנ לֶבָנ
 כ ץֶרָאייֵּכׁשַחְמ יִאָלְמייּכ תיִרְּבַל טֶּבַה :חַצָנָל חַּכְׁשִּתילַא
 גג :ימִׁש ּללַהְי ויִבְָ ינְע םֶלְכִ ַּד בֶׂשֶיילַא :סֶמָה תֹאְנ
 עג -ֵלָּכ לבני יְּדְחְּפְרַח כז ףְביִר הָביִר םיִהֹלֲא הָמּוק
 3 :דימָת הָלוש ְיִמָקןואש ךָררְצ לוק חַּכְׁשִלַא ּ!םוה

 הפ הע
 :א| ךֶק ּטירֹוה :ריׁש ףֶסֶאְל רֹומְִמ תַחְׁשַּתֹלַא ַחֵצנמִל
 5 חַּקֶא יִּכ :ְךיֶתֹואְלַפַנ ּורְּפִס ּךֶמְׁש בורָקְו וניֵדוה םיהלַא
 + ָהיבָׁשיילְכְו ץֶרֶא-םיִנֹומְנ :טּפׁשֶא םיִָׁשיִמ יִנֲא ְךֵעֹמ
 הולהָּתילֲא םיִללוהַליּתְַמא :הָלפ ָהיֶדמֹעיִּתנִַּת יבא
 5 םבכְנרק םֹרָמל ּומיְֵּתילֲא :ןֶָק ּומירָילֲא םיִׁשרָלְ
 ז אָלָו בֶהֵעַּמִמּו אָצֹומְמ אֵל יּכ :קָחָצ רָאָוצִב ורְּבַרְּ
 * ;םביִרָי הו ליפְׁשִי הֶז טפֹש םיִהלֲאייֵּכ :םיִרָה רְִֵּּמִמ

 9 יּדִא הומ ניו ֶסֶמ אֵלָמ ! רמָח ןִו הָוהְייְּב סוָכ יִּכ :
 עֶנייֵד סיֹורַא היִצ ?טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ דֶּנאַה
 ןּופ גיִנעֶק ְןייֵמ זיִא טאָג רעֶּבָא 12 :דִנֵע ןייֵא ְּךאַמ דְנּוא ,םיֹוׁש ןייֵד ןּופ דְנאַה עֶטְכעֶו
 -קְראַטְׁש עֶנייֵד טיִמ טְסאָה אּוד 15 :דְנאַל םעד ןּופ ןעֶטיִמ ןיִא ףֶליִה טְקְרעֶֶו רֶע ,ןעֶמייֵצְראָפ
 ןיִא (םיִניִנַמֹנ ׁשיִפְלאַוַו איֵד ןופ ּפעק איד ןעֶכאַרְּבּוצ טְסאָה אּוד ,םַי סאָד טְלעֶקעֶרְּבּוצ טייֵה
 ראַפ ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵאטְסאָה אּזד ,ןָתָיְוִל ןּופ ּפעק איִד ןעֶסיֹוטְׁשּוצ טְסאָה אּוד 14 :רעֶסאוַו םעֶד
 ןעֶלאַוְק ןעֶטְלאַפְׁשּוצ טְסאָה אּוד 18 :םיִנעֶטְסיוו איִד ןיִא זיִא סאו קְלאָפ ַא ּוצ זייַּפְׁש א
 טְרעֶהעֶג ריִד ּוצ 16 :טְנעֶקּורְטעֶנְסיֹוא אוד טְסאָה ןעֶמיֹורְטְׁש עֶקְראַטְׁש דְנּוא ,ןעֶכייֵמ דְנּוא
 דְנּוא גָנּוטְבייֵל ַא טייֵרְּבעֶגְנָא טְסאָה אוד ,טְכאַנ איֵד ְּךיֹוא טְרעֶהעֶג ריִד ּוצ דְנּוא ,גאָט רעֶד
 םעֶד דְנּוא רעֶמּוז םעֶד ,דֶרֶע רעֶד ןּופ ןעֶצעֶנעֶרְג עֶלַא טְלעֶטְׁשעֶג טְסאָה אּוד 17 :ןּוז איִד
 ַא דֵנּוא ,ראַה םעֶד טְרעֶטְסעֶל דְנייֵפ רעֶד סאָד קְנעֶדעֶג 18 :ןעֶפאַׁשעֶּב אּוד טְסאָה רעֶטְניו
 (תֹויַחנ עֶדְליוו איִדּוצ ןעֶּבעֶג טיִנּךאָד טְסְלאָז אּוד 19 :ןעֶמאָנ ןייֵד טְמְהעֶׁשְרעֶפקְלאַפ ׁשיִראַנ
 אוד טְסְלאָז (עֶמעֶרָאנ עֶדְנעֶלֶע עֶנייֵד ןּופ ןעֶּבעֶל סאָד ,ּביֹוט-ליִטְרּוט עֶנייִד ןּופ ׁשֶפֶנ םאֶד
 דֶרֶע רעֶד ןּופ רעֶטְרֶע עֶרעֶטְסְניִפ איִד ןיִראוָו !תיִרְּב םעֶד ףיֹוא קּוק 20 :ןעֶסעֶגְרעֶפ טיִנ גיִּבִע
 -ְךעֶפ רעֶנעֶניֹוּבעֶגְרעֶדיִנ רעֶד טיִנ ָךאָד זאָל 21 :אייֵרעֶּביֹור ןּופ ןעֶנְנּוניֹואוְו טיִמ לּופ ןעֶנעֶד

 :ןעֶּביֹול ןעֶמאָנ ןייֵד ןעֶלעוֶו רעֶגיִטְּפְראַדעֶּב רעֶד דְנּוא רעֶמעֶרָא רעֶד ,ןעֶרעוֶו טְמְהעֶׁש
 ןעֶׁשיִראַנ םעֶד ןּופ גְנּורעֶטְסעֶל עֶנייֵד קְנעֶדעֶג ,גירק ןייֵד גירק !טאָב ַא ,ףיֹוא הֹעָטִׁש 2
 איד ,דְנייֵפ עֶנייֵד ןּופ לֹוק סאָד ןעֶסעֶנְרעֶפ טיִנ טְסְלאָז אוד 23 :באָט ןעֶצְנאַג םעֶד
 :ףיֹוא גיִדְנעֶמְׁש טְהעֶג ריִד ןעֶנעֶק ףיֹוא ןעֶהעֶטְׁש םאוו איִד ןּופ גְנּומּורְּב

 הע םילהת
 -ָנאַד ריִמ 2 :דיִל ַא---ףֶסֶא ןּופ גְנאַזעֶג ַא---תַחֶׁשּת לַא---טינ ּבְראַדְרעֶפ ,רעֶנְניִז םעֶד ּוצ 1

 עֶנייד ןעֶלְהעֶצְרעֶד ריִמ ,טְנעֶהאָנ זיִא ןעֶמאָנ ןייד ןיִראוָו ,ןעֶקְנאַד ריִמ ,טאָג ַא ריִד ןעֶק
 :טייֵקְניִטְראַפְטְכעֶר ןעֶטְכיִרְּךיִא לעֶו ,ןעֶמעֶנ טייֵצ עֶטְמיִּטְׁשעֶּב ַא לעֶוָךיִא ןעוֶו 3 : רעֶדְנּואוָו
 טְגיִטְסעֶפעֶּב ּבאָה ָּךיִא (רעֶּבָא) ,רעֶניֹואוְוְנייֵא עֶרְהיִא עֶלַא טימ ןְהעֶגּוצ טעוֶו דֵרֶע איד 4
 איֵד ּוצ דְנּוא ,טיִנ ָךייֵא טְמְהיִר ,רעֶמְהיִרעֶּב איִד ּוצ טְגאָזעֶג ּבאָה ְּךיִא 5 :הָלֶס ,ןעֶלייֵז עֶרְהיֵא

 ןְראָה רֶעייֵא ןעֶּבעֶהְרעֶד טיִנ טְלאָז רֶהיֵא 6 :ןְראָה סאָד ןעֶּבעֶהְרעֶד טיִנ טְלאָז רֶהיֵא ,םיִעָׁשִר
 (טְנּוּבעֶהְרעֶד) איִד ןיִראָו 7 :(טייקְתּוזֲענ טייֵהְכעֶרְפ זְלאַה רֶעייֵא טיִמ טיִנ טעֶר ְךיֹוה .יֹוזַא
 טאָג טְרֶעייֵנ 8 :רָּבְדִמ רעֶד ןּופ טיִנ דְנּוא בֶרֶעַמ ןּופ טיִנ דְנּוא (חָרְזַמ) גְנאַגְפיֹוא ןּופ טיִנ זיִא
 זיִא םֹוּכ ַא ןיִראָו 9 :ְךיֹוה רֶע טְכאַמ םעֶנעֶי דְנּוא ,גיִרְדיִנ רֶע טְּכאַמ םעֶד ;טָפֹׂש רעֶד זיִא
 טיִמ לּופ זיִא רֶע ,טְמיֹוׁש רעֶדָאנ טיֹור זיִא ןייוו רעֶד דְנּוא ,ראַה םעֶד ןופ דְנאַה איד ןיִא

 גנושימרעפ



 וע וע הֹע םילהת 1080
 ןּוֿפרעֶה טְכאַמ רֶע דנּוא ,גְנּוׁשיִמְרעֶפ םֶלֹעְל דיִנַא יִנֲאְו :ץֶרָאייעְׁשר לֿכ יִּתׁשִ וצְמִי ָהיֶרְמִׁש י
 -ךעֶד ןעוֶועֶה איד רעֶּבָא ,(ןעֶסיִגנ ןעֶניִר = הָנִמֹֹוְּתתנאםיִׁשרינְקלְכְו :בֶקע אל הָרְֲַא וג

 דֶרֶע רעֶד ןּופ םיִעְׁשְר עֶלַא ןעֶלעוֶו ןּופ ;קיִדַצ תונְרַק

 רעֶּבָא 10 :ןעֶקְניִרְטְסיֹוא דְנּוא ןעֶכיֹוזְמיֹוא סלה ריש פאל ר 0
 לעֶו ְּךיִא ןעֶלְהעֶצְרעֶד גיִּבִע לעֶו ְּךיִא  ;ןצְ יִתְַָּוַכס םֵלָׁשְ יִַו :ימְש לחָנ לארשכ
 עֶלַא 11 :בֹקֲעַי ןּופ טאָג םעֶד ּוצ ןעֶגְניִז רֹואָנ :הָלָס א בֵרָתְו ןֶמ תמר 2 :

 -ִּפָא ְךיִא לעוֶו םיִעָׁשְר איד ןּופ רעֶנְרעֶה ימָנ 'בֵל יָא ו ּומליִתְׁשֶא :ףֶרֶש-יִרְרַהְמ ריִּדַא הֶּתִא 6
 םעֶד ןּופ רעֶנְרעֶה איִד רעֶּבָא ,ןעֶדייֵנְׁש אחר ּםֶהיְֵיליהייֵׁשְַאלָכ ָאְצִמראלְ םָתְִׁש

 :ןעֶרעוֶו ןעֶּביֹוהְרעֶד ןעֶלעֶו קיִדַצ רֶמֲעַ--יִמּו הָּתַא אָרֹונ ! הָּתַא :םוִסְו בֶכָרְו םּדְרִ בקי 8

 עלה יט יי ר
 גְנאַזעֶג ַא---תֹוניִגְנ ףיֹוא רעֶגְניִז םעֶד ּוצ 1  .הֵָנ ;רצחִמ תֶמְִו ירא דת םרֶ מח תל 1

 הָדּוהְי ןיִא זיִא טאָג 2 :ריל ַא --ףֶסֶא ןּופ = :אָרֹמל יִש וליבי דבִבְ-לְכ םֶכיִהְלֶא היהיל ֹבלַׁשְ
 ןעֶמאָנ ןייַז זיִא לֵאָרְׂשִי ןיִא ,טְנאַקעֶּב ;ץְָאיכלמְל אדונ ִדיְִנ חיה רֹצִבִי
 -עֶנ ןייַז זיִא םַלָׁש ןיִא דנּוא 8 :םיֹורְג זע ט
 ;ןֹויִצ ןיִא זיִא גְנּוניֹואוְו עֶנייֵז דְנּוא ,טְלעֶצ םלָאלַא לק :רֹומְִמ ףֶפֶאְל ןֹותֹידְי-לע 1 הֶצננִל * א?

 ןעֶלייפ איד ןעֶכאָרְּבּוצ רֶע טאָה טְראָד 4 א : = עא 7 טזלַאלא לי 2 :
 / - :קרָלָס יחור ףּטַעְַתְ | הֶחיִׂשָא היָמַהאְוםיַהלֶא הָרְכא 4 דְנּוא רעֶצְנאַּפ םעֶד ןעֶניֹוּב םעֶד ןּופ :
 אזד ;; :הָלָכ .הָמְָלִמ איד דֶנּא ,רְרעֶׁש םיִמייִּתְבַׁשְח :רָּברֲא אֵל יִּתְמפפנ יָניֵע תֹורמׁש
 איו רעֶקְראַטְׁש דְנּוא רעֶכיִלְרעֶה טְסיִּב יבָבלדע הָלֵיָלַּב יִתָניגְנ הָרְּכְוָא ;םִיִמָלֲע תונ ען
 איד 0 גְנּוקּוצְרעֶפ ןּופ גְרעֶּב איִד ףירלו יָנֹדֶא ו חי םיִמָלְעַלֲה :יָור ׂשֵַּחַההָחיֵׂשָא 5
 אייז ,טְּביֹורעֶּב ןעֶנעֶז עֶניִצְרעֶה-קְראַטְׁש = ירד רְל רֶמֹא ר מַה נְלםּפֶאָה :דש תּל
 ףאָלְׁש רֶעייֵז ןיִא ןעֶפאָלְׁשעֶגְנייֵא ןעֶנעֶז הל א אָ ץפקרבא לַא מח חַָּׁשַה ;ג
 טְנעֶקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה ןעֶרְלעֶה עֶלַא דְנּוא היא דיתֹולילעּו על יתנו דאָ םֶדָקמ 3 הָרְזַארּכ היייללעמ רֹא:ןולָ ןִמְ תֹצְש איהיִתלמ 1

 ןיד ןּופ 7 :דְנעֶה עֶרייַז ןעֶניִפעֶנ '
 ---אּוד 8 :ןעֶפאָלְׁשעֶגְנייַא דְרעֶפ דְנּוא רעֶטייֵר ןעֶנעֶז ,בֹקֲעַי ןּופ טאָנ ָא ,ןֶעייֵרְׁשְנָא
 אּוד ןעוֶו טייֵצ איד ןיִא ןְהעֶטְׁשעֶּב ריִד ראָפ ןעֶק רעֶזֶו דֵנּוא אפי טזיִּב ראַּבְטְכְרּופ
 אָרֹומ טאָה דֶרֶע איִד ,ןיִד ַא ןעֶרעֶה טְזאָלעֶנ אּוד טְסאָה לעֶמיִה םעֶד ןּופ 9 ?טְסְנְראָצ
 ,טָּמְשִמ םעֶד ןּופ ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא טאָג ןעֶו 10 :ןעֶראָועֶנ ליִטשי זיִא דְנּוא טאַהעֶנ
 םעֶד ןּופ ןְראָצ רעֶד ּוליִּפַא 11 :הָלָס ,דֶרֶע רעֶד ןּופ עדנעלע עֶלַא ןעֶפְלעֶה ּוצ יֵדְּכ
 ְךיִד אוד טְסעוֶו ןְראָצ םעֶד ןּופ גנוּבייַלְּבְרעֶּביִא רעֶד טיִמ ,ןעֶּביֹול ָּךיִד טעֶֶז ׁשְנעֶמ
 עֶבְלעוֶו עֶּלַא ,טאָנ רֶעייֵא ראַה םעֶד ּוצ טְלְהאָצעֶּב דְנּוא םיִרָדְנ טּודְמ 2 :ןעֶטְריִגְנָא
 ןעֶרייֵנְׁשְּפָא טעוֶו רֶע 12 :ןעֶניִטְכְראַָפ םעֶד ּוצ תֹונָּתַמ ןעֶנְנעֶרְּב ןעֶלעֶדָו םּורַא םֶהיֵא ןעֶלְגְניִר
 ;דְרֶע רעֶד ןּופ עֶניִנעֶק איד ּוצ גיִטְכְראָפ זיִא רֶע ,ןעֶטְׁשְריִפ וי: ןּופ (הָטּומ) טְסייֵג םעֶד

 זע םילהת
 דְנּוא ,טאָנ ּוצ זיִא לֹוק ןייֵמ 2 א ןּופ גְנאַזעֶג ַא---ןּותּודְי ףיֹוא רעֶנְניִז םעֶד ּוצ 1
 גאָט םעֶד ןיִא 9 :ןעֶרעֶהְרעֶד ָּךיִמ טעֶז רֶע דְנּוא ,טאָג ּוצ ויִא לֹוק ןייֵמ ,אייֵרְׁש ָּךיִא
 -עֶנְסיֹוא דְנאַה עֶנייֵמ זיִא טְכאַנ אייֵּב ,ראָה םעֶד טְשְראַפעֶנ ָּךיִא ּבאָה הָרָצ עֶנייֵמ ןּופ
 ןַא קְנעֶרעֶנ ְּךיִא 4 :ןעֶטְסייֵרְט טיֵנ ְּךיִז הוא ׁשֶפָנ ןייֵמ ,ּטָא טיִנ טְזאָל דנּוא ;םקערטש
 אּוד ? :הָלָס טְכאַמְׁשְרעֶפ זיִא טְסייֵנ ןייֵמ ןעוֶו דער ְּךיִא ,טְּביִרְמעֶּב ןיִּב ָּךיִא ןעוֶו טאָנ
 טיִנ ןעֶק ָּךיִא דְנּוא ןעֶנאַלְׁשּוצ ןיִּב ְּךיִא בי ר ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶניֹוא עֶנייֵמ טְסְלאַה
 ןעֶרְהאָי איד ןעֶנעוֶו ןעֶטייֵצְרעֶפ ןּופ נעט איד ןעֶנעֶו טְכאַרְטעֶג ּבאָה ְָּךיִא 6 :ןעֶדעֶר
 ןייֵמ טיִמ .דעֶר ְָּךיִא דְנּוא ,טְכאַנ אייֵּב ןעֶבְיִ ןיימ ןַא קְנעֶדעֶנ ָּךיִא 7 :ןָא טייקְניִּבַע ןּופ
 ?ןעֶזאָלְרעֶפ גיִּבַע ףיֹוא ראַה רעֶד טעֶז 8 :םיֹוא םִע טְשְראַָפ טְסייֵנ ןייֵמ דְנּוא ,ץִראַה

 טאָה ?טְרעֶהעֶנְפיֹוא ניִּבִע ףיֹוא דָסֶח ןייַז ט טאָה 9 ? ןעֶביִל יוזעַּב רֶהעָמ טיִנ רֶע טעוֶו דנּוג
 ןעֶסעֶנְרעֶפ טאָג ןעֶד טאָה 10 ?רֹוד ּוצ רֹוד ןּופ טְניִדְנֶעעֶנ גֵנֹּנכעֶרּפְׁשִרעֶפ ןייַז ְּךיִז
 ְךיִא ּבאָה ְּךאָד 11 !?ןעֶמעֶנְרעֶפ תֹונָמֲחַר ןְראָצ ןייַז ןיֵא רֶע טאָה ?ןייַ ּוצ ביֵדעַנָב
 םִע ןעֶק ןעֶטְסְּכעֶה םעֶד ןּופ דְנאַה עֶטְכעֶר איִד ,ןעֶרייֵל םאָד זּומ ָּךיִא ,טְנאָזעֶג
 עֶנייַד ןעֶקְנעֶדעֶנ ְּךיֹוא לעֶו ָךיִא ןיִראָח ,טאָנ ןּופ קְרעֶו איִד קְנעֶדעֶנ ְּךיִא 12 :ןְרעֶדְנַע
 דְנּוא ,קְרעֶו עֶנייַד עֶלַא רעֶּביִא ןעֶטְכאַרְט לעֶז ְּךיִא דְנּוא 13 :רעֶדְנּואו עֶניִטייֵצְראָפ
 מייֵקְניִלייַה רעֶד ןיֵא זיִא געוֶו ןייַד ,טאָנ ָא 14 :םיִׂשֲעַמ עֶנייַד ןּופ ןעֶלְהעֶצְרעֶד לעו

 רעֶכְלעֶװ טאָנ רעֶד טְסיִּב אוד 15 ?טאָנ רעֶזְנּוא איז טאָנ רעֶסיֹורְג ַא יֹוזַא זיִא רעֶז
 טוהט

 = יז "יי6

 וי



 חע זע םילהת
 איִד רעֶטְנּוא טְסאָה אוד ,רעֶדְנּואוְו טּוהְט

 טְנאַקעֶּב טייֵהְקְראַטְׁש עֶנייֵד רעֶקְלעֶּפ
 קְלאָּפ ןייַד טְסאָה אוד 16 :טְּכאַמעֶג
 טייֵהְקְראַטְׁש עֶנייַד םיִמ טְזעֶלעֶנְסיֹוא
 בֹקֲעַי ןּופ רעֶדְניִק איִד ,(םעֶרָא רעֶדָאנ

 ןעֶּבאָה רעֶסאַו איִד 17 :הָלָס ,ףֶסֹוי דנּוא
 ןעֶּבאָה רעֶסאַוַו איִד ,טאָנ ָא ,ןעֶהעֶזעֶג ְּךיִד

 ןמְרעֶטיִצעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ,ןעֶהעֶזעֶג ךיד
 :טְרעֶטיִצעֶג ןעֶּבאָה ןעֶדְנּורְנֶּפֶא איד ּוליִפַא
 -עֶנ ןעֶּבאָה םֶנעֶקְלאָו עֶקיִד איֵד 8
 ןעֶּבאָה ןעֶקְלאוָו איִד ,רעֶסאוַו טְמיֹורְמְׁש
 ןעֶנעֶז ןעֶלייפ עֶנייֵד ָּךיֹוא ,ןעֶּבעֶגעֶג לֹוק ַא
 לֹוק ַא 19 :ןעֶנְנאַנעֶג רעֶהַא דְנּוא ןיִהַא
 -יֵלְּב איִד ,לעֶמיִה םעֶד ןיִא טְרעֶנּודעֶג טאָה
 איד ,טעֶטְכייֵלעֶּב טְלעוֶו איִד ןעֶּבאָה ןעֶצ

1040 

 מֵאָה ָּתַא :םיהלאּכ לורָג לאמר ׁשֶדֵּקַּכ םיהלֲא
 8 יב מַע עֹרזב ָתְלאְנ וע םיִּמִעָב ָתְעַדֹוה אָלפ הֶׂשֵע
 ז ולוי םִּמ יאָר םיִהְלֲא ו םִימ ּךיִאָר :הָלָס ףסֹו בקי
 16 םיִקָחֶׁש ּונְתִנ לוק תֹובָע ו םִיַמ ּומרָז :תֹומדְת ּונְרִי ףַא
 9 םיִקָרְב ּוריִאַה לנו ְךֶמַעָר לוָק :ּוָּלַהְִי ּךיִצִצֲ-ףַא
 כ םִיַמַּב ךֶליִבׁשּו ּכְרַד םיּב :ץֶרֶאָה ׁשְֵרִַּו הְָנְר לֶגֵּת
 נג ידיַב ְמִע ןאַצכ ָתיַתְנ :ּעָרֹנ אֵל יֶתְבּקעְו םיִּמִ
 :ןֹהַהָאְו הָׁשֹמ

 9 הע

 א יירְמאֵל םֶכָנא ּוּטה יִתרֹוּת יִּמָע הֶנֲָאה ףֶסֶאָל ליִּכְׂשַמ
 3 רֶׁשֲא :םֶדָקייוְמ תֹודיִח הֶעיִּבַא יִפ לָׁשֶמְב הָחְּתְפֶא :יפ
 4 םםֶהיֵנְּבִמ ! רַחַכְנ אָל :ונָליורּפַמּויֵתֹבַאְו םעֶדו ּונֲעַמָׁש
 ןוימאֵלְפִוועְו הָודְי תיָּלהְּת םיִרָּפִסְמ ןֹורֲחַא ,רֹורְל
 ה לֵאָרׂשִיְּב םָׂש הָרֹותְו בֹקֹעַיְּב ו תודע םֶקָיו :הֶׂשֶע רֶׁשֲא
 6 |ּועְדָי ןַעַמִל :םֶהיֵנְבִל םֶעידֹוהְל ּויֵתֹובֲא-תֶא הֶוְצ רֶׁשֲא
 ז ומיֵׂשָיְו :םֶהיֵנְבִל ּרְּפִסיְו ּומְקִיּודֵקְי םיִנָּב ןֹורֲהַא רֹוּד
 :ּורְצִני וָתֹוצִמּו לֵאיילְלַעַמ ּוחְּכְׁשִי אָלְו םָלְסְּכ םיִהֹלאַב
 א ֹוְּבִל ןיִכַהדאָל רֹוּד הָרֹמּו רֶרֹוס רֹוּד םֶתֹובֵאַּכ ! יְהִי אֵלְו

 5 תֶׁשָקַימור יִקׁשונ םִיַרְפֶאַנְּב:חּור לא-תֶא הָנְמֲאְנראלְ
  ותָרֹותְבּו םיִהֹלֶא תיֵרְּב ּורְמִׁש אֵל :םֶדֶק םוְּב ְּפָה
 וג :םֶאָרָה רֶׁשֲא ויְתֹואְלפְַיִתוליִלֲעוחְּכְׁשִּיַו :תֶכָלָל ּנֲאְמ
 3 עֵקָּב :ןֵעְציהַרְׂש םִיַרְצִמ ץֶרָאְּב אלָּפ הֶׂשָע םֶתֹובֲא דג
 1+ ילָכְו םָמֹי ןנֶֶּב םֶהָני :דְניֹומְּכ םִַמדַו םֶהיִבַּ םִי
 וט תֹומֹרְתִּכ קֶׁיו רֶּכְרִּמַּבםיִרְצ עֵּקְבִי נשא רוַאְּב הֶיַּלַה
 11 ּופיִסֹוַו :םיִמ תוָרָהּנַּכ דֶרֹו עַלָּפִמ םיִלְזנ אצויו : הָּמִר

 5 םֶבָבְלַּב לָארטִניו :הָיִצּב ןֹוָלָע תֹּחְמַל וְליאֹטֲהַל דע
 5 יִַכוֲה ּורְמֶא םוִהֹלאּב ּורְַּדְיַו :םֶׁשְַנְק לֶכֶא-לֶאׂשִל

 :טְמְרּוטְׁשעֶג דְנּוא טְרעֶטיִצעֶג טאָה דְרֶע
 דְנּוא ,געדֶו ןייֵד ןעֶזעוֶועֶג זיִא םַי םעֶד ןיִא 0
 עֶנייֵד דְנּוא ,רעֶסאווַו עֶליִפ ןיִא געֶטְׁש עֶנייַד
 :ןעֶראַועֶג טְנאַקעֶּב טיִנ ןעֶנעֶז טיִרְט
 איו טְרְהיִפעֶג קְלאַפ ןייֵד טְסאָה אּוד 1
 :ןֹרֲהַא דְנּואהשֹמ ןּופ דְנאַה איִד ְךְרּוד ,ףאָׁש

 חע םילהּת

 ַא םעֶנְרעֶפ-- ףפֶא ןופ גְנּוטְכאַרְטעִּב ַא 1
 ןעֶריֹוא עֶרייֵא טְגייֵנ ,הָרֹוּת עֶנייֵמ קְלאָּפ ןייֵמ
 לעוֶו ְךיִא ,לָשָמ ַא טיִמ ליֹומ ןייֵמ ןעֶכאַמְפיֹוא לעוֶו ְּךיִא 2 :ליֹומ ןיימ ןּופ רעֶמְרעוֶו איִד ּוצ
 דְנּוא ,םֶע ןעֶסייוִו ריִמ דְנּוא ,טְרעֶהעֶנ ןעֶּבאָה ריִמ סאָו 3 :ןעֶטייֵצְרעֶּפ ןּופ םיִנעֶטעֶר ןעֶדעֶר

 ןּופ ןעֶנעֶקיילְרעֶפ טיִנ םִע ןעֶלעוֶז ריִמ + :טְלְהעֶצְרעֶד םֶנּוא םִע ןעֶּבאָה ןְרעֶטְלֶע עֶרעֶזנּוא
 דנּוא ראַה םעֶד ןּופ ּביֹול םעֶד ןעֶלְהעֶצְרעֶד ריִמ ,רֹוד ןעֶטְצעֶל םעֶד ּוצ זיִּב רעֶדְניִק עֶּרייֵז
 -םיֹוא טאָה רֶע לייזז 5 :ןּוהְטעֶנ טאָה רֶע עֶכְלעוֶו רעֶדְנּואוְו עֶנייֵז דְנּוא ,טייֵהְקְראַטְׁש עֶנייִז
 טאָה רֶע עֶבְֶלעֶו ,לֵאָרְׂשִי ןיִא הָרֹוּת ַא ןעֶּבעֶגעֶג טאָה דְנּוא ,בֹּקֲעַי ןיִא םיִנָגייֵצ ַא טְלעֶמְׁשעֶג
 ;ןעֶּכאַמ טְנאַקעֶּב רעֶדְניִק עֶרייֵז וצ סֶע ןעֶלאָז אייֵז זַא ,ןְרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא ּוצ ןעֶטאָּבעֶג
 אייז ,ןעֶרעֶז ןעֶריֹוּבעֶג ןעֶלעוֶו סאו רעֶדְניִק איד ,ןעֶסיוו סֶע לאָז רֹוד רעֶטְצעֶל רעֶד יֵדְּכ 6

 עֶרייֵז ןעֶלאָז אייז סאָד 7 :רעֶדְניִק עֶרייֵז וצ ןעֶלְהעֶצְרעֶד םִע ןעֶלאָז דִנּוא ןְהעֶטְׁשְפיֹוא ןעֶלאָז
 אייֵז דְנּוא ,טאָג ןּופ קְרעוֶו איִד ןעֶמעֶגְרעֶפ טיִנ ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,ןעֶּבאָה טאָג ףיֹוא בְנּונְּפאָה

 -עֶנֶּפֶא ןייֵא ,ןְרעֶטְלִע עֶרייֵז איו יֹוזַא ןייַז טיִנ ןעֶלאָז אייז דְנּוא 8 :תֹוצִמ עֶנייֵז ןעֶטיִה ןעֶלאָז
 טְגיטְסעֶפעֶּב ץיִראַה ןייַז טיִנ טאָה רעֶכְלעוֶו רֹוד ַא ,רֹוד רעֶניִנעֶּפְׁשְרעֶדיוו ַא דְנּוא רעֶטְרְהעֶק
 ןעֶנעֶז םאה !םִיַרָּפֶא ןּופ רעֶדְניִק איִד איװ 9 טאָנ טיִמ אייֵרְט ןעֶועזֶועֶג טיִנ זיִא טְסייֵג ןייֵז דֶנּוא
 םעֶד ןּופ גאָט םעֶד ןיִא טְרְהעֶקעֶגְמּוא ְּךיִז ןעֶּבאָה ,רעֶסיִש-ןעֶגיֹוּב טיִמ טְנעֶפאוַועֶּב ןעֶזעועֶג
 ןעֶּבאָה הָרֹוּת עֶנייֵז ןיִא דְנּוא ,טאָנ ןופ תיִרְּב םעֶד ןעֶטְלאַהעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייז 10 :טייֵרְּטְׁש
 רעֶדְנּואוָו עֶנייֵז דְנּוא ,קְרעוֶו עֶנייֵז ןעֶסעֶגְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 11 :ןְהעֶנ טְלאָועֶג טיִנ אייֵז
 םעֶד ןיִא ןּוהְמעֶג רעֶדְנּואוְו רֶע טאָה ןְרעֶמְלֶע עֶרייֵז ראָפ 12 :ןעֶזיוִועֶג אייֵז טאָה רֶע עֶּכְלעוֶו
 טאָה רֶע דָנּוא ,ןעֶטְלאָּפְׁשנצ םִי םאָד טאָה רֶע 13 :ןַעֹוצ ןּופ רְלעֶפ םעֶד ןיִא ,םִיַרְצִמ דְנאַל
 דְנּוא 14 :דְנאַוו ַא אייֹוזַאטְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא רעֶסאוַוסאָד טאָה רֶע דְנּוא ,טְרְָהיִפעֶגְרעֶּביִרַא אייֵז
 -רֶעייַפ ַא טיִמ טְכאַנ עֶצְנאַג איד דְנּוא ,גאַט אייֵּב ןעֶקְלאוָו ַא טיִמ טְרָהיִּפעֶג אייִז טאָה רֶע

 ןעֶקְנּורְּטעֶגְנָא אייז טאָה דְנא ,ןעֶטְלאָּטְׁשעֶג רֶּבְדִמ רעדְןיִא ןעֶזְלעֶפאיַדטאָה רֶע 18 :טֶכיֵל
 ,ןעֶזְלעֶפ ןּופ רעֶסאוו גיִדְנעֶניִרטְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא טאָה רֶע דְנּוא 16 : ןעֶדְנּורְנִּפֶא עֶסיֹורְג ןּופ איו
 ָךאָנ ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא 17 :ןעֶמיֹורְטְׁש אי יֹוזַא טְסיִלְפעֶנְּפּורַא טאָה רעֶסאַוַו םאֶד דְנּוא

 עֶּפְׁשעֶגְרעֶריו טְנְראָצְרעֶד ןעֶּטְסְכעֶה םעֶד ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְגיִדְניִזעֶג םֶהיֵא ןעֶנעֶק רֶהעֶמ
 ּוצ יֵדָּכ ,רעֶצְרעֶה עֶרייֵז ןיִא טאָג טְפּורְּפעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 18 :םיִנעֶטְסיוו רעֶד ןיִא (טְניִנ
 ןעֶּבאָה אייֵז ,טאָג ןעֶנעֶק טעֶרעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 19 :ׁשֶּפָנ רֶעייֵז ראַפ וייַּטְש ןעֶגְנאַלְרעֶפ
 רֶע טאָה זְלעֶפ םעֶד העז 20 ?רָּבְדִמ רעֶד ןיִא שיִט ַא ןעֶטייֵרעֶגּוצ טאָג ןעֶד ןעֶק ,טְגאָזעֶג
 רעֶּבָא רֶע ןעֶק ,טְצייֵלְפעֶג ןעֶּבאָה ןעֶבייֵמ דְנּוא ,ןעֶניִרעֶג טאָה רעֶסאוַו דְנֹוא ,ןעֶנאַלְׁשעֶג
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1041 

 םִימ ּובֹוָזַו ו רוציהֶּכִה ןָה :רָּכְרִּמַכ ןְמְלֶׁש ְךֶרֶעֵל לֶא 2
 ;וָמַעְל רַאְש ןיִכָידסִא תּת לֵכוו * םֶחָל-ִסַנֲה ופְטְׁשִי םיִלָחְּ

 ףא--םנו בֶקֲעַיְב הֵקְׂשִנ ׁשֵאְו רֶּכִעְתִיַו הָוהְי עֶמֶׁש ! ןֵכָל 2
 ּוחְטִב אֵלְו ם יִהלאַב ּונֵמָאָה אֵל יִכ :לֵארְׂשִיִב הָלָפ 2
 :חָתֶּפ םיָמָׁש יִתְלִדְו לַעמִמ םיִקָחְׁש וצָיו :תָעָׁשיִּב
 טבֶחֶל ;ומָל ןמָנ ִיַמָׁשַנְרּו לֶכֲאָל ןֶמ םֶהיֵלֲע רַמְמַּמ 4

 םיִדָק עַּסַי ;עַבְׂשְל םֶהָל חַלֶׁש הּדיֵצ שיִא לֵכֲא סיִריְּבֲא
 רָאְׁש רֶּפְעֶּכ םֶהיֵלֲע רֵטְמה :ןָמיֵח יזְעְּב .גהנָיַו םִיָמָׁשַּב ?

 ביִבָס ּוהְנֲחַמ בֵרֵקְּב לפי :ףנּכ ףִש םיִמָ ליִחְכּו

 ;םבָהָל אָבָי םֶאְתְו רַאְמיְבְשִילְכאו :וָתֹכְשִמְל
 הָלָוםיהלֶא ףַאְו :םֶהיִפְּב םֶלְכָא דו םָתְואַּתִמ ורקאל

 -לֶכּב :ַעיִרְכִה לֵאָרְׂשִייָרּוחְבּו םֶהֹמְׁשִמְּב גֹרֲהיו םֶהָב 2
 יײְבֶהְּב -לֵכָיַו :ויְתֹאְֹפְִּב ּויִמָאָה אֵלְו דיע יאְמה תאְו
 ובְָׁ ּוהוָׁשְרִדּ םֶנְרַה-סָא לֶהֶּבַכ םֶתֹוֹנׁשֹו םֶהיֵמְי

 :םלאג לע לָאז םדוצ םִלֲאייכ וכי לָאז הל
 א םֶּכִלְו :וְליּוכוַכְי םֶנֹושְלִבּו םֶהיִפְב ּודֹוְּתַפַר * ;ז
 אָלְו זֶע רֵּפַכְי ו םּוחַר אוָהְו :ןתיִרְבִּב ּונְמָאָנ אֵלְו ָמִע 5

 חע םילהת

 !קְלאָפ ןייז ראָפ ׁשֹייֵלְפ ןעֶטייֵרגְנָא ְּךיֹוא
 -ךעֶד סֶע טאָה ראַה רעֶד ןעוֶו ,םּוראָד 1
 דְנּוא ,ןעֶראָוע} גיִנְראָע רֶע זיִאיֹוזַא ,טְרעֶה
 ןעֶדְנּוצעֶגְנָא בֹקֲעַי ןיִא ויִא רֶעייֵפ ַא
 -עֶגְפיּוא ןְראָצ ַא זיִא ְּךיֹוא דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג
 אייֵז לייֵװ 22 :לֵאָרְׂשִי ןעֶנעֶק ןעֶנְנאַג
 אייז דְנּוא ,טאָג ןיִא טְּביֹולְגעֶג טיִנ ןעֶּבאָה
 עֶנייֵז ףיֹוא טְרעֶכיִזְרעֶפ טיִנ ְּךיִז ןעֶּבאָה
 איד ןעֶטאָּבעֶג טאָה רֶע דְנּוא 23 :ףֶליִה
 טאָה רֶע דְנּוא ןעֶּביֹוא ןופ ןעֶקְלאו
 ;לעֶמיִה ןּופ ןעֶריִט איִד טְכאַמעֶגְפיֹוא
 -עֶר טְכאַמעֶג אייֵז ףיֹוא טאָה רֶע דְנּוא 4
 לעֶמיִה ןּופ ןְראָק דְנּוא ,ןעֶסֶע ּוצ ןֶמ ןעֶנעֶכ
 רעֶדעֶי 28 :ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז רֶע טאָה
 ןּופ טיֹורְּב סאָד ןעֶסעֶגעֶג טאָה רעֶגיִצְנייַא

 רֹכַו :וְתָמֲחלְּכ ריִעְיאָלְווָפִא ביִׁשְהִל הֶּבְרהְו תיִחְׁשִי
 ּהְָמִי הָּמָּכ :בׁשָי אֵלְו ךלוה ַחר הָּמֵה רָׁשָבְּכ מ

 שור לֵא יָּפַו ּובּׁשי :ןיְמיִׁשיִב ּוהּוביִצֲעַ רֵּבְדִמַב
 :ָצייעמ םֶדָפ-רְׁשֶא םוז וָיתִ יכתאל : :חְִה לֵאְרְׂשִי

 פיו ;ןעציהדׂשִּב ויתְֹומֹ ָתותִא םִיַרְצִמַּב םעירָׁשֲא
 ברָע םֶהֶּב חַּלׁשְי :ןוְׁשִי-לַּ םילזנ } םֵהיִר םֶֶל המ
 םֶעיִניו םָלּבְי ליִסְחַל ןתו :םֶתיִחְׁשִּתַו עדְרַפְצּו םְֵכאָו 4

 סו :לָמָנֲחַּב םֶתֹומְקׁשְ םָנפִנ דָרְּבכ גֵרַהְי :הָּבְראְל
 וַַא וו חל ;םיִפָׁשְרָל םֶהיֵנְקִמּו םֶריִעְב ב דֶרְּבִל 9

 ביִמָנ םלַפְי :םיִעָר יִכֲאְלְמ תל הָרָצְו םֵעָח הָרְבֶע

 איוֵז טאָה רֶע .(םיִכָאְלַמ) עֶקְראַטְׁש איִד
 טאָה רֶע 26 :ןעֶניִטעֶז םּוצ זייַּפְש טְקיִשעֶב

 רעֶמְנּוא דְניוִו-חַרְזִמ ַא ןעֶזאָלְּב טְזאָלעֶג
 עֶנייֵז טיִמ טאָה רֶע דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד
 :םֶרְהיפעֶג דניו םֹורָד םעֶד טייֵהְקְראַטְש

 -עֶר טְכאַמעֶג אייֵז ףיֹוא טאָה רֶע דְנּוא 7

 איז דְנּוא ,ּביֹוטְׁש איז יֹוזַא שייֵלְפ ןעֶנעֶג

 :לעֶנעֶפ עֶטְלעֶגיִלְפעֶג ;םיִמָי איִד ןּופ דְמאַז
 ןיִא ןעֶלאַפ טְזאָלעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא 8

 אייז דְנּוא ,ןעֶסעֶגעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 20 :ןעֶגְנּוניֹואוְו
 -אָה אייז 30 :טְּכאַרְּבעֶנ אייֵזּוצ רֶע טאָההָזַאֵּת עֶנעֶנייֵא עֶרייֵז דְנּוא ןעֶראוָועֶג טאַז רֶהעָז ן

 ןעֶזעוֶועֶג ְּךאָנ זיִא ןעֶסֶע רֶעייֵז ;(ןעֶטְסּולִג הָוַאֵּת עֶרייֵז ןּופ טְרְהעֶקעֶנַּפָא טיֵנ ְּךאָנ יז ןעֶּב
 טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹוא אייֵז רעֶּביִא זיִא טאָנ ןּופ ןְראָצ רעֶד דְנּוא 1 ;ליזמ ומ רֶעייֵז ןיִא
 :ןעֶנאָּלְׁשעֶגְרעֶדיִנֶא לֵאָרְׂשִי ןּופ טייל עְֶנּוי איד טאָה רֶע דְנּוא ,עֶטעֶפ עֶרייז ןיִא ןענאע
 עֶנייַז ןיִא טְּביֹולְנעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְגיִדְניִזעֶנ ָּךאָנ אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶנעוֶוְטְסעֶד ןּופ 2
 עֶריוַז דְנּוא ,(לָבָהנ ןעֶטייֵקְׁשיִראַנ ןיִא טְנעֶלְרעֶפ געֶט עֶרייֵז טאָה רֶע דְנּוא 24 :רעֶדְנּואוְו
 טְׁשְראָפעֶג םֶהיֵא אייז ןעֶּבאָה יֹוזַא ןעֶנאַלְׁשעֶג אייֵז טאָה רֶע ןעדֶו 4 ;קעדׁש ןיא ןעֶרְהאָי
 ןעֶּבאָה אייז דְנּוא 22 :(טְנְנאַלְרעֶפ) טְכּוזעֶג טאָג ןעֶּבאָה דְנּוא הי הָבּוׁשְּת ןעֶּבאָה דְנּוא
 ;רעֶזעֶלְרעֶד רֶעייֵז זיִא טאָנ רעֶטְסְכעֶה ףעֶד דְנּוא ,ָלעֶפ רֶעייֵז זיִא טאָנ זַא טְנאָמְרעֶד יז ִז
 ןעֶּבאָה גְנּוצ עֶרייַז טיִמ רעֶּבָא ,ליֹומ רֶעייֵז טיִמ טעֶרעֶנְרעֶּביִא םֶהיֵא ןעֶּבאָה א אייז דָנּוא 6
 טייֵרְּבעֶּנְנָא םֶהיֵא טיִמ ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא ץְראַה רֶעייֵז דְנּוא 37 :טְנעֶקייֵלְרעֶפ םֶהיֵא אייֵז
 -מָראַּב ַא ויִא רֶע רעֶּבָא 28 :תירְּב ןייַז ןיִא אייֵרְט ןעֶזעוֶועֶנ טיִנ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא (טְכעֶר)
 רֶע דְנּוא ,ןעֶּבְראָדְרעֶפ טיִנ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶּבעֶגְרעֶפ דְניִז איִד טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶגיצְרעֶה
 ןְראָצְמיִרְנ ןעֶצְנאַג ןייז טְזאָלעֶג טיִנטאָה רֶע דָנּוא ,ןְראָצ ןייַז ןעֶרְהעֶקּוצִּפָאטְרְהעֶמְרעֶפטאַה
 קעוֶוַא טְהעֶנ טְסייֵג רעֶד ןׁשייֵלַפ ראָנ ןעֶנעֶז אייַז זַאטְקְנעֶדעֶנ טאָה רֶע לייוַו 39 :ןעֶקעווְרעֶד
 טְניִנעֶּפְׁשעֶגְרעֶדיוִו םֶהיֵא ןעֶגעֶק אייֵז ןעֶּבאָה לאָמ ליִפ איז 40 :קירּוצ טיִנ ָּךיִז טְרְהעֶק דְנּוא
 -קירּוצ ןעֶּבַאָה אייֵז דְנּוא 41 ?ןֹומיִׁשָי ןיִא טְּביִרְטעֶּב םֶהיֵא ןעֶּבאָה דֵנּוא ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא
 :טְּביִרְמעֶּב אייֵז ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶניִלייֵה םעֶד דְנּוא ,טְפּורְּפעֶג טאָנְועֶּבאָה דְנּוא טְרֶהעֶקעֶג
 -םיֹּוַא אייז טאָה רֶע סאו גאָט םעֶד (רעֶדָא) ,דְנאַה עֶנייַז ןַא טְקְנעֶדעֶנ טיֵנ ןעֶּבאָה אייֵז 2
 ,םִיַרָצִמ ןיִא ןּוהְטעֶנ ןעֶבייֵצ עֶנייַז טאָה רֶע ןעוֶו 43 :(רעֶנְנעֶרְדעֶּב) דְנייַפ םעֶד ןּופ טְזעֶלעֶג

 עֶרייֵז םורַא והָנֲחַמ ערייז ןּופ ןעֶטיִמ

 לְנעֶד

 טְרְהעֶקְרעֶפ ןעֶכייֵמ עֶרייֵז טאָה רֶע דְנּוא 4 :ןַעצ ןּופ רְלעֶפ םעֶד ןיִא רעֶדְנִּדאוו 2 דַנּוא

 טאָה רֶע 42 :ןעֶקְניִרְט טְנעֶקעֶג טיִנ אייֵז ןעֶּבאָּה רעֶסאַוַו יי עֶרייֵז דָנּוא טּולַּב ּו ּיצ

 ׁשעֶרְפ דְנּוא .טְנעֶלְרעֶפ אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא (רעֶפיִצעֶגְנּוא) בֹרָע ןייֵא טְקיִׁשעֶמנאאייַז ףיֹוא
 ליִסָח םעֶדּוצ טְכּורַּפ עֶרייַז ןעֶּבעֶנעֶג טאָה רֶע דְנּוא 46 :ןעֶּבְראָדְרעֶפאייַזןעֶּבאָה אייֵזעֶכְלעַו

 -עֶנ לעֶגאָה םעֶדָּדְרּוד קאַָטְשְנייוו רֶעייֵז טאָה רֶע 47 :קיִרעֶׁשייַה םעֶדּוצ טייֵּבְרַא עֶרייז דַנּו
 (תֹומַהְּב)היִפ רֶעייֵז ָךיֹוא טאָה רֶע 48 :טְסאָרְפ טיִמ רעֶמייֵּב-רעֶּבְליֹומ עֶרייַז דָנּוא , א
 טאָה רֶע 49 :ןעֶציִלְּב איִד ּוצ ,(ןעֶדְרעֶה) םעֶדאַטְס עֶרייַז דְנּוא ,ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא = םעֶד
 עֶנייֵא דְנּוא ,(הָרָצ) סיִנְנְנעֶרְדעֶּב דְנּוא ,ןְראָצ-הֶּטּואוָו ,ןְראָצְמיִרְנ ןייַז טְקיִׁשעֶנ אייז ףיוא

 גנוקישנא



 םילהת
 רֶע 20 :םיִכָאְלַמ עֶטְכעֶלְׁש ןּופ גְנּוקישְנָא
 ,ןָראָצ ןייַז ּוצ געֶטְׁש ַאטְכאַמעֶג ְךייֵלְג טאָה
 ןּופ ןעֶטיִמְרעֶּפ טיִנ ׁשֵפָנ רֶעייֵז טאָה רֶע דְנּוא
 ּוצ ןעֶּבעֶל רֶעייֵז טאָה רֶע דְנּוא ;טיֹוט םעֶד
 רֶע דנּוא 21 :ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא טְסעֶּפ רעֶד
 ,םִיַרְצִמ ןיִא םירֹוכְּב עֶלַא ןעֶגאָּלְׁשעֶג טאָה

 -עֶג איִד ןיִאטְּפאַרְק עֶרייֵז ןּופ עֶטְׁשְרֶע איִד
 ןייַז טאָה רֶע דְנּוא 22 :םח ןּופ ןעֶטְלעֶצעֶג

 רֶע דֶנּוא ,ףאָׁש איז ןעֶהיִצ טְכאַמעֶג קְלאָפ
 רעֶד ןיא עֶדאַטְסַאאיוװ טְרְהיִפעֶג אייֵז טאָה
 -ְךעֶכיִז ןיִא אייֵז טאָה רֶע דְנּוא 28 :רָּבְדִמ
 טיִנ ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז סאָד ;טְרָהיִפעֶג טייֵה
 סאָד טאָה דְנייַפ עֶרייֵז רעֶּבָא ,ןעֶּטְּכְראָפעֶג
 -עֶג אייז טאָה רֶע דְנּוא 24 :טְקעֶדעֶּב םִי
 םעֶד ּוצ ,ץענעֶרְג עֶניִלייַה עֶנייֵז ּוצ טְכאַרְּב
 דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵז םאִו גְראַּב ןעֶניִזאָד
 :(טְפיֹוקעֶג רעֶדָאו ןעֶּבְראַוְרעֶד טאָה
 -ךעֶּפ רעֶקְלעֶפ אייֵז ראָפ טאָה רֶע דְנּוא 5
 טְכאַמעֶג אייז ראָפ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶּביִרְמ
 לייֵהְטְּבְרֶע ןייֵא רּזנְׁש איד ָּךְרּוד ןעֶלאַפּוצ

 ףהיל
 1042 טע הע

 יג יו :ריִנְסִה רָבָּדִל םֶתְיחו םָׁשְפִנ תֶוָּמִמ ךֶׂשֶחיאִלּוּפַאְל
 55 עמו ;םֶהייֵלֲהֶאְּב םיִנֹוא תיִׁשאֵר םִיָרְצִמְּב רוכָּב--לֶּכ
 :3 אצלְו חַטֶבָל םָחניו :רּבְרִַּּב רֶדֹעָכ םֶנהניו מע ןאָצּכ
 58 וָׁׂשְרָק לּובנ-לֶא םֵאיִביַו :םיה הִֶּּכ םֶליֵבְיוא-תֶאְ ודָחָפ
 הנ לֶבחְּ םליפיו םיונ םֶהינְּפִמ ׁשֶרָנּו :יניִמְי הָתְנָק הָז-רַה
 55 ּורְמָו ּיֵַנָיַ -ןלֵאָרְׂשִי יִמְבִׁש םֶהיֵָהְֶמ שי הָלֲחַנ
 יז ּוהְגִבּונפִיַו :ּודמָׁש אֵל ווְתֹודֲעְ ןִולָע םילָא--תֶא
 58 םֶתֹומָבְב ּוהְסיעְכַו :הָיִמְר תֶׁשֶקְּכ ּוכְּפִהְנ םֶתֹוכֲאַּכ
 59 םֵאְמִיַו רֵּבעְִּיַו םיִהֹלֲא עַמֶׁש והא תל
 ,ט !םֶדָאִ ןֵכִׁש לֶהֹא ולׁש ןּכְׁשִמ ׁשו לֵאָרשיִב דאְמ
 1 ּוָמִע בֶרֶחִל רגסו 7 ֹוְּתְרַאְפִתְו זִע ֵבְׁשל ּתי
 : אֵל וומלותבּו ׁשֵא-הָלְכֶא ויָרּורַּב רָּבעְתִה ותלֲחְנְבּו
 5 ץקי ּ!הָניֵּכְבִת אֵל וִֹנמְלַאְוולָפָנ בֶרחַּבויָנֲהְכ :ולְלֹוד
 : תַּפְרֶח רֹהָא ויָרְצ די :ןַײמ ןנורתמ רֹּבִנְּ יִנֹדֲאוןְׁשיִּ
 יד אל םִיַרְפֶא טְבָׁשְבְו וי לֶהָאְּב םֵאְמִַו ;ומָל ןֵתָנ םֶלֹוע
 68 :םֶהָא רֶׁשֲא ןויִצ רַה-תֶא הָדּוהְי טְבָׁש-תֶא רַחְביַו :רֶהָב
 59 רַחְבו :םֶלֹועָל ּהָדְסִי ץרָאּכ וָׁשָּדקִמ םיִמְרמְּכ ןֵָו
 : וָאיִבָה .תֹולָעי רַחַאֵמ ;ןאֹצ תֶאלְמִמ ּוהְחָּקִיו ורְבַע דָוָדִּב
 0 ָבְבִל םֵתְּכ םִעְרו :ֹתְלֲהַנ לֵאָרשִיְב = בֵקִעִיּב תֹועְרִל
 ;םָהני פַכ תֹונּובְתִבּו

 םע םע
 א דזרָא ּואְמָט ּךֵתלֲחַנְּב ו םינ ּואָּב םיהלֶא ףֶסֶאְל רומזמ
 2 םלבנדתֶא ונְתָנ : םייעל םֶלָׁשּורי-תֶא ּומָׂש ךֶׁשְרָק לָכיה
 ;ץרָא-ֹתְְַל ּךיֶדיִַח רֵׂשְּב םִִמָׁשַה ףָֹעְל לֶכָאמ ְךֶלְבע
 3 ינייָה :רבוק ןנו םִַלָׁשּורְי תֹוביִבְס םִמּכ ! םִמָד וכְפָׁש
 ה הָוהְי הָמ-רע וניתֹובֹיִבְסִל קו גל ּונינְׁשִ הָּפְרח

 י ֵאֹורחמַהְךְֵׁש :ךֶתֶאְנק שַאדמְּכ רֵעְּבִּת חל ףֶכאַּ

 ןיִא ןעֶניֹואוְו טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,(הָלֲחַנו

 :לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִטָבְׁש איד ןעֶטְלעֶצעֶג עֶרייַ
 דְנּוא טְפּורְּפעֶג ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא 6
 ןעֶטְסְכעֶה םעֶד ןעֶנעֶק טְגיִנעֶּפְׁשעֶגְרעֶריוו
 -ָפֶא ןעֶּבאָה אייֵז טְרֶעייֵנ 27 :טיִהעֶג טיִנ אייז ןעֶּבאָה (הָרֹוּת איד עֶמיִנְגייֵצ עָנייֵז דְנּוא ,טאָג
 ןעֶראוָועֶג טְרָהעֶקְרעֶפ ןעֶנעֶז אייֵז ,ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵז איו טְשְלעֶפעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא טְרֶהעֶקעֶג
 ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ,תֹומָּב עֶרייֵז טיִמטְנְראָעְרעֶד םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז 28 :ןעֶגיֹוּב רעְׁשְלאַפ ַא איו
 טְרעֶהעֶג סאָד טאָה טאָג ןעוֶו 20 :טְכאַמעֶג גיִטְכיִזְרעֶפייֵא רעֶדְליִּבְנעֶצעֶנ עֶנייֵז ָּךְרּוד םֶהיֵא
 רֶע דְנּוא 60 :טְסּואיִמְרעֶפ רֶהעֶז לֵאָרְׂשִי טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג טְנְראָשְּרעֶד רֶע זיִא יֹוזַא

 ןעֶׁשְנעֶמ רעֶטְנּוא טאָה רֶע ןעֶבְלעוֶו ןיִא טְלעֶצעֶג סאָד ,טְזאָלְרעֶפ הֹולִׁש ןֶּבְׁשִמ ןייֵז טאָה
 -ךעֶה עֶנייֵז דְנּוא ,ןעֶּבעֶגעֶג טְכאַמ עֶנייֵז טְפאַׁשְנעֶבְנאַפעֶג ןיִא טאָה רֶע דְנּוא 61 :טְניֹואוְועֶנ
 דְרעוֶוְׁש םעֶד ּוצ קְלאַפ ןייֵז טאָה רֶע דְנּוא 62 :רעֶגיִדייֵלעֶּב םעֶד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא טייקְּכיל
 עֶגְנּוי עֶנייֵז 64 :ןעֶראוָועֶנ טְנְראָצְרעֶד רֶע זיִא לייֵהְּטְּבְרֶע ןייֵז רעֶּביִא דְנּוא ,ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא
 עֶנייַז 04 :ןעֶראוָועֶגטֶעייֵרְפעֶג טיִנ ןעֶגעֶז ןֶעיֹרְפְִנּי עֶנייז דְנּוא טְנעֶרְּבְרעֶפ רֶעייּפַא טאָהטייַל
 ;טְנייוִזעֶּב טיִנ אייֵז ןעֶּבאָה תֹונָמְלַא עֶנייֵז דְנּוא ,ןעֶלאַפעֶג דְרעוֶוְׁש םעֶד ְּךְרּוד ןעֶנעֶז םיִנֲהֹּכ
 רֹוּבִנַא איזזיֹוזַא ,ףאָלְׁש םעֶד ןּופ רעֶנייֵא איז יֹוזַאטְכאוַועֶגְפיֹוא ְּךיִז טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 2
 אייז טאָה רֶע ,ןעֶנאַלְׁשעֶג ְךיִז רעֶטְנּוא דְנייַפ עֶנייִז טאָה רֶע דְנּוא 66  :ןייוֵו םעֶד ןעֶנעוֶו טייֵרְׁש
 דְנּוא ,ףֵסֹוי ןּופ טְלעֶצעֶג סאָד טְסּואיִמְרעֶפ טאָה רֶע דְנּוא 67 :ןעֶּבעֶנעֶג דְנאׁש עֶביִּבֲע עֶנייֵא ּוצ
 םעֶד טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא טאָה רֶע טְרֶעייֵנ 68 :םִיַרְפֶא טֶבִׁש םעֶדטְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא טיִנטאָה רֶע
 -ָניִלייַה ןייֵז טְעיֹוּבעֶנ טאָה רֶע דְנּוא 69 :ּביֵל טאָה רֶע ןעֶכְלעוֶו ןֹויִצ :ְראַּב םעֶד הָדּוהְי טֶּבִׁש
 טאָה רֶע דנּוא 70 :טְניִטְסעֶפְדְנּורְגעֶג גיִּבִע ףיֹוא טאָה רֶע עֶבְלעוֶו דֶרֶע איִד איז ְךיֹוה יֹוזַא םּוהְמ
 ןּופ 71 :ןעֶלאַטְׁש-ףאָׁש איד ןּופְןעֶמּונעֶגםֶהיֵאטאָה רֶע דְנּוא ,דוָד טְכעֶנְק ןייֵזטְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא

 ןייַז בקֲעַי (ןעדייוו) ןְרעֶטיִפ וצ יִדְּכ ,טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא רֶע טאָה ףאָׁש עֶדְנעֶגייִז איִד רעֶטְנּוא
 ןּופ טייֵקְצְנאַג איִדְּדאָנטעֶרייוִועֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא 72 .:לייֵהְטְּבְרֶע ןייֵז לֵאָרְׂשִי דְנּוא ,קְלאַפ
 :טְרְהיִפעֶג אייֵז רֶע טאָה דְנעֶה עֶנייֵז ןּופ טייקְגיִדְנעֶטְׁשְרעֶפ איד טיִמ דְנּוא ,ץְראַה ןייז

 טע םילהת

 אֵמָט ןעֶּבאָה אייֵז ,לייֵהְטְּבְרֶע ןייד ןיא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז םִיֹוג איִד ,טאָג ָא---ףָסֶא ןּופ גְנאַזעֶג א 1
 אייז 2 :טְכאַמעֶנ ןעַּפיֹוהְנִייִטְׁש ַאּוצ םִיַלָׁשּורְי ןעֶּבאָה אייֵז ,טְסאַלאַפ ןעֶניִלייֵה ןייִֵדטְכאַמעֶג
 ,לעֶמיִה ןּופ לעֶגעֶפ איִד ּוצ זייַּפְׁש ראַפטְכעֶנְק עֶנייד ןּופ רעֶּבייֵל עֶטיֹוט איד ןעֶּבעֶנעֶג ןעֶּבאָה
 -אז איו טּולְּב רֶעייֵז ןעֶּבאָה אייֵז 8 :דְנאַל םעֶד ןּופ תֹויַח איִדּוצ עֶמּורְפ עֶנייֵד ןּופ ׁשייֵלַּפ םאָד
 :ןעֶּבּורְגעֶּב לאָז םִע רעֶזְועֶזעוֶועֶג רעֶנייק זיִא סֶע רֶנּוא .םִיַלָׁשּורְי םזרַאםֶגְניִר ןעֶסאָגְרעֶּפ רעֶמ
 סאו איִד ּוצ גְנּוטְּכַאְרעֶפ דְנּואטאָּפְׁש ַא ,דְנאַׁש צ םיִנֵכְׁשעֶרעֶזְנּוא אייּב ןעֶראווְועֶג ןעֶנעֶז ריִמ 4
 ןְראָצ ןייֵדטעוֶו ? ןעֶנְראָצ גיִּבִע ףיֹוא אזד טְסעוֶו ,ראַהָא ,גְנאַל אי זיִּב 5 :סֶנּוא םזרַא ןעֶנעֶז

 איוו 66*



 טעפ 8 להת 1042

 ןְראָצ ןייַד סיֹוא םיִג 6 ?ןעֶגעֶרְּב רֶעייֵפ איו אל ךֶמִׁשְּב רֶׁשֲא תוכָלְמִמ-לַעו וְאַל רֶׁשֲא םינה

 -רֶעְנָא טיִנ ךיד ןעֶּבאָה סאוָו םִיֹוג איד ףיֹוא .ררֶּכְוִּת לַא :יּמָׁשַה ּוהָָלד תֶ בקעי-תֶא לֶכֶא יִּכ אֵדָק :
 סאו עֶכייֵרְניִנעֶק איִד רעֶּביִא דְנּוא ,טְנעֶק ! למי ר ְךימָחִר יי רַהְמ שי שאָר תֶלֹועֹונָל

 ' 5 : י רַּפֹכְו גל ְּצַה ֵדְ ְךמְׁש-דובְּכ רָבּד"ל קֵע ישי יהלֲא | נרזפ 9
 :ןעֶמאָנ ןייַד ןעֶפּורעֶגְנָא טיִנ ןעֶּבאָה : 2

 ןעֶסעֶנעֶגְפיֹוא בֹקֲעַי טאָה ןעֶמ ןיִראָו 7
 הָדיֵא םִיֹוגַה מאי | הֶּמִל :דֶמְׁש ןעֶמְל יימאט--לַמ י

 : :ךיפְׁשַה ךיִדְבִעיַה תַמקִנּונניעְל םינַּב עַד םֶהיֵהְלֶא

 :טְסיוִוְרעֶּפ אייז ןעֶּבאָה גְנּוניואוְו עֶנייַז דָנּוא ;הָתומְתִיַּב רַתָֹּדעוְולֶדָנּכ רִסָא תקַאְד ָינפִל אָֹבָּת 1

 ןעֶקְנעֶרעֶג טיִנ םֶנּוא ןעֶנעֶק טְסְלאָז אּוד 8 .ֶפְרַה רֶׁשא םָתָפְרַח םְיִ-לֶא םִַתעבׁש נִכְׁשִל בו

 ,ןרעֶטְלֶעַרּואנ עֶטְׁשְרִֶע איד ןּופ דֶניִז איִד .םלשל ל הָדיִנ ךקיערמ ןאַצ! מינא נָא
 םֶנּוא רעֶּביִא לעֶנְׁש תֹונָמֲחַר ןייד ָּךאָד זאָל :דֵתלַהְּתרּפְַנ ריִָו רוְל
 טְמעֶרּזאְרעֶּפרְהעֶז ןעֶנעֶז ריִמןיִראוָו ,ןעֶמּוק | : פ

 רעְֶנּוא ןּופ טאָג ָא ,םְנּואְףְלעֶה 9 :ןעֶראוָועֶג 8 יה 6 ה סי יה א יי

 ןעֶמאָנןיד ןּופ רֹובָּב עד ןעֶנעוֶו תֵליה סא יי עא
 *ָנּוא ּבעֶגְרעֶפ דְנּוא ,ליִצמ סְנּוא אייֵז דְנּוא הֶרֹוהְי :הָעָׁשו די 2 רָאָהְ א ר :ּונָל
 :ןעֶנעֶו סיִנעֶמאָנ ןייַד םּוא דְניִז עֶרעֶז םֶּתְלִכָאָה :ףמעו תַלִפְתּב תנַשְפי יתד תֶואְבצ םיָתלַא
 ואוְו ,ןעֶנאָז םִיֹונ איד ןעֶלאָז םאָוְראַפ 10  ןֹדִמ יְִמִׂשְּת :שיִלָׁש תֹעָמְדִּבומְֹׁשַּתַו הְָמִּד םָחָל ז
 ןעֶרעֶוֶו טְנאַקעֶּב זאָל ?טאָב רֶעייֵז זיִא ּונֵביִׁשֲה תֹוָאְבֶצ םיהלֶא ;מָל"ונֲעלִי רעביא ננְׁשִל 8

 איד ןעֶניֹוא עֶרעֶזְנּוא ראָּפ םִיּוגאיֵדרעֶטְנּוא הי קא } יב ער 4 דו ראהי

 סאוָוטְכעֶנק ענייד ןופ טּולָּבםעֶדראַפ הָמְקִנ  טהיריצְק חלשת :טא ראה א הע םי וכל
 ְךאָד זאָל 11 :ןעֶראָועֶג ןעֶסאָגְרעֶפ זיִא = -טָכ הא היד ָתְצְִפ הָמִל .:ָהִתוְִו ח טי
 ושיע תר יי 2ש א 6 . -+ 2

== 8 ' 
 יז ,

 איִד ןּופ ןעֶצְפיִז םאָד ןעֶמּוק ריִד ראָפ ;הנִעְִי רְט : ףעימ ריִזֲח הִָמְסְרי +ךרָר יִרְבָל
 ןייד ןּופ טִייקְסיֹורְנ איד ְּךאָנ ,עֶנעֶגְנאַפעֶנ ןִמָנ ךֹקְפֹו הארו םִָמָׁשִמ טֵּכַה אְנ בָש הֹואָבְצ םיָקלַא וט
 סאָנ רעֶדְניִק איד (ְךאָד) ָעייֵרְפעֶּב ,םעֶרָא :ְךֵל הֶּתְצַמִא ן ןכ- לו ךֵימְי הְָמַל-רָׁשֲא הָנִבַו :תא) :
 ּבעֶנ דְנּוא 12 :טיוט םּוצ (טייֵרעֶּב ןעֶנעֶז לד אי א רע 8 טי יי 2 :
 םעֶזּוּב רֶעיַיַז ןיִא םיִנֵכְׁש עֶרעֶזְנּוא ּוצ קיִרּוצ טייל 7 6 ר* - =
 ;ראַה ָא טְרעֶטְסעֶלעֶנ ְּךיִד ןעֶּבאָה אייֵז עֶכְלעוֶו טיִמ גְנּורעֶטְסעֶל איד ראַפ ,לאָמ ןעֶֶּביִז
 גיִּבִע ריד ןעֶלעוֶו ריִמ ,עֶדייוֵו עֶנייֵד ןּופ ףאָׁש איִד דְנּוא ,קְלאָפ ןייַד 6 ריִמ רעֶּבָא 3
 ;ּביֹול ןייד ןעֶלְהעֶצְרעֶד ריִמ ןעֶלעֶֶו רֹ זצ רֹוד ןּופ ,ןעֶקְנאַד

 פ םילהת
 ןּופ (טריִה ְּךּוטְסאַּפ אּוד ָא 2 :גְנאַזעֶג ַא-- ףֶסֶא ןּופ ,תּורֵע םיִנֵׁשֹׂש ףיֹוא רעֶנְניִז םעֶד ּוצ
 ןעֶׁשיוִוְצ טְניֹואוְו סאָו רעֶד ;ףאָׁש איִד איו ףֵסֹוי טְסְרְהיִפ אּוד סאָו אּוד !םעֶנְרעֶפ ר

 -קְראַטְׁש איד קעֶוְרעֶד הָׁשַנְמ דְנּוא ןיִמָיְנִּב דְנּוא םִיַרְפֶא ראָפ 3 !ראָפ טְכייֵַל ,םיִבּורַּכ איִד
 ןעֶּטְכייֵל םיִנָּפ ןייֵד זאָל דְנּוא ,קירּוצ סְנּוא רֶהעֵק ,טאָג = :ףֶליֵה ּוצ םֶנּא םּוק דְנּוא ,טייֵה
 ןייד) אּוד טְסְכיֹור נְנאַל איו זיִּב ,תֹואָּבְצ טאָנ ,ראַה ָא 5 :ןייַז ןעֶפְלאָהעֶג -!יִמ ןעֶלעֶֶו יֹוזַא

 ןיִא טיֹורְּב ןעֶסֶע טְכאַמעֶג אייֵז טְסאָה אּוד 6 קלאפ ןייַד מט טעֶּבעֶנ םעֶד ןעֶנעֶק (ןְראָצ
 :סאָמ ןעֶניִכאַפיאייַרְד ַא ןיִא ןעֶרעֶרְט טיִמ ןעֶקְנּורְמעֶנְנָא אייֵז טְסאָה אּוד דְנּוא ,ןעֶרעֶרְט
 -אָּפִׁש דְנייפ עֶרעֶזְנּוא דְנּוא ,םיִנֵכְׁש עֶרעֶזְנּוא ראָפטייֵרְטְש םּוצ טְכאַמעֶנ םֶנּוא טְסאָה אּוד 7
 םיִנָּפ ןייֵד זאָל דְנּוא ,קירּוצ םֶנּוא רֶהעֶק ,ןעֶראַׁשְרעֶה איִד ןּופ טאָג = 8 :ָּךיִז ןעֶׁשיִוְצ ןעֶמ
 קאָּטְׁשְנייוַ ַא ןעֶגיֹוצעֶנְסיֹורַא טְסאָה אּוד 0 :ןעֶרעֶו ןעֶפְלאָהעֶג ריִמ ןעֶלעֶו יֹוזַא ,ןעֶטְבייל
 אּוד 10 :טְצְנאַלְפעֶגְנייַא אייֵז טְסאָה אּוד דְנּוא ,ןעֶּביִרְטְרעֶפ םִיֹונ איִד טמא אּוד ,םִיַרְצִמ ןּופ
 -ָנייֵא לעֶצְראוָו עֶרְהיִא טאָה איִז דנּוא .,(טְכאַמעֶג ץאַלְּפ ַאנ טְמיֹורעֶ;ְסיֹוא אייז ראַפ טְסאָה
 איד ןעֶנעֶז ןעֶטאָׁש רֶהיֵא טיִמ 11 :דְנאַל סאָד = לּופ טאָה איֵז דֶנּוא ,טְלעֶצְראַוָועֶנ
 רעֶמייֵּב-רעֶדעֶצ איִד איז ןעֶראוָועֶג ןעֶנעֶז) ןעֶגייוְצ עֶרָהיֵא דנּוא 0 ְךעֶועֶנ טְקעֶדעֶּב גְרעֶּב
 ָךייֵט םּוצ זיִּב דְנּוא םַי םעֶד ּוצ זיִּב טְקעֶרְטְׁשעֶגְסיֹוא ןעֶנייוַוְצ עֶרְהיֵא טאָה איֵז 12 :טאָנ ןּופ
 -לעֶו רעֶרעֶדעֶי סאָד ,ןעֶכאָרְּבעֶגְנייַא ןעֶמיֹוצ עֶרְהיִא אּוד טְסאָה םּור אז 13 ;ןעֶנייוַדְצ עֶרְהיֵא
 ,איִז טעֶטְסיוִוְרעֶפ דְלאַוו ןּופ ריִזַח ערי סאָד 14 :+איִזטְקיִלְפ נעֶו םעֶד ָּךְרּוד טְהעֶנ רעֶּכ
 רֵהעָק ,ןעֶראַׁשְרעֶה איִד ןּופ טאָנ ָא 15 :ןיִראַד ְּךיִז ןְרעֶטיִפ דָלעֶפ םעֶד ןּופ תֹויַח איִד דֵנּוא
 ןעֶניִזאָד םעֶד רעֶּביִא ְּךיִד ןאַמְרעֶד דְנּוא !העָז דְנּוא לעֶמיִה םעֶד ןּופ קּוק יק ירּוצ ָּךיִר
 םעֶד דְנּוא ,טְצְנאַלְפעֶג טאָה דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵד סאוָו םעֶד ץיִׁשעֶּב דְנּוא 16 :קאָטְׁשְנייוַו
 דְנּוא ,רֶעייַפ טיִמ טְנעֶרְּבְרעֶפ זיִא סֶע 17 :טְכאַמעֶנ קְראַטְׁש ריִד טְסאָה אּוד ןעֶכְלעֶח ןְהּוז

 ְךאָד זאָל 18 :ןעֶריֹולְרעֶפ אייֵ ןעֶרעֶו םיִנָּפ ןייַד ןּופ ןֶעייֵרְׁשְנָא םעֶד ןּופ .ןעֶטיִנְׁשעֶנְּפ
 ןעֶבְלעוֶו םָדָאְוֶּב םעֶד ףיֹוא ,דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵד ןּופ ןאַמ םעֶד ףיֹוא ןייַז דְנאַה

 היד ןּוֿפ ןעֶרְהעֶקְּפָא טיִנ ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא 19 :טְכאַמעֶנ קְראַטְׁש ריד טְסאָה אּוד
 זאל א

 יי = -



 םילהת

 ריִמ ןעֶלעוֶו יֹוזַא ,ןעֶּבעֶל םֶנּוא זאָל ָא
 טאָג ,ראַה ָא 20 :ןעֶּפּורְנָא ןעֶמאָּנ ןייד
 ,קיִרּוצ םנּוא רֶהעֶק ןעֶראַׁשְרעֶה איִד ןּופ
 ריִמ ןעֶלעוֶו יֹוזַא ,ןעֶטְכיִיַל םיִנָּפ ןייֵד זאָל

 ;ןייַז ןעֶפְלאָהעֶג
 אפ םילהת

 :םָמָא ןּופ ,תיִּתג ףיֹוא---רעֶגְניִז םעֶד ּוצ 1
 ,רעֶקְראַטְׁש רעֶזְנּוא ,טאָה וצ טֶגניִז 2
 טְּבעֶה 3 :בֹקֲעַי ןּופ טאָג םעֶד ּוצ טְלאַׁש
 איִד רעֶהַא טֶּביִג דְנּוא ,גְנאַזעֶג ַא ףיֹוא
 :לעֶּבְמיִצ דְנּוא ףְראַה עֶכיִלְּביִל ַא .,קיֹוּפ
 ,רָפֹוׁש םעֶד טיִמ שדח שאֹר ןָא טא 4
 ןּופ גאָט םעֶד ןיִא ,טייֵצ עֶמְמיִטְׁשעֶּב א

 ַא זיִא םִע ןיִראָה 5 :נאָטְרֶעייֵפ רעֶזְנּוא
 ןופ טָּפְׁשִמ א דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ראַפ ץעֶזעֶג
 סאָד טאָה רֶע 6 :בֹקֲעַי ןופ טאָנ םעֶד
 ןעדֶז ,ףֵסֹוי רעֶטְנּוא םיִגְגייֵצ ַא ּוצ טְכאַמעֶנ
 דְנאַל םעֶד רעֶּביִא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא רֶע
 טיִנ ּבאָה ךיא סעֶכְלעוֶו ןֹוׁשָל ַא ,םִיַרְצִמ
 ְךיִא 7 :טְרעֶהעֶנ ְךיִא ּבאָה ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ
 איִד ןּופ ןּוהְמעֶנְּפָא לעֶסְקַא עֶנייֵז ּבאָה

 ןעֶראועֶג אייֵרְפ ןעֶגעֶז דְנעֶה עֶנייז ,טְסאַל
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 כ ּונָביִׁשֲה תוִאְבִצ יִהֹלֲא הָוהְי :אָרְקִנ ָךמשְבּ וה
 המת ףנְּפ ראה

 אפ אפ
 : א ּועיֵרָה ּונּתע םיהלאֵל ּוניִנְרַה :ףסֶאְל תוּמנַה-לַע ַחֵצֹנְמַל
 פ :לָבניבַע םִעָנ רו ףֶה"ונְתּ הָרְמָזּאְׂש בקי יקלאל
 4 לָארשיל קֶה יִּכ נה םיל הָסָּכב רָפוׁש שרת ועְקִּת
 6 ּותאֵצָּב ומָׂש ףֵסוייְּב  תוָדֵע בקי יקלאל טְפְׁשִמ אה
 ז לֵכָּפִמ יִתוָריִסָה :עֶמְׁשָא יְִעְרִידאָל תפְׂש םִיָרְצִמ ץֶרָא-לַע
  ָךְְלַתֲאְ ָּתאֹוָק הֶרָצִּב :הָנְרְכְַּ דוְּדִמ ויִפַּכ ומְכִׁש
 9 עֶמִׁש :הָלָס הָיִרְמ ימלא דֶֶחִבָא םעֶר רֶתְָּב ךנֶעֶא
  ךֵב הָיְהייאְל :יליעַמְׁשִּתחבִא לֵאָרְׂשִ ְךֵּב הֶריִעָאְו יִמִע
 גנ ףיִכלָא הוי! יא ; :רֶכָנ לאל הִַָּתְׁשּת אֹלְו -ִו לא
 ופ עֶמׁשִאָלְו :והֶאלַמאַוד ךיפ"בֶחְרַה םיִרָצִמ ץֶרָאמ ףלֲעמַה
 13 תֹוָרירְשִּב ּוהֵחְּלַׁשֲאְו :יל הָבָא-אְל לֵאָרָׂשִיו יִלֹוקְל יִּמִע
 14 לכֲאְרׂשִי יִל עֶמׂש יִּמִע יט :םֶהֵתֹוְִעמְּ א םֶּבִל
 : ביִׁשָא םֶניֵרְצ-לַעְו עִינְכַא םֶהיִבְיוִא שַעְמַּכ ּוכֹּלַהְי יִכָרְרִּ
 15 הליִכֲא ;םֶלֹועְל םֶּתִ יִהיו ול-שֲחַכְי הָוהְי יִאְנַׂשְמ :יִדָי

 2 ְךָעיִבְשַא ׁשֵבד רוצמֹ הָּמִח בל

 א םיִהלֶא בֶרָקִּב לָא-תַעַּב םֶצִנ םיִהלֶא ףֶקָאְל רומְוִמ
 2 !הָלסואְׂשִּת םיִָשִר ינְפּו לְוָע-ּוטִּפְׁשִּת יֵתְמ-דֲע :טּפְׁשִי
 } רימ ןֹויְכֶאְ לדיוטְלַּפ :ּוקיִדְצַה ׁשֵרָו יִָע םֹתָיו לְדיּוטְפִׁש
 ה וכְּלַהְִי הָכׁשֲחַּב יא  ועְדִי אל :ּוליִצַה םיִעָׁשִר
 5 יִנְבּו םֵּתַא "םיִתלָא יִּתְרַמָא יִנֲא :ץֶרָא יידְסומ-לּכ ּמֹומִי
 ז :ּולָּפִּת םיִרּׂשַה רַהַאְכּו ןוָתּומְּת םָדָאְּכ ןֵכָא ּוםֵכְְּכ ןֹיְלֶע
 6 :םִיה-לְכִּב לֵנת הָּתַאיְּכץֶרֶאָה הָעְפָׁש םיִחלֶא הָמּוק

 ְךיִמ טְסאָה אּוד ןעוֶו 8 :ּבְראק םעֶד ןּופ

 -ךעֶפ ןיִא ריִד ּבאָה ָּךיִא ;ןעֶניֹוצעֶגְסיֹורַא ְּךיִד ּךיִא ּבאָה יֹוזַא ,ןעֶפּורעֶגְּנָא הָרָצ ַא ןיִא
 והָּביִּרְמ ןּופ רעֶמאַו םעֶד אייַּב טְפּורְּפעֶג ְּךיִד ּבאָה ְּךיִא ,טְרעֶפְשְנֶעעֶג רעֶנּוד ןּופ םיִנעָגְראָּב
 ןעוֶו ,לֵאָרְׂשִי דְנּוא ,ןעֶנייֵצ ריִד ןעֶנעֶק לעדֶו ְּךיִא דְנּוא ,קְלאַפ ןייֵמ ָא ּוצ רעֶה 9 :הָלָס
 דְנּוא ,ןייַז טיִנ טאָנ רעֶדְמעֶרְפ ןייֵק ריִד אייֵּב לאָז םִע 10 :ןעֶרעֶהּוצ ְּךיִמ טְסעוֶו אּוד
 ,טאָב ןייַד ראַה רעֶד ןיִּב ּךיִא 11 :טאָנ ןעֶדְמעֶרְפ ןייק ּוצ ןעֶקיִּב טינ ְּךיִד טְסְלאָז אּוד
 לעו ְךיִא דְנּוא ,ליֹומ ןייַד טייֵרְּב ְּךאַמ ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןּופ טכאַרְּבעֶגְפיֹורַא ְּךיִד טאָה סאוָו
 'נֵאָרְׂשִי דְנּוא ,לֹוק ןייֵמ ּוצ טְרעֶהעֶנ טיִנ טאָה קְלאָפ ןייֵמ רעֶּבָא 12 :ןעֶכאַמ לופ םֶהיֵא
 -ךעֶּפ רעֶד ןיִא טְקיִׁשעֶנְקעֶוַא םֶהיֵא ְךיִא ּבאָה יֹוזַא 13 :ןעֶּבאָה טְלאוָועֶג טיִנ ָּךיִמ טאָה

 ןעוֶו ,יוא 14 :ןעֶנְנאַנעֶג תֹוצֵע עֶנעֶנייֵא עֶרייֵז ןיִא ןעֶנעֶז אייֵז ,ץְראַה רֶעייֵז ןּופ גְנּוטְראַה
 !ןעֶגְנאַגעֶג עֶגעוֶו עֶנייֵמ ןיִא ןעֶטְלאוָו לֵאָרְׂשִי דְנּוא ,טְרעֶהעֶג ְּךיִמ טְלאָו קְלאָּפ ןייַמ
 דְנאַה עֶנייֵמ טְלאוָ ְךיִא דְנּוא ,טְכאַמעֶג גיִנעֶמְרעֶטְנּוא דְלאַּב דָנייַפ עֶרייֵז ָּךיִא טְלאָוו יֹוזַא 5
 טְסּומעֶ ְּךיִז ןעֶטְלאוָו ראַה םעֶד ןּופ דְנייפ איִד 16 :טְרְהעֶקעֶּנְמּוא רעֶניִדייֵלעֶּב עֶרייֵז ףיֹוא
 רֶע דֶנּוא 17 :טְרֶעיֹודעֶנ גיִּבִע ףיֹוא טְלאָָו טייֵצ עֶרייֵז דְנּוא ,ןעָפְראוַוְרעֶטְנּוא םֶהיֵא וצ
 םיִמ טְניִמעֶזעֶג ְּךיִד טְלאוָו ְךיִא דְנּוא ,ץייו ןעֶמעֶפ םעֶד ןּופ ןעֶמֶע טְּבאַמעֶג םֶהיֵא טעֶה
 :ןעֶזְלעֶּפ םעֶד םיֹוא גיִנאָה

 בפ םילהת

 ןּופ ןעֶמיִמ רעֶד ןיִא ,טאָנ ןּופ עֶדְנייֵמעֶג רעֶד ןיִא טְהעֶטְׁש טאָנ--ףָפֶא ןּופ גְנאַזעֶג ַא 1
 םאָד רֶנּוא ? ןיִטָּפְׁשִמ טְכעֶרְמּוא רֶהיֵא טעוֶו גְנאַל איִװ ויִּב 2 :רֶע טֶּפְׁשִמ רעֶטעֶב איד

 טֶּביִג ,םֹותָי םעֶד דְנּוא ןעֶמעֶרָא םעֶד טָּפְׁשִמ 2 :הָלָס ?ןעֶּבעֶהְרעֶד םיִעָׁשֹר איד ןּופ םיִנָּפ
 -עַּב דָנּוא ןעֶמעֶרָא םעֶד טייֵרְפעֶּב 4 :ןעֶטְקיִרְדְרעֶטְנּוא םעֶּד דְנּוא ןעֶדְנעֶלֶע םעֶד טְכעֶר
 טיִנ ןעֶנעֶקְרעֶד אייֵז 2 :םיִעָׁשְר איִד ןּופ רְנאַה רעֶד ןּופ ליִצַמ אייז טייַז ,ןעֶגיִטְּפְראַד
 -ָנּוטְסעֶפְדְנּורְג עֶלַא ;םיִנְרעֶטְסְניִפ איד ןיִא םּורַא ןעֶהעֶג אייז ,טיִנ ןעֶהעֶטְשְרעֶפ דְנּוא

 ,רעֶמעֶנ טְנעֶז רֶהיֵא ,טְגאָזעֶג רעֶּבָא ּבאָה ְּךיִא 6 :טְגייֵנעֶגְּפָא ןעֶרעוֶו דְרֶע רעֶד ןּופ ןעֶּנ
 איו רֶהיֵא טעדֶו ָּךאָד רעֶּבָא 7 :ןעֶטְסְכעֶה םעֶד ןּופ רעֶדְניִק עֶלַא טְנעֶז רֶהיֵא דְנּוא

 העָּטְׁש 8 !ןעֶלאַפ רֶהיִא טעֶו ןעֶטְׁשְריִפ איד ןּופ רעֶנייֵא איו דְנּוא ,ןעֶּבְראַטְׁש ןעֶׁשְנעֶמ
 ;רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןעֶׁשיוִוְצ ןיִנְׁשְרַי טְסעֶו אּוד ןיִראָו ,דֶרֶע איִד טֶּפְׁשִמ .טאָנ ַא ףיוא

 ריש א



 דפ גפ םילהת 1048
 נפ םילהת נפ נפ
 דְנּוא ,ליִטְׁש טיִנ אייֵז ,טיִנ גייווְׁש ,טאָג כָל ומָא :ךנופצ לע וע דו מרת מעל י ר ינ אוו ינ ףור ָא 2 , :ׁשאֵרואְׂשג ךיאנַשְמִ ןִזְמִהיךיבָיוא הָיִּכ :לַא טְקְׁשִח 5 :םֶסֶא ןופ גְנאַזעֶג ַא- דיל ריִׁש ַא1 -לֵאָוְׁשִרֲחֶּת-לַא ךֶל"יִמד-לַא םיִקלֶא :ףֶסֶאְל רֹומְוִמ ריִׁש א 2

 העז ןיִראָו 3 :טאָנ ָא ,טיִנ ְּךאָד עֶהּור ְִֵטיִּכ דו לֵארׂשיימִׁש רכי-אְָו עמ םֶדיחְכ
 רעֶסאַה עֶנייֵד דְנּוא ,ןעֶמּורְּב רֶנייֵפ עֶנייַד םָאֹומ םיִלאֵעְמְׁשְִ םודָא יִלָהֲא !ּותְרְכִי תיִרְּב ְךלָע דִי 7

 ןייד ןעֶנעֶק 4 :ּפאָק םעֶד ףיֹוא ןעֶּבעֶה -םַנ :רֹצ יֵבְׁשִיםִע תֶׁשֶלְּפ קלְמעַו ןֹומעו לָבְנ :םיִרֵַהְו
 םיִנְמייֵהעֶג ע עֶגיִטְסּולְג אייֵז ןעֶכאַמ קְלאָפ םֶהָל-הְׂשִ ;הָלָס טו לייֵנְמ ַעורְז יָה םִמִע .הָדלִנ רּוׁשֲא י

 ןעֶגעֶק תֹוצִע-ןעֶטְלאַה אייֵז דְנּוא ,(רֹוס) ייד ןב יְִּמׁשִנ :ןשיק לכן אֵביטַּכ ןימִּכ
 : חַבְְכּו בַאְוכְו בֶרֹעְּכ ֹומֵביִדָג ֹומֵתיִׁש :הָמ ןַאָל ןֶמֹד ּויָה 2
 היה יי !אָטִכְרַאָבְרעֶּפ עקייד תֹאְנ תֶא ונְל-הְׁשְרינּורְמֶא רֶׁשֲא :ומכיסנלְּכ ג עמלצב 13
 אייז םאָד ,ןעֶגְליִטְרעֶּפ אייֵז ןעֶלעוֶו ריִמ ׁשֵאְּכ :ַחּורייג ְִל ׁשֵקְּכ לג ֹומֵתיִׁש יִמלֶא :םיִקלֶא 14
 דְנּוא ,קְלאָּפ ןייק ןייַז רֶהעֶמ טיִנ ןעֶלאָז  ףרעֶמְּבםַפּדרּת ןּכ !םיִרָה טֶהלְּת הֵבהְַכֹ רעָ-רַעְבִת 5

 טיִנ לאָז לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶמאָז רעֶד סאָד  ָּךֵמִׁש יִשקִכְו ןלָק םֵהיֵפ ;אלמ ;םִלֲהָבְת ְְּתָפוטְבּו
 אייֵז ןיִראָו 6 :ןעֶרעוֶו טְנאָמְרעֶד רֶהעֶמ  דֵּכ יעְדָיו :ּורְכאֹו ורְפְְַו דַע"יַרע ולֲהְּבי וׁשְבִי :וְי 4

 ,ןעֶטאָרעֶּב ץְראַה ןיִא ןעֶמאַזּוצ ְךיִז ןעֶּבאָה : ;ץרָאָה-לֶּכ 5 / יג ךֵבְל הָהְי ָּךְמִׁש הֶּתַא

 -עֶנ תיִרְּב תֵרֹוּכ אייֵז ןעֶּבאָה ריִד ןעֶנעֶק ׂ רפ
 'י ;רודידי--הַמ :רֹומוִמ חַרֶק-ינְבִל תָּתְגַה--לַע חְצנְמַל א 2
 א = ןֶטְלעֶצעֶג יי ׁשְפַנ ! הָתָלּכ-םְ הְָ ;תֶֹאְבֶצ הָוהְי יו ְכׁשִמ 2
 ;םיִרְגַה איִד דְנּוא בָאֹומ ,םיִלֵעְמְׁשִי איד  ;רוַעְצ-טנ :יִח לאילָא ינִרְשִבּו בל הי תוָרְצְַל 4

 םיִּתְׁשַלְּפ ,קֵלָּמִע דנּוא ,ןֹומַע דְנּוא לָבְג 8  -תתֶא ָהיֶחֹרְפֶא הָחָׁש-רׁשֲא הל ו ןֿכורולְרּו תוב הֶאְצַמ
 ךיֹוא 9 :רֹוצ ןופ רעֶניֹואוְוְנייֵא איִד טיִמ יִכִׁשו ירְׁשֲא :יהלאו יִכְלַמ תוִאָבְצ הוה ְךֶתֹוחְבְזִמ ה
 אייז ,טְפעֶהעֶּב אייֵז טיִמ ְּךיִז טאָה רּושַא תֹולממ ְךֶב לד ירְׁשַא :הָלָס לְלהְי דע = 5

 אייז וצ אוהמ 0 :הלמ יי ןּופ ר םביקלַאילא הֶאָרָי ליִח-לֶא ליַחַמ ּוכְלְי :הָרֹומ הָטעי 8 איִד ּוצ םעֶרָא ןייַא איז ןעֶדאוָועֶג ןעֶנעֶז וכְרּכ"סַגּוהוְתיְִׁי עמ אָכָבֲה מעביר ;םֶכָבְלִב
 { 6 לי יַהלֶא הָניוֲאַה יתְלִפְת הָעְמִׁש תאכל ;ןויִצְּב 9
 א הוא ריס ר טי טאש אט :ףהיִׁשְמ ינְּפ טָּבַהְו םיהלֶא האָר ּונְנַמ :הָלָס בֵקֲע י

 אייז 11 :ןֹוׁשיק ְּךייֵט םעֶד אייֵּב ןיִבָי ּוצ
 רעֶד ףיֹוא טְסיִמ איו ןעֶראָועֶג ןעֶנעֶז אייֵז ;ראד ןיֵע אייֵּב ןעֶראוָועֶג טְגְליִטְרעֶפ ןעֶנעֶז
 איו דְנּזא חַבָז איו דְנּוא ,בֵאְז איו דְנּוא בֵרֹע איו ןעֶטְׁשְריִפ עֶרייֵז אייֵז ְּךאַמ 12 :דֶרֶע
 -יואוז איִד ןיִנְׁשְרַי רימ ןעֶזאָל ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה עֶכְלעוֶו 18 :ןעֶראַה עֶרייֵז עֶלַא עֶנֶמְלַצ
 אייֵרָּפְש איו דְנּוא דֶניוִו לעֶּבְריוִו ַא אי אייֵז ְּךאַמ ,טאָנ ןייַמ ָא 14 :טאָנ ןופ ןעֶבְנּונ
 -ָניֵצ סאָו םאֵלְפ ַא איז דְנּוא ,דְלאוַו םעֶד טְנעֶרְּבְרעֶפ רֶעייֵפ איז 13 :דֶניִװ םעֶד ראָפ
 טיִמ דֶנּוא .םֵרּוטְׁש ןייַד טיִמ ןעֶגאָיְרעֶפ אייֵז אּוד טְסְלאָז יֹוזַא 16 :גְרעֶּב איד ןָא טעֶד
 ,דְנאַׁש טיִמ םיִנָּפ רֶעייֵז ןָא ליִּפ 17 :ןעֶקעֶרְׁשְרעֶד אייֵז אּוד טְסְלאָז דְניוִוְמְרּוטִש ןייד
 םיֹוא דְנּוא ןעֶמעֶׁש ְּךיִז אייֵז ןעֶזאָל 18 :ראַה ָא ,ןעֶמאָנ ןייַד ןעֶכּוז ןעֶלאָז אייֵז םאָד
 ;ןעֶרעֶו ןעֶריֹולְרעֶפ דְנּוא טְמְהעֶׁשְרעֶפ ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,ןעֶרעֶֶו ןעֶקאָרְׁשְרעֶד גיִּבִע
 רעֶטְסְכעֶה רעֶד טְזיִּב ןייֵלַא אּוד ,ןעֶמאָנ ןייַד זיִא הָוהְי סאָד ןעֶנעֶקְרעֶד ןעֶלאָז אייֵז סאָד 19
 :דְרֶע רעֶצְנאַג רעֶד רעֶּביִא

 דפ םילהת

 עז ָךיִלְּביִל איז 2 :גְנאַזעֶנ ַא---חרק ןּופ ןְהיֵז איִד ןּופ---תיִּתיִג ףיֹוא רעֶנְניִז םעֶד ּוצ 1
 ְךאָנ טְכאַמְׁש ּוליִפֲא דֶנּוַא טְסּולְג ׁשֵפֶנ ןייַמ 8 :תֹואָבְצ ראַה ָא ,ןעֶנְנּוניֹואוְו עֶנייַד ןעֶכ
 -עֶּבעֶל םעֶד ּוצ ןעֶגְניִז ןעֶלעֶו ׁשייֵלְפ ןייֵמ דְנּוא ן ץְראַה ןייֵמ ,ראַה ָא ןעֶפיֹוהְראַפ עֶנייַד
 טְסעֶנ ַא ּבְלאוַוְׁש איד דְנּוא ןעֶנּופעֶג זיֹוה ַא טאָה לעֶניֹופ רעֶד ּוליִפֲא 4 :טאָנ ןעֶניִ
 -ְךעֶה איִד ןּופ ראַה ָא ,תֹוחָּבְזִמ עֶנייֵד ,(לעֶנעֶפ) עֶגְנּוי עֶרְהיֵא טְנעֶל איִז ּואוְזַא ;ָךיִז ראַפ
 ןיִא ןעֶניֹואְח עֶכְלעוֶו איד ןעֶנעֶז טְשְנעֶּבעֶנ 5 :טאָנ ןייַמ דֵנּוא גיִנעֶק ןייֵמ ,ןעֶראַׁש
 םאִו ׁשְנעֶמ רעֶד זיִא טְשְנעֶּבעֶג 6 :הָלָס ןעֶּביֹול ְּךאָנ ְּךיִד ןעֶלעוֶו אייֵז ,זיֹוה ןייַד
 איִד 7 ;רעֶצְרעֶה עֶרייֵז ןיִא ןעֶנעוֶו איִד דִנּוא ,ריִד ןיֵא זיִא טייֵהֵקְראַטְׁש עַנייַז
 רעֶד ךיֹוא ,לאַװְק ַא ּוצ םִע ןעֶכאַמ אָכָּב ןּופ לאָהְמ סאָד רעֶּביִא ןעֶרְהאָפ םאָו
 וטְּפאַרְק ּוצ טְפאַרְק ןּופ ןעֶהעֶנ אייֵז 8 :תֹוכָרְּב טיִמ םִע טְקעֶדעֶּב ןעֶנעֶר-היִרְּפ
 ןעֶראַׁשְרעֶה איִד ןּופ טאָנ ,ראַה ָא 0 :ןֹויִצ ןיִא טאָנ ראַָפ טְנייֵׁשְרָע רעֶרעֶדעֶי
 רעֶזְנּוא טאָנ ַָא 10 :הָלָס ,בֹקעַי ןּופ טאָנ ָא םִע םעֶנְרעֶפ ,טעֶּבעֶג ןייֵמ רעֶה

 2 יד

 :(ַחיִׁשָמנ ןעֶטְּבלאַזעֶג ןייַד ןּופ םיִנָּפ סאָד ןָא קיִלְּב דָנּוא העָז ,רעֶציִׁשעֶּב

 ןיראוו



 1046 ופ הפ דפ םילהת
 וו ימלא תיֵבְּב ףֶפֹותְסֶה ִּתְרַלְב ףֶלאמ ְךירְצַחַּבםִז-בטיִּכ ןיִא רעֶסעֶּב זיִא גאָט ןייֵא ןיִראָזה 1
 ונ ןַח םיִהלֲא הָוהְי ןֵָּו  ׁשֶמָׁש יִּכ :עֵׁשָריִלָהַאְּב ךדמ  ָּךיִא ,דְנעֶזיֹוט איװ ןעֶפיֹוהְראָפ עֶנייֵד
 וו ּוםמָתְּ םיִּכְלְהַל בּיי אל היה ֵּתִ דֹובְַו ןְהעֶמְׁשּוצ טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא רעֶמעֶּב טְלאוָו
 8 ידָּ עי רְשא תֶאְָּצ ןופ זיוה םעֶד ןיִא לעֶוְׁש רעֶד ףיֹוא

 :א ֶָבׂש דצרַא הוה תַצְר :רממ חקל חל ייד ןיא ןעֶניֹואוְו ּוצ רעֶדייֵא ,טאָנ ןייֵמ
 וה םתאּטַחלמ תימן תאָָנ :בֶקֶי תֹבִש ןיִראו 12 :עָׁשְר םעֶד ןּופ ןעֶטְלעֶצעֶנ
 4 יַתלֶא ּטְבִּׁש פא ןורֲחמ ָתֹויׁשה ַּחְרְבִלְכ ָתְפְפֶא ;דְליִׁש דְנּוא ןּוז ַא זיִא טאָנ ראַה רעֶד
 י רֶׂשֶמּת ביאת םֶלְּלַה :ּונָמִ ךְסַּכ רֶפָהו ּועִׁשִי ,דֹובְּכ דְנּוא ןַח ןעֶּבעֶג טעוֶו טאָג ראַה רעֶד
 ,קמׁש כת ר בּוָׁשָּתהֶּתַא אָלָה :רֶדָו רָלְל פא -ּוג ןייק ןעֶדייֵמְרעֶפ טיִנ טעוֶו ראַה רעֶד

  ככןקעל עשידַערל בחקא משל םֶׁשעבעֶג אב ראה א 19 טיי
 } תֶמַא :ּוקָׁשָנ םַׁשְו קדֶצּוְׁנְפִנ תַמֲאירְסַח :נְצהַאְּב 1ר םויִּכיזְרעֶפ םאָו ׁשְנעֶמ רעֶד זיִא
  ןּתִי הָוהי-םַנ :ףָקְׁשִנ םִימָּׁשִמ קֶדְצְו חָמְצִּת ץרָאמ יהיה יא

 14 םׂשו ְךֶלַהְי וָנְפַל קֶדֶצ :הָלּובְיןִֵּּת ונֵצְרַאְו בָֹּטַ הפ םילהת
 :וָמִָּפ ְךֶרֶרְל ןּופ רעֶדְניִק איִד ןּופ רעֶגְניִז םעֶד ּוצ 1
 ןב | 9  טְניִליִועֶּב טְסיִּב אּוד 2 :גְנאַזעֶג ַא--חַרֹק
 א :יִנָא ןולְבִאָו נֶעּק יִגנִע ּךנוא הָוהְי-הֶּסַה וְדְל הָלִמְּת אוד ,ראַה ַא דנאל ןייֵד ּוצ ןעֶזעוֶועֶג

 3 !םִיַהילָּכ אָרָקָא ְךיִלֵאּכ ינדָא יִננִח :ךיִלֵא ַחֵמּוּבַה געֶגְנאַפעֶג איִד טְרְהעֶקעֶגְקיִרּוצ טְסאָה ג יהלֶא הַָּא ךּדְבֲע עׁשֹוה יִנָא דיִסָחיכיׁשְפנ הָרֵמָׁש -  יע א

 ת הָתַאיִּב זאׂשא ישא אר דבש ַחֵמָׂש דע טְסאָה אּוד 3 :בקצי ןופ טְּפאַש
 א הוי הָניֲאַה :ךֵאְרקילְכַ דֶמֶח"ברְו חֶּלְִו בט יִנֹהֲא טְסאָה אזד ,קְלאָפ ןייַד ןּופ רֶניִז איֵד ןעֶּב
  ְךָאְרקָא ִתְרֶצ םיְּב :יִתֹונֲּת לֹקְּב הֶכיִׁשִַהְו יִתְלִּפְּה :הָלָס ,דְניִז עֶריַז עֶלַא טְקעֶדעֶנּוצ
 8 ידיִׂשְעַמְּכ ןִיאו נָא ו םיִללֶאָב ךיִמָּכְדֵא :יִננעַת 'ִּכ ןעֶצְנאַג ןייד ןּוהְמעֶנְקעוֶוַא טְסאָה אוד 4
 2 רבא נפ ר תם יי טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ ְּךיִד טְסאָה אּוד ,ןְראָצ
 :ךֶדַבנ םיִה ַא הָהַא תֹוָאְלִפַנ הָׂשֹעְו הָּתָא וְָנייּכ :ךֶמְׁשִל ,קירּוצ םֶנּוא :ְנעֶרְּב 5 :ןְראַצְמיִרְג יה ןּופ

 טְסעוֶו 6 :םָנּוא ןעֶנעֶק זיִא סאו ןְראָצ ןייֵד רעֶטְׁשְרעֶפ דְנּוא ,ףֶליֵה עֶרעֶזְנּוא ןּופ טאָג ָא
 רוד ןּופ ןעֶרעֶֶו ןעֶניֹוצעֶנְסיֹוא ןְראָצ ןייַד לאָז ?ןעֶנְראָט םִנּוא רעֶּביִא גיִּבִע ןעֶד אּוד
 קְלאַפ ןייַד זַא ,ןעֶקיווְקְרעֶד ּוצ םֶנּוא ןעֶרְהעֶקְרעֶדיז טיִנ ְּךיִד אּוד טְסעֶו 7 ?רֹוד ּוצ
 ; םליֵה עֶנייֵד םֶנּוא ּביִג דְנּוא ,רֶסֶח ןייד םִנּוא זייוו ,ראַה ָא 8 ?ןֶעייֵרְפ ריִד ןיִא ָּךיִז לאָז
 ּוצ םֹולָׁש ןעֶדעֶר םעדֶו רֶע ןיִראָו ;ןעֶדעֶר טעֶו האַה רעֶד טאָג סאו ןעֶרעֶה לעז ְּךיִא 9
 -אֵנ איד ּוצ ןעֶרְהעֶקקיִרּוצ טיִנ ְּךיִז ןעֶלאָז אייֵז ראָנ ,עֶמּורְפ עֶנייִז ּוצ דְנּוא ,קְלאַפ ןייַז
 ראָפ אָרֹומ ןעֶּבאָה עֶכְלעוֶו איִד ּוצ טְנעֶהאָנ זיִא ףֶליֵה עֶנייַז רעֶּבָא 10 :ןעטייקשיר
 ְךיִז ןעֶלעוֶו תֶמֶא דְנּוא דֶסֶח 11 :דְנאַל רעֶזְנּוא ןיִא ןעֶהּור לאָז דֹובָּכ רעֶד יִדְּכ ;םֶהיֵא
 תֶמֶא רעֶד 12 :ןעְׁשיק ְךיִז ןעֶלעוֶו םֹולָׁש דְנּוא טייקְגיִטְכעֶרעֶג ,ןעֶנעֶגעֶנעֶּב (ןעֶמאַזּוצנ
 פּורַא לעֶמיִה םעֶד ןּופ טעֶװ טייֵקְניִטְכעֶרעֶג דְנּוא ,ןעֶצאָרְּפְׁש דֶרֶע רעֶד סיֹוא טעוֶו
 עֶרְהיִא טעֶו דְנאַל רעֶזְנּוא דְנּוא ,עֶטּוג סאָד ןעֶּבעֶג ָּךיֹוא טעוֶו ראַה רעֶד 13 :ןעֶקיִלְּב
 געוֶו םעֶד ףיֹוא םעוֶו רֶע דְנּוא ,ןְהעֶג םֶהיֵא ראָפ טעוֶו טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג 14 :ןעֶּבעֶג טְכּורְפ
 ;טיִרְמ עֶנייִז ּוצ ןעֶּבעֶג גְנּוטְכַא

 ופ םילהת
 ְךיִא ןיִראָו ,ריִמ רעֶּפְּטִנֶע דְנּוא ןעֶרֶעיֹוא עֶנייֵד גייֵנ ,ראַה ָא---דִוָד ןּופ טעֶּבעֶג ַא 1
 ,םּורָפ ןיִּב ְּךיִא ןיִראָו .ׁשֶפֶנ ןייֵט טיִהעֶּב 2 :גיטְפְראַדעֶּבְטיֹונ דְנּוא םעֶרָא ןיִּב
 ביִלעֶזְטייֵל 2 :ריִד ןיִא ְּךיִז טְרעֶכיִזְרעֶפ סאָו ,טאָנ ןייֵמ אּוד ָא טְכעֶנְק ןייֵד ףְקעֶה
 ׁשֵפָנ םאָד אייֵרְּפְרעֶד 4 :גאָט ןעֶצְנאַג םעֶד ְךיִא ףּור ריִד ּוצ ןיִראָו ,ראַה ָא ְּךיִמ
 ,ראַה ָא אּוד ןיִראָו 9 :עֶלעֶז עֶנייֵמ ְּךיִא ּבעֶהְרעֶד ראַה ָא ריִד ּוצ ןיִראָָו ,טְכעֶנְק ןייֵד ןּופ
 :ְּךיִד ןעֶפּור סאָװ עֶלַא ּוצ דָסֶח טיִמ לופ טְזיִּב דְנּוא טְסְּביִגְרעֶפ דְנּוא םּוג טְזיִּב
 ןיִא 7 :טעֶּבעֶנ ןייֵמ ןּופ לֹוק סאָד ּוצ רעֶה דְנּוא ,םעֶּבעֶנ ןייֵמ ראַה ָא םעֶנְרעֶפ 6
 -מֶנָע ריִמ טְסעוֶו אּוד ןיִראָו ןעֶפּורְנָא ְּךיִד ְּךיִא לעוֶו הָרָע עֶנייֵמ ןּופ גאָט םעֶד
 טיִנ דְנּוא ,ראַה ָא רעֶטעֶנ איד רעֶטְנּוא ְּךייֵלְנ רעֶנייֵק ריִד ּוצ זיִא סֶע 8 :ןְרעֶּפ
 ןעֶלעוֶו טְכאַמעֶג טְסאָה אּוד עֶכְלעוֶו םִיֹונ עֶלַא 9 :םיִׂשֲעַמ עֶנייֵד איו יֹוזַא ְּךייֵלְנ
 -ָךעֶפ ןעֶמאָנ ןייֵד ןעֶלעוֶו אייז דְנּוא ,ראַה ָא ןעֶקיִּב ריִד ראַָפ ְּךיִז ןעֶלעֶו דְנּוא ןעֶמּוק
 :טאָג טְזיִּב ןיילַא אּוד ,רעֶדְנּואוְו טְסּוהְמ דִנּוא םיֹורְג טְזיִּב אּוד ןיִראוָו 10 :ןעֶכיִלְרעֶה
 ביִנייֵאְרעֶפ ,טייֵהְרְהאָװ עֶנייֵד ןיִא ןְהעֶג לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,ראַה ָא געוֶו ןייֵד ְּךיִמ רֶהעָל 1

 ןיימ
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 הרָאְריל יִּבְבְל רַחַי ּךקִמֲאְּב ֶלַהֶא ְּךֶכְרַּדְהָוהְייִנֲֹה 11
 ךְׁש הָרּבַכֲאַו יִכְבְל-לְכִּב יַֹלֶא יָנֹרֲא !ָךְִֹא :ֶמֶׁש

 יליִאשִמ יִׁשְפִ ָּחלָצהְו יֵלָע ליִרְג ּךְדְסֲחיִּכ :םָלֹשְל ט
 וִשְקִּב םיִציִרְע תֶדֵעו יִלָע ּומָק םיִרֹז ! םיהלֶא :הִָתְחַּת 18

 חפ זופ ופ םילהת

 ןייד ןעֶטְכְראָפ לאָז ְךיִא זַא ,ץְראַה ןייֵמ
 ראַה ָא ןעֶקְנאַד ריִד לעוֶו ְּךיִא 12 :ןעֶמאָנ
 דְנּוא ,ץְראַה ןעֶצְנאַג ןייֵמ טיִמ טאָג ןייֵמ

 -ךעֶהְרעֶּפ גיִּבִע ףיֹוא ןעֶמאָנ ןייד לעדֶו ָךיִא
 ןֶּעְִו םּוחַר-לֵא יִנֹדֲא הָּתִאְו :םֶּדננל ִמָׂש אְויִׁשְפַנ ומ

 ךזל-רּת יִעָהְו ילַא הָלְּפ  תֶמֶאָו דֶסֶח-בַרְו םיַפא ךֶרֶא
 תרָבוטְל תֹוא יִּמִע-הׂשְע :ךֶתְמֶאְדְבְל הָניִׁשֹוהְו דֵהְבַעְל ז

 :ִנְָּּמַחְוִָּתרִע הָודְ הָּתַאיִּכּוׁשְבִויֵאנְש יִאְרי

 םיֹורְג זיִא דָסֶח ןייֵד ןיִראָו 18 :ןעֶכיִל
 ׁשֶפֶנ ןייֵמ טְסאָה אּוד דְנּוא ,ריִמ ןעֶנעֶק
 ןעֶטְׁשְרעֶטְנּוא םעֶד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג ליִצַמ

 -עֶק ןעֶנעֶז עֶגיִליוִוְטּומ ,טאָג ָא 14 :לֹואְׁש ומ 5
 עֶדְנייֵמעֶג ַא דנּוא ,ןעֶנאַּטְׁשעֶגְפיֹוא ריִמ ןעֶג  חֶוְי םֵתֹא :ׁשרקייִררַהְבֹותְרי ריִׁש רֹמְומ חַרְקינְּבִל אנ

 אייֵז דְנּוא ,ׁשֶפֶנ ןיימ ןעֶכּוז עֶקְראַטְׁש ןופ רעב רֵּכְרִמ תֹוְּבִקִנ :בֶקֲעַי תיַנְּכְׁשִמ לֹכמןֹזציִרְַׁש 5
 תֶׁשלְפ הוה יעְדיל לָּפְבּו בַהְר ו ִּכזַא !הָלֶס םיִהלֶאָה 4
 ׁשיִאְו ׁשיִא רַמָאָי! ןֹיִצְלּו ּוםָׁשירלְי הז ׁשֹוּכדסִע רוָצְו ה

 םימּכ םחְכִּב רֹפְמִי הָוהְי :ןוילֶע הָננוכְי אוהְ הָּכיַלְי
 דִב ןיעמ-לְּכ םיִלְלְחְּכ םיִרָׁשְו :הָלָס םֶׁשרַלְי הֶו ז
 חפ חַפ

 ליֵכְׂשַמ תונעְל תֹקֲחְמילִעַחַצעְמִל חרְקינְבל רֹוּממ ריִׁש א
 הֶיּלַב יִּתְקַפְצמו יִתָעִשְי יהלֶא הָוהְי :יִחרָָאָה ָמיִהְל 8
 יִּכ יָתָנִרְל ּךנוָא הָּמַה יִתָלִּפְּת ְּךינְפִל אֹוָבָּת דג {
 דםע יִּתְבַׁשְחַנ :ועיגד לואְׁשל יַּחְויִׁשְפַנ תֹעְרְב הָעְבָׂש ה

 מְּכ יִׁשְפֶח םיִּתִּמַּב :לֵיָאְדיִא רָכָגְּכ יִתִיָה רוב יֵדְדָז
 ךדימ הֶּמְֵודֹע םֶּתְרַכאל רַׁשֲא רֶבָק יִבְכְׂש ו םיִלָלֲח
 ילָע !תֹלֹצִמִּב םיִּכׁשְֲמִּכ תִֹּתְחַּת רָֹבְּ יִנּמִׁש ?ודָזננ ג
 יְֵדִמ תְקַחרִה :הָלּפ ָתֹע ךיִרְבְׁשִמ-לָכְ ְךֵתְמִח הָכְמְס 5

 יַּנִמ הָבֲאָריִניִע:אֵצַא אָלְו אלָּכ ומָל חובות יּנַׁש יִנְמִמ י
 םיִתָמִלֲה :יפכ לא יִּתְחִַּׁש םֹוי-לְכִּב הָוהְייִתאֶרְק יִָע 1
 רֵפְסִיַה :הָלָס ךורוי ּומּוְי םיִאָפְד-סַא אָלָּפ-הֶׂשֵעַּת ט
 דאלּפ ְךׁשֲחַּכ עֵרְזִה :ןודכֲאּב ּלְתנמַא ַּחְַח רֶבֵּקַּב 3

 :טְלעֶטְׁשעֶג ְּךיִז ראָפ טיִנ ְךיִד ןעֶּבאָה
 -ִמעֶראַּב ַאטְזיִּב אּוד ,ראַה ָא אּוד רעֶּבָא 2
 םאו טאָג רעֶגיִלעֶזְטייֵל ַא דְנּוא רעֶניִצְרעֶה
 ליִפטְסאָה דְנּוא ,ןְראָצ םעֶדטְסְרעֶגְנעֶלְרעֶד
 ריִמ ּוצ ְּךיִד רֶהעק 16 :תֶמֶא דְנּוא דֶסֶח
 -קְראַטְׁש עֶנייד ּביִג ;ְךיִמ גיִלעֶזְטייֵל דְנּוא
 ןְהּוז םעֶד ףלעֶה דְנּוא ,טְבעֶנְק ןייֵד ּוצ טייֵה
 ריִמ טיִמ אֹוהְט 17 :דיֹומ-טְסְניִד עֶנייֵד ןּופ

 ןעֶלאָז רֶנייֵפ עֶנייֵמ זַא ,ןעֶמּוג םּוצ ןעֶכייֵצ ַא
 ןיִראָו !ןעֶמעֶׁשךיִז ןעֶלאָז דְנּוא ןעֶהעֶז םִע
 דְנּוא ןעֶפְלאָהעֶג ריִמ טְסאָה ראַה ָא אּוד

 :טְסייֵרְטעֶג ָּךִמ זטְסאָה
 זפ םילהת

 וחַרֹק ןּופ ןְהיִז איִד ןּופ גְנאַועֶג ַא 1
 ןעֶנעֶז ןעֶגְנּוטְסעֶפְדְנּורְג עֶנייֵז--ריִל ַא

 ֶז איד ףיֹוא עֶלַא איוִװ רֶהעֶמ ןֹויִצ ןּופ ןְרֶעיֹוט איִד ּביֵל טאָה ראַה רעֶד 9 :גְרעֶּב עֶניִלייֵה
 ,טאָנ ןּופ טאָטְׁש אּוד ,טעֶרעֶנ ריִד ןּופ טְרעוֶו טייֵקְכיִלְרעֶה 8 :בֹקֲעַי ןּופ ןעֶבְנּוניֹואוְו
 ,תֶׁשָלְּפ ,העֶז .עֶטְנאַקעֶּב עֶנייַמ םֶלַא לֶבָּב דְנּוא בֵהֵר ןָא ןעֶקְנעֶדעֶג לעוֶו ְּךיִא 4 :הָלָס
 ןֹויִצ ּוצ דְנּוא 8 :ןעֶראָועֶג ןעֶריֹוּבעֶג טְראָד זיִא רעֶניִזאָד רעֶד ,שּוּכ טיִמ רֹוצ דְנּוא

 דנּוא ןעֶראוָועֶג ןעֶריֹוּבעֶג רֶהיֵא ןיִא זיִא ןאַמ רעֶד רְנּוא רעֶד ןעֶנאָז ןעֶמ טעֶו
 טעוֶו רֶע ןעוֶו ,ןעֶלְהעֶצ טעוֶו ראַה רעֶד 6 :ןעֶניִטְסעֶפעֶּב איִז טעֶו רעֶטְסְכעֶה רעֶד ,רֶע
 איו יֹוזַא 7 :הָלָס ,ןעֶראָועֶנ ןעֶריֹוּבעֶנ טְראָד זיִא רעֶד זַא ,רעֶקְלעֶפ איד ןעֶּבייַרְׁשְפיֹוא
 :ריד ןיִא ןעֶנעֶז ןעֶנּורְּב עֶנייֵמ עֶלַא ;(ןעֶגאָז) םִרעֶצְנעֶט איִד ְּךיֹוא יֹוזַא םְרעֶגְניִז איד

 חפ םילהת
 (תֹונַעְל תַלְחַמ ףיֹוא) ,רעֶנְניִז םעֶד ּוצ---חרק ןּופ ןְהיִז איִד ןּופ גְנאַזעֶג ַא---דיִל ַא 1

 ָא 2 :---יִחְרְזֶא םעֶד ןֶמיֵה ןּופ גְנּוטְכאַרְטעֶּב ַא---טייֵהְקְנאַרק ןעֶנעֶו ןעֶניִטיִמעֶד ּוצ ְּךיִז
 :טְכאַנ אייֵּב דְנּוא גאָט אייֵּב ןֶעיִרְׁשעֶנ ריִד ראָפ ּבאָה ְּךיִא ,ףֶליִה עֶנייֵמ ןּופ טאָג ,ראַה
 ןייֵמ ןיִראָו 4 :רעֶמאָי ןייַמ ּוצ רֶעיֹוא ןייַד גיינ ,ןעֶמּוק ריִד ראָפ טעֶּבעֶג ןייֵמ זאָל 3
 םעֶד ּוצ (ויִּב) טְכייֵרְנעֶג טאָה ןעֶּבעֶל ןייֵמ דְנּוא ,םעֶטְכעֶלְׁש ןּופ ןעֶראָועֶג טאַז זיִא ׁשֶפָנ
 ָךיִא ,ןייֵרַא ּבּורְג רעֶד ןיִא פּורַא ןְרעֶדיִנ סאָו איֵד טיִמ טְנעֶכעֶרעֶנ ןיִּב ְּךיִא 2 :לֹואְׁש
 אייֵרְפ עֶטיֹוט איִד רעֶטְנּוא 6 :טְפאַרְק עֶנייֵק טאָה סאָו ןאַמ ַא איז יֹוזַא ןעֶראָועֶנ ןיִּב
 טְסְקְנעֶדעֶנ אּוד עֶכְלעוֶו ןַא ,רֶבֹק ןיִא ןעֶניִל סאו עֶנעֶנאַלְׁשְרעֶד איִד אי יֹוזַא ,טְזאָלעֶג
 טְנעֶלעֶג ָּךיִמ טְסאָה אּוד 7 :ןעֶטיִנְׁשעֶנְּפָא דְנאַה עֶנייֵד ןּופ ןעֶנעֶז אייֵז דֵנּוא ,רֶהעֶמ טיִנ
 ןְראָצ ןייַד 8 :םיִנעַּפיִט איִד דְנּוא םיִנְרעֶטְסְניִפ רעֶד ןיא ,ּבּורְג רעֶטְשְרעֶטְנּוא רעֶד ןיִא
 ְךיִמ אּוד טְסאָה (ןעֶלְלעֶװנ ןעֶדְניִא עֶנייַד עֶלַא טיִמ דְנּוא ,ריִמ ףיֹוא טְנְהעֶלעֶגְנָא זיִא

 ָךיִמ טְסאָה אּוד ,ריִמ ןּופ טְרעֶטייוֵוְרעֶד עֶטְנאַקעֶּב עֶנייַמ טְסאָה אּוד 9 :הָלָס ,טְגיִנייַפעֶג

 -ָםיֹורַא טיִנ ןעֶק דִנּוא ןעֶסאָלְשעֶגְנייַא ןיִּב ְּךיִא ,טייקְגיִדְריְִמּוא עֶנייֵא טְכאַמעֶנ אייֵז ּוצ
 גאָט עֶלַא ךיִד ּבאָה ְָךיִא ,ראַה ָא ;גנאָלְּפ עֶנייֵמ ןעֶנעוֶו העוָו טּוהְט ניֹוא ןיימ 10 :ןְהעֶנ
 איד רעֶטְנּוא ןעֶד אּוד טְסעוֶו 11 :דְנעֶה עֶנייֵמ םיֹוא ָּךיִא אייֵרָּפְש ריִד ּוצ ;ןעֶפּורעֶנ
 :הָלָס !ןעֶּביֹול ָּךיִד דֵנּוא ןְהעֶטְׁשְפיֹוא םיִאָּפְר איִד ןעֶד ןעֶלעֶו ? ןּוהְמ רעֶדְנּואְט עֶמיֹוט

 ןיִא טייֵהיירְט עֶנייֵד רעֶדָא ?ןעֶלְהעֶצְרעֶד דֶסֶח ןייַד רֶבֵק םעֶד ןיִא ןעֶד ןעֶמ ןעק 2
 ?טְכאַמעֶג טְנאַקעֶּב םיִנְרעֶטְסְניִפ איִד ןיִא רעֶדְנּואוְו עֶנייַד ןעֶד ןעֶרעֶו 13 :ןֹודַבֲא םעֶד

 ' רעדא



 טפ חּפ םילהת
 דְנאַל םעֶד ןיִא טייֵקְניִטְּכעֶרעֶג עֶנייַד רעֶדָא
 אייֵרְׁש רעֶּבָא ָךיִא 14 ?טייֵהְנעֶמעֶגְרעֶפ ןּופ
 ןעֶגְראָמְהיִרְפ םעֶד ןיִא דְנּוא ,ראַה ָא ריַדּוצ
 :ריִד ראַָפ טעֶּבעֶג ןייֵמ ְּךיִז טְלעֶטְש
 ?ראַה ָא ׁשֵפָנ ןייֵמ אזד טְזאָלְרעֶפ םזראוַו 1 7
 ?ריִמ ןּופ םיִנָּפ ןייֵד שֶסְגְראָּבְרעֶפ אּוד
 ןּופ העֶָנְרעֶפ ְּךיִא דְנּוא ,דְנעֶלֶע ןיִּב ְּךיִא 6
 רָנּוא קעֶרְׂש עֶנייֵד אָרְט ָּךיִא ,דְנעֶגּוי עֶנייֵמ

 ןְראָצְמיִרְג ןייַד 17 :טְלעֶפייווְצְרעֶפ ןיִּבָּךיִא
 עֶנייֵד ,ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא ריִמ רעֶּביִא זיִא
 אייֵז18 :ןעֶטיִנְשעֶגְּפַאְךיִמ ןעֶּבאָה ןעֶקעֶרְׁש
 ָניִרעֶגְמּורַא גאָט ןעֶצְנאַג םעֶד ְּךיִמ ןעֶּבאָה
 ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ,רעֶסאוַו איז יֹוזַא טְלעֶנ
 :טְלעֶגְניִרעֶגְמּורַא ריִמ םּוא ןעֶמאַזּוצ
 -ֵּביִל ריִמ ןּופ טְרעֶטייוֵוְרעֶד טְסאָה אוד 9
 עֶטְנאַקעֶּב עֶנייַמ ,רֶנייֵרַפ דְנּוא רעֶּבאָה
 :םיִנְרעֶטְסְניִפ רעֶד ןיִא ןעֶנעֶז

 טפ םילהת

 י-- יֵחָרְזָא םעֶד ןָתיֵא ןּופ גְנּוטְכאַרְטעֶּב ַא 1
 םיִדָסַח איד ןּופ ןעֶנְניִז גיִּבִע לעוֶו ָךיִא 2
 טיִמ ְּךיִא לעוֶו רֹוד ּוצ רֹוד ןּופ ,ראַה ןּופ
 -אמ טְנאַקעֶּב םייֵהייִרְמ עֶנייֵד ליומ ןייֵמ

 דאָנְג איד ,טְגאָזעֶג ּבאַה ְךיִא ןיִראוָו 3 :ןעֶכ

1048 

 14 יּתְתְׁש הָוהְי ךיִלֵא ו ינֲאְו  :הָישִנ ץֶדֶאַּב ףֵחְקְרִצְ
 וט ריִּתְסַּת יִׁשְפַנ הָנְוִּת הָוהְי יא :דמדל ת יִתְּלִפָּת רֵקֹּבַבּ
 15 ;הָדָנּופֶא ְּךיִמַא יִתאָׂשָנ רעֶנִמ עוו יִנָא יֵנָע :יִּנִּמִמ נפ
 גד -ָּכ מב יניבס :ינותְתִמִצ ףיתועב ךנֹורֲח וָרְבָ יִָע
 ופ ַעְרְו בַהֹא יִגּמִמ ָּתְקַחְרִה :דַחָי יִלָע ּופיֵּקִה םזַה

 ךֶשחִמ יי
 טפ טפ

 גא רֶלֶל הָרָיׁשָא םלוע הָוהי יִּדְסַה :יִחְרזאה ןְתיִאְל ליִּכְׂשַמ
  ָהָנּבִי רֶסֲה םליצ יִּתְרמָאיֵּכ :יפב ָּךְתנומֲא עיִדוא ו רֹדָ
  יְִַּּבׁשניִריִהְבל תיִרְביִּתרְּכ :םֶהָב תנּמֶא ןכֶּתוםִימְׁש
 ה רוָדָו-דֶרֶל יִתיְִבּו דערז ןיכא םֶלוע-דֲע :יִּדְבִע ְוְדל
 5 ףתנימָא-ףא ָהֹוָי ָךַאפ םִיַמָש ּודְֹו :הָלָס ְּךאַמּכ
 ? הָוהיל הָמדְי הוהיִל ְּךַרֶעי קַחשב ימ יִּכ :םיִׁשֹדַק להקב
 8 יילַע אָרוְ הָּבִר םיִׁשדְקידוסּב ץֶרֶעֶג לֶא :םילא נב
 5 זי | ןיִסַה ךומכרמ תֹואָבְצ יהְלַא ו הֹוהְי :ויָביִבְס-לְּכ
 י תצוׂשְּב םִיַה תֹואֹנְּב לֵׁשֹומ הֶּתַא תֹוכיִִס ְךֶתנּומֲאְ
 ג ַעורוּב בַהָר לֶלֶהְכ ְתאֹּכִד הָּתַא :םִהְּבַשְת הָּתַא ויִלַנ
 ו האל לֵבּה ץֶרַא ּךֶל-ףא םִיַמָׁש ָּדְל רבא ָּתְרופ ְּךֶע
 3 ןֹומָרָהְו רֹוָבָּת םֶתאָרְב הָּתִא ןיִמָיַו ןופָצ :םֶּתְַמְי הֶּתַא
 14 :ףנימְי םוִרָּ די וְּת הָרּובְנימִע עוהְזְךֶל :ודיךִמׁשְּב
 וט :ךֶנפ ּמְדָקְי תַמאְו דֶסֶח ּדֵאְסּכ ןוָכְמ טְֶּׁשִו קֶדָצ
 15 :ְּכלַהְי ְךינָפ-רֹואַּב הָוהְי הָעּורְת ידי םֶפָה .יִרְׁשַא
 ;} תררָפת--ּכ :ּמוחְ ָתָקְִִּםויהלּכ לי משִּ
 פ ננְמ הֶוהיִל יּכ :וננרק םיִרָת נוצְרבּו הָתָא ֹומְִ
 כ רֶמאֹּתַודיִריִסֲהַלןיזְחְביִּתְרַּבִּד זַא ּונְּכְלַמ לֵאָרְׂשִי ׁשּודְקִלְו
 21 דִוָּד יִתאָצָמ :םָעַמ ריוָהָב יִתְֹמיִרָה דוָּבִנ"לַע .רֶוִע יתַּוׁש

 עמ א וע ןיִכִּת יִדָי רֶׁשֲא :וויַתחַׁשְמ יִׁשְדִק ןִמָׁשְּב יִּדְבַע
 איֵד ,ןעֶרעוֶו טעיֹוּבעֶגְפיֹוא גיִּבִע ףיֹוא טעדֶז
 =עֶנ תיִרְּב תֵרֹוּכ ּבאָה ָּךיִא 4 :ןעֶניִטְסעֶפעֶּב טייֵהייֵרְמ עֶנייֵד אּוד טְסעֶו אייֵז ןיִא---לעֶמיִה

 לעוֶז ָךיִא ה :דֶזָד טְכעֶגק ןייֵמ ּוצ ןעֶריֹואוָוְׁשעֶנ ּבאָה ְּךיִאןעֶטְלְהעוֶוְרעֶדְּפיֹוא ןייֵמ טיִמ ןעֶזעדֶו
 רֹוד וצ רֹוד ןּופ לֶהּוטְׁש ןייד לעדְו ָךיִא דְנּוא ,ןעֶגיִטְסעֶּפעֶּב (רעֶדְניִקנ ןעֶמאָז עֶנייד גיִּבִַע ףיֹוא
 עֶנייֵד ךיֹוא ,ראַה ָא ,ןעֶּביֹול רעֶדְנּואוְו עֶנייד ןעֶלעוֶו לעֶמיִה איִד דְנּוא 6 :הָלָס ןןְעיֹוּבְפיֹוא
 וצ ןייז ְּךייֵלְנ ןעֶק לעֶמיִה םיִא רעֶו ןיִראָו 7 :עֶניִלייַה איִד ןּופ גְנּולְמאַזְרעֶפ רעֶד ןיִא ַעייֵרְט
 טאָג 8 ?םיִכָאְלַמנ ןְהיִז עֶקְראַטְׁש איִד רעֶטְנּוא ראַה םעֶד ּוצ ןייַז ְךייֵלְג ןעֶק רעֶו ,ראַה םעֶד
 עֶלַא רעֶּביִא גיִטְכְראָפ זיִא דְנּוא ,עֶניִלייַה איד ןּופ גָנּולְמאַזְרעֶפ ןעֶּפיֹורְג רעֶד ןיִא קְראַטְׁש זיִא
 ַא אוד איו זיִא רע ,ןעֶראַׁשְרעֶה איִד ןּופ טאָנ ,ראַה ָא 9 :םֶהיֵא םּורַא ןעֶנעֶז םאִו איִד
 רעֶּביִא טְסְניִטְלעוֶועֶג אּוד 10 :םּורַא ְּךיִד ןְלעֶנְניִר טייֵהייֵרְט עֶנייֵד דְנּוא ? ראַה רעֶקְראַטְׁש
 אּוד 11 :ליִטְׁש אייֵז אּודטְסְכאַמ יֹוזַא ,ְּךיִז ןעֶּבעֶהְרעֶד ןעֶדְניִא עֶנייֵז ןעוֶו ,םֵי ןעֶצְלאָטְׁש םעֶד
 עֶנייַד אוד טְסאָה םעֶרָא ןעֶקְראַטְׁש ןייֵד ָךְרּוד ,םעֶנעֶנאָלְׁשְרעֶד ַא איו ןעֶסיֹוטְׁשּוצ בַהָר טְסאָה
 איד ,דֶרֶע איד ְּךיֹוא טְרעֶהעֶג ריִד ּוצ ,לעֶמיִה איִד ןעֶרעֶהעֶג ריִד ּוצ 19 :טייֵרּפְׁשּוצ דְנייפ
 ,(םֹורָד) ןיִמָי דְנּוא ןֹופָצ 13 :טְגיטְסעֶּפְדְנּורְגעֶג אייֵז טְסאָה אּוד ,טייֵהְלּוּפ עֶרְהיִא דְנּוא טְלעֶו
 רעֶדטְרעֶהעֶנ ריִדּוצ 14 :ןעֶמאָנ ןייד ןיא ןעֶנְניִז ןֹומְרָח דְנּוא רֹובָּת ,ןעֶפאַׁשעֶּב אייֵז טְסאָהאּוד

 :ןעֶּביֹוהְרעֶד זיִא דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייַד ,קְראַטְׁש זיִא דְנאַה עֶנייֵד ,טייֵהְקְראַטְש איד דְנּוא םעֶרַא

 תֶמָא דְנּוא דָסֶח ,לֶהּוטְׁש ןייד ןּופ ןעֶטְסעֶפְדְנּורְג איִד ןעֶנעֶז טָּפְׁשִמ דְנּוא טייקְגיִטְּכעֶרעֶג 9
 ,ראַה ָא ;גְנּולאַׁש איד טְנעֶק םעֶכְלעוֶו קְלאַפ םעֶד זיִא ליֹואוְו 16 !םיִנָּפ ןייַד ראָפ ןעֶנעֶז

 םעֶד ְּךיִז אייֵז ןעֶלעוֶו ןעֶמאָנ ןייד ןיִא 17 :םיִנָּפ ןייֵד ןופ טְּכיִל םעֶד ןיִא ןעֶהעֶג ןעֶלעֶו אייז
 :ןעֶרעֶו טְכייֵהְרעֶד טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג עֶנייֵז ּךְרּוד ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןֶעייֵרְּפ גאָט ןעֶצְנאַג
 -ָנּוא זיִא ןעֶליוו ןיידְּדְרּוד דְנּוא ,טייֵהְקְראַטְש עֶנייִד ןּופ טייֵקְנִהעֶׁש איִד טְזיִּב אּוד ןיִראוָו 8

 רעֶגיִלייַה רעֶד דְנּוא ץְמּוׁש רעֶדְנּוא טְרעֶהעֶג ראַה םעֶדּוצ ןיִראָָו 19 :ןעֶּביֹוהְרעֶד ןְראָה רעֶז
 גּונייֵׁשְרֲע (הָאּובְנ) ָךֶרּוד טעֶרעֶנ אּוד טְסאָה לאָמְסְנעֶד 20 :ביִנעֶק רעֶזְנּוא זיִא לֵאָרְׂשִי ןופ
 ָךיִא ןעֶקְראַטׁש ַאףיֹוא ףֶליִה טְגעֶלעֶג ּבאָה ךיִא ,טְנאָזעֶג טְסאָה אּוד דְנּוא ,עֶמּורְּפ עֶנייֵד ּוצ
 ןיימ ןעֶנּופעֶג ּבאָה ְּךיִא 21 :קְלאַפ םעֶד ןּופ ןעֶטְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא ןייֵא ןעֶּביֹוהְרעֶד ּבאָה
 לאָז דְנאַה עֶנייֵמ זַא 22 :טְּבְלאַזעֶג םֶהיֵא ְּךיִא ּבאָה לֶהֶע ןעֶניִלייַה ןייֵמ טיִמ !דִוָד טְכעֶנק
 םֶהיֵא ןַא לאָז דְנייַפ ןייֵק 23 :ןעֶקְראַטְׁש םעֶרָא ןייֵמ םֶהיֵא לאָז ְָּךיֹוא ,ןייַז טְסעֶפ םֶהיֵא טיִמ

 ןעננערד
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 -כעֶרעֶנְמּוא ןּופ ןְהּוז רעֶד דְנּוא ,ןעֶנְנעֶרְד :וטנעִי 6 הָלְוַעְדִבּו ִּב בוא איל עו יד

 : : | ניִמְי תֹרהִנַּו וי יב יּתְמִשְ רק םיִרָּת יטב 126
 : ףי :

 רעֶגְנעֶרְדעֶּב עֶנייֵז לעֶו ְךיִא רעֶּבֶא ?1  ררויָכְב נָאףַא :יִתָעושְי רוָצְו ילַא הֶתַא בָא יִנֲאְרק אה

 םיִאְנׂש עֶנייֵז דְנּוא ,ןעֶסיֹוּטְׁשּוצ םֶהיֵא ראָפ . יִּדְסַח וְל-רוְמְׁשֶא םֶלּועְל ;ץֶרָא-יִכְלַמְל ךוָ רְתֶא 2
 עֶנייֵמ דְנּוא 2 ;ןעֶגאָלַּפ ְךיִא לעוֶו ;םיִמָׁש יִמיִּכ ֹואְסִכְו עו רָעְל יִּתְמַׂשְו 7 א יתיר ןְבּז ל

 םֶהיֵא טיִמ טעוֶו דֶסֶח ןייֵמ דְנּוא טייֵהייֵרְט 'תלחפא :ןכִל אל יִׁפשמִויֵתְּתזנב א 2
 ןְראָה ןייז טעוֶו ןעֶמאָנןיימ ןיִא דְנּוא ,ןייז םִעְׁשִּפ טֶבָׁשְב יִּתְרִקְפּו :והְמְׁשִי אָל יִמֹוְצִמֹ ; טל 53

 : וא 26 4 הר רֵקׁשֲא אָלְו ָמַעַמ .ריפאראל יִדְסַחְו :םִנש םיִעְנְנִבּו
 לע ָּךיִא דְנּוא 26 :ןעֶרעוֶו טְכייֵהְרעֶד :הָנׁשֲא אֵל יִפְפִׂש אָצֹומּויִתיִרְּב לֵַחֲא-אָל  :יִתָלְמֲאָּב הל

 עֶנייֵז דְנּוא ,םַי םעֶד ןַא ןעֶנעֶל דְנאַה עֶנייֵז  םםֶלּועְל ּועָו :בוכַא ולא יִׁשְְקְב יְִַּּבׁשִנ תַחַא
 רֶע 27 :ןעֶבייֵט איִד ןַא דְנאַה עֶטְכעֶר קֵחׂשַּ דו םַלע וכי חרב :יִדנ שמש ואס ההִ 6
 -אפ ןיומ טְזיִּב אוד ,ןעֶפּורְנָא ְּךיִמ טעדֶו :ךֶחיִׁשְמִִע ָתְרַּבַעְתַה סָאְמִַּו ָתחנְוהָּתִאְו :הָלָס ןְמאָנ 1
 ןּופ זְלעֶפ רעֶד דְנּוא ,טאָנ ןייֵמ ,רעֶט -יכָכ ָּתְצֶרְּפ :רונ ץֶרָאָל ָתֶלַלח י ְךֵּדְבִע תיִרְּב הָּתְרַאְג ?
 ְךיֹוא םֶהיֵא ּבאָה ְּךיִא 28 :ףְליִה עֶנייֵמ יהיו חמור חמש ויָתרָדְג

 ןעֶטְמְכעֶה םעֶד ּוצ ,רֹוכְּב ַא ראַפ טְכאַמעֶג :ויָביוִא-לָּכ ָּתְחַמְׂשִה ויָרְצ מִי תֹמירֲה ;ונכְׁשִל הָּפְרֶח
 לד ּבְׁשִה :הָמְהְִּמַב ּותֹמְקַה אֵלְו וּבְרַח ריִצ ביִׁשָּת 2 +=

 ְךיִא 29 :דרֶע רעֶד ןּופ עֶניִנעֶק איד רעֶּביִא ָמטִע יִמי ְָּרַצְקִה :הָּתְרנמ ץֶרָאְל ֹואְסַכְו וָהְהָׁשִמ
 -יֵה גיִּבֲע ףיֹוא םֶהיֵא ּוצ דֶסֶח ןייֵמ לעוֶו חַצְנְל רַתּסִּת הָוהְי הָמידַע :הָלֶס הָׁשּּב ויִָע ָתיִטָעָה גד
 םעוֶו תיִרָּב רֶעייֵרְטעֶנ ןייֵמ דְנּוא ,ןעֶט אוָׂשחַמ-לַע דֵלֲח-הִמ י יִנֲא-רָכְז :ְּךֶחֶמֲח ׁשָאמְּכ רע 48

 לעוֶו ְּךיִא דְנּוא 20 :ןעֶּבייֵלְּב םֶהיֵא טיִמ טֵלַמְי תֶוָמ-הֶאריאָלוהְָחָי רֶבניִמ :םֶרָאנּב-לְכ ָתאָרְּב 6
 ןעֶּבעֶג גיִּבִע ףיֹוא (רעֶדְניִקנ ןעֶמאָז עֶנייֵז יָנֹדֲא ! םיִנׁשאֵרְה ְּךיֶדְסחְוהֶיַא ;הָלס .ליִאשדדַימ שמי

 ןּופ געט איד אי יֹוזַא לֵּומׁש יי דְנּא לו ל תפרחיקהא ר יסקמאפ ד הכ :
 -עוֶו רעֶדְניִק עֶנייֵז ןעוֶו 31 :לעֶמיִה םעֶד יי 2 טא טא = א ר
 ןעֶלעוֶו דְנּוא ןעֶזאָלְרעֶפ הָרֹוּת עֶנייֵמ ןעֶל לע

 ןעֶבאוַוְׁשְרעֶּפ םִיַקָח עֶנייֵמ ןעֶלעֶו אייֵז ןעוֶו 22 :םיִטָּפְׁשִמ עֶנייֵמ ןיִא ןְהעֶנ טיִנ
 טיִמ ןעֶּפאָרְטְׁשעֶּב דֶניִז עֶרייֵז ָּךיִא לע יֹוזַא 23 :תֹוצַמ עֶנייֵמ ןעֶטיִה טיִנ ןעֶלעֶו דְנּוא
 ןּופ ָּךיִא לעוֶו רֶסֶח ןייֵמ רעֶּבָא 24 :ןעֶנאָלְּפ טיִמ טייקְניִטְכעֶרעֶנְמּוא עֶרייֵז דְנּוא ,טּור ַא
 לעֶז ְּךיִא 5 :טייֵהייַרְט עֶנייֵמ ןיִא ןעֶשְלעֶפ טיִנ לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ,ןעֶרעֶטְׁשְרעֶפ טיִנ םֶהיֵא
 ןעֶּפיִל עֶנייֵמ ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא סאוָו סאָד דְנּוא שריי טיִנ תיִרְּב ןייַמ

 ,טייֵקְניִלייֵה עֶנייַמ אייַּב ןעֶריֹואוְוְׁשעֶנ ְךיִא ּבאָה לאָמ ןייַא 26 :ןְרעֶדְנֶעְֶרעֶפ טיִנ ָּךיִא לעדֶד

 דְנּוא ,ןעֶּבייֵלְּב גיִּבֶע ףיֹוא לאָז ןעֶמאָז ןייַז 7 ;ןעֶנעֶקייֵל ריִד ּוצ טיִנ לעז ְּךיִא םאֶד
 יייֵלְּב טְסעֶפ גיִּבֶע ףיֹוא טעוֶו רֶע 88 :ןּוז איִד איו יֹוזַא ןייַז ריִמ ראָפ לאָז לֶהּוטְש ןייַז
 רעֶּבָא 89 :הָלָס ,ןעֶקְלאָו םעֶד ןיִא תּודֲע רֶעיִיַרְט ַא זיִא סאו הָנָבְל איֵד איִז יֹוזַא ,ןעֶּב
 ןייד ןעֶנעוֶו טְנְראַצְרעֶד ךיד טְסאָה אּוד ,טְסּואיִמְרעֶפ טְסאָה דְנּוא טְזאָלְרעֶפ טְסאָה אּוד
 וצ זיִּב טְסאָה אּוד ,טְכעֶנְק ןייד ןּופ תיִרְּב םעֶד ןעֶפְראוָוְרעֶּפ טְסאָה אּוד 40 :ןעֶטְּבְלאַזעֶג
 אוד ,ןעֶמיֹוצ עֶנייֵז עֶלַא ןעֶכאָרְּבוצ טְסאָה אּוד 41 :טְכאַוְׁשְרעֶפ ןיֹורְק עֶנייַז דֶרֶע רעֶד
 געוֶו םעֶד רעֶּביִא ןעֶראַפ סאוָו עֶלַא 42 :טְכאַמעֶנ ןעֶכאָרְּבעֶגְנייַא ןעֶגְנּוטְסעֶפ עֶנייַז טְסאָה
 טְסאָה אּוד 43 :םיִנֵכְׁש עֶנייֵז ּוצ הָּפְרָח ַא ןעֶראָועֶנ ןיִא רֶע ,טְּביֹורעֶּב םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 עֶנייֵז עֶלַא טייֵרְפְרעֶד טְסאָה אּוד ,רעֶניִדייֵלעֶּב עֶנייז ןּופ דְנאַה עֶטְכעֶר איִד ןעֶּביֹוהְרעֶד
 טְסאָה אּוד דְנּוא ,דְרעוֶוְׁש ןייַז ןּופ ףְראַׁש איִד טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ ְּךיֹוא טְסאָה אּוד 44 : דְנייַפ
 -ְנייֵר עֶנייַז ןּופ טְרעֶטְׁשּוצ םֶהיֵא טְסאָה אזד 45 :הָמָחְלַמ רעֶד ןיִא טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא טיִנ םֶהיֵא
 טְצְריִקְרעֶפ טְסאָה אּוד 46 :טֶצְריִטְׁשעֶג דֶרֶע רעֶד ּוצ אּוד טְסאָה לֶהּוטְש ןייַז דְנּוא .טייֵה
 איוו זיִּב 47 :הָלָס ;דְנאַש טיִמ טְקעֶדעֶּב םֶהיֵא טְסאָה אּוד ,דְנעֶנּי עֶנייַז ןּופ געֶט איד
 ֹוזַא ןעֶנעֶרְּב ןְראָצ ןייַד לאָז דְנּוא ?ןעֶטְלאַהעֶּב גיִּבִע ףיֹוא ְּךיִד אּוד טְסעוֶו ,ראַה ָא גְנאַל
 אוד טְסְלאָז םזראוָו !טייֵצְסְנעֶּבעֶל איֵד זיִא סאָו ,ריִמ ןַא קְנעֶדעֶג 48 ?רֶעייַפ ַא איוז
 טְּבעֶל רעֶבְלעוֶו שְנעֶמ רעֶד זיִא רעוֶו 49 :ןעֶפאַׁשעֶּב רעֶדְניִק-ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא טְסְנּוזמּוא
 םעֶד ןּופ ןעֶכאַמ ןעֶניִרְטְנַא ׁשֵסָנ ןייַז ןעֶק רעֶו ?ןעֶהעֶז טיִנ טיֹוט םעֶד טעֶז דִנּוא
 עֶנייֵד ןיִא טְסאָה אּוד עֶכְלעוֶו ,ראַה ָא םיִדָסַח עֶטְׁשְרֶע עֶנייֵד ןעֶנעֶז ּואוְוַא 0 הל ?לֹואְש
 סאָו ,טְכעֶּנְק ןייֵד ןּופ הָּפְרֶה איִד ראַה ָא קְנעֶדעֶנ 21 ?דַוָד ּוצ ןעֶריֹואוָוְׁשעֶנ ָנ טייֵהייֵרְּט
 דְנייֵפ עֶנייֵד עֶבְלעוֶו טיִמ 52 :רעֶקָלעֶפ עֶקְראַטְׁש עֶליִפ ןּופ ,םיֹוש ןימ ןיִא = ָךיִא
 :ןעֶטְּבְלאַזעֶג ןייד ןופ טיִרְט איד ןְרעֶטְסעֶל אייֵז עֶכֶלעוֶו טיִמ ,ראַה ָא ןרעֶט על
 :ןֵמָא דְנּוא ןֵמָא ,ניִּבִע ףיֹוא ראַה רעֶד זיִא טְּביֹולעֶג 5 53

 טעבענ א



 1020 אצ צ םילהת

 ששי בהר הפמ

 צ םילהת

 טאָג ןּופ ןאַמ רעֶד ,הֶשֹמ ןּופ טעֶּבעֶג ַא 1

 עֶרעֶזְנּוא ןעֶזעוֶועֶג טְזיִּב אּוד ,ראַה ָא --

 איִד רעֶדייֵא 2 :רֹוד ּוצ רֹוד ןּופ גְנּוניֹואוו

 דָנּוא ,ןעֶראועֶג ןעֶריֹוּבעֶג ןעֶנעֶז :ְרעֶּב

 איִד דְנּוא דֶרֶע איִד טְסאָה אּוד (ראַפעֶּבנ
 זצ זיִּב טייקְניִּבֶע ןּופ ,ןעֶפאַׁשעֶּב טְלעוֶו
 טְסְרְהעֶק אּוד 3 :טאָנ אּוד טְזיִּב טייֵקְניִּבֶע
 בְנּוסיֹוטְׁשְרעֶפ ּוצ ויִּב קירּוצ שְנעֶמ םעֶד
 הָבּוׁשְת טּוהְט ,טְסְגאָז אּוד דְנּוא ,(ּביֹוטש)

 דְנעֶזיֹוט ןיִראָו 4 : רעֶדְניִק-ןעֶׁשְנעֶמ רֶהיֵא
 איו יֹוזַא ןעֶנעֶז ןעֶניֹוא עֶנייֵד ןיִא רֶהאֵי
 =רעֶּביִרַא זיִא סאָו גאָט רעֶניִטְכעֶנ רעֶד
 רעֶד ןיֵא ְּךאַו ַא איז דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶג
 -עֶנְקעוֶוַא אייֵז טְסאָה אּוד 2 :טְכאַנ

 ןיִא ףאָלְׁש ַא איו ןעֶנעֶז אייֵז ,טְמיֹורְטְׁש

 צ
 א ּונָל ָתיֵיָה הֶּתִא ןועְמ יָנֹרֲא םיִהֹלֲאָהיׁשיִא הָׁשֹמְל הֶּלַפְּת
 2 יכִבִתְ ץֶרֶא לֵלהְַ ורְי םיָרָל ו םֶרָטְּב :רֶֹדְו רֵדְּב
 3 רֶמאֹהַו אָּכַּד-דַע ׁשֹונֲא בֵׁשִּת ;לָא הָּתַא םָלּועדדַע םֶליעְמּו

 זיִּכ למְתֶא םוּכ לעב םיִנָׁש ףֶלָאיִּכ :םָדָאנ ּובׁש
 ה רֶקַֹּּב ּויְהִי הָנִׁש םֶּתְמַרָו :הָלְיְּלַב הָרּומְׁשַאְו רָבֵעַי
 : שב ללומי בֶרֶצְל ףֶלֶחְו ץיִצְי רֶקֹּבַּב ;ףלָחַי ריִצְלּכ
 ? ַּל ּונִתֹנוִע ָּפֹש :ּונְלָהְבִנ ָךֶמַחְבּו ְךֵּפַאְב ּונֵלְכייֵּ
  ּונִֵּכ ְךֶתָרְבִעְב ינָפ ּויִמָילְכ יִּכ :ךנָפ רוָאְמִל ונמלַע
 'םֶאְו הֶָׁשםִִעְבִׁש םֶהָּב ! וניִמֹנׁשייִמ :הנָהומְּכ ּוניֵנָׁש
 ׁשיִח וָגייִּכ ןוָאְו לֶמָע םֶבֶהֶרְו הָנָׁש םִנֹומְׁש תֹרּובְנִּב
 נו ןרְמִל ּדְתָרְבִע ךתֶאְריִכי פַא וצ עדויימ :הָפְעַו
 : יִתָמ-דַע הָוהְי הָבּוׁש :הָמְכָח בֵבל איִבְנְו עַדֹוה ןֵּכ ּונימָי
 14 הָחְמִַׂנוהָננרנ ְֵּסַ רֶקָּבב ּונעֶּבׂש :ךיִרְבֲע-לַע םֶהָנִהְ
 ופ;ערֶעָר נאָר תֹונָׁש יב ַע תֹומיּכּונֵחְמִׂש :ּניִמי-לְכְּ
 3 םִעָנ יהיו :םֶהיְִבילַע ְךֶרדַהוךיִלעַפ ּךיִרְבע-לֶא האָר
 הֵׂשִעַמּו ּונֵלֶּע הָנְנוִּכ וניֵדָי הֵׂשעַמּו ּונילָע וילֶא ינֹהֲא
 ;והְננֹוִּכ ּוניֵדי
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 אצ אצ
 ע א יִסְהַמ הויל רַמֹא :ןָנולִתי יֵּדָש לֵצְּב ןֹוָלָע רֶתָסְּב בֵׁשִי
 3 ׁשּוקָי חַּפִמ .ךליצְי אה יִּכ וְּביחַטְבַא יכלֲא יִתָדוצְּו
 4 הרשה ּת ויָפְנְּכ-תַהְתְו ְךל ְךסָי | ותְרְבָאְּב :תֹוַה רָכָּדִמ

 ה ףיעי ץֵהִמ הָלל = אָריִת אָל :ְַֹמַא הָרֵהְסִו הָנִצ
 } לָּפִי :םִיָָהְצ דוׁשָי בֶטֶּקִמ ֶקֲהי לֶפַאְּב רֶבְּדִמ .וםָמֹי

 איו יֹוזַא אייֵז ןעֶנעֶז ןעֶנְראָמְהיִרְּפ םעֶד
 רעֶד ןיִא 6 :טְהעֶנְרעֶפ סאָו זאָרְג םאָד
 טְהעֶגְרעֶפ דְנּוא ףיֹוא סֶע טְצאָרְּפְׁש היִרָפ

 ןעֶטיִנְׁשעֶגְּפָא םִע טְרעוֶו דְנעֶבָא םַא דְנּוא
 ןעֶרעֶו ריִמ ןיִראוָו 7 :טְנעֶקיִרְטְרעֶפ דְנּוא

 אּוד 8 :ןעֶקאָרְׁשְרעֶד ריִמ ןעֶרעוֶו ןְראָצְמיִרְג ןייד ּךְרּוד דְנּוא ,ןְראָצ ןייֵד ְּךְרּוד טְנעֶלְרעֶּפ
 טְכיֵל םעֶד ּוצ (דְניִזנ עֶנעֶגְראָּבְרעֶּפ עֶרעֶזְנּוא ,ריִד ןעֶנעֶק ןּוהָמעֶג דְניִז עֶרעֶזְנּוא טְסאָה

 ריִמ ,ןְראָעְמיִרְג ןייד ָּךְרּוד קעוֶוַא ְּךיִז ןעֶרְהעֶק געֶט עֶרעֶזְנּוא עֶלַא ןיִראָו 9 :םיִנָּפ ןייֵד ןּופ
 געֶט איד 10 :(קְנאַדעֶנ רעֶדָא) רעֶצְפיִז ַא אי יֹוזַא ןעֶרְהאָי עֶרעֶזְנּוא טְנעֶלְרעֶפ ןעֶּבאָה
 אייז ןעֶנעֶז טייֵהְקְראַטְׁש איִד ןעֶנעוֶו ןעוֶו דְנּוא ,רֶהאָי גיִצעֶּביִז ןעֶנעֶז ןעֶרְהאָי עֶרעֶזְנּוא ןּופ
 טְרעוֶו ןעֶּבעֶל םאָד ןיִראָָו ,רעֶמּוק דְנּוא טייֵקְניִדיִמ טְּפאַרְק עֶרייֵז זיִא ָּךאָד ,רֶהאָי גיִצְכַא
 ןופ טייֵהְקְראַטְׁש איִד טְסייוֵו רעֶו 11 :קעווַא ןעֶהיִלְפ ריִמ דְנּוא ,ןעֶטיִנְשְרעֶפ לעֶנְׁש
 םִנּוא ְּךאַמ יֹוזַא 12 :ןְראָש ןייֵד (ְךיֹוא זיִא יֹוזַאנ אָרֹומ עֶנייֵד איז יֹוזַא דְנּוא ?ןְראָצ ןייד
 :הָמְכָח ּוצ ןעֶגְנעֶרְּב ץְראַה רעֶזְנּוא ןעֶלאָז ריִמ יֵדְּכ ,געֶמ עֶרעֶזְנּוא ןּופ טייֵצ איד ןעֶסיוו
 :טְכעֶנְק עֶנייִד רעֶּביִא ְּךיִד קְנעֶדעֶּב דְנּוא ?גְנאַל איִװ זיִּב ,רעֶדיִו רֶהֹעֵק ;ראַה ַא 5
 ָךיִז דְנּוא ןעֶבְניִז ןעֶלעוֶו ריִמ דְנֹוא ,דָסֶח ןייד טיִמ טאַז ןעֶגְראָמְהיִרְפ םַא םִנּוא ְּךאַמ 4
 טְסאָה אּוד עֶכְלעֶו ןיִא געֶט איִד ְּךאָנ םֶנּוא אייֵרְפְרעֶד 19 :נעֶט עֶרעֶזְנּוא עֶלַא ןֶעייֵרְּפ
 זאָל 16 :ןעֶהעֶזעֶג םעֶטְכעֶלְש ןעֶּבאָה ריִמ עֶכְלעוֶו ןיִא ןעֶרְהאָי איד טְגיִנייִּפעֶג םִנֹוא

 רעֶּביִא טייקְכיִלְרעֶה עֶנייַד דְנּוא ,ןעֶרעֶו ןעֶזיִועֶּב קְרעוֶו ןייַד טְכעֶנְק עֶנייֵד ּוצ ְךאָד
 רעֶּביִא טאָג רעֶזְנּוא ראַה םעֶד ןּופ טייֵקְסיִז איִד ְּךאָד זאָל דְנּוא 17 :רעֶדְניִק עֶרייֵז
 איֵד אָי ,םִנּוא רעֶּביִא דְנעֶה עֶרעֶזְנּוא ןופ םיִׂשֲעַמ איִד גיִטְסעֶפעֶּב דְנּוא !ןייז םִנּוא
 :ןעֶגיִטְסעֶפעֶּב אּוד טְסְלאָז דְנעֶה עֶרעֶזְנּוא ןּופ םיׂשעמ

 אצ םילהת

 ןעֶּבייֵלְּב טעוֶו רעֶד ,ןעֶטְּפְכעֶה םעֶד ןּופ םעֶנעֶגְראָּבְרעֶפ םיִא טְציִז רעֶכְלעוֶו רעֶד 1
 ראַה םעֶד ּוצ ןעֶנאָז לעוֶו ְּךיִא 2 :ןעֶניִטְכעֶמְלַא םעֶד ןּופ ןעֶטאָׁש םעֶד ןיִא ןעֶניֹואוְו
 -ְךעֶפ ְּךיִא סאו םעֶד ןיִא ,טאָנ ןייֵמ ,גְנּוטְסעֶפ עֶנייֵמ דְנּוא גָנּוציִׁשעֶּב עֶנייֵמ (טְזיִּב אוד)
 ,רעֶגְנאַפְלעֶגיֹופ םעֶד ןּופ ץעֶנ םעֶד ןּופ ןייַז ליִצַמ ְּךיִד טעוֶו רֶע ןיִראָו 8 :ָּךיִמ רעֶכיִז
 ,לעֶניִלְפ עֶנייַז טיִמ ןעֶקעֶרעֶּב ְּךיִד טעֶו רֶע 4 :דְראָמ ןעֶכיִלְקעֶרֶׁש םעֶד ןּופ
 איז זיִא טייֵהייֵרְט עֶנייַז ,ןעֶציִׁשעֶּב ְךיִד אוד טְסעֶו לעֶניִלְפ עֶנייֵז רעֶטְנּוא דִנּוא
 ןּופ טְכְראָפ רעֶד ראַפ ןעֶּבאָה אָרֹומ טיִנ טְסעֶו אּוד 2 :דְליִׁש דְנּוא רעֶצְנאַּפ ַא
 םאָװ טְסעֶּפ איִד ראַפ 6 :נאָט אייַּב טְהיֵלְּפ סאָו ליַפ איִד ראַפ ,טְכאַנ רעֶד
 :נאמ ןעֶטיִמ ןיִא טְּביֹורעֶּב סאָו גְנּוטְסיוִוְרעֶפ איִד ראַפ םיִנְרעֶטְסְניִפ רעֶד ןיִא טְהעֶג

 דנעזיוט
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 ןעֶלאַפ טייֵז עֶנייד ןַא ןעֶלעוֶו דְנעֶזיֹוט ?  .ףנְֹב קֶר :שֶגי אֵל ְךֶלֶאךמיִמ הָבָבָרּו ףֶֶא ו ךדִמ *
 דְנאַה עֶּטְכעֶר עֶנייִד ןַא רֶנעֶזיֹוט ןְהעֶצ דְנּוא 'קחמ הָוהְי הָּתַארָּכ :הָאְרִּת םיִָׁשִר תַמְלִׁשְו טיּבַת 9
 :ןעֶנְהעֶנעֶג טיִנ םִע טעוֶו ריִד ּוצ רעֶּבָא בקי עג הער א האתר עמ מעל י
 םִע אּוד טְסעֶו ןעֶניֹוא עֶנייֵד טיִמ רונ 8 מו להע--לפ דלא נתרמ רק 7 : : י :ךיָכָרְד-לֶכְּב משל ְךֶל"וצ ויָכָאְלַמ יִּכ :ֶלָהֶאְּב 1
 -ְהאָצֶּב איִד ןעֶהעֶז טְסעוֶו אּוד ,ןעֶקיִלְּב יתֹבְַׂשא  יְשְלַפֲאוקׁשֶחַי יב יִּכ :ןֶנְִוריַפְּכ סמרּת ְךֶָרִּת 14
 ,ראַה ָא אּוד לייװ !) :םיִעָׁשְר איד ןּופ גְנּול ּוהֵצְלַחֲא הֶרְצִב יִכִא מִ יהא יִנאְְִי :למׁש עֶרֶיִּכ ימ
 טְכאַמעֶג טְסאָה אּוד ,גְנּוציִׁשעֶּב עֶנייֵמ טְזיִּב יִָשיִּב ּוהֲארַאווהָיּבְׂשַא םיִמָיְךֶרֵא :ּוָדְבַכאו 4
 יֹוזַא 10 :גֶנּוניואוָו עֶנייֵדּוצ ןעֶטְסְכעֶה םעֶד לע = מב
 ,ןעֶּפעֶרְט טיִנ םעֶטְכעֶלְׁש ןייק ךיִד טעוֶו יי = הל 2 ָהֹוהְל ב 4 ששת םול 6 א 2
 -עֶג ןייַדּוצ טיִנְךיִז טעוֶו גאָלְּפ עֶגייק רֶנּוא ר יִּכ :רכב 5 קא 5 א 0
 ענייֵז טאָה רֶע ןיִראָו 11 :ןעֶנְהעֶנעֶג טְלעֶצ הוה ךיׁשֵַמ .לרעהמ :ןקרא יי ישעגכ רעב הי
 זַא ,ןעֶליֹופעֶּב ןעֶגעוֶו טעֶנייד ןּופ םיִבָאְלַמ = -אֵל לכו אָל רעבישיא ִתבשִחַמיקמִ ראמ

 עֶנייַד עֶלַא ןיִא ןעֶטיִהעֶּב ְּךיִד ןעֶלאָז אייֵז לע "לָּכ ּוציִצָיו בֶׂשַ ומְּכ םיִצָׁשְר ַחָרְפִּב 1 תאֹז-תֶא ןיִבָי
 אייֵז ןעֶלעוֶו דְנעֶה איִד ףיֹוא 12 :ןעֶנעוֶו היה :הוהְי !םלעל םי רֶמ הָּתִאְו :רֶע רע םֶרְמָׁשַֹל ךַא
 םופ ןייד טיִנ טְסְלאָז אּוד זַא ,ןעֶגאָרְט ְּךיִד לע דְרּפְִי רָב בא הָנהיִכ הָהו א ,
 ןעֶּבייֵל ףיֹוא 13 :ןעֶסיֹוטְׁשִנָא ןייֵטְש ַא ןַא יי טִֵּּתַו :ןנער ןמשְב יִתלּכ ינרק םיִאְּכ םֶרָת :ןוָא 1
 : : רֵמְּתַּכ ק קי ְּדַצ יִנֹוֶא הָנְעַמְׁשִּת סיִעֵרְמ יֵלָע םיִמָקַּב יירֹושַּב 3

 אוד טְסעֶו ןעֶגְנאַלְׁשְרעֶטָא ףיֹוא דְנּוא תֹורְצַהְב הָוהְי תִיֵבְּב םיִלּותְׁש :הָנׂשִי ןנלּ ְרְַכ חְפִי 14
 עֶבְנּוי ןעֶטעֶרְטּוצ טְסעֶו אּוד ,ןעֶטעֶרְט ;ּּיהִי םיִנעֶרְו םיִנׁשְּד הָביׂשְּב ןוְבּני דוע :ּוחיִרְפי והא וט
 טאָה רֶע לייוו 14 :ןעֶנְנאַלְׁש רֶנּוא ןעֶּביֵל /// - : :וב הָתְלֲע-אְלו - + הוה רֶׁשייִכ דיִַהָל ג
 ליִצַמ םֶהיֵא ְּךיִא לעוֶו יֹוזַא ,טְסּול ריִמ ןַא גצ = יצ

 רֶע לייוַו ןעֶּבעֶהְרעֶד םֶהיֵא לעוֶו ְּךיִא ,ןייַז ןְּכִּתױַא רַזַאְתִה וָע הָוהְי ׁשֵבָל ׁשֵבָל תֶָאג רק הָוהְי א
 טעוֶו רֶע 12 :ןעֶמאָנ ןייֵמ טְנאָקעֶג טאָה ּוֵאְׂשנ :הָּתִא םֶלֹועַמ ו 5 ְךַאַסְכ ןיִכָנ :טיִמ ו לֵב לֵבֵּת 3

 -ֵּמְנֲע םֶהיֵא לעוֶו ְךיִא דְנּוא ,ןעֶפּורְנָא ְּךיִמ :םיְכָד תוָרְהִנ יִאְׂשִי םֶלֹוק תוָרָתִנ וָאְׂשִנ ת ו זר
 : םוִדְּמִּכ ריִּדַא סי םיִריִדַא םיִּבַר םִיַמּותֹולקִמ 4

 הָהְצא ןיא ןיזםקיא טימ.לעֶד ְךוֶא,ןְרעֶפ.- 7 ידי +
 בעֶט עֶנְנאַל טיִמ 16 :ןעֶטְלאַה דֹובָּכִּב םֶהיֵא לעֶו ָּךיִא רֶנּוא ןעֶפְלעֶהְסיֹורַא םֶהיֵא לעֶזֶח ָּךיִא
 :ףֶליֵה עֶנייֵמ ןעֶזייוַו םֶהיֵא לעֶֶו ָּךיִא דְנּוא ,ןעֶכאַמ טאַז םֶהיֵא ָּךיִא לעֶו

 בצ םילהת
 ּוצ דְנּוא ,ןעֶקְנאַד ּוצ ראַה םעֶד טּוג ויִא סֶע 2 :גאָט תָּבַׁש םעֶד ראַפ ריִׁש ַא---גְנאַזעֶנ
 ןייד ןּופ ןעֶנְראָמְהיִרְפַא ןעֶלְהעֶצְרעֶד ּוצ 3 :ןעֶטְׁשְרעֶּבייֵא םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ּוצ יי
 ַא ףיֹוא דְנּוא רֶמָז-יֵלְּכ ןעֶניִטייַז ןְהעֶצ ַא ףיֹוצ 4 :טְכעֶג איד ןיִא טייֵהייֵרְט עֶנייַד רֶנּוא ,רָסָח
 עֶנייֵד טיִמ ראַה ָא טייֵרְפְרעֶד ְּךיִמ טְסאָה אּוד ןיִראָו 2 :ףְראַה ַא טיִמ ןֹויָנַה היפ ,לעֶדיִפ
 עֶנייַד ןעֶנעֶז םִיֹורְג איז 6 :ןעֶנְניִז ָּךיִא לעוֶו דְנעֶה עֶנייֵד ןּופ םיִׂשֲעַמ איִד ןעֶנעוֶו ,קְרעֶדֶו
 םִע טְסייַושְנעֶמ רעֶדְנעֶמיִוְנּוא ןייַא 7 :ףיִט רֶהעֶז ןעֶנעֶז ןעֶקְנאַדעֶנ עֶנייֵד ! ראַה ַא ם יִׂשֲעַמ
 סאָד איו יֹוזַא ףיֹוא ןעָהיִלְּב םיִעָׁשְר איד ןעֶו 8 :טיִנ סֶע טְהעֶטְׁשְרעֶפ ראַנ רעֶד דְנּוא ,טיִנ

 רעֶמיִא ףיֹוא ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ ,ףיֹוא ןעֶצאָרְּפְׁש טְכעֶרְמּוא ןּוהְט סאו איִד עֶלַא דְנּוא ,זאָרְב
 -אוָו 10 :ןעֶּביֹוהְרעֶד גיִּבִע ףיֹוא טְזיִּב ,ראַה ָא אּוד רעֶּבָא 9 יי טְנְליִטְרעֶפ ניִּבַע רֶנּוג

 סאוָו עֶלַא ןעֶרעֶו ןעֶריֹולְרעֶפ ןעֶלעֶוו דְנייַפ עֶנייַד העָז ןיִראָו ,ראַה ָא ,דְנייַפ עֶנייַד העָז ןי
 ןְראָה ןיימ ןעֶּביֹוהְרעֶד טְסאָה אּוד רעֶּבָא 11 :ןעֶרעוֶו טייֵרּפְׁשְרעֶפ ן ןעֶלעֶו ט טְכעֶרְמּוא נה
 :לְרֶעְמיֹוּב ׁשיִרְפ טיִמ ןעֶרעֶוֶו טְּבְלאַזעֶג לעד ָּךיִא ,ריִט-לעֶזיִח ַא ןּופ ןְראָה סאָד איו
 עֶטְכעֶלְׁש איִר ןעוֶו דְנּוא ,דְנייַפ עֶניִיַמ ןעֶנעֶז םאָו איד ןעֶקּוקְנָא טעוֶו גיֹוא ןייֵמ דְנּוא 2
 רעֶד 13 ;טְרעֶהעֶנ ןעֶריֹוא עֶנייַמ םֶע ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ריִמ ןעֶנעֶק ןעֶנעֶז טייל
 םיֹוּבְנעֶנעֶּט ַא איז יֹוזַא ןעֶסְקאַוַו טעזֶו רֶע . ,םיֹוּב-לעֶטייֵט ַא איו יזַא עה ַהיֶלָּב טעדֶו קיִדַצ
 ןיִא ןעֶהיִלְּב ןעֶלעוֶו ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיֵא טְצְנאַלְפעֶג ןעֶנעֶז סאוָו איד 4 קבל ןיִא
 ,רעֶטְלֶע עֶרייֵז ןיִא רעֶדְניִק ןעֶּבאָה ְּךאָנ נ ןעֶלעוֶ | אייז 15 :טאָנ רעֶזנּוא 2 ןעֶפיֹוהְראַפ איד
 -טְכעֶר זיִא ראַה רעֶד זַא ןעֶלְהעֶצְרעֶד ּוצ יִדַּכ 16 :ניִדְנעֶנייַוְצ דְנּוא טעֶפ ןייֵז ןעֶלעֶֶו אייז
 :טְכעֶרְמּוא ןייק אָד טיִנ זיִא םֶהיֵא ןיִא דֵנּוא זְלעֶפ ןייֵמ זיִא רֶע ,גיִמַראַּפ

 בצ םילהת
 ְךיִז טאָה ראַה רעֶד ,טעֶטְסעֶואַמ טיִמ דייַלְקעֶגְנָא ָּךיִז טאָה רֶע ,טְרֶעיִנעֶר טאָה ראַה רעֶד 1
 טיָנ ְּךיִז לאָז איִז זַא טְלעֶו איִד טייֵרְּבעֶנְנָא ָּךיֹוא טאָה רע ;טייֵהְק ְךאַטְׁש טיִמ דייֵלקענְנָא
 איד 3 :אזד טְזיִּב ןָא ניִּבִע ןּופ ,גְנאַל ןּופ טייֵרְּבעֶנְנָא זיִא לְהּוטש ןייד 2 :ןעֶׁשְּטיִלְגסיֹוא
 איד ,לֹוק רֶעייֵז ןעֶּביֹוהעֶנְפיֹוא ןעֶּבאָה ןעֶבייֵט איִד !ראַה ָא ,ןעֶּביֹוהעֶנְפיֹוא ןעִּבאָה ןעֶכייֵט
 רעֶקְראַטְׁש זיִא ְּךיֹוה רעֶד ןיִא ראַה = 4 :םִרעֶל רעייֵז ןעֶּביִוהעֶנְפיֹוא ןעֶּבאָה ןעֶכייֵט

 ' איוו



 רדצ נצ םילהת
 דָנּוא ,רעֶסאַוו עֶליִּפ ןּופ תֹולֹוק איִד איוִו
 ןעֶדְניִא עֶניִדְנעֶבעֶרְּב איד ןּופ רעֶניִטְכעֶמ
 -ְהעֶז ןעֶנעֶז תּורֵע עֶנייֵד 2 :םַי םעֶד ןּופ
 היֹוה ןייַד וצ טְסאַּפ טייֵקְגיִלייַה ,טְּביֹולְגעֶּב
 :ביִּבֲע ףיֹוא ראַה ָא

 דצ םילהת
 םֶע ןעֶמעוֶו ּוצ ראַה ַא טְזיִּב אּוד ,ראַה ָא 1
 םִע ןעֶמעוֶו ּוצ טאָנ ָא !תֹומְקִנ טְרעֶהעֶג
 -ְךעֶד 2 :ןעֶנייֵׁש ְךיִדְּדאַמ תֹומְקִנ טְרעֶהעֶנ
 -עָּב ,רֶרֶע רעֶד ןּופ רעֶטְכיִר אּוד ְּךיִד ּבעֶה
 גְנאַל איז זיִּב 2 :עֶצְלאָטְׁש איֵד ּוצ לֶהאָצ
 זיִּב ? ראַה ָא ןעֶרעוֶועֶג םיִעָׁשְר איִד ןעֶלעוֶו

 ? ןֶעייֵרְפ םיִעָׁשְר איד ְּךיִז ןעֶלעוֶו גְנאַל איז
 דְנּוא ןעֶגאָז אייֵז ןעֶלעֶו (גְנאַל איז זיִּב) 4

 ןּוהְט סאוָו עֶלַא ?ןעֶכאַז עֶקְראַטְׁש ןעֶדעֶר
 -יֹוטְׁשוצ אייז 5 :ְּךיִז ןעֶמיִרעֶּב טְכעֶרְמּוא

 ןעֶגיגייֵּפ אייֵז דְנּוא ,ראַה ָא קְלאָפ ןייֵד ןעֶמ
 רַג םעֶד דנּוא הָנָמְלַא איד 6 !הָלֲחַנ ןייַד
 :םיִמֹותִי איֵד ןעֶדְראָמ אייֵז דְנּוא אייֵז ןיִנְנְרַה
 טְהעֶז ראַה רעֶד זַא אייֵז ןעֶנאָז ְּךאָד דְנּוא 7
 -ְךעֶפ בקֲעַי ןּופ טאָנ רעֶד דְנּוא ;טיִנ םִע

 רֶהיֵא סאָדטְהעֶּטְׁשְרעֶּפ 8 :טיִנסֶע טְהעֶטְׁש
 טעדֶו ןעוֶו דְנּוא ,קְלאָפ םעֶד ןּופ עֶגיִדעֶל

 1089 הצ

 ה הוהְי ׁשֶרָּק--הָוֲאנ ָּךְתיִבָל רֹאָמ ּוְמֲאָנ ו ךיִתֹרְע :הָוהְי
 :םיִמָו אל

 רצ דצ
 ?א ץֶרָאָה טפׂש אֹׂשּנַה :עיִפּוה תֹומָקִנ לַא והְי תֹמָקְנלא
 3 יַתָמ-רַע ָהֹוהְי ו םִיעָׁשר װ יתְמ-ַע :םיאנ-לע לומנ בֵׁשֲה
 4 :וָא יֵלֲעּפ-לֶּכ ורָמאְת קָחָע ובְַ ּויִבַי :ולעַי םיִעָׁשְר
 ה ּונֹרֲהְי ְרְֵו הָנְמְלַא :טעי ףתַלֲהְו וִאְכַדָי הָוהְי ּדֶּמַע
 ? יהֹלֶא ןביהאלְו הָיהֶארָי אֵל ּורְמאֹיו :ּוחצִרְי םיִמּותְי
 3 עטְנַה :ּוליֵּכְׂשַּת יִתָמ םיִליְֵכּו םֶעָּב םיִרֵעְּב ּוניִּב :בֶקעי
 : יאלַה םִיוּג רמיֲה :טיּבַי אָלֲה ןִיַע רצי-מַא עֶמְׁשִי אֵלֲה ןזא
 וו ייֵּכ םָרָא תֹוָבְׁשָחַמ ַעֵדָי הָוהְי :תַעָּד םָרָא דמַלְמַה ַחיִכֹוי

 וצ תרֹתַמּו הָי רמת ֶׁשֲא רֶבָּנִחיֵרְשִא לָבָה הָּמה
 5 ;תַחָׁש עֶׁשֶרָל הֶרְִּיךע עֶר יִמיִמ ול טיִקָׁשַהְל :שְִּמִלְת
 15 קָדָצ-דעייִּכ :םֹועָי אֵל ֹותָלֲחְנְו ֹוָּמִע הָוהְי ׁשְטייאָל ו יִּכ
 15 "בע יִל םּוקָייִמ ;םֶלייִרְׁשיײלְּכ ויִרַחֲאְו טָּפְׁשִמ ביׁשָי
 17 הָתָרְזִע הוה ילול :ןוָא ילעּפישִע יל בֵצֵיְתייִמ ,םָעֵרְמ
 18 ילְנַר הָטָמ יִּתְרַמֲא-םִא :יִׁשְפִנ הָמּוד הָנְכָש ! םֵע ֵבַּכ יִּל
 9 יִמּוְנּת יִּבִרּקִּב יִּפֹלְרִש בֹרְּב :יִנְדֶעְסִי הָוהְי ְּךְדְסַה
 כ :קח-לע למ ךצי תֶזַה אּכּכ ךֶרֶבחְיֲה :יִׁשְפַ ועְׁשַׁשִ
 5 יֵל הָוהְי יִהָו :ועיִׁשְרָי יֵקָנ םָדָו קיִּדַצ ׁשפנ--לַע ּודֹונָי
 3 םָנֹוא-תֶא | םֶּלְע בֵׁשָה :יִסְהַמ רוצָל יָהלאֹו בֶ מל

 :קלַא הָוְ םּתמְִ םתמְצִיםֶתְערַבּו
 הַצ הצ

 גא וָָנִפ הֵמְּדַקְנ :ּונעְׁשִי רּוָצְל הָעיֵרָנ הֹוהיִל הַר ּוכָל
 3 לוהָנ ;ךלמו הָוהְי לְָֹג לַא יִּכ ;ול ַעיִרָנ תֹורְמְזַּב הָדֹותְּב
 4 םיִרָה תֹפִֹותְו ץרַא-ירְקחִמ ֹדָיַב רֶׁשֲא ;םיִהלֶא-לָּכיִלַע
 { ּואְּב :ּורִָי די תֶׁשֶּבַיּוהֵׂשָע אוִהו םָיֲה ול-רְׁשֲא ;ול

 : םאוהייִּכ - !ונֵׂשֹע הָוהְיי נפִל הָכֵרְבִנ הע
 רעֶד לאָז רֶעיֹוא סאָדטְצְנאַלְפעֶג טאָה סאו כת תנ וה ה ובת"אנ רהיֵא ןעֶרעֶה- זיק רחיא 2 רוב הי : הי

 טיִנ לאָז 10 ?ןעֶקּוק טיִנ גיֹוא סאָד ןעֶּפאַׁשעֶּב טאָה םאָו רעֶד לאָז רעֶדָא ?ןעֶרעֶה טיִנ
 טְפאַׁשְנעֶסיוז ןעֶׁשְנעֶמ טְנְרעֶל סאוָו רעֶד ?ןעֶזייוֵו טְכעֶר ּוצ רעֶקְלעֶפ טְפאָרְטְׁש םאִו רעֶד
 זַא ןעֶׁשְנעֶמ איד ןּופ ןעֶקְנאַדעֶג איד ְּךאָד טְסייוֵו ראַה רעֶד 11 ?(ןעֶסיוִו טיִנ רעֶד לאָז
 טְנְרעֶל דְנּוא ,טְפאָרְּטְׁש ראַה רעֶד ןעֶמעוֶו ׁשֶנעֶמ םעֶד ויִא ליֹואוְו 12 :שיִראַנ ןעֶנעֶז אייֵז
 ויִּב ,געֶט עֶטְכעֶלְׁש איד ןיִא הזר ןעֶּבעֶג םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד יֵדְּכ 13 :הָרֹוּת עֶנייֵד םֶהיֵא
 ןעֶזאַלְרעֶפ טיִנ טעוֶו ראַה רעֶד ןיִראָָו 14 :עָׁשָר םעֶד ראַפ ןעֶּבּורְנעֶנְסיֹוא ויִא ּבּורְג איד
 -וצ טעוֶו טָּפְׁשִמ םאָד זיִּב 15 :ןעֶזאָלְרעֶפ טיִנ ְּךיֹוא רֶע טעֶז הָלֲחַנ ןייַז דְנּוא ,קְלאַפ ןייַז

 ץְראַה םעֶד ןיִא גיִטְראַּפְטְכעֶר ןעֶנעֶז סאָו עֶלַא דְנּוא .טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג טיִמ ןעֶרְהעֶקקיִר
 רעד רעֶדָא ? עֶטְכעֶלְׁש איִד ןעֶנעֶק ןְהעֶטְׁשְפיֹוא ריִמ ראָפ טעוֶו רעוֶו 18 :ןעֶנְלאָפְכאַנ ןעֶלעוֶו
 טְלאוָו ראַה רעֶד ןעוֶו 17 ?טְבעֶרְמּוא ןּוהְמ אוו איד ןעֶגעֶק ןְהעֶטְׁשְפיֹוא ריֵּמ ראָפ טעוֶו
 ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו 18 :ןעֶמּוקעֶנְמּוא טַעְמִּכ ׁשֶפֶנ ןייֵמ טְלאוָו יֹוזַא ,םֶליֵה עֶנייַמ ןעֶזעוֶועֶג טיִנ

 -עֶגְרעֶטְנּוא ,ראַה ָא !דָסֵח ןייַד ְּךיִמ טאָה יֹוזַא םיֹוא ְּךיִז טְׁשְטיִלְג םּופ ןייֵמ זַא טְנייַמעֶג -
 :ןֶעייֵרְפְרעֶד ןעֶגְּוטְסייֵרְּט עֶנייֵמ ְךיִמ ןּוהְט ,ריִמ ןיִא ןעֶטְכאַרְט ליִפ ןיימ ּךְרּוד 19 !טְנְהעֶל
 ןעֶפאַׁשעֶּב אייֵז ןּופ רעֶכיִלְטיִא ? רֶבֵח ןייַד ןייַז טְכעֶרְמּוא ןּופ לְהּוטְׁש-ןיֹורְמ רעֶד לאָז 0
 םעֶד ןּופ ׁשֶפֶנ םעֶד ףיֹוא ןעֶמאַזּוצ ְּךיִז ןְלעֶמאַז אייֵז 21 :ץעֶזעֶג ַא ראַפ טייֵקְניִדיִמ
 עֶנייַמ זיִא ראַה רעֶד רעֶּבָא 22 :טּולְּב עֶניִדְלּוׁשְמּוא סאָד ןעֶניִרְלּוׁשעֶּב אייֵז דְנּוא ,קיִרצ
 ּוצ טעוֶו רֶע דְנּוא 23 ::גנּוציִׁשעֶּב עֶנייַמ ןּופ זְלעֶפ רעֶד זיִא טאָנ ןייֵמ דְנּוא ,בָנּוציִשעַּב
 רֶע טעוֶו טייֵקְגיִטְכעֶלְׁש רֶעייֵז ןיִא דְנּוא ,טְכעֶרְמּוא םעֶנעֶגייֵא רֶעייֵז ןעֶרְהעֶקְמּוא אייֵז
 :ןעֶרייֵנְׁשְרעֶפ אייֵז טעוֶו טאָנ רעֶזְנּוא ראַה רעֶד ,אֹוי ,ןעֶדייֵנְׁשְרעֶפ אייז

 הצ םילהת
 וְלעֶפ םעֶד ּוצ ןעֶלאַׁש רעֶמאָל ,ראַה םעֶד ּוצ ןעֶגְניִז רעֶמאָל דָּוא ,טְמּוק ָא 1
 רעֶמאָל דָנּוא ,קְנאַד טיִמ םיִנָּפ ןייַז ראָפ ןעֶמּוק רעֶמאָל 2 :םףֶליֵה עֶרעֶזְנּוא ןופ
 ַא דָּוא ראַה רעֶסיֹורְג ַא זיִא טאָג ןיִראָו 3 :גְנאַזעֶג טיִמ םֶהיֵא ּוצ ןעֶלאַׁש
 איד ןעֶנעֶז דְנאַה עֶניַז ןיִא 1 :רעֶטעֶנ עֶלַא רעֶּביִא ביִנעַק רעֶסיֹורְג
 ךֹוא ןעֶנעֶז גְרעֶּב איִד ןּופ ְָּךייֵה איִד דְנּוא .דֶרֶע רעֶד ןּופ ןעֶנְנּושְראָפְסיֹוא
 נייֵז דָנּוא טְּכאַמעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דִנּוא ,םִי םאָד טְרעֶהעֶג םֶהיֵא ּוצ 2 :ןייל
 ןעֶקיִּב ָּךיִז ריִמאָל .טְמּוק ָא 6 :םיִנעֵקיִרְט איד ןעֶפאַׁשעֶּב ןעֶּבאָה דְנעֶה
 זיִא רֶע ןיִּראָו 7 :רעֶפעֶׁשעֶּב רעֶזְנּוא ראַה םעֶד ראָפ ןְעיִנְק ריִמאֵל ,ןֶעיִנְקְרעֶדיִנַא דְנּוא

 רעזנוא
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 לְקְּב-םִא םֹויַה הי ןאָצְו ותיִעְרִמ םִע ּונְחַנֲאַו וניֿהלַא

 בע םֹוִּכ הָביִרְמִּכ םֶכְבַבְל שְַּת-לַא ;ועָמְׁשִת 5

 :לעַפ וָאְדִַנ יִנונְחְּב םֶכיֵתֹוְבֲא ינוסְנ רֶׁשֲא :רָּכְרִמַּכ 9

 םה בָבל יִעֹּת םִע רַמֹאְו רֹודְּב םיִקָא ! הָנָׁש םיִעְּבְרַא י
 ןואבי-סֶא יִּפַאְב יּתְַּבְשנירְׁשַא :יָכְרְד ועריהאל םהֹו 11

 :יִתָונמילֶא
 וצ וֵצ
 ּוריִׁש :ץֶרָאָה-לְּכ הָהיִל ּוריִׁש ׁשֶדֶח ריִׁש הָוהיִל ּוריִׁש א 2

 ורְּפַס :ותְעוְׁשִי םיל--םִימ ְׂשַּב ומְׁש וָכְרַּב הוה :
 הדָוהְי ליחָנ ִּ ;ויָתֹואְלְפִ םיִמַעֲ-לכב ְהובְּכ םִיֹנַב
 יהלֶא-לּכ | יִּכ : ;םיהלָא-לָכ-לַע א אר דָאְמ לֶּלְהִמ

 ונְפִל רֶדְהְזֹוְה :הֶׂשֶע םִיַמָׁש הָוהיִו םילילֶא םימָֹה :
 ובָה םיִמַע תָפׁשִמ הָוהיִל ּוָבָה :ושְּדְקִמְּב תֶרֶאְּפִתְו ָע 1
 הָמְִמיאְש ֹוָמְׁש רָֹבְּכ הָוהיִל ּוָבָה גע רוָבָּכ הָוהיַל 8
 ּוליִח ׁשֶרְקיִתַרַדַהְּב הָוהיַל ָהַּתְׁשִ :ויְתֹורצַחל ּואְבּוּפ

 לֵבָּת כח" ְךֶלֶמֲהְהְ  םִיוּנב ּוְמִא :ץרָאָהילְּ ינֶּפִמ י

 סאָד ןעֶנעֶז ריִמ דְנּוא םאָנ רעֶזְנּוא
 ףאָׁש איד דְנּוא גְנּודייוו עֶנייֵז ןּופ קְלאָפ
 טעדֶו רֶהיִא ןעוֶו טְנייֵה ;דְנאַה עֶנייֵז ןּופ
 טיִנ רֶהיִֵא טְלאָז 8 :לֹוק ןייַז ןעֶרעֶה
 איו יֹוזַא רעֶצְרעֶה עֶרייֵא ןעֶכאַמ טְראַה
 גאָט םעֶד ןיִא איו יֹוזַא ,הָביִרְמ"יֵמ םייֵּב
 רעֶד ןיִא טְפּורְּפעֶג ְּךיִמ טאָה רֶהיֵא ןעוֶו

 ןעֶּבאָה ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵא ןעוֶו 0 :רָּבְדִמ
 טְּפּורְפעֶג ְּךיִמ ןעֶּבאָה אייֵז ,טְפּורְּפעֶג ְּךיִמ

 עֶנייִמ ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז עֶׁשְטאָח
 ְךיִא ּבאָה רֶהאָי גיִצְריִפ 10 :םיִׁשֲעַמ
 ךיִא דְנּוא ,רֹוד םעֶד טיִמ ןעֶטְלאַהעֶגְסיֹוא
 םאָו קְלאָפ ַא ֹויִא םאָד ,טְגאָזעֶג ּבאָה

 ןיִראָז ,ץֶראַה רֶעייֵז ןיִא ְּךיִז ןעֶריִאְרעֶפ
 ְךיִא 11 :ןעֶנעוֶו עֶנייִמ טיִנ ןעֶסייוֵו אייֵז

 ןְראָצ ןייֵמ ןיִא ןעֶריֹואוְוְׁשעֶג ּבאָה
 עֶנייֵמ ןיִא .ןעֶמּוקְנייִרַא טיִנ ןעֶלאָז אויִד

 ;תָנּוהּור

 לֵגתְו םִַָׁשֲה ּהְמָׂשִי :םיִרָשיִמְּב םיִּמַ ןיִדָי שֹמְּתילַּב וו
 א ובירֶׁשֲא-לֶכְו ידָׂש ולעַי :וָאלְמּו םֶיִה םערֶי ץְרָאָה

 ץרָאה טָּפְׁשִל אְביִכאְביִכוהְייִלי ;רעי-יצע-לֶּב עָנִי 3

 תָנמַָּב םיִמַעְ קד לָבֵּת טמׁשִי
 וצ זי

 לפְרעוןָנֶע :םיִּבַר םִַײא ּולְמׂשִי ץֶרָאָה לֶּת ךֶלֶמ הָוהִי א 2
 ְךֵֵּת וָנְפִל ׁשֵא :וָאְסִּכ ןֹכְמ טָּפְׁשִמּו קֶדָצ וְיְביִבְס 5
 וצ םֶנְניִז 2:טְלעוֶו עֶצְנאַג איִד ראַהםעֶדּוצ ֹולִתֶּתַו הָתֶאְר לֶבֵּת ו ויִקָרְכ ּוריֵאֵה :!ויָרָצ ביִבָס טהלתי :
 רֵׂשַבְמטייִז ,ןעֶמאָנ ןייַז טְׁשְנעֶּב ,ראַה םעֶד -לָּכ יִרָא ינְפלִמ הָוהְי יִנְפְלִמ ּוּכַמָנ גנּדַּכ םיִרָה :ץֶרֶאָה ה

 :(הָעּוׁשֹו ףְליִה עֶנייֵז גאָט ּוצ גאָט ןּופ :יבִּכ הל יְָרְו ןקדִצ םִִמָשַה ּודיָנִר :ץֶרֶאָה 5
 איִד ןעֶׁשיוִוְצ דֹובָּכ ןייַז טְלְהעֶצְרעֶד ולֹחתׁשִ יאכל לֿפיְִֹלָכושבּ

 םיֹורְג זיִא ראַה רעֶד ןיראָו 4 :רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןעֶׁשיִוְצ רעֶדְנּואוְו עֶנייַז דְנּוא ,םִיֹוג
 רעֶטעֶנ עֶלַא ןיִראָו 8 :רעֶטעֶנְּפָא עֶלַא רעֶּביִא גיִטְבְראָפ זיִא רֶע ,טְּביֹולעֶג 5 דֶנּ

 :לעֶמיִה איד טְּכאַמעֶג טאָה ראה רעֶד רעֶּבָא ןעֶצעֶנ רּונ ןעֶנעֶז רעֶקְלעֶפ איד ןּופ
 ןעֶנעֶז טייֵקְכיִלְרעֶה דְנּוא טייֵהְקְראַטְׁש ,םֶהיֵא ראָפ ןעֶנעֶז טעֶטְסעֶיאַמ דְנּוא טייֵהְנעֶׁש 6
 ,רעֶקְלעֶפ איד ןּופ תֹוחָּפְׁשִמ רֶהיֵא ָא ,ראַה םעֶד ּוצ טעֶנ 7 :ׁשֶדְקִמַה תיֵּב ןייַז ןיִא

 יִואָר זיִא סאו דֹובָּכ ראַה םעֶד ּוצ טעֶנ 8 :טייֵהְקְראַטְׁש דְנּוא דֹובָּכ ראַה םעֶד ּוצ טעֶנ
 טְקיִּב ָא 9 :ןעֶפיֹוהְראָפ עֶניִז ּוצ טְמּוק דֵנּוא ,(הָחְנִמִנ ןֶּבְרֶק ַא טְגְנעֶרְּב ןעֶמאָנ ןייַז ּוצ
 ראָפ טְלעוֶו עֶצְנאַג איִד זאָל ;טְרָא ןעֶניִלייֵה םעֶנְהעֶׁש םעֶד ןיִא ראַה םעֶד ּוצ ְּךייא
 ָךיֹוא טאָה רֶע .טְריִגעֶר ראַה רעֶד זַא רעֶקְלעֶפ איִד ןעֶׁשיוִוְצ טְגאָז 10 :ןְרעֶטיִצ םֶהיֵא
 רֶע ;ןעֶרעֶו טְקיִרעֶנְקעוֶוַא טיִנ לאָז איִז זַא טְלעוֶו איִד (טְניִטְסעֶפעֶּב) טייֵרְּבעֶנְנָא
 לעֶמיִה איִד ְּךיִז ןעֶואָל 11 :טייקְניִטְראַפְטְכעֶר טיִמ ןעֶטְכיִר רעֶקְלעֶפ איִד טעוֶו
 עֶנייַז דְנּוא ןעֶמְרּוטְׁש םַי סאָד זאָל ןייַז ְּךיִלְהעֶרְפ דֶרֶע איִד זאָל דְנּוא ,ןְעייֵרְפ
 .לאָמְסְנעֶד ,ןיִראַד זיִא סאוָו םעֶלַא רֶנּוא ןְעייֵרְפ דְלעֶפ סאָד ְךיִז זאָל 12 :טייַהלופ
 ,טְמּוק רֶע ןיִראוָו ,ראַה םעֶד ראָפ 13 :ןעֶגְניִז דלאַח םעֶד ןּופ רעֶמייֵּב עֶלַא ןעֶלעוֶו
 ,טייקְניִטְכעֶרעֶג טיִמ טְלעוֶו איד ןיִטְּפְׁשִמ טעוֶו רֶע !ןיִטָּפְׁשִמ ּוצ דֶרֶע איֵד טְמּוק רֶע

 :(תֶמָא רעֶדָא) טייֵהייֵרְט טיִמ קְלאַפ ןייַז דֵנּ

 וצ םילהת

 ּטְגְניִז ,ריִל סֶעייֵנ ַא ראַה םעֶד ּוצ טְגְניִז

 זצ םילהת

 :ןייַז ְּךילְהעֶרְפ לעֶזְניִא עֶליִפ איד ןעֶזאָל .ןעייֵרְפ ךֶרֶע איִד ּךיִז זאָל ,טְריִגעֶר ראַה רעֶד 1
 רֶנּוא טייקְניִטְבעֶרעֶג ,םֶהיֵא םּורַא םֶגְניִר ןעֶנעֶז לעֶּבעֶנ (עֶרעֶטְסְניִּפנ דְנּוא ןעֶקְלאָו 2
 ַא דְנּוא ,םֶהיֵא ראָפ טְהעֶג רֶעייַפ ַא 8 יי ןייַז ןעֶניִטְסעֶפעֶּב טָּפְׁשִמ
 טְלעוֶו איד ןעֶּטְכייֵלְרעֶד ןעֶציִלְּב עֶנייַז 4 :דְנייַפ עֶנייַז םּורַא םֶגְניִר זיִא םאֵלְפ
 וצ ןעֶרעֶװ גְרעֶּב אְיַד 2 :טְרעֶטיִצעֶנ טאָה דַנּוא ןעֶהעֶזעֶג םִע טאָה רֶרֵע איד
 :טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶד ןּופ רַאָה םעֶד ראָפ ,ראַה םעֶד ראָפ םֶקאַז איז יֹוזַא ןעֶצְלאָמְׁש
 :דֹובָּכ ןיִיַז ןעֶהעֶז רעֶקְלעֶפ עֶלַא דְנּוא ,טייקְניִטְכעֶרעֶג עֶנייֵז ןעֶלְהעֶצרעֶד לעֶמיִה איִד 6
 איד ְּךיֹוא דְנּוא ןעֶרעֶו טְמעֶׁשְרעֶפ ןעֶלעוֶו רעֶדְליִּבְנעֶצעֶנ איִד ןעֶניִד סאָו עַלַא ?
 :ןעֶקיִּב רעֶטעֶג עֶלַא ְּךיִז ןעֶלעוֶו (טאָג) םֶהיֵא ּוצ ,רעֶטעֶנְּפָא טיִמ ְּךיִז ןעֶמְהיִרעֶּב סאָז

 ןויצ
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 8 הָדּוהְי תנְּב הֶנְלְִתו ןֹיִצ ו חַמׂשִַּו הָּפִמָׁש :םִהֹלָאלָּכ איִז דְנּוא טְרעֶהעֶג סאָד טאָה ןֹויִצ 8
 ס -לָכ-לַע ילָנ הָוהְיְהָּתַאייֵּכ :הָוהְי ּךיֶמָּפְׁשִמ ןעמִק רעֶטְכעֶט איִֵד רֶנּוא ,טייֵּרְפעֶג ָּךיִז טאָה
 י ּואְנְׂש הָוהְי יִבָהְא ;םיִהֹלא-לֶּכ-ַע .תילענ רֹאְמ ץֶרָאָה ןעֶזעוֶועֶג ְךיִלְהעֶרְפ ןעֶנעֶז הָרּוהְי ןּופ

 א דו יא מדי קו פיר ראש עדן
 1 : -יײֵא) רעֶטְסְכעֶה רעֶד טְזיִּב ראַה א אּוד

 ׁשְִק רָכְל
 ִצ חצ  !םְלעְװ עֶצְנאַג איִד רעֶּביִא (רעֶּטְׁשְרעֶּב
 א יהָעיִׁשֹההָׂשָעתֹאְלְפניִּכשְדֶחרִׁשווהְלּהשרומִמ רעֶּביִא ןעֶּביוהְרעֶד רֶהעָז םֶזיִּב אּוד
 3 מה יניעל ותְעׁשִי הָוהְי עיִדֹוה :וׁשְדָק עח ומי וָּכ םעֶד טְּביִל סאָו רֶהיֵא 10 :רעֶטעֶג עֶלַא
 3 ּואְר לֵארְשי תיִבָל ֹותנּמאו! ּולְסַח רַב :ֹותְקִרִצ הִָּ ,עָטְכעֶלְׁש סאָד ןעֶּבאָה דְנייַפ טְזּומ ראַה
 + ילָּכ הָיהיל ּועיִרְה ;וניֵהלַא תֶעּוׁשָי תֶא .ץרָא-סּפַא-לָּכ -ייֵה עֶנייֵז ןופ תֹוׁשָפְנ איֵד טיִהעֶּב רֶע

 קו = יי : ;םיעש יד : נב ר רק ר יי וו א ר יע איז זיא ר ר .!שירסח) על
 } -ואֲחְמִי תֹרָהִנ :הָב יִבְׁשָיו לֵב וָאלמּו םִיַה םערי הוה . 6 4 1 יש ק 2 3 2 ר
 * ץרָאל טיפ הָיָה םָָת רַַ ףָּכ יה וצ סעד ראפ טְצייִזעֶגְיוא ליִא בי
 ;םיִרָׁשיֵמְּב םיִּמַעְו קָדָצְּב לֵבֵּת טֵּפְׁשִי רעֶצְרעֶה עֶניִטְְראַפְטְכעֶר איֵד ּוצ דְנּוא
 םצ טצ םיקידצ .רֶהיֵא ְךייַא טייֵרְפ 2 :רִייֵרְפ

 ?א הָוהְי :ץֶרָאָה טּנָּת םיִבּורְּכ בֵׁשֹי םיִּמִ ּוננרְי ְּךֶלֶמ הָוהְי -עֶנ ןייַז טְּביֹול דָנּוא ,ראַה םעֶד ןיִא
 3 לג ךמָׁש א :םיִמַעָה-לּכ-לַע אה םֶרְו ליה ןִיצְּב ;שֶדְקִמַה תיֵּב ןייַז ןיִא םיִנְטְכעֶד

  ָתננּכ הָּתֲא בֵהָא טָּפְׁשִמ לֵלֶמ ָעָו :אוה ׁשֹודָק אּבֹנְ חצ םילהת
 ה ּומֵמור :ָתיִׂשָע הָּתַא ן בֵקָעַיְּב הָקָדְצּו טָּפְׁשִמ םיִרָׁשיִמ

 5 הָשֹמ :אוה ׁשּודְק נב םיהל הָּתְשִהְ עכלֲאהח 6 א וםעד הצ טְנְניז הנאה טא
 ה;הי-לַא םיאָרק וָמׁש יֵאְרקְּב לֵאּומְׁווָנהְכְבוןרֲתַאְו ןווִמעָנ טאָה רֶע ןיִראָו דיל םֶעייֵנ
 7 קהָו יתד ּורמָׁש םֶהיֵלֲא רֵּבַדְו ןֶנֶע דּמַעְּב :םִנעַיאָהְו עֶסְכעֶר עֶנייֵז ,ןעֶכאַז עֶכיִלְרעֶדְנּואוָו

  םְֵלְַיְהֹׂשַָלַא םֶתֲֹהָתא הלַא יהי :ומָלָנ טאָה םעֶרָא רעֶגיִלייַה ןייז דְנּוא .דְנאַה
 9 רַהָל ּוְֲֵּׁשִהְו ּויִהלֶאֲהָהְיּומְמּוִר :םֶתֹוליִלֲעלַע םִקְו טאָה ראַה רעֶד 2 :ןעֶפְלאָהעֶג םֶהיֵא
 :וניֵהֹלַא הָוהָי ׁשֹודְקיִּכ וׁשֹדָק רֶע !ףֶליֵה עֶנייֵז טְכאַמעֶב טְנאַקעֶּב

 טאָה רֶע 3 !םִיֹונ איִד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ראָפ טייֵקְניִטְכעֶרעֶג עֶנייֵז טְקעֶלְּפְטְנַא טאָה
 עֶלַא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ רֶניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ּוצ טייֵהייֵרְט עֶנייֵז דְנּוא דָסֶח ןייז ןַא טְקְנעֶדעֶג
 ּוצ טְלאַׁש 4 :טאָנ רעֶזְנּוא ןּופ הָעּוׁשְי איִד ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה טְלעוֶו רעֶד ןּופ ןעֶקַע
 :טֶגֶניִז דְנּוא טְלאַׁש דְנּוא רעֶלייֵמ עֶרייֵא טְנעֶפְע ,טְלעֶו עֶצְנאַו איֵד ראַה םעֶד
 :גְנאַזעֶג ןּופ לֹוק ַא דָנּוא ףְראַה ַא טיִמ ףְראַה ַא טיִמ ראַה םעֶד ּוצ טְנְניִז 2
 זאָל 7 :ראַה םעֶד ְּדָלמ םעֶד ראָפ טְלאַׁש ,רָפֹוׁש ןופ לֹוק ַא דְנּוא ןעֶטעֶּמְמאָרְט טיִמ 6
 :רֶהיֵא ןיִא ןעֶניֹואוְו סאָו איִד דְנּוא טְלעוֶו איִד ,טייֵהְלּופ עֶנייֵז דָנּוא ןעֶׁשיֹור םַי סאָד
 -ִניִז ןעֶמאַזּוצ ןעֶלעוֶו גְרעֶּב איֵד ,דְנעֶה איִד טיִמ ןעֶשְטאַלק ןעֶכייֵט איד ןעֶזאָל 8
 טעֶו רֶע ,דֶרֵע איֵד ןִטָּפְׁשִמ ּוצ טְמּוק רֶע ןיִראָו ,ראָה םעֶד ראָפ 9 :ןעֶנ

 :טייֵקְניִטְראַּפְטְכעֶר טיִמ קְלאָפ ןייֵז דְנּוא ,טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג טיִמ טְלעוֶו איִד ןֹטָּפְׁשִמ
 םצ םילהת

 ןעֶׁשיוִוְצ טְניֹואְו םאֶח רעֶד ןְרעֶטיִצ רעֶקְלעֶפ איִד ןעֶזאָל ,טְריִנעֶר ראַה רעֶד 1
 ןיֵא םיֹורְג זיִא ראַה רעֶד 2 :ןעֶרעֶװ טְקיִרעֶנְקעוֶוַא דֶרֶע איִד זאָל ,םיִבּורְּכ איִד
 םעֶד ןעֶּביֹול אייֵז ןעֶזאָל 2 :רעֶקְלעֶפ עַלַא רעֶּביִא ןעֶּביֹוהְרעֶד זיִא רֶע ,ןֹויִצ
 טייֵהְקְראַטְׁש איִד 4 :גיִלייֵה זיִא רֶע ןיִראָו ןעֶמאָנ ןעֶכיִלְרעֶטְכְראָפ דְנּוא ןעֶמיֹורְג
 דְנּוא ,טייֵקְגיִטְראַפְטְכעֶר טייֵרְּבעֶנְנָא טְסאָה אּוד .טָּפְׁשִמ ּביל טאָה סאו ָּךַלֶמ םעֶד ןּופ
 דְנּוא ,טאָג רעֶזְנּוא ראַה םעֶד טְכייֵהְרעֶד 2 :בֹקֲעַי ןיִא טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג ןּוהְמעֶנ טְסאָה אּוד
 ןעֶנעֶז ןֹרֲהַא דְנּוא הָׁשֹמ 6 ::יִלייֵה זיִא רֶע ןיִראָו קְנאַּבְסּופ עֶנייֵז ּוצ ָּךייֵא טְקיִּב
 ןעֶמאָנ ןייַז ןָא ןעֶפּור סאָו איִד ןעֶׁשיוִוְצ לֵאּומְׁש רנוא .םיִנֲהֹּכ עֶנייֵז ןעֶׁשיוִוְצ

 טעֶרעֶנ אייֵז ּוצ טאָה רֶע 7 :אייֵז טְרעֶּפְטְנֶע רֶע דְנּוא ראַה םעֶד ּוצ ןעֶפּור אייֵז
 -עֶנ אייֵז וצ טאָה רֶע דִנּוא תּודֵע ןייַז טיִהעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז ,לייֵז-ןעֶקְלאָו ַא ְּךֶרּוד
 אּוד טְרעֶפְּטְנַעעֶג אייֵז טְסאָה טאָג רעֶזְנּוא ראַה ַָא אּוד 8 :ץעֶזעֶג ַא ןעֶּבעֶג
 ןעֶנעֶו םקנ ְּךיִד טְויִּב אוד רעֶּבָא ןעֶּבעֶגְרעֶּפ אייֵז ּוצ טְסּוהְט סאָו טאָג ַא טְזיִּב
 ןייַז ּוצ ָּךייֵא טְקיִּב רֶנּוא ,טאָג רעֶזְנּוא ראַה םעֶד טְכייֵהְרעֶד 9 :םיִׂשֲעַמ עֶרייֵז
 :ביִלייַה זיִא טאָנ רעֶזְנּוא ראַה רעֶד ןיִראָו ,גְראָּב ןעֶניִלייֵה

 בנאזוענ א
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 ְק 2
 הָוהְי-תֶא יָרְבִע :ץֶרָאָה-לְּכ ההיל ּועיִרָה הָדותְל רֶממ אנ

 םיִהלֵא אּוָה הָוהְיייִּכ ּועְּד :הָנָנרִּב וִָפְל ּואְּב הָחְמִׂשְּב 2
 ויעש ּאֵּב :וְתיְִרַמ ןאַצְו וע ּוְָנֲא או ּונְׂשֶע אוָה 4
 בִטייּכ :ֹמׁש וָכְרְּב ול ּודְוְה הָלִהְחִּב וָתֹרְצֲח הָדֹותְּב ה

 !ותְניִמֲא רֹדְו רֶדידֲעְו ֹוָּדְסַח םָלֹועְל הָוהְי

 אק אק
 :הָרְּמֲֹא הָוהְי ָּךֶל הֶריִׁשָא טָּפְׁשִמּודדַסֶח רֹומזִמ דוְדְל א'
 -םֶתֶּב ַהְתֶא לא אוִבָּת יִתָמ םיִמָת ְךֶרֶלּב! הֶליְֵׂשַא 2
 לעילְב-רַבְּ יניֵע דנל תיִׁשָא-אָל :יִתיִּכ בֶרֶקְּב יִבְבִל 3
 יִנַּמִמ רוָסָי ׁשֵּקִע בֶבֵל :יִּב קֵּבְדִי אֵל יִתאָנָׂש םיִמַס-הְׂשִ 4
 -ּהַבג תיִמְצַא ָתֹוא דְעַר ! רֶתָּסַב ִנִׁשְלִמ ;עֶדַא אֵל עַר ה

 ץְרָאיִנְמֶאָנְּב | יניע :לָכּוא אֵל ותא בֶבֵל בַחרּו םִיַניֵע
 !בֵׁשִידאָל :יִנֵתְרָׁשִי אּוד םיִמָּת ְךְֶַּב ְךלֶה ִדּמִע תֶבֶׁשְל ז

 :יניע דְנל ןוכײאל םיִרָקְׁש רֵבֹּד הָיִמְר הֵׂשֹע יִתיִּב בֶרֶק
 הָוהְ-דוִעִמ תיְִבַהְל ץרָאיצשר-לְּ תיִמְצַא םיְבַ 5

 :ןוא יֵלְעָפ-לֶּכ

 : = בק
 הָוהְי :ֹוחיִׂש ְּךפְׁשִי הוהְי יִנְמִל ו ףטעַייכ יִנְעִל הָלִפּתא 3

 ףנְּפ רֵתְסַּתילַא :אֹוְבָת ךילֵא יִתַָׁשְויִתְִפְת הָעְמִׁש 8
 :יִנְנֲע רַהַמ ג אָרָקֶאם םֹיִבּךגְֶא -לָא-הט ה ליצ םֹיְב יֵנָמִמ

 בֶׁשֵעָכ הָּכּו וה ;ןרְחַנ ד ןקומ ומכ ימצְַו ימי

 הָקְבָּדיִתָחְנַא לוּקִמ :יִמְחַל לֶּכֲאַמיִּתִח
 ;תֹובָרָה סֹוִכּכ יִתיִיְה רֵּכְדִמ ! תַאְקִל יִתִמָד :ידָׂשְבִ יִמְצא ז
 יִנּוְרח םֹוי יֵה-לְּכ ?גנילַמ דֶדֹוּב רֹופִצִּכ 2 היו יִּת יִתדִקְׁש ?

 יוקׁשְו  יּתְלַכָא םֶחלַכ רָּפֲאִּכ :ּשָבׁשִ יב כָל הֵמ יא
 :ינכילְׁשַתַויִנְמאָשְניִּכ ךּפְצְִו ָּךְמעזיינְּפמ :יִּתְכָמ יֵכְבִב 11

 ְךיִא ?ןעֶמּוקְנייַרַא

 : : 1 ן עֶניֹוא עֶנייֵמ ראָפ ןּוהְט טיִנ בג ְךיִא 8 :דיוה
 ןעֶרְהעֶקַּפָא ןּוהְט סאו איִד דְנייַפ

 ץְראַה םֶמיִרְקְרעֶפ
 ןייַז זיִא סאָו רעֶד 8 :ןעֶנעֶק

 :ןעֶטְפעֶהעֶּב ריִמ ןָא טיִנ ְּךיִז לאָז םאֶד

 םעֶטְכעֶלְׁש ןייֵק טיִנ לי ְּךיִא ןעֶרְהעֶקְקעֶוַא ריִמ ןּופ לאָז
 ְךיִא לעוֶו םעֶד םעֶנעֶגְראָּבְרעֶּפ םיִא ןיִׁשְלַמ רֶבֵח

 בק אק
 ק םילהת

 טְלאַש--בְנאַזעֶגְּבֹול ןּופ גְנאַזעֶג ַא 1
 :טְלעֶו עֶצְנאָג איִד ראַה םעֶד ּוצ
 הָחְמִׂש טיִמ ראַה םעֶד ּוצ טֶנְניִז 2

 -ךעֶד 3 :נְנאַזעֶג טיִמ םֶהיֵא ראָפ טְמּוק

 טאָב זיִא ראַה רעֶד זַא ְּךאָד טְנעֶק
 ריִמ טיִנ דְנּוא טְכאַמעֶג םֶנּוא טאָה רֶע

 איד דְנּוא קְלאָפ ןייַז ןעֶנעֶז ריִמ ,ןייֵלַא
 טְמּוק 4 :עֶדייֵװ עֶניֵז ןּופ ףאָׁש

 וקְנֲאַד טזמ ןעריוט .עֶנייַז . ןיִא ןייֵרַא

 ּביֹול טיִמ ןעֶפיֹוהְראָפ עֶנייֵז ןיִא דְנּוא

 :ןעֶמאָנ ןייַז טְשְנעֶֶג דְנּוא םֶהיֵא טְקְנאַד
 דֶסֶח ןייַז ,טּוג זיִא ראַה רעֶד ןיִראָָו 2
 טייֵהייִרְט עֶנייֵז דְנֹּוא ,ניֵּבֶע ףיֹוא זיִא

 :רֹוד ּוצ רֹוד ןּופ ויִא

 אק םילהת

 -ִנִז לעוֶו ְךיִא---דוָד ןּופ גְנאַזעֶג ַא ן
 ַא ריִד ּוצ .טָּפְׁשִמ דְנּוא דֶסֶח ןּופ ןעֶנ

 לעוֶו ְּךיִא 2 :ןעֶנְניִז ְּךיִא לעֶװ ראַה
 םעֶד ףיֹוא ןעֶטְכאַרְטעֶּב :ּולְק ְךיִמ
 ריִמ ּוצ אּוד טְסעֶו ןעוֶו געוֶו ןעֶצְנאַנ

 ןייַמ ןיא ּוליִּפַא ץְראַה ןייֵמ ןּופ טייֵקְצְנאַג איִד ןיִא ןְהעֶג לע
 ּבאָה ְּךיִא !ְּךאַז עֶטְכעֶלְׁש ַא

 ַא 4

 ןעֶק םעֶד ;ץְראַה טייֵרְּב ַא דְנּוא ןעֶניֹוא עֶניִדְרעֶפאָה טאָה סאָו רעֶד ,ןעֶרייֵנְשְרעֶפ

 :ןעֶדייֵל טיִנ ָּךיִא

 טיִמ ןעֶֶּבייֵלְּב ןעֶלאָז
 7 :ןעֶניִרעֶּב ָּךיִמ
 עֶניִיַמ ראָפ ןעֶּבייֵלְּב ןְהעֶטְׁשעֶּב טיִנ לאָז ןעֶניִל טעֶר סאָו רעֶד דְנּוא

 -ְךעֶפ ּוצ יִדְּכ ,דְנאַל םעֶד ןּופ םיִעָׁשְר עֶלַא ןעֶדיינְׁשְרעֶפ ָּךיִא לעוֶו
 :טְכעֶרְמּוא ןּודְט סאָװ עֶלַא טאָטְׁש םיִראַה

 היִרְפ ץְנאַנ 8

 אייֵז ,דְנאַל םעֶד ןּופ ָעייֵרְט איד ףיֹוא ןעֶנעֶז ןעֶניֹוא עֶנייַמ 6
 לאָז רעֶד געוֶו םעֶנעֶמאָקְלּופ םעֶד ףיֹוא טְהעֶנ סאוָו רעֶד ;ריִמ
 וזיוה ןייֵמ ןיִא ןעֶניֹואְו טיִנ לאָז טייֵקְׁשְלאַפ טּוהְט סאָו רעֶד

 :ןעֶניֹוא

 םיֹוא טְסיִנ רֶע דְנּוא טְכאַמְׁשְרעֶפ זיִא רֶע ןעוֶו ןעֶמעֶרָא
 אייֵרְׁשעֶג ןייֵמ זאָל דְנּוא ,טעֶּבעֶג ןייֵמ רעֶה ראַה ָא 2

 םעֶד ןּופ ןעֶדייַנְש

 בק םילהת
 גְראָּבְרעֶפ 8 :ןעֶמּוקְנֶא ריִד ּוצ :ראַה םעֶד ראָפ נאָלְק עֶנייֵז םעֶד ןּופ ׁשעֶּבעֶג ַא ן
 ,בָנָע ריִמ זיִא
 :דָניוִוְׁשעֶב
 ןענעד
 ןא--!

 ןיִראָו 4
 איֵח יֹוזַא טְראַדְרעֶּפ

 האָרְב איִדח .יֹוזַא טְראַדְרעֶפ

 ןייַמ ןּופ לֹוק םעֶד ןעֶנעֶו 6
 ןעֶראָחעֶג ןיִּב ְךיִא 7 :ׁשייֵלַפ ןייֵמ ּוצ

 ךיִא . ןיִראָ

 ױב

 יִא ,רֶעיֹוא ןייַד ריִמ ּוצ ניינ
 רעֶנייַּב עֶנייֵמ דְנּוא ;ךיֹור םעֶד ןיִא ןעֶהעֶנְרעֶפ געֶט עֶנייַמ

 :דְנאַרְּב ַא ןיִא

 עֶז ןעֶצְפיִז

 סֶע ןעוֶו :אָט םעֶד ןיִא ריִמ ןּופ םיִנָּפ ןייַד טיִנ

 ריִמ רעֶּפְטְנֶע ףּור ָּךיִא ןעוֶו גאָט םעֶד

 רֶנּוא ןעֶנאַלְׁשעֶג זיִא ץראַה ןייֵמ 5
 :ןעֶסֶע ּוצ טיֹורְּב ןייֵמ ןעֶסעֶגְרעֶפ ּבאָה
 ןעֶראועֶג טְּפעֶהעֶּב רעֶנייֵּב עֶנייֵמ ןעֶנ
 ןיִא תַאָק לעֶניֹופ רעֶד איז יֹוזַא ְךייֵלְג

 עֶטְסיוִו ןיֵא (םֹוּכנ לעֶני ופְטְכאַנ רעֶד איז יֹוזַא ןעֶראָועֶג ןיֵּב ְּךיִא ,רָּבְדִַמ רעֶד
 וטְכאַַועֶג ּבאָה ָּךיִא 8 :רעֶמִר
 | :ךאַד ַא םילא
 ןעֶמעֶּפְׁש
 קְנעֶרְטעֶג ןיימ דנּוא ,טיֹורְּב איז
 טְסאָה אּוד ןיִראָז ,ןְראָצִביִרְג ןייד דְנּוא

 ;ןייוַועֶג טיִמ טְשיִמעֶנ ְָּךיִא ּבאָה
 :ןעֶּפְראָועֶנְקעוֶוַא דְנּוא ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ְךיִמ

 5 1 ר = ש : טל אר :

 ןייֵלַא לעֶניֹופ ַא איװ ןעֶראועֶג ןיִּב ְּךיִא דְנּוא
 סאָו איִד דְנּוא ,גאָט ןעֶצְנאַה םעֶד ְּךיִמ ןעֶדְנעֶׁש דְנייַפ עֶנייֵמ 9

 יֹוזַא שא ןעֶסעֶנעֶג ּבאָה ָּךיִא ןיִראָו 10 :ריִמ אייַּב ןעֶּרעֶוְש ריִמ ןּופ

 ןְראָצ ןייד ןעֶנעוֶו 1

 עניימ



 1056 נק בק םילהת
 13 םְלועְל הָוהְי ִָו :ׁשֶביִא בי יִנֲַ ימְנ ןכ מִי ַא איז יֹוזַא ןעֶהעֶנְרעֶפ געֶט עֶנייֵמ 2

 ומ -ָרָאו ָהיֶנָמַאתֶא ִָ ִצ ועְריְּכ :דַעומ אָבייִּ הנהל טְסְּבייֵלְּב אזד ,ראַה ָא ,אזד רעֶּבָא 13 :זאָרְנ
 15 ץיִרָאָה יְִלַמילבְ הוהְי םש-תֶא םִיג יְָרִיו נח הרע 285 :
 וד -לָאהָיַפ בָּהּ ןוצ הָוהְי בי :ךְֹונְכיִתא *  םינעְטְכעֶדעֶג ןייֵד דְנּוא ,גיִּבִע ףיֹוא
 ופ רהֶל תאְ בֶתָּכִה ;םֶתָּלִמְּת-תֶא הָוִב אְָו רֶעַרעֶה תֹלִפְּת  ןדעֶטְׁשְפיֹוא טְסעֶו אּוד 14 :רֹוד ּוצ רֹוד ןּופ
 כ וָׁשְרָק םִרּמִמ ףקְׁשִהיִּכ ;הָי-לֶלַהְי אֵרְּבִנ םֵעְו ןולָּמַא ,ןֹויִצ רעֶּביִא ןעֶמְראַּבְרעֶד ְּךיִד טְסעוֶו דְנּוא
 21 חמַפל ריִסָא תַקְנָא ַעֹמְׁשִל ;טיִּבִה ץרָא-לָא םִַמׁשִמ הְָ -יִלעֶזְטייֵל ּוצ איִז טייֵצ איד זיִא םֶע ןיִראָו
 ינ !םלָשּוריבֹותָלִהְתו הָוהְי םׁש ןֹיְִּברֵּפַסָל :הָתּומְת ינְּב זיִא טייֵצ עֶטְמיִטְׁשֶּב עֶרְהיִא ןיִראוָו ,ןעֶנ
 25 ןדָיֵע :הוהְי-תֶא דֵבֲעַל תֹוכָלְמַמֹ וָּדְחַי םיִּמִע ץכָּקִהְּב טְכעֶגק עֶנייד ןיִראוָו 18 :ןעֶמּוקעֶגְנָא ןיוש

 הב יִמָו יִצֲַּב נה ילַא יִלַא רמֹא :יִמָי רַעק ֹוחֹּכ ּךֶרֶּדַב רע עטיא יא לעלאטעט
 גיי הׂשעַמּותְִַיץְרֶאָה םינָָל יָתֹנׁש םיִרֹוּד רֹוְּב בְׁש עֶרְהיֵא ןיִא ןעֶלאַפעֶגְליִואוו ַא ןעֶּבאָה
 עז וָלָבָי רָנֵּבּכ םֶּלִכְ דְמָעָת הָּתִאְו ֹדבאֹי ו הֶּמֵה :םיִמָׁש ןעֶּבאָה) ןעֶגיִלעֶזְטייֵל אייז דְנּוא ,רעֶנ
 98 תַי אל יִפ םֹונׁשּו אּוה-הַתַאְוּופְלֲחיְ םפילחַּת ׁשּובְַּכ איֵד דְנּוא 16 :ּביֹוטְׁש רֶהיֵא טיִמ (תֹונָמֲחַר
 ל כי ךנְפִל םערח ינּכְׁשִ ךֶדְבִערְּב ןעֶמאַנםעֶד ןעֶמְכְראַפ ןעֶלעוֶו (ןעדייה) םִיֹוג
 א :וׁשְרָק םׁש-תֶא יבָרָק-לִכְו ָוהְי-תֶא יִׁשָפִנ יֵכְרַּב ! דִו עו ראַה רעֶד ןעוֶו 17 :דֹובָּכ ןייַד דְרֶע גק 7 0 םיִכָלְמ עַלַא דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ

  יִכיַ תַחׁמ לָאֹוגַה :יִכאולחַּ-לְכָל ארֶק יע לֶכל ןיִא ןעֶזייוֵועֶּב ְּךיִז רֶע טעוֶו יֹוזַא ןֹויִצ ןְעיֹוּב נחלה לימי מְְׁשִתילַאָו הוהי-תֶא יְֵׁפִנ ִכְרִּב 6
 ה ׁשדַחְתִתירֶעבּוטַּב עיִבְׁשַּמַה :םיִמַחַרְו דֶסָח יִכרְּטְַמַה םעֶדיצ ןעֶרְהעֶק ְּךיִז טעוֶו רֶע 18 :רֹובָּכ ןייֵז
 5 לָכָל ברק הָוהְי תֹוקָדְצ הֵׂשֹע :יִכָיְרעָנ רֶׁשּנַּכ  רֶע דְנּוא ,םעֶנע זאָלְרעֶפ םעֶד ןּופ טעֶּבעֶנ
 ז ;וָתוליִלַע לֵאָרׂשִי ינְבל הל ויָכָרָּד עיִדי :םִקּׁשֲע :טעֶּבעֶג רֶעייֵז ןעֶטְכַאְֶרעֶפ טיִנ טעֶו
 נב חַצְנְליאֶל ;רֶטֶח-ֹבר וו םִיַּפַא ְּךֵרָא הָורְי ןּּנַחְו םחר ראַפ ןעֶרעוֶו ןעֶּביִרְׁשעֶגְנייֵַא טעוֶו סאָד 9
 י יניתב אָ יג הׂשע ּוניאְטִחַה אֵל וי םֶלּל או ּטעוֶו םאַוָו קְלאַּפ ַא דְנּוא ,רֹוד ןְרעֶטעֶּפְׁש ַא
 1ו דלַע ֹוּדְסַח רֶבָנ אהל מע הכי קו לא :ןעֶּביול טאָג טעוֶו ןעֶרעוֶו ןעֶפאַׁשעֶּב

 קא ר כא קל ר עֶקי ןופ שוא קוק רע ירא
 א רעֶד טאָה לעֶמיִה םעֶד ןּופ ,לעֶמיִה ןעֶניִלייַה
 -ּוצְפיֹוא ,עֶנעֶדְנּוּבעֶג איִד ןּופ ןעֶצְפיִז סאָד ןעֶרעֶה ּוצ יֵדְּב 21 :דֶרֶע רעֶד ףיֹואטְקּוקעֶנ ראַה
 ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןֹויִצ ןיִא ןעֶלְהעֶצְרעֶד לאָז ןעֶמ זַא 22 :הָתיִמ בִיַח ןעֶנעֶז םאִזְז איִדּוצ ןעֶכאַמ
 ןעֶלעוֶו עֶבייֵרְגיִנעֶק איִד דְנּוא רעֶקְלעֶפ איִד ןעֶו 23 :םִיַלָׁשֹורְי ןיִא ּביֹול ןייֵז דְנּוא ראַה םעֶד
 ןייַמטְכאַוְׁשְרעֶפ געוֶו םעֶד ףיֹוא טאָה רֶע 24 :ןעֶניִד ּוצ ראַהםעֶדןְלעֶמאַזְרעֶפ ןעֶמאַזּוצ ְָּךיִז
 קעוֶוַא טיִנְךיִמ אּוהְט ,טאָב ןיימ ָא ,טְגאָזעֶג ּבאָה ָךיִא 28 :געֶט עֶנייַמ טְצְרעֶקְרעֶּפ טאָה רע ,ַחֹּכ
 רעֶהיִרְפ טְסאָה אוד 26 :רֹוד ּוצ רֹוד ןּופ ןעֶנעֶז ןעֶרְהאָו עֶנייֵד ,געֶט עֶנייֵמ ןּופטֵּפְלעֶה איִד ןיֵא
 אייז 27 :דָנעֶה עֶנייֵד ןּופ קְרעֶו איִד ןעֶנעֶז לעֶמיִה איִד דְנּוא ,דֶרֶע איד טְגיִטְסעֶּפְדְנּורְנעֶג
 עֶלַא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶּבייֵלְּב ןְהעֶטְׁשעֶּב טְסעוֶו אּוד רעֶּבָא ,ןעֶרעוֶו ןעֶריֹולְרעֶפ ןעֶלעוֶו
 ןעֶשיֹוטְרעֶפ אייֵז אּוד טְסעוֶו ׁשּוּבְלַמ ַא איוז יֹוזַא דְנּוא ,דיילק ַא אי יֹוזַא ןעֶרעֶו טְליֹופְרעֶפ
 ןעֶּדְהאָי עֶנייַד דְנּוא ,רעֶניִּבְלעֶזְרעֶד טְזיִּב אּוד רעֶּבָא 28 :טְׁשיֹוטְרעֶפ ןייַז ןעֶלעוֶו אייֵז דָנּוא
 עֶרייֵז דְנּוא ,ןעֶּבייַלְּב ןעֶלעוֶו טְכעֶנְק עֶנייֵד ןּופ רעֶדְניִק איִד 29 :ןעֶרעֶהְפיֹוא טיִנ ןעֶלעוֶו

 :ןייַז טייֵרְּבעֶגְנָא ריִד ראָפ ןעֶלעוֶו רעֶדְניִק
 נק םילהת

 :ןעֶמאָנ ןעֶגיִלייה ןייַז ּביֹול ריִמ ןיִא זיִא םאִוָו םעֶלַא דֶנּוא ,ׁשֵפָנ ןייֵמ ָא ,טאָב ּביֹול---דִוָד ןּופ 1
 -ָךעֶפ סאוָו רעֶד3 :ןעֶגְנּולאָצעֶּב עֶטּוג עֶנייֵז עֶלַא טיִנםעֶגְרעֶפ דְנּוא ;ׁשֶפָנ ןייֵמ ַא טאָג ּביול 2
 טְזעֶלְרעֶד םאֶהרעֶד4 :ןעֶטייֵהְקְנאַרק עֶנייֵד עֶלַא טְלייַהסאָוָו דְנּוא ,דֶניִז עֶנייַד עֶלַא ריִד טְּביִנ
 רעֶדפ :טייקְניִצְרעֶהְמְראַּב דְנּוא דָסֶח טיִמ ְּךיִדטְניֹורק סאָוו דְנּוא ,ןעֶּבְראַדְרעֶפ ןּופ ןעֶּבעֶל ןייַד
 איו יֹוזַא דְנעֶנּוי עֶנייֵד טְרֶעייֵנְרעֶד סאו דְנּוא ,טייקמּוג טיִמ רעֶטְלֶע עֶנייֵד ןָא טְניִטעֶז סאוָו
 טְקיִרְדְרעֶטְנּוא ןעֶנעֶז םאוָו עֶלַא ּוצ םיִטָּפְׁשִמ עֶטְכעֶרעֶג טּוהְמ ראַה רעֶד 6 :רעֶלְדָא ןייֵא
 :םיִׂשֲעַמ עֶנייֵז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ דְנּוא ,הֶׁשֹמ ּוצ ןעֶסיוִו טְזאָלעֶג געוֶו עֶנייז טאָה רֶע 7
 טּוהְמ דְנּוא ןְראָצ ןייַז ףיֹוא גְנאַל טְלאַה רֶע ,גיִלעֶזְטייֵל דְנּוא גיִצְרעֶהְמְראַּב זיִא ראַה רעֶד 8
 ןייַז גיִּבִע ףיֹוא טיִנ ּךיֹוא טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶגיִרְק גיִּבִע ףיֹוא טיִנ ָּךיִז טעוֶו רֶע 9 :דָסֶח ליִּפ
 טאָה רֶע דְנּוא ,דֶניִז עֶרעֶזְנּוא ְּךאָנ טְלעֶדְנאַהעֶג םֶנּוא טיִמ טיִנ טאָה רֶע 10 :ןעֶטיִה ןְראָצ
 רעֶד איז ְךיֹוה יּוזַא ןיִראָו 11 :ןעֶטייֵקְניִטְכעֶרעֶגְמּוא עֶרעֶזְנּוא ְּךאָנ ןעֶטְלאָגְרעֶפ טיִנ םָנּוא

 ןעֶּבאָה סאוָו איִד רעֶּביִא טְקְראַטְׁשעֶג רֶסֶח ןייז ְךיִז טאָה יֹוזַא ,דֶרֶע איִד רעֶּביִא זיִא לעֶמיִה
 טְרעֶטייוַוְרעֶד רֶע טאָה טיי יֹוזַא בֶרֵעַמ ןּופ זיִא חֵַרָזִמ איו טייו יֹוזַא 12 :םֶהיֵא ראָּפ אָרֹומ
 -ָךעֶד יֹוזַא רעֶדְניִק רעֶּביִא ְּךיִז טְמְראַּבְרעֶד רעֶטאָפ ַא איז יֹוזַא 13 :דְניִז עֶרעֶזְנּוא םָנּוא ןּופ
 טְסייוֵו רֶע ןיִראָו 14 :םֶהיֵא ראָפ אָרֹומ ןעֶּבאָה םאִו איִד רעֶּביִא ראַה רעֶד ְךיִז טְמְראַּב
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 דק גק םילהת 1007
 טְקְנעֶדעֶג רֶע דְנּוא םיִנעֶפעֶׁשעֶּב רעֶדְנּוא ץיִצְּכ דיִמָי ריִצְחִּכ ׁשֹונֲא :ּונְתָנֲא רֶפְייֵּכ רֹובָז נה ומ
 רעֶד 19 :ּביוטש (איוו ראָגנ ןעֶנעֶז ריִמ זַא וּנְרִכַיאָלְו ְניֵאְ וָּביהְרבָע ַחּוְר יִּכ :ץיִצְי ןֵּכ הָדָּׂשַה 6
 עֶנייֵז ןיִא זאָרְנ םאֶד איוו יֹוזַא זיִא ׁשְנעֶמ דָארְי-לַע םֶלֹוע-דַעְו םלֹועְמ ן הָוהְי רֶסָחְו :ומֹו ןקִמ דֹוָע 7

 דְלעֶּפ םעד ןּופ םּולְּב איִד איו יֹוזַא ,געֶט יי ר יְִמׂשל :םִנּבינְבל ידו 5
 דְניוִו רעֶד ןעוֶו 16 :ףיֹוא רֶע טְהיֵלְּב יֹוזַא

 לב ותוכְלמ ָאְסִּכ ןיִכַה םִיַמָּׁשַּב הָוהְי :םָתֹׂשעַל 19
 עמׁשִל רָב יִׂשֹע ַחֹכירָבִנויָכֲאְלַמ הוי וְכרִּב :הָלָׁשְמ

 רֶע זיִא יֹוזַא אייֵּבְרעֶפ םֶהיֵא ראָפ טְהעֶנ ;טֹצְר יִׂשֹויְתְרֶׁשְמ וָאְבִצ-לְּכ הָוהְי וָכָרָּב !וָבְ : קב 2

 טְנעֶקְרעֶד טרָא ןייז דְנּוא ,אָד רֶהעֶמ טיִנ  יִכְרּמָתלְַמִמ תֹמקְמ-לֶכב דישַָמלּכ  הָוְ ָכְרּב ענ
 ןּופ דֶסֶח רעֶד רעֶּבָא 17 :רֶהעְמ טיִנ םֶהיֵא :הזוהי-תֶא יִׁשְפַ
 טייקְניִּבֶע ּוצ טייֵקְניִּבֶע ןּופ זיִא ראַה םעֶד דק ר

 : :אה ר הי 2 : רָדָהְו דֹוה רֶאְמ תַלַדג יַהלֲא הָוהְי הָודִי-תֶא יִׁשְפַנ יִכְרְמִא
 היא ראל ארי= ןעכאָד סא איד רעֶּביִא .ךצריכ םמָש הָמֹונ הָמְלַׂשַּ רוא הע ָּתְׁש

 םיִדְניִק ףיֹוא זיִא טייקְניִטְכעֶרעֶג עֶנייֵז דְנּוא = -וכָע ךטַהמהובּוכה םיִבָעםָׁשח ויתילע םמּב הָרְּמה
 תיִרְּב ןייַז ןעֶטיִה םאוָו איִד ּוצ 18 :רעֶדְניִק :טהל ׁשא ויָתְרָׁשִמ תָֹחּור ויָכְאְלַמ הָׂשֹע :ַחויִפַּכ
 תֹוָצִמ עֶנייֵז ןעֶקְנעֶדעֶג םאָו איד ּוצ דְנּוא ;םֹוהָּת :דִעְו םֶלֹוע טּוממ--לַּב ָהִיָנוכְמ--לַע ץֶרֶא-רַסְי ה
 טאָה ראַה רעֶד 19 ;ןּוהְמ ּוצ אייֵז יִדַּכ ןִסיי ָךְתְרעַנְוִמ :םִיָמּודְמעַי םיִרָה-לע ָתִּסִּכׁשּוְבְלַּכ 1
 םעֶד ןיִא לְהּוטְׁש-ןיֹורְט ןייַז טייֵרְּבעֶגְנָא -ללֶא תוָעְקִב וָדְרִי םיִרָה ולֵעַי א ְךְמַעַר לקְדִמ 8

 / ,-- טְגיִטְלעוֶועֶג הָכּולְמ עֶנייֵז דְנּוא ,לעֶמיִה ֹק : בלב ןחֹבַילַּבֶת ְתמִׂש-לובג :םֶהָל ָתְדַשָיוהְז םולמ 9

 ; ןםֶאְמִצ םי אְרַפ וְרְכׁשִי ידש 'ותי == ּוקְׁשִי א 11 רֶהיִא ראַה םעֶד טְּביֹול 20 :םעֶלַא רעֶּביִא זו 0 : םיִרָק ןיִּב םיִלָחְנִּב םיִנְעַמ חל מָה, :ץֶרָאָה תֹוָּפַכ

 עֶקְראַּטְׁש רֶהיִא .םיִכֲאְלַמ ֶנייַז טְגעֶד סאו ;ולק-יתַי אפען 3 שם הייל םֶהֹלֲַר
 ,לְהעֶפעֶּב עֶנייֵז טּוהְמ רֶהיֵא סאו םירֹוּבִנ אה בְשִּת דיע יְִפִמ ותֹו מ - הְָׁשִמ וו
 ןייַז ןּופ לֹוק םעֶד ּוצ טְכְראָהעֶג רֶהיִא םאוָו איִצֹהְל םֶדֶאָה הבל בֶׂשִָ עת הְִָל | ריִצָח ַחֵמְצַמ 4
 סאוָו רֶהיֵא ראַה םעֶד שְּביֹול 2 :טְראָװ םִיָפ קו ׁשֹנֲא-בֵבַל חַּמׂשִי!ןַיַו :ץֶרָאָהְִמ סֶתָל וט
 ;דַעְסִי ׁשֹונֲא ש טְנעֶז םאוו רֶהיֵא ,ןעֶראַׁשְרעֶה עֶנייֵז טְנעֶד הַא הוי יִצִע ְּׁׂשָי :ד יבֵבַל םֶהָלְ ןְמָׁשמ יז

 "= תוציסח נקי םיִרפַצ םֶׁשירְׁשֶא :עֶטֶנ רשֲא ןינְִל וד
 :ןעֶליִו ןייַז טּוהְּט דְנּוא םְרעֶניִד עֶנייֵז מט םיִלעל טבע םיִרָה :הָתִֹּב םָׁשרְּב

 םיִׂשֲעַמ עֶנייֵז עֶלַא ראַה םעֶד טְּביול 2
 :שֶפָנ ןייֵמ ָא ראַה םעֶד ּביול ,גְנּוריִגעֶר עֶנייַז ןּופ רעֶטְרֶע עֶלַא ןיִא

 רק םילהת
 טְזיִּב אּוד .םיֹורְנ רֶהעֶז טְזיִּב אּוד ,טאָנ ןייֵמ ,ראַה ָא !שֶפֶנ ןייַמ ָא ראַה םעֶד ּביֹול 1
 טיִמ איז יֹוזַא טְכיִל טיִמ ְּךיִז טְלעֶקיוִו רֶע 2 :טעֶטְסעֶיאַמ דְנּוא טי ;ְהעֶׁש טיִמ רייֵלְקעֶבְנָא
 םעֶד טְגעֶל סאוָו רעֶד 8 :גְנאַהְראָפ ַא איז יֹוזַא לעֶמיִה איד סיֹוא טייֵרּפְׁש דְנּוא ,דיילק ַא
 -טייֵר ןייז ּוצ ןעֶקְלאו איד טְכאַמ סא רעֶד ,רעֶסאוַו םעֶד ןיִא םעֶדיֹוּב ןייַז ןּופ ןעֶק לאַּב
 תֹוחּור איד טְכאַמ רֶע 4 :דִניוִו םעֶד ןּופ לעֶגיִלְפ איד ףיֹוא ןְהעֶנ אייֵז טְכאַמ דְנּוא ,ןעֶבאָָו
 טְסעֶפְדְנּורְנעֶג טאָה רֶע 5 :םיִתְרָׁשְמ עֶנייֵז ראַפ ןעֶמאַלְפ-רֶעייַפ דְנּוא ,םיִחּולְש עֶנייַז ראַפ
 :ביִּבֲע ףיֹוא ןעֶרעוֶו טְקיִרעֶנְקעוֶוַא טיִנ לאָז איִז זַא ,גְנּוטייֵרְּבְנָא עֶרְהיִא ףיֹוא דֶרֶע איד
 ןעֶלעֶּטְׁש גְרעֶּב איִד ףיֹוא ,דיילְק ַא טיִמ איז יֹוזַא טְקעֶדעֶנּוצ דְנּורְנִּפָא םעֶד טאָה רֶע 6
 ןעֶגעוֶו דְנּוא ,ןעֶראוָועֶנ ןעֶפאָלְטְנַא אייז ןעֶנעֶז אייֵרְׁשעֶנ ןייַד ןעֶנעוֶו 7 :רעֶסאַו איִד 7 ִ

 ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז 8 :טְלייַאעֶנְקעוֶוַא ְּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶמְרּוטְׁש ןייַד ןּופ פ לֹוק
 אוד סאו טֶרָא ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ ,ןעֶלאָט איִד ןיִא טְרעֶדיִנעֶנְפּורַא דְנּוא גְרעֶּב = 6

 אייז זַא ץעֶנעֶרְג ַא טְכאַמעֶג אייֵז ראַפ טְסאָה אּוד 9 :טְניִטְסעֶפְדְנּורְנעֶג אייֵז ראַפ טְסאָה
 -עֶּב ּוצ דֶרֶע איד יִדְּכ ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ טינ ןעֶלאָז אייֵז זַא דְנּוא ,ןעֶרְהאָפְרעֶּביִרַא טיִנ ןעֶלאָז
 םּורַא ןעֶהעֶנ אייֵז ,ןעֶכייֵט איד ןעֶשיווְצ ןעֶלאוַוְק איִד סיֹורַא טְקיִׁש סאָו רעֶד 10 !ןעֶקעֶד
 לעֶזֶע-ליֹומ איִד ּוליִפַא ,דְלעֶפ םעֶד ןּופ תֹויַח עֶלַא ןָא ןעֶקְניִרְט אייֵז 11 :גְרעֶּב איִד ןעֶׁשיִוְצ
 איד ןעְׁשיוִוְצ ןּופ ,לעֶמיִה ןּופ לעֶנעֶפ איִד ןעֶהּור אייֵז אייַּב 19 :טְשְרּוד רֶעייֵז ןעֶׁשעֶל
 עֶטְׁשְרעֶּביֹוא עֶנייֵז ןּופ גְרעֶּב איד ןָא טְקְניִרְט רֶע 13 :לֹוק רֶעייֵז אייֵז ןעֶּבעֶג ןעֶנייַוְצ
 טְכאַמ רֶע 14 :דָרֶע איד ןעֶניִטעֶז אּוד טְסּוהְט םיִׂשֲעַמ עֶנייַד ןּופ תֹוריִּפ איִד ןּופ ,טְמעֶדיֹוּב
 -םיֹורַא יֵדְּכ ,ןעֶשְנעֶמ ראַפ טייַּבְרַא איִד ּוצ רעֶטייֵרְק דְנּוא ,תֹומֵהְּב איִד ראַפ זאָרְג ןעֶסְקאַ
 םעֶד ןּופ ץֶראַה סאָד ְּךיִלְהעֶרְפ טְכאַמ סאו ןייוַו דְנּוא 15 :דֶרֶע רעֶד ןּופ טיֹורְּב ןעֶכְנעֶרְּבּוצ
 ןעֶנְהעֶלְרעֶטְנּוא טְכאַמ סאו טיֹורְּב דְנּוא םינָ םאָדְןעֶצְנאַלְג טְכאַמ סאָו לֶהָע דְנּוא ,שָנעֶמ
 איד ּוליִפַא ,ןעֶניִטעֶזְנָא ָּךיִז ןּוהְט רעֶמייֵּב םיִראַה םעֶד 16 :שֶנעֶמ םעֶד ןּופ ץְראַה םאָד

 ןעֶכאַמ לעֶנעֶפ איִד ּואוְוַא טְראָד 17 :טְצְנאַלְפעֶג טאָה רֶע סאוָו נבל ןּופ רעֶמייֵּבִנעֶנעֶמ
 איד 18 :(טְסעֶננ זיֹוה רֶהיֵא רעֶמייֵּבְנעֶסְקּוּב איִד ןעֶכאַמ ָּךְראָטְׁש איִד ּוליִפַא ,רעֶטְסעֶנ עֶרייֵז
 איד ראַפ גְנּוציִׁשעֶּב ַא ןעֶנעֶז ןעֶזְלעֶפ איִד דְנּוא ,קעָּב עֶדְליוו איִד ראַפ ןעֶנ עֶז גְרעֶּב עֶכיֹוה

 עדליוו



 הק דק םילהת
 טְכאַמעֶג טאָה רֶע 19 :םעֶקיִלאָרְק עֶדְליוו

 איֵד דְנּוא ,ןעֶטייֵצ ןעֶמיִטְׁשעֶּב ּוצ הָנְבָל איֵד
 אּוד 20 :ןְהעֶנְרעֶשְנּוא ןייז טְסייוֵו ןּוז

 עֶלַא ,טְכאַנ זיִא םִע דֶנּוא רעֶטְסְניִפ טְסְּכאַמ
 רעֶד ןיאנ ְָּךיִז ןּוהְט דְלאַַו םעֶד ןּופ תֹויַח
 איד 21 :ןעֶנעֶמְדיוִו דְנּוא ןעֶנעוֶועֶּב (טְכאַנ

 דָנּוא ,גָנּוקּוצְרעֶפ ְּךאָנ ןֶעייֵרְׁש ןעֶּבייל עֶבְּוי
 :טאָג ןּופ ןעֶסֶע רֶעייֵז ןעֶרְהעֶגעֶּב אייֵז
 -אַזְרעֶפ יֹוזַא ףיֹוא טְהעֶג ןּוז איִד ןעוֶו 2

 ָךיִז ןעֶנעֶל אייֵז דִנּוא !ָּדיִז אייז ןְלעֶמ
 ׁשֶנעֶמ רעֶד 23 :ןעֶלייַה עֶרייֵז ןיִא רעֶדיִנַא
 ּוצ דְנּוא ,טייַּבְרַא עֶנייֵז ּוצ םיֹורַא טְהעֶנ

 ָא 24 :םֶכאַנ רעֶד ּוצ זיִּב טייֵּבְרַא עֶנייֵז
 אזד ,םיִׂשֲעַמ עֶנייֵד ןעֶנעֶז עֶליִּפ איו !ראַה
 הָמְכָח עֶנייֵד ןיִא טְכאַמעֶג עֶלַא אייֵז טְסאָה
 ;טייֵקְכייֵר עֶנייֵד טיִמ לּופ זיִא דֵרֶע איִד
 וםַי עֶטייֵרְּב דְנּוא עֶסיֹורְג סאָד זיִא יֹוזַא 5

 דְנּוא ,לְהאצ ַא ןֶהָא ןעֶגְנּומְדיוִו ןעֶנעֶז טְראָד
 -עֶנ טְראָד 26 :תֹויַח עֶסיֹורְנ דְנּוא עֶנייֵלְק

 ןָתְוַל רעֶד זיִא טְראָד ,ןעֶּפיִׁש ְּךיֹוא ןעֶה
 םֶהיֵא טימ יֵדַּכ ןעֶפאַשעֶּב טְסאָה אּוד סאו
 ןעֶפאָה ריִד ּוצ ןּוהְט עֶלַא 27 :ןעֶליִּפְׁש וצ
 ןיִא ןעֶסֶע ןעֶּבעֶג אייֵז ּוצ טְסְלאָז אּוד זַא
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 15 -תֶׁשֵּת :וָאֹובְמ עֶדָי ׁשֶמָׁש םיִדָעֹומִל ַחְרָי הֶׂשָע :םיְִַּּׁשַל
 4 םיִריפְּכַה ;רַעיתִיַח-לְּכ ׂשֹמְרִתְֹּב הֶיְל יהיו ְךֶׁשֶח
 55 ןּופַסֶאִי ׁשֶמָּׁשֲה חַרוִּת :םֶלְכָא לאמ ׁשֵּק קבל ףֶרֶטַל םִיִגֲאְׂש

 דיע ָתָרַַַלְו וְעַל םָדָא אצי ברי םֶתְִֹמֶאו
 24 ָתיָׂשָע הָמְכָחִּב םֶּלִּכ הָוהְי |ּךיִׂשָעַמ ּוּבַר-הֶמ -:בֶרֶע
 הכ דםָׁש םִיַדי.בֵָרּו לודְג םִיַה ! הָז :דינינק ץֶרֶאָה הֶאְלִמ
 45 תרֹנא םָׁש :תֹלֹרְנבַע תונמ טָק תֹיַח רַּפְסִמ ןיִאְו ׂשֶמָר
 גד ןורַּבַׂשְי ְךֶלֶא םֶלִּכ :ְּביקְחְׂשְל ָּתְרצִי-הִז ןְפָיול ןוכֹלַהְי
 38 ןעְּבִׂשי ְֶּדָי חֶּתִפִּת ןוטקלִי םֶהֶל ןֵּתִּת :ִתעְּב םֶלְכָא תֶתֶל
 55 םֶרפַ-לֶאְו ועני םֶחּור ףֵסֹּת לבי ליְִּפריִתְסַּת :בּומ
 0 יִהְי :הָמָרֲא יִנְּפ ׁשֵּדַהְתּוןואַרְּבִי ךחּור הַָּשְּת :ןובּׁשִי
 3 ץֶרָאָל טיִּבּמַה :יִׂשֲעַמְּב הָוהְי חַמִׂשִי םִלּועְל ָוהְי רוָבְכ
 5 הָרמאיהְּב הָוהיַל הָריִׁשָא ושַיו םיִרָהַּב עי דָעְרִּתַו
 34 !הדָוהיַּב חַמְׂשֶא יִכֶא יִחיׂש ויָלָע בֶרֶעָי :ִדועְּ יקלאל
 הל יִׁשָפָנ יִכָרָּב םֶניֵא רָֹע !םיִעָׁשִרּץְרָאֶהמ ! םיִאָּטַח וּמִי
 ;ּהָיּולְלַה הָוהְי-תֶא

 היט יט
 9 א יּוריִׁש !ויָתֹוליִלֲע םיִמַעְב ּועיִדֹוה ֹומָׁשִב ּוַאְרַק הָוהיִל ּוָדֹוה
 3 וָׂשָרָק םֵׁשְּב ּולְלַהְתֶה ויָתאֹלַפְנילְכִּב ּוחיִׂש ולורּמַ ל
 4 דיָנָפ ּוּקּב ְועַו הָוהְי וׁשְרִּד :הָוהְי ְֵקַבְמ ו בֵל חַמָׂשִי

 ה :ויִפיטּפְׁשמּ ויָתְפִמ הָׂשֶעירְׁשֲא אל ורְכַז ;דיִמָּת
 ן ּונֲהְלֶא הָוהְי אה :וָריִחְּב בַקְעַיֵנְּ וְָּבִע םֶהָרְבַא עַדָז
 8 הדָוִצ רָבָּד וָתיִרְּב םֶלֹועְל רֵכְז :ויָטִּפְׁשִמ ץֶרֶאָה-לֶכְּב
 פ ;קֶחְׂשִיֵל וָתָּובְׁשּו םֶהֶרְבַא-תֶא תרָּכ רֶׁשֲא :רֹוּד ףֶלָאְל
 וג ְךָל רֹמאֵל ;םֶלֹוע תיִרְּב לֵאָרְׂשִיל | קֶחֶל .בֵקעַל ה ָהָרָיִמעַיַו
 נ ררֶפְִמ יֵתִמ םֶתֹוְהִּב :םֶכְתַלֲַנ לב ןעַנְּכ ץרַא-תֶא ןֵּתֶא
 13 דלא הבְלְמַּמִמ יונ-לֶא יֹּנִמ ּוכְּלַהְתִ ;הָּב םיִרָנְו טַעְמִּכ

 וצ סֶע טֶסְּבעֶג אוד ןעוֶו 28 :טייֵצ עֶרייֵז

 אייֵז טְסְניִטעֶז דְנּוא דְנאַה עֶנייֵד ףיֹוא טְסְכאַמ אּוד ,ףיֹוא סֶע אייֵז ןעֶּביֹולְק יֹוזַא אייֵז
 אוד ,ןעֶקאָרְׁשְרעֶד אייֵז ןעֶרעֶו יֹוזַא םיִנָּפ ןייַד טְסְלאַהעֶּב אּוד ןעוֶו 20 :םעֶטּוג טיִמ
 קירּוצ ןעֶרְהעֶק אייֵז דְנּוא ,אייֵז (ןעֶּבְראַטְׁשנ ןעֶהעֶגְרעֶפ יֹוזַא טְסייֵג רֶעייֵז קעוֶוַא טְסְמעֶנ
 דְנּוא ,ןעֶפאַׁשעֶּב אייֵז ןעֶרעֶו יֹוזַא ַחּור ןייֵד םיֹורַא טְסְקיִׁש אּוד 30 :ּביֹוטְׁש רֶעייֵז וצ
 ןְהעֶטְׁשעֶּב לאָז טאָג ןּופ דֹובָּכ רעֶד 21 :דֶרֶע רעֶד ןּופ םיִנָּפ סאָד טְסְרֶעייֵנְרעֶד אּוד
 דֶרֶע איִד ּוצ טקּוק רֶע 32 :םיִׂשֲעַמ עֶנייז ןיא ןֶעייֵרְפ ְּךיִז לאָז ראַה רעֶד ,גיִּבִע ףיֹוא
 ּוצ ןעֶגְניִז לעֶו ְּךיִא 23 :ןעֶכיֹור אייז דְנּוא גְרעֶּב איִד ןָא טְרָהיִר רֶע ,טְרעֶטיִצ איִז דְנּוא
 יֹוזַא טאָג ןייֵמ ּוצ ּביֹול ןעֶגְניִז לעוֶו ְּךיִא ןעֶּבעֶל לע ְּךיִא איו גְנאַל יֹוזַא ראַה םעֶד
 ְךיִא םיִז ןייַז לאָז םֶהיֵא ןעֶנעוֶו גְנּוטְכאַרְמ עֶנייֵמ 24 :ןְהעֶטְׁשעֶּב לעו ְּךיִא איו גְנאַל
 איד ןּופ ןעֶרעוֶו טְגְליִטְרעֶפ ןעֶלעוֶו עֶגיִדְניִז איִד 58 :ראַה םעֶד ןיִא ןֶעיִיַרְּפ ָּךיִמ לעוֶו
 :הָיּולְלַה ,ׁשֵּפָנ ןייֵמ ָא ראַה םעֶד ּביֹול ,ןייַז = טיִנ ןעֶלעוֶו םיִעָׁשִר איִד דְנּוא ,דֶרֶע

 הק םילהת
 ןעֶׁשיוִוְצ םיִׂשֲעַמ עֶנייֵז טְנאַקעֶּב טְכאַמ ,ןעֶמאָנ ןייַז ןָא טְפּור !ראַה םעֶד טְקְנאַד ַא 1
 -ָנּואוְו עֶנייַז עֶלַא ןּופ טעֶר ,רעֶדיִל םֶהיֵא ּוצ טְנְניִז ,םֶהיֵא ּוצ טְנְניִז 2 :רעֶקְלעֶפ איד
 סאוָו איִד ןּופ ץְראַה םאָד ְּךיִז זאָל ,ןעֶמאָנ ןעֶניִלייֵה ןייַז ןיִא ְךייַא טְמְהיֵר 8 :רעֶד
 גיִדְנעֶטְׁש טֶכּוז ,טייֵהְקְראַטְׁש עֶנייֵז דְנּוא ראַה םעֶד טְׁשְראָפ 4 :ןֶעייַרְפ ראַה םעֶד ןעֶכּוז
 עֶנייֵז ןּוהְּמעֶג טאָה רֶע סאו םיִׂשֲעַמ עֶכיִלְרעֶדְנּואְו עֶנייֵז טְקְנעֶדעֶג 2 :םיִנָּפ ןייַז
 וטְכעֶנְק ןייַז םֶהָרְבַא ןּופ רעֶדְניִק רֶהיֵא ָא 6 :ליֹומ ןייַז ןּופ םיִטָּפְׁשמ איד דְנּוא רעֶדְנּואוְו
 טאָג רעֶזְנּוא ראַה רעֶד זיִא רֶע 7 :רעֶטְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא ןייַז בֹקֲעַי ןּופ רעֶדְניִק רֶהיֵא

 ןַא טְקְנעֶדעֶג גיִּבִע ףיֹוא טאָה רֶע 8 :טְלעוֶו רעֶצְנאַנ רעֶד ןיִא ןעֶנעֶז םיִטָּפְׁשִמ עֶנייֵז
 טאָה םאָו 0 :תֹורֹוד דְנעֶזיֹוט ַא ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה רֶע סאָו טְראָו םאָד ,תיִרְּב ןייַז

 םִע טאָה רֶע דְנּוא 10 :קָחְצִי ּוצ הָעּובְׁש עֶנייֵז דְנּוא ,םֶהָרְבַא טימ ןעֶזעוֶועֶג תיִרְּב תֵרֹוּכ
 :תיִרְּב ןעֶניִּבֶע ןייֵא ראַפ לֵאָרְׂשִי ּוצ דְנּוא ,ץעֶזעֶג ַא םֶלַא בֹקֲעַי ּוצ טְגיִטעֶטְׁשעֶּב
 רֶעייַא ןּופ קֶלַח םאָד ןַעַנְּכ דְנאַל םאֶד ןעֶּבעֶג ְּךיִא לעוֶו ריִד ּוצ ,ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא 1
 דנּוא ,גיִנעוֶו ראָג ,אֹוי ,לֶהאָצ רעֶד ןיִא גיִנעוֶו ןעֶזעוֶועֶג ָּךאָנ ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו 12 :הָלֲחַנ
 ןייַא ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְמּורַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 14 :רֶהיֵא ןיִא םיִרָג ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז
 טאָה רֶע 14 :קְלאָפ רעֶדְנַא ןייֵא ּוצ ְָךייֵרְניִנעֶק ןייֵא ןּופ דְנּוא ,ןְרעֶדְנַא םעֶד ּוצ קְלאָּפ
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 -ירְדְרעֶטְנּוא ּוצ אייֵז טְזאָלעֶגּוצ טיִנםעֶנייִק  :םיִכָלְמ םֶהיֵלֲע חַכַֹוםֶלָׁשָעִל םֶדֶא ַחינִהאְל :רַחַא סע 4
 טְפאָרְטְׁשעֶג אייז ןעֶגעוֶו טאָה רֶע ןעֶק -לַע בֶעָר אָרְקִַו :ועְרְתלַא יִאיבנל יִחיִׁשְמב א יט
 2 19 טְלאָז םיִאיִבְנ עֶנייֵמּוצ דִנּוא ,ןעֶטְּבְלאַזעֶג -דַע :ׂשְּפַנ הֶאָּב לֶוהַּב לֶנַר לֶבָּכַב יָנע :ףסוי רַּכְמִנ = ןייֵמ ןעֶרְהיִרְנָא טיִנ טְלאָז רֶהיֵא 12 :םיִכָלְמ דבְֵל שיא םָהְפִלחַלָש יש םֶתָל"השִנילָּכ ץֶרַאָה וד

 6 והָריִת ְךלֶמ חלָׁש : 2 יהְתַּפְרִצ הָוהְי תֶרֵמִא יד תֶע כ

 לָש שממ -יכֶכְּב לַׁשמג וָתיִבְל יָא יִמְׂש :ּהָחְּתַפָו םיּמַע רֶע 16 :ןּוהְט טיִנ םעֶטְכעֶלְׁש ןייק רֶהיֵא

 הְנאַל םעֶד רעֶּביִא רעֶנְנּוה א ןעֶפּורעֶג טאָה  לָאְרְִׂיאֵבָ :םֶכִָי נו שב דרש תל
 רֶע טאָה טיֹורְּב ןּופ גְנּונְהעֶלְרעֶטְנּוא עֶלַא  רֶאְמ מַע-תֶא רַּפַָו :םֶח-ץֶרֶאְּב רָג בלעו םִיָרְצִמ 1
 טְקיִׁשעֶג אייֵז ראפ טאָהרֶע17 :ןעֶכאָרְּבּוצ לֹכתִהִל מע ָנְשִל םֶבָל פה :ויִרעִמ ּוהֵמְצעַה הכ

 םסֹוי אייֵז ןעֶּבאָה טְכעֶנְק ַא ראַפ ןאַמ ַא  ייִש יב רֵמבירֶׁשֲא ןַהַאוִּחְבִע הָׁשמ חלָש ודידָבַעַב
 -עֶנ אייז ןעֶּבאָה םיִּפ עֶנייַז 18 :טְפיֹוקְרעֶפ רשי רש לׁש :םֶחץְרְָּב םיִתְמֹיָתותא 8 4
 טי ער ריש עק טימ טמ'?י'9  ;ןבֶהיֵכְלַמ יֵרֲַחְּב טיִעְדרַפצ םָצְרַא ץֶרֶׁש .:םֶתָנִח-תֶא ל ןעֶמּוקעֶג זיִא ןעֶזייֵא ,ןעֶטעֶק טיִמ טְגיִנייַּפ - יה ר הוא רפֹה :לרבריזַא ימ או

 טייֵצ רעֶד ּוצ ויִּב 10 :עֶלעֶז עֶנייז ּוצ ויִּב ךֶרכ םֶהי נו לָּכ םיִנּכ בר אָבו רַמָא
 טְראוָו סאָד ,ןעֶמּוקעֶבְנָא זיִא טְראו ןייַז ןעוֶו ;םֶליב בגץע רֵּבַׁשָיוְתְנַאָתּוםנִפַג ו:םצְרַאְּבִת בל שא 2

 רעֶד 20 :טְּפּורְּפעֶג םֶהיֵאטאָה ראַה םעֶד ןּופ  בֶׁשעילְּכ לֵכאַי :רָּפְסֹמ ןיאְו קֶלה הּבְרַא אבו רַמָא
 םֶהיֵא טאָה דִנּוא טְקיִׁשעֶגְניִהַא טאָה ְךֶלֶמ םֶצְרַאְּב רוָכְּילְּכ ּךר :םָתָמְדַא יִרְּפ 9 כא ם צרַאְּב 6

 רעֶגיִטְלעוֶועֶג רעֶד ,ןעֶדְניִּבְפיֹוא טְזאָלעֶג 8 ןיִאְו לע ףֶסֶכְּב םֵאיִצִיַו = ּוא-לָכָל = :

 - - .-5-רו אייֵרְפ טְזאָלעֶג םֶהיֵאטאָהרעֶקְלעֶפאידופ 5 5: = סתאצב סיכאמ חָתֶש :לשוכ א

 ולְׂש אבו לֵאָׁש :הָלָיְל רֶיַאְהִל ׁשֵאְ ְךֶסֶמִל ןֵנָע שֶרַּפ ?
 ראַפ טְכאַמעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע 21 :ןעֶכאַמ = תובל םִמ וכו ריצ חַתּפ:םעיִבׂשִי םמָׁש שבו
 -יִטְלעוֶועֶג ַא דְנּוא זיֹוה ןייַז רעֶּביִא ראה ַא  ;ּהְבַע א רֵבד--תֶא רַכְו יִכ :רֶהָנ 2

 וצ 22 :ןעֶנעֶמְרעֶפסעֶצְנאַג ןייַז רעֶּביִא רעֶב תֹוָצְרַא םֶהָל ןֵּתִַמ !ויָריִחְּב-תֶא הֶּנֵרְּב ןיִׂשֶׂשְב ומִע אֵצוו

 דנּוא ןעֶליִ ןייז ְךאָנ ןעֶמְׁשְרִיַּפ איד ןעֶדְניִּב ויִתֹרותו קח ורְמְׁשִיֹורוִבֵעְּב :ּוׁשָרֵי םיִמְאָל למת םֶֹונ המ
 :טְכאַמעֶג גּולק רֶע טאָה עֶטְצֶלֶע עֶנייֵז :היולְלַה חצי

 וםִיַרְצִמ ןייק ןעֶמּוקעֶג זיִא לֵאָרְׂשִי דְנּוא 2 יִמ .:ֹּדסַה םֶלֹעְל יִכ םָֹיִכ = וה ! הילְלַה ק
 דְנאַל םעֶד ןיִא טְניֹואוְועֶנ טאָה בֹקֲעַי דְנּוא

 רעֶקְראַטְׁש אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,טְכאַמעֶג ראַּבְטְכּורְפ רֶהֹע לא פ ןייַז טאָה רֶע דְנּוא 24 :םָח
 דְנייֵפ קְלאָפ ןייַז טְרְהעֶקעֶנְמּוא ץְראַה רֶעייֵז טאָה רֶע רעֶּבָא 22 :דְנייַפ עֶנייֵז איו טְכאַמעֶג
 טְקיִׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא 26 :טְכעֶנְק עֶנייַז רעֶּביִא ןעֶטְכאַרְט ּוצ !םעֶטְכעֶלׁש דָנּוא ,ןעֶּבאָה ּוצ

 אייֵז ָּךְרּוד טאָה רֶע 7 ר ְזְרעֶדְסיֹוא טאָה רֶע ןעֶמעוֶו א דְנּוא ,הָׁשֹמ טְכעֶנְק ןיי
 םיִנְרעֶטְסְניִּפ טְקיִׁשעֶג טאָה רֶע 28 : םָח דְנאַל םעֶד ןיִא רעֶדְנּואו דְנּוא ןעֶכייֵצ עֶנייַז ןּוהְמעֶנ
 :טְראָו ןייז ןעֶנעֶק טְגיִנעֶּפְׁשעֶגְרעֶריוו טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דִנּזא ,רעֶטְסניִפ טְכאַמעֶג טאָה דָנּוא

 :ןעֶּבְראָטְׁשעֶג ןעֶנעֶז ׁשיִפ עֶרייֵז דְנּוא ,טּולְּב ּוצ טְרְהעֶקְרעֶפ רעֶסאַוַו רֶעייֵז טאָה רֶע
 טְגאָזעֶג טאָה רֶע 31 :ןְרעֶמאַק םיָּדַלְמ רֶעייֵז ןיִאּוליִּפַא ,ׁשעֶרְפ טעֶמְדיוִועֶג טאָה ד דנאל רֶעייֵז 0
 עֶרייֵז עֶלַא ןיִא םיִנָּכ דְנּוא ,ןעֶניִלְפ ןעֶטְראָס עֶנעֶדיִׁשְרעֶפ ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז יֹוזַא ,טְראָה ַא
 -רֶעייַפ דְנּוא ,ןעֶנעֶר רֶעייֵז טאָטְׁשְנַא לעֶנאָה ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע 32 :ןעֶצעֶנעֶרְג
 דְנּוא קאַטְשְנייוו רֶעייֵז ןעֶנאָלְׁשעֶנ טאָה רֶע דְנּוא 2 = רֶעייֵז ןיֵא ןעֶמאַלַּפ
 רֶע 534 :ןעֶצעֶנעֶרְג עֶרייֵז ןּופ רעֶמייֵּב איִד ןעֶכאָרְּבּוצ טאָה רֶע דֶנּוא ,רעֶמייֵּבְנעֶגייַפ
 ;לְהאָצ ַא ןְהֶא קֶלֶי רעֶד דְנּוא קיִרצְׁשייֵה י רעֶד ןעֶמּוקעֶג זיִא יֹוזַא ,טְראָו ַא טְנאָזעֶב טאָה
 אייֵז דְנּוא ,דְנאַל רֶעייֵז ןיִא טיֹורק עֶצְנאַג סאָד ןעֶסעֶרְפעֶנְפיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 2
 ןעֶגאַלְׁשעֶב טאָה רֶע דְנּוא 26 :דְנאַל רֶעייֵז ןופ תֹוריֵּפ איד ןעֶמעֶרְפעֶנְפיוא ָךיֹוא ןעֶּבאָה
 טאָה רֶע דָנּוא 27 :טָפאַרְק עֶנייַז עֶלַא ןּופ עֶטְשְרֶע איִד ,דְנאַל רֶעייֵז ןיֵא רֹוכְּב ןעֶכיֵלְטיִא
 -לעֶביֹורְטְׁש ןייק ויִא םִע דֵנּוא ,דְלאָג דֶנּוא רעֶּבְליִז טיִמ טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא (לֵאָרְׂשִי איֵד) אייֵז
 ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו םייֵרְפעֶג ְּךיִז טאָה םִיַרְצִמ 38 :םיִמָבְׁש עֶנייַז ןיֵא ןעֶזעֶַועֶג רעֶניִד
 ַא טייֵרְּפְׁשעֶגְסיֹוא טאָה רֶע 39 !ןעֶלאַפעֶג אייֵז ףיֹוא זיִא טְכְראָפ ַא ןיִראַזו ,ןעֶכְנאַגעֶגְסיֹורַא
 טְגְנאַלְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז 10 :טְכאַנ אייֵּב ןעֶמְכייֵל ּוצ רֶעייַפ דָנּוא ,קעד ַא ראַפ ןעֶקְלאַוו
 םעֶד ןּופ טיֹּורְּב טיִמ טְגיִטעֶזעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,לעֶטְכאַַו טְכאַרְּבעֶ טאָה רֶע דֵנּוא
 איו דְנּוא ,ןעֶניִרעֶג ןעֶנעֶז רעֶסאַַו איִד דְנּוא ,זְלעַפ םעֶד טְכאַמעֶגְפיֹוא טאָה רֶע 41 :לעֶמיִה
 ןייז ןַא טְקְנעֶרעֶב טאָה רֶע ןיִראָו 42 :םיִנעֶטְסיװ רעֶד ןיֵא ןעֶגְנאַגעֶג אייֵז ןעֶנעֶז םיֹורָטִׁש ַא
 טְגְנעֶרְּבעֶגְסיֹורַא קְלאָפ ן ןייַז טאָה רֵע דְנּוא 43 :םֶהָרְבַא טְכעֶנְק ןייַז דְנּוא ,טָראָה םעֶניִלייַה
 ןעֶּבעֶגעֶג אייז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 44 :ןעֶטְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא ןייַז גְנאַזעֶג טיִמ דְנּוא ,דייַרַפ טיִמ
 יֵדְּכ 49 :ּתיִׁשְרַיעֶנ אייז ןעֶּבאָה רעֶקְלעֶפ איִד ןּופ טייֵּבְרַא איד דֶנּוא םִיֹוג איד ןּופ דָנאַל םאָד
 !הָיולְלַה ,הָרֹוּת עֶנייֵ ןעֶטְלאַה דג ;וא ,ץיעֶדעֶג עֶנייַז ןעֶמיה ןעֶלאָז איי

 וק םילהת
 :גיִּבַע ףיוא טְרֶעיֹודעֶנ דֶסֶח ןייַז דְנּוא ;טּוג זיִא רֶע ןיִראָו ,ראַה םעֶד טְּביֹול !הָיּולְלַה 1

 רעוו



 וק םילהת

 ןּופ תֹורֹובְנ איד ןעֶדעֶרְסיֹוא ןעֶק רעוֶו 2

 ןייז ןעֶרעֶה ןעֶכאַמ ןעֶק רעוֶו ?ראַה םעֶד
 סאו איד ןעֶנעֶז טְשְנעֶּבעֶג 3 ?ּביֹול ןעֶצְנאַה

 -ָגיִטְכעֶרעֶג ןּוהְמ סאוָו דְנּוא ,טָּפְׁשִמ ןעֶטיִה
 ,ראַה ָא ,ריִמ ןַא קְנעֶדעֶג 4 :טייֵצ עֶלַא טייק
 רְנּוא ,קְלאַפ ןייד ןּופ ןעֶליוִו ןעֶטּוג םעֶד טיִמ
 לאָז ָךיִא זַא 2 :ףֶליִה עֶנייֵד טיִמ ְּךיִמ ְּךּוזעֶּב
 -לֶהעוֶוְרעֶדְסיֹוא עֶנייֵד ןּופ עֶטּונ םאָד ןעֶהעֶז

 איִד טיִמ ןְעייֵרְפ ְּךיִמ לאָז ְּךיִא יֵדְּכ עָט
 לאָז ְּךיִא זַא דְנּוא ,קְלאָפ ןייד ןּופ הָחְמִׂש
 ריִמ 6 :הָלֲחַנ עֶנייֵד טיִמ ןעֶמְהיִרעֶּב ָךיִמ
 ןְרעֶטְלִע עֶרעֶדְנּוא טיִמ טְגיִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה
 ריִמ דְנּוא ,ןּוהְמעֶנ טְכעֶרְמּוא ןעִֶּבאָה ריִמ
 עֶרעֶזְנּוא 7 :טְניִדְלּוׁשְרעֶפ םִנּוא ןעֶּבאָה

 עֶנייַד ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ טיִנ ןעֶּבאָה ןְרעֶטְלֶע
 אייז ,םִיַרְצִמ ןיִא םיִׂשֲעַמ עֶכיִלְרעֶדְנּואוְו
 ,םידָּסַח עֶליִפ עֶנייַד ןַאטְקְנעֶרעֶג טיִנ ןעֶּבאָה
 טְגיִנעֶּפְׁשעֶגְרעֶריִו ןעֶּבאָה אייֵז טְרֶעייֵנ
 :ףּוס םַי םעֶד אייֵּב ּוליִפַא ,םַי םעֶד אייֵּב
 ןעֶנעוֶו ןעֶפְלאָהעֶג אייז רֶע טאָה ְּךאָד דְנּוא 8

 ןעֶכאַמ ּוצ טְנאַקעֶּב ִדְּכ ,ןעֶליוו םְנעֶּמאָנ ןייֵז
 סאָד ןֶעיִרְׁשעֶגְנָא טאָה רֶע 9 4 תֹורּובְנ עֶנייֵז

 ןעֶראָועֶג טְנעֶקיִרְמְרעֶפ ֹויַא סע דְנּוַא םףוס םִי
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 3 יֵרְמְׂשיִרְׁשֶא :וֹתּלַהְּתילָּכ עיִמְׁשִי הָוהְי תֹוַרּובְג לֵלַמָי
 4 ּכַע ןוצְרִּ הָוהְי יִנֵרְכִ ;תָעילָכִּב הָקָדְצ הֶׂשֹע טָפְׁשִמ
 ה ַחֹמְׂשִל ְּךיִריִחְּב תַבֹוּטִּב תוארְל : :דֵתֶּׁשיִּב יִנְרְקּפ
 5 וניֹבֲא-םע ּונאָטֶה ךתלֲחְניסִע לֶּלַהְתִהְל ּךִֹנ תַחְמִׂשִּב
 ז ךיִמֹואְלְּפנ וליִפְשַהאל וםִיַרְצִמְב ּונֵיֵתֹובֲא :ּונעׁשְרִהּוניוֲעַה

 5 םעעיִׁשֹויַו :ףוסיםִיְּב םיילַע ורְמִז ךיֶהָמַח ברא ורְכָז ןאָל
 9 בֶרֶחיַו ףּוסיםַיְּב רַעְגִיו :ָתְרּוְבּניתֶא ַעיִדֹוהְל ֹמִׁש ןֵעמְל
 י םֶלָאְנַו אנוש דּיִמ םִעיִׁשֹויַו : רָּבְרִּמַּכ תֹומֹהְּתַּב םֵכיֵלוַ
 11 1 :רָתֹט אֵל םֶקֵמ דָחֶא םֶהיֵרְצ םִימּוִכיַו ;םיוא ךמ

 : ןֹמיִׁשיִּב סָא-ושניו רָּבְּמַּ היה אְִו רק כח
 וק הָׁשֹמְל ּוִאְנקָיו ּ!םֶׁשִפנּב ןֹוָר חַּלַׁשָי םֶתָלֵאָׁש םֶהָל ן ֵתיַ
 גד ןֶתֶּד עב ץֶרָאדהַּתְפִּת :הָוהְי ׁשֹוָדק ןבָתַאל הְַַָּּב
 18 הָּבָהְל םֶתָרֲעַּב ׁשֵאירַעְבִּתַו ;טריבא תַדֲע-לַע םֶבְּתַ
 19 :הדָכָּפַמְל וֹוחְִּׁשִּיו בֶרֹחְּב לְנֶערׂשי :םיִעָׁשִר טֵהֵלְּת
 1 לא ּוהְכָׁש :בֶׂשֹע לכֹא רוש תיִנְבַתְּב םֶדָובְּכ-תֶא ּוריְמִיו
 5 בה ץֶרָאְּב א ;םִיָרְצִמִּב תוָלֹדָנ הָׂשֹע םָעיִׁשְֹמ
 3 ֹוביִחְב הָׁשֹמ יַלּול םֶדיִמְׁשַהְל רֶמאֹּ ;ףוסיִַיילַע תֹואָרונ
 עו ּוֲאְמיַו :תיִחְׁשַהְמ ּומָמָח ביִׁשָהְל וָנְפִל ץֶרֶּפַּב דַמָע
 הכ אל םֶהיֵלָהֶאְב נר וָבְרִל ּוניְמָאָהראְל הֶּדִמָח ץֶראְּב
 26 !;רָּבְרִּמַּב םִמֹוא ליּפַהְל םֶהָל ודָי אָּׂשַו :הָוהְי ליִקְּב ּועְמָׁש
 2 לַעבל ּודְמָציו :תֹוָצְרֲאַּב םֶמֹורְזלּו םִיֹוַּּב ער ליִּפַהְּ
 נו יְִרִפִּתַו םֶהיֵלְלעַמִּב ּוסיעְכַו :םיִתִמ יב ּולְכאֹל רֹעפ
 4 :הדָּפנַּמַה רַצֶעַתו לֵּלַפַָו םֶחְניֵפ דַמעַּ :הָּפִנִמ םָּכ
 51 ימילע ּופיִצְקיו .;םֶלֹועדַע רֹדְו רֶהֶל הָקָרְצַל : בֵׁשֲחִּתַו
 2 אֵּמַביווָחּור-תֶא ּורְמַהייִּכ :םֶרּובעַּב = עַריַו הֶביִרְמ

 44 הדוהְי רַמָא רֶׁשֲא םיִמַעָהדֶא ּודיִמְׁשֲהיאְל :ווָתפִׂשּב
 הק -תרָא ורְבִעּיַו :םֶהיֵׂשֲעַמ ּודְמִלִיו םִיּנַּב ּוְבְרֶעְתַּה :ם הל טי ו/

 טא הר יהא ר הב בדיקה םֶהָל ךרוד םֶרְהיִפעֶנְכְרּוד אייֵז טאָה ךֶע דָנּוַא

 ןּופ דְנאַה רעֶד ןּופ ןעֶפְלאָהעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא 10 :רָּבְדִמ רעֶד ןיִא איוז םיִנעָּפיִט רעֶד
 םעֶד ןּופ דְנאַה רעֶד ןּופ טְזעֶלעֶגְסיֹוא אייז טאָה רֶע דְנּוא ,טאַהעֶג דְנייֵּפ אייֵז טאָה םאוָו םעֶד
 טיִנ זיִא אייֵז ןּופ רעֶנייֵא זַא ,דְנייַפ עֶרייֵז טְקעֶדעֶנּוצ ןעֶּבאָה רעֶּסאוַו איִד דְנּוא 11 ;דְנייֵפ
 ןעֶגְנּוזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְראָו ןייז ןַא טְּביֹולְגעֶג אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא 12 :ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא
 טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םיִׂשֲעַמ עֶנייֵז ןעֶסעֶגְרעֶפ דְניווְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא 18 :ּביֹול ןייֵז
 דְנּוא רֵּבְדִמ רעֶד ןיִא גְנּוטְסּולְג ַא טְסּולְגעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 14 :הָצֵע עֶנייֵז ףיֹוא טְראוַועֶג
 רֶעייֵז ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 18 :םיִנעֶטְסיוִו רעֶד ןיִא טאָג טְפּורְּפעֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 ןעֶּבאָה איִז 16 :רעֶּבייַל עֶרייֵז ןיִא טייֵקְרעֶנאַמ טְקיִׁשעֶג ְךיֹוא טאָה רֶע רעֶּבָא ,ןעֶגְנאַלְרעֶּמ
 דֶרֶע איִד 17 :ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניִלייַה םעֶד ןֹרַחַא ְּךיֹוא הָנֲחַמ רעֶד ןיִא הֵׁשֹמ ןעֶזעוֶועֶג אֵנֵקְמ
 עֶדְנייֵמעֶג איִדטְקעֶדעֶגּוצ טאָה דְנּוא ,ןָתָד ןעֶגְנּולְשעֶגְנייֵא טאָה דְנּוא טְכאַמעֶגְּפיֹוא ְךיִז טאָה
 טאָה םאֵלְפ איד ,עֶדְנייֵמעֶג עֶרייֵז ןיִא ןעֶדְנּוצעֶנְנָא ְּךיִז טאָה רֶעייֵפ ַא דְנּוא 18 :םָריִבַא ןּופ
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא בֶרֹח ןיִא לֶנֵע ןייֵא טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה אייֵז 19 :םיִעָׁשְר איד ןעֶדְנּוצעֶגְנֶא
 דֹובָּכ (םיִטאֶנְ) רֶעייֵז טְׁשיֹוטְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 20 :רֶליִּב ןעֶסאָנעֶג ַא ּוצ טְקיִּבעֶג ְּךיִז
 טאָג םעֶד ןעֶסעֶגְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז 21 :זאָרְנ טְסֶע סאוָו םֹקָא ןייֵא ןּופ טְלאַטְׁשעֶג איד ןיִא
 -ָנּואוְו 22 :םִיַרְצִמ ןיִא םיִׂשֲעַמ עֶסיֹורְנ ןּוהְטעֶנ טאָה סאוָו דְנּוא ,ןעֶפְלאָהעֶג אוייִז טאָה םאוו

 טאָה רֶע דְנּוא 23 :ףּוס םַי םעֶד אייֵּב םעֶכיֵלְרעֶטְּכְראָפ ,םָח דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶּכאַז עֶּכיִלְרעֶד
 טיִנ טְלאָו רעֶטְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא ןייז הֶשֹמ ןעוֶו ,ןעֶנְליִטְרעֶפ וצ אייֵז (טְכאַרְטעֶגנ טְגאָזעֶג

 אייז לאָז רֶע זַא ןְראָצְמיִרְג ןייז ןעֶרְהעֶקּועֶּפָא יֵדְּכ ,םֶהיֵא ראָפ ְךאָרְּב םעֶד ןיִא ןעֶנאַּטְׁשעֶג
 טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,דְנאַל עֶניִטְסּולְג סאָד טְסּואיִמְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז 24 :ןעֶּבְראַדְרעֶפ טיִנ
 אייֵז ,ןעֶטְלעֶצעֶג עֶרייֵז ןיִא טְלעֶמְרּומעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דנוא 28 :טְראָו ןייַז ּוצ טְּביֹולְנעֶג
 עֶנייז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא טאָה רֶע דְנּוא 26 :ראַה םעֶד ןּופ לֹוק םעֶד ּוצ טְרעֶהעֶג טיִנ ןעֶּבאָה

 ןעֶלאַפ רעֶדְניִק עֶרייֵז דְנּוא 27 :רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶכאַמּוצ ןעֶלאַפ אייֵז יִדְּכ ,אייֵז ןעֶנעֶק דְנאַה

 אייז דְנּוא 28 :רעֶדְנעֶל איִד ןיִא ןעֶמייֵרְּפְׁשְרעֶפ ּוצ אייֵז דְנּוא ,םִיֹוג איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶּכאַמ ּוצ
 איד ּוצ תֹונָּבְרק איִד ןּופ ןעֶסעֶנעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רֹועָּפ-לַעַּב ּוצ טְפעֶהעֶּב ְּךיִז ןעֶּבאָה
 יֹוזַא ,םיִׂשֲעַמ עֶטְכעֶלְׁש עֶרייֵז טיִמ טְנְראָצְרעֶד םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייז דְנּוא 29 :(ןעֶצעֶג) עֶטיֹוט
 טְלעֶטְׁשעֶגְרעֶריִנַא ְּךיִז טאָה םֶחְניִּפ דְנּוא 80 :ןעֶכאַרְּבעֶגְסיֹוא הָּפְנַמ ַא אייֵז רעֶטְנּוא טאָה
 ּוצ זיִא םאָד דְנּוא 81 :ןעֶראוָועֶג ןעֶטְלאַהעֶגְּפיֹוא זיִא הָּפְנַמ איד דְנּוא ,ןעֶטעֶּבעֶג טאָה דְנּוא
 אייז דְנּוא 22 :גיִּבִע ףיֹוא זיִּב ,תֹורֹוד רֹוד ּוצ ,טייֵקְניִטְכעֶרעֶנּוצ ןעֶראַוְועֶג טְנעֶכעֶרעֶגּוצ םֶהיֵא

 ּוצ ןעֶראוַועֶג טְכעֶלְׁש זיִאסֶע םאָד יֹוזַא ,הָביִרְמ-יֵמ םעֶד אייֵּב טְנְראָטְרעֶד ְּךיֹוא םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 ן'השמ



 םילהת
 זרִאְו םֶהיֵנּב-תֶא וחְּבְזַו :שֵקֹומְל םֶהָל ויהיו םֶהיֵּכַצַע 7

 םבֶתָּב וִלְׁשִמַיַו םיונ--דִיְּב םְֶת :וָתָלֲחַנ-תֶא בַעְתִו וָמעְּב הָוהְי ףָא-רַחָיַו :םֶהיֵלְלִעַמְּב וי םֶהיֵׂשֲעַמְב מ ְּמִמ :םיִמָדַּב ץֶרֶאָה ףֶגחַּתַו ןעגְכ יִּכִַעַל ּחְּבָו רֶׁשֲא 9 םיֹכּו םֵתיֵלּכדַּ נד יפו :יִׁשלםְניְִּב 5
 וְתיִרְּב םֶהָל רֶּכְזַו םֶתָנִר--תֶא ֹוָמָׁשְּב םֶהָל רַב המ זארמ :םֶנעַּב ּוּכֹמ םָתְצִעַב ורְמַי הֶּמֵהְו םליֵצי תֹוַּר םיִמָעִּפ :םֶדָי תַחַּתינּכיו םֶתיֵבְִא םיִצְָלִו :םֶהיֵאנְש {ג

 םעָהלְּכ רֶמְֶוםָלָּה ר  םלֲֹהְדִמ לֵאָרְׂשִי קלֶא | הָוהְיְךיִרָּב :ךֵתְלַהְתּב ַחְֵַּּׁשִהְל ךֵׁשְרָק םֵׁשִל תודֹוהל 5 םֶיַֹהִמ ֹונְֵּבַקְו והלַא הָוהְי נעשה ;םֶהיֵבְֹׁש 7 -לְּכיֹפִל םיִמִחרְל םָתיא ןֵּתו מַה בֵרְכ שני
 ייללֶה ןָּא

1061 

 ישימח רפס

 וק

 הָוהְיילּאְג ּורְמאָי :וָּדְמַח םָלֹועְל כ בִטיִ הָוהְל יא 1
 בֶרֶעַּמִּו חָרְִמִמ םֶצְּבִק תֹוצְרֲאָמּו :רֶצידימ םֶלָאַנ רֶׁשֲא 5
 אֵל בֶׁשֹומ רע ְךֶרַּד ןִֹמיִׁשיִּב רֶּבְרִמַב יִעָּת :םָיִמו ןופֶצִמ 4
 קֲעְצו :ףֶּטעְתִּת םהְּב םֶׂשְפַנ םיָאֵמְצדבַג םיִבֵעְר :ואָצְמ ה
 טֶכיֵרְדה :םסֵליִצַי םֶהיֵתֹקּוצִמִמ םֶהָל רֵַצִּב הָוהָיײלָא ז
 וָדְמַח הָוהיִל ידי :בָׁשֹומ ריעילֶא תֶכָלָל הָרָׁשְי ְֵרֵדְב *
 ׁשֶפָנְו הֵקְקְׂש ׁשֵפַנ ַעיִּבְשֶהייִּכ :םָדָא יָנְבִל ויָתֹאְלִפִו 5
 :לֶוַבּויְֵעיִרִסֶא תֶמְלַצוךֶׁשח יִבְׁשי : בטל הָבֵעְר י
 םָּבִל לָמָעַּב עַנְכִ :וצֲאָ ֹילֶע תַצַת לֵא-רְמא ּורְמִהייֵּכ ןג

 םֶהיֵתֹקּוצְּמִמ םָהל רֶצַּב הָוהָילֶא יֵקֲַזַו :ךע א ּולְׁשָּכ

 וק וק
 ןיִראָו 22 :ןעֶנעוֶוְטעֶרייֵז םּוא ן'ֹהְׁשֹמ
 ןעֶזעוֶועֶג דֵרֹומ אייז ןעֶּבאָה (רעֶּביִראָד)

 רֶע דְנּוא ,שֶדֹוקַה ַחּור ןייַז ןעֶגעֶק
 :ןעֶפיִל עֶנייֵז טיִמ טעֶרעֶגְסיֹורַא טאָה
 איֵד טְנְליִטְרעֶפ טיִנ ְךיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז 4
 ּוצ טאָה ראַה רעֶד עֶבְלעוֶו ןּופ ,רעֶקְלעֶפ
 ךיִז ןעֶּבאָה אייֵז טְרֶעייֵנ 32 :םעֶרעֶנ אייֵז
 ןעֶּבאָה דְנּוא םִיֹוג איִד טיִמ טְשיִמעֶנְסיֹוא

 ּעֶטְכעֶלְׁש) עֶרייַז ןּופ טְנְרעֶלעֶגְּפָא ְּךיִז
 -ייז טְניִדעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 26 :םיִׂשֲעַמ
 אייֵז ּוצ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,רעֶטעֶנְּפָא עֶר
 אייֵז דְנּוא 37 :גָנּולְכיֹורְטְׁש ַא ּוצ ןעֶראוָועֶג

 דְנּוא ןְהיִז עֶרייֵז ןעֶועוֶועֶג ביִרְקַמ ןעֶּבאָה
 אייֵז דְנּוא 28 :םיִדֵש איִדּוצ רעֶטְכעֶט עֶרייֵז
 סאָד ,טּולְּב גיִדְלּוׁשְמּוא ןעֶסאָגְרעֶפ ןעֶּבאָה
 -ָבעֶמ עֶרייֵז ןּופ דֶנּוא ןְהיֵז עֶרייֵז ןּופ טּולְּב
 ּוצ ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ ןעֶּבאָה אייֵז םאוָו רעֶמ
 ְךיִז טאָה יֹוזַא דְנּוא ,ןַעַנְּכ ןּופ ןעֶצעֶג איד
 :טּולְּב רֶעייֵז טיִמ טְניִדְלּוׁשְרעֶפ דְנאַל סאָד

 ןעֶועוֶועֶג אֵּמַטְמ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 9
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םיִׂשֲעַמ עֶזייֵּב עֶרייֵז טיִמ

 עֶטְכעֶלְׁש עֶרייֵז טיִמ ןעֶזעוֶועֶג הנֵזְמ ָּךיִז
 טאָה טאָנ ןּופ ןְראָצ רעֶד דְנּוא 40 :םיִׂשֲעַמ
 טאָה רֶע דְנּוא ,קְלאָפ ןייַז רעֶּביִא טְמיִרְגעֶג

 איֵד ןיֵא ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא אייֵז טאָה רֶע דְנּוא 41 :הָלַחַנ (עֶנעֶנייַא) עֶנייֵז טְגיִדְריווְמּואְרעֶפ
 דְנייַפ עֶרייֵז דְנּוא 42 :טְניִטְלעוֶועֶג אייֵז רעֶּביִא ןעֶּבאָה דְנייַפ עֶרייֵז דְנּוא ,םִיֹוג איד ןּופ דְנעֶה
 רעֶטְנּואטְכאַמעֶנ גיִנעֶמְרעֶטְנּואָּךיֹוא אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דֶנּוא ,ןעֶבְנּואוְוְצעֶּב ָּךיֹוא אייֵז ןעֶּבאָה
 -עֶנ דֵרֹומ ְּךאָד ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא ,ןעֶזעוֶועֶג ליִּצַמ אייֵז רֶע טאָה לאָמ ליִּפ 43 :דְנעֶה עֶרייַז
 רעֶּבָא 44 !דֶניִז עֶרייֵז ָּךְרּוד ןעֶראָועֶנ טְמעֶרָאְרעֶפ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,הָצֵע עֶרייֵז ָךְרּוד ןעֶזעוֶו
 רֶעייֵז טְרעֶהעֶנ טאָה רֶע םעֶדְניִא ,ןעֶזעוֶועֶנ גְנֶע אייֵז זיִא םֶע ןעוֶו ןעֶהעֶזעֶנְנָא םִע טאָה רֶע
 ןּופ טְקְנעֶדעֶּב ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,תירְּב ןייַז טְקְנעֶדעֶנ אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 49 :טעֶּבעֶג
 עֶלַא ראָפ טייֵקְמְראַּבְרעֶד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא 46 :םיִדָסַח עֶליִפ עֶנייַז ןעֶנעוֶו
 ,טאָב רעֶזְנּוא ,ראַה ָא ,םִנּוא ףְלעֶה 47 :טְפאַׁשְנעֶגְנאַפעֶג ןיִא טאַהעֶנ אייֵז ןעֶּבאָה סאוָו איִד

 דְנּוא ,ןעֶמאָנ ןעֶגיִלייֵה ןייד ּוצ ןעֶקְנאַד ןעֶלאָז ריִמ יִדַּכ ,םִיֹוג איִד ןּופ ןייַא םֶנּוא לעֶמאַ דָנּוג

 ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָב רעֶד ,ראַה רעֶד זיִא טְּביֹולעֶג 48 :ּביֹול ןייַד ןיִא ןעֶמְהיִרעֶּב ָּךיִז ןעֶלאָז ריִמ
 !הָיּולְלַה ,ןֵמָא ןעֶנאָז לאָז קְלאָפ עֶצְנאַג סאָד דְנּוא ,טייֵקְגיִּבֶע ּוצ טייקְגיִּבע ןּופ

 ישיטח רפס
 זק םילהת

 איד ןעֶזאָל 2 :יִּבִע ףיֹוא טְרֶעיֹודעֶג רֶסֶח ןייַז דְנּוא ,טּוג זיִא רֶע ןיִראָו ,ראַה םעֶד טְּביֹול 1
 םעֶד ןּופ דְנאַה רעֶד ןּופ טְזעֶלעֶנְסיֹוא טאָה רֶע סאוָו איִד ,ןעֶנאָז ראַה םעֶד ןּופ עֶטְזעֶלעֶגְסיֹוא
 ,בֶרֲעַמ ןּופ דְנּוא חָרֶזִמ ןּופ ,רעֶדְנעֶל איִד ןּופ טְלעֶמאַועֶגְנייַא אייֵז טאָה רֶע דְנּוא 8 :דְנייַפ
 רעֶד ןיִא טְריִאעֶנ םּורַא ןעֶּבאָה אייֵז 4 :(טייַז-םֹורָד ןיִא זיִא סאָו) םַי םעֶד ןּופ דְנּוא ןֹופָצ ןּופ
 ןעֶנעֶז אייֵז 5 :טאָטְש עֶטְניֹואוָועֶּב ַא ןעֶנּופעֶג טינ ןעֶּבאָה אייֵז ,געוֶו ןעֶטְסיוז ַא ףיֹוא ,רָּבְדִמ
 דְנּוא 6 :םֶכאַמְׁשְרעֶפ אייֵז ןיִא טאָה עֶלעֶז עֶרייֵז ,גיִטְׁש ךּוד ְּךיֹוא דְנּוא גירעֶנְנּוה ןעֶזעֶועֶג
 ןעֶפְלאָהעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג גֶנֶע אייֵז זיִא סֶע ןעזֶו טאָנּוצ ןֶעיִרְׁשעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז
 אייז יֵדָּכ ,געוֶו ןעֶניטְכיִר ַא ףיֹוא טְרְהיִפעֶנ אייֵז טאָה רֶע דְנּוא 7 :םיִנעָגְנעֶרְדעֶּב עֶרייֵז ןּופ
 ראַה םעֶד ןעֶּביֹול ןעֶטְלאָו ןעֶׁשְנעֶמ איִד סאָד ,ָא 8 :טאָטְׁש עֶטְניֹואוָועֶּב ַא ּוצ ןְהעֶנ ןעֶלאָז

 ןיִראָו 9 :רעֶדְניִק-ְןעֶׁשְנעֶמ איִד ּוצ םיִׂשֲעַמ עֶכיִלְרעֶדְנּואוָו עֶנייַז ראַפ דְנּוא ,דָסָח ןייַז ראַפ
 :םעֶטּוג טיִמ עֶלעֶז עֶניִרְגְנּוה איִד ןָא טְליִפ רֶע דְנּוא ,עֶלעֶז עֶניִטְסּולְג איד טאַז טְכאַמ רֶע
 -עֶנ ןעֶנעֶז דְנּוא ,טיומ ןּופ ןעֶטאָׁש םעֶד ןיִא דְנּוא םיִנְרעֶטְסְניִפ רעֶד ןיִא ןעֶציִז סאָָו איד 0
 ןעֶנעֶק ןעֶזעוֶועֶג דֵרֹומ ןעֶּבאָה אייֵז לייוו 11 :ןעֶטעֶק עֶנְרעֶזייַא דְנּוא דְנעֶלֶע טימ ןעֶדְנּוּב
 רֶע טאָה םֹּוראָד 19 :הַּצֵע םיִנעֵטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד טְנְראָצְרעֶד ןעֶּבאָה אייֵז דֵנּוא ,דייר םיִּטאָג
 דְנּוא טְלעֶכיֹורְטְשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ,טייֵקְניִדיִמ טיִמ טְכאַמעֶג גיִנעֶטְרעֶטְנּוא ץְראַה רֶעייֵז

 : רענייק



 וק םילהת
 דְנּוא 13 :ןעֶפְלאָהעֶג טיִנ אייֵז טאָה רעֶנייֵק
 ראַה םעֶד ּוצ ןֶעיִרְׁשעֶנ ןעֶּבאָה אייז

 רֶע דִנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג גֶנֵע אייֵז זיִא םִע ןעוֶו

 -עֶגְנעֶרְדעֶּב עֶרייַז ןּופ ןעֶּפְלאָהעֶג אייֵז טאָה
 ןּופ טְגְנעֶרְּבעֶגְפיֹורַא אייז טאָה רֶע 14 :םיִנ

 ןּופ ןעֶטאָׁש םעֶד ןּופ דְנּוא םיִנְרעֶטְסְניִּפ רעֶד
 -ירּוצ רעֶדְנעֶּב עֶרייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,טיֹוט

 ןעֶטְלאָוו ןעֶׁשְנעֶמ איִד םאָד ,ָא 18 :ןעֶס
 ראַפ דְנּוא ,דָסֶח ןייַז ראַפ ראַה םעֶד ןעֶּביֹול
 איִד וצ םיִׂשֲעַמ עֶכיִלְרעֶדְנּואוְו עֶנייֵז

 טאָה רֶע ןיִראָו 16 !רעֶדְניִק-ןעֶׁשְנעֶמ
 איֵד דְנּוא ,ןעֶריִט עֶנְרעֶּפּוק איִד ןעֶכאָרְּבּוצ
 :טְקאַהּוצ רֶע טאָה לעֶניִר עֶנְרעֶזייַא
 ןעֶנעוֶו דְנּוא ,דֶניִז עֶרייֵז ןעֶנעוֶו םיִנּוראַנ 7

 איֵז ןעֶנעֶז טייֵקְניִטְכעֶרעֶגְמּוא עֶרייֵז
 -ֵמּואָרעֶפ ןעֶסֶע אייֵלְרעֶלַא 18 :טְניִנייֵּפעֶב
 ּוצ זיִּב ןעֶכייֵרְג אייֵז דְנּוא ,אייֵז טְגיִדְריוו
 אייֵז דְנּוא 19 :טיֹוט םעֶד ןּופ ןעֶריֹוט איד
 זיִא םִע ןעוֶו ראַה םעֶד ּוצ ןֶעיִרְׁשעֶנ ןעֶּבאָה
 אייֵז םאָה רֶע דִנּוא ןעֶזעוֶועֶג בָנֲע אייֵז
 רֶע 20 :םיִנעֶגְנעֶרְדעֶּב עֶרייַז ןּופ ןעֶפְלאָהעֶג
 רֶע דְנּוא טְראָו ןייז טְקיִשעֶגְסיֹורַא טאָה
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 14 :קָּתְַי םֶהיֵתֹרְסומּו תֹומִלַצְ ּךׁשֲחַמ פִאיִצוי .זםעיׁשֹי
 ' תֹותְלּד רַּבְׁשיֵּכ :םֶדָא נְבִלויְתאָלְפִ וּדִמַח הויל ּודֹי
 גז םםִעְשִּפ ְּךֵָּדִמ םיִלָוֲא :עּדִנ לב ִחיִרְבּו תֶׁשֶחְנ
 15 ידע ּועיִּו םׁשְפַנ בעַהְּת לָכֹא-לָּכ :יעְִ םֶכיְִעַעְמּו
 ופ םֶהיֵתֹקצְּמִמ םהָל רב הוײלֶא ּוקֲַזו :תֶומייִרעׁש
 ב :םֶתֹותִחְׁשִמ טלַמְז םאְּפְריו והָבִּד חַלְׁשִי :םִעִׁשְו
 גנב ּוְּבַיַו :םֶדָא יִנְבִל ויָתֹואָלְפִווָדְסַח הָוהיל יִדֹ
 53 יֵׂשֹע תֹוינֲאּב םָיָה יֵדְרֹוְי = ּוהּנרְּב ויִׂשֲעַמ ּורְּפַמיִו הָדֹות
 8 ויָתֹואָלְפִנו וי ִׂשֲעַמ ּואָר הָּמֵה = :םִיִּבַר םִיַמּב הָּפאָלְמ
 הכ :ויָּלַנ םַמֹורְּתַו הָהָעְס ַחּוַר דמִעַיו רֶמאֹּנ :הָלּוצְמִּ

 28 ;נְנֹומְתִת הָעְרִּב םֶׁשּפַנ תֹומֹוהְת ּוָדָרִי םִיַמָׁש ּוָלֵעַי
 28 רלָא ּיֵקֲעְיו עֶלּבְִּת םֶמְמְכְח-לָכורָֹכׁשַּכ ועני וחי
 45 הדרָעַס םֵקָי :םאיִצֹוי םֶהיֵתֹוקְּמִמֹו םֶהָל רַצַּב הָוהְי
 ל -לֶא םֶמָנַי ּוקְּתְׁשִייכ מִי ;םֶהיֵלנ ּוׁשֲחֹי הָּמְמְרְל
 :ג :םֶדָא יִנְבִל יואל וָּדְסַה הָוהיל ודּוי :םָצְפָה זוחְמ
 35 םבׁשי :ּוהלְלַהְיםְִקְ בֵׁשֹומְבּו םע להָקּב ּוהומְמֹרְיו
 4 הָחְלְמִל ירּפ ץֶרָא ;אְמִצל םִיַמ יַאָצֹמּו  רָּבְרִמְל תוֶרָהְנ
 הל זדָיצ ץֶרֲאְ .םימיטנַאל רָּבְדִמ םֵׂשָי ;ב יּבְׁשוי תַעְרַמ
 35 :םֶׁשֹומ ריִ ּוננֹוכִיַו םיִבֵעְר םָש בֶׁשַּו :םִיִמ .יַאָצמִל
 3 םֶכְרְבִיַו :הָאּובִת יֵרְּפ ּוׂשֵעּיַ םיִמָרְּכ וְִָּיו תֹודָׂש ּועְרָה
 ײ רֶצָעַמ ּחָׂי ּוְטֲעמִיו :טיִעְמי אֵל םֶפְמָהְבּו דָא ּוָּבְרִי
 ם דא ּוהָתְּב םַעְתִ םיִביְִניִלַע ּב ְךפֹׁש :ןֹנָו הָעָר
 41 יִאְרִי :תֹחְּפְׁשִמ ןאֹצּכ םֶׂשּו ינועמ ןויְבָא בֵנֹשָנ :ְךַרָד
 43 ירָמׁשִיו םֶכָחייֵמ :ָהיִּפ הֶצְפַק הָלו-לֶכוּוחֵמְׂשִיו םיִרָשְ
 ;הָוהְייִּדְסַח ּונְנּבתִיְ הֶלֵא

 חק : -עַנ אייז טאָה רֶע דנוא ,טְלייֵהעֶנ אייז טאַה חק
 ייהינשהושַאםקלאיפלןטנטרתקהטמהש יי יט א א
 :םיִנעֶּבְראַדְרעֶפ עֶרייֵז ןּופ ןעֶניִרְטְנַאטְכאַמ
 עֶנייַז ראַפ דְנּוא !רָסֵח ןייַז ראַפ ראַה םעֶד ןעֶּביֹול ןעֶטְלאָו ןעֶׁשְנעֶמ איֵד םאָד ;ָא 1
 ןֶּבְרִק ןייַז ביִרקַמ ְּךאָד אייֵז ןעֶזאָל 22 !רעֶדְניִק-ְןעֶׁשְנעֶמ איד ּוצ םיִׂשֲעַמ עֶכיִלְרעֶדְנּואוְו

 סאוָו איד 28 :טייקְכיִלְהעֶרְפ טימ םיִׂשֲעַמ עֶנייַז ןעֶלְהעֶצְרעֶד ְּךאָד אייֵז ןעֶזאָל דְנּוא ,תֹודֹוּת
 ןעֶהעֶז אייֵז 24 :רעֶסאוו עֶליִפ ןיִא ןעֶטְפעֶׁשעֶנ ןּוהְט סאוָו ,ןעֶפיִׁש טיִמ םִי ןיִא ּפּורַא ןעֶהעֶג
 ןעוֶו 28 :םיִנעֶפיִט איִד ןיִא םיִׂשֲעַמ עֶכיֵלְרעֶדְנּואוְו עֶנייז דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ םיִׂשֲעַמ איִד

 ןעֶּבעֶהְרעֶד ןעֶדְניִא איִד דנּוא דְניזְמְרּוטְׁש ַא ףיֹוא ְּךיִז טְלעֶטְׁש יֹוזַא (טְלְהעֶּפעֶּבנ טְגאָז רֶע
 עֶלעֶז עֶרייֵז ,סיִנעֶפיִט איִד ּוצ פּורַא ןעֶהעֶג דְנּוא ,לעֶמיִה םּוצ זיִּב ףיֹורַא ןעֶהעֶג אייֵז 26 :ָךיִז
 איז יֹוזַא רעֶהַא דְנּוא ןיִהַא טְלעֶנאוָוְרעֶפ ןעֶרעוֶו אייֵז 27 :ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד ןעֶנעוֶו טְהעֶנּוצ
 ּוצ ןֶעיִרְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 28 :ןעֶגְנּולְׁשְרעֶפ טְרעוֶו הָמְכָח עֶצְנאַג עֶרייֵז דְנּוא ,רֹוּכִׁש ַא
 -עֶּב עֶרייֵז ןּופ טְגְנעֶרְּבעֶגְסיֹורַא אייֵז טאָה רֶע דֵנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג ֶנָע אייֵז זיִא םִע ןעוֶו טאָג
 :ליִטִׁש ןעֶּבייֵלְּב ןעֶדְניִא איִד דְנּוא ,ליִטְׁש דְניוִוְמְרּוטְׁש םעֶד טְּכאַמ רֶע 29 :םיִנעֶגְנעֶרְד
 טְגְנעֶרְּב יֹוזַא דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג ליִטש ןעֶנעֶז (ןעֶדְניִא איד) ןיִראָו ,ְּךיִז ןֶעייֵרְפ אייֵז דְנּוא 0
 ןעֶטְלאוָו ןעֶׁשְנעֶמ איד סאָד ,ָא 31 :ןעֶנְנאַלְרעֶפ אייֵז םאָו טְרָא םעֶד ּוצ ןייֵרַא אייֵז רֶע
 -ןעֶשְנעֶמ איִד ּוצ םיִׂשֲעַמ עֶכיֵלְרעֶדְנּואוָו עֶנייֵז ראַפ דְנּוא ,דָסֶח ןייַז ראַפ ראַה םעֶד ןעֶּביֹול
 דְנּוא ,קְלאָפ םעֶד ןּופ גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןיִא ןעֶכעֶהְרעֶד םֶהיֵא ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא 82 :רעֶדְניִק

 ןעֶבייֵמ טְכאַמעֶג טאָה רֶע 33 :עֶטְצֶלֶע איִד ןּופ גְנּוציִז רעֶד ןיִא ןעֶּביֹול םֶהיֵא ןעֶלאָז אייֵז
 ּואדְוַא דְנאַל ַא 24 :טייקְניִטְׁשְרּוד ַא ּוצ רעֶסאַַו איד ןּופ גְנעֶנְסיֹוא איד דְנּוא ,רֶּבְדִמ ַא ּוצ
 ןעֶניֹואוְו סאוָו איד ןּופ ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד ןעֶנעוֶו ,רֶרֶע עֶנעֶצְלאַזעֶגּוצ ןעֶסְקאַַועֶג ןעֶּבאָה תֹוריֵּפ
 ּוצ דְנאַל ןעֶקּורְט ַא דְנּוא ,רעֶסאַוַו גיִדְנעֶהעֶטְׁש ַא ּוצ רֶע טְכאַמ רֶּבְדִמ איִד 25 :ןיראד
 ןעֶניֹואָו ןעֶלאָז עֶגיִרעֶגְנּוה איִד זַא רֶע טְכאַמ טְראָד דְנּוא 86 :רעֶסאַוו ןּופ גְנאַנְסיֹוא ןייֵא
 רָנּוא ,רעֶדְלעֶפ ןְעייֵז אייֵז דְנּוא 87 :ןעֶניֹואוְועֶּב םּוצ טאָטְׁש ַא ןעֶטייֵרְגְנָא ןעֶלאָז אייז יֵדְּכ
 טְשְנעֶּב רֶע דְנּוא 38 :תֹואּובְּת דְנּוא תֹוריִּפ ןעֶסְקאַוו ןעֶכאַמ סאו ןעֶטְרעֶנְנייוַו ןעֶצְנאַלִּפ
 דְנּוא 39 :רעֶגיִנעֶו טיִנ ןעֶרעוֶו תֹומֵחְּב עֶרייֵז דְנּוא ,רֶהעֶז ְּךיִז ןעֶרְהעֶמְרעֶפ אייֵז דְנּוא ,אייֵז
 -ְבעֶלְׁש ןּופ גְנּוטְלאַהְפיֹוא רעֶד ןעֶנעוֶו ,ןעֶניֹוּבעֶגְרעֶריִנֶא דְנּוא טְרעֶניִמעֶג רעֶדיִװ ןעֶרעוֶו אייֵז
 אייֵז טְכאַמ דְנּוא ,ןעֶראַה איִד ףיֹוא דְנאַׁש םיֹוא טְסיִג רֶע 40 :טייֵקְניִריֹורְט דְנּוא םעֶט
 רֶע טְּבעֶהְרעֶד ָּךאָד דְנּוא 41 :געו ןייק טיִנ זיִא םֶע ּואוָזַא םיִנעֶטְסיוו איד ןיִא ןעֶריִאְרעֶפ
 איִד 42 :תֹוחָּפְׁשִמ ףאָׁש אי יֹוזַא םֶהיֵא טְכאַמ דְנּוא ,דְנעֶלֶע ןייַז ןּופ ןעֶמעֶרָא םעֶד
 ןעֶלעוֶו עֶטְכעֶרעֶגְמּוא עֶלַא דְנּוא ,ןֶעייֵרְפ ְךיִז ןעֶלעוֶו דְנּוא ןעֶהעֶז םִע יי עֶניִטְראַפְטְכעֶר
 דְנּוא ןעֶטיִה עֶניִזאָד סאָד טעוֶו רעֶד םֶכָח ַא זיִא םִע רעוֶו 48 :ליֹומ רֶעייֵז ןעֶּפאָטְׁשְרעֶּפ

 אייז



 טק חק םילהת 1068
 ְךְדֹוא :רַחָׁש הָריֵעָא רֹנְכְו לָכְנַה הָרוֲע :יִדֹובְּכ-ףַא ;
 םִיַמְׁש-לַעְמ לידי :םיִמאְלַּ ְּךְרֶמֲַאו הָוהְי םיִּמַעָב ה
 סביהלֶא םִימׁש-לַע הָמור :ךֶּתִמֲא םיִקָחְׁש-דַעְ ַהְסַח 5
 הדָעיִׁש'ה ידידי ןוִלחַי ןעֵמִל .:ךֶדֹכְּכ ץרָאהלִּב לי 1

 םֶכָׁש הָקְלַחָא הְָלְעֲא ושְרְקִּב רֶּבַּדֹוםיהלַא :ננעו ְּךְניִמ
 ןוִעָמ ִיַפֶאְו הֶַׁנְמ יל ו דע יִל ודְדַמֲא תָֹכְס קֶמָעְו 9
 םבּודָא--לַע יִצְחַר ריס ! בָאומ :יִקָקְחִמ הָדֹוהְי יִשאֹר '
 רֶצְבִמ ריִעיִנלְבִי יִמ :עֶעֹורְתֶא תֶׁשֶלּפ יִלָע יִלֲעַנ ְךילְׁשַא 11
 םימלֶא אֵצַתאְלְ נְְּחַנְ םיִהלאזאַלַה : ;םֹודָא-דַע ינֲחָנ יִמ 2
 ;םֶדָא תַעּוׁשְּת אְוָׁשְו רַצִמ תֶרֲֶע נְיהְבָה :ונֵתֹאְבצְב 8

 יק 'טק
 יִפ יִּכ :ׁשֶרָחָּתילַא יִתָּלִהְת יִהֹלֶא רֹמְזִמ ךֶוֶדְל הצְמַלֹא 2

 ירבו :רַקְׁש ןׁשְל יִתִא ּורְּבִּד וחָּמיִלְט הָמְרִמיִפּו עֶׁשֶר 2
 יִּונְְׂשִי תבא תַתַּ ;םָנַח יננ מחְִו יִנוְבְבְס הָאְנִש 4
 תַחַּת הֶאְנׂשְו הָבֹוט תַחַּת הֶעָר יֵלָע מיש :הָלִפְת יִנֲאַו ה
 מיד לע דֶמִָי ןְטָׂשְו עֶׁשֶר יע דַקְּפַה :יִתְבֲהַא 5
 ויָמִי-ּיְהִי :זוָאְמַחַל הָיְהִּת ותְלִפְּו עֶׁשֶר אֵצֵי ֹוטְפׁשִהְּב ;
 ותְׁשֲא םיִמֹותְי ויָנְּב--ּויִהִי ;רַחַא חק ותְדְקמ םיִטַעְמ 9

 ;םֶהיֵתְֹבְרָחְמּוׂשְרָדְ ּולֵאׁשְוויָנְב וע שּנְו 2 הָנמִלַא י
 ול-יִהְילַא ויי םיִָ בי ול-רֶׁשֲא-לֶכְל הׁשֹ ונ ׁשֵּקנְי

 תיִרְכַהְל וְתיִרֲַאייִהְי :יָמּתיִל ןנוח יִהי-לֵאְ דֶסֶח ְךֶשֹמ 3
 תדיחילא ויָתֹבֲא ןֹוע ו "כח ;םֶמָׁש חַּמִי רַהַא דיר 14
 תֶרֶכְָו דיִמָּת הָוהי-רֶגִנ יוְהִי !חָמת-לַא ומֲא תאֵּטַדְו וט
 יׁשיִא ףֹּדְריו = תֹוָשע ֵכְזאֶלּרׁשֶא ןעז :םֶרכְו ץֶרֶאמ 5
 ּורֵאֹובְּתַו הָלָלְק בַהָאיַו ;תָתֹומְל בל הָאְכנְ ןיְכָאְו ינָע עז
 וָּדַמְּכ הֶלֶלְק ׁשֵּבִליַו : ינָּמִמ קָחְרִּתַו הָכָרְבִּכיִלַּפָה-אָלְו 15

 ןּופ םיִדָסַח איד ןְהעֶטְׁשְרעֶפ ןעֶלעוֶו אייֵז
 :טאָג

 חק םילהת

 ,טאָנ ָא 2 ;דִוָד ןּופ רֹומְזִמ ַא רעֶדָא ,דיַל ַא 1

 ןעֶגְניִו לעדְו ָךיִא ,טייֵרְּבעֶגְנָא זיִא ץְראַה ןייֵמ
 -ךעֶד2 :דֹובָּכ ןייֵמ טיִמ ּוליִּפַא ,ןעֶּביֹול דָנּוא
 ְךיִא !ףְראַה דְנּוא לעֶדיִפ אּוד ,ְךיִד קעוֶו
 ָא 4 :ןעֶקעוֶוְרעֶד הירְפ ץְנאַג ָךיִמ לעֶז ןייֵלַא
 איד ןעְׁשיוִוְצ ןעֶּביֹול ְּךיִד לעוֶו ְּךיִא ,ראַה
 ןעֶגְניִז ריִד ּוצ לעֶו ְּךיִא דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ
 ןייד ןיִראָו  :עֶכייֵרְגיִנעֶק איִד ןעֶׁשיוִוְצ
 ,לעֶמיִה איִד רעֶּביִא איו רעֶסעֶרְנ זיִא דֶסֶח
 עֶנייֵד טְכייֵרְג םנעֶקְלאוָו איִד ּוצ זיִּב דְנּוא
 ןייַז טְכייֵהְרעֶד טְסְלאָז אּוד 6 :טייֵהְרְהאוָו
 דֹובַּכ ןייֵד דְנּוא ,טאָג ָא ,לעֶמיִה איִד רעֶּביִא
 -עֶג עֶנייֵד יִדְּכ 7 :דְרֶע עֶצְנאַג איִד רעֶּביִא
 טיִמ ףְלעֶה ,ןעֶרעוֶו לּוציִנ ןעֶלאָז עֶטְּביִל
 ;ריִמ רעֶּפְטְנֶע דְנּוא דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵד
 ,טייקְגיִלייַה עֶנייֵז ןיִא טעֶרעֶנ טאָה טאָנ 8

 ןעֶלייֵטּוצ לעוֶו ָּךיִא ,ןֶעיירְפ ְּךיִמ לעֶז ְךיִא
 סאָד ןעֶטְסעֶמְסיֹוא לעוֶו ְָּךיִא דְנּוא םֶכְׁש
 זיִא הָׁשַנְמ ,ןייֵמ זיִא דָעְלְג 9 :תֹוּכִס לאָהְט
 -קְראַטְׁש איד זיִא םִיַרְּפֶא דְנּוא ,ןייֵמ (ְךיֹואנ
 ןייֵמ זיִא הָדּוהְי ,ּפאָק ץיִמ ןּופ טייֵה

 ְּךיִש ןייֵמ ןעֶפְראַוַו ָךיִא לעוֶו םֹודֶא רעֶּביִא ,ּפאָטיׁשאַז ןייֵמ זיִא בָאֹומ 0 :עֶּבענצעֶזֶ
 עֶטְסעֶפ איד ןיִא ןעֶגְנעֶרְּבְנייַרַא ְּךיִמ טעדֶו רעוֶו 1 :ןעֶלאַׁש ְּךיִא לעוֶו םיִּתְׁשַלְּפ איִד רעֶּביִא
 סאו טאָג ָא ןּוהְט טיִנ םִע אּוד טְסְליוִו 12 ?םֹודֶא ּוצ זיִּב ןעֶרְהיִפ ְּךיִמ טעוֶו רעֶו ?טאָטְש
 ּוא טְסאָה

 םֶנּוא ףְלעֶה 1

 ָז ףְליִה
 נייַפ םעֶד ןּופ

 ;תֹוליִוַח עֶרעֶזְנּוא טיִמ ,טאָנ ָא ןְהעֶנְסיֹורַא טיִנ אּוד טְסְליוִו דְנּוא ?טְזאָלְרעֶפ םֶנ
 םיִטאָג ְּךְרּוד 14 :שְלאַפ זיִא ןעְׁשְנעֶמ ןּופ ףֶליִה איִד ןיִראָו ;

 :דְנייֵפעֶרעֶזְנּוא ןעֶמעֶרְמּוצ טעוֶו רֶע ןיִראוָו ,(הָמָחְלִמ איִד ןיִא) יי קְראַטְׁש ריִמ ןעֶל
 טק םילהת

 :ליִטְׁש טיִנ גייוַוְׁש ,ּביֹול ןייֵמ ןּופ טאָנ ָא---גְנאַזעֶג ַא ,רוָד ןּופ רעֶנְניִז םעֶד ּוצ 1
 פ ליֹומ סאָד טְכאַמעֶגְפיֹוא ריִמ ףיֹוא ןעֶנעֶז ןעֶׁשְלאַפ םעֶד ןּופ ליֹומ סאָד דְנּוא ,עָׁשָר םעֶד ןּו

 ןיִראוָו 2

 אייֵז ןעֶּבאָה הֶאְנִׂש ןּופ רעֶטְרעוֶו טיִמ דְנּוא 3 :גְנּוצ עֶׁשְלאַפ ַא טימ ריִמ ןעֶנעֶק ןעֶדעֶר אייֵז
 :םָנֵחִּב ןעֶטְלאַהעֶנ הָמָחֶלִמ ריִמ טימ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְלעֶגְניִרעֶנְמּורַא ָּךיִמ

 :ןעֶמעֶּב אּוהְמ ְּךיִא רעֶּבָא ,דְנייַפ ְּךיִמ
 :עֶּביִל עֶנייֵמ ראַפ ְּךיִמ ןעֶסאַה אייֵז דְנּוא ,סעֶטּוג טאָטְׁשְנָא םעֶטְכעֶלְש

 :דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵז אייֵּב ןְהעֶטְׁש ןֶמָׂש רעֶד זאָל דְנּוא ,עָׁשָר ַא םֶהיֵא

 אייז ןעֶּבאָה טְפאַׁשְּביִל עֶנייַמ
 טאָטְׁשְנָא 4

 ריִמ ןּוהְט אייֵז דְנּוא 5
 רעֶּביִא לְהעֶפעֶּב 6

 -עֶנ טְרעוֶו רֶע ןעוֶו 7
 ןעֶזאָל 8 :דֶניִז ַא ּוצ ןייַז לאָז טעֶּבעֶנ ןייַז ּוליֵּפַא דְנּוא ,ןעֶרעֶו טְניִדְלּוׁשעֶּב רֶע זאָל טָּפְׁשַמ
 עֶנייז ןעֶזאָל 9 :ןעֶמעֶנּוצ רעֶרעֶדְנַא ןייֵא לאָז גְנּולְהעֶפעֶּב עֶנייַז דְנּוא ,ןייַז גיִנעֶו געֶּמ עֶנייֵז
 -ְךעֶפ רעֶדְניִק עֶנייֵז ןעֶזאָל דְנּוא 0 :הָנָמְלַא עֶנייֵא ּבייזַז ןייַז דְנּוא ,םיִמֹותְי ןעֶרעֶוֶו רעֶדְניִק
 ;תֹובְרֹוח עֶרייַז ןופ (טיֹורְּב) ןעֶכּוז דְּא ,ןעֶלְטעֶּב ןְהעֶנְמּורַא דְנּוא ןעֶרעֶֶ (דַנְו נו טְלעֶמאו
 ןעֶּביֹור עֶדְמעֶרְפ ןעֶזאָל דְנּוא ,טאָה רֶע סאו סעֶלַא ןעֶמעֶנְקעוֶוַא רֶעייֵל רעֶד זאָל דְנּוא 1
 דנּוא ,ןעֶהיִצְסיֹוא דֶסֶח רעֶנייֵק םֶהיֵא ּוצ זאָל 12 :(טייֵּבְרַאעֶנ) טְהיִמעֶּב ָּךיִז טאָה רֶע סאוָוְראַפ
 -עוָז ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ ףֹוס ןייַז זאָל 13 :םיִמֹותִי עֶנייַז רעֶּביִא ןעֶמְראַּבְרעֶד טיִנ ְּךיִז לאָז רעֶנייֵק
 תֹובָא עֶנייֵז ןּופ דְניִז איִד 14 :ןעֶרעוֶו טְקעֶמעֶנְסיֹוא ןעֶמאָנ ןייַז לאָז רֹוד רעֶדְנַא ןייֵא ןיִא ,ןעֶר

 טְקעֶמעֶנְסיֹואטיִנ לאָז רעֶטּומ עֶניֵז ןּופ דְניִז איִד דְנּוא ,ראַה סעֶד ראָפ ןעֶרעֶו יי =
 -יִנְׁשְרעֶפ לאָז םיִנעֶבעֶדעֶג רֶעייֵז דְנּוא ,ראַה םעֶד ראָפ ןייַז גיִדְנעֶטְׁש ןעֶלאָז אייֵז 18 :ןעֶרעֶֶה
 טאָה רֶע טְרֶעייֵנ ,רֶסֶח ןּוהְט ּוצ טְקְנעֶדעֶג טיִנ טאָה רֶע לייוו 16 :דֶרֶע רעֶד ןּופ ןעֶרעֶו ןעֶמ
 םאוָו םעֶד ןעֶטייט ּוצ דְנּוא ,ןעֶניִטְפְראַדעֶּבְטיֹונ םעֶד דְנּוא ןאַמ ןעֶמעֶרָא םעֶד טְנאָועֶגְכאַנ
 םֶהיֵא ּוצ םִע ויַא יֹוזַא הָלְלְק איִד טְּביִלעֶג טאָה רֶע לייוו דְנּוא 17 :ץראַה ןעֶכאָרְּבּוצ ַא טאָה
 -ךעֶד םֶהיֵא ןּופ ְּךיִז איִז טאָה יֹוזַא הָכָרְּב איד טְגְנאַלְרעֶפ טיִנ טאָה רֶע לייוַז דָנּא ןעֶמּוקעֶנ
 ,דְמעָה ַא טיִמ איו יֹוזַא הָלָלְק ַא טיִמ ןּוהְטעֶגְנָא ָּךיִז טאָה רֶע איז דְנּוא 18 :טְרעֶטייו

 יוזא



 איק יִּק טק םילהת
 ,רעֶסאַוַו איז ןעֶמּוק םֶהיֵא ןיִא םִע לאָז יֹוזַא
 םִע 19 :רעֶנייֵּב עֶנייֵז ןיִא לֶהֶע איוז דְנּוא
 םאָו דייַלְק ַא איִו יֹוזַא ןייַז םֶהיֵא וצ לאָז
 לעֶטְראַג ַא איו יֹוזַא רָנּוא ,םֶהיֵא טְקעֶדעֶּ

 -ְךאַגְנָא גיִדְנעֶטְׁש ְּךיִז טּוהְמ רֶע םאֶוו טיִמ
 בָנּולְהאָצעֶּב איִד ןייַז לאָז סאָד 20 :ןְלעֶט
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 9 ָבְּכ וָלייֵהְּת :ויָתֹומְצַעְּב ןְמָׁשַכְו וָבְרַקְּב םִיּמַכ אבְּתַ
 כ ָהֹוהָי תֶאֹמ יֵנְטִׂש תֶּלעַּפותאָז :ָהֶרָגְַי דימָּת מל הָטעַ
 51 יַּתַאהָׂשַע יָנֹרֲא ָורָי ו הָּתַאְ יִׁשפַלַע עֶר םיִרְבּדַהְ
 53 יִבָנָא ןוִיְבָאְו ִנָעייִּכ :ִליִצַה ְךָדְסַה בוָטייּכ ּךמָׁש ןעֶמל
 : יִתְרַענְנ יִּתְָלְהִנ וָתּוטְנִּכ טָכ :יִּבְרַקְּב לַלָח בל
 הב | ינַאו :ןמָּׁשִמ ׁשקְּכ ירָׂשְבּו םוָצַמ ָׁשכ ּכְרַּב ;הָּכרַאַּ
 28 רוה יִנֵרָע ;םְׁשאֹר ןועיְִו ינאי םָהָל הָּפְרַח יִתָיָה

 םעֶד ןּופ דנייַפ עֶנייֵמ ןּופ קְרעוֶו איִד ראַפ
 -ְבעֶלְׁש ןעֶדעֶר םאוָו איִד ראַפ דְנּוא ,ראַה
 םִע אּוהְט רעֶּבָא 21 :ריִמ רעַּביִא םעֶט
 ןייַד ןעֶנעוֶו ןּופ ;ראַה ןייֵמ טאָג ָא ריִמ ראַפ
 ןעֶנעֶז םיִדָסַח עֶנייֵד ןיִראוָו ,ןעֶנעוֶו םֶנעֶמאָנ

 תז הָוהְי הָּתַא תאָז ְּךַדָייִּכ ּועְדָיַו :ְךּדְסחְכ יִנְעיִׁשִה יֵלֶא
 8 ָךדְבְַו ּוׁשֹבּי  ּמֵק ְךֵרֶּבִה הָּתַאְ מהלל :הָתיׂשָע
 'ס הָדֹוא :םֶּתָׁשְּב לימַ וטעה הָּמלְּכ ינְשִׂש שב !חָמָׂשִי
 יז ןיִמיֵל דמֲעַיּכ :ָלְלַהֲא םיִּבַר ְךותְבּו ִּפְּב רֶאְמ הָוהָי
 ושִפַנ יִטפׁשִמ עישוהל ןוִָ

 יק יק
 ָךיִא ןיִראָו 22 :ליִצַמ ָּךיִמ אייֵז יֹוזַא ,טּוג
 דְנּוא ,גיִטְפָראַדעֶּבְטיֹונ דְנּוא םעֶרָא ןיִּב
 ְךיִא 23 :ריִמ ןיִא קְנאַרְק זיִא ץְראַה ןייֵמ
 ןעֶמאָׁש ַא איו יֹוזַא ןעֶּנְנאַגעֶגְקעוֶוַא ןיִּב
 איו יֹוזַא טְלעֶנאוָוְרעֶפ דְנּוא ,(טְכאַנ ראַפנ
 ןעֶנעֶז ןַעיִנְק עֶנייֵמ 24 :קעֶרעֶׁשייֵה ַא
 דְנּוא ,ןעֶּטְסאַפ ןעֶגעוֶו ןעֶראוָועֶג ָךאַוַוְׁש
 דָנּוא 28 :ןעֶראוָועֶג רעֶנאָמ זיִא ׁשייֵלְפ ןייַמ
 הָּמְרָח ַא וצ ןעֶראָועֶג אייֵז ּוצ ןיִּב ְּךיִא

 ןעֶּבאָהיֹוזַא ןעֶהעֶזעֶג ְךיִמ ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו

 א זריֵׁשָא-דע יניִמיִל בֵׁש יִנֹדאָל ! הָוהְי םָאְנ רֹומְזֹמ דֹוְדְל
 נ הב וצִמ הָוְי חַלְׁשִי ףוע הטִמ :ולרַל םַרָה יבא
 5 ׁשְרְקירְחַהְּב ַליֵמ םָוְּב תֹבָדְנ ךמֹע :ךיִביא בֵרֵקְּב
 4 םֶמָנִיאֹלְו ו הָוהְי עּבׁשֹנ :ָתְרִלַי לט ףל רֶחְׁשִמ םהָרמ
 = ָרֶא :קדָציֵכלַמ יָדַע םֶלֹוְל ןֵהֹכהְּתַא
 זרזְג אָלָמ םִינַּב יִדָי :םיִבָלְמ וָּפֵאםוַב ץֵחָמ ךְֶמִ
 ז ןֿב-לַע הֵּתׁשִי רָב לַחעֶמ :הָּבִר ץֶרָא-לַע שאד ץֵחמ
 שאר םִרָ

 איק איק
 א :הרָחעְוםיַָׁשִי דוָסְּב בֶבָלילְכִּב ,הָוהְי הָדֹא ! היולְלַה
 3 רֶהָהוירֹוה :םֶהיְֵֶחילכל םיִׁשּורְּד ָָוהְיֵׂשֲַמ םיִלֹדַּ
 + גואל הׂשֲערכְז על תַדָֹעּותְקָדְַוקעְ
 ה ַחַּכ :וָתיִרְּב םָלֹועְל רֶּכְי זיָאריל ןתָנ ףֵרֶט :הָוהְי םּוחֵרָו
 ? ויָדָי יִׂשֲעַמ :םִיוּ תַלֲחַנ םִלָל תַתָל ֹוָּמַָל דִי ויָׂשֲעַמ
 8 םֶלועְל רעֶל םיכומס .!וָדוַּפ-לְּכ םיִלָמִאנטְֵּׁשִמּו תַמַא

 םֶלעֶה 26 :ּפאק רֶעייֵז טיִמטְלעֶקאָׁשעֶג אייֵז
 ְךאָנ ריִמ ףְלעֶה ָא ,טאָג ןייַמ ּראַה ָא ריִמ

 זַא ןעֶסיוו ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ 27 :דָסֵח ןייַד
 טְסאָה ראַה ָאאּוד זַא ,דְנאַה עֶנייַד זיִא סאָד
 ןעֶזאַל ףיֹוא ןְהעֶטְׁש אייֵז ןעֶו ,אּוד ׁשְנעֶּב רעֶּבֶא ,ןעֶמְלעֶׁש אייֵז ןעֶזאָל 28 :ןּוהָּטעַג םאֶד
 -ָנָא דֶנייֵּפ עֶנוִיֵמ ןעֶזאָל 29 :ןֵעייַרְפ טְכעֶנק ןייד ְךיִז זאָל רעֶּבָא ,ןעֶרעוֶו 2 רק אייז
 יֹוזַאדְנאַש עֶנעֶגייֵא עֶרייֵז טיִמ ןעֶקעֶדעֶּב ְךיִז אייֵז ןעֶזאל דְנּוא ,דָנאַׁש טיִמ ןעֶרעוֶו ןּוהמעֶנ
 לעדז ְךיִא ,אֹוי ,ליֹומ ןייֵמ טיִמ ןעֶּביֹול רֶהעָז ראַה םעֶד לעֶז ְךיִא 80 :דְֶמעָה ַא טיִמ איו
 ןּופ דְנאַה רעֶטְכעֶר רעֶד ּוצ ןְהעֶטְׁש טעוֶו רֶע ןיִראָו 21 :עֶליִפ ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶזייַרְּפ םֶהיֵא
 :םֶהיֵא ןעֶגיִדְלּוׁשעֶּב סאו איִד ןּופ ןעֶפְלעֶה ּוצ םֶהיֵא יִדְּכ ,ןעֶמעֶרָא םעֶד

 יק םילהת

 דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייִמּוצ ְּךיִד ץעֶז ,ראַה ןייֵמ ּוצ טאָזעֶג טאָה ראַה רעֶד---דַוָד ןּופ גְנאַזעֶג ַא 1
 איד ןעֶקיִׁשְסיֹורַא טעֶו ראַה רעֶד 9 :קְנאַּבְסּופ עֶנייַד ּוצ דְנייַפ עֶנייַד ןעֶכאַמ לעְז ְךיִא זיִּב
 קְלאָפ ןייד 3 :דְנייַפ עֶנייֵד ןעֶׁשיוִוְצ אּוד גיטְלעוֶועֶג ,ןֹויִצ םיֹוא ייֵהְקְראַטְׁש עֶנייד ןּופ שּור
 טייֵקְגיִלייֵה עֶנעֶׁש איִד ןיִא (טְכאַמ רעֶדָאנ לִיַח ןייֵד ןּופ גאָט םעֶד ןיִא ןייַז גיִליוזייַרְפ טעֶז
 רעֶּד 4 :דְנעֶנּוי עֶנייֵד ןּופ איֹוט םעֶד אוד טְסאָה (ןָא דְנעֶגּוי) טְבאַרְט םִרעֶטּומ עֶנייֵד ןּופ
 גיִּבֲע ףיֹוא ןַהּכ ַא טְסיִּב אּוד ,ןעֶּבאָה הָמָרַח עָנייֵק טעֶדז רֶע דָנּוא ,ןעֶריֹואוְוְׁשעֶג טאָה ראַה

 ןעֶדְנּואוְוְרעֶפ םעוֶו דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייַד ןָא ראַה רעֶד 8 :קֵדֶצ יִּבְלַמ ןופ גָנּונְרְרֶא רעֶד ְּךאּנ
 =ֵנָא טעוֶו רֶע .םִיֹוג איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןיִטְּפְׁשִמ טעוֶו רֶע 6 :ןְראָצ ןייַז ןּופ גאָט םעֶד ןיִא םיִכָלְמ
 עֶליִפ רעֶּביִא ּפאָק םעֶד ןעֶדְנּואוָוְרעֶפ טעוֶו רֶע ,רעֶּבייֵל עֶמיֹוט איִד טיִמ רעֶטְרֶע איד ןעֶליִפ
 םעֶד רֶע טעוֶו רעֶּביִראָד ,געוֶו םעֶד אייֵּב ְּךייֵמ םעֶד ןּופ ןעֶקְניִרְט טעוֶו רֶע 7 :רעֶדְנעֶל
 יי :ןעֶּבעֶהְרעֶד ּפאָק

 איק םילהת
 ןּופ גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןיִא ,ץֶראַה ןעֶצְנַאַג ןייֵמ טיִמ ראַה םעֶד ןעֶּביֹול לעזֶז ָּךיִא !הָיּולְלַה 1
 םיֹורְג ןעֶנעֶז ראַה םעֶד ןּופ םיִׂשֲעַמ איִד 2 :עֶדְנייֵמעֶג רעֶד ןיִא דְנּוא עֶגיִטְכיִרְפיֹוא איִד
 ןעֶנעֶז קְרעוֶו עֶנייַז 3 :אייֵז ןַא ןעֶגְנאַלְרעֶפ רֶעייֵז ןעֶּבאָה סאוָו עֶלַא ןופ טְׁשְראָפעֶּגְסיֹוא
 -עֶג טאָה רֶע 4 :ביִּבִע ףיֹוא טְהעֶטְׁשעֶּב טייֵקְניִטְכעֶרעֶג עֶנייֵז דְנּוא ;טייקְנעֶׁש דְנּוא ָנוּביֹול
 דְּוא גיִלעֶזְטייֵל זיִא ראַה רעֶד ,ןעֶרעוֶז ּוצ טְקְנעֶדעֶג םיִׂשֲעַמ עֶכיִלְרעֶדְנאוָו עֶנייֵז טְכאּמ
 טעוֶו תיִרְּב ןייַז ,םֶהיֵא ראָפ אָרֹומ ןעֶּבאָה סאוָו איִּד ּוצ זייַּפְׁש טעֶנ רֶע  :ניִצְרעֶהְמעֶראַּב
 ןייַזּוצ ןעֶנאָדְנָא טְזאָלעֶג רֶע טאָה םיַׂשֲעמ עֶנייַז ןּופ ַחֹּב םעֶד 6 :ןעֶקְנעֶדעֶג גיִּבִע ףיֹוא רֶע
 דְנעֶה עֶנייַז ןופ םיִׂשֲעַמ איִד 7 :םִיֹוג איד ןּופ הָלֵחַנ איד ןעֶּבעֶג ּוצ אייֵז יֵדְּכ ,קְלאָּפ
 אייֵז 8 :(אייֵרְטעֶנ רעֶדָא) טְּביֹולְנעֶּב ןעֶנעֶז לְהעֶפעֶּב עֶנייֵז עֶלַא טָּפְׁשִמ דְנּוא תֶמֶא ןעֶנעֶז

 ןענעד
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 שֶלועְל הָוְצ ֹומעְל חַלֶׁש ! תיִרְּפ :רֶׁשְָו תֶמָאב םֹׂשָע 5
 הָוהְי תַאְרִי ו הָמְכָח תיִׁשאֹר :מְׁש אָרוְ ׁשֹרָק תיִרְּב
 :דעָל תֶרֶמֹעֹותְלִהְּת םֶהיֵׂשְע-לֶכְל םֹוט לֶכָׂש

 : ביק ביק

 :רָאְמ ץֵפֶח ווָתִֹצִמְּב הודי-תֶא אָרָי ׁשיִאייֵרְׁשא !הולְלַה א
 רֶׁשֶעְוְדִה :ְךֶרִֹי םיִלָשְי רוִד יִעְְז הָוְִי ץֶרֶאַּב דֹּבנ !

 םיִרָׁשיֵל דא ֶׁשחַּכ חַרְו :דֵעָל תֶדָמֹע ֹותָקדִצְו ָתיִבְּב
 ויָרָבְד לֵּכְלַכְ הְָלמּו ןגֹוח ׁשיִא-בט :קיִּדַצְו םִֹחָרְ ןּועַה ה

 ;קידַצ הָיְהִי םֶלוע רֶכְזְל טּמי-אְל םֶלועְלִּכ :טָּפְׁשִמְּב
 ְךיִמָס :הָוהיֵב ַחְמִּכ וכל ןוִכָנ אָרָיִי אֵל הָעָר הָעֹומְׁשִמ }
 םיִֹיְבָָל ןָנו זּפ :ויָרְצִב הָאְרָי-רֶׁשֲא דע אָרי אֵל ֹוּכְל?
 ! הרָאְרָי עַׁשָר :דֹובָכּב םִֹרָּת ונְרַק דֵנָל תֶדָמֹע ּותָקְדצ י

 :דָכאֹּת םיִעָׁשְר תַוֲַּת סֵמְָו קֵרֲחַי וָנִׁש םַעָכְו
 לד ייק =!ייק
 םֵׁש יֵהְי :הָוהְי םׁש-תֶא ּולֵלַה וי יֵדְבִע ולֵלֲה  יולְלַהא ?

 וָאֹובְמידֲעּשֶמָׁשחרְמִמ :םֶלֹועידַעו הָּתעַמ ךַרֹבמ ַהָוהְי
 םימְּׁשַה לַע ַוהְי ! םִיונילְכילַע םָה :הוהְי םׁש לֶלֶהִמ +
 ליִפְׁשַּמה :תֶבׁשָלִהיִּבְמה ינקלָא ָהָוהִּכ יִמ :וִדובְּכ ?

 םיִרָי תׂפְשאַמ לָּה רֶפֶעַמ יִמיִקְמ :ץֶרָאָבּו םִיָמָׁשִּב תוָאְרַל
 ויִביִׁשִֹמ : מע יָבכירְ םֹע םיביְִנדִֶע יִביִׁשִֹהְל :ןְזְבָא
 :הָיּולְלַה הָחַמָׂש םיִנּבַהיִסא תָבַה תֶרָקָע

 ערי יק דיק
 הרָתָה :ןעל סעמ בקי תיִב םִיְָצִמִמ לֵאָרְׂשִי תאֵצְבא 2

 יה סג הֶָר יה :וָתֹלְׁשְמַמ לֵאָרשִ ׁשְרָקְל הָדּהְי 5
 :ןאָציינְַּכ תועָבנ םיִליִאְכ יִרְקִר םיִרָהַה :רֹוָחָאְל בֹסָי

 דיק גיק ביק איק םילהת
 אייֵז ,גיִּבִע ףיֹוא טְנְהעֶלעֶגְרעֶטְנּוא ןעֶנעֶד
 דְנּוא תֶמֶא טיִמ ןעֶראָועֶג ןּוהְּטעֶג ןעֶגעֶד
 ַאטְקיִׁשעֶג טאָה רֶע 9 :טייקְגיִטְראַפְסְכעֶר
 טאָה תירְּב ןייֵז ,קְלאָפ ןייֵז ּוצ גְנּוזעֶלְרעֶד
 דְנּוא גיִלייֵה ןעֶטאָּבעֶג גיִּבֲע ףיֹוא רֶע
 רעֶד 10 :ןעֶמאָנ ןייַז זיִא ְךיִלְרעֶטְכְראָפ
 טאָג ןּופ טְבְראָפ איִד זיִא הָמְכָח ןּופ ּביֹוהְגֶא
 ןּוהְט סאוָו איד עֶלַא ןעֶּבאָה לֶכֵׂש ןעֶטּוג ַא
 :ביִּבִע ףיוא טְהעֶטְׁשעֶּב ּביול ןייַז ,אייֵז

 ביק םילהת
 סאוָוׁשְנעֶמ רעֶד זיִא טְׁשְנעֶּבעֶג !הָיּולְלַה 1
 רֶהעֶז ַא טאָה סאָו ,טאָג ראָפ אָרֹומ טאָה
 עֶנייֵז 2 :תֹוָצִמ עֶנייֵז ּוצ ןעֶגְנאַלְרעֶפ םיֹורְנ

 הֶרָע איִדְפיֹוא ןייַז קְראַּטְׁש ןעֶלעוֶו רעֶדְניִק
 ןעֶלעוֶו עֶניִטְראַפְטְכעֶר איִד ןּופ רֹוד רעֶד
 טייקְכייַר דְנּוא ןעֶגעֶמְרעֶפ 3 :ןעֶשְנעֶּב ְּךיִד
 -עֶנ עֶנייֵז דְנּוא ,זיֹוה ןייַז ןיִא ןייַז ןעֶלעוֶו

 :גיִּבֲע ףיֹוא ןְהעֶטְׁשעֶּב טעוֶו טייֵקְגיִטְכעֶר
 טְכיֵל ַא טְנייֵׁש עֶגיִטְראַפְטְכעֶר איִד ּוצ 4
 ,גיִלעֶזְטייַל זיִא רֶע םיִנְרעֶטְסְניִפ איִד ןיִא
 ַא 5 !:טְכעֶרעֶנ דְנּוא גיִצְרעֶהְמְראַּב דְנּוא
 רֶע ,טֶעייֵל דְנּוא גיִלעֶזְטייֵל זיִא ןאַמ רעֶטּוג

 םיִרָהַה ּגרֹתֶאְל בֶּסִּת ןֹוריַה םיִגָת יִּכ םִיָה ָּךְליהַמ
 . יליִח ןירָא יִנְפִלִמ :ןאָצייְִבִּכ תֹועָבָנ םיִליֵאְכ וַרָקִרִּת ז

 :טָּפְׁשִמ טיִמ ןעֶכאַז עֶנייֵז םיֹוא טֶרְהיִפ
 ןעֶׁשְטיִלְגְסיֹוא טיִנ גיִּבִע ףיֹוא ְךיִז טעוֶו רֶע 6

 ראַפ ןעֶּבאָה אָרֹומ ןייק טיִנ טעוֶו רֶע 7 :ןייַז קיִדַצ רעֶד טעו ןעֶקְנעֶדְנָא ןעֶניִּבֶע ןייַא ּויצ
 ;ראַה םעֶד ףיֹוא ְּךיִז טְרעֶכיִזְרעֶפ רֶע ,טייֵרְּבעֶנְנָא זיִא ץְראַה ןייַז ,טְכיִרְכאָנ עֶטְכעֶלְׁש א

 איד ןעֶהעֶז טעוֶו רֶע זיִּב ןעֶּבאָה אָרֹומ ןייק טעוֶו רֶע טְנְהעֶלעֶגְנָא זיִא ץְראַה ןייַז 5
 טייל עֶמעֶרַא איד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה רֶע ,טייֵרַּפְׁשּוצ טאָה רֶע 9 :דְנייַפ עֶנייֵז ןיִא (הָלָּפַמנ
 ;רֹובָּכ טיִמ ןעֶּביֹוהְרעֶד אּוד טְסאָה ןְראָה ןייַז ,גיִּבֶע ףיֹוא טְהעֶטְׁשעֶּב טייֵקְניִטְכעֶרעֶג עֶנייַז

 עֶנייֵז ןעֶציִרְק טעוֶו רֶע ,םֵעַּכ ןיִא ןעֶרעוֶו טעוֶו רֶע דְנּוא ןעֶהעֶז סֶע טעדֶו עֶׁשָר רעֶד 0
 ;ןעֶרעֶוֶו ןעֶריֹולְרעֶּפ טעוֶו םיִעָׁשְר איד ןּופ גְנּוטְסּולְנ איִד ,ןְהעֶנּוצ טעֶֶו רֶע דְנּוא ,ןייֵצ

 גיק םילהת
 -עֶנ 2 :ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד טְּביֹול ,ראַה םעֶד ןּופ טְכעֶנְק רֶהיֵא ָא ,טְּביֹול !הָיּולְלַה 1
 -םיֹוא םעֶד ןּופ 3 :ביִּבַע ףיֹואויִּב ןָא דְנּוצַא ןּופ ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד ןייַז לאָז טְשְנעֶּב
 רעֶד 4 :טְּביֹולעֶנ ןייַז ןעֶמאָנ םיִראַה םעֶד לאָז ,ןְהעֶנְרעֶטְנּוא םעֶד זיִּב ןּוז רעֶד ןּופ ןְהעֶנ
 זיִא רעוֶו 8 :לעֶמיִה איִד רעֶּביִא דֹובָּכ ןייַז דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ עֶלַא רעֶּביִא טְכייֵהְרעֶד זיִא ראַה
 וצ ְּךיִז טְניִרעֶדיִנְרעֶד רֶע 6 :ְךיֹוה רעֶד ןיִא טְניֹואְו סאָו טאָנ רעֶזְנּוא ראַה רעֶד אי יֹוזַא
 -עֶרָאםעֶד ףיֹוא טְלעֶטְׁש רֶע 7 :דֶרֶע רעֶד ףיֹוא דְנּוא לעֶמיִה םעֶד ןיִא זיִא סֶע םאָו ןעֶהעֶז
 ּוצ םֶהיֵא יִדּכ 8 :ןעֶפיֹוהְטְסיִמ םעֶד ןּופ ןעֶניִטְפְראַדעֶּב םעֶד דְנּוא ,ּביֹוטְש םעֶד ןּופ ןעֶמ
 (הָרְקַעְק איד טְכאַמ רֶע 9 :קְלאָפ ןייַז ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ איִד טיִמ ּוליִפַא ,ןעֶטְׁשְריִפ טימ ןעֶצעֶז
 ,רעֶדְניִק ןּופ רעֶטּומ עֶכיִלְהעֶרְפ ַא ןייַז ּוצ ;דְניִזעֶנְזיֹוה ַא ּוצ רעֶדְניִק עֶנייֵק טאָה סאו
 ;הָיּנללַה

 דיק םילהת

 קְלאָפ ַא ןּופ ּבֹקֲעַי ןּופ רֶניִזעֶנְזיֹוה סאָד ,םִיַרְצִמ םיֹוא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא לֵאָרְׂשִי ןעֶו 1
 -לעֶועֶג עֶנייַז לֵאָרְׂשִי דְנּוא םּוהְטְניִלייֵה ןייַז ןעֶזעוֶועֶנ הָדּוהִי זיִא 2 :ןֹוׁשָל דְמעֶרְפ ַא טיִמ
 רעֶטְניִה זיִא ןַדרָי רעֶד ,ןעֶפאָלְטְנַא זיִא דְנּוא ןעֶהעֶזעֶנ םֶע טאָה םַי סאָד 8 :טייקְגיִט
 דְנּוא ,רעֶדיוִװ איו יֹוזַא ןעֶנְנּורְּפְׁשעֶנ ןעֶּבאָה :ְרעֶּב איד 4 :ןעֶראָועֶנ טְרֶהעֶקעֶנְמּוא ָּךיִז
 אּוד ָא ריִד טָלְהעֶפ סאָו 5 :ףאָׁש עֶנְנּי איִח יֹוזַא ְּךעֶלְנְרעֶּב עֶנייַלְק איֵד
 ּריִד רעֶטְניִה טְזיִּב אּוד סאָד ןֵדְרַי אּוד דְנּוא ?ןעֶפאָלְטְנַא טְזיִּב אּוד סאָד םָי
 רֶהיֵא דְנּוא ,רעֶדיִװ איז יֹוזַא טְנְניִרְּפְׁש רֶהיֵא סאָד גְרעֶּב רֶהיֵא 6 ?טְרֶהעֶקעֶנְמּוא
 ,ראַה םעֶד ראָפ דֵרֶע אּוד ָא רעֶטיִצ 7 {?ףאָׁש עֶנְנּי איו יֹוזַא ָּךעֶלְנְרעֶּב עֶנייַלְק

 ראפ



 ומק ומק דיק םילהת
 םאִו רעֶד 8 :בֹקֲעַי ןּופ טאָנ םעֶד ראַפ

 ַא ןיִא ןייֵטְׁש-ןעֶזְלעֶפ םעֶד טְרָהעֶקְרעֶפ
 ןעֶקְראַטְׁש םעֶד ,רעֶסאַו גיִדְנעֶהעֶטְׁש
 ;רעֶסאַו לאַוְק ַא ּוצ ןייֵטְׁש-ןעֶזְלעֶפ

 וטק םילהת
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 8 ׁשיִמְּלַח םִיָמ-ַנֲא רּוצֲה יִכְפְהַה :בֶקִעַי ַּהָלָא ֵנְפַּלִמ ץֶרָא
 -;םִיָמִנְצַמְל

 וטק וטק
 א בדמַ-לַע רוִבָּכ ןֵּת ּךְמִׁשְלייֵּכ יגאל הָוהְי ּונָל אֵל
 : :םםֶהיֵהְלֶא אָנידַיַא םִיּוַה רְמאי הָּמָל :ּךֵַמָא-לַע
 } ףֶסָּכ םֶהיֵּבַצֲע :הָׂשָע ץפֶהירְׁשֲא לָּכ םיָמָּׁשִב יניקלאו
 ה םֶהָל םִיניע ּורֵבַדָי אלו םֶהָלְּפ :םָדָא יִדָי הֵׂשֲעַמ בֶהְָו
 5 :ןוחיִרְיאָלְוםִכְל ףַא ּועֵמְׁשִי אלו םֶהָל םִינֶא :ואְרִי אְָ
 ז ּוצהי--אָל ּוכָּלַהְי אלְו םֶהיֵלְנַר ןוׁשימְי אֹלְו ו םֶהיֵדְי
 8 ;ןםֶהָּב ַחמֹּב--רֶׁשֲא 'לָּכ םֶהיֵשָעּוְהִי םֶהֹומְּכ :םֶנרְִּ
 5 ןרהַא תִיַּב :אוה םֶגִנָמּו םָרְוִע הָוהיֵּב חַטְּב לֵאָרְׂשִי
 וו ָהָוהִיִב ִהְמִּב הָוהְי יאָרְי :אּוה םֶנִנְמּו םָרְִע הָוהיב ּוחְטַּב
 ו רִּב-תֶא ךֵרֶבָי רבי ּנרָכְז הָוהְי :אּוה םננָּו םֶרִָע
 13 םיִנַמְּקַה הָוהְי יאָר ְּךֵרָבָי :ןְרָהַא תיֵּביתֶא ְּךֶרֶבָי .לָאְרׂשִ
 4 יַם לע הי ףֶֹי :םלַֹה-םִ
 יא םיַמָׁש םִיַמׁשה :ץֶרֶאְו םיִמָׁש הֵׂשֹע ָוהיִל םֶּתִא םיִכּורְּב
 ז הָייולְלֶהי םיִתּמֲה אָל :םֶדָאייַנְבל ןֵתָנ ץרַאָהְו הָוהיל
 15 -ידעו הָּתַעָמ ּהִי רָב! ּונֲחַנֲאו :הָמּוד יִדְרֹי--לָּכ אֹלְו
 ;היּולְלַה םֶלֹוע

 וטק זײק
 ?א הדָעהייּכ :יִנּנַמִּת ילוק-תֶא הָוהְי ו עַמְׁשִיייּכ יִּתְבַהָא
 3 ליִאְש יִרְצִמּו תולְבַ ויִנָפְּפֶא :אָרָקֶא יִמָיְבּו יל ונזָא
 4 הָוהְי הֶנא אָרָקֶא הָוהְידטִׁשִבּו :אָצְמֶא = הָרְצ יִנֲאְצִמ
 } רמֹׂש ;םֵחרמ ולא קיִּדִצְו הָוהְ ןַּה :יִׁשִפַנ הָמְַּמ
 ז יִכיחּונְמל יש יִבּוׁש עיִׁשוהְ לו ִתֹלַל הָוהְי םִאָתּפ
 8 יִניֵע-תֶא תֶושֿמ יִׁשְפַנ ָּתְצַּלִח יִב :יִכלָע לֵמָנ הָוהְירַּכ
 פ תֹצְרֲאב הוי ינְפִל ְךֵלַהְתֶא :יִחָּדמ יְִנַר-תֶא הָעְמִּדְדִמ

 םֶנּוא ּוצ טיִנ !ראַה ָא םֶנּוא ּוצ טיִנ
 דֹובָּכ רעֶד לאָז ןעֶמאָנ ןייַד ּוצ טְרֶעייֵנ
 דְנּוא דָסֶח ןייֵד ראַפ ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶנעֶג
 סאוְראַפ 2 :טייֵהְרְהאָו עֶנייֵד ראַפ
 ְךאָד זיִא ּואוְוַא ,ןעֶנאָז םִיֹונ איִד ןעֶלאָז
 זיִא םאָנ רעֶזְנּוא רעֶּבָא 8 ?טאָנ רֶעייֵז
 םאִו ןּוהְמעֶג טאָה רֶע ,לעֶמיִה םעֶד ןיִא
 רעֶּבְליִז ןעֶנעֶז ןעֶצעֶג עֶרייֵז 4 :ליִװ רֶע
 םִןעֶׁשְנעֶמ ןּופ טייֵּבְרַא איִד ,ְלאָג דְנּוא
 רעֶּבָא ,ליֹומ ַא ןעֶּבאָה אייֵז 8 :דְנעֶה
 ןעֶגיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז ,טיִנ ןעֶרעֶר אייֵז
 ןעֶּבאָה אייֵז 6 :טיִנ ןעֶהעֶז אייֵז רעֶּבָא

 זאָנ ַא טיִנ ןעֶרעֶה אייֵז רעֶּבָא ןעֶריֹוא

 טיִנ ןעֶנעֶק אייֵז רעֶּבָא אייֵז ןעֶּבאָה
 רעֶּבָא דְנעֶה ןעֶּבאָה אייֵז 7 :ןעֶקעֶמְׁש
 םיִפ ןעֶּבאָה אייֵז ,ןעֶּפאַט טיִנ ןעֶנעֶק אייֵז
 :זְלאַה רֶעייֵז ָּךְרּוד ןעֶדעֶר טיִנ ְּךיֹוא ןעֶנעֶק אייֵז דְנּוא ןְהעֶנ טיִנ ןעֶנעֶק אייֵז רעֶּבָא
 עֶלַא ְּךיֹוא ןעֶנעֶז יֹוזַא ,אייֵז ּוצ ְּךייֵלְנ ןעֶנעֶז טְכאַמעֶג אייֵז ןעֶּבאָה םאֶו איֵד 8

 ,ראַה םעֶד ףיֹוא ְּךיִד רעֶכיִזְרעֶפ לֵאָרְׂשִיָא 9 :אייֵז ףיֹוא ְךיִז ןֶעיֹורְטְרעֶפ םאָו
 -ךעֶפ ןֹרֲהַא ןּופ דְניִזעֶגְזֹוה אּוד ָא 10 :דָליִש דְנּוא ףֶליֵה עֶרייֵז זיִא רֶע ןיִראוָו

 ָא 11 :דְליש דְנּוא ףֶליִה עֶרייֵז זיִא רֶע ןיִראָו ,ראָה םעֶד ףיֹוא ְָּךייַא טְרעֶכיִז

 עֶרייֵז זיִא רֶע ןיִראָו ,ראַה םעֶד ףיֹוא ְּךייַא טְרעֶכיִזְרעֶּפ ,עֶניִטְּכְראַפ-םעֶטאָג רֶהיֵא

 -ְנעֶּב םֶנּוא טעֶװ רֶע ,טְקְנעֶדעֶג םֶנּוא ןָא טאָה ראַה רעֶד 12 :דְליִׁש דְנּוא ףֶליֵה
 סאָד ןעֶׁשְנעֶּב טעוֶו רֶע ,לֵאָרְׂשִי ןופ רְניִזעֶגְזֹוה סאָד ןעֶֶשְנעֶּב טעֶו רֶע ןעֶׁש
 ןייֵלק עֶדייֵּב ,עֶניִטְכְראַפ-םעֶמאָנ איִד ןעֶׁשְנעֶּב טעֶו רֶע 18 :ןֹרֲהַא ןּופ דניִזעֶנְזיֹוה

 :רעֶדְניִק עֶרייֵא דִנּוא ְּךייֵא ןעֶרְהעֶמְרעֶפ ְּךייֵא לאָז ראָה רעֶד 14 :םיֹורְנ דִנּוא
 :דֶרֶע דְנּוא לעֶמיִה טְכאַמעֶג טאָה םאִז ,ראַה םעֶד ןּופ טְשְנעֶּבעֶג טְנעֶז רֶהיֵא 5
 טאָה דֶרֶע איִד רעֶּבָא ,ראַה םעֶד ּוצ ןעֶרעֶהעֶג ,לעֶמיִה איִד אֹוי ,לעֶמיִה איד 6
 םעֶד ןעֶּביֹול טיִנ ןּוהְמ עֶטיֹוט איֵד 17 :רעֶדְניִקױעֶׁשְנעֶמ איִד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג רֶע
 ריִמ רעֶּבָא 18 :טייֵהְליִמְׁש רעֶד ןיִא ּפּורַא ןְהעֶנ םאָו איֵד טיִנ ְּךיֹוא ,ראַה
 ;הָיּולְלַה ּוניִּבֲע ףיֹוא ויִּב ןָא דִנּוצַא ןּופ ןעֶשְנעֶּב ראַה םעֶד ןעֶלעוֶו

 וטק םילהת
 :םעֶּבעֶג ןייֵמ דְנּוא לֹוק ןייֵמ טְרעֶהעֶג טאָה רֶע לייװ ,ראַה םעֶד ּביִל ְךיִא 1
 ןעֶפּורְנָא םֶהיֵא ְּךיִא לעֶז םּוראָד ,ריִמ ּוצ רֶעיֹוא ןייַז טְגייֵנעֶג טאָה רֶע לייװ 2
 ,טְלעֶגְניִרעֶגְמּורַא ְּךיִמ ןעֶּבאָה טיֹוט ןּופ תֹוליֵיַה איִד 3 :ּבעֶל ָּךיִא איװ גְנאַל יֹוזַא
 דָנּוא תֹורָצ ןעֶנּופעֶג ּבאָה ְּךיִא ,ןעֶפאָרְטעֶגְנָא ְּךיִמ ןעֶּבאָה לּואְש םעֶד ןּופ תֹורָצ איִד

 ָךיִא ,ראַה ָא ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶּפּורעֶגְנָא ָּךיִא ּבאָה יֹוזַא 4 :טייֵקְניִריֹורְט
 טאָג רעֶזְנּוא דְנּוא ,טְכעֶרעֶג רְנּוא גיִלעֶזְטייֵל זיִא ראַה רעֶד 9 :ליִצַמ ְּךיִמ אייֵז ְּךיִד טעֶּב
 ןעֶזעוֶועֶג ןיִּב ָךיִא ;ְּךאַפְנייֵא ןעֶנעֶז םאוָו איִד טיִהעֶּב ראַה רעֶד 6 :גיִצְרעֶהְמְראַּב זיִא
 עֶנייֵמ ּוצ עֶלעֶז עֶנייֵמ ָא קירּוצ רֶהעֵק 7 :ןעֶפְלאָהעֶג ריִמ טאָה רֶע דְנּוא ,םעֶרָא
 ְךיִב טְסאָה אּוד ןיִראָו 8 :ןעֶטְלאָגְרעֶפ םעֶטּוג ריִד טאָה ראַה רעֶד ןיִראָו ,הור
 םיִּפ עֶנייֵמ דְנּוא ,ןעֶרעֶרְט ןּופ ןעֶניֹוא עֶנייֵמ דְנּוא ,טיֹומ םעֶד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג ליִצַּמ
 דְנאַל םעֶד ןיִא ראַה םעֶד ראָפ ןְהעֶנְמּורַא לעֶװ ְּךיִא 9 :ןעֶמיֹוטְׁשְרעֶּפ םעֶד ןּופ

 ןופ
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 -עֶנ ּבאָה ךיִא 10 :עֶניִרעֶּבעֶל איִד ןּופ יִחְרִמָא יִנֲא : :ראְמ יִתינָעיִנֲא רֵּבדֲאיִּכ ִתְנַמֲאָה :םִָײַחַה 4
 ְךיִא ,טעֶרעֶג ְךיִא ּבאָה רעֶּביִראָד טְּביֹולְג יִהלימנַּילְּ הָוהיִל ביִׁשֶא-הֶמ ;םוֹּכ םֶרֶאָה-לְּכ יזְפֶחְב 2
 ְךיִא 12 ;ןעֶראוְועֶג טִניִנייַּפעֶג רֶהעְז ןיִּב הָוהיִל יֵרְדִנ א הָוהְי םֶׁשכּו אָׂשֶא תֹועושי-סוּכ ;ִלָעַו :

 לאָז םאָו 12 :םרעֶגְגיִל ןעֶנעֶז ןעֶשְנעֶמ שב 0 א יי קא שעליא קיג א שא באד קי עטר
 ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶפּורְנָא לעוֶו ְּךיִא דְנּוא רַבָנ יִּכ :םיִמָאָהיִלְּכ ּוהּוהְּבַש םיולְכ הָוהְ-תֶא ָללֲהא 2 ףֶליִה ןּופ םֹוּכ םעֶד ןעֶּבעֶהְפיֹוא לעוֶו זק זיק ְךיִא 18 ?ריִמ ּוצ טײקמּוג עֶנייֵז עֶלַא ;הָיולְלַה םִַלָשורו יִכָכומְּב חְי ראפ טהור וצ ןערְהעֶקְקירּוצ ְךיִא תכתוב ְמַע-לְבִל אצ-הֶרָננ םׁשֲ הָוהיל יֵרְדִנ
 ְךיִא לעֶו םיִרָדְנ עֶנייֵמ 14 :ראַה םעֶד :היוללַה םֶלֹעל הָוהְייתמַָ וְמַח! לע
 -ָנאַג ןייַז ראָפ ,ראַה םעֶד ּוצ ןעֶלאָצעֶּב לֵאָרְׂשִי אָ רַמאִי :ֹודְסַח א הָוהיִל עמ

 איִד ןיִא רֶעייֵט זיִא םִע 12 :קְלאָפ ןעֶצ ;והְסַח םֶלּועְיִּכ ןְרָהַא-תיִב אָניהְמאֶי :ִדְסַה םֶלֹועְל יִּכ י
 ןופ טיֹוט רעֶד ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא רַעַּמֲה-ְךֶמ :וּדְסַח םָלֹועְל יִּכ הָודְ יֵאְִי אָנ-הְמאְי

 טעֶּב ְּךיִא 16 :(םיִדיִסַח) עֶניִלייֵה עֶנייֵז  דירַמ אָריִא אֵל יִל הָוהְי :הָי בָחְרִּמִב יננָע הי יִתאָרָק 5
 ופ ןְהּוז רעֶד דְנּוא טְכעֶנְק ןייד ןיִּב ְּךיִא - לי" טלה : תרוסֲחַל בוט :םֶרָאָביִחטְּבִמ הָוהיִּב תֹוָמֲחַל בו ? טְכעֶנְק ןייד ןיִּב ָּךיִא ןיִראָו ,ראַה ָא ְךיִד :טְׂשְב חארא יא יֵרּב יִל הָהְי :סָדָ יל הֶׂשֲע ז

 1 ן : ִה : : נק 1 = ן ב ָּד . הָוהְי םָׁשְּב י נובְבִס םִיוּנ "לָּכ !םי ביִרנְּב ַחטְּבַמ הָוהיּב *

 -עֶגְפיֹוא טְסאָה הר יש היד ןָנייד ;םלי ַמֲא יִּכ הָוהְי םֵׁשִּכ יִנְּבְבְסדַג יב ;םַליִמֲא יִּכ 1

 ריִד ּוצ 17 :קיִרְטְשידִניִּב עֶנייֵמ טְּפיִנְק ;םֵליִמֶא ִּכ הָוהְי םשְּב םיצוק ׁשאְּכ וכֲעְד םירֹבְרכיִנוָבַמ
 הָדֹוּת ןֶּבְרִק ַא ןייַז ביִרְקַמ ְּךיִא לעוֶו -יִהָו הי תֶרֶמָת יַדִע :יִנְרָע הָוהִיַו לָּפנל יִנֵתיִחְד = :

 ןעֶמאָנ םעֶד ןַא ןעּפּורְגֶא לעוֶו ּךיִא רֶנּוא ןִמְי םיקדצ יָא שוה לק :הָעשִל יִל
 ןעֶלאָצעֶּב לע ךיִא 18 :ראַה םעֶד ןּופ הדשָ הוי ןֶמי הָממה הוי מי לה הל ה :
 עא יי אָפ ,ראַהמעדּוצםירָדְנעֶניֵמ דפי :ה ןקעמ רפסַא הוד -כ מָאל לט
 : טא יי אי ובא םקיִדַצ הָוהיִל רַעָׁשה-הֶז :הָי הָדֹוא םַב כ םעֶד ןּופ ןעֶפיֹוהְראָפ איִד ןיִא 10 :קְלאָפ 6 יקח יתנו הי י*

 :הָיּולְלַה ,םִיַלָׁשּורְו ָא ריִד ןיִא ,זיֹוה םיִראָה = 7
 זיק םילהת

 דֶסֶח ןייֵז ןיִראוָו 2 :תֹומּוא רֶהיֵא עֶלַא םֶהיֵאטְּביֹול ,רעֶקְלעֶפ רֶהיֵא עֶלַא ראַה םעֶד טְּביֹול ָא1
 :הָיּולְלַה ,ביִּבִע ףיֹוא טְרֶעיֹודעֶג ראַה םעֶד ןּופ תֶמֶא רעֶד דְנּוא ,סְנּוא רעֶּביִא קְראַטְש רֶהעֶז זיִא

 חיק םילהת
 זאָל 2 :ניִּבָע ףיֹוא טְרֶעיֹודעֶג דֶסֶח ןייַז ןיִראָו ,טּונ זיִא רֶע ןיִראָו ,ראַה םעֶד טְּביֹול ָא 1
 -ֵזיֹוה סאָד ְּךאָד זאָל 8 :יִּבִע ףיֹוא טְרֶעיֹודעֶנ דָסֶח ןייַז סאָד ,ןעֶנאָז דְנּוצַא לֵאָרְׂשִי ְּךאָד

 סעֶטאָנ איִד ְּךאָד ןעֶזאָל 4 :ניִּבֲע ףיֹוא טְרֶעיֹורעֶנ דֶסֶח ןייַז סאָד ,ןעֶנאָז ןֹרַהַא ןּופ דְניִזעֶג

 ְךיִא ּבאָה טְפאַׁשְנִנֶע רעֶד ןּופ 2 :ניִּבֶע ףיֹוא טְרֶעיֹודעֶג דֶסֶח ןייַז סאָד ,ןעֶנאָז עֶגיִטְכְראָפ
 ףיֹוא (טְלעֶטְׁשעֶנו ָךיִמ טאָה רֶע דְנּוא .טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ ריִמ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶפּורעֶגְנָא טאָג
 רימ ןעֶנעֶק סאו ,אָרֹומ ןייק טיִנ ּבאָה ָּךיִא ,ריִמ ראַפ זיִא ראַה רעֶד 6 :טֶרָא ןעֶטייֵרְּב ַא
 ןעֶהעֶז ְּךיִא לעוֶו רעֶּביִראָד ,ןעֶּפְלעֶה ּוצ ריִמ יֵדְּכ ריִמ ראַפ זיִא ראַה רעֶד 7  ןּוהְט ןעֶׁשְנעֶמ
 רעֶדייֵא ראַה םעֶד ףיֹוא ןעֶציִׁשעֶּב ּוצ ְּךיִז רעֶמעֶּב זיִא סֶע 8 :ֶנייַפ עֶנייַמ ןיִא = עֶנייַמ
 ,ראַה םעֶד ףיֹוא ןעֶציִׁשעֶּב ּוצ ָּךיִז רעֶמעֶּב זיִא סֶע 0 :ןעֶׁשְנעֶמ ףיֹוא ןְרעֶכיִזְרעֶפ ּוצ ְּךיִז
 טְלעֶגְניִרעֶנְמּורַא ְּךיִמ ןעֶּבאָה םִיֹוג עֶלַא 10 :ןעֶטְׁשְריִפ ףיֹוא ןְרעֶכיִזְרעֶפ ּוצ ָּךיִז רעֶדייֵא
 -מּורַאָךִיִמ ןעֶּבאָה אייֵז 11 :ןעֶנְליִטְרעֶפ אייֵז ְּךיִא לעוֶו ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיֵא רעֶּבָא
 ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא רעֶּבָא ,טְלעֶגְניִרעֶגְמּורַא ְּךיִמ ןעֶּבאָה אייֵז ,אֹוי טְלעֶגְניִרעֶג
 -עֶז אייֵז ,ןעֶניִּב איו יֹוזַא טְלעֶגְניִרעֶגְמּורַא ָךיִמ ןעֶּבאָה אייֵז 12 : ןעֶגְליִטְרעֶפ אייז ָךיִא לעֶדֶו
 לעוֶו ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיֵא ןיִראָו ,רעֶנְרעֶד ןּופ רֶעייֵפ ַא איז יֹוזַא אטא ןעֶנ
 רעֶד רעֶּבָא ,ןעֶלאַפ לאָז ָךיִא זַא ןעֶסיֹוטְשעֶג טּונ ְךיִמ טְסאָה אּוד 8 :ןעֶ ְליִטְרעֶּפ אייֵז ָּךיִא
 דָנּוא ,גְנאַזעֶג ןיימ דְנּוא טייֵהְקְראַטְׁש עֶנייֵמ זיִא ראַה רעד 4 = ריִמ טאָה ראַה
 -עֶג איד ןיִא ןייַז טעוֶו ףְליִה דְנּוא גְנאַזעֶג ןּופ לֹוק סאָד 15 :ףֵליִה עֶנייַמ ןעֶראוועֶג זיִא רֶע
 איד 16 :ְךיִלְניִטְכעֶמ טּוהט ראַה םעֶד ןּופ דְנאַה עֶטְכעֶר איד ,םיִקיֵדַצ איד ןּופ ןעֶטְלעַצ
 -ְבעֶמטּוהְט ראַה םעֶד ןּופ דְנאַה עֶטְכעֶר איִד ;ןעֶּביֹוהְרעֶד זיִא ראַה םעֶד ןּופ דְנאַה עֶטְכעֶר

 איד ןעֶלְהעֶצְרעֶד לע ְךיִא דְנּא ןעֶּבעֶל טְרֶעייֵנ ,ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ לע ְּךיִא 17 :ָךיִלְניִט
 ְךיִמ טאָה רֶע רעֶּבָא ,טְפאָרְטְשעֶנ קְראַטְׁש ָּךיִמ טאָה ראַה רעֶד 15 :ראַה םעֶד ןּופ ּםיִׂשֲעַמ
 ןּופ ןְרָעיֹוט איֵד ריִמ ּוצ ףיֹוא טְּכאַמ 19 :םיוט םעֶד ּוצ טְרעֶפְטְנַעעֶנְרעֶּביִא טיִנ
 ןעֶּבּול ראַה םעֶד רֶנּוא ןעֶמּוקְנייַרַא אייֵז ןיִֵא לאָז ְָּךיִא יֵדָּכ ,טייֵקְניִטְכעֶרעֶנ
 :ןעֶמּוקְנייַרַא םיִקיִדַצ.איִד ןעֶלעוֶו םעֶד ָּךְרּוד ראַה םעֶד ןּופ רֶעיֹוט םאָד זיִא סאָד 0

5 



 טיק היק םילהת
 טְסאָה אוד ןיִראו ,ןעֶּביֹול ָּךיִד לעדֶז ְּךיִא 1

 ןעֶראָזעֶג טְזיִּב דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶג ריִּמ
 איד םאִז ןייֵטְׁש רעֶד 22 :םֶליִה עֶנייֵמ
 ןעֶראָועֶג זיִא ,ןעֶפְראוַוְרעֶפ ןעֶּבאָה םֶרֶעיֹוּב
 זיִא עֶגיִזאָד סאָד 23 :ןייֵטְׁשִקֶע טְּסיֹוה רעֶד
 ןיִא םִע דְנּוא ןעֶהעֶׁשעֶג ראַה םעֶד ןּופ

 סאָד 24 :ןעֶניֹוא עֶרעֶזְנּוא ןיֵא ְךיִלְרעֶדְנּואוָו
 -עֶנ טאָה ראַה רעֶד ןעֶכְלעוֶו גאָט רעֶד זיִא
 םָנּוא דְנּוא ןייַז גיטְסּול ןעֶלעֶו ריִמ ,טְכאַמ
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 2 םיִנֹוַּה יָסֲאְמ ןֵבא :הָעוׁשיל יֵלייהְַ יִנְתיִלע יִּכ ֶחא
 3 תאָלְפִנ איָה תאז הָחיְה הָוהְי תֶאמ :הּּפ ׁשאֵרָל הָתְוָ
 יג :וב הָחְמִׂשִנְו הָליֵנָנ ֹהְי הָׂשָע םֹיָה-הִז :ּנְנְֵּב
 הל ְךורָּב :אָנ הָהילְצַה הוי אנִא אָנ הָעיִׁשֹוה הָוהְי אנא
 עז רָוהְי | לַא :הָוהְי תיִּבִמ םֶכונְכַרּב הֶוהְי םֵׂשְּב אָּכָר
 5 יִלֵא :ַחֵּבְִּמַה תֹונְרַק-דַע םיִתֹבעַּב גַחורְסִא ּונָל רָאָו

 פ יִּכ בֹוטייּכ הָודיִל וָרֹוה :ָךְמְמורֲא יִהלֵא ָךֶֹאְו הָּתַא
 : מַה םָלֹעְל

 טיק יא טל
 9 א יִרְצנ יִרְשֲא :הָוהְי תֶרֹותּב םיִכְָהַה ְֶרָד-יִמיִמֶהיִרְׁשַא
 ג ויָכָרְרִּב הָלְוע ולְעְפדאל ףַא :הָשָרְדִי בֵקילְכִּב יָתֹדֵע
 3 ִָּּי ילֲחַא :רֶאמ רַמְָׁל ךיְֶּקִּפ הָתָיצ הָּתִא :ּוכָלָה
 5 -יָּכילֶא ישיִבַהְּב ׁשֹבִאאָל זָא :ךוִקָח רֶמְׁשל יִכְִד
 ז :ּףֶָרְציִטְּפְׁשִמ יִרְמָלְב בַבָל רֶׁשֵיְּב דא :ץֶתֹוְִ
  הָּכַ הִֵּּב  :רָאמידע ינְזעַקילַא רֹמְֶׁא קח תֶא
 י ילַא תְַׁרְדיִּכלילְכִּב :ְּךֶֶּברַּכ רֿשל ָחְרָא-תֶא רעֶנ
 ג איל ןַעַמְל ְךֶתֶרְמַא יִתְַפְצ יִּבלְּב :ֶתֹוצּמִמ יְִׁשַּת
 3 יִתָפְׂשִּב :ךִּקִח ינְדִמִל הָוהְי הָּתִא ְךּורָּב :ְךֶליאָטַחֶא
 4 לעב יִּתְְׂׂש ּךיִתֹוחע ךֶרֶרֶּב :ךיִפיִטְּפְׁשִמ לּכ יִּתְּפִס
 ןלךיתקְחִּב :ךיֶתֹחְרֶא הָטיִבַאְו הָחיׂשא ּךֶדּּקִּפְּב :ןְהילְּכ
 ד הָיֶָא ְךדְבַע-לַע לֶמְנ = !?ךֶרָבּד חַּכְׁשִא אֵל עֶשַעַהְׁשִא
 8 :ףתָרְִֹּמ תֹואָלְפִנ הָטיִבַאְו ייצילנ :ּךֶרֶבָד הָרְמְׁשְִ
 3 יֵׁשְפַנ הָסְרָנ :ּךיתֹוצִמ יִנמִמ רֵּתְסַּתילַא ץֶרָאָב יִכָֹ ר
 גנ ;םיִרורֲא םיִדֵ ָּתְרענ :תעילְכִּכ ְּךיִָּפְׁשִמ-לֶא הָבֲאֵתְל
 יג יְֵרצנ יתר ִּכ בו הָּפְרָח ילְעמ לג :ךתֹצִּמִמ םיִֹׁשַה
 24 "םנ ;ךיִקְחִּב חיי ְּדִבע ּורְבִרִנ יִּב םיִָׂש ּובְׁשָי םּנ
 הכ יִׁשּפַנ רַּפְעִל הָקְבָּד = :יִתּצִע יִׁשְנַא יכְׁשִעׁש ְּךֶתֹדֶע

 ןעֶמעֶּב ריִמ ,ראַה ָא 22 :ןְעייֵרְפ םֶהיֵא ןיִא
 קיִלְגעֶּב ןעֶטעֶּב ריִמ ראַה ָא !םֶנּוא ףֶלעֶה
 םאִװ רעֶד זיִא טְשְנעֶּבעֶג 26 !ְךאָד םִנּוא
 ריִמ ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא טְמּוק
 ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ טְשְנעֶּבעֶג ָּךייִא ןעֶּבאָה
 רֶע דְנּוא ראַה רעֶד זיִא טאָנ 27 :ראַה םעֶד
 ןֶּבְרַק סאָד ןָא טְניִּב ,טְכייֵלְרעֶד םֶנּוא טאָה
 וצ זיִּב קיִרְמְׁש (עֶּבאָרְג) טיִמ בֹוט םֹוי ןּופ
 טְזיִּב אּוד 28 :ַחֵּבְזִמ םעֶד ןּופ רעֶנְרעֶה איִד
 אּוד ,ןעֶּביֹול ְּךיִד לעזְז ָּךיִא דְנּוא ,טאָג ןייֵמ
 ;ןעֶכייֵהְרעֶד ְךיִד לעוֶו ְךיִא טאָג ןייֵמ טְניִּב
 וטּוג זיִא רֶע ןיִרצוו ,ראַה םעֶד טְּביֹול ָא 9
 :גיִּבֶע ףיֹוא טְרֶעיֹודעֶג דֶּסֶח ןייֵז ןיִראָו

 טיק םילהת
 ןעֶנעֶז םאוָו איד ןעֶנעֶז טְשְנעֶּבעֶג 1--א

 סאוָו איד ןעֶנעֶז טְשְנעֶּבעֶג 2 :טאָנ ןּופ הָרֹוּת רעֶד ןיִא ןעֶהעֶג םאוָו ,געוֶו םעֶד ןיִא ץְנאַג
 ָךיֹוא ןּוהְט אייֵז 8 :ץְראַה ןעֶצְנאַג םעֶד טיִמ םֶהיִא ןעֶכּוז סאוָו דְנּוא .םיִנעֶגייֵצ עֶנייֵז ןעֶטיִה
 ּוצ ןעֶטאָּבעֶג םִֶנּוא טְסאָה אּוד 4 :ןעֶנעוֶו עֶנייֵז ןיִא ןעֶהעֶג אייֵז טְרֶעייֵנ ,טְכעֶרְמּוא ןייק טיִנ
 ןעֶגעוֶו עֶנייֵמ םאָד זיִא טעֶּבעֶג ןייֵמ 5 :ןעֶטיִה ּוצ רֶהעֶז אייֵז דְנּוא עֶלְהעֶפעֶּב עֶנייֵד ןעֶטְלאַה

 -עוֶו טְמעֶׁשְרעֶּפ טיִנ ָּךיִא לעוֶו לאַמְסְנעֶד 6 :ץעֶזעֶג עֶנייֵד ןעֶטיִה ּוצ טייֵרְּבעֶגְנָא ןייַז ןעֶלאָז
 -פיֹוא.ןייֵא טיִמ ןעֶּביֹול ְּךיִד לעדְו ְּךיִא 7 :תֹוצִמ עֶנייַד עֶלַא ןעֶקּוקְנֶא לעוֶו ְּךיִא ןעוֶו ,ןעֶר

 עֶנייֵד ןעֶטיִה לעֶו ָךיִא 8 :םיִטָּפְׁשִמ עֶטְכעֶרעֶנ עֶנייַד ןעֶנְרעֶל לעוֶז ָךיִא ןעוֶו ,ץְראַה גיִטְּכיר
 =וװַר ןאַמ רעֶנְנּוי ַא לאָז סאו טיִמ 9---ב :(ןעֶצְנאַג םיִאנ טיִנ ָךיִמ זאָלְרעֶפ ָא ,ץעֶזעֶג
 ץְנאַג ןייֵמ טיִמ טְכּוועֶג ָּךיִד ּבאָה ְּךיִא 10 :געוֶו ןייד ןעֶטיִה טעוֶו רֶע ןעוֶו ?נעֶטְׁש ןייַז ןעֶגיִנ

 . עֶנייַד ןעֶטְלאַהעֶּב ּבאָה ָּךיִא 11 :תֹוצִמ עֶנייַד ןּופ ןְרעֶדְנאַוְקעוֶוַא טיִנ ְּךיִמ זאָל ַא ץְראַה
 אּוד טְזיִּב טְׁשְנעֶּבעֶג 12 :ןעֶניִדְניִד ריִד ןעֶנעֶק טיִנ לאָז ְךיִא יִדְּכ ץֶראַה ןייֵמ ןיִא רעֶמְרעוֶו
 םיִטָּפְׁשִמ עֶלַא ןעֶּפיִל עֶנייֵמ טיִמ טְלְהעֶצְרעֶד ּבאָה ְךיִא 13 :ץעֶזעֶג עֶנייֵד ְּךיִמ רֶהעָל ,ראַה ָא
 איו רֶהעֶמ ,עֶלְהעֶפעֶּב עֶנייֵד ןּופ :עוֶו םעֶד ןיֵא טייֵרְפעֶג ְּךיִמ ּבאָה ְּךיִא 14 :ליֹומ ןייֵד ןּופ

 דָּוא ,להעֶפעֶּב עֶנייִד רעֶּביִא ןעֶטְכאַרְט לעֶװ ְךיִא 15 :ןעֶנעֶמְרעֶפ םעֶלַא שיִמ
 עֶנייִד ןיִא ןֶעייֵרְפ ְּךיִמ לעֶװ ךיִא 16 :ןעֶנעֶו עֶניֵד ףיֹוא ןעקּוק לעֶװ ְךיִא
 גיִלעֶפעֶגְליֹואוְו אייז 17---ב :טְראָָו ןייד ןעֶסעֶגְרעֶפ טיִנ לעֶװ ְּךיִא דְנּוא ;ץעֶזעֶג
 ְךאַמ 18 :םָּראָו ןייד ןעֶטיִה ְּךיִא לעו יֹוזַא ,ןעֶּבעֶל לאָז ְךיִא יֵדְּכ ,טְבעֶנְק ןייֵד ּוצ
 עֶנייֵד ןּופ ןעֶכאַז עֶכיִלְרעֶדְנּואְו איִד ןעֶהעֶז לאָז ְּךיִא יִדְּכ ,ןעֶניֹוא עֶנייֵמ ףיֹוא
 ןּופ תֹוָצִמ עֶנייֵד טיִנ טְלאַהעֶּב !רֵרֶע רעֶד ףיֹוא רֶג ַא (ראָנ ןיִּב ְּךיִא 10 :הָרֹוּת
 עֶלַא םיִטָּפְׁשִמ עֶנייֵד וצ טְסּול רעֶד ןעֶנעֶװ ןעֶכאַרְּבּוט זיִא עֶלעֶז עֶנייֵמ 20 :ריִמ
 םאִו ןעֶטְלאָׁשְרעֶפ ןעֶנעֶז םאִו עֶצְלאָטְׁש איִד ןעֶניִרְׁשעֶגְנָא טְסאָה אּוד 21 :טייֵצ

 דְנאַש דְנּוא הָּפְרֶח איִד ריִמ ןּופ ּפָא רעֶנְלעוֶו 22 :תֹוָצִמ עֶנייֵד ןּופ ְּךיִז ןעֶריִאְרעֶפ
 ןעֶסעֶזעֶג ןעֶנעֶז ןעֶטְׁשְריִפ ּוליִפֲא 23 :םיִנְגייִצ עֶנייַד טיִהעֶב ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו
 ןיִא ןעֶטְכאַרְמ טּוהְמ טְכעֶנק ןייֵד רעֶּבָא ,טעֶרעֶג ריִמ ןעֶנעֶק ןעֶּבאָה איז דְנּוא
 :טייֵליהָצַע אֹוי--דייֵרְפ עֶנייַמ ןעֶנעֶז עֶסיִנְנייֵצ עֶנייַד ּוליִפֲא 24 :ץעֶועֶב עֶנייֵד

 :טְראוָו ןייד ְּךאָנ ןעֶּבעֶל ְּךיִמ ְּךאַמ ,ּביֹוטְׁש םעֶד ּוצ טְּפעֶהעֶּב זיִא עֶלעֶז עֶנייֵמ 25--ד

 ניימ
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 :ךֶּקִח יִנדְּמִל יִננְתו יִּתְרּפִס יֵכְרְד :ךֵחָּבְרִכ יִַת
 הדָפְלִד :ְךיִתֹואְלּפְִּב הָחיִׂשְָויְִיְּבַה ךידיקְפ-ךרֶד 4

 ינִמִמ רֵפְה רַקְׁשִדרְד :דֵרֶכְרִּכ ינמיֵק הָנּּתִמ יִׁשְפָג
 :יִתָיִׁש ְּךַשָּפְׁשִמ יִּתְרָחְב הָנומֲא ךֶרֵּד :יִנָח ָךֵתָרּותְו ל
 ץיִרָא ְךיִֹוְצִמ-ךֶרֶד :יִנׁשיבּת-לַא הָוהְי ךתֹוְעב יִּתְקַבְד 2
 הדָנרצְִו ְּךִקח ְּךֵרֵּד הָוהְי ִנֵֹה :יִּבִל ביִחְרַתיִּכ =
 ;בֵל-לֶכָב הֶנָרְמִׁשֶאְו ּךֵחְרֹות הֶרָצֶאְ יִנניִבֲה :םֵקע 41
 -ֵאיִּבָליטַה :יְִצַפָח בר תֹוְצִמ ביִנִּב ִנֵכיִרְרַה 7
 ךֶכָרְרִּב אוׁש תוִאְרַמ יניֵע רבעה :עַצָּבילֶא לֵאְו וֶתְֹדְע יז

 רכעה !דַתֶאְריִל רֶׁשא ְּךֵתְרִמִא ְּךְדְבַעַל םֵקָה :יִנֵח
 תְבַאָּת הֵּנֲה םיִבֹט ִמְפׁשמ יּכ יִּתְִנָי רֶׁשֲא יִתָּפִרִח ם

 הָרוְי דַהְפֶח יִנֲאֹכְו  :יִעֵח ָּךֶחָקְרִִּכ ְךידיקִפְל
 ִתְַטְב-יִּכ רָבְר יִפְרִח הָנֶָאְו :דֵתְרִמַאְּכ ּךתָּוׁשְּת
 ְֶּפְׁשִמְל יִּכ דָאְמ-דע תַמָא-רַבדיִּפִמ לֵצַּתילֵאְו:ךָרְבֶדְּב
 הָכְלַהְתֶאְו :רֶעְו םֶלֹועְל דיִמָתָּדְתַרְֹת הָרְמְׁשֶאְו :ִּתְלָחְי 8

 דֶננ ךיִתֹדֵעְב הָרְּבַאְו :יְִׁשִרְד ֵּרְּקִּפ יִּכ הֵבָחְרִב
 :ִּתְבָהֶא רֶׁשֲא ךֶתֹוְצַמְּב עׁשִּתְׁשֶאְו :ׁשֹוְבַא אָלְו םיִכָלְמ 7

 :ָקְְּב הָחָׂשֶאוִּתְבַהָא רֶׁשֲא ְּךיִתֹוְצִמ-לֶא יִפִכ אָׂשֶאְו
 יִתְמָחַנ אָז :יִנתְלַחי רֶׁשֲא לע ֵּתְבעֶל רֵבָּדרְכ } 

 ְךֶתֶרֹּתִמ דָאְמידע יִנְציִלֲה םידָו :יִנְְיח ָךְתרֶּמִא ִּכינָעְב
 :םֶהָנתֶאְו הָוהְי ! םָלֹעְמ ךטְּפְׁשִמ יִּתְרַכְו :יִתְטָנ אֵל =
 יִליַה תֹורמְו :ְּךתָרֹוְּת יבְִׁש םיִעָׁשְרִמ יִנְתַוְַא הָּפְעַלְו 4
 הֶרֶמְׁשֶאָו הוהְ ָךְמׁש הָלֵּלַ יִּתְרַכְז:יִרטִמ תִַבְּב ּךֶקֶח הי
 יקְלֶה - !יִתְרצִנ ּךיְקִפ יִּכ יָליהְתְֲה תא) :ךֵתָרֹּת 7

 בֵלילְכְב ךינָפ יִתיִלַח . :ְךיֶרָבּד רֶמְׁשל יִּתְרַמָא הָוהְי
 -שָא יֵלְנֹר הֶביִׁשֲאְו יִכָרְד יִּתְבִׁשַח :ךֵתְרְמַאְכ יָה 5
 ילְבַח ;ּךיֶתֹצִמ רֹמׁשל יִּתְהַמְהַמְתַה אָלְ יִתְׁשָח :יֶתֹדֲע סג

 טיק םילהת
 .ְלְהעֶצְרעֶד ְּךיִא ּבאָה ןעֶנעוֶו עֶכייֵמ 6
 ַא ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶג יִמ טְסאָה אּוד דִנּוא

 ְךיִמ ְּךאַמ 27 :ןעֶגעוֶו עֶנייֵד ְּךיִמ רֶהעֶל
 -עֶּב עֶנייֵד ןּופ געוֶו םעֶד ןְהעֶטְׁשְרעֶפ
 רעֶּביִא ןעֶטְכאַרְטְכאָנ לאָז ְךיִא יֵדְּכ ,לְהעֶּפ
 טְפיִרְט עֶלעֶז עֶנייֵמ 28 :רעֶדְנּואוְו עֶנייֵד
 ְךיִמ ְּךאַמ .טייקְניריֹורְמ ןעֶגעוֶו םיֹוא
 אּוהְמ 29 :טְראָװ ןייַד ְּךאָנ ןְהעֶטְׁשעֶּב
 רעֶּבָא ,געוֶו ןעֶׁשְלאַפ םעֶד ריִמ ןּופ ּפָא
 :הָרֹוּת עֶנייַד ְךְרּוד ְךיִמ גיִלעֶזְטייֵל
 געוֶו םעֶד טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא ּבאָה ְךיִא 0
 ראָפ ְּךיִא ּבאָה םיִטָּפְׁשִמ עֶנייֵד ,תֶמֶא ןּופ
 טְפעֶהעֶּב ְךיִמ ּבאָה ְּךיִא 21 :ןּוהְטעֶנ ריִמ
 טיִנ ְּךיִמ זאָל ראַה ָא ,עֶסיִנְגייֵצ עֶנייֵד ןיִא

 -יול לעוֶו ְּךיִא 22 :ןעֶרעוֶו טְמְהעֶׁשְרעֶּפ
 ותֹוצִמ עֶנייֵד ןּופ נעוֶו םעֶד ןיִא ןעֶפ

 ןייֵמ ןְרעֶטייֵרְּבְרעֶד טְסעוֶו אּוד ןיִראוָו
 ְךיִמ רֶהעֶל ,ראָה ָא 23---ה :ץְראַה
 לעוֶו יֹוזַא ,ץעֶזעֶג עֶנייֵד ןּופ געוֶו םעֶד

 :טיִרְּמ ןעֶכיִלְטיִא ףיֹוא ןעֶטיִה אייֵז ְךיִא
 לאָז ְּךיִא יֵדְּכ גיִדְנעֶטְׁשְרעֶפ ָּךיִמ ְּךאַמ 1
 לאָז ְּךיִא זַא דְנּוא הָרֹוּת עֶנייֵד ןעֶטיִה
 :ץְראַה ןעֶצְנאַג םעֶד טיִמ ןעֶטיִה איז
 ןופ געֶטְׁש םעֶד ףיֹוא ְּךיִמ רֶהיִפ 2
 ןייֵמ זיִא אייֵז ןיִא ןיִראָו ,תֹוָצַמ עֶנייֵד

 אּוהְמ 87 :טייקְניִצייַנ ּוצ טיִנ דְנּוא ,עֶסיִנְגייֵצ עֶנייֵד ּוצ ץְראַה ןייֵמ גייֵנ 36 :ןעֶנְנאַלְרעֶפ

 -עוֶו עֶנייַד ןיִא ָּךיִמ קיווקרעֶד טייֵקְׁשְלאַפ ןעֶהעֶז טיִנ ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ ןעֶניֹוא עֶנייֵמ קעוֶוַא
 אוהְמ 29 :ןעֶטְכְראָפְּךיִד טּוהְט סאו ,טְכעֶנְק ןייֵד ּוצ ןעֶרעוֶו םִיּוקְמ טְראָו ןייַד זאָל 28 :ןעֶנ
 ּבאָה ְּךיִא ,העָז 40 :טּונ ןעֶנעֶז םיִטָּפְׁשִמ עֶנייֵד ןיִראָו ,טְכְראָפ ְּךיִא סאָו הָּפְרָח עֶנייֵמ קעזְוַא
 ַא 41--ד :טייֵקְניִטְכעֶרעֶג עֶנייַד ןיֵא ָּךיִמ קיווְקְרעֶד ,ןעֶנְנּולְהעֶפעֶּב עֶנייֵד ּוצ טְסּולְגעֶב
 דְנּוא 42 :טְנאָזעֶגּוצ טְסאָה אּוד איו יֹוזַא ףֶליִה עֶנייֵד---ןעֶמּוק ריִמ ּוצ דֶסֶח ןייַד זאָל ,טאָג
 ףיֹוא יּורְטְרעֶפ ּךיִא ןיִראוָו ;ְךיִמ טְרעֶטְסעֶל סאוָו םעֶד ּוצ טְראָו ַא ןְרעֶפְטְנֶע ְּךיִא לעד יֹוזַא
 רעֶד ןּופ טְראָָו סאָד ליֹומ ןייַמ ןּופ קעוֶוַא ןעֶצְנאַג םיִא טיִנ םעֶנ דָנּוא 43 :טְראָו ןייַד

 -ְנֶטְׁשעֶּב הָרֹוּת עֶנייַד לעוֶו ְךיִא דְנּוא 44 :םיִטָּפְׁשִמ עֶנייד ּוצ ףאָה ּךיִא ןיִראָו טייֵהְרְהאָו
 ,םיִנעֶטיירְּב רעֶד ףיֹוא ןְהעֶנְמּורַא לעוֶז ְָךיִא דְנּוא 45 :גיִּבִע דְנּוא רעֶמיִא ףיֹוא ,ןעֶטיִה גיד
 עֶנייֵד ןּופ ןעֶדעֶר לעוֶז ְּךיִא דְנּוא 46 :עֶלְהעֶפעֶּב עֶנייֵד ְּךאָנ טְשְראָפעֶנ ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו

 ניִטְּול ְּךיִמ לעֶז ְךיִא דְנּוא 47 :ןעֶמְהעֶׁש טיִנּךיִמ לעֶז ְךיִא דְנּוא .םיִכָלְמ ראָפ עֶסיִנְגייֵצ
 דְנעֶה עֶנייֵמ ןעֶּבעֶהְפיֹוא לעדֶז ָּךיִא דְנּוא 48 :ּביִל ּבאָה ְּךיִא סאָו תֹוָצִמ עֶנייֵד טיִמ ןעֶכאַמ
 :ץעֶועֶג עֶנייֵד ןיִא ןעֶטְכאַרְט לעוֶז ְּךיִא דִנּוא ,ּביֵל ּבאָה ָּךיִא סאָו תֹוָצִמ עֶנייֵד ּוצ
 טְכאַמעֶג ָּךיִמ טְסאָה אּוד םעֶכְלעוֶו ףיֹוא ,טְכעֶנְק ןייֵד ּוצ טְראָו סאָד ְּךאָד קְנעֶדעֶג 49---ז
 -רעֶד ְּךיִמ טאָה גאָזּוצ עֶנייֵד ןיִראָו ,דְנעֶלֶע ןייֵמ ןיִא טְסיֹורְמ ןייַמ זיִא סאָד 20 :ןעֶפאָה
 עֶנייֵד ןּופ ּפָא טיִנ ָּךיִמ נייג ְּךיִא רעֶּבֶא ,רֶהעֶז ָּךיִמ ןעֶטעֶּפְׁשְרעֶפ עַצְלאָטְׁש איד 21 :טְקיוִוְק
 -עֶנ ְּךיִמ ּבאָה ְךיִא דָנּוא ;ראַה ָא ,ןָא גיִּבַע ןּופ םיִטַּפְׁשִמ עֶנייֵד קְנעֶדעֶג ָּךיִא 22 :הָרֹוּת
 עֶנייֵד ןעֶזאָלְרעֶּפ םאָו םיִעָׁשְר איִד ןעֶנעוֶו ןעֶמּונעֶגְנָא ְּךיִמ טאָה םיִנָרעֶטיִצ ַַא 53 :טְסייֵרְט
 :בְנּוניֹואוָו עֶנייַמ ןופ זיֹוח םעֶד ןיִא גְנעֶזעֶנ ריִמ ּוצ ןעֶועוֶועֶנ ןעֶנעֶז ץעֶזעֶג עֶנייֵד 54 :הָרֹוּת

 עֶנייַד טיִהעֶנ ּבאָה ָּךיִא דְנּוא ,ראַה ָא ,טְכאַנ אייֵּב ןעֶמאָנ ןייד ןַא טְקְנעֶרעֶג ּבאָה ְּךיִא
 :לְהעֶפעֶּב עֶנייֵד טיִהעֶנ ּבאָה ְָּךיִא לייַו טאַהעֶנ ְּךיִא ּבאָה עֶניִזאָד םאָד 26 :הָרֹוּת
 :טְראַו ןייֵד ןעֶטיִה לעדֶז ָךיִא זַא טְנאָזעֶנ ּבאָה ְּךיִא ,ראַה ָא ,קֵלֵח ןייֵמ טְזיִּב אּוד 57---ח

 ןייד ְךאָנ ְּךיִמ גיִלעֶזְטייל ,ץראַה ןעֶצְנאַנ םעֶד טיִמ םיִנָּפ ןייֵד ןעֶטעֶּבעֶגְנָא ּבאָה ָךיֵא 8
 ּוצ םיִפ עֶנייֵמ טְרְהעֶקעֶנְמּוא ּבאָה דְנּוא ,ןעֶנעוֶו עֶנייַמ ןַא טְקְנעֶדעֶג ּבאָה ְּךיִא 59 :טְראַו
 עֶנייַד ןעֶמיִה ּוצ טְמיֹוזעֶג טיִנ ּבאָה ְּךיִא דָנּוא ,טְלייֵאעֶנ ְּךיִמ ּבאָה ְךיִא 60 :עֶסיִנְנייֵצ עַנייֵד

 טיִנ ּבאָה ָּךיִא רעֶּבָא ,טְּביֹורעֶּב ְּךיִמ ןעֶּבאָה םיִעָׁשְר איִד ןּופ עֶדְנאַּב איִד 61 :תֹוָצִמ
 ןְהעֶטְׁשְפיֹוא ְּךיִא לעֶו טְכאַנ רעֶד ןּופ ןעֶטיִמ ןיִא 62 :הָרֹוּת עֶנייֵד ןעֶמעֶנְרעֶפ

 ךיד

 םוקָא הָלְיליתוצֲח :יִּתְחַכׁש אל ּךֶָרֹוּת ינֵהוע םיִעָׁשְר



 טיק םילהת
 עֶטְכעֶרעֶג עֶנייֵד ראַפ ןעֶּביֹול ּוצ ּךיִד
 םאוָו עֶלַאּוצ רֶּבַח ַא ןיִּב ָּךיִא 63 :םיִטָּפְׁשִמ
 ןעֶטְלאַה םאוָו דְנּוא ,אָרֹומ ריִד ראַפ ןעֶּבַאָה
 טיִמ לּופ זיִא דֶרֶע איִד 64 :לְהעֶפעֶּב עֶנייֵד

 -עֶג עֶנייֵד ְּךיִמ רֶהעֶל !ראַה ָא ,דֶסֶח ןייַד
 -עֶג םעֶטּוג טְסאָה אּוד 65---ט :ץעֶד

 ןייַד ְּךאָנ ראַה ָא טְכעֶנְק ןייֵד ּוצ ןּוהְט
 ,דְנאַטְשְרעֶפ ןעֶטּוג ְּךיִמ רֶהעָל 66 :טְראָװ
 -עֶג ּבאָה ְּךיִא ןיִראוָו ,טְפאַׁשְנעֶסיוִו דְנּוא
 ּבאָהְּךיִא רעֶדייֵא 67 :תֹוצִמ עֶנייֵד טְּביֹולְג

 רעֶּבָא ,גֵגֹׁש ַא ןעֶזעוֶועֶג ָּךיִא ןיִּב ןעֶטיִלעֶג
 אוד 08 :טְראָזְו ןייד טיִהעֶנ ָךיִא ּבאָה דְנּוצַא
 רֶהעֶל ,םעֶטּוג טְסּוהְט אּוד דְנּוא ,טוג טְזיִּב
 -אָה עֶצְלאָטְׁש איִד 69 :ץעֶזעֶג עֶנייֵד ְּךיִמ

 ןעֶגיִל ַא טְכאַרְטעֶגְּפיֹוא ריִמ ןעֶגעֶק ןעֶּב
 ץְראַה ןעֶצְנאַג ןייֵט טיִמ םיִה ְּךיִא רעֶּבָא
 -ְךעֶפזיִא ץֶראַה רֶעייֵז 70 :לְהעֶפעֶּב עֶנייד
 ּבאָה ְּךיִא רעֶּבָא ,בֶלֵח איו יֹוזַא טְּבאָרְג
 טּוג זיִא םִע 11 :הָרֹוּת עֶנייַד ּוצ םָסּול
 עֶג ּבאָה ְּךיִא סאָד ריִמ ראַּפ ןעֶזעוֶועֶג
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 5 רׁשֲא-לָכל יִנֲא רֵבָח :ּדֵקדצ יִטְפׁשִמ לע ּךל תִֹדֹהְל
 י+ ץֶרֶאָה הָאְלָמ הָוהְי ָךְדמַח :ךיֶוּקַּפ ירְמְׂשִּו וֶאְְ
 הס ;ךֶרְֶרַּכ הָוהְי ּךְרְבע-סע ָתֵׂשָע בומ  :יִנְֵמִל ּקִה
 91 םֶרָמ :יְִִּמֲאָה תֹוְצִמְּביִּכ יְִרִמִל תֵעַדְו םעט בּומ
 8 הָּתַא--בֹומ :ִּתְרִמָׁש ְּךהֶרְמַא הָּתְִו גנש יִנֲא הָנֲא
 8 יִָכִּב יִנֲא םירז רֵקָׁש ֵלָע ּלְפִט :ךֶקְח יִֵרְּמִל ביטִמּ
  ְּךתֶרֹּת יִנֲא םָּבִל בלחַּכ ׁשֵּפְט :ֶדּּקִפ רֹצֶא ו בל
 נ -בומ :יִּקִח רֵמָלֶא ןַעמַל יִתּנעייכ יִל-בו .יְִַׁשַעְׁש
 8 יו יע ידי - :ףֶסְכְו בַהזיפְלַאְמ ךיּפ-תרֹח יִל
 8 יִּכ ּוחְמְׂשְו יִנֵאָרְי ךוָארָי :ְךִתֹוצִמ הֶדְמְלֶאְ יִנֹיבַה
 הפ הָנּומֶאו ֶָּפְׁשִמ קדֶייִּכ הָוהְי ּתְעָדְי :יּתלָחְ דרב
 ;ז ינואבי :ְְבעֶל ְּךְתְרְמאִּכ יִנמְָנל ְךדֶַּח אָניִהְי :יִנְתּנ
 8 ררקָׁשיֵּכ םיִדָ וׁשְבִי :יְִׁשִעַׁש ךֵתָרֹותייְכ היֶחִאו ּךיִמֲחְר
 זמ :ךיֶתֹדע ועְריזךיאְְי ִל ּובֹׁשיּדירְַפְּבַחיִשֶאילֵא יִנותְוִע
 ;3 הֵרָתְלְּכ -  :שֹובֵא אֵל ןעמֶל ןֶקְחִּב םימָתיִּבליהְי
 פג ְֵרִמֲאָל יי יֵלְּכ :יִתְלָחי דרב יִׁשְפִנ ָּךתָּוׁשְתִל
 ט אל ךִקְח ריב ראָנּכ יִתיהייֵּכ יִנְמַחנִתיִתָמ רֹמאֵל
 אג :טָּפְׁשִמ יִּפְדְרְּב הֵׂשַֹּת יִתְמ ְךְּדְבעייִמיהֶּמַּכ :יִּתְחָכְׁש
 הֵפךיֶֹוצִמילְּכ ּּדֵתרְִּכ אֵל רֶׁשֲא תֶחיִׁש םידז יֵליּורּ
 יד יִנֲַו ץֶרָאְב ינולִּפ טעֶמּכ +ינֵוע יִנפְרִר רֵקָׁש הָמַא
 ופ :ךיפ דע הָרְמְׁשְֶיניח ָךדסְּכ!ְךרְקִ יתבש--אָל

 יצ ֵָנְמֶא רו רַרְל :םִימָשּב בִַנ ךרֶָד הוהְי םֶקֹנְל
 ג ֵלָּלַה יִּכ םיַה ּודְמִע ּךיִטְּפְׁשִמְל :דֹמעִּתַו ץֶרַא ָּתְנּב
 95 םֶלועְל גיי יִּתְַבָ זא ְִׁשִעַׁש ךתְרֹות ילול :ךֶדְבִע
  יִּכ יִניִׁשה יִנֲאיּדַל :יִנְתיח םֶּבֵּכ ְךיֶרִָּּפ חַּכְׁשֶאראַל
 הצ :ןנֹובְתֶא ךיִתֹע יִנדְּבַאָל יִָׁשִר ןק יל :יִתְׁשָרָד ּךיֶדוּקפ
 9 -הְמ + :רֶאְמ ְּךתְוצִמ הָבָחְר ץֵק יִתיֵאָר הָלִכְּ-לְכָל

 -עֶג עֶנייַד ןעֶנְרעֶל לאָז ְּךיִא יִדְּכ .ןעֶטיִל
 ריִמ זיִא ליֹומ ןייד ןּופ הָּרֹוּת איִד 72 :ץעֶז
 דְנּוא רֶלאָג ןּופ דְנעֶזיֹוט איװ רעֶסעֶּב

 ןעֶּבאָה דְנעֶה עֶנייַד 78--י  :רעֶּבְליִז
 :תֹוָצַמ עֶנייִד ןעֶנְרעֶל לאָז ָּךיִא זַא דְנאַטְׁשְרעֶפ ריִמ ּביִג ,טייֵרְּבעֶנּוצ דְנּוא טְכאַמעֶג ְּךיִמ

 ְךיִא לייװ ,ןעֶהעֶז ָּךיִמ ןעֶלעוֶו אייֵז ןעוֶו ןֶעייֵרְפ ְּךיִז ןעֶלעוֶו ְּךיִד ןעֶטְכְראָפ םאָו איד 4
 -עֶג ןעֶנעֶז םיִטָּפְׁשִמ עֶנייֵד זַא ,ראַה ָא םייוװ ְּךיִא 79 :טְראָו ןייד ףיֹוא טְּפאָהעֶג ּבאָה
 זאָל ְּךיִד טעֶּב ְּךיִא 76 :טְגיִנייִּפעֶג טייֵהייֵרְט עֶנייֵד ןיִא ְּךיִמ טְסאָה אּוד דְנּוא .טְכעֶר
 עֶנייַד ןעֶזאָל 77 :טְכעֶנְק ןייֵד ּוצ טְראָו ןייַד ְךאָנ ןעֶטְסייֵרְט דֵסֶח ןייַד ְּךאָד ְּךיִמ
 ןיִא זיִא טְסּול עֶנייֵמ ןיִראָו ,ןעֶּבעֶל לאָז ְּךיִא זַא ,ןעֶמּוק ריִמ ּוצ ןעֶטייֵקְניִצְרעֶהְמְראַּב

 ְךיִמ ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו ,ןעֶרעוֶו טְּמְהעֶׁשְרעֶפ ןעֶלאָז עֶצְלאָטְׁש איִד 78 :הָרֹוּת עֶנייֵד
 :לְהעֶפעֶּב עֶנייֵד ןיִא ְּךאָנ טְכאַרְמ ְּךיִא רעֶּבָא ,טְכאַמעֶג גיִדְלוש ןעֶגיִל טיִמ טְסיִזְמּוא
 סאו איִד ְּךיֹוא דְנּוא ,ןעֶרְהעֶק ריִמ ּוצ ְּךיִז אָרֹומ ריִד ראַפ ןעֶּבאָה סאָָו איֵד ןעֶזאָל 9

 לאָז ְּךיִא יִדְּכ ,ץעֶזעֶג עֶנייֵד ןיִא ץְנאַג ןייז ץְראַה ןייֵמ זאָל 80 :עֶסיְִנייֵצ עֶנייֵד ןעֶסיִו
 ףאָה ְּךיִא רעֶּבָא ,ףֶליִה עֶנייִד ּוצ טְכאַמְׁש עֶלעֶז עֶנייֵמ 81--ב :ןעֶרעֶו טְמְהעֶׁשְרעֶפ טיִנ
 טְסעוֶו ןעוֶו ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,טְראָו ןייד וצ ןעֶטְכאַמְׁש ןעֶניֹוא עֶנייַמ 82 :טְראָו ןייֵד ןיִא
 ְּךיֹור םעֶד ןיִא לעֶנאָל ַא אי יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג ןיִּב ָךיִא ןיִראָז 83 :ןעֶטְסייֵרְט ְּךיִמ אּוד
 ,טְבעֶנְק ןייַד ןּופ געֶט איִד ןעֶנעֶז ליִפ איו 84 :ץעֶזעֶג עֶנייִד טיִנ ְּךיִא םעֶגְרעֶּפ ָךאָד
 ןעֶּבּורְנעֶג ןעֶּבאָה עַצְלאָטְׁש איִד 82 ? םִרעֶנאַו עֶנייַמ ןַא טֶּפְׁשִמ ןּוהְט אּוד טְסעוֶו ןעזֶו
 ,תָמָא ןעֶנעֶז תֹוצִמ עֶנייד עֶלַא 86 : הָרֹוּת עֶנייֵד ְּךאָנ טיִנ ןעֶנעֶז סאוָו ,ריִמ ראַפ רעֶּביִרְג
 ְךיִמ אייֵז ןעֶטְלאוָו טייקְגיִנייֵלְק ַא ןיֵא 87 :ריִמ ףְלעֶה ,רָקֶש טימ ָּךיִמ ןעֶנְלאָפְרעֶפ אייֵז

 -ךעֶד 88 :לְהעֶפעֶּב ןייֵד טְזאָלְרעֶפ טיִנ ּבאָה ְּךיִא רעֶּבָא ,רֶרֶע רעֶד ףיֹוא טְנעֶלְרעֶפ
 םיֹוא 89---ל :ליֹומ ןייַד ןּופ תּודְע םאָד ןעֶטיִה ָּךיִא לעֶז יֹוזַא ,רֶסֶח ןייֵד ְּךאָנ ְּךיִמ קיווק
 -לד ּוצ זיִא טייֵהייֵרְט עֶנייֵד 00 :לעֶמיִה םעֶד ןיִא טְראוָו ןייֵד טְהעֶטְׁשעֶּב ,ראַה ָא גיִּבִע
 ףאָנ ןְהעֶטְׁש אייֵז 01 :טְהעֶמְׁשעֶּב איִז דְנּוא דֶרֶע איִד טייֵרְּבעֶנְנָא טְסאָה אּוד ,תֹורֹוד
 טיִנטְלאָוְו הָרֹוּת עֶנייֵד ןעוֶו 92 :טְכעֶנְק עֶנייֵד ןעֶנעֶז עֶלַא ןיִראו ,םיִטָּפְׁשִמ עֶנייֵד ָּךאָנ טְנייַה
 ףיֹוא 93 :דְנעֶלֶע ןיימ ןיא ןעֶמּוקעֶגְמּוא גְנאַל ןיֹוׁש ְךיִא טְלאָוו יֹוזַא ,טְסּול עֶנייֵמ ןעֶזעוֶועֶ
 -ךעֶד ךיִמ אּזד טְסאָה אייֵז ךרּוד ןיראָו ,לְהעֶּפעֶּב עֶנייֵד ןעֶמעֶנְרעֶפ טיִנ ּךיִא לע גיִּבִע
 עֶנייִד טְׁשְראָפעֶג ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו ,ריִמ ףְלעֶה ָא ,ריִד ּוצ רעֶהעֶג ְךיִא 94 :טקיזוק
 רעֶּבָא ,ןעֶנְליִטְרעֶפ ּוצ ְּךיִמ יֵדְּכ טְראַוַועֶג ריִמ ףיֹוא ןעֶּבאָה םיִעָׁשְר איִד 92 :עֶלְהעֶּפעֶּב
 ָךיִא ּבאָה טייֵהְנעֶמאָקְלאַפ עֶלַא ּוצ 96 :םיִנְגייֵצ עֶנייֵד ףיֹוא ןעֶּבעֶג גָנּוטְכַא אּוהְט ְךיִא
 איו : = :טייַרְּב רֶהעֶז ןעֶנעֶז תֹוצִמ עֶנייֵד רעֶּבֶָא ,רֶנֶע ןייֵא ןעֶהעֶזעֶג

 בע
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 ִנמְּכְִּת יִבְוְאִמ :יִתְחיׂש איִה םֹוַהילְּכ ךֶחְרוח יִּתְבִלֶא 5
 ִכיִּתְלַּׂשה יִדְמלְמילְּכִמ :יל--איֵה םלֹועְל יִּמ ֶתֹוצִמ 5
 :יִּתְרעִנ ידְקִפ יִּק ןְּבְתֶא טנקְומ :יִל הֶחיֵׂש ֶתֹודִע ק

 :ףֶרֶבֶּד רֶמְׁשֶא ןעמל יִלְנִר יִתאָלְּכ עֶר חרא-לֶּכִמ יפו
 ִּכחַל יִצלמיהַמ :יִנתַרֹוה הָמַאייִכיִּתְר-אל ְךֶׁשּפְׁשִּמִמ

 ויִתאׂשְוּכ-לַע ןגּבתֶא ךיוקּפִמ :יִפָל ׁשֵכדִמ ּךתְרְמֶא 14
 :יִתְביִתְנל רֹואְו הֶּכְד יִלְנַרְל-ַכ  :רַקָׁש חַרֹאלְּכ הק
 -דע יִתְנַענ :ףְקְדִצ יִשְפְׁשִמ רֹמְׁשִל הָמָיקֲאויִּתעַּכְׁשִנ עז
 הָדְֹי אָנידְצְר יּפ תֹוָבְדִנ :ְךְרֶבְרִכ יִַח הָוהְי רֶאְמ 5
 :יִתְחַכׁש אָלְךֶחָרותְ דִמָתיּפכְבִׁשְִנ:יִנְרְמל ֶשּפְׁשִמו 5
 יתר יִּתְלַתְנ :יִתיִעָת אָ ְךידקִּפמויל חּפ םיִעָׁשְריְתִנ 1
 יִקִח תל יִּכָליִתְנ ּהִָּה יִּכִל ןִשְשיּכ םֶכֹעְל וו
 יב :יִּתְבָהָא ְָתדֹוְו ִתאְֵש םִּפִע :בֵקִע םָלועְל וי

 עמ יִנּמִמ וריִס ויִּתִָחי ּךרָבְדִל הֶּמֶא ינְמּו יִרְתִס יטק
 -לֵאְו הָיחאְ ָּךתְרִמאְכ יִנְכְמִס :יִהלֶא תֹוְצִמ הֶרְצֶאְו 15
 :דיִמָח ךְָּחִב הָעְׁשֶאְו הָעׁשְַאְו יִנְדְְס :יִרְבׂשִמ יִנְׁשיִבְּת :וז
 םיִּנִס :םֶתיִמְרַּת רֶקָׁשיִּכ וֵקְחִמ םיִנוׁש-לְּכ ָתיִלָס 1
 רֶמְס !ךיֶתֹדִע יִּתְבַהָא ןֹכָל ץֶרָא-יְׁשר-לֶכ ָתֵבְׁשַה ?ק
 טָּפְׁשִמ יִתיִׂשָע  :יִתאדָיְךֶּפְׁשִמַמויִרָׂשְב ָּךֶחַּפִמ יי

 יִנקְׁשעַײלַא בטל ְךְרְִע בע :יקְשְֶל יִחיִגִהילַּ קֶדְֶו
 שע הׂשָע ּ!ּףְקְדִצ תֶרֶמַאֹליךֶתְִׁשיליֵלָּכ יניֵע :םיִדָז 124
 הָעְראויִניִבַה יָא-ךְדֶבֹע :ינהמל קו ךֶלְִֶכ ְךדְבִעהִק
 ןְכילִע !ּדֶחֶרִֹּת ּרֵּפַה הֹוהיֵל תֹוָשֵעַל תֶע :יֵתֹדִע עז
 ילָכ יִדקפילְּכ ! ןֵּכילע :יָּפִמּו בֶהְזִמ ךֶתֹוצִמ יִּתְבַהָא 155
 ְךתֹוְע תֹאָלְּפ  :יִתאִָש רֶקָׁש חַרָאלְּכ יִּתָרׁשִי 5
 !םיִיחפ ןיִּבִ ריִאְילבְדיחַתְפ :יׁשְפִנ םִתָרְנ ביל לק

 טיק םילהזו

 ןעֶצְנאַג םעֶד .הָרֹוּת עֶנייֵד ְּךיִא ּבאָה ּביִל
 :בֶנּוטְכאַרְמעֶּב עֶנייֵה איז זיִא גאָט
 טְכאַמעֶג רעֶנּולְק ְךיִמ טְסאָה אּוד 8
 ןיִראוָו ,תֹוצִמ עֶנייד ָךְרּוד דְנייַפ עֶניימ איוו
 ןיִּב ְךיִא 99 :ריִמ טיִמ גיִּבִע ןעֶנעֶז אייֵז
 ָךיִא לייוו ,םיִדְמִלִמ עֶנייֵמ עֶלַא ןּופ רעֶנּולְק
 ןיִּב ְךיִא 100 :עֶסיִנְגיוִצ עֶנייד ןיִא טְכאַרְט

 ָךיִא לייוװ ,םיִנְקִז איִד איו רעֶניִדְנעֶטְׁשְרעֶפ
 ּבאָה ְּךיִא 101 :לְהְעְפעֶּב עֶנייֵד טְלאַה
 ןעֶכיִלְטיִא ןּופ ןעֶטְלאַהעֶנְקיִרּוצ םיִפ עֶנייֵמ
 ןייד ןעֶמיִה לאָז ְךיִא יִדְּכ ,געוֶו ןעֶטְכעֶלְׁש
 -עֶגְּפֶא טיִנ ְּךיִמ ּבאָה ְּךיִא 102 :טְראוָו
 אוד ןיִראוָו ,םיִטָּפְׁשִמ עֶנייֵד ןּופ טְרְהעֶק
 -עֶז םיִז איוז ַא 108 :טְרְהעֶלעֶגְּךיִמטְסאָה
 ּוליִפֲא !ןעֶמיֹוג ןייֵמ ּוצ רעֶטְרעוֶו עֶנייֵד ןעֶנ
 ָךְרּוד 104 !ליֹומ ןייֵמּוצ גיִנאָה איוִו רעֶמיִז
 דְנאַטְׁשְרעֶפ ּךיִא גירק עֶלְהעֶפעֶּב עֶנייֵד
 -לאַפְןעֶכיִלְטיִא דְנייַפ ְּךיִא ּבאָה רעֶּביִראָד
 ַא זיִא טְראוָו ןייֵד 102--בנ :בעוֶו ןעֶש

 ףיֹוא טְכיֵל ַא דְנּוא םיִּפ עֶנייֵמ ּוצ ּפְמאַל
 ןעֶריֹואוְוְׁשעֶג ּבאָה ְּךיִא 106 :נעֶטְׁש עֶנייֵמ
 לעוֶז ְּךיִא זַא ,ןייֵז םִיַקְמ סֶע לעוֶו ְּךיִא דְנּוא

 ילַא-הנּפ יִּתְבִאְי ְךיֶתֹוָצְמִל יִּכ הָּפְאְׁשאְו יִּתְרִעַפ יִּפ ְךיִא 107 :םיִטֶּפְׁשִמ עֶטְכעֶרעֶנייֵד ןעֶטְלאַה
 קיווקְרעֶד ,ןראה ָא טְגאָלְּפעֶג רֶהעְז ןיִּב לֵא-הנמ ִּתְבִאָי ןא ציל יג טז ": ."'ה 27 2

 רֶהעֶל דְנּוא ,ראַה ָא ,ליומ ןיימ ןּופ גְנּוגיִליוִועֶּב איִד ןָא םעֶנ 108 :טְראָו ןייד ְּךאָנ ְּךיִמ
 ּבאָה ְּךיִא רעֶּבָא ,דְנאַה עֶנייֵמ ןיִא גיִדְנעֶטְׁש זיִא ןעֶּבעֶל ןייֵמ 100 :םִטָּפְׁשִמ עֶניִד ְּךיִמ
 ,ריִמ ראָפ ץעֶנ ַא טְנעֶלעֶנ ןעֶּבאָה םיִעָׁשְר איֵד 110 :!םיִשָּפְׁשִמ עֶנייֵד ןעֶסעֶנְרעֶפ טיִנ
 עֶנייֵד ּתיִשרֵיעָנ ּבאָה ָּךיִא 111 :לְהעֶפעֶּב עֶנייֵד ןּופ טְריִאְרעֶפ טיִנ ְּךיִמ ָּךיִא ּבאָה ְךאָד
 -עֶג ּבאָה ְךיִא 112 :ץְראַה ןייֵמ ןּופ דייֵרְּפ איד ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָו .גיִּבִע ףיֹוא עֶסיִנְגייֵצ
 ְךיִא 118--ם : דֶנֶע םעֶדּוצ זיִּב ,אֹוי ,גיִּבִע ףיֹוא ץעֶזעֶנ עֶנייִד ןּוהְט ּוצ ץיִראַה ןייֵמ טְכייֵג
 הָרֹוּת עֶנייִד רעֶּבָא ,(ןעֶקְנאַדעֶג עֶטְבעֶלְׁש ןעֶּבאָה סאָונ ןעֶלְפייווְצ סאָו איִד דְנייֵפ ּבאָה
 ףאָה ְּךיִא ,גְנּוציִׁשעֶּב עֶנייֵמ דְנּוא םיִנעֶנְראָּבְרעֶפ עֶנייֵמ טְזיִּב אּוד 114 :ּביל ְךיִא ּבאָה
 לעֶז ְךיִא ןיִראָו ,טייֵל עֶטְכעֶלְׁש רֶהיֵא ריִמ ןּופ ּפָא ְָּךייַא טְרְהעֶק 115 :טְראָו ןייַד ףיֹוא
 ךיִמ זאָל דְנּוא ,טְראוָו ןייד ְּךאָנ רעֶטְנּוא ְּךיִמ ןְהעֶל 116 :טאָג ןייֵמ ןּופ תֹוצמ איִד ןעֶטיִה
 רעֶּטְנּוא ָךיִמ ןְהעֶל 117 :גְנּונעֶפאָה עֶנייַמ ןּופ ןעֶרעוֶוטְמְהעֶׁשְרעֶפ טיִנ ָּךיִמ זאָל דְנּוא ,ןעֶּבעֶל
 אוד 118 :ץעֶזעֶנ ןייַד ןיא ןייַז קַסֹוע דיִמָּת לעוֶז ָךיִא דְנּוא ,ןעֶרעֶו ןעֶפְלאָהעֶג ָךיִא לעֶז יֹוזַא
 -עֶגיִרְמעֶּב עֶרייֵז ןיִראָו ץעֶזעֶנ ןייד ןּופ ןעֶריִאְרעֶּפ ְּךיִז ןּוהְט סאָו עֶלַא ןעֶטעֶרְטּוצ טְסאָה
 איז יֹוזַא דֶרֶע רעֶד ןּופ םיִעָׁשְר עֶלַא טְרעֶמְׁשְרעֶפ טְסאָה אּוד 119 :טייֵהְׁשְלאַפ זיִא אייֵר
 עֶנייֵד ןעֶנעוֶו ןּופ טְרעֶטיִצעֶג טאָה ׁשייֵלְפ ןייֵמ 120 :עֶסיִנְגייֵצ עֶנייֵד ְּךיִא ּביֵל םּוראָד ,תָלֹוסְּפ
 טָּפְׁשִמ ןּוהְטעֶנ ּבאָהְּךיִא 121---ע : םיִטַּפְׁשִמ עֶנייֵד ראַפ אָרֹמ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,טְכְראָפ
 ּבֶרָע אייֵז 122 :רעֶּביֹור עֶנייֵמ ּוצ ןעֶזאָלְרעֶּביִא ּטיִנ ְּךיִמ טְסְלאָז אּוד ;טייקְניִטְכעֶרעֶג דֵנּוא
 עֶנייֵמ 128 :ןעֶקיִרְדְרעֶטְנּוא עֶצְלאַּמְׁש איִד טיִנ ְּךיִמ ןעֶזאָל ,ןעֶטּוג םעֶד ּוצ טְכעֶנְק ןייַד ראַפ
 -עֶג עֶנייִד ןּופ טְראוָו םעֶד ןעֶנעוֶו ןּופ רֶנּוא ףְליִה עֶנייַד ןעֶנעוֶו ןּופ טְנעֶלְרעֶפ ןעֶרעו ןעֶניֹוא
 :ץעֶזעֶג עֶנייֵדָּךיִמ רֶהעֶל דְנּוא ,דאָנְג רעֶנייֵד ְּךאָנ טְכעֶנְק ןייַד טיִמ אּוהְט 124 :שייֵקְניִטְכעֶר
 :עֶסיִנְנייֵצ עֶנייַד ןעֶסיוִו לאָז ְּךיִא יִדְּכ ןְהעֶטְׁשְרעֶפ ְּךיִמ ְּךאַמ טְכעֶנְק ןייד ןיִּב ָּךיִא 5
 :הָרֹוּת עֶנייַד טְרעֶטְׁשְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָז ,ןּוהְט ּוצ ראַה םעֶד ראַפ טייַצ זיִא םָע 6
 םּוראָד 128 :דְלאָגְנייַּפ דְנּוא דְלאָנ איו רֶהעֶמ תֹוָצִמ עֶנייֵד טְּביִלעֶג ָּךיִא ּבאָה םּוראָד 7
 דְנייֵפּבאָהָךיִא רעֶּבָא ,טְכאַרְטעֶּבטְכעֶר ראַפ עֶלַא עֶלְהעֶפעֶּב עֶנייד ןּופ עֶכיֵלְטיִא ְּךיִא ּבאָה
 טּוהט רעֶּביִראַד ְּךיִלְרעֶדְנּואוְו ןעֶנעֶז עֶמיִנְנייֵצ עֶנייַד120--פ  :עֶז ןעֶׁשְלאַפ ןעֶכיֵלְטיִא
 טעֶנ םֶע ,ןעֶטְכייֵלְרעֶדטּוהְט טְראָו ןייַד ןּופ ןעֶכאַמְּפיֹוא םאָד 130 :ןעֶמיִה עֶלעֶז עֶנייֵמ אייֵז
 לאָז ְּךיִא יִדַּכ ליּומ ןייֵמ טְכאַמעֶנְפיֹוא ּבאָה ְךיִא 191 :עֶניִטְלעֶפְנייַא איִד ּוצ דְנאַטְׁשְרעֶפ
 ריִמ ּוצ םּוא ךיד רֶהעֶק 132 :תֹוצִמ עֶנייֵד ּוצ טְסּול ּבאָה ָּךיִא ןיִראָו ,ןעֶמעֶשָא

 דנוא

 66 / יי טי

 יו עי



 טיק םילהת
 וצ טָֹּפְׁשִמ םעֶד ְּךאָנ ;ְךיִמ גיִלעֶוְטייֵל דנּוא
 -םעֶפעֶּב 133 :ןעֶמאָנ ןייֵד ןעֶּביִל סאוָו איִד
 זאָל דנּוא ,טְראָו ןייֵד ְךְרּוד טיִרְט עֶנייֵמ גיט
 -עֶג ריִמ רעֶּביִא טייֵקְגיִטְכעֶרעֶנְמּוא עֶנייֵק
 איִד ןּופ ְּךיִמ זעֶלְרעֶד 194 :ןעֶניִטְלעוֶו
 ךיִא לע יֹוזַא ,ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ אייֵרעֶּביֹור
 םיִנָּפ ןייֵד ְּךאַמ 135 :לֶהעֶפעֶּב עֶנייֵד ןעֶטיִה

 ְךיִמ רֶהעַל דְנּוא ,טְכעֶנְק ןייד ןעֶטְכייֵלְרעֶד
 ןעֶניִר רעֶסאוַו ןעֶכייֵמ 186 :ץעֶזעֶג עַנייֵד
 -יֵה אייֵז לייו ,ןעֶניֹוא עֶנייֵמ ןּופ רעֶטְנּורַא
 טְזיִּב אוד 187---צ :הָרֹוּתעֶנייַדטיִנ ןעֶט
 -עֶז םיִּטָּפְׁשִמ עֶנייֵד דְנּוא ,ראַה ָא טְכעֶרעֶג
 עֶסיִנְגייֵצ עֶנייֵד 138 :יִטְראַפְטְכעֶר ןעֶנ
 -עֶג ןעֶנעֶז ןעֶמאָּבעֶג טְסאָה אּוד עֶכְלעוֶו
 הָאְנַק ןיימ 139 :אייֵרְמ רֶהעֶז דְנּוא טְכעֶר
 דְנייֵפ עֶנייַמ לייוו ,ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ ְּךיִמ טאָה
 עֶנייַד 140 :טְראו ןייד ןעֶסעֶגְרעֶפ ןעֶּבאָה
 דְנּוא ,טְרעֶטייֵלעֶג רֶהעֶז ןעֶנעֶז רעֶטְרעֶו
 גֵנוי ןיִּב ָּךיִא 141 :סֶע שֶּביִל טְכעֶנְק ןייֵד
 טיִנ ּבאָה ְּךיִא רעֶּבָא ,טעֶטְכַאְרעֶפ דָנּוא
 עֶנייֵד 142 :עֶלְהעֶפעֶּב עֶנייֵד ןעֶסעֶגְרעֶפ

 -בעֶרעֶג עֶגיִּבֶע עֶנייֵא זיִא טייֵקְניִטְכעֶרעֶג
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 1 ילֵאָוךתְרִמֹּבןֵכָה יִמָעַפ :דמְׁש יִכָהְאל טָּפׁשִמִּכ יו
 154 :ףיֶדַּּפ הָרָמְשֶאְוםֶהֶא קָׁשְעַמ יִנְַּפ :ןָָא-לְכיִּביטלְׁשַּ
 הל יְְו םמנְלַּפ :ךִקְח-תַאינְֹמלְו ךדְבעֶב ְּאָה נפ
 ופז רֶׁשָיו ָהוהְי הָּתַא קיִּדִצ  דַתְרֹות ּורְמָׁשאל לא יי
 1 יֵנְתִתְּמִצ :דָאֶמ הָנּומֲאָו ךיִתֹרֵע קֶדצ ָתיְִצ :דִטְּפְשִמ
 ק רֹאְמ ְּךֶֶרְמַא הּפּורְצ :יִרצ ּיִרָבְד וחְכַׁשיּכ יִתְאְנִק
 ּז :ִּתְחַָׁש אָל ְךיֶקּפ הזו יִכנָא ריעְצ :הָבַהָא ְךְּבעו
 113 יִנֲאְצִמ קוצמּדרִצ :!תֶמָא ּךתֶרֹתְו םָלֹועְל קִדָצ ָּךְתֶקְדְצ
 144 :הָיהֶאְ ינניִבַה םֶלֹועָל ּךיֶתֹוֲָע קֶדֶצ :יִעְׁשַעַׁש ךיתֹוצמ

 ןא ךיִתאָרְק הָרּצִא קח הָודְי יע בֶלילָכִב יִתאֵרָק
. + 

 גאז הָעׁשַאָו ףׁשנִב יִּתְמַדִק :ךיִתֹע הֶרִׁשִאְ יִנְיִׁשִח
 145 ;ְךֶתָרְמֶאְּבַחיֵׂשָל תוְמׁשַא יניֵע ומדק :יְִלַחָךִרְבְרל
 15 יִפדְרּובְרָק :יִח ךְשְֶּׁשִמְכ הֶוהְ ךְֵּכַחְכ הָעְמִׁש ילוק
 נג ֶתֹוְצַמ-לָכְו והְי הָּתַא בֹוָרָק :ּוקָחְר ְּךְָרֹּתִמ הּמִ
 152  ּ!םֶּתְרַמְי םֶלֹועְל יּכ ּךיִתֹדעַמ יִּתְעַדָו םֶדָק :תֶמא
 151 יֵביִר הָביִר ּיִּתְַכָׁש אֵל ףְתָרֹותְּכיִנְֲַחְו ינעיהַאַר
 הנק ָּקְייֵּכ הָּוׁשִיםיִעְׁשְרִמ קָֹחְר :יניח ּתָּמַאְל יִנְֶאָנּו
 121 םיּבַר :יִַח ּךְֶּפְׁשִּכ וי םיִּבַ ְּךימַחָר .:ּושָרָד אֵל
 158 הָטָטוקְתֶאָ יד ִתוָאָר :יִתיִטְנ אֵֶעודעמיִרציִּפְִר
 59 יִּתְבָהא ְךיֶדִפיִּכ האָר :ּורְמִׁש אֵל ּךֶתֶרֶמִא רֶׁשֲא
 םק -ילָּכ םֶלועָלּו תַמַא ְְרָבּׁשאִר :יִגֵח ךדִַהְּכ הָוהְי
 גאג דחּפ ךיֶרָבְִּמּו םוח יִנפְדִר םיִרָׂש :קִצ טֶּפְׁשִמ
 163 רַקְׁש :בֶר לֶלָׁש אּצֹומְּכ ּךֵחְרַמֲא-לַע יִכֲֹא ׂשָׂש :יִּבִל
 1 יִּתְלּלִה םֹויַּב עַבֶׁש :יִּתְבִהֶא ּתָרֹוּת הֶבֵעתַאְויִתאֵנָׂש
 הסקֹומָל ןיאְ ךֵתרוחיִבַהָל בר םיַלָׁש קד יֵטְפְׁשִמ לע
 :תַמָא זיִא הָרֹוּת עֶנייֵד דְנּוא ,טייקנימ גאז הָרְמִׁש :יִתיִׂשָעךיֶתֹוְצִמּוהָוהיְַּתֶּושיִליִּתְרַּבִש :לשְכִמ

 ְךיִמ ןעֶּבאָה טְפאַׁשְנְנֶע דְנּוא תֹורָצ 2 וי יִּכךִתדעו יִרקִפיִּתְַמָׁש :רֶָאמ םֶבָתְֶוֵתֹדע שש י.י אה תטאטהוש דומא חורש
 גיִּבַע ףיֹוא ןעֶנעֶז עֶסיִנְגייֵצ עֶנייֵד 144 :טְסּול עֶנייֵמ ןעֶנעֶז תֹוצִמ עֶנייֵד רעֶּבא ,ןעֶפאָרְטעֶגְנָא
 ןעֶפּורעֶג ּבאָה ָּךיִא 145---ק ;ןעֶּבעֶל לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ןְהעֶטְׁשְרעֶפ ְּךיִמ ּךאַמ ,טְכעֶרעֶג
 ְךיִא 146 :ץעֶזעֶג עֶנייֵד ןעֶטיִה לעוֶז ָּךיִא ,ראַה ָא ,ריִמ רעֶּפְטִנֶע ,ץְראַה ןעֶצְנאַג ןיימ טיִּמ
 ףיֹואהעֶמׁש ְךיִא 147 :עֶסיִנְגייִצ עֶנייֵד ןעֶטיִה ְּךיִא לעוֶז יֹוזַא ,ריִמ ףֵלעֶה ,ןעֶפּורעֶג ָּךיִד ּבאָה
 ןעֶגיֹוא עֶנייֵמ 148 :םֶראָ ןייד ףיֹוא טְפאָהעֶנ ּבאָה ָּךיִא ,(עֶמעֶּבנ אייֵרְׁש דְנּוא גאָט ראַפ
 לֹוק ןייֵמ רעֶהְרעֶד 140 :טְראו ןייַד ןיִא ןעֶקְנעֶדּוצְכאָנ ָךאוַו-טְכאַנ רעֶד ןיִא ףיֹוא ןעֶכאַוַו

 ְךאָנ ןעֶגאָי םאוו איֵד 120 :ְךיִמ קיִוְקְרעֶד םיִטָּפְׁשִמ עֶנייֵד ָּךאָנ !ראַה ָא ,רֶסֶח ןייֵד ָּךאָנ
 :הָרֹוּת עֶנייֵד ןּופ טְרעֶטייווְרעֶד ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא ,טְנְהעֶנעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה םעֶטְכעֶלׁש
 ןיֹוׁש ּבאָה ְּךיִא 122 :תֶמֶא ןעֶנעֶז תֹוצִמ עֶנייֵד עֶלַא רעֶּבָא ,טְנעֶהאָנ טְזיִּב ראַה ָא אּוד 1
 -ָנּורְגעֶג ןָא גיִּבִע ןּופ אייֵז טְסאָה אּוד ןיִראָו ,עֶסיִנְגייֵצ עֶנייֵד ןּופ טְסּואוְועֶג רעֶהיִרְפ ןופ
 -ךעֶּפ טיִנ ּבאָה ְּךיִא ןיִראו ,ליִצַמ ְּךיִמ אייֵז דְנּוא ,דְנעֶלֶע ןייֵמ ןָא העָז 183---ר :טעֶד
 ןייד ְּךאָנ ְּךיִמ קיוװְקְרעֶד ;ְּךיִמ זעֶלְרעֶד דְנּוא ,גירְק ןייַמ אּוד גירק 154 :הָרֹוּת עֶנייֵד ןעֶסעֶנ
 עֶנייַד טְשְראַפעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז לייֵװ ,םיִעָׁשְר איִד ןּופ טייוֵו זיִא ףֶליֵה איִד 159 :םָראו
 עֶנייֵד ְּךאָנ ְּךיִמ קיוִוְקְרעֶד !ראַה ַא ליִּפ ןעֶנעֶז ןעֶטייֵקְגיִצְרעֶהְמְראַּב עֶנייֵד 196 :ץעֶזעֶג
 ְךיִמ ּבאָה ְּךיִא רעֶּבֶא ,דְנייַפ עֶנייֵמ דְנּוא םִרעֶנְלאַפְרעֶפ עֶנייֵמ ןעֶנעֶז עֶליִּפ 127 :םיִטַּפְׁשִמ
 ָךיִא דְנּוא ָעייֵרְמעֶנְמּוא איִד ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא 128 :עֶסיִנְנייַצ עֶנייֵד ןּופ טְגייֵנעֶגְּפָא טיִנ
 -עָנ ּבאָה ְךיִא איו העָז 129 :טְראוָו ןייֵד טיִהעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז לייוו ,טְמעֶרְנעֶג ְּךיִמ ּבאָה
 תֶמֶא זיִא טְראוָו ןייֵד 160 :ךיִמ קיווְקְרעֶד דֶסֶח ןייֵד ְּךאָנ !ראַה ָא עֶלְהעֶּפעֶּב עֶנייֵד טְּביִל
 איד 161--ש :טְכעֶרעֶג םיִטָּפְׁשִמ עֶנייֵד ןעֶנעֶז ןָא גיִּבִע ןּופ דְנּוא ךָא גְנאַפְנָא ןּופ

 :טְראָו ןייד ראַפְּךיִז טְכְראָפ ץֶראַה ןייֵמ רעֶּבֶא ,טְגאָועֶגְכאַנ טְסיִזְמּוא ְּךיִמ ןעֶּבאָה ןעֶטְׁשְריִפ
 :ּביֹורְקאַז ליִפ טְניִּפעֶג סאוָו רעֶנייֵא איו יֹוזַא ,טְראוָו ןייַד רעֶּביִא טייֵרְפעֶג ָּךיִמ ּבאָה ְּךיִא 2
 ;ּביִל ָּךיִא ּבאָה הָרֹוּת עֶנייֵד רעֶּבָא ,ןעֶניִל גיִדְריוִוְמּואְרעֶפ דְנּוא דְנייַפ ּבאָה ךיִא 5
 םֹולָׁש ליִפ 165 :םיִטָּפְׁשִמ עֶטְכעֶרעֶג עֶנייֵד ןעֶגעוֶו ָּךיִד ְּךיִא ּביֹול גאָמ ןיִא לאָמ ןעֶּביִז 4
 :ןְלעֶביֹורְטְׁש טיִנְראָג אייֵז טעֶו םִע רֶנּוא הָרֹוּת עֶנייֵד ןעֶּביִל סאָו איִד ןעֶּבאָה
 :תֹוצַמ עֶנייֵד ןּוהְמעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא !ראַה ָא ףֶליִה עֶנייֵד ּוצ טְפאָהעֶג ּבאָה ךיִא 6
 :טְּביִלעֶג רֶהעֶז אייֵז ּבאָה ָּךיִא דְנּוא ,עֶסיִנְנייֵצ עֶנייֵד טיִהעֶג טאָה עֶלעֶז עֶנייֵמ 7

 ךיא 8



 םילהת 1078

 ָךֶרֶבְדִּכ הָוהְי ךנְפִל יֵתנִר בֶהְקִּת יד יִכְרְדלָכ
 הָנעַּבּת :ינליִּצַה ךֶתַרְמַאְּכ ְִפִל יִתְנחְת אֹוִבְּת ייֵניִבַה

 יִכ ךֵתְרְמִא יִנֹׁשְל עֵת יקח יִנְָמִלְת יִּכ הָלִחְּתיִתְפִׂש ודנ
 יִּתְרָחב קי יִּכ יע ּךֶדָיהְּת :קֶדָצ ְּךיִת ןצמ"לְכ 13
 יִשְפָנייִחְּת :יָעׁשַַׁש ּךֶָרֹתְו ההְי ָךתשיִל תְכאְת ;

 ח + ײז =

 שב רַכָא הָׂשְּכ יִתיְֹּת :ינְַי פו ְךְֵלַהְתּ
 יְִחַכש אֵל ומי הב
 כק =

 הָוהְי :יִננעיו יִתאָרְק יִל הָתָרְצַּכ ה;ה--לֶא תֹלֲעַגַה דיִׁשֲא 2 =ק
 ךל ןַּתידהמ :הָיִמְר זשלמ ר רֶקָׁשתַפְׂשִמ יִשְפנ הָליֵצַה 3
 לח םָּכ םיִנונְׁש רֹוָּבִנ יֵצִח :הימְר ןִׁשֵל ךל ףיֹידהַמּו 4
 :רֶדֵק ילקאדםע תנכ ךׁשמיתהערב לח םיִמָתְר ה
 ִכו :םלָשינא :םוִלָׁש אנש םִע יִׁשְפַנ ּהָל-הָנְכָׁש תַּבַר ?

 :הָמָחְלִמַל הָּמִה רמדֵא

 אס .ָאככ
 בי ןיאמ םיִהָהָהילֶא יִניֵע אָּׂשֶא תוִלְעַמַל לֶׁשֵא
 א תיילַא :ץֶרֶאְו םִיָמָׁש הֵׂשֹע הָוהְי םָעֵמ יז }

 :לָאָרְִי רמּוׁש ןֵשִי אלו םוָנראָל ָהנַה :ְךֶרְמִׂש שנָי
 ׁשֶמָּׁשַה םֶמֹוי א מו ְךיילַע ךלֶצ הָוהְי ּדַרְמְׂש ההְיה :

 רֹמׁשִי עֶרילְּכמ ךרֶמְׁשִי היהְי :הליֵלב חָדָת הֶּכָכ
 ;םֶלועדעי הָנִמ ךאובו ָךְתאציִמְׁשִי הזו הָוהְי שפת

 םכק -=
 :ךלנ הָוהְי תיֵּב יִל םיִרְמאִּב ִּתְחַמָׂש ְךֶוָדְל תֹולֲעָּמַה רשֲא

 הָינְּבַה םלָׁשורְי :םַלָׁשורְי ךיר רעב ועלנר זה תֹודְמע
 בְשָו הָמָׁש יִּכ :הָוהְי סעל ז | תוליהל לארשיל תיִֵמ ה הָי-יטְבׁש םיטָבְׁש ּלְע םֶׁשֶׁש :וָּדְחַי דבש הק 4
 םַלָׁשּורְי םֹולָׁש ּולֵאָׁש :דֶזִד תיֵבָל תיַֹסַּכ טפשמל תֹוָאְסִכ 5

 בכק אכק כק טיק
 דְנּוא לְהעֶפעֶּב עֶנייֵד טיִהעֶנ ּבאָה ְּךיִא 8
 ןעֶגעוֶו עֶנייֵמ עֶלַא ןיִראָו ,םיִנְגייֵט עֶנייד
 ןייֵמ זאָל 169---ת ;ריִד ראָפ ןעֶנעֶז
 !ראַה ָא ,ריִד ראָפ ןעֶנְהעֶנעֶג טעֶּבעֶנ

 :טְראָו ןייד ְּךאָנ ןְהעֶטְׁשְרעֶפ ְּךיִמ ְּךאַמ
 ןעֶמּוק ריִד ראָפ טעֶּבעֶג ןייֵמ זאָל 0
 עֶנייֵמ 171 :טְראָו ןייד ְּךאָנ ליִצַמ ְךיִמ אייֵז

 ןיִראָו ,ּביֹול ןעֶדעֶר םיֹורַא ןעֶלעוֶו ןעֶּפיִל
 :ץעֶזעֶג עֶנייַד ןעֶרְהעֶל ָּךיִמ טְסעוֶו אּוד
 ,טְראָו ןייד ןעֶדעֶר טעוֶו גְנּוצ עֶנייֵמ 2
 :טְכעֶרעֶג ןעֶנעֶז תֹוְצִמ עֶנייֵד עֶלַא ןיִראָו
 -לעֶה ּוצ ריִמ ןייַז דְנאַה עֶנייֵד זאָל 3

 טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו ,ןעֶפ
 טְסּולְגעֶג ּבאָה ְּךיִא 174 :לְהעֶפעֶּב עֶנייֵד
 הָרֹוּמ עֶנייַד דְנּוא ! ראַה ָא ףְליִה עֶנייֵד ּוצ
 -עֶל ּבייַל ןייֵמ זאָל 5 :טְסּול עֶנייֵמ זיִא
 םיִטָּפְׁשִמ עֶנייַד דְנּוא ןעֶּביֹול ְּךיִד דְנּוא ןעֶּב

 ְךיִמ ּבאָה ְּךיִא 176 :ןעֶפְלעֶה ריִמ ןעֶלאָז
 -עֶל ןעֶריֹולְרעֶפ ַא איו יֹוזַא םֶריֵאְרעֶפ

 -ךעֶפ ָּךיִא ןיִראָו טְכעֶנְק ןייֵד ךּוז .עֶלעֶמ
 ; תֹוצִמ עֶנייֵד טיִנ סעֶג

 כק םילהת
 ראַה םעֶד ּוצ---ןעֶּפעֶרְט איד ןּופ דיִל ַא 1
 בֶנָע ריִמ ויִא םֶע ןעוֶו ןעֶפּורעֶג ָּךיִא ּבאָה

 עֶׁשְלאַפ ןוֿפ ׁשֵפָנ ןייֵמ ליִצַמ אייֵז !ראַה ָא 2 :םְרעֶפְטְנֶעעֶנ ריִמ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶנ
 ןעֶמ לאָז םאוָו דְנּוא ?ןעֶּבעֶג ריִד ןעֶמ לאָז סאָו 3 :בָנּוצ עֶׁשְלאַפ ַא ןּופ דְנּוא ,ןעֶּפיִל
 -יֵלְנ טיִמ ,רֹוּבִנ ַא ןּופ ןעֶלייֵפ עֶטְפְראַׁשעֶג 4 ?גְנּוצ עֶׁשְלאַפ אּוד ןּוהְט רֶהעָמ ָּךאָנ ריִד
 :ןעֶליֹוק עֶדְנעֶה

 ַא טְניֹואוְועֶנ ּבאָה דְנּוא
 זפניד =
 == = יו

 :הָמָח ְלֶמ ַא ּוצ אייֵז ןעֶנעֶז יֹוזַא
 ָא ,םֹולָׁש ראַפ ןיִּב ְּךיִא 7 :םֹולָׁש דְנייַפ ןעֶּב אָה .םאוָו איד טיִמ

 ָּדְׁשִמ ןיִא ןעֶמְלאַהעֶנְפיֹוא ְּךיִמ ּבאָה ְּךיִא סאָד ,ריִמ זיִא על ָא 5
 -עֶג גְנאַל ןיֹוׁש טאָה עֶלעֶז עֶנייַמ 6 :רָדֵק ןּופ ןעֶטְלעֶצעֶג איִד ן

 ,רעֶר ְךיִא ןעוֶו רעֶּבָא

 אכק םילהת
 ןעֶּפעֶרְט איִד ןּופ דיִל ַא 1
 ?ףֶליִה עֶנייַמ טְמּוק
 5 :ךֶרֶע איִד דְנּוא לעֶמיִה
 םאָו רעֶד ,ןעֶרעֶו
 טיִנ דְנּוא ןְלעֶמיִרְד טיִנ טעֶֶד

 ןעֶטאָׁש ןייַד זיא
 דָנוא גאָט איייֵּב

 ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶלַא

 :ןעֶפאָלְׁש

 -י . א, =

 ןו= ןאַי יי

 :ןְלעֶמיִרְד טיִנ טעֶו ָּךיִד טיִה
 ראַה רעֶד ,רעֶטיִה ןייַד זיִא ראַה רעֶד

 :דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵד ףיֹוא
 :טְכאַנ אייַּב טיִנ ָךיֹוא הָנָּבִל איִד

 8 ּ!!ׁשֵפָנ ןייַד ןעֶטיִה טעֶװ רֶע
 :טייקְניִּבע ןיִא זיִּב דְנּוצַא ןּופ ,ןעֶמּוקְנייַרַא ןייַד דְנּוא ןְהעֶנְסיֹורַא

 אוו ןופ ?גְרעֶּב איִד ּוצ ןעֶניֹוא עֶנייֵמ ןעֶּבעֶהְפיֹוא ָּךיִא לאָז
 םעֶד טְכאַמעֶנ טאָה םאָװ ,ראַה םעֶד ןּופ טְמּוק ףֶליֵה עֶנייַמ 2

 טְשְטיִלְגעֶגְסיֹוא לאָז םּופ ןיימ זַא ןעֶּבעֶגּוצ טיִנ טעֶו רֶע
 לֵאָרְׂשִי טיִה םאָו רעֶד העָז 4

 ןעֶנאָלְׁש טיִנ ְּךיִד טעוֶו ןּוז איֵד 6
 -עַּב ָּךיִד טעֶו ראַה רעֶד ?

 טעוֶו ראַה רעֶד

 בכק םילהת
 ןּופ דיִל ַא 1
 ריִמ ּוצ

 ןּופ---ןעֶּפעֶרְט איֵד
 נא

 2 :ראַה םעד ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ ןְהעֶנ רעֶמאֵל {=-+* אָזעַה
 טאָה ןעֶמ ןעוֶו טייֵרְפעֶג ָּךיִמ ּבאָה ְּךיִא---דַוָד

 םיִּפ עֶרעֶזְנּוא
 יֹוזַא טְעיֹוּבעֶנְפיֹוא זיִא םִיַלָשּורְי 8 :םִיַלָׁשּורְי ָא ,ןְרָעיֹוט עֶנייַד ןיִא ןְהעֶטְׁש ןעֶלעֶדֶו

 ןיִא זיִא םאָװ טאָטְׁש ַא אי
 ןּופ םיִטָבְׁש איִד .םיִטָבִש איִד ףיֹורַא

 :טאָב ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶּביֹול ּוצ יִדַּכ
 מָמְׁשַמ ןּופ ןעֶלּוטְש-ןיֹורט איד
 רעֶדָא טנעֶרְפ 6 :דַזָד ןּופ

 :טְפעֶהעֶּב ןעֶמאַזּוצ ְָּךיִז
 ,לֵאָרְׂשִי ּוצ תּודֵע ןייֵא ראַפ ראַה םעֶד

 ןעֶלּוטְׁש-ןיֹורְט איֵד
 םעֶד ראַפ (םעֶטעֶּב

 ןהעֶג ןעֶטְראָד ןיִראָז 4

 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז טְראָד ןיִראָו 5
 דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ןּופ
 םִיַלָׁשּורִי ןּופ םֹולָׁש

 ענייד



 וכק הּכק דכק גכק בכק םילהת
 ;הָוְלַׁשְּב ןייַז ןעֶלעוֶו םֶרעֶּבאָהְּביִל עֶנייַד
 -יוט עֶנייֵד ןיִא םֹולָׁש ןייַז לאָז םָע ?

 :ןעֶטְסאַלאַּפ עֶנייֵד ןיִא הָוְלַׁש דְנּוא ,ןרֶע
 עֶנייֵמ דְנּוא רעֶדיִרְּב עֶנייֵמ ןעֶנעוֶו ןּופ 8
 םֹולָׁש ןעֶדעֶר ןּונ ְךיִא לעֶװ םיִרֵּבַח
 םעֶד ןעֶנעֶו ןּופ 9 :ריִד ןיִא ןייַז לאָז
 לעוֶו ,טאָג רעֶזְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה
 :סעֶטּוג ןייד ןעֶכּוז ָּךיִא

 בכק םילהת
 ריִד ּוצ--ןעֶּפעֶרְט איִד ןּופ דיִל ַא 1
 רעֶד ןעֶניֹוא עֶנייֵמ ףיֹוא ְּךיִא ּבעֶה
 :לעֶמיִה םעֶד ןיִא טְסְניֹואוְו אּוד םאוֶו
 איד ןּופ ןעֶגיֹוא איִד איז יֹוזַא ,העָז 2
 עֶרייֵז ןּופ דְנאַה איִד ּוצ ןעֶנעֶז טְכעֶנְק
 ןּופ ןעֶניֹוא איִד איו יֹוזַא דְנּוא ,ןעֶראַה
 רֶהיֵא ןּופ דְנאַה איִד ּוצ דיֹומ-טֶסֶניִד ַא
 ןעֶניֹוא עֶרעֶזְנּוא ןעֶנעֶז יֹוזַא ,עֶטְניִראַה
 רֶע ויִּב ,טאָנ רעֶזְנּוא ראַה םעֶד ּוצ
 גיִלעֶזְטיֵל 2 :ןעֶניִלעֶזְטייֵל סְנּוא טעוֶו
 ןיִראָו .םֶנּוא גיִלעֶזְטייֵל ,ראַה ָא םֶנּוא
 :דְנאַש ןּופ טאַז גּונעֶג ןיֹוׁש ןעֶנעֶז ריִמ

 םאַז :ונעֶב ןיֹוׁש זיִא ׁשֶפֶנ רעֶזְנּוא 4

 עֶנייֵק ןעֶּבאָה סאוָו איִד ןּופ טאַּפְׁש טיִמ
 ןּופ בְנּוטְכַאְרעֶפ איִד ןּופ דָנּוא גְראָז
 :עֶצְלאָטְׁש איד
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 ז :ְךיֶתֹנְמִרַאְּב הָלִׁש ךֵיִחְּב םִָֹׁשיִהְו :ךִבהֶא יְלְׁשִ
 3 הָוהְי-תיִּב ןעַמִל ֵּב םיַלָש אָידְרְַרָא עו יא ןעמִל
 ָל יט הָׁשֶקַבֲא ּוניֵקלֶא
 גבי יע סי יו א יא
 א'םימַָּׁב יבְׁשִיה ;ניע-תֶא יִתאֵׂשָנ ְךֶלֵא תֹלֲעַּמַה ריִׁש
 ג ךיײלָא הָחָפִׁש יניֵעְּכםֶהינְרֶא ךילָא םיִרָבִ !ניְֵכ הֵּנִה
 3 הָוהְ וֶח :ּנִיׁש דע ּוניֵהלֶא הָוהְלֶא וע ןֵּכ הָּתְרִבּנ
 4 עלה ּנֵשְפַנ הָל-הְעְבָׂש תַּבַר :חב ּונעְבָׂש בֹרִּכ ּוָח
 ;םיִנֹויֲאַנל וּוּכַה םיִננֲאְׁשַה

 ךכק

 = 2: מא ינָל הָיָהִׁש הָוהְ יִּול יי תֹלֲמַה רׁש
 ? יא :םֶדָאּולָע םִקְּ ּוָל הָיֲהֶׁש הָודְי אלול :לֵאָרְשִי
 + הָלְחַליִנְמְטִׁשםִיּמַה יזא :טּכ ָּפַא תָֹחַּ ּונעָלְּב םִיַח
 ה ;םיִנֹודְּוַה יפה ּונְשְפנ-לַע רב יַוֲא :ְׁשְפנ-לע רֶּבֶע
 יז רֹוָפִִּכ ּנשְפִנ ּוֶהיֵנִׁשְל ףֶרֹס ּוְנְתנ אֶּלָׁש הָוהְי ְךיִרְּ
  ּונֵזע:יְְלמִנ נח רֶבׁשנחַּפַה םיִׁשקֹז חַּפִ הָטֶלְמִ
 :ץֶרָאְו םִימָׁש הֵׂשע ָוהְי םֵׁשְּ

 הכק הכק
 א טומ--אל ןיִצ--רַהְּכ ָהְוהיֵּב םִיחְמְּכַה .תוָלְעַּמַה ריִׁש

 ג ביִבָס הָוהְיו הָל ביִבָס ֿיִרָה םִלָשּורְי : בֶׁשֵי םֶלֹעְל
 3 לע עַׁשָרָה טֶבָׁש ַחּונְי אָל יִּכ :םֶלּועדדַעְו ֶּתעָמ וּמעְל
 הרָתְלְועְּב  םיִקיּדצַה ְָּלְׁשִייאָל ןַעַמִל םיִקיֵלּצַה לַרּנ
 4 !םםֶהֹוּכִלְּב םיִרָׁשילְו םיִבֹוּטִל הָוהְי הָביטיִה :םֶהיֵדְי
 ה םולָׁש ןָאָה יֵלעְפ-תֶא הָוהְי םֶכילי םֶתֹולקְלְקִע םיִטמְִ
 :לֵאָרְׂשִי-לע

 וכק 2 זכי ףד ָׁ
 2 הב כי א :םיִמָלְהּכ ּונייה ןְיִצ תַביִׁש-תֶא הָוהְי בּוׁשְּב תוֶלָעַּמַה ריִׁש

 דכק םילהת
 -עֶנ םִנּוא ראַפ טיִנ טְלאָו ראַה רעֶד ןעוֶו---דוָד ןּופ--ןעֶּפעֶרְט איד ןּופ דיִל ַא 1
 -עֶג םִנּוא ראַפ טיִנ טְלאָו ראַה רעֶד ןעֶװ 2 :ןעֶנאָז לֵאָרְׂשִי געֶמ םאָד ,ןעֶועוֶו

 ןעֶטְלאָו לאָמְסְנעֶד 8 :ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא םֶנּוא ןעֶגעֶק ןעֶנעֶז ןעֶׁשְנעֶמ ןעוֶו ןעֶזעוֶו
 םֶנּוא רעֶּביִא טאָה ןְראָצ רֶעייֵז ןעֶו ןעֶנְנּולְׁשעֶגְנייֵא טייֵהְרעֶגיִדעֶּבעֶל םֶנּוא אייֵז
 ןעֶכייֵט איֵד דֶנּוא ,טְצייֵלְפְרעֶפ רעֶסאַו איִד סִנּוא ןעֶטְלאָו לאָמְסְנעֶד { :טְמיִרְנעֶנ
 איד ןעֶטְלאָו לאָמְסְנעֶד 8 :ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא ׁשֶפָנ רעֶזְנּוא רעֶּביִא ןעֶטְלאוָו
 רעֶד ויִא טְשְנעֶּבעֶג 6 :ׁשֶפָנ רעֶזְנּוא רעֶּביִא ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא רעֶסאַו עֶצְלאָמְׁש
 :ןייַצ עֶריַז ּוצ גְנּוקּוצְרעֶפ ַא ראַפ םְרעֶפְטְנֶעעֶנְרעֶּביִא טיִנ םֶנּוא טאָה סאו
 סאָד ,ץעֶנילעֶביֹורְטְׁש םעֶד ןּופ לעֶניֹופ ַא איװ יֹוזַא ןעֶנּורְטְנַא זיִא ׁשֶפֶנ רעֶזְנּוא 7
 עֶרעֶזְנּוא 8 :ןעֶראועֶג ןעֶנּורְטְנַא ןעֶנעֶז ריִמ דְנּוא ןעֶכאַרְּבּוצ זיִא ץעֶנ-לעֶכיֹורְטְׁש
 דְנּוא לעֶמיִה םעֶד טְכאַמעֶג טאָה סאו ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא זיִא ףֶליֵה
 :רֶרֶע איִד

 הכק םילהת
 איז יֹוזַא ןעֶנעֶז ,טאָנ ןיִא ְּךיִז ןְרעֶכיִזְרעֶּפ סאו איִד--ןעֶּפעֶרְט איִד ןּופ דיִל ַא 1
 ףיֹוא טְּבייֵלְּב רֶע טְרֶעייֵנ ןעֶרעֶװ טְקיִרעֶנְקעוֶוַא טיִנ ןעֶק םאִו ןֹויִצ גְראַּב רעֶד
 ןייַז םּורַא טאָנ זיִא יֹוזַא .םִיַלָׁשּורְי םּורַא ןעֶנעֶז גְרעֶּב איִד איװ יֹזַא 2 :יִּבִע
 טיִנ לאָז עָׁשָר םעֶד ןּופ טּור איִד ןיִראָו 8 ::יִּבִע ףיֹוא זיִּב ןָא דְנּוצַא ןופ קְלאַפ
 ןעֶקעֶרְּטְׁשְסיֹוא טיִנ ןעֶלאָז םיִקיִדַצ איִד יֵדְּכ ,םיִקיִדַצ איִד ןּופ לֶרֹוג םעֶד ףיֹוא ןעֶהּור
 ןעֶנעֶז םאִו איִד ּוצ ראַה ָא םעֶטּוג אּוהְמ 4 :םייקְניִטְכעֶרעֶגְמּוא ּוצ דְנעֶה עֶרייֵז
 איד רעֶּבָא 2 :ץְראַה רֶעייֵז ןיִא גיִטְכיִרְפיֹוא ןעֶנעֶז םאִֶװ עֶכְלאָז וצ דְנּוא ,טוג
 -קעוֶוַא ראַה רעֶד לאָז איִד ןעֶנעֶו עֶטְמיִרְקְרעֶפ עֶרייַז ּוצ ּפֶָא ןעֶרְהעֶק סאָו
 :לֵאָרְׂשִי ףיֹוא ןייַז לאָז םֹולָׁש רעֶּבָא טְכעֶרְמּוא ןּוהְמ סאָו 'איִד טיִמ ןעֶרְהיִפ

 וכק םילהת
 "עג איֵד טְּרְהעֶקעֶגְקיִרּוצ טאָה ראַה רעֶד ןעֶו -ןעֶּפעֶרְט איִד ןופ דיל ַא 1
 :ןיִמֹולָח סאָו איד איז יֹוזַא ןעֶזעֶועֶנ ריִמ ןעֶנעֶז יֹוזֲא ןֹויִצ ןּופ שְפאָׁשְנעֶגְנאַפ

 לאמסנעד = '
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 ליְִִּהםִיַֹ ּורְמאֹי זַא הָנֹר וננוׁשְלּו ליפ קוחְׂש אָלְמִי זַא 2
 ניי ינָּמע תָֹשֲעַל הָהִי ליִּדְנַה :הָלֵא-סע תיִׂשל הָוהְי 2
 :םננַּב םיִקִפֲַּכ ונְתִֹבְׁש-תֶא הֹוהְי הָבּוש :םיִחַמְׂש 4
 אָׂשנ הֹכְבּוו די ךלָ :ּורְצְקִי הָּנַרְּב הָעְמִדְּב םיִעְרּוַה }

 :ויָתֹמְלֶא אֵׂשֹנ הָרְב אבָיאְּב ע עַרָוִהְדְׁשִמ
 וכק וכס

 אש תִיַכ הָנְבִיראְל 1 הוהָידכַא הָמלׁשְל תֹלֲעַּמַה רי רישא

 דֵקְׁש ! אש ריש רֶמשִיראְל הָוהְי-ַא ּב נב ילְמִ
 - יֵלְכֹא תֶבֶׁש"יִרֲחַאְמ םוכ יֵמיִכְׁשִמּוסְכָל אש :רֵמֹוׁש 2
 םִיָּב הָוחְי תַלֲחְנ הָנַה :אָנֹׁש יהיִריִל ןּתִ ןֵּכ םיִבָצִעָה 5
 :םיִריְגַה יב ןּכ רָֹּכניַיְּב םיִּצְחִּכ :ןָּבַהיִרְּפ רֶכׂש 4
 יּכ ּוׁשְבָידאל םֶהמ ותּפְׁשַאהתֶא אָלַמ .רֶׁשֲא רֶבָּנַה יֵרְׁשַא ה

 ;רַעָׁשַּכ םיִבָיא-תֶא ורְּבַדָי
 חכק חכק

 :וָכָרְדִּב ךלהה הָוהְי אָרָי-לָּכ יֵרְׁשֲא תֹולֵעַּמַה ריִׁש א
 פנּכ|ָךְּתְׁשֶא ידִל בו ְךיִרְׁשַא לכאה יִּכ ךיִפַּכ עיני ?

 :נְְלְׁשִל ביב נֶס םיִתיִז לתשִכּ ְךינָב ךתיִבי תְכְרַיְב ליפ
 ןויִצִמ הָוהְי ָךְכָרָבְי :הָוהְי אֵרְי רָבָנ ְּךַרְבְי ןְכייִכ הת
 ְךְבִל םִנְביהַאְּו :דַײה ימי ל5 םַלָׁשּוהְי ביִטְּב הֵאְרו 5

 ;לָארש ׁשי-לַמ םֹולָׁש

 םכק 222
 : לֵאָרְׂשִי אָלירַמאְי יֵרעְִמ יִנּוָרָרֶצ תַּבַר תֹולֲעַּמַה דא
 וׁשְרָח ביל :יל ּולְבָייאְל םג יֵרּעגמ ינְררְצ תַּכַר 3
 תרוָבֵע ץַּצַק קיִּדַצ הָוהְי :םֶתֹונֲעַמְל ּוכירֵאָה םיִׁשְרְח 4

 ריִצֲתַּכ יְהִי :ןיִצ צ יִָנְׁש לפ רֹוחָא ּונָּטיו ּוׁשֹכֵי !םיִעָׁשָר
 ונְצִחְו רַצֹוק היכ אֵלִמ אֵלָׁש :ׁשֵבָי ףֶלָׁש ִש תמְרַקׁש תֹוָּנַנ 7

 טְסיִזְמּוא רַמֹוש רעֶד טְלאָו יֹוזַא ,טאָמְש
 היִרְפ טְהעֶטְש רֶהיֵא סאָד

 :ףאָלְׁש ןעֶטְּביִלעֶג ןייַז ּוצ רֶע טעֶנ יֹוזַא ;שייקְניִריֹורְט
 ןּופ הלחנ

 ך ןיִא ןעֶנעֶד

 :טְכאַוַועֶג
 ןּופ טיֹורְּב סאָד ןעֶסֶע ּוצ יֵדְּכ ,טעֶּפְׁש ףיֹוא טְציִז דְנּוא ,ףיֹו

 :דְנעֶנּוי רעֶד ןּופ רעֶדְניִק ןעֶנעֶז יֹוזַא ,רֹוּבִנ םעֶד ןּופ דְנאַה רע

 טכק חכק זכק וכק םילהת
 ןעֶזעוֶועֶג ליֹומ רעֶזְנּוא זיִא לאָמְסְנעֶד 2
 גְנּוצ עֶרעֶזְנּוא דְנּוא ,רעֶטְכעֶלעֶג טיִמ לופ
 -עֶנ אייֵז ןעֶּבאָה לאָמְסְנעֶד ,גְנאַזעֶג טיִמ
 טאָה רַאָה רעֶד .םִיֹוג איִד ןעֶׁשיוִוְצ טְגאָז
 :עֶניִזאָד איד טימ ןעֶכאַז עֶסיֹורְג ןּוהְטעֶג
 עֶסיֹורְנ ןּוהְטעֶנ טאָה ראַה רעֶד אֹוי 3
 ָךיִלְהעֶרְפ ןעֶנעֶז ריִמ ,םִנּוא טיִמ ןעֶבאַז
 םּוא רֶהעֶק !ראַה ָא 4 :ןעֶראועֶג
 איִד איז יֹוזַא ,טְפאַשְנעֶגְנאַפעֶג עֶרעֶזְנּוא

 ןְעייֵז סאוָו איִד 2 :טייז-םֹורָד ןּופ ןעֶכייֵט
 -ְנייֵא) ןעֶדייֵנְׁש ןעֶלעוֶו ןעֶרעֶרְט טיִמ
 םאָו רעֶד 6 :גְנאַזעֶג טיִמ (ןְלעֶמאַז
 טְנאָרְט דְנּוא ,טְנייֵו דְנּוא ןיִהַא טְהעֶנ

 -ְךעֶכיִז טיִמ טעוֶו רעֶד ,ןעֶמאָז עֶכיִלְטְסעֶק
 רֶע דְנּוא גְנאַזעֶג טיִמ ןעֶמּוקקירּוצ טייֵה

 -דְניִּב עֶנעֶטיִנְׁשעֶגְּפָא איד ןעֶגאָרְט טעוֶו
 ;הָאּובְּת ָּךעֶל

 זכק םילהת

 המלִש ןּופ---ןעֶּפעֶרְט איִד ןּופ דיִל ַא 1
 זיֹוה סאָד טיִנ טְלאָו ראַה רעֶד ןעוֶו---
 סאוָו איִד ְּךיִז ןעֶטְלאָָו יֹוזַא ,טֶעיֹוּבעֶגְפיֹוא

 ;טְהיִמעֶּב טְסיִזְמּוא טֶעיֹוּבעֶג םִע ןעֶּבאָה
 איִד טיִהעֶג טיִנ טְלאָו ראַה רעֶד ןעוֶו

 ךייַא ראַפ טְסיִזְמּוא זיִא םִע 2

 איד ןעֶנעֶז רעֶדְניִק ,העֶז 3
 ןעֶלייֵפ איו יֹוזַא 4 :ּבייל םעֶד ןּופ טְכּורְפ רעֶד ןּופ רַכְׂש רעֶד ,ראַה םע

 טְשְנעֶּבעֶג
 -ךעֶפ טיִנ ןעֶלעוֶו אייז ,אייֵז ןּופ סאָפ-רעֶטּופ ןייַז טְליִפעֶגְנָא טאָה סאו ׁשְנעֶמ רעֶד זיִא
 ;רֶעיֹוט םעֶד ןיִא דְנייַפ איִד טיִמ ןעֶדעֶר אייֵז ןיִראָו ,ןעֶרעֶֶו טְמְהעֶׁש

 חכק םילהת
 --ןעֶּפעֶרְט איִד ןּופ דיַל ַא 1
 :ןעֶנעֶו עֶנייַז ןיִֵא טְהעֶנ םאָה ,ראַה
 אוד טְזיִּב טְשְנעֶּבעֶנ ,דְנעֶה עֶנייֵד ןּופ
 ָח ּבייַװ ןייַד 3
 ןייַז ןעֶלעֶװ רעֶדְניִק עֶנייֵד ,זיֹוה
 העָז 4 :ׁשיִמ ןייַד םּורַא םֶגניִר
 טאָנ 5 :טאָנ ראָפ אָרֹומ טאָה
 םִיַלָׁשּורְי ןּופ עֶטּוג םאָד ןעֶהעַז

 ןעֶהעֶז ְךיֹוא

 ןַיז טְשְנעֶּבעֶנ ןאַמ רעֶד טעֶז יֹוזַא
 טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,ןֹויִצ םיֹוא ןעֶׁשְנעֶּב ָּךיִד לאָז

 6 :בעֶטְסְנעֶּבעֶל עֶנייִד עֶלַא
 :לֵאָרְׂשִי ףיֹוא ןייז לאָז םֹולָׁש---,רעֶדְניִק םיִרעֶדְניִק עֶנייַד

 םעֶד ראַפ אָרֹומ טאָה םאָו רעֶכיִלְטיִא זיִא טְשְנעֶּבעֶג
 טייֵּבְרַא איִד ןּופ ןעֶסֶע טְסעוֶו אּוד ןיִראָו 2

 :ןייַז טּונ ְךיֹוא ריִד טעֶװ םִֶע דְנּוא
 ןייד ןּופ ןעֶטייֵז איד ןַא קאָטְשְנייוַו רעֶראַּבְטְכּורִפ ַא איז ןייַז ט

 רעֶמייֵּב-טְרעֶּבְלִהֶע ןּופ ןעֶנייוֵוְצ איִד איד יֹוזַא
 סאו

 טְסעוֶו אּוד דְנּוא

 טכק םילהת
 ןעֶּפעֶרְט איד ןּופ ריִל ַא 1
 :ןעֶנאָז לֵאָרְׂשִי ְּךאָד געֶמ ,ןָא דְנעֶנּוי
 נייֵמ ןּופ

 זיִא ראַה רעֶד 4 :ןעֶמ
 ןעֶלאָז אייֵז 5
 סאָו עֶלַא

 ָע טְסייֵר ןעֶמ רעֶדייֵא טְראַדְרעֶפ

 : טסמפִ* ףפצי=
 .ןו5 ןעֶכאַה

 ;םיֹוא ם

 ;ןעֶמּוקייֵּב טְנעֶקעֶג טיִנ ְּךאָד ְּךיִמ ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא ,ןָא דְנעֶנּדי
 אייז ,טְרעֶקַאעֶג טייֵלְסְרעֶקַא איד ןעֶּבאָה ןעקיר ןייַמ

 עֶנייֵמ ןּופ טְּגְנעֶרְדעֶּב ְּךיִמ אייֵז ןעֶּבאָה ל
 טְגְנעֶרְדעֶּב ְּךיִמ אייֵז ןעֶּבאָה לאָמ עֶליִפ

 רעֶּביִא 3
 -ייַּב עֶרייֵז טְרעֶנְנעֶלְרעֶד ןעֶּבאָה

 :םיִעָׁשְר איד ןּופ קיִרְּטְׁש איד ןעֶטיִנְׁשּוצ טאָה רֶע ,טְכעֶרעֶג
 ןעֶרְהעֶקְמּוא ְּךיִז רעֶטְניִהַא ןעֶזּומ ןעֶלעוֶו אייז דָנּוא ,ןעֶרעֶו טְמְהעֶׁשְרעֶפ

 סאו רעֶכעֶד איד ףיֹוא זאָרְנ סאָד איִז יֹוזַא ןייז ןעֶלאָז אייֵז 6
 -ְךעֶד לאָמַא טיִנ ןעֶק רעֶטיִנְׁש רעֶד דְנּוא 7

 :םעֶרָא ןייז ןעֶליִפְנָא טיִנ ןעֶק רעֶדְניִּב-ןעֶּבְראַג רעֶד דָנּוא ,דָנאַה עֶנייַז ןעֶליִפְנָא טיִמ
 דנוא



 טכק םילהת

 ןעֶּבאָה רעֶּביִא ןעֶרְהאָפ סאוָו איִד דְנּוא 8
 ראַה םעֶד ןּופ הָכָרְּב איֵד זאָל ,טְגאָזעֶג טיִנ
 ְךייֵא ןעֶלעוֶו ריִמ רעֶדָא ,ןייַז ְּךייֵא רעֶּביִא

 ;ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא ןעֶׁשְנעַּב

 לק םילהת
 רעֶד םיֹוא---ןעֶּפעֶרְט איִד ןּופ דיל ַא 1
 ָא ןעֶפּורעֶגְנָא ְּךיִד ְּךיִא ּבאָה םיִנעֶפיִט
 ןעֶזאָל ,לֹוק ןייֵמ רעֶה ,ראַה ָא 2 !ְךאַה
 ןּופ לֹוק םאָד ןעֶמעֶנְרעֶּפ ןעֶריֹוא עֶנייַד
 טְסְלאָז ,ראַה ָא ,אּוד ןעוֶו 2 :טעֶּבעֶנ ןייֵמ
 ןעֶק רעוֶו ,ראַה ָא ,ןעֶטְכאַרְטעֶּב דְניִז איִד

 -ָךעֶּפ זיִא ריִד טיִמ רעֶּבָא 4 ?ןְהעֶטְׁשעֶּב

 1076 בלק אלק לק

  ּונְכַרַּב םֶכילֲא הָוהידתַּכִרּב םיִרְבְשָה  ּורְמָא אָלְו :רֵּמַעְמ
 :הָוהְי םֵׁשִּב םֶכְתֶא

 לי יי
 ג א הָעְמִׁש ינֹדֲא :הָוהְי ךִתאָרְק םיִּקמְעַּמִמ תֶָֹעַּמַה ריִׁש
 3 תרֹוַעדמִא :יָנּנֲחַּת לֹוקְל תֹובָׁשַק ְּךינֲא הָניְִּת יִלֹוקְב
 4 :אֶרוּת ןעמ7 הָחיִלְּפַה ץמנייּכ :דֶמעַי ימיָנֹדֲא ָי-רֶמְׁשִּת
 ; יָֹראַל יִׁשְפַנ :יּתְלַחֹה ֹורָבְרְִויִׁשְפַנ הָתְוק הָוהְי יִתָײק
 ז הָוהיילֶא לֵאָרְִׂי לֶחָי : רֵקּבַלםיִדְמְׂש רֶקֹּבַל םיִרְמְׂשִמ
 5 דתֶא הָּדִפִי אּוהְו :תיִרָפ וָּמִ הֵּבְרהְו דֶסֶחַה הָוהְי-םעייִּכ
 :ווָתֹונְוַע לֹּכִמ לֵאָרְׂשִי

 אלק אלק
 א יָניעיִמָרדאָלְויִּבָל הבְניאֵל ו הֹהְי רֶורָל תולֲעַּמַה ריִׁש
 2 יִתוׁש אָליַא :יִִמִמ תֹאְפְִבּו תודגְּבויִּתְַּלִהאלְו
 8 ילֲחַי :יִׁשּפַ יִלָע לֶמָּנּכֹּמִא ילָע לֶמָנַכיִׁשְפֹ ִּתִמִמוְו
 :םֶלֹועידעְו הֶּתַעמ ָוהי-לֶא לֵאָרְׂשי

 בלק בלק
 1 א רָׁשֲא :וָתֹנִע--לָּכ תֵא ָךְֶדָל הָוהְי-רוָכְז תוָלָעָּמַה ריִׁש
  יִתיֵּב לֵהֶאְּב אבָא-טַא :בֶקֲעַי ריִכאֹל רֵדָנ הָוהיִל עַּׁשִ
  יִפעָתַל יָניעְל תְַׁש ןּתָא-טַא :יִנוצי ׂשָרע-לַע הָלֵעָאדםַא
 ה ריִבָאַל תֹונָּכְׁשִמ הָוהיִל םוקָמ אָצְמָא-דַע :הָמּונְּת
 5 :רעֶייַדְׂשּב ָהונאָצִמ הָתָרְפָאְב ָהּנֲעַמְׁש הֵּנָה :םֶקעִי

 ; הָוהְי הָמּיק :וילְַר םֶלָהַל הֵּזחְתְׁשִנ וָתונּכְׁשִמל הֶאכְנ םעֶד ףיֹוא ןעֶטְראַַו סאוָו איִד איז רֶהעֶמ
 וי = קָדְציׁשְּבלִי יי וע ןיִָאַו הֶּתִא ּףְתֶחטִי םעֶד ףיֹוא ףאָה לֵאָרְׂשִי ָא 7 :ןעֶנְראַמְהיִרְפ

 לבו !דריש ינַמ ל) = ירוה) 4 : = 5 5 ך = = 5 :

 וכ םֶדֶּמַלֲא וזיִתְדעֶו יִתיִרְּבו יִנְב ּורְמׁשִיימִא :ְךֶלדאַּפַכְל : נ -עֶלְרעֶד ליִּפ ויִא םֶהיֵא אייֵּב דְנּוא ,דָסָח תשא מב ירפמ הנממ בשאלה הי וי יאהר זיִא םהיֵא איי יראו האָח
 13 הרָוהְי רַחְביִּכ :ְךֶלדאְסִכְל ּוֿבֶׁשִי דעידע םֶהיְֵּבמַב ןעֶזעֶלְרעֶד לֵאָרְׂשִי טעוֶו רֶע דְנּוא 8 :גֶנּוז
 :דֶניִז עֶנייֵז עֶלַא ןּופ

 טְסְלאָז אּוד יִדְּכ ,גְנּוּבעֶנְרעֶפ ןעֶדְנאַה
 םעֶד ףיֹוא ףאָה ְּךיִא 2 :ןעֶרעֶו טְכְראָפעֶנ
 ּבאָה ְּךיִא .טְפאָהעֶג טאָה ׁשֶפֶנ ןייֵמ ,ראַה

 ןייֵמ 6 :טֶראָו ןייז ףיֹוא טְפאָהעֶג ָּךיֹוא
 איִד איוו רֶהעֶמ ,ראַה םעֶד ּוצ טקּוק ׁשֶפָנ

 ְךאָנ ,אֹוי ,ןעֶנְראָמ םעֶד ראַפ ןעֶכאַוַו סאוָו

 אלק םילהת

 עֶנייֵמ רֶנּוא ,גיִטיִמְכיֹוה טיִנ זיִא ץְראַה ןייֵמ ,ראַה ָא---דזַד ןּופ--ןעֶּפעֶרְט איֵד ןּופ דיל ַא 1
 ןעֶנעֶז םאִו ןעֶכאַז עֶבְלאָזַא טיִמ םּורַא טיִנ העָג ּךיִא דֶנּוא ,ץְלאָטְׁש טיִנ ןעֶנעֶז ןעֶגיֹוא
 -ָפיֹוא דְנּוא ןעֶמּונעֶּב עֶקֹאַט ְךיִמ ּבאָה ָּךיִא 2 :ָּךיִלְרעֶדְנּואוְו ּוצ דָנּוא םיֹורְנ ּוצ ריִמ ראַפ
 איד יֹוזַא ,אֹוי ,ְנייוֵועֶגְּפָא םֶהיֵא טאָה רעֶמּומ עֶנייַז םאִו דְניֵק ַא איו יֹוזַא טְרְהיִּפעֶג
 ,לֵאָרְׂשִי ָא ,ראַה םעֶד ףיֹוא ףאָה 2 :עֶלעֶז עֶנייֵמ ריִמ ףיֹוא זיִא יֹוזַא דְניִק טְנייוֵועֶגּפָא ןייַא
 :ניִּבִע ףיֹוא זיִּב דְנּוא ןָא דְנּוצַא ןּופ

 בלק םילהת

 עֶנייֵז עֶלַא ןָא דנּוא דוָד ןַא ךאָד קְנעֶרעֶג טאָג ָא--עֶּפעֶרְמ איד ןּופ דיִל ַא 1
 טאָה רֶע םאוָו רֶדֵנ םעֶד דְנּוא ,ראַה םעֶד ּוצ ןעֶריֹואוְוְׁשעֶנ טאָה רֶע סאו 2 :גְנּוגיִנייֵּפ
 םעֶד ןיֵא ןעֶמּוקְנייַרַא טיִנ לעדֶז ְָּךיִא 8 :בֹקֲעַי ןּופ (טאָננ ןעֶקְראַטְׁש םעֶד ּוצ ןּוהְמעֶג
 ְךיִא דנּוא 4 :טעֶּב ןייִמ ףיֹוא ןְהעֶנְפיֹורַא טיִנ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,זיֹוה ןייֵמ ןּופ טְלעֶצעֶג
 ָךיִא ויִּב 2 :ןעֶלְמיִרְד רעֶדָא ןעֶפאָלְׁש ןעֶלאָז לעֶּפַא-גיֹוא עֶנייֵמ זַא ןעֶּבעֶגּוצ טיִנ לעוֶז
 ןּופ (טאָננ ןעֶקְראַטְׁש םעֶד ראַּפ ןָּכְׁשִמ ַא ,ראַה םעֶד ראַפ טרָא ןייַא ןעֶנּופעֶג ּבאָה

 ןיִא ןעֶנּופעֶג םִע ןעֶּבאָה ריִמ ,תֶרָפֶא ןיִא טְרעֶהעֶג ןּופְרעֶד ןעֶּבאָה ריִמ ,העָז 6 :בקַעַי
 ָךיִז ןעֶלעֶֶו ריִמ ,ןָּבְׁשִמ ןייֵז ּוצ ןעֶמּוקְנייַרַא ןעֶלעוֶו ריִמ 7 :רְלאַו םעֶד ןּופ דְלעֶפ םעֶד
 אּוד ,גנּוהּור עֶנייֵד ּוצ !ראַה ָא ףיֹוא העָטִׁש 8 :םיִפ עֶנייֵז ןּופ לעֶקְנעֶּב םעֶד ּוצ ןעֶקיִּב
 טיִמ םעֶדייַלְקעֶגְנָא ןייַז ןעֶלאָז םיִנֵהֹּכ עֶנייַד 9 !טייֵהְקְראַטְׁש עֶנייֵד ןּופ ןֹורָא רעֶד דְנּוא
 ןעֶנעוֶו 10 :דייֵרְפ ראפ ןעֶנְניִז ןעֶלאָז (םיִדיִסֲח) עֶניִלייֵה עֶנייֵד דְנּוא ,טייֵּקְגיִטְכעֶרעֶג
 :(ַחיִׁשָמנ ןעֶטְּבְלאַזעֶג ןייַד ןּופ םיִנָּפ םאֶד ןעֶרְהעֶקְקעוֶוַא טיִנ אּוהְמ ,דוָד טְכעֶנְק ןייֵד
 -קירּוצ ןּופְרעֶד טיִנ ְּךיִז טעוֶו רֶע ,תֶמָא טיִמ דִוָד ּוצ ןעֶריֹואוְוְׁשעֶג טאָה ראַה רעֶד 1
 !לְהּוטְׁש-ןיֹורְט ןייֵד ףיֹוא ןעֶצעֶז ְּךיִא לעֶו ּבייֵל ןייֵד ןּופ טְכּורְפ רעֶד ןּופ ,ןעֶרְהעֶק
 לעֶו ָּךיִא םאוָו עֶסיִנְנייֵט עֶנייֵמ דְנּוא תיִרְּב ןיימ ןעֶטיִה ןעֶלעֶו רעֶדְניִק עֶנייֵד ןעוֶו 2
 -ןיֹורְט ןייד ףיֹוא ןעֶציִז ןעֶזאָל רעֶדְניִק עֶרייֵז ְךיֹוא ְָךיִא לעוֶו יֹוזַא ,ןעֶנְרעֶל אייֵז
 טאָה רֶע ןֹויִצ טְלְהעוֶוְרעֶדְסֹוא טאָה ראַה רעֶד ןיִראָו 18 :גיִּבִע ףיוא לְהּוטְש

 טסולנעג



 םילהת

 בֵׁשֵא הֹפ דעי יִתָחוְנְמיִתאְו :ול בֶׁשימְל הלא ןֹיצְּב 4
 ; חל עיִבְׂשַא ָהיֶנְבֶא דֵהָבִא ךֵקְּב ּהְדיִצ :ָהיֶחִאיּכ וט

 חימְצִא ו םָׁש ערי ןנר ָהיֶדיִסְֲו עֶׁשָי ׁשיִבְלַא ָהיֲֶהֹכְו שי
 תֶשב ׁשיִּבְלַא ויְבִייֲא :יִחִׁשְמִל ר יִּתְכָרְ דָדחְל חס 18

 ;ור ןזנ ץיִצְי : ויָלָעְ

 גלק גלק
 םיִחַא תֶבָׁש םיִעָנדהַמּו םֹומ-הַמ הָּנִה דיל תֹולֲעָּמַה רי שא

 דקְ קה לַמ דר ׁשארָהילַ ! בֹה ןְָׁשַּכ ריס:
 יֵרְרַה-לע רַריִׁש ןֹומְרָח-לֶטְּכ !וָתֹודמ יִּפ-לַע דֹביִׁש ןְרֲהַא 5

 :םֶלֹועֲה-דַע םיִּלַח הָכָרְּבַה-תֶא הָוהְי הָוִצ ! םׁש יִּכ ןויצ

 דלק רלק
 םיִדְמִעָה הֶוהְייֵדְבַע-לְּכ הָוהְי-תֶאּוָכְרִּבהַגִה תוַלְַּמַהריִׁש 4
 ;הָיהְי-תֶא ּוכְרָבּו ׁשֶרֶק םֶכָדָי-ִאְׂש ;תֹליֵלַּב הי ה-תיֵבְּב 2

 :ץֶרֶאו םִימָׁש הֵׂשֹןוצִמ הָוהְי ְַָרְבִי
 הלק .הלק
 םיִרְמִצָׁש :הָ ירְב ולְִג הָהְםׁשתא ּולֵלֲה הי לְלָה אכ

 בֹוָמייֵּכ 8 ֶלַא תֹיַּב תֹורְצַחְּב הָוהְי תיֵבְּב 5

 לֵאׂשִי הי וָלירַחָּב בקי :םיִנ כֹּל יִרְַז הי
 -כָּכִמ ּוניֵנֹרֲאַו הָוהְי ליב 2 יִּתְעַדָח יִנֲא יִּכ :ֹותָּלְנִמְל
 םיִּיַּב ץְרֶאְבּו םִיָמָּשַּב הֶׂשָע הָוה הן ר לָּכ :םיִהֹלֲא
 רַעְּמִל םיִקְרְּב ץֶרָאָה הק םיִאְׂשנ הָלעַמ :ת מְֹּת-לָכְו

 םִיַרְצִמ יִרֹוכְּב הֶּכִהְׁש :וָתֹורְצוֲאַמ חוה אֵציִמ הָׂשָע 5
 םִירְצִמ יִכְכֹותְּב םי תפְמֹו ֹוָתֹא וחַלָׁש :הָמֵהְּב-דַע םֶדָאֵמ 9
 םי כֶלֵמ גרָהָ םיִּבַר םִיג הָּכִהִש :ויָדָבע-לֶכְבּו הֹערַפְּב י
 לה ש ְּבַה ֵלֶמ סב יכֹמֲאָה ְךֵלֶֹןִחיִסְל :םיִמּוצִע :1
 מ לֵאְרשִיל הל } הָלָחַנ םֶצְרַא ןֵתְָו :ןעֶנְּכ תוכָלְמַמ 5

 הין זר ךרכז הוה םַלל ּךמִש הי

 :רעֶדיילק
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 הק חלקי וקק "בלק
 ;בֶנּוניֹואוְו עֶנייֵז ןייַז לאָז םִע וַא טְסּולְגעֶג
 ;גיִּבֶע ףיֹוא גְנּוהּור עֶנייֵמ זיִא םאָד 4

 ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו ,ןעֶניֹואוְו ְּךיִא לעוֶו אָד
 ןעֶצְנאַג םיִא לעוֶו ְּךיִא 12 :טְסּולְגעֶג םִע
 ,(בְנּוטייֵרְּבּוצ) זייֵּפְׁש עֶרְהיִא ןעְֶשְנעֶּב

 -אֵמ טאַז ְּךיִא לעוֶו טייל עֶמעֶרָא עֶרְהיִא
 םיִנֲהֹּכ עֶרְהיִא דְנּוא 16 :טיֹורְּב טיִמ ןעֶכ

 דְנּוא ,ףֶליִה טיִמ ןעֶרייֵלְקְנָא ְּךיִא לעוֶו
 ;דייַרְּפ ראַפ ןעֶגְניִז ןעֶלעוֶו םיִדיִסַח עֶרְהיִא
 ןְראָה סאָד זַא ןעֶבאַמ ְךיִא לעוֶו טְראָד 7

 -עֶבְנָא ּבאָה ְּךיִא ,ןעֶצאָרְּפְׁש לאָז רִוָד ןּופ
 ןעֶטְּבְלאַזעֶג ןייֵמ ראַפ ּפְמאָל ַא טייֵרְּב
 ְךיִא לעֶװ דְנייֵפ עֶנייֵז 18 :ַחיִׁשָמנ

 םֶהיֵא ףיֹוא דְנּוא ,הדְנאַש טיִמ ןעֶרייֵלְקְנָא
 ;ןְלעֶקְנּופ ןיֹורְק עֶנייַז טעוֶו

 גלק םילהת
 ---דִוָד ןּופ---ןעֶּפעֶרְט איִד ןּופ דיִל ַא 1
 ראַפ זיִא םִע םיִז איז דְנּוא טּוג איו ,העְז
 טיִמ ןעֶניֹואְו ּוצ ןעֶמאַזּוצ רעֶדיִרְּב
 רעֶד איז יֹוזַא זיִא םאָד 2 !תּודְחַא
 ןּופ ּםאָק םעֶד ףיֹוא לְהֶעְמיֹוּב רעֶטְסעֶּב
 םעֶד ףיֹוא ןעֶניִרעֶנְפּורַא טאָה סאו ,ןֹרֲהַא
 טאָה םאָו ,טְראָּב םנֹרֲהַא ,אֹוי ,טְראָּב
 עֶנייז ןּופ קֶע םעֶד ּוצ זיִּב ןעֶניִרעֶגְּפּורַא

 גְרעֶּב איִד ףיֹוא ןעֶניִרעֶנְּפּורַא זיִא סאָו ןֹומְרָח ןּופ איֹוט רעֶד איז יֹוזַא 3

 ;ןעֶּבעֶל סעֶניִּבֶע ןּופ הָכָרְּב איִד ןעֶטאָּבעֶג ראַה רעֶד טאָה טְראָד ןיִראָו ,ןֹויִצ ןּופ

 דלק םילהת

 !ראַה םעֶד ןּופ טְכעֶנְק רֶהיֵא עֶלַא ,ראַה םעֶד טְשְנעֶּב ! טְהעֶז---ןעֶּפעֶרְמ איִד ןּופ דיִל ַא ן
 עֶרייַא ףיֹוא טְּבעֶה 2 :טְכאַנ אייֵַּב ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא טְהעֶטְׁש סאָו רֶהיֵא
 ןעֶשְנעֶּב ְךיִד לאָז ראַה רעֶד 8 :ראַה םעֶד טְשְנעֶּב דְנּוא ,שֶדְקִמַה תיֵּב םעֶד ןיִא דְנעֶה
 :רֶרֶע דְנּוא לעֶמיִה טְכאַמעֶנ טאָה סאָו רעֶד ,ןֹויִצ םיֹוא

 הלק םילהת

 םעֶד ןּופ טְכעֶנְק רֶהיֵא ָא ,םֶהיֵא טְּביֹול ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד טְּביֹול הילל 1
 םעֶד ןּופ ףיֹוה איִד ןיִא ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא טְהעֶטְׁש סאָה רֶהיֵא 2 :ראַה
 מּוג זיִא ראַה רעֶד ןיִראָו ,ראַה םעֶד טְּביֹול !הָיּולְלַה 3 :טאָג רעֶזְנּוא ןּופ ׁשֶדְקַּמַה תיֵּב

 טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא טאָה ראַה רעֶד ןיִראָו 4 :ָךיִלְּביִל זיִא רֶע ןיִראָז ןעֶמאָנ ןייַז ּוצ
 דָנּוא ;םיֹורְג זיִא ראַה רעֶד זַא סייז ָּךיִא ןיִראָו 5 :םּוהְטְנעֶנייֵא ןייַז םֶלַא טיי ,בקֲעַי
 טּורְמ םאָד ליִו ראַה רעֶד סאָו סעֶלַא 6 :רעֶטעֶנ עֶלַא ןּופ רעֶסעֶרְנ זיִא ראַה רעֶזְנּוא
 :םיִנעֶפיִט עֶלַא ןיִא דְנּוא םיִמַי איִד ןיִא ,דֶרָע רעֶד ףיֹוא דְנּוא לעֶמיִה םעֶד ןיִא ,רֶע
 םּוצ רֶע טְכאַמ ןעֶציִלְּב ,דֶרָע רעֶד ןּופ קֶע םעֶד ןּופ ןעֶקְלאָו איִד ףיֹורַא טְגְנעֶרְּב רֶע 7
 טאָה םאָח רעֶד 8 :תֹורָצֹוא עֶנייַז ןּופ דֶניִװ םעֶד ףיֹורַא טְנְנעֶרְּב רֶע ,ןעֶנעֶר
 רֶע 9 :תֹומֵהְּב איִד ּוצ זיִּב ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ םִיַרְצִמ ןּופ םיִרֹוכְּב איִד ןעֶנאָלְׁשעֶנ
 !םִיַרְצִמ א ,ריד ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא רעֶדְנּואְו דֵנּוא ןעֶכייֵצ עֶנייַז טְקיִׁשעֶגְסיֹורַא טאָה
 רעֶקְלעֶפ עֶליִפ ןעֶנאָלְׁשעֶב טאָה סאָו 10" :טְכעֶנְק עֶנייַז עֶלַא ףיֹוא דְנּוא הֹעְרַּפ ףיֹוא
 ןּופ ָּךַלֶמ גֹוע דְנּוא ,ירֹומַא ןּופ ְּךַלֶמ ןֹוחיִס 11 :םיִכָלְמ עֶקְראַטְׁש ּתיֵנְרַהעָנ טאָה דָנּוא
 ראַפ דְנאַל רֶעייֵז ןעֶּבעֶנעֶנ טאָה רֶע דְנּוא 12 :ןַעָנְּכ ןּופ עֶכייֵרְניִנעֶק עֶלַא דְנּוא ,ןֶׁשָּב
 ףיֹוא ןעֶמאָנ ןייַד זיִא הָוהְי 13 :לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייַז ּוצ הָלֲהַנ ַא ּוליִפַא ,אֹוי הָלֲחַנ ַא
 ןיִמָּפְׁשַמ טעוֶו ראַה רעֶד ןיִראָו 14 :רֹוד ּוצ רֹוד ןּופ םיִנעְטְכעֶדעֶנ ןייֵד זיִא הָוהְי ,יִּבִע

 טֶָניִז

 ןייז
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 םילהת

 ןעֶקְנעֶדעֶּב ְּךיִז טעוֶו רֶע דְנּוא ,קְלאָפ ןייֵז
 ןּופ ןעֶצעֶג איד 19 :טְכעֶנְק עֶנייֵז ןעֶגעוֶו
 איד ,דְלאָנ דְנּוא רעֶּבְליִז ןעֶנעֶז םִיֹוג איִד
 אייז 16 ;?דָנעֶה םיִנעֶׁשְנעֶמ ןּופ םיִׂשֲעַמ
 טיִנ ןעֶנעֶק אייז רעֶּבָא ליֹומ ַא ןעֶּבאָה
 אייז רעֶּבָא ןעֶגיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז ,ןעֶדעֶר

 ןעֶּבאָה אייֵז 17 :ןעֶהעֶז טיִנ ןעֶנעֶק
 ןעֶרעֶה טיִנ ןעֶנעֶק אייֵז רעֶּבָא ןעֶריֹוא
 ןייק זיִא םִע רעֶּבָא זאָנ ַא ןעֶּבאָה אייֵז
 איד 18 :ליֹומ רֶעייֵז ןיִא (םעֶטָאנ ַחּור
 ְךיֹוא ןעֶנעֶז טְכאַמעֶג אייֵז ןעֶּבאָה םאִ
 עֶלַא ְךיֹוא ןעֶנעֶז יֹזַא ,אייֵז איז יֹוזַא
 ַא 19 :אייז ףיֹוא ְּךיִז ןְרעֶכיִזְרעֶפ םאוָו
 !ראַה םעֶד טְשְנעֶּב ,לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶנְזיֹוה
 םעֶד טְשְנעֶּב ןֹרֲהַא ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה ָא

 טְשְנעֶּב ,יול ןּופ דֶניֵזעֶגְזיֹוה ָא 20 !ראַה
 עֶניִטְכְראַפ םיִטאֶנ רֶהיֵא א ,ראַה םעֶד
 זיִא טְשְנעֶּבעֶג 21 :ראַה םעֶד טְשְנעֶּב
 ןיִא טְניֹואוְו םאֶו ןֹויִצ םיֹוא ראַה רעֶד
 :הָיּולְלַה ,םִיַלָשגרִי

 ולק םילהת

 1078 ולק הלק

 וט הָׂשֲעַמ בֶהְְו ףֶסֵּכ םיֹנַה יִּבצִע :םֶחנְתֹ ויָדְבִע-לעֶו וּמִע
 16 ;וָאְרִי אלו םִיָל םִיניע ּורָּבִדִי אֵלְו םֶהָל הֵּפ  יםֶדָא יִדָי
 17 םֶהֹומְּכ :םֶהיִפְּב חּוריׁשִידיא ףא ּוניזֲאַי אֵל םֶהָל םִינזָא
 19 וָכָרְּב לֵאָרְׂשִי תִיַּב :םֶהְּב ַחְמּב-רֶׁשֲא לָכ םֶהיֵׂשְע ּוְהִי
 כ יָבְרֶּב יוֲֵה תיֵּב :הָוהְי-תֶא ּוְכָרָּב ןהֵא תיֵּב הודְי-תֶא
 2ג ןֹויַצמ הָוהְי ּךיִרְּב  הָוהָי-תֶא ּוָכְרָּב הָוהְי יְרִי הָוהְי-תֶא
 :הָילְלַה םלָשדְי ןכש

 ולֵק ולק
 יהלאל ודוה :ִּדְסַח םֶלֹועָל יֵּכ בֹטיִּכ הָוהיִל ּוָדֹוה
 3 יִּכ םִינֹדֲאָה 'ינדַאל ּודֹוה :וּדְסַח םֶלֹועְל יִּכ םִיקֹלֶאָה
 4 םָלּועְל יב וּדַבְל תולְֹ תֹאְלְפִנ הֵׂשֹעְל נוּדְסַח םָלּועְל
 : ;ֹוּדְסַח םָלְּל יִּכ ָהְנּובְתִּב םִיַמָׁשִה הָׂשֹנְל ;ֹוּדְסַח
 ? םיִרּוא הֵׂשֹעַל ;דְַח םָלועְל יִּ םִימַה-לַע ץֶרֶאָה עַקורְל
 8 םִיַּב תֶלָׁשִמְמִל ׁשֶמֶׁשֲה-תֶא :!ּדְסַח םֶלֹועְל יִּכ לד
 פ הֶליֵלַּב תָֹלָׁשִמְמְל םיִבָכֹוְכְו הָרֶיַה-תֶא :וּדְסַח םָלּועְל יִּכ
 ֵ םָלועְל יִּכ םֶהיֵרֹוכְבִּב םיִרְצִמ הֵּכַמְל :וּדְסַח םֶלֹועְל יִּכ
 1נ דיִּב ;והְסַה םֶלּועְל יִּכ םֶכֹוּתִמ לֵאָרְׂשִי אֵצֹוַו :וָּדְסַה
 13 ףוס--םַי ְךונָל :יּדְסַח .םָלועְל יִּכ הָיטְנ עֹורְבּו הָקְזַח
 14 יִּכ וָכֹותְּב לֵאָרׂשִי ריִבָעָהְו :ֹוּדִסַח .םָלּוְל יִּכ םיִרָזל
 ומ טֶלֹועְל יִּכ ףוס-ַיְב וליִחו הָעְרַּפ רענְו :וָּדְמַח םֶלֹועְל
 2 + הֵּכִמְל ;ודְמַח םָלּועְל יִּכ רֶּבְרּמַּב ומַע ְךֶלֹומְל ;ֹוּדָסַח
 15 םיִרידַא םיִכָלְמ גֹרֲהיו :ֹוּדְסַח .םָלּועְלי יִּכ םיִלֹדְג םיִכָלְמ
 9 והְַח םָלֹועְל יִּכירֹמֶאָה ּךֵֶמ ןּוחיסל :וּדְמַח םֶליעְל יִּב
 2 הָלֲחְנְל םָצרַא ןֵתָנְו :ּדְסַח םֶלּועְל יִּ ןֶשֶּבַה ְךֶלֶמ ועל
 פכ םֶלֹועְל יִּכ ֹוָּדְבַע לֵאְרְׂשיל הלֲחנ :ֹוּדְסַה םָלֹועְל יִּכ

 14 קרי :ְּסַח םֶלֹצְל ִּכ ּונָל רָכָו ינֵלְפׁשִּבִׁש יָּדְסַקה םּונ זיִא רֶע ןיִראָו ,ראַה םעֶד טְקְנאַד 1

 :ניִּבִע ףיֹוא טְרֶעיֹודעֶג דָסֶח ןייַז ןיִראָו
 !ביִּבְע ףיֹוא טְרֶעיֹודעֶג רֶסֶח ןייז ןיִראָו ,רעֶטעֶג עֶלַא רעֶּביִא טאָנ םעֶד טֶקְנאַד 2
 רעֶד 4 :גיִּבִע ףיֹוא טְרֶעיֹודעֶג דֶסֶח ןייז ןיִראָו ,ןעֶראַה עֶלַא רעֶּביִא ראַה םעֶד טְקְנאַד 8
 םאו רעֶד 9 :ביִּבִע ףיֹוא טְרֶעיֹודעֶג דֶסֶח ןייֵז ןיִראָו ,רעֶדְנּואוְו עֶסיֹורְנ ןייֵלַא טּוהְט םאוָו
 ףיֹוא טְרֶעיֹודעֶג דֶסֶח ןייַז ןיִראָו ,דְנאַטְׁשְרעֶפ ןייז ְּךְרּוד לעֶמיִה םעֶד טְכאַמעֶג טאָה
 דָסֶח ןייַז ןיִראוָו ,רעֶסאַו םעֶד רעֶּביִא דֶרֶע איִד טייֵרְּבעֶנְסיֹוא טאָה םאָו רעֶד 6 :גיִּבִע

 -עֶג רֶסֶח ןייַז ןיִראָו ,טְכיֵל עֶסיֹורְג טְכאַמעֶג טאָה םאָו רעֶד 7 :יִּבִע ףיֹוא טְרֶעיֹודעֶג
 טְרֶעיֹודעֶג דֶסֶח ןייַז ןיִראָָו ,גאָט אייֵּב ןעֶניִטְלעוֶועֶג ּוצ ןּוז איִד 8 :ביִּבִע ףיֹוא טְרֶעיֹוד

 ןייַז ןיִראָו ,טְכאַנ אייֵּב ןעֶניִטְלעוֶועֶג ּוצ ןְרעֶטְׁש איִד דְנּוא הָנָּבְל איִד 9 :גיִּבִע ףיֹוא
 ,םִיַרָצִמ ןּופ םירֹוכְּב איִד ןעֶנאַלְׁשעֶג טאָה םאִָו רעֶד 10 :גיִּבִע ףיֹוא טְרֶעיֹודעֶג דָסֶח

 ןופ טְגְנעֶרְּבעֶנְסיֹורַא לֵאָרְׂשִי טאָה םאוָו דְנּוא 11 :גיִּבִע ףיֹוא טְרֶעיֹודעֶג דֶסֶח ןייַז ןיִראוָו
 דְנּוא דְנאַה עֶקְראַטְׁש ַא טיִמ 12 :ביִּבִע ףיֹוא טְרֶעיֹודעֶג דָסֶח ןייַז ןיִראוָו ,אייֵז ןעֶׁשיוִוַצ

 םאָװ 13 :ביִּבִע ףיֹוא טְרֶעיֹודעֶג רֶסֶח ןייז ןיִראָו ,םעֶרָא ןעֶטְקעֶרְטְׁשעֶנְסיֹוא ןייֵא טיִמ
 :גיִּבֲע ףיוא טְרֶעיֹודעֶג דָסֶח ןייַז ןיִראָו ,ףּוס םַי םאָד ןעֶטיִנְׁשּוצ רעֶקיִטְש ןיִא טאָה
 טְרֶעיּודעֶג דֶסֶח ןייז ןיִראָָו ,טְרְהיִפעֶגְכְרּוד ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא לֵאָרְׂשִי טאָה םאִו דְנּוא 4
 ,ףּוס םַי םעֶד ןיִא לִיַח ןייַז דְנּוא הֹעְרַּפ טְצְריִטְׁשעֶנְמּוא טאָה רֶע דְנּוא 18 :גיִּבְע ףיֹוא
 רעֶד ןיִא ןעֶרְהיִפ קְלאָפ ןייַז לאָז רֶע יִדְּכ 16 :ביִּבִע ףיֹוא טְרֶעיֹודעֶג דָסֶח ןייַז ןיִראוָו
 עֶסיֹורְג ןעֶגאָלְׁשעֶג טאָה םאָו רעֶד 17 ::יִּבִע ףיֹוא טְרֶעיֹודעֶג דֶסֶח ןייַז ןיִראָָו ,רֵּבְדִמ
 ןעֶנאַלְׁשְרעֶד טאָה רֶע דְנּוא 18 :יִּבִע ףיֹוא טְרֶעיֹודעֶג דֶסֶח ןייז ןיִראָו םיִכָלְמ
 יַרֹומָא ןּופ ְּךֶלֶמ ןֹוחיִס 19 :גיִּבִע ףיֹוא טְרֶעיֹודעֶג דֶסֶח ןייז ןיִראָוָו ,םיִכָלְמ עֶקְראַטְׁש
 דָסֶח ןייַז ןיִראוָו ,ןֵׁשָּב ןּופ ְּךֶלֶמ גֹוע דְנּוא 20 :גיִּבִע ףיֹוא טְרֶעיֹודעֶג דֶסֶח ןייַז ןיִראוָו
 הָלֲחַנ ַא ראַפ ןעֶּבעֶנעֶג דְנאל רֶעייֵז טאָה רֶע דנוא 21 :גיִּבָע ףיֹוא טְרֶעיֹודעֶג
 לֵאָרְׂשִי ּוצ הָלֲחַנ ַא ראפ ּוליִפַא 22 ::יִּבִע ףא טְרֶעיֹודעֶג דֶסֶח ןייז ןיראוו
 ןָא טאָה םאָה רעֶד 23 :גיִּבִע ףיֹוא טְרֶעיֹודעֶג דָסֶח ןייז ןיראָז ,טְכעֶנְק ןייז

 ףיוא טְרֶעיֹודעֶג דָסֶח ןייַז ןיִראָו .טייֵקְניִרְדיִנ עֶרעֶזנּוא ןיִא טְקְנעֶדעֶג םִנּוא
 דֶסֶח ןיז ןיִראָו ,דְנייֵפ עֶרעֶזְנּוא ןּופ טייֵרְּפעֶּב םנּוא טאָה םאָװ דנּוא 24 :יִּבִע

 טרעיודעג



 טלק חלק ולק ולק םילהת 1000
 יא ברעילל םֶתֵל ןֵתֹנ :ּדְסַח םֶלֹועְל יִּכ וניִרְשִמ הכ

 :וּדְסַה םֶלֹוע 0 םִיָמָּׁשַה לאל ּודֹה מַה 6

 ולק ולק
 !ןויצ--תֶא ּונֵרָכִּב ּוניֵכְּבדַּגּונְבַׁשְי םָׁש טי ;"לַעא
 ונולֵאְׁש !םָׁש יַּכ ;ּוְתֹורְִכ נילֲת ּהָכֹותְּב םיברע--לַע 2

 ;ןֹיִצ ריִׁשְמ ּונָל ּוריָׁש הָחְמִׂש ּונ ילְלי ותְו ריִׁשייַרְבִּד וטיֵבֹוׁש
 ךֶָּכשֶא-םִא .:רָכִנ תֶמְרַא לֿפ הָיהְי-רוִׁשתֶא חי ׁשֶג ְךא
 אלא יִּכַחְל ו יִנׁשְל קַּבְרִּת :יִניִמְי חְַּׁשִּת שי :

 :יִתָחְמׂש ׁשאָר לַפ םָלָׁשּו -תֶא הֶלַמַא אֵלדבַא יִכְרְּכְִא
 |ּורָע םיִרָמֶאָה םלָשּוְי םי הַא םורָא יֵנְבל | הָוהְי כו 1
 -םלַׁשיׁש יְִׁשֲא הָדדְׁשַה לבב 2 ;ּהָּב דֹוסְיַה רַע ּורֵע 8
 -תֶא ץּפנְ זסאיֵׁש ו ֵרְׁשַא :ּוָל תלמַ ךלמ;תֶא לי
 סה הלא לל

 2 ,חלק
 | הֶוֲחַּתְׁשֶא :ָךֶרֶּמנֲא םיָקלֲא רֶגְנ כלל ָךֶדוִא !דוָדְלא 2

 ְךֵתִמָא-לעוד למה ְךמֶׁשתֶא הָדֹאְָךְׁשְרָק לכיה-לָא
 יִנְנעַּתַו יִתאָרָכ םָֹיְּב ?ְךֶתֶרְמַא ךמׁשילכילַע לד ;ַהייֵּכ 2
 ּונְמׁשיִכ א הָוהְי די :וָעי שְַנְב ינֵבִהְרַּת 4
 ;הֶדָוהְי רָֹבָּכ לֹודָנ יִּכ הָוהְי כד ּוריִׁשָיַו ?ְךיִפייִרְמַא ה
 ךלאדמַא :עֶדיי קָחְרִמִמ הב הָאילֵפָׁשְוהָוהְי םֶדיּכ

 יִנֵעיִׁשוְתְו ךֶדָי רַלְׁשּת יֵבְיִא ףַא ףֶמ יִַחָּת הָרֶצ בֶרָקְּב

 יקעמ םלְל ָךחֶַח הָהְי ֲֵעּב רמה: *
 :ףֶרָּתילַא ְךידָי

 טלק טלק
 ַּתִָו הָּתַא :עֶרֵּתויִנּתְרַקֲח הָוהְי רֹמְזִמ דִוָדְל ַחֵצ עא 2

 ֶתיִרְו יִעְבִרְו יָחְרֶא :קֹחְרמ יִצֵרְל הָּתְנְּב יִמּוקְו יִתְבִׁש 3
 הוה ןֵה ינוׁשְלִּב הֶלֶמ ןַא יִּכ ;הָָנכסִה יטב 4

 רַא טיִנ טעוֶו םִיַלָׁשּורִי ןעוֶו רעֶר ַא ןעֶקְנעֶרעֶג

 םאִװ רעד 27 ::ניִּבֶע היֹוא טְרֶעיֹודעֶג

 ןייַז ןיִראָו ,ןעֶשְנעֶמ עֶלַא ּוצ טיֹורְּב טְּביִג
 טְקְנאַד ,ָא 26 :גיִּבִע ףיֹוא טְרֶעיֹודעֶג דֶסֶח
 ןייז ןיִראָו ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ טאָג םעֶד
 :גיִּבִע ףיֹוא טְרֶעיֹודעֶג דֶסֶח

 זלק םילהת
 ריִמ ןעֶנעֶז לֶבָּב ןּופ ןעֶכייֵמ איִד אייֵּב 1
 ְךיֹוא ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא ,ןעֶסעֶזעֶג טְראָד

 ןַא טְקְנעֶרעֶג ןעֶּבאָה ריִמ ןעוֶו טְנייוֵועֶג
 םאוָו (םיִבְרֲענ םיִּבְרעוֶו איד ףיֹוא 2 :ןֹויִצ
 ריִמ ןעֶּבאָה ,ןעֶמיִמ עֶרייֵז ןיִא ןעֶנעֶז
 -אוז 9 :ןעֶּפְראַה עֶרעֶזְנּוא ןעֶגְנאָהעֶגְפיֹוא
 םִנּוא ןעֶּבאָה םאָו איד ןעֶּבאָה טְראָד ןיר

 םגּוא ןּופ טְרְהיִפעֶג טְפאַׁשְנעֶגְנאַפעֶג ןיִא
 דְנּוא ,דיִל ַא ןּופ רעֶטְרעֶוֶו איִד טְגְנאַלְרעֶפ
 זַא טְגְנאַלְרעֶפ ןעֶּבאָה רעֶטעֶּמְׁש עִועֶזְנּוא
 ּוצ טְגְניִז ןעֶכאַמ רייֵרְפ אייֵז ןעֶלאָז ריִמ
 ןעֶנעֶק איו 4 :ןֹויִצ ןּופ רעֶדיִל איִד םֶנּוא
 ןיִא ראַה םעֶד ןּופ רעֶדיִל איד ןעֶגְניִז ריִמ
 ְךיִד לעוֶו ְּךיִא ןעוֶו 8 ?דְנאַל דְמעֶרְפ ַא
 ְךיֹוא לאָז יֹוזַא ,םִיַלָׁשּורְי ָא ,ןעֶסעֶגרעֶפ

 :ןעֶרעוֶו ןעֶסעֶגְרעֶפ דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵמ
 ןַא ןעֶטְפעֶהעֶּב גָנּוצ עֶנייֵמ ְךיִז זאָל 6
 טיִנ ָּךיִד לעֶװ ְּךיִא ןעו ןעֶמיֹוג ןייֵמ

 עֶנייֵמ רעֶּביִא ןעֶקְנאַדעֶנ עֶנייֵמ ןיִא ןְהעֶגְפיֹו
 ,םִיַלְׁשּורְי ןּופ גאָט םעֶד םֹורָא ןופ רעֶדְניִק איִד ּוצ ְָּךאָד קְנעֶדעֶג !ראַה ָא 7 ? דייַרְפ-שְּפיֹוה

 ָא 8 :דְנּורְנ םעֶד ּוצ זיִּב ןייַז סֶע לאָז !טְסיוִוְרעֶפ !טְסיוִוְרעֶפ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה םאִָו איִד

 רעֶטְכַאָמ אּוד

 :ןעֶטְלאָגְרעֶפ םִנּוא טְסאָה אּוד אי יֹוזַא ןעֶטְלעֶגְרעֶפ ריד דְנּוא
 ןעֶלְהאָצעֶּב ריִד טעוֶו םאָו רעֶד ויִא טְשְנעֶּבעֶג ;ןירעֶּביֹור אּוד ,לֶבָּב ןּופ

 רעֶד זיִא טְׁשְנעֶּבעֶג 9
 :ןייֵטְׁשְנעֶזְלעֶפ םעֶד ףיֹוא רעֶדְניִק עֶגְנּוי עֶנייֵד ןעֶקאַהּוצ טעוֶו דְנּוא ,ןעֶמעְֶנָא טעוֶו םאוָו

 חלק םילהת
 דִוָד ןּופ 1
 2 :ןעֶנְנִז ריִד ּוצ ָּךיִא
 ןייַד ןעֶּנעוֶו ןעֶמאָנ ןייַד ןעֶּביֹול לעדֶו

 ןעֶפּורעֶגְנָא ךיִד ּבאָה ךיִא

 לעוֶו רעֶמעֶנ איד ראָפ ,ץְראַה ןעֶצְנאַנ ןייֵמ טיִמ ןעֶּביֹול ָּךיִד לעֶו ְּךיִא
 ְךיִא דְנּוא ,לעֶּטְמעֶמ ןעֶגיִלייַה ןייַד ּוצ ןעֶקיִּב ְּךיִמ לעוֶו ְּךיִא

 ןייַד ןעֶנעוֶו דְנּוא !רֶסֶח
 :באָזּוצ עֶנייֵד עֶלַא רעֶּביִא טְכאַמעֶנ רעֶסעֶרְנ ןעֶמאָנ ןייַד טְסאָה

 טְקְראַטְׁשעֶג ְּךיִמ טְסאָה אּוד ,טְרעֶפְטְנֶעעֶנ ריִמ אּוד טְסאָה

 אוד ןיִראָָו ,תֶמֶא
 ןעוֶו גאָט םעֶד ןיִא 3

 ןעֶּביֹול ָּךיִד ןעֶלעוֶו טְלעוֶו רעֶד ןּופ םיִכָלְמ עֶלַא 4 :עֶלעֶז עֶנייֵמ ןיִא טייֵהְקְראַטְׁש טיִמ
 ןעֶלעוֶו אייז דְנּוא 8 :ליֹומ ןייַד ןּופ רעֶטְרעֶו איִד ןעֶרעֶה ןעֶלעוֶו אייֵז ןעֶו ,ראַה ָא

 :ראַה םעֶד ןּופ דֹובָּכ רעֶד זיִא םיֹורְנ ןיִראָו ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶנעֶֶו איִד ןיִא ןעֶנְניִז ְּךיֹוג
 םעֶד רעֶּבָא ,ןעֶניִרְדיִנ םעֶד ןָא רֶע טְהעֶז ָּךאָד ,טְכייֵהְרעֶד זיִא ראַה רעֶד עֶׁשֵטאָח 6
 טְסעֶו ְּךאָד ,תֹורָצ ןעֶשיוִװְצ העָנ ְּךיִא עֶׁשְטאָח דְנּוא 7 :ןעֶטייוו ןּופ רֶע ןעֶק ןעֶצְלאָט טִש

 אוד טְסְלאָז דְנייַפ עֶנייַמ ןּופ ןְראָצ םעֶד רעֶּביִא רעֶּבָא ,ןעֶקיווְקְרעֶד ְּךיִמ אּוד
 ראַה רעֶד 8 :ןעֶפְלעֶה ריִמ טעוֶו דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵד דֶנּוא ,דְנאַה עֶנייַד ןעֶקעֶרְטְׁשְסיֹוא
 ףיֹוא טְרֶעיֹודעֶג דָסֶח ןייַד ,ראַה ָא טְגְנאַלעֶּבְנָא ריִמ ּוצ םאָו םאָד ןעֶכאַמ גיִטְרעֶפ טעֶו
 :דְנעֶה עֶנייֵד ןּופ םיִׂשֲעַמ איִד ןעֶזאַלְרעֶפ טיִנ טְסְלאָז אּוד ,ביֵּבִע

 טלק םילהת
 טְשְראָפעֶג ְּךיִמ טְסאָה אּוד ,ראַה א ,דוָד ןּופ גְנאַזעֶנ 8  רעטשרכנוא זעֶנ םעֶד ּוצ 1
 אּוד ,ןְהעֶטְׁשְפיֹוא ןייֵמ דְנּוא ןעֶצעֶזְרעֶדיִנַא ןייֵמ טְסייוו אּוד 2 :ְךיִמ םָסֶנעֶק אּוד דַנּוא
 -ֵניֵר גְנּוהּור עֶנייַמ דְנּוא געוֶז ןייֵמ 8 :ןעֶטייוֵו ןּופ ָּךאָנ ןעֶקְנאַדעֶנ עַנייֵמ טְסְהעֶּטְׁשְרעֶפ
 זיִא סֶע ןיִראָז 4 :ןעֶנעוֶו עֶנייֵמ עֶלַא טיִמ טְנאַקעֶּב ט יב אּוד דְנּוא ,םּורַא אּוד טְסְלעֶג
 ;ןעֶצְנאַג םיִא ןיֹוׁש םִע טְסייֵו אּוד ,ראַה ָא העָז עֶנייַמ ףיֹוא טְראָה ןייק

 אוד
 ןהצוב

 22 5 6 בא



 םק טלק םילהת
 ןעֶטְניִה ןּופ טְרעֶגאַלעֶּב ָּךיִמ טְסאָה אּוד 8
 עֶנייֵד טְסְגעֶל אּוד דְנּוא ,טְנְראָפ ןּופ דְנּוא
 -עֶטְנעֶקְרעֶד עֶכְלאָזַא 6 :ריִמ ףיֹוא דְנאַה
 זיִא םִע ,ריִמ ראַפ ְּךיִלְרעֶדְנּואוְו וצ זִיַא םיִנ
 :ןעֶפייֵרְנעֶּב טיִנ םִע ןעֶק ְּךיִא ;ְךיֹוה ּוצ

 ןייד ראָפ ןְהעֶגְניִהַא ְּךיִא לאָז ּואְוַא ?
 ןעֶפיֹולְמְנַא ְךיִא לאָז ּואוְוַא דְנּוא ,טְסייֵג
 ףיֹורַא העג ְץיִא ןעוֶו 8 :םיִנְּפ ןייֵד ראָפ
 דָנֹוא ,טְראָד אּוד טְדיִּב יֹוזַא ,לעֶמיִה םעֶד ּוצ
 יֹוזַא ,לֹואְׁש םעֶד ןיִא ריִמ טעֶּב ְּךיִא ןעוֶו
 ּבעֶה ְּךיִא ןעֶװ 9 :טְראָד ךיֹוא אּוד טְזיִּב
 (איוו יֹוזַא היָלְפ דְנּואנ לעֶניִלְפ איד ףיֹוא

 קֶע םעֶד ןיִא חזר דְנּוא ,ןְרעֶטְׁשְנעֶגְראָמ רעֶד
 עֶנייֵד ְךיֹוא טְראָד ָּךיִמ טעדֶו יֹוזַא 10 ! םַי ןופ
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 ה :הרֶכּפַּכ יִלָע תֶׁשַָּ יִנָּתְרַצ םֶרָקְו רַֹחָא :הָּלִכ ָּתעדָי
 * ְךֶלֶא הָנִא :ּהִל לֶכּואאְל הֶבנׂשנ יִנַּמִמ תַעָּד הִאָלּפ
 5 הָּתָא םָׁש םִימָׁש קּפָאדסַא ּוחְרָכָא נְִּמ הְֶָו ּךֵחורְמ
 פ תירֲחַאְּב הָנכשֶא רַהׁשיִפְנַכ אָׂשֶא :ָךָנִה לֹאְׁש הָעיצְַ
 וו ְֶׁשֶח-דַא רֵמֹאָו :ּדימְוינוחאֹהְו יֲִחְנִת ָּךֶרי םְׁשִַג :םִי
 וכך ְךיֶׁשֲחייאָל ךׁשח-םִנ :ִנָדֲעַּב רוא הָלילְו יִנְמּוׁשְי
 ג ָתינָק הָּתְאייְּכ :הָרֹואָּכ הָּכִׁשֲַּכ רוִאְי םַֹּכ הָליֵלְו
 4 יִתילְפַנ תֹאָרויִּכ לע ּךדִוא :יִמַא ןֵמְִּב ינְִּת יָתילֹּכ
 וט יִמָצֶע דֵחְכִניאָל :רֹאְמ תעָרי יִׂשְפְִ עמ םיִצָלְִ
 5 ויָמָלָג :ץֶרָא תֹּתחַחְּב יִּתְמַקָר רַב יִתיׂשְע-רְֲׁא ָךמִמ
 דָחֶא אלְו ּירְצי םיִמָיּובֵתָּכִי םּכְּכ ְּרְפְס-לַעו ליע יַאְר
 גז ;םֶהיִׁשאָר ּומְצִע המ לא ְךיִעֵר ורקָייהמ יִלְו !םֶהֶּב
 9 לֶטְקִּתדמִא מע יִדועו יִתצֹוקֲה ןוְרִי לֹחַּמ םִרּפְסֶא
 כ הָּמְִמל ךּורְמורֶׁשֲא :יִנִמ ּרּס םיִמָּד יִׁשְנְַועֶׁשָרֹוּהְלַא
 ג ְךימְמוקְתִבֹואָנְׁשֶא והָהְיִדיַאנׂשְמראוָלַה :ךיֶרָעאֵושלאושְנ
 2 :יִל ּויָה םיִבְיְאָל םיִתאֵנְׂש הָאְנַש תִלְכַּת :טְמֹוקְתֶא

 24 -םא הארּו :יִפַעְִׂש עַדויננְחִּביִּכָבָל עַדְו לֶא יִנַָקָח
 :םֶלֹוע ְךֶרָדּב נו יִּב"בְִ ְּךרֶּד

 ֹק מק
 2 אׁשיִאַמ עֶר םָהָאְמ הָוהְייֲִּלַה :ְדָל רֹמְזמ ַחצֹנְמִל
 ורוני םֹיילָּכ בֶלְּב תֹעָרְִּׁשָח רֶׁשֲא :ינרְִנּת םיִסָמִח
 4 תרַחַּת בָׁשְכַע תַמַח ׁשֶחְנרמְּכ םָנֹוׁשָל ינֶׁש :תֹומָחלִמ
 ה םיָסָמַה ׁשיִאֵמ עֶׁשָר ֵדיִמ !הָוהְייִנְָמְׁש :הָלָמ ֹומיִתְפִׂש
 6 יִל חפומיאנְִמִמ :יִמָעְּפ תְָֹרַל ּובְׁשָח רֶׁשֲא יְִרְִִּת
 :הָלפ יִל-ּותׁש ּםיִׁשְקְמ ְלְנעַמידַיל תֶׁשֶר וׂשְרְּפ םיִלְבֲחַ
 ז :יָונֲתַּת לוָק הָוהְי הָניְֲאַה הֶּתִא ילֵא הָוהיִל יִּתְרַמָא
 ) ללא !קָׁשָנ םַוְּב יִׁשאֹרְל הָחִֹכִכיִתָנּוׁשי זַ יָנֹרֲא הָוהְ

 דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייַד דְנּוא ,ןעֶרְהיִּפ דְנאַה
 נאָז ְךיִא ןעדֶו דְנּוא 11 :ןעֶטְלאַה ָּךיִמ טעדֶד
 יֹוזַא--ןעֶקעֶדעֶּב ְּךיִמ טעוֶו םיִנָרעֶטְסְניַפ זַא

 ;ריִמ םֹורַא ןייַז גיִטְכיִל טְכאַנ איד ָךיֹוא טעוֶו

 -ְניִפ טיִנ זיִא םיִנְרעֶטְסְניִפ איִד ּוליִּפֲא 2
 טְבייֵל טְכאַנ איִד דְנּוא ריִד אייֵּב רעֶמ
 םיִנְרעֶטְסְניִפ איִד דְנּוא ,גאָמ רעֶד איז יֹוזַא
 אזד ןיִראָו 13 :טְכיֵל סאָד איו יֹוזַא זיִא
 טְסאָה אּוד ,ןעֶריִנ עֶנייֵמ ןעֶּפאַׁשעֶּב טְסאָה
 :ּבייל םיִרעֶטּומ ןייֵמ ןיִא טְקעֶדעֶּב ָּךיִמ

 טְכאַמעֶג ְךיִלְרעֶדְנּואו דְנּוא ְךיִלְרעֶטְכְראַפ ןיִּב ָךיִא לייו ןעֶּביֹול ּךיִד לעֶח ְךיִא 4
 ןעֶנעֶז ּרעֶנייֵּב עֶנייֵמ 18 :םּוג ץְנאַג ְּךיִא םייוַז סאָד .םיִׂשֲעַמ עֶנייֵד ןעֶנעֶז ְץיִלְרעֶדְנּואוו
 ,םעֶנעֶגְראָּבְרעֶפ םעֶד ןיִא ןעֶראוָועֶג טְכאַמעֶנ ןיִּב ְּךיִא ,ןעֶזעוֶועֶג ןעֶליֹוהְרעֶפ רִיַד ןופ טיִנ

 ןעֶטְגיִטְראַפְרעֶפְנּוא ְןייֵמ דְנּוא 16 :דְרֶע עֶטְשְרעֶטְנּוא איד ןיִא ןעֶראוָועֶג טְּבעוֶועֶג ןיִּב ָּךיִא
 ןעֶּביִרְׁשעֶגְנייִא ןעֶנעֶז ךּוּב ןייד ףיֹוא , דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג ןעֶגיֹוא עֶנייַד ןיֹוׁש ןעֶּבאָה םֶראָּפ
 ְךאָנ זיִא םִע עֶׁשְטאָח ,ןעֶראוָועֶג ןעֶפאַׁשעֶּב ןעֶנעֶז אייֵז עֶבְלעוֶו ןיֵא געֶט עֶלַא ןעֶזעוֶועֶג
 איו !ראַה ָא ,ןעֶקְנאַדעֶג עֶנייֵד ריִמ ּוצ ןעֶנעֶז רֶעייֵט איו 17 :ןעֶזעוֶועֶג אייֵז ןּופ רעֶנייֵק
 רעֶד איו רֶהעֶמ אייֵז ןעֶנעֶז ןעֶלְהעֶצ אייֵז טְלאוָו ְּךיִא ןעוֶו 18 :לְהאָצ עֶרייֵז זיִא קְראַטְש
 ןעֶטייֵט אּוד טְסְלאוָו יאֵוָלַה 19 :ריִד אייֵּב ּךאָנ ְךיִא ןיִּב יֹוזַא ְּךיִמ קעוֶוְרעֶד ְּךיִא ןעוֶו ,דְמאַז
 -אָו 20 :ריִמ ןּופ קעֶוַא ְךייֵא טְרֶהעֶק ןעֶשְנעֶמ עֶניִדְלּוש-טּולְּב רֶהיִֵא !טאָנ ָא ,עֶשָר םעֶד
 :ןעֶמאָנ ןייַד ןיִא ׁשְלאַפ ןעֶרעוֶוְׁש עֶדְנייִפ עֶנייֵד דְנּוא ,ריִד רעֶּביִא סעֶטְכעֶלׁש ןעֶדעֶר אייז ןיר

 טְּביִרְטעֶּב טיִנ ְּךיִא ןיִּב דְנּוא ? ראָה ָא ,דְנייַפ עֶנייִד ןעֶגעֶז םאִוָו איד ןעֶסאַה טיִנ ָךיִא אּוהְמ 1
 ,רְנייַפ ןעֶצְנאַג םיִא אייֵז ּבאָה ָךיִא 22 ? ריֵד ןעֶנעֶק ףיֹוא ןעֶהעֶטְׁש סאוָו איד רעֶּביִא (גיִנְראַענ
 ,ץְראַה ןייֵמ ןעֶקְרעֶד דְנּוא !טאָנ ָא .ְּךיִמ ׁשְראָפ 23 :דנייַפ ןעֶראוָועֶג ריִמ ּוצ ןעֶנעֶז אייז
 רעֶניִריֹורְט ַא ריִמ ןיִא זיִא םִע ּביֹוא העְז דְנּוא 24 :ןעֶריִנ עֶנייֵמ ןעֶקְרעֶד דְנּוא ָךיִמ בּורְּפ
 :בעוֶו ןעֶניִּבַע םעֶד ףיֹוא ְּךיִמ רֶהיִפ דְנּוא ,געוֶו (רעֶטְכעֶלׁשנ

 מק םילהת
 ןעֶׁשְנעֶמ עֶּטְכעֶלְׁש ןּופ םיֹורַא ְּךיִמ היִצ 2 : רדָד ןּופ גְנאַזעֶג ַא---רעֶטְסייֵמְנְנאַזעֶג םעֶד ּוצ 1
 -בעֶלְש ןעֶטְכאַרְט םאו איִד ןּופ 3 :ןעֶטיִה ּךיִמ אּוד טְסְלאָז ׁשְנעֶמ ןעֶשירעֶּביֹור ַא ןּופ דְנּוא

 אייֵז { :הָמָחֶלִמ רעֶד ּוצ ןָא ְּךיִמ אייֵז ןעֶצייֵר גאָט ןעֶצְנאַג םעֶד ,ץְראַה רֶעייֵז ןיִא םעֶט
 עֶרייֵז רעֶטְנּוא זיִא גְנאַלְׁש-רעֶמָא ןייֵא ןּופ טְפיִג ,גְנאַלְש ַא איו יֹוזַא גְנּוצ עֶרייז ןעֶפְראַש
 -יֵרעֶּביֹור םעֶד ןּופ דְנּוא ,םיִעָׁשְר איִד ןּופ דְנעֶה איד ןּופ ָּךיִמ טיִהעֶּב ! ראַה א 5 !הָלַס ןעֶּפיִל
 עֶנייַמ ןעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ ּוצ ןעֶטְכאַרְט םאוָו עֶכְלאַזַא ןּופ ,ןעֶטיִהעֶּב ָּךיִמ אוד טְסְלאָז שְנעֶמ ןעֶש
 טייֵרְּפְשעֶגְסיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ץענ א ןעֶטְלאַהעֶּב ריִמ ראפ ןעֶּבאָה עֶצְלאָטְׁש איד 6 :טיִרְט
 -עֶנְרעֶדיִנַא ריִמ ראַפץעֶנְ-לעֶכיֹורְטְׁש אייז ןעֶּבאָה געֶו םעֶד ןּופ טייַז רעֶד ןַא ,ץעֶנ-קיִרְמְש א
 סאָד םעֶנְרעֶפ ,ראַה ָא ,טאָג ןייֵמ טְזיִּב אּוד ,ראַה םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג ּבאָה ְּךיִא 7 !הָלָס ,טְגעֶל
 טְקעֶדעֶּב טְסאָה אּוד !םףֶליִה עֶנייֵמ ןּופ טייֵהְקְראַטְׁש איד !טאָנ ראַה ָא8 !טעֶּבעֶג ןייֵמ ןּופ לֹוק

 ןיימ
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 ׁשאָר :הָלָס ּומיְָי קֿפָּתילַא יֹמָמְו עשר ײואמ הֶוהְ ּתִּת
 םיִלָחִנ םֶּתילֲע ּוטִֹמִי :ומִכְי ֹומיִתְפִׂש לֶמִע יֵמִמְמ וו
 ןִכיילַּב ןֹוׁשְל ׁשיִא :ומיקילַּב תורמֲהָמְּב םִּפִי ׁשָאָב ענ
 הֵׂשֲעַייִּכ ּתְעדָי :תֹּפַחְרַמְל ּונְרוצְי עֶר סְמֶחיׁשיִא ץֶרָאָּב 2
 משל ירֹוי םיִקיִּדְצ ךַא :םיִיִבָא טּפְׁשִמ יע ןיִּד הָוהְי 4

 :ינְּפ-תֶא םיִרָשי ָּבְׁשָ
 אמקכ

 לק הָאַה יל הֶׁשיח יִתאֵרק הי ְךֶל רמה
 יּפַכ תַאְׂשִמ ּךינְפִל תֶרֶטִק יֵתְלִפְת ןִֵּת :ְךֵלייֵאַקְּב

 ילָּד-לַע הֶרָצִניִּפִל הָרְמָׁש הָוהְי הָתיִׁש :בֶרָע-תַחְנִמ
 עַׁשְרְּב  תֹולֵלֲע לֵקְֹּתַהְל עֶרֹרְבְרְלויִּבלדטַּת-לַא :יִתְפִׂש 4
 ימְלָהְי :םֶהיֵמֵעְַמְּב םֵהָלֶא-לַכּו ןוָא-לַעְּפ םיִׁשיִא-ֶא ה

 דֹוָעייּכ -יִשאר ;ניילַא ׁשאָר ןְמָׁש יִנֲחיִכֹוְו דָסֶח ! קיִדַצ

 עְמְָׁו ַהיֵטְפִׁש עלַסיידיִב ישְמְׁשִנ :םֶתיֵתְָֹרְּב יתָלְפְתֹו 8
 נימְצִע יהופנ ץרַאְּב עֶקֹבּו חלֹפ מְּכ :ּמִעניִּכ יֵרְמֶא ד
 -לַא יִתיִסָח הָכְב יָניֵע יָנֹדֲא הָוהְיֹו לא יִּכ +ליואְׁש יִפְל 5
 ילְעַּפ תֹוׂשְְמֹו יִל ּוׁשִֹנ חַפ יִדְמ יְִרְמָׁש :יִׁשְפַנ רָע 5

 :רֹוָבָעָא-דַע יִּכֶֹא די םיִעָׁשְר יִרֹמְכִמְב יֵלּפִי :ןָא י
 במק במק
 הָוהי-לָא ילוק :הָּלִפְת הָרָעְמַב וָתֹיהִּב ְוְדִל ליִּכְׂשִמא 2

 ִתְרֶצ יֵחיִׂש וינְפִל ךְֵׁשֶא :ןִָּדְתֶא הוהָי-לַא יל'ק קַעָא
 ִתָכיִתנ ָּתְָָח הֶּתאְו יחור ו ילָע ּטִעְתִהְּב :דינַא וִנְפִל 4
 ךיִאְו הַאְרּו ! ןיִמָי טִיַּבַה :יל חַּפ יְָמִמ ךֵלַהֲא דחַראְב ה
 יִּתקעו :יִׁשְפַנְל ׁשֶרוד ןיא יִנֵּמִמ סֹונָמ דַבֶא ריִּכִמ יֵל 5

 :םִיַחַה ץרָאְּב יִקְלָח יפְחַמ הָּתַא יִּתְרַמָא הָוהְו ְךיָלֵא
 יִּכ יַסְדְרִמ יִנָליִּצַה רָאְמ יִתָֹלַדיִּכ יַתְנד-לֶא ! הָביֵׁשְקַה ז

 במק אמק טק םילהת
 ,בְנאַפְנָא םעֶד ןּופ גאָט םעֶד ןיִא ּפאק ןייֵמ
 ּוצ טיִנ ּבעֶנ ,ראַה ָא 9 :(הָמָחְלִמ רעֶד ןּופ)
 טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,גְנּוטְסּולְג עֶנייֵז עֶׁשְר םעֶד

 ,תֹובְׁשְחַמ עֶזייֵּב עֶנייֵז ןעֶקיִלְגעֶּב ןעֶזאָל טיִנ
 איד 10 !הֵלָס ְךיִז ןעֶּבעֶהְרעֶד אייֵז ןיִראו
 אייֵז זאָל ,םּורַא ְּךיִמ ןְלעֶגְניִר סאוָו ּםעֶק

 ןעֶּפיִל עֶנעֶנייֵא עֶרייֵז ןּופ קיִלְגְמּוא םאָד
 ןעֶלאָז ןעֶליֹוק עֶגיִרֶעייַפ 11 :ןעֶקעֶדעֶּב
 םעֶד ןיִא ןעֶלאָז אייֵז ,ןעֶלאַפְּפּורַא אייֵז ףיֹוא
 ,ןעֶּבּורְג עֶפיִט איד ןיִא ,ןעֶלאַפְנייֵרַא רֶעייֵפ

 :ןְהעֶטְׁשְפיֹוא ןעֶנעֶק טיִנ ןעֶלאָז אייֵז זַא
 גְנּוצ (עֶׁשְלאַפנ ַא טאָה םאו ׁשְנעֶמ ַא 2

 ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןְהעֶטְׁשעֶּב ןעֶנעֶק טיִנ לאָז
 עֶטְכעֶלְׁש סאָד---שְנעֶמ רעֶׁשיִרעֶּביֹור רעֶד
 יֵדְּכ ,ןעֶנאַיְבאָנ םֶהיֵא לאָז (טּוהְט רֶע סאָו)
 ְךיִא 13 :ןעֶרעוֶו ןעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ לאָז רֶע
 ןּופ ןיִד םעֶד ןּוהְט טעֶו ראַה רעֶד זַא םייוו
 םעֶד ןּופ טָּפְׁשִמ סאָד דְנּוא ,ןעֶמעֶרָא םעֶד

 -עוֶו םיִקיִדַצ איד רעֶּבָא 14 :ןעֶניִטְפְראַדעֶּב
 עֶגיִטְראַפְטְכעֶר איד ןעֶמאָנ ןיידְןעֶּביֹול ןעֶל
 :םיִנָּפ ןייַד ראָּפ ןעֶניֹואוְו ןעֶּבייֵלְּב ןעֶלעוֶו

 אמק םילהת
 ּבאָה ְךיִא ,ראַה ָא---דִוָד ןּופ גְנאַזעֶג ַא ן

 ןייֵמ זאָל 2 :ריד ּוצ ףּור ְךיִא ןעו לֹוק ןייֵמ םעֶנְרעֶפ ָא ,ריִמ ּוצ ָּךיִד לייַא ,ןעֶפּורעֶג ָךיִד
 דְנעֶה עֶנייֵמ ןּופ גְנּוּבעֶהְפיֹוא איד ,תֶרֹטק איז יֹוזַא ריִד ראָפ טייֵרְּבעֶנְנֶא ןייַז טעֶּבעֶג
 ,ליומ ןייֵמ ּוצ גְנּוטיִה ַא ְּךאַמ ,ראַה ָא 3 :טְכאַנ ראַפ ןּופ הָחְנִמ ןֶּבְרַק םאָד איז יֹוזַא
 ץְראַה ןייֵמ ןעֶנייֵנְּפָא ןעֶזאָל טיִנ טְסְלאָז אּוד 4 :ןעֶּפיִל עֶנייֵמ ןּופ רֶעיִט איִד טּוג טיִה

 ןעֶשְנעֶמ עֶטְכעֶלְׁש טיִמ םיִׂשֲעַמ עֶטְכעֶלְׁש טימ ןייַז ּוצ קֵסֹוע ְךיִמ ;ְּךאַז עֶטְכעֶלְׁש ַא ּוצ
 זאָל 5 :ןעֶטייֵקְניִסיִז עֶרייַז ןּופ ןעֶסֶע טיִנ ָּךיִמ זאָל-דְנּוא ,םיִׂשֲעַמ עֶטְבעֶרְמּוא ןּוהְט סאוָו

 -אָרְטש ְּךיִמ רֶע זאָל רֶנּוא ,דֶסֶח ַא ןייַז טעוֶו סאָד ןיִראָו ןעֶנאַלְׁש קיִדַצ רעֶד רעֶּביִל ְּךיִמ
 טְלעֶקאָׁשעֶנְּפָא טיִנ םִע זאָל ,ּטאָק םעֶד ףיֹוא לֶהֶע רֶעייֵט איז יֹוזַא ןייַז טעֶו סאָד ,ןעֶפ

 ְךיִא טעֶּב ןעֶטייֵקְניִטְכעֶלְׁש עֶרייַז ןיִא ְּךאָנ ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו ןיִראָו ,ּפאָק ןיימ ןּופ ןעֶרעֶו
 ןּופ ןעֶטייֵז איִד ןַא ןעֶראוָועֶג טְׁשְטיִלְגעֶנְסיֹוא ןעֶנעֶז םיִטָפֹׁש עֶרייֵז ןעֶו 6 :אייֵז ראַפ ְּךאָנ
 ְךייַלְנ 7 :ָּךיִלְּביִל ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָו ,רעֶטְרעוֶו עֶנייֵמ ןעֶרעֶה אייז ןעֶלעֶזו יֹוזַא ,זְלעֶפ םעֶד
 רעֶנייֵּב עֶרעֶזְנּוא ןעֶנעֶז יֹוזַא ,דֶרֶע איִד ןיִא טְלאַּפְׁש דְנּוא טְּבּורְג סאָו רעֶנייֵא איז יֹוזַא
 ,ראַה ָא ריִד ּוצ ןעֶנעֶז ןעֶניֹוא עֶנייַמ ןיִראָו 8 :לֹואְׁש םעֶד ןּופ ליֹומ םעֶד אייֵּב טייֵרַּפְׁשּוצ
 טיִהעֶּב 9 :ןעֶרעוֶו טְניִדעֶלעֶנְסיֹוא עֶלעֶז עֶנייַמ טיִנ זאָל ;ְּךיִמ ץיׁשעֶּב ריִד ןיִא !טאָנ ןייַמ
 -ְביֹורְטְׁש איד ןּופ דְנּוא ,ןעֶּפאַח ְּךיִמ ןעֶליוִז אייֵז סאָו טיִמ ,ץעָנ םעֶד ןּופ טייַז איִד ןּופ ְּךיִמ

 ןיִא ןעֶלאַפְנייַרַא ןעֶמאַזּוצ םיִעָׁשְר איִד ןעֶזאָל 10 :טְכעֶרְמּוא ןּודִט סאָו עֶכְלאָז ןּופ ןעֶגְנּ

 :ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא ןיִּב ָךיִא זיִּב ,ןעֶצעֶנ עֶנעֶנייֵא עֶרייֵז
 במק םילהת

 :ןּוהְּטעֶג הָלָפְּת רֶע טאָה לייֵה רעֶד ןיַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע ןעוֶו---דִזָד ןּופ גְנּוטְכאַרְטעֶּב ַא 1
 ְךיִא 8 :לֹוק ןייַמ טיִמ ראַה םעֶד ּוצ טעֶּב ָךיִא !לֹוק ןייַמ טיִמ ראַה םעֶד ּוצ אייֵרְש ָּךיִא 2
 ןייֵמ ןעֶז 4 :תֹורָצ עֶנייַמ םֶהיֵא ראַפ לְהעֶצְרעֶד ְּךיִא ,םֶהיֵא ראָפ טעֶּבעֶנ ןייֵמ םיֹוא םיִנ
 םעֶד ףיֹוא ,געֶמְש עֶנייֵמ ְּךאָד אּוד טְסייַז יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶנ טְניִטְלעֶוְרעֶּביִא ריִמ ןיֵא זיִא טְסייֵנ

 רעֶד ףיֹוא קּוק ְּךיִא ןעוֶו 5 :ץענ ַא ןעֶטְלאַהעֶּב ריֵמ ראָפ אייֵז ןעֶּבאָה העָנ ָּךיִא םאָו געֶָד
 -יֵרְטְנַא עֶכיִלְטיִא ,ןעֶנעֶקְרעֶד ְּךיִמ ליוז סאָז אָד טיִנ רעֶנייֵק זיִא יֹוזַא ,העָז ,דָנאַה רעֶטְכעֶר
 ּבאָה ראה ָא ,ריִדּוצ 6 :עָלעֶז עֶנייֵמ טיִנ טְכּוז רעֶנייק דְנּוא ,ןעֶריֹולְרעֶפ ריִמ ראַפ זיִא בֵנּונ
 ןּופ דְנאַל םעֶד ןיֵא קָלַח ןייֵמ ,גָנּוציִׁשעֶּב עֶנייֵמ טְזיִּב אּוד טְנאַזעֶנ ּבאָה ָךיִא ,ןָעיִרְׁשעַנ ָּךיִא
 ןּופ ליִּצַמ ְָּךיִמ אייֵז ,דְנעֶלֶע רֶהעֶז ןיִּב ְּךיִא ןיִראָו ,טעֶּבעֶנ ןייֵמ םעֶנְרעֶפ 7 :עֶניִדעֶּבעֶל איֵד

 עניימ

 עי יי... יי

 עסט עק" יי



 דמק נמק במק םילהת

 ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָו ,םִרעֶנאָיְבאָנ עֶנייַמ
 סיֹורַא ְּךיִמ גְנעֶרְּב 8 : ריִמ ןּופ רעֶקְראַטְׁש
 -יֹול לאָז ְּךיִא יִדְּכ ,םיִנְנְנעֶפעֶג םעֶד ןּופ

 ְךיִמ ןעֶלעוֶו םיִקיִדַצ איד ,ןעֶמאָנ ןייֵד ןעֶּב
 ריִמ טְסעֶו אּוד לייװ ,ןְלעֶנְניִרְמּזרַא
 ;ןייַז גיִלעֶּפעֶגְליֹואְוו

 גמק םילהת
 עֶנייֵַמ רעֶה ,ראַה ָא---דִוָד ןּופ גְנאַזעֶג ַא 1
 רעֶנייֵד ןיִא ,טעֶּבעֶג ןיימ םעֶנְרעֶפ !הּלַּפְּת
 עֶנייֵד ןיִא דְנּוא ריִמ רעֶּפְטְנֶע טייֵהייֵרְט

 טיִנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא 2 :טייֵקְניִטְבעֶרעֶג

 ןיִראו ,טְכעֶנְק ןייַד טיִמ טֶּפְׁשִמ ןיִא ןעֶמּוק
 -עֶג טיִנ רעֶניִדעֶּבעֶל ןייק טעוֶו ריִד ראָפ
 ָךיִמ טְנאָי דְנייֵפ רעֶד ןיִראָו 3 ; ןייַז טְכעֶר
 דֶרֶע רעֶד ּוצ זיִּב ןעֶּבעֶל ןייֵמ טאָה רֶע ;ָּךאָנ
 ןעֶציִז טְכאַמעֶג ְּךיִמ טאָה רֶע ,ןעֶסיֹוטְׁשעֶג
 איד אי יֹוזַא ְּךייֵלְנ םיִנְרעֶטְסְניִּפ רעֶד ןיִא
 זיִא רעֶּביִראָד 4 :םְלעוֶו רעֶד ןּופ עֶטיֹוט
 ןיימ ,טְכאַמְׁשְרעֶפ ריִמ ןיִא טיִמעֶג ןיימ
 קְנעֶרעֶג ָּךיִא 5 :םְסיוִו ריִמ ןיִא זיִא ץְראַה
 טְכאַרְטעֶּב ָּךיִא ,ןעֶטייֵצְראָפ ןּופ געֶט איֵד
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 8 ךמׁשתֶא תָֹדֹוהְל יִׁשּפַנ  רֵגְסִּממ הָאיִצֹוד :יִנּמִמ ּוצּמִא
 לָע לֵמְנִתיִּכ םיָקידצּורָּתִסִי יִּ

 ק 6
 איינֹונֲחַּ--לֶא הָנוֲאַה יִתְלִפִּת עַמָש ! הָוהְי ֶדָדִל רֹוִָמ
 ג -תרֶא טֶּפְׁשִמַב אֹבָּתילַאְו :ּףֶקְדִּב יע ְֵָָמַאְּ
 יְֵׂפַנְוביוא ףַדְדיִּכ :יָהילְכךֶנְפִל קָּחְציאל יִּכ ְךָדְבַע
 ;םֶלּוע יִתִמְּכ םיִּבשֲחַמִב יִנְבִׁשִה יִתְיִח ץרֶאְל אָּכי
 5 םיִמָי יִּתְרַכְז :יִּבִל םֶמוּתְׁשִי יִכֹותְּב יָחּור יֵלָע ףַּטַעְִּתַו
 : ְִׂשִרּפ :ַחֵחֹוׂשֲא ְךיִדָי הֶׂשֲעַמְּב ךְֵּפ-ְכִביו יִתיָָה םֶדֶּקִמ
 ז םֶוהְויננֶע רַהֹמ :הָלָמ ָּךְל הפיערַּכויׁשְפִנ ךלא יִדָי
 ידרידםע יִּתְלׁשְמַנויִנְמִמ נפ רַּתְסַּילַא יִהּור הָחְלְּכ
 ויִנֲעידֹוהיּתְחַּמָב ביי ךֵדְמַח ! רֵקֹּכַב נעימְׁשַה :רוָב
 9! יבא יִנליצַה יִׁשִפַנ יִתָׂשָנ לא ךלֶא וזְךרָד
 י ינולֶאהֶּתאִֹכ ְךנֹוצְר תָֹשעַלּו ינְַמִל :יִתומכ ךילֵא הָוהְ
 11 הָָוהְי ךמשךעמל :רָֹׁשיִמ ץֶרָאְּביִנְֲנַּת הָבּט ּךָחֹור
 וכ תיִמְצַּת ְֶּּסַחְבּו :יִׁשְפַנ הָרְצִמ איצוּת  ְךְתקְדִִּב יִנָיַחְּת
 :ףֶבע ינאי יִׁשְפַנ יֵרְֹצ-לּכ ְָדַבֲאְהו יבא

 רמק רק
 א עא ברָקִל יִדָי דּמִלְמִה יֵרּוצ ! הָוהְי ְךורְּב ו דוְדָל
 רבו יֵנְמ ליל יכנְׁשִמ יִתרּוִמ יּדְסִה :הָמְָלִמִל
 3 ךֶּב ּוהָָרִּתַו םֶדֶא-הְמ הָוהְי :יִּתְחַת יִּמִע רֶרֹרָה יִתיִסָח
 4 ;רבֹוע לֵצְּכ ויָמָי הָמָד לֶבָהַל םֶדָא :ּוהְבִׁשַחְּתַו ׁשּונָא

 }קרָּב קיֵרְּב :ונָשְָיו םיִרָהִּב עג דֶהְֵו ּךימָׁשטַה הָוהְי
  יֲִִּמ םוָרָמִמ ידי חַלְׁש :םּמְהָתּו ְךיִצַח חַלֶׁש םֶציִּפִּו
 ז ירּבּד םֶהיּפ רֶׁשֲא :רכנ יב ר םיִּבַר םִימִמיְִליִצַהְו

 םיִׂשֲעַמ איד ןּופ ,אֹוי ,םיִׂשֲעַמ עֶנייֵד עֶלַא
 ָךיִא 6 :ןעֶניִזְכאַנ ְךיִא אּוהְט דְנעֶה עֶנייֵד ןּופ
 ,ריִד ּוצ דְנעֶה עֶנייֵמ טייֵרַּפְׁשעֶגְסיֹוא ּבאָה

 דְנּוא ליֵא 7 :הָלָס ,דְנאַל (גיִטְׁשְרּוד) גיִדיִמ ַא איו יֹוזַא ריִד ּוצ טְכאַמְׁש עֶלעֶז עֶנייֵמ
 ןיִראָו ,ריִמ ןּופ םיִנָּפ ןייַד טיִנ גְראַּבְרעֶפ ,טְהעֶנְרעֶפ טְסייֵג ןייֵמ !ראַה א ,ריִמ רעֶּפְּטְנֶע
 ןעֶרעֶה ְּךיִמ ְּךאַמ 8 :ּבּורְנ רעֶד ןיִא ּפּורַא ןְרעֶדיִנ םאָוְו איִד ּוצ ןעֶכיִלְנעֶג ןייַז לעוֶו ָּךיִא
 געוֶו םעֶד ןעֶסיוִז ָּךיִמ ְּךאַמ ,ריִד ןיִא זיִא ןֹוחָטִּב ןייֵמ ןיִראָו ,דֶסֶח ןייֵד הירִּפ רעֶד ןיִא
 ליִצַמ ְּךיִמ אייֵז 9 :עֶלעֶז עֶנייֵמ ףיֹוא ְךיִא ּבעֶה ריִד ּוצ ןיִראָו ;ןְהעֶנ לאָז ְּךיִא ןעֶכְלעוֶו
 ןּוהְמ ּוצ ְּךיִמ רֶהעָל 10 :ןעֶטְלאַהעֶּב ריִד אייֵּב ְּךיִמ ּבאָה ְּךיִא ,ראַה ָא ,דְנייַפ עֶנייֵמ ןּופ
 םעֶד ןיִא ןעֶרְהיִפ ָּךיִמ לאָז טְסייֵג רעֶמּוג ןייֵד ,טאָג ןייֵמ טְזיִּב אּוד ןיִראָו ,ןעֶליוִו ןייד
 דְנּוא ,ןעֶקיוִוְקְרעֶד ְּךיִמ אּוד טְטְלאָז ,ראַה ָא ןעֶמאָנ ןייד ןעֶנעוֶו ןּופ 11 :דְנאַל ןעֶניִטְכירְפיֹוא
 :הָרָצ רעֶד ןּופ ׁשֶפָנ ןייֵמ ןעֶנְנעֶרְּבְסיֹורַא אּוד טְסְלאָז טייֵקְניִטְכעֶרעֶג עֶנייֵד ןעֶנעֶו
 טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,דְנייַפ עֶנייֵמ ןעֶרייֵנְׁשְרעֶפ אזד טְסְלאָז דֶּסֶח ןייֵד ןעֶנעוֶו דְנּוא ן2
 :טְכעֶגְק ןייַד ןיִּב ּךיִא ןיִראו .ׁשֶפָנ ןייֵמ ןּופ דנייֵפ עֶלַא ןעֶריִלְרעֶפ ןעֶכאַמ

  ךל הֶשָא ׁשֶדָה ריש םיהלַא :רֵקָׁשןִמְ מה אָש
 ' הֵצֹפֲה םיִכָלמַל הָצּוׁשְת ןְתונַה :ךֶ"הְרִּמֲַא רֹוׂשָע לֵבנְּב

 דמק םילהת

 עֶנייַמ טְרֶהעֶלעֶג טאָה סאוָו ,זְלעֶפ רעֶקְראַטְׁש ןייֵמ ראַה רעֶד ויִא טְשְנעֶּבעֶג---דוָד ןּופ 1
 ,דָסֶח ריִמ טיִמ טּוהְמ רֶע 2 :ןעֶטייֵרְטְׁש ּוצ רעֶגְניִפ עֶנייֵמ דְנּוא ,ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ דְנעֶה
 ןייֵמ זיִא רֶע ,ןעֶניִרְּטְנַא ְּךיִמ טְכאַמ רֶע דְנּוא ,טייֵהְקְראַטְש עֶנייֵמ ,גֶנּוטְסעֶפ עֶנייֵמ זיִא רֶע
 -עֶב גיִנעֶטְרעֶטְנּוא ריִמ ּוצ קְלאָפ ןייֵמ טאָה רֶע ;ְּךיִמ ָךיִא ץיִשעּב םֶהיֵא ןיִא דְנּוא ,רעֶצְנאַפ
 רעֶד דְנּוא !ןעֶנעֶקְרעֶדְנָא םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד זַא ׁשְנעֶמ רעֶד זיִא סאו !ראַה ָא 8 :טְכאַמ
 ,טייֵקְׁשיראַנ ּוצ ןעֶכיִלְגעֶג זיִא ׁשְנעֶמ ַא 4 ?ןעֶקְנעֶדעֶג םֶהיֵא ןַא טְסְלאָז אּוד זַא ןְהּוז-ןעֶׁשְנעֶמ
 לעֶמיִה עֶנייֵד גייֵנ ,ראַה ָא ? :רעֶּביִראַפ טְהעֶנ סאו ןאָטאָׁש ַא איו יֹוזַא ןעֶנעֶז געֶט עֶנייֵז
 דֵנּוא ןעֶציִלְּב זאָל 6 :ןְרעֶכייֵר ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא גְרעֶּב איִד ןָא רֶהיֵר ,ּפּורַא םּוק דְנּוא
 עֶנייֵד סיֹוא קעֶרְטְׁש 7 :אייֵז לעֶמּוטְרעֶפ דְנּוא ןעֶלייֵפ עֶנייֵד םיֹורַא קיִׁש ,אייֵז טייֵרַּפְׁשּוצ
 ,רעֶסאַוַו עֶליִפ ןּופ (איוו יֹוזַא) ליִצַמ ָּךיִמ אייֵז דְנּוא םיֹורַא ְּךיִמ היִצ דְנּוא ןעֶּביֹוא ןּופ דְנאַה
 -כעֶר עֶרייֵז דְנּוא ,טייֵקְׁשְלאַפ טעֶר ליֹומ רֶעייֵז סאָָו 8 :רעֶדְניִק עֶדְמעֶרְפ ןּופ דְנאַה איִד ןּופ
 טימ ,ריִל םִעייֵנ ַא ןעֶגְניִז ריִד ּוצ לעז ְךיִא ,טאָנ ָא 9 :טייֵקְׁשְלאַפ ןּופ דְנאַה ַא ויִא דְנאַה עֶט
 ףְליִה טעֶנ סאוָו רעֶד 10 :ריִד ּוצ ּביֹול ןעֶנְניִז ְּךיִא לעוֶו םעֶנאָרְּטְס ןְהעֶצ ןּופ לעֶדיִפ ַא
 ןעֶטְכעֶלְׁש ַא ןּופ דוָד טְבעֶנְק ןייַז ןעֶניֹוצעֶגְסיֹורַא טאָה סאו דְנּוא ,םיִכָלְמ איִד ּוצ

 דרעווש
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 רָכָלְּב ךִימ ינליַּהְו יִנֲִּמ :הָעְר םֶרָחַמ ֹוּרְבִצ רֶוָדיתֶא 11

  ּונלָּב רֶׁשֲא :רֵקָׁש ןיִמָי םֶניִמיִו אְוָׁשירָּבּד םֶהיֵּפ רֶׁשֲא 2

 תרֹובָּטְחִמ תּיִוְכ ּוניֵתֹונְּב םֶהיֵיְִנִּב םיִלְדנִמ םי עְטְנִּכ

 וננֹאֹצ ןקלָא ןומ םיִקיִפְמ םיִאלִמ יוני ;לֶכיֵה תי נְבַּת 2

 ןיא םיִלְּבְסִמ ּונֵּולֲא :ּונתֹוצְחִּב תֹובָּבְרִּמ תופ יִלֲאַמ 14

 םֶעָה יֵרְׁשַא :ּוניִתֹבְהְרְּב הָחָוצ ןיִאְו תאֵצֹז ןיאְו ץֶרֶפ וט
 ;ויָקלֶא הָוהְיִׁש םֶעָה יִרְׁשַא ֹוָל הֶכָּכָׁש

 המק
 םָלֹועְלְּךְמִׁש הָבְרַבֲאודְלְּמַה ַהֹולֶא מַה יש

 :דָעְו םָלֹועְל ךֶמַׁש הָלְלַהֲאַו ָךַכְרַבֲא םֹוי-לָכְּב !דָעָת 2
 רֹודָל רֹוד :רָקָח ןיא וְלִרִגלְ דֹאְמ לֶלְהִמּו הָוהְי לחָנ ;

 יִרְבדְ ְּךֵדֹה דוָבְּכ רַדֲה :ּודיִיךיתֹרּובנּ ךיִשֲַמ חַּבַׁשְי ה
 ְךיֶתַֹלְרנּו וחמאֹי ְךֶתֹאְרנ זיו :הֶחיִׂשֶא ְךֶתאֵלְפַנ 5
 מַה :ּועֵרְי ָקְדִצְ ּועּבַי ָּךְביִשיבַר רָב :ה ַרֶּפַסֲא }
 לָּכַל הָוהְי-ביִט :רֶסֶח-ִליִהו םִיַַא ְךֶרֶא הָוהְי םיִחָרָו :
 ְךיֶדיְֲִויׂשֲַמילְּכ הָהְיודֹי :ָשֲעַמ-לכ-לַעוימֲחרְו

 וציִדֹוהל':ּורָּבַדְיְּדְתַרּובנּ מאָדְזּוכלמ דֹוָבְּכ:הֶכֹוְכְרִבְי
 ְךֶּוְכְלַמ :ָתוכלַמ רַהָה דֹובְכוויָתֹרוְבִנ םֶדָאָה יֵנְבִל 3
 ְךִמֹוס ;רֶדָו רֹּדלֶכְּב ךֵתְלַׁשְמַמ םִמָלְצלְב תובל 14
 לא לכ יֵניֵע :םו יִוְּכַה-לֶכְל ףכוח םיִלפַַה"לְכְל הָוהִי ִי ומ

 -תא חַתּפ :וָּתַעְּב םָלְכא-תֶא םֶהָלדת הָּתַאְו ּורֵבִׂשי
 ויָכר-לֶכְּב הָוהְי קידַצ :ןִֹצָר הילל עיֵּבְשַמּו ךֶדָי ע
 רֶׁשֲ לָכְל וָאְְק-לֶכל הָוהְי י בורָק :וָשֵעַטילְכִּב דיסָחְו 5

 עַמְׁשִי םֶתְעְוַׁש"תֶאְו הָׂשִעַי וָאְָידוְצְר :תַמָאַב ּוהֲאְרִקִי
 םיִעׁשְרִה-לְּכ תֵאְו וי ְבהָא-לָּכ-תִא הָודְי רמוש :םעיִׁשוִו כ
 םֶׁש רֶָׂלְּ ְךרֶבִו ִפירְבַדי הי תַלִהְּת :דיִמְׁשי 1

 :דֵעְו / םלועְל ושרְק

 המק דמק םילהת
 אייֵז דְנּוא םיֹורַא ְּךיִמ היִצ 11 :דְרעֶוְש
 עֶדְמעֶרְּפ איִד ןּופ דְנאַה איד ןּופ ליִצַמ ְּךיִמ

 טיִמ ְטייֵקְׁשְלאַפ ןעֶדעֶר סאוָו ,רעֶדְניִק
 ויִא דְנאַה עֶטְכעֶר עֶרייֵז דְנּוא ,ליֹומ רֶעייֵז
 עֶרעֶזְנּוא זַא 12 :טייֵקְׁשְלאַפ ןּופ דְנאַה ַא

 םיֹורְג ןעֶצְנאַלְפ איו יֹוזַא ןייַז ןעֶלעוֶו ןְהיִז
 עֶרעֶזְנּוא דְנּוא ,דְנעֶנּוי רֶעייֵז ןיִא ןעֶסְקאוַועֶג
 סאוָו רעֶנייֵטְׁש-לעֶקְניוִו איו יֹוזַא רעֶטְכעֶט
 ןּופ טְלאַטְׁשעֶג רעֶד ּוצ טְצּוּפעֶגְסיֹוא ןעֶנעֶז
 רעֶלְכייֵּפְׁש עֶרעֶזְנּוא זַא 14 :לֶכיֵה םעֶד
 ןעֶּבעֶגְסיֹורַא ןעֶלעוֶו אייֵז ,ןייַז לּופ ןעֶלעוֶו
 ףאָׁש עֶרעֶזְנּוא דְנּוא ,זייַּפְׁש אייֵלְרעֶלַא

 ןְהעֶצ דְנּוא עֶדְנעֶזיֹוט ןעֶגְנעֶרְּב ןעֶלעוֶו
 -נּוא 14 :ןעֶסאַנ עֶרעֶזְנּוא ןיִא עֶדְנעֶזיֹוט

 ןןעֶדאָלעֶּב טּוג ןייַז ןעֶלעוֶו ןעֶסְקֶא עֶרעֶז
 גְנּוכעֶרְּבְנייֵא עֶנייֵק ןייַז טיִנ טעוֶו סֶע דְנּוא
 ָךיֹוא טעוֶו םִע דְנּוא ,ןְהעֶגְסיֹורַא ןייק דְנּוא

 -עֶדְנּוא ןיִא אייֵרְׁשעֶג (הָמָחְלִמ ןייק ןייַז טיִנ
 קְלאַפ םאָד זיִא טְשְנעֶּבעֶג 18 :ןעֶסאַג עֶר
 זיִא טְׁשְנעֶּבעֶג ,יֹוזַא םֶהיֵא ּוצ זיִא םִע סאוָו
 ןייַז ראַפ ראַה םעֶד טאָה סאוָו קְלאָּפ סאָד
 :טאָג

 המק םילהת

 ְךיִד לעוֶ ְּךיִא--דִוָד ןּופ ּבֹױול ַא 1
 דְנּוא רעֶמיִא ףיֹוא ןעֶמאָנ ןייד ןעֶׁשְנעֶּב לעוֶו ְךיִא דְנּוא !ָּךֶלֶמ רעֶד ,טאָנ ןייֵמ ָא ,ןעֶּבעֶהְרעֶד
 רעֶמיִא ףיֹוא ןעֶמאָנ ןייד ןעֶּביֹול לעדֶז ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶׁשְנעֶּב ְּךיִד ְּךיִא לעיֶו געֶט עֶלַא 2 :ביִּבִע
 עֶנייֵק זיִא טייֵקְסיֹורְג עֶנייֵז ּוצ דְנּוא ,טְּביֹולעֶג רֶהעֶז דֶנּוא סיֹורְג זיִא ראַה רעֶד 3 :גיִּבִע דְנּוא
 :בָנּושְראַפְסיֹוא

 ; תֹורּובְנ עֶנייֵד ןעֶלה ועָצ
 -ךעֶד אייז דְנּוא ,םיִׂשֲעַמ עֶנייֵד ןעֶּביֹול רֹוד ןְרעֶדְנַא םעֶד ּוצ רֹוד ןייֵא 4

 לעוֶו ָךיִא דְנּוא ,ּביֹול ןייֵד ןּופ דֹובָּכ םעֶד ןּופ טייֵקְנִהעֶׁש איד ןּופ 2
 ןּופ טייֵהְקְראַטְׁש איד ןּופ ןעֶדעֶר אייֵז דְנּוא 6 :רעֶטְרעֶו עֶכיִלְרעֶדְנּואוָו עֶנייֵד ןּופ ןעֶדעֶר
 אייז 7 :טייקְסיֹורְנ עֶנייד ןּופ ןעֶלְהעֶצְרעֶד לעֶז ָךיִא דְנּוא ,ןעֶכאַז עֶכיִלְרעֶטְכְראַפ עֶנייד
 ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא טייֵקְמּונ עֶסיֹורְנ עֶנייֵד ןּופ טייקְניִטְכעֶרעֶג איֵד ןעֶדעֶרְסיֹורַא ןעֶלעֶזֶו
 דָנּוא ,גיִצְרעֶהְמְראַּב דְנּוא גיִלעֶזְטייַל זיִא ראַה רעֶד 8 :טייֵקְניִטְכעֶרעֶג עֶנייד ןּופ ןעֶכְניִז
 ועֶלַא ּוצ םּונ זיִא ראַה רעֶד 9 :רָסָח ןעֶסיֹורְנ ןּופ זיִא דְנּוא ,ןְראָצ םעֶד טְרעֶג עטר רֶע
 םיִׂשֲעַמ עֶנייֵד עֶלַא !ראַה ַָא 0 :םיִׂשֲעַמ עֶנייַז עֶלַא רעֶּביִא זיִא גְנּומְראַּבְרעֶד עֶנייַז דְנּוא

 ןּופ ןעֶרעֶה ןעֶלעוֶו אייֵז 11 !ןעֶׁשְנעֶּב ְּךיִד ןעֶלעוֶו םיִדיִסַח עֶנייַד דְנּוא ,ןעֶּביֹול ָּךיִד ןעֶלעוֶו
 :טייֵהְקְראַטְׁש עֶנייֵד ןּופ ןעֶדעֶר ְּךיֹוא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,תּוכָלַמ יד ןּופ דֹובָּכ םעֶד
 דֹובָּכ םעֶנְהעֶׁש םעֶד דְנּוא ההָרּובג עֶנייֵז רעֶדְניִק-ְןעֶׁשְנעֶמ איד ּוצ ןעֶכאַמ ּוצ טְנאַקעֶּב 2
 עֶנייֵד דְנּוא ,ןעֶטְלעוֶו עֶלַא רעֶּביִא תּוכְלַמ ַא זיִא תּוכָלַמ ןייַד 8 :תו בָלֵמ ןייַז ןּופ
 ּוצ גְנּונְהעֶלְרעֶּטְנּוא ןַא זיִא ראַה רעֶד 14 :תֹורֹוד עֶלַא רעֶּביִא ןייַז טעֶו גְנּוגיִטְלעוֶועֶג
 :ןעֶניֹוּבעֶגְנייַא ןעֶנעֶז סאוָו עֶלַא ףיֹוא טְלעֶמְׁש רֶע דֵנּוא ןעֶלאַפ םאָו עֶלַא
 ק עֶַלַא ןּופ ןעֶניֹוא
 נד 0

 :ןעֶליוז
 :םיִׂשֲעַמ עַנייֵז

 ַא ןּוהְט םאָה
 טּוהַט
 סאָו עֶלַא
 ז ןּופ ביל םאָד ןעֶדעֶר
  ןעֶמאָנ ןעֶב יִלייֵה ןייַז

 ,ריִד ּוצ ןעֶקּוק

 :תַמָא טיִמ ןעֶפּורְנָא םֶהי

 ַבָא ,םֶהיֵא ןעֶּביִל

 איד 2
 :םייֵצ רֶעייֵז ןיִא זייַּפְׁש עֶרייֵז אייז וצ םֶסֶּביִנ אנד רֶנּוא

 אּוד דָנּוא ,דְנאַה עֶנייֵד ףיֹוא טְסְכאַמ
 עֶלַא ןיִא דיִסָח ַא זיִא דְנּוא ,ןעֶנעוֶו עֶנייַז עֶלַא ןיִא טְכעֶרעֶנ זיִא ראַה רעֶד 7

 עֶלַא ּוצ ,ןעֶפּורְנָא םֶהיֵא ןּוהְט סאָז עֶלַא ּוצ טְנעֶהאָנ זיִא ראַה רעֶד 8
 םֶהיֵא ןעֶטְכְראַפ םאִו איִד ןּופ ןעֶליו םעֶד 9

 טיִהעֶּב ראַה רעֶד 20 :אייֵז ּטְפֶלעֶה רֶע דָנּוא אייֵרְׁשעֶנ רֶעייֵז טְרעֶה רֶע דֵנּוא ,רֵע ט
 :ןעֶנְליִטְרעֶפ רֶע טעוֶו םיִעָׁשְר עֶלַא רע

 ןעֶׁשְנעֶּב ןעֶלעוֶו (ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא) ׁשייֵלְפ םעֶלַא דְנּוא ,ראַה םעֶד
 :ביִּבִע דְנּוא רעֶמיִא ףיֹוג

 ןייַד טיִמ עֶניִדעֶּבעֶל עֶלַא טאַז טְסְכאַמ

 טעוֶו ליֹומ ןייֵמ 1

 היוללה



 1084 ומק ומק םילהת
 ומָק ומק ומק םילהת

 םעֶד טְּביֹול ,ׁשֶפָנ ןייַמ ָא !הּלָלַה 1
 ןעֶּביֹול ראַה םעֶד לעֶז ָּךיִא 2 ; :ראַה
 לעדֶו ְּךיִא ,ּבעֶל ְּךיִא איו גְנאַל יֹוזַא
 ּבעֶל ְּךיִא לייֵו טאָנ ןייֵמ ּוצ ןעֶנְניִז

 -ךעֶפ טיִנ ךייַא טְלאָז רֶהיֵא 8 :ָּךאָנ
 ןיִא טיִנ ךיוא ןעֶטְׁשְריִפ ןיִא ןְרעֶכיִז
 םִע עֶבְלעוֶו ןיִא רעֶדְניִק-ןעֶׁשְנעֶמ איד
 ַחּור ןייַז ןעֶװ 4 :ףָליה עֶנייַק זיִא
 םֶרְהעק יֹוזַא ,םֶהיֵא ןּופ םיֹורַא טְֶהעֶנ

 ןיִא ;רֶרֶע עֶנייַז וצ קיִרּוצ ְּךִז רֶע
 -עֶב עֶנייַז ןעֶרעֶװ גאָט ןעֶּבְלעֶזְמעֶד
 זיִא טְשְנעֶּבעֶג 8 :ןעֶריֹולְרעֶפ ןעֶקְנאַד
 בֹקֲעַי ןּופ טאָנ םעֶד טאָה סאָװ רעֶד
 -אָה עֶנייֵז סאָָו דְִנּוא ,ףֶליֵה עֶנייֵז ראַפ
 :טאָג ןייַז ראָה םעֶד ףיֹוא זיִא גְנּונעֶפ
 לעֶמיִה טְכאַמעֶג טאָה םאֶװ רעֶד 6
 םאִװ םעֶלַא דְנּוא םַי םאָד ,רֶרֶע דִנּוא
 תֶמֶא םעֶד טיִה סאו רעֶד ,ןיִראַד זיִא

 : יַהְּב הָוהְי ! הָלָלַהֲא :הָוהָי-תֶא יש ילָלַה ּהָיּולְלַה
 5 וטְלָאּב םיבידנב : וחמבּת-לַא ;יִדֹועְּב יהלאל הֶרמַוֲא
 4 אּורֲה םִַב וָתָמָדַאְל בׁשִי ודור אֵצֵּת ּ!הָנוׁשְת ול ןיאָׁש
 ה "לע ֹורְבֹׂש וָרִָעְּב בלי לֵאָׁש ירְׁשַא :ויתֹנתְׁשִע וִדָבָא
 6 =לָּכיתֶאְו םיַה-תֶא ץרא םִיַמָׂש ו הֵׂשֹע ?וָהלֶא הָוהְי
 7 םיִּׁשֲעל !טָּפְׁשִמ הָׂשֹכ : ;םֶלֹועְל תַמָא רַמׂשַה םֶּבייֶׁשֲא
 8 ַחַקֹכ ו הָוהְי :םיִרּוסֲא ריִּתִמ הָוהְי םיִבעְרָל םֶחָל ןֵתֹנ
 : רמש !הָוהְי :םיִקיּדַצ בַהֹא הָוהְי םִפּפְּכ ףֵקֹ הָוהְי םיִרְוע
 ' ֵלְמִי :תועי עשר ְךֶרְֶו דְדועְי הְָמלְִו םֹתָי םיַרע-תֶא
 ;הילְלַה רֹדָו -הל ןֹויִצ ךתלֵא םָלּוְל | הָוהְי

 זמק
 א הָואָנ םיִניִּכ ונֵהלא הָרּמַו בֹומיִּכ  ּהָיולְלַה
 3 יֵרֹוְְׁשל אפ אֵפֹורָה !םִכְי לֵאְרְׂשִי יְִדנ הָוהְי  םלָׁשרְי הָנֹוּב
 : םֶּלְכִל םיִבָכְֹּכל רֵּפְסִמ הָנֹומ ;םֶתֹוכְצְַל ׁשֵּבַחְמֹּו בל
 ה ;ָּפסִמ יא ותָנְבְתַל חֶּכ-ברְּוננֹודֲא ליִדָנ :אָרְקִי תֹמׁש
 5 הָוהיל ינָע :ץֶרָאיירע םיִעָׁשִר ו ליֵּפְׁשִמ הֶוהְי םִינע דָדֹועמ
 8 םיִבָעְּב !םִיַמָׁש הָּפַכְמַה :דֹנִכְב וניהלאַל ורֵּמַו הָדֹותְּב
 פ הָמֵהְבל ןֵתונ :ריִצָח םיִרָה ַחיִמְצִּמַה רַמִמ ,ץרָאל ןיִכַּמַה
 י ץַּפָחי וּמַה תֶרּובְנִּב אֵל :ּואְרִקִי רֶׁשֲא בל יִנְבִל ּהָמחַל
 11 -זרָא ויַארי-תֶא הָודְי הָצֹור :הָצְרָי אָ .יֵקּׁשְביאְל
 : לאל ילְלַה הָוהְיתֶא םַלָׁשּוְי יחְַּׁש וּדְסְַל םיִלֲחיִמִה

 טָּפְׁשִמ טּוהְט סאָו דְנּוא 7 !גיִּבֲע ףיוא
 ּוצ טיֹורְּב טעֶנ םאִו ,עֶטְּביֹורעֶג איִד ּוצ
 איד ףיֹוא טֶניִּב טאָב ;עֶגיִרְגְנּוה איִד
 היֹוא טְכאַמ ראַה רעֶד 8 :עֶנעֶדְנּוּבעֶנ
 ראַה רעֶד ,עֶדְניִלְּב איִד ןּופ ןעֶניֹוא איִד
 ראַה רעֶד 9 :םיִקיִדצ איִד טֶּביִל ראַה רעֶד ,עֶנעֶניֹוּבעֶגְנייַא איִד ףיֹוא טְלעֶמְׁש
 רעֶּבֶא ןעֶפְלעֶהְסיֹורַא רֶע טּוהְמ הָנָמְלַא איֵד דְנּוא םֹותָי םעֶד ,םיִרֵָנ איִד םיִהעֶּב
 ןעֶריִגעֶר טעֶו ראַה רעֶד 10 :ןעֶמיִרְקְרעֶּפ רֶע טּוהְמ םיִעָׁשְר איִד ןּופ געוֶו םעֶד
 :הָיּולָלַה ,רֹוד ּוצ רֹוד ןּופ ,ןֹויִצ ָא טאָנ ןייד אֹוי ,גיִּבִע ףיֹוא

 זמק םילהת
 טאָּג ןְרעֶזְנּוא וצ ןעֶנְניִז ּוצ םּוג ֹויִא םִע ןיִראָו ,ראַה םעֶד טְּביֹול !הָיּולְלַה 1
 ןְעיֹוּבְפיֹוא טעֶו ראָה רעֶד 2 :ןְהעֶׁש ץֶנאַנ זיִא ּביֹול דָנּוא ,םיִז זיִא םִע ןיִראָו
 טְלייֵה רֶע 8 :לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶנעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ איִד ןְלעֶמאַזְרעֶפ טעֶװ רֶע .םִיַלָׁשּורְי
 איֵד טֶלְהעֶצ רֶע 4 :ןעֶדְנּואװ עֶרייֵז טעֶדְניִּבְרעֶפ דְנּוא רעֶצְרעֶה עֶנעֶכאָרְּבוצ איִד
 רעֶזְנּוא 5 :ןעֶמאָנ רֶעייֵז אייָּב עֶלַא אייֵז טְפּור רֶע דְנּוא ןְרעֶמְׁש איִד ןּופ לאָצ
 זיִא טייֵקְניִדְנעֶמְׁשְרעֶפ עֶניַז ּוצ דְנּוא ,ַחֹּכ ליִפ טאָה רֶע דִנּוא םיֹורְנ זיִא ראַה
 טְפְראַוַו םיִעָׁשְר איִד רעֶּבָא ,עֶניִטיִמעֶד איִד ףיֹוא טְּבעֶה ראַה רעֶד 6 :לֵאָצ עֶנייֵק
 טֶנְניִז ,גְנאַזעֶג ביול ַא טיִמ ראַה םעֶד ּוצ טנְניִז 7 :דֶרֶע רעֶד ּוצ ויִּב ּפּורַא רֶע
 ןעֶקְלאוָו טיִמ לעֶמיִה איִד טְקעֶדעֶּב םאָו רעֶד 8 :ףָראַה רעֶד טיִמ טאָנ רעֶזְנּוא ּוצ
 ןעֶסְקאַו זאָרְנ טְכאַמ םאִו רעֶד דְנּוא ,דֶרֵע איִד ראַפ ןעֶנעֶר ןָא טייֵרְּב םאִו רֶנּוא
 עֶבְנּי איִד ּוצ דְנּוא ןזייַּפְׁש עֶרייֵז תֹומַהְּב איִד ּוצ טעֶנ רֶע 9 :גְרעֶּב איִד ףיֹוא
 ןּופ טייֵהְקְראַטְש איִד ןַא ןעֶגְנאַלְרעֶפ ןיק טאָה רֶע 10 :ןָעייֵרְׁש םאָװ ןעֶּבאָר
 :שְנעֶמ ַא ןּופ (םיִפ) ןְעיִנְק איִד ןַא טְסּול עֶנייֵק ְךיֹוא טאָה רֶע ,רְרעֶפ םעֶד
 !דָסָה ןייַז ּוצ ןעֶפאָה םאָ ,םיִאֵרָי עֶנייַז ןיִא ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו ַא טאָה ראַה רעד 1
 קְראַטְׁש טאָה רֶע ןיִראָו 12 :ןֹויִצ ָא טאָג ןייד -ּביֹול ,םִיַלָׁשּורְיָא ראָה םעֶד ּביֹול 2
 :ריִד ןעֶׁשיוִוְצ רעֶדְניִק עֶנייֵד טְשְנעֶּבעֶנ טאָה רֶע ןְרֶעיֹוט עֶנייֵד ןּופ לעֶניִר איִד טְּכאַמעֶג
 -םעֶּב םעֶד טיִמ טְכאַמעֶג טאַז ְּךיִד טאָה רֶע ,םֹולָׁש ןעֶצעֶנעֶרְג עֶנייֵד טְכאַמעֶג טאָה רֶע 4
 טְראָזז ןייַז דְנּוא---;דֶרֶע איִד ןיִא גאָזְנָא עֶנייַז טְקיִׁשעֶנְסיֹורַא טאָה םאָו רעֶד 18 :ץייוַװ ןעֶמ
 איד טייֵרְּפְׁשְרעֶפ רֶע ,לאוָו איו יֹוזַא עֶנְׁש טעֶנ םאִו רעֶד 16 :דְניִװְׁשעֶג ץְנאַג טְפיֹול

 -עַּב ןעֶק רעוֶו ,רעֶקיִטְׁש אי יֹוזַא טְלעֶקײזייֵא עֶנייֵז טְּפְראַו רֶע 17 !שַא אי יֹוזַא טְסאָרְפ
 ןעֶצְלעֶמְׁשּוצ םִע טְכאַמ דְנּוא טְראָו ןייַז סיֹורַאטְקיִׁש רֶע 18 :טְלעֶק עֶנייֵז ראַפ ןְהעֶמְׁש
 טְזאָלעֶגטְראָזו ןייַז טאָה רֶע 19 :ןעֶניִר ןְרעֶסאַַו איִד דְנּוא ןעֶמּוקקירּוצ דניו ןייַז טְזאָל רֶע

 ןענאזנא

 4 ׂשַה :ְךּבְרקְּב ךיגּב ּךֶּב ְךירְְׁש יז א ב חי ;ןצ
 ומ ץֶרֶא וָתְרְמַא חלׂשַה .:ךעיִּבְׂשִי םיִּטַח בל םלָׁש ליב
 15 רַפֶאָּכ רֹֿפְּכ רָמָעַּכ ֵלׁש ןתנה :ֹרָבְּד יי הָרֵהְמדַע
 גד זהָלָׁשִי :רֹמַַייִמ ּותְרְקְי ִל םיִּתפְכ ֹוחְרַק ְךלְׁשַמ :פְי
 0 ? םֶלֲעַל ָרְבָּד דיִנֵמ ;םִימיו = וחּור בי םֶסְמָיו וָרָביִד
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 םיִטָּפְׁשִמּו וצ-לֶכְל  ןכהֶׂשֶעדאַל :לָאָרְׂשִילויִּפְׁשִמווקִח כ
 ;הָילְלַה םועְר--לֵב

 הק חמק
 ;םיִמֹורְּמַּכ והּולְלַה םִיָמְׁשַהְדִמ ה;היתֶא ולְלַח | הָיּולְלֶה א
 ׁשֶמָׁש והולְלֲה :ָאְבְצ-לָּכ ּוהֹולְלַה ווָכָאְלַמ-לְּכ יז הּולְלֲה ?
 םִָמָּׁשַה יִמְׁש ּוהלְלֲה ;רֹוָא יֵבָנ וָּכ"לְּכ יהולְלַה ַחֵרו 4

 יִּכ הָוהְי םש-תֶא ּולְלַהְי :םִיָמָּׁשַה לּפִמ | רֶׁשֲא םִִּמַהְו
 אאָלְו ןפְניקֶח םָלּועְל ךעֶל םֶדיִמַו :ואָרְבְִוהָוִ אה 6
 :תֹומֹהְת-לכְו םיִלינַת ץְרָאָהְִמ הָוהיתֶא וָלְלַה :רֹובי ז
 םיִרָהָה : ורָבְד הָׂשֹע הֶרְֶס ַחּור רֶשיִקְ גלָׁש דֶרֶבּו ׁשַא

 הרָמהְב-לֶכו הָיחַה :םיִורָא--לֶכְ יֵרְפ ץֶע תעְב-לֶכְו י
 -לָכְו םיִרָׂש םיִמָאְל-לְכִו ץֶרָאיִכְלַמ :ףָנּכ רֹפִצְו ׂשֶמָר וו
 ; טיִרָעָג--םִע םיִנְ תֶלּותְבִנְ | םיִרּוחַּכ :ץֶרֶא יֵטְפִׂש 2
 ץֶרָא-לַע והיה כל ומְׁש בֶגְׂשִניִּכ הוי םָׂש-תֶאֹוּו ולְלַתְי עג
 ינְבֹל ויָדיִסֲח-לְכִל הֶּלִהְת ַעל | ןרָק םֶרָה :םִיָמָׁשְו 4

 ;היּולְלַה וֿבְרְק םע לֵאָרְׂשִי

 טמק טמק
 ;םיִדיִסֲח לֶהְקִּב ותָּלִהְת ׁשֶדֶח ריִׁש הָוהיל ּוריִׁש |הָיּולְלַה א
 ומִׁ ולְלַהְי !םֶכְלמְב לִי ןויצינְּב יִׂשֹעַּב לֵאְרְׂשי חַמְִׂי ;
 רֵאְפִָּמעְּב הָוהְי הָצֹורייִּכ קיד רֹוכְ ! ףתְּכ יִתָמְב +
 :םֶתֹובְכְׁשִמ-לַע נר ֹוָבָכִבםיִריִסָלִַי:הָּוׁשיּבםיוִע ה
 ערוָׁשְעל ;םֶרָיְּב תֹיִפיִּפ םרֵחְו םֶנֹורְִּב ,טֵא מו
 םֶּקּוְּ םֶהיֵכְלַמ רָסֶאְל :םי ָאלכ תֹורַכֹוּת םִיֹּגַּב הָמָקְנ 6
 בּותָּכ טֶפשִמ ! םֶנְּב תָֹׂשְעַל :לְזרַב ילְבַכְּב םֶגיֵדְּבְכִת 5

 ;היו לְלָה וידי םחדלבל אה רַדָה

 גק יי
 ֹורְו ּולֵלֲה : !זע עי עיִקְרִּב 3 ורו ּולְלַה וָׁשְרִקְּב לאדללַהוו - ללא ג

 סאָו רֶניִזְמְרּוט
 עֶמייֵּבְטְכּורְפ איד
 םאָד .תֹומַהְּב עֶלַא

 גּוא

 ןי=

 נוק טמק חמק ומק םילהת
 דְנּוא ץעֶזעֶג עֶנייֵז ,בֹקֲעַי ּוצ ןעֶנאזְנָא
 טאָה יֹוזַא 20 :לֵאָרְׂשִי ּוצ םיִשַּפְׁשִמ עֶנייֵז
 דְנּוא ,קְלאַפ םּוׁש ןייק ּוצ ןּוהְמעֶנ טיִנ רֶע
 ּוצ סֶע רֶע טאָה םיִשָּפְׁשִמ ןעֶנעוֶו ןּופ

 !הָיּולְלַה ,ןעֶסיוִו טְזאָלעֶג טיִנ אייֵז
 חמק םילהת

 איד ןּופ ראַה םעֶד טְּביֹול !הָיּולְלַה 1
 :ְּךייֵה רעֶד ןיִא םֶהיֵא טְּביֹול ,לעֶמיִה
 ,םיִכָאְלַמ עֶנייֵז רֶהיֵא עֶלַא םֶהיֵא טְּביֹול 2
 :תֹוליִיַח עֶנייֵז רֶהיֵא עֶלַא םֶהיֵא טְּביֹול

 טְּביֹול ,הָנָבְל דְנּוא ןּוז רֶהיֵא םֶהיֵא טְּביֹול

 :ןְרעֶטְׁש עֶניִטְכיִל רֶהיִֵא עֶלַא םֶהיֵא
 ,לעֶמיִה םֶלעֶמיִה רֶהיֵא םֶהיֵא טְּביֹול 4
 רעֶּביִא ןעֶנעֶז םאֶו רעֶסאו איִד דְנּוא
 ייול ןעֶלאָז (עֶלַא) אייֵז 8 :לעֶמיִה איִד
 ןיִראָו ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶּב
 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ןעֶטאָּבעֶג םִע טאָה רֶע
 טאָה רֶע דְנּוא 6 :ןעֶראוָועֶג ןעֶפאַׁשעֶּב
 דְנּוא רעֶמיִא ףיֹוא טְלעֶטְׁשעֶנְנָא אייֵז
 ַא (טְכאַמעֶג) ןעֶּבעֶנעֶג טאָה רֶע ,גיִּבִע
 :ןייַז רֶבֹוע טיִנ םִע לאָז ןעֶמ דְנּוא ,ץעֶזעֶנ
 רֶהיֵא ;רֶרֶע רעֶד ןּופ ראַה םעֶד טְּביֹול 7
 :םיִנעֶפיִמ עֶלַא דנּוא ןעֶגְנאַלְׁש-ןעֶכאַרְד
 ְךיֹור דֶנּוא עֶנְׁש ,לעֶנאָה דְנּוא רֶעייֵפ 8

 ְּךייֵה עֶלַא דנּוא גְרעֶּב איד 9 :טְראָו ןייַז ןעֶטְכיִרְסיֹוא ןֶעּוהְט

 :רעֶמייֵּבְנעֶנעֶמ עֶלַא
 :לעֶנעֶפ עֶטְלעֶניִלְפעֶנ איִד דִנּוא םִרעֶועֶנ

 :דֶרֶע רעֶד ןּופ םיִטָפש עֶלַא דְנּוא ןעֶטְשְריִפ איִד ,רעֶקְלעֶפ עֶלַא דְנּוא ,רֶרֶע רעֶד ןּופ

 דנּוא תֹויַח עֶדְליִז איד 0
 םיִכָלְמ איד 1

 :טייֵל עֶנְנּוי איִד דְנּוא טייֵַל עֶטְלַא איד .,תֹולּותְּב איִד ְּךיֹוא דְנּוא םיִרּוחַּב איִד 2
 זיִא ןיילַא ןעֶמאָנ ןייַז ןיִראוָו ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶּביֹול ןעֶלאָז עֶלַא אייֵז 2
 רֶע ןיִראָו 14 :לעֶמיִה איִד דְנּוא דֶרֶע איִד רעֶּביִא זיִא טייֵהְנִהעֶׁש עֶנייַז ,ןעֶּביֹוהְרעֶד
 ּוליִפַא ,םיִדיִסַח עֶנייֵז עֶלַא ּוצ ּביֹול ַא ראַפ ,קְלאָפ ןייַו ןּופ ןְראָה סאָד ןעֶּביֹוהְרעֶד טאָה
 :הָיּולְלַה ,םֶהיֵא ּוצ טְנעֶהאָנ זיִא סאוָו יש ַא .לֵאָרְׂשִי רעֶדְניק איד ּוצ

 טמק םילהת

 טְנְניִז !הָיּולְלַה 1
 :םיִדיִסַח איִד ןּופ

 גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןיִא זיִא ּביֹול ןייַז ,דיֵל םֶעייֵנ ַא ראַה םעֶד ּוצ
 ,טְכאַמעֶג םֶהיֵא טאָה סאו םֶהיֵא ןיִא ןֶעייֵרְפ לֵאָרְׂשִי ְּךיִז זאָל 2

 ןעֶלאָו אייֵז 8 :גיִנעֶק רֶעייֵז ןיִא ןְעייֵרְפ ְךיִז ןעֶלאָז ןֹויִצ ןּופ רעֶדְניִק איד .דְנּוא
 דְנּוא ןעֶקיֹוּפ טיִמ םֶהיֵא ּוצ ןעֶנְניִז ןעֶלאָז אייֵז ,ןעֶצְנאַט טיִמ ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶּביֹול
 טעוֶו רֶע ,קְלאַפ ןייַז ּוצ ןעֶלאַפעֶנְליֹואְו ַא טאָה ראַה רעֶד ןיִראָו 4 :ןעֶפְראַה
 רֹובָּכ ןיִא ְּךיִז ןֶעייֵרְּפ םיִדיֵסַח איִד 5 :ףֵליֵה טיִמ עֶניִטיִמעֶד איִד ןעֶכאַמ ןְהעַׁש
 רֶעייֵז טיִמ טאָנ ןעֶכייֵהְרעֶד אייֵז 6 :רעֶנעֶלעֶנ רֶעייֵז ףיֹוא ןעֶנְניִז ןעֶלאָז אייֵז
 ןּוהְט ּוצ 7 :דְנאַה עֶרייֵז ןיִא דְרעֶוְׁש סעֶניִפְראַׁש אייוְצ ַא 0 (איוו) רֶנּוא ,זָלאַה
 :ןעֶּטְפאַׁשְרעֶקְלעֶפ איִד ףיֹוא ןעֶנְנּופאָרְטְׁש דְנּוא .םִיֹונ איד ןַא הָמֵקְנ ַא
 דָנּוא ,ןעֶמעֶק טיִמ םיִכָלְמ עֶרייֵז ןעֶדְניִּב
 סאָו טַּפְׁשִמ םאָד ןּוהְט ּוצ אייֵז ןָא יֵדְּכ 9
 :הָיּולְלַה ,םיִדיִסַח עֶנייַז עֶלַא

 ּוצ 8

 :ןעֶטעֶק עֶנְרעֶזייֵא טיִמ עֶדֹובָּכְּב עֶרייֵז

 ּוצ ןְהעֶׁש ויִא םִע ,ןעֶּביִרְׁשעֶגְנָא זיִא

 נק םילהת

 :לעֶמיִה ןעֶקְראַטְׁש ןייַז ןיִא םֶהיֵא טְּביֹול ,טייקְניִלייַה עֶנייַז ןיִא טאָג טְּביֹול !הָיּולְלַה 1

 טביול
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 טְּביול ,הָרּובְג עֶנייַז ןיִא םֶהיֵא טְּביֹול 2

 :טייֵקְסיֹורְג עֶליִפ עֶנייֵז ְּךאָנ םֶהיֵא
 טְּביֹול ,ןעֶזאָלְּב רַפֹוׁש טיִמ םֶהיֵא טְּביֹול 3

 :ףְראַה דְנּוא לעֶדיִפ איִד טיִמ םֶהיֵא

 -ָנאַט דְנּוא ןעֶקיֹוּפ טיִמ םֶהיֵא טְּביֹול 4

 :לעֶנְרָא איד טיִמ םֶהיֵא טְּביֹול ,ןעֶצ

 -ְמיִצ עֶדְנעֶגְניִלְק טיִמ םֶהיֵא טְּביֹול
 עֶדְנעֶלאַׁש טיִמ םֶהיֵא טְּביֹול ,לעֶּב

 הָמָׁשְנ עֶכיִלְטיִא 6 :לעֶּביִמַצ

 תרועב םילהת רפס םלשנ

 ןעֶּביֹול לאָז

 3 חַפֹוׁש עַקַתְּב ּודּולְלֲה :וָלִדְנ ֿבֵרְּכ ּוהּולָלַה ויָתֹרּוְבִנִּב
 4 ּוהּולְלַה לח ףֶהּב ּוהּולְלֲה :רּטַכְו טָמֵנְּב ּוהּולְלִמ
 היִלְצְלַצְּב ּוהוללַה עַמְׁשיילְצלִצְּ ּוהֹולְלֲה :םֶגעְו םִִמְּב
 6 :הָיּוללַה הי לֵפַהְּת הָמְָּנַה לָּכ :הָעּורִת

 קוח

 יהעבשו םירשעו תואמ שמחו םיפלא םילהת רּפסד יקוספ םוכס

 ויצחו .ךדובכ ןכשמ םוקמו ךתיב ןועמ יתבהא 'יי ונמיסו

 :ךידפ בומב עיבשמה ונמיסו .רשע העשת וירדפו ,םהיפכ והותפיו

 !ההללה ראה םעֶד

 קוח

 עישומה לאה

 טרעדנוה ףניֿפ דנעוױט אייוצ ןענעז םילהת רפס םעד ןוֿפ םיקוספ עלא
 ,ח"ע םילהה ןויא ןוֿפאד טֿפלעה איד ;גיצנאווצ דנוא ןעביז דנוא

 .ךעלטיפאק גיצֿפוֿפ דוא טרעדנה םאה דנוא ;ו"ל



 ילשמ רפס

 הדָמְכֶח תַעְדָל :לֵאָרְׂשִי ְּךֶלֶמ .ְדוֶדְדִב הָמֹלְׁש יֵלְׁשמ א
 קֶדָצ לֵכְׂשַה רַמומ תַחַקְל :הָלב יִרְמִא ןיִבְהל

 תרַעַּד רעל הָמְרֶע םיִאְתְפִל תֶתֶל :םיִרָׁשִּו שּפׁשִמֹ 4
 :הָנְקִי תֹלְְּחַּת ןוֿבָנְו חַקְל {ףֶסָה םֶכָח עַמְׁשִי :הָמזְמּו

 סימו 3

 הֹמֹלְש ןּופ םיִלָׁשְמ איִד ןעֶנעֶז םאֶד 1

 :לֵאָרְׂשִי ןופ ְּךֶלֶמ ,דוָד ןּופ ןְהּוז רעֶד
 ּוצ דְנּוא ,רָסּומ דְנּוא הָמְכָח ןעֶסיוִז ּוצ 2

 -ְךעֶפ ןּופ רעֶטְרעֶו איִד ןְהעֶטְׁשְרעֶפ
 דנּוא רֶסּומ ןעֶמעֶנּוצְנָא 8 :דְנאַטְש

 ָּפְׁשִמ דְנּוא טייקְגיִטְכעֶרעֶג ,טייֵהְגּולְק
 (אייֵז ְךְרּוד 4 :טייקְניִטְכיִרְפיֹוא דְִנּוא

 וטייֵהְנּולְק עֶׁשיִראַנ איִד ּוצ ןעֶּבעֶנ ּוצ

 דְנּוא םיִנעֶטְנעֶקְרעֶד ןאַמ ןעֶנְנּוי םעֶד ּוצ

 הָיִי תֵאְרְי :םֶתֹדיִחְו םיִמְכֲח יִרְבַּד חציִלמּו לָׁשֶמ יג
 ִנְּב עֶמֶׁש ;וזּב םיִליֵא רֶסומּו הָמְכָח תַעָד תיִׁשאֵר *

 ם ןח תל ו יִּכ :ֶמֶא תֶרֹוּתׁשמֹּת --לֵאו ְךיָכָא רַמּומ
 -לַא םיִאָּטַח ּוִתַפי-סֶא יִנְּב יתר נל םִקַת ד ְׁשארְלֹי

 יִקְנל הָנְּפִִנ םֶהל הָבְרָאָנ ּונָּתִא הָכָל ֹורְמאֹי-סַא :אֵבֹּת וו
 יב ;רֹב דר םיִמיִמְתִו םִַיַח לִֹאְׁשַּכ םִעָלְבִנ :םנִח

 ּונְכֹותְּב ליִּפַת ףְֶר ;לְלָׁש ועֵּתְב אֵלַמְנ אָצְמִנ רֶקָי ןיִה 4
 עְֵמ םָּתִא ְךֶרָדּב ךלּתלַא ֵנְּב :ונָלְכָל הָיְהִי דֶמֶא םיִּכ וט
 ןעֶרעֶהּוצ טעוֶו םֶכָח רעֶד 5 :ןעֶניִזְכאָנ  .ךֵּפׁשל ּורְהִמיויצורְיעַרְל םֶהילְגַר ִּכ :םֶתָביִתְעִ ֶֶנַר

 ַא רֶנּוא ,גָנּונְרעֶל ןעֶרְהעֶמְרעֶפ טעוֶו דְנּוא םֵהְו :ףֶנִּכ לַעַּבילְּכ יִלֵעְּב תֶׁשָרִה הָרְֹמ םֶגָחייֵּכ :םִּד
 ַעֵצְּב-לָּכ תוחרָא ןּכ :םֶתֹׂשִפְַל וּנֵפְצִי ובְרי םָמָרִל 3

 תֹוֿבהְרַּב ה הָנָרְּת ץוְחַּב תֹומְכָח עַצָּב כ
 ריִָּבםיִרָעְׁש יִחְתִפְּב א תֹמִ ך ׁשאָרְּב :הָלול מת 11

 עֶגּולְק ןעֶּפיֹוק ְּךיִז טעוֶו רעֶגיִדְנעֶטְׁשְרעֶפ
 לֶׁשָמ ַא ןְהעֶטְׁשְרעֶפ ּוצ יִדְּכ 6 :תֹוצֵע

 : חֶקִי וילעב ׁשַפָנ-ת
= .= 

 איִד ,(ןּופְרעֶד) גְנּונעֶלְסיֹוא אוד .דנוא םיִצִלְויִתָפ ֹוֿבֲהַאְּת םִיְָּפ ו יֵתָמ-דַע :רֶמאֹת ָהיֶרָמָא 2
 עֶרייֵז דנּוא םיִמָכֲח איִד ןּופ רעֶטְרעֶו ;ה-י/ רלה יתר י : : תוס בְׁשִּת :תַעְדיואַ 3 6 םֶתָל ּודְמָח א 23
 רעה ןפ !םֶכְתֶא יִרְכָד הָעיִדֹוא יִחּור םכל הָעיִּבַא הנה 4

 ראַה םעֶד ראָפ טְכְראַפ איִד 7 :לעֶזְטעֶר
 דְנּוא הָמְכָח ןעֶטְכַאְרעֶפ עֶׁשיִראַנ איִד רעֶּבָא ,טְפאַשְנעֶסיוו א

 איד טיִנ זאָלְרעֶפ דְנּוא ,רעֶטאָפ ןייַד ןּופ רֶסּומ םעֶד ּוצ רעֶה ןְהּוז ןייַמ 8 :רָסּומ
 פאק ןייַד ּוצ ןִח ןּופ גְנּוטְפעֶהעֶּב ַא ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָו 9 :רעֶטּומ עֶנייֵד ןּופ הָרֹוּת
 -רעֶּביִא ְךיִד ןעֶלעוֶו רעֶדְניִז ןעוֶו ,ןהּז ןייַמ 10 :וְלאַה ןייַד ףיֹוא ןעֶטעֶק עֶנְהעֶׁש דְנּוא
 ריִמ ,םֶנּוא טיִמ םּוק ,ןעֶנאָז ןעֶלעוֶו אייֵז ןעֶו 11 :ְּךאָנ טיִנ אייֵז ּבעֶנ יֹזַא ,ןעֶדעֶר
 -ִמּוא םעֶד ןעֶנעֶק ןעֶטְלאַהעֶּב םֶנּוא ןעֶלעוֶו ריִמ ,ןעֶסיִגְרעֶפ ּוצ טּולְּב ןְרֶעיֹול ןעֶלעוֶו
 יֹוזַא טייֵהְרעֶניִדעֶּבעֶל ןעֶגְניִלְׁשְרעֶפ ןעֶצְנאַג םיִא אייֵז רעֶמאָל 2 ןעֶניִרְלּוׁש
 ןעֶלעוֶו רימ=נ9 :ּבּורְנ איִד ןיִא ּפּורַא ןְרעֶדיִנ סאָ איִד איז יֹוזַא ְּךייֵלְנ ,לֹואְׁש רעֶד אי
 טיִמ רעֶזייַה עֶרעֶזְנּוא ןעֶליִפְנָא ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ,טייֵקְכייֵר עֶרייֵט אייַלְרעֶלַא ןעֶניִפעֶב
 ;ןייַז עֶלַא םֶנּוא ּוצ לאָז לעֶטייֵּב ןייֵא ,םָנּוא ןעֶׁשיוִוְצ לֶָרֹוג ןייד ףְראַז 14 :ּביֹורְקאַז
 םּופ ןייֵד דייֵמְרעֶפ ,געוֶו םעֶד ףיֹוא ןְהעֶנ אייֵז טיִמ טיִנ טְסְלאָז אּוד ןֶהּוז ןייֵמ 2
 ןעֶלייֵא אייֵז דְנּוא ,ןעֶטְכעֶלְׁש םּוצ ןעֶפיֹול םיִפ עֶרייֵז ןיִראָו 16 :ןעֶנעֶטְׁש עא ןּופ
 איד ראָפ ץעֶנ ַא טייֵרְּפְׁשעֶנְסיֹוא זיִא םֶנֵחִּב ןיִראָו 17 :ןעֶסיִגְרעֶפ ּוצ טּולְּב ָּךיִז

 טולְּב ןעֶנייֵא רֶעייֵז ראַפ ןְרֶעיֹול אייֵז רעֶּבָא 18 :לעֶניֹופ ןעֶכיִלְטיִא ןעֶביֹוו

 -עֶטְׁש איִד ןעֶנעֶז יֹזַא 19 :ששָּפָנ) ןעֶּבעֶל ןעֶנייֵא רֶעייֵז ראַפ ָּךיִז ןעֶטְלאַהעֶּב אייֵז
 ׁשֵפֶנ םאָד קעוֶוַא טְמעֶנ סאו דְנּוא ,ןעֶניִועֶנ ּוצ גיִצייֵג זיִא סאָו ןעֶכיִלְטיִא ןעֶב

 ןּופ ּביוהְנֶא רעֶד זיִא סאָד

 ױ=

 ' ןיה ף עי
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 ןּופ

 י-ה
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 ןיִא ,סאָנ רעֶד ףיֹוא ןעֶסיֹורְד טייַרְש הָמְכָח איִד 20 :םִע טְֶציִזעֶּב םאָװה םעֶד ןּופ

 ,קְראַמ-טְּפיֹוה םעֶד ףיֹוא טייֵרְׁש איִז 21 :לֹוק רֶהיִא איִז טעֶנ ןעֶסאַנ עֶטייֵרְּב איֵד
 :רעֶטְרעֶו עֶרְהיִא ןָא איִז טְנאָז טאַטְש רעֶד ןיִא ,ןְרָעיֹוט איִד ןּופ ןעֶריִט איד ןַא
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 טעוֶו רעֶטעֶּפְׁש רֶהיֵא דְנּוא ?טייֵקְׁשיִראַנ ןעֶּביִל 5 ּוראַנ רֶהיֵא טעֶֶו גְנאַל איז זיִּב הי

 ?טְפאַשְנעֶסיוִו ןעֶּבאָה דְנייפ טעדֶז ןעֶראַנ רֶהיֵא דְנּוא ?אייֵרעֶטעֶּפְׁש ּוצ ןעֶּבאָה טֶסּול

 -סיֹוא ְּךייַא רעֶּביִא לעזֶו ָּךיִא ,טְהעֶז ,דעֶרְפאָרְטְׁש עֶנייַמ ּוצ םּוא ךייַא טֶרְהעַק 2
 לייֵו 24 :רעֶטְרעֶװ עֶנייַמ ןעֶסיִװ ןעֶזאָל ְָּךייַא לעֶ ְָּךיִא .טֶסייֵנ ןייַמ ןעֶסיִג
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 ילשמ
 ְךיִמ טאָה רֶהיִא דְנּוא ןעֶפּורעֶג ּבאָה ָּךיִא
 -םיֹוא ּבאָה ְךיִא ,(ןעֶרעֶהּוצנ טְלאוָועֶג טיִנ

 רעֶנייֵק דְנּוא דְנאַה עֶנייֵמ טְקעֶרְטְׁשעֶג
 טאָה רֶהיֵא דְנּוא 25 :ןעֶמּונְרעֶפ טיִנ טאַה
 רֶהיֵא דְנּוא ,תֹוצִע עֶנייֵמ עֶלַא טְרעֶטְׁשּוצ

 -ףאָרְּטִׁש עֶנייֵמ ןעֶמעֶנְנָאטְלאוָועֶג טיִנטאָה
 רעֶּביִא ןעֶכאַל ְּךיִא לעֶו יֹוזַא 26 :דעֶר
 ןעֶטאָּטְׁש לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ,קיִלְגְמּוא רֶעייֵא

 ןעֶװ 27 :ןָא טְמּוק טְכְראָפ עֶרייֵא ןעֶו
 ַא איז יֹוזַא ןָא טְמּוק טְכְראָפ עֶדייֵא
 טְמּוק קיִלְגְמּוא רֶעייֵא דְנּוא ,בָנּוטְסיוִװְרעֶפ

 םִע ןעוֶו ,הְניוְמְרּוטְׁש ַא איו יֹוזַא ןָא
 -עֶּב דְנּוא הָרָצ ַא ְךייַא רעֶּביִא טֶמּוק
 אייז ןעֶלעוֶו לאָמְסְנעֶד 28 :םיִנעֶגְנעֶרְד
 טיִנ אייֵז לעוֶו ְּךיִא רעֶּבָא ,ןעֶפּור ְּךיִמ

 ןעֶכּוז היִרְפ ְּךיִמ ןעֶלעוֶו אייֵז ,ןְרעֶפְּמְנִע
 :ןעֶניִפעֶג טיִנ ְּךיִמ ןעֶלעוֶו אייֵז רעֶּבָא
 -ָנעֶסיוִו טְסאַהעֶג ןעֶּבאָה אייֵז לייוַו 9
 -ךעֶדְסיֹוא טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְפאַש

 1038 ב.יא

 הכ יִתָצֲע-ָכ וערפִַּו:ביִׁשֹקִמ ןיאְ ידי יִתיִטָניאְמְתויִתאֶרָק
 5 גְֵלא קֶחְׂשֶא םכְדיאְּב ינֲא-סּג :םֶתיִבֲא אל יְִּחַכותִ
 עז הָּפּוסְּכ םֶכְדיֵאְו םֶכָּדְחַּפ ! הוָאֹׂשִכ אֵכְּב !םֶכָּדְחַפ אֵבְּב
 8 הָנָעֲא או ינְנֲאְרְקִי זָא !הָקּוצְו הָרְצ םֶכֵֹלֲע אֵכְּב הָתָאָי
 0 הָוהָי תַאְרִַ תַָ ואָָׂייִּ תַָ :נְנאְִמִי אְָוינרַחַׁשִ
 2 ל ּולְכאָּה :ְִתַכֹוּת-לָּכ וצֲאָנ יִתְצִַל וְבָאדאְל ;ּורָחִב אל
 ונ םביְתִּפ תַבּׁשְמ יִּכ עָּבְִׂי םֶהיֵתְצְַמִמּו םָּכְרד יִרְִּמ
 33 זטְּבְרִּכְׁשִי יִל ַעֵמֹׂשְו :םֶדֶּבַאְּת םיִליסּכ תולַׁשְו םֶגְרַהּת
 :הָעָר רַחַּפִמ ןֲאׁשְו

 ב =
 2 א ביִׁשְקַהְל :ְךָּתִא ןֶפֶצִּת יִתֹוְצִמּו יִרָמַא חַקּת--םֵא יִנָּב
 3 אָרְקִת הָניִּבַל םֶא יִּכ .;הָנבְּתַל בל הָּטֵּת א הָמְכְחַל
 4 םבינמְטִּמבו ףֵסָּכַכ הֶָׁשְקַבְּתישִא :דלֹוק ןֵּתִּת הָנובְּתִ
 ה :אָצְמִּת םיִהלֲא תַעַדָו ָוהְי תֵאְְי ןיבָּת וִא ּהָּׂשָּפחַּ
 5 םםיִרָשָיל ןֵּבֶצו :הָנּובְתּו תעַּד וװפִמ הָמְכָח ןּתו הָוהְייִּכ
  ּךֶרָהָו טָּפְׁשִמ תֹוַחְרָא רצִנל :םֶת יִכָלָהְל ןֵנִמ הִָׁשִּּת
 9 -יכָּכ םיִרָׁשיֵמּו טַּפְׁשִמּו קֶדֵצ ןיִבָּת זָא :רמְׁשי וָדיִסֲה
  :םִעְִּׁשִפְַל תעדְו ! בלב הָמְכָח אֹוָבָתייֵכ :בשילַנְעַמ
 פ ְךֶרֶּדמ ּךְקיצַהַל :הָּכְרְצִנִּת הָנּבְמ ְךילָע רָמְׁשִּ הָּמָוַמ
 : תֶכָלָל רֶׁשְי תוֶחָרֶא םִיִבְוְעַה :תֹוכְּפְהַּת רֵּבַדְמ ׁשיִאמ עֶר
 14 תָֹכְָהַתְּב לינז עֶר תֹוָשֲעַל םוחמִׂטֲה .:ְּךֶׁשְחיִכרַרְּב
 פ ;םבֶתֹולְַַמְּב םיֹוולְו םיִׁשָקע םֶהיֵתְחְרֶא רֶׁשֲא :עֶר
 15 תֶבְועֲה :הָקיִלֲהַה ָהיֶרְמִא הָירְכנִמ הָרְו הָׁשִאְמ ֶליֵצַהְל
 8 -לָאהָחָׁש יִּכ :הָחְכְׁש ָהיָהֹלֶא תיִרְּב-תֶאְו ָהיֶרּוענ ףּוּכַא
 15 ןובּוׁשי אֵל היֶאָב-לָּכ .:ָהיֶתֹלְנעַמ םיִאְפד-סֶאְ ּהָתיֵּב תֶוְמ
 ב םִבֹוט ְךֶרֶדְּב ךלֵּת ןעֶמִל :םִיַח תוִחרֶא ּניִשֵי אֵלו
 1 ץְרָאייּוְַּׁשִי םיִרָׁשְי--יִּכ :רֹמִׁשִּת םיִקיּדַצ תֹוחְרֶאְ

 אייז 20 :טאָנ ןּופ טְכְראַפ איִד טְלְהעֶו
 ,תֹוצִע עֶנייֵמ ןעֶמעֶנְנָא טְלאוָועֶג טיִנ ןעֶּבאָה
 עֶנייֵמ עֶלַא ןעֶפְראוָוְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 ןּופ ןעֶסֶע אייֵז ןעֶלאָז םּוראָד 31 :ףאָרְטְׁש
 ובעֶװ עֶנעֶנייֵא עֶרייַז ןופ טְכּורְפ איִד
 ןעֶרְהעֶקְּפָא םאֶד ןיִראָו 32 :ןעֶרעֶו טאַז אייֵז ןעֶלאָז תֹוצֵע עֶנעֶגיֵא עֶרייֵז ןּופ דְנּוא
 ןייֵלַא אייֵז טעדֶו םיִנּוראַנ איִד ןּופ ןְהעֶנְליֹואוְו םאֵד דְנּוא ,ןעֶניִגְרַה אייֵז טעֶו ןעֶראַנ ןּופ

 טעֶֶו רֶע דְנּוא ,ןייַז רעֶכיִז טעוֶז ּוצ ְּךיִמ טְרעֶה םאָו רעֶד רעֶּבָא 33 :ןעֶריִלְרעֶפ ןעֶכאַמ
 :םיִנעֶקעֶרְׁש ןעֶטְכעֶלְׁש רעֶד ןּופ הּּור ןעֶּבאָה

 ב לעטיפאק
 אייַּב ןעֶטְלאַהעֶּב טְסעוֶו אוד דְנּוא ,רעֶמְרעֶו עֶנייֵמ ןעֶמעֶנְנָא טְסעוֶו אּוד ןעֶז ןְהּוז ןייֵמ 1
 יייֵנ טְסעֶוֶו אּוד דְנּוא .הָמְכָח איִד ןעֶמעֶנְרעֶפ טעוֶו רֶעיֹוא ןייד ןעוֶו 2 :תֹוצִמ עֶנייֵמ ריִד
 אּוד דְנּוא ,דְנאַטְׁשְרעֶפ ּוצ ןעֶפּור טְסעוֶו אּוד ןעֶו 3 :דְנאַטְׁשְרעֶפ ּוצ ץְראַה ןייד ןעֶנ
 איז יֹוזַא ןעֶכּוז איִז טְסעוֶו אּוד ןעֶו דְנּוא 4 :דְנאַטְשְרעֶפ ּוצ לֹוק ןייַד ןעֶּבעֶג טְסעוֶו

 אּוד טְסעוֶו לאָמְסְנעֶד 2 :(תֹורְצֹואנ עֶנעֶטְלאַהעֶּב טְכּוז ןעֶמ איז יֹוזַא דְנּוא ,רעֶּבְליִז
 ןּופ טְפאַשְנעֶסיוו איִד ןעֶניִפעֶג טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ טְּכְראָפ איִד ןְהעֶטְׁשְרעֶפ
 :דְנאַטְׁשְרעֶפ דְנּואטְּפאַׁשְנעֶסיוו זיִא ליֹומ ןייז ןּופ דֶנּוא ,הָמְכָח טעֶנ ראַה רעד ןיִראָו 6 :טאָה
 איֵדּוצ גְנּוציִׁשעֶּב ַא זיִא רֶע ,עֶרֶהעֶל עֶנייֵז עֶניִטְראַפְטְכעֶר איִד ראַפ ןעֶטְלאַהעֶּב טאָה רֶע 7
 םיִדיִסַח עֶנייַז ןּופ געוֶו םעֶד דְנּוא ,טָּפְׁשִמ ןּופ ןעֶנעֶטְׁש איִד טיִה רֶע 8 :גיִטְכיִרְפיֹוא ןְהעֶג סאוָו

 -ָמְכעֶר טָּפְׁשִמ דֵנּוא טייקְגיִטְכעֶרעֶג ןְהעֶטְׁשְרעֶפ אּוד טְסעוֶו לאָמְסְנעֶד 9 :ןעֶטיִה רֶע טּוהְט
 ץְראַה ןייַד ןיִא ןעֶמּוקְנייִרַא טעֶו הָמְכָח ןעוֶו 10 :ןעֶנעֶטְׁש עֶטּוג עֶלַא דְנּוא ,טייֵקְניִטְראַפ
 ןעֶטיִהעֶּב ְּךיִד טעזו ןעֶקְנעֶדְכאָנ סאָד 11 :ׁשֵפָנ ןייֵד ּוצ םיִז ןייַז טְפאַׁשְנעֶסיוו איִד טעז יֹוזַא
 געדֶו ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד ןּופ ןייַז ּוצ ליִּצַמ ְּךיִד יֵדְּכ 12 :ןעֶטיִהעֶּב ָךיִד טעוֶו דְנאַטְׁשְרעֶּפ ּוליִּפַא
 עֶניִטְכיִרְּפיֹוא איִד ןעֶזאָלְרעֶפ סאָָז איד 13 :םעֶטְרְהעֶקְרעֶּפ טעֶר סאוָו ןאַמ םעֶד ןּופ דְנּוא
 ,ןּוהְמּוצ םעֶטְכעֶלְׁש ְךיִז ןֶע ייֵרְפ סאָז איִד 14 :ןעֶנעוֶו עֶרעֶטְסְניִפ איִד ןיִא ןְהעֶנ ּוצ יִדָּכ ,געֶו

 ,טְמיִרְקְרעֶפ ןעֶנעֶז געֶו עֶרייֵז סאוָו 12 :ןעֶטייֵקְניִטְכעֶלְׁש עֶּטְרְהעֶקְרעֶפ ןיִא ְּךיִז ןְעייַרְּפ דֶנּוא
 עֶדְמעֶרְפ ַא ןּופ ןייַז וצ ליִצַמ ְּךיִד 16 :ןעֶנעֶטְׁש עֶטְכעֶלְׁש עֶרייֵז ןיִא טְהעֶרְדְרעֶּפ דְנּוא
 -ָךעֶפ טאָה סאָו 17 :(אייֵרעֶלְכייֵמְׁש) םעֶטאַלְנ טעֶר סאו עֶדְמעֶרְפ עֶבְלאָז ַא ןּופ ,איֹורְפ
 :טאָג רֶהיֵא ןּופ תיִרְּב םעֶד ןעֶסעֶגְרעֶּפ טאָה סאוָו דְנּוא ,דְנעֶנּוי עֶרְהיִא ןּופ ראַה םעֶד טְזאָל
 :עֶטיֹוט איִד ּוצ ןעֶנעֶטְׁש עֶרֶהיִא דְנּוא ,טיֹומ םעֶד ּוצ ּפּורַא טְנייַנ זיֹוה רֶהיֵא ןיראוו 8
 איֵד רֶהעֶמ טיִנ ןעֶכייֵרְנ אייז דְנּוא ,קירוצ טיִנ ןעֶרְהעֶק ןייֵרַא רֶהיֵא ּוצ ןעֶמּוק סאו עֶּלַא 9
 ןעֶטיִה טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,געוֶו עֶטּוג איִד ןיִא ןְהעֶנ טְסְלאָז אּוד יִדְּכ 20 :ןעֶּבעֶל ןּופ ןעֶגעֶטְׁש
 ,דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶניֹואוְו ןעֶלעוֶו עֶגיִטְראַפְטְכעֶר איד ןיִראוָו 21 :םיִקיִדַצ איד ןּופ געֶמְׁש איד
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 נו ב ילשמ 1089
 ןיִראַד ןעֶלעוֶו עֶגיִטְכיִרְפיֹוא איד דִנּוא םםיִלנֹוּותְְכִי ץֶרָאמ םיִָׁשְרְו :הֶב ּורְתָי םמְתִו

 םיִעְׁשר איִד רעֶּבָא 22 :ןעֶּבייֵלְּבְרעֶּביִא :הָעמִמ ּתְּסַי

 הְנאַל םעד ןּופ ןעֶרעוֶו ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ ןעֶלעוֶו = : ג
 ןעֶרעֶ ןעֶסירעֶג עי תק יד ער טי עש תַמַ דֶמֶח :דֶל ּופיִסֹוי .םָשס םִיח תֹנ ה 2
 ג לעטיפאק -לֶכְּב הָוהילֶא חַטְּב :םֶרֶאְו םיִה לא יי יִפְב בִמ לכו ה
 טיִנ אוד טְסְלאָז הָרֹוּת עֶנייֵמ ,ןְהּוז ןייֵמ 1 זו ּודֵעְד ךיִכְריִלְכִּב :ןעׁשְּתילַא ד ְךְתָניִּב-לֶאְו בל 8

 ןייד ןעֶלאָז תֹוָצִמ עֶנייֵמ דְנּוא ,ןעֶסעֶגְרעֶפ קיש אָדָי 4 קי :יֶתֹחְרֶא 7 :
 ריִד ּוצ טעוֶו סֶע ןיִראָָו 2 :ןעֶטיִה ןיִראַה דַּבַּכ מְצִליו קו דרש ר תֹואְּפַר :עֶרַמ רוִסְו

 ןּופ ןעֶרְהאָי דְנּוא געט עֶגְנאַל ןעֶרְהעֶמְרעֶפ = םאמְתיַאִינּב הָוהְי פמ :וצְרפיךיִבְקי טא מס ִאְלָמִו :ךתֶּובְת-לּכ תיִׁשאֵדְמֹּדנהְמ הָוהְיתֶא
 דְנּוא דֶסֶח ְּךיִד זאָל 3 :םֹולָׁש דְנּוא ןעֶּבעֶל היִכֹי הָוהְי בֵהָא-רֶׁשֲא תֶא יִּכ :ֹּתְחַכוִתְּ ץקילַא 12
 אייז טְסְלאָז אּוד ןעֶזאָלְרעֶפ טיִנ תֶמֶא םֹלֶאו הָמְכָה אָצְמ םֶרָא יֵרְׁשַא :הָצְרִי ןכ-תֶא םֶאְכֹו 5
 טְסְלאָז אּוד ,וְלאַה ןייד ףיֹוא ןעֶדְניִּבְמּורַא ץירָחִמֹו ףֶסָּכ-רַחְּפִמ ּהָרְחַס בט יִּכ :הָנּובְּת קיִפָי 4
 ןייד ןּופ תוחול איד ףיוא ןעֶּבייֵרְׁש אְז :הָבֹוְׁשִי אֵל ךיצְפֲת-לֶכְו םי יֵנֶּפִמ איִה הָרֵי :ּהָתָאּוְבִּת וט

 ןִח ןעֶניִפעֶג אּוד טְסעֶו יֹוזַא 4 :ץְראַָה "2 2 וע מב םיִמָ ךֶרֶא
 ןנוּכ ץֶרָא רַסָי הָמְכָחָּב הָוהְי :רָׁשֲאְמ ָהיֶכ 19 ןעֶגיֹוא איִד ןיִא דְנאַטְׁשְרעֶפ ןעֶטּוג דְנּוא קיח אחי ַחיץִע :םֹלָׁש ָהיֶתֹוּביִתְל-לֶכ 3 :
 ְךיִד רעֶכיִזְרעֶפ פ :ןעֶשְנעֶמ דְנּוא טאָנ ןופ םָעְִי םיִקָחְׁשּו ּועְקְבַנ תֹומֹוהְת ֹוּתְעַדְּב : :הָנֹבְתִּב םִיַמָׁש כ

 ךיִראַה ןעֶצְנאַג ןייֵד טיִמ ראַה םעֶד ףיֹוא היו :הָמוְמּו הָיׁשּּת רֶצִנ ףיניעמ ליײלַא יִנְּב :לֶט
 םעֶנעֶגייֵא ןייד ףיֹוא ןָא טיִנ ְּךיִד ןְהעֶל דְנּוא  ֵּכְִד חַטֵבָל ךלֵּת וַא :יתֹרְִרגל ןִז ךׁשְפַנְל םָּיַח
 ןעֶנעוֶו עֶנייֵד עֶלַא ןיִא 6 :דְִנאַטְׁשְרעֶפ הרב רחל בַכְׁשי ;ףֹנַת אֵל לנו
 -ךעֶפְטְכעֶרטעוֶו רֶע דְנּוא ,םֶהיֵא ןעֶקְרעֶד יִּכ םיִעָשְר תֵאֹׂשִמּו םֶאְתִּפ דַחַּפִמ אָרִי ּת-לַא ;ךֶתָנֶׁש 0

 טיִנטְסְלאָז אוד 7 :געוֶו ןייד ןעֶכאַמ ניִמ א ירכלמ ר הק :
 ןעֶניֹוא עֶנעֶנייֵא עֶנייד ןיִא םֶכָח א ןייז נשיהלַא :ךזאשא רדמו טו רל טיפ =

 ּפָא רֶהעֶק דְנּוא ראַה םעֶד ראַפ אָרֹומ ּבאָה
 עֶנייִד ּוצ ָךְראַמ איז יֹוזַא דְנּוא ,לעֶּפאָנ ןייֵד ּוצ גְנּולייֵה ַא ןייַז טעוֶו סֶע 8 :ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד ןּופ
 עֶלַא ןּופ ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד טיִמ דְנּוא ,ןעֶגעֶמְרעֶפ ןייַד טיִמ ראַה םעֶד ּוצ דֹובָּכ אּוהְט 0 :רעֶנייֵּב
 דְנּוא ,טייֵקְניִטעֶז טיִמ ןעֶרעוֶו טְליִפעֶגְנָא רעֶלְכייֵּפְׁש עֶנייֵד ןעֶלעֶד יֹוזַא 10 :הָאּובְּת עֶנייֵד
 ןּופ גנּופּורְטְׁש איִד טיִנ טְכַאְרעֶפ ןְהּוז ןייֵמ 11 :ןעֶקְראַטְׁש ְּךיִז ןעֶלעוֶו ר טְלעֶק"ןייו עֶנייד
 ןעֶמעוֶו ןיִראָָו 12 :ןעֶגְנּופּורְטְׁש עֶנייַז ןעֶגיִדְריוִוְמּואְרעֶפ טיִנ טֶס לאָז אּוד דְנּוא ,ראַה םעֶד
 -לעֶו ןיִא ןְהוז םעֶד רעֶטאָפ ַא איז יֹוזַא דאָרְג ,ןעֶפאָרְטְׁש רֶע טּוהְט םעֶד -טפ ָה ראַה רעֶד
 רעֶד דְנּוא ,הָמְכָח טְניִפעֶג סאוָו ׁשְנעֶמ רעֶד זיִאטְׁשְנעֶּבעֶג 13 :ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְוַא טאָה רֶע ןעֶכ
 -עֶּב זיִא טְפאַשְלעֶדְנאַה עֶרְהיֵא ןיִראָו 14 :טייֵקְניִדְנעֶטְׁשְרעֶפ סיֹורַא טְגְנעֶרְּב סאוָו שְנעֶמ
 עֶטְסְנייפ סאָד איוִו רעֶסעֶּב זיִא ןעֶמּוקְנייֵא רֶהיִא דְנּוא ,רעֶּבְליִז ןּופ לעֶדְנאַה איִד איז רעֶס
 -ךעֶד טיִנ ןעֶנעֶק ןעֶכאַז עֶניִטְסּולְג עֶנייֵד עֶלַא דְנּוא ,לְרעַּפ איז רעֶרייֵט זיִא סֶע 13 :רְלאָג
 דְנּוא ,דְנאַה עֶטְכעֶר עֶרְהיֵא ןיִא ןעֶנעֶז (ןעֶרְהאָיְנ געֶט עֶגְנאַל 16 :ןעֶרעוֶו ןעֶכיִלְגְרעֶפ טיִמ
 דְנּוא ,געוֶו עֶסיִז ןעֶנעֶז געוֶו עֶרֶהיִא 17 :דֹובָּכ דְנּוא םּוטְכייֵר ןעֶנעֶז דְנאַה עֶקְניִל עֶרְהיֵא ןיִא
 ןעֶטְלאַה סאוָו איִד ּוצ םֶע זיִא ןעֶּבעֶל ןּופ םיֹוּב ַא 8 א ןעֶנעֶּמְׁש עֶרֶהיִא עַלַא
 ראַה רעֶד 19 :ְּךיִלְקיִלְנ ןעֶנעֶז ןעֶנְהעֶלְרעֶטְנּוא ְּךיִז ןּודט סאו איִד דְנּוא ,רֶהיֵא ןַא טְסעֶפ ְּךיִז
 לעֶמיִה איִד רֶע טאָה דְנאַטְׁשְרעֶפ ןייַז ָּךְרּוד ,דֶרֶע איִד טעֶדְנּורְנעֶג הָמְכָח עֶנייַז ָּךְרּוד טאָה
 איד דנּוא ,ןעֶדְנּורְנִּפֶא איד ןעֶטְלאָּפְׁשעֶג רֶע טאָה םיִנְָנעֶקְרֶע עֶנייַז ָּדְרּדד 0 :טעֶטייֵרעֶּבּוצ
 ןעֶניֹוא עֶנייַד ןּופ ןעֶרְהעֶקְּפָא טיִנ אייֵז ןעֶזאָל ןֶהּוז ןייַמ 21 :איוט ּפּורַא ןעֶפיִרְט לעֶמיִה
 ןייֵד ּוצ ןעֶּבעֶל ןייַז ןעֶלעוֶו אייז ןיִראָו 22 :תֹובָׁשְחַמ עֶטּוג איד א (הָרֹוּתנ עֶרְהעֶל איִדטיִה
 בעוֶו ןייַד ףיֹואטייֵהְרעֶכיִז ןיִא ןְהעֶנ אּוד טְסעֶֶו לאָמְסְנעֶד 23 :זְלאַה ןייֵד ּוצ ןַח דְנּוא ,ׁשָפָנ
 טְסעֶו ןעֶנעֶלְרעֶדיִנַא ְּךיִד טְסעוֶו אּוד ןעוֶו 24 :ןעֶסיֹוטְׁשִנָא טינ ְּךיִז ןעֶלעֶו םיפ עֶנייֵד דְנּוא
 אוד 29 :םיִז ןייַז טעוֶו ףאָלׁש ןייַד דְנּוא ןעֶנעֶלְרעֶדיִנַא ְּךיִד טְסעֶֶו אּוד ,ןעֶּבאָה אָרֹומ ןייק אּוד
 איד ןּופ גְנּוטְסיוִוְרעֶפ איד ראָפ דְנּוא ,קעֶרש עֶנְנּולְצּולְּפ ראַפ ןעֶּבאָה אָרֹומ ןיק טֶמעֶה
 גְנּורעֶכיִזְרעֶפ עֶנייַד ןייַז טעוֶו ראַה רעֶד ןיִראָו 26 :ןָא טְמּוק סֶע ןעֶו םיִעָׁשְר
 -וצ םעֶטּוג ןייֵק טְסְלאָז אּוד 27 :ץעָנ םעֶד ןּופ סיִפ עֶנייֵד ןעֶטיִה טעֶו רֶע דִנּוא
 :ןּוהט ּוצ סֶע תֶלֹוכְי ןייַד זיִא סֶע ןעֶו ,טְרעֶהעֶנ םִע ןעֶמעוֶו ּוצ םעֶד ןּופ ןעֶטְלאַהְקיִר
 לעוֶו ןעֶנְראָמ דְנּוא ,קירּוצ םּוק דְנּוא ,העָג ,רָבֵח ןייֵד ּוצ ןעֶנאָז טיִנ טְסְלאָז אּדד 8
 ןעֶטְכאַרְמ טיִנ טְסְלאָז אּוד 29 :ריִד אייָּב סֶע טְסאָה אּוד ןעוֶו ,ןעֶּבעֶנ ריִד ָּךיִא
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 ילשמ
 רֶע לייוו---רָּבַח ןייֵד ףיֹוא .םעֶטְּכעֶלְׁש
 אוד 30 :ריִד אייֵּב טייֵהְרעֶכיִז ןיֵא טְניֹואוְו

 ׁשֶנעֶמ ַא טיִמ ןעֶגיִרְק טיִנ ְּךיִד טְסְלאָז
 -בעֶלְׁש ןייק ריִד טאָה רֶע ןעוֶו ,טְסיִזְמּוא
 טיִנ טְסְלאָז אוד 81 :ןעֶטְלאָגְרעֶּפ םעֶט
 דְנּוא ,ןאַמ ןעֶׁשיִרעֶּביֹור ןייֵא ןייַז אֵנֵקְמ
 עֶלַא ןיא ןעֶלעוֶוְרעֶדְסיֹוא טיִנ טְסְלאָז אּוד
 -ְמיִרְקְרעֶפ רעֶד ןיִראָו 82 :ןעֶגעֶו עֶנייֵז
 ,ראַה םעֶד אייֵּב טְניִדְריוִוְמּואְרעֶפ זיִא רעֶט

 1090 הינ

 ל םָדָא-מִע בֹוָרָּת-לֲא :ְּךֵּתִא חַטַבָל בֵׁשֹוידאוְהְו הָעָר עֶר
 נג ילַאְו םָמָח ׁשיִאְּב אֵַקֶּת-לַא :הָעָר ָּךֶֶמִנ אָל"סַא םּנִח
 5ג םיִרָשִי-תֶאְ ולְנ הָודְי תַבְֹות יִּכ :ויָָרָ-לָכְּב רֵהְבִּת
 הל םיִמָכֲח דֹובְּכ :ןהדֶּתִי םיִנעְלְו ץיְִי אה םיִצּלליַא 34 : :* ן+ 5פ ;ְךרָבָי םיִקיִדִצ נו עַׁשָר תיִבְּב הָוהְי תֶרֵאְמ :וךוט
 :ןָלָק םיִרֵמ םיִליְִכּו ולֲחְי

 ה

 2 א חַקָל יִּכ :הָניִּב תַעְדָל ּוביִׁשְקַהְו בא רסֹוִמ םיִנָב ּועְמִׁש

 3 יָבָאל יִתָיָה ןְבייֵּכ :ּובְֹעַּת-לַא יִתָרֹוּת םֶכָל יִּתַתָנ בּומ
 בל יִרְבְדְִמתִי יל רֶמאֹיו נר :ִּמִא ינְפִל דיָל ְךֶר
 ה חַּבְׁשִּמילַא הָניִב הָנִק הֶמָכָה הָנָק :הְָחו יֵתֹוְִמ רֹמָׁש
 6 הֶרְּבָהָג ְּךרְמְׁשְִו ָהָבזעַּת-לַא :יִּפדיַרְמַאִמ טָת--לֵאְו
 ז הק ּףְנקילֶכְּבּו הָמִּכָח הָנָק הָמִכָח תיִׁשאֵר :ָּדרְִתְ
 9 ןֵּתִּת :הָנקּבְַת יִּכ ּךרֵבַכְת ָּךְמְמֹורו ָהֶקָסְלפ :הָניִב
 י חַקָויִנְּב עמְׁש .:ָּךנּמְּת תֶרֶאְפִּת תֶרָטִע ןֶה-תַיל ְּׁשאִרָק
 ו ְךיֶתֵרְה הֶמְכָח ְךֶרֵדְּב :םִָיַח ּתֹנְׁש ּףל ּוְּבִריו יִרָמֲא
 ג יסִאְו ךֶֶעַצ רֵצייאֶל ּתְכִלּב :רֶׁשִיילְנעַמּ ּךפכְַרִה
 3 איהייּכְהְרצנ ףרָּת-לַא רָפּמַּב קוה :לֵשְּכִת אֵל ץורָּת
 14 ;םיעָר ְךֶרָדְּב רֶׁשְַּתילַאַו אָבָּת-לַא םיִעָׁשַר חֵרֲאְּב :ּדּיה
 זג ּוְׁשִי אָל יִּכ :רֹבֵעַו ויָלָעַמ הֵּטִׂש וָּב-רְבִּתילַא ּוהעְרָפ
 ז ּומֲחָק יִּכ :ולָשְכַי אָלדבִא םֶתָנָׁש הָלזנוּוֵרָי אֵלסִא
 5 ּהַנְנ ראְּכ םיִקיּדָצ חַרָאְו :וּתְׁשִי םיִמָמָח ןִיו עַׁשָר םֶחָל
 פ וצָָי אָלהָלפֲאְּכ םיִָׁשְר ךֶרֶּד :םווה ןכנידַע רֹואְ לה
 כ ;ָאיטַה יִרְמַאַק הָביִׁשְקַה יֵרְבְרל יִנּב  ֹולשְּכִיהֶּמַ
 22 =ַה םִיַחיייִּכ :דֵבְבִל ְךָתְּב םֵרָמָׁש ִּיניעְמ ּויִלַ--לַא
 2 בל רַצָנ רֶמְׁשִמ-לָּכִמ :אָּפְרִמ ֹודָׂשְּב-לְכִלּו םֶהיֵאְצְמִל
 24 תרוולו הָּפ תוׁשּקִע ּדַּמִמ רֶסָד :םִיִיַח תֹואְצּת ּונמִמ יִּכ

 ןייַז זיִא עֶגיִטְראַפְטְכעֶר איִד טיִמ רעֶּבָא
 םעֶד ןיִא זיִא הָלָלְק םיִראַה םעֶד 23 :רֹומ
 ןעֶגְנּוניֹואוְו איִד רעֶּבָא ,עֶׁשָר םעֶד ןּופ זיֹוה

 ןעוֶו 24 :טְשְנעֶּבעֶנ ןעֶנעֶז םיִקיִדַצ איִד ןּופ

 ,רעֶטעֶּמְׁש איד ּוצ ְּךיִז טְפעֶהעֶּב רעֶנייֵא
 ןעוֶו ,רעֶטעֶּפְׁש ַא ְךיֹוא רֶע םְרעוֶו יֹוזַא
 רֶע טעֶג יֹוזַא ,עֶניִטיִמעֶד איִד ּוצ רעֶּבָא

 ודֹובְּכ ןיִנׁשֹרַי ןעֶלעוֶו םיִמָכַח איֵד 39 :ןֵח
 ןעֶּבעֶהְפיֹוא ןעֶלעוֶו םיִנּוראַנ איִד רעֶּבָא
 ;דְנאַש

 ד לעטיפאק

 ןּופ ףאָרְטְׁש איִד רעֶדְניִק רֶהיֵא ,טְרעֶה 1
 ןעֶסיוִו ּוצ טְמעֶנְרעֶפ דְנּוא ,רעֶטאָפ םעֶד

 ּוצ ּבעֶג ְךיִא ןיִראָו 2 :טייקְניִדְנעֶּטְׁשְרעֶפ
 טְלאָז הָרֹוּת עֶנייֵמ ,עֶרְהעֶל עֶטּוג ַא ְךייֵא
 ,רעֶטאַפ ןייֵמ ּוצ ןְהּוז (רעֶטְּביִלעֶג ַאנ ןעֶזעוֶועֶג ןיִּב ָּךיִא ןיִראוָו 3 :ןעֶזאָלְרעֶפ טיִנ רֶהיֵא

 רֶע דְנּוא ,טְרֶהעֶלעֶג ְּךיִמ טאָה רֶע דְנּוא 4 :רעֶטּומ עֶנייֵמ ראָפ רעֶניִצְנייֵא ןייֵא דְנּוא ָּךייֵוַו

 עֶנייַמ ּטיִה ,ץֶראַה ןייַד ןעֶנְרעֶלְרעֶטְנּוא רעֶּטְרעוֶו עֶנייֵמ ְּךאָד ןעֶזאָל ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה
 -ךעֶפ דָנּוא ,טייֵקְגיִדְנעֶטְׁשְרעֶפ ריִד ףיֹוק הָמְכָח ריִד ףיֹוק 2 :ןעֶּבעֶל אוד טְסעֶו יֹוזַא תֹוְצִמ
 אּוד 6 :ליֹומ ןייֵמ ןּופ רעֶטְרעֶו איִד ןּופ ןעֶנייֵנְּפֶא טיִנ ְךיִד טְסְלאָז אּוד דְנּוא !טיִנ םִע םעֶב
 -עֶּבְּדיִד איִז טעוֶו יֹוזַא ,איִז ּביִל ,ןעֶטיִה איִז טְסְלאָז אוד טְרֶעייַנ ,ןעֶזאָלְרעֶפ טיִנ איִד טְסְלאָז
 אוד םאוָו םעֶלַא ןיִא דְנּוא ,הָמְכָח ריִד ףיֹוק םּוראָד ,הָמְכָח זיִא ְּךאַזְטְּפיֹוה איִּד 7 :ןעֶטיִה
 איִז םעֶדֶו יֹוזַא ,ןעֶטְלאַה ְּךיֹוה איִז טְסעֶוֶו אּוד ןעֶו 8 :טייֵקְניִדְנעֶטְׁשְרעֶפ ריִד ףיֹוק טְסְפיֹוק
 -עֶג םעוֶו איֵז 9 : ןייַז דֵּבַכְמ ְּךיִד איִז טעוֶז יֹוזַא ןעֶזְלאַה איִז טְסעוֶו אּוד ןעוֶו ,ןעֶכיֹוהְרעֶד ְּךיִד
 רעֶה 10 :ןיֹורְק עֶנְרעֶׁש ַא ןעֶקְנעֶׁש ריִד טעוֶו איִז ,ןֵח ןּופ גְנּוטְפעֶהעֶּב ַא ּפאָק ןייֵד ּוצ ןעֶּב
 ןעֶרְהאָי ןעֶרְהעֶמְרעֶפ ריִד ּוצ טעֶו איִז דְנּוא ,רעֶטְרעוֶו עֶנייֵמ ןָא םעֶנ דְנּוא ,ןְהּוז ןייֵמ וצ
 -עֶרמ טְּכאַמעֶג ָךיִדּבאָה ָךיִא ,הָמָכָח ןּופ געוֶו םעֶד טְרְהעֶלעֶנ ְּךיִד ּבאָה ְּךיִא 11 :ןעֶּבעֶל ןּופ
 טיִנ טיִרְט ןייֵד טעוֶז יֹוזַא ןְהעֶנ טְסעוֶו אּוד ןעוֶו 12 :ןעֶנעֶטְׁש עֶניִטכירפיֹוא איד ןיִא ןעֶמ
 איד ןָא םעֶנ 13 :ןְלעֶכיֹורְטְׁש טיִנ אּוד טְסעו יֹוזַא ןעֶפיֹול טְסעוֶו אּוד ןעֶז דְנּוא ,ןייַז גֶנֶע
 אּוד 14 :ןעֶּבעֶל ןייֵד זיִא איִז ןיִראָו איִז טיִה ,ןעֶזאָלְרעֶּפ טיִנ איִז טְסְלאָז אּוד דְנּוא ףאָרְטְׁש
 ןעֶטעֶרְט (לאָמַא) טיִנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,םיִעָׁשְר איד ןּופ געוֶו םעֶד ףיֹוא ןעֶמּוק טיִנ טְסְלאָז
 ןעֶרְהאָּפְרעֶּביִא טיִנ םֶהיֵא טְסְלאָז אוד ,םֶהיֵא דייֵמְרעַפ 18 :געֶ ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד ףיֹוא
 ןעֶפאָלְׁש טיִנ ןעֶנעֶק אייֵז ןעֶד 16 :קעוֶוַא םֶהיֵא ןּופ העָנ דְנּוא ,םֶהיֵא ןּופ ּסָא ְּךיִד טְלאַה
 אייֵז ןעדֶד ּתְלְזַגעֶג אייֵז ןּופ טְרעוֶו ףאַלְׁש רֶעייֵז דְנּוא ,םעֶטְכעֶלְׁש ןייק טיִנ ןּוהְט אייז ןעוֶו
 דְנּוא ,תֹועְׁשֹר ןּופ טיֹורְּב םאָד זיִא טיֹורְּב רֶעייֵז ןיִראָו 17 :ןְלעֶכיֹורְמְׁש ןעֶכאַמ טיִנ ןּוהֵמ

 יֹוזַא טְנייֵׁש םיִקיִדַצ איִד ןּופ געוֶו רעֶד רעֶּבָא 18 :אייֵרעֶּביֹור ןּופ ןייוו םעֶד ןעֶקְניִרְט אייֵז
 :באָט ןעֶטייֵרְּבעֶגְנָא םוצ זיִּב רעֶניִטְכיִל דְנּוא רעֶניִטְכיִל טְרעוֶו סאו ,טְביִלְנעֶגְראַמ םאָד איוו
 טיִמ טיִנ ןעֶסייוֵו אייֵז ,לעֶּפעֶנ רעֶרעֶטְסְניִפ ַא איז ְּךייְֵג זיִא םיִעָׁשְר איִד ןּופ געוֶו רעֶד 9
 ּוצ ןעֶריֹוא עֶנייֵד גיינ דְנּוא ,רעֶטְרעֶו עֶנייֵמ םעֶנְרעֶפ ,ןְהּוז ןייֵמ 20 :ןְלעֶביֹורְטְׁש אייֵז סאו
 טּוב אייֵז טיִה טְרֶעיינ ,ןעֶניֹוא עֶנייִד ןּופ ןעֶרעֶו ןּוהְטעֶנְּפֶא טיִנ אייֵז ןעֶזאָל 21 :דעֶר עֶנייֵמ
 דְנּוא ,אייֵז ןעֶניִפעֶג סאוָו איד ּוצ ןעֶּבעֶל ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראוָו 22 :ץֶראַה ןייד ןּופ גיִנעוֶועֶניִא
 ,ץְראַה ןיִיַד ןעֶמיִה אּזד טְסְלאָז גְנּוטיִה עֶלַא ןּופ רֶהעֶמ 23 :ּבייֵל ןעֶצְנאַג ןייַז ּוצ גְנּולייַה ַא
 ליֹומ םעֶד ןּופ גנּומירְקְרעֶפ איד ריד ןּופ ּפָאאּוהְט 24 :ןעֶּבעֶלְסאָד םיֹורַאטְהעֶג ןּופרעֶד ןיִראוָו

 דנוא ספי



1091 

 רָע ְפַו וטיבַי חַכָנְל דץֶליִע :ָךֶמ ט םתיופ א,איירי זיי י- ידידי

 ןמ;טָתלַא :ֶכ כי ר
 ;עֶרמ ְּךֶלֶנַר ר

 ה

 הַמְׁשִל :ךנוָא--טַה יִתָנְבְתִל הָביִׁשַק
 יֵתְמְׂש : הנפז אה יתי' יה .י-יייי ײי =יי

= ,2=6 = 8 =- 

 צ לואׁש תֶוָמ תָֹרדי ח
 ;עֶרַת אָל ָהיִפ למ ועְנ יא םי ר דא 8
 הָרַה : יַפדידְמַאְמ מא ליע 86 ןרייהר יד- יי 7

 : 2 כא בי
 קד סו ּהָתיֵּב חַת --לֶא בלקת--לָא דַּכְרַד ָהיֶלָלַמ 9
 ְךֶחֹּכ םי עשיו ;יִוַאל ְךֹנְׁשֹו = םיחחאל :

 א תֹ לבב ךֵתיִרֲחַאְב ָּתְמַהָנְו :יִרְכָנ תיֵבְּב ְךיִבְצִכַו
 יִּבִל ץֵאָנ תַחַכֹותְו רַמימ יִתאְֵׂש ךיִא ָּתְרמָאְו :ףְראָׁשו ונ

 א יִתימה--אל יֵדְמַלְִלְ ירמ יו יִתְַמָׁש--אָלְו
 םִיָמדהְתְׁש :הָדעְו לה ךיתב .עקיל עֶר

 הדַצות די ךיִת ְתניַעַמ ּוצַמְי

 :ךֶּתִא םיִרְל ןיאְו ךתבל ךליִהִי

 װ :דיִמָת הָנְׁשִּת ּהָתָבֲהַאְּב תֶנ לב ךרְי ָהיֶדִד ןח-תלעַי יב תאמר קמה
 י} .-|ו

 !וכמתי הידצנ
 = .י

 כב יתייה טעמכ 14
 2== == ימ

 :ךֶרֵאְּב ְךֹוְּתִמ םיִלְזונְ רוב == == ץרי טא = דרו=
 :םִיַמייַנְלּפ תֹובֹהְרַּב 7

 ו ה ד ילשמ
 עֶטְמיִרְקְרעֶפ איִד ריִד ןּופ רעֶטייוֵוְרעֶד דְנּוא
 ףיֹוא ןעֶקּוק ןעֶניֹוא עֶגייֵד ןעֶזאָל 29 :ןעֶּפיִל
 -עֶרְּבְנעֶגיֹוא עֶנייֵד דְנּוא ,טייקְגיִטְכיִרְפיֹוא

 געוֶו 26 : ריִד ראָפ דאָרְג ןעֶקּוק ןעֶלאָז ןעֶמ
 עֶלַא דְנּוא ,םיִפ עֶנייִד ןּופ געֶטְׁש םעֶד טּוג

 :טייֵרְּבעֶגְנָא ןייַז ןעֶלעוֶו ןעֶנעוֶו עֶנייד
 טייֵז ןעֶטְכעֶר רעֶד ּוצ ּפָא טיִנ ְּךיִד גייֵנ 7
 םּופ ןייֵד ּפָא אּוהְט ,ןעֶקְנ יל רעֶד ּוצ רעֶדָא

 :ןעֶטְכעֶלְׁש ןּופ
 ה לעטיפאק

 עֶנייֵמ ּוצ (רעֶה רעֶדָא) םעֶנְרעֶפ ןְהּוז ןייֵמ 1
 -ךעֶפ ןייֵמ ּוצ רֶעיֹוא ןייֵד גייֵנ דְנּוא ,הָמְכָח
 דְנּוא ,תֹובׁשְחַמ עֶטּוג ןעֶטיִהּוצ 2 :דְנאַטְש

 :טְפאַׁשְנעֶסיוִו ןעֶטיִה ןעֶלאָז ןעֶּפיִל עֶנייֵד
 איד ןּופ ןעֶּפיִרְט טּוהְמ טייקְגיִסיִז ןיִראָו 2
 רֶהיֵא דִנּוא (ּבייװ) עֶדְמעֶרְפ ַא ןּופ ןעֶּפיִל
 רעֶּבָא 4 :לֶהֶע איו רעֶטאַלְנ זיִא ןעֶמיֹוג
 ,טּומְרעֶו איז רעֶטיִּב יֹוזַא זיִא רֶנֶע רֶהיֵא

 | חַכֹנ יב ;הָיהכנ ק קח קֵּכַח ת 1 עי ב יָנְב הָּנְׁשַת הֵּמַלְו =

 שי --=- לורי ריייי
 םעֶניִפְראַׁשאייוַוְצ ַא איז ףְראַׁש יֹוזַא דֶנֹּוא  ויִָּע ;םֵלַפְמ ווָתלְעַמ-לֶכְו א ױ 2 =

 ּוצ ּּורַא ןְרעֶדיִנ םיִּפ עֶרְהיִא 9 :דְרעֶוְׁש תומָי אה :דמִָּי :

 יִא ןָא ןעֶמעֶג טירְׁש עֶרְהיִא ,טיֹוט םעֶד
 -עוֶוָּפֶא אּוד טְסעֶו רעֶמאָמ 6 :לֹואְׁש םעֶד = עי ו

 ןעֶנעֶטְׁש עֶרְהיִא ,ןעֶבעֶל ןופ עו םעד ןעֶנ יט יובל קערל הר יב
 :טיִנ םִע טְסייוֵו אּוד דְנּוא ןְלעֶנאוְרעֶפ ."י * אָפ תל פייִרְמַאב א

 -ךעוֶו איִד ןּופ ןעֶרְהעֶקְּפָאטיִנ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,ּוצ ריִמ טְרעֶה רעֶדְניִק רֶהיֵא ,דְנּוצַא דְנּא 7
 רֶעיִטאיֵדּוצטיִנ ּךיִד ןְהעֶנעֶנ דְנּוא ,רֶהיֵא ןּופ געוֶז ןייַד רעֶטייוַוְרעֶד 8 :ליֹומ ןייֵמ ןּופ רעֶט
 רִנּוא ,עֶרעֶדְנַא ּוצ טייקְנִהעֶׁש עֶנייַד ןעֶּבעֶנ אּוד טְסעֶו רעֶמאָט ןיִראָו 9 :זיֹוה רֶהיֵא ןּופ
 ןעֶניִטעֶזְנָא עֶדְמעֶרְּפ ּךיִז ןעֶלעוֶו רעֶמאָט 10 :עֶניִצְרעֶהְמְראַּבְמּוא איִד ּוצ טראו 1 עֶנייַד
 דְנּוא 11 :עֶדְמעֶרְפ ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶּבייֵלְּב טעוֶו גְנּוהיִמעֶּב עֶנייֵד דֵנּזא .ַחֹּכ ןייד טיִמ
 -עוז טְנעֶלְרעֶפ ןעֶלעוֶו ׁשיַלְפ ןייד דְנּוא ּבייֵל ןייד ןעֶו ,ןעֶצְכעֶרְק אּוד טְסעֶו דֶנֶע ןייַד ןיִא
 ץְראַה ןייַמ דְנּוא ,רָסּומ טאַהעֶנ דְנייַפ ּבאָה ְּךיִא איז ,ָא ,ןעֶנאָז טְסעֶו אּוד דְנּוא 12 :ןעֶר
 עֶנייֵמ ןּופ לֹוק םעֶד ּוצ טְרעֶהעֶנּוצ טיִנ ּבאָה ְּךיִא דנּוא 13 :ןעֶנְנּופּורְמְׁש ןעֶפְראָוְרעֶּפ טאָה
 יייֵלְק ַא ןיִא ראָנ 14 :רֶעיֹוא ןייַמ טְנייַנעֶג טיִנ ָךיִא ּבאָה = םידְמלִמ עֶנייַמ ּוצ דְנּוא ,םִרעֶרְהעֶל
 :עֶדְנייֵמעֶג דְנּוא גְנּולְמאַזְרעֶפ רעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶטְבעֶלׁש עֶלַא ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ךיִא טעֶה שייקביִנ
 -ּורְּב עֶנייֵד ןּופ רעֶסאוַו לאוו סעֶדְנעֶניר דְנּוא .ןעֶנּורְּב עֶנעֶנייֵא עֶנייַד ןּופ רעֶסאַו קְניִרְט 32
 עֶטייֵרְּב איִד ןיִא דְנּוא ,ןעֶסאַנ עֶנייֵד ףיֹוא ןעֶטייֵרּפְׁשְרעֶפְּדיִז ןעֶלעֶ ןעֶלעוֶוְק עֶנייֵד 16 :ןעֶנ
 טיִמ טעֶו רעֶדְמעֶרְפ ןייק דְנּוא ,ןיילַא ריִד ראַפ ןייֵז ןעֶלעֶו אייֵז 17 :רעֶסאַז ןעֶכייֵט ןעֶסאַג
 ָךיִד טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,ןייַז טְׁשְנעֶּבעֶנ ןעֶלעוֶו ןעֶלעוֶוק עֶנייַד 18 :קָלֵח ַא ןעֶּבאָה טיִנ ריִד
 סאוָו דְניִא עֶטְּביִלעֶג ַא אייז יֹוזַא ןייַז איִז זאָל 10 :דנעֶנּוי עֶנייַד ןּופ ּבייוװ םעֶד טיִמ ןֶעייֵרפ
 טְפאַׁשְּביִל עֶרְהיִא ןיִא ,טייצ עֶלַא ןעֶניִטעֶז ךיִד ןעֶטְסירְּב עֶרְהיֵא ןעֶזאל .ןַח ףיֹורַא +=
 -רעֶפ ְּךיִד אּוד א סאָהְראַפ רעֶּבָא 20 :ןעֶריֵאְרעֶפ ְׁשעַּב ךיד אדד טְסְנעֶמ
 עֶדְמעֶרְפ ַא ןּופ וָלאַה םעֶד ןעֶזְלאַהְמּוא דְנּוא  ןְהּוז ןייֵמ איֹורְפ עֶדְמעֶרְפ ַא טיִמ ןעֶריִא
 שְנעֶמ ַא ןּופ ןעֶנעוֶו איִד ןעֶנעֶז ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ראָפעֶּב ןיִראָ 21 :איֹורְפ
 םעֶד ןעֶנְניִחְצעֶּב דְניִז עֶנעֶנייֵא עֶנייַז 22 :ןעֶניֹואְועֶנְּפָא ןעֶנעֶז ןעֶנעֶטְׁש עֶנייֵז 8 דַנּוא
 טעֶו רֶע 23 :ןעֶטְלאַהעֶגְטְסעֶפ רֶע טְרעֶז דֶניִז עֶנייֵז ןופ קירֵטִׁש איד טיִמ דְנוא ,עֶׁשָר
 :ןעֶריִאְרעֶפ ְּךיִז רֶע טּוהְמ טייֵקְׁשיִראַנ עֶליִפ עֶנייַז ךְרּוד רֶנּוא ,רֶסּומ ןֶהֶא ןעֶּבְראַמְׁש

 ו לעטיפאק
 -ָנייֵרַא טְסאָה אּוד ןעֶז ,רָבֵח ןייַד ראַפ ןעֶזעֶועֶנ בֵרָע טְזיִּב אּוד ןעוֶו ,ןָהּז ןיימ 1
 טְלעֶביֹורְטְׁשעֶג טְזיִּב אּוד (רעֶדָאו 2 :דְנאַה עֶנייַד ןעֶדְמעֶרַפ ַא ראַפ טְקעֶרְמׁשעֶנ

 ןופ ןע זָדעֶרַסיֹוא םעֶד ְךַרּוד ןעַרג ריעב ָךֶרּוד ןעֶראָועֶג טְּפאַהעֶנ טְזיִּב אּוד דְנּוא ,ליֹומ ןייַד ןּופ

 לּוציִנ רעֶו דְנּוא ,ןְהּוז ןייֵמ עֶניִזאָד סאָד אּוהְמ יֹוזַא 8 :ליֹומ ןייַד ןּופ נאָזְסיֹוא איד
 ןעוו

 ותאז ןטח 35 א, י.י = = 0 טי
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 :הָנָׁשִי וּתְלַיַ בֶרְבּו רַמימ ןיִאְּב
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 ו ילשמ
 איִד ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא טְזיִּב אּוד ןעוֶו
 -יֵמעֶד דְנּוא ,העָנ רָּבֵח ןייֵד ןּופ דְנאַה
 ןייַד רעֶכיִז ְּךאַמ יֹוזַא דְנּוא ;ְּךיִד עֶניִט

 ףאָלְׁש ןעֶּבעֶג טיִנ טְסְלאָז אּוד 4 :דְנייֵרְפ
 עֶנייֵד ּוצ גָנּולְמיִרְד דְנּוא ,ןעֶניֹוא עֶנייַד וצ
 איִיֹוזַא ליִצַמ ְךיִד אייז 2 :ןעֶמעֶרְּב-ןעֶגיֹוא
 ,(רעֶנעֶו םעֶד ןּופ) דְנאַה רעֶד ןּופ ׁשְרעֶה ַא

 דְנאַה רעֶד ןּופ לעֶניֹופ ַא איוז יֹוזַא דנּוא
 רעֶד ּוצ העָנ 6 :ץעֶנ-לעֶכיֹורְטְׁש םעֶד ןּופ
 געוֶו רֶהיֵא ןָא העָז דְנּוא ,רעֶליֹופ אּוד ּבֶליִמ
 ראַה ןייק טאָה איֵז ןיִראָָו 7 : גּולְק רעוֶו דְנּוא
 -יִטְלעוֶועֶג ןייֵק דְנּוא ,רעֶהעֶזְפיֹוא ןייק דְנּוא
 טייֵרְג איִז דְנּוא 8 : רֶהיִא רעֶּביִא טיִנ זיִא רעֶנ
 טְלעֶמאַז דְנּוא ,טיֹורְּב רֶהיֵא רעֶמּוז ןיִא ןָא
 :זייַּפְש עֶרֶהיֵא טייֵצ-טיִנְש רעֶד ןיא ןייֵא

 ?ןעֶניִל רעֶליֹופ אּוד טְסעוֶו גְנאַל איוז זיִּב 9
 ןייַד ןּופ ןְהעֶטְׁשְפיֹוא אּוד טְסעוֶו ןעוֶו
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 + ןֵּתִּתילַא :ךֶעֵר בַהרּו םֵּפרְתַה ּךֶל ךעד-ףֵכְב ָתאֵּב יִּכ
 ה רֹוֶֿצְכֹ מב לצֶַּה :ךִפעְּפַעָל הָמינְתֹוךניִעל הָנִׁש
 5 םָכַחוָהיֶכָרְד האָר לצָע הָלְמילָאידק , ּוׁשֹקי ךימ
 ? הֶרָנֲא הָמָחל ץוּקּב יִכָּת :לׁשֹמו רֶמׂש יִצְק הָלדיא רׁשֲא
 9 םִקָּת ִתָמ בֶָכְׁשִּת | לֶצֶע ִתָמ--דֶע :הָלָכֲאַמ ריִצְּקִב
 י םירָי קָּבִח ! טעֶמ תֶֹמּנְּת טָעֶמ תֹונְׁש טעֶמ :ָּמְנְׁשִמ
 13 םֶדָא :ןגֶ ׁשיִאְּכ ּרֹפחַמֹוׁשאֵר ךֶקחְמְכיאַבּו :בֶּכׁשִל
 3 ללומ וָנֵַּב ץַרוק :הּפ תוׁשָקִע דלֹוה ןוָא ׁשיִא לעילְּב
 א עֶר ׁשֶרֹה ֹוּבלְּב | תֹוכְפְהַּת :וָתֹעְּבִצֶאְּב הָרֹמ וָקנרְּ
 ומ עַתָּפ ָדיֵא אֹוְבָי םאָתִּפ ןבילַע ַּחלַׁשְו םִנָדמ תַעילְכִּב
 8 ;דֹוָבעְּ עֶבֶׁשְו וי אֵָׂש הָּנִדטִׁש :אָּפרִמ ןיאורֹבְׁשִי
 גד :יִקניִבְּ תֹכְפְׂש ידיו רקׁשןוׁשְל תֹומָר םִיניִע :וׂשְפִנ
 15 ;הדָעְרַל ץורָל תֹורֵהמִמ םִיַלְַר א תֹובְׁשְחַמ ׁשֵרָה בֶל
 2 ;םִחַא ןיב םינְמ ַחֵַׁשמּו רַקָׁש דע םיִבִָּכ היִפָי
 ;ל םֶרָׁשָק :דְמִא תֶרוּת ׁשטִּתילַאְו ְּךיבָא תוצִמ יִנָּב רֵצִנ
 ּפ הָהְנַתוָכְּלַהְתִהְּב :ךתֹרנרנ-לַע םִדָנָע רמת ךְּבל-לַע
 נו יב :ףֶחיֹׂשְת או ָתֹוצֹקַהְו ךֶלָע רֹמְּׁת ךֵבְכָׁשִּב ּךֶתֹא

 עג ךְרֶמָׁשָל :רֶמּומ תֹחְכוּתםיִַה ְךֶרְָו רוִא הָרוְתו הְָצִמ
 הכ ךֶבָבָלּב הָיְָידַמְחַּת-לַא :הָירְכָנןׁשָל תַקְלָחַמ עַה תֶׁשֲאַמ
 5 י-רֵכְכ-רַע הָנֹז הָׁשִאידֲעְב יִּכ :ָהיֶפעְפעּב ְּךַהָּּת-לֵאְ
 דְנּוא ףאָלְׁש לעֶסיִּב ַא ָּךאָנ 10 ?ףאָלְׁש יז ׁשֵא ׁשיִא הָּתְַיַה :רּוצְת הָרָקְ ׁשֵפָנ ׁשיִא תֶׁשֶאַו םֶהָל

 לעֶסיִּב ַא ְךאָנ ,ןעֶלְמּורְד לעֶסיִּב ַא ְּךאָנ
 -עֶב םעֶד ףיֹוא דְנעֶה איִד ןעֶנעֶ ןעֶמאַזּוצ
 טעדו ןֶפֹוא ןייַא יֹוזַא ףיֹוא 11 :רעֶנעֶל
 דְנּוא ,ןעֶמּוקְנָא ריִד ּוצ טייֵקְמעֶרָא עֶנייֵד
 רעֶטְנעֶפאָועֶּב ַא אי יֹוזַא בְנּורעֶניִמ עֶנייֵד
 טְמיִרְקְרעֶפ ַא טיִמ םּורַא טְהעֶג ׁשֶנעֶמ רעֶטְכעֶרעֶגְמּוא ןייֵא ,ׁשְנעֶמ רעֶּטְבעֶלְׁש ַא 12 :ןאַמ
 עֶנייֵז טיִמ טְרְהעֶל רֶע ,םיִפ עֶנייֵז טיִמ טעֶר רֶע ,ןעֶניֹוא עֶנייֵז טיִמ טְקְניִו רֶע 13 :ליֹומ
 רֶע ,טייֵצ עֶלַא םעֶטְכעֶלְׁש טְכאַרְט רֶע ,ץְראַה ןייז ןיִא טְרְהעֶקְרעֶפ זיִא רֶע 14 :רעֶנְניִפ
 ןייז ןעֶמּוקְנָא גְניִלְצּולְּפ טעוֶו םּוראָד 18 :טייֵקְניִטייֵרְּטְׁש (טְעייֵז רעֶדָא) םיֹורַא טְקיִׁש

 ;ןעֶרעוֶו טְלייֵהעֶגְסיֹוא טיִנ טעֶו רֶע דֶנּוא ,ןעֶרעֶו ןעֶכאָרְּבּוצ גְניִלְצּולְּפ טעֶו רֶע ,קיִלְנְמּוא
 -םּוא עֶנייֵא ןעֶנעֶז ןעֶּביִז דְנּוא ,דְנייַפ טאָה ראַה רעֶד סאָו ןעֶכאַז םִקעֶז ןעֶנעֶז םִע 6
 םאָו דְנעֶה דְנּוא ,גְנּוצ עֶׁשְלאַפ ַא ןעֶניֹוא עֶניִדְרעוֶוְכיֹוה 17 :ןעֶליוו ןייַז ּוצ טייקְגיִדְריוו
 ןעֶקְנאַרעֶג עֶטְבעֶלְׁש םיֹוא טְכאַרְט סאָו ץְראַה ַא 18 :םּולְּב םעֶניִדְלּוׁשְמּוא ןעֶסיִגְרעֶפ
 ןעֶניִל טְנאָז סאָו תּודֵע רעֶׁשְלאַפ ַא 19 :ןעֶטְכעֶלְׁש םוצ דֶניװְׁשעֶג ןעֶפיֹול סאָוְו םיִפ
 ןּופ תֹוְצִמ איִד טיִה ,ןְהּוז ןייֵמ 20 :רעֶדיִרְּב ןעֶׁשיוִוְצ גיִרְק םיֹוא טֶעייֵרְטְׁש םאִוִו רעֶד דְנּוא
 -עֶּב אייֵז טְסְלאָז אּוד 21 :רעֶטּומ עֶנייֵד ןּופ הָרֹוּת איִד טיִנ זאָלְרעֶפ דְנּוא ,רעֶטאַפ ןייד
 טְסעוֶו אּוד ןעוֶו 22 :זְלאַה ןייד ףיֹוא ןָא אייֵז דְניִּב דְנּוא ,ץְראַה ןייד ףיֹוא ןעֶדְניִּבְנָא גיִדְנעֶּטְׁש
 ןעֶטיִהעֶּב ְּךיִד אייֵז ןעֶלעוֶו ןעֶגעֶל ְּךיִד טְסעזֶו אּוד ןעזֶז ,ןעֶרְהיִפ ּךיִד אייֵז ןעֶלעוֶו ןְהעֶנְמּורַא
 זיִא הָוְצִמ איִד ןיִראָו 23 :ןעֶדעֶר ריִד טיִמ אייֵז ןעֶלעוֶו ןעֶכאוַוְפיֹוא טְסעֶו אּוד ןעוֶו דְנּוא
 ; רָסּומ ןּופ גְנּופאָרְטְׁש איד זיִא ןעֶּבעֶל ןּופ געוֶו רעֶד דְנּוא ,טְכיֵל ַא הָרֹוּת איד דְנּוא ,ּפְמאָל ַא
 :איֹורְפ עֶדְמעֶרְפ ַא ןּופ גָנּוצ ןעֶטאַלְג רעֶד ןּופ ,ּבייוַו סעֶטְכעֶלְׁש ַא ןּופ ןעֶטיִה ּוצ ְךיִד 4
 טיִנ ְּךיִד איִז זאָל דְנּוא ,ץֶראַה ןייֵד ןיִא טייֵהְנִהעֶׁש עֶרֶהיִא ְּךאָנ ןעֶטְסּולְג טיִנ ּטְסְלאָז אּוד 5
 זיִּב ןעֶמ טְמּוק הָנּוז הָׁשֵא עֶנייֵא ּךֶרּוד ןיִראָו 26 :ןעֶמעֶרְּב-ןעֶניֹוא עֶרְהיֵא טיִמ ןעֶמעֶנְנָא
 ַא ןעֶד ןעֶק 27 :שֶפֶנ םעֶרייֵט ַא ְּךאָנ טְגאָ ׁשיִא תֶׁשֲא ןייֵא דנּוא ,טיֹורְּב לעֶקיִטְש ַא ּוצ
 רעֶדָא 28 ?ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ טיִנ ןעֶלאָז רעֶדייֵלְק עֶנייֵז דְנּוא םיֹוׁש ןייַז ןיִא רֶעייֵפ-ןעֶמעֶנ ׁשְנעֶמ
 יֹוזַא 20 ?ןעֶנעֶרְּב טיִנ ןעֶלאָז םיִפ עֶנייֵז דְנּוא ןעֶליֹוק (עֶניִרייִפנ ףיֹוא ןְהעֶנ ׁשְנעֶמ ַא ןעֶק
 -מּוא טיִנ טעוֶו ןָא איִז טְרְהיִר סאָו רעֶד ,ּבייװ םיִרָבַח ןייַז ּוצ ןייֵרַא טְמּוק סאוָו רעֶד זיִא
 לייוָו ןעֶליִּפ ּוצ ּבייֵל ןייַז יִדְּכ ,ּתֶבְנֵנ רֶע ןעוֶו בֶנֵנ םעֶד טיִנ טְכַאְרעֶפ ןעֶמ 80 :ןייֵז גיִדְלּוש
 טְלעֶּמאָד לאָמ ןעֶּביִז רֶע זּומ ןעֶנּופעֶג טְרעֶװ רֶע ןעוֶו רעֶּבָא 21 :ניִרעֶגְנּוה זיִא רֶע
 זיִא םאִו רעֶד רעֶּבָא 32 :זיֹוה ןייַז ןּופ ןעֶגעֶמְרעֶפ עֶצְנאַג סאָד ןעֶּבעֶג זּומ רֶע ,ןעֶלְהאָצעֶּב
 :ןײלַא ְּךיִז טְּבְראַדְרעֶפ סאָד טּוהְט סאו רעֶד ,דְנאַטְׁשְרעֶפ טְלְהעֶפ םעֶד ּבייוַו ַא טיִמ ףאַנְמ
 טְקעֶמעֶנְסיֹוא טיִנ טעֶו דְנאַׁש עֶנייֵז דְנּוא .ןעֶניִפעֶג רֶע טעוֶו דְנאַׁש ַא דְנּוא גאָלְּמ ַא 8
 טיִנ ְּךיִז טעֶװ רֶע דְנּוא ןאַמ ַא ןּופ ןְראָצ רעֶד ויִא הֶאְנַק ןיִראָו 54 :ןעֶרעֶו

 ןעמראברעד

 25 םיִלָחּנַה-לַע ׁשיִא ךלֲהְי-םא :הָנְפְָׂשִת אֵל ויָדְגְבּו קיִחְּב
 29 הָקָנִי אָל יִהַר תֶׁשֲא-לֶא אָּבח ןֵּכ :הָּכִת אֵל ויָלנרְ
 לּוׁשְפַנ אֶּלִמְל בְֹנַי יִּכ בל ּוחְבְייאְל ּוהַּב עֶנוַהילְּכ
 31 :ןְֵּ ָתִּב ןוהילָּכי-תֶא םִיָָעְבׁש םַּלַׁשְי אָצִמְִו :בֶעְִייִּכ
 91 עֶֶנ :הָנִׂשֲעַי אה ֹׁשְּפַנ תיֶּחְׁשַמ בֵקירַמַה הָּׁשִא ףַאנ
 34 רֶבָניַמֲח הָאנקייק :!הָחָּמִּת אֵל ֹותְָרְַו אֵצִמִי ולקְו
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 ילשמ 1008

 הָכאֹיראְלְו רפָּכיִלְכ ינְּפ אָׂשִיאָל :םֶקָנ םֹויְב לֹמְהִי אֹלְו הל
 ;דַחְׂש-הָּבְַת יִּכ
1 : 

 ְהָיחויֵתֹוצִמ רֹמְׁש :ךֶתֶא ןֶפצִּתיִתֹוצִמ ִדְמֶ רֹמָשיִנְב א
 -לַמ םבְתְּכּד ַתֹעְּבְצא-לַע םֶר רֶׁשֵק :ךיניֵע ןיׁשיאּכ ִתְרוְתְו
 ;א רקת ה הָני 9 עֶדֹמֹו ְתִא יִתְחַא הָמָכחַל רמָא ;דֵכָל חיל
 יִּכ :הָקיִלֲחַה ָהי ) רֶמֲא הֶי !רְכְנִמ הָר וז השאמ ךרְָׁשל

 ָיָ םיאְתִּפַבאֵרָאְ :יּתַפִקְׁשִ יִּבִנ : רֵעְּב יִתיֵּכ ִלַחְּב 1
 הָיוּ צא קב רָֹ ;םלד- וֵכֲח רַעָנ םיִָּבַב :

 = :הָלַּפֲאַו הָליֵל ןִׂשיִאְּב םֹוי-בִרְֶּבימְׁשִנְּב :דָעְצִי י
 תֶרֶרֹסְו איִה הָיִמִה בל תֶ נו הָנוז יִׁש וָתאָרְקִל הָׁשָא 11
 תרֶבֹדְרַּכ םִעַּפ ץּוהַּכ ! םַעַּפ :ָהיֶלנַ  ּונְּכְׁשידאַל ּהָתיֵכְּב 2
 הָוִעַה יִל הק ו ּב הָקַָהָהְו :בֶראֵת הִָפילְּכ לֶצֵאְו 2
 זיִרְדְנ ִּתְמַלָׁש םֹוה יע םיִמלְׁשיִחְבִו נול רֵמאֵּתַו ָהיֵנָפ 4

 םיִּדַבְרַמ :ְךֶאְצְמֶאָו די ךיִ נפ  רַהשְל ד ְךֵאָרְקִל יתאֵּבָי י ןכ-לַּפ יז:

 רִמ יִבָּכׁשִמ יּתִפַנ :םִיַרְצִמ ןּומַא תֹובְמַה יקר יִּתְדַבָר 1
 הָפְלַעְתִנ ר רֶקְּבַה-דַע םיִרְד הָדְרִנ הָכָל קו שלא 18
 ;םי םיִבָהֲאֵּב 9

 ובי ׁשקַהְו א עיר ר 0 םינב המתפו 24

 4 הכ

 ביז תּב -לַא ְךַבִל היכרהילֶא 26
 :ָהינְרֲה-לָּכ םיִמְצִת הליפה 21

 .גסיייי

 א

 ; ןעֶגְנאַגעֶנ זיִא רֶע דְנּוא ,סאַג רעֶד ןּופ

 לד
 םֶהיֵא זיִא ּביידו
 ְטְכעֶלְׁש
 :זיזה רֶהיֵא ןיִא ׁשיִנ

 סאַג רעֶד ןופ ןעֶקָע עֶלַא אייֵּב וי
 ִמ דְנּוא
 ימ מ אייֵב

 ביטְפאַהְקאַמְׁש ּבאָה

 :טפאש
 יי ןעמיידדו

 ןיֵא ןעֶמּוק םייַהַא קיִרּוצ טעֶדָד
 עֶטאַלְב עֶליִפ טיִמ טְגייַנעֶב
 22 :ןעֶבְנּואָוְצעֶּב

 ;|= === םע

 ,רעֶּבעֶל ע עַנייַז

 סאָד זַא טיִנ סיי

 יא יצ ןייַז ==

 טאָה איִז ןיִראָָה 6
 זצ געֶו רעֶד ויִא זיֹוה רֶהיֵא 7

 ְךֶצ כ = לב זלל ףַכה חג

 ט םלחמ חקל ם ה-=- -
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 דע ןליא ר ינדלא םֶכָעְכּו אֵבָי חבשילא רֹושָּכ

 טְכאַנְראַפ רעֶטְסְניַפ רע

 :קוָחְרַמ ְךֶר = 5 היֵבְּב ׁשיִאָה ןִנ
 וּתַמָה :ְתיֵב אֶבָי

 סא היֲחא ךליה :ע נהיַּתְהיִתְפו
 חַלַפְי

 :אוה וִשְפַנְבירֵּכ עֶדָי אָלְו חָּפיל
 טְשיילַא :יפ יְמאְל
 םיִלָלֲח םיִּבַדִּכ :ָהיֶת

 תֹוררוי ּהָתיִּב

 רדמכ טיי =

= | 
 8 = י-=י*
== 

= ---= 

 ואְׁש יֵכְרּד
 :תֶוָמייַרְדַה-לא

 :דְנאַטְשְרעֶפ ןייק טאָה סאָו ןאַמ

 גוט רעֶד ןיִא

 םימ
 איִז טְנאָז םיִנָּפ (תּוזַע) טְראַה

 ןאַמ רעֶד ןיִראוָו 9
 קאט טאָה רֶע 0

 זיִא
 = *' יי

 .-= |ן+ =

 "יי יריאזִזיִז ירד

 : ןעֶּבעֶל ןייַז ןיֵא טְֶהעֶב
 ְךעֶפ דֶנּוא ,ריִמ +

 ןעֶבעדֶו עַרָה
 ָגאָלְׁשְרעֶד

 טְסְלאָז אּוד

 :טיוט םעֶד ןּופ

 א 3
 םֶהיֵא ּוצ

 ;םירָדְנ עֶנייַמ טְלְהאָצעֶב ָךיִא ּבאָה טְנייַה
 וצ יִסיילְפ ְךיִד ןעֶנְנעֶכ 3 וצ
 :םִיַרְצִמ סיֹוא דְנאְַנייַל עֶּטְקיִטְׁשעֶנ עֶנייַפ טיִמ ,דְנאַוועֶג-טעָּב ןְהעֶׁש טיִמ ט =

 ;םיִמָׂשְּב עֶמּוג אייֵלְרעֶלַא טיִמ רעֶנעֶלעֶנ ןייֵמ טְכאַמעֶנ
 -ביִל טיִמ ןְעייֵרְפ ְּךיִז ןעֶלעֶו ריִמ ,ןעֶנְראָמ םעֶד ּוצ זיִּב טְפאַׁשְּביִל טיִמ ןעֶניִטעֶז ְךיִז ןעֶלעוֶו

 ַא ףיֹוא ןעֶנְנאַנעֶגְקעֶוַא זיִא רֶע ,םייַה רעֶד ןיִא טינ
 רֶע דְנּוא ,רְלעֶנ לעֶדְניִּב ַא ןעֶמּונעֶנְטיִמ דְנאַה עֶנייַז

 :באָט ןעֶטְמיִטְׁשעֶּב ַא
 םֶהיֵא איִז טאָה ןעֶּפיִל עֶטאַלְנ עֶרְהיִא טיִמ ,רעֶמְרעֶֶו

 ּוצ טְמּוק םֹקָא ןייֵא איז איֹוזַא ,ןעֶגְנאַגעֶגְכאָנ גָניֵלְצּולִּפ רֶהיֵא זיִא רֶע
 :בָנּופאָרְטְׁשעֶּב רעֶד ּוצ ראַנ ַא איִח יֹוזַא רעֶדָא
 רֶע דְנּוא .ןייַרַא ץעֶנ ַא ןיִא ןעֶהיִלַפ ּדצ א לעֶניֹופ ַא איז יֹוזַא דְנּוא

 טְכְראָהעֶנ רעֶדְניִק עֶנייַמ דְנּוצַא רעֶּבָא 4
 :ליֹומ ןייַמ ןּופ רעֶטְרעֶֶו איד טְמעַנְר

 :ןעֶנעֶטְׁש עֶרֶהיִא ןיִא ןעֶריִאְרעֶפ טיִנ ְּךיִד
 :ןעֶנאָלְׁשְרעֶד איִז טאָה עֶקְראַטְׁש דְנּוא ,עֶנעֶלאַפעֶב ליֵּפ ןע

 ןְרעֶמאַק איִד ּוצ ּפּורַא טְרעֶדיִנ סאָו ,לֹואְׁש םעֶד

 שא

 :הָמָקִנ רעֶד ןּופ גאָט םעֶד ןיִא ןעֶמְראַּבְרעֶד
 אׂשֹונ גָנּוזעֶלְסיֹוא םיםעָנייֵק טעוֶו רֶע 2
 ןעֶמעֶנְנָא טיִנ םִע טעוֶו רֶע דִנּוא ,ןייַז םיִנָפ
 ;דַחֹׂש ליפ טְסעֶנ אּוד עֶׁשְטאָח

 ז לעטיפאק

 דְנּוא ,רעֶטְרעוֶו עֶנייֵמ טיִה ,ןְהּוז ןייֵמ 1
 -לאַהעֶּב ריִד טיִמ אּוד טְסְלאָז תֹוִצִמ עֶנייֵמ
 טְסעֶו אּוד דְנּוא תֹוְצִמ עֶנייֵמ טיִה 2 :ןעֶט
 רעֶד איז יֹוזַא הָרֹוּת עֶנייֵמ דְנּוא ,ןעֶּבעֶל
 ףיֹוא אייֵז דְניִּב 3 :ןעֶניֹוא עֶנייַד ןּופ לעֶּפַא
 איד ףיֹוא אייֵז ּבייֵרְׁש דְנּוא ,רעֶגְניִפ עֶנייֵד
 רעֶד ּוצ גאָז 4 :ץְראַה ןייד ןּופ לעֶבאָמ
 דְנּוא ,רעֶטְסעוֶוְש עֶנייֵמ טְזיִּב אּוד הָמְכָח

 :ןיִדְנייַרְּפ עֶנייֵד עֶניִדְנעֶטְשְרעֶפ איִד ףּור
 -ְמעֶרְפ ַא ןּופ ןעֶטיִה ָךיד ןעֶלאָז אייז יֵדְּכ 2
 טעֶר סאו ּבייוֵו דְמעֶרְפ ַא ןּופ ,איֹורְפ עֶד
 םעֶד ְּךְרּוד ןיִראָו 6 :רעֶטְרעֶו עֶטאַלְג
 =עֶגְסיֹורַא ָּךיִא ּבאָה זיֹוה ןייַמ ןּופ רעֶטְסְנעֶפ
 ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 7 :ְּךאָל ןייֵמ ְּךְרּוד טְקּוק
 ָךיִא דְנּוא ,עֶׁשיִראַנ איִד רעֶטְנּוא ןעֶהעֶזעֶג
 ַא טייל עֶנְנּוי איִד רעֶטְנּוא טְקְרעֶמעֶּב ּבאָה

 קֶע רֶהיֵא ןיֵא ןעֶגְנאַגעֶג אייֵּבְרעֶפ ןיִּב ְּךיִא 8
 ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע 9 :זיֹוה רֶהיֵא ּוצ געוֶו םעֶד ףיֹוג
 :טְכאַנ עֶרעֶטְסְניִפ דְנּוא טייֵהְלעֶק

 טיִמ ץְראַה ַא דְנּוא ,דייַלְקְנעֶרּוה (ְךיִלְדְנעֶׁשנ ַא טיִמ ,ןעֶמּוקעֶ ןעֶבעֶקְטְנֶע
 ןעֶּבייֵלְּב סיִפ עֶרְהיֵא ,גיִדְנעֶרְהעֶקְּפָא זיִא דְנּוא ,םֶראַל ַא טְכאַמ איִז 11 :ןעֶקְנאַדעֶג

 איז ,םאֵנ רעֶד ףיֹוא איִז זיִא לאָמַא דְנּוא ירד איִז זיִא לאָמַא 2
 ,םֶהיֵא טְשיִק דְנּוא ןָא םֶהיֵא טְמעֶנ איִז א

 ַא ,העֶז דְנּוַא 0

 םיִמָלְׁש ןָּבְרִק טְכאַמעֶג ּבאָה ךיִא 4
 ךיִד ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא ְּךיִא ןיִּב םוראָד 5

 טעֶּב ןייֵמ ּבאָה ְךיִא 16 :ןעֶנּופעֶנ ָךיִד ּבאָה ְךיִא דְנּוא ,ןעֶכּוז
 ְךיִא 7

 ריִמ םּוק 8

 ָךיִז ּוצ םֶהיֵא איִז טאָה יֹוזַא 1

 טְלאַּטְׁש לייַפ ַא זיִּב 2

 -עֶנְּפָא ץְראַה ןייַד טיִנ זאָל 5

 טוהט

 א

 ו
: 



 ׁשמ
 ח לעטיפאק

 דָנּוא ?ןעֶפּור הָמְכָח איִד טיִנ טּוהְמ 1
 ?לּוק רֶהיֵא סיֹורַא טעֶנ םיִנעֶדְנעֶטְׁשְרעֶפ
 אייֵּב ;ְּךייֵה רעֶד ןּופ ןעֶציִּפְׁש איד ףיֹוא 2
 ָךיִז איִז טאָה ןעֶנעֶמְׁש איד ןּופ געוֶו םעֶד
 איִד ןּופ םייַז רעֶד ןַא 3 :טְלעֶטְשעֶנ
 רעֶד ןופ גְנאַנְנייֵא םעֶד אייַּב ,ןְרֶעיֹוט

 איד ןופ ןעֶמּוקְנייַרַא םעֶד ןיִא ,טאָטְׁש
 רֶהיֵא ַא ְךייֵא ּוצ 4 :איִז טייֵרְׁש ןעֶריִט
 זצ ויִא לֹוק ןייֵמ דְנּוא ;ְּךיִא ףּור ,רעֶנעֶמ
 ןעֶראַנ רֶהיֵא ָא 8 :רעֶדְניִק-ְןעֶׁשְנעֶמ איד
 -ּוראַנ רֶהיֵא דְנּוא טייֵהְנּולק טְהעֶטְׁשְרעֶפ

 :ץראַה גיִדְנעֶטְׁשְרעֶפ ַא ןּופ טייַז םיִנ
 ,רעֶטְרעוֶו הֶביִׁשָח דעֶר ָּךיִא ןיִראוָו ,טְרעֶה 6
 ןעֶּפיִל עֶנייֵמ ןּופ גְנּוכאַמְפיֹוא איִד דְנּוא

 ןעֶמיֹוג ןיימ ןיִראוָו 7 : גיִשְראַפְטְּכעֶר ןעֶנעֶז
 ןעֶכאַז עֶטְכעֶלְׁש איד דְנּוא ,תֶמֶא טְכאַרְמ
 :ןעֶּפיִל עֶנייֵמ ּוצ טייֵקְניִדְריווְמּוא ןעֶנעֶז
 ןיִא ןעֶנעֶז ליֹומ ןייֵמ ןּופ רעֶטְרעוֶו עֶלַא 8

 ַא ןעֶדְנאַהְרעֶּפ טיִנ זיִא םֶע ,טייֵקְניִטכעֶרעֶג
 -עֶנ עֶלַא ןעֶנעֶז אייֵז 9 :ְּךאַז עֶטְמיִרְקְרעֶפ

 1004 ה יל
 ֹה ח

 9 אםיִמרְמ-ׁשאִרְּב :ּהָלק ןֵּתִּת הָנּובְתּו אָרְקִת הָמְכָח-אְלַה
 9 תֶרֶקייִפְל יי !הָבֵצִנ תֹוָביִתְנ תתיֵּב ְּךֶרָדיִלֲע
 4 -לֵא טי אָרָקֶא םיִׁשיִא םֶכיֵלֲא :הָנְרִּת םיִחְתִפ אוָבִמ
 ה!םל ומה טו הָמְרָע םיִאָתִּפ ּוניִבָה :םֶדָא יֵנְּב
 ? תֶמֲאיַּכ :םיִרָׁשיִמ יִתָּפְׂש חַּתַפַּו רֵּבַרֲא םיִדינְנייִּכ ועְמִׁש
 8 יָמיירְמַא-לָּכ קֶדָצְּב :עשִר יִתְפִׂש תַבֵעותְ יִּכִח הִָָי
 9 טיר ןיבּמַל םיחכִנ םלְּכ :ׁשֶּקעֶו -לָּתְִנ םֶהָּב זיִא
 יָזרחְבִנ ץּוְרָחִמ תעְדָו  ףֵסָכילַאְזיִר יִדָכּומיּורְק :תעָד ֵאְצִמְל
 ונ ;הָב-וׁשִי אָל םיִצְפַח-לְכְו םיִנינְּפִמ הָמִח הָבֹוטיַכ
 13 תאְרי ּזאָצְמָא תֹוָמוִמ תעַדְו הָמְרָע יִּתְנכְׁש הֶמָכָח יִנֲא
 :יִתאֵנְׂש תֹוכְּפִהַת ּפּו עֶרְדְרְֶוו אָ הָאנ עֶר תאָנְׂש וה
 וט ּוכְלִמי םיִכָלְמ יִּב :הָרּובְנ יִל הֶּניב יָא הָיִׁשְּתְ .הָצֵייֵל
 18 יֵמְְׂש-לּכ םיִביִדְנוּורְׂשִי םיִרָׂש יִּב ;קֶרָצ ּוקְקֹוחְי םינזְו
 17 רֹוָכו-רׁשֶע :יְִנֲאְצִמי יֵרֲחַׁשְמּו בָהַא בָא ינֲא  ץְרָא
 19 יִמְאּוְבְתּו ןֵּפמּו ץיִרחִמ ַיְרַּפ בוט :הָקָדְצּו קֹתָע ןֹוה יִּתִא

 כ תרֹובּתְנ ּךֹותָּב ֵּּקַרַא הַקָדְצ ַרָאְב :רתנ ףֶסֶּכִמ
 :אֵּלַמֲא םֶהיֵתְרְצִאְו שי! יִבֲהָא ליִחְנַהְל ּוטַּפְׁשִמ
 3 לֹועַמ :זָאמ וולָעַּפִמ םֶדָק וָכְרַד תיִׁשאֹר יִננִק הָוהְי
 23 ןיִאְּב יּתַלָלֹוח תֹומֹהּתְדיִאְּב :ץרָאימרּקמ ׁשאֹרַמ יתַכָּסנ
 טי = ן== הֹכ {רָֹעָבְג נפ ועְָּטֶה םיִרָה םֶרָמְּב ימי תֹוַמ

 2 צא ;םֹהְת פילע גוט קְחִּב ינָא םָׁש םיִמָׁש = הב
 9 יקח ו םל וָמיׂשְּב :םֹוהּת תוניע וועב לַעמִמ םיִקָחִׁש
 ל צא הָיְהֶאְו :ץֶרֶא יִדְסֹומ וקוחַּב ויָפירְבַעי אֵל םיִמָו
 סג :תע-לָכּב וָנְפל תַקָמַׂשְמ םוי !םי טיִפּוׁשעֶׁש הְָהַאָו ןֹומָא
 9 :םֶרָא נְביתַ ְשִעַׁשְ וַצְרִא לבתִּב תֶקְחׂשִמ

 ,אייֵז טְהעֶטְׁשְרעֶפ סאָו םעֶד ּוצ טְכעֶר
 ןעֶניִפעֶג םאוְו איִד ּוצ גיִטְראַפְטְכעֶר דְנּוא
 דְנּוא ,רָסּומ ןיימ ןָא םעֶנ 10 :טְפאַׁשְנעֶסיוו
 איוו רעֶסעֶּב ויִא הָמְכָח ןיִראָו 11 :דְלאָגְנייֵפ איו רֶהעֶמ טְפאַשְנעֶסיוז דְנּוא ,רעֶּבְליִז טיִנ
 ָּךיִא 12 :ןעֶכייֵלְגְרעֶפ ּוצ טיִמְרעֶד טיִנ זיִא טְגְנאַלְרעֶּפ ןעֶמ סאוָו םעֶלַא דְנּוא ןעֶלְרעֶּמ
 :תֹובָׁשְחַמ עֶטוג ןּופ טְפאַשְנעֶסיוִו איד ןעֶניִּפעֶג ָּךאַמ ְּךיִא דְנּוא ,טייֵהְגּולְק טימ ןיֹואוְו ,הָמְכָח
 -ךעֶפאָה דְנּוא טייֵהְצְלאָמְׁש ,עֶטְכעֶלְׁש סאָד ןעֶסאַה ּוצ זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְכָרּופ איִד 3
 ריִמ ּוצ 14 :דְנייפ ְךיִא ּבאָה ליֹומ טְרְדעֶקְרעֶפ ַא דְנּוא ,געוֶו ןעֶטְבעֶלְש ַא דְנּוא טייקְניִט
 זיִא רֶיִמ אייֵּב דְנּוא ,דְנאַטְשְרעֶפ ןיִּב ְּךיִא ,טייֵהְנּולק עיֶתְמִא דְנּוא הָצֵע איִד טְרעֶהעֶנ
 :טייקְגיִטְכעֶרעֶג טיִמ ןיִטָּפְׁשִמ ןעֶראַה איִד דְנּוא ,םיִכָלְמ ןעֶריִנעֶר ריִמ ָךְרּוד 15 :טייֵהְקְראַטְׁש
 :דֶרֶע רעֶד ןּופ םיִטְפֹׂש עֶלַא ְּךיֹוא ,ןעֶראַה איִד רַנּוא ןעֶטְׁשְריִפ ןעֶגיִטְלעוֶועֶג ריִמ ְּדָרּוד 6
 ָךיִמ ןעֶלעוֶו היִרְפ רעֶד ןיִא ְךיִמ ןעֶכּוז סאוָו איד דנּוא ,ךימ ןעֶּביִל סאוָו איִד ּביִל ְּךיִא 7
 :טייקְניִטְכעֶרעֶג דְנּוא םּוטְכייֵר רעֶקְראַטְׁש ַא ,ריִמ אייַּב זיִא דֹובְּכ דְנּוא םּוטְכייֵר 18 :ןעֶניִּפעֶג
 -ּןקְנייֵא ןייֵמ דֵנּוא ,דְלאָג עֶטְסְנייַפ םאֶד איז ,אֹוי ,דְלאָגְנייֵפ איוז רעֶטעֶּב זיִא טְכּורַפ עֶנייֵמ 9
 ,געוֶו ןעֶמְכעֶרעֶג םעֶד ףיֹוא העָנ ָּךיִא 20 :רעֶּבְליִז עֶטְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא םאָד איו רֶהעֶמ ןעֶמ
 םֶרעֶּבאָהְּביִל עֶנייֵמ ןעֶּכאַמ ּוצ ןיִנְׁשֹרַי יִדְּכ 21 :טֶּפְׁשמ ןּופ ןעֶנעֶטְׁש איד ןּופ ןעֶמיִמ רעֶד ןיִא
 טאַהעֶנ ְּךיִמ טאָה ראַה רעֶד 22 :תֹורְצֹוא עֶרייֵז ןעֶליִפוצְנָא דְנּוא ,ןעֶדְנאַהְרעֶפ זיִא סאוָו סאָד
 ךיִא ןיִּב ןָא גיִּבִע ןּופ 23 :ןעֶּפאַׁשעֶּב אייֵז טאָה רֶע רעֶדייֵא ,ןעֶנעוֶו עֶנייַז ןּופ ּביֹוהְנֶא םעֶד ןיִא
 -ָּתֶא איִד ןעוֶו 24 :ןעֶזעוֶועֶנ זיִא רֶרֶע איִד רעֶדייֵא ןָא גְנאַפְנָא ןּופ ,ןעֶזעוֶועֶג טְלעֶּטְׁשעֶבְנָא
 ְךאָנ ןעֶנעֶז םִע ןעוֶו ,ןעֶראָועֶנ ןעֶפאַׁשעֶּב ןיֹוׁש ְּךיִא ןיִּב ,ןעֶועוֶועֶג טיִנ ְּךאָנ ןעֶנעֶז ןעֶדְנּורְנ
 ןעֶקְנּוזעֶגְנייֵא ןעֶנעֶז גְרעֶּב איִד רעֶדייֵא 28 :רעֶסאוו עֶרעוֶוְׁש טיִמ ןעֶלעוֶוְק ןעֶזעוֶועֶג טיִנ
 ;ןעֶזעוֶועֶג ןעֶפאַׁשעֶּב ןיֹוׁש ְּךיִא ןיּב ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶד ְּךייֵה איִד רעֶדייֵא דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג
 ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד רעֶדָא ,רעֶדְלעֶפ איד רעֶדָא ,טְכאַמעֶג דֶרֶע איִד ָּךאָנ טאָה רֶע רעֶדייֵא 6
 -עֶג טְראָד ָךיִא ןיִּב יֹוזַא ,לעֶמיִה םעֶד טייֵרְּבעֶגְנָא טאָה רֶע ןעֶו 27 :טְלעוֶו רעֶד ןּופ ּביֹוטְׁש
 ןעֶקְלאוָו איִד טאָה רֶע ןעזֶו 28 : דֶנּורְנַּפֶא םעֶד ףיֹוא לעֶקְריִצ ַא טְכאַמעֶג טאָה רֶע ןעוֶו ,ןעֶזעדֶו
 ;םיִנעֶפיִט איִד ןּופ ןעֶלאווְק איד טְכאַמעֶג קְראַטְׁש טאָה רֶע ןעוֶו ,ןעֶּביֹוא ןּופ טְגיִטְסעֶפעֶּב
 ןייז ןייז רֵבֹוע טיִנ ןעֶלאָז רעֶסאַַו איִד יִדְּכ ,םִי םעֶד ּוצ ץעֶזעֶג ַא טְכאַמעֶג טאָה רֶע ןעוֶו 9
 ךיִא ןיִּב לאָמְסְנעֶד 80 :דָרֶע רעֶד ןּופ טְסעֶפְדְנּורְג איִד טְמיִטְׁשעֶּב טאָה רֶע ןעֶו ,לְהעֶפעֶּב
 דְנּוא ,ןעֶראָועֶג טְכאַרְּבעֶגְפיֹוא םֶהיֵא טיִמ זיִא סא רעֶנייֵא איו יֹוזַא םֶהיֵא אייֵּב ןעֶזעוֶועֶג
 ;טייֵצ עֶלַא םֶהיֵא ראָפ טייֵרְפעֶנ ְּךיִמ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא טְסּול עֶנייֵז ןעֶזעוֶועֶנ ְּךיִלְנעֶט ןיִּב ְךיִא
 טיִמ ןעֶזעוֶועֶג זיִא דייֵרְפ עֶנייֵמ דְנּוא ,טְלעוֶו עֶטְניֹואוְועֶּב עֶנייֵז ןיִא טייֵרְפעֶג ָךיִמ ּבאָהְּךיִא 1

 איד
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 רֶסּמ ּוָצְמִׁש :ּורְמְׁשִי יכְרד ירְׁשַאו יִלרעֶמׁש שיִנְב הָּתַעְו 8

 -למ דַקְׁשִל יל ַפְמֹׂש ! םֶדָא יִרְׁשַא :ּועְרִפַּתילֲאְו ּומָכֲחַו 4

 יאֵצְמ יִאְִמ יִּכ :יִחָתִּפ תֹזּוִמ רמְׁשִל שי | םֹי יֵתֹתְלַּד הל

 יִאְנִשמ-לְּכ ִשְפַנ םמח ִאְמְִו :והיִמ ןוצ- קו םִִיַח 6

 :תֶזָמ ּובֲהֵא
 : ם
 זדֲחְבָמ :הָעְבִׁש ָהיֶדּוּמַע הָבְצָח ּהָתיב הָתְנָּב תֹומְכָח א

 היָתֹרֵעְנ הל הל הָכְרָע ףא הי הָכֶסִמ ּהָחְבִמ 2

 2 י* עד

 = יְכמ 2 יב ּותְׁשִ יז א מת הר
 זלְק וָל חקל ץלורסי :הָעְּב ְךֶרֵדְּב ּורְׁשִאְו וחִו םיִאְתִּפ 1
 כֹה ְךַאְִיְִּפ ץֶל חַכָֹתילַא :ֹמּמ א ַחְיִכומּו 5
 קיידַצל עֶדֹוה דֹוע םָּכְחַו םֶכָחָל ןֵּת ְךֵבְרַאָיו םֶכָחְל 9
 םיִׁשדְק תַעָדְו הָוהְי תַאְרִי הֶמְכָח תל :חקָל ףֶסָח י

 -םִא :םָּיַח תנָׁש ךל ּופיִסְֹו מו יִּבְִי יִברִּכ :הָניּב
 תֹוליִסַּכ תֶׁשֲא :אָׂשַת ְּךְדַבל ָּתְצלְו ְךֵל ָּתִמַכְח ָּתְמַכָח עג
 -לַע הָתְיִּב חַתָּפְל הָבׁשָי ר ;הָמידעְד-לַב ַבּו תֹיַתְפ ְהָיִמְה 4
 ישמח ְךֶרד יֵרְבֶעְל אֹרְקִל ;תֶרָק יִמָרְמ אֵּפִּכ וט
 -םִיִמ :וָל הֶרָמֶאְו בל"רַמַחְו הנה רָמָי יִתָפ"ימ :םָתֹוחְרִא 2
 םיִאְפְרייִּכ עַָי אלו :םֶעָני םיִרְתְס םֶחָלְ ּוקָּתְמִי םיִבּונְּנ 8

 ָהיֵאְרִק לֹא יִקִמ קָמַעְּב םֵׁש
 : ֹי

 :ְמִא תנוּת ליִסְּכ ןֵבּו בָאדדַמִׂשִי םֶכָח ןֵּב הָמֹלְש יֵלְׁשַמ א
 בעיל :תֶמִמ ליִצַּת הָקָדְצּו עַׁשֵר תורְצֹוא ּוליֵעוידאָל

 "ףכ הָׂשֹע ׁשאָר :ףֶּדִהָי םיִעָׁשְר  תֶיה קיִּדַצ ׁשפָנ ָיְי
 םָדִנ ליִכְִׂמ ןֵּבץיקְּב א : :ריִׁשֲעַּת םיִצּורַח ְדָי = ָח דַיְו הָּיִמְר ה
 הְֵַּי םיִעָׁשְר יִפּוק ידַצ ׁשאָרְל תֹוכָרְּב :ׁשיִבַמ ןֵב ריְִקַּב 8

 :איִז טְנאָז דְנאַטְׁשְרעֶפ ןייק טאָה סאָו םעֶד ּוצ
 :טְשיִמעֶנ ּבאָה 2 6 סאָו ןייוו םעֶד ןּופ
 ( םעֶרְט דנּוא ,ןעֶּבעֶל א == יֹוזַא
 טְמעֶנ רעֶד רעֶטעֶּפְׁש ַא ּוצ רָסּומ טְנאָז
 טעדֶו סאָד עֶׁשֶר
 ָה דְנייַפ ְּךיִד רֶע טעוֶו רעֶמאָט ןיִראוָו
 ּוצ (עֶרֶהעֶלנ ּביִנ 9
 ןּופ ּביֹוהְנָא רעֶד 0 יש רֶהעָמ ְּךאָנ רֶע
 :םייקְניִדְנעֶטְׁשְרעֶפ זיִא אה איד ןּופ טְפאַשְנעֶסיוז

 ' ט ח ילשמ
 ,דְנּוצַא דְנּוא 22 :רעֶדְניִק-ְןעֶׁשְנעֶמ איד

 ןיִראָו ,ּוצ ְּךיִמ טְרעֶה ,רעֶדְניִק עֶנייֵמ
 עֶנייֵמ ןעֶטיִה סאוָו איד ןעֶנעֶז טְשְנעֶּבעֶג
 ,גּולק טייֵז דְנּוא ,רָסּומּוצ טְרעֶה 23 :ןעֶגעֶו
 טְשְנעֶּבעֶג 24 :טיִנ איִז טְרעֶטְׁשְרעֶפ דְנּוא
 סאוָו ;ְּךיִמ טְכְראָהעֶג סאוָו שְנעֶמ רעֶד זיִא
 סאָו ,נאָט עֶלַא רֶעיִט עֶנייֵמ אייֵּב טְכאַוו
 ןּופ תֹוזּוזְמ איִד אייֵּב(ןעֶכאַַו) ןעֶטיִה טּוהְמ
 טְניִּפעֶג םאְוָו רעֶד ןיִראָו 22 :ןעֶריִט עֶנייֵמ
 ןעֶּבאָה טעוֶו דְנּוא ןעֶּבעֶל טְניִפעֶג ְּךיִמ
 רעֶּבָא 26 :ראַה םעֶד ןּופ ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו
 טּוהְט רעֶד .ריִמ ןעֶנעֶק טְגיִדְניִז סאָו רעֶד

 ָךיִמ ןעֶסאַה םאו עֶלַא ,ןעֶּביֹור ןייֵלַא ְךיִז
 ;טיֹוט םעֶד ןעֶּביִל

 ט לעטיפאק
 איִז ויֹוה רֶהיֵא טְעיֹוּבעֶנ טאָה הָמְכָח איִד 1

 :ןעֶלייֵז ןעֶּביִז עֶרֶהיִא טְקאַהעֶגְסיֹוא טאָה
 גָנּוטְכעֶׁש עֶרֶהיֵא ןעֶטְכאָׁשעֶג טאָה איִז 2
 טאָה איִז ,אֹוי ,ןייוֵו רֶהיֵא טְשיִמעֶנ טאָה איִז

 טאָה איז 3 :שיִט רֶהיֵא טייֵרְגעֶנְנָא
 טאָה איִז ,ןעֶדעֶמ עֶרְהיִא טְקיִׁשעֶגְסיֹורַא
 ןעֶטייַז עֶטְסְכעֶה איִד ףיֹוא ןעֶפּורעֶנְסיֹוא
 ְךאַפְנייֵא זיִא סֶע רעֶו 4 :טאָטְׁש רעֶד ןּופ
 דְנּוא ,ןעֶרְהעֶקְּפָא רעֶהַא אָד ְּךיִז לאָז רעֶד
 טְקְניִרְט דְנּוא ,טיֹורְּב ןייֵמ ןּופ טְסֶע ,טְמּוק 2

 געוֶו ןעֶׁשיִראַנ םעֶד טְזאָלְרעֶפ ,ןעֶראַנ רֶהיֵא ָא 6

 :םיִנְדְנעֶטְׁשְרעֶפ ןּופ :עוֶו םעֶד ףיֹוא
 ַא טְפאָרְּטְׁש סאו רעֶד רעֶּבֶא ,דְנאַׁש איד ְּךיִז ּוצ

 ,רעֶטעֶּפְׁש ַא ןעֶפאָרְטְׁש טיִנ טְסְלאָז אּוד 8 :רעֶלְהעֶפ לא ןייַז ןייַז ט
 ;ןעֶּבאָה ּביִל ָּךיִד רֶע טעוֶו יֹוזַא םָכָח ַא ףאָרְמְׁש ,ןעֶּבאָה

 עז יֹוזַא קיִדַצ ַא רֶהעֶלעֶּב .ןעֶרעוֶו רעֶניִלְק ְּךאָנ טעֶז רֶע דנּוא םֶכָח ַא
 איד דְנּוא ,טאָנ ראָפ טְכְראָפ איִד זיִא הָמְכָח

 םאוָו רעֶד 7

 -ךעֶפ ןעֶלעוֶו ריִמ ָּךְרּוד ןיִראָו 1
 טְרְהעֶמְרעֶּפ ריד ּוצ ןעֶלעוֶו ןעֶּבעֶל םעד ןּופ ןעֶרְהאָי איד דְנּוא ,געֶט עֶנייֵד ןעֶרעֶו טְרְהעֶמ
 :ןעֶרעֶדֶו
 טְסעֶֶו ֹזַא רעֶטעֶּפְׁש ַא
 :סאָו ןאַפ ם סמינ םייז ו איז דָנּוא ׁשיִראַנ זיִא איִז

 טְזיִּב אּוד ןעֶו רעֶּבָא ,גּולְק ןייֵלַא ריִד ראַפ אּוד טְזיִּב יֹוזַא גּולְק טְזיִּב אּוד ןעדֶו 2
 ,םְראַל ַא טְכאַמ איֹורְּפ עֶׁשיִראַנ ַא 13 :ןעֶנאַרְטְרעֶד ןילַא סֶע אז

 רעֶד ראַפ רעֶדיִנַא ְּךיִז טְצעֶז איִז ןיִראוָו 4
 ןעֶפּור ּוצ 3 :טאַטְש רעֶד ןּופ רעֶטְרֶע עֶכיֹוה איִד ןיִא ללׁש ַא םיו ,זיֹוה רֶהיֵא ןּופ רֶעיֵט

 ןעֶהעֶג סאָה איֵד
 :איִז טְנאָז גּוא םעֶד ּוצ דָנּוא ,ןעֶרְהעֶקַּפָא

 רעֶהַא אָד לאָז ראַנ ַא זיִא סאוָו רעֶד 16 :עוז ןעֶדאָרְג רֶעייֵז ףיֹוא אייַּבְראַפ
 דְנּיא ;סיִז זיִא רעֶסאַוַו תָבֶנַנעָב 7 ןעֶניִדְנעֶטְׁשְרעֶפְנ

 עֶטיֹוט איד זַא טיִנ טְסייוֵו רֶע דְנּוא 18 :םיִז ְךיֹוא זיִא םעֶנעֶנְראָּבְרעַפ םיִא טֶסֶע גד םאָו טיֹורַּב

 :לֹואְׁש ןעֶפיִט םעֶד ןיִא ןעֶנעֶז (טְסעֶננ עֶנעֶדאַלעֶגְנייֵא עֶרְהיֵא דֵנּוא ױ ןעֶמְראָד ןעֶכעֶד

 י לעטיפאק

 ןֶהּוז רעֶנּולְק ַא---הֹמֹלִׁש ןּופ םיִלָׁשְמ איִד1
 בו8 עַנייַז ד ניצ יז םייֵקְניִריּורמ ַא זיִא

 עֶד ןופ ליצ צַמ יא םייקְניִמְכע ְךעֶנ

 םאָד רעֶּבָא ,קיִדַצ םעֶד ןּופ

 ןֶהּוז רעֶׁשיִראַנָא רעֶּבָא ,רעֶטאָפ םעֶדטייַרְפְרעֶד
 רעֶּבָא ,טיִנְראָנ ןעֶפְלעֶה תֹועְׁשֹר ןּופ תֹורְצֹוא איִד 2 :רע

 ׁשֵפָנ טאָד ןְרעֶנְנּוה ןעֶזאָל טיִנ טעזֶו ראַה רעֶד 3 ם
 םאָו רעֶד 4 :אייֵז טְסיֹוטְׁשְרעֶפ םיִעָׁשְר איִד ןּופ עֶטְכעֶרְמּוא

 טְכאַמ ןעֶניִסייַלְפ םעֶד ןּופ דְנאַה איֵד רעַּבָא ,םעֶרָא טְרעֶֶז דְנאַה עֶׁשְלאַפ ַא טיִמ טייֵּבְרַא
 רעֶד רעֶּבָא ,ןֶהּוז רעֶניִדְנעֶטְׁשְרעֶפ ַא זיִא רעֶמּוז םעֶד ןיִא ןייַא טָלעֶמאַז םאָו רעֶד 5 :ְךייַר
 תֹוכָרְּב 6 :ןָהּו רעֶטְמְהעֶׁשְרעֶפ ַא זיִא 2 רעֶד ןיִא טָפאַלְׁש םאו
 ּוצ טְקעֶד םיִעָׁשְר איִד ןּופ ליֹומ סאָד רעֶּבְא ,קיִדַצ םעֶד ןּופ ּפאָק = ןעֶקעֶרעֶּב

 איייועביור

 א אי א

 יי



 אי י ילשמ
 ןּופ םיִנעֶטְכעֶרעֶג םאָד 7 :אייֵרעֶּביֹור
 רעֶד רעֶּבָא הָכָרְּב ַא זיִא קיִדַצ םעֶד
 -יֹולְרעֶפ טְרעוֶו םיִעְׁשְר איִד ןּופ ןעֶמאָנ

 ןָא טְמעֶנ רעֶניִצְרעֶהְגּולְק ַא 8 :ןעֶר
 עֶנייֵז דיִמ טְכאַמ ראַנ רעֶד רעֶּבֶא ,תֹוצִמ
 -פיֹוא ןיִא טֶהעֶג םִע רעֶװ 9 :ןעֶּפיִל

 ,טייֵהְרעֶכיִז ןיִא טֶהעֶג רעֶד טייקְגיִטְכיִר
 ןעֶנעוֶו עֶנייֵז טְמיִרְקְרעֶפ סאו רעֶד רעֶּבָא
 טְקְניוִו םִע רעוֶו 10 :ןעֶמ טְנעֶקְרעֶד םעֶד
 טייקְגיִריֹורְט טְכאַמ ןעֶניֹוא איִד טיִמ
 ; ןעֶּפיִל עֶנייֵז דיִמ טְכאַמ ראַנ רעֶד רעֶּבָא
 לאזוק ַא זיִא קיִדַצ םעֶד ןּופ ליֹומ םאָד 1
 איֵד ןּופ ליֹומ סאָד רעֶּבָא ,ןעֶּבעֶל ןּופ
 ְדְנייֵּפ 12 :אייֵרעֶּביֹור ּוצ טְקעֶד םיִעָׁשְר
 עֶלַא רעֶּבָא ,נירק טְקעֶוְרעֶד טְּפאַׁש
 ןיִא 13 : ּוצ עֶּביִל איִד טְקעֶד םיִעָׁשְפ
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 4 יםֵכֲח :בֶקָרי םיִָׁשִר םֵׁשְו הָכָרְּבִל קיִּדִצ רַכָז :סֶמֶח
 פ ךֵָיםֹּתַּב ךֶלוה :טְבְֶי םִיָתָפְׁש ליֲאָו תֶוצִמ חֵּקִי בל
 י יאָ תֶבצמ ןֵּתִי ןיִ ץֵרֵק די ויָכְרָּד ׁשֶקעֶמּו חַטַּב
 ג הכי ישר יפו קיּדצ יִ םייח רוָקְמ :טֵבִָּי םִִתְפְׁש
 5 הרָּמַכְּת םיִעָׁשְפילָּכ לַעְו םִָנְדִמ רֶרֹעִּת הֶאְנְׂש :םֶמָח
 5 ירַתָח ונְל טֵבֵׁשְו הָמְכָח אֵצְּמִּת ןֹובָג ִתְּפַׂשְּב :הָבָהַא
 מ ןֹוָה ּ!הָבֹרָק הֶּתַחְמ לא יִפּו תַעְדיוּפְצִי םיִמָכָח :בֵל
 15 קיִּדִצ תַקְעְּפ :םָׁשיֵר םיִּלַּד תַּתְִמ וִע תיְרִק ריִׁשָע
 נז רָתּומ רֵמֹוׁשםִיַחָל חַרָא :תאָּטַחל עֶׁשָר תֵאֹובְּת םָּיַחְל
 15 אֵצֹומּ רֶקָׁשייִתְפִׂש הֶאְִׂ הָּפַכְמ :הָעְתַמ תַחַכֹּת בועְו
 5 ֵׁשֹוהְו עַׁשָפ-לַּדְָי אָל םיִרָבָּד בֵרְּב :ליִסְכ אּוָה הֶּבִד
 כ םיִצָׁשְר בל קיִּדצ ןֹׁשֵל רֶחבִנ ףֵסּכ :ליִּכְׂשַמ וָתְפְׂש
 1 בֵל-רַסַהַּב םיִליֲֵאָו םיִּבַר וִעְרִי קיֵּדְצ יֵתְפִׂש ;טֶעֶמַּכ
 5 ;הָּמִע בַצֵע ףֵסֹוי אֶלְו ריִׁשְעָת אוָה הָוהְי תַּכְרִּב :ּותֹמָי
 4 תַרֹונְמ :הָנּובְּת ׁשיִאָל הָמָכָחוהָּמז תֹׂשֲע ליִסְכִל קָֹמְׂשִּכ
 הֹכ זָּפס רָֹבָעְּכ :ןָּתי םיִקיִּדַצ תֲֶאְָוּונֲאֹובְת אה עֶׁשֶר
 58 ןְׁשעכִ םִיַנִשִל ! ץמֲהַּכ :םֶקֹוע רֹוְי קיִּדַצְו עֶׁשָר ןיִאְ
 ת7 ןבימִי ףכֹּת הָוהְי תַאְרִי :וָחָלְׂשִל לֵּצְעַה ןֵּכ םִיָניְֵל
 28 תֶוִתְו ָחְמִׂש םיִקיּדַצ תֶלַחֹּת ּ!הָנרְצְקִּת םיִׁשְר תֹונָׁשּו

 טְסעוֶו עֶגיִדְנעֶטְׁשְרעֶפ איד ןּופ ןעֶּפיִל איִד
 וַצ זיִא טּור ַא רעֶּבָא ,הָמְכָח ןעֶניִפעֶג אּוד

 5 יָלֲעַפָל הָּתַחְמּו הָוהְי ְךַרָּד םֹחָק וָעְמ :רֵבאֹת םיִָׁשָר
 ל:ץֶרָארנּכׁשִי אֵל םיִָׁשְרּו טֹמי-לַּב םָלֹועְל קיִּדצ :ןוָא

 גיד יתְפִׂש :תֶרּכִּת תְֹפָהַ שלו הָמָכָה ביי יִדְציִּפ = : ןעֶגיִדְנעֶטְׁשְרעְֶּנּוא םעֶד ןּופ ןעֶקיִר םעֶד
 :תָֹכָּפָהַּתםיִלָׁשְר יפו ןוִצְר ןשדי  .טְפאַׁשְנעֶסיוו ןעֶטְלאַהעֶּב םיִמָּכַח איד 4

 7 ;ָנֹוצְר הָמָלְׁש ןְבָאְו א הָמָרמ ינְואָמ א ר או א הי טי

 חנם מת ּהָמְכִח םיעטציתַא ֶלִק אֵבוֲז וו יי טטי= ןיפ םֶנעֶהאנ
 4 הָלְדְצֹוהרְבִ םיְּב ןֹוָה ליעוייאל ּוִּׁשִוםיִדָנּב ףֶלְָו 7? ! ן'א זיִא ןעֶכייֵר םעֶד ןּופ ןעֶנעֶמ
 איֵד ןּופ גְנּוכעֶרְּבּוצ איִד ,םאָטְׁש עֶטְסעֶפ
 ןעֶּבעֶל םעֶד אּוצ זיִא קיִדַצ םעֶד ןּופ טייֵּבְרַא איִד 16 :טייֵקְמעֶרַא עֶרֶעייֵז זיִא עֶמעֶרָא
 זיִא ןעֶּבעֶל םעֶד ּוצ געוֶו רעֶד 17 : עֶדֶניִז ּוצ זיִא םיִעָׁשְר איִד ןּופ ןעֶמּוקְנייַא םאֶד רעֶּבָא
 ּוצ טְקעֶד סאוָו רעֶד 18 :ָּךיִז טְריִאְרעֶפ ףאָרְטְׁש טְזאָלְרעֶפ םאוָו רעֶד רעֶּבָא ,רָסּומ ןעֶטיִהּוצ
 : ראַנ ַא זיִא םיִלּוּבִלוּב םיֹורַא טְגְנעֶרְּב סאוָו רעֶד דְנּוא ,ןעֶּפיִל עֶׁשְלאַפ טאָה טְפאַׁשְךְנייַפ
 ןעֶּפיִל עֶנייֵז קירּוצ טְלאַה סאו רעֶד רעֶּבֶא ,דְניִז איד טיִנ טְלְהעֶפ רעֶטְרעֶו עֶליִפ ָּךְרּוד 9
 רעֶּבָא ,רעֶּבְליִז םעֶטְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא איז יֹוזַא זיִא קיִדַצ םעֶד ןּופ גְנּוצ איִד 20 : גּולְק זיִא
 ועֶליֵפ ןעֶניִטעֶז קיִדצ םעֶד ןּופ ןעֶּפיִל איִד 21 :טיִנְראָג איו זיִא םיִעָׁשְר איִד ןּופ ץְראַה סאָד
 ןּופ הָכָרְּב איִד 22 : דְנאַטְׁשְרעֶפ ןייק ןעֶּבאָה אייז לייוו ןעֶּבְראַטְׁש םיִנֹוראַנ איִד רעֶּבָא
 ַא ראַנ םעֶד ּוצ זיִא םִע 23 :ּוצְרעֶד טייֵקְניִריֹורְט עֶנייֵק טּוהְט רֶע דְנּוא ;ְּךייֵר טְכאַמ טאָג
 ַא ּוצ רעֶּבָא ,(עֶקְנאַדעֶג עֶטְכעֶלְׁש ןעֶּבאָה ּוצ רעֶדָא) ןּוהְמ ּוצ םעֶטְכעֶלְׁש טייֵקְגיִטְסּול
 -ָנָא םֶהיֵא ּוצ טעוֶו עֶׁשָר םעֶד ןּופ טְכְרּופ איִד 24 : הָמְכָח ַא אָד זיִא ןאַמ ןעֶגיִדְנעֶּטְׁשְרעֶפ
 רעֶד אי יֹוזַא 25 : ןעֶרעֶו ןעֶּבעֶנעֶג טעוֶו ןעֶטְסּולִג םיִקיִדַצ איִד םאָוְו סאָד רעֶּבָא ,ןעֶמּוק
 ףיֹוא זיִא קיִדצ רעֶד רעֶּבָא ,רֶהעֶמ טיִנ עֶׁשָר רעֶד זיִא יֹוזַא רעֶּביִאְראַפ טְהעֶג דְניווְמְרּוטְׁש
 -יוא איִד ּוצ ְּךיֹור איו יֹוזַא דְנּוא ,ןייֵצ איִד אּוצ זיִא גיִסָע איו יֹוזַא 26 : טעֶדְניִרְנעֶג גיִּבִע
 טאָנ ןּופ טְבְראָפ איִד 27 : טְקיִׁשעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה םאָוָח איִד ּוצ רעֶליֹופ רעֶד זיִא יֹוזַא ,ןעֶב

 :ןעֶרעוֶו טְצְרעֶקְרעֶּפ ןעֶלעוֶו םיִעֵׁשְר איד ןּופ ןעֶרְהאָו איִד רעֶּבָא ,געֶט איִד טְרְהעֶמְרעֶפ
 טעוֶו םיִעָׁשְר איִד ןּופ גְנּונְּפאָה איִד רעֶּבָא ,דייֵרְפ ַא זיִא םיִקיִדַצ איִד ןּופ גְנּונְּפאָה איד 8
 ,ןעֶגיִטְכיִרְפיֹוא םעֶד ּוצ טייֵהְקְראַטְׁש ַא זיִא ראַה םעֶד ןּופ געוֶו רעֶד 29 :ןעֶרעֶו ןעֶריֹולְרעֶּפ
 לאָמְנייק ְּךיִז טעוֶו קיִדצ רעֶד 30 : טייֵקְניִטְכעֶרעֶנְמּוא ןּוהְט םאוו איִד ּוצ קעֶרְׁש ַא רעֶּבָא
 ליֹומ סאָד 31 :דְנאַל םאָד ןעֶניֹואוְועֶּב טיִנ ןעֶלעוֶו םיִעָׁשְר איד רעֶּבָא ,ןעֶׁשְטיִלְגְסיֹוא טיִנ
 -ָךעֶפ טעוֶו עֶטְרְהעֶקְרעֶפ איִד ןּופ גְנּוצ איִד רעֶּבָא ,הָמְכָח סיֹורַא טְגְנעֶרְּב קיִדֵצ םעֶד ןּופ
 רעֶּבָא ,ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו זיִא סאו ןעֶסייוֵו קיִדַצ םעֶד ןּופ ןעֶּפיִל איִד 32 : ןעֶרעֶז ןעֶטיִנְׁש
 : דייֵר עֶטְרְהעֶקְרעֶפ טעֶר םיִעָׁשְר איִד ןּופ ליֹומ סאָד

 אי לעטיפאק
 -טְכיוִועֶג עֶצְנאַג רעֶּבָא ,ראַה םעֶד ּוצ טייקְניִדְריוְמּוא עֶנייֵא ןעֶנעֶז ןעֶלאָשְנאוָו עֶשְלאַפ 1
 רעֶּבָא ,דְנאַש טְמּוקיֹוזַא טְמּוק רעֶניִליוִוְטּומ רעֶד ןעֶו 2 :ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו ןייז ןעֶנעֶז רעֶנייֵּטְׁש
 טְרְהיֵפ סאָד טייֵל עֶניִטְכיִרְפיֹוא איד ןּופ טייקְצְנאַג איִד 3 : הָמְכָח זיִא עֶניִטיִמעֶד איִד טיִמ
 :ןעֶגיִליִטְרעֶפ אייֵז טעֶװ עֶׁשְלאַפ איִד ןּופ טייֵהְטְמיִרְקְרעֶּפ איֵד רעֶּבֶא ,אייֵז
 טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג רעֶּבָא ןְראָצ םעֶד ןּופ גאָט םעֶד ןיִא טיִנְראָנ טְפְלעֶה םּוהְטְכייֵר 4
 טְכאַמ ןאַמ ןעֶמּורְפ םעֶד ןּופ טייֵקְניִטְכעֶרעֶג איר 5 :טיֹוט םעֶד ןּופ ליִּצַמ זיִא

 גיטראפטכער



 : בי אי ילשמ 1007

 / עֶׁשֶר רעֶד רעֶּבָא געוֶו ןייֵז גיִטְראַפְטְכעֶו סֵּפִיּותְעְׁשְרִבּו וָּכְרַד רֶׂעֵיְת םיִמָח תַקְדִצ :תֶוָּמִמ לי ה
 -ְגיִטְכעֶרעֶג איִד 6 :תֹועְׁשר ןייז ןיִא טְלאַפ ;ודכְלִי .םיִדָנְּב תיַהְבּו םליִצַּת םיִרְׁשִי תַקָדִצ ;עֶׁשְר 6

 אייז טּוהְט עֶניִטְכיִרְפיֹוא איִד ןופ טייֵה !יוב* םנוא תֶלֶחֹותְ הָוְקִּת דַבאּת שר םָדָא תֹוָמְּב 1

 -עָּב ןעֶרעוֶו עֶׁשְלאַפ איִד רעֶּבֶא ןייַז ליִצַמ עי עה מל הִָמ קי
 : טְכעֶרְמּוא ןעֶגייֵא רֶעייֵז ןיִא ןעֶגְנואווְצ יש תֶרֶק םהָת םיִרְׁשִי תכראמ 7 א 06 1
 טְרעֶו יֹוזַא טְּבְראַטְׁש עֶׁשֶר רעד ןעוֶו 7  תתרוָעבִּת ׁשיִאְו םל-רַמָח ועל וָב :םֶרהֵּת םיִׁשִ וג
 -םאָה איד דְנּוא ,ןעֶריֹולְרעֶפ גנּונְפאָה עֶנייֵז = :רֶבָד הָּפְִמ חּורדמֲאָנ דוד עמ ליִכְר ךלוה :ׁשיִרֲַי 13

 -ךעֶפ ְךיֹוא טְרעוֶו רעֶדְניִק עֶנייֵז ןּופ גָנּוו לוי עֵר :ץִעֹו בֶרֶב הָעּוׁשְחּו םִעלְפִי  תֹולְב הַּת ןיֵאְּב =

 ןופ טיירְפעֶּבטְרעוו קיִדַצ רעֶד 8 :ןעֶריֹל כת חשִ יש לו אירע
 יא םֶמּוק עׁשְר רעד רא הֶרֶצ עניז עי א עא

 טְּבְראַדְרעֶפ ףֵנָח רעֶד 0 :לעֶטׁש רעֶנייֵז הרָוהָי תַבֲעות :וָתֹומְל הָעְר מו ַחְל הָקְדְצִַּכ
 איד רעֶּבָא ,ליֹומ ןייַז ָךְרּוד רֶבֵח ןייַז ערי הי --אל דיל די :ךרָד יִמימּת יּצְרֹו בֶלייׁשְקִע 21

 -ְנעֶסיוז עֶרייֵז ָךְרּוד לוציִנ ןעֶרעוֶו םיִקיִדַצ הדָפָי הָׁשִא רִיָזֲח ףֵאְּב בֶהָז םִוִנ ;טְלֶמִנ םיִקיִּדַצ עַרֶח 2

 איד ּוצ טּוג טְהעֶג םִע ןעוֶו 10 :טְפאַש םביִצְׁשִר תוְקִּת םוָמדָּדַא םיִקיִּדַצ תַואָּת ;םַעָמ תַרָסְו 2

 ' : והְבּקִי רָּב ענֶמ :אָרֹוי אוָהַנ הָדְרַמֹו ןשְרְת הָכָרְּבישַּפַנ 2 ןְעייֵרְפ טאָמְׁש איד ְךיִז טּוהְט םיִקיִדַצ מלא רשי ךשהו דרב הר
 ר ױ ר : ניו ראש 2 שיר 2 , + 1 , 0 {} א זי +*

 ןעֶריֹולְרעֶפ ןעֶרעוֶוםיִעָׁשר איד ןעֶו רעֶּבָא ןוִצָר ׁשֵּקַבְי 02 רֶחְׂש :ריִּבְׁשַמ ׁשאַרְל הָכְרְבּו םֹוָאְל 7
 ןּופ הָכָרְּב איד ּךְרּוד 11 : ןעֶמ טְגְניִזיֹוזַא הָלְכוּ וׁשֲַב חשוב :יָאובִת הער ׁשֵרֹדו 5
 טאָטְׁש איִד טְרעוֶו א איד סגל ליכא ּותיֵב רֵכֹ ;ּודְרְפִי ם םֶקירצ 29
 ןופ ליֹומ םעֶד ּךרּוד רעֶּבָא ,ןעֶּביֹוהְרעֶד קידִצה :םֶקָח תֶׂשפְנ ַחְקלְו םִיַח ץע קיִדצ יֵרְּפ :בל ;

 : ןעֶכאַרְּבעֶגְּפָא איִז טְרעֶו םיִעָׁשְר איִד :אָמֹוהְו עֶׁשֶרייִּכ ףַא םלׁשִי ץרָאְב
 = בי

1 
 אה הדַמָפ הֶמ יז ;יִא האס יד יִפָי בוט :;רַעְּב תַחַכות ַאֵנׂשְו תַעָּד בֵהָא רֶסּומ בהֹא א :

 -ְנעֶטְׁשְרעֶפ ַא רעֶּבָא ,הְנאַטְׁשְרעֶפ ןייֵק ֵׁשִרְּב םָרֶא וְכידאָל ;עָׁשֹרִי תֹומ מזמ ׁשיִאְו או הָוהְיִמ ןוצָר
 סאו רעֶד 13 :ליִטְׁש טְגייוֵוְׁש ןאַמ רעֶגיד = בֶקרְכּוהְלֶַכ תרֶטע ליִח תֶשֶא :שמיילְ כ םילידַ ׁשֹרׂשְו

 -טְנֶע רעֶד תֹוליִכְר טְגאָז דְנּוא םּורַאטְהעֶנ 2
 סֶע ּואוְוַא 14 :ְּךאַז איִד ּוצ טקעֶדטיִמעֶג אייֵרְטעֶנ ַא טאָה סאוָו רעֶד רעֶּבָא ,דֹוס םעֶד טְקעֶלְּפ
 ; םייֵהְרעֶכיִז זיִא תֹוצִע ליִפ ןיא רעֶּבָא ,קְלאָפ סאָד טְלאַפ אָד ןעֶדְנאַהְרעֶפ הָּצֵע עֶנייֵק זיִא
 סאוָו רעֶד רעֶּבָא ,ןעֶדְמעֶרְפ ַא ראַפ בֵרָע זיִא סאו ןייַז טְכעֶלְׁש רֶהעֶז םעֶד טעֶֶו םֶע 2
 רעֶטְנּוא טְנְהעֶל ןֵח טאָה םאִו ּבייוו ַא 16 :רעֶכיִז זיִא ףַּכ תַעיֵקְּת ןעֶּבעֶג ּוצ צ דְנייַפ טאָה
 רעֶניִצְרעֶהְמְראַּב ַא 17 : םּוטְכייַר ןעֶטְלַהְרעֶטְנּוא ןעֶׁשְנעֶמ עֶקְראַטְׁש איִד דְנּוא ,הֹובָּכ
 ;ןייֵלַאָּדיִז טְּביֹורעֶּב שְנעֶמ רעֶניִצְרעֶהְמעֶראַּבְמּוא רעֶד רעֶּבָא ,טּוג ןייֵלַא ְךיִז טּוהְט ׁשְנעֶמ
 ןעֶּבאָה טעוֶו ,טייקְניִטְכעֶרעֶג טֶעייֵז סאָו רעֶד רעֶּבָא ייהְשְלאַפ טְקְרעוֶו עֶׁשָר רעֶד 8
 עֶטְבעֶלְׁש םאֶד זיִא יֹוזַא ,ןעֶּבעֶל םּוצ זיִא טייֵקְניִטְכעֶרעֶג איז יֹוזַא 19 :רַכְׂש ן'תֶמָא ןייַא
 ןעֶנעֶז רעֶצְרעֶה עֶטְמיִרְקְרעֶפ ןעֶּבאָה סאָו איד 20 :טיֹומ ןייַז ּוצ ָּךאָנ טְנאָו רעֶנייֵא סאו
 געוֶו םעֶד ןיִא גיִטְכיִרְפיֹוא ןעֶנעֶז סאוָו איד רעֶּבָא ,ראַה םעֶד ּוצ טייֵקְניִדְרעְֶמּוא עֶנייֵא
 יֹוזַא דְנאַה איד ְּךיִז ןעֶּבעֶג עֶטְבעֶלְׁש איד עֶׁשְטאָה 21 :ןעֶלאַפעֶגְליֹואְְו ןייַז ןעֶלעוֶו אייֵז
 -יֵרְּטְנַא ןעֶלעוֶו םיִקיִדַצ איִד ןּופ רעֶדְניִק איִד רעֶּבָא ,ןייַז גיִדְלּוׁשְמּוא טיִנ ְּךאָד אייֵז ןעֶלעֶז
 עֶנְרעֶׁש ַא זיִא יֹוזַא ,ריִזֲח ַא ןּופ זאָנ איד ןיִא זיִא גְנירְזאָנ רעֶנעֶדְלאָג ַא איז יֹוזַא 22 : ןעֶנ
 ,םעֶטּוג רּונ זיִא םיִקיִדַצ איִד ןּופ טייֵקְניִטְסּולְג איֵד 23 :ןעֶקְנאַדעֶנ עֶדְנעֶרְהעֶקָּפָא טיִמ איֹורְפ
 -רעֶפ םאוָו רעֶד ןעֶדְנאַהְרעֶפ זיִא סֶע 24 : ןְראָצ זיִא םיִעָׁשְר איד ןּופ גְנּונְפאָה איִד רעֶּבָא
 סאוָו רֶהעֶמ קירּוצ טְלאַה םאָו רעֶד רעֶּבָא ,טְרְהעֶמְרעֶפ ָּךאָנ ְּךאָד טְרעֶוֶו סֶע דְנּוא ,טייֵרְּפִש
 טעוֶו טְׁשְנעֶּבעֶג זיִא סאו ׁשֵפָנ סאָד 28 :טייֵקְמעֶרָא ּוצ רּונ טְרָהיִפ סאָד ,גיִטְראַפְטְכעֶר זיִא
 רעֶד 26 : טאַז ְּךיֹוא ןייֵלַא טְרעוֶו רעֶד עֶרעֶדְנַא ןָא טְגיִמעֶז סאָָו רעֶד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טעֶפ
 םעֶד ףיֹוא טְמּוק הָכָרְּב ַא רעֶּבָא ןעֶטְלעֶׁש קְלאַפ סאָד טּוהְט םעֶד ןְראָק | קירּוצ טְלאַה םאָוָו
 טְרְהעֶנעֶּב רעֶד עֶטּוג סאָד םיֹוא טְשְראַפ סאָָו רעֶד 27 :םִע טְפיֹוקְרעֶפ סאָָו םעֶד ןּופ ּפאָק
 : ןעֶמּוק םֶהיֵא ּוצ ְּךיֹוא טעֶו סאָד טעטש טְשְראָפ סאו רעֶד רעֶּבָא ןעֶלאַפ ַפעֶבְליִואוָו
 ןעֶלעוֶו םיִקיֵדְצ איִד רעֶּבָא ,ןעֶלאַפ טעֶו רעֶד םּוטְכייֵר ןייַז ףיֹוא טֶעיֹורְטְרעֶפ םאָה רעֶד 8
 םעֶד ןיִנשִרַי טעוֶו זיֹוה ןייַז טְּביִרְמעֶּב סאו רעֶד 20 :(םיֹוּב ַא ןּופ) טאַלְּב ַא איז יֹוזַא ןעֶהיִלְּ

 םעֶד ןּופ טְכּורְפ איִד 30 : ןעֶגיִצְרעֶהְנּולְק םעֶד ּוצ טְכעֶנְק ַא ןייַז טעדֶו ראַנ רעֶד דֵנּוא ,דֵניִז
 קיִדַצ םעֶד ,העז 51 :םֶָכָח ַא זיִא תֹושָפְנ טְניוִועֶג סאָוָו רעֶד דְנּוא ,ןעֶּבע ימ םיֹוּב ַא זיִא קיִדַצ
 :רעֶדְניִז םעֶד דְנּוא עֶׁשָר םעֶד ןֵּכִׁש לָּכִמ ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא טְלאָצעֶּב ןיֹוׁש טְרעֶֶו

 בי לעטיפאק
 ַא זיִא ףאָרְמְׁש דְנייַפ טאָה סאָו רעֶד רעֶּבָא ,טְפאַׁשְנעֶסיטְּביִל רעֶד רָסּומ טְּביִל סאָָו רעֶד 1
 טְּבאַרְט סאוָושְנעֶמ רעֶד רעֶּבָא ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְוטאָהשְנעֶמורעֶּוג רעד? :ראַנ
 רעֶּבָא ,תֹועְשֹר ָךְרּוד ןְהעֶטְׁשעֶּב טְסעֶפ טיָנ ןעֶק שְנעֶמַא 8 ;טְגיִדְלּושְרעֶפטְרעֶזסעֶטְבעֶלְׁש

 רעד

= 

: 
: 
3 

: 



 1098 נב" ילשמ
 ה תלַּבְחַּמ טֵּפְׁשִמ םיִקיִּדַצ תובָׁשְחַמ :הֶׁשיִבְמ ווָתֹומְצַעְּב - -עֶנְמיֹואטיִנלאַזיִקיִדְצ איד ןּופׁשִרֹׂש רעֶד
 6 ישי יפו םדיִברָא םיִצָׁשִר יִרְבִּד :הָמָרַמ שר ַא זיִא איֹורַפ עֶמּורפַא 4 :ןעֶרעוֶו טשטילב
 ו : עו יא ףט: א אוו זיא ֿ 5: קריטיק לאה ליפ אסאד אד רעב א ר וצןירק 1 : = יב יִא קי : : 5 בי הע

 ְָמִהְ ׁשֵמָנקיִִּצ ערי ;טעקירמַו דֵּבַכְתממ 0 דַכָעו { ולא אי 4 * עי = לא
 גנ ףֵַּרְמו ָהָלְַׂשיותְמְרֶא רבע :ְִָכַא םיִָׁשְריִמֲחְרְו = = ןעקנאַדעֶג איִד ּפ :רעֶנייֵּב עֶנייז וצ
 ופ םיִקיּדַצ ׁשֶרָׂשְו םיִעָר דֹוצְמ עֶׁשֶר דַמָח !בֶלירַפַח םיִקִה / -ְכאַרְמ םאָד רעֶּבָא ,טְכעֶר ןעֶנעֶז םיִקיִדַצ
 ג יִרְּפִמ :קיִּדִצ הָרְצִמ איו עֶר ׁשֵקֹמ םִיתפִׂש עׁשַפְּב הי איד 6 : ׁשְלאַפ זיִא םיִעָׁשְר איד ןּופ ןעֶט
 ומ ליִֵא א ְךֶרֶּד :ֹול בוָׁשָי םֶדָא-יִדי למּו בוָטיצַּבְׂשִי ׁשיִאיִּפ  ןְרֶעיֹולּוצ ןעֶנעֶז םיִעֵׁשְר איִד ןּופ רעֶטְרעוֶו
 15 ֹסָעַּכ עֶדָוי םֹויַּב לא ומ הָצְל ְַמׂשו יי ר -ַפיֹוא איד ןּופ ליֹומסאָד רעֶּבָא טּלַּב ףיֹוא
 עז םםיִרָקֶׁש ְךֵעְו קָדָצ דיני הָנּומֲא חיִפָי :םּרָע ןוִלָק הָמֹכְו איד 7 :ןייז ליִצַמ אייז טּוהְט עֶניִטְכר

 18 :אפרמ םִיִמִבה שלו בֶרָח תֹוָרְקִדַמְּכ הָמֹוּב ש :הָמְרִּמ :
 5 הָמְרִמ :רֵקָש ןיִשָל הָירא-רעו דָן תֶמֲא-תפֶׂש = רניא טְרהעֶקעֶגְמּוא ןעֶרעוֶו ןעֶלעוֶו םיִעָׁשִר
 21 קיִּדַצַל הָנאאל :הָחְמִׂש םֹלָׁש :צעילּו עֶדייִׁשְרה-בֶלְּב + זיו םאָד רעֶּבָא ; אָד רֶהעֵמ טיִנ ןעֶנעֶד אייֵז
 2 רק תפִׂ הָוהְי תַבֶעֹוְת :עֶר ּואְלָמ םיִָׁש ןוָא-לֶּכ ןאַמ ַא 8 :ןְהעֶטְׁשעֶּב טעוֶו םיִקיִדַצ איִד ןּופ
 93 םִכִסְּ בֵלָו תַעַּד הָמֹ םורָע םָדָא :נֹוצְר הָנּמֲא יִׁשְו רעֶּבָא ;ְךאָנ לֶכֹׂש ןייַז ָךאָנ טְּביֹולעֶג טְרעוֶו
 24 !םמָל הָיְהִּת הָּיִמְרּ טיָׁשְמִּת םיִצּורְידַ :תֶלוַא א טעֶוץְראַה טְלעֶגאוָוְרעֶפ ַא טאָהסאָו רעֶד

 2 רתְי :הָנְָּמִׂשִי בֹוט רָבָדְו הָּנהְשַי ׁשיִא--בֶלֶב הָנאְ -ָבַאְרעֶפ רעֶסעֶּב זיִא םִע 0 :דְנאַׁש ּוצ ןייֵז 8 ּי י טניא== :
 : הָימַר ךרֲחייאְל :םעְתַּת םיִעׁשֹר ְךֶרָהו קיִּדִצ ּוהערמ = }

  ךההְו םיח הקדצ המַַּכ קד רקִי םא ֵדְצ - 0 ריח ו םכענקא נו וו בי
 :תְֶמ-לַא הָבִתְנ  םִע דִנּוא ןעֶטְלאַה ּוצ דֹובָּכִּ ןייֵלַא ְּךיִז רעֶד
 0 י םייוו קיִדצ רעֶד 10 :טיֹורְּב םֶהיֵא טְלְהעֶפ
 5 אׁשיאיַפ יִרְּפִמ :!הֶרָעָג עַמָׁשראָל ץֵלְו בא רסמ םֶכָח ִּב םאֶד רעֶּבָא ,טְכיֹורְּב הָמֵהְּב עֶנייֵז סאוָו
 3 שְפַ רַמׁש ויִּפ רֶצֹנ :םָמֶה םיִדְנְּב ׁשֶפְנְו בֹוָמ לֵכאי עֶנייֵק טיִנ זיִא םיִעָׁשְר איִד ןּופ תֹונָמֲהַר

 4 שמו לֶצִעושְַנ יו הָואְתִמ :וְל"הָּתִמ ויִתפְׂש ק78 - -רַאעַּב סאו רעד 1 ;טייֵקְניִצְרעֶהְמְראַּב

 ס :תאָּמַח ְֶַּּת הִָּׁשרְ בת .הָצּמ הָקָדְצ :רּפְַי קי יש םלכעה יי יו יב שבו שוק שי רק" שר יצר טְגיִטעֶזעֶג טיֹורְּב טיִמ טעֶו דְלעֶפ ןייֵז טעֶּב
 יָּניִדעֶל ְּךאָנ טְגאָו םאָו רעֶד רעֶּבָא ,ןעֶרעוֶו

 רעֶּבָא ,ןעֶׁשְנעֶמ עֶּטְכעֶלְׁש ןּופ ץעֶגסאָד טְסּולְג עָׁשֵר םעֶד 12 :דְנאַטְׁשְרעֶפ ןייק טאָה טייֵק
 טְרעֶו ןעֶּפיִל איִד טיִמ דֶניִז איד ָךְרּוד 13 :(תֹוריִּפ עֶטּוננ ןעֶּבעֶג םיִקיִדַצ איִד ןּופ לעֶצְראָו איד
 ;הָרָצ רעֶד ןּופ ןעֶמּוקְסיֹורַא טעזֶו קיִדַצ רעֶד רעֶּבָא ,טְלעֶביֹורְמְׁשעֶנ שְנעֶמ רעֶטְכעֶּלְׁש רעֶד
 בֶנֹּולאצעֶּב איד דְנּוא ,םעֶמּוג טיִמ ןָא ְךיִז רֶע טְגיִמעֶז ליֹומ םיִנעֶׁשְנעֶמ םעֶד ןּופ תֹוריֵּפ איד ןדפ4
 ןיִא טְכעֶר זיִא ראָנ ַא ןופ געדֶו רעֶד 15 :ןעֶּבעֶגעֶגְקיִרּוצ םֶהיֵא טְרעֶו דְנעֶה םיָנעֶׁשְנעֶמ םעֶד ןּופ
 טְרעוֶו ראַנ רעֶד 16 :םֶכָח ַא זיִא הָצֵע ןייַא ּוצ טְרעֶה סאָו רעֶד רעֶּבָא ,ןעֶניֹוא עֶנעֶגייֵא עֶנייֵז
 רעֶד 17 :דְנאַׁש איִדּוצ טְקעֶדׁשְנעֶמ רעֶנּולְק ַא רעֶּבָא עו ןייַז ןּופ גאָט םעֶד ןיִא טְנאַקעֶּב

 העבָא דְרעוֶוְׁש א ןּופ ְךאָטְׁש ַאאיוז יֹוזַא דיירסיֹוא סד סאוָו רעֶנייֵא ןעֶדְנאַהְראַפ זיִא םִע 18
 ,ביִּבִע ףיֹוא ןְהעֶטְׁשעֶּב ןעֶלעֶו ןעֶּפיִל עיּתְמֶא איֵד 19 :גָנּולייַה ַא זיִא םיִמָּבַח איִד ןופ גָנּוצ איד
 ץְראַהםעֶד ןיֵא זיִא אייֵרעֶגיִרְטעֶּב 20 :קיִלְּבְנעֶגיֹוא ןייַא ראַפ ראָנ זיִא גָנּוצ עֶׁשְלאַפ ַא רעֶּבָא
 ּוצ 21 :הָחְמֹׂש ַא ןעֶּבאָה םֹולָׁש ןעֶטאָר סאוָו איִד רעֶּבָא ,סעֶּטְכעֶלְׁש ןעֶטְכאַרְט סאוָו איִד ןופ

 :םעֶטְכעֶלְׁש טיִמ לּופ ןעֶנעֶז םיִעָׁשְר איִד רעֶּבָאןעֶפעֶרְטְנָאטְכעֶרְמּוא םוש ןייק טעוֶו קיִדַצ םעֶד
 טייֵהייִרְמ ןּוהִט סאוָו איִד רעֶּבָא ,ראַה םעֶד ּוצ טייֵקְניִדְריוִזְמּוא עֶנייֵא ןעֶנעֶז ןעֶּפיִל עֶשְלאַפ 2
 ץְראַה סאָד רעֶּבָא ,טְפאַשְנעֶסיוז ּוצ טְקעֶד ׁשְנעֶמ רעֶנּולְק ַא 23 :ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו ןייז ןעֶּבאָה
 ןעֶגיִטְלעֶועֶג םעוֶו עֶגיִסייֵלְפ איד ןּופ דְנאַה איִד 24 :טייֵקְׁשיִראַנסיֹואטָּפּור עֶׁשיִראַנ איד ןּופ
 םֶהיֵא טְגעֶּב ׁשְנעֶמ ַא ןּופ ץְראַה םעֶד ןיִא גְראָז 22 : ןעֶזְניִצ ּוצ ןייַז ןעֶלעזֶו עֶׁשְלאַפ איִד רעֶּבָא
 איו גיִסייֵלְפ רֶהעֶמ זיִא קיִדַצ רעֶד 26 :ְךיִלְהעֶרְפ םֶהיֵא טְכאַמ טְראָז טּונ ַא רעֶּבָא ,רעֶדיִנֲא
 -אֵרְּב טיִנטּוהְט רעֶליֹופ רעֶד 27 : אייֵז טְרְהיִּפְרעֶּפ םיִעָׁשְר איִד ןופ געֶז רעֶד רעֶּבֶא ,רָּבַח ןייַז
 :רֶעייֵט ויִאׁשְנעֶמ ןעֶניִסייֵלְפ ַא ןּופ ןעֶנעֶמְרעֶפ םאָד רעֶּבָאטְּפאַחעֶג טאָה רֶע םאוְו םאָד ןעֶט
 :טיֹומ ןייק זיִא ןּופְרעֶד געֶטְׁש םעֶד ןיִא דְנּוא ,ןעֶּבעֶל זיִאטייקְגיִטְכעֶרעֶג ןּופ געוֶו םעֶד ףיֹוא 8

 בי לעטיפאק
 :ייִרְׁשעֶנ םאָדּוצ טיִנ טְרעֶה רעֶמעֶּפְׁש ַא רעֶּבָא ,רָסּומ םיִרעֶטאַפ םעֶד ןָאטְמעֶנ ןְהּוז רעֶנּולְק ַא 1
 ןעֶסְע עֶׁשְלאַּפ איד ןּופ שֶּפָנ סאָד רעֶּבָא ,ליֹומ ןייַז ןופ תֹוריִּפ איד ןּופ סעֶטּוג טְסֶע ׁשְנעֶמ ַא 2
 טייֵרְּב טְנעֶּפֶע םאִָו רעֶד רעֶּבָא ,ןעֶּבעֶל ןייֵּז טיִה ליֹומ ןייַז טיִה סאוָו רעֶד 3 :אייֵרעֶּביֹור ןּופ

 טאָה רֶע רעֶּבָא טְסּולְג ןעֶליֹופ םעֶד ןּופ ׁשֶפָנ סאָד 4 :םיִנעֶבעֶרְּב ַא ןעֶּבאָה טעו ןעֶּפיִל עֶנייֵז
 טאָה קיִדַצ רעֶד 5 : ןעֶרעֶו טְכאַמעֶג טעֶּפ טעוֶו עֶניִסייֵלְפ איד ןּופ ׁשֵּפָּנ סאָד רעֶּבֶא ,טיִנ
 :טְמעֶׁשְרעֶּפ טְרעֶו דְנּוא ןעֶקְניִטְׁש ְּךיִז טְכאַמ עֶׁשֶר רעֶד רעֶּבָא ,רעֶטְרעוֶו עֶׁשְלאַפ דְנייַפ

 םעֶד טְהעֶרְדְרעֶפ תֹועְׁשִר רעֶּבָא ,געוֶו םעֶד ןיִא ןעֶניִטְביִרְפיֹוא םעֶד טיִה טייֵקְניִטְכעֶרעֶג 6
 בעוו
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 ׁשיִאיׁשְפִנ רֶּפִכ ; בֶר ןוָהְו ׁשְׁשֹורְתִמ לָּכ ןיִאְו דו ׁשְִתִמ שי }
 רֵנְו חַמְׂשִי םיִקיִדְצ-רֹוא ;הָרָעְג עֶמ שדאל ׁשֶרְו רָשע 9

 הָמְכֶח םיִצְתֶאְו הָעֵמ ןֵּתִ ןֹדזב-קַר :דֶעדְי ם םיִׁשר ְי
 הָכָׁשִמְמ תלח'ת !הָּבְרִי דִי-לַע ץבקו שֵעֶמִי לבָמ טא

 ִק לֶבַי רֶבדָל ז ֵב ;הֶאְב הֶזֲאָּת םי יה ץֵעְו ב הָלֲחַמ :
 רומְל םִָיַח רֹוקְמ םֶכָח תַרֹוּת ?םִָׁשְי אה הָוְצִמ אָדי 14

 :ןְתיִא םיִדָנְּב ְךֶרֶדְו ןִחְדִתִי בו טילְכׂש :תֶוָמ יֵׁשְקַּמִמ וט

 עֶׁשֶר ְךאָלְמ ;תֶלְוא ׂשֶרֶפִי ליִסְכּו תַעְדב הָׂשעי םורָעילְּכ 2

 רֶסּומ מ ערוּפ ןולְקְו ׁשיִר :אָפְרִמ םִיומַא רִצְו עֶדּב לפי
 תַבֶעותְ שפָנל בֶרֵעַּת הְֶהנ הָוֲִּת :רָבכִי תַחַכֹוּת רַמׂשְו 5
 םיִליִסְכ הֶָׁש רו םּכְחְוסיִמְכַח-תֶא ךו :לה ;עֶרמ רוס םיִליִסְּכ כ
 :םֹוט--םלׁשְי םיִקיִדַצ--תֶאְו הָעָר ףֵּדַרְּת םיִאְטַה :עֹרָי 1

 לָכאיבר ;אטוה ליח קידצל ןופָצְוםִנְבייְבליִז
 אנוש ּוטְבִׁש ךׂשוח :םֵּפְׁשִמ אָלְּב הָּפְסֹנׁשֵיו םיִש 'אָר רינ 4

 ןֶמֵכו ׁשְפִנ עבֵׂשְל לֵּפֶא קיוצ :רסומ ֹורָחש ֹובֲהָאְ

5 
 יי ריא 22
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 נב הכ

 חי יי

 ךֵלֹוה :נְָרָהְת ָהיֶדָיְּב תֶלְנאְו הָתֹיב הָתְנָּב םיִׁשָנ תֹומְכַה א 2
 רֶמֹה ליָאיִּפְּב :ּודֵזּב וויָכָרְּד חָלֹת הָוהְי אָרָי ורְׁשְיַב
 אט ע יֵאְב !םֶרּומְׁשִּת םיִמָכֲח יִתְפִׂשְו הָואנ 4
 ַחיִפָיְו בּכְי אָל םיִנּמֲא ךע :רוׁש ַחֵכְב תֹואּובְּת-בֶרו ה
 6 ןיִב בִנ תַעַרְו 2 1 ;לקנ וו ְל ןיִאו הָמָכָח ץֵליׁשִּקִב ;רֶקָׁש דע םיִבְִּכ 6

 תַמְכָח :תַעְדייֵתְפׂש ְּתְעַד לַבּו ליִסְּכ ׁשיִאְל דָנמ חל } תערדי"יתפ + =
 ץֶלָי םילא ;הָמרמ םיִליִסְּב תַלואְ וּכְרַד ןיִבָה םּורָע 9

 ח

 ו בל יי !רירזזוי זירו חזז
- 

 אריה תרמ עדוי
 ּותְהְמְׁשִבּו וָשֵפַנ ת = 6 5 - ;ןֹוָצִר ם +.ן= -5

 :ַהִרְפַ יִרָׁשְי לָהֶאו דֶמְׁשִי םיעָׁשֹר תיֵב :רֶז םֵרעֶתְידאָל ונ
 "םֵנ :תו ומייִכְרַד התי יִרֲחַאְ ןוא ?ןאדינ ם=ל = שי  ירָדַּד שי 2

 די גי ילשמ
 רעד ןעֶדְנאַהְרעֶפ זיִא םִע 7 :רֶניִז ּוצ געוֶו
 רֶע דְנּוא ;ףייֵר ראַפ םיֹוא ְּךיִז טעֶנ סאוָו
 ןעֶדְנאַהְרעֶפ זיִא םִע דְנּוא ,טיִנְראָג טאָה
 דְנּוא םעֶרָא ראַפ סיֹוא ְּךיִז טעֶנ סאוָו רעֶד

 -םיוא איד 8 :ןעֶנעֶמְרעֶּפ םיֹורְג ַא טאָה

 ןייַז זִיִא ׁשֶּפֶנ םיִנעֶׁשְנעֶמ ַא ןּופ גְנּועֶל
 טיִנ טְרעֶה רעֶמעֶרָא רעֶד רעֶּבָא ,םּוטְכייֵר
 איד ןּופ טְכיֵל סאָד 9 :ןֶעייֵרְׁשְנָא םעֶד ףיֹוא
 ןּופ ּטְמאָל איִד רעֶּבָא ,טֶעייֵרְפְרעֶד םיִקיִדַצ
 ;ןעֶרעזֶו ןעֶׁשאָלעֶגְסיֹוא טעוֶו םיִעָׁשְר איִד
 -עֶג גירק טְרעוֶו טייֵהְצְלאָטְׁש ְךְרּוד ראָנ 0
 ןעֶטאָר ְךיִז ןעֶזאָל םאוָו איד רעֶּבָא ,טְכאַמ
 טְרעוֶו סאוָו םּוטְכייֵר 11 :הָמְכָח ןעֶּבאָה
 ןטְרעֶניִמעֶג טְרעוֶו לֶבֶה ָּךְרּוד טְפאַׁשעֶגְנָא
 ְךְרּוד ןָא סֶע טְלעֶמאַז סאָו רעֶד רעֶּבָא
 ְנּונְּפאָה ַא 12 :טְרְהעֶמְרעֶּפ טְרעוֶו טייֵּבְרַא
 ץְראַה סאָד טְכאַמ ןָא טיִנ טְמּוק םאוְו

 טְמּוק ןעֶרְהעֶגעֶּב ןייַז ןעוֶו רעֶּבָא ,קְנאַרְק
 :ןעֶּבעֶל ןּופ םיֹוּב ַא איו זיִא סאָד ןָא
 טעֶו טְראוָו סאָדטעֶּטְכַאְרעֶפ סאָוְו רעֶד 2
 םאָו רעֶד רעֶּבָא ,ןעֶרעוֶו טְגיִליִטְרעֶפ
 טְלאָצעֶּב טּונ טעוֶו םעֶד הָוְצִמ איִדטְכְראָפ
 ַא זיִא םֶכָח םעֶד ןּופ הָרֹוּת איִד 14 : ןעֶרעוֶו

 ןּופְרעֶד ןעֶרְהעֶקּוצְּפָא ןעֶּבעֶל ןּופ לאוַוְק
 עֶׁשְלאַּפ איד ןּופ געוֶו רעֶד רעֶּבָא ,ןַחטעֶג לֶכֵׂש רעֶטּוג ַא 15 :טיֹוט ןּופ גְנּולְכיֹורְטְׁש איד ז

 קְראַטְש זיִא
 עֶטייֵקְשיִראַנ טיירפשרעפ רנ = רע ּ

 ןְטעֶנ ַא רעֶּבָא ןעֶטְכעֶלְׁש

 ,רָסּומ טְרעֶטְׁשְרעֶפ סאָו םעֶד

 ָמ ַאסאוָוסאָד ןעדֶו 9

 (זייַּב)

 רעֶד רעֶּבֲא

 רעֶּבָא ,טְפאַשְנעֶסיוִו טיִמ סעֶלַא טּוהְט ׁשְנעֶמ יי רעֶכיֵלְטיִא 6 1
 םעֶד ןיִא טְלאַפ עֶׁשֶר ַא זיִא סאו ַחיִלָׁש ַא 17 :

 ףיֹוא טְמּוק דְנאַש דְנּוא טייֵקְמעֶרָא 18 :גְנּולייַה ַא זי . חל רֶעייֵר
 :ןעֶרעוֶו טְרְהֶעעֶנ טעֶו ףאָרְטְׁש איִד טיִה סאוָו

 םיִנֹּוראַנ אידּוצ רעֶּבָא ,ׁשֶפָנ םעֶד ּוצ םיִז זיִא סאָד ןָאטְמּוק טְסּולְג שְנע
 טיִמטְהעֶג םאוָו רעֶד 20 :ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד ןּופ ןעֶרְהעֶקּוצְּפֶא טייֵקְניִדְרעוֶוְמּוא עֶנייֵא םִע זיִא
 ןעֶׁשְנעֶמ עֶגיִדְניִז 21 :ןייַז טְכעֶלְׁש םִע טעוֶו םיִנּוראַנ ןּופ רָבֵח ַא רעֶּבָא ,גּולק טְרעֶז עֶנּולְק
 = סעטכעלש ְךאָנ טְגאָי

 ַמ שְנעֶמ

 רעֶמּוג רעֶד 29 :ןעֶרעוֶו טְלאָצעֶּב סעֶטּוג טעוֶו םיִקיִדַצ איִד רעֶּב
 זיִא רעֶדְניִז םעֶד ןּופ ןעֶנעֶמְרעֶפ סאָד רעֶּבָא ,ןיִנְׁשְרִי רעֶדְניִק םרעֶדְניק עֶנייֵז טֶכֹנ

 ןעֶמעֶרָא איד ןּופ דְלעֶּפְרעֶקַא םעֶד ןיֵא זיִא גְראַוְנעֶסֶע 46 23 :קיִדַצ םעֶד ראַפ ןעֶטְלאַהעֶּב
 טאָה םּור איִד טעֶדייֵמְרעֶפ םאָו רעֶד 24 : טָּפְׁשִמ ןֶה ַא טְגְליִטְרעֶפ טְרעֶֶו סעֶליִפ רעֶּבָא
 ;היִרְפ רעֶד ןיֵא (רעֶטְפֶע) םֶהיֵא טְפאָרְּטְׁש םֶהיֵא הי סאָו רעֶד רעֶּבָא ,ןְהּוז ןייַז רֵנייפ
 :ןעֶלְהעֶּפסֶע טעֶֶו םיִעָׁשְר איד ןּופ ָּךיֹוּב םעֶד רעֶּבָא ,ןעֶניִטעֶזּוצ ָּךיִז י ּכ טֶסֵע קי = רעד 25

 די שאק
 טיִמ סֶע טְכעֶרְּבּוצ עֶׁשיִראַנ איִד רעֶּבָא ,זיֹוה רֶהיֵא ףיֹוא טֶעיֹוּב איֹורְפ ֶגּולְ עכילטיא 1
 זועָנ סאָו רעֶד 2 : רְנעֶה עֶרְהיֵא
 ַזןעֶנעֶו ּו עֶנייֵ ןיִא טְמיִרְקְרעֶפ

 ; הַָאַנ ןּופ

 זיֵא םאִָז רעֶד רעֶּבֶא ,טאָנ טְכְראָפ טייֵקְניִטְכיִרְפיֹוא ןיִא טֶה

 : הָוַבְמ םֶהיֵא זיִא רעֶד

 ןעֶסְקָא עֶנייֵק ןעֶנעֶז םִע ּואוְוַא 4 : אייֵז ןעֶטיִה םיִמָכַח איִד ןּופ } עמי איד רעַב

 טור ַא זיִא ראַנ ַא ןּופ ליֹומ םעֶד ןיִא

 -עֶג ַא 5 :סֶקָא םעֶד ןּופ ַחֹּכ םעֶד ָךְרּוד טְמּוק תֹואּובְּת ליִפ רעֶּבָא ,ןייַר עֶשיִראַק אי ַד זיִא אָד

 טֶכּוז רעֶטעֶּפְׁש ַא 6 :ןעֶניִל טְנאָז תּודַע רעֶׁשְלאַפ ַא רעֶּבָא ןעֶב יִל עֶנַײק טְנאָז תֹּדדַע רֵעייֵרְט

 :טְכייֵל ןעֶגיִדְנעֶטְׁשְרעֶפ םעֶד ּוצ זיִא טְפאַשְנעֶסיוִז רעֶּבָא ,טיִנ איִז טְניִפעֶג רֶע דְנּוא הָמִכָה

 -ָנעֶסיוִו איִד ןעֶּפיִל עֶנייַז ןיִא טיִנ טְסְנעֶקְרעֶד אּוד ןעוֶו ,שְנעֶמ ןעַשיראנ ַא ןּופ קעֶוַא העָנ 1

 ָכָחםעֶד ןּופ טייֵהְנּולְק איד 8:טְפאַש
 איד :טייקְשְלאפ זיִא ראַנעֶד
 ואָד זיִא עֶביִטְראַפְּטְכעֶר

 ןּופ טייֵקְׁשיִראַנאיִד רעֶּבָא ,געֶו ןייַז ןְהעֶטְׁשְרעֶפ ּוצ זיִא ם
 איד ןעֶׁשיוִוְצ רעֶּבֶא ,דֶניִז רעֶד ןּופטעֶּפְׁשעֶנ א ןעֶכאַמ םיִנּזרא

 רעֶּבָא ,טייֵקְרעֶטיִּב עֶנעֶנייֵא גייֵז םייַו ץראַה סאָד 10 :ןעֶלאַפעֶנְלי

 טְגְליִטְרעֶפ טֶרעוֶו םיִעָׁשְר איִד ןּופ זיֹוה סאָד 2 ןעֶשיִמ 0: רעֶנייֵקְּדיִז םעוֶו הָחְמִׂש עֶנייַז ןיִא

 ףעו ַא ןעֶדְנאַהְרעֶפ זיִא סֶע 2 :ןעֶהיֵלְּב טעֶז יי אר איד ןּופ טְלעֶצעֶג סאָד רעֶּבא

 וליִפַא 18 : טיֹוט רעֶד זיִא דֶנָע ןייַז רעֶּבָא ,שְנעֶמ ַא ראַפ גיִטְראַפְטְכעֶר ןייַז ּוצ טְנייֵׁש סא
 ןעוו

 יי
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 100 ומ די ילשמ
 14 וָכְרּףִמ :הָנות הָחְמִׂש ּהָתיִרֲחַאְו בֵל-םֵאְכִי קֶזִׂשְּב - העוו ץְראַה םאָד טּוהְט טְליִּפְׁש ןעֶמ ןעוֶו

 ול א ׁשיִאְו תלַא הׂשעי ערע = שא א

 ? ביר ּוֹש ּותִעָ וְכִי םּורֲע תֶלואשאְהְפַלֲָמ יי יי יי טו ראהןייזיִמ
 כ אָנִי ּוהֵעַרְלטִנ :קיִּדצ יִרְעׁש-לַע םיְִּׁשִרּו םיִבּמ נְפִל שְכעֶמ רעֶטּונ ַא רעֶּבָא ,ןעֶרעוֶו טאַז ןעֶּנ
 יג םיילעזנוְמּו אמוח ּוהְעַרְלְּב :םיִבַר רשע יִבהָאְ שָה - ראַנַא 15 :ןײלַא ְּךיִז ןּופ ןעֶרעוֶו טאַז טעוֶו
 ופ :םֹוט יֵׁשְרה תֶמֶאָו דָָחְו עֶר יֵשְָה ּוְתִי אוַלֲח ּ!וְרְׁשַא -זלק ַא רעֶּבָא ,טְראָו םעֶכיִלְטיִא טְּביֹולְג

 הכ 2 יש א -בעֶלְׁש ןּופ קעוֶוַא טְרְהעֶק דְנּוא אָרֹומ טאָה

 יז רומָל םִִַה רוקָמ הָוהְי תַאְרִי :הָסְחַמ היהִי ָנְבְלּו - ,ה 5 ונוא ךיז טְקְראַטְש ראַנַא רעֶּבֶא ,ןעֶמ
 28 םֹואָל טֵּפָאְבּו ְּךֶלֶמ--תַרָדַה םִע--בֶרֶּב :תֶוִמ יִׁשְקְּּמִמ זיא םאָו רעֶד 17 :ףיוראַד ְּךיִז טְרעֶכיִז
 29 םםיִרֵמ ַחּוד-רצקּ הָבְּתיבַר םִיַפֲא ךֶרָא :ןּוָה תָּתְחִמ .טייֵקְׁשיִראַנ טּוהְט ְּךיִלְרעֶנְרֶע דְניוְִׁשעֶנ
 7 !הָאק תֹמִָע בֵקְו אפ בל == :תַלֲא -עֶנעֶטְכעֶלְׁש טאָה סאוָו ׁשְנעֶמ רעֶד דְנּוא

 פיו יי  שיהראג איד וו טְארעֶגםרע ןעקנאד
 תהילים הקדש םיסְכ = יי: איד רעּבֶא טייקְׁשיראנ נשר
 הל  וׁשממ היהתּפְרְבעולּפׂשִמ רֶבַָל ךְלְמצְר = ווי יראט לעֶּפיוִוטיִמטְניורְקעֶגְןעֶרעוֶו
 ומ וט יונג איִד ראָפ ןעֶקיִּב ְּךיִז ןעֶלעֶו עֶּטְכעֶלְׁש

 נא ןוָׁשְל :ףָא--הֶלֲעַי בֵצְע--רַבִּו הָּמֵח ביִׁשָי ךר--הָנעִמ  ןּופ ןְרֶעיֹוט איֵד ראָפ םיִעָׁשְר איִד דְנּוא ,עֶט
 3 םִוקָמילְכִּב :תַַא עב םיִליִסְכִפּ תָֹּד ביִטיֵּת םיִמָכֲה ּוליִּפַאטְרעֶו רעֶמעֶרָא רעֶד 20 :קיִדַצּםעֶד

 יי יד לו די יה הבא הרשע =
 שר תאוה קדצ תּב וי תחת הא יע 11 :סרעֶּבאָהְּילעֶליִפטאָה רעֶּב
 ז :ןְדאָל םִליִסְּב םלָותֵעָדּרָי םיִמָכֲח יִתְפִׂש :תֶרָכְנ ירא ויי נו א זיִא רֶבֵח ןייַז הָּזַבְּב זיִא
 ? תֶכֲעות :ונוצר םיִרָׁשִיתַּלפְתּו הָוהְי תֹכִֹוְּמםיִעָׁשִר חַבָז יא ְּךיִז טְמְראַּבְרעֶד סאו םעֶד זיִא ליֹואוְז

 /  ןעֶדְדיזועֶריאְרעֶפ 22 :עֶדְנעֶלֶע איִד רעֶּב
 -ֵכאַרְט סאוָו איִד ּוצ ןייֵז טעֶו תֶמֲא דְנּוא דֶסֶח רעֶּבָא ?םעֶטְכעֶלְׁש ןעֶטְבאַרְט םאוָו איִד טיִנ
 איד ןּופ רעֶמְרעוֶו איִד רעֶּבָא ,הֵּוִר זיִא (טייֵּבְרַאנ גְנּוהיִמעֶּב עֶכיִלְטיִא ןיִא 23 :םעֶטּוג ןעֶט
 רעֶּבָא ,םּוטְכייַר רֶעייֵז זיִא םיִמָכַח איד ןּופ ןיֹורְק איד 24 :בנּורעֶניִמ ַא ראָנ טְגְנעֶרְּב ןעֶּפיִל
 - ליִצַמ זיִא תּודֵע ר'תְמֶא ןייֵא 25 :םייקשיראנ רֶעייֵז זיִא םיִנֹוראַנ איִד ןּופ טייקשיראנ איד
 ראַה םעֶד ןּופ טְכְראָפ רעֶד ןיִא 26 :ןעֶניִל טְכאַרְט תּודֵע רעְׁשְלאַפ ַא רעֶּבָא ,תֹוׁשַפְנ
 איד 27 :רעֶדְניִק עֶנייֵז ּוצ גְנּוציִׁשעֶּב ַא ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא ,גְנּורעֶכיִזְרעֶפ עֶקְראַטְׁש ַא זיִא

 ץעֶנ-לעֶביֹורְטְׁש איד ןּופ ןעֶּדְהעֶקּוצּפֶא יִדְּכ ,ןעֶּבעֶל ןּופ לאווק ַא זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְבְראַפ
 אָדטיִנ זיִא סֶע ןעֶו רעֶּבִא ,טְנייֵׁשעֶּב ְּךֶלֶמ רעֶד טְרעֶו קְלאַפ ליִּפ ְּךֶרּוד 28 :טיֹוט םעֶד ןּופ
 ןְראָצ ןייַז טְרעֶנְנעֶלְרעֶד סאוָו רעֶד 29 .:טְׁשֶריִפ םעֶד ּוצ ְּךאָרְּב ַא טְרעוֶו יֹוזַא קְלאַּפ ןייק
 -ׁשיִראַנ עֶנייֵז טְּבעֶהְרעֶד גיִנְראָצ דְניוִוְׁשעֶג טְרעוֶו סאוָו רעֶד רעֶּבָא ,דְנאַטְשְרעֶפ ליִּפ טאָה
 איִדטְליֹופְרעֶפהָאְנַק רעֶּבָא ,שיילַפ םעֶד ןּופ ןעֶּבעֶל םאֶד זיִא ץְראַה םעֶדְנּוזעֶג ַא 80 :טייק
 רעַּבָא ,רעֶפעֶׁשעֶּב ןייז טְרעֶטְסעֶל רעֶד טְקיִרְדְרעֶטְנּוא ןאַמ ןעֶמעֶרָא םעֶד רעֶו 31 :רעֶנייֵּב

 עֶׁשְר רעֶד 82 :םֶהיֵא טְרְהֶע ןעֶניִשְפְראַדעֶּבְטיֹונ םעֶד רעֶּביִא ְּךיִז טְמְראַּבְרעֶד םאָו רעֶד

 ןיִא ּליּפַא ְךיִז טְציִׁשעֶּב קיִדַצ רעֶד רעֶּבָא ,טייקְניִטְכעֶלְׁש עֶנייֵז ןיִא ןעֶסיֹוטְׁשרעֶפ טְףעוֶו
 איד ןעֶׁשיוזְצ זיִא סאו סאָד רעֶּבָא ,הָמְכָח טְהּור ץְראַה גיִדְנעֶטְׁשְרעֶפ ַא ןיִא 38 :טיֹוט ןייַז
 ַא זיִא דניִז רעֶּבָא ,קְלאָפ ַא טְכייֵהְרעֶד טייקְניִטְּבעֶרעֶג 24 :טְנאַקעֶּב (דְלאַּבנ טְרעֶו םיִנּוראַנ
 רעֶּבָא ,טְכעֶנְק ןעֶגּולְק ַא ּוצ זיִא ְּךֶלֶמ ַא ןּופ ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו םאֶד 28 :רעֶקְלעֶפ ּוצ דְנאַש

 :ןעֶמְהעֶׁשְרעֶפ טְכאַמ םאו םעֶד ןעֶנעֶק ןייַז טעֶז ןְראַצ ןייֵז
 ומ לעטיפאק

 םעֶד ףיֹורַאטְנְנעֶרְּב טְראוָו סעֶניִריֹורְמ ַא רעֶּבא ,ןְראָצ םעֶד םּוא טְרָהעֶק רעֶּפְטְנִע עֶבייוִ ַא 1
 איד ןּופ ליֹומ סאָד רעֶּבָא ,טְפאשְנעֶסיוִו איד טּוג טְכאַמ עֶנּולְק איד ןּופ גנּוצ איד 2 :ןְראָצ
 טֶרָא ןעֶכיִלְטיִא ןיִא ןעֶנעֶז ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איד 3 :טייֵקְׁשיִראַנ םיֹורַא טְלעֶוק ּםיִנֹוראַנ
 ןעֶּבעֶל ןּופ םיֹוּב ַא ויִא גְנּוצ עֶטְלייֵהעֶנ ַא 4 :ןעֶמּוג דְנּוא ןעֶּטְכעֶלְׁש םעֶד ףיֹוא טְקּוק רֶע

 טְפְראַוְרעֶּפ ראַנ ַא 5 :טְסייֵג םעֶד ןיִא ְּךאָרְּב ַא זיִא ,טיִמְרעֶד טְמיִרְקְרעֶפ סאָו רעֶד רעֶּבָא
 ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא 6 :גּולְק זיִא ףאָרְטְש טיִה סאו רעֶד רעֶּבָא ,רעֶטאָפ ןייֵז ןּופ רֶסּומ םעֶד
 -עַּב ראָנ זיִא עֶׁשָר םעֶד ןּופ ןעֶמּוקְנייִא םעֶד ןיִא רעֶּבָא ,םּוטְכייֵר רעֶּסיֹורְג ַא זיִא קיִדַצ םעֶד
 ץְראַה םאָד רעֶּבָא ,טְפאַׁשְנעֶסיוִו םיֹוא ןְעייֵרְטְׁש םיִמָכַח איד ןופ ןעֶּפיִל איד 7 :םיִנעֶּביִרְּט
 ניִדְרעוֶוְמּוא עֶנייֵא זיִא םיִעָׁשְר איד ןּופ תֹונָּבְרַק איִד 8 :יֹוזַא טיִנ זיִא םיִנּוראַנ איִד ןּופ
 :ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו ןייַז זיִא עֶניִּטְביִרְפיֹוא איד ןּופ טעֶּבעֶג סאָד רעֶּבָא ,ראַה םעֶד ראָפ טייק

 רעד



 וט ומ ילשמ 101
 -מּוא עֶנייֵא זיִא עֶׁשֵר םעֶד ןּופ געוֶו רעֶד 0  ָבֹשְל עֶר רָֹמ :ם א הָקָדצ ףֶּדַרְמּו עַׁשְר ְךֶרֶד הָוהְי י

 ַא הָוהְי רֶגְנ ןֹוּדַכאַו לֹואְש ;תומִי תחכות אנו 11

 י יי = אה םאָד ראָפ םייקְנירְריִח 2 יזמבח-לֶא ל = וה ץל ב טא א 7 12

 טְּביִל םעֶד טייקְגיִטְכעֶרעֶג ְּךאָנ טְגאָו םאוֶו = ;הֶאֵכְנַחּוה בלִתַבְצַעְבנםיִנְּ בי ַחֵמָׂש בל :ליאָלט

 -עֶגְנָאנ ןעֶנעֶז םירּוסי עֶטְכעֶלְׁש 10 :רֶע = מילְּכ :תֶלוא הָערְי םיליסכ יפו תנדיׁשקַמו ןובָנ בל
 םעֶד טְזאָלְרעֶפ סאָו םעֶד ראַפ (טםייֵרְּב ;תַאְריְּב טעִמיבומ ;דיִמָת הָּתְׁשִמ בל-םיט טו םיִעָר י נְ 16

 ףאָרְטְׁש דְנייַפטאָהסאוָו רעֶד ,געוֶו (ןעֶטּוג) ֶּבָהַאְוקְרָי תַחרֶא בָֹט :ֹוָּב הָמוְהְמּו בֶר רֶצֹואְמ ְָי וד

 סאָד דְנּוא לֹואְׁש רעֶד 11 :ןעֶּבְראַטְׁש טעוֶו שי א 6 א טא עק : ד 2 = :
 : וַכְׁשִמְכ לֵצָע - ;םיִר טיִקָׁשִי םִיַפַא ְךֶראַו 9

 יד ןּבְׁש"לּכִמ טראפ זיִא םנהג הוט רֶא לִסְכּ בָאדח מִי םֶכָה ּב ;הָללְס םיִרָׁשִי ֹכ
 :רעֶדְניִקיְןעֶׁשְנעֶּה איִד ןּופ רעֶצְרעֶה ;ןֶכָל-רְׁשִי הָלובְת ׁשיִאְי 2 הָחְמׂש תֶלְוא .נֹמֶא 1
 לאָז ןעֶמ זַא טיִנ טֶּביִל רעֶטעֶּפְׁש רעֶד 12 הָחְמִׂש :םקָת םִַעוו בֶרֶבּו דו ץיאְב תֹובָׁשֲחמ רַּפֶה ?
 טיִנ ְךיֹוא לי רֶע דנּוא ,ןעֶפאָרְטְׁש םֶהיֵא םיִיָח חַרֵא :םִטדַמ וְתִעְּב רֶבֶדְו ויָפ-הְנַעַמְּב שי 24
 םעֶכיִלְהעֶרְפ ַא 13 :םיִמָכֲח איִד ּוצ ןְהעֶנ םיִאּג תיֵּב !הָּטֶמ ליִאְׁשִמ - יט ןַעְ ןימל ליב ּכְשַמְל ! הָלְּפ על הכ

 ךעֶּבַא רעֶּבֶא םיִנְּפ ןְעֶׁש ַא טְכאַמ ץראה יע נט תמ לא = כח :
 :טיִמעָנ ןעֶּכאָרְּבּוצ ַא זיִא ץְראַה טְּביִרְמ ַעיּבַי םיְִׁשר יּפּו תֲֹעַל הנְִי קיִּדְצ בל :הָדְחִי תַנְתַמ
 יִנעֶסיוִז טְכּוזץִראַה םעֶניִדְנעֶטְשְרעֶפ ַא 1?  ;עֶמְׁשִי םיִקיִדַצ תקִפְתּו װ םִִעָׁשְרִמ הָוהְי קֹוָחָר :תָֹשָר

 םיִנּוראַנ איִד ןּופ ליֹומ סאָד רעֶּבָא ,טְפאַׁש א :םצֶעדְׁשַרְּת הֿבּוט הָעמְׁש םלדרַמׂשְי םיניע-דזָאמ
 עֶלַא 15 :טייֵקְׁשיִראַנ טיִמ ְּךיִז טעֶׁשאַּפ רֶסֹמ עֵרֹופ :ןֶלֶּת םיִמָכֲח בֶרָקְב םיַח תַהכוּת תַעַמְׂש 3
 טְכעֶלְׁש ןעֶנעֶז ןעֶמעֶרָא םעֶד ןּופ געֶט רַפמהוהְיחַאְרִי :בל הָנק תַחכות עֶמושְ ְָּׂפַנ סָאומ 5

 עֶניְִנעֶמְשעֶּב ַא זיִא ץְראַה טּג ַא רעֶּבָא היכל הָמְִּ
 עֶלעֶסיִּב ַא רעֶסעֶּב זיִא סֶע 16 :טייֵצְלְהאָמ

 זט 4

 1 ;ןִשֵל הָָעַמ 0 הזה בֵלייִכְרעֶמ םֶרֶאְל א 2
 רָצֹוא רעֶסיֹורְג ַא איו ,טְכְראָפ-םעֶטאָג טיִמ הָוה-לָא לָג :הָוהְי וזחור ןבווטעְּב דָ 3

 ְךיִשֲעַמ ! : ;הָוד כת וָיָליֵעְּב ְּךְד

 וַצ רעֶסעֶּב זיִא סֶע 17 :םיִנעֶּביִרְטעֶּב ַא טיִמ א עֶש-םנו יהנעבל הָוהְ י לעפ לָּכ :יִתֹבׁשִחַמ
 ו

 -ֵּביִל טיִמ טיֹורְק ןּופ טייֵצְלְהאָמ ַא ןעֶּבאָה :הרָקָ אֵל דיל די בֵליִּהַבנילְּכ הָוהְי תַבֵֹוְּת :הָעָר ה
 :טְפאַׁשְדְנייַפטיִמ םקָא ןעֶטעֶפַאאיוִוטְּפאַש

 טְליִּטְׁש ןְראָצ ןייַז טְרעֶנְנעֶלְרעֶפ סאָו רעֶד רעֶּבָא ,גירק ןָא טְצייֵר ןאַמ רעֶניִדְנְראָצ ַא 8
 רעֶד רעֶּבָא ,רעֶנְרעֶד ןּופ םיֹוצ ַא איו יֹוזַא ָךייֵלְג זיִא ןעֶליֹופ םעֶד ןּופ געדֶו רעֶד 19 :נירק ַא
 טֶעייֵרְפְרעֶד ןְהּוז רעֶגּולְק ַא 20 :געוֶו רעֶנעֶטעֶרְעֶנ ַא אי זיִא עֶגיִטְכיִרְפיֹוא איד ןּופ געדֶו
 הָחְמֹׂש ַא זיִאטייֵקְׁשיִראַנ 21 :רעֶטּומ עֶנייַז הֶזַבְמ זיִאׁשְנעֶמ רעֶׁשיִראַנַא רעֶּבָא ,רעֶטאָפ םעֶד
 םעֶד ףיֹוא טְהעֶנ ׁשְנעֶמ רעֶניִדְנעֶטְׁשְרעֶפ ַא רעֶּבָא ,דְנאַטְׁשְרעֶפ ןייק טאָה סאָו םעֶד ּוצ

 ,טיִנ ְךיִז טאָרעֶּב ןעֶמ לייוו טְרעֶטְׁשְרעֶפ ןעֶרעוֶו ןעֶקְנאַדעֶג איִד 22 :געֶו ןעֶניִטְכיִרְפיֹוא
 רעֶפְטְנֶע איִד ָּךְרּוד הָחְמִׂש ַא טאָה ׁשְנעֶמַא 23 :םזיַק ַאאייֵז ןעֶּבאָה תֹוצִע עֶליִפ ָּךְרּוד רעֶּבָא
 ןעֶּבעֶל ןּופ געוֶו רעֶד 24 :סִֶע זיִא טּוג איז ָא טייֵצ רעֶד ןיִא טְראָה ַא דְנּוא ,ליֹומ ןייַז ןּופ
 סאוָו געוֶו םעֶד ןּופ ןעֶרְהעֶקְּפָא לאָז רֶע יֵדַּכ ,ןעֶבּולְק םעֶד ראַפ ןעֶּביֹוא ןּופ טייֵרְּבעֶגְנָא זיִא
 רעֶּבָא ,ןעֶמייֵרְפיֹוא ראַה רעֶד טּוהְט הָוֲאַנ יֵלֵעַּב איִד ןּופ זיֹוה סאָד 25 :לֹואְׁש םעֶד ּוצ טְנייַנ
 -בעֶלְׁש םעֶד ןּופ ןעֶקְנאַדעֶנ איד 26 } עֶלעֶטְׁשְפיֹוא רֶע טּוהַמ הָנָמְלִא איד ןּופ ץעֶנעֶרְג איד
 איז יֹוזַא ןעֶנעֶז ןעֶקְנאַדעֶג עֶנייֵר רעֶּבָא ,ראַה םעֶד ראָפ ָפ טייקְניִדְריַמּוא ג עני ןעֶנעֶד ןעֶט
 רעֶד רעֶּבָא ,זיֹוה ןעֶנייֵא ןייַז טְּביִרְטעֶּב ןעֶניוִועֶג ּוצ גיִצייַג זיִא סאָו רעֶד 27 :רעֶטְרעֶו עֶסיֵז
 -ָמְנָע ּוצ איו טְכאַרְט קיִדַצ םעֶד ןּופ ץְראַה סאָד 28 :ןעֶּבעֶל טעֶד תֹונָתמ דְנייַפ טאָה סאָו
 טְרעֶטייווְרעֶד ראַה רעֶד 29 :םעֶטְכעֶלְׁש (ראָגנ טעֶריִעַׁשְר איִד ןּופ ליומ םאָד רעֶּבָא ,ןְרעֶפ
 -ָכייֵלְרעֶד איד 30 :רֶע טְרעֶהְרעֶד םיִקיִדַצ איד ןּופ טעֶּבעֶג סאָד רעֶּבָא ,םיִעֵׁשְר איד ןּופ ְךיִ
 :רעֶנייַּב אוָד טעֶפטְכאַמ הָרּוׂשִּב עֶטּוג ַא דְנּוא ,ץֶראַה סאָד ןֶעייֵרְפְרעֶד ןעֶניֹוא איד ןּופ גנּוט
 :םיִמָכַח איִדְועֶׁשיוִוְצ ןעֶּבייֵלְּב טעֶֶוְןעֶּבעֶל ןּופ דייֵרְפאָרְטְׁש איִדּוצ טְרעֶה סאו רֶעיֹואסאָד 1
 סאו רעֶד רעֶּבָא ,עֶלעֶז עֶנעֶנייֵא עֶנייַז טְסּואיִמְרעֶפ רעֶד רֶסּומ טְפְראַוְרעֶפ סאָו רעד 2
 םעֶד ןּופ טְכְראָפ איד 33 :ץְראַה (גיִדְנעֶטְׁשְרעֶפנ ַא ְּךיִז טְפאַׁש דייֵרְפאָרְטְׁש רעֶד ּוצ טְרעֶה
 :הָוָנֲע זיִא דֹובָּכ םעֶד ראָפ דְנּוא ,הָמְכָח ןּופ רָסּומ רעֶד זיִא ראַה

 זמ לעטיפאק
 :ראַה םּופ זיִא גְנּוצ רעד ןּופ רעֶּפְטְנֶע איִד רעֶּבָא ׁשְנעֶמ םּופ זיִא ץְראַה םּופ גְנּוטְכיִרַנָא איד 1

 טּוהְט ראַה רעֶד רעֶּבָא ,ןעֶניֹוא עֶנעֶנייֵא עֶנייז ןיֵא ןייַר ןעֶנעֶז שְנעֶמ ם עד ןּופ ןעֶנעֶו עַלַא
 תֹובָׁשֲחַמ עֶנייַד ןעֶלעוֶויֹוזַאםיִׂשֲעַמ עֶנייֵד += םעֶד ףיֹוא רעֶנְלעֶו 3 :רעֶטְפייֵג איד ןעֶנעֶו
 ליִפַא ,אֹוי ,ןעֶנעוֶו טעֶנייֵז ןּופ ןעֶּפאַׁשעֶּב םעֶלַא טאָה ראַה רעֶד 4 = טְגיִטְסעֶפעֶּב
 -ְגיִדְרעֶוְמּוא עֶנייֵא ויִא ץְראַה עֶצְלאָטְׁש םעֶכיִלְטיִא 5 :נאָט ןעֶטְכעֶלׁש םעֶד ּוצ עֶׁשָר םעֶד
 טיִנ ְךאָד רֶע טעוֶו ,דְנאַה איִד ןְרעֶדְנַא םעֶד טעֶנ רעֶנייֵא עֶׁשְטאָה ,ראַה םעֶד ראַּפ טייק

 בירלושמוא
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 ילשמ |
 תֶמֶא דְנּוא דֶסֶח ָּךְרּוד 6 :ןייז גיִדְלּוׁשְמּוא
 ךרּוד דְנּוא ,ןעֶּבעֶגְרעֶפ ְניִז איִד טְרעוֶו

 םעֶד ןּופ ּפָא ןעֶמ טְרְהעֶק טְכְראָפ םעֶטאָג
 זיִא געוֶו סְנעֶׁשְנעֶמ ַא ןעוֶו 7 :ןעֶטְּכעֶלְׁש
 םעֶו יֹוזַא ראַה םעֶד ּוצ גיִלעֶפעֶנְליֹואוְו
 ןעֶלעֶו דְנייַפ עֶנייֵז ּוליִּפַא זַא ןעֶבאַמ רֶע
 רעֶסעֶּב זיִא םִע 8 :ןעֶּבאָה םֹולָׁש םֶהיֵא טיִמ
 טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג טיִמ עֶלעֶסיִּב ַא ןעֶּבאָה ּוצ
 :טָּפְׁשִמ ןְהֶא תֹואּובת ליִפ ןעֶּבאָה ּוצ איוז
 ןייז םיֹוא טְכאַרְט ץראַה םֶנעֶׁשְנעֶמ ַא 9
 -ָנָאטּוהְמ ראַה רעֶד רעֶּבֶא ,געוֶו םעֶנעֶגייֵא
 אייַרעֶגאָז-רֶהאֹוְו 10 :טיִרְׁש עֶנייֵז ןעֶמייֵרְּב

 ןייַז ,ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ ןעֶּפיִל איִד ףיֹוא זיִא
 :טָּפְׁשִמ םעֶד ןיִא ןעֶשְלאַפ טיִנ טּוהְמ ליֹומ

 1109 וי ומ
 ? תִֹצרִּב :עֶרַמ רוס הָוהְי תֵאְרִיִבּו וע רַּפְכִי תֶמָאְו דֶמָחְּב
 8 טַעָמ בִֹט ווְתִא םָלְׁשי ווָכיֲ--םֵג ׁשיִאדיִכְַּד הָוהְי
 9 בֵׁשֲחְי םֶרָא בל :טָּפְׁשִמ אֵלְּב תֹואּובָּת בֶרֵמ הָקָדְצִּב

 'טֶּפְׁשִמְב ְךְלְמייִתְפׂשילעוםֶסַק :ודעַצ ןיִכָ הָוהו כד
 ו ילּכ ּהֵׂשֲעַמ הָוהיִל טּפְׁשִמ אמו! םֶלַּפ :ויפילַעְמִי אָל
 וכי הקָדְצִביִּכ עַׁשָר תָֹׂשָע םיִכָלְמ תַבְנוּת :םיִכייְַַא
 13 { בֶהֶאְי םיִרָׁשְי רֵּבדְו קָרְציתְּפׂש םיִכָלְמ ןֹוָצְר !אֵַּּכ
  יינְפירואְּב ּהָנרּפַכְי םָכָח שיִאְו תֶומייִכֲאַלמ ְךְמיִתַמֲח
 8 בֹוטיהַמ הָמְכַח-הֹק :ׁשֹוקְלמ בָעְכ ונצְרוםּיַח ּךֶלֶמ
 וד רּוָס םיִרָשְי תַלְמְמ :ףֵסֶּכִמ רָהְבִנ הֶניִּב תֹנקּוץיִרְחִמ
 8 יפו ןואָג רֶבָׁש-יְּפִל * .כְרַּד ר ֹושְפַנ רמוׁש עֶרמ
 פ ללָׁש קֹּלַחַמ םיינע-תֶא חּוד-לַּפְש בֹוט :ַחוד בג ןולָׁשּכ
 כ הָוהיֵּב ַחְטֹובּו בֹוט-אָצְמִי רֶבּדְילַע ליִּכְׂשַמ :םוֶאנ-תֶא
 1 ;חקָל ףֶסֹ םִימָפׁש קָָמי ןובָנ ָרְִּי בֶלַכֲחַל :ויָרׁשַא
 נ םֶכָה בל :תֶלָוִא םיִלוֲא ךפומו וילָעְּב לָכָׂש םיִיָח רוקְמ
 4 ירא ׁשֵבַד-ףיצ ! הֵקָל ףיִסי וְתְפׂשלעֶו ּודיּפ ליִּכְׂשִי
 הכ יינְפל רֶׁשָי ּךֶרֶּדׁשֵי : םֶצְעְלאַּפרמּו ׁשֶפְנִל קֹותְמ םַעָנ

 26 בָא הָלְמִע לַמָע ׁשֵפָנ :תֶוָמיְִרד ּהָתיִרֲַאְו ׁשיא
 יז ׁשֵאְּכ ווהְפְׂש-לעְו הָעָר הָרֹּכ לַעַילּב ׁשיִא :ּוריִפ ויָלָע
 28 +ףילַא דיִרְפַמ נר ןֹוָמ חַּלַׁשְי תֹוכְפְהַּת ׁשיִא :תֶבֶרֶצ
 4 הָצע ;בוטיאָל ְךֶרָּב ֹוּכיִלִהְו ודֵער הָּתִפְי סֶמֶח ׁשיִא
 1 ןרֶרָמָע :הָעְר הָלּכ ותָפְש ץֶרֶק תיִקְּפְהַּת בֶׂשחַל וי
 פג םםִיַפָא ְךֶרָא בו :אָמַת הָקָדְצ ֶרָדְּב הָביׂש תֶרֶאְפּת

 ָךֹוַה 5 = = + 'ק עת" = ,* 2 הק = : : 33 לרֹונַה-תֶא למי קיִחַּב :ריע דכלַמ ֹוחּורְּב לשמּו רוָּבִנִמ דעּב לֶהּוטִׁש .ןייַז טְרעֶו טייִקְגיִטְכעֶרעֶג

 יָָשמ-לְּכ ההימו = ןלעֶו ןעֶּפיִל עַטְכעֶרעֶג 13 !טְגיִשְסעֶפ
 ז םאוָו רעֶד דְנּוא םיִכָלְמ ןּופ ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו
 ;ּביִל רֶע טאָה םעֶד טייקְגיִטְראַפְטְכעֶר טעֶר
 איו יֹוזַא זיִא ְּךֶלֶמ ַא ןּופ ןְראָצ רעֶד 4
 ;ןעֶטעֶּבְרעֶּביִא םֶהיֵא טיִמ ְּךיִז טּוהְט ׁשְנעֶמ רעֶנּולְק ַא רעֶּבָא ,טיֹוט םעֶד ןּופ םיִחּולְׁש איִד
 יֹוזַא זיִא ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו ןייַז דְנּוא ,ןעֶּבעל זיִא ָּךַלֶמ םעֶד ןופ םיִנָּפ ןעֶניְּכיל םעֶד ןיִא 8
 איו רעֶמעֶּב ליפ זיִא הָמָּכָח ןעֶפיֹוקּוצְנֶא ְּךיִז 16 :ןעֶגעֶר-טעֶּפׁש ַא ןּופ ןעֶקְלאָו רעֶד איז
 רעֶד 17 :רעֶּבְליִז עֶטְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא סאָד איו דְנאַּטְׁשְרעֶפ ןעֶפיֹוקּוצְנֶא ְךיִז דנּוא ,דְלאָגְנייַפ
 טיִה סאו רעֶד דְנּוא ,ןעֶּטְכעֶלְׁש םעֶד ןּופ ןעֶרְהעֶקּוצִּפֶא זיִא עֶניִטְראַפְטְכעֶר איִד ןּופ געוֶו
 ַא ראַפ טיִמעֶג ךיֹוה ַא דְנּוא ;ְךאָרְּב ַא ראַפ זיִא טייֵהְצְלאָטְׁש 18 :געוֶו ןייֵז טיִה עֶלעֶז עֶנייֵז
 איו ,עֶגיִּטיִמעֶד איִד טיִמ טיִמעֶנ גיִרעֶדיִנ ַא ןעֶּבאָה ּוצ רעֶסעֶּב זיִא םִע 19 :2ְנּולְכיֹורְטְׁש
 -עֶג ְּךאַז ַא רעֶּביִא ְּךאָנ טְגיִלְק סאָוָו רעד 0 :עֶצְלאָטְׁש איִד טיִמ ּביֹור-קאַז ןעֶלייֵטּוצְסיֹוא
 ּוצ 21 :טְׁשְנעֶּבעֶג זיִא רעֶד ראַה םעֶד ףיֹוא ָּךיִז טְרעֶכיִזְרעֶּפ סאָו רעֶד דְנּוא ,םעֶּוג טְניִּפ
 טייֵקְסיִז איִד דְנּוא ,רעֶגיִדְנעֶטְׁשְרעֶּפ ַא ןעֶפּור ןעֶמ טעֶו םעֶד ץְראַה גּולְק ַא טאָה םאוָו ּםעֶד
 ,לָכֵׂש טאָה םאָו רעֶד זיִא ןעֶּבעֶל ןופ לאַוְק ַא 22 :גָנּונְרעֶל טְרְהעֶמְרעֶּפ ןעֶּפיִל איד ןּופ
 גּולְקטְכאַמ םֶכָח ַא ןּופ ץְראַה םאָד 23 :טייֵקְׁשיִראַנ זיִא םיִנּוראַנ איִד ןּופ רָסּומ רעֶד רעֶּבָא
 ןופ טייקְסיִז איד איז יֹוזַא 24 :גְנּונְרעֶל רֶע טְרְהעֶמְרעֶפ ןעֶּפיִל עֶנייֵז ףיֹוא דְנּוא ,ליֹומ ןייַז
 איִד ּוצ גְנּולייַה ַא דְנּוא ׁשֶפֶנ םעֶד זצ טייקְסיִז ַא זיִא יֹוזַא ,רעֶטְרעוֶו עֶכיֵלְּביִל ןעֶנעֶז ּגיִנאָה
 ,שְנעֶמ םעֶד ראַפ ןייַז ּוצ גיטְראַּפְטְּכעֶר טְנייֵׁש םאִוָו געוֶו ַא ןעֶדְנאַהְרעֶפ זיִא סֶע 28 :רעֶנייֵּב
 טייֵּבְרַא טעֶטייֵּבְרַא סאוָו רעֶד 26 :טיֹוט םעֶד ּוצ געוֶו רעֶד זיִא ןּופְרעֶד דְנֶע סאָד רעֶּבָא
 םיֹואטְּבּורְגׁשְנעֶמ רעֶטְכעֶלְׁש ַא 27 :ּוצְרעֶד םֶהיֵא טְניִטעֶנ ליֹומ ןייז ןיִראָו ,ןיילַא ְּךיִז ראַפ
 -ךעֶפ ַא 28 :רֶעייֵפ גיִדְנעֶנעֶרְּב ַא איו יֹּוזַא ןעֶּפיִל עֶנייֵז ףיֹוא זיִא םִע דִנּוא ,םעֶטְּכעֶלְׁש
 :עֶדָנייַרְפ עֶטְסעֶּב איִד טייֵׁשּוצ רעֶמיֹורְנייֵא ןייֵא דְנּוא ,גירק ןָא טְצייֵר ׁשְנעֶמ רעֶטְרְהעֶק
 סאוָו געזז ַא ףיֹוא םֶהיֵא טְרְהיִּפ רֶע דְנּוא ,רָבֵח ןייז טעֶרְרעֶּביִא ׁשְנעֶמ רעֶׁשיִרעֶּביֹור ַא 9
 רֶע ,ןעֶכאַז עֶטְרְהעֶקְרעֶפ ןעֶמְכאַרְטּוצְסיֹוא יֵדְּכ ןעֶניֹוא עֶנייֵז ּוצ טְכאַמ רֶע 80 :םּוג טיִנ זיִא
 רעֶמְלֶע ְעיֹורְג איד 1 :עֶטְכעֶלְׁש םאָד רֶע טְנעֶלְרעֶפ יוזַא דְנּוא ןעֶּפיִל עֶנייֵז ןעֶמאַזּוצ טְסייֵּב

 זיִא םִע 39 :טייקְניִטְכעֶרעֶנ ןּופ געוֶו םעֶד ףיֹוא ְּךיִז טְניִפעֶג רֶע ןעוֶו ,ןיֹורְק עֶנְהעֶׁש ַא זיִא
 ןייַז רעֶּביִא טְגיִטְלעוֶועֶג ּסאוָו רעֶנייֵא דְנּוא ,רֹוּבִנ ַא איוִו רעֶגיִטיִמְגְנאַל ַא ןייַז ּוצ רעֶּמעֶּב
 -ךאוָועֶג לֶרֹוג סאָד טְרעוֶו םיֹוׁש םעֶד ןיִא 32 :םאָטְׁש ַא ןייַא טְמעֶנ סאָָו רעֶד איו טיִמעֶב
 :טָּפְׁשִמ םעֶצְנאַג ןייַז זיִא ראַה םעֶד ןּופ רעֶּבָא ,ןעֶּפ

 זי לעטיפאק
 ּוצ רעֶדייֵא םֹולָׁש טיִמ טיֹורְּב ןעֶקּורְט לעֶקיִטְׁש ַא ןעֶסֶע ּוצ רעֶסעֶּב זיִא םִע 1
 טעוֶו טְּכעֶנְק רעֶנּולְק ַא 2 :טיִמָרעֶד גיִרְק דְנּוא םיִחּובְז טיִמ לּופ זיֹוה ַא ןעֶּבאָה

 ןעגיטלעוועג

 ןעֶנעֶז ןעֶלאָׁשְנאַוָו דְנּוא גאוָו עֶטְכעֶר ַא 1
 רעֶנייֵטְׁש טְביוִועֶג עֶלַא ,ראַה םעֶד ןּופ
 :םיִׂשֲעַמ עֶנייֵז ןעֶנעֶז לעֶטייֵּב םעֶד ןּופ

 ראַפ טייקְגיִדְרעוֶוְמּוא עֶנייַא זיִא םָע 2
 ָךְרּוד ןיִראוָו ,ןּוהְט ּוצ ּםעֶטְּכעֶלְׁש םיִּכָלִמ

 ֹי

 9 א רָכָע :יִרייְַּבו אָקָמ תַיַבמ ּהָב-הְולַשְו הָבֵרֲח תַּפ בֹוט
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 ןְהּוז ןעֶטְמעֶׁשְרעֶּפ ַא רעֶּביִא ןעֶגיִטְלעֶועֶג :הָלֲהִנ קֶלחַי םיחַא ְךֹתְבו טי ָשְמִי ליִכְׂשִמ

 -ְםיֹוא רֶע טּוהְמ רעֶדיִרְּב איִד ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא ביִשְק קא א הוהְי תָֹּכל = בֵהְוק ריִכְו ףֶק כל 6 4
 ִש = 4 ; : ז -:- 4 3 נב יִנְּב םיִנֵקָז תֶרֶטִע ;ח וקְָי אֵל דאְל ַחְמֶׂש ּוהָׁשֹע 6 לעֶגיִשיץְלעֶמְׁש רעֶד 3 :הָלֲחַנ איד ןעֶלייֵמ השרת של מקץ

 ןעֶביֹוא-רֶעייֵפ רעֶד דְנּוא ,רעֶּבְליִז ראַפ זיִא הא רֶתָי תַפׂש לֶבִָל הָואָזאַל :םֶתֹובֲא םִִנְב תֶרֶאְּמִתְו
 איד טְפיִרְּפ ראַה רעֶד רעֶּבֶא ,דְלאָג ראַפ ָאו לעב ְב חֹשַה ןַחְדִבָא :רקׁשתפְׂש ביִרָנְלייֵּכ 8
 טְמעֶנְרעֶּפ רעֶטְכעֶלְׁש רעֶד 4 :רעֶצְרעֶה הָנֹׂשְוהָתַהַאׁשֵּקִכְמ עַשְפיהְּפַכְמ :ליִּכ הע פי שאל :
 טְגייַנ רעֶגְניִל ַא דְנּוא ,ןעֶּפיִל עֶטְכעֶרעֶגְמּוא למְכ ןיִכִמְב ײר תַָּת :ףֶלֵא דיִרְפִמ רּבָרְב י

 = : : : : : וי: ש1 5! ב"ח ְשִיי זְכַא ְךא א = ערי ירא :רָאכ

 א 7 יי יג טי ר יא תַהָּת הָעָר ביִׁשֵמ : יִּתַ ָאְּב ליטְכילַאְ שיִאְב ליִכָׁש בַה
 טְרעֶטְסעֶל ןעֶמעֶרָא ןייַא ןּופ טעֶּפְׁש םאִװו  ןוהָמ תוׁשאֹר םִיַמ רשי :תיִּבִמ הָעְר ׁש מת הָבֹוט 4
 ?ָנְתַה ְךיִז טייֵרְפ סאוָו רעֶד דְנּוא ,רעֶפעֶׁשעֶּב ןייַז  יִדצציִׁשְרמּו עֶׁשֶר קיִדְצִמ :ׁשְּמִנ טִרָה עֵלָנְתִה ינְפֹלְו ומ

 -עֶנְמּוא טיִנ טעוֶו קיִלְנְמּוא ןייֵא רעֶּביִא  'ליִמְּכייְּב רחְמ החהִמִל :םֶהינְׁש-םֵג הָוהְי תַבֶֹּת 6
 עֶמְלַא ןּופ ןיֹורְק איד6 ;ןעֶּבייֵלְּב טְפאָרְטְׁש הרצל חֶאְו עֶרְד בה א תַעילְְּב ;ןיָא-בָלְו הָמ נְכָח תל 17

 איד דְנּוא ,רעדניק םירעֶדְניִק ויִא טול == :והנר פל פב ףכ עק םלייִסַ הא :ֵלָי
 דוד ר רזי

 ןרעׁטְֶעעֶריזיא רעֶדנקןּופ טייקנהעֶׁש בל טי 0
 מ הָצַמ בַהֹאֹע טשפ רהא 1

 1 די :הָעְרְב לּפִ ונוׁשְִּב ךְֵּו ביִטדאָצמי אָל בָל 21
 םֶהעֶנעֶגְנָא טיִנ ןעֶנעֶז רעֶטְרעוֶו עֶנְהעֶׁש 7 בֶעַחַמַׂש בל :לבָנ יִבָא חַמׂשִי אֵלְו וִל הָניִתְל ליִסָּכ
 ַא וצ ּםיִל עֶׁשְלאַפ א ןֵּבִׁש-לָּבִמ וראַנ ַא ּוצ חי עשר קַּחַמ דַחָׁש :םֶרָנישַּביְת הֶאֵכְנ ַחּורְו הָהנ

 ןְהעֶׁשַא זיִא ןייֵטְׁש-לעדֶע ןייֵא 8 :טְׁשְריִפ = ליטכןעעו  הָמָכָח ןיבמ יןפ-תֶא ּטְּפְׁשִמ תוחְרֶא תֹוַּהְל 4
 טאָהּסאָוםעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איד ןיִא קְנעֶׁשעֶג םגיתרל לו ליִסְכ ןֵּב באל סעַּכ ;ץרָאדהצקב 2

 לג ןיִַא ְךיִ טְרהעֶק רֶע ּואְחַא ,םִע = דשח ּוֵשָיל שֶב הל בשר קדש =
 טֶכּוז דֶניִז ַאּוצ טְקעֶד סאָו רעֶד 9 :רֶע יי - '" א ן :
 איֵדטְנאָמְרעֶד סאוָו רעֶד רעֶּבָא ,טְפאַׁשְּביִל טא ,,.ןזא עא לא
 ּוצ 10 :דְנייֵרְפ עֶטְסעֶּב איִד טייֵׁש רעֶד ְּךאַז = ץַּפֲי--אל :עֶלְֵתִי הָיִשּות--לֶכִּב דר נט האל :

 ןְעייֵרְׁשְנָא םאָד זיִא ןעֶניִדְנעֶטְׁשְרעֶפ ַא אָבעָׁשְראוַבְּב :יִבִל תל תבא יֿכ הָנבְתַב ליִסָכ
 :ראַנ ַא ּוצ געֶלְׁש טְרעֶדְנּוד איוִו רֶהעָמ

 -עֶנ ּםֶהיֵא ּוצ טְרעוֶו רעֶּביִראָד ,טייקְניִנעֶּפְׁשְרעֶדיוִו ראָנ טְכּוז ׁשְנעֶמ רעֶטְכעֶלְׁש רעֶד 1
 ַא ןעֶנְנעֶגעֶּב ּוצ ןאַמ ַא ראַפ רעֶסעֶּב זיִא סֶע 12 :ַחיִלָׁש רעֶניִדְמעֶראַּבְרעֶדְנּוא ןייֵא טקיִש
 םאוָו רעֶד 18 :טייֵקְשיראַנ עֶנייַז ןיִא ראַנ ַא איו ,ןעֶגְנּוי עֶנייֵז ןּופ טְּביֹורעֶּב זיִא סאָו רעֶּב
 ןּוהְטעֶנְּפָא טיִנ זיֹוה ןייַז ןּופ טבע סאָד טעוֶו ,םעֶטּוג ראַפ סבא קיַרּוצ טְרְהעֶק
 ,רעֶסאַַו סיֹורַא טְזאָל סאוָו רעֶנייֵא איוִו יֹוזַא זיִא טייֵרְטְש ןּופ ּביֹוהְנָא רעֶד 14 :ןעֶרעֶו
 -עֶנ טְכאַמ םאו רעֶד 15 :םֶהיֵא זאָלְראַפ טְקעֶלְּפְטְנַא טְרעוֶו גירק רעֶד רעֶדייֵא ,רעֶּביִראָד
 טייֵקְגיִדְריוִוְמּוא עֶנייֵא ןעֶנעֶז עֶרייֵּב אייֵז ,קיִדַצ םעֶד טְניִדְלּוׁשעֶּב דְנּוא עֶׁשָר םעֶד טְכעֶר
 ןעוֶו ,ראַנ א ןּופ דְנאַה איִד ןיִא הָמְכָח ןּופ זיירְּפְפיֹוק רעֶד זיִא סאוָוְראַפ 16 :ראַה םעֶד ראָפ
 רעֶדּורְּב ַא רעֶּבֶא ,טייֵצ רעֶדעֶי ּוצ טְּביִל דְנייֵרְפַא 17 ?ץְראַה ק ּוצְרעֶד טיִנ טאָה רֶע
 תַעיֵקְּת טעֶנ דְנאַטְׁשְרעֶּפ ןייק טאָהסאָו ׁשְנעֶמ ַא 18 :ןעֶראוָועֶג ןעֶריֹוּבעֶג הָרֶצ רעֶד ּוצ זיִא
 טאָה רעֶד ןעֶניִדְניִז ּוצ טְּביִל סאוָו רעֶד 19 :רֶבֵח ןייַז ראַפ בֵרָע ןייֵא טְרעוֶו רֶע דְנּוא .םַּב
 טְמיִרְקְרעֶפ ַא 20 :ְּךאָרְּב ַא טְכּוז רֶעיִט עֶנייֵז א סאוָו רעֶד = א ןעֶניִרְק ּוצ ביִל
 -בעֶלְׁש ןיִא ןייַרַא טְלאַפ גְנּוצ עֶנייַז טְרְהעֶקְרעֶפ סאו רעֶד דְנּוא ,םעֶטּוג ןייק טְניִּפעֶג ץֶראַה
 ןּופ רעֶטאַּפ רעֶד דְנּוא ,טייקְניִריֹורְמ ַא רֶע זיִא םעֶד ּוצ ראַנ ַא ליע סאוָו רעֶד 21 :ןעֶמ
 יִּביִרְטעֶּב ַא רעֶּבָא ,ןיִציִדעֶמ ַא ּוצ טּוג טּוהְט ץְראַה בעיל ַא 22 :טיִנ ְּךיִז טייַרְפ ראַנ ַא
 ,םעֶזּוּב םעֶד ןּופ דַחֹׂש םיֹורַא טְמעֶנ עֶׁשָר רעֶד 23 :רעֶנייֵּב איִד טְנעֶקיִרְטְרעֶפ טיִמעֶנ םעֶט
 הָמָכָח זיִא ןעֶניִדְנעֶטְׁשְרעֶפ םעֶד ןּופ םיִנָּפ םעֶד ראַפ = טָּפְׁשִמ ןּופ געדו םעד ןעֶנייצְּפֶאיְּ
 ןְהּוז רעְׁשיִראַנ ַא 25 :דֶרֶע רעֶד ןּופ קֶע םעֶד ןיֵא ןעֶנעֶז ראַנ םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד רעֶּבָא
 :ןעֶריֹוּבעֶנ םֶהיֵאטאָהסאָו רֶהיֵאּוצ טייֵקְרעֶטיִּב ַא דְנּוא ,רעֶטאָפ ןייַז ּוצ םיִנְרעֶגְרֶע ןייַא זיִא
 רֶהעֶמ ןעֶטְׁשְריִפ איִד ןעֶנאַלְׁש ּוצ רעֶדָא ,טּונ טיֵנ זיִא ןעֶּפאָרְטְׁש ּוצ קיִדַצ םעֶד = 26
 טְפאַׁשְנעֶסיֹוִו טְסייוֵו רעֶד רעֶטְרעֶֶו עֶנייַז קירּוצ טְלאַה םִע רעֶֶז 27 :טְכעֶר זיִא סֶע איו
 ראַנ ַא ןעֶו ּוליִפַא 28 :ןאַמ רעֶניִדְנעֶטְׁשְרעֶפ ַא זיִא טיִמעֶנ רֶעייֵט ַא טאָה סאו רעֶד דְנּוא
 טְרעוֶו ןעֶּפיִל עֶניוַז טְסיִלְׁשְרעֶפסאוָו רעֶד דְנּוא ,םָכָח ַא ראַפ טְנעֶכעֶרעֶג רֶע מרע טְגייַדְׁש
 :שְנעֶמ ןעֶניִדְנעֶטְׁשְרעֶפ ַא ראַפ ןעֶטְלאַהעֶנ

 חי לעטיפאק
 איד ןּופ הָצֵע רעֶכיִלְטיִא ןיִא רעֶּבָא ,ןעֶדייֵׁשּוצִּפָא ְּךיִז שְנעֶמ ַא טְכּוז גְנּוטְסּולְג איֵד ָּךְרּוד 1
 טְרֶעייֵנ ,דְנאַטְשְרעֶפ םּוצ ןעֶנְנאַלְרעֶפ ןייק טאָה ראַנ רעֶד 2 :ןייֵרַא ְּךיִז רֶע טְׁשיִמ עֶנּולַק

 טֶמּוק יֹוזַא ,טְמּוק עַׁשָר רעֶד ןעֶו 3 :ץֶראַה ןייַז ןּופ -גנּוקע לֶּפְטְנַא רעֶד ןיִא
 טימ



 ילשמ
 ְךיֹוא דְנאַׁש רעֶד טיִמ דְנּוא ,דְנאַׁש םֶהיֵא טיִמ
 םיִנעֶׁשְנעֶמ ַא ןּופ רעֶטְרעוֶו איד 4 :הָּפְרָח ַא
 דְנּוא ,רעֶסאַו עַפיִט איז יֹוזַא ןעֶנעֶז ליֹומ
 -יֵלפ ַא איו יֹוזַא הָמְכָח איִד ןּופ לאוַוְק רעֶד
 ןעֶמ זַא םּוג טיִנ זיִא םִע 5 :ְךייִט רעֶדְנעֶס

 יִדְּכ ,עֶׁשָר םעֶד ןּופ םיִנָּפ םאָד ןעֶמעֶגְנָא לאָז
 :טָּפְׁשִמ םעֶד ןיִא קיִדַצ םעֶד ןעֶנייֵנּוצְּפֶא
 ,טייֵרְטְׁש םּוצ ןעֶמּוק ראַנַא ןּופ ןעֶּפיִל איד 6
 םאָד? :אייֵרעֶנעֶלְׁש ּוצ טְפּור ליֹומ ןייז דְנֹוא
 דנוא ,בְנּונְליִטְרעֶפ עֶנייֵז זיִא ראַנ ַא ןּופ ליֹומ

 ןייז ראַפ גְנולְכיֹורְמְׁש א ןעֶנעֶז ןעֶּפיִל עֶנייֵז
 ךלֹוד ַא ןּופ רעֶטְרעוֶו איֵד 8 :שָפָנ ןעֶנייֵא

 104 ומי חי

 4 שיִאייפ יִרְבּד םיִּקְמִע םִיַמ :!הָּפְרָח ןוִלְק-םעֶו וּוּב-נ
 ה תַָֹהְל באל עֶׁשְרינְּפ תֵאְׂש :הָמְכָח רוָקָמ עב לח
 5 תֹומלֲהמל וי בירב ּואָבָי ליִסְכיֵתְפִׂש שב קיד
 { יִרְבּד :יׁשְּפִנ ׁשֶקּומ ווָתְפְׂשּו ;וק"הְּתחִמ ליסכ י יֵּפ !אָרָקִי
 9 הָּפַרְתִמ םּג ;ןמב-יררה ורְרִי םֶהָו םיִמָהַלְתִמְּכ נג
  וָע-לּדְִמ ; תיִחְׁשַמ לַעְבָל אוד חֶא ֹוְּכאַלְמִב
 ג יָלִע תירק ריִׁשָע ןוֵה :םֶנְְַׂו קיִּדִצ ץיורָיְּב הָוהְי םֵׁש
 ן2 שיאיבל ּהַבני .רָבָׁשיינְפִל תְכְשַמְּ הָבָנְׂשִנ הָמֹוחְכּ
 13 -איה תל עַמְׁשִי םֶרָמְּב רֶבָּד ביִׁשִמ :הָונע רֹובָכ ינפִו
 14 יִמ האב ַחּורָו והָלֲחמ לֵּכלַבְי ׁשיִא ַהיֵר :הָּמלְכּו ט
 8 :תַעָּדישִּקִבְּת םיִמָכֲח ןְוֶאְו תעָּדיהְנקִי ןֹובָנ בל :הָנִאָׂשִי
 1* ןֹוָׁשאֹרָה קיֵּדַצ !ינְחנַי םיִלֹודְנ נו וִל ביר םֶדָא ןָּתִמ
 18 ןיבּ לרוה תיִּבׁשִי םיניָדִמ :ֹרקַחְו והָעַר אָבי וָביִרְּב
 19 ַחיִרְבִּכ םיִנָוְִמּו זָע-תַיְרּקִמ ׁשפנ חֶא דיִרְפַי םיִמּוצֲע
 כ ויְתְפִׂש תֵאֹובְּת וָנְמב עַּכְׂשִּת ׁשיִאייִפ יֵרְּפִמ :ןומְרַא
 21 אָצָמ :הָיְרּפ לָכאי ָהיֶבָתְֶ לידי םיִּיַהְו תוָמ :עָּבְׂשִי
 ינ ׁשֶר"רְּבְַ םינּוֲִּת :הָוהיִמ ןוצָר קו בוִט אָצֵמ הָׁשֶא
 94 בהא ׁשיו עורְתַהְל םועָר ׁשֶא :תֹוע הָנִעַי ריִׁשָעְו
 :חָאמ קד

 אייז דְנּוא ,ןעֶדְנּואוָו איו יֹוזַא ןעֶנעֶז ליִּכְר
 :ְךיֹוּב םעֶד ןּופ םיִרָדַח איד ּוצ ּפורַא ןעֶהעֶג

 טייַּבְרַא עֶנייֵז ןיֵא ליֹופ זיִא םאִֶו רעֶד 9
 רעֶסיֹורְג ַא זיִא םאוְו םעֶדּוצ רעֶדּורְּב ַא זיִא

 ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד 10 :רעֶּבְראַדְרעֶפ
 טְּפיֹול קיִדַצ רעֶד ,םעֶרּוט רעֶקְראַטְׁש ַא זיִא
 םעֶד 11 :רעֶכיִז זיִא דְנּוא ןייַרַא ןיִראַד

 עֶנייֵז ןעֶנעֶז ןעֶנעֶמְרעֶפ םיִנאַמ ןעֶכייֵר
 עֶכיֹוה ַא איו יֹוזַא דְנּוא ,טעֶטְׁש עֶקְראַטְש
 :בנּודְליִּבְנייֵא עֶקְראַטְׁש עֶנייֵז זיִא רֶעיֹומ

 ְךיִז טְכייֵהְרעֶד ץְראַה םיִנעֶׁשְנעֶמ םעֶד 2
 רעֶנייֵא רעֶדייֵא רעֶּבָא ;ְךאָרְּב ַא ראָפעֶּב
 םִע טְרעֶה רֶע רעֶדייֵא ְּךאַז ַא טְרעֶּפְטְנֶע םאִו רעֶד 13 :הָוְנַע ןעֶּבאָה רֶע זּומ דֹובָּכ טְמּוקעֶּב
 טְכאַמ שְנעֶמ ַא ןופ טיִמעֶנ םאָד 14 :דְנאַש ַא דְנּוא ׁשיִראַנ םֶהיֵא ּוצ זיִא סאָד ,םיֹוא טוב

 -ךעֶד םִע ןעֶק רעוֶו טיִמעֶג םעֶטְּביִרְטעֶּב ַא רעֶּבָא ,טייֵהְקְנאַרְק עֶנייֵז ןעֶטְלאַהְּסיֹוא םֶהיֵא
 םאִד דְנּוא ,טְפאשְנעֶסיוו ןָא ְּךיִז טְפאַש ןעֶניִדְנעֶמְׁשְרעֶפ םעֶד ןּופ ץֶראַה סאָד 15 ?ןעֶנאַרְט
 ַא םֶהיֵא ראַפ טְכאַמ הָנָּתַמ םיִנעֶׁשְנעֶמ ַא 16 :טְּפאַשְנעֶסיוז ןעֶכּוז םיִמָכַח איִד ןּופ רֶעיֹוא

 ןייַז ןיִא רעֶמְׁשְרֶע רעֶד 17 :טייֵל עֶסיֹורְג איִד ראַפ םֶהיֵא טְרֶהיִפ םִע דְנּוא ,ץאלּפ ןעֶטייֵרְּב
 :םיֹוא םֶהיֵא טְשְראָפ רעֶד טְמּוק רָבֵח ןייז ןעוֶו רעֶּבָא ,טְכעֶרעֶג זיִא רֶע זַא טְנייֵמ גירק

 :עֶקְראַטְׁש איִד ןעֶׁשיוִוְצ טעֶדייֵׁשּוצ דְנּוא ,ןעֶרעֶהְפיֹוא טייֵרְטְׁש םעֶד טְכאַמ לֶרֹוג םאָד 8
 ,טאָטְׁש עֶקְראַטְׁש ַא איו ןעֶכאַמ ּוצ ןעֶדיִרְפּוצ רעֶרעוֶוְׁש זיִא רעֶדּורְּב רעֶטְניִדייֵלשּב ַַא 9
 םעֶד ןּופ תֹוריִּפ איִד ןּופ 20 :טְסאַלאַּפ ַא ןופ לעֶניִר איֵד איו יֹוזַא זיִא טייֵרְטְׁש רֶעייֵז דְנּוא

 רֶע לאָז ןעֶּפיִל עֶנייֵז ןּופ ןעֶמּוקְנייֵא םעֶד ןּופ דְנֹוא ,טאַז ְּךיֹוּב ןייז טְרעוֶו ליֹומ םיִנעֶׁשְנעֶמ
 ןּופ ןעֶסֶע םֶרעֶּבאָהְּביִל עֶרְהיִא דְנּוא ,גָנּוצ איִד ְּךֶרֹוד זיִא ןעֶּבעֶל דְנּוא טיֹוט 21 :ןעֶרעוֶו טאז

 טעוֶו רֶע דְנּוא ,םעֶטּוג טְניפעֶג רעֶד ּבייוֵו (טּונ) ַא טְניִפעֶג סאָו רעֶד 22 :תֹוריֵּפ עֶרְהיֵא

 רעֶד רעֶּבָא ,טעֶּבעֶנ טיִמ טעֶר רעֶמעֶרָא רעֶד 23 :ראַה םעֶד ןּופ ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְ ַא ןעֶּבאָה
 -עֶּב ְּךיִלְדְנייֵרְפ ָּךיִז זומ דְנייֵרְפ טאָה סאָו ׁשְנעֶמ ַא 4 :טייקיתוזע טיִמ טְרעֶפְטְנֶע ריִׁשֲע

 :רעֶדּורְּב ַא איוו רֶהעֶמ ְּךיִז טְפעֶהעֶּב סאוָו דְנייֵרְפ ַא ןעֶדְנאַהְרעֶפ זיִא םִע דִנּוא ,ןעֶזייוֵו

 טי לעטיּפאק
 טאָו רעֶד איו רעֶסעֶּב זיִא טייֵקְניִטְכיִרְפיֹוא עֶנייֵז ןיִא םורַא טְהעֶנ סאוָו רעֶמעֶרָא ןייֵא 1

 ְךיֹוא זיִא טְּפאַשְנעֶסיוִו ןָא זיִא סאוָו רעֶד דְנּוא 2 :ראַנ ַא זיִא דְנּוא ןעֶּפיִל עֶנוייִז טְמיִרְקְרעֶפ
 טייֵקְׁשיִראַנ םיִנעֶׁשְנעֶמ םעֶד 2 :טְניִדְניִז םיִפ עֶנייֵז טיִמ טְלייֵא סאו רעֶד דְנּוא ,טונ טיִנ

 טְרְהעֶמְרעֶפ םּוטְכייֵר 4 :ץְראַה ןייַז טְנְראָצ ראַה םעֶד ןעֶנעֶק דְנּוא ,געוֶו ןייֵז טְהעֶרְדְרעֶפ

 רעֶשְלאַפ ַא 9 :טייִׁשעֶגְּפֶא דְנייֵרְפ עֶנייז ּוליִפַא ןעֶרעוֶו ןעֶמעֶרָא ןייַא ןּופ דְנּוא ,דָנייֵרְפ עֶליִפ

 טיִנ ְּךיֹוא טעו ןעֶניִל טְגאָז סאו רעֶד דְנּוא ,ןעֶּבייֵלְּב טְפאָרְטְׁשעֶּבְמּוא טיִנ טעוֶו תּודֵע

 ַא זיִא רעֶביִלְטיִא דנּוא ;ׁשְנעֶמ ןְלעֶרֶע םעד ןּופ םיִנָּפ סאָד ןָא ןעֶטעֶּב עֶליִּפ 6 :ןעֶניִרְּטְנַא
 ּדְנייַפ םֶהיֵא ןעֶּבאָה ןעֶמעֶרָא םעֶד ןּופ רעֶדיִרְּב עֶלַא 7 :תֹונְּתַמ טעֶנ סאוָו םעֶד ּוצ דְנייֵרְפ
 אייֵז טְנאָי רֶע !םֶהיֵא ןּופ טְרעֶטייוִוְרעֶד ְּךיִז ןעֶּבאָה סאוָו דְנייֵרְפ עֶנייֵז םאָד ןּוהְמ ןֵּכִׁש-לָּכִמ

 ְךיִז טְפאַׁש םאָו רעֶד 8 :םֶהיֵא ּוצ טיִנְראָנ אייֵז ןעֶנעֶּז ְךאָד ,רעֶטְרעוֶו טיִמ ְּךאָנ

 טעוֶו טייֵקְניִדְנעֶטְׁשְרעֶפ טיִה סאוָו רעֶד דְנּוא ,ןײלַא ְּךיִז טֶּביִל ץְראַה גיִדְנעֶטְׁשְרעֶפ ַא ןָא
 ןעניפעג ל0

 : טי
 4 םנ :ליִמְכ אֹוָהְו ויִתָפְׂש ׁשֵּקִַמ ֹוָמְהִּב ךֶלֹוד ׁשֶר בִּמ
 3 םָרָא תַלָוַא :אטֹוד םִילִָרְּב ץֵאְ בוטראל ׁשֶפָנ תעַר-אלְּב
 4 םיִּבַר םיָעֵר ףיִסְי ןוד ;וּבִל ףעֶי הה--לעֶוּכרד ףלסת
 ה םיבָכ חיִפָיו הָקָנְי אֵל םיִרָקְׁש דע :דרָּפי ורערְמ לֶדָו
 6 וןּתַמ שיאל בל ביי ולַחְי םִּבַר :טלֶמי אל
 ז דמי יֵקֲחָה ּורעֶרמ יִּכ ףַא ּוהְאנש ו ׁשְדייֵחֲא לָּכ
 8 הָנּובְּת רַמֹׂש 5 םַהא בַליִהְנ והָּמַה-אל םיִרָמֶא



 :דקאי םיִכָנִכ ַחיִפָו הָקָנִי אֵל םירָקָׁש דע :םוטראמִל 5
 ;שיִרָׂשְּב לֹׁשְמ ן רֶבָעלייב ףֵא גּונְִת ליִמְכִל הָואָנדאְל י
 םֶהָנ :עשּפ-לִמ רֶבָע ֹוּתְרַאְפַתְו יִּפִא ךיֶרֲאַה םֶדָא לֶכׂש

 וי ויִבָָל תוַה נשר בערל לַעְכּו ךֶלֶמ עז ריִפְּכַכ
 תֹוָבָא תַלְֲ וו תִיַּב :הָׁשַא ןיְדִמ דרט ףֹלָדְו ליִקְּכ 4
 ׁשפָ הָמָדְרַּת ליפּ הָלְצִמ :תֶלֶּכְׂשַמ הָׁשִא הָוהְימֹו וט
 ויָכָרְד הזוּב וָׁשְפנ רמׂש הָוְצִמ רֶמֹׁש :םבִעְרִת הָיִמְר 9
 קב רֵי :ָלדםלַׁשְ ולְמִו לַח נח הָוהְי הולמ .:תֶמֹי
 הָמָח-לרָג :ּךֶׁשְפִנ אָׂשּתילַא 0 הָוְקִּת יב 19

 יכָּבִקְ הֶצֵמ עַמׁש :ףקֹּת דע ליִצַחיא יִּכׁשֶָע אֵׂש
 -בֶלְּב תוָבְׁשֲחַמ תָֹּבַר ;ךֶתיִרֲחַאְּב םֵּכְחִּת עמְל רָמימ עו
 בֹומו וָדְסַח םָדָא תַוֲאַּת :םיִקָת אָה .הָהי תֶצנַת שיא 2
 דָקָפיילּב יי עֶבְׂשְו םיַחְל והְי תַארְי :םֶוכ ׁשיִאַמ שר

 ;הנביִׁשְי אָל ּוהיפ-לָא-םג תַחָּלַצַב ודָי לֵצֶע ןֵמָׁש :עֶר
 -דָּדַׁשְמ :תַעּד ןיִבָי בל חיִכוהו םֶהֶעַ יִתַפּו הֶּכֵּת ץל לכ

 ַעֶמֶׁשִל יִנּב-לַרֲח ;ריִּפְחַמּ שיבמ ןּכ םִא ַחיִרְבִי בָא

 יפּטמשִמ לי לעב ךָנ :תעָירְמַאְכ נִשִל רַקמ
 תרֹומְַהְמֹו םיִטפְׁש םיַצלל ּונכְנ - :ןָאדעלבי םיִָׁשְר
 :םיליִסְּכ ְַל

 כ =)
 רוִפָּכָּכ םָהָנ ;םֶּכְחַי אֵל וּב הָנְׁש-לָכְו רָכִׁש הָמֹר ןיַה ץֶל * 2

 ןרֶבָׁש  ׁשיִאָל דוָבָּכ :ׂשְפַנ אֵטֹוח ורְּבַעְתַמ ְךֶלֶמ תַמיַא 3
 לֵאְׁשי ׁשֶרֲחַי אֵל לֵצֶצ ףֶרֹחַמ :עֶלַגתי ליל ביִרֵמ 4
 הָנּובְּת ׁשיִאְו ׁשיִא-בַלְב הָצֵע םיִּקְמִע םִיַמ :ןאְו ר כב ה
 יִמ םיִנּמֲא ׁשיִאְו וָּדְסַח ׁשיִא ארי םָרָא-בֶר הל :

 ךֶלֶמ ;ויָרֲחַא ווָנב יִרְׁשַא קיִּדַצ ָֹמְתְּב ְךֶלַהְִמ זמ :אָצְמִי
 יִתּכִו רמאָייִמ זעל נב הְָָמ יִדראַפְכילַע בו :

 2 י

 טעוֶו תּורֵע רעֶׁשְלאַפ ַא 9 :םעֶטּוג ןעֶניִפעֶג
 רעֶד דְנּוא ןעֶּבייֵלְּב טְפאָרְטְׁשעֶּבְמּוא טיִנ
 :ןעֶרעֶו ןעֶריֹולְרעֶפ טעוֶו ןעֶגיִל טְגאָז םאוִו
 רֶע זַא ראַנ ַא ראַפ ןְהעֶׁש טיִנ זיִא סֶע 0
 ַא ראַפ ןֵּכִש לָּכִמ ,גּונֲעַּת ַא ןעֶּבאָה לאָז
 רעֶּביִא ןעֶניִטְלעוֶועֶג לאָז רֶע זַא טְכעֶנְק
 םיִנעֶׁשְנעֶמ םעֶד זיִא םִע 11 :ןעֶטְׁשְריִפ

 ןְראָצ ןייז ןרעֶגְנעֶלְרעֶד לאָז רֶע זַא לֶכְׂש
 לאָז רֶע זַא טייקְכיִלְרעֶה עֶנייֵז זיִא סֶע דְנּוא
 םיִּדִלְמ םעֶד 12 :דֶניִז איד ןייז לֵחֹומ םעֶגעֶי
 ַא ןּופ אייֵרְׁשעֶג םאֶד איו יֹוזַא זיִא ןְראָצ
 זיִא ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו ןייַז רעֶּבֶא ,ּבייֵל ןעֶגְנּוי
 ַא 13 :זאָרְג םעֶד ףיֹוא איֹוט רעֶד איז יֹוזַא
 ןייז ּוצ םיִנעֶכעֶרְּב ַא זיִא ןְהּוז רעְׁשיִראַנ
 זיִא איֹורְפ עֶׁשיִרעֶקְנאַצ איִד דְנּוא ,רעֶטאָפ

 ןּופ ןעֶּפאָרְט עֶגיִדְנעֶטְׁשעֶּב איִד איו יֹוזַא
 זיִא ןעֶגעֶמְרעֶפ דְנּוא זיֹוה ַא 14 :ןעֶנעֶר
 עֶנּולְק ַא רעֶּבָא ,ןְרעֶטְלֶע ןּופ הָׁשּורְי איִד
 טייֵהְליֹופ 17 :ראַה םעֶד ןּופ זיִא איֹורְפ
 ַא דְנּוא ,ףאָלְׁש ןעֶפיִט ןיִא ןעֶלאַפ טְבאַמ
 רעֶד 16 :ןְרעֶנְנּוה ןעֶזּומ טעוֶו ׁשֶפֶנ שְלאַפ
 רעֶּבָא ,שֶפֶנ ןייַז טיִה הָוְצִמ איד טיִה סאוָו

 -ְךאַטְׁש טעוֶו געוֶו ןייַז הֶזַבְמ זיִא סאוָו רעֶד
 רעֶּביִא ְּךיִז טְמְראַּבְרעֶד סאוָו רעֶד 17 :ןעֶּב

 :ןעֶלְהאָצעֶּב םֶהיֵא רֶע טעוֶו דֶסֶח תַליִמְנ ןייַז ראַפ דְנּוא ,ראַה טעֶד ּוצ טְגְראָּב ןעֶמעֶרָא םעֶד
 םֶהיֵא ןייֵז טיִנ לאָז ןעֶליוז ןייַד רעֶּבָא ,גְנּונְפאָה ַא אָדְדאָנ זיִא םִע 8 ןְהּוז ןייד א 18
 אוד ןעוֶו רעֶּבָא ףאָרְטְש עֶנייֵז ןעֶנאָרְט טעוֶו ןְראָצ ןעֶסיֹורְנ ןּופ שְנעֶמ ַַא 9 :ןעֶטעֶט ּוצ

 (עֶטּוג ַא ּוצ רעֶה 20 :ןּוהְט רֶהעֶמ ןעֶזּומ סֶע אּוד טְסעוֶויֹוזַא ןייַז ליִצַמ (לאָמְנייַא) םֶהיֵאטְסעֶו
 ןעֶנעֶז ןעֶקְנאַדעֶג ליִפ 21 :דֶנֶע ןייד ןיִא ןייז גּולק טְסְלאָז אּוד יֵדְּכ ,רָסּומ ןָא םעֶנ דְנּוא הָצֵע

 ;ןעֶּבייֵלְּב ןְהעֶטְׁשעֶּב טעֶו הָצֵע סיִראַה םעֶד רעֶּבָא ,ץְראַה םיִנעֶׁשְנעֶמ םעֶד ןי
 רעֶמעֶרָא ןייֵא ןייַז ּוצ רעֶסעֶּב זיִא םֶע דְנּוא ;דֶסֶח ןייַז (איוו

 םאוָו רעֶדנ דנּוא ,ןעֶּבעֶל םּוצ טְרְהיִפ ראַה םעֶד ראַפ טְכְראָפ איִד 2
 יֹוזַא) זיִא ׁשְנעֶמ ַא ןּופ ןעֶטְסּולִ
 ;רעֶנְגיִל ַא םלַא ןאַמ

 םאָד 2

 -יופ ַא 24 :ןעֶכּוזעֶּב םֶהיֵא טעוֶו םעֶטְכעֶלְׁש םּוׁש ןייק רֶנּוא ןעֶביילְ טאַז טעֶו (סאָד טאָה
 ליומ ןייז ּוצ ןעֶנְנעֶרְּב ּוצ קירּוצ איִז ּוליִפַא ,םעֶדּוּב ןייַז ןיִא דְנאַה עֶנייַז טְלאַהעֶּב ׁשְנעֶמ רעֶל
 גּולק ראַנ רעֶד טעִו יֹוזַא ןעֶנאָלְׁש רעֶטעֶּפְׁש םעֶד טא ּוד ןעוֶו 25 :ליֹופ ּוצ א + רֶע זיִא
 -ִנעֶסיוִו ןְהעֶטְׁשְרעֶּפ רֶע טעוֶו יֹוזַא ןעֶניִדְנעֶטְׁשְרעֶפ םעֶד טְפאָרְטְׁש ןעֶמ ןעֶו דְנּוא ,ןעֶרעוֶו
 ןייַז טְּביֹורעֶּב םאָו רע זד 26 :טפאש

 ;טְמְהעֶׁשְרעֶפ דְנּוא דְנאַׁש טְכאַמ םאֶזו ןִהז
 אמ = ןעֶריִאְרעֶפ טֶכ

 ן= =+ וו

 ַא זיִא ,ןעֶפיֹולְטְנַא רעֶטּומ עֶנייַז טְכאַמ דְנּוא רעֶטאָפ
 רָסּומ םעֶד ןעֶרעֶה ּוצ ּפָא זאָל ,ןְהּוז ןייֵמ 7

 םעֶּפְׁש תּודַע רעֶטְכעֶלְׁש ַא 28 :טְפאַׁשְנעֶסיוִו ןּופ רעֶטְרעֶו איִד ן

 ןעֶנעֶז םיִּטָּפְׁשִמ 29 :טְכעֶרְמּוא ןעֶנְניִלְׁשְרעֶפ םיִעָׁשְר איִד ןּופ 3 ֹומ סאָד דְנּוא טַּפְׁשִמ ןּופ

 ;םיִנֹוראַנ איד ןּופ ןעֶקיִר םעֶד ראַפ געֶלְׁש דְנּוא ,רעֶטעֶּפְׁש איִד ראַפ טייֵרְּבעֶנְנָא
 ב לעטיפאק

 -יֵלֵמיִא דְנּוא ,ןעֶמְראַל טְכאַמ קְנעֶרְּטעֶג עֶקְראַטְׁש ,רעֶטעֶּפְׁש ַא זיִא ןייוַו (טְקְניִרְט סאָָו) רעֶד 1
 רעזו ס "= עב

 איז יֹוזַא זיִא ְּךֶלֶמ ַא ראָפ טְכְראָפ איד 2 :גּולק טיִנ זיִא טריארעפךרודאד ט ְךע 0 סאו
 עפ :ןיײלַאְךיִז ןעֶנעֶק טְניִדְניִז םֶהיֵאטְנְראָצְרעֶד אָ רעֶד ,ּבייֵל ןעֶנְנּוי ַא ןּופ אייֵרְׁשעֶג ַא ראַפ
 טְׁשיִמ ראַנ רעֶכיִלְטיִא רעֶּבא ,גירק ןּופ ןעֶטְלאַהְקיִרּוצ ְךיִז לאָז רֶע זַא ׁשְנעֶמ ַא ראַפ דֹובָּכ א זיִא
 (תֹוריֵּפ) טְרְהעֶנעֶּב רֶע ןעוֶז דְנּוא ,טְלאק זיִא סע ליייַו ןְרעֶקַא טיִנ לי רעֶליֹופ רעֶד 4 :ןייֵַא ךיִ
 יֹוזַא זיִאְץְראַהסיִנעֶׁשְנעֶמ םעֶד ןיִאהָּצִֵע עֶטּוג ַא 5 :אָד עֶנייק ןעֶנעֶזיֹוזַא טייֵצ-טיִנְׁש רעֶד ןיֵא
 ןעֶשְנעֶמ עֶטְסייֵמ איִד 6 :םיֹוא סֶע טָּפעַׁש ןאַמ רעֶניִדְנעֶטְׁשְרעֶפ ַא רעֶּבָא ,רעֶסאווַו עֶפיִט איוו
 ?ןעֶניִפעֶ םֶהיֵא ןעֶק רעוֶו שְנעֶמ רֶעַיַרְטעֶנ ַא רעֶּבָא ,דָסָה ןעֶגייֵא ןייַז ז רעֶכיֵלְטיִאסיֹוא ןעֶפּור
 ְךאָנ רעֶדְניִק עֶנייז ןעֶנעֶזטְׁשְנעֶּבעֶג ,טייקְניִטְכיִרְפיֹוא עֶנייַז ןיִא םיֹורַא טְהעֶג קיִדַצ רעֶד ןעֶח
 עֶנייַז טיִמ עֶטְכעֶלְׁש םעֶלַאטייֵרְּפְׁשּוצ טָּפְׁשַמ ןּופ לּוטְׁש םעֶד ףיֹואטְציִז סאָהְּדַלְמ ַא8 :םֶהיֵא

 ןעניוא
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 אכ כ ילשמ
 ּבאָה ְךיִא ןעֶנאָז ןעֶק רעוֶו 9 :ןעֶניֹוא -

 ןּופ ןייר ןיִּב ְּךיִא ,טְכאַמעֶנ ןייֵר ץְראַה ןייֵמ
 דָנּוא ּטְכיִועֶג אייֵלְרֶעייַוְצ 10 :דֶניִז
 עֶנייֵא ןעֶנעֶז עֶדייֵּב אייֵז ,םאָמ אייֵלְרֶעייוִוְצ

 וליִּפַא 11 :ראַה םעֶד ראָפ טייקְגיִדְרעֶוְמּוא

 עֶנייֵז ְךְרּוד ןעֶנעֶקְרעֶד ןעֶמ ןעֶק דְניֵק ַא
 רעֶמיֹול ןעֶנעֶז קְרעֶוֶו עֶנייֵז ּביֹוא ,םיִׂשֲעַמ
 :ןעֶפאַשְטְכעֶר ןעֶנעֶז אייֵז ּביֹוא רעֶדָא
 םאָד דְנּוא טְרעֶה םאָו רֶעיֹוא םאָד 2
 אייֵז טאָה ראַה רעֶד .טְהעֶז סאָו גיֹוא
 ּוצ טיִנ ּביל 13 :ןעֶפאַׁשעֶּב עֶרייֵּב
 אוד טְסעוֶו רעֶמאָמ ןיִראָו ,ןעֶפאָלְׁש
 עֶנייֵד ףיֹוא ְּךאַמ ,ןעֶרעוֶו טְמעֶרּואְרעֶפ
 טימ ןעֶרעֶו טאַז טְסְלאָז אּוד יִדְּכ ןעֶניֹוא
 זיִא םִע טְכעֶלְׁש זיִא םִע 14 :טיֹורְּב
 ןעוֶו רעֶּבָא ,רעֶפיֹוק רעֶד טְגאָז ,טְכעֶלְׁש
 :ָּךיִז רֶע טְמְהיִר יֹוזַא קעוַא טְהעֶנ רֶע

 ליפ דְנּוא דְלאָג ןעֶדְנאַהְרעֶּפ זיִא סֶע 8

 ןעֶנעֶז יִלַּכ עֶטְסְרֶעייֵט סאָד רעֶּבָא ,לְרעֶּמ
 ןייַז קעוֶוַא םעֶנ 16 :טְפאַׁשְנעֶסיוו ןּופ ןעֶּפיִל
 ַא ראַפ בֵרֶע ןייֵא זיִא םאִוְו םעֶד ןּופ דיילק
 זיִא םאֹזָו םעֶד ןּופ ןֹוּכְׁשַמ ַא דְנּוא ,ןעֶדְמעֶרְפ

 טיֹורְּב םאָד 17 :ּבייװ דְמעֶרְפ ַא ראפ ניִדְלּוש
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 י תֶבָעֹוּת הָפיֵאְו הָּיֵא ןֵבָָו ןְבא :יִתָּטַחַמ יּתְרהְמ יִּכִל
 גנ שאו ךםִא רַעָניֶַנְִי ויָלָלֲעַמְּב םנ :םֶהיֵנְׁש-טַ הָוהְי
 ופ :םֶהיֵנְׁש-ַנ הֶׂשָע הָנהְי אר ןיעו תַעַמׂש ןְוָא .טְלֶעָּפ רֶׁשָ
 11 עֶר :םֶהָליבְׂש ּךיִניֵע חַקְּפ ׁשֶרּתְדַפ הָנָׁש בֵהָאּת-לַא
 וט -בֶרָו בָהָז ׁשֵי :לָלֲהְתִי זָא ול לְואְו הָנֹּקַה רֵמאֹי עד
 א ְךָז בֵרֲעיִּכ ודְנְּבױרַקְל :תַעְדיֵּתְפִׂש רֶקְי ִלְכּו םִנְִפ
 וז רַחַאְו רֵקָׁש םָחָק ׁשיִאָק בֵרֶע :ּוהְלְבַח םיִרְכָנ ְךעֶבּו
 8 ןרֹולְּבְחַתִבּו וּכת הָּצֵעְּב תֹובָׁשַחְמ :ץָצֶח ּוהיִפאַלְמי
 15 ווִתָפְׂש הָתֹפְלּו ליִכָר ְּךֶלֹוד דֹוּפ-הָלֹוְג :הָמָחְלִמ הָׂשֵע

 כ :ָׁשח יא ור ךעדיוּמִאְו יִָא לַּלִקְמ :בֶרִָתִת אֵל
 1 יצלַא :ְּךֶרֹבִת אֵל ּהָתיִרֲַאְו הָנּוׁשאְרִּב תֶלָחֹבְמ הָלֲחְג
 25 הוי תַבַעִֹּת ּדָל עשיו הָוהיִל הָוק עֶריהְמִּׁשַא רַמאֹּת
 א רֶבָניִרְֲצִמ הָוהְיִמ :בוטדאל הָמרִמ :ואָמּו ןֵבָאְו ןְבָא
 יכ רַחַאְו ׁשֶרָק עֶלִי םִדָא ׁשֵקֹמ :ֹּכְרִד ןיִיירמ םֶרָא
 26 טםֶהיֵלֲע בֶׁשָו םֶכָח ּךֵלֶמ םיעָׁשְר הָרְזִמ ּרְּקַבְל םיַרְדִנ
 21 דֶסֲח :ןְטָכ-יִרדַח-לְּכ שֿפֹח םָדָא תַמְׁשִנ הָוהְי רנ :ןְפֹוא
 5 םיָרּוחַּב תֶרֲאְפּת גוָאָסִּכ דַסֲחַּב עסְו ךלמיורְצי תֶמַאָו
 לעֶרְּב קיִרְמַּת עַצֶּפ תוָרְּבַח :הָביׂש םִיִנֵקְז רָהֵהַו םֶחֹּכ
 :ןְמָביירְדַח תֹּכִמּו

 5 אכ

 א :נְִי ץַּפְַי רֶׁשֲא-לְּכ-לַע הָוהָיייְב ּךֶלֶמ-בֵל םִיַמינלַּפ
 2 הֵקְדִצ הֹׂשֲע :הָוהְ תל ןכתְֶינעְּברֶׁשֵי ׁשיִא ְךֵרָלִּכ
 4 ר בָל--בַחְרְו םיניע םוַר :חַכִָּמ הודיִל רֶחּבִנ טֶּפׁשִמּו
 ה -זַא ץָא-לָכְו ָתֹומְליִּדַא ץּורָח תֹובְׁשְחַמ :תאָּטַ םיִעָׁשְר
 6 ייִשְקַבְמ ףלנ לֵבָה רַָׁש ןָׁשלַּב תֹרְצִא לֵעְּפ :רָֹחִמְל
 ז :טָּפְׁשִמ תֹוָשֲעַל ּנֲאְמ יִּכ םֶרֹונְי םיִעָׁשָר-דֶׁש גתֶוָמ

 ט ' )

 } -לע תֶבֶׁשָל בומ :ולעַּפ רֶׁשָי דו רו ׁשיִא ְךֵֵּד ְךפְכפִה
 רעֶּבָא ,שְנעֶמ ַא ּוצ םיִז זיִא טייֵקְשְלאַפ ןּופ

 ןעֶרעוֶו הָצֵע עֶנייֵא ךְרּוד 18 :ְךעֶלְנייֵטְׁש עֶנייֵלְק טיִמ לופ ליֹומ ןייַז טְרעֶו ָּךאַנְרעֶד
 ליִכַּר ְּךֶלֹוה ַא 10 :הָמָחְלַמ טְלאַה גְנּוגעֶלְרעֶּביִא עֶטּוג ּךְרּוד דַנּוא ,םייֵרְּבעֶנְנָא תֹובְׁשֲחַמ
 ּךיִד אּוד טְסְלאָז ןעֶּפיִל עֶנייֵז ףיֹוא טייוֵו טְכאַמ םאִו םעֶד טיִמ דְנּוא ,דֹוס ַא טְקעֶלַּפְטִנַא
 ןייז טְרעוֶו םעֶד רעֶטּומ עֶנייֵז דְנּוא רעֶטאָפ ןייַז טְלעֶׁש םאֶו רעֶד 20 :ןעֶׁשיִמְנייַרַא טיִנ

 טְפאַׁשעֶגְנָא טְׁשְרֶעּוצ טְרעֶֶו סאוָו הָלֲחַנ ַא 21 :םיִנְרעֶטְסְניִפ עֶסיֹורְג ןיִא ןעֶׁשאָלְרעֶפ טְּביִל
 לעֶו ְּךיִא ןעֶנאָז טיִנ טְסְלאָז אּוד 22 :ןייַז טְׁשְנעֶּבעֶג טיִנ דְנֶע םֵא טעוֶו סאָד , לייֵא ןיִא
 :ןעֶפְלעֶה ריִד טעוֶו רֶע דְנּוא ,ראַה םעֶד ףיֹוא ףאָה טְרֶעייֵנ ,ןעֶלְהאַטעֶּב םעֶטְּכעֶלְׁש
 -ָנאָה עֶשְלאַפ דְנּוא ,ראַה םעֶד וצ טייֵקְניִדְרעוֶוְמּוא עֶנייֵא ןעֶנעֶז טְכיוִועֶג אייֵלְרֶעייוֶוַצ 8
 רעֶּבִא ,ראָה םעֶד ןּופ (טְמיִטְׁשעֶּבנ ןעֶנעֶז שְנעֶמ ַא ןּופ טירְט איד 24 :טזנ טיִנ ןעֶנעֶד ןעֶלאָׁש
 ׁשְנעֶמ ַא ראַפ גְנּולְכיֹורְטְש ַא זיִא םִע 29 ?געוֶו םעֶנעֶגייֵא ןייַז טְהעֶטְׁשְרעֶפ שְנעֶמ רעֶכְלעוֶו
 -וצ ְּךַלֶמ רעֶנּולְק ַא 26 :ןעֶשְראַָפ ּוצ םיִרָדְנ ְּךאָנ דְנּוא ,ןעֶגְניִלְׁשְרעֶפ ּוצ עֶניִלייֵה םאָד
 ראַה םעֶד ןּופ טְכיִל ַא 27 :דאָר ַא אייֵז רעֶּביִא טְגְנעֶרְּב רֶע דְנּוא ,םיִעָׁשְר איד טֶעייֵרְטְש
 דְנּוא דָסֶח 28 :ּבייל םעֶד ןּופ םיִרָדַח עֶלַא סיֹוא טְכּוז סאוָו ,שְנעֶמ םעֶד ןּוֿפ הָמָׁשְנ איִד זיִא
 איֵד 29 :טְנְועֶלעֶגְרעֶטְנּוא לּוטְׁש-ןיֹורְמ ןייַז זיִא דֶסֶח ְּךְרּוד דְנּוא ;ְּךֶלֶמ םעֶד ןעֶטיִהעֶּב תֶמֶא
 עֶרייֵז זיִא טייל עֶטְלַא ןּופ טייֵהְנִהעֶׁש איִד רעֶּבָא ,ַחֹּכ רֶעייֵז זיִא טייֵל עֶנְנּוי ןּופ טייֵקְכיִלְרעֶה
 ךיֹוא יֹוזַא ,ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד ראַפ גְנּוגיִנייִר ַא ןעֶנעֶז ןעֶדְנּואוְו דְנּוא ןעֶלייֵּב 80 :רָאָה ְעיֹורְנ
 ;ּבייֵל םעֶד ןּופ גיִנעוֶועֶניִא תֹוּכִמ

 אב לעטיפאק
 סאוָו ,ןעֶכייֵט-רעֶסאַוו אי יֹוזַא ראַה םעֶד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא זיִא ְּךֶלֶמ ַא ןּופ ץְראַה םאָד 1
 ןיִא טְכעֶר זיִא שְנעֶמ ַא ןּופ געוֶו רעֶכיִלְטיִא 2 :ליװ רֶע ּואוְו ןעֶנעוֶוְטְרעֶלַא ןיִהַא טְגייֵנ רֶע
 -עֶנ ןּוהֵָש ּוצ 3 :רעֶצְרעֶה איִד ּפָא טְנעוֶו ראַה רעֶד רעֶּבָא ,ןעֶניֹוא עֶנעֶבייֵא עֶנייֵז

 ַא דְנּוא ןעֶניֹוא עֶכיֹוה 4 :תֹונָּבְרֶק איו ראַה םעֶד ּוצ רעֶסעֶּב זיִא טְכעֶר דְנּוא טייקְגיִטְּבעֶר
 ןּופ ןעֶקְנאַדעֶג איִד 5 :דֶניִז ןעֶנעֶז (עֶלַא) םיִעָׁשְר איד ןּופ טְכיִל םאָד דְנּוא ,ץֶראַה ץְלאָטְׁש
 טְלְּהעֶפ םעֶד גיִלייֵא זיִא םאו רעֶד רעֶּבָא ,םּולְפְרעֶּביִא םעֶד ּוצ ראָנ טְרְהיִפ ןעֶניִסייֵלְפ םעֶד
 עֶנעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ ַא זיִא ,גְנּוצ עֶׁשְלאַּפ ַא ְךְרּוד תֹורְצֹוא ראַפ טייַּבְרַא סאָָו רעֶד 6 :ראָנ םִע
 אייֵז טעוֶו םיִעָׁשְר איד ןּופ אייֵרעֶּביֹור איִד 7 :טיֹומ םעֶד ןעֶכּוז םאוָו איִד ןּופ טייקשיראנ
 זיִא סאו ׁשְנעֶמ םעֶד ןּופ געוֶו רעֶד 8 :טָּפְׁשִמ ןייק ןּוהְט טינ ןעֶליוִז אייז לייד ,ןעֶנְליִטְרעֶפ
 ןיִא גיִטְראַפְטְכעֶר זיִא (ןאַמ) רעֶרעֶטיֹול ַא רעֶּבָא ,טְרֶהעֶקְרעֶפ ןעֶצְנאַג ןיִא זיִא רֶמעֶרְּפְרעֶפ
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 -הָתּוִא עֶׁשְר ׁשֵּפַנ :רָבָח תיֵבּו םיִָזְדִמ תֶׁשֶאַמ גנ"תַנּפ י
 ליִכְׂשַהְב יִתַּפ-םַּכְחַי ץְלדׁשְנִב :יהער ;והעַר

 ףֶלַמְמ עֶׁשֶר תיֵבְל קיִדצ ליכְׂשַמ :תֵעָּד חי םֶמְָל 3
 אֵלְו אָרָקי אוהב לד"תקעזמ ונוֲא םֵמֹא על םיִעָׁשְר
 :הוע ! הָּמַח ק קח ַּכ דַחְׂשו ,ףָא-הָפֶכֹי רֶתֵּסַּב ןֶּתַמ :הָנָעַי 4

 םֶרֶא :ןוא יֵלֵעפִל הָמֹחמוטפְׁשִמ תֹ שִע קיּדַצל הָחְמִׂש ל
 וסְחִמ ׁשיִא :ַחיני םיִאְפֶר לֵב ו

 קיִדצַל רֶּפַּכ :ריִׁשי אל ןְמְִׂו ןִי בַתֹא הָחִמִׂש םֵתֹא !
 רַבְרִמ ץֶרָאְּב תֶבָׁש בוט :רֶנוּב םיִרָשְי תַחֵתְו עׁשֶר 5

 בכח הי ןִמָׁשְו רָמְחִנ | רצוא :סִעָכו םִיְרִמ תֶׁשֲאַמ כ
 םַײמ אָצְמִי דַמָחְו 'הקד דְצ ףַדר עְִבְי םָרָא ליסְכּו 1

 וע דָהֵר םָכָח הָלֶנ םיִרֹבִג ר
 ריִהָי ר :ָשְפִנ תורְצִמ רמׂש יָנוׁשְלו יִּפ רַמֹׁש :הָחְמְבִמ 2
 ייכ ּינְתיִמְּת לֶצֶע תַוֲאָּת :ןודָז תֶרֶבֶעְּב השימ וִמְׁש ץֵל הכ
 ןתי קיִדצו הָוֲאָת הָזִאְתֹה םויָהילְּכ :תָֹׂשֵעַל דיִדָ יִנֲאַמ 2
 :נָאיבְי הָמוְביּכ ףַא הָבֹוְּת שעָׁשר חַבָ ;ך ֵלְו יז

 שיִא ַטַה :רֶבֵדְי חל עמוש ׁשיִאְו דבאי םיִבנּכידְע
29 

 ןיאְו הָמְכָח ןיא

 טי שר 11
 '} } ויָניֵעְּב 2 ;+

5 

 לבי קה דרָדַמ הָעֹוּת גד
 תשיפ ריע-= 4

 יע ;דוָבָכְו הָקָדַצ 2

 : ו ונְפִּב עֶׁשֶר ל
 הדמְחְלמ םִי 5 ןְכְמ סו ;הָוהְי על הֶ צע ןיִאְו הָנּובְּת 1

 ;העישתה הילז

 ;ֹויְּכְרַד ן ןיֿבי יו אה רֶׁשָי

 :ו = - - :--
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 ריִׁשָע :בֹוט ןִח בֶהְוִמּו ףֶסֵּכִמ בָר רֶׁשֶעַמ םָׁש רָהְבִנ א 2

 רֵּתְמִיַו הָעָר הָאְר ! םוִרָע :הָוהְי םָלְכ הׂשֹע ּוָּׁנְפִנ ׁשֶרָנ
 דֹוָבְכְו רֶׁשֹע הָודְי תֵאְרְי הוְנַע בקע :ּוׁשָנענְו וִרָבָע םיִיָתִפּו 4
 ;םֶתַמ קַחְרָי ּוׁשְּפַנ רַמֹוׁש שֵקע ְךֶרָדְּב םיחַּפ םִיּנִצ ;םִיַחְו ה
 :הָּנִמִמ רוסָי--אָל לי םֶג וָּכְרַד יִּפ-לַע רַעֵָּל ְךֵנָה 6
 ערז :הָולַמ שאל היל רֶבֶעְו ליִׁשְמי םיׁשְרְּב דיִׁשָע !

 =ה;יאֵכ

 ןעֶניֹואוְו ּוצ רעֶסעֶּב זיִא סֶע 9 :קְרעוֶו ןייַז
 ַא טיִמ רעֶדייֵא ;ְךאַד ןּופ לעֶקְניוִו ַא ןיִא
 -ייֵרְּב (ןעֶסיֹורְגנ ַא ןיִא ּבייוו ןעֶׁשיִרעֶקְנאַצ
 עֶׁשָר םעֶד ןּופ שֶפָנ סאָד 10 :זיֹוה ןעֶט

 ןייק טאָה רָּבֵח ןייַז ,םעֶטְכעֶלְׁש ראָג שְסּולְג
 רעֶטעֶּפְׁש רעֶד ןעוֶו 11 :ןעֶגיֹוא עֶנייז ןיֵא ְןֵח

 ראַנ רעֶד טְרעֶו יֹוזַא טְפאָרְטְׁשעֶּב טְרעוֶו
 םֶכָח םעֶד טְכאַרְמעֶּב רֶע ןעוֶו דְנּוא ,גּולק
 רעֶד 12 :טְפאַשְנעֶסיוִו ןָא רֶע טְמעֶנ יֹוזַא

 םעֶד ןּופ זיֹוה סאָד טּונ טְכאַרְטעֶּב קיִדַצ
 םיִעָׁשְר איד םֹואשְפְראַוַו (טאָנ) רעֶּבָא ,עֶשֶר
 טְּפאָטְׁשְרעֶפ סאוָו רעֶד 13 :ןעֶזייַּב םוצ

 םעֶד ןּופ אייֵרְׁשעֶג םעֶד ןּופ ןעֶריֹוא עֶנייֵז
 טיִנ ְּךיֹוא םֶהיֵא ןעֶמ טעוֶו יֹוזַא ,ןעֶמעֶרָא
 הָנָּתַמ ַא14 :ןעֶפּור טעוֶו רֶע ןעוֶו ןְרעֶפְטְנֶע
 דְנּוא ,ןְראָצ ּפָא טְגייֵנ םעֶנעֶגְראָּבְרעֶפ םיִא

 ןעֶקְראַטְׁש ַא טְגְנעֶרְּב םעֶזּוּב םעֶד ןיִא דַחֹׂש
 קיִדַצ םעֶד ראַפ דייֵרְפ ַא זיִא סֶע 12 :ןְראָצ
 ןֶעּוהְ סאוָו איִד רעֶּבָא ,ןּורֶמ ּוצ טְכעֶר

 :ןעֶרעֶװ ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ ןעֶלעוֶו טְכעֶרְמּוא
 ןּופ ְּךיִז טְריֵאְרעֶפ רעֶכְלעוֶו שְנעֶמ ַא 6

 ןיִא ןעֶהּור טעוֶו ,געוֶו ןעֶניִדְנעֶטְׁשְרעֶפ םעֶד
 ַא 17 :עֶטיֹוט איִד ןּופ גְנּולְמאַזְרעֶפ רעֶד
 טעוֶו םעֶד הָחְמִׂש (דיִמָּת) טְּביִל סאוָו שְנעֶמ

 טעוֶו עֶׁשָר רעֶד 18 :ןייַז ָּךייֵר טיִנ טעוֶו רעֶד לֶהָע דְנּוא ןייוֵו טְּביִל סאָו רעֶד ,ןעֶלְהעֶפ םִע
 םִע 19 :ןעֶניִטְראַפְטְכעֶר םעֶד טאָטְׁשְנָא רעֶשְלאַפ רעֶד דְנּוא ,קיִדַצ םעֶד ראַפ הָרֶּפַּכ ַא ןייַז
 דְנּוא שיִרעֶקְנאַצ זיִא סאָו ּבייוֵו ַא טיִמ רעֶדייֵא רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶניֹואְח ּוצ רעֶסעֶּב זיִא
 + דרריראערק
 ןלֶהֶע דְנּוא רֶצֹוא רעֶניִטְסּולְג ַא (דיִמָּמ) זיִא םָכָח םעֶד ןּופ גְנּוניֹואוְו רעֶד ןיִא 0 יי = ָנְראָצ
 -ָגיִטְכעֶרעֶג ְּךאָנ טְנאָי סאָו רעֶד 21 :ןייַא דְלאַּב סֶע טְגְניֵלְׁש ׁשְנעֶמ רעֶׁשיִראַנ רעֶד רעֶּבָא
 ,דָסָח דְנּוא טייק
 ֹוּבִנ איִד ןּופ טאָטמְׁש איִד ןיִא
 בָנּוצ עֶנייַז דְנּוא ליֹומ ןייַז טיֵה סאָה רעד 2

 15 יִת יש '+ 2 = = = ש= ,7" : יֹורַא טְהעֶנ םָכָח ַא 22 :דֹובָּכ דְנּוא טייקְניִטְכעֶרעֶג עַד ןעֶניִפעֶב טעוֶו

 :ןּופְרעֶד ןֹוהָטִּב ןעֶקְראַטְש םעֶד ּפּורַא טְגְנעֶרְּב רֶע דֶנּוא ,
 רעֶצְלאָטְׁש ַא 24 :תֹורָצ ןּופ ׁשֶפֶנ ןייַז טיִה רעֶד ,

 ןעֶניִליוִוְּומ טיִמ סעֶלַא טּוהְט רֶע ,(ץל) רעֶטעֶּפְׁש זיִא ןעֶמאָג ןייַז עי ַא דְנּוא
 נןעלילפ םעֶד סאָו 25 :ןְראָצ
 :דְנעֶה עֶנייַז טיִמ

 םֶהיֵא טּוהְט סאָד טְסּולְנ
 טְרעֶה קיִדַצ רעֶד רעֶּבָא ,גְנּוטְסּולְג ַא םֶהיֵא טְסּולְג גאָט ןעֶצְנאַ םעֶד 6

 ןעֶטייֵּבְרַא טיִנ ליװ רֶע ןיִראָו ,ןעֶמעֶט

 ןֵּבׁש-לָּכִמ מייֵקְניִדְריוִוְמּוא עֶנייֵא זיִא םיִעָׁשְר איד ןּופ ןֶּבְרֶק סאָד 27 :ןעֶּבעֶנ ּוצ ףיוא טיִנ

 ןצראד

 ןעֶבְנעֶרְּב אייז ן לעדו

 טְרעֶה סאוָו רעֶד רעֶּבָא
 ;ןעֶקְנאַדעֶנ עֶטְכעֶלְׁש טיִמ סֶע

 :ןעֶדעֶר רעֶמיֵא טעדֶד
 ןעֶריֹולְרעֶפ טעוֶו תּודֵע רעֶׁשְלאַפ ַא 8

 וםיִנָּפ תּוזַע ןייַא זיִא עֶׁשָר רעֶד 9

 דְנּוא ,הָמְכָח ןייֵק אָד טיִנ זיִא סֶע 30 :נעֶ ןייַז טְהעֶטְׁשְרעֶפ ןאַמ רעֶניִטְראַפְטְכעֶר ַא רעֶּבָא
 :ראַה םעֶד ןעֶנעֶקְטְנַא הָצֵע ענייק דְנּוא ,דְנאַטְשרעֶפ ןייק

 בי רעֶד ןּופ גאָט םעֶד ףיֹוא :ראַה םעֶד ןּופ זיִא ףֶליִה איד רעֶּבָא
 טייֵרְּבעֶגְנָא זיִא דְרעֶפ סאָד 1

 בכ לעטיפאק
 א רעֶמעֶּב זיִא ןעֶמאָנ רעֶטּונ ַא 1
 ;רעֶּבְליִז דָנּוא דְלאָב איז רעֶמסעֶּב
 3 :עֶלַא ןופ רעֶּפעֶׁשעֶּב רעֶד זיִא ראַה רעֶד רעַּבָא ,ןעֶמאַז
 עמב ללֵש

 ַפ איִד זיִא הָדָנֲע ןעֶנעוֶו 4 :טְפאָרְטְׁשעֶנ ןעֶרעוֶו
 ּוא רעֶנְרעֶד 5 :ןעֶּבעַל

 עֶוָח רֶע ןעֶו

 ָמעֶרָא םעֶד רעֶּביִא
 ְךיִז רֶע טעֶדָד ןעֶרע טְלַאטע

 ןַח רעֶטּוג ַא דְנּוא ,םּוטְכייֵר ליפ איז ןעֶלְהעוֶוְרעֶדּוצְסיֹוא
 -ּוצצ ְּךיִז ןעֶנְנעֶנעֶּב רעֶמעֶרָא רעֶד דָנּוא ריִׁשָע רעֶד 2

 סאָד טְהעֶז רעֶנּולְק רעֶד
 אייֵז דְנּוא אייֵּבְרעֶפ ןעֶהעֶנ עֶׁשיִראַנ איד רעֶּבָא ;ְּךיִז טְנְראַּבְרעֶפ דְנּוא ,(ןעֶמּוק) ע

 דִנּוא דֹובָּכ ,םּוטְכייֵר ,ראַה םעֶד ןּופ טְכְראָפ
 ןייַז טיִה סאָו רעֶד ,געֶז ןעֶטְמיִרְקְרעֶפ םעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶז ןעֶצעֶנ

 ּוליִפַא ,ןְהעֶנ לאָז רֶע סאו געוֶז ןייַז בוי םעֶד ןְהעֶוֶועֶנ 6 :ןְרעֶטייוַוְרעֶד אייז ןּופ ְךיִ טעֶֶד ׁשַּפַנ
 טְניִטְלעֶוֶועֶג רעֶכייֵר רעֶד 7 :ןעֶרְהעֶקַּפָא םֶהיֵא ןּופ טינ

 סאָו רעֶד8 :טָעייֵל סאו םעֶד ּוצ טְכעֶנְק ַא זיִאטְנְראָּב םאָה רעֶד דְנּוא

 םעייז
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 ילשמ
 ְךיֹוא טייֵנְׁש רעֶד טְכעֶרְמּוא םיֹוא טֶעייֵז
 ןְראָצְמיִרְג ןייַז ןּופ טּור איִד דְנּוא ,טְכעֶרְמּוא
 טאָה םאָו רעֶד 9 :ןעֶרעוֶו טְנעֶלְרעֶּפ טעדֶד
 ןיִראָ ,ןעֶרעוֶו טְשְנעֶּבעֶג טעוֶו גיֹוא טּוג ַא

 ןעֶמעֶרָא םעֶד ּוצ טיֹורְּב ןייַז ןּופ טעֶנ רֶע

 יֹוזַא רעֶטעֶּפְש םעֶד ּבייֵרְטְרעֶפ 10 : ןאַמ

 רעֶד דְנּוא ,ןְהעֶנְסיֹורַא גיִרְק רעֶד םעֶו
 :ןעֶרעֶהְפיֹוא טעוֶו ידְנאַש דְנּוא טייֵרְטְׁש

 דְנּוא ,ץֶראַה ןייֵר ַא טיִמ טְּביִל סאוָו רעֶד 1
 דְנייֵרְפ ַא זיִא רעֶד ,ןעֶּפיִל עֶנייֵז ןיִאְןַח טאָה
 ראַה םּופ ןעֶניֹוא איִד 12 :ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ
 טְמיִרְקְרעֶפ רֶע רעֶּבָא ,טְפאַׁשְנעֶסיִו ןעֶּטיִה
 :טְשֶלעֶפ םאֶו םעֶד ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד
 ּבייֵל ַא זיִא ןעֶסיֹורְד ,טְגאָז רעֶליֹופ רעֶד 8
 -אָלְׁשְרעֶד ְּךיִא לעוֶו םאֵג ןעֶטיִמ ןיֵא דְנּוא
 עֶדְמעֶרְפ ַא ןּופ ליֹומ סאָד 14 :ןעֶרעז ןעֶנ
 זיִא םִע רעדֶו ,ּבּורְגעֶפיִמ ַא איו זיִא (איורפנ
 טְלאַפ רעֶד טְנְראָעְרעֶפ ראַה םעֶד ןּופ
 -עֶגְנָא זיִא טייֵקְׁשיִראַנ 15 :ןייֵרַא טְראָד

 הב טאבכ

 9 אוָה ןיע-בוט :הָלָכי וָתָרְבָע טֶכֵׁשְוןוָאֹוצְקִי הָלְוֲע
 ' תְִֹ ודָמ איו ץל ׁשֵרְּג :לָּדל ומְחַּלִמ ןֵתְנייִּ ְּךֶהֹבְי

 גיי :ךלֶמ יהער ויָתְּפִׁש ןח בלרָהִמ בֵֹא :ןלְָו
 פ יִרֲא לֵצָע רַמָא :ךנב יִרְבּד ףֵּלְִיו תַעָד ּורֵצִנ הָוהְי
 13 םוצז תרָ יִּפהָּקְמַע הָחּוׁש :ַחְצְרַא תֹוֹֿחְרִּדוְּב ץיִחַב
 וט רָסומ טֶבֵׁש רעֶניבָלְב הָרּוׁשְק תֶלְנֶא ּוטְׁש"לָּמִי הָוהְ
 6 ךָא ריִָָל ןֵתֹנ ול תָֹברְַל לֶּד קָע :יטממ הְָיִחְרִי
 וד תיִָּׁת ְךֵּבַלְו םִָמָכֲח יִרְבּד עַמְְּׁו ףנָא טה ּורֹוסְחַמְל
 15 יע וָּדֲחַ כי ךִֵמִבְּב םָרְמְׁשִּייֵּכ םיִעָנייְּפ יִתְעְַל
 9 -ףַא םֹויַה ּדִּתעַוִה ּךֶחַטְבִמ הָוהיִּב תֹוָהָל ּ!דִתְפִׂש
 יד ךעִדֹוהְל :תַערְו תֹוצְמִּב ֹוָשְלָׁש ךליִּתְבַתְכ ֵלֲה ּ!הָתֶא
 :ףיִחְלְשִל תָמֶא םיִרָמא םיִׁשְהִל תֶמֶא ֵרְמַא ְטְשִק
 22 -יכ :רעֶׁשב יע אֹּכַדְתילַאְו אָהילַד יִּכ לֶדָלְננּתילַא
 4 עֶרָתָּתילַא :ׁשָפָנ םֶהיְֵבְקִתֶא עַבָקְו םביִר םיִרָי הָוהָי
 הכ םלֵאָּת-ןֵּפ :אֹוָבָת אָל תֹומַח ׁשיִא--תֶאְו ףֶא לַעַּב--תֶא
 16 ףֶכייעְקְתִב יקְּתילַא .ּּךְשִּפנְל ׁשֵקֹומ ָּתְחַקלְו וָתֹחְרֶא
 ד דבש הָּמייְמְלֶלׁשְלְךַלךיַאיטַא :תֹאשִמ םיִבְרְעַּ
 99 ָתֹוָח :ךיֶתֹוּכֲא ֵׂשע רֶׁשֲא םָקֹע לּובָנ גּמָתילַא :ּתחַּתִמ
 םצוְתיילַּב םֵצנְתִי םיִכְלְמיונְפִל וּתְכאַלְמַּב רָחָמ ו ׁשיִא
 :םיִּכְׁשַח יָנְפל

 5 : גכ
 א :ךיָנְפִל רֶׁשֲאיתַא זי ןיִּב לשומדתֶא םחְלִל בֵׁשְתיִּכ
 3 ןָאְתִּת-לַא :הָּתֶא ׁשֵפָנ לַעַּמ--םָא ְּךָעלִּב ןיֵׂש ָּתְמׂשְו
 4 ריִׁשֲַהְק עניִּת--לַא ּ!םִבְִּכ םָהָל אּוהְו ויָתֹומֲעְּמַמְל
 ה "הָׂשעי הָָׂעיִּ וְניִאְו בו דינע ףֹעֲתָה ּ:לֵרָח ָּךְנִבמ
 6 זםֶהָליתֶא םֹלָלִּתילַא -:םִָמָׁשִה ףועו דַׁנְּ םִיפָנִכ וּק
 זֹוׂשְפַנְב רעְׁשמְּכ ו יִּכ :ויְתֹפעמִמקוֶאְתִת--לֵאָו ןיָע עב

 רעֶּבָא ,גָנּוי ַא ןּופ ץְראַה םעֶד ןיִא טְּפיִנְק
 -ךעֶד ןּופְרעֶד םֶהיֵא טעוֶו טּור-ףאָרְטְׁש איִד
 טְקיִרְדְרעֶטְנּוא סאוָו רעֶד 16 :ןְרעֶטייוֵו

 ןעֶרְהעֶמְרעֶפ ּוצ ְּךיִז יֵדְּכ ןעֶמעֶרָא םעֶד
 עוו םעֶד ןעֶכייֵר םעֶד ּוצ טעֶנ סאוָו דְנּוא
 אּוהְט דְנּוא .םיִמָכַח איד ןּופ רעֶטְרעֶֶו איִדּוצ רעֶה דְנּוא רֶעיֹוא ןייד גייֵנ 17 :ןעֶלְהעֶפ םיוִועֶנ
 אוד ןעֶז ְּךאַז עֶמעֶנעֶנְנָא עֶנייֵא זיִא םִע ןיִראָו 18 :טְפאַׁשְנעֶסיוִו עֶנייֵמ ּוצ ץְראַה ןייֵד
 :ןעֶּפיִל עֶנייֵד ףיֹוא ןעֶמאַזּוצ טייֵרְּבעֶגְנָא ןייַז ןעֶלעוֶו אייֵז ,ּבייֵל ןייֵד ןיִא ןעֶטיִה אייֵז טְּמעֶו
 ןעֶסיוִו טְזאָלעֶג טְנייַה ריִד םִע ְּךיִא ּבאָה ,ראַה םעֶד ףיֹוא ןייַז לאָז גְנּורעֶכיִזְרעֶפ עֶנייַד יִדְּכ 9
 דְנּוא תֹוצע (עֶטּונ) ָּךֶרּוד גיִדעֶכאַפיאייִרְד ןעֶּביִרְׁשעֶג ריִד וצ טיִנ ָּךיִא ּבאָה 20 : ריִד דאָרְנ
 זַא ,רעֶטְרעֶוֶו עיִהְמֶא איִד ןּופ טייֵהְסיוִועֶג איד ןעֶמיוִו ןעֶּכאַמ ּוצ ְּךיִד יִדְּכ 21 ?טְּפאַשְנעֶסיוִו
 אּוד 22 :טְקיִׁשעֶג ריִד ּוצ ןעֶּבאָה םאוָו איִד ּוצ רעֶטְרעוֶו עיִתְמֶא ןְרעֶּפְטְנִע ןעֶנעֶק טְסְלאָז אוד
 ןעֶדְנעֶּלֶע םעֶד טיִנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,םעֶרָא זיִא רֶע לייוו ןעֶמעֶרָא םעֶד ןֵלְזַנעֶּב טיִנ טְסְלאָז
 םעוֶו רֶע דְנּוא ,גיִרְק רֶעייֵז ןעֶניִרְק טעוֶו ראַה רעֶד ןיִראָו 28 :רֶעיֹוט םעֶד ןיִא ןעֶסיֹוטְׁשּוצ

 טיִמ ןעֶלעֶזעֶגּוצ טיִנ ְּךיִד טְסְלאָז אוד 24 :םֶרעֶּביֹור עֶרייז ןּופ ׁשֶּפָנ סאָד ןעֶכאַמ ןעֶדְנאַשוצ

 : ןעֶמּוקְנעֶמאַזּוצ טיִנ אּוד טְסְלאָז ׁשְנעֶמ ןעֶניִנְראַצְמיִרְג ַא טיִמ דְנּוא ,שְנעֶמ ןעֶניִנְראָצ ַא
 ןייֵלַא ריִדּוצ טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,געוֶו עֶנייַז ןּופ ןעֶנְרעֶלְּפָא ָּךיִד אוד טְסעוֶו רעֶמאַט ןיִראוָו 5
 רעֶדָא ,ףֵּכ תעיִקְּת ןעֶּבעֶג םאָו איד ןעֶׁשיוִוְצ ןייז טיִנ טְסְלאָז אּוד 26 :גָנּולְכיֹורְטׁש ַאְןעֶמעֶנ
 ןעֶלאַָצעֶּב ּוצ טיִנ טְסאָה אּוד ןעוֶו ןיִראוָו 27 :ןעֶדְלּוׁש ראַפ בֵרָע ןעֶנעֶז םאְוְו איִד ןעֶׁשיוִוְצ
 -קעֶוַאטיִנ טְסְלאָז אּוד 28 ? ריִד רעֶטְנּוא ןּופ טעֶּב ןייַד ןעֶמעֶנְקעוֶוַא ריִד ןעֶמ לאָז סאווְראַפ
 עֶנעֶמ ַא אּוד טְסְהעֶז 29 :טְכאַמעֶנ ןעֶּבאָה תֹובָא עֶנייֵד םאִו ץעֶנעֶרְּג עָּטְלַא איד ןעֶקיִר
 טעוֶו רֶע ,םיִכָלְמ ראַפ ןעֶרעֶֶו טְלעֶטְׁשעֶגְראָפ טעֶו רעֶכְלאָז ? הָכאָלְמ עֶנייֵז ןיִא גיִייֵלְפ
 :טייֵל עֶנייֵמעֶג ראַפ ןעֶרעֶו טְלעֶטְׁשעֶגְראַּפ טיִנ

 נכ לעטיפאק
 ןְהעֶּטׁשְרעֶפ אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ,ןעֶניִטְלעוֶועֶג ַא טיִמ ןעֶסֶע ּוצ ןעֶצעֶז ְּךיִד טְסּוהְמ אּוד ןעוֶו 1
 ,ןּוהְמ עֶלְהעֶק עֶנייֵד ןַא רעֶסעֶמ סאָד רעֶּביִל טְסְלאָז אּוד דְנּוא 2 !ריִד ראָפ זיִא םִע רעוֶו
 עֶנייֵז ּוצ ןעֶטְסּולְג טיִנ טְסְלאָז אּוד 3 :טיִמעֶּפַא ןעֶסיֹורְג ַא ןופ שְנעֶמ ַא טְזיִּב אּוד ןעוֶו
 ּוצ ְּךייֵר ןעֶהיִמעֶּב טיִנ ְּךיִד טְסְלאָז אּוד 4 :ןעֶניִל ןּופ זייֵּמְׁש זיִא םִע ןיִראוָו ,זייַּפְׁש עֶטּוב
 ןּוהְמ ןעֶניֹוא עֶנייֵד אוד טְסְליִו 5 :דְנאַטְׁשְרעֶפ םעֶנעֶנייֵא ןייֵד ןּופ ףיֹוא רעֶה ,ןעֶרעוֶו

 איז יֹוזַא לעֶניִלְפ ְּךיִז טְכאַמ םּוטְכייֵר ןיִראָו ? ןעֶדְנאַהְרעֶפ טיִנ זיִא סא ְּךאַז ַא ףיֹוא
 ןּופ טיֹורְּב םאָד טיִנ םִע 6 :לעֶמיִה םעֶד ןעֶנעֶג קעווַא טְהיֵלְפ דְנּוא רעֶלְדָא ןייֵא ןּופ
 :זייַּפְש עֶטּונ עֶנייֵז ּוצ ןעֶמְסּולְג טיִנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,גיֹוא טְכעֶלְׁש ַא טאָה סאוָו םעֶד

 רֶע טְגאָז ,קְניִרְמ דְנּוא םִע ,רֶע זיִא יֹוזַא ְךיִז ןיִא טְקְנעֶד רֶע איו יֹוזַא ןיִּראָו 7
 וצ
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 טיִנ רֶע ויִא ץְראַה ןייַז ןיִא רעֶּבֶא ,ריִד ּוצ  .ּדחִּפ :ךְמעילַּכ וכלְו ךֶל רַמאְי הֵחָׁשְו לוָכָא אְּהְוִכ *
 אוד סאו עֶלעֶקיִטְׁש םאָד 8 :ריִד טיִמ  -?'ֵֵכ אב ּ!םיִמִעַנַה ךירְבִדָתֹׁשְו הָנאְקְת ָתְלְכֶא*

 רעֶטְרעֶו עֶסיֵו עֶנייַד טְסעֶֶו אוד דנוא ירא כל מל הּאַּכה :רקא םָכר ישא אור ע ןעֶעֶנעֶג טאָ = לאמיר
 ראַנ ַא ןופ ןעֶריֹוא איד ןיִא 9 :ןעֶריִלְרעֶפ - הָּתֶא :תמָי אָל טֶבׂשב ּונָכִתיכ רָקמ ךנעמ ענמתילא ;
 טעוֶו רֶע ןיִראָו ,ןעֶדעֶר טיִנ אּוד טְסְלאָז בל םַכְחא יִנּב :ליִצֵת לֹאׁשמֹוׂשְפִ יִנכת שֶבָׁשַּב ט
 טְסְלאָז אּוד 10 :דייֵרעֶגּולְק עֶנייד ןייַזהֶזַבְמ  ףתְפְׂש רֵּברְּב יִתֹילכ הָנֹלַעַתְו :ינָא-םג יּכִל חמׂשִי 9
 דנּוא ,ץעֶנעֶרְג עֶטְלַא איִד ןעֶקיִרְקעוֶוַא טיִנ הָוהְי תֵאְיִּביא יִּכ םיִאְטַחּב ךֶּבָל אקיילַא :םיִרָשיִמ יז

 אּוד טְסְלאָז םיִמֹותְי ןּופ דְלעֶפ םעֶד ףוא יי אֵל דו תיֲִחַ ישא ּכ :םִיַהילָּכ
 יש : ?'/ = * : ׁשיִבְלַּתשיִעְרָקּוׁשְרְי לוח אכפיכ :ֹומָל רָׁשָב ןָלְלְִּב 1 רעֶזעֶלְרעֶד רֶעייֵז ןיִראָו 11 : ןעֶמּוק טיִנ יא יקח לַא לך רֶשְֲוַַּ ַנְב הָּתַא

 ןעֶנירק ריִד טיִמ טעֶו רֶע ,קְראַטְׁש זיִא מא הָנקְזיִּכ ובָתילֵאו ךֶרלֶי הז ךיִבָאָל עַמְׁש ;ָמּונ 2
 ןעֶמּוקְנייַרַא רֶסּומ זאָל 12 :נירק רֶעייֵז כו לג :הָניִבּו רָּומּו הָמָכָח רָּכְמִּת-לַאְו הֵנָק תַמֶא 4
 ןעֶריֹוא עֶנייִד ןיֵא דֶנּוא ,ץְראַה ןייד ןיִא דא ֶכָאדדמְִי :וִכ חמש םֶכָח די קיל בָא הכ

 -ךעֶפ 18 :טְפאַׁשְנעֶסיוִו ןּופ רעֶטְרעוֶו איֵד ?הרת יָד לי יִל ּךֶל יְִב הָנִת ַתְדל לֹגְָו
 ןעוֶו ןיִראָו גנּי םעד ןּופְףאָרְטְׁש שיִנֹדיֵמ 6 יע הָז הָקמַע הָחּוׁש-יִּכ 2

 :ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ ְּךאָד רֶע טעוֶו יֹוזַא ,טור .לֵא :ְךֶסֶמִמ רֹקְחַל םיִאָּבל ןיַָה-לַע םיִרַָאְמַל -?םיניצ :: עי ר עק פא תללְכַח יִמְל םח םִיעְִּפיִמָל ַחיׂשיִמְל ! םיִנְדִמ יֵמְל איד טיִמ ןעֶנאָלְׁש ּוליִּפַא םֶהיֵא טְסעוֶו אזד ובא ימלויואימק מות רָב נו ברא ֵתְַּכ

 איד טיִמ ןעֶנאַלְׁש םֶהיֵא טְסְלאָז אוד 14 ּ!םיִרְׁשימבלַהְת כב ןּתַכ דאָ כן אֵרֵּת
 ןּופ ןייַז ליִּטַמ םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,טור הודו אי ךינִע ׁשְרְפִי יִעְפִִכּו שי ׁשֵהנְּכ ֹותיֵרֲחֶא :
 עֶגייֵ ןיימ ךיֹוא ְךיִז טייפ יֹוזַא ּוְקזיִא = 09 7 לה הלב כה לכה טאב ץְראַה ןייד ןעוֶו ןְהוז ןייֵמ 15 : לֹואְׁש םעֶד = בֹלֹשִל קבל בְֶׂכ חיְִו :תֹכְפִהּת רעד לו א

 ןעֶלעוֶו ןעֶריִנ עֶנייֵמ ּוליִּפַא ,אֹוי 16 :ץְראַה עי
 ןעֶדעֶר ןעֶּפּל עֶנייֵמ ןעֶח .ןְעייֵרְפ ךיז = רׁשיִפּםִָאְליאלַא הערש אקהלַאי7

 טיִנְלְראַה ןייד זאָל 17 :םעֶניִשְראַּפְטְכֶר
 םעֶד ראַה םעֶד ןּופ טְכְראָפ איִד ןיִא ןייַז טְסְלאָז אּוד טְרֶעייֵנ ,רעֶדְניִז איִד ןייַז אֵנֵקְמ
 טיִנ טעוֶו גְנּונְפאָה עֶנייַד דְנּוא ,דֶנֶע ןייֵא ןעֶדְנאַהְרעֶפ זיִא סֶע ןיראָז 18 :נאָט ָןעֶצְנאַה
 ןייד רֶהיֵפ דְנּוא ,גּולק אייֵז דְנּוא ּוצ רעֶה ,ןְהּוז ןייֵמ אּוד רעֶּבָא 19 :ןעֶרעוֶו ןעֶטיִנְׁשעֶגְּפֶא
 איד דִנּוא ,םִרעֶּפיֹוז ןייו איד ןעֶׁשיוִוְצ ןייַז טיִנ טְסְלאָז אּוד 20 ::עדֶז ןעֶדארְג ןייַד ףיֹוא ץְראַה
 טאָה סאוָו רעֶטאָפ ןייַדּוצ רעֶה 22 :ןְלעֶמּורְדטְסעֶֶו אּוד ןעוֶו ןעֶדייֵלְקְנֶאָּךיִד טעוֶו רעדיילק עֶנעֶמיִרּוצ דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְמעֶרָאְרעֶפ טעוֶו אֵבֹוסְז לֵלֹוז ַא ןיִראוָו 21 :םיִרעֶסעֶרְפ ׁשייֵלְפ
 ריִד ףיֹוק 28 :טלַא זיִא איִז ןעוֶו רעֶטּומ עֶנייֵד ןייַז הֶזַבְמ טיִנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶניוועֶג ְּךיִד
 רעֶטאָפ רעֶד 24 :דְנאַטְׁשְרעֶפ דְנּוא רָסּומ ,הָמְכָח ְּךיֹוא ,טיִנ םֶהיֵא ףיֹוקְרעֶפ דְנּוא תֶמֶא םעֶד
 טייֵרּפ יֹוזַא דְניֵק גּולְק ַא טְניוִועֶג סאָו רעֶד דִנּוא ,ןֶעייֵרְפ רֶהעֶז ְּךיִז טעוֶו קיִדַצ םעֶד ןּופ
 םאוָו איד דְנּוא ,ןְעייֵרְפ ְּךיִז ןעֶלעוֶו רעֶטּומ עֶנייַד דְנּוא רעֶטאָפ ןייַד 22 :םֶהיֵא טימ ְּךיִז רֶע
 ןעֶלעוֶו יֹוזַא ,ץְראַה ןייַד ריִמ ּוצ ּביִנ ןְהּוז ןייֵמ 26 :ןָעייֵרְפ ְּךיִז טעֶו ןעֶריֹוּבעֶג ְּךיִד טאָה
 דְמעֶרְפ ַא דְנּוא ,ּפְמזז עֶפיִט ַא זיִא הָנֹוז ַא ןיִראָו 27 :ןעֶנעֶֶו עֶנייֵמ ןעֶטיִה ןעֶניֹוא עֶנייַד
 דְנּוא ,רעֶּביֹור ַא איז יֹוזַא ןעֶריֹול ְּךיֹוא טּוהְט איִז ןיִראָו 28 :ּבּורְג עֶבְנֶע עֶנייֵא זיִא ּבייַו
 ןעֶמעוֶו ּוצ ?העוו זיִא ןעֶמעֶֶו ּוצ 20 :ןעֶשְנעֶמ איֵד רעֶטְנּנ טייֵהְשְלאַפ טְרְהעֶמְרעֶפ איִז
 ? רייֵר עֶטְסּוזְמּוא זיִא ןעֶמעוֶו ּוצ דְנּוא ?אייֵרעֶגיִרְק זיִא ןעֶמעוֶו ּוצ דְנּוא ? גאָלְק ַא זיִא
 איד ּוצ 80 ? ןעֶניֹוא עֶטיֹור ןעֶנעֶז ןעֶמעוֶו ּוצ ? טְסּוזְמּוא ןעֶדְנּואוְו ןעֶנעֶז ןעֶמעֶז ּוצ דֶנּוא
 :ןייוֵו ןעֶּטְׁשיִמעֶנ ןעֶבּוז ּוצ ןעֶמּוק סאו איִד ּוצ ,ןייוַו םעֶד אייֵּב גְנאַל ָּךיִז ןעֶמיֹוז םאָה
 ּוצ ּבְראַפ עֶנייֵז טעֶנ רֶע ןיִראָו ,טיֹור זיִא רֶע לייװ ןייַו םעֶד ןעֶקּוקְנֶא טיִנ טְסְלאָז אּוד 1
 אי ָךייֵלְג דְנּוא ,גְנאַלְׁש ַא איז רֶע טְסייֵּב ףֹוס םּוצ 32 :םּורַא טְכעֶר טְהעֶג םֶע ןעֶו םֹוּכ םעֶד
 עֶדְמעֶרְפ ןעֶהעֶז ןעֶלאָז ןעֶניֹוא עֶנייֵד (זַאו 23 :סםֶע טְכעֶטְׁש ְנאַלְׁש עֶניִטְפיִג ַא
 טְסעֶו אּוד דְנּוא 34 :ןעֶכאַז עֶטְרְהעֶקְרעֶפ ןעֶדעֶר טעוֶו ץְראַה ןייַד דְנּוא ,רעֶּבייו
 סאוָו רעֶד אי יֹוזַא דְנּוא ,םַי םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ ןיִא טְניֵל סאָו רעֶנייֵא איז יֹוזַא ןייַז
 רעֶּבָא ,ןעֶגאַלְׁשעֶג ְּךיִמ ןעֶּבאָה אייֵז 35 :םיֹוּב לעֶנעֶז ַא ןּופ ץיֵּפְׁש רעֶּד ףיֹוא טְגיֵל
 :ןעֶבּוז לאָמַאְכאָנ םִע לעזֶז ָךיִא 5 ןעֶקעֶדְפיֹוא ְּךיִמ ָּךיִא לעֶז ןעֶז ְסּואוְועֶג טיִנ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא טְּפאַלקעֶנ ְךיִמ ןעֶּבאָה אייֵז ,ןעֶראָועֶג קְנאַרְק טיִנ ןיִּב ָּךיִא

 דכ לעטיפאק
 ןעֶטְסּולְג טיִנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶׁשְנעֶמ עֶטְכעֶלְׁש איד ןייַז אֵנֵקִמ טיִנ טְסְלאָז אּדד 1
 ןופ דֶנּוא ָנּורעֶטְׁשּוצ ראָנ טְכאַרְט ץְראַה רֶעייֵז ןיִראָה 2 :ןייַז ּוצ אייֵז טיִמ
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 דכ ילשמ
 ְךַרּוד 3 :ןעֶּפיִל עֶרייֵז ןעֶדעֶר טייֵקְגיִדיִמ
 דְנּוא ,טֶעיֹוּבעֶגְפיֹוא זיֹוה ַא טְרעוֶו הָמְכָח
 :םּויִק ַא םִע טאָה דְנאַטְׁשְרעֶפ ְּךְרּוד

 איד ןעֶמ טְכאַמ טְפאַׁשְנעֶסיוו ּךְרּוד דְנּוא 4
 ּביִל דְנּוא עֶרייֵט אייֵלְרעֶלַא לּופ םיִרָדַח
 זיִא ןאַמ רעֶנּדלְק ַא 9 :ןעֶייֵקְכייֵר עֶכיִל

 רעֶכיִלְטְפאַׁשְנעֶסיו ַא דְנּוא ,קְראַּטְׁש דיִמָּת -
 ןיִראָו 6 :רעֶקְראַטְׁש רעֶמיִא טְרעוֶו שְנעֶמ

 ןעֶטְלאַה אוד טְסעוֶו תֹוצִע עֶנּולְק ְּךְרּוד
 ָךֶרּוד ןייַז טעוֶו ףֶליִה דְנּוא ,הָמָחְֶלִמ עֶנייֵד
 ךיֹוה ויִא טייֵהְנּולְק 7 :תֹוצִע עֶטּוג ליִפ
 רֶע טְכאַמ רֶעיֹוט םעֶד ןיִאי ,ראַנ ַא ראַפ
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 3 הָנְּבִי הָמָכָחִּב !הָנְרַַּרְּת םֶהיֵתְפִׂש לֶמֶעַו םָּבל הָנִהְי
  ןוהילְּכּאְמִי םיִרְרֲח תַעְֵבּו :נּכְתִי הָּובְתִבּו תַיָּב
 ָה יִּכ :ַחּכִִּמַאְמ תַעַד ׁשיִאְו וָעְּב םֶכָח-רֵבְּנ :םיִעְנָו רֵקָי
 ;ץצי םֶרְּב הָעּוׁשְתֹו הָמָחְלִמ ילד הֶׂשֲעַּת תֹולְְּחַתְב
 1 בֶׁשֲחְמ :ּוהיִּפ"ַּתְפִי אֵל רעש תֹומְכָח ליִוָאָל תֹומאָד
 : תֶבֵעותְ תאָּטַח תַלְוֲא תְַּ :ּואְרְקִי תֹמוְמילַעַּב ּט עֶרֶהְל
 0 ; טלֵּצַה !הָכָחֹּכ רַצ הֶרֶצ יב תיִפַרְתֶה :ץֵל םֶרָאְל
 1 ןַה רמאֹחייֵּ :דׂשְַּתיִא גְרֹלַל םיִטָמּו  תֶוּמַל םיִחְקִל

 אה ְךֶׁשפִנ רַצְֹו ןיִבָידאוהְ| תובל ןכמ-אלֲה הָז עיר
 13 תַפָנְו בוט יִּכ ׁשֵבָדיִנְּב-לֶכָא :ולָעַפְּכ םֶרֶאָל םִׁשהְ עֶדִי
 14 ְתאָצַמבִא עפל הָמָמָח העּד | ןּכ כל קֹותָמ
 ומ הונלעֶׁשֶר בֶרָאּת-לַא ;תֶהּכִת אל ףֶהְוקִתְו תיִרֲחַא שי
 15 םבָקָו קיִּדַצ לי | עַבֶׁש יִּכ :ָצְבַר דַּדׁשְּתילַא קיִדִ
 1ד כב הָמְׂשִּילַא ךיִביֹוא לֵפְִּב :הָערְבּולְׁשָּכ םיִעְשִו
 5 ווָלָעָמ ביִׁשָהְוויָניֵעּב ַרְו הָוהְי הָארידּפ בל לנַיײלַא
 3 | יִכ :שִָׁשְרִּב אנַקע-לַא םיִֵדּמִּב ֶחְתִּת--לַא :וא
 21 הָוהְי-תֶאדאְרָי = םיִעָׁשְר ר עֶרָל תיִרֲחַא הָיְְתיאל
 נ םֶיִא םיָי םאִתְפייֵּכ :בֶרֶעְִּילַא םינֹׁשִע מו ינְּב
 3 פיר םִמָכֲחַל הּלִאַּג :עוי יִמ םֶליִנׁש די
 21 יע ּהְבּקִיהָּתֶא קיּדִצ לׁשְרל רֶמֹא :םוטילַּב טּפְׁשִמְב
 הכ -תַּכְרִּב אב םֶביֵלְעְוםֶענַיםיִיִֹומִלְ :םיִמִאל ּוהְמִָ
 7 !ץוחַּב ןֵכל :םיִחֹכְנ םיִרָבְּד ביִׁשִמ קֶׁשִי םִיִתְפְׂש :םומ
 8 יהְּילַא :ףֶתיִב תנְבּו מאָל הָדָׂשַּ הָרְּתְַו ףֵמְכאלמ
 ופ רֶׁשֲאַכ רמאֹילַא :ֶתָפְׂשּב ָתְּפַהְו ףעֶרְּב םוה-דע

 סאו רעֶד 8 :ליֹומ ןייֵז ףיֹוא טיִנ (ְךיֹואנ
 ןעֶמ טעזֶו םעֶד ,םעֶטְכעֶלְׁש םיֹוא טְכאַרְט

 :תֹובְׁשַחַמ עֶטְכעֶלְׁש טיִמׁשנעֶמ א ,ןעֶפּורְנָא
 דְנּוא ,דֶניִז ןעֶנעֶז ןעֶקְנאַדעֶג עֶׁשיִראַנאיִד 9
 וצ טייֵקְגיִדְרעוֶוְמּוא עֶנייֵא זיִא רעֶמעֶּפְׁש ַא
 ףאַלְׁש ְּךיִד טְסאָה אּוד ןעוֶו 10 :ןעְׁשְנעֶמ
 יֹוזַא ,טְפאַשְגְנֶע ןּופ גאָט םעֶד ןיִא טְכאַמעֶג
 -ְךעֶפ אוד ןעוֶו 11 :ןייֵז גְנֵע ַהּכ ןייַד זּומ

 ל הָהְׂשיִלַע :וָלָעַּפְּכ ׁשיִאָל ביׁשָא וָליהְׂשַעֲא ,ּכ ילד הֶׂשָנ ןעֶנעֶז םאָו איִד ןייַז ּוצ ליִצַמ טְסְדייֵמ
 ונ רק הָנַהְו :בֵלירמַח םֶרָא םֶרֶ-לַעויִּתְרַבָע לצֶעשִא אוו עֶכְלאָז דְנּוא ,טיֹוט םּוצ ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא
 :הָסָרָהְנ וָיָנְבֶא רָדָנְ .םִלְרַח וינַפ ּוָּּכ םיִנֹוׁשּמַק ו וכ :ןעֶרעֶװ ּוצ ּתעָנְרַהְנ טְנעֶהאָנ ןעֶנעֶז

 םאָו רעֶד טיִנ לאָז ,טְסּואוְועֶג טיִנ עֶגיִזאָד סאָד ןעֶּבאָה ריִמ ,העְז ,ןעֶגאָז טְסעוֶו אּוד ןעוֶו 2
 טיִנ םִע רֶע לאָז ׁשֶפֶנ ןייֵד טיִה סאָו רעֶד דְנּוא ?ןעֶטְכאַרְמעֶּב םִע רעֶצְראַה איִד טְגעוֶו
 ,ןְהּוז ןייֵמ 13 ?םיִׂשֲעַמ עֶנייֵז ְּךאָנ ןעֶּבעֶגְקיִרּוצ ׁשְנעֶמ ןעֶביִלְטיִא טיִנ רֶע לאָז דְנּוא ? ןעֶסיוז
 טעֶזיֹוזַא 14 :ןעֶמיֹוג ןייַד ּוצ םיִז זיִא םייַז-ניִנאָה רעֶד דְנּוא ;טּוג זיִא םִע לייוַװ גיִנאָה םִע
 ַא טעֶו יֹוזַא ,ןעֶנּופעֶג איִז טְסאָה אּוד ןעֶז ,שֵפֶנ ןייֵד וצ ןייַז הָמְכָח ןּופ טְפאַׁשְנעֶסיוִו איד
 יֹוא 19 :ןעֶרעוֶו ןעֶטיִנְׁשעֶגְּפָא טיִנ טעֶו בֶנּונְפאָה עֶנייֵד דְנּוא ,ןייז ןעֶדְנאַהְרעֶּפ ףּוס רעֶטּונ
 ןעֶּביֹורעֶּב טיִנ טְסְלאָז אּוד ,קיִדַצ םעֶד ןּופ גְנּוניֹואוְו איִד ףיֹוא ןעֶריֹול טיִנ טְסְלאָז עֶׁשָר אּוד
 ןְהעֶטְׁשְפיֹוא רעֶדיוִו רֶע טעדֶוָּךאָד לאָמ ןעֶּביִז טְלאַפ קיִדַצ רעֶד עֶׁשְטאָח 16 :גָנּוהּור עֶנייֵז
 יֹוזַא טְלאַפ דְנייֵפ ןייֵד ןעוֶו 17 :ןעֶטְכעֶּלְׁש םעֶד ןיִא ןעֶלְכיֹורְטְש ןעֶלעוֶו םיִעָׁשְר איִד רעֶּבָא

 ְךיִלְהעֶרְפ ץֶראַה ןייֵד טיִנ לאָז יֹוזַא טְלעֶכיֹורְטְׁש רֶע ןעֶו דְנּוא ,ןְעייֵרְפ טיִנ ָךיִד אּודטְסְלאָז
 עֶנייֵז ןיִא טְכעֶלְׁש ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא ןעֶהעֶז ראַה רעֶד םִע טעוֶו רעֶמאָט ןיִראוָו 18 :ןייז
 איד רעֶּביִא טיִנ ּךיִד ןְראָצְרעֶד 19 :ןְראַצ ןייַז םֶהיֵא ןּופ ןעֶרְהעֶקְמּוא טעֶוֶו רֶע דֶנּוא ,ןעֶגיֹוא
 םעֶמּוג ַא ןייֵז טיִנ טעוֶו םֶע ןיִראָו 20 :םיִעָׁשְר איִד רעֶּביִא אֵנֵקְמ טיִנ ְּךיִד אייז ,עָטְכעֶלְׁש
 :ןעֶרעֶו ןעֶׁשאֶלעֶנְסיֹוא טעֶזֶו םיִעָׁשְר איִד ןּופ טְכיֵל םאֶד ,שְנעֶמ ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד ּוצ דֶנֶע
 אוד טְסְלאָז ןְרעֶדְנֶעְרעֶפ םאִו איד טיִמ ;ָּךֶלֶמ םעֶד דְנּוא ראַה םעֶד טְכְראָפ ,ןְהּוז ןייֵמ 1
 טְסייוֵו רעֶו דְנּוא .ןְהעֶמְׁשְפיֹוא קיִלְנְמּוא רֶעייֵז טעֶז ָךיִלְצעֶלְּפ ןיִראוָו 22 : ןעֶׁשיִמ טיִנ ךיד
 ןעֶרעֶהעֶג ןעֶכאַז עֶגיִזאָד איִדְּדיֹוא 23 : ןייַז טעוֶו עֶדייֵּב אייֵז ןּופְּךאָרְּב רעֶד (דְניוִוְׁשעֶג איוו)
 םאִו רעֶד 24 :םונ טיִנ זיִא טָּפְׁשִמ םעֶד ןיִא םיִנָּפ ַא ןעֶנעֶקְרעֶד ּוצ---םיִמָּכַח איִד וצ
 טעֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶטְלעֶׁש רעֶקְלעֶפ איִד ןעֶלעוֶו םעֶד קיִדַצ ַא טְזיִּב אּוד עֶׁשֶר םעֶד ּוצ טְנאָז
 םֶהיֵא ןעֶפאָרְטְׁש םאו איִד ּוצ רעֶּבָא 25 : ןעֶטְּפאַׁשְרעֶקְלעֶפ ןּופ ןעֶרעֶו ןעֶטְלאָׁשְרעֶַפ
 ןעֶלעוֶו ןעֶּפיִל איֵד 26 :הָכָרְּב עֶטּוג ַא ןעֶמּוק טעוֶו אייֵז ףיֹוא דְנּוא ,םֶהעֶנעֶגְנָא םִע זיִא
 טייֵּבְרַא עֶנייֵד ןָא טייֵרְּב 27 : :רעֶטְרעוֶו עֶמְכעֶר קירּוצ טעֶנ סאָָו םעֶד ןּופ ןעֶרעוֶו טְׁשּוקעֶג
 ןְעיֹוּב היד אּוד טְסְלאָז ְּךאָנְרעֶד ,דֶלעֶפ םעֶד ףיֹוא גיִטְרעֶפ ּוג םִע ריִד ְּךאַמ דְנּוא ,ןעֶמיֹורְד
 טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,רֵבח ןייַד ןעֶנעֶנ ְּךאַזְרּוא ןְהֶא תּודֵע ןייֵא ןייַז טיִנטְסְלאָז אּוד 28 :זיֹוה ןייַד
 ןּוהְמעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע איִװיֹּוזַא ןעֶנאָז טיִנ טְסְלאָז אוד 29 :ןעֶּפיִל עֶנייִד טיִמ ןעֶגיִרְטעֶּב טיִנ
 :םיִׂשֲעַמ עֶנייֵז ְךאָנ ׁשְנעֶמ ןעֶביִלְטיִא ּוצ ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ לעֶזְו ְךיִא ,ןּוהְט םֶהיֵא ּוצ ְּךיִא לעְֶז יֹוזַא
 ןעֶטְראָגְנייוו םעֶד אייֵּב דְנּוא ,ןעֶליֹופ םעֶד ןּופ דְלעֶפםעֶדאייֵּב ןעֶגְנאַגעֶג אייֵּבְראַפ ןיִּב ךיִא 0
 ןעֶסְקאוַועֶּב ןעֶצְנאַג םיִא זיִא םִע ,העָז דְנּוא 31 :דְִנאַטְשְרעֶפ ןייק טאָה םאוו ׁשְנעֶמ םעֶד ןּופ
 רעֶד דְנּוא;רעֶנְרעֶד (עֶסיֹורְגנ טיִמ ןעֶזעוֶועֶג טְקעֶדעֶּב זיִא םיִנָפ ןייַז דְנּוא ,רעֶנְרעֶד (עֶנייֵלְק) טיִמ

 רענרענייטש



 ילשמ 1111
 תונָׁש טעֶמ :רֶסֹמ יִּתְחַקְל יִתיִאָר יִכִל תיִׁשָא יִכֹלֲא הָוְחַאְו 2
 ְךֶלֵהְתִמאָבו ;בֵכָשִל םִיָי קֶכח ו טֵּעְמ תֹומּנְּת טָעְמ 4

 :ןנמ ׁשיִאְּכ ִרֶחמו ךֶׁשיִר
 הכ המ

 ?קזוד ו יִׁשְנַא ּוקיִּתְעָה רֶׁשֲא הָמֹלְׁש יֵלְׁשִמ הָלֵא-םַּג א
 םימ דֶבֶכּו רֶבָד רַּתְמַה םיִהֹלֲא רָבְּכ :הָרּוהי-דלמ
 ןיא םיִכָלְמ בלְו קֶמָעִל ץֶרֶאְו םורָל םִיַמָׁש ? רָב רַקֲח 2
 עֶׁשֶר ונָה :ילָּכ ףֵרֹצִל איו ףסָּכִמ םיִניִס וָנָה :רק 2
 דךלמי ל רֵהַהְתִּתילא ואְסִּכ קֶּב = דלמיינפל :
 הֶּנִה הל ךֵל-רְמַא בֹמ יִּכ :רֶמֲעַּת-לַא םיִלֹדְנ םוָקְמִבו 1
 בֹרָל אֵצַּת-לַא :ךניֵ יִאְר רֶׁשֲא םיִדָנ ינפל ְךֶליֵּפְׁשַהְמ 6
 :דער ָּךְתֹא םיִלְכַהְב הָתיִרֲחַאְּב הֶׂשְעַתחחִמ ןּפ רק
 ְךְדֶמַחְיַּפ :לֵגְתילַא רַחַא דָֹסְו ךער-תֶא ביִר ְּךְביִר 1
 ףֵסָּכ תֹוִכְׂשַמְּב בֶהָו יֵחוּפַת :בוׁשָח אָל ְּךֶהֶּבַדְו עֶמׂש יש 11
 םֶכְחַחיִכֹמ םֶתָכייִלֲחְו בֶהָז םִיָנ :וינְפֶא םָא-לַע רֶבָד רֶבָח עג

 + רימ 0 ןְמַאִנ ריִצ ריִצָק םֹויְּב ! גֶלָׁש-
 : תַלָמש ,34 +=

 נד !רכח :
2 + 

 תַנְּצַכ

 ׁשיִא ןיא םֶׁשְָוַחורְו םיאיִׂשָנ :ביִׁשָי ווָנֹדֲא ׁשֵפָנְו זחְלְׁשְל 1
 של ןיצִק הָּתְפִי םיּפֲא ְךֶרֶאְּב ;רֶקָׁשתַּתַמְּב לֵהְתַמ יט
 ונֵעְבִׂשַת ֵתִ ְךיַד לָכָא ָתאֶצִמ ׁשֵכָד ;םֶרָנ--ְבִׁשִת הב 18

 ישיר !?ויי ר דער
 ךא; ו דא-=* ןש

 1 יו

 ר תי ויַּבַמ ְךלֶנַר רקה תֹאָקַהַו 17

 =: ;קָׁש דע והעַרב הָנֹעדש שש יא ןיָׁש ץֵחְו ברזחו ו קיֵּפמ

 !דָנָּכיהָרְעִמ :הָרֶצ םֹיְב דֵנֹוּב חַטֶּבִמ תֶדָעומ לָגֵרְו הֶָעְר כ
 "םא :עֶרד בל ל לֵע םירש שי רשו -ַתָילַמ ץימִה הָרָק =

 5 :םִיַמ וה 4 ְקְׁשַה ַה אָמָציב םִאְו םחל 4 ּוהָל יִכֲאַה ד ְּךאַלְש ם םע : +=

 ןוֿפָצ ַחוִר :ְךֶליָּלַׁשְי הָודי שארל הָתֹח הֶתֶא םילְמ
 ע תָבָׁש בט ; תן מעם םֵָׁנ לֵליְִּת 4 ר - = - *

 ׁשֵפְנילַע םיִרָק םיִמ :רָבָח תיִבּו םיִנזְדִמ תֶׁשֲאַמ גנ"תַנֶּפ הכ טא מאו טא גר

 :םייֵקְניִטְכעֶרעֶג ןיִא םייֵרְּבעֶגְנָא ןייַז טומש

 וה" ר"
 ןעֶכאַרְּבעֶנְּפֶָא זיִא םיֹוצ רעֶנְרעֶנייֵטְׁש
 -נָא םִע ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו דְנּוא 22 :ןעֶזעוֶועֶג
 ּבאָה יֹוזַא ,טעֶטְכאַרְטעֶּב טּוג דְנּוא טְקּוקעֶב

 ְךאָנ 32 : רָסּומ ןעֶמּונעֶגְנָא דְנּוא ןְהעֶזעֶג ְּךיִא
 עֶלעֶסיִּב ַא ְּךאָנ עֶפאָלְׁש עֶלעֶסיִּב ַא
 דְנעֶה איִד עֶלעֶסיִּב ַא ְּךאָנ דְנּוא ,ןְלעֶמּורְד
 יֹוזַא 24 :טעּב םעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶל ןעֶמאַזּוצ

 ןעֶמּוקְנָא ריִד ּוצ םייֵקְמעֶרָא עֶנייֵד טעוֶו
 גְנֹורעֶניִמ עֶנייַד דְנּוא ,רעֶרעֶדְנאַזַו ַא איזזיֹוזַא
 ַא טאָה סאָו ןאַמ (הָמָחְלִמ) ַא אי יֹוזַא
 ;רעֶצְנאַפ

 הב לעטיפאק
 ןּופ םיִלָׁשְמ איד ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד איִד ְךיֹוא 1
 ןּופ ְּךֶלֶמ ּוהָיִקְזִח ןּופ טייל איִד סאו הֿמלש
 זיִא םִע 2 :טְצעֶזעֶגְרעֶּביִא ןעֶּבאָה הָדּוהְי
 ןעֶטְלאַהעֶּבּוצ ְּךאַז ַא טאָג ןּופ דֹובָּכ םעֶדּוצ
 -םיֹוא ָךאַז ַא םיִכָלְמ ןּופ דֹובָּכ םעֶד ּוצ דְנּוא
 טייקְביֹוה ראַפ לעֶמיִה איִד 3 :ןעֶׁשְראָפּוצ
 םאֶד דְנּוא טייֵקְּפיִט ראַפ דֶרֶע איִד דְנּוא

 טְׁשְראָפעֶגְּסיֹואטיִנ ןעֶנעֶק םיִכָלְמ ןּופ ץְראַה
 םעֶד ןּופ תֶלֹוסְּפ סאָד קעוֶוַא םעֶנ 4 :ןעֶרעֶו
 ראַפ יִלַּכ ַא ןְהעֶגְסיֹורַא טעוֶו יֹוזַא רעֶּבְליִז
 עֶׁשָר םעֶד קעווֶוַא םעֶנ 5 :ריִמְׁשְדְלאָג םעֶד

 -ןיֹורְט ןייַז טעֶו יֹוזַא ;ְּךֶלֶמ םעֶד ראָפ ןּופ
 ראַפ ןעֶכיֵלְרעֶהְרעֶפ טיִנ ְּךיִד טְסְלאָז אּוד 6

 :ןעֶלעֶּטְׁשְרעֶדיִנַא טיִנ ְּךיִד אּוד טְסְלאָז טייל עֶסיֹורְג ןופ טְרָא םעֶד ףיֹוא דְנּוא ;ְּךֶלֶמ םעֶד
 אוד רעֶדייֵא ףיֹורַא אּוד הָנ ןעֶנאָז ריִד ּוצ לאָז ןעֶמ זַא רעֶמעֶּב ריִד ראַפ זיִא סֶע ןיִראָ 7
 :ןעֶניֹוא עֶנייֵד טיִמ ןעֶהעֶז טְסעֶו אּוד עֶכְלעוֶו ןעֶמְׁשְךיִּפ איד ראָפ ןעֶרעוֶו טְגיִרעֶדיִנְרעֶד טְסְלאָז
 אָז אוד 8
 רו דנע םַא ; ןוהט

= - = 

 רַבַח ןיידו
 דֹוס םעֶד רעֶּבֶא ,ןייֵלַא רַבַח ןייד טיִמ ָךיִד גירק

 ּוצ סאו ןעֶסיוִו טיִנ אּוד טְסעוֶו רעֶמאָט ,ןעֶגיִרְק ּוצ ןְהעֶנְסיֹורַא גיַלייַא טיִנ טֶס
 יֹוזַא ןעֶנירְק ָךיִד טְזּומ אּוד ןעוֶו 9 :טְמעֶׁשְרעֶפ ןעֶּבאָה ְךיִד טעוֶו

 ןעֶקעֶלְּפְטְנַא טיִנ אּזדטְסְלאָז ןְרעֶדְנַא ןייֵא ןּופ
 טעוֶו טייֵקְניִטְכעֶלְׁש עֶנייֵד דְנּוא ,ןעֶדְנעֶׁש ָּךיִד ןעֶרעֶה טעֶו סאָו רעֶד טעֶו רעֶמאָט 10
 = זור דר ?ְקעֶנקיִרּד יז ועבשק זייי
 :ןעֶרעוֶז םֶרו ==; עת ן2:6 0 - -

 :ןָפֹוא ןעֶטּוג ַא ףיֹוא טעֶרעֶנ טְראָו ַא ְּךיֹוא ז יִא יֹוזַא (םיִלַּכ) עֶנְרעֶּב
 -ליִז ןיִא טְלאָמעֶגְסיֹוא לעֶּפֶע עֶנעֶדְלאָג איז יֹוזַא 11 :ן

 ַא איז ןְהעֶׁש יֹוזַא 2
 א ןּופ דעֶר-ְףאָרְטְׁש איד ְּךיֹוא זיִא יֹוזַא גְנּוריִצ עֶנעֶדְלאָגְנייַפ ַא ןיֵא זיִא גְניִרְזאָנ רעֶנעֶדְלאָב

 רעיז + ארץ := הי ==
 םעֶד ןיִא זיִא עֶנְׁש ןּופ בְנּולְהיֵק איִד איו יֹוזַא 13 :ּוצ סֶע טְרעֶה סאָו 66 -.= }75 םָכָח
 ןיִראוָו ,םֶהיֵאטְקיִׁש סאוָו םעֶד ּוצ ַחיֵלָׁש רֶעייֵרְמעֶנ ַא ְּךיֹוא זיִא יֹוזַא ,טייֵצ צ טיִנְׁש רעֶד ןּופ גאָט
 הָנֵתַמ עֶׁשְלאַפ ַא טיִמ ְּךיִז טְמְהיֵרעֶּב סאוָו רעֶד 14 :ראַה ןייַז ןּופ ׁשֵפָנ םאָד טְקיוװְקְרעֶד רֶע
 ץָבעֶר ןְהָא ןעֶקְלאָו רֶנּוא דְניוז ַא איוו זיִא
 . יידו א רעֶּבָא א ,םעֶרעֶנְרעֶּביִא

 ףצ בנוצ עכ

 רעֶגיִטְלעוֶועֶג ַא טְרעוֶו טייקְניִטיִמְגְנאַל ָךְרּוד
 םֶע ,גיִנאָה טְסְניִפעֶג אּוד ןעוֶו 16 :ןייַּב םעֶד 2

 אוד דְנּוא ןעֶכאַמ טאַז ּוצ ְּךיִד אּוד טְסעוֶו רעֶמאָמ ירא יריד ראַפ טוב יה סֶע איו ליֵפ יֹוזַא
 ועזנמ םע םסעדו

 הט 17 : ןֶעייֵּפְׁשִסי ןעֶדּ = .= ==
 ּוצ ריִד ןּופ רֶע טָר ּוד

 יֹוזַא זיִא 2 ןייַז ןעֶנעֶב תֹּדדַע שְלאַפ

 רעֶמאָט ןיִראָו ,זיֹוה ס'רֵבַח ןייד ןּופ םּופ ןייד ּפָא ג
 טְנאָז םאָו ׁשְנעֶמ רעֶד 18 :ןעֶּבאָה דְנייַפ ָּךיִד טעֶז רֶע דְנּוא ט

 ַא איזיֹוזַא 19 :לייַפ ַא דְנּוא דְרעוֶוְׁש ַא ,רעֶמאַה ַא איז
 . ןעֶשְלאַפ ַא ףיֹוא גְנֹורעֶביִזְרעֶפ איִד זיִא םּופ רעֶטְקְנעֶרְרעֶּפ ַא דְנּוא ןְהאָצ רעֶנעֶכאָרְּבּוצ
 ןיִא דיילק ַאםעֶנייֵא ןּופ קעֶוַא טְמעֶנ ןעֶמ איז יֹוזַא 20 :הָרָצ רעֶד ןּופ גאָט םעֶד ןיֵא ׁשֶנעֶמ
 ּוצ טֶגְניִז ןעֶמ םאָה דיל ַא זיִא יֹוזַא ,גיֹול ףיֹוא זיִא גיִסָע איוז יֹוזַא רְנּוא ,באָט ןעֶמְלאַק ַא
 ּוצ םיֹורָּב םֶהיֵא ּביִנ ,:יֵרעֶנְנּוה זיִא דְנייַפ ןייֵד ןעוֶו 1 :ץיִראַה רעֶזוִש ַא טאָה םאָו םעֶנייֵא

 טיִמְרעֶד ןיִראָו 22 :ןעֶקְניִרְט ּוצ רעֶסאוַו םֶהיֵא ּביִג יֹוזַא גיטְשְראָד זיִא רֶע ןעדַז דֵנּוא ןעֶסֵצ

 :ןעֶלאַצעֶּב ראַפְרעֶד ריִד טעוֶו ראַה רעֶד דנּוא ,ּפאָק ןייַז ףיֹוא ןעֶליֹוק ןּוהְמ אּוד טֶסעה
 ַא דָנּוא םיִנָּפ גיִדְנעֶראַצ ַא ְּךיֹוא טּוהְט יֹוזַא ,ןעֶנ ָגעֶר םעֶד קעֶזְוַא = דְניוִז ןֹופַצ רעד 5

 רעֶדייֵא ְּךאַד םעֶדְהיֹוא לעֶקְניוִװ ַא ןיִא ןעֶּבייֵלְּב ּוצ רעֶסעֶּב זיִאסֶע 2 :גְנּוצ עֶנעֶגְראָּבְרעֶפ
 שֶפָנ דיִמ ַא ּוצ זיִא רעֶסאַוַו טְלאַק איזװיֹוזַא 23 : זיֹוה טייֵרְּב ַא ןיִא ּביידַו ןעֶשירעֶגירק ַא טיִמ

 יוזא

 יע ע,גע ריי יי רייד רזי, יע. יי

 יה טי שיינא כיזי סי + -סיוה-י'י פה עי, יליו



 1119 וּכ הכ ילשמ
 28 רוקָמּו ׂשָּפְרִנ ִיָצַמ !קָחְרֶמ ץֶרָאֵמ הָבּוט הָעּומְׁשּו הָּפִיֵע ;דְנאַל טייזז ַא ןּופ הָרּושְּב עֶטּונ ַא זיִא יֹוזַא

 עז אל תֹוברַ ׁשֵבד לַכָא :עשְרינּפל טְמיקיִלַצ תַחׁשִמ דְנּוא ןעֶנּורְּב רעֶנעֶטעֶרְטּוצ ַא איו יֹוזַא 6
 8 ׁשיִא הָמֹוח ןיא הָצּורּפ רֶיָע :דֹוְבְּכ םָדֹבְּכ רָקָהְו במ קיִדַצ ַא זיִא יֹוזַא לאווק רעֶנעֶּבראַדרעפ ַא

 ;יהירל רֶַמךיא| רֶׁשֲא = } .ן יא
 ו וכ םִע 27 :עֶׁשָרםעֶד ראָפ רעֶדיִנַא טְלאַּפ םאוו
 6 ;רוָבָּכ לכל הָואָ-אַל ןֵּכ ריִָּקַּב רֶטְמִכְו ץיקּבו לע ןייז דִנּוא ,גיִנאָה ליִפ ןעֶסֶע ּוצ טּוג טיִנ ויִא
 ? טוׁש :אָבָת אָלםנִה יתללק ןֵּכ ףצ על רורָּדַּכ דּונָל רֹופ ְךיֹוא זיִאנ ןעֶשְראָפּוצְסיֹוא דֹובָּכ םעֶנעֶגייֵא
 + טיִסָכ ןעַּתילַא :םיל כל טֶבֵׁשְו ריָמֲחַל גֶתִמ טא טיִנ ןעֵק םאָװ ׁשְנעֶמ ַא 28 :(םּוג טיָנ
 ה ךמֹו ות תל ןָאַּכ ליִמָכ הנע ק ָתַא-םג ק 0 וָׁשִּת ֵמ ְֹּתְלואַּכ זיִא ,טיִמעָב ןעֶגייֵא ןייַז רעֶּביִא ןעֶריִגעֶר

 8 ַחֵלש הָתֹׁש םָמָח םִיַל הָצקִמ :ויָיעְּב םֶכ ה הָיְהִי טאַטְׁש עֶנעֶבאַרְּבעֶגַּפָא עֶנייֵא איו יֹוזַא = יז = 2 + םומְפצ = 2 : 2
 ז יֵפָּב לָׁשָמו ֵַּקַּפִמ םִמָׂש לה ;ליִקָּכיידִיְּב םיִרָב בִד היי יי יי טא :

 8 ;דוָבָּכ ליִסָכְלי ןתונרַכ הָמָנִרַמְּב כא רורְצִ ;םיִליִסְכ :רֶעיֹומ ַא ןְהֶא
 + -לֵלְחַמ בר :םליִסְּ יפִּב לֶשֶמּו שדי הָלָע חֹח וכ לעטיפאק

 11 ליכְכוָאַק-לַע בָׁש בלָבְּב :םיִרְבּפ רֵׂשְ לא םָּכ רֵמְֹו לֵּכ ןיֵא ןעֶגעֶר דנּוא רעֶמּוז םיִא עֶנְׁש איו יֹוזַא 1
 15 לי = הַָקַּמ יָניעְּב םָכָח ׁשיִא ָתיִאָר ;ָתִל אְב הָֹׁש - ַאּוצדֹובָּכטיִנטְסאַּפ יֹוזַא טייֵצ-טיִנְׁש רעֶד
 2 3 תֶלֵּדַה ;תֹובֹהְרָה ּב ירֲאְךֶרַדב לֵחָׁש לֵצ עַמִא 20 טעניופ רעֶטְלעֶנאוָוְרעֶפ ַאאיוו יֹוזַא 2 :ראַנ

 ּומ נ תַהַַָּּב ֹורְי לַעָ ןמֿפ :וָתִָמ-לַע לֶֹעז הָריִצ-לע בּסַּת =" 2 ֹ
 18 יֵביִׁשְמ ; הָּעִבְׁשִמ ויָניֵעְּב לע םָכָה ;ויִפ-לָאה ְביִׁשֲהַל הֶאְלַנ ד ןעֶרהעֶק ב ?אווש שיִרְכעהְנ בורא יו
 גד :ןל"אל ביִרילַע רֵּבְַתִמ רֶבֹע בֶלְכייֲִאַּב קִיֲחְמ :םעֶמ - םזא ןייֵא ְךיֹוא זיִאיֹוזַא טְסעֶנ רֶעייֵז ּוצ קי
 : =תֶא הֵּמַר ׁשיִאְדַּכ !תֶוָמְו םיִצַח םיּקז הָרֹיה ַּתְהלְתַמְּ ׁשְטייֵּפ ַא 3 : ןָא טיִנ טְמּוק איִז ,הָלָלְק עֶטְסּוז
 ׁשא-הַּבְִּת םיִצע םּפָאְּב יָא קֶחַׂשְמיאַלֲה רמָאו יהעַר דָנּוא ,לעֶזֶע ןייֵא ראפ םיֹוצ ַא ,דְרעֶּפ ַא ראַפ
 1 +1 םיִצַעְו םיִלָחְנל םֶחָּפ :ןֹוָדָמ קֶּתְׁשִי וָּנִרִנ ןֵאֶבּה .אוד 4 :ראנ ַא ןופ ןעֶקיִר םעֶד ראַפ טּזרַא
 92 םהְו םִמְרְלתִמַּכ ןנְרניֵרְבִּד :ביִר"רַח ר הֶל םיִנְרִמׁשיִאְ -ייֵז ָּךאָנ ראַנ ַא ןְרעֶפְטְנֶע טיִנ טְּסְלאָז

 53 ןבִיִתְפׂש שרה לע הְָמ םיניס ףֵסְּכ ְטְבייַרדק דָי האמת ר
 94 ןריׁשי ּּבְרַקְבו אנוש כי ָתְפִׂשַּב :עֶריבַלְו םִקָלְה 220 רעְמאָּט ןיִראָו ,טייקשיראנ עֶנ
 הכ תרועה עב ִּכ וָּבימַאַּתילַא ולוק ןהיִּכ :המרמ :ןעֶרעוֶו ןעֶכיִלְגעֶג םֶהיֵא ּוצ ְךיֹוא אּוד

 2 התה ;לֶקָקִבי וָתָעֵר הָלְנּת ןיִאָּׁשַמְּב הֶאָנִׂש הָּסַּכִּת :ּבלְּב  ,טייֵקְׁשיִראַנ עֶנייז ָךאָנ ראַנ ַא רעֶּפְמְנֶע

 ןיִא םֶכָח ַא ןייַז רֶע טעוֶו רעֶמאָט ןיִראוָו
 דְנּוא ,םיִפ איִד ּפָא טייֵנְׁש ראַנַא ָךְרּוד רעֶטְרעוֶו טְקיִׁש סאוָו רעֶד 6 :ןעֶגיֹוא עֶנעֶגייֵא עֶנייֵז
 ַא ְךיֹוא זיִא יֹוזַא ,ְךייֵלְג טיִנ ןעֶנעֶז ןעֶמאָל םעֶד ןּופ ןְעיִנְק איִד 7 :אייֵרעֶּביֹור ןּופ טְקְניִרְט
 ,רעֶדייֵלְׁש ַא ןיִא ןייֵטְש ַא טְניִּב סאוָו רעֶנייֵא איז יֹוזַא 8 :םיִנֹראַנ ןּופ ליֹומ םעֶד ןיֵא לֶשָמ
 ןּופ דְנאַה איִד ןיִא ףיֹורַאטְהעֶנ ןְראָד ַא אי יֹוזַא 9 :ראַנ ַא וצ דֹובָּב םעֶנ םאָו רעֶד זיִא יֹוזַא
 טאָה סאָז (טאָנ) רעֶסיֹורְג רעֶד 10 :םיִנּוראַנ ןּופ ליֹומ םעֶד ןיִא לָׁשָמ ַא זיִא יֹוזַא ,רֹוּכש ַא
 יֹוזַא 11 :אייֵּבְרעֶפ טְהעֶנ סאוָו םעֶד ְּךיֹוא טְגְניִד דְנּוא ,ראַנ םעֶד טֶגְניִד ,ןעֶּפאַׁשעֶּב סעֶלַא
 -אֵנ עֶנייֵז לאָמַאְכאָנ ראַנ רעֶד טּוהְמ יֹוזַא ,ןֶעייֵּפְׁשְסיֹוא ןייַז ּוצ קיִרּוצ טְרְהעֶק דְנּוה ַא איו
 יֹוזַא ,ןעֶניֹוא עֶנעֶנייֵא עֶנייַז ןיִא םֶכָח ַא זיִא םאָו םעֶנייֵא טְסֶהעֶז אּוד ןעוֶו 12 :טייֵקְׁשיִר
 רעֶגְנּוי ַא זיִא םִע טְגאָז רעֶליֹופ רעֶד 13 :םֶהיֵא ראַפ אי ראַנ ַא ראַפ גְנּונְפאָה רֶהעֵמ זיִא
 איד איז יֹוזַא 14 :ןעֶסאַנ איד ןעֶׁשיוִוְצ זיִא ּבייֵל רעֶטְלַא ןייֵא דְנּוא ,געוֶו םעֶד ןיִא ּבייֵל
 רעֶד 18 :טעֶּב ןייַז ףיֹוא רעֶליֹופ רעֶד טּוהְט יֹוזַא ,לעֶנְנַא עֶרֶהיִא ףיֹוא ְּךיִז טְלעֶניִר רֶעיִט
 וצ ןעֶרְהעֶקּוצקיִרּוצ איִז םֶהיֵא טְהיִמעֶּב םִע ,םיֹוׁש םעֶד ןיֵא דְנאַה עֶנייֵז טְלאַהעֶּב רעֶליֹופ
 ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶּביִז איו ןעֶגיֹוא עֶנעֶגייֵא עֶנייֵז ןיִא רעֶניִלְק ליפ זיִא רעֶליֹופ רעֶד 16 :ליֹומ ןייֵז
 ,ןְרֶעיֹוא איִד אייַּב דנּוה ַא ןָא טְּפאַח סאו רעֶנייֵא 17 :םַעַמ ַא טיִמ ןְרעֶּפְטְנֶע ןעֶנעֶק םאוָו
 טֶהעֶנ םאו גיִרְק ַא ןיִא ןייֵרַא ְּךיִז טְׁשיִמ דְנּוא אייֵּבְראַפ טְהעֶנ םאִז רעֶנייֵא איוז יֹוזַא זיִא
 ןּופ ןעֶלייֵפ דְנּוא רֶעייֵפ ןּופ ןעֶקְנּופ טְפְראוַו סאוָו רעֶנעֶנּוׁשְמ ַא איז יֹוזַא 18 :ןָא טיִנ םֶהיֵא
 ּבאָה ְּךיִא ,טְגאָז דְנּוא ,רֵבַח ןייַז טְּביִרְמעֶּב םאָו (רעֶטְכעֶלְׁש ַא) ְּךיֹוא זיִא יֹוזַא 19 !טיֹוט
 ,סיֹוא רֶעייֵפ םאָד טְהעֶנ יֹוזַא ץְלאָה ןייק אָד טיִנ זיִא םִע ןעוֶו 20 :טְבאַמעֶג םאַּפִש ראָנ
 אי יֹוזַא 21 :טְליִטְׁשעֶנ גיִרְק רעֶד טְרעֶו רעֶצייֵרְנֶא ןייֵא אָד טיִנ זיִא םֶע ןעֶו .ָךיֹוא יֹוזַא
 -ָנָא ןאַמ רעֶגיִדְנעֶגיִרְק ַא ְךיֹוא זיִא יֹוזַא ,רֶעייֵפ ּוצ ץְלאָה דְנּוא ;ׁשֵא םייַה ּוצ ןעֶנעֶז ןעֶליֹוק
 ןְהעֶג סאו ןעֶדְנּואוַז איז יֹוזַא ןעֶנעֶז רעֶצייֵרְנֶא ןייֵא ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד 22 :גיִרְק ַא ןעֶצייֵרּוצ
 םעֶד טְקעֶדעֶּב רעֶּבְליִז ןּופ תֶלֹוסְּפ סאָד אי יֹוזַא 23 :ּבייל םעֶד ןּופ םיִרָדַח איִד ןיֵא ּפּזרַא
 עֶנייֵז טיִמ 24 :ץיִראַה טְכעֶלְׁש ַא ןופ ןעֶּפיִל עֶניִדְנעֶנעֶרְּב איִד ְּךיֹוא ןעֶנעֶז יֹוזַא ,ןעֶּבְראַש

 ּוליִפַא 28 :טייֵקְׁשְלאַפ ןעֶטְבאַרְט : טּוהְש ְךיִז ןיִא רעֶּבֶא ,אֵנֹוׂש רעֶד ְּךיִז דְמעֶרְּפְרעֶפ ןעֶּפיִל
 ןיראָו ר טיִנ ָּךאָד םֶהיֵא אּוד טְסְלאָז יֹוזַא לֹוק ןייַז טיִמ ןעֶטעֶּב ְּךיִד טעוֶו רֶע ןעוֶו
 טְפאַׁשְדְנייֵפ ּוצ טְקעֶד סאו רעֶד 26 :ץְראַה ןייַז ןיִא ןעֶנעֶז ןעֶטייֵקְגיִדְרעוֶוְמּוא ןעֶּביִז
 ןעֶרעוֶו טְקעֶלַּפְּטִנַא טייֵקְניִטְכעֶלְׁש עֶנייַז ְּךאָד טעֶװ םעֶד םיִנְרעֶטְסְניִּפ רעֶד ןיִא
 ןעֶלאַפְנייַרַא ןיִראַד טעֶװ ּבּורְג ַא טְּבּורְג םאָה רעֶד 27 :גְנולְמאַזְרעֶפ רעֶד ןיא

 דנוא
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 אָׂשי רֵקָׁשךוָׁשְל !בוׁשָּת ויִלֵא ןֶבָא ללנו לפי הָּב תַחָׁש
 !הָחְדִמ הֶׂשעַי קָלָח הָּפ פו וי

 וכ "רב

 לת לתז בא דנל ִת : א יְֵכָנ פרא ַד:
 ףֶא ףֶטָׁשְו הָמָח תַירְזְכַא :םֶהיֵנְׁשִמ דֵבְּכ ליִוֲא סִעַכְו 4
 הָבְתַאְמ הָּלְנִמ תַחַכּת הָבּוט :הָאנק ינְפִל רֹמֹז יִמו ה
 אנוש תִֹקי ׁשְנ תֹורָּתְַנְו בֵהֹא יִעְצִּפ םיִָמֲאַנ !תֶרֶּתְסִמ 6
 קֹותָמ רֶמ--לֶּכ הֶּבִעְר ׁשפְָו תֶּפָנ םוִבָּת הָעֵבִׂש ׁשפֶנ ז
 מְׁש ;מקְמִמ דֶדֹונ ׁשיִא ןֵּכ הנק-ןמ תֶדָדֹונ ֹופְִ }

 הֵעָרְוודִעַר :שֶפָנ-תַצעמ יהער קָתָמּו ב בֵלדחַּמִׂשְי תֶרׂשְ
 בֹוט ּדֶדיֵא םִויְּב אֹובָתלַא ךיִחָא תיֵבּו בה לַא ךֹכֶא

 הֶביִׁשָאְו יב חַּמׂשְו יִנָּב םָכֲח ּ!קֹוָחָר חָאֵמ בֹורָק ןְכֶׁש 11
 ;רָבָד יִּפְרִח 2

 ;והֹלְבַח הָירכָנ דעֶבּו רַז בֵרֶעיֵּכ ֹודְגּבחַק :ּוׁשָנֲעַג
 בֶׁשֶחַּת הָלְלק םיִּכְׁשַה רַקְּבַּב לודְג ליִקְּב ! ּוהֵעַר ְּךַרְבֶמ 4
 ;הָוָתׁשִ םיִתְדִמ תֶׁשֶאְו ריִרְנַס םֹויְּב ֵרֹוט ףֶלֵּד :ול יט

 דַחָי לְודַבְּב לֶורַּב :אֵרְקִי ֹוניִמְי ןְמָׁשְו ַחָרְדַפְצ ָהיֶנְפִצ
 רֵמֹׂשְו הָיְרִּפ לכאֹי הָּנֵאְּת רֶצֹנ :

 ;םֶרֶאָל םֶרֶאָה בֵלְוִב ם ינּפִל םיִנְּפַה םִיַּמָכ :דָּבְכִ ויָנֹדֲא 9
 :הָנִַבְׂשִת אל םֶדָאָה ניו הָעַבְׂשִת אֵל םֹּדַבאו ליִאְׁש כ
 ׁשָּּתְכִּתמִא :וָלְלֲהַמ יפְל ׁשיִאו בֶהָזַל ריִכְ ףָסָּכִל ףֵרְצַמ

 צדעריינפ רהח שיאו 18

 וְָע םיִאְת רֶּפ רָּתְמִנ הָעָר הָאְר ן םּורָע

 וי ןכיילשמ
 ּוצ ןייֵטְׁש ַא טְרעֶנְלאַו םאֶו רעֶד דְנּוא
 עֶׁשְלאַּפ ַא 28 :ןעֶמּוקקירּוצ רֶע טעוֶו םֶהיֵא
 ןעֶנעֶז סאוָו איִד ּוליִּפַא דְנייֵפ ןעֶּבאָה גְנּוצ
 טְכאַמ ליֹומ טאַלְג ַא רעֶּבָא ,ןעֶסיֹוטְׁשּוצ
 :גָנּוסיֹוטְׁשְרעֶפ

 זכ לעטיפאק
 ןעֶניִדְנעֶגְראָמ םעֶד ףיֹוא טיִנְךיִד םֶהיֵרעֶּב 1
 ַא םאוָו טיִנ ָּךאָד טְסייוֵו אּוד ןיִראָו ,גאָט

 -ְמעֶרְפ א ְךיִד זאָל 2 :ןעֶניועֶג ןעֶק גאָט
 ,ליומ ןעֶנייֵא ןייד טיִנ דְנּוא ןעֶּביֹול רעֶד
 ;ןעֶּפיִל עֶנייֵד טיִנ דְנּוא רעֶדְמעֶרְפ ַא ,אֹוי
 סאָד דְנּוא ןייֵטְׁש ַא ןּופ טייֵקְרעוֶוְש איִד 2

 ןּופ ןְראָצ רעֶד רעֶּבָא ,דְמאֵז ןּופ טְכיוִועֶג
 :עֶדייֵּב אייֵז ןּופ רעֶרעוֶוְׁש זיִא ראַנ ַא
 דָנּוא ,גיִדְמעֶראַּבְרעֶדְמּוא זיִא ןְראָצ 4

 רעֶּבָא ,גָנּוצייִלְפְרעֶפ ַא איז זיִא ןְראָצְמיִרְג
 עֶנייֵא ּכ ?הָאְנַק ַא ראָפ ןְהעֶטְשעֶּב ןעֶק רעוֶו

 ַא איוִו רעֶסעֶּב זיִא ףאָרְטְׁש עֶטְקעֶלּפְטְנַא
 ןּופ ןעֶדְנּואוְו איִד 6 :עֶּביִל עֶנעֶנְראָּבְרעֶפ
 סאָד רעֶּבָא ,טְפאַׁשְּביִל ןעֶנעֶז דְנייַרְפ א
 :ביִסיִלְפְרעֶּביִא ןעֶנעֶז אֵנֹוׂש ַא ןּופ ןעֶׁשיִק
 טיִמנ גיִנאָה ּוליִּפַא טעֶרְט ׁשֵפָנ טאַז ַא 7
 ׁשֵפֶנ גירעֶנְנּוה ַא ראַפ רעֶּבָא ,(םיִפ איִד

 טְסעֶנ ןייז ןּופ קעוֶוַא טְרעֶדְנאַוַו םאָו לעֶניֹופ ַא איו יֹוזַא 8 :םיִז ְּךיֹוא עֶרעֶטיִּב סאָד זיִא
 -םיֹוּב (ןעֶטּוננ ןּופ ַחיִר רעֶד9 :טרָא ןייַז ןּופ קעוֶוַא טְרעֶדְנאַוַו סאָו ׁשְנעֶמ ַא ְּךיֹוא זיִא יֹוזַא
 ָךְרּוד דְנייַרְפ ַא ןּופ טייֵקְסיִז איד ְּךיֹוא טּוהְמ יֹוזַא ,ץְראַה סאָד טייֵרְפְרעֶד תֶרֹוטְק דְנּוא לֶהָע
 ,דְנייֵרְפ סיִרעֶטאָפ ןייַד דְנּוא ;דְנייַרְפ ןייֵד ןעֶזאָלְרעֶפ טיִנ טְסְלאָז אּוד 10 :הָצֵע עֶכיִלְצְרעֶה א
 ,קיִלְגְמּוא ןייד ןּופ גאָט םעֶד ןיִא זיֹוה םיִרעֶדּורְּב ןייַד ןיִא ןְהעֶנְנייֵרַא טיִנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא
 ןיימ 11 :ןעֶטייוֵו ןּופ רעֶדּורְּב ַא איז ןֵכָׁש ןעֶטְועַהאָנַא ןעֶּבאָה ּוצ רעֶסעֶּב זיִא סֶע ןיִראָו

 ןְרעֶּפְטְנֶע ןעֶנעֶק לאָז ְךיִא ידְּכ ,ץְראַה ןייֵמ ןֶעייֵרְפְרעֶד אּוד טְסעֶוו יֹוזַא ,גּולְק אייֵז ןְהּוז
 -רעֶפ רֶע דְנּוא ,ןעֶמּוקְנָא עֶטְכעֶלְׁש םאָד טְהעֶז שְנעֶמ רעֶנּולק ַא 2 :רעֶרעֶטְסעֶל ע עֶנייַמ
 םעֶנ 13 :טְפאָרְטְׁשעֶּב ןעֶרעוֶו אייֵז דְנּוא ,אייֵּבְרעֶפ ןְהעֶנ םיִנּוראַנ איִד רעֶּבָא .ָּךיִז טְגְראָּב
 ןּופ ןֹוּכְשַמ ַא םעֶנ דְנּוא ,ןעֶדְמעֶרְפ ַא ראַפ ןעֶועוֶועֶנ בֵרָע זיִא רֶע לייוַו ,דיי לק ןייַז קעוֶזַא
 ןעֶמ ןעזֶו לֹוק סיֹּורְנ ַא טיִמ רַבַח ןייַז טְשְנעֶּב םֶע רעוֶו 14 :ּבייַװ דְמעֶרְפַא ראַפ םֶהיֵא

 רעֶניִדְנעֶטְׁשעֶּבַא 15 :הָלָלְק ַאּוצ טְנעֶכעֶרעֶגְנָא םֶהיֵא טעזֶו סאָד ,הירָפ ץֶנאַג ףיֹוא טְהעֶטְׁש
 עֶדייֵּב ןעֶנעֶז ּבייוַו סעֶׁשיִרעֶניִרְק ַא דְנּוא ,םֶראָטְׁש ַא ןּופ גאָט םעֶד ןיִא ןעֶנעֶר ןּופ ן

 סאָד דְנּוא ,דְניוו םעֶדטְלאַהעֶּב רֶע איו טּונ יֹוזַא זיִא עֶכְלאָזַא טי אָח רעֶד 16 :ְךייֵלְנ
 ןעֶזייֵא ןייֵא איו יֹוזַא 17 :םיֹוא סֶע טפּור דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵז ןּופ א ְםיֹוּב (עֶדְנעֶקעֶמְׁשנ
 ןייז ןעֶפְראַש שְנעֶמ ַא ןּופ םיִנָּפ סאָד ְּךיֹוא טּוהְמ יֹוזַא ,ןעֶזייַא עֶרעֶדְנַא סאָד ףְראַש טְכאַמ
 ךיֹוא יֹוזַא ,תֹוריּפ עֶנייֵז ןּופ טְסֶע רעֶד םיֹוּבְנעֶגייֵפ םעֶד טיִה סאָז רעֶד 18 :(םיִנָּפ) םרֵבַה
 רעֶסאַוַו םעֶד ןיִא איז יֹוזַא 19 :ןעֶרעֶו ןעֶטְלאַהעֶג דֹובַּכִּב טעוֶו ראַה ןייַז טיִה סא רעֶד
 ַא ןּופ ץְראַה םעֶד ןיֵא (ןעֶהעֶז ּוצנ ָּךיֹוא זיִא יֹוזַא ,םיִנָּפ ַא ּוצ םיִנָּפ ַא (ןעֶהעֶזְרעֶד) ּוצ זיִא
 ןעֶנעֶז יֹוזַא אַז טיִנ לאָמְנייק ןעֶנעֶז םֶנְהיֵג סאָד דְנּוא לֹואְׁש רעֶד 20 :ׁשֶנעֶמ ַא ּוצ ׁשְנעֶמ
 -ליִז ראַפ זיִאלעֶניִט-ץיִלעֶמְׁש רעֶד 21 :טאַז טיִנ לאָמְנייֵק ׁשֶנעֶמ םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ְּךיֹוא
 :ּביֹול ןייֵז ְךְרּוד (טְּפיִרְּפעֶגנ ׁשְנעֶמ רעֶד זיִא יֹוזַא .,הְלאָג ראפ ןעֶפיֹוא רעֶד דְנּוא רעֶּב
 ןץייוו ןּופָּךעֶלְדְנעֶרעֶק ןעֶׁשיוִוְצ לעֶסיֹוטְׁש ַא ןיִא ןעֶסיֹוּטְׁשּוצ ראַנ םעֶד טְסְלאָז אּוד ןעוו 2
 טּונ טְסְלאָז אּוד 23 :ןעֶרעוֶו ןּוהְמעֶנְּפָא טיִנ םדיא ןּופ טייֵקְׁשיִראַנ עֶנייַז ְּךאָד טעֶז יֹוזַא
 ;םעֶדאַטְס עֶנייַד ּוצ ץֶראַה ןייַד אּוהְט דְנּוא ,ףאָׁש עַנייַד ןּופ ןעֶהעֶזְסיֹוא סאָד ןעֶסיוִו
 טְניֹורְקעֶנ טְזיִּב אּוד ןעוֶו רעֶּבָא ,ניִּבֲע ףיֹוא טיִנ טְרָעיֹוד תֹוריִׁשַע סאָד ןיִראַָו 4
 זאָרְנ ןירְנ דְנּוא ,טְקעֶלְּפְטְנַא טְרעֶֶו זאָרְנ ןעוֶו 22 ?רֹוד ּוצ רֹוד ןּופ סאָד טְרָעיֹודעַנ
 ::ְרעֶּב איִד ףיֹוא טְלעֶמאַזעֶגְניַא ןעֶרעֶװ רעֶטייֵרְק דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג טְרעֶו
 דֶנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶנייַד ראַפ ְךעֶלעֶמעֶל איִד (ּופ לאָו איֵד) זיִא יֹװַא 6
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 וי רּוסָתדאְל יִלֲעַּב ת תופירר ְּדֹוְתִּב יי = לױַאהײתִא
=. === 

 אֵליִּכ יע לִל תיִש גאצ יְֵפ עַרָּת עֶדְ
 ;7 הָקָנ 1 02--םִא

 רוְמּו רעב בל םיִׂשָבְּכ ;םיִרָה תֹוָבָׂשִע יפת וי = 28

 תְלִוֲא

 ןּופ ןעּפאַרְט

 קי"

 יי
 ר



 חּכ זכ ילשמ

 םעֶד ראַפ זייֵרְּפְפיֹוק רעֶד ןעֶנעֶז קִייָב איִד

 גּונעֶג ןעֶּבאָה טְסעוֶו אּוד דְנּוא 27 :דְלעֶפ
 זייַּפְׁש ּוצ ,זייַּפְׁש עֶנייד ראַפ ְּךֶליִמ ןעֶניִצ
 לעֶטיִמְסְנעֶּבעֶל דְנּוא דְניִזעֶגְזיֹוה ןייַד ראַפ
 :ןעֶדעֶמְסְטְניִד עֶנייַד ראַפ

 . חכ לעטיפאק
 טְגאָי רעֶנייֵק ןעוֶו טְּפיֹולְטְנַא עֶׁשָר רעֶד 1
 רעֶכיִז ןעֶנעֶז םיִקיִדצ איִד רעֶּבֶא ;ְּךאָנ םֶהיֵא
 ןּופ דְניִז איד ןעֶבעוֶו 2 :ּבייֵל רעֶגְנּוי ַא איו
 רעֶּבָא ,עֶליִפ ןעֶטְׁשְריִפ עֶרייֵז ןעֶנעֶז דְנאַל ַא
 -ְנעֶטְׁשְרעֶפ ַא ןּופ טְפאַׁשְנעֶסיוִו איִד ָּךְרּוד
 -עוֶו טְרעֶגְנעֶלְרעֶּפ םִע טעֶו ׁשְנעֶמ ןעֶגיִד
 -ָךעֶטְנּוא םאִו ןאַמ רעֶמעֶרָא ןייֵא 8 :ןעֶר
 ַא ּויצ ְּךייֵלְג זיִא ,טייֵל עֶמעֶרָא איד טְקיִרְּד
 ןייק רעֶּביִא טיִנ טְזאָל םאָו ןעֶנעֶר-םֶרּוטְש
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 ז ּףֵתיֵּב םָהָקְל ףֶמֶחַלָק םִֹע בֵלֲח ו יֵדְו :םיִרֹּתִע הָדָׂש
 ָףיִתֹורֲעַנַל םיִיְַו

 חב שב
 5 א ץֶרֶא עׁשּפַּב :הָמְבִי דיּפִכַּכ םיִקיִּדַצְו עֶׁשֶר ףֵדֹרְדיִאְו ּוסָנ
 3 קֵׁשעוׁשֶר רֶבנ :ךיִרֲאָי ןּכ עדי ןיִּבִמ םֶדָאְבּוָהיֶרָׂש םיִּבַר
 4 עָׁשָר יְָלְִי הָרֹות יִבְוְש :םֶחָל ןיֵאְו ףהפ רֶשֶמ םיִַּּד
 ה טֵּמׁשִמ ּוִבייאְל עֶרייִׁשְנַא :םֶב ּורָנְתִי הבֹות יִרְמׂשִו
 5 שקעמ וּמתִּב ךֵלוה ׁשֶר-בּוט :לֶכ ּוניִבְי הָהְיִשְקַבְמּו
 7 םיכלוו הָעֹרְו יב ןֵּב הֶרֹוִּת רצֹנ :ריִׁשָע אֹהְו ירד
 6 ילד נחל תיִּבַרַתֹבְ שב נה הָּבְרַמ :ויִבָא םיִלְכִי
 פ :הָבעותּוהָלְִּת-ִג הֶרֹּת ֶַמְׁשִמ ונֲָא ריִפְמ :עְּבִקְי
 י םביממְתֹו לופידאוה וָתוחְשִּב עֶר ְךֶרָהְּב! םיִרִָׂי הנְשַמ
 גנ :ינְרְקִַי ןיֵבִמ לֶרָו ריִׁשָע ׁשיִא וועב םֶכָח :בוטו לח
 12 ;םֶדָא שַּפְְיםיִָׁשְר םֹקָבּו תֶרֶאְּפִת הָּבַר םיִקיּדְצ ץֵלעַּב
 15 םֶרָא ֵרְׁשֶא ריב הָרֹמּוַחיִלְצַי אֵל ויָעָׁשְפ הּמִכְמ
 וט םֶרְו םֵהְייִרֲא :הָערּב לֹפָי וּבל הָׁשְקִמּו דיִמָּת רַחַפְמ
 15 בֶרְו תֹונובָּת רַמת דיִָנ :לדיםע לע עד לָשימ קקוש
 17 יםַרְּב קֶׁשָע םִזָא - :םיִמָי ְךיִרֲאָי עַצב יאָנְש תֹוקׁשַמ

 .הָרֹוּת איִד ןעֶזאַלְרעֶפ םאוָו איֵד 4 :םיֹורְּב
 ןעֶמיִה סאוָו איִד רעֶּבָא ,עֶׁשָר םעֶד ןעֶּביֹול
 :טיִמְרעֶד גיִרְק ןָא ןעֶצייֵר הָרֹוּת איִד

 ןייק טיִנ ןְהעֶטְשְרעֶפ ןעֶׁשְנעֶמ עֶטְכעֶלְׁש
 ראַה םעֶד ןעֶכּוז םאִוָו איִד רעֶּבָא ,טַּפְׁשִמ
 םאוז רעֶמעֶרָא רעֶד 6 :םעֶלַא ןְהעֶמְׁשְרעֶפ
 -עֶּב זיִא ,טייקְגיִטְכיִרְפיֹוא עֶנייֵז ןיִא טְהעֶב
 -ִמיִרְקְרעֶפ ףיֹוא טְהעֶג םאָוָו רעֶד איז רעֶס
 רעֶד 7 :ְךייֵר זיִא רֶע עֶׁשְטאָח ,ןעֶנעוֶו עֶט
 רעֶד רעֶמעֶרְפ ּוצ ְּךיִז טְּפעֶהעֶּב סאָָו רעֶד רעֶּבָא ,ןְהּוז רעֶנּולְק ַא זיִא הָרֹוּת איֵד טיִה סאוָו
 ,םיִחָוְר דְנּוא ןעֶזְניִצ ָּךְרּוד םּוטְכייֵר ןייַז טְרְהעֶמְרעֶפ סאוָו רעֶד 8 :רעֶטאָפ ןייַז טְמעֶׁשְרעֶּפ
 רעֶד 9 :טייֵל עֶמעֶרָא איד רעֶּביִא ְךיִז טְמְראַּבְרעֶד סאוָו םעֶד ראַפ ןייֵא םִע טְלעֶמאַז רעֶד
 ְךיֹוא זיִאטעֶּבעֶג ןייֵז ּוליִפַא הָרֹוּת איִד ןעֶרעֶה ּוצ ןּופ רֶעיֹוא ןייַז ןעֶרְהעֶקְקעוֶוַא טּוהְט סאו
 -בעֶלְׁש םעֶד ןיִא ןעֶריֵאְרעֶפ עֶניִטְכיִרְפיֹוא איִד טְכאַמ סאו רעֶד 10 :טייקְגיִדְרעוֶוְמּוא עֶנייֵא
 ןעֶלעוֶו עֶניִטְכיִרְפיֹוא איִד רעֶּבָא ,ּבּורְג עֶנעֶגייֵא עֶנייֵז ןיִא ןעֶלאַפְנייֵרַא טעוֶו רעֶד ,געוֶו ןעֶט
 ןייֵא רעֶּבָא ,ןעֶגיֹוא עֶנעֶגייֵא עֶנייֵז ןיִא גּולְק זיִא ןאַמ רעֶבייֵר רעֶד 11 :עֶטּוג םאָד ןיִנְׁשרָי
 עֶסיֹורְג זיִא אָד ְּךיִז ןֶעייֵרְּפ םיִקיִדְצ ןעוֶו 12 :םיֹוא םֶהיֵא טְׁשְראָפ רעֶניִדְנעֶמְׁשְרעֶפ רעֶמעֶרָא
 :ןעֶטְלאַהעֶּב ׁשְנעֶמ רעֶד ְּךיִז זּומ יֹוזַא ףיֹוא ןְהעֶטְׁש םיִעָׁשְר איִד ןעוֶו רעֶּבָא ,טייֵקְנִהעֶׁש

 דְנּוא טְנעֶקעֶּב םאוָו רעֶד רעֶּבֶא ,ןעֶקיִלְגעֶּב טיִנ טעוֶו דֶניִז עֶנייַז ּוצ טְקעֶד סאָו רעד 3
 טאָה םאו ׁשְנעֶמ רעֶד זיִא טְשְנעֶּבעֶג 14 :גְנּומְראַּבְרעֶד ןעֶּבאָה טעוֶו רעֶד אייֵז טְזאָלְרעֶפ
 םעֶד ןיִא ן ןעֶלאַפ טעדֶו ץְראַה ןייַז טְראַה טְכאַמ סאו רעֶד רעֶּבָא ,(טאָג ראַפ) אָרֹומ דיִמָּת
 סאו עֶׁשָר ַא זיִא רעֶּב רעֶדְנֶעייַרְׁש ַא דְנּוא ּבייֵל רעֶדְנעֶמּורְּב ַא איז יֹוזַא 8 :ןעֶטְכעֶלְׁש
 ַא ְךיֹוא זיִא דְנאַטְׁשְרעֶפ ןייק טאָה םאוְו דיִגָנ ַַא 6 :קְלאָפ םעֶרָא ןייַא רעֶּביִא טְגיִטְלעֶועֶג
 עֶנייֵז ןְרעֶגְנעֶלְרעֶד טעֶו טייֵקְניִצייֵג דְנייַפ טאָה סאוָו רעֶד רעֶּבָא ,רעֶקיִרְדְרעֶטְנּוא רעֶסיֹורְג
 זיִּב ןעֶפיֹולְטְנַא טעוֶו ׁשֶפָנ ַא דְנעֶגְריִא ןּופ דְלּוש-טּולְּב ָּךְרּוד טְקיִרְדעֶג ׁשְנעֶמ ַא 17 :בעֶט
 טיִמ םּורַא טְהעֶג סאָוָו רעֶד 18 :ןעֶטְלאַהְקיִרּוצ טיִנ םֶהיֵא טעוֶו רעֶנייֵק דְנּוא ,ּבּורְג ַא ּוצ
 ףיֹוא טְמיִרְקְרעֶפ טְהעֶנ םאָו רעֶד רעֶּבֶא ,ןעֶרעֶו ןעֶפְלאָהעֶג טעוֶו רעֶד טייקְגיִטְכיִרְפיֹוא
 דְנאַל ןייַז טייֵּבְרַאעֶּב סאָָו רעֶד 19 :ןעֶלאַפ לאָמְנייַא ףיֹוא טעוֶו רעֶד ןעֶנעוֶו עֶטְלעֶּפאָד
 גּונעֶג טעוֶו םִרעֶהעֶג גיִדעֶל ְּךאָנ טְגאָי סאוָו רעֶד רעֶּבָא ,ןעֶרעוֶו טאַז טיֹורְּב טיִמ טעֶוֶו רעֶד
 סאוָו רעֶד רעֶּבָא ,תֹוכָרְּב ליִפ ןעֶּבאָה טעֶו ׁשְנעֶמ רֶעייֵרְטעֶג ַא 20 :ןעֶּבאָה טייֵקְמעֶרָא
 ןיִא) םיִנָּפ אֵׂשֹונ ַא ןייַז ּוצ 21 :ןעֶּבייֵלְּב גיִדְלּוׁשמּוא טיִנ טעֶו ןעֶרעֶו ּוצ ְּךייֵר ְּךיִז טְלייֵא
 סאו רעֶד 22 :ןעֶגיִדְניִז ׁשְנעֶמ ַא טּוהְמ טיֹורְּב לעֶקיִטש א ןעֶנעוֶו רעֶּבָא ,טּוג טיִנ זיִא (טָּפְׁשִמ
 -עֶניִמ טעוֶו םִע זַא טיִנ םִע םייַו רֶע רעֶּבָא ,גיֹוא טְכעֶלְׁש ַא טאָה ןעֶרעוֶו ּוצ ְךייֵר ְךיִז טְלייֵא
 םֶהיֵא אייֵּב ןֵחְּךאָנְרעֶד טעוֶו רעֶד ׁשְנעֶמ ַא טְפאָרְטְׁש רעֶנייֵא ןעוֶו 23 :ןעֶמּוק םֶהיֵא ּוצ גָנּור
 ןייַז ּתְלְזַג םאָו רעֶד 24 :גְנּוצ עֶטאַלְג ַא טיִמ םֶהיֵא ּתָפְנַה סאָָו םעֶד ןּופ רֶהעֶמ ,ןעֶניִּפעֶג
 -ְךעֶפַא ּוצ רַבַח ַא זיִא רעֶד ,דְניִז עֶנייֵק טיִנ זיִא םִע ,טְגאָז רְנּוא רעֶמּומ עֶנייֵז דְנּוא רעֶטאַפ
 םאוָו רעֶד רעֶּבָא ,גירְק ןָא טְצייֵר ,שֶפָנ טייֵרְּב ַא טאָה סאָָו רעֶד 25 :שְנעֶמ םעֶנעֶּבְראָד
 ףיֹּוא ְּךיִז טְרעֶכיִזְרעֶפ סאָו רעֶד 26 :ןעֶרעוֶו טעֶפ טעוֶו ראַה םעֶד ףיֹוא ְּךיִז טְרעֶכיִזְרעֶפ

 ןייז

 שי םיִמָּת ךלֹה :וָביױכְמְתַיילַא םִש רע ׁשֶפָנ
 19 זבהָליַּבְׂשי ֹותָמְרֲא רַבֹע :תֶחֶאְב לִי םִיכָרְד ׁשֵקִעַנְ
 כ ץֶאְו תֹכָרַּבבַר תונומֲא ׁשיִא :שיִריּבְִׂ םיִקיִר ףָדרִמּו
 ג1 טםָהָל-תַּפ-לְַו בוטיאל םיִנְּפירְּבַה :הָקָנִי אֵל ריִׂשֲעַהְל
 22 רֶמָח-יַּכ עדי-אלו ןיִע עֶב ׁשיִא ןורל לה !רָבּנעַׁשְפִי
 5 :ןשְל קיִלֲחְּמִמ אָצְמִי ןח יִרֵחֲא םֶרָא יִכֹומ  :ונַאבי
 94 :תוחְׁשַמ ׁשיִאְל אה רֹבָח עַׁשְּפךיא רמאָו מא יִבָא לז
 יי  ֹוּבִלָּב ַהמוּב :זֵׁשְדָי הָוהְי-לַע ַחטֹבו ןורָמ הָדְָיׁשֶפְַיבַהַר
 ןוא ׁשֶרָל ןתֹונ וטלְמִי אוָה הָמְכָחְּב ךֵלוהְו ליִסָכ אּיִה



 ילשמ 115

 רָתפִי םיְִׁשַר םיִקְּכ :תֹרֵאְמ-בַר ויש םיְִעַמו רָמְחַמ 8
 ;םיִקיִּדַצ וָּכְרִי םֶרֶכֶאְבֹו םָרָא

 טכ םכ
 :אֵּפְרִמ ןיאְו רֵבֶׁשְי עַתַּפ ףֶרֶע--הָׁשְקִמ תֹוחְכֹוּת שיִא א

 !ֶ חַנאי עֶשֶר לֶׁשְמִב םֵעָה חַמְׁשִי םִיִקיִדְצ תוָבְרַּב
 ;ןוה--דֶּכַאְי תונוז הָעֹרו ויָבֶא חַּמַׂשי הָמָכָח בהֹא--שיִא
 רֶבָנ :הָנָמְרָהְי תֹומּורְּת ׁשיִאְו ץֶרַא דיִמַעַי מׁשִמַּ ְךֵלֶמ 2
 ׁשיא עַׁשַפְב : וימפ-למ ׂשֵרֹוּפ תֶׁשָר יהער-לע קיִלֲחַמ 6
 יד קיּדָצ ערי ?ימש ןירָי קיִּדַעְו שקמ עֶר ז
 ּוביִׁשָי םיִמָכַחְ הירק ּוחיֵפְי ןוצָל יִשְנַא :תַעְּד 1 ןבידאְל :
 ןיאו קמְׂשִו ונְרְו לי שיָא-תֶא טָּפְׁשִנ םכחדשִיִא ;ףֶא 9
 שִפנ שב םיִרָׁשִי םָת-יאְְׂשִי םיִמָד יִׁשְנַא :תַחָני
 לֵׁשִמ ;הְָׁשִ רֹוחָאְּב םֶכָחְו ליִסְכ איִצֹו  ֹוחיְה--לֶּכ 4-

 ׁשיִאְוׁשֵר :םיִטָׁשְר ויָתרָׁשִמלְב -ֵקָׁשרַבְד-לַע ב יִשְקַמ
 טפׁש ְךֶלֶמ !הָוהְי םֶהיֵנְׁש יי ריַאמ ּוׁשְנְּפִנ םיִכָכְּת 4
 הָמְכָח ןֵּתִי תַחַכ כֹתְו טְבׁש :ןוָּכִי דֵעָל ֹואְסִּכ םיִּלַּד תָמָאָּב וט

 עַׁשַּפ-הָּבְרִי םיִעָׁשְר תֹוָבְרַּב ;ֶמִא ׁשיִבַמ חָּלְׁשְמ רַע

 םִּנַדעַמ ןֵּתיִו ָךֶחיְִו ּדקֶּב רּפֵי :ּואְרִי י םֶתְלַמַמְּב יִקיִּדַצְו 7
 ;ּוהְרְׁשַא הָרֹוּת רַמֹׂשְו םע ע ערי ץזח ןיאְּב של 18
 שיִא ָתיֹוָח + הָנעַמ ןיאו זיביּכ רֵבָע רֶסוייאַל םיִרָבְדִּב 2
 ודע רעעִמ קָנַפְמ :נָמִמ ליִסְכל הָוקִּת ויִרָבְרִּב ץַא 21

 הָּמַח לֵעַבּו ןוִדְמ הָרְנְי ףָא-שיא :ןֹעֶמ הָיְהִי ּותיִרֲחַאְו
 :דֹוָבָּכ ְךֶמְתִי חוחחלפשו ינליִפׁשַת םֶרָא תואנ :עֵׁשָּפ-בַר

 תַּדְרֶה ריי אֵלְועַמְׁשִי הָלֶא וָשְפַנ אֵנֹוש ביסט קלוח 34
 שקִכְמ םיִּבַר :בְֶׂשִ ָוהיִּכ חַטובו שקֹמ ןּתי םֶרָא =

/ 

 ׁשיִא םִקיִּדֲצ תַבֲעו

= 
=; 16 

 : - שמ הלהימז לשימדינפ
 ;שיאיטַפשמ ! ?ש נ8 86

 א א לע
 ןיה : שי עח תַבֹעיִתְו ל 9

 5 ןהכ

 רעֶד רעֶּבָא ,ראַנ ַא זיִא ץְראַה ןעֶנייֵא ןייַז
 -ָנַא טעוֶו רעֶד הָמְכָח טיִמ םּוא טְהעֶג םאוָו
 =עֶרֶא םעֶד ּוצ טעֶנ סאָו רעֶד 27 :ןעֶניִרְט
 רעֶד רעֶּבָא ,ןעֶלְהעֶפ טיִנ טעוֶו םעֶד ןעֶמ
 ןעֶּבאָה טעוֶו ןעֶניֹוא עֶנייַז טְלאַהעֶּב םאו
 ןְהעֶטְׁש םיִעָׁשְר איִד ןעוֶו 28 : תֹולָלְק עֶליִפ
 ןעֶשְנעֶמ איד ְךיִז ןעֶטְלאַהעֶּב יֹוזַא ףיֹוא
 יֹוזַא ןעֶריֹולְרעֶפ ןעֶרעוֶו אייֵז ןעוֶו דְנּוא

 :םיִקיִדַצ איִד ְּךיִז ןעֶרְהעֶמְרעֶפ
 טב לעטיפאק

 ןעֶפאָרְטְׁש ףְראַד ןעֶמ םאִו ׁשְנעֶמ ַא ן
 טעוֶו רעֶד ,ןעֶקאַנ ןייַז טְראַה טְכאַמ דְנּוא
 טעֶֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶכאָרְּבּוצ גְניִלְצּולְּפ
 םיִקיִדַצ איד ןעוֶו 2 :טְלייֵהעֶג רֶהעֶמ טיִנ
 םאָד ְּךיִז טְעייֵרְפ יֹוזַא ְּךיִז ןעֶרְהעֶמְרעֶפ
 טְגיִטְלעוֶועֶג עֶׁשֶר ַא ןעוֶו רעֶּבָא ,קְלאָּפ
 סאו ׁשְנעֶמ ַא 3 :קְלאַפ סאָד טֶצְפיִז יֹוזַא

 ,רעֶטאָפ ןייֵז טעייֵרְּפְרעֶד הָמְכָח ּביִל טאָה
 תֹונֹוז ּוצ ְּךיִז טְפעֶהעֶּב סאָו רעֶד רעֶּבָא

 טָּפְׁשִמ ךרּוד 4 :ןעֶנעֶמְרעֶפ ןייַז טְריִלְרעֶפ
 ןְהעֶמְׁשעֶּב דְנאַל םאָד גיִנעֶק רעֶד טְכאַמ
 טֶרְהיִפּוצ תֹומּורְּת טְמעֶנ סאוָו רעֶד רעֶּבָא

 רֵבַח ןייַז טְלעֶכייֵמְׁש סאָו שְנעֶמ ַא 5 :םִע

 :טיִרָט עֶנייַז ראַפ ץעֶנ ַא סיֹוא טייֵרְּפְׁש

 דְנּוא טְגְניִז קיִדַצ רעֶד רעֶּבֶא ,גָנּולְכיֹורְמְׁש ַא זיִא שְנעֶמ ןעֶטְכעֶלְׁש ַא ןּופ רֶניִז רעֶד ןיִא 6
 -ְךעֶפ עֶׁשָר רעֶד רעֶּבָא ,טייל עֶמעֶרָא איִד ןּופ ןיִד םעֶד טְסייוֵו קיִדַצ רעֶד 7 ' ָךיִז םֶעייֵרַפ
 רעֶּבָא ,טאָטְׁש איד ןיִא ןעֶמאַלְפ ןעֶבאַמ טייל עֶׁשיִטעֶּמְׁש 8 :טְפאַשְנעֶסיוִו עֶנייֵק טְהעֶטְׁש
 -אַנַא טיִמ טָּפְׁשִמעֶג טְרעֶזֶו ןאַמ רעֶנּולק ַא ןעוֶו 9 :ןְראָצ םעֶד קירּוצ ןעֶרְהעֶק םיִמָכַח איִד
 = =. =; -םּולְּב איד 10 :אָד טיִנ תַחַנ ןייק זיִא ְּךאָד טְכאַל רעֶרָא טְנְראָצ רֶע ּביֹוא ;שְנעֶמ ןעֶׁשיִר

 ןייז ןעֶכּוז עֶניִטְראַפְטְכעֶר איִד רעֶּבא ,ןעֶגיִטְכיִרְפיֹוא םעֶד דְנייַפ ןעֶּבאָה ןעֶׁשְנעֶמ עֶכיִרְלּוׁש
 : יד : : 2 זיַּב קיִרּוצ םֶהיֵא טְלאַה םָכָח רעֶה רעֶּבָא ,טיִמעֶנ סעֶצְנאַג ןייַז םיֹורַא טְהיֵצ ראַנ ַא 11 :ׁשֶפָנ

 עֶנייֵז עֶלַא ןעֶנעֶז יֹוזַא ,רעֶטְרעוֶו עֶׁשְלאַפ ףיֹוא טְרעֶה סאו רעֶניִטְלעֶֶו : ַא 12 :ףֹוס םּוצ

 ְּךיִז ןעֶנְנעֶנעֶּב ןאַמ רעֶׁשיִרעֶניִרְטעֶּב ַא דְנּוא רעֶמעֶרָא רעֶד ןעוֶו 13 :םיִעָׁשְר םיִתְרָׁשִמ
 טי =
 טָּפְׁשִמ סאו ָּךֶלֶמ רעֶד 14 :עֶרייַּב אייֵז ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןעֶטְבייֵלְרעֶד ראַה רעֶד טדהש יוזַא
 טּוראיד 12 :ביִּבִע ףיֹוא זיִּב טייַרְּבעֶגְנָא ןייַז טעדֶד יש יורש ןייַז ,תָמָא טיִמ עֶמעֶרָא איד
 ןעוֶו 16 :רעֶטּומ עֶנייז טְמעֶׁשְרעֶפ גנּוי רעֶטְקיִׁשעֶנְקעוֶו ַא רעֶּב ףאָרְטְׁש דֵנּוא
 ןעֶלעוֶו סיִקיִדַצ איִד רעֶּבָא ,דֶניִז איִד ְּךיִז טְרְהעֶמְרעֶפ יֹוזַא ךיִז ןעֶרְהעֶמ ְךעֶפ םיִָׁשר איֵד
 . טעוֶו רֶע דְנּוא הּור ןעֶּבעֶנ ריִד רֶע טעוֶו יֹוזַא ןְהּוז ןייד ףאָרְטְש 17 :הָלָּפַמ עֶרייֵז ןעֶהעֶדְנָא
 סאָד טְרעֶו יֹוזַא הָאּובְנ עֶנייֵק אָד טיִנ זיִא סֶע ןעוֶו 18 :שָפָנ ןייַד ּוצ ןעֶכאַמ ןעֶניִנעֶגְרעֶפ
 -עֶנטיִנ טְרעוֶו טְכעֶנְק ַא 19 :הָרֹוּת איִד טיִה סאו רעֶד זיִא טְשְנעֶּבעֶג רעֶּבָא ,דְליוִו קְלאָפ
 :רעֶּפְטְנִע עֶנייֵק רֶע טעֶג ְּךאָד אייז טְהעֶטְׁשְרעֶפ רֶע עֶׁשְטאָה ,רעֶטְרעֶו ְךְרּוד שְפאָרְטְׁש
 גנּונְפאָה רֶהעֶמ זיִא סֶע ,רעֶטְרעֶֶז עֶנייֵז ןיִא גיִלייֵא ויִא סא ׁשֶנעֶמ ַא טְסֶהעֶז אּוד ןעדֶו 0
 ,ןָא דְנעֶנּוי ןּופ טְכעֶנק ןייז ּוצ םיִנּונַעַּת ןָא טּוהְט סאָז רעֶד 21 :םֶהיֵא ףיֹוא איז ראַנ ַא ּוצ
 ןאַמ ַא דְנּוא ,גירק ןָא טְצייֵר ׁשְנעֶמ רעֶניִנְראָצ ַא 22 : ןְהּוז ןייַז אי ףֹוס םּוצ ןייַז טעדַז רֶע
 ןעֶגְנעֶרְּבְפּורַא םֶהיֵא טעזֶו ׁשְנעֶמ םעֶד ןּופ הָוֲאַנ איִד 23 :  דֶניִז ליִפ טְגְנעֶרְּב ןְראָצְמיִרְג ןּופ
 טאָהסאָו רעֶד 24 :ןעֶנְהעֶלְרעֶטְנּוא דֹובָּב רעֶד טעֶו טיִמעֶנ סעֶניִרעֶדיִנ ַא רעַּבָא ,(גיִרעֶדיִננ

 :םיֹוא טיִנ םִע טְנאָז דְנּוא תֹולָלַק טְרעֶה רֶע , עֶז ָּךיִז טאָה בָנֵנַא קָלַח ַא
 ְךיִז טְרעֶכיִזְרעֶפ םאח רעֶד רעֶּבָא ,גנּולְכיֹורְטְׁש ַא טְגְנעֶרְּב ׁשְנעֶמ ַא ןּופ םיִנְרעֶטיִצ איֵד 8
 ןעֶגיִטְלעוֶועֶג ַא ןּופ םיִנָּפ םאָד ןעֶכּוז "1 :ןעֶרעֶזָו טֵקְראַטְׁשעֶנ טעזִז ראַה םעֶד ףיוא
 זיִא ׁשְנעֶמ רעֶטְכעֶרעֶנְמּוא ןייַא 27 :ׁשְנעֶמ ַא ןּופ טָּפְׁשִמ םאָד זיִא ראַה םעֶד ןּופ רעֶּבָא
 ןעֶניִטְראַפְמְכעֶרםעֶד ףיֹוא טְהעֶנ סאו רעֶד רעֶּבָא ,םיִקיִרַצ איִד ּוצ טייֵקְניִדְרעֶזָחְמּוא עֶנייֵא
 !עָׁשֶר םעֶד ּוצ ט ייֵקְגיִדְרעֶדְמּוא עֶייֵא זיִא :עֶדָד

 םרח יזיר
 הָמכֲָח -- -

 יי סב מ בי ןט 6 זמימ

 איד



 ל ילשמ
 ל לעטיפאק

 איד ---הֶקָי ןֶּב רוגָא ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד 1
 ,לָאיתיִא וצ ןאַמ רעֶד טְנאָזעֶג טאָה הָאּובְנ

 רֶהעֶמ ןיִּב ְךיִא 2 :לָּכִא דְנּוא לֵאיתיִא ּוצ
 ןיִא טיִנ זיִא םִע דְנּוא ,שְנעֶמ ַא איוִו הָמֵהְּב
 דְנּוא 3 :דְנאַטְשְרעֶפ םיִנעֶׁשְנעֶמ ןייק ריִמ
 דְנּוא ,הָמְכָח טְנְרעֶלעֶג טיִנ ְךיֹוא ּבאָה ְּךיִא
 איִד ןּופ טְפאַשְנעֶסיִו עֶנייֵק ךיֹוא םייוו
 ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא רעוֶו 4 :עֶניִלייֵה
 רעֶװ ?ןעֶמּוקעֶנְּפּורַא דְנּוא לעֶמיִה םעֶד
 עֶנייֵז ןיִא דְניוִו םעֶֶד טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא טאָה

 איד ןעֶדְנּוּבעֶגְניִא טאָה רעֶװ ?טְסיֹופ
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 ֹל
 א לֵאיָתיִאְל לֵאוָתיִאל רֶבָגה םאְנ אָׂשַּמַה הָקידִּברּנָאיִרְבּד
 3 -אָלְו :יִל םֶדָא תַניִבדאַלְו ׁשיִאמ יִכָֹא רעב יּכ :לֶּכֶאְ
 4 דר םִיַמָׁשדְלֶע יִמ :עֶדַא םיִׁשֹרְק תְַדְו הָמכָח יִתְרִמָל
 קה ימ הָלְמְׂשַּב ! םִיַמ-ררָצ יִמ ויָנפָחְּב ַחּור-ףֵפָא יִמ
 ה -יכָּכ :עֶדָת יִּכ ֹונְב-םְׁש"הַמּו ומְׁשהַמ ץֶרָאיִספַא-לְּכ
 6 ףְכוּתילַא :וָּב םיַסחַל אוה ןֵגֶמ הָפּורְצ ַּהוָלֲא תֶרְמִא
 יִּתְלִאָׁש םִַּמָׁש + !ּתְבוכְו ְּּב חיִכידִּפ וָרְבִּד לִע
 8 בוָכ-רַבְרּ  אְוָׁש :תומָא םֶרָּמִּב ִנִָמ עְָמִּת-לַא ְֶּּתַאמ
 :יָקִח םֶחָל יִנפיִרְטַה ִלְדֶּתִתילַא רֶׁשֹעְוׁשאָר ִֶּמִמ קֵחְרַה
  יִּתְבננו ׁשֶרְַאדפּו הָורְי יִמ יּתְרַמָאְ יִּתׁשַחכְו! עּבֶָׂא ןֵּפ
  ךֶּפ ןנרָא-לֶא רֶבָצ ְׁשְלַּת-לַא = :יָהלֶא םֵׁש יִּתְׂשִפתְו
 ז ;:ךֶרֶבי אֵל וּמֵאיתֶאְ לֶלַקי יָא רוד :תְמָָׁאוךְלקְי
 1 וָנע יִמָריִמ רֹד ּץֶחְר אֵל ּותָאצִמּ ויְִּב רוהט רוָד
 1 ויָתְֹלַתְמ תִלָכֲאַמּודָנִׁש תובָרֲחורוַּת :ּואְשִנְי ויְַָפע
 ומ | הֵדָקֹלֲעַל  !םֶדָאָמ םיִנֹוְכֶאְוץרָאמ םִיינע לֵכָאָל
 דאל עּבְרַא הָנעַבׂשִת אֵל הָּנַהׁשָלְׁש בֶהֹו בה תֹנָניִּתְׁש
 16 ׁשֵאְוםִמ הָצְבָׂשיאַל ץרָא םהָר רֶצָעְו לֹואְׁש :ןו ּורְמֶא
 וז ָהורְקְיא-תַרְקילוָבָתְו באל געְלִּתןיע :ןיה הָרָמָאאל
 צ יִאְלְפִנ הָּמָה הָׁשֹלְׁש  :רִׁשָניִנב ָהֶלְכאיְו לֵחָניִבְרט
 נ ר משַּב  רֶשַה ְךֶרֵּד :םיִִַּרָי אֵל ברא יִנְמִמ
 :הדָמְלַעְּב רֵבּנ ְּךֶרְָו םִי-בֶלְב הָינֲא-ְךרּד רוצילע ׁשֶחַנ

 ּכ אל הָּרְמֶאְוָהיִפ הָתָחָמּו הָלְכֶא תּפֶאנִמ הָׂשֵא ךֶרֶּד
 1 עַּברַא תַחָתְו ץְרֶא הַר ׁשֹולָׁש תַחַּה א יִתְלִעְפ
 ּפ עִַָׂ יִּכלָבנְוְךֶלמִיִּכ דֶבֵע תַחַּת :תַאְׁש לכותדאל

 -עֶנְפִיֹוא טאָה רעזֶו ? דיילק ַא ןיִא רעֶסאוַו
 איו ? רֶרֶע רעֶד ןּופ ןעֶקע עֶלַא טְלעֶטְׁש
 טְסייוֵו ,ןֶהּוז ןייֵַז טְסייֵה איו דְנּוא ,רֶע טְסייֵה
 ןעֶנעֶז טאָג ןּופ רעֶמְרעוֶו עֶלַא 9 ?םאֶד אוד
 סאוָו איִד ּוצ רֶליִׁש ַא זיִא רֶע ,טְרעֶטייֵלעֶג
 טיִנ טְסְלאָז אוד 6 :םֶהיֵא ןָא ְּךיִז ןעֶציִׁשעֶּב
 רעֶמאָמ ןיִראָו ,רעֶשְרעוֶו עֶנייֵז ּוצ ןּוהְמּוצ
 טְסעוֶו אּוד דְנּוא ןעֶּפאָרְמְׁש ְךיִד רֶע טעוֶו
 אייוַוְצ 7 :ןעֶרעוֶו ןעֶנּופעֶג רעֶנְגיִל ַא ראַפ
 אוד ,ריִד ןּופ ןעֶמעֶּבעֶג ָּךיִא ּבאָה ןעֶכאַז
 רעֶדייֵא ןעֶדייֵמְרעֶַפ ריִמ ןּופ טיִנסֶע טְסְלאָז
 דְנּוא טייֵהְׁשְלאַפ 8 :ןעֶּבְראַטְׁש לעדְז ְךיִא
 טייֵקְמעֶרא עֶנייֵק ןעֶּבעֶג טיִנ ריִמ טְסְלאָז אזד ,ןְרעֶטייוֵוְרעֶד ריִמ ןּופ אּוד טְסְלאָז ןעֶניִּל
 ָךיִא לעוֶו רעֶמאָט ןיִראָָו פ :טיֹורְּבםעֶכיִלְצעֶזעֶג ןייֵמ טיִמ ְּךיִמ וייּפִׁש טרֶעייֵנ ,םּוטְכייֵר רעֶדָא
 -אָמ רעֶדָא ? ראַה רעֶד זיִא רעֶו ,ןעֶנאָז לעדֶזְּךיִא דְנּוא ,ןעֶנעֶקייֵלְרעֶפ ָּךיִד דְנּוא ןעֶרעוֶוטאַזּוצ
 ןיימ ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד לעו ְּךיִא דנּוא ,ןעֶניִבְנִג לעוֶו ּךיִא דְנּוא טְמעֶרָאְרעֶפ ןיִּב ָּךיִא ןעזֶו רעֶמ
 ןיִראָו ,ראַה ןייֵזּוצ טְכעֶנְקַא ןעֶגיִדְלּוׁשעֶּב טיִנטְסְלאָז אּוד 10 :טייֵקְׁשְלאַפ ּוצ ןעֶמעֶנְנָא טאָג
 ַא אָד זיִא םִע 11 :ןייֵז גיִדְלּוׁש ראַפְרעֶד טְסעוֶו אּוד דְנּוא ןעֶטְלעֶׁש ְּךיִד רֶע טעוֶו רעֶמאָט
 ַא אָד זיִא םִע 12 :טיִנ אייז ןעֶׁשְנעֶּב רעֶטּומ עֶרייֵז דְנּוא ,רעֶטאָפ רֶעייֵז טְלעֶׁש סאוָו רֹוד
 טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז ץּומְׁש רֶעייֵז ןופ רעֶּבֶא ,ןעֶניֹוא עֶנעֶנייֵא עֶרייֵז ןיִא ןייֵר ןעֶנעֶז םאִוָו רֹוד
 ייֹוא עֶרייֵז דְנּוא !ןעֶניֹוא עֶרייֵז ןעֶנעֶז ְּךיֹוה איז יֹוא ,רֹוד ַא אָד זיִא סֶע 18 :ןעֶשאוַועֶגּפָא

 איו יֹוזַא ןעֶנעֶז ןייֵצ עֶרייֵז סאָו רֹוד ַא אָד זיִא םִע 14 :ןעֶּביֹוהְרעֶד ןעֶנעֶז ןעֶמעֶרְּב-ןעֶנ
 דְנאַל םעֶד ןּופ עֶמעֶרָא איִד יִדְּכ ,רעֶסעֶמ איו יֹוזַא ןייֵצ-קאַּב עֶרייֵז דְנּוא ,רעֶדְרעוֶוְׁש
 אייווְצ טאָה ןיִרעֶנייֵז-טּולְּב איִד 15 :ןעֶׁשְנעֶמ איד ןּופ עֶניִטְפְראַדעֶּב איִד דנּוא ,ןעֶסֶעּוצְפיֹוא
 טיִנ ןעֶנעֶק סאוָו אָד ןעֶנעֶז ןעֶכאַז אייֵרְד !רעֶהַא ּבעֶג !רעֶהַא ּבעֶג ןְעייֵרְׂש םאָו רעֶטְכעֶט
 איד דְנּוא ,לֹואְׁש רעֶד 16 !ןעֶנעֶמְרעֶפ גּונעֶג טיִנ ןעֶּבאָה ריִמ ,ןעֶנאָז רֶעיִפ ,אֹוי ,ןעֶרעֶו טאַז
 רֶעייֵּפ םאָד דְנּוא ,רעֶסאו ןּופ טאַז טיִנ טְרעוֶו סאו דְרֶע איִד ,רעֶטּומְרעֶּבעֶג עֶנעֶסאָלְׁשְרעֶפ
 הָזַבְמ זיִא סאוָו דְנּוא ,רעֶטאָפ ןייז ןּופ טאָּפְׁש םאְוָו גיֹוא םאָד 17 ::ּונעֶג זיִא םִע טיִנ ןעֶבאָז
 איִד דְנּוא ,ןעֶקיִּפְסיֹוא ְּךייֵט םעֶד ןּופ ןעֶּבאָר איד ןעֶלעוֶו םאָד ,רעֶטּומ איִד ןעֶכְראָהעֶג ּוצ
 ָךיִלְרעֶדְנּואוְוּוצ ןעֶנעֶז סאוָו אָד ןעֶנעֶז ןעֶכאַז אייֵרְד 18 :ןעֶסֶעֶפיֹוא םִע ןעֶלעוֶו םיִרעֶלְדָא עֶבְנוי
 םאוק רעֶלְדָא ןייֵא ןּופ געוֶו םעֶד 19 :ןעֶסיוִו טיִנ אייֵז ןעֶק ְּךיִא סאוָו רֶעיִפ דְנּוא ,רימ ראפ
 ַא ןּופ געוֶו םעֶד ;ןייֵטְׁש-ןעֶזְלעֶפ ַא ףיֹוא גְנאַלְש ַא ןּופ געוֶו םעֶד ;לעֶמיִה םעֶד ּוצ (טְהיֵלָפ
 זיִא יֹוזַא 20 :איֹורְפְגִנּוי ַא טיִמ ןאַמ ַא ןּופ געוֶו םעֶד דְנּוא ;םִי םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ ןיִא ףיש
 דְנּוא ,ליֹומ רֶהיֵא ּפָא ְךיִז טְשיוו דְנּוא טְסֶע איז !ףֵאֵנְמ זיִא סאו ּבייזז ַא ןּופ געדֶו רעֶד ְּךיֹוא

 ,דֶרֶע איִד טְרעֶטיִצ ןעֶכאַז אייֵרְד ןעֶגעוֶו 21 :ןּוהְטעֶנ טְכעֶרְמּוא ןייֵק ּבאָה ְּךיִא ,ְטְגאָז איִז
 ןעוֶו טְכעֶנְק ַא ןעֶנעוֶו 22 :(ןעֶטְלאַהְסיֹואנ ןעֶנאָרְטְרעֶד טיִנ םִע איִז ןעֶק רֶעיִפ ןעֶנעוֶו דְנּוא
 איֹורְפ עֶטְסאַהעֶג ַא ןעֶנעוֶו 28 :טיֹורְּב טיִמ טאַז זיִא ּרִע ןעדֶו ראַנ ַא דְנּוא ,טְרֶעיִגעֶר רֶע
 :עֶטְנְראַה עֶרֶהיִֵא ןּופ ׁשֵרּוי ַא זיִא סאוָו דיֹומְטְסְניִד ַא ןעֶנעוֶו דְנּוא ,טאַרייֵהְרעֶפ זיִא איז ןעוֶו
 :גּולְק רֶהעֶז ןעֶנעֶז אייֵז רעֶּבָא ,ךֶרֶע רעֶד ּףיֹוא ןיילק ןעֶנעֶז סאו ןעֶבאַז רֶעיִפ אָד ןעֶנעֶז םָע 4

 איד

 3 :הָּתְרִבנׁשריִתייִּכהָחפְׁשְו לַעְּבִ יִּכ הָאונֵׂש תַחּת !םָחָק
 4 !םיִמּכְִמ םיִמָכֲה הָּמהְו ץרָאינטק םֶה הָעָבְַא
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 -אְלשע םיִנַפְׁש :םֶמֶחַל ץיִּקַב וניִכַ זעדאל םֵע םיִלְמְנֲה 2
 ץצח אֵציו הָּברַָל ןִא ֵלֶמ :םֶתיֵּב עַלְמִב ומי םוצָע עז
 :ךלָמ ילְכיהְּב איו שֶּפַהְת םִידְְּב תיִמְמָׂש :וָלְּכ 8
 ׁשיִל :תֶכָל יִכְמִמ הָעּבְרַאְו דַָצ יִביִשיִמ הֶּמִה הָׁשֹלְׁש ?
 ׁשיתוא םִיַנְתִמ ריז :לְכייַנְפִמ בו ;שידאלוה הָמֵהְּבַּב דָֹבִג 1
 דִי תומתמאָו אֹׂשנְתַהְב ְּתְלָבְנימִא :ָֹּמִע םו וקְלַא ךֵל ֶלֶמּונ

 יָא ףאדיִּהְמח אי בל ץימיִּכ ּהָפל
 ;ביִר איִצֹוָו םִיֿפַא

 אל אל
 יִרָב-הַמ :!ָּמִא ּותָרְּפִירֶׁשא אָׂשַמ ְךלֶמ לֵאּומְל יֵרְבִּד א 2

 ךֵליֵח םיִׁשָנַל ןֵּתִת-לַא :יִרְדנ-רַּב הָמֹויְִטִבירַּברדַמּו
 םיִכָלְּמִל לֵא יא לא : יכָלְמ תֹחְמַלכרד
 קֵּקִחְמ חַי הָּתְׁשִיְדְּפ :רָכִׁש ֹוא םיִנְזְרְלּו ןִייֹותְׁש ה
 :ׁשֵפָנ יֵרְמִל ןיה דבֹואְל רֶכָׁשּונְּת ינְיינְב-לֶּכ ןיֵד הָּנֹׁשיו 6
 ךִּפדחַתְּפ :דִֹש-רּכִ אָל ולְמִַ וָׂשיֵר חַּכְׁשִיְו הָּתְׁשִי ?
 ןידְו קָדָצ-טּמֶׁש ּדיִפיחַתְּפ :ףולָח ינ ְב"לְּכ ןיד-לֶא םלָאל 9
 םִינינְּפִמ קֹהָרְו אָצְמִי יִמ לִיָח-תֶׁשֶא ןוְְֶו יִע י
 ּוהְתַלְמִנ ר אל ללָׁש הָלעַב בל הָב חַמָּב :הָרְכִמ ןג
 שֵעַּתַו םיִּתְִׁפּו רֶמָצ הָׁשְרד :ָהָיַח יִמְי לֹּכ ע-חאל בִֹמ 3
 :הָמִחַל איִבְּת קֶרֶמִמ רָחֹוס תֹוינֲאַב הֶתָיֲה ָהֵפּכ בי 14

 :יָתֹרעל קֹחו ּהָתיִבְל ףֶרֶמ ןִֵּּתַו הלל דֹועְּב | םֶקָ
 ;ֶרָּכ עט היֿפכ יִרְפמ ּודֲחְקִּתַו הֶדָׂש הָממְו
 הָרְחַס בֹטייִּכ הָמְעַמ :ָהיֶתֹעודְז ץמאְתַוָהְנְִמ זָעְב הָרְנִת

 היֶפַכְ רשיִּכַב הָחְלַׁש ָהיֶדָי .ּוהְרִנ יֵלַב הָבְכייאְל 3
 ןְֶבַאָ הָחְלָש ָהיִדָ יִנְעל הֶׂשְרְּפ הפַכ :ךֶלֶפ ּוכְמָת 2
 ;םיִנָׁש ׁשֶבָל הָת ריב--לֶכ יִב גלָׁשֹמ הָתיִבְל אָרְִתחאְל 1

 םיִרָנ שב עֶדונ הֶׁשובְל ןֵמָנִרֲאְו שש 0 הָל"תִִׂט םי ַּבְרַמ

 אל ל ילשמ
 קְראַטְׁש ַא טיִנ ןעֶנעֶז ןעֶזייֵמַא איד 2
 ןעֶטייֵרְּב (ןעֶנעוֶוְמְסעֶד ןּופ) דְנּוא ,קְלאָפ
 איד 26 :זייַּפְש עֶרייֵז רעֶמּוז םיִא ןָא אייז
 קְראַטְׁש ַא טיִנ ְּךיֹוא ןעֶנעֶז םעֶקעֶלאָרְק
 זיֹוה רֶעייֵז אייֵז ןעֶכאַמ ְךאָד דְנּוא ,קְלאָפ

 איד עֶׁשְטאָח 27 :ןייֵטְׁש-ןעֶזְלעֶפ ַא ןיִא
 -עֶג ְּךאָד ,גיִנעֶק ןייק ןעֶּבאָה ןעֶקיִרעֶׁשייֵה
 איִד 28 :לִיַח ַא איז םיֹורַא עֶלַא אייֵז ןעֶה
 ,דְנעֶה טיִמ (איוו יֹוזַאנ ןָא ְךיִז טְּפאַח ןיִּפְׁש
 ןעֶטְסאַלאַּפ איִד ןיִא ְךאָד טְניֹואוְו איִז דְנּוא
 סאוָו אייֵרְד אָד ןעֶנעֶז םִע 20 :ְּךֶלֶמ ַא ןּופ
 סאו רֶעיִפ ,אֹוי ,טיִרְש ןעֶטּוג ַא ןעֶּבאָה

 ּבייֵל רעֶד 20 :טּוג גְנאַג רֶהיֵא ןעֶכאַמ
 איִד ןעֶׁשיוִוְצ רעֶטְסְקְראַטְׁש רעֶד זיִא סאוָו
 ;םעֶנייֵק ראַפ םּוא טיִנ ְךיִז טְרְהעֶק רֶע ,תֹויַח
 ,(דְרעֶּפ-הָמָחְלִמ ַא רעֶדָאנ דְנּוה-גאָי רעד 1
 ןעֶמעוֶו ראָפ ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא ,קאָּב ַא רעֶדָא
 אוד ןעוֶו 22 :ןְהעֶטְׁשעֶּב טיִנ ןעֶק רעֶנייֵק
 ְךיִד טְסאָה אּוד לייװ ,שיראַנ ןעֶועוֶועֶג טְזיִּב
 -עֶנ טְסאָה אּוד ןעוֶו רעֶדָא ,ןעֶּביֹוהְרעֶד
 דְנאַה עֶנייֵד געֶל יֹוזַא ,סעֶטְכעֶלְׁש טְבאַרְט
 ןעֶמ ןעוֶו ןיִראָו 83 :ליומ ןייַד ףיֹוא
 ,רעֶטּוּפ םיֹורַא טְמּוק ְּךְליִמ איד טְׁשְטעוֶוְק
 יֹוזַא זאָנ איִד טְשְטעוֶוְק ןעֶמ ןעוֶו דְנּוא

 ;גיִרְק םיֹורַא טְמּוק יֹוזַא ןְראָצ םעֶד טְשְטעווק ןעֶמ ןעוֶו ְךיֹוא יֹוזַא דְנּוא ,טּולְּב םיֹורַא טְמּוק

 אל לעטיפאק
 :טְנְרעֶלעֶג םֶהיֵא טאָה רעֶטּומ עֶנייֵז סאָד הָאּובְנ איִד---לֵאּומְל ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד 1
 רעֶד זיִא סאָָו דנּוא ?ְּךיֹוּב ןייֵמ ןּופ ןְהּוז רעֶד זיִא סאו דְנּוא ? ןְהּוז ןייֵמ זיִא סאָו ,ָא 2
 טיִנ ְּךיֹוא דְנּוא ,רעֶּבייוֵו איִד ּוצ ַחֹּכ ןייד ןעֶּבעֶג טיִנ טְסְלאָז אּוד 3 ?םיִרָדְנ עֶנייֵמ ןּופ ןְהּוז

 ראַפ טּוג טיִנ זיִא םִע 4 :עֶניִנעֶק (ןעֶנְליִטְרעֶפ ּוצ רעֶדָאנ ןעֶקעֶמּוצֶּפָא יֵדְּכ ןעֶנעוֶו עֶנייֵד
 עֶקְראַטְׁש ןעֶטְׁשְריִפ ראַפ טיִנ ְּךיֹוא ,ןייוו ןעֶקְניִרְט ּוצ עֶניִנעֶק ראַפ טיִנ !לֵאּומְל ָא ,עֶניִנעֶק
 ןעֶסעֶגְרעֶפ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ןעֶקְניִרְט אייֵז ןעֶו רעֶמאָט ןיִראָו 8 ןע ?ְקְניִרְט דצ קְנעֶרְטעֶנ
 ּביִנ 6 :רעֶדְניִק עֶמעֶרָא עֶלַא ןּופ ןיִד םעֶד ןְרעֶדְנֶעְרעֶפ ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא ,ץעֶזעֶב םאֶד
 םעֶד ּוצ ןייוו דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ּוצ ןעֶריֹולְרעֶפ טְנעֶהאָנ זיִא סאָו םעֶד ּוצ קְנעֶרְטעֶג עֶקְראַטְׁש
 ,טייֵקְמעֶרָא עֶנייֵז ןעֶסעֶגְרעֶפ דְנּוא ןעֶקְניִרְט רעֶכְלאָזַא זאָל 7 :טיִמעֶג רעֶטיִּב ַא טאָה סאו
 םעֶד ראַפ ליֹומ ןייַד ףיֹוא ְּךאַמ 8 :טייקְניִדיִמ עֶנייֵז ןָא ןעֶקְנעֶדעֶג רֶהעָמ טיִנ רֶע א דָנּוא
 ןיִא ,ןעמּוטמ
 ייד ףיֹונ ְךאַמ 9

 = יי םעֶד דְנּוא

 :ןעֶראָועֶג ןעֶטיִמְרעֶפ זיִא ףֶליִה רֶעייֵז סאָו רעֶדְניִק עֶלַא ראַפ ןיִד םעֶד
 ןעֶמעֶרָא םעֶד ןּופ ןיִד םעֶד ןיִא טייֵקְניִטְכעֶרעֶנ טיִמ טָּפְׁשִמ רְנּוא ,ליֹו

 ליפ זיִא זייֵרְּפְפיֹוק רֶהיֵא ?איֹורְפ עֶמּורְפ ַא ןעֶניִפעֶג ןעֶק רעֶו 0
 טְלְהעֶפ םִע דְנּוא ,רֶהיֵא ןיִא טֶעיֹורְטְרעֶפ ןאַמ רֶהיֵא ןּופ ץְראַה סאָד 1 ;לְרעֶּפ איז רעֶרייֵט
 ָנ טּוהט איִז 12 :ּביֹורְקאַז םעֶד ןּופ טיִנ םֶהיֵא

 :בעֶט סְנעֶּבעֶל עֶרְהיִא עֶלַא
 :דְנעֶה עֶרְהיִאטימ ןעֶטייֵּבְרַא
 יא ןעֶמ

 םעֶטְכעֶלְׁש ןייק דְנּוא ןעֶטְלעֶנְרעֶפ םעֶטּונ רא
 ּוצ טְסּול טאָה איִז דְנּוא ,םִקאַלְפ דְנּוא לאו סיֹוא טֶכּוז איִז 3

 יו ןּופ טְנְנעֶרְּב איִז ,רֵחֹוס ַא ןּופ ףיִׁש ַא איו ְךייֵלְנ זיִא איז 4
 וייַּמְש טעֶנ איֵז דְנּוא ,טְבאַנ ָּךאָנ זיִא סֶע ןעוֶו ףיֹוא טְהעֶמְׁש איֵז 15 :ןעֶזייֵּפְׁש עֶרֶה

 ַא טְכאַרְמעֶּב איִז 6 :ןעיֹורְפְגִנּוי עֶרְהיִא ּוצ קֶלַח טְמיִטְׁשעֶּב ַא דְנּוא ,דְניִזעֶגְזיֹוה רֶהיֵא ּוצ
 :ןעֶטְראָגְנייוו ַא איז טְצְנאַלְפ דְנעֶה עֶרְהיֵא ןּופ תֹוריֵּפ איִד טיִמ ,סֶע טְפיֹוק איִז ּדֶנּוא ,דֵלעֶפ
 עֶרְהיִא טְקְראַטְׁש איִז דְנּוא ,ןעֶדְנעֶל עֶרְהיִא טייֵהְקְראַטְׁש טיִמ ןָא טְלעֶטְראַג איֵז 7
 אייֵּב טיִנ טְשעֶלְרעֶפ טְכיֵל רֶהיֵא ,טּוג זיִא הָרֹוחְס עֶרְהיֵא זַא טְרעיִּפְׁשְרעֶפ איִז 18 :םֶמעֶרָא

 ןעֶמעֶנ דְנעֶה עֶרְהיִא דְנּוא ,ראָרְניִּפְׁש םעֶד ּוצ דְנעַה עֶרְהיֵא םיֹוא טְקעֶרְטְש איִז 19 ?טְכאַנ
 :לעֶדְניִּפְׁש םעֶד ןָא
 :עֶניִטְפְראַדעֶּב איִד ּוצ דְנעֶה עֶרֶהיֵא סיֹוא טְקעֶרְט יש

 איִז דְנּוא ,טייֵל עֶמעֶרָא איִד ּוצ דְנעֶה עֶרְהיִא סיֹוא טייֵרַּפְׁש איֵז 0
 םעֶד ראָפ אָרֹומ ןייֵק טאָה איִז 1

 עֶטיֹור טיִמ דייֵלְקעֶגְנָא ןעֶנעֶז רֶניִועֶגְזיֹוה ץְנאַג רֶהיֵא ןיִראָו ,רְניִזעֶנְזיֹוה רֶהיֵא ןעֶנעֶה עֶנְׁש
 רעדא



 ילשמ

 איִז 22 :(רעֶדייֵלְק עֶטְלעֶּפאָד רעיא
 -עֶנייַל עֶנייַפ ,ןעֶקעֶד טְכאַמעֶג ְּךיִז טאָה
 עֶרְהיֵא ןעֶנעֶז לעֶּפְרּוּפ דְנּוא דְנאַװ
 (םּוב) זיִא ןאַמ רֶהיֵא 22 :רעֶדייֵלְק

 טֶציִז רֶע ןעוֶו ,ןְרֶעיֹוט איד ןיִא טְנאַקעֶּב
 ;רְנאַל םעֶד ןּופ עֶטְצֶלֶע איֵד ןעְׁשיוִוְצ

 חנוא רעֶכעֶלייֵל עֶנייַפ טְכאַמ איֵז 4
 לעֶטְראַנ טעֶג איִז דְנּוא ,אייֵז טְפיֹוקְרעֶפ
 דָנּוא טייֵהְקְראַטְׁש 28 :םיִרְחֹוס איִד ּוצ

 דְנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶרְהיִא ןעֶנעֶז טייֵקְנִהעֶׁש
 ןעֶטְצעֶל םעֶד ףיֹוא זיִּב ְּךיִז שֶעייֵרְפ איִז
 ליֹומ רֶהיֵא ףיֹוא טְכאַמ איִז 26 גאָט
 :גָנּוצ עֶרְהיֵא ףיֹוא ויִא דָסֶח ןּופ הָרֹוּת איִד דְנּוא .הָמְּכָה טיִמ
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 93 וה רמת הָתְשֶע יֵרָס :ץרָאיינקװ'מע וּתִבִׁשְּב הָלְעַּב
 = ;ןורָתַא םול קַהְׂשַּתַו הָׁשּובְל רֶדָהְו-חִט :ִנעְֶּכל הָנְתָנ
 : ן הדָיפֹוצ ;הָנשל-למ דָסְהתַרותַו הָמְכָהְב הָחְתִּפ ָהיִפ
 היֶנָב ּומָק :לכאה אֵל תֹולָצַפ םֶתָלְו התיֵּב תוָכָלֲֹה
 9 א מִאְו וי ּוׂשָע תֹונָּב תֹוַּבַר :הָלְלַהְיַו הָלָעַב ָהּורָׁשַאַַ
 ל איָה הוה -תַאְרְי הָׁשִא יפה לֶבָהְ ןַחָה רֶקָׁש ;הָנָלּכילַע
 ג :ָהיֵׂשֲעַמ םיִרָעְׁשִב ָהולְלַהְיָהיֶדָייִרְּפִמ 2 רוּת :לֶּקַהְתִת

 ד יד

 קוח
 רשתו .רשפ השמחו תואמ פשת .ילשמ רּפס לש םיקוספ םוכמ
 ךלת ןא .הנומש וירדסו ,ןואנ רֿבש ינּפל ויצחו ,ןמיס הרוכד

 :ןמיפ ךכרד חטבל

 םּוג םעֶנ איֵז 7
 :טייֵהְליֹופ ןּופ טיֹּורְּב סאָד טיִנ טֶסֶע איִז ,דְניִזעֶגְזיֹוה רֶהיֵא ןּופ גְנאַגּוצ םעֶד ףיֹוא גְנּוטְכַא

 איִז טּוהְט ןאַמ רֶהיֵא ְּךיֹוא ,איִז ןעֶׁשְנעֶּב דְנּוא ףיֹוא ןעֶהעֶטְׁש רעֶדְניִק עֶרְהיֵא 8

 טְסְנייֵטְׁשְרעֶּביִא אּוד רעֶּבָא ,ןּוהְמעֶנ םעֶניִטְכעֶמ ןעֶּבאָה רעֶטְכעֶט עֶליִּפ 9 :ןעֶּביֹול
 סאו איֹורְפ ַא רעֶּבָא ;ׁשיִראַנ זיִא טייֵקְנִהעֶׁש דְנּוא ,שְלאַפ זיִא ןַח רעֶד 30 :עַלַא אייֵז
 איֵד ןּופ רֶהיֵא וצ טעֶנ 1 :טְּביֹולעֶג טְרעוֶו עֶכְלאָזַא ,ראַה םעֶד ראַפ אָרֹומ טאָה
 ןיִא ןעֶּביֹול םיִׂשֲעַמ עֶנעֶנייֵא עַרְהיֵא איִז ןעֶזאָל דְנּוא הָנעֶה עֶרֶהיֵא ןופ תֹוריִּפ
 :ןְרֶעיֹוט איִד

 קזח

 ןינ ןענעו ילשמ רפס םעד ןוֿפ םיקוספ עלַא
 ח"י ו"מ לעטיפאק זיא ןוֿפרעד טֿפלעה איר

 ;ןהעצֿפוֿפ דנוא טרעדנוה
 טאה סע דנוא }

 עטיפאק גיסיירד דנוא ןייא ןעצנאג םיא



 "יא רכפ

 דְנאַל םעֶד ןיא ןאַמ ַא ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע 1  םםִּת אּיַה ׁשיִאְהֹוהיְהְויִמְׁש בֹזא ץעץְראב היה שיִא א
 רעֶד דְנּוא ,בֹויִא ןעֶסייֵהעֶג טאָה רֶע ,ץּוע א הָעְבִׁש ליל :עֶרמ רֶפְ םיִהֹלֶא אדר רשי 2
 ת שֹו ןאצייפ ַא תַעְבִׁש יהְנְקִמ יִהַָו ; תֹוֵּב ׁשְלָׁשְו 3

 וא םי ע י י : טל
 דְנּוא םֹרְפ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןאַמ רעֶגיִזאָד תרואמ ׁשֵמַחַו רֶקָּכ--דֶמַצ תֹוָאֵמ ׁשֵמָה םיִּלַמְג יפְלַא

 -עֶנ אָרּומ טאָה רֶע דְנּוא ,גיִטְראַפְטְכעֶר -לֶּכִמ ליִדָג אורֵה אָ יה הי 2 רֶאמ הָּכַר הָּדְבַעַו תונותֲא

 ְךיִז טאָה רֶע דְנּוא טאָג ראפ טאָה ומֹוי ׁשיא תיֵּב } הָּתְׁשִמ ו ן ויָנָב יֵכְלִהְו יםרָק-ינְּב 4

 ;ןעֶטְבעֶלְׁש םעֶד ןּופ טְרְהעֶקעֶגְקעֶוַא ;םֶהָמִע תותׁשְְ לֶכֲאָל םנותזחא תֶשֶלָׁשלּו ּואְרקְו

 יד : קי יִּכְׁשַהְטֵׁשְדַקַו בא חַי הָּמְׁשִמַה ימ מי שיקהיִּ יְִיַו

 ןעֶריֹוּבעֶג ןעֶנעֶז םֶהיֵא ּוצ דְנּוא 2 טא בא רַמָא יִכ םֶלְּכ רַּפְסִמ םולע הָלָעַהְו רֵקֹּבּב

 -ְבעֶט אייֵרְד דִנּוא ןְהיֵז ןעֶּביִז ןעֶראָוְועֶג -לָּכ בוָיַא הֶׂשִעַי הֶכָּכ םֶבֶבִלְּב ם וָהלַא ּוכְרִבּו יֵנְב ִּאְמִח

 זיִא ןעֶנעֶמְרעֶפ ןייַז דְנּוא 8 :רעֶט הָהלַ ט תל םיִלַאָהיִג לאם הי :םַה
 : : ןאמ ןְטְׂשַה-לֶא הָוהְי רֶמאֵַו :םכֹותְּב שה ג אוְבָּי 7

 דְנּוא .ףאָׁש דְנעֶזיֹוט ןעֶּביִז ןעֶזעוֶועֶנ לח ץרָאְּב וָשִמ מו היה-תֶא ןֵָׂשִח ןעיו אָֹה
 םֶניִפ דְנּוא ,לעֶמעֶק דְנעֶזיֹוט אייֵרְד  בֹוִאיִּדְבִעילַע ָךְל ְתְמִׂשָה ְטָׂשַה-לֶא הָ מא ;ָב 8

 ףניִפ דּוא ,העֶדְניִר רֶאָּפ טְרעֶדנּוה ר! םלַא אי רעה םַּת שא ץְרָא מא יִכ
 בִֹיִא אָרָי םָּנִחַה רָמאֹו הָוהְי-תֶא ןִמָשַה ןעו :ערָמ 9

 עֶליִפ רעֶהעֶז דְנּוא ןעֶניִלעֶזֶע טְרעֶדְנּוה -ילָּכ דֶעְבּו וְתיִּבידעְבּו וָרָעב ָתְכָׂש ראה ;םיִהלֲא י

 זיִא ןאַמ רעֶניִזאָד רעֶד דְנּוא ,טְכעֶנְק  ץְרֶאְּב ץֶרֶּפּיהְנְקִמֹוְתְכִּב וָדָי הָׂשֲעַמ םיִבָּפִמ ןל-רָׁשַא

 עֶלַא ןּופ (רעֶכייֵר) רעֶסעֶרְג ןעֶועוֶועֶג 6 אלדמא יל-רׁ את ךדָי אָנדהלְׁש םֶלאְו 1

 עֶנייֵז דְנּוא 4 :טייֵזיחַרְזִמ ןּופ רעֶדְניִק - שאלה ןְטשהלא הָהָר
 ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְניִהַא ןעֶנעֶז ןְהיִז

 דְנּוא טְקיִׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא גאָט ןייַז ןיֵא רעֶכיֵלְטיִא הָדּועְס ַא טְכאַמעֶנ

 :ןעֶקְניִרְט ּוצ דְנּוא ןעֶסֶע ּוצ אייֵז טיִמ יֵדְּכ ,ןְרעֶטְסעוֶוְׁש אייֵרְד עֶרייֵז ןעֶפּור טְזאָלעֶנ

 ןעֶמּוקעֶגְמּורַא ןעֶנעֶז תֹודּועְס עֶרייַז ןּופ נעֶט איִד ןעוֶו זַא ןעֶזעוֶועֶנ זיִא סֶע דְנּוא ?

 רעֶד ןיֵא זיִא רֶע דְנּוא .טְניִלייֵהעֶג אייֵז טאָה דִנּוא טְקיִׁשעֶנְניִהַא בֹויִא טאָה יֹוזַא

 רעֶד ְּךאָנ רעֶּפְּפָא-דְנאַרְּב ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ טאָה רֶע דְנּוא ןעֶנאַט יְׁשעֶנְפיֹוא היִרָפ

 עֶניִמ ְּךיִז ןעֶּבאָה רעֶמאָט ,טְנאָועֶג טאָה בֹויִא ןיִראָו ,עֶלַא אייֵז ןּופ לאָצ

 בֹויִא טְנעֶלְפ יֹוזַא ,ץְראַה רֶעייֵז ןיִא טאָנ ןעֶטְלאָׁשעֶב דְנּוא ,טְניִרְניִזְרעֶפ רעֶדְניִק

 ןְהיֵז איִד ןעֶװ גאָט םעֶד ןיִא ןעֶזעֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 6 :ןעֶטייֵצ עֶלַא ןּוהְט ּוצ

 ןֶטִׂש רעֶד ְךיֹוא זיִא יֹוזַא ,ראַה םעֶד ראָפ ןעֶלעֶטְׁשּוצְראָפ ָּךיִז ןעֶמּוק טאָנ ןּופ

 ןופ ןָטֶׁש םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ראַה רעֶד דָנוא 7 :איֵז ןעֶׁשיִוְצ ןעֶמּוקעֶנ

 טאָה רֶע דְנּוא טאָנ ּוצ טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה ןְטָׁש רעֶד דְנּוא ?אּוד טְסְמּוק ןעֶנאַו

 :ןיִראַד ןְהעֶנְמּורַא םעֶד ןּופ דְנּוא ,דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶפיֹולְכְרּוד םעֶד ןּופ ,טְבאָזעֶב

 טְכעֶנְק ןייֵמ טְקְרעֶמעֶּב אּוד טְסאָד ֵסֵָׂש םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 8

 רעֶמּורְפ ַא ,דֶרֵע רעֶד ףיֹוא רֶע איז יֹוזַא ְּךייֵלְנ רעֶנייֵק זיִא םֶע ןיִראָה ?בֹויִא

 ְךיִז טְרֶהעֶק דְנּוא ,טאָנ ראָפ אָרֹומ טאָה סאָו רעֶנייֵא ,גיִטְראַפְטְכעֶר דְנּוא ןאַמ

 ראַה םעֶד ּוצ טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טאָה ןֶטָׂש רעֶד רעֶּבָא 9 :ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד ןּופ קעֶוַא

 אוד טְסאָה 10 ?םאָנ ראָפ אָרֹומ םֶנֵחְּב בֹויִא ןעֶד טאָה טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא

 דְנּוא ,דְניִזעֶגְזיֹוה ןייַז ןעֶנעוֶו דְנּוא םֶהיֵא ןעֶנעוֶו נְנּומיֹוצְרעֶפ ַא טְכאַמעֶנ טיִנ ןעֶד

 ןופ טייֵּבְרַא איֵד טְשְנעֶּבעֶנ טְסאָה אּוד ?םּורַא םֶנְניִר טאָה רֶע םאָו םעֶלַא רעֶּביִא

 רעֶּבָא 11 :דְנאַל םעֶד ןיִא טייֵרְּבעֶנְסיֹוא ְָּךיִז טאָה ָּךיִפ ןייַז דֵנּוא ,דָנעֶה עֶנייֵז

 רֶע ּבֹוא ,טאָה רֶע םאָװ םעֶלַא ןָא רֶהיֵר דְנּוא דְנאַה עֶנייֵד םיֹוא ראָנ קעֶרְּטְׁש

 ּוצ טְנאָזעֶג טַאָה ראַה רעֶד דְנּוא 12 :םיַנְּפ ןייַד ראָפ ןעֶטְלעֶׁש טיִנ ָּךיִד

 (ןיילַאנ םֶהיֵא ןַא טְרֶעייֵנ ,דְנאַה עֶנייֵד ןיִא זיִא טאָה רֶע סאָו סעֶלַא העָז ןָשֵׂש םעֶד
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 עֶנייִד ןעֶקעֶרְטְשְסיֹוא טיִנ אּוד טְסְלאָז
 ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןֶטָׂש רעֶד זיִא יֹוזַא ;דְנאַה
 זיִא םִע דְנּוא 15 :ראַה םעֶד ראָפ ןּופ

 ןְהיֵז עֶנייֵז ןעֶו ,גאָט ַא ןיִא ןעֶזעוֶועֶג
 דְנּוא ןעֶסעֶגעֶג ןעֶּבאָה רעֶטְכעֶט עֶנייֵז דְנּוא
 רֶעייֵז ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןייו ןעֶקְנּורְּטעֶג
 ַחיִלָׁש ַא זיִא יֹוזַא 14 : רעֶדּורְּב ןעֶטְצְלֶע
 טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,בֹזיִא ּוצ ןעֶמּוקעֶג
 איֵד דְנּוא ,טְרעֶקַאעֶנ ןעֶּבאָה רעֶדְניִר איִד
 (םעֶשאַּפעֶג) טעֶרייוִועֶג ְךיִז ןעֶּבאָה לעֶזֶע
 אָבְׁש ןּופ איֵד דְנּוא 12 :אייֵז ןעֶּבעֶנ
 ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶלאַפעֶג אייֵז רעֶּביִא ןעֶנעֶז
 ןעֶּבאָה ןעֶנְנּוי איִד דְנּוא ,ןעֶמּונעֶגּוצ אייֵז
 םעֶד ןּופ ּףְראַׁש איִד טיִמ ןעֶנאַלְׁשעֶג אייז

 -ְךעֶּביִא ןייֵלַא ןיִּב ּךיִא דְנּוא ,דְרעוֶוְׁש
 :ןעֶגאָזּוצְנֶא ריִד םִע יֵדְּכ ןעֶּביִלְּבעֶג

 :הָוהְי נפ םִמ ןְָׁשַה אָ ֶי חַטָׁשִֹלַא דיִלֵא קב
 13 םםֶהיִחֲא תיְִּב ןיי םיִתֹׂשְו םיִלָבֶא ויָתנבּוויָנָבּו םוה יִהַ
 14 תורה יָה רֶקֶּבַה רַמאֹּו ביאלא אָּבְךאְַמּו :!רוָכְּבַה
 וט רֶאָו םֶחּקִּתַו אָבְׁש לֵּפִּתַו  םֶהיֵדְי-לע תֹוָעֹר תֹונֲאָהְו

 5 רנַתָליִּדַבְל ינָא-קר הָמְלְּמִאָו בֵרָחיִפְ ּּכִר םיִרָנַה
 הָלפָנ םיהלֶא שא רַמאַּו אֵּב הְָו רּבַדְמ הזו דִצ :ךֶק
 הרָטְלָּמאְו םַלְכאַהַו םיִרֲעַָּו ןאָּצִּב רֶעְִּתַו םימָׁשִהְִמ
 וד זאָב הָו רֵּבַרְמ הָז ו דע : דיְִַל יּדַבְל ינֲא-קר
 םילמגה-לע ּוטְׁשִַַּו םיִׁשאָר הָׁשֹלְׁש !ּומָׂש םיִּדְשַּכ רמאֹו

 ינאיקר הָמֵלְּמִאְו בֶרָחייִפל יָּכִה םיִרִַָּה-תֶאְו םּוהִָי
 5 ףֶנָּב רֶמאַֹו אָּב הָו רֵּבַדְמ הָז רע :ְּךֶל דִּהְל יִּדכִל
 ופ ָּנַהְו :רֹכְּבַה םֶהיֵָא תיֵּבְּב יי םיִתׂשְו םיִלְכֶא ףיַתֹוְבּו
 תרֹוּפ עַּבְרַאְּב עניו רֶּבְדַּמַה רֶבֶעַמ ו הֶאְּב הָלֹודְג ַחּור

 ִדַבְל ןנָאךקר הָטָלְמִָ ּותמַו םיִרענַה-לע לפי תיבה
 כ וׁשאֹר-תֶא זיו ולֲעְמ-תֶא עֶר בויִא םָקָּב :ךֵל דיִּגַהְל

 עג םֹרעויֶּןָָּבִמ ִתָצִ םֹרָע רֶמאַֹו :וחְָׁשִַוהָצְֶא לי
 ְךרֹבִמ הָוְי םׁש ִהְי חקל הָוהיוןתנ הָוהְי הָמָׁש בׁשָא
 3 :םיקלאק הָלָפִּת ןמְניאֶלְו בא אָטְהיִאָל תאזלְבְּ

 ב

 ,טעֶרעֶג ְּךאָנ טאָה רעֶניִדאָד רעֶד לייוו 6

 דנּא ןעֶמּוקעֶגְנָא רעֶרעֶדְנַא ןייֵא זיִא יֹוזַא
 זיִא טאָנ ןּופ רֶעייֵפ ַא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע

 8 : 4: "ר -ב

 א אבו הָהז-לע בצותָֹל טיהלֶאָה יב ֹואֹבו םֹיַ יהיו
 ג ילָא הָוהְ ֶמאָּיַו :הָוהְיילע בֵֵוְתִהְל םֶּכְּ ןְׂשֲ-ַ
 ֶׁשִמ ראו הָיהייתַא שה ןעו אבְּת הז יִא ןְטָׂשִה
 ָתְמִׂשֲה ןֶטׂשַה-לֶא הָוהְי רֶמאֹו :ָּמ ךקְַתְַמּו ֶרֶאְּב
 שי םּק ׁשיִא ץֶרֶאב דמן יִּכ בא יְֵבִילַע בל
 וב יְִתְִֹּתַווְמְתִּב קִוחמ ּונְֹו עמ רַמְו םיִקלֶא אָרְי
 4 רוצידַעְּב רָע רמאנ הוהי-תא שה ןעַז :םּנח ִעְלַבְל
 ה די ַאנ-הֹלְׁש םָליא :וִׂשְפַ ֹעְּבןֵּתי ׁשיִאְל רַׁשֲא לכְ

 דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ןופ ןעֶלאַפעֶנְפּורַא
 דְנּוא ףאָׁש איִד רעֶטְנּוא טְנעֶרְּבעֶג טאָה
 אייֵז טאָה םִע דְנּוא ןעֶגְנּוי איִּד רעֶטְנּוא

 ןעֶנּורְטְנַא ןייֵלַא ןיִּב ְּךיִא דנּוא ,טְנעֶרְּבְרעֶפ
 רעֶזיִד לייוו 17 :ןעֶנאַזּוצְנֶא ריִד סֶע יִדְּכ
 איד ,טְּנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ןעֶמּוקעֶגְנָא רעֶרעֶדְנַא ןייֵא זיִא "ֹוזַא ,טעְרעֶנ ְָּךאָנ טאָה

 טייֵרְּפְׁשְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶגְנּולייִטְּפֶא אייֵרְד טְכאַמעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה םיִדְׂשַּכ
 ןעֶּבאָה ןעֶנְנּי איִד דְנּוא ,ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דנוא לעֶמעֶק איִד רעֶּביִא
 יִדְּכ ןעֶנּורְטְנַא ןייֵלַא ןיִּב ְּךיִא דְנּוא ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ןּופ ףְראַש איד טיִמ ןעֶנאָלְׁשעֶג אייֵז
 -ּוקעֶגְנֶא רעֶרעֶדְנַא ןייֵא זיִא יֹוזַא ,טעֶרעֶג ְּךאָנ טאָה רעֶזיִד לייוו 18 :ןעֶנאַזּוצְנָא ריִד םִע
 דְנּוא ןעֶסעֶגעֶג ןעֶּבאָה רעֶטְכעֶמ עֶנייֵד דְנּוא ןְהיִז עֶנייֵד ,טְגאָזעֶּג טאָה רֶע דְנּוא ןעֶמ
 רעֶסיֹורְג ַא ,העָז יֹוזַא 19 :רעֶדּורְּב ןעֶטְצְלֶע רֶעייֵז ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןייו ןעֶקְנּורְמעֶג
 ריִפ איִד ןַא (ןעֶנאָלְׁשעֶג) טְרְהיִרעֶגְנָא טאָה דְנּוא ,רָּבְדִמ רעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶג זיִא דְניִ
 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא טייל עֶנְנּי איד ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג זיִא םִע דְנּוא זיֹוה םעֶד ןּופ ןעֶקֶע

 . זיִא יֹוזַא 20 :ןעֶנאָזּוצְנֶא ריִד םִע יִדְּכ ,ןעֶנּורְטְנַא ןיילַא ןיִּב ְּךיִא דְנּוא .ןעֶּבְראָמְׁשעֶג
 -עֶנְּפָא טאָה רֶע דְנּוא ,לעֶטְנאַמְרעֶּביֹוא ןייז ןעֶסיִרּוצ טאָה רֶע דְנּוא ןעֶנאַטְשעֶגְפיֹוא בֹויִא
 ְךיִז טאָה רֶע דנּוא ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶלאַפעֶנ זיִא רֶע דְנּוא ,ּפאָק ןייַז (ןּופ רָאָה איד ןעריֹוש
 םִרעֶטּומ ןייֵמ ןּופ ןעֶמּוקעֶגְסיֹורַא ְָּךיִא ןיִּב טעֶקאַנ ,טְנאָזעֶג טאָּה רֶע דְנּוא 21 :טקיִּבעֶג
 רעד דְנּוא ןעֶּבעֶגעֶג סֶע טאָה ראַה רעֶד ,ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ טראָד ְּךיִא לעֶו טעקאנ דְנּוא ְךיֹוּב
 םעֶד ןיִא 22 :ראַה םעֶד ןופ ןעֶמאָנ רעֶד ןייַז לאָז טְשְנעֶּבעֶג ,ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא םִע טאָה ראַה
 :ןעֶטְלאַהעֶג טְכעֶרעֶגְמּוא ראַפ טאָנ טיִנ טאָה רֶע דְנּוא ,טְגיִדְניִזעֶג טיִנ בֹויִא טאָה םעֶלַא

 ב לעטיפאק
 ןעֶלעֶּטְׁשּוצְּראָפ ְּךיִז ןעֶמּוק טאָג ןּופ ןְהיֵז איד ןעוֶו גאָט ַא ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1
 ןעֶלעֶמְׁשּוצְראַפ ְּךיִז יִדְּכ אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶמּוקעֶג ןֶמֶָׂש רעֶד ְּךיֹוא זיִא יֹוזַא ראַה םעֶד ראָפ
 אוד טֶּסְמּוק ןעֶנאַוו ןּופ ןֶטָׂש םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 2 :ראַה םעֶד ראַפ
 ןעֶפיֹולְמּורַא םעֶּד ןּופ ,טְּנאָזעֶג דְנּוא ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ ראַה םעֶד טאָה ןָסֶׂש רעֶד דְנּוא ? רעֶהַא
 םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ראַה רעֶד דנּוא 3 :ןיִראַד ןְהעֶנְמּורַא םעֶד ןּופ דְנּא דְנאַל םעֶד ְּךְרּוד
 רֶק איו יֹוזַא ְּךייֵלְג רעֶנייֵק זיִא םֶע ןיִראָו ,בֹויִא טְכעֶנק ןייֵמ טְקְרעֶמעֶּב אּוד טְסאָה ,ןֶמִׂש
 וטאָּב ראָפ אָרֹומ טאָה סאו רעֶנייֵא ,גיִטְראַפְטְכעֶר דְנּוא ןאַמ רעֶמּורְפ ַא ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא
 -ַםּורְּפ עֶנייֵז ןיִא טְסעֶפ רֶע טְלאַה ְּךאָד דְנּוא ?ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד ןּופ קעוֶוַא ְךיִז טְרְהעֶק דְנּוא

 :ןעֶגְניִלְׁשְרעֶפ וצ םֶנֵחְּב םֶהיֵא יִדְּכ ,םֶהיֵא ןעֶגעֶק טְצייֵרעֶגְנָא ּךיִמטְסאָה אד עֶׁשְטאָה ,טייק
 םעֶלַא ןיִראוָו טיֹוה ַא ראַפטיֹוה ַא ,טְנאָזעֶג דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג ראַה םעֶדטאָה ןֵמִׂש רעֶד דְנּוא 4
 ְנאַה עֶנייֵז םיֹוא ראָנ קעֶרְמְׁש רעֶּבָא 9 :ןעִּבעֶל ןייַז דאַפ ןעּבעֶג רֶע טעוֶו טאָה שְנעֶמ ַאםאווְו

 דנוא 1



 בויא 11

 ?ךכרִבְי ךונְפילֶא אָלדסַא רָׂשְב--לֶאְו מְצִע-לֶא עו
 :רמָׁש ָׁשְפנ-תֶא רַא ֶדיְב יה ןְטְׂשַה-לֶא הָוהְי דֶמאָו 6
 ףַּכִמ עד ןיֵחְשִּב בויָא-תֶא דו הָוהְ יֵנְּפ תַאמ ןְטְשַה אֵת ז
 בֵׁשי איִהווִּב דֶרנְתַהְל שֶרָח וָלדחּקנ :ֹדָקְדִק דָע לְנַר 5
 ףְֵמִחְּב קחמ ר ֹתְׁשִא ול רֶמאֵּתַו :רֶפֶאהיִדִתְּב 5

 תרֹולְבּנַה תַחַא רֶּכְַּכ ָהיֶלֵא רֶמאֵיו :תֶמְו םיִהלֶא ְֶדֶּב
 אֵל עֶרֶהיתֶאו םיִהלָאָה תַאֵמ לּכַקְנ בֹוטַה-תֶא םג יִרְברְּת

 ׁשְמְׁשַה  :ותָפְׂשִּכ בוא אָמְחרֹאְל תאלֶכָּבלָקִקְנ 1
 וָלָע הֶאָּבַה תאֹוַה הָעְרָה--לָּכ תֶא בִֹא יִעֵר ! תֶׁשֶלֶׁש
 רַמֹוצְויִחׁשַה דָּדְלִּכּויְִמיִתַה פילֲא ֹומקְּמִמ ׁשיִא ואֹבָי

 -תֶא אַ: ולידועל אָ דֶדחי דע יִתְמִעעה 12
 וע יְִּבִיו םִלוק אשי והְריִּכה אֵלְו קֹוחְרָמ םָהיֵנע
 וְבְש :הָמיָמְׁשַה םֶהיֵׁשאָרלַע רַּפֶע יקְרזֹולֵעְמ ׁשיִא
 זלֵא רֵכֹדדיאו תֹוליל תַעְבִׁשְו םיִמָי תְַבׁש ץֶרָאל 'ּתִא
 :רָאְמ םֵאְכַה לֶדָניִּ ּאָר יִּכ רֶבְּד
 : ג
 עמ  :מּויתֶא לֵלְקַו ּודיִפ-תֶא ֿבֹויִא חַתּפ ןכייַרחַא א 2

 :רָבָ הָרָה רַמָא הָליֵלַהְִּב דלא םִז דַבאְי :רַמאֹּ בוא 2
 לֵאְו לַעָמִמ ַהָֹלֵא ּוהֲרְדִילַא ֶׁשִחיִהְי אּוהַה םַּה 4
 וילָעדּכשִּת תֶמִלִצְו ֶּׁשֲח יהְלָאָי :הָרָהְנ דַלָע עַפּת ה

 ילָפֶא ּוהחִּקִי אוהַה הָלְיַלַה .:םוייֵרְָמִּכ ּוהְתַעָבו הננִ
 הֶלְיַַהַהָנִה :אָביילַא םיִחרְ רֵפְסִמְב הָָׁש יב ַּחָלַא ז
 םִויירְֶא ּוהְבּקַי :וָב הָננר אֹוָבָּתילַא דִמְלַנ יִהְי אּוהֲה 5
 או ראל ּפׁשנ יְֵכּכ ֹוטְׁשִחִי תל רֶחֹע םיִדיִתַעַה 5

 רֶּתְְִָמִ ֵתְלַּד רַגֶס אֵל ִּכ :רֵחָׁשיִּפעפעֶּב הָאְר-לֵאְו
 :ענָאְויִתאָציןֶטּמִמ תֹוָמָא םֶחָרְמ אֵל הֶּמָל :ָניעְמ לֶמֶע גג
 הָּתְע-יִּכ :קָנא יִּכ םיִדָׁש-הֵמּו םיַכְרִב יִנְמִּדק ַעודַמ 2

 הוה

 זשיילפ ןייֵז דְנּוא ןייַּב ןייז ןָא רֶחיֵר דְנּוא
 ןייד ראָפ ןעֶטְלעֶׁש טיִנ ךיד טעֶו רֶע ּביֹוא
 וצ טְנאָזעֶג ראַה רעֶד טאָה יֹוזַא 6 :םיִנָּפ

 דְנאַה עֶנייֵד ןיִא זיִא רֶע ,העָז ,ןֶמָׂש םעֶד
 ןֶמִׂש רעֶד ויִאיֹוזַא 7 :ׁשֶפֶנ ןייֵז טיִה טרֶעייֵג
 דְנּוא ,ראַה םעֶד ראַפ ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא
 -כעֶלְׁש ַא טיִמ ןעֶנאָלְׁשעֶג ן'בֹויִא טאָה רֶע
 ןָא םּופ ןייֵז ןּופ טיִרְט םעֶד ןּופ ,דְנּורְג ןעֶט
 (בֹויִאנ רֶע דְנּוא 8 :לעֶטייֵׁשְּפאַק ןייַז ּוצ ויִּב

 -רעֶדְּדיִ יִדְּכ ןעֶּבְראׁש ַא ןעֶמּונעֶג ְּךיִז טאָה
 טְצעֶזעֶג ְךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶצאַרְק ּוצ טיִמ
 ּבייװ ןייז טאָה יֹוזַא 9 :שַא איִד ןעֶׁשיוִוְצ
 ְךאָנ ְךיִד אּוד טְסְלאַה ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ
 טאָג רעֶטְסעֶל ?טייֵקְמּורִּפ עֶנייֵד ןיִא טְסעֶפ
 רֶהיֵאּוצ טאָה רֶע רעֶּבָא 10 :ּבְראַטְׁש דְנּוא
 ןופ עֶנייֵא איו יֹוזַא טְסְדעֶר אּוד ,טְגאָזעֶג
 ריִמ ןעֶלאָז ,ןעֶדעֶר רעֶּבייוֵו עֶׁשיִראַנ איִד
 דְנּוא טאָג ןּופ עֶטּוג םאֶר ןייַז לֵּבַקְמ ןעֶד

 לֵּבַקְמ עֶטְכעֶלְׁש םאֶד ְךיֹוא טיִנ ריִמ ןעֶלאָז
 טיִנ בֹויִא טאָה ןעֶניִזאָד םעֶד םעֶלַא ןיִא ? ןייַז
 דְנּוא 11 :ןעֶּפיִל עֶנייַז טיִמ טְגיִדְניִזעֶנ

 טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה עֶדְנייֵרְפ אייֵרְד ס'בֹויִא
 זיִא םאוָו םֶטְבעֶלְׁש ןעֶגיִזאָד םעֶד םעֶלַא ןּופ
 אייז ןעֶנעֶז יֹוזַא ,ןעֶמּוקעֶגְנָא םֶהיֵא רעֶּביִא

 -יִתָמֲעַנַה רֵפֹוצ דְנּוא ;יִחּוׁשַה רֵדְלַּב דְנּוא ,יִנָמיִּתַה זַפיֵלֶא--טרָא ןייַז ןּופ רעֶכיִלְטיִא ןעֶמּוקעֶג
 ןעֶנאָלְק ּוצ םֶהיֵא טיִמ ידְּכ ןעֶמּוק ּוצ םֶהיֵא ּוצ ןעֶטאָרעֶּב ןעֶמאַזּוצ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָוו
 ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ןעֶניֹוא עֶרייַז ןעֶטייוֵו ןּופ ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא 12 : ןעֶטְסעֶרְט ּוצ םֶהיֵא דְנּוא
 אייז דְנּוא לֹוק רֶעייֵז ןעֶּביֹוהעֶנְפיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;טְנעֶקְרעֶד טיִנ םֶהיֵא אייֵז ןעֶּבאָהיֹוזַא

 -ָניִרְּפְׁשעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לעֶטְנאַמ ןייַז ןעֶסיִרּוצ טאָה רעֶכיֵלְטיִא דְנּוא ;טְנייוֵועֶג ןעֶּבאָה
 טיִמ ןעֶסעֶזעֶג אייֵז ןעֶנעֶז יֹוזַא 8 :לעֶמיִה םעֶד ןעֶנעֶק ּפעֶק עֶרייֵז ףיֹוא ּביֹוטְש טְלעֶק

 טְראָָו ַא טיִנ םֶהיֵא ּוצ טאָה רעֶנייֵק דְנּוא ,טְבעֶנ ןעֶּביִז דְנּוא געֶט ןעֶּביִז דֶרֶע רעֶד ףיֹוא םֶהיֵא
 ;םיֹורְג רֶהעֶז זיִא גאָטְהעוֶו עֶנייַז זַא ןעֶהעֶזעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו ,טעֶרעֶג

 ב לעטיפאק
 דְנּוא 2 :נאָמ ןייַז ןעֶטְלאָׁשְרעֶפ טאָה רֶע דְנּוא ,ליֹומ ןייַז טְכאַמעֶנְפיֹוא בֹויִא טאָה םעֶדְכאָנ 1
 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶריֹולְרעֶפ גאָט רעֶד טְלאוָו יאֵוְלַה 8---:טְנאָזעֶג דְנּוא ,טְרעֶפְטְנֶעעֶב טאָה בֹויִא
 ,ּטְנאָזעֶב טאָהןעֶמ רעֶכְלעוֶו ןיִא טְכאַנ איִד דְנּוא !ןעֶראועֶג ןעֶריֹוּבעֶנ םֶהיֵא ןיִא ןיִּב ָּךיִא סאוָו
 !רעֶטְסְניִפ ןייַז טְלאָזעֶג טאָהְנאָט רעֶניִזאָד רעֶד 4 :ןעֶראָועֶנ גיִדְנעֶנאָרְט ןעֶמ זיִא רֶכָז ַאטיִמ
 ףיֹוא טְכיֵל ןייֵק ְָּךיֹוא לאָזסֶע דְנּוא !ןעֶּביֹוא (ְּךייַה רעֶד) ןּופ ןעֶׁשְראָפְכאָנ םֶהיֵא לאָז טאָנ

 רעֶרעֶטְסְניִפ ַא זאָל ,ןעֶמְכיִרְנייַא םֶהיֵאלאָז ןעֶטאָׁש-טיֹוט דְנּוא םיִנְרעֶטְסְניִפ 9 :ןעֶנייֵׁש םֶהיֵא
 !גאָט רעֶרעֶמיִּב ַא אי יֹוזַא ןעֶרעֶו ןעֶקאָרְׁשְרעֶד לאָז רֶע ןעֶהּור םֶהיֵא ףיֹוא ןעֶקְלאָו
 געֶט איד ןעֶׁשיווְצ ןֶעייֵרְפ טיִנ ְּךיִז לאָז איִז ,טְכאַנ עֶגיִזאָד איִד ןעֶמעֶנּוצ לאָז טייֵהְלעֶקְנּוט 6
 עֶניִזאָד איד זאָל ,העֶז 7 :ןעֶמּוק טיִנ איִז לאָז םיִׁשָדָח איִד ןּופ לאָצ איִד ןיֵא ,רֶהאָי םעֶד ןּופ

 ןעֶטְלעֶׁש םאו איִד 8 :ןעֶמּוק טיִנ רֶהיִא ןיִא גְנאַזעֶג ןייק לאָז םִע ,ןעֶׁשְנעֶמ ןֵהָא ןייַז טְכאַנ
 :ןעֶקעוֶוְרעֶדּוצ ןָתָיְוִל םעֶדטייֵרְּבעֶגְנָא ןעֶנעֶז סא איד ,ןעֶטְלעֶׁש ְךיֹוא םֶהיֵא ןעֶלאָז גאָט םעֶד
 ףיֹוא ןעֶּפאָה לאָז איִז ,ןעֶרעוֶו טְרעֶטְסְניִפְרעֶפ ןעֶלאָז גְנּורעֶמעֶד רעֶד ןּופ ןעֶרעֶטְׁש איד 9
 רעֶד ןעֶװ ןעֶרעֶו ןעֶהעֶועֶג טיִנ ְּךיֹוא לאָז םִע דִנּוא ,ןייַז טיִנ לאָז םִע רעֶּבָא טְכיֵל
 (םיִרעֶטּומנ ןייֵמ ןּופ ןעֶריִט איד ןעֶסאַלְׁשְרעֶפ טיִנ טאָה םִע לייוו 10 :ןָא טְמּוק ןעֶנְראָמ
 :ןעֶניֹוא עֶנייַמ ןּופ (תֹורָצנ טייקְניִדיִמ איִד ןעֶליֹוהְרעֶפ טיִנ ְּךיֹוא טאָה םִע דָנּוא ;ָּךיֹוּב
 ןיִּב םאוָוְראַפ ? ןָא ּבייֵלְרעֶטּומ ןייֵמ ןעֶּבְראָטְׁשעֶג טיִנ ָּךיִא ןיִּב םאַוְראַפ 1
 ?ְךֹוּב םעֶד ןּופ ןעֶנְנאַנעֶנְסיֹורַא ןיִּב ְּךיִא ןעֶו ןעֶנְנאַנְרעֶפ דָלאַּב טיִנ ָךיִא
 דְנּוא ? (טְרעֶדְרעֶּפעֶג רעֶטּומ עֶנייֵמ ןּופ) ןֶעיִנְק איִד ְּךיִמ ןעֶּבאָה סאָוְראַפ 2
 ךֶנֹוצַא ְּךיִא טְלאָה יֹװַא 13 :ןעֶטְסּורְּב איִד ןעֶניֹוועֶנ ָּךיִא ּבאָה םאָוְראַפ

 ןעגעלעג
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 ךיִא ןעֶזעֶוֶועֶג ליִטׁש טְלאוָו דְנּוא ןעֶנעֶלעֶג
 :טאַהעֶג הּור דְנּוא ,ןעֶפאָלְׁשעֶּג טְלאוָו
 רעד ןּופ ןעֶראַה-טאָר דְנּוא םיִכָלְמ טיִמ 4
 עֶטְסיוו איִד ְּךיִז וצ ףיֹוא ןְעיֹוּב סאוָו ,דֵרֶע
 םאזו ןעֶטְׁשְריִפ איִד טיִמ רעֶדָא 12 : רעֶטְרֶע
 עֶרייֵז ןָא ןעֶליִפ סאָו דְנּוא הָלאָג ןעֶּבאָה
 סאוָוְראַפ רעֶדָא 16 : רעֶבְליִז טיִמ רעֶזייֵה
 -לֵהעֶּב ַא איו יֹוזַא ןעֶראָועֶג טיִנ ְּךיִא ןיִּב
 עֶנייֵלְק איד איוו יֹוזַא רעֶדָא ?לָּפָנ םעֶנעֶט
 סאָד ןעֶהעֶזעֶג טיִנ ןעֶּבאָה סאוָו רעֶדְניִק
 םיִעָׁשְר איִד ןעֶרעֶה ןעֶטְראָד 17 ?טְכיֵל
 ןעֶהּור ןעֶטְראָד דְנּוא ,ןעֶמְראַל ּוצ ףיֹוא
 עֶנעֶבְנאַפעֶג איִד ּוליִּפַא 18 :ןעֶדיִמ איד ךיֹוא
 לֹוק סאָד טיִנ ןעֶרעֶה אייֵז ,ןעֶמאַזּוצ ןעֶהּור
 עֶנייֵלְק איִד 19 :רעֶקיִרְדְרעֶטְנּוא םעֶד ןּופ
 דְנּוא ,ןעֶטְראָד ןעֶנעֶז עֶסיֹורְג איִד דְנּוא
 :ראַה ןייַז ןּופ אייֵרְפ זיִא טְכעֶנְק רעֶד
 םאוָו םעֶד וצ טְכיֵל רֶע טעֶנ סאוָוְראַּפ 0
 טאָה סאו םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶל דְנּוא ,ריִמ זיִא
 ףיֹוא ןעֶפאָה סאוָו איִד 21 ?טיִמעֶנ רעֶטיִּב ַא
 אייז דְנּוא ,ןָא טיִנטְמּוק רֶע דְנּוא טיֹוט םעֶד
 איו רֶהעֶמ םֶהיֵא (ןעֶכּוז רעֶדָאנ ןעֶּבּורְג
 איִד דְנּוא 22 :ןעֶכאַז עֶנעֶטְלאַהעֶּב ָּךאָנ

 ןעֶּבאָה דְנּוא ,רייֵרְפ ַא טיִמ ְּךיִז ןֶעייֵרְפסאָו
 :רָבֵק םאֶד ןעֶניִפעֶג אייֵז ןעוֶו הָחְמִׂש ַא

 14 יִצֵעיו םיִכָלָמםֹע :יל חוי! זַא יִּתְנְַׁי טוקְׁשֶאְ ִּתְבַכָׁש
 יט םםֶהָל םֶהָו םירָש--טע וִא :ֹומָל תוָבָרָח םיִנבַה ץֶרֶא
 15 םיִללְְּ היְהֶא אלו ןּומָמ לֶפְנְכ וַא :ףֶסָּכ םֶהיֵּתַּב םיִאְלַמְמַה
 גז יֵציִני ּוחּונְי םָׁשְו וֶנָר ולְדֲה םיִָׁשְר םָׁש :רוא ּואָדאל
 15 ןָטָק :ׂשננ לוק ּועְמָׁש .אֵל ּונֲאָׁש םיִריִסָא דַחַו ַּהְּ
 כ מֶע ןֵּתִי המִ ;ויָנֹדֲאַמ יִׁשְפָה דֶבֵלְו אּוָה םָׁש .לודָנְו
 21 וּמִי ינניֵאְ .תוָמל םיּכַחְמַה :ׁשֶפָנ יִרְמִל םייַחְו רוִא
 2 ;רָבָקראָעְמִ ִּבּוׂשיִׂשָי ליִניילֲא םיִחְמְּׂשַה :םיִנֹומְטַממ
 2 יי רעב הלָא ךסָיו הרָּתְִנ וַּכְרַּד-רֶׁשֲא רֵַבְגְל
 הכ ִתְַחּפ דַחפ יּכ :יִתֶֹאְש םימכ וכו אָבָתיִתְחִנַא יִמְחַל
 8 ִתְטְְׁשראלְו  יִּתוׁש אל :יל אבי יִּתְרִצ רֶׁשֲאַו יִניֵתַאר
 :וָנָר אביו ְִחַנאלְ

 ױ :
 פא זיחֲאְלַת ךילֵא רֶבָד הָּפִנַה :רמאיו יִנָמיִּמִה זַפיִלֲא ןעיו
 3 זרַֹפָר םִיַדָיו םיִּבַר ָּתְרַּפי הֵּנִה ;לָכי יִמ ןיִלַמְּב רֶצֵַ
 } יִּכ וץמַאְּת תֹשר םּכרבּו ךילמ ןומיִקְי לֵׁשּ יקוחְּת
 6 ךְתַאְרְיאֵלֲה :לֶהָּכַתַוךיִרָע ענת אלקו לא אֹוִבָּת !הָּתִע
 ? רבא יֵקָנ אוָה יִמ אָנירֶכְו :ְּךיִכָרְּד םֶתָו ּךתְוקִת דת
 8 יצר א יִשְרָח יִתיִאָר רֶׁשֲאַּכ :ּודָחְכִנ םיִרָׁשִי הֿפיֵאְ
 ַּ וְכִי וָפַא ַחורָמּו ּודבאֹי ַּהלָא תַמְׁשִִּ ;והְרְִקִי לָמָע
 ,} רֶבֹא ׁשיִל :ועִָנ םיִריִפְכ יּנׁשְו לַחָׁש לוָקְו הירַ תַנֲאָׁש
 גע חֶּקִּתַו בני רֶבָּדיֵלֵאְו ;ּורְפְתִי איִבָל נו רעילּכ

 13 = .תֶלול תנֹוֲחִמ .םיִפעׁשּב ;והְִמ ץֶמֶׁש ינ
 14 א בֶרְו הָרָעְּו יִנֵאְרָק רַחַּפ ;םיִשָנָא-לַע עי
 ופ ומי :יִרָשְּב תֶרעׂש רמת חַי יְפ-לַע ַחורְו :דיָהּפה
 עמ ליִקו הָמָמּד ניק דגל הָנּומּת ּוהָאְרַמ ריּפַאאָלְו
 17 ויָדְבְַּב ןה :רבָּנ רַהְטִי יהׂשעמדסא קד ַהולֲאמ שונה
 19 רָמֹייּתְב יִּנְכְׁש !ףַא :תָלָחְמ םיִשָי יָכְאְלַמִבּו מִי אֵל

 ןעֶנעוֶוְטעֶנייֵז ראַפ טאָה טאָג סאו דְנּוא ,ןעֶגְראָּבְרעֶפ זיִא געוֶו ןייַז םאוָו ׁשְנעֶמ םעֶד ּוצ 2
 זיִא אייֵרְׁשעֶנ ןייֵמ דנוא ,ןעֶצְפיִז ןייֵמ ןָא טְמּוק ןעֶסֶע ןייֵמ ראָפ ןיִראָו 24 :טְכאַמעֶג םיֹוצ ַא
 טאָה ןעֶטְכְראַפעֶג ּבאָה ְךיִא םאָו טְכְראַפ איִד ןיִראָו 29 :רעֶסאוַו איו יֹוזַא ןעֶסאָגעֶגְסיֹוא
 :ןעֶמּוקעֶגְנָא ריִמ ּוצ זיִא טאַהעֶג אָרֹומ ּבאָה ְּךיִא םאוְראַפ סאָד דְנּוא ,ןעֶּפאָדְטעֶבְנָא ּךיִמ
 -עֶנ הּור עֶנייק ְךיֹוא ּבאָה ְךיִא דְנּוא ןעֶזעוֶועֶג ליִטְׁש טיִנ דְנּוא ,הָוְלַׁשְּב ןעֶזעוֶועֶג יג ןיִּב ָךיִא 6

 ד לעטיפאק / = יּבְנָא ןְראָצ רעֶד זיִאָּךאָד ,טאַה
 טיִמ טְראָו ַא טְפיֵרְּפ ןעֶמ ןעוֶו 2 :טְנאָזעֶג דְנּוא טְרעֶפְּטְנֶעעֶג יִנָמיִּתַה זֵפיֵלֲא טאָה יֹוזַא 1
 ?ןעֶדעֶר ּוצ ןּופ ןעֶטְלאַהְקירּוצ ְּךיִז ןעֶק רעוֶו רעֶּבָא ?ָּךיִד םִע טְסיִרְדְרעֶפ ןעֶדעֶר ּוצ ריִד
 :דְנעֶה עֶכאוַוְׁש איִד טְקְראַטְׁשעֶג טְסאָה אּוד דְנּוא ,טְגאָזעֶג רָסּומ עֶליִפ ּוצ טְסאָה אּוד ,העְז 9
 -עֶג טְסאָה אּוד דְנּוא ,ןעֶלעֶטְׁשּוצְפיֹוא רעֶטְרעוֶו עֶנייֵד ןעֶנעֶלְפ ןעֶטְלעֶביֹורְטְׁשעֶג םעֶד 4
 ןעֶמּוקעֶגְנָא ריִד ּוצ םִע זיִא דְנּוצַא רעֶּבָא 5 :ןֶעיִנְק עֶטְגייֵּבעֶגְרעֶדיִנ עֶכאוַוְׁש איד טְקְראַטְש
 ןעֶקאָרְׁשְרעֶד טְזיִּב אּוד דְנּוא טְרְהיִרעֶגְנָא ָךיִד טאָה םִע ,טְכאַמְׁשְרעֶפ טְזיִּב אּוד דְנּוא
 איד דְנּוא ,בָנּונְפאָה עֶנייִד ,ןְעיֹורְטְרעֶפ ןייֵד ,אָרֹומ עֶנייֵד טיִנ םאֶד ןעֶד זיִא 6 :ןעֶראָוְועֶג
 טְרעוֶו רעֶניִדְלּוׁשְמּוא ןייַאּביֹוא ;ְּךיִד טעֶּב ְּךיִא ְּךאָד קְנעֶדעֶג 7 ? ןעֶנעוֶו עֶנייַד ןּופ טייֵקְצְנאַה
 איו יֹוזַא דאָרְג 8 ?ןעֶראוָועֶג טְגְליִטְרעֶפ רעֶניִטְראַפְטְּכעֶר ַא זיִא ּואוְזַא דְנּוא ,ןעֶריֹולְרעֶפ
 אייז ןעֶזּומ סאָד ;טייקְניִריִמ ןְעייֵז דְנּוא טְכעֶרְמּוא ןְרעֶקַא סאו איִד זַא ,ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא
 דְניוִו םעֶד ְּךְרּוד דְנּוא ,ןעֶריֹולְרעֶפ אייֵז ןעֶרעוֶו טאָג ןּופ זאָלְּב םעֶד ְּךְרּוד 9 :ןעֶדייֵנְׁש ְּךיֹוא
 ןּופ ליֹוק סאָד דְנּוא ,ּבייֵל םעֶד ןּופ אייֵרְׁשעֶג סאָד 10 :טְנעֶלְרעֶפ אייז ןעֶרעֶֶו ןְראָצ ןייֵז ןּופ
 :ןעֶראוועֶג ןעֶכאָרְּבּוצ ןעֶנעֶד ןעֶּבייֵל עֶגְּוי איִד ןּופ ןייֵצ איד דְנּוא ,(ּבייל ןעֶטצייֵרעֶגְנָא) םעֶד
 עְֶנּוי איד דְנּוא ,ןעֶקּוצְרעֶפ ּוצ טיִנטאָה רֶע לייו ןעֶריֹולְרעֶּפ טְרעוֶו טְרעֶּפְמעֶל ַא איו יֹוזַא 1
 ןיימ דְנּוא !ּתיִבְנִגעֶג ּוצ איו טְראוָז ַא ְּךיִז טאָה ריִמ ּוצ רעֶּבָא 12 :ְךיִז ןעֶטייֵרְּפְׁשּוצ ןעֶּבייֵל
 טְכאַנאייֵּב ןעֶגְנּועֶז איִד ןּופ תֹובְׁשַחַמ איִד ןיִא 13 :ןעֶמּונְרעפ ןּופְרעֶד לעֶסיִּב ַא טאָה רֶעיֹוא

 -ְךעֶטיִצ דְנּוא ןעֶפאָרְטעֶגְנָא טְכְראָּפ א ְךיִמ טאָה 14 :ןעֶשְנעֶמ איִד ףיֹוא טְלאַּפְףאָלְׁש ַא ןעוֶו
 -עֶגְרעֶּביִא ריִמ ראָפ זיִא ַחּור ַא דְנּוא 15 :ןעֶקאָרְׁשְרעֶד רעֶנייֵּב עֶליִפ עֶנייֵמ טאָה םאֶוָו ,םיִנ
 -עֶג ןְהעֶטְׁש זיִא רֶע 16 :טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא ְךיִז ןעֶּבאָה שייֵלפ ןייֵמ ןּופ רָאָה איד דְנּוא ,ןעֶראַפ

 ראָפ ןעֶזעוֶועֶג זיִא טְלאַטְׁשעֶג ַא טְלאַטְׁשעֶג עֶנייֵז טְנעֶקְרעֶד טיִנ ּבאָהְּךיִא רעֶּבָא ןעֶּביִלְּב
 ׁשְנעֶמַא ןעֶד לאָז 17 :לֹוק ַא טְרעֶהעֶגּבאָהְךיִא דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג ליִטְׁש זיִא םִע ,ןעֶגיֹוא עֶנייֵמ
 ?רעֶפעֶׁשעֶּב ןייַז איוִו רעֶנייֵר ןייַז ׁשְנעֶמ רעֶד לאָז רעֶדָא ?טאָג איו טְכעֶרעֶג רֶהעֶמ ןייַז
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 בֶרֶעַל רֵקְּבִמ :שֶצייְֵמל םאְּכַדי םיסִי רֶפֶעָב-רֶׁשֲא 2
 םֶּב םֶרֶתי עקיאָלָה :זדבאֹי חָעְנְל םיִׂשָמ ילְמִמ ית ָכִי 1

 ;הָמָכָחְב אֵלְו ּותֹי

 ה ה
 ליוַאְל 1 .הָמִ םירקמ יק יָמ-לֶאְ ְךַָ ׁיִה אָניאְהַק א ?

 רַעֹׁשַב ָאְכַדיו עׁשימ דוב א ;םֶאְתִפ יג א
 ּוהֲחְקִי םינְצמילֶאְו לֿכאֹי בעד ודיִצְק רֶׁשֲא :ליִצִמ ןיאְו
 הָמָראַמו א רֵּפְעִמ אצל ו יִּכ ';םליח םיּמִצ ףֶאָׁשְו 6
 ּוהיִּבנִי ףֶׁשִר יִנְּו דֶלֹי לֶמָנְל םֶדָא יִּכ :לֶמָצ זימְצ-אַל :
 םיׂשָא םימלָא--לֶאְו לָא-לֶא ׁשְרחֶא י נָא םלוא :ףֶש 5
 :רֵּפְסִמ ןיא-דע תֹאְלִפָ רֶקָח ןיִאְו תולהג הָׂשֹ :יִתְרֶבָּד 9
 ! ?רֹוָצּוח יִנְּפ--לַע םִיַמ תלשג ץרָא עפל רֶמֶמ ןֵתֹּנַה י
 תֹוָבְׁשְחַמ רַּפָמ :עַׁשָי ּובְנָׂש םיִר ים 1
 םֶמָרָעְּב םיִמָכָח דבֹל ;הָיִׁשּוּת םֶהיֵדְי הנהלה 13

 הדלילַי ְךָׁשֲח--ׁשנַפי םֶמֹוי ?הָרָהְמִנ םיִלָּתִפִנ תַצַת
 ;ןֹיְב א וה ךימו םֶהיֵּפִמ בֶרָחַמ עשה :םִיִרֵהְצִב ּושְׂשַמְי וט
 שוא יֵרְׁשַא הנה :ָהיֵפ הֶצִפַק ה תל הקִּת לֵב ֵהְּתַו 8
 ביִאְכִי איָה יִּכ :סָאְמִּת-לַא יִּדַׁש רמומו ַּה ַהָלֲא ינֵיִכְי 6
 ןעֶבׂשְבּוָךֶלִ תֹורָצ ׂשֵׁשְּב :הָניּפְרִּת יהיו דמי ׁשָבחַיְו 19
 ידיֵמ הָמָחלִמְבֹותַומִמ ְּךֶדֶּפםֶעָרָב :עֶר ָךֶּב עניראָל כ

 :אובָי יִּכ דוׁשִמ אָריִתיאָלְו אֵכָתִּת ןוׁשָל טָׁשְּב :םָרָח
 דםבנ יִּכ :אָרְִתילַא ץֶרֶאָה תיַחמּ קַחְׂשִּ ןֵפָכְלּו רֶׂשָל ?

 ָּתְעִדָי ֵל-הְמְלׁשִההָרְשַהתיַחְ ְךֵתי רב הָרשִה ָנְבַ
 בֵריִּכ ָתְעַדָיַו :אָטַחָת אֵלְו ךונ ָּת ָתְדקִפ ּךַלֶהֶא םִֹלָשר
 רֶבַקיֵלֲא חַלַכְב אוָבָּת :ץֶרֶאָה בֶׂשעְּכ ךיִאְצֲאָצו ְךעֶרְו 6
 3 הכ

 זה
 עֶנייֵז ןיִא ןֶעיֹורְטְרעֶפ ןייֵק טאָה רֶע ,העָד 8
 טְניִרְלּוׁשעֶּב םיִכָאְלַמ עֶנייֵז ּוליִפַא טְבעֶנְק
 עֶכְלאָז ןֵּכְׁש-לֶּכִמ 19 :טייֵקְׁשיִראַנ טיִמ רֶע
 םאְו ,רעֶזייֵה עֶנעֶמייֵל ןיִא ןעֶניֹואוְו סאוָו
 דְנּוא ,ּביֹוטְׁש םעֶד ןיִא דְנּורְג רֶהיֵא ןעֶּבאָה

 ?ּבֶליִמ ַא ראָפ ןעֶסיֹוטְׁשּוצ ןעֶרעוֶו אייֵז
 -וצ אייֵז ןעֶרעוֶו דְנעֶבָא זיִּב ןעֶגְראָמ ןּופ 0
 אייז ןעוֶו םִע טְכאַרְטעֶּב רעֶנייֵק ,ןעֶסיֹוטְׁש
 טְרעֶו 21 :ןעֶריֹולְרעֶפ גיִּבִע ףיֹוא ןעֶרעוֶו

 סאוָוטייקְכילְרעֶה עֶרייַז ןּוהְטעֶנְּפָא טיִנ ןעֶד
 ןיִא טיִנ רעֶּבָא ןעֶּבְראַטְׁש אייז ? אייֵז ןיִא זיִא

 ה לעטיפאק :הָכְבִמ
 סאוָו רעֶנייֵא אָד זיִא םֶע ּביֹוא ;ְּךאָד ףּור 1

 איד ןּופ עֶכְלעוֶוּוצ דֶנוא ,ןְרעֶפְטְנֶע ריִד טעֶו
 ןיִראָו 2 ? ןעֶרְהעֶק ְּךיִד אּודטְסְליוִו עֶגיִלייֵה
 םעֶד דְנּוא ,ןְראָצ רעֶד טְנאָלְׁשְרעֶד ראַנ םעֶד
 ְךיִא 2 :ןעֶטעֶט הָאְנַק איִד טּוהְט ןעֶׁשיִראַנ
 -ךּואוְָועֶגְנייֵא ראַנ ַא ןעֶהעֶזעֶג (ןיילַא) ּבאָה
 עֶנייֵז ָּךיִא ּבאָה גְניִלְצּולְּפ רעֶּבָא ,טְלעֶצ
 ןעֶנעֶז רעֶדְניִק עֶנייֵז 4 :ןעֶטְלאָׁשעֶג ב;ּוניֹואוְו
 -וצ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ;ףֶליִה רעֶד ןּופ טייוו
 זיִא רעֶנייֵק דְנּוא ,רֶעיֹוט םעֶד ןיִא ןעֶסיֹוטְש
 רעֶד לאָז (הָאּובְת) טיִנְׁש ןייַז 2 :ליִצַמ אייֵז

 םִרעֶּביֹור איד דְנּוא ,קעוֶוַא סֶע רֶע טְמעֶנ רעֶנְרעֶד איד ןּופ ּוליַפַא רֶנּוא ןעֶסֶעַפיֹוא רעֶניִרעֶנְנּו

 -מּזא דְנּוא ּביֹוטְש םעֶד ןּופ סיֹורַאטיִנטְהעֶנ דְניִז איִד ןיִראָָו 1 :ןעֶנעֶמְרעֶפ רֶעייֵזְו ְָניִלְׁשְרע 3

 :ךֶרֶע רעֶד ןּופ סיֹורַא טיִנ טְצאָרְּפְש טייקְניִטְכעֶרעֶג
 ) טייֵקְגיִדיִמ
= 

 ז דְנּוא
 ןעֶנעֶר טעֶנ

 ּוצ עֶניִרעֶדיִנ סאָד טְכאַמ
 2 איִד טְרעֶטְשְרעֶפ סאו רעֶד 12
 ַםָכֵח איִדטְּפאַח רֶע13 :תֹוצַע ע ְטְכעֶלְׁש

 ּוצ ןעֶריֹוּבעֶנ זיִא שְנעֶמ ַא ןיִראָו 7

 טְלאוָוָךיִא---ָךיִא רעֶּבָא 8 :ְּךיֹוה רעֶד ןיִא ןעֶהיִלְפסאוָו ןעֶקְנּופ איו יֹוזַא ,(תֹורָצ
 םעֶסיֹורְגטּוהְט סאוָו רעֶד 9 ;רעֶטְרעוֶו עֶנייֵמ ןּוהְטעֶנְּךיִא טְלאָו טאָנ ּוצ דְנּוא ןעֶׁשְראָפ טאַנ

 סאוָו רעֶד 10 :לְהאָצ ַא ןֶהֶא ןעֶכאַז עֶביִלְרעֶדְנּואוָו דְנּוא ,גְנּושְראָפְסיֹוא עֶנייֵק טאָה סג
 םאוָו רעֶד 11 :רעֶדְלעֶּפ איד ףיֹוא רעֶסאו םיֹוא טְקיִׁש דְנּוא ,רֶרֶע רעֶד ףיֹוא ן

 :ֶליֵה טיִמ ןעֶרעוֶו טְציִטְׁשעֶג ןעֶלאָז ןְרֶעיֹורְט סאָו איד יִדְּכ ,ְּךיֹו
 עֶרייֵז ןּוהְּט טיִנ ןעֶלאָז דְנעֶה עֶרייַז זַא ,עֶנּולְק איִד ןּופ תֹובְׁשַח

 עֶטְמיִרְקְרעֶפאידְךיֹוא; טייֵהְנּולק עֶנעֶגייֵא עֶרייז ןיִא םי
 ףאָט ןעֶטיִמ ןיִא דְנּוא ,םיִנְרעֶטְסְניִפ אייז ןעֶנְנעֶגעֶּב גאָט אייַּב עֶגיִדעֶלייֵא איד ןּופ תֹוצַע

 :םֶכאַנ אייַּב איז יֹוזַא אייֵז ןעֶּפאַט

 ,ליֹומ
 רֶעייֵז ןּופ דְרעוֶוְׁש םעֶד ןּופ אייֵז טְפְלעֶה רֶע רעֶּבָא 8

 ןעֶראוָועֶג זיִא םאָד דְנּוא 16 :ןעֶקְראַטְׁש םעֶד ןּופ דְנאַה רעֶד םיֹוא ןעֶמעֶרָא םעֶד דְנּוא
 העְז 17 :ליֹומ רֶהיֵא טְסיִלְׁשְרעֶפטייקְגיִטְכעֶרעֶגְמּוא איד דֶנּוא ,גָּונְפאָהַא ןעֶמעֶרָא םעֶד ּוצ
 ןעֶמְכַאְרעֶפ טיִנ אּוד טְסְלאָז םֹוראַד ,םֶהיֵא טְפאָרְטְׁש טאָג סאָו ׁשְנעֶמ רעֶד זיִא טְשְנעֶּבעֶנ
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 ףעֶדְניִּבְרעֶפטּוהְט רֶע דְנּוא ןעֶצְרעֶמְׁש טְכאַמ רֶע ןיִראָָו 8 ;ןעֶגיִטְכעֶמְלַא םעֶדו פ רָסתְדַמ םעֶד

 ָךְרּוד ןייז ליִצַמ ְּךיִד טעוֶו רֶע 19 :ןעֶלייֵה רעֶדיוִו םִע ןּוהְמ דְנעֶה עֶנייַז דֶנּוא ,טָכנ אֵלְׁשּוצ רֶע
 -םרעֶגְנּוה ןיִא 20 :םעֶטְכעֶלְׁש ןייק ןעֶריִרְנָא טיִנָּדיֹוא ריִדטעוֶו עֶמעֶּביִז איד דְנּוא ,תֹורָצ םֶקעֶז = די"
 םעֶד ןּופ דְנאַה רעֶד ןּופ ,הָמָחְלִמ רעֶד ןיֵא דְנּוא ,טיֹוט םעֶד ןּופ ןעֶזעֶלְסיֹוא ְּךיִד רֶע טעֶו טיֹונ זיי זייי"
 ןייק טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,גנּוצ רעֶד ןּופ טּור רעֶד ןּופ ןייַז ןעֶטְלאַהעֶּב טְסעֶֶח אּוד 21 :דְרעֶוט
 ןעֶּבאָה טיִנ אָרֹומ
 בָנּומְסיִוְרעֶפ
 ןיראו 23 :ןעֶּבאָה אָרֹומ ענייק אוד

 איד רעֶּביִא 22 :ןעֶמּוקְנָא טעוֶו םִע ןעוֶו גְנּוטְסיוְרעֶפ איד ראַפ
 טְסעֶו דְנאַל ןּופ תֹויַח איֵד ראַפ דְנּוא ,ןעֶבאַל אּוד טְסעֶו רעֶנְנּוה דְנּוא

 ןּופ רעֶנייֵמְׁש איִד טיִמ ןייַז טעוֶו תיִרְּב ןייַד
 דֶנּוא 24 :םֹולָׁש ןעֶּבאָה ריִד טיִמ ןעֶלעוֶו דָלעֶפ םעֶד ןּופ תֹויַח איֵד דִנּוא בי םעֶד
 ןָא ןעֶקְנעֶדעֶג טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,םֹולָׁש ןייַז טעֶו טְלעֶצעֶנ ןייַד ןיִא זַא ןעֶסיוִז טְסעֶזח אּוד
 ןייַד זַא ןעֶסיוז ְּךיֹוא טְסעוֶו אּוד דְנּוא 5 :ןעֶניִדְניִז טיִנ = אּוד דנּוא גְנּוניֹואָח עֶנייַד
 ןּופ זאָרְב םאֵד איו יֹוזַא ,רעֶדְניִק םיִרעֶדְניִק עֶנייֵד דְנּוא ,ליִפ ןייַז טעֶו ןעֶמאָז
 זיר לז =
 רעֶטָלֶע עֶטּוו ַא ןיִא רֵּבִק ןייַד ּוצ ןעֶמּוק טְסעֶו אּוד 6 : דְלעַפ םעֶד

 יוזא



 בויא

 טְהעֶנ םאוָו הֶאּובְּת רֶעייֵׁש ַא איוז םּוג יֹוזַא
 עֶגיִזאָד סאָד ,העז 27 :טייֵצ עֶנייז ןיִא ףיֹוא
 ,םִע זיִא יֹוזַא ,טְשְראָפעֶגְסיֹוא ריִמ ְןעֶּבאָה
 ןייֵלַא םִע טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,ּוצ עֶּה םּוראָד

 :ןעֶנעֶקְרעֶד
 ו לעטיפאק

 טאָה דְנּוא ,טְּרעֶפְטְנֶעעֶב טאָה בֹויִא דְנּוא 1

 טונ ןְראַצ ןייֵמ םעֶה יאֵוְלַה 2 :טְנאָזעֶג
 -מּוא ןייֵמְךיֹוא דנּוא ,ןעֶראַוָועֶנ ןעֶגיֹואוְועֶג
 -םיֹוא ןעֶמאַזּוצ ןעֶלאָׁשְגאַָו איִד ןיִא קיִלְג
 אייז ןעֶטְלאַה דְנּוצַא ןיִראָו 3 :ןעֶּביֹוהעֶג
 ןּופ דְמאַז רעֶד איו ןעֶזעוֶועֶג רעֶרעוֶוׁש

 רעֶטְרעוֶו עֶנייִמ ןעֶנעֶז רעֶּביִראָד ,םיִמָי איִד
 ןופ ןעֶלייַפ איד ןיִראָו 4 :ןעֶגְנּולְׁשְרעֶפ
 (אייֵּב רעֶדָא) טיִמ ןעֶנעֶז ןעֶניִטְכעֶמְלַא םעֶד
 ,טְפיִנ רֶעייֵז טְקְניִרְט ַחּור ןייֵמ דְנּוא ,ריִמ

 רעֶדָא) ןעֶלעֶטְׁש טאָג ןּופ ןעֶקעֶרְׁש איִד
 ןעֶד טְעייֵרְׁש 9 : ריִמ ןעֶגעֶק ןָא (ןעֶטייַרְּב
 רעֶדָא ?זאָרְג םעֶד ףיֹוא לעֶזֶע-ליֹומ ַא
 ?ןעֶסֶע טְשיִמעֶנ ןייַז אייַּב סקָא ןייֵא טְליִרְּב

 ןייק טאָהסאָזו ְּךאַז ַא ןעֶסֶצ ןעֶד ןעֶמ ןעֶק 6
 םעֶּפִע ןעֶד זיִא רעֶדָא ? ץְלאַז ןְהֶא קאַמְׁשעֶג
 ?ייֵא ןייֵא ןופ לעֶסייוֵו םעֶד ןיִא םַעַט ַא
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 וד הָנֵעמִׁש איִהְַכ ָהינְרַקֲח תאֹתהַּר :וִָעְּב ׁשיְִּנ תולֲעַּכ
 : קי הֶּתאְו

 יי םנְאֹמִּביִתַָּהְיׂשעַּכלֵקְִׁי ליִקָׁש ול :רמאּיַו בִֹא ןעיו
 ג ;ּועָל ירָבּדןכ-לַע דְָּכִיםימַ לוָחַמ הָּמַיְּכ :דַהְיראָשִי
 ו ַהולָא ַתועּב יִּור הָתֹׂש םֶתָמֲח רֶׁשֲא יְִּמִעיִּׁש יח יִּ
 ה =יכַע רוׂש-הָעְִי םִא אָׁשְדייִלָע אָרֵּפ קַחנוָה :יּכְרעַי
 6 ריִרְּב םַעֵט-שֶיי-טַא חלָמיילְּכִמ לֶפָּת לָכֲאְַה :יִלילְּ
 { ןּתַײימ גיִמחַל יודִּכ הָּמִה יִׁשפִנ עוננל הָנֲאְמ :תּמָלַח
  יִנֲאְּכַדו ּהֹולֲא לאו :ַהוְא ןֵּי יְִָקְו יִתָלָאְׁש אובָּת
 ' הָליִחְב הָרְלַסָאָ יִתָמָתְק| דֹועיֵהְתְו :יִעבִו ֹורָנ ר
 וו יִּכ יִהְּכיהַמ ּ:ׁשֹוְדְק יִרְמֶא יִּתְדַדְכ אֶלייֵּכ לָֹמְַי אָל
  יִחֹכ םִנְכָא ַחֵּכי-שִא :יִׁשפנ ְךֶרָאַאיִּכ יִצְקיהמּו לחַָא
 3 גיִּמִמ הָחְּדנ הִָׁשְתְיִּביִּתְרוע ןוא םאה :שֹוחְניִרָׂשְּב"מִא
 נג יומְכ יִָנּב יַחַא בעי יִַּׁש תֵאְריְ דֵּמָה והֵערמ םּמִל
 א ֹומיִלָע הֵרָקְיִּנִמ םיִרְרְקַה :ּורְבעַי םיִלָחְנ קיפֲאּכ לֵחָנ
 גז :םָמוקְמֹמ וְכָעְִנוְּחִּב ּותָמְצִנּובְר ּתעְב :נֵלָׁש-טּלעְתִי
 19 תוחְרָא ּוטיִּבַה ודאי ּוהֵּתַּבּוקָעַיםּכְרד תָֹחְרֶאּותְפקִי
 כ ָהיֶרָעּואָּב חָמָבייכ ּוׁשְּב :ומָליזק אָּבְׁש תֶּכיֵלֲה אָּמּת
 21 ייֵכֲה :ּואָרִַֹו תַתָחּוְֶרְּת וק םֶתיַה הֶּתְעייֵּכ :ודָפִחו
 ם3 רָצידַמ יוָמְַמּו ּיְִעַב ֲחְׁש םֶּמֲּלִמּו יִל ּובָחיּתְרַמֲא
 פו יִתיִנָשהַמּו ׁשיִרֲחַא ינָאו יִנורֹוְה :יִנודְמִּת םיִציִרְע ְךיִמּ
 הכ ּ!ָּכִמ ַחכֹוח היִכויחחַמּו רֶׁשְי-ירְמא וִצָּרְמִניהמ :יִל ּוניִבָה

 21 םֹתָי-לַעַףָא :שָאֹוניִלְמַא חול וכׂשְחַּת םוּלִמ חָכֹוהְלַח
 28 -שַעְו יִּביּונְפ וליאוה הָּתעְו :םכֲעיר-לע ּורְכִתְו ּוליֵפַּת

 5 ייֵלְדִצ דו יבׁשְו הָלְוע ִתְּת-לַאאָנּובְׁש :בוכַא-טַא םֶכינְּפ
 ל :תּוה ןיִבייאל יִּכְחִסֵא הָלוע יִנֹוׂשְלִּביִׁשיַה הב

 זיִא ןעֶרירְנָא טיִנ לי ׁשֶפָנ ןייֵמ םאָו םאָד 7
 ןעֶגְנאַלְרעֶפ ןיימ ְךאָד טְלאָוו יאֵזְלַה פ :זייּפׁש (עֶטְפאַהְלעֶקעג עֶביִלְצְרעֶמְׁש עֶניימ ןעֶראָועֶג
 ןעֶלעוֶו לאָז טאָג זַא 9 !גְנּונְפאָה רעֶנייֵמ ְךאָנ ןעֶּבעֶגעֶג ריִמ טעֶה טאָג דְנּוא !ןעֶמּוקעֶבְנָא
 יֹוזַא 10 :ןעֶדייֵנְׁשְרעֶפ ּוצ ְּךיִמ יִדְּכ ןעֶכאַמ זיול דְנאַה עֶנייֵז טְלאָו רֶע זַא ,ןעֶסיֹוטְׁשּוצ ְּךיִמ

 ,ץֶרעֶמְׁש ןייֵמ טיִמ טייֵּרְפעֶג ְּךאָנ ְּךיִמ טעֶה ְּךיִא דְנּוא ,טְסייֵרְמ ןיימ ןעֶזעוֶועֶג ָּךאָנ םאָד טעֶה
 :ןעֶניִלייַה םעֶד ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד ןעֶטיִמְרעֶפ ּבאָה ְּךיִא ןיִראו ,טְמְראַּבְרעֶד טיִנ ְּךיִז טאָה רֶע
 -ךעֶפלאָזְּךיִא םאֶד ףֹוס ןיימ זיִא סאו דְנּוא ?ןעֶּפאָה לאָז ְךיִא זַא ַחֹּכ ןייֵמ ןעֶד זיִא סאוָו 1
 ׁשייֵלְפ ןייֵמ זיִא רעֶדָא ? רעֶנייֵטְׁש ןּופ ַחֹּכ רעֶד ַחֹכ ןייֵמ ןעֶד זיִא 12 ?ןעֶּבעֶל ןייֵמ ןְרעֶנְנעֶל
 ריִמ ןּופ הָצֵע עֶנּולְק איִד זיִא רעֶדָא ? ריִמ ןיִא ףֶליִה עֶנייֵמ טיִנ ןעֶד זיִא 13 ?רעֶפּוק איו
 ןעֶרעוֶו ןּוהְמעֶג רֶסֶח דְנייֵרְפ ןייֵז ןּופ לאָז טְגאָצְרעֶפ זיִא םאוְו םעֶד ןּופ 14 ?ןעֶסיֹוטְׁשְרעֶּפ

 -עֶג ןעֶּבאָה רעֶדיִרְּב עֶנייֵמ 15 :ןעֶניִטְכעֶמְלַא םעֶד ןופ טְכְראַּפ איִד ּוליִּפַא טְואַלְרעֶפ רֶע
 ןעֶנעֶז םאָו 16 :אייֵּבְרעֶפ אייז ןְהעֶנ ןעֶּכייֵט איִח יֹוזַא דְנּוא ;ְךייֵמ ַא איז יֹוזַא טְשְלעפ
 ןיִא רעֶּבָא 17 : אייז טְלאַהעֶּב עֶנְׁש רעֶד רֶנּוא ,זייַא םעֶד ןעֶנעוֶו (ןעֶריֹורְּפעֶנו ץִראוַוְׁש
 יֹומְׁשעֶגְקעֶוַא אייֵז ןעֶרעֶו ץיִה רעֶד ןעֶגעוֶו דְנּוא ,אייֵז ןעֶצְלעֶמְׁשּוצ טייֵצ רעֶמְראַט רעֶד
 ןְהעֶגּוצ אייז דְנּוא ,טְנייֵנעֶגְּפָא ןעֶרעוֶו געוֶו רֶעייֵז ןּופ ןעֶנעֶמש איֵד 18 :טֶרָא רֶעייֵז ןּופ ןעֶס
 ,אֵמִּת ןּופ עֶדְנעֶזייֵר איד ףיֹוא ןעקוק אייז 19 :ןעֶריֹולְרעֶפ ןעֶרעֶו אייז רֶנּוא טיִנְראָג ןיִא
 ןעֶראוָועֶג טְמְהעֶׁשְרעֶפ ןעֶנעֶז אייֵז 20 :טְראוַועֶג אייֵז ףיֹוא ןעֶּבאָה אָבְׁש ןּופ תֹונֲחַמ איִד

 -ךעֶפ ןעֶנעֶז אייז דָנּוא ןעֶמּוקעֶגְנָא טְראָד ןעֶנעֶז אייֵז טְרעֶכיִזְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייז לייַװ
 ָךאָרְּב םעֶד טְהעֶז רֶהיֵא ,ןעֶכיִלְגעֶג םֶהיֵא ּוצ רֶהיֵאטְנעֶז דְנּוצַא ןיִראָו 21 :ןעֶראוָועֶג טְמֶהעֶׁש
 ןּופ דַחֹׂש טעֶג רעֶדָא ?סעֶּמֶע ריִמ טעֶנ ,טְנאַזעֶג ןעֶד ְּךיִא ּבאָה 22 :אָרֹומ רֶהיֵא טאָה םּוראָד
 -ךעֶד רעֶדָא ? דְנייפ םעֶד ןּופ ליִצַמ ְָּךיִמ טייַז רעֶדָא 23 :ןעֶנעוֶוְטעֶנייֵמ ןעֶנעֶמְרעֶּפ רֶעייֵא
 דְנּוא ,ןעֶגייוֵוְׁש לעוֶז ָּךיִא דנּוא ְךיִמ טְרְהעֶל 24 ?עֶקְראַטְׁש איִד ןופ דְנאַה רעֶד ןּופ ְךיִמ טְזעֶל
 עֶניִטְכיִרְפיֹוא ןעֶנעֶז קְראַטְׁש איו 28 ?טְריִאעֶגּבאָה ְךיִא םאוָו טיִמ ןְהעֶטְׁשְרעֶפ ּוצ ריִמ טעֶנ
 רעֶטְרעוֶו ְךְרּוד ןעֶד רֶהיֵא טְניימ 26 ?ןעֶבְנּוּפאָרְטְׁש עֶרייֵא ןעֶזייוִועֶּב סאָָו רעֶּבָא !רעֶטְרעֶו
 םֹותָי םעֶד ףיֹוא ּוליִפַא 27 : דְניוו םּוצ ןעֶכיִלְנעֶנ ןעֶנעֶז רעֶטְרעוֶו איִד רעֶּבָא ? ןעֶפאַרְטְׁש ּוצ
 רֶהיֵא ןעֶו דְנּוצַא רעֶּבָא 28 :עֶדְנייַרְפ עֶרייֵא ראַפ רעֶּביִרְג טְּבּורְנ רֶהיֵא דְנּוא ,רֶהיֵא טְּפְראַוַו
 ָךייַא טְרְהעֶק 29 :ןעֶנאָז ןעֶניִל םיִנָּפ רֶעייֵא ראָפ לעֶז ָּךיִא ּביֹוא ריִמ וצ ךייַא טְרְהעֶק ,טְליוז
 טייֵקְניִטְכעֶרעֶג עֶנייֵמ ,םּוא ְךאָד ְךייַא טְרְהעק אֹוי ,ןייַז טְּכעֶרְמּוא ןייֵק זאָל דְנּוא ,םּוא ְּךאָד
 ןייֵמ טיִנ טְהעֶטְׁשְרעֶפ רעֶדָא ?גְנּוצ עֶנייֵמ ןיִא טְכעֶרְמּוא ןייֵא ןעֶד זיִא 30 :ןיִראַד זיִא
 4 ?טייֵקְגיִטְכעֶרעֶגְמּוא איד ןעֶמיֹוּב
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 ז 1
 רֶבֶעְּכ :ויָמָי ריִכְׂש יִמיִכְו ץֶרָא- לע ׁשֹונֲאַל אָבְצראְלֲה א 2

 חַי יִל יִּתְַחְנִה ןֵּכ :לָעָפ הָו הי ריִבָשְכֹו לֵצ-ףַאׁשִי
 םוקָא יִתְמ ִּתְרִמֲאְויִּתְבַכְׁשדבִא :יל לייעמלֶמֶט תוליֵלְ אָׁש 4
 הֶּמִר ירָׂשְּבׁשַבְל :ףָׁשל"ידע םיִדְְיִּתְַמָשְו בֶרָע-מּו ה
 לי גְרָאייִצַמ ילק יִמָי :סָאְמִ עַגר יִרֹוע רַּפֶע ׁשיִת 6
 תרוארל יִניֵע בשר ײה ַחיָחייִּכ רֹכָו :הָוְקִּת םֶפָאְב 7

 נפ הָלָּכ יָא יֵב דזנִע יַאֹר ןֵע ישראל :םימ
 -אלוותיְִל דע בּושידאל : :הלֵַי אֵל לֹואָׂש דר ןּכ ךלי י
 רַצְּב הָרְבֲַאיִּפִדְׂשַחא אֵל לָאדטנ :מֹוקְמ דיע רבי וו
 םיִׂשָתיַּכ ןְנַּתדסַא יִנֲאדְבִיַה :יִׁשְפַנ רֶמְּב הָחיִׂשֲא יָחּור 2

 היִׂשְב א יִרע י יֵנֵמֲחַנְּת יִּתְִמָאריִכ !רֵמָׁשִמ יֵלָכ
 +י= יהזזל 4
 2 = * == ל'= יפ

 הָיְחַא טל ִּתְַאְמ :יִתֹמְצַעְמ תומיִׁשפנ .קעחמ ו+
 תיִׁשָתייִכְ ֵלְדַנְת יִכ יִּכ ׁשֹונֲא-הָמ :יִמָי . לֶבֶחייִּ יִצְמִמ לֶדָח 17

 הָּמַּכ סְְִּת שיפל םיִרָקְבִל ּנְְקִפְּתַג :ךֶבל ויָלֵא
 הָמ יִתאָמָה יקר יְִלִּבידַע ינֿפרַמ אל יִַמ העׁשתאְל ב

 הל טל ִנִֵּמִׂש הָמָל םֶדֶאָה רצנ לו לּפִפֶא
 ייִכ יִנְש-תֶא ריָבְעַתְו יעְׁשִּפ אָׂשִתְֹל !מ ו טל ילְמ 4

 נא נר בַכׁשא רֶפְמַל ָתְ
 ח

 ַחיחְו הָלֵאיִלְלַמְּת ןָאדדע :רַמאַֹּו יזוׁשַה רֶדְלִּב ןעינ * 2
 -ןרֶוי יש ִאְו טֵפְׁשִמ תַועי לֵאָה

 -םםִא :םִעָׁשְפידַיְב םתלַׁשיַו ולֹאְטִח נביא :קֶדֶצ 3
 רׁשֶו ךַז-סַא :נְתִּת יּדָש--לֶאי לָא--לֶא רֵחַשְּת הֶּתֶא

 הֶדָיָהְו ּּדִקְרִצ תֶ םלשי ְךקָע רֶיָת הָתעִּכ הָּתִא ד
 אָק לאשיב :רָאְמ הָנָׂשִי לידא רַעְצִמ .ךתיִׁשאַר 5

 ;דיפייהמא רי= ב 4

 ח'ז בויא
 ז לעטיפאק

 6 וצ טייֵצ עֶטְמיִטְשעֶּב ַא טיִנ ןעֶד זיִאַו

 עֶנייֵז טִיָנ ןעֶנעֶז רֶנּוא ?דֶרֶע רעֶד ףיֹוא שְנעֶמ
 ;םעֶנעֶגְנּודעֶג ַא ןּופ געֶט איד אי יֹוזַא געֶט
 םעֶד ראַפ טְכאַמְש טְכעֶנְק ַא איו יֹוזַא 2
 רעֶנעֶגְנּודעֶג ַא איו יֹוזַא דְנּוא ,ןעֶטאָש
 ;טייַּבְרַא עֶנייֵז ראַפ ןיֹול םעֶד ףיֹוא טְפאָה

 ןיִנשִרַי טְכאַמעֶג ָּךיִמ ןעֶמ טאָה יֹוזַא 2
 ןּופ טְכעֶנ דְנּוא ,טינ ןעֶגיֹוט םאוָו םיִׁשָדָח
 :טְלְהעֶצעֶנּוצ ריִמ ןעֶמ טאָה טייֵקְגיִדיִמ
 ְךיִאנאָזיֹוזַא ,רעֶדיִנַא ְּךיִמ געֶל ְּךיִא ןעוֶו 4
 טעדֶו ןעֶוֶו דְנּוא ,ןְהעֶטְׁשְפיֹוא ְּךיִא לעוֶו ןעוֶו
 דְנּוא ?ןעֶרעוֶו ןעֶטְסאָמעֶגְסיֹוא דְנעֶבָא רעֶד
 רעֶהַא דְנּוא ןיִהַא םעֶד ןּופ רימ ןיֹוׁש ןיִּב ְךיִא
 ןייֵמ 5 :טְכיֵל-ְןעֶגְראָמ םעֶדּוצ זיִּב ןעֶפְראַו
 דְנּוא םֶרעוֶו טיִמ דייֵלְקעֶגְנָא זיִא שייֵלַפ
 -ָנייֵא זיִא טיֹוה עֶנייֵמ ,ּביֹוטְש ןעֶניִצּומְש

 :ןעֶראוָועֶנ טְפאַהְלעֶקֶע דְנּוא ןעֶקְנּורְׁשעֶג

 ַא איזָּךיִג יֹוזַא ןעֶדְניוִוְׁשְרעֶפ געֶט עֶנייֵמ 6
 טְנעֶלְרעֶפ ןעֶרעוֶו דְנּוא ,עֶלעֶּפיִׁש םיִרעֶּבעוֶו

 זַא ְּךאָד קְנעֶדעֶג ָא 7 :גְנּונְפאָה ַא ןְהָא
 ןעֶניֹוא עֶנייֵמ ,דְניוִו ַא איז זיִא ןעֶּבעֶל ןייֵמ
 ןעֶהעֶז ּוצ ןעֶרְהעֶקְמּוא רֶהעָמ טיִנ ןעֶלעוֶו
 ְךיִמ טאָה סאוָו םעֶד ןּופ גיֹוא סאָד 8 :םעֶטּוג

 טיִנ ןיִּב ָךיִא דְנּוא ריִמ ףיֹוא ןעֶנעֶז ןעֶניֹוא עֶנייֵד ,ןעֶקּוקְנָא רֶהעָמ טיִנ ְּךיִמ טעֶו ןעֶהעֶזעֶג
 :אָד רֶהעֶמ
 ן ּוצ םורַא טְהעֶנ

 םאָוו ןייַז רעֶד טעֶו יֹוזַא ,קעוֶוַא טְהעֶנ דְנּוא טְניוִוְׁשְרעֶפ ןעֶקְלאָו ך ַא איו יֹוזַא 9
 -וצ רֶהעֶמ טיִנ טעוֶו רֶע 10 :ןעֶמּוקְפיֹורַא רֶהעֶמ טיִנ טעוֶו רֶע אט ט םע

 לעוֶו םּוראָד 11 :ןעֶנעֶקְרעֶד רֶהעֶמ טיִנ םֶהיֵא טעדֶו טְרָא ןייַז רֶנּוא ,זיֹוה ןייז ּוצ ןעֶמּוקקיר
 ןיי ןעֶדייֵמְרעֶפ ט זסנינ ָךיִא

 ָח א עָּב ְּךיִמ לעדו ְךיִא
 דְנּוא ,טיִמעֶג ןייֵמ ןּופ טְפאַשְגְנֶע רעֶד ןיִא ןעֶדעֶר לעוֶו א א ליֹומ

 ,םַי ַא ןעֶד ְּךיִא ןיִּב 2 :שֶפֶנ ןייֵמ ןּופ טייֵקְרעֶטיִּב איד
 םאָז ְךיִא ןעוֶו 13 ?רעֶטְכעֶוֶו ַא טְכאַמעֶג ריִמ רעֶּביִא טְסאָה אוד סאָד שיפ-לאַה ַא רעֶרָא

 ןיימ זַא
2 1 

 יֹוזַא 14 :גאָלְק עֶניימ ןעֶנאָרְטְרעֶד לאָז רעֶנעֶלעֶג ןייַמ ,ןעֶטְסעֶרְט ָּךיִמ לאָז טע
 :ןעֶניִטְסְנִנֶע ְּךיִמ אּוד טְסּוהט עֶטְכיִזעֶג טיִמ דְנּוא ,תֹומֹלַח טיִמ ָּךיִמ אּוד

 איו רֶהעֶמ טיֹוט םעֶד ןעֶרעֶזו ּוצ טְקיִטְׁשְרעֶד רעֶּביִל םיֹוא טְלְהעוֶוְרעֶד ּבייל ןייֵמ דְנּוא 2
 ןיִראָז ,ןיילַא ְּךאָד ְּךיִמ זאָל ,ןעֶּבעֶל גיֵּבִע טיִנ ליוו ָּד יִא םֶע טְכַאְרעֶפ ָּךיִא 16 :ןעֶּב ְךעֶל סאָד
 ,םיֹורְגםֶהיֵא טְסְכאַמ אּודסאָושְנעֶמ רעֶד ןעֶד זיִא סאָח 17 :(לָבָהנ ׁשיראַנ ןעֶנעֶז געֶט עֶנייֵמ
 ןעֶדעֶי ןעֶקְנעֶדעֶג םֶהיִא ןַאטְסְלאָז אזדסאָד דְנּוא 18 ?ץְראַה ןייד םֶהיֵא ּוצ ְסּוהְט אּוד דִנּא
 טְסעוֶו גְנאַל איו זיִּב 19 ? ןעֶפּורְּפ עַנָר עֶדעֶי םֶהיֵא טֶס ְלאָז אּוד זַא דַנּוא ןעֶנְראָמ-היִרְפ

 -עֶנ רעֶטְנּורַאּבאָה ָךיִא זיֵּב ןעֶזאָל ןיילַא טיִנ ְּךיִמ דְנּוא ; ןעֶרְהעֶקְקעוֶו ןַא ריִמ ןפ ט טינ ָּךיִד אּוד
 אּוד ָא ,ןּוהֵמ ריִד ּוצ ָּךיִא לאָז סאָו .טְניִדְניִזעֶנ ּבאָה ָּךיִא 20 ?ץֶכָעייֵּפְׁש ןיימ ןעֶבְנּולְׁש
 ןּופ רעֶמיִה
 ר" נצ ןיִּב

 ָךיִא דְנּוא ,ריִד ּוצ ןעֶכייֵצ ַא ראַפטְכאַמעֶנ ָּךיִמ אּוד טְסאָה סאָוְראַפ !ןעֶׁשְנעו
 עֶנייֵמ ןעֶּבעֶנְרעֶפ טיִנ אּזד טְסְליוִו סאָווְראַפ דְנּוא 1 :אָּׂשַמַא וצ ןעֶראוועֶג ן ןייֵלַא ריִמ

 רֶנּוצַא ןיִראָו ?טייֵקְניִטְכעֶרעֶנְמּוא עֶנייֵמ ןעֶמעֶנְקעוֶוַא ריִמ ןּופ טיֵנ טְסְליוִו אּוד דְנּוא , יי

 ּביֹוּטְׁש םעֶד ןיִא ןעֶנעֶל ָךיִמ ְּךיִא לעֶו
 , י*= ּז יד =צִזִא- ?ה"* =-זִזִפִ
 :ןייזג ָ: ְהעֶמ טיִנ לעדָו

 ָץיִא רעֶּבָא ,ןעֶבּוז היִרְפ רעֶד ןיִא ְּךיִמ טְסעוֶו אּוד דְנּוא

 ח לעטיפאק
 ְךאָנאּוד טְסְליוִו בְנאַל איו זיִּב 2 :טְנאָזעֶנ טאָה דָנּוא ,טְרעֶפְמְנֶעעֶנ טאָה יִח נשַה דֵדָלֵּב דָנוא 1

 רעֶקְראַטְׁש ַא איז ןייַז ליֹומ ןייד ןּופ רעֶטְרעֶזִז איד (ןעֶלאָז גְנאַל אי יד) דְנּוא 3 ןעֶדעֶר ר סעֶכְלאָ
 -ָךעֶפ (טאָנ) רעֶניִטְכעֶמְלַא רעֶדטּוהט רעֶדָא ?טָּפְׁשִמ ןצמירקרעמ אָנ ןעֶד טּוהְמ3 ?דֶני
 טאָהיֹוזַא ,םֶהיֵא ןעֶנעֶק טְגיִדְניִזעֶנ ןעֶּבאָה רעֶדְניִק עֶנייַד ןעֶו 4 ?טייֵקְניִטְכעֶרעֶג איִד ןעֶמיִר 0
 ּוצ דֵנּוא ,ןעֶכּוז טאָג היִרָפ רעֶד ןיִא טְסעוֶו אּוד ןעֶו 8 ָניִז עֶרייַזְןעֶנעוֶו טְקיִשעֶגְקעַוַא אייֵז רֶע
 -ךאַפְטְכעֶר דְנּוא רעֶטיֹול ןעֶזעוֶועֶג טְסְלאָו אּוד עז ןיִראָו 6 :ןעֶטעֶּב טאָנ ןעֶניִטְכעֶמַלַא םעֶד
 זַא ךיֹוא ְָּךיִז רע טְלאָה יֹוזַא ,גיט
 :םֹולָׁשְּב ןייַז לאָז טייֵקְניִטְכעֶרעֶנ עֶנייֵד ןּופ 2ּונילאוָו איִד זַא

 טְכאַמעֶג טְלאָו רֶע דְנּוא ,טְקעוֶוְרעֶד ריִד רעֶּביִא דֶנּו
 ּבעֶהְנָא ןייַד עֶׁשְטאָה ?

 זיא



 בויא

 ףֹוס ןייַד טעוֶז ְּךאָד ,ןייַלְק ןעֶזעוֶועֶג זיִא

 ןָא ָּךאָד געֶרְפ ןיִראָו 8 :ןייַז םיֹורְג רֶהעֶז
 -םיֹוא ןָא ְךיִד טייֵרְּב דְנּוא ,רֹוד עֶניִראַפ סאָד
 ריִמ ןיִראָו 9 :תֹובָא עֶרייַז ןּופ ןעֶׁשְראַפּוצ
 -ייֵו ריִמ דְנּוא ,ןָא ןעֶטְכעֶנ ןּופ ראָנ ןעֶנעֶז
 ףיֹוא געֶמ עֶרעֶזְנּוא ןיִראָו ;טיִנְראָג ןעֶמ
 :ןעֶטאָׁש ַא איו יֹוזַא ןעֶנעֶז רֶרֶע רעֶד

 וצ דְנּוא ןעֶרְהעֶלעֶּב טיִנ ָּךיִד אייז ןעֶלאָז 0
 רעֶצְרעֶה עֶרייַז םיֹוא דְנּוא ,ןעֶנאָז ריִד

 ןעֶד ןעֵק 11 ?רעֶטְרעֶו ןעֶגְנעֶרְּבְסיֹורַא

 גיִפִמּוז א ןֶהָא ןעֶסקאַו ץֵלאָה-ְןעֶסְמיִּפ סאָד
 זאָרְנ-םַי סאָד ןעֶד טְסְקאַוַו רעֶדָא ? רעֶסאוַ

 יֹוזַא ןיִרָג ְךאָנ זיִא םִע ןעדֶו 12 ? רעֶסאַיו ןֶהֶא
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 5 אָלְו ּונְקֹנֲא ליִמָתייָּכ :םָתֹובא רַקָהְל ןנֹוכְו ןָשיֵר רַדָל
  ףֶל ּורְמאי רוי םהיאלֲה :ץֶרָא-ילע ּונמְי לֶצ יִּכ עד
 11 ףירָנִׂשי הָצּב אֵלְּב אֵמָניהֲאַנַה :םיִּלַמ ּואֵצֹוי םֶּבלַמּו
 ופ רוצָהיִלַכ יֵנְֹלְו ףֶּמִי אֵל וּבֵאב ּנַהֹע :םוָמייֵלְב ּוחָא
 3 :רבאּת ףגָה תַוָקתְו לֶא יַחבׂש-לּכ תֹוהָרָא ןֵּכ :ׁשֶבי
 = 4 ֹותיֵבלַע ןעֶׁשְי :ֹוחָטִבמ ׁשיִבְּכַע תיֵבּו ולְמּכ טוקָי-רֶׁשֲא
 18 זׁשְמׁנּפל אּוה בַמָר :םּוקָי אֵלָו וּב קיִוֲחַי רֶמי אֵלָו
 וד תיריב וכָּמְִי יׁשְרָׁש לֶ-לַע ;אצַת ותְקִנינ-לְַ
 5 יתיאָ אֵל וֿב ׁשֶחָכו מְמִמ יע ָלַבָיימִא :הָזָחַי םִיַנָבֶא
 15 אָל לָאױה .:ּוחָמִצַי רֶקַא רֶפָעמּ ּכרַד ו שוַׂשְמ אּיִהְדַה
 1 קיִהְׂש הלמי-רע :םיִֵרְמיִדַיְּב יהי אלו םָּתֹֹמְַמי
 כ ייכָתַאְו תֶׁשַּב-ישִּבִלי ְּךֶאְנִׂש הּרְּ ךיִָפְׂשּו יּפ
 :ניֵא םיִצָׁשְר

 ּט
 ? א ׁשּוָנֲא קַּדְצי-הַמּו ןבייכ יִּתְעַרָי םֶנְמֶא :רַמאֵ בֹויִא ןעו
 3 גָאר תַחַא יז אל וָמִע בֵרָל ץֹפִחַיײמַא :לָאדםע
 + קיִּתְַּמַה ּוםִָלָׁשי ולא הָׁשִקייִמחֶּכ ץיּמַאְו בבל םָכָח
 5 ץֶרֶא זיָנְרְּכַה :פֵאַּב םֶכְפַה רֶׁשֲא ּועָדָי אָלְו םיִרָה

 ְךאָד דְנּוא ,טְקיִלְפעֶגְּפָא טיִנ םִע טְרעֶו
 -ְךעֶלַא ןּופ רעֶהיִרְפ טְראַדְרעֶּפ סֶע טְרעוֶו
 ז חָהי אָלו םֶרָתָל רֵמֹאָה :ןְִַּפְתי היִלמע הָמּקְּמִמ  ךיוא ןעֶנעֶזיֹוזַא13 :ןעֶזאָרְג עֶרעֶדְנַא אייֵל
 פ יֵתָמָּב-לַע ךרֹודו בל םִיַמָׁש הָמֹנ :םֶּתְחַי םיִבָכֹּכ רעב . ,טאָנ ןעֶסעֶנְרעֶפ סאו עַלַא ןּופ געֶּטְׁש איִד
 + תל השכ :לָמיֵת יִרְדַחְו הָמיִכְו ליִמָּכ ׁשֶע הֵׂשע :ִי טעֶװ ףֵנָח םעֶד ןּופ גְנּונְפאָה איִד דְנּוא

 זאָל בעין ר יב תל 2 זַא-ע -ךעֶפ עֶנייֵז דְנּוא 14 :ןעֶרעֶו ןעֶריֹולְרעֶפ
 ז דָנּוא ,ןְהעֶגְרעֶפ טעוֶו גְנּורעֶכיִז וכ יִמ ּונֵביִׁשְי 2 הי ןה .זול ןיִבָאראלְו ףלֲחַו הָאֹרָא - --ט לּורז .ידרדא 1 סט עאש
 13 וָּתְהַּת רַּפַא ביִׁשָי-אל ּהֹולֵא :הֶׂשֵעְּת-הַמ ולא רַמאֹי ְךעֶפך 4 יט א לי יע :
 ַא ןּופ זיֹוה םאָד איוװ ןייַז טעוֶו ןְעיֹורְמ
 0 ;וָמִע יִּרְבִד הָרֵחְבֶא ֵנַעַא יכ םנֲאיַכ ףָא ;םֵהָר ירְוִע ּודֲחָׁש 0

 5 יתאָרַקִא :ןֵּנחתֶא יְפְׁשִמַל הנעַא אל יּתקַדְצ-ַא רֶׁשֲא ןעֶנְהעֶלְנָא ְּךיִז טעוֶו רֶע 12 :ּבעוֶועֶגְניִּפְׁש
 עד יו הָרְׂשּבירֶׁשֲא :ילוק ןיאייּכ ןומָאא אֵל יִנַעַת .-עֶּבןעֶנעֶקטיִנטעֶו םִע רעֶּבָא יֹוה ןייַז ןַא

 ןעֶטְלאַהְנָא ןאַראַד ְּךיִז טעֶו רֶע ןְהעֶטְׁש
 ,ףיֹוא טְהעֶנ ןּוז איד רעֶדייֵא טְכייַפ טְרעֶֶו רֶע 16 :ןעֶּבאָה טיִנ םּויִק ןייֵק טעֶז םִע רעַּבָא
 ןעֶגייוַוְצ עֶנייֵז ןעֶרעֶו ןעֶּפיֹוה ַא ףיֹוא 17 :ןעֶנייוַוְצ עֶנייֵז םיֹורַא ןְהעֶנ ןעֶטְראָג ןייַז ףיֹוא דְנֹוא
 -ָךעֶפםֶהיֵא טעֶו רֶע ןעוֶו 18 :רעֶנייֵטְׁש ןּופ זיֹוה ַא ףיֹוא ןיִהַא טְקּוק םִע ,טְלעֶצְרּואוָועֶבְנייַא
 טיִנ ְךיִד ּבאָה ְּךיִא (ןעֶנאָז דְנּואנ ןעֶנעֶקייֵלְרעֶפ םֶהיֵא רֶע טעֶו יֹוזַא טֶרָא ןייז ןּופ ןעֶנְניִלְׁש
 ףָנַא ןעֶצאָרְפְׁש ּביֹוטְש םעֶד ןּופ דְנּוא ,געזָו ןייַז ןּופ דייַרְפ איִד זיִא םאָד ,העָז 19 :ןעֶהעֶזעֶג

 ןָא טיִנ ְךיֹוא טְמעֶנ רֶע דְנּוא ,שְנעֶמ ןעֶמּורְפ םעֶד טיִנ טְכַאְרעֶפ טאָג ,העָז 20 :ףיֹוא עֶרעֶד
 טיִמ טְכאַמעֶב לופ ליֹומ ןייַד טאָה רֶע זיִּב 21 :ןעֶשְנעֶמ עֶטְכעֶלְׁש איִד ןּופ דְנאַה איִד
 ְךיִז ןעֶלעוֶו דְנייֵפ ְּךיִד ןעֶּבאָה סאָָז איֵד 22 :גָנּולאַׁש טיִמ ןעֶּפיִל עַנייַד דְנּוא ,רעֶטְכעֶלעֶב
 :ןייַז אָד רֶהעֶמ טיָנ טעוֶו םיִעָׁשְר איִד ןּופ טְלעֶצעֶנ סאָד דנּוא ,דְנאַש טימ ןּוהְטְנָא

 מט לעטיפאק
 רעֶּבָא ,תָמֵאְּביֹוזַא זיִא סֶע זַאסייוָּךיִא 2 :טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא ּטְרעֶּפְטְנַעעֶג טאָה בֹויִא דְנּוא 1
 ןעֶק יֹוזַא ,ןעֶניִרְק םֶהיֵא טיִמ ְּךיִז ליוװ רֶע ןעֶו 3 :טאָג ראָפ ןייַז טְכעֶרעֶג ׁשְנעֶמ ַא ןעֶק איוו
 -ְךאַטְׁש ןּופ דֵנּוא רעֶגיִצְרעֶה גולק ַא זיִא רֶע 4 :דְנעֶזיֹוט ַא ןּופ םָנייֵא ןְרעֶפְטְנַע טיִנ םֶהיֵא רֶע
 סאוָו רעֶד 5 ?טאַהעֶג םֹולָׁש טאָה דְנּוא טעֶטְראַהְרעֶפ םֶהיֵא ןעֶנעֶק ָּךיִז טאָה רעזֶו !ַחֹּכןעַק
 :ןְראָצ ןייַז ןיִא אייֵז טְרֶהעֶקְרעֶפ סאו רעֶד דְנּוא ,טיִנסֶע ןעֶסייוו אייֵז דְנּוא גְרעֶּב קעוֶוַא טְקיִר
 :ןְרעֶטיִצ ןעֶלייֵז עֶרֶהיֵא סאָד דְנּוא ,טֶרָא רֶהיֵא ןּופ ןְרעֶטיִצ דֶרֶע איִד טְּכאַמ םאֶו רעֶד6
 טְלעֶגיִזְרעֶפ ןְרעֶטְׁש איִד ןעֶנעֶק דְנּוא ,ןעֶנייֵׁש טיִנ לאָז איִז זַא ןּוז איִד ּוצ טְגאָז םאִו רעֶד 7
 ָךייַה איִד ףיֹוא ןעֶטעֶרְטעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד טייֵרְּבעֶגְסיֹוא ןייֵלַא טאָה רֶע 8 :רֶע
 -םֹורֵד ןּופ םיִרָדַח איד דְנּוא ,הָמיִכ דְנּוא ליִסָּכ ׁשֶע תֹולָזַמ איד טְכאַמ םאוָו רֶע 9 :םִי םעֶד ןופ
 עֶכיִלְרעֶדְנּואוָו דָנּוא ןעֶׁשְראָפּוצְסיֹוא טיִנ ןעֶנעֶז סאוָז ןעֶכאַז עֶסיֹורְגטּוהְט םאוָו רעד 10 :טייַז
 םֶהיֵאלעזְךיִא דְנּוא ,אייֵּבְראַפ ריִמ אייַּב טְהעֶג רֶע ,העָז 11 :לְהאָצ עֶנייַק ןעֶּבאָה סאו ןעֶכאַז
 רֶע העָז 12 :טיִנםֶהיֵא קְרעֶמעֶּב ְךיִא רעֶּבָא אייַּבְראַפ לאָמַאְכאָנ טְהעֶג רֶע דָנּוא ,ןעֶהעֶז טיִנ
 טְסּוהְט סאוָו ,ןעֶגאָז םֶהיֵא ּוצ ןעֶק רעֶו ?ןעֶרֶהעֶקְרעֶדיוִו םֶהיֵא ןעֶק רעוֶו דְנּוא ,קעוֶוַא טְמעֶנ
 איִד ןעֶגעֶּב ְּךיִז ןעֶזּומ םֶהיֵא רעֶטְנּוא ,ןְראָצ ןייַז ןעֶרְהעֶקְּפָא טיִנ טּוהְמ טאָנ (ןעוֶו) 18 ?אּוד

 יייֵמ ןעֶלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא דִנּוא ,ןְרעֶפְטִנֶע םֶהיֵאָּדיִא לאָז איו ,ןֵּכִׁש לָּכִמַו1 :םִרעֶפְלעֶה עֶצְלאַטְׁש
 ָךיִאטְלאוָוְּךאָד ,טְכעֶרעֶג רעֶז ָךיִא ּוליִּפַא ןיִראָָו 19 ?ןעֶדעֶר ּוצ םֶהיֵא טיִמ רעֶטְרעוֶו עֶנ
 םֶהיֵא טעֶה ְּךיִא ןעֶוו6 :ןעֶמעֶּבעֶנ טֵפֹׂש ןייֵמ ּוצטעֶהְּדיִא טְרֶעייֵנ ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טיִנ
 טאָה רֶע זַא טְּביֹולְנעֶג טיִנ ְּךיִא טעֶה ְּךאָד ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ ריִמ טעֶה רֶע דְנּוא ,ןעֶפּורעֶגְנָא

 ,+ָניִוְמְרּוטְׁש םעֶד ְךְרּוד ןעֶסיֹוטְׁשּוצ ָּךיִמ טאָה רֶע ןיִראָו 17 :לֹוק ןייֵמ ןעֶמּונְרעֶפ
 דנוא
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 יִנֵעַּבְשִי יִּכ יִחור בֵׁשָה יִנְנְתיאְל ;םֶגִח יִעְצְּפ הָּכְרִהְו 5
 :יָנֵריִעֹוו יִמ טֶּפְׁשִמִלדִאו ה הָנִד מא חבד ;םיִרֹרְמַמ 3
 -אְל יִנֲא םַּת :יִנְשִקִעַו יִנֲא םֶּת יִנְעיִׁשְרִי יִּפ קיַזְצָאדסִא 2;

 ָּת יִּתֹרַמָא ןְבילַע איָה"תַחַא יח סָאְמָא יִשְפַנ עֶדַא 2
 םיִקְנ תּל םָאְתִּפ תִמָי טוש-סַא :הָלֵמְמ אה עֶׁשִו

 אלא הָּמַכְ היֶמְפְׂשינְּפ עָׁשְר יב הְָהנ ץֶרַא עלי 4
 ;הָבֹומ אהל דְרֶּב ץֶרדיִגִמ ילק יִמָו :אוהיימ וָּמַא הכ
 ירְמָאדבִא ;לֶכָאדילע ׂשומִי רׁשָנְּכ הָכֵא תֹינֲאדמע ּופְלח 2
 יתֹבַצ-לְכ יִּתְרְי :הָנילְבַאְ ינְפ הָבְֶַא יִחיִׂש הָחְׁשֶא 2

 :עֶניא לֶבָה הָ-הָמָל ַׁשְָאיִבִֹא :ינקנֶת אל"ב יתד
 תַחָׁשַּב זַא :יִּפַּכ רֶבְּב יִתֹּכַַ גֵלְׁשירַמְב ִּתְצִחְרְתִהִא ?;

 אֹובָנ ננעַא יִנִמְכ יִכ :יִתֹומְלׂש יִנ וֹבַעת ֵלְּבְמִת
 : נינְׁשילַמ ודָי וי תֶׁשָי חיכֹמ נ נב אֵל :טָּפְׁשִמַּב דדְחִי

 אאָלְו הָרְּבַדֲא הלא והָמִאְו זמְבִׁש יֵלָעַמ רַסָי =?
 יִדָמִע 5 ןביאל-ב ונַאְריִא

6 

 :יׁשְפַנ רַמְּב הָרְּבֲַא יִחיִׂש יִלָע הָבְזִעָא ייחְּב יִׁשְפַנ הָמְקָנ * דיי
 :ינְבירְתהַמ-לַמ ינעידוה י ;עיׁשרַּתיל לֵא ַּה א הלַאלָא רָמֹא 2

 תצע-לַעְ ךיִּפּכ עוו סֵאְמָת יִּכ קׂשִעַה-יִּכ ו לֶל במָה
 :הָאְרִּתׁשֹונָא תֹוָאְרַּכ .םאְדַל רָׂשְב = ;תעַפוה םיִטָׁשח :

 ׁשֶקבְתדדיכ ;רָבָנ יֵמיֵּכ שא שינֲא יִמיִכַה
 ןיאְו עַׁש עֶׁשרֶא אלי ךְתֶעָד-לַע :שֹורְרִּת יִתאָמַחְל ִנֵשל
 .יי* :נעְלַבְּתַו ב ביס די יושע י :ליִצַמ ךדָיִמ 5

 ןובצַע |

 בֵלְחַכ אֵלֲה :ינְביִׁשְּת רֿפֶ-לֶאְויִנִַי שעה גירָכְז ?
 תֹומְצִמּוינׁשיִבְלַּת רֶׂשֶבְו דוָע :ינאיפקַת הָליִבגְִַנָכיתַּת גנ

, , 

 ָקִפּו ידָמִע תֵשָ .דָמֶחו םִָיַה :יִנָכְכְׂשִּת םיִדיֵ
 :רמ תאיכיִתעמ ְךבָבְלִב ָתְנַפְצ הָּלאְו :יחור הָרְמָׁש 3

 = (זזייי סיי ןעהעזע

 - ן"י

14 
 -ךעֶּפ םֶנֵחִּב ןעֶדְנּואוְו עֶנייֵמ טאָה רֶע דְנּוא
 זַא ןעֶזאָלּוצ טיִנ ְּךיִמ ליװ רֶע 18 :טְרְהעֶמ
 טאָה רֶע לייוו ,ןעֶּפעֶׁש םעֶטֶא ןייֵמ לאָז ְךיִא
 :טייֵקְרעֶטיִּב טיִמ טְכאַמעֶג טאַז ְךיִמ
 זיִא רֶע ,העֶז ַחֹּכ ןּופ (דעֶר ְּךיִא) ןעוֶו 9
 טעוֶו רעוֶו ,טֶּפְׁשִמ ןעֶנעוֶו דְנּוא ,רעֶקְראַטְׁש
 אּוהְט ָךיִא ןעוֶו 20 :ןעֶנאָז תּודֵע ריִמ ראַפ
 ְךיִמ טּוהְטיֹוזַא ,ןעֶכאַמ טְכעֶרעֶג ןייֵלַא ְּךיִמ
 ךיִא ןעוֶו ,ןעֶניִרְלּוׁשעֶּב ליֹומ ןעֶנייֵא ןייֵמ
 ְךיֹוא טעוֶו סאָד (םּורְפִנ ץְנאַג ןיִּב ְּךיִא ,גאָז

 -טאָח 21 :טְמיִרקְרעֶפ ןיִּב ָּךיִא זַא ןעֶזייוַועֶּב
 ְךיִא םייוָז ָּךאָד (םּורְפִנ ץְנאַג רעוֶו ָּךיִא עֶׁש
 ;ןעֶּבעֶל ןייֵמ טְכַאְרעֶפ ְּךיִא ,טיִנ ןייֵלַא םִע
 םֶע ְּךיִא ּבאָה רעֶּביִראָד ְָּךאַז ַא זיִא סאָד 2
 -וצ) ןעֶמּורְפ םעֶד טְגְליִטְרעֶפ רֶע ,טְגאָזעֶג
 טּור איִד ןעוֶו 23 :עָׁשָר םעֶד טיִמ (ןעֶמאַז
 רֶע טעֶּפְׁש יֹוזַא ,טיֹוט בֶנּולְצּולְּפ טְכאַמ
 :עֶגיִרְלּושְמּוא איד ןּופ גנּופירְּפ איִד רעֶּביִא
 איִד ןיִא ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא זיִא דֶרֶע איד 4
 סאָד ּוצ טְקעֶד רֶע עֶׁשֶר םעֶד ןּופ דְנאַה
 טיִנ זיִא םֶע ןעוֶו ,םיִטָפש עֶרְהיִא ןּופ םיִנָּפ

 געֶט עֶנייֵמ רעֶּבָא 29 ?ןעֶד רֶע זיִא רעוֶו ,יֹוזַא
 אייז ,רעֶפיֹול ַא ןּופ איו רעֶנְניִרְנ ןעֶנעֶז
 טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶפאָלעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז

 סאוָו רעֶלְדָא ןייֵא איז יֹוזַא טיר השעגא איו ןְהעֶנְרעֶפ אייֵז 20 :סעֶטּוג

 :ןעֶסֶע םעֶד ּוצ ְּךיִז 8
 פ לע

 םעֶוֶו אּוד זַא טּונ ץְנאַג םייזו ָּךיִא ןיִראָו ,ןעֶצ

 טְניִדְלּנשְרעֶפ ןיִּב
 ַה עֶנייֵמ דנוא 1 עסאדודענש םימ ןעֶש

 ךיִא ,גאלק עֶנייֵמ ןעֶסעֶנְרעֶפ לעֶז ְּךיִא ,ןעֶגאָז טלאז ח ְּךיִא ןעוֶו 7
 -ךעֶמְׁשעֶנייַמ עֶלַא ןעֶנעוֶו אָרֹומ ְּךיִא ּבאָה איֹוזַא 28 :םיִנָּפ םעֶניִריֹורְמ ןייֵמ ןעֶזאָלְרעֶפ

 ְךיִא ןעוֶו 29 :ןעֶכאַמ גיִרְלּוׁשְמּוא טיִנ ְּךיִמ ט
 -אֵװָךיִמ טְלאָז ָּךיִא ןעוֶו 20 ?ןעֶהיִמעֶּב טְסּודְמּו 6 ְךיִא לאָז סאָוְראַפ

 ָךיִמ אּוד טְסעֶו ָּךאָד 1 :ביֹול טיִמ ןעֶכאַמ ןייַר דְנע
 ; ןעֶלְקֶעְרעֶפ ְךיִמ ןעֶלעֶו רעֶדייֵלְק עֶנעֶנייֵא עֶנייֵמ םאָד יֹוזַא ,ּבּורְג איִד ןיִא ןעֶקְנּוטְנייַא
 ּוצ ןעֶמאַזּוצ יִדְּכ ,ןְרעֶפְטְנֶע םֶהיֵא לאָז ְּךיִא זַא ;ְךיִא איוִו יֹוזַא ׁשְנעֶמ ַא טיִנ זיִא רֶע ןיִראָו 2
 זיתזיז ר יי ז ןיִא ןעֶמּוק

 לאָז רֶע זַא .ַחיִכֹומ ַאסֶנּוא ןעֶשיִוְצ ןעֶדְנאַהְרעֶפטיִנ ךיֹוא זיִא סֶע 32 } שי = == .
 טיִנ ָךיִמ זאָל דְנּוא ,טּורעֶנייַז ריִמ ןּופ ןּוהְטִּפָא רֶע זאָל 24 : עֶדייֵּב סְנּוא ףיֹוא דְנאַה עֶנייַזְעעֶמעֶ
 ןעֶּבאָה אָרֹומ ןייק לעֶזְו ָךיִא דְנּוא ןעֶדעֶר ָךיִאלעוֶו (לאָמְסְנעֶדנ 12 :ןעֶקעֶרְׁשְרעֶדטְכְראָפ עֶנייֵז
 ;רימ טימ ױזַא ט +א" ָ;זיִא סע רעֶבָא

 י לעטיפאק
 ָךיִא ,גאָלְק עֶנייֵמ ןעֶזאָלְרעֶפ ןיֹוׁש לע ָךיִא ,ןעֶּבעֶל ןייֵמ ראַפ טְלעֶקֶעְרעֶפ זיִא ּבייל ןייַמ 1
 ָךיִא 2 כ : :שֵפָנ ןיימ ןינפ טייקרעטיב רעד ןיִא ןעֶדעֶר לעדו ָח

 טיִנ ָּךיִמ אּוהְמ ,ןעֶנאָז טאָנ ּוצ לעוֶו = 6 יא
 טּוב ןעֶד סֶע זיִא 3 ? ריִמ טיִמ ְּךיִד = אּוד סאוָוְראַפ ןעֶסיִזו ָּךאָד ְּךיִמ זאל ןעֶביִרְלּושעֶּב
 עֶנייד ןּופ קְרעוֶו סאָד ןעֶטְכַאְרעֶפ טְסְלאָז אּוד זַא ? ןעֶקיִרדְרעֶטְנּא טְסְלאָז אּוד זַא ריִד ראַפ
 ןעֶד אּוד טְסאָה 4 !םיִעָׁשְר איִד ןּופ הָצֵע איד ףיֹוא ןעֶנייֵׁש ט םָלאָז אוד זַא דַנוא ;דֵנעַה
 עֶנייֵד ןעֶד ןעֶנעֶז 8 { ןעֶהעֶז ןעֶׁשְנעֶמ איו יֹוזַא אּוד טְסְהעֶז רעֶדָא יא ןּופ (איוו) ןעֶניֹוא
 ןּופ ןעֶרְהאָי איד איז יּוזַא ןעֶרְהאָי עֶנייֵד ןעֶנעֶז רעֶדָא ,שְנעֶמ ַא ןּופ געֶט איִד אי יֹוזַא געֶט
 סיוא םֶסֶכּוז אּוד סאָד6 ?שֵנעֶמ ַא
 טםמייוד ר אנד 7 2 דייז

 :ןייַז ליִצַמ
 ָךעֶנפ :ןעֶּבְראַדְרעֶפ ְּךיִמ אּוד טֶסּוהְמ ָּךאַד

 רּוצ ָּךיִמ אנד טְסְליִז דְנּוא ,םֶהעָל איֵח טְכאַמ

 =* ,"יפ ףירפצַאו + ינ די דָנוא יב
 אידדיז ַא ןעֶמאָהעֶכַס ּוא טיִנ ָּךיִמ

 עֶנייֵמ םיֹּוא טְסעֶׁשְראָפ דְנּוא ,טייקְניטְכעֶרעֶנְמּוא עֶנייֵמ

 דְנאַה עֶנייַד ןּופ טיִנ ןעֶק רעֶנייֵק זַא דָנּוא ,עָׁשָר ןייק טיִנ ןיִּב ָּךיִא זַא ָּךא

 ,םּורַאסְנְניִר ןעֶצְנִ ַבםיִא ,טְכאַמעֶנ דְנּוא טְמְראָפעֶנ ְָּךיִמ ןעֶּבאַָה -= עֶנייַד 8 5
 -עֶגְּךיִמ טְסאָה אּוד זַא (ְּךיִד טעֶּב ָךיִאנ ְָּךאָד קֶנ

 אּוד טְסאָה 10 ?ּביֹוטִׁש םעֶד ּוצ ןעֶרְהעֶקְקי
 אּוד 11 ?זעֶק איו יֹוזַא טרעוֶיְִנענ ָךיִמ

 טְסאָה ןְרעֶדָא דְנּוא רעֶנייֵּב טיִמ דְנּוא ,שייֵלְפ דְנּוא טיֹוה טיִמ דייַלְקעֶּב ָּךיִמ ==
 דָנּוא ןעֶּבעַל ןכ :טְקעֶדעֶּב ָּךיִּמ אּוד
 םיִהעֶּב ןעֶּבאָה ןעֶנְנּולהעַפעֶּב עֶנייַד דַנּוא
 ןייד ןיִא ךעֶטְלאַהעֶּב אונד טְסאָה ןעֶבאַז

 טְְכאַרְּמעֶּב יֹוזַא גיִדְניִז ָּךיִא ןעֶֶו 4

 אוד טֶסאָה דָסֶה

 13 :םֶסייֵנ ןייַמ
 ןּוהְמעֶנ ריִמ טיִמ
 עֶניִזאָד איִד דְנּוא

 :ריד טיִמ זיִא םאָד זַא סייז ְּךיִא ,ץְראַה
 ןּופ ןעֶניִנייֵר טיִנ ָּךיִמ טְסעוֶו אּוד דְנּוא ;ְךיִמ אּוד
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 ןיִּב ָךיִא ןעוֶו 12 :טייֵקְגיִטְכעֶרעֶנְמּוא עֶנייֵמ
 ְךיִא ןעוֶו דְנּוא ! ריִמ זיִא העזְז ,יֹוא ,טְכעֶלְׁש

 -ְפיֹוא טיִנ ְּךאָד ְּךיִא ןעֶק טְכעֶרעֶג ןיֹוׁש ןיִּב
 ,דְנאַׁש ןופ טאַז ןיִּב ְךיִא פאק ןיימ ןעֶּבעֶה
 ָנּוא טְסְגאָי אּוד 16 :ןייַּפ עֶנייֵמ העְז דְנּוא
 ץעֶנ םעֶד ןיִא ּבייֵל ַא איז יֹוזַא ְּךיִמטְסְּפאַח
 ְךיִלְרעֶדְנּואוְו רעדיוז ְךיִד טְסּוהְמ אּוד דְנּוא
 עֶנייֵד טְסֶעייֵגעֶּב אּוד 17 :ןעֶזייוַועֶּב ריֵמ ןיִא
 ןייד טְסְּרְהעֶמְרעֶפ דְנּוא ,ריִמ ןעֶגעֶק תּודֲע
 דנּוא בְנּוטייֵּבְרעֶפ ,ריִמ ןעֶנעֶק ןְראָצ
 -ְךאַפ רעֶּבָא 18 :ריִמ ןעֶנעֶק ןעֶנעֶז תֹומָהְלִמ
 םעֶד ןּופ ןעֶמּונעֶגְסיֹורַא ָךיִמאַודטְסאָהסאוָו
 ,ןעֶגְנאַגְרעֶפ דְלאַּבְּךיִאטְלאוָויאַוְלַה ?ְךיֹוּב
 :ןעֶהעֶזעֶג טיִנ ְּךיִמ טְלאָו גיֹוא ןייק זַא
 ךיִא איז יֹוזַא ְּךייֵלְנ ןעֶזעוֶועֶג טְלאוָו ָךיִא 9
 -עֶג ְּךיִא טְלאוָו יאֵוְלַה ,ןעֶזעוֶועֶג טיִנ טְלאוָו
 וצ ְּךיֹוּב םעֶד ןּופ דְלאַּב ןעֶראוָועֶג טְּכאַרְּב
 געט עֶנייֵמ טיִנ ןעֶד ןעֶנעֶז 20 :רֶּבֵק םעֶד
 ָךיִא יִדְּכ ,ריִמ ןופ פָא ְּךאָד אּוהְמ ? גיִנעוֶו
 רעֶדייֵא 21 :ןעֶקְראַטְׁש עֶלעֶסיִּבַא ְּךיִמ לאָז
 -קירּוצ טיִנ לעֶװ דנּוא ןְהעֶגְקעוֶוַא לעֶז ָךיִא
 דְנּואסיִנְרעֶטְסְניִפ ןּופ דְנאַל םעֶד ּוצ ןעֶרְהעֶק
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 ןמ יִּתְעׁשָר-םִא :יִנקנת אל יְִַֹמֹויִנָּתרמְׁשּו יִתאָטָח--םִא
 6 הֵאָרּו ןולָק עַבֵׂש יִׁשאֹר אׂשֲאדאל יִּתְקַדְצו 5 יַלְלַא
 5 ןדיִרעׁשּדַחְּת :יִב אָלַפְתִּ בֹׂשָתְויִנְרּוצִּת לַחָׁשַּכ הָאְניו
 א םָהְרִמ הָמלְו :ימע אָבְצְו תֹוָיִלָחיִרְע ָּךֶׂשֲַּכ ברָתו לג
 9 יָא יִתיְה אל -שֲאַּ ;ינאְרִתראְל עו עַנָא יִנֲתאֵצְה
 כי תיִׁשי סֶרָח יִמְי טעמיאלָה :לְכוא רֶבָּקל ֶטָּבִמ
 עג ְּךֶׁשֲה ץרָא-לַא בָשָא אלו ךלֶא םֶרטְּב :טָעָמ הָנילְבְַ
 29 שיִרָדְסראָלְו תוְמִלִצ לְפאֹומְּכ | הָתָפִע ץֶרֶא ; תומְלַצְז
 | ;לָּפארֹומְּכ עַפְחַ

 אי כי
 2 א םִאְו הָנְָי אֵל םיִרָבָּד בֶרָה :רַמאֹּיַו יִתְמִעַּנַד רַפֹצ ןעיו
 3 יאְו גְַלַּתַזּוׁשיִרֲחַי םיִתְמ ּףיִדְּב !קָדִצי םִָתְפְש ׁשיא
 3 םֶלֹוְו ְךיניעְב יִתיַה רבו יחקל ְךַז רֶמאֹּהְו ;םֶלמ
 6 תֹמְלֲעַּמְךְליִרְנַו :ךֶמע ותְפִש חַּתְפיו ֵּבַּדּהולֶא ןתיייִמ
 עמ הולָאָךֶ השבוע היִשְּתל םִילפְכיֵפהֶמְכָח
 ? יִהְבָנ :אָצְמִת יש תיִלְכַּת-רע םא אָצְמִּת ַּהוָלָא רֶקָחה
 5 ץֶרֶאְמ הֶּכְרַא :עֶדֵּת-הַמ לֹואְׁשִמ הּקִמַע לְָפִּתיהמ ִימָש
 י יִמּו ליהקי ריִנִַיְו םֶלֲחַידמִא :םִי--ינמ הֶבָחְרּו הָדמ

 גנ :ןנּבִתַי אלו ןואיארנ אְֹׁשיֵתְמ עַדְו אּוהייַּכ :ָביְִׁ
 13 ָזוָניִכַה הָּתַא-בִא :רֵלוי םֶדָא אָרָפ רֶיְַו בֵבָּלִי בּובָנ ׁשיִאְ
 14 ילַאְוּהְקיחְרַה יב ןָאדפא ְךפַּכ יָא ָתְׂשרְפּו ודבל
 וט ָתִיָהְ םִממ נפ אָׂשִּת ! ןָאייּכ :הָלוַ לְהֶאְּ ֵׁשַּ
 46 :ּכוִתּורְבִ םִַמִּכ הָּכְׁשִּ לֶמָפהֶתְאּכ :אָריִת אלו ןקָעִמ
 17 -יִּכ ָּתְחַטָבְו :היְהִּת רֶקְּבַּכ הָפְעָּת .דלָח םּוקָי םִיַרָהֶצִמּו
 9 חי ירֲחמ ןיאְו ָּתְצּבִרְו ;בֶכְׁשּ 'חַמְבִל פח הָוקִּת שי
 כ םֶהָומ רֶבֶא םָֹמּ הָנלְכִת םיִׁשר יניעו :םיִבַר ד מל לְִ

 :שפניחּפִמ םַוקתו -לעֶקְנּוטןּופ דְנאַל ַא 22 :טיֹומ ןּופ ןעֶטאָׁש
 םיִנְרעֶטְסְניִפ עֶטְכעֶר איִד איו יֹוזַא ,טייֵה

 םאָד וליִפַא דְנּוא ,ןעֶדְנאַהְרעֶפ טיִנ גָנּונעֶדרָא עֶנייֵק זיִא םִֶע ּואוְוַא ,טיֹוט ןּופ ןעֶטאָׁש דְנּוא
 אי לעטיפאק :םיִנְרעֶטְסְניִפ איז יֹוזַא ְּךיֹוא זיִא ּטְכיֵל

 רעֶמְרעֶוֶו עֶליִפ איִד טיִנ ןעֶלאָז 2 :טְגאָזעֶג דְנּוא ,טיועֶּפְטְנֶעעֶג טאָה יִתְמֲעַנַה רֵפֹוצ דְנּוא 1
 ןעֶלאָז 3 ?ןעֶרעוֶוטְכעֶרעֶג ןעֶּפיִל (טיִמ טעֶר סאו) שְנעֶמַא לאָז רעֶדָא ? ןעֶרעֶו טְרעֶּפְטְנֶעעֶג
 -ייִקָּךיִד לאָז דְנּוא ןעֶטעֶּפְׁש אּוד טְסְלאָז רעֶדָא ?גָנּוטְבאַרְטְסיֹוא עֶנייַדוצ ןעֶנייווְש ןעֶׁשְנעֶמ
 ןיִּב ְךיִא דְנֹוא ,ןייֵר זיִא גָנּונְרעֶל עֶנייֵמ ,טְנאָזעֶג טְסאָה אּוד ןיִראָו 4 ? ןעֶמְרעֶׁשעֶּב טיִנ רעֶנ
 עֶנייֵז דְנּוא ןעֶדעֶר טְלאוָועֶג ראָנטעֶה טאָג ןעֶו רעֶּבָא 5 :ןעֶניֹוא עֶנייַד ןיִא רעֶטיֹול ןעֶזעוֶועֶג
 -אוו הָמָכָח עֶנעֶּליֹוהְרעֶפ איד טְנאָזעֶגְנָא ריד רֶע טעֶהיֹוזַא 6 !ןעֶכאַמְפיֹוא ריֵד ןעֶנעֶק ןעֶּמיִל
 טאג זַא ןעֶסיוִו טְסְלאָז אּוד רעֶּבָא ,טְפאַׁשְנעֶסיוו איד זיִא סאו םעֶד ּוצ טְלעֶּפאָד זיִא םִע ןיר
 טאָנ גְנּושְראַפ ָךֶרּוד אוד טְסְנעֶק 7 :דֶניִז עֶנייֵד ןעֶגעוֶו טְגְנאַלְרעֶפ רעֶניִנעוֶו ריִד ןּופ טאָה
 ?ןעֶניִפעֶגְסיֹוא ןעֶניִטְכעֶמְלַא םעֶד דֶנֶע םעֶד ּוצ זיִּב אוד טְסְנעֶק רעֶדָא ? ןעֶניִפעֶנְסיֹוא
 רעֶפיִט זיִא םִע !ןּוהְט אּוד טְסְנעֶק םאָו ,לעֶמיִה איִד איִח רעֶכעֶה זיִא םִע 8
 רָרֵע איד איו רעֶנְנעֶל זיִא ןּופְרעֶד סאָמ סאָד 9 ?ןעֶסיוִו אּוד טְסְנעֶק סאוָו ,לֹואְׁש רעֶד איוז
 רעֶדיוו טְלעֶמאַז רעֶדָא ,טְסיִלְׁשְרעֶפ דְנּוא טייֵנְׁשְרעֶפ רֶע ְןעוֶו 10 :םִיסאָד איו רעֶטייֵרְּב דְנּוא
 רֶע ,ןעֶׁשְנעֶמ עֶׁשְלאַּפ איִדָּךאָד טְנעֶק רֶע ןיִראָו 11 ?ןעֶמְלאַהְקיִרּוצ םֶהיֵא ןעֶק רעֶז ,ןעֶמאַזּוצ
 זיִא סאו ׁשְנעֶמ ַא רעֶּבָא 12 ?ןעֶטְכאַרְטעֶּב טיִנ םִע רֶע לאָז דְנּוא ,טְבעֶרְמּוא םאִד ְּךיֹוא טְהעֶז
 רעֶדְליוז ַא איז יֹוזַא ןעֶריֹוּבעֶג טְרעוֶו ׁשְנעֶמ רעֶד דְנּוא ,דְנאַטְׁשְרעֶפ טְגירְק טְגיִּדעֶלעֶגְסיֹוא
 -ויִרַּפְׁשִסיֹוא םֶהיֵאּוצ טְסעֶֶו אוד דֶנּוא ,ןעֶטייֵרְּבְנָא ץֶראַה ןיידטְסעֶו אּוד ןעוֶו 13 :לעֶזֶע-ליֹומ
 םִע אּוד טְּסְלאָז יֹוזַא דְנעֶה עֶנייֵד ןיִא זיִא טייקגיטְכעֶרעֶנְמּוא ןעוֶו 14 :דֵנעֶה עֶנייֵד ןעֶמ
 :טְלעֶצעֶג ןייד ןיִא ןעֶניֹואְו ןעֶזאָל טְכעֶרְמּוא ןייק טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןְרעֶמייוִוְרעֶד
 טְסעֶֶו דְנּוא ,רעֶלְהעֶפ ַא ןְהָא םיִנָּפ ןייַד ןעֶּבעֶהְפיֹוא ןעֶנעֶק אּוד טְסעוֶו לאָמְסְנעֶד ןיִראוָו 5
 -ָניִדיִמ עֶנייַד ןעֶמעֶגְרעֶפ טְסעוֶו אּוד ןיִראָו 16 :ןעֶּבאָה אָרֹומ ןייק טְסעֶו דְנּוא ןייז קְראַטְש
 דְנּוא 17 :רעֶסאוַו עֶנעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִאְראַפ סאָד איו יֹוזַא ןעֶקְנעֶדעֶג סֶע טְסעוֶו דְנּוא ,טייק
 יז טְסעֶֶו אּזד ,ןעֶטְכייֵל טְסעוֶו אזד ,גאָמ ןעֶטיִמ ןיִא איו ןעֶהעֶּטְׁשְפיֹוא טעוֶו רעֶטְלֶע עֶנייֵד
 ְפאָה ְּךאָנ זיִא םִע לידז ,טייֵהְרעֶכיִז ןיִא ןייַז טְסעוֶו אּוד דְנּוא 18 :ןעֶגְראָמְהיִרְפ רעֶד איזיֹוזַא
 :טייֵהְרעֶכיִז ןיִא ןעֶהֹורשְמעֶו אּזד דְנּוא ,ןעֶּבּורְג ריִד םּורַאטְסעוֶואזד דְנּוא ,ןעֶדְנאַהְרעֶפ גְנּונ
 עֶליִּפ דנא ,ןעֶקעֶרְׁשְרעֶד טיִנ ָךיִד טעוֶו רעֶנייֵק דנּוא ,ןעֶנעֶלְרעֶדיִנַאְךיֹוא ָךיִד טְסעוֶו אזדד 9
 טְנעֶלְרעֶּפ ןעֶלעוֶו םיִעָׁשר איִד ןּופ ןעֶגיֹוא איד רעֶּבֶא 20 :ןעֶמעֶּבְנָא םיִנָּפ ןייַד ןעֶלעוֶו טייל
 טעוֶו 2ְנּונְּפאָה עֶרייֵז דְנּוא ,ןעֶרעֶו ןעֶריֹולְרעֶפ אייֵז ןּופ טעוֶו גָנּוניִרְטְנַא עֶרייֵז דְנּוא ,ןעֶרעדֶו
 יא ;םיֹוא םֶהיֵא טְהעֶנ הָמָׁשְנ איֵד םאִו רעֶנייֵא איז יֹוזַא ןייז
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 זרימָת םֶכְמעֶו םעדתַא יִּכ םגְמִא מָה בא ןעוו :
 -תֶאְו םָּכִמ יִכֹנֶא לָפֹיאְל םָכֹומְּכ | בבל יִל-סַּנ :הָמָכָח 3

 ַהולֲאְל אָרֹק היְהִא ! והֵערְל קָחְׂש :הָלָא-ֹמְכ ןיֵאיימ 4
 ןָאָׁש תְּׁשְֹל זּב דָפֹל :םיִמָת קיִדֵצ קוְׁש יע ה

 תרֹוחְטִכְו םיְִדְשְל ו םיִלָהֶא ּלְשִי :לָגָר יִדְעֹמְל ןוכְנ
 אָנלַאְש םָלּואְו :!ִיְּב הלא איִבָה רֶׁשֲאַל לא יִזגְרמְל ז
 ץרָאל חיֹש יִא :דְקררַּת םִיַמָּשַה ףוָעְ ְךֵרֹתְו תֹומַהְב 5
 יִּכ הָלֵא-לֶכְּב עֶדֶזיאָל יִמ :םִיַה יו דִל יִרְּפְִו ָךֶרֹתְו 9

 ילְּכַחוהְויַחילְּכשפגודָיַּב רֶשֲא :תא} הָתְׂשֶע הָוהידַי י
 :ול-םעֶטִי לָכָא דְֵ ַחְִּת ןיֵלֵמ ןזארולֲה :ׁשיִאֹרֵׂשְּכ 1

 הָרֹובְנּ הָמְכָח וּמִע :הָנּבְּת םיִמָי ְךֶרֶאְו הֵמְכָח םיִׁשיִׁשיִב
 ׁשיִא--לַמ רֶגְִ הכי אֵלְו םֹוחֲהְי ןֵה :הָובְתּו הָצֵע 5 4
 -וכּפַהְְו םַהְלַׁשְו ּוׁשֲבו םִיַמּכ רֵצֶַּי ןֵה :חֵתְּפִי אֵלְו וט

 םיִעוו ךילמ ּהָנְׁשִּו שול הָיָׁשו וָע ֹומִכ :ץֶרָא
 רֹוא רֶפֶאָו ַחֵּתִּפ םיִכָלְמ רָמּומ ;לֵלֹוהְי םיָשְפְׂשְו לָלּוׁש 5

 רָּפִמ חַי םִנתיאולַלׁש םיִהְּכ ְךלֹמ :םֶהינְתֶמְּכ
 םיִכיִילַפ זב ךְוׁש :חָקִי םִקְז םעֶטְו םִגָמִאְַל הָפָׂש 1

 יי בי
 בי לעטיפאק

 טאָה דְנּוא ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טאָה בֹויִא דְנּוא 1
 םאָד טְנעֶז רֶהיִא ןיִראו ,תֶמֶאָּב 2 :טְגאָזעֶב
 הָמְכָח איִד טעוֶו ָּךייֵא טיִמ דְנּוא ,קְלאָפ
 -ךעֶפ ַא אֵזַא ְךיֹוא ּבאָה ְךיִא 2 :ןעֶּבְראַטְש

 טיִנ ןיִּב ְּךיִא ,רֶהיֵא איז ץְראַה גיִדְנעֶטְש
 םייוו רעוֶו דְנּוא ,רֶהיֵא איו ןעֶלאַפעֶג רֶהעֶמ
 ?עֶניִזאָד איִד איו ןעֶכאַז עֶכְלאָז טיִנ ןעֶד
 -ךעֶפ זיִא םאוָו רעֶנייֵא איז יֹוזַא ןיִּב ָךיִא 4
 טאָג ּוצ טְפּור סאוָו ,דְנייֵרְּפ ןייז ןּופ טאָּפִש

 םאו קיִדַצ רעֶד ,םֶהיֵא טְרעֶּפְשְנֶע רֶע דְנּוא
 רעֶד 2 :טְכאַלְרעֶפ זיִא גיִטְכיִרְפיֹוא זיִא

 טיִמ ןעֶׁשְטיִלְנּוצְסיֹוא טייֵרְּבעֶגְנָא זיִא םאוֶו
 טְמאָל עֶטעֶטְכַאְרעֶפ ַא איו זיִא םיִפ עֶנייֵז
 -עֶנ זיִא םאוָו םעֶד ןּופ ןעֶקְנאַדעֶג איִד ןיִא
 ןעֶמְלעֶצעֶג איִד 6 :(םֹולָׁש טאָה) טְליִמְׁש

 רוָאָל אֵצַֹו ךׁשְחִנִמ תולמע הָּלִנְמ :הָּפר םיִקיִפֲא ַחיְָמּו 2
 רָסֵמ :םֵחְִַ םִיוג חמש םֶדְּכְַיַוםִיֹונִל אְנְׂשִמ :תֶוְמְלַצ

 ּוׁשְשִמְי :?ְךְרָדראְל ּוהָחְּכ םִעְתִיו ץְרַאָה-ִע יֵׁשאָר בָל הכ
 :דוכׁשַּכ םַעְתמ רוָאראלְו ְךֶׁשֶח
 בי ני

 םֶכְתְעַרַּכ :הָל ןֵבָּתו יָא הָעְמָׁש ןעֵע הָתֲאָה לֹּכ קא 2
 יֵדַשלֶא יִנֲא םָלּוא !םֶּכִמ יֵכֹנָא לפֹנראְל יִנֲאדבגיִּתְעַדי 3
 2 רֵקׁש-ילְפט םֶּתִא םֶלּוְו ּוץָפְחֶא לַאלא ַחֵכֹהְו רכדֲא ו

 םֶכָ יִהְתּו שיחת ׁשֶרֲחַהןְייִמ :םֶכְלְּכ לֵלָא ָאְפֹר ה

 איִד דְנּוא .הָוְלַׁשְּב ןעֶנעֶז םִרעֶּביֹור איִד ןּופ
 ,טייֵהְרעֶכיִז ןיִא ןעֶנעֶד ןָא טאָג ןעיֶצייֵר םאוָו
 :ליִפ ְּךאָנ טְגְנעֶרְּב טאָג דְנעֶה םעֶמעֶו ןיִא
 אייֵז דְנּוא ,תֹומֵהְּב איִד ּוליִפַא ָּךאָד געֶרְפ 7
 לעֶגעֶפ איד דְנּוא ,ןעֶרְהעֶלעֶּב ְּךיִד ןעֶלעוֶו
 ּוצ םִע ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ
 ,דֶרֶע רעֶד ּוצ דעֶר רעֶדָא 8 :ןעֶנאָזְנָא ריד
 דְנּוא ,ןעֶרְהעֶלעֶּב ְּךיֹוא ְּךיִד טעוֶו איִז דְנּוא

 איִד עֶלַא ןּופ טיִנ ןעֶד םֶע טְסייוו רעוֶו 9 :ןעֶלְהעֶצְרעֶד ריִד ּוצ סֶע ןעֶלעוֶו םַי םעֶד ןּופ ׁשיִפ איִד
 זיִא דְנאַה עֶנייֵז ןיִא 10 ?טְכאַמעֶנ עֶניִזאָד סאָד טאָה ראַה םעֶד ןּופ דְנאַה איִד סאָד ,עֶניִזאָד
 טיִנ טּוהְמ 11 :שֶנעֶמ ןעֶכיִלְטיִא ןּופ ַחּור רעֶד דְנּוא ,ןעֶניִדעֶּבעֶל ןעֶכיִלְטיִא ןּופ ׁשֶפֶנ םאָר
 איד ְּךיִז ראַפ ןעֶכּוזְרעֶפ ןעֶמיֹוג רעֶד (טיִנ טּוהְט דְנּוא) ? רעֶטְרעֶזֶו איִד ןעֶבּורְּפ רֶעיֹוא סאָד
 :דְנאַטְׁשְרעֶפ ויִא געֶט עֶנְנאַל ןיִא דְנּוא ,הָמְכָח זיִא טייל עֶטְלַא איד ןעֶׁשיוִוְצ 12 ?זייַּפְש
 :דְנאַטְׁשְרעֶפ דְנּוא הָצֵע (ְּךיֹוא) זיִא םֶהיֵא אייֵּב ,טייֵהְקְראַטְׁש דנּוא הָמְכָח זיִא םֶהיֵא טיִמ 3
 טְסיִלְׁשְרעֶּפ רֶע ןעוֶו ןעֶרעוֶו טיֹוּבעֶנְּפיֹוא רעֶדיוִו טיִנ סֶע ןעֶק יֹוזַאטְכעֶרְּבּוצ רֶע ןעזֶו ,העֶז 4
 םִע דְנּוא ,רעֶסאַו איד ףיֹוא טְלאַה רֶע ,העָז 12 :ןעֶכאַמְפיֹוא טיִנ ןעֶמ ןעֶק יֹוזַא ׁשְנעֶמ ַא
 טיִמ16 :רֶרֶע איִדְועֶרְהעֶקְרעֶפ אייֵז דְנּוא סיֹורַא רעֶדיװ אייֵז טְקיִש רֶע דָנּוא ,ןעֶקּורְט טְרעֶו

 דְנּוא ְּךיִז טְריֵאְרעֶּפ סאוָו רעֶד טְרעֶהעֶנ םֶהיֵא ּוצ ,טייֵהְנּולְק דְנּוא טייֵהְקְראַטְׁש זיִא םֶהיֵא
 דְנּוא ,טְּביֹורעֶּב םיִרעֶּבעֶנ-הֶצֵע איִד קעוֶוַא טְרְהיִפ רֶע 17 :ןעֶריִאְרעֶפ טְכאַמ סאָו רעֶד
 דְניִּב רֶע דֶנּוא ,םיִכָלְמ עֶנעֶדְנּוּבעֶנ איִד ףיֹוא טְכאַמ רֶע 18 :ׁשיִראַנ רֶע טְכאַמ םיִטְפֹׁש איִד
 איִד דְנּוא ,טְּביֹורעֶּב םיִנֲהֹּכ איִד קעוֶזַא טְרְהיִפ רֶע 19 :ןעֶדְנעֶל עֶרייז ןַא לעֶטְראַג ַא ןָא
 ועֶטְּביֹולְנעֶּב איד ןּופ ןעֶּפיִל איִד קעוֶוַאּוליִּפַא טּוהְט רֶע 20 :ןעֶמיִרְקְרעֶּפ רֶע טּוהְטעֶקְראַטְׁש
 דְנאַש םיֹוא טְסיִנ רֶע 21 :עֶטְצֶלֶע איִד ןּופ דְנאַטְׁשְרעֶפ םעֶד קעֶוַא ְּךיֹוא טְמעֶ רֶע דֵנּוא

 רֶע 22 :ףאַלְש רֶע טְכאַמ עֶקְראַטְׁש איִד ןּופ לעֶטְראַנ םעֶד דְנּוא ,ןעֶטְׁשְריִפ איד ףיֹוא
 טְכיֵל םעֶד ּוצ םיֹורַא טְגְנעֶרְּב רֶע דְנּוא ,םיִנְרעֶטְסְניִפ רעֶד סיֹוא סיִנעֶפיִט איד טְקעֶלַּפְטְנַא
 דְנּוא רעֶקְלעֶפ איד םיֹורְנ טְכאַמ) רעֶדָא טְכייֵַהְרעֶד רֶע 23 :טיֹוט םעֶד ןּופ ןעֶטאָׁש םעֶד
 -ְהיִפְקעֶוַא אייֵז טְזאָל רֶע דְנּוא רעֶקְלעֶפ טייֵרְּפְׁשְרעֶפ רֶע ,ןעֶרעֶו ןעֶריֹולְרעֶפ אייֵז טְכאַמ
 ,דְנאַל םעֶד ןּופ קְלאָפ םעֶד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד ןּופ ץֶראַה סאָד קעוֶוַא טְמעֶנ רֶע 24 :ןעֶר
 םיִנָרעֶטְסְניִפ רעֶד ןיִא ןעֶּפאַט אייֵז 25 :געֶו ןייק זיִא סֶע ּואוְוַא ןְרעֶדְנאַַוְמּורַא אייֵזטְכאַמ דָנּוא
 :רֹוּכִׁש ַא איז יֹוזַא ןעֶריֵאְרעֶפ אייֵז טְכאַמ רֶע ,טֶכיֵל ןייק זיִא םֶע ּואוזַא

 בי לעטיפאק
 סֶע טאָה דְנּוא טְרעֶהעֶנ םִע טאָה רֶעיֹוא ןיימ ,ןעֶהעֶזעֶג גיֹוא ןייַמ טאָה סעֶלַא סאָד ,טֶהעֶז 1
 -אַפעֶנ רעֶניִרעֶדיִנ טיִנ ןיִּב ְּךיִא ;ְּךיֹוא ָּדיִא סייוו סאָד טְסייוֵו רֶהיֵא סאָוָו סאָד 2 :ןעֶנאַטְׁשְרעַפ
 ַא ְךיִא ּבאָה טאָנ טיִמ דְנּוא ,ןעֶניִטְכעֶמְלַא םעֶדּוצ ןעֶדעֶר לעְו ָךיִא ,תָמָאָּב 3 : רֶהיֵא איז ןעֶל
 ,ןעֶניִל םיֹוא ראָנְןעֶטְכאַרְט סאו עֶכְלאָז טְנעֶז רֶהיֵא רעֶּבָא + :ןעֶּבאָהּוצ ַחּוּכיזַא ןעֶנְנאַלְרעֶּפ
 ליִמְש ןעֶצְנאַג םיִא רֶהיֵא מָלאָ יאַוְלַה 2 :טיִנ ןעֶניֹוט סאָזָו םעֶריֹוטקאָד עֶלַא טְנעֶז רֶהיֵא דֵנּא

 הָחּוכְּת עֶנייֵּמ ְּךאָד טְרעֶה 6 :הָמְכָה ַא ְּךייַא ּוצ ןעֶזעֶועֶנ טְלאָו סאָד !ןעֶניּוְׁשעֶב
 דנוא
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 בויא

 ןּופ גְנּוניִייֵטְרעֶפ איִד טְמעֶנְרעֶפ דְנּוא
 ןעֶגעֶק ןעֶד רֶהיֵא טְלאָו 7 :ןעֶּפיִל עֶנייֵמ
 םֶהיֵא ןעֶנעֶק דְנּוא ? ןעֶדעֶר טְכעֶרְמּוא טאָג
 ןייז רֶהיֵא טְלאָה 8 ?ןעֶדעֶר טייֵקְׁשְלאַפ
 ָךייֵא רֶהיֵא טְלאוָו רעֶדָא ?ןעֶמעֶנְפיֹוא םיִנָּפ
 זַא טּונ ןעֶד םִע זיִא 9 ?ןעֶניִרְק טאָג ראַפ
 טְלאָװ רעֶדָא ?ןעֶׁשְראָפְסיֹוא ְּךייֵא לאָז רֶע

 ןעֶמ אי יֹוזַא ןעֶמעֶּפְׁש םֶהיֵא ןעֶגעֶק רֶהיֵא
 ְךייֵא טעדֶו רֶע 10 ?ׁשְנעֶמ ַא ןעֶגעֶק טעֶּמִׁש
 םיִא טעֶו רֶהיֵא ןעֶו ,ןעֶפאָרְטְׁשעֶּב םיוִועֶג
 לאָז 11 :ןייַז םיִנָּפ אֵׂשֹונ םעֶנעֶגְראָּבְרעֶפ

 !ןעֶקעֶרְׁשְרעֶדטייקְכיֹוהעֶנייַז טיְִןעֶדְךְייֵא
 ?ןעֶלאַפ ָּךייִא רעֶּביִא טְכְראַָפ עֶנייֵז דְנּוא
 ּוצ ןעֶכיִלְנעֶג זיִא םיִנעֶטְּבעֶדעֶג רֶעייַא 2
 עֶרייֵא רעֶדָאנ טייֵקְכיֹוה עֶרייַא דנּוא ,ׁשַא
 :םייַל ּוצ ןעֶכיִלְנעֶנ ןעֶנעֶז (םַרעֶּפְרעֶק
 ךיִא דְנּוא ,ריִמ ןּופ ליִטְׁש ְּךאָד טְגייוֵוְׁש 8
 -ךעֶּביִרַא ריִמ רעֶּביִא זאָל דְנּוא ,ןעֶדעֶר לעדֶו
 ָךיִא ּבעֶה סאוָוְראַפ 14 :ליוִװ םִע םאִז ןְהעֶנ
 דְנּוא ,ןייֵצ עֶנייֵמ ןיִא ׁשייֵלְפ ןייֵמ ףיֹוא

 !דְנעֶה עֶנייֵמ ןיִא ןעֶּבעֶל ןייֵמ גאָרְט
 לעֶויֹוזַא ןעֶטעֶמ ְךיִמ טעֶדֶו רֶע עֶׁשְטאָח 5
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 5 :ּוביׁשְקַה יֵתְפִׂש תֹברויִתְחכות אָנימִׁש ָמְכָחְל
 ?ןיֶאָׂשִּת יָה :הָיִמְר יהּבְַּת ולְ הָלוַע ְּרְבְַּת לֵאָלֲה
 9 לתָהְכ-מִא םֵּכְֶא רַקְַיִּכ בֹוטה :ןוביִרְּת לָאל-םא
 ים רֶתַּמַּב-סֲא םֶּכְתֶאֵחיִכי הכוה :ָֹב ולֲתָהְּת ׁשֹונֲאַב
 ונ ;םֶכיֵלֲע לַּפִי ֹוּדְחַפֹו םֶכְתֶא תֶעַבְּת ֹותַאָׂש אֵלֲה :ןיָאָשּת
 13 יִּנָּמִמ ּוׁשיִרֲהַה :םֶכיֵּבַ רֶמֹיּבְַל רֶפאייַלְׁשִמ םֶכיֵנְרִכְו
 4 יש יִרָׂשב אָׂשֶא ! הָמיִלֲע :הֶמ יֵלָע רבו יִנָא-הָרְּבַדֲאַו
 ומ -לֶא יֵכָרידןֵא .לתיֲא אל ינֵלְטקִי ןה :יִּפִכְּב םיׂשָא יִׁשְפַנְ
 18 או ףְָח ל אלי הָׁשיל ילראהנ יכֹוא ינְּפ

 8 = מע ביר אּוהיימ ;קָּצֶ י נָא יִתְי ּפׁשִמ
 כ ףיֶָּמִמ זַא יִדָּמִע שֵצּתילַא םַתְשיִּדַא :עוֶאוׁשיִרַהַא הָתִע
 נו :ִּנֲַַבְת--לַא ֶחְמִאְו קחדה יִלְצַמ ֵּּפִּב : רֶתְמָא אל
 3 תרֹונַֹע יִל הָּמַּכ :יִנָביִׁשַהְו רֵּבַדֲא וִא הָנֶָא יִכֹנָאְו אָרְקּו
 01 ריִּתְסִת ךנְפ--הָּמִל :יִנְעיִרה ימאַָּת יִָׁשַּפ תואְמַתו
 תכ ׁשֶבָי ש ׁשְקיתֶאְו ץיִרעַת ףּדִ הָלָעָה :ךֶל בִיואל יִנבְׁשִחַתְו
 96 +יִרּוענ תע ינָׁשירוְתְו תורִמ יֵלָע בּתְכִתיְּכ :ףרֶרּת
 עד יכָנַב יִשְרׁשלַע ָתחְָא-לּכ רמְׁשתָויִלנַר! רֵמַּ םֵׂשָתְו
 8 :ׁשֶע ולָכֶא דֶנבּכ הָלְבי בֵקְרִּכ אּוהְו :הּקַחְתּת

 ר 0
 9 א לָּמִיַו אי ץיִצְּכ :וָנְר-עַבׂשּו םיִמָי רַצְק הָּׁשִא דולְי םָדָא
  ִתֹאו ךני ָּתְהַקְּפ הָחלע-ףַא :דמ אְֵו לֵאּכ חָרְו
 4 :דָהָא אֵל = רֹוהְמ ןְּתיייֵמ :ְךֶּמִע טָּפְׁשִמְב איִבָה
 ה אָלְו ָתיִׂשָע מח ְךֶתִא ויִשְדָחרַּפִסִמ ויָמָי |םיִצּורֲחימַא
 ? ִּכ גוָמי ריִכָׂשְּכ הָצר-דַע לְָּחַו ָלְעִמ הָעׁש :רֶבֵעַי
 :לּדחָת אָלֹוּתְקַנז ףיִלֲחַי וע תַרְּכַי-םא הָוַּת ץֵצָל ׁשי

 ְךיִא רעֶּבָא ,ןעֶפאָה םֶהיֵא ּוצ ְּךאָד ְּךיִא
 םיִנָּפ ןייַז ראָפ ןעֶנעֶו עֶנייֵמ לעװ

 םֶהיֵא ראָפ טיִנ טעוֶו ּףנָח ןייק ןיִראוָו ,ףֶליִה עֶנייֵמ ןייֵז ָּךיֹוא לאָז רֶע 16 :ןעֶניִטְראַפְטְּכעֶר
 ןיִא ןְהעֶגְנייַרַא גְנּורעֶלְקְרעֶד עֶנייֵמ זאָל דְנּוא ,דעֶר עֶנייַמ ּוצ טּוג ְּךאָד טְרעֶה 17 :ןעֶמּוק
 -עֶב לעדְז ָּךיִא זַא םייוו ָּךיִא ,טָּפְׁשִמ טייֵרְּבעֶנְנָא ּבאָה ְּךיִא ;ְּךאָד טְהעֶז 18 :ןעֶרֶעיֹּוא עֶרייֵא
 דְנּוצַא ןיִראָו ?ןעֶניִרְק ריִמ טיִמ ְּךיִז ליוו סאו רעֶד זיִא רעוֶו 19 :ןעֶרעוֶו טְניִטְראַפְטְּכעֶר
 ּוצ ןעֶכאַז אייוַוְצ טיִנ אֹּוהְט ראָנ 20 :ןְהעֶנְרעֶפ ְּךיִא לעֶז יֹוזַא ןעֶנייוַוְׁש ליִטְׁש לעדֶז ָּךיִא ןעוֶו
 ןּופ דְנאַה עֶנייֵד רעֶטייוֵוְרעֶד 21 :ןעֶטְלאַהעֶּב ריִד ראַפ טיִנ ְּךיִמ ְּךיִא לעוֶו לאָמְסְנעֶד ,ריִמ
 לעזז ְךיִא דְנּוא ,ףּור ְּךאָנְרעֶד 22 :ןעֶקעֶרְׁשְרעֶד טְכְראָפ עֶנייֵד םיִנ ְךיִמ זאָל דָנּוא ,ריִמ
 עֶנייֵמ ןעֶנעֶז ליפ איו 23 :ןְרעֶּפְטְנִע ריִמ טְסעֶו אּוד דְנּוא ןעֶדעֶר לעדֶז ְּךיִא רעֶדָא ,ןְרעֶּפְטְנֶע
 :דֶניִז עֶנייַמ דְנּוא םיִעְׁשִּפ עֶנייֵמ ןעֶסיוו ְךיִמ זאָל ,דֶניִז עֶנייַמ דְנּוא ןעֶטיִו קְניִטְכעֶרעֶגְמּוא

 :ריִד ּוצ דְנייַפ ַא ראַּפ ְּךיִמ טְסְנעֶכעֶר דְנּוא ,םיִנָּפ ןייַד אּוד טְסְגְראָּבְרעֶּפ םאוָוְראַפ 4
 טְסְליוו דְנּוא ,(דְניוו םעֶד ןּופ) ןעֶּביִרְטְרעֶּפ זיִא סאו טאַלְּב ַא ןעֶכעֶרְּבּוצ ןעֶד אוד טְסְליִװ 8
 ןעֶנעֶק ןעֶכאַז עֶרעֶטיִּב טְסְּבייֵרְׁש אּוד ןיִראָו 26 ?יֹורְטִׁש סעֶנעֶקּורְטְרעֶפ ןעֶנאַיְּכאָנ אוד
 עֶנייֵמ טְסּוהְמ אוד דְנּוא 27 :דְנעֶנּוי עֶנייַמ ןּופ דְניִז איד ןיִנשִרַי ָּךיִמ טְסְכאַמ אזד דְנּוא ,רימ
 ףיֹוא ןעֶכייֵצ ַא טְסְּכאַמ אּוד דְנּוא ,ןעֶגעֶמְׁש עֶנייֵמ עֶלַא טְסְטיִה אּוד דָנּוא ,ץאָלְק א ןיִא םיִּפ
 יֹוזַא ְךאַז עֶטְליֹופְרעֶפ ַא איו טְליֹופְרעֶפ טְרעוֶו רֶע רעֶּבָא 28 :םיִפ עֶנייֵמ ןּופ טיִרְט איִד
 :ףיֹוא ןעֶסעֶרְפ (טאָמ איִד) ּבְליִמ איִד סאו דייַלְק ַא איוִו

 די לעטיפאק
 זָבֹר ןּופ טאַז זיִא דְנּוא ,געֶמ גיִנעֶו ןּופ ראָנ זיִא ,איֹורְפ ַא ןּופ ןעֶדיֹוּבעֶג זיִא סאו ׁשְנֹעֶמ ַא 1
 טְפיֹולְּטְנַא רֶע דְנּוא ,טְקְלעוֶוְרעֶּפטְרעֶו דְנּוא םּולְּב ַאאיװ יֹוזַא ףיֹואטְהעֶנ רֶע 2 .(לאַזְּביִרשנ
 טְכאַמעֶגְפיֹוא אּוד טְסאָה עֶבְלאָזַא ףיֹוא ּוליִפַאפ :ןְהעֶמְׁשעֶּב טיִנ טְּבייֵלְּב דָנֹוא ,ןָטֵׁש ַא איו
 ַא ןעֶד ןעֶק רעדֶו 4 :ריִד טיִמ טָּפְׁשִמ ןיִא טְגְנעֶרְּבעֶג אוד טְסאָה ְּךיִמ רעֶּבָא ,ןעֶניֹוא עֶנייד
 -עַּב ןעֶנעֶז געט עֶנייַז ןעוֶו 8 : רעֶנייַא לאָמַא טינ ,םעֶנייֵרְמּוא ןייֵא ןּופ ןעֶנְנעֶרְּבְסיֹורַא םעֶנייֵר
 .ץעֶזעֶב ַא טְבאַמעֶג טְסאָה אּוד ,טְלְהעֶצעֶג ריִד אייַּב םיִׁשָדָח עֶנייֵז ָךיֹוא ןעֶנעֶז יֹוזַא ,טְמיִטִׁש
 ןעֶטיִמְרעֶפ ןייַז רֶע זאָל דְנּוא םֶהיֵא ןּופ קעוֶוַא קוק 6 :ןעֶרְהאַפְרעֶּביִא טיִנ םִע ןעֶק רֶע דְנּוא
 זיִא םיֹוּב ַא ּוצ ןיִראָו 7 :(םֹוי רַכְׂשנ רעֶטייֵּבְרַא נאָמ ַא איו יֹוזַא ,ןעֶלעוֶו ןייֵלַא טעדֶו רֶע זיִּב
 ןעֶסְקאַוְסיֹוא ְּךאָד רֶע טּוהְמ ןעֶטיִנְשעֶנְּפָא זיִא רֶע עֶׁשְטאָה ,בִנּונְפאָה ַא ןעֶדְנאַהְרעֶפ ְּךאָנ
 ןעֶרעוֶו לעֶצְרּואוָו עֶנייֵז ןעזֶו ּוליִּפַא דְנּוא 8 :ןעֶרעֶהְפיֹוא טיִנ עֶלעֶו ןעֶנייוֵוְצ עֶנְנּוי עֶנייֵז דְנּוא
 רעֶסאַזו ןּופ ַחיִר םעֶד ְךְרּוד ְּךאָד 9 :טֶּבְראַטְׁש ןּופְרעֶד םאַטְׁש רעֶד דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ןיִא טְלַא

 טוהמ

 5 םבִימ ַחיֵרֹמ :וִענ תוִמָי רֶּפֶַבּו ָׁשרֶׁש ץרָאְב ןיִקזידמַא
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 טְכאַמ דְנּוא ןעֶהיִלְּב רעֶדיִו רֶע שּוהְּט  ַעֵנַו ׁשֵלֲחַה תימְי רבו :עַמָניֹמְּכ רֶצָק השחר
 ;םיֹוּב רעֶטְצְנאַלְפעֶג ַא איו יֹוזַא ןעֶגייוֵוְצ ׁשיאו :ׁשֵבָיו בי רֶהָנ םָעיִעְג םימ לְוָא :יֵאְ) םֶדָא :
 טְּבְראַטְׁש רֶע ןעוֶו ,שְנעֶמ א רעֶּבָא 0 יא א א == קלערט םק יב :
 ׁשְנעֶּמ ַא ןעוֶו דְנּוא ,טְפאַלְׁשְרעֶפ רֶע טְרעוֶו ָכ הְָהרֶבנ תומידמא זית קיל -. 6 :

 איד אי יֹוזַא 11 4 רֶע זיִא ּואְוַא ,טְהעֶגְרעֶפ = נא יִכא ארקּת :יִתְמלֲח אויג לקיא בצד
 איוז דְנֹוא ,םַי םעֶד ןּופ סיֹורַא ןעֶהעֶג רעֶסאַוַו רֹמְׁשֹת אֵל רופְפת יִרָעַנ הָּתַיִכ ףֶסֶּכִת ְּךידָי

 ;טְנעֶקיִרְטְרעֶּפ דְנּוא בּורָח טְרעזְו ָךייֵט רעֶד םֶלואְו :יִ-לַע לֹפּטִתַיְׁשִּפ רָרְִּב םֶתָח :יִתאָּטַחילַ ;;
 דְנּוא רעֶדיִנֲא שְנעֶמ רעֶד ְךיִז טְנעֶל יֹוזַא 2 םימ יקָחָשו  םִנְבֶא :מקמַמ קָּתְִ רוצו לִי לָפנירה ו
 -יִה איד זיִּב ,ףיֹוא רֶהעֶמ טיִנ טְהעֶטְׁש רֶע - וי יה יהיה טא תקִתְ א עי סיְטְשִּת כ

 טיִנ ןעֶלעוֶו אייֵז ,רֶהעֶמ טיִג ןעֶנעֶז לעֶמ ראי שמה חל יו א ימ ודְּבְכי :והָחלַׁשְּתַו וִלְפ הָ ודיו 5

 א"י

 וׁשְפנְו בַאְכִי זִלָע ורָשְּב ְּךַא ;ומָל יבידאָלְו = עֶדִי 2
 טיִנ ְּךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶבאַַוְפיֹוא :לֶבאֵת לָ

 יאֵוְלַה 13 :ףאָלְׁש רֶעייֵז ןּופ ןעֶקעוֶוְרעֶד ימ יא טיר
 םעֶד ןיִא ןעֶטְלאַהעֶּב ְּךיִמ אּוד טְסְלאָו  ַחָה-תעַד הָעֵע םֶכָחָה :רַמאֹּו יִלְמיֵּתַה ןפיֵלֵא ןעו * 3

 ןעְֶלאַהּ מאוד טְסְלאו יא ,לֹואָׁש ר? ס"מ ארּ חכה זיק אלי
 ְרְעֶעְֶקעֶצ יז טאָ ןְראָ ייד זִּב 8 יי

 טְמיִטְׁשעֶּב טייֵצ ַא ריִמ טְסְלאוָו אּוד דְנּוא יי י םֶרָא יא ברי דימשוינַאראלװ ז
 ַא ןעוֶו רעֶּבָא 14 !ןעֶקְנעֶדעֶג ריִמ ןַא דְנּוא ;הָמְכָח לאה נו עַמְׁשִּת הלא דְבַ :ָתָלָלוח תעְבִנ 8
 גיִדעֶּבעֶל רעֶדיוִו רֶע טעוֶו טְּבְראַטְׁש ׁשְנעֶֶמ דג בׂשיטִג :אוה ּטְמעראלְו ןיִבָת עַרנ אֵלְו ָקְעַהַמ ?
 ןּופ געֶמ עֶלַא ןעֶפאָה לעוֶו ָּךיִא ?ןעֶרעוֶו ?ףיִמּוְנִת ּךֶמֶמ טֵעְמִח :םיִמָי ְךיִבָאְמ ריִבַּכּונָּב ׁשיִׁשָי וו

 -נָאטעדֶו גְנּוטייֵּבְרעֶפעֶנייֵמזיִּב טייֵצ עֶנייֵמ 77 = לך ְךֶמ טֵאָל רָּפֶרְו לַא
 טעװףוארנואדעפורטמעאגד18 :ןעֶמוק "פיס !ןלס ךפמ תאֵו ךתה לַאלַא בׁשֲחיק

 ָד ָךיִא דְנּוא ןעֶפ = ןעֶמּוו ימי אֵל ׁשרקְב ןה ;הָׁשֹא דולי קד יִכְו הָכְיב וט

 איד ּוצ ןעֶטְסּולְג טְסעוֶו אּוד ןרעֶּפְטְנִע ריד  הָתׂששיִא יש בע ףא נב טל םוכָ|
 דְנּוצַא ןיִראוָו 16 :דְנעֶה עֶנייֵד ןּופ םיִׂשֲעַמ  .רָׁשֲא :הָרָפִסֲאְו יתיוהיהְחיִלדעַמׁש הַא :הָליע םימכ

 טיִנ אּודטְסּוהְט !טיִרְט עֶנייֵמ אּוד טְסְלְהעֶצ
 דְנּוא ,לעֶרְניִּב ַא ןיִא ּתֶמְתַחְרעֶפ ןעֶנעֶז רֶניִז עֶנייַמ 17 !דֶניִז עֶנייֵמ רעֶּביִא (ןעֶכאַַ) ןעֶטיִה
 טְרעֶו טְלאַפ סאו נְראַּב רעֶד ,תֶמָאָּב 18 :טייקְניִטְכעֶרעֶנְמּוא עֶנייֵמ ןעֶמאַזּוצ טְסייֵנ אּוד
 רעֶמאוַו סאָד 19 :טָרָא ןייַז ןּופ טְקירעֶנְקעֶוַאטְרעוֶו יִטׁש-ןעֶולעֶפרער דְנּוא ,טְקְלעוֶוְרעֶפ
 אוד דְנּוא ,רֶרֶע רעֶד ןּופ ּביֹוטְׁש םעֶד ןעֶׁשאַוְקעוֶוַא טְסּוהְמ אּוד ,רעֶנייֵטְׁש איד טְצייֵלְפְרעֶפ
 ןעֶגיִטְלעוֶוְרעֶּביִא םֶהיֵא טְסּוהְט אּוד 20 :שְֶנעֶמ םעֶד ןּופ גְנּונְּפאָה איד ןעֶריִלְרעֶפ טְסְכאַמ
 םֶהיֵאטְסְקיִׁש אּוד דְנּוא ,ןְרעֶדְנֶעְרעֶפ םיִנָּפ ןייַז טְסּוהְט אּוד ,קעוֶוַא טְהעֶנ רֶע דֶנּוא ,גיִּבִע ףיוא
 ןעֶרעוֶו אייֵז דֶנּוא ,טיִנ םֶע םייַו רֶע דְנּוא ןעֶטְלאַהעֶג רֹובָּכִּב ןעֶרעוֶו ןְהיִז עֶנייַז 21 :קעוֶוַא
 ןיילַא םֶהיֵא ףיֹוא ׁשייֵלְפ ןייַז רעֶּבָא 22 :אייֵז ןּופ טיִנְראָג טְהעֶטְׁשְרעֶפ רֶע דְנּוא טְרעֶדיִנְרעֶד
 :ןְרֶעיֹורְט 7 רעֶּביִא זּומ ׁשפָנ ןייַז דְנּוא ,ןעֶצְרעֶמְׁש טאָה

 ומ לעטיפאק
 טיִמ ןְרעֶפְטְנֶע םָכָח רעֶד ןעֶד לאָז 2 :טְנאָזעֶג דְנּוא ,טְרעֶפְטְנֶעעֶג טאָה יִנָמיֵּתַה זַפיֵלָא דְנּוא 1
 ?דניוִו-חַרְזִמ םעֶד טיִמ ְּךיֹוּב ןייַז ןעֶליִפְנָא דְנּוא ,(טייֵקְׁשיִראַנ רעֶדָאנ דְניִז ןּופטְּפאַׁשְנעֶסיוִז ַא
 סאוָו טיִמ רעֶטְרעֶו עֶכְלאָז טיִמ דְנּוא ?טיִנ ןעֶניֹוט סאָָו רעֶטְרעֶו טיִמ ןעֶפאָרְטְׁש רֶע לאָז
 טְסּוהמ אּוד דְנּוא ,טְבְראָפ איִדטְסְרעֶטְׁשּוצ ןיילַא אּוד ,אֹוי 4 ?ןעֶרעֶזזְןעֶפְלאָהעֶנ טיַנ ןעֶק סֶע
 רֶניִז עֶנייִד ןעֶדעֶרּוצְסיֹוא ְּךיִד טְנְרעֶל ליֹומ ןייד ןיִראַז 5 :טאָג ראָפ טעֶּבעֶג סאָד ןְרעֶניִמ
 טְגיִדְלּשעֶּב ליֹומ ןעֶנייֵא ןייַד 6 :גְנּוצ א ַא טְלְהעְֶרעֶדְסיֹוא ריִד טְסאָה אּוד דְנּוא
 רעֶד ןעֶד אּוד טְזיִּב 7 :ריִד ןעֶנעֶק ןְרעֶפְטְנַע ןעַּפיִל עֶנייַד ּוליִפַא דָנּוא ;ָךיִא טיִנ רעֶּבַא ךיִד
 איד רעֶדייֵא ןעֶראוָועֶנ ןעֶריֹוּבעֶנ ןעֶדאּודטְזיִּב רעֶדָא ?ןעֶריֹוּבעֶנ זיִא = שְנעֶמ רעֶטשרע
 טְזאָלעֶנ ריַדּוצ אּודּטְסאָה רעֶדָא ? טאָ ןּופ רֹוס םעֶדטְרעֶהעֶנ ןעֶד אּודטְסאָה 8 :גְרעֶּב עָכיֹוה
 סֶע דְנּוא אּודטְסְהעֶטְׁשְרעֶפסאָו ?ןעֶסיוִו טיִנ ריַמ סאָד אּודטְסייַוסאָח 9 !הָמָָחעיִרפּורַא
 רעֶטְלֶע ליִפ טייֵלעֶטְלַא רֶהעָז דְנּוא ַעיֹורְג םֶנּוא ןעֶׁשיִוְצ ןעֶנעֶז ְךיֹוא 10 ?םֶנּוא אייַּב טיִנ זיִא
 רעֶדָא ? רידטימ :יִנעוֶוּוצ טאָג ןּופ ןעֶנְנּוטְסעֶרְט איֵד ןעֶד ןעֶנעֶז 11 :רעֶטאָפ ןייַד איז נעט ןיִא
 סאוָוְראַפ דְנּוא ?קעוֶוַא ץְראַה ןייַדְּדיִד טְמעֶנסאָוְראַפ 12 ?ריִד טיִמ טְראַו עֶכיִז םאָד זיִא
 עֶכְלאָזַא טְזאָל דְנּוא .ַחּור ןייד טאָג ּוצ קירּוצ טְסְרְהעֶק אּוד סאָד13 :ןעֶניֹוא עֶנייד ןעֶקְניוִו
 איו רעֶדָא ? ןייַר ןייַז לאָז רע זַא ׁשְנעֶמ רעֶד זיַא סאָָו 14 :ליֹומ ןייַד ןּופ ןְהעֶנְסיֹורַא עַטְרעֶדַד
 טיִנ ּוליִפַא טְּביֹולְנ רֶע ,העָז 15 +ןייַז טְכעֶרעֶנ הָׁשַא עֶנייֵא ןּופ ןעֶריֹוּבעֶנ זיִא םאֵז רעֶד ןעַק
 :ןעֶניֹוא עֶנייַז ןיא ןייַר לאָמַא טיִנ ןעֶנעֶד לעֶמיִה איד = (םיִכָלְמְ) עֶנ יי עֶנייֵז ןיִא
 טְקָניִרְט םִאָח שְנעֶמ רעֶד ,רעֶנייַרְמּוא דְנּוא רעֶניִדְרעֶזְוִמּואָרעֶפ רעֶד ןֵּבִׁש לָּכַב 6
 הצ ָךיִּמ רעֶה ןעֶזייֵו ריִד לעֶז ְּךיִא 17 :רעֶסאַװ איִח יֹוזַא טייֵקְניִטְכעֶרעֶנְמּוא
 םאָו סאָד 18 :ןעֶלְהעֶצְרעֶד ָּךיִא לעוֶו סאָד ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא סאָו סאָד ןיִראָו
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 19 היְִּתנ םֶּדַבַל םֶהָל :םֶתֹובַאמ ּודֲחְּכ אָלְו ּודְנַי םִמְכָה םיִנסֶע ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶנאָז םיִמָּכַח איִד

 כ לֵקֹוחְתמ או עֶׁשֶרימילְּכ ּםכֹותְּב ר רֵבָעיאלְו ץֶרֶאָה - ּוצ זַא 19 :ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵז ןּופ ןעֶטיִמְרעֶפ
 גג םֹולָׁשַּבוָיְנאְּ םיִדָחְּפ-לוק :ץיִרָעָל לפ םִנְׁש רפ5= -אוװעג ןעֶּבע נענ דנאל סאד זיא ןייֵלַא אייז

 2 וה רו ךֶׁשְחּנִמ בוש ןיִמֲאי--אל נינָאובי דרוש 2 א לא עו 1 א יג
 23 ודָיִּב וכניֵּב | עֶדִי יַא םֶחּלַל אּוה דַֹל ?םֶרָחייֵלָא דן ֶּ = ולא רפ סיי יין
 24 ריִמעוּףֶלַמְּכ ּוהפְתִמ הָקוצִמּו רצ ּוהְחְעַבְ :ךֵׁשְחדבְו עֶלַאטרעֶו עֶׁשָר רעֶד 20 :ןעֶגְנאַגעֶגְכְרּוד
 הָכ ץּורָי זרֶּבנְתִי יש: וָי לָא-לֶא הָעְניִּ :רודיִּכַל איד ןּופ לאָצ איִד דְנּוא ,טְלְהעֶוְקעֶג גאָט
 : וּבלָחְּב וָנָפ הָּפְכְּכ :ונְמ יִּכִ יּֿבֵַב ראוצְּב וָלֵא -ְךאַטְׁש םעֶד ןּופ ןעֶטְלאַהעֶּב ןעֶנעֶז ןעֶרְהאָי
 28 ןשםיִּתָּב תֹודָחְכִנ םיִרָע ו ןְֵּׁשַּ ;לֶסֶכייִלֲע הָמיִ שעיו עֶרייֵז ןיִא זיִא טְכְראָפ ןּופ לֹוק ַא 21 :ןעֶק
 29 אלו רַׁשְייאְל ;םיְִַל ְּּתעְתִה רֶׁשֲא ומָל ובָׁשידאל ןעֶמּוק םֹולָׁש טאָה רֶע ןעֶז ּוליִּפַא ,ןעֶריֹוא

 םיִנ טְּביֹולְג רֶע 22 :םֶרעֶּביֹור םֶהיֵא רעֶּביִא
 לּדָׁשחיּמ |רמייאָל :םֶלִמ ץְרָאל האלו וָליח םִקָ

 -ָסְניִפ רעֶד ןּופ ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ טעוֶו רֶע זַא
 שב ןמָאיילַא :ויפ חיֵרְּב רוס תֶבֶהְלַׁש ֵׁיְּת וּתקִי

 םעֶד ּוצ טייֵרְּבעֶּנְנָא זיִא רֶע דְנּוא ,םיִנְרעֶט
 5 ֹותָּפִכְו אָלַּמִּת ומֹויאלְּב ;ֹוָתְרּוְמִה הְָהִּת אָוְׂשייּכ הָנִתנ

 ְךאָנ םורַא טְרעֶדְנאַה רֶע 28 :דְרעוֶוְׁש
 סייוֵו רֶע ? םֶע זיִא ּואוְוַא טְגאָז דְנּוא טיֹורְּב

 :3 -ֵּכ גוָתְצנ תּל מב ןפנּכ םַמְחַי ּהָנְנעַ אֵל
 תל למָהָהָה רְֵׂש-להֶא הָלְֶא שאד ףנָה דע

 -עֶבְנָא זיִא םיִנְרעֶטְסְניִפ ןופ באָט רעֶד זַא

 דְנּוא הָרֵצ איִד 24 :דְנאַה עֶנייֵז אייַּב טייֵרְּב

 :הָמְרּמ ןיִכֶּת םָנְמִבּוןוא רֵלָיְו
 ומ וט

 2 א ייֵלָמָע יָמֲחַנְמ תֹוַָּר הֶּלֲאְכ יִּתְעַמָׁש :רַמאֹּיַו בֹויִא ןעיו

 אייז ,ןעֶקעֶרְׁשְרעֶד םֶהיֵא טעֶו טְּפאַׁשְגִנֶע
 ָךֶלֶמ ַא איו יֹוזַא ןְלעֶגְניִרְמּורַא םֶהיֵא ןעֶלעֶו
 ןיִראָָו 29 :ןעֶנעֶרְּבְרעֶּפ םּוצטייֵרְּבעֶגְנָא זיִא

 ג יִׁשְפַנ תַחַּת םֶכְׁשִפַנ ׁשָי ֹּל הָרּבֹדֲא םֶכְּכ יֵכנָא ו םנ
 :יִשאֹר ָמִּב םפילפ הָעיִנָאְ םיִלִמְּב םֶכלָע הָריִּבִחַא
 ה -אָל הָרּברֲא-מִא :ֶֶׂחַי יֵתְפִׂש דִי יפומְּב םֶכְִּמאֲא
 7 ינאֵלְה הָּתעיּדִא :ךלֲהָי ינִמיהַמ םֶלְְּחַאו יִבְֵּכ שי
 8 שֲחַּכ יב םֶקָו הָיָה ךעֶל יִגמְמִקִּתַנ ';יְרֶע-לּכ ָתוִּׁשֲה
 פ וייֵרָצ ויָּנׁשְּב ' קמָח ינְמְמְׂשַו ףַרָמ וִפַא והָנִעַי יֵנָפְּב
 : יֵחְל וכד הָּפְרָחְּב םֶהיֵפְּב ו יֵלָע ורֲעַּפ ;יל ויניֵע ׁשְמִלִי
 וג םיִעָשְריִדי-לְַו ליע לָא לָא ִנְינִי ?ןאְִמְתִי ל יֵלָע דַחִי

 א כד

 3 :ודָנעַה יִּכ ןְציִרְמיהַמ וִא ַחוָ"יִרְבִדְל קד :םֶכָּלִּכ

 וצ דְנאַה עֶנייֵז טְקעֶרְמְׁשעֶגְסיֹוא טאָה ּרֶע

 ןעֶנעֶק טְקְראַטְׁשעֶג ְךיִז טאָה דְנּוא ,טאָב
 םֶהיֵא ןעֶגעֶק זיִא רֶע 6 ;ןעֶגיִטְכעֶמְּלַא םעֶד
 טיִמ ,זְלאַה (ןעֶצְלאָמְׁש) ַא טימ ןעֶפאָלעֶג
 -אָו 27 :רעֶצְנאַּפ ןייַז ןּופ ןעֶמייֵז עֶקיִד איִד

 ףיֹוא טעֶפ סעֶקיִד טְכאַמעֶג טאָה רֶע דָנּוא ,טעֶפ ןייַז טיִמ טְקעֶדעֶּב םיִנָּפ ןייֵז טאָה רֶע ןיִר
 סאוָו רעֶזייַה ןיִא דְנּוא ,טעֶטְׁש עֶּטְסיוִוְרעֶּפ ןיִא טְניֹואוְועֶג טאָה רֶע דנּוא 28 :ןעֶקְנאַלְפ עֶנייֵז
 םעוֶו רֶע 29 :ןעֶפיֹוהְנייֵמְׁש ּוצ טייֵרְּבעֶגְנָא ןעֶנעֶז סאָָו דְנּוא ,ןעֶניֹואוְו אייז ןיִא טּוהְט רעֶנייֵק
 טיִנ ְךיֹוא לאָז םִע דְנּוא ,ןעֶּבאָה טיִנ םזיק ןייק טעו ןעֶנעֶמְרעֶּפ ןייז דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ּךייֵר טיִנ
 ןעֶרעֶזְו ןּוהּטעֶנְּפָא טיִנ לאָז רֶע 80 :דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶרעוֶו טייֵרְּבעֶגְסיֹוא טייֵהְלּופ עֶרייַז ןּופ
 ָךיֹוה םעֶד ְּךֶרּוד דְנּוא ,ןעֶנייוֵוְצ עֶנייֵז ןעֶנעֶקיִרְטְרעֶפ לאָז םאֵלִפ איִד ,םיִנְרעֶטְסְניִפ רעֶד ןּופ
 ןיִא ןעֶּביֹולְג טיִנ טְריִאְרעֶפ זיִא סאוָו רעֶד זאָל 21 :ןעֶרעֶו ןּוהְמעֶנְּפָא רֶע לאָז ליֹומ ןייַז ןּופ
 עֶנייֵז ןעֶליִּפְרעֶד טיִנטעוֶו רֶע 82 :ןייֵז גְנֹולאָצעֶּב עֶנייַז טעוֶו טייֵקְׁשְלאַפ ןיִראָוְו ,טייֵקְשְלאַפ
 -יֹורַמעֶגיִטייֵצְמּוא עֶנייֵז ןְלעֶקאָׁשְּפָא טעוֶו רֶע 23 :ןירָנ ןייַז טיִנ טעֶו גייווַצ עֶנייֵז דְנּוא ,געֶמ
 רעֶדאיויוזַא גְנּוהיִלְּב עֶנייֵז ןעֶפְראוַוְּפָא טעֶו רֶע דְנּוא ,קאָטְשְנייוז ַא איז יֹוזַא (תֹוריֵּפ) ןעֶּב
 ַא דְנּוא ,רעֶדְניִק ןֶהָא ןייַז ןעֶלאָז םֶרעֶלְכייֵה איִד ןּופ הָדֵע איִד ןיִראָו 24 :םיֹוּבְטְרעֶּבְלִהֶע
 גיִדְנעֶגאָרְמ ןעֶנעֶז אייז 32 :דַחֹׂש ןעֶמעֶנ סאוָו איִד ןּופ ןעֶטְלעֶצעֶג איִד ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ טעֶו רֶעייֵפ
 :םייֵקְׁשְלאַפ ןָא טעֶטייֵרעֶּב ְּךיֹוּב רֶעייֵז דְנּוא ,טְכעֶרְמּוא ןעֶניוִועֶג דְנּוא ,טייֵקְגיִריִמ מיִמ

 זמ לעטיפאק
 איויֹוזַא רעֶטְרעוֶו עֶליִפטְרעֶהעֶגּבאָהְּדיִא 2 :טְנאָזעֶג דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג טאָה בֹויִא דְנּוא 1
 ּוצ דֶנֶע ןייֵא אָד ןעֶד זיִא 8 :רעֶטְסעֶרְט (עֶטְכעֶרְמּואנ עֶניִדיִמ עֶלַא טְנעֶז רֶהיֵא ,עֶניִזאָד איִד
 ןעֶדעֶרְךיֹוא ןעֶק ְּךיִא 1 ?טְסְרעֶפְטְנֶע אּוד זַא ןָא ְּךיִד סֶע טְצייֵר םאוָו רעֶדָא ?רעֶטְרעוֶו-דְניוװ
 טְלאָוו יֹוזַא ;ׁשֵפָנ ןייֵמ ןּופ לעֶטְׁש רעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג טְלאוָו ׁשֵפָנ רֶעייֵא ןעדֶו ,רֶהיֵא איז יֹוזַא

 :ןְלעֶקאָׁשּפאָק ןייֵמ טיִמ ְךייַא רעֶּביִא דְנּוא ,ןעֶדעֶר ָךייא רעֶּביִא רעֶטְרעוֶו טְנעֶקעֶג ְּךיֹוא ְךיִא
 טְלאָזו ןעֶּפיִל עֶנייֵמ ןּופ ןעֶנאַלְק םאָד דְנּוא ,ליֹומ ןייֵמ טיִמ טְקְראַטְׁשעֶג ְךייַא טְלאָז ּךיִא 5

 ְךיִא ןעוֶו דְנּוא ,טְליִטְׁשעֶג טיִנְרעֶמְׁש ןיימ טְרעֶז ְּךאָד דער ְּךיִא עֶׁשְטאָח 6 :טְליִטְׁשעֶנ ָּךיִמ
 אוד ,טְכאַמעֶג דיִמ ְּךיִמ רֶע טאָה רֶנּוצַא רעֶּבָא 7 ?ריִמ ראַפ טְהעֶנ סאו ןעֶדייֵמְרעֶפ לעוֶו
 ןעֶּפְמּורְׁשעֶגְנייֵא ְךיִמ טְסאָה אוד דְנּוא 8 :בָנּולְמאַזְנייֵא עֶצְנאַג עֶנייֵמ טְכאַמעֶג טְסיוִו טְסאָה
 טייֵקְרעֶנאָמ עֶנייֵמ דְנּוא ,ריִמ ןעֶגעֶק תּודְע ןַא ןעֶראַועֶג זיִא םִע סאָד ,(טְקְלעוֶוְרעֶּפ רעֶדָא)
 טאָה ןְראָצ ןייז 9 :טְנאָזעֶג תּודִע םיִנָּפ ןייֵמ ןעֶנעֶק טאָה דְנּוא ןעֶנאַטְשעֶגְפיֹוא ריִמ ןעֶנעֶק זיִא

 ןיימ ,ןייֵצ איִד טיִמטְציִרְקעֶנ ריִמָףיֹוא טאָה רֶע ,טאַהעֶנ דְנייֵפְּךיִמטאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶסיִרּוצ ְּךיִמ
 רֶעייֵז טְראַּטְׁשעֶגְפיֹוא ריִמ ןעֶנעֶק ןעֶּבאָה אייז 10 :ריִמ ןעֶנעֶק ןעֶניֹוא עֶנייז טְפְראַׁש דְנייֵפ

 -ִנַאְנייֵא טיִמ עֶלַא ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ןעֶנאַלְׁשעֶגקאַּב אידּףיֹוא ְךיִמ אייֵז ןעֶּבאָה הָּפְרֶח טיִמ ,ליֹומ
 ועֶטְכעֶרעֶגְמּוא איִדּוצ טְרעֶּפְטְנֶעעֶגְרעֶּביִא ְּךיִמטאָהטאָג 11 :טְלעֶמאַזְרעֶפ ריִמ ןעֶנעֶק רעד

 דנוא



 זמ בויא 1122
 יִנֲצְּפְצַפָו יִּפְרֶעְב זַחֶאְו יִנֵרְּפְרַּפָו ו יתייֵה וַלָׁש :יִנָמְרִי 2
 אֵלויתֹילְּכ חַלַפְידּבַרוילָע יָמָי :הָרשִמְל ול י ? יִנְמיִקו 2
 רעיא ץֶרפ יְִצְִפי יִתְרְרִמ ץְרֶאל ךֹפֶש לז 4
 פֶעַב יִּתְלַלְ דג ילַעיִּתרַּפּת ָּת קֵׂש :רָּכִנְּכיֵלָט ץֶרֶי וט

 שי :תומלַצ יִפַַפִ לע יִכָבִעִמ הָרֶמְרִמֲח י 5 ת ק
 -לֵאְו יִמְד ֵַכְתילַא ץֶרֶא ;הָּכַ יִתָלִָתּו כְב םָמָחיאְל

 יִרֲהָׂשְו יִרע םיָמְׁשַבדהגַה הֶּתְעדַ :ִתְקִל םו מ יי 9
 חָכֹוו :יִניִט הָפָלָד ַהֹולָא-לֶא יָעֵר יצילְמ :םיִמֹוחְמַּב 2

 יא רַּפְסִמ תֹונשרַכ:והָעַרל םָרָאְְּו הלא רָבָָל
 :ךֶלַהַא ביָׁשָאראל חרֹאְו

 ײ ןײ
 יִרְמִע םיִלְתָה אָלדסֶא :יל םיִרְבִק ּוכָענ יִמְי הָלֶבִח יָחור א ?

 אּודיימ ְךֵמִע יִנֵבְרֶע אֵּנ הָמיֵׂש :יניע ןֵלֶּת םֶתֹורְּמַהְבּו
 :םִמֹורְת יֵל לע לָכָׂשִמ תְנַפְצ םֶּכָלייּכ :ֶַקָּתי יִדָיְל 4
 ילָׂשִמִל יִנ :הָנָלְכּת דיָנְב יֵניִעְו םיער דת קָלַחָלְה
 לֶצַּכ יְֵצ 5 שעכמ ָכָּתַ :הָיְהַא םִִנְפִל תֶפָתְו םיִמִע 1
 ;רָרֹתִי ףנֶח-לע קָת תאָק-לַמ םיִרָׁשי ּומָׂשָ ;םלְכ 8
 םלכ םֶּלִאַו :ץֶמֶא ףיִפֹי םיִדָי-רֶהְמְוֹוכְרַּד קיד ןֵחאו ?
 "תֹמז ּורְבע יֵמָי :םֶכָח םֶכָב אָצִמ ָא-אָלְו אָנ ואָב אבו ּובְׁשָּת 11

 ינפִמ בורָק רֹא ימיׂשָי םיל הָלְיַה :יִבָבְל ישר ּוקְּתִנ
 : יַעוצְי יּתְרַּפר חֶשחַב יִתיֵּב ליָאש הָיקַא-םַא :ְּךָׁשֶה
 וָמִא היַאְו :הָמרָל יֿמחַאַ מא הָּתַא יִבָא יִתאָרָק תַחׁשְל

 דָי-םא הלב לֵאָׁש יֵרְכ :הדרְׁויִמ יתָוְקתְ יַתָוְִת 14

 ר- -

 חי ןי

 איד ןיִא ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִאְּךיִמטאָה רֶע דְנּוא
  ןעֶועוֶועֶג ןיִּבְּדיִא 12 :םיִעָׁשר איד ןּופ דְנעֶה

 ,טְלעֶקעֶרְּבּוצ ָּךיִמ טאָה רֶע רעֶּבָא ,הָוְלַׁשְּ
 ןעֶקאַנ ןייֵמ אייֵּב ןעֶמּונעֶגְנָא ּךיִמ טאָה רֶע
 -אָרְּבּוצ ָךעֶלְקיִטְׁש ףיֹוא ְךיִמ טאָה רֶע דְנּוא
 ּוצטְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא ךיִמ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶכ
 םִרעֶסיִׁש עֶנייֵז 18 1 ןעֶלייֵפ עֶנייֵז ראַפליִצ ַא

 ּוצ דְנּוא ,טְלעֶגְניִרעֶגְמּורַא ָּךיִמ ןעֶּבאָה
 -ךעֶד אייֵז דְנּוא ,ןעֶריִנ עֶנייֵמ ןעֶטְלאָּטְׁש
 לאַגעֶנייֵמ ןעֶסיִגְרעֶפאייֵז ,טיִנָּדיִז ןעֶמְראַּב
 טיִמְּדיִמטְכעֶרְּבּוצ רֶע 14 :דְרֶע רעֶד ףיֹוא

 טְפיֹול רֶע ,ןְרעֶדְנַא םעֶד רעֶּביִא ְּךאָרְּב ןייֵא
 ּבאָה ְךיִא 19 :רֹוּבִג ַא איז יֹוזַא ריִמ ןעֶנעֶק
 ,טיוה עֶראַד עֶנייֵמ רעֶּביִא קאַז ַא טייֵנעֶג

 ןיִא ןְראָה ןייֵמ טְכיִרעֶגְנייַא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא
 טְרעֶטְלֶעְרעֶפ זיִא םיִנָּפ ןייֵמ 16 :שֵא איֵד
 -יֹואעֶנייֵמְףיֹוא דְנּוא ,ןעֶנייוֵו ןּופ ןעֶראוָועֶג

 םעֶד ןּופ ןעֶטאָׁש רעֶד זיִא ןעֶמעֶרְּב-ןעֶג
 טְכעֶרְמּוא ןייק זיִא םִע עֶׁשְטאָח 17 :טיֹוט
 ןייֵמ דְנּוא ,דְנעֶה עֶנייֵמ ןיִא ןעֶזעוֶועֶג טיִנ
 אּוד ָא18 :ןעֶועוֶועֶנ ןייֵרְךיֹוא זיִאטעֶּבעֶג
 !טּולּב ןייֵמ ןעֶקעֶדּוצ טיִנ טְסְלאָז אּוד ,רֵרֶע
 -עֶנ ןיימ ראַפ טְרָא ןייק ןייַז טיִנ זאָל דְנּוא
 ןיימ העֶז ,דְנּוצַא ּוליִּפַא דְנּוא 19 !אייֵרְש

 ןעֶנעֶז דְנייֵרְפעֶנייֵמ 20 :ָךייַה רעֶד ןיִא ְּךיֹוא זיִא ץיִלַמ ןייֵמ דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ןיִא זיִא תּורַע
 טְלאָויאוְלַה 21 :(ןעֶרעֶרְט טיִמוְןעֶניֹוא עֶנייֵמ ןעֶפיִרְט טאָנ ּוצ רעֶּבָא ,םְרעֶטעֶּפְׁש עֶנייֵמ
 ןיִראָו 22 !ןְרעֶדְנַא םעֶדטיִמשְנעֶמ ןייַא איִויֹוזַא ,טאָנ טיִמ ןעֶּבאָהַחּוּכוזַא טְנעֶקעֶג ׁשְנעֶמ ַא
 ןעֶכְלעוֶו ןּופ געוֶו םעֶד ןיִא ןְהעֶנְקעוֶוַא ְּךיִא לעזיֹוזַא ,ןעֶמּוק ןעֶלעֶו ןעֶרְהאָי עֶניִנעוֶוְּךאָנ ןעֶו

 זי לעטיפאק :ןעֶמּוקְקיִרּוצ רֶהעֶמטיִנלעוֶז ְךיִא
 ראַפְועֶנעֶז םירָבְקאיִד ,טְקעֶמעֶנְסיֹוא ןעֶנעֶז געֶט עֶייֵמ דְנּוא ,ןעֶּבְראָדְרעֶפ זיִא טְסייֵג ןייֵמ

 -ךעֶּביִא גיֹוא ןייֵמ טיִנטְּבייַלְּב דְנּוא ?םֶרעֶטעֶּפְׁש ריִמ טיִמ טיִנ ןעֶד ןעֶנעֶז 2 :טייַרְּבעֶנּוצ רִיַמ
 ןעֶד רעוֶו ,ריִד אייַּב בֹורָע ןיימ ןייַא ָּךאָד געֶל 3 +?טייקְניִנעֶּמְׁשְרעֶדיִו עֶרייֵז ןיִא ןעֶניִטְכעֶנ
 םֹּזראָד ,לֶבֵׂש ןּופ ןעֶטְלאַהעֶּב ץְראַה רֶעייֵזטְסאָה אּיד ןיִראָו 4 !ףַּכ תֵעיֵקְּת ןעֶּבעֶג ריִמ לאָז
 ןעֶגיֹוא איִדּליִּפַא ,דְנייֵרְפ עֶנייֵזּוצ הָפיִנֲח טעֶר סאָז רעֶד 2 :ןעֶכייֵהְרעֶד טיִנ אייֵז אּוד טְסעוֶו
 איִדּוצ לָׁשָמ ַא ראַפטְלעֶטְׁשעֶגְּךיִמטאָה רֶע 6 :ןעֶרעוֶו טְנעֶלְרעֶפ ןעֶלעֶֶ רעֶדְניִק עֶנייֵז ןּדפ
 לעֶקְנּוט ןעֶנעֶז ןעֶניֹוא עֶנייַמ 7 :קיֹוּפ ַא איו יֹוזַא ןעֶדעד ועֶנ ָּךיִא ןיִּב רעֶהיִרְפ רֶנּא , רעֶקְלעֶפ
 איד :ןעֶטאָׁש ַאאיװיֹוזַא ןעֶנעֶז רעֶדיִלְנ עֶנייֵמ א ּדא ֵַּ םעֶד ןעֶנעֶו ןּופ ןעֶראָועֶנ
 רעֶניִדְלּוׁשְמּוא רעֶד רעֶּבֶא ,ןעֶגיִזאָד םעֶד רעֶּביִא ןְרעֶדְנּואוָוְרעֶפ ּךיִז ןעֶלעוֶו עֶניִטְראַפְטְכעֶר

 ןייַ ןָא ןעֶטְלאַהְנָאָּדיֹואטעֶו קיִדַצ רעֶד 9 :רעֶלְכייַה םעֶד ןעֶנעֶק ןעֶקעוֶוְרעֶד ןיילַא ָּד
 עֶלַא רֶהיֵא רעֶּבָאַו0 :טייַהְקְראַטׁש ןעֶרְהעֶמְרעֶפְּךיִז לאָז דְנעֶה עֶנייֵרטאָה סאָו רעֶד דְנּזא ,ג
 :םֶכָח ַא ןעֶניִפעֶנ ְּךייַא ןעֶׁשיוִוְצ טיִנ ןעֶק ָּךיִא ןיִראָו ,ְּךאָד טְמּוק דְנּוא ,ןעֶרְהעֶקְמּוא א
 -עֶנ טְקיִרעֶגְקעֶוַא ןעֶנעֶז תֹובְׁשֲחַמ עֶטּונ עֶנייַמ ,ןעֶנְנאַגעֶג אייַּבְראַפ ןעֶנעֶז געֶמ עֶנייֵמ 1
 טְכיִל סאָד ,גאָטּוצ טְכאַנ איד ריִמ ןעֶכאַמאייַז12 :ץְראַה ןייַמ ןּופ הָׁשֹּורְי איד ּוליִפַא ,ןעֶראוָו
 היֹוה ןייַמ לֹואְׁש רעֶדְזיִא יֹוזַא ףאָה ָּךיִא ןעוֶו 13 :םיִנְרעֶטְסְניִפ רעֶד ןעֶנעֶוו ןּופ טְנעֶהאָנ זיִא
 טְזיִּבאּוד ָךיִא ףּור ּבּורְנ רעֶדּוצ 14 :םיִנְרעֶטְסְניִפ רעֶד ןיִא טעֶּבעֶנ רעֶנעֶלעֶג ןייֵמ ּבאָה ָּךיִא
 זיִאּואדְוַא דָנּוא 15 :רעֶטְסעֶוְׁש עֶנייֵמ דְנּוא רעֶטּומ עֶנייֵמ םִרעֶוָו איִד ּוצ דָנּוא ,רעֶמאָפ ןייֵמ
 טעוֶו איִז 16 ?ןעֶקּוקְנָא םִע טעֶו רעד בְנּונְפאָה עֶנייַמ טְגְנאַלעֶּבנָא ?בֶנּונְפאָה עֶנייַמ
 ;ּביֹוטְׁש םעֶד ןיא ןעֶהּורְועֶמאַזּוצ ןעֶלעֶו אייז ןעו;לֹואְׁש םעֶד ןּופ פ איד ּוצ ןְרעֶדיִנְפּנרַא

 חי לעטיפאק
 רעֶדייֵא ןייַז סֶע טעוֶו גְנאַל איו זיִּב 2 :טְנאָזעֶנ דנּוא טְרעֶפְּטְנֶעעֶנ טאָה יִחָׁשַה דֵדָלַּב דֵנּוא
 רעֶמאָל דְנּוא ,גיִדְנעֶטְׁשְרעֶפטִׁשְרֶע טְרעֶו ?רעֶטְרעֶוֶו עֶרייֵא ןּופ דָנָע יאן עד רֶ =
 עֶרייַא ןיֵא דְנּוא ,הָמֵהְּב ַא אי ְּךייֵלְנ טְנעֶכעֶרעֶנ ריִמ ןעֶנעֶז סאוָוְראַפ 3 :ןעֶדעֶר ָּךאָנְרעֶד

 םאָד העי םּוא ןעֶד לאָז ,ןְראָצ ןייַז ןיִא ׁשֵפָנ ןייַז טְסייֵרּוצ רֶע 3 ? וי זא אי ח ןעֶניו
 דנא

 ;תַחָנ -ַפָצ"לַע

 חי הי
 יִלִמְל יְנק ןיִמיׂשַת !הָנָא-דַע :רֵמאֵּו ידָּשַה דדְלִּב ןעװ א 2

 וניִמְמִנ ' מַהָמַכ ּינְבַׁשְחֶנ = זידכ
 :רֵּבַרנ רהָאְו י יו ניבת 0

 יִל ייסי*י*
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 1184 םי הי גבויא

 + קּתְַו ץרַא בִּת ךעַמלַח ִּפאְב וׂשְּפִנ ףֶרֹט :םֶכֵנִעְּב רעֶד לאָז דְנּוא? ןעֶרעוֶו ןעֶזאָלְרעֶפ דְנאַל
 הָנשא םִיִבָׁש הַייאָלְו ְךֲעְרְי םיִעָׁשְר רוִא םַּנ :וָמקִּמִמ רוצ ?טֶרָא ןייז ןּופ ןעֶרעוֶו ןעֶסיִרעֶגְקעוֶוַא זְלעֶפ

 א דע = 7 לֶ ר להְִּב עה א םיִעְׁשר איִד ןּופ טְכיֵל ּםאָד ּוליִפַא ,אֹוי 5
 א 5 : 2 6 ר קח קְנּופ ןייק דְנוא ,ןעֶרעֶז ןעֶׁשאַלעֶגְסיֹוא טעֶז : י ;ֹוָתְצִע ּוה עב רע שי ר

 11 מת בי ביִתְנ כָעיְכלִמֹויְּבַ םאָד 6 :ןעֶטְכייֵל טיִנ לאָז רֶעייֵפ ןייַז ןּופ
 5 ןהֹוע דַּ לֵכאֹי ;וְָלַצְל ןוכָנ דיִאְו וָנֹא בעֶרייִהְי :ולְנַל -עֶנ ןייַז ןיִא ןעֶרעוֶו רעֶטְסְניִפ טעוֶו טְּכיֵל
 והֲֵעְצַתְזחַמְבמ ולֲהָאֵמ קָתי :תֶוָמ רָב ויַָּּב לֵכאי  םֶהיֵא טיִמ טעֶו ּפְמאָל עֶנייֵז דנוא ,טְלעֶצ
 פ ּוהָוָ-לַע הָר וָלייַלְּבִמ ֹולָהְאַּב ןוּכְׁשִּת ;תֹהְַּּב ְךֶלֵמְל ןּופ טיִרְמ איִד 7 :ןעֶרעוֶו ןעֶׁשאָלעֶגְסיֹוא

 ירבו ;וְריִצְק למי תי יע ר תַחַּתִמ :תיִרְפְנ -יַא עֶנייֵז דנוא ןעֶרעֶו גֶנֶע ןעֶלעוֶו חֹפ ןייז
 : רואמ ּוהְפָּדִהְי :ץּוחיינְּפ-לע ֹול םָׁשדאַלְו ץֶרָאייִנַמ דֵבָא = . 808 עק ריי :
 15 ןיִאָוָּמעְּב - ול ןיניאל :ּוהְּדִני א ְךְׁשְילֲא ווי אפ ראו רע טוט נח קד ר
  ותֲא םינֹמְרַקְו םִֹרֲחא ּוּמִׁשָנ ֹומיײלַע :וָרּוְמִּב דירָׂש  עגעֶנייֵא עֶנייֵז טיִמ טְקיִׁשעֶג טְרעוֶו רֶע ןיר
 ע1  ;לָא עַדיײאל םּקָמ הזו ליע תֹנּכְׁשִמ הָלֶאדַא :רעָׂש = ֹורְטְׁש םעֶדְףיֹוא דְנּוא ,ץעֶנ םעֶד ןיִא םיִפ
 מי טי ץעֶנ םאָּד 9 :ןְהעֶג רֶע טּוהְט ץעֶנ-לעֶכ
 2 אָנמְלִמְב יננואְּכַרְתוִׁשְפַנ ןונְנוִּ הָנָא-דַע :רַמאֹּ בויא ןעיו  איִד דְנּוא ,טיִרְט םעֶד אייֵּב ןָא םֶהיֵא טְּפאַח
 : גרא :יִליורְּכְהַּת ּוׁשֹבֵתְדאְל ימלְכּ םיִמָעַּפ רשֶוה -ךאַטְׁש םֶהיֵא ןעֶנעֶק ְךיִז ןעֶלעוֶו םְרעֶּביֹור

 ס ולוצִמּו = הלא פארד :יִתָּפְֶה לָעי ּוהיֵכֹתְ עֵּב ְןעֶנעֶד (ץעניקיהמש עק יש
 ז טָּפְׁשִמ ןיאו שא הָנעא אָלְו סֶמָח קַעְצֶא ןַה :ףיִּקַה לֶש + ? הן דעְבעֶנייַו דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ןיִא ןע טְלאַה
 3 יִדֹובַּכ :םיִשיׁשֶחיִתֹביִתְ-לעו רוָבֵַא אֵלְו ֶדָג ִחְרֶא סיִנְרעֶטיִצ 11 :געָטְׁש םעֶד ףיֹוא םיִנעֶ
 יִדלא ביִבָמ יִנְֲּתִי :יִׁשאֹר תֶרֶּמִע רַסָיו טיִׁשִּפַה יֵלָעמ -עֶרְׁשְרעֶד םורַא דְנּוא םּורַא םֶהיֵא ןעֶלעוֶו
 11 ;ויִרָצְכ קי יֵנְֵׁשִחַ וַפַא יֵלָע רַהָיַו :יִתְוָקּת קעֶכ עקַיו ןעֶטייֵרְּפְׁשּוצ םֶהיֵא ןעֶלעוֶו אייז דנּוא ,ןעֶק

 2 :לָהָאְל ביִכָס ּונֲחַיו םֶכָרַּד ילָע ולס יה ּואָבָי ! דַחַי (ךֶהּוז רעֶדָא) טכאמ עֶנייַז 12 :םיִפ עֶנייז וצ
 וג יָבֹורק ולדָח :יִָּמִמ יר--א ידיו קיחְרה יֵלָעַמ יַחֲא

 14 = ָו = : ז

 ומ יירְָנ ינבְׁשְחַּת וֶל יתֹדְמאְו יִתיִב יֵרָע :ינִחַכְׁש ידו יז : 3 ת קי בי
 2 יִ-ימָּב ְהָנַי אֵלְו יִתאֶרָק יְִּבעְל :םֶהיְֵעְב יתְיָה יה ד 27 אייּב טייֵרְּבעֶגְנָא זיִא גָנּוטְּסיוִו
 17 יג גיט ינְבִל יֹתּטְַ שאל הָרָז יחּור :ילְדְִַתֶא ןופ ןעֶגְנאַטְׁש איִד ןעֶסֶעְפיֹוא טעוֶו סֶע 8
 ' עֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא עֶנייֵז ּוליֵּפַא ,טיֹוה עֶנייַז
 ןעֶרעוֶו ןעֶסיִרעֶגְסיֹוא טעֶז גְנּורעֶכיִזְרעֶפ עֶנייַז 14 :ןעֶסֶעַפיֹוא םיֹוט םעֶד ןּופ רֹוכְּב רעֶד טעוֶו
 :(תֶוָמַהְּדַאְלַמ) ןעֶקעֶרְׁש ןּופ ָּךֶלֶמ םעֶד ּוצ ןעֶקיִׁשְניִהַא םֶהיֵא טעֶו ןעֶמ דְנּוא ,טְלעֶצעֶנ ןייֵז ןּופ
 עֶנייֵז רעֶּביִא דְנּוא ,םֶהיֵאּוצ טיִנטְרעֶהעֶג רֶע עֶׁשְטאָח ,טְלעֶצעֶג ןייַז ןיִא ןעֶניֹואוְו טעוֶו רֶע 8
 -ךעֶפְןעֶטְנּוא ןּופ ןעֶלעוֶו לעֶצְרּואוְו עֶנייַז16 :ןעֶרעוֶו טייֵרְּפְׁשעֶגְסיֹוא לעֶּבעוֶוׁש טעֶוֶו גְנּוניֹואוְו
 -ְבעֶדעֶג ןייַז 17 :ןעֶרעוֶו ןעֶטיִנְׁשעֶגְּפָא ןעֶגייוֵוְצ עֶנייַז ןעֶלעוֶו ןעֶּביֹוא ןּופ דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְראַד
 :םאַנ רעֶד ףיֹוא ןעֶּבאָה םֵׁש ןייק טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶריֹולְרעֶפ דְרֶע רעֶד ןּופ טעוֶו םיִנעֶט
 טעוֶו טְלעוֶו רעֶד ןּופ דֶנּוא ,םיִנָרעֶטְסְניִפ רעֶד וצ טְכיִל םעֶד ןּופ ןעֶרעוֶו ןעֶּביִרְטְרעֶפ םעֶֶו רֶע 8
 ןעֶׁשייוְצ לעֶקיִנייֵא ןייק דְנּוא ןְהּוז ןייק ןעֶּבייֵלְּב טיִנ םֶהיֵא טעדֶו סֶע19 :ןעֶסיֹוטְׁשְרעֶּפ םֶהיֵא ןעֶמ
 םֶהיֵאָךאָנ ןעֶלעוֶו סאוָו איִד 20 :ןעֶגְנּוניֹואוָו עֶנייַז ןיִא גָנּוּבייַלְּבְרעֶּביִא עֶנייֵק דְנּוא ,קְלאַפ ןייַז
 טְמעֶנ ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא ראָפ ןעֶנעֶז םאוָז איִד דְנּוא ,גאָט ןייַז רעֶּביִא ןְרעֶדְנּואוָוְּךיִז ןעֶלעוֶו ןעֶמּוק
 זיִא סאָד דְנּוא ,עֶטְכעֶרְמּוא איד ןּופ ןעֶגְנּוניֹואוו איד ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד אידּוליִּפַא21 :םֶרּומְׁש א ןָא

 טי לעטיפאק :םאָנטיִנ ןעֶק סאוָו םעֶד ןּופ טְרָא רעֶד
 -יֹורֵמ ׁשֶּפָנ ןייַמ רֶהיֵא טעֶדְו ָּךאָנ גְנאַל איו זיִּב 2 :טְנאָזעֶג דְנּוא ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶג טאָה בֹויִא דְנּואַד
 רֶהיֵא טאָה לאָמ ןְהעֶצ עֶגיִזאָד איִד ןיֹוׁש 3 ? רעֶטְרעוֶוטיִמ ןעֶסיֹוטְׁשּוצ ְּךיִמ דְנּוא ,ןעֶּכאַמ גיר
 ;ריִמּוצ דְמעֶרְפְּךייֵא טְכאַמ רֶהיֵאסאָדטיִנְךייֵא טְמְהעֶׁש רֶהיֵא ,טְכאַמעֶג טְמְהעֶׁשְרעֶפ ָּךיִמ
 ;םּוטְריִא רעֶד ןייֵלַא ריִמ אייֵּב ָּךאָד טְּבייֵלְּב יֹוזַא ,טְריִאעֶג עֶקאַט ְךיִמ ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו דְנּוא 4
 -עוֶו ןעֶפאָרְטְׁש ְךיִמ טְליוִו רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶכאַמ םיֹורְנ ריִמ רעֶּביִא ְּךייֵא טְליוִו רֶהיֵא ּביֹוא דְנּוא 5
 ָךיִמ טאָה רָע דְנּוא ,טְמיִרְקְרעֶפְּךיִמ טאָה טאָנ זַא ןעֶסיוו רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא 6  דְניִז עֶנייֵמ ןעֶב
 רעֶנייֵק רעֶּבָא אייֵרעֶּביֹור רעֶד ןעֶנעוֶו אייֵרְׁש ָךיִא ,טְהעֶז7 :ץעֶנ ןייֵז טיִמ טְלעֶגְניִרעֶגְמּורַא
 טְמיֹוצְרעֶפ זיִא געוֶו ןייַמ 8 : טָּפְׁשִמ ןייק אָד טיִנ זיִא סֶע רעֶּבָא סיֹוא אייֵרְׁש ְךיִא ,ריִמ טְרעֶּפְטְנֶע

 :םיִנָרעֶטְסְניִפ ַאטְכאַמעֶג רֶע טאָה ןעֶגעֶטְׁש עֶנייֵמ ףיֹוא דְנּוא ,ןְהעֶגְרעֶּביִרַא טיִנ ןעֶק ָּךיִא סאָד
 :פאק ןייַמ ןּופ ןּוהְטעֶגְּפֶא רֶע טאָה ןיֹורק עֶנייֵמ דְנּוא ,ןעֶגיֹוצעֶגְּפָא ריִמ ןּופ רֶע טאָה דֹובָּכ ןייֵמּפ
 -םאָה עֶנייִמ דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא ןיִּב ְּךיִא דְנּוא םּורַא דְנּוא םורַא ןעֶסיֹוטְׁשּוצ ְּךיִמְטאָה רֶענס
 וטְמיִרְגְרעֶד רימ ןעֶנעֶק טאָה ןְראָצ ןייז דְנּוא 11 :םיֹוּב ַא איו יֹוזַא ןּוהְמעֶגְקעוֶוַא רֶע טאָה בֶנּנ
 -עֶג רעֶדְנַאְנייַא טימ ןעֶנעֶז תֹוליִיַח עֶנייֵז 12 :דְנייפ ןייַז איוִו יֹוזַא טְנעֶכעֶרעֶג ְּךיִמ טאָה רֶע דְנּוא
 טְרעֶגאַלעֶגְךיז ןעֶּבאָה אייֵז דֶנּוא ,געוֶו רֶעייֵז ןעֶּביֹודְרעֶד ריִמ ףיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶמּוק
 עֶנייֵמְּךיֹוא ,טְרעֶטייוַוְרעֶד ריִמ ןּופ רעֶדיִרְּב עֶניימ ּוליִפַא טאָה רֶע18 :םּורַאטְלעֶצעֶנ ןייַמ םּוא
 -יֵמְרעֶפ ריִמ ןּופ ְּךיִז ןעֶּבאָה םיִבֹורְק עֶנייַמ 14 :ןעֶראוָועֶג דְמעֶרְפ רימ ןּופ ןעֶנעֶז עֶטְנאַקעֶּב
 א ,זיֹוה ןייַמ ןיִא ןעֶניֹואוָו סאָוָו איִד 15 :ןעֶמעֶנְרעֶפ ְּךיִמ ןעֶּבאָה עֶדְנייֵרְפ עֶנייֵמ דְנּוא ,ןעֶט
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 יִתְמילְּכ ינבְּטִּת :יִּברְַּדיַו הָמּוקֶא יב ומֲאָמ םיליֵע וי
 הרֵקְבִּד ירָׂשְבִבְו יִרֹועְּב :יִביכְּפִהִנ יּתְבִהָאדהח יִדֹוס כ
 ידי יּכ ער םֶּתַא יִנגִח יִנָנִח :ִּנִׁש רִֹעְּב הָּפְלַמְתְֶו יִמְצַע 1

 אל ירָׂשְבַמְו לָא-מכ ִנְפְדרִּת הָמָל :יִּב הֶעָנְנ ַהֹולֲא 2
 :ןקָחִיו רֶפֵַּּב ןּתיייִמ יִלְמ ןּוב

 יִלֲָגיּתעַָייִנאַו ?ןוָכְצֶַי רב דַעָל תֶרַּמ
 יָשְּכִמּו תאֹיופּקִנ ִר רַתאְו :םִקָי רֶפעלַע ןורָחְַ יִח 2
 ולְּכ רזאלְ וָאָר יניֵעו יִל-הָחֶאויִ נא רֶׁשֲא :ַּהוְלֶא הָזָחֶא ?7

 רֶבָּד ׁשֶרָׂשְו יל-יףדר-המ ורְמאֹח יִּכ :יִקַחְּב יֵתֹלְכ

 בֵרָח תנְׂש הָמחיִּכ ברי ! םֶכָל וו :ִב-אְצִמִנ 6

= : 
 רּובֲעָבֹויִנְביִׁשְי ִּפַעְש ןֵכָל +רֵמאֹּי יִתְמַעַנַה רַפצ ןַעה * 2

 :יִננעי יִתניִבִמ ַחֹוהְו עֶמְׁשֶא יִתְמֹלְכ חַמומ :יב יֵׁשֹוח
 תנר יִּכ :ץֶרָא-יִלֶע םָהָא םי ש ינמ דענג ָּתְעִדָי תאַֹּה 4
 םיַמָׁשל הלעידסַא :עֶנְריידעףֵנֶח תַחְמִׂשְוב בֹורְקִמ 2 םיִצָׁשְר 5
 יְרְמאֹי ויָאֹר רבא חל ולְלָנְּכ עיני בֶפָל וש ישארו וָאיׂש ד

 ןיע .:הָלָיל ןוֲחְּכ דו ּוהֲאְִמִי אָלְו ףשָי םוָלֲחַכ גויַא
 וצִרְי וָנָּב :מְֹמ ּוְרּוׁשְּת ועדאלו אֵלְו ּוַּּפְֶׁש י
 עו ָמּולֲע יָאְלְמ ווָתֹומְצִע :וָנֹוא הָנִבַשָּת וְדָ םיִלַר גנ
 תַחֵּת הָנדיחְכ + הֶָר ויּפְּב קיִּתְמַּתדבִא :בָּכָׁשּת רַמָשיִלמ 2
 ;וּכח ְךוָתְּב הֶנְְִמיז הָָבַי אלו ָהיֶלָפ סֶמִחַי :ָנֹושְל 1
 עַלֶב ליח :ָּבְרִקְּב םינְתּפ תדורמ ְךֵּמְִנ = צנחל !+
 והנרַהְת קָני םינְתְפיִׁשאְר :לא ינש ְּמִבמ טאקר
 ;תֶאָמָחְוׁשַבְדילֲח יִרְִנ תנלִפַּב אָרי-לֵא :הָעפֶא וָשְל וד
 ץֵצְרְיִּכ :םֶלֲעַי אֵלְוֹותְרְּמֶּת ליִחְּכ עָלְבִי אְֵו עָנִי ביִׁשְמ 1

 ונְמִבְּבוֵלָׁש עֶדידאַלויִּכ ֵּ

 רֶכִיְו ופֲא ןְיימ ?ּועֵּבְׂשִת 2
 עו לֶזְַּב-טעֶב 2 =

 ורנבי !אֵלְו ל ל תי ּכ םיל ֶו

 םיטי

 ְךיִמ ןעֶנעֶכעֶר ןעֶדעֶמְטְסְניִד עֶנייֵמ ּוליִּפַא
 ןיִא ןעֶראוָועֶג ןיִּב ָּךיִא ,ןעֶדְמעֶרְפ ַא ראָפ
 ;רעֶדְמעֶרְפ ַא איו ְךייֵלְנ ןעֶניֹוא עֶרייֵז

 -מְנָע רֶע רעֶּבָאטְכעֶנק ןיימּוצ םּור ץיִא 6
 טיִמ ןעֶטעֶּב םֶהיֵא זומ ְּךיִא ,טיִנ ריִמ טְרעֶפ

 -עֶנ רְמעֶרְפזיִא םעֶטָא ןייֵּמ 17 :ליֹומ ןייֵמ
 ןעֶטעֶּב זּומ ְךיִא דְנּוא ,ּבייו ןייֵמ ּוצ ןעֶדאוָו
 ּוליִּפַא 18 :ְךיֹוּב ןייֵמ ןּופ רעֶדְניִק איד ּוצ

 ןיִּב ךיִא ךיִמ ןעֶטְכַאְרעֶּפ רעֶדְניִק עֶנייֵלְק
 ןעֶגעֶק ןעֶדעֶר אייז דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶנְפיֹוא
 ְךיִמ ןעֶּבאָה דֹוס ןייֵמ ןּופ טייל עֶלַא 19 :ריִמ
 ּבאָה ְךיִא סאוָ איִד דְנּוא ,טְגיִדְריוִוְמּואְרעֶפ
 -עֶגְמּוא ריִמ ןעֶנעֶק ְךיִז ןעֶּבאָה טאַהעֶג ּביִל
 -עָּבְךיִז ןעֶּבאָה רעֶנייֵּב עֶנייֵמ 20 :טְרְהעֶק
 ,שיילַפ ןייֵמ ןָא דְנּוא טיֹוה עֶנייֵמ ןָא טְפעֶה
 איד טיִמ ןעֶראוָועֶג ןעֶנּורְטְנַא ןיִּב ְּךיִא דְנּוא
 !ָךייֵא טְמְראַּבְרעֶד 21 :ןייֵצ עֶנייֵמ ןּופטיֹוה

 רֶהיֵא ןיִראָו ,ריִמ רעֶּביִא ְךייַא טְמְראַּבְרעֶד
 דְנאַה איִד ןיִראָו !דְנייֵרְפ עֶנייֵמ ְּךאָדטְנעֶד
 -ךאַפ 22 :טְרְהיִרעֶגְנָא ְּךיִמ טאָה טאָג ןּופ
 איו יֹוזַא ןעֶנאַיְכאָנ ְּךיִמ רֶהיֵא טְלאָז םאוָו
 ןיימ ןּופטאַז טיִנְּךאָד טְנעֶז רֶהיֵא דְנּוא ,טאָג
 -ךעֶוֶו עֶנייַמ ןעֶטְלאוָו יאֵוְלַה 23 ?ׁשייֵלְפ
 -לאֶז יאֵוְלַה !ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶּביִרְׁשעֶגְנָא רעֶמ

 טיִמ טְציִרְקעֶנְסיֹוא ןעֶרעוֶו אייֵז סאָד א 4 ! רָפֵכ ַא ןיִא ןעֶזעוֶועֶג טְציִרְקעֶנְסיֹוא אייֵז ןעֶט

 ןייֵמ סאָד םייוז ָּךיִא רעֶּבָא 8 ןייֵטְׁשְנעֶזְלעֶפ ַא ןיִא גיִּבֲע ףיֹוא טניטשלילב ַא דְנּוא ןעֶזייֵא
 -טאָה דְנּוא 26 : דֶרֶע רעֶדְףיֹוא ןְהעֶטְׁש געֶט עֶטְצעֶל איד ןיִא טעוֶו רֶע סאָד דְנּוא ,טְּבעֶל לֵאֹוג
 ןייֵמ ןיִא ְּךיִא לעוֶוָּךאָד ,ןעֶּבְראַדְרעֶפ (םּוג דְנּוא) טיֹוה עֶנייֵמ םעֶדְכאָנ ןעֶלעוֶו םֶרעֶֶו איִד עֶׁש
 ןעֶלעוֶו ןעֶניֹוא עֶנעֶגייֵא עֶנייֵמ דְנּוא ;ןעֶהעֶז ןייֵלַא לעֶֶוְּדיִא ןעֶמעוֶו 27 :ןעֶהעֶז טאָג ׁשייֵלְפ
 ןיימ ןיִא ןעֶרעוֶו טְנעֶלְרעֶפ ןעֶלעוֶו ןעֶריִנ עֶנייַמ עֶׁשְטאָח ,רעֶדְמעֶרְפ ןייק טינ דְנּוא ןעֶהעֶז םֶהיֵא
 רעֶד ןּופ ׁשֶרֹׂש רעֶד ןעוֶו ;ְּךאָנ םֶהיֵא ריִמ ןעֶגאָי סאָוְוְראַפ ,ןעֶנאָז טְלאָז רֶהיֵא רעֶּבָא 28 :םיֹוש
 ַא טְגְנעֶרְּב ןְראָצ רעֶד ןיִראוָו ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ראָפ דיאטְכהאַפ 29 ?ריִמ ןיִא ָּךיִז טְניִפעֶג ְּךאַז
 :טְלעֶו רעֶד ףיֹוא ןיד ַא אָד זיִא סֶע זַא ןעֶסיוִוטְלאָז רֶהיֵא יֵדְּכ ,דֶניִז איִד ןעֶנעֶו דְרעְֶוְׁש

 כ לעטיטאק
 -עֶנ עֶנייֵמ ְּךיִמ ןעֶכאַמ םּוראָד 2 :טְנאָזעֶג דְנּוא יי טאָה יִתָמֲעַנַה רַפֹוצ דְנּוא 1
 איִדטְרעֶהעֶנּבאַה ְּךיִא 3 : ןייֵלַא ריִמ ןיִאָּדיִמ ָּךיִא לייַא םעֶד ןעֶנעֶֶו דְנּוא ,ןְרעֶּפְטְנֶע ןעֶקְנאַד
 :ןְרעֶּפְטְנֶעְּדיִמְּךאַמ טייקְניִדְנעֶטְׁשְרעֶפ עֶנייַמ ןּופ טְסייֵג רעֶד דֵנּוא א רנאש עֶנייַמ ןּופ ףאָרְטְׁש
 ףיֹוא זיִא ׁשְנעֶמ רעֶד ןעוֶוטייֵצ רעֶד ןּופ ןָא גיִּבִע ןּופ זיִא עֶניִזאָד םאָד זַא טיִנ ןעֶד אּזד טְסייַו 1
 טְנעֶהאָנ רעֶד ןּופ זיִא םיִעָׁשְר איד ןּופ גְנאַזעֶג רעֶד ןיִראָ 2 ? ןעֶראָועֶג טְלעֶטְׁשעֶנ רָרָע רעֶד
 עֶנייֵז עֶׁשְטאָח 6 ? קיִלְּבְנעֶגיֹוא ןייֵא ףיֹוא ראָנ טְרֶעיֹודעֶנ רעֶלְכייַה םעֶד ןּופ דייַרְפ איִד דְנּוא

 ְךאָד?7 :ןעֶקְלאוָו םעֶדּוצ זיִּב טְכייֵרְגּפאָק ןייז א; לעֶמיִה םעֶדּוצ
 ןעֶּבאָה סאוָו איִד דְנּוא ,טְסיֵמ ןעֶנייֵא ןייז איו יֹוזַא ןעֶרעוֶו ןעֶריֹולְרעֶפ גיִּבע ףילא רֶע טעדֶו
 דָנּוא ,םֹולָח ַא איויֹוזַא ןעֶהיִלְפְקעוֶוַא טעזֶז רֶע 8 4 רָע זיִא ּואוְזַא ,ןעֶכאָז ןעֶלעֶוֶוןעֶהעֶזעֶג םֶהיֵא
 גְנּוהעֶז ַא איו יֹוזַא ןעֶרעוֶוטְלעֶנאַָוְרעֶפ טעֶֶו רֶע דְנּוא ןעֶרעֶ ן ןעֶנפעֶב רֵהעֵמ טיִנ טעֶדַז רֶע
 ןעֶהעֶז רֶהעְמטיִנ םֶהיֵא טעוֶו ןעֶהעֶזעֶנ םֶהיֵאטאָה סאו גיֹוא סאָדפ :טְכאַנ רעֶד ןיִא (םֹולָח ַא)
 איד ןעֶבּוד ליפ פַא ןעֶלעֶו רעֶדניִק עֶנייז 10 :ןעֶהעֶז רֶהעֶמטיִנּדיֹוא םֶהיֵא טעדֶז טֵרָא ןייַז דְנּוא
 :ןעֶנעֶמְרעֶפ ןייז ןעֶּבעֶנְקיִרּוּש טעוֶו דֶנעֶה עֶנייַז דְנּוא א יֹואְח טייַל עֶמעֶרָא
 ןיִא םֶהיֵא טיִמ ְּךאָדְּךיִז אייֵז ןעֶלעֶו ,טְפאַרְק-דְנעֶנּוי טיִמ לּופ ןעֶנעֶז רעֶנייֵּב עֶנייַז עֶׁשְטאָח 1
 םֶעטְלאַהעֶּב רֶע דְנּוא ,ליֹומ ןייַז ןיִא םיִז זיִא עֶטְכעֶלְׁש סאָד יי 19 :ןעֶנעֶל ּביֹוּמִש עד

 רֶע טְרֶעייַנ ,טיִנסֶע טְזאָלְרעֶפ דְנּוא רעֶּביִראָד ְּךיִז טְמְראַּבְרעֶד רע 8 :בכוצ עֶנייַז רעֶטְנּוג
 -עֶנ עֶנייֵז ןיֵא טְרָהעֶקעֶנְמּוא זייַּפְׁש עֶנייֵזְּךאָדטְרעֶזיֹוזַא 14 :ןעֶמיֹונ ןייַז ןיִא ְּךאָנ םָע טי
 רעַּבָא ,ןעֶנְנּולְשעֶבְנייֵא םּוטְכייֵר טאָה רֶע 15 :םֶהיֵא ןיִא טְפיִנ איז רעֶטיִּב זיִא סֶע דְנּוא ,םָרעֶד
 םאַד ןעֶנייֵזטעוֶו רֶע 16 :ְךיֹּב ןייַז םיֹוא ןעֶּבייֵרְטְסיֹורַא סֶע טעֶזו טאָג ,ןֵעייֵּפְׁשְסיֹוא סֶע טעֶו רֶע
 ןעֶהעֶז טיִנטעוֶו רֶע 17 :ןְניֶנְרַה םֶהיֵא עז גְנאַלְׁש רעֶד ןּופ גְנּוצ איִד דְנּוא ,ןעֶגְנאַלְׁש ןּופ טָפיֵג

 איד

 ןיב ּבףיֹורַאט +י ביירג ונ טייקְכיֹוה

 וו בר א בי ר 1 יע וי א ר 20 23 5

 טא וו א בעי על 0 ר



 בויא

 -עֶגְקיִרּוצ םעֶדֶו רֶע 18 : רעֶטּוּפ דְנּוא גיִנאָה
 טְהיֵמעּב ְךיִז טאָה רֶע םאוָו ראַּפ םאָד ןעֶּב
 ןייַז ָךאָנ ןעֶגְניִלְׁשְרעֶּפ טיִנסֶע טעוֶו רֶע דְנּוא
 -עֶגְקיִרּוצ ןעֶזּומ םִע רֶע טעוֶו ןעֶגעֶמְרעֶפ
 לייו 19 :ןֶעייֵרְּפ טיִנ ָךיִז טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶּב
 איד ןעֶזאָלְרעֶפ דְנּוא ןעֶסיֹוטְׁשּוצ טאָה רֶע
 רֶע םאוו זיֹוה ַא תֶלְזִנעֶג טאָה רֶע ,עֶמעֶרָא
 ןּופ טיִנ םייוַו רֶע לייוו 20:טְעיֹוּבעֶג טיִנטאָה
 -ַםָנֲא טיִּנטעוֶו רֶע ןְךיֹוּב ןייַז ןיִא הָוְלַׁש ןייק
 ;טֶסּולְג רֶע סאוָו םעֶד ןּופ ןעֶכאַמ ןעֶניִר
 ןייַז ןּופ ןעֶּבייֵלְּבְרעֶּביִא טיִנְראָג טעֶו םֶע 1
 -ְךאוַוְרעֶד טיִנ רעֶנייֵק טעוֶו םּוראָד ,ןעֶסֶע
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 צג ליִהָייאל ןּכילַע יְָּכָאְל דירָׂשְדיִא :טֶלֵמְו אֵל ֹודֹמֲחָּ
 99 {ּנָאֹבְּת לֶמָע ךַי-לָּכ ֹוָל רַצָי וקְפִׂש תֹואָלְמִּב :ֹובּוט

 ינ ֹומיִלָע רמִמִווָפַא ןוִדָח וּב-רחַּלׁשִי ֹונְמִּב אֹּלַמְ ו יו
 24 ;רָׁשּוחְנ תׁשְק ּוהָפְלְחַּמ לֶוְרַּב קָׁשֶנִמ חַרְבִי :מּוחְלִּב
 הה ילָּכ !םיִמָא וָלָע ְךלַהַ ותְדְרִּמִמ קֶרָבּו הָומ אָ ףֹלָׁש
 דיִרָׂש עֶר הָּפנ--אְל ׁשֵא ּוהֵלְכָאֵּת וינוֿפְצִל ןיומט ּךֶׁשֹח
 4 ליבי לֶגְי:ול הָמָמֹוקְתִמ ץֶרָאז וע םימׁשָּּי :וָלָהָאְּב
 2 טביהלָאמ וצָׁשָר םדָאקלִחֹוהְז :ופִא םֹנּב תֹרגנוָתיִּב
 :לֵאָמ וְמִא תַקֲח

 אכ אכ
 2 א ןראז--יֵהְּתּו יִתָּלִמ ַעֹומָׁש ּועְמִׁש :רַמאֹּו בֹויִא ןעו
 5 :גוִעְלַת יֵרְּבַּדַחַאְו רֵּבַדא יכלאְזיִנואָׂש :םֶכיֵתְמּוחְנִּ
 ה ילֵאנְּפ הוד רצְקְתְדאל עמי יֵיִׂש םָהָאְליִכֹנֶאה
 6 דַחֶאְ יִּתְלַהְבִנְויִּתְרַכז-םִאְו :הָּפ-לַע די ומיִׂשְ ּוּמׁשָה
 ז :לֶיָח ּורְבָנ"ִַ ּוקְתֶע וחי םיִָׁשר ּוּדִמ  תצִּפ יִלְׂשִּ
 ? םֶהיֵּתַּב :םֶהיֵנעְל םֶכיֵאְצַאַצְוםָּמִע םֶהונְפִל ןכָנ ו םִעְַ
 י אֵלְו רֵּכִע וָרוׁש :םֶהיֵלֲע ַהלֲא טְבׁשראלְו דַחּמִמ םַלָׁש
 גנ םֶהיֵליוֲע ןאֹצַכ יִהְלׁשְי :לֵּפׁשִת אֵלְוֹותָרָּפ טֶּלַפּת לע
 ופ ;נוע ליל ּוחְמְׂשִיו רּנִכְ ףֶהְּב ּואׂשִי : דר םֶהיִרְלִיו
 15 רוס לֵאָל ּרְמאֹו :ּותֲחָילֹואְׁש עַנְרבּוםֶהיֵמְי בטבּוָּבְי
 וּונָדְבעֶנייִּכ יִּדַׁש--המ :ונֵצְפָח אֵל ְּךיִכְרּד תַעְדְ ּמִמ
 15 םיִנָׁשִר תַצֲע םָּבּוט םֶדָיְּכ אֵל ןַה :וָּביִַנִַנ יִּכ ליעונ-חמו

 וז םֶדיֵא ֹומיִָע אּבָיְוךֶעְִי םועְׁשִר-רג ו הָּמּכ :ִנִמ ּהָקַחָר !
 א ּוּתבננ ץֹמֶכּו חוריינּפִל ןֶּבתְּכ ויהי ַָאְּב לח םיִלָּבַה
 5 וָאְרי :עֶדיו ולֵא םלׁשְי ונוא ווָבְליּפִצִי ולא :הָּפּוס
 ג ןָתיִבְּב וָצְפָה--הַמ יִּכ :הֶּתְִׁייַּׁש תַמֲחְמּ ֹיִּכ יניִ
 עפ עוו תעָּ-רּמִלְי לֵאָלֲה :ּוצָּעְח ויָשָָח רּפִִמּו יָא

 -לגפ רעֶנייז ןיִא ּוליִפַא 22 :םעֶטּוג ןייַז ןעֶט
 ָנֵע םֶהיֵא טעוֶו טייֵהְנעֶדיִרְפּוצ דְנּוא טייֵה
 רעֶּביִא טעוֶו דְנאַה עֶדיִמ עֶכיִלְטיִא דְנּוא ןייֵז
 טעֶו רֶע ןעֶו ,ןייַז טעדֶו םִע 28 :ןעֶמּוק םֶהיֵא
 -יִא (טאָג) טעֶזיֹוזַא ןעֶליִפ ְךיֹוּב ןייז ןעֶלעוֶו

 רֶע דְנּוא ,ןְראָצְמיִרְג ןייַז ןעֶקיִׁש םֶהיֵא רעֶּב
 רֶע לייוו ןעֶגְנעֶר ןעֶזאָל םֶהיֵא רעֶּביִא טעֶו
 -קעוֶוַא טעֶֶו רֶע ןעֶו 24 :ןעֶּסֶע ָּךאָנ טּוהְט
 טעֶויֹוזַא ,ןעֶפאוַו עֶנְרעֶזייֵא איד ןופ ןעֶּפיֹול
 -יֹוּב רעֶנְרעֶפּוק רעֶד ןעֶנאַלְׁשְכְרּוד םֶהיֵא
 םִע רֶנּוא ןעֶהיִצְסיֹוא םִע טעֶֶו רֶע 28 :ןעֶנ
 לאַנג עֶנייִזָךְרּוד ןְהעֶנְכְרּוד טעוֶו דְרעוֶוׁש עֶגיִצְנאַלְג סאָדאֹוי רעֶּפְרעֶק ןייַז ןוֿפ ןְהעֶנְסיֹורַא טעוֶו

 עֶנייֵז ןיִא ןעֶטְלאַהעֶּג טְרעוֶו םיִנֵרעֶׁטְסְניִּפ אייִלְרעֶלַא 26 : ןייַז םֶהיֵא רעֶּביִא טעדֶו קער ַא דנוא
 טְכעֶלְש טעוֶו סֶע ,ןעֶנעֶרְּבְרעֶּפ םֶהיֵא טעֶזו ןעֶזאָלְּבעֶג טיִנטְרעוֶו םאָו רֶעייפ ַא ,םיִנעֶטְלאַהעֶּב
 ןעֶקעֶלְּפְטְנַא ןּוהְט לעֶמיִה איִד 27 :טְלעֶצעֶג ןייַז ןיִא ןעֶּבייֵלְּבְרעֶּביִא טעוֶו םאו םעֶד ראַפ ןייֵז
 טעוֶו זיֹוה ןייֵז ןּופ ןעֶמּוקְנייֵא םאָד 28 :םֶהיֵא ןעֶנעֶק ףיֹוא טְהעֶטְׁש דֶרֶע איִד דְנּוא ,דֶניִז עֶגייֵז
 םאָד 29 :ןְראָצ ןייַז ןּופ גאָט םעֶד ןיִא ןעֶניִרּוצ טעוֶו ןעֶנעֶמְרעֶפ ןייַז דְנּוא ,ןעֶרעֶֶו ןעֶּביִרְמְרעֶּפ
 גאָזוצ עֶנייז זיִא סאווְו הֶלֲחַנ איד דְנּוא ,עָׁשָר ַא זיִא םאוׁשְנעֶמ םעֶד ראפ טאָנ ןּופ קֶּלֲח םאֶד זיִא

 אב לעטיּפאק יין
 םאָד זאָל דְנּוא ,רעֶטְרעוֶו עֶנייֵמּוצ 12 טְרעֶה 2 :טְנאָזעֶג דֶנּוא ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶג טאָה בֹויִא דְנּוא 1
 ןעוֶו םעֶדְכאָנ דְנּוא ,ןעֶדעֶרלעז ְךיִא דְנּוא ריִמ טיִמטְנאַרְטְרעֶד 3 :טְסיֹורְט רֶעייֵא ןייַז עֶגיִזאָד
 דְנּוא ?ׁשְנעֶמ ַאּוצ ןעֶנאַלְקעֶּב ןעֶד ְּךיִמ ךיִא אֹּוהְט 4 :ןעֶמעֶּפְׁש רֶהיֵא טְנעֶק טעֶרעֶג ּבאָה ְּךיִא
 ְךייִא טְרְדעֶקּפ ?ןעֶרעוֶו גיִדְלודעֶבְנּוא טיִנ ָךיִא לאָז םאָוְראַפ ןעֶזעוֶועֶגיֹוזַא ןיֹוׁש טְלאוו םִע ןעוֶו
 ליִפַא 6 :ליֹומ רֶעייֵא ףיֹוא דְנאַה איִדטְגעֶל דְנּוא ,ןְרעֶדְנּואוְוְרעֶפ ָךייִא רֶהיֵא טעֶזיֹוזַא ריִמ וצ

 :ׁשייֵלְפ ןייֵמ ןָאטְּפאַחסיִנְרעֶטיִצ ַא דֵנּוא ,ןעֶקאָרְׁשְרעֶד ָךיִאֹרעֶויֹוזַא ְךיִמ ןאַמְרעֶד ְּךיִא ןעֶז
 עֶרייֵז 8:טְכאַמ עֶקְראַטְׁש ְךיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז ,טֶלַא ןעֶרעֶוֶו אייז ,םיִעָׁשְר איִד ןעֶּבעֶל סאָזְוְראַפ 7

 :ןעֶניֹוא עֶרייֵז ראָפ ןעֶנעֶז רעֶּדְניִק םיִרעֶדְניִק עֶרייֵז דְּוא ,טייֵרְּבעֶגְנָא אייֵז טיִמ ןעֶנעֶז רעֶדְניִק
 :אייז ףיֹוא טיִנ ְּךיֹוא זיִא טאָ ןּופ טּור איִד דְנּוא ,טְּכְראַפ ןֶהָא םֹולָׁשְּב ןעֶנעֶז רעֶזייַה עֶרייֵז 9
 ןעֶּפְראוַוְרעֶּפ דְנּוא ןעֶּבלאק היק עֶנייֵז ,טיִנטְּפְראַַוְרעֶּפ דְנּוא ,גיִדְנעֶגאָרְט טְּכאַמ םֶקָא ןייז 0
 עֶרייֵז דְנּוא ,ףאָׁש איוװיּוזַא רעֶדְניִק עֶנייֵלְק עֶרייֵז קעוֶוַא ןעֶקיִׁש אייז 11 :(ליִּפַמטיִנ ןעֶנעֶזנ טיִנ
 טיִמְךיִז ןֶעייֵרְפ אייֵז דְנּוא ,ףְראַה דְנּוא קיֹוּפ איִד ףיֹוא ןעֶּבעֶה אייז 12 :ןעֶצְנאַט רעֶדְניִק עֶבְנּוי
 עַגֶר עֶנייֵא ןיִא רעֶּכָא ,םעֶטּוג ןיִא בעֶט עֶרייֵז ןעֶּכעֶּלְרעֶפ אייז 13 :לעֶנְרָא איד ןופ לֹוק םעֶד
 ןיִראו ,םִנּוא ןּופ ּפָא רֶהעֵק ,טאָבּוצ אייֵז ןעֶנאָז ָךאָד דְנּוא 14 :לֹואְׁש םעֶד ןיִאפזרַא אייז ןְהעֶג
 ןעֶלאָז ריִמ זַא רעֶגיִטְּכעֶמְלַא רעֶדזיִא רעֶֶ 18 :ןעֶנעוֶו עֶנייִד ןעֶסיוִו ּוצ טיִנ ןעֶנְנאַלְרעֶפ ריִמ
 זיִאםִע העֶז 16 ?ןעֶטעִּב םֶהיֵאּוצ ןעֶלעֶֶו ריִמ ןעזְןעֶפְלעֶה סנּוא טעוֶו סאוָו דְנּוא ?ןעֶנייִד םֶּהיֵא
 לאָמ ליפ איו 17 :ריֵמ ןּופטייװ ןעֶנעֶז םיִעָׁשְר ןּופ תֹוצִע איד ,דְנעֶה עֶריייַא ןיִא םעֶמּוג ןייק
 ?ְּךאָרְּב ַא אייֵז רעֶּביִא טמּוק טְּפֶא איו דְנּוא ? ןעֶׁשאָלעֶגְסיֹואיִעְׁשְר איד ןּופ טְכילסאָד טְרעֶו
 איֹורְטִׁש איו יֹוזַא ןייַז ןעֶלעֶֶו אייֵז 18 :ןְראָצ ןייז ןיִא ןעֶצְרעֶמְׁש םיֹוא אייז וצ טְלייֵמ (טאָה) רֶע
 עֶנייִז ראַפ טעוֶו טאָג 19 :קעֶוַא תיִּבָנַג דְניוִוְמְרּוטְׁש רעד סאוועוֶואַלְּפ אידז דְנּוא דניו םעֶד ראַפ
 םִע טעד רֶע דנּוג:ןעֶלְהאָצעֶּב םֶהיֵא טעֶוֶו רֶע ,ףאָרְטְׁש איִד ןעֶטְלאַהעֶּב רעֶדְניִק (םיעָשר םעדנ

 ךיוא לֹפ
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 וילָׁשְו ןְנֲאְלַׁש ֹולְּכ ָֹמִּת םָצְשְּב תּומָי הָז :טֹופׁשִי םיִמָר 2
 פב תומָי הֶח : הקשיי יִתֹומְצַעַחֶמּו בֶלֶח ּוִאְלָמ זיָנימע
 הדָמרְ ּובָּכְשִי רַפָל"לַג דַחִי :הָבוטַּב לֵכָא אלו הָרָמ 2

 ילְמ תִֹמֹו םכ תְֹבְׁשְחַמ יּתְעדָי ןַה :םֶהיֵלֵע הָּמַבְּת
 תונְּכׁשִמ !לָהָא הָיא ביִרָנ-תיִב הָיא ילְמאְת יב :ושָמְחַת
 :ורְכנְת אֵל סֿפתֶא ְךֶרד ֵרְבִ םֶּתְלִאַׁש אֵלֲה :םיִׁשְר א

 -לַע דיִגיייִמ :ולָבּי תִֹחְבִע םֹויל ער דֶׂשֲחַי דיִא םזָל יִּכ
 לֵב תיִרְבַקְל אוהְו :ול"םלְׁשִי יִמ הֶׂשֶעדאּוהו יכְרח נב
 םֶדָאלְכ זית לֵחָנח בר ולירקְתֶמ :דֹקׁשִי לע 53
 םֶכיֵתְבּוׁשְתּו לֶבָה יניִמַחְְּת ךיאָו ְִַַאִלִִלִׁשְמ ָשֶמִי 4

 ;לעמ-רַאשנ

 בכ בכ
 לְסיייֶכ רָבָּנְְכְסִי לֵאְלַה :רַמאֵו יִעָנִּתַה וָפילֲא ןַעַה א
 -יִכ עַצְבדנאָו קצת יִּכ יֵּדַׁשַל ץֶפַחַה :ליִכְׂשִמ מילְמ 3
 !טְֵׁשמַ א אוָבָי ךחיכְי אַ :ךיֵכְדִִד םֵּתִת 4

 ּךחַא לֵּבְהַתיִּכ תל זקדיא הכרת אֵלְה
 בַעְרְמּו הקשמ ףָיָע םיָמדאל :טיִׁשְּפַת םיִמּורְע יַרְגַבּו םגר 1
 5 אוׂשָו ץרַאָה יל ַעורְו ׁשיִאְו :םֵהָליעעְבִת 8
 ןכ-לע :אָכחְי סיִמֹתְי תֶׂשֹרְח == ָּתְחַלִׁש תֹועְנִלֲא ?

 ראל ךשח-א סא רַחּפ לכם ְתכִִ וו
 םימָׁש ּהַבָנ ַהֹולֲאראלֲה :ָךֵמִכְת םִיָמתַעְפִׁשִו הָאְרְת
 דַעְכַה לא עַדָי-המ ָתרַמאְו :ומָדייכ םיִבָכֹזְכ ׁשאָר הֵאְו

 םימׁש גיִחְו הֵאְי אְֵו ולְתִמ יב :טּפְׁשִי לַפְרִ 4
 :ןָאייַתְמ וָכְדִּד רֶׁשֲא רֹמְׁשִּת ברי הַרָאַה ;ךל

 לַאל םיִרְמֶאָה :םֶדֹוסְי צי רֶקָנ תעדאלו ּומְמְלירֶׁשֶא
 םֶהיֵּתְב אֵלִמ אָהְו :ֹומָל יֵּדִׁש למיידדִמו ּוְכִמ רוס

 ּודָמְׂשִיְו םִיַקיִדַצ ָּאְדִ :נָכ הָקֲחַכ םִׁשִר !

 :ּדָכ כֶׁשָי םיִנָפ

 דכלה ויש

 = : תַצַתַו במ 19

 ןעֶהעֶזְןעֶלעוֶו ןעֶגיֹוא עֶנייֵז 20 : ןעֶסיוִו ְךיֹוא
 םעֶד ןּוּפ ןעֶקְניִרְט טעוֶו רֶע דְנּוא ְךאָרְּב ןייַז
 -אוָו 21 :ןעֶניִטְכעֶמְלַא םעֶד ןּופ ןְראָצְמיִרְג
 ְךאָנזיֹוה ןייַז ןיִא טְסּול עֶנייֵז זיִא סאוָו ןיִר
 ןעֶנעֶו םיִׁשְדָח עֶנייֵז ןּופ לאָצ איִד ןעוֶו ,םֶהיֵא
 לאָז 22 ?(ןעֶטיִמ רעֶד ןיאנ ןעֶטיִנְׁשעֶגְּפָא
 ןיִראָו ?טְפאַׁשְנעֶסיִו ןעֶנְרעֶל טאָג רעֶנייֵא
 :ןיִטָּפְׁשִמ עֶכיֹוה איִד ְּךיֹוא טּוהְט רֶע
 -ְנאַג עֶנייֵז ןיִא טְּבְראַטְׁש רעֶניִזאָד רעֶד 3

 דְנּוא גְראָזַא ןְהֶא ץְנאַג ;טייֵהְקְראַטְש עֶצ
 לּופְןעֶנעֶז רעֶסעֶּפ-ְּךֶליִמ עֶנייַז 24 :םֹולָׁשְּב
 -ייַּב עֶנייֵז ןּופ ָּךְראַמ רעֶד דְנּוא .ְּךְליִמ טיִמ
 רעֶרעֶדְנַא ןייֵא דְנּוא 28 :טעפ זיִא רעֶנ
 טאָה רֶע דְנּוא ,שֶפָנ רעֶטיִּב ַא טיִמ טְּבְראַטְש

 רעֶּבָא 26 :ןעֶסעֶנעֶג םעֶטּוג ןייק לאָמְנייק
 דְנּואּביֹוטְש םעֶד ןיִא ןעֶמאַזּוצ ןעֶגיִל אייז

 טְהעֶז27 :ןעֶקעֶרעֶּב אייֵז ןעֶלעוֶו םְרעֶו איִד
 עֶזייֵּב איִד דְנּוא ,ןעֶקְנאַדעֶג עֶרייֵא סייוו ָךיִא

 -נּוא ְּךיִמ טְליוִו רֶהיֵא סאָו טיִמ תֹובָׁשֲחַמ

 ּואוְו ,טְגאָז רֶהיֵא ןיִראָו 28 :ןעֶקיִרְדְרעֶמ
 דְנּוא ,(טְׁשְריִפ) ביִדָנ םעֶד ןּופ זיֹוה סאָד זיִא
 ןּופ בֶנּוניֹואוְו דְנּוא טְלעֶצעֶנ םאָד זיִא ּואוְו
 -עֶנְכאָנ טיִנ רֶהיֵא טאָה 29 :םיִעָׁשְר איִד
 ?נעוֶו םעֶד רעֶּביִאְוְהעֶג סאוָו אידְוּופ טְנעֶרְפ

 ראפ טייֵרְּבעֶגְנָאזיִאׁשְנעֶמ רעֶטְכעֶלְׁש רעדזַא 30 ?ןעֶכייֵצ עֶרייֵז טיִנ רֶהיֵא טְנעֶקְרעֶד דְנּוא
 צד

 :ןְראָצְמיִרְנםעֶד ןּופ גאָט םעֶד ּוצ טְכאַרְּבעֶנ ןעֶרעוֶו אייֵז דְנּוא ?ָּךאָרְּב םעֶד ןּופ גאָט םעֶד
 םעֶד ראַפְןעֶלאָצעֶּב םֶהיֵא לאָז רעֶוֶו דְנּוא ? םיִנָּפ ןייַז ראָפ געוֶו ןייַז ןעֶנאָזְנָא םֶהיֵא לאָז רעֶדו 1
 רֶעייֵׁש ַאאייַּב דְנּוא ,רָּבֹק םעֶדּוצ ןעֶרעֶוֶוטְכאַרְּבעֶנ טעֶזֶו רֶע רעֶּבָא32 ? ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע סאָָו
 טעוֶו שְנעֶמ רעֶכיֵלְטיִא דְנּוא ,ןייַז סיִז םֶהיֵאּוצ ןעֶלעֶו דֶרֶערעֶקיִטְׁש איד23 :ןעֶכאַו רֶע טעֶו
 :לאָצ עֶנייֵק אָדטיִנזיִאםֶהיֵא ראָפ ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז םאוָו איד ּוצ דְנּוא ןעֶהיִצ םֶהיֵא ְּךאָנ ְּךיִז
 יוז רעבא ָא 4

 :טייֵקְׁשְלאַפ

 גּולְקויִא םאָו רעֶנייַא ג יוד יֹוזַא

 יִא רעֶּפְטִנֶע עֶרייַא ןיִא דנּוא ,טייֵקְׁשיִראַנטיִמ ןעֶטְסעֶרְט ְּךיִמ רֶהיֵא טּוהְמ יֹוזַא

 בּכ לעטיפאק
 :טְנאָזעֶנ דְנּואטְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָהיִנָמיִּתַה זַפיֵלָא דֶנּוא 1

 ַא רעֶגיִמְכעֶמְלַא רעֶד ןעדטאָהֿב ?ְךיֶלְציִנ ןילַא ָךיִזּוצ זיִא
 טאָגּוצ ןייֵזְךיִלְציִנׁשְנעֶמַא ןעֶד ןעֶק 2

 -לאָפ ץְנאַגנעוֶו עֶנייֵדטְסְכאַמ אּוד ןעזֶו ןיוִועָנ ַא רֶע טאָה רעֶדָא ?טְכעֶרעֶג טְזיִּב אּוד זַא טֶסּנל

 ריִדטיִמ רֶע לאָז ?ריִדראַפ אָרֹומ טאָה רֶע לייוו ןעֶּבאָה ַחּוּכִז ַא ריִדטיֵמ ןעֶד רֶע טעֶָו 3 ?ןעֶמּוק

 ןייק אָדטיִנ זיִא סֶע דְנּוא ?סיֹורְנטייֵקְניִט עי עֶנייַדטיִנןעֶדזיִא ? ?םַּפְׁשַמ םעֶד ןיֵאןעֶמּוק

 אּוד דְנּוא ,םֶָנֵחְּב רעֶדּורְּב ןייד ןּופ ןֹּוּכְׁשַמ ַא ןעֶמּונ ָנטְסאָה אּוד ןיִראָו 6 יז עֶנייַ וצ ףֹוס
 -נּורְמעֶנְנָאטיִנ אּודטְסאָה ןעֶדיִמעֶד?7 :עֶטעֶקאַנאיַד ןּופ רעֶדייַלְק איד ןעֶניֹוצעֶנְּפָא טְסאָה
 ַאּוצ רעֶּבָא8 :טיֹּורְּב סאָד ןעֶטיִמְרעֶפאַודטְסאָה ןעֶניִרעֶנְנּוה םעֶד ןּופ דְנּוא ,רעֶסאַוטיִמ ןעֶק
 איד 9 :ןיִראַדטְניֹואוְושְנעֶמ רעֶנעֶהעֶזעֶגְנָא ןייֵא דְנּוא ,דְנאַלסאָדטְרעֶהעֶנ ׁשְנעֶמ ןעֶקְראַטְׁש
 -וצ אּודטְסאָהיִמֹותִי איִד ןּופ םעֶרָא איִד דְנּוא ,טְקיִׁשעֶנְקעוֶוַא גיִדעַל אי טְסאָה תֹונָמְלַא
 טְכְראָפ עֶגְנּולְצּולְּפַא דְנּוא ,טְלעֶגְניִרעֶגְמּורַא ןעֶצעֶג ךיִד ןעֶּבאָה רעֶּביִראָד 0 :ןעֶסיטט
 ָניפ איִד רעֶדָא 11 :ָּךיִד טְקעֶרׁשְרעֶד
 עַכאַוו 4 :נּוציילפ

 ְךאָדהעֶז

 -ךעֶפאיַד דְנּוא ,ןעֶהעֶז טיִנטְסְנעֶק אּודסאויִנְרעֶטְס
 רנּוא ?לעֶמיִהעֶביֹוה איִדְןיִאטאָגטיִנ ןעֶדזיִא 15 :ָּךיִד ןעֶקעֶדעֶּב םאָו

 טְסייוַו סאָו ,טְסְנאָז אּוד דְנּוא 13 :ןעֶנעֶז אייֵז ָךיֹוה איו ןְרעֶטְׁש איד ןּופ ןעֶציִּפְׁש איִד
 דְנּוא םֶהיֵא ןעֶטְלאַהעֶּב ןעֶקְלאָו עֶקיִדאיֵד 14?ןיִטַּפְׁשמ לעַּפעֶנ = ָךְרּודְועֶד רֶע = ?טאָנ

 -עָּב ןעֶד אּוד טְסאָה :לעֶמיִה ןּופלעֶקְריִצ םעֶד ןיִא םּורַאטְהעֶנ רֶע דְנּוא ,ןעֶהעֶזטיִנְועֶק רֶע
 -עֶרְמעֶּב ןעֶּבאָהְועֶׁשְנעֶמ עֶטְכעֶרעֶנְמּואאיֵדְןעֶכְלעֶֶז ,געוֶו(ןעֶטְלַאנ ןעֶניִּבַע םעֶדטעֶמְכאַרְט
 ןעֶסאָנעֶנְסיֹוא זיִאָךייֵמ ַא דנּוא ,טייֵצ עֶרייֵז ראָפ ןעֶראועֶנ ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ ןעֶנעֶז סאו ?ןעֶט
 םָנּוא ןּופ ּפָא רֶהעָק ,טאָנ ּוצ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה סאָו 17?טְנעֶמאַדְנּופ רֶעייֵז רעֶּביִא ןעֶּראַוְועֶג
 טיִמ רעֶזייַה עֶרייַז ןָא רֶע טְליִפְּךאָד דְנּוא 18 4 ןּוהַט אייֵזּוצ רעֶניִטְכעֶמְלַא רעֶד ןעק = אָ רעֶּבָא
 םִע ןעֶלעוֶו םיִקיִדַצ איִד 19 :ריִמ ןּופ טְרעֶטייוְרעֶד זיִאםיִעְׁשִר איִד ןּופ הָצֵע איד רעֶּבָא םעֶטּבנ
 :ןעֶטאָּפְׁש אייֵז רעֶּביִא ןעֶלעוֶו עֶגיִדְלּוׁשְמּא איד דְנּוא ,ןֶעייֵרפ ָּךיִז ןעֶלעוֶו אייז דֵנּוא ןעֶהעֶז
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 ךדּכ נב בּכ בויא
 רעֶזְנּוא רעֶדָא) דְנייַפ רעֶזְנּוא טיִנ זיִא 0

 רֶעייֵז טיִנ טאָה ?ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ (ןעֶנעֶמְרעֶפ
 -ךעֶפ רֶעייֵפ םאֶד םעֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא
 טיִמ טְנאַקעֶּב ְּךאָד ְּךיִד ְּךאַמ 21 ?טְנעֶרְּב
 םעֶד ְךְרּוד טעוֶזיֹוזַא ,םֹולָׁש ּבאָה דְנּוא םֶהיֵא
 םעֶנ ְךיִד טעֶּב ָךיִא 22 :ןעֶמּוק ריִדּוצ םעֶטונ
 ףיֹוא םעֶנ דְנּוא ,ליֹומ ןייַז ןּופ הָרֹוּת איִד ןָא
 ןיִראָו 23 :ץֶראַה ןייַד ןיִא רעֶטְרעֶֶו עֶנייִז
 םעֶד ּוצ ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ ְּךיִד טְסעזֶו אּוד ןעֶו
 -ֵפיֹוא רעֶדיוו אּודטְסעוֶויֹוזַא ןעֶניִטְכעֶמְלַא
 ןְרעֶמייווְרעֶד טְסְלאָז אוד ,ןעֶרעוֶו טְעיֹוּבעֶ

 -לעֶצעֶג עֶנייַד ןּופ טייקְגיִטְכעֶרעֶגְמּוא איִד
 ןעֶנעֶלְנָא אוד טְסעוֶו יֹוזַא דְנּוא 24 :ןעֶט
 איד אי דְנּוא ,ּביֹוטְׁש אי יֹוזַא דְלאָנ
 ןּופ רֶלאָג ןעֶכייֵט איִד ןּופ רעֶנייֵטְׁשְנעֶזְלעֶפ
 טעוֶו רעֶניִטְכעֶמְלַא רעֶד דְנּוא 22 :ריִפֹוא
 -אָהטְסעֶו אּוד דְנּוא ,גְנּוציִׁשעֶּב עֶנייֵד ןייַז
 ןיִראָָו 26 : רעֶּבְליִז עֶסאַמ עֶקְראַטְׁש ַא ןעֶּב
 םעֶד טיִמ ןֶעייֵרְפ ָּךיִד אּוד טְסעוֶו לאָמְסְנעֶד
 ןעֶּבעֶהְפיֹוא טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,ןעֶניִטְכעֶמְלַא
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 3 ;ׁשָא הָלְכָא םֶרְתיו ניק דַחְכנ אָליִַא :ֹומָליִנעַלִי יקָו
 2 ויּפִמ אָניחַק :הָכוט ָּךתֶאֹובְּת םֶהָּב םָלָּּׁמִעאָנרַּפַה
 נב ּׁש-דַע בִׁשָּתדמַא :ְךֵֶבֶלִּבויְרמפ ישו הָרּת
 23 םיִלָחְנ רוצִבּו רֶעָּב רַפֶ-לַעדּתיִׁשְ :ךיִלָהֶאַמ הָלְוע קִהְרּמ
  וָאייּכ !ּדִל תַּפְֹוִּת ףֶסָכְו ְךיֶרְצִּב יַּכִׁש הָיָהְו :ריפוא
 גד ויִלֲא ריּתְעַּת :ךיִנָּפ ּהולָא--לֶא אָׂשִתו ;נעִֶּ יִּדַׁש--לַע
 8 יילַעו ְּךָל םֶקיו רֶמא-רמְתַו :םִלׁשְת דיר ךֵעְְׁשִיו
 ם9 בינע חְֵׁו הָנ רֶמאֵַּו ּוליְִׁשֲהיּכ :רוא ָּנָנ ּךִכָרְּד
 ֹ יִּכ רֵבְּב טלְמְו יִקְניִא טלמּי גצׁשֹי

 הי 2

 1 א יע הָרְבּכ ידי יִהׂש יִּדִמ םֹּיַהַנ :רֵמאַֹּו בֹוִא ןעו
 3 :ותנִכַּח--דַע אֹובֶא ּוהֵאְצְֶא ִּתעַדָו ןּתי-ימ : יִתָחְנַא
 ג םיָלִמ הָעְדֶא :תוחָכֹוְת אֵּקמֶא יפו טָּפְׁשִמ ויְנָפְל הָכרָעָא
 6 אָל יִרָּמִע ביִרָי ַחֹּכ-בֶרְּבַה :יִל רֵמאַֹמ הֶניִבְָו יע
 ז חַצָָל הָמְלַפֲאַו וּמִע חֶכֹנ רֶׁשָי םָׂש :יּב םֶׂשָי אּוהיִּדַא
 5 :ול ץיִבָאיאלְו רֹוהָאְ ּונניאְו ְךֶלהא םֶדָק ןה :יִטְפְׂשִמ
 + עַדייִּכ :הָאְרֶא אלְו ימי ףֶטִעַי וַחָאאלו וָתׂשֲעַּב לואָמְׂש
 נ וכד ְִנר הֲָחֶא ּורְׁשֲאַּב :אֵצִא בֶהּזּכ יננחְב יִּדָמִע ְּךֶרֶּד
 נ ִּתנַפֶצ ןֵקְחִמ ׁשימָא אָלְו ויָתָפָׂש תוְצִמ :טָאדאלְ יִתרַמָׁש
 וג ;ׂשַעַּה הָתְַא ָׁשפַנּנכיִׁשי יִמּו ָחֶאָב אוָהְו :!ופיירְמִא
 וט לֵהְּכא ונְּפִמ ןכילע זוָּמִע תֹוּבַר הָּנִהְכו יִּקִה םִלְַ יִּכ
 א :ִנָליִהְבה ישו יּבִל ְךַהה לֵאְו :שָמִמ דָחֶּפֶאְ ֹוּבְתֶא
 ול :לָפָאיהְּכינּפִמֹו ךֶׁשְחיינְפִמיִּתמְצִ אָלייּכ

 רפ דכ
 3 א תֶלּובְג !וימָיוחאֶל וָעדי םיִּתִע וְאֶל יִּדׁשִמ ַּוּלַמ
 3 רוָש ּולְּבחַ ּונֲהני םיִמֹותְי רמָה :ועְרַּנ ּולְָנ רֶדָע ּוטִׂשי

 הַה יץְרָארונע ּואְְּח דַחָי ךרַּדִמ םֶניִבא וִָי ּוהָנְמִלַא

 םֶהיֵא ּוצ טְסעֶו אּוד 27 :טאָנ ּוצ םיִנָּפ ןייַד
 דְנּוא ןעֶרעֶהְרעֶד ְךיִד טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶמעֶּב
 דְנּואכ8 :םיִרָדְנ עֶנייַד ןעֶלאָצעֶּב טְסעוֶו אּוד
 -יִמְׁשעֶּבע ןייַז רַזֹונ םעֶּפִע טְסעוֶו אּוד ןעדֶז
 ןעוֶו 29 :טֶכיֵלַא ןעֶנייֵׁש טעֶו ןעֶנעוֶו עֶנייֵד ףיֹוא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו םִיּוקְמ ריִד םִע טעוֶויֹוזַא ,ןעֶמ
 -יֹוהְרעֶד ןעֶלעוֶו אייֵז זַא ,ןעֶנאָז אּוד טְסעֶו יֹוזַא טְגיִרעֶדיִנְרעֶד ְּךיִז ןעֶּבאָה (ןעֶׁשְנעֶמ איד אייֵז
 טעוֶו רֶע 30 :ןעֶניֹוא עֶטְנעֶּבעֶגְרעֶדיִנ ןעֶּבאָה םאוו איִד ןעֶּפְלעֶה טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶרעֶו ןעֶּב
 ןּופ טייֵהְנייַר איִד ךְרּוד ןעֶניִרְּטְנַאטעוֶו רֶע דְנּוא ,ביִדְלּוׁשְמּוא ןעֶנעֶז םאוָו איד ןייַז ליִצַמ ּוליִפַא

 בכ לעטיפאק :דְנעֶה עֶנייֵד
 ,רעֶטיִּב גאָלְק עֶנייַמ זיִא טְנייַה זליִפַא 2 :טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טאָה בֹויִא דְנּוא 1
 ָךיִאֹואְוַא ןעֶסיוִו לאָזְךיִא זַא 3 :ןעֶצִפיִז ןיימ ןעֶנעוֶו רעוֶוְׁש זיִא (גאָלְׁש רעֶדָא) דְנאַה עֶנייֵמ
 ןעֶד טעֶה ְּךיִא 4 :לְהּוּטְׁש-ןיֹורְמ ןייז ּוצ זיִּב ןעֶמּוקְנָא ןעֶנעֶק לאָז ָךיִא זַא !ןעֶניִפעֶג םֶהיֵא ןעֶק
 ָךיִא 2 :תֹוחָכֹוּת טיִמ ןעֶליִפְנָא ליֹומ ןייֵמ דְנּוא ,ןעֶנעֶלְראָפ םֶהיֵא ראָפ שָּפְׁשִמ ןייֵמ טְלאוְועֶג
 רֶע סאוָו ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ טעֶה דְנּוא ,ןְרעֶּפְטִנֶע ריִמ טעוֶו רֶע סאָו רעֶטְרעוֶו איד ןעֶסיוִו טְלאוָו
 טְרֶעייֵנ ! ןייֵג ?ַחֹּכ ןעֶסיֹורְג ןייַז טימ ןעֶגיִרְק ריִמ טיִמ ןעד ָךיִז רֶע טעוֶו 6 :ןעֶנאָז ריִמ וצ טְלאָוְז
 דְנּוא ,ןעֶמְכעֶר םֶהיֵא טיִמ ְךיִז רעֶניִטְכיִרְפיֹוא רעֶד טעדֶו טְראָד 7 :ןעֶּבעֶג (ַחֹּכ ריִמ ןיִא טעזֶו רֶע
 טיִנזיִא רֶע רעֶּבָא ,םְטְרעוֶוְראָפהעֶג ְךיִא ,העָז 8 :טָפֹׂש ןיימ ןּופ ןעֶניִרְטְנַא גיִּבַע ףיֹוא לעדְז ָךיִא
 טאָה רֶעּואוְו ,טייַז רעֶקְניִל רעֶד ןַא9 :טיָנְהיֵאהעָטְׁשְרעֶפ ָּךיִא רעֶּבָא ,רימ רעְֶניִה דְנּוא ; אָד
 ןעק ְּךיִא דְנּוא טייַז עֶמְכעֶר רעֶדְהיֹואָּדיִז טְלאַהעֶּב רֶע ,טיִנ םֶהיֵא העֶז ְָּךיִא רעֶּבֶא ,ןּוהְטעֶנ םִע
 ְךיִמ טאָה רֶע עו דָנּוא ,ריִמ טיִמ זיִא סאָונעוֶוםעֶד טְסייוֵז רֶע רעֶּבָא 10 : ןעֶהעֶזְרעֶד טיִנ םֶהיֵא
 עֶנייַז ןעֶטְלאַהעֶגְנָא ןעֶּבאָה םיִּפ עֶנייֵמ 11 !רְלאָנ איו ןעֶמּוקְסיֹורַא ְּךיִא לעוֶזיֹוזַאטְּפיִרְּפעֶנ
 ָךיִמּבאָהָךיִא דְנּוא 12 :טְגייַנעֶגְּפָא םיִנְּדיִמּבאָהְךיִא דְנּוא ,געוֶו עֶנייִז טיִהעֶג ּבאָהְּךיִא ,טיִרְׁש
 איד (טְכאַרְטעֶּב רעֶדָאנ ןעֶטְלאַהעֶּב ּבאָה ָךיִא ,ןעֶּפיִל עֶנייֵז ןּופ תֹוְצִמ איד ןּופ ןּוהְמעֶנְּפָא טיִנ
 דֵנּוא יז) ןייֵא ןּופ זיִא רֶע רעֶּבָא 18 :(ןעֶסֶע) םעֶביִטעֶג ןייֵמ איו רֶהעמ ליֹומ ןייַז ןּופ רעֶטְרעוֶו
 טּוהְט רֶע ןיִראוָו 14 : רֶע טּוהְט סאָדֶהיֵאטְסּולְג םִע סאוָו ןיִראוָו ?ןעֶרְהעֶקְמּוא םֶהיֵא ןעֶק רעוֶו
 !םֶהיֵא אייֵּב זיִאםעֶכְלאָז ליִפ דְנּוא .טְמיִטְׁשעֶּב ריִמ ראַפ טאָה רֶע סאוָו םאָד ןעֶדְנעֶלְרעֶּפ

 טְכְראָפיֹוזַא ןעֶטְכאַרְטעֶּב םאָד אּוהְש ָךיִא ןעוֶו ,םֶהיֵא ראַפְּךיִמ ץיִא קעֶרְׁשְרעֶד םעֶד רעֶּביִא 8
 ְךיִמטאָה רעֶניִטְכעֶמְלַא רעד דְנּוא ְךייוַוְעְראַה ןיימ טְכאַמ טאָנ רעֶּבָא 16 : םֶהיֵא ראָפְּדיִמ ָךיִא

 דָנּוא ,סיִנְרעֶׁטְסְניִפ רעֶד ןעֶנעוֶוןעֶראוָועֶג ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ טיִנ ןיִּב ָּךיִא לייוַו 17 :ןעֶקאָרְׁשְרעֶד
 :טקעֶדעֶגּוצ םיִנְרעֶטְסְניִפ עֶלעֶקְנּוט איִד םיִנְּפ ןייֵמ ןּופ טיִנ ְּךיֹוא טאָה רֶע

 דכ לעטיפאק
 ןעֶנעֶקםאו איִדְןעֶלאָז ?ןעֶטְלאַהעֶּב ןעֶניִטְכעֶמְלַא םעֶד ןּופ טיִנְןעֶטייֵצ איד ןעֶנעֶזסאוָוְראַפ 1

 -אַּטִס קעוֶזַא ןיִלְזַנ אייֵז ,ןעֶצעֶנעֶרְג איִד קעוֶוַאןעֶקיִרעֶכְנאַמ 2 ?געט עֶנייֵז ןעֶהעֶז טיִנ םֶהיֵא
 םֶקֶא םעֶד ,קעוֶוַא אייֵז ןעֶרְהיִּפ םיִמֹותְו איִד ןּופ לעֶזֶע םעֶד3 :ןעֶדייוֵו אייֵז ןּוהְט אייֵז דְנּוא ,םעֶד

 ו ל2*



1189 

 ול הָבְרֶע ףֶרָעַל יִרֲחְׁשְמ םֶלָעַפְב ָאִ רֶּכְדִמַּב ! םיִאְִפ
 :ושקלינ עֶׁשֶר םֶרָכְוּוריִצְקִי לי יִלְב הָדָׂשַּב ;םיִרָעְנַל םִחָל 6
 םיִרָה םֶדָוִמ ;הָרקַּב תוס ןיִאְו שול ְִּבִמ ונילְי .םֹרָע
 -לַעְו שֶתָי דֶׂשֶמ לי 0 הָטְחַמ ִלְּבִמּו ּובָמְרִי 6

 :רָמָל ואְׂשָנ םיִבעְרְו ׁשיִבְל ֵלְּבּוכְלֶה ! םֹורָע :ּולְּכְחַי יִנָע י
 ! םיִתְמ רֶוָעָמ :ואָמצַ ּוכְרִז םיִבָקִי וריִהְצִי םֶתֹרְׁשְדיִ 4

 !המַה :הָלְפִּתםיִשייאל ַהולֲאעׁשְּת םיִלְלֲחישִנו קֶאָ
 ;ויָתֹביִתְנִּב ובְׁשִ אֵל ויָכָרְד ּו רָכהאָל די איַדְמִּב ֹיְה

 םנִּ דתמְ 3 יִנ יִנְרוׁ ישְתיאְל ר ףשֶנ הָרמִׁש !ףאל ץת וט
 יעדידאל ֹומְליּומְתַח שמו םִּתְב ךֶׁשֹלַב רַתָח :םיִׂשָי 4
 :תֶוָמְלַצ תָֹהְלַּב ריב יִּכ תֶומְלצ מל רֶּבּוְרחַי יִּכ :רוִא וד

 הָנפידאְל ץֶרָאְב םֶתָקְלָח לֶלְּת םִי לרמלע ! איָהילק
 :ואָׂשָה לואְׁש גלֶשיישְמ מ יִלְִי םח"סנ הָיִצ :םיִמְרְּכ ְךֶרֶה

 עֶכ רבְׁשִּתַו ךכי-אל דע הּמֹר קְתִמ ! םֶחָר ּוהֲחְכְׁשִי כ
 ְךֵׁשָמּו ביי * אל הָנְמִלַאְו דֵלֵת אֵל הק העֹר :הָלְֵמ 1
 חֶַכל ילד ןִיַחְּכ ןמא-אָלְו םּוקָי וָחֹכְּב םיִריִּבַא :
 וכְמִהְו ּונָניִאְו | טעֶמ ּוּמָר ;םֶהיְִרד לע ודיִליִעְו ןֵעֶׁשִיְו 4
 יִמ ֹופֲא אָלדמַאו :ולָּמִי  תֶלָּבִׁש ׁשאֶרְכּו ןוֶצְפִקִי לֶּכַּכ הכ

 ָּו נב = יתלמ לֵאָל םָׂ כו

 הכ

 םֹולָׁש הָׂשֹע ֹמִע רַחָפְו לשְמַה :רֵמאֹּי יִחָּׁשַה דַּדְלִּב 7
 !ּוהֵרֹוא םִיקָיאָל יִמילַעְו ויּודְנִל רֶּפֶסֶמ ׁשָיָה :ויָמורְמִּכ

 -דַע ןֵה !הָׁשֵא דיִלְי הָכייהַמּו לאדםע שונא קֵּדְצִי-הַמּו
 ׁשונאייכ ףֶא :וייעב יָכחאָל םיִבְכוכְו ליִהֲאַי אֵל חרָי 5

 ;הָעלוִּת םֶרָאְדַבּו הָמר

 מ עֶרְהיֵא ןעֶשיוִוְצ 11 :ןעֶּבְראַנ עֶדייֵרְטעֶנ

 ;ןייַזגיִטְׁשְרּוד (עֶמעֶרָא איד) ןעֶזאָל אייֵז דְנּוא ,םְרעֶטְלעֶק-ןייוַו איִד ןיִא םיֹוא ןעֶמ
 גָטְש רעֶד ןּופ ןעֶשְנעֶמ ַפָנ סאָד דְנּוא ,ןֶעייֵרְׁש ט

 תפ חכ םויא
 ;ןֹוּכְׁשִמ ַא ראַפ אייז ןעֶמעֶנהֶנֶמְלַא רעֶד ןּופ
 ןּופ ןעֶגיִטְפְראַדעֶּב םעֶד ּפָא ןעֶנייֵג אייֵז 4
 ' דְנאַל םעד ןּופ עֶמעֶרָא איד דְנּוא ,געוֶו םעֶד
 איויֹוזַא ,העְז 5 :ןעֶמאַזּוצ ְךיִז ןעֶטְלאַהעֶּב

 ,רֶּבְדִמ רעֶד ןיִא לעֶזְע-ליֹומ עֶדְליִו איד
 טייַּבְרַא עֶרייֵז וצ סיֹורַא אייֵז ןעֶהעֶנ יֹוזַא
 איֵדָןעֶקּוצְרעֶּפּוצ אייֵז ןעֶכּוז היִרְּפ רעֶד ןיִא
 עֶרייֵז ראַפ דְנּואטיֹורְּב אייֵז ּוצ טעֶג רָּבְדִמ

 -ָּפֶא רעֶביִלְטיִא ןּוחְט אייז 6 : רעֶדְניִק עֶגְנּוי
 ,רְלעֶפ םעֶד ףיֹוא הָאּובְּת עֶנייֵז ןעֶדייֵנְׁש

 איד ןּוהְמ ןעֶּמְרעֶגְנייוַו עֶדְמעֶרְפ ןיִא דְנּא
 ןעֶמעֶקאַנ םעֶד7 :ןעֶּביֹולְק תֹוריִּפ םיִעָׁשְר

 שּוּבְלַמ א ןְהָא ןעֶגיִטְבעֶנרעֶּביִא אייֵז ןעֶזאָל
 -ּוִצ ּוצ ְּךיִז סאוָו טיִמ טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 -ְכָרּוד ןעֶנעֶז אייֵז 8 :טְלעֶק איד ןיִא ןעֶקעֶר
 איד ןּופ ןעֶנעֶר-םֶרּוטְש םעֶד ןּופ טְצעֶנעֶג

 -יִׁשעֶּב עֶנייק ןעֶּבאָה אייֵז לייוו דְנּוא ,גְרעֶּב
 -ןעֶזְלעֶּפ םעֶד אייֵז ןעֶזְלאַה םּוראָד גְנּוצ
 ןּופ םֹותָי םעֶד ּוליִּפַא ןעֶּביֹור אייֵז 9 : ןייֵטְׁש
 ןדפ ןֹוּכְׁשַמ ַא ןעֶמעֶנ אייז דְנּוא ,טְסּורְּב איִד

 םֶהיֵא ןעֶזאָל אייז 10 :ןאַמ ןעֶמעֶרָא םעֶד

 ןעֶמעֶנ אייֵז דְנּוא ,רעדיילק ןֶהֶא ןְהעֶנְמּורַא
 עֶרייֵז ןעֶניִרעֶגְנּוה םעֶד ןּופ קעוֶוַא ָּךאָנ

 -עֶרֶּט אייֵז דְנּוא ,לֶהֶע רֶעייֵז אייֵז ןעֶכאַמ ןעֶריו
 איד2

 דְנּוא ,םיֹוא ןֶעייֵרְׁש עֶטעֶדְנּואוְוְרעֶפ איִד ןּופ ש
 דרֹומ ןעֶּבאָה סאוָו איד ןעֶנעֶז אייֵז 13 :גְנּורעֶטְסעֶל עֶרייַז ןעֶטְכאַרְטעֶּב טיִנ טאָג טּוהְט ָּךאָד
 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,געוֶו עֶנייַז ןעֶנעֶקְרעֶד טְלאוָועֶג טיִנְןעֶּבאָה אייֵז ,טְכיֵל םעֶד ןעֶנעֶק ןעֶזעוֶועֶ

 רֶע דְנּוא ףיֹואַחצֹור רעֶדטְהעֶטְׁש טְכיִל םעֶד טיִמ 14 :געֶטְׁש עֶנייֵז ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶג טיִנ ְךיֹ
 :בֶנֵנַא איװיֹוזַא עזיִא טְכאַנ אייָּב דְנּוא ,ןעֶניִטְפְראַדעֶּב דְנּוא ןעֶמעֶרָא םעֶד טְנאַלְׁשְרעֶד
 טיִנָּדיִמ טעֶו :יוא ןייק ,טְגאָז דְנּוא ,טְכאַנְראַפ ףיֹוא טְרֶעיֹול ףַאֹונ םעֶד ןּופ גיוא םאָד דְנּוא 3

 רֶע טְּבּורְגםיִנְרעֶטְסְניִפ רעֶד ןיִא 16 :םיִנָּפ ןייַז רֶע טּוהְט םעֶנעֶנְראָּבְרעֶפ םעֶד ןיא רָנּוא ,ןעֶהעֶז
 סאָד ןעֶנעֶק טיִנ ןעֶליוִו) אייז ,גאָט אייַּב טְנעֶכייֵצְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז סאו ר רעֶטְנּוא
 :טְכיֵל
 ןעוֶו
 וַװ םעֶד ףיֹוא איז טְכייֵל יֹוזַא זיִא רֶע 8

 ,טיֹוט םעֶד ןּופ ןעֶטאָׁש רעֶד איו יֹוזַא דאָרְנ אייֵז ראַפ זיִא ןעֶנְראָמ -הירפ רעד ןי ואָדְו 7
 :טיֹוט םעֶד ןּופ ןעֶטאָׁש רעֶד איוִו קעֶרְש רעֶד ןיֵא אייֵז ןעֶנעֶז יֹוזַא ,אייֵז טְנעֶקְרעֶד ןעֶמ

 רעֶד ףיֹוא ןעֶטְלאָׁשְרעֶפ זיִא קֶלֵח רֶעייֵז רעֶּבָא ,רעֶסאַו
 ןיִלְזַג ץיִה דְנּוא טייקראַד 19 :ןעֶטְרעֶנְנייוו איִד ןּופ נעוֶו םעֶד ףיֹוא טיִנ ְּךיִז טְרֶהעֶק רֶע ,דֶרָע
 01 רעֶד 20 :טְניִדְניִזעֶנ ןעֶּבאָהסאוָו איד לֹואְׁש רעֶד טּוהִט יֹוזַא רעֶסאַוו-אייַנְׁש סאָד קעוֶוַא
 רֶהעֶמּטיִנ טעוֶו רֶע ,טייֵקְסיִזםְהיִא ןַא ןעֶּבאָה םַרעֶו איד דְנּזא ,ןעֶסעֶגְרעֶפ םֶהיִֵא לאָז ּבייֵלְרעֶט
 :םיֹוּב ַא איו יֹוזַא ןעֶרעוֶו ןעֶכאָרְּבּוצ טעוֶו טייקְניִטְכעֶרעֶנְמּוא איִד דְנּוא ,ןעֶרעֶו טְקְנעֶדעֶב
 ָװ הָרֵקַע איד 1
 טעֶנ םעֶטּונ ןייק ְּךיֹוא רֶע
 יִנֹרעֶגייק זיִאָףיֹואטְהעֶטְׁש
 אָה רֶע דְנּוא ,ןעֶּבעֶג

 טאָה הָנָמִלַא איד רְנּוא ,טְלעֶדְנאַהעֶּב טְכעֶלְׁש רֶע טאָה ןעֶנּואוָועֶג טיִנ טאָה ם
 רֶע ןעוֶו ןעֶניֹוצעֶנ ַחֹכ ןייַז טיִמ רֶעטאָה עֶקְראַטְׁש איִד דְנּוא 22 :ןּוה

 28 :ןעֶּבעֶל ןייַז טיִמ רעֶכיִז
 :ןעֶנעוֶו עֶרייֵז ףיֹוא ןעֶניֹוא (םיִטאָגנ עֶנייֵז ןעֶנעֶז ְךאָד ,טְנְהעֶלעֶגְנָא ְּךיִז ט

 -עֶנ םֶהיֵאטְרעוֶו טייֵהְרעֶכיִז עֶׁשְטאָח

 דְנּוא!אָד רֶהעֶמּטיִנ ןעֶנעֶז אייז רעֶּבא טייֵצ עֶנייֵלְק ַא ראַפ ןעֶראועֶג ןעֶּביֹוהְרעֶד ןעֶנעֶז אייֵז 4
 1 אייֵז

 ,(תֹואּובְת ּכ ניֵהָדנ

 ןעֶבאַז עֶרעֶדְנַא עֶלַא איװיֹוזַאטְלעֶמאַזעֶגְנייֵא ןעֶרעוֶו אייֵז ,ןעֶמיֹוטְׁשעֶגְרעֶדיִנַא ןעֶרעֶז
 דְנּוא 2 :ןעֶנְנאַד ןּופ ןעֶציִּפְׁש איִד איז יֹוזַא ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ ןעֶרעוֶו אייֵז דְנּוא

 איז יֹוזַא רעֶטְרעוֶו עֶנייֵמ טְכאַמ דְנּוא ,רעֶנְגיִל םּוצ ְּךיִמ טְכאַמ רעוֶז ,יֹוזַא טיִנ זיִא סֶע ןעֶו

 הב לעטיפאק עי
 -עֶז טְכְראָפ דְנּוא טייקְניִטְלעוֶועֶג איִד 2 :טְנאָזעֶג דְנּוא טרעֶּפְטְנֶעעֶג טאָהיִחְׁשַה דֵדַלַּב דְנּוא 1
 ?תֹוליִיַח עֶנייֵזּוצ לאָצ ַא ןעֶדְנאַהְרעֶפ ןעֶד זיִא 3 !ְךייֵה עֶנייֵז ןיִא םּולָׁש טְכאַמ רֶע םֶהיֵאטיֵמ ןעַנ
 טיִמ ןייַזטְכעֶרעֶג ׁשְנעֶמ א ןעֶד ןעֶק איו דְנּוא 4 ?טְכיֵל ןייז ףיֹוא טיִנטְהעֶנ ןעֶמעוֶו רעֶּביִא דְנּוא
 איד לאָמַאטיִנ העֶז 5 ? ןייַ ןייֵר איֹורְפ ַא ןופ ןעֶריֹוּבעֶג זיִאסאָו רעֶנייֵא ןעֶק איו דֶנּוא ? טאָג
 ;ןעֶניֹוא עֶנייז ןיִא ןיירטיִנ ןעֶנעֶז ןעֶרעֶטְׁש איִדּוליִפַא דְנּוא ,טיִנ ְּךאָד טְנייֵׁש סֶע דְנּוא .הָנָבְל

 ןבש-לכמ



 בויא
 ---םְרעוֶו זיִאסאוָז ,שְנעֶמ רעֶד ןֵּכְׁש-לַּבִמ 6
 ?םֶראָוז ַא זיִא םאָו ןְהּוז-ןעֶשְנעֶמ רעֶד דְנּוא

 וכ לעטיפאק
 דָנּוא ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶג טאָה בֹויִא דְנּוא 1
 -לֵאָהעֶג םעֶד אּוד טְסאָה סאָו 2 :טְנאָזעֶג
 טְסאָה םאִו ?טְפאַרְק עֶנייֵק טאָה םאוו ןעֶפ
 עֶנייֵק טאָהסאָו ןעֶפְלאָהעֶג םעֶרָא םעֶד אּזד
 טְסאָה הָצֵע ןייַא ראַפסאָו 8 ?טייֵהְקְראַטְׁש
 ?גּולק טיִנ זיִא סאוָו םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג אוד
 טְנאַקעֶּב ליִפ יֹוזַא אּוד טְסאָה איוז דִנּוא
 -עֶג טְסאָה אּוד איו יֹוזַא דאָרְנ טְכאַמעֶג
 טְגאָזעֶבְנָא אּוד טְסאָה ןעֶמעוֶוּוצ 4 ?טְסּואוְו
 ןּופ זיִא הָמָׁשְנ םיִנעֶמעוֶו דְנּוא ?רעֶטְרעוֶו
 ןעֶנעֶז םיִאָּפְר איִד 5 ?ןעֶגְנאַגעֶנְסיֹורַא ריִד
 ,רעֶסאַוַו איִד רעֶטְנּוא ןעֶראוָועֶג ןעֶּפאַׁשעֶּב
 רעֶד 6 .:םֶרעֶניֹואוְועֶּב עֶרייֵז ְּךיֹוא דְנּוא
 דָנּוא ,םֶהיֵא ראָפ טעֶקאַנ ּוליֵפַא זיִא לֹואְׁש
 רֶע 7 :קעֶדּוצ עֶנייֵק טאָה ןֹודַּבַא רעֶד
 םעֶד רעֶּביִא טייֵז-ןֹופָצ איִד םיֹוא טייֵרְּפְׁש

 ףיֹוא דְרֶע איִד טְגְנעֶה דְנּוא טְרָא ןעֶגיִדעֶל
 עֶנייֵז ןיִא רעֶסאַוַו איד דְניִּב רֶע 8 :טיִנָראָ
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 ּוכ יד
 2 א -אל עֹודְְּתְעַׁשוד חָכדאלְל ָּתְרָוֲערהֶמ :רַמאֵּו בויא ןעיו
 ? -תֶא :תְעְרֹוה בֶרֶל יׁשְתְו הָמְכָח אָלְל ָּתְצעייהמ :וָש
 : ולְלחְי םיִאְפְרָה :ָּךמִמ הָאְִייֿמדתַמְשנ ןיִלמ גד יִמ
 6 תרֹוטְּכ ןיִאְו ווּדנְנ ליִאְׁש םוַרָע :םֶהיֵנְכׁשִו םִיֹמ תַחּתִמ
 ז ;הדָמיִלְּב--לַע ץֶרֶא הָלְּת ּוהָּת--לַע ןֹופָצ הָמֹנ ;ִדַבֲאְל
 5 הּסְכייְַּפ וָחַאְמ :םֶּתְחַּת ןנֶע טקבנראלוו ויָבָעְּב םִיַמירַרְצ
 י רוָא תיִלְכַּתדַע םֶימייְפ-לַע 5 קח ֹונִע וע ֵׁשרַּפ
 1נ ֹוהֹכְּב :וְְרַעמ ּוְמְתִיּופָפורְי  םִיִמָׁש י הּוּמַע ;דָׁשְחיִע
 13 הָרָפֹׁש םִיַמָׁש ֹוחּורְּב :בַהָר ץֵחָמ והָנְִֹתבּו םיַה עֶר
 14 ץֶמָשהַמו וָכָרד תֹוצְק הָלֵאְָה :ַהְרֶּב ׁשֶחָנ ודָי הָלְלְח
 ;ןָנֹוּבְתִי יִמ וָתֹרּוְבִנ םִעָרְו ּּב-עמְשִנ רֶבָּד

 ופ וכ
 ג איטְּפְׁשִמ ריִפֲה לֵאיַח :רַמאַּו ולָׁשִמ תֶאְׂש בויָא ףֶסָנ
 5 ַּהוָלֲא ַחורְו יִב יִתְמְׁשְנ דוע-לָכייּב :יִׁשְפִנ רַמַה יֵּדׁשְו
 4 !הָיִמָר הגְהְירִא ישו הָלְוַע יֵתְפֶׂש הָנרַּבַרְּתמִא ;יִּפַאְּב
 היִתָּמִּת ריִָאדאַל עֶונָא-רַע םֶכְתֶא קיּדְצַא-סַא יֵל הָליִלָח
 ז יִכְבָל ראל ָהֶּפרַא אלו יִּתְקחַה יֵתָקְרְצִּב :יִנֵמִמ
  תַרַקִּתחמ יִּכ :לכ ִמְמוקְתִמּ יבא שר יִהְי :יִמיִמ
 9 לָאועַמְׁשִי ותְקִעצַה שְפַנ ַהלָא לׁשָ יִּכ עצי יִּכ ףָח
 יַּהוָלֶא אָרְקִי ;ְנעֶתִי ידשלעדמָא ;הֶרָצ ווָלָע אוְבָתייֵּכ
 ג1 ;דַחַכֲא אל יש"סע רֶׁשֲא לֵאדיּבםֶכָתֶא הָרֹוא :תֶעילבּב
 5 -קֵלְחוהַ ולּבְהִּת לָבָה הֶו-הָּמִלְו םֶתיֲח םֶכלְּכ ָּתַא ַה
 4 בא ?ּוהּקִ יִּדַׁשִמ םיִציִרָע הָלֲחנְו לָא-סִע | עָׁשֶר םָדָא
 ומ ויָדיִרְש ;םֶחְל-יעֶּבְִי אל ויָאָצְִצ ברח-ומל וי ּוָבְרִי

 טְרעֶו ןעֶקְלאָו רעֶד דְנּוא ,ןעֶקְלאָו עֶקיִד
 טְלאַה רֶע 9 :ןעֶטְלאָּטְׁשעֶג אייז רעֶטְנּוא טינ
 (עֶטייֵז עֶרעֶדְראַפ רעֶדָאנ םיִנָּפ םאָד קיִרּוצ
 טאָה רֶע 10 :ןעֶקְלאָה ןייַז םיֹוא רעֶּביִראַד טייֵרְּפְׁש רֶע דְנּוא ,לּוטְש-ןיֹורְט םעֶד ןּופ

 ּוצ ןעֶמּוק סיִנְרעֶטְסְניִפ איִד דְנּוא טְּכיֵל סאָד זיִּב ,רעֶסאוַו איִד רעֶּביִא לעֶקְריִצ ַא טְמיִטְׁשעֶּב
 ְךיִז ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ,ןעֶראַוָועֶג ףאַלְש ןעֶנעֶז לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןעֶלייֵז איִד 11 :דֶנֶע ןייא

 (טְגעוֶועֶּב רעֶדַאנ טְליִטְׁשעֶג רֶע טאָה ַחכ ןייַז ָךְרּוד 12 : ןְעייֵרׁשְנֶא ןייז ןעֶגעוֶו טְרעֶדְנּואוָוְרעֶפ
 ׁשֵרֹוקַה ַחּור ןייַז ָךְרּוד 13 :בַהְר ןעֶטְלאָּטְׁשּוצ רֶע טאָה דְנאַטְׁשְרעֶפ ןייַז ָּךְרּוד דְנּוא ,םַי סאָד
 :בְנאַלְׁש עֶמּורְק איִד ןעֶפאַׁשעֶג ְּךיֹוא טאָה דְנאַה עֶנייֵז ,טְריִצעֶגְסיֹוא לעֶמיִה איִד רֶע טאָה
 ריִמ ןעֶרעֶה ְָּךאַז עֶנייַלְק ַא איו רעֶּבָא ,געוֶו עֶנייַז ןּופ לייֵמ ַא ראָנ ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איֵר ,העָז 4
 ?טְכאַמ עֶנייֵז ןּופ םֶרּוטְׁש םעֶד ןְהעֶטְׁשְרעֶפ ןעֶק רעוֶו רעֶּבָא ? םֶהיֵא ןּופ

 זב לעטיֿפאק
 רְהאָח יֹוזַא 2 :טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא ,לֶׁשָמ ןייַז ןעֶּביֹוהעֶנְפיֹוא לאָמַאְכאָנ טאָה בֹויִא דנּוא 1
 טאָה סאו רעֶניִטְכעֶמְלַא רעֶד דְנּוא ,טָּפְׁשִמ ןיימ ןּוהְמעֶנְּפָא טאָה סאו טְּבעֶל טאָנ איוִו
 רעֶד דְנּוא ,ריִמ ןיִא ְּךאָנ זיִא הָמָׁשְנ עֶנייֵמ איו גְנאַל יֹוזַא ןיִראָז 3 :שֵפָנ ןייֵמ טְרעֶטיִּבְרעֶד
 ןעֶפיִל עֶנייַמ טיִמ לעיו ְךיִא ּביֹוא 4 :רעֶכעֶלְזאָנ עֶנייֵמ ןיִא זיִא (םעֶטָא רעֶד) טאָג ןּופ טְסייֵג
 הָליֵלֲח 5 :םעֶשְלאַפ ןעֶטְכאַרְמ טעוֶו גְנּוצ עֶנייֵמ ּביֹוא רעֶדָא ,ןעֶדעֶרְסיֹוא טְכעֶרְמּוא םעֶּפֶע
 ןעֶּבְראַטְׁש לעז ְךיִא זיִּב ,ןעֶכאַמ טְבעֶרעֶג ָךייַא לעדוְךיִא ּביֹוא רימ ןּופ ןייַז ןעֶטיִמְרעֶפ לאָזםֶע
 טייֵקְגיִטְכעֶרעֶנ עֶנייֵמ ןַאטְסעֶפטְלאַה ְךיִא 6 :ןּוהְטִּפָא ריִמ ןּופ טייֵהְצְנאַנ עֶנייֵמ טינ ָךיִא לעדֶו
 :ּבעֶלְּךיִא איז גְנאַליֹוזַא ןעֶדְנעֶׁש טיִנ ְּךיִמ טעוֶו ץְראַה ןיימ ,ןעֶזאָלְּפָא טיִנ םָע לעֶוֶו ָךיִא דְנּוא
 רעֶדאיזיֹוזַא ,ףיֹוא רימ ןעֶנעֶק טְהעֶמְׁש סאוָו רעֶד דְנּוא ,עָׁשָר ַא איװיֹוזַא ןייַז דְנייַפ ןייֵמ זאָל 7
 זיִא רֶע עֶׁשְטאָח ?ףנָח) רעֶלְכייֵה רעֶד טאָה גְנּונְפאָה ַא ראַפסאָז ןיִראָו 8 :רעֶטְכעֶרעֶנְמּוא
 הָרָצ ַא ןעוֶו אייֵרְׁשעֶנ ןייַז ןעֶרעֶה טאָנ ןעֶד טעדֶו 9 ?הָמָׁשְנ עֶנייִז קעוֶוַא טְמעֶנ טאָג ןעוֶו ,גיִצייב

 ןעד רֶע טעוֶו ?ןעֶגיִטְכעֶמְלַא םעֶד טיִמ ןֶעייֵרְפ ןעֶדְּךיִז רֶע ןעֶק רעֶדָא 10 ?םֶהיִא רעֶּביִאטְמּוק
 טיִנ לעדֶז ְּךיִא ,דְנאַה םיִטאֶב ָּךְרּוד ןעֶרְהעֶלעֶּב ְּךייַא לעֶז ְךיִא 11 ? ןעֶפּורְנֶא טייֵצ עֶלַא טאָב
 ןייֵלַא ְךאָד סֶע טאָה עֶלַא רֶהיֵא ,טְהעֶז 12 :ןעֶניִטְכעֶמְלַאםעֶד טיִמ זיִאסאוָו סאָד ןעֶדייֵמְרעֶפ
 עֶׁשָר רעֶד סאוָו קָלֵח סאָד זיִא סאָד 13 ?ׁשיִראַנ יֹוזַא ָּךאָנ רֶהיֵא טְנעֶז םוראוָו דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג
 :ןעֶניִטְכעֶמְלַא םעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶּב םְרעֶּביֹור איִדסאְוו הָלֲחַנ איִד זיִאסאָד דְנּוא ,טאָג טיִמ טאָה
 םיִרעַדְניִק עֶנייֵז דְנּוא ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ראַפ םִע זיִא יֹוזַא .ְּךיִז ןעֶרְהעֶמְרעֶפ רעֶדְניִק עֶנייֵז ןעוֶו 4
 ןעֶלעוֶו םֶהיֵא ןּופ רעֶּביִא ןעֶּבייֵלְּב םאִו איִד 15 :םיורְּב טימ ןעֶניִטעֶז טיִנ ְךיִז ןעֶלעוֶו רעֶדְנִיַק
 עַׁשְטאָה 16 :ןעֶנייוו לאָמַא טיִנ ןעֶלעוֶו תֹונָמְלַא עֶנייַז דְנּוא ,ןעֶרעֶו ןעֶּבּורְגעֶּב טיוט םעֶד ְּךְרּוד
 !םֶהעֶל איו יֹּוזַא רעֶדייֵלְק טייֵרְּבעֶגְנָא דְנּוא ,ּביֹוטְש אי יֹוזַא רעֶּבְליִז טְלעֶמאַזעֶגְנָא טאָה רֶע
 איד דנּוא ןעֶדייֵלְקְנֶא אייֵז טיִמ ְּךיִז טעוֶו קיִדַצ רעֶד רעֶּבֶא ,ןעֶמייֵרְּבְנָא אייֵז געֶמ רֶע 7

 ענידלושמוא

 16 רָּפָעַּכ רֵּכְציישִא :הָניֵּכְּבִת אל יֹעמְלַאְ ורֵבְּקי תֶוּמַּב

 עז יִקָנ ףֶסֶכְ !ׁשָּבלי קיִּדַצְו ןיִכָי שוּבלַמ ןיבי רו ףֶסָּכ
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 בַּכְׁשִי ריִׁשָע :רָצֹנ הֶׂשָע הָּכְסְכּו ּוְתיִּב ׁשַעֶכ הָנֶּב :קֶלָחי 2
 ןרוהְלַּ םִיַּמִכ ּוהֵנִשַּת :ינָנֵאְו חַקַּפ ויָנֵע ףֶסֶאי אֵלְו 2
 ;ומקְמִמ והיו לו םיִרָ יהֲאְׂשִי :הָפֹוס ותַבנג הָלֵיֵל 21
 מל פי ;חָרְכִיַחוִרְּב ןצי לימי אלְו דִלָע לו 2 2

 ;ְְֹּמִמ יִלָע קֶרֶׁשָר ומֹּפַכ
 חכ חכ
 חַקְי רֶפְַמ לְורְב :ּקָז בָהְל םיקָמּו אָצֹומ ףֶסָכל ׁש יִכ א 2

 אה תיִלְַּ-לְבלו ְךׁשֹמַל םֶשוזַק גד קיִצָי ןְבאו :
 םיִחָּכְׁשִּגַה רָניִעְמ !לַחַנ ץרִּפ :תֶו ןְמְלַצְו לָפֶא ןֶבָא רֶקיח 4
 הימְחַתְו םֶחָלדאְי ה הָנָמִמ ץֶרֶא :יעָנ שֹונָאמ לד לנרייעמ ה
 :ול בָהז תֶרֶפַת ָהֶנָבֲא ריִפְייִקְמ ׁשָא-מְּכ ר 5

 חכ וכ בויא

 םאִד ןעֶלייֵטּוצ ְךיִז ןעֶלעוֶו עֶניִדְלּוׁשְמּוא
 יוזַא זיֹוה ןייז ףיֹוא טְעיֹוּב רֶע 18 :רעֶּבְליִז
 ַא איו יֹוזַא דְנּוא ,(םֶראָו ַא) טאָמ איִד איז
 רעֶד 19 :ְךיִז טְכאַמ רעֶטיִה ַא סאוָו הֶּכֶס
 רֶע דְנּוא ,רעֶריִנַא ְּךיִז טְנעֶל (עֶׁשֶרְו רעֶכייֵר
 טְכאַמ רֶע ןעוֶו ,טְלעֶמאַזעֶגְנייַא טיִנ טְרעוֶו
 רֶהעֶמ טיִנ רֶע זיִא יֹוזַא ןעֶניֹוא עֶנייֵז ףיֹוא
 םֶהיֵא טְבייֵרְגְרעֶד סיִנעֶקעֶרְׁש איִד 20 :אָד
 -ָמְרּוטְׁש רעֶד דְנּוא ,רעֶסאַוַו סאָד איז יֹוזַא
 ּוהְכיִרְדהאַל ;הָיַא ןיי ּוּתַפְִׁש אָלְו טיִע ועָדי-אָל ביתָנ } ;טְכאַנ רעֶד אייָּב קעוֶוַא םֶהיֵא ּתיִבְנִנ דְניוו

 ְךֵָ ודָי ַלׁש ׁשיִמְלַחְב :לֵחָׁש ויָלָע הָדָעֹאְל ץֵחָׁשיינְב 9
 הָתָאְר ---לֶכְו עקַּכ םיִרֹאְי תֹוריצַב ?םיִרָה שרׂשְמי

 :רוא אֵי הָמְלעְָו שבח תֹוָרָהְנ
 ׁשנֲא עַדיראל :הָניִּב םַֹקְמ הָז ַאְו אמת יָא הָמְכְחַהָו
 == אֵל - רַמָא םוָהָּת :םיִיֲחַה ץֶרָאְּב אֹצְמת אָלְו הָרָע 1
 אלו היֶתְחִת רונְפ ןּתידאָל :יִדָּמִע ןיִא רַמָא םָיו איָה וט
 םבֵדׂשְב ריִפֹוא םֶתָכְב הָלְפֶת אֵל :הָרּחְמ ףּכ  ללָׁשי 8

 ,קעוֶוַא םֶהיֵא טְנאָרְט דְניוִו-חַרְזִמ רעֶד 1
 -ךעֶפ טְרעֶוֶו רֶע דְנּוא ,קעוֶוַאטְהעֶנ רֶע דְנּוא
 (טאָנ) רֶע ןיִראָו 22 :טרָא ןייז ןּופ ןעֶּביִרְט
 יַניִנ םֶהיֵא טעוֶו רֶע דְנּוא ,םֶהיֵא ףיֹואטְּפְראַַו
 ןעֶפיֹולְטְנַא םיוִועֶג טְכאַמ רֶע ,ןעֶניֹושְרעֶפ
 רעֶּביִא'טְפאַלק ןעֶמ 23 :(דְנאַה עֶנייֵז ןּופנ
 םֶהיֵא טּוהְמ ןעֶמ ,דְנעֶה איִד טיִמ םֶהיֵא

 יי *
= 2 1 

 ;  ילְכ הָתָרְמְתו תיִכְ תבל ל פו ר י
 :טרָא ןייַז ןּופ ןעֶריִצּומְׁש :םיעלְפִמ הֶמְכָח ךֶׁשִּו רֵכָק אֵל ׁשיִבַָו תִמאָר :מ 5
 ;הָּלְסְת אל רֹודְט םֶתָכְּב ׁשּוּכד תֵדְטִּפ הָנ הָנָכְרֲעַאַל 3
 ;גיעמ הָמְלעַַו :הָליִּב םֹוקְמ הָזייַאְו אֹוָבָּת ןָאֵמ הָמ בְכָחַהְו 2
 ּונֵנָאְב זָרְמֶא תֶוָמְו ןוִדְכֲא :הֶרָּתְסִנ םִיָמָּׁשַה ףִעַמּ יחילְכ 22
 -ןרָא עֶדָי אּוהְו הָכרּד ןע .םיִהלֲא : ְָמִש נְִמְׁש 3

 חכ לעטיפאק
 ְנאַגְסיֹוא ןייֵא ןעֶדְנאַהְרעֶפ זיִא סֶע ןיִראָו 1
 ןעֶמ ּואוְו טְרָא ןייֵא דְנּוא ,רעֶּבְליִז םעֶד ראַפ
 םִיָמָׁשַה-לָּכ תַחַּמ טיִּמ ץֶרָאָה-תוצקְל אודִּכ טאפ = 4 טְרעוֶו ןעֶזייֵא 2 :דְלאָג סאָד טְרעֶטייֵל

 רעֶפּוק דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ןּופ ןעֶמּונעֶנְסיֹורַא ָתׂשֲעְּב :הָּדִמִּב ןֵכִּ יו קָׁשִמ ַחוְחְל ת = :הָאְרִי 2
 :רעֶנייֵטְׁש ןּופ ןעֶצְלאָמְׁשעֶנְסיֹוא טְרעוֶו  הֶניִכָה הָרְפִסִו הָאָר זַא ;תולק זיתַל ְךֶרְֶו קח רֶעְמִל יז

 ּוצ דֶנָע ןייֵא טְכאַמעֶג טאָה (טאָגנ רֶע 8
 -םְניִפ ןּופ רעֶנייֵטְׁש איִד ,טייֵהְנעֶמּוקְלּופ עֶכיִלְטיִא םיֹואטְׁשְראָפ רֶע דְנּוא ,םיִנְרעֶטְסְניִּפ רעֶד
 טרָא ןעֶטְניֹואוְועֶּב ַא ןּופ ּוליִּפַא םיֹוא טְכעֶרְּב ָּךייֵט ַא 4 :טיֹוט ןּופ ןעֶטאָׁש דֶנּוא םיִנְרעֶט
 ןעֶראוָועֶנ טְמעֶרָאְרעֶפ ןעֶנעֶז אייֵז ,םְרעֶהעֶג-סּופ איד ןּופ ןעֶראוָועֶג ןעֶסעֶגְרעֶפ ןעֶנעֶז סאוָו
 -ָניִה דְנּוא ,םיֹורַא ןּופְרעֶד טְמּוק זייֵּפְׁש-דְנאַל סאָד דְנּוא 5 :טְלעֶנאוְרעֶפ ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ רֶנּוא
 םעֶד ןּופ טְרָא רעֶד זיִא רעֶנייֵטְׁש עֶרְהיִא 6 :רֶעייֵפ אי יֹוזַא טְרְהעֶקְרעֶפ סֶע זיִא ְּךיִז רעֶט
 םֶהיֵא ןעֶק לעֶניֹופ-ּביֹור רעֶד סאָו נעֶטְש ַא זיִא םֶע 7 :דְלאָנ טאָה ּביֹוטְׁש רעֶד דְנּוא ,ריִּפַ
 ןעֶּבאָה ןעֶּבייֵל עֶבְנּוי איד 8 :ןעֶהעֶזעֶג טיִנ ְּךיֹוא םֶהיֵא טאָההָיַא רעֶד ןּופ גיֹואסאָד דְנּא ,טיִנ
 רֶע 9 :ןעֶנְנאַגעֶג רעֶּביִאְראַפ טיִנ ָךיּוא זיִא ּבייֵל רעֶטְלַא ןייק דְנּוא ,ןעֶטעֶרְטעֶּב געזֶו םעֶד טיִנ
 איד ןּופ גְרעֶּב איִד רעֶּביִא טְרְהעֶק רֶע ,זְלעֶפ ןעֶקְראַטְׁש םעֶד ּוצ דְנאַה עֶנייֵז סיֹוא טְקעֶרְטְׁש
 עֶכיִלְטיִא טְהעֶז גיֹוא ןייַז דְנּוא ,ןעֶלאוַוְק ןעֶטְלאָּטְׁשעֶג רֶע טאָה ןעֶזְלעֶפ איִד ןיִא 10 1 ;לעֶצְרּואוְ
 -לאַהעֶּב איִד דְנּוא ,ןעֶצייֵלְפְרעֶּביִא טיִנ ןעֶלאָז אייֵ יִדְּכ ןעֶכייֵט איִדטְניִּב רֶע11 :ְךאַזעֶרייֵט
 ןעֶנּופעֶג הָמְבָח איִד לאָז ןעֶנאַו ןּופ רעֶּבָא 12 :טְכיֵל םּוצ םיֹורַא רֶע טְגְנעֶרְּב ןעֶכאַז עֶנעֶט
 עֶרְהיֵאטיִנטְסייוושְנעֶמ ןייק 18 !?טייקְניִדְנעֶטְשְרעֶפ ןּופ טְרָא רעֶד זיַאּזאוָו דָנּוא ?ןעֶרעוֶז

 -עֶפיִט איד 14 :עֶניִדעֶּבעֶל איד ןּופ דנאל םעֶד ןיֵא ןעֶרעוֶו ןעֶנּופעֶג טיִנּךיֹוא ןעֶק איִז ,גְנּוצאַׁש
 דְלאָגְנייפ ןייק 15 :ריִמ אייֵּב טיִנ זיִא איִז ,טְנאָז םַי םאָד דְנּוא ,ריִמ ןיִא טיִנזיִא איז ,טְנאָז םיִנ
 ןעֶניֹואוָועֶגְּפָא זייַרַפְפיֹוק רֶהיֵא ראַפ ןעֶק רעֶּבְליִז ןייק דְנּוא ,ןעֶרעזז ןעֶּבעֶנעֶג ראַפְרעֶדטיִנ ןעֶק

 עֶרייֵט איד טיִמ רעֶדָא ,ריִפֹוא ןּופ דְלאָג םעֶדטיִמ ןעֶרעֶוטְצעֶׁשעֶנ טיִנ ןעֶק איֵד 6
 ,ןעֶרעוֶו ןעֶכיִלְגעֶג רֶהיֵא וצ טיִנ ןעק לאַטְסיִרק דְנּוא דְלאָג ןייק 17 : ריֵּפַכ דנּוא םֵהֹׂש (רעֶנייֵטְׁש
 דֶנּואְןעֶלעֶרְק ןּופ18 :ילַּכ עֶנעֶדְלאָנ עֶטְסְנייַפ איד ראַפ ןעֶרעֶֶוטְׁשיֹוטְרעֶפטיִנ ןעֶק איִז דְנּוא
 ;ןעֶלְרעֶּפ ןּופ רעֶרייֵט ויִא הָמְכָח ּופ זייֵרְּפ רעד ןיִראוָז ,ןייַזטיִנ םיִנעֶטְכעֶדעֶג ןייק לאָז ןעֶלְרעֶפ
 ןעֶק איֵז דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶביִלְגְרעֶפ רעֶדָא)טְצעֶׁשעֶנ טיִמְרעֶדטיִנ ןעֶק ׁשּוּכ ןּופ זאַּפאָט רעד 9
 ?הָמְכָח איִד טֶמּוק ּואוְו ןּופ רעֶּבָא 20 :דְלאָנ ןעֶטְסְנייַר םעֶד טיִמ ןעֶרעֶו ןעֶניֹואוְועֶנְּפָא טיִנ

 ןעֶגיֹוא איִד וי ןעֶליֹוהְרעֶפ זיִא איִז ןיִראָו 21 ?טייֵקְניִדְנעֶטְׁשְרעֶפ ןּופ טרָא רעֶד זיִא ּואְו דֶנּו
 ןֹודַּבֲא רעֶד 22 :ןעֶטְלאַהעֶּב איִז זיִא לעֶמיִה ןּופ לעֶנעֶפ איִד ןּופ ּוליִפַא ,עֶניִדעֶּבעֶל עֶלַא ןּופ
 :ןּופְרעֶד םֵׁש םעֶד ןְרֶעיֹוא עֶרעֶזְנּוא טיִמ טְרעֶהעֶנ ןעֶּבאָה ריִמ ,ןעֶנאָז טיֹוט רעֶד דנּוא (םָנִהיֵגנ
 ןעֶק רֶע ןיִראָו 24 :טְרָא רֶהיֵא ְּךיֹוא טְסייוֵו רֶע דְנּוא ,געֶז רֶהיֵא טְהעֶטְׁשְרעֶפ טאָנ 8
 יְֵּכ 28 :לעֶמיִה םעֶד רעֶּטְנּוא זיִאסאָו םעֶלַאטְהעֶז רֶע ,דֵרָע רעֶד ןּופ דֶנֶע םעֶדּזצ זיִּב ןעֶקּוק
 :סאָמַאטיִמטייֵרְּבעֶגְנָא רֶע טאָה רעֶסאַוַוסאָדּוליִפַא דנּוא ,טְכיוֵזעֶנ ַא דְניוז םעֶדּוצ ןעֶכאַמּוצ

 ןעוו

 יצרשיז
 :ןע ן* ָק



 ל טכ חכ בכויא
 ַא ןעֶגעֶר םעֶד ּוצ טְכאַמעֶג טאָה רֶע ןעוֶו 6
 דְנּוא ץיִלְּב םעֶד ראַפ געוֶו ַא דְנּוא ,ץעֶועֶג
 -עֶזעֶג םִע רֶע טאָה לאַמְסְנעֶד 27 :רעֶטיוִועֶג
 טאָה רֶע ,טְלְהעֶצְרעֶד םִע טאָה רֶע דְנּוא ןעֶה
 -םיֹוא ְּךיֹוא םִע טאָה רֶע ,אֹוי ,טייֵרְּבעֶגְנָא םִע
 טאָהׁשְנעֶמ םעֶד ּוצ רעֶּבָא 28 :טְׁשְראַפעֶג
 ראַהטעֶד ראַפ טְכְראָפ איִדהעָז ,טְגאָזעֶג רֶע
 ןעֶרְהעֶקּוצְקעוֶוַא ְּךיִז דְנּוא ,הָמָכָח ֹויִא םאָד

 -ְגיִדְנעֶטְׁשְרעֶפ זיִאםאֶד ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד ןּופ
 ;טייֵק

 טכ לעטיפאק
 ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא לאָמַאְכאָנ טאָה בֹויַא דְנּוא 1
 םאָדָא 2 :טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,לָׁשִמ ןייַז
 -ירָפ איִד ןיִא איויוזַא ןעֶזעֶועֶג טְלאוָו ָךיִא
 געֶט איִד ןיִא איז יֹוזַא ,םיִׁשָדֲח עֶניִרעֶה

 ןייז ןעוֶו 3 !ןעֶטיִהעֶג ְּךיִמ טאָה טאָג ןעדֶו
 דְנּוא ,ּפאָק ןייֵמ ףיֹוא טְנייֵׁשעֶג טאָה טְכיֵל

 וליִפַא ןעֶגְנאַגעֶג טְכיל ןייַ ןיא ןיִּב ךיִא ןעֶו
 ןיִּב ְךיִא איװיֹוזַא 4 :םיִנְרעֶטְסְניִפ רעֶד ןיִא
 עֶגְנּוו עֶנייֵמ ןּופ געֶמ איד ןיִא ןעֶועוֶועֶג
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא טאָב ןּופ דֹוס רעֶד ןעזֶו ,טְפאַרְק

 -יטְכעֶמְלַא רעֶד ןעוֶו פ :טְלעֶצעֶג ןיימ ןיִא
 עֶנייֵמ ןעוֶו ,ןעֶזעוֶועֶג ריִמ טיִמ ְךאָנ זיִא רעֶב

 :טְלעֶגְניִרעֶנְמּורַא ָּךיִמ ןעֶּבאָה רעֶדְניִק
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 2 הָמְכָח איִה יָנֹרֲא תַאְְי ןַה םֶדֶאָל ו רֶמאֹו ּּהְרָקֲחנְ
 :הָניִּב עֶרַמ רּוסְו

 טכ טכ
 2 א ֶרָקיַחְריכ יננְתיייְמ :ַמאַּ ולָשְמ תַאְׂש בֹיִא ףֶּמֵ
 3 ךלא ונואְל ישאר יע ּורָגלַהְּב :יִנִָמְׁשִי ַּהֵלָא ימי
 4 :יִלהֶא ילעַהולֲא דוּ ּפְרח יִמיּב יִתִיָה רֶשֲאּכ :ְּךֶׁשִח
 ה הָמָחְּב יִכלֲה ץֹחְרִּב ;ִרענ יִתֹביִבְס יְֵמ יִּדָׁש דוָעְּ
 7 תרֶרָקילְע רעש יִתאְֵּב ;ןמָׁשייִנְלַּפ יֵרָּמִל קוִצְי רו
 8 מָה םיִׂשיִׁיו ּואָּבֲחנְו םיְִענ יאָר :יִבָׁשֹמ ןיִכָא בֹוהְרִּב
 : י -לק ;םֶהיֵפְל ּומיִׂשָי ףֵכְו םִּלִמְב וָרְצִע םיִרָׂש :ּודָמִע
 11 רֶעְמִׁש ןוא יִּכ :הָקָבָּד םֶּכְחִל םושלוּואָּבחִנ טיִדיְִנ
 ופ םֹותיו ַעּוַשְמ יִנָע טמא :ינריִעְּתַו הָתָאָר ןִיעויִנְָׁשַאְּתַו
 15 ;ןנְרַא הְָמִלַא 'בֵלְו אָבָּת יֵלָע דבוא תַּכְרּב :ָל רוע-אלְו
 14 םביניע :יִָּפְׁשִמ ףיִנצְו ליִצְמַּכ יִנֵּׁבְלִי יִתְַׁבְל קֶדֶצ
 יז םֶנְֹבֶאָל יִכֹנָא בא :יִנָא חֵּּפַל םיַלנרְו רוָל יִתיה
 גד וַָּׁשִמּו ליע תֹוְַלַתְמ הָרְּבַׁשֲאָו :ּוהָרְקִחֶא ְִערידאָל בֶרְו
 5 :םיִמָי הָּבְרַא לֹוהַכְ נָא ינָקדִע רֵמאְ :ףרֶט ְךילְׁשַא
 15 ׁשֶדָח יֵרֹובִּכ :יִריִצְקִּכ ן לי לָׁש םִימיילַא ַחּותּפ יֵׁשְרָׁש
 2 מל ּומְדו לי משל ;ףיִלֲחַת יִדַָּביְִּׁשַקְו יִדָמִע
 25 יו :ִתָלִמו ִֵּּת ומי יִנְׁשי אֵל יִרְבִד יִרֲחֲא :יִתָצִע
 24 אל םֶהֵלֲא קָחְׂשֶא ;ׁשקְלַמְל ורעְּפ םֶהיֵפּ יל רֶעְּמִכ
 הכ ׁשאר בֶׁשֲאְו כד רָב :ליִפַי אֵל יִנְפ ראו ומי
 :םֵחִי םיִלבֶא רֶׁשֲאַכ דיִנַּ ְךֶלֶמְכ ֹּכְׁשֶאְו

 ִל
 א יִּתְמַאְמרֶׁשֲא םִמְָל יּנְמִמ םיִריֵעְצ יֵלָע יֵקֲָׂש ו הָּתִ
 5 יִּל הָּמָל םֶהיֵדָי כי ;ינאצ יבְלַּכדע תט םָתֹוכֲא
 5 ֶדיִצ םיִקְרֶעָה מל פְכִבּו רֶסֶחְּב : חַלְּכ דַבָא מיִלָע

 טיִמ ןעֶשאוַועֶג טיִרְט עֶנייִמ ּבאָה ְּךיִא ןעדֶו 6
 -עֶגְסיֹורַא ןיִּב ְּךיִא ןעֶו 7 :לֶהֶע טיִמ ןעֶכייֵט ןעֶסאָגעֶגְסיֹוא ריִמטאָה זְלעֶפ רעֶד דְנּוא ,רעֶמּוּפ
 :לּוטְׁש ןייֵמ טייֵרְּבעֶגְנָא סאַנ רעֶד ןיִא ּבאָה ָךיִצ ןעוֶו ,טאָמְׁש איִד ןיִא רֶעיֹוט םעֶד ְּךרּוד ןעֶנְנאַג

 עֶטְלַא איִדּוליִפֲא ,ןעֶטְלאַהעֶּב ְךיִז אייֵז ןעֶּבאָהיֹוזַא ןעֶהעֶזעֶגְךיִמ ןעֶּבאָה טייל עֶגְנּוי איִד ןעדֶז 8
 אייֵז דְנּוא ,ןעֶדעֶר ּוצ ןעֶטיִמְרעֶפ ןעֶּבאָה ןעֶצְניִרְּפ 9 :ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ריִמ ראָפ ןעֶנעֶז טייל
 -עֶּב ְךיִז טאָה טייֵל-לעֶרֶע איִד ןּופ לֹוק םאָד 10 :טְגעֶלעֶג ליֹומ רֶעייֵז ףיֹוא דְנאַה עֶרייז ןעֶּבאָה
 ָךיִמ טאָה רֶעיֹוא סאָד ןעוֶו 11 :ןעֶמיֹוג רֶעייֵזּוצ טְפעֶהעֶּב ָךיִז טאָה גְנּוצ עֶרייַז דְנּוא ,ןעֶטְלאַה
 םִעטאָהיֹוזַא ,ןעֶהעֶזעֶג ְּךיִמ טאָה גיֹוא סאָד ןעוֶו דְנּוא ,טְשְנעֶּבעֶג ָךיִמ סֶע טאָהיֹוזַא ,טְרעֶהעֶג
 -עֶגטאָה סאו ןעֶמעֶרָא םעֶד ןעֶניִרְטְנַא טְכאַמעֶגּבאָהְּךיִא ןיִראָו 12 :טְנאָזעֶג תּודֵע ריִמ ףיֹוא
 םאוָו םעֶד ןּופ הָכָרְּב איֵד 14 :רעֶפְלעֶה ןייק טאָה סאו םעֶד ְךיֹוא דְנּוא ,םֹותָי םעֶד דְנּוא ,ןְעיִרְׁש
 ןּופ ץְראַה סאָד דָנּוא ,ןעֶמּוקעֶג ריִמ רעֶּביִא זיִא ןעֶרעוֶו ּוצ ןעֶריּולְרעֶפ ןעֶזעוֶועֶג טְנעֶהאָנזיִא

 דְנּואטייקְגיִטְכעֶרעֶגטיִמ דייֵלְקעֶגְנָאָּךיִמּבאָהְּךיִא 14 :ןעֶגְניִז טְכאַמעֶג ךיִאּבאָההָנְּמִלַא רעֶד
 :םָּפְׁשִמ ןייֵמ ןעֶזעוֶועֶנ זיִא טּוה ַא דְנּוא לעֶטְנאַמ ַא טיִמ איז יֹוזַא ,טעֶדייֵלְקעֶּב ְּךיִמ טאָה איז
 :ןעֶמאָל םעֶד ּוצ ןעֶזעוֶועֶג ְּךיִא ןיִּב םיִפ דְנּוא ,ןעֶדְניִלְּב םעֶד ּוצ ןעֶניֹוא ןעֶזעוֶועֶג ןיִּב ְּךיִא 58
 ןּופ גירק םעֶד ּוליִּפַא דְנּוא ,עֶניִטְפְראַדעֶּבְטיֹונ איד ּוצ רעֶטאָפ ַא ןעֶזעוֶועֶג ְּךיֹוא ןיִּב ְּךיִא 6
 ןעֶכאַרְּבּוצ ּבאָה ְּךיִא 17 :טְשְראַפעֶנְסיֹוא ְּךיֹוא ְּךיִא ּבאָהטְנעֶקעֶג טיִנֹּבאָהְךיִאםאועֶכְלאָז
 םאָד ןעֶסיִרעֶגְקעוֶוַאּוליִּפֲאָךיִא ּבאָה ןייֵצ עֶנייַז ןּופ דְנּוא ,ןעֶטְכעֶרעֶגְמּוא םעֶד ןּופ ןייֵצְקאַּב איד
 ָךיִא דְנּוא ,טְסעֶנ ןיימ ןיִא ןעֶּבְראַטְׁש לעדֶו ָךיִא סאָדטְכאַרְמעֶג ּבאָה ְךיִא דְנֹוא 18 :עֶטְקּוצְרעֶפ
 -עֶגְסיֹוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא לעֶצְרּואו עֶנייַמ 19 :דְמאַז איז יֹוזַא געֶט עֶנייֵמ ןעֶרְהעֶמְרעֶפ לעוֶו
 :טְּכאַנ רעֶּביִא ןעֶנייווְצ עֶנייִמ ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא איֹוט רעֶד דְנּוא ,רעֶסאַוַו ּוצ זיִּב טייֵרְּפְׁש
 טְלעֶסְקעוֶוְרעֶּפ דְנאַה עֶנייֵמ ןיִאזיִאְועֶגיֹוּב ןייֵמ דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג אייֵג ריִמ אייּב זיִא דֹובַּכ ןייֵמ 0
 דְנּוא ,טְפאָהעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא טְכְראָהעֶג ןעֶשְנעֶמ ןעֶּבאָה ריִמּוצ 21 :ןעֶראוָועֶג (קְראַטְׁשנ
 ןיֹוׁש אייז ןעֶּבאָה רעֶטְרעוֶו עֶנייֵמ ְּךאָנ22 :תֹוצִע עֶנייֵמ ּוצ ןעֶניוִוְׁשעֶג ליִטְׁש ןעֶּבאָה אייֵז
 ףיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 23 :טְפיִרְמעֶנ אייז ףיֹוא ןעֶּבאָה דעֶר עֶנייִמ דְנּוא ,טְרעֶדְנֶעעֶג רֶהעָמ טיִנ
 יֹוזַא טְכאַמעֶגְפיֹוא רעֶלייֵמ עֶרייַז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶנעֶר םעֶד ףיֹוא איו טְפאָהעֶג רימ
 םִע אייֵז ןעֶּבאָהיֹוזַאטְכאַלעֶג אייֵז רעֶּביִא ּבאָה ָּךיִא ןעוֶו דְנּוא 24 :ןעֶנעֶר-טעֶּפְש םעֶדּוצ איז
 ּבאָה ָּךיִא 22 :ןעֶלאַפטְכאַמעֶג טיִנ אייז ןעֶּבאָה םיִנָפ ןיימ ןּופ טְכיִל סאָד דְנּוא ,טְּביֹולְגעֶג טיִנ
 טְניֹואוְועֶג ּבאָהָךיִא דְנּוא ,ןָא ןעֶּביֹוא ןעֶסעֶזעֶג ןיִּב ְּךיִא דְנּוא ,טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא געוֶז רֶעייֵז
 ;םיִלָבֲא איד םֵחַנְמ זיִא סאוָו רעֶנייֵא איו יֹוזַא ,תֹוליִיַ איד ןעֶׁשיוִוְצ ְּךֶלֶּמ ַא איו

 ל לעטיפאק
 ָךיִא סאוָו ,ןעֶרְהאָי ןיִא ריִמ ןּופ רעֶגְנּוי ןעֶנעֶזסאוָו איִד ּוליִפֲא ריִמרעֶּביִא ןעֶכאַל דֶנּוצַא רעֶּבָא 1

 באה
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 ׁשרְָׂו ַחיׂשיילֶע ַחוְלַמ םיִּפְטִּלַה :הָאׁשְמִנ הָאוש ׁשֶמֶא 4
 ץוִרָעַּב ;םִנֵנַכ מיִלְמ יט ישירי ושרנ י קדמ ;םמחל םימתח ק

 תחת יי םיחישדיִב :םיִּפכורֶפעיִרֹחְַׁשל םִלָחנ
 ;ץֶרָאהְדִמ ּואְכַנ םֶׁש-ילְב יָנְבדַנ לֶבָנייִגְב :וָפִמִי לּורָח 9
 וקֲחָר יִנובֲעַּת ;הָּלִמְל םֶתָל יִהַאָו יִתָיָה םָת לג :
 ֶסֵרְו יב חַתפ יִרְתיִּכ ר .ומשחראל י מִי יִנֵמ וג
 ולְכִי ּוחְלְׁש ילְנַר ימ מיִקְי חָחרַּפ ןיִמְ;-לַע :יחלִׁש יֵנּמִמ וג
 רע אל ליע יִתיַהְל יִת ;םֶדיֵא תֹוהְרֶא יֵלָע 2
 ְךֵּפְרֶה :ּולְג ;לְתִה הָאֹש ק ּותַאְי בֶתֶר ץֶרפְּכ מָל 2

 :יִתָעֶׁשִי הָרְבָע בֶעְכֹו יִתְבר ַחורָּכ ר תֹו הל ֵָע

 מְצִע הלל יְיָ יִׁשְִנְֵפִמׁשִ יֵלְמ הָחת
 בל ׂשֵּפַחְתִ חֶל-בֶרְּב :ןובָכׁשִי אֵל יְרְִיֵלְעִמ רק

 : רַפֶאְ רָּפְעַּכ לֵּׁשַמְתֶאָו רָמָחַל יה :יִנְַָאָ יִּתְנִּתִכ יִפְּכ 19
 ךֶפְהִּת :יִּב ןָנְּבתִּתַו יִּתְרַמָע נה אֵלְו ּדֶלֶא ֵת ׁשֲא 2;
 יִנֵביִּכְרַּת קירזלא ִנֲאָּשִּת :יִנְמְטְׂשִת ְךֶדי ; םֶצְָּב יִל דוכ =

 -לָכל ךָעֹומ תִיַבו ִנָביִׁשְת תִוָמ יִתְעָייּכ :הׁש :הָנִׁשְּת ִנְְמִתֹו
 -םִא :עיִׁש ןָהֶל ודיִפְביִא ךִידרַלְׁשִי יעְבדאָל דא :יָח
 יִתיִוק בִֹטיִכ : :ןיְבַאָל יִׁשְפַנ הָמנָע םוילדשקל יִתיִכָב אֵל 6
 ּמָדראלְו יִתָּתְר יע :לָפֶא אֹבַָו רואְל הָל לֲחרַמ עַר אֹבָ 1
 יָהָּקַב יּתְמַק הָמַח אֵלְּב יִּת כלֲה רֶה הק :ינעיימְ יִנְמחַק 8

 יהי וטְתִנ

 רֵתָש ירופ :הָנֲעַי תִֹנְבִל ַעֵר = װ ם םיִנַתְל יִתיל יה ר חֶא :ַעיֵשֲא 2

 יג יֵרנּכ לֶבאָל יִהָּו :ב ךהרעמ הרי יְֵעִמ 1
 ;םיִכּב טוקְל

 אל אל
 קָלֵחוהָמּו :הָלּותְּב-לַע ; ןובְתֶא הָמ מו יֵניְֵל יִּתָרָּכ תיִרְב א 3

 שש דיאדאלַה ;םיִמו רֶמִמ יֵּדַׁש תלהע לקיממ ּהולֲא 5
 ;רָֹפְסִי יִדָעְציִלְכָוי יִכָרְד הארי אוהל :ןוָא לעפל רֶכָל 4

 ' :טְראָוְכיִרַּפְש רעייז ןיב ּבָּדי א

 ;ןֶעייֵּפְׁש ּוצ םיִנָּפםעֶד ןיִא ריִמלאָמַא טיִנְןעֶדייֵמְרעֶפ אייֵז דְנּוא טרעֶטייו

 אֹל ל בויא
 ןעֶלאָז אייֵז זַאטעֶטְבַאְרעֶפ תֹובָא עֶרייֵזּבאָה
 :ףאָׁש עֶנייַמ ןּופ דְניִהאיִדטיִמ ןייַזלאָמַאטיִנ
 ַחֹּכ רעֶד טְניֹוטעֶנ ריִמ טאָה סאו ּוצ דְנּוא 2
 רעֶדזיִא אייֵז ןיֵאְּדיֹוא ןיִראוָו ,דְנעֶהעֶרייַז ןּופ
 ןּופ3 :ןעֶראָועֶג ןעֶריֹולְרעֶפ ַחֹּכ םיִנעֶּבעֶל
 ְךאָד אייז ןעֶנעֶז טיֹונ רְנּוא רעֶנְנּוה ןעֶגעוֶו

 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,(טְרעֶטאַמעֶנְּפָא) ןייֵלַא
 זיִא םאָו םיִנעֶטְסיוִו רעֶד ןיִא ןעֶפאָלְטְנַא
 םאוָו 4 :טְסיוִו דְנּוא רעֶטְסְניִפ גְנאַל ןּופ ןיֹוׁש

 רעֶכעֶטייֵרְק-ץְלאַז איִדטְקיִלְפעֶגְּפָא ןעֶּבאָה
 ןעֶנעֶז םיִמֹותְי איד ןּופ ןְלעֶצְרּואוְו איִד דְנּוא

 -ךעֶפןעֶנעֶז אייֵז / :זייֵּפְׁש עֶרייַז ןעֶזעוֶועֶב
 ןעֶשְנעֶמאיֵדְןעֶׁשיוִוְצ ןּופ ןעֶראוָועֶג ןעֶּביִרְט
 ףיֹוא איז ןֶעיִרְׁשעֶגְכאָנ אייֵז ףיֹואטאָה ןעֶמ
 ןיִא ןעֶניֹואוְו ןעֶלאָז אייז יִדְּכ 6 :בֶנֵנ ַא

 ןּופ רעֶּביִרְג איד ןיִא ,רעֶלְהעֶט עֶכיִלְקעֶרְׁש
 -אָהאייֵז7 :ןעֶזְלעֶּפ איד ןיִא דנּוא דֶרֶע איִד
 דְנּוא ,רעֶמייֵּב איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןֶעיִרְשעֶג ןעֶּב
 איד רעֶטְנּוא טְלעֶמאַזְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז
 ןּופ רעֶדְניִקןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז אייֵז 8 :רעֶנְרעֶד
 -עֶנטיִנ ןעֶּבאָה סאוָו רעֶדְניִק ְּךיֹוא ,םיִנּוראַנ
 איִדְןעֶזעוֶועֶג ְךיֹוא ןעֶנעֶז אייֵז ,םֵׁש ןייקטאַה
 דָנּוא 9 :דְנאַל םעֶד ןּופ עֶנעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ
 ,אֹוי ,בְנאַזעֶב רֶעייֵז ןעֶראָועֶג ְךיִא ןיִּב דְנּוצַא

 -ךעֶד ריִמ ןּופ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ;ְּךיִמ ןעֶגיִדְריוִוְמּואְרעֶפ אייֵז 0
 טאָה רֶע ןיִראָוָו 1

 םעֶד ריִמ ראַפְןעֶּבאָה אייז רֶנּוא ,טְגיִטיִמעֶדעֶגָךיִמטאָה רֶע דֶנּוא ,לעֶריִנְׁש ןייֵמטְכאַמעֶגְפיֹוא
 אייֵז !ףיֹוא ןעֶגְנּויעֶכעֶרְפ איד ןעֶהעֶטְׁש רְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵמ ףיֹוא 12 :ןעֶפְראוָועֶנְקעוֶוַא םיֹוצ

 :םיִנעֶכעֶרְּב רֶעייֵז ןּופ ןעֶנעוֶו עֶכיֹוה ריִמ רעֶּביִאְזעֶכאַמ אייֵז ,סיִפ איִדטיִמקעֶוֶוַאָּךיִמ ןעֶסיֹוטְׁש
 אייז ,קיִלְנְמּוא ןייֵמ ןעֶּפְלאָהעֶנְּךאָנ ןעֶּבאָה אייֵז ,געֶטְׁש עֶנייֵמ ןעֶכאָרְּבעֶנְּפֶא ןעֶּבאָה אייז 3
 :רעֶפְלעֶה ןייק ן רעב ְּבאָה

 ְסיִוְרעֶפ רעֶד רעֶטְנּוא ,בָנּוציי לפרעַמ
 ַא ןּופָּךאָרְּב רעֶטייֵרְּב ַא איז יֹוזַא ןעֶמּוקעֶנ ריִמ רעֶּביִא ןעֶנעֶז אייֵז 4

 -עֶרְׁש ַא 15 :טְרעֶנְלאַַועֶג ריִמ ףיֹוא ְךיִז אייֵז ןעֶּבאָה גֶנּו
 יּוזַא דְנּוא ,דְניוְמרּוטְׁש ַאאיװיּוזַאְּדאָגְּךיִמ ןעֶנאָי אייֵז ,טְרְהעֶקעֶב ריִמ רעֶּביִאְּךיִז טאָהסיִנעֶק
 טאָה דְנּוצַא רעֶּבָא 16 :ןעֶרְהאָפעֶנְרעֶּביִא ףֶליֵה עֶנייַמ זיִאיֹוזַא רעֶּביִאטְרְהאָפ ןעֶקְלאָוז ַא איז
 :טְּפאַחעֶנְנָא ָּךיִמ ןעֶּבאָה דְנעֶלֶע ןייֵמ ןּופ געֶט איִד ,ןעֶסאָנעֶגְסיֹוא ריִמ = ׁשֵפָנ ןייֵמ ְּךיִז
 ְךיִז ןעֶגעֶל ןְרעֶדָא עֶנייַמ דְנּוא ,ןעֶכאָמְׁשעֶנְבְרּוד ריִמ ןיִא רעֶנייֵּב עֶנייֵמ ןעֶנעֶז טְכאַנ 4 17
 סֶע ,טְלעֶסְקעוֶוְרעֶפ רעֶדייֵלְק עֶנייֵמּוליִּפַא ןעֶנעֶז טייֵהְקְנאַר וָק עלי יִפ איִד ָּךְרּוד 18 :רעֶדיִנַאטיִנ
 ןעֶפְראוָועֶגְנייֵרַאְּדיִמְטאָה רֶע 9 :קאָר ןייַמ ןּופ ָּוננעַפֶע איִד איו יֹוזַא םּזרַא ָךיִמ טְלעֶטְראַג
 אּוד רעֶּבָא ריִד ּוצ אייֵרְׁש ְךיִא 20 :שַא דְנּואּביֹוטְׁש ; ןעֶביִלְג נעֶב ןיִּב ָךיִא דְנּדא ,םֶהעָלעֶד ןיִא
 -ךעֶפטְזיִּב אּוד 1 :רימ ףיֹוא טיִנטְסְכאַרְט אּוד רעֶּבָא ףיונ (העָמְש ְָךיִא ,טיִנ ריִמםֵסְרעֶפְסְנֶע
 טְסּוהְט דְנאַה עֶקְראַטש עֶנייַד טיִמ ,רעֶניִדְמְראַּבְרעֶדְמּוא ןייַא איז ריִמ ּוצ ןעֶראָועֶנ טְרֶהעֶק
 נד פפ :ןעֶמאַה ָּךיִמ אנד

 :(ןעֶצְלאַמְׁשּוצ) ןעֶנְנאַגּוצ ריִמ ןּופ זיִא ףֶליֵה איֵד דְנּוא ,ןעֶמ ספי ==
 טְכאַמעֶנְּדיִמטְסאָה אּוד ,דְניוִו םעֶד ּוצ ןעֶּביֹוהעֶנְפיֹוא ְּךיִמ טְסאָה א

 םייז ָּךיִא ןיִראָוָו 5
 עֶלַא ראַפ טְמיִטְׁשעֶּב זיִא סאו זיֹוה םעֶדּוצ דְנּוא ,טיֹוט םּוצ ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ ָּךיִמ טְסעֶזְד אּוד זַא
 :עבידע ְּבעֶל

 זןיִאְו ןַעייֵרְׁש אייֵז עַׁשֵט גאָה ,ּבּורֵכ

 איד ןיִא ןעֶנעֶז סאָונ איִדּוצ דְנאַה עֶנייֵז ןעֶקעֶרְמְׁשֶסיֹוא טינ טעָח רֶע רעֶּבָא 4
 םאָוְוםעֶד ראָפ טְנייוַועֶג טיִנְּדיִא ּבאָה 5 :םיִנעֶּבְראַדְרעֶפ רעֶד

 ָךיִא ןעוֶו 26 ?ןעֶמעֶרָא םעֶד ןעֶנעווֶוטְרֶעיֹורְמעֶנּשֵּפָנ ןייַמ טיִנטאָה ?נעֶטעֶטְראַהטאַהעֶגטאַה
 יֹואמְפאָהעֶבּבאָה ספייפ=

 ?ָנעֶז םָרעֶדעֶנ עַנייֵמ 27 :ןעֶמּוקעֶנְנָא סיֵנְרעֶטְסְניִפ זיִאיֹוזַא .טְכיֵל

 :טְרעֶדְרעֶפעֶ ְּךיִמ ןעֶּבאָה דְנעֶלֶע ןייֵמ ןּופ געט איִד ןעֶביִוִוְׁשעֶנ ליִטִׁש ט טיַנ ְןעַּבאָה

 ףיֹואטְפאָהעֶנ ּבאַהְּדיִאְןעֶַו דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶנְנָאסעֶטְכעֶלְׁש זיִאיֹוזַא ,סעֶטּונמ
 דְנּוא ,ןעֶראוָועֶגטְציִהְרעֶד ן

 ְךיִא 8
 ןיִא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ןיִּב ְּךיִא ,ןּוז רעֶד ןּופ טיִנ רעֶּבָא ןעֶנְנאַגעֶגְמּורַא טייֵהְרעֶטְצְראוַוְׁשְרעֶפ ןיִּב
 ,ןעֶבְנאַלְׁש-ןעֶכאַרְד ּוצ רעֶדּורְּב ַא ןיִּב ְּךיִא 29 :ןָעיִרְׁשעֶנ ּבאָה ָּךיִא דֵנּוא גָנּולְמאַזְרעֶפ רעד
 :ןעֶסיֹורַמְש עַנְנּוי ּוצ רָבֵה ַא דְנּוא

 :ץיה ָּךְרּוד טְנעֶרְּבְרעֶפ ןעֶנעֶז רעֶנייֵּב
 עֶנייֵמ דָנּוא ,ריִמ ףיֹוא ןיִראַוְׁש זיִא טיֹוה עֶנייַמ 0

 ּוצ ןעֶראַועֶנ טְרְהעֶקְרעֶפ זיִא ףְראַה עֶנייַמ דְנּוא1
 באלק א
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 6 ִקְׁשִי זיר הָמרִמלַ טא יִתְכלְהיסֶא  ןּופ לֹוק ַא ּוצ לעֶדיִפ עֶנייֵמ דְנּוא ,גאָלְק ַא

 ר א אל לעטיפאק .ןעקייה ז יצִמ יֹרְׁשַא הָמִּתיסִא :יִתָּמִּת ַּהֹולֲא עֶדִיְו קָדָצייְואַמְב / :ןענ

 + הָשֲאילע יְִּל הָתפא וׁשְׂשי יצאו לכאי רֶחַאו יי הי = תירבאטְכאַמעֶג באָהְדיִאג
 ער היל תשא רתַאְל ןחמתִתְבְרֶירחַחפילעו  ןצשְכאַרְטּךאָלְדיִא לאָז םאוְראַפ דא ,ןעֶנ
 3 איֵה ׁשֵא יִּכ :םיִלילְפ ןָע אֹוהְו הָמְז אֹהיִּכ :ןיִרָחֲא  ןּופ קַלֲח ַא ראַפסאוָו דְנואכ ?הָלּותִּב ַא ףיֹוא
 3 םֵאְמָאיטִא :ׁשֶרָׁשְת יִתָאוְְתילכְבּו לכאֹה ןִדֲַאדַש  -יֹוא ןופ ןעֶראוָועֶג ןעֶּבעֶנעֶג ריִמ זיִא טאָג
 0 2 רב 'תמו רב טפשמ  ִלַא םעֶד ןופ הָלֲחַנַא ראַפ סאָז דְנּוא ?ןעֶּב
 ּ הָנמלַאְיע לד ץפחמ ענמָא-םַא :דֶחֶא הב יב רעֶד טיִנ זיִאּב ! ךייֵה רעֶד ןּופ ןעֶניִטְכעֶמ
 }יִּכ ּהָּנִ םותָ לכָאיאל יד ּתִפ לָכְו ּהְָא יי רע ראמטמיִטשעֶּבךאָרְּב
 15 רֵבֹוא הָאָרָא-סַא :הָנָחְנַא יִמִא ןְמָּבִמּו בָאְּכ יִנָלִדְג יַרּעְנִמ  םאִו איִד ּוצ (ףאָרְטְׁש) עֶדְמעֶרְפ ַא דְנּוא
 ביל ינֵכְרִב אליסִא :ןִיכָאָל תוכן ֹׁבָ יִלְּבִמ  ןעֶהעֶזטיִנ ןעֶד רֶע טּוהְּט4?טְכעֶרְמּוא ןּוהְט
 יג הָאְרָאיִּ יִריםותיילַע יִתְפנֲה שא ּםּמְַתִייֵׂשְבְכ עֹּו  םיִנ ןעֶד רֶע טְלְהעֶצ דנּוא ?ןעֶנעוֶו עֶנייֵמ

 מו לב מט עֶר ךיאביאז זשימי
 כח במאי תמָע = = בוא רידא !טייקְׁשְלאַפ ןיא ןעֶגְנאַ
 98 יִּכ רֹוא הַאְרָא-םִא :ִדָי הֶאְצִמ ריִבַציִכְ יליֵה בֶיִּכ - יואֹס:אייֵרעֶגיִרְטעֶּבּוצ טְלייֵאעֶג טאָהסּופ
 יז :יפל יִדָי קּׁשּתַויִּבל רֶתּכַּב תְפו :ךלה רֶקָיַחֹרָו לֶהָי עֶטְכעֶרעֶנ ןיִא ןעֶרעֶו ןעֶניֹואוְועֶג ָּךיִמ זאָל
 ע) חמְשָאישַא :לַעִָמ לאל ְִּׁשַהְכִּ יֵללּפ ןָע אוהיסנ = ייֵמ ןעֶנעֶקְרעֶד טאָג זאָל דְנּוא ,ןעֶלאָׁשְנאַ
 ל אָט יִּתַתְניאֶלְו עֶר ואצְמייּכיִתְרַרעתִהְויְִנַׂשְמ דיִּפְּב + ָךיִז ןעֶּבאָה טיִרְט עֶּנייֵמ ןעזוז :טייֵהְצְנאַג עֶנ

 יז מודיע עו רו, םעֶ ויי
 ימי נבל פסוק יחפניסא וי נג ןעֶטְלאו ןעניֹוא
 אצא-אל טא יִנָתִחְי תְָֹפְׁשִמדּוְּוהְבַר מב ו ץֹורָצֲא 3 םּפֹעַהעּב ְּךיִז טְלאוָו םִע רעֶדָא ,ץְראַה
 תל בֵתָּכ רֶּפסְויִננעייִּדַׁש יױָּת ןֶה יִל עֵמׂשויִלדִּתי יִמ ּוחַתְּפ ךיס זאָליֹוזַאֿפ :ְּךאַז עֶסּואיֵמ ַא דְנעֶה עֶנייֵמ

 28; תִָע רנעַא ָּאׂשֶא יִמכׁשילע אלא :יביר ׁשיִא = דנּוא ,ןעֶסֶע לאָז רעֶרעֶדְנַא ןייא יֵדּכ ןְעייֵז
 םיֹוא סיֹורַא ריִמ ןּופ ןְהעֶג םאז איִד ןעֶזאָל
 רעֶדָא ,איֹורְּפ ַא ןּופ ןעֶדעֶרְרעֶּביִאטְזאָלעֶג ְךיִז טאָה ץְראַה ןייֵמּביֹוא 9 :ןעֶרעֶו טְלעֶצְראוָועֶג
 -ָנַא ןייֵאּוצ ןעֶלאַמּבייוו ןייֵמ לאָזיֹוזַא 10 :רֶעיִט םיִרָבַח ןייֵמ ףיֹוא טְרֶעיֹולעֶג ּבאָה ְּךיִא ּביֹוא
 עֶטְכעֶלְׁש ןעֶנעֶז סאָד ןיִראו 11 :ןעֶנעֶּבְרעֶדיִנֲא רֶהיֵא רעֶּביִא עֶרעֶדְנַא ְךיִז ןעֶזאָל דָנּוא ,ןְרעֶּד
 :םיִטְפׂש איִד ןּופ ןעֶרעוֶו ּוצ טְפאַרְטְׁשעֶנ טְבעֶרְמּוא ןייֵא זיִא םִע דְנּוא ;(ןעֶבאַז) ןעֶקְנאַדעֶג
 סאו דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶריֹולְרעֶפ םעֶד ּוצ ויִּב טְנעֶרְּבְרעֶפ סאוָו רֶעייֵפ ַא (איוו) זיִא סאָד ןיִראָוָו 2
 טָּמְׁשִמ םאֶד ןעֶטְכַאְרעֶּפ אּוהְט ְךיִא ּביֹוא 13 :ןעֶמּוקְנייַא םעִצְנאַנ ןיימ ןְלעֶצְראַוְסיֹוא טּוהמ
 דְנּואו4 :טְגיִרְקעֶג ריִמ טיִמְּּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דיֹומ-טְסְניִד עֶנייַמ ןּופ רעֶדָאטְּכעֶנְק ןייֵמ ןּופ
 ָךיִא לאָז סאוָו טְפאָרְטְׁש וע ןעוֶו דְנּוא ,ןְהעֶטְׁשְפיֹוא טעוֶו טאָג ןעֶו ןּוהְט ָךיִא לעוֶו םאו
 -אֵׁשעֶּב םֶהיֵאְךיֹוא ְּךיֹוּב םעֶד ןיִא ןעֶּפאַׁשעֶּבְּךיִמטאָהסאוָו רעֶד טיִנטאָה 15 ?ןְרעֶּפְטְנִע םֶּהיֵא
 וצ ןעֶטיִמְרעֶפ ּבאָה ְּךיִא ּביֹוא 16 ?ְּךיֹוּב םעֶד ליִא טייֵרְּבעֶנּוצ םָנּוא ּועֶנייֵא טיִנטאָה דְנּוא ? ןעפ
 איִד ןופ ןעֶניֹוא איד טְנעֶלְרעֶפ ּבאָה ָּךיִא רעֶדָא ,טייֵל עֶמעֶרָא איִד ןּופ רֶהעֶנעֶּב םאָד ּוהְט
 -ךעֶד טיִנטאָה ֹותָי רעֶד דְנּוא ,ןעֶסעֶנעֶג ןייֵלַא :גיֹורְּב לעֶקיִמְׁש ןייֵמ ּבאָה ְךיִא דְנּואַו7 :הָנָמְלַא
 אייֵּב איז יֹוזַא ,ןָא דְנעֶנּוי עֶנייֵמ ןּופ ןעֶסְקאוַועֶגְפיֹוא ריִמ טיִמ זיִא רֵע ןיִראָָו 18 :ןעֶסעֶנעֶג ןּופ
 =עֶזעֶג ּבאָה ְךיִא ןעֶו 19 :טְרָהיִפעֶנ םֶהיֵא ְךיִא באָה ןָאּבייַל םְרעֶטּוט ןייֵמ ןּופ דְנּוא ,רעֶטאַפ ַא
 טיִנְּדיִז טאָה סאוָו רעֶמעֶרָא ןייַא רעֶדָא רעֶדייֵלְק עֶנייַק טאָה 'וע לייַװ םעֶנעֶריֹולְרעֶּפַא ןעֶה
 דְנּוא ,ןעֶראועֶנ טְׁשְנעֶּבעֶג ריִמ ָךְרּוד טיִנְועֶנעֶז ןעֶדְנעֶל עֶנייַז ןעוֶו 20 :ןעֶקעֶדעֶּב ּוצ םאוָוטיִמ
 ּבאָה ְךיִא ןעוֶו 21 :ָףאָׁש עֶנעֶריֹוׁשעֶג עֶנייֵמ ןּופ לאו ועְד ןופ ןעֶראוָועֶג םֶראַוַו טיִנ זיִא רֶע ןעוֶו
 םעֶד ןיִא ףֶליִה עֶנייֵמ ןעֶהעֶזעֶּג ּבאָה ְּךיִא ןעזֶו ,םֹותָי םעֶד ןעֶנעֶק ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא דְנאַה עֶנייֵמ
 ןייַּב םעֶד ןּופ םעֶרָא ןייֵמ זאָל דְנּוא ,רעֶטְלּוׁש רעֶד ןּופ ןעֶלאַּפ םעֶרָא ןייֵמ לאָז יֹוזַא 22 :רֶעיֹוט
 דְנּוא ,טְכְראָפ ַאןעֶועוֶועֶג ריִמּוצ זיִא טאָנ ןּופ ְּךאָרְּב רעֶד ןיִראָו 23 :ןעֶױעדֶו ןעֶכאָרְּבעֶגְּפֶא
 -עֶגּבאָהְךיִא ןעוֶו 24 :ןעֶנאָרְטְרעֶדטְנעֶקעֶג טיִנ ְךיֹוא םִע ְךיִא ּבאָה טייֵקְכיֹוה רעֶנייֵז ןעֶנעוֶו
 -עֶכיִזְרעֶפ עֶנייֵמ דְלאָנ-ןייַפ טְבאַרְמעֶג ּבאָהְּדיִא ןעוֶו רעֶדָא .םנּונְפאָה עֶנייִמ ראַפ דְלאָנטְכאַמ
 רעֶדָא ,ןעֶגעֶמְרעֶפסיֹורְנ ןייֵמ טיִמ טייֵרְּפעֶנ ָּךיִמ ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו רעֶדָא 25 :ןעֶכאַמ ּוצ גְנּור
 טֶכיֵל סאָד ןעֶמּונעֶגְנָא ּבאָה ָּךיִא ןעוֶו 26 :ןעֶנּופעֶג םעֶטּוג ליִּפ טאָה דְנאַה עֶנייֵמ ןעוֶו
 :ןעֶגְנאַגעֶגְניִהַא גיִּטְכיִל זיִא סאוָו הָנָבְל איִד רעֶדָא ,טְנייֵשעֶג טאָה םִע ןעוֶו (ןּוז רעֶד ןּופנ
 עֶנייֵמ טאָה ליֹומ ןייֵמ רעֶדָא ןעֶראָועֶג טעֶרְרעֶּביִא םעֶנעֶגְראַּבְרעֶּפ םיִאזיִא ץְראַה ןייֵמ דְנּוא7
 מֵַפֹׂש םעֶד ןּופ ןעֶרעֶוּוצ טְפאָרְטְׁשעֶּב דֶניִז ַא ןעֶועוֶועֶג ָּךיֹוא טְלאוָו סאָד 28 :טְׁשיִקעֶג דְנאַה
 טייֵרְפעֶג ְךיִמ טעֶה ְּךיִא ןעזֶו 29 :ָךייֵה רעֶד ןיִא זיִא סאו טאָנ טְנעֶקייֵלְרעֶפ טְלאָו ְּךיִא ןיִראוו
 ָךאַז עֶטְכעֶלְׁש ַא ןעוֶו טקעוֶוְרעֶד ְךיִמ טעֶה ְּךיִא ןעֶו רעֶדָא ,דְנייַפ ןייֵמ ןּופ קיִלְנְמּוא םעֶד רעֶּביִא
 ןעֶגיִדְניִז לאָז ןעֶמיֹוג ןייַמ זַא ןעֶּבעֶגעֶגּוצ טיִנָּדיֹוא ּבאָה ְךיִא דְנּואפס :ןעֶּפאָרְטעֶגְנָא םֶהיֵאטעֶה

 זא
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 ;הָלָלְק ַא ןעֶשְניוו ּוליִּפֲא םֶהיֵא לאָז ְּךיִא זַא  יִתְמִדא ילָעיסא :ָבְרָקֶא די מּכ יי ִדְעִצ ,רֵּפְסִמ
 ןעֶמעֶה טְלעֶצעֶנ ןייֵמ ןּופ טייֵל איד ןעוֶו 1 ףקָקילְב יִתלכָ הבא וְכִי ָהֶמְלְּת דַחֹי קעת 5

 !ׁשייֵלְפ ןייַזריִמְעֶטעֶהיאַַלַה ,טְגאָזעֶגשִנ ויהי"! יי יח לב שו
 תיֹואטאָה רַג ןייק 22 :טאַז טיִנ ןעֶנעֶז ריִמ 4 2 אפ ְָש 5

 ןעֶריִט עֶנייֵמ ,טְגיִטְכעֶנעֶגְרעֶּביִא םאַג רעֶד  הייִּכ בזַא-תֶא תונְעַמ הָלֵאָה שיִׁשְנַאָה תֶׁשֶלֶׁש יְכְׁשוא
 ןעוֶו 23 :חַרֹא םּוצ ןעֶפָא ןעֶועוֶועֶג ןעֶבעֶז יױֹּבַה לֵאְכִרַּכְִב אוָהילֲא ו ףַא רַחמ = } ויִניֵעְּב קקיֵּדַצ 2

 איז יֹוזַא טְקעֶרעֶגּוצ דֶניִז עֶנייֵמ טעֶה ְּךיִא :םִהְלָאְמּוׂשְפִ קֶדַצ-לַל וָפִא הָרָח בֹיאּב םֶר ַּמְׁשִמַ

 אלא אוזי שרה ראק ארי קא א הק
 סא אהא קג :םעֶדּוב ןיימ הָנעַמ ןַא יִּכ אולילָא אֵת :םימִיל טמִמ הז הָּמַה-םי 0 ה
 ְךיִמטּוהְּמ רעֶדָא ,עָסאַמ עֶסיֹורְג איד ראַפ .באוָהילַאוװעװ  :וָפֵא רַחַָ םישנאָה תֶׁשֶלׁש יִפְב 8

 -עֶרְׁשְרעֶד תֹוהָּפְׁשִמ ןּופ גְנּוטְכַאְרעֶפ איִד  .לַעםיִׁשיִׁשְי םָּתִאְו םיִמָילינֲא ריִעְצ רֶמאֹי בה לֵאְכַרְ
 דְנּוא ןעֶניוִוְׁשעֶג ליִטְש ּבאָה ְּךיִא סאָד ןעֶק = ּהְּכַדְיםיִמְי יּתְרַמָא :םָכְתֶא יִעֵד תֹוחְמ ואָריִאָ תל ן ֵּכ ז

 ?רֶעיִט רעֶד ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא טיִנ ןיִּב תרמְׁשת ׁשֹוָנֲאַמ איִהדַחוְר ןֵכָא :הָמָכָח ּועיִרֹי םיִָׁש בֶרְו

 ,טְהעֶז !טְרעֶהעֶגּוצ ְּךיִמ ןעֶמ טעֶהיאַוְלַה 55 ;טֵּפְׁשִמ ּוניִבְי םיז לח ּצמַּכְחי ם'ברחאל ;םָניִבְּת יֵּדַׁש 9

 -יִטְכעֶמְלַא רעֶד זַא זיִא ןעֶגְנאַלְרעֶפ ןיימ 6 ויתְלה ןִה :יִנָא-ףַא יַד ; א יֵל-הָעְמִׁש יּתְרמֲא כלי
 םֶּכיִדָעְו יִּלִמ ןוְרְקְחַּתידַע םֶכיֵתְנּובְּתיַע ןיזַא םֶכיֵרְברְל
 סאו ןאַמ רעֶד דְנּוא ,ןְרעֶפְטִנֶע ריִמ לאָז רעֶג ךמ כמו הָנ ַיכמ באל ןיא הָנְ ןֵנֹבְתֶא

 ;ךּוּב א ןעֶּביִרְׁשעֶג טאָה ריִמּטיִמ ְךיִז טְגירְק - ֶרֶעדאְו :שיאדאל ינָפדי לֶא הָמְכָח ּונאָצְמ ורְמאֹּת !+
 -קַאעֶנייֵמ ףיֹוא טיִנ םֶהיֵא טעֶה ְּךיִא ביוא 60 5 ונָעראל ּותֲח :נָביִׁשֲא אֵל םכירמאבי זיק ילֵא יט

 -עֶבְנָא םִע טעֶה ְךיִא דְנּוא ,ןעֶנאָרְטעֶג לעֶס = ּולְמִע ִּכ ורּכדִי אָליִּכ ִּתְלַחֹהְו :םילמ םָתמ ּוקיִתְָה

 עה יא 7 יורא ראפ רימ וצ טְפינק = ללא" יד ךוחא קל לאדא הא דער
 עֶנייֵמ ןופ לאָצ איִדטְגאָזעֶגּוליִפַא םֶהיֵא 14 חַּתַפָא לדור הא עק י םיִׁשָדֲח תֹוָבֹאְּכ חָתְפי כ :

 טְנְהעֶנעֶג םֶהיֵא ּוצ ְּךיִמ טעֶה ְּךיִא .טירש ;הנָכֲאאֵל םֶרָא-לֶאְשיאיינפאשֶאאלַא :הָנֲאְ יֵתְפִׂש
 דְנאַל ןייֵמ ןעֶו 28 :טְׁשְריִפ ַא ּוצ איז יֹוזַא :ינשֹ ינאי טמֿכ הָנבַ יִתְֹרִי אל יב

 ןּופנ ןעֶטייֵּב איִד דְנּוא ,ריִמ ןעֶעֶק טייֵרְש
 רעֶדָא ,דְלעֶנ ןְהָא תֹוריּפ עֶנייֵז ןּופ ןעֶסעֶנעֶנ ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו 29 :ןעֶמאַזּוצ ןעֶנייוֵו (דְלעֶפ ןייֵמ
 רעֶנְרעֶד ןעֶלאָזיֹוזַא 40 :ןְהעֶגְסיֹוא הָמָׁשְנ איד טְזאָלעֶנ ןּופְרעֶד רעֶציִזעֶּב איד ּבאָה ְּךיִא ּביֹו וא

 בֹויַא ןּופ רעֶטְרעוֶו איד ,זאָרְג סעֶדְנעֶקְניִטְׁש טְשְרעֶנטאָטְשְנַא דְנּוא ,ץייוו טאָטְׁשְנַא ןעֶסְקאַַו

 בל לעטיפאק :טֶניִרְנֶעעֶג עט

 -עוֶועֶג זיִא רֶע לייוו ,ןְרעֶּפְטְנֶע ּוצ בֹויִאטְרעֶהעֶנְפיֹוא ןעֶּבאָה רעֶנעֶמ אייֵרְד עֶניִזאָד איִד דְנּוא
 ןֶּב אּוהיִלֲא ןּופ ןְראָצ רעֶדטְמיִרְנְרעֶדטאָה םָע דֶנּוא 2 :ןעֶניֹוא עֶנעֶנייֵא עֶנייַז ןיִא קיִדַצ ַא =
 טאָה רֶע לייוו ,טְמיִרְגְרעֶד ןְראָצ ןייַזְךיִז טאָה בֹויִא רעֶּביִא ,םֶר הָחַּפׁשִמ רעֶד ןּופ יִדּוּבַה ,לֵאָּפהּב
 ןייז ְךיִז טאָה דְנייֵרְפ אייַרְד עֶנייַז ןעֶנעֶק ְּךיֹוא דְנּוא 3 :טאָנ אי טְכאַמעֶג טְכעֶרעֶג רֶהעָמ ְּךיִז
 בֹויִאאייֵז ןעֶּבאָה(ְּךאָד) דְנּוא ,רעֶּפְטְנֶע ןייק ןעֶנּופעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז לי ,טְמיִרְכ רעד ןְראָצ
 רעֶטְלֶע ןעֶנעֶז אייז ןיִראוָו ,טעֶרעֶנטאָה בֹויִא זיִּבטְראַַועֶנטאָה אּוהיִלֶא דְנּוא 4 :טְניִדְלּשעֶּב
 ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיַא סֶע זַא ןעֶהעֶזעֶנ טאָה אּוהיִלֶא ןעוֶו דְנּוא 8 : םֶהיֵא ןּופ ןעֶרְהאָי ןיִא ןעֶזעֶועֶב
 ;טְמיִרְנְּרעֶד ןְראָצ ןייַז טאָה יֹוזַא ,רעֶנעֶמ אייֵרְד איִד ןּופ ליֹומ םעֶד ןיִא יי עֶנייֵק
 -םֶגָנּוי רעֶד ןיִּב ְּךיִא ,טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶג טאָה יֵזּוּבַה לֵאְכִרַּב ןֶּב אּוהיִלֶא דָנּוא 6
 אָרֹומּבאָה דְנּוא טְרעֶטיִצעֶגְּךיִא ּבאָה רעֶּביִראָד ,רעֶטְלִע טְנעֶז רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶרְהאָי ןיֵא רעֶט
 -עֶר ןעֶלאָז געֶט זַא ,טְכאַרְמעֶנ ּבאָהָךיִא 7 :ןעֶכאַמ ּוצ טְנאַקעֶּב גְנּונייַמ עֶנייֵמ ָּךייַא טאַהעֶנ
 ַחּורַאאָד זיִא סֶע ,תֶמָאָּב רעֶּבָא 8 :הָמְכָח ןעֶסיוִו ןעֶכאַמ ְּךייַא ןע טי ןעֶרְהאָי ליִפ דְנּוא ,ןעֶד
 איֵד 9 :ןְהעֶטְׁשְרעֶפ ּוצ אייֵז טעֶנ ןעֶגיִטְכעֶמְלַא םעֶד ןּופ הָמָׁשְנ איִד דְנּוא ,שְנעֶמ םעֶד ןיִא
 :טֶּפְׁשִמ ןְהעֶטְׁשְרעֶפ טיִנ עַטְצִלֶע איֵד ןּוהְט ָּךיֹוא = (רעֶמיִא) טיִנ ןעֶנעֶז טייל 2
 ;בְנונייַמ עֶנייַמ ןעֶזייוו ָּךיֹוא ָּךייַא לעֶזז ָךיִא ,ּוצ ְּךיִמ טְרעֶה ,טְנאָזעֶג ָּךיִא ּבאָה רעַּביִראָד 0
 -ָךעֶפ רֶעייַא ףיֹוא טְכָראַהעֶנ ּבאָה ָּךיִא ,רעֶטְרעוֶו עֶרייֵא ףיֹוא טְראַוועֶנ ּבאָה ָּךיִא ,טְהעֶז 1
 טְקְרעֶמעֶנטּונָּךייַא ףיֹוא ּבאָהְּךיִא 12 :רעֶטְרעֶֶו איִדּטְשְראַפעֶגְסיֹוא טאָה רֶהיֵא זיִּב דְנאַטש
 לאָז ְךייַא ןּופ רעֶנייֵא זַא רעֶדָא ,בֹויִא ּוצ ןעֶדְנאַהְרעֶפ רעֶפאָרְמְׁש ןייק זיִא סֶע ,טֶהעֶז רעַּבָא
 הָמְכָח ןעֶנּופעֶג ןעֶּבאָה ריִמ ,ןעֶנאָז רֶהיֵא טעֶו רעֶמאָט 13 :ןְרעֶפְטְנֶע רעֶטְרעֶזִו עֶנייַז ןעֶנעֶק
 -ְךעֶוֶו עֶנייַז ריֵמ ןעֶנעֶק טיִנ טאָה רֶע 4 :ׁשֶנעֶמ ןייק טיִנ דֵנּוא ןעֶסיֹוטְׁשְרעֶּפ םֶהיֵא טאָה טאָּנ
 אייז1פ :רעֶמְרעֶו עֶרייֵא טיִמ ןְרעֶפְטְנֶע טיִנ םֶהיֵא לעד ָּךיִא דְנּוא ,טייֵרְּבעֶנּידצ רעֶט
 ןּופ ןעֶנעֶז רעֶטְרעוֶו איִד ;טְרעֶפְטְנִעעֶנ רֶהעֶמ טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דֵנּוא ןעֶקאַרְׁשְרעֶד ןעֶנעֶז
 ןיִראוָו ,ןעֶדעֶר רֶהעֶמ טיִנ ןעֶלאָז אייז זיִּב טְראַועֶג == ָךיִא דְנּוא 16 :ןעֶסיִרעֶנְקעוֶוַא אייֵז
 דְנּוא ,ןְרעֶּפְטְנֶע קֵלֲח ןיימ ְּךיֹוא ְּךיִא לעֶזז יֹוזַא 17 :רֶהעֶמ טיִנ ןְרעֶפְטְנִע דְנּוא ןְהעֶטְׁש אייֵז
 טְסייַג רעֶד ,רעֶטְרעֶו טיִמ לּופ ןיִּב ָּךיִא ןיִראָו 18 :ןעֶזאָל ןעֶסיִו בנּונייַמ עֶנייֵמָּךיֹוא לעדַז ָּךיִא
 טיִנ זיִא סאו ןייוו (רֶעייַנ) איו יֹוזַא זיִא ָּךיֹוּב ןייֵמ טְהעֶז 19 :ָּךיוּב ןייֵמ ןיִא ְּךיִמ טְגְנעֶרְד

 ימכאמענפיוא



 נל בל בויא

 לעֶגאָל ָעייֵנ ןיִא איו יֹוזַא ,טְכאַמעֶנְּפיֹוא
 לעוֶו ְּךיִא 20 :ןעֶטְלאַּפְׁשּוצ ןעֶרעוֶו םאוו
 רעֶטְּכייֵל סעֶּפִע ריִמ טעֶויֹוזַא ןעֶדעֶּרְסיֹוא
 עֶנייֵמ ןעֶכאַמְפיֹוא לעֶװ ְּךיִא ,ןעֶרעֶו
 זאָל 21 :ןְרעֶפְטְנֶע לעוֶו ּךיִא דְנּא ןעֶּפיִל
 ןייק ןּופ םיִנָּפ אֵׁשֹונ ַא ןייַז טיִנ ְךיִמ
 טיִנ ׁשְנעֶמ ןייק לעוֶז ָּךיִא דְנּוא ,שְנעֶמ
 טיִנ םייַח ָּךיִא ןיִראָו 22 :ןְלעֶכייֵמְׁש
 סאָד לעֶװ ָךיִא ןעֶו) ןְלעֶכייֵמְׁש ּוצ
 רעֶפעֶׁשעֶּב ןייֵמ ְּךיִמ טעוֶו יֹוזַא (ןּוהְּט
 :ןעֶמעֶנקעווֶוַא דְלאַּב

 בל לעטיפאק
 עֶנייֵמ ּוצ ְּךאָד רעֶה ,בֹויִא םּוראָד רעֶּבָא 1
 -ךעוֶו עֶנייֵמ עֶלַא םעֶנְרעֶפ דְנּוא ,רעֶטְרעוֶו
 טְכאַמעֶגְּפיֹוא ּבאָה ָךיִא ְּךאָד העְז 2 :רעֶמ
 ןייֵמ טיִמטעֶרעֶג טאָה גְנּוצ עֶנייֵמ;ליֹומ ןייֵמ
 טיִמ ןייַז ןעֶלאָז רעֶטְרעוֶו עֶנייַמ 9 :ןעֶמיוג
 ןעֶּפיִל עֶנייַמ דְנּוא ,ץֶראַה גיִּטְכיִרְפיֹוא ןייא
 רעֶד 4 :רעֶטְרעֶו עֶנייֵרְןעֶדעֶרְסיֹוא ןעֶלאָז
 איֵד דְנּוא ,טְכאַמעֶג ְךיִמטאָה טאָג ןּופ ַחּור

 ְךיִמ טאָה ןעֶניִטְּבעֶמְלַא םעֶד ןּופ הָמְׁשִנ
 -ֵמְנֶע ריִמ טְסְנעֶק אוד ןעוֶו 9 :טְקיווְקְרעֶד
 לעֶטְׁש ,ריִמ ראָפ ןָאָּדיִד טייֵרעֶּביֹוזַא ,ןְרעֶפ
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 יי: 5
 3 א אָזיהּגַה :הָניוֲאַה יִרְבִּד-לָכְ יּלִמ בִֹא אָניעַמְׁש םָלּואְו
 3 תֵעָָויֵרָמֶא יִּבל-רָׁשְי :יִּכחְב ֵנׁשְל הָרּבַּד יּפ יִּתְחַתּפ
 4 :יִנְַּתיִּדִׁש תַמָׁשנְוִנְתַׂשָע לֵאדַחר :ּלֵּלִמ רורָּב יֵתפְׂש
 ה דִּפכ ינָאדִה :הָכֵצה יֵנְפִל הָּכְרֶעיִָביִׁשֲה לָכּוּתדבֲא
 זָךָתְעַבְת אל יִתְמיִא הָּנר :ינָאדםנ יִּתְצַהֹק רֶמֹחמ לַאָל
 8 ןיִּלַמ לֹוקְ יָָאְב ָּתרַמָא ּךֶא :דְבכירול .ץֶלֶע יְִכְִו
 *ןה :יל ןֹש אָלְו יָא ףֶל עׁשּפילְּב ילֵא ד} :עָמְׁשָא
 ג לנר רּקַּב םׂשָי נול ְבֵיֹואְל יִנֵבׁשְחַי אָצִמִי יִקָע תֹואִּת
 וג הָּבְרירְּ ָּךְנעַא ּתְקַדָציאל תאודָה :יִתֹהְרָא-לָּכ רֹמְׁשִי
 3 :הָנעי אָל ויָרָבְד-לֶכ ִּכ תֹוביִר וילֵא ַעודִמ :שונָאמ ַהולֲא
 ופ ןוזָחומוַלֲהְּב :הנרּוׁשְי אֵל םַּתְׁשִבּו לֵא-רֶּבַדְי תַחַאְבייֵּכ
 :בָּכְׁשִמ יִלָע תֹומּוְתִּב םיִׁשָנא-לַע הָמֵּדְרִּ לֵפְנִּב הָלְיַל
 15 הֵׂשֲעַמ םֶדָא ריִמָהָל :םֶֶתחַי םֶדָפֹמְבּו םיִשנַ ןזַא הְָגי זַא
 5 רֶכֲעַמ ֹותְיחְו תַחׁשִמ ּוׁשפִ ְֵׂשֲחַי :הֵּכְ רֵָּגמ הָו
 5 :ןֶתַא ויָמָצִע ביִרוובָּכׁשִמלַע בֹואְכַמְּב חָכּוהְו ּוחַלָׁשִּב
 3 יִאָרִמֹורָׂשִּב לָכָי :הָוֲאַּת לֹכֲאְמּוׁשְפַנו םֶחָל וָתָיח ּּתמַהְח
 מוה ׁשְפִנ תַחַׁשִל בֵרְקּתַו :וָאְר אֵל ווְתֹמְצִע יִפָׂשְ
 93 ףֶלָאיינמ דָחֶא ץילַמ ְּךָאלַמ ו וָלָע שיײסַא :םיִתְמְמִל
 94 זייחָׁש תֶדֶרַמ ּורֵעְרִּפ רֶמאֹה ְנְחיו :ֹרְשי םֶדָאל דֹּנַהְל
 תכ :וָמּוֲע יִמיִל בוׁשָי רַענִמ רָׂשִּב ׁשֵּפְטֶר :רֶּפכ יִתאֶצָמ
 26 בֵׁשה הָעּורְתִּכ ויָנָּפ אֵרָו ּוהצִריַו וַהולֲא-לֶא .רֵתְעִי
 עז רשי יִתאָטַח רֶּמאֹיַו םיִׁשָנָא-לַע ו רַׁשְי :וָתָקְרִצ ׁשֹונֲאַל
 והיו תַחָׁשַּב רֵּכעַמ יׂשְּפַנ הֶרְּפ :יִל הָוָש-אלְויִתֹוִַה
 שמד 25 יע ׁשָָׁש םִימֲעַּפ לָא-לַפִיהָלֲא-לֶּכוַה :הָאְרִּת רָֹאְּב

 ו} בֵׁשקַה :םייַחַהרוַאְּב רואל תַחְׁשִמוׁשּפִנביִׁשהִל :רֶבָ
  יִנְיִׁשֲה ןלמרט:ײסַא :רֵּכַדַא כא ׁשרֲתַה יליעַמְׁש בֹוא

 ליֹומ ןייַד איו יֹוזַא ןיִּב ָךיִא ,העָזס :ףיֹוא ְּךיִד
 טְקעֶרְׁשְרעֶד טְכְראַּפ עֶנייֵמ ,העז 7 : םֶהעֶל םעֶד ןּופ טְקאַהעֶנְסיֹוא ְּךיֹוא ןיִּב ְּךיִא ,טאָב ּוצ
 םִע טְסאָה אּוד רעֶּבָא 8 : ןייַז רֶהעוֶוְׁש ריִד ףיֹוא טיִנ ןעֶלאָז דְנעֶה עֶנייַמ דְנּוא ,טיִנ ְּךיִד

 ןְהָא ןייֵר ןיִּב ְּךיִא 9 :רעֶטְרעו ןּופ לאָצ ַאטְרעֶהעֶגּבאָה ְךיִא דְנּוא ,ןעֶריֹוא עֶנייֵמ ןיִא טְנאָזעֶּב
 ריִמ ףיֹוא טְניִפעֶג רֶע ,העֶז 10 : ריִמ ןיֵא טיִנ זיִא דְניִז עֶנייֵק דְנּוא ,גיִדָלּוׁשְמּוא ןיִּב ְּךיִא ,דְניִז ַא
 עֶלַא טיִה רֶע ,ץאָלְק ַא ןיִא םיִפ עֶנייֵמ טּוהְט רֶע 11 :דְנייַפ ַא ראַפ ְּךיִמ טְנעֶכעֶר רֶע ,םיִלּוּבְלַּב
 ןיִראוָו ,ןְרעֶּפְטְנֶע ריִד לעוֶו ָךיִא ,טְכעֶרעֶג טיִנאּוד טְזיִּב ןעֶגיִזאָד םעֶד ןיִאהעְזנ 2:ןעֶנעוֶו עֶנייַמ
 ןיִראָו ? ןעֶטייֵרְטְׁש םֶהיֵא ןעֶנעֶק אּוד טְסּוהְט סאָוְראַּפ 18 :ׁשְנעֶמ ַא איו רעֶסעֶרְג זיִא טאָג
 ,לאָמ אייוַוְצ רעֶדָא,לאָמְנייֵא טעֶר טאָג ןיראוָוו4:ןְרעֶפְטְנֶע טיִנְּךאַז אייֵלְרעֶנייק ןיִא טּוהְט רֶע
 רעֶפיִמ ַא ןעוֶו ,טְכאַנ אייַּב טְביִזעֶג םעֶד ןיִא ,םֹולָח ַא ןיִא 18 :רעֶנייֵק םִע טְקְרעֶמעֶּב ָּךאָד דְנּוא
 לאַמְסְנעֶד 16 : רעֶנעֶלעֶג םעֶד ףיֹוא ןְלעֶמּורְד אייז ןעוֶו ,ןעֶׁשְנעֶמ איִד רעֶּביִא טְלאַפ ףאָלְׁש

 :ןעֶגְנּורְהעֶלעֶּב עֶרייֵז ןיִא אייֵז טְלעֶגיִזְרעֶּפ דִנּא ,ןעֶׁשְנעֶמ איד ןּופ ןעֶריֹוא איִד ףיֹוא רֶעטְכאַמ
 "ּוצ ּוצ ׁשְנעֶמ םעֶד ןּופ טייֵהְצְלאָטְׁש איִד דנּוא ,םיׂשֲעמ עֶנייז ןּופ ןּוהְטּוצִּפָא ׁשְנעֶמ םעֶד יֵדְּכ 7
 טיִנֹלאָד ןעֶּבעֶל ןייַז סאָד דְנּוא ,ןעֶּבְראַדְרעֶפ ןּופ ןעֶטְלאַהּוצְקירּוצ ׁשֶּפָנְוייֵז דְנּוא 18 :ןעֶקעֶד

 ּרעֶנעֶלעֶג ןייז ףיֹוא גאָטְהעוֶו טיִמ טְפאָרְטְׁשעֶג טְרעוֶו רֶע דְנּוא 19 :לייפ ַא ְךְרּוד ןעֶמּוקְמּוא

 םאד טְלעֶקְערעֶפ ןעֶּבעֶל ןייַז םאָד 20 :ןעֶצְרעֶמְׁש עֶקְראַטְׁש טיִמ רעֶנייַּב עֶליִפ עֶנייַז דְנּזא
 ןעֶק םִע זַא טְרֶהעֶצעֶנְּפָא טְרעוֶו ׁשייֵלְפ ןייז 21 :זייַּפְׁש עֶניִּטְסּולְג איִד ׁשֵפָנ ןייֵז דְנּוא ,טיֹורְּב

 ןעֶקעֶטְׁש ןעֶראוָועֶג ןעֶהעֶזעֶג רעֶהיִרְּפ טיִנ ןעֶנעֶז סאוָו רעֶנייֵּב עֶנייֵז דְנּוא;ןעֶרעוֶו ןעֶהעֶזעֶג טיִנ
 :ןעֶטעֶט םאו איִדּּוצ ןעֶּבעֶל ןייַז דְנּוא ,ּבּורְנ רעֶד ּוצ ְּךיִז טְנְהעֶנעֶג ׁשֵפָנ ןייֵז דְנּוא 22 :םיֹורַא
 ,דְנעֶזיֹוט ןּופ רעֶנייֵא ּוליִפַא ,ץיִלַמ ַא זיִא סאָזוְּדֶאְלַמ ַא םֶהיֵא אייֵּב ןעֶדְנאַהְרעֶפ זיִא םִע ןעוֶו 8
 ןעֶניִלעֶזְטייֵל םֶהיֵא רֶע טעוֶזיֹוזַא 24 :טייקְניִטְראַפְטְבעֶר עֶנייַז ןעֶנאָזּוצְנָא ןעֶׁשְנעֶמ םעֶד יִדְּכ
 ןעֶנּופעֶּג ּבאָה ְךיִא ןיִראָו ּבּורְג רעֶדּוצ ןְהעֶנְפּורַא טיִנ לאָז רֶע זַא םֶהיֵא זעֶלְרעֶד טְנאָז רֶע דְנּוא
 רֶע ,טייֵהְדְניִק רעֶד ןיִא אי ןייַז רעְׁשיִרְפ טעֶו ׁשייֵלְפ ןייז 25 :(הָרְּפַּכ ַאנ גְנּוזעֶלְסיֹוא עֶנייֵא
 טעוֶו רֶע דְנּוא ,טאָנּוצ ןעֶטעֶּב טעוֶו רֶע 26 :דְנעֶגּוי עֶנייֵז ןּופ געֶט איִד ּוצ ןעֶמּוקקירּוצ טעֹוֶו
 ׁשְנעֶמ םעֶד ּוצ טעֶז רֶע ןיִראוָו,לאַׁשְנעֶדייֵרְפ ַא טיִמ םיִנָּפ ןייַז ןעֶהעֶז טעוֶו רֶע ןעֶגיִליוִועֶּב םֶהיֵא
 ןעֶנאָז דְנּוא ןעֶקּוק ןעֶׁשְנעֶמ איִדְףיֹוא טעֶוֶו רֶע (ןעו) 27 :טייֵקְניִטְכעֶרעֶג עֶנייֵז ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ
 טאָה םֶע דָנּוא ,טְבעֶר ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאוָו סאָד טְמיִרְקְרעֶפּבאָה ָּךיִא דְנּוא ,טְגיִדְניִזעֶּג ּבאָה ְּךיִא
 ,ֿבּורְג איִד ןיִא ןְרעֶדיִנּוצְּפּורַא ןּופ ׁשֶפֶנ ןייַז טְזעֶלעֶגְסיֹוא טאָה רֶע 28 :טְצּונעֶג טיִנְראָג ריִמ
 שְנעֶמ םעֶד טיִמ טאָג טּוהְמ סעֶלַא םאָד ,העְז 29 :טְכיֵל סאָד ןעֶהעֶז טעוֶו ןעֶּבעֶל ןייַז דְנּוא
 ּוצ דְנּוא ,ּבּורְג רעֶד ןּופ ןעֶנְנעֶרְּבּוצקירּוצ ׁשֶפֶנ ןייֵז יֵדְּכ 20 :לאָמ אייֵרְד רעֶדָא לאָמ אייווְצ
 יו ּוצ ריִמ רעֶה ,בֹויִא ,יֹּוא ,םִע םעֶנְרעֶפ31 :ןעֶּבעֶל םעֶד ןּופ טְכיֵל םעֶד ןיִא ןעֶטְכייֵל

 יטש
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 ׁשֵרֲחַה יִליעַמְׁש הָּתִא ןיַאדמא :ָךקְדַצ יִתְצַמְחייְכ כד
 :הָמְכָח לא

 רל רל
 ּוניוֲאַה םיִלְדֹ יִּלִמ םיִמָכֲח יִשְמִׁש :רמאַה אודילַא ןעו א 2

 -הָרָחְבִנטּפְׁשִמ :לֶכָאְל טֶעְׁש דו ןחְבִּת ןִלַמ זְארִּכ ל
 לאז ִתְִדְצ בוא רמָאייִכ :בוטיחמ ונעב הל יה :

 ;עֵשְפייִלְב יצַח ׁשיִנָא בּוכֲא יִטְּפְשִמ-לַפ :יִטָּפְׁשִמ ריֶסֵה
 *ןבִ הֶרָבָחְל חָרֶאְו :םִָמַּכ נעלייִּתְשִי ב 2

 ָּכְִי אל רַמָאְּכ ;עַׁשְריייִׁשנַא--סע תֶכֶלְלְי ןִוא יֵלֲעּפ 9
 הָלְלֶח יל ּוצְמִׁש בֶבליִׁשְנַא!ןֵכָל :םיִהלָא-טע יוצר רֶבּג

 חרֵאְכּול-םָלַשְי םֶדָא לַעפ יֵּכ :לִמ יִַׁשְו עַׁשְַמ לָאָל 11
 תועיראל יֵדָׁשְ עִשרייאְל לא םֶגְמָאףֶא :נֲאְצְמִי ׁשיִא

 "שא :הָקְּכ לכִּת סׂט יִמּו הָצרֲא ויָלָע דקפיימ :טָפְׁשִמ !}
 רָשֶּיִלְּתִת :ףאָיוילַא ותְמָׁש ; וחּור בל זִיָלֵא םיָׂשָי וט

 הָניזֲאַה תאֹז-הָעְמֶׁש הָניִּב םִאְו :בּשָי ' רָפֶע-לַע םִדָאְו דַחָי
 יֵּבַּכ קיִדצדסַאְו ׁשֹוָבֲחַי טָּפְׁשִמ אנוש ףֵאַה ;יִלְמ לו 7 1

 ֹרָשֲא ;םיִביִדנ-לֶאעְׂשִד לעיל ּבְךֵלֶמְל רֶמָאַה
 השֲעמייּכ לֶדיינְפִל עוש"רּכַנ אָ סיִרְׂש יִנְּפ ! אָׂשְניאל
 וחָבע םִע יִׁשֵעְנְי הָליֵל תֹצַַו ותְמִי ו עַנָר :םלְכֹ ןיִדָי כ
 וידעצ-לְבִ ׁשיִאיְֵ ַד-לַע ְניעייִב .:דָיְב אָל דובַא וו 1

 ;ןוא ילְעְּפ םֶׂש רֶתָּפִהְל תִָמִלִצ ןיאו ְךֶׁשְחְדיִא :הָאְִי
 ַעֵרָי :טָפְׁשִמַּב לא-לָא ךֶלֶחַל דע םיִׂשָי ׁשיִא-לַע אל יּכ 2
 ריִכָי ןכל :םֶתְחַּת םיִַא דמַעו חֶכָח-אָל ם םיִריִבַּכ הב

 :ַעיִׁשְרַּת 18
19 

 םבֶקְּפְס םיִעָׁשְר-תַחֵּת :ואָּכַדִיו הָל הי ְךֵפָהְו םֶה ח--םעיב 8
 אֵל ויָכָר-לֶכְו ויָרָהאמ ּורֵס לע שֲא !םיִאֹר םָֹקָמִּב

 !עֶמְׁשִי םַײנ ַע תֶקעַצְ לֶה-תקִעצ ויִלָע נ ע איִבָהְל ;ּוליִכְׂשִה 8
 ציל טי יָמּו םיּפ רֵּתְִה עֶׁשֶד יִמּו ו ְׁשִ .אוָהְו

 אזד ןעוֶו 22 :ןעֶדעֶר לעוֶוְךיִא דְנּוא ,ליִטְׁש
 ,ריִמ רעֶּפְטְנֶע יֹוזַא ,ןעֶנאָז ּוצ םעֶּפִע טְסאָה
 :ןעֶכאַמטְכעֶרעֶג ָךיִד לעְו ָךיִא ןיִראוָו ,דעֶר
 גייוִוְׁש ,וצ ְָּךיִמ רעֶה יֹוזַא ,טיִנ ןעוֶו דְנּוא 8

 :הָמְכָח ןעֶנְרעֶל ְּךיִד לעֶו ָךיִא דְנּוא ,ליִּטְׁש
 רל לעטיפאק

 דנּוא ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶג טאָה אּוהיִלֶא דְנּוא 1
 ,רעֶטְרעוֶו עֶנייֵמ ּוצ טְרעֶה 2 :טְגאָזעֶג טאָה
 רֶהיֵאסֶע טְמעֶנְרעֶפ דְנּוא ,םיִמָכַח רֶהיֵא ָא
 רֶעיוא סאָד ןיִראָו 2 :עֶניִדְנעֶטְׁשְרעֶפ

 ןעֶמיֹוג רעֶד איזז יֹוזַא ,רעֶטְרעוֶו איִד שְּפיִרְּפ
 םִנּוא ּוצ רעֶמאָל 4 :ןעֶסֶע םאָד טְכּוזְרעֶפ

 ריִמ יִדְּכ טָּפְׁשִמ םאָד ןעֶלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא
 זיִא םאו ןְהעֶטְׁשְרעֶפ דְנּוא ןעֶסיוִו ןעֶלאָז
 ןיִּב ְךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה בֹויִא ןיִראָו 2 :טּוג
 ןייֵמ ןּוהְמעֶנְּפָא טאָה טאָג דְנּוא ,טְבעֶרעֶ
 -ייֵל טָּפְׁשִמ ןייַמ ןעֶבעֶק ץיִא לאָז 6 :טָּפְׁשִמ
 טיִנ ןעֶנעֶד (ןעֶדְנּואוונ ןעֶלייֵפ עֶנייֵמ ? ןעֶנְק
 רעדֶו 7 :דֶניִז ןְהֶא ָּךאָד דְנּוא ,ןעֶלייֵהּוצְסיֹוא
 םְקְניִרְמ סאו ,בֹויִא איז ׁשְנעֶמ ַא יֹוזַא זיִא
 םּורַא טְהעֶנ סאוָוֿפ ?רעֶסאוַו איוָזיֹוזַא טאָּפְש

 -מּוא ןֶעּוהְט םאוָו איד ןּופ הָרְבֶח רעֶד ןיִא
 -ָנעֶמ עֶטְכעֶלְׁש טיִמ םּוא טְהעֶנ דְנּוא ,טְכעֶר
 טְציִנ םִע ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע ןיִראָָו 9 :ןעֶש

 רֶהיֵא ּוצ ְּךיִמ טְרעֶה םֹּוראָד 0 ייווא אטא יִא טאָה רֶע ןעוֶו טיִנְראָנשְנעֶמ םעֶד
 ;ןּוהְטםעֶטְכעֶלְׁש לאָז רֶע זַאטאָנ ןּופ ןעֶטיִמְרעֶפ זיִא סֶע (הָליֵלָחְנ ,ןעֶׁשְנעֶמ עֶגיִדְנעֶטְׁש רעֶפ
 געוֶוםיִנעֶׁשְנעֶמ ַא אי יֹוזַא דְנּוא ,םֶריֵא רֶע טְלאָצעֶּב סאָד טּוהְמ ׁשְנעֶמ ַאסאָוָו סאָד ןיִראָו 1
 רעֶד דְנּוא ,ןּוהָמ תַעְׁשֹר ןייק טעוֶו טאָנ ,תֶמָאָּב רעֶּבָא 12 : ןעֶניִפעֶג םֶּהיֵא רֶע טְכאַמ יֹוזַא זיִא
 -העֶפעֶּבַאטְּכאַמעֶג םֶהיֵא טאָה רעֶוֶו 13 :טָּפְׁשִמ סאָד ןעֶמיִרְקְרעֶפ טיִנ טעֶֶו רעֶניִטְכעֶמְלַא
 טּוהְט (טאָננ רֶע ןעוֶו 14 ?טְכאַמעֶג טְלעוֶו עֶצְנאַג איִד טאָה רעֶז דְנּוא ? דְרֶע איִד רעֶּביִא רעֶל
 :הָמָׁשְנ עֶנייַז דְנּוא טְסייֵג ןייַז ןעֶמעֶנקירּוצ ָךיִז ּוצ דְנּוא ,(שְנעֶמ םעֶד) םֶהיֵא ףיֹוא ןיִראַה ןייַז
 ּוצ ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ טעוֶו שְנעֶמ רעֶד דְנּוא ,ןְהעֶנְרעֶפ ןעֶמאַזּוצ ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא ןעֶלעוֶו יֹוזַא
 סאָד םעֶנְרעֶפ ,עֶניִזאָדסאָדּוצ רעֶהיֹוזַא ,דְנאַטְׁשְרעֶפ טְסאָה אּוד ןעֶו דְנּוא 16 :ּביֹוטְש םעֶד
 רעֶדָא ? ןעֶדְניִּבְרעֶפ טָּפְׁשִמ סאָד דְנייֵפטאָה סאוָו רעֶד ןעֶד לאָז 17 :רעֶטְרעוֶו עֶנייֵמ ןּופ לֹוק
 ְּךֶלֶמ ַאּוצ ןעֶנאָז ּוצ (טְכעֶר סֶע ויִא) 18 ?ןעֶניִרְלּוׁשעֶּב ןעֶטְכעֶרעֶג ץְנאַנ םעֶד אּוד טְסְליוִו
 ַא טיִנ זיִא סאוָו םעֶדְהיֹוא ןֵּכִׁש לָּכִמ 19 ? עֶׁשָר ,ןעֶצְניִרְּפ איִדּוצ רעֶדָא ?טְבעֶלְׁש טִזיִּב אּוד

 -עֶרָא םעֶד אי רֶהעֶמ טיִנ ןעֶכייֵר םעֶד טְנעֶקְרעֶד רֶע דְנּוא ,ןעֶמְׁשְריִפ ןּופ ּוליִפַא םיִנָּפ אֵׂשֹונ
 ןעַבר עֶנייֵא ןיִא ןעֶּבְראַטְׁש אייֵז 20 :דְנעֶה עֶנייַז ןּופ קְרעֶו סאָד עֶלַא ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראוָו ;ןעֶמ
 ,רעֶּביִאְראַפ ןְהעֶנ אייֵז דְנּוא ,קְלאָפ םאָד טְרעֶטיִצ טְכאַנ רעֶד ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא דְנּוא
 ןעֶנעֶז ןעֶניֹוא עֶנייֵז ןיִךאוָו 21 :דְנאַה ַא ןֶהָא ןעֶמּונעֶגְקעֶוְוַא יי כב איֵד ּוליִפֲא
 יףעֶפ טיִנ זיִא םִע 22 :טיִרְׁש עֶנייֵז עֶלַא טְהעֶז רֶע דְנּוא שְנעֶמ םעֶד ןּופ ןעֶנעֶו איִד ףיוא
 ןעֶנעֶק טְכעֶרְמּוא ןֶעּוהְט סאָוָז איִד ּואוְוַא ןעֶטאָש טיֹוט רעֶדָא םיִנְרעֶטְסְניִפ עֶנייֵק ןעֶדְנאַה
 ןעֶק רֶע איו ׁשְנעֶמ ַא ףיֹוא .ןעֶנעֶלְפיֹוא רֶהעֶמ טיִנ טּוהְמ רֶע ןיִראָו 23 :ןעֶטְלאַהעֶּב ְּךיִז
 ןֶהָא עֶקְראַטְׁש איִד ּוליִפֲא טְכעֶרְּבּוצ רֶע 24 :טָּפְׁשִמ ּוצ טאָנ טיִמ ןְהעֶג לאָז רֶע זַא ןעֶנאָרְמ
 רֶעטְנעֶקְרעֶד םֹּזראָד 25 :לעֶטְׁש עֶרייַז ןיִא עֶרעֶדְנַא ףיֹוא טְלעֶטְׁש רֶע דְנּוא גָנּושְראָפְסיֹוא

 :ןעֶסיֹוטְׁשּוצ ןעֶרעוֶו אייֵז דְנּוא טְכאַנ רעֶד ןיִא רעֶּביִא אייֵז טְרָהעֶק רֶע דְנּוא ,טייַּבְרַא עֶרייֵז
 -ְךעֶד 27 :ןעֶהעֶז ןעֶק ןעֶמ ּואוְו טְרָא םעֶד ןיֵא םיִעָׁשְר איִד רעֶטְנּוא אייֵז טְּפאַלקּוצ רָע 6
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םֶהיֵא רעֶטְניַה ןּופ טְרְהעֶקעֶנְקעֶוַא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז לייזַו
 םעֶד ןּופ אייֵרְׁשעֶנ סאָד יֵדַּכ 28 :ןעֶנעֶו עֶנייַז עַלַא ןעֶקְרעֶמעֶּב טְלאַוְועֶנ טיַנ
 ןּופ אייֵרְׁשעֶג סאָד ןעֶרעֶּה לאָז רֶע זַא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְנְנעֶרְּבעֶנ םֶהיֵא ראָפ לא ןעֶמעֶרָא
 רֶע ןעוֶו ?ןעֶניִדְלּושעֶּב ןעֶד ןעֶק רעוֶו ,טייקליטש טעֶב רֶע ןעוֶו 9 יי איד
 קְלאַת ַא ןעֶבעֶק זיִא םִע ּביֹוא {ןעֶקּוקְנֶא םֶהיֵא ןעֶק רעֶו םיִנָּפ = טְלאַהעֶּב

 רעדא



 וכ הל רכ בויא

 ;םֶנייֵא םעֶלַא םִע זיִאׁשְנעֶמ ַא ןעֶבעֶק רעֶדָא
 סאָדיִדְּכ ןעֶריִנעֶר טיִנ לאָז ףנָח ןייקזַאפ0
 :ןעֶרעוֶו טְלעֶכיֹורְטְׁשעֶג טיִנ לאָז קְלאַפ
 ּוצ ןעֶנאָז לאָז ןעֶמ זַא ּזאָר זיִא סֶע ןיִראָו 1
 ,(םיַרוְו איד ןעֶנאָרְטְרעֶד ּבאָה ָּךיִא ,טאָג
 ךיִא סאוָו 32 : ןעֶּבְראַדְרעֶפ טיִנ לעו ְּךיִא
 ןעוֶו ןעֶרְהעֶלעֶּב ָךיִמ אוד טְסְלאָז טיִנ העז
 ְךיִא לעֶז יֹוזַא ,ןּוהְמעֶג טְכעֶרְמּוא ּבאָה ְּךיִא
 ְךאָנ ןייז ןעֶד סֶע לאָז 33 :ןּוהְמ רֶהעֶמטיִנםִע
 ּביֹוא ןעֶלאָעעֶּב םִע טעוֶו רֶע ? גָנּוניימ עֶנייֵד
 אּודּביֹוא רעֶדָא ןעֶטְכַאְרעֶפ םִע טְסּוהְט אּור
 ְךיִא טיִנ דְנּוא ,ןעֶלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא םִע טְסעֶו
 איד ןעֶזאָל 34 :טְסייוֵו אּוד סאוָו דעֶר רעֶּבָא
 ןעֶנאָז ריִמ ּוצ םִע טייֵל עֶגיִדְנעֶטְׁשְרעֶפ
 :ןעֶרעֶהּוצ ְּךיִמ ןאַמ רעֶנּולְק ַא זאָל דְנּוא
 ,טעֶרעֶנ טְפאשְנעֶסיוִו ןְהָא טאָה בֹויִא 5

 :לֶכׂש ןְהֶא ןעֶנעֶד רעֶטְרעוֶו עֶנייֵז דְנּוא
 גיֵּבֲע ףיֹוא לאָז בֹויִא זַא זיִא ןעֶליוװ ןייֵמ 6
 הָבּוׁשְּתַא ןייַז לאָז סֶע יֵדַּכ ןעֶרעוֶו טְפירְּפעֶג
 ןיִראו 27 :ןעֶשְנעֶמ עֶטְכעֶרעֶגְמּוא איִד ּוצ
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 :} לא יִּכ :סִע ִׁשְקּפִמ ףְֹח םָדֶא ְךלֶמִמ :דָחָי םָדָא-לַַ
 יָה הָּתַאהָוחֲאיִדעֶלּב :לֶּבֶחֶא אֵל יתאָׂשָנ רֶמָאָה לֶא
 58 ָּתְַאָמייֵּ הָנמְלַש ףְמעֶמָה :ףיִסא אֵל יִּתְלַעָּפ לְוע-ִא
 34 בבל יִׁשְנַא :רֵּבַד ָּתְעדי-המּו ינָא-אלְו רֵחְּבִת הָּתַאיכ
 הל רֵּבַרְי תעָדְבאֶל בֹויִא :יִל עמ םֶכָח רבנו יִל ּורְמאי
 56 תֶֹבְשְּתילַע חַצָנירַע בֹא ןחָּכייִבָא:ליְֵּׂשַהְב אֵל ויָרָבָדו
 יז קֹפִתי ּוניניִּב עַׁשָפ וָתאָּטַח-לַע ףיִס יִּכ :ןְוָאייִׁשְַאְּ
 :לֵאָל ויָרְמִא םֶהָי

 הל הל
 3 איְִָצ ָּתְרַמָא טּפׁשִמְל ָתְבַׁשָח תאֹוֲה :רֵמּיַ ּוילֶא ןעַו
 4 ִנֲא !יִתאָּטַחמ ליִעֹא הָמ ְךֶקְדְּכסייהַמ רַמאֹחְּכ :לָאמ
 ה רֶׁשְו ֵאָּוםִַמָׁש טֵּכַה :ךמע ןעַר-תֶאְו ןיִמ ּךְיִׁשֲא
 6 יִָׁשְפוּברְו ּב-לֶעְפִּת-מ ָתאָטְר-םִאּךִּמִמְּהְבְומקָמְׁש
 ז ְָימיהַמ-א יָלְדְּתִּתרחַמ ָּתקַדְצמִא :וָלידְׂשֶעַּק"הַמ
 9 םֹורְמ :ךֵתְקִרְצ םֶרָאְדִבִלּו ּךעֶׁשר ּךֹומָּכישיִאְל :חָּקִי
 יַהוָלֲא הֶיֲא רַמָאדאלְו :םיִּבַ עוִרִמּווַׁשי קעז םיִקוׁשֲע
 וג ףֹעַמּו ץֶרֶא תֹמַרְּבִ ּונִפְּלַמ :הָליָּלִּב תוַרֵמְוןֵתֹנ יש
 וט :םיִָר א יְִּפִמ הָנעי אְֵו יקעְצִי םָׁש מִכַחְי םִמְׁשַה
 4 .ַמאֲהייִּכ א :הָנרּוׁשְי אל ִּדׁשְו לא עֶמְׁשִייאל אְָׁשּדא
 וט רֶקֶפ ןוֵאייִּכ הֶּתֵעְו :ול לֵלֹחִתּו ונְפִל ןיִדינָהֹוׁשְת אֵל
 15 ייֵלְבִּב ּוהיֵּפ-הצְפִי לֶבָה בֹויִאְו :דאְמ ׁשַּפַּב עֶדִי-אָלְו ֹוָּפַא
 :רּבִכִי יִלִמ תַעַד

 ול ול
 נ אוָעיּכ ְךֶַחאְי ריז יִלדַּתַּכ :רַמאֹּיַו אוהיִלֵא סי
 5 :קֶדֶצְַּתִא ילֵעְפִלּו קֹחְרִמִל יִעֵר אָׂשֶא :םילמ ַּהָלֵאָק
 ה ריֵּבַּכ לאָדָה :ּךֶמֹ תֹעַּדםיִמִּת יִּלִמ רקׁשיאל םֶנמָאייֵּ
 6 יע טֵּמְׁשִמּו עשר הָיחייאָל :בל הֹּכ ריִּבַּכ םֵאְמִי אֵלְ
 ז םֶביִׁשַּואֵפַּכִל םיִכָלְמיִֶאוויָניפ קיּצִמ עֶרְנייאָל :ןֵתִי

 דְנּוא ּּדְניִז ףיֹוא דְניִז טְרְהעֶמְרעֶּפ רֶע
 דנּוא ,םָנּוא ןעׁשיוִוְצ דְנעֶה איִד טְׁשְטאַלְק
 ;טאָנ ּוצ רעֶטְרעוֶו עֶנייֵז טְרְהעֶמְרעֶפ ּרֶע

 הל לעטיּפאק
 -םְנָעעֶג (רעֶטייוֵו) טאָה אּוהיִלֲא דְנּוא 1
 ,םָסְנאָז אּוד םאֶד ,טְכעֶר זיִא עֶניִזאָד םאֶד זַא ןעֶד אוד טְסְנייִמ 2 :טְנאָזעֶג דְנּוא טְרעֶפ
 סאו דְנּוא ?ןעֶצֹונ ריִד סֶע טעוֶו םאוָו טְסְנאָז אּוד ןיִראָו 8 ?טאָג איו רעֶטְכעֶרעֶנ ןיֵּב ָךיִא
 א ריִד לעז ָּךיִא 1 ? דֶניִז עֶנייֵמ ןּופ ןעֶניִנייִר ְּךיִמ אּוהְט ְּךיִא ןעוֶו ןעֶפְלעֶה ריִמ םִע טעוֶו
 קּוק דְנּוא ,העְז דְנּוא לעֶמיִה םעֶד וצ קוק 7 :ריִד טיִמ דְנייֵרְפ עֶנייֵד דְנּוא ,ןְרעֶפְּטְנִע טְראוָו
 טְסּוהְט סאוָו ,טְסְגיִרְניִז אּוד ןעוֶו 6 :אּוד איו רעֶכעֶה ןעֶנעֶז אייֵז סאָו ןעֶקְלאָָו איִד ףיֹוא
 ? םֶהיֵא ּוצ אּוד טְסּוהְט סאוָו ,טְרְהעֶמְּרעֶפ ןעֶנעֶז דְניִז עֶנייֵד ןעוֶו רעֶדָא ?םֶהיֵא ןעֶנעֶק אּוד
 ןּופ ןָא רֶע טְמעֶנ סאוָו רעֶדָא ? םֶהיֵא ּוצ אוד טְסעֶנ םאוָו טְכעֶרעֶג טֶסיִּב אּוד ןעזֶו דְנּוא 7
 וטְזיֵּב אּוד איז יֹוזַא ְךייֵלְג ׁשְנעֶמ ַא ּוצ ןּוהְט ןעֶדאָׁש ַא געֶמ תַעְׁשֹר ןייֵד 8 ?דְנאַה עֶנייֵד

 ןְעייֵרְש אייֵרעֶּביֹור ליפ ןעֶנעוֶו 9 :םָדָא-ְוֶּב ַא ּוצ ןעֶציִנ נעֶמ טייקְניִטְכעֶרעֶג עֶנייִד דְנּוא
 ומְנאָז רעֶנייֵק רעֶּבָא 10 :םעֶרָא ןעֶקְראַטְׁש םעֶד ןעֶנעוֶו ןּופ םיֹוא ןֶעייֵרְׁש אייֵז ,אֹוי ,אייֵז
 טְרֶהעֶל סאו רעֶד 11 :טְכאַנ רעֶּד ןיִא גְּנאַזעֶג טעֶנ סאוָו רעֶד ,רעֶפעֶׁשעֶּב ןייֵמ טאָג זיִא ּדאוז
 איד איו רעֶנּולק סְנּוא טְכאַמ סאו דְנּוא ,דְנאַל םעֶד ןּופ (תֹויַח) תֹומֲהְּב איִד איז רֶהעמ םֶנּוא
 -עִז ןּופ טיִנ טְרעֶּפְטְנֶע רעֶנייֵק ּרעֶּבָא ןעֶמְראָד ןֶעייֵרְׁש אייֵז 12 :לעֶמיִה םעֶד ןּופ לעֶנעֶפ
 ןעֶרעֶהוצ טיִנ ןעֶק טאָג ,תֹמֵאְּב 13 :ןעֶׁשְנעֶמ עֶטְכעֶלְׁש איִד ןּופ טייֵהְצְלאַטְׂש רעֶד ןעֶנ
 אּוד טְסְגאָז אּוד עֶׁשְטאָח 14 :ןעֶקּוקְנֶא טיִנ םִע טעוֶו רעֶגיִטְכעֶמְלַא רעֶד דְנּוא ,טייֵקְׁשְלאַפ
 -אָה םֶהיֵא ּוצ אּוד טְסְלאָז םּוראָד ,םִֶהיִא ראָפ ןיִד רעֶד זיִא ָּךאָד ,ןעֶקּוקְנָא טיִנ םֶהיֵא טְסעוֶו
 םייוװ ְךאָד דְנּוא ,טְפאָרְטְׁשעֶּב ןְראָצ ןייַז טאָה ,יֹוזַא טיִנ זיִא סֶע לייוו ;דְנּוצַא רעֶּבָא 19 :ןעֶּפ
 טְכאַמעֶגְפיֹוא טאָה ּבֹויִא דנוא 16 :טייֵהְנעֶסאַלעֶגְסיֹוא רעֶסיֹורְג רעֶד ןיִא טיִנ םִע רֶע
 :דְנאַטְׁשְרעֶפ ןְהֶא רעֶטְרעוֶו טְרְהעֶמְרעֶּפ רֶע ,טייֵקְׁשיִראַנ ּוצ ליומ ןייַז

 ול לעטיפאק :
 ריִד לעז ָךיִא דְנּוא ,עֶלעֶסיִּב ַא ראָנ ריִמ טְראו 2 :טְגאָזעֶג לאָמַאְּכאָנ טאָה אּזהיִלֲא דְנּוא 1
 ןעֶּבעֶהְרעֶד לעֶו ְּךיִא 9 :ןעֶדעֶר ּוצ רעֶטְרעוֶו טאָנ ןּופ ןעֶדְנאַהְרעֶפ ְּךאָנ זיִא םִע זַא ןעֶדייֵו
 :ןעֶּבעֶג טְכעֶר ְּךיִא לעוֶו רעֶפעֶׁשעֶּב ןייֵמ ּוצ דְנּוא ,ןעֶטייוֵו ןּופ טְּפאַׁשְנעֶסיוִו עֶנייֵמ
 טיִמ זיִא טוג ץְנאַג טְסייוֵו סאוָו רעֶד ,שְלאַפ טיִנ ןעֶנעֶז רעֶטְרעוֶו עֶנייֵמ תֶמֵאְּב ןיִראָו 4

 -ְבעֶמ זיִא רֶע ,טיִנ םעֶנייֵק טעֶטְכַאְרעֶּפ רֶע דְנּוא .גיטְכעֶמ זיִא טאָנ ,העָז 9 :ריִמ
 םעֶד ּוצ רעֶּבָא עָׁשָר םעֶד ןעֶּבעֶל טיִנ טְואָל רֶע 6 :ץְראַה דְִנּוא ַחֹּכ ןיִא ניט
 ןעֶגיֹוא עָּנּיִז קיִדַצ םעֶד ןּופ קעוֶוַא טְּמעֶנ רֶע 7 :טָּפְׁשִמ (טְכעֶר ַא) רֶע טעֶנ ןעֶמעֶרָא
 ןעֶּבייֵלְּב אייֵז טְזאָל רֶע ,לּוטְׁש-ןיֹורְט םעֶד ףיֹוא םיִכָלְמ איִד טיִמ ןעֶנעֶז אייֵז רעֶּבָא

 ףיוא
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 זיִנְייִלְבַחְּב ןיֹרְכִלִי טיִקזּב םיִרּוטֲא-סֶאו :ּוהָבְנַו חַצֶנְל 5
 םֶתָא לנו :ורָבגְתִי יִּכ םֶליְִׁשִפּ םֶלְעַּפ םֶהָל רע ?
 ולַכְי ּוחֹבעה ועְמְׁשִיבִא :ןְוָאמ ןובּוׁשִירְּכ רֶמאֵּה ! מל 11
 חַלָׁשְב יעְמְׁשִי אָליסאָו :םיִמיִעְנּב םֶהיֵׁשּ בֹוַּכ םֶהיֵמְי עג
 אֵל ףָא ּומיֵׂשָי בַלייְִנַחְו :תַעְר יִלְבִּב נו ּורָכעי 13

 :םיִׁשרקַּב םֶתיַחְו םׁשְפַנרֵענִּב תֶמְּת :םֶרֶֶא יִכ
 יִּפִמ ו ךְתיִסֲה ףֵאְו :םֶנא ץַחַלַּב לג נב יע לח 5 :

 :ָׁשָד אֵלְמ ּךנְתלְׁש תַחֹנְו היֵתְחַּת קְצּומדאְל םַחַר רֶצ
 ָךחיִסידְּפ הָמָחייִּכ :ּוכְמְתִי ּפְשִמו יִד תאֵלְמ עֶׁשְרדיְִו 2
 לכו רֶצב אל ךּתִׁש ךֶרעֶיה ;ָךְטַי-לַא רֵפֹּכ-בִרְו קָּפָׂשְב 5
 :םֶּתְחַּת םיִמֵע תֹוָלֵעל הָליֵלַה ףָאְׁשּתילַא :ַחְכייצמֲאַמ כ

 לֵאֲה :ינעמָחרחְּב הל יִּכ ןַאלַאןְתלַא רמְׁשִה
 ייִמו וָּכְרַּד ויָלָע רַקְפייֵמ :הָרֹומ ּוהָמְכ יִמ ָחכְּב ביִנְׂשַי 2

 ורְרָׂש רֶׁשֲא ופ איֵנְׂשַתיִּכ רֹכָו :הָליֵמ תֶלֶעְמ רַמָא
 שלֵאדִה :קֹוחְרִמ טיִּבַי ׁשונָא וי םֶרָא-לְּכ :םיִׁשָנֲא

 יִפְמִנ עֶרְנְי יִכ :רקַחאלְו ונָׁש רַּפְסִמ עֶרֵנ אֵלְו אי ֵש 17
 לע ּוֲעְִי םיִקָחֶׁש ולְזרֶׁשֲא :ָדֲאְל רֶׁשֶמ ּוקְח םִיָמ 8
 וה :ותְכס תֹואְשִת בָעיִׂשְרְּפִ ןיבָסַא ףַא :בָר םֶדָא ? ק
 םיִמִע ידי םֶביֵּכ :הָמְּכ יה ִׁשְרׁשְ ורֹוא ווָלָע ׂשָרְּפ 1
 היֵלְע וֵצַָו רֹוָא-ֹהֶּסּכ םִיּפַ-לַכ ;דיִבְכַמְל לכָא-חתִי 2
 :הָלֹע-לַמ ףא הָנקִמ ר וָלָפ דִי :ַכנְפִמְב 3

 ול

 ועְַׁשִי 14

 נרְּב עֹומָׁש יֵעְמִׁש :ְמּוקְמִמ רַַּד יִּכִל דֶרֵחַי תאֹולףַא : 2
 ורֹואְו ּוהָרָׁשֹי םִיַמׁשַהילֶּ-תַחַת ;אֵצֵי ויִּפִמ הָנָהְו 'לק 3
 נֹואְג לֵקְּב םַערי צא ! ויָרֲחַא :ץֶרֶאָה תֹפְג -- 4
 תרֹואְלִפנ ולוקַּב לַא םעדי :וליק עֶמְׁשייִּב בקי אָלְו ה
 םָׁשָנ ץרָאראוה ראי טי יִכ :עֶרנ אָלְו תֹולֹדנ הָׂשֹצ 6
 רעדל םֹוִּתִחַי םידאקלכייזב : תוָרְמִמ םָׁשָנְו .רֶעְמ 7

 דְנּוא ,רֶהיֵא
 טְליִפְרעֶד טְסאָה אּוד
 םִע לייוַװ 18 :ןעֶנְרעֶלְרעֶטְנּוא

 ול ול בויא
 דנוא 8 :אייִז טְּבעֶהְרעֶד רֶע דְנּוא גיִּבִע ףיֹוא
 דנֹוא ,ןעֶטעֶק ןיִא ןעֶדְנּוּבעֶג ןעֶנעֶד אייֵז ןעוֶו
 ןופ קירְטש איד טיִמ ןעֶדְנּוּבעֶג ןעֶרעוֶו אייֵז
 םיִׂשֲעַמ עֶרייֵז אייז ּוצ רֶע טְזייוֵויֹוזַא 0 :ןייֵּפ
 םיֹורְג ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז לייוו דְניִז עֶרייֵז דְנּוא
 ןעֶריֹוא עֶרייֵז ףיֹואטְכאַמ רֶע 10 :טְכאַמעֶג
 אייז זַא טְגאָז רֶע דְנּוא ,רָסֹומ (ןעֶרעֶה) ּוצ

 ;דֶניִז עֶרייֵז ןּופ ןעֶרְהעֶקְמּוא ְּךיִז ןעֶלאָז
 דְנּוא ןעֶבְראָהעֶג םֶהיֵא ןעֶלעוֶו אייז ןעדֶו 1
 -ךעֶפ אייֵז ןעֶלעֶו יֹוזַא ןעֶניִד םֶהיֵא ןעֶלעֶֶו
 עֶרייֵז דְנּוא ,ןעֶמּוג ןיִא געֶמ עֶרייֵז ןעֶדְנעֶל
 ןעֶלעֶו אייֵז ןעוֶו 12 :טייקְסיִז ןיִא ןעֶרְהאָו
 אייֵז ןעֶלעוֶו ,ןעֶכְראָהעֶג טיִנ רעֶּבָא םֶהיֵא
 אייֵז דְנּוא ,ךְרעוֶוְׁש םעֶד ְּךְרּוד ןעֶמּוקְמּוא

 :לֶכֵׂש ןֶהָא (ןעֶּבְראַטְׁשנ ןְהעֶגְרעֶפ ןעֶלעוֶו
 אייז ,ץְראַה ןּופ רעֶלְכייֵה איד רעֶּבָא 8

 טיִנוֶעייֵרְׁש אייז ,ןְראָצ םעֶד ןעֶנעֶלְנָא ןּוהְט
 -ְךאַטְׁש אייז 14 :אייֵז טְניִּב רֶע ןעֶז ּוליִּפֲא

 טיִמ זיִא ןעֶּבעֶל רֶעייֵז דְנּוא ,טייֵהְרעֶגְנּוי ןעֶּב
 טייֵרְפעֶּב רֶע 18 :תּונְז ןיִא עֶנייֵרְמּוא איִד

 רֶע דְנּוא ,דְנעֶלֶע ןייז ןיִא ןעֶרְנעֶלֶע םעֶד
 -ךעֶטְנּוא רעֶד ןיִא רֶעיֹוא רֶעייֵזְףיֹוא טְכאַמ
 -םיֹורַאָךאָנָךיִד טאָה רֶע דְנּוא 16 :גְנּוקיִרְד

 טְרָא ןעֶטיירְּב ַא ןיִא הָרָצ רעֶד ןּופ טְךֶהיִפעֶג
 רעֶטְנּוא טְפאַשְבְנֶע עֶנייֵק זיִא םִע ּואוו

 רעֶּבָא 17 :טייֵקְמעּפ טיִמ לּופ ןייַז טעוֶו שיט ןייד ןעוֶו תַחַנְןעֶּבאָהְּךאָנ טְסעוֶו אּוד
 טָּפְׁשִמ סאָד דְנּוא ןיִד רעֶדְּדיֹוא ָּךיִד טעוֶויֹוזַא ,עֶׁשָר םעֶד ןּופ ןיִד םעֶד

 ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא טיִנ טְסְלאָז אּוד זַא (ְךיִד טיִהיֹוזַאנ ,ןְראָצ אָד זיִא

 "ייֵנְּפֶא ןעֶנעֶק ןּופְרעֶד טיִנ ְךיִד טעוֶו גְנּוזעֶלְסיֹוא עֶסיֹורְג ַא ּוליִפֲא ןיִראָו ,קאלְש ַא טיִמ ןעֶרעוֶו
 אוד 20 :ַחּכםּוׁש ןייק דְנּוא דְלאָנ םּוׁש ןייק ,ןייֵנ !םּוטְכייֵר ןייד ןעֶצאַׁש ןעֶד רֶע לאָז 19 :ןעֶנ
 טיִהיֹוזַא 21 :לעֶטְׁש רֶעייֵז ןיִא ףיֹורַא ןעֶמּוק רעֶקְלעֶפּואוְו טְכאַנ רעֶד ּוצ ןעֶטְסּולְג טיִנטְסְלאָז
 -םיֹוא עֶגיִזאָד סאָד טְסאָה אּוד ןיִראוָו ,טְכעֶרְמּוא ּוצ ןעֶרְהעֶק טיִנ ְּךיִד טְסְלאָז ּוד זַא ְךיִד

 טְרְהעֶל רעוֶז ,ַחֹכ ןייַז טיִמ טְּבעֶהְרעֶד טאָג ,העֶז 22 :רְנעֶלֶע םאֶד איז רֶהעֶמ .טְלְהעֶורע
 -אָז ןעֶק רעוֶו רעֶדָא ?ןעֶליֹופעֶּב םֶהיֵא רעֶּביִא געוֶו ןייַז טאָה רעוֶו 23 ? רֶע איִװ יֹוזַא
 ,קְרעזֶו עֶנייֵז ןעֶכייֵהְרעֶד טְסְלאָז אּוד סאָד קְנעֶדעֶנ 24 {ןּוהְטעֶנ טְכעֶרְמּוא טְסאָה אּוד ןעֶנ
 ְקּוק ןעֶׁשְנעֶמ םאָו
 ןעֶטייוֵו ןּופ
 ;ןעֶרעוֶו טְׁשְראָפעֶגְסיֹוא לאָמַא טיִנ ְּךיֹוא ןעֶנעֶק ןעֶרְהאָי

 ןָא םִע טְקּוק ׁשְנעֶמ רעֶד ,ןעֶהעֶז םִע ןעֶק ׁשְנעֶמ רעֶכיֵלְטיִא 25 :ןָא ן
 עֶנייֵז ןּופ לאָצ איִד ,טיִנ םֶהיֵא ןעֶנעֶק ריִמ רעֶּבָא טְכייַהְרעֶד זיִא טאָג ,טְהעֶז 26 1

 איִד ףיֹורַא טְהיֵצ רֶע ןיִראָָו 7
 איד סאוָו 8 :לעֶּפעֶנ עֶנייֵז ןּופ ןעֶנעֶר ּפּורַא ןעֶניִר אייֵז דְנּוא ,רעֶסאַוו ןעֶּפאָרְט עֶיילק
 יִא ליפ םּורַא ןעֶּפיִרְט דְנּוא ןעֶניִר ןעֶקֶלאָו
 ּומייֵרְּפְׁשְסיֹוא איד ןרעמש רעֶמ

 :ןעֶׁשְנעֶמ איִד רעֶּב
 ָ?לעֶדייֵּב עֶנייֵז ןּופ םֶראַל םעֶד רעֶדָא ,ןעֶקְלאָו איִד ןּופ ג

 רעֶצעֶמיִא ןעֶד ןעֶק ,אֹוי 9

 ןּופ ןְלעֶצְראוָו איִד ּוצ טְקעֶד רֶע דְנּוא ,טְכיִל ןייַז םיֹוא רעֶּביִראָד טייֵרַּפְׁש רֶע ,טְֶהעֶז 0
 מיִמ 82 :זייַּפְׁש עֶליִפ אייֵז ּוצ טעֶנ רֶע ,רעֶקְלעֶפ רֶע טעֶטְכיִר אייז ָּךְרּוד ןיִראָו 31 :םַי םעֶד
 םעֶד ָךְרּוד ןעֶנייֵׁש טיִנ לאָז םִע זַא טְלְהעֶפעֶּב רֶע דְנּוא טְכיִל סאָד רֶע טְקעֶדעֶּב דְנעֶה עֶדייֵּב
 רעֶּביִא ּוליִּפֲא ,רעֶנאָד ןייַז םֶהיֵא רעֶּביִא טְזייוֵועֶּב רֶע 8 ; (ןעֶקְלאוָו ִז םעֶד ןּופנ ןעֶנְנעֶנעֶּב
 :ףיֹורַא טְמּוק םִע עֶכְלעוֶו רעֶּביִא תֹומֵהְּב איִד

 זל לעטיפאק
 ;םרָא ןייַז ןּופ טְקיִרעֶנְקעֶֶוַא זיִא סֶע דְנּוא ,ץֶראַה ןיימ טְרעֶטיִצ םעֶד רעֶּביִא ְּךיֹוא 1

 נּוא ,לֹוק ןיז םֶרּוטִׁש םעֶד ּוצ םּוג ןעֶמ3 : ליֹומ ןייַז ןּופ סיֹורַא ןְהעֶג סאו רעֶטְרעֶו איִד ּוצ
 םֶרעֶה 2

 ְךאָנ 4: דְרֶע רעֶד ןּופ ןעֶקֶע (עֶלַא) ףיֹוא ץיִלְּב ןייַז דְנּוא שי ןעֶצְנאַג םעֶד רעֶטְנּוא םָע ּנְהעֶז
 ָה (ץיִלְּבנ םעֶד

 :טְרעֶהעֶנ טְרעֶו לֹוק ןייַז ןעֶו ןעֶטְלאַהְנייֵא = םִע טּוהִמ
 רֶע דְנּוא .טייֵהְכיֹוה רעֶנייֵז ןּופ לֹוק םעֶד ְךְרּוד ןְרעֶנאָד טְזאָל רֶע . וקַא ןעֶמ טרע

 ןְרעֶגאַדְּךיִלְרעֶדְנּואוְו טְזאָל טאָג 9
 ,אייַנְׁש םעֶד ּוצ טְנאָז רֶע ןיִראוָו 6 :טיִנ סֶע ןעֶסייוֵו רימ דְנּוא םעֶמיֹורְג טּוהְט רֶע ,לֹוק ןייַז ּךְרּוד

 אייז

 -- = יש".
 = (ך=



 בויא

 םעֶד ּוצ ְּךיֹוא !דְרֶע רעֶד ףיֹוא אּוד אייז

 ןעֶקְראַטְׁש ןייַז ּוצ דְנּוא ,ןעֶגעֶר-אייֵרְּפְׁש
 ןּופ דְנאַה איִדּתְמְתַחְרעֶּפ רֶע 7 :ןעֶנעֶר-םאָג

 -אָז ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא ידְּב ,ׁשְנעֶמ ןעֶכיִלְטיִא
 עֶדֶליו איִד זַאֿפ :םיִׂשֲעַמ עֶנייֵז ןעֶסיז ןעֶל
 ,םעֶנעֶטְלאַהעֶּב עֶרייֵז ןיִא ןייֵרַא ןְהעֶ תֹויַח
 :רעֶטְרֶע עֶרייֵז ןיִא ןעֶּבייֵלְּב אייֵז דְנּוא
 דָניוִוְמְרּוטִש רעֶד טְמּוק רַדֵח םעֶד םיֹוא 9
 איֵד טייַז-ןֹופָצ ןעֶטייֵרְּפְׁשּוצ רעֶד ןּופ דְנּוא
 טְמּוק טאָג ןּופ םעֶטָא םעֶד ָךְרּוד 10 : טְלעֶק
 -עוז ןְרעֶסאוַו עֶטייֵרְּב איִד דְנּוא,טְלעֶק איד
 ָךֶרּוד ּךיֹוא אֹוי 11 :(ןעֶריֹורְפעֶג) בֵנֶע ןעֶר
 -לאָָו איִד ַחיִרְּטַמ רע זיִא (ןְרעֶסאַו) עֶליִפ

 ןייַז טיִמ ןעֶקְלאוָו איֵד טייֵרְּפְׁשּוצ רֶע ,ןעֶק
 דְנּוא םּורַא אייֵז טְהעֶרְד רֶע דְנּוא 12 :טְכיֵל
 ןּוהְט ןעֶלאָז אייֵזיִדְּכ תֹוצִע עֶנייֵז ְךאָנ םּורַא
 .-ָנאַב רעֶד ףיֹוא טְלְהעֶפעֶּב רֶע סאוָו םעֶלַא
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 ו ָהיָתֹנשְמַבּו בֵרָאמְב הָיֵח אוִבְּתַו :ּהָׂשֲעַמ יִשְנַאילַּכ
 * דתַמְׁשנִמ :הָרָק םיִרָזמִמּו הָּּוס אֹוָבָּת רֶדָחֲהִמ :ןְְׁשִת
 וג בע ַחירְמִ יֵרָּבףַא :קָצּומְּב םִיַמ בֵחרָו חֵרֵקְּתִי לֶא
 ופ ןָתֹלוְּבִחַתְּב ךֵּמְַתִמ ו תֹוּבִסִמ אָהְו :רֹא ןנע ץיפָי
 13 "שא :הָצרֶא לֵכַת ינּפ-לַע ! םִִי רֶׁשֲא לָּכ םָקָעְפל
 4 ;ראָז הָנֲָּאַה :והָאְִמַי רֶמֶחְלִִא ֹוְצרַאָלדפֶא טֶבָׁשְל
 יט ַהוָלָאיִׂשְּב עַרֵתַה :לָא תֹואְלפִנו ןֵנּבְִהְו דֹמֲע בא
 15 תֹואָלְפַמ בָצייֵׁשְלְפַמ-לַע עַדַתַח :נע רוִא עפֹוהְוםֶהיִלע
 עז :םֹורָּדִמ ץֶרֶא טְקְׁשַהְּב םיִמַח ּךיֶרָנְּבירׁשֲא :םיִעד םיִמְּת
 3 יחמ ּיונעיִדֹוה :קָצּמ יִאָרַּכ םיקְַה םיִקחְׁשל וּמִע עיִקְרַּת
 כ רֵּמדֲא יִּכולירַּפְִיה :ּךֵׁשְחיינְּפִמ ךרֶענ אָל יל רַמאָנ
 21 אָוְה דוָהְּב רוא ּואָר-אלֹוהָּתַעְו :עָּלְִי יִּכ ׁשיִא רַמָא-ִא
 לע הָהָאיםְֶ ופֶּעִמ :םֶרְֲַּו הָכִע חָהו םיִָהְׁשּ
 53 ֵּפְׁשִמּו ַהָכאיַנש ּוהְנאָצַמיאֶל יִּדׁש :דוה אָרוָ ּהֹולֲא

 34 הָאְרי אָל םיִׁשָנֲא ּודֲאָ ןֵכָל :הָנעי אֵל הָקָדִציברְו
 | :םֵלייִמְכַהילֶּכ

 : חל

 פא ְךׁשֲחַמוהָו יִמ :רַמאֹּ הָרָעּפַה ו גָמ בויָאיתֶא הָוהידעַמ
 3 ףלָאְשֶאו ךיצָלֲח רֶבְנַכ אָנרוֲא :תַעָּדילְּב ןיִלִמִּב הָצֵ
 4 :הָנִב ָּתְעָרי-ִא דוה ץֶרָאיידְִּ תייה היא :ינעידוהְו
 ָה הרָמילַע :וִּק ָהיֶלָע הָטְנימ זַא עֶדַחיִּכ ָהיֶדמִמ םָׂשייִמ
  יִבְכֹוָּכ רַחָיְְרִב ָּתְּפ ןָבָא הָריימ א ּועְָּטִה ָהנְַא
  ֹודינְּב םָי םִיַתלִרּב ְךֶֶו :םיִהלָא ןֵנְּבלָּכ ועיִדָנ רֵקִב
 + רֵּבְׁשֶאו :ותָלְתֶח לָּפְרַעַוישְכִ ןֶָ יִמֹׂשְּב :אָצִי םָהְרִמ
 ונ אֹובת הָּפיֲִע רַּמֹאְו :םִיתָלדּו חיָרְּב םיִׂשאוִּקְח זָקָצ
 ופ דֶקּב ָהֵיצ מָיִמֲה :ילנ ןיאָנִּב תיִׁשָי אפּו ףיסת אֵלְו
 וג ּורֲעו ץֶרֶאָה תֹופְנַכְּב זֹוחָאָק :ומֹקִמ רַחָׁש ַהָּתעַּדִי

 ַאםלַא זיִא םִע רעֶדעוֶוְטְנֶע 14 :טְלעוֶו רעֶצ
 ,דְנאַל ןייַז ּוצ (ןעֶנעֶר םֶלֵא) רעֶדָא ,םּור
 ; דָסָח ַא ראַפ ןעֶרעוֶו ןעֶניִפעֶג לאָז סֶע רעֶדָא
 העָמְׁש ! בֹויִא עֶניִזאָד סאָד ְךאָד םעֶנרעפ 4
 רעֶדְנּואוָו איִדְּדאָד טְכאַרְטעֶּב דְנּוא ליִטְׁש
 טאָה טאָג איו ןעֶד אּוד טְסייוֵו 18 :טאָג ןּופ
 טְזאָלעֶג טאָה רֶע איז דְנּוא ,טְמיִטְׁשעֶּב אייֵז
 -לאוו איד יֹוזַא איז ןעֶד אּודטְסייוו 16 ?םָנעֶקְלאוָו עֶנייַז ןיִא ןעֶטְכייֵל (ץיִלְּב םעֶדע טְכיֵל םאָד
 איז 17 ?טְפאַׁשְנעֶסי ןיִא ןעֶמּוקְלּופ ןעֶנעֶז םאוָז םיִׂשֲעַמ עֶכיִלְרעֶדְנּאוָו איִד ןעֶּבעוֶוְׁש ןעֶק

 טְסאָה 18 ? דְניוִו-םֹורָד םעֶד ָךֶרּוד דֶרֶע איִד טְליִטְׁש רֶע ןעֶו ,םִראַוו ןעֶנעֶז רעֶדייֵלְק עֶנייֵדיֹוזַא
 -עֶג ַא איו יֹוזַא טְסעֶּפ קְראַטְׁש זיִא סאו לעֶמיִה םעֶד טְנאַּטְׁשעֶגְסיֹוא םֶהיֵא טיִמ ןעֶדאּוד

 -עק ריִמ ןיִראָו ,ןעֶנאָז םֶהיֵא ּוצ ןעֶלאָז ריִמ סאו ןעֶסיוז ָּךאָד ם;ּוא זאָל 19 ?לעֶניִּפְׁש רעֶנעֶסאָה
 טְלְהעֶצרעֶד םֶהיֵאּוצ םִע לאָז 20 :םיִנְרעֶטְסֶניִפ רעֶד ןעֶנעוֶו ןּופ ןעֶטייֵרעֶּבְראַּפ טיִנ םִנּוא ןעֶנ
 ?ןעֶרעֶזְו ןעֶנְנּולְׁשְרעֶּפ טעֶו רֶע זַא טְנאָזעֶג לאָמַא ׁשְנעֶמ ַאטאָה רעֶדָא ? דעֶר ְךיִא זַא ןעֶרעֶדֶו
 רעֶד ןיִראוָו ,ןעֶקְלאוָו איִד ןיִא טְכייֵל סאָו טְכיֵל עֶלעֶה םאָד טיִנ ןעֶמ טְהעֶז דְנּוצַא רעֶּבָאפ1
 איֵד זיִא טאָג אייֵּב ,דְלאָב םאָד טְמּוק ןֹופָצ ןּופ 29 :אייֵז טְגיִנייֵר דְנּוא אייֵּבְרעֶפ טְהעֶנ דְניוִו
 םֶהיֵא ןעֶנעֶק ריִמ ,טְגְנאַלעֶּבְנָא ןעֶניִטְכעֶמְלַא םעֶד ּוצ םאוָו 23 !טעֶטְסעֶיאַמ עֶביִלְרעֶטְכְראָפ
 ,טייֵקְניִטְכעֶרעֶג ליפ ןיִא דְנּוא ,טְּפְׁשִמ םעֶד ןיִא דְנּוא טפאַרק ןיא ְךיֹוה זיִא רֶע ,ןעֶניִפעֶנְסיֹוא טיִנ
 איד ןָאטיִנטְהעֶז רֶע ,אָרֹומ םֶהיֵא ראַפ ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶּבאָה רעֶּביִראָד 24 :ןעֶניִנייֵּפ טיִנ טּוהְט רֶע

 חל לעטיפאק :עַבצְרעה ולַק
 זיִא רעוֶו 2:טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא ,דְניוו-םֶרּוטְׁש םעֶד ןּופ טְרעֶּפְמְנֶעעֶנ בֹויִא טאָה ראַה רעֶד דְנּואַו
 עֶנייַד ןָא ראָנטְראַנ 3 ?טְפאַשְנעֶסיוו ןְהָא רעֶטְרעוֶו טיִמ הָצֵע איִד רעֶטְסְניִפטְכאַמ סאוָו סאָד
 זאוָו 4 :ןעֶסיוו ןעֶזאָל ְךיִמ טְסְלאָז אּוד זַא ןעֶנעֶרְפ ְךיִד לעוֶז ְּךיִא דְנּוא ,שְנעֶמ ַא איו ןעֶדְנעֶל
 אּוד ּביֹוא ָּךאָד םִע גאָז  דֶרֶע רעֶד ןּופ דְנּורְג םעֶד טְנעֶלעֶג ּבאָה ְךיִא ןעזֶו ןעֶזעוֶועֶג אּוד טְזיִּב
 רעֶדָא ? םִע טְסייוֵו אּודּביֹוא ,טְכאַמעֶנ ןּופְרעֶד סאָמ סאָד טאָה רעוֶו 5 :ןְהעֶטְׁשְרעֶפ םִע טְסְנעֶק
 -עָּב ןּופְרעֶד ןעֶלייֵז אֵיָד ןעֶנעֶז םאִו ףיֹוא 6 ?רּונְׁש-טְסעֶמ איִד טְקעֶרְטְׁשעֶנְסיֹוא טאָה רעדֶז
 -ָנעֶגְראָמ איד ןעדֶו 7 ?טְנעֶלעֶנ ןּופְרעֶד ןייֵטְׁש-דְנּורְג-קִע םעֶד טאָה רעֶו רעֶדָא ?טְגיִטְסעֶפ
 ראַפטְלאַׁשעֶג ןעֶּבאָה םיִהֹּלֶא יֵנְּב עֶלַא דְנּוא ןעֶבְנּוזעֶג רעֶדְנאַנייֵא טיִמ ןעֶּבאָה ןעֶרעֶטְׁש
 ןעֶסאָגעֶגְסיֹוא ְךיִז טאָה סֶע ןעוֶו ,ןעֶריִט טיִמ ןעֶפאָלְׁשְרעֶּפ םַי סאָד טאָה רעֶו רעֶדָא 8 ? דייֵרַפ
 -ָםָניֵפ איד דְנּוא ,דיילק ןייַז םֶלַא ןעֶקְלאוָו איִדטְכאַמעֶגּבאָהְךיִא ןעוֶו 9 ?ְּךיֹוּב ַא ןּופ איד יֹוזַא
 ּבאָהְּךיִא דְנּואקעֶזעֶנ ןייֵמ ןעֶכאָרְּבּוצ םֶהיֵא ןעֶנעוֶו ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 10 ?ןְלעֶדְניוו עֶנייַז םיִנְרעֶט
 אוד טְסְלאָז רעֶהַא אָד זיִּב ,טְגאָזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 11 :ןעֶריִט דְנּוא לעֶניִר טְכאַמעֶג

 :ןעֶגעֶלְרעֶדיִנַא ןעֶדְניִא עֶצְלאָּטְׁש עֶנייַד ְּךיִז ןעֶלאָז אָד דְנּוא ,רעֶטייוֵו טיִנ רעֶּבָא ןעֶמּוק
 ןעֶד אּוד טְסייוֵו דְנּוא?ןעֶגְראָמ םעֶד ןעֶליֹופעֶּב ןָא געֶט עֶנייֵד ןּופ ןעֶד אּוד טְסאָה 2
 דְרֶע רעֶד ןּופ ןעֶקֶע איִד ןַא ןעֶמעֶנּוצְנֶא יִדְּכ 18 ?ןְרעֶטְׁשְנעֶגְראָמ םעֶד ןּופ טְרָא םעֶד

 .דנוא
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 מְכ ּוּבְציְתִו םָתֹוח רֶמָהְּכ דמַהְתִּת :הָלִִכ ׁשיִָׁשַר
 ָתאָבֲה :רֵמָׁשִּת הָמְר עוו םָהֹוא םלָשְרִמ עמי :שֹבִל

 "רעש ּדל יֵלְנַה ּּתְכָלַהְחִה םֹוהְּת רֶקָחְכּו םֶייִכְבִנידַע עז
 ץֶרַאייִבֲחְריע ּתננּבְתֶה :הָאְרִּת תֶוָמְלַצ יִרֵעׁשְו תֶוֵמ 5
 יא ֶׁשֹחְ ראְְּׁשִי ְֶרֶדַה היא :הָלְכ ָתְעָָי-א רּנַה 9
 :וְיִּכ תֹביִתְנ ןיִכְתיִכְ ולובְנלֶא יָחקִת יִּכ :מֹקִמ הָו כ
 לא ָתאֶבַה :םיִבַ ךימְי רמְִּו דַלּת זָאּכ ָּתְדָנ 2.

 תעָליִּתְבַׂשח רֶׁשֲא :הָארּת דֵרְּב תֹוהְצאְו גָלָׁש תָֹרְצֶא
 מִי רו קָלַי ְךֵדּדֲה הָזיַא :הָמָתְלִמּו בֶלֶק םָֹל ר 4
 יַחל ְךֶרָדְו הָלָעְּת ףֶמִׁשְל ֵלפיִמ :ץרָאײלפ םיָדָק הכ
 :ּב םָדָאאְל רֶּבְדִמ שיָאראל ץְרָא-לַע ריִשְמַהָל :תֹוָלק 5

 ׁשיִה :אָׂשָד אֶצֵמ יַחמְצַהְלּו הֵאֹׂשִּו הָאֹׂש טיִבְׂשַהְל
 הרקה אְֵ ימ ןֶטָּבִמ :לָמילנָא דיִלֹוהייִמִֹא םַא רֶׁשְּמַל 8

 םוהְת ןפּו ואָּבְַתִיםִיִמ ןֵכָאָּכ :חְָי יַמ םִמָׁש רַפְכּו
 ליֵמְּכ תֹטָׁשֹמרִא הָמיִּכ תָֹּנַדֲעַמ רֶׁשֹקְחַה +יהָּכִלְתִי
 :םֵמְנַת ָהנְילַע ׁשיִעו וָּתְִּב תוָרְזמ איִצֹתֲה ּיַחָּתִמְּת

 םיִרָתַה .!ץֶרָאָב ְַטׁשִמ םיִׂשָּתִַא םִיַמָׁש תֹוַּקחְּתְעדַה ;ג
 ּוכְלַי םיִקְרְּב חַלׁשְתַה :ָךֵמכְּת םִימתַעפִשְוְךֶקֹוק בָעָל הל
 יוׂשלןֵָנימ זַא הָמְכָח תֹוחְטַּב תָשייִמ :ּעָל ּוְרְמאָ 4
 !ביִּכְׁשִימ םִימָׁ יֵלְבו המְכָחְּב םיִקָחְׁש רפסיימ :הָניִּב 7

 ףֶרָמ איבָלְל דוצְתֲח :קָּכדִי םיִבְנרּו קצומל רֶּפִע תֶקָעּב
 הָכְּסִב וָבָָי תוָנועְמַב ּותְׂשָירַּכ :אֵלִמְּת םיריִפְּכ תיַחְו 5
 ועְׁשִי לָאילָא וָרָלָייִ וָדיִצ בֹלַֹל ןיִכְו יִמ :בְרָאמְל 4

 :לָכאייֵלְבִל ּושְתִי
 טל טל
 רוָפְסִּת :רֶמְׁשִּת ֹולָיַא לֵלח עליו תֶדָל תֶע ָּתְעַתֲה א

 ןֵהידלִי הָנעַרְכִמ ּוהָנֶּתְרִל תע ָמְַלָו הֶנאָקַמִּת םיִהָרְי 5

 טל חל כויא
 ;ןְלעֶקאָׁשּוצְסיֹוא ןּופְרעֶד םיִעְׁשְר איד דְנּוא

 רעֶד איװיֹוזַא ןעֶרְהעֶק ְךיִז ןעֶלאָז אייז זַא4
 ְךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא םָתֹוח םעֶדּוצ םֶהעֶל
 ןּופ דְנּוא 18 :דיילק ַא איװ יֹוזַא ןעֶלעֶטְׁש
 טְרעֶניִמעֶג טְכיֵל רֶעייֵז טעוֶו םיִעָׁשְר איִד
 "ּוצ טעוֶו םעֶרָא רעֶכיֹוה רעֶד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו
 ןעֶמּוקעֶגְנָא אּוד טְזיִּב 16 :ןעֶרעוֶו ןעֶכאָרְּב
 רעֶדָא ?םִַי םעֶד ןּופ ןעֶלעוֶוְק איִד ּוצ ויִּב
 ןעֶׁשְראַפּוצְסיֹוא ןעֶגְנאַגעֶגְמּורַא אּוד טְזיִּב
 ןּופ ןְרֶעיֹוט איִד ןעֶנעֶז 17 !םיִנעֶּפיִט איד
 ?ןעֶראוָועֶג טְקעֶלַּפְטְנַא ריִדּוצ טיֹוט םעֶד
 ןּופ ןְרֶעיֹוט איִד ןְהעֶזעֶג אּוד טְסאָה רעֶדָא
 -עֶּב אּודטְסאָה 18 ?טיֹוט ןּופ ןעֶטאָׁש םעֶד
 ּביֹוא :אָז ? דֶרֶע רעֶד ןּופ טייֵרְּב איד טְקְרעֶמ
 רעֶד זיִא ּואוְוַא 19 ;סעֶלַא םאָד טְסייוֵו אּוד
 םעֶכְלעוֶו דְנּוא ?טְניֹואוְו טְכיִל סאָד ּואוְו געוֶו
 זַא 20 :םיִנְרעֶטְסְניִפ רעֶד ןּופ טְרָא רעֶד זיִא

 עֶנייֵז ּוצ ןעֶרְהיִפְניִהַא ןעֶנעֶק טְסְלאָז אּוד
 -ךעֶפןעֶנעֶק טְסְלאָז אּוד זַא רעֶדָא ,ץעֶנעֶרְג
 ;ןּופְרעֶד זיֹוה םעֶד ּוצ געֶטְׁש םעֶד ןְהעֶטְׁש
 ןיוש טְזיִּב אּוד לייוו ,ןעֶד סֶע אּוד טְסייוֵו 1
 רעֶדָא ?ןעֶראָועֶג ןעֶריֹוּבעֶג לאָמְסְנעֶד
 ?ליִפ ןעֶנעֶז געט עֶנייֵד ןּופ לאָצ איִד לייוַו
 איד ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנייִרַא ןעֶד אּוד טְזיִּב 2

 ?לעֶנאָה םעֶד ןופ תֹורְצֹוא איד ןעֶהעֶזעֶג אּוד טְסאָה רעֶדָא ?עֶנְׁש םעֶד ןּופ תֹורְצֹוא

 דְנּוא גירק ןּופ גאָט םעֶד ראַפ ,הָרָצ רעֶד ןּופ טייֵצ איד ראַפ ןעֶטְלאַהעֶּב ּבאָה ְּךיִא סאוָו 2
 -חַרְזִמ םעֶד טייֵרְּפְׁשּוצ סאו ;ְךיִז טְלייֵטּוצ טְכיֵל סאָדּואוְוַא געוֶו רעֶד זיִאּואוְו 24 ?הָמָחְלִמ
 ַא דְנּוא ,ןיר ַא גְנּוצייַלְפְרעֶפ רעֶד ּוצ טְלייֵטעֶגְּפָא טאָה רעוֶו 28 {רֶרֶע רעֶד רעֶּביִא דְניוו
 זיִא םֶע ּואוְו דְרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶגְגעֶר לאָזסֶעיִדְּכ 26 ? רעֶנאָד םעֶד ןּופ תֹולֹוק איִד ּוצ געֶז
 יו עֶטְסיוִו איִד ןעֶניִטעֶז ּוצ יֵדְּכ 27 ?טיִנ זיִא ׁשְנעֶמ ןייק ּואְז רֶּבְדִמ רעֶד ןיִא ;ׁשֶנעֶמ ןייֵק
 רעֶד ןעֶד טאָה 28 :ןעֶסְקאַוְסיֹורַא לאָז זאָרְג זַא ןעֶצאָרְּפְׁש ןעֶכאַמ ּוצ סֶע דְנּוא ,אייֵנעֶט
 ןעֶריֹוּבעֶג ןעֶלאָז איֹוט םעֶד ןּופ ןעֶּסאָרְט איד זַא טְכאַמ רעדֶז רעֶדָא ?רעֶטאָפ ַא ןעֶנעֶר
 ןעֶריֹוּבעֶג טאָה רעוֶו רעֶדָא ? ןעֶמּוקעֶנְסיֹורַא זייַא סאָד זיִא ְּךיֹוּב ןעֶכְלעוֶו ןּופ 29 ?ןעֶרעֶו
 סאָד דנּוא ,ןייֵטְש ַא איו יֹוזַא ְּךיִז ןעֶטְלאַהעֶּב רעֶסאַוַו איִד 20 :לעֶמיִה םעֶד ןּופ טְסאָרְפ איִד
 הָמיִּכ ןּופ תֹולָזַמ איִד ןעֶּפיִנְקְרעֶּפאּוד טְסְנעֶק 31 :ןעֶריֹורְפעֶג טְרעוֶו דָנּורְגִּפֶא םעֶד ןּופ םיִנָּפ
 אּוד טְסְנעֶק רעֶדָא 89 ?ליִסְּכ לֶזַמ םעֶד ןּופ גְנּוהיִצְסיֹוא איד ןעֶכאַמְפיֹוא אּוד טְסְנעֶק רעֶדָא
 טיִמ ׁשִיַע לֶזַמ םעֶד ןעֶרְהיִפ אּוד טְסְנעֶק רעֶדָא ?טייֵצ רעֶנייֵז ןיִא תֹולָזַמ איִד ןעֶנְנעֶרְּבְסיֹורַא
 -אַמ אּוד טְטְנֶעַק רעֶדָא ?לעֶמיִה םעֶד ןּופ ץעֶזעֶנ איִד ןעֶד אּוד טְסייֵו 33 ?רעֶדְניִק עֶרְהיֵא
 ןייַד ןעֶּבעֶהְפיֹוא אּוד טְסְנעֶק 34 ?דֶרֶע רעֶד ןיא ןעֶניִטְלעוֶועֶנ לאָז לֶזַמ רעֶכיֵלְטיִא זַא ןעֶכ
 אזד טְסְנעֶק 38 ?ןעֶקעֶדּוצ ְּךיִז ןעֶלאָז רעֶסאַוַו איִד ןּופ עֶסאַמ איִד זַא ,ןעֶקְלאָוָו איִד ּוצ לֹוק
 ןיִּב רֶעיִה ןעֶנאָז ריִדּוצ ןעֶלאָז אייֵז זַא דְנּוא ,ןְהעֶנ ןעֶלאָז אייז זַא ןעֶציִלְּב איִד ןעֶקיִׁשְסיֹורַא
 -ְךעֶּפ טעֶנ רעוֶו רעֶדָא ?סיִנעֶטְלאַהעֶּב רעֶד ןיִא ןּוהְטעֶנְנייַרַאהָמְכָח איִדטאָה רעֶו 36 !ְךיִא
 ?הָמְכָחְּדְרּוד סְנעֶקְלאו איִד ןעֶלְהעֶצ ןעק רעוֶו 27 ?(ןעֶקְנאַדעֶנ רעֶדָא) ןיִראַה םעֶד ּוצ דְנאַטְש
 דאַזּוצ זיִאּביֹומְׁש רעֶד ןעוֶו 88 ? לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןעֶׁשאַלְפ איִד ןעֶטְלאַהְקיִרּוצ ןעֶק רעוֶו רעֶדָא
 -באָנ אּודטְסְליוו 39 :ןעֶמאַזּוצ ְּךיִז ןעֶטְפעֶהעֶּב רעֶקיִטְׁש איִד דנּוא ,ןעֶראָועֶנ ןעֶסאָגעֶגְנעֶמ
 עֶגְנּוי איד ןּופ ןעֶנְנאַלְרעֶּפ סאָד ןעֶליִפְנָא רעֶדָא ,ּבייל םעֶד ראַפ גְנּוקיִצְרעֶפ איִד ןעֶנאָי
 -ךייַּב איד ןיִא ןעֶּבייֵלְּב אייז דְנּוא ,ןעֶלעֶה עֶרייֵז ןיִא רעֶדיִנֲא ְךיִז ןעֶנעֶל אייֵז ןעֶו 40 ?ןעֶּבייל
 טאָגּוצ ןֶעויִרְׁשעֶגְנּי עֶרייֵז ןעוֶו? ןעֶסֶע ןעֶּבאָר איד ראַפ ןָא טייֵרְג רעֶז 41 :ןְרֶעיֹול ּצ ְּךעֶל
 עי יא  יקְסִעְנְָאמו ראק אה יי אי
 טְסְקְרעֶמעֶּב רעֶדָא ? ןעֶניוִועַנ ןעֶזְלעֶפ איִד ןּופ ןעֶניִצ עֶדְליוִו איִד ןעֶו טייֵצ איד אּוד טְסייוו 1
 אייז ןעוֶו םיִׁשָדֲח איִד ןעֶלְהעֶצ אּודטְסְנעֶק 2?ןעֶצְרעֶמְׁש םָמָרּוּבעֶג טאָה ןיִדַניֵא איִד ןעזַז אּוד
 ,רעֶדיִנֲַא ְּךיִז ןעֶנעֶּב אייז 3 ? ןעֶניוִועֶג רֶעייֵז ןּופ טייֵצ איִד אּוד טְסייוֵו רעֶדָא .ןעֶליִפְרעֶד

 ערייז



 ט

 ט טל בויא

 -רעֶטּומ איד) ןעֶטְלאַּטְׁש רעֶדְניִק עֶרייֵז
 אייז ןעֶקיִׁש גאָטְהעוֶו עֶרייֵז דְנּוא (טְכאַרְמ

 ןעֶרעֶװ רעֶדְניִק עֶנְנּוו עֶרייֵז 4 :קעוֶוַא
 אידו יֹוזַא ְּךיִז ןעֶרְהעֶמְרעֶפ דְנּוא קְראַטְש

 אייֵז רעֶּבָא ,םיֹורַא ןְהעֶג אייֵז ,ןְראָק סאָד
 רעוֶו 7 :אייֵז וצ קירּוצ רֶהעֶמ טיִנ ןעֶמּוק

 -עֶגְקעוֶוַא אייֵרְפ לעֶזֶע ןעֶדְליוִו םעֶד טאָה
 ןעֶדְנּוּבעֶגְפיֹוא טאָה רעוֶו רעֶדָא ?טְקיִש

 ?לעֶזֶע ןעֶדְליִו םעֶד ןּופ קיִרְטְׁש םעֶד
 ןיִא זיֹוה ןייַז טְכאַמעֶג ּבאָה ָּךיִא םאִוו 6

 ןעֶטְראַדְרעֶפ םעֶד ןיִא דְנּוא ,םיִנעטְסיוִו רעֶד
 רעֶּביִא טעֶּפְׁש רֶע 7 :ָנּוניֹואוְו עֶנייֵז דְנאַל
 טְרעֶה רֶע דְנּוא ,טאָטְׁש רעֶד ןּופ ןֹומַה םעֶד

 -ייֵרְט םעֶד ןּופ אייֵרְׁשעֶנ םאָד לאָמַא טיִנ

1158 

 א רֵּבַבּּבְרִי םֶהיֵנְב ומְלְחַי :הָנְחַלַׁשְּת םֶהיֵלְבח הֶנחַלַפְּת
 ה דֹורָע תורָפֹמּוִׁשְפָח אָרָפ חַּלׁשייִמ :ֹומָל ובָשדאֹלְו ּואְָ
 6 :הָחַלְמ ווָתֹנּכְשִמּו וְתיִּב הָבָרֶע יִּתְמַׂשירְׁשַא :ַחֵּתִפ יִמ
 { םיִָה רוי :עֶמְׁשִי אֵל ׂשגֹונ תואְׁשִּת הירק ןִֹמַהְל קַחְׂשִי
 9 דא ךֶהֶבֶע ר הָבאְּיַה :ׁשורְדִי קורָי-לּכ רַאְ והְעְרִמ
 'דּדׂשְידמִא ֹתֹכֲע םֶלֲתְּב םיִרָרָׁשִקַתַה .:ְךֶסּובֲא-לַע ןיִלי
 וג ויָלֵא בֹועַתו חֹּכ בַהייִּכ ֹביחַטְבתֶה :ךיֶרֲחַא םיִקְמִע
 3 ינּכ :ףֶפֶאְ ךנרגו ךערז בִׁשייּכ וּב ןיֵמַאָתַה :ףעִנ
 14 ץֶרָאָל בֹועְתייֵּכ :הָצְֹ הָדיִסֲח הָרְבא-ַא הָסְלֲעְנ םֶגְנִר
 וט ןֶריְַוָהָרוְּת לֶנָרייֵּכ חַּכְשִַּו :םֵּמַהּת רָפֶע-לעֶו ָהיֶציִּ
 א ָּעיְִי קיִרָל הָקיאֹלָל הב ַחיִׁשְקַה :ָהָׁשּודְת הֵדָׂשַה
 וז ;הָניִּבַּבהָל קַלָחיאלְו הָמְכָח ַהוָלָא הָׁשִהייֵּכ :דַחָפייִלְּ
 13 םיסל ןֵּתִתָה :ָֹבָכְרָלּו סופל קַחְׂשּת איִרְמַּת םִֹרָמִּב תֵעּכ
 כ וה הָבְרַּכיָׁשיִעְרַתַה :הָמִעַר דאָ ׁשיִבְלַתֲה הָרּובְ
 נג -תראָרְקִל אֵצֹי הב שיִׂשָו קָמִַה יִרְּפְחַי :הָמיֵא ווָחַנ
 עמ :םֶרָחייְַּפִמ בּוׁשָי אָלְו תֶחָי אָלְו דַחַפִל קֵחְׂשִי גקָׁשָנ
 גְרעֶּב איד ףיֹוא טְהעֶז רֶע םאִו 8 :רעֶּב 25 אָ מֹרְוׁשַעַרְּב ןריִּכְו תנֲח בַהֵל הְָּׁשַא הָנְִּ ויָלָע

 טְשְראָפ רֶע דְנּוא ,(עֶדייוו) עֶׁשאּפ עֶנייִז זיִא
 ןעֶד טעוֶו 9 :זאָרְנםעֶניִרְג םעֶלַא ְּךאָנ םיֹוא
 ןעֶניִד ּוצ ריִד ןייַז גיִליוִו ןְראָהְנייֵא סאָד
 אייֵּב) לאַטְׁש ןייד ןיִא ןעֶּבייֵלְּב ּוצ רעֶדָא
 םאָּד ןעֶד אּוד טְסְנעֶק 10 ?(עֶטעֶראָק עֶנייַד

 ּוַצ) קיִרְמִׁש ַא טיִמ ןעֶנאַּפְשְנייא ןְראָהְנייֵא
 דְלעֶפ סאָד ריִד ְּךאָנ רֶע טעוֶו רעֶדָא; ןְרעֶקַא
 ְךיִד אּוד טסְרעֶכיִזְרעֶפ 11 ?ןעֶכאַמ ְָּךייֵלְנ
 ַחֹכ ןעֶסיֹורְג ַא טאָה רֶע לייוֵו םֶהיֵא ףיוא
 -יֹולָג םֶהיֵא אּודטְסְליוִו 12 ?טייֵּבְרַא עֶנייֵד טיִמ ןעֶזאָלְרעֶפ םֶהיֵא ףיֹוא ְךיִד אּוד טְסעֶו רעֶדָא

 ? רֶעייֵׁש עֶנייד ןיא ןְלעֶמאַדְנייֵא םִע טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶגְנעֶרְּבקירזצ ןעֶמאָז ןייֵד טעוֶו רֶע ַא ןעֶּב
 לעֶניִלְפ רעֶדָא ,לעֶנעֶפ עֶגיִדעֶגְניִז עֶסיֹורְג איִד ּוצ לעֶניִלַפ עֶנְהעֶׁש ןעֶּבעֶגעֶג אּוד טְסאָה 8
 דָנּוא ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא רֶעייֵא עֶרייז ןעֶזאָלְרעֶפ םאָו 14 :ָּךְראָטְׁש םעֶד ּוצ ןְרעֶדעֶפ דְנּוא
 רעֶדָא ,ןעֶמעֶרְטּוצ אייֵז ןעֶק םּופ רעֶד זַא ןעֶסעֶגְרעֶפ דְנּוא 19 :ּביֹוטְש םעֶד ןיִא אייֵז טְמְראוַו
 -עֶקטעֶטְראַהְרעֶפ ןעֶנעֶז אייֵז 16 :ןעֶכעֶרְּבּוצ אייֵז ןעֶנעֶק דְלעֶּפ םעֶד ןּופ תֹויַח עֶדְליוִו איד
 זיִא גְנּוהיִמעֶּב עֶרייֵז ,םֶרֶעייֵז טיִנ ןעֶרעוֶו אייֵז ּביֹוא יֹוזַא דאָרְג ,ןעֶבְנּוי עֶנעֶגייֵא עֶרייֵז ןעֶב
 רֶע דְנּוא ,הָמְבָח איִד ןעֶסעֶבְרעֶפ טְכאַמעֶג אייז טאָה טאָג ןיִראָו 17 :אָרֹומ ןְהָא דְנּוא םֶנֵחְּב
 ןיִא ְךיִז טְּבעֶהְרעֶד איִז זַא טייֵצ עֶכֶלעוֶו ןיִא 18 :דְנאַטְׁשְרעֶפ טְלייֵטעֶגְסיֹוא טיִנ אייֵז ּוצ טאָה
 ןעֶּבעֶגעֶג אּוד טְסאָה 19 : רעֶטייִר ןייַז דְנּוא דְרעֶּפ םעֶד רעֶּביִא איִז טעֶּפְׁש יֹוזַא ְּךייֵה רעֶד
 ?םיִנְרעֶטיִצ םֶרּוטְׁש ַא טיִמ זְלאַה ןייַז ןעֶדייֵלְקְנָא אּוד טְסְנעֶק ?הָרּובְג דְרעֶּפ םעֶד ּוצ

 יָנְהעַׁש איד ,קעֶרעֶׁשייֵה ַא אי יֹוזַא ןעֶכְניִרְּפְׁש רעֶדָא ןעֶמְרּוטׁש ןעֶכאַמ םֶהיֵא אּוד טְסְנעֶק 0
 םעֶד ןיִא (ןעֶּבּורְג רעֶדָאנ םיֹוא ןעֶהעֶז אייֵז 21 :ּךיִלְרעֶטְכְראָפ זיִא ןעֶכְראָנְׁש ןייז ןּופ טייק
 :ןעֶטְנעֶפאָועֶּב םעֶד ןעֶנעֶקְטְנִע םיֹורַא טְהעֶנ רֶע .ַחֹּכ ןייַז טיִמ ְּךיִז טייֵרַּפ רֶע דֶנּוא ,לאָהְט
 ןּופ קירוצ טיִנ טְרְהעֶק רֶע דֵנּוא ,אָרֹומ ןייק טאָה רֶע דָנּוא טְכְראַפ רעֶּביִא טעֶּפְׁש רֶע 2
 ןּופ ןעֶגְניִלְק איד ְּךיֹוא דְנּוא ,םֶהיֵא רעֶּביִא ןעֶנְניִלְק ןעֶלייֵפ איִד 28 :דְרעוֶוְׁש םעֶד ןעֶנעוֶו
 ,דֶרֶע איִד רעֶּביִא רֶע טְגְניִרּפׁש ןְראָצ ַא דְנּוא ׁשַעַר ַא טיִמ 24 :ןעֶזיִּפְׁש דְנּוא ןעֶדְרעוֶוְׁש איִד
 םעֶד טְזאָלְּב ןעֶמ איו רְלאַּב יֹוזַא 28 :רֶפֹוׁש ַא ןּופ לֹוק ַא זיִא סֶע זַא טיִנ טְּביֹולְג רֶע דְנּוא
 םֶראַל םעֶד טְרעֶה רֶע ,ןעֶטייוֵו ןּופ הָמָחְלִמ איִד טְקעֶמְׁש רֶע דְנּוא ! אַה ,אַה רֶע טְנאָז רֶפֹוׁש
 ןייַד ּךְרּוד ןעֶהיִלְפ ץנ טְסייֵה סאָו לעֶניֹופ רעֶד טּוהְט 26 :ןעֶטְׁשְריִפ ןּופ לאַׁש םעֶד דנּוא
 רעֶדָא 27 ?טייַז-םֹורָד ןעֶגעֶק לעֶניִלְפ עֶנייֵז ןעֶטייֵרְּפְׁשְסיֹוא רֶע טּוהְט רעֶדָא ? דְנאַטְׁשְרעֶפ
 ?טְסעֶנ ןייַז ןעֶּבעֶהְרעֶד רֶע טּוהְט דְנּוא ,לְהעֶפעֶּב ןייַד ףיֹוא ןעֶּבעֶהְרעֶד רעֶלְדָא רעֶדְּךיִז טּוהְט
 ּוליֵּפַא 29 :בָנּוטְסעֶפ עֶרהיִא זיִא זְלעַפ ץיִּפְׁש ַא ףיֹוא דְלעֶפ ַא ףיֹוא ןעֶניֹואוְו טְּבייֵלְּב רֶע 8
 דְנּוא 20 :ןעֶטייוו ןּופ ןעֶניֹוא עֶרְהיֵא טיִמ סֶע טְהעֶז איִז ,ןעֶסֶע סאָד םיֹוא איִז טְכּוז טְראָד ןּופ
 :ְּךיֹוא איִז זיִא טְראָד ןעֶנעֶז עֶנעֶגאָּלְׁשְרעֶד ּואוְוַא דְנּוא ,טּולְּב ןעֶנייֵז ןעֶגְנּוי עֶרְהיִא

 מ לעטיפאק
 טיִמ ְךיִז טְנירְק סאו רעֶד לאָז 2 :טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,בֹויִאטְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה טאָג דְנּוא 1
 :ןְרעֶּפְטְנֶע סֶע טאָג טְפאָרְטְׁש סאו רעֶד זאָל ?ןעֶנאָז רָסּומ ְּךאָנ םֶהיֵא ןעֶניִטְכעֶמְלַא םעֶד
 ְךיִא ןעֶק סאו ,גְניִרְנּוצ ןיִּב ְךיִא ,העְז 4 : טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טאָב בֹויִא טאָה יֹוזַא 8

 ריד לֵב

 הכ הֶאָה רמאי | רֶּפׂש יֵרְּב :רָפוׁש לוָקיִּכ ןיִמאי אְָו ץֶרֶא
 א ףתָניִּבַמַה :הָעּורְּו םיִרָׂש םֵעָר הָמָחְלַמ ַחיִרָי קֹוחְרִמְ
 עז רֶׁשָנ ַהיֵּבִני ךיִפ-לַעיסַא :ןְמיִתְל ָפְִּכ שרי ץנירְבַאָי
 26 :הָדּוצְמּו עַלְסְדׁשילַע ןֵגלְתִו ןֹׁשִי עלָק :ונק םיִרָי יכְו
 58 -עלַעייָחֹרפָאָו :ּוטיִּבִי וָניֵע קֹוחְרְמִל לָכֲא רַפָח םָׁשִמ
 :אּוה םֵׁש םיִלָלֲח רֶׁשֲאַּבּו םָד

 ֿמ יי וו
 פא ַםיִכֹומ רָֹמִי יַּדׁש-סִע בֹרֲה :רַמאָּיַו בֹויַא-תֶא הָוהְי ןעיו

 ג ִתֹלַק ןֵה :רמאֹּיַ הָוהי-תֶא בא ןעו = :הָננעיַהולָא
 ה נָא אֵל יִּתְרַבִּד תַחַא :יִפֹומָל יִּתְמַׂש ידְ ָךֵביִׁשֲא הַמ
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 ףיוא דְנאַה עֶנייֵמ לעוֶו ְךיִא ?ןְרעֶּפְשְנֶע ריִד וָמ בֹוָאיחֶא הָוהיו ;ףיֶסֹוא אָלְו םִמְׁשִ 6
 -עֶנ ְךיִא ּבאָה לאָמְנייֵא 5 ;ןעֶגעֶל ליומ ןייֵמ 4 שא זעקס רֶבָנְכ ירא ירא הָרָעְס :

 רְהעֶמטיִנ לעד ְךיִא רעֶּבָא ,לאָמ אייְַצ = הטל אוי ,ןְרעֶּפְמְנִע טיִנ ליוװ ְךיִא רעֶּבָא ;שעֶר טי אָ עד ר לוכ ר
 -טְנֶעעֶנ בֹויִא טאָג טאָה יֹוזַא 6 :(ןעֶדעֶר) םִשְמִט :םֶתְחַת םיִָׁשר ךֶרָהַו ּוהָעינְכַה הָא לב האר 2
 טאָה רֶע דְנּוא ,דְניוִוְמְרּוטְׁש םעֶד ןּופ טְרעֶפ  יִּכ ְךְדֹוא יִנֲאסִנ) :ןָמָשַב ׁשֵּבָח םֶיְֵּפ דַחָי רַּפְעָּב 4
 ֹוזַא ןעֶדְנעֶל עֶנייד ןָאְךאָדטְראַג? :טְנאָזעֶג מל יתִׂשְערׁשֲא תֹומַהְב אָניהה עמי ָךל ישות וט
 דְנּוא ,ןעֶנעֶרְּפ ךיִד לעוֶו ְךיִא ,שְנעֶמ ַא איוִו ריר לאוו ְתַּמַ ֹכ אק"הגה א "נר

 טְסְליוִו 8 :ןעֶזאָל ןעֶסיוִו ריִמ טְסְלאָז וה יי לח יִרִ ַרָאמִכ וָבָנ ץֶּפחַי יט
18 - 

 -יֵכְַד תיִׁשאֵר אה :לוְרַּב ליטְמכ וָמְרִג ָׁשָחֶנ יָקיִפֶא
 שֶֹה לֶא כ !ןעֶרעֶטְׁשּוצ טָּפְׁשִמ ןייֵמ ְךיֹוא ןעֶד אוד ןיֵהילְכְול-אׂשְי םיִָה לובייכ ּבְַה שע 1

 אוד יִדְּכ ןעֶגיִדְלּוׁשעֶּב ְךיִמ אוד טְסְליוִו הדָנָק רָתָסְּב בֶּכְׁשִי םיִלָאְצ-תַחַּת ;םָׁש"יקֲחְ ֵׂשִי הֶדָׂשַה 1

 אוד טְסאָה רעֶדָא 9 ?ןייַז טְכעֶרעֶג טְסְלאָז קֶׂשֲַי ןַה :לֵחְנייִבְרַע וה הּוּבְסִי ;טלעטלַא והָּכְסִי :הָצִבּו
 טְסְנעֶק רעֶדָא ?טאָג איו יֹוזַא םעֶרָא ןייַא ויָניֵעְּב :והיֿפ-לא ןֵּדִרִי חיָגְיייִּכ חַמְבִי י ָֹפחַי אֵל ר הָנ 4

 ?רֶע איז יֹוזַא לֹוק ַא טיִמ ןעֶרעֶנאָד אּוד לבְָבּוהֵַּחְכ תל ךֶשְמּת :ףָא-בַקִִׂשְקִמּב נקי הי

 קינס זצאד ירצה טי קא טו חוק
 טיִמ ןָא ְּךיִד דיילק דְנּוא ,שייֵקְכיֹוה דְנּוא רפְַּכ יביקחשתה ;םֶלע רֶבָעְל ּוֵּקִּת ְךֵמִע תיִרְּב
 ְךאָד טייֵרְּפְׁשְרעֶפ 11 :טייֵקְנְהעֶׁש עֶנְהעֶׁש  ןב ּוהיצֲחַי םיִרְּכִח ווָלָע ּרְכִי :יִתֹורֲענְל ט שת

 -ְטיִא ןָאהעֶז דְנּוא ,ןְראָצ ןייֵד ןּופ םיִרְג םעיֶד  :שאֹר םִנָ לצְלצִּ הֹש תֹכְׂשִּב אָלִמְתַה :םיִננּכ
 גיִרעֶדיִנְרעֶד דְנּוא ,ץְלאָטְׁש זיִאסאָו ןעֶכיִל ;ףֶסֹוּתילֲא הֹמָחְלִמ רֶכְ דֵַּכ ויָלָעדסיִׂש

 ו ;  יִּכ דְכֲאאַל לָטְי ַארמילָא םֶגָה הָבְָכ תְַחְת-ְדַה א ? זיִא סאָו ןעֶכיִלְטיִא ןָא העֶז 12 :םֶהיֵא אמ אמ
 יִנעֶטְרעֶטְנּוא םֶהיֵא ְּךאַמ דְנּוא ץְלאָטְׁש תַחֵּת םַלׁשֲא ִעניִדְקה יִמ :בֶצְֵתייָפִל אוה יִמּו טָרעְי : : : : 2

 :אייֵז רעֶטְניִה םיִעָׁשְר איִד סיֹוטְׁשּוצ דְנּוא יו תֹורובְנ חברו יד ׁשיִתַאאל :אוהדיל םימָׁשַהילְכ

 ןיִא ןעֶטְלאַהעֶּב ןעֶמאַזּוצ אייֵז טְסעוֶו אוד1  יֵתְלַד :אוְִ ימ ֹוּנְִר לֶפָכבׁשובְל ינְּפ הָלנייִמ :וָּכְרֶע ה
 ןיִא רעֶמעֶנעֶּפ עֶרייֵז דְניִּב דְנּוא ,ּביֹוטְׁש םעֶד

 ןעֶק דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייַד זַא ןעֶנעֶקעֶּב ְּךיֹוא ריד ּוצ ְּךיִא לע יֹוזַא 14 :םיִנעֶטְלאַהעֶּב רעֶד

 טֶסֶע רֶע ,ריִד טיִמ ןעֶפאַׁשעֶּב ּבאָה ְּךיִא סא תֹומֵהְּב איִד ןָא ְּךאָד העָז2 ;ןעֶפְלעֶה ריִד

 טְפאַרק עֶנייֵז דְנּוא ,ןעֶדְנעֶל עֶנייֵז ןיִא זיִא ַחֹכ ןייַז ָּךאָד העָז 16 :רעֶדְניִר איִד איזז יֹוזַא זאָרְג

 ַא איו יֹוזַא (טְראַה זיִא סאָונ בֶנָז ןייַז טְנעוֶועֶּב רֶע 17 :ָךֹוּב ןייַז ןּופ לעֶּפאָנ םעֶד ןיִא זיִא

 יֹוזַא ןעֶנעֶז רעֶנייֵּב עֶנייֵז 18 } ןעֶטְכאַלְפעֶג ןעֶמאַזּוצ ןעֶנעֶז ןרעֶדָאע עֶנייֵז דְנּוא ,םיֹוּבְנעֶנעֶט

 רֶע 19 :ןעֶנְנאַטְׁש עֶנְרעֶזייֵא איו קְראַטְׁש יֹוזַא ןעֶנעֶז רעֶנייֵּב טי ,רעֶּפּוק איו קְראַטְש

 ןעֶק ,ןעֶפאַׁשעֶּב םֶהיֵא טאָה סאוָו רעֶד ,טאָנ ןּופ ןעֶנעוֶו איִד 0 עֶטְשְרֶע סאָד ןעֶזעוֶועֶנ זיִא

 ןעֶסֶע ןייֵז ןעֶסְקאוַו ןעֶזאָל גְרעֶּב איִד רֶהאְָראַפ 20 :דְרעֶווְש ןייַז ןעֶכייֵרְג םֶהיֵא ּוצ ְָּךיֹוא

 ְךיִז טְנעֶל רֶע 21 :ןעֶטְראָד ְּךיִז ןעֶליִּפְׁש דְלעֶפ םעֶד ןּופ תֹויַח טא דְנּוא ,םֶהיֵא ראפ

 ןעֶגְנאַל דְנּוא ןעֶריֹור איד ןעֶשיוִוְצ םעֶנעֶנְראָּבְרעֶפ םעֶד ןיִא ,ןעֶטאָׁש רֶעייֵז רעֶטְנּוא רעֶדיִנֲא

 איד ,ןעֶטאָׁש עֶרייֵז טיִמ םֶהיֵא ןעֶקעֶדעֶּב רעֶמייֵּב טא ןּופ ןעֶטאָׁש איִד 22 :זאָרָנ

 ָּךייֵט םעֶד םיֹוא טְקְניִרְט רֶע ,העֶז 28 :םּורַא םֶהיֵא ןְלעֶנְניִר ָּךייֵט םעֶד ןּופ רעֶמייֵּב-עֶּבְרעוֶו

 :ליֹומ ןייַז ןיִא ןֵדִרָי םעֶד ןעֶּפעֶׁשְסיֹוא ןעֶק רֶע זַא גְנּורעֶכיִזְרעֶפ ַא טאָה רֶע ,טיִנ ָּךיִז טְלייַא רֶע

 עֶנייֵזטעוֶו ץעֶנ-לעֶכיֹורְטְׁש איד טיִמ דְנּוא ,ןעֶניֹוא עֶנייַז טיִמ ןעֶרעֶו ןעֶמּנעֶבוצ טעדֶו רֶע 4

 רעֶדָא ?ןעֶקאָה ַאטיִמ ןעֶהיִצְסיֹורַא ן תיְול םעֶדאּוד טְסְנעֶק 2 :ןעֶרעֶֶו ןעֶכאָטְׁשעֶגְכְרּוד זאָנ

 זאָנ עֶנייֵז ןיִא ןעֶקאָה ַא אּוד טְסְנעֶק 26 ?קיִרְטְׁש ַא טיִמ גְנּוצ עֶנייז ןעֶהיִצְסיֹורַא אּוד טְסְנעֶק

 ןעֶרְהעֶמְרעֶפ ריִדּוצ רֶע טעוֶו 27 ?ןעֶקאַּב עֶנייֵז ןיִא ְּךאָל ַא ןעֶריֹוּבְכְרּוד רעֶדָא ? צא

 תַרֹוּכ ריִד טיִמ רֶע טעוֶו 28 :ןעֶכאַז עֶניִדעֶל ןעֶדעֶר ריִד ּוצ רֶע טעֶו רעֶדָא ?טעֶּבעֶג

 ךיִד אּוד טְסְליוו 29 !טְכעֶנְק ןעֶניִּבַע ןייַא ראַפ ןעֶמעֶנּוצ םֶהיֵא אּודטְסְליוִו רעֶדָא ?ןייַז תיִרְּב

 עֶננּוי עֶנייֵדּוצ ןעֶדְניִּבְנָא םֶהיֵא אּודטְסְנעֶק רעֶדָא?לעֶניֹופ ַא טימ איֵזיֹוזַא ןעליִּפׁש םֶהיֵא טיִמ

 םֶהיֵא אייֵז ןעֶלאָז רעֶדָא ? םֶהיֵא רעֶּביִא הָדּועֶס ַא ןעֶכאַמ ָּךיִז םיִרֵבַח ענייד ןעֶלאָז 30 ?רעֶדְניִק

 ?ןעֶזייֵא גיִדעֶכאַטְׁש טיִמטיֹוה עֶנייַז ןעֶליִפְנָא אּוד טְסְנעֶק 31 ? םיִרָחֹוס איד ןעׁשיוִוְצ ן ןעֶלייֵמּנצ

 ןַא קְנעֶדעֶג ;םֶהיֵאְףיֹוא דְנאַה עֶנייֵדְּךאָד ָךֹנעַל ב2?ְןעֶמעֶרְנְׁשיִפ עֶסיֹורְנ טיִמּפאַק ןייַז רעֶדָא

 :רֶהעֶמטיִנ סֶע אּוהַט == רעֶד
 אמ לעטיפאק

 -ךאָועֶגְרעֶדיִנַא ןעֶמטְרעוֶו ןעֶהעֶזְנָא םעֶד אייֵּבּוליִפַא ,שְלאַפ ןיוש זיִא גְנּונְפאַה עֶנייֵז העָז 1
 ןעֶקעֶוְפיֹוא ןעֶנעֶק םֶהיֵא לאָז סאו רעֶגיִדְמעֶראַּבְרעֶדְמּוא ןייֵא ןעֶדְנאַהְרעֶפטיִנ זיִא סָע 9:ןעֶּפ
 ָךיִא לעֶזיֹוזַאטְרעֶדְרעֶּפעֶנ ריִמ ראַפְּךיִז טאָה רעֶו 3 ?ןְהעֶטְׁשעֶּב םֶהיֵא ראַפ ןעֶק רעדֶז דָנּוא
 טניִנ לעד ָךיִא 4 :ריִמּוצ טְרעֶהעֶג לעֶמיִה םעֶד רעֶטְנּוא זיִא סאו סעֶלַא א אָצעֶּב םֶהיֵא
 :בֶנּוטְכיִרְנָא עֶנייֵז ןעֶנעֶו דְנּוא ,תֹורּובְנ עֶנייֵז ןעֶנעוֶו הא יט ראש עֶנייַז ןעֶנעֶו ןעֶנייַוְׁש

 רעוו
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 ןייַז ןּופ םיִנָּפ םאָד טְקעֶלֶּפְטְנַא טאָה רעֶו 5
 ןעֶמּוק םֶהיֵא ּוצ ןעֶק רעֶו רעֶדָא ? דייַלְק
 ןעֶק רעוֶו 6 ?םיֹוצ ןעֶטְלעֶּפאָד ןייַז טיִמ
 ?ליֹומ ןייַז ןּופ ןעֶריִט איִד ןעֶכאַמְפיֹוא
 םֶגְניִר ְּךיִלְרעֶטְכַראָפ ןעֶנעֶז ןייֵט עֶנייַז
 עֶנייז טיִמ הָוֲאַג עֶסיֹורְג ַא טאָה רֶע 7 :םּורַא
 ןעֶסאָּלְׁשְרעֶפ ןעֶנעֶז יֵז ,רעֶצְנאַּפ עֶקְראַּטְׁש
 :(םֶתֹוחְנ לעֶניִר ןעֶנְנֶע ןייֵא טיִמ איו יֹוזַא
 ןעֶרעֶדְנַא איד ּוצ עֶנייֵא ןעֶנְהעֶנעֶג אייז 8
 :אייֵז ןעֶׁשיִוְצ ןעֶמּוק טיִנ ןעֶק דְניוִו ןייק םאָד
 -ָנַא איִד ּוצ עֶנייֵא טְפעֶהעֶּב ןעֶנעֶז אייֵז 9
 דָנּוא ןעֶמּונעֶגְנָא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ,עֶרעֶד
 ןעוֶו 10 :ןעֶרעוֶו טייֵׁשעֶגְּפָאטיִנ ןעֶנעֶק אייז
 דֶנּוא ,ןעֶנייֵׁש טְכיֵל ַא טּוהְמ יֹוזַא טְסיִנ רֶע
 -ְךאָמ רעֶד איויֹוזַא ןעֶטְכייל ןעֶגיֹוא עֶנייֵז
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 ז םִִּנַמ ֵקיִפֲא הָוֲאּנ :הָמיִא וִָּׁש תָֹביִבְס ַחֵּתִפ ימ ויָנְפ
 8 ;םתב ביל םָֹ ֶָברַחָ ;רָצ םֶתֹוה רּוָמ
 3 וָתֹׂשיִמַע :ודָּפִתַי אְֵו ודְּכלְתִי וקֵּבדִי ּודיחֶאְּב-שיִא
 ו ּוכְלֲהַי םיָדיִפְל ויִּפִמ :רֵחָׁשיִּמַעְפְַּכ וָיְֵו רוָא לֶהֵּת
 1 ַחּופָנ דְּדִּכ ןָׁשֶע אֵצֵי ויָריִחְנִמ ;וטָלַמְתִי ׁשֵא יֵדֹדיִּכ
 1 ּוראָּוַצַּב :אֵצֵי ויִּפִמ 'בַהְלְו טֵהֵלְּת םיִלָהַג וׁשְפַנ :ןמנאו
 ומ קוצָי ּוקבד וָרָׂשְב יִלְּפִמ ּ!הֵבָאֵּד ץיִרָּת נו וִ ןלִי
 16 :תיתְחַּ חלַפּכ קוצָיו ןָבָא-ומְּכ קּצָיוּבִל ;טומילַּב ויָלָע
 1ד םֶדָח ּוהֵניֵׂשֵמ מִי םיִרָבְׁשִמ םילַא וה ותַׂשָמ
 15 ץֵעְל לְרַּב ןֵבָתָל בֶׂשֶחַי ּ:הָירשְו עֶּטִמ תֹנֲח םיִקָת יִלִּב
 כ וָליּכְמִהַנׁשֵקָל תֶׁשֶקְהַב ניִרְבייאַל שי ןיִכָּקִר
 31 ;ןוריִּכ שעל קחְׂשָו חָתֹות ּוָבׁשָחִנ ׁשֵּקִּכ געלְקיינְבַא
 23 ריֵַּּכ ַחיָּתְרִי :טיִטייַלְע ץיִרָח דַּפִרִי שרת ידו ויִּתִחַּת
 24 בֵׂשֲחַי ביִתָנ ריִאְי ויָרֲחֲא :!הָחָקְרִּמַּכ םיִׂשָי םָי הָלּוצִמ
 הכ : ץִחייִלְבִל ּוׂשַָמ ולְׁשִמ ר לַעדיא :הָבֵׂשְל םִהְּת
 56 ץֵחָש-ינְּב-לָּכילַע ֶלֶמ איל הָאְִי ַּהָבנילְּכיתֶא

 םמ ==
 גא דָלְו לָכּוּת לֶכייִּכ ַּתְעַדְי :רֵמאַֹו הָודְי-תֶא בֹיִא ןעיו

 סיֹורַא ןְהעֶנ ליֹומ ןייַז םיֹוא 11 :ןְרעֶּטְׁשְנעֶג
 -ְךעֶד ןעֶניִרְטְנַא ןעֶמאַלְפ רֶעייֵפ ,ןעֶמאַלְפ
 םיּורַאטְהעֶג רעֶכעֶלְזַאָנ עֶנייֵז םיֹוא 12 :ןּופ
 םאָמ ןעֶניִדעֶבאַק ַא ןּופ אי יֹוזַא ְּךיֹור ַא
 ןּופ 13 :ּפאָט םעֶנעֶדְרַע ןייַא ןּופ איו רעֶדָא
 דְנּוא ,ןעֶדְניִצְנָא/ ןעֶליֹוק ְךיִז ןּוהְט ּבייֵל ןייֵז
 :ליומ ןייַז םיֹוא םיֹורַא ןְהעֶג טוי

 ןעֶגיִטְבעֶנְרעֶּביִא טּוהְמ זְלאַה ןייַז ןיֵא 4
 טְרְהעֶקְרעֶפ םֶהיֵא ראַפ דְנּוא ,טייֵהְקְראַּטְׁש
 ,טְפעֶהעֶגְנעֶמאַזּוצ ןעֶנעֶז ׁשייֵלַפ ןייַז ןּופ ןעֶטְלאַפ איד 15 :דייֵרְפ ןיִא טייקְגיִריֹורְט איד ְּךיִז
 ץְראַה ןייַז 16 :טְקיִרעֶגְקעוֶוַא טיִנ טְרעֶוֶו סֶע םאָד ,ןעֶסאָגעֶגְפיֹורַא איז םֶהיֵא ףיֹוא זיִא םִע
 -לֶהיֵמ רעֶטְׁשְרעֶטְנּוא רעֶד איז יֹוזַא ןעֶסאָגעֶג זיִא דְנּוא ,ןייֵטְׁש ַא איו קְראַטְׁש יֹוזַא זיִא
 םעֶד ןעֶנעוֶו ןּופ ,אָרֹומ עֶקְראַטְׁש איִד ּוליִפַא ןעֶּבאָה יֹוזַא ְּךיִז טְּבעֶהְרעֶד רֶע ןעוֶו 17 :ןייֵטְש
 טיִנְןעֶק ןעֶבייֵרְגְרעֶד םֶהיֵא טּוהְמ סאו דְרעוֶוְׁש םאָד 18 :ןעֶניִנייֵר ְּךיִז אייֵז ןּוהְט םיִנעֶכעֶרְּב
 אייֵּב טְרעֶו ןעֶזייַא 19 :רעֶצְנאַּפ רעֶדָא לייַפ ,זיִּפְש ןייק טינ ְּךיֹוא יֹוזַא ,ןעֶּבייֵלּב ןְהעֶטְשעֶּב
 לייַּפַא 20 :ץְלאָה םעֶטְליֹופְרעֶפ איז יּוזַא רעֶּפּוק דְנּוא ,איֹורְּטִׁש איו ײזַא טְכאַרְטעֶּב םֶהיֵא
 ּוצ טְרְהעֶקְרעֶפ םֶהיֵא ּוצ ןעֶרעֶוו רעֶנייֵטְׁש רעֶרייֵלְש ,ןעֶפיֹולְטְנַא ןעֶכאַמ טיִנ םֶהיֵא ןעֶק
 םעֶד רעֶּביִא טְכאַל רֶע ,איֹורְטִׁש אי יֹוזַא טְנעֶכעֶרעֶג ןעֶנעֶז ןעלייֵ עַפְראַׁש 21 :איֹורְטִש
 דְלאָנ-ןיִג איו יֹוזַא ,רעֶנייֵטְׁש עֶּפְראַׁש ןעֶנעֶז םֶהיֵא רעֶטְנּוא 22 :זיִּפְׁש ַא ןּופ ןְלעֶקאָׁש
 םאָמַאאי יֹוזַא ןעֶכאַק םיִנעֶפיִט איִד טְכאַמ רֶע 23 :טְגיֵל רָע ּואוָוַא םֶהעֶל רעֶד ףיֹוא זיִא
 נעֶטְׁש רעֶד טּוהְט םֶהיֵא ְּךאָנ 24 :םיִמָׂשְּב אייֵלְרעֶלַא ןּופ ּפאָט ַא איו םַי םאָד טְכאַמ רֶע
 -ָנאַהְרעֶפ טיִנ זיִא םִע 28 :ןעֶטְלַא-זאָרְב ַא ּוצ ןעֶכיִלְגעֶג זיִא דְנּורְגְּפֶא רעֶד ,ןעֶּטְבייֵל
 ראַפ לאָז רֶע זַא ןעֶּפאַׁשעֶּב זיִא םאוָו ;ְךייֵלְג םֶהיֵא זיִא סאָו רעֶנייֵא דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶד
 ָךַלָמ ַא ויִא רֶע ןְּךיַה רעֶד ןיִא זיִא סאָו םעֶלַא טְהעֶז רֶע 26 :ןעֶּבאָה אָרֹומ ןייק םעֶנייֵק

 במ לעטיפאק :רעֶדניִק עֶניִדְרעֶפאָה עֶלַא רעֶּביִא
 טְסְנעֶק אּוד זַא םייַז ְּךיִא 2 :טְנאָזעֶג טאָה דָנּוא ,טאָנ וצ טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טאָה בֹויִא דִנּוא 1
 רעֶו 3 :ןעֶרעֶז ןעֶטְלאַהעֶגְקיִרּוצ ריִד ןּופ ןעֶק ןעֶקְנאַדעֶג םּוׁש ןייק דִנּוא ,סעֶלַא ןּוהְט
 סאָד טְנאַזעֶג ָךיִא ּבאָה רעֶּביִראָד ?דְנאַטְׁשְרעֶפ ןְהָא הָצֵע איִד טְליֹוהְרעֶפ םאָו רעֶד זיִא
 ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ריִמ ראַפ ְּךיִלְרעֶדְנּואוָו ּוצ זיִא םִע סאו ,ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ טיִנ ּבאָה ָּךיִא םאוָו
 אּוד זַא ,ןעֶנעֶרְפ ְּךיִד לעֶו ָּךיִא ןעֶדעֶר לעדֶז ָךיִא דְנּוא ְּךאָד רעֶה 4 :טְסּואוְועֶג טיִנ םִע
 ,רֶעיֹוא םעֶד ןּופ ןעֶרעֶה םעֶדטיִמטְרעֶהעֶנ ריִד ןּופ ּבאָהְךיִא 2 :ןעֶסיוו ןעֶזאָל ְּךיִמ םִע טְסְלאָז
 ָךיִא דְנּוא ,ןיילַא ְּךיִמ ְּךיִא םּואיִמְרעֶפ רעֶּביִראָד 6 :ןעֶניֹוא עֶנייֵמ ְךיִד ןעֶהעֶז דְנּוצַא רעֶּבָא
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דֶנּוא 7 :שַא דנּוא ּביֹומִש םעֶד ןיִא (הָבּוׁשְּת אּוהְט רעֶדָאנ הָמָרֲח ּבאָה
 ּוצ טְנאָזעֶג טאָנ טאָה יֹוזַא ,בֹויִא ּוצ רעֶטְרעוֶו עֶניִזאָד איִד טעֶרעֶנ טאָה טאָנ זַא םעֶדְכאָנ

 םיִרֵבֲח אייווְצ עֶנייַד ןעֶגעֶק דנּוא טְמיִרְגְרעֶד ריד ןעֶנעֶק זיִא ןְראָצ ןייֵמ יִנָמיִּתַה זַפיִלֲא
 רעֶּבָא 8 : בֹויִאטְכעֶנְק ןייֵמ איז יֹוזַא םעֶנעֶפאַׁשְטְכעֶרטעֶרעֶג ריִמ ןּופ טיִנ טאָה רֶהיֵא ןיִראוָו
 ,בֹויִא טְכעֶנְק ןייֵמ ּוצ טְהעֶנ דְנּוא ,רעֶדיוִו ןעֶּביִז דְנּוא ,ןעֶסְקָא ןעֶּביִד ְךייַא ּוצ טְמעֶנ דֶנּוצַא
 טעֶוֶו בֹויִאטְכעֶנְק ןייֵמ דְנּוא ,ןעֶנעוֶו טעֶרייֵא ןּופ הָלֹוע ןֶּבְרִק ַא םֶלַא ףיֹוא אייֵז טְגְנעֶרְּב דְנּוא

 ראפ 13

 ס ןֵכָל תעָדיילְּב הָצֵע םיִלְעַמ ןהָז יִמ :הָּמִִמ ָּךֵּמִמ רֵצְּבִי
 3 אָנעמְׁש ;עֶדַא אָלְויִנְּמַמ תֹאָלפִ ןיִבָא אָלָו יִּתִדּגָד
 ה =יִּתְעַמָׁש ןָוָא .עמָשְל :יניִדֹוהְו לע ףברֶא יא
 5 :ָפאָו פעל ְִּמחְנְ םאְמַאןְכ-לַע :ךתֶאָר יע הֶּמַַ

 ז םלָא-לָא הָּלֵאָה םִרבְרַהיתַא 5 רֵּבִ רַחַא יו
 יע ִנְׁשִכּוֶ יִּפַא הֶרָהיִמיִּתַה ַפילֲא-לֶא הָוהְי מאל
 8 םֶכָליַק הָּתִעָו :םוִא ְִּבַעְּכ הָנֹוכְנילֲא םֶּתרַּבַד אֵל ִּ
 םֵתיִלֲעָהְו בֹויִא יְִבַע-לֶאווָכְלּוטיליֵאהָעְבַשְומיִרָפד הָעְבַׁש

 פא! יִּכ םֶכֹלע לפי יִּדְבַע בו םֶכְדַעַּב הָלֹע
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 ילֵא םֶּתְרַּכִד אל יִכ הָלָבְנ םֶכָמִע תֹוָשְע יִּפְלִבְל אֶּׂשֶא
 שה דָּדְלִכּו ְִמיִּמַהופיִלא וכי : בוי יִּדְבְַּכ הָנכְ
 אשי הוי םָהיֵלֲא רֶּכַד רֶׁשֲאַּכ שעה יתְמִעַַה רפֹצ

 ולְלִמְתִהְב בוא תֹיִבְׁש-תֶא בֶׁש הָוהְו :בִֹא !ןּפיתֶא הָוהְי י
 ;הדָנְׁשִמְל בֹזֲאְל רֶׁשֲא-לָּכיתֶא הָוהְי ףֶסנ יהער דֹעְּכ

 םיִלְפִל ויעְדִלָכְו ויָתְֹחַא-לָכו ווָחָא-לָּכ ויָלֵא .ּואְבָו 1
 -לָּכ לַמ ותא יִמֲחְַו ול וה ֹותיִכְב םָחָל מע ילְכאֹו
 תֶחֶא הָמיִׂשְק ׁשיִא ולּנְּ ויָלָע הָוהְי איָבַה-דׁשֲא הָעְרַה

 בוא תיִרֲחַאתֶא .ְךרֵּב הָוהְו :דָחֶא בָהְו םִוָנ ׁשיִאְו 2
 טיפלָא תֶׁשׂשוןאצ ףלָא רֶׂשֶ הְַָָא לה תשא
 הְָָבִׁשִלייִהְי !תֹנותַא ףֶלֶאְו רַקָּכ דֶמַצ ףֶלֶאְו םיִלְמְג

 םֶׁשְו הָמיִמְי תַחַאְה-םׁש אֶרְקִיַו :תָֹּב ׁשֹלָשְו םֶגָב 4
 אָצְמִנ אֹלְו :ְךופַה ןְרָק תיִׁשילְׁשַה טֶׁשְו הָעיִצִק תֹנְׁשַה יפ

 םֶהיֵבֲא םֶהָל ןֵּפִו ץראָה-לְכְּב בֹיִא תגְבִּכ תפָי םיִׁשָ
 םיִָּבְרַאְוהָאֵמ תאֹזיִרֲחַא בא ֵחָו :םֶהיֵחא ְךוֶתְב הָלֲחַנ +5
 תֶמָה :תֹרֹד הָעְכְרא וו ְָב-תֶאְ יָנְּב-תֶא ארי הָנָׁש וז

 : :םיִמָי עָבְׂשּו ןֵקָו בוא

 קו ח
 םולש תרתע םהל יתילת ונמומו ,םיפבשו ףלא בויא יקוספ טוכס

 בהא ונמיסו ,הנומש וירדסו .תע אלו וטמק רשא ויצחו .תמאו

 :ןויצ ירעש 'ה

 במ

 ןייז ןיִראוָו ,ןעֶמעֶּב ןעֶגעוֶו טעֶרייֵא ראַפ

 לאָז ְּךיִא ידְּכ ,ןעֶמעֶנְפיֹוא ְּךיִא לעוֶו םיִנָפ
 ,טייקשיראנ עֶרייֵא ְךאָנ ןּוהְט ָךייַא ּוצ טיִנ
 ריִמ ןופ טעֶרעֶג טיִנ טאָה רֶהיִא ןיִראָו
 טְכעֶנְק ןייֵמ איוו יֹוזַא םעֶנעֶפאַשְטְכעֶר

 דְנּוא יִנָמיִּתַה זַפיִלֲא ןעֶנעֶז יֹוזַא 90 :בֹויִא

 -ָניִהַא יִתָּמַעַנַה רֵפֹוצ דְנּוא ,יִחּוׁשַה דֵדְלִּב
 יֹוזַא ןּודְטעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶבְנאַגעֶג

 טאָג דְנּוא ,טעֶרעֶנ אייֵז ּוצ טאָה טאָג איו
 ;בֹויִא ןּופ םיִנָּפ םאָר ןעֶמּונעֶגְנָא טאָה
 איד טְרְהעֶקעֶנקיִרּוצ טאָה טאָג דְנּוא 0
 טאָה רֶע ןעוֶו ,בֹויִא ןּופ טְפאַׁשְנעֶגְנאַפעֶג
 טאָה טאָנדְנּוא ;דְנייֵרְפ עֶנייֵז ראַפ ןעֶטעֶּבעֶג
 לאָמ אייוֵוְצ םעֶלַא בֹויִא ּוצ טְרְהעֶמְרעֶפ
 רעֶדיִרְּב עֶנייֵז עֶלַא דנּוא 11 :ליִפ יֹוזַא
 עֶלַא דְנּוא ,ןְרעֶטְסעוֶוְׁש עֶנייֵז עֶלַא דְנּוא

 ּוצ ןעֶנעֶז רעֶהיִרְפ ןּופ עֶטְנאַקעֶּב עֶנייֵז
 טיִמ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא

 אייֵז דְנּוא ,טְנאָקְקעֶּב םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,זיֹוה ןייַז ןיֵא ןעֶסעֶנעֶב טיֹורְּב םֶהיֵא

 רעֶּביִא טאָה טאָג סא ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶלַא םעֶד ןעֶנעֶו טְסייֵרְטעֶג ְּךיֹוא םֶהיֵא ןעֶּבאָה

 -טיא דְנּוא .הָמיִׁשְק ַא ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא טאָה רעֶכיִלְטיִא דְנּוא ןעֶנְנעֶרְּב טְזאָלעֶג םֶהיֵא

 רֶהעֶמ בֹויִא ןּופ ףֹוס םעֶד טְשְנעֶּבעֶג טאָה טאָנ דְנּוא 12 :גְניִריזאָנ םעֶנעֶדְלאָג ַא רעֶכיִל

 דְנעֶזיֹוט םֶקעֶז דְנּוא ;ףאָש דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצְריִפ טאַהעֶג טאָה רֶע רֶנּוא ,גְנאַפְנָא ןייַז איוו

 ָךיֹוא טאָה רֶע 18 :לעֶזֶע רְנעֶזיֹוט ןייַא דְנּוא ,ןעֶסְקָא ְּךאָי דְנעֶזיֹוט ןייֵא דְנּוא ,לעֶמעֶק

 ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶפּורעֶנ טאָה רֶע דְנּוא 14 :רעֶטְכעֶט אייֵרְד דְנּוא ןְהיֵז ןעֶּביִז טאַהעֶג

 ןיִא 12 :ְךּוּפַה ןֶרָק עֶטיִרְד איד דְנּוא ,הָעיִצְק עֶטייוֵוְצ איד דְנּוא ,הָמיֵמְי רעֶטְׁשְרֶע רעֶד

 -ְבעֶט איד איו ןֶעיֹורְפ עֶנְהעֶׁש עֶכְלאָז ןעֶראוָועֶג ןעֶנּופעֶג טיִנ ןעֶנעֶז דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד
 עֶרייַז ןעֶשיוִוְצ הָלֲחַנ ַא ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז ּוצ טאָה רעֶטאָפ רֶעייֵז דֶנּוא ,בֹויִא ןּופ רעֶט

 ,רְהאָי גיִצְריִפ דְנּוא טְרעֶדְנּוה טְּבעֶלעֶג בֹויִא טאָה ןעֶניִזאָד םעֶד ְךאָנ דְנּוא 16 :רעֶדיִרְּב

 רֶעיִפ זיִּב ּןליִפֲא ורעֶדְניִק סיִרעֶדְניִק עֶנייַז דְנּוא ,רעֶדְניֵק עֶנייֵז ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע דֶנּוא

 :בעֶט ןּופ טאַז דְנּוא טייֵהְרעֶטְלַא ןעֶּבְראָטְׁשעֶנ זיִא בֹויִא דְנּוא 17 :תֹורֹוד

 קזח

 איד דנוא ,גיצעביז דנוא דנעזױט ןייא ןענעז בויא ןוֿפ םיקוספ עלַא
 םיִא טאה סע דנא ;ז"ט ב"כ לעטיפאק זיא ןוֿפרעד טֿפלעה

 ,לעטיפאק גיצריֿפ דנוא אייווצ ןעצנאג
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 םירישה ריש

 ןופ גְנעֶזעֶג עֶלַא רעֶּביִא גְנאַועֶג ַא 1
 ְךיִמ טְלאָו רֶע סאָד ,ָא 2 :המלש

 ,ליֹומ ןייַז ןּופ ׁשּוק םעֶד טיִמ ןעֶׁשיִק

 רעֶסעֶּב זיִא טְפאַׁשְדְניירְּפ עֶנייֵד ןיִראוָו
 קאַמְשעֶג םעֶד ןעֶנעוֶו ןּופ 8 :ןיייוו איוו

 זיִא ןעֶמאָנ ןייֵד ,עֶלְחֶע עֶטּוג עֶנייֵד ןּופ
 ,לֶהֶע רעֶנעֶסאָגעֶגְסיֹוא איז יֹוזַא ְּךייֵלְנ
 :ןעֶּביִל ןְעיֹורְפִנְנּוי איד ְּךיִד ןּוהְט םּוראָד
 ריִד ריִמ ןעֶלעֶװ יֹזַא ;ְךיִמ היִצ 4

 -ָנייֵרַא ָךיִמ טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד ,ןעֶּפיֹולְכאָנ
 ןעֶלעוֶו ריִמ ,ןְרעֶמאַק עֶנייֵז ןיִא טְגְּנעֶרְּבעֶג
 ןייז ְּךיִלְהעֶרְפ ריִד ןיִא דֵנּוא ןְעייֵרְּפ ְּךיִ
 רֶהעֶמ טְפאַׁשְנייֵרְפ עֶנייַד ןעֶקְנעֶדעֶג ריִמ
 :ְּךיִד ןעֶּביִל עֶגיִטְכיִרְפיֹוא איִד ,ןייוו איו

 9 א יּכ והיִפ תוקיִׁשּנמ יִנְָׁשִי :הֶמֹלׁשל רֶׁשֲא םיִריִׁשַה ריש

  ֶמׁש קַרּּ ןֶמַׁ םיבוט ּךנמׁש היִרְל :ןַײמ ְךיֶדֹד םיִבֹוט
  ינאיִבַה הֶצירְ ְךיִחַא ינכְשְמ ּךוִבִהַא תֹמָלע ןֵכילַ
 ןַײמ ךרֹד הָריּכנ ּךֵּב הָחְמִׂשנְו הָליְֵנ ויְָדַח ְּךֶלֶמַה
 ה םִֶלָׁשּרִי תֶנְּב הָואָנְו יא הָרֹוחְׁש :ְובַהָא םיִרָׁשיִמ
 6 תֶרֹהְרַהְׁש יש נָאָרִּתילַא :הָמלְׁש תֹיִרּכ רק יִלֲהֶאְּ
 =תרָא הָרְטִ ִנְמֶׂש יּב-ּורֲחנ יּמִא ינְּב ׁשֶמָּׁשַ יִנְתַּמׁשִׁש
 ז זרָבָהָאִׁש יל הֶדיִגַה :יִּתרִטָנ אל יּלַׁש יֵמְרּכ םיִמְרְּכַה
 הָיְהִא הָמָלַׁש םִיָהָהֶצַּב ץיִּבְרַּפ הָכיֵא הָעְרִת הָכיֵא יִׁשְפַנ
 8 םָָּׁנַּב היה ְךֶל יְִדַת אָל-סֶא :ךיֶרבח ִרְדִע לע הְִִָּכ
 תרֹונּכְׁשִמ לַע ְךיִמיִדְנתֶא יִעְֹו ןאֹּצַד יֵבְִעַּב ְּךֶלייִאְצ
 * ואָנ :יִתִַר ְךיִתיִּמַּד העְרַפ יִּבְכִרְּבתְסְמִל :םיִעֹרֶה
 װ ךֶליָֹׂשעַג בֶהָ ֵרֹּת :םִִרֲחַּב ְּךְראוצ םיִרֹּתַב ְךִיחִל
 גפ ;ּויר ןְֵניִּדְרִנ ֹוּסְמִּ ְךֵלּמַהׁשידע :ףָמָּכַה תֹּדְקִנ םִע
 4 ירֹוּדורְפַּכַה לֹּכְׁשֶא :ןיִלייִָׁשןיֵּב יל ידוד ו רֵּמַה רֹוָצ
 וט :םיִני יי הי דוד יִתְיִעַר הָּפָידגה :יְִנ יע יִמְרּכְּב יל
  וַהְּב תֹורק הנה טשרעיַא םיִָנףא ידוד הפָ נה
 :םיִתֹורְּב ּנְמּרְר םיֹרָא

 םִיַלָשּורְו ןּופ רעֶטְכעֶט רֶהיֵא ַא ְּךיִלְּבי :"ןיכ הָשִשְכ :םקנַה שש ןירשכ תַלֲַהלִא יי וי ףא : : ְךאָד ןיִּב ָךיִא רעֶּבָא ,ץראוַוְש ןיִּב ְּךיִא !=
 טְלאָז רֶהיֵא 6 :הֿמלש ןּופ ןעֶגְנאַהְראָפ איִד איו יֹוזַא רֶדֹק ןּופ ןעֶטְלעֶצעֶג איִד אייֵּב

 עֶנייֵמ ,טְנעֶרְּבְרעֶפ ְּךיִמ טאָה ןּוז איִד ןיִראָז ,ץראוַוְׁש ןיִּב ךיִא לייװ ןעֶהעֶזְנָא טיִנ ְּךיִמ
 טְּכאַמעֶג ְּךיִמ ןעֶּבאָה אייֵז ,ןעֶזעוֶועֶג ָּךיִלְרעֶנְרֶע ריִמ רעֶּביִא ןעֶנעֶז רעֶדְניִק םיִרעֶטּומ
 טיִנ ְּךיִא ּבאָה ןעֶטְראָגְנייוַו םעֶנעֶגייֵא ןייֵמ רעֶּבָא ,ןעֶטְרעֶגְנייוַו איִד ּוצ רעֶטיִה ַא ראַפ
 ךיד טְסּוהְט אוד ּואוְוַא ּביִל ּבאָה ְּךיִא ןעֶמעֶו ,אּוד א .ְּךאָד ריִמ נאָז 7 :טיִהעֶב
 ןעֶד ְךיִא לאָז סאוָוְראַפ ?גאָטיִמ םַא ןעֶהּור עֶדאַטְס עֶנייֵד טְסְכאַמ אּוד ּואְוַא ,ןעֶדייוו

 איֵד ,םיִרֵבַה עֶנייֵד ןּופ טייַז רעֶד ןַא ּפָא ְּךיִז טֶרְהעֶק סאָו עֶנייֵא איו יֹוזַא ןייַז
 יֹוזַא ,רעֶּבייוֵו איִד ןעֶׁשיוִוְצ עֶטְסְנְהעֶׁש אּוד ָא ,טיִנ םִע טְסייוֵו אּוד ןעוֶו 8 ?רעֶבּוטְסאַפ
 אייֵּב ָךעֶלעֶגיִצ עֶנייֵד דייוו דִנּוא ,ףאָׁש איִד ןּופ טיִרְׁש-םּופ איִד אייֵּב ,םיֹורַא ְּךאָד העֶב
 עֶנייֵמ ּוצ ןעֶכיִלְגְרעֶפ ְּךיִד ּבאָה ְּךיִא 9 :רעֶכּוטְסאַּפ עֶרעֶדְנַא איִד ןּופ גָנּוהּור איִד
 דֶנּוא ןעֶקאַּב עֶניֵד 10 !עֶטְּביִלעֶג עֶנייֵמ ,הֹעְרַּפ ןּופ ןעֶנאַוְטייֵר םעֶד ןיִא דְרעֶּפ
 ריִמ 11 :ןעֶטעֶק עֶנעֶרְלאָנ דְנּוא לעֶרעֶּפ ןּופ ןעֶריִנְׁש טימ ָּךיִלְּביִל ןעֶנעֶז זְלאֵה ןייַד
 יֹזַא 12 :רעֶּבְליִז ןופ ְךעֶלעֶטְניִּפ טיִמ רֶלאָנ ןּופ ְּךעֶלעֶטעֶק ןעֶכאַמ ריִד ןעֶלעוֶו

 ןייַז ןעֶּבעֶנעֶג ץְרעֶועֶג ןייֵמ טאָה ;ׁשיִט ןייַז אייַּב טְציִז ְּךֶלֶמ רעֶד איװ גְנאַל
 טעוֶו רֶע ,ריִמ ּוצ רעֶטְּביִלעֶנ-ליפ ןייֵמ זיִא רֹומ ןּופ לעֶדְניִּב ַא 18 :ַחיֵר ןעֶטּוג

 רעֶפְנאַק ןּופ לעֶנְנעֶה ַא איװ יֹזַא 14 :ןעֶטְסיִרְּב עֶנייֵמ ןעֶׁשיווְצ ןעֶגיִטְכעֶנְרעֶּביִא
 אוד ,העָז 18 :יִדָנ ןיֵע ןּופ ןעֶטְרעֶגְנייוַו איִד ןיִא ,ריִמ ּוצ רעֶטְּביִלעֶנ-ליפ ןייֵמ זיִא
 :ןעֶניֹוא-ְןעֶּביֹוט טְסאָה אּוד ןןְהעֶׁש טְויִּב אוד העְז עֶטְּביִלעֶג עֶנייֵמ ְהעֶׁש טְזיִּב
 זיִא ךיֹוא ְךיִלְּביֵל טְזיִּב אּוד ,אֹוי ,רעֶטְּביִלעֶג-ליִּפ ןייֵמ ,ןְהעֶׁש טְויִּב אּוד ,העז 6
 ץֶלאָה-רעֶדעֶצ ןּופ ןעֶנעֶז ויֹוה רעֶזְנּוא ןּופ ןעֶקְלאַּב איד 17 :ןירְג טעֶּב רעֶזְנּוא-

 :רעֶמייֵּב-ןעֶסְקּוּב ןּופ ןעֶנעֶז רעֶטעֶרְּב עֶרעֶזְנּוא דְנּוא

 ב לעטיפאק
 ַא איז יֹוזַא 2 :לְהאָט ןעֶפיִט םעֶד ןּופ םּולְּב עֶסייוֵו איִד דְנּוא ,ןֹורָׁש ןּופ זיֹור איד ןיִּב ְךיִא 1

 זיור
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 ןק רעה יצְעַמ ַחּפַתְּכ :תֶנֶּכַה ןיב יתָיְעַר וַּכ םיהֹוחָה
 יָכחְל קתָמ רו יְִכׂשויְִדעַה ֹולְְ םֶמַה יב יו

 תֹוׁשיִׁשֲאָב ינּוכְמַמ :הָבָהָאיֵלְגלנדְו ןה תֶיכילֶא ילֲעיִבַה 8 8
 זיֵחַּת ֹולאֹמְׂש :יִנָא הָבֲתַא תֶלֹודִּכ םיִחּמִּתַּב יְְִּפַר

 םַָׁשזיתַֹנְּב םְתֶא יִתְמְׁשִה :יִנקְּבַחְּת ֹוניִמְ יִשאֹרל ? 9
 ורְרׂשּתִאו  ּוריִעָּתסִא הָדָׂשַה תֹליֵאְּב וִא תֹואָבְצִּב

 ֵלַדְמ אָּב הָזיהַה ידה ליִק :ץָפְֶּתׁש דע בָאָה 8
 יא יִבְצִל יךוד הָמֹה :תוִעְבִַה-לַע ץֵּפִקְמ םיִרָהָה-לַע 9

 ךמ ֹהנְׁשִמ ּנֵלְתִּב רַתַא למיצ הנה ליה דֵפָנְל
 מו ל יל רַמָאְו יָדח הָנָע :םיִּכרֲחַהְדמ ץיצַמ תֹונֹלַחַהי
 םֶשנַה רַהָע וַתְּפַה העהייּכ לכל יִתְפִיִתְָצַר = 11
 לקְוענה רמה תע ץֶראְב יָה טיִננַה :ול ֵלָה ףֵלָח 2
 םִנְִנְו ָהיֶנַּפ הָמְָח הָנֵאְּתִה :ונָצרַאּב .עָמְשִ -וִתַה 3
 ִתָנִ ךֶליִכלּו יִתְפִ יִתזְצַר י כָל יִמְס ַחיֵר ּונְתָנ רָדֶמֶס 4

 ךיַארכ-תֶא יִנֵאְרַה } הָנְרַמַה .רָתַמְּב עלָּמַה ַינִת ִב
 יזחָא אָ דיארמּובֶֶ ךליקיּכ רליק- כ"תֶא ִנְִמְׁשַה וט

 ּנמרְכּו םִַמְרְּכ םִלְּבַחְמ םֶּנְִק םילָׁש םיִלֶָש צָל
 ַחֹיִש דֵמ קלעפ קיט יל נה יל יָדוד :רֶרֶמֶס

 רפָלִל יִא יִבְצִל יד ךליִמִד ס םִללְצַה ּוסָו םַֹה
 = 52 5 קָיַאָה

 תְִׁקִּביִׁשְפנ הָבָתֶָׁש תֶא יט תֹוללַּכ ֵבָכְׁשַמיל
 םיקְָשִּב ריִעְב הָבְכְסַאו אָנ הָמיִקא יא

 אלו תְשקְב יִשְפַנ הָכָתָאָׁש תֶא הָׁשְקַבֲא תֹובֹהְרַבּו

 זיִא רָעָב שִבְבָּפִה םיִרְמָׂשַה יִלאָצְמ - :וְקאָצְמ
 יִע םֶהֵמ יִּתְרַכָעַׁש ֹטַעְמִּכ :םָתיִאְר יִׁשְפִנ הָכָהָאָׁש 6

 -דע יָא או ּוחֶא עע הָכִַׁש תַא יִתאָצְמָׁש

 ַא ּוצ ןעֶכיִלְגעֶנ זיִא רעֶטִנ ְביִלעֶג ןייַמ 9 :ְּךייַה איד ףיֹוא דֶנּוו

 יֹוזַא ,רעֶנְרעֶד איִד ןעֶׁשיִוְצ ויִא זיור
 -ְבעֶט איד ןעְׁשיִוְצ עֶטְּביִלעֶג עֶניייֵמ זיִא
 זיִא םיֹוּבְלעֶּפַא ןייַא איז יֹוזַא 3 :רעֶט
 ,דְלאַו םעֶד ןּופ רעֶמייֵּב איִד ןעֶׁשיוִוְצ

 איד ןעֶׁשיִוְצ רעֶטְּביִלעֶג ןייֵמ זיִא יֹוזַא
 ןיִא טְצעֶזעֶגְרעֶדיִנַא ְּךיִמ ּבאָה ְּךיִא ,ןְהיֵז
 דְנּוא ,טְסּול עֶסיֹורְג טיִמ ןעֶטאָׁש ןייַז
 ןייֵמ ּוצ סיִז ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז תֹוריֵּפ עֶנייֵז

 טְגְנעֶרְּבעֶגְנייַרַא ְּךיִמ טאָה רֶע 4 :ןעֶמיֹוג
 -יִא ןְהאָפ ןייַז דְנּוא ,זיֹוה-ןייוֵו םעֶד ןיִא
 טְנְהעֶל 8 :עֶּביִל ןעֶזעוֶועֶג זיִא ריִמ רעֶּב

 טְקיווְקְרעֶד ,םעֶקְניִׁשְזאָר טיִמ רעֶטְנּוא ְּךיִמ
 ןיִּב ְּךיִא ןיִראָו ,טְפאַז-לעֶּפֶע טיִמ ְּךיִמ
 עֶקְניֵל עֶנייַז 6 :טְפאַשְּביִל םיֹוא קְנאַרְק
 עֶנייֵז דְנּוא ,ּפאָק ןייֵמ רעֶטְנּוא זיִא דְנאַה
 ְךיִא 7 :ָךיִמ טְוְלאַה דְנאַה עֶטְכעֶר

 ןּופ רעֶטְכעֶט רֶהיֵא ָא ָךייֵא רעוֶוְׁשעֶּב
 אייַּב רעֶדָא ,ןעֶׁשְרעֶה איִד אייֵּב ,םִיַלָׁשּורְי
 רֶהיֵא זַא ,דְלעֶפ םעֶד ןּופ ןעֶדְניִא איִד

 רֶהיֵא דְנּוא ןעֶקעוֶוְרעֶד טיִנ ְּךייֵא טְלאָז
 עֶּביִל איד ןעֶקעוֶוְפיֹוא טיִנ ְּךיֹוא טְלאָז
 (רעֶה ְּךיִא 8 :םִע טְנְנאַלְרעֶפ איִז זיִּב
 רֶע ,העֶז ,ןעֶטְּביִלעֶג ןייֵמ ןּופ לֹוק סאָד
 וגְרעֶּב איִד ףיֹוא טְגְניִרְּפְׁש רֶע ,טְמּוק

 ןעֶגְנּוי ַא ּוצ רעֶדָא ׁשְריִה ַא
 ,רעֶטְסְנעֶפ איד ןּופ םיֹורַא טְקּוק רֶע ,דְנאַו הוא רעֶטְניִה טְהעֶמְׁש רֶע העֶז ,שְריֵה
 ןעֶטְלאַּטְׁש איד ָּךְרּוד ְּךיִז טְזייוֵו רֶע
 !קעוֶוַא םּוק דְנּוא ,עֶנְהעֶׁש עֶנייַמ ,עֶטְּביִלעֶג עֶנייֵמ ,ףיֹוא העָטְׁש ,טְגאָזעֶנ ריִמ

 ּוצ דְנּוא ,ןעֶּביֹוהעֶנְנָא טאָה רעֶטְּביִלעֶג ןייֵמ 0
 -אָו 1

 זיִא דְנּוא ןעֶזעוֶועֶנ זיִא ןעֶנעֶר רעֶד ,ןעֶנְנאַגעֶג אייֵּבְרעֶפ ןיֹוׁש זיִא רעֶטְניִװ רעֶד ןיר
 איד ,דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶהעֶזעֶנ ןיֹוׁש ןעֶרעוו ןעֶמּולְּב איִד 12 :ןעֶנְנאַנעֶנְקעוֶוַא ְּךיֹוא

 י'ת יז זייי ןּופ םייצ ּביֹומ-לעֶטְרּוט רעֶד ןּופ לֹוק סאָד דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא לעֶנעֶפ איִד ןּופ ןעֶנְניִז ןּופ ט

 :דְנאַל רעֶזְנּוא ןיִא טרעֶה ָג ןיֹוׁש טְרעֶו
 " ףעגייפ

 עֶנייַז םיֹורַא ןיֹוׁש טְנְנעֶרְּב םיֹוּבְנעֶנייֵפ רעֶד 3
 ַא םיֹורַא ְּךאָד ןעֶּבעֶנ ןעֶּביֹורְט עֶניִטייֵצְמּוא טיִמ עֶׁשְטאָה קאָמְׁשְנייוַו רעֶד דְנּוא ןעֶנ

 ָא 14 !קעֶוַא םּוק דְנּוא .עֶנְרעֶׁש עֶנייֵמ ,עֶטְּביִלעֶג ניי ףיֹוא העָטְׁש ,ַחיֵר ןעֶשּוג
 אָ ,ּביֹוט עֶנייַמ

 ייִד דננג ;םיִז זיִא לֹוק ןיי 1 ןי ןאדו

 :ןעֶזיֹור איִד ןעֶׁשיוִוְצ ָךיִז טעֶדייוִז ָע ָךייִז

 עֶנעֶטְלאַהעֶּב איד ןיִא ,זְלעֶּפ םעֶד ןּופ ןעֶטְלאַּטְׁש איִד ןיִא טְזיִּב אּוד ם
 ְךיִמ זאָל ,טְלאַטְׁשעֶנ עֶנייֵד ןעֶהעֶז ְךאָד ז ָּךיִמ זאָל ,ןְלעֶּפאַטְׁש

 ְךאָד רעֶמאָל 8 !ְךיִלְּביִל רֶהעֶז זיִא טְלאַטְׁשעֶג
 ָּךעֶלעֶסְקיִפ עֶנייֵלְק איד .ְךעֶלעֶסְקיִפ איד ןעֶּפאַח
 :ךיֹוׁש ןעֶהיֵלְּב ןעֶטְרעֶנְנייַח עֶרעֶזְנּוא ןיִראָו

 ,לֹוק ןייַד ןעֶרעֶה ָּךאָד

 ןעֶטְרעֶנְנייֵו איִד ןעֶּבְראַדְרעֶפ סאוָו
 ןיִּב ְךיִא דנּוא .ןייֵמ זיִא רעֶטְּביִלעֶג ןייֵמ 6
 איִד דְנּוא ,לְהיֵק טְרעֶֶו גאָה רעֶד זיִּב 7

 ׁשְריֵה ַא ּוצ ָּךייֵלְנ אייֵז ,רעֶטְּביִלעֶג = םּוא ָּךיִד רֶהעֶק ,ןעֶפאָלְרעֶפ ןעֶנעֶז יו ָש
 :רֶתָב ן גְרעֶּב איִד ףיֹוא ,שֶריֵה ןעֶנְנּי ַא ּוצ רעֶרָא

 נ א
 ָךיִא ,ּביֵל טאָה עֶלעֶז עֶנייַמ םעֶו טְכּוזעֶנ םעֶד ָּךיִא ּבאָה ,טְכאַנ עַלַא טעֶּב ןייַמ ףיֹוא 1
 ןְהעֶטְׁשְפיֹוא דְנּוצַא לע ָךיִא 2 :ןעֶנּופעֶנ טיִנ םֶהיֵא ּבאָה ָּךיִא רעֶּבָא טא םֶהיֵא ּבאָה
 אֵטְש איד ןְלעֶגְניִרְמּא לעֶדָד דְנּוא
 נייֵמ םעֶז ןעֶבּוד םעֶד לעדז
 ןעֶהעֶג ָח רעֶטְכעֶו איד 3 :ןעֶנּופעֶג םיִנ

 ָךיִא ,ןעֶסאַנ עֶטייֵרְּב איִד ןיִא דְנּוא ,קְראַמ םעֶד ןיֵא ,ט
 םֶהיֵא ּבאָה ָּךיִא רעֶּבָא טְכּוזעֶנ םֶהיֵא ּבאָה ְָּךיִא ר על

 ןעֶנּופעֶג ְּךיִמ ןעֶּבאָה טאָטְׁש רעֶד ןיִא םּזרַא
 ְךיִא 4 !טֶּביַל עֶלעֶז עֶנייֵמ םעוֶו ןעֶהעֶזעֶג םעֶד רֶהיֵא טאָה (טְנעֶרְפעֶב אייֵז ּבאָה ָּךיִאְ
 עֶנייַמ םעוֶו ןעֶנּופעֶג םעֶד ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא ,ןעֶגְנאַגעֶנְקעֶזְוַא אייֵז ןּופ עַלעֶקיִטְׁש ַא ראָנ ןיִּב
 זיִּב טְזאָלעֶגְקעוֶוַא טיִנ םֶהיֵא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,טְּפאַהעֶגְנָא טו ּבאָה ָּךיִא ,טְּביִל סא

 ךיא
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 זיוה םעֶד ּוצ טְגְנעֶרְּבעֶנ םֶהיֵא ּבאָה ְָךיִא
 רעֶמאַק איִד ןיִא דְנּוא ,רעֶטּומ עֶנייֵמ ןּופ
 -עֶג ריִמ טיִמ טאָה םאִז איִד ןּופ ןייֵרַא
 ָא ְךייִא רעֶוְׁשעֶּב ְךיִא 2 :ןעֶנאַרְׁש
 איִד אייַּב ,םִיַלָׁשּורְי ןופ רעֶטְּכעֶמ רֶהיֵא
 ןּופ ןעֶדְניִא איִד אייֵּב רעֶדָא ןעֶׁשְריִה
 טיִנ ךייֵא טְלאָז רֶהיֵא זַא ,רָלעֶפ םעֶד
 טיִנ ְּךיֹוא טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶקעוֶוְרעֶד
 טְגְנאַלְרעֶפ איִז זיִּב עֶּביִל איִד ןעֶקעוֶוְפיֹוא
 טְהעֶג םאָוָו עֶגיִזאָד איִד זיִא רעֶו 6 :םִע
 -ָךיֹור איז יֹוזַא רֶּבְדִמ רעֶד ןּופ ףיֹורַא
 דָנּוא ץְרעוֶועֶג שֶּפְּפְמעֶד םאָװ ,ןעֶלייֵז
 ןייֵא ןּופ ּביֹוטְׁש ץְרעוֶועֶג טיִמ ;ְךיֹורייוֵו
 זיִא טעֶּב ןייַז ,העֶז 7 ?רעֶקעֶטאַּפא

 ןופ ןעֶדְלעֶה עַקְראַטְׁש גיִצְכעֶז ,םיהֹמלְׁש
 :םִע ןְלעֶגְניִרְמּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִרֹוּבִנ איד
 אייֵז ,ךְרעֶוְׁש ַא ןעֶטְלאַה עֶלַא אייז 8

 -ָמיִא הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא טְנְרעֶלעֶג ןעֶגעֶז
 ,טְכיִד ןייֵז ףיֹוא דְרעוֶוְׁש ןייַז טאָה רעֶכיִל
 רעֶד 9 :טְכאַנ אייֵּב טְכְראָפ רעֶד ןעֶנעוֶו

 היִּתְַּבְׁשַה :יִתְרֹוה רֶדָח--לֶאְויִמִא תֹּב--לֶא ֹוותאיבֲהָׁש
 דםִא הֶדָׂשַה תוָלְיַאְב וִא תֹואָבְצִּב םֵלָׁשּורְי תֹנְּב םֶּכְתִא
 5 תאז ימ :ץֶפְִּתַׁשדַע הָבֲהַאֲה-תֶא ּוְרְרֹוְִּת-םִאְ ּוריִעָּת
 ּבִמ הָנובְלּו רמ תֶרַמְקִמןֶׁשֶע תֹרְמיִתְּכרֶּבְרַּמַהְדִמ הָלֹע
 7 םיִבָס םיִרִֹּּגםיִׁשֵׁש הֹמלָׁשְּלָׁשֹותָּמִמ הוה :לכֹור תַקְבַא
 8 הֵדָמָחֶלַמ יִרְּמלִמ בֶדָחייֲחֶא םִלְּכ :לֵאָרׂשִי יִרּבומ הָל
 9 ֹול הֶׂשָע ןֹויִרַּפַא :תוֶליּלַּב דַחַּפמ ֹוכָרָי-לַע ֹוּבְרַח ׁשיִא
  וָתָיִפְר ףֶסכ הֶׂשֵע יָדּומִע :ןונָבְלַה יִצְעַמ הֹמלִש ּךֵלֵּמַה
 :םִָׁשורְי תֹנּבִמ הָבָהַא ףּוצָר ֹוכֹות ןֵמנרַא ובּכְרִמ בֶהָ
 וג יהָרְִָּׁש הָרָמִּב הֹמלָׁשְךֶּמִּב ןויצ תֹגּב הָניאְּו הֶנֵאְצ
 ;וָּבִל תַחְמׂש םֹיְבּוֹותָנְתַח םֹיְּב 'מַא ֹוּכ

 ך יה

 א ְךֵתמַצְל רַעַּבִמ םיִנֹי ְּךיניִע הָּפָי נד יִתְִעַר הָפָי נה
 ג רֶרֵעְּכ ְךנִׁש :דעְלִּנ רק ּוָׁשְִנַש םיּועָה רֶרִּכ ְּךֵרֶַׂש
 הרָלְּׁשְו תֹומיִאְתַמ םֶלְּכִׁש הָצָחַרֲהְדמ וָעַש תֹובּוּקַה
 3 חַלַפְּכ הָואָנ דֵרּבְרִמּו ךימֹותְפׂש יִנְׁשַה טיִחְּכ :םֶהָּכ ןיִא
 א יב אָ יוד לַּדְנמְּכ:ךֵתָּמִצָל דַעַּבִמ חק ןֹומִרָה
 ;םיִרּבּנַה יִטְלִׁש לֵּכ ויָקָע יִקְּת ןֹנֶּמַה ףֶלֶא תֶּפְלַתְל
 ה וםִַּׁשוׁשּב טִעֹרָה הי יִמואְּת םיִרְפִ ֵנְׁשּכ ְִירָׁש יש
 5 דווּמַה רהילֶא יִל דלא םִיִלָלצַה ּוסְָוםֹּיַה ַחּופיִש דע
 }יִּתא :דּב ןוא םִֹמּו יִתִעַר הֶּפָיְךָלְּכ :הָנֹובְלַה תעֶבנילֶאְ
 הָנְמֶא ׁשאַרמ ו יִרְאוּ נבל יּתִא הֶּלּכ ןֹוְבּלִמ
 ;םיִרְמִנ יִרְרַהמ תֹויָרֲא תֹנֹעְּמִמ ןֹומְרָחְו יִנָׁש ׁשאַרמ
  ןַײמ יד ּובטרהַמ ִֶּכיֵתֹחֲא ירד ּפייהמ :ךיָנֹרוַצִמ 5 נע רֶחַאְּב ךוניעמ רַחאְּב ינְבַּבל הִֶּּכ ִתֹחֶא ְִָבַּל
 וג הל ךִיתותְפׂש הָנְטת תֶפָנ:םיִמָׂשְּב-לְּמ ּךיגְמְׁש יָד
 :ןֶנִבָל חיִרּכ ְּךיַתֹמלׁש חיִרְו ּךנֹושְל תַחַּת םֶלֶחְו ׁשֵכִּד

 -ֵנאָרְט ַא טְכאַמעֶג ְּךיִז טאָה הֹמֹּלִׁש ְּךֶלֶמ
 ץְלאַה םעֶד ןּופ (טעֶּב ַא רעֶדָא) לּוטְׁש
 ןּופְרעֶד ןעֶלייֵז איֵד 10 :ןֹונָבְל םיֹוא
 איד ,רעֶּבְליִז םיֹוא טְכאַמעֶג רֶע טאָה
 זיִא עֶטְסְניִנעוֶועֶניִא םאֶד ,רּוּפְרּוּפ ןּופ םעֶועֶג םאֶד ,דְלאָב םיֹוא ןעֶטייֵז עַטְׁשְרעֶטְנּוא
 טֶהעֶנ 11 :םִיַלָׁשּורְי ןּופ רעֶטְכעֶט איֵד ןּופ טְפאַׁשְּביִל ְּךֶרּוד טְרעֶטְסאַלְפעֶנ ןעֶזעוֶועֶג
 טיִמ ןיֹורְק איד טיִמ ,המֹּלִש גיִנעֶק םעֶד טְהעֶז דְנּוא ,ןֹויִצ ןּופ רעֶטְכעֶמ רֶהיֵא א ,םיֹורַא
 ןיִא דְנּוא .הָנּותַח עֶנייֵז ןּופ גאָט םעֶד ןיִא טְנעֶרְקעֶג םֶהיֵא טאָה רעֶטּומ עֶנייֵז עֶכְלעוֶו
 :ץְראַה ןייַז ןּופ דייֵרְּפ איִד ןּופ גאָט םעֶד

 ד לעטיפאק
 -יַא ןעֶניֹוא-ןעֶּביֹוט טְסאָה אּוד ,ןְהעֶׁש טְזיִּב אּוד ,העֶז !עֶּטְּביִלעֶג עֶנייֵמ ןְהעֶׁש טְזיִּב אוד ,העְז 1
 ןּופ ןָא ןעֶמּוק םאוו ןעֶגיִצ ןופ עֶדאַטְּסַאאיװ יֹוזַא ןעֶנעֶז רָאָה עֶנייֵד ,ןעֶקאָל עֶנייֵד ןּופ ביִנעוֶועֶג
 ןעֶמּוק סאו ףאָש עֶנעֶריֹוׁשעֶנְפָא עֶדאַטְס ַא איװיֹוזַא ןעֶנעֶז ןייֵצ עֶנייד 2 :רָעָלִנ גְראַּב םעֶד
 -ְךעֶפ עֶנייֵק זיִא םִע דְנּוא ,עֶגְניִליוִוְצ טְניוִועֶג םעֶכיִלְטיִא סאו ,ןעֶׁשאוַו םעֶד ןּופ ףיֹורַא
 עֶנייֵד דְנּוא םעֶדאָפ רעֶטיֹור ַא איז יֹוזַא ןעֶנעֶז ןעֶּפיִל עֶנייֵד 8 :אייֵז ןיִא טיִנ בָנּופְראַוַו
 ןּופ גיִנעוֶועֶניִא םיֹורְגֶליִמ רעֶּבְלאַה ַא איו יֹוזַא זיִא ףייֵלְׁש ןייַד .ְּךיִלְּביִל ןעֶנעֶז רעֶטְרעוֶו
 טְיֹוּבעֶגְפיֹוא יִא סאו ,דֵוָד ןּופ םעֶרּוט רעֶד איוז יֹוזַא זיִא זְלאַה ןייד 4 :ןעֶקאָל עֶנייַד
 ןעֶדְליִש עֶלַא ,ןעֶרְליִׁש ןּופ רעֶדְנעֶזיֹוט דְנּוא דְרעוֶוְׁש איִד ןעֶנְנעֶהּוצְפיֹוא ףיֹוראַד יִדְּכ
 םאו ןעֶׁשְריִה עֶבְנּוי אייוִוְצ איוו יֹוזַא ןעֶנעֶז ןעֶטְסיִרְּב אייוַוְצ עֶנייִד 2 :םיִרֹוּבִנ איִד ןּופ
 ,לֶהיֵק טְרעֶו גאָט רעֶד זיִּב 6 :ןעֶזיֹור איד ןעְׁשיווְצ ְךיִז ןעֶׁשאַּפ סאו ,עֶגְניִליוִוְצ ןעֶנעֶז
 ּוצ דנּוא ,רֹומ גְראַּב םעֶד ּוצ ןְהעֶגְניִהַא לעֶז ְּךיִא ,ןעֶּפאָלְרעֶפ ןעֶנעֶז ןעֶטאָׁש איִד דְנּוא
 זיִא םֶע דְנּוא ןעֶטְּביִלעֶג עֶנייֵמ ןְהעֶׁש ץְנאַג טְזיִּב אּוד 7 :(ךיורייזו) הָנֹובְל ןּופ ְּךייֵה רעֶד

 ,ןֹונָּבִל ןּופ ריִמ טיִמ םּוק .הֶלַּכ עֶנייֵמ ןֹונָבְל ןּופ ריִמ טיִמ (םּוק) 8 :ריִד ןיִא רעֶלְהעֶּפ ןייֵק
 ,ןֹומְרָח דְנּוא ריִנְׁש ןּופ ץיִּפְש רעֶד ןּופ .הָנָמַא ןּופ ץיִּפְש רעֶד ןּופ ןעֶקּוקְּפּורַא טְסעוֶו אּוד

 טְסאָה אּוד 9 :םֶטְרעֶּמְמעֶל איד ןּופ גְרעֶּב איִד ןּופ ,ןעֶּבייֵל איד ןּופ ןעֶגְנּוניֹואוו איִד ןּופ
 ןּופ םעֶנייֵא טיִמ טְצְראַהעֶג טְסאָה אּוד ,הָלֵּכ עֶנייֵמ ,רעֶטְסעוֶוְׁש עֶנייֵמ ,טְצְראַהעֶג ְּךיִמ
 עֶנייֵמ ,עֶּביִל עֶּנייֵד זיִא ןְהעֶׁש איו א 10 :זְלאַה ןייֵד ןּופ טעֶק ַא טימ ,ןעֶגיֹוא עֶנייֵד
 ןּופ ַחיִר רעֶד דְנּוא ! ןייוֵו איז עֶּביִל עֶנייֵד זיִא רעֶסעֶּב ליִפ איוז א !הָלַּכ עֶנייֵמ ,רעֶטְסעוֶוְש

 ןעֶפיִרְט הֶלֵּב עֶנייֵמ ןעֶּפיִל עֶנייֵד 11 :םיִמָׂשְּב עֶלַא איז רֶהעֶמ ןעֶלְהִע עֶטּוג עֶנייֵד
 עֶנייֵד ןּופ ַחיִר רעֶד דִנּוא גנּוצ עֶנייַד רעֶטְנּוא ןעֶנעֶז ְּךְליִמ דְנּוא גיִנאָה ,טייֵקְסיִז

 ויִא ןעֶטְראָג ּרעֶנעֶמאַלְׁשְרעֶּפ ַא 12 :ןֹונָבְל ןּופ ַחיֵר רעֶד איו יֹוזַא זיִא רעֶדייֵלְק
 עניימ
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 ה ד םירישה ריש

 ַא  הָלַּכ עֶנייֵמ ,רעֶטְסעֶוְׁש עֶנייֵמ לֹותְלְׁש !םָתָח ןיעמ ליִשָנ ו לָנ הָּלַכ יִתֹחֲא ליִשָנ ו ג 4

 דר ;םיִדְרנדמִע םיִרָפְּכ םיִרָצמ יִרְּפ סֶע םיִנֹומְר םֶּדְרַפ 14
 םֶכ תֹולְהאַו רמ הָנובְל יע סע ןֹמְנקְו הָנָק םֹכְרַכְו

 םִֹלְו םִיַח םִיַמ רַאְּב םיִננ ןיעִמ :םיִמׂשְב יָשאְלְכ ומ
 ימָׂשב יז נג יִחיָפָה ןְמיֵתיִאֹוִּו ןֹופְצ יִריֵע !ןֶגְבְלְדִמ
 !ויְדְנמ יִרְּפ לֵכאֹו ֹונְל ידוד אָכָי

 ה ה
 ִתְלַמא יטב ירֹומ יִחיִרָא הֶלֵכ ָתֹחֶא יִננל יִתאָב *

 וְתְׁש םיִעֵר ּולְכִא יֵבְלֲחִַע יִנֵ יִתיִָׁש יִׁשְבַּדִע יִרְעַי
 קָֿפוד יִרֹּד | לק רע יִּבֹלְ הָׁשְי ינֲא !םיִדֹוד ּוְרְכַׁשְו 2

 !סעדאלְמע שאר ִמָּמֵתיִתָנויֵתְְעַר יֵתֹחֲא יִליִחְִּפ
 הְִֵָּׁלֶאהָכָביֵאיְִנּתְכ"תֶאיּתְטִׂשּפ הלל יסיְִריִת וק

 ךמ ֹודָי חַלֶׁש ידוה :םֵפְֶַא הֶכָכיֵא יִלְנַרדתִא ִּתְצִחְר 4
 יו יֵדורל ַחָתְפִל יִנֲא יִּתְמַה דלָע מָה יִעֵמּו רֹורַה ה
 ִתְחַתְמ :ליִענַּמַה תֹוִפַּכ לע רֶבֹרומ יִתֹעְבְצֶאְו רֹומפְמִנ 5

 דִּתְשִּקִב ֹורְַּרְב הָאְצִי ִׁשְפַ רֵבָ קמח יִדודְ יֵדֹורְל יֲִא
 םיִרְמְׂשַה יִנֲאָצִמ :יִננֶצ אלו ויָתאָרְק ּוהיִתאָצִמ אָלְו 7

 ילְעמ .ידידדחחֶא יִאְשָנ יִנְעְצְפ יִנוְּכַה ריִעָּב םיִבְבְּפַּה
 "בא שי תֹונְּב םֶכְתֶא יש ;תֹומֹחַה יֵרְמִׂש 8
 "הַמ ;יִנָא ה הַא תַלּהְׁש ול ּודְי גַּתהַמ יֵדֹוד-תֶא ֹואְצְמִּת 9

 הרָכָכָׂש דולְמ ְךָדֹוּד-הַמ םיִׁשְנַּב הָפָיַה דֹוּדִמ ךַדֹוד
 םֶתַּכוָשאֹר הָבָבְרִמ לוגיִד םודָא) חַצ יִדֹּד :ּונָמְעַּבְׁשִה ן;
 "לַ םיִנְֹּכ ויָניֵע ;בֶרשּכ תֹורֹדׁש םיִלֵּת לֵּת לֶתִ יק וַפ 2

 ְזֶחְל :תאַלַמלַע תוִבָׁשְי בֶלֶחֶכ תֹוצֲחְר םִמ יִקִּפֲא
 יִנֵׁשוׁש ֹווָתֹותְפִׂש םָחָקְרמ הומ םֶׂשֹּבַה תנורעכ

 ׁשיִׁשְרַּתַּב םאלְמִמ בר ליִלְג ויְדָי
 ׁשֵש יֵדיִמִע ויקיש

 ,ר-י רומ תיפטנ 14
 ג == ,

 :םיִרָּפַס תַּפְלֶעְמ ןֵׁש תֶׁשֵע = יט

 ריִּתָמְתַחְרעֶפ ַא ,לאַוְק רעֶגעֶמאַלְׁשְרעֶפ
 ןעֶנעֶז ןעֶצְנאַלְפ עֶנייד 13 :ןעֶנּורְּב-לאוַוְק
 -יֹורְנְליִמ טיִמ ןעֶטְראָג-טְסּול ַא איז יֹוזַא
 דְנּוא רעֶּפְנאַק טיִמ ,תֹוריִּפ עֶסיִז טיִמ ,ןעֶמ
 דנּוא ץְריִועֶג עֶרייֵט 14 :ץְריִועֶג טיִמ
 טיִמ ,דְנּורעֶמיִצ דְנּוא םּומְלאֵק ןְרעֶפאַז
 דְנּוא רֹומ ;ְךיֹורייוַו ןּופ רעֶמייֵּב אייֵלְרעֶלַא
 עֶרייֵט אייֵלְרעֶלַא טיִמ דְנּוא ,ןְעאֶלַא
 ,לאוְק-ןעֶטְראָנ ַא טְזיִּב אּוד) 12 :םיִמָׂשְּב
 -יר סאו ,רעֶסאַוַו גיִדעֶּבעֶל ןּופ ןעֶנּורְּב ַא
 ָּךיִד קעוֶוְרעֶד 16 :ןֹונָבְל םעֶד ןּופ ןעֶנ
 ,דניוו-םֹורְד אּוד םּוק דְנּוא ,דְניִוו-ןֹופָצ אּוד

 עֶנייֵז יֵדְּכ ,ןעֶטְראָג ןייֵמ רעֶּביִא זאָלְּב דְנּוא
 יִּביִלעֶג ןייֵמ זאָל ,ןעֶניר ןעֶלאָז ןעֶצְריוִועֶג
 רֶע זאָל דְנּוא ,ןעֶטְראָנ ןייז ּוצ ןעֶמּוק רעֶט
 ;תֹוריִּפ עֶסיִזע עֶרייֵמ עֶנייֵז ןּופ ןעֶסֶע

 ה לעטיפאק

 ןעֶטְראָנ ןייֵמ ּוצ ןעֶמּוקעֶגְנייֵרַא ןיִּב ָּךיִא 1
 ּבאָה ְךיִא הָלַּכ עֶנייֵמ ,רעֶטְסעוֶוְׁש עֶנייֵמ
 ,ץֶריוִועֶג ןייֵמ טיִמ ,רֹומ ןייֵמ טְקיִלְפעֶגְּפָא
 טיִמ גיִנאָה םעֶנייֵר ןייֵמ ןעֶסעֶגעֶג ּבאָה ְּךיִא
 ןעֶקְנּורְמעֶנ ּבאָה ְּךיִא ,גיִנאָה ןעֶדְליוִז ןייֵמ
 דְנּוא טְסֶע ;ְּךְליִמ עֶנייֵמ טיִמ ןייוו ןייֵמ

 -ְביִל איד ןעֶנעוֶו ןּופ ןעֶקְנּורְטעֶּב טְרעוֶו דְנּוא טְקְניִרְט ,אֹוי ,עֶדְנייַרְפ עֶּביִל עֶנייֵמ ,טקְניִרׁש
 ןייֵמ ןּופ לֹוק סאָד זיִא סֶע ,טְכאוַועֶג טאָה ץְראַה ןייֵמ רעֶּבָא ףאָלְׁש ָּךיִא 2 :טפאַש
 עֶנייֵמ ,עֶטְּביִלעֶג עֶנייֵמ ,רעֶטְסעוֶוְׁש עֶנייֵמ ,ףיֹוא ריִמ ְּךאַמ ,ןָא טְּפאַלְק רֶע ע ךעֶשְביִלעֶג

 5 ,ביוט +יזי יי רייז איד טיִמ ןעֶקאָל עֶנייִמ דְנּוא ,איֹוט טיִמ טְליִפעֶגְנָא זיִא פאק ןייַמ ןיִראָו ,עֶצְנאַג עֶכ
 'ז*" רעֶד ן ונפ ןעֶּפאָרְט

 רעֶדיוז ְךיִמ ְּךיִא לאָז איז ,דיילק ןייֵמ ןעֶניֹוצעֶנְסיֹוא ּבאָה ְָךיִא 2 ,,-- ַנ
 ?ןעֶּטְכיִרְנייַא רעֶדיוִו אייֵז ָּךיִא לאָז איז ,סיִפ עֶנייֵמ ןעֶׁשאַועֶנ ּבאָה ְּךיִא !ןעֶדייֵלְקְנָא
 עֶנייֵמ דְנּוא ,רעֶטְסְנעֶפ םעֶד ְָּךְרּוד דְנאַה עֶנייַז טְקעֶרְטְׁשעֶנְסיֹוא טאָה רעֶטְּביִלעֶג ןייֵמ 4
 -םיֹוא ןעֶטְּביִלעֶג ןייֵמ ּוצ ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ןיִּב ְּךיִא 2 :ריִמ ןיִא טְמּורְּבעֶנ ןעֶּבאָה םְרעֶדעֶנ
 עֶסיִז טיִמ רעֶגְניִפ עֶנייֵמ דְנּוא ,רֹומ טיִמ טְפיִרְטעֶג ןעֶּבאָה דְנעֶה עֶנייֵמ דנּוא ,ןעֶכאַמּוצ
 ;סאָּלְׁש םעֶד ןּופ ןעֶטייַז איד ףיֹוא ןעֶצְרעֶועֶנ עֶקאַמְׁשעֶנ

 ךעֶטְּביִלעֶנ ןייֵמ ּוצ -ְנאַגעֶג אייֵּבְרעֶפ זיִא דְנּוא ןעֶניֹוצְרעֶפ ְּךיִז טאָה רעֶטְּביִלעֶג ןייֵמ רעֶּב
 טְכאַמעֶגְפיֹוא ּבאָה ְךיִא 6

 רעֶּבָא טְכּוזעֶג םֶהיֵא ּבאָה ְּךיִא ,טעֶרעֶנ טאָה רֶע ןעֶו ןעֶנְנאַגעֶנְסיֹוא זיִא הָמָׁשְנ עֶנייֵמ ןעֶב
 :טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טיִנ ריִמ טאָה רֶע רעֶּבָא ןעֶפּורעֶג םֶהיֵא ּבאָה ְּךיִא ,ןעֶנּופעֶנ טיִנ םֶהיֵא ּבאָה ָךיִא
 ןעֶּבאָה אייֵז ,טאָטְׁש איִד יא ןֶעּוהְמ סאוָ םיִרמֹׁש איד ןעֶנּופעֶג ְּךיִמ ןעֶּבאָה םִע 7
 ,ויִד ןעֶבאָלְׁשעֶב ָךיִמ

 וִד רֶהיֵא ּביֹונ םִיַלָׁשֹּנרְי ןּופ רעֶטְכעֶמ

 ןעֶּבאָה ןְרֶעיֹומ איד ןעֶטיִה סאָו איד ,טעֶדְנּואוָוְרעֶפ ְּךיִמ ןעֶּבאָה
 ;ריִמ ןּופ (רֶעייֵלְׁש ןייַמ) גְנּוריִצ עֶנייֵמ ןעֶמּונעֶנְקעֶחַא

 םֶהיִא טְלאָז רֶהיֵא זַא ןעֶטְּביִלעֶג ן ןיימ ןעֶניִפעֶג ט
 רֶהיֵא ָא ;ךייַא רעוֶוְׁשעֶּב ָּךיִא 8

 איו רֶהעֶמ רעֶטְּביִלעֶג ןייַד ןעֶד זיִאסאָופ :טְּפאַשְּביל רעֶד ןעֶנעֶו קְנאַרְק ןיִּב יד ַא ןעֶנאָז
 -ִּביִלעֶנ ןייד ןעֶד זיִא סאָו  רעֶּבייוַו איִד רעֶטְנּוא עֶנְהעֶׁש אּוד ָא ,רעֶטְּביִלעֶנ רעֶרעֶדְנַא ןייַא
  ןעֶרעֶוְׁשעֶּב יֹוזַא םְנּוא טְסּוהְט אּוד סאָד רעֶטְּביִלעֶג רעֶרעֶדְנַא ןייֵא איז רֶהעֶמ רעֶט
 -ָנעֶזיֹוט-ןְהעֶצ ןּופ רעֶטְסעֶטְרַהעֶנעֶּב רעֶד ,טיֹור דְנּוא סייוו ראָלְק זיִא רעֶטְּביִלעֶג ןייֵמ 0
 נייַפ סאָד איז יֹוזַא זיִא ּפאק ןייַז11 :עַד
 נייֵז 19 :ןעֶּבאָר . איז יֹוזַא
 ָב ,ןעֶבייֵמ
 יֵמְׂשִּב טעֶּב ַא איזיֹוזַצןעֶנעֶז ןעֶק
 ָב םיִז ןעֶפיִרְט סאָוְועֶמּולְּב

 ץֶראְַׁש דְנּוא קיִד ןעֶנעֶז ןעֶקאָל עֶנייַז ,דְלאָנ עֶטְס
 -רעֶמאוַו איד אייַּב ,ןעֶניֹוא-ְןעֶּביֹוט איז יֹוזַא ןעֶנעֶז ןעֶגיֹוא

 ;ןעֶלעֶבּוי עֶטְסאַפעֶנְנייַא איִזיֹוזַא ןעֶציִז דְנּואָּדִליִמ ןיִא ןעַׁשאַו
 איזזיֹוזַא ןעֶנעֶז ןעֶּפיִל עֶנייַז ,ןעֶמּולִּב עֶסיִז ןּופ ןעֶמְרּוט ,ם

 -ָנייֵא ןעֶנְניִרעֶנעֶדְלאָנ אי ןעֶנעֶז דְנעֶה עֶנייַז 14 :רֹומְןעֶקאַמְׁש

 -אַּב-ןיֵק עֶנייַז 5

 -ָנייֵא ןייַּב-דְנאַפְלֶע איז יֹוזַא ןעֶנעֶז םֶרעֶדעֶנ עֶנייַז ,(שיִשְרַּתנ 1 עֶרייֵטטיִמטְסאַפעֶ

 ןייֵטְׁש-ראָמְראַמ ןּופְןעֶלייֵז איִיֹוזַא ןעֶנעֶז לעֶקְנעֶׁש עֶנייַז 5 :רעֶנייֵטְׁש-ריִּפַס טיִמטְסאַפעֶנ
 טעדנורנענ



 ריש
 ,דְלאָג ןייֵר ןּופ ןעֶלעוֶוְׁש ףיֹוא טעֶדְנּורְגעֶג
 רעֶד איִװ יֹוזַא זיִא טְלאַטְׁשעֶג עֶנייֵז
 -ןעֶנעֶט איד איוו טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא ,ןֹונָבְל
 ןעֶצְנאַג םיִא זיִא ןעֶמיֹוג ןייַז 16 :רעֶמייֵּב
 רעֶד --- גיִטְסּולְנ ןעֶצְנאַג םיִא דְנּוא ,םיִז
 רעֶד דְנּוא ,רעֶטְּביִלעֶג ןייֵמ זיִא רעֶניִזאָד

 רעֶטְכעֶמ רהיֵא ָא ,דְנייַרְפ ןייֵמ זיִא רעֶגיִזאָד
 :םִיַּלְׁשּורְי ןּופ

 ! לעטיפאק
 ןעֶגְנאַגעֶגְניִהַא רעֶטְּביִלעֶג ןייר זיִא ּואוְוַאנ
 ּואוְוַא ? רעֶּבייוִז איִד רעֶטְנּוא עֶנְהעֶׁש אוד ָא

 ?טְרְהעֶקעֶגְניִהַא רעֶטְּביִלעֶג ןייֵד ְּךיִז טאָה
 :ןעֶבוז ריִד טיִמ םֶהיֵא ןעֶלעוֶו ריִמ
 ּוצ ןעֶגְנאַנעֶגְפּורַא זיִא רעֶטְּביִלעֶג ןייֵמ 2

 םיִמְׂשְּב ןּופ ןעֶטייֵּב איד ּוצ ,ןעֶטְראָג ןייַז
 ּוצ דְנּוא ,ןעֶטְרעֶג איִד ןיִא ןעֶדייוֵו ּוצ ְךיִז
 ןייֵמ ּוצ רעֶהעֶג ְךיִא 8 :ןעֶזיֹור ןעֶקיִלְפ
 טְרעֶהעֶג רעֶטְּביִלעֶג ןיימ דְנּוא ןעֶטְּביִלעֶג
 :ןעֶזיֹור איִד ןעֶׁשיוִװְצ טעֶדייוֵו רֶע ,ריִמ ּוצ

 יֹוזַא ,עֶטְּביִלעֶג עֶנייֵמ ָא ןְהעֶׁש טְזיִּב אוד 4
 םִיַלָׁשּורְי איז ןְהעֶׁש יֹוזַא ,הָצְרִת איוז
 -העֶפ טיִמ תֹולָיַח איו יֹוזַא ְּךיִלְרעֶשְּכְראָּפ

 160 ו ו"ה םירשה

 :יְִרֲאַּכ רוהְב ןונָבְלַּכ ּוהֵאְרמ וָפייְַדַא-לַע םיִדָּפִמ
 15 תֹוּב יִעֵר הָח יֵדֹוד הָז םיּדַמַחְמ וּקָכְו םֹּּתְמַמ ֹוּכִח
 :םָלָׁשּורְי

 : ו
 א וּנֵׁשקִבִנּו ךדוד הָנְּפ הָָא םיִׁשָנַּב הפֶיַה דוד לָה הנִא
 2 יִננַּב הֹועְרל םֶׂשְּבַה תֹנּורֲעַל ֹוּננְל דֶרָי יֵדֹוּד :דֶּמִע
 פ :םִּנַששַב הערְה יל יֵדֹודְו ידודָל יִנֲא :םִִנשּוׁש טְקִלְלְ
 4 :תֶמנְּנּכ היא םָלָשוריִּכהָואָנ הֶצְרְַּ ִתְְעַ ְּתַא הפָ
 ה םעָה רֶרעְּכ ךרעׂש יִנְיִחְרִה םֶתָׁש ידך ִּבמִה
 5 ךמ יִקָעִׁש םיִלֵחְרָה רֶרעְּכ ְךֶנׁש :דֶעְלְנַה-ןמ ּוׁשֵלָּׁש
 ז חַלַפְּכ :םֶהֶּב ןיִא הָלְּכׁשְו תֹומיִאְּתַמ םֶּלְכֶׁש הָצְחַרָה
 8 םִנֹמׁשּו תוכָלְמ הָּמִהיִׁשִׁ :ךִֶָּצְל דעַּבמְךתֶקרֹּמִרָה
  יִתָּמַ יֵתְני איִה תֶקַא :רּפֶפִמ ןיא תֹומְלעַו םיִׁשנליִּפ
 רעב ָהָאָר ּהָּתְרַלְיְל אה הָרָּב ּהּמִאְל איִה תֶחַא
 י הָפְָׁשִּנה תא/-ימ :ָהלְלֲהְיַוםיִׁשְליִּו תָכָלְמ ָהּורְׁשַַו
 :זרֹולָנְּנַּכ הָּמיא הֶּמַחַּכ הָרָּב הָּנבְלַכ הָפָי רַחָׁש"ֹומְּכ
 גנ הָחְרפֲה תֹואְרל לַחְּנִהיִּבאְּב תֹארל יּתְרַרְי נָא תננילָא
 נפ תֹובְּכְרַמ יִנְתַמׂש יִׁשפִניּתְעְַו אָל :םִִֹמִָה צג ןְפֶנַה
 :םיִדָניִּמַע

 ן :
 א חק ְֶּביִַנויִביׁש יִבִׁש תיִּמלשַה יבוׁש יִביֵש
 3 טביֶעּּכ ְךימָעְּפיפָייהַמ :םִינֲחַמַה תֹלֹחְמִּכ תּמַלשַּ
 :ןָמָא יִדְי הׂשֲעמ םיִאָלֲח ומִּכ ְּךיכרְ ִקְּמַח ביִדָניִתַּב
 5 םימח תַמְרֲע מב :ּמַה רַּמְחַילַא רַהּסה ןנא ְּרְרֶׁש
 4 :הָיִבְצ יִמָאַת םיִרָפִעינְִּכ ְּךירָׂש יש :םִִנֵשׁשַּב הָנוש
 ה דת רַעׁש"לַעןוֿבְשֶחְבתָֹכָרּב ךינִ ןְשה לְִֵּמְּכְראוצ

 * ךשאֹר ּקשַָד נפ הפֹוצ ןְִֹלַה לַלנמּכ ךּפַא םבל7  ןופ ןעֶניֹוא עֶגייֵד קעוֶוַא רֶהעָק 8 : רעֶנ
 ןעֶניִצ עֶדאַטְס ַא איו יֹוזַא ןעֶנעֶז רָאָה עֶנייֵד ;ְךיִמ ןעֶגיִטְלעוֶוְרעֶּביִא אייֵז ןיִראָָו ,ריִמ
 עֶדאַטְס ַא איו יֹוזַא ןעֶנעֶז ןייֵצ עֶנייֵד 6 :דָעְלִנ :ְראַּב םעֶד ןּופ ּפּורַא ןְרעֶדיִנ סאו
 טְניוועֶג םעֶכיֵלְטיִא םאָו ,ןעֶׁשאוַו םעֶד ןּופ ףיֹורַא ןעֶמּוק םאָו ףאָׁש עֶנעֶריֹושעֶגְּפָא
 ֹוזַא זיִא ףייֵלְׁש עֶנייִד 7 :אייֵז ןיִא טיִנ גְנּוּפְראַוְרעֶפ עֶנייֵק זיִא םִע דִנּוא ,עֶגְניִליוִוְצ
 ביִצְכעֶז ןעֶנעֶז אייֵז 8 :ןעֶקאָל עֶנייַד ןּופ גיִנעוֶועֶניִא ןּופ םיֹורְנְליִמ רעֶּבְלאַה ַא איז
 זיִא עֶנייֵא רעֶּבָא 9 :לאָצ א ןֶהָא ןֶעיֹורְפְנְנּי דְנּוא ,רעֶּבייוַו-םְּבעֶק גיִצְכַא דְנּוא ,תֹובָלִמ
 זיִא איִז ,רעֶטּומ עֶרְהיִא ןּופ עֶגיִצְנייֵא איִד זיִא איִז ,עֶטְקעֶלְפעֶּבְמּוא עֶנייַמ ,ּביֹוט עֶנייֵמ
 איֵז ןעֶּבאָה רעֶמְכעֶמ איִד ,ןעֶריֹוּבעֶג איִז טאָה םאו איִד ןּופ עֶטְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא איד
 ןעֶּבאָה רעֶּבייוֵו-סֶּבעֶק איִד דְנּוא תֹוכָלְמ איד ,טְשְנעֶּבעֶג איִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג
 יוזַא ,ןעֶנְראָמ רעֶד איו יֹוזַא םיֹורַא טְקּוק םאָו עֶגיִזאָד איִד זיִא רעוֶו 0 :טְּביֹולעֶג איִז
 תֹוליָיַח איִד איו יֹוזַא ְּךיִלְרעֶטְכְראַפ ,ןּוז איִד איו ראָלְק יֹוזַא ,הָנָבְל איִד איו ןְהעֶׁש
 תֹוריֵּפ איִד ןעֶהעֶז ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְפּורַא ְּךיִא ןיִּב ןעֶטְראָנ-םּונ םעֶד ּוצ 11 ?רעֶנְהעֶּפ טיִמ
 איד ּביֹוא רעֶדָא ,טֶהיֵלְּבעֶג טאָה קאָטְׁשְנייוַו רעֶד ּביֹוא ןעֶהעֶז ּוצ דְנּוא ,לאָהְט םעֶד ןּופ
 עֶלעֶז עֶנייֵמ ְּךיִמ טאָה טְסּואוְועֶג םִע ּבאָה ְךיִא רעֶדייֵא 12 :ןעֶהיִלְּב ןעֶמיֹורְגְליִמ
 ; ביִדָנייִמַע ןּופ ןעֶנעוֶוְמייֵר איד איו יֹוזַא טְכאַמעֶג

 ז לעטיפאק
 ריִמ יֵדְּכ ,קיִרּוצ רֶהעֵק ,קיִרּוצ רֶהעֵק ! תימָלוש אּוד ָא ,קירוצ רֶהעֶק ,קיִרּוצ רֶהעָק 1
 יּוזַא זיִא איִד ? תיִמָלּוׁש רעֶד ןיִא ןעֶד רֶהיֵא טְהעֶז סאו ! ןעֶקּוקְנָא ןעֶנעֶק ְךיִד ןעֶלאָז
 רעֶטְכאָט אּוד ָא .ְּךיִׁש איד ןיִא טיִרְׁש עֶנייֵד ןעֶנעֶז ןְהעֶׁש איװ 2 : תֹוליֶיַח אייוַוְצ איז
 איד ,ןעֶלעֶבּוי עֶרייֵט איו יֹוזַא ןעֶנעֶז ןעֶטְכיִד עֶנייֵד ןּופ גָנּוגעוֶועֶּב איִד ! ץְניִרְּפ ַא ןּופ
 ,רעֶבעֶּב רעֶניִדְכעֶלייֵק ַא איו יֹוזַא זיִא לעֶּפאָנ ןייֵד 3 ; רעֶלְטְסְניִק ַא ןּופ טייֵּבְרַא דְנאַה
 ןעֶפיֹוה ַא איז יֹוזַא זיִא ְּךיֹוּב ןייד ,ןייוו ןעֶטְשיִמעֶג ןייק לאָמְנייֵק םֶהיֵא טְלְהעֶפ סאוָו
 אייווְצ איו יֹוזַא ןעֶנעֶז ןעֶטְסיִרְּב אייווְצ עֶנייֵד 4 : ןעֶזיֹור טיִמ טְמיֹוצעֶגְמּורַא ,ץייזז
 דְנאַפעֶלֶע ןּופ םעֶראָט ַא אי יֹוזַא זיִא זְלאַה ןייד 9 :עֶנְניִליוִוְצ ןעֶנעֶז םאוָו ןעֶׁשְריִה עֶנְנּוי
 ;םיּבַר תַּב ןּופ רֶעיֹוט םעֶד אייֵּב ןֹוּבִׁשִח ןיִא ןעֶכייֵט איד אי יֹוזַא ןעֶנעֶז ןעֶגיֹוא עֶנייד ; ןייֵּב
 ּפאק ןייד 6 :קֶׂשמַד ןייק ןיִהַא טקּוק סא ,ןֹונָּבְל ןּופ םעֶראָט רעֶד איוִו יֹוזַא זיִא זאָנ עֶנייַד

 זיא
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 !םיִָהְרב רפֶא דלמ ֵמנראַפִׁשאֹר תֶלד למִרַַּּכ ךילָע ,
 ןֵתָמֹוק תאָו :םִָננעַהַּב הָהֲהא ְתְמַכָניהַמּו תפָיהַמ
 יָמָתְב הלא יִּתְרַמָא :תֹלֹּכְׁשַאְל ךִיִדָׁשְו רֶמֶתְל הָתְמִד 9
 ַחיִרְ ןּפָנה תֹוְכְׁשֶאְּכ ְךירָש אָליִהְיו וָנְנסְּב א
 םיִרָׁשימִל ִדֹדְל דֶלֹוה בֹמַ ןִיִּכ ְךכחְו :םיִחַּּפַּכ מ

 ידודהַכָל :וְתָקׁשְּתִי יֵלָעְו ירודְל יא ;םיִנֵשְייִתְפִׂש = 4
 הֶאְרִנ םישָרְכִל לֶמיכְשִנ :םיִדפְּכַב הִָלְ הֶדָׂשַה אֵצֵנ 2

 ןֵּתֶא םָׁש םיִנוּמִרָה ּוצָנַה רֵרְמְּמַה חַּתִפ ןמָּנַה הָחְרָּפ "מא
 םיִדְנְמילְּכ וניסְתְפילַע ַחיִדיּונְתִנםיִאָדּּדַה ;ְךל יֵדויז-תֶא 4

 :דֶליִּתְנַפְצ יִדוד םינָשי- םיִׁשָדִח
 ח ח

 קְׁשִא ץוחב ָּךַאְצְמַא ִמַא יֵדְׁש קנז יל חָאְּכ דנתִי יֵמ *
 ִנדְמִלְּת יִמִא תיכ-לֶא ְךֶאיִבֲא ְנָהְנָא ;יל יע

 יִׁשאֵר תַחַּת ֹולאֹמְׂש :ינמר סיִסֲעַמ חַקרָה ןַײמ ְְָׁשַא 3
 !ודיָעֶּתהַמ םַלָׁשּורְי תָֹנְּב םָכְתֶא ִתעבְׁשִה קּבחְּתוניִמיִו 4
 הָלֹע תאֹז יִמ :ץֶפחֶֶׁש דֶע הָָהאהיתֶא וְרְרְעְת-הַמּו ה

 יתר הּפַּתַה תֶחַּת הָרֹּד-לַע תֶקֶּפַרְתִמ רֶכְדִּמַהְדִמ
 םֶתֹוחַכ יִלמיִׂש : ךתְדְלִי לְּבִח הָמָׁש דמֶא ָּךְחָלְּבֹח הָמָׁש 6

 הָׁשְק הָּבֲתַא תוֶּמַכ הָזעיִּב ורחל םֶתֹוחַּכ יִדְּבִלילַע
 םיִבַר םִיָמ :הָיְתָכָהְלׁש ׁשֵא ימְׁשרָה ָהיִפְׁשִר הָאנ לֹאָשִכ ז

 "א ָהופְמְׁשִי אלו תורה הָבֲתַאָה-תֶא תיִבַכְל ולְכִו ' אֵל
 תֹוָחָא ;ל וחְבָי זוִּב הָכָתָאָּכ ֹותיֵּב ןיהילְביתֶא ׁשיא ןֵתִי 8

 טוב ינתוחֲאל .םָׂשעַהמ הַל ןַא םִיַדָׁשְו הָוטְק ּונָל
 ףֶסֶּכ תַרֵט הֵלָצ הָנְבִנ איל הָמוהדמַא :הָּב-רַּבְדִיׁש 9

 יִָׁשְו הָמֹוח יָנֲא !זָרָא ַחִל יָלְ רוצָנ איִה תֶלָדיסֲאְ
 הֵדָיָה םֶרָּכ ;םִֹלָׁש תֶאְצומְכ יָניעְב יִתָיָה זָא תֹולְּרעמַּכ גג

 אָ שיִא םיָרְְל םרָמַה-תֶא ןָָנ מָה לעֶכּמ הֿמלָׁשל

 איד דְנוא ,לֶמְרַּכ איו יֹוזַא ריד ףיֹוא זיִא
 איו יֹוזַא זיִא פאק ןייד ןּופ רָאָה עֶנְנאַל
 ןיִא ןעֶדְנּוּבעֶג ,ְךֶלֶמ ַא ןּופ רּוּפְרּוּפ סאָד
 דֶנּוא ןְהעֶׁש איו ָא 7 :ןעֶקאָל עֶגְנאַל איִד
 טיִמ עֶטְּביִלעֶג א ,אּוד טְזיִּב ְּךיִלְּביִל איו
 עֶנייֵד עֶגיִזאָד איד 8 !ןעֶטייֵקְגיִטְפְנעֶז איִד
 ,םיֹוּבְלעֶטייֵט ַא ּוצ ןעֶכיִלְנעֶג זיִא ךייה
 ןופ לעֶגְנעֶה ּוצ ןעֶטְסיִרְּב עֶנייֵד דְנּוא
 טְבאַרְטעֶג ריִמ ּבאָה ְּךיִא 9 : ןעֶּביֹורְטְנייו
 ,םיֹוּבְלעֶטייֵט םעֶד ּוצ ןְרעֶטעֶלְקּוצְפיֹורַא
 -ייוֵוְצ עֶנייֵז ןיִא ןעֶּפאַחְנָא לעוֶז ְּךיִא דְנּוא
 יֹוזַא ןייז ןעֶלאָז ןעֶטְסיִרְּב עֶנייֵד דְנּוא ,ןעֶג
 רעֶד דְנּוא ,ןעֶּביֹורְטְנייוִו ןּופ לעֶגְנעֶה איו
 :לעֶּפֶע איִװ יֹוזַא זאָנ עֶנייֵד ןּופ ַחיִר
 רעֶד איו יֹוזַא ןעֶמיֹו ןייֵד דְנּוא 0
 סאו ןעֶטְּביִלעֶג ןייֵמ ראַפ ןייוֵז רעֶטְסעֶּב
 ןעֶדעֶר טְכאַמ סאָו .גיִטְכיִרְפיֹוא טְהעֶג
 ; עֶניִדעֶּפאָלְׁש איִד ןּופ ןעֶּפיִל איד ּוליִפַא
 דְנּוא ,ןעֶטְּביִלעֶג ןייֵמ ּוצ רעֶהעֶנ ָּךיִא 1
 ,םּוק 12 : ריִמ ּוצ זיִא ןעֶנְנאַלְרעֶפ ןייֵז
 ףיֹוא ןְהעֶנְסיֹורַא רעֶמאָל ,רעֶטְּביִלעֶג ןייֵמ

 ןיִא ןעֶגיִשְכעֶגְרעֶּביִא רעֶמאָל ,דְלעֶפ םעֶד
 -פיֹוא היִרְפ רעֶמאָל 14 :רעֶּפְרעֶד איד

 רעֶמאָל ןעֶטְרעֶגְנייַו איִד ּוצ ןְהעֶטְׁש
 ּביֹוא ,טְכאַמעֶנְפיֹוא ְּךיִז ןעֶּבאָה ןעֶמּולְּב איִד ּביֹוא ,טְהיֵלְּב אָט רעֶד ּביֹוא ןעֶהעֶז
 איד 14 :טְפאַשְּביַל עֶנייֵמ ןעֶּבעֶנ ריִד ְּךיִא לעזֶו טְראָד ,ןיֹוׁש ןעֶהיִלְּב ןעֶמיֹורְג טי איד
 אייֵלְרעֶלַא ןעֶנעֶז ןעֶריִט עֶרעֶזְנּוא אייַּב דְנּוא ,ַחיֵר ' אה ַא ןעֶּבעֶנ ןעֶנייֵפ (עֶטּוגנ
 ןייֵמ ריד ראַפ ןעֶטְלאַהעֶּב ּבאָה ְךיִא עֶכְלעוֶו ,עֶטְלַא ְךיֹוא דְנּוא ָעייֵג ,תֹוריֵּפ עֶכיֵלְּביִל

 ח לעטיפאק
 איד ןעֶניֹוזעֶג טעֶה סאָו ,רעֶדּורְּב ַא איו יֹוזַא ןעֶזעֶועֶג ריִמ ּוצ אּוד טְסעֶה יאֵוְלַה 1
 ךיִד ְּךיִא טעֶה יֹוזַא ןעֶנּופעֶנ ןעֶסיֹורְד ְּךיִד טעֶה ְּךיִא ןעוֶו !רעֶטּומ עֶנייֵמ ןּופ טְסּורְּב
 דְנּוא ,טְרָהיִפעֶנ ְּךיִד טעֶה ְּךיִא 2 :טְמְהעֶׁשְרעֶפ טיִנ ְּךיֹוא ְּךיִמ ןעֶטְלאָו אייֵז אֹוי ,טְׁשיִקעֶנ
 -עֶּב ְךיִמ טְסְלאָז אּוד יֵדְּכ ,רעֶטּומ עֶנייֵמ ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ טְכאַרְּבעֶגְנייַרַא ְּךיִד טעֶה ָּךיִא

 עֶנייֵמ ןּופ טְּפאַז דְנּוא ןייוֵו ןעֶקאַמְׁשעֶג ןעֶקְניִרְט ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג ריִד טעֶה ְָּךיִא ,ןעֶרְהעֶי
 טּוהְט דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייַז דְנּוא ,ּפאָק ןייֵמ רעֶטְנּוא זיִא דְנאַה עֶקְניִל עֶנייַז 3 : ןעֶמיֹורגי ִמ
 ְךייֵא טְלאָז רֶהיֵא זַא ,םִיַלָׁשּורי ןּופ רעֶטְכעֶט רֶהיֵא ;ְךייַא רעֶוְׁשעֶּב ךיִא 4 :ןעֶזְלאַה ָּךיִמ
 : סֶע טְגְנאַלְרעֶפ איִז זיִּכ עֶּביִל איד ןעֶקעוֶוְפיֹוא טיִנ טְלאָז רֶהיֵא זַא דְנּוא 6 ז טיִנ
 -עֶג רֶהיֵא ףיֹוא טְנְהע לעֶבְנָא רָּבְדִמ רעֶד ןּופ ףיֹורַא טְמּוק סאָה עֶניִזאָד איד זיִא רעֶד 2
 רעֶטּומ עֶנייֵד טאָה טְראָד ,םיֹוּבְלעֶּפַא םעֶד רעֶטְנּוא טְקעוֶועֶגְפיֹוא ָּךיִד ּבאָה ָּךיִא ? ןעֶטְּביִל
 : ןעֶריֹוּבעֶג רעֶטּומ עֶנייַד ְּךיִד טאָה טְראָד ,ןעֶצְרעֶמְׁש-סֶטרּ ּבעֶנ טאַהעֶנ ריִד ןעֶנעֶו
 ןיִראָו ,םעֶרָא ןייד ףיֹוא םָתֹוח ַא איִז יֹוזַא ,ןיִראַה ןייַד ףיֹוא םָתֹוח ַא איז יֹוזַא ָּךיִמ ְּךאַמ 6
 עֶרְהיִא הָאְנִק רֶהיֵא זיִא ּבּוּרִג איִד איו טְראַה יֹוזַא ,טיֹוט רעֶד אי קְראַטְׁש יֹוזא זיִא עב
 ןעֶׁשעֶלְסיֹוא טיִנְועֶנעֶק רעֶסאַ עֶליִפ 7 :(טאָנ ןּופ) ןעֶמאַלְפ רֶעייֵפ ןּופ ןעֶליֹוק ןעֶנעֶז ןעֶליֹוק
 טעוֶו ׁשְנעֶמ ַא ןעוֶו ּוליִּפַא ,ןעֶצייֵלְפְרעֶפ ןעֶנעֶק טיִנ איִז ןעֶלעוֶו ןעֶכייֵט דְנּוא ,עֶּביִל איִד
 רֶהעֶז םֶהיֵא ּוצ םִע טעֶו יֹוזַא ,עֶּביִל איִד ראַפ זיֹוה ןייַז ןּופ ןעֶנעֶמְרעֶפ עֶצְנאַנ סאָד  ןעֶּבעֶג
 -םיִרְּב עֶנייֵק ָּךאָנ טאָה איִז דְנּוא ,רעֶטְסעוֶוְׁש עֶנייַלְק ַא ןעֶּבאָה ריִמ 8 :ןעֶרעוֶו טעֶטְכַאְרעֶּפ
 ןעֶגעוֶו טעוֶו ןעֶמ ןעוֶו גאָט םעֶד ןיִא רעֶטְסעוֶוְׁש עֶרעֶזְנּוא ּוצ ןּוהְט ריִמ ןעֶלאָז סאָו ,ןעֶט
 רֶהיִא ףיֹוא טעיֹוּבעֶנ ריִמ ןעֶטעֶה יֹוזַא ,רֶעיֹומ ַא ןעֶזעֶועֶג טעֶה איִז ןעדֶו 9 ?ןעֶדעֶר רֶהיֵא
 איִז ריִמ ןעֶטעֶה יֹוזַא ,רֶעיִט ַא ןעֶזעוֶועֶנ טעֶה איִז ןעֶו דְנּוא .טְסאַלאַּפ םעֶנְרעֶּבְליִד ַא
 עֶנייֵַמ דְנּוא ,רֶעיֹומ ַא ןיִּב ְּךיִא ,אֹי 10 :רעֶמייֵּבְנעֶנעֶט ןּופ לעֶפאָּט טיִמ טְרע נאַלעֶּב
 יֹוזַא ןעֶניֹוא עֶנייַז ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ְךיִא ןיִּב לאָמְסְנעֶד ,רעֶמְרּוט איז יֹוזַא ןעֶנעֶז ןעֶטֶסיִרְּב
 ןֹומָה לַעַּב ןיִא ןעֶטְראָגְנייוַו ַא טאָה המלש : םֹולָׁש ןעֶנּופעֶג טאָה סאָו עֶנייֵא איו
 ןעֶגְנעֶרְּב לאָז ןאַמ רעֶכיִלְטיִא ,םֵרעֶטיִה איד ּוצ ןעֶטְראָג םעֶד ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא טאָה רֶע

 ראפ
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 :רעֶּבְליִז קיִמְׁש דְנעֶזיֹוט תֹוריִּפ עֶנייֵז ראַפ

 ריִמ ּוצ טְרעֶהעֶג ןעֶטְראָגְנייֵו ןייַּטמ 2
 איד ןעֶּבאָה טְסּומ ,הֹמֹלְׁש ָא ,אּוד רעֶּבָא
 םאִז איִד דְנּוא ,רעֶּבְליִז קיִטִׁש דְנעֶזיֹוט

 -ָנּוה אייווְצ ןּופְרעֶד תֹוריֵּפ איִד ןעֶטיִה
 איֵד ןיִא טסְניֹואוו םאָָו אּוד 18 :טְרעֶד

 ןייַד ןעֶרעֶה (ןעֶמעֶנְרעֶפ) םיִרֵבַח ,ןעֶמְרעֶג
 םיֹול 14 !ןעֶרעֶה ְּךאָד סֶע ָּךיִמ זאָל ,לֹוק

 ָךייֵלְג אייֵז דְנּוא ,רעֶטְּביִלעֶג ןייֵמ ,קעוֶוַא
 ׁשֶריִה ןעֶגְנּוו ַא ּוצ רעֶדָא ,שֶריֵה ַא ּוצ

 :םיִמְׂשִּב איד ןּופ גְרעֶּב איד ףיֹוא

 קוח

 םירישה ריש רפס םעד ןוֿפ םיקוספ עלַא
 איד ,ןעצעביז דנוא טרעדנוה ןייא ןענעז

 'ר לעטיפאק זיא ןוֿפרעד טֿפלעה
 טכא טאה דנוא ;ד"י קוספ

 לעטיפאק

 וכ הֹמלְׁש ּףֵ ףֶלֶאָה יָנְפִל ִָּׁש יִמְרַּכ :ףֶסֶּכ ףֶלֶא וָירַּפִב
 13 םםיִרֵבֲח םיִנַַּב תֶבַׁשֹויַה :וָיָרַפיתֶא םיִרְמְנִל םִיַתאָמּו
 וג יֵבָצלדְלהַמְרּוידֹּדחָהְּב :יִנְעַמְׁשַה ְךלוקל םיִביִׁשְקִמ
 ;םיִמָׂשְב יִרָה לַע םיִלָיַאָה רְֵל וִא
 רבד רשא ונמיפו .רשע הפבשו האמ םירישה רָישד יקוספ םוכס

 :םוכרכו דרנ ויצחו .ךלמה לע בוט
 יהי

 תורה

 א ׁשיִא לו ץֶרֶאְּב בָעָר יִהָו םיִטְּפְׂשַה טּפְׁש יִמיִּב יהיו
 ינָׁשו ותְׁשִאְו אּוָה בֶאֹו מ יֵרְׂשב רגל הָדּוהְי םָחֵל תיִּבִמ
 : =ֵנָׁש םֵׁשְ יִמָעָנ וָתְׁשִא םֵׁשְ ְךֶלמילַא ׁשיִאָה םֵׁשְו :ויָנָב
 ּואֹבָיו הָדּודְי םֶחָל תיֵּבִמ םיִתְרפֶא |ו יִלָכְ ןוָלְחִמ ו וינָב
 3 ראָׁשִּתַו יִמעַנ ׁשיִא ךלמלַא תֶמָיַו :םָׁשיְהיַו בָאֹומייִרְׂש
 4 א םֵׁש תֹויִבֲאְמ םיִׁשָנ םאל יִאְׂשִַו :ָהיֵנְב נָׁשּו איָה
 יו :םיִנָׁש רָׂשעְּכ םָׁש ּובְׁשּיַו תּור תיִנֵׁשַה םֵׁשָו הָּפְרָע
 טי ינְׁשִמ הָׁשִאָה בֵאְׁשִּתַו ןולִכְו ןוָלְחַמ םֶהינְׁשיִבג
 6 יִּכ םָאֹומ יִדְׂשִמ םֶׁשֵּתַו ָהיֶתֹּלַכְו איה םֶקָּתַו :השיאמּו
 םֶהָל תַתָל ומַע-תֶא הָוהְי דֵקְפייִּכ בָאֹומ הָדְׂשִּב הָעְמָׁש
 7 היתֹלַכְי ִתְׁשּו הָּמָׁש-הָתְיָה רֶשֲא םוקָּמַהְִמ אֵצַּתַו :םָחָל
 8 יִמָעָנ רֶמאּתַו :הָדּ יץרָא-לָא ב שְלַדְרִִּב הָנְכַּתוּהָּמִ
 הֹוהְי השעי המא תבל הֶ שא הָנֵבׂש הָנְכִל ָהיֶתֹלַּכ יֵּתְׁשִ
 5 הָוהְ ֵּתי :יִדָּמִעְו םיִתַמַה-ע םֶתיִׂשֲע רֶׁשֲאַּכ ַסָח םֶכָּמִע

 הָנאָּּׂתַ קל קָׁשתַוהָשיא תיֵּב הֶׁשא הָהנְמ ןאָצְמּו םֶכָל

 תור

 ןעֶזעוֶועֶג זיִא יֹוזַא ,טְריִנעֶר ןעֶּבאָה םיִּטִפׂש איִד ןעוֶו געֶט איד ןיִא ןעֶזעֶועֶב זיִא םִע דָנּוא 1
 הָדּוהְי םֶחָל תיֵּב םיֹוא ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶַא זיִא ןאַמ ַא דְנּוא ,דְנאַל םעֶד ןיִא טיֹונ-םיִרעֶגְנּוד ַא
 : ןְהיֵז אייוַוְצ עֶנייֵז דְנּוא ּבייוֵז ןייַז דָנּוא רֶע ,בָאֹומ ןּופ דְלעֶפ םעֶד ןיִא ןעֶניֹואוְו ּוצ יִדְּכ
 ּבייו ןייַז ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא ,ְךֶלֶמיִלֲא ןעֶזעֶועֶג זיִא ןאַמ םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא 2

 תיֵּב ןופ תֶרְּפֶא םיֹוא ,ןּויְלַּכ דְנּוא ןֹולְחַמ ןְהיֵז אייוװְצ עֶנייֵז ןּופ ןעֶמעֶנ אֹּיֵד דְנּוא יִמָעָנ
 טְראָד ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא בָאֹומ ןּופ דְלעֶפ םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶגְנָא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,הָדּוהְי םֶחָל
 -רעֶּביִא זיִא איז דְנּוא ,ןעֶּבְראַמְׁשעֶג זיִא יִמָעָנ ןופ ןאַמ רעֶד ְּךַלְמיִלֲא דנּוא 8 :ןעֶזעוֶועֶ
 ,בָאֹומ ןּופ רעֶּבייוַו ןעֶמּונעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 4 : ןְהיִז אייוַוְצ עֶרְהיֵא טיִמ ןעֶּביִלְּבעֶג
 אייז דָנּוא ,תּור רעֶרעֶדְנַא רעֶד ןּופ דָנּוא !הָּפְרֶע ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶנייֵא ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד

 דְנּוא ןֹולְחַמ ;עֶדייֵּב אייֵז דְנּוא 9 : רֶחאָו ןְהעֶצ ןּופ ָּךֶרֶע ןַא ןעֶּביִלְּבעֶנ ןעֶטְראָד ןעֶנעֶז
 איווַוְצ עֶרְהיִא ןּופ ְןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא זיִא איֹורְפ איד דְנּוא ,ןעֶּבְראַמְׁשעֶג ְּךיֹוא ןעֶנעֶד ןֹויְלִכ

 יֵדַּכ םֵרּונְׁש עֶרְהיִא טיִמ ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא איִז זיִאיֹוזַא 6 :ןאַמ רֶהיֵא ןּופ דְנּוא ןְהיֵז
 ןּופ רעֶדְלעֶפ איד ןיִא טְרעֶהעֶג טאָה איִז ןיִראוָו ,בָאֹומ דְלעֶּפ םעֶד ןּופ ןעֶרְהעֶקּוצְקיִרּוצ
 איִז דְנּוא 7 :םיֹורְּב ןעֶּבעֶג ּוצ אייֵז ּוצ יֵדְּכ ,קְֶלאָפ ןייַז ןָא טְקְנעֶדעֶג טאָה טאָג זַא ,בָאֹומ
 אייוַוְצ עֶרְהיֵא דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג טְראָד זיִא איִז ּואְו טְרָא םעֶד ןּופ ןעֶנְנאַנעֶנְסיֹורַא זיִא
 םעֶד ּוצ ןעֶרְהעֶקּוצְקיִרּוצ יֵדְּכ נעוֶו םעֶד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,רֶהיֵא טיִמ רּונְׁש
 ּוצ עֶכיִלְטיִא קירּוצ טְהעֶנ ,רּונְׁש אייוַוְצ עֶרְהיֵא ּוצ טְנאָזעֶג טאָה יִמָעָנ דְנּוא 8 :הָדּוהְו דְנאַל
 איד טיִמ ןּוהְמעֶנ טאָה רֶהיֵא איזיֹוזַא ,דֶסָח ןּוהְט ָךייַא טיִמ טאָנ זאָל דנּוא ,זיֹוה סירעֶטּומ רֶעייֵא
 איֹורְפ עֶכיִלְטיִא ,הָחּונְמ ןעֶניִפעֶג טְלאָז רֶהיֵא זַא ןעֶּבעֶג טאָג ָךייֵא זאָל 9 : ריִמ טיִמ דְנּוא עֶטיֹוט
 ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְשּוקעֶג אייֵז טאָה איִז דְנּוא ,ןאַמ רֶהיֵא ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא

 רעייז
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 :ךמַעִל בׁשָנ ְחַאייֵּכ הל .הָנרִמאַֹו :הָניִכְִַו ןֵלֹק י
 יל-דועַה יִּמִע הֶנְכִלֵת הֶמָל יִמֹנְב הֶנְבְׁש יֵמָענ ֶמאֵתַו

 יִכ ןכל תֹנְב הֶנְבָׁש :םִׁשְנַאל םֶכָל יזהְ יִֵמְב שיְִב 2
 יִתָיָה םנ הָוקִת יִליְִׁייּתְרמָא יִּכ ׁשיִאְל תהִמ יִתְנִהְ

 דע הָנרבׂשְּ ! ןֵהָלֲה :םִנב יִּתְדִלְי םִנו שיִאְל םֶליֵלֲה 3
 ֵמֹנְּב לַא ׁשיִאְל זה יִּתְלִבְל הָנִּת הל ילְדִַי רֶׁשֲא

 ןליק הָוְׂשִּתַו :הָוהְי-די יב הָאְצְיִּכ םֶּכִמ ראָמ יליַמיִב 14
 :הָּב-הָקְבִד תוֶרְו ּהָתֹו ּומֲחַל הָּפְֶע קשּתַו דע הָנָּכְבתַו
 יִביִׁש הוקלָאילֶאו הָמַע-לא ְךֵתְמִבִי הֶבָׁש .לנה ֶמאֹּתַו יט
 ביִׁשָל ְךֵבֲעְל ִבייענְ-לַא וה רֶמאֵּתַו מי יִרֲחַא 6

 דמַע ןילָאיִניִלּת רַׁשֲאַבּודלַא יִכְלֵּת רׁשֲא-לֶא יכ  יַרְחַאְמ
 רֶבָּקֶא םָׁשְו תּומָא יֵתּומְּת רֶׁשֲאַּב ;יִהלֶא דלא יִמַכ עד

 ;ךניִכּויִניִּכ דיִרְּפַי וּמַה יִּכ ףיסי הָכְ 'ל הָיהְי הֶׂשעַי הֹּכ
 ;ָהיֶלֵא כל לֵהְחַתַו הָתא תבל אָה תְֶמְִַמִ אֵרְתַו 1
 תיֵּב הָנָאֹבְּכ יִהָו 'םֶתָל תיּב הָנֲאֹוּבידַע םֶהיְֵּׁש הְֶכַלַתַו 9

 :ימִעָ תאֹוַ הָנְרִמאֹּחַו ןְקילָע םיעְח-לְכ םֶהֵתַו מל
 -יִכ אָלְמ 'ל ןאַרְק יִמְעָנ יִל הנאָרְקַחילַא .קילֶא רֶמאָתַ

 יִנביִׁשֲה םֶקָירְו ִּתְכִלה .הָאְלְמ יַנֲא .:רֶאמ יִל יִּדׁש רֶמַה 1
 יעֵרֵה ידו יִב ָנָע הָוהוימְעָנ יִל הנאָרְקת הָמָל הָ הָדְי
 הרָבָּׁשַה ּהְמִע ּהָת רֶלַכ הָיְבֲאמַה תורְו יִמְענ בֶָּׁתַ זי
 ;םיִרִֹׂש ריק תלֹרְתַּכ םָהָל תיַּכּואָב הָמְֵו בָאֹמיֵרְׂשִמ

 ב
 ךלָמיִלֲא תַחַּפְׁשִמִמ לי ריוָּבַּנשיִא הֶׁשיֵאְל עַד יִמָענְלּו א

 אָ-הֶכְלַא יִמְעָנלֶא הָיִבֲאְֹּמַה תור ֶמאֹּתַו עב יִמְׁשּו
 ויָניֵעְּב ןֵהדאְצְמֶא רֶׁשֲא רזִא םיִלָּבְׁשַב הָטקלַאַו הֶדָּׂשַה
 יתֲתַא הָרׂשִּב טֵקלְתַו בת ֵַתַו:ִּתב יִכְל הל רֶמאֵּתַו
 תַחַּפְׁשִמִמ רֶׁשֲא זַעֹבְל הֶדְׂשַה תַק לָח הירקמ רו םיִרְִּקַה

 :טְנייוֶועֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא לֹוק רֶעייֵז
 ,טְגאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנֹוא 0
 ְךיִז ריִמ ןעֶלעוֶו ריִד טיִמ טְרֶעייֵג ! (ןייג)
 דְנּוא 11 :קְלאָפ ןייד ּוצ ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ
 עֶנייֵמ ,קירוצ טְהעֶנ טְגאָזעֶג טאָה יִמָעָנ
 ריִמ טיִמ רֶהיֵא טְליוִו סאוָוְראַפ ,רעֶטְכעֶט

 ןיִא ןְהיִז ריִמ ּוצ ְּךאָנ ןעֶד ןעֶנעֶז ? ןְהעֶג
 וצ ןייַז ןעֶלאָז אייֵז זַא ,םִרעֶדעֶג עֶנייֵמ
 ,קירּוצ טְרְהעֶק 12 ?רעֶנעֶמ ראַפ ְךייֵא
 ןיִראָה ,געוֶו רֶעייֵא טְהעֶג ,רעֶטְבעֶט עֶנייֵמ
 ְךאָנ לאָז ְךיִא םאֶד טְלַא ּוצ ןיֹוׁש ןיִּב ךיא

 ְךיִא ,ןעֶגאָז לאָז ְּךיִא ןעוֶו ,ןאַמ ַא ןעֶּבאָה
 טְלאוָו ְּךיִא ןעוֶו דְנּוא ,גְנּונְפאָה ַא ְּךאָנ ּבאָה
 ןאַמ ַא טיִמ טְכאַנ עֶזיִר ןעֶזעוֶועֶג ּוליִפַא
 ןעֶד רֶהיֵא טְלאָו 18 :ןעֶניוִועֶג ןְהיִז דְנּוא
 ?ןעֶסְקאוַועֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז אייֵז זַיַּב טְראוַועֶג
 ןעֶּבייֵלְּב אייֵז ןעֶנעוֶו ןעֶד רֶהיֵא טעֶו
 ןייא ּוצ ןייַז טיִנ טְלאָז רֶהיִא זַא ,תֹונּונֲע

 םִע !רעֶטְבעֶט עֶנייֵמ ןייֵג ? ןאַמ ןְרעֶדְנַא
 ןיִראָז ;ְךייַא ןעֶנעוֶו רעֶטיִּב רֶיועֶז ריִמ זיִא
 -םיֹורַא ריִמ ןעֶנעֶק זיִא טאָנ ןּופ דְנאַה איִד
 -םיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דנוא 14 :ןעֶנְנאַגעֶג
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא לֹוק רֶעייֵז ןעֶּביֹוהעֶג
 טאָה הָּפְרֶע דְנּוא ,טְנייוֵועֶג לאָמַאְכאָנ

 טְנאָזעֶג טאָה איִז דְנּוא 15 :טְפעֶהעֶּב רֶהיֵא ןַאְךיִז טאָה תּור רעֶּבָא ,רעֶניוִוְׁש רֶהיֵא טְׁשּוקעֶג
 אוד העֶנ ,טאָג רֶהיֵא ּוצ דְנּוא קְלאָפ רֶהיִא ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגקיִרוצ זיִא ןיִרעֶנעוֶוְׁש עֶנייֵד ,העְז

 ןעֶזאָלְרעֶפ ּוצ ָּךיִד טיִנ ְּךיִמ טעֶּב ,טְנאָזעֶג טאָה תּור רעֶּבָא 16 :ןירעֶנעוֶוְׁש עֶנייֵד ְּךאָנ ְּךיֹוג
 דְנּוא ,ןְהעֶנ ְּךיֹוא ְּךיִא לעוֶו ןְהעֶנ טְסעוֶו אּוד ןיִהַא ּואוְוַא ןיִראָו ,ןְהעֶנּוצְכאָנ ריִד רעֶדָא
 ןיימ ןייז לאָז קְלאָפ ןייד ,ןעֶגיִטְכעֶנְרעֶּביִא ְּךיֹוא ָּךיִא וי ןעֶניִטְכעֶג טְסעֶֶז אּוד ּואוְוַא
 ְךיֹוא ְּךיִא לעוֶו ןעֶּבְראַטְׁש טְסעֶֶו אּוד ּואְוַא 17 :טאָנ ןייַמ ןייַז לאָז טאָג ןייַד דֶנּוא קְלאָפ

 ְךאָנ דְנּוא ,ןּוהְמ ריִמ ּוצ יֹוזַא לאָז טאָנ ,ןעֶרעוֶו ןעֶּבּורְנעֶּב ְּךיִא לי טְראָד דְנּוא ,ןעֶּבְראַט
 ; ריִד ןעֶׁשיוִוְצ רְנּוא ריִמ ןעֶׁשיוִוְצ גְנּודייֵׁש ַא ןעֶכאַמ לאָז ןייֵלַא טיֹוט רעֶד טריי ; ,רְהעָמ
 ןְהעֶנּוצְטיִמ רֶהיֵא טיִמ טְקְראַטְׁשעֶנ ְּךיִז טאָה איִז סאָד ןעֶהעֶזעֶנ טאָה איִז ןעוֶו דְנּוא 8
 ןעֶנְנאַגעֶג עֶדייֵּב ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 19 :ןעֶדעֶר ּוצ רֶהיֵא טיִמ טְרעֶהעֶגְפיֹוא או טאָה יֹוזַא
 -עֶבְנָא ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא ,םֶחֶל תיֵּב ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנָ ןעֶנעֶז אייֵז זיִּב
 דְנּוא ,אייֵז רעֶּביִא טְרעֶדְנּואוְוְרעֶפ טאָטְׁש עֶצְנאַנ איִד ְּךיִז טאָה יֹוזַא ,םֶחְל תיֵּב ןיִא ןעֶמּוק
 רֶהיֵא ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה איִז דְנּוא 20 !יִמָעָנ עֶניִזאָד איִד זיִא ,טְנאָזעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז
 ְךיִמ טאָה רעֶניִטְכעֶמְלַא רעֶד ןיִראָו ,אָרָמ ְּךיִמ טְפּור טְרֶעייַנ ,ימָעָנ ןעֶפּור טיִנ יד טְלאָז
 ָךיִמ טאָה ראַה רעֶד רעֶּבָא ,ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא טייֵהְרעֶלּופ ןיִּבְּךיִא 21 :טְכאַמעֶג רעֶטיִּב רֶהעֶז
 ְךיִמ טאָה ראַה רעֶד ןעוֶו ,יִמָעָנ ןעֶפּור ןעֶד ְּךיִמ רֶהיֵא טְלאָז סאוָוְראַפ 2 ריש רּוצ גיִדעֶל
 ןעֶנעֶז יֹוזַא 22 :ןּוהְ םעֶטְכעֶלְׁש טְזאָלעֶג ריִמ טאָה רעֶניִטְכעֶמְלַא רעֶד דְנּוא .טְניִנייֵפעֶג
 ןּופ דְלעֶפ םעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶנְקיִרּוצ רֶהיֵא טיִמ רּונְׁש עֶרְהיֵא הָיַבֲאֹומ איִד תּור דְנּוא יִמָעָנ
 ןּופ ןעֶדייֵנְׁש םעֶד ןּופ גְנאַפְנָא םעֶד ןיִא םָחָל תיֵּב ןייק ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,בָאֹומ
 :טְשְרעֶנ איִד

 ב לעטיפאק
 הָחָּפְׁשִמ רעֶד ןּופ ,ןאַמ רעֶכייֵר ץְנאַנ ַא ,ןאַמ רֶהיֵא ןּופ דְנייֵרְפ ַא טאַהעֶנ טאָה יִמָעַנ דְנּוא 1

 ּוצ םֶנאָזעֶג טאָה הָיִבַאֹומ איד תּור דְנּוא 2 :זַעֹוּב ןעֶסייַהעֶנ טאָה רֶע דְנּוא ּךֵלְמיִלֲא ן ןו
 רעֶטְניִה ןעֶבְנאַז ןעֶּביֹולְק לעדֶו ָּךיִא דְנּוא ,דְֶלעַּפ םעֶד ףיֹוא ןְהעֶנ ָּךאָד ְּךיִמ זאָל ,יִמָעָנ
 העָנ ,טְנאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה איִז דָנּוא ;ןַח ןעֶניִפעֶנ לעוֶו ְּךיִא ןעֶניֹוא סעֶמעֶֶח ןיֵא םעֶד
 טאָה איִז דְנּוא ןעֶמּוקעֶג זיִא דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶג זיִא איֵז דְנּוא 8 :רעֶטְכאָמ עַנייַמ
 ןעֶפאָרְטעֶגְנָא טאָה איִז דְנּוא ;םֶרעֶטיִנְׁש איִד רעֶטְניִה דְלעֶפ םעֶד ףיֹוא ןעֶּביִלְקעֶג
 הָחָּפְׁשִמ רעֶד ןּופ ןעֶועוֶועֶג זיִא סאָװ ,זַעֹוּב ּוצ רעֶהעֶנ םאָו דְלעֶפ קיִטְׁש סאָד



 תור

 ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע ,העָז דְנּוא 4 :ְּךלֶמיִלֶא ןּופ
 איד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא ,םֶחָל"תיֵּב ןּופ
 ראָהרעֶד ,םְרעֶמיִנְש

 דְנּוא ;ךייַא טיִמ ןייז לאָז

 לאָז ראה רעֶד ,טְגאָזעֶג םֶהיֵאּדצ ןעֶּבאָה אייז
 טְגאָזעֶג טאָה זַעֹוּב דֶנּוא 2 :ןעֶׁשְנעֶּב ּךיִד
 ןעֶנאַּטְׁשעֶג ןעֶנעֶז םאִו ןעֶגְּוי עֶנייז ּוצ
 רעֶהעֶג ןעֶּמעוֶו ּוצ ,רעֶטיִנְׁש איִד אייֵּב
 גָנּוי רעֶד דְנּוא 6 ?לעֶדעֶמ עֶניִזאָד םאָד

 רעֶּביִא טְלעֶטְׁשעֶגְנָא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאו

 -עֶג רֵנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה רעֶטיִנְׁש איִד

 סאו הָיְבַאֹומ ַא זיִא לעֶדעֶמ םאָד ,טְגאָז

 םעֶד ןּופ יִמָעָנ טיִמ ןעֶמּוקעֶגקיִרּוצ זיִא
 ,טְגאָזעֶג טאָה איִז דְנּוא 7 :בָאֹומ דֶלע ֶפ

 ָךיִא

 דְנּוא ןעֶּביֹולְק ְךאָד ָּךיִמ טְזאָל ךייַא טעֶּב

 -יִװְצ ,רעֶטיִנְׁש איד רעֶטְניִה ןְלעֶמאַזְנייֵא

 ןעֶמּוקעֶג איִז זיִא יֹוזַא ,ןעֶּבְראַג איִד ןעֶש
 -ְהיִרְפ ןּופ טְלעֶטְׁשעֶג ְּךיִז טאָה איז דְנּוא

 ַא ראָנ זיִא איִז ,דְנּוצַא זיִּב ןָא ןעֶגְראָמ

 דְנּוא 8 :זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג עֶלעֶמיִּב

 164 ַּב

 4 םיִרְצּקִל רֶמאוו םֶהָל תיֵּבִמ אָּב זעֿביהּוהְו :ּךְַמיִלֶא
 ה ועל וועב רָמאָּיַו :הָוהיְְכַרְבִ ו ֹודְמאֹּיַו םֶכְמִע הָוהְ
 6 םֶצִּנַה רֶעּנַה ןעו :תאֹוַה הָרעַ יִמָל םיִרְצקַה-לַע בַצּנַה
 יענע הֶבּׁשַה איה הָיבֲאומ הָרָעַג מא םירְצו קַה-לע
 ? ירֲהַא םיִרְמָעַב יִּתִפִסֶאְ אָנהְטִקלַא רֶמאֹּהַו ;בָאמ יִדָׂשִמ
 ּהָּתְבִׁש הֶז הָּתַעדדעְו רֶקֹכַה זָאְמ דֹומעתַו אֹוִבְּתַו םיִרְצִּקַה
  ִּּב ְַַּמָׁש אָלֲה תורילֶא זַעּב רֶמאַֹּו :טָעְמ תִיַּבַה
 הָכְו הוִמ רובל םְֶו רַַא הָדָׂשִּב טקלל יֹכְלַּתילַא
  ּתְַלהְ ןורצְקִי-רֶׁשֲא הֵדְׂשִּב ךיניע דעני ןיִקְּבִדִת
 תרמָצְ ְּךענניִּתְלִבַל םיִרָענַה-תֶא יִתָּיִצ אֹלֲה ְהִרֲחַא
 יֹמִּתַו: םיִרעּנַה ןּוַאְׁשִי רֶׁשֲאַמ תיִתָׁשְו םיִלָכַה-לֶאְתְכִלָהְ
 ַח יִתאָצְמ ַנּרַמ ויִלֵא רֶמאָּהַו הָצְרָא ּוחַּתְשַּו היְֶּפ-לַצ
 ג רֵגְההָל רֶמאָי עב ןעיו :הָירְכִנ יִכֲֹאְ יִנֹריִַּהְל ְךניעְּב
 ְךֶׁשיִא תֹומ יִרֲחא ְךהֹומֲחתֶא תיֵׂשָע-רֶׁשֲא לָּכ יִל רַנִה
 רֲַא םעילָא יִכְלַּתַו ךתְרלומ ץֶרְֶו או ְךיִבָא יבןעמו
 וכ יהָתּו ְךֶלֶעַּפ הָוהְי םֵּלַׁשְי :םֶׂשְלִׁש לִמִּת ְּתַעְִייאַל
 תאָּבירֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי הלא הֶוהְי םעמ הָמלְש ּךֶתְרּכׂשִמ
 3 יִּכינֹרֲא נב ןחדאָצְמָא רֶמאֹּתַו :ויָפְנּכ-תַחַּת תֹומֲהַל
 תַחַאְּכ הָיָהֶא אֵל יכֹאוְתֶחְפׁש בלילעּתְרִּבדיְִיִנְפְמְַנ
 4 ְּתְלַכאְו םלֲה יש לֶכאָה תֹעָל ועב הל רְמאַנ :ּךֶתֹחְּפִׁש
 םםיִרְצִּקַה דַצמ בֵֶּׁתַו ץֶמְהב ְךֵּתַפ ְתְלַבְטְו םֶהָלַרדִמ
 וט ֹוציַו טְקלל םֶקּתַו :רתתו עְֶׂשּתַו לכאֹהַו ילָק הָל"טְבִציו
 תֹולְו טקלְּת םיִרְמה ןיִּב םִג רמאֵל ירא ןעב
 9 םֶהְבִַו םיִּתָבְצַהְִמ הל ּוטְׂשִּת--לָׁש םֵגְו :ָהְמילְכַת
 גד וטֹּבְהַּתַו בֶרֶעָה רע הָדָׂשַּב גְקַלְּתַו הָביּורעֶנַת אלו הָמִִלְ
 5 זאובָתַו אָׂשּתַו :םיִרעְׂש הָפיֵאְּכ יהי הָמל-רֶשֲא תֶא
 הָלְְּהִַו אֹצֹּתַו הָטִקַל-רְׁשַא תֶא הָתֹומֲח אֵרָּתַו ריִעָה

 אוד טְסְרעֶה ,תור וצ טְנאָזעֶג טאָה זַעֹוּב
 טיִנ טְסְלאָז אוד ?רעֶטְכאָמ עֶנייֵמ ,טיִנ

 דְנּוא ,ןעֶּביֹולְק דְלעֶפ רעֶדְנַא ןייק ןיִא ןְהעֶנ
 -ךעֶּביִא ןעֶנאַד ןּופ טיִנ ְךיֹוא טְסְלאָז אּוד
 אוד דנּוא ,רֶעיִה ּבייֵלְּב טְרֶעייֵנ ,ןעֶרְהאָפ

 םעֶד ּףיֹוא ןייז ןעֶניֹוא עֶנייַד ןעֶזאָל 9 :ןְעיֹורְפ עֶנְנּוי עֶנייֵמ ּוצ ןעֶטְפעֶהעֶּב ךיִד טְסְלאָז
 איד ּבאָה ְּךיִא רֶהאווְראַפ ,ןְהעֶגְכאָנ אייֵז רעֶטְניִה טְסְּנעֶק אּוד דְנּוא ןעֶדייֵנְׁש אייז ּואוְו דָלעַפ

 יֹוזַא גיִמְׁשְראָד טְזיִּב אּוד ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶרְהיִרְנָא טיִנ ָּךיִד ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶטאָּבעֶב ןעֶבנּוי
 ןעֶנְנּוי איֵד סאָו םעֶנעֶגייֵא םעֶד ןּופ ןעֶקְניִרְט דְנּוא םיִלְּכ איד ּוצ ןְהעֶגְניִהַא אוד טְסְלאָז
 טְקיִּבעֶג ְּךיִז טאָה איִז דְנּוא םיִנָּפ רֶהיֵא ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג זיִא איִז דְנּוא 10 :ןעֶּפעֶׁש ןעֶלעוֶו
 עֶנייֵד ןיִא ןֵח ןעֶנּופעֶג ְּךיִא ּבאָה סאוָוְראַפ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה איִז דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ּוצ
 טאָה זַעֹוּב דְנּוא 11 :עֶדְמעֶרְפ ַא ןיִּב ךיִא עֶׁשְטאָח ןעֶנעֶקְרעֶדְנַא ְּךיִמ טְסְלאָז אּזד זַא ןעֶּגיֹוא
 סאָו ןעֶראָועֶג טְלְהעֶצְרעֶד טּוג ץְנאַג ריִמ זיִא םִע ,טְגאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶב
 טְסאָה אּוד איו דְנּוא ,ןאַמ ןייֵד ןּופ טיֹומ םעֶד ְּךאָנ רעֶגיוִוְׁש עֶנייֵד ּוצ ןּוִהְמעֶנ טְסאָה אּוד
 אוד דְנּוא ,טְרּוּבעֶג עֶנייֵד ןּופ דְנאַל סאָד דְנּוא רעֶטּומ עֶנייֵד דְנּוא רעֶטאָפ ןייֵד טְזאָלְרעֶפ
 ריִד לאָז ראַה רעֶד 12 :טְנעֶקעֶג טיִנ לאָמְנייֵק טְסאָה אּוד םאוָו קְלאָּפ ַא ּוצ ןעֶנְנאַגעֶג טְזיִּב
 םעֶד ,ראַה םעֶד ןּופ ץְנאַנ ןייַז ראַּפְרעֶד רַכִׂש ןייד זאָל דְנּוא ,קרעוֶו ןייֵד ראַפ ןעֶלְהאָצעֶּב
 יֹוזַא 13 :לעֶניִלְפ עֶנייז רעֶטְנּוא ןעֶציִׁשעֶּב וצצ ָּךיִד ןעֶמּוקעֶג טְזיִּב אוד לייוװ ,לֵאָרְׂשִי ןופ טאָב
 ְךיִמ טְסאָה אּוד ןיִראָו ! ראַה ןייֵמ ,ןעֶניֹוא עֶנייֵד ןיִא ןַח ןעֶניִפעֶג ְּךיִמ זאָל ,טְגאָזעֶג איִז טאָה
 ְךיִא עֶׁשְטאָח ,דיֹומ-ֶּסְניִד עֶנייִד ןּופ ץְראַה םעֶד ּוצ טעֶרעֶג טְסאָה אּוד לייוו דְנּוא ,טְסיִיַרְטעֶג
 ןעוֶו ,טְגאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה זַעֹוּב דְנּוא 14 :ןעֶדעֶמ-טְסְניִד עֶנייֵד ןּופ עֶנייֵא איז יֹוזַא טיִנ ןיִּב
 ןּופ ןעֶסֶע טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶנְהעֶנעֶג רעֶהַא רֶעיִה אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ןעֶסֶע ּוצ טייֵצ זיִא םִע
 טאָה איִז דְנּוא ,גיִמֶע םעֶד ןיִא ןעֶקְנּוטְנייֵא טיֹורְּב קיִּטְׁש ןייד טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,טיֹורְּב םעֶד
 דְנּוא ,ןעֶגְנאַז עֶטְנעֶרְּבעֶג טְגְנאַלְרעֶד רֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶטיִנְׁש איד ןעֶּבעֶנ טְצעֶזעֶג ְּךיִז
 דְנֹוא 18 :טְזאָלעֶגְרעֶּביִא ְּךאָנ טאָה איִז דְנּוא ןעֶועוֶועֶג טאַז זיִא איִז דְנּוא ,ןעֶסעֶגעֶג טאָה איִז
 יֹוזַא ,ןעֶבְנּוי עֶנייֵז ןעֶטאָּבעֶג זַעֹוּב טאָה יֹוזַא ןעֶּביֹולְק ּוצ םּוא ןעֶנאַטְשעֶגְפיֹוא זיִא איִז ןעדֶו
 -ךעֶפ טיִנ איִז טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶּביֹולק ןעֶּבְראַג איִד ןעְׁשיוִוְצ ָּךיֹוא איִז טְזאָל ,ןעֶבאָז ּוצ
 ןּופ ןעֶגעוֶוְטעֶרְהיִא ןּופ ןעֶסעֶנְרעֶפ וצ ןעֶכאַמ גיִסייֵלְפ ְּךייֵא טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 16 :ןעֶמְהעֶׁש
 דָנּוא ,ןעֶּביֹולק איִז טְזאָל דְנּוא ,ןעֶזאָלְרעֶפ אייז טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶּבְראַג עֶנעֶדְנּוּבעֶג איִד
 םעֶד ּוצ זיִּב דֵלעֶפ םעֶד ןיִא ןעֶּביִלְקעֶג איִז טאָה יֹוזַא 17 :ןֶעייֵרְׁשְנָא טיִנ איִז טְלאָז רֶהיֵא
 םֶע זיִא יֹוזַא ,ןעֶּביִלְקעֶג טאָה איִז םאוְו םאָד טְשעֶרְדעֶגְסיֹוא טאָה איִז ןעוֶו דְנּוא ,דְנעֶבָא
 דְנּוא ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא םִע טאָה איִז דְנּוא 18 :ןעֶמְׁשְרעֶנ הָּפיֵא ןייֵא ןּופ ְּךֶרֶע ןייֵא ןעֶזעוֶועֶג
 טאָה איִז סאוָו ןעֶהעֶזעֶג טאָה רעֶניוִוְׁש עֶרְהיִא דְנּוא ,טאָטְׁש איד ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנייֵרַא זיִא איִז

 ןעבילקעג
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 -עֶנְסיֹורַא םִע טאָה איִז דְנּוא ןעֶּביִלְקעֶב היא הָחֹומֲח המ לָמאֹחַו !הָעְבְׂשִמ הָרָתֹוה-רֶׁשֲא תֶא 9
 רֶהיֵא ּוצ ְּךאָנ טאָה איִז דְנּוא טְכאַרְּב המֹומֲחַל רנִתַ !ךּרְּב ְֵריִּכִמיִהְי תיִׂש ׂשֶ הָנֲ יה =
 גיִרְּביִא טאָה איִז סאָו םאָד ןעֶּבעֶגעֶג יִתיָׂשָע רֶׁשֲא ׁשיִאָה םָש ראו ומִע הֶת ע-רֶׁשֲא תא

 דא 10 !טייקְטאַז עֶרְיִא ןזפ טאַהעֶג = ההל ר הלל ירא יה
 : הל רמאַָּו םִתָמַה-תֶאְוםִיַחֲה-תֶא ּדְסַה בוֲעדאְל רֶׁשֲא

 טְנאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה רעֶגיִוְׁש עֶרְהיִא = ךיְֲאְּמַה תיִר רֶמאֵתַו-:אהינלֲאמׁשיאִהטִל
 דְנּוא ? ןעֶּביִלְקעֶג טְנייֵה אּוד טְסאָה ּואוְו -םא דע ןיִקְּבְרִּת ילרְׁשֲא םיִרָעְנַהימ א א 1

 טְׁשְנעֶּבעֶג ?טעֶטייֵּבְרַאעֶג אּוד טְסאָה ּואוְו ;ריִה"לָא יִמִָנ רֶמאֵתַו :י ?ירָׁשֲא ריצָּקַה-לְּכ תֶא ּלְּכ 2
 ;טְנעֶקְרעֶדְנָא ךיד טאָה סאו ןייַז רעֶד לאָז ךֶבעְגִִי אֵלְו ויתֹורענימע יַאְצִת יִּכ יִתִּב בִֹמ ּהָתְלַּכ

 -יוַוְׁש עֶרְהיִא וצ טְלְהעֶצְרעֶד איִז טאָהיֹוזַא הלל טקלל עב תיְִעְב קֵּבְדּתַו :רַחַא הָדָׂשְּב 4

 מעֶטייֵּבְרַאעֶג טאָה איִז ןעֶמעוֶו אייַּב רעֶג :הָתֹומֲחיֶא בֶׁשֵּתַו םיִמחָה ריִצקּ םיִרֹׂשַה-ריִצְק

 בו 7 == ראָהיאד דּוא ַחנִמ רֶלישּקַבֲא אָלֲה יּתְּב ה 7 יִמְעַנ הָל רֶמאֹתַו
 םֶנייֵה ּבאָה ְּךיִא ןעֶמעוֶו אייֵּב ןאַמ םעד  -תֶא תֶָּה רֲֶׁא ָתְעַדמ וע אָלֲה הָּמעְ :ךֶל-בטִי רֶשֲא
 יִמָעָנ טאָה ױזַא 20 :זַעֹוּב זיִא טייֵּבְרַאעֶג ;קדלָי לַה םיִרֹעְּׂשַה ןֶרָנ--תֶא הֶרֹז אּוד-הֵּנִה יודע
 רֶע זיִאטְשְנעֶּבעֶג ,רּונְׁש עֶרְהיֵא ּוצ טְנאָזעֶג -לַא ןרגַה יִּתְדִָיו ְךיִלָע ךיפלַמׁש ְּתְמַשְו ָתְכמ ןָּתְצַהְרְ
 טְזאָלעֶנְּפא טיִנ טאָה סאָו ,ראַה םעֶד ןּופ ֹובְכָׁשִב יה תיִתְׁשִלְ כַאָל וחלַּכ רע ש זאָל יע עדות

 איד ןופ דְנּוא עֶגיִדעֶּבעֶל איד ןּופ דֶסח ןייז יו מת תאב שב רֶ א טיקימהיתַא הע

 טְגאָזעֶג רֶהיֵא וצ טאָה יִמֲעָנ דְנּוא .עֶטיֹוט 2 טא עק = יא אל א :
 זיִא רֶע םֶנּוא ּוצ בורָק ַא זיִא ןאַמ רעֶד אבו בל בטי תְׁשֹיַשַּב לַכאֹר :ּהתֹומֲח הַָּ וצ-רשֲא ז

 דְנּוא 21 :םְרעֶזעֶלְסיֹוא עֶרעֶזְנּוא ןּופ רעֶנייֵא  :םֶּכְׁשּתַווְתלְנְרַמ לֵגְתַושְלַב אֵבְּתַו הָמרעַה ה הב בְֵׁשִל
 טְנאָזעֶג (רעֶטייוֵו) טאָה הָיְבֲאֹומ איִד תּור הָׁשֹא הִָהְו תל ׁשיִאְה דֶרֵחַיו הָליֵלֲה יִצֲחַב היו 5
 טְסְלאָז אּוד ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ ְּךיֹוא טאָה רֶע ְךֶֶמֲא תוָריִכָֹא רֶמאֹּתַוְתַאייִמ רֶמאּיַו ;ויָתֹלִּנ חמ תֶבֶבׂש 9

 ןייֵמ זיִּב ןעֶגְנּוי עֶנייֵמ ּוצ ןעֶטְפעֶהעֶּב ְּךיִד עג לא 6 א 8
 דְנּוא 2 :טְנעֶלְרעֶּפ זיִא טיִנְׁש רעֶצְנאַה העי ישנה טא טא

 ,רּונְׁש עֶרְהיִא תּור ּוצ טְנאָזעֶג טאָה יִמָעָנ . יי א
 לאָז ןעֶמ יֵדְּכ ,ןעֶדעֶמ עֶנייֵז טיִמ ןְהעֶגְסיֹורַא טְסְלאָז אּוד זַא ,רעֶטְכאָט עֶנייֵמ טּוג זיִא םִע
 ןעֶדעֶמ איִד ּוצ טְפעֶהעֶּב ְּךיִז איִז טאָה יֹוזַא 23 :דְלעֶפ רעֶדְנַא ןייַא ןיִא ןעֶפעֶרְטְנָא טיִנ ָּךיִד
 ןּופ טיִנְׁש םעֶד דְנּוא טְשְרעֶנ איד ןּופ טיִנְׁש םעֶד ןּופ דְנֶע םעֶד ּוצ זיִּב ןעֶּביֹולְק ּוצ זַעֹוּב ןּופ
 :רעֶניוִוְׁש עֶרְהיֵא טיִמ טְניֹואוְועֶנ טאָה איִז דְנּוא ,ץייוַו

 ּײז

 65 יי

= 

* 

 ב לעטיפאק

 ראַפ טיִנ ְָךיִא לאָז ,רעֶמְכאָט עֶנייֵמ ,טְגאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה רעֶגיוִוְׁש עֶרְהיִא יִמֲעָנ דְנּוא 1
 םאוו זַעֹּב רעֶד טיִנ זיִא דְנּוצַא דְנּוא 2 : ןייַז טּוג ריִד לאָז סֶע יִדְּכ ,הָחּונְמ ַא ןעֶכּוזְסיֹוא ריד
 איד טְלעֶפיֹוׁש-דְניוִו רֶע ,העֶז ?הָחַּפְׁשִמ עֶרעֶזְנּוא ןּופ ןעֶדעֶמ עֶנייַז טיִמ ןעֶזעֶועֶג טְזיִּב אּוד
 דְנּוא ;ְּךיַד ּבְלאַז דְנּוא ְּךיִד שאו יֹוזַא 8 :רֶעייֵׁש רעֶד ןיִא טְכאַנ (עֶניִטְנייַה) איד טְשְרעֶב

 ּוצ טיִנ ָךיִד ּבעֶנ רעֶּבָא ,רֶעייֵׁש רעֶד ןיִא ּפּורַא העָנ דְנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶנייַד ןָא ריִד אּוהנ
 דְנּוא 4 :ןעֶקְניִרְט ּוצ דְנּוא ןעֶסֶע ּוצ טְרעֶהעֶנְפיֹוא טאָה רֶע זיִּב ןאַמ םעֶד ּוצ ןעֶנעֶקְרעֶד
 טֶרָא םעֶד ןעֶקְרעֶמעֶּב אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ןעֶנעֶלְרעֶריִנַא ְּךיִז טעוֶו רֶע ןעוֶו זַא ןייַז טעדֶו סֶע

 טייֵז-סיִפ עֶנייֵז ןעֶקעֶדְפיֹוא טְסְלאָז דֶנּוא ןְהעֶגְנייַרַא טְסְלאָז אּור דְנּוא ,ןעֶגיִל טעוֶו רֶע ּואוָו
 טאָה איִז דְנּוא 5 :ןּוהט טְסְלאָז אּוד סאָז ןעֶנאָז ריִד טעוֶו רֶע דֵנּוא ,רעֶדיִנֲא ךיִד בעֶל דָנּוא
 -עֶגְפּורַא איִז זיִא יֹוזַא 6 :ןּוהְט ָּךיִא לעװ ריִמ ּוצ טְסְנאָז אּוד סאו םעֶלַא ,טְגאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ
 רֶהיֵא טאָה רעֶניִוְׁש יי איז יֹוזַא סעֶלַא ןּוהְטעֶג טאָה איִז דְנּוא ,רֶעייֵׁש איִד ּוצ ןעֶבְנאַג
 ַא ןּופ ןעֶזעוֶועֶג זיִא דְנּוא ןעֶקְנּורְטעֶנ דְנּוא ןעֶסעֶנעֶג טאָה זַעֹוּב ןעוֶו דְנּוא 7 :ןעֶמאָּבעֶ
 ,ןראק ןעֶפיֹוה ַא ןּופ קֶע םעֶד ןיִא ןעֶנעֶלּוצְרעֶדיִנַא ְּךיִז ןעֶנְנאַגעֶג רֶע זיִא ,ץֶראַה ְּךיִלְהעֶרְפ
 טאָה איִז דְנּוא ,םיִפ עֶנייֵז טְקעֶדעֶנְפיֹוא טאָה איִז דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג טייֵהְרעֶליִטְׁש איִז זיִא יֹוזַא
 טאָה יֹוזַא ,טְכאַנ רעֶד ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 8 :טְנעֶלעֶגְרעֶדיִנַא ְךיִ
 ַא דיִא יֹוזַא ,העֶז טְּפאַטעֶנְמּורַא ְּךיִז טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶקאָרְׁשְרעֶד ןאַמ רעֶד ְךיִז
 איז דְנּוא ?אוד טְזיִּב רעוֶו ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 90 :סיִפ עֶנייֵז אייֵּב ןעֶנעֶלעֶג איֹורַפ
 רעֶּביִא קעֶד עֶנייֵד םיֹוא ָּךאָד טייֵרְּפְׁש ,דיֹומ-טְסְניִד עֶנייֵד תּור ןיֵּב ְּךיִא ,טְנאָזעֶג טאָה
 מְגאָזעֶב טאָה רֶע דְנּוא 10 :רעֶזעֶלְרעֶד רעֶד ְּךאָד טְזיִּב אּוד ןיראָה ,דיֹומ-טְסְניִד עֶנייַד
 רעֶמעֶּב זיִא דָסֶח רעֶּטְצעֶל ןייַד ןיִראָו ,רעֶטְכאָט עֶנייֵמ ,טאָנ ןּופ אּוד טְזיִּב טְׁשְנעֶּבעֶב
 רעֶדעוֶוְטְנִע ,רעֶנעֶמ עֶגְנּוי איִד ְּךאָנ ןעֶנְנאַגעֶנְכאָנ טיִנ טְזיִּב אּוד לייוַו ,רעֶטְׁשְרֶע רעֶד איז

 עמערא



 תור

 דָנּוצַא דְנּוא 11 :עֶכייֵר רעֶדָא עֶמעֶרָא
 ,אָרֹומ ןייֵק טיִנ ּבאָה ,רעֶטְכאָט עֶנייֵמ

 לעו ןעֶנאָז ריִמ טְסעוֶו אוד סאו םעֶלַא
 ןופ טייֵל עֶלַא ןיִראָו ,ןּוהָמ ריִד ּוצ ָּךיִא
 קְלאָפ ןייֵמ ןּופ (טאָטְש רעֶד) רֶעיֹוט םעֶד
 ;ּביוו םעֶמּורְפ ַא טְזיִּב אוד זַא ןעֶסייוֵו
 ןייֵא תֶמֲאְּב ְךיִא ןיִּב ,דְנּוצַא דנוא 2
 ְךאָנ זיִא םִע רעֶּבָא---,רעֶזעֶלְרעֶדְסיֹוא
 : ריִמ ןּופ לֵאֹוג רעֶטְנעֶהעֶנ ַא ןעֶדְנאַהְרעֶּפ
 דָנּוא ,טְכאַנ עֶניִזאָד איִד אָד גיִּטְּכעֶג 3
 רֶע ּביֹוא .היִרְפ רעֶד ןיִא ןייַז טעוֶו םִע
 זאָל יֹוזַא--טונ זיִא ,ןעֶועֶלְסיֹוא ךיִר טעדֶו
 ליִח רֶע ןעוֶו דֵנּוא ,ןעֶזעֶלסיֹוא ְּךיִד רֶע
 ְךיִא לעוֶו יֹוזַא ןעֶזעֶלְרעֶדְסיֹוא טיִנ ְּךיִד
 טאָג איוז רֶהאָח יֹוזַא ,ןעֶזעֶלְרעֶדְסיֹוא ְךיִד

 רעֶד ןיִא זיִּב רעֶדיִנַא ְּךיִד געֶל ,טְּבעֶל
 אייֵּב ןעֶנעֶלעֶג זיִא איִז דְנּוא 14 :הירָפ
 איִז דְנּוא ,ןעֶגְראָמ םעֶד ּוצ זיִּב םיִּפ עֶנייֵז
 טאָה רעֶנייֵא רעֶדייֵא ןעֶנאַטְׁשעֶגְּפיֹוא זיִא
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 -לְּכַצֵדֹויִּכךֶל"ְׂשַעָא ִרְמאּתירׁשֲא לָּכ ִאְרוּת-לַא יִּתִּב
 :מ לָאנ סאייִּכ םֶָמֶ יִּכ הֶַּעְו:ְתֶא ליֵח תֶׁשֲא יִּכ ימַע רַעֵׁש
 נ הֶרָיְָו הֶליֵפַה ויִניֵל :יִנָמִמ ברק לָא ׁשי םֶנו יִכָנָ
 ךלָאנל ץֶּחַי אל--םאו לֶאַָי טוט ךלָאנ--םִא רַב
 14 ֹלנִמככשת :דָקְּבַהידַעיִבְכׁש הויה יכנֶאךיּתלַאג
 -לַא רֶמאַֹּוהעַריתֶא ׁשיִא ריי םֹרטִּב םֶקַָּ רֵקַֹּה-דע
 וט -רׁשֲא תַחַּמְטִמַה יִבָה רֶמאֹל :ןרַה הֶׁשִאָה האָב עֶדוי
 היֶלָע תֶׁשָיויִרעְׂשישִׁש דמי הָב ָהאַו הָּבייזֲחֶאְ לע
 5 יִתְב ְּתַאיִמ רֶמאְּתַו ּהָתֹומֲח-לֶא אֹובָּתַו :רִעָה אָבַָ
 1 -ׁשֵׁש רֶמאֹּתַו :ׁשיִאָה ּהָל-הֶׂשֶע רֶׁשֲא-לְּכ תֶא הל-גַּ
 -לֶא םקָיִר ִֹובָּת-לַא .ימָא יִּב יִל ןֵנ הלֶאָה םיִרֹעְׂשַה
 5 לפי ד ךיא יֵעְַּת רֶׁשֲא דע יִּתֹ יִבְׁש רֶמאֹתַו :ְךחֹומֲה
 ;םֹוּיַק דָבָּדַה הֶּלִכ-א יִּכ ׁשיִאָה טקׁשִי אֵל ִּכ רָּבָד

 יה יח

 א -רֶבַּד רֶׁשֲא רַבֹע לֵאֹונַה הֶּנִהְו םָׁש בי רַעַּׁשַה הָלָע זַעֹבּו
 ;בֵשֵיו רו ינמְלַא ינֹלְּפ הָּפ-הְבִׁש הֶרּוס רֶמאּיַ זעּב
  ;ּובְׁשיַו הָפיובְׁש רָמאָיַ רעה ינְקומ םיִׁשֲָא הֶרָׂשֶע חק
 יךֵלְמיִלֶאָל ּונְהֶאְל רֶׁשֲא הֶדָׂשַה תַקְלָח לֵאנל ֶמאֹּי
 4 הרָלְנֶא ּתְרמָא ינֲאַו :בָאט הָדְׂשִמ הֶבָּׁשָה יִמָעָ הָרְכִמ
 טלַאנּתישִא לֵמִע נקז דע םִבְִׁיַה דָננ הק רמאֵלָךְֶא
 ליאנל ףתָליז יא יִּכָעדֶאְו יִל הָדיַָ אָנִי אֹל-שאו לֶאָ
 ה -טֹויְּב זעּב רֶמאַֹּ :לָאָנָאיִכ נָא רֶמאו ךירֲחַא כא
 ּמַהיִתָׁשַאהָיֲִאֹוּמַה תור תֶאְמו מעג ָיִמ הָדׂשַה ךתונַק
 6 אָל לֵאנַ רֶמאַָּו :ֹתָלֲחנילע תַּמַהיִבְׁש םיִקָהִל ִתִיָק
 -תֶא הָּתַא ליל יתְלֲתתֶא תיִחְׁשַאְדַּפ ילילאל לַכּוא
 ז -לַע לֵאָרְׂשִיְּב םינפִל תאֹו :לוָאנל לֵכּואדאָל ִּכ יִתָלֶאג

 טאָה רֶע דנּוא ,ןרעֶדְנַא םעֶד טְנעֶקְרעֶד
 ַא זַא ןעֶסיו רעֶנייֵק סֶע זאָל ,טְגאָזעֶג
 :רֶעייֵש איִד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא איֹורְפ

 גְנעֶרְּב ,טְגאָזעֶג רעֶטייוֵו טאָה רֶע דְנּוא 5
 ,ןאַראַד ןָא ְּךיִד טְלאַה דְנּוא ,ריד ףיֹוא טְסאָה אּוד םאִו (קעֶד איד רֶעייֵלְׁש םעֶד רעֶהַא

 ןעֶטְׁשְרעֶג םאֶמ םֶקעֶז ןעֶטְסאָמעֶגְּפָא רֶע טאָה יֹוזַא ןעֶטְלאַהעֶג םִע טאָה איִז ןעוֶו דְנּוא
 :טאָמְׁש איד ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא זיִא איִז דְנּוא ,טְנעֶלעֶג רֶהיֵא ףיֹוא םִע טאָה רֶע דְנּוא
 טְזיִּב רעֶװ ,טְנאָזעֶג איִז טאָה יֹוזַא רעֶניװְׁש עֶרהיֵא ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא איִז ןעוֶו דְנּוא 6
 ּוצ טאָה ןאַמ רעֶד םאוָו םעֶלַא טְלְהעֶצְרעֶד רֶהיֵא טאָה איִז דְנּוא ?רעֶטְכאָט עֶנייֵמ אוד
 עֶניִזאָד איִד ןעֶּבעֶנעֶג ריִמ טאָה רֶע ,טְגאָזעֶג רעֶטייוֵו טאָה איִז דְנּוא 17 :ןּוהְמעֶג רֶהיֵא
 ּוצ גיִרעֶל ןעֶמּוק טיִנ טְסְלאָז אּוד ,טְגאָזעֶג ריִמ וצ טאָה רֶע ןיִראָָו ,טְשְרעֶנ םאָמ םֶקעֶז
 ויִּב ,רעֶטְכאָט עֶנייַמ ליִטְׁש (אָדָו ּבייֵלְּב ,טְגאָזעֶג טאָה איִז דְנּוא 18 :רעֶניִװְׁש עֶנייד
 גיִהּור טיִנ טעו ןאַמ רעֶד ןיִראָו ,ןעֶלאַפְסיֹוא טעוֶו ְּךאַו איִד איװ ןעֶסיו םְסעוֶו אּוד
 :טְנעֶלְרעֶפ טְנייַה ָּךאַז איִד ןעֶּבאָה טעוֶו רֶע זיִּב ןעֶּבייֵלְּב

 ד לעטיפאק
 -עֶנְרעֶדיִנַא טְראָד ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,רֶעיֹוט םעֶד ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא זֵעֹוּב דְנּוא 1
 ,טעֶרעֶג טאָה זַעֹוּב ןעֶכְלעוֶו ןּופ ןעֶגְנאַגעֶג אייֵּבְראַפ זיִא לֵאֹוג רעֶד ,העָז דְנּוא ,טְצעֶז
 יִנֹלַּפ אּוד ,רעֶדיִנַא אָד ְּךיִד ץעֶז דְנּוא ּפָא רֶהעֵק ,טְנאָזעֶג (םֶהיֵא ּוצ) טאָה רֶע דְנּוא
 רֶע דְנּוא 2 :טְצעֶזעֶגְרעֶדיִנַא ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא טְרְהעֶקעֶנְסָא רֶע טאָה יֹוזַא !יִנֹמָלַא
 ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,טייֵל-טאָטְׁש איד ןּופ עֶטְצֶלֶע איִד ןּופ רעֶנעֶמ ןְהעֶצ ןעֶמּונעֶג טאָה
 דָנּוא 9 :טְצעֶזעֶגְרעֶדיִנֲא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רעֶדיִנֲא אָד ְּךייִא טְצעֶז ,טְגאָזעֶג אייֵז
 -ּורָּב רעֶזְנּוא ּוצ טְרעֶהעֶג טאָה סאו דְנאַל קיִטְש סאָד ,לֵאֹנ םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע
 :טְּפיֹוקְרעֶפ ,בָאֹומ דְלעֶפ םעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶגְקיִרּוצ זיִא םאִזו ,יִמָעָנ טאָה ,ְךֶלֶמיִלֲא ּוצ ,רעֶד
 ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶריֹוא עֶנייֵד ּוצ ןעֶקעֶלְּפְטְנַא םִע לאָז ְךיִא זַא טְכאַרְמעֶג ּבאָה ְךיִא דְנּוא 4
 טְסְליוו אזד ּביֹוא ,קְלאַפ ןייַמ ןופ עֶטְצֶלֶע איד ראָפ דְנּוא ,סְרעֶניֹואוְועֶּב איִד ראָפ םִע ףיֹוק
 םִע גאָז יֹוזַא ןעֶזעֶלְסיֹוא טיִנ סֶע טְסְליוִו אּוד ּביֹוא דְנּוא ,םיֹוא םִע זעֶל יֹוזַא ןעֶועֶלְסיֹוא םִע
 ,ריִד ְּךאָנ םּוק ְךיִא דְנּוא ,לַאּג ןייק אָד טיִנ זיִא ריד ץּוח ןיִראָו ,ןעֶסיִװ לאָז ְּךיִא זַא ,ריִמ
 םעֶד ןיִא ;טְגאָזעֶג טאָה זַעֹוּב דְנּוא 5 :ןעֶזעֶלְסיֹוא םִע לעדֶו ְּךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דִנּוא
 ןעֶפיֹוק ְךיֹוא סֶע אּוד טְסּומ יֹוזַא יִמָעָנ ןּופ דְנאַה רעֶד ןּופ דְלעֶפ סאָד טְסְפיֹוק אּוד םאוו גאָט
 א ןעֶלעֶטְׁשּוצְפיֹוא יִדַּכ ,ןעֶטיֹוט םעֶד ןּופ ּבייוװ סאָד הָיבֲאֹומ איד תּור ןּופ דְנאַה רעֶד ןּופ
 טיִנםֶע ןעֶק ְךיִא ,ינְבאָזעֶב לַאֿב רעֶד טאָה יֹוזַא6 :הָלֲחַנ עֶנייֵז ףיֹוא ןעֶמיֹוט םעֶד ּוצ ןעֶמאָנ
 -ךעֶד הָלֲחַנעֶנעֶגייֵא עֶנייַמ ןעֶּבְראַדְרעֶפ (שיִמְרעֶדק ְָּךיִא לעוֶו רעֶמאַמ ,ריִמ ראַפ ןעֶזעֶלְסיֹוא
 זיִא םאָד דָנּוא 7 :ןעֶזעֶלְסיֹוא טיִנ םִע ןעֶק ְךיִא ןיִראָו ,גְנּוזעֶלְסיֹוא עֶנייֵמ ריד ראַפ אּוד זעֶל

 ןעזעוועג
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 לענג ׁשיִא ףלֶׁש רָבִדלְּכ םִיַקְל ֹהְרמְּתַהלַעְו הָלֲאּנַה
 לאה מא :לֵארְׂשיִב הָדשְּתַה תאֹח יוהעְַל ןֵתָו 5
 -לָכְו םיִנָקל זַעּב רֶמאֹּו :לענ לְׁשי ךלדהנק ׁשְבִל 9

 ךֵלְמילֲאַל רֶׁשֲאילְכ-ֶא יחיְִקיּכ םּוַהםֶּתַאםיִדעםֶָ
 תור-תֶא םָנו :יִמָָנ ךימ ןולחמּו ןולכְל רֶׁשֲא-לְכ תָאוי

 ֵַּה-םֶׁש םיִקָָל הֶׂשֲאְל יִל יִתָָק ןֹלְחַמ תֶׁשַא ָיֲִאְמַה
 ומֹוקְמ רַעׁשִמּו ויָחֶא םִעֵמ תֶמַה-םִׁש תֶרֶכיחאְלו ֹותָלֲחַנ-לַע

 םילקזַהו רַעַׁשּבירֶׁשֲא םִעָהילְּכ ּוְמאֹה :םֹּיַה םָּתַא םיִדֵע ונ
 ו יכֵחְרִּכ ְּךֶתיִכילֶא הֵאְּבַה הֶׁשֵאָה-תֶא הָוהְ ןתִו םיִדֵע
 לִיַח"הָׂשעַו לֵאְְׂשִי תיֵּכ-תֶא םֶהֵּתְׁש נב רֶׁשֲא הֶאֵלְכּו

 ץֶרֶפ חיבְּכךתיִביַהיו :םָחָל תיַבְּב םֵׁש-אֶרְקּו הָחְרְפֶאְּב 1
 ךֵל הָוהְי ןֵּתִי רֶׁשֲא ערוה ךִמ הָדוהיִל רֶמָת הָדְלָירֶׁשֲא

 הדָׂשִאָל וָלהְּתַו תור-תֶא ֵשַּב חַּקִיַו :תאֹּזַה הָרעגהְדִמ
 הָנְרַמֹּו זןִּכ רֶלָקִו יירִה ּהַק הָוהְ ןקי ָהיֵלֵא אָבָּת 14

 לָאנ ךֶל תיִּכְׁשִה אָל רֶׁשֲא הָוהְי ְךיְּביִמָעָנילַא םיִׁשנַה
 ׁשֶפָנ ביִׁשְמִל לֵל הָיַהְו :לֵאְרְׂשיִּב ָמְׁש אֶרָּקִו םּיַה וט

 צי ּךֵחֶּבַהֲאְׁשֶא ְךֵתְלִכ יִּכ ְךֶתְבישתֶא לֵּכְלַכְלּ
 יזרֶא יֵמְעָנ חִַַּו :םיִנָּכ הָעְבִׁשִמ ְךֶל הֶביִט איִהירשֲא 45
 ול הָואֶרְִּתַו :תֶנֵמאֵל ולייהְַּוהָקיֵחְבּוהָתְְּׁתַו ָלְיַה גד

 רֶבֹוע ֹומְׁש הָנארְקִַּ יִמעְָל ןב-רלִי רמאל םֵׁש תֶנַכְּׁשַה
 דיִלֹהְץִרִּפ ץֶרֶפ תֹדְליִּת הָלֵאְ :דדָדיִכָא יִׁשייבַא אה 15
 -תרָא דיִלֹוה םֶרְו םֶָרחתֶא דילוה ןֹורְצִחְו :ןיִרְצִחתֶא 9
 -תֶא דִלֹוה ןוָשחַנו ןוׁשְחנ-תֶא דילֹוד בֶרֶנְמַעְו :בֶדָנְּמַע כ
 ;דָמֹוש-תֶא דיָלֹוה זַעְּוזַעֹּב-תֶא דיָלוה ןֹומְלַׂשְו :הָמָלַׂש 1
 ;דֶוָד-תֶא דילוה יִׁשָיו ִׁשִי-תֶא דיָלֹוה דֵבֹעְו 2

 הפ הכש הרוס ונמיסו .השמחו םינומש תור רפסד יקוספ םוכס

 ;ילא רמא יכ םנ היבאומד תור רמאתו ויצתו ,ינמלא ינלפ

 רעֶד לֵאָרְׂשִי ןיִא ןעֶטייֵצְראָפ ןעֶזעוֶועֶג
 ןעֶנעוֶו דְנּוא גְנּוזעֶלְסיֹוא עֶנייֵא ןעֶנעוֶו גָהְנִמ

 -ְטיִא ןעֶגיִטעֶטְׁשעֶּב ּוצ יִדְּכ ,גְנּוטייֵּבְרעֶפ ַא
 ןייז ןּוהְטעֶגְסיֹוא טאָה ןאַמ ַא ְּךאַז עֶכיִל
 ןייַז ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ךוש
 תּודֵע סאָד ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאֶד דְנּוא ,רֶבֵח
 טאָה לֵאֹנ רעֶד דְנּוא 8 :לֵאָרְׂשִי ןיִא
 ! ריִד ראַפ םִע אּוד ףיֹוק ,זַעֹוּב ּוצ טְגאָזעֶג
 :ךוש ןייַז ןּוהְטעֶנְסיֹוא טאָה רֶע דְנּוא
 עֶטְצְלֶע איד ּוצ טְגאָזעֶג זַעֹוּב טאָה יֹוזַא 9
 טְנעֶז רֶהיֵא ,קְלאָפ ןעֶצְנאַג םעֶד ּוצ דְנּוא
 םעֶלַא טְפיֹוקעֶג ּבאָה ְּךיִא זַא תּודֲע טְנייֵה
 דְנּוא .ְּךֶלֶמיִלֲא ּוצ טְרעֶהעֶנ טאָה םאָו
 דְנּוא ןֹולְחַמ ּוצ טְרעֶהעֶג טאָה סאוָו םעֶלַא
 דְנּוא 10 :יִמָעְנ ןּופ דְנאַה רעֶד ןּופ ןֹויְלִכ
 ןּופ ּבייוו סאָד ,הָיִבֲאֹומ איד תּור ְּךיֹוא
 ריִמ ּוצ טְּפיֹוקעֶג ְּךיֹוא ְךיִא ּבאָה ןֹולְחַמ
 ַא ןעֶלעֶטְׁשּוצְפיֹוא יִדְּכ ,ּבייֵו ַא ראַפ
 הָלֲחַנ ןייַז ףיֹוא ןעֶטיֹוט םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ
 ּטיִנ לאָז ןעֶטיֹוט םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד זַא
 עֶנייֵז ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ ןעֶרעֶו ןעֶטיִנְשְרעֶפ
 ןייַז ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ןּופ דְנּוא ,רעֶריִרְּב
 דְנּוא 11 :תּודֲע טְנייַה טְנעֶז רֶהיֵא ,טְרָא
 ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאוָו קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד
 ןעֶּבאָה עֶטְצְלֶע איִד דְנּוא ,רֶעיֹוט םעֶד

 ןייד ןיִא ןעֶמּוק טעוֶו םאָו איֹורְפ איד זַא ןעֶּבעֶג ראַה רעֶד זאָל ,תּורֵע ןעֶנעֶז ריִמ ,טְנאָזעֶכ
 טֶעיֹוּבעֶנְפיֹוא ןעֶּבאָה עֶדייֵּב אייֵז סאָָו ,הֶאֵל דְנּוא לַחָר איו יֹוזַא ןייַז לאָז ןייַרַא זיֹוה
 טְסְלאָז אוד דְנּוא ,תֶרְפֶא ןיִא ןעֶקיִלְגעֶּב טְסְלאָז אּוד דֶנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוד סאָד
 סאו ,ץֶרֶּפ ןּופ זיֹוה סאָד איו יֹוזַא ןייַז זיֹוה ןייד זאָל דְנּוא 12 :םֶחֶל תיֵּב ןיִא םֵׁש ַא ןעֶּבאָה
 רעֶד ןּופ ןעֶּבעֶנ ריִד ּוצ טעוֶו ראַה רעֶד סאו ןעֶמאָז םעֶד ןּופ ,הָדּוהְי ּוצ ןעֶריֹוּבעֶנ טאָה רֶמָּת
 דְנּוא ,ּבייוו ןייז ןעֶראָועֶג זיִא איִז דְנּוא ,תּור ןעֶמּונעֶג זַעֹוּב טאָה יֹוזַא 13 :הָרֲעַנ רעֶניִזאָד
 דְנּוא ,טייֵהְרעֶנְנאוַוְׁש ןעֶּבעֶנעֶג רֶהיֵא טאָה ְראַה רעֶד דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא רֶהיֵא ּוצ זיִא רֶע
 זיִא טְשְנעֶּבעֶג ,יֵמָעָנ ּוצ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה רעֶּבייוַו איִד דְנּוא 14 :ןְהּזז ַא ןעֶניוִועֶנ טאָה איִז
 בעֶמ ןעֶמאָנ ןייַז זַא ,לַאֿב ַא טְנייַה ןעֶרעֶהְפיֹוא ריִד ּוצ טְזאָלעֶנ טיִנ טאָה םאָו ראַה רעֶד
 ןייד ןּופ גְנּוקיווְקְרעֶד ַא ןייַז ריִד ּוצ לאָז רֶע זַא דְנּוא 12 :לֵאָרְׂשִי ןיֵא ןעֶרעֶֶו ןעֶפּורעֶנְנָא
 טְּביִל סאו רּונְׁש עֶנייֵד ןיִראו ,רעֶטְלֶע עֶנייֵד ןיִא ןעֶרְהעֶנְרעֶד ְּךיִד לאָז רֶע זַא דְנּוא ,שֵפָנ
 יִמָעְנ דְנּוא 16 :ןעֶריֹוּבעֶג םֶהיֵא טאָה ,ןְהיֵז ןעֶּביִז איוִו ריִד ּוצ רעֶסעֶּב זיִא סאָה דְנּוא ;ָּךיִד
 -עֶנ זיִא איִז דְנֹוֲא ,םעֶזּוּב רֶהיֵא ןַא טְנעֶלעֶנ םֶהיֵא טאָה איִז דְנּוא דְניִק סאָד ןעֶמּונעֶג טאָה
 ןעֶּבעֶנעֶג ןעֶמאָנ ַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה םיִנֵכְׁש איִד דְנּוא 17 :ןיִרעֶהיִצְרעֶד ַא םֶהיֵא ּוצ ןעֶראָה
 ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,יִמָעָנ ּוצ ןעֶראָועֶג ןעֶריֹוּבעֶג זיִא ןְהּוז ַא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא
 דְנּוא 18 :דִוָד ןּופ רעֶטאָפ רעֶד ,יֵׁשָי ןּופ רעֶטאַפ רעֶד ןעֶזעוֶועֶנ זיִא רֶע ,דֵבֹוע ןעֶפּורעֶג
 ןֹורֵצֶח דְנּוא 19 :ןֹורְצֶח ןעֶריֹוּבעֶנ טאָה ץיִרּפ ,ץֶרָּפ ןּופ רעֶטְכעֶלְׁשעֶנ איד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד

 ןעֶריֹוּבעֶנ טאָה בָדָניִמַע דְנּוא 20 :בָדֶניִמַע ןעֶדיֹוּבעֶנ טאָה םָר דִנּוא ,םָר ןעֶריֹוּבעֶנ טאָה
 דְנּוא ,זַעֹוּב ןעֶריֹוּבעֶג טאָה ןֹומָלַׂש דְנּוא 21 :הָמָלַׂש ןעֶריֹוּבעֶנ טאָה ןֹוׁשְחַנ דְנּוא ,ןֹוׁשְחַנ

 ןעֶריֹוּבעֶג טאָה יֵׁשְי דְנּוא ,יֵׁשִי ןעֶריֹוּבעֶנ טאָה דַבֹוע דְנּוא 22 :דַבֹוע ןעֶריֹוּבעֶנ טאָה זַעֹוּב

 :ידוצ
- = 

 קוה

 ; גיצמכַא דנוא ףניֿפ ןענעז תור ןופ םיקוספ עלַא
 ;א"ב קוספ 'ב לעטיפאק זיא ןוֿפרעד טֿפלעה איד דנוא

 :לעטיפאק רעיֿפ טאה רנוא



 ה כי א

 םאִו ןיילַא טאָטְׁש איִד טְציִז איו ,ָא 1
 זיִא איִז !קְלאַָפ טיִמ לּופ ןעֶזעוֶועֶג זיִא

 איד !הָנָמְלַא עֶנייֵא איו יֹוזַא ןעֶראוָועֶג

 איד ןעֶׁשיִוְצ םיֹורְנ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאו

 איד ןעֶׁשיּוִוְצ ןיִרעֶגיִטְלעוֶועֶג ַא ,רעֶקְלעֶּפ
 ! ראַּבְזְניִצ ןעֶראוָועֶג זיִא איִז ,רעֶדְנעֶל

 טְכאַנ רעֶד ןיִא רֶהעֶז טְנייַו איִז 2

 עֶרְהיִא ףיֹוא ןעֶנעֶז ןעֶרעֶרְט עֶרְהיִא דְנּוא
 םִרעֶּבאָהְּביִל עֶרְהיִא עֶלַא ןעֶׁשיוִוְצ ,ןעֶקאַּב
 ןעֶמְסעֶרְט איִז לאָז סאוָו םעֶנייֵק איִז טאָה

 ןעֶגעֶק ןעֶּבאָה עֶדְנייֵרְפ עֶרְהיִא עֶלַא

 א הֶרְָמְלַאְּכ הָתָיָה סֶע יִתָּבַר ריִעָה דֶרֶב הָּכְׁשָי ו הֶכיֵא
 ג הָכְבִת ֹובָּב :סָמָל הֶחְוָה תֹוניִדְמּב יִתְרָׂש םִיּגַב יִתָּבַר
 היבָהָא-לּכִמ םִחַנְמ הלא הָּוהִל לע הָתְעְמְִו הֶליֵלַּב
 ג יָנֹעַמ הָדּורְי הֶחָלְ ;םיִבָיֲאְל ּהָל יָה הָב ּודְנִּב ליִעְר-לְּכ
 -יכְּב ַחָֹעָמ הָאְצִמ אֵל םיּנַב הָבְׁשִי איִה הָדֹבֲע בֶרֵמּ
 4 ולְּבִמ תֹולָבֲא ויִצ יִכְרַּד :םיִרְּמַה ןיִּב היָׂשַח ָהיֶפְרֹר
 ָהֶתלּותִּבםיִתְנְַנ ָהינהְּכ ופמוׁש ה ְליִרְָׁש-לְּכ דַעומ יִאְב
 ה ייִּכ לָׁש ָהיֶבָיא שארל ָהיֶרָצ ּוָה ;הָל"רמ איִהְו תֹונּונ
 ;רצ ינְפִל יִבָׁש וָלָה היֶלָלְש ָהיֶָׁשִּפ בֶרילֲע ; הנה הָוהְי
 6 אמאל םיִליאְכ ָהיֶרָׂשְה הָרָדֲהלְּכ ֹויִצ-תַּבְלִמ איו
 ז ימי םַלָׁשּורְי הָרְכְז :ףֶדור י ינפל' חָכיאֹלְב וָכליַו הָעְרַמ
 טֶפְנִּ םֶרָק יִמימ יָה רֶׁשֲא ָהיְֶּמַחְמ לֵּכ הֶדּורְמּו הָינע
 -יַע ּקֲחֶׂש םיִרָצ ָהוָאְר הָל רזוע ןיִאְו רֶצירִיְּב ּהָּמִע
 8 ילָּכ הָתיִה הָדיִגְל ןֵב-לַע םֶלָׁשּוהְי הֶאְטָק אֵטַח :ָהתּבְׁשִמ
 רֶהיֵא וצ ןעֶנעֶז אייֵז ,טְשְלעֶּפעֶג רֶהיֵא בֶׁשּתַו הָחְנַאְנ אוה"םג הָתָוְרֶע ּאָרייֵּכ .לוליזה ָהיֶרְּבַכְמ

 ;ביֹוא ליִּדנִה ִּכ יֵינָע-תֶא הָוהְי האר הל םחנמ ןיא יאָ ןעֶגְנאַגעֶג זיִא הָדּוהְי 3 :דְנייַפ ןעֶראוָועֶג
 'הֶׁשרִק מואב םיֹונהָתַאָריּכהיִדַמחַמ-לְּכ לערֶצ'ׂשִד פי ןּופ דְנּוא .גָנּוגיִנייֵּפ ןעֶנעוֶו ןּופ תֹולָג ןיִא
 11 טי הָמעילְּכ ֵק לה אבא 2 טעק רֶׁשֲא ןעֶׁשיִוְצ טְניֹואוז איִז ,טְסְניִד עֶליִפ ןעֶגעוֶו

 רע עי ר  תתומ עתה טעג אח ןעריס עד
 -ךעֶד איִז ןעֶּבאָה םִרעֶנאָיְכאָנ עֶרְהיִא עֶלַא
 ןְרֶעיֹורְמ ןֹויִצ ןּופ ןעֶגעֶו איֵד ּוליִפַא 4 :ןעֶצעֶנעֶרְג עֶנְנֶע איד ןעְׁשיִוְצ טְּכייַרְג
 עֶרְהיִא ,טְסיוו ןעֶנעֶז ןעֶריֹוט עֶרְהיִא עֶלַא ןייַז לֶנָר הָלֹוע טיִנ טְמּוק רעֶנייֵק לייוו
 רֶהעֶז זיִא רֶהיֵא ּוצ דנּוא ,טְגיִנייֵּפעֶג ןעֶרעוֶו ןְעיֹורְפְגְנּוי עֶרֶהיִא ,ןעֶצְפיִז ןּוהִט םיִנֲהַּכ

 אייז ,עֶרְנייַפ טְּפיֹוה עֶרְהיִא ןעֶראָועֶג ןעֶנעֶז םִרעֶגיִרייֵלעֶּב עֶרְהיִא 8 : רעֶטיִּב
 עֶרְהיֵא ןעֶנעוֶו ןּופ ןְרֶעיֹורְט טְכאַמעֶג איִז טאָה ראַה רעֶד ןיִראוָו .הָוָלַׁשְּב ןעֶנעֶז
 טְפאַשְנעֶגְנאַפעֶג רעֶד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז רעֶדְניִק עֶגְנּוי עֶרֶהיֵא ּוליִּפַא ,דֶניִז עֶליִּפ
 עֶרְהיֵא ןֹויִצ טאָטְׁש רעֶד ןופ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא םִע דָנּוא 0 :רֶנייַפ םעֶד ראַפ
 אייז ןעֶדְניִא איֵד איז יֹוזַא ןעֶראָועֶג ןעֶנעֶז ןעֶמְשְריִפ עֶרֶהיֵא ,טייֵהְנעֶׁש עִצְנאַג
 טְפאַרק ןֶהָא ןעֶגְנאַגעֶב ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,(עֶׁשאַּפנ עֶרייוו עֶנייֵק ןעֶנּופעֶג טיִנ ןעֶּבאָה

 עֶרְהיֵא ןַא ,ןייֵּפ עֶרְהיִֵא ןופ געֶט איִד טְקְנעֶדעֶג םִיַלָׁשּורְי 7 :רעֶנאַיְּכאָנ םעֶד ראַפ

 איֵד ןיִא טאַהעֶג טאָה איִז םאִו טייֵקְראַּבְטְסּול עֶרְהיֵא עֶלַא ןַא דנּוא טייֵקְניריֹורְט
 דְנייֵפ םעֶד ןּופ רְנאַה איד ןיִא ןעֶלאַפעֶג זיִא קְלאָפ רֶהיִא ןעוֶו נעט עֶגיִראַפ

 יֹוזַא ןעֶהעֶזעֶג םִע ןעֶּבאָה דְנייֵפ עֶרְהיִא ןעוֶו ,ןעֶפְלאָהעֶג רֶהיֵא טאָה רעֶנייֵק דְנּוא
 קְראַטְׁש טאָה םִיַלָׁשּורְי 8 :םיִתָּבַׁש עֶרְהיִא ןופ םעֶּפְשעֶנ ּוליִפַא אייֵז ןעֶּבאָה

 (רעֶהיִרְפנ איִז ןעֶּבאָה םאְו עֶלַא ,ןעֶראוָועֶג טְלעֶנאָהְרעֶפ איִז זיִא רעֶּביִראָד ,טְגיִדְניִזעֶב

 ומיִהְטְקאַנ עֶרְהיִא ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז לייו ,איִז ןעֶמְכַאְרעֶפ ןעֶטְלאַהעֶג רֹובִָּּ
 -םּוא עֶרְהיִא 9 :טְֶרְהעֶקעֶג ְּךיִז רעֶטְניִה טאָה איִז דְנּוא ,ןעֶצְפיִז ְךיֹוא םּוהְט איז
 רעֶּביִראָד ,דְנָע רֶהיֵא ןַא טְכאַדעֶג טיִנ טאָה איִז ,םיֹוז רֶהיִא ןיִא זיִא טייֵקְגיִנייִר
 ַא ןעֶדְנאַהְרעֶפ רֶהיֵא ּוצ טיִנ ויִא םִע .טְרעֶדיִנעֶנְּפּורַא ְּךיִלְרעֶדְנּואְו איִז טאָה
 םיֹורְג ְּךיִז טאָה דְנייַפ רעֶד ןיִראָו ,ןייַּפ ןייֵמ ,ראַה א ןָא ְּךאָד העְז ,רעֶטְסעֶרְט

 עֶרהיִא עֶלַא רעֶּביִא דְנעֶה עֶנייֵז טייֵרְּפְשעֶנְסיֹוא טאָה דְנייַפ רעֶד 10 :טְכאַמעֶנ

 ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא ןעֶנעֶז רעֶקְלעֶפ זַא ןעֶהעֶועֶג טאָה איז ןיִראָו ,טייֵקְראַּבְטְסּול
 ןיִא ןעֶמּוקְנייִרַא טיִנ ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶטאָּבעֶג טְסאָה אּוד סאו ,שֶדְקִמַה תיֵּ רֶהיֵא
 ןעֶּבאָה אייֵז ,טיֹורְּב ראַפ ןעֶטעֶּב דְנּוא ןעֶצְּפיִז קְלאָפ םעֶצְנאַג רֶהיֵא 11 :הָּלִהְק עֶנייַד

 ראַה ָא ,העָז ,ןעֶקיוְקְרעֶד ּוצ ׁשֶפָנ רֶהיִא יֵדְּכ ,ןעֶסֶע ראַפ טייֵקְראַּבְטְסּול עֶרייַז ןעֶּבעֶגעֶג
 עֶלַא ךייַא ּוצ טיִנ ראָג סאָד זיִא 12 :ןעֶראָועֶג טעֶטְכַאְרעֶפ ןיִּב ְּךיִא איוז ,ןָא םִע קּוק דְנֹוא
 םִע ּביֹוא ;טְהעֶז דְנּוא ףאָד טְקּוק ?געֶו םעֶד ףיֹוא אייֵּבְראַפ טְהעֶב רֶהיֵא סאָו
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 9 דֶרֵּתַו ּהָתיִרֲהַא הָרָכְו אֵל ָהֶלושְּב ּהָתָאְמִט :רֹוחֶא
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 רֶׁשֲא יִּבאְכַמְּכ בֹואְכִמ ׁשי-םִא וו ּוׁיִּכַה ךֶרֶד יִרְבִש
 םוִהָּמִמ :וּפִא ןוִרָח םוִיָּב הֶוהְי הָנֹוה רֶׁשֲא : ללוע ּט

 יִנֵביִׁשָה ילַרל תֶׁשַר ׂשֵרְּפ הָּנִהְרַה י ְֹמְצְַּב ׁשְאיחַלָׁש
 ְֵׁשִּפ לע 'רַקְׂשִנ :הָוָד םֹיַה--לֶכ הָמִמְׂש יִַנָתְנ רֹוחָא 4

 יָֹדֲא ינְתִנ יִחֹכ ליִׁשְכַה יִראָוַלַע לְט ונְרַמְׂשִי ורָיְּב
 אָרָק ּבְרִּב ֹדָאיָריִּכַא-לְכ הָלֵס :םיק לָכא-אָל יִדיִּב וט

 -תרַּב תַלּותְבִל יָנֲֹא ְּךַרָד תַג יִרּוחַּכ הכל ךעימ יִלָט
 ייֵּכ םִיַּמ הָדְרִי עי נפ הָּיִכוב יִנֲא ו הָלַא-לַמ :הָדיהְי 18

 ר םיִמִמׁש נב יָה יִׁשְּפַנ ביִׁשִמ םֵתַעְמ ִּנָּעַמ קָחְר
 בֵקֲעַלְו הי הָוצ הָל םחַנְמ ןיא הייב ןֹיִצ הֶׂשְרַּפ :ביוא עז
 אה קיִּדַצ :םֶהיֵּב הָּדִנְל םַלָׁשּורְי הָחְיָה ויָרְצ ויָביִבְס 5

 יִבאְכַמ זארּו םֹמַע -לָכ אָליועמׁש יִתיִרְמ היפ הָוהְי
 הרֶּמַה ֵבֲתַאְמִל יִתארְק :יִבָּׁשַב ּוְכלָה יִרוחְבּויִתלוְתְב 9

 ּביִׁשָ מל לֶכא ּו לְקְבייֵּ ּוג רעב יקח יֵנֵרְכ מר
 ךֵפְהנ ּורָמְרַמָח יִעֵמ י לירַעִכ הָוהְי האָר :םָׁשְפְַתֶא

 תֶָּבַּב בַָחיְלְּכׁש ץיִחַמ יִתיֵרְמורָמ יִּכ יִּבְרקְּב יב
 ֵביא-לָּכ יִל םֵחַנְמ ןיַא יִנָא הָחְֲאָנ יִּכ ּצְמָׁש :תַּמַּכ
 והיו ָתאָרְק"םוי ְתאֵבה ָתיׂשָע הָּתַא ִּכ וׂשׂש יִתָָר יְָמָׁש
 חלל רֶׁשֲאַּכ ימְל ללמוד ְךיפְל םֶתָלְילְב אֹבָּת :יִנְמָכ

 :דיִּלְיֵתֹנא תֹּכדּכיֵעְׁשְפ-לכ לֶ יל
 ב =!

 םִִמָּׁשִמ ֵלְׁשַה ןויִצ-תַּב-ָא יָנֹדֲא| ֹּפַאְּב ביִעָו הָכיֵא א
 ;וָפַא םֹויְּבוָיָלְנַר-םֹרָה רֶכָזאָלְו לֵאְרְׂשִי תּ ץֶרָא

 וְתָרְבָעְּב םָרָה בֹקֲעַי תיִאְנלְב תֶא לַמָח אֵל יָנֹדֲא עַלְּב 2
 ?ָהיֶרָׂשו הָבָלְמִמ לֵּלַח ץֶרָאְל עיגה הדוה-תִכ יע

 פִמ וָעִמְי רוָחָא ביִׁשִה לֵאָרְִׂי ןרָק לֹּכ ףַאייִרַחָּב עֶדְנ 5
 ְךַדָד !םיִכָס הָלְכֶא הָּבָהָל ׁשֵאְּכ בֹקֲעְּב רַעְכַה בוא

 ּײ"

 ה א

 ןייֵמ איד גאָטְהעוֶו ַא ןעֶדְנאַהְרעֶפ זיִא
 טיִמ ,ןּוהְטעֶג ריִמּוצ טְרעֶוֶו סאוָו ,גאָטְהעוֶו
 ןיִא טְּביִרְטעֶּב ְךיִמ טאָה ראַה רעֶד םאו
 רעֶד ןּופ 12 :ןְראָצְמיִרְג ןייַז ןּופ גאָמ םעֶד
 ןיִא רֶעייֵּפ ַא טְקיִׁשעֶגְסיֹורַא רֶע טאָה ְךייֵה
 -ךעֶּביִא אייֵז טאָה םֶע דְנּוא ,רעֶנייֵּב עֶנייֵמ
 ץעֶנ ַא טייִרְּפְׁשעֶגְסיֹוא טאָה רֶע ,טְגיִטְלעוֶו
 -עֶנְקיִרּוצ ְךיִמ ׁשאָה רֶע ;םיִפ עֶנייִמ ראַפ
 ,טְכאַמעֶג טְסיוִוְרעֶפ ְּךיִמ טאָה רֶע ,טְרֶהעֶק
 םאָד 14 :העוָו ריִמ טּוהְט גאָט ןעֶצְנאַג םעֶד
 דְנאַה עֶנייֵז טיִמ זיִא דְניִז עֶנייֵמ ןּופ ְּךאָי

 -עֶג ןעֶנעֶז אייֵז ןעֶראוָועֶג ןעֶדְנּוּבעֶגְנָא
 ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז דְנּוא ,ןעֶטְבאָלְפ
 טְכאַמעֶג טאָה רֶע הְלאַה ןייֵמ ףיֹוא
 טאָה ראַה רעֶד ,טְפאַרְק עֶנייֵמ ןעֶלְכיֹורְטְׁש

 דְנעֶה עֶכְלאָז ןיִא טרעֶּפְטְנֶעעֶגְרעֶּביִא ְּךיִמ
 -וצְפיֹוא דְנאַטְש םיִא טיִנ ןיִּב ְּךיִא זַא
 ןעֶמעֶרְטּוצ טאָה ראַה רעֶד 12 :ןְרעֶטְׁש

 ,ריִמ ןעֶשיוִוְצ טייֵל עֶקְראַטְׁש עֶנייֵמ עֶלַא

 -ְמאַזְרעֶפ ַא ןעֶפּורעֶג ריִמ ןעֶגעֶק טאָה רֶע
 ,םיִרּוחַּב עֶנייֵמ ןעֶכעֶרְּבּוצ ּוצ יִדְּכ גְנּול
 איֹורְפְנְנוי איִד ןעֶטעֶרְמּוצ טאָה ראַה רעֶד
 -נייוו ַא איו יֹוזַא הָדּוהְי רעֶטְכאָט איִד ןּופ
 ְךיִא אּוהְט םעֶלַא םעֶד ןעֶנעוֶו 16 :רעֶטְלעֶק

 ןייֵמ טְלאָזעֶג טאָה סאו רעֶטְפעֶרְט רעֶד לייוַו ,רעֶסאַזַו ּפּורַא ןעֶניִר ןעֶניֹוא עֶנייֵמ ,ןעֶנייוו
 -עֶנ טְסיוִוְרעֶפ ןעֶנעֶז רעֶדְניִק עֶנייֵמ ,טְרעֶטייוֵוְרעֶד ריִמ ןּופ ְּךיִז טאָה ,ןעֶקיוִוְקְרעֶד ׁשֶפֶנ
 ,דְנעֶה עֶרֶהיֵא םיֹוא טייֵרְּפְׁש ןֹיִצ 17 :טְקְראַטְׁשעֶנ ְּךיִז טאָה דְנייַפ רעֶד לייוו ,ןעֶראָו

 עֶנייֵז זַא בֹקֲעַי רעֶּביִא ןעֶטאָּבעֶנ טאָה ראַה רעֶד ,רֶהיֵא ּוצ רעֶטְסעֶרְט ןייק זיִא םִע רעֶּבָא
 הָדָנ ןיִא ּבייוװ ַא איז יֹוזַא ןעֶראָוועֶג זיִא ִיַלָׁשּורִי ,ןְלעֶנְניִרְמּורַא םֶהיֵא ןעֶלאָז סרעֶגְנעֶרְדעֶּב
 ןייַז ןעֶנעֶק ןעֶזעוֶועֶג דֵרֹומ ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו ,טְכעֶרעֶנ זיִא ראַה רעֶד 18 !אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ

 ,באָטְהעוֶו עֶנייֵמ טְהעֶז דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ רֶהיֵא עֶלַא ,ָא ;ְךייַא טעֶּב ְּךיִא ;ְּךאָד טְרעֶה ,לְהעֶּפעֶּב

 ְךיִא 19 :טְפאַשְנעֶגְנאַפעֶג רעֶד ןיא ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז םיִרּוחַּב עֶנייַמ דְנּוא ןֶעיֹורְפְגִנִּי עֶנייֵמ
 דְנּוא םיִנֲּהּכ עֶנייֵמ ,טְראַנעֶנְּפָאְּךיִמ ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא םְרעֶּבאָהְּביַל עֶנייַמ ּוצ ןעֶפּורעֶג ּבאָה
 ְךיִז ראַפ טְכּוזעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו .,ןעֶנְנאַגְרעֶפ ןעֶנעֶז טאָטְׁש רעֶד ןּופ עֶטְצֶלֶע עֶנייֵמ
 -עֶנ עֶנייֵמ ,גֶנָע זיִא ריִמ ןיִראָו ,העֶז ,ראַה ָא 20 :ןעֶקיוִוְקְרעֶד ּוצ שָפֶנ רֶעייֵז יֵדְּכ זייַּפְׁש
 ּבאָה ָּךיִא לייוַו ,טְהעֶרְדְרעֶפ ריִמ ןיִא ְּךיִז טאָה ץְראַה ןייֵמ ,ןעֶּפְמּורְׁשעֶגְנייַא ןעֶנעֶז םִרעֶד
 זיִא זיֹוה םעֶד ןיא דְנּוא ,דְרעוֶוְש ַא ְּךיִמ טְּביֹורעֶּב גיִנעוֶועֶסיֹוא ןּופ ,טְניִנעֶּטְׁשעֶגְרעֶריוו רֶהעֶז

 -םעֶרְמ ןייֵק זיִא סֶע רעֶּבָא ,ץְפיִז ָּךיִא זַא טְרעֶהעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז 21 :טיֹוט רעֶד אי יֹוזַא םָע
 טייֵרְּפעֶנ ָּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ,טְכעֶלְׁש ריִמ זיִא םֶע זַא ןעֶרעֶה דְנייַפ עֶנייַמ עֶלַא ,ריִמ ּוצ רעֶט
 -ּןרעֶנ טְסאָה אּוד סאוָו גאָט םעֶד ןעֶנְנעֶרְּב טְסעוֶו אּוד רעֶּבָא ,ןּוהְמעֶנ םִע טְסאָה אּוד לייוו
 ריִד ראַָפ טייֵקְניִטְכעֶלְׁש עֶרֶעייֵז עֶלַא זאָל 22 :ְךיִא איד יֹוזַא ןייַז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעָפ
 ,דָניִז עֶנייֵמ עֶלַא ןעֶנעוֶו ןּוהְמעֶנ ריִמ ּוצ טְסאָה אּוד איז יֹוזַא אייֵז ּוצ אּוהְט דֵנּוא ,ןעֶמּוק

 :טְכאַמְׁשְרעֶפ זיִא ץְראַה ןייֵמ דְנּוא ,ליִפ זיִא ןעֶצְפיִז ייַמ ןיִראָו
 ב לעטיפאק

 ,ןֹויִצ ןּופ רעֶטְכאָט איד ןעֶקְלאוָו ַא טיִמ טְקעֶדעֶנּוצ ןְראָצ ןייַז ןיֵא ראַה רעֶד טאָה איו ,ָא 1
 ,לֵאָרְׂשִי 5 טייֵהְנעֶׁש איִד דֶרֶע רעֶד ּוצ זיִּב לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןעֶּפְראָועֶנְּפּנרַא טאָה דנּוא
 ראַה רעֶד 2 : ןְראָצ ןייַז ןּופ גאָט םעֶד ןַא קְנאַּב-םּופ עֶנייַז ןַא טְקְנעֶדעֶג טיִנ טאָה רֶע דָנּנ
 טאָה רֶע בקי ןּופ ןעֶבְנּוניֹואוָו עֶלַא טְניֹושְרעֶפ טיִנטאָה רֶע דָנּוא ןעֶּבְראַדְרע ִפ ןעֶזאָלט ןאָה
 רֶע ,הָדּוהְי ןּופ רעֶטְכאָט רעֶד ןּופ טעֶטְׁש עֶטְסעֶפ איִד ןְראָצְמיִרְג ןייז ןיִא ןעֶפְראָז ְועֶנְפּרַא
 עֶרְהיֵא דְנּוא עֶניִנעֶק עֶרֶהיֵא ןעֶזעֶועֶנ לֵלַחְמ טאָה רֶע ,דֶרָע רעֶד ּוצ ןעֶפְראָועֶג איז טאָה
 רֶע לֵאָרְׂשִי ןּופ ץְראַה עֶצְנאַג סאָד ןְראָצְמיִרְנ ןייַז טיִמ ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ טאָה רָע 8 :ןעֶטְׁשְריפ
 ןעֶנעֶק טאָה רֶע דנּוא ,דְנייַפ םעֶד ראָפ ןּופ דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייַז ןעֶניֹוצעֶנקיִרּוצ טאָה
 טְנאַּטְׁשעֶג ְטאָה רֶע 4 :םּורַא םִנְניִר טְנעֶרְּבְרעֶפ סאו םאֵלְפ-רֶעייַפ א איו טְנעֶרְּבעֶנ בֹקֲעַי
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 ְךיִז טאָה רֶע ,דְנייַפ ַא אי יֹוזַאְעֶניֹוּב ןֹייֵז

 יֹוזַא דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵז ּוצ טְלעֶטְׁשעֶג
 ןעֶגאַלְׁשרעֶד טאָה רֶע דְנּוא ,דְנייֵפ ַא איוו
 םעֶד ןיִא גיוא םעֶד ןּופ עֶניִטְסּולְג םעֶלַא
 רֶע ,ןֹויִצ ןּופ רעֶטְכאַמ רעֶד ןּופ טְלעֶצעֶג
 איזז יֹוזַא ןְראָצ ןייַז ןעֶסאָנעֶנְסיֹוא טאָה

 יֹוזַא ןעֶראָועֶג זיִא ראַה רעֶד 8 :רֶעייַפ
 -ָנֹוּלְׁשְרעֶפ לֵאָרְׂשִי טאָה רֶע ;דְנייֵפ ַא איוו

 עֶרְהיֵא עֶלַא ןעֶגְנּולְׁשְרעֶפ טאָה רֶע ןעֶנ
 נייֵז ןעֶּבְראָדְרעֶפ טאָה רֶע ןעֶטְטאַלאַּפ
 םעֶד ןיִא טְרֶהעֶמְרעֶפ טאָה רֶע ןעֶגְנּוטְסעֶפ
 דְנּוא טייקְניִריֹורְט הָדּוהְי ןּופ דְניִזעֶנְזיֹוה
 ןְראָצ ןייַז ןיִא טאָה רֶע דְנּוא 6 :נאָלְק
 ַא (ןּופ) איו םיֹוצ םעֶד ןעֶכאַרְּבעֶנְּפָא

 יִׁשְּדַק ןייז ןעֶּבְראָדְרעֶפ טאָה רֶע ,ןעֶטְראָג
 -עֶגְרעֶפ טְכאַמעֶג טאָה ראַה רעֶד ,םיִׁשָדָק
 רֶע דְנּוא ,תָּבַׁש דְנּוא בֹומ םוי ןֹויִצ ןיִא ןעֶּס

 "יא ןְראָצְמיִרְנ ןייַז טיִמ טְנְראָצְרעֶד טאָה
 רעֶד 7 :ןֵהֹּכ םעֶד דְנּוא ְּךֶלֶמ םעֶד רעֶּב
 טאָה רֶע .ַהָּבְזִמ ןייַז טְזאָלְרעֶפ טאָה ראַה

 ןְרֶעיֹומ איד ,ׁשֶדְקִמַה תיֵּב ןייַז טְרעֶטְׁשּוצ
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 לָהאְּב עימַחַמ-לֶּכגרֲיו רֶצִּכֹונימְיבָצנבֹאִּכ וּתְׁשֹק
 ה ֵּכַּב ביואְּכ! יָנֹרֲא הָיָה :וָתָמַח ׁשֵאְּכ ְךַָׁש ןֹיצ-תַּב
 יִתַבְּב ברי יָדָצְּבִמ תַחְׁש היתֹונְמְרַא-לּכ עֵּכַּב לֵאָרְׂשִי
 6 חַּכָׁש וָהֲעְמ תֶחׁש ֹוכְׂש ןּנּכ םֶמְחּו :הָינֲאַו הָינֲאַּת הָדּוהְי
 ;ןֵרֹכְו ְךֶלֶמ ְַאיעַזְּב ץֵאניַו תֶבׁשְ דעמ ןויְִּב ! הָוהְי
 ז רמֹוח בִיֹואיְדיְּב ריִּנְַה ֹוׂשְּדְקִמ רַאָנ ֹוהְּבְִמויְֹדֲא חַנָז
 8 בֵׁשָה :דַצֹומ םֹוּכ הוה--תיִבְב ונְתִנ לוק ָהיֶתֹונְמִרַא
 ודָי בִׁשַרְל וָק הָטָנ ויציתַּב תָמֹוח ויחְשִהל ו הָוהְי
 פ ץֶרָאְב יִעְבִל ּוללְמֶ וָדְחַי הָמּודְו לח-לֶבֲאו ַעֶלַבִמ
 ןיא םיטב ָהיֶׂשְו הָּבְלַמ ָהיֶחיִרְּברֵּבׁשְו דֵּבִא ָהיֶרָעְׁש
 יץֶרֶָל ּובְׁי :הָוהְיִמ ןֹוָח וָאְצמיאל ָהיֶאיִבְנִסִ הָרּת
 םםיִקׂש ּורְנַה םָׁשאֹרילַע רֶפֶע יִלָעָה ןויִצִתַב ינֵקְ מדי
 11 תומר וָּכ :םִִלָׁשירְי תֶלּותְּב ןְׁשאֹר ץרָאל ּודיִרֹוה
 -רַּב רֶבָׁשילַע יֵדְבְכ ץֶרֶאל ךפְׁשִנ יִעֵמ ָּרְמְרַמָח יֵניֵ
 ו ּורְמאְי םֶתֹמִאְל :הָירק תוָבֹחְרּב קנויו ללוע ףֶמִַּב יִמִ
 ְךְַּׁשהְּב ריִע תובְרּ לֶחַּכ םפְטַעְתִּב יו ןֵגָ הָיֵא
 ונ הֵּבַה ְךֶליָּמַרַא הָמ ךדֹוֲא-הָמ :םֶתֹּמִא קוח-לָא םֶׁשְפַ
 לוהָנייכןויצ-תַּב תַלּותְּב ְךמְֲנאַו ְליהְוְׁשַא הָמ םַלָׁשּרְי
 וצ יֵַפָתִו אוָׁש לֵל ּוָח ְךיאיִבְנ :ךְל"אָפרִ יִמ ּךֶרְבִׁש םִיַּ
 וֵׁש תוִאְׂשַמ לוח ְךֶתבׁש ביִׁשִָל לע וליאלְו
 וט ועני קְרָׁש ְּךֶרָד ירְבָ-לְּכ םפּכ לע ּוְפָמ :םיִהּודמּ
 יי תַליֵלְּכ רְמאֹיָׁש ריִצָה תאוה םָלָׁשּוְי תּב-לַע םֶׁשאֹר
 ופ לרָׁש ךיבא-לָּכ םֶהיֵּפ ךלָע ּוצְּפ :ץֶרָאָה לכל ׂשיִׂשָמ
 נאצִמ והְנּקָׁש םִיַה הָז ְּךַא וְעַל ּורְמִא ,ןשרקרחי
 ל הָוִצרׁשֲא ֹותְרִמָ עצב םִגָו רֶׁשֲא הָוְי הֶׂשֶע :ּוניֵאָר
 ןֶרָק םיִרֵה בוא לג חמש לֶמָח אָלְו םֶרָה םֶרָמיימיִמ
 5 לַחּכ ידילוה ןויצ-תַּב תמּוח ינרָא-לָא םָּכִל קעָצ :ךיִצ

 -עֶגְרעֶּביִא רֶע טאָה ןעֶטְסאַלאַּפ עֶנייֵז ןּופ
 אייז ,דְנייֵפ םעֶד ןּופ רְנאַה איִד ןיִא ןעֶּב
 ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא לֹוק ַא ןעֶּפעֶנעֶג ןעֶּבאָה
 איִד ןעֶּבְראַדְרעֶפ וצ טְכאַרְטעֶג טאָה ראַה רעֶד 8 :בֹוט םוי ַא ןָא איו יֹוזַא ראַה םעֶד
 טיִנ טאָה רֶע דְנּוא רּונְש ַא טְקעֶרְטְשעֶנְסיֹוא טאָה רֶע ,ןֹויִצ רעֶטְכאָט רעֶד ןּופ ןְרֶעיֹומ

 ןְרֶעיֹורְמ טְכאַמעֶג רֶע טאָה רעֶּביִראָד ,ןעֶּבְראַדְרעֶפ ּוצ ןּופ דְנאַה עֶנייֵז ןעֶניֹוצעֶגְקיִרּוצ

 רעֶד ןיִא ןעֶקְנּוזעֶגְנייֵא ןעֶנעֶז ןְרֶעיֹוט עֶרֶהיִא 9 :ןעֶמאַזּוצ ןְרֶעיֹומ עֶסיֹורְג דְנּוא עֶנייֵלְק איד
 דנּוא םיִכָלְמ עֶרֶהיֵא ,ןעֶראוָועֶג ןעֶכאָרְּבּוצ דְנּוא ןעֶריֹולְרעֶפ ןעֶנעֶז לעֶגיִר עֶרְהיִא דְנּוא ,דֵרֶע
 עֶרֶהיֵא דְנּוא ,אָד הָרֹוּת ןייֵק רֶהעֶמ טיִנ זיִא םִע ,םִיֹוג איד ןעֶשיוִוְצ ןעֶנעֶז ןעֶטְׁשְריִפ עֶרֶהיֵא
 ןּופ עֶטְצְלֶע איִד 10 :ראַה םעֶד ןּופ (טְכיִזעֶגְנ הָאּובְנ ןייֵק רֶהעֶמ טיִנ ּךיֹוא ןעֶניִּפעֶג םיִאיִבְנ
 ףיֹורַא ןעֶּפְראַוַו אייז ,ליִּטְש ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶציִז ןֹויִצ רעֶטְכאָמ רעֶד
 םִיַלָׁשּורְו ןּופ ןְעיֹורְפְנְנּו איד ,קעֶז טיִמ ןָא ְךיִז ןְלעֶטְראַג אייז ,ּפעֶק עֶרייֵז ףיוא ּביֹוטְׁש
 איד ןעֶנעוֶו ןעֶטְּכאַמְׁשְרעֶפ ןעֶניֹוא עֶנייֵמ 11 :דֶרֶע רעֶד ּוצ ּפעֶק עֶרייֵז ּפּורַא ןְרעֶדיִנ
 -ךעֶּפ דֶרֶע רעֶד ּוצ ויִא רעֶּגעֶל עֶנייֵמ .ןעֶּפְמּורְׁשעֶגְנייִא ןעֶנעֶז םְרעֶדעֶג עֶנייַמ ,ןעֶרעֶרְט
 איד ּוליִּפַא לייוו ,קְלאָפ ןייַמ ןּופ רעֶטְבאָמ רעֶד ןּופ ָּךאָרְּב םעֶד ןעֶנעוֶו ןעֶראוָועֶג ןעֶּפאָג
 :טאָטְׁש רעֶד ןּופ םאָנ רעֶד ןיִא ןעֶטְּבאַמְׁשְרעֶפ רעֶדְניִק עֶניִדעֶגייַז איד דְנּוא רעֶדְניִק עֶנייֵלְק
 -ךעֶפ אייז ןעוֶו ? ןייוו רעֶד דְנּוא ןְראָק סאָד זיִא ּואְז אייֵז ןעֶנאָז םִרעֶטּומ עֶדייֵז ש 2
 ןעֶסיִגְרעֶפ אייֵז דְנּוא ,טאָטְׁש רעֶד ןּופ םאֵנ איִד ןיִא עֶנעֶּגאָלְשְרעֶד איו יֹוזַא ןעֶטְּבאַמְׁש
 ָךיִא לאָז תּודֵע ןייֵא ראַפ סאו 18 :סְרעֶטּומ עֶרייַז ןּופ םיֹוׁש םעֶד ןיִא (ןעֶּבעֶל) ׁשֵפֶנ רֶעייֵז
 לאָז סאוָו ?םִיַלָׁשֹּורְי ןּופ רעֶמְּכאָט אזד ,ןעֶבייֵלְגְרעֶפ ְךיִד ְּךיִא לאָז םאָו ּוצ ?ןעֶמעֶנ ריִד ּוצ
 ןיִראו ? ןֹויִצ ןּופ רעֶטְכאָט איֹורְפִגְנּי אּוד ,ןעֶטְסעֶרְט ְּךיִד לאָז ְּךיִא זַא ןעֶבייֵלְג ריִד ּוצ ְָךיִא
 עז םיִאיבְנ עֶנייֵד 14 ?ןעֶלייֵה ָּךיִד ןעק רעֶו ,םָי רעֶד איז םיֹורְג יֹוזַא זיִא ְךַרְּ ןייד

 דָנּוא תֹואֹובִנ עֶׁשְלאַפ ריִד ּוצ ןעֶהעֶז יח דְנּוא דער קלאמי-קרה כי עֶנייד
 טיִמ טְׁשְטאַלְקעֶג ריִד רעֶּביִא ןעֶּבאָה אייֵּבְראַפ ןעֶהעֶג םאָו עֶלַא 18 :ןעֶגְנּוכעֶרְּפְׁשְרעֶפ
 ,םִיַלָׁשּורְי רעֶטְּכאָמ איִד רעֶּביִא ּפעֶק עֶרייֵז טיִמ ןְלעֶקאָׁש דְנּוא ןעֶריִצּומְׁש אייֵז ,דְנעֶה איד
 איד ,טייֵהְנעֶׁש עֶצְנאַג עֶרֶהיֵא ןיִא ןעֶועוֶועֶג ֹויִא סאו טאָטְׁש איִד סאָד זיִא ,ןעֶנאָד אייז
 ליֹומ רֶעייֵז ףיֹוא ןעֶכאַמ עֶדְנייֵפ עֶנייֵד עֶלַא 16 ? (טלעוג דֶרֶע רעֶצְנאַג רעֶד ןּופ דייֵרְפ
 אייז ןעֶּבאָה ריִמ ,ןעֶגאָז אייז ,ןייֵצ איִד טיִמ ןעֶציִרְק דְנּוא ןעֶריִצּומְׁש אייֵז ,ריִד ןעֶגעֶק
 םֶהיֵא ןעֶּבאָה ריִמ טְפאָהעֶג ןעֶּבאָה ריִמ סאו ףיוא גאָט רעֶד זיִא סאָד ,תֶמָאְּב ,ןעֶגְנּולׁשְרעֶּפ
 רֶע ,טְכאַרְמעֶג טאָה רֶע סאוָו םאָד ןּוהְטעֶנ טאָה ראַה רעֶד 17 :ןןעֶהעֶזעֶג דְנּוא ןעֶנּוּפעֶג
 טאָה רֶע ,ןעֶטאָּבעֶג ןָא גְנאַל ןּופ ןיֹוׁש טאָה רֶע סאָו גאָזּוצ עֶנייֵז טְרְהיִפעֶגְסיֹוא טאָה

 ןעכארבעגפא לי



 -ךעֶד טיִנ ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ןעֶכאָרְּבעֶגְּפֶא -תרַּב 4 דֶק הָנומ 42 לו סֶמז הָעְמִד
 רעֶּביִא ְּךיִז טאָה דְנייֵפ רעֶד דְנּוא ,טְמְראַּב טי יֵכְפִׁש תודְמׁשַא שארל ליב יִנָר יִמֵק :ְךָעֵע

 סאָד ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא טאָה רֶע ,טייֵרְּפעֶג ריד ךל טל ולא עא לת חד כל :

 רֶעיֹומ אּוד ָא ,ראַה םעֶד ּוצ ןֶעיִרְׁשעֶג טאָה = תצוה ץרָאָּובְׁש יָה ָנֲא ׁשֶדְקמְּב גרהידא 51 0 } - . רק קיײד 1 יַד םיִחְּפִט יללְע םִירּפ םִׁשְנ 10 עג עא

 ןעֶרעֶרְט ןעֶזאָל ןֹויִצ רעֶטְכאָט רעֶד ןופ ףמֵא םִיְב הָנֵבָה בֶרחב ולְפָנ ירוחבו יתליִתִב ןקָח רענ
 ,טְכאַנ דְנּוא גאָט ןעֶכייֵט איו ןעֶניִרְּפּירַא  אָלְו ביִבָפִמ יַרנִמ ךַעֹמ םֹויְכ אָרְקִּת : תְלִמָח אל ָּתְחַבָמ
 ;ןעֶּבעֶנ הּורעֶגייֵק רידלעֶּפַא-גיוא ןייד זאָל - כו יּתְחַּפִטרֶׁשֲא דיִרְׂשְ של הָוהְי-ףַא םֹיְּב הָיָה
 רעֶד ןיִא םיֹוא אייֵרְש ,ףיֹוא העָטִׁש 9 : :םלכ יב
 תֹורָמְׁשִמ איד ןופ גְנאַפְנָא םעד ןיִא טְכאַנ = יא ;נ יא :וְָבע טבע הַא כה א 2

 ראָפ רעֶסאוַו איִח יֹוַא ץְראַה ןייַדסיֹואסיִנ / ;םִיהְלָּכ דמַ בֶשיִּב דַא :ראלאלו דֶהֹי
 עֶנייַד ףיֹוא ּבעֶה ,ראַה םעֶד ןּופ םיִנָּפ םעֶד ׁשאָר ףקו ילְע הָנְּב :יָתֹומְצַע = ידֹועְו ירָׂשְב ה לב
 ןּופ ןעֶּבעֶל םעֶד ןעֶנעוֶו ןּופ םֶהיֵא ּוצ דְנעֶה רֶהֶג ;םליע יִתַמִכ יִנֵביִׁשיִה .שָּכׁשֲחַמְּב :הָאְלְתּו

 ןעֶטְכאַמְׁשְרעֶפ םאוָו רעֶדְניִק עֶניילְק איִד שא קעא ר יִתשְָג דָּכְבִה א לו

 לא ןופ יש רעד יא רענודראמ ישו הא דו לעת
 איד ןעֶלאָז !ןּוהְטעֶגיֹוזַא טְסאָה אּזד ןעֶמעוֶו = .ּמע--לָכל ׂש יִתּיְה ֹתָפׁשַא נב יִלַכְּב איִבַה יי וי ריי יי העָניקןעֶס ר :ץִל א ארָׂמַּ יי רב == 5 יִנָמְׂש 2
 דְנּוא ,טְבּורְפ עֶנעֶגייֵא עֶרייֵז ןעֶסֶע רעֶּבייֵו :הָנעַל יִוְרַה םיִרֹוחְמַביִנְעיִבְׂשִה :םֹיַה-לָּכ םֶתָניגְנ וט
 רעֶדָא ?גְנאַל ןאַּפְׁש ןייֵא ןּופ רעֶדְניִק עֶבְנּוװ  יִׁשְפַנ םִֹלָׁשמ תַו:רֶפְֲּ ְִשפְכהִּנׁש ץְצֶחּב םַרָנ !?

 -אָלְׁשְרעֶד איִבָנ רעֶד דֶנּוא ןִהּכ רעֶד ןעֶלאָז :הָוהימ יִּקְלַחֹוְתְו יִחְצִנ דַבֶא רַמֹאָו :הָבֹוט יתיִׁשָנ 5 י 2 : : : 48 ?ןצ = ֹ :
 ילָע חיָשָחְו רוּת רוָכָז :ׁשאָרְו הל יִדּורְמּו יי רֶכְז
 יֵדְמַה ;ליִחוא ןָכילַע יִּבל-לֶא ביִׁשָא תאו ויִׁשְפַנ
 םיִרְָּכַל טִׁשָדֲח :ויִמֲחר ּולָכראל יִּכ ּונ מאָל יב הָהְי 3

 םעֶד ןּופ ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םעֶד ןיִא ןעֶרעֶזְו ןעֶנ
 ןיִא ְּךיִז ןעֶנעֶל טְלַא דְנּוא גָנּי 21 ?ראַה
 ןעֶלאַפ םיִרּוחַּב דְנּוא ןֶעיֹורְפְנְנּוי ,םאֵג רעֶד

 טְסאָה אּוד ,ןְראָצ ןייד ןּופ גאָט םעֶד ןיֵא ןעֶנאָלְׁשְרעֶד אייֵז טְסאָה אּוד ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ְּךְרּוד
 ןעֶפּורעֶגְנעֶמאַזּוצ טְסאָה אּוד 22 :טְמְראַּבְרעֶד טיִנ ָּךיִד טְסאָה אּוד דְנּוא ןעֶטְכאָׁשעֶג אייֵז
 םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא םִע דְנּוא ,םּורַא םֶנְניִר ןּופ ןעֶקעֶרְׁש עֶנייֵמ בֹוט םֹוי םַא איז יֹוזַא
 ָךיִא סאָו (רעֶדְניִק איִד גְנּוּבייֵלְּבְרעֶּביִא עֶנייֵק דְנּוא גְנּוניִרְטְנַא עֶנייֵק ראַה םעֶד ןּופ גאָט
 :טְנעֶלְרעֶפ דְנייַפ רעֶד טאָה ןעֶניֹוצעֶג סיֹורְנ דְנּוא טְלעֶקיִועֶגְנייֵא ּבאָה

 ב לעטיפאק
 טאָה רֶע 9 :ןְראָצְמיִרְנ ןייַז ןּופ טּור איִד ָּךְרּוד ןייֵּפ ןעֶהעֶזעֶג טאָה סאָו ןאַמ ּרעֶד ןיִּב ָּךיִא 1
 ,תָמָאָּב 3 :טְכיֵל םעֶד ןיִא טיִנ דְנּוא ,רעֶטְסְניִפ רעֶד ןיא ןְהעֶנ טְכאַמעֶנ דְנּוא טְרָהיִפענ ְּךיִמ
 :גאָט ןעֶצְנאַג םעֶד רייִמ ןעֶנעֶק דְנאַה עֶנייֵז טְרְהעֶק רֶע ,טְרְהעֶקעֶנ ָּךיַז רֶע טאָה ריִמ ןעֶנעֶק
 -ייַּב עֶנייֵמ ןעֶכאָרְּבוצ טאָה רֶע דֶנּוא ,טיֹוה עֶנייַמ דְנּוא ׁשייֵלְפ ןייַמטְכאַמע ָנ טֵלַא טאָה רֶע 4
 דְנּוא לאַנג טיִמ טְלעֶנְנִיִרעֶנְמּורַא ְּךיִמ טאָה רֶע דְנּוא ,טֶעיֹוּבעֶנ ריִמ ןעֶנעֶק טאָה רֶע 3 :רעֶנ
 ןיֹוׁש ןעֶנעֶז סאוָו איִד איז יֹוזַא רעֶטְרֶע עֶרעֶטְסְניִפ ןיִא טְצעֶזעֶנ ְּךיִמ טאָה רֶע 6 :טייֵקְניִדיִמ
 עֶנייַמ טאָה רֶע ,ןְהעֶנְסיֹורַא טיִנ ןעק ָּךיִא סאָדטְמיֹוצעֶנְמּורַא ְּךיִמ טאָה רֶע 7 :טיֹוט גְנאַל
 עֶנייַז) רֶע טְּפאָטְׁשְרעֶפ יֹוזַא ,טעֶּב דְנּוא אייֵרְׂש ָּךיִא ןעוֶו ּוליִפַא 8 :טְכאַמעֶנ רעֶזָחְׁש ןעֶטעֶק
 רֶע דְנּוא ,רעֶנייֵטְׁש עֶנֶעיֹוהעֶנ טיִמ טְמיֹוצעֶּב געזֶו ןייַמטאָה רֶע 9 :טעֶּבעֶב ןי יַמ ןופ (ןעֶרילג

 דָנּוא ,טְרֶעיֹולסאָו רעֶּב ַא איו ןעֶזעוֶועֶנ ריִמ ּוצ זיִא רֶע 10 :טְמיִרְקְרעֶפ ןעֶנעֶמְׁש עֶנייַמ 6
 ְךיִמ טאָה רֶע דְנּוא ,געוֶו ןייַמטְרְהעֶקעֶנְקעוֶוַא טאָה רֶע 11 :םעֶנעֶנְראָבְרעֶפ םיִא ּבייל ַא איז
 ָךיִמ טאָה רֶע דְנּוא טְנאַּטְׁשעֶנ ןעֶניֹוּב ןייַז טאָה רֶע 12!טְכאַמעֶנ טְסיז ְּךיִמ דְנּוא טְקיִטְׁשּו צ
 -ָנייַרַא ןעֶלייפ עֶנייַז טְכאַמעֶנ טאָה רֶע 15 :לייַפ םעֶד ּוצ ליִצ ַא אי יֹוזַא טְלעֶטְׁשעֶנְניִהַא
 ןעֶראָועֶנ ןיִּבְּךיִא 14:הָּפְׁשַא טְסייֵה סאָחיִלַּכ םעֶד ןּופ ןעֶריִנ עֶנייֵמ ןיא עֶסיׁשְנייַרַא ןעֶמּוק
 טאָה רֶע 15 :נאָמ ןעֶצְנאַגםעֶד גְנאַזעֶג רֶעייֵז דְנּוא ,קְלאָפ ןעֶצְנאַג ןייֵמּוצ רעֶטְכעֶלעֶג ַא ראַפ

 טאָה רֶע 16 :טּומְרעֶוטיִמ ןעֶקָנּורְטעֶנְנָאָּךיִמ טאָה רֶע דֶנּוא ,טייֵקרעֶטיִּב טיִמ טְגיִטעֶדעֶג ָךיִמ
 :שַא טיִמ טְקעֶדעֶּב ְּךיִמ טאָה רֶע ;ְךעֶלְנייֵטְׁש עֶנייֵלְק איֵד טיִמ ןייצ עֶנייַמ ןעֶכאַרְּבּוצ ְּךיֹוא
 :עֶטּוגסאָדעֶסעֶנְרעֶפּבאָהְּךיִא דְנּוא ,םֹולָׁש ןּופ ןעֶסיֹוטְׁשְרעֶפשַפָנ ןיימ טְסאָה אּוד דָנּדא 7
 ןּופ ןעֶריֹולְרעֶפ זיִא גְנּונְפאָה עֶנייֵמ דְנּוא טייֵהְקְראַטְׁש עֶנייַמ זַא טְבאָזעֶנ ּבאָהְּךיִא דַנּדא 8
 איד דְנּוא טּומְרעוֶו סאָד ,טייֵקְניִלעֶזְהיִמ עֶנייֵמ ,דְנעֶלֶע ןייֵמ ןַא ְּךאָד קְנעֶדעַב 19 :ראַה םעֶד
 םאָד 21 :ןעֶניֹוּבעֶגְנייא ָּךְרּודאַד ןיִּב ְּךיִא דְנּוא ,מּוג ץֶנאַג םִע טְקְנעֶדעֶב ׁשָפֵנ ןיימ 20 :לאַג
 םִע 29 :גְנּונָּפאָה ַא ְּךיִא ּבאָה םּוראָד ,ןעֶרָהעֶקְקיִרּוצ ץֶראַה ןייַמ ּוצ ָךיִא אּוהְמ עֶניִזאָד
 גנּומְראַּבְרעֶד עֶנייֵז ןיִראָו ,ןעֶמּוקעֶנְמּוא טיִנ ְּךאָנ ןעֶנעֶז ריִמ = דֶָח סיִראַה םעֶד זיִא

 ןעֶנְראָמְהיִרְּפְןעֶכיִלְטיִא טְרֶעייֵנְרעֶד ןעֶנעֶז אייֵז 23 :טְרעֶהעֶגְפיֹוא ןעֶצְנאַג םיִאטיִנ ָּךאָנטאָה
 ו ענייד



 : הכיא

 ראַה רעֶד 24 :םיֹורְנ זיִא טייֵהייֵרְּמ עֶנייֵד
 לעֶו םּוראָד ;ׁשֶפָנ ןייֵמ טְגאָז קָלֵח ןייֵמ זיִא
 זיִא ראַה רעֶד 22 :ןעֶפאָה םֶהיֵא ּוצ ָּךיִא
 וצ ,םֶהיֵא ףיֹוא ןעֶטְראוַו םאז איִד ּוצ טּוג
 םִע 26 :םֶהיֵא ְּךאָנ טְשְראָפ םאְִו ׁשֵפָנ םעֶד

 ליִטְׁש לאָז רֶע םאָד ׁשְנעֶמ ַא ראַפ טּוג זיִא
 םעֶד ןּופ ףֶליִה איִד ףיֹוא ןעֶטְראַו דְנּוא ןייֵז
 סאָד ׁשְנעֶמ ַא ראַפ טּוג זיִא םִע 27 :ראַה

 :דְנעֶגּוי עֶנייַז ןיִא ָּךאָו ןייַז ןעֶנאַרְט לאָז רֶע
 -ייווְׁש ליְִׁש דְנּוא ןעֶציִז ןייֵלַא רֶע זאָל 8
 ןייֵלַא ְּךיִז ףיֹוא סֶע טאָה רֶע לייװ ,ןעֶנ
 ןעֶנעֶל ליֹומ ןייַז רֶע זאָל 29 :ןעֶמּונעֶגְּפיֹוא
 ָךאָנ ויִא רעֶמאָמ ןיִראָ ,ּביֹוטִׁש םעֶד ןיִא
 -עֶב רֶע זאָל 30 :גָנּונְפאָה ַא ןעֶדְנאַהְרעֶפ
 טְנאָלְׁש םאִו םעֶד ּוצ ןעֶקאַּב עֶנייֵז ןעֶּב
 :דְנאַׁש טיִמ טאַז ןייַז לאָז רֶע .םֶהיֵא
 גיִּבִע ףיֹוא טיִנ טעוֶו ראַה רעֶד ןיראָו 1
 טאָה רֶע עֶׁשְטאָח ןיִראָו 32 :ןעֶפְראַַוְרעֶפ

 ְךיִז רֶע טעוֶו ָּךאָד ,ןעֶריֹורְט טְכאַמעֶנ ְּךיִד
 :םיִדָסֲח עֶסיֹורְג עֶנייֵז ָּךאָנ ְןעֶמְּראַּבְרעֶד
 ןעֶליוִו ןייַז טיִמ טיִנ טּוהְמ דֶע ןיִראָו 3
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 24 ללא ןכילע יְִׁפנ הָרְמָא הוה יקְלָח ִּדַמֶא הר
 ָק ילִחַיְו בּט :ׁשְרִּת ׁשֶפְָל וקְל הָוהְי בִּמ ל
 גד ;ויָרענִּב לֶע אייר רֶכָנִל בוט :הָוהְי תַעּושְתִל םָמּודְו

 2 יליא ּודַּפ רֵּפְַּב ֵּתִי :ויָָע לַמָנ ִּכ םִּיו דֶדֶּב בֵׁשֵי
 4 אל יִּכ = ּוהָפְרָחְּבעָּבׂשִי יִחַל ּוהֵּכמְ ןֵּתִי :הָוקּת ׁשָ
 34 יכ ָדָסֲח בֹרְּכ םַחַרְו הָנֹוהיִא יִּכ :יָנדֲא םֶלֹועְל נז
 34 וילָנַר תַחַּת אֵּכַרְל * :ׁשיִאיינְּב הָנו ֹוּבִלַמ הֶּנִע אֵל
 הל :ןוולָע ינְּפ דֵננ רֶבָניַפְׁשִמ תֹוּטַהָל :ץֶרֶא יֵרָטֶא לֵּכ
 3 רַמָא הַז יִמ - = :הָאָר אל טֶֹא ֹוֿבירְּב םָדָא תּל
 35 :בֹוַּהְותֹעָרָה אֹצַת אֵל ןֹוילָעיִּפִמ :ָּוִצ אל ינֹדֲא יִהָּתַו
 53 הָׂשָפְהַנ + ּויֲאְטֲח-לע רֵבָנ יה םָדָא ןנֹואְתִיהַמ
 וו לָא ּוִבְבְל אֵׂשִנ :הָוהְיידע הָּבּׁשְָו הָדֹוקחְַו ּויֵכְרר
 42 אל הָּתַא ּונירְמּוונַׁשפ ּונֲחִנ ּ!םִימָּׁשִּב לַאילָא םּפַּכ
 45 !ָתְלָמָה אֵל ָתְנרָהּונֵּדרִּתַו ףֵאָב הָתֹוָכַפ - :ָּתְחָלֶס
 3 ּנְמיִׂשְּת סֶֹאְמּו יִהְס ּהָלפִּת רָֹבֲַמ ּךֶל ןֹנֶעְב הֶתַּכִס
 1ל דַחּפ ּ!וניִביִא-לְּכ םֶהיִּפ ּנלֶע וִצְּפ = !:םּמִעָה בֶרֶקְּ
 יו יִניֵ דַרֵּת םִַמיינְלַּפ :רָבָּׁשַהְו תאִּׁשַה ּונָל הָיָה תַחְָּ
 +5 ןיִאַמ הָמָדת אָלְו הֶרָגנ יע  :יִּמעדתַּב רָבָׁשילַע
 61 הֶרָקְלֹצ יניִצ :םִימָׁשִמ הָוהְי אֵרָו ףוָקׁשִידַע +תֹנְפָה
 יבא רֹפצַּכיֵנוְֶצ דֹוָצ  :יִריִ תֶוְּב לָּכִמ יִׁשְפִנל
 4 יילַע םִימּפִצ :יִּכ ןָבָארדנ ילד רֹּכִב ָּתְמִצ :םָנח
 הנ רוָּבִמ הָוהְו ְֶמׁש יִתאָרָק =  :יּתְִנ יּתְרמֶא יִׁשאֹר
 55 גיִתעוַׁשל ִתָחורְל דָא םלָעַּפילַא ָתְעָמְׁש ילוק :תֹוִּתחַּת
 1 נא ָּתְבַה = :אָריִתילַא ָּתְרֶַא ָּךְָרַקא םוְּ ָתְבִרְק
 : יי = -ט= "ר רוי י : : 55 זיָטְּפְׁש יִתָהוִע הָוהְי הָתיאְר :ַײח ָּתלאָנ ִׁשְפִנ יּביר

 ּוצ 24 :רעֶדְניִקןעֶׁשְנעֶמ איִד ןשֶּביִרְט 2 לשבח םֶנקעכ ַָ נט ל'נ דלא לי רֶע דֶּוא ןעֶניִנייפ
 םיִנָּפ סאָד ןעֶנייֵנּוצִּפָא 28 :דָרֶע רעֶד ןּופ עֶנעֶגְנאַפעֶג עָלַא םיִפ עֶנייַז רעֶטְנּוא ןעֶסיֹוטְׁשּוצ
 ןיִא שְנעֶמ ַא ןעֶמיִרְקְרעֶּפ וצ 36 :ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד ןּופ םיִנָּפ םעֶד ראַפ ןּופ ׁשֶנעֶמ ַא ןּופ
 טעֶו םֶע דְנּוא טְנאָז סאוָו רעֶד סאָד זיִא רעֶו 97 ?ןעֶהעֶז ראַה רעֶד טיִנ סאָד לאָז ,גירק ןייֵז
 ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד ןּופ ליֹומ םעֶד םיֹוא 28 ?ןעֶטאָּבעֶג טיִנ םַע טאָה ראַה רעֶד ןעֶו ,ןייַז יֹּוזַא
 ׁשֶנעֶמ רעֶניִרעֶּבעֶל רעֶד ְּךיִז לאָז םאָוְראַפ 39 :םעֶמּוג דְנּוא םעֶטְכעֶלְׁש םיֹורַא םיִנ טְמּוק

 דְנּוא ןעֶכּוזְרעֶטְנּוא רעֶמאָל 40 ?דניִז עֶנייֵז ןעֶגעוֶו ףאָרְטְש איֵד ראַּפ ׁשְנעֶמ ַא ,ןעֶנאָלְקעֶּב
 רעֶמאָל 41 :ראַה םעֶד ּוצ ןעֶרְהעַקקיִרּוצ רעֶמאָל דְנּוא ,ןעֶנעוֶו עֶרעֶזְנּוא ןעֶׁשְראַפְסיֹוא
 ריִמ 42 :לעֶמיִה םיִא טאָנ םעֶד ּוצ דְנעֶה עֶרעֶזְנּוא דְנּוא רעֶצְראַה עֶרעֶזְנּוא ןעֶּבעֶהְפיֹוא
 אוד 43 :ןעֶּבעֶנְרעֶּפ םיִנ םָנּוא טְסאָה אזד רעֶּבָא ,ןעֶזעוֶועֶג דֵרֹומ דְנּוא םְניִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה
 -ךעֶד םֶנּוא טְסאָה אּוד ,טְגאָיעֶגְכאָנ םִנּוא טְסאָה אּוד דְנּוא ןְראָצ טיִמ טְקעֶדעֶּב ְּךיִד טְסאָה
 ַא טיִמ טְקעֶדעֶּב ְּךיִד טְסאָה אוד 44 :טְמְראַּבְרעֶד טיִנ ְּךיִד טְסאָה אּוד דְנּוא ןעֶנאָלְׁש
 טְכאַמעֶג םִנּוא טְסאָה אּוד 49 :ןְהעֶנְּכְרּוד ריִד ּוצ טיִנ לאָז טעֶּבעֶג רעֶזְנּוא יֵדְּכ ,ןעֶקְלאוָו
 ןעֶּבאָה דְנייֵּפ עֶרעֶזְנּוא עֶלַא 46 :רעֶקְלעֶפ איד ןעֶׁשיוִוְצ טייֵקְסּואיִמ דְנּוא ץּומְׁש אי יֹוזַא
 ןעֶראַוְועֶג םָנּוא ּוצ זיִא ּבּורְנ ַא דְנּוא ּםֶסֶנְנַא 47 :טְכאַמעֶגַּפיֹוא ליומ רֶעייֵז םָנּוא ןעֶנעֶק

 םעֶד ןעֶנעֶו ןעֶרעֶרְמ ןּופ ןעֶכייֵט טיִמ ןעֶניִר ןעֶניֹוא עֶנייַמ 48 :ָּךאָרְּב ַא דְנּוא גנּוטְסיוִוְרעֶפ
 טיִנ ְךיִז ןעֶליִּטְׁש דְנּוא ןעֶפיִרְמ ןעֶניֹוא עֶנייֵמ 49 :קְלאָפ ןייֵמ ןּופ רעֶטְכאָט איִד ןּופ ְּךאָרְּב
 םִע טעֶו דְנּוא לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןעֶקּוקְּפּורַא טעוֶו ראַה רעֶד זיִּב 50 ::ָנּוטייֵרְּבְרעֶפ ַא ןֶהָא
 עֶנייַמ ןּופ רעֶטְכעֶט עֶלַא איו רֶהעֶמ ׁשֵפָנ ןייֵמ ףיֹוא ןעֶקְרעו ןּוהְמ ןעֶניֹוא עֶנייֵמ 91 :ןעֶהעֶז
 אייז 28 :לעֶניֹופ ַא אי יֹוזַא טְנאָועֶגְכאַנ טְסּוזְמּוא ְךיִמ ןעֶּבאָה דְנייַפ עֶנייֵמ 52 :םאָטְש
 ַא ןעֶפְראוָועֶג ריִמ ףיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ּבּורְנ רעֶד ןיִא ןעֶּבעֶל ןיימ ןעֶטיִנְׁשעֶנְּפָא ןעֶּבאָה
 -עֶנֶּפָא ןיִּב ְּךיִא ,טְגאָזעֶג ּבאָה ָּךיִא ,ּפאק ןיימ רעֶּביִא ןעֶסאָלְּפעֶג ןעֶנעֶז רעֶסאוַו 54 :ןייֵטְש
 עֶטְׁשְרעֶטְנּוא רעֶד םיֹוא ןעֶמאָנ ןייַד ןעֶפּורעֶגְנָא ּבאָה ְּךיִא ,ראַה ָא 22 :ןעֶראוְועֶנ ןעֶטיִנְׁש
 ןיימ ןּופ רֶעיֹוא ןייֵד טיִנ ליֹוהְרעֶפ ְּךיִד טעֶּב ְּךיִא ,לֹוק ןייֵמ טְרעֶהעֶנ טְסאָה אּוד 26 :ּבּורְג
 ּבאָה ָךיִא ןעוֶו גאָט םעֶד ןָא טְנְרעֶנעֶג ְּךיִד טְסאָה אּוד 57 :ןָעייַרְׁש ןייֵמ ןּופ דְנּוא ןעֶמעֶטָא
 ,ראַה א 58 :ןעֶּבאָה אָרֹומ ןייק טיִנ טְסְלאָז אּוד ,טְנאָזעֶג טְסאָה אּוד דְנּוא ,ןעֶּפּזרעֶגְנָא ּךיִד
 ָא 59 :ןעֶּבעֶל ןייֵמ טְזעֶלעֶנְסיֹוא טְסאָה אוד ,שֶפֶנ ןייֵמ ןּופ גיִרק םעֶד טְניִרְקעֶנ טְסאָה אּדד
 טְסאָה אּוד 60 :טָּפְׁשִמ ןייֵמ ְּךאָד טֶּפְׁשִמ ,גְנּומירְקְרעֶפ עֶנייֵמ ןעֶהעֶזעֶג טְסאָה אּוד ;ראַה
 ,ראַה ָא 61 :ריִמ ןעֶנעֶק תֹובְׁשְחַמ עֶזייֵּב עֶרייֵז עֶלַא דְנּוא ,תֹומְקִנ עֶרייֵז עֶלַא ןעֶהעֶזעֶב

 אוד
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 יַמְק יֵתְפִׂש :יָלָצ םָתֹבְׁשְחַמילְּכ הָוהְי םֶתֶּפְרֶח ּתְעַמְׁש 2
 ִנֲא הָטיִּבַה םֶתֶמיִקְו םָּתְבִׁש :םֹּיַהילְּכ יֵלָט םֶנֹוְֲהְו 6
 ;םֶהיֵדָי הֶׂשֲעַמְּכ הָוהְי ליִמְג םֶתָל ביִׁשְּת - :םֶתְנְנִַמ 4

 םֶריִמׁשַתוַאְב ףֶדְרִּת :םֶהָל ךתְלַאַת בלי םֶהָלְוִתִת
 הָוהְי יָמְׁש תַחָקִמ
 ד 3
 יֵנְבַא הָנכְִַּׁ בָּמַה םֶתָּכַה אָנְׁשִי בֶהְו םִעֹז הֶכיֵא א
 םביִאְלְסִּמַה םירְקִיה ןֹיִצ נְב :תֹוצּוחילַּכ ׁשאֶרְּב ׁשֶדֹק 2
 -םַג ;רצה יי השעמ ׂשֶרֶחיילְבְִל ֹובְשִחנ הֶכיֵא וֵּפַּב 2

 םִיָנ יּכ רֶכַאְל יּמַע"תַּב ןֵהי קנה דֵׁש ּוצְלָח ןִנֵ
 ילֵאָׁש םיִלָליִט אֵמְצִב ָקְח-לָאק קנז ןִׁשְל קַבָד :רֵּבְדִמַּב 4

 תֹוָצּוחַּכ ּומֵׁשָנ םיִעַדְַמְל ם םיִלְכֹאָה :םֶהָל ןזָא שֵרֹפ םֶתָל
 א לד :תּותַּפְׁשַא יקְּבִח עֶלֹת ילֵע םיִנְמָאָה
 ;םִיָדָי ּהָב ולֲרֹלְ ענריומכ הָכּומַהַה םֶדֶס תאֵּמַחְמ

 רופַס םיִגינְּפִמ םֶצָע ּומְרָא בֶלְחַמ צ יא ָהיֶרי ּוּכ
 דַפָצ תֹוצּודּכ וְרְּכִנ אֵל םֶרָאָּת דֹודְׁשִמ ְּךֵׁשֶח :םָתָרָמ
 םֶרחילְלַח יָה םיַבמ :ץעָכ הָיָה ׁשֵבָי םֶמְצַע-לַע םֶרוע
 ידי :יִדָׂש תֹובּּתִמ םיִרָּקְדִמ ּובְז םֵתָׁש םַעְר יֵלְלַחַמ
 רֶבָׁשְּב 'ימָל תוהְבִל יּזִה ןקירלי ולְׁשִב תֹויָמֲחְר םיִׁשָנ

 -תַצי ִּפִא ןִרָח ְךפָׁש ֹותְמַח-תֶא הָוהְי הָלְּכ גיִמַעחתַּב ונ
 לָּו ץְרָאיבְפִמ טיִמָאָה אֵל :ָהיֶתֹדְִי לַכאֵתַ ןֹיִצְּב שא 2
 תאָטַחְמ :םִִלָׁשּרְי יִרעׁשְּב רעשְב בַיֹאו רַצ אֹכָייֵּכ לכת יֵבְׁשִי ט
 ּועָנ !םיִקיִּדַצ םָּד ָרקְּ םיִכְׂשַה הייֵנְהִּכ תֶלמ ָהיִאיִבְנ 4

 :םֶהיֵׁשְבְלַּב ועני ּולְכְז אָלְּב םֶהַב ולֲאְננ תֹחַב וּב םיִדְִע
 "בג יִצְנ יִּכ הלא זיס ּורוָס מל יארק אֵמָמ ּורוָס וט

 אֵל םָקְַחהָוהְייַנפ :רֶטֶל ופקז אל םנבורְמָא 5
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 גְנּורעֶטְסעֶל עֶרייֵז טְרעֶהעֶג טְסאָה אּוד
 תֹובָׁשְחַמ עֶזייֵּב עֶרייֵז עֶלַא דְנּוא (הָּפְרֶח)
 עֶנייֵמ ןּופ ןעֶּפיִל איד 62 :ריִמ ןעֶגעֶק
 ריִמ ןעֶנעֶק ןעֶטְכאַרְמ רֶעייֵז דֶנּוא ,רֶנייַפ
 רֶעייֵז ןָא ְּךאָד קוק 63 :גאָט ןעֶצְנאַג םעֶד
 ןְהעֶטְׁשְפיֹוא רֶעייֵז רֶנּוא ןעֶצעֶזְרעֶרְיִגַא
 ,ראַה ָא 64 ;גְנאַזעֶג רֶעייֵז ןיִּב ְּךיִא ןיִראוָו
 איִד ְּךאָנ גְנּוטְלעֶגְרעֶפ ַא אייֵז לְהאָצעֶּב
 ַא אייז וצ ּבעֶנ 69 :דְנעֶה עֶרייֵז ןּופ קְרעוֶו
 הָללְק עֶנייִד זאָל ,ץְראַה ןּופ גְנּוּפאָטְׁשְרעֶפ
 אייֵז טְסְלאָז אּוד 66 :ןעֶמּוקְנָא אייֵז רעֶּביִא

 טְסְלאָז דְנּוא ,ןְראָצ םעֶד ּךרּוד ןעֶגאָיְכאָנ
 לעֶמיִה איִד רעֶטְנּוא ןּופ ןעֶנְליִטְרעֶפ אייֵז
 ;ראַה ָא

 ד לעטיפאק
 !לעֶקְנּוט ןעֶראוָועֶג דְלאָג סאָד זיִא איז ָא 1

 טְרעֶדְנֶעְרעֶּפ זיִא דְלאָגְנייַפ עֶטְסעֶּב םאָד
 ןעֶנעֶז רעֶנייֵטְׁש עֶגיִלייֵה איִד ,ןעֶראָועֶג
 -טְּפיֹוה עֶלַא ןיִא ןעֶראוָועֶנ ןעֶסאָנעֶגְסיֹוא
 םאו ןֹויִצ ןּופ ןְהיִז עֶרייֵט איִד 2 :ןעֶסאַג
 יֹוזַא איו ,דְלאָגְנייֵפ ּוצ ןעֶכיֵלְגעֶנ ןעֶנעֶז

 םיִלַּכ עֶנעֶדְריִא ּוצ ןעֶכיִלְנעֶג אייֵז ןעֶנעֶד
 ּוליִפֲאב :רעֶּפעֶט ַא ןּופ טייֵּבְרַא-דְנאַה איד

 רעֶטְכאָט איד רעֶּבָא ,ןעֶנייֵזּוצְנָא ןעֶנְנּוי עֶרייֵז טְסּורְּב איִד סיֹּורַא ןעֶהיִצ ןעֶגְנאַלְׁשםַי איד
 ;רָּבְדִמ רעֶד ןיִא םיֹורְּמְׁש איִד איִז יֹוזַא גיִדְמְראַּבְרעֶדְמּוא ןעֶראָועֶג זיִא קְלאַפ ןייֵמ ןּופ
 עֶגְנּוי ,טְשְרּוד ןעֶנעוֶו ןעֶמיֹוג ןייַז ּוצ טְפעֶהעֶּב זיִא גניִלְייֵז עֶס ַא ןּופ גְנּוצ איד ! = 4
 סאוָו איִד 5 :אייֵז ּוצ טיִנ סֶע (טְכעֶרְּבנ טְגְנאַלְרעֶד רעֶנייֵק רעֶּבָא ,טיֹורְּב ראַפ ןעֶמעֶּב רעֶדְניִק
 ןעֶנעֶז סאו איִד ,ןעֶסאַנ איד ןיִא טְסיווְרעֶפ ןעֶרעוֶו ןעֶדייְֵׁש עֶטאַקעֶלעֶד ןעֶסֶע ןעֶנעֶלְפ
 :ןעֶפיֹוה-טְסיִמ ַא (דְנּוצַאנ ןעֶזְלאַה (דייַז) עֶטְּבְראַפעֶנ-טיֹור ןיִא ןעֶראָועֶג טְכאַרְּבעֶנְפיֹוא
 סאוָו םֹודְס ןּופ דְניִז איִד איו רעֶסעֶרְג זיִא קְלאָפ ןייַמ ןּופ רעֶטְכאָמ איד ןּופ דְניִז איד ןיִראָה 6
 קְנאַרְק רֶהיֵא ָּךְרּוד ןעֶנעֶז דְנעֶה עֶנייֵק דְנּוא ,עַבָר ַא ןיִא איז יֹוװַא ןעֶראָועֶג טְרְהעֶקִרעֶפ זיִא
 ייֹור ָּךֶליִמ איז רעֶסייוֵו ,עֶנְׁש איו רעֶרעֶטיֹול ןעֶזעוֶועֶ ןעֶנעֶ םיִריִזְנ עֶרְהיֵא 7 :ןעֶראָועֶג
 רעֶּבָא 8 :ריִּפַּס ַא אי יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶנ זיִא ץְנאַלְג רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶניִּבּור אי טְלאַטְׁשעֶנ ןיִא רעֶט
 ןעֶסאַנ איִד ןיִא טְנעֶקְרעֶד טיִנ ןעֶרעוֶו אייֵז ןעֶליֹוק איז רעֶצְראַוְׁש זיִא 2 יי רֶעייֵז
 ,ןעֶראוָועֶנ טְראַדְרעֶפ זיִא סֶע ,ןעֶראָועֶנ ןעֶפְמּורְׁשעֶגְנייַא רעֶנייֵּב עֶרייֵז ףיֹוא זיִא טיֹוה רֶעייֵז

 רעֶסעֶּב זיִא ךְרעוֶוְׁש םעֶד ְּךְרּוד ןעֶנאָלְׁשְרעֶד ןעֶרעוֶו סאָו איִד 9 : :ץְלאָה
 דְנּוא ,עֶנעֶכאַטְׁשעֶג איוִו טּולְּב ןעֶניִר אייֵז ןיִראָָו ,רעֶגְנּוה ןעֶנעֶדָו יי איִד אידִז
 רעֶּבייוַו עֶגיִצְרעֶהְמְראַּב איִד ןּופ דְנעֶה איִד 10 :דְלעֶפ םעֶד ןּופ טְכּורְפ איִד טְלְהעֶפ םִע לייזז
 ןּופ ְּךאָרְּב םעֶד ןיִא ןעֶסֶע רֶעייֵז ןעֶזעוֶועֶנ זיִא סאָו ,טְכאַקעֶג ערע עֶנעֶנייֵא עֶרייַז ןעֶּבאָה
 ןעֶסאָנעֶנְסיֹוַא טאָה רֶע ,ןְראָצ ןייַז טְנעֶלְרעֶפ טאָה טאָנ 11 :קְלאָפ ןייֵמ ןּופ רעֶטְכאָט רעֶד
 טְנעֶרְּבְרעֶפ ּוליִּפֲא טאָה םאָ ,ןֹויִצ ןיִא רֶעייֵפ ַא ןעֶדְניִצעֶנְנָא טאָה רֶע דְנּוא ,ןְראָצְמיִרַג ןייַז
 ןעֶּמְלאוָו טְלעוֶו רעֶד ןּופ רעֶניֹואוְועֶּב עֶלַא דְנּוא דְרֶע רעֶד ןּופ םיִכָלְמ איֵד 12 :דֵנּורְג רֶהיֵא
 ןּופ ןעֶריֹוט איד ןיֵא ןעֶמּוקְניירַא ןעֶנעֶק לאָז דְנייַפ דְנּוא רעֶנְנעֶרְדעֶּב רעֶד זַא טְּביִולְנעֶג טיִנ
 זיִא ,םיִנֲהֹּכ עֶרֶהיֵא ןּופ דְניִז איִד דְנּוא םיִאיִבְנ עֶרֶהיֵא ןּופ דְניִז איד ןעֶנעֶֶו ןּדפ 3 יי
 טְלעֶנאוָוְרעֶפ ןעֶנעֶז אייֵז 14 :ןעֶראועֶנ ןעֶסאָנְרעֶפ רֶהיֵא ןיֵא םיִקיִדַצ איִד ןּופ טּולְּב סאָד
 טּולָּב טיִמ ןעֶראָועֶג טְּכירעֶגְנייַא ןעֶנעֶז אייֵז ,עֶדְניֵלְּב איִד איז יֹוזַא ןעֶסאַנ איִד ןיֵא ןעֶרא דע
 ןעֶפּורעֶנְסיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז 15 :רעֶדייֵלְק עֶרייַז ןָא ןעֶרְהיִרְנָא טְנעֶקעֶנ טיֵנ אייֵז טאָה ןעֶמ זַא
 !ןעֶרְהיִרְנָא טיִנ טְלאָז רֶהיֵא ,קעוָוַא טְרָהעֶק ,קעֶוָוַא טְרְהעֶק ,אֵמָמ זיִא סֶע ,קעדזַא ָךייַא טְרָהעֶק
 ןעֶנאָז טעוֶו ןעֶמ ; ןייַז טְלעֶגאוָוְרעֶפ ךיֹוא אייֵז ןעֶלעֶֶד קעוֶוַא ןעֶהיִלַפ אייז ןעדֶז ּוליִפַא ןיִראָו
 ןּופ ןְראָצ רעֶד 6 :ןעֶטְלאַהְפיֹוא טְראָד ּרְהעמ טיִנ ְּךיִז ןעֶראָט אייֵז זַא ,םִיֹונ איד ןעׁשיִװְצ
 איֵז ליה ןעֶקּוקְנָא רֶהעמ טיִנ אּייַז טעֶו רֶע ,טְלייֵמּוצ אייֵז טאָה ראַה םעֶד

 ןעבאה

 איז ןעֶקּורַט יֹוזַא

1 



 הכיא
 איד ןּופ םיִנָּפ םאָד טעֶטְכַאעֶג טיִנ ןעֶּבאָה
 איד טְניֹושְרעֶפ טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז ,םיִנֵהֹּכ
 -ְםיֹוא ןעֶנעֶז ןעֶניֹוא עֶרעֶזְנּוא 17 :עֶטֶצֶלֶע

 לָבָה זיִא םאו ףֶליֵה עֶרעֶזְנּוא ּוצ ןעֶגְנאַגעֶנ
 -ָפאָה עֶרעֶזְנּוא ןיִא טְּפאָהעֶג ןעֶּבאָה רימ
 :ןעֶפְלעֶה טיִנ ןעֶק םאוו קְלאָפ ַא ַא וצ בָנּונ
 ןיִא טְגאָועֶגְכאָנ םִנּוא ןעֶּבאָה אייז 8

 טיִנ ןעֶלאָז ריִמ יֵדְּכ ,טיִרֵט עֶרעֶזְנּוא
 רעֶזְנּוא ,ןעֶסאַג עֶרעֶזְנּוא ןיִא ןְהעֶג ןעֶנעֶק
 ןעֶנעֶז געֶט עֶרעֶזְנּוא ,טְנעֶהאָנ זיִא רֶנָע
 דְנָע רעֶזְנּוא ןיִראָו ,ןעֶראָועֶג טְליִפְרעֶד
 םִרעֶגאָיְכאָנ עֶרעֶזְנּוא 19 :ןעֶמּוקעֶבְנָא זיִא
 ןּופ םרעֶלְדָא איד איו רוי ןעֶנעֶד
 טְגאָיעֶגְבאָנ םִנּוא ןעִּבאָה אייֵז ,לעֶמיִה םעֶד
 סֶנּוא ףיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז ,גְרעֶּב איִד ףיֹוא
 רעד 20 ;רַּבְדְַּב רעד ןיא טרערלער
 רעֶטְּבְלאַזעֶג רעֶד ,זאָנ עֶרעֶזְנּוא ןּופםעֶטֶא

 -עֶנ עֶרייֵז ןיִא ןעֶגְנּואוָוְצעֶּב זיִא ,טאָג ןּופ

 174 ה ד

 וה אֵל םִָנָקְז ואְׂשִנ אֵל םיִנָהְכ יֵנּפ םֶמיִּבַהְל ףיסֹי
 וד ּוניפִצּוֲָיְִּצִּב לֶבָה ונְתרזע-לָא וניניִע הָניְִכּת ! הָניִדֹוע
 15 בֶרָק ונתֹבְהְרּב תֶכֶּלִמ וניֵדֲעֶצ ּודְצ .:ַעְׁשֹוי אֵל יונ-לֶא
 15 יִרְָּׁנִמ ּוניֵפְרְר ֹויָה םִּלַק : :ונצק אָבּכ ּוניֵמְי ואְלִמ ונְצק
 כ ֹוניֵּפַא ַחּוָר ;וָל ּובְרֶא רּבְרִמַ ונְָלְּד םיִרָהָה-לַע םִָמָׁש
 הָיְחִנ ֶלְִּב נְרַמָא רֶׁשֲא םָתֹותיִחְׁשִּב כל הָוהְי ַחיִׁשְמ
 יג ץיִע ץֶרֶאָב יתְבָׁשֹוי םורָא-תַּב חְמִׂשְ יׂשיַש :םִיֹוּגַּב
 22 רַב ךנֹועדַּת :יִרָעְתַתְו יִרְּכׁשִּת םוכירְבעֵּת ןולנדמג
 -לַע הֶּלִג םורָא-תַּב ּךנוע רַקּפ ְּךֵתֹולְנִהְל ףיסוי אל ןויצ

 :ְּךיֶתאֹּטַח
 ה ה

 א :ּונְְרח--תֶא הֶא טיֵּבַה ּונָל הָיָה--הִמ הָוהְי רֵכְז
 3 ּוניֵיָה םיִמֹותְי :םיִרָכָנְל וניֵּתְּב םיִרָול הָכָּפָהְנ ינמלחנ
 א ּונֵיֵצִע ּוניִתָׁש ףֶסֶכְּב ּויִמיִמ ';תָֹמְַאַּכ וניֵתֹּמא בָא ןִיא
 : :טליחַנְה אל נעָנְיּונְפְבְרִנ ּנְראָוצ לע :ואְבָי רוָחמִּב
 * ואְטֶח ּוניֵתֹבֲא :םֶהָל עבׂשַל רוָׁשא די ּונֵתָנ םִיַרְצִמ

 5 קָרּפ ּונְב ילְָׁמ םיִדְּבִע :ּונלָבְס םֶהיֵתְנע נָא םָניֵא
 פ :רָּבְרִּמַה בֶרָח ינּפמ ּונֵמְחַל איִבְנּונֵׁשְפַנְּב :םֶדָיִמ ןיא
 וו ןֹויִצִּב םיִׁשָנ :בָעָר תֹופֵעְלְז ינּפמ ּורְמִכנ רַָּתְּכ ונֵרוע
 1 םיִנֵקְז נפ ולְתִנ םֶדָיִּב םירָש :הָדּוהְי יִרָעְּב תֶלְתְּב ונֵע
 : לא ץֶעְּב םיִרְַנּו ואָׂשָנ ןֹוָחְט םירוחַּב :ּורָּדְהִנ אֵל

 ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ ןעֶמעוֶו ןּופ ,ןעֶצ

 ןעֶּמאָׁש ןייַז רעֶטְנּוא ןעֶּבעֶל ןעֶלעוֶו ריִּמ
 דְנּוא ;ְךיִד ָעייֵרְפ 21 :םִיֹוג איִד ןעֶׁשיוִוְצ
 ,םֹודֲא ןּופ רעֶטְכאָמ אוד .ְךיִלְהעֶרְפ אייֵז
 ,ץּוע דְנאַל םעֶד ןיִא טְסְניֹואוְו אוד םאוָו
 דְנּוא ןְרֹוּכׁשִנֶא ְּךיִד טְסעוֶו אּוד ,ןעֶרְהאַָפְרעֶּביִא םֹוּכ רעֶד טעוֶו ריִד רעֶּביִא ָּךיֹוא (ןיראָוו)
 רֶע ,ןֹויַצ רעֶטְכאָמ אּוד ָא ,טְזאָלעֶגְסיֹוא ְּךיִז טאָה דְניִז עֶנייֵד 22 :ןעֶרעוֶו טעֶקאַנ טְסעוֶו
 רעֶטְכאָמ אּוד ָא דְניִז עֶנייַד ןעֶפאָרְטְׁשעֶּב טעוֶו רֶע ,ןעֶרְהיִפ תּולָג ןיִא רֶהעֶמ טיִנ ְּךיִד טעוֶו
 ;דֶניִז עֶנייֵד ןעֶקעֶדְפיֹוא טעוֶו רֶע ,םֹודֶא ןּופ

 ה לעטיפאק

 -ָנּוא 2 :הָּפְרָח עֶרעֶזְנּוא העָז דְנּוא ןָא קּוק ,ןעֶראָוועֶג םֶנּוא ּוצ זיִא סאוָו קְנעֶדעֶג ,ראַה ָא 1
 ריִמ 3 :עֶדְמעֶרְפ ּוצ (ְךיֹואנ רעֶזייֵה עֶרעֶזְנּוא ,עֶדְמעֶרְפ ּוצ טְרְהעֶקעֶנְקעוֶוַא זיִא הֶּלֲחַנ עֶרעֶז
 ריִמ 4 :תֹונָמְלַא איו ןעֶנעֶז סְרעֶטּומ עֶרעֶזְנּוא ,רעֶטאָפ ַא ןֶהָא ,םיִמֹותִי ןעֶראוָועֶג ןעֶנעֶז
 -ָנייֵרַא ְּךיֹוא םֶנּוא ּוצ טְרעוֶו ץְלאָה רעֶזְנּוא ,דְלעֶג ראַפ ןעֶקְנּורְמעֶג רעֶּסאַַו רעֶזְנּוא ןעֶּבאָה
 ריִמ הְלאַה ןְרעֶזְנּוא רעֶּביִא טְנאָעֶגְבאָנ ןעֶרעוֶו ריִמ 8 :גְנּולְהאָצעֶּב ַא ראַפ טְנְנעֶרְּבעֶג
 ,םִיַרְצִמ ּוצ דְנאַה איִד ןעֶּבעֶנעֶג ןעֶּבאָה ריִמ 6 :ןעֶהּור טיִנ םֶנֹוא טְזאָל ןעֶמ רעֶּבָא דיִמ ןעֶנעֶד
 (תֹובֲא ןְרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא 7 :טיֹורְּב טיִמ ןעֶכאַמ טאַז םֶנּוא ןעֶלאָז אייֵז זַא רּוׁשַא וצ דִנּוא
 עֶרייֵז ראַפ ןעֶדייֵל ןעֶזּומ ריִמ רעֶּבָא ,אָד רֶהעֶמ טיִנ ןעֶנעֶּז אייֵז דְנּוא ,טְגיִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה
 םֶנּוא לאָז םאִז אָד טיִנ רעֶנייֵק זיִא םֶע דְנּוא ,םִנֹוא רעֶּביִא ןעֶניִטְלעוֶועֶג טְכעֶנְק 8 :רֶניִז
 -עֶנְנייַרַא זייַּפְׁש עֶרעֶזְנּוא ריִמ ןעֶּבאָה תֹוׁשָפְנ תֹונָּכֶס ָּךְרּוד 9 :דְנעֶה עֶרייֵז ןּופ ןעֶזעֶלְסיֹוא

 יֹוזַא טְציִהְרעֶד ְּךיִז טאָה טיֹוה עֶרעֶזְנּוא 10 :רָּבְדִמ רעֶד ןיִא דְרעוֶוְׁש םעֶד ןעֶנעוֶו טְּנְנעֶרְּב
 רעֶּבייוֵו איד טְניִנייֵּפעֶג ןעֶּבאָה אייֵז 11 :רעֶנְנּוה ןּופ ןעֶנעֶרְּב םעֶד ןעֶגעוֶו ,ןעֶביֹוא ןייֵא איוִז
 עֶרייֵז ָּךְרּוד ןעֶנעֶז ןעֶטְשְריִפ איִד 12 :הָדּוהְי ןּופ טעֶמׁש איִד ןיִא ןֶעיֹורְפְנְנּוי איד ,ןֹויִצ ןיִא
 :ןעֶראַועֶג טעֶטְבַאעֶג טיִנ זיִא עֶטְצֶלֶע איִד ןּופ םיִנָּפ סאָד ,ןעֶראוָועֶג ןעֶבְנאָהעֶגְפיֹוא דְנעֶה
 -ָנּוא ןעֶלאַפעֶג ןעֶנעֶז ןעֶבְנּוי דְנּוא ,לְהיֵמ רעֶד ןיִא ןעֶנאָרְט טְסּומעֶג ןעֶּבאָה םיִרּוחַּב איִד 8
 עֶגְנּוי איִד ,רֶעיֹוט םעֶד אייֵּב (ןייַז וצ)טְרעֶהעֶנְפיֹוא ןעֶּבאָה עֶטְצְלֶע איִד 14 :ץְלאָה םעֶד רעֶט
 דָנּוא ,טְרעֶהעֶנְפיֹוא טאָה ץְראַה רעֶזְנּוא ןּופ רייֵרְפ איִד 19 :גְנאַזעֶג רֶעייֵז ןּופ רעֶדְניִק
 זיִא ּפאק רעֶזְנּוא ןּופ ןיֹורְק איֵד 16 :טייקְניִריֹורְט ןיִא טְרְהעֶקְרעֶּפ ָּךיִז טאָה ץְנאַט רעֶזְנּוא
 םעֶד רעֶּביִא 17 :טְניִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ לייוו ,םָנֹוא ּוצ ְּךאָד זיִא העוו ָא ,ןעֶלאַפעֶגְּפּורַא
 ןעֶניֹוא עֶרעֶזְנּוא ןעֶנעֶז םעֶד ןעֶגעוֶו דְנּוא ,ןּוהְמעֶנ העוָו ץְראַה רעֶזְנּוא םִנּוא טאָה ןעֶגיִזאָד
 איד ןעֶהעֶג יֹוזַא ,ןעֶראוָועֶג טְסיווְרעֶפ זיִא ןֹויִצ גְראַּב רעֶד לייוו 18 :ןעֶראָועֶג רעֶטְסְניִפ
 זיִא לּוטְׁש-ןיֹורְט ןייד ,ןעֶּבייֵלְּב גיִּבִע ףיֹוא טְסעוֶו ,ראַה ָא ,אּוד 19 :םֶהיֵא רעֶּביִא ןעֶסְקּופ
 םּוראַו ?ןעֶסעֶגְרעֶפ גיִּבֶע ףיֹוא םֶנּוא אּוד טְסּוהְט סאָהְראַפ 20 !רֹוד ּוצ רֹוד ןּופ

 טסלאז

 פ ׂשֹוָׂשְמ תֶבָׁש :םֶתֶניְנִמ םִיָרּוהַּב ּותְבִׁש רעׁשמ םיִנקְ

 15 יא נשר תֶרטִע הָלֵפְנ :ּנלוחְמ לֶבאְל מה ּונְּבִל
 וז ּוָכְׁשָח הֶּלַא-לַע נבל הָוָד הָיָה החלע ?ּונאָטח יִּכ ּונָל אָנ
 15 הירּתַא בכל םיִלָעוׁש 1 םִמָׁשִׁש ןֹויִצירַה 'לפ :ונינימ
 כ הֵצְנִל הָמָל :רֹוָדָו רורָל ָּךַאְסּכ צ םלועל הִוהְי
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 - 1 6 ""א ג : ;1 ז 52 ' : = ט 01 שי!-ד = : אזַא םיֹוא ןעֶזאָלְרעֶפ םִנּוא אוד טְסְלאָז ְלִֹלֵאו הָוהי ּטֵכיִׁשֲה :םיִמָי ְךֶרֹאָל ּוְבְעַּת ּוֵחְּכֶׁשִּת

 ;רֶאְמ ח-מ ֹנ כ ְךאָד םֶנּוא רֶהעָק 21 !טייֵצ עֶנְנאַל - הלעק ֹנתִסַאכ םָאניסַא יג :םֶדָקִּכ נִ 2 2
 ז : 2 1 : :

 8 :קק'תי ןמיס :םרקכ ונימי שדח הבושת ךי לא הוהי ונבישה ןעֶלעוֶו יֹוַא ,ראָה ָא ריִד ּוצ רעֶדיִו
 רֶעייֵנְרעֶד ,טְרְהעֶקעֶגקיִרּוצ טו ריִמ םירק פסי ונמיסו ,העבראו םישמחו האמ הכיא יקוספ םוכס

 :רעֶהיִרְפ איִד יֹװַא געֶמ עֶרעֶונּוא ;וילנר תחת אכדל ויצחו .םימשב
 ןעֶצְנאַג םיִא ןעֶד םֶנּוא אור טְסאָה 2

 סֶנּוא רעֶּביִא אוד טְסאָה ?ןעֶפְראָוְרעֶפ תל ה ק
 ?טְנְראָעעֶג רֶהעֶז יֹוזַא

 :םדקכ ונימי שדח הבושנו ךילא הוהי ונבישה
 םילָבַה לֵבָה :םִִלָׁשּוריִּכ ְךֵלֶמ דִוְדְזִּכ תֶלֲהֹק יֵרְבִּד א
 םֶדָאְל ןוִרְתִייהַמ ;לָבָה לֶּכַה םיִלָבַה לֶבָה : תל ר רַמָא 3
 אָּב רֹוָדְו ְךֵלֹה רוָּח :ׁשֶמָּׁשַה תַחְּת למעיש לְמע-לִבִב 4
 -לֶא ׁשֶמָּׁשַה אֵבּו ׁשֶמּׁשַה חָרָ :תֶדְמֹע םלינֹל ץֶראָהְו ה
 בֵבֹיסְו םורְדילֶא לה :םָׁש אה ַחֶרֹוז ףַאוש ֹומֹוקְמ 5

 בֵׁש ווָתֹביִבְסילַעְו חּרָה ךלוה בֵכֹס ו בבוס ןִפְצילֶא
 אלְמ יִניֵא םיְַ םיהילֲא םיִכָלֲה ; ןש ה"לְּכ ּ:ַחוְרְה ז
 ןענעו הביא רפס םעד ןוֿפ םיקוספ עלַא : עֶבשתראל כל שיא .לכּיראל .םיִי רָב : -לָּכ :תֶכָלְל םיִב ׁש םה םָׁש שיִכלְה םיִלָהְנַה הֶׁש םולמילֶא 5
 איד ,גיצֿפוֿפ דנוא רעיֿפ דנוא םרעדנוה/ } הוחוש אוָה הָיְהְׁשיִהַמ :ַעְמְׁשִמ ןִוא אֵלְמְִרלְו תיאחל 9

 ,ר"ל קוספ 'ג לעטיּפאק ויא ןוֿפרער טֿפלעה  וׁשֶמָׁשַה תַחַּת ׁשֶדֶחלְּכ או הֵׂשָעַיֶׁש אה הֶׂשִעַנָׁשרהמּ
 :לעטיפאק ףניֿפ טאה דנוא םימלְעל הָיָה רֶבְּכ אוָה ׁשֶדֶח הָז-הַאְָר רֶמאֹיֶׁש רֵבָּד ׁשָי י
 סםיִנרַתַאְל םֵנְו םִי שאָרְל ןיִרְכִו ןיִא :ט יִנְפְלִמ הָיָה הׁשֲא 11

 :הָנֹרֲחַאְל ויהְיָׁש םֶע ןֹורָכְ םדל חידידאק ויְהִיָׁש

 קזח

 תלהק רפס

 ןּופ טייֵקְׁשיִראַנ 2 :םִיַלָׁשּורי ןּופ גיִנעֶק ,דֵוָד ןּופ ןְהּוז ,תֵלָהֹק ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד 1

 ראַפ סאָו 3 :ןעֶטייֵקְׁשיִראַנ ןּופ טייֵקְׁשיִראַנ ראָנ זיִא םעֶלַא ,תָלָהק טְנאָז !ןעֶטייֵקְׁשיִראַנ

 ןעֶהיִמעֶּב ָּךיִז טּודְט רֶע סאָו טייֵקְניִדיִמ עֶנייֵז עֶלַא ןּופ ,םיֹורַא ׁשְנעֶמ םעֶד טְמּוק ןעֶצּונ ַא
 ןָא טְמּוק רֹוד םעֶרעֶדְנַא ןייֵא דְנּוא קעֶוַא טְהעֶנ רֹוד ןיֵא 4 ?ןּז רעֶד רעֶטְנּוא
 טְהעֶנ ןּוז איִד דְנּוא ףיֹוא טְנייַׂש ןּוז איֵד 8 :ניִּבָע ףיֹוא טְהעֶטְׁשעֶּב דֶרֶע איֵד רעֶּבָא

 -עֶנְפיֹוא טְראָד זיִא רֶע ּואוְחַא ;טְרָא ןייַז ּוצ ןעֶמּוק ּוצ רעֶדיוז ְּךיִז טְלייֵא דְנּוא ,רעֶמְנּוא
 רֶע ,טייַז-ןֹופָצ ּוצ םּורַא ְּךיִז טְלעֶגְניִר דְנּוא ,טייַז-םֹורָד ּוצ ףיֹוא טְהעֶג רֶע 6 :ןעֶנְנאַג
 ןייַז ְּךאָנ קירּוצ רעֶדיוז ְּךיִז טְרְהעֶק דְניִװ רעֶד דְנּוא םּורַא דְנּוא םּורַא ְּךיִז טְלעֶנְניִר

 םַי סאָד טְרעוֶו ָּךאָד דֶנּוא ,םַי םעֶד ןיִא ןייַרַא ןעֶהעֶנ ןעֶבייֵט עַלַא 7 :ןְלעֶגְניִרְמּורַא
 אייז ןעֶרֶהעֶק ןיִהַא טְראָד ןעֶמּוק ןעֶכייֵט איִד ּואְז ןּופ טְרָא םעֶד ןּופ ,לּופ טיִנ לאָמְנייֵק
 ןעֶדעֶרְסיֹוא טיִנ אייֵז ןעֶק ׁשְנעֶמ ןייק ,דיִמ םעֶנייַא ןעֶכאַמ ןעֶבאַז עָלַא 8 א וצ ְּךיִז

 סֶע לּופ טיִנ טְרעוֶו רֶעיֹוא סאָד דְנּוא ,ןעֶהעֶזּוצְנָא םִע ןעֶרעֶו טאַז טיִנ ןעֶק גיֹוא םאֶד
 זיִא סאוָו סאָד דְנּוא ,ןייַז ְּךאָנ טעוֶו םאָד ןעֶזעוֶועֶג ןיֹוש ז זיִא םאִוְז סאָד 9 צר צְסיֹוג
 . םּוׁש ןייק ראג זיִא סֶע דְנּוא ,ןעֶרעֶו ןּוהְמעֶנ לאָמַאְכאָנ טעוֶו םאָד ןעֶראַועֶנ ןּוהִמעֶנ ןיֹוׁש
 רעֶנייֵא סאָז ןּופ ָּךאַז ַא ןעֶדְנאַהְרעֶפ זיִא םָע 10 :ןּוז רעֶד רעֶטְנּוא ןעֶדְנאַהְרעֶפ ָּךאַז ַעייֵנ
 זיִא ןָא גיִּבֲע ןּופ ,ןעֶזעוֶועֶג גְנאַל ןּופ ןיֹוׁש זיִא סאָד רעֶּבָא ,אייֵנ זיִא םאָד העַז ,טְבאָז

 ןּופ ןעֶקְנעֶדְנָא ןייֵק אָד טיִנ זיִא םִע 11 :ןעֶזעֶועֶנ ןעֶטייֵצ עֶרעֶזְנּוא ראָפ ןיֹוׁש םסאָד

 -ֶצעֶל איִד ראַּפ ןייַז ןעֶקְנעֶדְנָא ןייק ְּךיֹוא טעֶז סֶע דִנּוא ,(ןעֶכאַז) עֶטְׁשֶרֶע איִד
 :ןייַז םעֶדְכאָנ ןעֶלעֶװ אייֵז ןעֶװ ןייַז רעֶטעֶּפְׁש ןעֶלעֶו םאָװ ןעֶכאַז עֶט

 ךיא
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 רעֶּביִא ְּךֶלֶמ ןעֶזעוֶועֶג ןיִּב תַלֲהֹק ְּךיִא 2
 ּבאָה ְּךיִא 13 :םיִלָׁשּורְי ןיִא לֵאָרְׂשִי
 דְנּוא ןעֶכּוו ּוצ ץְראַה ןייֵמ ןעֶּבעֶנעֶג
 סאָו סעֶלַא הָמְכָח ּךְרּוד ןעֶׁשְראַפּוצְסיֹוא
 ,לעֶמיִה םעֶד רעֶטְנּוא ןּוהְּמעֶג טְרעֶו םִע
 ְּךאַז עֶטְכעֶלְׁש ַא (ךיֹוא) זיִא םאָד רעֶּבָא
 -ָנעֶמ איִד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה טאָנ סאוָו

 :ןעֶגיִנייֵּפ ּוצ טיִמְרעֶד ְּךיִז יֵדְּכ ןעֶש
 סאוָו םיִׂשֲעַמ עֶלַא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְךיִא 4
 דָנּוא ןוז איִד רעֶטְנּוא ןּוהְטעֶנ ןעֶרעוֶו
 ַא ןּופ דְנּוא טייֵקְׁשיִראַנ זיִא םעֶלַא ,העֶז
 זיִא סאָו סאָד 15 :טיִמעֶנ ןעֶכאָרְּבּוצ

 טְכאַמעֶג ְּךייֵלְג טיִנ ןעֶק טְמיִרְקְרעֶפ
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 3 יּתְַָו :םָלָׁשּריִּב לֵארָׂשיילַע ּךֶלֶמ יִתָיָה תֶלָהק יִנֲא
 תַחַּת הֶׂשֲעַנ רֶׁשֲא-לָּכ לע הָמְכָחַּב רּותָלְו ׁשורְדִל יבל-תֶא
 תרונעל םָדָאָה נבל םיִקֹלֶא ןֵחְנ עֶר ןינע ו אוִה םיִמָּׁשַה
 14 ּהּנהְו ׁשֶמָּׁשַה תַחּת יִׂשַנָׁש 2 יע יתיִאָר :ָּב
 וט ןֹורמְָ ןְקָתל לֵכּי-אְל תֶוָעְמ ַחּוְר תּועְְ לֶבָה לֶּכַה
 15 הנה יִנֲא אפ יֵבלִע יִנֲא יִּתְרִבּד :תֹולְמִהִל לֵכּוייאְל
 -לַע ינְפְל הָיָה-רְׁשֲא-לְּכ לע הָמָכָח יּתְּפַמֹוהְ יתְלַּדנֹה
 וד יֵּבִל ָהָנְּתֶאְו !תַעָדְו הָמְכָח הֵּבְרַה הֶאָר יִבֹלְו םלָׁשּרְי
 אּוה הָז-םַנְׁש יִּתְעַדְי תֹולְכשְ תֹלֵלְה תַעְדָו הָּמְכָח תַעָדְל
 15 ףיִסֹוי תַעַּד ףיִסוְו סעֶּכיבִר הָמְכָח בֹרְּב יִּכ חּור ןווצַר
 ;בֹוִאְכַמ

 =! ב
 א בֹוָמְב הֵאְרּו הָחְמִׂשְּב הָכּכנֲא אָניהְכְל יִּבַלְּב יֵנֲא יִּתְרַמָא
 3 הָחְמַׂשְלּו לְקֹוהְמ יִּתְרָמָא קיִחְׂשִל ;לֶבָה אוה-םנ הָּנִהו
  יִפלְויִרְׂשְב-תֶא יב מל בלב יִּתְרִּת :הֶׂשֹע הןחחַמ
 הרזייא הָארָא רֶׁשֲא ! דע תֹולְכַסְּב ָחֶאְלְו הָמָכָחַּב גָהֹנ
 ִמְירַפְסִמ םִיַמָּׁשַה תַּחַּת ֹוׂשֲָי רֶׁשֲא םֶדָאָה ינְבל בו
 4 !םיִמָרְּכ יל יִּתְעַטְנ םיִּתָּב יל יִתיִנְּב יִׂשֲעַמ יתד םֶהיַה
 ה :ִרפ-לְּכ ץע םֶהֶב יִּתְטִנְו םיִסדרַפו תֹנִנ יל יִתיֵׂשָע
 5 :םיצִעַהְמֹוצ רַעָי םֶחֵמ תֹוקְׁשְַל םִימ תֹכְֵּב ִל יִתיִשָע
 7 רֶקָב הֵנְקִמ םג  יל הָיָה תיביינבּו תֹוחָפְׁשּו םיִרְבֶע יִּתיִנְק
 8 יִּתָסַנּכ ;םַלָשריִּב ינִָל וְהָׁש לֶּכִמ יִל הָיָה הֵּבְרַה א
 יל יִתיִׂשָע תֹניִדְּמַהְ םיִכָלְמ תֶלְְסּ בֶהָוו ףֵסְּכינ יִל
  יִּתְלִרגו :תֹוּדִשְו הָּדִׁש םֶרֶאָה ינְּב תְֹנֲעְַו תֹורָׁשְו םיִרְׁש
 הָדְמִע יִתְמִכָח ףא םָלָׁשוהיִב ינְִל הָיְהָׁש לִֶּמ יִּתְפַֹוהְ
  יּתְַנְמיאַל םֶהֵמ ְִלצֶא אל ינֵ ָלֵאָׁש רֶׁשֲא לכו :יִל
 הָיְה-הָזְו יִלְמָ-לְּכִמ ַחַמְׂש בלי הֶחֶּמׂשלְּבִמ יבל-תֶא

 ןעֶק טְלְהעֶפ םאִו םאֶד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו
 ּבאָה ְּךיִא 16 :ןעֶרעֶװ טְלייֵצעֶגּוצ טיִנ
 ּוצ יֹוזַא ץְראַה ןעֶנייֵא ןייֵמ טיִמ טעֶרעֶג
 ןעֶראָועֶג םיֹורְג ןיִּב ָּךיִא העֶז ,ןעֶנאָז
 ןעֶמּוקעֶּב הָמְכָח רֶהעֶמ ּבאָה ָּךיִא דְנּוא
 -עֶג ריִמ ראָפ ןעֶנעֶז סאו איִד עֶלַא ןּופ
 ץְֶראַה ןייֵמ דְנּוא .םִיַלָׁשּורְי ןיִא ןעֶזעוֶו
 -נעֶסיוו דנּוא הָמְכָח ליִפ ןעֶהעֶזעֶג טאָה
 ץְֶראַה ןייֵמ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 17 :טְפאַׁש

 דָנּוא הָמְכָח ןעֶסיוו ּוצ יִדְּכ ןעֶּבעֶנעֶגְניִהַא
 ,תַעַנְׁשְמ דְנּוא טייֵקְׁשיִראַנ ןעֶנעֶקְרעֶד ּוצ
 ןיִא ןיִראָו 18 :טיִמעֶנ ןעֶכאַרְּבּוצ ַא ראָנ ְּךיֹוא זיִא סאָד זַא טְנעֶקְרעֶד ּבאָה ְּךיִא דְנּוא
 טְפאַשְנעֶס'ױװ ְָּךיִז טְרְהעֶמְרעֶפ םאֶװ רעֶד דְנּוא ןְראָצ ליִפ ְךיֹוא זיִא הָמְכָח ליִפ

 :באָּטְהעֶו ְּךיִז טְרְהעֶמְרעֶפ

 ב לעטיפאק

 דְנּוא הָחְמִׂש איד ןעֶפירְּפ ּךיִמ זאָל ;ְךאָד םּוק ,ץְראַה ןייֵמ ןיִא טְכאַרְטעֶג ריִמ ּבאָה ְךיִא 1
 ןעֶכאַל םעֶד ּוצ 2 :טייקְׁשיִראַנ ראָנ ְּךיֹוא ֹזיִא םאָד ,העָז רעֶּבָא ,עֶטּונ םאֶד ןעֶהעֶזְנייֵא
 ּבאָה ְּךיִא 8 ?איז טּוהְמ סאוָו ,הָחְמִׂש רעֶד ּוצ דְנּוא ,תֵעַנְׁשִמ זיִא סאָד ,טְנאָזעֶג ָּךיִא ּבאָה

 ןייוַו םעֶד ּוצ (ןעֶנייוֵועֶגְנָאנ ןעֶּבעֶגְניִהַא ְּךיִמ לעדֶז ָךיִא זַא ,ץְראַה ןייֵמ ןיִא טְבאַרְטעֶנ
 ןָא ןעֶטְלאַהְנָא לאָז ְךיִא רעֶדָא הָּמְכָח רעֶד ןיִא ןייַז :ֵהֹונ ְּךיִז לאָז ץְראַה ןייֵמ זַא דְנּוא
 ,רעֶדְניִק-ןעֶׁשְנעֶמ איִד ראַפ רעֶסעֶּב זיִא םֶע ָּךאַז עֶכְלעוֶו ןעֶהעֶז לעוֶו ָךיִא זיִּב ,טייֵקְׁשיִראַנ
 -עֶל רֶעייֵז ןּופ געֶמ איִד ןּופ לֶהאָצ איִד ןיִא לעֶמיִה םעֶד רעֶטְנּוא ןּוהְמ ןעֶלאָז אייֵז םאֶד
 דְנּוא ,רעֶזייֵה טֶעיֹוּבעֶג ריִמ ּבאָה ְּךיִא ,טְכאַמעֶנ םיֹורְּג םיִׂשֲעַמ עֶנייֵמ ּבאָה ְּךיִא 4 :ןעֶּב
 -םיֹוּב דֶנּוא ןעֶטְרעֶנ טְכאַמעֶג ריִמ ּבאָה ְּךיִא 5 :ןעֶטְרעֶנְנייוַו טְצְנאַלְפעֶנ ריֵמ ּבאָה
 ּבאָה ְךיִא 6 :רעֶמייֵּב-טְכּורַפ אייֵלְרעֶלַא טְצְנאַלְפעֶנ אייֵז ןיִא ּבאָה ְךיִא דְנּוא ,ןעֶטְרעֶב
 טְכאַמ םִאָו דְלאוַו םעֶד ןְרעֶסעוֶועֶּב וצ אייֵז ןּופ ,ןעֶכייֵט-רעֶסאַוו טְכאַמעֶנ ְּךיֹוא ריִמ
 דְנּוא ,ןעֶדעֶמ-טְסְניִד דְנּוא טְכעֶנְק טְפאַׁשעֶגְנָא רימ ּבאָה ְּךיִא 7 :ןעֶסְקאַוַו רעֶמייֵּב איִד
 דְנּוא רעֶדְניִר ְךיִפ ליִפ טאַהעֶג ְּךיֹוא ּבאָה ְךיִא ,דְניִזעֶגְזיֹוה (םיֹורְגֹנ ַא טאַהעֶנ ּבאָה ְּךיִא
 ריִמ ּבאָה ָּךיִא 8 :םִיַלָׁשּורְי ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ראָפ ןעֶנעֶז סאוָו עֶלַא ןּופ רֶהעֶמ ףאָש
 ָךיִא ,תֹוניִדְמ דְנּוא םיִכָלְמ ןּופ ןעֶכאַז עֶרייֵמ דְנּוא דְלאָב דְנּוא רעֶּבְליִז טְלעֶמאַזעֶגְנָא ְּךיֹוא
 איִד ןּופ םיִנּונֲעַּת אייֵלְרעֶלַא דִנּוא םֶניֵרעֶגְניִז דְנּוא םֶרעֶגְניִז טְפאַׁשעֶגְנָא ריִמ ּבאָה
 ןּופ ןעֶראוָועֶג רעֶסעֶרְג ליפ ןיִּב ְּךיִא דְנּוא 9 :ןעֶפיֹוה רעֶּביִא ןעֶפיֹוה ,רעֶדְניִק-ְןעֶׁשְנעֶמ
 ריִמ אייֵּב הָמְכָח עֶנייֵמ זיִא ְךיֹוא ,םִיַלָׁשּורְי ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ראָפ ןעֶנעֶז םאו עֶלַא
 טיִנ ְךיִא ּבאָה טְנְנאַלְרעֶפ ראָנ ןעֶּבאָה ןעֶניֹוא עֶנייַמ םאָו םעֶלַא דְנּוא 10 :ןעֶּביִלְּבְרעֶפ
 אייֵלְרעֶנייִק ןעֶטְלאַהעֶגְקיִרּוצ ץֶראַה ןייֵמ ןּופ טיִנ ּבאָה ְךיִא ,ןעֶטְלאַהעֶגְקיִרּוצ אייֵז ןּופ
 זיִא סאָד דְנּוא ,טייֵּבְרַא עֶנייֵמ עֶלַא ןיִא טייֵרְפעֶג ְּךיִז טאָה ץֶראַה ןייֵמ ןיִראוָו ,הָחְמֹׂש

 ןעזעוועב
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 יָי יִׂשְעַׁש יִׂשֲעָמלֶכְּב יִּנֲא יתיִנְפּו :יִלְמַע-לָּכִמ יִקְלָח וג
 קיד תוִעְרּו לֶבָב לּכַה הֵנְֹו תישגל יִתֹלִמְטִׁש לֶמִּו

 הדָמְכָח תֹוארל יִנֲא יתיֵנְפּו :ׁשֶמָּׁשַה תַחַּת ןיִרְתִי ןיִאְו 2
 ךֵלֶמַה יִרָחַא אֹובָיֶׁש םֶדָאָה הָמ ו יִכ תל סי תיִלְליְִ
 הָמְכְחַל ןרְתִ שיש יִנָא ִתיאְרְו :ּוהׂשָע רֶבְּכ-רׁשֲא תֶא

 וׁשאֹרְבִז ִניִ םֶכָחֶה :ְךֶׁשְחַהְדִמ רוָאָה רחל ִכ ,תיִלְכִּמַהְרַמ 4
 הָרָקִי דָחֶא הָרְקמׁש יֵנָאדניִּתְַדָיְו :ךלוה דֶׁשֶחַב ְּךֶׁשִחַּכ ליִסְּכַהְו

 ינאדטג ליִסְּכַה הָרְקִמּכ יִּבִלְּב ִנֲא ְִרמְֲו ;םֶלְּכ-תֶא וט
 הָדנׁש יּבַלְב יִּתְרַּבדְו רֵתֹי זַא יִנַא יִּתְמַכָח הָמִלְ יִנֹרְקִ

 רֶבכָׁשְב םֶלועְל לי סֶּכַה-ִע םֶכְִל ןירְכִ יא יִּכ :לָבָה ג5
 ;ליִמְכַה-םע םֶכָחָה תיִמָי ךיאו כְׁשנ לָּכַה םיִאְּבַה םיִמָּיַה

 זרֵחַּת הֶׂשִעַנָׁש ר עָר יִּכ םיִיחָה-תֶא :אֵנָׂשְו וד
 -לָּכיתֶא יִנֲא ִתאֵָׂשְו .:ַחור תיִשֹרּו לֶבָה לֶּכַהייֵּכ ׁשֶמָּׁשַה 15

 הָיְהיָׁש םֶֶאְל ּונְיִנַאָׁש ׁשֶמַׁשַה תַחַז

 ײ
: 

 8 יָנֲאָׁש יֵלְמֹע
 -בֶכִּב טלשיו לֶָכְס יא הָיְהִי םֶכְחַה ע עדי יִמּו :יִרֲחַא
 ;טֵבָה הָודנ ׁשֶמָּׁשַה תַחָּת יִּתְמַכָחָׁשְ יִתִלַמְׁש למַמ

 תַחָּת יִתְלִמְַׁש לֶמ ֶָה"לְּכ לֵמ יִּבִל-תֶא ׁשֵאל נא יִתוִבְַו ב
 ןחָׁשִכְבּו תַערְב ו הָמְכְָּב ולְמַעָׁש םָרָא ׁשֵיייִּכ :ׁשֶמָּׁשַה 1

 הדָעְרְו לָבָה הָויַג וקְלָח יִנּתיוב-לַמָע אֵלָׁש םֶרָאלּ
 איש ָּבִל ערב ולְמַע-לֶכְּב םֶרֶאָל הָוה-הַמ יִּכ :הָבַר 2
 ּוניְנִע םַעַכְו םיִבֹואְכַמ ו מידלְכ יִכ .ׁשמָׁשַה תַחַּת למָע 23
 בָטְדיִא :אוה לֶבָה הָחנ יִבֹל בֶכׁשרל הָליֵלבסַג 1

 יג לְמֲעַּב בִמ שִפַ "תֶא הָאְרָהְו הָתָׁשְו לֵכאיָׁש םֶרָאָּב
 יִמּו לכאֹי יִמ יִּכ :איִה םיִהֹלאָה ךִיִמ 5 ִנָא יִתיַאָר הֹז הכ

 תַעַדְו הָמָכָח ןֶתָנ ויָנֵפל בֹטָׁש דָא ֵּכ ִעֵמִמ

 בטל תתָל סֹוְכִלְו ףפַאל יע ןמנ אשה הָחמ הָחְמִׂשְ
 ;ַחּוָר תיִעְרּו לָבָה הוד םיהלֲאָה נפ

 +זליייי
 -י- =

 דְנּוא ,ןָא
 :טייֵקְשיִראַנ ְּךיֹוא זיִא
 סאָד ןיִראָו ,טייֵקְניִּבֶע רעֶד ןיִא
 טְּבְראַטְש איז דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶסעֶגְרעֶפ

 8 תלהק

 עֶצְנאַג עֶנייֵמ ןּופ קֶלַח סאָר ןעֶועוֶועֶג
 ְךיִא ּבאָה ְּךאָנְרעֶד דְנּוא 11 :טייֵּבְרַא
 סאָו טייֵּבְרַא עֶלַא ּוצ טְרְהעֶקעֶג ְךיִמ
 ּוצ דְנּוא ּוהְטעֶג ןעֶּבאָה דְנעֶה עֶנייֵמ
 -עָּב ְּךיִמ ּבאָה ְךיִא סאָו גְנּוהיִמעֶּב עֶלַא
 זיִא םעֶלַא ,העֶז דְנּוא ּוהְט ּוצ םֶהיִמ
 ,טיִמעֶב ןעֶכאַרְּבּוצ ַא ןּופ דְנּוא טייֵקְׁשיִראַנ

 ;ןּוז רעֶד רעֶטְנּוא טיִנְראָג טְציִנ םִע דְנּוא
 ּוצ טְרְהעֶקעֶנ ְּךיִמ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 2
 איִד דְנּוא תַעַנְׁשִמ דְנּוא ,הָמְכָח ןעֶהעֶז
 רעֶד ןעֶד ןעֶק סאו ןיִראָו ,טייֵקְשיִראַנ

 םעֶד רעֶטְניִה טְמּוק םאָו ןּוהְט ׁשְנעֶמ
 ןיֹוׁש זיִא סאָָו םעֶד ןיִא ּוליִּפֲא ?ְּךֶלֶמ
 ְךיִא ּבאָה יֹוזַא 12 :ןעֶראָועֶג ןּוהְמעֶג

 ְךיִלְצּונ רֶהעֶמ זיִא הָמְכָח איִד זַא ןעֶהעֶזעֶג
 ליפ יֹוזַא דאָרְג ,טייֵקְׁשיִראַנ איִד איוו
 רעֶד ןּופ זיִא טְכיֵל םאָד איוִו רֶהעֶמ
 עֶנייֵז טאָה םָכָח רעֶד 14 :םיִנְרעֶטְסְניִפ
 ראַנ רעֶד רעֶּבָא ,ּפאק ןייַז ןיִא ןעֶניֹוא
 דְנּוא ,םיִנְרעֶטְסְניִפ רעֶד ןיִא םּורַא טְהעֶג
 ְךאַז עֶנייֵא זַא טְנעֶקְרעֶד ְּךיֹוא ּבאָה ָּךיִא
 ּבאָה ְךיִא דְנּוא 12 :ןָא עֶלַא אייֵז טְפעֶרְט
 סאָו סאָד ןעוֶו ,ץְראַה ןייֵמ ןיִא טְגאָזעֶג

 ְךיִמ ְךיֹוא טְפעֶרְט ראַנ םעֶד ןָא טְפעֶרְט
 םאָד זַא ץְראַה ןייַמ ןיִא טְגאָזעֶג ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא ?רעֶניִלְק ןעֶד ָּךיִא ןיִּב סאוָוְראַפ

 ראַנ רעֶד איו טְנאַמְרעֶד רֶהעֶמ טיִנ טְרעוֶו םֶכָה רעֶד ןיִראָוָו 6
 םעֶלַא ןעֶטייֵצ עֶרעֶטעֶּטְׁש ןיִא טעוֶו דְנּוצַא זיִא סאָז

 דְנּוא 17 :ראַנ רעֶד איז יֹוזַא דאָרְנ ?םֶכָח רעֶד
 איד רעֶטְנּוא ןּוהְמעֶג ןעֶרעוֶו סאו םיִׂשֲעַמ איד לייוו ,טאַהעֶג דְנייַפ ןעֶּבעֶל םאָר ּבאָה =
 -עֶג ןעֶכאָרְּבּוצ ַא ןּופ דְנּוא טייֵקְׁשיִראַנ זיִא סעֶלַא ןיִראָו א לו ריִמ ןעֶנעֶז ן
 רֶנֹוֹא 18 :טםימ

 ןּוז - רעֶטְנּוא טְהיֵמעַּב

 טְסייוֵז רעֶזֶו = 19": ןייז .בימ םעדֶו

 ָךיִמ ּבאָה ְךיִא סאָו טיִמ ,גְנּוהיִמעֶּב עֶנייֵמ עֶלַא טאַהעֶג דְנייַפ ּבאָה
 סאָו ׁשְנעֶמ םעֶד ּוצ ןעֶזאָלְרעֶּביִא ןעֶזּומ םִע לעוֶו ָּךיִא לייוו ;

 דְנּוא ,ראַנ ַא רעֶדָא םֶכָח ַא ןייַז טעוֶו רֶע ּביֹוא ;
 דְנּוא ,טְהיִמעֶּב ְּךיִמ ּבאָה ָּךיִא סאָָז ןעֶנְנּוריִמעֶּב עֶנייַמ עֶלַא ר רעֶּביִא ןעֶגיְִלעֶהעֶג םטעוֶו רֶע

 :טייֵקְׁשיִראַנ ְךיֹוא זיִא םאָד ,ןּוז רעֶד רעֶטְנּוא טְניֵלְקעֶנְסיֹוא ְּךיִמ ּבאָה ְּךיִא סאָו טימ
 (ןְלעֶּפייוַוְצְרעֶפ) ןייַז שֵאייְמ טיִנ ְּךיִמ לאָז ְּךיִא יֵדְּכ טְרֶהעֶקעֶנְקעוֶוַא ְּךיִמ ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא 0
 םֶע ןיִראָו 21 :ןּוז רעֶד רעֶטְנּוא טְהיִמעֶּבְּךיִמ ּבאָהְּדיִא סאוָו טיִמ גְנּוהיִמעֶּב רעֶצְנאַג רעֶד ןעֶנעֶזֶו
 דְנּוא ,טְפאַשְנעֶסיוו ןיִא דְנּוא הָמְכָח רעֶד ןיִא ְּךיִז טְהיִמעֶּב סאָו ׁשְנעֶמ ַא ןעֶדְנאַהְרעֶּפ זיִא
 םעֶד טְהיִמעֶּב טיִמְרעֶד טיִנְראָנ ְּךיִז טאָה סאָו שְנעֶמ םעֶד ּוצ דְנּונ ;ייהְכעמַא 2מְכעֶר ןיא

 :ךאַז עֶטְכעֶלְׁש עֶסיֹורְג ַא דְנּוא טייקְׁשיִראַנ זיִא סאָד ְּךיֹוא ,ןעֶּבעֶנעֶגְּפָא קֶלֵח ןייַז טְרעוֶו
 טאָה םאָו ןיִראָו 2
 סאָָו מימ םיִנעֵַכעֶרַּב

== 

 באַּטְהעֶֶו ןיִא ןעֶנעֶז געֶט
 זיִא םאָר עי ביַהּור טיִנ ץֶראַה
 ָנעֶמ ַא ראַפ ןעֶדְנאַהְרעֶפ

 -ָצְראַה ןייַז ןּופ דְנּוא ,גָנּוהיִמעֶּב עֶצְנאַג עֶנייַז ןּופ ׁשְנעֶמ רעֶד ןעֶד :
 + טְהיֵמעַּב ְּךיִז טאָה רֶע

 ןייַז ןעָק טְכאַנ רעֶד אייֵּב ּוליִפֲא ,ןְראָצ דְנּוא ,אייֵרעֶלעֶוְק ד
 םעֶרעֶמעֶּב טיִנְראָג זיִא םָע 24 :טייֵקְׁשיִראַנ ְךיֹוג

 ראַפ לאָז רֶע זַא דְנּוא ,ןעֶקְניִרְט דְנּוא ןעֶסֶע לאָז רֶע טְרֶעייֵנ ש

 שכל עֶלַא ןיִראָו 25 ?ןּוז רעֶד רעֶטְנּוא

 זיִא םִע זַא ןעֶהעֶזעֶג ְךיֹוא ָּךיִא ּבאָה סאָד ,גְנּוהיִמעֶּב עֶנייֵז ןּופ עֶטּונ םאָד ןעֶהעֶזְנָא ְּךיִז
 ןעֶלייֵא ּוצְרעֶד ָּךיִז דְנּוא ןעֶסֶע רֶהעֶמ ןעֶד ןעֶק רעדֶו ןיִראָו 22 :טאָנ ןּופ דְנאַה רעֶד ןּופ
 ןיִראוָו 6 ;ריִּמ ץוח

 ,דייַרַפ = טְפאַשְנעֶסיוִז דָנּוא
 אֵשִנָא דְנוא ןְלעֶמאַוְנייַא לאָז
 ּוא טייקשיראנ ְּךיֹוא זיִא סאָד

 הָמָכָח ,טּוג םֶהיֵא ראָפ זיִא םאֶז שְנעֶמ ןעֶכְלאָזַא ּוצ טעֶנ (טאָננ
 םעֶד ּוצ רעֶּבָא

 ּוצ םִע יֵדְּכ ןעֶפ
 :טיִמעֶנ ןעֶבאָרְּבּוצ ַא

 רֶע זַא גְנּורְהיִפ ַא יֹוזַא רֶע טעֶנ רעֶדְניִז
 טאָב ראַפ טּונ זיִא םאָו םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶג

 וצ
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 ֿג נ ופא
 : !םיִָׁשַה תְַתץפֲח-לְכל עו מו לָכֹל ראה

 : א תת תללַק ןעֶדְנאַהְרעֶפ ויִא ְךאַז עֶכיִלְטיִא ּוצ ן
 ֹוקִע { ָ

 ףי עַל תע = ןעננאלרעֶפ ןעֶביִלְטיִא ּוצ דנּוא ,טייֵצ ַא
 :  תֶטֶבִל תֵעְו ץִֹרְפֹלתַע  טייִצ ַא 2 :לעֶמיִה םעֶד רעֶטְנּוא
 48  קֹחשל תְֵו תֹּכְבֹלתַע  ּוִצ טייֵצ ַא דִנּוא ןעֶרעֶו ּוצ ןעֶריֹוּבעֶג
 : דוקָר תעְו דֹופִס תֶע ר א אש
 ה םִנָבָא םונְּכ תעְו םינבֶא ְךלָׁשִהְלתֲע 0 וי לוצנ"ֵא םייַּצ ַא ;ןעֶּבְראַטְש
 קָּבַחְמ קהל תֶעְו קוק תַע זיִא םאִו ןעֶסייֵרּוצְסיֹוא טייַצ ַא דְנּוא

 : ְךלׁשַהל תעְו רומשל תֶנ ?מ ןועוצ = :ָףאַלְפעֶה
 7 רֹופְתִל תעו עורקל תע -ֵּפִא טייֵצ ַא ;ןעֶלייֵה וצ טייֵצ ַא דְנּוא
 : רֵּבַָל תֶעְו תוֶׁשֲחַל תע :ןְעיֹוּבּוצְפיֹוא טייֵצ ַא דְנּוא ,ןעֶכעֶרְּבּוצ

 : אנשל תעְ בוא ת9 ַצ טייֵצ ַא דנּוא ןעֶנייוַו ּוצ טייַצ ַא 4
 0 םולָׁש תֶנְו הָמָחְלִמ תע : 5

 3 ןנעֶהרִַא ִתַאָר :לָמָע אה רׁשֲַּב הֶׂשּעְה ןֹהְתִיהַּמ א הוא ףע ָגאָלְק ּוצ טייֵצ ַא ;ןעֶכאַל
 ג יֵלְכַה-תֶא :ֹּב תנעַל םֶרֶאָה ינְבִל םיִהלֶא ןָתָנ רֶׁשא רעֶנייֵטְׁש טייֵצ ַא 2 :ןעֶצְנאַט ּוצ טייֵצ
 רֶׁשֲא יִלָבמ םָּבלְּב ןֵתָנ טְלעֶה-תֶא םנ וְּתעְב הָּפָי הֶׂשָע רעֶנייֵטְׁש טייֵצ ַא דְנּוא ,ןעֶפְראוַוּוצְקעְזַא

 ׁשאָרְמ םיִהלְָההָׂשֶע-רׁשֶאהׂשְעמַה-חֶא םֶרָָהאָצמידאְל
 5 תוָׂשֲעַלְוַחֹומְשל-םאיִּכםֶּב בוט ןיא יִּכ יִּתְעַדָי :ףֹוסידְֲו 0 ְלאַהּוצְמּוא טייֵצ ַא ;ןְלעֶמאַזּוצְנייֵא
 13 בֹוט הֶאָרְו הֶתָׁשְ לֵכאיֵׁש טְדָאָה-לּכ םִו :וייֵהְּב בִמ ןופ ןְרעֶטייוֵוְרעֶד ּוצ ְּךיִז טייֵצ ַא דְנּוא
 14 הָׂשֲַי רֶׁשֲא-לְּכיִכיּתֶַ :איה םילָא תֶּתַמ ולָמָע-לכַּב ןעֶבז וצ ׁשייֵצ ַא 6 :ןעֶוְלאַהּוצְמּוא

 יא מו ףיסהל ןיא וילָע םֶלועְל הְָהִי אה םִהֹלֶאָה - 7 יא 8
 יי כמו אש הל אהל = יצ א ןןעֶריִלְרעֶפ וצ טײצ א דנּוא
 !ְָּרַנ-תֶא ׁשֵּקבי םיִקֹלִאָהְוְהְיָה רָכְּכ תֹיְהִל רֶׁשֲאַואה -וצְקעֶוַא טייַצ ַא דְנּוא ,ןעֶטיִה ּוצ
 5 צַׁשְרֶה הָָׁש מְשִּמַ םיִקְמ ׁשֵמָׁשַה חֵת יִתיאְר ישו ןעֶסורּוצ ּוצ טייֵצ ַא 7 :ןעֶפְראַװ

 גד קיִּדַצַה-תֶא יִבַלְּביֲִא יתר ;צֵׁשְרָה הָּמָׁש קֶדֶצַה םיִקָמּו
 םייַצ ַא ;ןֶעייַנוצ םוצ טייֵצ ַא דְנּוא

 דנּוא ןעֶּביִל וצ טיַצ ַא 8 :ןעֶדעֶר וצ טייֵצ ַא דְנּוא ןעֶנייֵוְׁש ּוצ לימְש
 ןעֶּבאָה ּוצ טייַצ ַא דָנּוא ןעֶטְלאַה ּוצ הָמֲחְלִמ טייֵצ ַא ;ןעֶסאַה ּוצ טייֵצ ַא
 רֶע םאֶװ םעֶד ןיִא טייֵּבְרַא םאֶװ רעֶד טאָה ןעֶצּונ ַא ראַפ םאָװ 9 :םֹולָׁש
 ןעֶּבעֶגעֶג טאָה טאָג סאָװ ןֶיְנִע םעֶד ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא 10 ?ְךיִז טְהיֵמעֶּב
 םעֶלַא טםאָה רֶע 11 :ןעֶניִניַּפ ּוצ טיִמְרעֶד ְךיִז יִדְּכ רעֶדְניִק-ְןעֶׁשְנעֶמ איִד ּוצ

 -עֶגעֶג עֶכאַזו טֶלעֶו איִד ּוליִּפֲא טאָה רֶע טייַצ רעֶנייַז ןיִא ןְהעֶׁש טְכאַמעֶג
 איד ןעֶניִפעֶגְסיֹוא ןעֶנעֶק טיִנ לאָז ׁשְנעֶמ ןיק יֵדְּכ ץֶראַה רֶעייֵז ןיִא ןעֶּב
 ְךיִא 12 :ףֹוס םּוצ ויִּב גְנאַפְנָא םעֶד ןּופ ןּוהְמעֶנ טאָה טאָנ םאָו םיִׂשֲעַמ
 לאָז ׁשְנעֶב ַא זַא טְרֶעייֵנ ,אייֵז ןיִא םעֶטּוג ןײק אָד טיִנ זיִא סֶע זַא םײװ
 -יֵלְטיִא זַא ךא דָנּוא 13 :ןעֶּבעֶל ןייַז אייֵּב ןּוהְמ סעֶטּוג דִנּוא ןְעייֵרַפ ְךיִז
 עֶלַא ןּופ עֶטּוג םאֶד ןעֶהעֶז לאָז דנּוא ןעֶקְניִרְט רֶנּוא ןעֶסֶע לאָז ׁשְנעֶמ רעֶכ
 סאָו סעֶלַא זַא םייװ ְךיִא 114 :טאָנ ןּופ ּבאָג ַא ויִא םאָד ,טייַּבְרַא עֶנייֵז
 ןּוהְטעֶנּוצ טייִנָראָג ןעֶק םעֶד ּוצ ,גיִּבֶע ףיֹוא ןעֶּבייֵלְּב טעֶװ םאָד טּוהְט םאָג
 טאָנ םּורְמ םאָד דְנּוא ,ןעֶרעֶו טְרעֶניִמעֶג טיִנ ןעֶק ןּופְרעֶד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו

 זיִא םאָװ םאָד 17 :ןעֶּבאָה אָרֹומ םֶהיֵא ראָפ ןעֶלאָז (עֶׁשְנעֶמ איד יִדְּכ
 ןױש ְךיֹוא ֹויִא ןייַז טְׁשְרֶע ׁשעֶװ סאָו סאָד דנּוא ,דְנּוצַא זיִא ןעֶועוֶועֶג ןיֹוׁש
 דְנּוא 16 :ןעֶראָװעֶג טְנאַיְרעֶפ זיִא סאָװ סאָד טֶכּז טאָנ דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג
 זיִא טְראָד .טָּפְׁשִמ ןופ טְרָא םעֶד ןּוז רעֶד רעֶטְנּוא ןעֶהעֶזעֶג ָּךאָנ ּבאָה ְּךיִא
 זיִא םָראָד דנּוא .טייֵקְניִטְכעֶרעֶג ןּופ טְרֶא םעֶד דְנּוא ,תַעְׁשַר סאָד ןעֶועוֶועֶג
 טאָב ְץְראַה ןייֵמ ןיִא טְנאָזעֶג ּבאָה ְּךיִא 17 :תַעְׁשִר םאָד ןעֶזעֶועֶג ָךיֹוא
 ַא ןעֶדְנאַהְרעֶפ זיִא םִע ןיִראָו .עֶׁשָר םעֶד טיִמ קיִדַצ םעֶד ןיִטָּפְׁשִמ לאָז

 טייצ
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 -לָּכ לַעו ץֶמח-לָכְל תֹעייֵּכ םיִתלֲאָה טַּפְׁשִי עֶׁשְרָה-תֶאו
 םֶהָאָה יִנְּב א ִּבַלְּב ינֲא ִּתְרַמָא :םָׁש הָׂשֲעַּמַה 9

 ַּכ :םָהְל הֶּמַה הָמֵהְּב-םֶהְׁש תֹואְרִלְ .םיִֹלַאָה םֶרָבְל
 םםֶהָל דֶחֶא הָרְקִמּו הָּמְֵּבַה הָרְקִמו םֶדָאְהייְִב הָרְקִמ
 ךֵמ םָדָאָה ראו לָּכִל דָחֶא חירְו הָו תִמ ּכ הֶז תֶֹמְּכ

 דָחֶא םֹוקָמילא ךֵלֹוה לָּכַה ;לָבָה לֶּכַה ּכ ןיא ֶמהְּבַה 2
 ַחּו עדי יִמ ;פעַה-לֶא בֶׁש לָכַהְ רָּפְצֲהְדִמ הָיָה לֹּכַה 1

 תֶרְֹההָּמהְּבַה ַחיו הְָלִמְל איַה הָלֹנָה םֶלָָה נב
 חַמְׂשִי רֶׁשֲאמ ביט ןיִא יִּכ יִתיֵאָרְו :ץֶרָאָל הֶָּמְל איָה 2

 הָמִּב תוארל גיב יִמ יִּכ יקח איִהייִּכ יִׂשֵַמְּב םֶדָאָה
 :ויָרֲחַא הָוְהִיָׁש
 ר ר
 תַרָּת םיִׂשעַנ רֶׁשֲא םיִקָׁשִעַה-לָּכיתֶא הֶאְרֶאְו יֲִאיִּתְבַׁשְו א

 רָימּו םֹהֵנְמ םָהְל ןיאְו םיִקְׁשֶעה תַעְמּד ! הנה ׁשֶמׁשַה
 טביִתַּמַה-תֶא נא ַחֵּבׁשְו :םחנְמ םֶהָל ןיאו ַחֹכ םֶהיֵקְׁשִע 5
 םֹוטְו :הָנָרֶע םּיַח הָּמֵה רֶׁשֲא םייחַהְדִמ ּותִמ רב 4

 -תֶא הָאָריאְל רֶׁשֲא הָיָה אֵל ןָהעדרָׁשַא תֶא םֶהיֵנְׁשִמ
 יִנֲא יִתיִאָרְו ּ:ׁשְמָּׁשַה תַחֵּת הָׂשֲעַנ רֶׁשֲא עֶרֶה הָׂשֲעַמַה 4

 ׁשיִא-תַאְנק איִה יִּכ הֶׂשֶעַּמַה רןירְשִּכ-לְּכ תַאְו לֶמֶע-לָכיתֶא
 ויָדָי-תֶא קב .טיִסְּכַה :ַחור תֶשרו לֶבָה הָסַג ּוהֵעַרְמ ה
 לֶמָע פה אָלְּמִמ תַחָנ ףֵכ אָלְמ בוס :דָשְביתֶא לכו :
 ׁשֶי :ׁשֵמָׁשַה תַחַּת לכה הָאְרֶאו יָא יּתְבַׁשו :ַחור תֹעֵּו 8

 = ולְמַע-לְבִל ץק ןיִאְו ולדיא חַאְו ןֵּב םגיִנֵׁש ןיִאְו רֶחֶא
 יִׁשְפנ-תֶא רֵּפַחְמּו לֶמָע יָא ו יו רֶׁשֲע עֶבְשתאְל קי

 ךֵמ םִינָּׁשַה םיָבּומ :אּוה עֶר ןֶינעֶו לֶבָה הָז"סג הֿבּושִכ
 ולֿפדסַאיּכ ּםלָמַעַּכ בִט רֶכָׂש םֶהָלׁ רֶׁשֲא קוק

 נֵׁש ןיִאו לֿפיִש .דָחָאָה ֹוליאְו וִרכֲתתֶא םיִָי דָחָאָה

 דרב תלהק

 עֶלַא ראַפ דְנּוא ,ןעֶכאַז עֶלַא ראַפ טייֵצ
 טְגאָזעֶג ּבאָה ְךיִא 18 :ןעֶטְראָד םיִׂשֲעַמ

 -ןעֶׁשְנעֶמ איד ןעֶנעוֶו ץְראַה ןייֵמ ןיִא
 אייז וצ םִע לאָז טאָג יִדְּכ ,רעֶדְניִק
 ןייֵלַא ןעֶלאָז אייז זַא דְנּוא ,ןעֶכאַמ ראָלְק
 יזַא דאָרְנ ןעֶנעֶז אייֵז זַא ןעֶהעֶזְנייַא
 סאָו סאָד ןיִראָו 10 :הָמֵהְּב איִד איוִז
 טְּפעֶרְט רעֶדְניִק-ןעֶשְנעֶמ איִד ןָא טְפעֶרְמ
 םיִנְגעֶגעֶּב ןייֵא דְנּוא .הָמֵהְּב איד ןָא ְּךיֹוא
 רעֶד איו יֹוזַא ;(עֶרייֵּבב אייֵז ּוצ זיִא
 ,רעֶנעֶי ְךיֹוא טְּבְראַטְׁש יֹוזַא טְּבְראַטְׁש
 סאוָו דְנּוא ,עֶלַא ּוצ זיִא טְסייֵג ןייֵא דְנּוא
 ?הָמֵהְּב רעֶד ןּופ רֶהעֶמ ׁשְנעֶמ רעֶד זיִא
 :טייֵקְׁשיִראַנ זיִא םעֶלַא ןיִראָו !טיִנְראָג
 דנּוא ,טְרֶא ןייֵא ּוצ טְהעֶג םעֶלַא 0
 ,ּביֹוטִש םעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז עֶלַא
 םעֶד ּוצ קירּוצ טְרְהעֶק םעֶלַא דְנּוא
 ןּופ טְסייֵג םעֶד טְסייוֵו רעֶו 21 :ּביֹוטְׁש
 ףיֹורַא טְהעֶג סאו רעֶדְניִק ןעֶׁשְנעֶמ איִד
 איד ןּופ טְסייֵג םעֶד דְנּוא ,ןעֶּביֹוא ָּךאָנ
 רעֶד ּוצ ּפּורַא טְרעֶדיִנ סאָו הָמֵהְּב
 ןעֶהעֶזעֶגְנייֵא ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא 22 ?דְרֶע
 ןעֶדְנאַהְרעֶפ סְרעֶמעֶּב טיִנְראָג זיִא םִע זַא
 ןְעייֵרְפ ְּךיִז לאָז ׁשְנעֶמ רעֶד זַא טְרֶעייֵנ

 ןעֶגְנעֶרְּב םֶהיֵא טעוֶו רעוֶו ןיִראָו ,קֶלֵח ןייַז זיִא סאָד ןיִראָו ,טייֵּבְרַא עֶנעֶנייֵא עֶנייֵז טיִמ
 ?ןייַז םֶהיֵא ְָּךאָנ טעוֶו םֶע סאוָו ןעֶהעֶז ּוצ ּוצ

 ד לעטיפאק

 -נּוקיִרְדְרעֶטְנּוא עֶלַא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ךיִא דְנּוא ,טְרְהעֶקעֶגְקיִרּוצ ָּךיִמ ּבאָה ָּךיִא רֶנּוא 1
 עוז סאָו ןעֶנ
 ,טְקיִרְדְרעֶטְנּוא ןעֶנעֶז
 ָטְנּוא אייֵז ןעֶּבאָה
 ;רעֶטְסעֶרְמ

 ןּוהְטעֶג ןעֶר
 אייז דְנּוא

 םנ ירד רעד

 סאו איִד ןּופ ןעֶרעֶרְט איִד ,העְז דְנּוא ןּוזו רעֶד רעֶטְנּוא

 סאו איִד דְנּוא ,רעֶטְסעֶרְט ַא טאַהעֶג טיִנ ןעֶּבאָה

 ַחֹּב ַא ןעֶּבאָה טְקיִרְדְר
 טיֹוט גְנאַל ןּופ ןיֹוׁש ןעֶנעֶז םאָו עֶטיֹוט איִד טְּביֹולעֶג ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא 2

 :ָךאָנ ןעֶּבעֶל סאו בי איד אי רֶהעָמ

 איִד ןעֶהעֶזעֶג טיִנ ְּךאָנ טאָה סאוָו ,(טְלעֶוֶו רעֶד ףיֹואנ ןעֶזעוֶועֶג טיִנ ָּךאָנ זיִא

 :ןּוז איִד רעֶטְנּוא ןּוהְטעֶנ ןעֶרעוֶו סאוָו םיִׂשֲעַמ עֶטְבעלש

 ןייֵק טאַהעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא

 זיִא עֶדייֵּב אייֵז ןּופ רעֶסעֶּב רעֶּבָא 2

 (רעֶטייוֵו) ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 4
 ,טייֵּבְרַא רעֶד ןּופ ְּךאַז עֶנעֶּפאַׁשְטְכעֶר עֶכיִלְטיִא דֶנּוא ,גְנּוהיִמעֶּב עֶצְנאַג איִד ןעֶהעֶזעֶנ
 םעֶד ןעֶנעֶֶו זַא
 םעֶנעֶכאָרְּבּוצ
 :שייֵלְפ םעֶנ
 רעֶדייֵא
 אָה ְּךיִא דְנּוא 7
 ;ןּוז איד יי
 טאָה רֶע ,םֶהיֵא נצ רעֶטייוֵוַצ

 ַא דְנּוא טייֵקְׁשיִראַנ זיִא סאָד ְּךיֹוא ,אֵנֵקְמ ןְרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא זיִא
 -עֶנייֵא ןייַז טְסֶע דְנּוא דְנעֶה עֶנייֵז ןעֶמאַזּוצ טְנעֶל ראַנ רעֶד 2 :טיִמעֶנ
 יַחּור תַחַנ טיִמ (עֶלעֶסיִּב ַא) לּופ-דְנאַה ַא ןעֶּבאָה ּוצ רעֶמעֶּב ויִא סֶע 6

 ;טיִמעֶנ ןעֶכאָרְּבּוצ ַא רָנּוא טייֵקְניִדיִמ טיִמ לּופ דְנעֶה עֶדייֵּב ןעֶּבאָה ּוצ
 טייֵקְׁשיִראַנ איִד ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ָּךיִא דְנּוא ,טְרְהעֶקעֶנְמּוא רעֶדיוז ָּךיִמ ב

 ַא אָד טיִנ זיִא םִע דְנּוא ,ןייֵלַא ׁשְנעֶמ ַא ןעֶדְנאַהְרעֶפ זיִא סֶע 8
 זיִא ְּךאָד דְנּוא ,רעֶדּורְּב ןייק דְנּוא ןְהּוז ןייק טיִנ ְּךיֹוא

 תֹוריִׁשֲע םעֶד ןּופ טאַז טיִנ ביֹוא ןייַז זיִא ְךיֹוא .טייַּבְרַא עֶנייֵז ּוצ ףֹוס ן ןייק אָד טיַנ
 זאָל ְּךיִא דְנּוא ;ְךיִמ ְּךיִא היִמעָּב ןעֶמעֶו ראַפ (טְכאַרְט רֶענ ,(טאָה הֶע םאָהנ
 םאָד דָנּוא טייֵקְׁשיִראַנ זיִא סאָד ְּךיֹוא ?ןעֶטּונ םעֶד ןּופ ןעֶלְהעֶּפ ןיילַא ריִמ
 איֵז לייװ ,רעֶנייֵא איװ רעֶמעֶּב ןעֶנעֶז אייֵװְצ 9  :ןְיְנִע רעֶטְכעֶלְׁש ַא זיִא
 ןעֶלאַפ אייז ןעֶו ןיִראָו 10 :םטייַּבְרַא עֶריַז ראַפ רַכְׂש ןעֶטּונ ַא ןעֶּבאָה
 םעֶד ּוצ העָװ רעֶּבֶא ,ןְהעֶטְׁשְפיֹוא ןעֶפְלעֶה ןרערנא םעֶד רעֶנייֵא םעֶֶז יֹוזַא
 םעֶנייֵק טיִנ רֶע טאָה יֹזַא טְלאַפ רֶע ןעֶו ןיִראָו ,ןיֵלַא ץְנאַג זיִא סאָה

 סאוו
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 : ןְהעֶמְׁשּוצְפיֹוא ןעֶפְלעֶה םֶהיֵא לאָז םאוָו
 ןעֶמאַזּוצ ןעֶגיִל אייוֵוְצ ןעזו ָּךיֹוא דְנוא 1
 ןעֶק איו רעֶּבָא ,םִראַה אייז ןעֶרעוֶו יֹוזַא
 ןעוֶו דְנּוא 12 ? ןעֶרעֶו םֶראַוַו ןייֵלַא רעֶנייֵא
 ןעֶלעֶֶ יֹוזַא ,אייַּב םעֶנייֵא טְמּוק רעֶנייֵא

 ְןעֶלעֶטְׁשְפיֹוא םֶהיֵא ןעֶנעֶק אייוֵוְצ ְךיִז
 טיִנ ןעֶק לעֶריִנְׁש םעֶכאַפ-אייַרְד ַא ןיִראוָו
 זיִא םִע 15 :ןעֶרעֶװ ןעֶסיִרּוצ דְניווְׁשעֶג
 ,דָניק םעֶנּולְק דְנּוא סעֶמעֶרָא ןייֵא רעֶסעֶּב

 גג יא דָחֶאָלּ םֶהָל םֵתְו םִנָש וָבְׁשימִא םג :מֹקֲהַל
 ופ טּורַהְו וָּדָנ ָּרְמעִי םִינָּׁשַה דָחֶאָה ֹופְקְתִי"מִאְו :םֶהי
 15 ֶלַּמִמ םֶכָחְו ןֵּכְסִמ דֶלָי בֹומ :קֶתָנִי  הֶרהְמִב אָלׁשְּלשִמַה
 14 םיִרּוסִה תֵֹּבַמייִּכ :דֹוָש רֵהזהְל עֶדייאְל רֶׁשֲא ליִטְכּו קז
 ומ יֵּביתֶא יִתיִאְר :ׁשֶר ךלווָתּוכִלַמְּב םגיִּכ ךֶלֶמֹל אָצָי
 רֶׁשֲא יֵנֵּׁשַה דֶליַה םִע ׁשֶמָּׁשַה תַחַּת םיְִַּהְמַה םייַחַה
 15 םֶהיֵנְפִל הָיָהייׁשֲא לֵכְל םֶּגֶה-לֶמִל ץֵק ץקיא :יָּתַחּמ דמי
 :חר ןוִַרו לֶבָה הָזםנייכוָביּודְמִׂשִי אֵל םִינורֲחַאָה םנ
 ז ַעֹמְשִל בורָקְוםיִלֶָה תֹּב-לֶאְךֵלֵּ ׁשֲַקְךלְנַרמְׁש
 :עֶר ֹושַל םיִעְוו םניֵאייֵּפ חַבָז םיִיִמְּכַה תֶּתִמ

 ה
 הל רָבָד אוָצֹוהְל רהמילַא ָךלְ ְךיפ-לַע לֵהַבתילַא
 ןכילע ץֶרָאָה-לַע הָּתִאְו םִיַמָּׁשַּב םִיַתֹלֶאָה יִּכ םיִהֹלֲאָה
 2 ליִסָּכ לוָקְו ןיָנַע בַרְּב  םוִלֲהַה אָ ִּכ :םִּטַַמ ּיִרְבִד זִי
 3 זש רֵתַאְלא םיאלאַלרַהנרֹרּתרֶׁשֲאַּכוםיִרָבָד בֶרּב

 4 רָׁשֲא בומ :םֶּלַׁש רֶדּתירֶׁשֶא תֶא םיִליְִּכּב ץֶפַח ןיִא יִּכ
 ה איָמֲהַל ליֿפ"תֶא ןתִּתילַא ּםֵלׁשְת אלו רדְְּׁשִמ דֶּדְיאְל
 הל אי הָננׁש ּכ ךאְלַּמַה ינפל רַמאֹת-לַאְו ְךֶרֶׂשְּב-תֶא
 6 םְֶב יִּכ :ךיִדָי הֶׂשֲעַמ-תֶא לּבַחְו ךלוקי-לע טיִהלֶאָה ףֵצְקִי
 ;עאָרְי .םיקלָאָה-תֶא יִּכ הֵּבִרֵה םיִרָבָדּו םיִלָבהו תמלֲה
 ז -לַא הָּלרְַּב הָאְרִּ קד טָּפְׁשִמ לְֶו ׁשֶר קֶׁשֶעדמִא
 :םֶהיֵלֲעםִהֹבנּודְמׂש ַהֹנלָעמַתֹבִניִּכ נץפָה הל ָּמְתִּת
 5 ראל הֶסכ בַהֹא :רֶבָעָנהָדָׂשְלְךֶלֶמ אי לֵּכַב ץרַא ןֹרְתִי
 ;ילְבֶה הַָ הָאּובְת אל ןֹמָהְב בֵהאייִמו ףֶסָּכ עַּׂשִי
 ייִכ ו ָהיִלָעְבִל ןֹרָׁשִּכ-הַמּו ָהיֶלְכוִא ּוּבַר הָבֹוּטַה תֹובָרִּב
 11 םִאְו טעמיסַא דֵבֹעָה תַנְׁש הָקּותִמ :ויניֵע תיִאָרדמַא
 גג ׁשֵי :ןֶׁשיל וָל ַהַָמ ּניֵא רו עְֶׂשַהְו לכאי הֵּבְדַה

 ,ראַנַא זיִא סאָזו ְּךֶלֶמ רעֶטְלַא ןייֵא רעֶדייֵא
 :ןעֶנעֶראָו ּוצ רֶהעֶמ טיִנ טְסייוַו סאוו
 עב םעֶד ןּופ םיֹורַא טְמּוק רֶע ןיִראָו 4

 רעֶד ּוליִפַא ןיִראוָו ,ןעֶריִנעֶר ּוצ םיִנְנְנעֶפ
 יֹוּבעֶג טְרעזְוְךייֵרְכיִנעֶק ןייַז ןיִא זיִא סאו
 עֶלַא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְךיִא 12 :םעֶּרָא ןעֶר
 ןּוז רעֶד רעֶטְנּוא ןְהעֶגְמּורַא עֶגיִדעֶּבעֶל
 תיֹוא טעוֶו םאִו רֶניֵק ןְרעֶדְנַא ןייַא טיִמ
 ןייק זיִאסִע 16 :לעֶמְׁש עֶנייֵ ףיֹוא ןְהעֶמְש
 עֶלַאּוצ ּוליִּפַא ,קְלאָפ ןעֶצְנאַג םעֶד ּוצ םֹוס
 איִדּוליַּפַא ,אייֵז ראָפ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאוָו

 ְךיִז ןעֶלעוֶו ןעֶמּוק אייֵז ְּךאָנ ןעֶלעוֶו םאוֶו
 ְךיֹוא ןיִראָו ןֶעייֵרְפ םֶהיֵא ןיִא טיִנ ְּךיֹוא
 ןעֶּכאַרְּבּוצ ַא דְנּוא טייֵקְׁשיִראַנ זיִא םאָד
 טְסְהעֶג אּוד ןעוֶו םּופ ןייַד טיִה 17 :טיִמעֶנ
 ןּופ ןֶּבְרִק םאָד ןעֶּבעֶג ּוצ רעֶדייֵא ןעֶרעֶה ּוצ רעֶטְנעֶהאָנ אייֵז דְנּוא ,זיֹוה םיִמאָנ ןיִא ןייֵרַא
 :םעֶטְכעֶלְׁש ןּוהֵמ אייֵז זַא טיִנ ןעֶסיוִו אייז ןיִראָו ,םעֶנוראַנ איִד

 ה לעטיפאק

 ַא ןייַז דְניוִוְׁשעֶג ץְראַה ןייֵד טיִנ זאָל דְנּוא ,ליֹומ ןייֵד טיִמ ןעֶלייֵא טיִנ ְּךיִד טְסְלאָז אּוד 1
 ףיֹוא טְזיִּב אוד דנּוא לעֶמיִה םעֶד ןיִא זיִא טאָנ ןיִראָו ,טאָנ ראָפ ןעֶנְנעֶרְּבּוצְסיֹורַא טְראוָו
 טְמּוק םֹולָח ַא ןיִראָו 2 :גיִנעוֶו (ץְנאַגנ ןייַז רעֶׁשְרעֶוֶו עֶנייֵד {עֶזאַל רעֶּביִראָד ,רֶרֵע רעֶד
 ןעוֶו 3 :רעֶטְרעֶו עֶליִּפ ָךרּוד טְנאַקעֶּב טְרעוֶו ראַנ ַא ןּופלֹוק סאָד דְנּוא ,םיִניְנַע עֶליִפ ךְרּוד
 ןיִראוָו .ןעֶלאָצעֶּבּוצ םֶהיֵא ןעֶמיֹוזְרעֶפ טיִנ אּוד טְסְלאָזיֹוזַא טאָג ּוצ רֶדֵנ א ןּוהט טְסעוֶו אּוד
 טְסְלאָז סאָד ןעֶזעוֶועֶג רֵדַנְמ טְסאָה אּוד םאו רעֶּבָא ,םיִנֹּוראַנ איִד ןַא טְסּול עֶנייֵק טאָה רָע
 רֵדֵנְמ טְסְלאָז אּוד רעֶדייֵא ןייז רֵדֵנְמ טיִנ טְסְלאָז אּוד זַא רעֶסעֶּב זיִא םִע 4 :ןעֶלאַָטעֶּב אור
 ןעֶגיִדְניִז ןעֶכאַמ לאָז ליֹומ ןייַד זַא ןעֶזאָל וצ טיִנ טְסְלאָז אּוד 2 :ןעֶלאָצעֶּב טינ דְנּוא ןייז
 ןייֵא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע זַא ְּךאְלַמ םעֶד ראָפ ןעֶנאָז טיִנ ּךיֹוא טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ּבייֵל ןייד
 איד ןעֶּבְראַדְרעֶפ דְנּוא לֹוק ןייַד רעֶּביִא ןעֶנְראַצ טאָנ לאָז סאוָוְראַפ ,(גֵגֹוׁש) םוטְריִא
 ךיֹוא ןעֶנעֶז רעֶטְרעוֶו עֶליִפ דְנּוא תֹומֹלַח עֶליִפ ְּךְרּוד ןיִראָָו 6 ?דְנעֶה עֶנייַד ןּופ םיׂשֲעַמ
 -ָנּוא איד טְסְהעֶז אּוד ןעוֶו 7 :טאָנ ראָפ ןעֶּבאָה אָרֹומ טְסְלאָז אּוד רעֶּבָא ,ןעֶמייֵקְׁשיראנ

 ַא ןיִא טייקְגיִטְכעֶרעֶג דְנּוא ,טָּפְׁשִמ םעֶד ןיִא תֹונָלְזַג דְנּוא ,ןעֶמעֶרָא םעֶד ןּופ גָנּוקירְהְרעֶט
 רעֶכעֶה זיִא סאוָו רעֶד ןיִראָוו ,ְּךאַז רעֶד רעֶּביִא ןְרעֶדְנּואוְו טיִנ ְּךיִד אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ,הָניִדְמ
 -ךעֶפ איִד רעֶּבָא 8 :אייֵז רעֶּביִא רעֶכעֶה זיִא רֶע דִנּוא ;ְךאַז איִד טיִה ןעֶּכיֹוה םעֶד ןּופ
 טְניִדעֶּב טְרעוֶו ְּךֶלֶמ רעֶד ּוליִּפַא ,עֶלַא ראַפ זיִא דְנאַל םעֶד ןּופ (הָאּובְּת איִד) בָנּורְהעֶמ
 טיִנ ְּךיֹוא ,דְלעֶג ןּופ טאַז טיִנ טְרעוֶו רעֶד דְלעֶג טֶּביִל סאָו רעֶד 9 :דְלעֶּפ םעֶד ןּופ
 םאָד ְּךיֹוא ;הָאּובְּת ןעֶמּוקְנייִא ןייק ןעֶּבאָה טיִנ טעוֶו רֶע םּוטְכייֵר טְּביִל סאָו רעֶד
 ךיֹוא ְּךיִז ןעֶרְהעֶמְרעֶפ יֹוזַא ְּךיִז טְרְהעֶמְרעֶפ עֶטּוג םאָד ןעֶו 10 :טייֵקְׁשיִראַנ זיִא
 ?רעֶמיִטְנעֶניֵא איֵד ּוצ םאָד ויִא םעֶטּוג ַא ראַפ סאָו רעֶּבָא ,םִע ןעֶסֶע סאו איִד
 םעֶד ןּופ ףאָלְׁש רעֶד וו :ןעֶניֹוא עֶנייֵז טיִמ ןָא ראָנ םִע טְהעֶז רֶע זַא טְרֶעייֵנ
 טייֵקְּטאַז איד רעֶּבֶא ,ליִּפ רעֶדָא גיִנעֶװ םֶסֶע רֶע ּביֹוא ,םיִז זיִא רעֶטייֵּבְרַא
 ַא ןעֶדְנאַהְרעֶפ זיִא םִע 12 :ןעֶפאָלְׁש ּוצ הָחּונְמ עֶנייֵק טיִנ םֶהיֵא טעֶב ןעֶכייֵר םעֶד ןּופ

 עטכעלש
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 דֵלֶעְבִל ריִמָׁש רֶׁשְע ׁשֶמָּׁשַה תַחֵּת יִתיִאָר הָלֹוח הָעְר
 זון דליהְו עַר ןְנעֶּב אוִהַה רֶׁשֲעָה רֶבֶאְו :ָתָעְרְל 2
 תֶכָלָל בוׁשָיםֹחָע מִא ןְטָּבִמ אָצָי רֶׁשֲאַּכ 2 הָמֹואְמ זָהָיְּב 4
 ;רֹזםנו :ִדיִּ ךֶלָׁש מע אָשיראָל ; הָמוצְמּו אֵּבׁשְּכ ומ

 לֵמֲעיש ול ןיִרְתיהַמו דִי ןֵּכ אָּבָׁש תֶּמְע-לְּכ הלוח הָעְר
 ייֵלְחְו הָּכְרַה סעֶכְו | לכאי .דֶׁשֲַּ ומֹי-לְכ םנ :ַחהִל 4
 טיִכֲאְל הָפָי-רֶׁשֲא ֿבוִט יִנָא יִתיִאָרירֶׁשא הנה :ףֶצָקְו ע

 ׁשֶמָׁשַה-תַחַּת לֶמעיׁש ו ;,4 הָבֹוט תֹוגְרלְו תֹוְּׁשִלְו
 :קלָח אוָהייַּכ .םיִהֹלֲאָה ולתְערׁשא דמי רַּפְמִמ

 םיִסְבּו רֶׁשֹע .םיִהֹלֲאָה לְדַתְנ רֶׁשֲא םֶרָאְה--לֶכ מג 2
 לְמִַּבַחֹמְׂשְִ א תאשלְ לשָמִמ לֵכֲאָלׂשִלְׁשִה
 זַײה יִמי-תֶא רֶּכְִי הֵּכְרַה אֵל יִּכ :איִה םיִלָא תַּתִמ הֹו

 ִָּל משמש קלֲאָהיִ
 ו
 לע אהה ראה 0 א

 ניֵאְו דֹובָכְו םיסָכּ רֶׁשֹע םיהלַאָה יָלְדִּתִי רֶשֲא
 םיִהלֲאָה ינילׁש--אָלְ הָזִאְתַיירָשַא .לֵכִּמ ו = 6

 :איה עֶר לָחְו לָבָה הזו נלְכאי יִרְכָנ ׁשיִא יִּכ ּצָמִמ לֵכֲאַל
 ָהָיָׁש ! בֶָרְו הָיְִי תֹובַר םיִנָׁשְו הָאמ שיִא דיִלֹדמֶא 2

 ראל הָרובקבַנַוהָבומַהְדִמ עכט ֹוׁשְסִו דִי
 שחכּו אָּבלָבָתַביֵּכ :לֶפָּגַה טָּמִמ בִמ יִּתְרַמָא וִל הזה

 אלו הָאְררלׁשֶמָׁשיסַ :הָּמְִי ָֹמָׁש ְךֶשֶחַבּו ךל ןלָי ה
 יי םִיַמְעַּפ םיִנָׁש ףֶלָא הָיְח קֲאְו :הזִמ הל תהנ :
 רָאָה םֶדָאָה לֵמעילְּכ די לכה דָחֶא םיקָמילֶא אלֲה הָאְר אָל 1
 ְךֶמ םֶכָחַל רַתֹ-הַמ יִּכ :אֵלּמִת אֵל ׁשֵפְּנַד"ִנְו ּוהָפְל 8
 הרָאדמ םִמ :םַיחה ר דלֲחל עדי נְְלַמ ליִסְּבַב 3

 היה דַמ  ַחוָר תעְר לֵב הזסנ ׁשֵפַלדָלֲהַמ םִננֵש י

 ּבאָה ְָּךיִא םאִו טייֵהְקְנאַרְק עֶטְכעֶלְׁש
 םאָד דְנּוא ,ןּוז רעֶד רעֶטְנּוא ןעֶהעֶזעֶג
 ןייַז ראַּפ טיִהעֶג טְרעֶֶו סאו תֹוריִׁשַע ,זיִא
 : קיִלְגְמּוא ןעֶנייֵא ןייַז ּוצ רעֶמיִטְנעֶגייֵא
 טְרעֶו תֹוריִׁשַע עֶניִזאָד םאָד דְנּוא 2

 -ךעֶטְנּוא םעֶטְּכעֶלְׁש ַא ךְרּוד ןעֶריֹולְרעֶּפ
 ןְהּוז ַא טְניוִועֶג רֶע ןעוֶו דְנּוא ;ןעֶמְהעֶנ
 ראַפ) דְנאַה עֶנייַז ןיִא טיִנְראָנ טְּבייֵלְּב יֹוזַא
 זיִא רֶע איִװ טעֶקאַנ יֹוזַא 14 :(םֶהיֵא
 ְךיֹוּב םיִרעֶטּומ ןייַז ןּופ ןעֶמּוקעֶגְסיֹורַא
 דאָרְג ןְהעֶגְקעוֶוַא רעֶדיוִו רֶע םעֶז יֹוזַא
 טעֶו רֶע עֶמּוקעֶג זיִא רֶע איו יֹוזַא
 ןּופ דְנאַה עֶנייֵז ןיִא ןעֶמעֶג טיִמ טיִנְראָג
 :קעוֶוַא טְהעֶנ רֶע ןעֶו טייַּבְרַא עֶנייֵז
 עֶטְכעֶלְׁש ַא ךיֹוא זיִא םאָד דְנּוא 2
 טמּוק רֶע איז יֹוזַא דאָרְג םאָד ,קְנעֶרְק

 טֶציִנ םאוָו רֶנּוא ,קעוֶוַא רֶע טְהעֶנ יֹוזַא
 םעֶד ּוצ טייֵַּבְרַאעֶג טאָה סאָו םעֶד ּוצ סֶע
 געֶמ עֶנייֵז עֶלַא ְךיֹוא טֶסֶע רֶע 16 ? דְניוו
 םיִנְרעֶגְרֶע ליִּפ טיִמ םיִנְרעֶטְסְניִּפ רעֶד ןיִא
 העָז 17 :ןְראָצ טיִמ דנּוא טייֵהְקְנאַרְק דְנּוא
 זיִא םִע ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְָּךיִא םאָו סאָד
 ןעֶסֶע לאָז רעֶנייֵא זַא ןְהעֶׁש רְנּוא םּוב

 עֶמּוג סאָד ןעֶהעֶזְנָא דְנּוא ןעֶקְניִרְט דְנּוא
 איִד ןיִא ,ןּוז רעֶד רעֶטְנּוא טְהיִמעֶּב יז יא רֶע םאָח טיִמ טייַּבְרַא עֶנייַז עֶלַא ןּופ
 ןייַז זיִא סאָד ןיִראָה ,ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה טאָנ סאָו ןעֶּבעֶל ןייַז ןּופ געֶט רָאָּפ
 ,רעֶמיִנ דְנּוא םּוטְכייֵר ןעֶּבעֶנעֶג טאָה טאָג ןעֶמעֶו ּוצ שְנעֶמ רעֶכ ֵלְמיִא ְךיֹוא 18 :קָלֵח
 ןֶעייֵרְּפ ּוצ ְּךיִז דֶנּוא ,קָלֵח ןייַז ןעֶמעֶנּוצְנֶא רֶנּוא ןעֶסֶע ּוצ ןּופְרעֶד טְכאַמ טאָה רֶע דְנּוא
 ליפ טיִנ טעֶװ רֶע ןיִראָו 19 :טאָנ ןּופ ּבאָנ ַא זיִא סאָד ,אֹוי טייֵּבְרַא עֶנייַז ןיִא
 דייֵרְפ איד ןיִא םֶהיֵא טְרעֶפְטְנֶע טאָג ןיִראָו ןעֶּבעֶל ןייַז ןּופ געֶט איד ןָא ןעֶקְנעֶדעֶנ
 :ץְראַה ןייַז ןּופ

 ו לעטיפאק
 דְנּוא ,ןּוז רעֶד רעֶטְנּוא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא סאָו םעֶטְכעֶלְׁש ַא ןעֶדְנאַהְעֶפ זיִא םִע 1
 טאָה טאָנ ןעֶמעֶֶו ּוצ ׁשְנעֶמ ַא 2 :ןעֶׁשְנעֶמ איִד יד וִצ ליִפ (ןעֶהעֶז ּוצ זיִא) סאָד
 ןּופ טיִנְראָג םֶהיֵא טְלְהעֶפ םִע סאָד יֹוזַא ,דֹובָּכ דנּוא ,רעֶטיִג דנּוא ,תֹוריִׁשֵע ןעֶּבעֶבעֶב
 וצ ןּופְרעֶד טְכאַמ ַא ןעֶּבעֶנעֶג טיִנ טאָג םֶהיֵא טאָה 6 רעֶּבָא ,טֶסּולְג רֶע סאו } םעֶלַא
 ַא דְנּוא טייֵקְׁשיִראַנ ַא זיִא סאָד ,םִע טְסֶע ׁשְנעֶמ רעֶדְמעֶרפ א ַא טְרֶעייֵנ ,ןעֶסָע
 לאָז רֶע רֶנּוא ןעֶניוִועֶג רעֶדְניִק טְרעֶדְנּוה לאָז ׁשְנעֶמ ַא ןעוֶו 8 :טייַהְקְנאַרַק עֶטְכעֶלְׁש
 ןעֶק רֶע רעֶּבָא ,ליפ ןעֶנעֶז ןעֶּבעֶל ןייז ןּופ ןעֶרְהאָי איִד סאָד יֹוזַא ןעֶרְהאָו עֶליִפ ןעֶּבעֶל
 ףיֹוא ,הָרּובְק ַא לאָמ ַא טיִנ ;ליִפַא טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶטּוג םעֶד ןּופ ןעֶבאַמ טאַז טיִנ ְּךיִז
 לֶבָה טיִמ זיִא רֶע ןיִראָו 4 : זיִא רֶע איז רעֶסעֶּב זיִא לֶפָנ ַא זַא ְּךיִא גאָז םעֶנייֵא יֹוזַא
 םיִנְרעֶטְסְניִפ רעֶד ןיֵא דְנּוא ,קעוֶוַא רֶע טְהעֶנ םיַנְרעֶטְסְניִּפ רעֶד 0 דא ,ןעֶמּוקעֶבְנָא
 דָנּוא .ןעֶהעֶועֶג ןּוז איד לאָמַא טיִנ ְּךיֹוא טאָה רֶע 8 :טָק זעֶדעֶּוצ ןעֶמאָנ ןייַז טְרעֶו
 ּוליִפַא דְנּוא 6 :םעֶנעֶי ןּופ תַהַנ רֶהעֶמ טאָה רעֶד דְנּוא טְסּזאוָועֶג ןּופְרעֶד טיִנ טאָה
 סעֶטּוג ןייק טְלאָָו רֶע דְנּוא ןעֶדְקאָי דְנעֶזיֹוט לאָמ אייוַוְצ טי טְלאָה רַע ןעדו
 ןּופ טייֵּבְרַא עֶלַא 7 טְרָא ןייֵא ּוצ ןיִהַא עֶלַא טיִנ ןעֶד ןעֶהעֶג ןיִראוָו --- ןעֶהעֶזעֶכ
 טיִנ (טיטעֶּפַא) םיִׁשַפָנ םעֶד טְרעֶֶו ְּךאָד דְנּוא ,ליֹומ יי ראַפ ראָנ זיִא ׁשֶנעֶמ םעֶד
 רעֶד טאָה םאָח ?ראַנ רעֶד איד רֶהעֶמ םָכָה רעֶד ןעֶד טאָה םאָה ןיִראָה 8 :טאַז
 זיִא םִע 9 !עֶניִדעֶּבעַל איֵד ראָפ ןְהעֶנּוצְמּורַא יֹוזַא איד טֶסייוֵז םאָה רעֶמע :

 ושֵפָנ םעֶד ןּופ ןְהעֶנְמּורַא סאָד רעֶדייֵא ןעֶניֹוא איֵד טיִמ ןעֶהעֶזְנָא םאָד רע
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאָו םאָד 10 :טיִמעֶנ םעֶנעֶכאָרְּבּוצ ַא דְנּוא טייֵקְׁשיִראַנ ְּךיֹוא זיִא סא

 טאה

 היה, יי -



 זו ו תלהק
 דְנּוא ,ןעֶמאָנ ַא טאַהעֶג גְנאַל ןיֹוׁש טאָה
 רעֶד זיִא סאָד זַא טְנאַקעֶּב טּוג זיִא םִע
 ָךיִז דְנאַטְׁש םיִא טיִנ זיִא רֶע רעֶּבָא ,שְנעֶמ
 רעֶקְראַטְׁש זיִא סאוָו םעֶד טיִמ ןעֶניִרְק ּוצ
 ןעֶדְנאַהְרעֶפ ןעֶנעֶז םִע לייוִו 11 :םֶהיֵא ןופ
 -ׁשיִראַנראָנ ןעֶרְהעֶמְרעֶפ םאוָו ןעֶכאַז ליִפ
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 ןירִל לֵכּיראָלְו םֶדֶא אּוָה-רֶׁשֲא עֶדֹונְו ֹומְׁש אָרְקִנ רֶבְּכ
 וג לָבָה םיִּבְרַמ הֵּבְרַה םיִרְבָּדשייִּכ טַּמִמ ףיִקַּתרָׁש םִע
 2 םביִיַחַּב םֶדָאָל .בֹוטדהמ עֶדֹוייִמ יִּכ :םֶדָאָל רַתַֹמ
 םֶדָאָל דִיַנייִמ רֶׁשֲא לֵצַּכ םשעיו וָלְבָה ָײַייִמי רֵּפְסִמ
 :שֶמָּׁשַה תַחַּת ויָרֲחַא הָהָידרַמ

 ּו 1

 נא בו :וָרַָה םימ תֶוְמַה םִויו בומ ןְמָּׁשִמ םֵׁש בֹומ
 ? ׁשְנעֶמ םעֶד ּוצ סאָד טֶצּונ סאָו ,ןעֶטייֵק
 םּוג זיִא םִע סאו ןעֶד טְסייִז רעוֶו ןיִראָוְו 2

 ןיִא .ןעֶּבעֶל םעֶזיִד ןיִא ׁשְנעֶמ םעֶד ראָּפ
 עֶנייֵז ןּופ געט איִד ןּופ לאָצ (רעֶנייֵלְקְנ רעֶד
 יֹוזַא אייֵז טְכאַמ רֶע סאוָו ,ןעֶרְהאָי עשיראנ
 ןעֶד ןעֶק רעֶו ןיִראָו ,ןעֶטאָׁש ַַא איוו
 םֶהיֵא ְּךאָנ טעוֶו סאוָו ׁשְנעֶמ ַא ּוצ ןעֶבאַזְנָא

 ?ןּוז רעֶד רעֶטְנּוא ןייֵז

 ז לעטיפאק
 -ייט) איוז רעֶסעֶּב זיִא ןעֶמאָנ רעֶטּונ ַא 1
 םעֶד ןּופ גאָט רעֶד דְנּוא ,לֶהֵע םעֶטּוג (םעֶר
 -עֶנ ןּופ גאָט רעֶד איװ רעֶסעֶּב זיִא טיֹוט
 רעֶסעֶּב זיִא סִע 2 :ןעֶרעֶװ ּוצ ןעֶריֹוּב

 לֵבֶא ןייֵא ןּופ זיֹוה ַא ןיִא ןְהעֶנּוצְנייַרַא
 ַא ןּופ זיֹוה ַא ןיא ןְהעֶנּוצְנייִרַא רעֶדייֵא

 םֹוס רעֶד זיִא טיֹוט רעֶד לייווְרעֶד ,הָדּועֶס
 רעֶניִדעֶּבעֶל רעֶד דֶנּוא ,ןעֶשְנעֶמ עֶלַא ןּופ
 :ןעֶנעֶל ץְראַה ןייַז ּוצ ְּךיִז םִע טעֶז
 םאָד ןעֶק םיִנָּפ טְבעֶלְׁש א ךְרּוד לייוו ,רעֶטְכעֶלעֶג ַא איו רעֶסעֶּב זיִא םיִנְרעֶגְרֶע 8
 ,לֵבָא םעֶד ןּופ ויֹוה םעֶד ןיִא זיִא עֶנּולק איד ןּופ ץְראַה סאָד 4 :ןעֶרעוֶו רעֶסעֶּב ץְראַה
 רעֶסעֶּב זיִא םִע 5 :רייֵרְפ ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶנעֶז םיִנֹוראַנ איד ןּופ ץְראַה םאָד רעֶּבָא
 ןּופ גְנאַזעֶג סאָד ןעֶרעֶה לאָז ׁשְנעֶמ ַא רעֶדייֵא םֶכָח: ַא ןּופ ןְעייֵרְׁשְנָא סאָד ןעֶרעֶה ּוצ
 םעֶד רעֶטְנּוא ןעֶנעֶרְּב סאו רעֶנְרעֶד ןּופ זיִא לֹוק םאָד איו יֹוזַא ןיִראָָו 6 :םיִנזראַנ
 :טייֵקְׁשיִראַנ ְּךיֹוא זיִא םאֶד דְנּוא ,ראַנ ַא ןּופ רעֶטְכעֶלעֶג םאָד זיִא יֹוזַא דאָרְנ ּטאָט

 טְגֶליִטְרעֶפ הָנֵּתַמ ַא דְנּוא עֶגְׁשִמ םֶכָח םעֶד טְכאַמ גְנּוקיִרְדְרעֶטְנּוא איד ןיִראוָו 7
 -לּודעֶג ַא דְנּוא ,ּבייֵהְנָא רעֶד איוז רעֶסעֶּב זיִא ְּךאַז ַא ןּופ ףֹוס רעֶד 8 :ץֶראַה םאֶד
 ןעֶלייֵא טיִנ ְּךיִד טְסְלאָז אוד 9 :טְסייֵג רעֶצְלאַָטְׁש ַא איװ רעֶסעֶּב זיִא טְסייֵג רעֶניִד
 :םיִנֹזראַנ איִד ןּופ םעֶזּוּב םעֶד ןיִא טְהּזר ןְראָצ רעֶד ןיִראוָו ,ןעֶנְראָצ ּוצ טיִמעֶנ ןייֵד ןיִא
 איד ןּופ ןעֶועוֶועֶג רעֶסעֶּב געֶמ עֶטְׁשִרֶע איִד ןעֶנעֶז סאוָוְראַפ ,ןעֶגאָז טיִנ טְסְלאָז אּוד 0
 דֵנּוא ,הָלֲחַנ ַא טיִמ טּוג זיִא הָמְכָח 11 :הָמָּכָח ןעֶנעוֶו טיִנ סאָד טְסְגעֶרְפ אּוד ןיִראָָו ? עֶגיִזאָד
 םעֶד ןיִא זיִא ןעֶמ ןעֶו ןיִראָו 12 :ןּוז איֵד ןעֶהעֶז םאִו איִד ראַפ ָּךילְצּונ זיִא םִע
 רֶהעֶמ רעֶּבָא ,(דְלעֶנ) רעֶּבְליִז ןּופ ןעֶטאַׁש םעֶד ןיִא ןעֶמ זיִא הָמְכָח רעֶד ןּופ ןעֶטאָׁש
 טאָה סאָו םעֶד טְקיִװְקְרעֶד איִז לייוו ,הָמְכָח רעֶד ןּופ ּטִפאַׁשְנעֶסיוו איד זיִא ָּךיִלְציִנ
 םאָו ןעֶּכאַמ דאָרְנ ןעֶד ןעֶק רעֶו ןיִראָו ,טאָנ ןּופ םיִׂשֲעַמ איִד ןָא העֶז 13 :איִז
 ַא ןיִא רעֶּבָא ,טּוג ןייַז ריִד םִע זאָל גאָט ןעֶטּוג ַא ןיִא 14 :טְמירְקְרעֶפ רֶע
 ןעֶנעֶקְטְנַא םאָד טְכאַמעֶג טאָה טאָג זַא ןעֶקְנעֶרעֶּב אּוד טְסְלאָז גאָמ ןעֶטְכעֶלְׁש
 םעֶלַא 18 :ןעֶניִפעֶג ןעֶנעֶק טיִנְראָג םֶהיֵא ְּךאָנ לאָז ׁשְנעֶמ רעֶד יֵדְּכ ,ןְרעֶדְנַא םעֶד

 ַא ןעֶדְנאַהְרעֶפ זיִא סֶע .טייקְׁשיִראַנ עֶנייֵמ ןּופ געֶט איִד ןיִא ןעֶהעֶזעֶג ְךיִא ּבאָה
 ַא ןעֶדְנאַהְרעֶפ זיִא םִע דְנּוא תֹוקָדִצ ןייַז ןיִא ןעֶריֹולְרעֶפ טְרעֶו םאָװ קיִדַצ

 טְסְלאָז אּוד 16 :טייִקְגיִטְבעֶלְׁש עֶנייֵז ןיִא (ןעֶּבעֶל ןייַז טְרעֶגְנעֶלְרעֶד םאָו עָׁשָר
 ןעֶטְלאַה גּולְק ּוצ ראַפ טיִנ ּךיֹוא ְּךיִד טְסְלאָז אּוד דנּוא ,קיִדַצ רעֶליִפ ּוצ ַא ןייז טיִנ
 ּוצ ןייַז טיִנ (ךיוא) טְסְלאָז אוד 17 ?ןעֶרעֶװ טְסיוְרעֶפ אּוד טְסְלאָז סאָוְראַפ
 ןעֶּבְראַטְׁש אּוד טְסְלאָז םאוְראַפ ,ראַנ ַא ןייַז טיִנ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,עֶׁשָר א ליִפ
 דנּוא עֶטְלאַהְנָא םעֶד ןַא טְסְלאָז אּוד זַא טּוג ויִא םֶע 18 טייֵצ עֶנייֵד ראָפ
 אָרֹומ טאַה םאָװ רעֶד ןיִראָו ,דְנאַה עֶנייַד ןעֶזאָלְּפְא טיִנ ןְרעֶדְנַא םעֶד ןּופ

 ראפ

 אה רֶׁשֲאַּב הָּתְׁשִמ תיַב-לֶא תֶבֶּלִמ לָבָאדתיִּבלֶא תֶכָלָל
 3 קוָחָׂשִמ םעַּכ בט :וּבלילֶא ןֶּתייֵחַהְו םֶהֶאָה-לּכ ףֹוָס
 4 םֶלְו לֶּבִא תיֵבְּב םמְכָח בל :בל בַמִי םִנפ ערב
 ה ׁשיִאֵמ םֶכָה תֶרֶענַעְמְׁשִל בוט :הָחְמִׂש תיֵּבְּב םיִליִסְּכ
  ןֵּכ רמה תַחַּת םיִריִּפַה ליִקְכ יִּכ :םיִלִסְּכ רוׁש ַעֵמֹׂש
 ז בָכָח לֵלֹוהְי קֶׁשֶעָה יִּכ :לָּבִה הָזםַנְו ליִסְּכַה קֶחֶׂש
 8 םֹוט וָתיִׁשאְרַמ רֶבָּד תיִרֲחַא בומ ּוהָנְּתִמ בל-תא דֶּבַאְ
  יִּכ םֹוָעָכל ָךחּורִּב לֵהַבְּת-לַא :ַחוה ּהָבְנִמ ַחּוריְּדרֶא
 י םיִמִָהַׁש הָיָה הָמ רַמאֹּתילַא :ַחונָי םיִליִסְּכ קָחְּב םִעַכ
 -לַעְתְלִאׁש הָמכְחִמ אל יִּכ הָּלַאְמ שבט יָה םיִנֹשאֵרָה
 ג יִּכ ּוׁשְמָׁשַה יִאֹרְל רַתו הָלֲחנ-םע הָמְכָח הָבֹומ :הָז
 הרָיֵחְּת הָמְכָחַה תעּד ןורתִיו ףֶסָּכַה לֵצְּב הָמְכְחַה לֶצְּב
 נפ ןֵּקַתָל לַכּוי יֵמ יִּכ םיִקלֶאָה הֵׂשֲעַמיתֶא הֵאְר :ָהיֶלעְּב
 14 האָר הָעָר םֹיבּו בֹוִב היָח הָבּוט םוְּב :וָתְוִע ֶׁשֲא תֶא
 גאלֶׁש תַבְבִּדילַע םיִהלֵאָה הָׂשֶע הָז-תַּמִעַל החתֶא םֶג
 וט ימִּב יִתיִאָר לּכַה-תֶא :הָמֲּאְמ ויִרֲחַא םָדָאָה אָצְמִי
 :תְָרְּב ְךיִרָאמ עֶׁשָר ׁשָיוןקֶדַצּב דַבֹא קיּדַצ ׁשֵייִלְבָה
 15 :םֶמֹוׁשִּת הָּמָל רַתֹי םַּכַחְתִּתילֵאו הְֵּרַה קיּדַציֵהְּתילַא
 וד :ָּתִע אלְּב תומָת הָּמָל לָתָס יֵהְּת-לֵאְ הֵּבְרַה עׁשְרִּתילַא
 15 אָרְייִכ די -תֶא הּנִּת-לַא הָוִמ-םַנְ הזְּב וָהָאָּת רֶׁשֲא בֹומ
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 !הר םֶכְחַק וָעֶּת הָמְכָחַה :םֶלְּכ-תֶא אָנִי םיִהֹלֲא

 רׁשֲא ץרַאְב קידצ יא םָדָא יִּכ :רעּכ זה רֶׁשֲא םיִיִלַׁש 2
 רַב רֶשֲא םיִרָבְדה-לֶכְל םִנ אָ אֵלְו בֹוָמ-הָׂשַעַי

 יִּכ :דללקְמ ץְדְכע-תֶא עֵמְׁשִתאְל רׁשֲא בל ןֵתִתילֲא
 :םיִרֵֶ תְללק איס רֶשֶא בל עַדָי תיִּבַר םיִמָעְמֹבַנ
 זדָקֹוחַר איִהְו הֶמָּכְחֶא יִּתְרַמָא הַמְכחַב יתיַמ הָלָּּ 5
 יִתכַ :ֲאְצִמייִמ קֶמָעֹוקְמֶעְו היְהֶׁשידַמ קֹחָר :ינמִמ

 תַעְְְ ִבְׁשְִו הָמְכָח ׁשֶכבו רֹותָלְו תַעְדְל יִִּלְו יִנֲא
 מינא אמו תֹלֵלְה תולְכִַּהְ לָטָּכ עֵר

 טירּּפֲא ּהָּבִל םיִמְרַתְו םיִדֹוצְמ איִהיׁשֲא הָׁשֲאָה-תֶא
 הָּב רֶכָלְי אֵטֹוחְו הָנָמִמ טֶלְּמִי טיִהלֲאָה ייָנְפִל בֹופ ָהיִדָי
 אאָצְמִל תַחַאְל תֶחַא תלהק הָרְמֶא יִתאָצְמ הָז הַא ז
 ייֲחָא םָדֶא יִתאֵצְמ אֵל יש הָשְבידְש רֶׁשֲא :ןוְּבְשֶח 5
 יאָר בל :יִתאֶצְמ אל הֵָאלְכְב הֲָׁאויִתאָצָמ ףֶלָאֵמ 9

 ְמַהְו רֶׁשָי םָדָאָה-תֶא םיִהֹלֲאָה הֶׂשְמ דֶׁשֲא יִתאָצְמ הָז

 :םיִּבַר תָֹנֹכְׁשִה קב
 ה ֹח
 וָלפ דיִאָּת םֶדָא תַמְכָח רָבָּד רֶׁשַּפ עֶדוי ימּו םֶכָחָהְּכ יִמ א

 תַעּבְׁש תֶרְבַּד לעְ רֹמְׁש .ךלמִּפ י ינֲא :אָנׁשִי וינְּכ וְָת
 עֶר רַבָדְּב דֶמֲּת-לַא ךת נְפִמ לְֵּבִּתילַא :םיִהלַא

 ימּוֶטלָׁש ְךֶלֶמ-ַבְ רֶׁשֲאַּכ :הָׂש חי רֶׁשֲא-לְכ יִּכ 4
 תעְו עֶר רֵבָד עַדָי אָלהְוְצִמ רַמּוש :ה :הָׂשֲעַּתו ה"מ יָל"רִמאֹי ח

 טֵּפְׁשִמּו תֶע ׁשָי ץְפחלְכִל יִּכ :םָכָח בל עדי טפְׁשִמּו
 יב הָיהיִׁש-הַמ ער ונניֵארַּכ ;ולָע הָּבַר םֶדָאָה תעדִּכ
 אֹולְכל רָב טֵלִׁש םֶלָא ןיא גל דִי יִמ הְָהִ רֶׁשֲאַּכ 5

 תֶחָלָׁשִמ ןיאְו ֶוֶמַה םֹיְב ץֹוטְלִׁש ןיאְו .ַחּורָה-תֶא
 וחיִאָר הָזילָכ-תֶא :ויָלָעְּב-תֶאפ עשר טלמיראל הבְחלמַּב 9

 פעֶנְסיֹוא ּבאָה
 ,דְנעֶה עֶרְהיִא טיִמ ןעֶדְניִּב ּוצ
 ְךֵטְנַא רֶהיֵא ןּופ טעֶו טאָנ ראָפ
 ָנ ְּךיִא ּבאָה םאָד ,העָז 7
 28 :ןֹוּבִׁשִח ַא
 ןעֶשיוִוְצ (ןאַמ) שְנעֶמ

 : ןעֶנּופעֶג טיִנ ָךיִא ּבאָה עֶלַא איִד
 טאָה טאָנ
 :ןעֶכאַז עֶטְכאַרְמעֶגְסיֹוא עֶליִפ

 היד תלהק

 -סיֹורַא םעֶלַא םעֶד ןופ טעוֶו טאָג ראָפ
 םעֶד טְקְראַטְש הָמְכָח איִד 19 :ןעֶמּוק
 רעֶנעֶמ עֶגיִטְלעוֶועֶג ןְהעֶצ איוִו רֶהעָמ םֶכָח
 ןיִראָו 20 :טאָטְׁש רעֶד ןיִא ןעֶנעֶז םאוָו
 שְנעֶמ רעֶטְכעֶרעֶג ַא אָד טיִנ זיִא סֶע

 דְנּוא םעֶטּוג טּוהְט סאו דֶרֶע רעֶד ףיֹוא
 ְךיֹוא טְסְלאָז אּוד 21 : ןעֶניִדְניִז טיִנ טּוהְט
 עֶלַא וצ ןעֶּבעֶנְניִהַא ץְראַה ןייֵד טינ
 יֵדְּכ ןעֶדעֶר טעֶװ ןעֶמ סאוָו רעֶטְרעוֶו
 טְכעֶנְק ןייַד זַא ןעֶרעֶה טיִנ טְסְלאָז אּוד
 טְסייוֵו ץְראַה ןייד ןיראוָו 22 :ךיִד טְלעֶׁש
 לאָמ עֶליִּפ ְךיֹוא טְסאָה אּוד זַא טּוג ץְנאַג
 םעֶלַא סאָד 23 :ןעֶטְלאָׁשעֶג עֶרעֶדְנַא

 דְנּוא הָמְכָח טיִמ טְפיִרְּפעֶג ְּךיִא ּבאָה
 ןעֶרעוֶו ּוצ גולק טְכאַרְמעֶג ּבאָה ְּךיִא
 ; ריִמ ןּופ טייוו ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע רעֶּבָא
 דְנּוא טייוו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאֶו סאָד 4

 ;ןעֶניִפעֶגְסיֹוא םִע ןעֶק רעוֶו ,ףיִמ רֶהעֶז
 דְנּוא טְרְרעֶקעֶנְקעוֶוַא ְּךיִמ ּבאָה ְּךיִא 2
 ןעֶסיִז ּוצ יֵדְּכ ןעֶּבעֶנעֶג ץְראַה ןייֵמ
 ןעֶבּוזּוצְסיֹוא דְנּוא ,ןעֶשְראָפּוצְסיֹוא דְנּוא

 ּוצ דְנּוא עֶנְכעֶרעֶּב ּוצ דְנּוא .הָמְכָח
 ּוליִפַא ,טייֵקְׁשיִראַנ ןּופ תַעְׁשר סאָד ןעֶסיוִו
 ְךיִא דנוא 26 :תַעַנְׁשִמ עֶׁשיִראַנ סאָד

 דְנּוא ןעֶּפאַח ּוצ ןעֶצעֶנ איו זיִא ץְראַה רֶהיֵא סאָו איֹורְפ איד זַא ןעֶנּו

 וטיֹומ רעֶד איז רעֶרעֶטיִּב זיִא

 : ןעֶנְנאַפעֶג רֶהיֵא ְּךְרּוד טעֶו רעֶניִדְניִז רעֶד רעֶּבָא ,ןעֶני

 ןעֶניִפעֶגּוצְסיֹוא ןְרעֶדְנַא םעֶד ְּךאָנ םֶנייֵא ,תֶלָהק טְנאָז ןעֶנּופע

 ;ןעֶנּופעֶג טיִנ םִע ּבאָה ָּךיִא דְנּוא ָּךאָנ ְּךּוז ְּךיִא סאָו זיִא סאָד

 ךעֶנּופעֶג ָּךיִא ּבאָה דְנעֶזיֹוט

 טּוג זיִא סאָו רעֶד

 ןייֵַא

 רעֶטְנּוא איֹורְפ עֶנייֵא רעֶּבָא
 זַא ,ןעֶנּופעֶג ְּךיִא ּבאָה ןייַלַא םאָד ראָנ ,העָז 9

 טְבּוועֶגְסיֹוא ְךיִז ןעֶּבאָה אייז רעֶּבָא ;גיִטְכיִרְפיֹוא ןעֶפאַשעֶּב שְנעֶמ םעֶד

 ח לעטיפאק

 ? םָכָח יי איװ יֹזַא זיִא רעֶו 1
 ַא ןּופ הָמְכָח איִד ?ְּךאַז ַא
 טְרעֶֶז םיִנָּפ ןייַז ןּדפ

 ןּופ להעָפע ָּ
 3 :םאנב

 ןיִרּצֶק ְּךאַז עֶטְכעֶלְׁש ַא ןיִא

 2 :טְרעֶד ער ןעֶפ
 ; ָּדִלָמ םעֶד

 ןּופ םיִנעֶרייֵׁשעֶּב איִד ְּךאָנ טְסייֵו רעֶו דִנּוא ?םֶכָח
 טייֵהְקְראַטְׁש איִד דְנּוא ,ןעֶטְכייֵל םיִנָּפ ןייַז טְכאַמ ׁשְנעֶמ

 ריד טאָר ְּךיִא
 ריִמ םאָו םעֶד תַמְחַמ דִנּוא

 טיִנ העָטְׁש ,םֶהיֵא ראָפ ןּופ ןְהעֶנּוצְקעֶוַא ןעֶלייֵא טיִנ ְּךיִד טְסְלאָז אּוד
 טּוהט רֶע

 םעֶד ןעֶטיִה טְסְלאָז אּוד זַא
 ּוצ ןעֶריֹואוְוְשעֶנ ןעֶּבאָה

 סאָד ּואְחַא 4 :םֶהיֵא טְלעֶפעֶג סאָו
 םֶהֵיָא ּוצ ןעֶק רעֶװ דָנּוא .טייֵקְניִטְלעֶועֶנ זיִא טְראָד ,זיִא ְּךַלָמ םעֶד ןּופ טְראָו
 5 1אּור טֶסּודְט סאָה עֶנאָז
 ק ןּופ
 ּוצ לייַװ 6 :טַּפְׁשַמ

 (םיִמאָננ טיִה סאָו רעֶד
 ןּופ טייַצ איִד טְסייֵח רעֶניִצְרעֶה נּולְק ַא דָנּוא ְּךאַז עֶטְכעֶלְׁש םּוׁש ןיי

 ַא דָנּוא טייַצ ַא ןעֶדְנאַהְרעֶפ זיִא ןעֶנְנאַלְרעֶפ ןעֶכיִלְטיִא
 7 :םיֹורְנ םֶהיֵא רעֶּביִא טייֵקְניִטְכעֶלְׁש םיִנעַׁשְנעֶמ םעֶד זיִא םּוראָד ,טָּפְׁשִמ

 ןעֶסיִז טיִנ טעוֶו ,הָוָצִמ

 ןיִראָ

 יֹוזַא איז ןעֶנאָּזְנָא ןעֶד םֶהיֵא ןעֶק רע ןיִראָה ,ןייַז טעוֶו םֶע םאָה טיִנ טְסייֵז רֶע
 לאָז רֶע זַא טְסייֵנ ַא רעֶּביִא הָטיֵלְׁש עֶניֵק טאָה ׁשְנעֶמ ןייֵק 8 ?ןייַז טעֶח סע
 הָמיִלְׁש עֶנייֵק ְּךיֹוא טאָה רֶע דֵנּוא ןעומלאַהקיריצ טֶסייֵנ םעֶד ןעֶנעֶק

 עֶקיִשְקעֶזְוַא טיִנ
 :םִע טְֶציִזעֶּב םאָו םעֶד

 םעֶנייֵק ןעֶַק ןעֶמ דַנּוא ,םיומ

 ןעֶניִרְטְנַא ןעֶכאַמ טיִנ

 םעֶד רעֶּביִא }

 ןעֶק ּתַעְׁשַר סאָד דְנּוא .הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא ן
 ןעֶהעֶזעֶג ָּךיִא ּבאָה עֶניִזאָד םאָד סעֶלַא 9

 דנוא



 ט ח תלהק
 ןעֶּבעֶגעֶגְניִהַא ץֶראַה ןייֵמ ּבאָה ְָּךיִא דְנּוא
 טְכאַמעֶג טְרעוֶו סאו טייֵּבְרַא עֶכיִלְטיִא ּוצ
 טייַצ ַא אָד ויִא םִע ;ןּוז איִד רעֶטְנּוא
 ןייֵא רעֶּביִא טְגיִטְלעוֶועֶג ׁשְנעֶמ ןייֵא ןעֶו
 דנּוא 10 :קיִלְגְמּזא ןעֶנייֵא ןייַז ּוצ ןְרעֶדְנַא
 םיִעָׁשְר איִד זַא ןעֶהעֶזעֶג ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא

 -עֶגְנָא זיִא ןעֶמ דְנּוא ,ןעֶּבּורְגעֶּב ןעֶרעוֶו
 םעֶד ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא דְנּוא ןעֶמּוק

 -עֶגְרעֶפ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ;טְרָא ןעֶגיִלייַה
 ןעֶמ ּואוְו טאָטְש רעֶד ןיֵא ןעֶראָועֶג ןעֶס
 -ׁשיִראַנ ְךיֹוא זיִא סאָד ;ןּוהְטעֶנ יֹוזַא טאָה

 עֶטְכעֶלְׁש ַא ןּופ טָּפְׁשִמ סאָד לייוַו 11 :טייק
 -ָסיֹוא דְניוִוְׁשעֶג יֹוזַא טיִנ טְרעוֶו הֶׂשֵעַמ
 ןּופ ץְראַה םאָד זיִא רעֶּביִראָד ,טְרָהיִפעֶג
 אייֵז ןיִא לופ רעֶדְניִק-ןעֶׁשְנעֶמ איד
 -ָניִז ַא עֶׁשְטאָח 12 :ןּוהְט ּוצ םעֶטְכעֶלְׁש
 ,לאָמ טְרעֶדְנּוה םעֶטְכעֶלְׁש טּוהְמ רעֶד

 טְרעֶגְנעֶלְרעֶּפ ןעֶנעֶז ןעֶרְהאָו עֶגייֵז דְנּוא
 ּוצ ןייַז טּונ טעֶװ םֶע זַא ְּךיִא םייוו ְּךאָד
 ,טאָנ ראָפ אָרֹומ ןעֶּבאָה סאָז ןעֶׁשְנעֶמ איד
 רעֶּבָא 13 :םֶהיֵא ראָפ אָרֹומ ןעֶּבאָה סאוָו
 דְנּוא ,עֵׁשָר םעֶד ּוצ ןייז טּוג טיִנ טעֶו םִע
 געֶט (עֶניימ ןעֶרעֶגְנעֶלְרעֶפ טיִנ טעוֶו רֶע
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 תֹע ׁשֶמָּׁשַה תַחַּת הֶׂשֵענרֶׁשֲא הָׂשֲעַמ-לְכְל יִּבִל-תֶא ןוהנְו
 י םיִצָׁשִר יִתיִאָר ןֹכָבּו :ֹול עַרֵל םָדָאְּב םָדָאָה טָלָׁש רֶׁשֲא
 רֶׁשֲא ריִעָב וָחּכַּתְִׁיְ ּוכֵלַהְיַ ׁשֹחְק םיִקָּמִמּו ּואָבָו םיִרְבק
 גנ הרָׂשֲעַמ םֶנְתִּפ הָׂשענְדיִא רֶׁשֲא לֵב הָז-םַּג שער
 תָֹׂשֲעַל םֶהְּב םֶרֶאָהַנְּב בֵל אֵלְמ ןְ-לַע הָרֵהְמ הָעְרַה
 וכ רוי יּכ ול ְךיִרָאַּו תַאְמ עֶר הׂשֹע אתה רֶׁשֲא :עֶר
 ;ויפְלַמ וָאְרִי רֶׁשֲא םובלֶאה אדל בֹוטיהָיְהִי רֶׁשֲא ינָא
 3 יא רֶׁשֲא לֵצַּכ םיִמָ ְךיֶרָאידאַלְו עֶשְרְל היהידאל בו
 14 ץְרָאה- לע הָׂשֲעַנ רֶׁשֲא לֶבָהׁשִי ;םיִהֹלֲא ינְפּלִמ אֵרָי
 םיִצָׁשְרָה הֲֵׂעַמְּכ םֶהֵלֲא עי רֶׁשֲא םיכיִּדַצ ׁשֵי 1 רׁשֲא
 ִּתְרַּמָא םיִקיֵּדַּצַה הֵׂשֲַמכ .םֶהלֲא עיִנַמָׁש םיִצָׁשָר ׁשָיְו
 וט 7 רֶׁשֲא הָחְּמִשַה-תֶא יִנֲא יִּתְחַּבׁשְו :לֶבָה הָויסִנָׁש

 ֹמְׂשִלְתוׁשלוללָאלַאיִּ משה תחת םֶדָאל בִמ
 תַהְּת םיִהלֲאָה וָלדַתְנרְׁשֶא יח יִמִי ּולָמַעַּב ּוְלִי אּוהְו
 15 ;הֹואָרָלְוהְמְכָח תַעַרְל יִּבל-תֶא יִּתַתָנ רֶׁשֲאַּכ יה

 הֶליֵּלַבּו םֹיַּב םג יּכ ץֶרֶאָה-לע השִענ רֶׁשֲא ןינעה-ת
 גד !םיִהֹלאָה הׂשֲעַמ-לְּכיתֶא יִתיִאָדְו :הָאר יניאויָניֵעְּב =
 הָׂשֲעַנ רֶׁשֲא הָׂשֲעמַה-תַא אוצמל םֶדָאָה לכו אֹכ יִּכ

 אמאל שקל םֶדאָה לֶמערֶׁשֲאלָשּמׁשֶמָׁשִהיתַהְ
 :אֵצְמִל לֵכי אָל תַעְרְל ּםֶכָחֲה רמאֹיםַא םַנו

 ט
 א רֶׁשֲא הָז-לָּכ-תֶא רֹוָבָלְו יַּבְל-לֶא יִּתַתָנ הָז-לָּכ-תֶא יִּכ
 הָבֲהַא-נ םיִהלֲאָה ְךַיּב םֶהיֵדָבעַ םיִמָכֲחְָו םיִקיִַצַה
 2 רֶׁשֲאַּכ לֹּכַה םֶהְי ְֶל לֵּכַה םֶרֶאָה ַעֵרֹי ןא הֶאְנׂשַ
 אֵמְמַלְו ֹהָטִלְו בוטל עֶׁשְרָלְו קיִּדַצל דֹלֶא הָרְקִמ לֹּכַל
 רֶׁשֲאַּכ עֶּׁשִּנַה אֵטֹחַּכ בוטַּכ ַחֵבּז ּונְניֵא .רֶׁשֲַלְ ַהבּולְו
 ׁשֶמָּׁשַה תַחֵּת הֶׂשעַרֶׁשֲא לֵכְּב עב הָז :אָרָי הָעּובְׁש

 רֶע לייוָו ,ןעֶטאָׁש ַא איז יֹוזַא ןעֶנעֶז םאו
 זיִא םִע 14 :טאָנ ראָפ אָרֹומ ןייק טאָה
 אָד ןעֶנעֶז םִע זַא---רֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןּוהְטעֶנ טְרעוֶו סאָו טייֵּקְׁשיִראַנ ַא ןעֶדְנאַהְרעֶּפ
 דְנּוא .םיִעָׁשְר איִד ןּופ םיִׂשֲעַמ איִד ְּךאָנ איז יֹוזַא ראָרְג אייֵז ּוצ טְכייֵרְג סאָו םיִקיֵדַצ
 ,םיִקיִדַצ איִד ןּופ םיִׂשעַמ איִד ְּךאָנ אי יֹוזַא אייֵז ּוצ טְכייֵרְג סאו םיִעָׁשְר אָד ןעֶנעֶז םִע

 טְּביֹולעֶג ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא 12 :טייֵקְׁשיִראַנ ְּךיֹוא זיִא סאָד זַא טְכאַרְטעֶג ריִמ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא

 רעֶד רעֶטְנּוא ׁשְנעֶמ ַא ראַפ םעֶרעֶסעֶּב טיִנְראָנ זיִא םִע לייוו ,הָחְמִׂש ַא טאָה סאָו םעֶד
 ְךיִז טעוֶו םאָד ןיִראָו ;ןָעייֵרְפ ּוצ די דְנּוא ןעֶקְניִרְט דְנּוא ןעֶסֶע לאָז רֶע זַא טְרֶעייֵנ ,ןּוז
 םֶהיֵא טאָה טאָנ סאו געֶטְסְנעֶּבעֶל עֶנייֵז ןיִא טייֵּבְרַא עֶנייַז ןעֶנעֶו ןעֶטְּפעֶהעֶּב םֶהיֵא ּוצ
 איד ןעֶּבעֶגעֶגְניִהַא ץְראַה ןייֵמ ּבאָה ְּךיִא איז יֹוזַא דְנּוא 16 :ןּוז רעֶד רעֶטְנּוא ןעֶּבעֶנעֶג
 רעֶד ףיֹוא ןּוהְמעֶנ טְרעוֶו סֶע סא ןִיְנִע םעֶד ןעֶהעֶזּוצְנייֵא דְנּוא ,ןעֶנעֶקְרעֶד ּוצ הָמְכָח
 אייֵּב ןעֶניֹוא עֶרייֵז ןיִא ףאָלְש ןייק טיִנ ּוליֵּפַא ןעֶהעֶז סאו עֶכְלאָז ןעֶנעֶז םִע ןיִראוָו ,דֶרֶע
 רעֶד ןיִראָו ,טאָנ ןּופ םיׂשֲעַמ עֶלַא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְָךיִא דְנּוא 17 :טְכאַנ אייַּב רעֶדָא גאָט
 -םאָה ,ןּוז רעֶד רעֶטְנּוא ןּוהְטעֶנ ןעֶרעוֶו םאוָו םיִׂשֲעַמ איד ןעֶניִפעֶגְסיֹוא טיִנ ןעֵק ׁשְנעֶמ
 טיִנ אייז ןעֶק רֶע דְנּוא ןעֶכּוּוצְסיֹוא ּפָא ְּךיִז טְהיֵמ ׁשְנעֶמ רעֶד עֶכְלעוֶו ןעֶנעוֶו עֶׁש
 טיִנ םִע רֶע ןעֶק ְּךאָד ,ןעֶסיוִו ּוצ אייֵז טְכאַרְמ םֶכָח רעֶד עֶׁשְטאָה דֵנּוא ןעֶניִפעֶגְסיֹוא

 :ןעֶניִפעֶנְסיֹוא

 תֹוללַהְועדיאַלְמ םֶדֶָה-יְּב בל םֶנלָּכל דָחֶא הָרָקִמּ
 ד ז יח 2 גר ת8-

 ט לעטיפאק

 סאָד םעֶלַא ּוליַפֲא ןעֶּבעֶגעֶגְניִהַא ץְראַה ןייֵמ ְּךיִא ּבאָה םעֶלַא םעֶד ּוצ ןיִראָו 1
 ןיִא ןעֶנעֶז טייֵּבְרַא עֶרייֵז דְנּוא ,םיִמָבֵח איִד דְנּוא םיִקיִדַצ איִד זַא ,ןעֶרעֶלְקּוצְסיֹוא
 -ְךְנייֵּפ איֵד דִנּוא טְּפאַׁשְּביִל איִד ןּופ טיִנ טְסייוו ׁשְנעֶמ ןייק ,טאָג ןּופ דְנעֶה איד
 םעֶנייֵא ןעֶביִלְטיִא ןעֶנְנעֶגעֶּב ןעֶכאַז עֶלַא 2 :אייֵז ראָּפ ויִא םעֶלַא עֶׁשְטאָח ,טְפאַׁש
 דְנּוא םעֶנייֵר םעֶד רֶנּוא ןעֶטּונ םעֶד ּוצ עָׁשָר םעֶד ּוצ דְנּוא קיִרַצ םעֶד ּוצ ;ְךייֵלְנ
 זיִא םאָו םעֶד ּוצ דְנּוא תֹונָּבְרַה ביִרְקַמ זיִא סאָו םעֶד ּוצ .םעֶנייֵרְמּוא םעֶד ּוצ
 טְרעוֶוְׁש םאוָו רעֶד ,רעֶניִדְניִז רעֶד ְּךיֹוא זיִא יֹוזַא זיִא רעֶטּוג רעֶד איו יֹוזַא ,בירְקַמ טיִנ
 רעֶטְנּוא עֶטְכעֶלְׁש םאָד זיִא סאָד 3 :ןעֶרעוֶוְׁש ּוצ אָרֹומטאָה סאו רעֶד אי יֹוזַא זיִא
 נּוא ,עֶלַא ּוצ םיִנְגעֶנעֶּב ןייֵא זיִא םִע זַא ,ןּוז רעֶד רעֶטְנּוא ןּוהְמעֶנ טְרעוֶו סאוָו םעֶלַא
 תַעַנְׁשִמ דְנּוא .טייקְניִטְבעֶלְׁש טיִמ לּופ זיִא רעֶדְניִק-ְןעֶׁשְנעֶמ איד ןּופ ץְראַה סאָד ּוליִּפַא

 זיא 15



 תלהק 182
 רַחְבִ רֶׁשֲא ימי :שיִתּמַה-לֶא ויָרֲחְַו םֶהיֵיַחְּב םֶבָבְלִּב 4

 ךמ בוט אָה בכל ןֹחָטִּב ׁשֵי םִִיַחַהיִלְּכ לֶא
 םֶניֵא םיִתַּמַהְו ּותָמְיָׁש םיִעְדו םיָיַחַה יִּכ :תֶּמַה היְרַאָה ה

 !םֶרְכִז חַּכְׁשִנ יִּכ רָעְׂש .םהָל דוָעְדיִאְו הָמּואְמ םיִעְדוי
 קל הָדָבָא רֵבְּכ םָתאְנַקיִסַנ םֶתֶאְנִׂשיִטַג םֶתֶבֲהַא םַנ 5

 שמש תַחֵּת הֶׂשעַירֶׁשֲא לֶכְּב .םלועְל י דֹוע םקלדיא
 רֶבָביּכ עי בוטיב בֶלֶב הָּתָׁ חל קֶחְמִׂשְּב לָכָא דל ז
 םְִִבל ידָנְב זה כב :ךיִשֲעמיתֶא סי הלֵאָה הָצְר 8
 -רֶׁשֲא הָשאיסַ םייה הר ;רָסֶחָיילֲא ְךֶׁשאֶרילַע ןֶמָׁשְו 9

 לָּכׁשִמָּׁשַה תַחַּת ְלְרִתְנ רׁשֲא לכה ימלָּכ ָתְבַהָא
 לֶמָע הָּתַא-רֶׁשֲא אךלָמעַבּ םיִיַחַּב ךְְלָח אוָה יִּכ כךֵלְבִה ימי

 השבת יד אמת ֶׁשֲא לֹכ ׁשְמָּׁשַ תֶחַּת י
 הָּתַא רֶׁשֲא לֹואְׁשִּב הָמְכָחְותֵעְָ ןֹּׁשֶחְו הֵׂשְַמ ןיא יִּכ

 םיִֵקל אל יִכ ׁשֶמְׁשִַתַחַת הָאְְויִּתְבׁש :הָמָׁש ךקה 1
 ןטֶחֶכ שיִמָכֲחַל אֵל םִנ הָמָחְלִּמַר םיִרֹוּבִַל אָלְו ץֹורּמַה
 עַנְפְו תְעיִּכ ןַח םשְדיל אל םֶנְו רֶׁשֹכ םי בנִל אֵל סו

 םיִנַָּכ תְע-תֶא םֶדָאָה עידיראל םַנ יִּכ :םַלְּכיִתֶא הֶרָקִי 2
 םבִהְּכחַַּּכ תזְרֲאָה םיִָפִַּכו הָעְר הָרוצְמִּב םִזחַאנָׁש
 ;םֶאְתִפ םֶהיֵלְע ליִפִָּׁשְּכ הָנָר תַעְל םֶרָאָה ינְּב טיִׁשקי
 :יָלֵא איָה הָלודְּו ׁשֶמָּׁשַה תַחַּת הָמְכָה יִתיִאָר הֶזסנ

 בָבְולֹרנ ךָ ָהיֶלֵארבּ טָעמ הב םיִׁשָנֲאְו הֶנִמְק ריִע 4
 ןכסמ שא הָב אָצָמּו :םיִלֹודְנ םיִדֹוצְמ לע ה ָנְבּו חתא ומ

 -תֶא רֶעְז אָל טרָ וָתָמְָחְּב רועָה"תֶא אוהדטַלִמּו םֶכָה
 הָרּובְעִמ הָמְכָח הָבֹוט יָא יִּתְרַמָאְו :אֹוִהַה ןֵּכְסִּמַהׁשיִאְה 5
 יֵרְבִּד ;םיְִמְׁשִנ םָניֵא זיָרָבְרּו הב ַֹכְּמַה תַמְכָחְו עז
 הָכֹוט ;םליִסְכַּב לָׁשֹמ תֶקעַומ םיִעָמְׁשִנ תַחָנְּב םיִמָכַ 19

 !הָּכְרַה הָכֹוט דֵּכַאְי דֶחֶא אָמֹוהְו כַרק ִלְכִמ הָמָכָה

 -עֶל רֶעייֵז אייֵּב רעֶצְראַה עֶרייֵז ןיִא זיִא
 איד ּוצ אייֵז ןעֶהעֶג םעֶד ְךאָנ דְנּוא ,ןעֶּב

 טְפעֶהעֶּב זיִא םִע רעוֶו ןיִראָו 4 :עֶטיֹוט

 ָךאָנ זיִא םעֶד ראַפ עֶניִרעֶּבעֶל איד ּוצ

 -עֶּבעֶל ַא ןיִראָו ,גְנּונְפאָה ַא ןעֶדְנאַהְרעֶפ
 רעֶטיֹוט ַא איוז רעֶמעֶּב זיִא דְנּוה רעֶגיִד
 זַא ןעֶסיוִו עֶניִדעֶּבעֶל איִד לייוו 2 :ּבייֵל

 עֶטיֹוט איד רעֶּבָא ,ןעֶּבְראַטְׁש ןעֶלעוֶו אייֵז
 אייֵז ראַפ זיִא םִע דְנּוא ,טיִנְראָג ןעֶסייוֵו

 לייװ ,רֵכְׂש ַא ןעֶדְנאַהְרעֶּפ רֶהעֶמ טיִנ
 -עֶג ןעֶסעֶנְרעֶפ ויִא םיִנעֶטְכעֶדעֶג רֶעייֵז
 דְנּוא טְפאַׁשְּבִל עֶרייַז דְנּוא 6 :ןעֶראָו

 הָאְנַק עֶרייֵז ְךיֹוא דְנּוא ,טְפאַׁשְדְנייַפ עֶרייֵז
 ןעֶראוָועֶג ןעֶריֹולְרעֶפ גְנאַל ןיֹוׁש זיִא
 רֶהעְמ טיִנ גיִּבִע ףיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 טְרעוֶו סא ְּךאַז אייֵלְרעֶנייֵק ןיִא קֶלֵח ןייק
 העָב יֹוזַא 7 :ןּוז רעֶד רעֶטְנּוא ןּוהְטעֶג

 קְניִרְט דְנּוא דייֵרְפ טיִמ טיֹורְּב ןייד סֶע

 ןיִראָו ,ץְראַה ְּךיִלְהעֶרְפ ַא טיִמ ןייוֵו ןייד
 :םיִׂשֲעַמ עֶנייֵד ןעֶמּונעֶנְנָא ןיֹוש טאָה טאָג

 ןייַז טייֵצ עֶלַא רעֶדייֵלְק עֶנייֵד ןעֶזאָל 8

 ךיִלְקיִלְנ ּבעֶל 9 :ּפאָק ןייד ףיֹוא ןעֶלְהעֶפ טיִנ לאָמְנייֵק לֶהָע-ּבְלאַז סאָד זאָל דְנּוא ,םייוַו
 טאָה רֶע סאו ןעֶּבעֶל ןעֶׁשיִראַנ ןייֵד ןּופ געֶט עֶלַא טי אּוד סאָה ּבייװ ןייַד טיִמ
 ןייד זיִא םאָד ןיִראָו טייֵקְׁשיִראַנ עֶנייֵד ןּופ געֶט עֶלַא---ןּוז רעֶד רעֶטְנּוא ןעֶּבעֶנעֶג ריִד

 ,ןעֶּבעֶל םעֶד ןיִא קָלֵח
 םעֶלַא 10 :ןּוז

 רעֶד רעֶטְנּוא ְּךיִז טְסעֶהיִמעֶּב אּוד סאָוטיִמ גְנּוהיִמעֶּב עֶנייֵד ןיִא דֶנּ
 ןיִא ןיִראָו .ַחֹּכ ןייֵד טיִמ אּוהְט סאָד ןּוהְט ּוצ טְגיִפעֶג דְנאַה עֶנייֵד סאָו

 ןֹוּבִׁשֶח ןייק דְנּוא טייֵּבְרַא עֶנייֵק זיִא ןיִהַא ןעֶטְראָד טְסְהעֶנ אּוד ּואוְוַא (לֹואְׁשנ ּבּורְג רעֶד
 טְפאַשְנעֶַסיוִו דְנּוא

 ּבאָה
 ריז
 ױ5

 דְנּוא טְרְהעֶקעֶנְמּוא רעֶדיװ ְּךיִמ ּבאָה ְּךיִא 11 :הָמְכָח עֶנייֵק דְנּוא
 טיִנ רֶנֹוא ,ןעֶפיֹול ּוצ ןעֶנְניִרְנ םעֶד ּוצ טיִנ זיִא סֶע זַא ,ןּוז רעֶד רעֶטְנּוא ןעֶהעֶזעֶג
 םיִמָכֵח איִד ּוצ טיִנ ְּךיֹוא זיִא טיֹורְּב םאָד דְנּוא .הָמָחְלִמ איִד זיִא ןעֶקְראַטְׁש םעֶד

 איֵד ּוצ ןֵח ןייק טיִנ ְּךיֹוא דְנּוא ,םּוטְכייֵר רעֶד עֶניִדְנעֶטְׁשְרעֶפ איד ּוצ טיִנ ְּךיֹוא דֶנּ
 ּוצ םיִנְגעֶנעֶּב ַא דְנּוא טייַצ עֶטְמיִטְׁשעֶּב ַא זיִא סֶע טְרֶעייֵנ ,טְפאַשְנעֶסיוו ןעֶּבאָה סאָו
 איִד איז יֹוזַא דאָרְנ ,טייֵצ עֶנייֵז לאָמַא טיִנ ְּךיֹוא טְסייוֵז ׁשְנעֶמ רעֶד ןיִראָו 12 :עֶלַא
 -עֶנ ןעֶרעוֶו לעֶנעֶפ איִד איו רעֶדָא ,ץעֶנ ןעֶטְכעֶלְׁש ַא ןיִא טְּפאַחעֶג ןעֶרעוֶו סאָו ׁשיִפ
 זַא טְכאַמעֶנ ְּךיִלְצעֶלְּפ רעֶדְניִק-ןעֶׁשְנעֶמ איד ְּךיֹוא ןעֶרעֶו יֹוזַא ,ץעֶנ םעֶד ןיֵא טַּפאַח
 -עֶנ ְךיִא ּבאָה הָמְכָח עֶניִזאָד איִד 18 :טייֵצ אב ַא ןיִא ןעֶלאַפְנייֵרַא עא; אייֵז
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע 14 :ןעֶזעוֶועֶנ םיֹורְנ ריִמ אייַּב זיִא איִז דְנּוא ,ןּוז רעֶד רעֶטְנּוא ןעֶהעֶז
 רעֶמיֹורְנ ַא רעֶּבא ,ןעֶזעוֶועֶנ רֶהיֵא ןיִא ןעֶנעֶז ןעֶׁשְנעֶמ גיִנעוֶו דְנּוא אָּטְׁש עַנייֵלְק א
 טאָה רֶע דְנּוא ,טְלעֶנְניִרעֶנְמּורַא איֵז טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶנ רֶהיֵא ןעֶנעֶק זיִא ביִנעַק
 ןעֶנּופעֶנ רֶהיֵא ןיֵא ְּךיִז טאָה םִע רעֶּבָא 12 :ןעֶנְנּוטְסעֶפ עֶסיֹורְנ עי ּבעֶנ רֶהיֵא רעֶּביִא

 -עֶועֶג ליִצַמ טאָמְׁש איִד הָמְכָח עֶנייֵז ּךְרּוד טאָה רֶע דִנּוא .םֶכָה ַא ,ןאַמ רעֶמעֶרָא ןייֵא
 דְנּוא 16 :ןאַמ ןעֶמעֶרָא ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןַא טְקְנעֶדעֶנ ׁשְנעֶמ ןייק טאָה ָּךאָד דְנּוא ,ןעֶד
 םעֶד ןּופ הָמְכָח איִד רעֶּבָא ,הָרּובְנ איו רעֶסעֶּב זיִא הָמְכָה זַא ,טְכאַרְמעֶנ ריִמ ּבאָה ָּךיִא
 -אוָועֶנ טְרעֶהעֶנּוצ טיִנ ןעֶנעֶז רעֶטְרעֶו עֶנייַז דְנּוא ,ןעֶראָועֶנ הָזּובְמ זיִא ןאַמ ןעֶמעֶרָא
 סאָד איִח רֶהעָמ תַחַנ טיִמ טְרעֶהעֶנּוצ ןעֶרעֶו םיִמָכַח ןּופ רעֶטְרעֶו איֵד 17 :ןעֶר
 יֵלָּכ איִװ רעֶמסעֶּב זיִא הָמְכָח 18 :םיִנּוראַנ איֵד רעֶטְנּוא 7 ַא ןּופ אייֵרְׁשעֶ
 :םעֶטּונ ליפ ןעֶריִלְרעֶפ טְכאַמ רעֶניִדְניִז ןייֵא רעֶּבָא ,ןיִיַז

 עטיוט



 אי י תלהק
 י לעטיפאק

 דְּוא ןעֶקְניִטְׁש ןעֶכאַמ ןעֶגיִלְפ עֶטיֹוט 1
 ןּופ לְהֶעיִּבְלאַז עֶרייֵמ םאָד ןעֶפיֹולְרעֶּביִא
 לעֶסיִּב ַא ויִא יֹוזַא דאָרְג ,רעֶקעֶטאָּפִא םעֶד
 הָמְכָה איִד איז רעֶרעוֶוְׁש טייֵקְׁשיִראַנ
 ןַא זיִא ץְראַה םיִָכָח ַא 2 :דֹובְּכ דְנּוא
 ץֶראַה םיִראַנ ַא רעֶּבָא ,טייַז עֶטְכעֶר עֶנייֵז
 ךיֹוא דְנּוא 8 :טייז ןעֶקְניִל רעֶנייֵז ןַא זיִא
 טְהעֶג ראַנ רעֶד איו געוֶו םעֶד ףיֹוא ּוליִּפַא
 דְנּוא הָמֵכָח ןּופ טְרעֶניִמעֶג ץראַה ןייז זיִא
 :ראַנ ַא זיִא רֶע זַא עֶלַא ּוצ טְנאָז רֶע
 -עֶב םעֶד ןּופ ןעֶליוִו (ַחּור) רעֶד ןעוֶו 4
 ,ריִד ןעֶנעֶק ףיֹוא ְּךיִז טְּבעֶה רעֶגיִטְלעוֶו
 ,טרָא ןייַד ןעֶזאָלְרעֶפ טיִנ אּוד טְסְלאָז יֹּוזַא

 -ָניִז עֶסיֹורְג טְלייה ןעֶּבעֶגְכאָנ םאָד ןיראוָו
 םעֶטְכעֶלְׁש ַא ןעֶדְנאַהְרעֶפ זיִא םִע 9 :ןעֶד
 רעֶד רעֶטְנּוא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא סאוָו
 סאוָו ,םּוטְריֵא ןייַא איוו יֹוזַא זיִא סאו ,ןּוז
 :רעֶגיִטְלעוֶועֶג ַא ראָפ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא
 עֶליִפ ןיִא ןעֶּבעֶגעֶג זיִא טייקְשיראנ איִד 6
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 א דֹבּכִמ הָמְכָחְמ רֶקָי חֶקֹור ןֶמִׁש עיּבַי ׁשיִאְבִי תֶומ יִבּובְ
 3 דםֵגו :וְלאֹמְׂשִל ליִסְּכ בֵלְ ֹוניִמיִל םֶכָה בל :טעמ תָֹלְכִמ
 :אוה לָכָס לֶּכָל אָ רֶפָח יב ךלֹה לָכְפׂשּכ ְּךֶרֶדַּ
 א אֵּפְרִמיִּכ חנּמילַא ְָמֹוקְמ ךֶלָע הָלעָּת לשמה ַחורדמִא
 הּׁשֶמָּׁשַה תַחַּת יִתיִאָר הָעָר שי. :םיִלֹודְג םיִאָטָח ַח
 5 םיִמודְּמַּב לֶכָּפַה ןֵּתִנ ּושיִַּׁשַה יִנְפִלִמ אָציִׁש הָנׁשַכ
 ז םיָפּוסילַע םיִדָבֶע יִתיִאָר .:ובֵׁשִילָּפִׁשַּב םיִריִׁשעַו םיִּבַ
 צוז ז 5 לָֹפוַּב ץָמג רַּפֹח :ץֶרָאָה לַע םיִדָבִעַּכ םיִכָלְה םיִרָׂשְ

 פ ַעֶקֹּב םֶהֶּב בֵצֲַי םיִנָבָא עיִּפמ ּׁשָחָנּונָכְׁשִי רֶהג ץֶרֹפּו
 י לקָלק םִיְַפיאֶל אּוהו לְרַּבַה הָהַק-םִא :םֶּכ ֵכָּפִי םיִצִ
 נ ׁשֶּנַה ְךֶׁשֵטִא ּ!הָמְכָח רוִׁשְכַה ןֹורתִיו רֵּבנְי םיִקָיַַ
 פה םֶכָחייפיִרְבִּד :ןׁשָלַה לעבְל ןֹוְתִי ןיְִ ׁשֵחָליאולְּב
 3 תירֲחַאְותלְכמוהפיִרְבדתֶלחְתעלִבּתליִסכתפׂשִ
 וצ טֶדָָהעֶדייאל םיִרָבְד הָּרי ָכְּפהיהָער תִלְלְֹה היפ
 ומ ילָמָע :ול דִי יִמ ויְֲחאְמ יְהִי רֶׁשאו הָוהיִׁשיחַמ
 8 ךֶל"יֵא :רועילֶא תֶכָלָל עַרְיאָל רֶׁשֲאּוְַעִּת םִיֵסְּכַה
 וז ץֶרָא ְךיֶרְׁשַא :ּולכאֹי רֶקּבַּב ְּךִירָׂשְו עָ ְךֵּכְלּמִׁש ץֶרָא
 יִתְׁשַב אָלְהָרּבְנַּבּולְכאי תֵעְּדירְׂשְוטיִרֹוחְדִּב ְךֵכַלַמְׁש
 18 :ריַבַה ףֶלְדִי םִיַָי תוִלּפשְבּו הֶהָקִּמַה מִי םִַתִלִצֲַּב
 19 -תֶא הָנעַי ףֶסְּכהְו םִָיַח חַּמִשִי יו םֶחָל םיִׂשֹע קחְׂשַל
 כ ילֵא ךֶבָּכׁשמ יִרֲדַחְבּו לֵלקְּתילַא ְךֶלֶמ ףעֶּדמְּב םג ּלֶּכַה
 םִיַפנְּכה לַעַבּולוַּה-תֶאְדליטימָׁשַהעיִכריִׁשע לִֵקְּת
 ;רָבָּד דיני

 * עו םיִריִׁשֲע איִד רעֶּבֶא ,רעֶמְרֶע עֶכיֹוה

 :רעֶטְרֶע עֶניִרְדיִנ איד ןיִא ןעֶציִז ןעֶל
 ,דְרעֶפ ףיוא טְכעֶנק ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְךיִא 7
 (םופ ּוצנ ןעֶנְנאַנעֶג ןעֶנעֶז ןעֶטְשְריִפ דְנּוא
 ןיא ןייֵרַא ןיילַא טְלאַפ ּבּורְג ַא טְּבּורְג םאִָו רעֶד 8 :דֶרֶע רעֶד ףיֹוא טְכעֶנְק איז יֹוזַא
 טְּפעֶלְׁש סאו רעֶד 9 :גְנאַלְׁש ַא טְסייֵּב םעֶד םיֹוצ ַא ּפָא טְכעֶרְּב סאָָו רעֶד דְנּוא ,רֶהיֵא
 םעֶד ְּךְרּוד זיִא ץְלאָה טְלאַּפְׁש םאְִו רעֶד ,העוָו אייֵז טימ ְּךיִז טּוהְמ רעֶד רעֶנייֵטְׁש םיֹורַא
 (ףְראַשנ ןייק טאָה סֶע דִנּוא ,ףְראַש ןעֶזייֵא סאָד טיִנ טְכאַמ רעֶנייֵא ןעוֶו 10 :הָנָּכַס א ןיִא

 םעֶנייֵא ְךיִלְצּונ זיִא הָמְכָח רעֶּבֶא ,(ןעֶגְנעֶרְטְׁשִנָאו ןעֶקְראַטְׁש ְּךיִז רֶע זומ יֹוזַא .םיִנָּפ
 -ךעֶפ ַא ןְהֶא םִע זיִא יֹוזַא םעֶנייֵא טְסייֵּב בָנאַלְׁש ַא ןעוֶו 11 :ןעֶכאַמ ּוצ גיִטְראַּפְטְכעֶר
 :ןעֶצֹונ ןייק ְּךיֹוא טאָה גְנּוצ איִד רעֶּביִא ּראַה ַא זיִא סאָו רעֶנייֵא דְנּוא ,ןעֶכעֶרְּפְׁש

 -ךאַדְרעֶפ ראַנ ַא ןּופ ןעֶּפיִל איִד רעֶּבָא ,ןִח ןעֶּבאָה ליֹומ םיםָכָח ַא ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד 2
 מייֵקְׁשיִראַנ ןעֶנעֶז ליֹומ ןייַז ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד ןּופ ּביֹוהְנֶא רעֶד 18 :ןייֵלַא םֶהיֵא ןעֶּב
 טְרְהעֶמְרעֶפ ראַנ ַא 14 :תַעַנׁשִמ טְכעֶלְׁש ַא זיִא ליומ ןייַז ןּופ (דייֵר) ףֹוס רעֶד דְנּוא

 ְךאָנ טעוֶו סאוָו סאָד ּוליִּפֲא דְנּוא ,ןייַז טעוֶו םִע םאו ןעֶסיוו טיִנ ןעֶק שְנעֶמ ַא ,רעֶמְרעוֶו

 9 הָעָר הָיְהייהַמ עַדַת אָליִּכ ָנומְׁשִל םנְו הָעְבַׁשְל קָלֶחְדִּת א :נֲאְצִמִּת םיִמיַה בֶרְבייֵּכ םִיָּמַה נְפ-לַע ָּדְמְחַל חַּלׁש אי אי

 טְכאַמ םיִנּוראַנ איד ןּופ טייֵּבְרַא איִד 15 ?ןעֶנאָזְנָא םאֶד םֶהיֵא ןעֶק רעֶו ,ןייֵז םֶהיֵא
 :ןְהעֶנּוצְנייִרַא טאָטְׁש רעֶד ןיִא יֹוזַא איו טיִנ טְסייֵו רֶע לייװ ,דיִמ ןעֶכיִלְטיִא
 ןעֶו דְנּוא גָנּוי רעֶנְנּוו ַא זיִא ְּךֶלֶמ ןייַד ןעוֶו !דְנאַל אּוד ,ריִד ּוצ העװ יֹוא 6
 ןעֶו דְנאַל אּוד טְזיִּב טְשְנעֶּבעֶג רעֶּבָא 17 :היִרְפ רעֶד ןיִא ןעֶסְע ןעֶטְׁשְריִפ עֶנייד

 -עֶּב רעֶד ּוצ ןעֶסֶע ןעֶטְׁשְריִפ עֶנייֵד דְנּוא ,ָעייֵרְפ איד ןּופ ןֵהּז ַא זיִא ְּךַלֶמ ןייד
 ְךְרּוד 18 :ןעֶקְניִרְטעֶּב ּוצ טיִנ ְּךיִז דְנּוא ןעֶרעֶה ּוצ קְָראַטְש יֵדְּב ,טייֵצ עֶשְמיִטְׁש
 טְלאַפּוצ דְנעֶה עֶניִדעֶל ְּךְרּוד דְנּוא ,ןעֶניֹוּבעֶגְנייֵא ןעֶקְלאַּב רעֶד טְרעֶו טייֵהְליֹופ ליפ
 -העֶרְּפ טְכאַמ ןייוֵו דְנּוא הָדּועֶס ַא ןעֶמ טְכאַמ ןֶעייֵרְּפ ּוצ ָּךיִז יִדְּכ 19 :זיֹוה םאֶד
 ָךֶלֶמ םעֶד טְסְלאָז אּוד 20 :םעֶלַא סאָד טְפאַשְרעֶפ דְלעֶג רעֶּבָא ,ןעֶּבעֶל םאָד ְךיִל

 ְךיֹוא אּוד טְסְלאָז עֶכייֵר איד דְנּוא ,ןעֶקְנאַרעֶג עֶנייֵד ןיִא לאָמַא טיִנ ,ןעֶטְלעֶׁש טיִנ
 (רעֶטְנּוא) ןּופ לעֶגעֶפ איִד ןיִראָו ,רעֶמאַק-ְףאָלְש עֶנייד ןיִא ןעֶטְלעֶׁש לאָמַא טיִנ
 טְנאָז לעֶניִלְפ טאָה םאָו םאֶד דְנּוא ,לֹוק םאָד ןעֶרְהיִפְקעוֶוַא ןעֶנעֶק לעֶמיִה םעֶד
 :ְךאַז איִד םיֹוא

 אי לעטיפאק

 טְסעֶו געֶמ עֶליִפ ְךאָנ ןיִואָו ,רעֶסאַו איִד ףיֹוא טיֹורְּב ןייַד ףְראַװ 1
 ןיִראָח ,טְכַאּוצ ךיֹוא דִנּוא ןעֶּבִז וצ קֶלֲה ַא ּבעֶנ 2 :ןעֶניִפעֶג רעֶדיִװ סֶע אּוד
 :דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןייז טעוֶו םִע םעֶטְכעֶלְׁש ַא ראַפ םאֶװ טיִנ ְּךאָד טְסייֵו אּוד
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 ּוקיִרְי א םֶׁשָג םיִבָצָה ּואְלָמידמִא :ץֶראָה-לַע 8
 סֶׁש ץֵעָה לֹפִיׁש םיקמ ןוָפְעַּכ םִאְו םֹורְּדַּכ ץע לוּפיסִאְו

 :רוצְקִי אל םיִכָעַב הָאֹרְו עֶרֶי אֵל ַחוָר רֶמֹׂש :אְהִי 4
 קז = 7?" = הָאלמַה ןֶטבְּבםיִמָצִַּכ ַחויְה ְךרָדהַמ עדוז יא רֶשֲאַק ה

 =ןדָא הֶׂשעַי רֶׁשֲא םימלאה הֶׂשעָמ-תֶא עַרֵת אֵל הֶכָּכ
 ניי דִי חנּמילַא בֶרֶעָלְו ךלְ-תֶא עֶד רֵקֹּבַּ ;לֶּכַה 8

 :םיִבֹוט דָחֶאְּכ  םֶהיְִׁש-םִאְ הָזדא הָזָה רַׁשְכִי הָז יא עדי

 -סא יִּכ :ׁשֶמָׁשַהיתֶא תָֹארל םִיִנֵעְל םוטו חוִאְה קֹוָתָמו}
 יָמִידתֶא רֹּכְזְו חָמְׂשִי םלְכְב םֶדָאָה הָיְחִי הָּכְרִה םָש

 ױרוָחָּב חָמֶׂש ;לֶבָה אָּבְׁשילְּכ יי הָּבְר ןַהיכ

 יְִרדְּב לה ֶתְֹחב יִּ ּךֶכל בי לב
 םיִחלָאָה ְךָאיִבְו הָלֵא-לָּכילַע יִּכ עֶדְו עי לַארְמְבודּכִל

 יֵכ ךֶרֶׂשְבִמ הער רֶכעְַ ךבלְמ ספְּכ רֶמְָו :טָּפׁשִמּב י
 ;לָבָה תוִרְָׁשְַו תּודְליַ

 בי יי
 ימי אייל רַׁשֲא רע תֹרוְחִּב ימי ךאְרִכדתֶא רכח א
 יזַע :ץֶפח םֶהָב לדא רֶמאֹּת רַׁשֲא םיִָׁש ּועיִָהְו הָעְרָה 2

 ובׁשְו םיִמָכֹוכְַ חָרְִהְ רֹואָהְו ׁשֶמֶׁשַה ְךׁשְחְתראְל רֶׁשֲא
 ותְעְתִהְ תִַּבַה יֵרְמְש ּועְזָׁש םֹויַּב :םָׁשָגַה יא םיִבָצַה 2

 ;רוָארָהּוכְׁשָחְו ּוטִֹמ יִּכ תֹוֲתְַּה ַלְמִבּו לִיָחָה יְִא
 םקָי הְָהִַּד לו לַפְשּב קּוׂשַּ םימָלְד ּורנְְו :תָֹּבְרַאָּב

 ואָריי ַּהָבָּנִמ םַּנ :ריִׁשֲה תנְּבילָּכ ּוחֵׁשָ רֹפְַּה לקָל ה
 רַפָתְו בֶגְרַה טֵּכַּתְִיו רֹקָׁשִה ץֵאָו ּךֶרֶלּב שיִתַחְתַחְו
 קוָׁשב ּוְבְבָמְו ומְלְע תיבילֶא םֶרָאָה ךלהייכ הָנויִבֲאָה

 ביי-אי

 =עֶר טיִמ לופ ןעֶנעֶז ןעֶקְלאָו איִד ןעוֶו 2

 ףיֹוא ןעֶסיִגְסיֹוא ְּךיִז אייֵז ןּוהְמ יֹוזַא ,ןעֶג
 -טְנֶע ,טְלאַפ םיֹוּב ַא ןעוֶו דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד
 ןעֶנעֶק רעֶדָא טייֵז-םֹורָד ןעֶנעֶק רעֶדעוֶו
 רעֶד ּואְחַא טְרָא םעֶד ןיִא ,טייֵז-ןֹופָצ
 -ייֵלְּב ןעֶניִל רֶע טעוֶו טְראָד ,טְלאַפ םיֹוּב
 דְניוִו םעֶד טְכאַרְטעֶּב סאוָו רעֶד 4 :ןעֶּב
 סאו רעֶד דנּוא ְעייֵז טיִנ טּוהְמ רעֶד
 טיִנ םּוהְט םֶנעֶקְלאָו איִד ןָא טקּוק
 םעֶד טיִנ טְסייוִו אּוד אי יֹוזַא 2 :ןעֶדייֵנְש
 איד איו טיִנ ְּךיֹוא ַחּור םעֶד ןּופ געוֶו
 ַא ןּופ ְּךיֹוּב םעֶד ןיִא ןעֶסְקאוַו רעֶניייֵּב
 ךיֹוא אוד טְסְנעֶק יֹוזַא ,עֶרעֶגְנאוַוְׁש לּופ
 םאָו טאָנ ןּופ םיִׂשֲעַמ איִד ןעֶסיִו טיִנ
 -היִרְפ םעֶד ןיִא 6 :טְכאַמעֶג סעֶלַא טאָה

 ןעֶמאָז ןייד ןְעייֵז אּוד טְסְלאָז ןעֶנְראָמ
 טיִנ אּוד טְסְלאָז דְנעֶבָא םעֶד ןיִא דְנּוא
 אּוד ןיִראָו ,דְנאַה עֶנייֵד ןעֶטְלאַהקיִרּוצ
 םאָד ,ןעֶטאָרעֶנ טעוֶו םעֶכְלעוֶו טיִנ טְסייוֵו
 ןעֶלעוֶו אייֵז ּביֹוא רעֶדָא ,םעֶנעֶי רעֶדָא
 תֶמֶאְּב 7 :ןייַז טּונ רעֶדְנַא ןייַא טיִמ עֶדייֵּב
 עֶמּוג ַא זיִא םִע רֶנּוא םיִז זיִא טְכיֵל סאָד
 :ןּוז איד ןעֶהעֶז ּוצ ןעֶניֹוא איִד ראַפ ָּךאַז

 עֶליִפ ןעֶּבעֶל לאָז ׁשְנעֶמ ַא עֶׁשְטאָח 8

 -ְםְניִפ איד ןָא ןעֶקְנעֶרעֶג רֶע זאָל ָּךאָד ,םעֶלַא םעֶד ןיִא ְּךיִז טֶעייֵרְּפ רֶע דְנּוא ןעֶרְהאָי

 אייֵרְפ 9 :טייקְׁשיִראַנ זיִא טְמּוק םאָו םעֶלַא ,ליִפ ןייַז ןעֶלעוֶו אייֵז ןיִראָו געֶט עֶרעֶט
 איד ןיִא ןעֶרְהיִפְפיֹוא טּוג ץְראַה ןייַד ְּךיִז זאָל דְנּוא ,דְנעֶנּוי עֶנייֵד ןיִא ןאַמ רעֶגְנּוי ָא ָּךיִד

 ןעֶהעֶזְנָא םעֶד ְּךאָנ דְנּוא ,ץְראַה ןייד ןּופ געוֶו איִד ןיִא העָנ דְנּוא ,דְנעֶנּוי עֶנייֵד ןּופ געֶט
 -ָנעֶרְּב טאָג ְּךיִד טעוֶו םעֶלַא םעֶד ןעֶנעוֶו זַא ןעֶסיוִו טְסְלאָז אּוד רעֶּבָא ,ןעֶניֹוא עֶנייֵד ןּופ

 םיֹור דְנּוא ,ץֶראַה ןייֵד ןּופ םיִנְרעֶנְרֶע קעוֶוַא אּוהְמ רעֶּביִראָד 10 :טָּפְׁשִמ םעֶד ּוצ ןעֶנ

 (ךיוא) זיִא טְּפאַשְדְניִק דְנּוא טייֵהְגְנּוי איִד ןיִראוָו ,שייֵלְפ ןייד ןּופ יא א

 :טייֵקְשיִראַנ

 תל ץֶרֶתְו ףֵסָּכַה לֶבָח כְֵרייאְל -ֶׁשֲ דַע :םיִרְפִֹּמַה 8
 וְבה-לֶא לֵנְלִנַה ץֶרֶנְו עיבמַה-לַע דַב רֵבָׁשַתְו בהְזַה

 םיקלָאקילָאבשתַרהשּכ ראלע פה בת

 בי לעטיפאק

 -ְךְנעֶגּוי עֶנייֵד ןּופ געֶט איִד ןיִא רעֶפעֶׁשעֶּב ןייַד ןעֶקְנעֶדעֶג אּוד טְסְלאָז רעֶּביִראָד 1
 אּוד ןעוֶו ןעֶכייֵרְג ןעֶרְהאָי איִד דְנּוא ,ןָא ןעֶמּוק געֶט עֶטְכעֶלְׁש איִד רעֶדייֵא ,טְפאַש
 סאָד רעֶרָא ןּוז איד זיִּב 2 :אייֵז ןיִא ןעֶגְנאַלְרעֶפ ַא טיִנ ןיֹוׁש ּבאָה ְּךיִא .ןעֶנאָז טְסעוֶו
 ןעֶראָָועֶג טְרעֶטְסְניִפְרעֶפ טיִנ ְּךאָנ ןעֶנעֶז ןעֶרעֶטְׁש איִד דְנּוא הָנָבְל איִד רעֶדָא ,טְכיֵל
 םעֶד ןיִא 8 :ןעֶנעֶר םעֶד ָּךאָנ טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ טיִנ ְּךאָנ ְּךיִז ןעֶּבאָה םֶנעֶקְלאָוָו איִד דְנּוא
 -לעֶה עֶקְראַטְׁש איד ּוליִּפֲא דְנּוא ,ןְרעֶטיִצ ןעֶלעוֶו זיֹוה םעֶד ןּופ םֶרעֶטיִה איִד ןעוֶו גאָט
 ןעֶנעֶז אייז לייוַו ןעֶרעֶהְפיֹוא ןעֶזּומ ןעֶלעֶו ןעֶלְהאָמ סאָו איד דִנּוא ,ןעֶמיִרְקְרעֶפ ןעֶד

 טְרעֶטְסְניִפְרעֶפ ןעֶלעוֶו רעֶטְסְנעֶּפ םעֶד ְּךְרּוד סיֹורַא ןעֶקּוק סאָװ איִד ןעוֶו דְנּוא
 לֹוק םאָד ןעוֶו ןעֶסאָלְׁשְרעֶפ ןעֶרעוֶו ןעֶסאַנ איִד ןּופ ןעֶריִט איד דְנּוא 4

 לֹוק םעֶד ןעֶנעוֶו ןּופ ןְהעֶטְׁשִפיֹוא טעוֶו רֶע דְנּוא ,רעֶניִרְדיִנ זיִא םֶרעֶלְהיִמ איִד
 דְנּוא 5 :ןעֶראָועֶג טְליִטְׁשעֶנ ןעֶנעֶז ןעֶנְנאַזעֶג אייֵלְרעֶלַא דְנּוא ,לעֶניֹופ םעֶד ןּופ
 םיִנעֶקעֶרְׁש דִנּוא ְּךיֹוה זיִא סאָו םעֶד ראַפ ןעֶּבאָה אָרֹומ ְךיֹוא ןעֶלעוֶו אייֵז ןעֶה
 -עֶׁשייֵה רעֶד ןעוֶו דְנּוא ,טְהיֵלְּב םיֹוּבְלעֶדְנאַמ רעֶד דְנּוא ,געֶװ םעֶד ןיִא ןייַז טעֶדֶו
 -אָז ,ןעֶרעוֶו טְרעֶטְׁשְרעֶפ טעוֶו טייֵקְניִטְסּולְג איִד דְנּוא ,טְסאַל ַא ןייַז ליפא טעֶז קעָר
 ְךיִז ןְהעֶרְד םֶרעֶנאַלְק איִד דִנּוא ,זיֹוה ןעֶניִּבַע ןייַז ּוצ קעֶַא טְהעֶג ט רעֶד ןיִר
 סאָד דְנּוא ,ןעֶכאַרְּבּוצ טְרעוֶו לעֶקיִרְטְׁש עֶנְרעֶּבְליִז סאָד רעֶדייֵא 6 :סאַנ רעֶד ןיִא םּורַא
 םעֶד אייֵּב ןעֶכאַרְּבּוצ טְרעוֶו גּורְק רעֶד דְנּוא ,טְלעֶקיִטְׁשּוצ טְרעוֶו לעֶּפְמעֶל 7
 טְרֶהעֶקּביֹוטְׁש רעֶד ןעוֶו דְנּוא 7 :ןעֶנּורְּב םעֶד אייֵּב ןעֶכאָרְּבּוצ טְרעֶֶו דאָר סאָד דְנּוא ,לאַיַוק
 טאָנ ּוצ קירּוצ טְרֵהעֶק טְסייֵנ רעֶד דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶנ זיִא סֶע איו יֹוזַא דֶרֶע רעֶד ּוצ קירּוצ
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 א רתסא תלנגמ בי תלהק
 -ׁשיִראַנ ָא 8 :ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵא טאָה םאוָו

 ,תֶלֶהֹק רעֶד טְגאָז !ןעֶּטייֵקְׁשיִראַנ ןּופ טייק

 ליִפ ְּךאָנ 9 :טייקְשיִראַנ זיִא םעֶלַא

 ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא תֶלֶהֹק רעֶד לייוו ;ּוָהעְמ

 קְלאָפ םאָד ְּךאָנ רֶע טאָה יֹוזַא ,םָכָח
 רֶע טְפאַׁשְנעֶסיִו רעֶד ןיִא טְרְהעֶלעֶּב
 דְנּוא ןעֶּבעֶגעֶג גֵנּוטְכַא טוג ךיוא טאָה

 טְכאַמעֶג טאָה רֶע דנּוא ,טְשְראַפעֶנְסיֹוא

 ְךֹוא טאָה תֶלֶהֹק 10 :םיִלָׁשִמ עֶליִפ
 עֶכיִלְּבעֶל ןעֶניִפעֶנּוצְסיֹוא יֵדְּכ טְכּוזעֶג

 ןעֶּביִרְׁשעֶגְנָא טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶטְרעוֶו

 :רעֶטְרעוֶו עֶניִטְראַפְטְכעֶר דְנּוא עֶתֶמֲא
 ןעֶנעֶז םיִמָּבַח איִד ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד 1
 טְסעֶפ איו דָנּוא סְנעֶקעֶטְׁש איו יֹוזַא

 יֹוזַא ןעֶנעֶז סאָו לעֶגעֶנ עֶנעֶגאָלְׁשעֶגְנייֵא
 ןעֶראַה איִד אייֵּב טְצְנאַלְפעֶגְנייֵא איוז
 ןעֶּבעֶגעֶג ןעֶנעֶז סאו ,תֹופָסַא איִד ןּופ
 :(ְךּוטְסאַפפ טְריִה ןייֵא ןּופ ןעֶראָועֶג

 אייז ,ןְהּוז ןייֵמ ,רֶהעֶמ ְּךאָנ דְנּוא 2
 םיִרָּפִמ עֶליִפ ןעֶכאַמ ּוצ ןּופ ;טְנְראוָועֶג

 ןעֶנְרעֶל ליִפ דְנּוא ,רֶנֶע ןייֵק אָד טיִנ זיִא
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 8 :לָבָה לֵּכַה תֶלֲהֹוּכַה רַמֶא םיִלָבָה לֵבָה ּהָנְתִנ רֶׁשֲא
 פ ןּזָאְו םֶעָה-תֶא ערמל דֹוע םֶכָח .תֶלֶהֹק הָיָהְש רֵמיִו
 ' יִרְבִּד אָצְמַל תֶלָהק ֵּׁקּב :הֵּבְרַ םִָׁשִ ן ןֵקּת רֵּקִָו
 11 תֹונֹבְרִּדַּכ םיִמָכֲה יב תֶמָא יֵרְבִּד רֶׁשְי בּותָכְ פח
 15 רֶתִֹו :דֶחֶא הָערמ נְתִנ תֹופְסֶא יִלֲעַּב םיִעּוטְ תֹוְרְמְׂשַמְכּו
 גהָלְ ץק ןיא הֵּבְרַה םיִרָּפִס תֹוׂשָע רֶהְִּה יִנְּב הֶּמֵהִמ
 13 םיִהֹלֶאָה-תֶא עָמְׁשִנ לֶּכַה דָבָּד !ףֹוָכ :רָׂשָּב תַעְנְ ְֵּרַה
 14 -יכָּכ-תֶא יב ;םֶדֶאָה-לּכ הָזייִּכ רֹומְׁש ויָתֹוְצִמ-תֶאְו אָרָי
 בוָטדסִא םלעֶג-לְּכ לע טָּפְׁשִמְב אָבָי םיִהֹלֶאָה הָׂשֲעַמ
 :עֶר"ִאְו
 הזו ינ) רומש ויתוצמ תאו ארי םיהלאה תא עמשנ לכה רבד ףוס

 ק'קתי ןמיס :םדאה לכ

 המ ונמיסו .םינָשו םירשעו םיתאמ תלהק רפסד יקוספ םוכס

 ,ומש ארקנ רבכ היהש המ ויצח םנו ,ומש ארקנ רבכ היהש

 ;הי הדוא םבכ אבא ונמיסו .העברא וירדסו

 ר ת ס א
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 א ידע ּורְהִמ ּךֵלֹּמַה ׁשֹורֵוְׁשַחֲא אה ׁשֹורְוְׁשַחֲא יִמיִּב ִהְיַו
 2 | תֶבָׁשְּכ םֶהָה םיִמָּיּב :הֶניִרְמ הֶאְמּו םיִדׂשֶעְו עַבֶׁש ׁשּוּכ
 :הֶריִבַהןֶשּוׁשְּב רֶשֲא ותֹוכְַמ אָּקכ לַעׁשֹורוׁשֶַא מַה
 פויְָבַו יְִׂש-לֶכְל הֶּמֶׁשִמ הֶׂשֶע ֹוְְּמִל ׂשֹולְׁש תְַׁשִּב
 :ונפִל תֶירְַה יִרְׂשְו םיִמָּתְַַּה יֵדְמּו םֹרְפ ו ליה

 םעֶלַא םעֶד ןּופ ףֹוס םעֶד ןעֶרעֶה רעֶמאָל 13 :(בייל) ׁשייֵלַּפ םעֶד ּוצ טייֵקְניִדיִמ ַא זיִא

 ןיִראָו ,תֹוָצִמ עֶנייֵז ןעֶטיִה דְנּוא טאָג ראָפ ןעֶּבאָה אָרֹומ טְסְלאָז אוד (זיִא רֶקֵע רעֶד)

 -ָנעֶרְּב ְּךאַז עֶכיִלְטיִא טעֶז טאָג ןיִראָו 14 :שְנעֶמ ןעֶכיִלְטיִא ראַפ ְּךאַז איִד זיִא סאָד

 טּוג זיִא םִע ּביֹוא ,ןעֶנְראָּבְרעֶפ זיִא םעֶװ סעֶלַא טיִמ ןעֶמאַזוצ טָּפְׁשִמ םעֶד ּוצ ןעֶנ

 :טְכעֶלְׁש רעֶדָא

 קו ח

 איווצ דנוא םרעדנוה אייװצ ןענעז תלהק רפס םעד ןוֿפ םיקוספ עלַא
 ;'י קוספ 'ו לעטיפאק יא ןוֿפרעד טֿפלעה איד דנוא ;גיצנאווצ דנוא

 ךעלטיפאק ףלעװצ ןעצנאג םיא םאה רנוא

 רתסא תלנמ

 ׁשֹורֵוְׁשַחֲא רעֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע--ׁשֹורֵוְׁשַחַא ןּופ געֶמ איִד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דִנּוא 1
 גיִצְנאוַוְצ דְנּוא ןעֶּביִז דְנּוא טְרעֶדְנּוה רעֶּביִא ,שּוּכ ויִּב ּודֹוה ןּופ טְריִנעֶר טאָה סאוָו

 םעֶד ּףיֹוא ןעֶסעֶועֶג ויִא ׁשֹורֵוְׁשַחַא ּניִנעַק רעֶד ןעֶו ,געֶט עֶגיִּבְּלעֶז איִד ןיִא 2 :תֹוניִדְמ

 :ןֵׁשּוׁש ןּופ טאָטְׁש טְּפיֹוה רעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאוָו ,ךייֵרְגיִנעֶק ןייַז ןּופ לּוטְׁש-ןיֹורְט
 עֶלַא ראַפ הָדּועְס ַא טְכאַמעֶג רֶע טאָה .גנֹוריִגעֶר עֶנייֵז ןּופ רֶהאֵי ןעֶטיִרְד םעֶד ןיִא 8

 טייַל-לעֶדְע איִד ,יֵדָמ דְנּוא םֵרָּפ ןּופ לִיַח םעֶד ןּופ ,טְכעֶנְק עֶנייֵז דְנּוא ןעֶּטְׁשְריִפ עֶנייֵז
 ןעֶזיִועֶג טאָה רֶע ןעֶו 1 :םֶהיֵא ראָפ ןעֶראַו סאוָו תֹוניִֵדְמ איִד ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ דְנּוא

 סאד
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 תֶרֶאְּמִּת רֶק-תֶאְו ֹותֹוכְלַמ דֹוָבְּכ רָׁשע-תֶא ּותֹאְרַהְּב 4
 םיִמִיִהֹו תֹאוַלְמִבּ ;םוי תֵאְמּו םיִנֹומְׁש םיִּבַר םיִמָיוָתָלְּרְנ ח

 הֶריִַּה ןׁשּוׁשְּבםיִאְצְמִנַה םֵָהילְכִל ְךֶלָּמַה הֶׂשָע הֶּלִאָה
 ןָתיִּב תג רֵצֲחַּב םיִמָי תַעׁש הְָּׁשִמ ןְטְקידִעֶו ליחְצמִל

 ןְמָנְרַא או יובילְבְַּב זחָא תֶלַבְתּו סַּפְרַּכ ִּכ! ריח :ָלָּמַה 4
 תַּפְצִר לֶע ףֵסָכְו בָהָ  תוטמ ׁשֵש דמְַו ףֶסָכ יֵליִלְנלַע

 םיִלְו בֶגְ יִלְכִּב תּוקְׁשַהְו :תֶרָתְֹו רֶדְו ׁששְזטַהַּב 1
 היְִׁשַהְ ;ךֶלֶמַה ריִכ םָר תוִבְלַמ זי םִיִנׁש םלֵּכִמ 8

 ּתיִּב בַלילְּכ לַע ךֵּפִה רִֵּי ו כ"ק םנֹא א תַּדכ
 הָתְׂשֶע הָּכְלַּמַהיִּתְׁשִו םַא :שיִאְזישיִא ןָֹצְרִּכ תֹושעל 9

 םיַּב :שֹוְׁשַחֲא מל רֶשֲא תֹכְלמַ תיֵּב םיִׁשָנ הָּת
 אאָתְִ ןְמּהְמִל רַמָא ןַיב ךֵלֶמִה--בֵל םֹטְּכ כה

 םיִסירָּפַה תֵעְבִׁש םֵּכְרַכְו רַתְו אָתְנִבֲאַו אַתנִּ
 -תֶא איִבָהְל :ׁשֹורָוְׁשַחֲא מַה ינפ-תֶא 18 | 1

 םיִמִָה תֹארְַל תוִכְלִמרַּתַכְב טי ינְַלהָבְלמַהיִתׁשו
 הָבלַמַ ןַאָמְּתַ :איָה הארמי הזפִי-תֶא םיִרָׂשַהְו

 ףצְקִנ םיִסיִרָּפה יְּב רֶׁשֲא א עמ אבל יְִּשַו
 ךלָּמַה רֶמאּי ;וָב הב ותְמַחְו דֹאְמ ְךֶלֶמַה 2

 ערילַפ יג לָעה רֵבּד כי םתעָה יע טימָכַחל
 ׁשיִׁשְרַת אֵתָמְַא רֶתֹׁש אְְׁרּכ דלא ברק ;ןיִדָו תֶּד 4

 פאר יֵדָמּו םָדְּפ  יֵרְׂש תַּעְבִׁש ןֵכּמְמ אָנְסְרִמ סֶרֵמ
 'ָרְּכ !תֶטלַמַּכ הָנֹשאֶר טיִכְה ילָּמַה פ

 למי למַאמיֶא הָתְרל א! לע יקת הָקְלִמַּב
 לֶלֶּמַה ינְפל ןְכְמוִמ רֶמאֹּי - :םיִסיִָּפַה דיְּב ׁשֹורְֵׁשַחֲא 4

 יִּכהָּכלַמַהיִּתְשִו הָתִע וכל ֶלּמַה-לע אֵל םיַָׂהְ
 תֹניִדְמ--לֶכְּב רֶׁשֲא םוִמַעָה-לָק-לַעְו םירְׂשַה-לָכ-לַע

 םיִשָגַה-לָכ-לַע לֶכלַמַהירַבְר אציכ :ׁשורָוְׁשַחֲא ְךֵלֶּמַה וז

 :ןעֶּבעֶג ןעֶק ביִנ ק ַא איו יֹוזַא דֹאָרְנ ,ןעֶזעֶועֶנ

 ןייַז ןּופ רֹובָּכ םעֶד ןּופ תֹוריִׁשֲע סאָד

 -ִנְהעֶׁש עֶביִלְרעֶה איד דְנּוא ;ְךייֵרְגיִנעֶק
 בעֶט עֶליִּפ ,טייֵקְסיֹורְג עֶנייֵז דְנּוא טייֵה
 דְנּוא 8 :נעֶט גיִצְכַא דְנּוא טְרעֶדְנּוה

 -ְךעֶד ְךיִז ןעֶּבאָה געֶט עֶגיִזאָד איִד ןעוֶו
 ְךֹוא גיִנעֶק רעֶד טאָה יֹוזַא טְליִפ

 ןעֶצְנאַג םֹעֶד ראַפ הָדּועֶס ַא טְכאַמעֶג

 רעֶד ןיִא ןעֶנּופעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה סאוָו קְלאָפ
 ,ןיילק זיִּב םיֹורְג ןּופ ,ןֵׁשּוש טאָטְׁש-טֶּמיֹוה
 -ְךאָג םעֶד ןּופ ףיֹוה םעֶד ןיִא ,געֶט ןעֶּביִז
 ואוָוַא 6 :טְסאַלאַּפ ם'גיִנעֶק םעֶד ןּופ ןעֶט
 דְנּוא עֶניִרְג ,עֶסייוֵו ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םִע

 ןעֶגְנעֶהְראָּפ עֶנעֶדיֵז עֶרייֵט ,רעֶּפְרּוּפ
 ּוצ ְּךעֶלְקיִרְטְׁש עֶנייַפ טיִמ טְסאַפעֶבְנייֵַא

 ןּופ ןעֶלייֵז דְנּוא .ְךעֶלְגְניִר עֶגְרעֶּבְליִז
 דְלאָג ןּופ ְךעֶלְטעֶּב ףיֹוא ,ןייֵטְׁש-רעֶמְראַמ
 ןּופ רעֶטְסאַלְפ ַא ףיֹוא ,רעֶּבְליִז דְנּוא
 ןעֶמ דנּוא 7 :רעֶנייֵטְׁש-רעֶמְראַמ עֶרייֵט

 ןיִא ןעֶקְניִרְט ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז טאָה
 -עֶנ זיִא יִלָּכ ןייֵא דְנּוא ,םיִלָּכ עֶנעֶרְלאָג

 יִלַּכ עֶרעֶדְנַא איִד ןּופ ׁשְרעֶדְנַא ןעֶזעוֶו
 ליִּפ רֶהעֶז זיִא ןייוַו רעֶכיִלְניִנעֶק דְנּוא

 זיִא קְנעֶרְמעֶנ םאָד דְנּוא 8
 יֹוזַא טאָה גיִנעֶק רעֶד ןיִראָו ,טייֵנעֶג טיִנ םעֶנייֵק טאָה ןעֶמ ,ץעֶועֶב םעֶד ְּךאָנ ןעֶועוֶועֶג

 ָךיֹוא 9 ;ליוִו רעֶכיֵלְטיִא איז יֹוזַא ןּוהט ּוצ יִדְּכ ,זיֹוה ןייַז רעֶּביִא עֶטְצְלֶע איִד ּוצ לב
 סאוָו ,זיֹוה ןעֶכיִלְניִנעֶק םעֶד ןּופ רעֶּבייוֵו איִד ראַפ הָדּועְס ַא טְכאַמעֶנ טאָה יִּתְׁשַו עש איד
 ָנעֶק םעֶד ּוצ טְרעֶהעֶנ טאָה

 יֹוַא .ןייַו םעֶד ןּופ ְּךיֵלְהעֶרְפ ןעֶזעֶועֶג זיִא גיִנעֶק םעֶד
 ןּופ ץְראַה סאָד ןעוֶו ,גאָט ןעֶטעֶּביִז םעֶד ןיִא 10 :שֹורֵוְׁשַחֲא גי

 טְנאָזעֶג רֶע טאָה

 רעֶניִדעֶּב ןעֶּביִז איד ,םַּכְרַכ דֶנּוא רַתַז ,אָתְנַבַא דְנּוא אָתְנַּב ,אָנֹובְרַה ,אָתְזִּב ,ןָמּוה

 טיִמ יִּתְׁשַו הָּכְלַמ איד ןעֶנְנעֶרְּבְנייַרַא ןעֶלאָז אייֵז זַא 1 : ַחֲא גיָנעָק םעֶד ראָפ
 ּוצ דְנּוא רעֶקְלעֶפ איִד ּוצ טייֵהְנְהעֶׁש עֶרְהיִא ןעֶזייוֵו ּוצ יִדְּכ יש ורק רעֶכיֵלְניִנעֶק רעֶד

 :ןעֶזעוֶועֶג ןְהעֶׁש רֶהעָז ויִא איֵז ןיִראָו ,ןעֶטְׁשְריִפ איֵד
 ק טְלאָועֶנ טיֵנ טאָה ,רעֶניִדעֶּב איד ָךְרּוד גיִנעֶק םעֶד ןּופ לְהעֶפעֶּב םעֶד ףיֹוא ןעֶמּוק

 ןייַז דָנּוא ,טְנְראָצעֶג רֶהעֶז גיִנעֶק רעֶד טאָה יוז

 טאָה יֹוזַא 3 ןיִראָו---ןעֶטייֵצ איד ןעֶסיִו סאָװ םיִמָכַה איִד ּוצ טְנאָזעֶג גיָנעֶק רעֶד

 יִּתְׁשַו הָּכְלַמ איִד רעֶּבָא 2

 :טְנעֶרְּבעֶנ םֶהיֵא ןיִא טאָה ןְראָ

 דְנּוא ץעֶזעֶג םאֶד ןעֶמיוִז סאָָו איד ראַפ גיִנעֶק םעֶד ןּופ טְראָו סאָד ןעֶזעזֶועֶג זיִא יֹוז
 ואָנְׁשְרַּכ ,ןעֶראַו ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶטְסְנִראָנ םַא םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז סאָו איִד דְנּוא 14 :ןיִד םעֶד

 םַרָּפ ןּופ ןעֶטְשְריִפ ןעֶּביִז איד ,ןָכּוֿמִמ דְנּוא אָנֶסְרַמ ,םָרָמ ,שישָרַת ,אָתָמְדַא ,רָתֵש

 איִד ןעֶמסעֶזעֶג ןעֶנעֶז סאָו ;גיִנעֶק םעֶד ןּופ םיִנָּפ םאָד ןעֶהעֶזעֶנ ןעֶּבאָה סאָו ,יִדָמּו

 םעֶד ְּךאָנ ,יִּתְׁשַו הָּבְלַמ רעֶד ּוצ ןּוהְמ ןעֶמ לאָז סאָו 15 :ְךייֵרְניִנעֶק םעֶד ןיִא עֶטְׁשֶר
 ָךֶרּוד ,שֹורֵוְׁשַחֲא גיִנעֶק םעֶד ןּופ לְהעֶפעֶּב םעֶד ְּךאָנ ןּורְטעֶנ טיִנ טאָה איִז יי קעֶזעֶב

 ןעֶמְׁשְריִפ איִד דְנּוא גיִנעק םעֶד ראַפ טְנאָזעֶנ ןָכּומְמ טאָה יֹוזַא 16 ?רעֶניִדעֶּב איִד

 ןּוהְּמעֶב טְכעֶרְמּוא טאָה יִּתְׁשַו הָּכָלַמ איִד סאָד ןייֵלַא גיִנעַק םעֶד ןעֶנעֶק טיִנ זיִא סֶע
 עֶלַא ןיִא ןעֶנעֶז סאָו רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןעֶנעֶק דְנּוא ןעֶּטְׁשְריִפ עֶלַא ןעֶנעֶק ְּךיֹוא טְרֶעייֵנ

 ןְהעֶנְסיֹורַא טעֶֶז הָּכְלַמ איִד ןּופ ָּךאַז איִד ןיִראָו 17 :שֹורֵוְׁשַחֲא גיִנעֶק םעֶד ןּופ תֹוניֵדְמ

= 
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 ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא ,רעֶּבייֵו עֶלַא ּוצ

 -יֹוא עֶרייֵז ןיִא רעֶנעֶמ עֶרייֵז ןעֶּטְכַאְרעֶפ
 גיִנעֶק רעֶד ,ןעֶגאָז ןעֶלעוֶו אייֵז ןעוֶו ,ןעֶנ
 הָּכְלַמ איד זַא ןעֶליֹופעֶּב טאָה ׁשֹורֵוְׁשַחֲא
 ןעֶרעוֶו טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא ראָפ לאָז יִּתְׁשַ
 :ןעֶמּוק טְלאָועֶג טיִנ טאָה איִז רעֶּבָא
 עֶכיֵלְטְׁשְריִפ איִד ןעֶלעוֶו טְנייַה דְנּוא 8
 ןעֶּבאָה םאִָו יֵדָמ דְנּוא םֵרְּפ ןּופ ןְעיֹורַפ
 ָךיֹוא הָּכְלַמ רעֶד ןּופ ְּךאַז איִד טְרעֶהעֶג
 םעֶד ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ עֶלַא ּוצ ןעֶנאָז יֹוזַא
 גּונעֶג ןעֶכאַמ טעֶו םִע רנּוא גיִנעֶק
 םִע ןעוֶו דְנֹוא 19 :ןְראָצ דְנּוא הָׁשּוּב
 ןְהעֶגְסיֹורַא לאָז יֹוזַא ,גיִנעֶק םעֶד טְלעֶפעֶנ

 רַמָאּשֹויוְׁשַחֶא ְךֵלּמַה םֶרמֶאְּב ָהיניעְּב ןָהיֵלעּב תיֹזְבַהְל
 15 הָּזַה םֹויַהְו ;הָאַבאלְו נְפְל הְָּלַּמַהיִּתְׁשִ-תִא איִבָהְל
 הֵכְלַּמַ רַבָד-תֶא ּועְמׁש רֶׁשֲא יִדְמּודסַרְּפ תוִרְׂשְוהָנְרִמאֹּת
 ופ בוס ְךֶלֶּמַהלַע-סַא :ףֵצַקְו ןוּב יֵדְכּו למה יִרָׂש לֵכָל
 אלו יֵדְמויסַרּפ יִתָרִּב בַתְּכִי וָנפְּלִמ ּוכְלַמירַבְד אֵ
 ׁשֹורוְׁשַחֲא ְךֶלֶּמַה ינפִל יְִּׁשַו אֹכָתידאְל רֶׁשֲא רוב
 כ ֵמְׁשנְו :הּנֶמִמ הָבּוּטַה הָתֹועְרל ְךֶלֶמַה ןִֵּי הָתוכְלַמּ
 יה הָּבַר יִּכ ותֹוכְלַמ-ְכִּב גְׁשעָי-רֶׁשֲא יב םֶגְתִפ
 ג1 יו :ןְטָקידעו לרגל ןְהיִלעֶבְל רֶקינְּתִי םיִׂשָנה-לֶכְ
 :ןכּומְמ רֵבְרּכ ְךֶלֶּמַה שעיו םיִָׂשהְ למה יניֵעְּב רֶבֶּדַה
 עמ נְִמּו הָניְִמ-לָא דֵלָּמַה תונְִמ-לָּכילֶא םְִפמ חַלְׁשי
 רַרׂש ׂשיִא-לְּכ תֹוָהִל יָנׁשְלִּכ םִנָו םעילַאָו ּהבָהְכַּכ
 מע ןושלּכ רבו ּותִבְ

 3 ב
 א רֵכְוׁשֹורוְשחֲא ְךֵלֶּמַה תַמַח ְךשּכ הֶּלֵאָה םיִרְְּדַה לַחַא
 ָהיֵלָע רנ-רֶׁשֲא תֶאְו הֶחָׂשֶע-רֶׁשֲא תֶאְז יִּתְׁשַו-תֶא
 נ תֹולּותְּב תוֶעְנ למי ושקְִי יִתרָשְמְךַלִמַהיִרעג ימי
 3 זרָיְִמ-לְבְּב םיִדיִקְּפ ךלמה דֹנפִיְו :הָאְרִמ תוָבֹוט
 -לֶא הארמ תבוט הָלּותְבהְרענילְביתֶא ִצְּבִקִי תּוכְלַמ
 מַה סיִרָס אָנַה ךַיײלָא םיִׂשנַה תיֵב-לֶא היה ןְׁשּיש
 4 בֵטיִּת רֶׁשֲא הָרענִהְו :ןְהיֵקְרְמִּת ןותָנְו םיִׁשְּנַה רֵמֹׁש
 יניֵעְּב רָבָּדַה בֵטייו יִּתְׁשִו תַחָּת ְךֶלֶמִּת ְךֶלֶּמַהיִנֵעְּב
 ה הרבה ןְשּושְּב הָיָה ידּוהְי שיִא :ןּכ עו למה
 ס רׁשֶא :יִניִמיׁשיִאׁשיִקְדִּב ִעְמׁשדִּב ריין יְִָרמ ומְׁשּו
 - הֶרִָמְי םִמ הְלִָה רֶׁשֲא הָלֹנַה-ִסִע םִַלָשורימ ָלְנָה
 ז ןָמֹא ידיו :לֵבְּב ךֶלֶמ רצְנכּבְנ הָלְנִה רֶׁשֲא הָדֹהְיַלִמ
 םִאְו בִא הל ןיִא יִּכ ולד-תב רֶּתְפִא אֵוה הָּמדֲ-תֶא

 דְנּוא ,םֶהיֵא ראָפ לְהעֶפעֶּב רעֶכיִלְגיִנעֶק א
 איִד ןיִא ןעֶרעֶו ןעֶּביִרְׁשעֶגְנייֵא םִע זאָל
 ןעֶמ דְנּוא ויַדָמ דָנּוא םֵרָּפ ןּופ ץעֶזעֶג
 יִּתְׁשַו זַא ,ןייַז רֵבֹוע רֶהעֶמ טיִנ םאָד לאָז
 גיָנעֶק םעֶד ראָּפ ןעֶמּוק רֶהעֶמ טיִנ לאָז
 לאָז גיִנעֶק רעֶד סאָד דְנּוא ,ׁשּורֵוְׁשַחֲא

 עֶרעֶדְנָא עֶנייֵא ּוצ הָכּולְמ עֶרֶהיִא ןעֶּבעֶג
 דְנּוא 20 :זיִא איִז איו רעֶסעֶּב זיִא סאו
 סאוָו גיִנעֶק םעֶד ןּופ לְהעֶּפעֶּב רעֶד ןעוֶו
 טְרעֶהעֶג טעוֶו ןןעֶּבעֶנְסיֹורַא טעוֶו רֶע
 ְךייֵרְגיִנעֶק ןעֶצְנאַנ ןייַז ןיִא ןעֶרעוֶו
 עֶרייֵז ּוצ ןעֶּבעֶנְּפָא דֹובָּכ ןעֶזּומ רעֶּבייוֵו עֶלַא ןעֶלעוֶו יֹוזַא ,(םיֹורְנ זיִא סֶע ןיִראָו)
 ןעֶניֹוא איִד ןיִא ןעֶלאָפעֶג טּוג טאָה ְּךאַז איִד דְנּוא 21 :ןייֵלק ויִּב םיֹורְנ ןּופ ,רעֶנעֶמ
 טְראוָו םעֶד ְּךאָנ ןּוהְמעֶנ טאָה גיִנעֶק רעֶד דנּוא ,ןעֶטְׁשְריִפ איִד דְנּוא ,גיִנעֶק םעֶד ןּופ
 ָּךָלִמ םעֶד ןּופ תֹוניִדְמ עֶלַא ּוצ ףיִרְּב טְקיִׁשעֶנְסיֹורַא טאָה ןעֶמ דְנּוא 22 :ןָכּומְמ ןּופ
 יֵדְּכ ןֹוׁשָל רֶהיֵא ְּךאָנ קְלאָפ ןעֶכיִלְטיִא ּוצ דְנּוא ,בֵתָּכ רֶהיֵא ְּךאָנ הָניִדְמ עֶכיִלְטיִא ּוצ
 לאָז םִע דּוא הוה ןעֶנייֵא ןייַז ןיֵא רעֶניִטְלעוֶועֶג ַא ןייז לאָז ןאַמ רעֶכיִלְטיִא

 :קְלאָפ ןעֶּביִלְטיִא ןּופ ָךאַרְּפְׁש רעֶד ְּךאָנ ןעֶרעֶו טְּכאַמעֶג טְנאַקעֶּב

 ב לעטיפאק

 טאָה ׁשֹורֵוְׁשַחַא גיִנעֶק םעֶד ןּופ ןְראְָמיִרְג רעֶד ןעוֶו ,ןעֶכאַז עֶניִזאָד איִד ְּךאָנ 1
 טאָה איִז סאָו דנּוא ;יֵּתְׁשַו ןַא טְקְנעֶדעֶג רֶע טאָה יֹוזַא טְליִטְׁשעֶג לעֶסיִּב ַא ְךיִז
 איִד דְנּוא 2 :ןעֶזעוֶועֶג רֵזֹוג רֶהיֵא רעֶּביִא טאָה ןעֶמ סאָװ ְּךיֹוא דִנּוא ,ןּוהְמעֶנ
 םעֶד ראַפ ןעֶכּוזְסיֹוא לאָז ןעֶמ טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה גיִנעַק םעֶד ןּופ םיִתְרָׁשְמ עֶנְנּוי
 -העֶפעֶּב ןעֶלעֶטְׁשְנָא גיִנעֶק רעֶד זאָל דְנּוא 8 :תֹולּותְּב עֶנְנּי עֶנְהעֶׁש ץְנאַנ גיִנעֶק

 ןְלעֶמאַזְרעֶפ ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ ְּךייֵרְגיִנעֶק ןייַז ןּופ תֹוניִדְמ עֶלַא רעֶּביִא םֵרעֶל
 איד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןֵׁשּוׁש טאָטְׁש-טֶּפיֹוה רעֶד ּוצ תֹולֹותְּב עֶנְהעֶׁש עֶנְנּוי עֶלַא
 ,רעֶּבייוֵו איִד ןּופ רעֶטיִה רעֶד ,רעֶניִד םיִניִנעָק םעֶד אֶנֲה םעֶד ּוצ ,רעֶּבייוֵו
 איֹורְפְגְנּי איִד זאָל דָנּוא 4 :םיִמָׂשְּב עֶטּוג עֶרייֵז ןעֶּבעֶנ אייֵז ּוצ לאָז ןעֶמ דְנּוא
 הָּכְלַמ איִד ןייַז גיִנעֶק םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא גיִלעֶּפעֶגְליֹואוְו ןייַז טעוֶו סאוָו
 טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶלאָפעֶג טּוג גיִנעֶק םעֶד טאָה ְּךאַז איִד דְנּוא ,יִּתְׁשַו טאַטְׁשְנַא
 רֶע דְנּוא ןאַמ רעֶׁשיִרּי ַא ןׁשּוׁש ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 2 :ןּוהְטעֶג יֹוזַא
 :ןיִמָיְנַּב טֶבֵׁש םעֶד ןּופ ׁשיִקְדִּב יִעְמִׁשְןְּב ,ריִאָיןִּב .יַכְדְרָמ ןעֶסייֵהעֶג טאָה
 סאָו עֶנעֶּביִרְטְרעֶפ איִד טיִמ םִיַלָׁשּורְי םיֹוא ןעֶראוָועֶג ןעֶּביִרְטְרעֶּפ זיִא סאו 6
 ביָנעֶק רַצָנְדַכּובְנ ןעֶמעוֶו ,הָדּוהְי ןּופ גיִנעֶק הָיְנָכְי טיִמ ןעֶראָועֶג ןעֶּביִרְטְרעֶפ ןעֶנעֶז
 זיִא םאָד הָסֵדֵה איִד ןעֶניֹוצעֶגְּפיֹוא טאָה רֶע דנּוא 7 :ןעֶּביִרְטְרעֶפ טאָה לֶבָּב ןּופ
 עֶנייֵק דְנּוא רעֶטאָפ ןייק טאַהעֶג טיִנ טאָה איִז ןיִראָָו ,רעֶטְכאָמ םיִרעֶטעֶפ ןייֵַז ,רֵּתְסֶא

 רעטומ



 ב רתפא תלנמ 101

 הָמִאְוָהיֶבָא תֹומְבּו הָאְרַמ תַבֹוטְו רַאֹהיתַפְו הָרעִַהְו
 ותְדְוְךֶלֶמַה-רַּד עַטָׁשִהּב ִהָיו :תַכָלֹול יִכְּדרִמ ּהָחָקְל 5

 ִנַה ךיײלֶא הֶריִּבַה ןֵׁשיש-לֶא תיְּבַ תֹורָעְנ ץֵּבָקִהְבּו
 :םיִשַָּה רֶמֹׁש יג ךיילָא ךֵלֶּמה תיַב-לא רֵּתְמֶא חַקְלִּתַו

 -ערָא לֵחַבזויָנְפִל דָמָח אָׂשִּתַודיניֵעְב הָרעַה בו :
 תיויענַה עַבִׁש תֵאְו הָל תֶתָל היָתְמיתָאו ָהיֵקְמַּ
 היֶתֹורעֶַאְו הִָׁש ְֶלמִה תיֵּכמ ּהָל-תְתָל תֹזאְרָ

 -ערָאָו ּהָמַע-תֶא רַּתְסֶא הֶדָיִגהראָל :םיִׁשָּנַה תיִּב בֹוָמָל י
 -ֶכְבּו :דיִנַתדאְל רֶׁשֲאָהיֵלְע הָוִצ יֵכְדְרִמ יִּכ ּהָּתְרַלוְמ ג

 תַעְדָל םיִׁשנַהתיִּב רַצֲח יִנְִל ְךַֹהְתִמ י ֵכְּדְרֶמ םוָד םֹי
 הָרענ רֹּת עינהְבו :הָּב הֶׂשָעי"הַמּו רַּתְסֶא םִֹלָׁשתֶא 2

 תַרּכ הל תוָה ץקִ ׁשֹורוְשַחֲא ַחַא ךלָמִהילאו אוָבְל הרע
 הָׂשְ ֵהיֵקְמיִמי אְלִמִי ִּכשֶדֹח רַׂשְע םְִׁש םיׁשנה
 קְורְמַתְבּו םיִמָׂשְבַּבםיִׁשָדָח הִָׁׂשְ רֹמַה ןְמַשְּ םִׁשדַה

 רֶׁשֲא-לָּכ ַא רֶלֶמַה-לֶא הָאְּב הָרה הָוְבּו :םיִׁשָנ
 למה תיֵּב-דע םיִׁשַָּה תיֵּבִמ ּהָמִע איִבָל הל ןֵַָי רַמאֹּ

 טיִשַָה תיֵב-לֶא הֶּבֶׁש איֵה רָקּבַבז הֶאָב אה ו בֶרָעָּב 14
 -אְל םָשְנלִּפַה רַמׂש דֶלֶּמַה םיִרמ ָנְׁשִֹׁש ךַײלָא יִנ
 הֶאְרְקִנ ְךֵלֶמַה הָּב ץפָחיסא יִּכ ךֵלֶמַה-לֶא דע א

 רֶׁשֲא ְֹדְרִמ דַרוליזיִכַא-תַּכ רֵּתְסֶָא-רּת ַעיגַדְבּו :םֵׁשְב וט
 םַא יִּכ רֶּבֶּד הָׁשְקִב אֵל ְךֶלֶמַה-לֶא אוָבָל תַבְל ולדדקַל
 הְּתַו םיִׁשָנַ רמש ְךֶלֶמַה--םיִרְמ ןנֵה רֶמאֹי רֶׁשֲא--תֶא

 לא רָתָסֶא חכלְַּ :היָאֹר-לָכ ניְֵּב ןַח תאֹעֹג רַּתְסֶא 5
 -אּוה יִריִׂשֲָה שֶרְַּכ ּותוכְלַמ תיּבילִא ׁשֹוָׁשַחֲא ְךֵלֵּמַה

 -תֶא ֶלֵמַה ֿבֵָאו :ּּוכְלַמְל עַבָׁש-תַׁשִּב תַבֵ ׁשֶרָח ז
 תֹולּתְּבהלְִּמנפל דֶמוְִתוטִשגלבַמ לַתְֶא

 ׂשַעַו :יִתְׁשִו תַחַּת ָהָכיֵלמַו הֶׁשאֹרְּב תּוכְלַמרְתַכ םָׂשְָ 5

 רַחעֶז זיִא איֹורְפִנִנּיי איד דְנּוא ,רעֶטּומ

 רעֶטאַּפ רֶהיֵא ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג ןְהעֶׁש

 ןעֶּבְראָמְׁשעֶג ןעֶנעֶז רעֶטּומ עֶרְהיִא דְנּוא
 ראַפ ןעֶמּונעֶג ְּךיִז וצ איִז רֶע טאָה יֹוזַא
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 8 :רעֶטְכאָט ַא
 ןייז דנוא לְהעֶפעֶּב םיִגיִנעֶק םעֶד ןעוֶו
 ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג טְרעֶהעֶג זיִא ץעֶזעֶג

 ןְעיֹורְפְגִנּוי עֶליֵּפ טְלעֶמאַזְרעֶפ טאָה ןעֶמ
 ייָנַה ְךְרּוד ןשוש טאָטְׁש-טְּפיֹוה רעֶד ּוצ
 ןעֶראוָועֶג ןעֶמּונעֶג ְךיֹוא רַּתְסֶא זיִא יֹוזַא
 רעֶּד יֵנֵה ָּךְרּוד ויֹוה םיִניִנעֶק םעֶד ּוצ
 איִד דְנּוא 9 :ןֶעיֹורְפ איִד ןּופ רעֶטיִה

 ןעֶלאָפעֶג טּוג םֶהיֵא טאָה איֹורְפְנְנּוי
 ראַָפ דאָנְנ ןעֶניִרְקעֶג טאָה איִז דְנּוא
 דְניִדְׁשעֶג רֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,םֶהיֵא

 עֶרְהיֵא דְנּוא םיִמָׂשְּב עֶרְהיִא ןעֶּבעֶנעֶג
 -וַצ רֶהיֵא זיִא סאו ןעֶּבאָג עֶטְמיִטְשעֶּב
 ְךיֹוא רֶהיֵא טאָה ןעֶמ דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג

 רֶהיִא זיִא םאִז ןעֶדעֶמ ןעֶּביִז ןעֶּבעֶגעֶג
 זיֹוה ןעֶכיִלְגיִנעֶק םעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶנּוצ
 ּוצ דְנּוא ןעֶּבעֶנעֶג רֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא

 ןיִא טֶרָא ןעֶטְסעֶּב םעֶד ןעֶדעֶמ עֶרְהיֵא
 / חַּתְסֶא 10 :רעֶּבייוֵו איִד ןּופ זיֹוה םעֶד
 ַא ראַפ סאו ןּופ טְגאָזעֶנְסיֹוא טיִנ טאָה

 םִע לאָז איִז זַא ןעֶליֹופעֶּב רֶהיֵא טאָה יֵכְדְרִמ ןיִראָו ןעֶריֹוּבעֶנ זיִא איִז קְלאַפ
 ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ראָפ ןְהעֶנְמּורַא גאָט עֶלַא טְנעֶלְפ יַכְדְרֶמ דְנּוא 1 :ןעֶאָזְסיֹוא טיִנ
 טּוהְט ןעֶמ סאוָו דְנּוא רֵּתְסֶא ןּופ םּולָׁש םעֶד ןעֶסיוו ּוצ יֵדְּכ רעֶּבייוֵו איִד ןּופ זיֹוה םעֶד
 לאָז לעֶדעֶמ םעֶּכיִלְטיִא זַא ןעֶמּוקעֶנְנָא זיִא טייֵצ איד ןעוֶו דְנּוא 12 :רֶריִא טיִמ
 ףְלעוֶוְצ ןּופ דֶנֶע ּםַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאָד ,שֹורֵוְׁשַחֲא גיִנעֶק םעֶד ּוצ ןעֶרעֶֶו טְכאַרְּבעֶנְנייַרַא
 עֶרייֵז טְרֶעיֹודעֶנ ןעֶּבאָה גְנאַל יֹוזַא ןיִראָָו ,רעֶּבייוֵו איִד ןּופ ץעֶזעֶנ םעֶד ְּךאָנ ,םיִׁשָדַח
 םיִמָׂשְּב טיִמ םיִׁשָדַח םֶקעֶז דְנּוא ,רֹמ ןּופ לֶהָע טיִמ םיִׁשָדַח םקעֶז---גְנּוניִנייֵר ןּופ געֶט
 ןייַא אֵזַא ףיֹוא דְנּוא 12 :רעֶטיֹול רעֶּבייוַו איִד ןעֶכאַמ סאָו ןעֶכאַז עֶרעֶדְנַא דְנּוא
 ראָנ טאָה איִז םאוָו םעֶלַא ,גיִנעֶק םעֶד ּוצ ןעֶמּוקּוצְנייַרַא ןֶעיֹורְפְגְנּי איד ןעֶנעֶלְפ ןֶפֹוא
 איד ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ ןעֶמעֶנ ּוצ ְךיִז טיִמ יֵדְּכ ,ןעֶּבעֶנעֶג רֶהיֵא ןעֶמ טאָה טְגְנאַלְרעֶּפ
 דְנּוא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא איִז זיִא דְנעֶבָא םעֶד ןיִא 14 :זיֹוה םיִניִנעֶק םעֶד ּוצ זיִּב ןֶעיֹורְפ
 ,רעֶּבייֵז איִד ןּופ זיֹוה ןְרעֶדְנַא םעֶד ּוצ טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ ָּךיִז איִז טאָה ןעֶנְראָמ םִא
 זיִא איִז ,רעֶּבייוַו-סְּבעֶק איד ןּופ רעֶטיִה רעֶד ,רעֶניִד םיִניִנעֶק םעֶד זַנְׁשַעַׁש םעֶד ְּךְרּוד
 דְנּוא ,טְגְנאַלְרעֶפ איִז טאָה גיִנעֶק רעֶד ץּוח ,גיִנעֶק םעֶד ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְקיִרּוצ רֶהעָמ טיִנ
 זיִא טייֵצ איִד ןעוֶו דְנּוא 15 :ןעֶמאָנ רֶהיֵא אייַּב ןעֶראָועֶנ ןעֶפּורעֶנְנָא זיִא איִז ןעֶו
 איִז טאָה רֶע סאוָז ,רעֶטעֶפ סייֵכָדְרֶמ לִיַחיִבַא ןּופ רעֶטְכאָט איִד ,רֵּתְסֶא ןּופ ןעֶמּוקעֶגְנָא
 יֹוזַא ,גיִנעֶק םעֶד ּוצ ןעֶמּוקְנייֵרַא לאָז איז זַא רעֶטְכאַט ַא ראַפ ןעֶמּונעֶג ְךיִז ּוצ
 רעד .ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ רעֶניִד רעֶד יַּנַה סאוָז ראָנ ,טְגְנאַלְרעֶפ טיִנ ָּךאַז םּוׁש ןייק איִז טאָה
 איִד ןיִא ןִח ןעֶנּופעֶג טאָה רֵּתְסֶא דְנּוא ,טְנאָזעֶג רֶהיֵא טאָה רֶּבייוֵו איִד ןּופ רעֶטיִה
 -אָועֶנ ןעֶמּונעֶגְנייַרַא רֶּתְסֶא זיִא יֹוזַא 16 :ןעֶהעֶזעֶנ איִז ןעֶּבאָה סאו עֶלַא ןּופ ןעֶניֹוא
 ,שדֹח ןעֶטְנִהעֶצ םעֶד ןיִא זיֹוה ןעֶכיִלְניִנעֶק םעֶד ּוצ שֹורֵוְׁשַהֲא גיִנעַק םעֶד ּוצ ןעֶר
 רעֶד דְנּוא 17 :גָנּוריִנעֶר עֶנייֵז ןּופ רֶהאָי ןעֶטעֶּביִז םעֶד ןיִא ,תַבֵט שָדֹח רעֶד זיִא סאָד
 רֶהעֶמ טאָה איִז דֵנּוא ,רעֶּביֵו עֶלַא איד טְּביִלעֶנ רֶהעָמ רַּתְמָא טאָה גיִנעֶק
 טאָה רֶע דְנּוא ,תֹולּותְּב עֶרעֶדְנַא עֶלַא איז םֶהיֵא ראָפ טאַהעֶב דָסֶה דְנּוא ןַח
 ןעֶראַועֶג זיִא איִז דְנּוא .ּפאָק רֶהיֵא ףױוא ןיֹורק עֶכיֵלְניִנעֶק איֵד ןּוהְמעַּנ
 טְכאַמעֶג טאָה ניִנעֶק רעֶד דֶנּוא 18 :יִּתְׁשַו ןּופ לעֶטְׁש רעֶד ןיִא הָּכְלַמ

 עסיורנ א
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 ןעֶטְׁשְריִפ עֶנייַז עַלַא ּוצ הָדּועְס עֶסיֹורְג ַא

 ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאָד ,טְבעֶנְק עֶנייֵז דְנּוא

 -עֶנְבאָנ טאָה רֶע דִנּוא ,הָדּועְס ס'רֹּתִסֶא
 טאָה רֶע דְנּוא ,תֹוניִדְמ איד ּוצ םַמ טְזאָל

 :ניִנעַק ַא איװ טיֹול תֹונָּתַמ ןעֶּבעֶנעֶג

 ְךאָנ ןעֶנעֶז תֹולּותְּב איִד ןעוֶו דְנּוא 9

 -עֶג טְלעֶמאַזְרעֶפ לאָמ עֶרעֶדְנַא םאָר

 ןיִא ןעֶסעֶזעֶג יַכְרְרָמ זיִא יֹוזַא ,ןעֶראָו
 רֵּתְמֶא 20 :גיִנעֶק םעֶד ןּופ רֶעיֹוט םעֶד

 הָחָּפְׁשִמ עֶרְהיִא טְגאָזעֶגְסיֹוא טיִנ טאָה
 איז יֹוזַא ,קָלאָפ רֶהיֵא טיִנ ךיֹוא דְנּוא

 סאָד דְנּוא ,ןעֶליֹוּפעֶּב רֶהיֵא טאָה יֵכְדְּרָמ
 סאָד טְגאָזעֶגְנָא רֶהיֵא טאָה יֵּכְדְרָמ םאו
 איִז איז יֹוזַא דאָרְנ ,ןּוהָמעֶג רֵּתְסֶא טאָה

 ; ןעֶראועֶג ןעֶניֹוצְרעֶד םֶהיֵא אייֵּב זיִא
 ויִא יֵכְדְרֶמ ןעוֶו ,געֶט עֶגיִזאָד איִּד ןיִא 1
 יֹוזַא ,רֶעיֹוט םיִגיֵנעַק םעֶד ןיִא ןעֶסעֶזעֶג

 אייַוְצ איִד ,ׁשֶרֶת דְנּוא ןָתְנִּב ןעֶּבאָה
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 הָּתְׁשִמ תֵא ויָדָּבַַו וירָׂש-לֶבְל לֹורְנ הֵּתְׁשִמ ךלֶּמַה
 ְדלָּמִה ְִָּכ תַאְׂשִמןּתַּו הֶׂשֶע תֹונידְּמַל הָחְנַהַו רֶּתְסֶא
 ופ:ךֶלִּמַהירַעׁשְּב בֵׁשֹי יִכְְרָמּו תִנִׁש תוָלּותְּב ץֵבָּקְִבּו
 כ היָלָע הּוִצ רֶׁשֲאַּכ הָמ-תֶאְו הָּתְרַלוִמ ּתַרְנַמ רּתְסֶא ןיא
 הָתְיַה רֶׁשֲאַּכ הֶׂשֹע רַּתְסֶא יִכְדרְמ רַמָאְמתַאְו יכדְרִמ
 ג יירַעַׁשּב בֵׁשֹוי יֵכְדרֶמּו םֵהָה םיִמָּיּב - - :ותִא הָנִמָאְב
 ףֵּסַיִרְמְׂשִמ ְךֵֶּמִה יִסיִרְסיׁש ׁשֶרָתוןֶתנַּב ףצָק ְּךֵלּמַה
 ימ רָבּדַה עַדְוה ּושֵרְׁשַחָא ךֵֵּמּב דֶי ַםַלְׁשִל ֹוׁשְקִבָי
 קל רֵּתְסַא רֶמאְּתַו הָּכְלַּמַה רַּתְסַאְל רעו יִכְדְִמְל
 35 יע םֶהיֵנְׁש ולָו אֵצְּמַּורֶבּדַה שֵּקְבִיו :יִכָּדְרִמ םֵׁשְּב
 ידִקַּמַה ןנְפִל םיִמָיהיֵרְבִּד רֶפֹפְּב בֵתְכִיץִע
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 א ןֶמֶר-ִתא ׁשֹורוׁשַחֲא ּךֶּמַה לּדִנ הֶּלֵאָה םיִרָבְּדַה ! רַתַא
 -ילָּכ לַּפִמ ֹואָסִּכ-תֶא םֶׁשַָּוּהֵאְׂשִּו יֵנְנֲאָה אָתָדְּמְִדְּב
  ךַלָּמה רֵַׁשְּב-רֲֶׁאַדלְּמַה יְֵבע-לֶכְו:וָתִא רֶׁשֲא םיִדְׂשַה
 ֵכָדְרמּו ךלמד וָליהְוִצ ןכייּכ ןְמֶהֶל םיִוְֲַּׁשִמּו םיִעְרְּ
 3 ירָׁשֲא ְּךלֶמה יִרְבַע ּודְמאֹיַו :הָדֲחְַׁשִי אָלְו עַרְכי אל
 תַרוְצִמ תֶא רֿבוע הָּתַא ַעּודַמ יֵכְדרְמְל ךֶלֵּמַה רַעָׂשְּ
 4 םָהיֵלֲא עַמָׁש אָלְו םֹויָו םוי ויָלֵא םֶרָמָאְב יִָיו :ְךלֶּמַה
 םֶהָל דיָגִהְּכיִכְּדְרִמיֵרְבּד ֹוְמִעָה תֹאְרִל ןְמָהְל ּודָנַּו
 הַעְרֹּכ יֵכָּדְרֶמ ןיִאיייּכ ןֶמָה אֵריו :יִדּוהְי אּוה-רׁשֲא
 5 דָיַחֵלְׁשִל ויָניעְּב וְב :הָמָח ןֵמָה אלפי ול הָוִּׁשִמּו
 מֶה ׁשֵּקבִיִכְּדְרֶמ םע-תֶא וק ּודגהִּ ודִכָל יֵכְדְרֶמּב
 ׁשוְַׁשֲַא תכָלַמילְכּב רֵׁשֲאםיִדּוְיַ-לּפיתֶא דיִמְׁשַהְל
 ז תיִנְשִּב יג ׁשְרָח-אּוה ןֹוׁשאִרָה ׁשֶרֵחַּב :יִכְדְרמ םִע
 לרוגַה אוד רפ לֵּפה ׁשֹרוׁשִחַא ְּךֶלֶמֹל הֵרְׂשֶע םיַּתְׁש
 דאוה רָשע ׁשֶרֶחֶל ׁשֶדֶחמּו םויל! םִזמ ןֶמָה נפ

 טיִהעֶג ןעֶּבאָה סאוָו ,גיִנעֶק םעֶד ןּופ רעֶניִד

 אייז דנּוא ,טְנְראָעֶג (רֶעיִּט) לעוֶטְׁש איד

 -עֶרְטְׁשּוצְסיֹוא דְנאַה איִד טְכּוזעֶג ןעֶּבאָה

 ּוצ ןעֶראַועֶג טְנאַקעֶּב זיִא ְּךאַז איִד דְנּוא 22 :ׁשֹורְוְׁשַחֲא ניִנעֶק םעֶד ןעֶנעֶק ןעֶק

 םאָד טאָה רַּתְסֶא דנּוא הֶּכְלַּמַה רַּתְסֶא ּוצ טְנאַזעֶגְנָא םאֶד טאָה רֶע דִנּוא ייֵּכָדְרִמ

 ְךאַז איִד טאָה ןעֶמ ןעֶװ דְנּוא 28 :ןעֶמאָנ םייַכְדְרְמ ןיִא גיִנעֶק םעֶד ּוצ טְנאָזעֶגְנָא

 םיֹוּב ַא ףיֹוא עֶדייֵּב ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ןעֶנּופעֶגְסיֹוא סֶע ןעֶמ טאָה יֹוזַא טְשְראַפעֶנְסיֹוא

 יֵרְבִד רֶפֶּפ םעֶד ןיִא ןעֶראועֶג ןעֶּביִרְׁשעֶגְנייַא זיִא םאֶד דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג ןעֶנְנאָהעֶגְפיֹוא
 :ְךֶלֶמ םעֶד ראָפ םיִמָיַּה

 ב לעטיפאק

 ֶּב ןֵמָה םעֶד טְכייֵהְרעֶד ׁשֹורֵוְׁשַחֲא ְּךֵלֶמ רעֶד טאָה ןעֶכאַז עֶניִזאָד איִּד ְּךאָנ 1
 ןעֶמְׁשְריִפ עֶנייֵז עֶלַא ןּופ טְכאַמעֶג רעֶכעֶה לּוטש ןייַז טאָה רֶע דְנּוא ,יִנָגַא םעֶד אָתְדִמַה

 ןעֶנעֶז םאִו ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ טְכעֶנְק עֶלַא דְנּוא 2 :ןעֶזעֶועֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז םאוָו

 ןֶמָה ּוצ טְקיִּבעֶג ְּךיִז דְנּוא טיִנקעֶג ןעֶּבאָה ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג
 ּוצ) טיִנ טאָה יֵכָדְרֶמ רעֶּבֶא ,ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ לְהעֶּפעֶּב רעֶד ןעוֶועֶג זיִא יֹוזַא ןיֵראוָו

 טְכעֶנְק איד ןעֶּבאָה יֹװַא 8 :םקיִּבעֶג טיִנ ְךיֹוא ְּךיִז טאָה רֶע דָנּוא טיִנְקעֶג (םֶהיֵא

 ּוצ טְנאָזעֶג ָּךֶלֶמ םעֶד ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ןיִא ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז םאִ ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ

 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דֶנּוא 1 ?טאָּבעֶנ םָּדַלְמ םעֶד רֵבֹוע אּוד טְזיִּב סאוָוְראַפ ,יֵכָדְרָמ

 טְבְראָהעֶג טיִנ אייֵז טאָה רֶע דְנּוא גאָט עַלַא טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ סאָד ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו

 ןעֶלעֶוֶו רעֶטְרעוֶו םייֵכְדְרֶמ ּביֹוא ןעֶהעֶז ּוצ יֵדְּכ ןָמָה ּוצ טְגאָזעֶגְנָא םִע אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא

 טאָה ןָמָה ןעוֶו דְנּוא 8 :דוי ַא זיִא רֶע זַא טְנאָזעֶג אייֵז וצ טאָה רֶע ןיִּראָו ,ןְהעֶטְשעֶּב ןעֶנעֶק

 לּופ ןָמָהזיִאיֹוזַא ,םֶהיֵא וצ לאָמַא טיִנ ְךיִז טְקיִּב דְנּוא רעֶדיִנַאטיִנ טיִנְקיִכְדְרִמ זַא ןעֶהעֶזעֶג

 דְנאַה עֶנייֵז לאָז רֶע זַא הָׁשּוּב ַא ראַפ טְכאַרְטעֶג םִע טאָה רֶע דְנּוא 6 :ןְראָט טיִמ ןעֶראוָועֶג

 דְנּוא יֵבְרֶרֶמ ןּופ קְלאָפ םאֶד טְגאָזעֶגְנָא םֶהיֵא ּוצ טאָה ןעֶמ ןיִראָו ,ןיילַא יֵכָדְרֶמ ןַא ןעֶגעֶל

 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶגעֶז יַבכְדְרֶמ ןּופ קְלאָפ סאָד ןיראו ,ןעֶגְליִטְרעֶפ ּוצ ןעֶדּוי עֶלַא טְכּוזעֶג טאָה ןֶמָה

 שרח רעֶד זיִא םאָד ,ׁשֶדֹח ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןיִא 7 :ׁשֹורֵוְׁשַחַא ןּופ ְּךייֵרְגיִנעֶק ןעֶצְנאַג םעֶד ןיִא
 ראַפ ןעֶלאַפעֶג לֶרֹוג םאָד זיִא ,שֹורֵוְׁשַחֲא גיִנעַק םעֶד ןּופ רֶהאָי ןעֶטְפִלעוֶוְצ םעֶד ןיִא ,ןָסיִנ

 זיִא םאָד ,שרֹח ןעֶטְפְלעוֶוְצ םּוצ ויִּב ׁשֶרֹח ּוצ שדה ןּופ דְנּוא גאָט ּוצ גאָט ןופ ,ןָמָה

 רעד
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 -עֶנ טאָה ןֶמֶח דְנּוא 8 :רָדֲא שְרֹח רעֶד ּוצְׁשָישורְוְׁשַחֲא על מֶה רֶמאָי :רָדָא ׁשֶרָח 8

 ?ףרוש : ןצ טנאָז  ךתיל?מ תֹניִרְמ לֶלְּב םיִמֹעָה ןיּכ דְרפְמּו ךנְּבִמ דיא-סַע
 א =  הָאֹמַא דלֶמ םד "* םיִׁשֹ םָניא רֵלּמַה יֵתד-חֶאְו םָלְּכִמ תִֹנש םֶהיֵתְדְו
 ץעֶזעֶג איִד טיִנ ןעֶמְלאַה אייֵז דְנּוא ,רעֶק ןּוׁשאִדָה ׁשֶרֶחַּב ךֶלָּמַה יֵרְפְמ וארקנ :ֶקעְב בָֹּכ 13 -ְלעֶּמ עֶלַא ןּופ טְׁשְרעֶרְנַא ןעֶנעֶז ץעֶועֶג  .ַב תָֹשֲעַל םְִּו רֵ ןומנ ףסקה ןִמִ למה רֶמאֹ א יד = -  ;םיִדּוהיַה רֶהֹצ יִנְנֲאָה אָתָדְמַהְַּכןֵמָהל הָנְּתיַווחָי לעמ עֶרייֵז דְנּוא תּוכְלַמ ןייד ןופ תֹוניִדְמ תצכשיחַאדלפה -סמדלמה ןג;לָאאְהל הלא עֶלַא ןיִא רעֶקְלעֶפ איד ןעוֶשיוִוְצ טייֵרְּפְׁש  יֵׁשֹע יַד-לַעלוקְׁשֶא ףֵסָכירַּכ יִפָלֲא תֶדֶׂשִ םֵהְַּאְל
 דְנּוא 9 ? ןעֶזאָל וצ ןעֶּבעֶל אייֵז ָךֶלֶמ םעֶד עת סע הבָתְכִּ הָניִדְּ הָניִרְמ םִגְ ִנ י-ְש-לאְו 2 .יעואט וצ ןעבעלאייז הלמ םעד  !ט טירנ דל לורׁשֲא תזלשגילָא קינד טיִנְראַג טְציִנ םִע דנּוא ְךֶלֶמ םעֶד ןּופ לא ןִמָה הציִשֲאלְכִכ בַתְכו 'ב םו רׂשְמ הָשֹלְׁשּב

 זאָל יֹוזַא ,גיִנעֶק םעֶד טְלעֶפעֶג םִע ןעוֶו  ןֵעָמשְבםֵּתְַ בֶמְכ ׂשֹרוְִׁחֶא ֵַּמִה = נושלַב
 א 2 0 2 יי רַעֹמ םידוהיה לָּכ-תֶא רָּכְַּו גֵרהָל דמְׁשַהָל קמה -רעֶפ וצ אייז יִדּכ ןעֶּבייַרְׁשְסיֹוא ןעֶמ תֹנידְמילִכילֶא םיִצְרָה דְּב םיִרָפִס ַחֹלְׁשִת למה וי

 סאָו איד ּוצ רעֶּבְליִז רעֶנְטְנעֶצ דְנעֶדיֹוט  בֶתכַהְׁשְתפ וְכָל םָללשּודַדֲא ׁשֶרָה-אוה רָׂשֶעיִנְׁש 4 ןְהעֶצ ןעֶנעוֶוְּפָא ?עו ְךיִא דנּוא :ןענל'5  ׁטֶרה רֶׂשֶע הָשֹולְׁשִבדָחַא םְב םִׁשָה ףט ןקזדת
 םִע יִדְּכ הָכאָלְמ עֶזיִד ןּוהְט ןעֶלעוֶו הֹזְהל םִעַהילְכִל לג הָלִדְּ הָנידְמילָכְּב תֶּד ןֵתְדְל

 הלמ ערד :!הָזִד םֹויל םיִדיֵתַע וט

 םעֶד ןּופ עֶסאַק איד ןיִא ןעֶנְנעֶרְּבּוצְנייֵרַא עי א יי = ָשֹשְּב הָנְִּ תֶּדַה

= += 

 -עֶגְּפֶא ְּךֶלֶמ רעֶד טאָה יֹוזַא 10 :ָּדְלְמ :הָכְֹבָנ ןשוש רעְהְ
 רֶע דְנּוא דְנאַה עֶנייז ןּופ גְניִר ןייַז ןּוהְט ר :

 אמה מָה ו ןעֶּבעֶעֶג םֶהיֵא טאָה א סיר א רע יט
 : ןעֶדּוי איד ןּופ דְנייַפ םעֶד הָגָנַא םעֶד  ;ְכִל ןָאיִכ דֵלַמה-רְׁש ןפל ךע את :ַהָרְמּוהַלרְג:

 ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד דנּוא 1 טקְמהָלִדְמּוהָנדְמלְכִבּו ּוקׂששכלְכֵמַה רְַשילֶא
 ריִד ּוצ ויִא (דְלעֶגנ רעֶּבְליִז סאָד מָה םוצְו םיִדוהְיל לֹורְג לֶכֵא ַעיִִמ ֹותְדָו ְךלַמִה-רַכְּד רֶׁשֲא

 :טְלעֶפעֶג ריִד םאו ןּוהְמ ּוצ אייֵז טיִמ יִדְּכ ,קְלאָפ םאָד ךיֹוא דְנּוא ,ןעֶּבעֶנעֶג
 ןעֶּמְׁשְרֶע םעֶד ןיִא םִרעֶּבייַרְׁש עֶכיִלְניִנעֶק איִד ןעֶפּורעֶנ ןעֶמאַזּוצ טאָה ןעֶמ דְנּוא 2
 איו יֹוזַא םעֶלַא ְּךאָנ ןעֶּביִרְׁשעֶנ טאָה ןעֶמ דְנּוא ,גאָט ןעֶטְנְהעֶצייֵרְד םעֶד ןיִא ,שדח

 דְנּוא הָניִדְמ עֶכיִלְטיִא ּוצ דְנּוא ,םִרעֶלְהעֶפעֶּב םיִּדָלָמ םעֶד ּוצ ןעֶטאָּבעֶג טאָה ןֶמָה
 טְפיִרְׁש עֶרייַז ְּךאָנ הָניִדְמ עֶכיִלְטיִא ּוצ דְנּוא ,קְלאָפ ןעֶכיִלְטיִא ןּופ טְׁשְריִפ םעֶד ּוצ

 ׁשֹורֵוְׁשַחַא ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא ,ןֹוׁשָל רֶעייֵז ְּךאָנ קְלאָפ ןעֶכיֵלְטיִא ּוצ דֶנו
 איד דנוא 15 :גְניִר םיִּדָלֶמ םעֶד טיִמ ּתָמְתַחעֶנ דְנּוא ,ןעֶראָועֶג ןעֶּביִרְׁשעֶנ סאָד זיִא

 גיִנעֶק םעֶד ןּופ תֹוניִדְמ עֶלַא ּוצ םַרעֶפיֹול איִד ָּךְרּוד ןעֶראָועֶג טְקיִׁשעֶ ןעֶנעֶז ףיִרְּב
 גֶנּו ןּופ ,ןעֶדּוי עֶלַא ןעֶכאַמ ּוצ ןעֶריִלְרעֶפ דְנּוא ןְניִגְרַה ּוצ דְנּוא ןעֶנְליִטְרעֶפ ּוצ
 גאָט ןעֶטְנְהעֶצייֵרְד םעֶד ןיִא ,גאָט ןייֵא ןיֵא רעֶּבייֵו דְנּוא רעֶדְניִק עֶנייֵלְק ,טֶלֵא זיִּב
 ;ןעֶּביֹור ּוצ ןעֶצְנאַנ םיִא אייֵז דְנּוא ,רָדֲא שךֹח רעֶד זיִא סאָד ,שך!ח ןעֶטְפְלעוֶוַצ םעֶד ןּופ

 עֶכיִלְטיִא ןיִא ץעֶועֶג ַא םֶלַא ןעֶראָועֶנ ןעֶּבעֶגעֶג זיִא םעֶד ןּופ טְפיִרְׁשְּפָא עֶנייַא 4

 טייְֵּבעֶגְָא ןייַז ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ רעֶקְלעֶפ עֶלַא ּוצ טְקעֶלְּפְטְנַא םאָד טאָה ןעֶמ הָניִדְמ
 ךֶרּוד גיִדְנעֶלייֵא ןעֶנְנאַנעֶנְסיֹורַא ןעֶנעֶז םִרעֶפיֹול איד 15 :נאָט ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ
 רעֶד ןיִא ןעֶראוָועֶג ןעֶּבעֶנעֶנְסיֹורַא ןיֹוׁש זיִא ץעֶזעֶנ סאָד דְנּוא ,לְהעַפעֶּב םיִניִנעָק םעֶד

 ּוצ טְצעֶזעֶגְרעֶדיִנַא ְּךיִז ןעֶּבאָה ןָמָה דְנּוא גיִנעֶק רעֶד דְנּוא ןׁשּוׁש ןּופ טאָמְׁשְטִּפיֹוה

 :ןעֶזעוֶועֶג טְלעֶמּוטְרעֶפ זיִא ןׁשּוש טאָטְׁש איִד רעֶּבָא ,ןעֶקְניִרְט
 ד לעטיפאק

 רֶע טאָה יֹוזַא ,ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא םאוָו סעֶלַא ןעֶראָועֶג ראועֶנ טאָה יֵכָדְרָמ ןעוֶז דֵנּוא 1
 רֶע דֶנּוא שא דְנּוא קאַז ַא טימ ןּוהְטעֶנְנָא ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,רעדיילק עֶנייַז ןעֶסיִרּוצ
 טיִמ ןָעיֵרְׁשעֶנ טאָה רֶע דְנּוא ,טאָטְׁש רעֶד ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיֵא ןעֶנְנאַגעֶנְסיֹורַא זיִא

 ,רֶעיֹוט םיִניִנעֶק םעֶד ראָפ זיִּב ןעֶמּוקעֶנ זיִא רֶע דְנּוא 2 :אייֵרְׁשעֶג רעֶטיִּב דְנּוא םיֹורְג ַא
 ַא טיִמ דייֵלְקעֶנְנָא גיִנעֶק םעֶד ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ּוצ ןעֶמּוקְנייַרַא טיִנ ראָט רעֶנייֵק ןיִראָו

 ץעְזעֶג ןייַז דְנּוא לְהעֶּפעֶּב םִניִנעַק םעֶד ּואְחַא הָניֵדְמ עֶכיֵלְטיִא ןיִא דִנּוא 3 :קאַז
 ןעֶטְסאַפ דִנּוא ,ןעֶדּוי איד ּוצ טייֵקְניִריֹורְט עֶסיֹורְג ַא ןעֶראָועֶג זיִא ,ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא

 דנוא



 ד רתסא תלנמ

 עֶליִפ דְנּוא ,גאלק ַא דְנּוא ןייוֵועֶג דֵנּוא

 :ׁשֵא דְנּוא קעֶז ןיִא ןעֶנעֶלעֶג ןעֶנעֶד
 עֶרְהיִֵא דְנּוא ןעֶדעֶמ םירֵּתְסֶא דנוא 4
 אייֵז דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא ןעֶנעֶז רעֶניִד
 טאָה יֹוזַא ,טְנאָזעֶגְנָא רֶהיֵא ּוצ םֶע ןעֶּבאָה

 דְנּוא ,ןעֶקאַרְׁשְרעֶד רֶהעז הָּכְלַּמ איִד ְּךיִז
 יַכְדְרֶמ ּוצ רעֶדייֵלְק טְקיִׁשעֶנ טאָה איִז
 ןּופ לאָז רֶע זַא דְנּוא ןעֶרייֵלְקּוצְנֶא ְּךיִז

 טאָה רֶע רעֶּבָא ,קאַז ןייַז ןּוהְטִּפֶא ְךיִז
 דָנּוא 9 :ןעֶמעֶנְנָא טְלאָועֶג טיִנ םִע
 םעֶנייֵא ,ָּךֶתַה םעֶד ןעֶפּורעֶג טאָה רֵּתְסֶא
 ראָפ זיִא םאָו רעֶניִד םיִגיִנעֶק םעֶד ןּופ

 םֶהיֵא טאָה איִז דְנּוא ,ןעֶנאַּטְׁשעֶג רֶהיֵא
 ןעֶסיִח ּוצ יֵדְּכ ,יֵּכְדְרָמ ּוצ ןעֶטאָּבעֶג
 ;זיִא םִע סאָוְראַפ דְנּוא ,זיַא םאִד םאָו
 ּוצ ןעֶנְנאַנעֶנְסיֹורַא ָּךָתַה זיִא יֹזַא 6
 וטאָטְׁש רעֶד ןּופ םאַנ רעֶד ּוצ יַכְדְרָמ
 :רֶעיֹוט םיִניִנעֶק םעֶד ראָפ זיִא סאָו
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 4 תֹורעַנ הָאֹובְּתַו :םיִּבַרָל עצי רֶפֵאְו קׂש פט יִכְבּ
 רָאְמ הָּכִלַּמַה לֵחְלִחְִּתַו הל ּודֵינ ָהיֶסיֵרְפְו רַּתְסֶא
 ילָעְמוָּׂש ריִמָהְּיכְדְרִמיִתֶא ׁשיִּבְלַהְל םיִדָנְּב חַלְׁשּתַו
 ה רֶׁשֲא ךלֶּמַה יִפיִרְִּמ ְּךֶחִַל רֶּתְסֶא אָרְקִַּו :לֶּבִק אָלְ
 -לַעְו החַמ תעְדְל יֵכְדְרֶמ-לַע ּוהוצּתו ָהיֶנְפִל .דיִמָעַה
 6 רֶׁשֲא רֶיֵָה ביַחדילֶא יֵכְּדְרְילֶא ְּךֵהָה אֵצו :הָזהמ
 ז ּוהָרָק רׁשֲאילְּכ תֶא יכְּדְִמ ליד :ְךֶלֶמַה-רעׁש יְֵפל
 נלַע לֹוקְׁשִל ןֶמֶה רַמָא רֶׁשֲא ףֶסֶּכִה תֶֶׁרְפ! תִאְו
 8 ישא תֶּדַה-בֶתְּכנֵשְתַּפ-תֶאְו :םֶדְַּאְל םייִּוהיב ְךֵלּמַה
 דִיגְַּורֵּתְמָא-תֶא תֹוָאְרָהְל ול ֵתָנ םֶדימְׁשְַלןׁשּוׁשְּב ןתִנ
 ׁשֵּקבִלּו לנחְְהִל ְּךַלֶמד-לֶא אֹובְל ָהיֶלָע תּצִלּו הָל
 פיָרְבִּד תֶא רַּתְפֶאְל ךנ ְךַתָה אבו :הָמַע-לַע וָיָנְפְלִמ
 {; ילָּכ :יָכְְרְמ-לֶא ּוהוְַּ ְךֶתַהִל רְֵּסֶא רֶמֹאְּתַו :יכְּדרִמ
 ׁשיִא-לְּכ רֶׁשֲא םיִעְדוו ּךֵלָּמַה תֹונִדְמ םִעְו ֵֶּפַה יֵרְבע
 רֶׁשֲא תיִמינְּפַה רֵצְחַהילָא ּךֵלֶּמַה-לֶא אֹבְרֶׁשֲא הָׁשאְ
 קמה וליטיִׁשוי רֶׁשֲאַמ דַבְל תיִמָהָלֹותָּד תַחַא אֵרּקיראָל
 ַא.אוִבָל יִתאֵרְקִנ אֵל יִנֲאַו הָָחְו םֶהְזַה טיִברׁש-תֶא
 ופ :ָּתְסֶא יִרְבַּדתַא יִכְדרִמל ּודי :םויםיִׁשּולְׁש הָךְֶּמַה
 נְךַׁשְַנְב יִּמְַּתילֲא רֶּתְפֶאילֶא ביִשָהִל יכָּדְרִמ רֶמאֵי
 א ׁשֵרֲחַה-םִא יּק !םיִדּוהְיַה- לֶּכִמ ְךֶלמַה--תיֵּכ טֶלְּמִהְל
 םִקָּמִמ םידּודיל דומֲעַי הָלּצַהְו חַָה תאּוַה תעּב יִׂשיִרֲחַּת
 ראֹוכ תעְלחמַא עֶדֹו יו ּודְבאֹּת ְךיִבָא-תיַהְּתְִו רַחַא
 ומ :יָכָדרְמ-לֶא ביִׁשָהְל רֵּתְמֶא .רֶמאָּהַו :תכָלמִל ּתַעַנַ
 6 יֵָע ומוִצְ ןֶׁשּושְּב םיִאְצִמַּה םיִדּוהיַה-לָּכיִתֶא םֹוְּכ ךל
 ןנָאבג םויו הָלֵיְל םיִמָי תֶׁשַלש ּותְשִילֲאְו ּולְכאֶתילַאְ
 תַּדַכ"אָל רֶׁשֲא ֵלְמַר-לֶא אּוָבָא ןֵּכבּו ןּכ םֹוצָא יֵחֹרֵַנו

 טְלְהעֶצְרעֶד םֶהיֵא טאָה יֵכְדְרֶמ דְנּוא 7
 -אָרְמעֶנְנָא םֶהיֵא טאָה סאָו םאָד סעֶלַא
 ןָמָה םאִו דְלעֶג אֵמּוס איִד דִנּוא ,ןעֶפ

 איִד לאָז ןעֶמ יִדְּכ ןייַרַא רָצֹוא םיניִנעַק םעֶד ןיִא ןעֶנעוֶוּוצְּפָא טְכאַרְטעֶג טאָה

 םעֶד ןּופ טְפירְׁשְּפֶא עֶנייֵא ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא וצ טאָה רֶע דְנּוא 8 : ןעֶנְליִטְרעֶּפ ןעֶדּוי
 (ןעֶדּוי איִד) אייֵז ןׁשּוׁש ןיִא ןעֶראוָועֶג ןעֶּבעֶגעֶגְסיֹורַא זיִא סאוָו לְהעֶפעֶּב םעֶנעֶּביִרְׁשעֶג
 ּוַצ רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶנאָזּוצְנֶא רֶהיֵא דְנּוא ,רֵּתְמִא ּוצ ןעֶזייוו ּוצ סֶע יִדְּכ ,ןעֶנְליִטְרעֶפ ּוצ

 ןעֶנעוֶו ןּופ ןעֶטעֶּב םֶהוֲא ּוצ דִנּוא גיִנעַק םעֶד ּוצ ןעֶמּוקְנייַרַא לאָז איִז זַא ,ןעֶטיִּבעֶנ
 איֵד טְנאָזעֶבְנָא רַּתְסֶא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ןעֶמּוקעֶג ְּךֶתַה רעֶד זיִא יֹוזַא 9 :קְלאָפ רֶהיֵא
 טאָה איִז דְנּוא ְּךָתַה ּוצ טְנאָזעֶג לאָמַאְכאָנ רֵּתְסֶא טאָה יֹוזַא 10 :יֵכָדְרֶמ ןּופ רעֶטְרעוֶו

 םאֶד דְנּוא .ְךֶלֶמ םעֶד ןּופ טְכעֶנְק עֶלַא 11 :יִכָדְרֶמ ּוצ (ןעֶנאַז ּוצנ ןעֶליֹופעֶּב םֶהיֵא
 רעֶדָא ןאַמ רעֶכיֵלְטיִא זַא ,(טּוג ץְנאַגנ ןעֶסייוֵו תֹוניֵדְמ םיִּדִלְמ םעֶד ןּופ קְלאַפ עִצְנאַה

 ףיֹוהְראָפ ןעֶטְסְניִנעוֶועֶגיִא םעֶד ןיִא ןעֶמּוקּוצְנייִרַא ןְהעֶטְׁשְרעֶטְנּוא ְּךיִז טעוֶו סאוָו איֹורְפ
 סאָד---ץעֶזעֶג ןייֵא ראָנ זיִא--- ןעֶראָועֶג ןעֶפּורעֶג טיִנ זיִא רֶע ןעוֶו ָּךֶלֶמ םעֶד ןּופ
 איד םֶהיֵא ּוצ םיֹוא טְקעֶרְטְׁש ְּךְלֶמ רעֶד סאו םעֶד ץּוח ,ןעֶטייֵט ּוצ םֶהיֵא זיִא םִע

 ָךֶלֶמ םעֶד ּוצ ןעֶראָועֶג ןעֶפּורעֶג טיִנ ןיִּב ְּךיִא רעֶּבָא ,ןעֶּבעֶל געֶמ רעֶד טּור עֶנעֶרְלאָג
 וצ טְנאָזעֶגְנָא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 12 :געֶמ ביִסייֵרְד עֶניִזאָד איִד ןיֹוׁש ןעֶמּוקּוצְנייִרַא
 רֵּתְמֶא לאָז ןעֶמ זַא טְנאָזעֶג טאָה יֵכְדְרִמ דְנּוא 13 :רֵּתְסֶא ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד יֵכְדְרָמ

 ןעֶכיִלְניִנעֶק םעֶד ןיִא ןעֶרעוֶו לּוציִנטְסעֶו אּוד זַא ןעֶדעֶרְנייֵא טיִנ ריִד טְסְלאָז אּוד ,ןְרעֶּפְטְנֶע

 עֶגיִטְצעֶי איד ןיִא ןעֶגייֵוְׁש יִקאַט טְסעוֶו אּוד ןעֶו ןיִראָו 14 :ןעֶדּוי עֶלַא ןּופ רֶהעֶמ זיֹוה

 ןּופ ןעֶרּוי איִד ּוצ ןְהעֶטְׁשְפיֹוא טעוֶז גְנּוטעֶר ַא דְנּוא ,גְנֹורעֶטייוַוְרעֶד ַא ןייַז טעוֶו יֹוזַא ,טייֵצ

 רעוֶו רעֶּבָא ,ןעֶמּוקְמּוא ןעֶלעוֶו דְניִזעֶגְזיֹוהםִרעֶטאַפ ןייֵד דְנּוא אּוד רעֶּבָא ,טְרָא ןְרעֶדְנַא ןייֵא
 יֹוזַא 15 ?עֶגיִזאָד איִד איו טייֵצ ַא ּוצ תּוכְלַמ םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶגְנֶא טיִנ טְזיִּב אוד ּביֹוא טְסייוִו
 ןעֶדּוי עֶלַא לעֶמאַזְרעֶפהעָנ 16 :ןְרעֶּפְטְנִע (סאָד) יֵכְדָרְמּוצ לאָז ןעֶמ זַא ןעֶליֹופעֶּב רֵּתְסֶאטאָה
 דְנּוא ןעֶסֶע טיִנ טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ןעֶנעוֶוְטעֶנייַמ ןּופ טְסאַפ דְנּוא ןֵׁשּוש ןיִא ְךיִז ןעֶניִפעֶג םאְוָו

 יֹוזַא ְךיֹוא ןעֶלעוֶו ןעֶדעֶמ עֶנייַמ דְנּוא ְךיִא דְנּוא ,טְבעֶנ אייֵרְד דְנּוא געֶמ אייֵרְד ןעֶקְניִרְט טיִנ
 ץעֶזעֶגםעֶד ןעֶנעֶק זיִאסֶע עֶׁשְטאָח ,גיִנעֶק םעֶד ּוצ ןְהעֶגְנייַדַא ְּךיִאלעדְו יֹוזַא דְנּוא ,ןעֶטְסאַפ

 דנוא
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 -רָׁשֲא לֶכְּכ ׂשַעַּה יִכְדְרִמ רבו ;יּתְדָבֶא יּתְדַבָא רֶׁשֲאָכְו 1

 :רֶּתְֶא ולָע הָתְִצ
 ֲה ה
 רַצֲחַּב דֲֹעַּתַו תֹוכְלַמ רּתְסֶא ׁשֵכְלּחַ יִׁשיִלְׁשַה םִיבויִהָּי א

 לַמ בׁשֹי ךֶלֶמֹהְוֵלְמִה תיֵּב חַכְנ תִמינְּפַה ְֶלֶמַה-תיִב
 יהְיַו :תֶיְבַה חַתֶּפ חהֵכָנ תֹוּכְלַּמַה תיִבְּב ֹותּוכְלִמ אֵּקכ :

 הֶאְׂשָנ רֶצָחֶּב תָדְמֹע הֶבלַּמַה רַּתְסֶא-תֶא ְךלֶמֹה תֹואְרִכ
 רֶׁשֲא הוה שיִבְרׁש-תֶא רֶמְסֶאל ךלֶמַהטְׁשיי וויעְב ַח
 הל רֶמאָּיַו :טיִבְרׁשה ׁשאֶרְב עו רֵּתְסֶא בֶרְקהַ ֹודְיְ
 יִצֲח-דַע ְךְתֶׁשְקַּב-הַמּו הָּכְלמה רֶּתְסֶא ךליחמ למה
 בֹומ ְךֶלֶמַה-לעדסא רַתָסֶא רֶמאֵתַו :דל 1 תֶנו תָלמַה
 ;ול יתיִׂשָע-רֶׁשֲא הָּתְׁשִמַה-לֶא םֹוַה ןֶמֶהְ ךלמה אֹובְי
 רַתְסֶא רַבְד-תֶא תֹושִַל ןְמְה"תֶא ֹורֲהְמ ְךֵלֶמַה רֶמאי
 ;רְֵּפֶא הָתְׂשעירׁשֲא הָתְׁשֹמֲהילא ןֶמֶהְו ְךֵלֶּמַה אֵבָי
 ןֵתָניִ ְךֶתָלַאְׁשהַמ ןַײה הָּתְׁשמְב א ְךֶלֶמַה רֶמאֹי

 אה

= 

 ֹצ

= 

 ה;חז רפתסא- תלומ

 לעֶו יֹוזַא ןעֶמּוקְמּוא לעוֶו ְךיִא ןעוֶו דְנּוא
 יכְדְרֶמ זיִא יֹװזַא 17 :ןעֶמּוקְמּוא ְךיִא

 ןּוְמעֶנ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא
 ;ןעֶטאָּבעֶג םֶהיֵא טאָה רֶּתְסֶא אי יֹוזַא

 ה לעטיפאק
 ןעֶטיִרְד םעֶד ןַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1

 -עֶק ןּוהְטעֶגְנָא רֵּתְסֶא ְּךיִז טאָה יֹוזַא גאָט
 ָּךיִז טאָה איִז דְנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶכיִלְגיִנ

 ףיֹוה ןעֶגיִנעוֶועֶניִא םעֶד ןיִא טְלעֶטְׁשעֶג
 רעֶּביִאְנעֶגעֶק זיֹוה ןעֶביִלְגיִנעֶק םעֶד ןּופ
 רעֶד דנּוא ,זיֹוה ןעֶכיִלְגיִנעֶק םעֶד ןּופ

 ןעֶכיִלְגיִנעֶק ןייַז ףיֹוא ןעֶסעֶועֶג זיִא גיִנעֶק
 ןְַּתַו * :ׂשֶעתְו תוכלַמָה יִצֲח-דַע ּךתְשְַּכ--המו ךֵל =

 יִניֵעְב ןד יתאָצְממא :יִתְׁשִקַבּו יִתָלֶאְׁש רַמאֹּתַו רַתְסֶא
 תריׂשעלי יתְלֶאְש-תֶא תַתָל בוט ךֶלמַהלְעאו ְךֶָּמַה
 הֶׂשָעֲא רֶׁשֲא הָתֹש ׁשמַה-לֶא ןְמָהְו ךלֶמַה אבי יִתׁשְקִב-תִא
 אורח םֹיַּב מֶה אֵצֵו ךֶלֶּמַ רֶבְדִכ הֶׂשֲעָא רֶחֶמּו םֶהָל
 ֵלֶּמַה רֶעָׁשְב יֵכדְרמ-תֶא ןֶמֶה תֹואְרכְו בל בִֹטְו ַחֵמָׂש
 ;הָמֵח יבְדְרִמ-לַמ ןִמָה אָלְּמַיַו ּונָמִמ עודאלו .םֶקדאלְו
 ויָבהֶא-תֶא אָביו חַלְׁשנ ותיִבילֶא אֹובָ ןִמֶה קַּפַאְתִמ י
 ורָשֶע דובְכ-תֶא ןֶמֶה םֶהל רַּפִסְי וָּתְׁשא ׁשֶרתֶאְו וו

 ואְׂשִנ רֶׁשֲא תאְ למה לְִנ רֶׁשֲא-לֶּכ םֵאְ ונְב בֶרְ
 הָאיִבַהאְל ףַא ןֶמֶה לְמאיַ למה יִרְבִעְו םיִר ֶׂשֲהלַע
 הרתָׂשֶעירְׁשֶא ! הָתׁשִמַהלא ךלמהדסע הָכְלַמַה רֶתְסֶא

 -ְנעֶנעֶק זזיֹוה ןעֶכיִלְגיִנעֶק םעֶד ןיִא לּוטְׁש
 דְנּוא 2 :זיֹוה םעֶד ןּופ רֶעיִט רעֶד רעֶּביִא

 טאָה גיִנעֶק רעֶד ןעוֶו סאָד ןעֶועוֶועֶג זיִאסֶע

 םעֶד ןיִא ןְהעֶטְׁש הֶּכְלַּמַה רֶּתְסֶא ןעֶהעֶזעֶג
 עֶנייֵז ןיִא ןִח ןעֶנּופעֶג איִז טאָה יֹוזַא ,ףיֹוה

 -עֶגְסיֹוא טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא ,ןעֶניֹוא

 זיִא סאָו טּור עֶנעֶדְלאָנ איִד טְקעֶרְטְׁש
 דְנּוא ,רֵּתְסֶא וצ דְנאַה עֶנייֵז ןיִא ןעֶזעוֶועֶג

 טאָה איִז דְנּוא ,טְנְהעֶנעֶג ְּךיִז טאָה רֵּתְסֶא
 : טּור רעֶד ןּופ ץיִּפְש רעֶד ןַא טְרירעֶגְנָא

 םאָו דְנּוא ?הָּכְלַמַה רֵּתְסֶא ,אּוד טְסְליוִו סאָװ ,טְנאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה ניִנעֶק רעֶד דְנּוא 3

 םִע לאָז יֹוזַא ְּךייֵרְניִנעֶק םעֶד ןּופ טְפְלעֶה איִד ּוצ זיִּב ןייַז לאָז סֶע ןעוֶו ?רעֶנעֶּב ןייַד זיִא

 יֹוזַא ָּךֶלֶמ םעֶד טְלעֶפעֶג םֶע ּביֹוא ,טְגאָזעֶג רַּתְסֶא טאָה יֹוזַא 4 :ןעֶרעֶזְו ןעֶּבעֶנעֶג ריִד ּוצ
 :טְכאַמעֶג םֶהיֵא ראַפ ּבאָה ְּךיִא סאו הָדּועְס רעֶד ּוצ טְנייַה ןעֶמּוק ןֶמָה דְנּוא ָּךַלְמ רעֶד לאָז

 איוו יֹוזַא ןּוהְט לאָז רֶע יֵדְּכ ןָמָה םעֶד דְניִוְשעֶנ (טְפּור) ,טְנאָזעֶג טאָה ָךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 5

 רֵּתְמֶא סאוָו הָדּועְמ רעֶד ּוצ ןֶמָה טיִמ ןעֶמּוקעֶנ ְּךַלֶמ רעֶד זיִא יֹוזַא ;טְנאָזעֶג טאָה רֵּתְסֶא
 ּוצ טְנאָזעֶג ְּךֶלֶמ רעֶד טאָה ןייוו םעֶד אייַּב הָדּועְס רעֶד ףיֹוא דְנּוא 6 :טְכאַמעֶנ טאָה

 ןייד זיִא סאו דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶנעֶג ריִד לאָז סֶע דְנּוא ?ןעֶגְנאַלְרעֶפ ןייד זיִא םאו ,רֵּתְסֶא

 ; ןעֶרעוֶו ןּוהְמעֶג ריִד ּוצ םִע לאָז ְּךייֵרְניִנעֶק םעֶד ןּופ טְפְלעֶה איִד ּוצ זיִּב ּוליִּפַא ?טעֶּבעֶג

 ;זיִא טעֶּבעֶנ ןייֵמ דְנּוא ןעֶגְנאַלְרעֶפ ןייֵמ ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶנ רֵּתְסֶא טאָה יֹוזַא 7

 גיִנעֶק םעֶד סֶע ןעוֶו דְנּוא ,גיִנעֶק םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איד ןיִא ןַח ןעֶנּופעֶג ּבאָה ְךיִא

 ןעֶמּוק גיִנעֶק רעֶד לאָזיֹוזַא ,ןעֶגְנאַלְרעֶפ ןיימ ןּוהְטּוצ דְנּוא טעֶּבעֶנ ןיימ ןעֶּבעֶג ּוצ טְלעֶפעֶג

 יּוזַא ןּוהְט ָּךיִא לעוֶו ןעֶנְראָמ דְנּוא ,ןעֶכאַמ אייֵז ּוצ לעו ָךיִא םאְו הָדּועֶס רעֶד ּוצ ןָמָה טיִמ

 ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא זיִא ןָמָה דְנּוא 9 :טְגאָזעֶג טאָה גיִנעֶק רעֶד איז
 ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ןיִא יֵכְדְרִמ ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע ןעוֶו רעֶּבָא ,ץֶראַה טּונ ַא טיִמ דֵנּוא ָךי 6

 טְריִרעֶנ םֶהיֵא ראָפ לאָמַא טיִנ ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא טיִנ זיִא רֶע זַא ְּךַלֶמ םעֶד

 -עֶגְנייֵא ְּךיִז טאָה ןֶמָה רעֶּבָא 10 :יֵבְדְרָמ ןעֶנעֶק ןְראָצ טיִמ ןעֶראועֶג לּופ ןֶמָה זיִא יֹוזַא
 טְזאָלעֶג דְנּוא טְקיִׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא זיֹוה ןייַז ּוצ ןעֶמּוקעֶנ םייַהַא זיִא רֶע דָנּוא ,ןעֶטְלאַה

 -ךעֶד אייֵז ּוצ טאָה ןֶמָה דְנּוא 11 :ּבייװ ןייַז ׁשֶרָז דְנּוא דְנייֵרְפ עֶנייַז ןעֶנְנעֶרְּב ןעֶמאַזּוצ

 רעֶד סאו ןיִא םעֶלַא דֶנּוא ,ןְהיִז ליפ עֶנייֵז דְנּוא םּוטְכייַר ןייַז דְנּוא דֹובָּכ םעֶד ןּופ טְלְהעֶצ

 ןעֶמְׁשְריִפ איד רעֶּביִא ןעֶּביֹוהְרעֶד םֶהיֵא טאָה רֶע איז דְנּוא ,טְכאַמעֶנסיֹורְג םֶהיֵא טאָה גיִנעֶק
 טאָה הָּכְלַמַה רַּתְסֶא זַא ,טְנאָזעֶג רעֶטייוֵו טאָה ןָמָה דְנּוא 12 :טְכעֶנְק םיִניֵנעַק םעֶד דְנּוא

 טְּכאַמעֶג טאָה איז סאָו הָדּועֶס רעד ּוצ גיִנעֶק םעֶד טימ ןעֶמּוקְנייַרַא םעֶנייֵק טְזאָלעֶנ טיִנ
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 תלגמ :
 ןעֶנְראָמ ףיֹוא ּוליִפֲא דְנּוא ;ְךיִמ טְרֶעייֵנ

 טימ ןעֶדאַלעֶגְנייַא רֶהיֵא ּוצ ָּךיֹוא ְּךיִא ןיִּב

 ראָנטאָהסעֶלַאסאָד ְּךאָד 13 :ניִנעֶק םעֶד
 ָךיִא איו גְנאַל יֹוזַא ,ריִמ ראַפ טְרעֶו ןייֵק

 -עֶק םעֶד ןיִא ןעֶציִז דּוי םעֶד יֵכְדְרֶמ העְז
 ּבייװ ןייַז שֶרֶז טאָה יֹוזַא 14 : רֶעיֹוט םיִניִנ
 ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ עֶדְנייֵרְפ עֶנייֵז עֶלַא דְנּוא
 גיִצְפּופ ןעֶרעוֶו טְכאַמעֶג הָיּולְּת ַא זאָל
 ּוצ גאָז היִרְפ רעֶד ןיִא דְנּוא ;ְךיֹוה ןעֶלייֵא
 םֶהיֵא ףיֹוא לאָז יֵכְדְרֶמ זַא גיִנעֶק םעֶד

 טְסְנעֶק ְּךאָנְרעֶד ,ןעֶרעוֶו ןעֶגְנאָהעֶגְפיֹוא
 טּוג ַא טיִמ גיִנעֶק םעֶד טימ ןְהעֶגְנייַרַא אּוד
 ;הָדּועֶס רעֶד ּוצ ץֶראַה ְּךיִלְהעֶרְפ ַא דְנּוא
 ןעֶלאַפעֶג טּוג ןֶמָה טאָה ְּךאַז איִד דְנּוא
 :הָיּולְת איד טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא

 ו לעטיפאק

 גיִנעֶק רעֶד טאָה טְכאַנ עֶניִּבְלעֶד איִד ןיִא 1
 טאָה רֶע דָנּוא ,ןעֶפאָלְׁש טְנאָקעֶג טיִנ

 רֶּפַמ סאָד ןעֶגְנעֶרְּב לאָז ןעֶמ זַא טְגאָזעֶג
 דְנּוא ,ןעֶכאַז עֶכיִלְגעֶמ איד ןּופ תֹונֹרְכִז
 ראָפ ןעֶזעֶלעֶגְראַפ ןעֶראוָועֶג ןעֶנעֶז אייֵז
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 15 יפו :ךלֶּמַה-םַע ּהָלדאּורְק יִנַא רֶחֶמִלםַנְיִתֹואיסִא יִּכ
 יֵכדְרְמתֶא הֶאֹר נָא רֶׁשֲא תֹעיִלְכְּב יִל ׂש יניֵא הֶ
 14 ילָכו ֹוְׁשַאׁשרָ ול רֶמַּתַו :ךֶלֶּמַ רַעַשְּב בֵׁשֹויִדּהְיה
 ְךֶלֶמל רַמָא רֶַּבּו מא םיִׁשִמַח הֵבָנ ץעׂשִַי יִבֵהָא
 ַחְמָׂש הְֶּׁשִּמַה-לֶא ְלּמַה"םע אבו ילָעיַכְְרִמ-תֶאּולְתו
 :ץעה שי ןֵָה ןנפִל רבה בֵטי

: 
 א "תֶא איִבְהִל רֶמאּיַו ךֶלֵּמַה תַנְׁש הָדְדָנ אורה הֶלֵּלַּב
 דִי ינְפִל םיִאָרְקִנ ויהיו םיִמָהיִרְּד תֹונֹרְכַה רֶפֹק
  ָׁש ׁשֶרָתְו .אנתנב-לע יכְּדְרֶמ דינה רֶׁשֲא בּותָכ אֵצְּמ
 מב רֶי לְשלּׁשְקִּב רֶׁשֲא ףַֹּהיִרְמְׂשִמ לפה יִסיִרְס
 5 הרָלוהְּו רָקָי הִֶּ--הַמ ְֵלמַד רֶמאַֹּו :שֹורְְׁשַחֲא
 הָׂשֲענ-אַל תְרָשְמ ְֶלֶגה ירעג ּודְמאֹנ הזלַע יֵכְָרִמִל
 4 רֵצֲחַל אב ןֵמָהְו ךֵצֶחב ימ למה רֶמאַּו :רֶבָּד וָּמִע
 יֵכָדְרֶמ-תֶא תֹולְתַל ֶלֶמִל .-מאֵל הָנוציהַה ןֶלֵמַה-תיּב
 ה הנה ויִלֵא לֶּמַ יִבְַנ ּורְמאֹּ :ול ןיִכַהרֶׁשֲא ץעָה-לַע
 5 רֶמּוןֶמָה אוב :אֹוְבִי ְךלמַ רֶמאָּיַו רֵצֶחַּב דמֹע ןִמָה
 ְהָיִּב ץֶפָח ְֵלֶּמַה רֶׁשֲא ׁשיִאְּב תֹוׂשֲעַלחדמ ךֶלֶּמַה ול
 ר רֶקָי תֹוָשֲעַל ךֶלֶּמַ ץֵּפְחַי יִמְל ובלְּב ןֶמֶה רֶמאַָּו
 ? ץֵפָה מה רֶׁשֲא ׁשיִא ְךֶלּמַה-לִא מָה .רֶמאֹּיַ :יִנמִמ
 יךֶֶּמַד יּביׁשַבָל רֶׁשֲא תּוכָלַמ ׁשּוָבְל אבי :ורְקיִב
 תֹוָכְלמ רֶתּכ ןֵּתנ רֶׁשאְ מַה וָלָע בֵכָר רֶׁשֲא םָּו
 למה ִרְׂשִמ ׁשיִאידיילַעסּמַהְו ׁשֹובְלַה ןֹוהָנְו גוׁשאֹרְּב
 ִרְקיִב ץַפָח דלּמַה רֶׁשֲא ׁשיִאָה-תַא וׁשְּבִלהְוםיִמְּתַרַּפַה
 הרב וְָפִל וָאְרָקְו ריִעָה בֹחְרִּב םּוּפַהילַע ּוהָביִּכְרהְ
 'ךֵלֶמִה רֶמאֹּר :ורְקיִּב ץֵפֶח ְךלֶּמַה רֶׁשֲא ׁשיִאְל הָׂשָעי

 -עֶגְנָא טאָה יֵכָדְרָמ םאוָו סאָד ןעֶּביִרְׁשעֶגְנייֵא ןעֶנּופעֶג טאָה ןעֶמ דְנּוא 2 :גיִנעֶק םעֶד
 רעֶד ןּופ םֶרעֶטיִה איִד ,גיִנעֶק םעֶד ןּופ רעֶניִד אייוַוְצ איִד ,ׁשֶרָת דְנּוא ןֶָתְנִּב ןעֶגעוֶו טְגאָז
 טאָה יֹוזַא 3 :שֹורֵוְׁשַחֲא ניִנעֶק םעֶד ןָא ןעֶנעֶל ּוצ דְנעֶה עֶרייֵז טְכּוזעֶנ ןעֶּבאָה סאוָו ,רֶעיִט
 יֵכָדְרֶמ ּוצ ןּוהְמעֶג ןעֶמ טאָה טייקְסיֹורְג דְנּוא דֹובָּכ ַא ראַפ סאָו ,טְנאָזעֶג גיִנעֶק רעֶד
 ראָנ םֶהיֵא טיִמ זיִא םִע ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה גיִנעֶק םעֶד ןּוֿפ רעֶניִד איִד דְנּוא ?םעֶד ןעֶנעוֶו
 םעֶד ןיִא זיִא רעוֶו ,טְנאָזעֶג טאָה גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 4 :ןעֶראוָועֶג ןּוהְטעֶג ָּךאַז םּוׁש ןייק
 םעֶד ןּופ ףיֹוה ןעֶטְסְניִנעוֶועֶסיֹוא םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶגְנָא דאָרְג זיִא ןָמָה דְנּוא ?ףיֹוה

 ןעֶגְנעֶהְפיֹוא יֵכְרְרֶמ לאָז ןעֶמ ןַא ןעֶנאַזּוצְנָא גיִנעֶק םעֶד יֵדְּכ היֹוה ןעֶכיִלְגיִנעֶק
 -עֶק םעֶד ןעֶּבאָה יֹוזַא 2 :טייֵרְּבעֶנְנָא םֶהיֵא ראַפ טאָה רֶע סאָו הָיּולִּת רעֶד ףיֹוא
 ְךַלֶמ רעֶד דְנּוא ףיֹוה םעֶד ןיִא טְהעֶטְׁש ןֶמָה ,העָז ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ רעֶניִד םֶגיִנ
 רעֶד דְנּוא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא ןֶמָה זיִא יֹוזַא 6 :ןעֶמּוקְניַרַא רֶע זאָל ,טְנאָועֶג טאָה
 רעֶד םאָװ ןאַמ םעֶד ּוצ ןּוהְט ןעֶמ לאָז סאָװ .טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה גיִנעֶק
 ,ץְראַה ןייַז ןיִא טְבאַרְמעֶג טאָה ןָּמֶה דְנּוא ? ןּוהְטּוצְנֶא דֹובָּב םֶהיֵא טְגְנאַלְרעֶּפ גיִנעֶק
 -עֶנ ןָמָה טאָה יֹוזַא 7 ?ריִמ איִװ ןּוהְטְנֶא דֹובָּכ רֶהעֶמ גיִנעֶק רעֶד ליִװ ןעֶמעוֶו
 ןעֶגְנאַלְרעֶפ ַא טאָה גיִנעֵק רעֶד ןעֶמעוֶו ןאַמ םעֶד ראַפ זאָל ,גיִנעֶק םעֶד ּוצ טְנאָז
 רעֶד סאָו רעֶדייֵלְק עֶכיִלְגיִנעֶק איד ןעֶרעֶװ טְכאַרְּבעֶג ןעֶזאָל 8 :ןּוהְטּוצְנֶא רֹובָּכ
 ,טייֵר גיִנעֶק רעֶד ןעֶכְלעוֶו ףיֹוא דְרעֶפ סאָד דְנּוא ,דייֵלְקעֶגְנָא טיִמְרעֶד זיִא גיִנעֶק
 איֵד ןעֶזאָל דָנּוא 9 :ּפאָק ןייז ףיֹוא זיִא םאִו ןיֹורְק עֶכיִלְגיִנעֶק איד ךיֹוא דְנּוא

 ןופ םעֶנייֵא ןּופ דְנאַה איִד ןיִא ןעֶרעֶו ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא דְרעֶפ םאָד דְנּוא רעֶדייֵלְק
 ןאַמ םעֶד ןעֶדייֵלְקְנָא לאָז רֶע דנּוא ,גיִנעֶק םעֶד ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ (עֶטְסעֶרְנכ איִד

 -ייֵר ןעֶכאַמ םֶהיֵא לאָז ןעֶמ דְנּוא ןּוהְטּוצְנֶא דֹובָּכ טְרְהעֶנעֶּב גיִנעַק רעֶד ןעֶמעוֶו
 ראָפ לאָז ןעֶמ דְנּוא ,טאָּטְׁש רעֶד ןּופ ןעֶסאַג איִד ָּךְרּוד דְרעֶפ םעֶד ףיֹוא ןעֶט
 רעֶד ןעֶמעֶו ןאַמ םעֶד ּוצ ןעֶרעֶװ ןּוהְטעֶנ םִע לאָז יֹװַא ןעֶפּורְסיֹוא םֶהיֵא
 ףֶמָה ּוצ טְנאָזעֶג טאָה גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 10 !ןּוהְטּוצְנֶא דֹובָּכ טְרְהעֶנעֶּב יִנעֶק

 םענ
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 ּחְרַבִד רֶׁשֲאַּכ םּטַה-תֶאְו ׁשֹוָבְלַה-תֶא חַק רַהֵמ ןְמֶהְל
 -:לַא לֶּמַה רַעָשְּב בֵׁשֹיַה יִדּהְיה יְדְרְמִל ןְכדדַׂשת

 ׁשּוְבְלַה-תֶא מָה חקת :ָּתְרַּבִּד רֶׁשֲא לָכִמ רֶבּד לּמַּת 11
 ריִעָה בֹוָחְרִּב ֹוהְכיִּכְרַו יִכְדרְמתֶא ׁשֵּבְלַו סּוּסַה-תֶאְ
 :ֹורְקיִּב ץֶפֶח ךֶלֶּמִה רֶׁשֲא ׁשיאָל הָׂשְעַ הֶכָ ויִנפִל אר
 לֵב ותיב-לֶא ףֵחְר ןמֶהְו ךֵלֶמִה רַעַׁש-לֶא י כיִדרְמ בֶׁשֵו

 ויְבֲהָא-לֶכְלּו וּתְׁשא ׁשֶרְל מֶה רַפַסַּה :שאר יּפַחַו 2
 םִא ּומׁשא ׁשֶרָח זיָמָכֲח ּול ּורְמאֹּיו ּודָרָק רֶׁשֲא-לָּכ תֶא
 -אל ֹוָנְפִל לפְנל תֹולחַה רֶׁשֲא יֵכְּדְרִמ םיִדּודִיַה עַרָנִמ

 מע םיִרְּבַרְמ םֶדֹוע :וינפִל ליִּמִּת ליַפְקיִּכ ול לֵכּות ו4
 הָחְׁשִמַהילֶא ןְמֶה-תֶא איָבְהִל לב יי מַה יֵקיִרְמְו
 :יָּתְסֶא הָתְׂשָע-רֶׁשֲא
 : ז
 רְמאֹו :הָּכְלַּמַה רֵּתְסֶא-סִע תֶֹתְׁשִל ןֶמֶהְו ְּךֶלֶמַה אָבָו א

 ךֶתלֲאשהַמ יה הָּתׁשמְב ִנְׁשַה יב םּג רֶתָמֶאְל חמה
 תּוכְַּמַה יִצֲחַע ְךֶֶׁשקַב-הַמּו ְךלןְתָנתְ הָּכלַמַה ּתְמֶ

 ַח יִתאָצְמי-םא רַמאֹהַו הָּכְלַּמַה רַּתְסֶא ןעַּתַו :ׂשֶעַתְו 5
 ְִׁפַנ יִל ןְתְנּת בט ךלמילעדמַא ךֵלּמַה ךיניעב

 דיִמׁשַהל ימי ֹנְַכְמִניִּכ יְִׁשִּקַבב ִּמִַ ימלא :
 ּתְׁשִרחָה ונְרַּכְמִ  תוָָפְׁשלְו םיֹדְבַעַל ּולֵאו רֵכַאַלו ג ירֵהִל

 ְךֵלֶמַה רֶמאֹּו :ךֶלֶמַה קִונְּב הָוׂש רַּצַה ןיא יִּכ ה
 הרָזיִאְו הָז אוָה יִמ הָכְלַּמַה ר ָתְסֶאְל רֶמאְּיַו ׁשֹורֵוְׁשַחֲא

 ׁשיִא רַתְסֶא רֶמאֵתַו :ןֶּכ תו שעל ו ְבַל יאָלמרְׁשַא אוה 5
 ְךֶלֶמַה ינְפלִמ תַעְבִנ ןֶמֶהְו הּזַה עֶרָה ןִמֶה בֹאְו רֶצ

 תַנְנ-לֶא ןיײַה הֵּתְׁשִמִמ ֹותְמֲחַב םה ֵלמ :הָכלַמַהְו 1
 יִכ הָּכְלַּמַה רֶתֶסֶאְמ ֹוׁשְפַנילַע ׁשֵקַבְל רַמָע ןֶמָהְו ןֵיִּבַה

 םָׁש ךֵלֶמַהְו :ְךֶלֶמַה תֶאמ הָעְרָה ויָלֵא הָתלָיִ הָאְר 8

 ,טְבאָזעֶב

 ז | רתסא תלנמ
 םאָד דְנּוא דייֵלק סאָד דְניִוְׁשעֶג םעֶנ
 טעֶרעֶג טְּסאָה אוד איו יֹזַא דְרעֶפ
 דוי םעֶד יַכְדְרֶמ ּוצ יֹזַא אּוהְט דִנּוא
 רֶעיֹוט ּםיִגיִנעֶק םעֶד ןיִא טְציִז סאוָו
 םעֶלַא ןּופ ןעֶזאָלְּפֶא טיִנְראָג טְסְלאָז אּוד
 טאָה יֹוזַא 11 :טעֶרעֶנ טְסאָה אּוד סאו
 םאִד דְנּוא דילק םאִד ןעֶמּונעֶג ןֶמֶה

 -עֶגְנָא יַבְדְרֶמ םעֶד טאָה רֶע דְנּוא ,דְרעֶפ
 -ייֵר טְכאַמעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,דיילק
 טאָטְׁש רעֶד ןּופ ןעֶמאַג איד ָּךְרּוד ןעֶט
 ןעֶפּורעֶגְסיֹוא םֶהיֵא ראָפ טאָה רֶע דְנּוא
 ןאמ םעֶד ּוצ ןעֶרעוֶו ןּוהְמעֶג לאָז יֹוזַא

 -ָנָא דֹובָּב טְרְהעֶגעֶּב גיִנעֶק רעֶד ןעֶמעוֶו
 -עֶנְקיִרּוצ ויִא יֵכְדְרָמ דְנּוא 12 !ןּוהְמּוצ
 ןֶמָה רעֶּבָא ,רֶעיֹוט םיִגיִנעֶק םעֶד ּוצ ןעֶמּוק
 ןייַז ּוצ ןְהעֶג ּוצ םייֵהַא טְלייֵאעֶג ְּךיִז טאָה
 -עֶנּוצ ַא טיִמ דְנּוא לֵבֶא ןייֵא איוו זיֹוה
 -ְךעֶד טאָה ןֶמֶה דְנּוא 13 :ּפאָק ןעֶטְקעֶד
 עֶלַא ּוצ דְנּוא ׁשֶרֶז ּבייװ ןייַז ּוצ טְלְהעֶצ

 ּוצ ְּךיִז טאָה סאָו םעֶלַא עֶדְנייֵרְפ עֶנייֵז

 עֶנייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא דְנּוא ,ןעֶפאָרְטעֶג םֶהיֵא
 םֶהיֵא ּוצ ׁשֶרֶז ּבייוֵװ ןייַז דְנּוא טייל עֶנּולְק

 ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טְסאָה אּוד זַא דְנּוא ,רעֶדְניִק עֶׁשיִדּוי איד ןּופ זיִא יֵכְדְרֶמ ןעוֶו
 םיִא טְסעוֶו אּוד טְרֶעייֵנ ,ןעֶמּוקייֵּב טיִנ םֶהיֵא אּוד טְסעֶוו יֹוזַא ,ןעֶלאַפ ּוצ םֶהיֵא ראָּפ

 םֶהיֵא ראָפ ןעֶצְנאַג

 ןּופ רעֶניִד איד א

 סאו 3 רעֶד ּוצ ןעֶנְנעֶר

 :ןעֶלאַפ

 ָנעֶק םעֶד
 יֹוזַא ,טעֶרעֶג םֶהיֵא טיִמ ְּךאָנ ןעֶּבאָה אייֵז לייו רעֶּבָא 4

 ּוצ ןָמָה טְלייֵאעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶגְנָא בי

 :טְכאַמעֶנ טאָה רַּתְסֶא

 ז לעטיפאק

 יוזַא 2 :הָּכְלַמַה רֵּתְסֶא טיִמ ןעֶקְניִרְמ ּוצ ןעֶמּוקֶעֶנ ןעֶנעֶז ןָמָה דְנּוא גיִנעֶק רעֶד דְנּוא 1

 ,ןייוֵו ןּופ הָדּועֶס רעֶד אייַּב גאָט ןעֶטייוֵוְצ םעֶד ןָא רֵּתְסֶא ּוצ טְגאָזעֶנ די וא גיִנעֶק רעד טאָה
 ןייד זיִא סאָו
 ?טעֶּבעֶנ ןייַד זיִא סאָו
 ' :ןעֶרעֶוֶו ןּוהַטעֶג

 דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶגעֶג ריִד לאָז םֶע דְנּוא ?הֵּכְלַמַה רֵּתְסֶא ןעֶגְנאַלְרעֶפ
 ריִד ּוצ לאָז סֶע תּוכְלַמ םעֶד ןּופ טְפְלעֶה רעֶד ּוצ זיִּב ּוליִפַא

 וטְגאָזעֶג טאָה איִז דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה הָּכלַמַה רֵּתְסֶא דְנּוא 3
 ,ביִנעֶק םעֶד טְלעֶפעֶנ םֶע ןעוֶו דְנּוא ,גיָנעֶק םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איד ןיא ןֵח ןעֶנּופעֶג ּבאָהְךיִא ןע

 יימ ְּךאָנ קְלאָפ ןיימ דְנּוא ,ןעֶגְנאַלְרעֶפ ןייַמ ְּךאָנ ןעֶרעְֶןעֶּבעֶנעֶג ןעֶּבעֶלןייֵמ ריִמ לאָז א
 ,ריֵמ ןיִראָה 4 :םעֶּבעֶנ

 - 6 ר7+

 דְנּוא טְגְליִטְרעֶפ יֵדְּכ טְפיֹוקְרעֶפ ןעֶנעֶז ק קְלאַפ ןייֵמ דְנּוא ָּךיִא

 ןעֶרעוֶו טְפיֹוקְרעֶפ טְלאָזעֶב ןעֶטעֶה ריִמ ןעוֶו---ןעֶרעֶוֶו ּוצ ןעֶריֹולְרעֶפ דָנּוא טְכאַרָּבעֶנְמַּו

 דְנייֵפ רעֶד עֶׁשְטאָח ןעֶגיווְׁשעֶג ָּךיִא טְלאָו יֹוזַא ןעֶדעֶמ-טְסְניִד ראַפ דְנּוא טְכעֶנְק ראַפ
 יִא טְרעֶזו ן יי ָבייֵלְג ןייק טאָה

 ׁשֹורְוְׁשַחַא ביִנעֶק רעֶדטאָהיֹוזַא 2 :ביִנ םיִנעַק םעֶד ןּופ ןעֶדאָש םעֶד ן

 ?רעֶניִזאָד רעֶד סאָד זיִא רעוֶו ,הָּכָלַמַה רַתָסָא ּוצ טְנאָזעֶנ טאָה רֶע דָנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶנ

 דָנּוא
 רֵּתַסָא
 טאָה יֹוזַא ,ןָמָה
 אֵטְשעֶנְפיֹוא זיִא גיִנעֶק רעֶד דִנּוא 7
 ַגעֶנְֶסיֹורַא זיִא רֶע דנּוא ,ןייוַו

 ּוצ יֵדְּכ ןעֶנאַטְׁשעֶנְפיֹוא זיִא ץֵמָה
 טאָה רֶע ןיֵראָה
 8 :גיִנעַק םעֶד ןּופ טְמיֵטְׁש

 ןייַז טאָה םאָה רֶע זיִא רעו

 דְנּוא

 ?ןּוהְט ּוצ םעֶכְלאָזַא טְכאַמעֶג לּופ ץֶראַה
 רעֶד ןאַמ רעֶטְכעֶלְׁש רעֶניִזאָד רעֶד זיִא יי רעֶסיֹורְנ רעֶד ,טְגאָזעֶג טאָה

 : הָּכְלַמ איִד דְנּוא ְּךֶלֶמ םעֶד ראָפ ןעֶקאָרְטְרער (קְראַטְׁשנ ןֵמָה ְּךיִז ו
 דֶנּוא הָדּועֶס רעֶד ןּופ ןְראָצְמיִרְנ ןייַז ןיִא ן

 דנּוא טְסאַלאַּפ םעֶד ןּופ ןעֶטְראָג םעֶד ןיִא ךעֶבְנאַג
 הָּכְלַמַה רֵּתְסֶא ןּופ ןעֶּבעֶל ןייַז ראַפ ןעֶטעֶּב

 ַא זַא ןעֶהעֶועֶנְנייַא

 ןעוֶו

 דְנּוא 6

 זיִא  קיִלְגִמּוא
 ביִנעֶק רעֶד

 -עָּב םֶהיֵא רעֶֶּביִא
 ןעֶמּוקעֶגְקיִרוצ זיִא

 ןופ



 ה זו רתפא תלנמפ

 טְסאַלאַּפט םעֶד ןּופ ןעֶטְראָג םעֶד ןּופ

 ןּופ הָדּועֶמ רעֶד ןּופ ויֹוה םעֶּד ּוצ

 ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג ןָמָה זיִא יֹוזַא ןייוֵז
 ףיֹוראַד ויִא רֵּתְסֶא ּואְח טעֶּב םעֶד
 ,טְגאָזעֶג ְּךֶלֶמ רעֶד טאָה יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶג

 איד ןעֶגְניִװְצעֶּב ְּךיֹוא אוד טְסְליװ
 םעֶד ןיִא ריִמ אייָּב זיִא םאִװ הָּבְלַמ
 ראָנ זיִא טְראָו סאָד איז יֹוזַא ?זיֹוה
 ליֹומ םיִּדְלְמ םעֶד ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא
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 הָּטִּמַה-לע לֿפֹ ןֶמָהְו ןַײה הָּתְׁשִמ ! תיַּב-לֶא ןֶתיִּבַה תַנִָמ
 -תרָא ׁשֹבְכִל םגָה ּךֵלֶּמַה רֶמאיַ היֶלָע רֵּתְסֶא רֶׁשֲא
 :פָחןֵמְָינְפוְדקּמִ ִּפִמ אי רֶבְַּה תִַבּ יּמִע הֶּכְלַּמַה
 פ יָה םנ ּךֵלָּגַה ;נפל םיִסיִרָּפַהְִמ דָחֶא הָנֹובְרַה רֶמאי
 ְךֶֶּמַה לַע בּוטרּבַּד רׁשֲאיִכְדרְמַל מֶה הָׂשָעירֶׁשַאְעֶה
 הְלִתְֵלֶּמִה רֶמאֹו הָּמַא םיִׁשִמַה הָָנ ִמָה תיִבְּב רַמֹע
 י תֶמָחַו יִכְּרִמַלןיִבהרֶׁשֲא ץעֶה-לַע ןֶמְה-תֶא ולְתַ :ולָע
 :הֶכָכָש ַּלּמַה

 ח ח

 א -תֶא הָּכְלַּמִהרֵּתְמאָל שֹורְׁשַַא למה ןפֶנ אּוהַה םוַּב
 אש = טא ד+ יִּכ ךֵלָּגהינְפִל אָּב יִכָדְרֶמּו םיִדּהְיַה רָרֹצ ןֵמָה תיֵּב

  ּוּתְּבַיִתֶא ךֵָּפַה רַסָו :הָליאוְה הָמ רִֵּמָא הָרְיִַה
 :םיִנָּפ םױְמֶה טְקעֶדעֶּב אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא

 ,רעֶניִד איִד ןּופ רעֶנייֵא ,הָנֹוּבְרַח דְנּוא 9
 ואֹו ָּךֶלֶמ םעֶד ראָפ טְנאָזעֶג טאָה

 -עֶג ךיֹוא ןָמָה טאָה הָילְּת ַא ּוליִּפֲא
 ראָנ טאָה סאָו ,יֵכָדְרִמ ראַפ טְכאַמ
 םאָד .ְּךֶלֶמ םעֶד ןעֶנעֶו טעֶרעֶג םעֶטּוה

 -װַא גיִצְפּופ .זיֹוה םיוֶמָה ןיֵא ּטְהעֶטְׁש
 טְגאָזעֶג טאָה ָּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא ;ְךיֹוה ןעֶל

 ֹוזַא 10 :ףיֹוראַד (ןייַלַא) םֶהיִא טְנְנעֶה

 ףיֹוא ןעֶגְנאָהעֶגְפיֹוא ןָמֶה אייז ןעֶּבאָה
 טייֵרְּבעֶגְנָא ּטאָה רֶע םאֶו הָילְּת רעֶד
 ןְראָצ רעֶד זיִא יֹוזַא דְנּוא---יֵכְדְרִמ ראַפ

 :ןעֶראָועֶג טְליִטְׁשעֶג ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ

 "תֶא רֵּתְסֶא םֶָּׂתַויִָּדְרִמִל ּהָנִתִ ןֵמְהמ ריִבָָה רֶׁשֲא
 נפ רֵּברְַורֵּתְפָא ףֶסֵַּו = ּומִה תַּבילע יִכְדְרִמ
 -תֶא רבה ולְדנתתּוְךְּתולגר יפל לּמִַּו ךֶלמִה
 :םיִדּוהיַה-לַע בֵׁשָח רֶׁשֲאֹּתְבַׁשֲַמ תַאְינְנַאָה ןֵמָה תַעְר
 4 רֵּתְֶא םֶקָּתַו בַהְוִה טְבְרֹׁש תֶא רֵּתְפֶאל ְךֶלֶמַה טְׁשה
 ה דאו בֹוט ְךֶלֶּמַה-לַעדסִא רֶמאֹּתַז :ךֶלֶמַה ינפל רֹמְעַּהַו
 נֲא הָבּומְוְֶלֶּמַה ןנפל רֶבָּדַה רֶׁשְכְו ינְפִל ןֵח יִתאֵצְמ
 ךֵּב ןֵמָה תֶבֶׁשֲחַמ םיִרָפְּכַה-תֶא ביִׁשָהְל בֵהְּכִ ויָיְֵּ
 רֶׁשֲא םיִדּהְיַה-תֶא דּבַאְל בַמְּכ רֶׁשֲא יְִנֲאָה אָתְרִּמַה
 6 הֶדְִָּמ ִתֹיִאְרְו לֵכּוא הָּכָכיֵא יִּכ :ַלְּמַה תֹניְִמ-לִּכְּ
 ַהְכֶאְּב יִתיִאָרְו לֵכוא הָּככיִאְו יִּמַע--תֶא אָצְמִי-רֶׁשֲא
 ז הָּכְלַּמַה רֶּתְסֶאְל ׁשֹרוׁשַחֲא ְךֵֶּמַה רֶמאַֹּו = :יִּתְַלִמ
 ותאְו רֵּפֶאְל יִּתִתְנ ןְמָה-תיב הנה יִדּוהְיַה יֵכְדְְמַלּו
 6 םבָּתִאְו :םיִדּוהְיַּב דִי הָלָׁשירׁשֲא לע ץצָהילַע יֵלּת
 ְָחַחְוךלּמִה םֵׁשְּב םֶכנעְּבבֹוָטּכ םיִדְּיַה-לע ּובְתִּכ

 ח לעטיפאק
 הָּכְלַמַה רַּתְסֶא ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג ׁשֹורֵוְׁשַחֲא ְָּךֶלְֶמ רעֶד טאָה גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא 1
 ראָפ ןעֶמּוקעֶג זיִא יֵכָדְרָמ דְנּוא ןעֶדּוי איִד ןּופ דְנייֵפ םעֶד ןָמָה ןּופ זיוה סאָד

 דנּוא 2 :רֶהיֵא ּוצ ויִא רֶע סאָח טְנאָזעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה רֶּתְֶא ןיִראָו .ְּךֶלֶמ םעֶד
 דְנּוא ןֶּמֶה ןּופ ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא טאָה רֶע םאִו גְניִר ןייַז ןּוהְטעֶגְּפָא טאָה ְּךֶלֶּמ רעֶד

 רעֶּביִא טְצעֶזעֶג ןייַכְדְרִמ טאָה רֵּתְסֶא דְנּוא ,יֵכָדְרֶמ ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵא םאֶה רֶע
 איִז דָנּוא ָּךֶלֶמ םעֶד ראָפ םעֶרעֶנ לאָמַאְכאָנ טאָה רַּתְסֶא דְנּוא 8 :זיֹוה םיִנָמָה
 טאָה איִז דְנּוא ,טְנייַועֶג טאָה איִז דנוא םיִפ עֶנייַז ראָפ ןעֶלאַפעֶגְרעֶדיִנַא זיִא

 דנּוא יָנָנַא םעֶד ןָמָה ןּופ עֶטְכעֶלְׁש םאָר ןּוהְטּוצִּפֶא יֵדְּכ ןעֶטעֶּבעֶג םֶהיֵא ּוצ
 ֹזַא 1 :ןעֶדּוי איִד ןעֶנעֶק טְכאַרְטעֶג טאָה רֶע סאו ןעֶקְנאַדעֶג עֶטְבעֶלְׁש עֶנייֵז
 זיִא רַּתְסֶא דְנּוא ,טור עֶנעֶדְלאָג איִּד רֵּתְסֶא ּוצ טְקעֶרְטְׁשעֶנְסיֹוא ָּךְלֶמ רעֶד טאָה

 טאָה איִז דְנּוא 9 :גיִנעֶק םעֶד ראָפ טְלעֶטְׁשעֶג ְּךיִז טאָה איִז דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְּפיֹוא
 ראָפ ןַח ןעֶנּופעֶג ּבאָה ְּךיִא ןעֶװ דְנּוא .טְלעֶפעֶג גיִנעֶק םעֶד םִע ןעֶו טְגאָזעֶג
 ןיִא םֶהיֵא לעֶּפעֶנ ְּךיִא ןעוֶו דְנּוא גיִנעֶק םעֶד ראָפ טְכעֶר זיִא ְּךאַז איִד דְנּוא ,םֶהיֵא
 םאָװ ףיִרְּב איִד ןעֶרְהעֶקּוצְקיִרּוצ ןעֶרעוֶו ןעֶּביִרְׁשעֶג ְּךאָד זאָל יֹוזַא ,ןעֶניֹוא עֶנייֵז

 יִדְּכ ןעֶּביִרְׁשעֶג טאָה רֶע סאוָו דְנּוא ,טְכאַרְטעֶגְסיֹוא טאָה יִנָנַא רעֶד הָתָדְמַהְזִּב ןֶמֶה

 ןיִראָו 6 :ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ תֹוניִדְמ עֶלַא ןיִא ןעֶנעֶז םאְו ןעֶנְליִטְרעֶפ ּוצ ןעֶדּוי איד

 קְלאָּפ ןייֵמ טעוֶו סאָו עֶּטְכעֶלְׁש םאֶד ןעֶהעֶזְנָא רְנּוא ןעֶטְלאַהְסיֹוא ְּךיִא ןעֶק איו
 ?ןעֶמּוקְמּוא לאָז הָחָּפְׁשִמ עֶנייֵמ זַא ןעֶהעֶזְנָא ןעֶנעֶק ְּךיִא לעֶו איו דְנּוא ,ןעֶּפעֶרְטְנָא
 יֵכָדְרֶמ וצ דִנּוא הָּכְלַמַה רֵּתְסֶא ּוצ טְנאָזעֶג ׁשֹורְוְׁשַחֲא ְךֶלֶמ רעֶד טאָה יֹוזַא 7

 ןעֶּבאָה םֶהיֵא דְנּוא !רֵּתְסֶא ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג ְךיִא ּבאָה זיֹוה םןָמֶה העְז ,דּוי םעֶד
 דְנאַה עֶנייֵז טְקעֶרְטְׁשעֶנְסיֹוא טאָה רֶע לייֵװ .הָיֵלְּת רעֶד ףיֹוא ןעֶגְנאָהעֶנְפיֹוא אייז
 יֹוַא ןעֶדּי איִד ןעֶנעֶו ןּופ ְךיֹוא רֶהיֵא טְּביֵרְׁש יֹוזַא 8 :ןעֶדּי איד ןַא
 סֶע טְלעֶניִזְרעֶפ דְנּוא ,ןעֶמאָנ םיִּדְלְמ םעֶד ןיא .ְךיַא טְלעֶפעֶג םִע איװ

 טימ
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 םותְחְַו ךֶלְמַדמַׁשְב םּתְכנ-רָׁשַא בֶתְכייֵּכ ֵלֵמַה תַעְּכַטְּב
 -תְעָב דֵלַמַהייַרְפִפ וָארָקיִנ :בי ׁשְהִ 26 לי 9

 הרשילשב ןיס .ׁשֶרֶח-אוה יִשילְׁשַה ׁשְרֹחַּב איִה
 לא יֵכְּ הָו--רֶׁשֲא--לֶכֶּכ םֵתְכו לב םירְׂשֶע
 תֹויִדְּמַה ידי הֹוחַּפַהְו םִיְָפְרַּדְׁשַחֲאָה לֶאְו םיִדּוהָיַה
 הָניִרְמ הָאֹמּו םיִָרְׂשָעְו עַבֶׁש שיכ-דעו ּודֲהַּמ ! רֶׁשֲא
 םיִדּוהְיַה-לֶאְ של םִעָו םִעְו הָבָתְכִּכ ! םָניִדְּי הָנירְמ
 םל ׁשרַוְשָחַא ךֵלַּמַה םֵׁשְּב םהְַו :םֶנ ׁשֶלִכְו םֶבָתִבִּכ
 םיִס ַב םיִצְרָה דַיְּב םיִרָפִס חָלְׁשיַו למה תַעַּבַמְּב

 ןֵתנ ישא ;םיִבָמַרִה ינְב םיִנָרְתְׁשַחֲאָה ׁשֶכָרָה יֵבָכְר :1
 דַמֲעַלְו לֵהָקהִל רו -ריִע-לְכְּב רֶׁשֲא | םִדוהל דַלָמַה
 םִנ .ליח-לְביִתֶא דַּבַאְּו גרֲהִל דיִמְׁשַהְל םֶׁשֶפַנ-לַע

 םֹויְב :ֶבָל 'םֶלָלְׁש םיִׁשָ ףמ םָתֹא םיִרָצַה הָניִדְמּו 2
 רֶׂשֶע הָׁשולְׁשִב ׁשֹורְוְׁשַחֲא ְּךֵלֶּמַה .תוָלידְמ-לֶבְּב דָחֶא

 בָתְּכֹה ןנֶׁשְתִּפ :רֶדָא ׁשָרֶחדאּוה רָׂשֶע-םיִנָׁש ׁשֶרְהְל 3
 תֹויהִלְו םיִמִָה-לָכְל יג הָניְִמּו הרְמילְכְּב תֶד ןְהָנהל

 םיִצָרָה :םֶהיֵבְוֲאַמ קה ל הָּזַה םול םיִדוְתִע םיִַדּהְיַה :4
 רַבְדִּב םיִפּוהְדּו םיִלָהְבִמ וָאְְי םיגְָּתְׁשַחֲאָה שֶכָרָה יֵבְכֹר

 |אָצְי יֵבְּדְרִמּו :הָדְבִה ןְשּוׁשְב ְָּתִנ תַדַהְו 'ךָּמה יט
 בֶהָו תֶרָמִעַו רּוהְו תֶלֵכְּת תּוכְלַמ שיִבְלְּב ךֶלמַה יפלמ
 :הָחמְׂשְו הָלֲהֶצ ןְשֹוׁש רִעָהְו ןֵמָנְראו ץיִּב ְךיֶרְכַתְו הָלֹדְנ

 -כֶכִבּו : רֵקו ןְׂשֶׂשְו הָחְמִׂשְו הָרֹוא הָתְָה ז םילהיל 5
 1 רֶׁשֲא םוקָמ ריעְו | רָעָב הָיְמּו הֶלִדְמ
 בִּט םָֹו הָתְׁשִמ ם דיל } ןושָׂשִו הָחְמִׂש עיִנמ ֹותָדו
 םיִדּוהְיַהידַחַּפ לֶפְניְכ םיִדֲהתִמ מ ץֶרֶאָה יִמעִמ םיִכָרְו
 ;ם2 =

 ושֹורֵוְׁשַחַא ְּךַלֶמ םעֶד

 טְקיִׁשעֶנְסיֹורַא 2 רֶע דֶנּו

 רעֶטייֵר דְנּוא

 איִד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶנ טאָה גיִנעֶק רע

 :ןעֶריִטְנעֶר ּדְנּוא לעֶמעֶק ,תֹויַח עֶדְניוִוְׁשעֶג איִד ףיֹוא

 ןעֶדּוי

 ח רתסא תלגמ
 סאָד ןיִראָו ,גְניִר םָּדִלְמ םעֶד טיִמ

 ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג טְרעוֶו סאָו טְפיִרְׁשעֶג
 טְרעֶו סאָו דְנּוא ןעֶמאָנ םיִּדְלְמ םעֶד

 גֶניִר סיִּדָלְמ םעֶד טיִמ טְלעֶגיִזְרעֶפ
 :ןעֶמּונעֶגְקירּוצ רֶהעֶמ טיִנ טְרעֶו
 ןעֶפּורעֶג ןעֶמאַזּוצ אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא 9

 -לעֶז רעֶד ןיִא םְרעֶּבייֵרְׁש םיִּדְלְמ םעֶד
 ,שָדֹח ןעֶטיִרְד םעֶד ןיִא טייֵצ רעֶניִּב
 םעֶד ןיִא ןָזִס שֶדֹח רעֶד זיִא םאָד

 דְנּוא גאָט ןעֶטְסְגיִצְנאוַוְצ דְנּוא אייֵרְד
 םאָו סעֶלַא ןעֶּביִרְׁשעֶנ טאָה ןעֶמ

 ןעֶדּוי איִד ּוצ ןעֶטאָּבעֶג טאָה יֵכְדְרֶמ
 איִד ּוצ דְנּוא ןעֶטְׁשְריִפ איִד ּוצ דְנּוא
 סאָו ןעֶראַה-דְנאַל איִד דְנּוא ןעֶפאַרְג
 דְנּוא טְרעֶדְנּוד ,ׁשּוּכ ויִּב ּודה ןּופ ןעֶנעֶז

 -ְמיִא ּוצ ,רעֶדְנעֶל גיִצְנאַַוְצ דְנּוא ןעֶּביִז
 דְנּוא טֶּפיִרְׁש עֶנייַז ְּךאָנ דְנאַל ןעֶכיִל
 ָּךאַרְּפְׁש עֶרייַז ְּךאָנ קְלאָפ ןעֶכיִלְטיִא ּוצ
 טְפיִרְׁש עֶרייֵז ְּךאָנ ןעֶדּוי איִד ּוצ דְנּוא

 רֶע רֶנּוא 10 :ןֹוׁשָל רֶעייֵז ָּךאָנ דְנּוא

 ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶנ טאָה
 וגְניֵר םיִניִנעֶק םעֶד טיִמ ּתְמְחַחעֶנ םִע טאָה רֶע דְנּוא

 ,דְרעֶפ איד ףיֹוא םִרעֶפיֹול איִד ָּךְרּוד ףירְּב איד

 עֶבְלעוֶו 1

 עֶכיִלְטיִא ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאו
 יֵדְּכ ןעֶּבעֶל רֶעייֵז ןעֶנעוֶו ןְהעֶטְׁש דְנּוא ןְלעֶמאַזְרעֶפ ְּךיִז ןעֶלאָז אייֵז זַא ,טאָטְש
 ּוצ רֶנּוא ןעֶנְליִטְרעֶפ ּוצ
 סאָו הָניִדְמ דְנּוא קְלאָפ

 ּוצ ןעֶנעֶמְרעֶּפ רֶהיֵא דֶנּוא
 םעֶד ןיא ,שֹורֵוְׁשַחַא גיִנעַק

 :רָדֲא שָדח = זיִא

 לְהעֶּפעֶּב ַא םֶלֵא
 ןייַז ןעֶלאָז ןעֶדּוי איִד זַא ,רעֶקְלעֶפ

 ןעֶטְלאוָו

 עֶטְנעֶצייֵרְד

 ןּופ טָפיִרְׁשַּפָא איד 3

 םעֶד ןּופ לִיַח עֶצְנאַג םאָד ןעֶגְנעֶרְּבּוצְמּוא דְנּוא ןיִנְנְרַה

 ,רעֶּבייוֵו דְנּוא רעֶדְניַק עֶנְנּוי ,ןעֶּבאָה דְנייַפ אייֵז
 םעֶד ןּופ תֹוניִדְמ עֶלַא ןיִא ,גאָט ןייֵא ןיֵא 12 :ןעֶּביֹור

 םאָד ,שֶדֹח ןעֶטְפְלעוֶוְצ םעֶד ןּופ גאָט
 ןעֶראוָועֶנ ןעֶּבעֶנעֶגְסיֹורַא זיִא טְפיִרְׁש רעֶד

 עֶלַא ּוצ ןעֶראָועֶג טְקעֶלְּפְטְנַא זיִא סֶע הָניִדְמ עֶכיֵלְטיִא ןיֵא
 ְךיִז יִדְּב גאָט ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ טייֵרְּבעֶנְראָפ

 ףיֹוא ןעֶטייֵר סאָו םֶרעֶפִיֹול איד ןעֶנעֶז יֹוזַא 14 :דְנייַפ עֶרייַז ןָא ןייַז ּוצ םֵקֹונ
 םעֶד טיִמ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא דְניוִוְׁשעֶג דְנּוא גיִדְנעֶלייֵא לעֶמעֶק דְנּוא ןעֶריִטְנעֶר איִד
 םאָד דְנּוא ,לְהעֶפעֶּב םיִניֵנעַק
 זיַא  יֵבְדְרָמ דְנּוא 5 = ןּופ טאָמְש

 ןּופ רעֶדיילְק עֶביִלְגיִ 0

 במְמ טצאטאב ניטש , זש
 ּוא ,הָחְמִׂש ַא דִנּוא טָכיֵל ןעֶזעִועֶג זיִא

 דָנּוא לאָה-ֶעּולְּב

 איד דָנּוא ,רּוּפְרּוּפ דְנּוא ןעֶנייֵל עֶנייַפ ןּופ לעֶטְנאַמ ַא טיִמ דָנּוא

 ןעֶדּוי איד ּדצ 6 א ןעֶועוֶועֶג זיִא דֶנּו

 ;רֶהֵע דְנּוא דייֵרְפ ַא

 -טּפיֹוה רעֶד ןיִא ןעֶראוָועֶג ןעֶּבעֶנעֶגְסיֹורַא זיִא ץעֶזעֶנ
 גיִנעֶק םעֶד ראָפ ןּופ ןעֶנְנאַנעֶגְסיֹורַא

 עֶסיֹורְג ַא טיִמ .דְנּוא גייֵצְנעֶדייַז

 -ְטיִא ןיִא דְנּוא 7
 רעֶד דִנּוא ץעֶזעֶג סאָד ּואְח טֶרָא דְנּוא טאָטְׁש עֶכיֵלְטיִא ןיִא דְנּוא .הָניִדְמ עֶביִל
 ןּופ לֶהעַפעֶּב

 ,בֹוט םֹוי ַא דָנּוא הָדּועֶס ַא דנוא ןעֶדּוי איִד

 ּוצ דייֵרְפ דְנּוא הָחְמִׂש ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ,ןעֶמּוקעֶבְנָא זיִא ניָנעַק םעֶד

 ןּופ רעֶקְלעֶפ איֵד ןּופ עֶליִפ דְנּוא
 אייֵז רעֶּביִא זיִא ןעֶדּוי איד ןּופ טְכְראָפ איִד ןיִראַו ,ןעֶדּוי ןעֶראָועֶג ןעֶנעֶז דָנאַל םעֶד
 :ןעֶלאַפעֶ

 דנוא



 תלנמ
 מט לעטיפאק

 םאִד ,שהֹח ןעֶטְפְלעוֶוַצ םעֶד ןיִא דְנּוא 1

 -ייֵרְד םעֶד ןיִא ,רָדֲא ׁשֶדֹח רעֶד זיִא
 -עָּב םיִניִנעֶק םעֶר ןעוֶו ,גאָּט ןעֶטְנִּהעֶצ
 טְכייֵרְגעֶגְנָא טאָה ץעֶזעֶג ןייַז דנּוא לֶהעֶפ
 ןיִא ןעֶרעֶװ טְגיִטעֶטְׁשעֶּב לאָז םִע יֵדְּב
 ןעֶדּוי איִד ןּופ דְנייֵפ איִד ןעוֶו גאָט םעֶד

 רעֶּביִא ןעֶניִטְלעוֶועֶג ּוצ טְפאָהעֶנ ןעֶּבאָה

 טְרְהעֶקעֶגְמּוא ְּךיִז טאָה םִע רעֶּבָא ,אייז
 -לעוֶועֶג ןעֶּבאָה אייֵז ,ןעֶדּי איד ןיִראָו
 איִד 2 :דֶנייַפ עֶרֶעייֵז רעֶּביִא טְניִט

 עֶרייֵז ןיִא טְלעֶמאַזְרעֶפ ךיִז ןעֶּבאָה ןעֶדּוי
 ְךֶלֶמ םעֶד ןּופ תֹוניִדְמ עֶלַא ןיִא טעֶּטְׁש
 ןעֶנעֶל ּוצ דְנעֶה עֶרייז יֵדְּכ !ׁשֹורֵוְׁשַחֲא
 רֶעייֵז טְכּוועֶג ןעֶּבאָה סאוָו עֶכְלאָז ןַא

 טאָה רעֶניִצְנייַא ןייק דְנּוא ,םעֶטְכעֶלְׁש

 ןיִראוָו ,ןְהעֶטְׁשעֶּב אייֵז ראָפ טְנעֶקעֶג טיִנ
 רעֶּביִא ןעֶלאַפעֶב זיִא טֶבָראָפ עֶרייֵז

 ןעֶראַה עֶלַא דְנּוא 8 :רעֶקְלעֶפ עֶלַא

 100 ט רתסא

 מט מ
 א םוי רָׂשָע הָׁשולְׁשַּב רֶלֶא ׁשֶרָחדאּוה ׁשֶרֹה רֶׁשֶע םִַנׁשבּו
 רֶׁשֲא םויַּב תֹוׂשָעַהִל וָתְדָו מהר עיִנַה רֶׁשֲא ֹוּב
 רֶׁשֲא אּוד ְךַפהְו םֶהֶּ טולְשִל טידוהיה יבא ּורְּבִש
 ג םיִדּויַה ּולֲהְקִנ :!םֶהיֵאְׂשִּב הָּמֵה םיִדֹהְיַה ומְלְׁשִי
 דִי ַםָלְׁשִל ׁשורְׁשִהַ ְךֶלֶּמַה ֹויִדְמילָכְּב םֶליְְִּ
 םֶּדְחַּפ לֵפְנייִּכ םֶהיֵנְּפִּב רַמעדאְל ׂשיִאְו םָתָעָר יִׁשְקִבְמִּב
 3 םִיִנפרַּדׁשַחֲאָהְו תֹוניְִּמַה  יבְשילְבְ ;םיִמעה- לכל
 -זרָא םיִאְׂשַנְמ ְךֶלָמִל רֶׁשֲא טֶכאָלְּמַהיִׁשעְו תֹוחַּפַהְ
 ו ַכְדְרִמ לדְניִּכ :םֶהילֲע ֵכְדְרִמידַחַּפ לַפניִּכ םיִדּוהיה
 ׁשיִאְהייּכ תֶֹיְִּמַה-לכְּב ךליה ועְמָׁשְו ךֶלָּמַה תיִכְּ
 ה -תַּכמ םֶניֵבְֶא-לכּב טיִדוהְיה יִּכִו :לֹדנְו ךלֹוה יֵכָדְרִמ
 6 ןֵשּוׁשְבּו :!םֶנֹוצְרִּכ םֶהיֵאְנְׂשְב יׂשֲעַו ןְרְבַאְו גֵרָהְו בֶרָה
 :ׁשיִא תֹוִאְמ ׁשֶמַח דֵּבַאְו םיִדּוהְיח ּוגָרָה הֶריִּבַה

 זו תֶאְ יש
 ו תֶאְו אֵחְָּנַׁשְרַּפ
 ! תֶאְ ןופְלַּד
 ֿו תֶאְו :אָתָּפְסַא
 | תֶאְו אָתָרֹוּפ

 ו תאו איֵלדֲא
 יו חא ארי
 | תֵאְו אָתְשַמרַּפ
 | תֶאְו יַסיִרֲא
 ו תֵ היא
 : תֶרֶשֶע : הי
 אז ז צז אֵל הִֶבִבּו ּונָהֶה םיִדּוהְיַה רֶהֹצ אָחְדִּמַהְדִּב ןָמָה יִנְּ

 םעֶד ןֶעּוהְט סאָװ םֶראָטאַנְרעֶּבּוג איִד דְנּוא ןעֶפאַרְב איֵד דְנּוא תֹוניִדְמ איִד ןּופ

 זיִא יֵכְדְרֶמ ןּופ טְכְראָּפ איד ןיִראָו ,ןעֶדּוי איד ןעֶּפְלאָהעֶג ןעֶּבאָה הָכאָלְמ םיִּדִלְמ

 -ָניִנעֶק םעֶד ןיִא ןעֶועוֶועֶג םיֹורְנ זיִא יֵכְדְרִמ ןיִראָו 4 :ןעֶלאַפעֶג אייֵז רעֶּביִא

 ןאַמ רעֶד ןיִראָ ,תֹוניִדְמ עֶלַא ןיִא ןעֶנְנאַנעֶגְסיֹורַא זיִא םֵׁש ןייז דְנּוא ,זיֹוה ןעֶּכיִל

 -ְרעֶד ןעֶּבאָה ןעֶדי איד דנוא ? :ןעֶראָועֶג רעֶסעֶרְג לאָמ עֶלַא ויִא יֵכְדְרמ

 טְגיִליִטְרעֶפ דְנּוא ּתעְגְרַהעֶג דִנּוא ,רְרעוֶוְׁש םעֶד טיִמ דְנייֵפ עֶרֶעייֵז עֶלַא ןעֶנאָלְׁש

 -טְּפיֹוה רעֶד ןיִא דְנּוא 6 :ןעֶליוו רֶעייֵז ָּךאָנ דְנייַפ עֶרֶעייֵז ןַא ןּוהְמעֶג ןעֶּבאָה אייז דְנֹוא

 : ןאַמ טְרעֶדְנּוד ףֶניִפ טְכאַרְּבעֶנְמּוא דְנּוא ּתעָנְרַהעֶנ ְןעֶדּוי איד ןעֶּבאָה ןשּוש טאַטְש

 דְנּוא 7

 דְנּוא

 דְנּוא

 דֶנּוא 8

 דְנּוא

 דְנּוא

 דְנּוא 9

 דְנּוא

 דְנּוא

 דְנּוא

 ןערּוי איִד ןּופ רֶנייֵפ רעֶד אְתָדְמַהְרִּב ןֶמֶה ןּופ ןְהיִז ןְהעֶצ איֵד 10

 אָתְדִנַׁשְרַּפ

 ןֹופְלַר

 ; אָתָּפֶּסא
 אָתְרֹוּמ

 איְלַדֲא

 : אָתָדיִרֲא

 אָּתְׁשַמְרַּפ
 יַסיִרֲא

 יֵדיִרֲא

 : אָתְזו

 ןעֶּבאָה

 טְקעֶרְטְׁשעֶנסיֹוא טיִנ אייֵז ןעֶּבאָה ּביֹורְקאַז םעֶד ןַא רעֶּבָא ,ןעֶנאָּלְׁשְרעֶד אייז

 ערייז



1001 

 ְשּוׁשְב םִנּורֲהַה רַּפְסִמ אָּב אּוהַה םֹּיַּב :םָדי-תֶא ּוהְלָׁש 11
 הרָּכְלַמַה רַּתְסֶאְל למה רֶמאֵר :ֵלֵּמַה יקפִל הֶריִַּה 3

 ׁשיִא תואַמ ׁשֶמֲח דֵּבַאְו םיִדּוהְּיַה נדה הָריִּכַה ְשּשְּב
 וָשָע הֵמ רֶלֶּמַה תֶניֵדְמ רָאְׁשִּכ ןְמְהיינְּב תֶרָׂשִע תֵאְו

 רֶמאֵהַו שנת די תבל : יי לָלְֵׁשדמ 3
 רֶׁשֲא םידוהיל רֶחְמִסַג ןָתְי םוט ךלמהדלעדמא רַּתְמֶא
 ולְתי ןְמֶהיְב תֶרֶׂשֵע תֶאְו םֹוַה תֶדְּכ תֹוָשֵעַל ןְׁשּושְּב

 ןשוׁשְּב תֶד ןְָתַו ןכ תֹוָׂשְעְַל ךֵלֶמַה רֶמאֵ :ץֶעָה-לַע 1
 .רֶׁשֲא םייִּוהיַה ּולֲהָּקִי :לָּת ןֵמְהיִנְּב תֶרֶׂשֵע תֶאְו וט

 הר רֶדֶא ְֵֶׁל רָע הַא םִּב םַ ןששִ
 :םֶדָיתֶא ווחְלָׁש אָל הֶוְּכבּו שיִא תוָאמ ׁשלׁש ןֶׁשׁשְּ

 דֵמְָו!יִלֲהְקִנ רְֵמִה תֹויְִּמִּב רֶׁשֲא םיִדוהְיַה רַאְׁשו 5
 הרָׁשֹמֲח םֶהיֵאְָׂשְּב נורָהְו םֶיֵבְיֲאַמ הֹוְו םֶׁשְפַנ-לַע

 הָׁשילׁש-םויב ;םדָי-תֶא תֹלָׁש אֵלהִֹּבב ףֶלֵא םיִעְבִׁשְו ע
 ותא הֶׂשָעְו ֹוב רָׂשֶע הֵעָבְרַאְּב ַחֹנו רֵרֲא ׁשֶרֶחל רָשע

 לֲהְקִ ןְשּושְברֶׁשֲא םיִהְִהְו :הָתְמְִׂו הָּתְׁשִמ םֶז 18

 מט רתסא תלגמ

 גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא 11 :דְנעֶה עֶרייֵז
 עֶנעֶנאָּלְשְרעֶד איד ןּופ לְהאָצ איד זיִא

 -ּוקעָנְראָפ ןֵׁשּוׁש טאָטְׁש-טְּפיֹוה רעֶד ןיִא

 ְךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 12 :ָּךֶלֶמ םעֶד ראָפ ןעֶמ

 רעֶד ןיִא .הָּבְלַמַה רֵּתְסֶא ּוצ טְנאָזעֶג טאָה

 ןעֶדּוי איִד ןעֶּבאָה ןֵׁשּוׁש טאָטְׁש-טְפיֹוה

 ףֶניִפ טְכאַרְּבעֶנְמּוא דְנּוא ןעֶגאָלְׁשְרעֶר
 ןְהעֶצ איִד (ְךיֹוא) דְנּוא ןאַמ טְרעֶדְנּוה

 ןיִא ןּוהְמעֶנ ןעֶמ טאָה סאוָו ,ןָמָה ןּופ ןְהיֵז
 דְנּוא ? ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ תֹוניִדְמ עֶניִרְּביִא איִד
 -אָו ? ןעֶגְנאַלְרעֶפ ןייֵד זיִא םאוָו (דְנּוצַא)
 ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶנעֶג ריִד ּוצ לאָז סֶע ןיר
 ?טעֶּבעֶג ןייַד רֶהעֶמ ְּךאָנ זיִא סאָו דְנּוא
 יֹוזַא 13 ;ןעֶרעֶו ןּוהְמעֶנ לאָז םִע רְנּוא

 הָׁשִמֲחַּכ ַחֹונְו וִב רָׂשֶע הָעְּבְרַאְבּו וּב רֶׂשֶע השילשב
 םיִרוהיַה ןכ-לַע :הָחְמִׂשְו הָתְׁשִמ םוי ותֹא הֶׂשָעְו ֿב רָׂשֶע 9

 טְלעֶפעֶג םִע ןעוֶו ,טְגאָזעֶג רֵּתְסֶא טאָה הָעְּברַא שי תֵא םיִׂשֹע תֹוחְפַה יִרְעִב ב םיִבְִׁיַ םיִלְרַפַה
 ןעֶנְראָמ ְּךיֹוא ןעֶמ לאָז יֹוזַא גיִנעֶק םעֶד
 ןַׁשּוש ןיִא ןּוהְמ ּוצ ןעֶדּוי איִד ןעֶּביֹולְרעֶד

 ,באָמ ןעֶגיִטְנייַה םעֶד ןּופ ץעֶועֶג םעֶד ְּךאָנ

 -ְפיֹוא ןְהיֵז ןְהעֶצ םיןֶמָה לאָז ןעֶמ דְנּוא
 רעֶד דְנּוא 14 :הָיַלְּת רעֶד ףיֹוא ןעֶנְנעֶה
 -עֶנ יֹוזַא לאָז םִע זַא טְנאָזעֶג טאָה ְּךֶלֶמ
 ןעֶּבעֶנעֶגְסיֹורַא זיִא סֶע דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןּוהְט

 :ןעֶגְנאָהעֶנְפִיֹוא ןְהיִז ןְהעֶצ םיִזֶמֶה טאָה ןעֶמ דְנּוא ,ןׁשּוש ןיִא ץעֶזעֶנ ַא ראַפ ןעֶראָועֶג
 ןָא טְלעֶמאַזְרעֶּפ ְּךיֹוא ןֵׁשּוש ןיֵא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז סאו ןעֶדּוי = ְךיִז ןעֶּבאָה יֹוזַא 8
 -ָנּוה אייֵרְד ןעֶנאַלְׁשְרעֶד ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ,רֶדֲא שדֹח םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְנִהעֶצְריִפ םעֶד
 : דְנעֶה עֶרייַז טְקעֶרְטְׁשעֶנְסיֹוא טיִנ אייֵז ןעֶּבאָה ּביֹורְקאַז םעֶד ןָא רעֶּבָא ,ןאַמ טְרעֶד
 ןעֶּבאָה גיִנעֶק םעֶד ןּופ תֹוניִדְמ איד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז סאָו ןעֶדּוי עֶגיִרְּביִא איד דְנּוא 6
 ּוצ הּור ְּךיִז יִדְּכ ,ןעֶּבעֶל רֶעייֵז ראַפ ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז דְנּוא טְלעֶמאַזְרעֶפ ןעֶמאַזּוצ ְּךיִז
 דְנעֶזיֹוט גיִצעֶּביִז דְנּוא םֶניִפ ןעֶנאַלְׁשְרעֶד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,דְנייַפ עֶרייֵז ןּופ ןעֶפאַשְרעֶפ

 :דְנעֶה עֶרייַז טְקעֶרְטְׁשעֶנְסיֹוא טיִנ אייֵז ןעֶּבאָה ּביֹורְקאַז רֶעייֵז ןָא רעֶּבֶא ,דְנייַפ עֶרייַז ןּופ

 ןעֶּבאָה גאָט ןעֶטְנעֶצְריִפ םעֶד ןַא דְנּוא ; רֶדֲֵא שָדֹח םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְנעֶצייֵרְד םעֶד ןַא
 :הָחְמַׂש דְנּוא הָדּועֶס ןּופ גאָט ַא טְכאַמעֶנ ןעֶּבְלעֶזְמעֶד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְהּורעֶג אייֵז
 ןַא טְלעֶמאַזְרעֶפ ןעֶמאַזּוצ ְּךיִז ןעֶּבאָה ןֵׁשּוׁש ןיִא ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז סאוָו ןעֶדּוי איִד דְנּוא 8

 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,(ש-!ח) םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְנעֶצְריִפ םעֶד ןַא דְנּוא גאָט וע וד םעֶד
 הָדּועְס ַא ןּופ גאָט ַא טְכאַמעֶנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דֶנּוא ,גאָמ ןעֶטְנעֶצְפּופ םעֶד ןַא טְהּורעֶנ
 דְנּוא רעֶּפְרעֶד איִד ןיִא טְניֹואוְועֶנ ןעֶּבאָה סאָו ןעֶדּוי איִד ןעֶּבאָה םֹּוראָד 19 :הָחְמִׂש דֵנּוא
 דְנּוא הָחְמִׂש ַא רֶדֲֵא שֶרֹח םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְנעֶצְריִפ םעֶד ןיִא טְכאַמעֶג טעֶטְׁש עֶנעֶפָא ןיִא
 דְנּוא 20 :ןְרעֶדְנַא םּוצ רעֶנייַא תֹונָּתַמ טְקיִׁשעֶנְסיֹוא ןעֶּבאָה דֶנּוא ,בֹוט םֹוי ַא דְנּוא הָדּזעֶס א ַא
 ףיִרְּב ןעֶּביִרְׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶּביִרְׁשעֶנְפיֹוא ןעֶכאַז עֶניִזאָד איד עַלַא טאָה יֵכְדְרָמ
 איד ּוצ ׁשֹורֵוְׁשַחַא ְּךַלֶמ םעֶד ןּופ תֹוניִדְמ עֶלַא ןיִא ןעֶועוֶועֶנ ןעֶנעֶז םאָו ןעֶדּוי עֶלַא ּוצ
 דֶנּוא ןעֶמעֶנ ְּךיִז ףיֹוא ןעֶלאָז אייֵז יֵדּכ 21 :טייוַו דְנּוא טְנעֶהאָנ ןעֶועוֶועֶנ ןעֶנעֶז םאָו

 ײַמיִא ןיא רֶדֲא שדה םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְנעֶצְפּופ םעֶד דְנּוא גאָט ןעֶטְנעֶצְריִפ םעֶד ןעֶטְלאַה
 הּור טאַהעֶנ ןעֶּבאָה ןעֶדּי איד עֶכֶלעוֶו ןיֵא געט איִד איִח יֹוזַא 22 :(בֹוט םֹוי א רֶהאָי ןעֶביִל
 ּוצ טייֵקְניִריֹורְמ ןּופ אייז ּוצ ןעֶראוָועֶג טְרְהעֶקְרעֶפ זיִאסאָו שָדֹח רעֶד דֶנּוא ,דְנייַפ עֶרייֵז ןּופ
 תֹודּועְס ןּופ געֶט ןעֶכאַמ אייֵז ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ ,בֹוט םֹוי ַא ּוצ רֶעיֹורְט ַא ןּופ דֶנּוא ,דייַרְפ ַא

 דנוא

 ַחלׁשִמּו בּוָמ םֹוִיו הָתְׁשִמּו הָחְמִׂש רֶדַא ׁשֶרֹחל 'הָׂשֶע
 הָלֵאָה םיִרָבּדַהתֶא עק :הערְל ׁשיִא תָֹמ כ

 קהזערמלבב רָׁשֲא יוהיַה-לכ-לֶא םיִרָפִס --לׁשמ
 םֶהיֵלֲע םִיִקְל הי םיִבֹורְקַה ׁשֹוְׁשַחָא ְךֵלֶּמַה 1

 תֶאְו רֶרֶא ׁשֶרָחִל רָׂשֶע הָעֶבְרַא םי חַא םיִׂשֹ תל
 וחלררֶׁשֲא םיִמָיּכ :הָָׁשְו הָנׁש ָכְב ֹוב ר הָׁשִמֲהמּי
 עמ םֶהְל ְךֵפְרָנ רֶׁשֲא ׁשחהַהְו םהיביִא םיִדּוהיַה םָהְב

 ָתְשִמ יֵמְי םֶתֹוא תָֹשֲעַל ם בט םויל א הָחְמִׁש



 י ט רתסא תלנמ

 םיִקָלַה ןעֶקיִׁש ןעֶלאָז דְנּוא .הָחְמִׂש דְנּוא
 תֹונָּתַמ דְנּוא ןְרעֶדְנַא םעֶד ּוצ רעֶנייֵא
 איד דנּוא 25 :טייֵל עֶמעֶרָא איִד ּוצ
 ּוצ ןעֶמּונעֶגְרעֶטְנּוא ְּךיִז ןעֶּבאָה ןעֶדּוי
 ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ןעֶּבאָה אייֵז איו יֹוזַא ןּוהְט
 אייז ּוצ טאָה יֵכְדְרֶמ איז יֹוזַא דְנּוא

 אָתָדְמַהֵּב ןִמֶה ןיִראָו 24 : ןעֶּביִרְׁשעֶנ
 ןעֶדּוי עֶלַא ןּופ דְנייַפ רעֶד ;יִגָנֲא רעֶד
 -ָנעֶרְּבּוצְמּוא ןעֶדּוי איִד טְכאַרְטעֶג טאָה

 לָרֹוג ןעֶפְראָועֶג טאֵה רֶע דְנּוא ןעֶנ

 :ןעֶגְליִמְרעֶפ ּוצ ןעֶצְנאַג םיִא אייֵז יִדְּכ
 ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא זיִא רֵּתְסֶא ןעוֶו רעֶּבָא 2
 ןעֶליֹופעֶּב רֶע טאָה יֹוזַא ָּךֶלֶמ םעֶד ראָפ
 עֶטְכעֶלְׁש איִד ןעֶרְהעֶקּוצְמּוא ףיִרְּב ָּךְרּוד
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 :םִיניִבָאָל תֹונַָמּו והּעַרְל שיא תֹונְמ ַחֹולְׁשִמּו הָחְמִׂשְו
 5 בֵהָּכיִרָׁשֲא תאְו תִֹׂשֲעַל וּלַהרׁשֲא תֶא םיִדּוהִיַה לבו
 4 יילָּכ בַרֹצ יִנְנֲאָה אָתָרּמַהדִּב ןֵמָה יִּכ ;םֶהיֵלֲא יֵכָדְרִמ
 אה רּוּפ לָפִהְו םֶדְּכַאְל םיִדּוהְיַה-לַע בֵׁשָח םיִדּודיַה
 הכ -םִע מא לֵלָּמִה ינְפִל ָאֹבְבּו :םֶדֶּכאל םֶּמְִל לֶרּנַה
 םיִדיַה לַע בֵׁשָח-רֶׁשֲא הָעָרָה וָּתבׁשֲחְמ בוׂשָי רַּפֹּמַה
 נא ארק ןכילַע :ץֶצָהלַע ָנָב-תֶאְ וָתֹא יָלָתְוָשאֹרילַע
 יֵרְבִדלָּכ-לַע ןֵּכילַע רּפַה / טשילע טיפ הָּלֵאָה םיִמיל
 ;םֶהיֵלֲא עיגה הָמּו הָבָּכ-לַע ואְריהְמּו תאּוַה תָרָנאָה
 עז -יָכ לַעְו םֶעְרזלַעְו ו םֶביִלֲע | םידוהְיַה לֶּקְ ימי
 םיִמָיַה ינְׁש-תֶא םיִׂשֹע תֹויהָל רֹובֵעַי אֵלְו םֶהיֵלְע םִיְלְּגַה
 8 הָלֵאָה םיִמָיִהְו :הָנָׁשְו הׁשָכְ םִגֵמְוכְו םֶבָתְכִּכ הלֵאָה
 הָניִדְמהָחּפְׁשִמּו הָחּפְׁשִמ רודָ רוד-לָכְב םיִׂשֲענו םיִרכַנ
 ְךַתמ ֹורְבִי אֵל הֶּלִאָה םיִרּפַה ימיו ריעְו ריִעְו הָניְִמּו
 29 בֹּהְכזרַו :םעָרומ ףּוסָיאָל םֶרֶכָ םיִּוהיַה
 -לָּכ-תֶא יִדּוהְיַה יֵכְדְרִמּו ליָיִבֲא-תַב הָּכלּמַה רֶתְסֶא
 ל מְׁ ;תיִנֵּשַה תאֹּזַה םיִרְּפַה תַרָנִא-תֶא ; םִיְל ףקֶּה
 הָיִרְמ טָאמּוםיִרֶָׂעועַבש-לֶא םייוהיה-לָּכילֶא םיִרָּפִס
 91 "ַמי-תֶא םיקְל !תֶמָאָו םלָׁש יִרְבִּד ׁשֹורוׁשַחַא תובָלַמ
 יִדּוהְיַה יפדרמ םְלעַ םִי גל רֶׁשֲאַּב םֶהיֵנמְִּ הָּלִאָה םיִרְּפַה
 יֵרְבּד םִערז לע םׁשפע-לע ומיק רֶׁשֲאַכְו הָּכלּמַה רֵּתְסֶאְו
 2 םיִרּפַה יִרְבִּד םִיִק רֵּתְסֶא רמאמו :ֵבְתָקֲעַת תֹומֹוצַה

 :רָפֵּמַּבבֶּתְכְִו הָלֵאָה
 ף ט

 ג א ילָכְו גם או ץֶרֶאָה-לַע םמ ! ׁשֵרְׁשַחֲא ךֶלֶמַה םֶׂשּת
 ולְּנ רֶׁשֲא יֵכָּדְרֶמ תַּכְרִנ הֵׁשָרְפּו ותָרּוְבִנּו ֹופְקִת הֵׂשֲעַמ

 טְכאַרְטעֶגְסיֹוא טאָה ןָמָה סאו ןעֶקְנאַדעֶג
 םעֶנעֶגייֵא ןייַז ףיֹוא ןעֶדּוי איד ןעֶנעוֶו

 -עֶגְפיֹוא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ּפאָק

 :הָילְּת רעֶד ףיֹוא ןְהיֵז עֶנייֵז דְנּוא ןעֶגְנאָה
 איֵד ןעֶפּורעֶג ןעֶמ טאָה רעֶּביִראָד 6

 םעֶד ןעֶנעוֶו ןּופ ,םירּוּפ געֶט עֶניִזאָד

 איד עֶלַא ןעֶנעֶז םּוראָד ,רוּפ ןּופ ןעֶמאָנ

 ןעֶהעֶזעֶג טאָה ןעֶמ םאָװ םאָד ןעֶנעוֶו ןּופ דְנֹוא .ףיִרְּב ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ רעֶטְרעוֶו
 ְךיִז ףיֹוא סאָד ןעֶּבאָה ןעֶדּוי איִד 27 :ראַפְרעֶד ןעֶמּוקעֶגְנָא אייֵז ּוצ זיִא םאו דְנּוא
 אייֵז וצ ְּךיִז ןעֶלעֶו סאָװ עֶלַא ראַפ דְנּוא ,רעֶדְניִק עֶרֶעייֵז ףיֹוא דְנּוא ןעֶמּונעֶגְנָא
 ןבעֶמ אייוֵוצ עֶניִזאָד איֵד ןעֶטְלאַה ּוצ ןייַז רָבֹוע טיִנ לאָז ןעֶמ יֵדְּכ ,ןעֶטְפעֶהעֶּב
 : רֶהאָי ןעֶכיִלְטיִא ןיֵא ןעֶמייֵצ עֶרֶעייֵז ןיִא ,ןעֶראוָועֶג ןעֶּביִרְׁשעֶג זיִא םִע איו יֹוזַא

 ןעֶמְלאַהעֶג ןעֶלאָז דְנּוא ןעֶקְנעֶדעֶג געֶמ עֶגיִזאָד איִד ןַא לאָז ןעֶמ זַא דְנּוא 8
 דָנּוא הָניִדְמ עֶכיֵלְטיִא ןיִא דְנּוא הָחָּפְׁשִמ רעֶכיִלְמיִא ןּופ ,רֹוד ןעֶכיִלְטיִא ןיִא ןעֶרעוֶו
 איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ םיִרּוּפ םעֶד ןייַז רֵבֹוע ןעֶזאָל טיִנ לאָז ןעֶמ זַא דָנּוא ;טאַטְש

 :רעֶדְניִק עֶרייֵז ןּופ ןעֶּבאָה ףֹוכ ןייק לאָז ןּופְרעַד םיִנֵטְכעֶדעֶג סאָד דְנּוא ,ןעֶדּוי

 ןעֶּבאָה דּוי רעֶד יֵכְדָרָמ דְנּוא ,ליַחיִבֲא ןּופ רעֶטְכאָט איד .הֶּכְלַּמַה רֵּתְמֶא דְנּוא 9
 ףיִרְּב ןעֶטייוֵוְצ ןעֶניִזאָד םעֶד ןעֶניִטעֶטְׁשעֶּב ּוצ יֵדְּכ טייֵהְקְראַטְׁש טיִמ ןעֶּביִרְׁשעֶנ
 -נּוה איִד ןיִא ןעֶדּי עֶלַא ּוצ ףיִרְּב טְקיִׁשעֶנְסיֹוא טאָד רֶע דְנּוא 80 :םירּוּפ ןופ

 רעֶטְרעוֶו טימ ׁשּורֵוְׁשַחֲא ָּךֶלֶמ םעֶד ןּופ תֹוניֵדְמ גיִצְנאַַוְצ דְנּוא ןעֶּביִז דְנּוא טְרעֶד
 עֶרייֵז ןיִא םיִרּוּפ ןופ געֶט עֶניִזאָד איִד ןייַז וצ םִָיַקְמ 21 :תֶמֶא דְנּוא םֹולָׁש ןּופ
 -עַּב אייֵז רעֶּביִא ןעֶּבאָה הָּכְלַמַה רֵּתְסֶא דְנּוא דּוי רעֶד יֵכָדְרִמ איװ יֹוזַא ,ןעֶמייֵצ
 ףיֹוא דְנּוא טְניִטעֶטְׁשעֶּב ןייַלַא ְּךיִז ףיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז איו יֹוזַא דֵנּוא ,טְגיִטעֶטְׁש
 :אייֵרְׁשעֶנ רֶעייֵז ןעֶגעֶו דְנּוא ןעֶטְסאַפ םעֶד ןעֶנעֶו ןעֶכאַז איֵד רעֶדְניִק עֶרייֵז

 םיִרּוּפ ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ ְּךאַז איִד זיִא רֵּתְסֶא ןּופ לְהעֶּפעֶּב םעֶד ָּךְרּוד דְנּוא 2
 :ָךּוּב םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶגְנייֵא דְנּוא ןעֶראוָועֶג טְגיִטעֶטְׁשעֶּב

 י לעטיפאק

 דְנאַּל םעֶד ףֹוא םסַמ טְנעֶלעֶגְפיֹוא טאָה שֹורְוְׁשַהֲא גיִנעַק רעֶד דנּוא 1
 עֶנייַז ןּופ הֶׂשֲעַמ עֶצְנאַג איד דְנּוא 2 :םִי םעֶד ןּופ וְלעֶזְניִא איד ףיֹוא דְִנּוא

 רעֶד איװ ,יַכְדְרִמ ןופ טייֵקְסיֹורְג איִד דְנּוא הָרּובְג עֶניַז דְנּוא טייֵהְקְראַטְׁש

 ייִנעק ךֵש"



 י רתסא תלנמ 1208

 ֵכְלַמְל םיִמָּיַה יִרְבד רפְפיִלֲע םיבּותְּכ םֵהאוָלֲה ְֵלּמַה
 ׁשורוְׁשַחֲא ְךֵלמִל הָנְשִמ ידּוהה יֵכְּדרִמּויִכ :םֶרָּפּויִדְמ 5

 רֶבֹדְוֹומַעְל בוט שֶרד ויָחָא בוָרְל יוצְרְו םיִדּוהְיַל לֹודְנְ
 :וְְז-לֶכְל םוָלָׁש

 ינדבכ ונמיסו ,הצבשו םיששו האמ רתפא תלנמד יקוספ םוכס

 .השמח וירדסו .רמאתו רתסא ןעתו ויצחו ,ימכ יִנְֹז דנג אנ

 :חבומה םנ הוו ונמיסי

 ןעֶנעֶז ךעֶּביֹוהְרעֶד םֶהיֵא טאָה :יִנעֶק

 ְךּוּב םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶגְנייֵא טיִנ אייֵז
 עֶגיִנעֶק איד ןּופ ,םיִמָיַה יֵרְבִד איִד ןּופ

 יֵכְדְרֶּמ ןיִראָו 2 ?םֵרָּפ דְנּוא יִדְמ ןּופ

 רעֶטייוֵוְצ רעֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא דּוי רעֶד

 םיֹורְג דְנּוא .שֹורֵוְׁשַחַא גיִנעֶק םעֶד ּוצ

 ןעֶמּונעֶגְנָא זיִא דנּוא עֶדּוי איִד ּוצ

 ןייַז ןופ עֶטּוג סאָד טְבּועֶג טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶדיִרְּב עֶנייַז ןּופ עֶליִפ ּוצ ןעֶועוֶועֶג
 :רעֶדְניִק עֶנייַז עֶלַא ּוצ םֹולָׁש טעֶרעֶג דֶנּוא ,קְלאָפ

 רנוא ןעביז דנוא טרעדנוה ןייא ןענעז רתסא תלגמ ןוֿפ םיקוספ עלא

 ;' קוספ 'ה לעטיפאק זיא ןוֿפרעד טֿפלעה איד ;גיצכעז

 : ךעלטיפאק ןהעצ ןעצנַאג םיא טאה דנוא



 קאיוד ר?

 רעֶד ןּופ רֶהאֵי ןעֶטיִרְד םעֶד ןיִא 1
 הָדּוהְי ןּופ ְּךֶלֶמ םיִקָיֹוהְי ןּופ גְנּוריִנעֶר

 ןעֶמּוקעֶג לֶבָּב ןּופ ְּךֶלֶמ רַצאֶנְדַכּובְנ זיִא
 -אֵלעֶּב איִז טאָה רֶע דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןייק
 עֶנייז ןיֵא טאָה ראַה רעֶד דָנּוא 2 :טְרעֶנ

 ןּופ ְּךַלֶמ םיִקָיֹוהְו ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא דְנאַה
 םיִלּכ איֵד ןּופ לייֵט ןייַא דִנּוא הָדּוהְי
 אייֵז טאָה רֶע דֵנּוא ,זיֹוה םיִטאָנ ןּופ

 ןיִא ,הָעְנִׁש רֶנאַל םעֶד ּוצ טְכאַרְּבעֶג
 םיִלַּכ איד דְנּוא ,מאָנ ןייַז ןּופ זיֹוה םעֶד

 -רַצֹוא םעֶד ןיִא טְכאַרְּבעֶנְנייַרַא רֶע טאָה
 טאָה ְּךַלֶמ רעֶד דָנּוא 8 :טאָג ןייַז ןופ זיֹוה

 ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד ,הַנָּפְׁשַא ּוצ טְנאָזעֶג
 -ָנעֶרְּבְנייִרַא לאָז רֶע זַא ,רעֶניִד עֶנייֵז ןּופ

 א אאָּב הָדּוְי-ּךַלְמ םִֹקיהְי תּכְלַמְל ׁשֹולָׁש תַושַּב
 יָנֹרֲא ןֵּתו :ָהילָע רֵֵַוםָלָּׁורָי לֶבָ-ְךֶלֶמ רֶצאָנְכִּנ
 םיִהלֲאָה-תיב יְִּכ תֶצקִמּוהָדּוהְיידלִמ םיִקָיהי-תֶא ֹודָיְּב
 תּב איִבַה םיִלַּכַ-תֶאָו ויָהלַא תיֵּב רֶענְׁשִץְרָא םָאיבו
 3 איִבָהִל וָמיִרָס בַר שאל ְךֶּמַה רֶמאּיַו :וָהלֶא רצוא
 4 םיִרָלְי :םיִמְָּרַּפַהְִמּו הָכלְּמַה עַרִמּו לֵאְרׂשִיינְּבִמ
 -ילְכִּבםִִלְַׂשַמּו הָאְרמיִבּוטְו םיאמילּכ םֶהָּבְדיִא רֶשֲא
 דמַעַל םֶהָּב חֵכ רֶׁשֲַו עֶּדִמ יניִבְמּו תַעַד יעְדַה הָמִכָח
 ה םֶהָל ןֵמַָ :םידְׂשּכ וָשְלּו רֶפֹס םֶדֶּמַלְְוךֵלֵּמַה לֵכיִהְּב
 וְָׁשִמ ןַײמּו ּךֶלֶּמַה גֵּבְתַּפִמ ֹומויִּב םוי--רַבְּד ְּךֵלֶּמַה
  יִהיו:ךֵלּמַה ינפִל וָדְמעַי םֶתְצְקִמּו שלש םִנָש םֶלָּנלּו
 ז םֵׂש :הירזעו לֵאָׁשיִמ הָיננָח לאנד הָדּוהְי יִנְּבִמ םֵהָב
 רַצאַשְטַלַּב לאֵנְרִל םֵׂשָי תֹמׁש םיִכיִרְּפַה רָׂש םֶהָל
 :נ דַבֵע הָירעלְו ךׁשיִמ לֵאְׁשיִמִלּו ךרדׁש הָיננתַלְ
 פךֵלמַה גֵּכְתַפְּב לֶאנְתיאְל רֶׁשֲא ֹוּבִל-לַע לאנד םׂשָ
 :ילֵאנתי אל רֶׁשֲא םיִסיֵרְַּה רׂשִמ ׁשֹּקִבָוָּתְׁשִמ ןִיְבּו
 5 רׂש יִנפִל םיִמֲחְרָלּו דָסֶחֶל לאֹנָד-תֶא םיִהֹלאָה ןֵתיו
 י תֶא יִנֲא אֵרָי לאנְרִל םיִסיִרָּפַה רש רֶמאֵֹּל :םיִסיִרּפַה
 ְַ אמ"תו א ְךלֶּמַה ַלֹדֵא ןופ דָנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ ןעֶנ םֶכֵּתְׁשִמיּתֶאְו םָכְלַכֲאַמ-תֶא הָּלִמ רֶׁשֲא ְךֵלֶּמַה יָנֹרֲא
 איד ןּופ דְנּוא רעֶדְניִק עֶכיֵלְניִנעֶק איד רֶׁשֲא םידָליהױמ םיֿפעָז םֶכינפ-תֶא הֶאְרִי הָּמֵל רֶׁשא

 דָנּוא ,םּומ םוש ןייק אָד טיִנ זיִא םִע עֶבְלעֶֶו ןיִא רעֶדְניִק עֶכְלאָזַא 4 :טייַל-עֶלעֶרֶע

 ןעֶּבאָה םאִז דְנּוא ,תֹומְכָח אייֵלְרעֶלַא ןיִא גּולָק דְנּוא ,טְלאַטְׁשעֶג ןּופ ןְהעַׁש ןעֶנעֶז םאוָו

 ןיִא ןְהעֶמְׁש ּוצ דְנאַטְׁש םיִא ןעֶנעֶז םאו דְנּוא ןעֶטייֵצ איִד ןעֶהעֶטְׁשְרעֶפ דִנּוא םיִנְטְנעַק
 דְנּוא רעֶכיִּב איִד ןעֶנְרעֶלְסיֹוא ןעֶנעֶק אייֵז לאָז ןעֶמ זַא ,טְסאַלאַּפ ןעֶביִלְגיִנעֶק םעֶד

 -ָמיִא ראַפ טייֵרְּבעֶגְנָא אייֵז ראַפ טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 2 :םיִדְׂשַּכ איִד ןּופ ןֹוׁשָל םאֶד
 עֶנעֶנייֵא עֶנייֵז ןּופ ןייֵװ םעֶד ןּופ דְנּוא ,וייַּפִׁש ןעֶכיִלְגיִנעֶק רעֶד ןּופ גאָט ןעֶּביִל
 דָנֲע םעֶד ןַא דִנּוא ,רֶהאָו אייֵרְד ןעֶהיִצְרעֶד יֹוזַא אייֵז לאָז ןעֶמ זַא דְנּוא ,קְנעֶרְטעֶג

 אייז ןעֶשיוִוְצ ןעֶנעֶז םִע דְנּוא 6 :ְּךֶלֶמ םעֶד ראָפ ןעֶרעוֶו טְלעֶטְׁשעֶגְראָפ אייֵז ןעֶלאָז
 דָנּוא 7 :הָיְרַזֲע דְנּוא לֵאָׁשִמ .הָיְנַנֲח ,לֵאיֵנְד ,הָדּוהְי ןּופ רעֶדְניִק איִד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג
 רֶע טאָה לֵאיִנָד ּוצ ,ןעֶמעֶנ ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז ּוצ טאָה רעֶניִד איִד ןּופ רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד
 ּוצ דְנּוא ,ְךַׁשַמ לֵאָׁשִמ ּוצ דְנּוא .ָּךֵרְדַׁש הָיְנַנֲח ּוצ דִנּוא ,רֵצאֵׁשְּטִלַּב ןעֶּבעֶגעֶג (ןעֶמאָנ ַא)

 ְךיִז לאָז רֶע זַא ץְראַה ןייַז ןיִא ןעֶמּונעֶגְראָפ ְּךיִז טאָה לֵאיִנָד דָנּוא 8 :ֹוגָנ רֵבֵע הָיְרַזֲע
 (םיִניִנעַק םעֶדנ ןייַז ןּופ ןייוו םעֶד טיִמ דְנּוא זייַּפְׁש םיִּדַלְמ םעֶד טיִמ ןעֶניִנייֵרְמּואָרעֶפ טיִנ

 לאָז רֶע זַא רעֶניִד איֵד ןּופ ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד ןּופ ןעֶטעֶּבעֶג טאָה רֶע דֵנּוא ,קְנעֶרְטעֶנ

 דְנּוא ןַח ןעֶּבעֶגעֶג לֵאיִנָר טאָה טאָב דְנּוא 9 :ןעֶניִנייִרְמּואְרעֶפ ןעֶזאָל טיִנ םֶהיֵא
 רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד דְנּוא 10 :רעֶניִד איִד ןּופ ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד ראַפ גְנּומְראַּבְרעֶד

 ָּדַלַמ םעֶד ראַה ןייֵמ ראַפ אָרֹומ ּבאָה ְּךיִא ,לֵאיִנָד וצ טְגאָזעֶג טאָה ּרעֶניִד איִּד ןּופ
 רֶע ןעוֶו ןיִראָו ,ןעֶקְניִרְט רֶעייֵא דְנּוא ןעֶסֶע רֶעייֵא טְמיִטְׁשעֶּב דְנּוא טייֵרְּבעֶגְנָא טאָה םאוִו

 טייֵל-עֶבְנּוי עֶרעֶדְנַא איד איז םיֹוא רעֶטְכעֶלְׁש ןעֶהעֶז רעֶמעֶנעֶּפ עֶרייֵא זַא ןעֶהעֶזְנָא טעוֶו
 יוזא
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 -לָא לֶאֵנְר רֶמאֹיו :ךֵלֶּמל יִׁשאֹר-תֶא םֶּתְבִיחְו םֶכְליִנְּכ 1
 היַח לאַנְד-לַע יִסיִרּפַה רׂש הָנִמ רֶׁשֲא רֵצְלָּמַה
 -נְּתיַו הָרָׂשִע םיִמָי ּךיִדְכִע-תֶא אָניִסַנ :הָירזַת לֵאָׁשיִמ 2

 לינְפִל יִאָרָי !הְָּׁשִנְ םיִמּו הָלְכאְ םיִעֹרְוהְדִמ ּונָל
 מַה גָבְתַּפ תַא םילָכָאָה םיִרליַה הָאְרִמּו ּונַאְרִמ

 הזה רָבּדִל םֶהָל עֶמְׁשִי :דיֶרְבִע-םִע הֵׂשִע האָר רֶׁשֲאַכְו 4
 םֶהיֵאְרַמ הָאְרִנ הֶרָׂשִע םיִמָי הֶצְקִמּו ּ!הָרָׂשִע םיִמָי םֶסִח יט

 ָּבְתַּפ תֶא םילְכֲאָה םירָלי יה לָצְדִמ רַׂשְּב יַאירְבּו בומ
 םֶתיְֵׁשִמ א םֶנֶּבְתַּפ תֶא אֵׂשֹנ רְַלֶּמַה יִהָו :ךֶלֶּמַה 6
 םֶהָל ןֵתנ םֶתְעַּבְרַא הָלֵאָה םיִרְלִיַהְו !םִִנֹע עַד םֶהָל ןֶתְֹו ע

 יִבַה לֶאיְְו הָמְכָחְו רפָ-לְכְב לֵכְׂשַהְו עֶּדַמ םי הלֵאָה
 ךֵלֶּמַה רֶמָא-רָׁשֲא םיִמַָּה הֶצְקִמְלּו :תומלַחַ זח-לֶכְב 8
 רֵּבַדָיַו : רֵצֶנְַכְבִנ ינְפל םיטיִרְפַה רָש םִאיִבָיו אבל 19

 ילָאשיִמ הי לאָיְרְכ םֶלְּכִמ אָצְמִנ אֵלְו ְֶֶמַה םֶּת
 -רָׁשֲא הָניִּב תַמְכָח רֵבְד לי :ךֶלֶמַה ינְפל ודְמַעִו הירש כ

 םיִמְטרִתַה-לֶכ-לַע תֹודָי רָׂשָע םֵאְצְמִו .ךֶלֶמה םֶהַמ שקב
 תַחַא תנְׁש-דע לאְיְנָד הָו תוכלַמ-לְכִב רֶׁשֲא םיִּמָׁשַאָה 1

 מַה ׁשֵרְכ

 תֹומלֲח רֶצָנְרִכְבְנ םֶלָח רֵצָנְרַכָבְנ תֹוּכְלַמְל םיִתָׁש תַנְׁשִבּו 2
 ארקל ְךֶֶמַה רֶמאָּו :ִלָע הָתְיהג וָתָנְשּו ֹודּור םִעָּפְתִתַו 2

 ְךֵלֶמַל דיִּגַהְל םיִּדְשַכַלְו םיִפְׁשִכְמַלְ םי שלו םיִמָמ
 ְךֶלֶמַה םָהְל רֶמאַֹּו :ךֶלֶמַה ןנפל ּזדְמִעַו ּואֹבֵי א 3
 ורְבדיַו :םֹלֲחַה-תֶא תַעָדְל יחור םִעָפִתַו תֶמָלֶח םלֲח 4

 אָמלֲח רֶמָא יו יִמְֶעַל אֶכְלַמ תיִמְרַא רלמל םָּדְׂשִכַה
 הָתֹלמ אירשכל רֶמֶאְ אָכְלִמ הָנָע :אזִתְנ אָרְׁשִפּוךיִדְבַעְל ה

 ןיִמָּדַה ּהֵרָׁשְפּו א אֵבלְח ננעְדוְהִת אֵל ןֵה אָדַא דֵמ

 ב א  לאינד

 רֶהאַפעֶג ןיִא ּפאק ןייֵמ רֶהיֵא םעוו יֹוזַא
 לֵאיֵנְד רעֶּבָא 11 :ְּךֶלֶמ םעֶד ראָפ ןעֶכאַמ
 רעֶטְסייֵמְכאָק םעֶד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה
 ןופ טְלעֶטְׁשעֶגְנָא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאו
 -יִא רעֶניִד איד ןּופ ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד
 :הָיְרַזֲע דְנּוא לֵאָׁשִמ הָיְגַנֲח ,לֵאיִנְד רעֶּב
 ,געֶּט ןְהעֶצ טְבעֶנְק עֶנייד ְּךאָד ףיִרְּפ 2
 ןּופ ןעֶרעֶו ןעֶּבעֶגעֶג םֶנּוא ּוצ זאָל דְנּוא
 דֶנּוא ,ןעֶסֶע ןעֶלאָז ריִמ םאָד ןעֶמאָז איִד
 :רעֶסאַו ןעֶקְניִרְט ראָנ ןעֶלעוֶו ריִמ
 -עֶנ עֶרעֶזְנּוא זאָל ְּךאָנְרעֶד דְנּוא 2
 דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶהעֶזעֶג ריִד ראָפ טְלאַטְׁש
 סאוָו טייֵל עֶגְנּוי איד ןּופ טְלאַטְׁשעֶג איד
 יֹוזַא דנּוא ,זייַּפְש םיִּדְלְמ םעֶד ןּופ ןעֶסֶע
 אוד טְסְלאָז יֹוזַא ןעֶהעֶז טְסעוֶו אּוד איוו
 רֶע דְנּוא 14 :טְכעֶנְק עֶנייֵד טיִמ ןּוהְמ
 רעֶד ןעֶגעֶו טְכְראָהעֶנ אייֵז ּוצ טאָה
 -עֶנ אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ְּךאַז רעֶניִזאָד
 םעֶד ןַא דנּוא 13 :געֶט ןְהעֶצ טְפּורְּפ
 עֶרייֵז טאָה געֶמ ןְהעֶצ איד ןּופ דֶנֶע
 דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶגְסיֹוא רעֶסעֶּב טְלאַטְׁשעֶג
 ןּופ ןעֶזעוֶועֶג רעֶטעֶפ זיִא ׁשייֵלְפ רֶעייֵז
 םאֶװ טייֵל עֶגְנּי עֶרעֶדְנַא איד עֶלַא

 :זייַּפְׁש םיִּדְלמ םעֶד ןּופ ןעֶסעֶנעֶג ןעֶּבאָה
 ןּופ ןייוֵו םעֶד דְנּוא וייַּפְׁש עֶרייֵז ןעֶנאָרְטעֶגְקעֶֶוַא רעֶטְסייֵמְכאָק רעֶד טאָה יֹוזַא 6
 ;(ןעֶסעֶּבְרַא) רעֶנְרעֶק-ןעֶמאָז ןעֶּבעֶנעֶג ראָנ אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,קְנאַרְטעֶג רֶעייֵז
 ,לֶבׂש רְנּוא טְפאַשְנעֶסיוִו ןעֶּבעֶגעֶג טייֵל עֶנְנּוי רֶעיִפ עֶגיִזאָד איד ּוצ טאָה טאָג דְנּוא 7
 .תּואּובְנ אייֵלְרעֶלַא ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ טאָה לֵאיֵנָד דְנּוא ,רעֶכיִּב אייֵלְרעֶלַא ןיִא טייֵהְנּולְק דְנּוא

 : תֹומ א 7 דְנּוא זַא טְנאָזעֶג טאָה ָּךֶלֶמ רעֶד סאָו געֶט איִד ןּופ רֶנֵע םעֶד ןַא דְנּוא 8

 -עֶנ רעֶניִד איִד ןּופ רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד אייֵז טאָה ,ןעֶנְנעֶרְּב םֶהיֵא ראָפ אייֵז לאָז ןעֶמ
 ןעֶנעֶז יֹוזַא ,טעֶרעֶנ אייֵז טיִמ טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד ןעֶֶו דְנּוא 10 :רֵצָנְדַכּובְנ ראָפ טְכאַרְּב
 (םייל עֶנְנּוי) עֶלַא ןּופ

 ּוא הָירֲַע
 דְנֹוא לֵאָׁשיִמ ,הָיְנַנֲח ,לֵאיִנָד איז יֹוזַא ןעֶראָועֶג ןעֶנּופעֶג טיִנ

 הָמְכָח ןּופ ְּךאַז עֶכיֵלְטיִא דְנּוא 20 :ָךֶלֶמ םעֶד ראָפ ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז אייֵז
 -ּופעֶנ אייֵז אייֵּב רֶע טאָה ,טְנְנאַלְרעֶפ אייֵז ןּופ טאָה ָּךֶלֶמ רעֶד סאָה דְנאַטְׁשְרעֶפ דְנּוא
 ןעֶנעֶז םאוָו עֶטְרְהעֶלעֶגְטְפיִרְׁש (םיִמּוטרַחנ עֶלַא אייֵּב איז רֶהעֶמ ליִּפ יֹוזַא לאָמ ןְהעֶצ ןעֶנ
 :ָךייֵרְניִנעֶק ץיִנאַג ןייַז ןיִא ןעֶזעוֶועֶג
 ;ָּךֶלֶמַה ׁשֵרֹוּכ ןּופ רהאָי ןעֶטְשְרֶע

 ב לעטיפאק

 רַצְנִדַכּובְנ טאָה ,רֵעְנְדַכּובְנ ןּופ גְנּוריִנעֶר רעֶד ןּופ רֶהאָי
 רֶע דְנּוא טְּפאַלְקעֶג םֶהיֵא ןיִא טאָה טיִמעֶג

 איד ןעֶפּור לאָז ןעֶמ זַא טְנאָזעֶג טאָה ְּךַלֶמ רעֶד דְנּוא 2

 ןעֶטייוֵוְצ םעֶד יו ַא דְנּוא 1
 ןייַז רֶנּוא ,תֹומֹולַה ּתְמֹולֲהעָנ
 :ןעֶפאַלְׁש ט טְנעֶקעֶ ינ טאָה

 םעֶד ּוצ זיִּב ןעֶזעוֶועֶג טְראָד זיִא לֵאיִנָד דְנּוא 1

 ּוצ ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ ,םיִדְׂשַּכ איִד דְנּוא ,םֶרעֶכאַמ ףּוׁשיִּכ דְנּוא םֶרעֶרעֶוְשעֶּב ,םיִמּוטְרַח

 :םֹולז
 ױ

 ָךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶמּוקעֶנְנָא אייֵז ןעֶנעֶז יֹוזַא .תֹומֹולַח עֶנייַז ןעֶנאָז ָךַלֶמ םע

 ּבאָה ְּךיִא .טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה ְּךַלֶמ רעֶד דַנּוא 3 :ָּדַלְמ םעֶד ראָפ טְלעֶטְׁשע
 םעֶד ןעֶמיוו ּוצ יֵדַּכ ןעֶקאָרְׁשְרעֶד זיִא (טְסייֵג) טיִמעֶנ ןייֵמ רֵנּוא ,םֹולָח ַא ּתְמֹולֲהיעכ

 ָּךְלִמ ָא ,תיִמרַא ןֹוׁשָל ףיוא ְּךֶלֶמ םעֶד ּוצ טעֶרעֶנ םיִדְׂשַּכ איִד ןעֶּבאָה יֹוזַא 4
 -ייֵדעֶּב איד ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא טְכעֶנְק עֶנייַד ּוצ םֹולָח םעֶד ְּךאָד גאָז !גיִּבִע ףיֹוא ּבעַל
 טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה ְּךַלֶמ רעֶד דְנּוא 2 יי ןּופְרעד גְנּוט
 ּוצ טיִנ ריִמ טעוֶו רֶהיֵא ןעֶו ,טֶהעֶז קעזַא ריִמ ןּופ זיִא ָּךאַז איִד ,םיִדְׂשַּכ איִד ּוצ
 רעֶקיִטְׁש ןיֵא רֶהיֵא טעֶו יֹוזַא ,ןּופְרעֶד גְנּוטייֵדעֶּב איִד דְנּוא םֹולָה םעֶד ןּוהְט ןעֶסיוו

 טקאהוצ

=": 



 ב לאינד

 רעֶזייַה עֶרייֵא דנוא ,ןעֶרעֶװ טְקאַהּוצ
 -יֹוה-טְסיִמ ּוצ ןעֶרעוֶו טְכאַמעֶנ ןעֶלעוֶו
 ריִמ םעֶװ רֶהיֵא ןעֶו רעֶּבָא 6 :ןעֶפ
 םֹולָח םעֶד ןּופ גְנּוטייֵדעֶּב איד ןעֶנאָזְנָא
 תֹונָּתַמ ןעֶניִרְק ריִמ ןּופ רֶהיֵא טעוֶו יּוזַא
 דֹובְּכ ןעֶסיֹורְג דְנּוא גָנּוגיִליוִועֶּב דְנּוא
 ןעֶכאַמ ןעֶסיִו ריִמ רֶהיֵא טְלאָז םּוראָד
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 6 הרְׁשִפּו אֵמְלָח ןִהָו :ןמׂשִּתִי ִלְונ ןוכיִָבּ ןירְּבעֶתִּ
 הל יִמְדָקִמ ןיִלְּבַקְּת איִנֵׂש רק ָּבְובּוןֵנּתמ ֹהְהִּת
 ז אָמָלָה אכל ןיִרְמָאְותֹיְנִ ונָע :ינוחַה הֵרׁשִפּו אָמְלָה
 ו ךֶמ רֵמָאְו אָּכָלַמ הֵנָצ ּוהוְחהְנ הָרָׁשִפו יִהורְבַעְל רַמאי
 פתח יִּד לֵבְקילְּכ נב ןִּתְנַא אָנְדִע יִד אָנָא עַדָו בי
 פ יהָדָח יִנעֶדֹהְת אָל אָמָלָחְרַה יִּד :אָתּלִמ יִנִמ אָדַָאייֵ
 רַמאֵמְל ןּּתְנִמ ןה הָתיִחׁשּו הָּבָרִּכ הֶּלִמּו ןובְתַד אֵיָה
 עַּדַאְו יִל ורֵמַא אָמֵלָח ןֵָל ֵּׁשִי אָנְדע יִּד דע יִמְדָק
  ןירְמָאְו אָּכְלַמדבָרַק אָּדׂשַכ ינע :יִנִתַהְּת הָרְׁשִפ יִּד
 החַהְל לכו אָכַלַמ תַלִמ ייד אַּשְּבַילַע ׂשֵנֲ יֵתיִאאָל
 לֵאְׁש אֵל הָנְרַכ הָּלִמ שיִּלַׁשְו בֵר ְּךֶלֶמילָּכ יַד לֿבָק-לְּכ
 גנ הָרִַּּי לֵאָׁש אַּכְלַמיֶד אָאְּלִמּו :יִדׂשִכוףֶׁשְַו ֶמְרַח-לָכָל
 יד ןיְִלַא ןֵָל אָּכלִמ םֶדָק המֹוחְייִּד יתיִא אֵל ןרָתְָו
 ופאָּכְלַמ הָנִד לֵבְקילָּכ :יִהְתיִא אָל אָרֵׂשַּב-ִע ןודְרָדְמ
 :ילַּבְב יֵמיִַּח לֵכָל הָרבִֹתְל רַמֲאְו אָנׂש ףֵצָקּו םָנְּב
 3 יִהוְרְבַחְו ליד ָעְבּו ןיִלְטְקִתַמ אימִַּחְו תֹקְפָנ אָתָדָו
 14 הבְמּו אָטִע ביִתָה לאַלּד ןִיָדַּב :הָלָּטִקְתַהְל
 ימיִכְַלהְלְּטקִל קָפָנ יד אָּכְלַמ יִּד אָיְַּבטיבר ךִֹרַאְל
 וט הָמילַע אָּכְלַמיִד אָמיּלׁש ּךייִרַאָל רֵמָאָו הָָע :לָבָּב
 ְךֶזרַא עַדֹוה אָתּלִמןידַא אָּכלמ םָדֶקְדִמ הָפְצִחַהְמ אֵתָד
 5 ּהַלְִּתַנ ןֵמְז יד אָּכְלִמְִמ אָעְבּו לַע לאידְו :לאינְרִל
 גד ּהָתְיִבל לאנד ןיִרָא :אָּכְלַמְל הָיֲתַהְל אֶרְׁשִּו
 :עַדוה אָתָלִמ יִהְרְבַח הָיְרַו לֵאָׂשמ הָינֲחַלְו לא
 ו ִּד הָנִד אָזְר-לַע אִּמְׁש הָלֶא םָדָקדִמ אעְבִמִל ןימַהְרְו
 :לָבְּב יִמיִּכַח רֶאָׁש"ֵע יִהֹורְבַחְו לֵאינָּד ןֹודְבֹוהְי אָל
 ז/ אז ץ* / נפ ךֶרֶּב לאֹלּד ןידַא יֵלְג או איִלילייד אָוחִּב לֶאנְרִל יָא

 יֹוזַא 7 ;גְנּוטייֵרעֶּב עֶנייֵז דְנּוא םֹולָח םעֶד

 -ְטְנֲעעֶג לאָמ ןְרעֶדְנַא םּוצ אייֵז ןעֶּבאָה
 ְךֶלֶמ רעֶד זאָל .טְנאָזעֶג רֶנּוא טְרעֶפ
 דְנּוא םֹולָח םעֶד טְכעֶנְק עֶנייֵז ּוצ ןעֶגאָז
 ןּופְרעֶד גְנּוטייֵדעֶּב איִד ןעֶלעֶו ריִמ

 טְרעֶפְטְנַעעֶג טאָה ְּךַלֶמ רעֶד 8 :ןעֶגאָזְנָא
 רֶהיֵא זַא תֶמֲאְּב םיי ְךיִא ,טְגאָזעֶג דְנּוא
 רֶהיֵא לייװ ,טייֵצ איִד ןעֶניוִועֶג טְליוִו
 -עֶנְקעוֶוַא ריִמ ןּופ ויִא ָּךאַז איִד זַא ּטְהעֶז
 ריִמ טעז רֶהיִא ןעֶו רעֶּבָא 9 :ןעֶנְנאַג
 יֹוזַא ,םֹולָח םעֶד ןעֶכאַמ ןעֶסיִװ ּוצ טיִנ
 ןיִראָו ,ָךייֵא ראַפ טָּפְׁשִמ ןייֵא רּזנ ויִא
 דְנּוא ןעֶניִל ַא טְכאַרמעֶנְסיֹוא טאָה רֶהיֵא
 וצ ריִמ ראַָפ ְּךאַז עֶנעֶּבְראָדְרעֶפ ַא
 זַא םֹולָח םעֶד ריִמ ּוצ טְנאָז רעֶּביִראָד ןְרעֶדְנֶע ְּךיִז טעוֶו טייַצ איִד זיִּב ןעֶנאָז
 ֹזַא 10 :ןּופְרעֶד גְנּוטייֵדעֶּב איִד ןעֶזייוֵו ריִמ טְנעֶק רֶהיֵא סאָד ןעֶסיוִו לאָז ְָךיִא

 זיִא םִע ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ָּךֶלֶמ םעֶד ראָפ טְרעֶּפְטְנֶעעֶג םיִדְׂשַּכ איִד ןעֶּבאָה
 ְךאַז םיִּדְלְמ םעֶד ןעֶנעֶק לאָז םאֶו (טְלעוֶו) דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ׁשְנעֶמ.ַא ןעֶדְנאַהְרעֶפ טיִנ
 -ְךעֶפ ָּךאַז אֵזַא ,רעֶגיִטְלעוֶועֶג רעֶדָא ,ראַה רעֶדָא ְּךַלֶמ ןייק ְּךאָנ טאָה רעֶּביִראָד ,ןעֶזייוֵו
 :יִדׂשַּכ ַא ןּופ רעֶדָא ןעֶטְרְהעֶלעֶנְטְפיִרְׁש רעֶדָא רעֶכאַמ ףּוׁשִּכ םוש ןייֵק ןּופ טְגְנאַל
 םִע דְנּוא ,(רעוֶוְׁש) רֶעייֵט רֶהעֶז זיִא טְגְנאַלְרעֶפ גיִנעֶק רעֶד סאו ְּךאַז איֵד ןיִראָוָו 1

 ןייֵלַא רעֶטעֶג איד טְרֶעייֵנ ;ְּךֶלֶמ םעֶד ראָפ ןעֶגאָזְנָא םִע ןעֶק םאו אֵד טיִנ רעֶנייֵק זיִא
 רֶהעֶז ַא ןיִא ְּךֶלֶמ רעֶד זיִא םעֶד ןעֶנעֶו 12 :שייֵלְפ (ןעֶׁשְנעֶמ) טיִמ טיִנ ןעֶניֹואוְו םאִח

 לֶבָּב ןּופ םיִמָכַח עֶּלַא לאָז ןעֶמ זַא ןעֶליֹופעֶּב טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג םַעַּכ ןעֶסיֹורְג

 ןעֶלאָז טייַל עֶנּולְק איִד זַא ןעֶגְנאַגעֶנְסיֹורַא זיִא ץעֶזעֶג םאָד דְנּוא 18 :ןעֶנְנעֶרְּבְמּוא

 ּוצ ָּךיֹוא םיִרֵבַח עֶנייֵז דְנּוא לֵאיֵנָד םעֶד טְכּוזעֶג טאָה ןעֶמ דְנּוא ,ןעֶרעֶו טְכאַרְּבעֶנְמּוא

 םעֶד ןּופ ןעֶּטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד ָּךֹויְרַא ּוצ טְרעֶּפְטְנַעעֶג לֵאיִנָד טאָה לאָמְסְנעֶד 14 :ץיִנְגְרַה
 ַא טיִמ ,לֶבָּב ןּופ טייל עֶנּולְק איד ןיִנְנְרַה ּוצ ןעֶנְנאַנעֶגְסיֹורַא זיִא סאו ָּךאַוְּבייֵל םיִּדְלְמ
 םיִּדְלִמ םעֶד ָּךֹויָרַא ּוצ טְנאָזעֶג דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה רֶע ּונייַהְד 18 :הָצֵע עֶנּולְק
 ְךאַז איִד ָךֹויִרַא טאָה יֹוזַא ?גיִלייֵא יֹוזַא ץעֶזעֶג םיִּדַלְמ םעֶד זיִא סאוְראַפ ,ןאַמְטְּפיֹוד
 םעֶד ןּופ טאָה דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְנייַרַא לֵאיֵנָד זיִא יֹוזַא 16 :ןּוהְמעֶג ןעֶסיוִו ּוצ לֵאיִנָד ּוצ

 איד ןעֶנאָדְנָא ְּךַלֶמ םעֶד טעוֶו רֶע דְנּוא ,טייֵצ ןעֶּבעֶג םֶהיֵא לאָז ןעֶמ זַא ןעֶמעֶּבעֶג ְּךֶלֶמ
 איֵד טאָה רֶע דִנּוא זיֹוה ןייַז ןיִא ןעֶגְנאַגעֶבְנייַרַא לֵאיֵנָד זיִא לאָמְסְנעֶד 17 :גָנּוטייֵדעֶּב
 אייז זַא 18 :הָיְרַזַע דְנּוא לֵאָׁשיִמ ,הָיְנִנֲח ּוצ ,םיִרָבַח עֶנייַז ּוצ ןעֶסיִו טְזאָלעֶג ְּךאַז
 יֵדְּכ ,דֹוס ןעֶניִזאָד םעֶד ןעֶנעוֶו לעֶמיִה ןּופ טאָנ םעֶד ראַפ גְנּומְראַּבְרעֶד ןעֶטעֶּב ןעֶלאָז
 :לֶבָּב ןּופ םיִמָכַח עֶנירְּביִא איִד טיִמ ןעֶמּוקְמּוא טיִנ ןעֶלאָז םיִרֵבַה עֶנייֵז דְנּוא לֵאיִנָד
 ןיִא טְביֶזעֶג ַא ןיִא רֹומ רעֶד ןעֶראועֶג טְקעֶלְּפְטְנַא לֵאיִנָד ּוצ זיִא לאָמְסְנעֶד 9
 עא 20 :לעֶמיִה ןּופ טאָנ םעֶד טְשְנעֶּבעֶג לֵאיֵנָד טאָה לאָמְפְנעֶד ,טְכאַנ רעֶד

 אינד



 לאינד 1907
 טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶג טאָה לֵאיִנָד  אְהָלֶאייִד הָמָש אֹוָהְל רַמָאְו לאינַה הִָצ :אק הק

 : = ײ- 1 יי

 טאָג ןופ ןעֶמאָנ רעֶד ןייֵז לאָז טְׁשְנעֶּבעֶג 7 אָתְרּובְנּו אָתְמִכָח יִד אָמלָע-דַעו אָמְלָעְדִמ דר

 יו ר יש ןֵכלִמ הַָחְמ 3 אָלְמִח ָנְתַע אְש עֵהְמ אּוהְ 2

 הָמָמָח ןיראָו ,םייקְניִּבצ ּוצ םייקְניּבַל ןופ  יָנְְל אעדעמ ןיִמיִכַחַל אָתְמִכִח בֵתָי יֵכלִמ יָה

 :םֶהיֵא ּוצ טְרעֶהעֶג טייֵהְקְראַטְׁש דְנּוא  אָכוׁשֲחַב הֶמ עדי אָתְרְּתִסִמו אָתְיִמְעאֹלָג אה :הִָב 2
 דְנּוא ןעֶטייֵצ טְרעֶדְנֶעְרעֶפ רֶע ןיִראָו 21 !יבׁשאַדהְמ א הָלא ו ךָק :אָרׁש המע אֶרֹהְכ 8

 ר ייד יִנָתְעַדְֹה ןֵעָכּו יִל ְּתְבִהְי אָתְרּובְנּו אָתְמִכִח יִּד הֶנֵא
 0 ר 2 יִנ ,

 דֶנּוא םיִכָלְמ ּפָא טְפאַׁש רָע :: 286 רָּת לְֵקיִלְּכ :אָנְתְעַה אָכְלִמ ת תלמיד עמ אָניעְב 4
 ּוצ הָמְכָח טעֶנ רֶע .םיִכָלְמ ףיֹוא טְלעֶמׁש = לֶבָב ִמיִכַחְל אָרְביִהל אָכְלַמיִעמיר דוירַא-לַע לעלאונה
 איד ּוצ טְפאַשְנעֶסיוו דְנּוא ,םיִמָכַח איִד יָה דֵבֹורְתלַא לֵבְב ימיכַחל הל-מֲא ןֵכְו לוא

 : : ְךֹיִרַא ןידָא :אָוַחֲא אָּכלַמְל 2 שִפּו אָּכְלַמ םֶרֶק הכ
 רֶע 22 :דָנאַטְׁשְרעֶפ ןעֶּבאָה סאָוה !

 : אמו עמ ,ֵכָּב 0 ג ייִד הָלרַמֲא ןֵכְ אֵכְלִמ םֶרָק לֵאינִל לענַה הָלֶהְבְתִב

 עֶנעֶגְראָּבְרעֶפ דנּוא עֶּפיִט טְקעֶלְּפְמְנַא / אָכלמְל אֶרָׁשפ יִּד דּוהְייִד אְתּולְג יֵנְבְדִמ רַב ַחכְשַה
 רעֶד ןיִא זיִא סֶע סאָו םייוַו רֶע א דָצאַׁשְטְלַב המָׁש יִד לאנרְל רמֶאְו אָכְלַמ הָָמ .;עֶרֹהְי 8

 טְניֹואְו טְכיֵל סאָד דְנּוא ,םיַנְרעֶטְסְני 2 יע הייד אָכְלָח יִנְתְדִהל ל להָכ יא יד
 בי : ךיא 22 :םרי י אֵל לאָש אָּכְלַמייד אר רֵמָאְו אָכלַמ םֶדָק לֶאְנַר
 ביול דְנּוא קְנאַד ְּךיִא 22 :םֶהיִא שיִמ :אָבְלַמַל היה ץלִ ץירמ מר ןופשָא ןימיִכַ
 לייֵװ ,ןְרעֶטְלֶע עֶנייַמ ןּופ טאָג ָא ָּךִד אָכְלִמְל עדה ןיה ָלִ כב הא א טמא

 דְנּוא הָמְכָח ןעֶּבעֶנעֶג ריִמ ּוצ טְסאָה אוד ְךזָו לה אמו תיִרֲחַאּב אְַהְל יִר הָמ רַצְנרַבִּבְנ

 ריִמ ּוצ טְסאָה אּוד דְנּוא ,טייֵהְקְראַטְש אמה אי טי אה הנה ךבכשמלע :יטא
 יי : ז טְזאָעֶג דְנּוצַא  יָתאייֵה הֶמְכָחְב אֵל הָּנַ :אוַהַל יִד-הֶמ ּךעֶדוִה אָ ל ןעֶּבאָה ריִמ סאָו ןעֶסיוז טְזאָלעֶג דְנּוצַא 5 לה כא יריד

 טְסאָה אוד ןיִראָו ,ןעֶטעֶּבעֶג ריִד ןּופ : יִד תבל ןֵָל : יג הָנֹד אר ר אָּי-לֶכִמ יִּב

 סיִּדִלֶמ םעֶד ןעֶסיוִו טְזאָלעֶג דְנּוצַא םֶנּוא דת ְךְְִֵ גויִערו ןועְדֹוהְי אָכְלַמָל אֶרְׁשִפ

 לא 4 אוָמְלָצ אה :ליִחְּד ַּהְרְ ְּךלְכָקְל סָאָק װ בר 2 זיִא ןעֶניִזאָד םעֶד ןעֶנעֶװ 24 :ְךאָז א נס לא עי 5
 ןעֶמעוֶו .ָּךֹויִרַא ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְנייַרַא לֵאיִנָד }

 ּןַצ יִא רֶע ,לֶבָּב ןּופ םיִמָכַח איד ןיִגְנְרַהּוצְסיֹוא ןעֶליֹופעֶּב טאָה ָּךֶלֶמ רעֶד

 עֶנּולק איד ןעֶנְליִטְרעֶפ ְטיִנ טְסְלאָז אּוד ,טְגאָזעֶג יֹוזַא טאָה רֶע דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶג םֶהיֵא

 ןעֶזייוֵו ְּךַלֶמ םעֶד לעֶו ְּךיִא דִנּוא ;ָךָלֶמ םעֶד ראָפ ןייַרַא ְָּךיִמ נְנעֶרְּב ,לֶבָּב ןּופ טייֵל

 לֵאיִנְד םעֶד טְכאַרְּבעֶנְנייַרַא דְניִוְׁשעֶנ ָּךֹויְרַא טאָה לאָמְסְנעֶד 28 :גְנּוטייַדעֶּב איִד

 ַא ןעֶנּופעֶג ּבאָה ְךיִא ,טְנאָועֶג יֹוזַא םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ןָּדְלֶמ םעֶד ראָפ
 ןּודְמ ןעֶסיוִװ ּוצ ָּךֶלֶמ םעֶד ליִח סאו ,הָדּוהְי ןּופ רעֶדְניִק עֶנעֶנְנאַפעֶג איִד ןּופ ןאַמ

 סאו ,לֵאיִנָד ּוצ טְנאָזעֶג ךְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד 26 :גְנּוטייַדעֶּב איִד
 ּוצ ןעֶמיִװ ָּךיִמ דְנאַטְׁש םיִא אּוד טְויִּב ,רֵצאַׁשְטְלַּב ןעֶזעֶועֶנ ויִא ןעֶמאָנ ןייַז

 ?ןּופְרעֶד גְנּוטייֵדעֶּב איִד דְנּוא ,ןעֶהעֶועֶג ּבאָה ְָּךיִא סאָו םֹולָה םעֶד ןעֶכאַמ

 םעֶד ;טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא ְּךֶלֶמ םעֶד ראָפ טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ לֵאיִנָד -טאָה יֹוזַא 7
 סְרעֶכאַמ- םּוׁשיִּכ דֶנּוא םיִמָכַה איֵד טיִנ ןעֶנעֶק טְנעֶרְפ ָּךֶלֶמ רעֶד סאָװ רֹוכ

 טאָב ַא אָד זחַא םִע רעֶּבָא 28 :ןעֶנאָזְנָא ְּךֶלֶמ םעֶד ּוצ םיִמּוטְרַה איֵד דִנּוא

 םעֶד ּוצ ןעֶוייַו ןעֶק רֶע רֶנּוא ,תֹורֹוס ןעֶקעֶלַּפְטְנַא ןעֶק סאָו לעֶמיִה םיִא

 דָנּוא םֹולָח ןַײד ;נעֶט עֶמְצעֶל איִד ןיִא ןייַז לאָז םָע םסאָה רֵצְנְדַכּובְנ ְּךֶלֶמ

 רעֶנעֶלעֶג ןייַד ףיֹוא סעֶהעֶזעֶג טְסאָה אּוד םאָו) ּפאָק ןייַד ןּופ טְכיִזעֶג םאָד

 ןייד ףיֹוא ןעֶנְנאַנעֶנְפיֹוא ןעֶנעֶז ןעֶקְנאַדעֶנ עֶנייַד ,ָּךֵלֶמ ָא ,אּוד 29 :סאָד ויִא

 טְקעֶלְּפְטְנַא םאָו רעֶד דִנּוא ,ןייַז ְךאָנְרעֶד טעֶו םָע סאָו םעֶד ןעֶנעֶװ טעֶּב
 םאָו רעֶּבָא 80 :ןיַז טעֶו םִע םאָו ןּוהְט ןעֶסיִו ּוצ ריִד טְזאָל תֹודֹוס איִד

 ָךֶרּוד ןעֶראָועֶג טְקעֶלְּפְטְנַא ריִמ ּוצ טיִנ זיִא רֹוס רעֶזיִד ,טְנְנאַלעֶּבְנָא ריִמ ןַא
 ןּופ םֶרֶעייֵנ ,עֶניִדעֶּבעֶל עֶלַא ןיֵא איֵח רֶהעָמ ריֵמ ןיִא זיִא סאָװ הָמִכָה איד
 טְסְלאָז אּוד זַא רֶנּוא ,גְנּוטייַדעֶּב איִד ןעֶסיוִו ןעֶכאַמ ְּךֶלֶמ םעֶד ּוצ לאָז ןעֶמ זַא ןעֶנעֶֶו
 ַא העָז דֵנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג טְסאָה !ְּדַלֶמ ָא ,אּוד 31 :ץְראַה ןייֵד 4 6 קְנאַדעֶג איד ן
 ריִד ראָפ זיִא טְצְנאַלְנעֶג רֶהעֶז ּטאָה סאָ רֶליִּב עֶסיֹורְנ עֶניִזאָד סאָד לב םעֶמיֹורְנ רֶהעֶד

 םיִדָליִּב םעֶד 32 :ָךיֶלְרעֶטְכְראַּפ רֶהעֶז ןעֶזעֶועֶג זיִא טְלאַטְׁשעֶג עֶנייֵז דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁשע :

 פאק



 בי ליב
 עֶנייַז ,דְלאָגְנייֵפ ןּופ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ּפאָק

 ,רעֶּבְליִז ןּופ םיִמעָרָא עֶנייֵז דְנּוא טְסּורִּב

 -וק ןּופ ןעֶדְנעֶל עֶנייֵז דְנּוא ְךיֹוּב ןייֵז

 ןופ (ְלעֶקְנעֶׁש) ןְעיִנְק עֶנייֵז 84 :רעּפ

 ַא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םיִפ עֶנייֵז ,ןעֶוייֵא
 :םֶהעֶל ןּופ לייט ַא דְנּוא ןעֶזייֵא ןּופ לייט

 ןייֵטְׁש ַא זיִּב ןעֶהעֶזעֶג סֶע טְסאָה אוד 4

 ,דְנעֶה ןֶהָא ןעֶראָועֶג טְקאַהעֶנְסיֹוא זיִא
 רֶליִּב םאֶד ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה םִע דִנּוא
 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאִו םיִּפ עֶנייֵז ףיֹוא

 טאָה םִע רֶנּוא ,םֶהעֶל דְנּוא ןעֶזייֵא ןופ
 יֹוזַא 35 :ןעֶכאָרְּבּוצ ְּךעֶלְקיִטְׁש ּוצ אייֵז

 םאָד ןעֶראָועֶג ןעֶכאָרְּבוצ לאָמְסְנעֶד זיִא
 סאָד ,רעָּפּוק םאֶד ,םֶהעֶל רעֶד ,ןעֶזייֵא

 זיִא םִע רֶנּוא ,רֶלאָנ םאֶד דָנּוא רעֶּבְליִז
 (עוֶועֶלְפפ יֹורְטִׁש איװ יֹוזַא ןעֶזעֶװעֶג
 רעֶד דְנּוא ,רֶעייֵש-שעֶרְד רעֶמּוז ַא ןּופ

 יֹוזַא עֶנאַרְטעֶגְקעוֶוַא םִע טאָה דניו

 -עֶג טיִנ אייֵז ראַּפ זיִא טָרֶא ןייק םאָד
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 יִהוֲעְמ ףָפְכ יִּד יִהֹועָרְדּו יִהֹוְדַח םבֶט בַהְדיֵד ּהֶׁשאַר
 33 יִד .ןיהמ יִהולְנַר לורּפ יִד ֵהוְקָׁש :ׁשֶהָנ יִּד ּהָתָּכְריְ
 +ג ןָבָא תַרְתַד יִּד דַע ָתְיִה הָזָח :ףֹסַח יד ןֹהְמּו לוהּפ
 אָפְמַחְ אָלְרַּפ יד יִהֹולְנַר-לַע אָמְלַצְל תֶהמּו ןיריב אָלייד
 ול אָׂשֶחְנ אָּפֶסַח אֵל הֶרֲחַּכ ּוקָּת ןיהאּב :ןומִה תֶקּדַהְו
 אָהּור ןֹוּמִה אָׂשִנּוטיִקיִרדַאְדמ רֶעְּכ ֹוֲהַו אֵבָהְרִו =
 אאָמלַצְל תֶהְמייֵד| אָנְבְִ ןֹוָהל חַכְּתְׁשִהדאְל רַתֲא-לְכְ
 8 ּהָיְשִפּו אָמלָה הָנּד :אָעְרַא-לִּכ תאָלְמּו בָר רימָל תוָה
 יז הָלָא יד איכְלִמ ךַלֶמ אָּכלַמ תנא :אּכָלַמ-םֶדָק רַמאֹנ
 :8 "ילָכְבּו ליבי אָרָקִו אָפְקתְ אָנמה אתוכְלמ אֵיֵמְׁש
 ְךֶיִּב בֵהְי אימש-ףוו אֵרְּב תֹויַח אָׁשנָאיינְּב ןיִראָד יד
 5נ ְךֶרֶַבּו :אָבָהַד יִּד הָׁשֹאַר אוה הְֶּנַא ןוהְָּכּב ךטֶלְׁשַהְ
 יד ירָחֶא ָאיתיִלְת ּובְלַּו עמ אעַרַא יִרָחַא ּוְכְלַמ םִֹקְּת
 מ םאהִּת איִעיִבר וכלִמּו :אָערַא-לֶכִּב טלְׁשִת יד ְָָׂנ
 אָלּכ לֵׁשָחְוקְִַּמ אָפ יד לֿבְקילְּכ אָלרַפִּכ הָפיֵּקת
 41 הָתָיוֲחייִדְו :ַעְרַתְו קֶַּּת לאל עעֶרְמייֵד אלורפכו
 להּפ ןוהומּו רֶחֶּפיייִּד ףֵּמָח ןמְנִמ אֵמָעְּבְצֶאְו אָילְגַר
 ּהבראָהְל אָלְורַפייִד אָתְּבְצִנְדמּו הְָהּת .טָנילְפ יִכְלַמ
 43 תֶעָּבְצֶאָו :אָניִט ףֲֵחַּב בֶרֶעְמ אָלֹורּפ הָיוּ לֵבָקילְּ
 הוהִּת אָּוכְלַמ תֶצְקרִמ ףֶָּח ןוהְנמּו לרּפ ןוהומ אלנר
 יט בֵרָעְמ אָלְַּפ תיֲח יִד :הָריִבְת אֵוָהָּת הָּנִמּו אּפיֵּקַת
 ןיִקְבָּד ןוהָל-אָלְו אָׂשָנַא עַרוִּב ןָהְל ןיֵבְרֶעְתִמ אָניִמ ףסַָּ
 ; אֵּפְסַח-םִע בֶרָעְתִמ אל אְלרַפ יִרְכאה הָנד-ע הר
 וו יִּה וכְלַמ אָימְׁש הָלֵא םיִקָי ןונֲא אֵבְלַמ יִד ןוהיִמויבּו
 קֶבְּתְִׁת אל ןֶרָחֶא םעל הכל לָּמְַתִת אל ןיִמְלֶעְל

 םאִז ןייֵמְׁש רעֶד דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג ןעֶנּופ

 -ףעֶד טאָה דְנּוא :ְראַּב ןעֶסיֹורְג ַא וצ ןעֶראָועֶג זיִא ןעֶנאָלְׁשעֶג רֶליִּב םאָד טאָה

 ןּופְרעֶד גְנּוטייֵדעֶּב איִד דְנּוא םֹולָח רעֶד זיִא סאָד 26 :טְלעֶו עֶצְנאַנ איִד טְליִפ

 רעֶּביִא ָּךֶלֶמ ַא טְזיִּב ְּךֶלֶמ ָא אוד 37 :ןעֶרעֶלְקְרעֶד ָּךֶלֶמ םעֶד ראָפ ריִמ ןעֶלעוֶו
 דָנּוא ,טְכאַמ .ְּךייֵרְגיִנעֶק ַא ןעֶּבעֶגעֶג ריִד טאָה לעֶמיִה םּופ טאָג רעֶד דִנּוא ,םיִכָלְמ

 רעֶדְניִקרעֶׁשְנעֶמ איֵד ּואְחַא ןעֶנעוֶוְטְרעֶלַא דְנּוא 28 :רֹובָּכ דְנּוא טייֵהְקְראַטְׁש

 רֶע טאָה םאָד ,לעֶמיִה םּופ לעֶנעֶפ איִד דְנּוא ,רֶלעֶפ םעֶד ןּופ תֹויַח איִד ,ןעֶניֹואוְו
 רעֶגיִטְלעוֶועֶג ַא ראַפ טְכאַמעֶג ְּךיִד טאָה רֶע דְנּוא ,דְנאַה עֶנייֵד ןיִא ןעֶּבעֶנעֶנ
 טעוֶו ריִד ְּךאָנ דנּוא 20 :דְלאָנ ןּופ ּטאָק רעֶד טְויִּב אּוד ;עֶלַא אייֵז רעֶּביִא

 תּוכָלַמ םעֶטיִרְד ַא ְּךאָנ דְנּוא ,ריִד ןּופ רעֶניִרְדיִנ ,תּוכְלַמ רעֶדְנַא ןייֵא ןְהעֶטְׁשְפיֹוא

 דְנּוא 40 :(טְלעֶו) דֶרֶע רעֶצְנאַג רעֶד רעֶּביִא ןעֶניִטְלעוֶועֶג טעוֶו םאִו ,רעֶּפּוק ןּופ

 ןעֶזייֵא איז יֹוזַא ןיִראָ ,ןעֶזייֵא איוו קְראַטְׁש יֹוזַא ןייַז טעוֶו תּוכְלַמ עֶטְרֶעיִּפ םאֶד
 טְכעֶרְּבּוצ ןעֶזייֵא איו יֹוזַא דְנּוא ְּךאוַוְׁש םעֶלַא טְכאַמ דְנּוא רעֶקיִטְׁש ןיִא טְגאָלְׁשּוצ

 דָנּוא 41 :ןעֶרעֶװ ןעֶסיֹוטְׁשּוצ דְנּוא ןעֶכאָרְּבּוצ עֶניִזאָד םאָד םעֶלַא טעוֶו יֹוזַא ,םעֶלַא
 ןּופ לייֵט ַא (אייֵז ןּופ) רעֶנְניִּפ איִד דְנּוא םיִפ איִד ןעֶהעֶזעֶג טְסאָה אּוד םאָו םאֶד

 טְלייֵמּוצ טעֶו תּוכְלַמ סאָד זַא (טְזייוֵועֶּב סאָד) ןעֶזייֵא ןּופ לייֵט ַא דְנּוא םֶהעֶל ןּופ

 איז יֹוזַא דְנּוא ,ןעֶזייֵא ןּופ טייֵהְקְראַטְׁש איִד ןייַז ןיִראַד טעוֶו םִע רעֶּבָא ,ןעֶרעוֶו
 :םֶהעֶל םעֶד טיִמ טְׁשיִמעֶגְסיֹוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןעֶזייַא םאֶד זַא ןעֶהעֶועֶג טְסאָה אּוד

 ןעֶזייַא ןּופ לייֵט ַא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םיִּפ איִד ןּופ רעֶנְניִפ איֵד איו יֹוזַא דְנּוא 2
 לייֵמ ַא דְנּוא קְראַטְׁש לייט ַא ןייַז תּוכְלַמ סאָד טעֶו יֹוזַא ,םֶהעֶל ןּופ לייֵט ַא דְנֲא

 ןעֶזייֵא םאָד ןעֶהעֶזעֶג טְסאָה אּוד סאָו םאָד דֶנּוא 43 :ןעֶרעוֶו ןעֶכאָרְּבּוצ םעוֶו
 -רעֶּפ ְּךיִז ןעֶלעֶו אייֵז (עֶׁשְטאָח) זַא (טייֵדעֶּב םאָד) םֶהעֶל םעֶד טיִמ טְשיִמעֶנְסיֹוא

 ּוצ רעֶנייֵא ןעֶטְפעֶהעֶּב טיִנ ְּךיִז אייֵז ןעֶלעֶו ְּךאָד ןעֶמאָז-עֶׁשְנעֶמ איִד טיִמ ןעֶׁשיֵמ

 :םֶהעֶל םעֶד טיִמ ןעֶׁשיִמְרעֶפ טיִנ ְּךיִז ןעֶק ןעֶזייֵא אי יֹוזַא דאָרְג ןְרעֶדְנַא םעֶד
 לעֶמיִה ןּופ טאָג רעֶד טעֶװ םיִכָלְמ עֶניִזאָד איִד ןּופ געֶט איֵד ןיא דוא 4

 דָנּוא ןעֶרעֶו ןעֶּבְראָדְרעֶפ טיִנ לאָמְניֵק טעֶו סאָו תּוכְלַמ ַא ןעֶלעֶטְׁשְפיֹוא

 קְלאָפ ןְרעֶדְנַא ןייֵא ּוצ ןעֶרעֶװ טְנאָלעֶגְרעֶּבִא שיִנ טעֶװ תּוכְלַמ סאָד
 טרעיינ
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 'אְיְִלִעְל םקִּת איִהְו אָתְוְכְלַמ ןְלאילְּכ * ףֵסָתְו קֶדֵּת
 ְךיִב אלדיר ןֶבָא תֶרָוְנְתִא אְרּוטִמ יִד ָתיִזֲחיד לָבְקילְּ חמ
 יה הָלָא אֵבָהָדְו אָּפְסִּכ אְּפְסַח אָׂשְחִנ אֵלוחַּפ =
 תמְלִח ביִצֵו הָנְד יִרֲחא אהל יד הָמ אֶכְלַמְל עֶדֹוד
 שלַפְנ רֵענְרכּובנ אָּכְלִמ ןיִדאַב :הָרְׁשִּפ ןְמיֵהְמּו
 הֶכָסַנְל רֶמֲא ןיחֹהדינְו הָחְנִמּו רנְמ לאינ-לו יהֹוֿפְנַא-לַע
 ןוכֲהְלֶא יִּד טשקדמ רמֶאְו לאַנְרִל אָכְלַמ נפ :הל
 אֵלְנִמְל הֶלמייִד זר הֹלָעז ִכְלַמ אֶרֵמּו ןִהָלֵא הָלֵא איִה

 ןָבְרְבַר ןנתַמו 2 טא אָכְלַמ ןיִלֶא ;הָנְר אָזִר 4
 ינגס-בֵרְ לֵבְּב תירְמילְּב לע הֵׂטָלְׁשִהְו הֹל-בהְי ןָאינׂש
 לע יִנֵמּו אָכלַמדמ אֵעְּב לאינְדו ;לֶבְב ימיִּכַח-לְּכ לֵמ

 לאינְהְו וע בעת ךׁשיִמ ךרדשל לַבְּב תָנירְמ יר ָּתְריִבַע
 :אָּכְלַמ עֶרְתַב
 6 ג
 ןיתש ןיִמַא המור בַהְדייֵּד םֶלצ דַבֲע אָּכְלַמ רֵעְנְרַכּובְנ א

 ;כִבְּב תַניִרְמִב ארּוד תעְקִבְּב ּהָמיִקֲא תֶׁש ןיִמַא ָאִיְתִּפ
 איננס אּינְּפְרַּדִ ׁשֵחֲאלוׁשִנ כל לֶׁש אָכְלַמ רֶצְנְדִכּוְב 2

 ינֹמַלְׁש לֶכְו אפּ אֵירְבָתְד איַרְבִרְנ אָּירגְרַרָא אֵתוֲחְפּ
 רֵצְנְדַכּובְנ םיִקָה יִד אֵמְלִצ תַכנַַל .אתמל אֵתָניִדְמ
 אאָתְחַפּו איננס אָיְפרְַׁשִחֲא ןְִׁנַכְתִמ ןידאב :אָכְלַמ
 אֵמָיִרְמ ינוטְלִׁש לכואי ְתְפֹּת אָיַרְבְתַד אֵיַרְבַדְג אָירזנְרדֲא
 לֶבָקָל ן ןיִמאָקְואָּכְלַמ רַצִנְרכוְבנםִִקָהיִּד אָמֹלַצ תַכִַחל

 וכל לִיָחְב אָרָק אָזרכְו :רֵצֶדִכְבנ םיִקָה יִּד אָמְלִצ 4
  ִלָק ןֶמְׁשיִד אָנְדַעְב שלו אִָמֶא אּלמְמַ  ןירְמָא ה

 דנְָמִמ ןירְתנְַפ אֵכְּבַס םֹרְתֹיֵק א אנרק
 םיִקָה יִד אָבֲהַּד םֶלָצְל ן ןּודְצְמתְו ןלפֹת אֵר יז לֵכְו

 אַתְּ רֵגְתִו לי אלדד כל ראהקמנ :

 טאָנ רעֶד זיִא טאָג

 יָנָד םעֶד ְּךֶלֶמ רעֶד טאָה לאָמ
 ֹונֵּתַמ עֶסיֹורְנ דְנּוא

 2.8: לאיוד

 ןעֶכעֶרְּבּוצ ָּךעֶלְקיִטְׁש ןיִא טעוֶו םִע טְרֶעייֵג
 -עֶק עֶניִזאָד איד עֶלַא ןעֶדְנעֶלְרעֶפ דְנּוא
 (תּוכְלַמ עֶטְּפְניִפ סאָדְ) םִע רעֶּבֶא ,עֶכייֵרְביִנ

 :גיִּבֶע ףיֹוא ןעֶּבייֵלְּב ןְהעֶטְׁשעֶּב טעוֶו
 ןעֶהעֶזעֶג טְסאָה אּוד םאוָו סאָד דְנּוא 2

 ןעֶראוָועֶג ןעֶטיִנְׁשעֶגְסיֹוא זיִא ןייֵטְש ַא זַא
 םִע זַא דְנּוא ,דְנעֶה ןְהֶא גְראַּב םעֶד ןּופ

 -ױַא םאֶד רעֶקיִמְש ןיִא ןעֶכאַרְּבּוצ טאָה
 -ליִז םאָד ,םֶהעֶל םעֶד ,רעֶּפּוק םאֶד ,ןעֶד
 (םייֵדעֶּב םאֶד) ;דְלאָג םאָד דְנּוא רעֶּב
 -עֶנ ְּךֶלֶמ םעֶד טאָה טאָג רעֶמיֹורְג רעֶד
 ,ןייז םעֶדְכאָנ טעוֶו םִע סאוָו ןעֶסיוִו טְזאָל

 -עֶּב עֶנייַז דְנּוא תֶמֶא זיִא םֹולָח רעֶד דְנּוא
 זיִא לאָמְסְנעֶד 46 :רעֶכיִז זיִא גְנּוטייד

 םיוא ןעֶלאַפעֶג רֵצְנְדַכּובְנ ְּךֶלֶמ רעֶד
 ּוצ טְקיִּבעֶג ְּךיִז טאָה רֶע דִנּוא ,םיִנָּפ ןייֵז
 ןעֶמ זַא ןעֶליֹופעֶּב טאָה רֶע דְנּוא ,לֵאיִנָד

 הָחְנִמ ןֶּבְרִק א ןייַז ביִרְקִמ םֶהיֵא ּוצ לאָז
 (ַחּור תַחַנ ַאנ ןייַז םֶהיֵא ּוצ לאָז סֶע יִדְּכ
 ְךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 47 :קאַמְׁשעֶנ רעֶמיִז ַא
 רֶע דנּוא לֵאיֵנָד ּוצ טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה

 רֶעייֵא זַא ,תֶמֵאְּב זיִא םִע ,טְגאָזעֶג טאָה
 סאו דְנּוא ,םיִכָלְמ איִד רעֶּביִא ראַה ַא דְנּוא ,רעֶטעֶג עֶלַא רעֶּביִא

 ;רּוס ןעֶניִזאָד םעֶד ןעֶקעֶלְּפְטְנַא טְנעֶקעֶג טְסאָה אּוד סאָד ,תֹודֹוס טְקעֶלַּפְטְנַא
 עֶליִפ ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,טְכאַמעֶג םיֹורְג לֵא

 -ָנאַנ רעֶד רעֶּביִא רעֶניִטְלעוֶועֶנ ַא טְכאַמעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,ת'

 -םְנעֶד 8

 ראַה ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד סֶלַא טְלעֶטְׁשעֶגְנָא םֶהיֵא 7 רֶע דְנּוא ,לָבָּב ןּופ הָניִדְמ רעֶצ
 40 :לֶבָּב ןּופ םיִמָכֵח עֶלַא רעֶּביִא

 ןעֶלעֶטְׁש
 -ָנָא לאָז רֶע זַא ְּךֶלֶמ םעֶד ןעֶטעֶּבעֶג טאָה לַאינ

 ןּופ הָניִדְמ רעֶד ןּופ טייֵּבְרַא רעֶד רעֶּביִא ֹונְנ א = ָךַׁשיִמ ְּךַרְדַׁש םעֶד
 :(טְסאַלאַּפ) רֶעיֹוט םיִּדַלְמ םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶנ זיִא לֵאיִנָד רעֶּבָא ,לֶבָּב

 1 לעטיפאק

 ןעֶזעוֶועֶג זיִא ְּךייֵה עֶנייֵז ,רֶליִּב סעֶנעֶרְלאָג ַא
 ןיִא טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא םִע טאָה רֶע דָנּוא ןעֶלייֵא םֹקעֶז טייֵרְּב עֶנייֵז דְנּוא ,ןעֶלייֵא גיִצְכעֶז
 -ָניִהַא טאָה רֵצָנְדַכּובְנ ְךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 2 :לֶבָּב ןמ הָניִדְמ רעֶד ןיִא אנד :ר ןיֹולַּפ םעֶד
 ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא איד דְנּוא ,םֶראָטאַנְרעֶּבּוג איִד דְנּוא ,ןעֶטְׁשְריִפ איד ןְלעֶמאַזְרעֶפ ּוצ טְקיִׁשעֶנ
 -סיֹוא ץעֶזעֶג איד םֶרעֶּבעֶג הָצֵע איד דְנּוא ,םְרעֶטְלאַה רֶצֹוא איֵד דְנּוא ,םיִטְפֹוׁש איִד
 םעֶד ּוצ ןעֶמּוק ןעֶלאָז אייֵז זַא תֹוניִדְמ איד ןּופ םֶרעֶג יִטְלעוֶועֶג עֶלַא דֵנּוא .םִרעֶּביִא

 לאָמְסְנעֶד 8 :טְלעֶטְׁשעֶנְפיֹוא טאָה רַצְנִדַכּובְנ ְךֶלֶמ רעֶד סאָו דֶליִּב םעֶד ןופ ןייַ ְּךנַחְמ
 איד ,עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איד םֶראָטאַנְרעֶּבּוג איִד ,ןעֶטְׁשְריִפ איִד טְלעֶמאַזְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה
 עֶלַא דְנּוא ,םֶרעֶּביִאְסיֹוא ץעֶזעֶג איִד ,םרעֶּבעֶג הָצֵע איִד ,םִרעֶטְלאַה רָצֹוא איד .םיִטְפֹוׁש
 ָהֵלֶמ רעֶד םאָה דֶליִּב םעֶד ןּופ ןייַז ָּךִנַחְמ םעֶד ּוצ תֹוניִדְמ איִד ןּופ םֶרעֶניִטְלעֶועֶנ
 סאו דֶליִּב סעֶד ראָפ ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ;טְלעֶטְׁשעֶנְפיֹוא טאָה רֵצְנְדַכּובְנ
 ַא טיִמ ןעֶּפּורעֶגְסיֹוא טאָה רעֶּפּורְסיֹוא ןייַא דְנּוא 4 :טְלעֶטְׁשעֶנְפיֹוא טאָה רֵצֵנְדַכּוב
 אייֵלְרעֶלַא ןּופ דְנּוא תֹומּוא דְנּוא רעֶקְלעֶפ רֶהיֵא ָא ,טְנאָזעֶנְנָא םִע זיִא ָךייַא ּוצ .ַחֹּכ 5
 ְראַה טייֵלְפ ןְראָה םעֶד ןּופ לֹוק םאָד ןעֶרעֶה טעֶו רֶהיֵאטייֵצ רעֶכְלעוֶו ןיֵאסאָד 5 :תֹונוׁשָל
 ןעֶלאַפְרעֶדיִנַא רֶהיֵא טְלאָז יּוזַא ,רֶמָזיִלַּכ אייֵלְרעֶלַא דְנּוא == צ דְנּוא ,ןירָתִנַסְּפ ,עַקּוּבִמַס
 :טְלעֶטְׁשעֶנְפיֹוא טאָה רֵצְנְדַכּבְנּדַלְמ רעֶד סאו דְליִּב םעֶנעֶדְלאָג םעֶד ראָפ ןעֶקיִּב ךייֵא דְנּוא
 דְלאַּב טעוֶו רעֶד עֶקיִּב טיִנ ָּךיִז דְנּוא ןעֶלאַפְרעֶריִנַא טיִנ טעֶװ סֶע רעֶװ דֶנּוא 6

 טְכאַמעֶנ טאָה רֵצָנְדַכּובְנ א רעֶד 1

 ןעפראווענניירא



 110 נ לאינד

 זהב הֶנד לֵכְקילְּכ :אָּתְרקְי אָרט ןְּתאאָטְל אֵּמרִתַי -עֶרְּב םעֶד ןיִא ןעֶרעוֶו ןעֶפְראָועֶגְניַרַא
 אאָתקֹורְׁשִמ אָנרִק לַק אְיִמְמעלְּכ ןיִעְמִׁ יֵרְּכ אנו, קא 4 טיט

 אמְמעילְכ יִלפנאָרְמִ י לֵכְו יִרְטסִּפ אָּבַש טֵרְתיֵק 1 * יי יד 7 יןצפיוא רֶנייֵפ ןעֶניִדְנעֶג
 רְֲֶכובנ םיקה יד אָבֲד םָצל נפ אֵנָׁשלו אָמִא ןעֶּבאָה רעֶקְלעֶּפ עֶלַא זַא טייֵצ רעֶכְלעוֶו
 5 ןיאְדְׂשִּכ ןירְְּ ּובְרִק אָנְמּהַּב הְָד לֵכְקילָּכ ּואְּכְלִמ אי ופ לי :
 רער ןילמאז יע איד יד ץקיצרק ילְַש = = ייד סד ןופ לֹוק םאָד טְרעֶהעֶג
 י םעֶט ְְּמָש אֶּכְלַמ הֶּתַא :ייֵח ןימְלֶעְל אָּכְלִמ אָכְלִמ + .לעֶּבְמיִצ דֶנּוא ןיִרְּתנַסְּפ ,עֶקּוּבְמאַס ףֵראַה
 םיחק אָמקרְשִמ אנרק לַק שי יַד שְלָאלְכיִד .ןעֶּבאָה יֹוזַא ,הֶמָז יִלְּכ אייֵלְרעֶלַא .דְנּזא

 םקצי הן לא אבן לכו אנטי ןישעטְסיאמְבש יי 0 יי יי =

 : ר ָיִנמיְּ ןיְִדיהי ןיֵרְבּ שי :אֵּתְדקְיי םעֶד ראָפ טְקיִּבעֶג ְּךיִז תֹונֹוׁשְל אייֵלְרעֶלַא
 -אל ךלא איַרְבִו ונְנ דבעת ךשימ ְךֶרְרֹׁש לֵבְּב תניִרְמ

 םלָלו ןיִלִפ אָל הלל םעֶמ כלמ לע ּומָׂש רצ:רכֹבְדלַמ רעד סאו ֶליִּב םעֶנעֶדְלאָג
 5 ףצָנְרכובנ האָב :ןִרנִפ אֹל ְָּמקֲהיִד אֵבֲהַד  ןעֶּבאָה רעֶּביִראָד 8 :טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא טאָה
 ןיִראַּב יגנ דו ְּךַׁשיִמ ְךֶרְרֶׁשְל הָיְתְיַהְל רַמא אָמַהַו ֵגְרִּב -עֶנ םיִדְׂשַּכ איִד ןּופ םייֵל עֶסיוִועֶג ָּךיִז

 נו רֶמָאְו רֵצְנְרכּוְבְנ הנָע :אָּכְלִמ םֶהָק ּויֵה ךלא אָירְבִ 6
 .טיִתיִא אֵל יהלאל נדב ךשימ דרש אְָּּצַה ןהְל ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא (ְּדְלִמ םעֶד ּזצנ טְנְהעֶנ
 וט ןֵה ןֵעְּכ :ןיְִנסיאָל תַמַקָה ,יִּד אָבהְּד םֶלָצִלּו וְלִּפ ןעֶּבאָה אייֵז 9 :טְנאָלְקעֶגְנָא ןעֶדּוי איִד

 אנרק לָק ןועְמְׁשִתייֵד אָנעֶב יִּד ןיִריִתֶע ןיִכיִתיִא : :
 יו לֵכְו הָיְנוְמּוסְ ןיִרַּתְנטְּפ אָכְּבׂש סֵרְתֵֹק אָתיִקוְרְׁשִמ ְךֶלֶמ םעֶד ּוצ טְגאָזעֶג דִנּוא ןֶעיִרְׁשעֶג
 ןולְְכִת אָל ןהְו תֵרְבעייד אָמָלִצְל ןֹוְסתְ יפת אֵלְמְו םיֹוא טְסְלאָז אוד .ָךֶלֶמ א ,רֵעְנְדַכּובְנ
 .אאוהְדמּו אָּתְרקְי אָ ןּוְתַאדאוְנְל ןֹומְרְתִת אָתְעַׁשִהַּב = = בי

 יז )כת ךשימ ר וע זידידמ ןְכנבזׁשייד הָלֵא = יד "הייד יד א יאוד 10 :ןעֶּבעֶל הִֹּבִע
 ו ר אֲִָנֲא יד רֵצָנרַכּוְבִנ אל ירא סאוָז ןאַמ רעֶכיִלְטיִא סאָד ץעֶזעֶגַא טְכאַמ

 אכלמ ךרידמו אפרו אָ ןַאדמ אנעובזשל לי טייֵלפ ,ןְראָה םעֶד ןּופ לֹוקסאָד ןעֶרעֶה טעֶו  ןיִהָלִּפ אֶַָאיֵּד אְְָלֲא יתיִא ןֵה :ךֶֹובָתְהַל םֶנתַּפ '

 ופ יאָל ְךיהְלאָל יִּד אָכְלַמ ךָליאַהַל ַעִדי אל ןָהְו :םִוִׁשְי ,לעֶּבְמיִצ דְנּוא ןירְּתְנַסְּפ ,עֶקּוּבְמאַּמ ףֶראַה
 רֶע לאָז יֹוזַא ,רֶמֶז יֵלְּכ אייֵלְרעֶלַא דנזא

 סאו רעֶד זַא דְנּוא 11 :רָליִּב םעֶנעֶדְלאָג םעֶד ראָפ ןעֶקיִּב ְּךיִז דְנּוא ןעֶלאַפְרעֶדיִנַא
 ןיִא ןעֶרעֶֶו ןעֶפְראָועֶגְנייֵרַא לאָז רעֶד ,ןעֶקיִּב טיִנ ְּךיִז דְנּוא ןעֶלאַפְרעֶריִנַא טיִנ טעוֶו

 םאִו ,רעֶנעֶמ עֶׁשיִדּוי ןעֶדְנאַהְרעֶפ אָד ןעֶנעֶז םִע 12 :ןעֶפיֹוא רֶעייֵפ ןעֶניִדְנעֶנעֶרְּב םעֶד
 ּונייַהְד ,לֶבָּב ןּופ תֹוניִדְמ איִד ןּופ טייֵּבְרַא איִד רעֶּביִא טְלעֶטְׁשעֶגְנָא אייֵז טְסאָה אּוד
 ןעֶניִד אייֵז ;ְּךֶלֶמ א ;טיִנ ְךיִד ןעֶטְבַא רעֶנעֶמ עֶגיִזאָד איד ,ֹונָנ דֵבֵע דְנּוא ְּךַׁשיִמ ְּךַרְדַׁש
 סאו רֶליִּב םעֶנעֶדְלאָג םעֶד ראָפ ןעֶקיִּב טיִנ ְּךיֹוא ְךיִז ןּוהְט אייֵז דֶנּוא ,רעֶטעֶנ עֶנייֵד טיִנ
 -ְמיִרָנ דְנּוא ןְראָצ םעֶד ןיִא רֵעְנְדַכּובְנ טאָה לאָמְסְנעֶד 13 :טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא ּטְסאָה אּוד
 ןעֶמ טאָה יֹוזַא ,ֹונָנ דַבַע דְנּוא .ְּךֵׁשיִמ ,ְּךֵרְדַׁש םעֶד ןעֶגְנעֶרְּב לאָז ןעֶמ זַא ןעֶליֹופעֶּב ןְראָצ
 טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ רֵעָנְדַכּובנ טאָה יֹוזַא 14 :ָּךֶלֶמ םעֶד ראָפ טְגְנעֶרְּבעֶג רעֶנעֶמ עֶניִזאָד איד
 ,רעֶמעֶנ עֶניימ ןעֶניִד טיִנ טּוהְט רֶהיֵא זַא ,ֹונְנ דֵבֵע דְנּוא ,ךׁשיִמ .ְךַרְדַׁש ָא ,תָמֶא סאָד זיִא
 -עֶגְפיֹוא ּבאָה ְּךיִא םאוָו דְליִּב םעֶנעֶדְלאָנ םעֶד ראָפ ןעֶקיִּב טיִנ ְּךייִא טּוהְמ רֶהיֵא דְנּוא
 רֶהיֵא םייֵצ רעֶכְלעוֶו ןיִא םאָד ,טייֵרְּבעֶנְנֶא ןייֵז רֶהיֵא טְלאָז רעֶּבָא דְנּוצַא 19 ?טְלעֶטְׁש

 דְנּוא ןיִרְּתְנַמְּפ עָקּוּבְמאַס ףְראַה ,טיילפ ןְראָה םעֶד ןּופ לֹוק םאָד ןעֶרעֶה טעֶװ
 ןעֶקיִּב ּוצ ָּךייִא דְנּוא ןעֶלאַפ ּוצ רעֶדיִנַא ,רֶמָז יֵלְּכ אייֵלְרעֶלַא דְנּוא ,לעֶּבְמיִצ
 טיִנ ְּךיא טעֶו רֶהיֵא ןעֶו רעֶּבָא ;טְכאַמעֶנ ּבאָה ְּךיִא םאֶו דֶליִּב םעֶד ראָפ

 םעֶד ןיִא ןעֶרעֶו ןעֶפְראָועֶגְנייִרַא טייֵצ רעֶניִּבְלעֶזְרעֶד ןיִא רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא ,ןעֶקיִּב
 ןייַז ליִצַמ ְּךייֵא ןעֶק םאִו טאָנ רעֶד זיִא רעוֶו דְנּוא ;ןעֶפיֹוא-רֶעייַפ ןעֶגיִדְנעֶנעֶרְּב
 דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג ֹונְנ רֵבֵע דִנּוא .ְּךַׁשיִמ וָּדַרְדַש ןעֶּבאָה יֹוזַא 16 ?דְנעֶה עֶנייֵמ ןּופ

 יִטְנֶע ּוצ ריִד טְגְראָזעֶּב טיִנְראָנ ןעֶנעֶז ריִמ ,רֵצְנְדַכּובְנ ָא !ָּדָלְּמ םעֶד ּוצ טְגאָזעֶג
 ויִא ןעֶניִד ריִמ םעֶד טאָנ רעֶזְנּוא ,העְז 17 :ְךאַו רעֶניִזאָד רעֶד ןעֶנעֶו ןְועֶּפ
 -רֶעייֵפ ןעֶניִדְנעֶנעֶרְּב םעֶד סיֹּוא ּוליִּפַא ןייַז ליִצַמ םֶנּוא ןעֶק רֶע דִנּוא ,ןעֶדְנאַהְרעֶפ
 ןעוֶו דְנּוא 18 :ןייַז ליִצַמ םִנּוא רֶע טעֶװ ָךֶלֶמ ָא ,דְנאַה עֶנייֵד ןּופ דְנּוא ,ןעֶפיֹוא
 ,רעֶטעֶב עֶנייֵד ןעֶניִד טיִנ ןעֶלעוֶו ריִמ סאָד .ְּךֶלֶמ ָא ,ןעֶסיִו אוד טְסְלאָז יֹוזַא .טיִנ

 דנוא
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 :דננ אָל ָּתְמיֵקֲה יִר אָבֵהָד םֶלֵצְלּו ןיחְלֶּפ אָנְתיִא
 יִהפְנַא םלָצּו אָמָח יִלְמְחַה רֵצָנְרַכוִבְנ ןִיַדאַּב 13

 אאָנמִל רֵָאְו הָנָע ונְנ רַב ךשימ ךרדש-לצ ִמׁשֶא
 יִָבִג יִרְבְנלּו :יומִל הֲח יִּד לֶע הְבׁשידַח אָלּתַאְל כ

 יג כת ךׁשיִמ ְרְדשְל הָתָ הָתֶּפ כל רֶמָא הליַחְב יִד לי
 ותְפִּכ ךלֶא אָירְבִנ ןיִדאָּב :אָּתְרִקִי אָרּנ אל אֵמְרמְל 1

 וְִרּו ןיהיִׁשבִלּ ןיהְתָּרו גע ןוהיִלּברַמְּב
 תַּלִמ יד"ױמ הנה לָכְקילְּב :אָּתְרִקְי אָרֹונ וְתַאאְטְל 2

 יד .ךלא אירְבִנ הָרִּי הוא אנו הָפְצְחִמ אָּכְלִמ
 יד אָביִבְׁש ןומִה לָטַכ ינָנ דָבֵעו ְךׁשיִמ ְךְֵדְׁל טְַּה

 וע דָבֵת ֶׁשֹיִמ חדש ןֹרִַלְּת ךלֶא אָיַרְבִנְו ;אָרּונ 2

 ןירָא :יִתְּפַכְמאָּתְרִקְי אָרט-וּתַא-אוְִל לג :
 רָמָאְו הָנָע הָלָהְּבְתִהְּב םִקָו הָוְת אָכְלִמ .רֶגַנַכּב
 ןיִתְּפַכְמ אָרנדאונְל אניֵמְר הְָלְּת ןיִרְבִנ אלה יִהֹזרְבִדַהְל

 הָנֲאדאָה רֵמָאְו הָנָע :אָכלִמ אָביִ אָכָלַמִל ן יִרְמָאְו ןֶנֶע הכ
 דאְל לֶבֲחו אָרּונ-אֹונְּב יְִלְהַמ יבָׁש הָעֶּבְרַא ןיֵרְכִנ הָת
 ;ןיִה לָא-רַבְל הָמָּד ָאיעיִבר יַד הַחַרְו ןֹוְדְּב יָתיִא

 הרָנָע אָּתְרַקְי אָרּונ ןִתַא ּתַא לרתל רַצנְכִבִנ ברק ןַראַּב 4
 ָאילָע אָהָלַאיִ ֵהורְכִע טְדְכַו ךשימ ךרדש רֵּמֶאְ
 אטדמ טְנ כת ךׁשיִמ ךרדש ןיקְפנןִיִדאַב וָתִאְ יקיִפ

 יֵרְבּדהו אָהְוְִפּואיננפ אְְפרַּׁשִֶא ןיְִׁנַּכְִמּו :אָרּונ 7
 ֹוהְמְׁשָנְּב אָרּנ ט לְש-אָל יִּד א ארְבְִל ןִיִת אָכְלְמ

 "ו יש אֵל ןיִהלְַּרסְ ְךֹלֶחְתִה אל ןֹהְשאר רַעׂשּו
 הָהְלא ְךיִרְּב רַמאְ רְֵָדכְבִנ הֵנְע :ןיִהְּב תֶהֵע אָל רונ 8

 0 .הכֲאלִמ חַלְשיִּד ונ רֵכֵת ןשימ ךנדשיַד
 והיו ויָנֵׁש אֶּכְלַמ תַלמּו יִה רָע ּוצֲחְרֶתַה יִּת ֵהורְבַעְל
 הל הָלָאילָכְל ןֹודְנְמייאָלְו ןיָחְלְפידאל יִד ןודִֹמְׁשָנ

 נג לאינד
 םעֶד ּוצ ןעֶקיִּב טיִנ ְּךיִז ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא
 -םיֹוא טְסאָה אּוד סאו דֶליִּב םעֶנעֶדְלאָג

 רַצְנְדַכּובְנ זיִא לאָמְסְנעֶד 19 :טְלעֶטְׁשעֶג

 איד דְנּוא ,ןְראָצְמיִרְג טיִמ ןעֶראוָועֶג לופ
 -ךעֶפ ְּךיִז טאָה םיִנָּפ ןייַז ןּופ טְלאַטְׁשעֶג
 דַבֲע דְנּוא ְּךֵׁשיִמ .ְּךֵרְדַׁש ןעֶגעֶק טְרעֶדְנֶע
 -עֶּב דְנּוא ןְעיִרְׁשעֶנ רֶע טאָה יֹוזַא ,ֹונְנ

 םעֶד ןעֶצייֵהְנָא לאָז ןעֶמ זַא ןעֶליֹופ
 טאָה ןעֶמ איז רֶהעֶמ לאָמ ןעֶּביִז ןעֶפיֹוא
 ּוצ דְנּוא 20 :שְצייֵהעֶג ְּךיִלְנְהעוֶועֶג םִע
 טאָה לִיַח ןייַז ןּופ טייֵל עֶטְסְקְראַטְׁש איִד

 ּךֵרְדַׁש ןעֶדְניִּב ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶטאָבעֶג רֶע
 לאָז ןעֶמ דנּוא ,ֹונְנ רֵבֵע דְנּוא ְּךַׁשיִמ

 ןעֶגיִדְנעֶגעֶרְּב םעֶד ןיֵא ןעֶפְראַוְנייַרַא אייֵז
 איִד ןעֶנעֶז לאָמְסְנעֶד 21 :ןעֶפיֹוא-רֶעייֵפ

 ןיִא ןעֶראוָועֶג ןעֶדְנּוּבעֶג רעֶנעֶמ עֶגיִזאָד
 -יִה עֶרייֵז דְנּוא ןעֶזיֹוה עֶרייֵז ,קעֶר עֶרייֵז
 דְנּוא ,רעדיילק עֶרעֶדְנַא עֶרייֵז דְנּוא ,לעֶט

 םעֶד ןיִא ןעֶפְראוַועֶגְנייֵרַא אייֵז טאָה ןעֶמ
 לייוַו 22 :ןעֶּפיֹוא-רֶעייַפ ןעֶגיִדְנעֶנעֶרְּב

 גְנעֶרְטְׁש יֹוזַא ויִא לְהעֶּפעֶּב םיִּדְלֶמ םעֶד
 יֹוזַא זיִא ןעֶפיֹוא רעֶד דִנּוא ןעֶזעוֶועֶג

 רעֶנעֶמ איד ןעֶנאַלְׁשְרעֶד ןעֶמאַלְפ איד ןעֶּבאָה םּוראָד ,ןעֶזעוֶועֶג טְצייֵהעֶג קְראַטְׁש

 ְּךַׁשימ ְּךֵרְדַׁש ןעֶּבאָה סאָו

 ואוְוְרעֶפ רֶהעֶז רֵצְנְדַכּובְנ ָּךֶלֶמ רעֶד ְךיִז
 טאָה רֶע דְנּוא ןעֶנאַטְש

 ְָנייַרַא טייֵהְרעֶנעֶדְנּוּבעֶנ רעֶנעֶמ

 טְרעֶפְטְנֶעעֶג ןעֶּבאָה אייֵז

 :ןעֶפְראָועֶגְנייַרַא ןעֶפיֹוא םעֶד ןיִא ֹוגְנ דֵבֵע דנּוא

 ְךַׁשיִמ !ְּךַרְדַׁש ,רעֶנעֶמ אייֵרְד עֶניִזאָד איִד רעֶּבָא

 ;ןעֶפיֹוא-רֶעייפ ןעֶניִדְנעֶנעֶרְּב םעֶד ןיִא ןעֶלאַפעֶגְנייַרַא טייֵהְרעֶנעֶדְנּוּב
 -עֶנ ןעֶנעֶז ,ֹוגְנ רָבֵע דְנּוא

 טאָה יֹוזַא 4
 -עֶנְפיֹוא דְניִוְׁשעֶנ זיִא רֶע דְנּוא ,טְרעֶדְנּו

 אייֵרְד טיִנ ריִמ ןעֶּבאָה ,םֶרעֶרְהיִפְנָא עֶנייֵז ּוצ םֶנאָזעֶג

 דְנּוא ?רֶעייֵפ םעֶד ןּופ ןעֶמיִמ רעֶד ןיִא ןעֶפְראָו

 יָּדִלֶמ ָא ָא תָמָא זיִא םִע טְגאָזעֶג ְּךֶלֶמ םעֶד ּוצ רְנּוא
 אייֵרְפ רעֶנעֶמ רֶעיִפ ְּךאָד העֶז ְךיִא טְגאָועֶג דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶב רֶע טאָה יֹוזַא 2
 ;רֶעייַפ םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא ןְהעֶנְמּורַא

 ןּופ טְלאַטְׁשעֶב איִד רֵנּוא

 ְךֵכּובְנ ְּךיִז טאָה יֹוזַא 6

 דָנּוא ןָעיֵרְׁשעֶג טאָה
 ,טאָנ ןעֶטְסְכעֶה םעֶד

 ההעוָו טיִנְראָנ אייֵז טּוהְט םִע דְנּוא

 :טאָנ ןּופ ןְהּוז רעֶד איז יֹוזַא ָךייֵלְנ זיִא ןעֶטְרֶעיִפ םעֶד

 רֶע דָנּוא ,ןעֶפיֹוא-רֶעייַפ םעֶד ןּופ רֶעיִט רעֶד ּוצ טְנְהעֶנעֶג רַצָנ

 ןּופ טְכעֶנק רֶהיֵא !ֹונְנ דָבֵע דְנּוא .ָּךַׁשיֵמ .ְּךַרְדַש ,טְנאָועֶב

 ְּךׁשיִמ ,ְּךַרֶדַׁש ןעֶנעֶז יֹוזַא ;רעֶהַא טֶמּוק דָנּוא סיֹורַא טְהעֶנ

 ,ןעֶטְׁשְריִפ איד ןעוֶו דְנּוא 27 :רֶעייֵפ םעֶד ןעֶטיִמ ןּופ ןעֶנְנאַגעֶנְסיֹורַא ֹונְנ דֵבֵע דֶנּוא

 ןּופ םרעֶרְהיִּפ איִד דְנּוא ,עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד דְנּוא ,ןעֶראַה איד דְנּוא םֶראַטאַנְרעֶּבּונ

 רעֶנעֶמ עֶניִזאָד איד ןעֶהעֶזעֶנ אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,טְלעֶמאַזְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה ָּדַלָמ םעֶד

 טאָה רֶעייַפ סאָד זַא

 איד ּוליֵפַא

 טאָה לאָמְסְנעֶד 28 :אייֵז רעֶּביִא

 דָנּוא ָּךַׁשיִמ .ָּדַרְדַׁש ןּופ טאָג רעֶד זיִא

 טאָה דָנּוא

 טְרעֶדְנֶעַרעֶפ ְןעֶּבאָה סאָװ

 טְקיִשעֶג טאָה סא ,ֹונָנ רַבֵע
 רֶנּוא ,טעיֹורְּמְרעֶפ םֶהיֵא ןיִא ןעֶּבאָה םאו טְכעֶנְק עֶנייַז ןעֶזעוֶועֶג ליִצַמ

 עֶרייַז טְרעֶּפְטְנַעעֶגְרעֶּביִא ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְראָה םיִּדִלִמ םעֶד

 םאָד דְנּוא ,רעֶּבייֵל עֶרייֵז רעֶּביִא טאַהעֶנ טיִנ הָמִלְׁש ע עֶנייֵק
 קעֶר עֶרייֵז דְנּוא ןעֶראָועֶג טְנְנעֶוְרעֶפ טיִנ ןעֶנעֶז ּפעֶק עֶרייֵז ןּופ רָאָה

 ַחִיֵר ַא ןעֶזעֶועֶג לאָמַא טיִנ זיִא םִע דְנּוא ,טְרעֶדְנֶעֶרעֶפ טיִנ ְּךיִז ןעֶּבאָה

 טְרעֶפְטְנֶעעֶנ רֵצָנְדַכּובְנ ;
 רֶעייֵפ ןּופ

 טְׁשְנעֶּבעֶּג
 ְךָאְלַמ ןייַז

 ,טְגאָזעֶג דְנּוא

 טְרֶעייֵנ ,טאָנ םּוׁש ןייק ּוצ ןעֶקיִּב טיִנ ְּךיִז דְנּוא ןעֶניִד ינינ ןעֶלאָז גוייֵז זו; ,רעֶּבייֵל
 וצ



 ד נ לאינד

 ְךיִא ְּךאַמ רעֶּביִראָד 20 :טאָנ רֶעייֵז ּוצ
 דְנּוא קְלאָּפ םעֶכיִלְטיִא סאָד .טאָּבעֶג ַא
 טעוֶו סאָו ,ןֹוׁשָל דְנּוא הָמּוא עֶביִלְטיִא

 ןעֶנעֶק ןעֶנאָז ְּךאַז עֶטְבעֶרְמּוא עֶנייֵא
 רַבֵע רֶנּוא .ְּךַׁשיִמ .ְּךֵרְדַׁש ןּופ טאָג םעֶד
 טְקאַהּוצ ְּךעֶלְקיִטְׁש ףיֹוא לאָז רעֶד ,ּוגְנ
 -עֶג ןעֶלאָז רעֶזייַה עֶרייֵז דְנּוא ,ןעֶרעוֶו
 ןיִראוָו ,ןעֶפיֹוה-טְסיִמ ַא ּוצ ןעֶרעֶו טְכאַמ

 רעֶרעֶדְנַא ןייק ןעֶדְנאַהְרעֶפ טיִנ זיִא םִע
 רעֶד איו ןייַז ליִצַמ יֹוזַא ןעֶק םאוָו טאָג
 ָךֶלֶמ רעֶד טאָה לאָמְסְנעֶד 30 :רעֶניִזאָד

 דִנּוא .ְּךֵׁשיִמ ְּךַרְדַׁש םעֶד טְלעֶטְׁשעֶגְנָא
 :לָבָּב ןּופ הָניִדְמ איִד רעֶּביִא ,ֹונְנ רֵּבַע

 -לעֶפ עַלַא ּוצ !ָּךְלֶּמ רעֶד .הֵצְנְדַכּובְנ 1
 ןעֶניֹואוְו םאִו תֹונֹוׁשְל דְנּוא תֹומּוא ,רעֶק
 ּוצ לאָז םֹולָׁש ;דֶרֶע רעֶצְנאַג רעֶד ףיֹוא

 טְלאַה ְּךיִא 82 !ןעֶרעוֶו טְרְהעֶמְרעֶפ ָּךייֵא
 ּוצ טְנאַקעֶּב ןְהעֶׁש דְנּוא טּונ ראַפ םִע

 סאָו רעֶדְנּואְו דְנּוא ןעֶכייֵצ איד ןעֶכאַמ
 ריִמ טיִמ טאָה טאָג רעֶטְסְכעֶה רעֶד
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 29 ייד ןֶׁשלְו הָמֶא םַעי-לְכ יִּד םִעָמ םיׂש 'ִּו -!ןוהָהְלאַל
 א דבֵת ְךֵׁשיִמ ּךַרדׁשייֵּד ןוָהְלֶא-לַע ְלֶׁש רַמאי
 בתי אל יִּד לֵבְקילְּכ הְִֶׁשִי יִלוְנ הָתֹיבּו דֹבֲעְתִי ץימָּדה
 ל אָּכְלַמ ןַראַּב :הָנְרַּכ הָלצַהְל לֵכי-יִד ןְרָחֶא ּהָלָא
 ;לֵבָּב תניִדְמִּ נְנרֶבֵַו ְךׁשֹיִמ ְךֶרְׁשְל חַלְּצַה
 41 ןיִרָאָריִד אינְשִלְ אימא אֵמְמע-לְכִל אָּכְלַמ רֵצְנְדַכּובְנ
 כ יָּמִע דַבֲע יד אֵיַהְמִתְו אָיִתֶא .:אּנְׂשִי ןיְכְמָלְׁש אעְרַא-לֶכּב
 פ ןיִברבַר הָמְּ ִהותֶא .:הָיחְַליִמְדָק רַפׁש ָאַָע אָהְלֶא
 ּהנְמלָשְו םֶלָע תָכלַמ הֵתּוכְלמ ן קה הָמְּכ ֵהֹהְמִת
 = ;רהו רָב

 ג א םָלָח :יִלְכיהְּב ןְנעֶרְ יִתיִבְּב תִיָה הָלְׁש רֵצְנְדִכּובְנ הָנֲא
 :מְלַהַבְ יִׁשאֵר יח יִבְכׁשִמִלַ ןירהרהְו ילֲחְדו תּוֲח
 3 רׁשְפייֵד לֵבָב יִמִַֹּח לֶכָל יַמְרָק הָלָעְנַהְל םִעְט םיִׂש יִצֵּ
 + איְִׂשַּכ אַֹׁשֶא אֵיַמְמְרַח ןיִע ןיהאּב :יִנעֶרוהי אָמְלָח
 ערוה הָמאָל ּהָרְׁשִּו והיִמרָק הֶנא רמָא אֵמלָחו אינו
 ה רַצאַׁשְטְלִּב הֵמְׁשייַּד לאנד ִמְרָק ילַע ןיִָחֶא דעְו :יל
 יֵהֹמְדָק אֵמְלְָו ּב ןיִׁשידק יָאר יִרְו יְִלֶא םְׁשְּכ
 6 חוה יִּד תַעְִי נָא יד אִּמְטְרַח בָר ֵצֵׁשְטלַּ ;תֶהמַ
 ייד יִמָלָח יח 'ףֵל סנאדאָל ָה-לְכְ ךּב ןיִׁשיּױק ןיֵהְלֶא
 ? זרות הָָח יִבְכְׁשִמ-לַע יִשאֵר יוזָדְו :רֶמָא ּהָרְׁשִפּו תִוֲח
 8 ףֶקָתּו אנָליֵא הֶבר :איִָׂש ּהָמּורְו אָעְרַא אונְּ  ןליִא ולֲאַו
 9 היִפָע :אָעְרַא-לָּכ ףוסל ּהָתּוַַו אֵימְׁשִל אֵמִמְי המּורְ
 כֵל יִהֹותֹחְּת הבאלָכְ מו איִנׂש ּהּבְנאְו ריִפֹׁש
 א יי ּנִמּו אּיַמְׁש יִרָּפצ ןֹורְחְייִהֹּפִנַעְבּו אָרְּב תַויִח
 י רָע ולַַז יבּכְשִמ-לע יִׁשאֵר יזָחְּב תִוָה הָזָח .:אָדְׂשִּ

 עֶנייֵז ןעֶנעֶז םיֹורְג איו ָא 38 ;ןּוהְטעֶנ
 םעֶגיִּבֶע ןייֵא זיִא ְּךייֵרְגיִנעֶק ןייַז !רעֶדְנּואוו עֶנייֵז ןעֶנעֶז םיֹּורְג איו דְנּוא !ןעֶכייֵצ
 :רֹוד ּוצ רֹוד ןּופ טְרֶעיֹודעֶג טייֵקְניִטְלעוֶועֶג עֶנייֵז דְנּוא .ְךייֵרְגיִנעֶק

 ר לעטיפאק

 ןיימ ןיִא (דְנּוזעֶג) ׁשיִרְפ דְנּוא ,זיֹוה ןייֵמ ןיִא הָוְלַׁשְּב ןעֶזעוֶועֶג ןיִּב ,רֵצְנְדַכּובְנ ָּךיִא 1
 איֵד דְנּוא ,ןעֶקאָרְשְרעֶד ְּךיִמ טאָה סאָו םֹולָח ַא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא 2 :טְסאַלאַּפ
 רֶהעֶז ְּךיִמ ןעֶּבאָה ּפאָק ןיימ ןּופ גְנּורעֶז איִד דְנּוא רעֶנעֶלעֶג ןיימ ףיֹוא ןעֶקְנאַדעֶג
 ריִמ ראָפ לאָז ןעֶמ זַא טאָּבעֶג ַא ןעֶּבעֶנעֶנְסיֹורַא ְּךיִא ּבאָה רעֶּביִראָד 2 :ןעֶקאָרְׁשְרעֶד
 גְנּוטייֵדעֶּב איִד ןּוהְט ןעֶסיוִו ּוצ רימ ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ לֶבָּב ןּופ טייֵל עֶנּולְק עֶלַא ןעֶנְנעֶרְּב
 איד דִנּוא ,םִרעֶרעֶֶוְׁשעֶּב ,םיִמּוטְרַח איִד ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז לאָמְסְנעֶד 4 :םֹולָח םעֶד ןּופ
 אייז ראַפ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,םְרעֶנאַזְרְהאַָו איִד דְנּוא ,םיִדְׂשַּכ איד דְנּוא םֶרעֶכאַמ-ףּוׁשיִּכ
 :ןּופְרעֶד גְנּוטייֵדעֶּב איד ןעֶנאָז טְנעֶקעֶג טיִנ ריִמ ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא ,םּולָה םעֶד טְגאָזעֶג
 ְךאָנ ,רֵצאַׁשְטְלִּב טְסייֵה סאו ,ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא ריִמ ראָפ לֵאיִנָד זיִא טְצעֶל ּוצ רעֶּבָא 2
 טאָג ןעֶגיִלייֵה םעֶד ןּופ ַחּור רעֶד זיִא םִע ןעֶמעוֶו ןיִא דְנּוא ,טאָג ןייֵמ ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד
 ,רֵצאַׁשְטְלִּב ַא 0 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא םֹולָח םעֶד טְלְהעֶצְרעֶד ְךיִא ּבאָה םֶהיֵא ראָפ דְנּוא
 םעֶד ןּופ ׁשֶדֹוקַה ַחּור רעֶד זַא סיי ְּךיִא לייוֵו !םיִמּוטְרַח איִד ןּופ רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא אּוד
 ריִמ גאָז יֹוזַא ,ןעֶנְראָּבְרעֶפ ריִד ןּופ טיִנ זיִא דּוס ןייק דְנּוא ,ריִד ןיִא זיִא טאָג ןעֶגיִלייֵה
 םאָד ןעֶזעוֶועֶג זיִא יֹוזַא 7 :ןּופְרעֶד גְנּוטייֵדעֶּב איִד דְנּוא םֹולָח ןייֵמ ןּופ טְכיִזעֶג סאָד
 ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םיֹוּב ַא זַא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא ;טעֶּב ןייֵמ ףיֹוא ּפאק ןייֵמ ןּופ טְכיִזעֶג
 םיֹוּב רעֶד 8 :ןעֶזעוֶועֶג םיֹורְג רֶהעֶז ויִא ןּופְרעֶד ְּךייֵה איִד דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ןּופ ןעֶטיִמ
 טְכייֵרְנעֶג טאָה ןּופְרעֶד ְּךייֵה איִד דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג קְראַטְׁש ויִא דְנּוא ןעֶסְקאוַועֶג טאָה
 רעֶצְנאַג רעֶד ןּופ דֶנֶע םעֶד ןַא ויִּב ןעֶהעֶזעֶנ םֶהיֵא טאָה ןעֶמ דְנּוא ,לעֶמיִה םּוצ זיִּב
 גּונעֶג דִנּוא ,ליִּפ תֹוריֵּפ עֶנייֵז דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶנ ןְהעֶׁש ןעֶנעֶז רעֶמעֶלְּב עֶנייַז 9 :רֶרֶע
 ןּופ תֹויַח איִד ראַפ ןעֶטאָׁש ַא ןעֶועוֶועֶג זיִא םֶהיֵא רעֶטְניִה ,זייַּפְׁש ראַפ עֶלַא ראַפ
 דְנּוא ,ןעֶגייוֵוְצ עֶנייֵז ןיִא טְניֹואוְועֶנ ןעֶּבאָה לעֶמיִה ןּופ לעֶנעֶפ איִד דְנּוא ;דְלעֶפ םעֶד
 ּבאָה ךיִא דנוא 10 :ןעֶראָועֶנ טְנייֵּפְׁשעֶג םיִנעְפעֶׁשעֶּב עֶלַא ןעֶנעֶז םֶהיֵא ןּופ
 העָז רֶנּוא טעֶּב ןייֵב ףיוא פאק ןייֵמ ןּופ טְכיִזעֶג םעֶד ןיִא ןעֶהעֶזעֶג רעֶטייוֵז

 רענילייה א
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 אָנְליא ּודָג רמָא ןֵכולִיַהְּב אֹרָק :תֶחָנ אימְׁשךִמ שידקו 1
 ךמ אתו רְַּת הְָּנא ּורֵדכו יפֶעוֵּתַא יִהופְנע ּוצָצַקְ

 אָעְרִאְּב יִהֹוׁשרְׁש רֵּקִע םֵרְּב ִהְפְנעִמ איר יה 12
 לֵמְבּו אָרב יד אֵת ׁשֶחְּו לֶזְרַפייֵּד רּופֲאַבּו ּוקְכֶׁש

 הָבְבֹל :אָערַא בׂשֵעַּב הקָלֲח אָתיחְִ עַּכָטְצִי איס :
 ןֶנָּדַע הָעְבִׁשְו הל בֶהיְתִי אָויִח .בֵבָלּ ןנַׁשְי אָׁשיֲאדִמ
 ןִׁשידק רַמאֹמּו אָמְנְתַּ ןיריִע תַרוְנִּב :יהְֹלֲע ןיפְלֶחַי
 ָאיֵלְפ טיִכָׁש-יִה אֵייה ןֶשְדי-יִּד תֹרְבַּדדַע אָּתְלַאְׁש
 םיִקָי םיִׁשְנא לפי ַננְתיאֵּבְציִּןַמְלּואְׁשנֶא תיִכְלִמֹב

 ת רֵצֵנְרַכּוְבְנ אָכְלַמ הָנָא תיזֲח אָמָלֲח הֶנִד !ּהיִלֲע וט
 ִַּ-לָּכ ו יִּד לֵבָק-לָּכ מא ו אָרְשִפ רַּמאְַׁטְַּב
 יִד לֵהָּכהְֶַּאְו יִנתעְדּוהְל ארְׁשִּ ןִלְבי-אָל .יתּובְלִמ

 ראַט הָמְׁשיד לאה ירַ :ְךָּכ ןישידק ןיִהְלַאדַדיר 5
 רַמָאְ אָּכְלַמ הָָ הָנִלֲהַבייִהלְִַו אָרֲח הָעׁשְכ שמְֹּׁשִא
 רֵצאַׁשְטְלִּב הָָע ךֵלַהְבילַאא אֵרְׂשִפּו אָמְלָח רַצאַׁשְטְלַּב

 אָנליֵא :ךיִרָעְל הָרְׁשפּו דְֲאְנָׂשל אלה יאֵרָמ רַמָאְו עז
 הֵתֹוחַו אָּימְׁשִל אֵשְמִי ּהַמּחְו ףֶקָתּו הָבָר יִּד ָתִֶ יִּד

 דאָלִכְל ןומּו איִנֵׂש ּהְָּנַאְו ריִּפׁש ַהיִפְָו :אָעְרַא-לֶכְל 5

 ירפֹצ ןנָּכְׁשִי יִהֹפְנְַכּו אָרְּב תָויִח רדְּת יִהֹוהְּת ּהַּכ
 ְךֶתּובְרּוְּתְפַקְתּו תיֵבְר יִּד אָּכְלִמ אוָהיהְּתְנַא .:אָימָׁש 5
 אָזִח יִדְו :אָעְרַא ףִל ְךְלָׁשְו אֵלִמְׁשִל תַשִמּו תֶבר כ

 אָנְליֶא וה לִמָו אָלִמְׁשִרִמ ! תֶחָנ ׁשיִדַקְו רֶע אָכְלַמ
 רּומָאָבּו ּוקְבְׁש אֵעְרַאְב יֵהֹושְרָׁש .רַּקִע םֶרְּב הֹלְכו
 עֶּבַטְצִי אָימְׁש לֶמְכּו אָרָב יִּד הָאְתִדְּב ׁשֶחֶ לֵזְַפייֵד
 יו ןופְלִחַיןנְדע הָעְבְׁשִיד דע הלַח אָרְב תחת

 יאְרְמל תֶׂשְכ יִּד אוה ָאיִלְע תַרונּו אָּכלמ אָרְׁשִפ הָנּה 1

  דֶנּוא ,םיִבָאְלַמ = =

 ד לאינד
 -תּורַא זיִא (רעֶטְכעוֶוג ְּךָאְלַמ רעֶגיִלייֵה ַא
 טאָה רֶע 11 :לעֶמיִה םּופ ןעֶמּוקעֶג
 טאָה יֹוזַא דְנּוא .ַחֹּכ טיִמ ןעֶפּורעֶגְסיֹוא
 דְנּוא ,םיֹוּב םעֶד ּפָא טייֵנְׁש ,טְגאָזעֶג רֶע

 ּפָא טְלעֶקאָׁש ,ןעֶגייוֵוְצ עֶנייֵז ּפָא טְקאַה
 עֶנייַז טֶעייֵרְטְׁשּוט דְנּוא ,רעֶטעֶלְּב איִד
 רעֶטְנּוא ןּופ תֹויַח איִד ןעֶואָל ,תֹוריִּפ
 איִד דְנּוא ,עֶרעֶו ןעֶּביִרְטְרעֶפ םֶהיֵא
 רעֶּבָא 12 :ןעֶנייוַוְצ עֶנייֵז ןּופ לעֶנעֶפ
 -רואְז עֶנייֵז ןּופ רֶקֵע סעֶד רעֶּביִא טְזאָל

 םֶהיֵא טְניִּב דְנּוא .הֶרֶע רעֶד ןיִא ןְלעֶצ
 ןיִא רעֶּפּוק דְנּוא ןעֶזייֵא ןּופ טעֶק ַא טיִמ
 זאָל דְנּוא ;דְלעֶפ םעֶד ןּופ ואֶרִג םעֶד
 ןּופ איֹוט םעֶד טימ ןעֶרעוֶו טְצעֶנעֶּב רֶע

 לאָז ןעֶסֶע קֶלֵח ןייַז דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד
 ןיִא דֶלעֶפ םעֶד ןּופ תֹויַח איִד טיִמ ןייַז
 -ׁשְנעֶמ ןייַז 13 :דְרֶע רעֶד ןּופ זאָרְג םעֶד

 ןעֶרעוֶו טְרעֶדְנֶעֶרעֶפ לאָז ץְראַה םעֶכיִל
 םֶהיִא ּוצ לאָז הָיַח ַא ןּופ ץְראַה ַא דְנּוא
 (רְהאָי) ןעֶּביִז דְנּוא ןעֶרעֶו ןעֶּבעֶגעֶג

 :ןְהעֶגְרעֶּביִרַא םֶהיֵא רעֶּביִא ןעֶלאָז ןעֶטייֵצ
 ְךאַז איִד זיִא הֶרָזְנ רעֶניִזאָד איִד טיִמ 4
 עֶניִדְנעֶכאוַו איד ְּךְרּוד ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא

 יֵדְּכ ,ןּופְרעֶד ןעֶנְנאַלְרעֶפ סאָד ויִא עֶניִלייֵה איד ןּופ לְהעֶפעֶּב םעֶד ףיֹונ
 ןּופ תּוכְלַמ םעֶד ןיִא טְגיִטְלעוֶועֶג רעֶמְׁשְרעֶּביֹוא רעד זַא ןעֶסיו ןעֶלאָז עֶגיִרעֶּבעֶל איד
 * ןעֶש שנעמ איד

 :ןע ְנעֶמ איד ןּופ ןעֶטְסְניִרְדיִנ םעֶד
 העְזעֶנ

 ןעֶלעֶּטְׁשְפיֹוא ןעֶק רֶע רֶנּוא ,ליװ רֶע ןעֶמעוֶו ּוצ סֶע טעֶ רֶע זַא דֶנּו
 ,רֵצָנְדַכּובְנ ְּךֶלֶמ ;ְךיִא ּבאָה םֹולָח ןעֶניִזאָד םעֶד 2

 -ָנייֵא ןייק ןיִראָו ,ןּופְרעֶד גְנּוטייֵדעֶּב איד ןָא גאָז ,רֵצאַׁשְטְלַּב ָא אּוד דְנּוא ,ןעֶהעֶז
 איד ןעֶנאָזּוצְנָא ריִמ רֶנאַטְׁש םיִא טיִנ ןעֶנעֶז תּו בֵלֵמ ןייַמ ןיֵא םיִמָכֵח איִד = רעֶניֵצ
 עֶניִלייֵה איִד ןּופ ׁשֶדֹוקַה ַחּור רעֶד ןיִראָו ,אֹוי סֶע טְסְנעֶק אּוד רעֶּבָא ,גְנּוטייֵדעֶּב
 :ריִד ןיִא זיִא רעֶטעֶנ

 (ןעֶזעֶוועֶג ליַטְש) טְרעֶדְנּואְוְרעֶפ

 ,רֵצאֵשְטְלַּב זיִא ןעֶמאָנ ןייַז םאֶו ,לֵאיִנָד זיִא לאָמְסְנעֶד 6
 םֶהיֵא ןעֶּבאָה ןעֶקְנאַדעֶג עֶנייֵז דְנּוא ,הָעָׁש עֶנייֵא

 ְךיִד זאָל ! רֵצאַׁשְטְלַּב ָא א ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ ְּךֶלֶמ רעֶד טאָה יֹוזַא ,ןעֶקאָרְׁשְרעֶד
 -עֶג רַצאַׁשְטְלִּב טאָה יֹוזַא ,ןעֶקעֶרְשְרעֶד ןּופרעֶד גְנּוטייַדעֶּב איִד דְנּוא םֹו לָח רעֶד טיִנ
 ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶפְטְנֶע

 :רֶנייַפ עֶנייַד ּוצ ןּופְרעֶד גְנּוטייֵדעֶּב

 ,ןעֶסְקאַוַועֶג טאָה

 איד דְנּוא ,םיִאְנֹׂש עֶנייֵד ּוצ ןייַז םֹולָה רעֶד זאָל ,ראַה ןייַמ
 סאו ,ןעֶהעֶזעֶג טְסאָה אּוד סאוָו םיֹוּב רעֶד 7

 טְכייֵרְנעֶב טאָה ְּךייַה עֶנייַז סאָו דִנּוא ,ןעֶזעֶֶועֶנ קְראַטְׁש זיִא דְנּוא
 סאָז דְנּוא 8 ;דֶרֶע רעֶצְנאַג רעֶד ףיֹוא ןעֶראָועֶג ןעֶהעֶזעֶג זיִא סאָו דְנּוא לעֶמיִה םּוצ

 םִע דְנּוא ,ליֵפ רֶהעֶז ןּופְרעֶד תֹוריִּפ איִד דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶנ ןְהעֶש ןעֶנעֶז רעֶטעֶלְּב עֶנייֵז

 ןעֶּבאָה דֶלעֶפ םעֶד ןּופ תֹויַח איד סאָד דְּוא ;עלַא ראַפ זייַפְׁש ןעֶזעֶועֶג םֶהיֵא ןיִא זיִא
 ופ לעֶנעֶפ איִד דִנּוא ,טְהּורעֶג םֶהיֵא רעֶטְנּו

 סאָד 19 .:ןעֶנייַוָצ

 עֶנייֵז ףיֹוא טְניֹואוְועֶג ןעֶּבאָה לעֶמיֵה םעֶד
 ןעֶראָועֶג קְראַטְׁש דְנּוא םיֹורְנ טְזיִּב אּוד סאָו !ְּךַלֶמ ָא ,אּוד טְזיִּב

 עֶנייֵד דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ּוצ זיִּב טְכייֵרְג דְנּוא ןעֶסְקאַועֶג זיִא טייקְסיֹורְנ עֶנייַד ןיִראָו
 ַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה ָּךֶלֶמ רעֶד סאָו סאָד דְִנּוא 20 :רֶרֶע רעֶד ּוצ זיִּב טייֵקְניִטְלעוֶועֶג
 ַא ָּדֲאְלַמנ רעֶילייה א ַא דְנּוא רעֶכאַַו
 יֹּב םעֶד ּפָא טייֵנְׁש
 יַא לעֶצְראָו

 ,טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא ,לעֶמיִה םּופ ןעֶמּוק רעֶטְנּ
 עֶנייַז ןּופ רֵקָע םעֶד רעֶּביִא טְזאָל רעֶּבָא ,םֶהיֵא טְּבְראַדְרעֶפ דֶנּ

 זאָרְנ םעֶד ןיִא רעֶּפּוק דְנּוא ןעֶזייַא ןּופ טעֶק ַא טיִמ םֶהיֵא טְניִּב א רעֶד ן
 ןייז דְנּוא ,לעֶמיִה םּופ איֹוט םעֶד טיִמ ןעֶרעֶזז טְצעֶנעֶּב רֶע זאָל דְנּוא עמ םעֶד ןּופ
 ןעֶלעֶו ןעֶטייֵצ (רְהאָיו ןעֶּביִז זיִּב ,דְלעֶפ םעֶד ןּופ תֹויַה איִד טיִמ ןייַז לאָז ןעֶסֶע קח

 םֶהיֵא רעֶּביִא
 איד זָא

 :ןְהעֶגְרעֶּביִרַא
 ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד ןּופ הָרָדְג

 םאָד דְנּוא !ְּדַלְמ ָא בְנּוטייַדעֶּב איִד זיִא סאָד 1
 ראַה ןייַמ רעֶּביִא ןעֶמּוקעֶנ זיִא סאו

 םעד



 ד לאינד

 -רעֶפ ְּךיִד טעֶװ ןעֶמ 22 :ְּךֶלֶמ םעֶד
 עֶנייֵד דְנּוא ,ןעֶשְנעֶמ איד ןּופ ןעֶּבייֵרְט

 ןּופ תֹויַח איִד טיִמ ןייז טעוֶו גְנּוניֹואוְו
 ןעֶכאַמ ְּךיִד טעוֶו ןעֶמ דְנּוא ,רְלעֶפ םעֶד

 ןעֶמ דְנּוא ,ןעֶסְקָא איוז יֹוזַא זאָרְג ןעֶסֶע
 םּופ איֹוט םעֶד טיִמ ןעֶצעֶנעֶּב ְּךיִד טעוֶו !

 ןעֶמייֵצ (רְהאָי ןעֶּביִז דְנּוא ,לעֶמיִה
 זיִּב ,ןְהעֶגְרעֶּביִױַא ריִד רעֶּביִא ןעֶלעוֶו
 -ךעֶּביֹוא רעֶד םאָד ןעֶסיוו טְסעוֶו אּוד

 ְךייֵרְגיִנעֶק םעֶד ןיִא טְגיִטְלעוֶועֶג רעֶטְׁש
 םִע טעֶב רֶע זַא רְנּוא ,ןעֶׁשְנעֶמ איֵד ןּופ
 סאוָו סאָד דנּוא 23 :ליװ רֶע ןעֶמעוֶו וצ
 -ךעֶּביִא לאָז ןעֶמ זַא ןעֶליֹופעֶּב טאָה ןעֶמ
 ןופ לעֶצְראָו איִד ןּופ רָקֵע םעֶד ןעֶזאָל
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 גמ הֵוֲהָל אָרְּב תויחםִעְו אָשנַאדמ ןיִדְרִמ ְךֵקְו :אֶּכְלַמ
 ְךָל אָמְׁש לַּמִמּו ןּומֲעְְ ּךל ! ןִרותְכ אָּבְׂשְִ ּךֶרְֹמ
 ידע יד! דע לע ןיפלִחִי ןינְדע הע ןעּבצמ
 :הָננְתִי אֵּבִצִי יִּדְִמַלּו אָשָָא תוַכְלמְּב ָאיִלְע טַלַׁש
 5 ךָתוכָלַמ אָנליִא יד יִהֹוׁשְרָש רֵּקִע קֵּבְׁשִמְל ּורמַא יִרְ
 א אָּכלַמ ןֵהָל :אָימְש ןְטיִלׁש יִּד עַּדנִת יִרְִמ אֵמָיִק ּדֵל
 ִֵכְּב ְּךֵָו קֶרפ הָקדצִּב ְךימַחַ ְךילָע רֵּפְׁשִייִכְַמ
 הֹכ רצְָרַכובנ-לַע אָטִמ אָלַּכ :ךֶתולְשל אּכִרַא הֵהָּת ןַה יע
 26 אָתּוכְלַמ לֵכיֵה-לַע רֵׂשֲיירְּת יִחי תֶצְקְל - ואְּכְלַמ
 גד איֵהדאָד אָכֲה רַמָאְו אָּכְלַמ הָנָע הָיָה ְךֵּלַהְמ לבב יִּד
 יִנְסַח ףֶקְתִּב וכְלַמ תבל ּהָחְינְב הָנַאייד אָתְּבַר לָכְּב
 8 אָימְׁשִמ לֶק ּכְלִמ םֶפְּב אָתֶּלִמ רוֿפ :יִרְדַה רֶקילְו
 :ךנמ תֶרֶע אָתֹוכְלמ אָּכלִמ רֶצנְכובִנ יִרְמֶא ּךל לֵפִנ
 5 ןאָּבְׂשִע ְךֶרֹדְמ אֵרְּב תַויהיםעו ןיִרְרְמ ךק אָׁשָנֲאדמּ
 יד ו רע ךילע ןפְלִחַי ןינָדע הָעְבְִׁו מעי ּךֵ ִרּתְכ
 אֵּבְצִיייֵד ןֵמִּו אָׁשְנֶא תוִכָלַמְּב איִלֵע ׁשִּלַׁשייִד עַּדְנִת
 ל אָשְנֲאְדִמּו רֵצנְדכובנ-לע תַפמ אְתֶּלִמ אָתִעׁש הב :הָננְּתִי
 ּכְַצִי הָמְׁשִנ אָימְׁש לֵטִמּו לְכאַי ןיִרֹותְּכ אָּכְׂשִעְו דיִרְט
 1 תַצְקִלְו :ןיִרפִצִכ יִהרְפִמְו הָבְר ןיְִׁשנְּכ הָרְעַׂש יִּד דַע
 ֵלָע יִצּדְִמּו תַלְטִנ אימשל ו יניע רַמְִדכוְבִנ הָנֲא אָימֹ
 הָנְמִלׁשיִּ תֶרֶּדַהְותַחְּבׁש אֵמָלְעיְלּותְַרַּבֶאֶלעלּובּותְי

 וג הָלְכ אָערַא יֵרֲאָד-לֶכְו :רֶדְו רחם ּהָתּוכְלַמּוםלֶעְְַלֶׁש
 אָלְו אָעְרַא יֵרְאדְו אֹימְׁש ליִחְּב רַבָע הְְצִמְכּו ןיִביׁשֲח
 5 עמי ּ!תְדַּבַע הָמ ּהָל רַמֲאָו הי אָקמְייִד יַתיִא
 יע בֹוחְי יו יֵרְַה יִתוכְלַמ רקילְו ילָע בוַחָוו ִעְדנמ
 וָבְּו תַַקְּתִה יִתֹוכְלַמילעו ןֹועָבְ ִָבְרְבִרְויֵרְבִּדה יִלְו

 תּוכְלַמ ןייֵד (טייֵדעֶּב סאָד) ,םיֹוּב םעֶד
 אזד יִדָּכ ןעֶּבייֵלְּב ןְהעֶמְׁשעֶּב ריִד ּוצ לאָז
 רעדע זַא ןעֶנעֶקְרעֶד םעֶדְכאָנ טְסְלאָז
 טּוהְמ לעֶמיִה איִד (ןּופ רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא

 !ָּדְלֶמ ָא ,רעֶּביִראָד 24 :ןעֶניִטְלעוֶועֶג
 ךייַז גיַלעַפעֶגְליֹואוְו הָצֵע עֶנייֵמ ריִד זאָל
 ןעֶכאַמ אייֵרְּפ ְּךיִד טְסְלאָז אּוד זַא

 ,טייקְניִטְּכעֶרעֶג ְּךְרּוד ןעֶדְניִז עֶנייֵד ןּופ
 ְךְרּוד טייֵקְניִטְכעֶרעֶנְמּוא עֶנייַד ןּופ דְנּוא
 ּוצ גְנֹורעֶגְנעֶלְרעֶד ַא ןייַז טעוֶו רעֶמאָמ ןיִראָו ;עֶמעֶרָא איִד רעֶּביִא טייֵקְניִצְרעֶהְמְראַּב
 דֶנֶע םעֶד ןַא 26 :ָּדַלְמַה רֵעְנְדַכּובְנ ףיֹוא ןעֶמּוקעֶג זיִא םעֶלַא םאָד 25 :םֹולָׁש ןייד
 ןיִא טְסאַלאַּפ ןעֶביִלְניִנעֶק םעֶד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְמּורַא זיִא רֶע ןעוֶו םיִׁשָדֲח ףֵלעוֶוְצ ןּופ
 עֶסיֹורְג איִד םאָד טיִנ זיִא טְנאָזעֶג דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶג ְךֶלֶמ רעֶד טאָה 27 :לֶבָּב
 איֵד ְּךְרּוד ,דְניִזעֶגְזיֹוה ןעֶכיִלְניִנעֶק םעֶד ראַפ טעיֹוּבעֶג ּבאָה ְּךיִא םאִו לֶבָּב (טאָטְׁשנ
 טְראָו סאָד ןעוֶו 28 ?טייֵקְנִהעֶׁש עֶנייֵמ ןּופ דֹובָּכ םעֶד ראַפ דְנּוא .ַחֹּכ ןייֵמ ןּופ טְכאַמ
 םעֶד ןּופ ןעֶלאַפעֶנְּפּורַא לֹוק ַא זיִא יֹזַא ,ליֹומ םיִּדַלְמ םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ָּךאָנ זיִא
 ןעֶראַוְועֶג טְגאָזעֶג םאָד זיִא ריִד ּוצ ! רֵצָנְדַכּובְנ ְּךֶלֶמ אּוד ָא ,טְגאָזעֶג טאָה םאו לעֶמיִה
 ןעֶּבייֵרְטְרעֶפ ָּךיִד טעֶו ןעֶמ דְנּוא 20 :טְרְהעֶקעֶנְקעוֶוַא ריִד ןּופ ְּךיִז טאָה תּוכְלַמ סאָד
 ןעֶמ ;רְלעֶפ םעֶד ןּופ תֹויַח איִד טיִמ ןייַז טעֶו בְנּוניֹואְח עֶנייֵד דְנּוא ,ןעֶׁשְנעֶמ איד ןּופ

 רעֶּביִא ןעֶלעוֶו ןעֶטייֵצ (רְהאָיו ןעֶּביִז דנּוא ,ןעֶסקָא איז יֹוזַא זאָרְנ ןעֶסֶע ןעֶכאַּמ ךיד טעוֶו
 רעֶּביִא טְגיִטְלעֶועֶג רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד זַא ןעֶנעֶקְרעֶד טְסעוֶו אּוד ויִּב ,ןְהעֶנְרעֶּביִרַא ריִד
 ןיא 80 :ליװ רֶע ןעֶמעֶו ּוצ םִע טעֶנ רֶע זַא דְנּוא ,ןעֶשְנעֶמ איִד ןּופ עֶכייֵרְניִנעֶק איִד
 זיִא רֶע דְנּוא ,רֵצְנְדַכּובְנ רעֶּביִא ןעֶראוָועֶג םִיּוקְמ טְראָָו סאָד זיִא טייֵצ רעֶניִּבִלעֶזְרעֶד
 ,ןעֶסקָא איו יֹוזַא זאָרְג ןעֶסעֶנעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶׁשְנעֶמ איד ןּופ ןעֶראוָועֶג ןעֶּביִרְטְרעֶפ
 עֶנייֵז זיִּב ,לעֶמיִה םּופ איֹוט םעֶד טיִמ ןעֶראָועֶג (ןעֶדאָּבעֶגנ טְצעֶנעֶּב זיִא ףּונ ןייַז דְנּוא
 איז יֹוזַא לעֶנעֶג עֶנייֵז דְנּוא (ןְרעֶדעֶפנ םְרעֶלְדָא איו םיֹורְנ יֹוזַא ןעֶסְקאוַועֶג ןעֶנעֶז רָאָח
 -ָםיֹוא רֵעְנְדַכּובְנ ְּךיִא ּבאָה געֶט איִד ןּופ רֶנֶע םעֶד ןַא דְנּוא 81 :ןְעיֹולְק םיִלעֶנעֶפ איִד
 ,ןעֶמּוקעֶנְקיִרּוצ ריִמ ּוצ דְנאַטְׁשְרעֶּפ ןייֵמ זיִא יֹוזַא לעֶמיִה םּוצ ןעֶניֹוא עֶנייֵמ ןעֶּביֹוהעֶג
 טְנייֵׁשעֶּב דְנּוא טְּביֹולעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד טְשְנעֶּבעֶג ּבאָה ְךיִא דְנּוא
 ָנּוגיִטְלעֶועֶג עֶניִּבִע עֶנייֵא זיִא גְנּוגיִטְלעוֶועֶג עֶנייֵז סאו ,גיִּבִע ףיֹוא טְּבעֶל םאָָו םעֶד
 ןעֶנעֶז רֶרֶע רעֶד ןּופ רעֶניֹואוְועֶּב עֶלַא דְנּוא 82 :רֹוד ּוצ רֹוד ןּופ זיִא ְּךייֵרְניִנעֶק ןייז דְנּוא
 ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ תֹולָייַח איִד טיִמ ןעֶליוו ןייז ָּךאָנ טּוהְמ רֶע דְנּוא ,טיִנְראָג איו טְנעֶכעֶרעֶג
 -ֵּמִא דְנאַה עֶנייֵז ןעֶק רעֶגיִצְנייֵא ןייק דְנּוא ,רֶרֶע רעֶד ןּופ רעֶניֹואוְועֶּב איד טיִמ דְנּוא
 ןיימ ְּךיִז טאָה טייֵצ רעֶניִּבְלעֶזְרעֶד ןיִא 38 ?אוד טְסּוהְט סאו ,ןעֶנאָז םֶהיֵא ּוצ דְנּוא ןעֶרְהעוֶו
 -ָנְהעֶׁש עֶנייַמ דֶנּוא ְךייֵרְגיִנעֶק ןייֵמ ןּופ דֹובָּכ רעֶד דְנּוא ,טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ ריִמ ּוצ דְנאַטְׁשְרעֶפ
 ןעֶמְׁשְריִּפ עֶנייֵמ דְנּוא םִרעֶּבעֶג הָצֵע עֶנייֵמ דְנּוא ,טְרְהעֶקעֶגְקיִרּוצ ריִמ ּוצ ְּךיִז טאָה טייֵה

 ,תּוכְלַמ ןייֵמ ףיֹוא ןעֶראָועֶג טייֵרְּבעֶגְנָא רעֶדיוו ןיִּב ָךיִא דְנּוא ,טְרְהעֶגעֶּב רעֶדיוו ְךיִמ ןעֶּבאָה -

 דנוא
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 םָמֹורְמּו חַּכׁשְמ רַצָנְרַכְבִנ הָנֲא ןְּכ :יִל"תַּפִסיְה הָריִּתַי 4
 ּהָתָהְרֶאְו טֹוׁשְק יהורְבֲעַמ-לִב יד אָיַמְׁש ְךֶלֶמִל דִהמּו
 ;הָלפְׁשַהְל ל הָונְּב בְלְהַמ ידו ןיִד

 לָבָקָלְו ֶלֶא יהנבִרְבַרְל בר 2 דַבִע אָּכְלִמ רַצאַׁשְלַּב ק
 זאָרְמַח םִעְִּב ! רַמַא רָצאֵשְלַּב ;הָתֶׁש אָרְמַח אָּפְלַא 2
 רֵצְנְדכיִבְנ .קֵּפְנַה יד אָּפְסַכְו אָבֲהַד ינאְמְל קל

 אאָכְלַמ לב ןּתְשִ םֶלָׁשּוח ןיִב יִּד .אָלְכידִמ
 אָבָהַד ינאָמ ֹותְה ןיראַּב :הָתְנְלּו יה הרב
 ְִׁשִאְ םלָׁשּוריִביִּד אָהָלֶא תיִביְּד אֵלְכיהְדמ פה יד
 אֵרְמַח דִּחְׁשִא ;הָתָנְִלּו דתלְ נש יִהֹונְבְרְבַרְו אָּכְלַמ ןולְּב
 ןָעֶא אלחפ אָׁשָחְג אָּפְסכְו אֵבֵהַּד יִרְלאַל ּותַּבַשְ

 לֵכָקִל ןְבְָכוׁשֶנָאדַ יַד ןעְּבְצֶ ןקָפנאְתְַׁש"הב אָנְבַאְו
 אָּכְלַמּו אָּכְלַמ יִּ אָלְכיֵה לֶתְביר אָריִנ-לַע אָּתְׁשרְבִ
 ִהֹנְׁש יִהָז .ָכלמ דָא :אָבְתָכ יִּד אֵדָי סֵּפ הח
 אָּד הָתָבְּכְרְִו ןירמְׁשִמ הַצרַח יַרְשִקְו הָנּולֲהְבִי יה :
 אש אש הלל אְבלִמאִַ ןשִקִנ אָדָלֹז
 ׁשְנָאלְכ יד לֶבָב יֵמיִּכַחְל ו רַמָאְו אֵלַמ הְֵכ אי
 ׂשֶכְלִי אָנוְרַא יִנֹתַתְי ּהֵרְׁשִפּו הָנְד הָבָתְּכ הֵרָקִייִּד
 ;טָלָׁשִי אָתֹכְלַמְב ִּתְלַתְו הָראַוַצילַע } אֵבֲהָדייִר אֵכְו גִו

 אֵרְקִמְל אָבְתְּכ ֵלהַכ-אל אָכְלַמ ימיִכַח לב ןללֶ ןידַא 5
 יצאַׁשְלַּב אָּכְלַמ ןַידַא :אָכְלַמְל ! הָעְדיִהְל אֵרְׁשִפּו
 :ןִׁשְבּמְׁשִמ יִהָֹנְבְרְבִרְו ִהָל נ י יִהְיח לֵב ָּבְתִמ אנש
 איּתְׁשִמ תיִכְל יִהֹנבְרְבַרְו אּכְלִמ יֵלְמ לֵבְלִל אָהְּכְלַמ י

 -יַא יָה מל .אָכְלַמ תֶרֶמֲא אֶתְכלַמ תֶנֵע תַלָלֵמ
 ְךֶּוכְלַמְּב רַב ִתֹיִא :יתְשִיילַא יח ְךֶניעַר לולֲהַבְו 1

8 

= 

 אז

 היד לאינד

 -עֶנ ריִמ ּוצ זיִא הָלּודְנ עֶרעֶסעֶרְג ַא דְנּוא
 דְנּוצַא 24 ;רעֶהיִרְפ איוִו ןעֶראוָועֶג טְרְהעֶמ
 -ךעֶד דְנּוא ןעֶּביֹול ,רֵצְנְדַכּובְנ ְךיִא אּוהְמ
 ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןעֶנייֵשעֶּב דְנּוא ןעֶבייֵה

 םיִׂשֲעַמ עֶנייֵז עֶלַא ןיִראָו ,לעֶמיִה םעֶד

 ןעֶנעֶז ןעֶגעוֶו עֶנייֵז דְנּוא ,תֶמֶא ןעֶנעֶז
 ןעֶהעֶג םאִװ איִד דְנּוא ,גיִטְראַפְטְכעֶר
 ;ןעֶניִרעֶדיִנְרעֶד רֶע ןעֶק הָואַנ טיִמ םּורַא

 ה לעטיפאק

 -יֹורְג ַא טְּכאַמעֶג טאָה ְּךֶלֶמַה רַעאֵשְלַּב 1
 ,ןעֶראַה עֶנייֵז ןּופ דְנעֶזיֹוט ַא ּוצ הָדּועְס עֶס
 איֵד ראָפ יי ןעֶקְנּורְמעֶנ טאָה רֶע דְנּוא
 ְךִז טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא 2 :דְנעֶזיֹוט

 רֶע טאָה ןייֵו םעֶד טיִמ ּתְרָּכיִׁשעֶגְנֶא
 איד ןעֶנּנעֶרְּבְנייַרַא לאָז ןעֶמ זַא ןעֶליֹופעֶּב
 ןייַז םאִוָו םיִלֵּכ עֶנְרעֶּבְליִז דְנּוא עֶנעֶרְלאָנ
 ןעֶמּונעֶגְסיֹורַא טאָה רֵצְנְדַכּובְנ רעֶטאָפ
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאָו ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םעֶד ןּופ

 עֶנייֵז דְנּוא ְּךֶלֶמ רעֶד יִדְּכ םִיַלָׁשּורְי ןיִא
 עֶנייַז דְנּוא רעֶּבייַו עֶנייַז ,ןעֶטְׁשְריִפ

 :ןעֶקְניִרְט ְךיֹוא ןעֶלאָז רעֶּבייווְסְּבעֶק
 טְגְנעֶרְּבעֶגְנייַרַא ןעֶמ טאָה לאָמְסְנעֶד 2
 -םיֹורַא ןעֶנעֶז סאו םיִלֵּכ עֶנעֶרְלאָג איִד

 דְנּוא .םִיַלָׁשּורְי ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאָו ׁשֶרְקִמַה תיֵּב םעֶד םיֹוא ןעֶראָועֶג טְכאַרְּבעֶנ
 ןעֶּבאָה רעֶּבייוַוְסְּבעֶק עֶנייַז דְנּוא רעֶּבייוַו עֶנייַז ,ןעֶטְׁשְריִפ עֶנייֵז דנּוא ָךָלָמ רעֶד
 טְּביֹולעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דֶנּוא ןייװ ןעֶקְנּורְטעֶג ןעֶּבאָה אייֵז 4 :ןעֶקְנּורְטעֶנ אייֵז םיֹוא
 :רעֶנייֵטְׁש דְנּוא ץְלאָה ןעֶזייַא ,רעֶּפּוק ,רעֶּבְליִז דְנּוא רֶלאָנ ןּופ רעֶטעֶנְּפָא עֶרייַז

 ודְנאַה םֶנעֶׁשְנעֶמ ןּופ רעֶגְניִפ ןעֶמּוקעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז טייֵצ רעֶניִּבְלעֶזְרעֶד ןיִא 2
 ןיִא דְנאַו רעֶד ןּופ ָּךְלאַק םעֶד ףיֹוא .הָרֹונְמ רעֶד רעֶּביִאְנעֶנעֶק ןעֶּביִרְׁשעֶנ דְנּוא
 סאָד טאָה ּםאִח דְנאַה איד ןעֶהעֶזעֶג טאָה ְּךַלֶמ רעֶד רֶנּוא ,טְסאַלאַּפ םיִּדַלמ םעֶד
 ,טְרעֶדְנֶעְרעֶפ ְךֶלֶמ םעֶד ןּופ טְלאַטְשעֶנ איד ְּךיִז טאָה לאָמְסְנעֶד 6 :ןעֶּביִרְׁשעֶג
 ןּופ גָנּודְנִיִּבְרעֶפ איד ּוליִּפַא זַא ,ןעֶקאָרְׁשְרעֶד םֶריִא ןעֶּבאָה ןעֶקְנאַדעֶג עֶנייַז דֶנּוא
 עֶנייֵא ןעֶּבאָה ןְעיִנְק עֶנייַז דְנּוא ,טייֵׁשעֶב רעֶדְנאַנייֵא ןּופ ְּךיִז ןעֶּבאָה ןעֶדְנעֶל עֶנייֵז
 ןעֶפּורעֶנְסיֹוא ְּךֶלֶמ רעֶד טאָה יֹוַא 7 :(טְרעֶטיִצעֶנ) יי לעֶב עֶרעֶדְנַא איד ןעֶנעֶק
 דְנּוא םיִדְׂשַּכ איִד דְנּוא םִרעֶרעֶוְׁשעֶּב איִד ןעֶגְנעֶרְּבְנייַרַא לאָז ןעֶמ זַא ַחֹּכ טיִמ
 איד ּוצ טְנאָזעֶג רְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טאָה ְּךַלָמ רעֶד דִנּוא םַרעֶטייֵדְנעֶכייֵצ איִד
 טְפיִרְׁש עֶניִזאָד איֵד ןעֶנייֵל טעֶװ סאָװ ׁשְנעֶמ רעֶד זַא לֶבָּב ןּופ טייל עַנּולְק
 טיִמ ןעֶרעוֶו רייֵלְקעֶּב טעוֶו רעֶד ,גְנּוטייֵדעֶּב עֶנייֵז ןעֶסיוז ןעֶזאַל ריִמ טעדֶו דְנּוא
 ןעֶגיִטְלעוֶועֶג טעוֶו רֶע דְנּוא ,הְלאַה ןייַז ףיֹוא טעֶק עֶנעֶדְלאָג ַא טיִמ דְנּוא ,רּוּפִרּוּפ
 םיִמָכַח עֶלַא ןעֶמּוקעֶנְנייַרַא ןעֶנעֶז לאָמְסְנעֶד 8 :ָךייֵרְניִנעַק םעֶד ןיֵא רעֶטיִרַד םֶלַא
 -עֶּב איר דְנּוא ,בַתָּכ םאָד ןעֶנייֵל טְנאַָקעֶג טיִנ ןעֶּבַאָה אייֵז רעֶּבָא ;ְּךַלמ םעֶד ןּופ
 :ןּוהְּט ןעֶסיִװ ּוצ ְּךֶלֶמ םעֶד ּוצ טְנאַקעֶנ טיִנ ָךיֹוא אייֵז ןעֶּבאָה ןּופְרעֶד בְנּוטייַד

 עֶנייַז דנּוא עֶראַועֶג ןעֶקאָרְׁשְרעֶד רֶהעֶז רַצאַׁשְלַב ּךלֶמ רעֶד זיִא לאָמְסנעֶד 9
 -עֶּב טְלעֶמיֹוטְרעֶפ ןעֶנעֶז ןעֶטְׁשְריִפ עֶנייַז דְנּוא ,טְרעֶדְנֶעְרעֶפ ָּךיִז טאָה טְלאַטְׁשעֶג
 דְנּוא ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ רעֶטְרעֶו איִד ןעֶנעֶו ןּופ ,הָּכְלַמ איִד זיִא יֹוזַא 10 :ןעֶראָו
 איִד דִנּוא .הָדּועֶס רעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶנְנייַרַא ָּךיֹוא ,ןעֶטְׁשְריִפ עֶנייַז
 ְךיִד ןעֶואָל !ייִּבָע ףיֹוא ּבעֶל ְךֵלָמ ָא טְנאָזעֶג דָנּוא טְרעֶפְטְנַעעֶנ טאָה הָּכָלַמ
 -ְרעֶפ טיִנ טְלאַטְׁשעֶג עֶנייַד זאָל דְנּוא ,ןעֶקעֶרְׁשְרעֶד ןעֶקְנאַדעֶג עֶנייַד
 ִּדייֵרְניִנעֶק םעֶד ןיִא ןאַמ ַא ןעֶדְנאַהְרעֶפ זיִא םַע 11 :ןעֶרעֶװ טֶרעֶדְנֶע

 םיֵכ
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 ה לאינד

 עֶניִלייֵה איִד ןּופ ַחּור רעֶד זיִא ןעֶמעוֶו ןיִא

 -אָּפ ןייד ןופ געט איד ןיִא דְנּוא ,רעֶּטעֶב
 ןעֶראוָועֶג ןעֶנּופעֶג םֶהיֵא ןיִא זיִא רעֶט
 טייֵהְנּולְק דֶנּוא דְנאַטְׁשְרעֶפ דְנּוא טְביִל
 ,רעֶמעֶב איִד ןּופ טייֵהְנּולְק איִד איו יֹוזַא

 ,רעֶטאָפ ןייֵד ,הֵצְנְדַכּובְנ ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא
 -ךעֶּביֹוא םעֶד ראַפ טְכאַמעֶג םֶהיֵא םאָה

 םִרעֶהעֶזְנְרעֶטש ,םיִמּוטְרַח איד ןּופ ןעֶמְׁש
 זיִא סֶע לייוו ,רעֶּביִראָד 12 : םיִמָּכַח דְנּוא
 דְנּוא טְפאַשְנעֶסיוִו דְנֹוא .ַחּוּר רעֶסיֹורְג א
 דְנּוא ,ןעֶטייֵד ּוצ סיֹוא תֹומֹולַח טייֵהְנּולְק
 ןעֶדְניִּבּוצְפיֹוא דְנּוא ,ןעֶנאָזוצְנֶא לעֶזְמעֶר

 -עֶג ןעֶנּופעֶג םֶהיֵא ןיִא זיִא םעֶטְּפיִנְקְרעֶפ
 רעֶד סאוָו ,לֵאיִנְד םעֶד ןיִא ,ּונייַהְד ,ןעֶראוָו

 רֶמְלּב ןעֶּבעֶגעֶג ןעֶמאָנ ַא םֶהיֵא טאָה ָּךֶלֶמ
 ןעֶפּור דְנּוצַא אוד טְסְלאָז יֹוזַא ,רַצאַׁש
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 ְתלְכׂשִּויִהנ ךובֶא יִמֹובּו הַּכ ןישידק ןיהְלָא ַחֵח יד
 רְֵַָּכְבִ אָּכְלַמו הב תַמְִּתְׁשִה ןיִהְלֶא-תמְּכִחְכ הָמְכְָ
 ְךוְכֶא המֹקַה ןיִג ןיִאְדשִּכ ןֿפְַא ןיִּמְמְרַה בה ךוֿבֶא
 ופ ּונְתלִבָשו עַּדנמּו אָרּתַי ַחּור יִּד לֵבָקילְּכ .;אָּכְלַמ
 תַחַבּהשִה ןיִרְטִק אֵרְׁשִמּו ןָדיִחֲא תיִנחֶאְ ןיִמְלָח רַׁשּפִמ
 לֵאנּחןעְּכ רַצאְַׁטְּבהָמְׁש"ִָׂש אָּכְלַמיֵד לאְֹרִּב ּהַּ
 5 םֶדָק לַעְה לאמְד ידאב -  ּ!הוַחהְי הָרְשִפּו ִרְקְִי
 ייד לאַנד אוָהיהָּתנַא לאְדִל רַמָאְו אָּכִלִמ הֶָ אָּכלַמ
 :דוהידִמ יִבַא אכל יִתְַה יד וה יִּד אָתֹולְג נְבְדִמ
 נא הָּמְכָחְונְתלְכִׂו ּוריהנְו ךֵּב ןִהָלָא חד יִּד ךילע תֶעְמׁשְו
 וט אּיִפְׁשא אָמיּכַחימָרָקילעֶהְַּפִכו:ְךֶּבתַחְכְתְׁשִה הֶרַּ
 יִלְֲּכריֶלְו יִנְֶדֹהְל ּהֶרְׁשפּו ןורְקִי הָנְד הֵּבְתְכיִ
 5 יָּכִּייֵד ְךיֶלָע  תְַמִׁש הָנֲאְו :הְִַָהְל אָתְּלִמִשְּפ
 אָבָתְּכ פו ןַה ןַעְּכ אָרְׁשִמְל ןירְטקִו רַשְפִמְל ןיִׁשּפ
 יי אָכינְמִהוׁשֵּכְלִת אָננרא ִנַּעָדֹוהְל ּהָרְׁשְפּו אְקִמְל
 .גטֶלְׁשִּת אָתּוכְלמּכ אָּתִלַתו ראוצ-לע אָבֲהִד
 וד ןִיָהְל ּךֵל ְךֶָנְּתִמ אָכִלַמ םֶרָק רַמָאְו לאּינְד הע ןִיראָּב
 אְִָפּאּכַלמְל אָרקֶא אָבָתִּכ םְּב בה ןְרָחֶאל ֶתיִובּת
 נפ אָתּובְרּו אָתּוכלַמ ָאיָלע אָהְלֶא אָכְלַמ הֶּתְנַא :הנעדוהֶא
 ו יד אָתֹובְרְדִּו :ךובָא רֶצְָכְבנַל בַהְי אָבְדַהְו אָרְקִו
 דמ ןילְֲרו אז וה אֵנָשלו אָמֶא אַ לָּכ ּהליבְַי

 א ההֹימְצההיולק הה בְצאהייִַמְדַה = יב איד לֵאְז רֶע יִדּכ קֵאְַּ
 !ָׁשִמ אוָה אֵכצ יהיו םיִרְמ הוה אֹבְצהַוֲהיִו + לֵאיִנָד זיִא לאָמְסְנעֶד 18 :ןעֶרעֶלְקְרעֶד

 או עשו יב בי לאה האס אמאשנטנארע טא
 באט אָקהְבו = ךליא טרעפט טאָ ךֵלֶמ רעֶד דֵנּוא
 ּׂ ,לֵאיִנְּד רעֶד אּוד טְזיִּב ;לֵאיִנָד וצ טְנאָזעֶג
 סיֹוא טְכאַרְּבעֶג רעֶהַא טאָה רעֶטאָפ ןייֵמ ןָּדְלִמ רעֶד ןעֶמעוֶו ,הָדּוהְי תּולָנ יֵנְּב איֵד ןופ
 דְנּוא -,ריִד ןיִא זיִא רעֶטעֶג איִד ןּופ ַחּור רעֶד זַא טְרעֶהעֶנ ריִד ןּופ ּבאָה ְּךיִא 14 ?הָדּוהְי
 ןעֶנעֶז דְנּוצַא דְנּוא 15 :ריִד ןיֵא ְךיִז טְניִּפעֶג הָמְכָח עֶסיֹורְג דְנּוא ,לֶבֵׂש דְנּוא ,טְכיֵל זַא
 יֵדְּכ ,םְרעֶהעֶז-ןְרעֶטְׁש איִד דְנּוא טייֵל עֶנּולְק איד ןעֶראוָועֶג טְכאַרְּבעֶגְנייַרַא ריִמ ראָפ
 =רעֶד גְנּוטייֵדעֶּב איִד ןּוהְמ ןעֶסיוִו ּוצ ריִמ דְנּוא ןעֶנייֵל טְפיִרְׁש עֶניִזאָד איִד ןעֶלאָז אייֵז
 ךיא דֶנּוא 16 :ןעֶנאָזְנָא ְּךאַז רעֶד ןּופ גְנּוטייֵדעֶּב איִד טְנעֶקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייז רעֶּבֶא ,ןופ
 עֶנעֶדְניִּבְרעֶפ דְנּוא ,ןעֶרעֶלְקְרעֶד גְנּומייֵדעֶּב איִד אֹוי טְסְנעֶק אּוד זַא טְרעֶהעֶג ריִד ןּופ ּבאָה
 ןּוהמ ןעֶסיוז ּוצ ריִמ דְנּוא ןעֶנייַל טְפיִרְׁש איִד טְסְנעֶק אּוד ןעֶו דְנּוצַא ;ןעֶדְניִּבְפיֹוא ןעֶּכאַז
 ַא טיִמ דְנּוא ,רּוּפרּוּפ טיִמ ןעֶרעוֶו רייֵלְקעֶגְנָא אוד טְסְלאָז יֹוזַא ןּופְרעֶד גְנּוטייֵדעֶּב איד
 םעֶד ןיִא רעֶגיִטְלעוֶועֶג רעֶטיִרְד רעֶד ןייַז טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,זְלאַה ןייד ףיֹוא טעֶק עֶנעֶדְלאָג
 ָּדְלְמ םעֶד ראָפ טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג לֵאיִנָד טאָה לאָמְסְנעֶד 17 :ָךייֵרְגיִנעֶק
 ָךאָד ,ןְרעֶדְנַא ןייֵא ּוצ ּביִנ קְנעֶׁשעֶג עֶנייַד דְנּוא ,ןיילַא ריִד ראַפ ןייז תֹונָּתַמ עֶנייֵד ןעֶזאָל
 וצ ּךיִא לעדְו ןּופְרעֶד גְנּוטייֵדעֶּב איִד דְנּוא ;ְּךֶלֶמ םעֶד ראַפ ןעֶנייֵל טְפיִרְש איד ְּךיִא לעזֶו
 רעֶמאַפ ןייֵד ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג טאָה טאָנ רעֶטְסְכעֶה רעֶד !ְּךֶלֶמ אּוד ָא 18 :ןייֵז ַעיִדֹומ םֶהיֵא
 ןעֶנעוֶו ןּופ דנּוא 19 :טייֵהְנעֶׁש דְנּוא דֹובָּכ דְנּוא טייֵקְסיֹורְג דְנּוא ְךייֵרְניִנעֶק ַא רֵצָנְדַכּוּבִנ
 דְנּוא תֹומּוא דְנּוא רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןעֶּבאָה ,ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע סאו טייֵקְסיֹורְג רעֶד
 טאָה טְלאוָועֶג טאָה רֶע ןעֶמעוֶו ןיִראוָו ,טאַהעֶג אָרֹומ דְנּוא טְרעֶטיִצעֶג םֶהיֵא ראָפ תֹונֹוׁשָל
 רֶע ןעֶמעוֶו דְנּוא ,ןעֶּבעֶל טְזאָלעֶג ּרֵע טאָה טְלאוָועֶג טאָה רֶע ןעֶמעֶו דְנּוא ,ןעֶנאָלְׁשְרעֶד רֶע
 :טְניִרעֶדיִנְרעֶד רֶע טאָה טְלאוָועֶג טאָה רֶע ןעֶמעוֶו דְנּוא ,ןעֶּביֹוהְרעֶד רֶע טאָה טְלאוָועֶג טאָה
 ּוצ טְקְראַטְׁשעֶג ָּךיִז טאָה ַחּור ןייז דְנּוא ,ןעֶּביֹוהְרעֶד ָּךיִז טאָה ץְראַה ןייֵז ןעוֶו רעֶּבָא 0

 ןייַז דְנּוא ,לוטׁש ןעֶכיִלְניִּנעֶק ןייַז ןּופ ןעֶראוָועֶג ןעֶסיֹוטְׁשעֶגְּפּורַא רֶע זיִא יֹוזַא ןעֶניִליוִזְּומ

 איד ןּופ ןעֶראוָועֶג ןעֶּביִרְטְרעֶפ זיִא רֶע דְנּוא 21 :ןעֶראוָועֶג ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא םֶהיֵא ןּופ זיִא דֹובָּכ
 זיִא גְנּוניֹואוְו עֶנייֵז דְנּוא ,תֹויַח ןּופ ץְראַה סאָד איויֹוזַאְןעֶראוָועֶג זיִא ץראַה ןייז דְנּוא ,ןעֶׁשְנעֶמ
 ןעֶסְקָא איד איז יֹוזַא זאָרְג טיִמ ןעֶראוָועֶג טְזייֵּפְׁשעֶג זיִא רֶע דְנּוא ,לעֶזע עֶדְליוִו טיִמ ןעֶזעוֶועֶג
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 יד ע-ךןייייז ֶע עַבׁצִי ּהָמְׂשנ אָיִמְׁש לָשִמּו הָלמִעַטְי
 םִקְָי אָבִיו אָשנָ תוָכְלַמְּב ָאיִלְע אַהְלֶא שיִלַׁש

 לְכ בבל ת תֶֶפ פְׁשַה אָל רָאַשְלַב הרב הֶּתנַאְו :היִלָמ ג
 ּתְממֹוְתִה ן אימְׁש אֵל :ְתְעַדָי הָנדלְּכ " טבק
 ךנְכְרְברְו הְֶּנַו ְיֶמְדָק ויִתְַה ּהִתְכדיִד אינאמלּו
 אָכֲהָדְו אֵּפְסִכיַהְלאַלו ןֹוהְּב ןִפש יְרְמַח דת ;חלו תל יש
 אלו שאק ןינְחראָל יד אָנְכִאְו אָעִא אֵל אׁשָחְנ
 ךֶתְהְרָא-לְכְו ּהָדיִּב ְךֶחֶמְׁשנייִד אֵתְלאָלְ ָתְחֶּבִׁש ןיִעְדִי

 אָדיייִד אָּקַּפ חילְׁש יִהֹומְדְקִמ ןידאָּב :ָּתְרַּדַה אָל הל 2
 אָלִמ אמ םיִׁשר יד אָבָתְכ הָנד :םיִׁשְר הָנר אָכָתְכּו הכ
 אָהְלֲא-הְנִמ אֵנִמ אחלִמ רַׁשְּ הָנָד :ןיִפְרִפּו לֶקָּת 5
 ּתחְִּתְׁשְִו אָינואָמְב אּתְַקְּת לֶקְּת הָמִלְׁשַהְו וכל 21
 !םֶהָפּו יִרְמִל תֶכיִהְו ףוכלמ תָסיֵרְּפ םֶרְּפ  יִּסַה 8

 זאננרַא לאירְל ּוַּׁבְלַהְו רַעאַשְלַכ מא ! ןילאב
 ַאָהְלייֵד יִהֹולֲע ּוָחְכַהְו הָראָוצ-לַע אָכָהְדייִד אָכֹונְמַהְ

 צאל ליְִק אָלִלְּב הַּב :אָקוכלַמִב אָּתְלַמ טילָׁש ל
 ָאדְכ אָכלמ
 ו
 !ןיִּתְרַתְוןיִּתְׁש ןינׁש רֶבְּכ וכל לֵּכִק ָאיִדָמ שָתְרָדְו *

 אֵינפְרַּדְׁשִחֲאַל אָתֹוכְלמ-לַע םיִקָהַו ׁשֶוירִּד םֶדָק רַפָׁש
 ןחמ אֵת :אָתוכלמלְכְב הל יִד שת הָאְמ
 ענְפרּדְׁשַחֶא ןיְִלייִּ ןיִהצִמ דַח לאה יִד הָתָלְת ץיִכרִמ

 8 יקנ הלל אָּקלִמי אָמְֵמ ֹהְל ֶּכְַי ןילַא
 יי-לָכ ַאְּמרְַּׁשַחֲאו איכרק-לע חענְתִמ הדָה הֶנְּ לאה
 הָחּומְקִהַל תיִׁשָע אָּכְלַמּו הּכ אָדיִַי ַחיִריִּד לֿבק

 לע ןעְב וִה אְְֹרְַׁשַחֲא אֵיִכְרָפ ןינַא :אָתּו כֵלֵמלְכ ה

 :טְכיִלְרעֶהְרעֶפ טיִנ אּוד טְסאָה םעֶד ,ןעֶנעֶז ןעֶגעוֶו
 יֹורַא םֶהיֵא ןּופ :טְנעֶכייֵצעֶגְפיֹוא טְפיִרְׁש עֶגיִזאָד איִד טאָה דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג טְקיִׁשעֶנְס

 ןעֶּביִרְׁשעֶנ טאָה (דְנאַה איִד) סאָו שְפיֵרְׁש איִד זיִא סאָד דְנּוא 5
 ,אֵנְמ---ְּךאַז רעֶד ןּופ גָנּוטייֵדעֶּב איִד זיִא סאָד

 ןייֵא ןּופְרעֶד טאָה רֶע דִנּוא
 גיִצְניִװ ּוצ טְזיִּב אּוד דְנּוא ,לאָׁשְנאָו רעֶד ןיִא ןעֶניֹואוְועֶנ טְזיִּב אּוד ,לקּת

 דְנּוא עֶראָװעֶג טְלייֵמּוצ זיִא ָּךייֵרְניִנעֶק ןייַד ,םֵרִּפ 8
 :םֵרָּפ דנּוא יֵדָמ ּוצ ןעֶראָועֶג

 26 :ןיִסְרַפּו לקְּת
 ְךייֵרְניִנעֶק ןייַד טְלְהעֶצעֶג טאָה

2 

 ןעֶנּופע

7 
 : ןעֶראָועֶג ָ
 ןעֶּבעֶגעֶגְּפָא

 ה לאינד

 טיִמ ןעֶראוָועֶג טְצעֶנעֶּב זיִא ףּוג ןייַז דְנּוא
 םאָה רֶע זיִּב ,לעֶמיִה םּופ איֹומ םעֶד

 -עֶנ טאָנ רעֶטְסְכעֶה רעֶד זַא טְנעֶקְרעֶד
 איד ןּופ ָךייֵרְגיִנעֶק םעֶד ןיִא טְגיִשְלעוֶו
 אייֵז רעֶּביִא טְלעֶמְש רֶע דְנּוא ,ןעֶׁשְנעֶמ
 ַא ,אור דנּוא 22 :ליִװ רֶע ןעֶמעוֶו ףיֹוא
 ץְראַה ןייד טיִנ טְסאָה ןןְהּוז ןייֵז ,רַצאֵׁשְלַּב

 םאָד טְסאָה אּוד עֶׁשְטאָח טְגירעֶריִנְרעֶד
 טְסאָה אּוד טְרֶעייֵנ 23 :טְסּואוְועֶג םעֶלַא

 ןּופ טאָג םעֶד ןעֶנעֶק ןעֶּביֹוהְרעֶד ְךיִד
 -םיֹורַא ריִד ראָפ טאָה ןעֶמ דְנּוא ,לעֶמיִה
 דְנּוא ,זיֹוה ןייַז ןּופ םיִלָּכ איִד טְכאַרְּבעֶג
 רעֶּבייוֵו עֶנייֵד ,ןעֶטְשְריִפ עֶנייֵד דְנּוא אוד

 אייז סיֹוא ןעֶּבאָה רעֶּבייוַוְסְּבעֶק עֶנייֵד דְנּוא
 רעֶמעֶנ איִד ּוצ דִנּוא ;ןעֶקְנּורְטעֶג ןייוֵו
 ןעֶזייֵא ,רעֶּפּוק ,דְלאָג דְנּוא רעֶּבְליִז ןּופ
 טיִנ ןעֶנעֶק םאִװ ,ןייֵטְׁש דְנּוא ץְלאָה
 םאִח דְנּוא ןעֶרעֶה טיִנ דְנּוא ,ןעֶהעֶז
 טְּביֹולעֶג אּוד טְסאָה טיִנ ןעֶהעֶטְׁשְרעֶפ
 עֶנייִד דְנאַה סעֶמעוֶו ןיִא טאָג םעֶד רעֶּבָא
 עֶנייֵד עֶלַא םעֶמעֶו דְנּוא ,זיִא הָמָׁשְנ

 דְנאַה איִד זיִא לאָמְסְנעֶד 4

 אֵנְמ אֵנִמ
 טאָג

 :טְכאַמעֶג דְנֶע

 -עֶּב רַצאֵשְלְּב טאָה לאָמְסְנעֶד 9
 עֶנעֶדְלאָנ ַא ןּוהְט דְנּוא ,רוּפרּוּפ טיִמ ןעֶדייֵלְקִנָא לֵאיִנָד םעֶד לאָז ןעֶמ זַא ןעֶליֹופ
 ןייַז לאָז רֶע זַא ןעֶפּורעֶנְסיֹוא םֶריֵא ןעֶנעוֶו טאָה ןעֶמ דְנּוא ,זְלאַה ןייז ףיֹוא םעֶק

 זיִא טְכאַנ רעֶניִּבְלעֶז רעֶד ןיִא 0 ,ְךייֵרְניִנעֶק םעֶד ןיִא רעֶניִטְלעוֶועֶג רעֶטיִרְד רעֶד

 ; ןעֶראָועֶג ןעֶנאָלְׁשְרעֶד םיִדְׂשַּכ איד ןּופ ְּךַלֶמ רעֶד רַצאַׁשְלַּב

 ו לעטיפאק

 ןעֶזעוֶועֶג טְלַא זיִא רֶע ןעוֶו .ְָךייֵרְניִנעֶק םאָד ןעֶמּונעֶנ טאָה יִדָמַה ׁשֵוָיְרָד דְנּוא 1
 ןעֶלעֶטְׁשּוצְנֶא ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו ׁשֶוָיְרִד ראָפ טאָה םִע 2 :רֶהאָי ניִצְכעֶז דְנּוא אייוַוְצ
 ןייַז ןעֶלאָז סאָו םַרעֶהעֶּטְׁשְראָפ גיִצְנאַוְצ דְנּוא טְרעֶדְנּוד ְךייֵרְניִנעַק םעֶד רעֶּביִא
 םעֶד רעֶּביִא

 אייֵרָד
 טְלעֶמְׁשעֶגְנָא רֶע טאָה אייֵז רעֶּביִא דְנּוא 8 :ךייֵרְניִנעֶק ןעֶצְנאַג

 -ִךאָפ עֶניִזאָד איד יֵדְּכ ,ןעֶזעוֶועֶנ רעֶנייֵא זיִא לֵאיֵנָד עֶכְלעוֶו ןּופ ,ןעֶראַה

 ןעֶּבאָה טיִנ לאָז גיִנעֶק רעֶד זַא ןֹוּבְׁשֶה ַא ןעֶּבעֶנְּפָא אייֵז ּוצ ןעֶלאָז םֶרעֶהעֶטְׁש

 רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶניֹוצעֶנְראָפ לֵאיִנָד רעֶניִזאָד רעֶד זיִא לאָמְסְנעֶד 4 :ןעֶדאָׁש ןייק

 ןיִא זיִא טְסייֵג רעֶלעֶדְע ןייַא לייוַו םֶרעֶהעֶטְׁשְראַפ איִד דְנּוא ןעֶראַה עֶרעֶדְנַא איִד

 ןעֶצְנאַנ םעֶד רעֶּביִא ןעֶלעֶטְׁשּוצְנָא םֶהיֵא טְכאַרְטעֶג טאָה ָּךַלֶמ רעֶד דְנּוא ןעֶדעועֶג םֶהיֵא

 לֹוּבְלַּב ַא טְכּוזעֶנ םְרעֶהעֶטְׁשְראָפ איִד דְנּוא ןעֶראַה איֵד ןעֶּבאָה לאָמְסְנעֶד 5 :ָךייֵרְניִנעֶק

 ןענעק



 ו לאינד

 םעֶד ןופ ָּךאַו רעֶד ןיִא לֵאיִנְד ןעֶנעֶק
 ןייק ראָנ ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא ,תּוכָלַמ
 -עֶנ טְנעֶקעֶג םּומ םּוׁש ןייק דְנּוא לֹוּבִלַּב
 אייֵרְמעֶב ץְנאַג ןיִא רֶע ןיִראָו ,ןעֶניִפ

 םּוׁש ןייק ראָג םֶהיֵא ןיִא ֹזיִא םֶע ,ןעֶּעוֶועֶג

 לאָמְסְנעֶד 6 :ןעֶראוָועֶג ןעֶנּופעֶג םומ

 ריִמ ,טְגאָזעֶג רעֶנעֶמ עֶגיִזאָד איִד ןעֶּבאָה
 לֵאיִנָד םעֶד ןעֶנעֶק ןעֶניִפעֶג טיִנ ןעֶנעֶק
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 הָתיִחְׁשּו הֶּלִע-לֶבְו אָתּוכְלִמ דַצַמ לאנְדִל הֶחָּכְׁשַהְל
 ולָׁשילָכְו אה ןֵמיהְמיִּד לֵבְקילְּכ הָלָּׁשהְל ילְכי-אָל
 6 ןיִרְמֶא לא אָירבּנ יָא :יִהוְֲע תַחַכְּתׁשִה אָל הָתֹיִחְׁשּו
 םאנְִַׁה ןהָל הָקע-לַּכ הָנִּד לאנרַל חֶּכׁשַהְג אל יַד
 ז ןֵלִא אינְפרּדְשַמֲאז אּיִכְרִמ ןִידַא ּּההָלֶא תֶרֶּב יִהָֹלע
 ןימְלעל אָּכלַמ ׁשוירַד הל ץיֶרְמָא כו אָּכְלַמ-לַע ּוׁשְנִרה
 אנְְרְַּׁשַאַו אינגס אָמּוכְלמ יִכַָפ ! לָּכ ּוטפְִתִא יָה
 יד רֶפֶא הָּפּקְִלּו אָכְלִמ םִיק הָמָיְִל אָתְוַחַפּו ארְכְדִה
 הל יפת מידע שא הָלֶא-לָּכדִמּועָּב אעֶבייִללָכ

 9 םִִקְת אָּכְלַמ ןַעְּכ :אָתְיְרַא בֶגְל אֵּמְרתִי אָּכְלַמ
 םֶרְפּו יִדְמְרִּכ היְׁשַהְל אָל יִּד אָבָתִּכ םֵׁשְרִתְו אָרפֶא
 י אָבָתִּכםֵׁשְרׁשֶוְרּד אָּכְלַמ הָנד לֵבָקילְּכ :אָּדֲעָת אָלייד
 ונ ּהָתְיבְל לַע אָבָתִּכ םִׁשְרייֵּד עי יִרְּכ לאְדְו :אָרְסְֶו
 הָתָלִּת ןינְמִו םִַָׁשּורְי דֵָנ ּהִמיִלעְּב הל ןֶחיִתּפ ןיוכְו
 םָדָק אדומו אֵּלַצְמּו יִהֹוכְרְּבילַע ְּךֶרֶּב ו אּוָה אָמֹוְב

 ופןִיַרָא :הָנָד תמדקךמ .דֹּבָע אָוֲהיִּד לֵּכְקילְּכ ּהֵהָלֶא
 םֶדָק ןנתְחִמּו עב לֵאנְרל ּוחָּׁשַהְ ׁשֹנְרַה ךלַא אַרב
 5 רַפָא-לַע אָּכְלַמ-םֶהֶק ןיִרְמֶאְו ּובֵרָק ןִיַדאַכ !ּהִהָלָא
 -ילָּכוִמ אֵעְבִייֵּד ׁשנָא-לָכ יד ָּתְמִׁשְר רֶסָא אֵלֲה אֶּבלַמ
 בֹנָל אֹּמרְִי אָכְלִמ דע הל ותַלְּת ןיִמּויידַע ׁשֶנאְו הָלֶא
 םֶרָפּויִדְמתֶדּכ אָתְִּמ אביי רַמָאְואָּכְלַמ הנָע אָתירַא
 ו+ לאנד אָּכְלַמ םָדָק ןיִרְמאו יע ןיראַּכ .:אְּדעֶת אָלייִד
 םִעְמ אָּכְלַּמ ְּךילָע םֶֹש-אָל רֹוהי יד אָתֹלְגיֵנְּברִמ יד
 !הָחּב אֵעְּב אָמויְּב ָתָלת ןְִמוו ְתְמִׁשְר יִּד אָרְפֶא-לַעו
 ומ "לע ֵהֹולָע ׁשֵאְב אַָּׂש עַּמׁש אָתְלִמ יְִּבאָּכְלַמ ןירַא
 רְֵּׁשִמ הִָה אָׁשִמׁש ילְעמ דַע הָתּובְיׁשל לּכ םָׂש לֶאנּד
 5 ןיִרְמֶאואָּכְלַמלַע ּוׁשֹגרַה ךלָא אָירְבִנ ןראּב :הָתּולְצַהְל

 םִע ןעֶניִפעֶג ריִמ ץּוח לּוּבִלִּב םּוש ןייֵק
 ןופ הָרֹוּת איד ןעֶנעֶו םֶהיִא ןעֶנעֶק

 איד ְךיִז ןעֶּבאָה לאָמְסְנעֶד 7 :םאָג ןייֵז
 םעֶד ראָפ טְלעֶמאַזְרעֶפ ןעֶראַה עֶניִזאָד
 -עֶג םֶהיֵא ּוצ אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא דְנּוא ;ךֶלֶמ

 : ייִּבֲע ףיוא ּבעֶל .ְּךֶלְמַה ׂשֹוָיְרָד ,טְגאָז
 איד ְּךייֵרְגיִנעֶק םעֶד ןּופ ןעֶטְׁשְריִּפ עֶלַא 8
 איִד דְנּוא ןעֶראַה איֵד .םָראַטאַנְרעֶּבּוג

 איֵד דְנּוא ,ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ םֶרעֶּבעֶג הָצֵע

 -אָרעֶּב ןעֶמאַזּוצ ְּךיִז ןעֶּבאָה עֶטְשְרעֶּביֹוא

 ַא ןעֶניִטעֶטְׁשעֶּב לאָז ּךֶלֶמ רעֶד יִדְּכ ןעֶט
 לְהעֶפעֶּב ַא ןעֶכאַמ קְראַּטְׁש דְנּוא ,ץעֶזעֶג

 ןעֶמעֶּב טעוֶו סאוָו רעֶכיֵלְטיִא םאֶד ,(דְנּוּבנ
 ויִּב ׁשְנעֶמ ַא רעֶרָא טאָג ַא ןּופ טעֶּבעֶג א
 איד ןּופ ּבּורְנ איֵד ןיִא ןעֶרעוֶז ןעֶפְראוועֶגְניירַא לאָז רעֶד ָּדַלְמ ָא ריִד ןּופ ץּוח ,געֶמ גיִסייֵרְד

 ּבייֵרְשְרעֶטְנּוא דְנּוא דֶנּוּב םעֶד ןעֶניִטעֶטְׁשעֶּב אּוד טְסְלאָז ןְּךַלֶמ א ,דְנּוצַא דְנּוא 9 :ןעֶּבייֵל
 סא םֵרָּפ דְנּוא יִדָמ ןּופ ץעֶזעֶג םעֶד ְךאָנ ןעֶרעוֶו טְרעֶדְנֶעְרעֶפ טיִנ לאָז םִע יֵדְּב ,בֵתְּכ םאָד

 סאָד ןעֶּבִיַרְׁשעֶגְרעֶטְנּוא שֶוָיְרָד ְּךֶלֶמ רעֶד טאָה םעֶד רעֶּביִא 10 :ןעֶרעוֶו ןּוהְטעֶנְּפָא טיִנ ןעֶק
 םעֶבְלאָז ַא םאָד טְסּואוְועֶג טאָה לֵאיִנְד ןעוֶו דְנּוצַא דְנּוא 11 :םאָּבְרעֶּפ םאֶד דנּוא בֵתְּכ
 ןייַז ןיא ןעֶּגְנאַגעֶּגְנייִרַא רֶע זיִא יֹוזַא ,ןעֶראָועֶג ןעֶּביִרְׁשעֶגְרעֶטְנּוא זיִא (ץעֶזעֶגנ טְּפיִרְׁש
 םִיַלָׁשּורְי ןעֶנעֶק ןעֶזעוֶועֶג ןעֶפָא זיִא ּבּוטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶנייֵז ןיִא רעֶטְסְנעֶפ איִד דְנּוא זיֹוה

 טאָה רֶע ּדְנּוא ןֶעיִנְק עַנייֵז ףיֹוא גאָמ ןיִא לאָמ אייֵרְד טֶעיִנְקעֶגְרעֶריִנַא ְּךיִז טאָה רֶע דֵנּוא
 ּוצ טְגעֶלְפעֶג לאָמ עֶלַא טאָה רֶע איו יֹוזַא דאָרְג ,טאָנ ןייַז ראָפ טְּביֹולעֶג דְנּוא ןעֶטעֶּבעֶ
 זַא ןעֶנּופעֶב ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא טְלעֶמאַזְרעֶּפ רעֶנעֶמ עֶניִזאָד איִד ְּךיִז ןעֶּבאָה יֹוזַא 12 :ןּוהְמ

 עג ְּךיִז אייז ןעֶּבאָה לאָמְסְנעֶד 18 :םאָנ ןייַז ראָפ הָלֵפְּת טּוהְט דְנּוא ןעֶמעֶּב טּוהְמ לֵאיִנָד
 טְסאָה ;ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ טאָּבְרעֶפ םעֶד ןעֶנעוֶוְּךֶלֶמ םעֶד ראָפ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא טְנְהעֶג
 טאָג ַא ןּופ ןעֶטעֶּב טעוֶו םאִו שְנעֶמ רעֶביִלְטיִא זַא ןעֶּביִרְׁשעֶגְרעֶטְנּוא טאָּבְרעֶּפ ַא טיִנ אּוד

 ןעֶפְראַועֶגְנייַרַא לאָז רעֶד געט גיִסייֵרְד ויִּב ְּךֶלֶמ א ןיילַא ריד ןּופ ץּוח ׁשֶנעֶמ ַא רעֶדָא
 איֵד ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶג טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא ;ןעֶּבייֵל איִד ןּופ ּבּורְג איִד ןיִא ןעֶרעוֶו

 ןּוהְמעֶנְּפָא טיִנ ןעֶק סאוָו םרְּפ דְנּוא יֵדָמ ןּופ ץעֶזעֶג םאָד איו יֹוזַא זיִא םִע ,תֶמֶא זיִא ְּךאַז

 ,לֵאיִנָד זַא ,ָּךֶלֶמ םעֶד ראָפ טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶג אייֵז ןעֶּבאָה לאָמְסְנעֶד 14 :ןעֶרעוֶו
 דְנּוא ,גיִנעֶק א ,ןעֶטְבַא טיִנ ְּךיִד טּוהְט ,הָדּוהְי ןּוֿפ רעֶדְניִק עֶנעֶּביִרְטְרעֶפ איִד ןופ זיִא סאוָו
 רֶע םֶרֶעייֵנ עֶּביִרְׁשעֶגְרעֶטְנּוא טְסאָה אּוד םאָו טאָּבְרעֶפ ןייַד ףיוא טיִנ ְךיֹוא

 ָךֶלֶמ רעֶד ןעוֶו ,לאָמְסְנעֶד 18 :טעֶּבעֶג ןייַז ןעֶטעֶּב גאָט ןיִא לאָמ אייֵרְד טּוהְמ
 טאָה רֶע דִנּוא ןעֶראָועֶג טְכעֶלְׁש רֶהעֶז םֶהיֵא זיִא יֹזַא ,טְרעֶהְרעֶד ְּךאַז איֵד טאָה
 םעֶד ּוצ ויִּב דְנּוא ,ןייַז ּוצ ליִצַמ םֶהיֵא יִדְּכ ץְראַה ןייַז ןּוהְמעֶנ לֵאינָד ןעֶגעוֶו
 לאָמְסְנעֶד 16 :ןייַז ּוצ ליִּצַמ םֶהיִא טְהיִמעֶּב ָּךיִז רֶע טאָה ןּוז ּועְד ןּופ ןְהעֶגְרעֶטְנּוא

 טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ָּךֶלֶמ םעֶד ראָפ טְלעֶמאַזְרעֶפ רעֶנעֶמ עֶגיִזאָד איִד ְּךיִז ןעֶּבאָה
 וצ יי
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 םִיִקּו רֶמא-לְכייֵד םֵרָפּו יִרְמִל תֶדייד אָּכְלַמ עַד אָּכְלַמְל
 דא אָכְלִמ ןיראב :הִינְׁשַהְל אֵל םיִקָהְי אָּכְלַמיִד וד

 אָּכְלַמ הָנָנ אָתְירַא יד אֵבְָל מו לאנהל ִתיהְו
 אה אריִרְתִּב לל"חַלּפ הֶּתנַא יד הלא לאנְדִל יַמִא

 ּהָמְתַהְו אָּקָנ םָּפ-לַע תַמְׂשְ הֶדָח ןָכָא תֹוְתיֵהְו :ךֶנכְז שי 9
 וָבְצ אָנְשְת-אָל יִד יִהֹונְבְרְכַר תַקְועְבּו הְָקְעְּ .אָכְלַמ

 -אל ןידְו תֹוִמ תֶבּו הלְכיהְל אֵל לא ןידא :לאָינְרְּב 5
 אָּכְלִמ ןיִראַּב :יִהְֹלֲע תַּדִנ ּהֵּמנׁשְו יִהְֹמָדְק לְֶנַה כ

 אָתְויראייִה אכל הֹלָהְּבְתְֹבּו אָהנְּ םוקָי אר ְשִּכ
 = 4 ביִצֵע לֶקְּב לאנְרְל אָבְנל הבל ;לְוֲא 1

 ְךֶהֶלֶא אָּיַח אֵלַי לֵבֲע לאנד לאל יַמֶאְ אָכְלַמ
 = ְךֶתֹבְזַׁשְל לֶכיה אָריְִתִּב הליחַלּפ = הא
 ימְלֶא :ייֵח יִמְלֶעַל אָּכְלַמ לֶלֵמ אֵּכְלַמ-סִ לאו ןרַא 2

 טבְקילּכ ינְלְּבַ אָלְו אָחְזרא םּפ דו כאלמ חַלֶׁש
 הָלּובֲח אָּכְלַמ ְךִמְרִק ףְַו יִל תֵחַבְתְׁשִה וכו הֹמְד זֵק יד

 שלאונרְּויִהֹולֲע בַאְט איִׂש אָּכְלַמ ץראַּב :תֶרֶבַע אֵל 4
 לָבָילְכו אבנר לאנד קפֶהְו אָּכְנְדִמ הָקְמנהְל רַמָא

 ווו אָכְלַמ רֶמֲאו הלא מיה יִד הֵּב חַכְּתְׁשִה-אָל הכ
 אָחְירַא בָנָלּ לאי נד יִּד יהֹוצְרַק ולכֲאייִּ ללֵא אָירְבָג

 "יד דַע אָּבנ תיֵעְרַאְל טְמיאְלְו ןוה הִׁשְת יהינְב ןּנַא ומ
 ׁשוירְד ידאּפ :יקְדִה הימעל אָתַרא ןֹוהְב ּוטְְׁש 4

 זלקב יִרָאָדייד איֵנָׁשלְו ימֶא אֵמְמש-לְב םַתְכ אָכְלַמ
 -ללָכְּב | יִּר םִעְמ םיִׂש ימְדָקְדִמ :ְׂשִיןכ ְמָלֶׁש אָעְרַא
 -יִד ּהָהְלֶא םֶרָקדִמ לח | יא ןיהָל יִֹוכלַמ ןְטְלֶׁש
 הַחֹוכְלַמּו ןיִמְלֶעְל םִיקְו אּיֵה אָהָלֶא ו הייד לֵאיד

 כת לֶעמו בִָׁשְמ אפי הָמ לֶשֹלבמתִ אָלייד 8

 ו לאינד

 ָּדִלְמ א ,ןעֶסיוִו טְסְלאָז אּוד ְּךֶלֶמ םעֶד ּוצ
 היִא םֵרָּפ דְנּוא יִדָמ ןּופ ץעֶזעֶג םאֶד זַא
 ץעֶזעֶג דְנּוא טאָּבְרעֶפ םעֶכיִלְטיִא זַא
 ראָט טְגיִטעֶטְׁשעֶּב טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד םאוָו
 לאָמְסְנעֶר 17 :ןעֶרעֶװ טְרעֶדְנֶעעֶנ טיִנ
 אייז דָנּוא ןעֶטאָּבעֶג ְּךֶלֶמ רעֶד טאָה
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא לָאיִנָד טְכאַרְּבעֶג ןעֶּבאָה
 -ןעֶּבייֵל איִד ןיִא ןעֶפְראוָועֶגְנייֵרַא םֶהיֵא
 ּוצ טְגאָזעֶג טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד רעֶּבָא ;ּבּורְג
 ריִמָּת טְסְניִד אּוד ןעֶמעוֶו טאָג ןייֵד ֵאינְר
 ןעֶמ דנּוא 18 :ןייַז ליִצַמ ְּךיִד לאָז רעֶד
 טאָה ןעֶמ דְנּוא ןייֵטְׁש ַא טְבאַרְּבעֶג טאָה
 רעד ןּופ גנּונְּפֶע איִד ףיֹוא טְגעֶלעֶג םֶהיֵא
 -ְךעֶפ םִע טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא ,ּבּורְנ
 טיִמ דְנּוא גְניִר-לעֶניִז ןייַז טיִמ ּתְמְתַח

 ֵדְּכ ,ןעֶטְׁשְריִפ עֶנייֵז ןּופ גְניִר-לעֶניִז םעֶד
 ןעֶרעוֶו טְרעֶדְנֶעֶרעֶפ טיִנ לאָז ןעֶליוִו רעֶד
 רעֶד זיִא לאָמְסְנעֶד 19 :לֵאיִנָד ןעֶגעוֶו

 טְסאַלאַּפ ןייז ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְנייַרַא ְּךֶלֶמ
 ,טְסאַפעֶג טְבאַנ איִד רעֶּביִא טאָה רֶע דְנּוא
 םיִרָמְז יִלְּכ עֶנייֵק ְךיֹוא ןעֶנעֶז םִע רֶנּוא
 דְנּוא ןעֶראָועֶג טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא ראָפ

 הירְפ רֶהעֶז ְּךֶלֶמ רעֶד זיִא לאָמְסְנעֶד 20 :ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא םֶהיֵא ןּופ זיִא ףאָלְׁש ןייַז
 םעֶניִליֵא טיִמ זיִא רֶע דנּוא (ןעֶזעוֶועֶג גיִטְכיִל זיִא םִע רעֶדייֵאו ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא
 בּורְג-ןעֶבייל רעֶד ּוצ
 וזַא ,ּבּורְנ רעד

 ּוצ ןעֶמּוקעֶג טְנעֶהאָנ זיִא רֶע ןעֶו דְנּוא 21 :ןעֶנְנאַגעֶג
 טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד לֵאיִנָד ּוצ לֹוק גירֶעיֹורְט ַא טיִמ ןעֶפּורעֶגְסיֹוא רֶע טאָה י

 ,טאָב ןעֶגיִדעֶּבעֶל םעֶד ןּופ טְכעֶנְק אּוד !לֵאינָד ָא ,לֵאיֵנָד ּוצ טְגאָזעֶג דְנּוא ןֶעיִרְׁשע
 ? ןעֶּבייֵל איד ןּופ ןייַז ּוצ ליִצַמ ָּךיִד דְנאַטְׁש םיִא טְסְניִד גיִדְנעֶטְׁש אּוד ןעֶמעוֶו טאָנ ןייַד זיִא
 טאָג ןייֵמ 8 ! גיִּבֲע ףיֹוא ּבעֶל ָּךֶלֶמ ָא ,ְּךֶלֶמ םעֶד ּוצ טעֶרעֶג לֵאיִנָד טאָה לאָמ ָםְנעֶֶד 2

 אייז םאָד ןעֶּבייֵל איד ןּופ ליֹומ סאָד ןעֶסאָלְׁשְרעֶפ טאָה דְנּוא ְךָאְלַמ ןייַז טְקיִׁשעֶג ט טא
 ? ןייק ראָנ רייַמ 1

 ןעֶראָועֶג ןעֶנּופעֶנ

 :ןּוהְמעֶנ םיִנ

 ןּופ ןעֶנְנעֶרְּבְפיֹורַא לֵאיִנָד לאָז ןעֶמ זַא ןעֶליֹוּפעֶּב
 רַא לֵאיַנָד ןעֶדאָׁש ןייק ראָנ םֶהיֵא ןַא זיִא סֶע דְנּוא ,ּבּורְנ רעֶד ןּופ טְכאַרְּבעֶנְפיֹו

 :םאָנ ןייַז ןַא טְּביֹולְנעֶג טאָה רֶע לייַװ ,ןעֶראָועֶנ ןעֶנּופעֶג טיִנ
 ןעֶּבאָה סאָו רעֶנעֶמ עֶניִזאָד איִד טְכאַרְּבעֶנ טאָה ןעֶמ דְנּוא ,ןעֶליֹופעֶּב

 איָד ּוצ ּבּורְנ איִד ןיִא ןעֶּפְראועֶגְנייַרַא אייֵז טאָה
 -עֶנ ןעֶּבאָה אייֵז רעֶדייֵא דְנּוא ,רעֶּבייוַו עֶרייַז לא רעֶדְניִק עֶרייֵז

 -עֶג אייֵז רעֶּביִא ןעֶּביֵל איִד ןיֹוׁש ןעֶּבאָה יֹוזַא
 : ןעֶכאָרְּבּוצ ָךעֶלְקיִטְׁש ןיִא רעֶנייֵַּב עֶרייֵז עֶלַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 תֹומּוא איִד ןּופ רעֶקְלעֶפ עֶלַא ּוצ ןעֶּביִרְׁשעֶג ׁשֶוָוְרָד ְּךֶלֶמ רעֶד
 -ְךעֶפ לאָז םֹולָׁש רֶעייֵא ,טְלעֶו רעֶצְנאַנ רעֶד ןיִא ןעֶניֹואוְו סאָח

 טאָה ְּךֶלֶמ
 ןעֶמ דְנּוא טְנאָלְקעֶגְנָא לֵאיֵנָד
 םיִמ ןעֶּבייֵל

 ּוצ ןעֶטְנּוא םְכייֵרְנ

 ,טְגיִטְלעדַד
 . ָנעֶד 26

 6 תונושל דָנּוא

 בהרְב .רעֶד

 טאָה לאָמַס

 ראַפ ןיִּב ְּךיִא לייו ,ןּוהְטעֶנ טיִנ ןעֶדאָׁש

 םעֶּטְכעֶלְׁש ןייק ּךיֹוא ְּךיִא ּבאָה ְּךֶלֶמ ָא ,ריִד ראָפ ְּךיֹוא דְנּוא
 טאָה רֶע דְנּוא ןעֶזעֶועֶנ טּוג רֶהעֶז ְּךֶלֶמ םעֶד זיִא לאָמְסְנעֶד 4

 גיִדְלּוׁשְמּוא םֶהיֵא

 .ןעֶמ טאָה יֹוזַא ;ּבּורְנ רעֶד

 רעֶד דְנּוא 72

 רעֶצְנאַג רעֶד ןיִא סאָד הָרָדְנ ַא ןעֶּבעֶנעֶגְסיֹורַא זיִא ריִמ ןּופ 7 עֶר טְרְהעֶמ
 ןּופ גָנּוריִנעֶר
 ןיִראָו = ןּופ טאָב

 אָרֹומ דְנּוא ןְרעֶטיִצ ןעֶמ לאָז ְךייֵרְניִנעֶק ןיימ ן
 ַא טאָה דְנּוא ,טאָנ רעֶניִדעֶּבעֶל רעֶד ויִא (ןייֵלַא) רֶע

 םעֶד ראָפ ןעֶּבאָה

 טייֵקְניִטְלעוֶועֶנ עֶנייֵז דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶּבְראָדְרעֶפ טיִנ טעֶז דְנּוא ,גיִּבֶע ףיוא זיִּב םּויִק
 טּוהְמ רֶע דְנּוא ,ןייַז ליִצַמ דְנּוא ןֶעייֵרְפעֶּב טּוהְט רֶע 8 :ףֹוס םעֶד ּוצ זיִּב ויִא

 ןעכייצ



 ז ו לאינד
 לעֶמיִה םעֶד ןיִא רעֶדְנּואוְו דְנּוא ןעֶּכייֵצ
 טאָה רֶע ןיִראָו ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא דִנּוא
 טְכאַמ רעֶד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג ליִצַמ לֵאיֵנָד
 רעֶניִזאָד רעֶד דְנּוא 29 :ןעֶּבייֵל איִד ןּופ
 תּוכָלַמ םעֶד ןיִא טְקיִלְגעֶּב טאָה לֵאיֵנָד
 ןּופ תּוכְלַמ םעֶד ןיִא דְנּוא ׁשְוָיְרָד ןּופ
 :םֶרָּפַה ׁשֶרֹוּכ

 ז לעטיּפאק

 רַצאֵׁשְלַּב ןּופ רֶהאָו ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןיִא 1
 ַא ןעֶהעֶזעֶג לֵאיֵנְד טאָה ,לֶבָּב ןּופ ְּךֶלֶמ

190 
 ךַידמ לאֹנְרַל בִיוׁש יד אָעְרַאְבּו אימְשִּב ןיִהְמְִו ןיֵתֶא
 29 תתוכְלַמְבּוׁשויִרּד תיִכְלַמְּב חַלְצַה הָנָד לֵאָנְְו :אָתְוירַא
 :אָיָסְרַּפ ׁשֶרֹוְּכ

: 
 א יוָחְו הָזַח םֶלֲח לאנד לֶבָּב ְךלֵמ רַעַׁשאֶלַבְל הָדָח תַנְׁשִּב
 ;רמָאןיִלַמ ׁשאָר בֵתְכ אָמָלָה ןיראב הבְּכְׁשִמ-לַע האַר
 3 ורֲאָו איליל"םע יוזְָּב תֶיוָה הֶזִח .רֵמָאו לאֵנַה הָנָע
 ג ןְוַה עַּבְרַאְו :אָּבַר אָּמיל ןֶהיֵעְמ איש יהור עַּבְרַא
 4 הָירֵאְכ אָתְיְמְרִק :אָּדְִמ אָּד ןינָש אָּמיְִמ ןקלָס ןָבָרְבַר
 תליֵטְנּו הימַנ טיי רע תוַה הָוָה הל רֵׁשְנייּד ןיפַנְו
 ;הָל ביהְיׁשֶנַ בֶבָלּו תֹמֹקֲה שֶנאַּכ כל אָּעְרַאְדִמ
 ה תַּקֲה ַח-רטְׂשִלְו םֹול הָדְמִּד הָנִתיִרָחֲא הָזיֵח ירֲאו
 ֶאימק הָל ןיֵרְמֶא כוש ןּב ּהְַּפִּב ןיצל תֶלְתּ
 6 רַמְנּכיֵרָחֶא ּורֲאַו תיה הָָח הנה רֶפאָּב :איּנש רֶׂשְּב
 אָתְהְל ןיִשאר הָעְְּרַאְ הילַע ףִעייד עַּכְרַא ןיִפִנ הְָ
 7 איל וחְּב תיוה הָיָה הָד רַתאָּב :ּהָל ביִהְי הי ןְטלׁשִ
 נו הָרֵי אָפקְַויִנְִמֶאְו הָליִחְד אָשיִבְר הי יראו
 היִלנַרְּב אָרָאָׁשו הָקָּדַמּו הָלְכָא ןברֶבַר הָל להפיד
 ןינרקו ּהיָמְרָק יִּד אתו לָכמ הָיְנַׁשְמ איִהְו הָמפָר

 ּפאָק ןייַז ןּופ גָנּודעֶז ַא דְנּוא םֹולָח
 םעֶד רֶע טאָה יֹוזַא ,רעֶנעֶלעֶג ןייַז ףיֹוא
 -טָּפיֹוה איִד דְנּוא ןעֶּביִרְׁשעֶנְפיֹוא םֹולָח

 :טְלְהעֶצְרעֶד רֶע טאָה ןּופְרעֶד ְּךאַז
 רֶע דְנּוא ןעֶּביֹודעֶגְנָא טאָה לֵאיִנָד 2

 ןיִא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה
 5 הָרָע יֵרָחֶא רק לאו אָנקְּב תַיֲה לּתְׂשִמ :הְל רשע רֶעיִּפ העָז דְנּוא טְכאַנ אייֵּב גָנּוהעֶז עֶּנויַמ
 1 ורְקִע ;ְתֶא אָתָיָמְדַק יי תל הייב א םעֶד ףיֹוא טֶמָרּומְׁשעֶג ןעֶּבאָה ןעֶדְניוו

 היְִרַּכ א .רַמֵַּכ ןזשאֵר רעׂשּ רוח .בֵלְהַּכ יע עמי הי םעד זש ןעמוקעב יט ן י"ח
 פר צי ר לד ר יהְְֹלַּנ רייד ןיִביבְׁש : -עֶדְנַא איִד איו ןעֶזעוֶועֶג ׁשְרעֶדְנַא זיִא
 יִהֹוָמָרָק בר ּוָּבִרְו ּנּוׁשְמַׁשִי טפְלַא ףלא ִהֹמְדָקְדִמ איו ןעֶזעוֶועֶג זיִא עֶטְשְרֶע איֵד 4 :עֶר
 יֹוזַא לעֶניִלְפ טאַהעֶג טאֶה דְנּוא ּבייֵל א
 ןעֶראוָועֶג טְקיִלְפעֶנְסיֹוא ןעֶנעֶז לעֶגיִלַפ עֶנייֵז זיִּב טְקּוקעֶג ּבאָה ָּךיִא ,רעֶלְדָא ןייֵא איו
 -עֶב (רעֶדיװ) ְּךיִז טאָה דְנּוא ,רֶרֶע רעֶד ןּופ ןעֶראָועֶג ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא זיִא דְנּוא
 ּוצ זיִא ץְראַה םיִנעֶׁשְנעֶמ ַא דְנּוא ׁשְנעֶמ ַא איו יֹוזַא םיִפ איִד ףיֹוא טְלעֶטְׁש

 ְךיֵלְג עֶטייוְצ ַא הֶיַח עֶרעֶדְנַא עֶניֵא העָז דא 2 :ןעֶראָועֶג ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא
 םִע דנּוא ,טייַז עֶנייֵא ףיֹוא טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא ְךיִז טאָה םִע רֶנּוא ,רעֶּב ַא איז יֹוזַא
 טאָה ןעֶמ דְנּוא ןְהעֶצ איִד ןעֶׁשיִװְצ ליֹומ םעֶד ןיִא ןעֶּפיִר אייֵרָד טאַהעֶג טאָה
 ּבאָה םעֶדְכאָנ 6 :שייֵלְפ ליִפ טְסעֶרְפ דְנּוא ,ףיֹוא טְהעֶמְׁש ,טְנאַזעֶג יֹוזַא ּוצְרעֶד
 טאָה םִע רֶנּוא ,טְרעֶּפְמעֶל ַא איװ יֹזַא םעֶרעֶדְנַא ןייֵא ,העָד רְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶב ְּךיִא
 ךיֹוא טאָה הָיַח איִד דְנּוא ,לעֶניֹופ ַא ןופ לעֶניִלַפ רֶעיִּפ ןעֶקיִר םעֶד ףיֹוא טאַהעֶג
 :ןעֶראָװעֶג ןעֶּבעֶגעֶג רֶהיֵא ּוצ ויִא טייֵקְניִטְלעוֶועֶג דְנּוא ,ּפעֶק רֶעיִפ טאַהעֶג
 ַא העָז רָנּוא .טְכאַנ אייֵּב גְנּוהעֶז רעֶד ןיִא ןעֶהעֶזעֶג ְּךיִא ּבאָה םעֶדְכאָנ ?-

 רֶהעֶז ןעֶועֶועֶג זיִא םִע דָנּוא .ְךיִלְקעֶרְׁש רנּוא ראַּבְטְכְראָפ הָיַח עֶטְרֶעיִפ
 דְנּוא ןעֶסעֶרְפעֶג טאָה םִע ,ְהעֶצ עֶנְרעֶזיַא טאַהעֶנ טאָה איִז דְנּוא ,קְראַטְש
 דָנּוא .םיִּפ עֶרְהיִא טיִמ ןעֶטעֶרְטּוצ איִז טאָה עֶניִרְּביִא םאָד דְנּוא ,ןעֶכאַרְּבוצ
 -עֶנ טאָה איז דְנּוא .תֹויַח עֶטְׁשְרִע עֶלַא ןּופ ׁשְרעֶדְנַא ץְנאַג ןעֶועוֶועֶג זיִא איִז
 העָז יֹוזַא ,רעֶנְרעֶה איִד טְכאַרְמעֶּב ּבאָה ְּךיִא ןעֶו 8 :רעֶנְרעֶה ןְהעֶצ טאַה
 איִד ןּופ אייֵרָד דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹוא אייֵז ןעֶׁשיִוְצ ןופ זיִא ןְראָה ןיילק ַא

 איד טיִמ ןעֶראָטעֶג ןעֶסיִרעֶגְסיֹוא םֶהיֵא ראָפ ןּופ ןעֶנעֶז רעֶנְרעֶה עָּטְׁשְרָע
 ןעֶגיֹוא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןְראָה (םעֶנייֵלְק) ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא ,העָז דְנּוא ,לעֶצְראָו
 -עֶנ טאָה םאֶװ ליומ ַא (טאַהעֶג טאָה םִֶעו דְנּוא ,ןעֶניֹוא םיִנעֶׁשְנעֶמ איו יֹוזַא
 איֵד זיִּב ןעֶהעֶזעֶג (רעֶטייֵו ְּךאָנ) ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 9 :ןעֶכאַז עֶסיֹורְג טעֶר
 ןּופ זיִא סאָו רעֶד דנּוא ,ןעֶראוָועֶג ןעֶפְראָועֶג רעֶטְנּורַא ןעֶנעֶז ןעֶלּוטְׁש-ןיֹורְט
 אייֵנְׁש איִח יֹוזַא םייַז ןעֶזעֶועֶג זיִא רייַלְק ןייַז ןעֶסעֶזעֶג זיִא ןָא געֶט עֶטֶלַא
 -עוֶועֶג זיִא לּוטְׁשךיֹורְ ןייַז ,לאָו עֶנייֵר איו יֹוזַא פאק ןייַז ןופ רֶאָה איִד דָנּוא
 :רֶעייַפ םעֶניִדְנעֶנעֶרְּב ַא איו יֹוזַא רעֶדעֶר עֶנייֵז דְנּוא ,ןעֶמאַלְפ רֶעייֵפ איז יֹוזַא ןעֶז
 ראָפ ןופ ןעֶמּוקעֶנְסיֹורַא ויִא דְנּוא ןעֶניֹוצעֶג ְּךיִז טאָה רֶעייַפ ןּופ ְּךייֵט ַא 0
 לאָמ דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ דָנּוא ,טְניִדעֶּב םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנעֶזיֹוט לאָמ דְנעֶזיֹוט .םֶהיֵא
 םעֶד ּוצ טְצעֶזעֶג אייֵז טאָה רֶע ןעֶנאַטְׁשעֶנ םֶהיֵא ראַָפ ןעֶנעֶז דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ

 טפשמ :
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 ןאַּכ תֹיִה הָוְה :ּוחיְתְּפ ןיְִפִמְו בַתְי אָניד ןְמּקְו
 דַע תיֹוה הדְח אֵללמְמ אָנרֹק יד אָתְבְרְבר אילמ לד
 :אָׁשֶא ץֶהמיֵל תַכֹיִהְו ּהָמְׁשִנ רֵבּודְו אָתְוח תַליִטְק יד

 ןֹוהְל תב ןיַחְב הָכְרַאְו ָנְמִלָׁש ויִדְעָה אֵפָויַח רֶאְׁשּו 2
 ינְנע-ִע ורֲאו איליל יֵוֲחִּב תיֵַּה הָזְח :ןדעו ןִמְחרע
 הדָעמ אמו קיד אָוָה הֵתָא ׁשנָא רַבְּכ אָיִמְׁש

 כָכְו טל : ווְמִלָׁש בהְי הלְו :יִהוְבְרִקַה יִהֹמְדָקְו 4
 טלֶע ֵמְלָׁש ּהָנָמְלְׁש ןֶתָלְפִי הָל אנׁשלְו אָימֶא אֹמְממ

 תירְּכְתֶא ;לָּבַחְתִת אלי הֵתיבְלַמ הָדְעי אָז ומ
 תברק :יִנָלְהַבִייִׁשאֵר יוזחְו הְָרִנ יָנְּב לאְָר ה נא יחור 6

 חלל ִמ אעבֶא אָביִצַיו .אמאקה ןמ דַחיִלֲע
 אָתָבְרבַר אָתְיח ןילא יִנעֶדוהי אילמ דׁשִפּו יל-מַאו גד
 ןלְּבִקִי ;אָעְרַאְדִמ ןיִמּוקְי ןיִכְלַמ הָעְּברַא עּבַא ן א יד 9

 ךעו אָכְלְערַמ מס ַטְסִחַו לג ישי אָתּוכְלַמ
 אמְיעַבְר 'אתווח-לע אבל תיִבְצ ןירָא :אֵַמְלֶ םֶלָכ 9

 טזיַּפייֵד הִּׁש הּתַי הָליִחְד קל ןמ הָיִַׁש תֶוֲהיֵד
 :הָסְפָר הֹלְנרְּב אְרָאְׁשּוהָקדמ הָלְכָא ׁשֶהְנייֵד היֵרְפְִו

 לֵפָ תל ר יִרָחֶאְו ּהָׁשאֵרְב יֵּד ר בֵׂשֲע אינַרַק-לַנָו כ
 יְלַמְמ םֶפּו הל ץינית ןְּכד אָנרקְ תל המדקדמ

 ןד אֵנרקְו תיְֹה הָח ּּהָתרְבָחִמ בר הוְ ןֶבְרְבִר 1
 קיִּתַע הָתאיִ ךע ;ןהָל הָלְכָיו ןיִשידּקדנע בֶרֶק אֵדְבָע

 אתו הָסֶמ אָעְמִח לע שירקל ם בֶהָי איד אָלֵבֹוי
 אבר וכְלַמ אְתיעיבְר אָתְִח רַמֲא ַכ ;ִׁש שידק ו

 -כָּכ לְכאַתְ אָתְכְלַמ-לָּכדִמ אֵׁשִת יִּד אָּעְרַאְב ַאֵהָּת
 הָתּוכלַמ ל ּהָּנִמ רַׂשֵע אגרקו :הָנִקְּדַתְו הָנׁשּודְתּו אָעְרַא 4

 אשי אָ ןֲחֶא קין מי ןסלפ הֶ הָרְׂשִע

 םֶחָה 58

 זיו ה ד"זה טד/ די ד
 = ך}= == טיי

 תֹונֹׁשִל

 רֹובַּכ דְנּוא

 1 לאינד
 -עֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז רעֶכיִּב איִד דְנּוא ,טָּפְׁשִמ

 ָךיִא ּבאָה לאָמְסְנעֶד 11 :ןעֶראָועֶג טְכאַמ
 ןּופ לֹוק םעֶד ןעֶגעוֶו ןּופ םאָד ,ןעֶהעֶזעֶג
 רעֶטְרעֶװ (עֶניִדְרעֶפאָהה עֶסיֹורְג איִד
 ְךיִא דְנּוא ,טעֶרעֶג טאָה ןְראָה םאָד סאוָו
 זיִא הָוַה איִד ויִּב ןעֶהעֶזעֶגּוצ ּבאָה
 םּונ רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶראָװעֶג ּתעֶגְרַהעֶג

 ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא זיִא דְנּוא ,טעֶטְכיִנְרעֶפ
 :רֶעייַפ ןעֶגיִדְנעֶנעֶרְּב םעֶד ּוצ ןעֶראָועֶג
 עֶרעֶדְנַא איד טְגְנאַלעֶּבְנָא םאִו דְנּוא 2
 -עֶנֶּפֶא זיִא טייֵקְניִטְלעוֶועֶג עֶרייֵז ,תֹויַח
 גְנּורעֶגְנעֶלְרעֶד ַא דְנּוא ןעֶראוָועֶג ןּוהְט
 ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז ּוצ ויִא ןעֶּבעֶל ןּופ
 :טייֵצ עֶטְמיִטְׁשעֶּב ַא ּוצ זיִּב ןעֶראָועֶג
 (לאָמַא רעֶדיִוו ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 2

 טְבאַנ אייַּב גְנּוהעֶז רעֶד ןיִא ןעֶהעֶזעֶג
 ןעֶמּוקעֶג רעֶנייֵא זיִא םֶע העְז רֶנּוא
 יֹזַא לעֶמיִה ןּוּפ ןעֶקְלאָו איִד טיִמ
 ןיִא רֶע דְנּוא ןןְהּוו-ןעֶשְנעֶמ ןייֵא איוו

 עֶּטְלַא ןּופ זיִא םאָו םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג
 -אָנ םֶהיֵא טאָה ןעֶמ דְנּוא ,ןָא געֶט
 דָנּוא 14 .:םֶהיִא ראָפ טְגְנעֶרְּבעֶג טְנעֶה
 ןעֶראָועֶג ןעֶּבעֶגעֶג זיִא םֶהיֵא ּוצ

 דְנּוא ,תֹומּוא דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ עֶלַא זַא .תּוכְלַמ ַא דְנּוא
 םאו טייֵקְניִטְלעוֶועֶג עֶניִּבֶע עֶנייֵא זיִא טייקְגיִטְלעזֶועֶנ עֶנייֵז ,ןעֶניִד םֶהיֵא ןעֶלַאַז

 דְנּוא 15 :ןעֶרעוֶו ןעֶּבְראָדְרעֶפ טיִנ לאָז ְּךייֵרְניִנעֶק ןייַז דְנּוא ,ןעֶרעֶֶו ןּוהְמעֶנְּפָא ּטיִנ לאָז
 -עֶז איִד דְנּוא .,רעֶּפְרעֶק ןייֵמ ןיִא ,ןעֶראוָועֶנ טְּביִרְטעֶּב טְסייֵנ ןיימ ןיִא ןיִּב } .לֵאיִנְר ְּךיִא

 אָה י ןייֵמ ןּופ .גֶנּו
 ּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶב ןעֶבעֶנרער זיִא סאָו
 ֹוזַא ;םעֶלַא םעֶד
 ;ןעֶכאַז איד ןּופ בְנּוטייֵדעֶּב

 ;ןעֶקאַרְׁשְרעֶד ְּךיִמ ט

 ּבאָה ְּךיִא
 איד ןעֶסיוִו טְכאַמעֶנ ְּךיִמ טאָה רֶע דְנּוא ,טְגאָזעֶג ריִמ סֶע רֶע טאָה

 ןעֶנעֶז םאֶד ,רֶעיִפ ןעֶנעֶז סאוָו ,תֹויַח עֶסיֹורְג עֶניִזאָד איד 7

 םעֶנייֵא וצ טְנְהעֶנעֶנ ְךיִמ ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא 6

 ןעֶגעוֶו תַמָא םעֶד טְגעֶרְפעֶג םֶהיֵא ןּופ

 םעֶד ןּופ עֶגיֵלייֵה איִד רעֶּבָא 18 :דֶרֶע רעֶד ןּופ ןְהעֶטְׁשְפיֹוא ןעֶלעֶו סאו םיִכָלְמ רֶעיִפ
 ףיֹוא ןיִנְׁשִרי תּוכְלַמ םאָד ןעֶלעֶו אייֵז דנּוא .ןעֶמּוקעֶּב תּוכְלַמ םאָד ןעֶלעוֶו ןעֶטְׁשְרעֶּביוא
 :םיִּבַע דְנּוא רעֶמיִא ףי וא זיִּב 2 ו ּוליִפַא ,דיבצ
 ןּופ לעמיוו םעֶטְמיִטְש

 עשר עַמ =

 -עֶּב םעֶּפֶע טְלאוָועֶג ְּךיִא ּבאָה לאָמְסְנעֶד 9
 עֶלַא ןּופ ׁשְרעֶדְנַא ץְנאַג ןעֶוזעוֶועֶג זיִא סאָו .הָיַח רעֶטְריִפ רעֶד

 טאָה סאָו ;לעֶנעֶג עֶנְרעֶּפּוק דנּוא ןְהעֶצ עֶנְרעֶוייֵא טיִמ 2 לְרעֶטְכְראָפ רֶהעֶז ,עֶרעֶדְנַא
 =+ -= ןיִא דָנּוא רפ קיטש יי ריישא ו ?םע פי

 ה = יי ןעֶנעוֶו רֶנּד 6 20 :ןעֶט

 -עֶרְטּוצ סיִּפ עֶנייַז טיִמ עֶגיִרְּביִא סאָד דְנּוא ,ןעֶכאָרְּבּוצ ? טִש
 םאָד דְנּוא ,ּפאָק ןייז ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאָו רעֶנְרעג

 םעֶד ראָפ ּוליִּפֲא ,ןעֶלאַפעֶג ןעֶנעֶז אייֵרְד ןעֶכְלעוֶו ראָפ ,ןעֶמּוקעֶנְפיֹורַא ןיִא םאָה עֶנייֵא
 ,רעֶמְרעֶֶו עֶגְיַדְרעֶפאָה טעֶרעֶנ טאָה םאָו ליֹומ ַא דְנּוא ,ןעֶגיֹוא טאַהעֶב טאָה סאָ ןְראָה
 ּופ איז רֶהעֶמ ןעֶזעֶועֶג זיִא ןעֶהעֶזְסיֹוא םעֶמעֶוֶה

 4 םִפִפ = צֶצִפִפִפ = םעֶד ןּופ עֶניִלייַה איִד םיִמ טארענ הָמָהָלַמ טאָה ןְראָה עֶניִזאָד סאָד
 זַא ןעֶהעֶו 1- =

 ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 21 :הָתּורְבַח עֶנייֵז ן

 ןָא געֶמ עַטְלַא איד ןּופ זיִא םאָז רעֶד זיִּב 22 :ןעֶמּוקעֶנייַּב אייֵז זיִא דָנּוא ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא
 םעֶד ןּופ עֶניִלייַה איד ןּופ ןעֶראוועֶנ ןעֶּבעֶנעֶג זיִא טָּפְׁשִמ סאָד דנּוא ןעֶמּוקעֶג = זיִא
 םאָד ּתיִשְרַיעָנ ןעֶּבאָה עֶניִלייֵה איִד ןעזֶו ןעֶמּוקעֶנ זיִא טייַצ איִד דְנּוא ,ןעֶטְשְרעֶּביֹוא

 תּוכְלַמ םעֶטְרֶעיִּפ ַא ןייַז טעוֶו הָיַח עֶטְרֶעיִפ איִד ,טְנאָזעֶג יֹוזַא טאָה רע 3 ==
 טעוֶו סאו דְנּוא ,עֶכייֵרְניִנעֶק עֶלַא איז שְרעֶדְנַא ץְנאַג ןייַז טעוֶו םאָל ,רֶרֶע רעֶד ףיוג

 דֶרֵע עֶצְּנאַנ איד
 עֶצ איֵד דנּוא 4
 יא טעֶוֶו אייֵז ָךא ָנ דֵנּוא ןְהעֶטְׁשְפיֹוא ןעֶלעֶ

 :ןעֶבעֶרְּבּוצ (ְךעֶלְקיִטְׁש ןיִא) דִנּוא ,ןעֶמעֶרְטּוצ דָנּוא קא
 םיִכָלְמ ןְהעֶצ זַא טייֵדעֶּב סאָד ,תּוכְלַמ ןעֶגיִּבְלעֶזְמעֶד ןּופ רעֶנְר

 ןייז םעֶז רֶע דְנּוא ,ןְהעֶמְׁשְפיֹוא רעֶרעֶדְנַא

 ץנאג



 192 ה יו ראיה

 הכ ָאיְּלַע דַצְל ןִלִמּו :לָּפְׁשַהְי יִכְלַמ הָתָלְתּו אְמְרקְדִּמ דָנּוא עָטְׁשְרֶע איד ןופ טְשְרעֶדְנַא ץְנאַג

 תן נשר אכל יִׁשידקלו למי  אייַרְד ןעֶכאַמ גיִנעֶטְרעֶטְנּוא טעוֶז רֶע
 55 בֶתִי אָיִדְו :ןדע גקפו ןינְדעֶו ןלעדדע ּהֵריִּבןוִבהְתִי 2 שש =

 7 אָתֹוכְלמּואָ ָםוסידע הָדָבּוהְלּוהָָמְׁשַָלןֹודעַהיהְָמלׁשְ ןעֶרעֶר טעֶװ רֶע דנּוא 22 :םיִכָלְמ
 תֿביהְי אֵימְׁש-לַּכ תֹחְּת תֶוְכְלַמ יָד אָתֹובְרּו אָָמלָׁשְו -יוא םעֶד ןעֶגעֶק רעֶטְרעוֶו עֶניִרְרעֶפאָה
 אלמלָׁש לכו םֵלָע תּוכָלַמ הַּתובְלַמ ןִנוילֶע יִׁשיױק םִנָל  עֶכאַמ דיִמ) טעֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶטְׁשְרעֶּב
 :5 הָנֲא אָתְּלַמייֵד אָפט הָּכ-דַע :ןוִּמַּמְׁשִיַו ןּוָלַפִי הל .-יֹוא םעֶד ןופ עֶניִלייֵה איִד ןעֶּבְראַדְרעֶּפ
 אָתְלִמּו לע ןנתשִ וחינלְַבִי ינוִַר ו אנש לאֹנַה ּוצ ןעֶטְכאַרְט טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶטְׁשְרעֶּב
 :תֶרְטִניִּבְּב ךֶנּוא ,ץעֶזעֶג רִנּוא ןעֶטייֵצ ןְרעֶדְנֶעֶרעֶּפ

 א יַלֵא הָאָרנןֹוִח ְךלַּמַד רַצאַׁשְלַּב תּכָלַמְל ׁשֹולָׁש תַנְׁשִּב עניו ןיא ןערעֶה ןעבעש ר =
 : הב הָארַאו ּ!הָּלהְּתּב יַלֵא הָארִּנַה יֲִחִא לאשה נא יי 6 ראט =
 הָנירְַּה םֶליְֵּב רֶׁשֲא הָריִּבַ ןֵשּוׁשְּב נָא יִתֹאָרּב יִ טעדֶו ְּךאָנְרעֶד 26 :םייֵצ ע ְבְלאַה ַא דְנּוא
 נ ניֵע אָׂשֶאְו :יִלּוא .טָבּוא-לַע יִתָיָה יִנֲאַו ןֹחָּב הֶאָרְָו דנּוא טָּפְׁשִמ םעֶד ּוצ ןעֶצעֶז ְּךיִז רֶע
 םִיָנְרַק וו 'לָבֲאָה ינְפַל דמע דחֶא ליא ו הּנִהְו הֶאְרְֶ -קעוָוַא טייֵקְניִטְלעוֶועֶג עֶנייֵז טעוֶו ןעֶמ
 = 0 יה קח תה תוהבִּנ םִינָרְּקַהְו דְנּוא ןעֶנְליִטְרעֶפ ּוצ םִע יֵדְּכ ןעֶמעֶנ

 וי עמ קה היל = סע וצ זי עמ יצ ןעֶילֶפ
 ּ דא לא 2 ִתָיהואו :לדנתרְכ = ייד יו רניא ,תּוכָלִמ סאָד דֶנּוא 7
 רצה רָב ענונ או ץרֶאָה-לַכ פילע ברעמהױמ ה2י ןיכ טייקְפיֹורְג איד דִנּוא ,םייִקָּניִ
 5 רֶׁשֲא םִנְרּקַה לַעַּב ליאָד-ַע אֹבַָ :ויניֵעןיִּב תוח זה לעֶמיִה ןעֶצְנאַג םעֶד רעֶטְנּוא ְךייֵרְניִנעֶק
 7 ויתיְִרו ;וָחֹּכ תַמַחַּב ולא ץֶרו לבֶאָה יָנְפִל רֶמֹע יִתיֵאָר ןעֶגיִלייַה םעֶד ּוצ ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶנעֶג לאָז

 ֵּׁשו ליאָה-תֶא ד יו ולֵא יֵּמְרַמְתִי ליִאָה לֶצא ! עמ םעֶמעוֶו ,ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד ןּופ קְלאַפ
 ,פלעמופ מעלאָּפּכחלוקיתיא ְךייֵרְניִנעֶק םעֶניִּבַע ןייֵא זיִא ְּךייֵרְניִנעֶק

 ר ימלא לי היל מחי = הא ןעֶלעו עטיק עא
 ;םֶיָמְׁשַה תֹוחּור עַּבְרַאְל ָהיְֶחַּתֵּכְרַא תִזָח הָנלֲעַּת - הא אד יב 25 יןעכראהעי דא יד
 ריִמ ןַא סאו ;ְּךאַז רעֶד ןּופ ףֹוס רעֶד זיִא

 עֶנייֵמ דְנּוא ,ןעֶקאָרְׁשְרעֶד רֶהעֶז ָּךיִמ ןעֶּבאָה ןעֶקְנאַדעֶג עֶנייֵמ ,טְגְנאַלעֶּבְנָא לֵאיֵנְד
 :ץְראַה ןייַמ ןיִא טיִהעֶגְךאַז איד ּבאָה ָךיִא רעֶּבָא ,טְרעֶדְנֶעֶרעֶפ ריִמ ןיִא ְּךיִז טאָה טְלאַטְׁשעֶג

 ח לעטיפאק
 ריִמ ןּופ גְנּוהעֶז ַא זיִא ְּךֶלֶמֲה רַצאֵׁשְלַּב ןּופ גְנּוריִנעֶר רעֶד ןּופ רֶהאָי ןעֶמיִרְד םעֶד ןיִא 1
 :בְנאַפְנָא םעֶד ןיֵא ןעֶזיוִועֶּב ןיֹוׁש ריִמ ּזצ ְּךיִז טאָה סאוָו םעֶדְכאָנ ,ןעֶראָועֶג ןעֶהעֶזעֶג לֵאיִנְד
 םאד ןעֶהעֶז ןייַמ ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םֶע דְנּוא ,בְנּונייֵשְרע רעֶד ןיִא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 2
 איוז דֶנּוא ,םָליֵע הָניִדְמ רעֶד ןיִא זיִא םאִו ןשּוש טאָטְׁש-טַּפיֹוה רעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןיִּב ְּךיִא
 - ןעֶו דְנּוא 3 :יָלּוא ְּךייֵט םעֶד אייֵּב ןעֶזעוֶועֶג ְָךיִא ןיּב יֹוזַא ,ןעֶהעֶזעֶג (רעֶטייוִנ) ּבאָה ְךיִא
 זיִא רעֶדיוז ַא ,העָז דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא ,ןעֶניֹוא עֶנייַמ ןעֶּביֹוהעֶנְפיֹוא ּבאָה ָּךיִא
 ןעֶנעֶז רעֶנְרעֶה איִד דְנּוא ,רעֶנְרעֶה אייוִוַצ טאַהעֶג טאָה סאו ּךייֵמ םעֶד ראַפ ןעֶנאַטְׁשעֶג
 זיִאעֶרעֶכעֶה סאָד רעֶּבָא ,עֶרעֶדְנַא סאָד איו רעֶכעֶה ןעֶזעוֶועֶג זיִא םֶנייֵא רעֶּבָא ךיֹוה ןעֶזעוֶועֶג

 ןעֶסיֹוטְׁשעֶג טאָה רעֶדיוִו רעֶד זַא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ָּךיִא דְנּוא 4 :ןעֶמּוקעֶנְפיֹורַא טְצעֶל ּזוצ
 עֶגיִצְנייַא עֶנייֵק סאָד יֹוזַא ,טייַז-םֹורָד ףיֹוא דְנּוא טייַז-ןֹופָצ ףיֹוא דְנּוא טייֵז-בֶרֶעַמ ףיֹוא
 ןּופ ןייז ליִצַמ טְנעֶקעֶג טיִנ טאָה רעֶנייֵק דְנּוא ,ןְהעֶטְׁשעֶּב םֶהיֵא ראָפ טְנעֶקעֶג טאָה הָוַח
 -עֶג םיֹורְנ ְךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,טְלאוָועֶג טאָה רֶע סאו ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע דְנּוא ,דְנאַה עֶנייֵז

 ןעֶמּוקעֶגְנָא קאָּבְנעֶגיִצ ַא זיִא יֹוזַא ,העָז ,טְכאַרְטעֶּב יֹוזַא םִע ּבאָה ְךיִא איוִו דנּוא 5 :טְכאַמ
 איד טְרָהיִרעֶגְנָא לאָמַא טיִנ טאָה רֶע רעֶּבָא ,דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד רעֶּביִא טייֵז-בֶרֵעַמ ןּופ

 :ןעֶגיֹוא עֶנייַז ןעֶׁשיוִוְצ ןְראָה םעֶכיִלְנְהעֶזְנָא ןייֵא טאַהעֶג טאָה קאֶּבְנעֶגיִצ רעֶד דְנּוא ,דֵרֶע
 -עֶג ּבאָה ְּךיִא םעֶד ,רעֶנְרעֶה אייוֵוְצ טאָה םאוָו רעֶדיוז םעֶד וצ ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע דְנּוא 6
 ןעֶגיִטְפעֶרְק ןייַז טיִמ ןעֶּפאָלעֶנּוצ םֶהיֵא ּוצ זיִא רֶע דְנּוא ;ְּךייֵט םעֶד ראָפ ןְהעֶטְׁש ןעֶהעֶז
 רֶע רֶנּוא ,רעֶדיוִו םעֶד ּוצ טְכייֵרְנעֶג טאָה רֶע זַא ןעֶהעֶזעֶג םֶהיֵא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 7 :ןֶראָצ

 טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶנאָלְׁשעֶג רעֶדיוִו םעֶד טאָה רֶע דְנּוא ,טְרעֶטיִּבְרעֶד םֶהיֵא ןעֶנַק ְּךיִז טאָה
 רעֶדיוִו םעֶד ןיֵא ןעֶזעוֶועֶג ַחֹּכ ןייק זיִא זיִא םִע דְנּוא ,ןעֶכאָרְּבוצ רעֶנְרעֶה אייוַוְצ עֶנייֵז םֶהיֵא
 טאָה רֶע דְנּוא ןעֶּפְראוָועֶג דֶרֶע רעֶד ּוצ םֶהיֵא טאָה רֶע טְרֶעייֵנ ,ןְהעֶטְׁשעֶּב ּוצ םֶהיֵא ראָּפ
 ןייַז ליִצַמ רעֶדיוִװ םעֶד לאָז סאו ןעֶזעוֶועֶג אָד טיִנ רעֶנייֵק זיִא םִע דְנּוא ,ןעֶטעֶרְטּוצ םֶהיֵא
 ןעוֶו דְנּוא ,טְכאַמעֶנ םיֹורְנ רֶהעֶז קאָּבְנעֶגיִצ רעֶד ְךיִז טאָה רעֶּביִראָד 8 ;דְנאַה עֶנייֵז םיֹוא

 עֶרעֶדְנַא רֶעיֵפ דְנּוא ,ןעֶכאָרְּבּוצ ןְראָה עֶסיֹורְנ סאָד ְךיִז טאָה יֹוזַא ןעֶראָוועֶג קָראַטְש זיִא רֶע

 :לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןעֶדְניוִו רֶעיִפ איִד ןעֶנעֶק ךעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא ראַפְרעֶד ןעֶנעֶז ע עֶכיִלְנְהעֶזְנָא

 דנוא

 +- ּה



 ח לאינד 18
 -עֶנְסיֹורַא זיִא אייז ןופ םעֶנייֵא ןופ דנּוא 9 רֶתָי-לַדנַתַו הָריֵעְצִמ תַחַאְדְרְק אָצ םֶתַמ תַחַאָהְרִמו 5

 סיּורְג רֶהעֶז זיִא סאוָו ןְראָה ןיילק א ןעֶגְנאַג בצ-ר2 סיתַו :יִבּצַה--לֶאְו חָרְוִּמַה-לֶאְו בֶננַה-לֶָא י

 חַרָזִמ ןעֶנעֶק דְנּוא םֹורָד ןעֶגעֶק ,ןעֶראוָועֶג לו רמה א א 6 :
 ןע יִטְסּולְג םעֶגְהעֶש םעד ןעֶהעֶק דנּוא  .לָׁשֵתְ עַשמִב דת לַע תִּ אב :שְדקִמ ןוכְמ
 -אָועֶּנ םיורְג יױזַא זיִא םִע דֶנּוא 10 :דנא7 ׁשההָקיִדָחֶא הָעָמְׁשֶאְו :הָחיִלְצהְו הָתְׂשְִו הָצְרַא תֶמָא

 ת

 ישי

 ,לעֶמיִח ןּופ תֹוליִיַח איִד ּוצ ויּב ּוליִּפֲא ,ןעֶר מיר רֵּבַדְמַה ינֹומַלַּפַל ׁשֹודְק דְחֶא ַמאַֹו רֵּבַרְמ
 עֶכיִלְטֶע ןעֶפְראוָועֶגְּפּורַא טאָה םִע דנוא  :סמרמ אָבָצת ׁשֵרָקְו תֵּת םמׂש טֵׁשַּפַהְו ריִמָּפַה ןיוחֶה

 ּוצ ןְרעֶטְׁש איד ןּופ דֶנּוא תֹולייַח איד ןופ קֶדֶצו תֶאמ ׁשֵלְּׁוםמלַא רֶקֹב בֶרָע דע לֵא רֶמאֵמ 4
 :ןעֶטעֶרְטּוצ אייֵז טאָה דְנּוא דֶרֶע רעֶד הֶניִב ְׁשְקַבֲאְו ןז ןְחָה-תֶא לֶאָי נד יִנֲא יִתֹאָרְּב יִהיַו ;ׁשֶדְק וט

 טְכאַמעֶג םיֹורְג ְּךיִז טאָה םִע דְנּוא 1 לא א א 7 7 שי לא :
 ,תֹוליִיַח איִד רעֶּביִא ראַה םעֶדּוצ זיִּבּוליִפֲא מו נפ--לע הלוי וָאבבו יֵדְמִע לֶצָא אבי

 -עָנ ןעֶּמּונעֶנְקעוֶוַא ןעֶנעֶז םֶהיֵא ןּופ דְנּוא יִּמִע הְּבְכּו :ןוָחִה ץ ק-תָעָל יִּכ םלֶאְרּב ןֵבָה 6 8
 רֶע דְנּוא ,ןֶּבְרָק עֶניִדְנעֶטְשעֶּב סאָד ןעֶראָו :יִדְמֶע-לַע יִנֵדיִמְעַיַו יִּבדעַעַו | הָצְרֶא נפ לַפ ִתְמַדרַג

 ןּופ גנּוטייֵרְּבְנֶא איִד ןעֶפְראוָועֶגְּפּורַא טאָה  יִּכ םִעְַה תיֵרֲחַאְּב היְִייהט א א ךיִמ ֵננה ד רֶמאֵּ 9
 טְפאַׁשְרעֶה ַא דְנּוא 12 :שֶדְקַמַה תיֵּב ןייֵז יד יכלמ םינְרקה לע חד רֲֶׁאליאָה :ץֵק ךעמל 2
 2 יז או : ימתו 1 הרָנְרִמעַּמַו תֶרֶּבְׁשִּנַהְ :ןִׁשאָֹה ךלמה אוָה וָלֵעְיִּב ֶּבְרִק םעֶד רעֶּביִא ןעֶראוָועֶג ןעֶּבעֶגעֶג זיִא רֲֶ הל מת מר פו ּוֵרְפו

 תַמֲאמעַד טָאָה רֶא ,הָניז איד ןעֶנעוֶו דיִמָּתַה .תמָב או הָנרמ ינִמ תֹיְכְלַמ עבר היֵתְחַּת עַּכְרַא
 םִע טאָה דְנּוא ,ןעֶפְראוָועֶג דְרֶע רעֶד ּוצ  םינְפיֵעדַלְמ דמי םיְְִַׁה םֶתְהּכ םתֹובְלמ ;הירחַאבּו 6
 ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 13 :טְקיִלְנעֶּב דְנּוא ןּוהְמעֶב תושי תִֹאְלִפ ֹוהֹכְב או ֹורֹּכ םער ;תֹודיח ןיִבַמּו 4

 ןייֵא דְנּוא ןעֶדעֶר ןעֶניִלייֵה ַא טְרעֶהעֶג -ֹלַעְו :םיִׁשרְקיִסְִו םיִמּצָע תֶחְׁשִהְו הָׂשעְ ַחיֵלְצִהְו הכ
 םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רעֶניִלייֵה רעֶרעֶדְנַא תֶזְׁשִיה לַׁש ְבּולילע בְְלִּו ודָיְּב הָמְרִמֲחַלצִהְולְכִׂש
 -עֶנ טאָה סאוָו (יִנֹומְלַּפנ םעֶנעֶגְראָּבְרעֶפ הֹאְרִמּו :רֵבֹ שי ךִי םֶפָאְּו רֹמֲעי םירָׂשירׂש לעת ם םיָבר

 ןעֶגעוֶו הָאבּ איִדטעְנאַל ידי טעֶר = זיף קא אָ ת א ר ר ש
 העדןע שש הק ןשלהנעטשעבםעד הי יי יה ?יו 25 יה הק ס"
 ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא לאָז טְפאַשְרעֶה איִד דְנּוא ׁשֶדְקִמַה תיֵּב סאָד זַא ןייַז גנּוטְסיוִוְרעֶפ ןּופ דְניִז
 םֶדְנעֶבָא זיִּב ,טְנאָזעֶג ריִמ וצ טאָה רֶע דְנּוא 14 ?םיִפ איִד רעֶטְנּוא ןעֶטעֶרְטּוצ םּוצ ןעֶרעוֶו
 ;ןעֶרעוֶו טְכעֶרעֶנ עֶניִלייֵה סאָד טעוֶו לאָמְסְנעֶד ,טְרעֶדְנּוה אייֵרְד דְנעֶזיֹוט אייוַוְצ סְנעֶנְראָמ
 טְכּוזעֶנ ּבאָה דְנּוא ,הָאּובְנ איד ןעֶהעֶזעֶנ ּבאָה ,לֵאיִנָד ;ְךיִא ןעוֶו זַא ,ןעֶזעוֶועֶנ זיִא םִע דְנּוא 5
 :ןאַמ ַא ןּופ טְלאַטְׁשעֶג רעֶד ןיִא ןעֶנאַטְׁשעֶג ריִמ ראָפ רעֶנייֵא זיִא יֹוזַא ,העָז ,ןְהעֶטְׁשְרעֶפ ּצ
 רֶע דְנּוא ,יִלּוא (ְךייֵט םעֶדנ ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ ׁשְנעֶמ ַא ןּופ לֹוק ַא טְרעֶהעֶג ּבאָה ָּךיִא דְנּוא 6
 גְנּוהעֶז איִד ןְהעֶטְׁשְרעֶפ ןעֶגיִזאָד םעֶד ְּךאַמ ,לֵאיִרְבִנ ,טְנאָזעֶג ט ָבטאָה רֶע דֵנּוא ,ןעֶפּורעֶג טאָה
 זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶג ןיִּב ְּךיִא ּואוְוַא ןעֶמּוקעֶנ טְנעֶהאָנ רֶע זיִא יֹוזַא 17 : (הָאּובְננ
 דְנּוא ,םיִנָּפ ןייֵמ ףיֹוא ןעֶלאַפעֶנ ןיִּב ְּךיִא דְנּוא ןעֶקאָרְׁשְרע יד יא ִמ ְךיִא ּבאָה יֹוזַא ןעֶמּוקעֶגְנָא
 זיִא הָאּובְנ איד ןיראָו ,ןְהּוז-ןעֶׁשְנעֶמ אּוד ָא ,םֶע העֶטְׁשְרעֶפ ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע
 -אֵלְׁשעֶגְנייֵא ְךיִא ןיִּביֹוזַא יי ריִמ טיִמ טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא 18 :דֶנֶע םעֶד ןּופ טייֵצ רעֶדּוצ
 טאָה רֶע דְנּוא ,טְרְהיִרעֶגְנָא ָּךיִמ טאָה רֶע רעֶּבָא ,דֶרָע רעֶד ּוצ םיִנָּפ ןיימ טימ } עֶראָועֶנ =
 ריד לעֶו ְךיִא ,העָז ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 19 :דְנאַטְׁשעֶּב ןייֵמ ףיֹוא טלעטשפ-טיוא ָךיִמ
 רעֶטְמיִטְׁשעֶּב רעֶד ןיִא ןיִראָו ,ןְראָצ ןעֶטְצעֶל םעֶד ןיִא ןייַז טעוֶו םאָוְו סאָד ןעֶסיוו ןעֶזאָל
 ,רעֶנְרעֶה אייוַוְצ טיִמ ןעֶהעֶזעֶג טְסאָה אּוד סאוָו רעדיח ם עֶד 20 :דִנָע סאָד ןייַז טעֶד טייֵצ
 ןּופ ָּךַלֶמ רעֶד זיִא סאָד ,קאָּבְנעֶניִצ רעֶד דְנּוא 21 :םֶרָּפ דנּוא יֵדָמ לא עֶניִנעֶק איד ןעֶנעֶז
 םאִד ,ןעֶניֹוא עֶנייֵז ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶזעוֶועֶנ זיִא סאו ןְראָה רעֶמיֹורְג רעֶד דְנּוא ,(דְנאַלְנעֶכיִרְגנ ןָדָ
 ןיִא ןעֶנעֶז רֶעיִפ סאָו דְנּוא ,םעֶנעֶכאָרְּבעֶגְפָ םעֶד ןעֶנעוֶו דְנּוא 22 :ָּךֶלֶמ רעֶטשרע רעֶד זיִא
 םעֶד ןּופ ןְהעֶטְשְפיֹוא ןעֶלעֶזְו עֶכייֵרְגיִנעֶק רֶעיִפ זַא טייַדעֶּב סאָד ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא לעֶמְׁש רעֶד
 איד ןעדֶו ;ָךייֵרְניִנעֶק רֶעייֵז ןּופ דֶנֶע םַא דְנּוא 23 :טְפאַרְק רעֶנייַז ןיִא איז טיִנ רע בא .קְלאַפ
 טעוֶו רֶע ,םיִנָּפ (תּוזֲע) טְראַה ַא ןּופְּדַלָמ ַא ןְהעֶטְׁשְִפיֹוא טעֶדֶז ,ןעֶרעֶו טְנעֶלְרעֶפ ן ןעֶלעוֶויִעַׁשּפ
 עֶנייֵז ןיִא טיִנךאָד רעֶּבָא ,ןייַז קְראַטְׁש טעֶוטְפאַרק עֶנייֵז דְנּוא 24 :עֶָסיִנעֶטעֶר ןְהעֶטְׁשְרעֶפ
 דְנּוא ןעֶקיִלְנעֶּב טעֶו רַע דנּוא ,ןעֶּבְראַדְרעֶפ ְּךיִלְרעֶדְנּואוְו טעֶז רֶע דָנּוא ,טְפאַרְק עֶנעֶנייֵא
 דְנּוא 28 :קְלאָפ עֶניִלייַה סאָד ּוליֵּפֲא דְנּוא ,עֶקְראַטְׁש טי עֶפטעֶח רֶע ,(ןעַליווע ןייַז ןּוהַמ
 ץְראַה ןייַז ןיִא דְנּזא ,דְנאַה עֶנייֵז ןיִא ןע ןעֶקיִלְנעֶּב טייַהְׁשְלאַפ איד ּוליִּפַאטעֶז לֵב ןייַז ןעֶנעדֶד
 ְךיִז טעדֶו רֶע דנּוא ,ןעֶּבְראַדְרעֶפ עֶליִּפ רֶע טעוֶו הָזָלַׁש טיִמ דְנּוא ,ןעֶכאַמ םיֹורַב ָךיִז רַע טעוֶז
 -אָרְּבּוצ דְנאַה ַא ןְהָאטעוֶו רֶע רעַּבָא ,ןעֶטְׁשְריִפ איד רעֶּביִא טְשְריִפ םעֶד ןעֶנעַק ןעַל יי +
 ןעֶראוָועֶג טְנאָזעֶנ זיִאסאוו ןעֶנְראָמ דְנּוא דְנעֶבָא םעֶד ןּופ הָאּובְנ איִד דְנּוא 26 :ןעֶרעֶזז ןעַכ

 סאד



 8 'ה 'לאינד

 איד טְסְלאָז אּוד רעֶּבִא ,תַמָא ויִא םאָּד
 ןיִראו (ןעֶטְלאַהעֶּבו ןעֶּפאָמְׁש'ךעֶפ הָאּובִ
 :נעֶט עֶליִפ ןיִא ןייַז טְׁשְרֶע םעֶװ םִע

 ןעֶראָועֶג ןיִּב ְךיִא---לֵאיֵנָד ךיִא דְנּוא
 ,געֶמ עֶּביִלְמֶע רעֶקְנאַרק א איו יֹוזַא
 דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְּפיֹוא ּךיִא ןיִּב אָד דְנּוא
 םעיז ןּופ הָכאָלְמ איִד ןּוהְמעֶנ ּבאָה ךיִא
 -רעֶפ ןעֶזעוֶועֶג ןיִּב ּךיִא רעֶּבָא .ָּךֶלֶמ
 ףעֶּבָא ,ְנּוהעְז רעֶד ןעֶנעוֶו טְרעֶדנּואוו
 :ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ טיִנ םִע טאָה רעֶּנייֵק

 ט לעטיפאק

 ׁשֶוָיְרָּד ןופ ּרְהאָו ןעֶטְׁשְּרִע םעֶד ןיִא 1
 ,רַדָמ עַרָז איד ןּופ ׁשֹורְוִׁשַחֲא ןּופ ןְהּוז
 תּוכְלַמ םעֶד רעֶּביִא טְרֶעיִגעֶר טאָה םאוָו
 ןעֶמְׁשְרֶע םעֶד ןיִא 2 :םיִדְׂשַּכ איִד ןּופ
 ְךיִא ּבאָה .גנּוריִנעֶה עֶנייֵז ןופ רֶהאֹי

 ,םיִרָפְמ איד ךְרּוד ןעֶנאַּטְׁשְרעֶפ לֵאיִנָד
 םעֶד ןופ ,ןעֶרְהאָי איד ןופ לְהאַצ איד
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאוָו ראַה םעֶד ןּופ טְראו
 ןּופ ןעֶליִפְרעֶד ּוצ יִדְּכ ,איִבְנַה ּוהָוְמְרִו וצ
 !רְהאָו גיִצעֶּביִז םִיַלְׁשֹּורְי ןֶּבְרּוח םעֶד
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 הָארמַה-לַע טֶמֹוּתְׁשאְְלִמַה תֶכאָלְמ-תֶא הֶׂשֶעאְ אָ
 :ןיִַמ ןיאְו

 מ מ

 א רֶׁשֲא יִרְמ עַרמ ׁשֹורושִחֲאְרִב ׁשֶיְרְדְק תַמַא תַנִׁשְּ
 גיֲִא ֹוכְלְמִל תַחַא תַנְשִּב :םיּדְשַּכ תכָלַמ לַע ךלֶמָה
 -רֵבְדהָהרֶׁשֲא םיִַה רַּפפִמ םיִפִּכּביִתנִב לא
 םיִעְבִׁש םלָשּורְתוְכרהִל תואְּלִמלאיִּנהֲהָיִמרילֶא הָוהְ
 5 הּלִפְּתׁשֵּקַבְל םיִהלֶאָה יָנדַא-לָא יַנפדתֶא הָנְּתִאְו ּהָנְׁש
 4 ןַקלֶא הָוהיַק הָלְלַפְתֶאְו :רָּפאָו קׂשְו םצּב םִִונחָתְ
 רמש ארַּהְו לֹודָגַה לֵאָה יָנֹדֲא אָנָא הָרִמִאָו הּדְִֶאְ
 ה ּוניועְו ּונאָמָח :ויָתֹעִ יִדְמְׂשלּו ויָבֲהְאָל רָמָחַחַו תיִדְּבַה
 5 אֵלְו ךֶטָּפְׁשִמִמּו ְּךַתֹוְצִמִמ רסָו ּוְדְָמּו ונְנַׁשְרַהֹ
 =שֶא ךֶמֶׁשְּב ורְּבִד רֶׁשֲא םיִאבּנַה ךיִרְבע-לָא וּעַמָׁש
 ז שֹהֲא ךֶק :ץֶרֶאָה םעילָּכ לֵאְו וניתֹבֲאו ויִרָׂש ּוניֵכְלִמ
 יִבׁשלוהָדֹוהְי שיַאל הוה םֹּכ םִינּפַה תְֶּׁב ּונְָו הָקָדּצַה
 תֹוצְרֶָה- לבב םיקֹחְרָהְ םוֹרּקַה לֵאדְׂשִי-לֶכְלוטַלְׁשּוְ
  ּונָכ לדֲא :ְּךָבלְעַמ רַׁשֲא םֶלֵעַמּב םָׁש םּתְחַּדִה רֶׁשֲא
 ּנאָטִה רֶׁשֲא ּוניֵֹבֶאְו ּוניֵרְׂשִל נכלל םִנְּפַה תֶׁשַּ
 פב ּונְרָרְמיִּכ תוָחִלְּפַהְו םיִמַחָלִה ונילֶא ינדאק ךָל
 י -רָׁשֲא וְתֹרוְתִּב תֶכָלְל וניַהלֶא הָוהְי לוָקְּב ונְעמָׁש אָלְ
 גג -תֶא ֹורְבָע לֵאָרְשִי-לָכְ :םיִאוִַ ויְָבִע יב ּוננְפִל ןֵתָנ
 הָלֶאָה ּוילְע מו ֶקְֹּב עֹמׁש יִּתְלִבְל רֹוסְו ףֶתָרּּת
 יִּכ םיִהלֶאָהידָבֶע הָׁשֹמ תַדּותְּב הֶכּותְּכ רֶׁשֲא הָעְְַׁהְ
 נפ יילַעוּנֵלָע רָּמִדירְׁש וויִרְּבִד-תֶא םָקָה :ול ּונאָמֶח
 רֶׁשֲא הָלֹדְג הָעָר ּונלָע איָּבָהִל ּוּפִׁש רֶׁשֲא ּוניסְפְׂש
 !םֶלָׁשּוריּב הָתְׂשִַ רֶׁשֲאַּכ םומָׁשִה-לָּכ חֵת הָתְׂשֶענ-אְל
 13 הֶאָּב תאְּוַה הָעְרְה-לָּכ תֶא הָׁשֹמ תֶרֹותְּב ֿבּותָּכ רֶׁשֲאַּב

 וצ םיִנְּפ ןיימ ןעֶּבעֶגעֶג ְךיִא ּבאָהיֹוזַא 8 יח זח
 ּוא קאַו טיִמ ןעֶטְסאַפ דָנּוא .הָנּוחְּת דנוא טעֶּבעֶג טיִמ ןעֶבּוז ּוצ יִדְּכ טאָג ראַה םעֶד
 הָדֵוְתִמ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,טאָנ ןייַמ ראַה םעֶד ּוצ ןעֶטעֶּבעֶג ּבאָה ְךיִא דְנּוא 4 :שַא
 !טאָנ ראַה רעֶכיִלְרעֶטְכְראַפ דְנּוא ּרעֶסיֹורְנ אּוד ָא ,טְגאָזעֶג ּבאָה ְךיִא דנּוא ןעֶזעוֶועֶג
 עֶנייז ןעֶטיִה דְנּוא םֶהיֵא ןעֶּביִל סאוָו איִד ּוצ דאָנְנ איִד דְנּוא דְנּוּב םעֶד ןעֶטְלאַה טְסּוהְמ סאו
 -כעֶלְש ןעֶּבאָה ױיִמ דְנּוא ,טְמּורְקְרעֶפ ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא ,טְגיִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ  :תֹוָצִמ
 טְרְהעֶקעֶגְקעוֶוַא םִנּוא ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶּג דֵרֹומ ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא ,ןּוהְמעֶנ םעֶמ
 עֶנייד ּוצ טְכְראַָהעֶג יִנ ְןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא 6 :םיִטָּפְׁשִמ עֶנייַד ןּופ דְנּוא תֹוָצִמ עֶנייֵד ןופ
 עֶרעֶזְנּוא ,םיִכָלְמ עֶרעֶזְנּוא ּוצ ןעֶמאָנ ןייַד ןיִא טעֶרעֶנ ןעֶּבאָה םאִוְו םיִאיִבְנ איִד טְכעֶּנִק
 ריִד ּוצ 7 :דְנאַל םעֶד ןּופ קְלאַפ ןעֶצְּנאַג םעֶד וצ דְנּוא ,ןְרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא דְנּוא ןעֶטְׁשְריִפ
 זיִא םִע איו יֹוזַא םיִנֵּפ סעֶטְמעֶׁשְרעֶפ ַא םִֶנּוא ּוצ רעֶּבָא ,טייֵקְגיִטְּכעֶרעֶג איֵד זיִא ,ראַה א
 ,םִיַלָׁשּורי ןּופ םְרעֶניֹואוְועֶּב איד ּוצ דְנּוא הָדֹּוהְי ןּופ רעֶנעֶמ איִד ּוצ גאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד
 טְסאָה אּוד ּואוְוַא ,רעֶדְנעֶל עֶלַא ןיִא עֶטייוַװ דְנּוא עֶטְנעֶהאָנ איִד ,לֵאָרְׂשִו ץְנאַב ּוצ דְנּוא
 ריִד ןעֶגעֶק ןעֶּבאָה אייֵז םאוָו טיִמ דְניִז עֶרְהיֵא ןעֶנעֶו ,ןעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ ןיִהַא טְראָד אייז
 ּוצ ,םיִכָלְמ עֶרעֶזְנּוא וצ ,םיִנָּפ םעֶטְמעֶׁשְרעֶפ ַא טְרעֶהעֶג םִנּוא זצ !ראַה ָא 8 :טְגיִדְניִזעֶג
 :טֶניִדְניִזעֶג ריִד ןעֶעֶק ןעֶּבאָה ריִמ לייוו ,ןְרעֶמְלֶע עֶרעֶזְנּוא וצ דְנּוא ןעֶטְשריִפ עֶרעֶזְנּוא
 ריִמ ןיִראָָו ,גְנּוּבעֶגְרעֶפ ייִד דְנּוא טייֵקְניִצְרעֶהְמְראַּב איִד זיִא טאָג רעֶזְנּוא ראַה םעֶד ּוצ 9
 לֹוק םעֶד ּוצ טְכְראָהעֶג טיִנ ןעֶּבאָה רימ דְנּוא 10 :ןעֶזעוֶועֶג דְרֹומ םֶהיֵא ןעֶנעֶק ןעֶּבאָה
 ןעֶּבעֶגעֶג םִנּוא אָפ טאָה רֶע סאו הָרֹוּת עֶנייֵז ןיִא ןְהעֶג ּוצ ,טאָג רעֶזְנּוא ראַה םעֶד ןּופ
 עֶנייֵד ףיֹוא ןעֶזעֶוֶג רֵבֹוע ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי ץְנאַג דְנּוא 11 :םיִאיִבְנ איִד טְכעֶנְק עֶנייֵז ָּךךּוד

 רעֶּביִראָד ,לֹוק ייד ןעֶרעֶהּוצ ניִנ ןעֶלאָז אייֵז סאָד ,טְרְהעֶקעֶגְּפֶא ְּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ,הָרֹוּת
 טְהעֶמְׁש םאִו הָעּובְׁש איִד דְנּוא הָלָלְק איִד ןעֶראָועֶג ןעֶסאָנעֶנְסיֹוא םֶנּוא רעֶּביִא זיִא
 :טְגיִדְניִזעֶּג םֶהיֵא ןעֶנעֶק ןעֶּבאָה ריִמ לייוו ,טְכעֶנְק םיִטאֶג ,הֶׁשמ תַרֹוּת ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג
 רעֶּביִא טעֶרעֶג טאָה רֶע סאָװ רעֶטְרעֶו עֶנייֵז ןעֶזעוֶועֶג םיִיַקְמ טאָה רֶע דְנּוא 2
 םִנּוא רעֶּביִא יִדְּכ ,טעֶטְּכיִרעֶג םִנּוא ןעֶּבאָה סאו םיִטְפֹׂש עֶרעֶזְנּוא רעֶּביִא דְנּוא םִנּוא
 -ָנאַנ םעֶד רעֶטְנּוא ןעֶראוָועֶג ןּוהְמעֶנ טיִנ זיִא םאִו עֶטְכעֶלְׁש עֶסיֹורְג םאֶד ןעֶגְנעֶרְּב וצ
 טְהעֶטְׁש םִע איו יֹוזַא 18 :םִיַלְׁשורְי ןיִא ןעֶראוָועֶג ןּוהְּטעֶג זיִא םִע איו יֹוזַא לעֶמיִה ןעֶיצ
 ;ןעֶמּוקעֶג םִנּוא רעֶּביִא זיִא עֶטְכעֶלְׁש עֶגיִדאָד םאָד םעֶלַא ,הֶשמ תַרֹוּת ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג

 דךנוא
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 ניֵתֲעַמ בּוׁשָל יניהלַא הָוהְי  ינּפ-תֶא ּוניֵלֲחיאְלְו ּונֵלָע
 , יו ָהָאיִבי הָעְֶה-לַע הי לְׁ :ָתמֲאַּב ליִמְׂשַהְלִו 4

 הֶׂשָע רֶׁשֲא וׂשֲעַמ-לְ-לַע יעבלָא הָוהְי קיּדַעיֵּכ לָפ
 ָתאֵצֹוה רֶׁשֲא ינימלָא ינֹרֶא ! הּתִעְו :לְקְּב ינ ְְמֶש אֵלְו
 םֹוַּכ םֵׁש ל"ו הָקְזַח ְךָיְּב םִיַרְצִמ ץרַאמ ְךְכַע-תֶא

 ְךֶפַא אָניבְׁשִי יֶתְֹדְצ לָכְב יָלרֲא :ינעָׁשְ !ט
 תֹוָנֹוֲעַבּו וניאמ סֵחב יִּכ ּךֶׁשְדְקר ַה םָלָׁשוְרְי ָךֶריֵעַמ ְךֶתֶמֲחַו

 ניִתֹבֲא

 טאָטְח הֶּזַה 6

 !הָּתַעְו ?וני ביִבָ-לָכל מל מת םַלָשרְי
 ְךּפ ראה הַא ְךֶדְבִע תַלִפְתילֶא ו :עמלַא עַמְׁש

 נָא ו יִק יַתלֵא הֵּטָה יָנֹרֵא ןעמִל םֶמָּׁשַה שקל 3
 אֵרקנרֶׁשֶא ריִּצהְו ּויֵתֹמְמְׁש הֵאָרּ יי החַקָּפ לֶמָׁשּו
 טיִננֲַּת םיליִפַמ ינְחִנֲ ונ יסקדצ-לַע אֵלויַּכ ָהיֶלָפ ְּךְמִׁש

 הָחָלְיָֹדֲא הָעְׁש יָנֲֹא :םיִבִרָה ימחַר-למ יִכ ּכ נְִל וּפ
 ָץְמִׁשְּכ יכלַא ?נעמל רַחַאְת-לַא הֶׂשַו הָביִׁשְקַה יָנֹדֲא

 יכֵלַּפְתִמּו י חבדמ ינֲא דושָו :ךמ-לעז ְָךריִ-לַע ארְקנ כ
 יִמָנִחְת ליֵּפַמּו לאדׂשי בע תאַּמַהְו יִתאָטַח .הֵדָחְתִמּו

 רֵּבדְמיֵנֲא דוִעְו :יָהֹלֶא ׁשֶדְקירַה לע לא הוה יֵנְפִל 21
 לחְתַּב ןְוַב יִתיִאָר לֶׁשֲא לאיִרְבִנ ׁשיִאָהְו הָלִפְּתַּ

 מע רּכִדָי ןְכָו :םֶרֶעדתַחְִמ תעְּכ יִלֵא עג ףֶעיִּב ףעְמ 22
 תַלַחְתִּב :הָנִב ֶָיִכְׂשַהְל יִתאֵצָ הָּתַמ לאל רֵמאֹּ 23

 הָּתַא תדומֲח יִּכ דיל יִתאֵּב יו רֶבָד אָ כַּ
 -ַע ְךֵתהִנ םיִפְבִׁש םיִּעְבָׁש :הָאְרּמּכ ןֵבְָו חבר יו 4

 אס םתחלו עַׁשָּפַה אֵלַכְל ְךֶשְרָק ריע-למו ! ָדְמַנ
 בת ןֹזָח .םֹתְחַלְו םִמְלְע קֶצ א איִבָהַלּו יש פב

 = .אָעמ-ןמ לֹכְׂשַתְו ערת יִׁשְדָק ׁשֶדָק ַחֶׂשְמִלְו הכ
 הַּפְבִשםיִעְָׁש די ַחֵׁשְמ-דַע טלָשּורְי תנְבִלְו בִׁשָהִל
 ץורָחְו בחר הָתְנְבִנְו בּוׁשָּת םִיַָׁשּ יְִׁש יִעְבִׁשְ

 מט לאינד

 ןעֶמעֶּבעֶגְנָא טיִנ ריִמ ןעֶּבאָה ְּךאָד דִגּוא
 וטאָב רעֶזְנּוא ראַה םעֶד ןּופ םיִנְּפ סאָד

 עֶרעֶדְנּוא ןּופ ןעֶרְהעֶקְּפָא ןעֶלאָז ריִמ יִדְּכ
 -ךֶהאָו עֶנייַד ןיִא ןעֶרעוֶו גּולְק דְנּוא ,דְניִז
 -עֶנ ראַה רעֶד טאָה רעֶּביִראָד 14 :טייֵה
 רֶע דְנּוא ,ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד רעֶּביִא טְכאַַו
 ןיִראָו :טְגְנעֶרְּבעֶג םֶנּוא רעֶּביִא םִע טאָה
 -יִא טְכעֶרעֶג זיִא טאָנ רעֶזְנּוא ראַה רעֶד
 טאָה ּרֶע סאו םיִׂשֲעַמ עֶנייַז עֶלַא רעֶּב
 טְכְראָהעֶג טיִנ ןעֶּבאָה ריִמ ןיִראָו ,ןּוהְטעֶג
 ,ראַה ָא ,דָנּוצַא דְנּוא 15 :לֹוק ןייַז ּוצ
 -עֶגְסיֹורַא טְסאָה אּוד סאָו ,טאָנ רעֶזְנּוא
 דְנאַל םעֶד סיֹוא קְלאָפ ןייַד טְכאַרְּב
 דְנּוא ,דְנאַה עֶקְראַטְׁש ַא טיִמ םִיַרְצִמ
 איו יֹוזַא םֵׁש ַא טְכאַמעֶג ריִד טְסאָה אּוד
 ןעֶּבאָה ריִמ ,גאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד ֹויִא סֶע
 םעֶטְבעֶלְׁש ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא טְגיִדְניִזעֶג
 -עֶג עֶנייַד עֶלַא ָּךאָנ !ראַה ָא 16 :ןּוהְמעֶג

 ְךאָד זאָל ְּךיִד ְּךיִא טעֶּב טייֵקְניִטְכעֶר
 -ְמיִרְג ןייַד דְנּוא ןְראָצ ןייֵד ןעֶרְהעֶקְּפָא
 ןייד ,םִיַלָׁשּורְי טאָטְׁש עֶנייֵד ןּופ ןְראָצ
 עֶרעֶזְנּוא ןעֶנעוֶו ןיִראָו ,גְראַּב רעֶניִלייַה
 עֶרעֶזְנּוא ןּופ דְניִז איִד ןעֶנעוֶו דְנּוא דֶניִז
 קְלאָפ ןייד דְנּוא םִיַלָׁשּורְי זיִא ןְרעֶטְלֶע

 -ָנּוא ָא דְנּוצַא דְנּוא 17 :םֶנּוא םּורַא םֶנְניִר ןעֶנעֶז םאֶו עֶלַא ּוצ הָּפְרָח ַא ראַפ ןעֶראָועֶג
 סאָד רעֶה ,טאָנ רעֶז
 ןייַד רעֶּביִא ןעֶטְבייַל

 ְךאָד -ייי זיג 'ב

 טאָטְש איִד דְנּוא ָנּוטְסיוִוְרעֶפ
 ?ֶבעדֶ ףיָנ זיִא םִע ן יראו

 ןעלאפהעדנַא ה ריִד ראַפ ר

 םיִנְּפ ןייַד זאָל דְנּוא ;הָנּוחְּת עֶנייַז דְנּוא טְכעֶנְק ןייַד ןּופ טעֶּבעֶג
 ןייֵמ ָא 18 :ראַה םעֶד ןעֶנעוֶו ןּופ טְסיוִוְרעֶפ זיִא סאָו ׁשֶדְקִמַה תיֵּב

 עֶרעֶזְנּוא העֶז דְנּוא ןעֶניֹוא עֶנייד ףיֹוא ְּךאַמ ;רעֶה דְנּוא ְןְרֶעיֹוא עֶנייַד
 ;ןעֶראוָועֶג ןעֶפּורעֶגְנָא זיִא ןעֶמאָנ ןייַד רעֶכְלעוֶו ףיֹוא ט

 -עֶנ עֶרעֶזְנּוא (טיִמ) ןּוהְט ריִמ סאָד טייקְניִטְכעֶרעֶג עֶרעֶזְנּוא }
 ָא 9 :טייֵקְגיִצְרעֶהְמְראַּב עֶסיֹורְג עֶנייֵד ןעֶנעוֶו טְרֶעייֵנ

 םיּוזְרעֶפ דְנּוא םִע אּוהְט דְנּוא ;ְךאָד םעֶנְרעֶפ ראַה ָא ,ּבעֶנְרעֶפ ראַה ָא ;ְּךאָד רעֶה ,ראַה
 רעֶּביִא ןעֶפּורעֶגְנָא ְּךאָד ויִא ןעֶמאָנ ןייַד ןיִראָו ט אָנ ןייֵמ ָא ןעֶנעוֶוְמעֶנייֵד ןּופ טינ ְּךיִד
 ּבאָה דְנּוא ,טעֶרעֶנ ְּךאָנ ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו דְנּוא 20 :קְלאַפ ןייד רעֶּביִא דְנּוא טאָטְׁש עֶנייַד
 ,לֵאָרְׂשִי קְלאַפ ןייַמ ןּופ דְניִז איד דְנּוא דְניִז עֶנייֵמ ןעֶזעֶועֶנ הֵדֵיְתַמ דְנּוא ןעֶטעֶּבעֶנ

 ּבאָה ָּךיִא דַנּ

 :טאָג ןייֵמ ןּופ גְראַּב
 אָה ָּךיִא ןעֶמעוֶו ,לֵאירבַג ןאַמ רעֶד
 ןעֶניֹולְפעֶנ דניִִוְׁשעֶנ זיִא רֶע
 טאָה רֶע 22 :דַנעֶבָא ןעֶב

 ןעֶניִלייַה םעֶד ןעֶנעוֶו ראַה םעֶד ראַפ הָניֵהּת עֶנייַמ ןעֶלאַפ טְכאַמעֶנ
 זיִא יֹוזַא ,טעֶּבעֶנ םעֶד ןיִא טעֶרעֶג ְךאָנ ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו דְנּוא 1

 ּביֹוהְנָא םיִא (הָאּובְנִּב) טְכיִזעֶנ םעֶד ןיֵא ןעֶהעֶזעֶג ּב
 -עֶק טייֵצ הָחְנַּמ רעֶד ןיִא טְרְהיִרעֶגְנָא ָּךיִמ טאָה רֶע דְנּוא ;

 ,טעֶרעֶנ ריִמ טיִמ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶּבעֶגעֶג ןְהעֶטְׁשְרעֶפ ּוצ ריִמ ז
 ןעֶכאַמ גּולק ְּךיִד לאָז ָךיִא יִדְּכ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא דְנּוצַא ןיִּב ְּךיִא !לֵאיֵנָד ָא ,טְנאָזעֶג דְנּוא
 ,לְהעֶּפעֶּב רעֶד ןעֶנְנאַנעֶנְסיֹורַא זיִא טעֶּבעֶנ ןייַד ןּופ ּביֹוהְנֶא םעֶד ןיֵא 3 = עַטְׁשְרעֶפ ּוצ
 ָםּוקעָנ ןיֵּב ְךיִא דַנּוא

 דָנּוא ;ְךאַז איֵד העָטְשְרעֶפ רעֶּביִר

 -אָד .רעֶטְּביִלעֶּב ַא טְיִּב אּוד ןיִראָו ןעֶנאָזּוצְנָא ריד םֶע ידְּכ ןעֶמ
 ןעֶכאָו גיִצעֶּביִז 24 :הָאּובְנ איִד (טּונ) טְכאַרְטעֶּב

 עֶניִלייֵה עֶנייֵד רעֶּביִא דְנּוא קָלאָפ ןייַד רעֶּביִא ןעֶראָועֶנ טְמיִטְׁשעֶּב ןעֶנעֶז (תֹוטיִמְׁשנ
 ּוצ יֵדְּכ ,טאַמְׁש

 ןבעִֶה ןי
 ָנ איִד הא טי איד ןְלעֶניִזְרעַפ
 ןעֶסיוו אּוד טְסְלאָז רעֶּביִראַד
 עֶנְקיִרּוצ םעדִד ןעֶמ זיֵּב =

 ו =ו

 רֶנּוא ןֵה 8 64 =!

 וצ רֵּפַכְמ דְנּוא ,םיִאָמַח איִד ןְלעֶניִזְרעֶפ ּוצ דְנּוא דֶניִז איִד ןעֶניִדְנַע
 דְנּוא ,טייֵקְניִטְּכעֶרעֶג עֶניִּבֶע ןעֶנְנעֶרְּבּוצְנייַרַא דְנּוא ,טייקְניִטְכעֶרעֶגְמּוא רעֶד ן

 ;ןעֶטְטְניִלייֵהְרעֶלַא םעֶד ןעֶּבְלאַז ּוצ דִנּוא ,הָאּוב
 םעֶד ןּופ ןְהעֶנְסיֹורַא םעֶד ןּופ םאָד ןְהעֶטְׁשְרעֶפ דִנּ

 ַחיִׁשָמ םעֶד ּזצ זיִּב םִיַלָׁשּורְי ןֶעיֹוּבְפיֹוא רעֶדיוו
 ;(תֹוטיִמְׁשנ ןעֶכאָוו גיִצְכעֶז דְנּוא אייוַוְצ דְנּוא (תֹוטימְׁשנ ןעֶכאַזו ןעֶּביִז ןייַז טעדו טשְריִפ םעֶד
 ןְרֶעיֹומ איִד דְנּוא ןעֶמאַנ איִד ןֶעיֹ ּבְפיֹוא ר ָךיוִד דְנּוא ןעֶרְהעֶקקירוצ ןעֶמ םעֶד יֹוזַא

 עשטאהח



 י ט לאינד

 (הָרָצִנ עֶגְנַע ןיִא ןייַז טעוֶו םִע עׁשֶטאָח
 .דְנּוא אייוװְצ איִד ָּךאָנ רעֶּבָא 26 :ןעֶמייֵצ

 יעֶגָּפֶא ַחיִׁשָמ רעֶד טעֶװ ןעֶכאו גיִצְּכעֶז
 ןיילַא ְּךיִז ראַפ טיִנ רעֶּבָא ןעֶרעֶו ןעֶטיִנְׁש
 ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םאָד דְנּוא טאָטְׁש איִד דְנּוא

 ָךְרּוד ןעֶרעוֶו (בּורָח) ןעֶּבְראָדְרעֶפ טעוֶו
 טעוֶו סאוָו טְׁשְריִפ םעֶד ןּופ קְלאַפ םעֶד

 ֹוזַא ןייַז טעוֶו דֶנֶע ןייַז רעֶּבָא ,ןעֶמּוקְנָא
 םעֶד ּוצ זיִּב דְנּוא ,גֵנּוצייֵלְפְרעֶפ ַא איוו
 םעוֶו םִע דָנּוא .הָמָחְלִמ ןייַז טעוֶו דֵנֶע

 :גָנּוטְסיוִוְרעֶפ ְָּךְרּוד ןעֶרעוֶו ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ
 םעֶד ןעֶקְראַטְׁש טעֶװ רֶע דְנּוא 7
 ָּךאָו עֶניֵא ראַפ עֶליִּפ טיִמ תיִרְּב
 ְךאָָו רעֶד ןּופ ןעֶטיִמ ןיִא דְנּוא ,(הָטיִמְׁשנ

 ןֶּבְרֶק םאָד ןעֶרעֶהְפיֹוא ןעֶכאַמ רֶע טעוֶו
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 56 זירְרָּכי םִיַנְׁשּו םיִׁשִׁש םיִעְָּׁשַה יֵרָחַאְו :םיִּתִעָה קוָצְבּ
 אֶּבַה דִינָנ םִע תיִחְׁשִי ׁשֶרֹּקְַ ריִעָהְו ול ןיאְו ַחיִׁשְמ
 עז רֹבגְִו :תֹומַמְׁש תֶצְרְַ הל ץֵק דו ףֶטֶׁשַב וּצִקְו
 חַבָו ו תיֵּבְׁשַי עּובָׁשַה יִצֲחַו דָחֶא ַּוְָׁש םיִּבַרְל תיִרְּב
 ךִֵּּת הָצְרָהְנְו לכו םֶמֹׂשְמ םיִצּוּקִׁש ףנּכ סע הָמְנִמּו
 ;םָמֹוׁש-לַע

 3 ױ

 א שאינְרְל הָלְנִנ רָבָּד םֵרְּפ ּךֶלֶמ ׁשְרֹוכְל ׁשֹולָׁש ַתְנְׁשְּב
 ילורְג אָבָצְו רֶבּדַה תַמַאְו רצאשטלב וְמָׁש אָרְקנירְׁשַא
 5 יָנֲא םָהָה םיִמָיּב :הֵאְרַּמַּב ֹול הֶניִבּו רֶבְּוַה-תֶא ןיִבּו
 3 תיורַמֲה םֶהָל !םיִמָי םיִעְבִׁש הָׁשֹלְׁש לּבַאְִמיִתְיֶה לאה
 -רַע יִּתְכסיאְל ְךָֹ  יפ-לָא אבראל יו רָׂשְבּו יִתְלַּכָא אֵל
 4 הָעָּבְרַאְו םיִרְׂשֶע םֹיְבּו  ּ!םיִמָי םְִִׁ .תׁשֶלְׁש תאֹלְמ
 אוה לוִָּנַה רָהְנַה ךי-לַע יתייְה יִנֲַו ןוׁשאִרָה ׁשֶרֶחַל
 ה ׁשּוָבְל דָחֶאיׁשיִא הּנִהְו אָראְו יַניֵע-תֶא אָּׂשֶאְ :לֶקָּדח
 5 ויַָּו ׁשיִׁשְרַתְכ וותָיּו :וָפּוא םֶתָכְּב םיִרָנַח ויָנְתִמּו םיִַּ
 יעְּכ לג יָתֹעְרּׁשֶא יִדיִלְּכ לע קֶרָב הָארַמְּכ
 ז לֵאנְד יָא 'תיִאְרְו :ןומִה ליקְּכויָרְבִד ליִקְו לֶלָק תֶׁשֶחְנ
 =תֶא וָאְראְל יִִּעּויָהרֶׁשֲא םיִׁשְנֲאָהְו הא תֶא וִַבְל

 לעֶניִלְפ איד ףיֹוא דְנּוא ,הָחְנִמ דְנּוא חַבֶז
 טעוֶו םאֶה ןעֶטייֵקְגיִדְרעֶֶוְמּוא ןייז טעוו
 םעֶד ּוצ ויִּב דְנּוא ,טְסיװ ןעֶּכאַמ םאָד
 טְגיִמעֶטְׁשעֶּב זיִא סאָָו םאָד טעוֶו דֶנֲע

 -ְךעֶפ םעֶד רעֶּביִא ןעֶרעוֶו ןעֶסאָגעֶגְסיֹוא
 : רעֶטְסיוִו

 :אֵבָהְהְּב ּוחְרְבו םֶהיֵלֲע הָלְפְ לנו הָדָרָח לֶּבֶא הָאְהַּמה
 5 תאֹּוַה טֶכֹּנַה הָאְרַּמַה-תֶא הָאְדַאְו יַּבְל יִּתְרַאְׁשִנ יִנֲאַו
 ִתְרצָע אָלְו תֹמְׁשַמָל ילָע ְךֵּפְהִ ֵדֹוהְוַחָּכ יִּב רָאָׁשִניאלְו
 9 ֹויְרָבּד לוק--תֶא יִעְמָׁשְכּו ויָרְבָד ליָקיתֶא עַמְׁשֶאְו :ַחְּכ

 הז ד

 * ּהָעגָנ ריח ּוהָצְרֶא יִנָפּו נ-למ םָּדְרִנ יִתָיָה ינֲאַו

 11 "שיא לֶאנּ ילֵא רֶמאּו גיי תוִָכְ ְֵרַּב-לַע יִנֵעיִנְּתַ ִפ

 לע דֶמַו ךילֵא רבד יכֶא רֶׁשֲא םיִרְבדּב ןבֶה תֹודְמֲח
 ףֵבָדה-תֶא יָּמע ורְּבַדְּו ףלֵא ִתחּקׂש הּתִע יִּכ ּךֵרְמָע י לעטיפאק

 ָךֶלֶמ ׁשֵרֹוּכ ןופ רֶהאָי ןעֶטיִרְד םעֶד ןיִא 1
 ןעֶפּורעֶג זיִא ןעֶמאָנ ןייַז םאִו ,לֵאיִנָד ּוצ ןעֶראָועֶג טְקעֶלְּפְטְנַא ְּךאַז ַא זיִא ,םָרֶּפ ןּופ
 ,תֹוליִיַח עֶסיֹורְנ ןּופ (טְלעֶדְנאַה םִעֹנ דְנּוא ,תֶמָא זיִא ְּךאַז איִד דְנּוא ;רַצאֵׁשְטְלִּב ןעֶראוָועֶג
 איד ןְהעֶטְׁשְרעֶפ ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵא טאָה ןעֶמ דְנּוא ;ְךאַז איִד טְכאַרְטעֶּב טאָה רֶע דְנּוא
 :ןעֶכאַוָו אייֵרְד ןּופ טייֵצ ַא ןעֶזעוֶועֶג גיִריֹורְט לֵאיִנָד ְּךיִא ןיִּב געֶמ עֶגיִזאָד איִד ןיִא 2 :הָאּובְנ
 טיִנ ויִא ןייוו ןייֵק דנּוא ׁשייֵלְפ ןייֵק דְנּוא ,ןעֶסעֶנעֶג טיִנ טיֹורְּב םעֶניִטְסּולְג ןייֵק ּבאָה ָּךיִא 3
 -אוז אייֵרְד איד זיִּב ,טְּבְלאַזעֶנ טיִנְךיֹוא ְּךיִמ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ליֹומ ןייֵמ ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנייִרַא
 םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְסְניִצְנאוַוְצ דְנּוא רֶעיִפ םעֶד ןיִא דְנּוא 4 :ןעֶראַועֶנ טְליִּפְרעֶד ןעֶנעֶז ןעֶכ
 :לָקָדֲח זיִא סאָד ;ְּךייֵט ןעֶסיֹורְנ םעֶד ןּופ טייז רעֶד ןַא ןעֶזעוֶועֶג ןיִּב ְּךיִא ןעוֶו ,שדֹח ןעֶטְׁשְרֶע
 ןאַמ ַא ,העָד דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ָּךיִא דְנּוא ןעֶגיֹוא עֶנייַמ ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ָּךיִא ּבאָה יֹוזַא 8
 טיִמ טְלעֶטְראַנעֶגְנָא ןעֶדְנעֶל עֶנייז דְנּוא ,רעדיילק עֶנעֶנייֵל טיִמ דייֵלְקעֶגְנָא ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 םיִנָּפ ןייז דְנּוא לאַטְסיִרְּכ ַא איז יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ףּונ ןייז דְנּוא 6 :זַפּוא ןּופ דְלאָנ-ןייֵפ
 דנּוא ,ןעֶמאַלְפ רֶעייֵפ אי יֹוזַא ןעֶניֹוא עֶנייֵז דָנּוא ץיִלְּב ַא ןּופ טְלאַטְׁשעֶג איד איו יֹוזַא
 דְנּוא ,רעּפּוק םעֶטְצְנאַלְנעֶנְסיֹוא ןּופ ּבְראַפ איד איז יֹוזַא םיִפ עֶנייֵז דֶנּוא סְמעֶרָא עֶנייֵז
 דְנּוא 7 :אייֵרְׁשעֶג ַא ןּופ לֹוק םאָד איז יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶטְרעוֶו עֶנייֵז ןּופ לֹוק םאֶד
 ריִמ טיִמ ןעֶנעֶז סאָו רעֶנעֶמ איִד דְנּוא ,טְלאַטְׁשעֶג איִד ןעֶהעֶזעֶג ןייֵלַא ּבאָה ,לֵאיֵנָד ;ךיִא
 רעֶּביִא זיִא םיִנְרעֶטיִצ עֶסיֹורְג טְרֶעייֵנ ,טְלאַטְׁשעֶג איר ןעֶהעֶזעֶג טיִנ ןעֶּבאָה ןעֶזעוֶועֶב
 ָךיִא דְנּוא 8 :ןעֶטְלאַהעֶּב ְּךיִז ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ןעֶפאָלְטְנַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ןעֶלאַּפעֶג אייֵז
 -עֶג עֶסיֹורְג עֶגיִזאָד איִד ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְךיִא ןעֶו דְנּוא ,ןעֶּביִלְּבעֶנְרעֶּביִא ןייֵלַא ץְנאַג ןיּב
 טאָה טייֵהְנעֶׁש עֶנייֵמ דנּוא ,ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא רֶהעְמ טיִנ ַחֹּכ ןייק ריִמ ןיִא זיִא ,טְלאַטְׁשעֶב
 -לֵאַהעֶגְנייֵא טיִנ ריִמ ןיִא ּבאָה ָךיִא דְנֹוא ,גָנּוּבְראַדְרעֶפ ַא ּוצ טְרְהעֶקְרעֶפ ריִמ רעֶּביִא ְּךיִז
 ךיִא ןעוֶו דנּוא ,רעֶטְרעֶוֶו עֶנייז ןּופ לֹוק םאָד טְרעֶהעֶג ּבאָה ְךיִא רעֶּבָא 9 :ַחֹּכ ןייק ןעֶט
 ףיֹוא ףאָלְׁש ןעֶפיִמ ַא ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ְּךיִא ןיִּביֹוזַא רעֶטְרעֶֶו עֶנייז ןּופ לֹוק סאָד טְרעֶהעֶג ּבאָה
 ְךיִמ טאָה דְנאַה ַא ,העָז דְנּוא 10 :דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶועוֶועֶג זיִא םיִנָּפ ןייֵמ דְנּוא ,םיִנָּפ ןייֵמ
 :דְנעֶה עֶנייֵמ ףיֹוא דְנּוא ןֶעיִנְק עֶנייֵמ ףיֹוא טְגעוֶועֶּב ְּךיִמ טאָה דָנּוא ;טְרְהיִרעֶגְנָא
 העָּמְׁשְרעֶפ ןאַמ רעֶטְּביִלעֶג ַא טְויִּב אוד !לֵאיִנֲד ָא ,טְנאָזעֶג ריִמ וזצ טאָה רֶע דְנּוא 11
 ןיִּב ְךיִא ןיִראָו ,לעֶטְׁש עֶנייֵד ףיֹוא העָמִׁש דְנּוא ,ריִד ּוצ דער ְּךיִא סאו רעֶטְרעוֶו איד
 טעֶרעֶנ ריִמ טיִמ טְראוָו עֶגיִזאָד סאָד טאָה רֶע ןעֶו דנּוא ,ןעֶראָועֶג טְקיִׁשעֶג ריִד ּוצ דְנֹוצַא

 יוזא
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  יִּכ לאָּנָד אָריִּת-לַא ילַא רֶמאַֹּו :דיִעְרַמ יִּתְדָמָע הזה 2
 טי ָךְּבִלתֶא ָּתִתָנ רֶׁשֲא ןֹוׁשאִרָה םֹיַהְדִמ
 !רְַׂו :יֶרְבְרִּב ִתאָב יו ְךיֶרְבִד יִעְמְׁשִנ ךיהְלֶא יְִּפִל
 ששָאְכיִמ הנה םֹו דָחֶאְ םיִרְׂשֶעיִּדְָל דמֹע םרפ תוָבָלַמ
 םׁש יִּתְרַתונ יַנֲאַו י זעל אָּב םיִנֹׂשאֵרָה םיִדָּׂשַה דַחַא

 הָרְקִירֶׁשֲא תֶא יִבֲַל יִתאבּו :םֶרָפ יכְלִמ לֶצא 4
 ַ וָרְּבַדְּו :םיִמָּיל ןיזִח דועייּב םיִמָיַה תיִרְחַאְּב ְּךֶמַעְל יט

 קומה :ִּתְמַלֶאָנְו הָצרֲא נפ יִּתתָנ הָלֵאָה םיִרִָּדּכ
 הָרְמֹאָו הָרְּבֲַאָו פדחְַּּפִאְו יֵתָפׂש-לַע ענֹנ םֶדָא .ָנְּב
 אלו ילָע יֵרצ וַכְָהנ הָאְּב יִנֹרֲאיִדנִל דַמֹה-לֶא

 ינָדֲא-םִע רֵּבַדְל הֶז יִנֹדֲא דֶבֶע לֵכוי ּדיִהְו ָחְּכ יִּתְרַצֶע עז
 ;יביהְרָאְׁשִנ אֵל הָמָׁשנּוֲחֿכ יּב-דְמִע גייאל הָּמִעַמ יִנֲאַו הָז
 אָריִת-לַא רֶמאֹּ :ינְקְזִחַו םָדָא הֵאְרַמְּכ יִּב-עּניו ףֶסָל
 ִתְקֹוחְתִה יִּמִע ְְַבו קו קח ך ְךֶל םִלָׁש תורְמֲהיׁשי א

 -הָמל ָּתְעַחֲה רֶמאֹר :יִנָתְקּוח : יִֹדֲא רֵּבַדְי הָרְמֶאָו כ

 יִנֲאַו םֶרֵּפ רַׂש-ִע םֵחָּלִהְל בוׁשָא הָּתַעְ ְךיֶלֵא יִתאָּב
 בֶתֶכִּב םָֹשָרָה-תֶא ֵָל דנַא לֶבֶא :אָב ָיירׂש הִֶּהְו אֵצוי 21

 טשֵאָכימִא יִּכ הֶּלאלַע ֹמִ קנַחְחִמ רֹחֶא ןיאְו תֶמָא
 ;םֶכְרַׂש

 אי אי
 זוִעְמִלּו קיִזִחַמְל ידְמִע יִדָּמַה ׁשיְרְדְל תַחַא תַנְׁשִּב יִנֲאַו א

 םיִבָלְמ הָׁשֹלְׁש דֹוע--הּנִה ְךַל דינא תֶמֶא הָּתַעְו ;ָל
 וְתְקחְכּו לכִמ לוהָגירָׁשע ריִׁשַי יעיִבדִהְו םרְפִל םיִדְמֹע

 ר ךלֶמ דֶמָעְו :ןָי תוכָלַמ תֶא לֹּכַה ריִעָי ּורְׁשֶעְב 5
 ומּוכְלַמ רֶבָׁשִּ ֹודְמְֶכּו גונֹצִרִּכ ָׂשָעְו בר לָׁשִמִמ לֵׁשָמּו
 ןלְׁשִמְכ אלו ותיִרֲַאְל אלו םִימָּׁשַהתָֹּור עַּבְרַאְל ץחתְ
 ;הֶאידַבְלִמ םיִרֵחֲאָלְ ּותוכְלַמ ׂשֵתָנִת יֵכ לָׁשֶמ רֶׁשֲא

 או י לאינד
 -עֶנ ּבאָה דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶג ְּךיִא ןיִּב יֹוזַא
 ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע דְנּואַו2 :טְרעֶטיִצ
 םעֶֶז ןּופ ןיִראוָו ,לֵאיִנְד אָרֹומ ןייק טיִנ ּבאָה

 -עֶגְניִהַא טְסאָה אּוד זַא ןָא גאָט ןעֶטְׁשְרֶע
 דְנּוא ןןְהעֶטְׁשְרעֶפ ּוצ ץְראַה ןייֵד ןעֶּבעֶג
 עֶנייד ןעֶנעֶז ,טאָב ןיייד ראַפ ןעֶגיִנייֵּפּוצ ְךיִד
 ןיִּב ְךיִא דְנּוא ןעֶראוָועֶג טְרעֶהעֶג רעֶטְרעוֶו
 רעֶּבָא 12 :רעֶטְרעֶוֶו עֶנייֵד ןעֶנעוֶו ןעֶמּוקעֶג
 טאָהֵרָּפ ןּופ תּוכְלַמ םעֶד ןּופ טְשְריִּפ רעֶד

 דְנּוא ןייֵא ןיֹוׁש טְלעֶטְׁשעֶג ריִמ ןעֶגעֶק ְךיִז
 רעֶנייֵא ,לֵאָביִמ ,העָז רעֶּבָא ,געֶמ גיִצְנאַַוְצ
 -עֶנ זיִא ןעֶטְׁשְריִפ עֶטְשְרעֶּביֹוא איִד ןּופ

 ןיִּב ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶפְלעֶה ּוצ ריִמ ןעֶמּוק

 עֶניִנעֶק איִד אייֵּב ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא טְראָד
 -עֶב ְּךיִא ןיִּב (דְנּוצַאנ דְנּוא 14 :םרָּפ ןּופ

 ןעֶכאַמ ּוצ ןְהעֶּטְׁשְרעֶפ ָּךיִד יֵדְּכ ןעֶמּוק
 ןיִא ןעֶּפעֶרְטְנָא קְלאָפ ןייַד טעוֶו סאוָו סאָד
 זיִא הָאּובְנ איִד ןיִראָו ,געֶט עֶטְצעֶל איִד
 רֶע ןעוֶו דְנּוא 18 :טייֵצ עֶנְנאַל ַא ראַפ ְךאָנ
 ,טעֶרעֶג רעֶטְרעוֶו עֶכְלאָז ריִמ טיִמ טאָה
 רעֶדְףיֹואטְנעֶלעֶג םיִנָּפ ןייֵמ ָךיִא ּבאָה יֹוזַא

 :ןעֶראוָועֶגטְמּוטְׁשְרעֶפ ןיִּב ָךיִא דְנּוא ,דֵרֶע
 -עֶנ איד אי יֹוזַא רעֶנייֵא ,העֶז דְנּוא 6

 -עֶגְנָא טאָה ןְהּוז-ןעֶׁשְנעֶמ ַא ןּופ טְלאַטְׁש
 דְנּוא ,טעֶרעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ליֹומ ןייֵמ טְכאַמעֶגְפיֹוא ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא ,ןעֶּפיִל עֶנייֵמ טְרָהיִר
 רעֶד ןעֶנעוֶו ןּופ ,ראַה ןייֵמ ָא ,ןעֶנאַטְשעֶנ ריִמ ראָפ זיִא םאָו םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג ּבאָה ָּךיִא

 -ּוצְסיֹוא ַחֹּכ ןייק ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,טְרֶהעֶקְרעֶפ ריִמ רעֶּביִא תֹורָצ עֶנייַמ ְּךיִז ןעֶּבאָה גְנּוהעֶז
 טיִמ ןעֶדעֶר ראַה ןייֵמ ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ טְכעֶנְק רעֶד ןעֶק יֹוזַא איו דְנּוא 17 :ןעֶטְלאַה
 ןייק אָד טיִנ ןיֹוׁש זיִא ןָא דְנּוצַא ןּופ טְגְנאַלעֶּב ָנָא ריִמ ןַא סאָו ? ראַה ןייַמ ןעֶניִזאָד םעֶד
 רֶע דְנּוא 18 ;ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ריִמ ןיִא הָמָׁשְנ עֶנייֵק ןיֹוׁש זיִא סֶע דָנּוא ,ריִמ ןיִא ַחֹּכ

 ןְהּוז-ןעֶׁשְנעֶמ ַא ןּופ טְלאַטְׁשעֶג איִד איִז יֹוזַא רעֶנייֵא ,טְרָהיִרעֶגְנָא לאָמַאְכאָנ ְּךיִמ טאָה
 ןייק טְסְלאָז אּוד ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 19 :טְקְראַטְׁשעֶג ְּךיִמ טאָה רֶע דְנּוא
 ָּךיִד קְראַטְׁש ,ריִד ּוצ םֹולָׁש ,ןאַמ (רעֶטְּביִלעֶּב) רעֶניִטְסֹולְג ַא טְזיִּב אּוד ,ןעֶּבאָה אָרֹומ

 =עֶנ טְקְראַטְׁשעֶנ ָּךיִא ןיִּב יֹוזַא טעֶרעֶנ ריִמ טיִמ טאָה רֶע ןעדֶו דְנּוא !קְראַטְׁש אייֵז דֵנּוא
 טְקְראַטְׁשעֶג ןיִּב ָךיִא ןיִראַוַו ,ןעֶדעֶר ראַה ןייֵמ ְּךאָד זאָל ,טְנאָזעֶג ּבאָה ָּךיִא דְנּוא ,ןעֶראָו
 דְנּוא ?ןעֶמּוקעֶג ריִד ּוצ ןיִּב ָךיִא סאָוְראַפ אּוד טְסייז ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 20 :ןעֶראָועַנ

 יֹוזַא דְנּוא ;םֶרָפ ןּופ טְׁשףיֵפ םעֶד טיִמ ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלַמ ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ ָּךיִא לעֶו דֵנּוצַא
 ְךיִא רעֶּבָא 21 :ןעֶמּוק ןִוָי ןּופ טְשֶריִפ רעֶד טעֶו יֹוזַא ,העְז ,ןְהעֶנְסיֹורַא א ָךיִא איוז דְלאַּב
 אָדטיִּנ זיִא םִע רעֶּבָא;בֵתִּכ ן'תָמַא םעֶד ןיֵא ןעֶּביִרְׁשעֶנְרעֶטְנּוא זיִא סֶע סאָָו ןעֶנאָזְנָא ריִד לעדֶז
 רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רֶעייֵא לֵאָכיִמ רּונטְרֶעייַנ ןעֶכאַזעֶניִזאָד איִד ןיִא ריִמ טיִמ טְלאַה סאָו רעֶנייֵא

 אי לעטיפאק לאל
 טייֵהְקְראַטְש ַאּוצ ןעֶנאַטְׁשעֶג ְךיִא ןיִּב יִדָמַה ׁשֶוָיְרָד ןּופ רֶהאָי ןעֶמְׁשְרֶע םעֶד ןיִא ;ְךיִא רעֶּבָא1
 העְז ,ןעֶנאָזְנָא תֶמֶא םעֶד ריִד ּוצ ְּךיִא לעֶז דְנּוצַא דְנּוא 2 :םֶהיֵא ּוצ טייקְניִטְסעֶפ ַא דְנּוא
 רעֶכייֵר ליִפ טעוֶו רעֶטְרֶעיִפ רעֶד רעֶּבָא ,םֵרָפ ּוצ ןְהעֶטְׁשְפיֹוא םיִכָלְמ אייֵרְד ְּךאָנ ןעֶלעוֶו םִע
 עֶלַא רֶע טעֶז יֹוזַא תֹוריִׁשַע עֶנייַז ןיִא ןעֶקְראַטְׁש ְּךיִז טעוֶו רע ןעֶו דְנּוא ,עֶלַא (אייו) ןּופ ןייַז
 דְנּואְּדְלְמ רעֶקְראַטְׁש ַא ןְהעֶטְׁשְפיֹוא טעו סֶע דְנּוא 3 : ןוָי ןּופ תּוכְלַמ םעֶד ןעֶנעֶק ןעֶקעוֶוְרעֶד
 :ןעֶליוו ןייַז ְּךאָנ ןּוהְמ טעֶֶה רֶע דְנּוא ,טייֵקְניטְלעֶוֶועֶג עֶסיוִרְגַא טיִמ ןעֶניִטְלעוֶועֶג טעוֶו רע
 טעד םִע דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶכאָרְּבּוצ ְּךייֵרְגיִנעֶק ןייַז טעז יֹוזַא ןְהעֶטְׁשְפיֹוא םעדֶו רֶע ןעוֶו דְנּוא 4
 -ָניֵקנ רעֶמּוקְכאָנ עֶנייֵז ּוצ טיִנ רעֶּבָא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןעֶדְניוִו רֶעיִּפ איִד ּוצ ןעֶרעֶו טְלייֵטּוצ
 טְרֶעייֵנטְגיִטְלעוֶועֶג טאָה רֶע סאוָו טייקְגיִטְלעֶועֶג עֶנייֵז איד יֹוזַא ןייַז טיִנטעוֶו סֶע דְנּוא(רעֶד
 :עֶניִזאָד איִד ץּוח עֶרעֶדְנַא ראַפ ןייַז טעוֶו סֶע דֵנּוא ןעֶרעֶזו ןעֶסירעֶגְסיֹוא טעדֶיְךייֵרְניִנעֶק ןייַז

 דנוא



 אי לאינד
 ְךיִז טעוֶו טייַז-םֹורָד ןּופ ְּךַלֶמ רעֶד דְנּוא 5
 -ׁשְריִפ עֶנייֵז ןּופ רעֶנייֵא רעֶּבָא ,ןעֶקְראַטְש

 רעֶּביִא ןעֶקְראַטְׁש רֶהעֶמְּדיִז טעֶז ןעֶט
 ַא טימ ןעֶניִטְלעוֶועֶג םעוֶו רֶע דְנּוא ,םֶהיֵא

 -עֶנ עֶנייֵז איו גנּוגיִטְלעוֶועֶג עֶרעֶסעֶרְג ליפ
 איד ןּופ ףֹוס םּוצ רעֶּבָא 6 :טייקְניִטְלעוֶו
 -ָםעֶהעֶּב ןעֶמאַּוצ ְּךיִז אייֵז ןעֶלעוֶו ןעֶרְהאָי
 ןּופ ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ רעֶטְכאָט איִד דנּוא ,ןעֶט

 ןּופ ְּךֶלֶמ םעֶד ּוצ ןעֶמּוק טעֶו טייַז-םֹורָד
 ,גָנּובייֵלְגְסיֹוא עֶנייֵא ןעֶבאַמ ּוצ טייֵז-ןֹופָצ
 ןעֶטְלאַהְנייֵא ןעֶנעֶק טיִנ טעוֶו איִז רעֶּבָא

 רֶע דָנּוא ,םעֶרָא םעֶד ןּופ ַחֹּכ םעֶד (ןעֶנעוֶו)

 ןייַז (טיִנ ְּךיֹואנ ןְהעֶטְׁשעֶּב ןעֶנעֶק טיִנ טעֶו

 ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא טעוֶו איִז דְנּוא ,םעֶרָא
 -ְךעֶהַא איִז ןעֶּבאָה סאו איִד ְּךיֹוא ,ןעֶרעוֶו

 עֶנ איִז ןעֶּבאָה סאו איִד דְנּוא ,טְכאַרְּבעֶנ
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 ה ילָׁשִמַמ לֶׁשֵמּו ויָלָע קַָחיו ודָׂשְדִמּו בה דלִמ קח
 5 םֵַה-ךֵלַמּותַבּו ורָּבַחְתִי םיִָׁש ץֵקלּו :תִלַׁשְמִמ בֵר
 חֹוָכ רֹצעַתאלְוםיִרָשיִמ תֹׂשֵַל ןֹופּצַה ךָלמילֶא אֹבָּת
 הָריהְו ָהיֶאיִבְמּו אוה ןֵתָנתְו וערװ רֹמֲַי אֵָו ער
 ז ײלָא אָבָי יּּ היִׁשְרְׁש רֶצנמ מְעו :ְִּעְּב הק
 :קִיָחַהְו םָהָב הֶׂשְָ ןופְּצִה של ֹוועְמִּב אְָֹ לִיַַה
 5 בָהָח ףֵסַּכ םֶתִּמִה יֵלְכדסִע םָהיכסניִע םֶהיַהְלֶא םִנְו
 :ןֹפָּצַה ְּךֵלַמִמ דֹמֲעַי םִנָׁש אּודְו םִיָהְצִמ אֶבָי יִבְׁשַּ
 * ּורְִָ וָָבּו :ותָמְדַא-לֶא בׁשְו בֶַּה ְּךֶלֶמ תּוכְלַמְּב אָבּו
 בֶׂשַָו רֵבָעְו ףטָשְו אֹוב אָכּו םיִּבַר םיִלָיַ ןֹומָה ּופְפְֶ
 נ ָּמִע םחָלִנְו צו ֶּנִ ְךֶלֶמ רַמְרַמְתִיַו :הּזִַמיוע והנְת
 :דָיְּב ןומָהָה ןֶּתנִו בָר ןִֹמָה דיִמְעַהְו ןוָפְּצַה ּךַלְמבִע
 3 בֶׁשָו :ווָי אָלְו תאֹבַר יפו וָבְבִל םירָ ימָהה אָׂשִנְ
 םיִּתִָה ץקלּו ןוׁשאִרְהְדמ בַר ןֹמָה דימָעָהְו ןופְעַה ּדֵלֶמ
 14 םֶהָה םָּתִָבּו :בָר ֹׁכְרִבּו לוָדג לַיחּב אב אוָבָ םיִנָׁש
 אשת ךֶמַע יצירפ ! עכו בנגה לַמילַע יִדְמִ םיִּבִר
 וט הלל ּךֹׁשִיו וֿפְצַה ְךֶלֶמ אֹבָיַו :ּולָׁשּכו ןֹוָח דיִמִעַהְל
 יָָתְבִמ םֵעָ ּודֹמֲעַי אָל בה תועֹרח תוִרָצְבִמ רע דֵכָלְו
 ופ דמוע ןְוינֹצְרַּכ זָלֵא אֵּבַה ׂשַעַה :רֹמעַל ַחֵּכ ןיאו
 עד אֹובָל יָם :ורָיִ הָלְָ יִבְצַהץרַאְב רמֲַיו נְפִל
 ֵּי םיִָׁעַה תַבּו הָׂשָעְֹוִמִע םיִרָשיו ותוכְלַמילָּכ ףֶקְָּ
 א וָנְּפ ו בֵשָיַו :הָיְהִת וָליאַלְו דֶמַעַת אָלְו ּהָתוִחְׁשַהָל וָל
 ותָפְרָח יִתַלַּב ול ֹותָּפְרַח ןיִצָק תיִּבְׁשִהְוםיָּבַר רֵכָלְו םִִיאְל
 ופ אָלְו לַפָנו לׁשְִַ וצְרַא .ּעְמִל וינָּפ בֵׁשְָו :ול בִשָי
 כ םיִמְָבו תָֹכָלַמ רֶדָה ׂשנֹונ ריבעמ וּנּכ-לַע .דָמעו :אָצמִי
 1 יע רַמָעְו :הָמְחְלַמְב אָלְו םיַפְַּב אֵָו רֵכָׁשִי םיִדָחֶא

 :ןעֶטייֵצ איֵד ןיִאטְקְראַטְׁשעֶנ דְנּוא ןעֶנּואוְו
 רעֶד ןּופ ןְהעֶטְׁשְפיֹוא טעֶו רעֶנייֵא דְנּוא 7
 עֶנייִז ףיֹוא לעֶצְרּואוְו עֶרְהיֵא ןּופ גייוַוְצ
 םעֶד ְןעֶנעֶק ןעֶמּוק טעוֶו רֶע דְנּוא ,לעֶטש
 רעֶד ןיא ןעֶמּוקְנייַרַא טעוֶו רֶע דַנּוא ,לֵיַח
 רֶע דַנּוא ,ןֹופָצ ןּופ ָּךֶלֶמ םעֶד ןּופ גָנּוטְסעֶפ
 :ןעֶמעֶגְנייֵַא אייֵז דְנּוא ןּוהְט אייז ןעֶנעֶק טעדֶד
 עֶרייַז טיִמ רעֶטעֶנ עֶרייֵז ּוליִּפֲא דְנּוא 8
 -עָג ןיֵא רֶע טעוֶו דְלאָג דְנּוא רעֶּבְליִז ןּופ םיִלֵּכ (עֶרייֵשג עֶגיִטְסּולְג עֶרייֵז טיִמ דְנּזא ןעֶראַה

 רֶהעֶמ ןעֶּביֵלְּב ןְהעֶטְׁשעֶּב טעוֶו רֶע רֶנּוא ,םִיַרְצִמ ןייק ןעֶגְנעֶרְּב רעֶטְנּורַא טְּפאַׁשְנעֶגְנאַפ
 ןיִא ןעֶמּוק טייַז-םֹורָד ןּופ ָּךֶלֶמ רעֶד טעוֶו יֹוזַא דְנּוא 9 :ןֹופָצ ןּופ ָּךַלֶמ רעֶד איו ןעֶרְהאָי
 םֶהיֵא ןעֶלעֶוו ןְהיֵז עֶנייֵז רעֶּבָא 10 :דְנאַל ןייַז ּוצ ןעֶרְהעֶקקיִרּוצ טעֶז רֶע דְנּוא ,תּוכִלַמ ןייַז
 טעוֶו רֶע ןעוֶז דְנּוא ,תֹוליִיַח ןּופ עֶסאַמ עֶסיֹורְגַא ןעֶלְמאַזְרעֶפְךיִז ןעֶלעֶֹו אייֵז דְנּוא ,ןעֶצייֵרְנָא
 -ָמּואָךיִז רֶע טעֶוְּךאָנְרעֶד דְנּוא ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא דְנּוא ןעֶציילְפְרעֶפ רֶע טעוֶו יֹוזַא ןעֶמּוקְנֶא
 ןּופ ְּךַלֶמ רעֶד דְנּוא 11 :טעֶטְׁש עֶטְסעֶפ עֶנייֵז וצ ויִּב (הָמָחָלִמ אנ ןעֶצייֵרְנֶא דְנּוא ןעֶרְהעֶק
 ןעֶטְלאַה הָמָחְלִמ טעוֶו דֶנּוא ןְהעֶגְסיֹורַאטעוֶו רֶע דְנּוא ,ןְרעֶטיִּבְרעֶד רֶהעֶז ָךיִז טעוֶו טייַז םֹורָד

 רֶהעֶמ (לייַח עֶסאַמ עֶסיֹורְג ַא ןעֶלעֶטְׁשְרעֶהַא טעוֶו רֶע דְנּוא ,טייֵז-ןֹופָצ ןּופ ְּךַלֶמ םעֶד טיִמ
 -עַ ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא דְנאַה עֶנייַז ןיִא טעוֶו (ליַח) עֶסאַמ איִד רעֶּבָא ,ןעֶטְׁשְרִע םעֶד ןּופ איוז
 -ְךעֶד ץְראַה ןייַז ְּךיִז טעֶו יֹוזַא ןעֶּבעֶהְרעֶד ְּךיִז טעוֶו (לִיַח) עֶסאַמ איִד ןעוֶו דְנּוא 12 :ןעֶר
 קְראַטְׁש טיִנָּדאָד טעֶו רֶע רעֶּבָא ,ןעֶלאַפ ןעֶכאַמ עֶדְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ ליִּפ טעוֶו רֶע דְנּוא ןעֶּבעֶה
 ןעֶלעֶטְׁשְרעֶהַא טעוֶו רֶע דֶנּוא ,ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ טייז-ןֹופָצ ןּופ ָּךֵלֶמ רעֶד טעוֶוָּךאָנְרעֶד 13 : ןייַז
 ןעֶרְהאָי ןּופ ןעֶטייֵצ איִד ןּופ ףֹוס םּוצ רעֶּבָא ,עָטְׁשְרֶע איִד איו (ליַח) עֶּמאַמ עֶרעֶסעֶרְג ַא
 ןיִא דנּוא 14 :ןעֶנעֶמְרעֶפ םיֹורְג ַא טיִמ דֵנּוא לִיַח םיֹּורְג ַא טיִמ ןעֶמּוקְניירַא םיוִועָג רֶע טעֶו
 איד דְנּוא ,טייַז-םּורָד ןּופ ְּךַלֶמ םעֶד ןעֶנעֶק ןְהעֶמְׁשְפיֹוא עַליִפ ןעֶלעוֶו ןעֶטייֵצ עֶניִזאָד איִד

 -פיֹוא ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ ,ןעֶּבעֶהְרעֶד ְךיִז ןעֶלעוֶו קְלאָפ ןייד ןּופ םיִרעֶּביֹור איִד ןּופ רעֶדְניִק
 דְנּוא 15 :ןעֶרעֶו טְלעֶכיֹורְטְׁשעֶנ ןעֶלעוֶו אייֵז רעֶּבָא ,הָאּובְנ איִד ןייז ּוצ םיִיַקְמִנ ןעֶלעֶּטְׁש
 איִד ןעֶמעֶנְנייַא טעֶֶו דנּוא ץְנאַׁש ַא ןעֶטיִׁשְפיֹוא טעדֶו דְנּוא ןעֶמּוק טעוֶו ןֹופָצ ןּופ ְּךֵלֶמ רעֶד
 םאֶד דְנּוא ,ןְהעֶטְׁשעֶּב ןעֶנעֶק טיִנ ןעֶלעוֶו טייז-םֹורָד ןּופ תֹוליִיַח איִד דנוא ,טעֶטְׁש עֶטְסעֶפ

 טְמּוק םאוָו רעֶד רעֶּבָא 16 :ןְהעֶטְׁשעֶּב ּוצ ןעֶּבאָה ַחכ ןייק טעוֶו קְלאָפ עֶטְלְהעוֶוְרעֶדְפיֹוא
 ,םֶהיֵא ראָפ ןְהעֶּטְׁשעֶּב ןעֶנעֶק טיִנטעֶֶו רעֶנייֵק דְנּוא ,ןעֶליוז ןייַז ְּךאָנ ןּוהְמ טעֶז םֶהיֵא ןעֶנעֶק
 עֶנייֵז טיִמ ןעֶדְנעֶלְרעֶּפ םִע טעֶֶז רֶע דְנּוא דְנאַל ןעֶניִטְסּולְג םעֶד ןיִא ןעֶלעֶטְׁש ְּךיִז טעוֶו רֶע דְנּוא
 -ָניִנעֶק ןעֶצְנאַג ןייַז ןּופ טייֵהְקְראַטְׁש איד ןיִא ןעֶמּוק ּוצ םיִנָּפ ןייַז ןּוהְט טעֶו רֶע דְנּוא 17 :דְנאַה
 איד ןופ רעֶטְכעֶט איִד דְנּוא ,ןּוהְּמ םִע טעוֶו רֶע דְנּוא ,םֶהיֵא טיִמ עֶגיִטְכיִרְפיֹוא איד דְנּוא ףייר
 -עֶּב טיִנ טעוֶו איִז רעֶּבָא ,ןעֶּבְראַדְרעֶפּוצ איִזיִדְּכ ןעֶרעֶו ןעֶּבעֶגעֶנ םֶהיֵא ּוצ ןעֶלעוֶו רעֶּבייוֵו
 ּוצ םיִנָּפ ןייַז ןעֶרְהעֶקְמּוא רֶע טעוֶוְּךאָנְרעֶד 18 :םֶהיֵא ּוצ ןייַז טיִנךיֹוא טעזֶו איִז דְנּוא ,ןְהעֶטְׁש
 ןּופ ןעֶרעֶהְפיֹוא ןעֶכאַמטעוֶוטשֶריִפ ַא רעֶּבא ,ןעֶנְניוִוְצעֶּב עֶליִּפ טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןְלעֶזְניִא איִד

 : ןעֶרעוֶו טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ םֶהיֵא ּוצ לאָז הָּפְרֶח עֶנעֶנייֵא עֶנייֵז טְרֶעייֵנ ,הָּפְרֶח עֶנייֵז םֶהיֵא
 דנוא
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 קיִוָחָהְ הֶולַׁשְב אָבּו תֹוכָלַמ דיִה לע ּונְתְניאלְו הָוְבִנ
 וינְפְלִמ ּופְִׁשִי ףֶמָּׁשַה תֹוערְח :תָֹקלְקלַחְּב תוֶטָלַמ 2

 הרָׂשֲי ויָלֵא תיְּכְַתַהְִמּו :תיִרְּב דיִנְנ םיוּורֵבְׁש
 הָנידְמ יִעמְׁשִמְבּו הוָלַׁשְּב :יֹנישַעְמִּב םֶצֵעְוהָלָעְו הָמרִמ 4

 הדָזּב ויְתֹבֲא תֹובֲאַוויָתֹבֲא ׂשָעדאְל רֶׁשֲא הֶׂשָעְו אֹובְי
 ויָתֹבְׁשחַמ בֶׁשִחְי םיִרְצְבִמ לעו דֶובִי םֶהָל ׁשּוָכרּו לֵלָׁשְ

 ילֹודָג ליִחְּב ֿבֵננַה ךֶלֶמ-לַע ֹובָבָלּו וחֹּכ רַעיְו :תע-רַעְו הכ
 רָאְמדֲע םוצָעְו לְֹג-ליחְּב הָמָחְלִּמל הְָּנְתִיבֶנִה ְךֵָמּו
 נּבִַּפ יִלְכֶאְו :תֹובָׁשֲחַמ ווָלָע ּבְׁשְחַירִּכ דֹמֹעַי אָלְו

 םֶהיְֵׁשּו :םיִּבַר םיִלָלֲח ילְפָנְו ףָֹטְשִי וַליֵחְוּוהוְְּבְׁשִי ?
 אֵלְוורְבדִי בָוּכ דָחֶא ןָחלְׁש-לַעו עֶרמְל םֶבָבְל םיִכְלְּמַה
 לּודְנ ׁשּוכְרִּב וצְרַא בֶׂשְָו :רֶעוּמִל ץֵק דִֹעיְּכ חָלֶצִה
 םָּׁשָיְדעוּמַל :וְצרַאָל בֶׁשְ הֶׂשֶעְוׁשֶרָק תיִרְּבילַע וְבְבֶלּו
 וב ּואָבּו :הָנֹרֲחַאְכְו הָנֹשאִרָכ הָיְהְתראִלְו בגַב אֵבּו ל

 הָׂשָעְו ׁשֶדְְק-תיִרְּב-לַע םֶעָח בֵׁשְו הֶאְכִנו םיִּתִּכ םְִָצ
 ודְמַַי ּטִּמִמ םיִעֹרח :ׁשֶרֶק תִרְּב יבוִ-לַע ןֵבָו בֵׁשְו 1

 ץיִּקְׁשַה ּונְתָנְו דיִמְּתַה ּוריִסַהְ וּמַה ׁשַּדִקּמַה ּולְלִחְ
 ויָהלֶא ִעְִי םעֶו תוִקלַחְּב ףינחי תיִרְביִעיׁשְרַמּו :םִמׂשְמ 2

 בֶרָחְּב ּולְׁשְכַוםיִַּרָ ּוֵבְי םֶפ יֵליֵכְשַמּו :יׂשְָ יקח
 טעֶמ רֶע ורע םִלִָּׁכַהְבּו :יםיִמָי הּבְבּויִבְׁשִּב הָבְהַלְבּו 4
 ּולְָּכםיִלִּכְשמְַמּו :תיֶּקלְקלחְּבםיִַ םֶהיֵלע לת הל

 ;דַעֹומל דשיִּכ ץֶק תעידתע ןֵבללְו דֶרֶכלּו םֶהְּב ףָרְצִל
 ילַעְו לֵא-לָּפ-לַע לֵּדְַתִו םמֹורְתִ ְֵקֶמִה ֹוצְרִכ הֶׂשֶעְו 6

 הָצְרְָנירְּכ םִַו הָלָכידַעַחילְצִהְו תֹאָלִפִנ רֵּבַדְי םילֵא לַא
 םִיָׁשָנ תֶּדְמָח-לַעו ןיִבְי אָל ווָתֹבֲא יַהֹלָא-לַעְו :הָתָׂשֶעַנ 5

 םּזטִמ הלֲאָלְו :לֶדגְתִי לֶקילַעיִּכןיִבָי אֵל הָלָא-לֶּכ-לַעו
 דֶּבַכי ווָתֹבֶא ּוהְעְדְייאָל רֶׁשֲא ַּהֹולֲאָלְו דּסַכְ ִּכ-לַע

 אי לאינד

 םיִנָפ ןייֵז ןעֶרְהעֶקְמּוא רֶעטעוֶויֹוזַא דְנזא 9
 דְנּוא ,דְנאַל ןייֵז ןּופ (טעֶטְשנ עֶטְסעֶפ איִדּוצ
 דנּוא ןעֶרעֶו טְלעֶכיֹורְטְׁשעֶנ טעוֶו רֶע
 ןעֶנּופעֶג (רֶהעֶמ) טיִנ טעוֶו דְנּוא ,ןעֶלאַפ
 רעֶנייֵא ְּךיִז טעוֶו םִע דְנּוא 20 :ןעֶרעוֶו
 רֶע דְנּוא ,לעֶטְש עֶנייֵז ףיֹוא ןעֶלעֶטְׁשְפיֹוא

 רעֶנְניוִוְצעֶּב ַא ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא ןעֶכאַמ טעוֶו
 דְנּוא תּוכְלַמ םעֶד ןּופ טייֵהְנעֶׁש רעד ןיִא
 -עוֶוְןעֶכאָרְּבּוצ רֶע טעוֶו געֶט עֶכיִלְטֶע ןיִא
 ןיִא טיִנ דְנּוא דְנעֶה ְּךְרּוד טיִנ רעֶּבָא ,ןעֶר
 רעֶנייֵז ףיֹוא טעדְו ְּךאָנְרעֶד 21:הָמָחְלִמ רעֶד
 דְנּוא ,רעֶמְכַאְרעֶפ ַא ןְהעֶטְׁשְפיֹוא לעֶּטְׁש
 איד ןעֶרעֶו ןעֶּבעֶגעֶג טיִנ טעוֶו םֶהיֵא ףיֹוא
 טעוֶו רֶע דנּוא ,תּוכְלַמ םעֶד ןּופ טייקנְהעֶׁש

 ןעֶטְלאַהְנָא טעוֶו רֶע דְנּוא הָוְלַׁשְּב ןעֶמּוק
 :רעֶטְרעֶו עֶטאַלְג ְךְרּוד תּוכְלַמ סאָד

 ןעֶלעוֶו תֹוליִיַח עֶטְצייֵלְפְרעֶפ טיִמ דְנּוא
 דְנּוא ןעֶרעוֶו טְצייֵלְפְרעֶפ םֶהיֵא ראָפ אייֵז
 רעֶד ְּךיֹוא ּוליִפַא דְנּוא ,ןעֶרעֶו ןעֶכאָרְּבּוצ
 ןעֶגעֶו ןּופ דְנּוא 23 : דְנּוּב םעֶד ןּופ טְשְריִפ
 םִע רֶע טעוֶו םֶהיֵא טיִמ גְנּודְניִּבְרעֶפ רעֶד
 -םיֹורַא טעוֶו רֶע דְנּוא טייֵקְׁשְלאַפטיִמ ןּוהְמ

 גיִצְניִו טיִמ ןעֶקְראַטְׁש ְּךיִז דְנּוא ןְהעֶנ
 ןיִא הָוְלַׁשְּב ןעֶמּוקְניירַא טעוֶו רֶע 24 :קְלאָפ

 םיִנְרעֶטְלֶע עֶנייֵז דְנּוא ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵז סאוָו ןּוהְט סעֶכְלאָזַא טעוֶו רֶע דְנּוא ,הָניִדְמ עֶטעֶפ רעֶד

 דְנּוא ּביֹורְקאַזדְנּואּביֹורןעֶטייֵרְּפְׁשְרעֶפ אייֵז ּוצ טעוֶו רֶע ,ןּוהְמעֶנ לאָמַאטיִנ ןעֶּבאָה ןְרעֶטְלֶע

 עֶסיוִועֶג ַאּוצ זיִּב תֹובְׁשְחַמ עֶנייֵז ןעֶטְכאַרְט רֶע טעוֶו טעֶטְׁש עֶטְסעֶפ איד ףיֹוא דְנּוא ,םּוהְטְכייֵר

 טייַז-םֹורָד ןּופ ָךֶלֶמ םעֶד ןעֶנעֶק ץֶראַה ןייַז דְנּוא ַחכ ןייַז ןעֶקעוֶוְרעֶד טעוֶו רֶע דְנּוא 28 :טייֵצ
 ַאטיִמ הָמָחְלִמ רעֶד ּוצ ןעֶצייֵרְפיֹוא ָךיִז טעוֶו טייַז-םֹורָד ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא ,לִיַח םיֹורְג ַא טיִמ
 ןעֶנעֶק טעוֶו ןעֶמ לייוװ ןְהעֶטְׁשעֶּב ןעֶנעֶק טיִנטעוֶו רֶע דֶנּוא לִיַחסעֶקְראַטְׁש רֶהעֶז ַא דְנּוא םיֹורְג

 ןעֶלעוֶו איִד ,זייַּפְׁש עֶנייֵז ןּופ ןעֶסֶע סאָו (ןעֶראַה) איִד ּוליִּפַא 26 :תֹובָׁשְחַמ ןעֶטְכאַרְט םֶהיֵא

 :ןעֶלאַפְועֶלעוֶו עֶנעֶנאַלְׁשְרעֶד עֶליִפ ְנּוא,ןעֶצייֵלְפְרעֶפ לייַח ןייַז ןעֶלעֶו דְנּוא ןעֶכעֶרְּבּצ םֶהיֵא
 ןייֵא אייֵּב דְנּוא ,ןּוהְּטּוצ סעֶטְכעֶלְׁש ןייַז ןעֶלעוֶו םיִכָלְמ עֶרייֵּב איד ןּופ רעֶצְרעֶה איִד דְנּוא 7
 ְךאָנ זיִא ףֹוס רעֶד ןיִראָו ,ןעֶקיִלְנעֶּב טיִנ אייֵזטעוֶו םִע רעֶּבֶא ,ןעֶניִל ןעֶדעֶר אייֵז ןעֶלעֶוׁשיִט

 דְנאַל ןייַזּוצ ןעֶרְהעֶקְקירּוצ ְךיִז רֶע טעֶוְּדאָנְרעֶד 28 :טייֵצ עֶטְמיִטְׁשעֶּב ַא ףיֹוא (טְנעֶלעֶנְּפָא)

 רֶע ןעוֶו ְנּוא ,דֵנּּב ןעֶניִלייֵה םעֶד ןעֶנעֶק ןייַז טעוֶו ץֶראַה ןייַז דְנּוא ,םּוהְטְכייַר סיֹורְנ ַא טיִמ

 טייֵצ עֶטְמיִטְׁשעֶּב ַא ןיִאכס :דְנאַל ןעֶנייֵא ןייַזּוצ ןעֶרְהעֶקְמּואָּךיִז רֶע טעוֶויֹוזַא ןּוהְט סאָד טעֶדֶו

 סאָדאיוַזיֹוזַא ןייֵז טיִנ טעוֶו סֶע רעֶּבָא ,דְנאַל-םֹורָד ןיא ןעֶמּוקְנָא דְנּוא ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ רֶע טעוֶו

 ּוק םֶהיֵא ןעֶגעֶק ןעֶלעוֶו םיִּתִּכ ןּופ ןעֶפיִׁש איד ןיראָו 80 :עֶטְצעֶל סאָד איז יֹוזַא דֵנּוא עַמְׁשְרֶע

 ןעֶגיוֶקְועֶנְראָצ דְנּוא ןעֶרְהעֶקְמּואָּדיִז טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶנאַלְׁשְרעֶדיִנַא םֶהיֵאְזעֶלעֶֶז דְנּוא ןעֶמ
 טעֶויֹוזַא ןעֶרְהעֶקְמּוא ְךיִז טעֶו רֶע ןעוֶו דְנּוא ,ןּוהְמ סֶע רֶע טעֶויֹוזַא דְנּוא ,דֵנּוּב ןעֶגיִלייַה םעֶד

 תֹולייַח איד דְנּוא 31 :דנּוּב ןעֶגיִלייֵה םעֶד טְזאָלְרעֶפ ןעֶּבאָה סאוָו איד ןעֶקְרעֶמעֶּב ָךיֹוא רֶע

 ׁשֶדְקִמַה תיֵּב עֶקְראַטְׁש סאָד ןייַז לֵלַחְמ ןעֶלעוֶו אייֵז דנּוא ,ןעֶלעֶטְׁשְפיֹואָּדיִז ןעֶלעֶו םֶהיֵא ןּופ
 איִד ןעֶּבעֶג (לעֶּטְׁש רעֶד ןַא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,דיִמָּתַה ןֶּבְרֶק סאָד ןּוהְטּפֶא ןעֶלעֶו אייז דְנּוא
 ןעֶנעֶק םעֶּטְבעֶלְׁש ןּוהְט סאָוו עֶכְלאָזַא דְנּוא 32 :גְנּוטְסיִוְרעֶפ טְכאַמ סא טייקְניִדְרעוֶוְמּוא
 -עיטטאָנ ןייַלןעֶק סאו קְלאָפ סאָד רעֶּבָא ,רעֶטְרעֶֶו עֶטאַלְג טיִמ ןעֶניִפְנַה רֶע טעוו דַנּוּב םעד
 קְלאָמ םעֶד ןּופ עֶנּולְק איִד דְנּוא 93 : ןעֶרְהיִפְסיֹוא (ןּוהְטִנ םִע ןעֶלעֶז ֵנּ ןעֶקְראַטְׁש ְּךיִז ןעֶל

 ְךְרּור ןעֶרעוֶוטְלעֶכיֹורְטְׁשעֶג ןעֶלעוֶו אייֵז רעֶּבֶא ,ןעֶּבעֶג ןְהעֶטְׁשְרעֶפּוצ עֶליִפ ּוצ סֶע ןעֶלעוו

 גע ליִּפ גְנּורעֶדְניִלְּפ ָךְרּוד דְנּוא טְפאַׁשְנעֶגְנאַפעֶג ךֶרּוד ,םאֵלַפ איִד ךֶרּוד דנּוא דְרעוֶוש םעד

 עֶנייֵלְק ַאטיִמ ןעֶרעוֶו ןעּפְלאָהעֶג אייֵז ןעֶלעוֶו גְנּולְכיֹורְטְׁש עֶרייז ןיִא רעֶּבָא84 :(ןעֶרְהאָיג

 עַליִפ רעֶּבֶא ,ףֶליֵה
 ןעֶלאָז אייז יֵדְּב ,ןעֶרעוֶו טְלעֶכיֹורְטְׁשעֶג (ָךיֹואנ ןעֶלעוֶו טייל עֶנּולק איד ןּופ עַכיֵלֵטָע

 ןעֶרעֶו טְכאַמעֶ םייַח דְנּוא ןעֶרעֶו טְרעֶטייֵלעֶג דְנּוא טְפיִרְּפעֶנ טימרעד
 | לב : :
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 39 יִרְצְבַמְל הֶׂשָעְו :תֹוְדְמֲחְבּו הָרָקְי ןֶבָאַבּו ףֶּסָכְבּו בָהְוִּב -אָװ ,טייֵצ רעד ןופ רדֶנֶע םעֶד ּוצ ויִּב

 םליִׁשְמהודובְּכהָּבר כל שא רֶכנ ַהֹולֲאדמע םיִזעֶמ = .עזאיהרזתזקא יי
 עַטִמי ָב ַא וצ זיִּב ְךאָנ ֹויִא סִע ןי
 מ ֹוּמִ חַנְתִי ץֶק .תעֶבּו רְמִּב קלי הָמְרֲאו םיִּבַרְּ א ר 2 א א יי ר
 םיִׁשָרָפְבּו בֶכָרְּב ֹפְּצַה ךלֶמ יע דִי בה ַלֵּמ ה 8 סא" ךלּמ רעד דנּוא 26 :טייֵא
 וו ץֶרֶאְּב אָבּו :רֶבֶעְו ףטָׁשְו תוצָרֲאֿב אָכּו תֹוָּבַר תֹוְֲאְּו 7ע דנּוא עֶליִװ םעֶנעֶניֵא ןייֵז ָּךאָנ
 בָאֹומּו םֹוָרָא ודימ ּוָמְלּמִי טלאו ולֵׁשּכ תֶּמִרְו יִבְּצַה -אֵמ םיֹורְג דִנּוא ןעֶכייֵהְרעֶד ְּךיִז טעֶו

 45 םִיַרְצִמ ץֶרָאְו תֹצְרֲאּב ורָי חָלְׁשִו מע יִנְּב תִׁשאֵרְו רעֶּביִא ּוליִּפַא ,טאָנ ןעֶביִלְטיִא רעֶּביִא ןעֶב
 43 כְכְבּו ףֶסְּכַהְו בֶהוה יָנמְִמְּבלֵׁשמּו :הָטיֵלָפְל הָוְהת אל -נּואװ רֶע טעוֶו רעֶטעֶנ איד ןּופ טאָג םעֶד

 44 ּיהָלֲהַבְי תעְמׁשּ :ויִרְָצִמְּב םיִׁשכְ םיִִּלו םִיַרְצִמ תֹחְּמִה טעװ רע דנוא ןעֶדעֶר ןעֶבאַז עכילרעד

 םיִרְֲקְלּו ריִמְׁשַהְל הָלדְנ אָמִהְּב אָ ןופצִמּו חָהִּמִמ ר א א א ר א
 : ף ף :
 המ אָבּו ׁשֶרֶקייִבְצ רחל ימי ןיֵב נְרַפַא יִָהֶא עמו :םיִּבַר יא ?ְעֶפד : = יה א ןאֵק לעב
 :ול ךוש ןיא וצקידַע - עג טעֶו טְמיִטְׁשעּב זיִא םאוָו םאָד ןיִראָה

 : = ןּופ טאָג םעֶד ףיֹוא רעֶּבָא 37 :ןעֶרעֶו ןּוהֵמ

 א ינְּבילַע לַמֹעָה לֹדּנַה רֶׁשֲה לֵאָכיִמ דֹמֲעַי איִהַה תֵעְבּו .ְךיֹוא ,ןעֶקְרעֶמטיִנ רֶע טעוֶו ןְרעֶטְלֶע עֶנויִז
 דֶע יג תֹוְהִמ הָתהנאל יַׁשֲא הֶרְצ תע הָחָהְו מע טעוֶו רֶע ,רעֶּבייוז ּוצ ןעֶטְסּולְג לאָמַא טיִנ
 םתָּכ אֵצְמִנַה-לְּכ ךֶמַע למי איהה תעָבּו איִהַה תַעָה ןעֶגיִצְנייֵא ןייק ףיֹוא ןעֶקְּרעֶמ טיִנ ןליפַא

  ייַהְל הֶּלֶא ּוציִקְי רַפָע--תַמָדַא יִנׁשיִמ םיִּבַרְו :רֶּפֵּמַּב םעֶלַא רעֶּביִא ְּךיִז טעוֶו רֶע ןיִראוָו ,טאָג

 5 והיה יםיִליכׂשמבְו ;םֶלֹוע אדל תֹומָרֲחַל הֶּלְֵו םִלּצ : 0 2 2 שם

 :דָעָו םֶלֹועְל םיִבָכוְּּכ םיִּבַרָה יקידצמּו עִקְרָה דַתְוְּכ . 6 יט םַײד רעֶּבָא 58 :ןעֶכאַמ םידר;
 + קי תעירע רֶפּפַה םֹהַחַו םיִרָבְּדה םֹתְמ לאלר הָתַאְו רֹובְּכִּב לעֶטְׁש עֶנייֵז ףיוא רֶע טעוֶו טאָנ
 ה ּהִֵּהְו לאַנד יִנֲא יְתיִאְָו :תַעְּדַה הָּכִרַתְו םיִּבַר ְִּמְׂשִי ןְרעֶמְלֶע עֶנייֵז םאָו טאָג ַא דְנּוא ,ןעֶטְלאַה
 הנה דָחֶאְו ראיה תפׂשִל נה דֶחֶא םיִדְמְע םיִרֵחֲא םִנָׁש - דֹובָּכִּב רֶע טעוֶו םעֶד טְנעֶקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה
 6 עמ רׁשֲא םיִּדּבַה שוב טאל רָמאַֹּו ;ראָיַה הַפְׂשִל ִנּוא רעֶּבְליִז טימ דנוא ְלאַנ טימ ןעֶטְלאַה

 שא הל יז ר 7  עיטשונ טי רעא עי ערימ שמ
 בה פז ץחרקב לנ : : ֹז
 רָעומְל יִּכ םֶלועָה יִהְּב יו םומשַה--לֶא לאמְש הי = א א א א א א
 -ילָכ הָנָלְכִמ שריי ץֶּפנ תולכְכו יִצְְו םיֲִעֶמ איד םימ איז יֹוזַא ןעֶגְנּטְסעֶפ עֶקְראַטְׁש
 יָנָא טעוֶו רֶע ןעֶמעוֶו ,רעֶמעֶנְּפָא עֶדְמעֶרְפ
 רעֶּביִא עֶניִטְלעוֶועֶג ןעֶּכאַמ אייֵז טעוֶו רֶע דְנּוא ,רֹובָּכ ןעֶרְהעֶמְרעֶפ דְנּוא ןעֶנעֶקְרעֶד
 םעֶד ןּופ טייֵצ רעֶד ןיִא דְנּוא 40 : זייֵרְּפְפיֹוק ַא ראפ ןעֶלייֵטּוצ דְנאַלאָדטעֶו רֶע דְנּוא ,עָליִּפ
 טייז-ןֹופָצ ןּופ ָּךֶלֶמ רעֶד רעֶּבָא ,ןעֶסיֹוטְׁשְנָא םֶהיֵא ןעֶגעֶק טייז-םֹורָד ןּופ ְּךלֶמ רעֶדטעוֶו דֶנֶע
 דְנּוא ,ןעֶפיִׁש עֶליִפ טיִמ דנּוא ,רעֶטייִֵר טיִמ דנֹוא ןעֶנעוֶוְטייֵר טימ יעָמְרּוטְׁש םֶהיֵא ןעֶנעֶק טעוֶו
 דְנּוא 41 :ןעֶרְהאָפ רעֶּביִרַא דְנּוא ןעֶצייֵלְפְרעֶפאייז טעוֶו דְנּוא רעֶדְנעֶל איִד ןיִא ןעֶמּוק טעֶו רֶע
 -עג ןעֶלעוֶו (רעֶדְנעֶל) עֶליִפ רעֶּבָא דְנאַל ןעֶניִטְסּולְג םעֶד ןיִא ןעֶמּוקְנייַרַא ךיֹוא טעֶו רֶע
 ּהנייַהְד ,דְנאַה עֶנייֵז ןּופ ןעֶרעוֶו ןעֶנזרְטְנַא ןעֶלעוֶו עֶגיִזאָד איֵד רעֶּבָא ,ןעֶרעֶו טְלעֶכיּורְטְׁש
 יִסיֹוא טעוֶו רֶע דנּוא 42 : ןֹומַע יֵנְּב איִד ןּופ (עֶטְסעֶּב) עֶטְׁשְרֶע איד דְנּוא ,בָאֹומ דְנּוא םֹודֲא
 ּוצ ןייז טיִנ ךיֹוא םעוֶו םִיַרְצִמ דְנאַל םאָד דנּוא ;רעֶדְנעֶל איד ןעֶגעֶק דְנאַה עֶנייֵז ןעֶקעֶרְּטְׁש
 ןופ תֹורְצֹוא (עֶנעֶגְראָּבְרעֶפ) איִד רעֶּביִא ןעֶגיִטְלעֶועֶג טעוֶו רֶע דְנּוא 48 :בָנּוניִרְּטְנַא עֶנייֵא
 דְנּוא םיִבּול איִד דְנּוא ,םִיַרְצִמ ןופ ןעֶכאַז עֶגיִטְסּולְג עֶלַא רעֶּביִא דְנּוא רעֶּבְליִז דְנּוא דְלאָג םעֶד
 ןּופ (תֹועּומׁשִנ ןעֶמְכיִרְכאָנ איִד רעֶּבֶא 44 :םיִרְמ עֶנייֵז ןיִא ןְהעֶגְכאָנ םֶהיֵא ןעֶלעוֶו םיִׁשּוּכ איִד
 ַא טימ ןְהעֶגְסיֹורַא טעוֶו רֶע רְנּוא ,ןעֶקעֶרְׁשְרעֶד םֶהיֵא ןעֶלעֶו טייֵז-ןֹופָצ דְנּוא טייֵז-חַרֶזִמ
 -עִג ןייַז טעדֶו רֶע דְנּוא 42 :עֶליִפ ןייַז ּוצ םיִרֲחַמ דִנּוא ןעֶגְליִטְרעֶפ ּוצ ןְראָצְמיִרְג ןעֶמיֹורְג
 -ייַה ןעֶגיִטְסּולְג םעֶד ןיִא םיִמַי איד ןעֶׁשיווְצ טְסאַלאַּפ ןייז ןופ ןעֶלעֶטְׁשְפיֹואנ ןעֶצְנאַלְּפטְלעֶצ
 :ןעֶפְלעֶה טיִנ רעֶנייֵק םֶהיֵא טעדְז סֶע רעֶּבָא םוס ןייַז ּוצ ןעֶמּוק רֶע טעוֶו ָךאָד דְנּוא ,גְראַּב ןעֶגיִל

 בי לעטיפאק
 ראַּפטְהעֶטְׁש םאוָו ,טְשְריִפ רעֶסיֹורְג רעֶד לֵאָכיִמ ןְהעֶטְׁש טעוֶו טיוֵצ רעֶגיִזאָּד רעֶד ןיִא דְנּוא 1
 -ִנייֵקְּךאָנ זיִאסֶע סאוָועֶבְלאָזַא ,הָרָצ ןּופ טייצ א ןייַז טעֶו םִע דֵנּוא קְלאָפ ןייד ןּופ רעדניק איד
 טייצ רעֶגיִזאָד רעֶדּוצ זיִּבּוליִפַא קְלאַפ א ןייַז ּוצ ןעֶּביּוהעֶגְנָא טאָה םִע טייֵז ןעֶזעוֶועֶג טיִּנ לאָמ
 -עוֶו ןעֶנּופעֶג טעֶדְו סאוָו רעֶּכיִלְטיִא ,ןעֶניִרְטְנַא קְלאָפ ןייד טעוֶו טייֵצ רעֶניִזאָד רעֶד ןיִא רעֶּבָא
 ןּופּביֹומְש םעֶד ןיֵא ןעֶּפאָלְׁש םאוו איִד ןּופ עֶליִפ דְנּוא 2 :ְךּוּב םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶגְנייֵא ןעֶר
 עֶנייַאדְנּואהָּפרָחּוצ עֶכיִלְּטֶע דְנוא ןעֶּבעֶלְועֶגיִּבֲע םּוצ עֶכיִלְטְצ ,ןעֶכאַוְפיֹוא ןעֶלעוֶו דֶרֶע רעֶד
 לעֶמיִה םעֶד ןופ גְנּוטְכייַל איד איז יֹוזַא ןעֶנייֵׁש ןעֶלעוֶו עֶגּולְק איִד רעֶּבָא 8 :הָׁשּוּב עֶניִּבֶע
 :ביִּבִע דְנּוא רעֶמיִא ףיֹוא ןְרעֶטְׁש איִד איו יֹוזַא ןעֶבאַמ טְכעֶרעֶג עֶליִפ ןּוהְט םאו איִד דְנּוא
 ןּופ טייֵצ רעֶד ּוצ זיִּב רֶּפַס סאָד הָמְּתַחְרעֶפ ךְנֹוא רעֶטְרעוֶו איִד טאָטְׁשְרעֶפ ,לֵאיִנָד אּוד רעֶּבָא 4
 -העֶמְרעֶפְּדיִז טעוֶו טְּפאַׁשְנעֶמיוִו איד דְנּוא ,ןעֶפיֹול רעֶהַא דנּוא ןיִהַא ןעֶלעוֶו עֶליִּפ ;דֶנֶע םעֶד

 ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז (םיִכָאְלַמ) עֶרעֶדְנַא אייוִוְצ ,העָז דְנּוא,ןעֶהעֶזעֶג לֵאיִנָד ךיִא ּבאָה יֹוזַאפ :ןעֶר

 ןּופ טייֵז עֶרעֶדְנַא רעֶד ןּופ רעֶנייֵא דְנּוא ;ךייֵט םעֶד ןּופ ןעֶטְּראָּב םעֶד ןּופ טייֵז איד ןּופ רעֶנייֵא

 םעד



1281 

 תיִרֲחַא הָמ יֵנרֲא הֶרָמאְו יִבָא אֵלְויִּתְִמְׁש יִנֲאַו :הָלָא 5
 םירָבְַה םיִמְתַַו םיִמְתְמייּכ לֵאינּד ְךֵל רַמאּיַו :הָלֵא 5
 ּועיֵׁשְרַהְו םיִּכַר ֹופְרְצו ינְּבַלְתו ּורְרָּבְתִי :ץֵק תעידַע י
 תעַמּו :וניִבָי םיִלֵּכְשּמַהְו םיִעָׁשְרילְּכ ּויָבְי אָלְו םיִעָׁשְר 1

 םִיִקאָמ ףַלֶא םיִמָי םִמׂש ץִִׁש תֶתָלְו דיִמּתַה רַפּה
 תֹוִאֵמ ׁשֶלֶׁש ףֵלֶא םיִמָיל עיניו הָּכַחְמִה יִרְׁשַא :םִעׁשִתְו

 בי לאינד
 -יַא) דְנּוא 6 ;ְךייֵט םעֶד ןּופ ןעֶטְראָּב םעֶד
 זיִא סאוָו ןאַמ םעֶד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה (רעֶנ
 זיִא סאו ,ןעֶנייַל טיִמ דייֵלְקעֶגְנָאְןעֶזעוֶועֶג

 ְךייֵט םעֶד ןּופ רעֶסאוו איִד רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶג
 ןּופ דֶנֶע םעֶדּוצ ןייַז םֶע טעדוֶו גְנאַל איו זיִּב

 קרי רֶמְעַהְו חינִתְ ץֵקל ךֵל הָּתִאְו :הָׁשִמֲחַ םיִשלֶׁש 2
 די : ? ר :

 ְךיִא דְנּוא 7 ?ןעֶכאַז עֶביִלְרעֶדְנּואוָו איִד מיה ץֵקְל
 ןעֶזעוֶועֶג זיִאסאוָו ןאַמ םעֶד טְרעֶהעֶּג ּבאָה
 -עֶנ ויִא םאִו ןעֶנייֵל טיִמ דייֵלְקעֶגְנָא

 ָּךייֵמ םעֶד ןּופ רעֶסאַוַו איִד רעֶּביִא ןעֶזעוֶו
 עֶטְבעֶר עֶנייז ןעֶּביֹורעֶנְפיֹוא טאָה רֶע דְנּוא
 םעֶד ּוצ דְנאַה עֶקְניִל עֶנייַז דְנּוא דְנאַה
 אייֵּב ןעֶריֹואוְוְׁשעֶב טאָה רֶע דְנּוא ,לעֶמיִה
 םִע םאָד גיִּבִע ףיֹוא טְּבעֶל םאֶו םעֶד

 ןעֶּבאָה טעוֶו רֶע ןעוֶו רֶנּוא ,טייֵצ עֶּבְלאַה ַא דָנוא ןעֶטייֵצ ,טייֵצ ַא ראַפ ןייַז טעֶֶו

 טְנעֶלְרעֶּפ םעֶלַא םִאָד טעֶו יֹזַא קְלאָּפ עֶגיֵלייֵה סאָד ןֶעייֵרְטְשְרעֶפ ּוצ טְנעֶלְרעֶפ
 ןעֶנאַטְׁשְרעֶּפ טיִנ םִע ּבאָה ְּךיִא רעֶּבָא טְרעֶהעֶנ םאָד ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 8 :ןעֶרעֶו
 ?ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ דֶנֶע סאָד ןייַז טעֶו םאֶו !ראַה ןייֵמ ָא ,טְנאָזעֶג ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא
 -ךעֶפ ןעֶנעֶז רעֶטְרעֶו איִד ןיִראָו ,לֵאיִנָד אּוד ,קעוֶוַא העָנ ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דֶנּוא 9

 טְגיִנייֵרעֶג ןעֶלעוֶו עֶליִפ 10 : דְנֶע םעֶד ןּופ טייֵצ רעֶד ּוצ זיִּב ּתָמְתַחְרעֶפ דְנּוא טְּפאָמְׁש
 ןּוהמ ןעֶלעוֶו םיִעָׁשְר איד רעֶּבָא ןעֶרעוֶו טְפירְּפעֶנ דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְכאַמעֶג םייוַו דְנּוא
 -עוֶו טייֵל עֶנּולְק איִד רעֶּבָא ,ןְהעֶּטְׁשְרעֶפ םִע טעוֶו עֶׁשָר רעֶניִצְנייַא ןייק דְנּוא ;תֹועְׁשֹר
 ןּוהְמעֶנְּפָא טעֶז דיִמָּת ןֶּבְרַק םאֶד ןעוֶו טייַצ רעֶד ןּופ סאָד 11 :ןְהעֶטְׁשְרעֶפ םִע ןעֶל

 קוח

 טמיסו .הפבשו םישמחו תואמ שלש לאיגד רפסד יקוספ םוכס
 ,רצאשלב ליטק אילילב הב ויצחו ,וב הֿבשנ 'יי חור יכ

 םהנמ ךבא םונמו הנילכת םיעשר יניעו וגמיסו ;העבש וירדסו
 ;שפנ חפמ םתוקתו

 (לעֶטְׁש רעֶד ןיִא) טעוֶו ןעֶכאַמ טְסיוְרעֶפ טּוהְט סאָו טייקְניִדְרעוֶוְמּוא איִד דְנּוא ,ןעֶרעֶו
 :(רְהאָי) גיִעְנייַנ דְנּוא טְרעֶדְנּוה אייוַוְצ דְנעֶזיֹוט ןייֵא ןייַז טעֶו ,ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶנעֶנ
 ןייֵא ּונייַהְד ,געֶמ איִד ּוצ ןעֶבייֵרְנְרעֶד דְנּוא ןעֶּפאָה טעוֶו סאָו רעֶד זיִא טְשְנעֶּבעֶג 2

 ּוצ קעוֶוַא העָנ אּוד רעֶּבָא 13 :נעֶט גיִסייֵרְד דְנּוא ףְניִפ דְנּוא טְרעֶדְנּוה אייֵרְד דְנעֶזיֹוט
 "יז +-חדז ןּופ ףֹוס םעֶד ןיִא לֶרֹונ ןייד ןיִא ןְהעֶמְׁש דֶנּוא ,ןעֶהּור טסעוֶו אּוד ןיִראָו

 ; רוי == }

 :בעֶט איִד

 קוח

 ןעב* דנוא טרעדנוה איירד ןענעז לאינד רפס םעד ןוֿפ םיקוספ עלא
 .'ל 'ה לעטיפאק זיא ןוֿפרעד טֿפלעה איד דנוא ,גיצֿפוֿפ דנוא

 :ךעלטיפאק ףלעװצ טאה דנוא



 ארוע רפס

 ושרֹוּב ןופ רֶהאֵי ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןיִא 1

 םאָד ןעֶדְנעֶלְרעֶפ ּוצ יִדְּכ ,םֶרָּפ ןּופ ְּךֶלֶמ
 ןּופ טְסייֵג םעֶד ךרֹוד טאָג ןּופ םָראוָו
 -עֶנ טאָה רֶע סאָד ,םֶרָּפ ןּופ ְּךֶלֶמ ׁשֶרֹוּכ

 ןעֶצְנאַג ןייַז ָךְרּוד ןעֶפּורְסיֹוא טְזאָל
 ְךיֹוא םִע טאָה רֶע רָנּוא ְךייֵרְניִנעֶק

 :ןעֶנאָז וצ יֹוזַא ןעֶּבייֵרְׁשְנָא טְזאָלעֶג
 םָרָּפ ןופ ְָּךַלֶמ ׁשֶרֹוּכ טְנאָז יֹזַא 2

 טאָה רֶרֶע רעֶד ןּופ עֶכייֵרְגיִנעֶק עֶלַא
 ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ טאָנ רעֶד ,ראַה רעֶד
 ריִמ טאָה רֶע דָנּוא ,ןעֶּבעֶגעֶג ריִמ ּוצ
 זיֹוה ַא ןֶעיֹוּב ּוצ םֶהיֵא ראַפ ןעֶליֹופעֶּב
 :הָדּוהְי ןיִא זיִא סאָװ םִיַלָׁשּורְי ןיִא
 ןייַז ןּופ ְָּךייֵא ןעֶׁשיִװְצ זיִא רעֶו 9

 טיִמ ןייַז לאָז טאָג ןייַז ? קְלאָפ ןעֶצְנאַנ

 א יִּפִמ הָוהְי-רַבְּד תוָלָכל םֵרְפ ּךֶלֶמ ׁשֶרֹוכְל תַחַא תַנְׁשבּו
 ללוקירבַַיו םֶרָפיִּדַלמ ׁשֶרָּכ חּור-תֶא הָוהְי ריִעַה היְמְרִי
 ְךֶֶמ ׁשֶרֹּברַמָא הֵּכ :רֶמאֵל בֶּתְכַמְּיִנוותּוכְלַמ-לֶכּב
 םִיִמָּׁשַה יַתלֶא הָוהְי יִל ןֵתָנ ץֶרֶאָה תוָכָלְמִמ לֹּכ םֵרָּפ
 :הָהּוהיִב רֶׁשֲא םֵלָשוריּב תִֿב וָליתֹונְבליֵלָע דַקְפיאוָהְ
 רֶׁשֲא םַלָׁשּוריִל לַעַיַו ֹוּמִע וָחלֶא ֵהְ ומעילְּכִמ םֶכְבייִמ
 םיִקלַאָה אּוה לֵאָדְׂשִי יַקלֶא הָוהְי תיּבִּתִא ןֵבָי הָדּריִּב
 אוָהירָׁשֲא תֹומֹקַּמַה-לָּכִמ רֶאְִּׁנַה-לֶכְו :םִִָׁשּוריִּב רֶׁשֲא
 שּוכְרבּו בֶהובּו ףֶסָכִּב ֹומֹקִמ יֵׁשְנַא והּואְׂשני ָׁשירג
 :םלָשּוריּב רֶׁשֲא םיִקלֶאָה תִבְל הָבְדנַה-םִע הָּמֵהְבִבּ
 ה םִלָהְוםיִנֵהְַּהְו ןמיבּו הָדְוהיִל תֹֿבָאָה יֵׁשאְר ּימּוקַי
 תרוַּביּתִא תֹונְּבַל תולֲעַל ֹוחּור-תֶא םיִהלָאָה דוָּעַה לֹכָל
 5 םהיֵדיב יֵקְד םֶהֵתְביִבְפילָכְו םִלָּוריִּב רֵׁשֲא הָוהְי
 לע רַבָל תֹדנּמבּוהַמְַּבַבּשּוכרִּב בֶהְּב ףֶָכייִלְכִּב
 ז -תיִב יֵלְּכּתֶא איִצֹוה ׁשֶרכ ּךֵלּמהְה - :בֵּדנְתַהלְּכ
 תריֵבְּב םָנּתִַו םֹלָשּוַרימ .רֵצָנְדַכוְבִנ איִצֹוה רֶׁשֲא הָוהְי
 5 רָּבִּגַה תָהְרתַמ ךַיילע םֶדָפ דֵלֵמׁשֶרֹוּכ םִאיִצויַו ולא
 9 םֶהָּפְסִמ הָּלאְו :הָדּהיִל אֵֹׂשנַה רַעּבְשִׁשְל םרְּפְסַּה
 .הְָׁשִּת םיִמָלֲחְמ ףַלֶא ףֶסְכילְטרנַא םיִׂשֹלְׁש בֶהְזילְטִרנֲא

 זופ

 טט

= 

 יצָּכרַאטיׁשמ ףסַ ִרוְַּכ םטלְש בי ּוםְִׂשֲו ןווק ןְהעֶנְפיֹורַא רֶע זאָל דְנּוא םֶהיֵא
 םעֶד ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה סאָּד ןֶעיֹוּב רֶע זאָל דְנּוא הָדּוהְי ןיִא זיִא םאִו םִיַלְשֹּורְי

 רעֶכיִלְטיִא דָנּוא 4 :םִיַלָׁשּורְי ןיִא זיִא םאִו טאָנ רעֶד זיִא רֶענ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג

 ףיוא טְראָד ְךיִז טְלאַה רֶע ּואְח רעֶטְרֶע עֶלַא ןופ ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא זיִא םאָו

 טיִמ דנּוא דְלאָנ דְנּוא ּרעֶּבְליִז טיִמ ןעֶפְלעֶה טֶרָא ןייַז ןּופ טייֵל איִד םֶהיֵא ןעֶזאָל
 זיִא םאָו טאָנ ןופ זיֹוה םעֶד ראַּפ תֹובָדְנ איִד ץּוח ,תֹומֵהְּב טיִמ דְנּוא ,ןעֶנעֶמְרעֶפ

 דנּוא .ןיִמָיְנִּב דָנּוא הָדּוהְי ןּופ תֹובָאָה יִׁשאָר איִד ןעֶנעֶז יֹזַא 2 :םִיַלָׁשּורְי ןיִא
 -ְךעֶד טאָה טאָג סאָו ןעֶכיִלְטיִא טיִמ ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא םִיִוָל איִד דְנּוא םיִנֲהֹּכ איִד

 ןיִא זיִא סאָו ראַה םעֶד ןופ ויֹוה סאָד ןֶעיֹוּב ּוצ ןְהעֶנּוצְּפיֹורַא טְסייֵג ןייַז טְקעוֶו
 אייֵז ןעֶּבאָה ,אייֵז םּורַא םֶנְניִר ןעֶזעֶועֶג ןעֶנעֶז םאֶװ עֶלַא דְנּוא 6 :םִיַלָׁשּורְי

 ןעֶגעֶמְרעֶפ טיִמ .םיִלָּכ עֶנעֶדְלאָנ דְנּוא עֶנְרעֶּבְלִז טיִמ דְנעֶה עֶרייֵז טְקְראַטְׁשעֶג

 טאָה רעֶכיִלְטיִא םאִו תֹובָדְנ איִד ץוח ,ןעֶכאַז עֶרייֵט טיִמ דְנּוא ,תֹומֵהְּב טיִמ דִנּוא

 םיִלַּכ איִד טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא טאָה ׁשֶרֹוּכ ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 7 :ןעֶּבעֶנעֶג גיִליוִוייַרְפ

 םִיַלָׁשּורְי ןּופ טְגְנעֶרְּבעֶגְסיֹורַא טאָה רַצְנְּדַכּובְנ םאָו ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ

 איֵד ּוליפַא 8 :רעֶמעֶנ עֶנייֵז ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶּבעֶנעֶג איֵז טאָה רֶע דְנּוא
 רעֶד ,תָדְרְתִמ ןופ דְנאַה איִד רעֶמְנּוא טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא םֶרֶּפ ןּופ ָּךֶלֶמ ׁשֵרֹוּכ טאָה

 איֵׂשָנ םעֶד רֵצַּבְׁשִׁש ּוצ טְלְהעֶצעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,תֹורְצֹוא איֵד רעֶּביִא ראַה

 דְנּוא .לעֶטיִׁש עֶנעֶדְלאָג גיִסייֵרְד ,לאָצ רֶעייֵז זיִא סאָד דְנּוא 9 :הָדּוהְי ןּופ

 עֶנעֶדְלאָג גיִסייֵרְד 10 :רעֶסעֶמ גיִצְנאוַוְצ דְנּוא ןייַנ ;לעֶסיִׁש עֶנְרעֶּבְליִז דְנעֶזיֹוט

 ,גְנּומאַב עֶטייווְצ ַא ןּופ ןעֶקעֶּב עֶנְרעֶּבְליִז ןְהעֶצ דְנּוא טְרעֶדְנּוה רֶעיִפ דְנּוא ,ןעֶקעֶּב
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 ףקֶּכַלְ הל םיִלָּכ-לְּכ :ףֶלֶא יִרָחֲאמיִלַּכ הֶרָׂשֶַו תֹואֹמ 11
 םִע רַב ׁשֶׁש הָלָפָה לח תֹואַמ עַבְראְו םפלֶא תֶׁשֶמַח
 ;םלָׁשּור ןיל = הָלֹוַה תֹו לעַה

 הרָלָנָה רֶׁשֲא הָלֹוגַה יִבְׁשִמ טלה הָניִרְּמַה יִנְּב ! 7
 הָדּוהיו םלָׁשהיל בשר לֵבָבְל לֶבְּביִדְלִמ רֹוצְנְדַכוְבִ
 הָיְרְׂש הָיְמֶחְנ עּוׁשַי לֿבברץִע ואָּב-רֶׁשֲא :זְריִעְל ׁשיִא 2
 רַּפְמִמ הָנְעָּב םִחְר יֵיְנִּב רָּפְסִמ ֶׁשלִב י יכדְרִמ היל
 יִעְבִׁש הָאֹמ םיִלַא ׁשערַפ י נב :לַאדׂשִי םֶמ יִׁשְנַא
 ינְב שש םיָעְבִׁש תֹוָאמ ׁשלְׁש הָיְמַפְׁש נב .:םִָנָׁשּו

 םָאומ תַחַפְִּב :םיִעְבׁשו הָּׁשִמֲח תֹואַמ = הרֶא *
 נְּב :רָׂשְע םִנָשּו תוָאמ הָנֹמְׁש םִוַפְלַא בָאז נשִי נבל ז
 עֶׁשִּת אּוּתַ יִנְּב :הָעְּבִרַאְ שמח םִיַתאְמ ףֶלֶא םָליֵע 5
 ;םיִׁשִׁשְו תוָאמ עַבְׁש יִּכָ יֵנְּב !הָׁשֹמֲחַו םיִעָּבְרַאְו תֹאמ 5
 תֹואמ ׁשֵׂש יִבִב יִנְּב :םִיַנְשּ ברא תֹואמ ׁשֶׁש יִנְב יִנְּב 1
 !םִיְָׁשּו םיִרְׂשָע םִיַתאָמ ףלָא נט יֵנְּב !הָׁשלְׁשּו םיִרְׂשָע 2

 םִַפלַא יב יְֵּב :הָשׁשְ א תוָאֵמ ׁשֶׁש םֶקיֵנְרַ ינְב
 :הָעְּבְרַאְ םיִׁשְמֲח תֹאָמ עַּבְרַא ןיִדָע יֵנְּב :הָׁשׁשְו םיִׁשִמֲח ופ
 תֹאֵמ ׁשֶלָׁשיִצִב יב :הָנֹמׁשּו םיִעְׁשִּת הָיִקוִחיִל רַמָא- יב 7

 םְׁשֶחַו יָנְב :רָׂשָע םִינָׁשּ הָאֵמ הָרוייָנְּב :הָׁשלְׁשּו םיִרְׂשָע
 נב !הָׁשִמֲחַו םיִצְׁשִּת רָבָנ : ָלָ םיָרְַׂ ית תאָמ ב

 םיִׁשְמֲח הָפׂניִׁשְַא ;הָש מ םֶחָל תיַּב 2

 תֶוְמוַע יִנְּב :הָנֹמְׁשּו םיְִשֶע הֶאַמ קה ָנע 4 :הָׁשִשְו
 עֶבֶׁש תֹרֵאְבּו הָריִפְּכ םיִדָצ רק יֵנְּב !םִיָנָׁשּו םיִעְּבְרַא הכ

 תֹואְמ ׁשֶׂש עַבנָו הָמָרָה יִנְּב :הָׁשֹלְׁשּו םיִעְכְרַאְו תֹוָאַמ
 יְֵנַא :םִיָׁשּו םירְׂשֶע הָאֵמ סֶמְכִמ יִׁשְנַא :דָחֶאְו םיִרְׂשֶע
 םיִׁשִמָח ובני  !הָׁשלׁשּוםירׂשֶע םִיַאמ יִצָהְו לָאדתיב

 * רירדזזזימ לז

 ב-- !

 ןעֶּביִז ,חַרֶא ןּופ רעֶדְניִק איִד 2
 ַעּושִי ןְהיִז איִד ןּופ ,בָאֹומ-תַחַּפ ןּופ רעֶדְניִק
 7 :ףְלעֶוְצ דְנּוא טְרעֶדְנּוד
 :ביָצְפּופ רדָנּוא רֶעיֵפ דֶנּוא

 : גיֵצְריִפ דְנּוא

 :ניִצְריִפ דְנּוא אייוֵוְצ דְנּוא טְרעֶדְנּוה סְקעֶז ןיִנָּב ןּופ רעֶדְניִק

 ;ביֵצְנאַַוְצ דְנּוא אייֵרְד דְנּוא טְרעֶדְנּוה םְקעֶז ,יָבַּב ןּופ

 דְנּוא אייוֵוְצ דְנּוא טְרעֶדְנּוה אייז דְנעֶזיֹוט ןייַא

 :גיִצְכעֶז דְנּוא סְקעֶז דְנּוא טְרעֶדְנּוה סְקעֶז ,םֵקיִנֹדֲא

 :ביִצָפּופ דֶנּוא םֶקעֶז דְנּוא דְנעֶזיֹוט אייַוְצ

 :ביִצָפּופ דְנּוא רֶעיִפ דֵנּוא טְרעֶדְנּוו

 : ביצְנייֵנ דְנּוא

 :ביִצְנאַוַצ

 אייווְצ ןּופ רעֶדְניִק

 :ביֵצְנייַנ דְנּוא ףֶניִפ ,רָּבִנ ןּופ

 :ביִצְנאַװְצ דֵנּוא אייֵרְד דְנּוא

 ןייֵא :תוש- ןּופ רעֶנעֶמ איֵד 3
 . אייֵוְצ ,תֶוָמְזַע ןּופ רעֶדְניִק

 ןי= =

 יז =
= == 

 הָריִפַּכ
 דְנּוא הָמָר ןּופ

 ִצ דְנּוא טְרעֶדְנּוה ןייַא ;םָמָכַמ

 ואּוּתַז ןּופ רעֶדְניִק איד 8
 ; ניִצְכעֶז דְנּוא טְרעֶדְנּוה ןעֶּביִז ,יִּכַז ןּופ רעֶדְניִק איִד 9

 ויָצַב ןּופ רעֶדְניִק איִֵד 7
 :ףֶלעְֶצ דְנּוא טְרעֶדְנּוה ןייֵא הָרֹוי ןּופ רעֶדְניִק איד 8

 : גיִצְנאַוַוְצ דְנּוא אייֵרְד דְנּוא טְרעֶדְנּוה
 טְרעֶדְנּוד ןייֵא ,םֶחָל תיֵּב ןּופ רעֶדְניִק איֵד 1

 :ניִצְפּופ דְנּוא םָקעֶז הָפֹוטְנ ןּופ רעֶנעֶמ איִד 2

 :ביִצְנאַחְצ דְנּוא טְכַא דְנּוא טְרעֶדְנּוה
 25 :ביִצְריִפ דְנּוא

 : גיָצְריִפ דְנּוא אייֵרְד דְנּוא טְרעֶדְנּוד ןעֶּביִז ,תֹורַאָּב דְנּוא !

 ןייֵא דְנּוא טְרעֶדְנּוה םִקעֶז ,עָבנ
 ,יֵע דְנּוא לַא-תיֵּב ןּופ רעֶנעֶמ איד 28 :ביִצְנאַוַוְצ דנּוא אייַוְצ

 2 א

 עֶלַא 11 :םיִלָּכ עֶרעֶדְנַא דְנעֶזיֹוט ַא דְנּוא
 ןעֶנעֶז רעֶּבְלִז דְנּוא דְלאָג ןּופ םיִלְּכ

 רֶעיִפ דְנּוא רְנעֶזיֹוט ּהְניִפ ןעֶזעוֶועֶג
 -םיֹורַא רֵצַּבְׁשִׁש טאָה עֶלַא איד ,טְרעֶדְנּוה

 -םיֹורַא ןעֶנעֶז םאְו איִד טיִמ טְכאַרְּבעֶג
 לֶבְּב ןופ עֶנעֶגְנאַפעֶג איִד טיִמ ןעֶמּוקעֶג

 :םִיַלָׁשּורְי ןייק

 ב לעטיפאק

 רעֶדְניִק איִד ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד איִד דְנּוא 1
 -עֶנְפיֹורַא ןעֶנעֶז םאוָו הָניִדְמ רעֶד ןּופ
 םאָו טְּפאַׁשְנעֶגְנאַפעֶג רעֶד ןּופ ןעֶמּוק
 -עֶנְקעוֶוַא טאָה לֶבָּב ןּופ ְּךֶלֶמ רֵצְנְדַכּובְנ

 -קירּוצ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא .לֶבָּב ןייֵק טְרְהיִפ
 הָדּוהְי דְנּוא םִיַלְׁשּורְי ןייק ןעֶמּוקעֶג
 םאָו 2 :םאָמְׁש עֶנייַז ּוצ רעֶכיִלְטיִא

 ֵצּוׁשַי לָבָּברְִז טיִמ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז
 ןֶׁשְלִּב .יַבְרְרִמ הָיְלַעְר הָיְרְׂש הָיְמֶחְנ
 איִד זיִא סאָד ;הָנֵעַּב ,םּוחְר ,יֵוְנִּב ,רָּפְסִמ
 קְלאַפ םעֶד ןּופ רעֶנעֶמ איִד ןּופ לאָצ
 אייוֵוְצ ,שעֶרַּפ ןּופ רעֶדְניִק איד 2 :לֵאָרְׂשִי
 דְנּוא אייוֵוְצ דְנּוא טְרעֶדְנּוה ןייַא דְנעֶזיֹוט

 :גיִצעֶּביִז דְנּוא אייוֵוְצ דְנּוא טְרעֶדְנּוד אייֵרְד הָיְטַּפְׁש ןּופ רעֶדְניִק איד 4 :ג

 איד 6 :ביִצעֶּביִז דְנּוא ףֶניִפ דְנּוא טְרעֶדְנּוה

 טֶבא דְנעֶזיֹוט אייוֵוְצ ,בָאֹוי דְנּוא
 טְרעֶדְנּוה אייוֵוְצ דְנעֶזיֹוט ןייֵא ,םֶליֵע ןּופ רעֶדְניִק איד

 ףֶניִפ דְנּוא טְרעֶדְנּוד ןייֵג
 איד 0

 רעֶדְניִק איִד 1
 ,רָגְוַע ןּופ רעֶדְניִק איד 2

 ןּופ רעֶדְניִק איִד 13 :גיִצְנאַוְצ
 ויָוְנִּב ןּופ רעֶדְניִק איֵד 4

 רֶעיִפ .ןיִדָע ןּופ רעֶדְניִק איד 5
 טֶכֵא הָיִקְזִח ןּופ רַטָא ןּופ רעֶדְניִק איִד 6

 דָנּוא אייֵרְד דְנּוא טְרעֶדְנּוד אייֵרְד
 איד 9

 רעֶדְניִק איֵד 0

 איד 4

 םירָע תִיְרָק ןּופ רעֶדניק איד
 רעֶדְניִק איִד 6

 ןופ רעֶנעֶמ איִד 27 :יניֵצְנאַוַוָצ דְנּוא

 :גיִצְפּופ דְנּוא אייַוְצ ,ֹובְנ ןּופ רעֶדְניִק איִד 29 :גיִצְנאַַוְצ רָנּוא אייֵרְד דְנּוא טְרעֶדְנּוה אייַוְצ

 איד



 ב ארזע
 -נּוה ןייֵא ,שיִּבְנַמ ןּופ רעֶדְניִק איִד 0
 איד 231 ניִצְפּופ דנוא םֶקעֶז דְנּוא טְרעֶד

 ןייֵא ,ןְרעֶדְנַא םעֶד .םָליֵע ןּופ רעֶדְניִק
 דנּוא רֶעיִפ דנּוא טְרעֶדְנּוה אייווְצ דְנעֶזיֹוט
 אייֵרְד ,םֶרָח ןּופ רעֶדְניִק איֵד 82 :גיִצְפּופ
 -ניִק איד 28 :ניִצְנאַוְצ דנּוא טְרעֶדְנּוה
 ןעֶּביִז ,ּונֹוא דְנּוא דיִרָח ,דיִל ןּופ רעֶד
 :ביִצְנאַוְצ דְנּוא ףֶניִפ דנּוא טְרעֶדְנּוד
 -נּוה אייֵרְד ,ֹוחֵרָי ןּופ רעֶדְניִק איִד 4
 איִד 22 :גיִצְריִפ דְנּוא ףֶניִפ דנוא טְּרעֶד
 םקעֶז דְנעֶזיֹוט אייֵרְד ,הָאָנְס ןּופ רעֶדְניִק
 ,םיִנֲהֹּכ איִד 86 :גיִסייֵרְד דְנּוא טְרעֶדנּוה
 זיֹוה םעֶד ןּופ ,הָוְעַדְו ןופ רעֶדְניִק איִד
 דנֹוא אייֵרָד דנוא טְרעֶדְנּוה ןייֵנ ,ַעּושִי
 ןייֵא ,רַמיִא ןּופ רעֶדְניִק איִד 87 :גיִצעֶּביִז
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 ונ םֶליֵע יַנְּב :הֵָּׂשְו םיִׁשְמֲח הָאמ ׁשיִּבְִמ יִנְּב :םִינׁשּו
 3פ ׁשֶלָׁש םֶרָח יֵנְּב :הָעָּבְרַאְו םיִׁשִמֲח םִיַתאָמ ףֶלֶא רַחַא
 :5 םיִרָׂשֶע תוָאֵמ עַבֶׁש נאו דירָח לליְּב :םיִרְׂשְָו תֹואֵמ
 38 יב שמח םיִעָּבְרַא תָאמ ׁשֶלְׁש ווי ינְּב :הָשִמֲַ
 56 םינהְּכַה :םיִׁשלְׁשּו תֹאֵמ ׁשֵשְו םיִפְלַא תֶׁשֶלָׁש הָאְנְמ
 ד נְּב :הָׁשלשּוִעְבׁש תֹאמעׁשֶּת וי תבל עד ינְב
 56 םִיַתאָמ ףֶלֶא רּוחְשַפ יִנְּב :םִיַׁשּו םיִּׁשִמֲח ףֶלֶא רּמִא
 'מ םִיולֲה :רָׂשָע הָעְבׁשְו ףֶלֶא םֶרָח ינְב :הָעְבִׁשְו םיִעְְּרַא
 :הדעּבְרַאְו םיִעְבִׁש הָָוַדֹוה ןנְבִל לֵאימְקְו ִַשִיגְּ
 42 םיִלעשַהְינְּב :הָנֹׁשּו םיִרְׂשֶע הָאֵמ ףֶסֶא יב םיִרְרְׂשִמַה
 אָמימֲח ינְּב םוקֵינְּב ןּמְלַטיִנְב מָארנְּב םַֹׁשינְּב
 43 אָחיִציינְּבםִִניִתְּנַה :!הָעְׁשַתְו םיִׁשֹלִׁש הָאְמ לֹּכַה יִבׂש יֵנְּב
 41 יֵנְּב אָהָעַסיִנְּב םֹרָקיִנְּב :תועְּבִמ יִנְּב אָפֹוׁשֲחייִנְב
 1 ינכ םֶנָחְרנּב ;םּוקֵ ינְּב הָבָנָחיִינְב הָנְְלנְּב ;ןוָדֵּפ
 41 ןיִצְרייִגְּב !הָיָאְדיְִּב רַחניִגְּ .לֵדנייִנְב נח נב יִלְמִׁש
 4 ' -ֵנְּב :יָסב יֵנְּב חסְפיְב אָועיינְּב :םִינ יב אָהֹקְניינְּב
 ױ אֵפיקֲחיְב קּבקַּביִנְּב :םיִמופְנינְב םנועְמיינְב הָנְסִא
 2 :אָשרת ינְּב אָריִחְמיִיִנְּב תֹולְצַיִיְב ;רּוחְרַח יֵנְּב
 2 :אָפיִמֲח יִנְּב ַחיצְנ יֵנְּב !הֵמָתנְּב אָרְסיִסיינְּב םָֹקְרַב
 תנ -ינְּב אָדּורְפינְּב תֶרְֹפִיינְּב יטסיינְּב 'הָמלָׁש ירְבַ יִנְּב
 יח נב ליִטחיינְב הָיטפְׁש נְּב דג יִנְּבןוקְרדינְב הָלעַי
 58 הָמלָׁש יִרְבַע יֵנְבּו םיִלִתנמילְּכ ;יִמָא ִנְּב םִיָּבְצַה תֶרֶכֹּפ
 59 ייָּתִמ טלה הֶּלְ ;םִינׁשּו םיְִׁשִּת תואֵמ ׁשֶלָׁש
 -תיֵּב דיִּגַהְל ּולְכִי אלו רַּמִא ןָּדַא בורְּכ אָׁשרַח לָּת חַלְּמ
 ס הָיִבוטִרְּ .הָילְדיינְּ ;םַה לֵאְרְׂשִמ םִא םֶעֵרְָו טֶתֹכֲא
 61 םיִנפַה ינְכִמּו :םִִנׁשּו םִשִמַח תואֵמ ׁשֵׁש אָדֹוקְנ נְּב
 יִלורַּ תונְּבִמ חקל רֶׁשֲא ילזרב יב ץיקִ ינְּב יב ינְּב

 :גיִצְפּופ דנּוא אייוֵוָש דְנּוא דְנעֶזיֹוט
 -יֹומ ןייַא ,רּוחְׁשַּפ ןּופ רעֶדְניִק איִד 8
 דנּוא ןעֶּביִז דנּוא טְרעֶדְנּוה אייוַוְצ דנעֶז
 ןייֵא ,םֶרָח ןּופ רעֶדְניִק איִד 39 :ניִצְריִפ
 םִיַוְל איִד 40 :ןְהעֶצְּביִז דנּוא דְנעֶזיֹוט
 לֵאיִמְדַק דנּוא ַעּוׁשִי ןּופ רעֶדְניִק איִד
 דנּוא רֶעיִפ הָיְוַדּוה רעֶדְניִק איִד ןּוּפ
 רעֶדְניִק איד םַרעֶּגְניִז איִד 41 :ביִצעֶּביִז
 דנּוא טֶכַא דְנּוא טְרעֶדְנּוה ןייֵא ,ףָסֶא ןּופ
 איד ןּופ רעֶדְניִק איֵד 42 :ניִצְנאַוְצ
 איד ,ןֹומְלַט ןּופ רעֶדְניִק איִד ,רֶטֶא ןּופ רעֶדְניִק איִד ,םּולַׁש ןּופ רעֶדְניִק איֵד ,םיִרֵעׂש
 ןייֵא ,ןעֶצְנאַג םיִא ,ָבֹׂש ןּופ רעֶדְניִק איִד ,אָמיִמֲח ןּופ רעֶדְניַק איד ,בּוקַע ןּופ רעֶדְניִק
 רעֶדְניִק איִד ,אָחיִצ ןּופ רעֶדְניִק איר .םיִניִתְנ איִד 43 :גיִסייֵרְד דְנּוא ןיינ דְנּוא טְרעֶדְנּוה
 ןּופ רעֶדְניִק איִד םֹורְק ןּופ רעֶדְניִק איִד 44 :תֹועָּבַמ ןּופ רעֶדְניִק איִד ,אָּפּוׂשֲח ןּופ
 הָבָנֲח ןּופ רעֶדְניִק איִד הָנָבְל ןּופ רעֶדְניִק איִד 45 :ןֹודָּפ ןּופ רעֶדְניִק איִד ,ּוהֵעיִס
 איֵד ,יַלְמַׁש ןּופ רעֶדְניִק איִד ,בָנֶח ןופ רעֶדְניִק איִד 46 :בּוקַע ןּופ רעֶדְניִק איד
 רעֶדְניִק איִד ,רַחַנ ןּופ רעֶדְניִק איִד ,לֵדְנ ןּופ רעֶדְניִק איִד 47 :ןֵנָח ןּופ רעֶדְניִק
 ןּופ רעֶדְניִק איִד ,אָדֹוקְנ ןּופ רעֶדְניִק איִד ןיִצְר ןּופ רעֶדְניִק איִד 48 :הָיָאְר ןּופ
 איֵד 50 :יָסַּב ןופ רעֶדְניִק איִד .ַחֵסֶּפ ןּופ רעֶדְניִק איד ,אָזִע ןּופ רעֶדְניִק איֵד 49 :םִזנ
 רעֶדְניִק איד 91 : םיִסּופִנ ןּופ רעֶדְניִק איִד םיִנּועְמ ןּופ רעֶדְניִק איִד ,הָנסַא ןּופ רעֶדְניִק
 ןּופ רעֶדְניִק איִד 22 : רּוחְרַח ןּופ רעֶדְניִק איִד ,אָפּוקֲח ןּופ רעֶדְניִק איִד ,קּוּבִקַּב ןּופ
 םֹוקְרַּב ןּופ רעֶדְניִק איד 58 : אָׁשְרַח ןּופ רעֶדְניִק איִד ,אָדיֵחְמ ןּופ רעֶדְניִק איִד ,תֹּזלְצַּב
 איד .ַחיִצְנ ןּופ רעֶדְניִק איֵד 54 :חַמָת ןּופ רעֶדְניִק איִד ,אָרְמיִס ןּופ רעֶדְניִק אֵיֵד
 ןּופ רעֶדְניִק איִד הֹמֹלִש ןּופ טְבעֶנק איד ןּופ רעֶדְניִק איֵד 55 : אֵפיֵּטַח ןּופ רעֶדְניִק
 ןּופ רעֶדְניִק איִד 56 :אָדּורְפ ןּופ רעֶדְניִק איִד ,תֶרָפֹוסַח ןּופ רעֶדְניִק איִד ,יֵטֹוס

 ּופ רעֶדְניִק איִד 27 :לַדֵג ןּופ רעֶדְניִק איִד ןֹוקְרַד ןּופ רעֶדְניִק איִד הָלֲעַי
 רעֶדְניִק איִד .םִיָּבְצַה תֶרֶכֹפ ןּופ רעֶדְניִק איִד ,ליִּטַה ןּופ רעֶדְניִק איִד ,הָיְטַּפְׁש
 -עֶג ןעֶנעֶז ,טְכעֶנְק םהֹמֹלִׁש ןופ רעֶדְניִק איִד דנּוא םיִניֵתְנ עֶלַא 58 :יִמָא ןּופ
 איֵד ןעֶנעֶז םאָד דָנּוא 20 :יִצְנייֵנ דנּוא אייוֵוְצ דנּוא טְרעֶדנּוה אייֵרְד ןעֶזעוֶו
 ;רַמָא ,ןְדַא ,בּורְּכ ,אָׁשְרַחילִּת ,חַלֶמ-למ ןּופ ןעֶנְנאַנעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז עֶכְלעוֶו עֶניִזאָד
 דנּוא ְרעֶמְלֶע עֶרייַז ןּופ ויֹוה םאָד ןעֶנייֵצְנֶא טְנעֶקעֶג טינ ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא
 רעֶדְניֵק איִד הָיְלִד ןּופ רעֶדְניִק איִד 60 :לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶנעֶז אייֵז ּביֹוא ,ןעֶמאָז רֶעייֵז
 דנּוא 61 :גיִצְפּופ דְנּוא אייוֵוְצ דנּוא טְרעֶדְנּוה סְקעֶז ,אָדֹוקְנ ןּופ רעֶדְניִק איִד !הָיִבֹוט ןּופ
 איד ץֹוקַה ןּופ רעֶדְניִק איִד .הָיַבַח ןּופ רעֶדְניִק איִד ,םיִנֲהֹּכ איִד ןּופ רעֶדְניִק איֵד ןּופ
 יֵליִזְרַּב ןופ רעֶמְכעֶמ איִד ןּוּפ ּבייוֵו ַא ןעֶמּונעֶג טאָה רעֶכְלעוֶו ,יַליִזְרַּב ןּופ רעֶדְניִק

 יױעלגה 8
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 םֶבֶתֶכ יִׁשְקִּכ הֶּלֵא :טְמְׁשילַע אָרּקִנ הֶׁשִא יִדְעְלִנַה 2
 מא !הָוְהִּכַהְדִמ יָלֲאְּזִו ּואָצְמִנ אֵלְו םיִׂשֲחַיְתִּמַה
 דע םיִׁשִרּקַה ׁשֶרֵּקִמ ולכאדאל רֶׁשֲא םִהָל } אֶתְׁשִרּתַה

 עַּבְרַא רְֶָכ לֵהְּקַהילְכ ;םיִמְתִלּו םיִרֹואְל ןֵהֹּכ רֶמַע 4
 םֶהיֵדְבַע דֵלִמ ;םיִשִׁש תֹואמיׁשְלְׁש םיִפְלַא אבר המ

 םיׁשֹלְׁש תֹאָמ ׁשֶלֶׁש זניִפְלַא תַעְבִׁש הָּלֵא םֶהיֵתְהִמַאְו
 םִייֵסִס :םִיָתאָמ תֹזורְׂשִמּו םיִררְׂשִמ םֶהָלְו הָעְבִׁשְו 6

 םיִעְּבְרַא םִיַתאָמ םֶהיזְרִּפ הָׁשׁשְו םי ָשלֶׁש תואמ עב
 טביִרֹמֲח הע םיִׁשֹלְׁש תֹוָאָמ עַּבְרַא םֶריֵלַמְ ;הָׁשִמֲחַו 2

 תֹבֶאָהיֵׁשאְרַמּו ּםיְִִַׂותָֹאמ עַבׁש םיפְלַא תֵֶׁׁש 6
 םיִהֹלֲאָה 8 םַלָׁשוריִּב רֶשֲאֲהְוהְי תיִבְלמאֹובְּב

 בָהְו הָכאָלּמַה רֵצֹואְל ונְתָנ םֶהֹכְּכ נֹושמ-לַע ודיִמַע
 םיִפְלַא תֶׁשֶמֲח םיִנָמ ףֶסכְ ףֶלֶאְו תואְבְרדשִׁש טיִומְכדַח

 ומּוםְִלַתוםָיְָּכִ וכשמפ + :הָאמ םִִנָהּכ תְֶתְכְופ
 לכו רעב נח ישו םיִרׂשְמהםִָ
 :םֶהיֲֵעְּבלֶארְׂשִי
 ג נ
 םֶעָה ּפְפִאיַו םיִרָעָּב לֵארׂשִיינְּויִעיִבְׁשַה ׁשֶדָחַה עֵגַו א
 ויָחָאְ קֶרֶציִּ ַעּוׁשֵי םָי :םִָלָׁשּורילֶא דָחֶא ׁשיִאְּכ 2

 חַּבְומ-תֶא ּונְבַ ויְחֶאְו לֶאיִתְלַאְׁשְרִּב לֵמְּברִח םיִהְּכַה
 הָׁשֹמ תֶרֹותְּב בּותְכַּכ .תולע ויָלְע תל ;ְֵל לָארׂשִי יִהלֶא

 הָמיֵאְּב יִּכ מֹוְִמילַמ ַָכְִּמַה ּוניֵכ ;םיִהלֲאָה-ׁשיִא 3
 תֹולֹע תוהיַל 'תולע דלֶע 'לעו תֹוָצְרֲאָה ימעמ םהילמ

 ןעֶראוָועֶג ןעֶפּורעֶג זיִא רֶע דְנּוא ,יִדְעְלִגַה
 ןעֶּבאָה עֶניִזאָד איִד 62 :ןעֶמאָנ רֶעייֵז ְךאָנ

 אייֵז רעֶּבָא ףיִרְּב םּוחְי רֶעייֵז טְכּוזעֶג

 ןעֶנעֶז םּוראָד ,ןעֶנּופעֶג טיִנ אייֵז ןעֶּבאָה

 ּוצ טְניִדְרעוֶוְמּואְרעֶפ איוװ ןעֶזעוֶועֶג אייֵז

 טאָה אָתָׁשְרִּת רעֶד דְנּוא 62 :הָנּוהְּכ איִד

 ןעֶסֶע טיִנ ןעֶראָט אייֵז זַא ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ
 טעֶו ןַהֹּכ ַא זיִּב םיִׁשָדק יִשְדִק םעֶד ןּופ

 ;םיִמּות דנוא םידּוא איִד טיִמ ןְהעֶטְׁשְפיֹוא

 םעֶנייֵא ןיִא גְנּולְמאַזְרעֶפ עֶצְנאַג איִד 4

 דְנעֶזיֹוט גיִצְריִפ דנּוא אייוֵוְצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא

 ץּוח 69 :ניִצְכעֶז דנּוא טְרעֶדְנּוה אייֵרְד

 ןעֶדעֶמ-טְסְניִד עֶרייֵז דְנּוא טְכעֶנְק עֶרייֵז
 אייֵרְד דְנעֶזיֹוט ןעֶּביִז ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶדיִר
 דְנּוא ;גיִסייֵרְד דְנּוא ןעֶּביִז דְנּוא טְרעֶדנּוד

 -נּוה אייוִוצ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייז ןעֶׁשיוִוְצ

 עֶרייֵז 66 :םָניִרעֶגְניִז דְנּוא םִרעֶגְניִז טְרעֶד

 טְרעֶדְנּוה ןעֶּביִז ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז דְרעֶפ
 םי 'תכעו בּותְּכַכ תֹוּכְּמַה גָה"תֶא ּׂשֵעַי :ברֶעָלְו רָב 4
 תל ןירחֶאְ ;מויְּב םֹויירַבְד טֵּפְׁשִמְּכ רפְסִמְּ םויְּב ה

 טֵֶכָלּו םיִׁשְְקְמַה הָוהְי הי יִדֲעֹומ-לֶכְלּו םיִׁשרָחַלְו ליִמָּת
 ולֲחַהיִיִבְׁשַה ׁשדֶחַלֹי דָא םוִיִמ :הָיהיַל הָברְנ בֶּדנְתִמ 6

 אייוֵוְצ דְנּוא ,גיִסייֵרְד דְנּוא םֶּכעֶז דְנּוא
 -ליֹומ גיִצְריִפ דנּוא ףֶניִפ דְנּוא טְרעֶדְנּוה
 טְרעֶדְנּוה רֶעיִפ לעֶמעֶק עֶרייַז 67 :לעֶזֶע

 לעֶזֶע עֶרייֵז דְנּוא ,גיִסייֵרְד דְנּוא ףניִפ דְנּוא
 תֹובָאָה יִׁשאָר איִד ןּופ עֶכיִלְטֶע דְנּוא 68 :גיִצְנאַַוְצ דנּוא טְרעֶדְנּוה ןעֶּביִז דנעֶזיֹוט םְּכעֶז
 ןעֶזעוֶועֶג בֵדַנְמ ןעֶּבאָה ,םִיַלָׁשּורִי ןיִא זיִא סאו זיֹוה סיראַה םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז סאוָו
 אייז 69 :לעֶטְׁש רעֶנייֵז ףיֹוא ןעֶלעֶטְׁשּוצְפיֹוא (רעֶדיוו) םֶע יֵדְּכ טאָג ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ
 -יֹוט גיִצְכעֶז דְנּוא ןייֵא הָכאָלְמ רעֶד ןּופ רָצֹוא םעֶד ּוצ ַחֹּכ רֶעייֵז ָּךאָנ ןעֶּבעֶנעֶג ןעֶּבאָה
 קעֶריּבייֵל טְרעֶדְנּוה ןייַא דְנּוא ,רעֶּבְליִז םיִנָמ דנעֶזיֹוט ףֶניִפ דְנּוא ,דְלאָנ םיִנֹומְּכְרַד דנעֶז
 ןּופ עֶכיִלְטֶע דְנּוא ,םִִוָל איִד דנּוא םיִנֵהֹּכ איִד ןעֶּבאָה יֹוזַא דְנּוא 70 :םיִנֲהֹּכ איִד ראַפ
 ןיִא טְניֹואוְועֶנ םיִניֵתְנ איִד דְנּוא ,םִרעֶמיִה רֶעיֹוט איִד דְנּוא ,םִרעֶנְניִז איֵד דְנּוא ,קְלאָפ םעֶד

 :טעֶּטְׁש עֶרייֵז ןיִא לֵאָרְׂשִי ץְנאַג דְנּוא ,טעֶטְׁש עֶרייֵז
 ב לעטיפאק

 ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא שדֹח רעֶטעֶּביִז רעֶד ןעוֶו דְנּוא 1
 ןייֵא איו יֹוזַא טְלעֶמאַזְרעֶפ קְלאָפ םאָד ְּךיִז טאָה יֹוזַא ,טעֶטְׁש עֶרייֵז ןיִא ןעֶועוֶועֶג
 עֶנייֵז דְנּוא קֶדְצֹוי ןּופ ןְהּוז ַעּוׁשֵי ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא יֹוזַא 2 :םִיַלָׁשּורְי ןייק ןאַמ
 דְנּוא ,רעֶדיִרְּב עֶנייַז דנּוא לֵאיִּתְלַאְש ןּופ ןְהּוז לֶבָּבּורְז דְנּוא ;םיִנֵהֹּכ איִד רעֶריִרְּב
 ביִרְקַמ םֶהיֵא ףיֹוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָנ םעֶד ןּופ ַחַּבְוִמ םעֶד טְעיֹוּבעֶגְפיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז
 םעֶד ,הָׁשמ תַרֹוּת ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶנ טְהעֶטְׁש םִע איו יֹוזַא ,תֹולע ןֶּבְרַק איִד ןייַז ּוצ

 לעֶטְׁש עֶנייֵז ףיֹוא ַחַּבְִמ םעֶד טייֵרְנעֶגְנָא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 3 :ןאַמ ןעֶכיִלְטעֶג
 איד ןּופ רעֶקְלעֶפ איִד ןעֶנעֶו ןּופ אָרֹומ ַא ןעֶועוֶועֶנ אייֵז ףיֹוא זיִא םִע ןיִראָו
 םעֶד ּוצ תֹולֹע ןֵּבְרֶק איִד ןעֶועוֶועֶג ביִרְקַמ םֶהיֵא ףיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רעֶדְנעֶל
 תֹוּכִסַה גַח םעֶד ןעֶטְלאַהעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 4 :דְנעֶבָא דְנּוא ןעֶנְראָמ ןעֶכיֵלְטיִא ראַה
 ְךאָנ ,לאֵצ רעֶד ְּךאָנ הָלֹע ןֶּבְרִק עֶכיִלְנעֶט סאָד דְנּוא ,ןעֶּביִרְׁשעֶנ טְהעֶטְׁש םִע איז יֹוזַא

 ביִרְקַמ אייֵז ןעֶּבאָה םעֶדְכאָנ דְנּוא 2 :נאָט ןעֶביִלְטיִא ןּופ ָּךאַז (רעֶכיֵלְטיִאנ ןּופ טְכעֶר םעֶד
 ןעֶכיִלְטיִא ראַפ דנּואׁשְדח שאר ןעֶכיִלְטיִא ראַפ רעֶּפְּפָאָדְנאַרְּב עֶניִדְנעֶטְׁשעֶּב סאָד ןעֶזעוֶועֶנ
 ראַפ הֶבָדְנַא ןעֶזעוֶועֶנ בֵדֵנְמ טאָה סאו ןעֶכיֵלְטיִא ןּופ דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ בֹומ םֹוי ןעֶניִלייַה

 ןעֶּביֹוהעֶנְנָא אייֵז ןעֶּבאָה ןָא שֶדֹח ןעֶטעֶּביִז םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןּופ 6 :ראַה םעֶד
 בירקמ



 ד נ.ארש
 םעֶד ּוצ תֹולֹע ןֶּבְרֶק איִד ןייז ּוצ ביִרְקַמ
 ְךאָנ זיִא לֶכיֵה םיראַה םעֶד דנּוא ,ראַה
 אייז דְנּוא 7 :ןעֶראָועֶג טעֶדְנּורְנעֶג טיִנ

 איֵד ּוצ רֶלעֶג סאָד ןעֶּבעֶגעֶג ןעֶּבאָה

 ,םְרעֶטְסייֵמ איִד ּוצ דֶנּוא םֶרעֶקאַה ןייֵטְׁש
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 ז ףֵסֶכּנּתִַו :רָּפְי אָל הָוהְי לֵכיֵהְו הָוהִיל תוָלֹע תֹלֵעַהְל
 םירצְַוםיִנְֹצִל ֵמָׁשְ הְֶׁשִּ לֶכָאָמּו םיִׁשְרָחַלְ םיִבְצְחַל
 ןוָׁשרְּכ אֹוֿפִי םי--לֶא ןונְבְלַה-ךֵמ םִורֶא יִצֲע יִבָהְל
 6 םָאֹבְל תיִנׁשַה הָָׁשבּוו  :םֶהֵלֲע ספי ׁשֶרֹוִּכ
 לֵבְּברְ ולֲחַה יִנּׁשַה ׁשֶדְהַּב םַלָשוריִל טיִהלָאָה תִיַּב-לֶא
 םינתְַּה! םֶהיֵחֲא רֶאְׁשּו קֶרֶצויִּב עוו לֵאֵּתִלִאְׁשדִּב
 םולַה-תֶא ּודיִמִעָיַו םֹלָׁשּזייִבְׁשְַמ םיִאְבַה-טֶכְ םוָלָהְו

 לֶהָע דְנּוא ,ןעֶקְניִרְט דְנּוא ןעֶסֶע דְנּוא
 יַדְּכ ,םירצ איִד ּוצ דְנּוא םיִנֹדְצ איִד ּוצ

 םעֶד ןופ רעֶמייֵּבְנעֶנעֶט ןעֶגְנעֶרְּב ּוצ
 םעֶד ְּךאָנ אֹופָי ןופ םִי םעֶד ּוצ ןֹונְבְל
 זיִא םאִח םֵרָּפ ְּךֶלֶמ ׁשֵרֹוּכ ןופ תּוׁשְר
 םעֶּד ןיִא דְנּוא 8 :אייֵז ּוצ ןעֶזעוֶועֶג

 ּוצ ןעֶמּוקְנָא רֶעייֵז ןּופ רֶהאָי ןעֶטייווְצ
 םעֶד ןיִא םִיַלָׁשּורְי ןיִא זיֹוה םיטאָג

 לֶבָּבְרִז ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ןעֶּבאָה ,שח ןעֶטייוֵוְצ
 ןּופ ןְהּוז ַעּוׁשֵי דְנּוא לֵאיִּתְלַאְׁש ןּופ ןְהּוז
 לּקַהְו הָלֹודְ ָעּרְּ םיִעיֵרְמ םֶעָה יִּכ םֶעָה יֵכְּב ליקְל העֶדְניִק עֶניִרְּביִא עֶרייַז דְנּוא .קֶרָצֹוי

 ;קוִחְרִמְל-רַע עֶמְׁשִנ = = א יי

 ר - עֶלַא דְנּוא .םִיִוָל איִד דְנּוא םיִנֲהֹּב איִד

 א לָכיֵה םִָנֹוּב הֶלֹּנַה.ְֵביֵּכ ןֵמִינְבּו הֶדּוהְי ִרְצ ּוצְמְׁשּה רעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶנקיִרּוצ ןעֶנעֶז סאָח
  יֵׁשאְרילֶאָו לֵבְּברְזלֶא ושני :לֵאָרְׂשִי יַהֹלֶא הוהיִל אייז דְנּוא .םִיַלָשּורְי ןייֵק טְפאַׁשְנעֶגְנאַפעֶג

 ׁשֹורְדנ םֶכָכ יִּכ םֶכָּמִע הָנְבִ םֶהָל ומי תֹובָאָה
 רּוׁשֵאֵלֶמ ןדמ רַמַא יִמיִמ םימָבְוּותְנֲאואְלּוםִכהְלַל ןיפ םױל איד טְלעֶטְׁשעֶגְנָא ןעֶּבאָה
 3 רֶאְׁשּו עשו לָבְּבְרִו םֶתָל ֶמאֹּיַו :הֶּפ ּוָתֹא הָלֵעְּמַה םָלַא ,רעֶּביִראַד דְנּוא ןָא רֶהאָי גיִצְנאוַוְצ

 ןּופ טייֵּבְרַא רעֶד רעֶּביִא רעֶהעֶזְפיֹוא

 דָנּוא ןְהיֵז עֶנייֵז ַעּוׁשֹי טְלעֶטְׁשעֶגְניִהַא ְךיִז ןעֶּבאָה םִע רֶנּוא 0 :זיֹוה םיִּראַה םעֶד
 ןייֵא איז יֹוזַא הָדּוהְי ןופ רעֶדְניִק איִד ןְהיֵז עֶנייַז דְנּוא לֵאיִמְדַק ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז
 םטאָנ ןיִא טייֵּבְרַא איִד ןּוהְמעֶנ .ןעֶּבאָה םאִו איִד רעֶּביִא רעֶהעֶזְפיֹוא סֶלַא ןאַמ
 ןעוֶו דְנּוא 10 :םִוָל איִד רעֶדיִרְּב עֶרייֵז דְנּוא ןְהיִז עֶרייֵז ,דֶדֶנַח ןּופ ןְהיִז איִד ,זיֹוה
 איד ְּךיִז ןעֶּבאָה יֹוזַא לֶכיֵה ם'ראַה םעֶד ןּופ דְנּורְג םעֶד טְנעֶלעֶנ ןעֶּבאָה םֶרֶעיֹוּב איִד
 איד .םִיִוָל איִד דְנּוא ,ןעֶמעֶּמְמאָרְט טיִמ רעֶדייֵלְק עֶׁשיִנֲהּכ עֶרייֵז ןיִא טְלעֶטְׁשעֶג םיִנֵהֹּכ

 דיִזָד ןופ גְנּונְרְרֶא רעֶד ְּךאָנ ןעֶּביֹול ּוצ ראַה םעֶד יֵדְּכ ןְלעֶּבְמיִצ איִד טימ ,םָּפֶא ןּופ ןְהיִז
 ראַה םעֶד טְּביֹולעֶג דָנּוא ןעֶנְנּוזעֶג ןעֶמאַזּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 11 :לֵאָרְׂשִו ןּופ ְּךֶלֶמ

 דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא גיִּבִע ףיֹוא זיִּב טְרֶעיֹודעֶג דָסֶח ןייז ןיִראָו ,טּוג זיִא רֶע ןיִראָו
 ראַה םעֶד ּוצ ּביֹול טיִמ ,אייֵרְׁשעֶג םיֹורְנ ַא טיִמ ןעֶניִרְׁשעֶנ ןעֶּבאָה קְלאַפ עֶצְנאַג םאָד
 עֶטְלַא איִד ןּופ עֶליִפ דְנּוא 12 :זיֹוה ס'ראַה םעֶד ןּופ גְנּוגעֶל דְנּורְג רעד ןעֶנעוֶו ןּופ

 ןעֶגיֹוא עֶרייֵז טיִמ ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה םאִו תֹובָאָה יִׁשאָר איִד דנּוא םִיִוָל דְנּוא םיִנֵהֹּכ
 ןעֶּבאָה יֹוזַא ,זיֹוה ןעֶניִזאָד םעֶד ןופ גְנּונעֶל דְנּורְג איִד דְנּוא ,ׁשֶדְקִמַה תיֵּב עֶטְׁשְרֶע סאָד
 םאָד ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא דְנּוא טְלאַׁשעֶג ןעֶּבאָה עֶליִפ דְנּוא ,לֹוק סיֹורְנ ַא טיִמ טְנייוֵועֶג אייֵז

 דייֵרְפ ןּופ לאַׁש םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ טְנעֶקְרעֶד טיִנ טאָה קְלאָפ םאָד דְנּוא 13 :הָחְמִׂש טיִמ לֹוק

 ַא טיִמ ןעֶניִרְׁשעֶג טאָה קְלאָפ סאָד ןיִראָו ,קְלאַפ םעֶד ןּופ ןייוִועֶנ ןּופ לֹוק םעֶד דְנּוא
 :ןעֶטייוֵו רעֶד ןּופ ןעֶראוָועֶג טְרעֶהעֶג זיִא לֹוק רֶעייֵז םאָד יֹוזַא ,לאַׁש ןעֶסיֹורְג

 ד לעטיפאק
 םעֶד ןּופ רעֶדְעק איִד זַא טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה ןיִמָיְנִּב דְנּוא הָדּוהְי ןּופ דְנייֵפ איִד ןעֶו דְנּוא 1
 -עֶנ ְּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא 2 :לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג םעֶד ראַה םעֶד ןּופ לֵכיֵה םעֶד ןֶעיֹוּב תּולָג
 ריִמ ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,תֹובָאָה יִׁשאָר איִד ּוצ דנּוא לֶבָּבְרְז וצ טְנְהעֶג
 ריִמ דנּוא ,ןעֶבּוז טאָג ןעֶרייֵא רֶהיִא איז םוג יֹוזַא ןעֶליוִו ריִמ ןיִראוָו ,ןֶעיֹוּב ּךייֵַא טיִמ ןעֶלעוֶו

 ןּופ ְּךֶלֶמ ןֹודַח רַּסֵא ןעֶו ןָא נעֶט איד ןּופ תֹונָּבְרִק ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה
 עֶניִרְּביִא איִד דְנּוא .ַעּוׁשַי דְנּוא לֶבְּבִרְז רעֶּבָא 2 :טְכאַרְּבעֶגְּפּורַא אָד םֶנּוא טאָה רֹוׁשַא

 ישאר

 :הָוהְי-תיּב תֶכאָלְמ-לַע ַחֵצנְל הָלְעַמְ הָָׁש םיִרְׂשֶע ןֶּבִמ
 9 רֶחֶאְּכ הָדּוהְייינְּבוָָנָבּ לֵאימְרק ויָחֶאְ ויָנְּבעּוׁשִי רמעַּו
 דֶרֶנָח יִנְּב םיִהלָאָה תיֵבְּב הָכאלְּמַה הָׁשֹע-לַמ ַחֵנְל
 י הֶדָוהְי לֵכיֵה א םִינֹּבַה ּורְּסִו ;םִילַה םֶהיֵחֲאַו םֶהינְּ
 ףֶסֶאיינְּב םִיְלַהְ תֹורְצְצֲחַּב םיִׁשְּבְלִמ םיִנָהְּכַה ּודיִמעיו
 :לָארשיידלמ דִי יְִי-לַע הָוהי-תֶא םֵּפַהְל םִיְַלְצמּכ
 יג ֹוּרְסַה םֶלֹעְלייּכ בוט יִּכ הָוהְל תַדְוהְבּו לֵּפַהְּב ּועו
 הוהיל ֵַהְּ הָלֹודְ הָעּורְת ֹועיִרָה םֶצִה-לָכְ לאָרְׂשײלַע
 גל יִׁשאָרְו םִילְהְ םיִנֲהְּכַהְמ םיִּכַרְו :הָוהְי-תיִּב דָמּוה לע
 הָז ֹודְסִּב ןֹוׁשאִרָה תִיַּבַה-תֶא ּואָר רֶׁשֲא םיִנקִַה .תובֲאָה
 הָחְמִׂשְב הָעּורְתִּב םיִּבַרְו ליג ליִקְּב םיִכֹּב םהיְב תיֵּבַה
 3 הדחָּמִׂשַה תַעּורְּת לוק .םיִריִּמ פה ןאו :לוק םיָרְהִל
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 אייֵז ּוצ ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ תֹובָאָה יִׁשאִר ןרִיַּב תֹונְבל נו םֶכָלדאלי לַארָׂשִיל תֹובָאָה יִׁשאָר

 -ְנאַנייֵא טיִמ טיִנְראָג ןעֶּבאָה ריִמ ,טְגאָזעֶג שא לֵאְָׂשִי הלֵא הָוהיִל עא וְֹנֲא יִּכ 0 עקלאל
 םיִּפַרְמ ץֶרֶאָה םע 'ִהַָו :םֶרָּפ-דלֶמ ׁשֵרֹוִּכ ֶּמַה ּונְיִצ 4
 םאֶד ןְעיֹוּב ּוצ (ןעֶמאַזּוצנ ןּוהְט ּוצ רעֶד םֶהיֵלֲע םיִרְכְסְו :תֹנְבִל םֶתֹוא םיכָלבְמו הדוהי-נ ידי ה
 ןעֶלעוֶו ריִמ טְרֶעייֵג ,טאָג רעֶזְנּוא ןופ זיֹוה  -דַעְו סי ךלֶמ ׁשְרֹוּכ ימ-לָּכ םֶתְצִע רַּפְהִל יע

 טאָג םעֶד ראַה םעֶד ּוצ ןֶעיֹוּב ןיילַא ץְנאַג עי תּוכְלַמְבּו  !םֶרָּפ דלֶמ שירה תבָלַמ 6
 טאָה ְּךֶלֶמַה ׁשֶרֹוּכ איו יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ יא שוי הָדְיבְׁשִילע הָיוּ ָתֹוכלִמ ת 2 += 3 : : + ַו "= וי הֶנ = 51 ךּוכְלמ ֵקִחְתִּב
 0 א א אבִמ תָדְרְתִמ םֶלָׁשַּב ב םֵתָּכ אמששחַתרא יֵמיִבְו 1

 ןּופ קְלאָפ םאֶד דְנּוא 4 :ןעֶטאָּבעֶג םֶנּוא = שנה בֶתֵכּוסַרְפ ךֶַמאֶּתְׂשהְַראלעְּכ
 איִד טְכאַמעֶג ףאַלְש טאָה דְנאַל םעֶד 0 םיחָר :תיִמָרֲא םֶגרְתִמו תיִמְרַא בותְכ
 איד כו היד קל ילד םעט--לעב שחֶר בָא :אָמנּכאֵּכְלִמ ר ייֵז דָנּוא ,הָדּוהְי ןּופ קְלאָפ םעֶד ןּופ דְנעֶה = ׁשֹורידלַע אָדֲח אָרְנִא ֹובֵתְּכ אפס יט ַׁשַו םעמ
 םעֶד אייַּב ןעֶקאָרְשְרעֶד אייז ןעֶּבאָה  איָכְתַפְרַפֲאְו איִניֵד ןִֹהְתְִּכ ראש אפס ַׁשְמִׁשְ
 ןעֶגְנּורעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 5 :ןֶעיֹוּב אָהִד אָֹכׁשׁש אֵָלְבַּב רְכְרַא אֹמְרַפָא אלְּפְרַ
 עֶרייֵז ןעֶרעֶטְׁשְרעֶפ ּוצ ידְּכ םְרעֶּבעֶג הָצֵע אְרֹיִקָיְו אָּבַר רֵּפַנְמֶא יִלְגַה יִּד אָּיַמֶא רָאְׁשּ :אְָמִלְע
 " 4 ֹל 5 : תֶנעְכּו הָרֵהַנ-רַבַע רָאְׁשּו ןינָׁש יי יִד ז ָיְרִקְּב וּמַה םָתֹוהְו

 וםֵרָּפ ןּופ ְּךֶלֶמ שֶרֹוּכ ןּופ געֶמ עֶלַא תוצע  .לֵפ ִהֹולִע יתלְׁש יד אָּתְרַנא ןְנשְרַּפ הָנ 11
 ןּופ ְךֶלֶמ ׁשֶוָיְרָד ןּופ תּוכְלַמ םעֶד ּוצ ויִּב - :תָעְכוהָרהרַמע ׁשֶנָא יד אכל אּתְׁשִשְַּתרא

 רעד ןּופ ּביֹוהְנֶא םעֶד ןיִא דְנּוא 6 :םִֵרָּפ - דהלדמ יקלְכ יד אֹדהיִד אֵל אָהלֹעװ = ט
 : 6 = 0 אּתְׁשּואַבּו אָּתְדְרִמ אתָיִרק םִַלָׁשּ דיל ותַא .אָעֵלְמ
 ןעֶּבאָה ׁשֹורוְׁשַחַא ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ גְנּוריִגעֶר אָּכְלַמְל אוֲהַל עידי ןֶֹּכ :ּוטיִחָי אַָּשֲאְו וללְכׁשא יֵרְׁשְו
 איד רעֶּביִא גאָלְקְנָא עֶנייֵא ןעֶּביִרְׁשעֶג אייֵז  הדְדמ ללְכפְשִי אירשו אֹנְְתִּת ֶד אָתירק ןֵה יד

 :םִיַלָׁשּורְו דְנּוא הָדּוהְי ןּופ םְרעֶניֹואוְועֶּב -ָּכ ןְֵּכ יקח הָּתםִָכְלַמ = ו לי תל 14

 אָּתְׁשַׁשְחַּתְרַא ןּופ געֶט איִד ןיִא דְנּוא 7 לאו א עדי אלס הל = לי =
 איד דְנּוא לֵאְבָמ ,תָדְרְתַמ .םֶלְׁשִּב ןעֶּבאָה רָּפְסִּכ חַּכְׁשַהְתּו ְךֶמָָבֲא יִד אָלְרְכָד רַפְסִּב 'רקִבְי

 ּוצ ןעֶּביִרְׁשעֶנ םיִרֵבַח עֶנייַז ןּופ עֶניִרְּביִא

 ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ףיִרְּב םעֶד ןּופ טְפיִרְׁשעֶג איִד דְנּוא .םֵרָּפ ןּופ ְּךֶלֶמ אָּתְׁשִׁשִחַּתְרַא
 לַעַּב רעֶד םּוחְר 8 : תיִמָרֲא ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶנ .ְּךיֹוא זיִא ןּופְרעֶד םָנְרַּת רעֶד דְנּוא ,תיִמָרֲא
 אָּתְׁשִׁשְחַּתְרַא ּוצ םִיַלָׁשּורי ןעֶנעֶק ףירְּב ַא ןעֶּביִרְׁשעֶג ןעֶּבאָה רַפֹוס רעֶד יֵׁשְמַׁש דְנּוא הָצֵע

 רעֶד יֵׁשְמִׁש דְנּוא הָצֵע לַעַּב רעֶד םּוהְר טאָה לאָמְסְנעֶד 9 :ןָפֹוא םעֶד ְּךאָנ ְּךֶלֶמ םעֶד

 איד דְנּוא ,םִיָכְתַסְרַּפַא איד דְנּוא ,םִיָניִד איד .הָתּורְבַח עֶנייַז ןּופ עֶניִרְּביִא איִד דְנּוא רַפֹוס
 ,םִיָכְנַׁשֹוש איִד דְנּוא ,םִיַלְבַּב איִד דְנּוא ,םִָוָּכְרַא איִד דְנּוא ,םיִסְרָּפַא איִד דְנּוא ,םִיָלָּפְרַט
 רעֶסיֹורְג רעֶד סאוָו רעֶקְלעֶפ עֶניִרְּביִא איִד דְנּוא 10 :םִיָמְלַע איִד רֶנּוא ,םיִוָהָד איִד דְנּוא
 טעֶמְׁש איִד ןיִא טְצעֶזעֶּב אייֵז טאָה דְנּוא טְכאַרְּבעֶנְרעֶּביִרַא טאָה רַּפַנְסֶא רעֶרייֵט דְנּוא
 ָךייֵט םעֶד ןּופ טייַז רעֶד ןַא ןעֶנעֶז סאָו (דְנעֶנעֶג) עֶניִרְּביִא איִד ןיִא דְנּוא ,ןֹורְמׂש ןּופ

 ןעֶּבאָה אייֵז םאוָו ףיִרְּב םעֶד ןּופ טְפיִרְׁשְּפָא איִד זיִא סאָד 11 : תֶנָעְכ אייַּב דְנּוא (תֶרֵּפנ
 רעֶד ןּופ רעֶנעֶמ איִד טְכעֶנְק עֶנייֵד ;ְּךַלֶמ םעֶד אָמְׁשַׁשְהַתְרַא ּוצ .טְקיִׁשעֶנ םֶהיֵא ּוצ
 איֵד זַא ןייַז טְסּואוְועֶּב ְָּךֶלֶמ םעֶד ּוצ םִע זאָל 12 :תֶנָעְכ ְּךיֵט םעֶד ןּופ טייַז

 םִיַלָׁשּורְי ןייק ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז םֶנּוא ּוצ ןעֶמּוקעֶנְפיֹורַא ריִד ןּופ ןעֶנעֶז םאָו ןעֶדּוי
 איֵז דָנּוא ,אייֵז ןֶעיֹוּב איִד ןעֶועוֶועֶנ דַרֹומ טאָה סאָה טאָמְׁש עֶטְכעֶלְׁש איִד

 דְנּורְג םעֶד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא .ןְרֶעיֹו איִד ןּופ דְנּורְנ םעֶד טְנעֶלעֶנ ןעֶּבאָה
 זַא ְּדָלֶמ םעֶד ּוצ ןעֶרעֶװ טְסּואוְועֶּב סֶע ּואָל רֶנּוצַא 13 :טְפעֶהעֶּב ןעֶמאַזּוצ

 רעֶדיִװ ןעֶלעֶװ ןְרָעיֹומ איֵד דְנּוא טאָמְׁש עֶניִואָד איִד ןּופ דָנּורְנ רעֶד ןעֶו

 איִד ראַפ םַמ רעֶד טעֶװ יֹזַא רֶנּוא ,נעֶװ םעֶד ףיֹוא טֶהעֶנ סאָװ ןעֶכיִלְמיִא
 ןעֶמּוקְניֵא ןייֵא ןעֶּבאָה ריִמ לייַװ דָנּוצַא 14 :ןעֶרעֶװ ןעֶריֹולְרעֶפ םיִכָלְמ
 ןעֶהעֶז םִע ןעֶלאָז ריִמ זַא טְכעֶר טיִנ זיִא סֶע דָנּוא טְסאַלאַּפ םיָּדַלַמ םעֶד ןּופ

 םעֶד םִע ןעֶּבאָה דְנּוא טְקיִׁשעֶנ ריִמ ןעֶּבאָה רעֶּביִראָד ,ןעֶנייוַוְׁש ּוצֲרעֶד דַנּ
 רֵּפַכ םעֶד ןיִא ןעֶׁשְראַפְכאָנ טעֶד ןעֶמ ןעֶו זַא 15 :ןּוהָּמעֶנ ןעֶסיִװ ּוצ ְּךַלֶמ
 ותֹונֹורְכִז רֶּפֵס םעֶד ןיִא ןעֶניִפעֶג ןעֶמ טעֶז יֹזַא ,רעֶטעֶּפ עֶנייַד ןּופ תֹונֹורְכִז

 דנוא



 ה ד ארוע
 עֶניִזאָד איִד זַא ןעֶסיוִו טְסעוֶו אוד דְנּוא
 איֵז דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג דַרֹומ טאָה טאָטְׁש
 םיִכָלְמ איִד ּוצ ןּוהְטעֶנ םעֶטְכעֶלְׁש טאָה

 תֹודיִרְמ זַא דְנּוא ,תֹוניִדְמ איִד ּוצ דִנּוא
 ןּופ ןעֶראָװעֶג ןּוהְמעֶנ רֶהיֵא ןיִא ןעֶנעֶז
 זיִא םעֶד רעֶּביִא ,רעֶה טייֵצ עֶטְלַא רעֶד
 :ןעֶראָועֶג בּורֲח טאַמְׁש עֶניִזאָד איִד

 ,ןּוהְמ ןעֶסיוו ּוצ ְּךֶלֶמ םעֶד ןעֶזאָל ריִמ 6

 רעֶדיוו לאָז טאָטְׁש עֶניִזאָד איִד ןעוֶו םאד
 ןְרֶעיֹומ עֶרֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְעיֹוּבעֶגְפיֹוא
 ןעֶנעוֶו טְסעוֶו אּוד זַא ,ןעֶרעוֶו טעֶדְנּורְנעֶג
 רעֶזיִד ןַא קֶלֲח ןייק ןעֶּבאָה רֶהעֶמ טיִנ םעֶד
 רעֶד טאָה יֹוזַא 17 :ָךייֵט םעֶד ןּופ טייַז

 םעֶד םּוחַר ּוצ רעֶּפְטִנֶע ןייֵא טְקיִׁשעֶג ְּךֶלֶמ
 ,רָפֹוס םעֶד יֵׁשְמִׁש ּוצ דְנּוא הָצֵע-לַעַּב
 םאוָו טייֵל עֶנייֵז ןּופ עֶניִרְּביִא איד ּוצ דְנּוא
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 תַקֲמַהְמּו אָדְרמ אירק ְּךֶד אָתָירק יִּד עַּדנִתְו אָינְרִכְד
 -לַע אָמֹלֶע תֶמֹויְדִמ הב ןיֵדְבִע ַֹּתשְֶו ֶנרְמּ ְִלמ
 5 ייד אָּבְַמָל נְַנֲאןיעדוהְמ .:תָּבְרֶחָה ךֶד אָתָירק הָנ
 הָנד לֵבָקְל ןוללְכַׁשִי הָירוׁשְו אֵנְּבְתִּת ךֶד אתירק וה
 ד חלָׁש אַ :ךל יִתיִא אֵל אֵבֲהִנ רב לח
 ּוהְַָנְּכ לֶאָׁשּו אפ יֵשְמִׁשְו טעֶטילַעּב םַחָר-ַע אָּכְלַמ
 5 אנְִׁשִ : ֶעַכּולְׁשהֶרָהְנ-רבַע רָאׁשו ירְמְׁשִּב ןיִבִתִי יד
 ופ ַעָמ םיׂש יַּנֵמּו :יִמָדָק יִרָק ׁשֵרְּפִמ אָנילֲע ותהלְׁשייִ
 ןיִבְלַמ-לע אָמְלְע ג תֶמֹויוִמ ר אֵתיִרק ֵּד ּוחַּכְׁשַהְו ּורֵּקבּו
 כ ןיִפּקַּ ןיִכָלַמּו :הָּבידְבַעְתִמ ראו דָרְמּו הָאְׂשִנְתַמ
 וָלְב הָּדִמּו הֶרֵהַנ רָבָע לֵכְּב שלש .םַלָׁשּהיילַע ֹיַה
 יו אירְבִנ אָלָּטַבְל םָצְמ ּומיֵׂש ןְֵּכ :ןהְל בֶהְְתִמ ךֶלַהְו
 :םֶטֶּתִי אָמעַט יָנמידֲע אֵּנְּבְתִה אֵל ְּךָד אָהְיְרְקְו ְךֶלִא
 5 אָלָבָה אנשי .הֶמְל ,הנְלַפ רֵּבְַמִל ּולָׁש נה ןיִריִהװ
 25 יד אָנִּתְׁשִ ןְֵׁשְרַּפ ידדומ ןילַא ;ןִכְלַמ תֶקְנַהְל
 אאָרְפס יֵׁשְמַׁשְו םוִהָרִדָה רק אָּכְּלַמ ֵּתְׁׁשחְַרַ
 ִָ ּולטַבּו איִדּוהי-לַע לָשיחיל וליִהְבַב ּולִא ןִהתְונְכּ
 2ו יד אֵהָלָא-תיִּב תַריִבֲע הָלֲמְּב ןִילאַּב :לַיַָו עֶרדֲאְּב
 ׁשויְרַּד תוִבְלַמְל ןיִּתְרַּת תַנְׁש רַע אָלְּטַּב תֶוָהַו םַלָׁשּוריִּב

 :םֶרָפיּדַלְמ
 ה ו ּה

 א אי ידּוהִי-לַע אֵיאִיבנ אֹודע-דַב הָיְרַּכו האְּיִבְנ יֵנַה ִּבַנְִּהְו

 ג ןִיַאַּב :וְהיֵלֲע לֵאְרׂשִי הָלָא םֶׁשְּב םִלָׁשּוריִבּו דּוהיִב יִּד
 אֹנְבִמלוירְשְוקְְצוירּב עשיו אִּלְַׁש-רַּבלִבְבְרז ּומָק
 אָהָלֲאד האִּבִנ ןוהּפעו םֵלָׁשּוריִב יד אָהְלֶא תיב
 3 ירַבע תַחּפ יֵנְתִּת ןוהיֵלע הָתָא אָנְמִחּהַּב :ןוהְל ןיִדעְסִמ
 םֶׂש-ױִמ / םֹהִל ןיִרְמֶא ןכֶו ןוִהְתוכּו ינֹוּב רַתְׁשּו הָרָהִנ
 כדדנצ=

 ּוצ דְנּוא ִיָרְמִׁש ןיִא טְְניֹואוְועֶג ןעֶּבאָה
 טייַז רעֶויִד ןַא ןעֶנעֶז םאִז עֶניִּרְּביִא איד

 עֶכְלעֶזַא ּוצ דְנּוא ,םֹולָׁש ;ְּךייֵט םעֶד ןּופ
 ּוצ טאָה רֶהיֵא סא ףיִרְּב םעֶד 18 :טייֵצ

 ריִמ ראָפ ׁשּוריִפְּב זיִא טְקיִשעֶג םֶנּוא

 -אָּבעֶג ּבאָה ְּךיִא 19 :ןעֶראָוְועֶג טְנייֵלעֶג

 טאַטְש עֶגיִזאָד איִד זַא ןעֶנּופעֶג טאָה ןעֶמ דְנּוא ,טְשְראָפעֶגְכאָג טאָה ןעֶמ דְנּוא ,ןעֶמ

 זיִא םִע דְנּוא ,ןעֶזעֶועֶג רֵרֹומ טאָה דְנּוא ,םיִכָלְִמ ןעֶגעֶק ןעֶּביֹוהְרעֶד ןָא גיִּבִע ןּופ ְּךיִז טאָה

 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םיִבָלְמ עַקְראַטְׁש איֵד דנּוא 20 :ןעֶראוָועֶג ןּוהְמעֶנ דְנּוּבְרעֶפ ַא רֶהיֵא ןיִא

 טייַז רעֶרעֶדְנַא רעֶד ןּופ רעֶדְנעֶל עֶלַא רעֶּביִא טְגיִמְלעוֶועֶנ ןעֶּבאָה סאוָו ,םִיַלָשּורִי רעֶּביִא

 ןעֶּהעֶג םאו איִד ןּופ םַמ דְנּוא םֶכָמ טְלאָצעֶּב אייֵז וצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;ָּךייֵט םעֶד ןּופ

 ,רעֶנעֶמ עֶניִזאָד איד ןעֶרעֶטְׁש לאָז ןעֶמ זַא טאָּבעֶג ַא טְכאַמ ,דָנּוצַא 21 :נעוֶו םעֶד ףיֹוא

 ןּופ טעוֶו טאָּבעֶג םעֶרעֶדְנַא ןייֵא זיִּב ,ןעֶרעֶו טֶעיֹוּבעֶג טיִּנ לאָז טאָמְש עֶניִזאָד איד זַא

 בָנּוטְּכַא טּוג טְלאָז רֶהיִא זַא ןעֶטיִה ָּךייֵא טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 22 :ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶנעֶג רימ

 קיִזָה רעֶרעֶסעֶרְג ַא ןעֶד לאָז סאוָוְראַפ ,םעֶד ןעֶנעוֶו ןעֶכאַמ רעֶלְהעֶפ ןייֵק דְנּוא ןעֶּבעֶג

 םעֶד ןּופ ףיִרְּב םעֶד ןּופ טָּפיִרְׁשִּפָא איִד ןעוֶו לאָמְסְנעֶד 23 ?םיִכָלְמ איִד ראַפ ןעֶסְקאוַו

 עֶרייֵז דְנּוא רָפֹוסַה יֵׁשְמִׁש דְנּוא םּוחַר ראָפ ןעֶראוָועֶג טְנייֵלעֶג זיִא אֵּתְׁשִׁשְחַּתְרַא ְּךֶלֶמ

 אייז דְנּוא ,םיִדּוהְי איִד ּוצ םִיַלְׁשּורְי ןייק ןעֶנְנאַגעֶגְניִהַא דְניוְשעֶג אייֵז ןעֶנעֶז יֹוזַא הָתָרְבַח

 ןּופ טייֵּבְרַא איד טאָה לאָמְסְנעֶד 24 :טְפאַרְק דְנּוא טְכאַמ טיִמ טְרעֶטְׁשעֶג אייֵז ןעֶּבאָה

 רעֶד ןּופ רֶהאָי ןעֶטייוֵוְצ םעֶד ּוצ זיִּב ,טְרעֶהעֶנְפיֹוא םִיַלָׁשּורְי ןיִא זיִא םאִו זיֹוה םיִמאָג

 :םֶרָּפ ןּופ ְּךֶלֶמ ׁשְוְָרָד ןּופ גְנּוריִגעֶר
 ה לעטיפאק

 איִד וצ טְנאָזעֶג תֹואּובְנ ןעֶּבאָה אֹודְע ןּופ ןֵהּוז הָוְרַכְז דְנּוא יֵנַח םיִאיִבְנ איִד דְנּוא 1

 םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא םִיַלְׁשֹּורְי ןיִא דְנּוא הָדּוהְי ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאָו ןעֶדּוי

 ןְהּוז לֶבָּבִרְז ןעֶנאַטְׁשעֶנְפיֹוא זיִא לאָמְסְנעֶד 2 :אייֵז ּוצ ּוניֵהְד ,לֵאָרְׂשִי ןופ טאָג

 ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,קָדָצֹוי ןּופ ןְהּו ַעּוׁשִי רֶנּוא ,לֵאיִּתְלַאְׁש ןּופ

 איִד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז טיִמ דְנּוא ;םִיַלָׁשּורְי ןיִא זיִא םאוָו זיֹוה םִטאָנ ןֶעיֹוּב

 וצ זיִא טייֵצ רעֶניִּבְלעֶזְרעֶד ןיִא 9 :ןעֶפְלאָהעֶג אייֵז ןעֶּבאָה סאָו טאָג ןּופ םיִאיִבְנ

 דָנּוא ְּךייַט םעֶד ןּופ טייֵז רעֶזיִד ןּופ ראָטאַנְרעֶּבּוו רעֶד ,יֵנָּתַּת ןעֶמּוקעֶגְנָא אייז

 טאָה רעֶו טְגאָזעֶג יֹוזַא אייֵז ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,הָתּורְבַח עֶרייֵז דְנּוא יֵנְזּוּב-רַתְׁש
 ףייא
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 :הָלָלְכַשְל הָנָר אָגרַׁשֲאו אֹנְבל הֶנְר אָתְּיִּב םַעְמ םֹכְל
 הָנְדיייַז אירְבִנ תהְמִׁש ןטָאדמ םֶהֶל אָנְרַמא אָמָנְּכ ןִיָדָא 4
 -אָלְו איד יבְׂשילַמ } תֶוָה םֹהֲהְלֶא ןיו :ןנָּב אָננְב ה

 אש ובית לאו ְךֶהי שר אָמעט-רע זמה ּולָּטַב
 -רַבָע תַחַּפ ו יִנְּתִּמ חַלֶׁשייד אָּתְרַנִא .ןנָשרַּפ הָנְד-ל 8

 הָרָתַנ רַבֵעַּב יד איִכְסְרַּפֲא הא ְכּו יַנְְּב רַתְׁשּו הָרֵהָנ
 ביִתְּכ הָנְִכ יִהְִע ּותַלְׁש אֵמְנְתִּפ :אָּכְלַמ ׁשֶ יַד לע 1
 אל אָהְלוַעידי :אלְכ אנש אָּכְלַמ ׁשֶוירְרַל ּהִַנְּב 8

 הְו אָּבַר אָהָלא ןיֵמְל אּתְִרְמ דיִהיֵל .אְנללֲאיִ
 יה .אָּתְיִבת אֹלְתִכְּב םׂשְּתִמ צֶאְו לֶלֶג ןֵבָא ַנבְתִמ

 איֵבְשִל אָנלַאְׁש ןיַדָא ?םֶהְדָיְּב חַלְִמ אָדְבַעְתִמ אָנְרַּפְסֶא 9
 הָנְד אָתְיַּכ םִעְט םכָל םֶׂשְדִמ םֶָל אָנְרַמֲא אָמנְּכ ְךַלֵא

 אָנְלֶאְׁש םֶהְתַהְמִׁש ףֵאְו :הָלָלְכַׁשְל הָנְד אָנְרַׁשֶאְ הָינבִמְל '
 ;םבֶׁשאֶרְב יד אָיַרְבִנ--םָׁש בֶּתְכִנ יִּד ְךֶתיעְדיְִל םֶהָל

 יִהֹורְבַע וּמִה אְַָנֲא רמְִל אָוביִתֲה אמּנְתַפ אָמָנְ 1
 תַמְרַּקִמ הב אה"יֵד אְתִיֵּב ןינבּו אָעְראְואָימְׁש האר
 הללו יִהָנְּב בר לֵאדְׂשיל למי איש ןיִנְׁש הָנּ
 ךּב וּמַה בהָו אָּמְׁש הלָאל אָנְְהָבֲ ּומְרִ ידדמ ןהָל
 הָמַעְו הֵרְתַס הָנְד הָתְיַבּו אידְסּכ לבב ךֶלָמ דרכו
 לֵב יד אָּכְלַמ ׁשֶרְֹכל הָדָח תַנְׁשִּכ םַרְּב :לָבָבְל יִלְגַה

 ףַאְו :אָנְבִל הָנד אָהְלֶא-תיֵּב םִעָט םָׂש אְּכְלַמ ׁשְרֹוָּכ 4
 רַצָנְדַכְּבְנ יִּד אֵּפמַכְו הָבָהַד יד אהל ביד  אָינאָמ
 6 אֵלְכִהְל וּמַה לֶביֵהְ םִלָׁשּורִב יִּד אֵל 7ְכיֵהְדמ קֵּפְנַה
 ביבי לבב ִּד אָלְכיַהְִמ אָּכְלַמ ׁשֶרּכֹּמה קֵּפְנַה לָבָב

 אנאָמ הלַא| הָל-רַמֲאַו :המָׂש הָחָפ יד הֵמָׁש רַצְַׁשִשְל וט
 אָהָלֶא תיִבּו םִַלָׁשּוְריִב יִּד אָלְכיֵהְּב ֹוּמִה תַחֲא-לְזַא אֵׂש

 בַהי אתא ְךד רֶצַּבְשַׁש ןִידַא :הָרְתַא-לַע אָנְּבְתִי 6

 ּוצ ןעֶרעוֶו

 םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד

 ָז איד ןעֶנעֶז ץְלאָה טיִמ דְנּוא
 9 :דְנעֶה עֶרייַז ןיִא ַחיֵלְּצַמ זיִא

 ןעֶנעֶז ריִמ סאָד .ָּךֶלֶמ םעֶד

 ,רעֶנייֵטְׁשְראָמְראַמ עֶסיֹורְג) טיִמ טְֶעיֹוּבעֶג זיִא סאָו ,טאָנ ןעֶסיֹורְג
 דְנּוא ןּוהְּמעֶנ טְרעוֶו טייֵּבְרַא איד דְנּוא ,טְקְראַטְׁשעֶג דְנע

 איִד אייַּב טְנעֶרְפעֶנְנָא ריִמ ןעֶּבאָה לאָמְסְנעֶד

 ןְעיֹוּב ּוצ זיֹוה עֶניִזאָדסאָד ןעֶטאָּבעֶג ְּךייֵא

 -עֶטְׁשּוצְפיֹוא ןּופְרעֶד ןְרֶעיֹוֿמ איִד דְנּוא

 אייז ּוצ ריִמ ןעֶּבאָה לאָמְסְנעֶד 4 ?ןעֶל
 טְֶהעֶטְש רעֶטייוִז אָד איז יֹוזַא--- טְגאָועֶג

 ןֶעיֹוּב םאִו רעֶנעֶמ איִד ןעֶסייֵה איוו ---

 רֶעייֵז ןּופ גיֹוא םאָד רעֶּבָא 2 ?ןְוְנִּב םעֶד

 עֶטְצְלֶע איִד רעֶּביִא ןעֶזעֶועֶג זיִא טאָג
 טיִנ אייֵז ןעֶלאָז אייֵז זַא ,םיִדּוהְי איִד ןּופ

 -ְךאָפ זיא ְּךאַז איד זיִּב ןעֶרעֶטְש ןעֶנעֶק

 -אָה ְּךאָנְרעֶד דְנּוא ,ׁשֹוָיְרָד ּוצ ןעֶמּוקעֶג

 ןעֶּביִרְׁשעֶג ףיִרְּב ַא רעֶדיִװ אייֵז ןעֶּב

 איִד זיִא סאָד 6 :ְךאַז רעֶד ןעֶנעוֶו

 ינְתַּת סאָװ ףףיִּרְּב םעֶד ןּופ טְּפיִרְׁשְּפֶא
 ןּופ טייֵז רעֶזיִד ןּופ ראָטאַנְרעֶּבּווג רעֶד

 עֶרייֵז דְנּוא יֵנְזּוּב-רַתְׁש דְנּוא ;ְּךייֵט םעֶד

 ןיִא ןעֶנעֶז סאָָו איָבְסְרַּפַא איִד ,הָתּורְבַח
 -עֶנ ןעֶּבאָה ;ְךייֵט םעֶד ןּופ טייַז רעֶזיִד

 ןעֶּבאָה אייֵז 7 :ְּךֶלֶמַה ׁשֶוְָרָד ּוצ טְקיִׁש
 יֹוזַא דְנּוא ,ףיִרְּב ַא טְקיִׁשעֶג םֶהיֵא ּוצ

 ּוצ---:ןעֶזעוֶועֶג ןעֶּביִרְׁשעֶנ ןיִראַד זיִא

 רעֶצְנאַג רעֶד ןייז לאָז ְּךֶלֶמַה ׁשְוָיְרִד
 טְכַאַמעֶג טְנאַקעֶּב םֶע ואָל 8 !םֹולָׁש
 ּוצ הָדּוהי דְנאַל םעֶד ּוצ ןעֶנְנאַנעֶגְניִהַא

 עֶניִזאָד

 ןעֶּבעֶגעֶג םיִנעֶּביֹולְרעֶד ְךייַא טאָה רעוֶו ,טְנאָזעֶג יֹוזַא אייז ּוצ ןעֶּבאָה ריִמ דָנּוא ,עֶש ץלֶע

 ריִמ דְנּוא 10 ?ןעֶלעֶטְׁשּוצְפיֹוא ןּופְרעֶד ד וו איִד דְנּוא ןֶעיֹוּבּוצְפיֹוא זיֹוה עֶניִזאָד סאָד
 ןעֶלאָז ריִמ זַא ,ןּוהְט ּוצ ןעֶסיוו ּוצ ריד יִדְּכ ןעֶמעֶנ איד ְּךאָנ טְנעֶרְפעֶנְכאָנ ְּךיֹוא ןעֶּבאָה
 דְנּוא 11 :עֶטְׁשְרעֶּביֹוא עֶרייז ןַא ןעֶנעֶז סאוָו רעֶנעֶמ איד ןּופ ןעֶמעֶנ איד ןעֶּבייַרְׁשְפיֹוא ריִד
 טאָב םעֶד ןּופ טְכעֶנְק איִד ןעֶנעֶז ריִמ ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ םִנּוא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז
 עֶליִפ ןּופ רעֶהיִרְפ ןיֹוׁש זיִא סאו זיֹוה סאָד ףיֹוא ןֶעיֹוּב ריִמ דנּוא ,דֶרֶע דְנּוא טי ַה ןּופ
 טאָה דְנּוא טְעיֹוּבעֶנ טאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶסיֹורְג ַא סאָו ,ןעֶזעוֶועֶג טֶעיֹוּבעֶנ ןעֶרְהאָי

 םעֶד ןּופ טאָג םעֶד טְנְראָצְרעֶד ןעֶּבאָה ןְרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא לייוַו דְנּוא 12 :טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹונ
 יד א לעֶמיִה

 איד ןּופ ,לָבָּב

 :לָבָּב ןייק ןעֶּביִרְמעֶפ רֶע טאָה

 ַא ןעֶּבעֶנעֶנ למה ׁשֶרֹוּכ טאָה ,לֶבָּב

 ןיִא טְרעֶפְטְנֶעעֶגְרעֶּביִא אייֵז רֶע טאָה
 קְלאַפ סאָד דנּוא ,טְכאַמעֶג בּורָח יא עֶניִזאָד סאָד טאָה רֶע דְנּוא ,םיִדְׂשַּכ

 ןּו ְּךַלֶמ ׁשֶרֹוּכ ןּופ רֶהאָי ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןיִא רעֶּבָא 8
 זיֹוה ס'טאָנ עֶניִּבִלעֶז סאָד לאָז ןעֶמ זַא לְהעֶפעֶּב

 ןּופ ְּךֶלֶמ רֵצָנְרַכּובְנ ןּופ דְנאַה איִד

 סאו רעֶּבְליִז דְנּוא דָלאָנ ןּופ ,זיֹוה ס'טאָנ ןּופ םיִלַּכ איִד ְךיֹוא 14 :ןֶעיֹוּבְפיֹוא רעֶדיוו
 דְנּוא .םִיַלָׁשּורי ןיִא ןעֶזעוֶועֶנ זיִא םאו לֶכיֵה םעֶד ןּופ טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא טאָה רֵצָנְדַכּובִנ
 ָךֵלֶמַה ׂשֶרֹוּכ טאָה אייֵז ,לֶבָּב ןיִא זיִא סאו לָכיֵה םעֶד ּוצ טְכאַרְּבעֶגְנייַרַא אייֵז טאָה רֶע
 דְנאַה איִד ןיִא ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא לֶבָּב ןּופ לֶכיֵה םעֶד םיֹוא טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא

 תָו ,רֵצֵּבְׁשִׁש ןּופ
 ,םיִלֵּכ עֶגיִזאָד איד םעֶנ ,טְנאָזעֶג יא

 ּוצ טָאָה רֶע דְנּוא 15 :ראָטאַנְרעֶּבּוג םָלַא טְכאַמעֶג טאָה רֶע ןעֶמ
 םעֶד ּוצ ּפּורַא אייֵז גְנעֶרְּב דְנּוא העָנ דְנּוא

 ןייז ןַא ןעֶרעוֶו טָעיֹוּבעֶגְפיֹוא רעֶדיװ זיֹוה ם'טאָנ זאָל דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןיא זיִא םאָו לָביֵה
 טְנעֶלעֶג רֶע טאָה עֶמּוקעֶנְנָא זיִא רֵצַּבְׁשִׁש רעֶזיִד ןעֶו טא 18 :ט ןָא

 םעד
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 ארזע

 ןיִא זיִא סא זיֹוה םיִמאָנ ןּופ דְנּורְג םעֶד
 זיִּב ןָא לאָמְסְנעֶד ןּופ דְנּוא .םִיַלָשּורְי
 דְנּוא ;טְעיֹוּבעֶג זיֹוה םאָד טְרעוֶו דְנּוצֲא
 דָנּוא 17 :ניִטְראַפ טיִנ ְּךאָנ זיִא םִע
 זאָל .ְּךֶלֶמ םעֶד טְלעֶפעֶנ סֶע ןעוֶו דְנּוצַא

 םעֶד ןיִא ןעֶרעֶו טְשְראָפעֶגְסיֹוא םִע
 טְראָד זיִא םאו ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ זיֹוה רָצֹוא
 ׁשֶרֹוּכ םאֶד ,יֹוזַא זיִא םֶע ּביֹוא ,לֶבָּב ןיִא

 זַא לְהעֶּפעֶּב ַא ןעֶּבעֶנעֶנְסיֹוא טאָה ְּךֶלֶמַה
 זיִא םאו זיוה סיִטאָנ ןֶעיֹוּבְפיֹוא לאָז ןעֶמ
 ןּופ ןעֶליוִו רעֶד זאָל רֶנּוא ;םִיַלָׁשּורְי ןיִא
 -וצ םֶנּוא ּוצ ְּךאַז איד רעֶּביִא ְּךֶלֶמ םעֶד
 :ןעֶרעוֶו טְקיִשעֶג

 ו לעטיּפאק

 -יֹופעֶּב ְךֶלֶּמַה ׁשֹוָיְרָד טאָה לאָמְּפְנעֶד 1
 ןיִא טְשְראַפעֶגְכאָנ טאָה ןעֶמ דְנּוא ,ןעֶל
 ןעֶנעֶז תֹורְצֹוא איד ּואוְוַא ויֹוה-רעֶכיִּב

 טאָה ןעֶמ דוא 2 :לֶבָּב ןיִא טְראָד
 טְסאַלאַּפ םעֶד ןיִא ,אָתְמְחַא ןיִא ןעֶנּופעֶג
 הָלְגִמ ַא ;יִדָמ ןופ הָניִדְּב רעֶד ןיִא
 ןעֶנאַטְׁשעֶב יֹוזַא זיִא רֶהיֵא ןיִא דְנּוא
 םעֶד ןיִא 3 :םיִנעֶטְבעֶדעֶג ַא ,ןעֶּביִרְׁשעֶג

 טאָה ְּךֵלְמַה ׁשְרֹוּכ ןּופ רֶהאָו ןעֶמְׁשְרֶע
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 ןעֶכ"עו ןילָאדמו םִֶָׁשוריִב יִד אָהָלֲא תביד אׁשֲא
 וז תיִבְּב רֵקַּבְתיבֶמ אָּכְלַמילַע ָה ןְכּו םיִלָׁש אָלְו אנְְּתִמ
 ׁשֶרוּכדמייד יִמיִא ןֵה לֶבָבְב יד לֶמַת אָּכְלַמייֵד אינ
 תעְרּוםַלָׁשחיּבךַ אָהָלֶא-תִּב אֵנְִמְל עמ םיִׂש אְֶּלַּמ
 :אָניִלֲע חַלְִׁי הָנד-לַע אָּכְלַמ

 ּו ֹו

 איד אירְפִס תבּבּורֵקבּו םעט םָׂש אָּכלַמ שיר ירא
 9 אָתריִבְּב אָתְמְחַאְּב חַכְּתְׁשִהְו:לֶבָבְּב הָּמַּת ןיִתַהָהְמ אימִנ
 :הָנרְכִד הב ביִתְכַכְו הָרֲח הִֶּנְמ אָּתניְִמיִדְמִּב יִד

 3 םעמ םָׂש אֶּכְלַמ ׁשֵרוַכ אָּכְלַמ ׁשֶרְֹכְל הָדָח תֹושַב
 יִהְבדןיִחְבָדיילַתֲא אֵנְבְִיאָתיַּב םָלָׁשְּריִב אָהְלֶאדתיֵּ
 :ןיִּתְׁש ןיִּמַא ּיְתִּפ ןיִפִׁש ןיִמַא המור ןולְבּוסִמ יִהוִׁשֲאָו
 4 אָתָקְפַנְו תַדֲח עָאייד ְּךֵּבְדִנ אָתָלְּת לֶלְנ בָא ןיִכְּבְִנ
 ה הָבֲהְד יד אָהְלֲאתיִב נאָמ ףַאְז .:בהיְִּת אָּכלַמ תיִּבְִמ
 םִלָׁשּוריִבייִד אלכיֵהְִמ ן קָּפְנַה רַב יד אָּפְמַכְ
 ּהִתַאָלמִלְׁשריִבייִד אכל יו ןוביִתֲהַילְבָבְל לֵביִהְ
 5 הֶרָהְנ-רַבָע תַחַפ ינְתַּת ןְַּ :אָחָלֶא תיֵבְּב תֶחַתְ
 ןיקיחר הָרָהִנ רַבֲעּב יד אְֹכְמרפֶא ןֹוהֲתְַכו יו רַתְׁש
 ז אֵיְרהְי תַחַּפ ךד אָהְלֶא-תיִּבתַריִבעַל וקְבְׁש :הָּמַּתְדִמ וה
 5 למּו :הרָתַא-לַ ןֹנבִי ךַד אלא תיִּב איְדּוהְי יִבָׂשְלּו
 אנְבִמְל לא אִידהְי בשר ןּורְבִצַת-יִד אל םעֶמ םיִׂש
 הֶרֵהַנ רָבֵע תױמ יד אָּכְלַמ יְכעמּו ךד אָהְלֶא-תיִּב
 אלי ךֶלֶא אָרְבְנְל אָבֲהְיְתִמ אָוְהִּת אָתְקִפִנ אָנְרַפְמֶא
 פ ולַלו ןירְמאו ןירְכִדְ ירֹות יִנְּו ןְהֶׁשַח המּו ;אלָּטִבִל
 אינְַּכ רַמאֵמְּכ חַׁשְמּו רֶמָח ו חַלְמ ןיִטְנִח אֵ"מְׁש הָלֲאל
 :לָׁש אָלייֵז םויִּב םוי םֶהָל בָהָיְתִמ אוהָל םלָׁשּוריִב-יד
 יימְל ןלצמּו מִׁש הָלֲאְל ןיהחיִנ ןיְִרִקְַמ ןֹוהליד

 ַא טְבאַמעֶנ ְּךֶלֶמַה ׁשֶרֹוּכ רעֶניִּבְלעֶזְרעֶד
 ונייַהְד ןעֶרעֶו ְטיֹוּבעֶגְפיֹוא זיוד סאָד זאל םִיַלְׁשּורְי ןיִא זיֹוה סיִטאָנ ןעֶנעֶו טאָּבעֶג
 -ְרעֶד ןעֶטְסעֶפידִנּורְג איִד ןעֶזאָל רֶנּוא ,תֹונָּבְרִק ןייֵז בירְקַמ לאָז ןעֶמ ּואוְוַא טְרָא רעֶד

 גיִצְכעֶז טייֵרְּב עֶנייֵז דְנּוא ןעֶלייֵא גיִצְכעֶז ךיֹוה עֶנייֵז ,ןעֶרעֶװ טְכאַמעֶג קְראַטְׁש ןּופ
 ןּופ לייֵצ עֶנייֵא דְנּוא ,רעֶנייֵטְׁש (רומָראַמ) עֶסיֹורְנ ןּופ ןעֶלייֵצ אייֵרְד טיִמ 4 :ןעֶלייֵא
 ןעֶכיִלְגיִנעֶק םעֶד םיֹוא ןעֶרעֶו ןעֶּבעֶגעֶג לאָז ןּופְרעֶד הָאָצֹוה איִד דְנּוא ,ץְלאָה איי
 ,עֶנְרעֶּבְליִז רֶנּוא עֶנעֶדְלאָנ איִד ,זיֹוה םיִטאִנ ןּופ םיִלֵּכ איִד ְּךיֹוא ןעֶואָל דנוא 9 :זיוה
 טאָה דְנּוא םִיַלָשּורְי ןיֵא זיִא םאוו לֶכיֵה םעֶד םיֹוא ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא טאָה רֵצְנְדַכּובְנ םאְוָו

 םעֶד ּוצ ןעֶגְנעֶרְּב אייֵז לאָז ןעֶמ זַא ןעֶרעו ןעֶּבעֶנעֶגְקיִרוצ ,לֶבָּב ןייֵק טְּכאַרְּבעֶג אייז
 םיִמאָנ ןיִא ןעֶרעֶו טְנעֶלעֶגְניִהַא דְנּוא ;טְרֶא רֶעייֵז ןָא ,םִיַלָׁשּורְי ןיִא זיִא םאִו לָביֵה
 -רַתְׁש .ְּךייֵט םעֶד ןּופ טייַז רעֶויִד ןּופ ראָטאַנְרעֶּבּוג אוד ויַנְּתַּת ,דְנּוצַא 6 :ויֹוה
 םעֶּד ןּופ טייַז רעֶנעֶי ןַא ןעֶנעֶז םאִו ,םִיָכְְרַפֲא איִד הָתּורְּבַה עֶרייֵז דְנּוא אָנְזֹוּב

 ןופ טייֵּבְרַא איֵד טְזאָל 7 :ןעֶטְראָד ןּופ ןְרעֶטייווְרעֶד ָּךייֵא טְלאָז רֶהיֵא ָּךייֵט
 איִד ןּופ רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד ֹואָל ;ןעֶרעֶװ טְכאַמעֶנ זיֹוה םיִטאָנ ןעֶניִואָד םעֶד
 רעֶדִיװ זיֹוה סיִטאָנ עֶניִזאָד םאָד םיִדּוהְי איִד ןופ עֶטְצֶלֶע איִד דְנּוא .םיִדּוהְי
 איו ןעֶּבעֶנעֶג ריִמ ןּופ זיִא םאָּבעֶג סאָד דָנוא 8 :םֶרָא ןייַז ףיֹוא ןְעיֹוּבְפיֹוא

 םיִּמאָג יֵדְּכ םיִדּורְי איִד ןופ עֶטְצִלֶע עֶניִזאָד איִד טיִמ ןעֶטייֵּבְרַא טְלאָז רֶהיֵא
 ןופ םַּמ םעֶד ןּופ ּונייַהְד ,ןעֶמּוקְנייַא ןעֶכיִלְגיִנעֶק םעֶד ןּופ דְנּוא ,ןְעיֹוּבּוצְפיֹוא זיֹוה
 ןעֶּבעֶגעֶג הָאָצֹוה איד ְךיִלְטְקְניִּפ (דנּוא ְךיִננ לאָז ְּךייֵמ םעֶד ןופ טייַז רעֶנעֶי
 דָנּוא 9 :ןעֶרעֶװ טְרעֶטְׁשעֶנ טיִנ ןעֶלאָז אייֵז זַא רעֶנעֶמ עֶניִזאָד איִד ּוצ ןעֶרעוֶו
 ראַפ ָףאָׁש דִנּוא ,רעֶדיִװ דִנּוא ןעֶסְקָא עֶנְנּי ןופ ןעֶכיֹורְּב ןעֶלעוֶו אייז סאָו סאָד
 ,לֶהָע דְנּוא ןייוו ,ץְלאַז ,ץייװ ְךיֹוא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ טאָנ םעֶד ראַפ תֹולֹע ןֶּבְרַק
 אייז ּוצ לאָז םאָד .םִיַלָׁשּורְו ןיִא ןעֶנעֶז םאִו םיִנֵהֹּכ איִד ןּופ לְהעֶפעֶּב םעֶד ְּךאָנ
 יֵדְּכ 0 :ןעֶלְהעֶפ טיִנְראָג אייֵז לאָז םִע יֵדְּב ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶנעֶג גאָט ןעֶכיִלְטיִא
 -יה םעֶד ןופ טאנ םעד וט תהנ תחמ ָּתֹמַברְּק ןיל בירקמכ ןענעק ןעֶלאָז אייז
 עֶנייַז ראַפ דנּוא ןעֶּבעֶל םיִּדְלְמ םעֶד ראַפ ןעֶטעֶּב ןעֶלאָז אייֵז זַא דנוא ,לעֶמ

 ּבעדניק
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 אֵנְׁשַהְ יָד ׁשֶנָא-לְכ יִּ םִעְט םיִׁש לו ;יִהֹנְבּו אָּכְלַמ 1

 ִהָלִע אֵקְמִתִי ףיקו ּהחּכְדִמ עֶא חָסֶנְתִי הֶנְד אָמְנְתִּמ
 הֶּמֵּת הָמָׁש ןְּׁשייוִו אְֹלאַו :הָנִד-לַע ר דֶבֵעְחִיּולְְנ ּהָחְיַבּו 2

 הָלְּבַחְל אָנְַׁהְל הרי הלׁשִי | יִד םַעְ ְֶלֶמ-לְּכ רַּגָמי
 םִעְמ תֶמֶׂש ׁשירד נָא .םָלָׁשּורי ביד 0 אָהְלָא-תיִב
 דֶבֵעְתִי אָנְרַּפְסֶא

 יותְׁש הָרָהֹ-רבֵע תֶחַּפ יִנְתַּת ןִיַרָא 13
 אָמָנְּכ אָכלַמ ׁשְיהְד חֹלְׁשייּד לֵבְקִל ןיִהְְוְכּו יִנ

 תַאּובְנִּב .ץִלְִמּ ןינְּב אָידְוְהִי יִבְׂשְו !ּודְכִע אנא 4
 הָלָא םעטְדמ ּולֵלְכׁשווַנְבּו אודעירב הָירכח האָב יה
 :םֶרָּפ ךֶלֶמ אֶּתְִׁׁשְחַּתראְו ׁשֶיְדוׁשֶרוּכ םִעטִמּו לֵארְׂשִי

 איִהייִד רָדָא חריֵל הָחְלְּת םֹי דָע הָנְר הָתְיּב צו וט
 לֵאָרׂשיִנב ּורֵבַו :אָכלַמ ׁשָירְד תוִבְלַמְל תֶׁש"תַנְש 15

 הָנְ אָהְלֲאדתיִב תֶּכְנֲח .אֵתֹולְניְּב א 2 לו אּינַהְּכ
 הרָאְמ ןיִרֹוּת הֶנְד אָהְלֶא-תֹב .תַכֲחַלּוב ;הָוְדָהְּכב 17

 מְַל ןַײע יֵרפְצּו הָאְמ עַּבְרַא יְִמֶא יי אְמ כָכּד
 ּומיִקֲהְו :לֵאָרְׂשִי ִטְבִׁש ןינִמ מל רָׂשְעיִרְּת לֵארְׂש-לָּכ-לַע 18

 אָהָלַא תֶריִבְעיִלַע ןֹוהְתִקְלְחַמְּב אלו ןֹהְתָנִלְפִּב אֵנְהכ
 הָלֹונַהיִנְב ּושעַװ :הָשמ רֵּפְס == לְׁשוריִב יִד 9
 ּוָהָּטִה יִּכ :ןֹׁשאִרָה ׁשֵרַל רֶׂשָע הָעְְרַאְּב חַמּפַה-תֶא כ

 הַסָּפַה ּוטָחְׁשִּיו םיִרֹוהְמ םֶלְּכ דָחֶאְּכ םְִלַהְו םיִנָהְּכַה
 יינב יָלְכאיַו :םֶהָלְוםיִנֲהְּכַה םֶהיֵחֲאָלְו הָלוַהיִנְּב-לָכל 21

 ץֶרָאהיַײוג תֶאְמִּטִמ לָּדְִנַדילְכְו הָלֹועַהְמ םיִבׁשַה ד לֵארְׂשִי
 תֹוצמִַחּוׂשעו :לארׂשִי ןקלָא הוהיל ׁשרדִל םָהלֲא
 -ךֶלֶמ בל בֵמֵהְו הָוהְי םֶתְּמׂשרְּכ הָחְמִׂשְּב םיִמָי ! תֶעְבִׁש
 יקלָא םיִהלאָה-תיִּב תֶכאָלְמִּב םֶתיְֵ קוחְל םֶהיֵלֲע רושַא
 :לֵאָרְׂשִי

 :ןּודְמעֶנ דְניווְׁשעֶנ םִע אייֵז

 מ ןעֶנעֶז רֵנּוא

 טֶעיֹוּבעֶנ ןעֶּבאָה אייז דְנּוא

 םיורַא טְרעֶנ ריִמ ןּופ דְנּוא 11 :רעֶדְניִק

 ׁשְנעֶמ רעֶביִלְטיִא םאָד ,לְהעֶפעֶּב רעֶד
 ןּופ ,טְראוָו סאָד ןְרעֶדְנֶעֶרעֶפ טעוֶו סאוָו

 ןעֶקְלאַּב ַא ןעֶהיִצְסיֹורַא ןעֶמ לאָז םעֶד
 ןּופְרעֶד לאָז ןעֶמ דְנּוא ,זיֹוה ןייֵז ןּופ
 םֶהיֵא לאָז ןעֶמ דְנּוא הִָיַלְּת ַא ןעֶכאַמ
 זיֹוה ןייַז זאָל דְנּוא ,ןעֶגְנעֶהְפיֹוא ףיֹוראַד
 ןעֶפיֹוה-טְסיִמ ַא ּוצ ןעֶרעֶו טְכאַמעֶנ
 דְנּוא 12 :ְךאַז רעֶניִזאָד רעֶד ןעֶנעוֶו
 ןעֶמאָנ ןייַז טְכאַמעֶג טאָה סאָו טאָג רעֶד

 -יֵלְמיִא ןעֶּבְראַדְרעֶּפ לאָז ,ןעֶהּור טְראָד
 סאָו קְלאָפ םעֶכיִלְטיִא דְנּוא ְּךֶלֶמ ןעֶב
 וצ דְנאַה עֶנייֵז ןעֶקעֶרְטְׁשְסיֹוא טעוֶו

 םאָד ןעֶּבְראַדְרעֶפ ּוצ דְנּוא ןְרעֶדְנֶעֶרעֶפ
 ןיִא זיִא םאֶו טאָנ ןּופ ויֹוה עֶניִזאָד

 זַא ןעֶטאָּבעֶג ּבאָה ׁשֹוָוְרָד ָּךיִא ,םִיַלָׁשּורְי
 :ןעֶרעֶװ ןּוהְמעֶג דְניִוְׁשעֶג לאָז םִע

 -ךעֶּבּוג רעֶד ,ינְּתַּת ןעֶּבאָה לאָמְסְנעֶד 8

 ָּךייֵט םעֶד ןּופ טייֵז רעֶזיִד ןּופ ראָטאַנ
 ןעוֶו הָתּורְבַה עֶרייַז דְנּוא יֵנְזֹוּב-רַתְש

 סאָו םאֶד ןעֶטְלאַהְרעֶד ןעֶּבאָה אייֵז

 ןעֶּבאָה יֹוזַא ,טְקיִׁשעֶג טאָה ְּךֶלֶּמַה ׁשֹוָיְרֶד
 טעיֹוּבעֶג ןעֶּבאָה םיִדּוהְי איד ןּופ עֶטְצְלֶע איִד דְנּוא 4

 ואֹודֲע ןּופ ןְהּוז הָוְרַכְז דְנּוא ,איִבָנַה יֵנֵח ןּופ הָאּובְנ רעֶד ְּךאָנ ןעֶועוֶועֶנ ַחיֵלְצַמ
 ןּופ טאָנ םעֶד ןּופ טאָּבעֶג םעֶד ְּךאָנ טְכאַמעֶג גיִטְרעֶפ דְנּוא

 ןּופ ְּךֶלֶמ אֶּתְׁשִׁשְחַּתְרַא דְנּוא ,ׁשֶוָיְרָד דְנּוא ׁשֶרֹוּכ ןּופ אָבעֶג םעֶד ְּךאָנ דנּוא ,לֵאָרְׂשִי
 םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטיִרְד םעֶד ןַא ןעֶראוָועֶג גיִטְרעֶפ זיִא וה עֶניִזאָד סאָד דְנּוא 12 :םֶרָּפ

 ׁשֶוָיְרָד ןּופ גְנּוריִנעֶר רעֶד ןּופ רֶהאָי עֶטְסְקעֶז סאָד ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאָו ,רָדֵא שדֹח
 -ִּביִא איִד דנּוא ,םִיִוָל איִד דְנּוא ,םיִנֲהֹּכ איִד ,לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶדְניִק איִד דְנּוא 16 :ְךֶלֶמַה
 :הָחְמִׂש ַא טיִמ זיֹוה םיִטאָנ עֶניִזאָד םאָד ןעֶזעוֶועֶנ ְּךנַחְמ ןעֶּבאָה תּולָנ םעֶד ןּופ עֶניִר

 ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ ןעֶּבּו זה אייֵז דְנּוא 7

 יזצ רֵּסַכְמ דְנּוא ,ףאָׁש טְרעֶדְנּוה רֶעיִפ דְנּוא ,רעֶדיוִו טְרעֶדְנּוה אייוַוְצ ,רעדניר טְרעֶדְנּוה

 היֹוה םִֶּמאָנ ןּופ ןייַז ָּךֵנַחְמ םעֶד ּוצ

 ןּופ לאָצ רעֶד ְּךאָנ ,קעֶּביְןעֶניִצ ףְלעוֶוְצ ,תאָּטַח ברק א ַא ראַפ לֵאָרְׂשִי ץְנאַג ראַפ ןייַ
 8 :לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִטָבְׁש איִד

 ןעֶנְנּולייִטְּפָא עֶרייֵז יא םִיַוָל איִד דְִנּוא ,ןעֶנְנּולייֵמַפָא

 עֶרייֵז ןיִא םיִנֲהֹּכ איִד טְלעֶטְׁשעֶנְנָא ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא
 סאו טְפְניִד סעֶטאָנ םעֶד ראַפ

 ;הֶשמ (תַרֹוּת) רַּפַס םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶנ טְהעֶטְׁש סאָו םעֶד ְּךאָנ ,םִיַלָׁשּורְי ןיִא זיִא

 ְךעֶב : א == ן+נ ְכאַמעֶנ עָּבאָה תּולָג םעֶד ןּופ איִד דְנּוא 9

 ןעֶטְנעֶצְריִפ םעֶד ןיִא חַמֶּפ ןֶּבְרֶק סאָד טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה תּולָג
 עֶלַא ְּךיִז ןעֶּבאָה םִיֹוְל איִד דְנּוא םיִנֲהֹּכ איִד ןיִראָו 20 :שָדֹה ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןּופ גאָט

 עֶלַא ראַפ חַסְּפ ןֶּבְרֶק סאָד ןעֶּטְבאָׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דֶנּוא ,טְניִנייֵרעֶג רעֶדְנאַנייַא םיַמ
 ְךיִז ראַפ דְנּוא ,םיִנֲהֹּב איִד רעֶדיִרְּב עֶרייֵז ראַפ דְנּוא ,תּולָג ןיִא ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז סאו
 דְנּוא 1 ;ןייַלַא

 ןעֶסעֶנעֶג ןּופְרעֶד
 ןעֶּבאָה תּולָנ ןּופ ןעֶמּוקעֶנְקיִרּוצ ןעֶנעֶז סאָו לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד

 םעֶד ןּופ טייֵׁשעֶנְּפָא אייֵז ּוצ ְּךיִז ןעֶּבאָה סאָו עֶלַא ְךיֹוא דנּוא
 :לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָנ םעֶד ,ראַה םעֶד ןעֶׁשְראָפ ּוצ יֵדְּכ ,דְנאַל םעֶד ןּופ םִיּונ איִד ןּופ םעֶנייֵרְמּוא
 ןעֶּבאָה אייֵז דְננא 2
 טייֵרְפְרעֶד אייֵז טאָה םאָנ
 ןּופ ְךַלֶמ םעֶד
 :לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג םעֶד ,זיֹוה

 ןיִראָו הָהְמִׂש ַא טיִמ געֶט ןעֶּביִז תֹוצַמַה גַה ןעֶטְלאַהעֶג
 טאָה רֶע דָנּוא

 םיַטאָנ ןּופ הָכאָלְמ איִד ןיִא ןעֶקְראַטְׁש ּוצ דְנעֶה עֶרייֵז יֵדְּכ ,רּוׁשא
 ןּופ ץְראַה םאָד טְרְהעֶקעֶנ אייֵז ּוצ

 דנוא



 ז ארוע
 ז לעטיפאק

 ןיִא ןעֶכאַז עֶניִזאָד איד ְךאָנ דנּוא 1
 ןּופ ְּךֶלֶמ אָּתְסִׁשְחַּתְרַא ןּופ גְנּוריִגעֶר רעֶד

 הָיָרְׂש ןּופ ןְהּוז אָרְזִע (ןעֶמּוקעֶג זיאנ םֶרָּפ
 ןְהּוז 2 :!ּוהָיִקְלַח ןּופ ןְהּוז ,הָירַדַע ןּופ ןְהּוז
 ןּופ ןְהּוו קֹודָצ ןּופ ןְהּוו םּולֵׁש ןּופ
 ןּופ ןֶהּוז ,הָיְרַמַא ןּופ ןְהּוז 8 :בּוטיִחַא
 ןּופ ןְהּוו 4 :תֹויָרְמ ןּופ ןְהּוז ,הָיְרַזע

 :יקוּב ןופ ןְהּוז ,יִזּוע ןּופ ןְהֹוז ,הָיְחִרְז

 וםָחְניִּפ ןּופ ןְהּוז .ַעּוׁשיִבַא ןּופ ןְהּוו 5

 ןֵהֹּכַה ןֹרֲהַא ןּופ ןְהּוז ,רָזָעְלֶא ןּופ ןֶהּוז
 םאֶח אָרְזֶע רעֶד זיִא סאָד 6 :לֹודָנַה
 רֶע דְנּוא ,לֶבָּב ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא

 ןיִא רֵפֹוס רעֶדְניוִוְׁשעֶנ ַא ןעֶועוֶועֶג זיִא
 טאָנ רעֶד ,ראַה רעֶד סאָו ,הָׁשמ תַרֹוּת
 רעֶד דְנּוא ןעֶּבעֶגעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי ןופ

 -ְנאַג ןייַז ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ְּךֶלֶמ
 ןּופ דְנאַה איִד אי יֹוזַא ,ןעֶגְנאַלְרעֶפ םעֶצ
 :ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא ףיֹוא זיִא טאָג ןייַז ראַה םעֶד
 -מִענ ןעֶנְנאַגעֶנְפיֹורַא ןעֶנעֶז םִע רְנּוא 7
 ןּופ דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ (עֶכיֵל
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 א םֶרָּפיךלמ אֶּתְטִׁשחַּתְרַא תּוכְלַמְּב הל םיִרָבְּדַה רַחַאְו
 3 קוִחָצרּב םיִּלַׁשְדַּב :היְִלחְרִּב הָירעְדַּב הָיְרְׂשְדִּב אָרָע
 ג הָיַחדוְִּב ותֹויְרְמְדַּב הָיהדַב הָירמֲאְדִּב :בּטיחאְדִּ
 : הַא רֶזֲעַלאְדַּב םָחְניְִדַּב ּׂשיִבֲאְדַּ :יִּקּבְדִּב ָזִעְדַב
 6 ריִהָמ-רָפס-אּוהְו לֶבָּבִמ הָלָע אָרָזָע אּוָה :ׁשאֹרָה ןֵהֹּכַה
 ילדִּתַ לֵאָרׂשִ יקלַא הָוהְי ןֵתָנרֶׁשֲא הָׂשמ  תֶרֹותְּב
 זיינע :ותׁשַּב לָּכ ויָלָע וָהלֶא הוי דַלֶּמַה
 םיִרעְׂשַהְו םיָרְרְׂשִמִהְו םִיִלַהְז ם ִנְַַּה-ךֵמּו לארשי
 :ֶלָמַהאֶּתְָׁשִחְַּרַאְל עַבֶׁש-תַנְׁשַּב םַלָׁשּורְי לָאםִיִניִתְנהְו
 8 תרָעיִבְּׁשַה תְַׁש אה יִׁשיִמֲחַה ׁשֶדָהּב םִַלָׁשורי אב
 פ הָלֲעָּמַה דפי אוָה ןוׁשאִָה ׁשֶרֶחַל דָחָאְּביּכ דלָּמל
 -דַיַּכ םֶלָׁשּורי-לֶא אָּב יִׁשמֲהַה ׁשֶרחַל דֶמֶאְבּו לָבְּבִמ
 י =תֶא ׁשֶרֶַל בבל ןיִכַה אָדִ יב :וָלָע הָבּוּמַה ויָהלֶא
 :טֶּׁשִמו קח לאָרְְִּב דמי תֶׂשֲעַלְו הָוהְי תֶרֹוּת
 רָכַׁשְחַּתְרַא לָּמִה ןֵתָנ רֶׁשֲא וֶּתְׁשִנַה ָׁשְרַּפ | הָח

 לע קה הְָי-תוצִמ יֵרְבִּד רַפֹס רפֹּפַה ןֵהֹּכַה אָרעַל
 5 אָּנַהַכ ארעל איכְלַמ ְךַלֶמ אָּתְמַׁשְחַּתְרַא :לֵארְׂשִ
 ו םִעְמ םיָׂש יַּנִמ :תֶנֲעְכּו ריִמְּנ אָמְׁש הָלָאייד אָחָּד רֵפֶּס
 אלו יִהֹנַהְכְו לֵאָׂשי אָּמַעְדִמ יתּוכְלַמְּב םֶדנְתִמיִלְכ י :
 4 אָכְלַמ םֶרָקְִמ יד לֵבָק-לְּכ :ךֶהָי מע םַלָׁשיל ְךֶהֶמל
 תֶרֶּב םלׁשחיו דּודְי-לַע הֶרָּקַבְל חילׁש יֵהֹעַ 0

 ומ יִהֹומַעַיַו אָּכְלַמייח ב םְדּוְַּכ הָלָביֵהְלּו :ְךֶדיֵּב יִּד ְּךֶהֶל
 15 ףֵמָּכ לכו נְּׁשִמ םִַלָׁשּוריִב יד לֵארְׂשִי הָָאְל א
 אָּמַע תּובָּדנְתִה םִע לֶבְּב תַניֵרְמ לֵכְּב חַּכְׁשַהָת יִּד בֵהח
 עד לֵבָקלְּ ;םִָלָׁשוריִב יד םֶּהַהְלֶא תיִבָל ןיִדנְתִמ אינה
 ןיְִּפִא ןיִרְכִּד ! ןיֵרֹּת הֶנְד אָפְסַכְּב אֹנֹקִת אָנְַּבסָא הָזִ

 איִד דְנּוא םיוָל איִד דְנּוא םיִנֵהֹּכ איִד

 ןעֶטעֶּביִז םעֶד ןיִא םִיַלָׁשּורְי ןייק םיִניִתְנ איִד דְנּוא ,םֶרעֶטיִה-רֶעיֹוט איִד דְנּוא ,םִרעֶגְניִ
 םעֶד ןיִא םִיַלָׁשּורְי ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא רֶע דְנּוא 8 :ָּדְלָמַה אֶּתְסׁשְחַּתְרַא ןּופ רֶהאָי
 ןיִא ןיִראָו 9 :ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ רֶהאָי עֶטעֶּביִז סאָד ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאָד ,שָדֹח ןעֶטְפיִפ

 םעֶד ןּופ ּביֹוהְנֶא רעֶד ןעֶועוֶועֶג ןיִא סאָד ,שרֹח ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןּופ גאָט ןעֶמְׁשְרֶע םעֶד

 -ּוקעֶגְנָא רֶע זיִא ׁשֶדֹח ןעֶטְפיִפ םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְׁשְרִע םעֶד ןיִא דְנּוא ,לֶבָּב ןּופ ןְהעֶגְפיֹורַא
 אָרְזִע ןיִראָה 10 :םֶהיֵא ףיֹוא טאָג ןייַז ןּופ דְנאַה רעֶטּוג רעֶד ְּךאָנ .םִיַלְׁשּורְי ןייק ןעֶמ

 ּוצ דְנּוא ,ּוהָמ ּוצ דָנּוא הָרֹוּת סיִטאָג ןעֶׁשְראָפּוצְכאָנ ץֶראַה ןייַז טייֵּדְבעֶגְנָא טאָה

 איד ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאָד דנּוא 11 :םיִטָּפְׁשִמ איִד דְנּוא ץעֶזעֶג איִד לֵאָרְׂשִי ןעֶרְהעֶלעֶּב
 ֵהֹּכַה אָרְזִע ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה אָּתְסַׁשְחַּתְרַא ְּךַלֶמ רעֶד סאָָז ףיִרָּב םעֶד ןּופ םיִנעֶדייֵׁשעֶּב

 עֶנייִז דְנּוא טאָנ ןּופ תֹוצִמ איִד ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד ןעֶּביִרְׁשעֶנ טאָה סאו ,רֶפֹוס םעֶד

 םעֶד ןֵהֹּכַה אָרָזִע ּוצ ,םיִכָלְמ רעֶּביִא ָּךֶלֶמ רעֶד ,אָּתְמַׁשְחַּתְרַא 12 :לֵאָרְׂשִי ןעֶגעֶו ץעֶזעֶג
 טייֵצ ַא אֵזַא ןיִא ,םֹולָׁש ןעֶצְנאַג ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ טאָג םעֶד ןּופ הָרֹוּת רעֶד ןּופ רַפֹוס
 ןּופ ְּךייֵרְגיִנעֶק ןייֵמ ןיִא רעֶכיִלְטיִא זַא ,טאָּבעֶג םאָד זיִא ריִמ ןופ 128 :(זיִא סאָד איו
 ריִד טיִמ גיִליװ ןעֶנעֶז סאוָו םִיַוָל דְנּוא םיִנֲהֹּכ איִד ןּופ דְנּוא לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןעֶצְנאַג םעֶד
 -עֶג טְקיִׁשעֶנְסיֹורַא טְזיִּב אּוד לייוַוְרעֶד 14 :ןְרעֶננעֶלאָז םִיַלָׁשּורְי ןייק ןְהעֶגּוצְפיֹורַא
 ןעֶנעֶֶו ןעֶׁשְראָפּוצְסיֹוא יִדְּב ,םְרעֶּבעֶג-הֶצִע ןעֶּביִז עֶנייֵז דְנּוא ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ ןעֶראוָו
 ;דְנאַה עֶנייֵד ןיִא זיִא םאֶו טאָג ןייַד ןּופ הָרֹוּה רעֶד ָּךאָנ .םִיַלָׁשּורְי דְנּוא הָדּוהְי

 עֶנייַז דָנּוא ָּךֶלֶמ רעֶד םאָװ דְלאָג םאֶד דְנּוא רעֶּבְליִז םאָד ןעֶנְנעֶרְּבּוצְפיֹורַא דְנּוא 8
 זיִא גְנּוניֹואְו עֶנייֵז סאוָו ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָנ םעֶד ּוצ ןעֶועוֶועֶג בֵדֵנְמ ןעֶּבאָה םְרעֶּבעֶג-הֶצַע
 ןיִא ןעֶניִפעֶג טְסְנעֶק אּור םאוָו דְלאָנ דְנּוא רעֶּבְליִּז םעֶלַא (ךיואנ דְנּוא 16 :םִיַלְׁשּורְי ןיִא
 םאָו םיִנֵהֹּכ איִד ןּופ דְנּוא קְלאָפ םעֶד ןּופ תֹובָדְנ איִד טיִמ ,לֶבָּב ןּופ תֹוניִדְמ עֶלַא
 טְסְלאָז אּוד יֵדְּכ 17 :םִיַלָׁשּורְי ןיִא טאָנ רֶעייֵז ןּופ זיֹוה םעֶד ראַפ בֵדֵנְמ ןעֶנעֶז
 דָנּוא ,ףאָׁש ,רעֶדיִז ,רעֶדְניִר ,דְלעֶנ ןעֶניִזאָד םעֶד ראַפ ןעֶפיֹוק דְניוִוְׁשעֶג ןעֶנעֶק

 ראפ
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 עֶרייֵז דְנּוא רעֶפְּפָא-זייֵּפְש עֶרייֵז ראַפ היֵּב יִר אָתְּבְדִמילַע וּמַה בֶרֶקִתּו ןיִהֵּכְסנו ןיִהְָחְנִּו
 אייֵז טְסְלאָז אוד זַא דְנּוא ,רעֶפִּפָא-קְניִרְט בַטָי ךימָא-לַעְו ְךילֵע י שה הַמו ;םִַלָׁשריִב 0 םֶכֲהָלַא 18

 רֶעייֵא ןופ חֶּבְזִמ םעֶד םיֹוא ןייז בירקמ 7 : ְבַַּת םֶכָהְלֶא תּועְרַּכ רֵּבְעְמִל הָבָהָדְו אֵּפְסַּכ רֵאְׁשִּב
 = יי =יד ףיוא ןיי בירקמ םֶרָק םלְַׁה ְךֶהֶלֶא תיּב ןסלפל לי איָנאָמּו 3

 קלייד ְךֶהֶֶא תֵּכ תֹהְׁשַח רֵאְׁשּו םֶלָׁשיהְי הָלָא כ דְנּוא 18 :םִיַלָׁשּורְי ןיִא זיִא סאָו טאָג
 עֶנייֵד דְנּוא ריִד טְלעֶפעֶג סאו סאָד  צְתְמִׁשְחּתרִא הֶּנִא יעמו !ָמלמ נג תיבדמ } ןְֵּנִּת מל 4

 יִרְּביִא םעֶד טיִמ ןּוהְס ּוצ טּוג רעֶדיִרְּב -לָכ יד הָרֲהַנ רֶכעּב יד אְירְבַוג לכל םִעְט םיִׂש אָּכְלַמ
 אוד טְסְלאָז סאָד ,רעֶּבְליִז דְנּוא דְלאָג ןעֶב אֹומְׁש הלָאייד אְתִד רַּפְמ אֶּנִהַכ אֹבְִע ןֹכנלַאְִׁייִּר

 :טאָנ רֶעייֵא ןּופ ןעֶליוִד םעד ְּךאָנ ןּוהְט ןירֹוּכ ןיִטנהידַעְו הֶאְמ ןיִרְּכַּכ ףֵסְּכ-דַע ;דָבְֹתִי אָנרַּפְסֶא 2

 ריִד ּוצ ןעֶנעֶז םאָו םיִלָּכ איִד דְנּוא 9 א א הָאְמ א טי ,

 עמ יי יריד יב םב אָכְלִמ תוָבְלַמ-ל אלהי אש הָלֶא תיבל
 אּוד טְסְלאָז איד ,םאָנ ןייד ןופ זה םעד אי אָ לידה כו ָכ

 ןופ טאָג םעֶד ראַפ ןְרעֶפיִלְרעֶּביִא ְךלה לֶב הָּדנִמ הָנְד אָהָלֶא תֹּב יִחלָפּו אי נאָר
 טְסעוֶו אּוד סאָו סאָד דְנּוא 20 :םִיַלָׁשּורְי  ְךֶהְלֶא תֹמְָחְכ אָרְזע תְנָאְו :םֶדיִלְ אמר טיִלַׁש אָל הכ

 ןּופ ויֹוה םעֶד ּוצ ןעֶכיֹורְּב רֶהעֶמ ָּךאָנ יִדֹאְּנַעילְכ כל ץנֲאַד ןיהלייד ןיִדְו ןיְִפׁש יִיֵמ ְךְדיִבד
 -אשְנֶא יריד טְסְליוִו אנד סאָד ,טאָב ןייד :ןְשְדוְּתעֶדיאָליִרְו לִי יִתָּד די ִכ הל רֶכע

 ןעֶּבעֶגעֶג ךיֹוא ריִד לאָז סאָד- ןעֶפ אָּכְלַמ יד אָתָדָו ְּד ךלְלָאיִר אָה וָד דֵכָע או הל! אָל בו 8

 12 עא יהלַא הָוהְי ְךיִרְב !ןיִרּ שאל ןיִסְכִנ ׁשֶנעַלְדַה 1 :תֹורְצֹוא םיָּדְלְמ םעֶד ןּופ ןעֶרעֶו ישר ןֵק מל מב לה ר א
 אָּתְמַׁשְחַּתְרַא ְךיִא ּוליִפַא---ְּךיִא דְנּוא 21 הָיְי תיב-תֶא רַָפל מַה בת ןנ את

 עֶלַא ּוצ טאָּבעֶג סאָד ְךאַמ- -ְּךֵלְמַה וי למה עפל דסח-הְטה ילעְו :םִלָׁשב רֶׁשֲא
 רעֶרעֶדְנַא רעֶד ןַא ןעֶנעֶז סאוָו תֹורְצֹוא לַאההידכר ַתְֹזַחְתִה עב לג
 ְךאַז עֶכיִלְטיִא םאָד .ְּךייֵט םעֶד ןּופ טייַז ִָ תֹלָעַל םיִׁשאָר לאמ ְצבִקאָו יֵלְע
 רעֶד ןּופ רָפֹוס רעֶד ןֵהֹּכַה אָרְזֶע סאוָו : ח

 ןלעֶמיִה םִעָד ןּופ טאָג םעֶד ןּופ הָרֹוּת ?ללְכ יל ר כא אר הלא א
 לאָז סאָד ;ךייִא ןופ ןעֶגְנאַלְרעֶפ טעֶװ = 25 = יו יו ?כמ ובכל אתא

 ,ץייוו רֹוּכ טְרעֶדְנּוה ַא דְנּוא ,רעֶּבְליִז רעֶנְטְנעֶצ טְרעֶדְנּוה ַא זיִּב 22 :ןעֶרעוֶו ןּוהְטעֶנ דְניִוְׁשעֶב
 םעֶלַא 23 :בְנּוּבייַרְׁשעֶּב ןְהָא ץְלאַז דְנּוא ,לֶהָע תַּב טְרעֶדְנּוה דְנּוא ,ןייו תַּב טְרעֶדְנּוה דֶנּוא
 ּוצ ןעֶרעוֶו ןּוהְמעֶנ יִקאַט לאָז ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ טאָג םעֶד ןּופ ןעֶראָועֶג ןעֶמאָּבעֶג זיִא סאוָו
 ןייַז (טאָג ןּופ) ןְראָצ רעֶד ןעֶד לאָז סאָוְראַפ ;לעֶמיִה םעֶד ןּופ טאָג םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד
 ְךייַא ןעֶנעֶז ריִמ דְנּוא 24 !ןְהיֵז עֶנייֵז רעֶּביִא דְנּוא ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ תּוכְלַמ םעֶד רעֶּביִא
 ּוצ םַמ ןעֶנעֶלּוצְפיֹוא רעֶדָא ןעֶמעֶנ ּוצ ןייֵז טְּביֹולְרעֶד טיִנ לאָז םִע סאָד .ַעיִרֹומ ְּךיֹוא
 ןּופ רעֶדָא .םיִניֵּתְנ דְנּוא ,רעֶטיִה-רֶעיֹוט דֶנּוא םֶרעֶגְניִז דֶנּוא ,םיִוָל דֶנּוא םיִנַֹּ עלַא
 הָמְכָח רעֶד ָּךאָנ ,אָרְזִע ,אּוד דְנּוא 25 :זיֹוה םיִטאָנ ןיִא ןעֶניִד סאָו םיִתְרָׁשְמ עֶרעֶדְנַא
 םיִנָיַד דְנּוא םיִטְפֹׂש ןעֶלעֶמְׁשְנָא אּוד טְסְלאָז דְנאַה עֶנייֵד ןיִא זיִא םאָו טאָג ןייַד ןּופ
 ָּךייֵט םעֶד ןּופ טייַז רעֶנעֶי ףיֹוא זיִא םאָו קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד ןיִטָּפְׁשִמ עֶלאָז סאָו
 טְלאָז טיִנ ןעֶנעֶַק םאָו עֶכֶלאָז דְנּוא ,טאָנ ןייֵר ןּופ הָרֹוּת איִד ןעֶנעֶק סאָו עֶלַא טיִמ
 ןּוהְט דְניוֵוְׁשעֶנ ןעֶלעוֶו טיִנ טעוֶו סאו רעֶכיִלְיִא רֶּוא 26 :ןעֶרְהעֶלעֶּב אייז רֶהיֵא
 ןיִטְּפְׁשִמ ןעֶמ לאָז םעֶד ָךֶלֶמ םעֶד ןּופ ץעֶזעֶנ סאָד דֶנּוא אָ ןייד ןּופ ץעֶזעֶג םאָד
 ,דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶקיִׁשְקעֶֶוַא םֶהיֵא רעֶדָא ,טיֹוט םּוצ רעֶדעֶדְטְנֶע ,ןיִד םעֶד טיֹול
 -עֶזְנייֵא הָסיִפְּת אוָד ןיֵא םֶהיֵא רעֶדָא עֶמעֶנּוצְקעֶוַא ןעֶנעֶמְרעֶּפ ןייַז םֶהיֵא רעֶדָא
 טאָה םאִװ ,ןְרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא ןּופ טאָנ רעֶד ,ראַה רעֶד ויִא טְשְנעֶּבעֶנ 27 :ןעֶצ
 םיִראַה םעֶד ןעֶנייֵׁשעֶּב ּוצ .ָּךֶלָא םעֶד ןּופ ץְראַה םעֶד ןיִא ןעֶּבעֶנעֶג םעֶכְלאָזַא
 דָסֶח ןייַז טְנייַנעֶג ריִמ ףיֹוא טאָה רֶע דְנּוא 28 :םִיַלָׁשּורְי ןיִא זיִא םאָו זיֹוה
 םעֶד ןּופ ְןעֶטְׁשְריִפ עֶלַא ראַפ דָנּוא ,םִרעֶּבעֶנ-הָצֵע עֶנייֵז דְנּוא ָךלמ םעֶד ראָפ
 ןּופ דְנאַה איִד איז יֹוזַא ,טְקְראַטְׁשעֶנ ְּךיִמ ּבאָה ְךיִא דָנּוא ,םירֹוּבִנ איד ְּךֶלֶמ
 יהא איִד טְלעֶמאַזְרעֶפ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶזעֶועֶנ ריִמ רעֶּביִא זיִא ראַה םעֶד
 :ןְהעֶנּוצְפיֹורַא ריִמ טיִמ לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶטְׁשְרעֶּב

 ח לעטיפאק

 ,םּוחָי רֶעיִז דְנּוא ,תֹובָא עֶרייֵז ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איד דַנּוא 1
 :לֶבָּב ןּופ ְּךֶלֶמֲה אֶּתְמַׁשְחַּתְרַא ןּופ תּוכְלַמ םעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶגְפיֹורַא ריִמ טיִמ ןעֶנעֶז סא
 ןְהיִז איד ןּופ ,לֵאיִנַד רָמָתיִא ןּופ ןְהיֵז איִד ןּופ ,םֹׂשְרִג םָחָניִּפ ןּופ ןְהיֵז איֵד ןּופ 2

 ןופ
 יי יי יי י.י



 ח ארזע
 ןּופ ןְהיֵז איֵד ןופ 3 :שּומַח דיִוָד ןּופ

 הָיְרַכְז ׁשעֶרַּפ ןּופ ןְהיֵז איד ןּופ הָיְנַכְׁש
 טְרעֶדְנּוה םּוחְי ןייֵז ְּךאָנ ּםֶהיֵא טיִמ דְנּוא

 איִד ןּופ 4 :םיִרָכְז גיִצְפּופ דְנּוא

 ,בָאֹומ ןּופ ראָטאַנְרעֶּבּוו םעֶד ןּופ ןְהיִז

 טיִמ דְנּוא הֶיְחַרְז ןּופ ןְהּוז יַניֵעֹוהְיִלֶא
 ןופ 2 :םיִרָכָז טְרעֶדְנּוה אייוַוְצ םֶהיֵא

 לֵאיזֲחַי ןּופ ןְהּוז הָיְנַּכְׁש ןופ ןְהיֵז איד
 :םיִרָכְז טְרעֶדְנּוה אייֵרְד םֶהיֵא טיִמ דְנּוא

 ןְהּוז דֶבֶע ןיִרֶע ןּופ ןְהיֵז איִד ןּופ דְנּוא 6
 גיִצְפּופ םֶהיֵא טיִמ דְנּוא ןָתָנֹוי ןּופ

 ,םָליֵע ןּופ ןְהיֵז איִד ןּופ דְנּוא 7 :םיִרָבכְז

 םֶהיֵא טיִמ דָנּוא הָיְלַתֲע ןּופ ןֶהּוז הָוְעַׁשְי
 ןְהיִז איִד ןּופ דְנּוא 8 :םיִרָבְז גיִצְּביִ
 לֵאָכיִמ ןּופ ןְהּז הָיְדַבְו הָיְטַפְׁש ןּופ
 דְנּוא 9 :םיִרָכְז :יִצְמְכַא םֶהיֵא טיִמ דְנּוא

 ןּופ ןְהּוז הָיְדַבע ,בָאֹוי ןּופ ןְהיִז איִד ןּופ

 טְרעֶדְנּוד אייוַוְצ םֶהיֵא טיִמ דְנּוא ,לֵאיִחְו

 ןּופ דְנּוא 10 :םיִרָכְז ןְהעֶצְְכַא דְנּוא

 הָיָּפִסֹוי ןּופ ןְהּוז ,תיִמֹולְׁש ןּופ ןֶהיֵז איִד
 גיֵצְכעֶז דְנּוא טְרעֶדְנּוה םֶהיֵא טיִמ דְנּוא
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 5 יָנְּבִמ הָינִכְׁש ינְּבִמ :שּטַח דיִוה יֵנְּבִמ לָאינּה רֶמְתיִא

 !םיִׁשִמֲחַו הֶאֵמ .םיִרָכְ ׁשֶחְַתֹה וָּמִַו הָיְרַכְז ׁשעְרַּפ

 4 טִיַתאָמ ֹוִמִעְו הָיִחרְדִּב ֵניֵיִהיִלֶא בָאֹומ תַחּפ ינְּבִמ
 ה תָֹאֵמ ׁשלָׁש וּמעְו לֵאיוֲחְיִּ הָינַכְׁש יֵנְּבִמ :םיִרָכְּוַה
 6 !םיִרָכַָהםיִׁשִמֲח ֹּמִעו ןְתְנויְדִּבדֶבָעןיְִ ינּבִמּו ;םיִרְכַָּה
 ? !םיִרָכָזַה םיִעְבִׁש וּמִעְו הילתצחפ הָיְעׁשְי םֶליֵע יֵנְּבִמּ
 8 ;םיִרָכַּה םיִנֹמָׁש ֹוּמִעְו ,לֵאְממב הָיְרַבְז הָיְמַפְׁש ינְּבִמּו
 פ רשע הָנֹמְשּוםִיַתאָמ ֹומְִו לֵאוחִיְדִּב היְדַבְצ בָאוי יִנְּבִמ
 * םיִׁשָׁשְו הָאמ ֹוּמְִו היפִסויְדִּב תיִמֹולְׁש יֵנְּבִמּו :םיִרָכְַה
 וג הָנֹמָׁשּו םיִרְׂשע וּמעְויִבַּבְרִּב הָיְרכז יִבב ֵנְִּמּו ;םיִרָכַָּה
 5 הָרָׂשעַו הָאמ ֹוּמִעְו ְמָּקהְדִּב נחוו רֶנע יִנְּבִמּו :םיִרָכוַה
 13 טלפילַא םֶתֹומְׁש הָלֵאְו םיִנֲתַא םָקיִנְַא ינְּבִמּו ;םיִרָכְזַה
 4 יַתּוע יב ינְּבִמּו :םיִרָכּוַה םיִׁשׁש םֶהָּמִעְו הָיעמׁשּו לָאעי
 וט רָהָּנַה-לֶא םֵצְּבְקַאְו - !םיִרָכּוַה םיִעְבִׁש םֶהָּמִעְו דּובֲת

 םֶעְב הָניֵבֲאְו העלׁש םיִמָי םָׁש הָנֲחו אהַא-לָא אָּבַה
 16 רָָיִלֲאָל הֶחְלְׁשֲאָו :םָׁש יִתאָצְמאַל יו ינְּבִמּו םיִנֵהְּכַבּו
 ןֵתָנֵּו ןֵתנְלֶאְלּו בידו ןֶנְלֶאָלּו הָיְַמְׁשִל לָאירַאל
 !םִניִבְמ ןָתְנְלֶאלּ ביִריֹולּו םיִׁשאֶר טֵּלְׁשְמִלְו הָיִרכולְ
 הָמיִׂשָאְוםוקָּמַה איּפִסַכְּב ׁשאֹרָה ּדא-לַע { םֶתֹוא האֵצֹאָו
 אָיְפִסַבְּב יה ויָָא זלַא-לָא רָּבַדל םיִרָבְּד םֶהיֵפְב
 ונל וי :ּניֵהֹלֶא .תיֵבְל םיִתָרָׁשְמ ונָלאיַבָהְל םֹוקָּמַה
 יולְדִּב יִלְחַמינְּבִמ לָכָׂש ש ׁשיִא נילָע הָבֹוַּה טעֿמלָאידיּכ
 פ יזרֶאְו :רָׂשָע הָנֹמְׁש ווָחְאַו ויָנְבּו הָיְבַרְשְ לֵאָרְׂשִיַּב
 ;םיִרָׂשֶע םֶהיֵנְבּווָחֶא יִרְרָמ ינְבִמ הָיִַׁשְי ֹוָּתִאְו הָיִבַׁשֲח

 ֹכ םלַה תֶרֹבֲעַל םידָׂשַהְו דָיָד ןָנִׁש םיִניִתְּנַהְדִמּ
 1 אָרְקֶאְו :תֹומַׁשְב ּוֵבָקִנ םְֶּּכ םיִרְׂשֶעְו םִיָתאָמ םיִניִתְנ
 קבל וניֵֹלֶא ינְפִל תֹנַעְתִהְל אַהַא רֶהַָּה-לַע םֹוצ םָׁש

= 1 

 סס =

 יָבַּב ןּופ ןְהיִז איִד ןּופ דְנּוא 11 :םיִרָכָז
 ףנּוא 12 :םיִרָכָז גיִצְנאַוְצ דְנּוא טְכַא םֶהיֵא םיִמ דנּוא ןיָבָּב ןּופ ןְהּוז הָיְרַכְז
 ןְהעֶצ דְנּוא טְרעֶדְנּוה םֶהיֵא טיִמ דְנּוא ןָמִקַה ןּופ ןְהּוז ןֶנָחֹוי ,דֶגְזַע ןּופ ןְהיִז איֵד ןּופ
 ןעֶנעֶז עֶניִואָד איִד ,עֶטְצעֶל איִד םָקיִנֹודַא ןּופ ןְהיִז איִד ןּופ דְנּוא 18 :םיִרָכְז
 :םיִרָכְז גיִצְכעֶז אייֵז טיִמ דְנּוא הָיְעַמְׁש דְנּוא ,לֵאיֵעְי ,טְלָפיֵלֶא ןעֶמעֶנ עֶרייֵז

 גיִצְּבִו איֵז םיִמ דָנּוא ,דּוּבַז דְנּוא ,יֵתּוע ווָנִּב ןּופ ןְהיֵז איד ןופ דְנּוא 4
 ןיק טְמּוק סאו ָּךייֵט םעֶד ּוצ טְלעֶמאַזְרעֶפ אייֵז ּבאָה ָּךיִא דְנּוא 19 :םירָכְז

 טְכאַרְמעֶּב ּבאָה ְָּךיִא דְנּוא ,געֶט אייֵרְד טְהּורעֶג טְראָד ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא ,אָוַהַא
 ןעֶנּופעֶּג טיִנ טְראָד אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,םיִנֵהֹּכ איִד דְנּוא קֶלאַפ םאָד

 ,לָאירַא ּוצ ,רֶזֶעיִלֲא ּוצ טְקיִׁשעֶגְניִהַא ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא 16 :יוֵל יַנְּב איִד ןּופ םעֶנייֵק
 ּוצ דְנּוא ,ןָתָנ ּוצ דְנּוא ,ןָתָנְלֶא ּוצ דְנּוא ,ביִרָי ּוצ דְנּוא ,ָתָנְלֶא ּוצ דְנּוא ,הָוְעַמְׁש ּוצ
 איד ןֶתָנְלֶא ּוצ דֶנּוא ביִרָיֹי ּוצ דנּוא עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד .םֶלָׁשְמ ּוצ דִנּוא ,הָיְרַכָז
 -ְךעֶּביֹוא םעֶד ֹודַא ןעֶנעֶו ןעֶטאָּבעֶּג אייֵז וצ ּבאָה ְָּךיִא דְנּוא 17 :עֶניִדְנעֶטְׁשְרעֶּפ

 ןּוהְמעֶנ ליֹומ רֶעייֵז ןיִא ּבאָה ְָּךיִא דְנּוא ,אָיְפִסְּכ ןיִא טְרָא םעֶד ןיִא ןעֶטְׁש
 ואָיְפִמָּכ ןיִא טְרֶא םעֶד ןיִא םיִניִתְנ איִד ,רעֶדּורְּב ןייַז ֹודִא ּוצ ןעֶדעֶר ּוצ רעֶטְרעֶו
 דָנּוא 18 :םאָג רעֶזְנּוא ןּופ זיֹוה םעֶד ראַפ םיִתְרָׁשְמ ןעֶנְנעֶרְּב וצ סְנּוא ּוצ יִדְּכ
 ַא ,םִנּוא רעֶּביִא טאָג רעֶזְנּוא ןּופ דְנאַה רעֶטּוג רעֶד ְּךאָנ טְגְנעֶרְּבעֶג םִנּוא ּוצ ןעֶּבאָה אייז
 הָיְבַרֵׁש דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ןְהּוז ,יול ןּופ ןְהּוז יֵלְחַמ ןּופ ןְהיֵז איִד ןּופ ןאַמ ןעֶנּולְק
 טיִמ דָנּוא הֶיְבַׁשֲה םעֶד דִנּוא 10 :ןְהעֶצְטְכַא ,רעֶדיִרְּב דְנּוא ,ןְהיֵז עֶנייֵז דְנּוא
 :גיִצְנאוַוְצ ,ןְהיִז עֶנייַז דְנּוא רעֶדיִרְּב עֶנייַז ,יֵרָרְמ ןּופ ןְהיֵז איִד ןּופ הָיְעַׁשְי םֶהיֵא
 ּוצ טְלעֶטְׁשעֶגְנָא ןעֶּבאָה ןעֶטְׁשְריִפ איֵד דִנּוא דִוָד םאִו םיִניֵתְנ איִד ןּופ דְנּוא 0
 ןעֶנעֶז עֶלַא םיִניֵתְנ גיִצְנאַוְצ דְנּוא טְרעֶדְנּוה אייוֵוְצ ,םִיִוָל איִד ןּופ טְסְניִד םעֶד
 -עֶנְסיֹוא טְראָד ּבאָה ְּךיִא דָנּוא 21 :ןעֶמעֶנ עֶרייַז טיִמ ןעֶּביִרְׁשעֶגְנייֵא ןעֶזעוֶועֶב
 ראָפ ןעֶניִטיִמעֶד ְָּךיִז לאָז ןעֶמ יֵדְּכ ,אָוֲהַא ְּךיֵט םעֶד אייַּב גאָמ-טְסאַפ ַא ןעֶפּור
 םֶנּוא ראַפ געוֶו ןעֶניִטְראַפְטְכעֶר ַא ןעֶטעֶּב ּוצ םֶהיֵא ןופ דְנּוא ,טאָנ רעֶזְנּוא

 דנוא
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 דְנּוא רעֶדְניִק עֶנייֵלְק עֶרעֶזְנּוא ראַפ דְנּוא יִּתְשֿב יִּכ ;ונְׁשּוכְר-לִבִלּו פו ּוָל הרָשְי ְךֶרֶה נְמִמ 2

 או 9 ;ןעֶנעֶמְרעֶפנאַז רא ראפ בי יה טייפ לי לאל
 ןעֶמעֶּב ּוצ טְמעֶׁשעֶנ ְּךיִמ ּבאָה ְךיִא ןיר הָשְִב הָמּונו ;וקפָכ לע ומַאו 'ת 5 23
 יֵדְּכ ,רעֶטייֵר דְנּוא לֶיַח ַא ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ םיִנ כה יִרְשִמ הָליִדבְַ טל רֶתָ תאו-לַע ּונֵהֹלֲאָמ 24

 םיֹוא דְנייֵפ םעד ןּופ ןעֶפְלעֶה ּוצ םֶנּוא ;הֶרָׂשֶע םֶהיֵחֲאְמ םֶהֶמְו הֶיִבִׁשֲח הָיְבְַׁשִל רָשע םִינש
 טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ ןיִראָו ,געוֶו םעֶד תַמֹהְּתיִלַבַה-תֶאְובִהְ זַה-תֶאְו מכה קְׁשֶאְו הכ

 רעֶזְנּוא ןּופ דְנאַה איִד םאָד ָּךֶלֶמ םעֶד ּוצ לֵאְרְׂשִ-לְכו ישו צו ְךֵלּמִה יה וניֵהלָא-תיּב
 סאָו עֶלַא רעֶּביִא ןעֶשּוג םוצ זיִא טאָנ ת?כישש םִרָכ כ ףֶכָּכ םלַפ הל: :

 יקְראַטׁש עֶניֵז רעֶּבָא םֶהיֵא ּצ ןעֶטעֶּב יה אנו טל א בר
 סאו עֶלַא ןעֶגעֶק זיִא ןְראָצ דְנּוא טייֵה שדֹק םֶּתַא םֶהָלֲא הָרְמֶאְו :בֶהזַּכ תֶדּמֲח םִי שב 4

 ןעֶּבאָה ריִמ דֶנּוא 23 :םֶהיֵא ןעֶזאָלְרעֶפ = יֵקֲֹא הָוהִל הב בה כה שר םיִלַַהְו הָד
 ןעֶטעֶּבעֶג ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא טְסאַפעֶג םִנֵהְּכַה ירׂש 'נפִל ּולְקְׁשּתידמּומִשְו ורקש םֶכיֵתְבַא
 ןעֶגיִזאָד םעֶד ןעֶנעוֶו טאָג רעֶזְנּוא ןּופ תיִּב תֹוכָׁשְלַ םלָׁשריּב לֵארׂשיל תֹוכָאָהיירְׂשִו םִלַהְ
 םִנּוא ןּופ טְזאָלעֶב ְךיִז טאָה רֶע דְנּוא םֶהְזַהְו ףֶסֵּכַה לקׁשִמ םילֲהְו םִינָהְּכַה לב ההְיל

 -עֶגְּפֶא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 24 :ןעֶטעֶּבְרעֶר הרָעְּסַַו ?ּוניֵהֹלֶא תיֵב ;ל שול א 1
 איד ןופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איד ןופ טייֵׁש םלָׁשרְותַכלָל ןוׁשאִרָהּשֶרָחַל רׂשֶ םינְשִּב אל ןַא רֶלִמ
 ץד = - -לַפ םֶרֹאְו ביֹוא ףֵּכִמ ּונֵליִצַי ּוניֵלָע הָתְיָה טיַהלַא -
 הָיְבַׁשֲח הָיְבַרׁש ּונייַהְד ףְלעוֶוְצ םיִנַהֹּכ םַּבּו ;הָׁשֹלׁש םיִמָי םֵׁש בֶׁשֹ םלָׁש אֹבָת :ךדַה
 :רעֶדיִרְּב עֶרייֵז ןּופ ןְהעֶצ אייֵז טיִמ דְנּוא א ּותְמֹלֶא תיִבְּב םיִלֵַּהְו םֶהַּהְ מכה לֵקשִנ יעיב-ה
 ןעֶגיֹואוָועֶגְּפָא אייֵז ּוצ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 28  םֶהָמִעְושָחיִפְדִּב עלֶא ִמעוהֹכַה הִי היהואדב תמיד
 דנּוא ;דְלאָג םאֶד דְנּוא ,רעֶּבְליִז סאָד לֵקְׁשִמְּ רָפְסִמְּב :םֶילַהיִבְב הדעת עִשִידּב רָב 4

 רעֶדְּוא ןּופ תַמּורְּת איִד דְנּוא ,םיִלַּכ איִד יו הל = == 4
 ךֶלֶמ םעֶד ןּופ קְנעֶׁש ָד זיֹוה םיִטא 2 4

 7 יי לאיש זיי בי * עט ריישא םִינש תאָטַה ידיִפצ הָעְבׁשו -ן
 םאוָו לֵאָרְׂשִי ץְנאַג ןּופ דְנּוא ןעֶטְׁשְריִפ = ? :

 ןעֶניֹואוְועֶנְּפָא דְנעֶה עֶרייז ןיִא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 26 :(לֶבָּב ןיִא) ןעֶראָועֶג ןעֶנּופעֶג ןעֶנעֶז
 דְנּוא ,םיִלָּב עֶנְרעֶּבְליִז טְרעֶדְנּוה דְנּוא ,רעֶּבְליִז רעֶנְטְנעֶצ גיִצְפּופ דְנּוא טְרעֶדְנּוה םִקעֶז
 דְנעֶזיֹוט ַא טְרעֶו ,רעֶכעֶּב עֶנעֶדְלאָג גיִצְנאוַוְצ דְנּוא 27 :דְלאָג רעֶנְטְנעֶצ טְרעֶדְנּוה
 ;דְלאָנ איו ראַּבְטְסאָק יֹוזַא םיִלֵּכ עֶנְרעֶּפּוק עֶטְרעֶטייֵלעֶג טּוג אייוַוְצ דְנּוא .םיִנֹכְרַד
 ןעֶנעֶז םיִלָּכ איִד דְנּוא ,טאָנ ּוצ :יִלייֵה טְנעֶז רֶהיֵא טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ ּבאָה ָּךיִא דְנּוא 8
 :ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵא ןּופ טאָג םעֶד ,ראַה םעֶד ּוצ הָבָדְנ ַא זיִא רְלאָג סאָד דְנּוא ,גיִלייֵה ְּךיֹוא
 עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איד ראָפ ןעֶנעוֶוְּפָא סֶע טעוֶו רֶהיֵא זיִּב רעֶּביִראַד טְכאוַו דנּוא טיִה 0
 דְנּוא .םִיַלְׁשּורְי ןיִא לֵאָרְׂשִ ןּופ תֹובָא עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד דְנּוא ,םִיִוָל איד דְנּוא םיִנֲֵהֹּכ
 -ךעֶּביִא ןעֶּבאָה םִיּוָל איִד דְנּוא םיִנֲהֹּכ איִד דְנּוא 20 :זיֹוה סיִראַה םעֶד ןּופ ןְרעֶמאַק איִד
 ןעֶגְנעֶרְּב ּוצ אייֵז יֵדְּכ ,םיִלֵּכ איִד דְנּוא ,רְלאָג דֶנּוא רעֶּבְליִז עֶנעֶגיֹואוְועֶנְּפָא סאָד ןעֶמּונעֶג
 ןעֶניֹוצעֶנְקעוֶוַא ריִמ ןעֶּבאָה יֹוזַא דְנּוא 31 :טאָג רעֶזְנּוא ןּופ זיֹוד םעֶד ּוצ םִיַלְׁשּורְי ןייק
 ןְהעֶג ּוצ יֵדְּכ ,שָדֹח ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןּופ גאָט ןֶטְפְלעֶוְצ םעֶד ןיִא אָדֲהַא ְּךייֵט םעֶד =

 רֶע דְנּוא ןעֶזעוֶועֶג םֶנּוא רעֶּביִא ויִא טאָג רעֶזְנּוא ןופ דְנאַה איִד דנּוא .םִיַלָׁשּורְי ןיי
 ףיֹוא רעֶריֹול םעֶד ןּופ דְנּוא דְנייַפ םעֶד ןּופ דְנאַה רעֶד סיֹוא ןעֶזעוֶועֶג ליַּצַמ םָנּוא =

 ןעֶטְראָד ןעֶנעֶז ריִמ דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנָא ןעֶנעֶז ריִמ דְנּוא 82 :געוֶו םעֶד
 ןעֶניֹואוְועֶנְּפָא ריִמ ןעֶּבאָה גאָט ןעֶטְרֶעיִפ םעֶד ןיִא דְנּוא 38 :נעֶט אייֵרְד ןעֶסעֶדעֶג
 טאָב רעֶזְנּוא ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא םיִלֵּכ איִד דְנּוא ,הָלאָּ םאָד דְנּוא רעֶּבְליִז סאָד
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םֶהיֵא טיִמ דְנּוא ,ןֵהֹּכַה הָירּוא ןּופ ןֶהּוז תֹומַרְמ ןּופ דְנאַה איִד ָּךְרּוד
 ןְהּוז הָיְדַעֹונ דְנּוא ,ַעְּושַי ןּופ ןְהּוז דָבָזֹוי אייֵז טי דְנּוא םֶהְניִּפ ןּופ ןֶהּוז רֶזָעָלֶא

 וטְביִועֶב דְנּוא לאָצ רעֶד ְּךאָנ ןעֶזעֶועֶנ זיִא םעֶלַא 34 :םִוָל איֵד יּונַּב ןּו
 :טייֵצ רעֶניִּבְלעֶזְרעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶגְנייֵא ןעֶועוֶועֶנ זיִא טְכיֵועֶב עֶצְנאַנ םאָד דְנּוא

 ןעֶּבאָה ,טְפאַׁשְנעֶגְנאַפעֶג רעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶנְקירּוצ ןעֶנעֶז סאָו הָלֹוגַה יַנְּב איד דְנּוא
 ץְנאַג ראַפ ןעֶסְקֶא ףְלעֶוְצ ,לֵאָרְׂשִי ןופ טאָנ םעֶד ּוצ תֹולֹע ןעֶזעֶועֶג ביר
 דנּוא ףאָש ניִצְּביִז דְנּוא ןעֶּביִז דְנּוא ,רעֶדיִז ניִצְניינ דְנּוא םֶקעֶז דָנּוא ,לֵאָרְׂשִי

 הָלֹע ןֶּבְרָק ַא ןעֶועֶועֶג זיִא םעֶלַא סאָד ,תאָּטַח ןָּבְרָק ַא ראַפ ְּךעֶלעֶגיִצ עֶכְכּו ףְלעֶדְצ

 ראפ



 ארוע

 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 26 :ראַה םעֶד ראַפ

 איֵד (ףיִרְּב םעֶד ןיִא) ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא
 ןּופ ןעֶראַה איִד ּוצ ָּךֶלֶמ םעֶד ןּופ ץעֶזעֶנ
 ןּופ םֶראָמאַנְרעֶּבּוג איִד דְנּוא ;ָּךֶלֶמ םעֶד
 אייֵז דְנּוא .ְךייִש םעֶד ןּופ טייַז רעֶזיִד
 סאָד דנוא קְלאָפ םאָד ןעֶּביֹוהְרעֶד ןעֶּבאָה

 ט לעטיפאק וי :טאָה ןּופ זיי
 טְנעֶלְרעֶפ זיִא עֶניִזאָד םאָד ןעוֶו דְנּוא 1
 -עֶג ריִמ ּוצ ְּךיִז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןעֶראָוָועֶג
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא עֶּטְׁשְרעֶּביֹוא איד טְנְהעֶנ
 איד דְנּוא לֵאָרְׂשִי קְלאַפ םאָד ,טְנאַזעֶג
 טיִנ ְּךיִז ןעֶּבאָה םִִוָל איִד דְנּוא םיִנֵהֹּכ
 -ָנעַל איִד ןּופ רעֶקְלעֶפ איִד ןּופ טייֵׁשעֶבְּפָא
 -ָניִדְרעוֶוְמּוא איִד ָּךאָנ (ןּוהְט אייז) ,רעֶד

 1046 טי יה

 8 תֲחְפּודַלפַה נפרׁשַחַל ךֶַהיִדיתֶאונְּתַַו הוה
 :םיקלָאָה תיֵּב-תֶאְו םֶעָה-תֶא יָאְׂשִנְ הנה רֶבֵע

 ּמ ֹמ
 א םעָה ָהּולְדִּבנראְל מאל ֿטיִרָּׂשַה יִלֵא ּוׁשְִנ הָּלִא תֹוַּכְכּו
 םֶהיֵתְכִעְתִּכ תֹוָצְרֲאָה יִּמעֶמ םיולהְו םיַנהְּכהְו טָאדׂשִי
 יִרְצִּמַה יִבְאַּמַה יֵנֹמעק יִסּובְיַה יָדרְּפַה יִּתִחַה ינֵעַנְּל
 פ ֹובָרְעְתִהְו םֶהיֵנְבַלְ ָתָל םֶהיֵתְנְּבִמ ּואְשְנייִּכ ּ:יִרֹמֲאָהְו
 הָתְָה םיִָנּמַהְו םירָּׂשַה ָךִיו תֹוָעְרַאָה יִּמעּב ׁשֶרּכַה עַרָז
 3 יִּתְעְרָק הֶּזַה רֶבָּדַה-תֶא י ְֵמׁשכו ;הָנֹוׁשאָר היה לַעּמַּב
 הָבְׁשִאָו יִנֵקח יׁשאֹר רעְׂשִמ הָּמָרמִאְ יליְִמּו יִדְנַּב רתֶא
 4 טלאהשי-קלָא יִרְבַדְּב לֵרָח לֹּכ ּוכְסִאָי  לֵאְו ;םֶמֹוׁשִמ
 ;בֶרֶעֶה תֶחְנִמִל דַע םִמֹוׁשְּמ בי יִנֲאַו הָליה לַעִמ לע
 ֹה יליֵעמּו ִדְנִב יִעְרָקְבּו יִתיִנֲעַּתִמ יּתְמִקי בֶרֶעָה תַחְנִמְבּו
 :יָהלֶא וה--לֶא ּפכ הָׂשָרְפֶאְ יכרּב-לַע הָעְרְכאָו
 6 יּכ ךיִלאיינּפ יקלַא םיִרהְליּתְמלְכְויּתְׁשַּבלתלֲא הָרֵמֲאָ
 ;םִימָּׁשַל רע הָלְדנ ונֵתְמְׁשַאְו שאר הָלְַמִ ּובָר ניֵתנוַע
 ? ּוניֵתֹנועַבּו הוה םּיה דַע הֶֹדְנ הָמְׁשַאְּב ונֲַנא וניֵתֹבֲא ימיִמ

 םעֶד ויִּתִח םעֶד ןיִנֲעַנְּב םעֶד ןופ ןעֶטייֵק
 ,יבָאמ םעֶד ,יִנֹמַע םעֶד ,יִסּובְי םעֶד ,יִזיִרְּפ

 ןיִּראָו 2 :יַרמִא םעֶד דָנּוא ,יִרָצִמ םעֶד

 -ִכעֶט עֶרייֵז ןּופ ןעֶמּונעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז
 דְנּוא ,ןְהיֵז עֶרייֵז ראַפ דְנּוא ְּךיִז ראַפ רעֶט
 -אְז ןעֶניִלייֵה םעֶד טְשיִמְרעֶפ ןעֶּבאָה אייז
 ,רעֶדְנעֶל איד ןּופ רעֶקְלעֶפ איִד טיִמ ןעֶמ
 דָנּוא ,עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איד ןּופ דְנאַה איד דְנּוא
 -יִזאָד םעֶד ןיִא ןעֶּבאָה ןעֶראַה איִד ּוליִפַא
 ןעוֶו דְנּוא 3 : ןָא ּביֹוהְנֶא ןּופ טְגיִדְניִזעֶג ןעֶנ
 ןיימ דְנּוא רעֶדייֵלְק עֶנייֵמ ןעֶסיִרּוצ ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא ;ְךאַז עֶגיִזאָד איִד טְרעֶהעֶג ּבאָה ָּךיִא
 ןייַמ ןּופ דְנּוא ּפאָק ןייֵמ ןּופ רָאָה עֶנייֵמ ןעֶסיִרעֶגְסיֹוא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,לעֶטְנאַמְרעֶּביֹוא
 טְלעֶמאַזְרעֶפ ריִמ ּוצ ְּךיִז ןעֶּבאָה םִע דְנּוא 4 :טְסיוזְרעֶפ איו ןעֶסעֶזעֶנ ןיִּב ָּךיִא דְנּוא ,טְראָּב
 איֵד ןּופ דְניִז רעֶד ןעֶגעוֶו ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג םעֶד ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד ראפ ןְרעֶטיִצ םאָו עֶלַא
 :טְכאַנ ראַפ ןּופ טייֵצ הָחְנִמ זיִּב טְסיוִוְרעֶפ אי ןעֶסעֶזעֶג ןיִּב ְּךיִא דְנּוא ,תּולָג םעֶד ןּופ טייֵל
 ןייֵמ טיִמ דֶנּוא ,ןעֶטְסאַפ ןייַמ ןּוּפ ןעֶנאַטְשעֶגְּפיֹוא ָּךיִא ןיִּב טְכאַנ ראַפ טייצ הָחְנִמ ּוצ דְנּוא 5
 עֶנייֵמ ףיֹוא טעיִנְקעֶנְרעֶדיִנַא ְךיִמ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,לעֶטְנאַמְרעֶּביֹוא דְנּוא רייֵלְק ןעֶסיִרּוצ
 ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 6 :טאָנ ןייֵמ ראַה םעֶד ּוצ דְנעֶה עֶנייֵמ טייֵרַּפְׁשעֶגְסיֹוא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ןְעיִנְק
 םיִנָּפ ןייֵמ ריִד ּוצ טְמְהעֶׁשְרעֶפ דְנּוא ׁשִיּובְמ ןיִּב דֵנּוא ְּךיִמ םעש ְּךיִא !טאָנ ןייֵמ ָא ,טְגאָזעֶג

 דְנּוא ,םאק רעֶזְנּוא איו רעֶכעֶה ליפ ןעֶנעֶז דֶניִז עֶרעֶזְנּוא ןיִראוָו ,טאָנ ןייֵמ ַא ןעֶּבעֶהּוצְּפיֹוא
 ןְרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא ןּופ געֶט איִד ןּופ 7 :לעֶמיִה םעֶד ּוצ זיִּב איו רעֶסעֶרְנ זיִא דְלּוׁש עֶרעֶזְנּוא
 דְניִז עֶרעֶזְנּוא ןעֶנעֶזֶו דֵנּוא ,דֶלּוׁש עֶסיֹורְג ַא ןיִא ריִמ ןעֶנעֶז גאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד ּוצ זיִּב ןָא
 דְנאַה איִּד ןיִא ןעֶראָועֶנ ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא םיִנֲהֹּכ עֶרעֶזְנּוא דְנּוא םיִכָלְמ עֶרעֶזְנּוא ,ריִמ ןעֶנעֶז
 רָנּוא ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ְּךְרּוד (ןעֶלאַפעֶנ ןעֶנעֶז ריִמ דְנּוא) ,רעֶדְנעֶל איִד ןּופ עֶניִנעֶק איִד ןּופ
 ְךאָנ םיִנָּפ תֶשֹוּב ַא טיִמ ןעֶנעֶז ריִמ דְנּוא ,גנּוטְכַאְרעֶפ ָּךְרּוד דְנּוא ,טְפאַשְנעֶגְנאַפעֶג ְּךְרּוד
 גָנּומְראַּבְרעֶד עַנֶר עֶנייֵא ןיִא םֶנּוא ראַפ זיִא דְנּוצַא דְנּוא 8 :גאָט ןעֶגיִטְנייַה םעֶד ּוצ זיִּב
 עֶנייֵא טְזאָלעֶגְרעֶּביִא סנּוא ּוצ טאָה רֶע זַא ,טאָנ רעֶזְנּוא ראַה םעֶד ןּופ ןעֶזעוֶועֶנ
 וטְרָא ןעֶניִלייֵה ןייַז ןיֵא לעֶנאָנ ַא ןעֶּבעֶנעֶג םֶנּוא ּוצ טאָה רֶע דִנּוא גְנוניִרְטְנַא
 ַא ןעֶּבעֶג ּוצ םֶנּוא דְנּוא טאָנ רעֶזְנּוא ָא ןעֶטְכייֵלְרעֶד ּוצ ןעֶניֹוא עֶרעֶזְנּוא יִדְּכ
 טְכעֶגְק ראָנ ְּךאָד ןעֶנעֶז ריִמ ןיִראָו 9 :טייַּבְרַא עֶרעֶזְנּוא ןיִא גְנּוקיוִוְקְרעֶד לעֶסיִּב
 ןעֶזאָלְרעֶפ טיִנ ךיוא טאָג רעֶזנּוא םנּוא טאָה טְסֶניִד ןְרעֶזְנּוא ןיִא ּוליִּפַא דִנּוא
 ּוצ יִדְּכ םֶרָּפ ןּופ םיִכָלְמ איִד ראַפ דָסֶח טְנייֵנעֶגּוצ םָנּוא וצ טאָה רֶע םְֶרֶעייֵנ
 וטאָב רעֶזְנּוא ןּופ זיוה םאֶד ןעֶכייֵהְרעֶד ּוצ דְנּוא ;גְנּורְהעֶנְרעֶד ַא ןעֶּבעֶנ ּוצ םֶנּוא
 הָדּוהְו ןיִא םיֹוצ ַא ןעֶּבעֶג ּוצ םֶנּוא דְנּוא ,הֹובְרּוח עֶנייֵז ןעֶלעֶטְׁשּוצְפיֹוא רעֶדיוז דְנּוא
 ָךאָנ ,טאָב רעֶזְנּוא א ןעֶנאָז ְּךאָנ ריִמ ןעֶלאָז סאָו ,דְנּוצַא דְנּוא 10 :םִיַלָׁשֹּורְי ןיִא דְנּוא
 -אָּבעֶג טְסאָה אּוד םאָו 11 ּ!תֹוצִמ עֶנייד טְזאָלְרעֶפ ןעֶּבאָה ריִמ ןיִראָו ?ןעֶניִזאָד םעֶד
 ןיִהַא םֶמּוק ּרְהיִא סאָה ּדְנאַל םאָּד ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,םיִאיִבְנ איֵד טְבעֶנְק עֶנייַּד ּךְרּוד ןעֶט

 לע

 םֵּדָחַּב תֹוצָרֲאָה יֵמְלַמ  יְּב ּונֵנֲהְכ ּוניִכָלְמ ֹונְחֲִא ּוְּתִנ
 פ יֹמַעְמִּב הָּתַנְו :הּוַה םזהְּכ םִינּפ תֶׁשֶבבּו הִּבִבּו ִבְׁשַּ
 טָל ריִאׁשַהְל וניהלַא הָוהְי 1 תאֵמ הּנִהִת הָתיָה עַנָר
 וניניע ריַאָהְל וָשְרָק םִֹקְמִּב דֶתָי ונָלִתְתַלְו : דמיִלְּמ
 פ ּונֲהַנָא םיִדְבֲעייַּכ טבע םעְמ הָיְהִמ  ּונִֵּתְלו וניללַא
 ֵבְלַמ נָפל דֶסֶח ונילעשנ יניקלֲא נָבְִע אֵל נָתְרִבְַבּו
 דיִמַעַהלּ געטלָא תִיַּב-תֶא םֶפֹודְל הָיְחִמ ונְל-תֶתִל םֶרָּפ
 י הָּתַעַו ;םַלָׁשויִבּו הָדּוהיִּב רֶדָנ ונלּתְתַלְו ויָתֹבְרָה-תֶא
 11 רֶׁשֲא :ךיתֹוצַמ ּונֵבְַ יִּכ תאֶזיִרֲחַא ניֹלֶא רַמאֹיִהמ
 םיִאָּב םַּתִא רֶׁשֲא ץֶרָאָה מאל טיִאיִבנַה ףיִדְבִע דַיְּב תיֹוִצ
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 םֶהיֵתְכִוִּ תֹוצְרַאָה יֵמִ תֶהַנְּ איה הָדְנ ץֶרא ּהָּמְׁשִרָל
 טֶכיתֹונְּב הֶּמַעְו :םָחֶאְמִטְּב הָפילֲא הָּפִמ האל רֶׁשֲא 2

 -אלְו םֶיִנְמל ַאְׂשִתילַא םֶהיֵתְנִבּו םֶהיֵנְב "לא
 טֶּתְלַכֲאַו ּוקְוחִּת ןמִל םֶלֹועידע םֶתְביׁשְ א ִׁשְרְדִת
 ייוֲהַאְו ;םלֹועידַע םֶכינְבל םֶּתְׁשַרוְהְו ץֶרֶאָה בו ?תָא
 !יִּכ הָלֹהַה ונְֵמְׁשַאְבּו םיִעָרָה ֹוניִׂשֲַמְּב ּוניֵלָע אָּבַה-לֶּכ

 הָמלְּפ ינָל הָּתָתְנווניִנֹועְמ לשִמְל ְּתְבַׂשָח ּונ יִקלִא ה הָּת
 תֹוָבעְּתַה יִמַעְּב ִֵּמְתִהלּו ְךיֶתֹוְצִמ רַפָהֶל בוש ׁשֶנֲה :תאֹו ְכ 4

 :הָמילְפּ תיִרָאְׁש ןאֵל הכי ונְּב-ףנֲאָת אֹלֲה הָלֵאָה
 הָמיִלְפְרָאְׁשְניִב הָּחַא קיּדַצ לֵאָרְׂשִי יִהלֶא הָוהְי ומ

 ְךיֶפִל דוָמִעַל ןיא יִכ ּוניֵתְמׁשאְב ְךיֶנְְלינַה הוה םִיַהְּכ
 .;תאלמ

 י :

 זריֵּב יִנְפִל לֵּפַנְתִמּו הָכֹּב ּותֹּדְַתַהְכּו אָרְֶע לֵּלַּפְתִהְכּו א
 םיִׁשָנֲא רֹאָמיבַר לֵהָק לֵאְרְׂשִימ ולא ֹוצְּבקִג םי הֹלֵאָה

 ;הָכָב הברה םִָה וכְבייִּכ םילְי םיִׁשָנְו 2
 ּונְלַעָמ יְחנֲא ארעל רֶמאֹּיַו םֶלעיְֵּבִמ לֵאחִיַב הָינַכְׁש
 יׁשָי הֶּתַעְו ץֶרֶאָה יִּמִעְמ תֶזרַ םיִשָנ בֵׁשְֵו ּוניֵהֹלאָב

 וניִהלאָל תיִרְּב-תֶרֶכִנ ה ;דאֹ-לַע לֵאָרְׂשִיל הָוְקִמ 3

8 

 ,הְנאַל םעֶנייֵרְמּוא ןייֵא זיִא ןיִנשְרִי ּוצ
 -לעֶּמ איד ןּופ טייקְנייֵרְמּוא איִד ְּךְרּוד
 איד ןעֶגעוֶו ןּופ ,רעֶדְנעֶל איִד ןּופ רעֶק
 ןעֶּבַאָה אייֵז סאוָו טיִמ ןעֶטייֵקְגיִדְרעוֶוְמּוא
 זיִּב טייֵז רעֶנייֵא ןופ טְכאַמעֶג לופ םִע
 עֶרֶעייֵז ףרּוד טייֵז רעֶרעֶדְנַא רעֶד ּוצ
 טְלאָז דְנּוצַא דְנּוא 12 :ןעֶטייֵקְגיִנייִרְמּוא

 -ְכעֶט עֶרייֵא ןעֶּבעֶג (רֶהעֶמנ טיִנ רֶהיֵא
 רעֶטְכעֶמ עֶרייֵז דְנּוא ,ןְהיִז עֶרייֵז ּוצ רעֶט
 ןְהיִז עֶרייֵא ראַפ ןעֶמעֶנ טיִנ רֶהיֵא טְלאָז
 ןעֶנעֶרְפְכאָנ טיִנ ְךיֹוא טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא
 םעֶטּוג רֶעייֵז דְנּוא םֹולְׁש רֶעייֵז ְךאָנ
 ְךייִא טְלאָד רֶהיֵא יִדְּכ ,ביִּבִע ףיֹוא זיִּב

 עֶמּוג םאֶד ןעֶסֶע רֶנּוא ,ןעֶכאַמ קְראַטְׁש
 רעֶדְניִק עֶרייֵא זַא דְנּוא ,דְנאַל םעֶד ןּופ
 דנֹוא 18 :ביִּבִע ףיֹוא ןיִנשְרַי םִע ןעֶלאָז
 רעֶּביִא זיִא םאֶװ םעֶלַא םעֶד ְךאָנ
 עֶטְכעֶלְׁש עֶרעֶזְנּוא ָךְרּוד ןעֶמּוקעֶנ םֶנּוא
 עֶסיֹורְנ עֶרעֶזְנּוא ןעֶנעוֶו דְנּוא .םיִׂשֲעַמ

 טְסאָה ,טאָנ רעֶזְנּוא אּוד ןיִראָו ,דְלּוׁש

 ןּופ םאֶמ םעֶד ְּךאָנ ןעֶטיִמְרעֶפ ָךאָד
 סָנּוא טְסאָה אוד דִנּוא דְניִז עֶרעֶזְנּוא
 איד איו יֹוזַא גְנּוניִרְטְנַא עֶנייֵא ןעֶּבעֶגעֶג
 לאָמַאְכאָנ ריִמ ןעֶלאָז 14 ---:עֶניִזאָד

 עֶניִדְרעוֶוְמּוא עֶניִזאָד איד טיִמ ןייז ןֵּתַחְתַמ םֶנּוא דְנּוא ?ןְרעֶטְׁשְרעֶפ תֹוצִמ עֶנייד
 ןעֶצְנאַג םיִא ןעֶלעוֶו ריִמ זיִּב ןעֶנְראָצ םֶנּוא רעֶּביִא טיִנ ןעֶד אּוד טְסעֶו !רעֶקלעֶפ
 -יֵרְטְנַא עֶנייֵא רעֶדָא גְנּוּבייַלְּבְרעֶּביִא עֶנייֵא ןייַז רֶהעֶמ טיִנ לאָז םִע סאָד ,ןייַז טְנ ןעלרעֶמ
 -ךעֶּביִא ראָנ ןעֶנעֶז ריִמ ןיִראָז ,טְכעֶרעֶג טְזיִּב אּוד !לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג ראה ַא 18 ?בֶכּונ
 ןעֶנעֶז ריִמ ,העז דְנּוא גאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד זיִא סֶע איו יֹוזַא גְנּוניִרְטְנַא עֶנייֵא ןעֶּביִלְּבעֶב
 םעֶד ןעֶנעוֶו ןְהעֶטְׁשעֶּב ריִד ראָפ טיִנ ןעֶק רעֶנייֵק ןיראָו ,דְלּוׁש עֶרעֶזְנּוא טיִמ ריִד ראָפ
 :ןעֶב יִזאָד

 םיִדֵרֲחַהְו יָנֹדֲא תַצֵעָב םֶמ א םיִשָילְכ איִצֹוהְל
 רָבָּדַה לער םיִק ּהִֵָׂ הָרִכְו ונלַא תוְצִמִּב

 =תֶא עַּכְׁשִיו אָרְֶע םֶקָו :הָׂשֵעַו קַח ְךֵמִע ּונְתַנֲאַו ה
 הוה רֶבֶדַּכ תָֹׂשֲעל יי םְלַה םיִנֲהְכַה ירָׂש

 -ילָא ךֶלֹה םיִהלאָה תיֵּב ב יַנְפְלִמ אָרָע םֶקָ :ּועְֵׁשו 9
 םִָמּו לַכָאדאָל םתָל םֶׁש לו ביִׁשָילֶאְּב וה הֵּכׁש

 ליק ּוריִבַו :הָלֹועַד לַעָמ"ִלע לא יִכ הָתָׁש-אָל ז
 ;םָלָׂשּורְי יי = וה יִנְּב לֹכָל םלָׁשריִו הֵדְוהיִב

 י לעטיפאק

 טְנייוִועֶג רֶע טאָה ,ןעֶזעוֶועֶנ הָדֵוְתִמ טאָה דְנּוא ןעֶטעֶּבעֶג יֹוזַא טאָה אָרְזִע ןעוֶו דְנּוא 1
 טְלעֶמאַזְרעֶפ םֶהיֵא ּוצ ְּךיִז ןעֶּבאָה םִע דְנּוא ,זיֹוה טיטאָנ ראָפ ןעֶלאַפעֶגְרעֶדיִנַא זיִא דְנּוא
 סאָד ןיראָו ,רעֶדְניִק דְנּוא רעֶּבייוֵו דְנּוא ,רעֶנעֶמ ,לָהָק םעֶסיֹורְנ רֶהעֶז ַא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ
 ןּופ לֵאיִחְי ןּופ ןְהּוז הָיְנַּכְׁש טאָה יֹוזַא 2 :ןייוַועֶג קְראַטְש ַא טיִמ טְנייוֵועֶג טאָה קְלאַפ

 ןעֶנעֶק טְגיִדְניִזעֶנ ןעֶּבאָה ריִמ ;אָרְזִע ּוצ טְנאָזעֶנ דְנּוא ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶג םֶליֵע ןּופ ןְהיֵז איִד
 ןּופ רעֶקְלעֶפ איִד ןּופ רעֶּבייוֵו עֶדְמעֶרְפ טיִמ טְניֹואוְועֶג ןעֶּבאָה ריִמ לייוד רעֶזְנּוא
 רעֶד ןעֶנעוֶו לֵאָרְׂשִי ּוצ גְנּונְפאָה ַא ןעֶדְנאַהְרעֶפ ָּךאָנ זיִא דִנּוצַא רעֶּבָא ,דְנאַל םעֶד
 עֶלַא ןּוהְטּוצְקעוֶוַא ,טאָנ רעֶזְנּוא טיִמ ןייַז תיִרְּב תַרֹוּכ דְנּוצַא רעֶמאָל 3 א רעֶניִזאָד
 ְךאָנ ןעֶראוָועֶג ןעֶריֹוּבעֶנ אייֵז ןּופ ןעֶנעֶז סאָָו רעֶדְניִק איִד ְּךיֹוא דִנּוא ,רעֶּבייוֵז עֶדְמעֶרְפ
 דְנּוא ,טאָנ רעֶזְנּוא ןּופ תֹוצִמ איִד ראָפ ןְרעֶטיִצ סאָוָו איִד ןּופ דְנּוא ,ראַה לא ות הָצֵע רעֶד
 דְנּוא ,ריִד ּוצ זיִא ָּךאַז איִד ןיִראָו ףיֹוא העָטְׁש 4 :ןעֶרעוֶו ןּוהְּטעֶנ םִע לאָז הָרֹוּת רעֶד ְךאָנ
 דְנּוא ,ןעֶנאַּטְׁשעֶגְפיֹוא אָרָזִע זיִא יֹוזַא 2 !םֶע אּוהְט דְנּוא קְראַטְׁש אייֵז ,ריִד טיִמ ןעֶנעֶז ריֵמ
 ,לֵאָרְׂשִי ץְנאַג דְנּוא ,םִיַוָל איִד ,םיִנֲהֹּכ איִד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד ןעֶריֹואְוְׁשעֶּב טאָה רֶע
 זיִא אָרְזִע דְנּוא 6 :ןעֶריֹואְוְשעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְראָו ןעֶניִזאָד םעֶד ָּךאָנ ןּוהְמ ּוצ יֵדָּכ
 ךֵנָחֹוהְי ןּופ רעֶמאַק רעֶד ןיִא ןעֶנְנאַגעֶגְנייֵרַא זיִא רֶע דְנּוא זיֹוה ס'טאָנ ראָפ ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא
 דְנּוא ןעֶסעֶנעֶג טיֹורְּב ןייק רֶע טאָה ,ןעֶנְנאַנעֶגְניִהַא טְראָד זיִא רֶע ןעֶֶו דְנּוא ,ביִׁשָיְלֶא ןּופ ןְהּוז
 -עֶג ןעֶנעֶז סאוָו איִד ןּופ דְניִז רעֶד ןעֶנעוֶו טְרֶעיֹורְטעֶנ טאָה רֶע ןיִראוָו ,ןעֶקְנּורְטעֶנ רעֶסאו ןייק
 םִיַלָׁשּורְי ןיִא דְנּוא הָדּוהְי ןיִא ןעֶפּורְסיֹואטְזאָלעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 7 :טְֶרְהיִפעֶגְקעֶזָחַא ןעֶזעוֶו
 : :םִיַלָׁשּורְ ןייק ןְלעֶמאַזְרעֶפ ךיִז ןעֶלאָז אייז זַא ,תּולָג ןּופ ןעֶמּוקעֶנְקיִרּוצ ןעֶנעֶז םאָו עֶלַא ּוצ

 דנוא

 סע, ישש"
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 ה שרזש

 ןעֶמּוק טיִנ טעוֶו סאוָו רעֶכיִלְטיִא דְנּוא 8
 ןּופ הָצֵע רעֶד ְךאָנ געֶט אייֵרְד ןיִא

 ןייַז ,םיִנֵקְז איד דְנּוא ןעֶטְׁשְריִפ איִד
 טְגעֶלעֶג םֶרֵח ןיִא לאָז ןעֶנעֶמְרעֶפ ץְנאַג
 טייֵׁשעֶבְּפָא לאָז ןייֵלַא רֶע דִנּוא ,ןעֶרעוֶו
 םאָו איִד ןּופ לָהָק םעֶד ןּופ ןעֶרעוֶו
 יֹוזַא 9 :תּולָנ ןּופ ןעֶמּוקעֶנְקיִרּוצ ןעֶנעֶז
 דְנּוא הָדּוהְי ןּופ רעֶנעֶמ עֶלַא ְּךיִז ןעֶּבאָה

 ןיִא םִיַלָׁשּורְי ןייק טְלעֶמאַזְרעֶפ ןיִמיְנִּ
 םעֶד ןַא ןעֶועוֶועֶג זיִא סאָד ,געֶט אייֵרְד

 ןעֶטְניִנ םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְסְגיִצְנאַַוְצ
 זיִא קְלאָפ עֶצְנאַג םאֶד דְנּוא ,ׁשֶרֹה
 םיִטאָג ןופ םאֵנ רעֶד ףיֹוא ןעֶסעֶזעֶג

 ןעֶנעֶו טְרעֶטיִצעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,זיֹוה
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 5 םיִרָּׂשַה תַצְּכ םיִמָּיַה תֶׁשֶלְׁשְל אֹובָיאָל רֶׁשֲא לֹו
 !הָלונַה לַהְּקִמ לֶדְִּ או וָשוכר"לָּכ םֶהֶהי םינהְו
 9 םמָּיַהתֶׁשֶלָׁשִל םֵלָׁשורְיויבּו הָדּוהְיִׁשְנַא-לָכ צְבִי
 םִעָה-לָכ ּוָבְשּיַו שֶדָחַּב םיִרָׂשֶעּב יִיִשּתַה ׁשֶרֶח אה
 :םיִמָׁשְנַהְּו רֵבָדַה-לַע םיִדיִעְרַמ םיִהלֶאָה תֹוַּב בֹוחְרְּב

 ' םֶתְלְַמ םָּתַא םֶהֵלֲא רֶמאּוןֵהֹּכַה אָרְִע םֶקָ
 וג הָּתְַו :לֵאְרׂשִי תַמְׁשַא-לַע ףיִסֹוהְל תֹירָכְ םיִׁשָ ּוביִשּתַו
 ולְרִּבִהו ָנֹוצר וָׂשַו םֶכתְבֶאַהלֶא הָוהיִל הָדֹות ּנִּת
  ילָהָּקַה-לָכ נו :תֹוירְכָּנַה םיׁשְנַהדמּו ץֶרָאָה יִּמִנִמ
 5 םָעָה לָבא .!תֹשִַל ּונילעּיִרְבַרַּכ ןֵּכ לו ליק ירְמאֹּנ
 -אְל הָכאָלְּמְַו ץוחַּב דֹומַעל ַחֹכ ןיִאְו םיִמָׁשְג תעָהְו בָר
 :הָזַה רֶכָּדַּב עְׂשִּפִל ּוִּבְרִהיִּכ םיִנָׁשל אֵלְו לֶחֶא םָֹל
 14 ביִׁשֹהַה ּונֵרֲעְּב ֶׁשֲאו לַכְו לֶהָּקַה-לֶבָל ּניְִׂש אָנ-והְמעי
 ריִעְו ריע"ינקז םֶהֶמִעְ םיִנָמְוִמ םִּתְעָל אֹבָי תֹויִרְכָנ םיִׁשָנ
 רֶבָדל דע יטָמִמ יַלָא-םַא ןורָח ביִׁשָהְל דע ָהיֵמְפׂשִ
 ומ יי ידָמָע הְָקִּתְַב היו לֵאהׂשִעְּב ןֵתְנוו ךַא :הָזַח
 8 הָלֹוגַ יב ןְכיושֲעַו :םֶרוע יְַּה יֵתְּבַשְו םּלְשִמּו תאז
 םֶתֹבֲא תיִּבָל תובָאָה ִׁשאָר םיִׁשָנֶא ןהֹּכה אָרזשֹוְדְּב
 ׁשוירָליִריִׂשַעה ׁשֶרָחַל דָחֶא םֹוּב ּובְׁשִיותֹומׁשְּב םֶלְכְ
 וד יע תֹירְָנ םיִׁשָנּוביִׁשהַה םיִׂשנֲא לֹּכַב יִּלִכיַו :רָכָּדַה
 19 םיִנהְּכַה יִנְּבִמ אמו :ןוָׁשאִרָה ׁשֶרֶחל דָחֶא םֹי
 יָחְָו קֶדָצויְרִּב שי יִנְבִמ תֹורְּכִנ םיִׁשָנ ּוביִׁשֹה רֶׁשֲא
 5 זאיצֹודְל םֶדָיּונְתִַו !הָילַרְגּו ביִרָיְו דָנעילֲאז הָיִשֶעַמ
 יצר יָנְּבִּו ּ!םֶתָמְׁשַא-לַע ןאָצ-ליַא םיִמְׁשאַוםֶקיִׁשְ
 גילה הָיעַמְׁשּו הָילֶא הָיׂשֲעמ םֶדָח !נְִמּו :הָירבח
 מ לֵאָנַתְנ לאָעָמְׁשִי הָישֲעַמ יִניעְלֶא ריחְשַּפ ֵנְּבִו :הָיזו
 25 אה הָילִקְויִעְמִׁשְו רבו םִיולַהְדמּו ּוהָׂשֶעַלֶאְ דָבְוי

 -עֶר םעֶד ןעֶנעוֶו ןּופ דְנּוא ְּךאַז רעֶזיִד
 -ָפיֹוא זיִא ןֵהֹּכַה אָרְזִע דְנּוא 10 :ןעֶנ
 אייֵז וצ טאָה רֶע רֶנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶג

 לייו טְניִדְניִזעֶג טאָה ּרְהיִא ,טְגאָזעֶג
 עֶדְמעֶרְפ טיִמ טְניֹואְועֶג טאָה רֶהיֵא

 ןעֶרְהעֶמְרעֶּפ ּוצ טיִמְרעֶד יִדְּכ ,רעֶּבייוִו
 דְנּוצַא דְנּוא 11 :לֵאָרְׂשִי ןּופ דְלּוׁש איד
 טאָנ םעֶד ראַה םעֶד ּוצ הָדוִתִמ טייז
 ןייז טּוהְמ דְנּוא ,רעֶטעֶפ עֶרייֵא ןּופ
 איֵד ןּופ ּפֶָא ְךייַא טייֵׁש רְנּוא ,ןעֶליוז
 לֶהָק עֶצְנאַג סאָד דְנּוא 12 :רעֶּבייוֵו עֶדְמעֶרַּפ איִד ןּופ דְנּוא ,דְנאַל םעֶד ןּופ רעֶקְלעֶפ
 אּוד איז יֹוזַא !אֹוי ,לֹוק םיֹורְנ ַא טיִמ טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה
 ַא ויִא םֶע דְנּוא ,ליִפ ןעֶנעֶז קְלאַפ םאָד רעֶּבָא 13 :ןּוהְט ריִמ ןעֶזּומ יֹוזַא טעֶרעֶנ טְסאָה
 עֶנייֵא טיִנ זיִא םאֶד דְנּוא ,ןְהעֶטְׁש וצ ןעֶסיֹורְד ַחּכ ןייק ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא .טייֵצ-ןעֶנעֶר
 ןעֶּבאָה םאִו ליִפ ןעֶנעֶז ריִמ ןיִראָָו ,אייוֵוצ ראַפ טיִנ ְּךיֹוא ,גאָט ןייֵא ראַפ טייֵּבְרַא
 םעֶד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא עֶרעֶוְנּוא ְּךאָד ןעֶזאָל 14 :ְךאַז רעֶניִזאָד רעֶד ןיִא טְניִדְניִזעֶג
 רעֶּבייוֵז עֶדְמעֶרְּפ טיִמ טְניֹואוְועֶנ ןעֶּבאָה םאִו עֶלַא ןעֶזאָל דְנּוא ,ןְהעֶּטְׁש לָהֵק ןעֶצְנאַה

 טאָּטְׁש רעֶכיִלְטיִא ןּופ עֶּטְצְלֶע איִד אייֵז טימ דנזא ,ןעֶטייֵצ עֶטְמיִטְׁשעֶּב איִד ןיִא ןעֶמּוק
 ןּופ ןְראָצְמיִרְג רעֶד ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ םֶנּוא ןּופ ְּךיִז טעוֶו םִע זיִּב ,םיטִפׂש עֶרְהיִא דְנּוא
 הָיְזְחַי דְנּוא ,לֵאהְׂשַע ןּופ ןֶהּוז ןֶתָנֹוי םיֹולְּב 18 :ְךאַז רעֶניִזאָד רעֶד ןעֶנעוֶו טאָג רעֶזְנּוא

 יַתְּבַׁש דְנּוא םֶלָׁשִמ רעַּבָא ,טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא ְּךאַז רעֶד ןעֶגעוֶו ָּךיִז ןעֶּבאָה הָוְקִּת ןופ ןְהּוז
 אָרְזִע דְנּוא ;ןּוהְמעֶג יֹוזַא ןעֶּבאָה הָלֹונַה יֵנְּב איִד דְנּוא 16 :ןעֶפְלאָהעֶג אייֵז ןעֶּבאָה יִזֵלַה
 דְנּוא ,זיֹוה ןעֶכיִלְרעֶטעֶפ רֶעייֵז ָּךאָנ ,תֹובָאָה יִׁשאָר איִד ןּופ רעֶנעֶמ עֶסיוִועֶג דְנּוא ןֵהֹּכַה
 ןעֶמעֶזעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,טייֵׁשעֶגְּפָא ְּךיִז ןעֶּבאָה ןעֶמעֶנ איִד טימ עֶנעֶּביִרְׁשעֶגְנייֵא עֶלַא

 איד ןעֶׁשְראָפְכאַנ ןעֶלאָז אייֵז זַא ,שדֹח ןעֶטְנְִהעֶצ םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןיִא
 טְניֹואְועֶנ ןעֶּבאָה סאָו רעֶנעֶמ עֶלַא טיִמ טְנעֶלְרעֶפ ןעֶּבאָה אייז דְנּוא 17 :ְךאַז
 :שָדֹח ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ּוצ ויִּב רעֶּבייֵו עֶדְמעֶרְפ טיִמ

 סאו רעֶנעֶמ ןעֶראוָועֶג ןעֶנּופעֶג ןעֶנעֶז םיִנֵהֹּכ איִד ןּופ ןְהיִז איִד ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא 8
 ןּופ ןְהּוז ַעּוׁשֹי ןּופ ןְהיִז איִד ןּופ ,ּונייַהְד ,רעֶּבייוֵו עֶדְמעֶרְּפ טיִמ טְניּואוְועֶג ןעֶּבאָה
 :הָיְלַדְנ דְנּוא .ביִרָי דְנּוא ,רֶזָעיִלֲא דנוא הָיׂשֲעַמ ,רעֶדיִרְּב עֶנייַז רנּוא קֶדֶצֹוי
 עֶרייֵז ןּוהְטְקעוֶוַא ןעֶלעֶו אייֵז זַא דְנעֶה עֶרייֵַז ןעֶּבעֶנעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 9
 ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ אייז ןעֶּבאָה ןעֶועֶועֶג ניֵדְלּוׁש ןעֶנעֶז אייֵז לייֵו דְנּוא ,רעֶּבייוֵו
 :הָיְדַבְז דְנּוא יִנָנֲה ,רַמֵא ןּופ ןְהיֵז איִד ןופ דְנּוא 20 :דָלּוׁש עֶרייֵז ראַפ רעֶדיִז ַא
 לֵאיִחְי דנּוא הָיְעַמְׁש דְנּוא ,הָיַלַא דנּוא הָיׂשֲעַמ ,םרָח ןּופ ןְהיֵז איִד ןופ דְנּוא 1
 לֵאָנַתְנ ,לאעָמְׁשִי הָיֵׂשֲעַמ ,יַניֵעֹויְלֶא ,רּוחְׁשַּפ ןּופ ןְהיֵז איֵד ןּופ דנוא 22 :הִיְזִע דְנּוא
 זיִא םאָד הָיְלק דְנּוא ,יִעְמִׁש דְנּוא רֶבָזֹוי ,םִיוִל איד ןּופ דְנּוא 23 :הֶׂשָעְלֶא דְנּוא ,הָבָזֹוי

 אטילק לס
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 בלא םיִרְרְׂשְמַהִמּו :רָזעילַא הָדּוהְי הָוְחַתְּפ אָמיֵלְק 4
 ׁשעֶרַפ ֵנְּבִמ לֵאָרׂשִימּי :יִרואְו םִָטְוםלַׁש םירעֶהמ ה

 ;הָדָינְבּו הָיִכְלִמּו רֶועְלֶאְ מי .יכְלַמּו הזו הָימִב
 ;הָילֶאותֹומרויינְבו לָאיחִי ריר הָינּתַמ םֶליֵ ינְּבִמּו 6

 רֶבָח תֹומַרְו היְנַּתַמ ביִׁשלֶא ינעוילַא אותו יֵנְבַמּו
 נב ינְבִמּ ;ָלְתִ יִּבַו הָיָה ןנחֹהִי יֵבְּב יִנְּבִמּו :אזז 2
 תֶהַּפ יֵנְבִמּו ;תֹומְרי לָאְשּו בִי הָיְדַת ךולמ םִּלְׁשִמ ל

 יּנִבּו לֵאָלַצְב הָינתִמ הָׂשֲעמ הָיְנְ לֵלְכּו אָנְדַמ בָאֹומ
 ןֶמׁש הָיְַמׁשהָיבְלַמ הָיִׁשי .רָזעילַא םֶרִיַנְבּו :הָׁשְִמּו 1
 דָבָז הֶּתַּתַמ יַנְּתִמ םֵׁשֶח ינְּבִמ :הָיְרַמְׁש 'ֶלַמ ןמָילַּב 2

 םֶרמע יִדֲעַג יב יֵנְּבִמ :יְִמִש הָׁשנְמ קְֵו טְלָפלַא 4
 ;ביִׁשְָלֶא תֹמַרְמ הָיְנַו :יהוְלְּכ הָיְרַב הָיְנְּ ;לַאואְוָ? ָ
 ןֵתָ הָיְמלָׁשְו :יִעְמִׁש ייִנבּו יִנְבּו :וָׂשֵעַו ינְּתִמ הָיְנַּתִמ :

 :הָימׁשהָימַלׁשו לארש :יִרָש יְִׂש יבדנכמ .והָיְדִת
 אניִבְו רָכְו הָיְתִּתִמ לֵאיִעְיֹוְבִנְיֵנְּבִמ :ףסוי הָיְרַמא םִוִלָׁש 0
 םָקִמ ׁשַ תָֹירְכִנ םיִׁשָנ יִאְׂשִנ הֶּלַא-לְּכ :הָיְנְב לאוו זי :

 ;םיִנָּבּומיִׂשּ םיִשָנ

 ,בָאֹומ-תַחַּפ ןּופ רעֶדְניִק איד ןּופ דְנּוא 0

 :הָׁשַנְמ דְנּוא ןיּונְּב דְנּוא ,לֵאָלַצְּב
 :ןֹועְמִׁש דְנּוא הָיְעַמְׁש הָיַּכְלַמ

 יָדֲעַמ ,יִנָב ןּופ
 :ביִשָיְלֶא דֵנּוא

 - :יַעְמַׁש
 ּוהָיְמִלִׁש דְנּוא ,לֵאְרַזְע 1
 ּובָנ ןּופ ןְהיֵז איד

 :לַאּוא דַנּוא םֶרֶמַע

 דְנֹוא יֵנְּתַמ .הָיְנַּתַמ 7
 :הָיָדֲע דְנּוא ,ןָתָנ רְנּוא .הָיְמָלְׁש רְנּוא 9

 :הָוְרַמְׁש דְנּוא

 ורָבָז הָיְתִּתַמ ,לֵאיֵעְו

 ײ

 :רֶזֶעיֵלֲא דְנּוא הָדּוהְי הָיְחַתְּפ ,אָטיִלְק
 ּביִׁשָיְלֶא םֶרעֶגְניִז איד ןּופ דְנּוא 4
 םֶלֵׁש העֶטיִה-רֶעיֹוט איִד ןּופ דְנּוא
 ןּופ דְנּוא 22 :יִרּוא דְנּוא םֶלֶמ דְנּוא
 הָיְּמַר ,שֹעֶרַפ ןּופ ןְהיִז איִד ןּופ ,לֵאָרְׂשִי
 ךיִמָיִמ דְנּוא הָיַּכְלַמ דְנּוא ההֶיְזִי דְנּוא

 :הָיְנִּב דְנּוא הָיְּכְלַמ דנּוא ,רָזָעְלֶא דְנּוא
 הָיְנַּתַמ ,םֶליֵע ןּופ ןְהיֵז איִד ןּופ דְנּוא 0
 דְנּוא ,יִדְבַע דְנּוא ,לֵאיֵחְו דְנּוא הָוְרַכְז
 איֵד ןּופ דְנּוא 27 :הָיָלַא דְנּוא ,תֹומֵרְי

 הָיְנַּתַמ ,ביִׁשָיְלֶא ויִנֵעֹויְלֶא ,אּותַז ןּופ ןְהיֵז
 :אָזיִזֲע דנּוא !רָבָז דְנּוא ,תֹומֵרְי דְנּוא
 ךֶנֲחֹוהְי ,יָבַּב ןּופ ןְהיִז איִד ןּופ דְנּוא 8

 ןופ דנּוא 29 :יִָלְתַע דנּוא יַּבַז הֶיְנַנֲח
 דְנּוא ָּךּולַמ םָּלְׁשְמ ,יִנָּב ןּופ ןֶהיִז איִד
 :תֹומָרְי דְנּוא לָאְש דְנּוא ,בּוׁשָי הָיָדֲע

 הָיְנַּתַמ הָיׂשֲעַמ הָינּב .לֶלְּב דְנּוא אָנְדִע
 הָיׁשְי ,רָזְעיַלֶא ,םֵרָח ןּופ ןְהיִז איִד ןּופ דְנּוא 1
 ;הָיְרַמְׁש ְּךּולֵמ ,ןיִמָוְנִּב 2

 :יִעְמַׁש דנּוא הָשַנְמ ,יַמרְי ,טֵלָפיִלֶא ,דָבָז הָּתַּתַמ ייֵנְּתַמ ,םֵׁשָח ןּופ
 תֹומָרְמ .הָיְנַו 36 :ּוהּולְּכ דֶנּוא ,הָיְדַב הָיָנְּב 2

 :יָשֲעַי

 ןְהיִז איִד ןּופ 8
 ןְהיִז איִד ןופ 4

 דְנּוא ,יּונְּב דְנּוא ,יִנָב דְנּוא 8

 :יָרָׁש דְנּוא יֵׁשָׁש .יֵבְדַנְכַמ 0
 ןופ 48 :ףֵסֹוי דְנּוא הָיְרַמֲא םּולֵׁש 2

 ;הָיָנְּב דְנּוא לֵאֹוי דְנּוא ,יִדָי ,אָניִבְז
 אייז ןּופ עֶכיִלְטֶע דְנּוא ,רעֶּבייוֵו עֶדְמעֶרְפ ןעֶמּונעֶנ ןעֶּבאָה עֶניִזאָד איִד עֶלַא 4
 :רעֶדְניק טאַהעֶנ ְָּךיֹוא רעֶּבייוֵז איד טיִמ ןעֶּבאָה
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 היבוחנ

 א םיִרָׂשע תַׁש ולְסּכיׁשרחַב יהְו הָיִלכחִּב הָיִמִהְניִרְבִד ןּופ ןְהּו הָיְמִחְנ ןּופ רעֶטְרעֶו איד 1
 ְועֶנ זיִא סֶע דְנּוא .הָיְלַבֲח ג אה יָהֲאְמ דחֶא יִנגַח אֹבָו :הֶריִּבה שיש יִתָיִה יִנֵָׂש .םעד ןיא ןעזע 5

 ררֶשֲא .רָׁשֲא הָטילְפַה םיִדּוהיה-לַע טֶלָאְׁשֶָו הָדּוייִמ ףׁ זיק יןנעהְפעטאאטיעש הָיְלב :
 3 טיִרָאׁשִּנַה יֵל ֹורְמאֹּר :םִַָׁשּור-לַעו יִבָּׁשַהְדִמ ּורֵאְׁש ןעֶטְסְגיִצְנאַוְצ םעֶד ןיִא ההַלָּסִּכ ׁשֶרֹח
 הרבה סעימט מינא רעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןיִּב ְּךיִא ןעוֶו ,רֶהאָי

 גיִדָנ וׁשֶאָב שְצנ ָהרָׁשּו תַצרִמ םלָׁשּוְי תֵמֹהְו יא ןיִנָנַח ןעוֶו 2 :ןשּוש טאָטְׁש-טֵּפיֹוה
 הָלְּבַאְתְֶו הָּכְבְֶ יּתְבַשְי הָּלִאָה םיִרָבדַהיתֶא ז יִצְמָׁשִּ מי : הי

 ה מָה ּוםָָּׁשַה יקלַא ינפִל לֵּלּפְתּו םֶצ יִהָאי םִמָי טו 11 ז"א ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵמ ןּופ רעֶג
 תיִרְּבַה רַמׂש אָרֹונַהְו לה לֵאָה םִיַמָּׁשַה יַה יקלֲא ;ָוהְיַאנא דְנּוא .הָדּוהְי ןּופ טייל עֶסיוִועֶג דְנּוא רֶע
 5 תֶבַׁשֹק ְּךֶנְוָא אָנייהְּת יט ירְמְׁשִלּו בְֵאָ דֶסָחְו איִד ןעֶנעֶו טְנעֶרְפעֶנ אייז ּבאָה ְּךיִא

 כא רׁשֲא חְכִע תלפתלָא משל תודתפ עת טא ויי הוד א
 יִרְבִעלֵאְרְִׂ נְּב-לַע הָליֵלְו מיה ְּךינְפל לֵלַפְתִמ הלא א א יע

 או ךל ּטאָׂטָח רַׁשֲא לֵאָרְשִיְּב תאָׂשדלַע הְָתָמ .םֶפאֵשָנעֶגְנאַפעֶג רעֶד ןופ ןעֶּביִלְּבעֶג
 ז -תִא ּנרַמָׁשאַלְו דל ּנֵלַבָח לֶכֵח ּיּנׂשִה יָבָאתִּה אייז דנוא 8 :םִיַלָׁשּורְי ןעֶנעוֶו דֵנּוא
 המת ָתוצ רֶשֲאםִטפׁשמַ-תֶאְוקהַ-תֶאְתֹוצִמַ -ךעֶּביִא איֵד .טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ ןעֶּבאָה

 8 ְךֶּרְבַע הָשמ-תֶא ָתיּוִצ רֶׁשֲא רֶכְּדַה-תֶא אָנירָכ} :ףֶּדְבִע 2 טל |
 פ םֵּתְבַׁשְו :םיִמעְּב ָכְתֶא ץיִפֶ נא ולָעְמִּת םָּתַא רמה רעד ןיִא טְראָד ןעֶנעֶז סאו גנּוּבייֵלְּב
 םֶכהָדִ הָיהידבִא םֶתֹא םֶתיִׂשעַו יִֹוְצִמ םֶּתְַמְׁשּויְלַא  דְנאַפעֶג רעֶד ןּופ ןעֶּביִלְּבעֶנְרעֶּביִא הָניֵדְמ
 םֹוקמַה-לֶא םיִתֹאֹוָבָהְ םֵצְּבַקֲא םָשִמ םִיַמָּׁשַה הֵּצְקִּב הָרָע עֶסיֹורְנ ַא ןיִא ןעֶנעֶד ,טְפאַשְנעֶב

 כו ְךיִדָבַע םֶהְו ;םָש יׁשתַא ןֵַּׁשְל ִּתְרַחְּב רֶׁשֲא : :
 יי? 1 ֹק ןופ רֶעיֹומ איֵד זיִא ְּךיֹוא הָּפְרֶח דְנּוא

 :רֶעיוֵפ טיִמ טְנעֶרְּבְרעֶפ ןעֶנעֶז ןּופְרעֶד ןְרֶעיֹוט איִד דְנּוא ,ןעֶכאָרְּבעֶגְּפָא םִיַלְׁשֹּורְי
 ָךיִא ּבאָה יֹוזַא רעֶטְרעֶו עֶניִזאָד איד טְרעֶהעֶג ּבאָה ָּךיִא ןעוֶו ,ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 4

 ,בעֶט עֶכיִלְּמִע טְרֶעיֹורְמעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,טְנייוֵועֶג ּבאָה דְנּוא טְצעֶזעֶגְרעֶדיִנַא ָּךיִמ

 ָךיִא דנּוא 8 :לעֶמיִה םעֶד ןּופ טאָנ םעֶד ראַפ ןעֶטעֶּבעֶג דְנּוא טְסאַפעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא

 דָנּוא רעֶסיֹורְג אּוד ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ טאָנ אּוד ,ראַה ָא ְּךיִד טעֶּב ְךיִא ,טְגאָזעֶג ּבאָה
 ןעֶּביִל םאוו איִד ּוצ דֶסֶח טּוהְט דְנּוא תיִרְּב םעֶד טְלאַה סאוָו רעֶד ,טאָנ רעֶכיֵלְרעֶטְכְראַפ

 -אָל דְנּוא ,ןעֶמעֶנְרעֶפ רֶעיֹוא ןייד דְנּוצַא ְּךאָד זאָל 6 :תֹוצִמ עֶנייז ןעֶטיִה דָנּוא ,םֶהיֵא

 טעֶּב ְּךיִא סאו ,טְכעֶנְק ןייַד ןּופ טעֶּבעֶג םאָד ןעֶרעֶה ּוצ ןעֶפָא ןייז ןעֶניֹוא עֶנייֵד ןעֶז

 ךיִא דְנּוא ,טְכעֶנְק עֶנייֵד ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןעֶנעוֶו ,טְכאַנ דְנּוא גאָט ,ריִד ראַפ טְנייַה
 ;טְביִדְניִזעֶג ריִד ןעֶנעֶק ןעֶּבאָה ריִמ םאוָו ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןּופ דֶניִז איד הֵדָוְּתִמ ןיִּב

 םֶנּוא ןעֶּבאָה ריִמ 7 :טֶניִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה דְניִזעֶנְזיֹוה םיִרעֶמאָפ ןייֵמ דְנּוא ְּךיִא ןיִראוָו

 דְנּוא תֹוָצִמ איִד טיִהעֶנ טיִנ ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא ,ןעֶּבְראָדְרעֶפ ןעֶצְנאַג םיִא ריִד ןעֶגעֶק

 קְנעֶדעֶג 8 :הָׁשֹמ טְכעֶנְק ןייַד ּוצ ןעֶטאָּבעֶג טְסאָה אּוד סאוָו םיִטָּפְׁשִמ דְנּוא םיִקּוח
 יֹוזַא הָׁשֹמ טְכעֶנְק ןייֵד ּוצ ןעֶטאָּבעֶג טְסאָה אּוד סאָו טְראָו סאָד ;ְּךיִד טעֶּב ָּךיִא ;ְּךאָד

 איד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶטייֵרְּפְׁשְרעֶפ ָּךייַא ְּךיִא לעו יֹוזַא ,ןעֶגיִדְניִז טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו ,ןעֶנאָז ּוצ

 ןעֶמיִה טעֶו רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶרְהעֶקְמּוא ריִמ ּוצ ָּךייֵא טעוֶו רֶהיֵא ןעֶו רעֶּבָא 9 :רעֶקְלעֶּפ
 וצ ויִּב ןעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ ןייַז טעוֶו רֶהיִא עֶׁשְטאָח ,ןּוהְט אייֵז טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא תֹוִצִמ עֶנייֵמ

 לעו ְּךיִא דְנּוא ,ןְלעֶמאַזְרעֶפ ְּךייֵא ְּךיִא לעוֶו טְראָד ןּופ ּוליִפַא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ קֶע םעֶד

 טְראָד לאָז ןעֶמאָנ ןייֵמ זַא טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא ּבאָה ּךיִא םאָו טְרָא םעֶד ּוצ ןעֶנְנעֶרְּב ךייֵא
 טְסאָה אּוד סאָו קְלאָפ ןייַד דְנּוא ,טְכעֶנְק עֶנייַד ְּךאָד ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 10 :ןעֶהּור

 טזעלעגסיוא

*0 180 



 הימחנ 1081

 יָנֹדֲא אָנָא :הקומק ָךְריְבּו לודנה ּךַחֶכְּב ָתיִרְּפ רֶׁשֲא
 תרִֵפְּתילֶאְו ךְרְבִע תֹלְפְּתילֶא תֶבֶׁשֹק דָא אָנ יִהְּת
 דבְַל אָנ-הָחיִלְצַהְוךמֶׁש-תֶא הָאְי לשנ ְצַפֲחַה ְךיֶדָבִע
 הָקְׁשִמ יִתייְה נאו הזה ׁשיִאָה ינ מל םיִמֲחרַל ּוהְנְתּו םֹויַה

 מל
8 = 
 ְךלֵּמַה אֹּתְמִׁשְחַּתְרַאְל םיִרְׂשֶע .תֶנָש ןָפינ ׁשֵרָחִּכ! יִהּו א

 עֵר יִתָיְהראַלְ ךֵלֶּמִל הָנְתִאְו ןייה-תֶא אָׂשֶאו וינְפִל ןיי
 ָךְניֵא הֶתאְו םיִעָר נפ ו עודמ דַלְּמַה יל רֶמאַֹּו :וינְפְל 2
 רַמֹאָו :דֶאְמ הָּכְרַה אָריֵאְ בל עֵר סָאייּכ הָו ןיִא הָלוח 3

 ריִעָהרֶׁשֲאיְִפ ּועְרידאל ַעּודַמ הָיִי !םָלשְל ְךֵלֶּמַה ְךֶקֶמל
 רֶמאַּו :ׁשֶאְביִלְּכִא ָהיְֶצְׁשּו הָברֲח יֵתֹבֲא תוָרְכְק-תיִּב 4

 יקלָא-לָא לֵלפְתֶאְ ׁשֵּקִבְמ הָתַא הָזַמ-לַמ ךֶלָּמַה יל
 בָמיִייסֶאְו בוט ךלמהלעימא ְךֶלֶמִל רַמֹאָו :םיִמָּׁשַה ה

 תורְבַק ריִעלֶא הדוהְי-לֶא יִנתלְׁשִּת רֶׁשֲא ךינְפל ָךְדְבַע
 ולְצֶא תֶבׁשי ולָנׁשַהְו ךלָּמַה יל מאי :הָננְבֶאְ יֵתֹבֲא 6

 ללמַהייפל בַמיַו ביִשָּת יֵתָמּו ְּךְכַלֲהְמ הָיְהִי יִתְמ-דִע
 ְךֵַּמה-לַעישִא ףלָמִל ףֵמֹוְו :ָמִ ול הָנְתאויִֵתְלְׁשַּו ז

 ִנּוריִבֲעי רֶׁשֲא רָהְּנַה רֶבֹע תֹוֲתַפ-ִלַמ ליג תוהָּנִא בו
 רֶמׁש 'ףסָא-לֶא תֶרָנִאְו  :הָדּוהְי-לֶא אוָבָא-רׁשֲא .דִע 8

 -תרָא תֹורְקִל םיצמ יִלִִּי רֶׁשֲא ךֵלֶמִל רַׁשֲא םֵדְרַּפַה
 -רָׁשֲא תִַּבִלְו ריִעָה תַמֹוחַלּו תיֿבלירשַא הָריִּבַה רעש
 אֹובֲאָו :יִלָעהָבּוטַה הלא ִכְדלְּמַה יי יֵלְִּיו א אֹוָבָא
 למה תֶהנא תַא םֶתָל הָנתְִו רֶקָנַה רֶבֹע תֲחַפ-לֶא

 עַמְׁשַּו :םיִׁשְרְפּו יח ירָׂש ְךֶלֶּמַה לִמִ חַלְׁשִּה י
 הדָעְר םָהָל עַד יִנַֹּעה דֶבָעָה הָיִבוטְו יִנֹרְחַה טֶּלִבְנַמ

 אוָבֶאְו :לָאְרְִׂ ינְבִל הָבֹט שֵּקַבְל םֶדֶא אָב-רָׁשֲא הָלֹדְנ 1
 נא הל !םֹוקָאְו ּהָשלׁש םיִָיםָׁשֵהַַוםַלָׁשרְלָא 2
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 דְנּוא .ַחֹּכ ןעֶסיֹורְג ןייֵד טיִמ טְזעֶלעֶגְסיֹוא
 !ראַה ָא 11 :דְנאַה עֶקְראַמְׁש עֶנייֵד טיִמ
 רֶעיֹוא ןייד ְּךאָד זאָל ְּךיִד טעֶּב ְּךיִא

 ,טְכעֶנְק ןייד ןּופ טעֶּבעֶג סאָד ןעֶמעֶנְרעֶפ
 טְבעֶנק עֶנייֵד ןּופ טעֶּבעֶג םעֶד ּוצ דְנּוא

 -אָנ ןייד ןעֶטְכְראָפ ּוצ ןעֶגְנאַלְרעֶּפ סאוָו
 טְבעֶנְק ןייד ַחיִלְצַמ טְנייֵה אייֵז דְנּוא ,ןעֶמ
 ראָפ טייֵקְגיִצְרעֶהְמְראַּב םֶהיֵא ּביִנ דְנּוא

 ןיִּב ְךיִא ןיִראָו --ןאַמ ןעֶגיִזאָד םעֶד
 ;ָּךֶלֶמ םעֶד ּוצ םיִקְׁשַמַה רַׂש רעֶד ןעֶזעוֶועֶג

 ּב לעטיפאק
 ׁשֶדֹח םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע רְנּוא 1
 ןּופ רֶהאָי ןעֶטְסְגיִצְנאוַוְצ םעֶד ןיִא ,ןֶסיֵנ
 ראָפ זיִא ןייוֵו ןעֶו וָּדְלְּמַה אֶּתְמַׁשְחַּתְרַא
 -עֶנְפיֹוא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא
 ןעֶּבעֶנעֶג םִע ּבאָה דְנּוא ןייוֵו םעֶד ןעֶּביֹוה
 טיִנ לאָמְנייֵק ןיִּב ְךיִא---ָּךְלֶמ םעֶד ּוצ
 ;---םֶהיֵא ראָפ ןעֶזעוֶועֶג גיריֹורְט רעֶהיִרְפ
 ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 2
 טְכעֶלְׁש יֹוזַא םיִנָּפ ןייֵד טְהעֶז סאוָוְראַפ
 ?קְנאַרק טיִנ טְזיִּב אּוד (זַא העְז ְךיִאנ ,םיֹוא
 טְסאָה אּוד טְרֶעייֵנ שְרעֶדְנַא טיִנ זיִא סאָד
 ְךיִא ּבאָה יֹוזַא--ץְראַה טְּביִרְטעֶּב ַא
 ְךיִא דְנּוא 8 :ןעֶמּוקעֶּב אָרֹומ קְראַטְש

 ןייֵמ טיִנ לאָז םאָוְראַפ !גיִּבֶע ףיֹוא ןעֶּבעֶל ְּךֶלֶמ רעֶד זאָל ְּךֶלֶמ םעֶד ּוצ טְגאָזעֶג ּבאָה
 איד דְנּוא בּורָח זיִא תֹובָא עֶנייֵמ ןּופ םיִרָבְק איִד ןּופ טאָטְׁש איִד ןעוֶו ןייַז גיִריֹורְט םיִנָּפ
 ריִמ ּוצ טאָה ָּךְלֶמ רעֶד דְנּוא 4 :רֶעייֵפ םעֶד ןיִא טְנעֶרְּבְרעֶפ ןעֶנעֶז ןּופְרעֶד ןְרֶעיֹוט
 ןּופ טאָנ םעֶד ּוצ ןעֶטעֶּבעֶג ָּךיִא ּבאָה יֹוזַא ?ןעֶד אּוד טְסְמעֶּב סאָו ןעֶנעוֶו ,טְנאָזעֶג
 טְלעֶפעֶנ ְּךֶלֶמ םעֶד םֶע ןעוֶו !ְּךֶלֶמ םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 2 :לעֶמיִה םעֶד
 םעדנ ּוצ ןעֶקיִׁש ָּךיִמ אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ,ריִד ראָפ ןַח ןעֶנּופעֶג טאָה טְכעֶנְק ןייַד ןעוֶו דְנּוא
 רעֶדִיוִו איִז לאָז ְּךיִא זַא תֹובָא עֶנייֵמ ןּופ םיִרָבְק איִד ןּופ טאָטְׁש רעֶד ּוצ הָדּוהְי (דְנאַל
 םֶהיֵא ןעֶּבעֶנ זיִא הָּבְלַמ איִד דְנּוא---טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה ְךֶלֶמ א דְנּוא 6 :ןֶעיֹוּבְפיֹוא
 ?ןעֶמּוקקירּוצ אּוד טְסעוֶו ןעוֶו דְנּוא ? ןְרֶעיֹודעֶנ גְנאַג ןייד טעוֶו גְנאַל איוִװ זיִּב---ןעֶסעֶזעֶג
 םֶהיֵא ּבאָה ְָּךיִא דְנּוא ,ןעֶקיִׁש ּוצ ְךיִמ ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו ְּךַלֶמ םעֶד טאָה ְּךאַז איִד דְנּוא
 טְלעֶפעֶנ םִע ןעוֶו ְּךֶלֶמ םּוצ טְנאָזעֶג (רעֶטייווו ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 7 :טייֵצ ַא ןעֶּבעֶגעֶנ
 טייֵז רעֶרעֶדְנַא רעד ןּופ ןעֶרַאַה איִד ּוצ ףיִרְּב ןעֶרעֶו ןעֶּבעֶנעֶג ריִמ זאָל יֹוזַא ךלֶמ םעֶד
 דְנאַל םעֶד ּוצ ןעֶמּוקְנָא לעוֶז ְּךיִא זיִּב ןעֶרְהיִפְרעֶּביִרַא ְּךיִמ = ןעֶמ זַא ןָּךייֵמ םעֶד ןּופ
 ריִמ לאָז ןעֶמ זַא ,דְלאוַו םיִּדִלָמ םעֶד ןּופ רעֶטיִה רעֶד ףָסֶא ּוצ ףיִרְּב ַא דְנּוא 8 :הָדּוהְי

 םעֶד ראַפ דְנּוא ,טאָטְשְטְּפיֹוה רעֶד ןּופ ןְרֶעיֹוט איִד ּוצ םיִנע "= ראַפ ץְלאָה ןעֵּב
 -ּוקְנייַרַא לעוֶו ָּךיִא ּזאוְו זיֹוה םעֶד ּוצ דְנּוא ,טאָטְׁש רעֶד ןּופ ןְרֶעיֹומ איִד ּוצ דְנּוא דיוה
 סאו טאָג ןייֵמ ןּופ דְנאַה רעֶמּונ רעֶד ָּךאָנ ןעֶּבעֶנעֶג ריִמ ּוצ טאָה ְּךַלֶמ רעֶד דְנּוא ,ןעֶמ
 ףיֹוא םֶראָטאַנְרעֶּבּונ איִד ּוצ ןעֶמּוקעֶגְנָא ןיִּב ְךיִא דְנּוא 9 :ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ףיֹוא זיִא
 ףירְּב איִד ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא אייֵז ּוצ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ;ְךייַט םעֶד ןּופ טייַז רעֶרעֶדְנַא רעֶד
 לִיַח םעֶד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא טְקיִׁשעֶנ ריִמ טיִמ טאָה ָּךֶלֶמ רעֶד דָנּוא .ְּךַלֶמ םעֶד ןּופ
 ןופ טְכעֶנְק רעֶד הָיְּבֹוט דִנּוא ,יָנֹרֹח רעֶד םַלֵבְנַכ ןעֶו דָנּוא 10 :רעֶטיֵר דֵנּוא
 זַא ןעֶלאַפעֶב לעֶּביִא רֶהעָז אייֵז סֶע זיִא יֹוזַא ,טְרעֶהעֶנ סֶע ןעֶּבאָה יִנֹמֲע איִד
 זַא 11 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ עֶטּונ סאָד ןעֶכּוז ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא ׁשְנעֶמ ַא

 :געֶט אייֵרְד ןעֶזעֶועֶג טְראָד ןיִּב ְךיִא דְנּוא .םִיַלָׁשּורְי ייק ןעֶמּוקעֶג ָּךיִא ןיִּב
 טיִמ רעֶנעֶמ עֶכיֵלְטֶע דֵנּוא ְךיִא ,טְכאַנ אייַּב ןעֶנאַטְׁשעֶנְפיֹוא ןיִּב ְּךיִא דְנּוא 2

 רימ



 הימחנ

 טיִנ ׁשְנעֶמ ןייק ּוצ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ריִמ

 ןיא ןעֶּבעֶגעֶג ריִמ טאָה טאָנ סאו טְגאָזעֶג
 דָנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןיִא ןּוהְט ּוצ ץְראַה ןייֵמ
 -עֶג ריִמ טיִמ טיִנ זיִא הָמֵהְּב ןייֵק ּוליִּפַא
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 0 יַהלֶא הֶמ םֶדָאְל יִּתַרְַהאָלְו יִמִע ֹשִעְמ ! םיִׁשָנֲאַ
 דםִא יִּכ יִּמִע ןיא הָמֵהְבּו םִַלָׁשּויִל תֹׂשֵַל ןבל-לָא
 13 הלל אינה-רעׁשְב הָאְצֲאְו :ּהָּב בכר יִנֲא רֶשֲא הָמֵהְּבַה

 תֹמֹוהְּב רַב יראו תֶפְׁשַאָה רעׁש-לֶאְו ינפִה יע 'נְ-לֶאְו
 14 רֹבָעֲאְו :ׁשֵאָב ּולְּכִא ָהיֶרָעֶׁשּ םיִצהְּפומַהרׁשֲא םַלָׁשּוי

 ָךיִא סאו הָמֵהְּב איד ראָנ טְרֶעייֵנ ,ןעֶזעוֶו
 ןיּב ְךיִא דנוא 13 :ןעֶטיִרעֶג ףיֹורְד ּבאָה
 ןופ רֶעיֹוט םעֶד ְּךְרּוד ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא
 םעֶד ראָפ דְנּוא ,טְכאַנ אייַּב לאָט םעֶד
 םעֶד ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ּוצ דְנּוא ,ןיִנַּמַה ןיִע
 -עֶּב טּוג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶפיֹוה-טְסיִמ
 םאִח םִיַלְׁשּורְי ןּופ ןְרֶעיֹומ איִד טְכאַרְט
 איד דִנּוא ,ןעֶועוֶועֶג ןעֶכאָרְּבּוצ ןעֶנעֶז

 -עועֶג טְגעֶרְּבְרעֶּפ ןעֶנעֶז ןּופְרעֶד ןְרֶעיֹוט
 ןיִּב ְּךאָנְרעֶד דְנּוא 14 :רֶעייַפ טיִמ ןעֶז
 רֶעיֹוט םעֶד וצ ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא ְךיִא
 ןּופ ְּךייֵט םעֶד ּוצ דְנּוא ,ןעֶנּורְּב םעֶד ןּופ
 לאָמַא טיִנ זיִא םִע רעֶּבָא !ָּךֶלֶמ םעֶד
 סאוָו הָמֵהְּב רעֶד ראַפ טֶרָא ןייֵא ןעֶזעזֶועֶג
 :ןְהעֶנּוצְכְרּוד ןעֶזעוֶועֶג ריִמ רעֶטְנּוא זיִא

 ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא ְךיִא ןיִּב ְךאָנְרעֶד 8
 דנּוא ,טְכאַנ רעֶד ןיִא ְךייֵט םעֶד אייֵּב

 איד ןיא ךאָרְּב םעֶד טְכאַרְטעֶּב ּבאָה ְךיִא
 ומְרְהעֶקעֶנְמּוא ְךיִמ ּבאָה ָּךיִא דְנּוא ,רֶעיֹומ

 ָךְרּוד ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא ְךיִא ןיִּב יֹוזַא דְנּוא
 ןעֶּבאָה ןעֶראַה איד דְנּוא 16 :ןעֶמּוקעֶנְקיִרּוצ רעֶדיוו ןיִּב דְנּוא ,לאָט םעֶד ןּופ רֶעיֹוט םעֶד
 זיִּב ןיִראָו ,ןּוהְמעֶג ּבאָה ָּךיִא םאִו רעֶדָא ,ןעֶגְנאַגעֶגְניִהַא ןיִּב ְּךיִא ּואוְוַא טְסּואוְועֶב טיִנ
 אייֵרְפ איד ּוצ דְנּוא ,םיִנֵרֹּכ איִד וצ דְנּוא םיִדּוהְי איִד ּוצ טְנאָזעֶג טיִּנְראָג ְּךיִא ּבאָה דְנּוצַא

 איד ןּוהְמעֶג ןעֶּבאָה סאָו עֶגיִרְּביִא איֵד ּוצ דְנּוא ,עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד ּוצ דִנּוא ,ןעֶראַה
 ַא ראַפ םאְו ןיִא ְךאָד טְהעֶז רֶהיֵא ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ ְּךיִא ּבאָה ְּךאָנְרעֶד 17 :הָכאָלְמ
 -ךעֶפ ןעֶנעֶז ןְרֶעיֹומ עֶרֶהיִא דְנּוא ,בּורָח זיִא םִיַלָׁשּורְי םאָד ,ןעֶנעֶז ריִמ עֶנאַל עֶמְכעֶלְׁש
 יֵדְּכ ,םִיַלָׁשּורְי ןּופ ןְרֶעיֹוט איד ןֶעיֹוּבְפיֹוא רעֶמאָל דְנּוא טְמּוק ,רֶעייֵפ םעֶד ןיִא טְנעֶרְּב
 ןּופ טְגאָזעֶג אייז ּוצ ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא דְנּוא 18 :הָּפְרָח ַא ּוצ ןייַז רעֶנְנעֶל טיִנ ןעֶלאָז ריִמ
 ןּופ רעֶמְרעֶו איד ןּופ דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ףיֹוא זיִא סאו טאָנ ןּופ דְנאַה רעֶטּוג רעֶד
 ןְהעֶטְׁשְפיֹוא רעֶמאָל ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע סאוָו ְּךֶלֶמ םעֶד
 :ןעֶטּוג םעֶד וצ דְנעֶה עֶרייֵז טְקְראַטְׁשעֶנ אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא דְנּוא ,ןְעיֹוּב רעֶמאָל דְנּוא
 רעד םֶׁשָנ דְנּוא ,יִנֹומֲע םעֶד ןּופ טְכעֶנְק רעֶד הָיִבֹומ דְנּוא ,יֵנֹרֹח רעֶד טֵלֵבְנַמ ןעוֶו רעֶּבָא 9
 םִנּוא ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא ,טעֶּפְׁשעֶג םִנּוא רעֶּביִא אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,טְרעֶהעֶג סֶע ןעֶּבאָה יִבְרַע

 ?טּוהְמ רֶהיֵא סאָז ְּךאַז עֶניִזאָד איִד זיִא סאו ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאַה אייֵז דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג הֶזַבְמ
 ךיִא רְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג אייֵז ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא 20 ?ָּךֶלֶמ םעֶד ןעֶנעֶק ןייז דֵרֹומ רֶהיֵא טְליוו
 ריִמ דְנּוא ןייַז ַחיִּלְצַמ סְנּוא טעוֶו רֶע ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ טאָג רעֶד ,טְגאָזעֶג אייֵז וצ ּבאָה

 קֵלַח ןייק טאָה רֶהיֵא רעֶּבָא ,ןֶעיֹוּב ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ןְהעֶטְׁשְפיֹוא ןנוָלעֶו טְבעֶנְק עֶנייֵז
 ;םִיַלְׁשּורִי ןיִא סיִנעֶטְכעֶדעֶג ַא רעֶדֶצ ,טְכעֶר ןייק דְנּוא

 נב לעטיפאק
 ,םיִנֵהֹּכ איֵד רעֶדיִרְּב עֶנייֵז טיִמ ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא לֹודְנַה ןֵהֹּכ רעֶד ביִׁשְיְלֶא דְנּוא 1
 דְנּוא ,טְגיִלייֵהעֶג םִע ןעֶּבאָה אייֵז ; רֶעיֹוט-ףאָש סאָד טעיֹוּבעֶגְפיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 ןעֶּבאָה הֶאֵמַה םעֶרּוט םעֶד ּוצ זיִּב דְנּוא ,ןּופְרעֶד ןעֶריִט איִד טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא ןעֶּבאָה אייז
 ןעֶּבאָה טייַז רעֶנייֵז אייַּב דְנּוא 2 :לֵאְנַנֲח םעֶרּוט םעֶד ּוצ זיִּב דְנּוא ,טְגילייֵהעֶג םִע גוייֵז
 :טֶעיֹוּבעֶנ יִרְמִא ןּופ ןְהּוז רּוּכַז טאָה אייֵּבְרעֶד טְנעֶהאָנ דְנּוא ,טְעיֹוּבעֶג ֹוחֵרָי ןּופ טייֵּל איִד
 -לאַּבְרעֶפ םִע ןעֶּבאָה אייֵז ,טֶעיֹוּבעֶג הֶאָנְסַה ןּופ ןְהיִז איד ןעֶּבאָה רֶעיֹוט-שיפ םאָד דְגּוא 8
 לעֶגיִר איִד דְנּוא רעֶסעֶלְׁש איִד דְנּוא ,ןעֶריִט איִד טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ,הָנעֶק
 טְכאַמעֶג טְכעֶרּוצ ץֹוקַה ןּופ ןְהּוז ,הָירּוא ןּופ ןְהּוז תֹומַרְמ טאָה אייֵז ןעֶּבעֶג דְנּוא 4 : ןּופְרעֶד

 דנוא

 הָמֵהְּבַל םֹקְמְדיִאְ מַה תַכרלִאְו יה .רַעש-לָא
 וט הָמּוחַּמ בׂש ִהָאְ הלל סב הָלֹע ולא :יִתְחַּת רֶבֲעַל
 וו לעֶדִי אֵל םִּכַהְו :בּוָשְָ אה רָב אוָמְֶ בוא
 םיִרחַלְו םיִנָהְּכִלְו םיִדּוהּיַלְו הָׂשֹע יִנֲא הָמּו יִּתְכַלָה הָנָא
 גד מא :ּתדַה אֵל ןָּכיַע הָכאָלְּמַה הָשֹ םֶתֵלּו םיִננְְַּ
 טֵלָׁשחְי רֶשֲא הב נָא רֶׁשֲא לֶעְרָה שאר םָּתַא םכלֲא
 םלָׁשהְי תמוח-תֶא הנאות ְיֶעׁשהֶַּרֲח
 15 ידָׁשֲא ימלא דַי-תֶא םֶהָל דיִנַאְו !הָּפְרָה דֹוש הֲָהנראְלְ
 ּורְמאֹ ילירְמֶא רֶׁשֲא ְךלֶּמַה יִרְבִד-ףַאְו ילָע הָביט איִה
 ופ ָכַבְנַמ עַמְׁשִה  :הָבּוטִל םֶהיִדְי יקְזחַו ּינְּו ,מ
 יג ונעלה יִבְרעָה טׁשָנְו ילמעה דַמָעָה!הָיכְְו ינֹרְחַה
 םיִׂשֹצ םָּתַא-רַׁשֲא הזה רָבָּדַה-המ ּורְמאֹר ּוניֵלָע =
 כ םֶהָל רַמֹואְו רֶבכָד םָתֹא ביִׁשָאְו :םיִדְרִמ םֶּתַא למה =
 ינינָבּו םִוקָנ זידְבִע ּונְְנֲאו ונָליֵלְצַי אה םִמָשַה יָתלֲא
 :םַלָשריִּב ןִרָכִ הק קלחדיא םֶכָלְו

3 
 א -תֶא ֹונְבַו םיִנָהֹּכַה ווָחֶאְו אר ןהֹּכַה םיִׁשְיְלֶא םֶקּה
 לֵּתְנִמעו וָתֹחְלד ּודימעיו והׂשִּדק הָּמֵה ןאֹצַה רַעַׁש
 ג ְַא ָב וָרָילְַ ;לֵאננֲח סָּדנִמ = הושִּדִק הָאּמַ
 5 ּונָּב םיִנָּדַה רעש תֵאְו :ירְמַאְִּ ר הָנב חל ורְי
 קד עס ;ויָחיִרְבּו ולועְַמ וָתַֹלד ודימעיו ּהּורַק הָּמִה הֶאָנְַּהְיְַּב

 ג םָדיילעו ץוהְרִּב הירואְדִּב תֹומרִמ קיֹוחָה םדיילת
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 קיח םָדָילְַו לֵאְכִשִמדִּב הָיְכָרְכְדִּב םָלְׁשִמ קיֹחָה
 היריִַּאְוםִיעוקְּתַה ּקזְחַה םֶהָי-לַעְ :עַכְדִּכ קֹודָצ ה
 הש רַעַׂש תֵאְו -:םֶהיֵנְרֲא תַדֹכֲעַּכ םֶרוִצ איכה ראל 5

 והורק הֶּמֵה היְדסִבְִּ םֶלְׁשמּו ַחֵסְפְרִּב עֶדיוו ּוקיַֹחָה
 קוָחַה :ָיִרְבּו ולעְַמּו ויְֹתְלַּד ליטע ז

 אכל הָפמַהְ = יִשְנַא יִֹנְרַּמַה ןֹודָי ִלֹעְבַּנַה ְִלִמ
 הָיהְרחְדִּכ לֵאוש קיוחָה .חָי-לַע :הָהְנַה רבָע תֶחַּפ

 םלשח ובזעיו םיִחּקִרְהדִּ היְנֲח קיזחָה יָ-לעְו םיִפְרצ
 רֵׂש רּוְדְכ היפ קיוַחָה םֶהָ-לעְו !הָכָחְרָה הָמּוחַה דַע 9

 ףמירֲחְרַב הָיְדִי קִיַחָה םָדָי-לַעְו :םֵלָׁשרְי ְךֶלָפ יִצֲח י
 הָּדמ :הינְבִׁשַחְדִּב ׁשיִּמַח קיהָה ודָי-לַעְו וָתיִּב רֶגָנְו 1

 או ָאֹמ תַחּפְדִּב ִשַחְ םרֶחְדִב היּכלמ ליֲחָה תל
 רָׂש ׁשֵחֹלַהְדִּ םּולׁש קיחָה יָ-לַעְו :םיִרּתַה לָּדְִמ 2

 קיִזחָה או רַעַׁש תַא :וָתֹונִבּו אה םִלָׁשירְי ךלפ יֵצֲה
 וכְמ ויְתתְלד ?דימעו ּוהֹנָב הָּמֵה חי יֵכְׁשִו יָה

 ! תֶאְו :תֹופְׁשֶה רעש דע הָמֹוהְּב הֶּמַא ףלֶאְו ויָחיִרְבּו 4
 -תיֵּב ךלֵּפ רׂש בֶכֵרְדֶב הָיַכְלִמ ליחָה תֹוֿפְשִאָה רֵעֵׁש
 תתֵאְו :וחיִרְבּו יָלְעְנַמ וי דיִמעָי ּיְנְבִי ' אּוה םֶרָּכַה
 הֵּמִצִּמַה רלּפ רש םוח-לֶכ ִּב ןֵלׁש ק קיחָה יָה רַעׁש
 ויָחיִרְבּו ויָלְעְע ויתתִלַר ןדימשר ינללַמיו נְִ אה
 ערולעמהידמת דלפהדל הֵלָּטַה תַכִרְּב תמוח תַאֹ

 קיבזעְדִב הָיְמֶחִנ קיזֲחַה ויִרֲחַא :דִוּד רעֵמ תוִדְרִַּה 5
 הָכָרְּבַה דְֵו די יֵרְבִק רֶגָנ-דֵע רוציתיִּכ ֵלִּפ יִצֲח רֶׂש

 םיִחר םִילַה יזחַה ויִרחַא !םיִר בה תב ךת ה הָישְעָה וד
 הָליֵעְק ךֵלָפ-יִצחרִש הָיְבִׁשֲח קיחָה ודָי-לַע יֵנְְדִּב

 יִצֲח = דדְנהדִּביַצַּב םֶהיֵחֲא ּוקֵיַחַה ֹויְרחַא :וָּכָלְפְל 1
 המְִּמַה רֹע עֶשַידּב רע ודָילַע קֹחִו הל לפי

 ֿג הימחנ

 ןּופ ןְהּוז םֶלְׁשְמ טאָה אייֵז ןעֶּבעֶנ רֶנּוא

 -עֶנ טְכעֶרּוצ לֵאְבַזיִׁשְמ ןּופ ןְהּוז ,הָיְכִרּב
 ןְהּוז קֹודָצ טאָה אייֵז ןעֶּבעֶנ דְנּוא ,טְכאמ
 דנוא 9 :טְכאַמעֶג טְכעֶרּוצ אָנֲעַּב ןּופ
 טְכאַמעֶג טְכעֶרּוצ ןעֶּבאָה אייז ןעֶּבעֶג
 טייֵל-לעֶדֶע עֶרייֵז רעֶּבָא ,םיִעֹוקְּת איִד
 רעֶד ּוצ זְלאַה רֶעייֵז ןּוהְמעֶג טיִנ ןעֶּבאָה
 םאָד רעֶּבָא 6 :ןעֶראַה עֶרייֵז ןּופ טייֵּבְרַא
 ןּופ ןְהּוו עֶדיֹי ןעֶּבאָה רֶעיֹוט עֶטְלַא
 הָיְדּוסְּב ןּופ ןְהּוז םֶלְׁשְמ דְנּוא ַחֵסֶּפ
 -עֶג סֶע ןעֶּבאָה אייֵז ,טְכאַמעֶג טְכעֶרּוצ
 טְלעֶטְׁשעֶנְפיֹוא ןעֶּבאָה דְנּוא ,דְנעֶקְלאַּב
 דְנּוא ,רעֶמעֶלְׁש איִד דְנּוא ,ןעֶריִט איִד
 אייז ןעֶּבעֶנ דְנּוא 7 :ןּופְרעֶד לעֶניִר איִד
 רעֶד הָיְמַלְמ ,טְכאַמעֶג טְכעֶרּוצ ןעֶּבאָה
 טייל איִד ,יֵתֹנֹרֵמ רעֶד ןֹודָי דְנּוא ,יִנֹעְבִנ
 םעֶד ּוצ זיִּב הָּפְצִמ ןּופ דְנּוא ןֹועְבִנ ןּופ
 ןּופ ראָטאַנְרעֶּבּונ םעֶד ןּופ לּוטְׁש-ןיֹורְט
 :ְךיֵט םעֶד ןּופ טייַז רעֶרעֶדְנַא רעֶד
 -עֶג טְכעֶרּוצ ןעֶּבאָה אייֵז ןעֶּבעֶנ דְנּוא 8
 איִד הָיֲהְרַה ןּופ ןֶהּו לֵאיִזְע טְכאַמ

 טאָה םֶהיִא ןעֶּבעֶנ דְנּוא ,ןעֶריִמְׁשדְלאָג
 םיִחָקַרַה ןּופ ןְהּוז הָיְנַנֲח טְכאַמעֶג טְכעֶרּוצ
 ןעֶּבאָה אייֵז רֶנּוא ;(סְרעֶקעֶטאָּפַא איד)

 טְכעֶרּוצ טאָה אייֵז ןעֶּבעֶנ דְנּוא 9 :רֶעיֹומ עֶטייֵרְּב איִד ּוצ זיִּב םִיַלָׁשּורְי טְקְראַטְׁשעֶנ
 דְנּוא 10 :םִיַלָׁשּורי ּבְלאַה רעֶּביִא ראַה ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע ,רּוח ןּופ ןְהּוז הָיָּפר טְכאַמעֶג
 זיֹוה ןייַז ןעֶנעֶק זיִּב ּוליִפַא ,ףֵמּורֲח ןּופ ןְהּוז הָיָדִי ,טְכאַמעֶג טְכעֶרּוצ טאָה אייֵז ןעֶּבעֶנ

 עֶרעֶדְנַא םאָד 11 :הָוָנְבַׁשֲח ןּופ ןְהּוז ׁשֹּוטַח טְכאַמעֶנ טְכעֶרּוצ טאָה םֶהיֵא ןעֶּבעֶנ דָנּו
 -אַנְרעֶּבּוג םעֶד ןּופ ןְהּוז בּוׁשַח דְנּוא ,םרָח ןּופ ןְהּוז הָיִּכְלַמ טְכאַמעֶג טְכעֶרּוצ טאָה סאָמ
 :(טְכאַמעֶגטְכעֶרּוצ אייז ןעֶּבאָה) םְנעֶפיֹוא איִד ןּופ םֶמעֶרּוט איִד ְּךיֹוא דְנּוא ,בָאֹומ ןּופ ראָט
 רעֶּביִא ראַה רעֶד ,ׁשֵחֹולַה ןּופ ןְהּוז םּולַׁש טְכאַמעֶנ טְכעֶרּוצ טאָה םֶהיֵא ןעֶּבעֶק דְנּוא 2
 םעֶד ןּופ רֶעיֹוט םאָד 13 :ןְהיֵז עֶנייַז דְנּוא רֶע ,םִיַלָשּורְי ןּופ טְפְלעֶה (עֶרעֶדְנַא) איד
 םִע ןעֶּבאָה אייֵז ,ַחֹונָז ןּופ רעֶניֹואוְוְנייַא איד דְנּוא ןּונָח ,טְכאַמעֶנ טְבעֶרּוצ ןעֶּבאָה לאָט
 איד דְנּוא רעֶסעֶלְׁש איִד טיִמ ןעֶריִט איד טְלעֶטְׁשעֶנְפיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְעיֹוּבעֶב
 רעֶד ןיִא ןעֶלייֵא דְנעֶזיֹוט ַא טֶעיֹוּבעֶג אייֵז ןעֶּבאָה םעֶד ץּוח דֶנּ היד לעֶניִר
 ,טְכאַמעֶנ טְכעֶרּוצ טאָה-רֶעיֹוט-טְסיִמ סאָד רעֶּבָא 14 :רֶעיֹוט-טְסיִמ םעֶד ּוצ זיִּב ,רֶעיֹומ
 -עֶנְפיֹוא םִע טאָה רֶע ,םֶרָּכַה-תיֵּב ןּופ לייט ַא רעֶּביִא ראַה רעֶד ,בָכֵר ןּופ ןְהּוז הָיִּכְלַמ
 :;ןּופְרעֶד לעֶגיִר איִד דְנּוא רעֶטעֶלְׁש איד טיִמ ןעֶריִט איד טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא דָנּוא ,טעיֹוּב
 ,הָזח-לָּכ ןּופ ןֶהּוז ןּולַׁש ,טְכאַמעֶג טְכעֶרּוצ טאָה לאַוְק םעֶד ןּופ רֶעיֹוט סאָד רעֶּבָא 3
 -עֶּב םַע טאָה דְנּוא ,טֶעיֹוּבעֶנְפיֹוא סֶע טאָה רֶע הָּפְצִמ ןּופ לייֵט ַא רעֶּביִא ראַה רעֶד
 ,ןּופָרעֶד לעֶניִר איִד דְנּוא רעֶסעֶלְׁש איִד טיִמ ןעֶריִט איד לע טׁשעֶנְפיֹוא דְנּוא ,טקעֶד
 ּפעֶרְט איִד ּוצ זיִּב ,ןעֶטְראָג םיִּדִלִמ םעֶד אייֵּב חַלְׁש ְּךייֵט םעֶד ּוצ זיִּב רֶעיֹומ איֵד ר
 הָיְמֶחְנ טְכאַמעֶג טְכעֶרּוצ טאָה םֶהיֵא ְּךאָנ דנּוא 16 :טאָמְׁש סיִדיִוָד ןּופ ּפּורַא טְהעֶב סאָז
 איד רעֶּביִאְנעֶנעֶק זיִּב ,רּוצ-תיֵּב ןּופ לייט ןעֶּבְלאַה ַא רעֶּביִא ראַה רעֶד ,קּוּבְזַע ןֶהּוז
 םעֶד ּוצ זיִּב דְנּוא ,טְכאַמעֶג טאָה ןעֶמ םאֵוָו ְּךייֵט םעֶד ּוצ זיִּב דְנּוא ;דיִוָד ןּופ םיִרָבְק
 ןְהּוז םּוהָר ,םִיַוָל איֵד ןּופ ,טְכאַמעֶנ טְכעֶרּוצ ןעֶּבאָה םֶהיֵא ְּךאָנ 17 :םירֹוּבִּנ איִד ןּופ זיֹוה
 לייֵט םעֶד רעֶּביִא ראַה רעֶד הָיְבַׁשֲח ,טְכאַמעֶג טְבעֶרּוצ טאַה םֶהיֵא ןעֶּבעֶנ דֵנּוא ,ינָּב ןּופ
 ,רעֶדיִרְּב עֶרייֵז טְּכאַמעֶנ טְכעֶרּוצ ןעֶּבאָה םֶהיֵא ְּךאָנ דְנּוא 18 :קַלֵח ןייַז ןיִא הָלוִעַק ןּופ
 דְנּוא 19 :הָליֵעְק ןּופ לייט ןעֶּבְלאַה (ןְרעֶדְנַא) םעֶד רעֶּביִא ראַה רעֶד ,דָדָנַח ןּופ ןְהּוז יֵזַּב
 הָּפְצִמ רעֶּביִא רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד ,ַעּוׁשֵי ןּופ ןְהּוז רֶזֵע ,טְכאַמעֶנ טְכעֶרּוצ טאָה םֶהיֵא ןעֶּבעֶג
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 2 הימחנ

 אייֵּב רעֶּביִאְנעֶגעֶק ,םאָמ עֶרעֶדְנַא סאָד
 ןעֶמ ּואוְו) קֶע םעֶד ןַא ןְהעֶגְפיֹורַא םעֶד
 -וצ טאָה םֶהיֵא ְּךאָנ 20 :(ְֿךיִז טְנעֶפאַוַועֶּב
 סאָד ,יַּבַז ןּופ ןְהּוז ְּךּורָּב טְכאַמעֶג טְכעֶּד
 רעֶד ּוצ ויִּב קֶע םעֶד ןּופ ,סאָמ עֶרעֶדְנַא
 :זיֹוה ס'לֹודְנַה ןֵהֹּכ םעֶד ביִׁשְיְלֶא ןּופ רֶעט

 -עֶנ טְכעֶרּוצ ןעֶּבאָה םֶהיֵא ְּךאָנ דְנּוא 1
 ןּופ ןְהּוז ,הָירּוא ןּופ ןְהּוז תֹומַרְמ טְכאַמ
 ןּופ רֶעיִט רעֶד ןּופ ,םאָמ עֶרעֶדְנַא סאָד ,ץֹוק
 ןּופ רֶנָע םעֶד ּוצ זיִּב ןָא זיֹוה ס'ביִׁשָיְלֶא
 -אָה םֶהיֵא ְּךאָנ דְנּוא 22 :זיוה ם'ביִשִיַלָא
 איד .םיִנֵתֹּכ איִד טְּכאַמעֶג טְבעֶרּוצ ןעֶּב
 ןעֶּבאָה םֶהיֵא ְּךאָנ 23 :ןיֹולְּפ םעֶד ןּופ טייֵל
 -עַק ,בּוׁשַח דֶנּוא ןיִמָוְנִּב טְכאַמעֶג טְבעֶרּוצ
 טאָה םֶהיֵא ְּךאָנ ;זיֹוה רֶעייֵז רעֶּביִאְנעֶג
 הָיֵׂשֲעַמ ןּופ ןֶהּוז הָיְרַזֲע טְכאַמעֶגטְּכעֶרּוצ
 :זיֹוה (ןעֶנייֵאנ ןייז ןעֶּבעֶנ הָיְנַנֲע ןּופ ןְהוז
 יַּנַּב ,טְכאַמעֶג טְכעֶרּוצ טאָה םֶהיֵא ָּךאָנ 4
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 כ חָהֲהָה וורַחַא ַעְצְקַּמַה קׁשָּנַה תֶלֶע רֶננִמ תיִנֵׁש הָּדִמ
 העָּפידֲע ַעֹצקּמַהְִמ תִנִׁש הָּדִמ יּבַֹּב רָב קיִזִחַה
 גנ ֵּב תֹוָּמַהְמ קיֹוחַה ויָרֲחַא :לֹודּנה ןֵהֹּכַה ביִׁשְְלֶא תיֵּב
 -דַעְו ביִׁשיְלֶא ּתיֵּב הֵתָפִמ תינֵׁש הָּדִמ ץיִקַהְדִּב ירא
 ימיִׁשְנַא םיִנְְַּה ּוקזַַה ויֲָחַאְו :ביִׁשְלֶא תיֵּב תיִלְכַּ
 5 ויָרֲחַא םֶתיִּב דנָנ בִשֲחְ מב קיזֲחַה ויָרֲחַא :רִֵַּּה
 8 ויָרֲחַא :ותיֵּב לֶצֵא הָיננעֶדַּב הָישֲעַמְדִב הָיְרש קיֹוחָה
 עוצקִּמַה-דע הָיְרֲע תיֵּכִ תינׁשהָּדִמ דֶדְנחְדַּ יִטִּב קיַֹחַה
 הכ אָצּויַהלָּדְִּמַהְַפוצְקַּמַה ךנִמ יןּואְדַּב לֵלָּפ :הנִַּהידעַו
 היפ ויָרָחא הָרָּּמַה רחל רֶׁשֲא ןיִלֶַה ּךֵלֶּמַה תיֵּבִמ
 26 יַׁש דֶנָנ דַע לפֶעֶּב םיִבׁשִי ּוָה םיִניִתְְַּו :שֶֶרַּפְדִב
 גד םיִצֹקּתַה ּוקיִוֲחַה ויָרֲחַא :אֵצויה לָּדְנַּמְַו חָרִמַל מַה
 :לָפֶעֶה תַמֹוח ךעֶואֵצֹיַה לֹרְגִה לָּדְַמה דֶנִֶמ תִנׁש הָּדִמ
 58 ;וָתיֵבָנל ׁשיִא םיִנָהְַּה ֹוקיֹוחַה םיִמּפַה רַעַׁש ו לעמ
 25 קיָחָה וירֲחאְו וָתיִּב דֶנָנ דּמַאְדְּב קחֶצ קיִזִחַה ויָדַחַא
 לקיֹוָהַה יִרֲחַא ּ!חָרוּמַה רַעֵׁש רמש הָינַכְׁשְדִב הָעַמְׁש
 ויָרחַא יש הָּדִמ ִׁשְׁשַה ףֶקְצִדִּב ןוגחו הָּלִמְלָׁשְרִב הָיננח
 וג קֲהַה יָרֲחַא :ֹותָּכְׁשִנ דֵגנ הָיְְרְּבְרִּב םְֶּׁשִמ קה
 רַעַׁש ֶנְנ םיִלָכְרָהְ םִניִתְנַה תיֵּב-דַע יּפרצַהְַּב הָיכְלַמ
 מאה רַעַׁשל הִֶּּפַה תילע ןיבו .:הּפַה תָילָע דַעו דֶקֶפּה
 55 צמָׁש רֶׁשֲאַּכ ִהַו ּוםִלָכְרָהְו םיִפְרְּצַ ּוקִיָחָה
 סעכה ול רַחָיו הָמֹוחַהיתֶא םינֹוב ּונֲתְנֲאיִּכ טֵּלַבְנַס
 54 ליחְו ויָהֶא יינְפַל ו רֶמאֵיו :םיִרּוהְיַהילַע געֶלנ הֶּבִרַה
 םָתָל ובזה םיִׂשֹע םיִלָלְמֲאָה םיִדּהּיַ הָמ רֶמאֹּי ןרְמִׂש
 רֵפָּעַה תֹומִרעַמ םיִנְכַאָהִתֶאּויחְיַה םֹיבִִּכוה ֹוחְּבַזַה
 הל -רָׁשֲא םַג רֶמאֹה ולְצֶא יִנֹמעָה הָיבִטְו :תֹופּורְׂש הֶּמֵהְ
 55 עַמְׁש !םֶהיֵנְבַא תָמֹוח ץֶרֶפּו לָעּוׁש הָלֲעידפַא םיִנּב םִה

 ןּופ ,םאָמ עֶרעֶדְנַא םאֶד דָדֶנִח ןּופ ןְהּוז

 זיִּב דְנּוא קֶע םעֶד ּוצ זיִּב ןָא זיֹוה םהָירַזע

 יַזּוא ןּופ ןְהּוז לֶלָּפ 22 :לעֶקְניִו םעֶד ּוצ
 קַע םעֶד ןעֶנעֶקְטְנִע ןּופ (טֶעיֹוּבעֶנ טאָהנ

 םעד ןיִא זיִא סאוָו ,זיוה ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םיִּדִלְמ םעֶד ןּופ םיֹורַא טְהעֶנ םאָוָו םעֶרּוט םעֶד דְנּוא

 טְניֹואוְועֶג ןעֶּבאָה סאו םיִניֵתְנ איִד 26 :שעֶרַּפ ןּופ ןְהּוז הָיְדִּפ םֶהיֵא ְּךאָנ ;ּךאוַו רעֶד ןּופ ףיֹוה

 ףעֶד ְןַא ,רֶעיֹוט-רעֶסאוַו םעֶד רעֶּביִאְנעֶגעֶק זיִּב (טְכאַמעֶג טְכעֶרּוצ ןעֶּבאָה) לֶפֹוע ןיִא

 -אָה אייֵז ְּךאָנ 27 :ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא (ןּופְרעֶד) זיִא סאו םעֶרּוט םעֶד ּךיֹוא דְנּוא ,טייֵז-חַרֶזִמ

 ןעֶסיֹורְג םעֶד רעֶּביִאְנעֶגעֶק ןּופ ,םאָמ עֶרעֶדְנַא סאָד טְכאַמעֶג טְכעֶרּוצ םיִעֹקְִּת איִד ןעֶּב

 ןָא רֶעיֹוט-דְרעֶּפ םעֶד ןּופ 28 :לֶפֹוע ןּופ רֶעיֹומ רעֶד ּוצ זיִּב דְנּוא ,סיֹורַא טְהעֶג םאוָוםעֶרּוט

 אייז ְּךאָנ דְנּוא 29 :זיֹוה ןייֵז רעֶּביִאְנעֶנעֶק טְכאַמעֶנ טְכעֶרּוצ םיִנֲהּכ איִד ןּופ רעֶכיֵלְטיִא טאָד
 םֶהיֵא ְּךאָנ דְנּוא ,זיוה (ןעֶנייֵא) ןייַז רעֶּביִאְנעֶגעֶק רַמָא ןּופ ןֶהּזז קֹודָצ טְכאַמעֶג טְכעֶרּוצ טאָה

 ָךאָנ 20 :רֶעיֹוט-חַרְזִמ םעֶד ןּופ רעֶטיִה רעֶד ,הָיְנַכְׁש ןּופ ןְהּוז הָיְעַמְׁש טְּכאַמעֶג טְכעֶרּוצ טאָה

 םֵלָצ ןּופ ןְחּוז רעֶטְּפִקעֶז רעד ןֹונָח דְנּוא ,הָיְמִלְׁש ןּופ ןְהּוז הָיְנַנֲח טְּכאַמעֶג טְּכעֶרּוצ טאָה םֶהיֵא

 רעֶּביִאְנעֶגעֶק הָיְּכִרְּב ןּופ ןֶהּוז םֶלָׁשְמ טְכאַמעֶג טְכעֶרּוצ טאָה םֶהיֵאְךאָנ ;םאָמ עֶרעֶדְנַא םאֶד
 זיִּב ,דיִמְׁשָדְלאָנ םעֶד ןּופ ןְהּוו הָיְּכלַמ טְכאַמעֶגטְכעֶרּוצ טאָה םֶהיֵא ְּךאָנ 31 :רעֶּמאַק עֶנייז

 סְרעֶהעֶזְפיֹוא םעֶד רעֶּביִאְנעֶגעֶק ,ם'רעֶמעֶרְק םיִמָׂשְּב איִד דְנּוא םיִניֵּתְנ איִד ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ
 ןְהעֶגְפיֹורַא םעֶד ןעֶשיוִוְצ דְנּוא 32 :לעֶקְניוז םעֶד אייֵּב ןְהעֶגְפיֹורַא םעֶד ּוצ זיִּב דֵנּוא ,רֶעיֹומ

 טְּכעֶרּוצ רעֶמעֶרְק איִד דְנּוא דיִמְׁשְדְלאָנ איד ןעֶּבאָה רֶעיֹוט-ףאַש םעֶד ּוצ לעֶקְניוִו םעֶד ןּופ
 איִדטְעיֹוּבעֶג ןעֶּבאָה ריִמזַאטְרעֶהעֶג טאָהטַּלַבְנַס ןעֶז ןעֶזעוֶועֶנ זיִא סֶע דְנּוא 38 :טְכאַמעֶנ

 -עֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טְנְראָצעֶג קְראַטְׁש טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶסאָרְדְרעֶפ םֶהיֵא םִע טאָה יֹוזַא רֶעיֹומ

 םעֶד ראָפ דְנּוא רעֶדיִרְּב עֶנייֵז ראָפ טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 24 :םיִדּוהְי איִד רעֶּביִא טעֶּפְׁש

 ןעֶלעוֶו ? ןעֶדוי (עֶדְנעֶלֶענ עֶּפאַלְׁש איִד ןֵעּוהְט סאוָו ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע אֹוי ,ןֹורְמׂש ןּופ לִיַח
 אייֵז ןעֶלעוֶו רעֶדָא ? ןייֵז ביִרְקַמ ןעֶד אייֵז ןעֶלעוֶו רעֶדָא ,ןעֶזאָלְרעֶּביִא אייֵז ּוצ ןעֶד םִע אייֵז

 ןעֶכאַמ אייֵנ רעֶנייֵטְׁש איד ןעֶנעֶק ןעֶד אייז ןעֶלעֶו ?ןעֶדְנעֶלְרעֶפ גאָט ַא ןיִא ןעֶנעֶק ןעֶד םִע
 רעֶד הָיְבֹוט דְנּוא 3 ?טְנעֶרְּבְרעֶפ ְּךאָד ןעֶנעֶז אייֵז סאָו --- שַא רעֶד ןּופ ןעֶפיֹוה םעֶד סיֹוא
 ,ןְעיֹוּב אייז סאוָו סאָד ּוליִּפַא ,אֹי ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע רֶנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג םֶהיִא ןעֶּבעֶג זיִא יִּנֹמַע

 רעֶה 26 :רֶעיֹומ עֶנְרעֶנייטְׁש עֶרייֵז ןעֶכעֶרְּבוצ רֶע טעוֶו יֹוזַא ןְהעֶנְפיֹורַא לאָז םקּוּפ ַא ןעוֶו
 ךאד
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 םֶנְתּו םָׁשאֹרילֶא םֶתְּפְרַח בֶׁשָהְו הָֹב ּוניָהייִּכ וניֵהלֲא
 םֶתאָּשַחְו םֶנועילַע םֵכּת-לֵאְו :הָיְבִׁש ץרָאְּב הָוִל יז
 הָנְבַו :שִנוּבַה דֶגנִל ּוסיִפְכִה יִּכ הָחָמִּחילַא ָנְפְלִמ 8

 םִעָל בל ִהְי הְָצִח-דע הָמֹוחֲה-לְּכ רֶעקִּתַו הָמוחֲה-ָא
 :תָֹׂשֲעַל

!= 

 םיִמעָהְו םיִבְרעֶהְו הָיְבִשְו טֵלִבְִמ עַמֶׁש רׁשֲאּכ ז יִהָו א
 ולְחַהִּכ םַלָשורְיתֹומֹחְל הֶכּרֲא הָתְלֶעייּכ םיִדֹודְׁשאָהְו

 וָדְחַ םֶּלִכ יְִׁשְִיַו :רֶאְמ םֶהָל רַחָיו םָתָּפִהְל םיַצְרִּפַה 4
 לֵלַּפְתַו :הָעוּת וִל תֹוׂשָעַלְו םַלָשוריִּב םִחָלהִל אֹוָבָל 3

 :םֶהיֵנְּפִמ הָלְילְו מו םֶהיֵלֲע רֶמְׁשִמ דימעננ יניהלָא-לָא

 אָלְו ּועְדָי אֵל ּוניֵרְצ ּוָרְמאֹו ;הָמֹוחַּב תֶטְבִל לכט אָל ה
 -תֶא ונְתַּבְׁשִהְו םִננִרֲהַו םֶכֹּתילא אֹוָבָנירֶׁשֲא דע ּואְרְי

 םָלְצֶא םיִבְׁשִיַה םיִדּהְיַה ּואָכירָׁשֲאַּכ יהָיַו :הָכאָלְּמַה 5
 ּובִׁשָּת-רׁשֲא תֹומקְמַה-לֶּכִמ םיִמָעְּפ רֶׂשֵע ֹונָל ּורְמאי

 הדָמֹוחַל יִרְחַאֵמ םיִקָּמִל תֹוִּתְחַּתִמ דיִמָעַאְו ?ּוניֵלָע ז

 םֶהיֵתְבְרַח-ִע תֹוחְּפְׁשִמְל םֶעָה-תֶא דיִמְעַאְו םיִִחחְצַּכ
 םיִרֹחַה-לֶא רֹמאָו םִקָאְו אֵרָאְו ּ!םֶהיֵתְְּׁשִקְו םֶהיֵחְמָר 5

 יָנֹדֲא-תֶא םֶהנְּפִמ יִאְריק-לַא םָעָה רַתָיילֶאְו םיִנּמַה-לֶאְ
 םֶכיֵתנְבּו םָכיֵנְּבםֶכיֵחַאלַע ּומחְלִהְ רב אֶרּטַהְו ליִדּנה

 עַדונִִּכּוניִבְיוא ּועְמִׁש רֶׁשֲאַּכ יהיו  !םֶכיֵתַבּו םָכיֵׁשְנ 5
 הָמֹוחַה-לֶא ֹונָלְּכ םוָׂשָּנַו םָתְצֹע-תֶא םיִהלֲאָה רֶפּי ּונָל

 םיִׂשֹע יֵרָעניֵצֲח אּוהֵה םיִּיהְדמ ! יֵהָו :יתְכאַלְמילָאׁשיִא י
 תֹותָׁשִּקַהְ םיִנָּמַה םיִחְמרָהְו םוקיזֲחְמ םֶיִצָחְו הֶכאָלְּמַּב

 הָמֹוחּב םִנּבַה :הָדּוהי תיַּב-לְּכירֲחַא םיִרָׂשַהוםִָניִׁשַהְו 1
 הָכאָלְּמַּב הָׂשֹע ֹודָי תַחַאְּב םיִׂשְמִע לֵבָּפַּכ םיִאְשִנְַ

 וו =

 ןעֶנעֶז ריִמ טאָו ,טאָנ רעֶזְנּוא ָא ְךאָד
 עֶרייֵז רֶהעֶק דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג טעֶטְכַאיִרעֶפ
 דְנּוא ,םאק םעֶנעֶגייֵא רֶעייֵז ףיֹוא הָּפְרִח

 -ךעֶּפ ַא ּוצ ןעֶרעֶו ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז ןעֶזאָל
 -ָנעֶגְנאַפעֶג ןּופ דְנאַל םעֶד ןיִא גְנּוטְכַא
 -מּוא עֶרייֵז טיִנ קעֶדעֶּב דְנּוא 37 :טְפאַש
 זיִא סאו דֶניִז עֶרייֵז דְנּוא ,טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג
 -עֶמְסיֹוא ןעֶזאָל טיִנ אּוד טְסְלאָז ריִד ראָפ

 טְצייֵרעֶגְנֶא ְּךיִד ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו ,ןעֶק
 : ןֶעיֹוּב סאָו איִד ןעֶנעֶקְטְנֶע ןְראָצ םּוצ
 ,רֶעיֹומ איִד טְעיֹוּבעֶנ ריִמ ןעֶּבאָה יֹוזַא 8

 ןעֶדְנּוּבְרעֶפ זיִא רֶעיֹומ עֶצְנאַג איִד דְנּוא
 םאָד ןיִראָ ,טְפְלעֶה איִד ּוצ זיִּב ןעֶראוָועֶ
 (ןעֶליוִז ַא) ץְראַה ַא טאַהעֶג טאָה קְלאַפ
 ;ןעֶטייֵּבְרַא ּוצ

 ד לעטיפאק
 דְנּוא טֵלֵבְנַמ ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1
 ,םיִנֹבַע איִד דְנּוא םיִבְרַע איִד דְנּוא ,הָיְּבֹוט

 סאָד טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה םיִדֹודְׁשַא איִד דְנּוא
 טְבעֶרּוצ ןעֶנעֶז םִיַלָׁשּורי ןּופ ןְרֶעיֹומ איד
 -ָנייֵא איִד סאָד דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג טְכאַמעֶג

 ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ןעֶּבאָה ןעֶלעֶטְׁש עֶנעֶבאָרְּבעֶב
 סֶע טאָה יֹוזַא ,ןעֶרעוֶו ּוצ טְּפאָטְׁשְרעֶפ

 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 2 :טְמיִרְנְרעֶד רֶהעֶז אייֵז
 ַא ןיראַד דְנּוא ,םִיַלָׁשּורִי ןיִא ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ ןעֶמּוק ּוצ יֵדַּכ ,ןעֶדְנּוּבְרעֶפ ןעֶמאַוּוצ ָּךיִז
 ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא ,טאָנ רעֶזְנּוא ּוצ ןעֶטעֶּבעֶג ריִמ ןעֶּבאָה יֹוזַא 3 :ןעֶכאַמ ּוצ גְנּוּבְראַדְרעֶפ
 דְנּוא 4 :אייֵז ןעֶנעוֶו ןּופ טְכאַנ אייָּב דְנּוא גאָט אייֵּב אייז ןעֶבעֶק רעֶטְכעוֶו ַא טְלעֶטְׁשעֶבְנָא
 רעֶד דְנּוא ןעֶראָועֶג ָּךאַַוְׁש זיִא םִרעֶנעֶרְט-טְסאַל איִד ןּופ ַחֹּכ רעֶד ,טְגאָזעֶג טאָה הָדּורְי
 ;רֶעיֹומ רעֶד ןיִא ןְעיֹוּב ּוצ (ןייֵלַא) דְנאַטְׁש םיִא טיִנ ןעֶנעֶז ריִמ דְנּוא ,ליִפ רֶהעַז זיִא ּביֹוטְׁש
 טיִנ םִע ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ןעֶסיוִו טיִנ םִע ןעֶלאָז אייֵז ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנייַפ עֶרעֶזְנּוא דְנּוא 8
 יֹוזַא דְנּוא ,ןעֶנאָלְׁשְרעֶד אייז ןעֶלעוֶו ּדְנּוא אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו ריִמ זיִּב ןעֶהעֶז
 איד ןעוֶו םאָד ,ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 6 :ןעֶרעֶהְפיֹוא לאָז הָכאָלְמ איִד זַא ןעֶכאַמ ריִמ ןעֶלעֶו
 -עֶנ סֶנּוא ּוצ אייֵז ןעֶּבאָהיֹוזַא ,ןעֶמּוקעֶנְנָא ןעֶנעֶז טְניֹואוְועֶנ אייֵז ןעֶּבעֶנ ןעֶּבאָה סאָוְו םיִדּוהְי
 ;ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ םֶנֹּוא ּוצ טְלאָז רֶהיֵא (סאָדגיִטעֶנ זיִא סֶענ ,רעֶטְרֶע עֶלַא ןּופ לאָמ ןְהעֶצ טְגאָז

 אייַּב טרָא ןעֶכיִלְטיִא ןּופ לייט ןעֶמְׁשְרעֶטְנּוא םעֶד ןּופ טְלעֶטְׁשעֶגְנָא ּךיִא ּבאָה רעֶּביִראָד 7
 ְךאָנ טְלעֶטְשעֶנְנָא ְּךיִא ּבאָה קְלאַפ םעֶד ןּופ ּוליִּפֲא ,רעֶכעֶל איִד ןיִא דְנּוא רֶעיֹומ רעֶד
 ןעוֶו דנּוא 8 :ןעֶניֹוּב-םיִׁש עֶרייֵז דְנּוא ,ןעֶזיִּפְׁש ,ןעֶדְרעוֶוׁש עֶרייַז טיִמ ,הָחָּפְׁשִמ רעֶכיֵלְטיִא

 איֵד ּוצ טְנאָזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶנאַטְשעֶגְפיֹוא ְּךיִא ןיִּב יֹוזַא ןעֶהעֶזעֶגְמּוא ָּךיִמ ּבאָה ָּךיִא
 טְלאָז רֶהיֵא ,קְלאַפ ןעֶניִרְּביִא םעֶד ּוצ דְנּוא ,ןעֶראַה עֶרעֶדְנַא איד ּוצ דְנּוא ןעֶראַה-אייַרְּפ
 ןעֶכיִלְרעֶטְכְרַאַפ דְנּוא ןעֶסיֹורְג םעֶד ןַא ראָנ טְקְנעֶדעֶג !ןעֶּבאָה אָרֹומ ןייק אייֵז ראַפ
 ,רעֶטְכעֶמ עֶרייֵא דְנּוא ןְהיֵז עֶרייֵא ,רעֶדיִרְּב עֶרייֵא ןעֶנעוֶו הָמָחֶלַמ טְלאַה דִנּוא ,ראַה
 עֶרעֶזְנּוא ןעוֶו םאָד ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 9 :רעֶזייַה עֶרייֵא ןעֶנעֶו דְנּוא ,רעֶּבייו עֶרייֵא
 טאָה טאָנ םאָד דִנּוא ,ןעֶראָועֶג טְנאַקעֶּב םִנּוא ּוצ זיִא םִע זַא טְרעֶהעֶנ ןעֶּבאָה דְנייַפ
 רעֶד ּוצ טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ עֶלַא םֶנּוא ןעֶּבאָה ריִמ סאָד דְנּוא ,הָצֵע עֶרייֵז טְרעֶטְׁשְרעֶפ
 ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 10 :טייַּבְרַא עֶנייַז ּוצ רעֶכיֵלְטיִא ,רֶעיֹומ
 טעֶמייֵּבְרַאעֶג ןעֶּבאָה ןעֶנְנּוי עֶנייַמ ןּופ טְפֶלעֶה עֶנייֵא םאָד ,רעֶטייוֵו דְנּוא ןָא גאָט

 ןעֶדְליִׁש איִד דִנּוא ןעֶויֵּפְׁש איִד ןעֶטְלאַהעֶג ןעֶּבאָה טְפְלעֶה עֶרעֶדְנַא איד דַנּוא
 -עֶנ ןעֶנעֶז עַטְׁשְרעֶּביֹוא איִד דְנּוא ,םֶרעֶצְנאַּפ עֶנְרעֶזייַא דְנּוא ןעֶניֹוּב-סיש איֵד דְנּוא
 םאָה איִד ּוליּפֲא דְנּוא 11 :הָדּוהְי ןּופ דְניִזעֶנְזיֹוה ןעֶצְנאַנ םעֶד רעֶטְניִה ןעֶזעֶו
 ןעֶטְסאַל איד ןעֶנאַרְּטעֶג ןעֶּבאָה סאו איִד דְנּוא ,רֶעיֹומ רעֶד ןַא טְעיֹוּבעֶנ ןעֶּבאָה
 טייֵּבְרַאעֶג דְנאַה עֶנייִא טיִמ ןעֶּבאָה ;(ןעֶטְסאַל איד) ןעֶדאָלעֶנ ןעֶּבאָה סאָו איִד דְנּוא

 ףנוא
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 -עֶנ אייֵז ןעֶּבאָה עֶרעֶדְנַא איִד טיִמ דְנּוא
 ײיֵלְמיִא ןיִראָָו 12 :דְרעזְוְש סאָד ןעֶטְלאַה
 ןייַז טאַהעֶג טאָה ,טֶעיֹוּבעֶג טאָה םאוְו רעֶב

 ןעֶדְנעֶל עֶנייַז ףיֹוא ןעֶדְנּוּבעֶגְנָא דְרעוֶוְׁש
 רעֶד דְנּוא ,טֶעיֹוּבעֶג אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא דְנּוא
 :ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ןעֶּבעֶנ זיִא רעֶזאָלְּב-רַפֹוׁש
 -ייֵרְּפ איִד ּוצ טְנאָזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 3
 דְנּוא ,עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד ּוצ דְנּוא ,ןעֶראַה
 -ךַא איִד ,קְלאַפ םעֶּד ןּופ עֶגיִרְּביִא איד ּוצ
 ןעֶנעֶז ריִמ דִנּוא ,םיֹורְנ דְנּוא ליפ זיִא טייֵּב
 זיִא רעֶנייֵא ,רֶעיֹומ רעֶד ףיֹוא טייֵרְּפְׁשּוצ
 ףיֹוא דְנּוא 14 :ןְרעֶדְנַא םעֶד ןּופ טייוו

 סאָד ןעֶרעֶה טעֶדֶז רֶהיִא זַא טֶרָא ןעֶכֶלעוֶו
 טְלאָז ןיִהַא טְראָד ,רָפֹוׁש םעֶד ןּופ לֹוק
 רעֶזְנּוא ;ןעֶלְמאַזְרעֶפ םִנֹוא ּוצ ְךייֵא רֶהיֵא
 :ןעֶטְלאַה הָמָחְלִמ םִנּוא ראַפ טעוֶו טאָג
 טעֶטייֵּבְרַאעֶג ריִמ ןעֶּבאָה יֹוזַא דנּוא 2
 אייז ןּופ טְפְלעֶה איִד ,הָכאָלְמ רעֶד ןיִא
 םעֶד ןּופ ןעֶזיִּפְׁש איִד ןעֶטְלאַהעֶג ןעֶּבאָה

 זיִּב ,ןְרעֶטְשְנעֶגְראַמ םעֶד ןּופ ןְהעֶגְפיֹוא
 ףיואנ ןעֶמּוקעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז ןְּרעֶטְׁש איִד
 טייֵצ רעֶניִּבְלעֶזְרעֶד ּוצ 16 :(טְכאַנ רעֶד

 56 ה -ה
 נפ ילַע םירּסֶאוָּבְרַח שיִא םיִנֹּבְַו ֹלָׁשַה תֶקְֲחְמ תַהאו
 13 םיִרֹחְה-לֶא רֵמאְו ;ילְצֶא רַפֹׁשּב עֶקֹוּתַהְו םִנובּו ויָנְתֶמ
 הָבָחּו הֵּכְרַה .הָכאלּמַה םֶּפֶה רֶי-לֶאו םיְִַּה-לֶאְ
 14 םֹוכָמִּב :!ויָחָאֵמ ׁשיִא םיִקֹוחַר המֹוחַה-לַעַס םיִדָרְפִנ ּוְחֹנֲאַו
 ונילֵא ּוצֵבְקִּת הָמָׁש רוה .ליק-תֶא ּועְמִׁשִּמ  רֶׁשֲא
 וט םיִקיִזֲחַמ טוה הָכאָלְמַּב םיִׂשֹע ינאו ;ונָל םֶתְּפִי וניהלֶא
 15 תֵעָּב םֵנ :םיִבָכֹוְּכַד תֹאֵצ דע חַּׁשַה תולֵעַמ םיחָמְרַּב
 וה םָלָׁשְ ְךתְּ וניִלְי ורע ׁשיִא םֶל יִּתְרַמָא יִהַה
 גד יִּבָענּויאְו יִנֲא ןיִאְו :הָכאָלְמ םֶּזַהְו רֶמְׁשִמ הָליֵּלַה ונָל

 ּוניֵדְנִּב םיִטׁשִּפ ּונְְנֲאְיא יִרֲחַא רֶׁשֲא רֶמְׁשּמַה יִׁשְְַ
 !םִיָּמַה וָחְלִׁש ׁשיִא

 ר ּה
 א :םיִדּודְיַה םֶהיֵחֲא-לֶא הָלודְּג םֶהיִׁשְנּו םִעָה תקעצ יִהְּתַ
 2 ןָגָד הָחקְִו םיִּבַרּונֲחנֲא ּוניֵתֹנְבּו ניֵנְּב םיִרְמֶא שא שי
 3 ומְרִכּו ּוניִתֹרָׂש םיִרָמֶא רֶׁשֲא שי :הָיְחִנְ הָלְכאֹו
 4 רֶׁשֲא ׁשו :!םָעְרַּב ןִנֶד הָחְקְו םיִּבְרְע ּונִֵנָא ּוניֵתְבּו
 ה הָמעו :ונימְרִכּוּוניֵתֹדְׂש למה תֵּדִמְל ףֶסָכ ּוָל םיִרְמֶא
 םיִׁשְבכ ּוְחנֲא הנהְוּונינְּב םֶהיֵנְבּכ ּונֹכָׂשִּב וניִחַא רָׂשְבַּכ
 עּוׁשָּבִכַנּוניֵתֹנְּבִמ ׁשיו םיִלָבַעַל וניֵתֹנְּב-תֶאְו ּוניֵנְּב-תֶא
 5 רֶאְמ ּל רַח :םיִרחאל ּוניִמְרְכּו ּונֲתֹדְּׂו ּנֵָי לאל-יאו
 : ךֶלּמַּו :הֶּלֵאָה םיִרָבְּדַה תֵאְו םֶתְקעַז-תֶא ֹּתְעַמׁש רֶׁשֲאַּכ
 םֶהָל הָרְמֶאְו םיִנְנּפַה-תֶאְו יהא הָביִרָאְ יֵלָע יְֵל
 ;הָֹודְ הֶּלִהְ םֶהיֵלֲע ןתֶאְו םיאְׁשנםֶּתַא וחֶאְּב-ׁשיִא אָּׂשַמ
 8 םיִרָּכְמִּנַה םי יה ּוניֵחַא-תֶא ּונינָק ּונֲחִנֲא םיָל הָרְמֶאָ
 ונְלּורְּכְמַנ םֶכיֵחֲא-תֶא ּורְּכְמֹּת םתַאנְו ונָב יֵדְּכ םייּל
 זַא ,קְלאַָפ םעֶד ּוצ טְגאָזעֶב ְּךיֹוא ָּךיִא ּבאָה 9 ירָׁשֲא רָבָּדַה בוטדאל רמאֹיו :רֶבָּדָּאְצִמ אלו ּוׁשירֲחינ
 -ָכעֶנְרעֶּביִא גָנוי ןייז טיִמ לאָז רעֶכיִלְטיִא םינַה תַפְרָחַמּוכֵלִּת :ימלָא תֵאְרִּב אּלֲה םיִׁשע םֶּתַא

 גאָמ אייֵּב דְנּוא ,טְכאַנ רעֶד אייֵּב ְּךאַַו ַא ןייַז םֶנּוא ראַפ ןעֶלאָז אייֵז יִדְּכ ,םִיַלָׁשּורְי ןיִא ןעֶניִמ

 דְנּוא רעֶדיִרְּב עֶנייֵמ רעֶדָא ;ְךיִא טיִנ ּוליפַא ,רעֶנייֵק טאָה יֹוזַא 17 :טייַּבְרַא איד ןּוּהְמ ּוצ

 ןּופ רעֶנייֵק ,ןעֶזעוֶועֶּג ריִמ רעֶטְניִה ןעֶנעֶז סאָוו ְּךאַוַו רעֶד ןּופ טייל איִד רעֶדָא ,ןעֶגְנּוי עֶנייֵמ

 ןעֶגְנאַגעֶג ןיַז יַלְּכ ןייַז טיִמ זיִא רעֶּביִלְטיִא ,רעדיילק עֶנייֵז ןּוהְמעֶנְסיֹוא טיִנ טאָה םִנּא

 :רעֶסאַוַו םעֶד ּזצ ּוליִּפַא
 ה לעטיפאק

 ןעֶנעֶק רעֶּבייוֵו עֶרייֵז דְנּוא קְלאָפ םעֶד ןּופ אייֵרְׁשעֶנ סיֹורְנ ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םֶע דְנּוא 1

 ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה םאוָו עֶכיֵלְטע ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז סֶע ןיִראָָו 2 1 םיִדּוהְי איִד ,רעֶדיִרְּב עֶרייֵז

 ןְראָק ןעֶמעֶנ םָנּוא ריִמ ןעֶלעֶו יֹוזַא ,ליִפ ןעֶנעֶז רעֶּטְכעֶט עְרעֶזְנּוא דְנּוא ןְהיֵז עֶרעֶזְנּוא ,ריִמ

 דְנּוא רעֶדְלעֶפ עֶרעֶזְנּוא ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה עֶרעֶדְנַא דְנּוא 3 :ןעֶּבעֶל דְנּוא ןעֶמֶע ןעֶלאָז רימ זַא

 ריִמ יֵדְּכ ,ןֹוּכְׁשַמ ַא ראַפ ןעֶּבעֶנעֶג ריִמ ןעֶּבאָה רעֶזייַה עֶרעֶזְנּוא דְנּוא ןעֶטְרעֶגְנייוו עֶרעֶזְנּוא

 סאו עֶרעֶדְנַא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אָד דְנּוא 4 :רעֶגְנּוה םעֶד ןעֶנעוֶו ןְראָק ןעֶפיֹוק ןעֶנעֶק ןעֶלאָּז

 -ךעֶגְנייֵו דְנּוא רעֶדְלעֶפ עֶרעֶזְנּוא ראַפ דְלעֶג טְגְראָּבעֶג םִנּוא ןעֶּבאָה ריִמ ,טְּנאָזעֶג ןעֶּבאָה

 עֶרעֶזְנּוא ןּופ ׁשייֵלַּפ סאָד טיִנ ןעֶד זיִא רְנּוצַא דְנּוא 5 :םַמ םיִּדִלְמ םעֶד ןעֶלאָצעֶּב ּוצ ןעמ

 ריִמ ,טְהעֶז דְנּוא ,ןְהיִז עֶרעֶזְנּוא איו יֹוזַא ןְהיִז עֶרייֵז ;שייֵלְפ רעֶזְנּוא איז יֹוזַא רעֶדיִרְּב

 עֶרעֶזְנּוא ןּופ לייֵמ ַא דְנּוא ,טְבעֶנְק ןייֵז ּוצ רעֶטְכעֶמ עֶדעֶזְנּוא דְנּוא ןֶהיֵז עֶּרעֶזְנּוא ןעֶבְניווְצ

 -םיֹוא אייז ַחֹּכ ןייֵק ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא ,ןעֶראָועֶג ןעֶגְנּואוְוְצעֶּב גְנאַל ןיֹוׁש ןעֶנעֶז רעֶטְּכעֶט

 :עֶרעֶדְנַא ּוצ ןיֹוׁש ןעֶרעֶהעֶג ןעֶטְרעֶגְנייוַו דְנּוא רעֶדְלעֶפ עֶרעֶזְנּוא ְּךיֹוא דְנּוא ,ןעֶזעֶלוצ

 איִד דְנּוא ,אייֵרְׁשעֶג רֶעייֵז טְרעֶהעֶג ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג גיִנְראָצ רֶהעֶז ןיֵּב ּךיִא דְנּוא 6
 ְךיִמ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶטאָרעֶּב ריִמ ןיִא ְּךיִז טאָה ץֶראַה ןייֵמ דְנּוא 7 :רעֶטְרעוֶו עֶגיִזאָד
 -עֶנ אייֵז ּוצ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד טיִמ דְנּוא ,ןעֶראַה-אייֵרְפ איִד טיִמ טְניִרְקעֶג

 דְנּוא ;ןעֶמעֶנ םיִחָוְר (עֶסיֹורְגנ טְלאָז רֶהיִא יִדְּכ ןְרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא טְעייֵלְטְנַע רֶהיֵא ,טְנאָז
 טְנאָזעֶג אייֵז וצ ָּךיִא ּבאָה יֹוזַא 8 :גנּולְמאַזְרעֶפ עֶסיֹורְג ַא טְכאַמעֶג אייז ןעֶנעֶק ּבאָה ְךיִא

 -ךעֶפ רעֶזְנּוא ְּךאָנטְפיֹוקעֶגְסיֹוא ,םיִדּוהִי איִד ,רעֶדיִרְּב עֶרעֶזְנּוא גְנאַל ןּופ ןיֹוש ןעִּבאָה רִיַמ

 -יֵרְּב עֶרייֵא ּוליִּפַא רֶהיֵא טְליוִו דְנּוא ,םִיֹוג איִד ּוצ ןעֶזעוֶועֶג טְפיֹוקְרעֶפ ןעֶנעֶז סאו ןעֶגעֶמ

 ןעֶּבאָה יֹוזַא ?ןעֶרעוֶו טְפיֹוקְרעֶפ םָנּוא ּוצ (רעֶדיוִו) אייֵז ןעֶלאָז רעֶדָא ?ןעֶפיֹוקְרעֶפ רעֶד

 יֹוזַא 9 :(ןְרעֶפְטְנֶע ּוצ) טְראָװ ַא ןעֶנּופעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא ,ןעֶגיוִוְׁשעֶג ליִטְׁש אייז

 ליִפ טיִנ רֶהיֵא טְלאָז טּוג טיִנ זיִא טּוהְט רֶהיֵא סאו ְּךאַז איִד ,טְגאָזעֶג רעֶטייֵזָךיִא ּבאָה

 םִיֹוג איִד ןּופ הָּפְרֶח רעֶד ןעֶנעוֶו ןּופ טאָנ רעֶזְנּוא ןּופ טְכְראָפ רעד ןיִא ןְהעֶג רֶהעֶמ
 ערעזנוא
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 ייבזענ דו ףֶַּכ םֶהֶּב טיש יִרָעּו יא ינָאדמנו :ּניִבְֶא
 םֶהיֵתֹדְׂש םֹויַהְּכ םֶהָל אָנ ֹוביִׁשָה :הֶזַה אָׁשַּמַה-תֶא אָנ
 ׁשוָריִּתַה ְנְַהְו ףֶקַּכַה תַאְמּו םֶהיֵָּבּו םֶהיֵתיִז םֶהיֵמְרַּ

 םָהֵמּו ביִׁשָנ יִרְמאֹיו :םֶהֶּב םיִׁשֹנ םָּתַא רֶׁשֲא רֶתְצִיַהְו 2
 -תֶא אְרָקֶאְו דֶמֹא הָּתַא רֶׁשֲאַּכ הֶׂשעַנ ןֵּכ ׁשֵקִבְנ אֵל
 ְִרענינְצמַג :הָוִה רֵבְדִּכ תֹׂשֲעַל םעיִבׁשַָ םיִנָהָּכַה
 דאצל רֶׁשֲא ׂשיִאָהילְכיתֶא םילֶאָה רֵעי הֶכָּכ הָרֵמְֲ
 רֶׁשָנ הָוְהִי הָכָכְו ֹועיִנִמּוֹותיֵּבִמ הֶּוִה רָכָּדַה-תֶא םִִקָי
 םָעָה שעַיו הָוהְי-תֶא וללַהְיו ןֵמֶא להָּקה-לֶכ ּורְמאֹּר קֶדָו

 םֶחָּפ תֹוְהִל יִתֹוא הוִצרֶׁשֲא ! םֹזמ םַנ ּ!הּזַה רֶבָּדַּכ 4
 םַּתְשּ םיִׁשֹלְׁש תַנְׁש דֵעְז םיְִׂשֶע תַנְׁשִמ היי ץֶרָאְּב
 םֶתָל יולְַיִנֲא הָרְׂשִע םיַּתְׁש םִינָׁש ךֵלֶמַה ּתְמַשְחַּתְרַאְל
 יֵנְְל--רֶׁשֲא םיִנׁשאִרָה תֹוחַּמַהְ :יִּתְלַכָא אֵל הָחָּפַה וט

 םיִלָקְׁשיִהַּכי רַחַא ןַַו םֶחָלְבםתִמ ּתְקִי עָה-לַע ּודיבְכִה
 ןֵכ יתישֲע-אל נאו םעָה-לַע ומלָׁש הי םנ םיעָּבְרַא

 ִּתְקֲַחַה תאֹּוַה הָמֹוחַה תֶכאֵלְמִּ םֵגְו :םיִהֹלֶא תֵאְרְי יֵנְּפִמ 4
 :הָכאלְּמַהילַע םָׁש םיִצוכְק יִרָע ץלָכְו ּוננִק אֵל הָרָׂשו
 7: ּניקֲא שיֶאְּבַהְוׁשיִא םיִׁשִמֲחְ .הָאמ םיִננְּמַהְו םיִדּוּיַהְו

 עענ הָיָה רֶׁשֲאַו יְִָטׁשִלַע תֹביִבְרׁ ָשַא םִיֹוּגַה 5
 ילרשעג םיִרָּפְִו תָֹהְרְּב-שִש ןאצ דָא רוָׁש דֶחֶא םִזָל
 הָחָּפַה 2 הע הֹּברַהְל ןִייילָכִּב ׁשֶמָי תֶרׂשֵע ןיבו
 יִלהְרכוהָהםֶעָה-לַע הָדֹבעָה הָדְבָכרְּכ אָל
 :הּזַה םֶעָה-לַע יתיִשָעירֶׁשֲא לָּכ הָבֹוטְל יָהלַא
 ו ו
 רֶתָיֵלּו יִבְרַעָה םֶׁשֶנָלּוהָיבֹוטו טּלַבְנַמְל עֶמׁשַ רׁשֲאַכ יִהְיַו א

 -דַע םֶגְִרּפ הָּב רַתנ-אֶלְו הָמֹוחַהתַא יִתיְִב יִּכ ייבי
 == וה ַלִָׁיַו םיִרְָׁשִב יּתְדַמִַה-ראָל תֹתָלִּד אוהַה תּעָה

 יִדעֶל דְנּוא יי אָש
 ן טְּביֹולעֶג

 ּוליִפַא

 יח הימחנ

 ךיִא ךיֹוא ןיִראָו 10 :דְנייַפ עֶרעֶזְנּוא

 -לאוָו ןעֶגְנּוי עֶנייֵמ דְנּוא רעֶדיִרְּב עֶנייֵמ

 ןופ ןעֶמעֶנ םיִחָוְר טְנעֶקעֶג ְּךיֹוא ןעֶט
 טעֶּב ְּךיִא -- ןְראָק דְנּוא דְלאָג ןּוֿפ אייֵז

 :חַוָר ןעֶניִזאָד םעֶד ּפָא ְּךאָד טְזאָל ;ךייֵא
 ְךיִא ,קירוצ אייֵז ּוצ טְנייֵה ָּךאָד טְרְהעֶק 1

 -נייוַו עֶרייֵז ,רעֶדְלעֶפ עֶרייֵז ְּךייֵא שעֶּב
 דְנּוא ,רעֶמייֵּב-טְרעֶּבְלֶהֶע עֶרייֵז ,ןעֶטְרעֶג
 -םְרעֶדְנּוה סאָד ּוליִּפַא דְנּוא רעֶזייֵה עֶרייֵז
 םעֶד ןּופ דְנּוא דְלעֶג םעֶד ןּופ לייֵהְט עֶטְס
 םעֶד ןּופ דְנּוא ,ץייוֵז םעֶד ןּופ דְנּוא ,ןְראָק
 -ונעֶג חַוָר אייֵז ןופ טאָה רֶהיֵא םאוָו לֶהֶע
 ריִמ ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 12 :ןעֶמ
 ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ,ןעֶּבעֶגקיִרּוצ םִע ןעֶלעוֶו
 ריִמ .ןעֶנְנאַלְרעֶפ רֶהעֶמ טיִנ אייֵז ןּופ
 דָנּוא ;טְסְגאָז אוד איז ןּוהְט יֹוזַא ןעֶלעוֶו
 ְךיִא דְנּוא םיִנֲהֹּכ איִד ןעֶפּורעֶג ּבאָה ְּךיִא
 ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ ןעֶריֹואוָוְׁשעֶּב אייֵז ּבאָה
 ּבאָה ְּךיִא 12 :ְךאַז עֶניִזאָד איד ְּךאָנ ןּוהְמ

 דְנּוא דיילק קֶצ ןייֵמ טְלעֶקאָׁשעֶגְּפֶא ךיֹוא
 ןְלעֶקאָׁש טאָג לאָז יֹוזַא ,טְגאָזעֶג ּבאָה ְּךיִא
 עֶנייַז ןּופ דְנּוא זיֹוה ןייז ןּופ ןאַמ ןעֶכיִלְטיִא
 -אָד איד ןייַז םִיַקְמ טיִנ טעזֶו סאוָו טייֵּבְרַא
 -עֶגְסיֹוא ןייַז רֶע לאָז יֹוזַא דְנּוא ;ְּךאַז עֶביִז

 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ! ןֵמָא טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה לֶהָק עֶצְנאַג םאֶד רְנּוא ,ג
 ;אֹוי 14 :ְךאַז רעֶניִזאָד רעֶד ְּךאָנ ןּוהְּטעֶנ ןעֶּבאָה קְלאָפ סאָד דְנּוא ;ראַה ם
 -ְךעֶּבּונ רעֶד ןייַז לאָז ְּךיִא זַא ןעֶראָועֶג ןעֶטאָּבעֶג ריִמ זיִא סֶע סאָד ןָא גאָט םעֶר =

 םעֶד ּוצ זיִּב דְנּוא ןָא רֶהאָי ןעֶטְסְניִצְנאַוַוְצ םעֶד ןּופ ,הָדּוהְי ןּופ דְנאַל םעֶד רעֶּביִא ראָטאַנ
 ּבאָה ,רֶהאָי ףְלעוֶוְצ זיִא םאָד ,אּתְסַׁשְחַּתְרַא ְךלֶמ םעֶד ןּופ רֶהאָי שיט דְנּוא אייוַוְצ
 איד רעֶּבָא 15 :ראָטאַנְרעֶּבּונ םעֶד ןּופ טיֹורְּב סאָד ןעֶסעֶנעֶנ טיִנ רעֶדיִרְּב עֶנייֵמ דְנּוא ָךיִא
 עֶרעוֶוְׁש א טְגעֶלעֶג ןעֶּבאָה ,ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ראָפ ןעֶנעֶז םאָו םֶראָטאַנְרעֶּבּוג עֶגיִרעֶהיִרְפ
 םעֶד ץּוח דְנּוא ,ןייוו דְנּוא טיֹורְּב ןעֶמּונעֶנ אייֵז ןּופ ןעֶּבאָה דְנּוא ,קְלאַפ םעֶד ףיֹוא טְסאַל
 ,טְגיִּטְלעוֶועֶג קְלאָפ םעֶד רעֶּביִא ןעֶּבאָה ןעֶגְנּוי עֶרייַז ּוליִפֲא ,אֹוי ,רעֶּבְליִז םיִלָקְׁש גיִצְרִיִפ
 ְךיֹוא ּבאָה ְּךיִא דנּוא 16 :טְכְראָפ םעֶטאָג רעֶד ןעֶנעוֶו ןּוהְטעֶנ יֹוזַא טיִנ ּבאָה ְּךיִא רעֶּבָא
 לאָמַא טיִנ םֶנּוא ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא ,רֶעיֹומ רעֶניזאָד רעֶד ןּופ טייֵּבְרַא רעֶד ןַא ןעֶטְלאַה ָבְנָא
 אייֵּב ןעֶזעוֶועֶג טְלעֶמאַזְרעֶפ טְראָד ןעֶנעֶז ןעֶנְנּוי עֶנייֵמ עֶלַא טְרֶעייֵנ ,רְלעַפ ַא טָפיֹוקעֶג
 איֵד ןּופ שיט ןייֵמ אייֵּב ןעֶזעוֶועֶג ְּךאָנ ןעֶנעֶז םעֶלַא םעֶד רעֶּביִא דְנּוא 17 :טייַּבְרַא רעֶד
 וצ ןעֶנעֶז םאוָו איִד ץּוח ,ןאַמ גיִצְפּופ דְנּוא טְרעֶדְנּוה ,עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד ןּופ דֶנּוא םיִדּוהְי
 םאֶד דְנּוא 18 :םֶנּוא ןּופ םּזרַא םֶנְניִר ןעֶנעֶז םאִו םִיֹוג איד ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ ןעֶמּוקעֶג םָנּוא
 םְקעֶז ,םֶקָא ןייֵא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןעֶראָועֶנ טעֶטייֵרעֶּבּוצ גאָט ןעֶכיִלְטיִא ראַפ זיִא םאָו
 ןעֶזעוֶועֶג טעֶטייֵרעֶּבּוצ ריִמ ראַפ ןעֶנעֶז תֹופֹוע עֶנעֶדיִׁשְרעֶפ ְּךיֹוא דְנּוא ,ףאָׁש עֶטעֶפ
 ְךאָד דְנּוא ליפ רֶהעֶז ןייוו אייֵלְרעֶלַא טאַהעֶנ ןעֶמ טאָה נאָט ןְהעֶצ ןיִא לאָמְנייַא דְנּוא
 זיִא טייֵּבְרַא איד לייוַוְרעֶד ,ראָטאַנְרעֶּבּונ ַא ןּופ טיֹורְּב םאָד על טיֵּנ ָּךיִא ּבאָה
 םּוצ רִיִמ ּוצ סאָד קְנעֶדעֶנ ,טאָנ ןייֵמ ָא 19 :קְלאָפ ןעֶניִזאָד םעֶד ףיֹוא רעֶזֶז טי ִדעַנ
 :קְלאָפ ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ ןּוהְמעֶנ ּבאָה ָּךיִא סאָוָו םע ֶלֵא ,ןעֶטּוג

 ו לעטיפאק

 איד דנּוא ,יֵבְרַע רעֶד םָׁשָנ דֶנּוא .הָיִבֹוט דְנּוא ַלֵבְנַמ ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דֵנּוא 1
 ,רֶעיֹומ איִד טֶעיֹוּבעֶגְפיֹוא ּבאָה ָּךיִא זַא טְרעֶהעֶנ ןעֶּבאָה דְנייַפ עֶרעֶזְנּוא ןּופ עֶניִרְּביִא

 רעֶד ּוצ זיִּב עֶׁשְטאָחנ ,ןעֶּביִלְּבעֶנְרעֶּביִא ןיִראַד רֶהעֶמ טיִנ ְּךאָרְּב ןייֵק זיִא סֶע סאָד דנּ
 :(ןְרֶעיֹוט איד ןיִא ןעֶריִט איִד טְלעֶטְׁשעֶנְפיֹוא טאַהעֶנ טיִנ ָּךאָנ ָךיִא ּבאָה טייַצ רעֶגיִּבְלעֶז

 יוזא



 ז היסחהנ

 ריִמ וצ םֵׁשָנ דְנּוא טַלֵבְנַס טאָה יֹוזַא 2
 -אֵל דְנּוא םּוק ,ןעֶנאָז וצ יֹוזַא ,טְקיִׁשעֶג

 םעֶנייֵא ןיִא ןעֶפעֶרְט ןעֶמאַזּוצ ְךיִז רעֶמ
 ןּופ ןיֹולְּפ םעֶד ןיִא ,רעֶפְרעֶד איִד ןּופ
 ריִמ טְכאַרְמעֶג ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא ;ֹונֹוא
 ּבאָה ְּךיִא דנּוא 8 :ןּוהְמ ּוצ םעֶטְכעֶלְׁש
 ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא םיִחּולְׁש טְקיִׁשעֶג אייֵז וצ
 ,םיֹורְג זיִא אּוהְט ְּךיִא םאוָו הָכאָלְמ איד
 -ְךאַפ ,ןעֶמּוקְרעֶטְנּורַא טיִנ ןעֶק ץיִא דְנּוא
 ןעו ,ןעֶרעֶהְפיֹוא טייֵּבְרַא איִד לאָז םאוָו
 ְךייַא ,ּוצ םּוק דנּוא םִע ואָלְרעֶפ ְּךיִא
 ריִמ וצ ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא + ?רעֶטְנּורַא
 רֶעיִּפ טְקיִשעֶג ןָפֹוא ןעֶניִזאָד םעֶד ףיֹוא
 טְרעֶפְטְנֶעעֶג אייז ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,לאָמ
 טאָה יֹוזַא 2 :םְראָו ןעֶניִזאָד םעֶד ָּךאָנ
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 םיִרפְַּּ ְַָּי הָרַוְו הָּכִל רֹמאֵל יִלֵא םֶׁשֶנְו טֵּלַבְס
 3 הָחלְׁשֶאְו !הָעָר יִל תֹׂשֲעַל םיּבׁשְח הָּמֵהְ נא תַעְקִבְּ
 אָלְו הֶׂשֹ יִנֲא הָלֹודְנ הָּכאָלְמ רֹמאֵל םיִכָאְלַמ םֶהיֵלֲע
 ִּתדִריהֶּפְרַא רֶׁשֲאַּכ הֶכאָלְּמַה תְַּׁשִת הָּמָל תֶדֶרֶל לַכּוא
 4 ביִׁשְָו םִמָעִּפ עַּבְַא הּזַה רֶבָּּכ ִלֵא וחְלְׁשִּיַו :םֶכיֵלֲא
 ה םֵעָּפ הֶּזַה רֶבְדַכ טֵּלִבְנַסיִלַא חלְׁשּיַו :הָּוה רֶבֶּדּכ םָתֹוא
 6 םִיַּּב ּהָּב בּוָתְכ :ֹודָיִּב הָחּותְּפ תֶרְנִאְ וְרעַנ"תֶא תיִׁשיִמֲח
 -לַע דֹולְמִל םיִבְׁשִה םיִדּוהְיְַ הָּתַא ַמֹא מְׁשַנְו עֶמְׁשִנ
 םיִרָבְּדַּכ ּךֶלֶמֶל םֶהָל הוה הֶּתַאְו הָמֹוחַק הָנֹוב הָּתַא ןֵּכ
 ז םַלָׁשּריּב ךיֶלָע ארקל ָּתְַמְעַה םיִאיִבְנ-םִגְו :הָלֵאָה
 הֶלֶאָה םיִרְבּדכ ְךֶלֶמל עֶמָׁשִי הֶּתעְו הָדּוהיִּב ְּךֶלֶמ רֹמאֵל
 5 אֵל ראל ווְלַא הָחלְׁשֶאְו :וָּדְחַי הֵצעְונו הָּכָל הָּתְִו
 הֶַּא ךּבלִמ יִּכ רֵמֹוא הֶּתַא רֶׁשֲא הָלֵאְה םיִרָבּדִכ הָיְהִנ
 פ דֵמ םֶהיִדָיּּפָרי רמאל ּונָתֹוא םיִאְרְיִמ םֶּקִכ יִּכ :םאָדֹוב

  יִתאָב נאו :יָדי-תִא קח הָּתַעְו הֶׂשְעַת אֵלְו הָכאָלמַה
 רֶמאּל רוָצָע אוָהְו לֵאְּבַטיִקְמְדִב הָילְּדְִב הָיְעַמְׁש תיכ
 תוָתְלַד הר לֶכיחַה ךותילֶא םיהלֶאָה תיִבילֶא דע
 ג הרֶמָאְו :ךגרֶהִל םִאָב הָליְלְו ךנרֶהִל םיִאְּביִּכ לֶכיֵהַה
 יו לָכיֵההילֶא אָבָירֶשַא יִנִמכ ימּ חָרֶב ינומּכ ׁשיִאָה
 ופ הָאבּ יּכוָחָלְׁש םיהלָא-אָל הּנְו הֶריִַּאְו :אוְבֶא אֵל
  ןַעמל אוה רּוכָׂש ןַַמָל :רָכְׁש קב הָיבוטְויֵלְע רַב
 ןעמִל עד םֶׁשִל םֶהָל הָיְהְו ִתאָטָחְו ןְכיהְׂשֶעְַו אָריִא
 וו וָׂשֲעמְּכ פב הָיבוְטִל יֹלֶאהָרִכְו = :יְִפִרִהי
 וה רֶׁשֲא םיִאיִבנה רַתַּו הֶאבּנה היל םנו הָלֶא
 וט ליִלֶאָל הָּׁשמֲַ יְִׂשֶעְב הָמּוחַח םֹלְׁשַַּו :יִֹוא םיִאְריְמ
 6 טיביאילכ ֹעְמִׁש רֶׁשֲאַכיהַו  :םוי ישו יִׁשְמֲחַל
 םֶהיֵניֵעּב דֹאְמ וָלַּפַיַו ונותביבס רׁשֲא םִינַהילְּכ ּואְד

 -יִזאָד םעֶד ְךאָנ טְקיִׁשעֶג ריִמ ּוצ טֵלֵּבְנַמ
 ןייַז ּךְרּוד לאָמ עֶטְפְניִפ םאָד טְראָו ןעֶנ
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא דְנאַה עֶנייֵז ןיִא דְנּוא ,גָנּי
 ןיִא םעֶד ןיִא 6 :ףיִרְּב רעֶנעֶפָא ןייֵא

 ןעֶׁשיִוְצ זיִא םִע ןעֶּביִרְׁשעֶג ןעֶזעוֶועֶג
 ּומְשַנ דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג טְרעֶהעֶג םִיֹוּג איִד
 םיִדּוהְי איד דְנּוא אּוד םאָד טְּנאָזעֶג טאָה
 םֶסּוהְט רעֶּביִראָד ,ןייַז וצ דַרֹומ ןעֶטְּכאַרְט

 טְסְלאָז אּוד יִדְּכ ,רֶעיֹומ איד ןֶעיֹוּב אּוד
 ריִד טְסאָה אּוד דְנּוא 7 :רעֶטְרעֶו עֶניִזאָד איִד ְךאָנ !ְּךְלֶמ ַא איז ְךייֵלְגנ ןייז אייז ּוצ
 זיִא םִע ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא םִיַלֵׁשּורְי ןיִא ןעֶּפּורּוצְסיֹוא ריִד ןּופ םיִאיִבְנ טְלעֶטְׁשעֶגְנָא ְּךיֹוא
 איד ָךאָנ ןעֶרעֶה ָּךֶלֶמ םעֶד ןעֶזאָל םִע ןעֶמ טעוֶו דְנּוצַא דְנּוא ,הָדּוהְי ןיִא ָּךֶלֶמ ַא אָד
 :(ןעֶטאָרעֶּבע ןייַז קֵעַיְמ רעֶדְנאַנייֵא טיִמ ְךיִז רעֶמאָל דְנּוא דְנּוצַא םּוק יֹוזַא ,רעֶטְרעֶֶו עֶגיִזאָד
 סאו עֶניִזאָד איִד איוז ןעֶכאַז עֶכְלאָז ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא טְקיִׁשעֶג םֶהיֵא ּוצ ָּךיִא ּבאָה יֹוזַא 8
 ןייֵד םיֹוא טְכאַרְטעֶנְסיֹוא אייז טְסאָה אּוד טְרֶעייֵנ ןעֶזעוֶועֶג טיִנְראָג ןעֶנעֶז טְטְגאָז .אּוד
 ןעֶגאָז וצ יֹּוזַא ,טְּכאַמעֶגְנָא אָרֹומ ַא םִנּוא ןעֶּבאָה עֶלַא אייֵז ןיִראָו 9 :ץֶראַה ןעֶנייֵא
 ;ןעֶרעוֶו טְכאַמעֶג טיִנ לאָז םִע זַא טייֵּבְרַא רעֶד ןּופ ןעֶרעֶו ףאַלְׁש ןעֶלעוֶו דְנעֶה עֶרייֵז
 ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנייִרַא ךיא ןיִּב ְּךאָנְרעֶד דְנּוא 10 :דְנעֶה עֶנייַמ ּךאָד קְראַטְׁש דְנּוצַא רעֶּבָא
 -פיֹוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע דְנּוא ,לֵאָבַטיִהְמ ןּופ ןְהּוז ,הָיָלְד ןּופ ןְהּוז הָיְעַמְׁש ןּופ זיֹוה םעֶד
 םיִטאֶג ןיִא ןעֶּפעֶרְמ ְּךיִז רעֶמאַל ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ;ןעֶסאָלְׁשעֶגְנייַאנ ןעֶטְלאַהעֶג
 ,לָביֵה םעֶד ןופ ןעֶּדיִט איד ןעֶמיִלְׁשְרעֶּפ רעֶמאָל דְנּוא ,לָּכיֵה םעֶד ןיִא גיִנעוֶועֶניִא ,זיֹוה
 וצ ְּךיִד ןעֶמּוק אייז ןעֶלעֶו טְכאַנ אייֵּפ ןעֶנאַלְׁשְרעֶד ּוצ ְּךיִד ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו אייֵז ןיִראו
 דְנּוא ?ןעֶפיֹולְטְנַא ְּךיִא איו ןאַמ ַא יֹוזַא ןעֶד לאָז ,טְגאָזעֶג ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא 11 :ץננּרַה
 -ייֵלָּב לאָז רֶע יֵדָּכ לֶכיֵה םעֶד ןיִא ןעֶמּוקְנייַרַא טעֶו סאו ְךיִא איו יֹוּזַא רעֶד זיִא רעזֶז
 זַא טְנעֶקְרעֶד םִע ְךיִא ּבאָה יֹוזַא ,העֶז דְנּוא 12 :ןְהעֶגְנייַרַא טיִנ ליוו ָּךיִא ?ןעֶּבעֶל ןעֶּב
 לייוו ,טעֶרעֶנ ריִמ ןעֶנעֶק רֶע טאָה הָאּובְנ איִד טְרֶעייֵנ ,טְקיִׁשעֶג טיִנ םֶהיֵא טאָה טאָג
 ,רעֶנעֶבְנּודעֶג ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע לייװ 13 :ןעֶנְנּודעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה טֵלַבְנַס דְנּוא הָיִּבֹוט
 זַא ,ןעֶגיִדְניִז דְנּוא ,ןּוהְט יֹוזַא לאָז ְּךיִא יִדְּכ ,טְכאַמעֶג אָרֹומ א ריִמ רֶע טאָה ראַּפְראָד
 ַא 11 :ןעֶדְנעֶׁש ּוצ ְךימ יֵדְּכ םֵׁש ןעֶטְכעֶלְׁש ַא ןעֶּבאָה ריִמ ןעֶנעֶק ןעֶנעֶק ןעֶלאָז אייֵז
 דְנּוא ;םיִׂשֲעַמ עֶרייֵז עֶניִזאָד איִד ְּךאָנ טֵלַבְנַמ ּוצ דְנּוא הָיִבֹוט ּוצ קְנעֶדעֶג ,טאָנ ןייֵמ
 ַא ריִמ ןעֶליִו איִיַז סאָו םיִאיִבְנ עֶניִרְּביִא איִד ּוצ דְנּוא הָאיִבְנ איִד הָיְדִעֹונ ּוצ ץיֹוא
 ףֶניִפ םעֶד ןיִא ןעֶראָועֶג טְכאַמעֶג גיִמְרעֶפ רֶעיֹומ איִד זיִא יֹוזַא דְנּוא 19 :ןעֶכאַמ אָרֹומ
 זיִא םִע דָנּוא 16 :געֶט ניִצָפּופ דֶנּוא אייוֵוְצ ןיִא ,לּולֶא ןּופ גאָט ןעֶּטְסְגיִצְנאוַוְצ דְנּוא
 ןעֶנעֶז סאָו םִיֹוג עֶלַא דנוא טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה דְנייֵפ עֶרעֶזְנּוא עֶלַא ןעװ ןעֶזעוֶועֶג
 ןיִא אייֵז ןעֶנעֶז יֹוזַא ,ןעֶכאַז עֶגיִזאָד איִד ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה םּורַא םֶנְּנֵר ןעֶזעוֶועֶג
 עֶגיִזאָד איִד זַא טְסּואוְועֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו ,ןעֶלאַפעֶג ןעֶניֹוא עֶנעֶגייֵא עֶרייַז
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 ! םֵנ :תאֹּזַה הָכאָלְּמַה הָתְׂשֲעְל עהלָא תאמ יִ דעד ןד
 -לנ תוָכְלוִה םֶהיֵתרְנֲא הֶדּהְי ַרֹח םיִּבְרַמ םֵהָה םיִמָיַּ

 הָדּודיִּב םיִּבַר"יֵּכ ;םֶהיֵלֲא תֹואְּב היבישל רֶׁשֲאַו הָיבֹומ 4
 חיה חַרָאְרִב הינבשל אה ןהָחי הָעּובְׁש לב

 יָה ויָתֹבומ םנ :!הָיְכִרָּב ןב 'םֶלׁשְמחתַביא זכְל ונְּב 9
 הָיִבִמ חַלֶׁש תֹורְנִא ֹּל םיִאיִצִֹמ יָה יֵרְבִדּו ינְִל םיִדְמִֹא

 | ר

 ודְקִּפַו תֹותָלְּדַה דיִמְעֶאְו הָמֹוחַה התָנְבנ רֶׁשֲאַּכ יי א
 יָא יִנָנֲח-תֶא הֶּנִצֲאְו ;םִיילַהְ ׂשְמַהְו םיִרעְּׁשַה 2

 תֶמָא ׁשיִאְּכ אּוהיּכ םַלָׁשּור-לַע הֶדיִּבַה רֵׂש הָיְננַר-תֶאְו
 ּרְתַמִי אֵל םֶהָל רֶמֹאְו :םיִּבַרְמ םיהלֲאָה ז-תֶא אָרָי 2
 ּופיִנָי םיִדְמִע םָה דַעָו ׁשֶמָּׁשַה םהדדמ םַלָׁשיְ יש
 ׁשיִא םַלָׁשּוְי יֵבְׁשִי תורְמְׁשִמ דיִמְעַהְו ּוְחַאַו תיִתָלִדַה

 הָלֹדְנּו םִידי תַבֲחַר ריִּעְָו :יִּ דָָנ ׁשיִאְו ורמְׁשִמְּב 4
 -טלָא יַהלֶא ןֵּתִַו :םִיּנּב םיִָּּב יאָ הָכֹותְּב טעְמ םִעָהְו ה

 שֵַיְתִהְל םעָה-תֶאְומיִנְּפַה-תֶאְו םיִרֹחָה-תֶא הָצִּבְקֶאְו יִבל
 בוָתָּכ אֵצְמֶאְו הָנׁשאִרְּב םיִלֹועָה ׂשֲחְיַה רֶפַמ אָצְמְָו

 רֶׁשֲא הָליַה יִבְׁשִמ םילנַה הָנידמַ יב ! הלא ;וָב 6
 הָדּוהילְו םַלָׁשוריל ּוביִש לֵבּכ ְךֶלֶמ רִנְדכיִבִנ הָלְנַה

 הָירע .הָימָחְנ ַעוׁשֵי סֶבָּב ְבְרץיִע םיִאָּבַה ֶרְל ׁשיִא ז
 הָנֲעַּב וםִֹחָנ ינְּב תֶרַפְסִמ ; ןֶשְלִב יִכְדְרְמ יִנָמַחַנ הָיְמַעַר

 הָאמ םפְלַא ׁשעְרַפ נב :לֵאָרְׂשִימע ישְנַא רְִמ *
 :םִיָנָׁשּוםיִעְבִׁש תָֹאֵמ ׁשֵלְׁש הָוְמַפְשיִנְּב :םִיָנְשו םיִצְבִׁשְו 5
 בָאֹומ תַחַּפיִנְּב :םִינָׁשּו םיִׁשִמֲח תֹוָאַמ ׁשֵׁש חַרֶא יִנְּב 1

 :רָׂשָע הָגֹמָׁש תוָאמ הָנמְׁשּוםִיְַלַא בָאזְו שי ןנְל
 הָנְׁשאּוינְּב ּהָּברַאםיִׁשמֲחםִַתאָמ ףלָאטְליע יב

 וחס הימח

 ןייֵלַא טאָנ רעֶזְנּוא ןופ זיִא הָכאָלְמ
 ןיִא ְךיֹוא ןיִראָו 17 :ןעֶראָועֶג ןּוהְמעֶג
 -אייֵרְפ איִד ןעֶּבאָה געֶט עֶגיִּבִלעֶז איִד
 טְקיִׁשעֶג ףיִרְּב עֶליִפ הָדּוהְי ןּופ ןעֶראַה
 אייֵז ןעֶנעֶז הָיְבּוט ןּופ דְנּוא ,הָיְבֹוט ּוצ

 עֶליִפ ןיִראָו 18 :ןעֶמּוקעֶג אייֵז ּוצ
 ןעֶּבאָה םאוֶו הָדּוהְי ןיִא ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶד
 זיִא רֶע ןיִראָו ,ןעֶריֹואוְוְׁשעֶנ םֶהיֵא ּוצ

 ןְהּוז הָיְגַבְׁש ּוצ םעֶדייֵא ןייֵא ןעֶזעוֶועֶג
 טאָה ןָנָחֹוהְי ןְהּוז ןייַז דְנּוא ,חַרֶא ןּופ

 ןְהּוז םַלּוׁשְמ ןּופ רעֶטְכאָט איִד ןעֶמּונעֶג
 ראַפ ְּךיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז 19 :הָיְכִרְּב ןּופ

 דְנּוא .םיִׂשֲעַמ עֶטּוג עֶנייַז טְגאָזעֶנ ריִמ
 םֶהיֵא ּוצ אייֵז ןעֶּבאָה רעֶטְרעֶו עֶנייֵמ
 -עֶנ טאָה הָיְבֹוט דְנּוא ;טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא
 :ןעֶכאַמ ּוצ אָרֹומ ריִמ יִדְּכ ףיִרְּב טְקיִׁש

 ז לעטיפאק

 איד ןעוֶו םאָד ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1
 דְנּוא ןעֶראָועֶג טֶעיֹוּבעֶגְפיֹוא זיִא רֶעיֹומ
 ןעֶריִ איד טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא ּבאָה ְּךיִא
 איֵד דְנּוא םְרעֶטיִה-רֶעיֹוט איִד ןעוֶו דְנּוא

 -עֶגְנָא ןעֶנעֶז םִיַוָל איִד דְנּוא םֶרעֶגְניִ
 ְךיִא ּבאָה יֹזַא 2 :ןעֶראָװעֶג טְלעֶטְׁש
 הָיְנַנַח דֶנּוא יִנָנֲח רעֶדּורְּב ןייֵמ ןעֶליֹופעֶּב

 ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע ןיִראָו םִיַלָׁשּורִי רעֶּביִא טאָטְש-טְּפיֹוה רעֶד ןּופ עֶטְשְרעֶּביֹוא סֶלַא

 :עֶרעֶדְנַא עֶליִפ ןּופ רֶהעֶמ םיִהֹלֶא אֵרָי ַא ראו סאוָו רעֶנייֵא דְנּוא ,ְןאַמ ר'תָמָא יי
 -עֶגְפיֹוא םיִנ ןעֶלאָז ִיַלָשורְי ןּופ ןְרֶעיֹוט איד זַא ,טְנאָזעֶב אייֵז ּוצ ּבאָה ָּךיִא דְנּוא ;
 םייַה זיִא ןּוז איד זיִּב ןעֶרעֶֶו םֶכאמ
 ןעֶריִמ איד ןעֶזאָל

 ֹוזַא רֶנּוא
 םֶרֶעְטיִה ןָא טְלעֶּטְׁש דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְלעֶניִרעֶפ דְנּוא ,ןייַז טְכאַמעֶגּוצ

 ,אייֵּבְרעֶד ןעֶהעֶטְׁש אייֵז איו גְנאַל י

 רעֶכיִלְטיִא דְנּוא .הָמְׁשִמ ןייַז אייַּב רעֶביִלְטיִא ,םִיַלָׁשּורְי ןּופ םרעֶניֹואְוְנייֵא איד ןּז
 יוה ןעֶכייֵא ןייַז רעֶּביֵאְנעֶנעֶק

 םאָד רֶנּוא ,ןעֶטייֵז עֶדייֵּב ןּופ
 5 :ןעֶזעֶועֶנ טֶעיֹוּבעֶנ טיִנ ָּךאָנ ןעֶנע
 זַא ןעֶּבעֶכעֶג (ןעֶקְנ ְךעֶנ
 קְלאָפ םאָד דְנּוא ,עֶטְׁשְרעֶּביֹוא
 רֵפֵס ַא ןעֶנּופעֶנ ּבאָה ָּךיִא דְנּוא ;ָךאָנ םּוחַי
 טָפאַשְנעֶגְנאַפעֶג רעֶמְׁשְרֶע רעֶד טיֵמ
 ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איֵד 6
 טאָה לֶבָּב ןּופ ָּךֶלֶמ רֵצָנְדַבּובְנ םאָה תּולָנ

 ָיְרַזֲע .הָיְמָהְנ ,ַעּושַי לֶבָּברז טיִמ ןעֶמּוקעֶב

 ןיִא זיִא קְלאָפ
 סיֹורְג דְנּוא טייֵרְּב ןעֶזעוֶועֶנ זיִא טאָטְש איִד דְנּוא 1

 רעֶזייֵה עֶנייֵק דְנּוא ,גיִנעוֶו ןעֶזעוֶועֶג רֶהיֵא
 עֶנייַמ) ץֶראַה ןייֵמ ןיִא ריִמ טאָה טאָג ןייֵמ דְנּוא

 איֵד דִנּוא ,ןעֶראַהאייַרְפ איִד ןְלעֶמאַזְרעֶפ לאָז ְּךיִא
 רֶעייֵז ְּךאָנ (ןעֶרעֶֶו טְנעֶכעֶרעֶנְסיֹוא ןעֶלאָז אייֵז יִדְּכנ ,}

 ןעֶמּוקעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז סאוָו איִד ןּופ םּוחִיַה

 ְךיִא דְנּוא
 ָניֵדְמ רעֶד ןּופ רעֶדְניִק איִד

 :ןעֶּביִרְׁשעֶגְנייַא ןעֶנּופעֶג ןיִראַד ּבאָה
 םעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶנְפיֹורַא ןעֶנעֶז סאָוָו !

 -עֶנְקיִרּוצ ןעֶנעֶז סאָו דְנּוא ,טְרָהיִפעֶגְקעֶזְוַא
 ןעֶנעֶז סאו איד 7 :טאָמְׁש עֶנייַז ּוצ רעֶכיֵלְטיִא ,הָדּודְי דְנּוא םִיַלָׁשּורְי ןייק ךעֶמּוק

 תָרָפְסִמ ,ןֶׁשֶלַּב ,יִבָדְרִמ ,יִנָמַחַנ הָיְמֲעַר ,הָי
 םִע איו ןעֶזעוֶועֶנ זיִא) לֵאָרׂשִי ןּופ רעֶנעֶמ איִד ןּופ לְהאָצ איֵד ,הָנֲעַּב דֵנּוא ,םּוחְנ ,יַדִֵּ
 ;ְגעֶד ׁשעֶרַּפ ןּופ רעֶדְניִק איד 8 :טטְנְלאַפ
 ריִיצְּביִז דָנּוא אייֵַוָצ

 טְרעֶדְנּוד ןייַא דְנעֶזיֹוט אייֵוְצ ןעֶזעוֶועֶג ן

 :ביִצְּביִז .דֶנּוא אייוֵוָצ טְרעֶדְנּוד אייֵרְד - ןּופ רעֶדְניִק איד 9 :ביֵצ

 טְרעֶדְנּוה םַקעֶז ;הַרָא ןּופ רעֶדְניִק איֵד 0

 ק רעצְטְכַא

 ןּופ רעֶדְניִק איִד 8 ;ביצִמּנפ

 :ביִצְפּופ דְנּוא אייוֵוָצ

 ,בָאֹוי דְנּוא ַעּוׁשַי ןּופ ןְהיֵז איִד א ,בָאומ תַחַּפ

 ןּופ רעֶדְניִק איִד 1
 דְנּוא טְרעֶדְנּוה טְכַא דְנעֶזיֹוט .אייוַוְג

 דְנּוא רֶעיִפ ּטְרעֶדְנּוה אייוֵוְצ דְנעֶזיֹוט ןייַא ,םֶליֵע ןּופ רעֶדְניִק איֵד 2
 :ניִצְריִפ דְנּוא ףֶניִפ טְרעֶדְנּוה טְכַא ,אּותַז

 איד



 הימחנ

 טְרעֶדְנּוה ןעֶּביִז ,יִּבַז ןּופ יועָדְניַק איֵד 4
 ּדנֵב ןּופ רעֶדְניִק איִד 13 :ניִצְכעֶז דְנּוא

 :גיִצְרִּפ דְנּוא טֶכַא טְרעֶדְנּוד םֶּכעֶז

 טְרעֶדְנּוה םְּכעֶז ,יָבֵב ןּופ רעֶדְניִק איֵד 6

 רעֶדְניִק איִד 17 :ניִצְנאוַוַצ דְנּוא טְכַא

 טְרעֶדְנּוה אייֵרְד דְנעֶזיֹוט אייוַוְצ ;רָנְזַע ןּופ

 רעֶדְניִק איִד 18 ::גיִצְנאַוַוְצ דְנּוא אייוַוְצ

 דְנּוא ןעֶּביִז טְרעֶדְנּוה סְּכעֶז ,םָקיִנֹדַא ןּופ

 אייוַוְצ ,יִָנְּב ןּופ רעֶדְניִק איִד 19 ::יִצְכעֶז

 איִד 20 :ניִצְכעֶז דְנּוא ןעֶּביִז דְנעֶזיֹוט

 ףֶניִפ םְרעֶדְנּוה םֶּכעֶז ,ןיִדֶע ןּופ רעֶדְניִק
 רַמָא ןּופ רעֶדְניִק איִד 21 :בניִצְפּוַּפ דְנּוא

 איִד 22 :גיִצְנייֵנ דְנּוא טְכַא ,ּוהָיָקְזִח ןּופ

 טֶכֵא טְרעֶדְנּוה אייֵרָד םֵׁשֲח ןּופ רעֶדְניִק

 ויָצַּב ןּופ רעֶדְניִק איִד 23 :ניִצְנאַװְצ דְנּוא

 :גיֵצְנאוַוְצ דָנּוא רֶעיפ טְּרעֶדְנּוה אייֵרְד

 םְרעֶדְנּוה ןייַא ;ףיִרָח ןּופ רעֶדְניִק איֵד 4

 ,ןֹועְבִג ןּופ רעֶדְניִק איִד 25 :ףְלעוֶוְצ דְנּוא

 ןּופ רעֶנעֶמ איִד 26 :ניִצְנייַנ דְנּוא ףֶניִפ

 ןעֶזעוועֶג ןעֶנעֶז הָּפּוטְנ דְנּוא םֶחָל תיֵּב

 איִד 27 :ניֵצְכַא דְנֹוא טֶכַא טְרעֶדְנּוה ןייַא

 םֶכַא טְרעֶדְנּוד ןייֵא ,תֹותָנֲע ןּופ רעֶנעֶמ
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 14 :םיִׁשֵשְו תֹוָאמ עֶבְׁש יִכֵ יינְּב :הָׁשִמֲחַו םיִעָּבְרַא תֹואמ
 5 תוִאֵמ שש ִבִבְינְב :הָנֹמׁשּוםיִעֶבְרַא תואֵמ ׁשֵש יונב נב
 : םיִרָׂשֶע תוָאֵמ ׁשֶלֶׁש םִיֿפלַא דע יֵנְּב :הָנֹמְשּו םיִרְׂשִע
 1 יִנְּב :הָעְבִׁשְו םיִׁשִׁש תוִאֵמ ׁשֵש םֶקינַדֲא יֵנְּב  :םִינְׁשּו
 כ םיִׁשֹמֲח תֹוָאֵמ שש ןיִָע נְּב :העְבׁשְ םָׁשׁש םִיְַלַא יִוְנִב
 21 םֶׁשָח יִנְּב :הָנֹמׁשּ םיִעְׁשּת הָיקְוַחל רֶטָאיינּב :הָׁשִמֲחַ
 23 םיִרָׂשֶע תואְמ שֶלְׁ יִצֹב נב ;הנמשו םיִרָׂשע תֹאמׁשֶלָׁש
 21 םיְִׁשַחןֹועְבגַנְּב :רָׂשֶע םִיִנָׁש הֶאְמ ףיִרָחְיְנְּב :הָעָּבְרַאְ
 8 ;הָנֹמׁשּו םִנֹמְׁש הָאֵמ הָפְֹּו טָחְל-תיִב יִשְנַא :הָׁשִמֲחַו
 28 תֶוָמְזַע-תיִב יִׁשְנַא :הָנֹמְׁשּו םיִרָׂשֶע הָאֵמ תֹותָנִע יִׁשְנַא
 5 תֹורֲאְבּו הָריְִּכ םיִדָעְי תירק יִׁשְנַא :םִיָנׁשּו םיִעָּבְרַא
 לׁשָׁש עַבָנְו הָמָרָה יִׁשְנַא ;הָשלׁשּ םיִעְּבְרַא תֹוָאָמ עַבֶׁש
 ג :םִינׁשּוםיְִׂשְֶו הָאֵמ םֶמְכַמיֵׁשְנַא :דֶחֶאְ םיִרָׂשֶע תֹוָאֵמ
 3 ובִנ יִׁשְנַא ';הָׁשלִׁשּו םיִרְׂשֶע הָאמ יִצָהְו לָא-תיב יֵׁשְַא
 5 םִַתאְמ ףַלֶא רַחַא םֶליֵע יֵנְּב :םִָנָשּו םיִׁשִמֲה רָחַא
 נב וםיִרָׂשְִו תואַמ ׁשֶלֶׁש םרָח ינְּב :הָעָּבְרַאְוםיִׁשִמָח
 יד ֹונאָו דיִדָח רל יֵנְּב :!הָּׁשִמֲחַו םיִעְּבְרַא תֹואֵמ ׁשֵלׁש וחי
 :8 םיֿפלַא תֶׁשֶלָׁש הֶאָנִסינְב :דֶחֶאְ םיִרָׂשְֶ תֹוָאמ עבֶׁש
 יט ַעוׁשִי תבל הָיעַדָי יִנְּב םִנהְּכַה :םיִׁשלְׁשּו תִֹאֵמ עֵׁשֶּת
 מ םיּׁשַמֲח ףֶלֶא רּמַא יֵנְּב :הָשֹלָׁשּו םיִעְבִׁש תוִאֵמ עֶׁשֶּת
 41 ;הָעְבִׁשְו .םיִעָּבְרַא םִיַתאָמ ףֶלֶא רֹוהְשַפ נב ;םִינָׁשּו
 יה לָאימרִקְל עי לה :רָׂשָע הָעְבִׁש .ףֶלֵא םֶרָה ינְּב

 המ .ַמָאיינְב  םֶלַׁשְב םיִרעְַׁה :הָנֹמׁשּ םִעְבִרַא הָאמ
 םילׁש הָאמ יבׂש יִנְּב אָמיִטֲח יֵנְּב בּו ןפ לשִִּ

 היד = עט

 : = אב הבל. +ןֹחְפ = איי םֶריֵק

 רעֶנעֶמ איִד 29 :גיִצְריִפ דְנּוא אייוֵוְצ ,תֶוָמְזַע תיֵּב ןּופ רעֶנעֶמ איִד 28 :גיִצְנאַַוְצ דְנּוא

 איד 30 :גיִצְריֵפ דְנּוא אייֵרְד טְרעֶדְנּוה ןעֶּביִז ,תֹורַאְּב דְנּוא הָריִפְּכ ,םיִּרִעְי תַיְרָק ןּופ

 ןּופ רעֶנעֶמ איִד 21 :ניִצְנאַװְצ דְנּוא ןייַא טְרעֶדְנּוד םֶּכעֶז ,עַבָנ דְנּוא הָמָר ןּופ רעֶנעֶמ

 יַע רְנּוא לַא-תיֵּב ןּופ רעֶנעֶמ איִד 32 :גיִצְנאוַוְצ דְנּוא אייוַוְצ טְרעֶדְנּוה ןייַא ,סָמְכַמ

 אייוֵוַצ ,(ןְרעֶדְנַא םעֶד) ,ֹובָנ ןּופ רעֶנעֶמ איִד 23 :ניִצְנאַַוְצ ּדְנּוא אייֵרְד טְרעֶדְנּוה ןייֵא

 טְרעֶדְנּוה אייוַוְצ דְנעֶזיֹוט ןייֵא ,(ןְרעֶדְנַא םעֶדו ,םֶליֵע ןּופ רעֶדְניִק איִד 84 :גיִצְפּוּפ דְנּוא

 :ביִצְנאַוַוְצ רְנּוא םָרעֶדְנּוה אייֵרְד ,םֶרָה ןּופ רעֶדְניִק איד 82 ::יִצָפּופ רדְנּוא רֶעיִפ

 ,רֹּכ ןּופ רעֶדְניִק איִד 27 :םיִצְריִפ דְנּוא ףְניִּפ טְרעֶדְנּוה אייֵרְד ,ֹוחֵרָי ןּופ רעֶדְניִק איד 6

 אייֵרְד ,הָאָנְס ןּופ רעֶדְניִק איִד 28 ::יִצְנאַוַוְצ דְנּוא ןייֵא טְרעֶדְנּוה ןעֶּביִז ,ּונֹא דְנּוא ,דיִדָח

 רעֶדְניִק איִד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז -םיִנֲהֹּכ איִד 29 ::יִסייַרְד רֶנּוא טְרעֶדְנּוה ןייֵנ דְנעֶזיֹוט
 רעֶדְניִק איִד 40 :גיִצְּביִז דְנּוא אייֵרְד טְרעֶדְנּוה ןייַנ ,עּוׁשִי זיֹוה םעֶד ןּופ ,הָיְעַדְי ןּופ

 ןייֵא ,רּוחְׁשּפ ןופ רעֶדְניִק איִד 41 :ניִצְפּופ דְנּוא אייוֵוְצ דְנעֶזיֹוט ןייֵא ,רַמֵא ןּופ

 ןײיֵא ,םָרָח ןּופ רעֶדְניִק איִד 42 ::יִצְריִפ דְנּוא ןעֶּביִז טְרעֶדְנּוה אייוִוָש דְנעֶזיּומ

 עּוׁשֹי ןּופ רעֶדְניִק איִד ןעֶזעֶועֶנ ןעֶנעֶז- םִִוָל איִד 43 :ןְהעֶצְּביִז דְנֹוא דְנעֶזיֹוט

 --םֶרעֶגְניִז איִד 44 :ניִצְּביִז דָנּוא רֶעיִפ הָיְדֹוה ןּופ ןְהיֵז איד ןּופ ,לֵאיִמְדַק דְנּוא

 איד 42 :םיָצְריִפ דָנּוא טֶכֵא טְרעֶדְנּודה ןייֵא ,ףֶָסָא ןּופ ןְהיֵז איִד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז

 ,רֵטֶא ןּופ רעֶדְניִק איִד םֶלַׁש ןּופ רעֶדְניִק איִד ןעֶועוֶועֶג ןעֶגעֶז---רעֶטְכעוֶו-רֶעיֹוט

 איד ,אָּטיִּטַח ןּופ רעֶדְניִק איד ,בּוקֵע ןּופ רעֶדְניִק איד ,ןֹמְלַט ןּופ רעֶדְניִק איד
 טְרעֶדְנּוד ןייֵא ָבׂש ןופ רעֶדְניִק

 ,אָחִָצ ןּופ רעֶדְניִק איִד ןעֶזעוֶועֶב
 :תֹועָּבַט

 :ןֹוּדַפ

 םֶּכַא

 איִד ,אָפְׂשֲה ןופ רעֶדְניִק איִד

 ןופ רעֶדְניִק איִד ,הָעיִס ןּופ רעֶדְניִק איִד ,םֹוריִק ןּופ רעֶדְניִק איד 7

 ןּופ רעֶדְניִק איִד ,אָבְנַה ןּופ רעֶדְניִק איִד הָנָבָל ןּופ רעֶדְניִק איד 8

 ןעֶנעֶז- םיִניֵתְנ איִד 46 ::יִסייֵרְד דְנּוא

 ןּופ רעֶדְניִק

 ימלש
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 זצרייגב הָיִאְדיינְּב :רַחְנינְּב לֵּדניִנְּב ןגֶח"יִנְּב :יָמְלׂש
 יב יסְביִנְּב זַחָֹפ ןנּב אְזְקינְּב םונינְּב :אָדיקְנ נב 1
 ;דוְחְרַהְיְִּב אָפֹוקֲח-רנְּב קוִבְקַבייְַּב :םיִסָׁשֹוִפ נב םִיועֶמ 1
 יינְּב םיִקְרַביִנְּב :אָׁשְרַח יִנְּב אָדְיִחְמיִנְּב תלְצּבב ָת
 יֵרְבִע יִנְּב :אָפיִמַח יִנְּב ַחיִצְנ יִנְּב ;חַמָת יִנְּב אָרְסיִס 2
 -יֵנְב תל :אָדיִרְפ נב תֶרָפשנְּב יוסי הָמלָׁש 2
 תֶרָכפ יֵנְּב ליִטַחנְב הָיְטִפְׁש ;נְב דג יְִּ ןקרד
 ׁשְלָש הָמלְׁשיִר יִדְכַע ינְכּו םיִִתנַה-לִב :ןומָא יינְּב םיִיְבְּצַה ס
 לֵּת זלָמ לָּתִמ טיִלוה הָּלֵאְו :םָנׁשּו םיִצָׁשִמ תֹואֵמ 6

 םתֹבֲאדתּב דת ּולְכָי אלו רֶמְִ ןּדַא ביִרְכ אָׂשְרַה
 יֵנְב הָיביִטיִינְב הָיִלְדיְּב :םֵה לֵאְרְׂשִיֵמ םִא םֶעְרַח
 יִנְּב םִִנהְּכהְמּו .:םִנָׁשּו םיִעְבְרַאְו תָֹאֵמ ׁשֶׁש אָדֹוקְנ
 יֵלְרַּב תֹונּבִמ חקָל רֶׁשֲא יִלֹחַב יב ץיקה ינְּב הָיְבָח

 םֶבָתֶכ ּוָשְקִּב הָלֵא :םָמָׁש--לַע אָרָּקִה הֶׁשֶא .ָךעְִנַה 4
 רֶמאֹּב :הָנְהְּכַה-ןמ יא אֵצְמִנ אָלְו םיִׂשחְַתִּמַה הס

 דֶמַע דע טישדּקהּשֶרֵּקִמולְכאדאל רֶׁשֲאְהָל אְתָשִרְּתַה
 אבר עַּבְרַא רְָכ לקח לְּ :םיִמָתָו םיִדּואְל ןֵהֹּכַה

 םֶהיֵתְהְמַאְו םָהיֵדְבַע רֵבלִמ !םיִׁשִׁשְו תואמישלט םיַּפְלַא 7
 םֶתָלְו הָעְבׁשְו םיִׁשֹלְׁש תוָאמ ׁשֶלֶׁש םיפְלֶא תַעְבׁש הלא
 םֶהיֵסוְס :הָׁשִמַחַו םיִעָּבְרַאְו םִיַתאָמ תֹורְרְׁשִמּו םיִרְרְׂשִמ
 םיְִּבְרַא םִיַתאָמ םֶתיִדְרִּפ הָׁשִׂשְ .םישלש תֹוִאמ עַבֶׁש
 טבימַח הָׁשמַחַוםיִׁשלְׁש תִֹאַמ עַּברַא םיִלֵמְּנ :הָׁשִמֲחו
 תֹובְאָהיִׁשאָר תֶצֵקמּו :םיִדׂשֶעְ תֹוָאֵמ עַבׁש םימלַא תֶׁשֶׁש
 םםמְְּרַּד בֶהְו רֶצֹואָל ןֵתָנ אָתָׂשְרִּתַ הָכאָלמַל ּונְנ
 ׁשֶמֲהְו םיִׁשֹלְׁש םיִנֲהְּכ תֹונְתָּכ םיִׂשִמֲה תֹקְרמ הָלֶא
 הָכאָלְּמַה רצואלי וגְתָנ תוֿבָאָה יִׁשאָרמּו ;תֹואַמ
 ;םִיָתאָמּו םִיַפְלַא םִיָמ ףֵסָכְו תָֹּבַר יִּתְׁש םִִגמְּכְרַּד בֶהָז

1 

= 65 

 א ת

 :ןֹומָא ןּופ רעֶדְניִק איִד
 :ביִצְנייֵנ דְנּוא אייוַוְצ טְרעֶדְנּוה אייֵרְד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז הֹמֹלְׁש

 0 הימחנ

 איד ןֶנֶח ןּופ רעֶדְניִק איד 49 :יָמְלַׂש

 ;רַחְג ןּוּפ רעֶדְניִק איד ,לדג ןּופ רעֶדְניִק

 רעֶדְניִק איד .הָיֶאְר ןּופ רעֶדְניִק איד 0
 ;ַאָדוקְנ ןּופ רעֶדְניִק איד .,ןיִצְר ןּופ

 רעֶדְניִק איִד ,םֶזֵנ ןּופ רעֶדְניִק איִד 1

 איד 22 :ַחֵסֶּפ ןּופ רעֶדְניִק איד ,;אָזְע ןּופ

 ,םיִנֹועְמ ןּופ רעֶדְניִק איד ויֵסַּב ןּופ רעֶדְניִק

 -ניֵק איד 28 :םיִסְׁשיִפְנ ןּופ רעֶדְניִק איִד

 ,אָפּוקַח ןּופ רעֶדְניִק איִד ,קּוּבקַב ןּופ רעֶד
 רעֶדְניִק איִד 84 :רּוחְרַח ןּופ רעֶדְניִק איִד
 ואָדיִחְמ ןּופ רעֶדְניִק איִד ,תיֵלְצַּב ןּופ

 רעֶדְניִק איִד 22 :אָשרַח ןּופ רעֶדְניִק איִד

 איד ,אָרְסיִס ןּופ רעֶדְניִק איד .םֹוקְרַּב ןּופ

 ןּופ רעֶדְניִק איִד 26 :חַמָת ןּופ רעֶדְניִק

 איד 27 :אָפיֵמֲח ןּופ רעֶדְניִק איִד .ַחיִצְנ
 ןעֶנעֶז המלש ןּופ טְכעֶנק איד ןּופ רעֶדְניִק

 איד ;ַטֹוס ןּופ רעֶדְניִק איִד ,ןעֶזעוֶועֶג
 ןּופ רעֶדְניִק איִד .תֶרֶפֹס ןּופ רעֶדְניִק

 איד .הָלֲעַי ןּופ רעֶדְניִק איִד 28 :אָדיִרְּפ

 ;לֵדָנ ןּופ רעֶדְניִק איד ,ןֹוקְרַד ןּופ רעֶדְניִק

 רעֶדְניִק איד .הָיְטַּפְש ןּופ רעֶדְניִק איִד 29
 ,םִייָבְצַה-תֶרֶכֹוּפ ןּופ רעֶדְניק איד ,ליִּטַח ןּופ

 ןּופ טְכעֶנְק איִד ןּופ רעֶדְניִק איִד דְנּוא םיִניֵתְנ עֶלַא 0

 ןעֶנעֶז עֶזיִד דְנּוא 1

 רעֶּבָא ,רָמַא דְנּוא ןֹודַא-בּורַּכ ,אָׁשְרַח"לַּת ,חַלָמ-לַּת םיֹוא ןעֶמּוקעֶנְפיֹורַא ןעֶנעֶז עֶכְלעוֶו
 אה אייז

 :לֵאָרְׂשִי ןּופ זיִא ןעֶמאָז רֶעייֵז
 םְּבעֶז ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ,אָדֹוקְנ ןּופ רעֶדְניִק
 ןּופ רעֶדְניִק איד ןעֶזעֶועֶנ ןעֶנעֶז םיִנֵהֹּכ איִד

 דְנּוא יִדֲעָלְנַה יֵלְזְרִַּב ןּופ רעֶטְכעֶט איד ןּופ ּבייַװ ַא ןעֶמ
 םּוחְי רֶעייֵז טְכּוזעֶג ןעֶּבאָה עֶניִזאָד איֵד 4
 סֶלַא טְכאַרְמעֶּב אייֵז ןעֶמ טאָה רעֶּביִראָד

 ןעֶלאָז אייז זַא ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ אָתָׁשְרִּת רעֶד טאָה יֹוזַא 5

 םירזא טיִמ ןעֶרעוֶו טְלעֶטְׁשעֶגְנָא טעוֶו ןֵהֹּכ ַא זיִּב םיִׁשָדָק

 ּונעָנ טאָה םאוו רעֶד ,יַליִזְרַּב ןּופ

 ןעֶפּורעֶג ןעֶמאָנ רֶהיֵא ְךאָנ זיִא
 טיִנ םִע בא אייז רעֶּבָא ,ףיִרָּב

 :הָנּוהְּכ רעֶד ּוצ ןייֵרְמּוא

 שרק םעֶד 5 ןעֶסֶע ּטיִנ

 נב סאָד 66 :םיִמָּת דְנּוא

 :ביִצְכעֶז דְנּוא טְרעֶדְנּוה אייֵרְד

 ִועֶנ ןעֶנעֶז עֶכיִזאָד

 :ןעֶראָוְועֶג

 ,ןעֶנּופעֶג

 ןעֶמאַזּוצ זיִא לָהָק עֶצְנִ

 איד ,ןעֶדעֶמ-טְסְניִד עֶרייֵז דְנּוא טְכעֶנְק עֶרייֵז ץוח 7
 אייז דְנּוא ,גיִסייֵרְד רֶנּוא ןעֶּביִז טְרעֶדְנּוד אייֵרְד דְנעֶזיֹוט ןעֶּביִז ןעֶז

 ּביוא דְנּוא ,(םּוחְי) םיִרעֶטאַפ רֶעייֵז ןּופ זיֹוה סאָד ןעֶזייוְנָא טְנעֶקעֶג טיִנ ןעֶּב

 איד ,הָיַּבֹוט ןּופ רעֶדְניִק איִד ,הָיָלְד ןּופ רעֶדְניִק איד 2

 :ניִצְריִפ דְנּוא אייוֵוְצ טְרעֶדְנּוה

 רעֶדְניִק איִד ,ץֹוקַה ןּופ רעֶדְניִק איד ,הָיָבָח
 יד א צא

 ןּופ דְנּוא 8

 דְנעֶזיֹוט גיִצְריִפ דָנּוא אייווְצ ןעֶזעוֶועֶנ

 :םֶניִרעֶגְניִז דְנּוא םֶרעֶנְניִז גיִצְריִפ דָנּוא ףֶניִפ טְרעֶדְנּוה אייוַוְצ טא ְךיֹוא ןעֶּבאָה

 דְרעֶפ עֶרייז 8

 עֶדֶע-ליֹומ
 ,גיִכיירְד דָנּוא ףֶניֵפ

 :ביִצָריִפ דְנּוא ףֶניִפ טְרעֶדְנּוה אייווְצ ;

 :גיצְנאַוַוְצ דְנּוא טְרעֶדְנּוה ןעֶּביִז דְנעֶזיֹוט םֶּכעֶז ,לעֶזֶע עֶרייֵז דְנּוא

 עֶרייֵז דָנּוא ,גיִסייֵרְד דְנּוא סָּכעֶז טְרעֶדְנּוה ןעֶּביִז ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז

 טְרעֶדְנּוה רֶעיִפ ,לעֶמעֶק עֶרייֵז 9

 אָתָׁשְרֵּת רעֶד טייֵּבְרַא רעֶד ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג ןעֶּבאָה תֹובָאָה יֵׁשאָר איִד ןּופ עֶכיֵלְמֶע דָנּוא 0

 -עֶּב-בְנעֶרַּפְׁש גיִצְפּופ ,דְלאָנ םיִנֹמַּכְרַד דְנעֶזיֹוט ןייֵא רָצֹוא םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה

 דָנּוא 71 :םיִנֲהֹּכ איד ראפ רעֶדייֵלְק-רעֶּביֹוא ניִסייֵרְד דְנּוא טְרעֶדְנּוה ףְניִפ דְנּוא ,ןעק
 -ָנאוַוְצ טייֵּבְרַא איִד ראַפ רָצֹוא םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶנ ןעֶּבאָה תֹובָאָה יִׁשאָר איִד ןּופ עֶכיֵלְמֶע
 :רעֶּבְליִז םיִנָמ טְרעֶדְנּוה אייוַוְצ דְנעֶזיֹוט אייוַוְצ דְנּוא דלא םיִנֹמָּכְרַד דְנעֶזיֹוט גיִצ

 דנוא
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 זנ ףֶסָכואֹוברִּתְש םיִנמְּכְרַּד בָא םֶעָה תיִרָאְׁש ּונְְנ רֶׁשֲאַו קְלאָפ עֶניִרְּביִא םאָד סאָָו םאָד דָנּוא 2
 73 וָבֶׁשַּו :הָעְבִׁשְו םיִׁשש םִיִנָהְּכ תֹונְתָכְו םִַפְלַא םִנְּמ יִצְנאוַוְצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןעֶּבעֶנעֶג טאָה

 םִניִתַּהְוםַעָהְדִמּו םיִרְׂשִמָהְו טיִרעְשַהְוםלָהוםִנהְכַה אייווְצ דנוא .רְלאַג םיִנֹמּכרִד דְנעֶזיֹוט
 לאָרְׂשייֵנְּויִיִבְׁשַה ׁשֶדֶחַה עניו םֶהיֵרָעְּב לארְשי-לֶכו דנּוא ןעֶּביִ דנוא ,רעֶּבְלִז םיִנָמ דְנעֶזיֹוט

 : יפה "72 .םוִנֲהֹּכ איִד ראַּפ רעֶדייֵלְק גיִצְּכעֶז

 : א יִנְפִל רֶׁשֲא בֹוחְרֲהילֶא דֶמֶא ׁשיִאְּכ םֶעָהילְכ ופְסָאַה י* ,םיִנֵהֹּכ איִד ןעֶּבאָה יֹוזַא דְנּוא 8
 תָרֹוּת רֶּפַס-תֶא איִבָהְלרפּפַה ארעל ּודְמאֹיַוםִִּמַה-רַעֵׁש - .םֶרעֶשיִה- רֶעיֹוט איִד רֶנֹוא םיִדָל איד
 5 ןֵהֹּכַה אָרְוִע אבו ;לֵאָרְׂשִיתֶא הָוהְי הָוִצירְׁשַא הֶׁשִמ ןּופ עֶכיִלְּטֶע דְנּוא ,םיִרְרֹוׁשְמ איִד דְנּוא
 משל יב לכו הא דת שאג הל שה דָנּוא .םיִניִתְנ איִד דְנּוא ,קְלאַפ םעֶד

 דג םֹיַה תיִצֲהְמֲע ראָהדִמ א 2 | רֶׁשֲא זייא שדה רעטעּבי רעד ןעוֶו ==
 . . 8 . א ּוָשָע-רֶׁשֲא ץעילֵרנמלַע רַפֹּפַה אָּדוָע דמעַו :הָרֹוּתַה רעֶדְניִק איִד ןעֶנעֶז יזַא ,ןעֶמּוקעֶגְנָא עדני יד ןענעז יֹזַא ןעמוקע רפס-לָא םָעָה--לֶכ נאְו םֶניִבְּמַהְו םיִׁשָעהְו םיִׁשְֲאָה :

 הָיִקלהְו הָירואְו הי עמו הִָתּתַמ ולְצֶא דָמִעַו רָב ,םעמש ערוה ןוא ןעזעדוה רעבי
 הָיְִלַמּו לאָׁשּי הָיְרְּפ ולאֹמְׂשִמו ונימי-לַע הָיִׂשֲעַמּו ח לעטיפאק

 יי אָרְזִע חַתַּפַּ ;םֶּלְׁשִמ עי 0 ְךיִז טאָה קְלאָפ עֶצְנאַנ םאָד דנּוא 1
 כ ּודְמָע חְתפְכּו הָָה םעָה-לָּכ לָעַמיִּכ םָעָה-לֶכ ינ ןיִא ןאַמ ןייֵא איו יֹוזַא טְלעֶמאַזְרעֶפ

 ו ילָכינַולוְָנַה םיחלֶאָה הָוהְ-תֶא אֵר ךַרב:םֶעֶה
 , יא הָוהיל ּוֲִּׁשִיורקו םֶהיֵרְי לַעָמְב ֵמָאו ןִמֶא םעִה םעד האפ ןאז קאר א שי יב יא
 הָיִרוה ו יִּתְּבַׁש בֹולַע ןיִמָי ו  היִברׁשו נב עשו :הָצְרא 13 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רֶעיוט-רעֶסאַוַו
 םִבְמ םִִלְַ טאלְפ נֶח לֶבָֹי הָירֲע אֵשִלְק היׂשעֵמ לאָז ןעֶמ וַא רֵפֹסַה אָרְזִע וצ םְנאָז
 ו תַרֹותְּב רַב יארק מל הָרותלעה-תִ םאֶח הָׁשֹמ תַרֹוּת רֶּפֵמ םאָד ןעֶגְנעֶרְּב
 : ,זאְרְקִּמַּבּויִבַּו לֶכָׂש םוַׂשו ׁשֶרֹּפִמ םיִהֹלֶאְה יֹוזַא 2 :לֵאָרְׂשִי ּוצ ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָג
 2 6 = 0 הל יי הָרֹוּת איד טְגְנעֶרְּבעֶג ןֵהֹּכַה אָרְזִע טאָה

 קל איר טו יה לקסוקו סלה אָ םעדיב גמור רער ראַפ
 א גל בי 1 יו יי וא םעמׁשַּכ אפ רנוא ,רעֶּבייֵװ דָנּוא רעֶנעֶמ איִד

 אי אה יט 6 / .  ןְהעֶטְׁשְרעֶפטְנעֶקעֶג טאָה סאָו ןעֶכיִלְטיִא
 טאָה רֶע דנּוא 8 :שרח ןעֶטעֶּביִז םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןיִא ןעֶרעֶה ּוצ
 ןּופ ,רֶעיֹוט-רעֶסאַַו םעֶד ראַפ ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאָו סאָנ רעֶד ףיֹוא טְנֶעייֵלעֶג ןיראַד
 איִד ראַפעֶּב גאָט םעֶד ןופ טְפְלעֶה איֵד ןיִא זיִּב טְכיֵל םעֶד ןּופ ּביֹוהְנֶא םעֶד
 איֵד דִנּוא ,ןְרעֶטְׁשְרעֶפ טְנעֶקעֶג ןעֶּבאָה סאָו איִד דְנּוא ,רעֶּבייֵו איִד דְנּוא רעֶנעֶמ
 דָנּוא 4 :הָרֹוּת רֵפָס םעֶד ּוצ טְכְראַהעֶג ןעֶּבאָה קְלאָפ ןעֶצְנאַנ םעֶד ןּופ ןְרֶעיֹוא
 ןעֶּבאָה אייֵז םאָו םעֶרּוט םעֶנְרעֶצְלאָה ַא ףיֹוא טְלעֶטְׁשעֶג ְּךיִז טאָה רֵּפֹמַה אָרְזִע
 הָיְתִּתַמ ,ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶו דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵז אייֵּב םֶהיֵא ןעֶּבעֶנ דְנּוא ,טְכאַמעֶג
 עֶנייז ןַא דִנּוא ;הָיֵׂשֲעַמ דְנּוא .הָיַקְלִח דְנּוא הָירּוא דֶנּוא הָיְנֲע רנּוא .עַמְׁש רֵנּוא
 םּוׁשָח דְנּוא .הָיְּכְלַמ דנּוא ,לֵאָׁשִמ דנּוא הִיָדְס (ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶזו דְנאַה עַקְנִיִל
 רֶּפֵס םאָד טְכאַמעֶגְפיֹוא טאָה אָדְזִע ןעוֶו דְנּוא 5 :םֶלּוׁשְמ דְנּוא הָוְרַכְז ,הָנָדַּבְׁשַח דְנּוא

 רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶג רעֶּכעֶה זיִא רֶע ןיִראָָו ,קְלאָפ ןעֶצְנאַג םעֶד ןּופ ןעֶגיֹוא איִד ראָפ
 עֶצְנאַג םאָד זיִא יֹוזַא טְכאַמעֶנְפיֹוא םִע טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא --קְלאַפ ןעֶצְנאַג םעֶד
 ןעֶסיֹורְג םעֶד ,ראַה םעֶד טְשְנעֶּבעֶג םאָה אָרְזִע דְנּוא 6 :ןעֶנאַטְׁשעֶנְפיֹוא קְלאַפ
 ןּופ גָנּוּבעֶהְפיֹוא טיִמ !ןִמֶא !ןִמֶא טְרעֶפְטְנֶעעֶג טאָה קְלאָפ עֶצְנאַג םאֶד דְנּוא טאָג
 םיִנָּפ רֶעייֵז טיִמ טאָג ּוצ טְקיִּבעֶג דְנּוא טְנייֵנעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,דְנעֶה עֶרייֵז
 יַתְּבִש ,בּוקַע ,ןיִמָי הָיְבִרְׂש דְנּוא ןיִנָב דְנּוא .ַעּוׁשִי דְנּוא 7 :דֶרֶע רעֶד ּוצ ויּב

 םעֶד ןעֶּבאָה םִיִוָל איִד דְנּוא הָיאֵלְּפ ,ןָנָה ,דֶבָזֹוי הָיְרַזְע ,אָטיִלְק הָיׂשֲעַמ ,הָידֹוה
 זיִא קְלאָפ עֶצְנאַנ םאָד דנּוא ;הָרֹות איד ןעֶּבעֶגעֶג ןְהעֶטְׁשְרעֶפ ּוצ קְלאָפ
 טאָג ןופ הָרֹוּת רֶפֵס םעֶד ןיִא טְנֶעילעֶג ןעֶמ טאָה יֹזַא דָנּוא 8 :ְןעֶנאַטְׁשעֶג
 םאִו ןְהעֶטְׁשְרעֶפ ּוצ לֶכֵׂש טיִמ ןעֶּבעֶנעֶג איֵז טאָה ןעֶמ דנּוא .ְךיִלְרייֵׁשעֶּב
 אָרְזִע דְנּוא ,אָתָׁשְרִּת רעֶד זיִא סאָד הָוְמֲחִנ דְנּוא 9 :טְנֶעייֵלעֶג טאָה ןעֶמ
 ןעֶּבעֶגעֶג ןְהעֶטְׁשְרעֶּפ ּוצ קְלאָּפ םעֶד ןעֶּבאָה םאֶװ םְִל איִד דְנּוא ,רֵפֹמַה
 רֶעייֵא ראַה םעֶד ּוצ :יִלייֵה זיִא טְנייֵה ,קְלאַָפ ןעֶצְנאַג םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה
 ןיִראָו ןעֶנייֵו טיִנ טְלאָז רֶהיִא דנּוא ,ןְרֶעיֹורְט טיִנ טְלאָז רֶהיֵא ,םאִנ
 רעֶטְרעֶו איִד טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןעֶו טְנייַועֶג טאָה קְלאָפ עֶצְנאַה םאִד
 טֶסֶע (םייֵהַא) טְהעֶנ ,טְנאָזעֶג אייֵז וצ טאָה רֶע דִנּוא 10 :הָרֹוּת רעֶד ןּופ

 סאד
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 ייִּכ ול ןָֹכָנ ןיֵאְל תֹונמ יִחְלִׁשְו םיִקָּתְמַמ יותְׁשּו םיִנַמְׁשִמ
 איָה הָוהְי תֶוְחייֵק ּובֹצְִּתילִאְו ינדֲאָל םִיַה ׁשֹודָק

 םֹיַה ִּכ וּמַה רמאֵל טְעֶהיִלְבִל םיִׁשְחַמ םִלַהְו !םָכְעמ 1
 ןרֹּתְׁשִלְ לֵכֲאָל םֶֶה-לְכ ובלי :ובָצֲעַת--לֵאְו ׁשֶרֶק 2

 םיִרָבּדַּב ונִבַה יִּכ הָלוחְג הָחְמִׂש תֹוָׂשְֲַ תֹונָמ ַלַׁש
 ישר ֹופְסֶאָניִנְשַה םזִבּ ;םֶהָל ועיִדֹוה רֶׁשֲא 2

 רֶמֹּפַה אָרְע-לֶא םִולָהְו םיִנֲהְּכַה םֶצְה-לְכִל תֹוּמֶאָה
 רֶׁשֲא הֶרוּתַּב בוָתָּכ ִאְִמַו :הָרַֹה ִדְבַד-לֶא ליִכְׂשַהְלּו 4

 תֹוְכְּכַּב .לְְֵׂשִייב בִי רֶׁשֲא הָׁשֹמידיְב הָוהְי הוִצ

 8 ח

 ועָסיִז סאָד טְקְניִרְט דְנּוא עֶטעֶפ סאָד
 ןעֶּבאָה םאוָו איד וצ תֹונָּתַמ טקיִש דְנּוא

 רעֶד ןיִראָָו ְּךיִז ראַפ טייֵרְּבעֶגְנָא טיִנ
 רעֶזְנּוא וצ גיִלייֵה זיִא גאָט רעֶניִטְנייַה
 ןיִראָו ,טיִנ טְרֶעיֹורְט רעֶּביִראָד ,ראַה
 עֶרייֵא זיִא ראַה םעֶד ןּופ דייֵרְפ איִד
 -אָה םִיִוָל איד דנּוא 11 :טייֵהְקְראַטְש
 ליִטְש טְכאַמעֶג קְלאַפ עֶצְנאַג םאֶד ןעֶּב

 ליִטְׁש טייֵז ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶגייוֵוְׁש א מ 5 -לָכְּב ליק ריכַעַי ּועיִמְׁשַי רֶׁשֲאַו :יִציִבְשַה ׁשֶרְחַב גָחֶּכ ומ
 ;גיִלייַה זיִא גאָט רעֶניִׁשְנייַה רעד ןִיַראוָו ואיִכָהְו רֶהֶה ּוָאְצ למאל םִַלָׁשיִריִבּו םֶהיֵרָע
 : ילֵו םיִרָמִת לעת םֶרֲה ילת לעת

 :ןייַז גיִריֹורְט טיִנ רֶהיִא טְלאָז רע ְּביִראָד ר לאיבַי .םִעָה יא וָאְצו א 18
 -קעוֶוַא קְלאָפ עֶצְנאַג םאֶד זיִא יֹוזַא 2 םיָלֲאָה תיֵּב תוִרְצַחְבּו םֶתיִתָרְצַחְבּוננילַע ׁשיִא תֹוּכְס

 ןעֶקְניִרְט ּוצ דְנּוא ןעֶסֶע ּוצ ןעֶגְנאַגעֶג -לֶכיׂשְעו :םיִרְפֶא רַעָׁש בוִחְרִבּ מַה רַעַׁש םֹוחְרִבּו וז
 ןעֶכאַמ ּוצ דְנּוא ,תֹונָּתַמ ןעֶקיִׁש ּוצ דְנּוא -אָליִּכ תֹוּמַב יבְֹׁי הב  יִבְׁשַהְדִמ םיִָּׁשַה לֶהָּקַה
 אייז טאָה ןעֶמ לייוו הָחְמִׂש עֶסיֹורְג ַא חוה שה לֹא כה ַעוׁשָי יֵמיִמ ּוׂשָצ

 רעטרעד איד ןא עשר טכאמעג טלה קארפא ןרמוקוהש
 עט עו יהי ריי שאת ןעוְמ'םִאָח / -   ?שּפׁשִמּכ תֶרְצִע ִנֹמְׁשַה םִוַבּו םימָי
 : ט
 לַאָרְׁשִירנב ּּפְסֶאָנ הוה ׁשֶרֶחַל הָעֶּבְרַאְו םיִרָׂשָע םֹויְבּו א
 לֶצִמ לֵאָרְׂשִ עַרָו ולְרבִו ;םֶהיֵלֲעה ְמְרַאָו םיִקָׂשְבּו םֹוצְּב 2

 ןעֶּבאָה גאָט ןְרעֶדְנַא םעֶד ןיִא דְנּוא
 ןּופ תֹובָאָה יִׁשאֵר איִד טְלעֶמאַזְרעֶפ ְךיִז
 דְנּוא םיִנֵהֹּכ איִד ,קְלאַפ ןעֶצְנאַג םעֶד

 ;םֶהיֵתְּכֲא תֹות םֶהיֵתַָּחילַ ו דתי ּולְמַו רָקֹנ נְּ
 םֶהיֵהְלֶא הָוהְי תֶהֹוּת רפַסְּב ּואְרְקִי םֶדְמָע-לַע ּומֹקָ 5
 ;םֶהיֵהְלֶא הוה םיֹוחָתְׁשִמֹיּדוְתִמ תיִעֵבְרּוםֹויַה בר

 היבש לָאימרק ֹנבּו עושִי םָלֵה הלעמילע םֶקָכ = 4

 -אָז אייֵז יִדְּכ רֵפֹסַה אָרְזִע ּוצ םִיַוָל איִד
 איד ןיִא ןעֶרעֶװ טְכאַמעֶג גּולק ןעֶל
 דְנּוא 14 :הָרֹות רעֶד ןּופ רעֶטְרעוֶו
 טְהעֶטְׁש םִע זַא ןעֶנּופעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז

 רעֶדְניִק איד זַא ,הֶׁשֹמ ְּךְרּוד ןעֶטאָּבעֶג טאָה ראַה רעֶד סאוָו הָרֹוּת רעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶנ
 דְנּוא 12 :שח ןעֶטעֶּביִז םעֶד ןיִא ,בֹוט םֹוי םעֶד ןַא תֹוּכּוס ןיִא ןעֶניֹואוְו ןעֶלאָז לֵאָרְׂשִי
 עֶלַא ןיִא ןעֶפּורְסיֹוא טְזאָלעֶג םִע אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,טְרעֶהעֶנ סאָד ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו
 דְנּוא ,גְראַּב םעֶד ּוצ םיֹורַא טְהעֶנ ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,םִיַלָׁשּורְי ןיִא דְנּוא ,טעֶטְׁש עֶרייֵז
 דְנּוא ,רעֶמייָּב-לֶהֶע עֶרעֶדְנַא ןּופ ןעֶנייוֵוְצ דְנּוא ,ןעֶטְרעֶּבְלִהֶע ןּופ ןעֶנייוֵוְצ טְגְנעֶרְּב
 ּוזַא ןעֶכאַמ ּוצ תֹוּכּוס טיִמְרעֶד ןעֶנייוַוְצ עֶקיִד דְנּוא ,בֵלּול דְנּוא .םיִסֵדַה ןּופ ןעֶנייוֵוְצ
 אייֵז דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא קְלאַפ סאָד זיִא יֹוזַא 16 :ןעֶּביִרְׁשעֶנ טרעי םִע איו
 יָּדאַד ןייז ףיֹוא רעֶכיִלְטיִא ,תֹוּכּוס טְכאַמעֶנ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא טְכאַרְּבעֶנ םִע ןעֶּבאָה
 ןּופ סאָנ רעֶד ןיִא דְנּוא ,זיֹוה םיטאָנ ןּופ ףיֹוה םעֶד ןיִא דְנּוא ,ףיֹוה ןעֶרייֵז ןיִא דְנּוא
 סאָד דְנּוא 17 :םִיַרְּפֶא ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ןּופ סאַנ רעֶד ןיִא דְנּוא ,רֶעיֹוט רעֶסאַוו םעֶד
 טְּכאַמעֶנ ְּךיִז ןעֶּבאָה טְפאַׁשְנעֶנְנאַפעֶג רעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶנְקיִרּוצ ןעֶנעֶז סאוָו לֶהָק עֶצְנאַנ
 ַעּוׁשִי ןּופ געֶט איִד ןּופ ןיִראָָו ,תֹוּכּוס איד ןיִא ןעֶסעֶזעֶנ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,תֹוּכּוס
 ןּוהְמעֶג יֹוזַא טיִנ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןעֶּבאָה גאָט ןעֶגיִזאָד םעֶד ּוצ ויִּב ןָא ןּונדןִּ
 טְנֶעייֵלעֶג טאָה (אָרְזֶעו רֶע דְנּוא 18 :הָחְמִׂש עֶסיֹורְג רֶהעֶז ַא ןעֶזעֶועֶג זיִא םִע דְנּוא
 םעֶד ּוצ זיִּב ןָא גאָט ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןּופ ,גאָט ןעֶכיִלְטיִא טאָנ ןּופ הָרֹוּת רֵּפַס םעֶד ןיִא
 ןעֶמְכַא םעֶד ןיִא דְנּוא ,געֶט ןעֶּביִז תֹוּכּוסַה גַח טְכאַמעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,גאָט ןעֶטְצעֶל
 :ןעֶועוֶועֶג זיִא טָּפְׁשִמ סאָד איו יֹוזַא ,תֶרָצֵע יִניֵמְׁש טְכאַמעֶנ אייֵז ןעֶּבאָה גאָט

 ט לעטיפאק
 ןעֶּבאָה שֶדֹח ןעֶניִּבְלעֶז םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְסְניִצְנאַוְצ דְנּוא רֶעיִפ םעֶד ןיִא דְנּוא 1
 ףיֹוא דרֶע דְנּוא קעֶז טיִמ דֶנּוא ןעֶטְסאַפ טיִמ טְלעֶמאַזְרעֶפ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ְךיִ
 עֶלַא ןּופ טייֵשעֶנְּפָא ְּךיִז ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶדְניִק איִד (ןעֶמאָז איִֵד) דְנּוא 2 :ָךיִז

 הָדְוְתִמ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְלעֶטְׁשעֶגְרעֶריִנַא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ,(ןעֶדייַהנ עֶדְמעֶרְפ
 -עֶנְפיֹוא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 3 :תֹובָא עֶרייַז ןּופ דְניִז איִד דְנּוא ,דְניִז עֶרייֵז ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג

 םעֶד ןּופ הָרֹוּת רֶּפֵס םעֶד ןיִא טְנֶעייֵלעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּא ,לעֶּמְׁש עֶרייֵז ףיוא ןעֶנאַטְׁש
 הָדָוְתַמ אייֵז ןעֶּבאָה (גאָטנ לעֶטְריִפ רעֶדְנַא ןייַא דָנּוא ,גאָמ לעֶטְריִפ ַא ,טאָב רֶעייֵז ראַה
 ןעֶּבאָה םִע דְנּוא 4 :םאָג רֶעייֵז ראַה םעֶד ּוצ טְקיִּבעֶנ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶזעֶועֶב
 הָיְנַּבְׁש ,לֵאיֵמְדַק ,יַנָב דְנּוא ,ַעּוׁשִי .םִיַוָל איִד ןּופ ּפעֶרְמ איד ףיֹוא טְלעֶטְׁשעֶג ְךיִ

 ינוב



 הימחנ

 אייז דְנּוא ,יִנָנְּכ דְנּוא ,יִנָּב ,הָיְבַרְׁש ,יִנּוּב
 ּוצ לֹוק םיֹורְג ַא טיִמ ןֶעיִרְׁשעֶנ ןעֶּבאָה

 ,םִיָוָל איד דְנּוא 8 :טאָג רֶעייֵז ראַה םעֶד
 הָיְנְבַׁשַה ןיִנָּב ,לֵאימְרַק דַנּוא .ַעּוׁשִי
 ןעֶּבאָה הֶיְחַתְפ .הָיְנַבְׁש .הָיַדֹוה .הָיְבַרְׁש
 םעֶד טְּביֹול דְנּוא ףיֹוא טְהעֶטְׁש ,טְגאָזעֶג
 ּוצ טייֵקְניִּבַע ןּופ טאָנ רֶעייֵא ראַה
 ןעֶּביֹול לאָז ןעֶמ זַא דְנּוא ,טייֵקְניִּבֶע
 -ךעֶד זיִא סאָו ןעֶמאָנ ןעֶכיִלְרעֶה ןייַד
 :ּביול דָנּוא תֹוכָרְּב עֶלַא רעֶּביִא ןעֶּביֹוה
 טְסאָה אּוד ,ןייַלַא טְזיִּב ראַה ָא אוד 6
 לעֶמיִה איִד ,אֹוי ,לעֶמיִה איִד טְכאַמעֶג
 דָנּוא ,לעֶמיִה (עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איד דִנּואנ
 דְנּוא דֶרֶע איִד .תֹוליָיַח עֶרייֵז עֶלַא
 איד ְךיֹוא ,רֶהיֵא ףיֹוא זיִא סאָו םעֶלַא
 ,אייֵז ןיִא זיִא םאִו םעֶלַא דָנּוא םוִמָי
 דְנּוא עֶלַא אייז טְסְרְהעֶנְרעֶד אּוד דִנּוא
 ןּוהְמ לעֶמיִה איִד ןּופ תֹולייַח איִד ּוליִּפַא
 טְזיִּב ראַה ָא אוד 7 :ןעֶקיִּב ריִד ּוצ ְּךיִז
 -ְךעֶדְסיֹוא ריִד טְסאָה סאָו םאָנ רעֶד
 םֶהיֵא טְסאָה דְנּוא ,םֶרְּבַא םעֶד טְלעוֶו
 דְנּוא ,םיִדְׂשַּכ רּוא םיֹוא טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא
 ןעֶּבעֶגעֶג ןעֶמאָנ ַא םֶהיֵא טְסאָה אּוד
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 :םֶהיהְלֶא הוהְלָאלֹודְ לֹקְּב ּקֲעָזִנְכיְב היבש ּנְּ
 ה הדְבְַׁש הְָבׁשֲח יִנְּבלֵאֵמְרקְו שי םִלֲה .ּורְמאֹּי
 ְךֵמ םֶכיהְלַא הָוהיתַא וכְרָּב ומוק הָוחַתְפ הנִׁש הָידוִה
 -לֶּכ-לַע םֵמֹורְמּו ּךֵרֹבִּכ םֵׁש ֹוכְרָביִו םֶלֹועָה-דַע םֶלֹועָה
 6 -תֶא ָתיִׂשָ א ךֵדְבִל הָוהְי אוהיהְּתִא :!הּקהְתו הָכְרְּ
 היֶלָ רֶׁשֲא-לָכְוץֶרֶאָה םֶאָבְצילָכְו מַה יִמְׁש םִימׁשַה
 אֵבִצּו םֶלְּכיתֶא הָיחְמ הָּתִאְו םֶהְּב רֶׁשֲא-לָכָו םיִמַּיַ
 ז רֶׁשֲא םיִהֹלֲאָה הָוהְו אוה הָּתַא :םִיַהתְשמ ּךל םִימשַה
 ָמָׁש ְָּמִׂשְו םיִדׂשַּכ רואֵמ ֹותאֵצֹהְו םֶֶבַאְּב ָתְרחְּב
 א ֹוּמִע תֹורָכְ ְךֶנפִל ןָמָאָנ ֹובְבְל-תֶא ָתאֵצְמּו :םֶהָרְּבַא
 ורְפַהְו יִרֹמֲאָה יִּתחַה יִננְּכַה ץְרָאיתֶא תַתָל תיְֵּבַה
 יד יִּכ ְךיֶרבִד-תֶאםֵלּתַוערולתַתל ישנה יִּבהְו
  ָּתְעַמְׁש םָתקִעַז-תֶאְםירְצִמְב ּוניֵתֹבֶאיִנע-תֶא אֹרְתַו :הָּתֶא
  ֹויְְבָע-לָכְבּ הָעְרַפְּב םיִתְפְמּו תחא ןֵּתִַּו :ףו-םיילַע
 םׁש ְליׂשעַַו םֶהיֵלֲעּודיה יִּכ ְתְעַדְ יִּכֹוצְרַא םעילּכִבּ
 גנ םִיַהיֶּדִתִב יִרְבִעַו םֶהינְּפִל ָּתְעַקְב םּיַהְו :הֶּזַה םַֹהְּ
 םימִב ןֵבָאומְּכ תֶלֹוצְמִב ָתְכַלְׁשִה םֶהיֵפְדֹר-תֶאְו הָׂשָביּב
 ונ הלל ׂשֵא רמַעְבּו םמֹי םֶתוִחְה ןגע רּומעְבּו :םִוע
  נסירֲה לעְו :הָביּכלי רֲֶׁא ךרֶדַה-תֶא םֶהָל ריֵָהִל
 םיִרָשי םיִטָּפְׁשִמ םֶהָל ןּתַַּ םִָׁשִמ םֶהָמִע רבותי
 + ְךֶׁשְרָק תַּבַׁש-תֶאְו !םיִבֹומ תֹוְצִמּו םיִּקָה תֶמָא תַֹרֹותְו

 הָׁשֹמ יב םֶהָלָתוִצ הָרֹותְו םיִקְחְו תֹוְצַמּו םֶהָל ְּתְַדֹוה
 וט עַלְּמִמ םִימּ םֶּבֶערַל םֶהָל הֶַּתְנ םִַמְׁשִמ םֶחָלו .ָּדְבַ
 -תֶא תֶׁשַרְל אֹובְל םֶהָל רֶמאֵּתַו סָאְמְצִל םהָל .ָתאָצֹוה
 5 ּוניֵתֹבֲאַו םֶהְו :םֶהָל תֶתָל ךְדָי-תֶא ָתאֶׂשְנירְׁשַא ץֶרָאָה
 ז ִנֲאָמִיַו :ְךיִֹוצמילַא ּועְמִׁש אלְו םֶפְרֶעדתֶא ֹוׁשְקיו ּודָוה
 זַא ןעֶנּופעֶג טְסאָה אּוד דְנּוא 8 :םֶהָרְבַא -תֶא ושקַו םֶהָּמִע ָתיִׂשָע רֶׁשֲא ךיִתאֹלִפַ כלל

 תַרֹוּכ םֶהיֵא טיִמ טְסאָה אּוד דָנּוא ,ןעֶועוֶועֶג אייֵרְמעֶג ריִד ראָפ זיִא ץְראַה ןייז

 םעֶד ןּופ ןיִנֲעַנְּב םעֶד ןּופ דְנאַל םאָד ןעֶּבעֶנ וצ םֶהיֵא ּוצ יִדְּכ ןעֶזעוֶועֶג ּתיִרְּב

 יִשָבְרִנ םעֶד ןּופ דְנּוא ,יֵסּובְי םעֶד ןּופ דָנּוא ,יִזֹרֵּפ םעֶד ןּופ דְנּוא ,יִרֹומֶא םעֶד ןּופ ,יִּתִח

 ,טְראָָו ןייד ןעֶזעוֶועֶג םיִיַקְמ ךיֹוא טְסאָה אּוד דְנּוא ,ןעֶמאָז ןייַז ּוצ ןעֶּבעֶג ּוצ םִע
 עֶרעֶזְנּוא ןּופ דְנעֶלֶע םאֶד ןעֶהעֶזעֶג טְסאָה אּוד דְנּוא 9 :טְכעֶרעֶג טְזיִּב אּוד ןיִראוָז
 דָנּוא 10 :ףּוס םַיםעֶדאייֵּב אייֵרְׁשעֶג רֶעייֵז טְרעֶהעֶג טְסאָה אּוד דְנּוא ,םִיָרְצִמ ןיִא ןְרעֶשְלֶע

 םעֶד ןַא דְנּוא טְכעֶנְק עֶנייַז עֶלַא ןַא דְנּואהֹעַרַּפ ןַא רעֶדְנּואוָו דָנּוא ןעֶכייֵצ ןעֶּבעֶגעֶג טְּסאָה אּוד
 גיִליווְטּומ ןעֶנעֶז אייז זַא טְסּואוְועֶג טְסאָה אּוד ןיִראָו ,דְנאַל ןייַז ןּופ קְלאָפ ןעֶצְנאַנ

 זיִא םִע איו יֹוזַא ןעֶמאָנ ןעֶסיֹורְג ַא טְכאַמעֶג ריִד טְסאָה אּוד דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג
 ןעֶנעֶז אייז דְנּוא ,םַי סאָד ןעֶטְלאַּטְׁשעֶג אייֵז ראָפ טְסאָה אּוד דְנּוא 11 :טְנייַה

 -אָיְכאָנ עֶרייֵז רעֶּבָא ,םיִנעְקיִרְט רעֶד ףיֹוא םִי ןעֶטיִמ םעֶד ָּךְרּוד ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא

 -ְךאַטְׁש ןיִא ןייֵטְש ַא איו יֹוזַא ,םיִנעֶפיִט רעֶד ןיִא ןעֶפְראוועֶגְנייַרַא אּוד טְסאָה סְרעֶנ

 אייַּב טְרְהיִפעֶג אייֵז אּוד טְסאָה לייֵז ןעֶניִדְנעֶקְלאָו ַא טיִמ דְנּוא 12 :ןְרעֶסאַו עֶק
 ףיֹוא געוֶו םעֶד ףיֹוא ןעֶטְכייֵל ּוצ אייֵז יֵדְּכ ,טְּכאַנ אייֵּב לייֵז רֶעייֵפ ַא טיִמ דְנּוא ,גאָט

 גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןעֶמּוקעֶנְפּורַא טְזיִּב אּוד דְנּוא 13 :ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז ןעֶכְלעוֶו
 ּוצ טְסאָה אּוד דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ טעֶרעֶנ איֵז טיִמ טְסאָה אוד דְנּוא ,יַניֵס

 דנּוא ץעֶזעֶג עֶטּוג רָנּוא תֹורֹוּת עֶתֶמֶא דְנּוא םיִטָּפְׁשִמ עֶטְכעֶר ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז

 דָנּוא .תָּבַׁש ןעֶניִלייֵה ןייַד טְכאַמעֶג טְנאַקעֶּב אייֵז ּוצ טְסאָה אּוד דְנּוא 14 :תֹוָצַמ

 ְךְרּוד ןעֶטאָּבעֶג אייֵז ּוצ אוד טְסאָה הָרֹוּת איִד דְנּוא ,ץעֶזעֶג איִד דְנּוא ,תֹוָצִמ איִד

 םעֶד ןּופ טיֹורְּב ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז ּוצ ּוליִפֲא טְסאָה אּוד דְנּוא 18 :הָׁשֹמ טְכעֶנְק ןייֵד
 ןופ טְגְנעֶרְּבעֶנְסיֹורַא אייֵז ּוצ אּוד טְסאָה רעֶסאַװ דְנּוא ,רעֶנְנּוה רֶעייֵז ראַפ לעֶמיִה

 אייֵז זַא טְנאָזעֶנּוצ אייז ּוצ טְסאָה אוד דְנּוא טְׁשְרּוד רֶעייֵז ראַפ ןייֵטְׁש-ןעֶזְלעֶפ ַא

 -עֶגְפיֹוא טְסאָה אּוד םעֶכְלעוֶו רעֶּביִא דְנאַל סאָד ןיִנׁשְרַי ּוצ ןעֶמּוקְניִרַא ןעֶלעוֶו
 עֶרייֵז דָנּוא אייֵז רעֶּבָא 16 :ןעֶּבעֶנ ּוצ אייֵז ּוצ סֶע יֵדְּכ דְנאַה עֶנייֵד ןעֶּביֹוה

 טָראַה ןעֶקאַנ רֶעייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג (טְכעֶלְׁשנ גיִליוִוְטּומ ןעֶנעֶז ןְרעֶטְלֶע
 אייֵז דְנּוא 17 :תֹוָצִמ עֶנייֵד ּוצ ןעֶרעֶהּוצ טְלאוָועֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְבאַמעֶב
 עֶנייֵד ןַא טְכאַדעֶג טיִנ ּוליפַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא עֶרעֶה טְלאָועֶג טיִנ ןעֶּבאָה

 טְכאַמעֶג טְראַה ןעֶּבאָה אייֵז טְרֶעייֵנ ,ןּוהְמעֶנ אייֵז טיִמ טְסאָה אּוד סאָו רעֶדְנּואוְו
 רעייז 0



 ַּהֹולֲא הֶּתַאְו םִיְרְִּב םֶתְדְבַעְל םּׁשָל ׁשאָריּנְּתִ םָפְרֶע
 וע או דָמָחֹ-ברוםִִפִא-ךֶרֶא טו ןטִה תֹזילְס

 רֲֶא לֵא הז ּיְמאֹה הָכשִמ לֵנָע םֶהָל יושְייכ ףֹא 5
 מחר הַא ;תוִלֹרְגתֲֹאָנּוׂשֲעַיַו םִיַרְצִממ לע יי

 רֶמ-ֹאְל ֶעַה דָּמַע-תֶא רָּבְרִּמַּכ םֶּתְבִוֲע אֵל םיִּבַרָּה
 ׁשֵאָה דּומֲעיתֶאְ ְךֵרָּדְַּב םֶתֹחְנַהְל ֶמְֹּ םהיֵלעְמ

 ךֵיִרְו 1? הָביכְלי רֲֶא ְךֵָדַה-תְֶ םָהָל דיָאהִל הָלפְּב כ
 םיָמּו םֶהיֵפִמ ָּתְעַנְמראַל ךנמּו םֶליֵּכְׂשַהְל ָּתֵתָנ הָבּוּטַה

 רֵבדִמַּ םֶּתְלְַּלַּכ הָנָׁש טיִעְברַאו :םָאְמִצִל םֶהָל הָּתֶתָנ 1
 ןֵמּתַו :יקִצְב אֵל םֶהיֵלְגְִוּולְב אֵל םֶהיְִמִלׂשי רמָה אֵל 4

 ץרָא-תֶא ּושְו הָאְפִל םֶקָלְהִּתַו םיִמָמַת תֹוכָלְמִמ םֵהָל
 ְִּלִמנַ נו ץרַא-חֶו ןׁשִח ךלֶמ ץרָאתֶא ןזיס

 -רָׁשֲא ץֶרֶאָה-לֶא 5 םִימָּׁשַה יֵבְכִכְּכ ָתיִּבְרִה םָתיֵנְבּו 2
 שה םינָּבַה ּואְָ ;תֶׁשְרְל אבל םֶיְֵכֶאל ָּתְרַמָא 4

 םיִנענְּכַה ץֶרֶאָה יִבְׁשִיתֶא םיְִפל עֵנְכּתַו ץרָאָה-תֶא
 תֹוִׂשֵעַל ץְרֶאָה יִמְמַע-תֶאְו םֶהיְלמתאְ םֶדָיְּב םֶנְּתִּתַו
 ףנמְׁש הָמְרֲאְו תֹרּוצְּב םיִרָע ּודְּכְלַמ :םֶנֹוצְרִּכ םֶהָּב הכ

 םימָרְּכ םיִבּוצֲח -תורּב םּוטילְכייִאלְמ שֶּתְב שר
 נְדעֶתַחּונמׁשַּ וע ּוָלְכאֹ בר לֶכֶאֵמ ץעו םיִתיֵת

 ךֶחֶרּת-תֶא וכל ךֶבּודְרִמִַו ּורְמִמ ;לרָנַה ךְבִמְּב 4
 םֶביִׁשֲהַל םָב ּודיִעַה-רֶׁשֲא ונָרָה ךיִאיִבְניִתֶאְו םִגנ יִרֲחָא

 ר םֶהיֵרְצ דיִּב םֶנֶּתִּתַו :תֶֹלֹודְנ תיִבִאָנ ּושֲעַ

 עָמְשִּת םִמָׁשִמ הָּתַאְו ילֵא יִקֲעְצִי םֶתֶרֶצ תעֶבּו םֵהָל
 ךִיִמ םֶּטיִׁשֹוְו םיִליִׁשְֹמ םָהְל ןֵּתִּת שיִּכַרָה ץֶמַחְרְכּו
 םֵבמּתַו ֵנְפִל עֶר תֹושַָל ּובּׂשָי םֶיל ַחנְכּו :םֶהיֵרָצ
 םִיָמָׁשִמ הא ךקֶעזו בוש םָהָב ּודְרִי םֶהיֵבְִא יב

 םבֶהֶּב דַעְתַו :סיִּתִע תָֹּבַר ְּךיֶמֲחַרְּכ םליִצַתְו עֶמְׁשִת

 ט הימחנ 1260 ה
 ךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,עֶקאַנ רֶעייֵז
 קירוצ יִדְּכ ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא ןייֵא טְכאַמעֶג
 עֶרייֵז ןעֶנעוֶו טְסְניִד רֶעייֵז ּוצ ןְהעֶג ּוצ
 ְךאָד טְזיִּב אוד רעֶּבָא ;טייקְגיִנעֶּמְׁשְרעֶדיוִ
 -םייֵל ,ןעֶּבעֶגְרעֶפ טְסּוהְט אּוד סאו טאָג ַא

 .םאָו דֶנּוא ,גיִצְרעֶהְמְראַּב דנּוא גיִלעֶז
 ןּופ דָנֹוֲא ןְראָצ םעֶד ףיֹוא גְנאַל טְלאַה
 טיִנ אייֵז אּוד טְסאָה (רעֶּביִראָד) ,דֶסֶח ליִפ
 ןעֶּבאָה אייֵז עֶׁשְּטאָח דְנּוא 18 :טְזאָלְרעֶפ
 אייז דְנּוא ,לֶגֵע ןעֶסאָגעֶג ַא טְכאַמעֶג ְךיִז
 עֶנייַד ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד םאָד ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה
 טְכאַרְּבעֶגְפיֹורַא ְּךיִד ןעֶּבאָה סאוָו רעֶמעֶג
 ןעֶּבאָה אייֵז עֶׁשְטאָה דְנּוא ,םִיַרְצִמ םיֹוא
 רעֶּבָא 19 :ןעֶגְנּונְראָצְרעֶד עֶסיֹורְג ןּוהְמעֶנ
 -ְגיֶצְרעֶהְמְראַּב עֶסיֹורְג עֶנייֵד תַמְחַמ ,אוד
 רעֶד ןיִא טְזאָלְרעֶּפ טיִנ אייֵז טְסאָה טייק
 טיִנ אּוד טְסאָה לייַז ןעֶקְלאָָו איִד ,רֶּבְדִמ
 אייז יִדָּכ גאָט אייֵּב ןּוהְמעֶנְּפָא אייֵז ןּופ
 רֶעייֵפ איד דְנּוא ,געוֶו םעֶד ןיִא ןעֶרְהיִפ ּוצ
 ןעֶטְּכייֵל וצ אייֵז יִדְּכ טְכאַנ אייֵּב לייז

 םֶהיֵא ףיֹוא ןעֶנעֶז אייֵז םאוָו געוֶו םעֶד ףיֹוא
 וצ) ְךיֹוא טְסאָה אּוד דְנּוא 20 :ןעֶגְנאַגעֶג
 שְרֹוקַה ַחּור ןעֶטּוג ןייד ןעֶּבעֶגעֶג (אייֵז
 ןָמ ןייד דְנּוא ,ןעֶכאַמ ּוצ גּולְק אייֵז יִדְּכ

 ראַפ רעֶסאָ ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז ּוצ טְסאָה אּוד דְנּוא ,ןעֶטיִמְרעֶפ ליֹומ רֶעייֵז ןּופ טיִנ אּוד טְסאָה

 טאָהאייַז ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא רֶהאָי גיִצְריִפ טְרְהעֶנְרעֶד אייֵז טְסאָה אּוד דְנּוא 21 :טְשְרּוד רֶעייֵז
 טיִנְןעֶנעֶז םיִּפ עֶרייֵז דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג טְליֹופְרעֶפטיֵנ ןעֶנעֶז רעֶדייֵלְק עֶרייַז ,טְלְהעֶּפעֶג טיִנְראָג
 ,רעֶקְלעֶפ רֶנּוא עֶכייֵרְגיִנעֶק ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז ּוצ טְסאָה אּוד דְנּוא 22 :ןעֶראָועֶג ןעֶלאָוְׁשעֶנ

 םאָדּתְׁשרַיעָנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לעֶקְניוו ןעֶרעֶדְנּוזעֶּב ַא ןיִא טְלייֵטעֶגְּפָא אייֵז טְסאָה אּוד דֵנּוג
 ןופ ְךֶלֶמ גֹוע ןּופ דְנאַל םאָד דְנּוא ,ןֹוּבְׁשֶח ןּופ ְּךֶלֶמ םעד ןּופ דְנאַל סאָד דְנּוא ןֹוחיִס ןּופ דְנאַל
 ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןְרעֶטְׁש איִדאיויֹוזַא טְרְהעֶמְרעֶּפ רעֶדְניִק עֶרייַז טְסאָה אּוד דְנּוא 23 : ןֶׁשָּב
 -לַע עֶרייֵז ּוצ טְנאָזעֶנּוצ טְסאָה אּוד סאו ְנאַל םעֶדּוצ טְכאַרְּבעֶנְנייַרַא אייֵז טְסאָה אּוד דְנּוא
 -עֶגְנייַרַאְנעֶנעֶז רעֶדְניִק עֶרייֵז דְנּוא 24 :ןיִנשֹרַי ּוצ סֶע יֵדְּכ ,ןעֶמּוקְנייַרַא ןעֶלאָז אייֵז זַא ,ןְרעֶט
 רעֶניֹואוְועֶּב איִד ,םיִנֲעַנְּכ איִדטְסאָה אּוד א יוזַא ,דְנאַל סאָד ּתְׁשֹרָיעָג ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּוק
 ,דְנאַהעֶרייַז ןיִא ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא אייֵז טְסאָה אּוד דְנּוא ,טְכאַמעֶנניִנעֶטְרעֶטְנּוא דְנאַל םעֶד ןּופ
 ןּוהְמ אייֵז טיִמ ןעֶלאָז אייז ִדְּכ ,דְנאַל םעֶד ןּופ רעֶקְלעֶפ עֶרעֶדְנַא עֶלַא דֶנּוא םיִכָלְמ עֶרייֵז ְּךיֹוא
 ,דְנאַל יי יי ר ןעֶמּונעֶגְנייא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 22 :ןעֶליוו רֶעייֵזְּךאָג
 -נייוֵו ,ןעֶנּורְּב עֶנעֶּבּורְנעֶגְסיוא דְנּוא ,ןעֶטּוג םעֶלַא טיִמ לּופ רעֶזייַה ּתְשרָיעָנ ןע ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 -עֶנעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רעֶמייֵּב סע א רֶהעֶז דְנּוא ,ןעֶמְרעֶנ טְרעֶּבְלְהֶע דְנּוא ןעֶטְרעֶנ
 עֶסיֹורְגטאַהעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶראָועֶגטעֶפ דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג טאַז ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ןעֶס
 ןעֶנעֶק דְנּוא טְגיִנעֶּטְׁשעֶגְרעֶדיוִו ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא 26 :טייקטּונ עֶסיֹורְנ עֶנייֵד ְּךְרּוד םיִנֹּנֲעַּת

 םיִאיִבְנ עֶנייֵד דָנּוא ,ןעֶפְראוָועֶג ְךיִז רעֶטְניִה הָרֹוּת עֶנייַד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג דַרֹומ רי
 אייז ןעֶּבאָה ןעֶרְהעֶקְמּוא רעֶדיוִז ריִד ּוצ ְּךיִז ןעֶלאָז אייֵז זַא טְנאָזעֶג רָסּומ אייֵז ןעֶּבאָה םאָו
 אייֵז אוד טְסאָה רעֶּביִראָד 27 :ןּוהְמעֶנ ןעֶנְנּונְראָצְרעֶד עֶסיֹורְנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ּתָנְרַהעֶנ
 ןּוהְטעֶנְנָא תֹורָצ אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,דְנייַפ עֶרייֵז ןּופ דְנעֶה איִד ןיֵא ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא
 םִע טְסאָה אּוד דְנּוא ןֶעיִרְׁשעֶג ריִּד ּוצ אייז ןעֶּבאָה הָרָצ עֶרייַז ןּופ טייֵצ = ןיֵא רעֶּבָא
 -עֶנ אייֵז ּוצ אּודטְסאָהטייקְניִצְרעֶהְמְראַּב עֶסיֹורְנ עֶנייַד ןיא דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ טְרעֶהעֶנ
 ןעוֶו דְנּוא 28 :דִנייַפ עֶרייֵז ןּופ דְנאַה איִד ןּופ ןֶפְלאָהעֶג אייז ןעֶּבאָה סאָו ,רעֶפְלעַה ןעֶּבעַנ
 ריֵד ראַפסעֶמְכעֶלְׁש טְרָהעֶקעֶנְמּוא רעֶדיוז אייֵז ןעֶּבאָהטאַהעֶנ הָחּונְמ אי ןעֶּבאָה אייֵז
 אייז דְנּזא דְניוַפ עֶרייֵז ןּופ דְנאַה איד ןיִא טְזאָלְרעֶפ רעֶדיוִו אייז אֹודטְסאָהםּוראָד ,ןּוהִמ ּוצ
 צֶנּוא טְרֶהעֶקעֶנְמּוא ריִדּוצ רעֶדיוו :2 ןעֶּבאָה אייז ןעֶֶו דְנּוא ;טְניִטְלעוֶועֶג 2 אייז רעֶּביִא ןעֶּבאָה
 לאָמעֶליִפ אייֵז טְסאָה אּוד דְנּוא ,טְרעֶהעֶג לעֶמיִה ם םּופ םִע אּוד טְסאָה יֹוזַא ,ןֵעיִרְׁשעֶנ ריִד ּוצ
 ,טְגאָזעֶג תודֲע אייֵז ןעֶנעֶק טְסאָה אּוד דְנּוא 29 :טייקְניִצְרעֶהְמְראּב עֶנייֵדְּךאָנְועֶזעֶֶועֶנ ליִצַמ
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 תל יִעְמִשראלְּדֹה הֶּמְִו ּתְרותילֶא םֶּביִׁשֲהל  ּוצ ןעֶרְהעֶקקיִרּוצ ּךיִז ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ
 ִִּו םֶהָב הָיְחְו םָדָא הֵׂשעי-רׁשֲא םֶבאְטִה ְּךֶעְפְׁשִמְבּו ;יִליווְטּומ ןעֶנעֶז אייֵז רעֶּבָא ,הָרֹוּת עֶנייֵד
 ליע 5 7 ְֵּׁשִקִ םְֶר תֶרֶרֹ ףחִּכ  -עֶה טְלאָועֶג טיִנ ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג

 מלאה :הָתא םִחרוְלאיֶּקְכֶאֶלוהלְכ - ?בלָו יטְגיְִניִזעֶג אייז ןעֶּבאָה םיִשָּפְׁשִמ
 -לֵא לֶסֶחַהְו תיִרְּבַה רמוש אָרּנַהְו רֹוָּכנַה לֹודְּגַה לֵאָה יד לאָז רעֶד אייֵז טהּוט ׁשְנעֶמ ַא ןעוֶו
 וניכלמִל ּטְתַאָצְמ-רֶׁשֲא הֵאְלּתַה-לֶּכ תַא ְּנְפִל טעמי ןעֶּבעֶנעֶג ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא ,ןעֶּבעֶל אייֵד
 ימיִמ ךמע-לֶכַלו ּונֵתֲֹאלְו ואל ְַּהכִלּוּנְׂשִל = אייֵז דְנּוא ,לעֶסְקַא עֶטְרְהעֶקעֶגְּפָא עֶרייֵ
 55 אָּבַהילְּכ לַע קי הָּתִאְו ּ!הִָה םּוַה ךע רשֲא יִכלמ ךֶנּוא טְכאַמעֶג טְראַה ןעֶקאַנ רֶעייֵז ןעֶּבאָה
 5 ניכְלַמ--תֶאְו :ּעָׁשְרה ְּחנֶאו ָתיִשָע תמָאּכ לע  ךָנּוא 80 :ןעֶרעֶה טְלאָועֶג טיִנְןעֶּבאָה אייֵז

 -לֶאֹביִׁשְקִה אֵלְודתְרוהיוָע אֵל ּציִתֹכֲָו ּנהְכ טיש יו טומ רהאו עלופ אוד טסאה +
 הל םֶתּובְלַמְכםהה הב תלשה רעא ְךֶתַֹלוְדִתְִמ יה ר "= איד הֶהאָה ְךאָד
 המׁשַהְו הָבתרָ ראו םֶתלתתְזרׁשֲא בה טו ןענעק טְסאָה אזד דָנּוא ןעֶמְלאַהעֶגְסיֹוא
 םֶהיֵלְלֲמִמ ּובָׁשיאלְו ךוֶרְבִע אֵל םִהיְפִל ָּתִָנירַׁשֲא  ׂשֶדֹוקַה ַחּור ןייד ָּךְרּוד טְגאָועֶג תּודַע אייֵז
 58 הֶּתַתְנירְׁשִא ץֶרֶאָהְו םיִדְבִע םֹזַה ּונחנא הוה :!םִעְרָה םִע ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא ,םיִאיִבְנ עֶנייֵד ןיִא
 םיִרָבע ונֲחנֲא הוה הָבּוט-ֶאְו הָיְּפ-תֶא לֵכָאָל ּוניִתֹבאְק אּזד טְסאָהיֹוזַא ,ןעֶמעֶנְרעֶפ טְלאוָועֶג םיִנ
 5זּוניִלָע הָּתְהָנירְׁשֲא םיִכָלְּמל הָּבְרַמ ּהְָָאּובֲתּו :ָהילָע ןּוּפ דְנאַה איד ןיִא ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא אייז

 ָצְכּסרמהבּוסלשְּנתַלַוטתאפהכ ךעֶבָא 31 :רעֶדְנעֶל איד ןופ רעֶקְלעֶפ איד
 : : "." 'אייז אוד טְסאָה תֹונַמַמַר לופ ןייד ךרוד
 א םּותָחַה לַעְו םיִבְתִּכו הָנְמֲא םיִתְרִּכ ּונֲחָנֲא תאֹולְּכְבוה .אוד דְנּוא ,טְנע לְרעֶּפ ןעֶצְנאַג םִיִא טיִנ
 ג אָתׁשרְַּה הָיִמָחְנ םיִמּותֲחַה לע :ינֲהְּכ טל ּנֵרָׂש = םֶויִּב אּור לייװ טְזאָלְרעֶּפ טיִנ אייֵז טְסאָה
 } רֶחְׁשִּפ :הִיִמְרִי הָיְרִש הָיְרְׂש :היִקְדְו הָיָלַכִהְדִּב .רעֶניִצְרעֶהְמעֶראַּב דְנּוא רעֶניִלעֶזְטייֵל ַא
 עי יי הי וי א ,ההמא ,טאָנ רעֶזְנּוא ַא !רנּוצַא רעֶּבָא 82 :טאָנ

 א שש שה שטערט א הא א רעיא
 ו היריה נַבׁש םֶהֹוקַאו :לָאימְדק דינה .נְִמ מב המשיח םאָו טאָג רעֶכיִלְרעֶטְכְראַפ דְנּוא

 ראַפ טיִנ זאָל ,רֶסֶח םעֶד ּדְנּוא תיֵרְּב םעֶד
 עֶרעֶזְנּוא ּוצ דְנּוא ,ןעֶפאָרְטעֶגְנָא םנוא טאָהסאָוטייקגיִדיִמ איִד עֶלַא ןעֶרעֶו טְרעֶניִמעֶג ריִד
 דָנּוא ,םיִאיִבְנ עֶרעֶזְנּוא וצ דנּוא ,םיִנֵהֹּכ עֶרעֶזְנּוא ּוצ דְנּוא ,ןעֶטְׁשְריִפ עֶרעֶזְנּוא ּוצ ,םיִכָלְמ
 זיִּב ןָא רּוׁשַא יֵכְלַמ איִד ןּופ געט איד ןּופ ,קְלאָּפ ץְנאַג ןייד וצ דְנּוא ,ןֶרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא ּוצ
 רעֶּביִא זיִא סאוָו םעֶלַא םעֶד ןעֶנעוֶו טְכעֶרעֶג טְזיִּב אוד רעֶּבָא 38 :גאָט ןעֶניִטְנּייַה םעֶד וצ
 לייזו 54 :טְניִדְניִזעֶנ ןעֶּבאָה ריִמ רעֶּבָא תֶמֶא םעֶד ןּוהְטעֶנ טְסאָה אּוד ןיִראָוו ,ןעֶמּוקעֶג םָנֹוא
 טיִנ ןעֶּבאָה ןְרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא דְנּוא ,םיִנֲהֹּכ עֶרעֶזְנּוא ,ןעֶטְׁשְריִפ עֶרעֶזְנּוא ,םיִכָלִמ עֶרעֶזְנּוא
 עֶנייֵד ּוצ דְנּוא תֹוֲצִמ עֶנייֵד וצ טְכְראָהעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,הָרֹוּת עֶנייֵד ןעֶטְלאַהעֶג
 טְניִדעֶג טיִנ ְּךיִד ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא 32 :טְנאָזעֶג תּודֵע אייֵז ןעֶנעֶק טְּסאָה אּוד סאָו תּודֵע
 ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז ּוצ טְסאָה אּוד סאוָו טייֵקְטּוג ןעֶסיֹורְג רעֶנייֵד ןיִא דְנּוא תּוכָלַמ רֶעייֵז ןיִא
 .אייֵז דְנּוא ,ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז ראָפ טְסאָה אּוד סאוָו דְנאַל ןעֶמעֶּפ דנּוא ןעֶטייֵרְּב םעֶד ןיא דנּוא
 ןעֶנעֶז ריִמ ,העְז 86 :םיִׂשֲעַמ עֶטְכעֶלְׁש עֶרייֵז ןּופ טְרְהעֶקעֶגְקיִרּוצ ריִד ּוצ טיִנ ְךיִז ןעֶּבאָה
 ןְרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג טְסאָה אּוד סאָָו דְנאַל םעֶד ףיֹוא ּוליִּפֲא דֶנּוא ,טְּבעֶנְק טְנייַה
 ןעֶנעֶז (דְנאַל) םעֶד ףיֹוא ,העָז ,ןּופְרעֶד עֶמּונ םאָד דְנּוא ןּופְרעֶד תֹוריִּפ איִד ןעֶסֶע וצ יִדְּכ
 טְסאָה אּוד םאָו םיִכָלְמ איִד ראַפ ליִפ זיִא ןּופְרעֶד הָאּובְּת איִד דְנּוא 87 :טְכעֶנְק רימ
 -נּוא רעֶּביִא ּוליִּפֲא ןעֶניִטְלעוֶועֶג אייז דְנּוא ,דְניִז עֶרעֶזְנּוא ןעֶגעוֶו ןעֶּבעֶגעֶג םִנּוא רעֶּביִא
 ַא ןיִא ןעֶנעֶז ריִמ רעֶּבָא ,ןעֶליִו רֶעייֵז ְּךאָנ תֹומֲהְּב עֶרעֶזְנּוא רעֶּביִא דְנּוא רעֶּבייֵל עֶרעֶז
 :הָרָצ עֶסיֹורְג

 ׂו י לעטיפאק
 דְנּוא ,טְכאַמעֶג .דֶנּוּב ןְעייֵרְטעֶג ַא ריִמ ןעֶּבאָה ןעֶניִזאָד םעֶד םעֶלַא ןיִא דְנּוא 1
 ןעֶּבאָה םיִנֲהֹּכ עֶרעֶזְנּוא דְנּוא םיִוָל עֶרעֶזְנּוא ,ןעֶטְשְריִפ עֶרעֶזנּוא דְנּוא ,ןעֶּביִרְׁשְרעֶפ
 רעֶד הָיְמֶחְנ ,ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז ןיִנְמְתַה םייֵּב דְנּוא 2 :ןעֶּבעֶנעֶג ףיֹוראַד םָתֹוח םעֶד

 הּוחְׁשַּפ 1 :הָיְמָרִי הָיְרַזֲע הָיָרְׂש 3 :הָיִקְדִצ דנּוא הָיְלַכֲה ןּופ ןְהּוז ,אָתְׁשְרִּת
 לֵאיָנַד 7 ּ!הָיְרַבֹע .תֹומָרְמ םֶרָח 6 :ְךּולַמ הֶיְנַּבְׁש ,שוטח ? :הָנִּכְלַמ הָוְרַמַא

 עֶניִזאָד איד הָיְעַמְׁש יַנְלִב הֶיְזַעַמ 9 :ןיִמָיִמ הָיְּבֲא םֶלָׁשְמ 8 יָּדּורְּב ןֹוּתְנִנ
 ןופ ןְהּוו ַעּוׁשִי ָךיִלְמעֶנ -- םִִדָל איִד דנוא 10 :םיִנֲהֹּכ איִד ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז

 הָיָדֹוה .הָיְנַבְׁש ,רעֶדיִרְּב עֶרייֵז דְנּוא 11 :לֵַאיֵמְדַק ,רָדָנַח רעֶדְניִק איד ןּופ ,יּונְּב ,הָוְנַזַא
 אמילק 80



 הימחנ 160

 הָיְברָׁש רֹוּכַו :הָיְבִׁשֲח בֹוחֹר אָכיִמ :ןנֶח הָיאֶלְּפ אָשילְק
 ש 'תַחַּפ ׁשעֶרַפ םִעָה יִׁשאָר :ּוניֵנְּב יִנְב הָידֹה :היְנַבְׁש 14

 נב הילרִא זיָבּב נוק יִנְּב :יִנָּב אוּתַו םֶליֵמ םאֹמ 7
6 

 ףיִרָח :יִצַּב םֶׁשֶח הָידוה :רש היקזח רֶשא :ןיִדְט :
 קיִדְצ לאְבנׁשִמ :רָזח םלְׁשִמ שעפנמ יט תיִתָנ 1
 ׁשהֹולַה !בוָשֲח הָינַח טֶשיה :הָינע ןנֶת הָיִלִּמ עה 2
 ןגִה ההָיחֲאַו הָיׂשעַ הָנבׁשֲח םיִחָר :קֶבֹוׁש אָהְלִפ 4
 םִולָק םִיִנָהְּכַה םֶעָה ראש !הָנעַּב םֶרָח ּךוְלמ :ןע 2
 תוצְרָאָה יִּמַעַמ רבני םיִניִתְנַה שי 2
 ַעְרֹוי 'לֵכ םֶהיֵתְנְבּו םֶהיֵנְּב םָהיֵׁשְנ םיִהלֶאָה תֶרֹותילֶא -
 תָלֶאְב םיִאְבּו םֶהיֵרדַא םֶהיֵחֲא-לַמ םיִקזֲחְמ ?ןיִבַמ ל

 הָׁשֹמ יְב הָנּתִגרֶׁשֲא םיהֹלֲאָה תֶחֹותְּב תֶכָלְל הָעּובְׁשִבּו
 הוי תֹוצמילְכ-תֶא תיּשַַלְו רימשלו םיתלֲאָה--רֶבֵע

 מל ּוניֵתֹנְּב ןְתְניאָל רֶׁשֲאַו :וָּקִהְו ויָמּפְׁשִמּו ּוילֹדֲא 1
 ץֶרֶאָה יִּמִעְו !ונינְבִל חָּקִנ אֵל םָחי תְנְכ-תֶאְו ץֶרָאָה
 רֹוּכְמִל תֶּכָׁשַה םֹויּב רָבש-לִכְו תֹוחְקַּמַה-תֶא םיִאיִבְמַה
 הרָנְׁשַה-תֶא ׁשֶטֶנו ׁשֶרֶק םֹיְבּו תֶבׁשב םֶהֵמ חָּק גדאל

 תֶתָל תֹוָצְמ :עילְע ּונְדַמְַהְו :דָי-לָכ אָׂשַמּו היעיב:שר 3
 :ּוניִהלַא תיִּב עַל הָנּשִּב לֵקָׁשַה תיִׁשילְׁש ּונֵלָמ

 תֹותְּבַׁשַה דיִמָּתִה ליל דיִמָּתַה תֶחְגִמּו תֶכְרֲעַּמַה םחלל 54
 -לַע ַּפַכְל תֹיאטַחַי םיִׁשָדקלי- םיִדָיִמל .םיִשְדחַה
 לע ונְלַּפִה תֹוְרגְ : קל כל לאל

 יניהלֶא תיִבְל איִבָתִל םֶעְָ םִלַה םִנהְכַה םיִמֶה מר
 המ-לערעַבְל הָנָׁשְב הָנָׁשִינְמְֶמ א ּותָתֹבֲא-תובְל

 יִרּוּכַּב--תֶא איִבָהְלּו :הָרֹּתַּכ בותְּכַּכ ּונֵהֹלֶא הָוהְי 8
 ;הָודְי תיִבְל ה נֶׁשב הָנָׁש ץעילִכ ייבי ּונֵתְמְרַא

 ירֹוכְ-תֶאְו הָרֹּתַּב ביִתָכַּכּונֵתְמָהְבּווְְב תֹרֹכְּכ-תֶאְו יז

, 

 :ןֶנָח הָיאִלְּפ ,אָמיִלְק
 :הָיְנַבְׂש הָוְבַרְׁש ,רּוּכַז 12 :הָיְבַׁשֲח

 טּפיֹוה איד 15 :ּוניִנְּב ,יִנָב הָיְדּוה 4

 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז קְלאָפ םעֶד ןּופ טייל
 :יִנָּב ,אֹּוּתַז ,םָליִע ,בָאֹומ-תַחַּפ ,שֹעֶרַּפ

 הומב .חנמודַא 17 ;יֵבְּב דֶנְוִע יֵנֵּב 6

 הָיְדּוה 19 :רּוזַע .הָיִקְזִח ,רֵטָא 18 :ןיִדע

 :יִּביֵנ .תֹותָנַש .ףיִרָח 20 :יִצַּב םֵׁשָח
 ,לֵאְָבַזִׁשְמ 22 :ריִזֲח ,םָלָׁשְמ ,שָעיִּפְנַמ 1

 :הָיְנַע ןֶנָח הֶיְטַלְּפ 23 :ַעּודַי קֹורָצ
 וׁשֲחֹולַה 28 :בּוׁשַח הָיְנַנֲח .ַעִׁשֹוה 4
 :הָיִׂשַעַמ .הָנְבַׁשֲח ,םּוחְר 26 :קֵבֹוׁש ,אָחְלַּפ

 ,םֶרָח ְּךּולֵמ 28 :ןָנֶע ,ןָנָח ,הָיִחַא דְנּוא 7
 ?םעֶד ןּופ עֶגיִרְּביִא סאָד דְנּוא 29 :הָנֵעַּב

 -רֶעיֹוט איד .םִיַוְל איִד ,םיִנֵהֹּכ איִד ,קְלאַפ
 םיִניֵתְנ איִד .םיִרְרׂשְמ איִד .םֶרעֶטיִה

 רייֵׁשעֶנְּפָא ָּךיִז טאָה םאָו רעֶכיִלְטיִא דְנּוא
 ּוצ רעֶדְנעֶל איִד ןּופ רעֶקְלעֶפ איד ןּופ

 ןְהיֵז עֶרייֵז ,רעֶּבייוֵו עֶרייֵז ,הָרֹוּת םיִטאָג
 סאָו רעֶכיִלְטיִא ,רעֶטְכעֶמ עֶרייֵז דְנּוא
 : ןְהעֶטְׁשְרעֶפ ּוצ טְסּואוְועֶנ םעֶּפִע טאָה

 אייֵּב ןעֶטְלאַהעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה םאָו 0

 ,בֹוחְר ,אָכיִמ 2

 הָלָלְק רעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא ןעֶנעֶז םאָו דְנּוא טייל הָביִׁשֲח איִד רעֶריִרְּב עֶרייֵז

 דְנּוא
 א טאָג ןּופ טְכעֶנְק םעֶד הָׁשֹמ

 ראה רעֶזְנּוא ראַה

 עֶרעֶזְנּוא ןעֶּבעֶנ טיִנ ןעֶלאָז

 יִמ ןעֶלאָז רעֶטְכעֶט
 דְנאָל םעֶד
 ןעַפיֹוקְרעֶפ

 ּוצ רעֶטְכעֶש

 ןעֶנְנעֶרְּבְנייַרַא ןעֶלעֶו

 ָךֶרּוד ןעֶּבעֶגעֶג טאָה רֶע סאָו הָרֹוּת םיִטאָנ ןיִא ןְהעֶב ּוצ יד ,הָעּובְׁש רעֶד ןיִא
 םעֶד ןּופ תֹוָצִמ עֶלַא ןּוהְט ּוצ דִנּוא ןעֶטיִה ּוצ דֶנּו

 ריִמ זַא דְנּוא 31 :ץעֶזעֶג עֶנייַז דְנּוא .םיִטָּפְׁשִמ עֶנייֵז דְּוא
 עֶרייֵז דְנּוא ,דְנאַל םעֶד ןּופ רעֶקְלעֶפ איִד

 39 :ןְהיִז עֶרעֶזְנּוא ראַפ ןעֶמעֶנ טיִנ ר
 תֹורֹוחְס

 ןיִא דְנּוא תֵּבַׁש םַא (ןעֶפיֹוק) ןעֶמעֶנ אייֵז ןּופ טיִנ ריִמ ןעֶלאָז סאָד

 ןּופ רעֶקְלעֶפ איִד ןעוֶו דְנּוא
 ּוַצ תַּבַׁש םִא הָאּובְּת אייֵלְרעֶלַא דְנּוא

 עֶמעֶּביִז ּטאָד (דְנאַל סאָד) ןעֶזאָלְרעֶפ ןעֶלאָז ריִמ דְנּוא ,(בֹוט םֹוי) גאָט ןעֶניִלייֵה ַא
 ָךיֹוא דְנּוא ,רֶהאָי

 עֶנְפיֹוא םָנּוא ראַפ

 :טאָנ רעֶזְנּוא ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ טְסְניִר

 וצ דָנּוא .הָחְנִמ ןָּבְרַה ןעֶניִדְנעֶטְשעֶּב

 םיִׁשָדָח יֵׁשאָר ,םיִתָּבַׁש

 םעֶד ראַפ דְנּוא םיִׁשָדָק

 ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ הָכאָלְמ עֶצְנאַנ איד

 ,םיַנֲהֹּכ איִד ןעֶשיוִוַצ ןעֶפְראָועֶנ

 ּוצ ןעֶנְנעֶרְּבּוצְנייַרַא םִע יֵדְּכ
 ןיִא ,רעֶטעֶפ עֶרעֶזְנּוא ןּופ
 םעֶד ןּופ ַחַּבְזִמ םעֶד ףיֹוא

 דָנוא 36 :הָרֹוּת רעֶד ןיִא
 םיֹוּב ןעֶכיִלְטיִא ןּופ םיִרּוּכִּב איִד דֵנּוא
 איד ָּךיֹוא דָא 7

 ָטְׁש סֶע איו

 רעֶזְנּוא ראַה

 ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהע

 :(הָאְוָלַה) גְנּואייַלְנָא עֶכיֵלְטיִא ןייַז  לֵחֹוו

 לָקֶׁש לעֶטיִרְד ַא ןעֶּבעֶנ ּוצ יֵדּכ תֹוְצַמ טְלעֶטְש

 איִד ראַפ דְנּוא

 ראַפ דָנּוא לֵאָרְׂשִי ראַפ ןייַז ּוצ רֵּפַכְמ יֵדְּכ ,תאָּמַה ןָּבְרִק

 לָרֹונ ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא 89 :טאָנ רעֶזְנּוא

 וקְלאַפ םעֶד דְנּוא םִיַוְל איד
 ןּופ זיוה םעֶד

 ןעֶנְנעֶרְּב ּוצ ,רֶהאָי םעֶכיִלְטיִא ןעֶטייַצ עֶטְמיִטְׁשעֶּב איִד

 ןעֶּביִרְׁשעֶנ טְהעֶטְׁש םִע איו יֹוזַא ,טאָנ

 ,דְנאַל רעֶזְנּוא ןּופ םיִרּוּכַּב איִד ןעֶכְנעֶרְּוצְנייַרַא ָךיֹוא

 סעֶביֵלְּטיִא
 ותֹובַהְּב עֶרעֶזְנּוא ןּוֿפ דְנּוא ,ןְהיֵז עֶרעֶזְנּוא ןּופ םיִרֹכּב

 הָרֹוּת רעֶד

 ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא 3
 םעֶד ּוצ רֶהאָי ַא

 םעֶד ּוצ דְנּוא .םיִנָּפַה םָחָל םעֶד ראַפ 4
 איִד ראַפ .הָלֹוע ןֶּבְרִק ןעֶניִדְנעֶטְׁשעֶּב םעֶד

 עֶרעֶדְנַא איִד ראַפ דְנּוא .םיִבּוט םיִמָי

 ,ץֶלאָה םעֶד ראַפ
 דְניִזעֶגְזֹוה םעֶד ְּךאָנ .טאָנ רעֶזְנּוא

 :זיֹוה םיִראַה םעֶד ּוצ רֶהאָי

 יֹוזַא

 עֶרעֶזְנּוא ןּופ

 רעדניד

 םיִרֹכְּב איִד ּדְנּוא



 הימחנ

 -ָנייֵרַא ָּךיֹוא ףאָׁש עֶרעֶזְנּוא דְנּוא רעֶדְניִר

 טאָג רעֶזְנּוא ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ ןעֶנְנעֶרְּבּוצ

 זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶניִד סאוָו םיִנֲהֹּכ איִד ראַפ
 עֶטְׁשֶרֶע םאֶד דְנּוא 38 :טאָנ רעֶזְנּוא ןּופ

 ,תֹומּורְּת עֶרעֶזְנּוא דְנּוא ,גייֵמ רעֶזְנּוא ןּופ

 -טיִא ןּופ תֹוריִּפ איִד ןּופ (תֹומּורְּתִ) דְנּוא

 לֶהָע םעֶד ןּופ דְנּוא ,ןייוו ןּופ ,םיֹוּב ןעֶכיִל
 םיִנֲהֹּכ איִד ּוצ ןעֶנְנעֶרְּבְנייֶרַא ריִמ ןעֶלאָז

 רעֶזְנּוא ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ רעֶמאַק איִד ןיִא

 דְנאַל םעֶד ןּופ רֶׁשֲעַמ סאָד דְנּוא ;טאָנ
 ןיִראָוְו ,םִיִוָל איִד ּוצ (ןעֶּבעֶנ ריֵמ ןעֶלאָז)

 רַׂשֲעַמ סאָד ןעֶּבאָה ןעֶלאָז ,םִיַוָל איִד ,אייֵז

 :טעֶטְׁש עֶלַא ןיִא טייֵּבְרַא עֶרעֶזְנּוא ןּופ

 ןייַז לאָז ןֹרֲחַא ןּופ ְןְהּוז ַא ,ןֵהֹּכ ַא דְנּוא 9
 םעֶד ןעֶמעֶנ םִיִוָל איִד ןעוֶו םִיַוָל איִד טימ
 -ָםיֹורַא ןעֶלאָז םִיִזָל איִד דְנּוא ,רֵׂשֲעַמ

 םעֶד ּוצ רֶׂשֲעַמ םעֶד ןּופ רׂשֲעַמ ןעֶנְנעֶרְּב

 ןּופ רעֶמאַק איִד ןיִא טאָנ רעֶזְנּוא ןּופ זיֹוה

 1268 אי י

 םיָתְרָׁשְמַה םיִנהַכל ּוניֵֹלֲא תבל איֵבָהל ּונִלאֹצְוּוניְִקִּב
 38 יִבַפּוּוניֵתֹמוְרְתוּויֵתֹסיִרַע תיִׂשאֹר-תֶאְו :ּוניהֹלֶא תיִבְּב
 -תיֵּב תוָכְׁשלילֶא םיִנֲהְכל איִבָנ רָמצַיו ׁשוִריִּת ץע-לָכ
 םםיְִַׂעַמַה םִילָה ִהְו םיילל ונְתְמְרַא רַׂשעַמּו ּוניֵהֹלֲא
 : םיולֲה-םע ןְרָהַאְְּב ןֵהֹכַה הְֶהְו :נֵתָרְבִע ִרָע לֶכּב
 תיִבְל ָׂשֲַמַה רַׂשֲעַמיתֶא לי םיולַהְו םִיולח רֶׂשעַּב

 מ תֹוכָשְַה-לֶא יִּכ :רֶצואָה תבל תֹוָׁשְלַהילֶא ונֵחֹלֶא
 ׁשֹריִּתַהןנֶּדַה תַמּורְת-תֶא יַֹח ינְּו ָטֵארְׂשִייִנְב ואיִבָ
 םיִרְעּׂשַהְ םְִֹרַׁשְמַה םיִנהְכַהְשִּדַקּמַהיִלְּכ םָׁשְ רֶהְַהְ
 :וניהלָא תובדתֶא םֶועַנ אָלְו םיִררְׂשִמַהְ

 אי א
 א תֹולְרֹונ ּוליִּפִה םָעָה רָאְׁשּו םִַלָׁשּריִּב םעָהייִרְׂש ּוְבְׁשָיו
 ׁשֶרֹכַה ריִע םָכָׁשּריִּב תֶבַשְל הָרָׂשֲעָהְִמ דָחֶא | איָבָהִל
 2 םִׁשָנֲאָה לֹכָל םָעֶה ּוכָרָבְיַו :םיִרָעַב תֹדָיִה עֵׁשַתִו
 י הָניִרְמִ יִׁשאָר הלֵאְו = !םָלָשריב תֶבְֶׁל םיִבְדְתִמַה
 ֹותְחֶאּב ׁשיִא ּובְָׁי הָדּוְייֵרְעְבּו םָלָׁשוריִב בִי רֶׁשֲא
 ידְבַע ינבּו םיִֹתְנַהְ םִילַהְו םיִנָהְכַה לֵאָרְׂשִי ם םֶהיֵרָעְּב
 + ןמִינב ינְּבִמּו הָדּהְי נְּבִמ ּוֿבׁשִי טְכָׁשוריִבּו :הָמלִׁש
 ךֵּב הָיְרַמָאְרִב הָיְרכוְדב הִּעְדְּב הָיְתִע הָרח יֵנְּבִמ
 ה דוב ְךוִרָבִב הָיִׂשֲעַמּו :ץֶרפיַנְבִמ לֵאְללֲהמִב הָיַּפְׁש
 רב הָירַכחּב ביִרייְִב הָידערב הָיחְִּב הָוח-לָּכ
 5 תֹוָאֵמ עַּבְרַא םַלָׁשּוריִב םיִבְׁשִיַה ץֶרפִיינְב-לָּכ :יִנלְׁשַה
 ? אלס ןמינב ינְּב הֵלֲאְ :לֶיְחייִׁשנַא הָנֹמְׁשּו םיִׁשִׁש
 איד ןיִא ראָנ ןיִראָו 40 :זיֹוה רָצֹוא םעֶד ֶּב הישעמדב הילוקְרב הָיְפְרִּב דֵעויְדִב םלְׁשְמוִב

 דְנּוא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניק איד ןעֶלאָז רעֶמאַק

 איד ןעֶגְנעֶרְְּנייַרַא יִוֵל ןּופ רעֶדְניִק איד
 דְנּוא ןייוו םעֶד ןּופ ,ןְראָק םעֶד ןּופ תֹומּורְּת
 איֵד דְנּוא ,ׁשֶדְקִּמַה תיִּב םעֶד ןופ םיִלָּכ איִד ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז טְראָד ןיִראוָו ,לֶהֵע םעֶד ןּופ
 טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םיִרְרֹׂשִמ איד דְנּוא רעֶטיִה רֶעיֹוט איִד דְנּוא ,םיּתְרְׁשִמ איִד ,םיִנֵהֹּכ
 :טאָנ רעֶדְנּא ןּופ זיֹוה סאָד טְזאָלְרעֶפ

 או לעטיפאק
 םאָד דְנּוא .םִיַלָׁשּורְי ןיִא טְניֹואוְועֶג ןעֶּבאָה קְלאַפ םעֶד ןּופ עֶטְשרעֶּביֹוא איד דְנּוא 1
 ּוצ ןְהעֶצ ןּופ םעֶנייֵא ןעֶנְנעֶרְּב וצ ןעֶּפְראוָועֶג לֶרֹוג ןעֶּבאָה קְלאָפ םעֶד ןּופ עֶגיִרְּביִא

 ןעֶלאָז םיִקָלַח ןייֵנ (עֶניֵרְּביִא איֵד) דְנּוא ,טאָטְׁש עֶגיִלייֵה איִד םִיַלָׁשּורְי ןיִא ןעֶניֹואוְו
 סאָו רעֶנעֶמ עֶלַא טְשְנעֶּבעֶנ ןעֶּבאָה קְלאַפ םאָד דְנּוא 2 :טעֶטְש עֶרייֵז ןיִא ןעֶניֹואוְו

 עֶניִזאָד איד דנוא 3 :םִיַלָׁשּורְי ןיִא ןעֶניֹואָו ּוצ ןעֶזעוֶועֶג ּבֵדֵנְּתִמ ְךיִלְניִליוו ְּךיִז ןעֶּבאָה
 רעֵּבָא ,םִיַלָׁשּורְי ןיִא טְניֹואוְועֶג ןעֶּבאָה סאו הָניֵדְמ רעֶד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איד ןעֶנעֶז
 ,טעֶטְׁש עֶרייֵז ןיִא הֶּלִחַנ ןייֵז ןיִא טְניֹואוְועֶג רעֶכיִלְטיִא טאָה הָדּוהְי ןּופ טעֶטְׁש איד ןיִא
 ןּופ רעֶדְניִק איד דְנּוא ,םיִניִתְנ איד דְנּוא ,םִיַוָל איד דְנּוא ,םיִנֲהֹּכ איִד ,לֵאָרְׂשִי ,ּונייַהְד
 דָנּוא ,הָרּוהְי ןּופ רעֶדְניִק איִד ןּופ טְניֹואוְועֶג ןעֶּבאָה םִיַלָׁשּורִי ןיִא דְנּוא 4 :טְכעֶנְק םיהמּלש
 ןּופ ןְהוז ,הָיַזּוע ןּופ ןֶהּוז הָיָתַע ,הָדּוהְי ןּופ רעֶדְניִק איִד ןּופ ;ןיִמָיְנִּב ןּופ רעֶדְניִק איִד ןּופ

 :ץֶרָּפ ןּופ רעֶדְניִק איד ןּופ ,לֵאָלַלֲהַמ ןּופ ןְהּוז ,הָיְטפְׁש ןּופ ןהּוז הָירַמַא ןּופ ןֶחּוז ,הָיְרַּכְ
 ןּופ ןֶהּוז ,הָיְדַע ןּופ ןְהּוז ,הָיְזֲח ןּופ ןְהּוז ,הָזֹוח-לָּכ ןּופ ןְהּוז ;ְּךּורָּב ןּופ ןְהּוז הָיׂשעַמ דנּוא ?
 טְניֹואְועֶג ןעֶּבאָה םאוו ץיִרְּפ ןּופ ןְהיִז עֶלַא 6 :יִנֹוליִׁשַה ןּופ ןְהּוז ,הָיְרַכְז ןּופ ןְהּוז ,בירָיֹוי

 םילְיַח (עֶקְראַטְׁש) גיִצְכעֶז דְנּוא טְכַא דְנּוא טְרעֶדְנּוה רֶעיִפ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םִיַלָׁשּורְי ןיִא
 ןּופ ןְהּוז ,םֶּלָׁשְמ ןּופ ןְהּוז אָלַס ,ןיִמָיְנִּב ןּופ ןְהיִז איִד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶזיִד דְנּוא ? :טייֵל
 :הָיְעַׁשְי ןּופ ןְהּוז ,לָאיִתיִא ןּופ ןְהּוז ,הָיִׂשֲעַמ ןּופ ןְהּוז ,הָיְלֹוק ןּופ ןֶהּוז ,הָיְדְּפ ןּופ ןְהּוז ,דֵעֹוי

 ןְהּוז לֵאֹוי דְנּוא 9 :גיִצְנאַוַוְצ דְנּוא טכַא דְנּוא טְרעֶדְנּוה ןייֵג !יָלֵס ;יֵּבִג םֶהיֵא ָּךאָנ דְנּוא 8
 זיִא הָאּונְסַה ןּופ ןְהּוז הָדּוהְי דְנּוא ,אייֵז רעֶּביִא רעֶהעֶזְפיֹוא רעֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא יִרְכִז ןּופ
 ,ביִרָיּוי ןּופ ןֶהּוז הָיְעַדְי ,םיִנֵהֹּכ איִד ןּופ 10 :טאָטְׁש רעֶד רעֶּביִא רעֶטייוִוְצ רעֶד ןעֶזעוֶועֶג

 ,תֹויָרִמ ןּופ ןְהּוז ,קֹודָצ ןּופ ןְהּוז .םֶלָׁשְמ ןּופ ןְהּוז הָיִקְלִח ןּופ ןְהּוז הָיָרְׂש 11 :ןיִכִו
 ןהוז

 8 םיִרָׂשֶע תוָאמ עַׁשְּת ילַט יִּבִנויִרֲחַאְו :הָיִצַׁשיְִּב סא

 פ הָאּונִּמַהְרִּב הָרּוהיְו םֶהיֵלֲע דיִקָפ יִרְכְרִּב לֵאויו :הָנֹמָׁשּ
  ביִרָיוידַב היד םִִהְּכַהְִמ הָָׁשִמ ריִצָה-לַע
 ונ תֹוְְמְדִּכ קורְצְרִּב םָלְׁשִמְדַב הָיקְלַחְרִב הָיְרׂש :ןיִכִ
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 הְכאלְּמַה יֵׂשֹע םֶהיֵחֲאְו ;םיִהלֶאָה תיֵּב ךֶנֶנ בּשיִחֲאְדִּב
 ךֶּ םָחֹרְיְדְּב היד! .םִינׁש םיִרְׂשָע תֹואמ הָנֹמְׁש תֹיַּבל

 ױ חֲאְ :הָיִכלַמְדב רִחְׁשּפרב הָיִרכְזְדִב יִצְמַאְדִּכ הָיִללְּפ 2
 0 יע יְִֵׁמתיְׁשּו םיִעְבְרַא םִיָתאָמ תֹובאְלמיִׁשאֶר
 הָאמ לי יִרָּבִנ םֶהיֵחֲאַו :רֵמַאְדִּב תִֹמֹלִשְמִדִב ָדְחאְדְּב 14

 ;םיִלודֲעְִַּב לֵאיִּדְבַו םִהיֵלֲע דיִקְפו הָנמְּׁו םיִדׂשֶע
 ךֶּב הָיְכִׁשֲחְזִּכ סקירזערְּכ בֵׁשַחדִב הָיְעַמְׁש לָהּ ומ
 םיהלָאָה לנצח הֵכאָלְּמַה-לעדְבֶה יֵתְַּׁשְו :נּוּב 16
 ׁשאֹר ףְקֶאְדִב ְִבְוִּב אָכיִמְרְב הינִַּּו :םִיָלָהיִׁשאֶרָמ וז

 אָדְבַעווָחֶאְמ הָנשִמ היְקְּבִקִּו הֶלִפְתַל הָדֹהְי הָלֵחְּתִה
 ׁשֶדֹּלַה רִעְּב טול ;ןּותידְיִּב לֵלָצִב צּומֵׁשְדִּב 5

 םֶהיֵחֲאַו ןמְלִמ ביּקִע םיִרָעְשַהְו :הָעָכְרַאְ םִמְש םִיַתאָמ
 לֵאְרׂשִי רֶאְׁשּו :םִינׁשֹו םיִעְבִׁש הָאֵמ םיִרָעְׁשַּבםיִרְמְּׁשַה כ
 םיִניִתְּגַהְ ;ותָלֲחַנְּׁשיִא הָדּוהְי יִתע-לֶכְּב םִלַה םִיַָהְּכַה 1
 םְלַה דיִקְפּו ;םיִניִתְַה-לַמ אְָּׁשְִו אָחיִצְ לֶפָעֶּב םיִבָׁשְי שנ

 אָכיִמְדִּב הָיְנִּמְדִּב הָיִבַׁשֲחְרִּב ֶּבְרִב ִַט .םִלָשרּב
 -יִּכ !טיִהלָאָה-תיִּכ תֶכאָלְמ דֵננְל םִיַרְרְׂשְמַה ףֶסֶא ינְּבִמ
 םֹוי"רֵבְּד םירְרְׂשִמַה-לַע הָנְמִו םֶהיֵלֲ .רֹלֵּמִה תֶוְצִמ

 דיל ָדּוהְידִּב חַרָיְִּמ לאבזשוכ הָיְחַתְפּו :מֹויְּב 4
 נּבִמ םֶתֹרְׂשִּ םיִרְצַחַהילֶאְו :םעל רָבָד-לְבִל ךֶֶּמַה הכ

 ָהיָתֹנְבּו ןֹביִדְכּו היֶתֹנְּו עַּכְרַאָה תַיְרִקְּב ּובְׁשָי הָדּוהְי
 :טְלָּפ-תיִבְבּו הֶרֶלְמְב ַוׁשִיְבּו :ָהיֶרְצִה לֵאְצִבַקיִבּו 8
 ָנֹכְמִבּו גֶלְקִצְבּו :ָהיֶתֹנְבּ עַבָׁש רָאְבִבּו .לָעיש רֵצֲחְבּונ :

 םֵלְדִ ַחְָו !תיִמֹרְיְבּו הָעְרָצְבּו ןִּמִר ןיעֶבּו :ָהיֶתֹנְבִבּו
 -רֵאְּבִמ ּונֲַו ָהיֵתֹנְבּו הק ָהיֶפְֹּׂו ׁשיִכָל םֶהיִרְצַהְו

 -תיֵבּו הָיעְו ׁשֵמְכִמ עַבְעִמ ןמינב יג ינְכּו !םֶגִד או-דַע עַבָׁש 1

 ;שִִּנ הָמר ! דיִצִח :הָינע בנ תֹתָנִע :ָהיֵתֹבלַא

 ןעֶזעוֶועֶג

 { הָיְקַּבְקַב

 : ןּותיִדְי ןּופ ןְהּוז

 :ביִצְכַא דְנּוא רֶעיֵפ רְנּוא םֶרעֶדְנּוה

 ָּבאָה םאָו רעֶדיִרְּב עֶרייֵז

 או

 ייֹוא רעֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא בּוטיִחַא ןּופ ןְהּוז

 עֶרייֵז דְנּוא 12 :זיֹוה סיטאָנ ןּופ רעֶטְׁשְרעֶּב

 הָּכאָלְמ איד ןּוהְטעֶנ ןעֶּבאָה סאוָו רעֶדיִרְּב
 -נּוה טְכַא ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז זיֹוה םעֶד ןּופ
 דְנּוא ;גיִצְנאַווְצ דְנּוא אייוִוְצ דְנּוא טְרעֶד

 ןְהּוז ,הָיְלַלְּפ ןּופ ןְהּוז ,םָחֹורְי ןּופ ןְהּוז הָיָדֵע
 ,הּוחְׁשַּפ ןּופ ןֶהּוז ,הָירַכְז ןּופ ןְהז ,יִצְמַא ןּופ
 ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז דְנּוא 12 :הָיְּכְלַמ ןּופ ןְהּוז

 אייווְצ דְנּוא טְרעֶדְנּוה אייוַוְצ ,תֹובָאָהיִׁשאֶר
 ןופ ןְהּוז יֵסְׁשַמֲע דְנּוא ;גיִצְריִפ דְנּוא

 ,תֹומֵלִׁשְמ ןּופ ןְהזז ,יַזְחַא ןּופ ןְהּוז ,לֵארזֲע

 ,רעֶדיִרְּב עֶרייֵז דנּוא 14 :רַמֵא ןּופ ןְהּוז
 טֶכַא דְנּוא טְרעֶדְנּוה ,טייֵל סיִלְיַח עֶקְראַטְׁש
 רעֶהעֶזְפיֹוא רעֶד דְנּוא ,גיִצְנאַוַוְצ דְנּוא

 ןֶּב לֵאיִדְּבַז ןעֶזעוֶועֶג זיִא אייֵז רעֶּביִא
 הָיַעַמְׁש ,םיוָל איִד ןּופ דְנּוא 12 :םיִלֹודְנַה
 ןּופ ןְהּוז ,םָקיִרְזַע ןופ ןְהּוז ,בּוׁשַח ןּופ ןְהּוז
 יַתַּבַׁש דנּוא 16 :יִנּוּב ןּופ ןְהּוז ,הָיְבַׁשֲח

 םִיְַל עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד ןּופ ,דֶבֶזֹוי דְנּוא
 ןּופ הָכאָלְמ עֶטְסְניִנעוֶועֶסיֹוא איד רעֶּביִא

 ןופ ןִהּוז הָיְנַּתַמ דְנּוא 17 :ויֹוה סְּטאָג
 זיִא ףֶסֶא ןּופ ןְהּוז ,יִדְבַז ןופ ןְהּוז ,הָכיִמ

 דָנּוא הָלֵפְּת רעֶד ןיִא ּביֹול ןּופ ּביֹוהְנֶא םעֶד אייֵּב רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד
 ,לָלְג ןּופ ןהז .ַעּומֵׁש ןּופ ןְהּזז אָדְּבַע דְנּוא ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז ןּופ רעֶטייֵוְצ רעד

 אייווְצ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז טאָטְׁש רעֶניִלייֵה רעֶד ןיִא םִיִוְל עֶלַא 8
 דְנּוא ,ןֹומְלַט ,בּוקַע ,םִרעֶטיִה רֶעיֹוט איִד דְנּוא 9

 אייוֵוְצ דְנּוא טְרעֶדְנּוה ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז ןְרֶעיֹוט איִד טיִהעֶג ןע
 ןעֶנעֶז םִיַוָק איִד דְנּוא םיִנֲהֹּכ איד ,לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶניִרְּביִא איִד דְנּוא 20 :גיִצעֶּביִז דֶנּ

 םיִניִתְנ איד דְנּוא 21 :!הָלַחַנ ןייַז ןיִא רעֶכיִלְטיִא ,הָדּוהְי ןּופ טעֶטְׁש עֶלַא ןיִא ןעֶועוֶועֶנ
 ְועֶנ ןעֶּבאָה
 רעֶהעֶזְפיֹוא רעֶד דְנּוא 22 :םיִניִתְנ
 ןְהּוז ,הָיְבַׁשַח ןּופ ןְהּוז .יֵנָּב ןּופ
 ?ְנעֶז איד ,םיִרְרׂשִמ
 טאָּבעֶנ סאָד ןעֶזעֶועֶג זיִא
 אָפ טְלעֶט ְׁשעֶבְנָא ןייַז ןעֶלאָז םיִרָרׂשִמ
 ,לֵאְבַזִׁשְמ

 איד רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז אייֵז ,אָּפְׁשִנ דְנּוא ,אָחיִצ דְנּוא ,לֶפֹוע ןיִא טְניֹוא
 ןְהּוז יִזָע ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִיַלָׁשּורְי ןיִא םִיַוְל איד ןּופ

 איד םֶסָא ןּופ ןְהיִז איד ןּופ ;אָכיִמ ןּופ ןְהּוז ,הָיְנַּתַמ ןּופ
 יֹוזַא ןיִראָו 28 :ויֹוה םִמאָנ ןּופ הָכאָלְמ איד רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶג ן

 איד ןּופ לייט רעֶסיוִועֶג ַא זַא ,אייֵז רעֶּביִא גיִנעֶק םעֶד ןּופ
 24 נאט ןעֶביִלְמיִא ר

 םיִּדְלֶמ םעֶד אייֵּב ןעֶזעוֶועֶנ זיִא הָדּוהְי ןּופ ןְהּוז ,חַרָז ןּופ ןְהיִז איד ןּופ
 ןּופ ןְהּוז הֶיְחַסְּפ דְנּוא

 -עֶּבְנָא סאָו דנּוא 25 :קְלאָפ םעֶד ןּופ ְּךאַז רעֶכיִלְטיִא ּוצ (טייֵרְּבעֶנְנָאו דְנאַה
 רעֶפְרעֶד איד טְנְנאַל
 ןיֵא טְניֹואוְועֶג ןעֶּבאָה
 ןיִא דנּוא ,רעֶַפְרעֶד עֶרייֵז ןיִא דְנּוא

 ,רעֶדְלעֶפ עֶרייַז דְנּוא
 ןֹוביִד ןיִא דנּוא ,רעֶפְרעֶד עֶרייֵז ןיִא דְנּוא עַּבְרַאָה תַיְרִק

 :ןעֶפיֹוהְראַפ עֶרייֵז ןיִא דְנּוא לֵאָצְבַקְי

 הָדּוהְי רעֶדְניִק איד ןּופ (עֶכיִלְטֶענ

 םעֶד ןיֵא דְנּוא 27 :טָלָּפ תיִּב ןיֵא דנּוא .הָדָלֹומ ןיִא דְנּוא .ַעּוׁשַי ןיִא דנוא 6
 ןיִא דֵנּוא ,לָעּוׁש ןּופ ףיֹוהְראָפ
 ָנֹכִמ ןיֵא דנּוא ,בָלקַצ ןיֵא
 : תּומְרָי ןיִא דְנּוא ,הָעְרָצ ןיֵא דְנּוא
 הָקְזַע ,רעֶדְלעֶפ עֶרייֵז דְנּוא .ׁשיִבָל

 ןּופ טְרעֶנאַלעֶג ְָךיִז
 ןעֶּבאָה) ןיֵמָוְנַּב ןּופ רעֶדְּכִק
 ; רעֶפְרעֶד עֶרייֵז דְנּוא ,לַא-תיֵּב דְנּוא

 : רעֶפְרעֶד עֶרייַז ןיֵא דְנּוא
 ןעֶפיֹוהְראַפ עֶרייֵז דְנּוא ,םֶלָדֲע חֹונָז ןיִא 0

 ,רעֶפְרעֶד עֶרייֵז דְנּוא
 :םֶנָה ןּופ לְהאָמ םעֶד ּוצ ויִּב עַבֵׁש רַאָּב

 ןּופ (םָניֹואוְועֶּב
 :הָיְנַנֲע ,בנ ,תֹותָנֲע 9

 דנּוא 28 :רעֶפְרעֶד עֶרייֵז ןיֵא דִנּוא ,עַבֵׁש רַאְּב

 ןֹובִר ןיִע ןיִא דנוא 9

 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 איד דָנּוא 1

 והָיַע דנּוא ׁשֵמְכִמ .םיֹואְניִה עַבָנ
 :םִיָּתִנ ,הָמָר ,רֹוצֲח 8

 דידח



 170 בי טיי יה ימדנ

 הכלל ;םיִׁשְרַחַהיִנֹואְו רְל :טָלֵכְנ םיִעֹבְצ דֶדָח דְנּוא דל 38 :טֶלֵבְנ ,םיִעֹבְצ ,דיִדָח 4

 ש כל הָרְותֶקלחִמ -ךעֶוְדְנאַה איִד ןּופ לְהאָמ סאָד ,ֹונֹוא
 א לאיֵּתְלַאְׁשדִּב לֶבָּבְרז-םע ּולָע רַׁשֲא םִיַלהְומיִנַהְכַה הָּלֵאְו ןעֶלייֵהְט ,םִיִוָל איִד ןּופ דְנּוא 26 :רעֶק
 2 הָינְַׁש ;ש וּמַה ְךָלַמ הָיְרַמֲא ;אָרְוַע הָוְמָרָי הָיְרְׁש ַעּוׁשר :ןיִמָיְנִּב לֵצ (ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶזנ הדוהי ןּופ

 הל הָיְדַעַמ ןיִמָיִמ :הָיבַא ֹותִּנִנ אֹוּדִע :תֶמַרְמ םֶהְר : א א עא

 + הלא ידי היקלח קו ּולֵס :הְִַָ ביי הְַָמְׁש בי לעטיפאק
 8 ַעוְׁשי םילהְ ,:עוׁשָי יִמיִּב םֶהיֵחֲאַו םיִנָהְּכַה יִשאָר ו

 אוָה תודה לע הינַממ הָדּהְי הָיִבְׁש לאמדק יִּטְּב םינהכ איד ןעֶנעֶז עֶגיִזאָר איִד דְנּוא 1
 כ , עוׁשָיו ;תֹורְמְׁשִמְל םָּדְְנִל םֶהיֵחַא עו הָיִקְבְקַבּ :ויִחֶאְו -עֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז םאוָו םִיוָל איד דָנּוא

 ביִׁשָיְלֶאְו ביִשילֶא-תֶא דילוה מיִקָיְיְו םיקיי-תֶא דִילוה א
 ר ט הי =! ב ר ֹה

 11 דיִלֹוה ןתָנֹויְו ןָתָנוי-תֶא דיִלֹוה עדי :עֶדִיוי-תֶא דיִלּוה ,לֵאיִּתְלַאְׁש ןּופ ןְהּוז לֶבָּבְרִו טיִמ ןעֶמּק
 2 הָיִרְׂשל תֹבָאָהיִׁשאִר םִנֲהְכ יָה םיִקָיֹוֵמיִבּו:עּודיתֶא :אָרָזֶע .הָוְמְרִי הָיָרְׁש ַעּוׁשִי דְנּוא
 :3 נוי הָיְרַמֲאל םֶלָׁשִמ אָרזעַל :הָינַ הָיִמְריל הָירִמ הָיְנַבְׁש 8 :ׁשּוּמַה .ָּךּולַמ הִיְרַמֲא 2

 3 תֹויְרְמִל אָנְדַע םֶרָחְל :ףסוי הָיְנבְׁשִל ןְֵֶו כטְמִל טי גיא א
 ֲ ירבו הָיִבֲאל :םֵלָׁשִמ ןותְִל הָירַכְו אדל :קָלָה !הָיִבֲא ,יֹותְנִנ ,אֹורֵע 4 :תֹומִרְמ ,םֵהָר

 ןֶָֹוהְי היעמְׁשל עימש הָנלִבְל :טלַּפ הָיְדַעְמִל ןוינמל דָנּוא הָיְעַמְׁש 6 :הָנָלַּב ,הָיְרַעַמ ,ןיִמָיִמ 8
 ר קֹמָצְל יֵלִק ילַמְל ;ידִע הָיעַיל יֵנְּתַמ = : יי יי "עי שצז-

 2 2 ביִשלֶא יַמיֵב םילָה ;לֶאָנַתְ העל הֶיִבַׁשֲ הָיִקְלִהְל הָיִקְלַח .קֹומָע ,ּולֵס ? :הָיְעַדְ ,ביִרָיֹי
 - לע םיִנֲהִּכַהְו תֹוָבָא יִׁשאָר םִיַבּותְּכ עּורָיְו היו עַדָיוי ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד ,הֵיְעַדְי

 23 תֹובֲאָה יִׁשאָר ייל ינְּב :יִמָרַּפַה ׁשיִרְּד תֹוכָלַמ : א
 :ביִׁשילֶאִ נח מי-ַעְוםיִמ יַיִרְבד רַפַסלַע םיִבתְּכ .ה8* םִנהּכ איִד ןּופ טייֵל-טָּפיֹוה איד
 54 2 עשיו הֶי בר הָיְבִׁשֲח םִיולַה יִׁשאְָו :ַעּוׁשִי ןּופ געֶט איִד ןיֵא רעֶדיִרְּב עֶרייֵז

 יי המבתרלילאלשנעל םקחפ אמר נב שים איר א
 א יה פְִאב רמְׁשִמ מ םיִרעִׁש םיִרְמִׂש בּוקֵע ןֹמְלַט עה ןעֶמ ָנעֶז םאִָו .הָיְנַתַמ ,הָדּוהְי ,הֵיְּבַרׁש

 96 הָחָּפַהיְמְָניֵמיִבו קֶדְצויְרִּב עושִיְרִּב םיִקָיֹו מי הָלֵא דָא רֶע בל םעֶד רעֶּביִא ןעֶועֶו

 דָנּוא הָיִקִבְקַּב דְנּוא 9 :רעֶדיִרְּב עֶנייֵז

 :תֹורָמְׁשִמ איִד אייַּב אייֵז רעֶּביִאְנעֶגעֶק ןעֶועֶועֶג ןעֶנעֶז רעֶדיְִּּב עֶרייֵז ,יָנֲע

 דָנּוא ,ביִׁשָיְלֶא ןעֶריֹוּבעֶג טאָה םיִקָיֹוי דְנּוא ,םיִקָיֹוי ןעֶריֹוּבעֶג טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא 0

 טאָה ןָתָנֹוי רָנּוא ןֶתָנֹי ןעֶריֹוּבעֶג טאָה עֶדִיֹי 11 :עֶדִיֹוי ןעֶריֹוּבעֶג טאָה ביִׁשְיְלֶא

 יִׁשאָּר ,םיִנֲהֹּכ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םיִקָיֹוי ןּופ געֶמ איִד ןיִא דְנּוא 12 :ַעּורְי ןעֶריֹוּבעֶג

 הָיְרַּמֲא ןּופ .םֶלָׁשְמ ,אָרְזִע ןופ 13 :הֶיְנַנַח הֶוְמְרִי ןּופ .הָיְרְמ ,הָיְָרְׂש ןּופ ,תֹובָאָה

 תֹויָרְמ ןּופ ,אָנְדַע ,םֵרָה ןּופ 12 :ףֵסֹוי הֶוְנַּבְׁש ןּופ ,ןֵתָנֹוי יָכיֵלָמ ןּופ 14 :ןָנֲחֹוהְי

 ןיִמָיְנִמ ןּופ ,יִרְכִז הָיְבֲא ןּופ 17 :םָלְׁשְמ ןֹותְנִג ןופ הָיְרַכְז ,אֹודָע ןּופ 16 :יִֵקָלֲה

 ןופ דָנּוא 19 :ןָתָנֹוהְי הָיֵעַמְׁש ןּופ ַעּומַׁש הֶנָלְּב ןופ 18 :יֵטְלַפ הָיְרַעֹומ ןופ--

 הָיֵקָלֲח ןּופ 21 :רָבֵע קֹומִע ןּופ ,יַלָק ,יֵלֵס ןּופ 20 :יִזִע הָיְעַדְי ןופ .יַנָּתַמ ,ביִרָיֹוי

 ועָדְיֹי ,ביִׁשָיָלֶא ןופ געֶט איִד ןיִֵא םִוָל איִד 22 :לֵאְנַתָנ הָוְעַדְי ןּוֿפ הֵיְבַׁשֲח

 דָנּוא ,תֹובָא יִׁשאָר םָלַא ןעֶּביִּרְׁשעֶגְנייֵא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ַעּורַי דְנּוא ,ןָנֲחֹוי דְנּוא

 יִׁשאֵר איִד 23 :יִסְרַּפ רעֶד ׁשֶוָוְרָד ןּופ תּוכְלַמ םעֶד ּוצ ויִּב םיִנֲהֹּכ איד ךו

 יֵרְּבִד רֶּפִמ םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶגְנייַא ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז יױל ןּופ ןְהיֵז איִד ןּופ תֹובָא

 עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד דָנּוא 24 :ביִׁשָיְלֶא ןופ ןְהוז ןֶנָחֹוי ןּופ געֶט איִד ּוצ זיִּב ,םיִמָיַה

 לֵאימְדַק ןופ ןְהּוז ַעּוׁשִי רנּוא הָיְבַרְׁש הָיְבַׁשֲה ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז םִוָל איֵד ןּופ

 ּוצ דְנּוא ןעֶּביֹױל ּוצ אייֵז רעֶּביִאְנעֶנעֶק עֶנאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶזו רעֶדיִרְּב עֶרייֵז דְנּוא

 זיִא רָמְׁשִמ ןייֵא ןאַמ ןעֶכיִלְטעֶג םעֶד דַוָד ןּופ טאָּבעֶג םעֶד ְּךאָנ ןעֶקְנאַד

 הָיְרַבֹוע .הָיְקְבְקַב דָנּוא הֶיְנַתַמ 22 :רָמְׁשִמ ןְרעֶדְנַא םעֶדו ןעֶנעַק ןעֶזעוֶועֶג

 אייז ְרֶעיֹומ איֵד ןּופ םִֶרעֶטיִה ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז בּוקֵע דְנּוא ןֹומְלַט םָלָׁשִמ

 איד ןיִא ןעֶזעֶועֶג ןעֶנעֶז עֶזיִד 26 :ןְרֶעיֹוט איִד ןופ לעוֶוְׁש איִד אייֵּב טיִהעֶג ןעֶּבאָה

 ,ראַה םעֶד הָיְמֶחְנ ןּופ געֶמ איִד ןיִא דְנּוא ,קֶדָצֹוי ןּופ ןָהּוז ַעּוׁשִי ןּופ ןְהּוז םיִקָיֹוי ןּופ געֶמ

 דנוא
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 םלָשירְי זמֹוח תַכָנֲחְכּ :רָפֹוּסַה ןֵהּכַה אְרְִעְו 7
 םֵלָׁשּריל םָאיִבֲהַל םֶתֹמוקְמילְּכִמ םִיולָהיתֶא ּושְקִּ
 םיִלָבְנ םוַתְלִצִמ ריִׁשְכּו תֹוָדֹותְבּו הֶחֶמִׂשְו הָּכְנֲח תֹׂשֲעל

 תֹוָביִבְס רֶּכִּכַהְדִמּו םיִרְרְׂשִמִה יֵנְּב ּופְסאו - ;תֹורנְכְבּו 6

 עַבָנ תֹודְׂשִמּו לֶנֶלִגַה תיִּבִמּו :יִתְפׂמְנ יִרְצַחְדִמּו םֹלָׁשּורְי
 ;םֶלָׁשּיהי תֹוָיִבְמ םיִרְדְׂשִמַה טֶהָל נב םילצה ִרצֲח יִּכ תֶיְמְזעְו
 םיִרָעְׁשַה-תֶאְו םֶעֶה-תֶא ֹורָהְטִיו םילָהי םִנהְּכַה ּורֲהָטַּו ל
 מיל לַעִמ הָדּוהְי יִרָש-תֶא .הָלֲעאְו :הָמֹוחַה-תֶאְו 1

 הָמֹוחַל לעֵמ ןימל תַכְלֲהָתְו תלֹוהְג תדות יּתְׁש הָדימֲעְַו
 לש א הַָׁשיִה םֶהיֵרֲחָא ךלו !תָּפְׁשַאָה רַעַׂשְל :

 יע ׁשּו ןֵמָו גְבּו הָדּוהְי ;םָלָשְמּו אָרָע הָיְרַו !הָדּוהְי
 נד הָירַבְו תֹוָרְצִצֲחַּב םִָהְּכַה .ץְּבַמּו ;הָיְמרִר 2

 ויִחָאְו :ףֶסָארֶּכ רוכתְוִּב הָיְכיִמְדְּב הָיְנּמַמְדִב הְַָמְׁשִּב 28

 יִָנַח הָדּוהו לֵאְנַתְנ ִצְמ יִלֵלְג יִלְלְמ לֵארַזַת הִעַמְׁש
 :םֶהיֵנְּפִל רַפֹטַה אָרְזו םיִהֹלֲאָה ׁשיִא די ריׁשלבְּב

 הָלעַמַב דוד ריִע תֹולֲעָמ-לע ֹולָע שלנו יָה -ַעַׁש לג ד
 הָדֹּתַהְו !חָומ מַה רֵׁע ְָ דוד תל לַעַמ הָמֹוחַל 8

 לָנמ םֶעָה יִצֵַד ָהיֶרֲחַא יִנֲאְו לאְֹמְל תֶכָלֹוהַה תיַנּׁשַה
 !הָבָחְרָה הָמֹוחַה ְךע םיִרּתַה לָהְמִל לַעֵמ הְָהִל

 םיִגָּדַה העשיל הָנָׁשְַה .רַעָׁש-לַעַו .םירְפֶא-רַעשל לעמו 6

 מו ןאָצה רַעֵׁש עו הָאַה לָהּ לֵאָנָה לֵּדִמּו
 םיִקֹלֶאָה תיַבְּב תֶדיּתַהיִּתְׁשהָנְְמעּקַו !הָּמִּמַה רַעָׁשְּב מ

 ןימיִמ הָיִשֲעֶמ םיִילֶא םִִנהּכהְו :יִמִע םִינְּמַה יִצֲחַו יִנֲאַו
 ָּיעמׁשּהָיִשעמּ :תֹודְצצַחּב הָיַח הי ניעול ַויְלָא הָיְכיִמ
 ועִּמְׁש;.ָזְָו סלי יי ןעחוד .ָּדְֵו ְךֶעְלֶאו
 םיִחָכְו אּודֲה םִב ִחְּכַו :דוקּפַה היִחַרְִו םיִררָׂשְמַה
 םעו הָלּודְ הָחְמִׂש םֶחֶּמִׂש יִהֹלֲאהיכ ִכ לְמְׂשיַו םילֹורְנ

 ּבאָה ָּךיִא דֶנּו
 איד דְנּוא ,קְנאַד
 :רעדוטיסימ םעֶד ּוצ זיִּב
 ןּופ ןעֶמְׁשְריִפ איִד ןּופ טְּפְלעֶה
 ךיִמָיְנִּב דְנּוא הָדּודְי 4

 הל הימחנ

 דֶנּוא 27 :רַפֹוס רעֶד ,ןֵהֹּכַה אֶרְזִע דְנּוא

 איִד ןעֶזעוֶועֶג ְּףֵנַחְמ טאָה ןעֶמ ןעֶװ

 -םיֹוא ןעֶמ טאָה .םִיַלָׁשּורְו ןּופ רֶעיֹומ
 עֶריִז עֶלַא ןּופ םִיִוָל איִד טְכּװעֶג

 ןייק ןעֶנְנעֶרְּב ּוצ אייֵז יִדְּכ רעֶטְרֶע
 הֶּכְנַח ןעֶכאַמ ןעֶלאָז אייֵז זַא .םִיַלָׁשּורְי
 דנֹוא ,קְנאַַד טיִמ דְנּוא .הָחְמִׂש ַא טיִמ

 טיִמ דְנּוא לעֶּבְמיִצ ןּופ גְנאַועֶג טיִמ
 אוָד ןּופ ןֶהיִז איִד דְנּוא 28 :ןעֶּפְראַה

 ןופ טְלעֶמאַזְרעֶפ ָּךיִז ןעֶּבאָה םיִרָרֹׂשִמ
 םּורַא םֶגניִר זיִא סאו ןיֹולְּפ םעֶד

 רעֶּפְרעֶד איִד ןּופ ְּךיֹוא דִנּוא ,םִיַלָׁשּורְי
 זיֹוה םעֶד ןּופ דְנּוא 29 :יִתָפֹוטְנ ןּופ
 עַבָנ רעֶרְלעֶפ איִד ןּופ דְנּוא ,לֶגְלִג ןּופ

 ןעֶּבאָה םיִרְרֹׂשְמ איִד ןיִראוָו ,תֶוָמְזַע דְנּוא
 םּורַא םֶגְניִר רעֶּפְרעֶד איִד טְעיֹוּבעֶג ְךיִז

 איֵד דְנּוא םיִנֵהֹּכ איד דְנּוא 30 :םִיַלָׁשּורְי

 אייז דנּוא .טְגיִנייֵרעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה םִיָל
 דנּוא ,קְלאָפ םאִד טְגיִנייִרעֶג ןעֶּבאָה
 -ךעֶד 81 :רֶעיֹומ איִד דְנּוא ןְרֶעיֹוט איִד
 איִד טְנְנעֶרְּבעֶנְפיֹורַא ְּךיִא ּבאָה ְּךאָנ

 ,רֶעיֹומ רעֶד ףיֹוא הָדּוהְי ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ

 ןעֶגְנּוזעֶג ןעֶּבאָה םאֶו ןעֶגְנּולייִטְּפָא עֶסיֹורְג אייוַוְצ טְלעֶטְׁשעֶגְנָא
 רֶעיֹומ איד ףיֹוא טייֵז עֶטְכעֶר איִד ףיֹוא ןעֶגְנאַגעֶג זיִא הָּפִק

 ַא דְנּוא הָיְעַׁשֹוה ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז ְּךאָנ דְנּוא 2
 ;הָדּוהְי

 דְנּוא הָיְעַמְׁש דְנּוא
 :םֶלּוׁשְמ דֶנּוא אָרְזִע .הָיְרִזַע דְנּוא 3
 איִד ןּופ (עֶכיִלְטֶע דְנּוא 88 :הָיְמִרִי

 הָיְעַמְׁש ןּופ ןְהּוז ,ןֶתנֹוי ןּופ ןָהּוז הֶיְרַכְז ןעֶטעֶּפְמאָרְט טיִמ םיִנַהֹּכ איד ןּופ ןְהיֵז
 ןהָיְנַּתַמ ןּופ ןְהּוז

 הָיַעַמְש רעירב
 ילּכ טימ יֵנָנֲח

 ןּופ ןהּוז

 ויַלָלַמ ,לֵאְרַזַע דְנּוא

 אייֵז
 ןעֶנעֶז ןעֶזעוֶו
 טְהעֶב
 38 :!טייַז-הַרְזִמ רעֶד ןַא רֶעיֹוט
 יג - יט זז"-
 ן- --* = =

 םעֶד ןּופ
 ןעֶפיֹוא איד

 ּוא . ,םִיַרְפֶא
 ןופ םעֶרּוט

 ,רעֶּביִאְנעֶנעֶק

 ּוצ זיִּב רָנו

 ,לֵאָנַנַח
 :רֶעיֹוט םיִנְנְנעֶפעֶג םעֶד אייֵּב ןעֶּביִלְּבעֶג ןְהעֶטְׁש ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא

 :םָסָא ןּופ ןְהּוז ,רּוּכַז ןּופ ןְהּוז הָיָכיִמ

 ,יַלָליִג
 ןעֶכיֵלְטעֶג םעֶד דיִוָד ןּופ רֶמָז

 עֶנייֵז דְנּוא 6
 דְנּוא הָדּוהְי דְנּוא ,לֵאְנַתְנ ;יֵעָמ

 ראָפ זיִא רֵפֹוסַה אֶרְזִע דְנּוא ,ןאַמ
 -עֶג אייֵז ןעֶנעֶקְטְנַא זיִא םאִָו רֶעיֹוט לאַוְק םעֶד ראָפ דְנּוא 37 :ןעֶועֶועֶנ

 ןעֶמ איוז ,דיִוָד ןּופ טאָטְש רעֶד ןּופ ןעֶּפעֶרְט איִד ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא

 רעֶסאַו םעֶד ּוצ זיִּב דְנּוא ,זיֹוה ס'דיִוָד רעֶּביִא ןעֶּביֹוא רֶעיֹומ איִד ףיֹוא ףיֹורַא

 ןעֶנעֶז (הָדֹוּת ריִש ןּופ) נְנּולייֵטְּפָא עֶטייוֵוְצ איִד דנּוג

 ןעֶזעוֶועֶג אייֵז רעֶטְניִה ןיִּב ְּךיִא דְנּוא

 ןּופ םעֶרּוט םעֶד רעֶּביִא ןּופ רֶעיֹומ רעֶד ףיֹוא ןעֶּביֹוא ןּופ ןעֶנְנאַגעֶג זיִא קְלאָפ

 ןּופ רֶעיֹוט םעֶד רעֶּביִא ןּופ דְנּוא 39 :רֶעיֹומ עֶטייֵרְּב איד

 םעֶד דְנּוא ,רֶעיֹוט-שיִפ םעֶד רעֶּביִא דְנּוא ,רֶעיֹוט ןעֶט טְלַא םעֶד רעַּביִא

 ,רֶעיֹוט-ףאָש םעֶד ּוצ ויִּב דְנּוא ,הָאֵמ ןּופ םעֶרּוט םעֶד דְנּוא

 טְפְלעֶה ַא דְנּוא

 ןעֶּבאָה ְּךאָנְרעֶד 0
 םיִטאָג ןיִא טְלעֶטְׁשעֶג תֹורֹוּת ריִׁש ןעֶגְנּוזעֶג ןעֶּבאָה סאו ןעֶגְּולייֵטְּפֶא אייַוְצ איִד ְךיִז
 םיִנֲהֹּכ איִד דְנּוא 41 :ריִמ טיִמ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד ןּופ טְפְלעֶה איד דְנּוא ָּךיִא דֵנּוא ,זיוה

 = הי =

 ױש. ווו

 : :ןע עטעפ

 ,םָליֵע רָנּוא ; הָיְּכְלַמ

 3 :רעֶהעֶזְפיֹוא

 -ְמאֵרְּט טיִמ .הָיְנַנֲח דְנּוא .הָירַכְז ,יָניֵעֹויְלֶא .הָיָביִמ ,ןיִמָיְנִמ .הָיֵׂשֲעַמ ,םיִקָיַלֶא
 דְּוא ,נֶחֹוהְו דְנּוא ;יוִע דְנּוא ,רֶזֲעְלֶא דְנּוא הָיְעַמְׁש דְנּוא הָיַׂשֲעַמ דְנּוא 2

 םעֶד הָיְחַרְזִי טיִמ ,ןעֶגְנּוזעֶג ּךיֹוה ןעֶּבאָה םיִרְרֹׂשִמ איִד דְנּוא ,רָזָע דְנּוא
 תֹונָּבְרַק עֶסיֹורְג ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ גאָט ןעֶגיִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא ןעֶּבאָה אייֵז דא 4

 דְנּוא הָחְמִׂש עֶסיֹורְג ַא טיִמ טייֵרְפְרעֶד אייֵז טאָהטאָנ ןיִראָ ,טייֵרְפעֶגָךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 איד
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 הימחנ
 רעֶדְניִק איד ּוליִפֲא דְנּוא ,רעֶּבייוִו איִד

 איִד דְנּוא .טייֵרְפעֶנ ְךיֹוא ָּךיִז ןעֶּבאָה

 -עֶנ טְרעֶהעֶנ ֹויִא םִיַלָׁשּורְי ןּופ הָחַמׂש

 ןיִא דְנּוא 44 :טיײיװ ץְנאַנ זיִּב ןעֶראָו

 -עֶמ עֶביִלְטֶע ןעֶנעֶז אָט ןעֶניִּבִלעֶזְמעֶד
 איד רעֶּביִא ןעֶראָועֶג טְלעֶטְׁשעֶגְנָא רעֶנ
 ןופ רֶנּוא תֹורְצֹוא איִד ןּופ ןְרעֶמאַק

 ,תֹוריפ עַטְשְרֶע איֵד ןּופ תֹומּורְּת איִד

 ןעֶלאָז אייֵז יִדְּכ תֹורְׁשֲעַמ איִד ןּופ דְנּוא

 ןּופ רעֶדְלעֶּפ איִד ןּופ ןעֶנְנעֶרְּבְנייִרַא

 םיִקָלַח עֶטְמיִטְׁשעֶּב איִד טעֶטְׁש איִד

 1079 הי בי

 -רַע םַלָׁשּורְי תַחְמִׂש עֶמְׁשּתַו ּוחְמֶׂש םיִרָלְיַהְו םיִׁשָנַ
 4 תוִרָצֹואְל תֹּכָשְּנַה-לַע םיִׁשָנֲא אּוהה םוּיַב ורְקִּפַו :קֹוחְרִמ
 םיִרָעָה יֵרְׂשִל םֶהָב סונְכל תֹורְַׂעַמַלְ תישארל םומו ורְתַל

 -לַע הָדּתְיתֶחְׂש יּכ םָיְְַו םיִנְְּלל הֶרֹותַה תֹאנִמ
 תמ םֶהיֵהְלַא תֶרָמְׁשִמ ּודְמָׁשִַו :םיִדֵמְעָה םולַהילַעו םִנַהְּכַח
 דיִוָד תֶוצַמְּכ םיִרְעְׂשַהְו םיִררְׂשִמַהְ הָרָהְּטַה תֶרֶמְׁשִמּו
 45 םיִרָרְׂשִמַה ַׁשאָר םֶדָקִמ ףֶסֶאְודִִוְדיִמיִביִּכ :ָנְבה רמֹלְׁש
 41 טֵבְּבְרְזי יִמיֵּב טא-ש-לכו :םיהלאל תֹודֹוהְו הֶּלַהְתירִׁשְ
 םוי-רַבְּד םיִרעְׂשַהְו םיִרְרְׂשִמַה תֹויָנִמ םיִנְתְנ הָיִמָחְנ יִמיִבּ
 :ןרָהַא ינבל םישדקמ םיֹולְהְו םילָל םיִשּדקמּו ְמֹויְּ

 יי יי

 א םוָתָּכ אָצְמִנְו םָעָה ינְֲאְב הָׁשֹמ רֵּפַסְּב אָרְקִ אודַה םַֹּב
 :םלוע-דע םִיִהלֵאָה להקב יבָאְמּוינמַעאובידאָל רֶׁשֲא וּכ
 3 = רֹכְׂשִַּו םִָמַּבּו םֶתְלַב לֵאָרְשִי יִנְב-תֶא ּומָּדַק אֵל יִכ
 היו :הָכְרְבל הָלְלּקַה וניקלָא פִּי ולְלְקִל םעלַב-תִא
 יש ;לָאְרְׂשיִמ ברעלב וליִדְבַו הָרֹתַה-תֶא םִעְמְׁשִּכ
 בֹורָק וניֵהלָא-תיב תַכׁשִלְּב ותָנ ןְהֹּכַה ביִׁשָלֶא הֶומ
 ה םינתנ 'םינְפִל יָה םָׁשְו הָלּודְג הָכׁשְל ול ׂשַעיו ;הָיִבטְל
 ׁשוריִתַה ןנְרַה רָׂשעַּו םיִלּכַהְו הָנובְּלַה הָנִמַה-תֶא
 תַמורְתִו םיִרעוְׁשַהְו םיִרְרְׂשִמַהְו םיִולֲה תַצִמ רֶדְציהְ
 6 םיִׁשֹלָׁש שב יִכםָלָׁשּוְיִב יִתָיָה אָל הָז-לָכָבּו:םִִנֵהְּכַה
 ץקֹלּ ְךֶלֶמַה-לֶא יִתאֵב לֵבב-ךלִמ אְָּמַׁשְחַּתרַאל םִַמָׁשּו
 ? הָעָרָב הָניִבֲאו םַלָׁשּוריִלאובְֶ מַה יִּתְלאְׁשִנמיִמְ
 יֵרְצַחְּב .הָכָׁשִנ ל תל הָיבּטְל ביִׁשָיְלֶא הָׂשָע רֶׁשֲא
 8 ילְכ-לָכתֶא הֶכיִלְׁשאְ .רָאמדיֵל עַד ;םיִהלֲאָה תיֵּב
 פ תוכָׁשְלַהוִרֲתַטהרִמֶאְו :הָּכְׁשַה-ןמ ץוחַה הָיבֹוט-תיב
 ;הָנֹבְלַהְ הָחְנִמַה-תֶא .םיהֹלֶאָה תיֵּב יֵלְּכ םֶׁש הֶביִׁשאְ

 דְנּוא םיִנֲהֹּכ איִד ראַפ הָדֹוּת רעֶד ְּךאָנ

 הָדּוהְי ןּופ הָחְמִׂש איד ןיִראָו ,םִיַָל איִד

 דְנּוא םיִנֲהֹּכ איִד ןעֶנעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא

 :ןעֶנאַטְשעֶג ןעֶנעֶז םאִו םִיַוָל איִד ןעֶנעוֶו

 רֶעיֹומ איִד דְנּוא םיִרָרׂשִמ איִד דְנּוא 8
 ןּופ גְנּוטיִה איִד טיִהעֶנ ןעֶּבאָה רעֶטיִה
 רעֶד ןּופ גְנּומיִה איִד דְנּוא ,טאָג רֶעויִז

 דָנּוא דִוָד ןּופ טאָּבעֶג םעֶד ְּךאָנ גְנּוניִנייִר
 ןיִא ּוליִפֲא ןיִראָו 46 :הֹמלש ןְהּוז ןייַז
 גְנאַל ןּופ ףָסֶא דְנּוא רִוָד ןּופ געֶט איד
 דָנּוא ּביֹול ןּופ רעֶדיִל דְנּוא םיִרָרׂשִמ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איד ןעֶזעוֶועֶג ןיֹוׁש ןעֶנעֶז ןָא

 איֵד ןיִא דְנּוא ,לָבָּבִרְז ןופ געֶט איִד ןיִא לֵאָרְׂשִי ץְנאַג דְנּוא 47 :טאָּנ ּוצ קְנאַד

 רֶעיֹומ איִד ּוצ דֶנּוא םיִרָרֹׂשִמ איִד ּוצ תֹונָּתַמ ןעֶּבעֶנעֶג ןעֶּבאָה הָיְמָחְנ ןופ געֶט
 םִיַוָל איִד ּוצ ןעֶכאַז עֶניִלייֵה טְניִלייֵהעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא גאָט ןעֶכיִלְטיִא רעֶטיִה
 ;ןֹרֲהַא ןּופ ןֶהיִז איִד ראַפ טְניִלייֵהעֶג אייֵז ןעֶּבאָה םיִוָל איִד דְנּוא

 בי לעטיפאק
 ןעֶריֹוא איִד ןיִא הָׁשֹמ תַרֹוּת רֶּפֵס םעֶד ןיֵא טְנייֵלעֶג ןעֶמ טאָה גאָט ִמ ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא 1
 ןייק םאֶד ןעֶּביִרְׁשעֶנ ןיִראַד טְהעֶטְׁש םִע זַא ןעֶנּופעֶג טאָה ןעֶמ דְנּוא ,קְלאָפ םעֶד ןּופ
 :טאָנ ןּופ הֶּלַהְק רעֶד ןיִא ןעֶמּוקְנייַרַא טיִנ גיִּבִע ףיֹוא ןעֶלאָז יִבָאֹומ ןייֵק דְנּוא יִנֹמֲע
 ,רעֶסאוַו דְנּוא טיֹורְּב טיִמ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד טְנעֶגעֶנעֶּב טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז לייִװ 2
 טאָה טאָב רעֶזְנּוא רעֶּבָא ,ןעֶטְלעֶׁש ּוצ אייֵז יֵדַּכ םֶעְלְּב ןעֶנְנּודעֶג ןעֶּבאָה אייֵז טְרֶעייֵנ
 -עֶג ןעֶּבאָה אייז ןעוֶו ןעֶזעֶוֶועֶג זיִא םִע דֶנּוא 2 :הָכָרְּבַא וצ הָלְלְק איִד טְרְהעֶקְרעֶּפ
 ןּופ קְלאָפ עֶטְׁשיִמעֶג עֶצְנאַג םאֶד טייֵׁשעֶגְפָא אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא הָרֹוּת איִד טְרעֶה
 רעֶּביִא טְלעֶטְׁשעֶגְנָא ןעֶזעוֶועֶג ןֵהֹּכַה ביִׁשָיְלֶא זיִא ןעֶניִואָד םעֶד ראָפ דְנּוא 4 :לֵאָרְׂשִי
 רֶע דְנּוא 2 :הָיִבֹוט ּוצ בֹורֵק ַא ןעֶזעוֶועֶנ זיִא רֶע ,זיֹוה םיטאָנ רעֶזְנּוא ןּופ רעֶמאָק איד
 ןעֶּבעֶנעֶגְניִהַא רעֶהיִרְפ ןעֶמ טאָה טְראָד דְנּוא ,רעֶמאַק עֶסיֹורְג ַא טְבאַמעֶג ְּךיִז טאָה
 ןְראָק ןּופ רַׂשֲעַמ םאָד דְנּוא ,םיִלָּכ איד דְנּוא ְךיֹורייֵו םעֶד דְנּוא תֹוחְנִמ ןְּבְרַק איִד
 ,םיִרָרֹׂשְמ איִד דְנֹוא םִיִוְל איד ראַפ המאָּבעֶג םעֶד ְּךאָנ לֶהֵע םאָד דְנּוא ןייו םעֶד דְנּוא
 ןעֶזעוֶועֶג טיִנ ְּךיִא ןיִּב םעֶלַא םעֶד אייָּב רעֶּבָא 6 :םיִנֲהֹּכ איד ראַפ תֹומּורְּת איִד דְנּוא

 ְךֶלֶמ אֶּתְַׁשחַּתרַא ןּופ רֶהאָי ןעֶטְסְיִסייֵרְד דְנּזא אייוַוְצ םעֶד ןיִא ןיִראוָו .םִיַלָׁשּורְו ןיִא
 ְךיִא ּבאָה געט עֶכיִלְטֶע ןּופ דְנֶע םַא דִנּוא ָּךֶלֶמ םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג ְךיִא ןיִּב לֶבָּב ןּופ
 ִיַלָׁשּורְי ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנָא ןיִּב ְּךיִא ןעוֶו דְנּוא 7 :ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ טְגְנאַלְרעֶפ ְּךיִלְטְסְנִרֶעַג
 הָיִבֹוט ןעֶנעוֶו ןּוהְטעֶג טאָה ביִׁשְיְלֶא םאוָו עֶטְכעֶלְׁש םאֶד ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא
 םיטאָב ןּופ ףיֹוהְראָּפ םעֶד ןיִא רעֶמאַק ַא טְכאַמעֶג (טייֵרְּבעֶנּוצנ ְָּךיִז ראַפ טאָה רֶע זַא
 -ךאוָועֶגְסיֹורַא ָּךיִא ּבאָה רעֶּביִראָד ,ןעֶלאַפעֶג לעֶּביִא רֶהעֶז ריִמ זיִא םאָד דְנּוא 8 :זיֹוה
 ְךיִא דנּוא 9 :םאַג רעֶד ףיֹוא הָיבֹוט ןופ םיִלְּכייֹוה עֶלַא רעֶמאַק רעֶד םיֹוא ןעֶפ

 קירוצ טְראָד ּבאָה ְךיִא דְנּוא ,רעֶמאָק איד ןעֶניִנייֵר לאָז ןעֶמ זַא טְנאָזעֶג ּבאָה
 :ךיֹורייִו סאָד דְנּוא הָחְנִמ איִד דנּוא זיוה ס'טאָנ ןּופ םיִלָּכ איד טְנְנעֶרְּבעֶנְנייַרַא

 ףנוא



 ,"ר= "יז"

 הימחנ 1972

 תְרְׂשְליׁשיִא יִחְרבִו הֶנֵּתִנ אֵל םוְלָה תֹזעְמיֵכ הָעְִאְו
 םיִנְּמַה"תֶא הְביִלֲאְו :הָכאָלְמַה יש םיִררְׂשִמַהְ םִלָה 1

 -לַ םָרְמפֶאְוםֵצְּבְקאְו םיִהלֲאָה-תיִּב בג דמ הר
 אה ׁשֹוריִּתַהְוןנָּדַה רָׂשְעַמ ּואיִבַה הָדּוהְי-לְכְו !םֶרְמָע 2

 ודָצְו ןהֹּכַה הָיְמִלָׁש תֹורְצא-לַע הָרְציִאְו :תוְרְצֲֹאְל
 עד רו נה םֶָילַעְוםלַהדמ היו ר
 :םֶהיֵחֲאַל קלֲחַל םֶהילעְו ּובָׁשְחִנ םינָמַאַיִּכ

 ִתישְפ רֶׁשֲא יִדְסֲח חַמַּתילֲאְו תאו-לַע יַהלֲא יִל"דְרִכְו 4
 !הָדּוהיִב יִתיֵאָר הֶּמֵהָה םיָמָיַּב !ויָרְמְׁשִמְבּו יַהלֶא תיִבְּב וט

 "לַע םיָמְמֹעְו תֹומְרֲעָה םיִאיִבְמּו עע | תָֹּתִנ םיִכְרְד
 םיִאיִבְמּו אָׂשַמ-לְבְו ! םיִנֵאְתּו םיִבָנִע ןייףַאְו םיִרֹמֲחַה

 םיִרצַהְו ;דִיָצ םָרְכִמ םיְּב דיְֲִ תֵבׁשַה םזְּב םֵלָשו 18

 בל תֶּכׁשּב םיִרְכֹמּו רֶמלָכְגֹאָה םִאיִבִמ הב ּובְׁשָ
 םֶהָל הָרְמֶאְו הָדּוהְי יִרֹח תַא הָביֵרָאְו :םָלָׁשּיִבּו הָדּוהְי וז

 יתֶא םיִלְלַחְמּו םיִׂשֹפ םָּתִארָׁשֶא הָּזַה עַרָה רֶבֶּדַההַמ
 וניֵלְע ּוניֵהֹלֶא אֵבָי םָכיֵתְבָא ֹוׁשָע הָכ אֹולֲה :תָּבַׁשַה םוִי 5

 םיָשיִסְמ םָתַאְו תאֶּזַה ריִעָה לו תאֹה חעהתחלב א
 ללצ רֶׁשֲאַּכ יו :תֶּבַׁשַה"תֶא לֶּלַחְל לארׂש--למ } ןורָח ונ

 תֹותְלְרַה וְכִי הָרְמֶאְ תֶּכַׁשַה ! ינְפִל םלָשרהי ירְֵׁש
 י-ֲעעמּו תָּבִׁשַה רַחַא רע שוחֶּתְמִי אֵל ! רָׁשֲא הָרְמֶאְ
 :תֶבַׁשַה םֹּיְּב אָּׂשִמ אֹובָיאָל םיִרעְׁשַה-לַע ִּתְדַמָעה
 םעַּמ םִ לָׁשחיל ץיחמ רֶּכִמִמילְב יִרְכִמּו םיִלְכְֶה עלה ם

 םינל םָּתַא עורמ םהלֲא הָרְמִאְו םֶלָב הֶדָי ןיִעָאְו :םִיַּתְׁשִּו

 איִהַה תעֶהְוִמ םכְב חלָשֶא די יְּשִּתדַא הָמֹוחַה רֵגנ
 םיִרָהּטִמ יוהִי ֶׁשֲא םְִלֵל הא :תָּבַׁשַּב ּואָב אָל 2

 תאֹוחסַנ תֶּבַׁשַה םוז-תֶא שֶקל םיִרָעְשַה םיִרְמְׂש םוִאָבּו
 םיִמָיַּב ו םֹּנ :ךּדְסַח בֶרֶּכ יֵלָע הָמיִחְו יַהלֲא יִּל"הְרְכְז

 רוי ה- יז ניימ
 גײ - -

 ני

 זַא טְסּואוְוְרעֶד ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו דְנּוא 0
 ּוצ טיִנ ןעֶנעֶז םִיַוְל איִד ראַפ ןעֶּבאָג איִד
 איד טְרֶעייֵנ ןעֶראועֶג ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז
 ןעֶּבאָה םאָו םיִרְרֹׂשְמ איד דְנּוא םִיָוְל
 ןעֶפאָלְּטְנַא ןעֶנעֶז הָבאָלְמ איד ןּוהְטעֶג
 ּבאָה יֹוזַא 11 ;דְלעֶפ ןייַז ּוצ רעֶכיִלְטיִא

 ועֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד טיִמ טְגיִרְקעֶג ְּךיִמ ְּךיִא
 זיִא םאֶהְראַפ ,טְנאָזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא
 ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ?טְזאָלְרעֶפ זיֹוה םיטאָג
 ּבאָה ְךיִא דְנּוא ,טְלעֶמאַזְרעֶפ ןעֶמאַזּוצ אייֵז
 רֶעייֵז ףיֹוא טְלעֶטְׁשעֶגְנָא רעֶדיִװ אייֵז
 ןעֶּבאָה הָדּוהְי ץְנאַג דנּוא 12 :דְנאַטְׁש
 ןְראָק ןּופ רֵׂשֲעַמ סאָד טְגְנעֶרְּבעֶגְנייַרַא
 תֹורְצֹוא איִד ןיִא לֶחֶע רֶנּוא ןייוֵו דְנּא
 םיִנֹומְמ טְלעֶטְׁשעֶגְנָא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 2
 הָיְמָלְׁש ּונייַהְד  ,תֹורְצֹוא איִד רעֶּביִא
 ןּופ הָיְדִּפ דְנּוא ,רֵפֹוסַה קֹורָצ דְנּוא ,ןֵהֹּכַה
 ןִהּוז ןֶנָח טייֵז עֶרייֵז אייָּב דְנּוא ,םִיָוְל איִד
 ןיִראָו הָיְנַּתַמ ןּופ ןהּוו ,רּוּכַז ןּופ

 םֶלַא ןעֶזעוֶועֶג טְנעֶבעֶרעֶגְנָא ןעֶנעֶד אייֵז
 םִע זיִא אייֵז ףיֹוא דְנּוא ,םייַל ָעייֵרְטעֶג
 עֶרייֵז ּוצ ןעֶלייֵטּוצְסיֹּוא סאָד ןעֶזעוֶועֶג

 ריִמ ןַא קְנעֶדעֶנ טאָג ןייֵמ ָא 14 :רעֶדיִרְּב
 טיִנ ןעֶזאָל דְנּוא ןעֶגיִזאָד םעֶד ןעֶנעוֶו

 וטאָנ ןייֵמ ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןּוהְטעֶג ּבאָה ָךיִא סאו ןעֶרעוֶו טְקעֶמעֶנְּפָא ם
 ןעֶּבאָה עֶכיִלְטֶע זַא ןעֶהעֶועֶג ְּךיִא ּבאָה געֶט עֶניִּבְלעֶזיִד ןיִא 1? :ןעֶכְנּוטיִה עֶנייַז ןיִא דְנּוא
 עֶרְטעֶנ הָדּוהְי ןיִא
 ; ןעֶדאָלעֶגְפיֹוא

 ןעֶּבְראַנ טְכאַרְּבעֶנְנייַרַא טאָה ןעֶמ דְנּוא תֶּבַׁש םא = איד ןעֶמע
 -ְךעֶלַאדְנּוא ןעֶנייֵּפ דְנּוא ןעֶּביֹורְטְנייו דְנּוא ןייֵו ְךיֹוא דְנּוא ,לעֶזֶע איד ףיֹוו

 -עֶקְּךיִאֹּבאָה יֹוזַא ,תָּבַׁש םַא םִיַלָׁשּורְו ןייק טְנעֶרְּבעֶגְנייַרַא סֶע טאָה ןעֶמ דְנּוא ,תֹואְׂשַמ אייֵל
 דְנּוא 16 :גְראוַוְנעֶסֶע טְּפיֹוקְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו נאָט םעֶד ןיִא טְגאָזעֶג ודע ג ! ןיִ=
 אייֵלְרעֶלַא דְנּואׁשיִּפטְבאַרְּבעֶנְנייַרַא דְנּוא ,טְניֹואוְועֶנ ןיִראַד ְּךיֹוא ןעֶּבאָה סאָָו טייֵלְפיֹוק
 םִע ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,תֹורֹוחְס
 ֹוזַא 17 :םִיַלָׁשּורְי ןיִא

 דְנּוא הָדּוהְי ןּופ רעֶדְניִק איִד ּוצ תָּבַׁש םַא טְפיֹוקְרעֶפ
 דְנּוא הָדּוהְי ןּופ ןעֶראַהייֵרְפ איד טיִמ טְניִרְקעֶנ ָּךיִמ ָּךיִא ּבאָה

 דָנּוא ,טּוהְט רֶהיֵא סאו ְּךאַז עֶטְכעֶלְש עֶניִזאָד איִד זיִא סאָו ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ ּבאָה ָּךיִא
 ?ןּוהְמעֶנ יֹוזַא ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵא טיִנ ןעֶד סֶע ןעֶּבאָה 18 ?תֶּבַׁש לֵלַחְמ ט טיִמְרעֶד זֿנייַז רֶהיַא

 דְנּוא ,עֶטְכעֶלְׁש עֶגיִזאַד סאָד םעֶלַא טְנְנעֶרְּבעֶנ סֶנּוא רעֶּביִא טאָנ רעֶזְנּוא טיִנ טאָה דֶנּו
 א איד רעֶּביִא

 לֵאָרְׂשִי
 .יס-יייי

 רעֶּביִא ןְראָצ םעֶד ןעֶרְהעֶמְרעֶפ ָּךאָנ טְליוז רֶהיֵא רעֶּבָא ?טאָטְׁש עֶניִזאָד
 איד ןעוֶז זַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 19 :תֶּבַׁש לֵלַחְמ טְנעֶז רֶהיֵא סאוָו םעֶד טיִמ

 ןעֶטאָּבעֶג ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא ןעֶראָועֶנ טְנעֶמאָׁשעֶּב תָּבַׁש ראַפ ןעֶנעֶז םִיַלָׁשּו רִי ןּופ ןעֶריֹוט
 עַפ ןעֶריִט איד וי ןעֶמ זַא
 פיֹוא טיִנ
 ןָרֵעיֹוט איד אייֵב

 אייֵז לאָז ןעֶמ זַא ןעֶליֹופעֶּב ָּךיֹוא ּבאָה ָּךיִא דְנּוא ןעֶסיִלְׁשְר
 טְלעֶטְׁשעֶגְנָא ְּךיִא ּבאָה ןעֶנְנּוי עֶנייֵמ ןּופ עֶכיֵלְטַע דְנּוא .תָּבַׁש ְךאָנ זיִּב ןעֶכאַמְפ

 ןעֶּבאָה יֹוזַא 20 :תֶּבַׁש םַא ןעֶנְנעֶרְּבְנייַרַא אָּׂשַמ עֶנייֵק לאָז ןעֶמ יִדָּכ
 םִיַלָשּורְו ןּופ גיִנעוֶועֶסיֹוא ןעֶניִטְבעֶנְרעֶּביִא טְזּומעֶג עֶטייֵלְפיֹוק איד דֵנּוא םיִרָחֹוס א

 ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,טְנאָזעֶג-תּודֲע אייז ןעֶנעֶק ּבאָה ָּךיִא דַנּוא 21 :לאָמ אייַוְצ דְנּוא לאַמְנייֵא
 סאָדטעוֶו רְהיֵא ןעוֶו ?רֶעיֹומ רעֶד רעֶּביִאַנעֶנעֶק רֶהיֵא טְניִטְכעֶנ סאו אפ וטְנאַגעֶב אייֵז וצ

 רעֶגיֵּבִלעֶזְרעֶד ןּופ ; דְנאַה איד ןעֶקעֶרְטְׁשֶסיֹוא ָּךייַא ןעֶנעֶק = לע יֹוזַא ןּוהְט לאָמַא ְּךאָנ
 ַב רֶהעֵממ טיָנ אייז ןעֶנעֶז ן ַא ם ןביו

 ִ ןעֶלאל אייז זַא
 ןעֶנעוֶו ְךיו דו תַּבַש םעֶד ןע ְךיָלייַה

 יֹורְנ עֶנייֵד 22 = יִמ רעֶּביִא ךיד םֶראַּבְרעֶד

 םִיַוָל איד ןעֶליֹופעֶּב ּבאָה ָּךיִא דְנּוא 22 :תָּבַׁש םַא ןעֶמּוק
 וצ דְנּוא ןְרֶעיֹוט אֵד ןעֶטיִה ּוצ ןעֶמּוק ןעֶלאָז אייֵז זַא דֶנ זא .ןעֶניִנייַר ָךיִ

 דְנּוא ,טאָנ ןייֵמ ָא ןעֶקְנעֶדעֶג ריִמ ןַא אּזד טְסְלאָז םעֶד
 בעֶט עֶניִּבְלעֶזיִד ןיִא 23 :םיִדָסַח עֶס

 באה
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 איד םאָד ןעֶהעֶזעֶג ְּךיֹוא ָּךיִא ּבאָה
 רעֶּבייוֵו טיִמ טְניִואוָועֶג ןעֶּבאָה םיִדּוהְי
 :בָאֹומ ןּופ דְנּוא ןֹומַע ןּופ ,רֹדְׁשַא ןּופ

 טעֶרעֶג ןעֶּבאָה רעֶדְניִק עֶרייֵז דְנּוא 4

 ןעֶּבאָה אייֵז דֶנּוא ןֹוׁשָל דרֶשַא ּבְלאַה

 רּונ טְרֶעייֵנ ,ׁשיִדּוי ןעֶדעֶר טְנעֶקעֶג טיִנ
 יֹוזַא 22 :קְלאַפ ןעֶביִלְטיִא ןּופ ןֹוׁשָל םאָד
 דֵנּוא ,טְגיִרְקעֶנ אייֵז טיִמ ָּךיִמ ְָּךיִא ּבאָה

 ְךיִא דְנּוא ןעֶטְלאָׁשעֶג אייֵז ּבאָה ְּךיִא
 דְנּוא ,ןעֶנאַלְׁשעֶג אייֵז ןּופ עֶכיִלְטֶע ּבאָה

 ּבאָה ְךיִא דֶנּוא ,ןעֶסיִרעֶגְסיֹוא רָאָה איִד
 -עֶנ דְנּוא) טאָג אייֵּב ןעֶריֹואוְוְׁשעֶּב אייז
 עֶרייַא ןעֶּבעֶּב טיִנ טְלאָז רֶהיֵא זַא ,(טְנאָז
 עֶרייֵז ןּופ דָנּוא ,ןְהיֵז עֶרייֵז ּוצ רעֶטְכעֶט

 ּוצ ןעֶמעֶנ טיִנ רֶהיֵא טְלאָז רעֶטְכעֶמ
 ָךייֵא ראַפ טיִנ ְּךיֹוא דְנּוא ,ןֶהיִז עֶרייֵא
 םעֶד ןעֶנעֶֶו טיִנ ןעֶד טאָה 26 :טְסְּבֶלעֶז

 תֹוִמעתֹיוּדְשַא םיִׁשָּוביִׁשה םיִדּוהְיַה"תֶאיִתֹיֲאָרסִלָה
 24 םיִריִּכִמ םָיֵאְו תיִדְֹּׁשַא רֵּבַרְמ יִצַח םֶהיֵנְבּו :תֹּיִבֲאֹמ
 הכ םַלָלְקֲאְו םֶּמִע ביִרָאְו :םֶעָו םע ןִׂשְלִכְו תיִדֹודי רֵּבַרְל
 זבִא םוַהלאַּב םעיְִׁשַאְו םשְרְמֲאָו םיִׁשנֲא םָהֵמ הָּכִָ
 םֶכיֵנְבִל םֶהיֵתְנְּבִמ ּואְׂשִּת-םאָו םֶהיֵנְבִל םֶכיֵתֹנְב ּונְּתִּת
 96 יב לֵאָרׂשִ לֶמ הָמלָׁשאַטֶההַלַא-לַע אָלֲה :םֶכָלְו
 עֹנְּתַּה הָיָה ו לאל בּהָאְז ּוהֹמָּכ ךֶלֶמ הָָהראָל יִּבַרָה
 םיִשּנַה ּואיטֲהַה וָתֹוא-ַּנ .לֵארׂשִיליל ְךֶלֶמ םיִהלָא
 סד כֹּה הָעְיָה-לָּכ תֶא לתשֲעַל עַמָׁשְנה םֶכָלְו :תֹויַרְכְנַה
 58 עַדיֹוייַנְּבִמּו :תֹויַרְכָנ םיִׁש של וניהלאַּב לֶעְמִל תאַֹּה
 ּוהֲחיִרְבַאויִנרְחַה טּפִבִנְַל ןְתָח לו ןֵהֹּכַה ביִשילֶאְדְּב
 39 הָנֶהֶכַה תיִרְבּוהָּנהִּכַה וי לא םֶהָל הָרְכָו ;לעמ
 לםִי ינהכל תֹוָרָמְׁשִמ הָדיִמֲעאו רָכֵנ-לָּפִמ םיִּתְרַהְמְו םִילָהְ
 וג תֹנמְִמ םיתעַּב םיִצֵעַהןְּבְרקַלּו :ֹּתְכאַלְמִּבׁשיִא םוללְו
 ;הָבֹוטְל יקלַא יִל"הְרִבְ םיִרּּכִבַלְו

 קוח

 ונמיפו .הנומשו םינומשו תואמ שש הימחנו ארזעד יקוּפפ םוכפ

 ,הרשע וירדסו .הנפה תילפ ןיבו ויצחו .ךידכפ תפרה ייי רוכז

 :ןויצ תרשבמ ךל ילע הבנ רה לע ונמיו

 ןעֶזעֶעֶג טיִנ זיִא םִע עֶׁשְטאָה ?טְגיִדְניִזעֶג לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךֵלֶמ הֹמֹלִש ןעֶניִזאָד
 מאָב ןייַז ןּופ טְּביִלעֶג ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאו ,רֶע איז ְּךַלֶמ ַא יֹוזַא רעֶקְלעֶפ עֶליִפ ןעֶׁשיוװְצ

 ןעֶּבאָה םֶהיֵא ּוליֵּפַא ,לֵאָרְׂשִי באב רעֶּביִא ָּךַלְמ ַא ראַפ טְכאַמעֶג םֶהיֵא טאָה םאָנ דְנּוא
 :טְכאַמעֶג ןעֶניִדְניִז רעֶּבייוו עֶדְמעֶרְפ איִד
 ָטְכעֶלְׁש עֶסיֹורְג עֶניִזאָד סאָד םעֶלַא ןּוהֵמ ּוצ
 ?רעֶּבייוֵ עֶדְמעֶרְפ טיִמ ןעֶניֹואוְו

 ןַהֹּכ רעֶד ביִׁשָיָלֶא

 ןעֶרעֶה ָּךייֵא ּוצ ןעֶד ריִמ ןע לאָז .דָנּוא 7

 וַצ ,טאָנ רעֶזְנּוא ְןעֶנעֶק ןעֶניִדְניִז וצ םע

 ןּופ ןֵהּוז ,עֶדָיֹוי ן.פ ןֶהיֵז אֵיֵר ןּופ רעֶנייֵא דְנּוא 8

 ָךיִא ּבאָה יֹוזַא ,יָנֹוֹרחַה ּטֵלַּבְנַכ ּוצ םאֵדייֵא ןייֵא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ,לֹודָגַה
 אייֵז לייוו ,מאָנ ןייֵמ ָא ,אייֵז וצ םִע נער 29 :ְןעֶּביִרְמעֶנְקעוֶוַא ריִמ ןּופ םֶהיֵא

 ְּב םעֶד דָנּוא ,הָנֵהָּכ איד טְגיִנייֵרְמּואְרעֶּפ ןעֶּבאָה
 ָךיִא דְנּוא ,עֶדְמעֶרְּפ עֶלַא ןּופ טְניִניירעֶג אייֵז ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא דָנּוא 0

 :םִיַדָל איִד ןּופ דֵנּוא הָנֲהְּכ רעֶד ןּופ תיר

 יָנָא ּבאָה
 רעֶנייֵז ןיִא ןעֶכיִלְטיִא םִיִוָל איִד ןּופ דָנּוא םיִנֲהֹּכ איִד ןּופ גָנּוטיֵה איִד טְלעֶמְׁשעֶג
 דָנּוא 91 :טייֵּבְרַא

 רָנּוא ,ןעֶמייֵצ עֶטְמיִטְׁשעֶּב
 :ןעֶמּוג םּוצ

 איד ראַפ

 איֵד ןיִא ץְלאָה םעֶד ןּופ (ןעֶגְנעֶרְּב םוצנ ןעֶנְהעֶנעֶג םעֶד ראַפ

 טאָנ ןייֵמ א ,רימ ןָא קְנעֶדעֶג ,םיִרּוּכִּב

 קזח

 טכַא דנוא טרעדנוה סקעז ןענעז הימחנ דנוא ארוע ןוֿפ םיקוספ עלַא

 1 'ג הימחנ יא ןוֿפרעד טֿפלעה איד ; גיצכא דנוא
 ךעלטיפאק גיצנאווצ דנוא איירד ןעמאזוצ ןעבאה דנוא



 ירברד

 חלָׁשּוְמ ךונָח :דָרי לֵאְללַהְמ ןעק ּוׁשֹונֲא תֶׁש םָרָאאני
 וי יֵדְמּונועָמּו רֶמָנ תֶפָי יֵנְּב :תֶפָו םָח םֵׁש ַחנ :ךמֶל 3
 ;הָמְרַנֹתְו תַמיִרְו נְכׁשַא רֶמָג יִנְבּו !םֶרָיֵתְו ְךֶׁשֶמּו לֶבְתו 5 8

 שיִּכ םָחִיִנְּב :םיִנָדֹודְו םיִּתַּכ הָׁשיִׁשְרַתְו הׁשילֶא ןוי ינְבו
 אָּתְבַפְו הָליוֲַו אָבְס שוכ ינְבּו

 -תֶא רָלְישּוכְו :ןֶדדו אָבְׁש הָמְעַר
 -תֶא רֶלָי םִיַרְצִמּו :ץֶרָאָּב ַרְֹבִנ תֹו יחל לֵחַה אה דורָמַנ 1
 "תֶאְו !םיִחְּתְפַנתֶאְו םיָמָהְלּתֶאְו םיִמָנֲע-תֶאָו םיידול 19

 -תֶאְו םיְִּׁשִלְּפ םִָמ א ר ָׁשֲא םימְלְסַּכ-תֶאְ יִסְרְתַּפ
 : תַח-תֶאְווָהֹכְּב ןוָדיִצ-תֶא דָלָי ןענְכּו ;םיִרֹּתִמַּכ
 -תֶאְו יחַה-תֶאְו :יִׁשְָרִַּד תֵאְו יֵרֹמַאָה-תֶאְו ֵסּובְיַה-תֶאְו

 -ערָָו יֵרְמְַתֶאְויִָרַאהַאְ .:ינפַה-תַאָ יֵקְעַה וי
 דּולְו דֵׁשְכַּפְרַאְו רּושַאְו םָליֵע םֵׁש נב :יִתָמֲחַה גז

 תַ לידא שרת לי ר
 םֵׁש םִִנָב יֵנְׁש דַקָי רָבֵעְלּו :רָבעדתֶא דלָי חֹלָׁשְ חַלָׁש 3

 :טקִי יִחֶא םׁשְו ץֶרָאָה הָנלְמנֹוְמיב יִּכ גלָּפ דֶחֶאָה
 -תֶאְו ֶומְרַצֲה-תֶאְו ףֵלָׁש-תֶאְו דָדֹומְלַא-תֶא די ןֵמקָיו 2
 לֶביִצ-תֶאְ :הָלְקִד-תֶאְו לוא-תֶאְ םֶרֹדֲה-תֶאְו :חַדָי עג
 -תא הָליחיִֶאְ רפא-תֶאְ :אָכשֶא לֵאְמיבָ-תֶאְו 4

 :ןַעָגְכּו טופ ופ םִיַרְצִמּו 9

 ןיִגְבּו אֵבְּתְבַמְו אֵמְעַרְו י

 2 = םיה

 לֵאָלַלֲהַמ ןָניֵק 2 :ׁשֹונֲא תֶׁש םֶדָא 1
 ַחֹנ 4 :ָּךֶמָל ָּדלְׁשּותְמ ְּךֹונֲח 3 :דֶרָי

 ןּופ ןְהיִז איִד 2 :תֶפָו דְנּוא ,םָח םֵׁש

 דָנּוא ,ידָמ דְנּוא ,גֹונָמ דְנּוא רֶמֹנ ,תָפָי

 :םֶריִּת דְנּוא ;ְךֶׁשֶמ דְנּוא ,לָבּוּת דְנּוא ןָוי

 דְנּוא ,זַנְּכְׁשַא ,רֶמֹנ ןּופ ןְהיִז איִד דְנּוא 6

 ןְהיִז איִד דְנּוא 7 :הָמְרַנֹוּת דְנּוא ,תַפיִר

 ,םיִּתִּכ ,הָׁשיִׁשְרַּת דְנּוא ,הָׁשיֵלָא ָוָי ןּופ

 ,שּוּכ ,םָח ןּופ ןְהיִז איִד 8 :םיִנָדֹוד דְנּוא

 דְנּוא 9 :ןַעָנְּב דְנּוא ,טּוּפ ,םִיַרְצִמ דְנּוא

 הָליוֲח דְנּוא ,אָּבִס ,שּוּכ ןּופ ןְהּוז איִד

 ;אָכָּתְבַכ דְנּוא ,אָמְעַר דְנּוא ,אָתְבַכ דְנּוא

 דָנּוא ,אָבְש הָמְעַר ןּופ ןְהיִז איִד דְנּוא

 ןעֶריֹוּבעֶג טאָה ׁשּוּכ דְנּוא 10 :ןָדְד

 םיִרְצִמ דֶנּוא 11 :דְנאַל םעֶד ןיִא רֹוּבִנ ַא ןייַז ּוצ ןעֶּביֹוהעֶנְנָא טאָה רֶע ,דֹורְמִנ

 ,םיִדּול איִד ןעֶריֹוּבעֶג טאָה

 איֵד דְנּוא ,םיִתָרְתַּפ איֵד דָנּוא 2

 :םיִרּתְפַּכ איִד דְנּוא םיִּתְׁשַלַּפ

 ויֵסּובְי םעֶד דְנּוא 14 :תַח

 יֵרָמָצ דָנּוא ,יִדָוְרַא דַנּוא 16 :יֵניֵס

 ,ירמָא דָנּונ

 ּבעֶנ טאָה דֵׁשְכַּפרַא דָנּוא 18 :ְּדַׁשַמ

 ןעֶריֹוּבעֶג ןעֶנעֶז רָב
 יא ןיִראָח וי ןעֶזעוֶועֶג

 ְרעֶנ זיִא רעֶדּורְּב ןייַז ןּופ ןעֶמאָנ

 ,תָוָמְרַצֲה דַנּוא ,ףֵלָׁש דֵנּוא

 ,לֵאָמיִבַא דְנּוא ,לָבֵע דְנּוא 2

 נצ דָנּדא 9

 ןָּמִקָי ןעֶוע
 :חַרָי דְנּוא

 ןַעַנְּב דְנּוא 8

 :יִׁשָגְרִנ רֶנּוא

 :יִתָמֲח דנּונ

 ,רָתָנ דְנּוא ,לּוח דְנּוא ץּוע רֶנּוא .םָרַא דְנּוא ,דּול דְנּוא ,דֵׁשְכַּפַרַא דְנּוא ,רּוׁשַא

 חַלָש ןעֶריֹונ
 זיִא םעֶנייֵא ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד ,ןְהיֵז אייַוְצ ןעֶראוָועֶג

 רעֶד דְנּוא ;ןעֶראָועֶג טְלייֵטּוצ דְנאַל םאָד זיִא געֶט עֶנייֵז ן

 28 :אָבְש דְנּוא

 :םיִחָּתְפַנ איִד דְנּוא ,םיִבָהְל איִד דְנּוא ,םיִמָנֲע איִֵד דְנּוא

 איִד ןעֶמּוקעֶנְסיֹורַא ןעֶנעֶז טְראָד ןּופ ;םיִחָלְסַּכ

 דְנּוא ,רֹוכִּב ןייַז ןֹודיִצ ןעֶריֹוּבעֶג טאָה

 דְנּוא ,יִקְרַע דְנּוא ,יִוֵח דְנּוא 8

 דְנּוא םָליֵע ,םֵׁש ןּופ ןְהיֵז אּיִד 7

 דְנּוא

 :רֶּבִע ןעֶריֹוּבעֶנ טאָה חַלֶׁש דְנּוא

 ,רָדֹומְלַא ןעֶריֹוּבעֶג טאָה ןֵּטקָי דְנּוא 0

 :הָלְקַד דְנּוא ,לְזּוא דְנּוא ,םֶרֹורֲה דְנּוא

 דְנּוא .הָליִוֲח דְנּוא ,ריִפֹוא דְנּוא

 םבבוי



 ירבד

 ןְהיִז איד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד עֶלַא ;בֶבֹוי
 :חַלָׁש ,רֵׁשְכַּפְרַא ,םֵׁש 24 :ןְטְקִי ןּופ

 רֹוחָנ ,גּורְׂש 26 :ועְר ,גֶלֶּפ ,רֶבֵע 2

 :םֶהָרְבַא זיִא םאָד .םָרְבַא 27 :חַרֵּת

 דָנּוא קָחֶצֵי ,םֶהָרְבַא ןּופ ןְהיִז איֵד 8
 -בעֶלְׁשעֶג עֶרייֵז ןעֶנעֶז סאָד 20 :לאעָמְׁשי

 ; תֹויָבְנ--לאֵעָמְׁשִי ןּופ רֹוכְּב רעֶד ,רעֶט

 :םֶׂשְבִמ דְנּוא ,לֵאָּבְדַא דְנּוא ,רָדֹק דְנּוא

 דְנֹוא דַדֲח ,אָּׂשַמ ,הָמּוד דְנּוא עֶמְׁשִמ 0

 ;הָמְדַק דנּוא ;ׁשיִפָנ ,רּוטִי 31 :אָמיִּת

 :לאֶעְמְׁשִי ןּופ ןְהיֵז איִד ןעֶנעֶז םאָד

 םאִד הָרּוטק ןּופ ןְהיִז איד דְנּוא 2
 -עֶנ טאָה איִז--םֶהָרְבַא ןּופ ּבייוו-םֶּבעֶק

 ףֶדְמ דְנּוא ,ןְׁשקִי דְנּוא ןֶרְמִז ןעֶריֹוּב
 :ַףוש דנּוא ,קָּבִׁשִי דְנּוא ןַיְרְמ דְנּוא

 דְנּוא אָבְׁש ןְׁשקִי ןּופ ןְהיֵז איִד דֵנּוא

 1976 א א םימיה

 24 :ַלָׁש רְֵּׁכּפְרַא םֵׁש ןֶמקייֵנְּב הָלֵא-לָּכ בָבוי
 ךֶקוםָהְרְבַא אה םֶרְבַא :חַרָּת רוח נרְׂש :יִעְר גלַּפ רֶכָע

 94 םתֹרלְּתהָלַא + :לאֹעְמׁשִיו קָחֶצי םֶהֶרֶבַאיֵנְּב
 56 עַמָׁשִמ ּוםָׂשְבִמּו לֵאְְּרַאְו רָהקָו תֹיְבִנ לאֵעָמְׁשִי רוכְּ
 3ג םַה הֶּלֵא הָמְרָקְו ׁשיִפָנ רוי :אָמיֵתְו רֶדָח אָּׂשִמ הָמּודְ
 3ג הָרְָי םָהְרבַא ׁשֶָליִּפ הָרּוטק יִנְבּו = :לאֵצָמׁשִ יִנְּב
 אָבׁש שי ינְבּוחיׁשְו קְָּׁשִיו ןיהמּו ןְדמּ ןֵׁשקִיו ןְהמו-תִא
 58 הָעְדִלֶאְו עֶריִּבֲאַו ְּךֹנחַו רֶּפעְו הָּפֵע ןִדִמ יִנְבּו :ןֶרדו
 54 קחְצִי-תֶא םֶהָרּבַא רֶל :הָרּוטק נב הָלֵא-לָּכ
 הל לָאוער ופיִלָא וָׂשָע יֵנְּ :לֵאָרְִׂי וָׂשֵע קֶחְצ יֵנְּב
 א יִפִצ רמֹואָו ןֵמיִּ זָפילֲא יִנְּב  ּוחְרָקְו םֶלְַושִּו
 פד זהָרָז תַחָנ לֵאּועְ ינְּ :קקָמַו עַנְמִתְונק םֶּתעַנְ
 58 ןְׁשירְו נו ןועְִצְו לָכּׁשְוןְטול ריִעש יִנְבּו :הזמּו הָּמַׁש
 5נ ןָמֹול תֶֹחַאַו םִמֹוהְויֵרֹוח ןֶשול ינְּו  :ןׁשיְִו רֶצֲאְ
 מ םנֹואְויִפְׁש לָכיֵעְותַחְנְמּ ילַע לָבֹׁש ַנְּב - ּועממִּת
 41 ןוׁשיִד יֵנְבּוןִׁשיִּד הָנע יִנְּב + = :הָנעַו היא ןועְבִצ יְִבּו
 5 ןועו ןָהָלְּב רֶצֵאְּב :ןְרְכּו ןֶרֶתי ןָּבְׁשִאְו ןְלְמַה
 43 רֶׁשֲא םיִכָלְּמַה הֶלֵאְ :ןֶרָאז ץיע ןושיד ֵנְּב ןְקעי
 עֵלֵּב לֵאָרְׂשִי נבל ּדקַמיְִּלִמ יָנְפל םֹורֶא ץֶרָאְּבֹוכְלִמ
 יא וָתְחַּת למי בי תֶמַָו ּ!הָבָהְנִּדוְריִע םֵׁשו רֹועְבְרִּב
 המ םָׁשּו וָתְחַּת ךֶלִֶיו בֶבֹוי תֶמָו :הָרָצֶּבִמ חָרדִּב בֶבֹו
 45 רַרְּבְרִּב רֵהֵה יְָחַּת ְךלְמַּוםֵׁשּוח תֶמַָו גיִנְמיִּתַה ץֶראֵמ
 וז תֶמיַ:תִֹע וָריִע םֵׁשְו בָאֹומ הָדְׂשִּב ןיְרִמ-תֶא הָּכַּמַה
 5 הָלְמִׂש תֶמיַו :הָקְרְׂשִּמִמ הָלְמַׂש יְָּחִּ ךֶלְמיִ דַהֶה
 49 ֵלְמַיו לִאָׁש תֶמַָו :רֶהנַה תובֹחְרִמ ליִאְׁש יוָּתחַּ דלְמי
 וי מִי עה לַעַּב תמָו ּרֹוּכְכעדִּב ןֵֶח לעּב יָּתְחַּת
 דֵרְמ-תַּב לאבטיקמ וְָּׁשִא םֵׁשְ יצָפ וָריע םֵׁשְו רֵדֲה

 - ןֶיְדִמ ןּופ ןֶהיֵז איִד דְנּוא 33 :ןָדְד
 ,עֶדיִבַא דְנּוא !ָּךֹונֲח דְנּוא ,רֶפֵע דְנּוא ,הָפיֵצ

 ןעֶנעֶד עֶגיִזאָד איד עֶלַא ;הָעֵרְלֶא דְנּוא
 םֶהָרְּבַא דְנּוא 84 :הָרּוטְק ןּופ ןְהיִז איִד

 ןּופ ןְהיֵז איד ;קָחֶצִי ןעֶריֹוּבעֶג טאָה
 ,ׁשּועיִז דְנּוא ,לֵאּועְר ,זָפיֵלֲא וָׂשֵע ןּופ ןֶהיֵז איִד 88 :לֵאָרְׂשִי דְנּוא וָׂשֵע ןעֶנעֶז קָחְצִי

 םָּתְעַנ דְנּוא ,יִפְצ ,רֶמֹוא דְנּוא ,ןְמיִּת ,זָפיִלֶא ןּופ ןְהיֵז איִד 26 :חַרֹק דְנּוא ,םֶלֲעַי דְנּוא

 :הָזִמ דְנּוא ,הָמַׁש ,חַרָז ,תַחַנ ,לֵאּועְר ןּופ ןְהיֵז איִד 27 :קֵלְמַע דְנּוא ,עַנְמִּת דְנּוא ,זֹנָק

 ,ןֹושיד דְנּוא .הָנֲע דְנּוא ןֹועְבִצ דְנּוא ,לֶבֹוׁש דִנּוא ,ןְמֹול ,ריִעׂש ןּופ ןְהיִז איד דְנּוא 8

 איִד דְנּוא ;םֶמֹוה דְנּוא ,ירֹוח ,ןְמֹול ןּופ ןֶהיִז איִד דְנּוא 29 :ןְׁשיִד דְנּוא ,רֶצֵא דְנּוא

 ,לֶּביִע דְנּוא ,תַחַנְמ דְנּוא ,ןִיָלַע ,לֶבֹוש ןּופ ןְהיֵז איד 40 :עֶנְמִּת ,ןְטֹול ןּופ רעֶטְסעֶוׁש
 הָנֲע ןּופ ןְהיִז איִד 11 :הָנֲע דְנּוא ,הָיַא ,ןֹועְבִצ ןּופ ןְהיִז איִד דְנּוא ;םָנֹוא דְנּוא ,יַפְׁש

 איִד 42 :ןֶרְּכ דְנּוא ןֶרְתִו דנּוא ,ןֶּבְׁשֶא דְנּוא ,ןָרְמַח ,ןֹוׁשיִד ןּופ ןְהיִז איִד דְנּוא ;ןּוׁשיִד

 :ןָרַא דְנּוא ,ץוע ,ןֹושיד ןּופ ןְהיֵז איד ;ןְקֲעַי דנּוא ,ןֶזֲעַז רֶנּוא ,ןֶהְלִּב ,רֶצֵא ןּופ ןְהיֵז
 רעֶדייֵא ,םֹודא דְנאַל םעֶד ןיִא טְרֶעיִנעֶר ןעֶּבאָה םאִוְו םיִכָלְמ איִד ןעֶנעֶז םאֶד דְנּוא

 רעֶד דְנּוא ,רֹועְּב ןּופ ןְהּוז עַלְּב ;לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ ְּךֶלֶמ ַא ןעֶזעוֶועֶג ְּךאָנ זיִא םִע

 ןעֶּבְראַָמְׁשעֶג זיִא עַלְּב ןעוֶו דְנּוא 44 :הָבָהְנִד ןעֶועוֶועֶנ זיִא טאַטְׁש עֶנייֵז ןּופ ןעֶמאָנ

 ןעוֶו דָנּוא 42 :לעֶטְׁש רעֶנייֵז ןַא טרֶעיִנעֶר הָרְצָּב םיֹוא הֵרָז ןּופ ןְהּוז רעֶד בֶבֹוי טאָה

 ;לעֶטְש רעֶנייֵז ןַא טְרֶעיִגעֶר ןְּמיִּת דְנאַל םעֶד םיֹוא םֵׁשֹוח טאָה ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא בֶבֹוי

 ,לעֶטְׁש רעֶנייֵז ןַא טְרֶעיִנעֶר רֵדְּב ןּופ ןְהּוז ,דַדֵה טאָה ןעֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא םֶׁשּוח ןעוֶו דְנּוא 46

 עֶנייֵז ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא ,בָאֹומ ןּופ דְלעֶפ םעֶד ןיִא ןָיַדִמ ןעֶנאַלְׁשעֶג טאָה םאִו רעֶד

 הָקְרְׂשַמ סיֹוא הָלְמִׂש טאָה ,ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא דֵדֲח ןעוֶו דְנּוא 47 :תיוֲע ןעֶזעוֶועֶג זיִא טאָטְׁש

 םיֹוא לּואְׁש טאָה ,ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא הָלְמַׂש ןעוֶו דְנּוא 48 :לעֶטמש רעֶנייֵז ןַא טְרֶעיִגעֶר

 -ְךאָטְׁשעֶג זיִא לּואְש ןעוֶו דְנּוא 0 :לעֶטְׁש רעֶנייז ןַא טְרֶעיִנעֶר ְךייֵמ םעֶד אייֵּב תֹובֹוחְר

 לַעַּב ןעוֶו דְנּוא 50 :לעֶמְׁש רעֶנייז ןַא טְרֶעיִגעֶר ,רֹוּבְכִע ןּופ ןְהּוז רעֶד ,ןֶנָח לַעַּב טאָה ןעֶּב

 ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא ,לעֶטְׁש רעֶנייֵז ןַא טְרֶעיִגעֶר דַדֲה טאָה ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא ןֶנָח
 ןעֶוזעוֶועֶג זיִא ּבייֵװ ןייז ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא ,יִעָּפ ןעֶזעוֶועֶג זיִא טאָטְׁש עֶנייֵז

 ןעוֶו דְנּוא 21 :בֶהֶו יִמ ןּופ רעֶטְכאָט איִד דֵרְטִמ ןּופ רעֶטְכאָט איד .לֵאְבַטיִהְמ

 רדה
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 ןעֶנעֶז םעֶדְכאָנ ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא רַדֲה עֶקְמִּתףְלא םורָא יִפּולֵא ּוְהִיַו דַדָה תֶמּה :בֶהְו יִמ תֶב 1

 ;םי ופ ןעֶראַה איד ןעֶזעוֶועֶג הלא ףֹלֶ מלא ףָלֵא :תֶתָו ףלַ הלפ ףֶלַא
 רֶעֶה אבא קפ שראה עי זי ףוָלֵא :רֵצְבִמ ףִלֵא ןֶמיֵּת ףִלַא טק ףיִלֵא :ןלִּפ ףְלַא
 ראַה רעֶד הֶיְלַע ראַה רעֶד .עֶנְמִּת ראַה :םודָא יפלַא הלא םריִ ףלֵא לאו
 ראַה רעֶד הָמָבִיַלֲהֶא ראַה רעֶד 22 :תַתִי ב
 ראַה רעד 88 :;ןניִּפ ראַה רעֶד הָלֵא רֵלטְׂשִי הָדהְו ןֵל ן א באר לֵאְרְׂשִי א *
 נב או רַג ;תמנ מִי נו 1 ף : =!'ב

 ַעְש-תַּבִמ ול רֵלָֹנ הָׁשֹולְׁש הל עוז רע הוה :רָצְבִמ רֶאָה רעֶד ,ןָמיֵּת ראה רעֶד הַנָק 2 ;רשֶו ניק זיק
 ,םָריֵע ראַה רעֶד .לֵאיִדְנַמ ראַה רעֶד 4 :ןהתיִמו הָוהייִניעְּב עה הָדּהְי רוָכְּב רע יִהר תֶינעְּכ
 ןופ ןעֶראַה איִד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד הָדּוהְי ינב-לֶכ וחָרָז-תֶאְו ץֶרַּפ-תֶא וִל הֶדָָי לכת

 .-ב-,,  ירֵמֹוחְרנְבּ לי ר ץרפ 3 הָׂשִמָה
 * - רֶכָפ יִמְרַּכ ינְבּו :הָׁשִמֲח םֶלְּכ עַר דו לָּכלַכְ מי ןיאו
 ב לעטיפאק ינְבּו הרע ֵתיא ןְבּו :םֶרֲחַּבלַעְמ רֶׁשֲ לֵאָרׂשִי רֵכֹ ?

 ןּופ ןְהיֵז איד ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד איִד | :ִבֹלְּכ-תֶאְוםָריִתֶאְ לֵאְמְחַ-ת ָא ול-רלֹנ רֶׁשֲא ןיִרְצָה
 ,הָדּוהְי דְנּוא יִוֵל ךֹועְמִׁש ךֵבּואְר ,לֵאָרְׂשִי איׂשְנ ןוׁשְחַנ-תֶא דיִלֹיה ר םֶדֶניִמַעְו בֵדָנ ְֶניִמ == יָא דיל שת

 : : : דִיִלֹוה אָמְלַׂשְו אֵמְלַׂשחֶא חיליח ץישח ןוׁשְהַנְו :הָדּוהְי י יב 11
 דנּוא ףסֹוי ןָד 2 :ןּולָבְז דְנּוא רָכשֶׂשִי :יׁשִי-תֶא דיִלֹוה דבֹועְו דַבּוע-תֶא דיִלוה בו :ןַעְב-תֶא 1
 ןְהיִז איִד 3 :רֵׁשָא דְנּוא דֶג ,יִלָּתְפִנ ,ןֵמָיְנִּב אָפְמׁשִו נׁשהֹברניִבַובָאלַאהתָא ָחֹכְדתֶא דילוהישיאה 3
 הָלֵׁש רֶנּוא ןְנֹוא דְנּוא רַע ,הָרּוהְי ןופ  יִׂשֵשַה םֶצֵא :יִשִמֲחַה ידכ יליִבְרה לֵאָנַתְנ :יׁשלְׁשַה ומ
 יו 6 יא אי ינ : "תֶא הדָָי ליעב ;הָׁשֹל ׁש לֵא-הְׂשת בָאוו יִׁשְבַא 17 ןעֶריֹוּבעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז אייֵרְד אד 2 קמא הק =: תהא יְִבׁשִ יי

 ַעּוש ןּופ רעֶטְכאָט רעֶד ןּופ ןעֶראוָועֶג -ָּב בֵלָכְו :ילאשמׁשיִה רַתָי אָׂשֶמִע יִבֲאַו אָׂשְמִע 5
 ןּופ רֹוכְּב רעֶד רֶע דִנּוא ,תיִנֲעַנְּכ איִד ָהֵנָב הָלֵאְו תֶֹשיִרְיתֶאְו הָׁשא הָכ דא לה דע

 איֵד ןיִא טְכעֶלְׁש ןעֶועוֶועֶג זיִא הָדּוהְי '* בלָכ ל"ח הָכִּ תֶמָּתַו ראו בו רֶשי 5
 9 5 : יּואְו ירוא-תֶא דילוה ּוחְ : המוסר תֶרֶפֶא כ
 טאָה רֶע דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא = .ָבֲא'רוִכָמיתבילֶא ץורְצֶח אב רלַאְו :לָאְלַצְב-תֶא דילה 41

 רֹונְׁש עֶנייֵז רָמֵּת דְנּוא 4 :טייֵטעֶנ םֶהיֵא -תֶא וִל = הָנָׁש םיִׁשִׁשְדַּב אוָהָו ּהָחְקִל אוָהְו  דֵעְלִנ

 ,הֵרָז דְנּוא ץֶרֶּפ ןעֶנּואוְועֶנ םֶהיֵא ּוצ טאָה
 ןעֶזעוֶועֶב ןעֶנעֶז ץֶרֶּפ ןּופ ןְהיִז איִד 2 :ףֶניִפ ןעֶועוֶועֶנ ןעֶנעֶז הָדּוהְי ןּופ ןְהיִז ,עלַא
 דְנּוא ,ןָתיֵא דְנּוא יִרְמִז ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז חַרָז ןּופ ןְהיִז איִד דְנּוא 6 :לּומָח דְנּוא ןֹורְצֶח

 ןעֶנעֶז יּמְרַּכ ןּופ ןְהיִז איד דְנּוא 7 :םָניִפ ןעֶצְנאַנ םיִא ,עַרָד דְנּוא לֹוּכְלַכ דְנּוא ןָמיֵה

 םעֶד ןיִא טְניִדְניִועֶג טאָה רֶע לייוַו לֵאָרְׂשִי טְּביִרְמעֶּב טאָה סאָו רעֶד ,רָכָע עי
 ןֹורְצֶח ןּופ ןְהיִז איִד דְנּוא 9 :הָירַזֲע ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז ןָתיַא ןּופ ןְהיֵז איִד דְנּוא 8 :םֶרָח
 דְנּוא ,םָר דְנּוא ,לֵאָמְחַרְי ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז ,ןעֶראָועֶג ןעֶריֹוּבעֶנ םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז סאָו

 רעֶד ,ןּוׁשְחַנ ןעֶנּואוְועֶג טאָה בָדֶניִמַע דְנּוא ,בֶדָניִמַע ןעֶנּואְועֶג טאָה םָר דְנּוא 10 :יָבּולְּכ
 אָמְלַש דְנּוא ,אָמָּלַׂש ןעֶנּואוְועֶג טאָה ןֹוׁשְחַנ רְנּוא 11 :הָדּוהְי ןּופ רעֶדְניִק איִד רעֶּביִא איִׂשָנ

 ןעֶנּואוְועֶג טאָה דֵבֹוע דְנּוא ,דֵבֹוע ןעֶנּואוְועֶנ טאָה זַעֹוּב דְנּוא 12 :זַעֹוּב ןעֶנּואְועֶנ טאָה

 ןעֶטייוֵוְצ םעֶד בָדְניִבֲא דְנּוא ,בָאיֵלָא ,ןעֶטְצְלֶע ןייַז ןעֶנּואוְועֶנ טאָה יִׁשְי אי 13 .:יִׁשָי
 םָצֹוא 12 :ןעֶטְפְניִפ םעֶד יֵדֵר ןעֶטְרֶעיִפ םעֶד יא נַתְָנ 14 :ןעֶטיִרְד םעֶד אָעְמִׁש דֵנּו

 הָיּורצ ,ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז ןְרעֶטְסעוֶוְׁש עֶרייֵז דְנּוא 16 :ןעֶטעֶּביִז םעֶד רַזָד ,ןעֶטְסִּכעֶז םעֶד
 לֵא-הָׂשֲע דְנּוא בָאֹוי דְנּוא יֵׁשְבַא ןעֶזעֶועֶג ןעֶנעֶז הָיּורְצ ןּופ ןְהיֵז איִד דְנּוא ,לִיָגיִבֲא דְנּוא
 אָׂשָמַע ןּופ רעֶטאַפ רעֶד דְנּוא ,אָׂשָמַע ןעֶנּואְעֶג טאָה לִיָניִבֲא דֵנּוא 17 :אייֵרָד איד
 ןעֶנּואְרעֶג טאָה ןֹורְצִח ןּופ ןֶהּו בֵלָּכ דְנּוא 18 :יֵלאֵעָמְׁשִּיַה רָתָי ןעֶזעֶװעֶנ זיִא

 -עֶנ ןעֶנעֶז עֶניִזַאָד איד דָנּוא .תֹועיִרְי ןּופ דָנּוא .ּבייַז ןייַז הָבּוזַע ןּופ רעֶדְניִק
 הָבּוֲע ןעֶו דְנּוא 19 :ןֹודָרַא דְנּוא ,בָבֹוׁש דָנּוא ,רֶׁשֵי ֶהיֵז עֶרְהיֵא ןעֶזעֶזִו

 םֶהיֵא ּוצ טאָה איֵז דָנּוא ,תֶרָפָא ןעֶמּונעֶג בֵלָּכ ְּךיִז טאָה ןעֶּבְראָמְׁשעֶנ ויִא

 ְךעֶנּואְועֶנ טאָה יִרּוא דְנּוא ,ירּוא ןעֶנּואְועֶג טאָה רוח דָנּוא 20 :רּוח ןעֶריֹוּבעֶנ
 ןּופ רעֶטְכאָט רעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶנְניַרַא ןֹורְצִה זיִא םעֶדְכאָנ דָנוא 21 :לֵאָלַצְּב
 ןעֶו ןעֶמּונעֶנ ְךיִז ּוצ איִז טאָה רֶע דְנּוא ,דָעְלְנ ןּופ רעֶטאָפ רעֶד .ריִכָמ
 ןעֶריֹוּבעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה איז דָנּוא ,ןְהאָי ניִצְכעֶז ןעֶזעֶועֶנ טָלֵַא זיִא רֶע

 בונש
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 ירבד
 ןעֶנּואוְועֶג טאָה בּוגְׂש דיי 22 :בּונְׂש

 דָנּוא אייֵרְד טאַהעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ריִאָי

 :רָעְלִג דְנאַל םעֶד ןיִא טעֶּטְׁש גיִצְנאַַוְצ
 ןעֶמּונעֶגּוצ אייֵז ןופ טאָה רֶע דְנּוא 8
 ןופ טעֶמְׁש איִד טיִמ םָרֲא דְנּוא רּוׁשְנ

 ,רעֶפְרעֶד עֶרֶהיֵא דְנּוא תֶנָק טיִמ ,ריִאָי

 ןעֶּבאָה עֶגיִזאָד איִד עֶלַא ,טעֶטְׁש גיִצְבעֶז
 רעֶטאָפ ריִכָמ ןּופ ןְהיִז איִד ּוצ טְרעֶהעֶנ
 ןֹורצֶח זיִא םעֶדְכאָנ רְנּוא 24 :דָעְלִנ ןּופ

 הָיִבֲא דְנּוא ,תֶרְפֶא-בֵלְּכ ןיִא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג
 -עֶנ םֶהיֵא ּוצ טאָה ןֹורְצִח ןּופ ּבייוֵו םאָד
 .:ַעֹוקָּת ןופ רעֶטאָפ ,רּוחְׁשַא ןעֶריֹוּב

 רעד לֵאָמֲחַרְי ןופ ןְהיֵז איר דנוא 22

 -עָּג ןעֶנעֶז ןֹורְצִח ןּופ רעֶנעֶריֹוּבעֶגְטְׁשְרִע

 1978 ביא םיסוה

 ּפ ׁשֹולָׁשְו םיִרְׂשָע ּולייִהְיַו ריִאְידתֶא דיִלֹוה ּביִנְשּו :םְּש
 ע3 יָא תֹזַח-תֶא םֶרָאָזרּוׁשְג חק :דָעְלִעַה ץרָאְּב םיִרָע
 נְּבהָלֵא-לָּכ רָע םיִׁשִׁש ָהיֶתֹנְּביתֶאְו תנק-תֶא םֶּתִאּמ
 24 הָתָהְּפֶא בֵלְכִּב ןֹורְצִחיִתומ רַחַאְו ּ!דֶעְלַנייִבַא יִכָמ
 :ַוקָת יִבָא רוִהְׁשַא-תֶא ול רָלָּתַו הָיַבֲא ןֹורְצֶח תֶׁשֵאַ
 הכ ןֶרָאְו ָנּובּוםֶרו רֹכּבַה ןוָרְצִח רֹוָכְּכ לֵאָמִחַרי בּיי
 :6 הָרָטִע ָּמָׁשּו לֵאְמְחַריִל תֶרָחַא הָׁשֲא יהְּתַו :הָיֵחַא םֶצֶאָ
 יד ןיִמָיְו ץעמ לֵאְמִהרְי רָֹכְּב םֶריגְּב ווו :םֶנֹוא םִא אה
 28 !רֹוׁשיִבַאו בֶדנ יש ינכּו עֶדיו ימִׁש םַנֹואינְב והיו :רֶקעֶו
 9 יֵתֶאְו ןֵבְחַא-תֶא ול רֶלֵּתַו לֶיָחיִבֲא רוָׁשיִבֲא תֶׁשֲא םֵׁשָו
 ל'!םיִנָב אְל דָלֶס תֶמָו םִיּפאְו דלָק בָהְנ נו :ריִלֹומ
 31 יִנְבּו גיָקְַא ןָׁשש יִנְּו ןְׁשִׁש יְִׁשִי ינְבּויְִׁשִי םִַפַא יִנְבּו
 55 ןָתָניִנְבּו .!םיִנָב אָל רֶתָי תֶמָיו ןתְנֹויְו רַתָייַמׁש יִחָא עֶדָי
 54 םינָּב ןֶשֵׁשַל הָיָהאְַו לֵאְמְהַרְ יִנְּב יָה הָלֶא אָזָו תֶלֵּפ
 הל ןֶׁשֵׁש ןתיו :עָהְרִי מָּׁויִרְצִמ בע ןָׁשִׁשִּו תֹנָב-סַא יִּכ
 לא ַּתְַו :יִּתַע-תֶא וק רֶלּתַו הֶשְֲלוָּדְבַע עֶחְרִיל ֹוּתַּכ-תֶא
 7 -תֶא דיִלֹוה רֶבָח ּ!דָּכְ-תֶא דיִלֹוה ןֶתְָ ןְתָנ-תֶא דִיִלֹה
 98 אורַי-תֶא דיָלֹה דֵבֹועְו :דֵבֹוע-תֶא דיִלֹוה לֶלִּפֶאְו לֶלְּפֶא

 דְנּוא ,רעֶנעֶריֹוּבעֶנְמְׁשְרֶע רעֶד םָר ךעֶזעוֶ 59 ץֶלָהַו ץֶלֶק-תֶא ריִלֹה הָיְרַו :הָירוע-תֶא ריִלֹה אהה

 זיו המקי-תֶא דיליה לו :םּלַׁש--תֶא דקה  :הייפ דנוא םִצֹוא דָנּוא ,ןְרֹוא דא ,הָזּב

 ונ צֶׁשיִמ לֵאְמְחְַייִחִא ֿבלָכ .ְבּו :עֶמְׁשילָאדתֶא דלֹה = -ָנֵא ןייֵא טאַהעֶג טאָה לֵאְמְחַרְו דְנזא 6
 5 ןורְבָח יִנְבּו :ןורְבָח יִּבא הָׁשרָמ ינְבּו ףיִזיִבָא אה ורֹכְּב ןעֶמייֵהעֶג טאָה איִז דִנּוא ּבייוו סעֶרעֶד
 4 יִבֲא םַחָר-תֶא דיִלֹוה עַמָׁשְו ּ:עַמׁשְו םֶקָרָו ַחֵּפִתְו חַרָק שם : 7

 בי - = + ר ּוז ד ? ןנ טז -2 יד יה ף ר טי וי יא 67 ו

 יי יתֶאְוןרָח-ֶא הָדָיבֵלָּכ שלי לפיְֵו :דו-תּב יִּבֲא רעד םָר ןּופ ןְהיֵז איִד דנּוא 27 :םָנֹוא ממש יִמׁשְדבּו שא דָלֹח םֶקָה קי )0 וי 5 אז תרפצ
 אז םָתֹוו ר יִִּהלנְבּו :ןזניתֶא דילה ןהָהְ ןוניתֶאְ אָצֹמ ןעֶנעֶז לֵאְמְהַרְי ןּופ רעֶנעֶריֹוּבעֶנְטְׁשְרִע
 :רָקֵע דָנּוא ,ןיִמָי דְנּוא ,ץֵעַמ ןעֶזעוֶועֶג

 ןְהִז איִד דְנּוא עֶדֵי דֶנּוא ,יַמׁש ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז םֶנֹוא ןּופ ןְהיֵז איִד דְנּוא 8
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא ּבייוו סיִרֹושיִבַא ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא 29 :רּוׁשיִּבֲא דְנּוא בֶדָנ ,יַמׁש ןופ

 ןּופ ןְהיֵז איִד דְנּוא 30 :דיִלֹומ דְנּוא ןְּבחַא ןעֶריֹוּבעֶג םֶהיֵא וצ טאָה איִז דְנּוא ,ליִחיִבֲא

 :רעֶדְניִק ןְהֶא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא דַלֶס רֶנּוא ;םִיָּפַא דנּוא רֵלָּפ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז בֶדָנ
 ;ןָׁשִׁש ,יִצְׁשִי ןּופ ןְהיִז איִּד דְנּוא ;יִעְׁשִי ןעֶזעוֶועֶג ןעֶגעֶז םִיַּפַא ןּופ ןְהיִֵז איִד דְנּוא 1
 ,יֵמַׁש ןּופ רעֶדּורְּב רעֶד עֶדָי ןּופ ןְהיִז איִד דְנּוא 32 :יִלֲחַא ֶׁשִׁש ןּופ ןְהיֵז איֵד דְנּוא

 דְנּוא 88 :רעֶדְניִק ןְהָא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא רֶתָו דְנּוא ;ןָתָנֹי דְנּוא רָתָו ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז
 איד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד איִד ,אָזָז דְנּוא ,זיִלֵּפ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןָתָנֹוי ןּופ ןְהיֵז איד
 ,רעֶמְכעֶט רּונ טְרְעייֵנ ,ןְיִז עֶנייֵק טאַהעֶנ טיִנ טאָה ןְׁשש רעֶּבָא 4 :לֵאָמְחַרְי ןּופ ןֶהיִז

 :עֶחְרַי ןעֶמייֵהעֶּג טאָה רֶע דְנּוא טְכעֶנְק ןעֶׁשייֵרְצְמ ַא טאַהעֶנ טאָה ןֶׁשש רעֶּבָא
 דְנּוא ,ּבייו ַא ראַפ עֶחְרַי טְכעֶנְק ןייֵז וצ רעֶטְכאָט עֶנייֵז ןעֶּבעֶגעֶג טאָה ְןֵׁשִׂש רֶנּוא 9
 ןָתָנ דְנּוא ,ןָתֶנ ןעֶנּואוְועֶג טאָה יּתַע דְנּוא 86 :יִּתַע םעֶד ןעֶדיֹוּבעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה איז

 מ מָמְִויְִמְּפ-תֶא ריִלֹח הֶׂשֶעָלֶאְו :הֵׂשָעְלָא-תֶא דיָלֹח

 טאָה לֶלֶפֶא דְנּוא ,לֶלַּפָא ןעֶנּואְועֶג טאָה דָבֶָו דְנוא 27 :רדֶבֶז ןעֶנּואְחעֶג טאָה
 ןעֶנֹואוְועֶג טאָה אּוהְי דְנּוא ,אּוהְי ןעֶנּואוְועֶג טאָה דֵּבֹוע דָנּוא 88 :דַבֹוע ןעֶנּואְועֶג
 :הָׂשֲעְלַא ןעֶנּואוְועֶג טאָה ץֶלֶח דִנּוא ןְץֶלֶח ןעֶנּואוְועֶג טאָה הֶיְרַזֲע דְנּוא 29 :הָירַזע

 דָנּוא 41 :םּולַש ןעֶנּואוְועֶג טאָה יִמְמִס דְנּוא ןֶמְסִס ןעֶנּואוָועֶג טאָה הֶׂשֲעְלֶא רֶנּוא 0
 דָנּוא 42 :עֶמְׁשיִלַא ןעֶנּואְועֶג טאָה הָוְמַקְי דְנּוא הָיְמַקִי ןעֶנּואוְועֶג טאָה םולש

 ,רֹוכְּב ןייַז עֶׁשיִמ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ,לֵאְמְחַרַי ןּופ רעֶדּורְּב רעֶד ,בֵלָּב ןּופ ןְהיִֵז איִד

 רעֶטאָפ רעֶד הָׁשַרֵמ ןּופ ןְהיִז איִד דְנּוא .םיִז ןּופ רעֶטאָפ רעֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא ֶע

 דְּוא הֶּפַת דְנּוא .חַרק ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז: ןֹורְבִח" ןּופ ןְהיֵז איד דְנּוא 48  :?ןֹהְבַח ןּופ
 ,םָעָקְרָי ןּופ רעֶטאָפ רעֶד םַחַר ןעֶנּואְועֶג טאָה עַמִׁש דְנּוא 44 :עַמָׁש רְנּוא םַקָר

 ןֹועָמ ןעֶזעוֶועֶג זיִא יִמֵׁש ןּופ ןְהּוו רעֶד דנוא 42 :יִמַש ןעֶנּואוְועֶג טאָה םקָר דְנּוא
 יסְּבעֶק סאָד הָפיֵע דָנּוא 46 :רּוצ-תיֵּב ןופ רעֶטאָפ רעֶד ןעֶזעוֶועֶג ֹויִא ןֹועֵמ דְנּוא
 ןֵרָה דָתא חוי .אצ/ב רתַא ןרח .ןערופעג אה .רהכ ןּופ ּבייוװ

 םָתֹוי דָנּוא  ,םָּנִר הָדהְז ןּוּפ ןֶהֵז איד דנוא 4/ דומה ןעֶנּואוְועֶג טאָה

 ףנוא



 ריח

 רַלָי הָכְעַמ םֵלְּכ ׁשֶנָליִּפ +ףֵנָׁשְו הָּפיֵעְו טֵלָפְו ןֶׁשינֶו 6

 אָוְש-תֶא הֶנֵמְרַמ יִבֲא ףעש רֶלֵּתַו :הָנֲחְרִּת-ִתֶאְו רֶבָׁש
 יָה הלא :הָסֶכִע .םֵלָּכ-תַבּו אָעְבִנ יִבֲאְו אָנַּכְכִמ יִבֲא נ

 ;םיִרָעִי תַיְרק יִבֲא לבוש הָתָהּפֶא רוָכְב חְדִּב בלָכ ינְ
 םיִנָב וָוְהִיַו :רֶדְנ"תיב יִבָא ףֶדָח םָתלתיבי יִבֲא אֵמְלַש
 תּוחָּפְׁשִמּו ;תֹחְנּמַהִצֲח צה הָאֹרָה םיִרָעְי תירק יִבֲא לֶבּׁשְל 5 1

 הֶלֲאַמ יָעְְׁשמַהְ יִתְמְׁשהְויִתַּהו יה םיִרִָי תירק
 יתפמּו םֶחֶל יב אָמְלׂש נב :ִלאָתְשֶאהְ יִתָרצַה ואְצִי 4
 תֹחְפְׁשִמּו :יִערְצִה יִּתחנמה יִצֲַו בָא תיֵּכ תֹרְטַ הנ

 הָּמֵה םיִתְכְש םיִתָעְמִׁש םיִתָעְרִּת ץֵבִַי בִי םיִרָפִֹס
 !בָכד תיֵב יִכִא תַּכַחַמ םיִאָּכַה םִיניִּקַה
 ג ג
 ןנְמַא ! רֹוכְּבַה ןֹוָרְבֶהְּב ול-רלנ רֶׁשֲא דיִוָד יֵנְּב יָה הָלֵאְו א

 ;תיִלְמְרַּכַה לֵיניִבֲאַל לאְּד יִנֵׁש  תיִלאֵערְזַה םֵֹעחֲאַל
 רָׁשְג ךֵלֶמ יֵמְלַּיִַּב הָכעַמִּ םַלָׁשְבַאְל יִׁשלְׁשַה
 לְמיִבֲאל הָיְטְַׁש יִשיִמֲחַה :תיִּנְַדַב היְִדִא יִעיִבְרָה 5
 ןֹורְבָחְב יל-רלינ ֶׂשֶׁש :ותׁשִא הָלְנֶעָל םָעְרֶתִי יִׁשְּשַה 4

 ׁשֹולָׁשְ םיִׁשלֶׁשּו םיִׁשָדֲח הִָׁׂשְו ִינָש עַבָׁש םֶׁשיִדלְמּ
 םִלָשּוְיִּב וליּורְלנ הָלֶאְ ;םַלָׁשוריב ְךֶלֶמ הָנָׁש ה

 "תַּב עוׁש-תַבל הָעָּבְרַא המלשּו ןֵתָנְו בֶכּוׁשְו אָעְמִׁש
 :ַעיִמְָו גֵפָנְו הַגְ ;טְלָפיִלאְו עַמׁשיִלאו רֶחֶבָיְו ;לָאימַע
 דַבּלִמ דוד יֵנְּב לֶּכ והָעשִּת טלַפיִלֲאְו עֶדיִלֶאועֶמְׁשיִלאו
 םִעְבַחְר הָמֹלְׁשְדִבּ ָהֹוחֲא רֶמָתְו םיִׁש לי נב י
 נב ּוהָיְזִחֲא ונְּב םֶרֹי נב טפְׁשְי ָנְב אָפָא וָנְב הָיִבֲא 1

 נב ָחֶא טְב ם נב הָיְִענְ ודְִמֶא :ָנְב שָאז
 נְבּו :לְב ּוהיִׁשאֹי נְּב ןֹמָא ּוָנְב הָׂשִנְמ נְב יהיקזח 8

 וָיִקְדִציִׁשלּׁשַה םיִקָיֹהְייִנֵׁשַה ןְנֶוי רֹכְּבַה ּוִׁשאֹי

 גיי יא םימיה

 דְנּוא הָּפיֵע הָנּוא ,טֶלָפ דנּוא ,ןֶׁשיִג רְנּוא

 ּבייוֵװ םֶּבִעֶק סיבֵלְּכ הֶכֵעַמ 48 !םַעְׁש

 :הָנֲחְרִּת דְנּוא רֶבֶׁש ןעֶריֹוּבעֶג טאָה

 ןעֶריֹוּבעֶג (ךיוא) טאָה איֵז דנּוא 9
 דְנּוא הָנֵמְדַמ ןופ רעֶטאָפ רעֶד .םַעַׁש

 רעֶד דְנּוא הָנֵּבְכַמ ןּופ רעֶטאָפ רעֶד ,אָוְׁש

 רעֶטְכאַט איִד דְנּוא הָעְבִנ ןּופ רעֶטאָּפ
 איִד 20 :אָסְכֵע ןעֶזעוֶועֶג זיִא בֵלָּב ןּופ

 ןּופ ןְהיִז איִד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶניִזאָד

 ; תֶרֶפֶא ןּופ רֹוכְּב רעֶד ,רּוח ןּופ ןְהּוז בֵלְּכ
 ;םיִרָעְי תַיְרק ןּופ רעֶטאָפ רעֶד לֶבֹוש

 םָחָל תיֵּב ןּופ רעֶטאָפ רעֶד הָמְלַׂש 1
 :רֵדָנ תיֵּב ןּופ רעֶטאָפ רעֶד .ףֵרָח

 תַיְרַק ןּופ רעֶטאָפ רעֶד ,לֵבֹוׁש דְנּוא 2

 דְנּוא הָאֹורָה ,ןֵהיִז טאַהעֶנ טאָה םיִרָעְו

 תֹוחָּפְׁשִמ איִד דְנּוא 23 :תֹוחְנִמַה יִצֲח

 ייֵרְתִי ,ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םיִרָעִי תֵיְרַק ןּופ
 ;יִעָרְׁשִמ דְנּוא ,יִתָמְׁש דְנּוא ,יִתּוּפ דְנּוא
 ןעֶמּוקעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד איִד ןּופ

 איד 24 :יִלָאָּתְׁשֶא איד דִנּוא יִתָעְרֶצ איד
 -תיֵּב ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז אָמְלַׂש ןּופ ןְהיִז

 ,ִּתְחַנָמ ןּופ טְפְלעֶה איִד דְנּוא ,בָאֹוי ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה סאָד ,תֹורְּמַע ,יִתָפֹוטְנ דְנּוא ,םֶחָל
 :יֵעְרָעצ רעֶד רֶנּו

 ;םיִתָכּוש ,םיִתָעְמִׁש ,םיִתָעְרִּת ,ְץֵּבַעַי
 בֶכַר-תיֵּב ןּופ רעֶטאָפ רעֶד ,תַמַח

 ןיִא טְניֹואוְועֶג ןעֶּבאָה סאו םיִרְפֹוס איד ןּופ תֹוחָּפְׁשִמ איד דְנּוא 2

 ןּופ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז םאִו םיִניֵק איד ןעֶגעֶז אייֵז

 נג לעטיפאק

 עֶניִזאָד איד דְנּוא 1

 ; ןֹורְבָח ןיִא ןעֶראָועֶנ

 ַא ןופ ,לַאיִנָד רעֶמייַוְצ רעֶד

 ןעֶריֹוּבעֶנ םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז סאָו דיִוָד ןּופ ןְהיִז איִד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז

 ;תיִלאֵעְרִזַי איִד םַעֹוניִחַא ןּופ ,ןֹונְמַא ,רעֶנעֶריּוּבעֶגְטְשְרֶע רעֶד

 ןְהּוז רעֶד ,םֹולָׁשְבַא ,רעֶטיִרְד רעֶד 2 ;תיֵלְמִרַּכ איִד לִיַניִבֲא
 ןּופ ןְהּוז הָיִנֹודֲא ,רעֶטְרֶעיִפ רעֶד ;רּוׁשְנ ןּופ ָּךֶלֶמ יַמְלַּת ןּופ רעֶטְכאָט איִד .הָכֵעַמ ןּופ

 3 :תיִכַח

 ּוצ ןעֶנעֶז סְקעֶז איִד 4 :ּבײװ

 ןּופ הָיִּטַפְׁש ,רעֶטְפְניִפ רעֶד

 :םִיַלָׁשּורְי ןיֵא טְרֶעיִנעֶר רֶע

 םִיַלָׁשּורְי ןיִא

 ;לַאימִע ן ּופ רעֶטְכאַט איִד

 == ַײר :ַעיִפָי דֵנּוא ,גֵפָנ רֵנּו

 ּבעֶנ םֶהיֵא
 ,םיִׁשָדָה סקעֶז דְנּוא רֶהאָי ןעֶּביִז טְרֶעיִנעֶר טְראָד

 ןעֶראָועֶג ןעֶריֹוּבעֶנ םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד דְנּוא ?
 ַעוׁש-תַּב ןּופ רֶעיִּפ איִד ,הֹמלָׁש דִנּוא ,ןָתֶנ דְנּוא ,בָבֹוׁש דְנּוא ,אָעֵמ

 :םֶלָפיֵלָא דְנּוא ,עַמָׁשיִלֶא דְנּוא ,רָחֶבָי דְנּוא 6
 :ןייֵנ איד ,טְלָפיֵלֲא דְנּוא עֶדיְלֶא דְנּוא ,עֶמָׁשיֵלֶא דְנּוא 8

 ןייַז הָלְגֶע ןּופ םֶעְרְתִי ,רעֶטְסְקעֶז רעֶד ;לָטיִבַא
 טאָה רֶע דְנּוא ,ןֹורְבִח ןיִא ןעֶראָועֶג ןעֶריֹו

 טאָה רֶהאָי ניִסייֵרְד דְנּוא אייֵרְד רעֶּבָא

 ,חָנֹנ דְנּוא 7

 איד 9

 רָּכָת דְנּוא ,רעֶּבייוַו-סְּבעֶק איִד ןּופ ןְהיִז איִד ץּוח ,דיִוָד ןּופ ןְהיֵז עֶלַא ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז
 זיִא ןְהּוז ןייַז ,םֶעָבַחְר ןעֶזעוֶועֶג זיִא הֹמֹּלִש ןּופ ןְהּוז רעֶד דְנּוא 10 :רעֶטְסעוֶוְש רֶעייֵז
 :טָפְׁשֹוהְי ןְהּוז ןייַז דָנּוא ,;אָסָא ןְהּוז ןייַז דְנּוא ,הָיַבַא ןעֶזעוֶועֶב

 :שָאֹוי ןְהּוז ןייַז דֵנּוא ,ּוהָיְזהַא ןְהּוז ןייַז דֵנּוא

 םָרֹוי ןְהּוז ןייז דְנּוא 1

 ןְהּוז ןייז דְנּוא ,ּוהָיְצַמַא ןֶהּוז ןייַז דְנּוא 2
 ןְהּוז ןייֵז דְנּוא .הָיִקְזִח ןְהּוז ןייַז רֶנּוא ,זָחָא ןְהּוז ןייַז דְנּוא 8 :םָתֹוי ןְהּוז ןייַז דֵנּוא ,הָיְרַזע

 ּוהָישאֹי ןּופ ןְהיִז איד דְנּזוא 2 :ּוהָישאֹי ןְרּוז ןייַז דְנּוא ,ןֹומָא ןְהּוז ןייַז דְנּוא 14 :הָשַנְמ

 ּוהָיִקְדִצ רעֶטיִרְד רעֶד ,םיִקָיֹוהְי רעֶטייוִוְצ רעֶד ,ןָנֶחֹוי רעֶנעֶרֹוּבעֶנְטְׁשְרֶע רעֶד ןעֶועוֶועֶ ןעֶנעֶז
 צ

 רער

 יי יי 2 יי יי

 2 7 הי



 1980 ד נג א םימיה - ירבד
 ער ר : : | גרֶע א נב הָיְִרִצ ֹנְב הָמָכי םיִקָיהְי יָנְבּו :םָלׁש ִׁשִבְרָק איד דָנּוא 16 :םּולֵׁש רעֶמְרֶעיִּת ּרעֶד

 18 ָיְפּו םֶרִּכלמּו גנב לֵאֵּתְלַאׁש רֶּפַא ְָנְכִ יִנְבּו וקיוהּו י
 וו לבו הָיְִפ לו והָיִבְַת ֶמְׁשה היי ראש הי 8 סיי ןיפ חד
 :םֶתֹוחֲא תיִמֹלְׁשּו הָינתַו םַלָׁשִמ לֵכּבְרְבּו יִצְמׁשְו :ןהוז ןייַז ּוהָיִקְדִצ דְנּוא ,ןְהּוז ןייַז הָיְנָכְי
 כּוׁשְמֶח רֶסֶח בֵׁשִי הָיְרַמֲת הָיְכְרבּו לֶהאָו הָבְׁשִַח -עָנ ןעֶנעֶז הָיְנִכִי ןּופ ןְּהיִו איֵד דְנּוא 7

 יג נְּב ןֶנרַ יִנְּב הָּפִר יב הָיִעׁשִו הָיִטלְּפ הָיַחְ 2 ער |
 עמ כו מ הָש עוו ִָּ היְבָל יןחו ןיז לֵאיְלַאְׁש הסַא ןעֶועֶו
 5 הָיְרַעְנ-ךֶבּו ּ!הָּׁשִׂש טּפְׁשִו הירעת ַחיִרָבּו לֶאָנו ׁשּוַּה דָנּוא הָיָדִפ דנּוא .םֶריִּבְלַמ דנוא 8
 א והיה ינעולָא נו :השלׁשפקירוהק שלא .ררדנ דא עמשלד ומקי הטאנש
 הָבׁש יו הל חובה בִׁשְלָו - יד = יהכש'ה הנמקי ,רֵּבֲאנִש
 : ד ןעֶנעֶז הָיְדִּפ ןּופ ןְהיֵז איִד דנוא 9
 א* טי :לָבֹוׁשְ טו ןיִרְצִה ץרַּפ 0 0 ְּב דנּוא ,יִעצְמִׁש רדֶנּוא .לֶבָּבִרְו ןעֶזעוֶועֶג

 ַהֶליֹתִאְו יַמּורֲא-תֶא רילה תַחָיְו תַחְייֹתֶא דיָלֹה לֶבֹוׁש :
 1 א 2 יז : יה == ר = ד ט ױ : לבו ױ

 3 לאָעְרי םָמיִע יִּכֲא הֶּלֵאָו !יִתָעְרצַה תָֹחְּפְׁשִמ הֶּלֵא דֶנּוא םלָׁשִמ ,לֶבָּבִרְז ר ןְהיִז איד

 4 רֹרְניִבֲא לַאנּּו ציִנֹופְלַלְצַה םָחֹוחֲא טֶׁשְוׁשּבְִיו אָמְׁשְו :רעֶטְסעוֶוְׁש עֶרייֵז תיִמֹּלְׁש דְנּוא !הָינַנַח
 תַּב יִבֲא הֶחָרְפֶא רָֹכְּב רּוחיִנְב הָלֵא הָׁשיח יבא רֶעְו דנוא ,לָהֹא דְנּוא הָבֵׁשֲה דנוא 0

 ה זָאָלָח םיִׁשָנ יִּתְׁש ּווָה עֹוכְת יִבֲא לּוחְׁשֲאְלּו :םָחָל .- : : ורש  לימ
 + תַו רֶפֹה-תֶאְו םורָאדחא .ירענ יל רו :הדעת ,דֶסֶח בֵׁשֹוי דְנּוא .הָיְדַּסֲה דְנּוא ,הָיְכִרב ז 2 + 26 === ,ז 5| 5 היה : 6 טי ר ֹה 5 ה ח ף

 ז תֶרֶצ הָאְלִה יִנְבּו :הָרְעַניְּב הָלִאיִרָּתְׁשֲַאָהתָאָויִנְמִּה 2: ןופ ןְהיֵז איִד דנּוא 21 :ףֶניֵפ
 6 תֶהְֶׁשִמּוהְבַבְצַהיתאְובְטֶעיתֶאדילהְץיִקְוְתָָורַחְצְי ןופ ןְהיֵז איִד .הֶיְעַׁשְי רנּוא הָיְמַלְּפ
 ייתלאק ץבניאהקִנ ּובצעְּביּתְדִייּכראל ִֵמְׁש 0 7 . עי זהר !לא קא דבי יקנ יב לחרחא ןֶהיֵז איד קרא ןופ ןְהיֵז איד הָיִפִר
 ילובעיתֶא תיְִרַהְו יִנכרַבּת ְךרֶבימֲא רפאל לֵאָרְׂשִי !הייכְׂש ןופ ןִהֵז איד הָיְדַבע ןּופ
 םיקלֶא או ִתלבלהָעְִמ ָתיִַָו יע חי הָתָהְו הָיְעַמְׁש הָוְנַכְׁש ןּופ ןְהיִז איד דְנּוא 22

 וו רֶחְמיתֶא דֵלה הָזּוׁשיִחַא בֹולכּו ולא רׁשֲאתא ׁשּוטִח הָיְעַמְׁש ןופ ןְהֵז איִד רנּוא 1 ריחהמ" ה 4 4 : 2 :
 ונ -תֶאְו אָפֶר תיֵּב-ּתֶא דילוה ןֹוְּשֶאְו :ןוֶתְשֶא יִבָא אּוה :י :

 יו :הָכר יִשְנַא הלא שתי יִּבָא הנתְיִתְָוִַפְפ יירע: דנוא .ַחיִרְּב דְנּוא ,לֶאְנַו דנּוא
 ןְהֵז איד דְנּוא 23 :םָקעֶז .טָּפְׁש דְנּוא

 יַניֵעֹויְלֶא ןּופ ןְהיִז איד דְנּוא 24 :אייֵרְד ,םָקיִרְזִע דְנּוא הָיִקְזִח דְנּוא יֵניֵעֹויְלֶא ,הָירַעְנ ןּופ

 :ןעֶּביִז יִנָנַע דֶנּוא ,הָיָלְד דְנּוא ,ןָנָחֹוי דְנּוא ,בּוקע דְנּוא .הָילְפ דְנּוא ,ביִׁשִיְלֶא דְנּוא .ּהָוְיַדֹוה

 ד לעטיפאק

 דְנּוא 2 :לֶּבֹוׁש דָנּוא ,רּוח דֶנּוא ,יִמָרַּכ דְנּוא ,ןֹורְצִח ,ץֶרָּפ הָדּוהְי ןּופ ןְהיֵז איִד 1
 יַמּוחַא ןעֶנּואוְועֶג טאָה תַחַי דְנּוא ,תַחַי ןעֶנּואְועֶנ טאָה לָבֹוׁש ןּופ ןְהּוו רעֶד הֵיָאְר
 איד דְנּוא 3 :יִתָעְרֶע םעֶד ןּופ תֹוחָּפְׁשִמ איד ןעֶנעֶו עֶניִואָד איִד ,דַהָל דְנּוא
 דְנּוא ,אָמְׁשִי דנּוא ,לאֶעְרְזִי ,םָמיֵע ןּופ רעֶטאָּפ םעֶד ןופ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶניִזאָד
 דנּוא 4 :יָנֹופְלִלְצַה ְןעֶועוֶועֶג זיִא רעֶטְסעוֶוְׁש עֶרייֵז ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא ,ׁשָּבִדִי
 עֶּניִזאָד איִד הָׁשּוח ןּופ רעֶטאָפ רעֶד רֶזֵע דְנּוא ,רֹודְנ ןּופ רעֶטאָפ רעֶד לָאונַּפ
 רעֶד הָתָרְפֶא ןופ רעֶנעֶריֹוּבעֶג טְׁשְרֶע רעֶד ,רּוח ןּופ ןְהיֵז איִד ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז
 טאַהעֶג טאָה עֹוקְת ןּופ רעֶטאָפ רעֶד רּוחְׁשַא דְנּוא 7 :םֶהָל"תיֵּב ןופ רעֶטאָפ
 םָזֲחַא ןעֶריֹוּבעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה הָּרֲעַנ דְנּוא 0 :הָרעַנ דְנּוא .הָאְלֶה ,רעֶּבייוֵו אייווצ
 :הָרֵעַנ ןּופ ןְהיֵז איד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איד ,יִרָּתְׁשַהַא דְנּוא ןיִנְמיִּת דְנּוא רֶפֵּח דְנּוא

 ץוק דְנּוא 8 :ןָנְתֶא דְנּוא ,רַחֹצְי ,תֶרֶצ ,ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז הָאְלֶח ןּופ ןְהיֵז איִד דִנּוא 7
 ןּופ ןְהּוז לֵחְרַחֲא ןּופ תֹוחָּפְׁשִמ איִד דנּוא הָבּבֹוצ רֶנּוא בּונָע ןעֶנּואְועֶנ טאָה
 עֶנייֵז דְנּוא ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז ןּופ טְרְהֶעעֶנ רֶהעֶמ ןעֶועוֶועֶג זיִא ץֵּבֲעַי דְנּוא 9 :םֶהָה
 ןעֶנּואוְועֶג םֶהיֵא ּבאָה ְּךיִא לייוו ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ץֵּבַעַי ןעֶפּורעֶג םֶהיֵא טאָה רעֶטּומ
 ֹוזַא לֵאָרְׂשִי ןופ טאָג םעֶד ּוצ ןעֶפּורעֶג טאָה ץֵּבַעַי דְנּוא 10 :םייֵקְניִריֹורְט ןיִא

 ןעֶרְהעֶמְרעֶפ דְנּוא ןעֶׁשְנעֶּב ןעֶצְנאַג םיִא ְּךיִמ טְסְלאָו אּוד סאָד ָּךַא ,ןעֶגאָז ּוצ
 ןעֶטְלאַהּוצִּפֶא ְּךיִמ יִדְּכ ,ריִמ טיִמ ןייַז לאָז דְנאַה עֶנייֵד זַא דְנּוא ,ץעֶנעֶרְב עֶניִיִמ
 םֶהיֵא וצ טאָה טאָנ דנּוא !ְןעֶּביִרְטעֶּב טיִנ ָּךיִמ לאָז סֶע זַא .ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד ןּופ
 ןּופ רעֶדּורְּב רעֶד בּולְכ דָנּוא 11 :ןעֶטעֶּבעֶג טאָה רֶע סאָװ סאָד ןעֶמּוק טְזאָלעֶג
 דֶנּוא 12 :ןֹותְׁשֶא ןופ רעֶטאָפ רעֶד זיִא רֶע ,ריִחְמ ןעֶנּואְועֶג טאָה הָחּוׁש
 ןּופ רעֶטאָפ רעֶד הָנְחִּת דָנּוא .ַחֵסָּפ דָנּוא ,אָפְר תיֵּב ןעֶנּואְועֶו טאָה ןֹוּתְׁשֶא
 ןְהִז איִד דְנּוא 14 :הָכֵר ןּופ טיֵל איִד ןעֶנעֶז עֶגיִואָד איִד .ׁשֶחָנ ריִע

 ןופ :ת
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 דיִלֹה יִתֹלְעִמּו :תֶתַח לֵאיִנְתֶע ָנְבּו היְׂשּו לֵאיִנְתֶע וָנְק 4
 יִּכ םיִׁשָרֲח אְנ יִבֲא בָאי-תֶא דִיִלֹוד הָיָרְׂשּו הָרפְִתִא

 נו םִעָת הָלֵא ּוריִנ הִִָיְִּב בלְּכינְּו :זֶה ,םיִׁשָרֲה וט
 :לָארׂשֲאַו אָיְריִּת הָּפיִח ףִ לֵאָלְלַהְי נו נקּו הָלֵא

 -תֶאְו םידמ"תֶא .לַהתַו לו רֶפעְו דֶרֶמּו רֶתָי הָרעְדְבּו וז
 הללו הָידִיַה וּתְׁשִאְו ּזעְמְּתְׁשֶא יִבֲא חַבְׁשי-תֶאְ ַַׁש ופ

 טלאיֶתיקי-תֶאְו ובֹש יִבֲא רֶבָחתֶאְו לֹדְ יֵבֲא דר:-תֶא
 ;דרֶמ חָקָל רֶׁשֲא הֹערַּפיַב הָיְתִּב יב הָלֹאְו חֹנזיִבֲא

 עֶמתְׁשֶאויִמְרִַּה הָליעְיִבֶא םַתַנ תֹוחַא הָייִה תֶׁשֲא יֵנְבּו 6

 בו ןֹלֹמְוןֵגָחדַּ הי ןְמַא ןֹומיִׁש יֵנְבּו :יִחְכִעָּמַה כ
 הֶכְל יִבֲא רע הָדּוהְיְדְב הָלִׁש יֵנְּב :תַחֹזְדְבּו תחוז יִעְׁשִי 21

 תיֵבְל ץֵּבִה תֶרֹבֲע-תיִּכ תֹחְּפְׁשִמּו הָׁשֹרְמ יִבָא הָדִעלְו

 לְב-ֶׁשֲא ףֶרֶׂשְו ׁשֶאְֹ אב יִׁשְנְו םק :עֶכְׁשַא
 םיִדְצּוַה הָּׂשִה :םִֹקיִּתַע םיִרָבְדַהְו םָחָל יִבָׁשְִו בָאֹומְל

 ;ֶש ּובְׁשָי ָתְכַלמב ךֶלמַה--םִע הָרְדְּו םִעְמֶנ יִב
 םֶלַׁש :ליָאְׁש חַרָז ביִרָי ןיִמָיו לֵאמנ ןיְֶמִׁש ְּב = 2

 נב לֵאומַח עֶמְׁשִמ נו גיב עֶמְׁשִמ ֹונְּב םֶׂשְבִמ יצְב
 תָֹנְבּו לֶׂשֶע הָׁשִׁש םיִּביְִמִׁשלּו :ְָב יְִמִש נב רָּּכַז 7

 ְּבְרִה אל םֶתְחַּפְׁשִמ לכו םיִּבַר םיִנָּב ןיִא ישְֶלּו שי
 :לָעּש רַצֲחוהָרליִמּוע בֶׁש"ראבּבּוְְׁשִיַו :הָדּוי ִנְבידַע 4
 !גָלְקִצְבּו הָמְרָחְב ולֵאּותְבִב ;דָלּותְבּוםִצְעִב ּוהָהְלִבְבּו
 םִיָרָעְׁשְבּ ִאְרַּב תיִבְבּו םיסש רַצֲחַּבּו תֹובָּכְרַמ תיֵבְבּו :

 ןִּמִר ןִיעֶו םֶמיֵע םֶהיֵרְצַחְו :דִִוָד מע םֶהיֵרָע הלא
 תֹוביִבְמ רָׁשֲא םֶהיֵרְצַהלְכְ :ׁשֵמָח םיִרָע ןֵׁשֶעְו ןְכָהְו 5

 ;םֶהָל םֶׂשחְִתִהְו םִתֹבְׁשִֹמ תאו לַעָבידַע לאה םיִרָעֶה
 ְךֶּב אּודָו לֵאֹוו :הָיְצַמֲאדְדִּב הָשֹוח ְךלֶמַו בָבּוׁשְמּו 4
 1* הל
 הָיְהֹוְׁשיִו הָבֹלִעַ יניֵעֹ לא ;לָא יי = הירשדּבכ היבסשוי =

 איִשֲעוַּב ' ן-'.-- 7

 ריוא

 דֶנּוא לֵאיִנְתֶע ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶו זַנְק ןוש
 :תַתֲח לֵאיִנְתֶע ןּופ ןְהיִז איד דְנּוא הָיָרְׂש
 הָרָּפֶע ןעֶנּואוְועֶג טאָה יֵתֹנֹועְמ דְנּוא 4

 רעֶד בָאֹוי ןעֶנּואוְועֶנ טאָה הָיָרְׂש דְנּוא

 -םיומ םעֶד ןּופ לאָהְט םעֶד ןּופ רעֶטאָפ

 -םייֵמ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶד אייֵז ןיִראוָו ,רעֶט
 ןֶּב בֵלָּב ןּופ ןְהיִז איִד דְנּוא 12 :רעֶט
 דְנּוא הָלֵא ּוריֵע ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז הָנָפְו
 :זַנְק דְנּוא הָלֶא ןּופ ןְהיִז איד דִנּוא ,םֵעָנ
 -עֶג ןעֶנעֶז לֵאָלְלַהְו ןּופ ןְהיִז איִד דְנּוא 6
 דנּוא אָיְריִּת ,הָּפיִז דְנּוא ףיִז ןעֶזעוֶו
 הָרְזִע ןּופ ןְהיִז איִד דְנּוא 17 :לֵאְרׂשַא
 ;ןֹולָי דְנּוא רֶּפֵע דְנּוא ,דֶרֶמ דְנּוא רֶתָי

 דְנּוא םִיְרִמ ןעֶנּואְועֶג טאָה איִז דְנּוא
 ןופ רעֶטאָפ רעֶד חַּבְׁשִי דְנּוא ,יַמׁש

 הָיְדהְי איִד בו ןייז דְנּוא 18 :עֹמְּתְׁשֶא

 ןּופ רעֶטאָפ רעֶד רֶרָי ןעֶריֹוּבעֶג טאָה
 ,וכֹוש ןּופ רעֶטאָפ רעֶד רֶבֶח דְנּוא ,רֹדְנ

 חֹונָז ןּופ רעֶטאָפ רעֶד לֵאיִתּוקְי דְנּוא

 איד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד דְנּוא

 - הֹערַּמ ןּופ רעֶטְכאָּט איד הֶיְתִּב ןּופ ןְהיז
 דְנּוא 19 :ןעֶמּונעֶג ְּךיִז טאָה דֶרֶמ סאו

 הָליֵעְק ןּופ רעֶטאָפ םַחַנ ןּופ רעֶטְסעֶוׁש איִד הָיַדֹוה ּבייװ ןייַז ןּופ ןֶהיִז איִד

 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןֹומיִש ןּופ ןְהיז איִד דְנּוא 20 :יתָכַעַמ רעֶד עֵמִּתְׁשֶא דֶנּוא ,יִמְרַגַה

 :תַחֹוז-ְןֶּב דְנּוא ,תֵחֹוז ,יִעְׁשִי ןּופ ןְהיֵז איִד דְנּוא ןֹוליִּת רְנּוא ,ןָנָח-ְןֶּב ,הָנַר דְנּוא ןֹונְמַא

 דְנּוא ,הָכָל ןּופ רעֶטאַפ רעֶד רַע ןעֶועוֶועֶנ ןעֶנעֶז הָרּוהְי ןּופ ןְהּוז הָלַׁש ןּופ ןְהיֵז איד 1

 -אָה סאוָו איד ןּופ דְניִזעֶנְזיֹוה םעֶד ןּופ תֹוחְּפְׁשִמ איִד דְנּוא ,הָׁשֵרָמ ןּופ רעֶטאָפ רעֶד הָדְעַל

 דְנּוא םיִקֹוי דְנּוא 22 :ַעַּבְׁשַא ןּופ דְניִזעֶנְזיֹוה םעֶד ראַפ ,ןעֶנייַל עֶנייַפ ןיִא טייַּבְרַאעֶג ןעֶּב

 ,בָאֹומ רעֶּביִא ןעֶראַה ןעֶועוֶועֶנ ןעֶנעֶז סאָו ףֶרָׂש דְנּוא ,ׁשֶאֹוי דְנּוא ,אָבֵזֹכ ןּופ טייֵל איד

 ,רעֶּמעֶמ איד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז 23 :דייַר עֶטְלַא ןעֶנעֶז סאָד דְנּוא ,םֶחֶל יִבְׁשָי דְנּוא

 טְראָד ,ןעֶמיֹוצ איִד אייָּב דְנּוא ןעֶצְנאַלְפ איִד יז ראש ר גָה אייֵז דְנּוא

 ןֹועמש ןּופ ןְהיִז איִד 24 :טייַּבְרַא עֶנייז ןעֶנעֶֶו ְּךָלֶמ םעֶד טיִמ טְניֹואוְועֶנ אייֵז ןעֶּבאָה

 םֶׂשְבִמ ,ןְהּוז ןייַז םָלֵׁש 25 :לּואָׁש דְנּוא ,חַרָז ,ביִרָי ,ןיִמָי דְנּוא לֵאּומְנ ןעֶזעֶועֶנ ןעֶנעֶז

 ןייַז רּוּכִז ןְהּוז ןייַז לֵאּומַח ,עֶמְׁשִמ ןּופ ןְהיִז איִד דְנּוא 26 :ןְהּוז ןייַז עָמְׁשִמ ,ןְהּוז ןייַז

 םָקעֶז דְנּוא ןְהיֵז ןְהעֶצְכעֶז טאַהעֶג טאָה יִעְמִׁש דְנּוא 27 :ןֶהּוז ןייַז יִעְמִׁש ,ןְהּוז

 עֶנייֵז ןּופ רעֶנייֵק דְנּוא ,רעֶדְניִק ליִפ טאַהעֶנ טיִנ ןעֶּבאָה רעֶדיִרְּב עֶנייַז רעֶּבָא ,רעֶטְכעֶט

 אייֵז דְנּוא 28 :הָדּוהי ןּופ רעֶדְניִק איִד איז יֹוזַא טְרְהעֶמְרעֶפ ְּךיִז עיר הָחַּפְׁשִמ

 ןיִא דְנּוא 29 :לָעּוׁש רַצֲח דְנּוא ,הָדְלֹומ דִנּוא ,עַבָׁש-רַאְּב ןיִא טְניֹואְועֶנ ןעֶּבאָה

 הָמְרָה ןיֵא דָנּוא ,לֵאּותְּב ןיִא דָנּוא 30 :דָלֹות ןיֵא דְנּוא ,םָצֵע ןיִא דָנּוא ,הָהָלִּב

 תיֵּב ןיִא דְנּוא ,םיִסּוס רַּצַח ןיִא דָנּוא ,תֹובָּכְרַמ תיֵּב ןיֵא דָנּוא 31 :נָלָקִצ ןיֵא דֵנּוא

 טאָה דיִוָד זיִּב טעֶטְש עֶרייַז ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איֵד ;םִיָרֲעַׁש ןיא דְנּוא ,יִֵאָרְּב

 ןֹומר דִנּוא ןיֵע דְנּוא ,םָטיֵע ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז רעֶפְרעֶד עֶרייַז דְנּוא 82 :טְרָעיִנעֶר

 םֶנְניִר ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז םאֶו עֶלַא דָנּוא 3 :טעֶטְׁש ףֶניִפ ןֶׁשֶע דַנּוא כֹה דֵנּ

 ןעֶבְנּוניֹואו עֶרייֵז ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז סאָד לַעָּב ןייֵק ויִּב טעֶטְׁש עֶניִזאָד איד םּורַא

 דָנּוא ןְּךַלְמַי דנּוא ,בָבֹוׁשְמ דנּוא 54 :ןעֶזעֶועֶנ טְנעֶכעֶרעֶנּוצ אייֵז ּוצ ןעֶנעֶז דֵנּוא

 ןהוז הָיְבִׂשֹוי ןּופ ןְהּוו אּורַי דְנּוא ,לֵאֹוי דנּוא 22 :הָיְצַמֲא ןופ ןֶהּוז הָׁשֹוי

 הָיָחֹּוׁשִי דִנּוא הָּבֹקֲעַי ,יַניֵעֹויְלֶע דְנּוא 6 .לֵאיִׂשֲע ןּופ ןֶהּו הֵָיָרְׂש ןּופ
 דנוא



 ירבד
 ,לֵאמיֵׂשְי דְנּוא ,לֵאיֵדַע דְנּוא ּהָיִׁשִע דְנּוא
 ןופ ןהּוז ,אָזיִז דוא 27  :הִוָנְב דָנּוא

 ןְהּוז הָיְדְי ןּופ ןְהּוז ,ןּולַא ןּופ ןְהּוז ,יִעְפִׁש
 איִד 38 :הָזְעַמְש ןּופ ןְהּוז ,יִרְמִׁש ןּופ
 איִד ּךְרּוד ןעֶמּוקעֶגְנָא ןעֶנעֶז סאוָז עֶגיִזאָד
 עֶרייז ןיִא םיִאיִׂשְנ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןעֶמעֶ
 עֶרייֵז ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה סאָד דֶנּוא ,תֹוחָּפְׁשִמ
 :טייֵרַּפְׁשעֶגְסיֹוא רֶהעֶז ְךיִז טאָה תֹובָא
 ּואוְוַא ןעֶגְנאַגעֶגְניִהַא ןעֶנעֶד אייֵז דָנּוא 9
 -חַרְזִמ רעֶד ּוצ זיִּב ,רֹודְנ ןייק טְמּוק ןעֶמ
 עֶׁשאַּפ ןעֶכּוז ּוצ יֵדְּכ ,לְֶהאָט םעֶד ןּופ טייֵז
 ןעֶּבאָה אייז דְנּוא 40 :ףאָׁש עֶרייֵז ראַפ
 עֶׁשאַּפ עֶטּוג רֶנּוא עֶטעֶפ ַא ןעֶנּופעֶג
 ןַא) ןעֶזעוֶועֶג טייֵרְּב זיִא דְנאַל םאָד דְנּוא
 הָוָלַׁשְּב רֶנּוא ליִטְׁש דְנּוא ,(ןעֶטייֵז עֶדייֵּב
 טְראָד ןעֶּבאָה םָח ןּופ טייֵל איִד ןיִראָו
 עֶניִזאָד איִד דְנּוא 41 :טְניֹואוְועֶג רעֶהיִרְפ

 ְךאָנ ןעֶּביִרְׁשעֶגְנייֵא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאֹו
 איִד ןיִא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז ןעֶמעֶנ עֶרייֵז
 דְנּוא .הָדּוהְי ןּופ ָּךַלֶמ הָיִקזַחְ ןופ געט
 רעֶטְלעֶצעֶג עֶרייֵז ןעֶנאָלְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייז
 טְראָד ןעֶנעֶז םאִו ןעֶגְנּוניֹואוְו איִד דְנּוא
 םִע ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג ןעֶנּוּפעֶג
 גאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד ּוצ זיִּב טְסיוִוְרעֶפ
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 +ז ןֹוָלֵאְרָב יִעְִּׁשִב אז ּהָיָנְבּו לֵאמיִׂשו לאידעו היִׁשעַו
 8 תֹומָשְּב םיִאְּבַה הֶּלִא הָיִמׁשדַּב יִרְמִׁשדְב הָיָדְיְדִּב
 39 כָל :בֹודָל וָצְרַּפ םֶהיֵתֹובֲא תיַבּו םָתֹוחְּפְׁשִמְּב םיִאיִׂשָנ
 ;םנאֹצְל הָעְרַמ 'שֵּקבָל אה חַרמְל דע רֹדָנ אֹובְמִל
 ֿמ תֶמקׂשְ םִידָי תַבֲָחַר ו ץֶרֶאָהְו בוטָו ןֵמָׁש הָעְרמ ָאְצִמי

 ונ ?רָלַא יואב :םיִנְפִל םָׁש םיִבָשְוַה םֶהדִמ יִּכ הָלׁשּו
 -תֶא ּוּבו הָדהְיילִמ והָיקְוחַ  יִמיִּב תֹומַׁשְּב םיֿבּתְּכַה
 טֶמיִרֲחַיו הָּמָׁש ּואְצְמִנ ישא םיִנּמַה-תֶאְו םֶהיֵלֲהֶא
 :םש םנאצְל הָעְרַמיַּכ םֶהיֵּתְחַּת ּוְבָׁשָיַו הֶּוַה םֹיַה-דע
 נשמה טִׁשָנָא ריִעׂש רַתָל ֹוכְלָה ןֹפְמִׁש ינְּבִמ ! םָהַמּו
 ;םׁשאֹרְּב ְִׁשִייֵנְּב לָאז הָָפְרּו הָיְרעֶנּוהּיִמַלְּפּו תֹוָאְמ
 43 ַע םֶׁש ּובְׁשֹי קֵלְמַל הָמֵלְּפַה תיִרֵאְׁש--תֶא וכו
 !הָּזַה יה

 = ה
 א יֵצּצְ ולָלַחְבּו רֹוְּבַה אוָהייַּכ לֵאָרְׂשִי-רוטּב ןְבואָר יְִבו
 ׂשֵהיְתִהְל אְָו לֵאָרְׂשיְרִּב ֵּפֹז נְבַל ותְרָכְּב הָנְּתִנ ויִֶא
 2 הָרכְּבַהְ ּוָמִמ דיִננַלּו ויָחָאְּב רַבָּנ הָדּוהְי יִּכ :הָרֹכְּבַל
 י ןהֶצִה אוַפּו ךֹנֵה לֵארְשִי רָב ןְבּואָר יִנְּב - :ףֶסֹוְל
 2 הָכיִמ נב יִעְמִׁש ונְּב ֹוָ נב הָיְעַמְׁש לָאז יב :יִמָרכְ
 6 תֶנִֶּ הָלְָה רׁשֲא נב הָרֲאְּב נוְּב לַעּב ָנְב הָיָאָר וָנְב
 ז לָחֶאְו :יִנבּאְרָל איָׂשָנ אּוה רֶׁשֲא ךֶלֶמ רֶמָאלִּ
 ;הירכּו לֵאיעְיׁשארָה םָתֹורְלְתִל שַחְַתִהְּב ויִֹּפְׁשִמְל
 9 ידַעו רֶעֹרעַּב בֵׁשי איה לֵאוִּב עמְׁשִּב ָוְָרִּב עב
 9 מל הָרָבְרִמ אובְלירַע בֵׁשָיחִרוִמַלְו :ןֶשִמ לַעָבּוובְנ
 י ליאׁש ימיִבּו :דָעְלּג ץֶרֶאְּב יִבְר םֶהיִנְקִמ יִּכ תֶהְּפ רֵהְּנַה
 םֶהיֵלֲֶאְ ובְׁשּו םֶדָיְּב לו םיארעהיחמע .גמָחְלַמּו וׂשָע
 גו וָבָׂשָי םֶּצִנִל דָניינְבּו ;ָעלְגַל חֶרוִמ יִנָפ-לְּכ-לַע

 עֶשאַּט ןעוֶועֶג טְראָד זיִא םִע ןיִראָה ,טְניֹואוְועֶב .לעֶטְׁש רֶעייֵז ןיִא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 ןעֶנעֶז ןֹועְמִׁש ןּופ ןֶהיֵז איִד ןּופ ,אייֵז ןּופ (עֶכיֵלְמֶעו רנּוא 42 :ָףאָש עֶרייֵז ראַּפ
 רדֶנּוא הָיְרעֶב דְנּוא הָיְּטַלְפ ןאַמ טֶרעֶדְנּוה ףְניִפ ןריעש בָראַּב םעֶד ּוצ ןעֶגְנאַגעֶג

 ןעֶּבאָה אייז דָנּוא 2 :ץיּפְׁש רֶעייז ןַא יֵעְׁשִי ןּופ ןֶהיִֵז איִד ,לֵאיזע דְנּוא הָיָפְר

 טְראָד ןעֶּבאָה אייֵז דֶנּוא .קֶלֶמֵצ ןופ עֶנעֶּפאָלְטְנַא עֶנעֶּבילְּבעֶגְרעֶּביִא איד ןעֶּגאַלְׁשעֶג
 :באָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד ּוצ זיִּב טְניֹואוְועֶג

 ה לעטיפאק

 ןעֶזעֶועֶג זיִא רֶע ןיִראָו ,לֵאָרְׂשִי ןּופ רֹוכְּב רעֶד ןְבּואְר ןּופ ןְדיִז איִד דְנּוא 1
 עֶנייֵז זיִא יֹוַא ,טעֶּב םיִרעֶטאַפ ןייַז טְבעוֶוְׁשְרעֶפ טאָה רֶע לייוו רעֶּבָא ,רֹוכְּב רעֶד
 םאֶד דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ןְהּוז ףֵמֹוי ןּופ ןֶהיֵז איִד וצ ןעֶראָװעֶג ןעֶּבעֶנעֶג הָרֹוכְּב

 ְךיִז טאָה הָדּוהְי ןיִראָו 2 :ָךאָנ הָרֹוכְּב רעֶד ְךאָנ טְנעֶכעֶרעֶג טיִנ טְרעֶו םּוחְי
 ְךַלְמ רעֶד ןעֶמּוקְסיֹורַא לאָז םֶהיֵא ןּופ זַא ,רעֶדיִרְּב עֶנייַז רעֶּביִא טְקְראַטְׁשעֶג
 רֹוכְּב ןְבּואְר ןּופ ןְהיֵז איִד 8 :םֵסֹוי ּוצ טְרעֶהעֶנ טאָה הָרֹוכְּב איד רעֶּבָא ,(ַחיִׁשָמַה)
 ןְהֵז איד 4 :יִמְרַּכ דְנּוא ,ֹורְצֶח ,אּולַּפ דְנּוא ּךֹונֲח ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי ןּופ

 ןהּוז ןייַז הָכיִמ 2 :ןְהּוז ןייַז יִעְמִׂש ֶהּוז ןייַז גֹוג ,ןְהּוז ןייַז הָיְעַמְׁש ,לֵאֹוי ןּופ
 טאָה רֶסֶאְנִלְּפ תַנְלִּת ןעֶמעוֶו ,ןְהּוז ןייַז הֵרֵָאְּב 6 :ןֵהוז ןייַז לַעַּב ,ןֵהּוז ןייֵז הָיֶאְר
 -יֵרְּב עֶנייַז דְנּוא 7 :ןְבּואְר ןּופ איׂשָנ רעֶד ןעֶועֶֶועֶג זיִא רֶע ,ןעֶמּונעֶג ןעֶנְנאַפעֶג
 טֵרּוּבעֶג רֶעייֵז ְּךאָנ דְנּוא ְּךאָנ םּוהָי רֶעייֵז ְּךאָנ דְנּוא ,תֹוחֵּפְׁשִמ עֶרייֵז ְּךאָנ רעֶד
 דָנוא 8 :עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד ןעֶועוֶועֶג טְנעֶכעֶרעֶג ןעֶנעֶז הָיְרַכְז דְנּוא לֵאיִעְי דְנּוא
 ,רֶערַצ ןיִא טְניֹואוְועֶג טאָה רֶע ,לֵאֹוי ןּופ ןְהּוז עַמָׁש ןּופ ןְהּוז ,זָזֵָע ןּופ ןְהּוז עלָב
 זיִּב טְניֹואוְועֶּב רֶע טאָה טייַז-חַרְזִמ רעֶד ןַא דְנּוא 9 ;ןֹועְמ-לַעַב דְנּוא ֹובְנ ויִּב
 טאַהעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָָו ,תֶרֶּפ ְּךייֵמ םעֶד ןּופ דְנּוא ,רָּבְדִמ איִד ּוצ טְמּוק ןעֶמ
 אייז ןעֶּבאָה לּואָׁש ןּופ געֶט איֵד ןיֵא דָנּוא 10 :רֶעְלְנ דְנאַל םעֶד ןיִא ְּךיִּפ ליפ
 ,דְנעֶה עֶרייֵז ןיִא ןעֶלאַפעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,םיִאֵרְגַה איִד טיִמ הָמָחְלִמ טְכאַמעֶג
 ָרְזִמ ןּופ טייֵז רעֶצְנאַג רעֶד ףיֹוא רעֶטְלעֶצעֶג עֶרייֵז ןיִא טְניֹּואוְועֶג ןעֶּבאָה אייֵז דֵנּוא
 אייֵז רעֶּביִאְנעֶגעֶק טְניֹואְועֶג ןעֶּבאָה דֶג ןּופ ןְהיִז איִד דְנּוא 11 :דָעְלְנ דְנאַל םעֶד ןיִא
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 הָוְׁשִּמַה םַפָׁשְו ׁשארָה לָאוי :הָכְלַמ"דע ןָׁשְּכַה ץֶרָאְּב 2
 לֵאְכיִמ טְהיֵתֹוְבִא תיִבְל םהיִחֲאַ ןֶשּבַּב שפְׁשְ יָנעַה 2

 !הָעְבִׁש רֶבעְו עי כו יֵרֹוְו עַכׁשְו ? םלׁשמּו
 לֶאְכיִמְּב דָעְלִעְוִּב חֹריְִּ יִנּוחְרִּב לִיחיִבַא נב  הָלֵא 4
 יִנונְרִּב לֵאיַדְבִעְדִּב יִחֲא !וְכְרִּב ֹּדְחיְדִּב יֵׁשיִׁשְְדִּב וט
 היְֶֹבִּו ןׁשֶּכַּב רֶעְלִנַּב ּובׁש :םֶתֹובֲא תַבְל ׁשאָר :+
 יִמיֵבֹׂשְחְַתִה םֶלְּכ :םֶתֹו אְצִתלַע ןו רֶׁש שְִמ-לֶבִּו 17

 לֵאָרְשִירלִמ םֶעְבִרי יִמיִבּו  הרח-דלמ םָתֹי
 םיִשָנָא לִיח"ינְבְִמ ֶׁשנְמ-טְבׁש יִּצֲַו יִָנְו ןְבואְרְינְּב 5

 םיִעְּבְרַא הָמָחְלַמ ידּומְלּו תֶׁשֵק יֵכְרְִו בֶרֵתו ןֵֶמ יִאְׂשִנ
 ושֵעו :אָבְצ יֵאְצֹי םיִׁשׁשְו תֹאַמיַבׁשו ףֶלֶא הָעְּבְרַאְו 9
 ורע ;בֶהו שי רָֹמיַו םיאֵרְגַהַה-םִע הָמ הימל כ

 טיהלאַליִּב םֶקמִׁש לֵכְו םיִאיְִנַהַה ריב ינְתָנִ םֶחילמ
 ּבְשנ :וב ּוחְטָבייֵּכ םֶהָל רֹותְַ המָחְלִּמַּב ! קו 1

 םיִׁשִמֲחַו םִיַתאָמ ןאֹצְו הֶלֶא םיִׁשִמֲח םֶהיֵלַמְנ םֶהיֵנְקִמ
 םיִלָלֲחיֶט :ףֶלֶא הָאֵמ םֶרֶא ׁשֶפָנ ִיפְלַא םיִרֹמֲחַו ףֶלֶא 2

 -דַע םֶהיֵּמְחַּמ ּוְבְׁשָ הָמֲחַלמַה םיִהלָאָקמ ִּכ ולָפָנ םיִּבַר
 ןְְכִמ ץֶרָאְּב וׁשִי ֶּׂשנְמ טֶבֵׁש יִצֲה ינְּו  :הָלנַה

 הָלֵאְו :וָבָר הָּמָה ןיִמְרָח-רַהְו רֹנְּׂו ןִֹמְרָח לֵעַּכידַע 24
 הימיריו לֵאיִדעְז לָאיִלאו יְִׁשְִו רֶפֵעְו םָתֹובֲא-תיב יִׁשאָר
 םיִׁשאֶר תֹומׁש יׁשְנַא לִיח ירֹוְּבִנ םיִׁשָנא לידז דַו הָיַדְֹהְ

 ונ םֶהיֵתְבֲא יַהלאַּב ולמה :םָתֹומֲא 'תיִבְל הכ
 ;םֶהיֵנְּפִמ םיִהלֲא דיִמְׁשִהרְׁשֲא ץֶרָאְהיימע ו יַהלֲא 'ִרֲחַא

 ןּור-תֶאְו רֹׂשַא-דלָמ ליפ "= לֵאָרְׂשִי יָא רַעַו 6
 יִצֲחַלְ ידגלְו ינֵבּואְרְל םלָניו לֶמ םֵסָל ֵּפ תנלּת
 דע ןזנ רו אָרָהְו רֹבָחְו טאש םֵאיִבו הְַָּמ טֶבָׁש

 :יִרָרְמּו תֶהָק ןּוׁשְרַנ ַױל יֵנְּב :: 'ל ינְב :הָזַה םִֹּנַה יז

 הז א םימיה

 :הָכְלַס ןייק זיִּב ,ןֶׁשֶּב רְנאַל םעֶר ןיִא
 -ךעֶּביֹוא רעֶד ןעֶועוֶועֶג זיִא לֵאֹי 2
 דְנּוא ,רעֶטייוֵוְצ רעֶד םָפֶׁש דְנּוא ,רעֶמְש

 דְנּוא 18 :ןֶׁשֶּב ןיִא ,טָפְׁש דְנּוא ,יַנעַי
 עֶרייֵז ןּופ זיֹוד םעֶד ְּךאָנ רעֶדיִרְּב עֶרייֵז
 דנּוא ,לֵאָביִמ ,ןעֶזעֶועֶג ןעֶנעֶז תֹובָא
 דְנּוא ,יֵרֹי דנּוא עַּבֶׁש דְנּוא םֶלָׁשְמ
 :ןעֶּביִז ,רֶבֵע דְנּוא .ַעיִז דְנּוא ןןֶּכְעַי
 ןְהיִז איִד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד איִד 4
 ןּופ ןְהּוז ,ירּוח ןּופ ןְהּוז לִיַחיִבא ןּופ
 ,לֵאָביִמ ןּופ ןְהֹוז ,דָעְלִג ןּופ ןְהּוז .ַחֹורָי
 ןופ ןְהּוז ,ֹורְחַי ןּופ ןְהּוז ,יַׁשיִׁשֹי ןּופ ןְהּוז
 ןְהּוז ,לֵאיִדְּבַע ןּופ ןְהּוז רעֶד יִחֲַא 12 :ווּב
 -ְרעֶּביֹוא רעֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא יִנּוג ןּופ

 :רעֶמעֶפ עֶרייֵז ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ רעֶטְׁש
 דָעְלִנ ןיִא טְניֹואוְועֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 6

 דְנּוא ,רעֶפְרעֶד עֶרייֵז ןיִא דִנּוא ןֶׁשֶּב ןיִא
 אייֵּב ןֹורָׁש ןּופ רעֶצעֶלְּפ-עֶרייוֵו עֶלַא ןיִא
 עֶניִזאָד איִד עֶלַא 17 :עֶנְנעֶגְסיֹוא עֶרייֵז

 ןּופ געֶט איִד ןיִא טְנעֶכעֶרעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה
 געֶמ איד ןיִא דְנּוא ,הָדּוהְי ןּופ ְּךֶלֶמ םָתֹוי

 איד 18 :לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךֶלֶמ םֶעְבָרָי ןּופ
 רעֶד דְנּוא ,דָנ דְנּוא ןֵבּואְר ןּופ ןְהיֵז
 יִנְּב איד ןּופ הֶׁשַנְמ ןּופ טֶבִׁש רעֶּבְלאַה

 טְנעֶקעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,דְרעוֶוְׁש דְנּוא דְליִש ןעֶנאָרְטעֶנ ןעֶּבאָה סאו רעֶנעֶמ ,לִיַח
 םעֶד טיִמ ןעֶסיִש

 רֶעיפ ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶו
 ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז סאו
 טיִמ דְנּוא ,םיִאיִרְנַה איִד טיִמ הָמָהְלִמ
 אייז ןעֶנעֶק ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 0
 אייֵז טיִמ ןעֶנעֶז םאָו עֶלַא

 הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא טְנְרעֶלעֶנ ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז םאִו דְנּוא ,ןעֶניֹוּב
 ניִצְכעֶז דנּוא טְרעֶדְנּוה ןעֶּביִז דנּוא דְנעֶזיֹוט גיִצְריִפ דְנּוא

 :הָמָהְלִמ רעֶד
 :בָדֹונ טיִמ דְנּוא !שיִפָנ טיִמ דְנּוא ,רּוטיִו

 ןעֶפְלאָהעֶג
 ןעֶראָועֶג ןעֶּבעֶנעֶג דְנעֶה עֶרייֵז ןיִא ןעֶנעֶז ןעֶזעוֶועֶג

 ַא טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנזא 9

 דנּוא םיִאיִרְנַה איִד דנּוא ,ןעֶראוָועֶג

 -עֶג ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,הָמָהְלִמ רעֶד ןיִא טאָג ּוצ עי .ןבאה אייז ןיִראָו
 דנּוא 21 :טְרעֶכיִזְרעֶפ םֶהיֵא ןָא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז לייוו אייֵז ןּו פ ןעֶטעֶּבְרעֶד טְזאָל
 ,דְנעֶזיֹוט גיִצְפּופ לעֶמעֶק עֶרייַז דְנּוא ְּךיִפ רֶעייֵז ןעֶמּונעֶג 6 ָךְנאַפעֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 ,לעוֶע דְנעֶזיֹוט אייוֵוְצ דנּוא ,ףאָש דְנעֶזיֹוט גיִצְפּופ דנּוא טְרעֶדְנּוד אייוַוְצ דְנּוא
 ןעֶלאַפעֶג ןעֶנעֶז עֶנעֶגאַלְׁשְרעֶד ליִפ ןיִראָה 22 :ְןעֶׁשְנעֶמ דְנעֶזיֹוט טְרעֶדְנּוה דְנּוא
 -עֶג לעֶטְׁש רֶעייֵז ןיִא ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא טאָג ןּופ ןעֶזעֶועֶג ויִא הָמָהְלַמ איִד לייװ
 טֶבֵׁש ןעֶּבְלאַה םעֶד ןּופ ןְהיִז איִד דנוא 3 :תֹולַג ןּופ טייַצ רעֶד ּוצ ויִּב טְניֹואְח

 ןיִא טְניֹּואוְועֶנ ןעֶּבאָה הָׁשַנְמ

 ןּופ עֶטְשְרעֶּביֹוא איִד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד

 ,לֵאירְזַע דֵנּוא ,לֵאיֵלֲא דנּוא

 אייז ,דְנאַל םעֶד
 24 :ןֹוֿמְרָח גְראַּב םעֶד ּוצ ויִּב דנּוא ,ריִנְׂש דְנּוא ,ןֹומְרָח לַעַּב ןייק זיִּב

 נּוא רָּפֵע ,תֹובָא עֶרייֵז ןּופ זיֹוה םעֶד
 עֶקְראַטְׁש ,לֵאידְחַי דְנּוא .הָיְוַדֹוה דנּוא הָיְמְרִי דְנּוא

 ןֶשָּב ןּופ טְרְהעֶמְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה
 איִד דְנּוא

 הֵעְׁשִ

 זיוה םעֶד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא ,ןעֶמאָנ (ןעֶסיֹורְנ) ַא ןּופ רעֶנעֶמ דִנּוא ,עֶטייֵל ןעֶרְלעֶה
 :תֹובָא עֶרייַז ןּופ
 אייֵז רֶנּוא ,תֹובָא
 םאָה טאָנ םאָװ דְנאַל םעֶד ןּופ
 ָד טְקעֶוְרעֶד טאָה לֵאָרְׂשִי

 נּוא .ןֵבּואָר
 הַלְחַל ןייק ּטְבאַרְּבעֶג
 27 :באָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד

 עֶרייֵז ןּופ טאָנ םעֶד ןעֶנעֶק טְניִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא 2
 רעֶקְלעֶפ איִד ןּופ רעֶטעֶנ אֵיַד טיִמ ןעֶזעֶועֶג הָנֵזְמ ְּךיִז ןעֶּבאָה

 טְגְליִטְרעֶפ טאָה
 טְסייֵג םעֶד דְנּוא ,רּוׁשַא ןּופ ְּךֶלֶמ לוּפ ןּופ טְסיֵנ םע

 אייֵז דְנּוא ,רּוׁשַא ןּופ = רָמ ֵלֵּפ תַנָלֵּת ןּו

 ןופ טאָנ רעֶד דנּוא 26 :אייֵז ראָפ

 ּונייַהְד .ןעֶּביִרְּטְרעֶּפ אייז ןעֶּבאָה
 אייז ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא הֶׁשַנְמ ןּופ טֶבֵׁש ןעֶּבְלאַה םעֶד דְנּוא ,דָנ

 ּוצ ויִּב ןְזֹונ ְּךייֵט םעֶד ּוצ דנּוא ,אָרָה דְנּוא ,רֹובָה דְנּוא
 :יִרָרְמ דְנּוא תֶהְק ,ןֹוׁשְרֵנ ,ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז יוֵל ןּופ ןְהיֵז איִד

 דךנוא

 ר עא א



 14 ןיה 'א .םיסיה-יירבר

 9 םֶרֶמִע יִנְבּו לאָז ןורְבחְ רֶָהְצִי םָהְמַע תֶהְק ינְּו  .רָהְצִי ,םָרְמִע ,תֶהְק ןּופ ןְהיִז איִד דְנּוא 8
 רַלֶא אּודיִבֲאַז בֶדָנ ןרַהָא ינְּו םיָמּו הָׁשמּו ןרהֵא איד דנּוא 29 :לֵאיִזֲע דנּוא ןֹורְבִח דְנּוא
 ל יתֶא דיִלֹה םָחְניִּפ םֶחְניִּפ-תֶא דיִלֹוה רֶועְלֶא .:רָמָתוְִ לא יש א

 וג !ןע-תֶא דֶלֹה ִקְבויְִּביתֶא דיָלֹה עשיבַאז ועְשיִבא = יח יא ןרַהא .םֶרּמִע ןּופ ןֶהיֵז
 3 תֹויָרמ :תֹוירְמ-תֶא דיִלֹ הָיְִרּהָוחְַיתֶא דֵלֹה יִצְו בֶדֶנ ןֹרַהַא ןּופ ןְהיֵז איִד דְנּוא ;םִירִמ
 44 בּומוֲָאְו :בּמיִחֲאתֶא דיִלֹוה הָיְרמַאְוהְירמַא-תֶאדְלֹה ;רָמָּתִא דנוא רַזֲעְלֲא ,אוהיבא דנּוא

 הל ץֵעַמיִהֲאַו :ץֵעְמיִחָא-תֶא יִלֹוה קֹורָצְו קֹורציתֶא דיִלֹוד 1 8 02 עי
 פד וו :ןֹיתֶא דיל היו הָירשיתֶא דלה היי + יו 5 ןֶּּואוְועֶג טאָה רֶזִעַלֶא 0
 תָמֹלְׁש הָנָּב--רֶׁשֲא תיַּבִּב ןֵהּכ רֶׁשֲא אּוד הָירועתֶא עושיבַא דְנּוא 21 :ַעּוׁשיִבַא ןעֶנּזאוָועֶג טאָה
 פז -תֶא דיִלֹוה הָיִרמֲאְו הָירמאיתֶא היפ רק ּםָלָׁשִּב טאָה יִקְּב דְנּוא ;יִקְּב ןעֶנּואוְועֶג טאָה
 38 "תֶא דילוה קֶדָצְו קֹורָצ-תֶא דִיִלֹוה בּוטיִחַאַז :םבּיַחַא = - א יא ר עט לא 0

 ש טז 8 ש ש ר ו : / ה ףרלד 5 59 :ר 5

 59 "תֶא דיִלֹוה הָיִקְלִחְו הָיִקְלֲח-תֶא דיִלֹוה םֹוַּׁשְו :םּוּלַׁש עכו םאה שוי חנה = זע ןעֶנואוָועֶב
 מ -תֶא דיִלֹוה הָיְרָׂשּו הָיְרְׂשיתֶא דיִלֹוה הָיְרַ :הָּרְש 22 םאֶה הָוְחַרְז דְנּוא .הָיְחַרְז ןעֶנּואוו
 41 ןיָהּוהְי--תֶא הָוהְי תֹלְנַהְּב ְּךלֶה קֵדְצֹהְו ּוקְדֶצֹהְי טאָה תֹויָרְמ דְנּוא 3 :תֹויָרִמ ןעֶנואו
 יי ִּב םלָׁשִחּו אָה הָיְרַּמֲא דנוא הָוְרַמֲא ןעֶנּואוְועֶג

 וע נא םָשְרַנְִּב תֹומְׁש הָלָאְו :יִרָרְמּו תֶהְק םֹׂשִרְנ יט יֵנְּב בֹומיִחַא דנּוא 21 :בּוטיִחַא ןעֶנּואוְועֶנ
 ןיצ

 3 :לֵאיזעו וָרְבָחְו רְֶַיו םּדְמִע תֶהָק נו יִקְמׁשְויִנְבִל - טאָה קֹודָצ דְנּוא ,קֹודָצ ןעֶנּואוְועֶג טאָה
 טו ,)ילובע הב יס עשו: א יו בי אה טבת ה עי יע וָת ווא ָבדא 55 9 עמיחַא ענדאוועג 4 :!םֶהיֵתְבַאל יוּלַה תֹוחּפְׁשִמ הָלאָויִׁשְמּו ילְחִמ יִרְרִּמ נְּב ץעמיחא ד א

 0 ְב דע ֹונְּב חַי :וָנְב הָזָנְּב חי ִּבינבִל םָׁשְרנל : 6 יי א ער
 ז נב חק נב בֶדָעְּמַע תֶהָק יב גיב יִרְתוונְב חַרָז היד הָירַזפ רֵנּוא .הָיְרַזצ ןעֶנּואוְועֶב טאָה
 } תַחַּת גנב רופא וָנְּב ףֶסָיִבִאְוונְּב הָָקְלַא :נְּב רֶַּא טאָה ןֶנָחֹי דנוא 26 :ןֶנָחֹוי ןעֶנּואוְועֶג

 וג תַדָנְו וָנְּב יִפֹוצ הָנָָלָא ֹונְב הָנָקְלֶא :תֹומיַחאְו יִׂשְמִע : ר ןעֶמּואוְועֶמ יהָוקלֶא מו כלב הי כב לאדא לב ןעֶזעֶועֶג זיִא רעֶד הָיִרֲַע ןעֶנּואְועֶנ
 3 לאמפ םֶחֹ נב בלא :יְּב  ן'* (ןו5 ,םלנ טְניִדעֶג טאָה םאָה רעֶד
 א ִעְמִׁש נב נבל יִלְחַמ יִרְִמ ְּב ּהָיִבַא יְׁשֹו רָכְּבַה טאָה הֹמלִש סאָװ ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םעֶד
 = נב הְַָׂע נב הגַח ונְב אָעִמִׁש יטב הָ 3  הֵיְרַזע דְנּוא 87 :םִיַלָשֹורְו ןיִא טְעיֹוּבעֶג

 הָיְרַמֲא רֶנּוא הָיְרַמֲא ןעֶנּואוְועֶג טאָה
 קֹודָצ דְנּוא .קֹודָצ ןעֶנּואְועֶג טאָה בּוטיִחַא דְנּוא 28 :בּוטיִחַא ןעֶנּואְועֶנ טאָה
 הָּיִקְלַה דנּוא הָיְקְלַח ןעֶנּואְועֶג םאָה םּולׁש דנוא 89 :םִּולֵׁש ןעֶנּואְועֶג טאָה
 טאָה הָיָרְׂש דנּוא הָיָרְׂש ןעֶנּואְועֶג טאָה הָיְרַזע דָנּוא 40 :הָיְרַזֲע ןעֶנּואוָועֶג טאָה
 טאָנ ןעוֶו תּולָנ ןיִא ןעֶגְנאַנעֶג טיִמ זיִא קֶדָצֹורְי דְנּוא 41 :קָדָצֹוהְו ןעֶנּואְועֶג
 :רַצאֶנְדַכְבְנ ןּופ דְנאַה איִד ְּךְרּוד םִיַלָׁשּורְי דנֹוא הָדּוהְי ןעֶּביִרְמְרעֶּפ טאָה

 ּז לעטיפאק

 איד דנּוא 2 :יִרָרְמ דנּוא תֶהְק םֹׂשְרִנ ,ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז יִוָל ןופ ןְהיֵז איד 1
 דנּוא 8 :יִעְמִׁש דֶנּוא יִנְבִל םֹוׁשְרִנ ןּופ ןְהיֵז איד ןּופ ןעֶמעֶנ איִד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד
 ןְהֵז איִד 4 :לֵאיֵזֲע ךֶנּוא ןֹורְבֶה דְנּוא ,רָהְצִי דְנּוא םֶרְמַע ,תֶהְק ןּופ ןֶהיֵז איִד
 יוֵל ןּופ תֹוחָּפְׁשִמ איִד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד דְנּוא ,יִׁשְָמ דְנּוא יִלֲחַמ ,יִרָרְמ ןּופ
 קי המז לח ןײז .תמי * ךֶתֹלְז ךיזז יֵנְבִל םֹׂשִרַה ופ 58 :רעֶטעֶּפ עֶרייֵז ְּךאָנ

 איד 7 :ןֵהּו ןייז יֵרְתַאְו ,ְהּױז ןייַז חַרָז ְהּוז ןייֵז ודע ,ןְהּוז ןייַז חָאֹי 6 :ןְהּוז
 :ןֶהּזז ןייַז ריִמֲא ,ןְהּו ןייַז חַרֹק ,ְהזז ןייז בֶדֶניִמַע ,ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז תֶהְק ןופ ןְהיֵז
 ןיַז תַחַּת 9 :ןֶהּוז ןייַז ריִסַא דְנּוא ,ןֵהֹוז ןייַז ףֶסֵיְּבֶא דְנּוא ,ןְהּוז ןייַז הָנָקְלֶא 8
 איד דְנּוא 10 .:ןֶהוו ןײז לּאַש דְנּוא ,ןְהּוז ןייַז הָוְדִע ןהוז ןייַז לָאירּוא ,ןֶהֹוז

 -עֶּבְנָא םאֶװ דנּוא 11 :תֹומיִחַא דְנּוא יֵׂשָמַע ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז הָנְקְלֶא ןּופ ןְהיֵז

 דנּוא ןְהּוז ןייַז יֵפֹוצ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז הָנָקְלֶא ןופ ןְהיִז איֵד הֶנֵקְלֶא ןַא טְגְּנאַל
 איד 13 : ןְהז ןייֵז הָנְקְלִא ,ןהּוז ןייַז םָחֹורְי ,ןְהּוז .ןייַז בָאילֲא 12 :ןְהּוז ןייֵז תַחַנ
 ןְהִז איִד 14 :הָיִּבֲא דְנּוא ,יִנְׁשֹו רעֶנעֶריֹוּבעֶנְטְׁשְרֶע רעֶד ,לֵאּומְׁש ןופ ןְהיִז
 אָעְמִׁש 12 :ןהּוז ןייַז הָזִע ןֵהּוז ןייז יִעְמִׁש ,ןְהוו ןייֵז יִנְבִל ויָלְחַּמ ,יֵרָחִמ ןופ

 ןפְזעוֶועֶג!ןעֶנעֶז'עֶגיִזאַה איר ןדנזא?| 16 :ןההד/ ןותד הָנשיְַהּו ןאיז היה ףקוװ ןוד
 טלעטשעננא



 !העירפד 1288

 ַחלְמִמ הָוהְי תיֵּב ריִׁשייַדילַע דֶדֶד דיָמַעָה רׁשֲא הָלֵאְו
 רִׁשַּב דַעֹומ-לֲהְא ןְֵּׁשִמ יְֵפִל םיִתְרָשְמ ּהַּת :ןחָאָה וז

 ודְמִו םַלָׁשיריִּב הָוהְי תיֵּכ-תֶא הָמֹלְׁש תִֹנְּב--רַע
 ֵנּבִמ םֶהיֵנְבּו םיִדְמְלִה הָלֶאְו :םֶתָדְֹכֶע-לע םִמָפְׁשִמְב
 הנְלֶאְדְב :לֵאמְׁשְרִב לֵאיְִּב רֵרֹוׁשְמַה ןֶמיֵה יִתָהְּקַה
 ךֶּכ הָנָקְלִאְרִּב ףיצדָּב :ַחֹוִּתְדִּב לאילַאדב םֶתֹרְיְדִּכ 2

= 9 

 :הָיְנפצְדַּב הָיִעְדִּכ לֵאֹויְדִּכ 2 :שְמִעָדִּב תַחַמ 21
 ְךֶּב רָהְצִידִּב קד ףֶסְיְכָאְרַּכ ריִסַאְדִּב תַחַּתְדִּב

 -לע רֶָֹהףֶלֶא זִמָאְו -  ולֵאָרְשִיַּכ קְּכ ַהָק =
 הָיַׂשְעַּב לאכט :אָעמִׁשב והָיְכָרּכְדִּב ףֶכָא וָניִמְי הכ

 לבו :לְדִּב םֵׂשְרנְרִּכ תַחַיְדִּב :יִעְמִׁשְדִּב הָמִו 2 דֵּב ןְתיאדְּב ּהָיְרעְדִּב חַרָזְִב יִגְֶאְדִּב :היכלִמדב 2
 ֵב יָצְמַאְדִּב :היקִלַחְּכְהיְצִמָאְדַב הָיִבׁשֲהְדב דו ךֶּכ יִּדְבַעְִּב ישיקדב ןָתיֵא לֹואְמְּׂשַה-לַע םֶהיֵחֲא לא
 ילְרִּב יֵרְרְמדִּב יִׁשימְדִּב יֵלְחַמְדַּב ןֵּב !רָמָׁש-ןֵּב נב 22
 חבומ--לעו הָלּועֶה חמזמ--למ םיִריֵטְקַמ יִנָבּו ןהַאְו 4 ;םיִהלָאָה תב ןֵכְׁשִמ תַדֹובֲע-לְכל םינותְנ םִילֲה םֶהיֵחֲא =

 לֵאָדְׂשלַמ יֵַּכְלּו םִׁשרַּק ׁשֶרֶק תֶכאָלְמלֿכ = תּל
 ּב הָלְֵ !םיִהֹלֲאָה דֶבָע הָׁשֹמ הָוִצ-רֶׁשֲא לֹכְּכ הל
 זע ונְב יִּקְּב נב עוְׁשיִבא לְּב םָהָנִּפ ונְּב ֶזעלֶא ןְרָהַא 5

 ;נב בימיִחֲא עב הָיְרַמָא טְב הֶזָר ְמ ;ָנְב הוט ונָב 7

 םֶתֹוריטְל םֶתֹומְׁשֹימ הל ָב ץעַמיִחַאֹונְּב קיִדָצ 3 :
 הָיָה םֶהָל יּכ יִתְהְּקַה סב ןרָהַא ְִּל = ובְִּ
 -תרָאְו הָדּוהְי ץֶראְּב ןוִרְבָה--תֶא םֵהְל ּונְּתִמ ;לֶהֹוַה ם

 ונְתָג ָהיֶרֵצֲח"תֶאְו ריִעָה הָדְׁש-תֶאְו - :ָהיֶתֹכיִבְס ָהיֶשָרְגִמ

 טֶלְקִּמַד יֵרָע-תֶא נְתִנ ןרָהַא יֵנְבִלְו - :הָנְפְיְִּב בֶלָכְל 4
 "!רָאו רֶּתַי-תֶאְו ָהיִׁשְרעמתֶאְ הָנְבְלדתֶאְו ןורבכהח-תֶא

 :לֵאָרְׂשִי ןּופ ןְהּוו ,ױל ןּופ ןְהּז ,תֶהְק
 דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵז = ןעֶנאַטְׁשעֶ
 ןּופ ןְהּוז ,לֵאָכיֵמ ןּופ ןְהּוזו 5

 27 :הָיָדַע ןּופ ןְרהּוז חַרָז ןּופ

 ןְהּוו ,םֹׂשִרַנ ןּופ ןְרהּוז ,תַחַי ןּופ ןְהּוו 8

 ןעֶנאַטְשעֶב ןעֶנעֶז םאִו רעֶדיִרְּב עֶרייֵז

 ,ישיק ןּופ ןֶהּו ןָתיֵא

 ןּופ ןְהּוז ,יַלְהַמ ןּופ ןְהּו 32 :רָמָׁש

 םִיַיָל איִד רעֶדיִרְּב עֶרייֵז דְנּוא 3
 יֹוה םעֶד ןּופ ןָּכְׁשִמ םעֶד ןיא טְסְניִר

 טְרעֶבייֵרעֶג .ןעֶּבאָה
 אייז דָנּוא ,תָרֹטִק םעֶד ןּופ

 טאָה טאָנ ןּופ םכעמק רעֶד הֶשמ

 ןְהּוז ןייַז ,רֶזָעְלֶא ןְהּוז ןייַז ,ןרָהַא ןּופ ןְהיֵז

 ןייַז ,יִזֵע ןֶהּוז ןייַז ,יִקָּב ןֵהּוז
 ןייַז 38 :בּוטיִחַא ןָהּז ןייַז

 ןעֶבְנּוניֹואְו עֶרייַז ןעֶזעֶועֶנ ןעֶנעֶז
 איִד ראַפ
 :לדוב םאָד

 ,הָדּוהִי

 ד

 ןּופ ןֶהיֵז
 ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא 0

 דא 42
 דא ,הָנִבַל דַנּוא

 ןרֲהַא ןּופ ןְהיֵז איד ּוצ

 30 :ָּךּולַמ ןּופ ןְרּוז ,יִדְבַע ןּופ ןְהּוז
 31 :הָיַקְלִח ןּופ ןֶהּוז ,הָיְצַמֲא ןּופ ןֶהּוז

 : טאָג ןּופ

 םאָד ַחַּבְזַמ םעֶד ףיֹוא

 ןעֶזעֶועֶג ןעֶנעֶד
 ןייז ּוצ רֵּפַכמ יֵדְּכ דנּוא ,םיִׁשָדֲקַה יִׁשֹדָק םעֶד ןיִא

 35 :ןעֶטמאָּבעֶב

 ;הָיְחַרָז ןֶהּוז

 ייַז .קֹודָצ ןֵהּו

 :םּורַא םֶנְניִר רעֶצעֶלְּפ ָעייֵרְפ עֶרייֵז דְנּוא

 ןעֶּבאָה יד רעֶפְרעֶד איִד דֵנּוא טאָטְׁש

 ֹורְבִה ּונייַהְד ,טְלְקִמַה יֵרָע איִד ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז ןעֶּבא
 דָנּוא ,רעֶצעֶלְּפ ָעייֵרְפ עֶרְהיִא דְנּוא רֶּתַי דְנּוא 8 ָעייֵרְפ עֶרְהיֵא

 ן"יא הםימפ

 םיִרְרֹׂשְמ םֶלַא דיִוָד ןּופ טְלעֶטְׁשעֶגְנָא
 וראַה םעֶד ןּופ שֶדְקִמַה תיֵּב םעֶד ןיִא

 :טאַהעֶג הּור טאָה ןֹורָא רעֶד ןעוֶו

 איד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 7

 םעֶד ןּופ ןֶּכְׁשִמ םעֶד ראָפ םיִתְרָׁשְמ
 הֹמלִש ויִּב גְנאַועֶג טיִמ רַעֹומ לֶהֹא
 ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה סאָד טְֶעיֹוּבעֶג טאָה
 -עֶב ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא .םיִלָׁשּורְי ןיִא

 רֶעייַז אייֵּב טָּפְׁשִמ רֶעייֵז ְּךאָנ ןעֶנאַטְׁש
 ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד איִד דְנּוא 18 :םֶסֶניִד

 איד ןופ ;ןְהיֵז עֶרייַז טיִמ ןעֶנאַטְׁשעֶג
 ןְהּוז ,רֵרֹוׁשְמ רעֶד ןְמיֵה ,תֶהְק ןּופ ןְהיֵז
 ןְהּוו 19 :לֵאּומְׁש ןּופ ןְהּו ,לֵאֹוי ןּופ

 ןּופ ןְהּוז םֶחֹורְי ןּופ ןְהּו הָנְקְלִא ןּופ
 ןּופ ןְהּוז 20 :ַחֹוּת ןּופ ןְהּו ,לַאיֵלֶא

 ותַחַמ ןּופ ןְהּוז הָנָקְלֶא ןּופ ןְהּוז ,ףּוצ

 הָנְקְלֶא ןּופ ןְהּו 21 :יִׂשָמִע ןּופ ןְהּו
 ןְהּוז ,הָוְרַזַע ןּופ ןְהּוו ,לֵאֹוי ןּופ ןְהּוז
 ןְהּוז ,תַחַּת ןּופ ןְהּו 22 :הָיְנַפְצ ןּופ

 ןּופ ןְהּוז ,ףֶמֶוְבֶא ןּופ ןְהּוז ,ריִסַא ןּופ
 ןּופ ןֶהּוו ,רָהְצִי ןּופ ןְהּו 223 :חרק

 זיִא םאָװ ףֶסֶא רעֶדּורְּב ןייַז דְנּוא 4

 :אָעְמִש ןּופ ןִהּוז ּוהָיְכָרְּב ןּופ ןְהּוז ףָסֶא
 ;הָיַּכְלַמ ןּופ ןְהּוז הָיִׂשַעַּב

 :יִעְמִׁש ןּופ ןְהּוו הָמִז ןּופ ןְהּוז ָתיֵא ןּופ ןְהּוז

 ןְהּוז ,יִנְתֶא ןּופ ןְהּוז 6

 יֵרָרְמ ןּופ ןְהיִז איד דְנּוא 209 :יױול ןּופ

 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ,טייַז רעֶקְניִל רעֶד ןיִא

 הָיְבַׁשַה ןּופ ןְהּוז
 ןּופ ןְהּוז ,יִנָּב ןּופ ןְהּוז ,יִצְמַא ןּופ ןְהּוז

 :יִוַל ןּופ ןֶהּוז ,יִרָרְמ ןּופ ןְהּוז ,יִׁשּומ

 ןעֶצְנאַג םעֶד ּוצ ןעֶראָועֶג טְמיִטְׁשעֶּב ןעֶנעֶז
 ןְהיִז עֶנייֵז דְנּוא ןֹרֲהַא דְנּוא 4

 חַּבְִמ םעֶד ףיֹוא דְנּוא הָלֹוע ןָּבְרַק
 טייַּבְרַא רעֶצְנאַג רעֶד ּוצ טְלעֶטְׁשעֶגְנָא

 איז יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי ץְנאַג ראַפ
 איֵד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד דְנּוא

 ןיַז 56 :ַעּוׁשיִבֲא ןְהּוז ןייַז .םָהְניִּפ

 הָיְרַמֲא ןְהּוז ןייַז ,תֹויָרְמ ןְהּוז ןייַז 7
 ָגיֶזאָד איִד דְנּוא 89 :ץֵעַמיִחֲא ןְהּוז

 ןעֶצעֶנעֶרְג עֶרייֵז ןיִא ןעֶטְסאַלאַּפ עֶרייֵז ןיִא
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא אייֵז ּוצ ןיִראָו ,תָהְק ןּופ תֹוחָּפְׁשִמ איִד ּוצ ןֹרַהַא ןּופ

 ןּופ דְנאַל םעֶד ןיִא ןֹורְבָה ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז

 רעֶד ןּופ רֶלעֶפ םאָד רעֶּבָא 1
 :הָנָפְו ןּופ ןְֶהּוז בֵלָּכ ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז

 עומתשא
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 ירבד

 ;רעֶצעֶלְּפ ַעייֵרְפ עֶרְהיִא דְנּוא .ַעֹומְּתְׁשִא
 -עֶלַּפ עייֵרְּפ עֶּרְהיִא דְנּוא ןְליִח רֶנוא

 עייֵרְפ עֶרְהיִא דְנּוא ריִבָד דְנּוא ,רעֶצ

 עָּרְהיִא דְנּוא ןָׁשֶע רֶנּוא 44 :רעֶצעֶלַּפ

 דָנּוא ׁשֶמֶׁש-תיֵּב דְנּוא ,רעֶצעֶלְּפ ַעייֵרְפ

 ןּופ דְנּוא 42 :רעֶצעֶלְּפ ָעייֵרְפ עֶרְהיֵא

 עֶרְהיִא דְנּוא עַבָנ ןֵמָיְנִּב טֶבִׁש םעֶּד
 עֶרֶהיִא דְנּוא תֶמֶלֲַע דְנּוא ,רעֶצעֶלְּפ ָעייֵרְפ

 עֶרְהיִא דְנּוא תֹותָנִע דְנּוא ,רעֶצעֶלָּפ ַעייֵרְפ

 ןעֶנעֶז טעֶּטְׁש עֶרייֵז עֶלַא ,רעֶצעֶלַּפ ָעייֵרְפ
 עֶרייֵז ָּךאָנ טעֶטש ןְהעֶצייֵרְד ןעֶזעוֶועֶנ
 ןּופ ןְהיִז איִד ּוצ דְנּוא 46 :תֹוחָּפְׁשִמ

 ןּופ ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ןעֶנעֶז םאֶװ תֶהֶק
 ןעֶנעֶז ,טְבִש םעֶד ןופ תֹוחָּפְׁשִמ איֵד

 םעֶד ןּופ (טעֶמְׁש ןעֶראָועֶג ןעֶּבעֶגעֶג

 לֵרֹונ םעֶד ְּךאָנ הָׁשַנְמ ןּופ טְבש ןעֶּבְלאַה

 איִד ּוצ דָנּוא 47 :טעֶטְש ןְהעֶצ ְּךאָנ

 ןּופ ,תֹוחָּפְׁשִמ עֶרייֵז ָּךאָנ ,םֹׂשִרִג ןּופ ןְהיִז

 106 ו 0 םוטיח

 וו תֶא ָהיָׁשְרְִמ-תֶאְו ןְליִח-תֶאְו :ָהיִׁשְרְנִמיתאְו עָמִּתְשֶא
 +ג תיִּב-תֶאְו ָהיֶׁשָרְנִמ-תֶאְ ןָשֶע-תֶאְו :ָהיֶׁשָרְנִמתֶאְו ריִבָּד
 המ -זרֶאְו עַבּנ-תֶא ןֹמִיְנַב הִּממּו :ָהיֶׁשְרְנִמ-תֶאְו ׁשֶמָׁש
 -תרָאו תֹוָתְנֲע-תֶאְו ָהיֶׁשָרְנִמ-תֶאְו תֶמֶּלַעדתֶאְו ָהיֶׁשָרְנִמ
 :םֶהיֵתוְחּכׁשִמְּב רע ' הָהְׂשֲיִשְלִש םֶהיֵרְע-לְּכ ָהֶׁשְרְנִמ

 45 תיִצֲחְּמִמ הִָּּמַה תחְַּׁשִּמַמ םיִרָתְּמַה תֶהֶק ְבִלְו
 47 םֹוׁשָרָג י גבֹלִו ;רָׂשָע םיִרָע לֶרּב השמ יִצֲח הֵּמַמ
 יּתַַנ הָּטַּמִמּו רֶׁשֲא הֵּמַּמִמּ רָכשְׂשִי הָּטַּמִמ םַמֹוחְָּׁשִמְל
 יו ָלְבִל :הָרָׂשֶע ׁשֶלֶׁש םיִרָע ןָׁשּבַּבהָׁשנְמ הָּממִמּו
 הֵּמַּמִּו דֶניַּטַּמִמּו ןְבּואְר הָּמַּמִמ םָתֹוּפׁשִמְל יִרְרִמ

 יפ לֵאדׂשִיינב ונְתו :הָרׂשָע םיְִּׁש םיִרָע לֶבֹּב ןולְכִ
 נהּשַּמִמ לֶרֹוִב ונְתִיַו :םֶהיֵׁשְרְנִמתֶאְוםיִרְעָה-תֶא םִיולל
 תַא ןְמָינַב ינְּב הָּּמִמּו ןועְמׁשִנְב הָּמַּמִמּו הֶדּוְייִנְב
 :תֹומִׁשְּב םֶהְתֶא יָאְְקירׁשֲא הָּלִאָה םיִרְעָה
 81 !םִיַרָפָא הָּטַּמִמ םֶלּובְנ ִרָע הי תֶהְק יִנְּב תֹחְְּׁשִּמִמּ
 52 רַהְּב השרת םָּכְׁש-תֶא טלה יִדָע-תֶא םֶמָל ְּתַו
 53 ָהיֶׁשָרְנִמ-תֶאְו עְמְקִי-תֶאְו הי עמו רֶזנ-תֶאְו םִיַרְפֶא
 54 ָהיֶׁשָרְנִמ"תֶאְ ;לאֶאָ רמת ןורֹוח תיֵּב-תֶאְו
 הנ הָּׁשַנְמ הּטִמ תיִצֲחַּמִמּו :ָהיֶׁשְרְנִמ-ִתֶאְו ומר-תַג-תֶאְ
 ָהיֶׁשָרְנִמ--תֶאְו םעלּב-תֶאו ָהיֶׁשָרְנִמ--תֶאְו רֵנָע--ּתֶא
 58 םֹוׁשָרּנ יִנְבִל :םיִּרְָֹנַה תֶהְקייִנְבִל תַחְַּׁשִמְל
 היֶׁשְִנִמ-תֶאְְשּבּב ןלֹותֶא הֶׂשִנְמ השמ יצֲח תַחַּפְׁשִּמַמ
 5ז -תֶא רֶכשָׂשִי הֵּטַּמִמּו - :ָהיֶׁשְרְנִמ-תֶאְו תֹורָּתְׁשע-תֶאְו
 58 -ערֶאְו :ָהיֶׁשְרְנמדתֶאְו תַרְבִדתֶא ָהיֶׁשָרְנִמיִתֶאְו ׁשֶרָק
 :ָהיֶׁשרְנִמדתֶאְו םִנֶעדתאְו ָהיֶׁשָרְנִמתֶאְו תֹומאָר
 59 יתֶאְו ֹּדְבַע-תֶאְו היֶשָרנַמ-תֶאְ לׁשְמ-תֶא רַׂשָא הָממִמּ
 טֶבֵׁש םעֶד ןּופ דְנּוא ,רֶכשִׂשִי טָבִש םעֶד ם -תֶאְו בֶהְר-תֶאְו ָהיֶׁשְרְנִמ-תֶאְו קקוח-תֶאְו :ָהיֶׁשְרְנִמ

 דְנּוא ייֵלָּתְפַנ טֶבֵׁש םעֶד ןּופ דְנּוא ,רֶׁשֲא 61 -תֶאְו יִלָנַּב ט ׁשְרַק-תֶא ילְּתִפַנ הָטִמִמּו ;ָהיֶׁשְרְנִמ :

 ןופ ןְהֵז איד ּוצ 48 :טעֶטְׁש ןְהעֶצייֵרְד ןֶׁשֶּב ןיִא הֶּׁשַנְמ טְבֵׁש םעֶד ןּופ
 ןּופ דְנּוא ןְבּואְר טֶבֵׁש םעֶד ןּופ ןעֶראָועֶג ןעֶּבעֶנעֶג זיִא ,תֹוחָּפְׁשִמ עֶרייֵז ְּךאָנ יִרְרְמ

 דנּוא 49 :טעֶטְׁש ףְלעֶוְצ ,לֶרֹוג םעֶד ְּךאָנ ,ןּולִבְז טֶבֵׁש םעֶד ןּופ דְנּוא ,דָג טָבִׁש םעֶד

 ְעייֵרְּפ עֶרייֵז טיִמ טעֶמְׁש איִד םִיִוָל איִד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶדְניִק איד
 איד ןּופ טֶּבִׁש םעֶד ןּופ לָרֹונ םעֶד ָּךְרּוד ןעֶּבעֶנעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 20 :רעֶצעֶלְּפ

 םעֶד ןּופ דָנּוא ,ןֹועְמִׁש ןּופ רעֶדְניִק איד ןּופ טָבֵׁש םעֶד ןּופ דְנּוא ,הָדּוהְי ןּופ רעֶדְניִק

 ןעֶפּורעֶגְנָא אייז ןעֶּבאָה אייֵז סאוָו טעֶטְׁש עֶניִזאָד איִד ,ןיִמָיְנִּב ןּופ רעֶדְניִק איד ןּופ טֶבִׁש
 ץעֶנעֶרְג עֶרייז ,תֶהְק ןּופ ןְהיִז איד ןּופ תֹוחָּפְׁשִמ איד ראַפ דְנּוא 91 :ןעֶמעֶנ עֶרייֵז ָּךאָנ
 אייֵז ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 22 :םִיָרְפֶא טְבֵׁש םעֶד ןּופ ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז טעֶטְׁש איִד ןּופ

 גְראַּב םעֶד ןיִא רעֶצעֶלּפ ָעייֵרְּפ עֶרְריִא דְנּוא םֶכׁש ּונייַהְד ,טְלְקִמַה יֵרָע איִד ןעֶּבעֶגעֶג
 עֶרְהיֵא דָנּוא םֶעְמִקָי דנּוא 28 :רעֶצעֶלְּפ ָעייֵרְפ עֶרְהיִא דְנּוא רֶזָנ דְנּוא ,םִיָרְּפֶא ןּופ

 דנּוא ןֹולָיַא דנּוא 24 :רעֶצעֶלְּמ ָעייֵרְּפ עֶרְהיִא דְנּוא ןֹורֹוח תיֵּב דְנּוא ,רעֶצעֶלְּט ִעייֵרְפ

 ןּופ דנּוא 25 :רעֶצעֶלְּפ ָעייֵרְפ עֶרְהיִא דְנּוא ןֹומיר-תַנ דְנּוא ,רעֶצעֶלַּפ ָעייֵרְּפ עֶרְהיִא

 עֶרְהיִא דְנּוא םֶעְלִּב דְנּוא ,רעֶצעֶלְּפ ַעייֵרְפ עֶרְהיִא דְנּוא רֶנָע הֶׁשֵנְמ טְבֵׁש ןעֶּבְלאַה םעֶד
 ןְהיִז איִד ּוצ 26 :תֶהְק ןּופ ןְריִז איִד ןּופ תֹוחָּפְׁשִמ עֶניִרְּביִא איִד ראַפ ,רעֶצעֶלַּפ ָעייֵרְפ

 ןעֶּבעֶנעֶג ויִאו הָׁשַנְמ ןּופ טֶבֵׁש ןעֶּבְלאַה םעֶד ןּופ תֹוחָּפְׁשִמ איד ןּופ ,םֹוׁשְרִנ ןּופ

 עֶרְהיִא דְנּוא תֹורֵּתְׁשַע דְנּוא ,רעֶצעֶלְּפ ָעייֵרְפ עֶרְהיִא דְנּוא ןֵׁשַּב ןיִא ןֵלֹוג (ןעֶראוָועֶג

 ,רעֶצעֶלְּפ ָעייֵרְפ עֶרְהיִא דְנּוא ׁשֶדָק ,רָכשֶׂשִי טֶּבִׁש םעֶד ןּופ דְנּוא 7 :רעֶצעֶלְּפ עייֵרְפ

 ָעייֵרְפ עֶרְהיִא דְנּוא תֹומאָר דּוא 28 :רעֶצעֶלְּפ ָעייֵרְפ עֶרֶהיִא דְנּוא תַּרְבָד דְנּוא

 לֶׁשָמ ,רֵׁשֲא טֶבֵׁש םעד ןּופ דְנּוא 59 :רעֶצעֶלְּפ ָעייֵרְּפ עֶרְהיִא דְנּוא םֶנָע דְנּוא ,רעֶצעֶלְּפ
 קקּוח דְנּוא 60 :רעֶצעֶלְּפ ָעייֵרְפ עֶרְהיֵא דְנּוא ןֹודְּבַע דְנּוא ,רעֶצעֶלְּפ ָעייֵרְפ עֶרֶהיֵא דְנּוא

 ןּופ דְנּוא 601 :רעֶצעֶלְּפ ָעייֵרְפ עֶרְהיִא דְנּוא בֹחְר דְנּוא ,רעֶצעֶלְּפ ָעייֵרְּפ עֶרְהיִא דְנּוא
 םעד
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 דְנֹוא ליִלָנ ןיִא ׁשְדָק .יִלָּתְפַנ טֶבֵׁש םעֶד -הֶאְו םיִתְירקיתָאְו היֵׁשְרְנִמיִתֶאְו ןִמח-תֶאְ ָהֶׁשְרֶַ
 : ִ י נ עו הךו , : א ןולְבִז הָׂשַמִמ םיִרתּעה יִרָרִמ יִנְב ?ָהיֶׁשְרְנִמ 2

 ךְנּוא ןּומַח ְךֵנּוא ,רעֶצעֶלְּפ ָע ַרֶּפ עֶרָה ִא רֶבֵעַמו :ָהיֶׁשְרְנִמ-תֶאְו רובָּת-תֶא היׁשדעמ-תִאַ וָנֹומיִר

 םִיַתָיְרִק דְנּוא ,רעֶצעֶלְּפ ָעייֵרְפ עֶרְהיִא  רֵּבְִּמַּב רֶצָּכ-תֶא ןֿבואר השממ די חָרְִמְל וחי היל
 וז 92 ;רעֶצעֶלְּפ ָעייֵרַפ עֶרְהיִא דְנּוא ;רומָרק-תֶאְ :ְהיֶׁשְרְנִמ-תֶאְו הָצֲהי-תֶאְו היֶשְְגַמ-תֶאְו * 64

 = : יש : -הָטַּמִמּו ;ָהיֶׁשָר ְךֶנְמ"תֶאְו תַּעַפי ַב"תֶאְו ָהיֶׁשְרְנַמ-תֶאְו המ

 ןעֶּבעֶגעֶּג זיִא ירָרִמ ןופ ןְהיִז עֶניִרְּביִא איִד - -תֶאְ םינְחַמ-ֶא ָהֶׁשְרעמִתְֶודֵעלְּב תמאָריתֶא דֶנ
 : : "תֶאְו רִיַוְע:-תֶאְו ָהיָׁשְר רְגִמ"תֶאְו ןֹוֿבְׁשִחד | !היִשָרְעָכמ 6

 ןֹומר .ּולְּבִו טֶבֵׁש םעֶד ןּופ ןעֶראָטעֶג ר טא קרעג
 רֹובָּת דְנּוא ,רעֶצעֶלַּפ ָעייֵרְפ עֶרְהיִא דְנּוא ן ,4

 דנוא 68 :רעֶצעֶלַּפ ַעייֵרְפ עֶרְהיִא דְנּוא 23 לבא מו בׁשָי הָאּפתעֶלוּת רָתשִָׂיָנְבלְוא 3
 ר טי : : : םיִׁשאֹר לֵאּומִׁשּו םֶׂשְבַה יִמְחַ לֵאידד וי הָיִפְּ יִֵע עלות

 ןַא ,ןדרֵי םעֶד ןּופ טייֵז עֶרעֶדְנַא רעֶד ןַא םֶרָּפְסִמ םֶתֹורְלְתִל לִיַח יֵרוְּבִנ ע עֶלֹותְל םֶתֹובֲא-תיִבְל

 ּוצ זיִא) ,ןֵדְרַי םעֶד ןּופ טייַז-חֵרֶזִמ רעֶד 2 ;תֹואֵמ ׁשׁשְו לָא-םְִשּו םיָרְׂשִמ די מב
 : /  הַָׁשִי לָאוװ הידבעז לֵאָכיִמ הָיהרַח !ְּו הָוְחַרְז יש
 טֶבֵׁש םעֶד ןּופ (ןעֶראוָועֶג ןעֶּבעֶנעֶג :אייֵז  םֶתֹובֲאתיִבְל םִתּודְלְתִל םֶהיֵלעַו :םֶלָכ םיִׁשאְד הָׁשִמֲה
 עֶרְהיִא דְנּוא רָּבְדִמ רעֶד ןיִא רָצָּב ןֵבּואְר םיִׁשָנ וְּבְרַהייֵּכ םֶלֵא הָׁשׁשְ .םיִטלש הימל אֵבְצֹי ירּורְנ

 : : : :* םיִליֵה יֵרֹוּכִג רֶכׁש ֵשִי תֹוה םָׁשמ לכל םֶהיֵחֲאַו ;םיִנָבּו ה

 עֶרְהיֵא דָנּוא הָצְהִי דְנּוא ,רעֶצעֶלְּפ ָעייֵרְפ ןֵנָּב נב ;לָּכַל םֶׂשְחיְתַה ףֶלֶא הָעְבִׁשְו םִנֹמְׁש 8
 דְנּוא תֹומַדְק דְנּוא 64 :רעֶצעֶלְפ ָעייֵרְפ לאו יו ןוְֿצא עב נְבּו והָׁשלׁש לֵאָעִדו ְרֵָכוז

 םֶלָיַח יג ת ובא תיֵּב יַׁשאָר הָּׁשִמֲח יִריֵעְו תֹומיִריִ
 ר : : יו ר

 תַעַפיִמ דְנּוא ,רעֶצעֶלְּפ ָעייֵרְפ עֶרֶהיֵא :הָעָבִרַאְו םיׁש לֶׁשֹו ףלָא םִי שּו םיִרְׂשָע םִַָּׂיְתַהְ
 דָנּוא 65 :רעֶצעֶלְּפ ָעייֵרְפ עֶרְהיֵא דְנּוא תֹמיִרְו יִרְמֶעְ ינֵזלֶאְו רַזעילַאַזשָעוו הָריִמְו רָכָב ינְבו
 רָעְלִג ןיִא תֹומאָר ,דָנ טֶּבִׁש םעֶד ןּו :: יא ךנ 2 טא עי ר , ופ : ; םָׂשְחוְתַהְו :רֵכָב יִנְּב הֶּלֵא-לְּב תָמֵלְ תֹתנו הָיִבַאַו 9

 םִיַנחַמ דְנּוא ,רעֶצעֶלְּפ ַעייֵרְפ עֶרְהיִא דְנּוא = ׁשיעי ןהלב בו ןֵהלְּבלֵאָעידי יב :םִיתאָמּ
 דְנּוא 66 :רעֶצעֶלְּפ ָעייֵרְפ עֶרְהיֵא דְנּוא לב :רַחָשיִחַא ׁשיִׁשְרְַ ןְתיח הָנכּודִיהַאְו מב

 ;רעֶצעֶלְּפ ָעייֵרְפ עֶרְהיֵא דְנּוא ריִזֲעַי דְנּוא ,רעֶצעֶלְּפ ָעייֵרְפ עֶרְהיִא דְנּוא ןֹוּבשֶה

 ז לעטיפאק

 ;רֶעיפ (איד) ,ןֹורְמִׁש דְנּוא בּוׁשְי ,הָאּוּפ דְנֹוא ,עֶלֹוּת ,רָכשֶׂשִי ןּופ ןְהיֵז איִד ןּופ דְנּוא 1

 דְנּוא ,םֶׂשְבִי דְנּוא ,יַמְחַי דְנּוא ,לֵאיִרְי דְנּוא .הָיָפְר דֶנּוא ,יִזֵע ,עֶלֹוּת ןּופ ןְהיֵז איִד דְנּוא 2
 טייֵל םיִלְיַח עֶקְראַטְׁש עֶלֹוּת ּוצ ;רעֶטעֶפ עֶרייֵז ןּופ זיוה םעֶד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא ,לֵאּומְׁש
 דְנּוא אייוַוְצ דיִוָד ןּופ געֶמ איד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא לְהאָצ עֶרייֵז ;רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶרייֵז ְּךאָנ
 איד דָנּוא ,הָיְחַרָזִי ,יִזֵע ןּופ ןְהיֵז איִד דְנּוא 2 :טְרעֶדְנּוה סֵּכעֶז דְנּוא דְנעֶזיֹוט ניִצְנאַווְצ
 :עֶטְשְרעֶּביֹוא ףֶניֵפ ןעֶצְנאַג םיִא ,הָיׁשְי לֵאֹוי דְנּוא הָיְדַבֹוע דְנּוא לֵאָביִמ ,הָיְהִרָזִי ןּופ ןְהיִז

 -עֶנ ןעֶנעֶז תֹובָא עֶרייֵז ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶרייַז ָּךאָנ ,אייֵז טיִמ דֵנּוא 4
 ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו ,דְנעֶזיֹוט גיִסייֵרְד דְנּוא םֶּכעֶז ,הָמָהֶלַמ רעֶד ראַפ תֹולָייַח ןעֶזעוֶו
 ןּופ תֹוחַּפְׁשִמ עֶלַא ןּופ רעֶדיִרְּב עֶרייֵז דְנּוא 2 :רעֶדְניִק דְנּוא רעֶּבייוַו טְרָהעֶמְרעֶפ
 טְנעֶכעֶרעֶג ָּךיִז ןעֶּבאָה םאִו עֶלַא ןּופ ,טייַל םיֹלִיַח עַקְראַטְׁש ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז רָבשָׂשַי
 ןלֵאֵעיִד דְנּוא ,רָכָּב דָנּוא ועַלָּב ףיִמָיַנַּב ןּופ ןְהיֵז איִד דָנּוא 6 :דָנעֶזיֹוט גיִצְכַא דְנּוא ןעֶּביִז

 דָנּוא ,תֹומיִרָי דִנּוא ,לֵאיִזְע דָנּוא ,יִזֵע דָנּוא ,ןֹוּבְצִע ,עַלָּב ןּופ ןְהיֵז איד דֵנּוא 7 :אייֵרְד

 ,תֹובָא עֶרייַז ןּופ ויֹוה םעֶד ןּופ עֶטְשְרעֶּביֹוא איֵד ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז איֵד ;ףֵניִּפ ,יריֵע
 דְנעֶזיֹוט ביִצְנַאַוְצ דְנּוא אייֵװְצ טְנעֶבעֶרעֶנ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶדְלעֶה עַקְראַטְׁש

 רָזָעיַלֲא דְנּוא ,שָעֹוי דְנּוא ,הָריִמְז ,רֵכָּב ןּופ ןְהיִז איֵד דְנּוא 8 :ניִסייֵרְד דֵנּא רָעיִפ דֵנּוא
 עֶלַא .תֶמָלָע דְנּוא ,תֹותָנֲע דְנּוא ,הָיִבֲא דְנּוא ,תֹומיִרָי דְנּוא ,יִרְמָע דָנּוא ,יַנֵעֹויְלֶא דְנּוא
 טְנעֶבעֶרעֶג ָּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 9 :רָכָּב ןּופ ןְהיִז איִד ןעֶזעֶועֶג ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד איִד
 עַקְראַטְׁש .תֹובֶא עֶריִיַז ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איֵד ,טֶרּוּבעַנ עֶרייַז ְּךאָנ

 :טְרעֶדנּוה .אייַוְצ רֶנּוא רְנעֶזיֹוט גיִצְנאַוְצ ןעֶועֶועֶנ ןעֶנעֶז דֵנּוא .ןעֶדְלע
 דָנּוַא .שֹּועִי .ןֶהָלְּב ןּופ ןְהיֵז איֵד דֵנּוא ,ןֶהָלֵּב ,לֵאָעיִדְי ןּופ ןֶהיֵז איד דַנּזא 0
 עֶלַא ן} :רַחְׁשיֵחַא דָנּוא ,שיִׁשְרַּת דֵנּוא ,ןָתיֵז דְנּוא ,הָנֲעַנְּכ דָנּוא ,דּוהַא דָנּוא ,ןיִמָיְנִּב
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 יי 6 א םוסיה יהבה
 -הָעְבִׁש םיִלֲָחיִרוּמִנ תֹובָאָה יִׁשאֶרָל לֵאעיְִו ינְב הֶּלֵא ןְהיִז איִד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד
 נפ בפה םְָׁשו :הָמָהְלַמִלאָבָצ יי םִיִמאָמּו לֶארׂשְפ ןּופ עֶטְשְרעֶּגיֹוא איִד ןופ לֵאְעיְִי ןּופ

 3 ראי ינְ לֵאיִצַי לָּתַפַ ינְּב :רַחַא יִנְּב םֵׁשֶח ריִפ יֵנְּב
 14 רֶׁשֲא לָאירְׂשַא הֶַׂנִמ נב ;הֶחְלַּב נב םַּׁשְ ןְהעֶצעֶּביִז ,ןעֶדְלעֶה עֶקְראַטְׁש ,תֹובָא איִד
 :דָעלִג יִבָא ריִכָמ-תֶא הָלְלָי הָמַרַאָה ֹושְנליִמ הֶרָלָי סאָװ טְרעֶדְנּוה אייװְצ דנּוא דְנעֶזיֹוט

 וט הָּכֵעַמ !תֹחֲא םְֵׁו םיְִׁלּו .םיַפְִל הָׁשֵא חַקִל רופש - 3 :
 15 הָכעָמ רֶלֵּתַו :תֹנְּ רחל רחל :הָמָחְלִמ רעֶד ּוצ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז
 ויָנָבּוׁשֶרָׁש ויִחֶא םֶׁשָו ׁשֶרְּפ ֹומְׁש אָרְקִּתַו ןֵּב ריִכְמְׁשַא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םֵּמִח דְנּוא םַּפִׁש דְנּוא 2
 :ז ריִכָמְדּב רֶעָלג נב הֶּלִא ןֶרֶּב םָליא יֵנְבּ :םֶקָרְו םָלּוא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םֵׁשֲח ,ריִע ןּופ ןְהיֵז איד

 8 -תֶאְו דול ׁשיִא-תֶא 'הָדלְי תֶכלֹמַה וָתֹחֲאַו :השֹנְמְדִּ יא הי טריט יי * שי
 ופ םֶכָׁשְו ןַַא עֶדיִמׁש ינְב היו ּוהָלְחמ-תֶאו רשיַבָא וי !חד איד 15 :רַחַא ןּופ ןֶהיֵז איד
 כ ֹונְּב ררָבּו חַלָתּוׁש םִיַרִפֶא יִנְבּו :םִעינֲאַו י יחְקַלְו דָנּוא ,לֵאיֵצֲחַי ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז יֵלָּתִפַנ

 עג חַלָתּוׁשְווָנְּב "קה ;נְּב תַחָתְו יִנְב הל וְּב יו ןְהיִז איִד ,םולׁש רדנּוא .רֶּצֵו דְנּוא ןוָנּוג
 יִּכ ץֶרֶאְּב םיִדָלְּטַה תנייִׁשְנַא םּנְרֲהַו ךֶעְלֶאָו ָזעְו נב : טי |
 9 וי םְִִפֶא לּכַאְתַו :םֶהיְִִמתֶאתַמקלהי יה וו ןהד איד 11 :הָהְלַּ =
 3 רלתַ רַהֵּתַו וּמְׁשִא-לֶא אביו מל וָחָא ּואְבֵי םיִּבַר איֵד ּבייויִסְּבעֶק ןייַז רעֶּבָא ,לֵאיֵרְׂשַא

 2 הָתְיָה ּהָעָרְּב יִּכ הָעיִרְּב למשיתַא אָרְקיו ןֵּה יועְטאַפ םעֶד ריִּכָמ ןעֶריֹוּבעֶג טאָה תיִמָּרֲא

 54 ילָעה-תֶאְו ןוְתְחַּמַה ןורֹוח"תיִּב-תֶא ןֶבַָ הְֵָׁש ֹוָּתִּ יע 111 ר
 הכ עא ןֵחַתְוּונִּב חַלָתְו עו וְּב שב :הָּרִאְׁש ןְוָא תֵאְו א א ראמא היא 12 :דָעְלִג ןּופ
 25 גוש ןונ נו עֶמְׁשילֶאונְּב דיע נב ןְעעֶל םּפִח ןּופ רעֶטְסעֶוְׁש איִד ּבייז ַא ראַפ
 53 ןרעַנ ָרוִמִלְו ָהיֶתֹנִבּו לֶא תיֵּב םֶמֹובְׁשַמּו םֶתִַָאו עֶנייֵז ןופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא ,םַּפִׁש דְנּוא

 ד האש

 :ָהיֶתנְבּו הָזע-דַע ָהיֶתֹנִבּ םָכָׁשּ ָהיִמֹנִבּו רונ בֶרמלְ דנוא .הָבֲעַמ ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶטְסעוֶוׁש
 55 ןּהַנְמ היֶֹנְבּו ךנעַּפ ָהיֶתְֹבּ אשת הְַָׂמירנְביִד-לעו א 8

 :לָאָרְׂשיִּב ףֹוייבּובְׁשִי הָלֶאְּב ָהיֶתֹנְּו רוח ָהיֶתֹנְבּוה ,הי6+ ערעֶדְנַא רעֶד ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד
 לחַרָׂשְו הָעיִרְבּו יְִׁשִיָו הְָׁשיְו הָנְמִי רׁשָא ַיֵנְּ :רעֶטְכעֶמ טאַהעֶג טאָה דָחְפָלִצ דְנּוא

 3 אָעּוש תֵאְו םָהֹוח-תֶאְו רמוש-תַאְו טְכפי-ּתֶא דִילוה רָבָהְנ יו סא הכי 3ג :תֶזרב יבא אה לֵאיִכִלַמו רַּכַח הָעירְּב ינְבּו !םֶתֹחַא ריָכָמ ןּופ ּבייװ םאָד הָכֲעַמ רֶנוא 6
 'ה ר א 2 "הק ש 2 + טאַָה איְד דְנּוא ןֶהוז א ןעֶריוּבעֶה טאָה

 ׁשֵרֶש ןעֶועוֶועֶג זיִא רעֶדּורְּב ןייַז ןּופ ְןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא ,ׁשֶרֵּפ ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶפּורעֶג
 -אָד איִד ,ןֶדְּב .םָלּוא ןּופ ןְהיֵז איִד דְנּוא 17 :םָקָר דְנּוא םֶלּוא ןֶהיִז עֶנייֵז דְנֹוא
 :הֵׁשַנְמ ןּופ ןֶהּוו ,ריִבָמ ןּופ ןהּוו ,רָעְלִג ןּופ ןְהיֵז איִּד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶניִז

 דָנּוא ,רֹוד ׁשיִא םעֶד ןעֶריֹוּבעֶג טאָה איִז ,תֶכָלֹומַה רעֶטְסעוֶוְׁש עֶנייֵז דָנּוא 8
 דָנּוא ןָיְחַא ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶדיִמְׁש ןּופ ןְהיֵז איִד דְנּוא 19 :הָּלְחַמ דְנּוא ,רֶזֶעיִּבַא

 ןעֶזעֶועֶג ןעֶנעֶז םִיַרְּפֶא ןּופ ןֵהיֵז איִד דְנּוא 20 :םִעיִנַא דְנּוא ,יַחקִל דִנּוא ,םֶכָׁש
 תַחַת ,ןְהּוז ןייַז הָדָעְלֶא דְנּוא ,ןְהּוו ןייז תַחַת דְנּוא ,ןְהּוז ןייַז דֵרֶּב דְנּוא ,חַלָתּוש
 ,דָעָלֶא דְנּוא רֶזֵע דְנּוא ,ןהּוז ןייַז הֵלָתּוׁש דְנּוא ןְהּוז ןייַז דָבָז דֵנּוא 21 :ןהּז ןייז
 ןעֶּבאָה דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶראועֶג ןעֶריֹוּבעֶג ןעֶנעֶז םאָו תַג ןּופ םייַל איִד דְנּוא

 :ְךיִפ רֶעייֵז ןעֶמעֶנּוצקעֶוַא ןעֶמּוקעֶנְפּורַא ןעֶנעֶז אייֵז לייֵװ ןעֶנאַלְׁשְרעֶד אייז
 רעֶדיִרְּב עֶנייֵז דַנּוא ,געֶמ ליִפ טְרֶעיֹורְמעֶג טאָה םִיַרְּפֶא רעֶטאָפ רֶעייֵז רֶנּוַא 2
 ןייז ּוצ ןעֶמּוקעֶנְנייִרַא זיִא רֶע דְנּוא 23 :ןעֶטְסעֶרְמ ּוצ םֶהיֵא ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז
 דנּוא ,ןְהּוז ַא ןעֶנּואְועֶג טאָה איִז דְנּוא ןעֶראָועֶג גיִדְנעֶנאָרְט זיִא איִז דְנּוא ,ּבייוװ

 ןייַז ןיִא ןעֶזעֶועֶג טְכעֶלְׁש זיִא םִע לייװ .הָעירְּב ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶּפּורעֶג טאָה רֶע
 םֶעיֹוּבעֶג טאָה איִז דָנּוא הָּרֶאְש ןעֶזעֶועֶג ֹויִא רעֶטְכאַט עֶנייֵז דָנּוא 24 :זיוה
 דָנּוא 28 :הָרָאָׁש ןַזָא דְנּוא ,עֶטְׁשְרעֶּביֹוא םאָד דְנּוא עֶטְׁשְרעֶטְנּוא םאָד ,ןֹורֹוח-תיֵּב

 ןַחֵת דְנּוא ,ןְהּוז ןייז חַלֶת דְנּוא ,ןְהּוז ןייז ףְׁשָר דְנּוא ,ןְהּוז ןייַז ןעֶזעוֶועֶג זיִא חַּפֶר

 ןייז ןֹונ 27 :ןֶהח ןייַז עַמְׁשיִלַא ,ןְהּוז ןייז דּוהיִמַע ,ןָהּוז ןייַז ןֶדְעל 26 :ןהז ןייז
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא גַנּוניֹואְח עֶרייֵז דְנּוא הֵׁשּורְי רֶעייֵז דָנּוא 28 :ןְהּוז ןייַז ַעֶׁשֹוהְי ,ןְהּוז
 רעֶד ןָא דְנּוא ,ןֶרֲעַנ טייֵז-חֵרְזִמ רעֶד ןָא דְנּוא ,רעֶּפְרעֶד עֶרֶהיִא דְנּוא לֵא-תיֵּב

 הָזַע זיִּב ,רעֶפְרעֶד עֶרְהיִא דְנּוא םָכְׁש דְנּוא ,רעֶּפְרעֶד עֶרְהיִא דְנּוא רֶזָנ טייֵז-בָרֶעַמ
 -תיֵּב הָּׁשַנְמ ןּופ ןְהיִֵז איִד ןופ טייַז רעֶד ןַא דְנוא 29 :רעֶפְרעֶד עֶרֶהיֵא דְנּזַא
 עֶרְהיֵא דִנּוא ֹודְנִמ ,רעֶפְרעֶד עֶרְהיֵא דְנּוא ְּךֶנֲעַּת ,רעֶּפְרעֶד עֶרְהיִא דְנּוא ןָאְש
 ןְהיֵז איִד טְניֹואוְועֶג ןעֶּבאָה עֶניִזאָד איִד ןיִא ,רעֶפְרעֶד עֶרְהיֵא דְנּוא רֹוד - ,רעֶּפְרעֶד
 הָוְׁשִי דְנּוא הָנְמִי ,רֶׁשָא ןּופ ןְהיֵז איִֵד 0 ;לֵאָרְׂשִי ןּופ ןְהּוו רעֶד ,ףֵסֹוי ןּופ

 ןופ ןְהיֵז איִד דָנוא 31 :רעֶטְסעֶוְׁש עֶרייֵז חַּרֶׂש דְנּוא הָעיִרְּב דְנּוא ;יִוִׁשָי דְנּוא

 :תיָזְרִּב ןופ רעֶטאָפ רעֶד ןעֶזעֶועֶג זיִא רֶע .לֵאיִּכְלַמ דְנּוא .רֶבָח .הָעיִרְב
 ,אָעּוש דְנּוא .םֶָתֹוה דִנּוא .רַמֹוׁש דנּוא טָלִפְי ןעֶנּואוְועֶג טאָה רֶבָח דְנֹוא 2

 ערייז
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 ןְהיִז איִד דְנּוא 28 :רעֶטְסעֶוְׁש עֶרייַז :טלְפִיְלִּב הֶלֵא תַוָׁשעְו לֶהְמִכֹו ְךֶסְּפ טלְפִי ָנְבּו :םָתּוחֲא
 : ויִחֶא םלה ָבּו ;םִרָאַו הָּכִחְל הָנְהוְרְ רֶמָׁש יִנְבּו
 לֶמּוׁשְ רַפְְרַחוַחוְס חָפֹוצינְּב :לֶמֶעו ןׁשֶלׁשְו עֶנְמִו חַּפֹוצ 4 ,תָוְׁשֵע דְנּוא ,לֶהְמִב דְנּוא יָּדַסַּפ ,טֵלִפֵי ןּופ 15 : 0 7
 :טֵלְפַו ןּופ ןְהיֵז איד ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד איִד = :אָרֵאכּ יו הָשְלׁשְ אָמׁשְו דו רֶצָּב :הָרמ יִרֵבּו 7
 29 דְנּוא ;ָחֲא ,רֶמֶׁש ןּופ ןְהיִז איִד דְנּוא 2 לאו חָרֶא אָ נו :אָר אפּ הָרֵי נב

 םיִרּורְּב תוָבָאְה-תיביִׁשאָר רֶׁשֶא-ינְּב הָלא-לְּכ .:אָיְצְו מ
 דָנֹוא 32 :םָרֲא דְנּוא ,הָּבִחְי דְנּוא ,הָנִהְר הָמָחְלִמַב אָבָצַּב םֵׂשחַיְתהְו םיִאיְִַׂה שאר םיִליח יִרֹוּכַנ

 חַפֹוצ ,רעֶדּורְּב ןייַז ,םֶלֵה ןּופ ןֶהיִז איִד :ףלָ השׁשו יי םיִָנֲא םֶרֶפְסִמ

 :לָמֶע דֶנּוא .ׁשֶלֵׁש דְנּוא עֶנְמִי דְנּוא חָרְאְו ִּשַה לֵּכְׁשַא וָרְֹּב עַלַּב-תֶא ליה ןְמָינו א

 דָנּוא .ַחּוס תָפֹוצ ןופ ןְהיִז איֵד 26 םִיּב זִי יִשִמֲחַה אָּפְרְו יִיִבְרָה הָחֹונ :יִשיִלְׁשַה ג
 ׂ בי חג טֶׁשיִבַו ער א ר לכל

 ,אָמַש דָנּוא ,דֹוה דְנּוא ,רָצָּב 47 :הָרְמִי רֵגְו הָיִחֲאַו ןְמענְו בו עַבָ 20. תֹובָא ז 1

 : : יא טיליה םִירחָשְ ;דָחיִחֲא-תֶאְו אִָעד תֶא דיִליהְ םֶלָָה אה 5
 :הָרֵאָּב דְנּוא ןֶרְתִי דְנּוא ,הָשָלְש רֶנּוא :ויִׁשָנ אָרעֶּב-תֶאְו םיִׁשּוח םֶנ תא הְלָׁשְדִמ בָאֹומ הָדָׂשִּב

 דְּוא .הֶנְִו הָחָי ןּופ ןֶהיֵז איד דנּוא 28  אָשימיתֶאו אבא בבא ָתְׁשִא ׁשרָהְִמ רֶלֵ
 : יִז ױ : : : א י : ם 2 28 = שי: ש"7 ה ד: : הָּלֵא הָמְרמ-תֶאְו הָיְכׂש-תִאְו ץיע-תֶאְו :םָּכְלַמ-תֶאָו י

 יו רו יי י איאצלהָתא הָּפִמּל א בּומיִכָא-תֶא דיִלֹוה םיִׁשְחַמּו :תֹוָבָא יִׁשאָר ויָנָב 1
 :אָיְצר דְנּוא ,לֵאיִנַח דְנּוא ,חַרֶא ,אָלֲע ןּופ  הךָנֶּב איִה רַמָׁשְ םַעׁשמּו רֶכֹע לעּפִלֶא יֵנְכּ :לַעפְלֶא וצ
 ןעֶזעֶועֶג ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד איִד עֶלַא 0 : יִׁשאָר הָּמֵה עַמָׁשָו הָעְרְבּו ;היִֹב -ל"תֶאְ ונֹוא-תֶא 3
 : 1 ו ויחַאְו : תניא ודיִרְבַה הִֶּה ולא יֵבְׁשיַל תֹמָאָה 4
 םעֶד ןּופ עֶטְשְרעֶּביוא ,רַשָא ןּופ ןְהיִז איִד הָּפׁשִ לֵאָכיִמו !רֶדָעְו דָרֵת הָי הָידַכּת :תָֹמַרָּר קׂשָׁש
 .א יי השירב ינב אחור 2:

 עֶטְלעוֶוְרעֶדְסיֹוא ,תֹובָא עֶרייֵז ןּופ זיוה יֵיֵמְִֹׁורְבַת קול הָיְכת עז בר די
 ֶמִל }4 ְךֶס : יז + 1 יָניצילַאַו ;יּדְבַת יִרְכִת ם יִקָי :לַעַּפְלֶא או 19

 ןופ עֶטְשְרעֶּביֹוא ,טייל םיִלָיַח עֶקְראַטְש ;יעמׁש יב תֶרֶמִׁשְו האָר הודו ;לָאילַאו יג יתלנ ר 21
 שריי

 -עֶנ ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םיִאישְנ איד םָליְ הִָנַת נ :?ןֵלָחְו יִרְכו ןוִדִבִ ;לאילאו רַבֵעְו ןּפְשיִו 5
-+ 

 דְנעֶזיֹוט גיִצְנאַַוְצ דְנּוא םֶקעֶז ןעֶזעוֶועֶג זיִא לאָצ רֶהיֵא דֶנּוא ,הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא טְנעֶבעֶר
 :רעֶנעֶמ

 ח לעטיפאק

 רעֶד חַרְחַא דְנּוא ,רעֶטייוֵוְצ רעֶד לֵּבְׁשַא ,רֹוכְּב ןייַז עַלְּב ןעֶנּואוְועֶנ טאָה ןיִנ ּוא 1
 עַלֶּב ןּופ ןְהיֵז איִד דְנּוא 2 :רעֶטְפְניִּפ רעֶד אָפָר דְנּוא ,רעֶטְרֶעיִּפ רעֶד הָחֹונ 2 :רעֶטיִרְד
 :ַחּוחֲא דְנּוא ,ןָמֲעַנ דְנּוא ,ַעּוׁשיִבֲא דְנּוא 4 :דּוהיִבַא דְנּוא ,אָרַג דְנּוא ,רָדֵא ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז
 ןּופ ןְהיֵז איִד ןעֶזעֶועֶג ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד דְנּוא 6 :םָרּוח דְנּוא ,ןָפּוּפְׁש דְנּוא ,אָרֵג דְנּוא 5
 ,עַבָנ ןיִא טְניֹואוְועֶנ ןעֶּבאָה סאָו איִד ןּופ תֹובָא יִשאָר איִד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶזיִד ,דּוחַא

 רֶע ,אָרֵנ דְנֹוא ,הָיְהַא דְנּוא ,ןָמֲעַנ דְנּוא 7 :תַחָנָמ ןייק ןעֶּביִרְטְרעֶפ אייז ןעֶּבאָה  אייֵז דָנּא
 טאָה םִיַרַהַׁש דְנּוא 8 :דָחיִחַא דְנּוא ,אָזִע ןעֶנּואְועֶג טאָה רֶע דֶנּוא ;ןעֶּביִרְמְרעֶפ אייֵז טאָה
 םיִשּוח ,טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא אייֵז טאָה רֶע םעֶדְכאָנ בָאֹומ ןּופ דְלעֶפ םעֶד ןיֵא רעֶדְניִק ןעֶנּואוָועֶג
 ,ּבייוַו ןייַז שָדֹח ןּופ ןעֶנּואוְועֶנ טאָה רֶע דְנּוא 9 :רעֶּבייַו עֶנייַז ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז אָרֲעַּב דְנּוא
 איד .הָמְרִמ דְנּוא הָיְבִׁש דְנּוא ,ץּועי דְנּוא 10 :םָּכְלַמ דְנּוא ; אָׁשימ דְנּוא הָיְבִצ דְנּוא בָבֹוי
 ,בּוטיִבַא ןעֶנּואְועֶנ טאָה םיִׁשֲחְמ דְנּוא 11 :תֹובָא יֵׁשאָר ,ןְהיֵז עֶנייֵז ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז עֶניִזאָד
 -עָב טאָה רֶע ,רֶמָׁש דְנּוא ,םָעְׁשִמ דֶנּוא ,רָבָע ,לַעַּפְלֶא ןּופ ןְהיֵז איֵד דְנּוא 12 :לַעָּפְלֶא דְנּוא

 -עָב ןעֶנעֶז אייֵז ,עַמָׁש דֵנּוא ,הָעַרְּב דְנּוא 13 :רעָּפְרעֶד עֶרֶהיֵא דְנּוא ,דל דֵנּוא ֹונֹוא טְעיֹוּב
 -יֹולְטְנַא טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ,ןֹולָיַא ןּופ רעֶניֹואוְועֶּב איִד ןּופ תֹובָא יִׁשאָר איִד ןעֶזעַו
 הָיְדַבָז דָנּוא 15 :תֹומָרָו דְנּוא ,קֵׁשָׁש דְנּוא ,ֹויָחַא דְנּוא 14 :תַנ ןּופ רעֶניֹואְועֶּב איֵד ןעֶפ
 איִד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ,אָחֹוי דְנּוא ,הָּפְׁשִי דֵנּוא לֵאָכיִמ דֵנּוא 16 :רָדָע דֵנּוא ,דָרֶע דֵנּוא

 ,יָרְמִׁשִי דְנּוא 18 :רָבָח דְנּוא ,יִקְזַח דְנּוא ,םָלָׁשְמ דְנּוא .הָיְדַּבִז דְנּוא 17 :הָעיִרְּב ןּופ ןֶהי
 דָנּוא ,יִרָכַז דָנּוא ,םיִקָי דְנּוא 19 :לַעָּפְלֶא ןּופ ןְהיֵז איִד ,בֶבֹוי דָנּוא .הָאיֵלְזִי דְנּוא
 הָיאָרְּב דנּוא הָיָדֲע דְנּוא 21 :לֵציֵלַא דנּוא ,יַתָלְצ דֵנּוא ,יַניֵעיִלֲא דְנּוא 20 :יִדְבַו
 :לֵאיֵלֲא דְנּוא ,רָבֵע דְנּוא ,ֵּפְׁשִי דנּוא 22 :יִעְמִׁש ןּופ ןְהיֵז איִד ,תָרְמִׁש דֵנּוא
 םֶליֵע רנּוא הֵָיְננֲה דנּוא 24 :ןֵנָה דְנּוא ,יִרְכִז רֶנּוא ֹודְבַע דנּוא 3

 דנוא



 ירבד

 דְנּוא הָיְדְפִי דָנּוא 22 :הָיתֹתְנַע דֵנּוא

 דנּוא 26 :קֶׁשֶׁש ןופ ןְהיֵז איד ,לֵאיֵנְּפ

 :הָיְלַתֲע דְנּוא הָיִרַחְׁש דְנּוא ;יֵרְׁשִמַׁש
 ייִרְכִז דְנּוא ,הָילַא דְנּוא .הָיְשְרֲעַי דְנּוא 7
 עֶניִזאָד איֵד 28 :םֶחֹרִי ןּופ ןְהיֵז איד

 ְךאָנ תֹובָא יִׁשאָר איִד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז

 עֶזיִד ,עֶטְׁשְרעֶּגיֹוא ,רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶרייֵ
 דְנּוא 29 :םִיַלָׁשּורְי ןיִא טְניּואוְועֶג ןעֶּבאָה
 רעֶטאָפ רעֶד טְניֹואוְועֶג טאָה ןֹועְּבִנ ןיִא
 ןייז ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד רֶנּוא ןֹועְבִנ ןּופ

 ןייַז דְנּוא 80 :הָכֲעַמ ןעֶועוֶועֶג זיִא ּבייוַו

 ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןְהֹװ רעֶנעֶריֹוּבעֶנְטְׁשְרֶע
 ,לַעַּב דָנּוא ,שיק דָנּוא ,רּוצ דְנּוא ,ןֹודְבַע
 היִהַא דְנּוא ,רֹודְנ דָנּוא 81 :ּבֶדָנ דנּוא

 -עֶנ טאָה תֹולְקִמ דְנּוא 82 :רֵכָז דְנּוא
 ךיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,הָאְמִׂש ןעֶנואוָו

 רעֶדיִרְּב עֶרייֵז רעֶּביִאְנעֶנעֶק טְניֹואוְועֶג

 100 מט ח א םימיה

 3 כ הָירַחְׁשּויִרְׁשִמַׁשְו :קָׁשָׁש ֵנְּב לֵאְֹכּוהָידְפִיְו :הָיתְחְנַעְו
 גד יִׁשאָר הֶלֵא !םֶחֹרָי יִנְּב ִרְכִח הָילֶאְו הָיִׁשְרעַיַו :הָיְלַתְַו
 ;םִַלָׁשּוריִּב ובְׁשָ הֶּלֶא םיִׁשאָר  םֶתֹודְלְתִל תֹוָבָא
 52 ונָבּו !הָכְעַמ וָּתְׁשִא םֵׁשְו וע יִבֲא ּוּבְׁשִי ןֹוָעְבִנְבּו
 31 :ָכָויָהַאְו רוִדָנּו ;בֶדָנולַעַבּוׁשיִקְו ּוצְו ִךְבַע רֹוכְּבַה
 מ ובְִׁי םֶהיֵחֲא דנָנ הֶּמִה ףַאְו הָאְמְׁשתֶא דיִלֹוד תֹולְקִמּ
 55 ׁשיִקיתֶא ריִלֹוה ירְ :םֶהיֵחֲא--םִע םלָׁשריִב
 -תֶאו ןְָנהְי-תֶא דילוה ליצָׂשְו לוָאָׁש-תֶא רילוה ׁשקְו
 34 ביִרְמ ןָתְנֹוהְיְדִבּ :לַעָׁשֶא-תֶאְ בֵרָניִבֲא-תֶאְו עּׁשייִלַמ
 הל ןֹוָתיִפ הָקיִמ יָנְבּו :הָכיִמ-תֶא ריִלֹוה לעב םיִרְמּו לֶעָב
 8 היי הָּדֲעוהי-תֶא דילוה וָהֶאְו גָחְֶו עֶהֶאַתְ ךֶלֶמְ
 ףילוה יִרְמוְו יִרְמו-תֶאָו תֶוָמְַע-תֶאְו תֶמָלע-תֶא ריִלֹוד
 7 הֶׂשְֶלֶא וָנְב הָּפָר אֵעְנִּב-תֶא דילוח אָצֹומּו :אָצֹומ"תֶא
 58 םֶתֹומְׁש הָלֵאְו םיִנָב הָׁשִׁש לצאלו :ונֵּ לצֶא ָנְב
 הָּלַא-לּכ ןנָהְו הֶיְדַבעְו הָירעְׁשּו לאֵעְמְשיו ּורְכֹּב ן םקירוע
  יִנֵׁשַה ׂשועָי ורֹוכְּב םָלּוא ויָחֶא קָׁשע יֵנְבּו :לֶֶא נב
 מ לַיַחיירֹוְּבִג םיִׁשָנֲא םלּואיינב והיו :יִׁשיִלּׁשַה טלפיִלַאו
 -לֶּכ טיִׁשִמַחַוהָאֹמ םיִנָב יִנְבּו םיִנָּב םיּבִרַמּו תֶׁשָק יֵכְרִּד

 :מינִב בִמ ֶַּא
 ֹּמ ט

 א יֵכְלַמ רפֵס--לע םיִבּותְּכ םּנהְו ּוׁשְחַיְתִה לֵאָרְׂשי-לֶכְו
 2 םיִנֹׁשאֵרָה םיִבְׁשּיַהְ ;םֶעַמְּב לֶבְבִלולְגָה הָדּוה לארׂשי
 ;םִיניִתְּנִהְוםילק םיִנָהְּכִה לַארׂשִי םֶהיֵרעְּב םָתְְחֲַּב רֶׁשֲא

 א א לאדת הרח מ  ללשה5 = טאָה שיק רתא שיק ןעמאָעגטאָה ר
 א :הָרהירִּכ ץֶרַּפ 2 -עֶג טאָה לּואָׁש דְנּוא ,לּואָש ןעֶנּואוְועֶג

 ז ּ!םיִׁשַתו תוֶאֵמישְׁש םֶהיֵחֲאו לֵאעִיחַרְויְבױִמּו :וָנָבּו דִנּוא .ַעּוׁשייִּכְלַמ דְנּוא ,ןָתָנֹוהְי ןעֶנּואוָו

 רעֶד דנּוא 24 :לַעָּבְׁשֶא דְנּוא ,בֶדָניִבֲא

 דְנּוא 25 :הָכיֵמ ןעֶנואוְועֶג טאָה לַעַּב ביִרְמ דְנּוא לַעַּב ביִרְמ ןעֶזעוֶועֶּג זיִא ןָתָנֹוהְי ןּופ ןְהּוז

 דְנּוא 86 :זָחֶא דְנּוא ,עַראַּת דְנּוא ;ְךֶלֶמ דְנּוא ןֹותֵּפ ,ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז הָכיִמ ןּופ ןְהיֵז איִד

 דְנּוא ,תֶוָמְזַע דְנּוא ,תֶמָלָע ןעֶנּואוְועֶג טאָה הָרֵעֹוהְי דְנּוא ,הָּדֵעֹוהְי ןעֶנּואוְועֶג טאָה זַחֶא

 הָּפָר ,הָעְנִּב ןעֶנּואוְועֶנ טאָה אָצֹומ דְנּוא 87 :אָצֹומ ןעֶנּואוְועֶג טאָה ירְמִז דְנּוא ,יִרְמִז
 ,ןֵהיִז םֶּכעֶז טאַהעֶג טאָה לֶצא דְנּוא 88 :ןְהּוז ְןייַז לַצָא ,ןְהּוז ןייז הֶׂשָעְלֶא ,ןְהּוז ןייז

 דָנּוא הָיְרַעְׁש דְנּוא ,לאֵעָמְׁשִי דְנּוא הרְכֹּב ,םֶקיִרְזַע ;ןעֶמעֶנ עֶרייֵז ןעֶנעֶז םאָד דְנּוא

 ןְהיִז איִד דְנּוא 89 :לַצֶא ןּופ ןְהיֵז איד ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶדיִר עֶלַא ,ןָנָח דְנּוא הָיְרַּבֹוע

 רעֶד שּועְי ,רעֶנעֶריּוּבעֶגְטְׁשְרִע ןייַז םֶלּוא ,ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז קֶׁשַע רעֶדּורְּב ןייַז ןּופ

 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םָלּוא ןּופ ןְהיֵז איֵד דְנּוא 40 :רעֶטיִרְד רעֶד טְלָפיִלֶא דְנּוא ,רעֶטייוֵוְצ

 רֶנּוא ןעֶניֹוּב םעֶד טיִמ (ןעֶמיִׁשנ ןעֶנאַּפְׁש טְנעֶקעֶג ןעֶּבאָה סאו ,טייל-םיִלְיַח עֶקְראַטְׁש
 איֵד עֶלַא ,גיִצְפּופ דֶנּוא טְרעֶדְנּוה ,ןְהיֵז םיִנְהיִז דְנּוא ,ןְהיֵז ליִפ טאַהעֶג ןעֶּבאָה אייֵז

 :ןיִמָיְנִּב ןּופ ןְהיֵז איִד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד

 דְּוא 22 :רעֶדיְִּב עֶרייֵז טיִמ םִיַלְׁשּורְי ןיִא

 ט לעטיפאק

 ןיִא ןעֶּביִרְשעֶגְנייַא ןעֶנעֶז אייֵז ,העָד ּדְנּוא ,טְנעֶבעֶרעֶג ְּךיִז טאָה לֵאָרְׂשִי ץְנאַה דְנּוא 1
 ןיִא ןעֶראוָועֶג טְרָהיִפעֶגְקעוֶוַא זיִא הָדּוהְו דְנּוא ,לֵאָדְׂשִו ןּופ עֶגיִנעֶק איִד ןּופ ְךּוּב םעֶד
 ןעֶנעֶז םאָו רעֶניֹואְועֶּב עֶטְׁשְרֶע איד דְנּוא 2 :דֶניִז עֶרייֵז ןעֶגעֶו לֶבָּב ןייק תֹולָב

 איד ,םיִּנַֹּכ איד ,לֵאָרְׂשִי ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ,טעֶמְׁש עֶרייֵז ןיִא ץיִזעֶּב רֶהיִא ןיִא ןעֶזעוֶועֶג
 ןופ רעֶדְניִק איִד ןּופ טְניֹואוְועֶג ןעֶּבאָה םִיַלְׁשּורְי ןיִא דְנּוא 8 :םיִניֵתְנ איד דְנּוא ,םִיַזָל

 :הֶׁשַנְמ דְנּוא םִיַרְפֶא ןּופ רעֶדְניִק איִד ןּופ דְנּוא ,ןיִמָוְנִּב ןּופ רעֶדְניִק איִד ןּופ דְנּוא ,הָדּוהְי
 ןּופ ןְהיֵז איִד ןּופ ,ןֵמיִנָּב ןדפ ןְהּוז ,יֵרְמִא ןּופ ןְהּוז יָרְמִע ןּופ ןְהּוז ,דּוהיִמע ןּופ ןְהּוז יֵתֹוע 4

 עֶנייֵז דְנּא ,רעֶנעֶריֹוּבעֶגְּטְׁשְרֶע רעֶד הָיֶׂשֶע ,יִנֹוליִׁש םעֶד ןּופ דְנּוא 5 :הָדּוהְי ןּופ ןְהּוז ןיִרְּפ
 ;גיִצְניינ דְנּוא טְרעֶדְנּוה םְּכעֶז ,רעֶדיִרְּב עֶנייִז דְנּוא לַאּזעי ,חֵרָז ןופ ןְהיֵז איד ןּופ דֶנּוא 6 :ןֶהיֵז

 ףד.וא
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 אֹולַס יִמְוְנִּב ןופ ןְהיִז איד ןופ דנּוא 7  :הָאֶּמִהְרִּב הָידוהְרִּב םֶלָׂשְמְרִב אולס ןֶמְנַּ נְבְדִמּו ז
 ןהוז .הָוְזדֹוה ןּופ ןְהז ,םָלְׁשִמ ןּופ ןְהּוו ךֶּב םָלָׁשִמּו ִרְכִמִּב יושב הָלֵאְ עד הָיְְבו 5
 שיט ' א : עֶשְּת םֶתֹודְלֲחְל םֶהיִחֲאו :הָיביְְּב לֵאועְרְדִּב הָיִַפׁש

 ,םֶחֹרְו ןּופ ןְהּוז הֶיְנְבִי דנּוא 8 :הָאְנְסַה ןופ  ייִבל תבא ִׁשאֶר םיִׂשָנָא הָלָא-לּכ הׁשִׂשְוםיִׁשִמַחו תוָאמ
 ויִרְכִמ ןּופ ןְהּוז ,יִזֵע ןּופ ןְהּוז הָלֵא דנּוא :ןֶכָוביִרְיְהו הָיעדְ םֲִהְּכַהְּו  גםֶהיֵתְבֲאי
 ָי ךֶּב תויְרְמְּב קֹורְצִּ םלְׁשְמְִּב הָיִקְלַח-ןֶב הָיְרַעַו 1

 * * ֹו ה . ווי * ' ז : ט

 ןּופ ןְהּוז הָיְַּפְׁש ןּופ ןְהוז םִלְׁשְמ דְנּוא -ןֵּב םֶחֹרְיִּכ הָיְדִעַו !םיִהֹלֲאָה תיֵּב דִיְְנ םּוטיִחֲא ט
 עֶרייֵז דְנּוא 0 :הָיְנְבִי ןּופ ןְהּוז ,לֵאּועְר םֶלְׁשִמ"ִּ הרב לֵאלְעִּ ישְַמּוהָיְִלַמְרִּב ריִחְׁשִּפ

 ןייֵנ ,רעֶטְבעֶלְׁשעֶג עֶרייֵז ְךאָנ ,רעֶריִרְּב .םֶמֹובֲא א ם = םֶהיֵחֲאְו :יּמאדִּב תל 7
 תֶדֹובְע תֶכאָלְמ ליַח יִרֹוְּבִג םיִׁשִׁשְו תֹואֵמ עַכֶׁשּו ףֶלָא

 עֶלַא ;.יִצְפּופ דֶנּא םֶּכעֶז נו טרעדנוה  .ןבבָׁשֲחכ עמ םילַהֹפ = !םִהלֲאָהִתּבּי
 תֹובָא יִשאֵר ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז רעֶנעֶמ עֶזיִד לְלְנשְרֶח רֵקּבִקִבּו :ידְרִמ ינְּבךמ הָיְבִׁשִחְוִּב םָקירְזע ו5

 דְנּוא 10 :רעֶטעֶפ עֶרייֵז ןופ זיֹוה םעֶד ּוצ הִלמֲשְרִּב א א יִרְאֶה
 בֵׁשֹויַה הָנְקְלֶאְדִּב אָפֶאְדְב הָיְכִרַבּו ןָתּודְיְִּב לֶלְגְִּב
 ,םיִָיֹוהְי דְנּוא הָיְעַדְי ,םינַהֹכ איד ן'9  ןֶכיֵזֲָ ְמלַשְו ביק םִלׁש םיִרעֶׁשַהְו :יִתְפטְניִרְצַחְּב וז : הכ או : : ףז יד

 ןופ ןְהּוו הָוְרַזֲע דְנּוא 11 :ןיִכָי דְנּוא הֶחֶרִמ מַה רַעָׁשְב הְָ :ׁשאֹרָה םִלַׁש םֶהיֵחֲאַו 18

 קֹודְצ ןּופ ןְהּוז .םָלְׁשִמ ןּופ ןְהּוז ּההָיִקְלִה 73 אר םּלַׁשְו :ל למ מל םיִרָָּׁשַה הָּמֵה 5
 ' תֶכאָלְמ לַע םיִחרְַּה ויָבָא-תיִבְל וָחֶאְו חַרֹקְדִּב ףֶפְֶבֶא
 רעֶד ,םּוׁטיִחַא ןּופ ןהּוז ,תויָרּמ ןּופ ןהי הי התתמילעו םֶהיֵתָבֲאַו לֶה אל םיִפְַּה יִרְמִׂש הָרֹבִעָה
 ןופ זיֹוה םעֶד רעֶּביִא (רעֶלְהעֶפעֶּבו דיִנָנ םֶהיֵלֲע הָיָה דיִנ רֶוְלֶאְדִּב םָהְנפּו :אוְבֶּמַה יִרְמָׁש 3
 ןהוז ,םֶחְֹּי ןופ ןָהּז הָיְדִע דנּוא 12 :טאָג - חֹחִּפ רֶעט הל 11 הָירַ יא ,ם ָפל 1
 : םִיַתאָמ םיִפִּפַב םיִרְֵׂש םיִרּורְּבַה םָלְּכ ;דֵעֹומ לֶהְאְל 2

 יֵׂשֲעַמ ֶנּוא ,ּהָיַכְלַמ ןּופ ןְהּוז ,רּוחְׁשַּפ ןּופ דיוָּד רָּסִי הָּמֵה םֶׂשְחַיְת וה םֶהיֵרְצַחְב הֶּמֵה רׂשָע יש
 םֶהיִנְבּו םֶדְו ;םֶתָנ : ןופ ןְהּוז הֵדָזְחַי ןּופ ןְהּוו ,לֵאיִדֲע ןּופ ןְהּוו  םרְעׁשַה-לַע םֶליֵנְבּו םִיו :םֶהָנמֲאָּב הָאֹרְה לָאמׁשּו

 ;רָמַא ןּופ ןְהּוז ,תיִמלׁשְמ ןּופ ןְהּוז םֶלָׁשְמ תחור טראק !תורָמׁשמְל לֶהָאָה תיִבְל הוהי-תיב כל 24

 יי עא רער יז האוז = יא קט
 דְנעֶזיוט ןייֵא ,תובָא עֶרייֵז ןּופ זיוה םעֶד 00 םַה םירׂשַה רב 1 ןהעַבְרִא הֶּמה העמאכ כ 8

 עֶקְראַטְׁש גיִצְכעֶז דְנּוא טְרעֶדְנּוה ןעֶּביִז
 :טאָנ ןּופ ויֹוה םעֶד ןיִא טְסְניִד םעֶד ןּופ הָכאָלְמ איד ןּוהְטעֶנ ןעֶּבאָה סאָו ;טייֵל-סיִלְיַח

 ןּופ הָיְּבִׁשֲח ןּופ ןְהּוז ,םָקיִרְזַע ןּופ ןְהּוז ,בּוׁשַח ןּופ ןְהּוז הָיְעַמְׁש ;םִיַוָל איִד ןּופ דְנּוא 4

 הָכיִמ ןּופ ןְהֹוז הָיְנַּתַמ דְנּוא ,לֶלָנ דְנּוא ,שֶרֶח ,רֵקַּבְקַב דְנּוא 15 :יִרָרְמ ןּופ ןְהיִז איד
 ןְהוז ,לֶלֶנ ןּופ ןְהּוז הָיְעַמְׁש ןּופ ןְהּוז הָיְדַבע דְנּוא 16 :םףֶסֶא ןּופ ןְהּוז ,יִרְכִז ןּופ ןְהּוז
 איד ןיִא טְניֹואוְועֶג טאָה סאוָו .הָנֵקְלֶא ןּופ ןְהּוז ,אָּפֶא ןּופ ןְהּוז הָיְכִרְּב דְנּוא ,ןּותּודְי ןּופ
 דְנּוא םּוּלַׁש ,ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז רעֶטיִה-רֶעיֹוט איִד דְנּוא 17 :יִתָפֹוטְנ איִד ןּופ רעֶפְרעֶד

 רעֶד ןעֶועוֶועֶג זיִא םּולַׁש ,רעֶדיִרְּב עֶרייֵז דְנּוא ,ןָמיִחֲא דְנּוא ,ןֹומָלַט דְנּוא ,בּוקַע

 ןַא רֶעיֹוט םיִניִנעֶק םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג אייֵז ןעֶנעֶז דְנּוצַא ויִּב ןיִראָו 18 :רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא
 יֵנְּב איד ןּופ תֹונֲחַמ איִד ּוצ רעֶטיִה-רֶעיֹוט איִד ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז אייֵז ,טייַז-חַרֶּזַמ רעֶד
 רעֶדיִרְּב עֶנייֵז דְנּוא ,חרק ןּופ ןְהּוז ,ףָסָיְבֶא ןּופ ןְהּוז ,אֵרֹוק ןּופ ןְהּוז םּולַׁש דְנּוא 19 :יזל

 הָכאָלְמ איִד רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶג א םיִחְרִק איד ,רעֶטאָפ ןייַז ןּוּפ דְניִזעֶנְזיֹוד םעֶד ןּופ

 ןעֶנעֶז רעֶטעֶפ עֶרייֵז דְנּוא ;טְלעֶצעֶנ םעֶד ןופ יא טא ןּופ טְסְניִד םעֶד ןּופ

 םעֶד ןּופ םֶרעֶטיִה ןעֶועוֶועֶנ ןעֶנעֶז דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ הָנֲחַמ איִֵד רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶנ
 ,רעֶהיִרְפ אייֵז רעֶּביִא ריִגְנ ַא ןעֶזעוֶועֶנ זיִא רֶזָעְלֶא ןּופ ןְהּוז םָחְניִּפ דְנּוא 20 :גְנאַגְנייַא
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא הָיְמָלְׁשִמ ןּופ ןְהּוז הָיְרַכְז 21 :ן א םֶהיֵא טיִמ זיִא ראַה רעֶד דְנּוא
 םיִרעֶטיִה איד ראַפ עֶטְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא עֶלַא 9 5 ֹומ לֶהֹא םעֶד ןּופ רעֶטיִה-רֶעיֵט רעֶד
 טְנעֶבעֶרעֶג ןעֶנעֶז אייֵז ,ףְלעוֶוְצ דְנּוא טְרעֶדְנּוה אייוַוַצ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ;לעוֶוְׁש איִד ןּופ
 אייֵז טאָה (איִבָנ) רעֶהעֶז רעֶד לֵאּומְׁש דְנּוא דיִוָד סאו ,רעֶפְרעֶד עֶרייֵז ָּךאָנ ןעֶראָועֶנ
 ןעֶועוֶועֶנג ןעֶנעֶז ןְהיֵז עֶרייֵז דְנּוא אייֵז דְנּוא 23 :טייֵהייַרְּט עֶרייֵז ןיִא טְלעֶוַמְׁשעֶגְנָא
 םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ דְנּוא ,זיֹוה םיִראַה םעֶד ןּופ ןְרֶעיֹוט איִד רעֶּביִא טְלעֶמְׁשעֶנְנָא
 רעֶד ןַא ,רעֶטיִה איִד ןייַז ןעֶלאָז ןעֶטייֵז רֶעיִּפ עֶלַא ןיִא 24 :גְנּוטיִה איִד ןיִא טְלעֶצעֶנ

 ןעֶנעֶז סאוָו רעֶדיִרְּב עֶרייֵז דְנּוא 25 :טייז-םֹורָד דְנּוא טייַז-ןֹופָצ ,טייַז-בָרֵעַמ ,טייַּז-חַרֶזִמ
 :עֶניִזאָד איד טיִמ טייֵצ ּוצ טייֵצ ןּופ ,געַמ ןעֶּביִז ָּךאָנ ןעֶמּוק ןעֶלאָז ,רעֶּפְרעֶד איִד ןיִא

 ,רעֶטיִה-רֶעיֹוט עֶקְראַטְׁש רֶעיִּפ איִד עו אייֵז ןעֶנעֶז לעֶטְׁש ןְעייֵרְּטעֶג רעֶד ְןיִא ןיִראָה 6

 אייז
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 ירבד

 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא .םִיִוָל איד ןעֶנעֶז אייֵז

 דְנּוא ְרעֶמאַק איִד רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶג
 :זיוה םיִמאָנ ןּופ תֹורָצֹוא איִד רעֶּביִא

 טְניִטְכעֶנעֶּגְרעֶּביִא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 7
 יֹוא לייוֵו ,זיֹוה סיִטאָנ ןּופ םּורַא םֶגֶניִר
 דָנּוא גָנּוטיִה איִד ןעֶזעוֶועֶג זיִא אייז
 -יֵלָמיִא ןעֶכאַמְפיֹוא טְזּומעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז
 עֶכיִלְטֶע דְנּוא 28 :ןעֶנְראָמְהיִרְּפ ןעֶכ
 טאַהעֶג ְּךיִז רעֶטְנּוא ןעֶּבאָה אייֵז ןופ
 לאָצ רעֶד טיִמ ןיִראוָו ,םיִלָּכ טְסְניִד איד
 דָנּוא ,טְכאַרְּבעֶגְנייַרַא אייֵז אייֵז ןעֶּבאָה
 רעֶדיוִו אייֵז אייֵז ןעֶּבאָה לאָצ רעֶד טיִמ
 ןופ עֶכיִלְמִע דְנּוא 29 :טְגְנעֶרְּבעֶגְסיֹורַא
 םְלעֶטְׁשעֶגְּנָא ןעֶזעוֶועֶג ּךיֹוא ןעֶנעֶז אייֵז
 עֶלַא רעֶּביִא דְנּוא .םיִלָּכ איִד רעֶּביִא
 דָנּוא .ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םעֶד ןּופ םיִלַּכ
 דָנּוא ,ןייוֵו םעֶד דְנּוא ,לֶהעֶמ םעֶד רעֶּביִא
 איד דְנּוא ךיֹורייוו םעֶד דְנּוא ,לֶהֶע םעֶד
 איד ןּופ עֶכיִלְטֶע דנּוא 20 :םיִמְׂשִּב
 טייֵרְּבעֶנּוצ ןעֶּבאָה םיִנֵהֹּכ איִד ןּופ ןְהיֵז
 דָנּוא 81 :םיִמָׂשְּב איִד ראַפ גְנּושיִמ איד

 -עוֶועֶג זיִא ,םִיַוָל איִד ןּופ רעֶנייֵא הָיְתִּתַמ
 רֶע ,יִחְרָקַה םֶלֵׁש ןּופ רֹוכְּב רעֶד ןעֶז
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 27 תֹוְביִבְסּו :םיִהֹלָאָה תיֵּב תוֶרְצֹוֲאָה-לַעְו תֹובְׁשּלַה-לַע לו
 הֵּתְפַּמַה-לַע םֵהְו תֶרָמְׁשִמ םֶהיֵלְעיְּ וניִלְי םיָהלֶאָהיתיַּב
 8 יַּפְמִמְּב יִּכ הָהֹבֲעָה יֵלְּכילַע םֶהֵמּו ּורֵקְּכִל רֵקְּבלְ
 29 םיִלֵּבַה-לַע םיִנְמִמ םֶהִמּו :םוָאיִצוו רֵּפְסִמְבּו םּואיִבְי
 הָנֹכְלְַ ןֵמָּׁשִהְו ןײהְו תַלַֹּה-לַעו ׁשֵרְּקַה ילְּילְּכ סְָ
 ל ּושִמְׂשִּבל תַחָקְרִַּ ִחקֹר םיִנֵּכַה ינְבִּו :םיִמְׂשִּכְַ
 31 הָנּומֶאַּב יִהְרָּקִה םֶּכַׁשִל רֹכְּכַה אה םִלִהְדִמ הֶיְִַּמּו
 ּג =לע םֶהיֵחְאְדִמ יִתְהִּקַה יָנְבױִמּו ּםִּתִבֲחַה הֶׂשֲעְמ לַע
 55 הְִָּ :תּבַׁש תּבַׁש ןיִכָהִל תֶכְַָּמַה םֶהָל
 םָמֹויִכ םיִרֹטְּפ תֹכָׁשְלַּב םיולל תֹבָ ֵׁשאֶר םיִדָדְׂשִמַה
 54 םִיולַל תָֹבָָה יִׁשאָר הָּלֵא :!הָכאָלְּמַּב םֶהיֵלֲע הָלְילְ
 הל ןֹעְבנְבּו - :םִַָׁשּוריִב ּּכְשִי הָלֵא םיִׁשאָר םָתֹודְלְהְל
 56 רּוכְּבַ נְבּו :הָכֲַמ וָּתְׁשא םֵׁשו לֵאֹוְעיןועְבניבֲא ּובְׁשִ
 יז הָיְרַוווְחַאְו רוַדּו :םָהָנ רו לַעְבּו ׁשיִקְו ריִָ ןֹודְבִע
 38 דָנָנ םֵה-ףאְו םֶאְמַׁש--תֶא דיִלֹוה תולְקִמּו :תולקַמּ

 3מ דילֹוה לנו !םֶהיֵחֲאִע םַלָׁשּוריִב ּובְִׁי םֶהיֵחֲא
 -תרָא ריִלֹוה לֹואָׁשְו לוָאָׁש-תֶא דיִלוה ׁשיִקְו שיקיתֶא
 מ יִבּו :לַעָּבְׁשֶא-תֶאְ בֶדְנִבֲא-תֶאְועּוׁשיְִּלַמ-תֶאוןָתָנהי
 וז נְבּו !הָכיִמ-תֶא דִיִלוה לֵעְבירְמּו לַעָּכ ּביִלְמ ןָתנוהְ
 42 הֶרְיְוהרִעיּתֶא דיליח וָחֶאְו :עֶרְחַתְ ְךֶלֶמְו ןְִּפ הָכיִמ
 דילה יִרְמוו יִרְמֹו-תֶאְו תומְז-תֶאְו תַמְלָע-תֶא .דילֹוה
 43 הֶׂשָעָלֶא וָנְכ הָיָפְרּו אָעְנְּב-תֶא דיִלֹוה אָצֹומּו :אָצֹומ-תֶא

 6 בֶתֹומָׁש הָלֵאְו םיִנָב הָׁשִׁש לֹצֶאלְו :וָנְּב לָצֶא נב
 הָּלַא גת הָיְרְַלְוחָיִעשּו לאְמׁשִו ורְכּב ! םַקירְ
 : :לֶצֶא יְִּב
 א נְּפִמ לֵאָרְׂשִי--שיִא םָגָו לֵאָרְׂשִִב יִּמֲחְלִנ םיִּתְשִלְפּ

 ןופ לעֶּטְׁש ַעייֵרְמעֶג איד טאַהעֶג טאָה
 עֶכיֵלְמֶע דנּוא 32 :ןעֶנאַפיִקאַּב איִד ןיִא ןעֶדאוָועֶג טְכאַמעֶנ זיִא םאִו טייֵּבְרַא רעֶד
 טיֹורְּב םעֶד רעֶּביִא ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז רעֶדיִרְּב עֶרייֵז ןּופ .תֶהֹק ןּופ ןְהיִז איִד ןּופ

 איִד דָּוא 38 :תֶּבַׁש ןעֶכיִלְטיִא ןעֶטייֵרְגְנָא םִע ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ ,(םיִנָּפַה םֶחָּלנ
 ןעֶנעֶז םאֶו ,םִִוָל איִד ןופ תֹובֶא יִׁשאָר איד ןּופ .םיִרְרֹׂשִּמ איִד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד

 ןעֶזעוֶועֶג טְגיִּטְפעֶׁשעֶּב ןעֶנעֶד אייז לייוו ,ןעֶועוֶועֶג רּוטִּפ ןעֶנעֶז אייֵז ,ןְרעֶמאק איד ןיִא
 איד ןעֶזעֶטעֶג ןעֶנעֶז עֶניִואָד איֵד 54 :םֶכאַנ דָנּוא גאָט הָכאָּלְמ איד רעֶּביִא
 איִד ,עֶטְׁשְרעֶּביֹוא דְנּוא רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶריֵז ְךאָנ םִוָל איד ןּופ תֹובָא יִׁשאָר

 טְניֹואְועֶג טאָה ןֹועְבִּנ ןיִא דא 29 :םִיַלָׁשּורְי ןיִא טְניֹואוְועֶג ןעֶּבאָה עֶניִזאָד
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא ּבייֵו ןייַז ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא ,לֵאיִעְו ןֹועְבִנ ןופ רעֶטאַפ רעֶד
 דְנּוא שיק דנּוא ,רוצ דְנּוא ,ןֹודְבַע ןְהּוו רעֶנעֶריֹוּבעֶנְטְׁשְרִע ןייז דְנּוא 26 :הָכֲעַמ

 :תֹולְקִמ דָנּוא הֵיְרַכְו דנּוא ,ֹויְחַא דְנּוא רֹודְָנ דְנּוא 87 :בֶדָנ דְנּוא ,רַנ דְנּוא ,לַעַּב
 -יֵאְנעֶגעֶק טְניֹואוְועֶג ךיֹוא ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ,םָאְמִׁש ןעֶנּואוְועֶג טאָה תֹולְקִמ דְנּוא 8
 ןעֶנּואוְועֶג טאָה רֵנ דנוא 39 :רעֶדיִרְּב עֶרייֵז טיִמ םִיַלָׁשֹורְי ןיִא רעֶדיִרְּב עֶרייֵז רעֶּב
 ףָתָנֹוהְי ןעֶנּואְחעֶג טאָה לּואָׁש דָנּוא לּואְׁש ןעֶנּואְועֶג טאָה שיק דנּוא שיק
 הֶתָנֹוה" ןּופ ןְהּוו רעֶד דָנוא 0 :לַעָּבְׁשֶא דָנּוא ,בֶדָניִבֲא דְנּוא יַעּוׁשייִּכְלַמ רָנֹוא

 הָכיִמ ןּופ ןְהיֵז איִד דְנּוא 41 :הָכיֵמ ןעֶנּואְועֶנ טאָה לַעַּב-יִרְמ דְנּוא ,לַעַּב ביִרְמ
 הָרעִי דָנּוא הָרָעַי ןעֶנּואְועֶג טאָה זָחֶא דְנּוא 42 :ַעֵרְחַת דְנּוא .ְףֶלֶמ דְנּוא ןןֹהיִמ
 :אָצֹומ ןעֶנּואוְועֶג טאָה יִרְמִז דְנּוא ,יֵרְמִז דְנּוא ,תֶוָמְזַע דְנּוא ,תֶמָלָע ןעֶנּואוְועֶג טאָה

 ןֶהּוז ןייז הָׂשֲעְלֶא ןְהּוו ןייַז הָיָפְר דנּוא ,אָעְנִּב ןעֶנּואוְועֶג טאָה אָצֹומ דְנוא 8
 ןעֶנעֶז םאָד דְנּוא ֶהיֵז םֶּכעֶז טאַהעֶג טאָה לֶצֶא דְנּוא 44 :ןָהּו ןייַז לֵצָא דְנּוא

 איד ,ןָנָח דְנּוא ,הָיְדַבע דְנּוא .הָיְרַעְׁש דְנּוא ,לאעֶמְׁשִי רְנּוא ּורְבֹּב ,םֵקירְזַע ןעֶמעֶנ עֶרייֵז

 ;לֵצֶא ןּופ ןְהיז איִד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד

 י לעטיפאק

 ןּופ ןאַמ רעֶכיִלְמיִא ּדְנּוא ,לֵאָרְׂשִי טיִמ ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ ןעֶּבאָה םיִּתְׁשִלְּפ איד דְנּוא 1

 לארשי
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 םיּתְׁשִלְּפ וֵקְכְדִה :עֶכלִג רָּהְב םיִלָלֲח יָלְּפיַו םיּתְׁשִלְּפ 2
 -תֶאְו ןֶתְנוי-תֶא םיּתְׁשלְּפ = נב יִרְתַאְו לִאׁש יִרֲחֶא

 הָמָחְלַמַה דֵּבְּתַו :ליאְׁש ינְּב עוָש-יִבְלמיתֶאְו םֶדָקִבֲא 3
 ;םיִרֹיַהְִמ לֶחָו תֶשֶקַב םיִרֹומַה ּוהְאְשִו לֹואָׁש-לַע
 ּהָּב יִנֵרָקְרְו קרח יש ולַכ אׂשנילֶא ליאְׁש רֶמאֵַּו 4

 אֵׂשֹנ הָבֶא אֵלְו יִב-לְּלַעְתהְו הָלֵאָה םיִלֵרֹעָה ּואֹבְיְדִּפ
 ;היִלָע לו לה-תַ לואְׁש חק רֶאְמ ארי יב א

 בֶרָתַהיֹלֲע אוָהנ לֶּפַו לוָאָׁש תֶמייֵּכ ויָלַכראׂשנ אר ה
 ;ּותכ וָדְַי תִּכלְכְ נב תֶׁשֶלְּׁ לאָש מי :תֶמָּ
 בייִכְו יסָנ יִּכ קֶמֵעְּב-רֶׁשֲא לֵאְרָשי ׁשיאילכ וארח
 וְׁשיו םיְִׁשִלְפ ּאְבָ ּוסְַָםֶהיֵרְע וה נְּ ליאְׁש

 -תֶא טְׁשַפְל ם ֶׁשלְפ ואֹביו תֶרָחַמִמ והיו ;םֶהָּב 8
 ַעבְלִּנ רַהְב םיִלָפְיגְב-תֶאְו לואׁש-תֶא וָאְצִמַו םיִלָלֲחַה

 ץרָאְב יֹלַשו ויָלְכ-תֶאְ וָשאֹר-תֶא ּואְׂשִַּ ּוהְשיִׁשְפַה 5
 ֹצמיִשַו :םִעָה-תֶאְו ר רֶשכְל ב ביִבָס ם בית :

 גָד תיֵּב יִעֹקָת וותְלְִלְנ-תֶאְו
 םיִתְׁשלְפ יִׂשָעירֶׁשֲא-לֶּכ תֶא ר שי 2 ּעְמְׁשַו וו

 הֵאְולּואְׁש תַפּונ-תֶא ּואָׂשיו ליַח ש יא-לָב למקיו ;ליִאְׁשִל
 תַחַּת םֶהיֵתֹוְמְצע-תֶא ּורְבַקַו הֶׁשיִכְי םִאיִבָר ווָלְב תַפּונ

 - ת

 ופ

 לֲעַמְב לואָׂש תַמָו :םיִמָי תֶעְבִׁש ּומוִצָו ׁשֵבְִּב הָלֵאָה וי
 -םנו רֶמָׁשראְל רֶׁשֲא הָוהְי דַבָדילע הָוהיִּב לַעְמירְׁשִא

 םֵסיו ּוהֵתיִמַו הָוהיִב ׁשְרהאְלְ :ׁשיִרְדל םִאָב לואְׁשִל 4
 יש דֶירַל הֶכולְהיתֶא

 אי אי
 ְךְמִצִע הָנ הנד { רמאל הָנֹוְרְבִה ידיו ודדלא לֵארְׂש שידלב ; וֲצֵבִּקיו א

 ליִאָׁש תווְהַב םַג םוׂשְלׁשִַג ליִמְתִג :ּונְדנא ךרֶשְבּו
 הוהְי .רֶמאַֹּו לאְרְׂשי-תֶא איִבמדִ איָצומַה הָּתַא ךלמ
 היהת ח הָתאְו לאהש י-זץרא ימע-תא דערת ; התא - ר ךיהלַא

-+ , 8.4 

 אי י א םימיה
 איד ראָפ ןעֶפאָלְטְנַא זיִא לֵאָרְׂשִי
 ןעֶלאַפעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא םיִתְׁשִלַּ
 ;ַעֹּבְלִנ גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןעֶנאַלְׁשְרעֶד
 -עֶּב ְּךיִז ןעֶּבאָה םיִּתְׁשִלְּפ איִד דִנּוא 2
 רעֶּטְניֶה דנּוא לּואְׁש רעֶטְניִה טְפעֶה
 ןעֶּבאָה םיִּתְׁשִלְּפ איד דְנּוא ,ןְהיֵז עֶניי
 דְנּוא ,בֶדָניִבֲא דְנּוא ןֶתָנֹוי ןעֶגאָלְׁשעֶג
 דְנּוא 2 :ּואָׁש ןּופ ןְהיֵז איִד ַעּוׁשייִּכְלַמ
 ןעֶנעֶק רעוֶוְש ןעֶזעוֶועֶג זיִא הָמָחְלִמ איִד
 םֶהיֵא ןעֶּבאָה רעֶמיִׁש איִד דְנּוא ,לּואְׁש
 רֶע דְנּוא ןעֶניֹוּב םעֶד טיִמ ןעֶפאָרְטעֶג
 :רעֶסיִׁש איִד ראַפ טְרעֶטיִצעֶג טאָה

 ןייַז ּוצ טְנאָזעֶג טאָה לּואָש דְנּוא 4
 ךְרעֶוְׁש ןייד סיֹורַא היִצ ,רעֶנעֶרְמְנעֶפאָו
 איִד יִדְּכ ,טיִמְרעֶד ָּךיִמ ְּךעֶטְׁשְרעֶד דְנּוא
 דְנּוא ןעֶמּוק טיִנ ןעֶלאָז םיִלֵרֵע עֶגיִזאָד
 -אָו ןייַז רעֶּבָא ,ןעֶטעֶּפְׁש ריִמ רעֶּביִא

 ןיִראו ,טְלאוָועֶג טיִנ טאָה רעֶנעֶרְטְנעֶפ
 לּואָׁש טאָה יֹוזַא ,טאַהעֶג אָרֹומ טאָה רֶע
 זיִא רֶע דְנּוא דְרעוֶוְׁש םאֶד ןעֶמּונעֶג ןייֵלַא
 -אוָו ןייַז ןעוֶו דְנּוא 5 :ןעֶלאַפעֶנ ףיֹוראַד
 זיִא לּואָׁש זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה רעֶנעֶרְטְנעֶפ
 ןעֶלאַפעֶג ְּךיֹוא רֶע זיִא יֹוזַא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג
 ;ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא דְנּוא דְרעוֶוְׁש םעֶד ףיֹוא

 ןעֶמאַזּוצ רְניִזעֶנְזיֹוה סעֶצְנאַג ןייַז דְנּוא ןֶהיֵז אייֵרְד עֶנייַז דְנּוא אי זיִא יֹוזַא 6

 םעֶד ןיִא ןעֶזעֶועֶנ ןעֶנעֶז סאוָו לֵאָרְׂשִי ןּופ ןאַמ רעֶכיֵלְטיִא ַא ןעֶו דְנּוא 7 :ןעֶּבְראָמְׁשעֶנ
 ןְהיִז עֶנייֵל דְנּוא לּואָׁש םאָד דְנּוא ,ןעֶפ ןק ןעֶנעֶז אייֵז זַא ןעֶהעֶועֶנ ןעיֶּבאָה לאָהְט
 : ן-+ -טְנַא ְךיֹוא ןעֶנעֶז דְנּוא טעֶטְׁש עֶרייַז טרעפ אייז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןעֶּבְראָמְׁשעֶג ןעֶנעֶז

 אייֵז דֶנּוא ןעֶמּוקעֶגְנָא א םיִּתְש ְשְלַּמ איד דִנּוא .ןעֶפאָל
 8 -ךעֶד איד ןעֶמּוקעֶנְנָא ןעֶנעֶז םיִּתְׁשַלְּפ איִד ןעוֶו םיִנעֶנְראָמ ּוצ ןעֶזעֶועֶג זיִא סֶע דנּוא

 :טְניֹואועֶג אייֵז ןיִא ןעֶּבאָה

 ן-י'3ב-= ןעֶלאַפעֶג ןעֶנעֶז ןְהיֵז עֶנייֵז דְנּוא לֹּדאָׁש זַא ןעֶנּופעֶג אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןּוהְטּוצְסיֹוא עֶנעֶנאַלׁש

 ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא דְנּוא ,ןעֶניֹוצעֶנְּפָא םֶהיֵא ןעֶּבאָה ֲה אייז דנוא 9 א בראב םעֶד ףיֹוא
 דְנאַל םעֶד ּוצ טְקיִׁשעֶנְקעוֶוַא םִע יד אייֵז דִנּוא ,ןיַזייֵלְּכ עֶנייַז דְנּוא ּפאָק ןייַז
 =-י' = -- --= :קְלאָפ םעֶד ּוצ דְנּוא ןעֶצעֶג עֶרייֵז ּוצ צ ןייז ּוצ רֵׂשַבְמ םּורַא םֶגְניִר םִע יֵדְּכ ,םיִּתְׁשַלּפ

 3 ,רעֶטעֶנָּפָא עֶרייֵז ןּופ זיֹוה םעֶד יא ןִיַזייַלְּכ עֶנייַז טְנעֶלעֶנְנייַרַא ןעֶּבאָה אייֵז דֶנֹּנא 0

 םאָק ןייַז רעֶּבָא אָה עא

 עֶנ טג רֲעלְ-ׁשִבְ ץְנאַג ןעדֶו
 = א םצִסִש יוזַא ןפ כ

 קי

 ,ןְהיֵז עֶנייַז ןּופ ן'ףּוג איד דְנּוא לֹּדאָׁש ןּופ ףונ

 דְנּוא !ׁשֵּבָי ןיִא םיֹוּב-ןעֶדְניַל ַא רעֶטְניִה ןעֶּבּורְנעֶּב רעֶנייֵּב עֶרייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דֵנּוא ,ׁשֵבָי
 :בעט ןעֶּביִז טְסאַפעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז יֹוזַא דְנּוא 8

 ַה םעֶד ןעֶנעֶק טְניִדְניִזעֶג טאָה רֶע סאָה דניו

 גּוא ,טיֵהעֶנ טיִנ םַע טאָה רֶע סאָ

 .:ןעֶשְראַפּוצִכ אָנ ָּךְרּודאַד יֵדָּכ ,ףּושַּכ

 רעֶּביִראָד ,ראַה

 :יֵשֵי ןּופ ןֵהּוז םעֶד דיִזָד

 ;ןֹונָד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶנאַלְׁשעְֶנָא אייֵז ןעֶּב
 :לּואָׁש ּוצ ןּוהְטעֶג ןעֶּבאָה םיִּתְׁשַלּפ איִד סאוָו םעֶלַא טְרעֶהעֶג טאָה

 דְנּוא 1

 םעֶד ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא טייל-ס יא יַה עַל
 ןייק טְכאַרְּבעֶנ אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 ראַה םעֶּד ןּופ טְראָו םעֶד ןעֶנעֶק ּוליִּפֲא ,ר עֶנייַ ןעֶנעוֶו ןעֶּבְרָּמְׁשעֶג לּואָׁש זיִא
 ןּוס (הָצֵע איִד) טְנעֶרְפעֶנְנָא טאָה רֶע לייוו ךיֹוא

 םעֶד אייֵּב טְשְראָפעֶנְכאָנ טיִנ טאָה רֶע דְנּוא 4
 ּוצ טְרְהעֶקעֶגְקעֶֶוַא טאָה הָכּולְמ איִד דְנּוא ,טעֶטייֵטעֶג םֶהיֵא רֶע טאָה

 אי לעטיפאק

 ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןֹורְבִח ןייק דיִזָד ּוצ טְלעֶמאַזְרעֶפ ְּךיִז טאָה לֵאָרְׂשִי ץְנאַנ דְנּוא 1
 ןײה הכא .ןײב יד ןצה ריס העל

 ְרעֶב ְּךאָנ זיִא לּואָׁש ןעֶז
 םלפ יי ידִז=
= == = = 

 דנּוא ;לֵאָרְׂשִי טְכאַרְּבעֶגְנייַרַא
 ןייֵמ (ןעֶשאַּפ ןעֶדייוו טְסָלאָז אּוד זַא

 2 :ׁשייֵלפ
 אּוד טְסאָה ָּדַלָמ ןעֶז

 ּוצ טאָה םאָנ ןד ראה .העד

 ןייַז טְסְלאָז אּוד דְנּוא .לֵאָרְׂשִי קְלאַפ

 -ְךֶעייֵא דְנּוא ןעֶטְכעֶנ ךיוא
 דְנּוא טֶרְריִפעֶנְסיֹורַא

 טְגאָזעֶג ריִד

 ראה א

 טי א א
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 :לֵאָרְׂשִי קְלאָּפ ןייַמ רעֶּביִא ראה ַא

 ןעֶנעֶו לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶטְצֶלֶע עַלַא רֶנּוא
 דְנּוא ,ֹורְבִח ןייֵק ְּךֶלֶּמ םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג
 ןעֶזעוֶועֶג תיִרְּב תַרֹוּכ אייז טיִמ טאָה יִזָד

 אייֵז דָנּוא ,ראַה םעֶד ראָפ ןֹורְבִח ְּןיִא

 רעֶּביִא ָּךֶלֶמ םֶלַא טְּבְלאַזעֶג דיִוָד ןעֶּבאָה
 ראַה םעֶד ןּופ טְראָו םעֶד ָּךאָנ לֵאָרְׂשִּו

 דָנּוא ריִזָד זיִא יֹוזַא 4 :לֵאּומְׁש ְּדְרּוּד

 םִיַלָׁשּורְי ןייֵק ןעֶגְנאַגעֶגְניִהַא לֵאָרְׂשִי ץְנאַג
 רעֶד טאָה טְראָד ןיִראָו ,םּובְי זיִא סאָד

 דָנּוא 5 :דְנאַל םעֶד ןיא טְניֹואוְועֶג יִסּובְי

 -עֶנ ןעֶּבאָה םּובְי ןּופ רעֶניֹואוְועֶּב איִד
 אָד טיִנ טְסְלאָז אוד ,ריִוָד ּוצ טְנאָז

 ןעֶמּונעֶגְנייֵא דיִוָד טאָה יֹוזַא ,ןעֶמּוק רעֶהַא

 איִד זיִא סאָד ,ןֹויִצ ןּופ גָנּוטְסעֶּפ איד

 טאָה דיִוָד דְנּוא 6 :ריִוָד ןּופ טאַטְש

 יַמּובְי איִד טעֶו םאָװ רעֶד .טְנאָזעֶנ

 ןייֵא ןייַז לאָז רעֶד ןעֶנאָלְׁש טְׁשְרֶעּוצ
 ֹויִא יֹוזַא ;ראַה ַא דְנּוא רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא

 -עֶגְפיֹורַא טְׁשְרֶעּוצ הָיּורְצ ןּופ ןְהּוז בָאֹוי

 הָוהְי ינְפִל ןורְבָהְּב תיִרְּב .דִוָּד םָהָל תֹרְכּ הָורבֶ
 -דיְב הָוהְי רַבְדִּכ לֵאָרְׂשִילַע לֶלֶָל דִיוד-תֶא ױז

 4 םוָבָי איָה םִלָׁשְ לֶאְׂש לכו דוד לי טלאמש
 ה דיִוְרִל ; טּבָי יִבְְׁי ּורְמאֹּר :ץֶרָאָה יִבְׁשִי יִסּובְיַה ם
 ריִע איָה ןֹויִצ תַדצִמתֶא .דיִוָּד דַּכלִי װ הֶּגִה אֹובָת 2
 5 הָיִָי הָושאִרב יִמּובְי הֵּכִמילָּכ דיִוָד רֶמאֹּו דוד
 ׁשאָרְל יהיו הָיּורְצְדִּב בָאוי הָנֹׁשאִרָּב לע ר שלו שאק

 ? ריִעָה ןבה ;רייָ רע ול-וארְק ֵילַע דַצְמַּב דוד בֵׁש
 רָאְׁש-תֶא הָיַחְי בָא בפה אוָּמַחְִמ ביבָּפִמ
 9 1מִע תֶאְבְצְ וו ליִהָנ ְךוָלָה דִיוָד ר !ריִעָה
 י ָֹּמִע םיִכְזמְתִּמַה דיוהְל רֶׁשֲא םיִרכנַה יִׁשאָר הֶּפְִ
 -לַע הָוהְי רֵבֵדַּכ וכיֵלְמַהְל לֵאָרְשִי-לָּכ-םִע ָתּובְלַמְב
 11 ֵּב .םעְבׁשִי דִיר רֶׁשֲא םי יִרֹבנַה רּפְסִמ הָּלאְו :לֵאָרְׂשִי
 -שְְׁשילַע וָתיִנֲח-תֶא רֶרועדאוה םיִׂשילָׁשַה ׁשאָר ינֹמְכַה

 ּ יחֹוהֲאָה הוה ְךֶעלָאו טי דמי
 13 םיִמּד םַּפַּב דיִזָ-םִע הָיָה-אּוה !םיִרִּּגַה הָׁשֹולְׁשַּב אוד
 הָרָּׂשַה תֶקְלֲח יִהְּתַו הָמ ָהלַּמַל םְׁשיפְַאְנ םיִּתְׁשִלַּפַה
 16 ּוָבְצְתה :םִּתְשַלְּפ יִנְִמ ּוסָנ םִעָהְו םיִרּוְׂש הָאלמ
 הָוהְי עַׁשָֹיַו םיִּתְ ׁשלְפ-תֶא יכול הָקִלָהְהדתַ
 ומ =ֵלַע ׁשאַר םיִשולְׁשַהִמ הֶׁשלְׁש ּודֲר :הָלֹודְנ הָעּוׁשְּת
 הָנֹח םיִמָׁשְלְפ הָנחְמּו םֶלְדַע תֶרעְמילֶא דיִה-לֶא לּצַה
 הָדיצְּמַּב זָא דִיודְו :םיִאְפִר ק קָמֵעַּב

 פְךֶלָמַהילַע לֵאָרְִׂי ינקזלְּכ ּואֹבָיז :לֵאָרׂשייּמִע לע דיְִנ

 15 ןָא םיתָׁשְלְּפ בוִצּו
 1ז רֹוָּבִמ םִיַמ ינְֵׁשִי יִמ רַמאֹּו דֶיָּח ָאְתִ 1 םָָ תיִבָּב

 18 הֵרָנֲהַמְּב
 רַעַּׁשַּב רֶשֲא א רֹוָּבִמ םִימובַאְׁשִו ם""

 ךּכנָ םמֹּתׁשל ! דיִוָר הָבְאדאְלְ דַיוד-לָא ואבָיו ּואְׂשִיַ רעֶד ןעֶראַוְועֶג זיִא רֶע דְנּוא ןעֶבְנאַב

 טאָה דיִוָד דָא 7 :רעֶטְשְרעֶּביֹוא

 ןּופ טאָטְׁש איִד ןעֶפּורעֶג םִע ןעֶמ טאָה םּוראָד .גְנּוטְסעֶפ רעֶד ןיֵא טְניֹואוְועֶג
 דָנּוא ,םּורַא םֶגֶניִר ,ןָא אֹולַמ ןופ ,םּורַא םֶגְניֵר טאָטְׁש איֵד טֶעיֹוּבעֶג טאָה רֶע דָנּוא 8 :רידָד
 לאָמ םעֶכיֵלְטיִא זיִא דיִזָד דְנּוא 9 :טאָטש רעֶד ןּופ עֶגיִרְּביִא סאָד טְרֶעייֵנְרעֶד טאָה בָאֹוי
 איֵד דָנּוא 10 :ןעֶזעֶועֶג םֶהיֵא טיִמ זיִא תֹואָבְצ ראַה רעֶד דְנּוא ,ןעֶראַוָועֶג רעֶסעֶרְג
 סאו ,דיִזָד ּוצ טְרעֶהעֶנ ןעֶּבאָה סאו םירֹוּבִנ איִד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד ןעֶנעֶז עֶניִזאָד
 וצ םֶהיֵא יֵדְּכ ,לֵאָרְׂשִי ץְנאַג טימ תּוכְלַמ ןייַז ןיִא טְקְראַטְׁשעֶג םֶהיֵא טיִמ ְּךיִז ןעֶּבאָה
 זיִא םאָד דְנּוא 11 :לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו םעֶד ְּךאָנ ְּךֶלֶמ ַא ראַפ ןעֶבאַמ
 -יוא רעֶד ,יִנֹומְכַח ןּופ ןְהּוז םָעְבִׁשְי ,טאַהעֶג טאָה דיִוָד סאָו םיִרֹוּבִנ איִד ןּופ לאָט איד
 טְרעֶדְנּוה אייֵרְד ןעֶגעֶק זיִּפְׁש ןייַז ןעֶּביֹוהְרעֶד טאָה רֶע ,רעֶּלְהעֶפעֶּב איִד ןּופ רעֶטְׁשְרעֶּב
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םֶהיֵא ְּךאָנ דְנּוא 12 :ןעֶנאַלְׁשְרעֶד לאָמְניֵא טיִמ אייז טאָה רֶע דַנּוא
 :םיִרֹוּבִנ אייֵרָד איִד ןּופ רעֶנייֵא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע ,יִחֹוחַא רעֶד ,ּורֹוד ןּופ ןְהּוז רָזֲעְלֶא

 טְראָד ְּךיִז ןעֶּבאָה םיִּתְׁשִלְּפ איִד דְנּוא ,םיִמַד םַּפ ןיִא דיִזָד טיִמ ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע 3
 טְשְרעֶג טיִמ לּופ דְלעֶפ קיִטְׁש ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע ּואוָו ,הָמָחְלִמ רעֶד ּוצ טְלעֶמאַזְרעֶפ
 ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דנוא 14 :םיִּתְׁשַלְּפ איִד ראָפ ןעֶפאָלְטְנַא זיִא קְלאָפ םאִד דְנּוא
 דְנּוא = ליִצַמ סֶע ןעֶּבאָה אייז דְנּוא דֶלעֶפ םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא טְלעֶטְׁשעֶג
 :ףֶליִה עֶסיֹורְנ ַא טיִמ ןעֶפְלאָהעֶג טאָה ראַה רעֶד דְנּוא ,םיִּתְׁשִלְּפ איד ןעֶנאַלְׁשעֶג ןעֶּבאָה
 הָלעֶפ םעֶד ּוצ ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז עֶטְׁשְרעֶּביֹוא גיִסייֵרְד איד ןּופ אייֵרְד דְנּוַא 58
 טְרעֶנאַלעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה םיִּתְׁשַלְּפ איד ןּופ הָנֲחַמ איִד דְנּוא ,םֶלָדֲע לייֵה רעֶד ּוצ ,דיִוָד ּוצ
 ּוא ,םָנּוטְסעֶפ רעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶב לאָמְסְנעֶד זיִא דיִזָד דָנּוא 16 :םיִאָפְר לאָהְט םעֶד ןיִא

 :םֶחֵל תיִּב ןיִא ןעֶזעֶועֶג לאָמְסְנעֶד ויִא םיִּתְׁשַלְּפ איד ןּופ ְךאַו) עֶטְלעֶטְׁשעֶגְנָא איד
 ןעֶקְניִרְט ּוצ ןעֶּבעֶג ריִמ ליוו רעֶֶד ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דֵנּוא ;טְסּולְגעֶב טאָּה ריִזָד דְנּוא 7
 יֹזַא 18 ?רֶעיֹוט םעֶד אייַּב זיִא םאָו םֶחָל תיֵּב ןיִא ןעֶנּורְּב םעֶד םיֹוא רעֶסאו
 דְנּוא .םיִּתְׁשִלַּפ איִד ןּופ הָנֲהַמ איד ְּךְרּוד ןעֶכאָרְּבעֶנְכְרּוד אייֵרְד איִד ןעֶּבאָה
 זיִא םאִָװ םֶהָל תיֵּב ןּופ ןעֶנּורְּב םעֶד םיֹוא רעֶסאַו טּפעֶׁשעֶנ ןעֶּבאָה אייז
 רעֶּבָא ,ריִוָד ּוצ טְגְנעֶרְּבעֶנ דֵנּוא ןעֶנאַרְטעֶג םִע ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רֶעיֹוט םעֶד אייֵּב
 ראַפ ןעֶסאָגעֶגְסיֹוא םִע טאָה רֶע טְֶרֶעייֵנ ,ןעֶקְניִרְט טְלאָועֶג טיִנ םֶע טאָה דיוָד

 םעד
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 תאו תֹוָׂשֲעמ יַהלֲאמ יִל הָליִלְח רֶמאֹּיַו ;הָוהיַל םָתֹא
 םֶתֹוׁשְַּנְב יִּכ םֶתֹוׁשְפַנְב הָּתְׁשֶא הֶּלִאָה םיִׁשָנֲאָה םֵהָה

 ;םיִרֹובִּגַה תֶׁשֶלְׁש וׂשְע הֶלֵא םָתֹּתְׁשל הָבָא אָ םֹואיְבָה
 רָרֹוע אּוהְו הָׁשֹולְׁשַה ׁשאָר הָיָה אוָה םֶאֹוייִחֲא יֵׁשְבאְו כ

 ;הָׁשֹולְׁשַּב םׁשדאלְו לֶלָח תֹוָאֵמ ׁשְלְׁשילַע ו ןתיִנֲה-תֶא
 הָׁשֹלׁשַהידַעְו -ֵׂשְל םֶהְל יִהַָו דֶּבִכִנ םִיְַשַב הָׁשֹולְׁשַהְדִמ 1
 ןִמ םיִלעְּפיבַר לקיש עֶדיֹוהיִדְב הָילְּב ;אָב אֵל 2

 הָקהְו דַרָי אּהְו בָאומלַאירַא יְִׁש תֶא הֶּכֵה אה לאצב
 -תֶא הָּכה איָהְו :נלָּׁשַה םוְּב רָב ְךיֶתְב יִרֲאָה-תֶא

 יְֵצִּמַה רַיְבּו הָמֵאְּב ׁשֵמָח ! הָּדִמ ׁשיִא יִרְצִּמַה ׁשיאְה
 יִנֲחַה-תֶא לו טֵבָׁשַּב ולא רֶרָינ םיִנְרֶא רַגְמִּכ תיִנֲח

 ָב ּודְיְנְּב הֶׂשָע הֶלֵא ;ותיִנֲחַּב והנה יו יֵרְצֶּמַה ךָיִמ 4
 נה םישילְׁשַהְדמ ;םיִרֹּכִגַה הָׁשֹלְׁשַּב םֵׁש לו עֶדיֹוהְי הכ

 -לַע רִיָד ּוהָמיִׂ אביאל הָׁשלְׁשַה-לֶאְו אה .דֶּבְכִ
 ןָנֶחְלֶא בָאוי יִחֲא טֵאהְׂשִמ םיליחַה יִרֹוּבנְ א 28
 :יִנֹולְּפַה ץֶלַח ירֹורֲהַה תּמׁש :םָחָל תיֵּבִמ וְדֹודְדִּב

 יתָׁשָחַהיַכְּבִכ :יִתֹותְּנַע עה רָשיִבֲא יִֹקְּתַהׁש 0 אָריֵ
 :יִתָפְטוַה הָנעַּכְּב דַלַח יתפְַֹּהיֵרֲהַמ :יִחֹחֲאָה יליֵנ ל
 רוח  :יִנתעְרַּפַה הָינּב ןְמִינִב נב עב מ יֵביִרְדִּב יִתיִא 1
 אֵכְחַי לֶא ימ יִמּורֲחַּבַה תֶוְמוַש :יִתְבְרעֶה לֵאיִבֲא של יַלֲחַעִמ 4
 :יִרְרַהַה יִנָשןִב ןֶתְָו יִנוְמַה ֹםֵׁשָה יִנְּב יִנִֹלֲעַׁשַה 54
 יְרַכִּמַה רֶּפַה :רוָאְדִּב א לֵאיִרְרַהַה רֶכׂשְדִּב סָאוחַא
 יא לא :יִכְזאְדְּכ יִרעֶג יִלְמְרַּכַה ֹורְצִח ּ!יָנלְּפַה הָיחִא

 אֵׂשֹנ : ורְּבַה ַ יג מַעָה קֶלֶצ :יִרנַהְוִּב רָחְבִמ ןֶתָנ

 הָירוא :יִרְתיֵה םֶרֶנ יֵרְתיֵה אָריֵע :הָרְצְדִּב בָאװ יֵלְּכ
 ׁשאָר יִנְכּואְרָה אְזִׁשְדִב אָנירֶע :יִלְחַאְדִּב דָכְנ יּתחָה

 ו

 :נְתִּמַה שפֶׁשוו הָכְעַמְדִב ןֶגֶה :םיז שלש וילְעְו נול 43

 ןלֵאָצְבַק ןּופ רְלעֶה ןעֶקְראַטְׁש ַא ןּופ

 אי א םימיה
 טְגאָזעֶג טאָה רֶע דנוא 19 :ראַה םעֶד

 ריִמ ראַפ ןייֵז םִע לאָז ןעֶטיִמְרעֶפ !הָליִלֲח

 סאָד ,ןּוהְמ ּוצ םעֶכְלאָזַא טאָג ןייֵמ ןּופ

 איד ןופ טּולְּב סאָד ןעֶקְניִרְט לאָז ְךיִא

 םִע ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו ,רעֶנעֶמ עֶגיִזאָד
 רֶעיִז ןּופ הֶנְּכַס רעד ןיִא טְכאַרְּבעֶג רעֶהַא

 טיִנ םִע טאָה רֶע דְנּוא ןעֶּבעֶל ןעֶנייֵא

 ןעֶּבאָה עֶגיִזאָד םאֶד ;ןעֶקְניִרְט טְלאוָועֶג
 דְנּוא 20 :םירֹוּבִנ אייֵרְד איִד ןּוהְמעֶג

 ןיִא בָאװ ןּופ רעֶדּורְּב רעֶד יַׁשְבַא

 איִד ןּופ רעֶטְשְרעֶּביֹוא רעֶד ןעֶזעוֶועֶג

 ןייז ןעֶּביֹוהְרעֶד טאָה רֶע דְנּוא ,אייֵרְד

 טְרעֶדנּוה אייֵרְד איִד ןעֶנעֶק ויִּפְש

 טאַהעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,עֶנעֶגאָלְׁשְרעֶד

 ןופ 21 :אייֵרְד איד ןעְֶׁשיִוְצ םֵש ַא
 רעֶד ןעֶזעֶועֶג רֶע ויִא אייֵרְד איִד

 רֶע דִנּוא ,אייוִוְצ איִד ןּופ רעֶטְסידֹובְּכְּב
 וטְׁשְרִפ ַא ןעֶזעוֶועֶג אייֵז רעֶּביִא זיִא

 זיִּב ןעֶמּוקעֶגְנָא טיִנ זיִא רֶע רעֶּבָא
 הָיָנְּב 22 :אייֵרְד (עֶמְׁשְרֶעו איִד ּוצ

 ןְהּוז רעֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא עֶדָיֹוהְי ןּופ ןְהּוז

 -ןעֶּבייֵל אייֵװְצ איִד ןעֶגאַלְׁשעֶג טאָה רֶע
 םעֶד ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְּפּורַא זיִא רֶע דְנּוא .בָאֹומ ןּופ עֶקְראַטְׁש

 טאָה רֶע דנּוא 23 :עֶנְׁש ןּופ גאָט םעֶד ןיִא ּבּורְנ רעֶד ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא ּבייֵל

 ןעֶׁשיִרְצִמ םעֶד ןעֶנאַלְׁשעֶג (ךיֹואנ

 ָך ןּופ דְנאַה רעֶד ןיִא דְנּוא
 ןעֶלֶע ףֶניִפ ןּופ םאָמ ןעֶסיֹורְג ןּופ ןאַמ ַא ןאַמ

 ץְלאָה םֶרעֶּבעוֶו ַא איו יֹוזַא זיִּפְש ַא ןעֶועוֶועֶג זיִא יִרְצִמ םע

 זיּפְׁש םעֶד טְלְזַגעֶג טאָה רֶע דְנּוא טּור ַא טיִמ ןעֶנְנאַנעֶגְפּורַא םֶהיֵא ּוצ זיִא רֶע דְנּוא

 םעֶד ןּופ דְנאַה רעֶד ןּופ

 עֶניִזאָד סאָד 24 :זיִּפְש

 ;םירֹוּבִנ אייֵרְד איִד ןעֶׁשיוִוְצ םֵׁש

 רֶע זיִא אייֵרְד איִד ּוצ רעֶּבָא ,רעֶטְסיֹרֹובַּכְּב

 םעֶנעֶנייֵא ןייַז טיִמ ןעֶנאָלְׁשְרעֶד םֶהיִא טאָה רֶע דְנּוא ,יִרְצִמ

 ַא טאַהעֶנ טאָה רֶע דְנּוא ,עֶדָיֹוהְי ןּופ ןְהּוז ָיְְּב ןּוהְּטעֶג טאָה

 רעֶד ןעֶזעֶועֶג רֶע זיִא גיִסייֵרְד איִד ןּופ ,העָז 5

 -ָנָא םֶהיֵא טאָד דיִוָד דְנּוא ; ;ןעֶמּוקעֶגְנָא טיִנ ר

 ןעֶנעֶז תֹולָיַח איד ןּופ ןעֶדְלעֶה איִד דְנּוא 26 :ְךאַויּביַל עֶנייַז רעֶּביִא טְלעֶטְׁשעֶג
 בָאוי ןּופ רעֶדּורְּב רעֶד לַאז ָשַע ןעֶזעוֶועֶג

 28 :יָנֹולָּפ רעֶד ץילַח ,יִרֹורַה רעֶד תֹומַׁש 7

 :םָחָל תיֵּב םיֹוא ֹודֹוד ןּופ ןְהּוז ןָנָחְלֶא

 רֶזָעיִבַא ,יִעֹוקְּת רעֶד שֵקֶע ןּופ ןְהּוז אָריִע

 ְךֶהּוז דָלַח יָתָמֹוטְנ רעֶד יִרֵהַמ 0 :יִחֹוחַא רעֶד ָד יַלי ִצ ,יֵתָׁשֲה רעֶד יֵכְּכַס 29 :יִתֹותְנַע רעֶד

 יפו ר הָנֲעַּב ןּופ
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 ַײז

 הַי יא מר וחַּב :י בע רעֶד אֵנ

 5 !יִרָרָה רעֶד

 :יַנֹולַּפ רעֶד הָיַחַא ,יִתָרַכְמ
 :יִרָנַה ןּופ ןְהּוז רֶהְבִמ ,ןָתָנ ןופ רעֶדּורְּב
 רעֶד ןעֶזעוֶועֶ

 = שפ יע "

 ןֵבּואָר טֶָבֵׁש ןּופ

 ָה 43 ::ניִסייֵרְד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶּז םֶהיֵא

 ;הָיּורְצ ןּופ ןְהּוז בָאֹוי ןּופ רעֶנעֶרְט-ְןעֶפאַוו

 :יָּלֲחַא ןּופ ןֶהּוז דֶבֶז ,יִּתַה רעֶד הָיַרּוא 41 :ירָתִי רעֶד

 ףֵבּואְר ןּופ רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד ןעֶזעֶועֶג זיִא

 :יָנֲתִמ רעֶד טֶּפֵׁשֹוי דנּוא .הָכֲעַמ ןּופ ןְהּוז ןָנ

 ףיִמָיְנִּב יִנְּב איִד ןּופ תַעְבִנ םיֹּוא יבר ןּופ ןהּז רעֶד יַתיֵא 1

 :יִתָבְרַע רעֶד לֵאיִבֲא ;ׁשֹעָנ יֵלֲחַנ םיֹוא יַרּוח 82 :יֵנֹות

 יִבָׁש ןּופ ןֶהּוז ןָתָנֹוי ,יִנֹוזְג רעֶד םֵׁשָה ןּופ ןְהיֵז איִד 4

 רעֶד רַּפַה 26 :רּוא ןּופ ןֶהּוז זָפיִלֲא ,יִרָרֵה רעֶד רֶכָׂש 4 ןְהּוז םָאיֵהַא ;

 רעֶד לֵאֹוי 38 :יִּבְזָא ןופ ןֶהּוז יֵרֲעַנ ,יִלָמְרַּכ רעֶד ֹורְצֶה 7

 זיִא יִתֹורַּב רעֶד יֵרְחַנ ,יִנֹומֲע רעֶד קָלָצ 9

 רעֶד תֶוָמְזַע 3

 בֵרָנ .יֵרְחִי רעֶד אָריִע 0

 אָזיִׁש ןּופ ןְהּוז אָניִדֲע 2

 אייֵּב דָנּוא

 איזע

 יי יי יי יי

1 



 ירבד

 דָנּוא עַמָׁש .יִתָרְּתְׁשַע רעֶד אֵיִדְע 4
 :יִרֲעֹרֲע רעֶד םָתֹוח ןּופ ןְהיִז איד ,לָאועי
 אָחֹוי דְנּוא ,יִרְמִׁש ןּופ ןְהּוז לֵאֲעיַדְי 2
 רעֶּד לֵאיֵלְוַמ 46 :יִציֵּת רעֶד ,רעֶדּורְּב ןייַז
 איִד הָיְוַׁשֹוי דְנּוא ,יַּביִרְי דְנּוא .םיִוֲחַמ

 :יִבָאֹומ רעֶד הָמְתִי דְנּוא ,םִעָנְלֶא ןּופ ןְהיֵז
 לֵאיׂשֲעַי דְנּוא ,רֵבֹוע דְנּוא ,לֵאיֵלֲא 7
 :הָיָבֹצִמ ּרעֶד

 בי לעטיפאק

 וצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד דְנּוא 1

 -עועֶג ְּךאָנ זיִא רֶע ןעז) ,גָלְקיִצ ןייק דיוָד
 וׁשיֵק ןּופ ןְהּוו לּואְׁש ראַפ ןעֶטְלאַהעֶּב ןעֶז
 איד ןעֶׁשיִוְצ ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא
 ןעֶפְלאָהעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה םאִו םיִרֹוּבִנ

 בי א* א םימיה

 4 א א םֶתֹוח יֵנְּב לֵאֹועיַו עֶמָׁש יִתְרִּתְׁשַנָה איש
 המ םיֹוחּמַה טָאלֶא :יִציִּתַה ווָחֶא אָחֹויו יִרְמִׁשְדִּב לאעידי
 4/ דַבֹועְו לֵאילַא :יִבָאִֹּמַה הָמְתִיו םענְלָא יֵנְּב היוַשויו ביר

 הָיְבצמַה לֵאיׂשִַי
 =! בי

 א לואָש יֵנְּפִמ רּוצָע דו גָלְקיִצְל יוָד-לֶא םיִאְּבַה הֶלֵאְ
 2 תֶׁשָק ִקׁשִנ :הָמָהְִּמַה יט םיִרּּנַּב הָּמֵהְו ׁשיִקוַּב
 יֲאַמ תֶשֵּקִּב םיִצְַבּ םיִנָבֲָּ םיִלאַמְׁשַמּו םִיניִמיַמ
 + הְָמשַ יב ׁשָאוְו רֶוְיִחֲא ׁשארָה :ןְמינְבִמ ליִאָׁש
 :יִתֹתְנַעָה אּוהָיְו הָּכָרְבּו תֶוָמְזע יב טלָפְ לֵאויו יתָעִבִּנַה
 4 הָיְמִריו םיִׁשלְׁשַה-לַעְו םיׁשלשַּב רָֹבִנ יִנֹעְבִּנַה הָיָעַמְׁשִיְ
 ֹה הָיַעְבּו תֹומיִרָי יועֶלֶא !יִתְרְדְנַה ווי גוי לֵאיחַיו
 8 לָארעו ויׁשיִו הָנְָלֶא ;יִפֹורֲהַה היפש והָיְרַמְׁשּו
 ז םָחֹרְי ינְּב הָיְרִבְ הָלאֵוו ;םיִחְרְּקַה םִעְבִׁשְיְו רֶזֶעוְו
 5 הָרָבְרִמ רַצְמַל דיִוָד-לֶא לְּדִבִנ יִּנהִמּו ;רֹודְגַהִמ
 יְפּו חַמָרְו הָּנִצ יִכְרָע הָמָחְלַּמַל } אָבָצ יִׁשְנַא לִיַהַה יִרֹּבִנ
 9 ׁשאֶרָה רֶזֵע ;רֶהַמָל םיִר -הָהִלַמ םִיאָבְצִכְו םֶהיֵנְּפ הָיְרַא

1296 

 -עוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז 2 :הָמָחָלִמ רעֶד ןיִא
 אייז דָנּוא ןעֶניֹוּב טיִמ טְנעֶפאַַועֶג ןעֶז

 עֶטְכעֶר עֶרייֵז ןעֶכיֹורְּבעֶג טְנעֶקעֶג ןעֶּבאָה
 איד ןעֶפְראַו וצ דְנעֶה עֶקְניִל דְנּוא
 ןעֶלייֵפ איִד טיִמ ןעֶמסיִׁש ּוצ דְנּוא רעֶנייֵטְׁש
 -עֶנ ןעֶנעֶז אייז ןעֶניֹוּב םעֶד טיִמ דְנּוא
 םעֶד םיֹוא ,לּואָׁש ןופ רעֶריִרְּב איִד ןעֶזעוֶו
 זיִא רעֶטְשְרעֶּביֹוא רעֶד 2 :ןיִמִיְנִּב טְבִש

 ןְהיִז איִד ׁשָאֹוי דְנּוא ,רֶזְעיִחַא ןעֶזעוֶועֶג
 דָנּוא ,לֵאּוזִי דָנּוא .הָעְבִנ ןּופ ,הָעָמְׁש ןּופ
 סיֹוא הָיְעַמְׁשִי דנּוא 4 :תֹותָנַע ןּופ אּוהְי דְנּוא הָכָרְּב דְנּוא ,תֶוָמְזִע ןּופ ןְהיֵז איִד טֶלָפ
 דְנּוא גיִסייֵרְד איִד רעֶּביִא דָנּוא .גיִסייֵרְּד איִד ןעֶשיוִוְצ רֹוּבִנ ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןֹועָבִנ
 ,תֹומיִרְי דְנּוא ,יֵזּועְלֶא 8 :הָרָדְנ םיֹוא דָבֶזֹוי דְנּוא ,ןָנָחֹוי דְנּוא ,לֵאיִזֲחַי דְנּוא ,הָיְמְרִי
 ּוהָיִׁשי רָנּוא הָנֵקְלֶא 6 :יִפיִרַח םיֹוא ּוהָיְּטַּפְׁש דְנּוא ,ּוהָיְרַמְׁש דנּוא .הָיָלַעְב דְנּוא
 איֵד הָירַכְז דְנּוא ,הָלאֵעֹוי דְנּוא 7 :םיִחָרָק איִד םֶעְבִׁשְי דְנּוא ,רֶזֶעֹוי דְנּוא ,לֵאְרַזֲע דְנּוא
 ריִוָד ּוצ טייֵשעֶנְּפָא ְּךיִז ןעֶּבאָה דֶנ טֶבֵׁש םעֶד ןּופ דְנּוא 8 :רֹודְנ םיֹוא םֶחֹרְי ןּופ ןְהיֵז
 הָמָחְלִמ רעֶד ּוצ טייֵל-הָמָחְלִמ ,ןעֶדְלעֶה עַקְראַטְׁש ,רָּבְדִמ רעֶד ןּופ גְנּוטְסעֶפ רעֶד ּוצ
 ןּופ םיִנָּפ סאָד איו ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז רעֶמעֶנעֶּפ עֶרייֵז דְנּוא ,םֶרעֶצְנאַּפ טיִמ טייֵרְּבעֶגּוצ
 :ָךְרעֶּב איִד ףיֹוא ןעֶׁשְריִה איו דְניוִוְׁשעֶנ יֹוזַא ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ּבייֵל ַא
 :רעֶטיִרְד רעֶד בָאיִלֲא ,רעֶטייוֵוְצ רעֶד הָיְדַבע ,רעֶטְׁשְרֶע רעֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶזֵע 9
 לֵאילֲא ,רעֶטְסְקעֶז רעֶד יֵּתַע 11 :רעֶטְפְניִפ רעֶד הָוְמִרִי ,ּרעֶטְרֶעיִפ רעֶד הָנֵמְׁשִמ 0
 רעֶד ּוהָיְמְרִי 13 :רעֶטְנייַנ רעֶד דֶבֶוְלֶא ,רעֶמְּבַא רעֶד ןְנָחֹי 12 :רעֶטעֶּביִז רעֶד
 ןְהֵז איד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶניִואָד איִד 14 :רעֶטִפְלַע רעֶד ינַּבְכַמ ,רעֶטְנְהעֶצ
 ןעֶזעֶועֶג זיִא עֶטְסְנייַלְק איִד ןופ רעֶנייֵא ,לֵּיַה םעֶד ןופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא ,רֶג ןּופ
 איֵד ןעֶנעֶז םאָד 12 :דְנעֶזיֹוט רעֶּביִא רעֶטְסעֶרְנ רעֶד דְנּוא ,טְרעֶדְנּוה רעֶּביִא
 שדח ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןיִא ןֵדֶרֵי םעֶד רעֶּביִא ןעֶנְנאַנעֶגְרעֶּביִרַא ןעֶנעֶז םאִו עֶניִזאָד
 דְנּוא ,(ןעֶטְראָּב) ןעֶטייֵז עֶנייֵז עֶלַא ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג לופ זיִא (ֵדְרַי רעֶד) רֶע דְנּוא
 רעֶד ןַא לאָהְט םעֶד ןּופ רעֶניֹואוְועֶּב עֶלַא ןעֶפיֹולְטְנַא טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 רעֶדְניִק איד ןּופ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דָנוא 16 :םייֵז-בָרֵעַמ רעֶד ןַא דְנּוא ,טייֵז-חָרֶזִמ
 ּוצ זיִא דיִוָד דְנּוא 17 :דיִוָד וצ גְנּוטְסעֶפ רעֶד ּוצ ויִּב הָדּוהְי דְנּוא ןיִמִוְנִּב ןּופ
 ,טְגאָזעֶב אייֵז ּוצ טאָה דֶנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא אייֵז
 ְךִז לאָז יַֹא ןעֶפְלעֶה ּוצ ריִמ םֹולָׁש טיִמ ןעֶמּוקעֶג ריִמ ּוצ טְנעֶז רֶהיֵא ןעֶװ

 ְךיִמ ןעֶמּוקעֶג טְנעֶז רֶהיֵא ןעֶװו רעֶּבָא עֶניִנייֵאְרעֶפ ְּךיֵא טיִמ ץְראַה ןייֵמ
 טיִנ זיִא םִע עֶׁשְטאָה רָנייֵפ עֶנייֵמ ןּופ דְנעֶה איִד ןיִא ןְרעֶפְטְנֶעֶרעֶּביִא ּוצ
 ןעֶהעֶז תֹובָא עֶרעֶזְנּוא ןּופ טאָג רעֶד סֶע זאָל .רְנעֶה עֶנייֵמ ןיִא טְכעֶרְמּוא ןייק

 י הָיְמִרִי ִיִבְרָה הָּנַמְׁשִמ ְיִׁשיִלְׁשה .בָאילַא יֵנֵּשַה הָיְרִבְל
 11 יִניִמְׁשַה ןָנָחוִי :יִעְבְׁשַה לָאילֲא יִשִּטַה יִּתִע :יִׁשמֲחַה
 : ;רָׂשֶעיְִּׁשִ ינּבְכִמ יריְִׂה ֹוהְמְִי :יִצְִּתַה דָבלֶא

 א ןטִּקַה הָאמל רַחֶא אָכְצה ִׁשאָר ְךֶניינְִּמ הֶלא
 וט ׁשֶרחַּ ןֵּריה-תֶאּורְבֶע רֶׁשֲא םֵה הלא +ףלָאל ליִהנִהְ
 -לָּיִתֶא ו וחי ויָתדג-לֶּכילַע אֵּלַמְמ אוְהְ ןֹושאֹרְה
 5 הָרּודו נב נב ּואֹבָי ;םֶרֲעמִלְו חֶרזמַל םיִקָמְעָה
 גז םֶרָל מו ןעיו םֶהיְֵפִל ריִוָד אציו :דִיְדִל ריר
 בֶבֵל םֶכיֵלֲ יהיה ינזעַל יַלֵא םָתאָּב םֹולָׁשְלדמִא
 יקלַא אָ יִּפכְּב טֶמָח אֵלְּביְֵצִל יִֵתמַרְלאְו דַחְיְל
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 םיִׁשֹולָׁשַה שאר יֵׂשְמֲע-תֶא הָׁשְבָל ָחוִרְו :חָכְֹו ּוניֵתֹובֲא 4
 עַל םלָׁשְו ךל םֹלְׁש| םֹלָש יֵׁשיְְכ עו די דוד וי
 :דיִרַּ יִׁשאֶרְּב םָנתִו דיד םֵלְּכִקִה הלא דר יִּכ

 -לַע שִּתְשלִּפיִע ואֹבְב דייה-לַע לפנ הָּׂשַנְמִמּו :
 ינרמ ּוהְלִׁש הָצֵעְב יִּכ םֶרָש אֵלְו הָמָחְלִמַל ליואְׁש
 ִתְכָלְּב :ליִאְׁשונ ;דָא-לָא ליפ ניִׁשאְרְּב רמאֵל םיִת תְׁשִלְפ 2

 טאשידיו דֵבְזֹוְו חָנְדַע הָׁשנְמַמ ו ו יֵלֵע יִלִפָנ גֵלָק

 רֶׁשֲא םיּמלַָה יִׁשאָר יִתְלִצְו אוְהילֲאו דְִֶח לא
 ליה ייֵרְֹבַניַּכ דּודְגַה-לַע דיִוָד-ֹע ּוָרָע הֶּמֵהְו :הָׁשַנְמִל 1
 -לַנ ּואְבִי םויְּב םֹי-תַעְל יִּכ :אָבָעַּב םיִרָׂש ּווְהִי םֵלְכ 2

 ;םיִהלֵא הָּמּכ ליה הָנְַמְלידּפרעַל דיר
 הָוְבַה דֶיו לע אב אֵבְצל לה יאָר ירְּפִִמ הָלֵאו 5

 הָדְי יב =  :ְיהְי ּפְּכ לֵא לּאׁש תֹכָלַמ בֵמָהְל
 יֹלֲח תוִאְמ הָלֹמְׁשּו שיִפָלֲא תֶׁשֵׁש חַמָרְו הָנצ יִאְׂשִנ

 תַעְבִׁש אָבְצִל ליִח יֵרוּבִגןועְמִׁ .ְְּדִמ :אָבָצ הכ
 ׁשֶׁשְו םיִפָלֲא תֵעָּבְרַא יולַה יֵנְּבְדִמ - :הָאמו םִִמָלֲא

 םיִּפְלֶא תֶׁשֶלְׁש ֹוּמִעְ טי דִנַָה לער :תֹוָאֵמ 7
 ְבָא-תיבּו ליח רָֹּבִּנ רַעָנ ק :תֹוָאַמ עַבֶׁשּו
 ליִאָׁש יִחֲא ןָמִיְנב ְּבְִּ םיִרָׂשָע םיִרָׂש
 תיֵּב תֶרָמְׁשִמ םיֹרְמְׂש םֶתיִּבְרַמ הּגַה-דַעְו םִ ְלֶא תֶׁשֶלְׁש

 הָנֹומְּׁו ףֶלֶא םיִרְׂשֶע םִיְַפֶא בו :לוָאָש ל
 :םָתֹובֲא תיָכְל תֹמֵׁש יִׁשְנַא לח יֵרֹוִבִנ תֹוָאַמ

 תֹומֵׁשְּב ֹובְקִנ רֶׁשֲא ףֶלֶא רָׂשָע הָנֹומְׁש הׁשַנְמ הָּשַמ יִצֲתַמּו 1
 ידי רֶכשָׂשִי יֵנְּבִמּו ;דִיָד-תֶא ְךילְמ הל איל 2

 םִיַתאָמ םֶהיֵׁשאָר לֵאְרְׂשִי הָענ-המ תַעָדל ם םיִּתִעָל הָניִב

 וקְרִ אָבָצ יַד ֹלְבִמ =  :םֶהָפלִע לה = 3
 דאְלְּב רֶדֵעַלְו ףֵלֶא םיִׁשִמֲח הימל יִלְּכילָכְב היעהלמ

 בי א םימיה
 -עֶד דְנּוא 18 :ןעֶפאָרְטְׁשעֶּב ךייַא דְנּוא

 רעֶד גיֵׁשֶּמַע םעֶד רייֵלְקעֶגְנָא ׁשאָה ַחּור
 דְנּוא) ,רעֶרְהיִפְנָא איד ןּופ רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא
 ּוצ ןעֶרעֶהעֶג ריִמ ,(טְנאָועֶג טאָה רֶע
 ןּופ ןְהּוז אּוּד ריִד טיִמ דְנּוא ;ּויִוָד ריד
 !ריִד ּוצ ןייֵז לאָז םֹולָׁש ,םֹולָׁש ,יַׁשֵי
 ןיִראָה !םֶרעֶפְלעֶה עֶנייַד ּוצ םֹולָׁש דְנּוא
 דְנּוא !ןעֶּפְלאָהעֶג ריִד טאָה טאָג ןייד
 דֶנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג לֵּבַקְמ אייֵז טאָה דיִזָד
 עַטְשרעֶּביֹוא ראַפ טְכאַמעֶג אייֵז טאָה רֶע
 הֶׁשַנְמ ןּופ דְנּוא 19 :לִיַח םעֶד רעֶּביִא
 זיִא רֶע ןעוֶו ,דיִוָד ּוצ ןעֶלאַפעֶגּוצ ןעֶנעֶז
 לּואָׁש ןעֶנעֶק םיִּתְׁשִלְפ איד טיִמ ןעֶמּוקעֶג
 אייז טאָה רֶע רעֶּבָא ,הָמָחְלִמ רעֶד ּוצ
 ןּופ ןעֶראַה איִד ןיִראָה ,ןעֶפְלאָהעֶג טיִנ

 טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַט םֶהיִא ןעֶּבאָה םיִּתְׁשִלְּפ איִד
 רֶע ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא הָצֵע עֶנייֵא ְךְרּוד
 ּוצ ןעֶלאַפּוצ ּפעֶק עֶרעְֶנּוא טיִמ טעוֶו
 זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא 20 :לּואְׁש ראַה ןייַז
 וצ ןעֶנעֶז יֹוזַא ,גֵלְקיִצ ןייק ןעֶגְנאַגעֶגְניִהַא
 דְנּוא ,הָנְרַע ,הָׁשַנְמ ןּופ ןעֶלאַפעֶנּוצ םֶהיֵא
 דְנּוא ,לֵאָביִמ דְנּוא ,לֵאָעיִדְי דְנּוא ,דָבָזֹוי
 -יֹוא ,הָתְלָע דְנּוא ,אּוהיִלֶא דְנּוא ,רָבָזֹוי

 :הֶׁשַנְמ ןּופ דְנעֶזיֹוט רעֶּביִא עֶטְׁשְרעֶּב
 ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָו ,תֹוליָיַח איד ןעֶנעֶק ריִוָד טיִמ ןעֶפְלאָהעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דֶנּוא 1
 םעֶד ןיִא ןעֶראַה ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא טייֵל-םִלְיַח עֶקְראַטְׁש ןעֶזעוֶועֶג עֶלַא
 ןעֶמּוקעֶגְנָא ריִוָד ּוצ ןעֶנעֶז ,גאָט ּוצ גאָט ןּופ ןָא טייֵצ רעֶד ןּופ ןיִראַז 22 :לַיַח
 ּוַצ םֶהיֵא ןעֶׁשְנעֶמ
 :טאָנ ןּופ הָנֲחַמ איד

 איז יֹוזַא הָנֲחַמ עֶסיֹורְג ַא ּוצ ןעֶראָועֶנ זיִא סֶע זיִּב ןעֶפְלעֶה

 איד ןּופ ןעֶלאָצ איר ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד דֶנּוא 2

 דיִוָד ּוצ ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז םאֶח ,לִיַח םעֶד ןּופ עֶטְנעֶפאַועֶנ איִד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא
 : םעֶד ְּךאָנ םֶהיֵא ּוצ לּואָׁש ןּופ תּוכְלַמ םאָד ןעֶרְהעקּוצק קירּוצ יד ,ןֹורְבֶח ןייק

 רעֶצְנאַּפ ןעֶנאָרְטעֶג ןעֶּבאָה םאָװ הָדּוהְי ןּופ ןְהיִז איִד 2 אַה םעֶד ןּופ טְראָו

 צ
 יד

 :ליַח םעֶד ּוצ עֶטְנעֶפאַועֶג טְרעֶדְנּוה טְכַא דְנּוא יט םֶקעֶז .ןעֶזיִּמְׁש רְנּוא
 ןְהֵז איד ןּופ 2 פ

 ןּופ 26 :טְרעֶדְנא
 ְרעֶנ זיִא עֶדָיֹוהְי דְנּוַא 7
 ןעֶּביִז דְנּוא דְנעֶזיֹוט אייֵרְד ןעֶזעֶֶו
 ןּופ דְנּוא ,ןאַמ-סלִיַח רעֶקְראַטְׁש א רעֶּבָא
 ' :עטִש ןעֶּביֹוא ביֵצ

 ןיִראָט ,דְנעֶזיֹוט אייֵרְד
 ןּופ דָנּוא 30 :לּואָׁש ןּופ זיֹוד

 םעֶד ןּופ דְנּוא 1
 ןעֶפּורעֶגְנָא אייֵז
 ןְהֵז איֵד ןּופ דְנּוא 32 יא ַא ראַפ

 ןייֵא דְנּוא דְנעֶזיֹוט ןעֶּביִז ,טייַל-סיִלְיַה עֶקְראַטְׁש ןֹועְמַׁש
 סְקעֶז דֶנּוא דְנעֶזיֹוט רֶעיִפ ,יִוֵל ןּופ ןְריֵז איִד

 ןֹרֲהַא ןּופ דיִנָנ רעֶד ןעֶז
 ;טְרעֶדְנּוה

 -ָנאוַוְצ דְנּוא אייוַוְצ ,זיֹוד םיִרעֶטאַפ ןייַז
 לּואָׁש ןּופ רעֶדיִרְּב איד ,ןיִמָיְנִּב ןּופ ןְהיִז איד ןּופ דְנּוא 9

 םאָּד ןעֶטיִה ּוצ םֶרעֶטיִה טְרְהעֶמעֶנ אייֵז ןעֶּבאָה דְנּוצַא זיִּב

 ןּופ ןְהיֵז איִד
 עֶרייֵז ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא םֵׁש ַא ןּופ רעֶנעֶמ .טייֵל-סיִלְיַח עַקְראַטְׁש טְרעֶדְנּו

 טאָה ןעֶמ םאִה הדְנעֶזיֹוט ןְהעֶצְְכַא הָׁשַנְמ טֶבֵׁש ןעֶּבְלאַה
 ןעֶכאַמ ּוצ דיִוָד יֵדְּכ ןעֶמּוק ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶמעֶנ עֶרייֵז אייַּב

 ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ ןעֶּבאָה םאָו ,רֶכשֶׂשִי ןּופ

 :טְרעֶדְנּוה
 -עֶנ ןעֶנעֶז םֶהיֵא טיִמ דְנּוא

 ןאַמ-רעֶנְנּיו ַא .קֹודָע דְנּוא 8

 םֶכֵא דְנּוא דְנעֶזיֹוט גיִצְנאַַוַצ ,םִיַרְפֶא
 :תֹובָא

 עֶרייֵז ,לֵאָרְׂשִי ּוצ ןעֶרעֶװ ןּוהְטעֶנ טעֶו םִע סאָװ ןעֶסיִד ּוצ יֵדְּכ ןעֶטייֵצ איִד
 ןּוהְמעֶנ ןעֶּבאָה רעֶדיִרְּב עֶרייֵז עֶלַא דְנּוא ,טְרעֶדְנּוד אייוַוְצ ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז עֶטְׁשְרעֶּביֹוא
 לִיַח םעֶד ןיִא ןעֶגְנאַנעֶנְסיֹורַא ןעֶנעֶז םאִוָו עֶכְלאָז ,ןּולַבָל ןּופ ;לֶה רעַפעֶּב רֶעייֵז ָּךאָנ

 ײד 7 ש ּש + חד ז ּש : דז אצ

 ןְהָא טייֵרְנעֶבְנָא ,דְנעֶזיֹוט גיִצְפּופ ,הָמָחְלִמ רעֶד ּוצ םיִלַּכ עֶלַא טיִמ ,הָמָחָלִמ רעֶדּוצ טייֵרְּבעֶבְנֶא

 טלעפאט א
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 1098 ךי- בי א?סםופיה ייתבד

 34 הָּנִצְּב םֶוָמעֶו ףֶלֶא םיִרָׂש לאס ר בל  היִלָּתְפַנ ןּופ דְנּוא 34 :ץְראַה טְלעֶּפאָט ַא
 הל יֵכְרִע יִנָּדַהְדִמּ :ףֶלֶא הָעְבִׁשְו םיִׁשֹלִׁש תיִנֲחַו טא א

 טי היד יז םםי :
 38 רַׁשָאַמּו - :תֹואֵמ ׁשֵׂשְו ףֵלֶא הָנומְׁשּזִרְׂשִצ המָהְלַמ יו = קני שיש הק א =
 3ז רָבְעַמּו :ףֶלָא םיִעָּבְרַא הָמָחְלִמ .ךלעל אָבָציִאְצי ןעֶּבִז ןעֶזיִּפְׁש דָנּוא רעֶצְנאַּפ טיִמ

 ֵלְּכ םֹכְּב הְֶֹּמ טֵבׁש ו יִצֲתו ידנְ ִנבּואְָהְדִמ ןױריל : :
 : : : ּי לחּוו :

 יא ִׁשְנַא הָלֵא-לְּכ :ףלֶא םיִרׂשֶו הָאמ הָמְתְלִמ אָבְצ 6 יי * '  יו = ביִסייַרְד דנּוא
 הָנרְבָח ּואָּב םַלָׁש בֶבֵלְּב הֶכְרעַמ יֵהְרְע ֶמֶהְלִמ טֶכָא הָמָחָלַמ רעֶד ּוצ טייֵרְנעֶגְנָא ,ןָד
 לָאְְׂשִי תיִבׁש-לְּכ נו טָארש-מ-לַ ריוְד-תֶא ְיִלְמַהְל -נּוה םקעֶז דֶנּוא דנעֶזיֹוט גיִצְנאַוְצ דנֹּוא

 ופ םיִמָי דיוְדיִע םָׁשּוְהִיו :דַױ-תֶא ְךֵלְמַהְלדָחָאבק/ -  א ר
 מ םנו :םֶהיֵחֲא םֶהָל ּונֵכַה"יֵּכ םיִתׁשְו םִִלָכֶא הֶׂשֹולְׁש + -םיורַא ןעֶנעֶז רֶׁשֲא ןּופ דְנּוא 26 :טְרעֶד
 םיִאיִבְמ יִלָתְפ ןולְבּה רֶכשָׂשִי-דַע םֶהיֵלֲא-יִבּורְּקַה ּוצ טייֵרְנעֶנְנָא ,לִיַח םעֶד ּוצ ןעֶנְנאַנעֶג

 זַמְק-לַאַמ רֶקְּבִּ םיִדָרְפַבּוםיִַּמּנַבּו םיִרֹומֲהַּ תל דָנּוא 37 :דְנעֶזיֹומ גיִצְריִפ ,הָמָהְלִמ רעֶד
 הָחְמִׂש יִּכ בר ןאָצְו רֶקָבּו מו ןַה םיִקְּמִצְו םיִמַבּד

 ;לֵאָרְׂשִיְּב ְןַדְרַי םעֶד ןּופ טייַז רעֶרעֶדְנַא רעֶד ןּופ

 5 גי -ְלאַה םעֶד דְנּוא ,דָנ דִנּוא ,ןֵבּואְר ןּופ

 : יי ;דִיננילִכְל אמה טיר 8 נו אייֵלְרעֶלַא טיִמ הֵׁשַנְמ ןּופ טֶבֵש ןעֶּב
 וניטלַא הָוהְיְדִּו בֹוט םֶכיֵלֲעדֶא לֵאָרְׂשִי לֵהָקו לָכְל דוד

 זרוָצְרַא לֹכְּב םיִרָאְׁשִּנַה וניחַא--לַע הלשנ הָצְרַפַנ דְנּוא טְרעֶדְנּור הָמָחְלִמ רע ֲד ןּופ םיִלַּכ
 וצְכְּכַו םֶהיֵׁשְרְנִמ יִרָעַּב םִילָהְו םִנַהּכַה םֶהּמעְו לֵאָרְׂשִי עֶגיִזאָד איִד עֶלַא 38 :דְנעֶזיֹוט גיִצְנאַַוְצ
  ּוהָׁשַרְד אָלייֵּכ ּוילֲא ּונֵהֹלַא ןרָאתֶא הָּבְסְת :שִלֵא דָנּוא .טייַל-הָמָחְלִמ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז

 2 2 וי ר זומבי ה 1 ראל 4 רַׁשייַּכ ןֵּכ תוָׂשֲעַל לֶהָּקַה-לֶכ ּוְרְמאּו :לּואְש יִמיִּב
 ה ֵמ לארש-לכיתֶאי דוד לתקמ ;םִעָה-לֶכיִניעְּב רֵבָּדַה הימ ןעמְכיִרנַא עק ףא קי
 םיֿמלֲאָה ןֹוָרָא-תֶאאיִב ֶהֶ תֶמֲִֹבל-רעֶורְצִמ דֶחִׁש ןעֶנעֶז אייֵז דָנּוא ,ץְראַה ןעֶצְנאַג רֶעייֵז
 6 יָא הָתָלַעַּ לֵאָדְׂשִ-לֶכְו ַוָּד לַעֹה :םיִרָעִי תַרקמ -אֵמ ּוצ דיִוָד יֵדְּכ ןֹורְבִח ןייק ןעֶמּוקעֶנ

 ןורָא 'תַא םֶּׁשִמ תוָלָעַהְל .הָרּוהיל רֶׁשֲא םיִרָעְי תירק א ר טא הרב 0
 ? ּוביִּכְריו :םֵׁש אָרָקִנ-רֶׁשֲא םיִבּורְּכַה בֵׁשֹו הוי ומלאה ןלֵאָרְׂשִי ץְנאַג רעֶּביִא ְּךֶלֶמ א אב

 או בֶרניִבַא תיבמ הֶׂשָדֲח הָלְנלע םיִהלאָה ןֹרָאתָא 5 עֶנעֶּביִלְבעֶגְרעֶּביִא עַלַא ְךיֹוא דְנּוא
 ץְראַה ןייֵא ןּופ ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי

 ןעֶזעוֶועֶג טְראָד ןעֶנעֶז אייֵז דנּוא 89 :ָךֶלֶמ ַא ראַפ ןעֶכאַמ דיִוָד לאָז ןעֶמ זַא
 עֶרייֵז ןיִראָו ,ןעֶקָנּורְמעֶנ דְנּוא ןעֶסעֶגעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,געֶמ אייֵרְד דיִוָד טיִמ
 אייז ּוצ ןעֶנעֶז םאִו איִד ְךיֹוא דנּוא 40 :טייֵרְנעֶגְנָא אייֵז ראַפ םאָד ןעֶּבאָה רעֶדיִרְּב
 טְגְנעֶרְּבעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ,יֵלָּתְפַנ דְנּוא ,ןּולָבְז דְנּוא ,רָכשֶׂשִי ּוצ ויִּב ,ןעֶזעוֶועֶג טְנעֶהאָנ
 ,רעֶדְניִר ףיֹוא דנּוא ,לעֶזֶע-ליֹומ ףיֹוא דְנּוא ,לעֶמעֶק ףיֹוא דְנּוא ,לעֶזַע ףיֹוא טיֹורְּב
 דֶנּוא ,לְהָעְמיֹוּב דְנּוא ,ןייוו דְנּוא ,סעֶקְניִשְזאָר ,ןעֶגייֵפ עֶטְנעֶקּורְטעֶג ,ןעֶוייֵּמְׁש-לֶהעֶמ

 ;לֵאָרְׂשִי ןיִא דייֵרְפ ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע ןיִראָו ,ףאָׁש ליפ דְנּוא ,רעֶדְניר
 גי לעטיפאק

 דְנּוא עֶדְנעֶזיֹוט איִד רעֶּביִא ןעֶטְׁשְריִפ איִד טיִמ ןעֶטאָרעֶּב ְּךיִז טאָה דיִוָד דְנּוא 1
 רעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה דיִוָד דנוא 9 :ןעֶטְׁשְריִפ עֶלַא טיִמ דְנּוא .עֶטְרעֶדְנּוה איִד

 םעֶד ןּופ זיִא ְּךאַז איִד ּביוא דְנּוא ;ְּךייַא טְלעֶפעֶג םִע ןעֶו .גְנּולְמאַזְרעֶּפ רעֶצְנאַג
 יִּביִא עֶרעֶזְנּוא ּוצ ןעֶקיִׁש דְנּוא ןעֶטייֵרְּפְׁשּוצ סנּוא רעֶמאָל יֹוזַא ,טאָנ רעֶזְנּוא ראַה
 דָנּוא םיִנֲהֹּכ איד אייֵז טיִמ דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶדְנעֶל עֶלַא ןיִא ,רעֶדיִרְּב עֶגיִר

 ְךיִז ןעֶלאָז אייֵז זַא רעֶצעֶלְּפ ַעייֵרְפ דנּוא טעֶטְש עֶרייֵז ןיִא ןעֶנעֶז םאָו םִיָל איִד
 טאָג רעֶזְנּוא ןּופ ןֹורָא םעֶד ןעֶרְרעֶקְקיִרּוצ ריִמאֵל דנּוא 8 :ןְלעֶמאַזְרעֶפ םִנּוא ּוצ
 :לּואָׁש געֶט איִד ןיֵא טְשְראָפעֶגְכאָנ טיִנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה ריִמ ןיִראָו .םָנּוא ּוצ

 ןיִראָו ,ןּוהְמ יֹוזַא לאָז ןעֶמ זַא טְנאָזעֶג טאָה גָנּולְמאַוְרעֶפ עֶצְנאַנ איֵד דָנּוא 4

 טאָה יֹוזַא 9 :קְלאָפ ןעֶצְנאַג םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא ןעֶועוֶועֶג טְכעֶר זיִא ְּךאַז איד

 ןייק ןָא טְמּוק ןעֶמ ויִּב דֵנּוא םִיַרְצִמ ֹױחיִׁש ןּופ לֵאָרְׂשִי ץְנאַג טְלעֶמאַזְרעֶפ דיִוָד
 דְנּוא דיִוָד דְנּוא 6 :םיִרָעְי תַיְרַק סיֹוא טאָנ ןּופ ןֹורָא םעֶד ןעֶנְנעֶרְּב ּוצ יֵדְּכ ,תָמֲח

 ֵדָּכ הָדּוהְי ןיִא זיִא םאָוו םיִרָעְו תַיְרִק ּוצ הֶלֲעַּב ןייק ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי ץְנאַג
 ןעֶׁשיִוְצ טְניֹואו סאָו ראַה םעֶד טאָג ןּופ ןֹורָא םעֶד ןעֶגְנעֶרְּבּוצְפיֹורַא טְראָד ןּופ

 םעֶד טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 7 :ןעֶפּורעֶגְנָא ףיֹוראַד זיִא ןעֶמאָנ ןייַז םאוָו ,םיִבּורְּכ איד
 אָזִע דִנּוא ,בֶדֶניִּבֲע ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ ןעֶגאָו םֶעייֵנ א ףיֹוא ןעֶרְהאָפ טאָג ןּופ ןֹורָא

 דנוא 1



 פה ייבכח 1989

 םיִקֲחַשְמ לֵארְׂשי--לֶכְו דָיְהְו :הָלְנֶעַּב םיִנָתְנ וְחַאְו 5
 םיִלְבְנִבּו תֹוּנכְבּו םיִריִׁשְבּו ןָעילְכִּב םיִהלֲאָה ינְִל

 ןְדיִּכ ןְרָנירַע ּואְבָו ?תֹוָרְצְצֲתַכּו ִַּתְלִצְמִבּו םיִּפְתֶבּו 9
 :רֶקְּבַה שמש יִּכ ןורָאָה-תֶא ֹוחֲאָל זדָי-תֶא אֹע זֶע חַלְׁשּ

 ןִרָאָה-לַע ודָי ַקש-רֶׁשא לָע יהבַ אְזעֶב הָוהְי ףא-רַחַַ י
 הָוהְי ץֶרֶּפיֵּכ דיל רַחָיַו :םיִהֹלֶא יִנְפִל םָׁש תֶמָו וע

 םּיַה רֶע אש ץֶרָּפ אּוהַה םִו מל ארקמ אְָּב ץֶרַּפ
 ְךיִה רֶמאֵל אוִהַה םייַּ םילָאָהיתֶא ר אָריו :הָזה
 -תֶא .דיְִה ריִסֲהאְלְ ;םיִהֹלֶאָה ןוִרָא תֶא ִלֵא איָבָא

 םֶרָא ַבֹע-תיִב-לֶא ּוהָמַו דוד; רָע לֶא ויָלֵא ןור
 וָתיֵבְּב םֶדָא-דַבע תיֵּברסִע 'םיִהלֶאָה ןורָא םֶׁשֵַ גיִתְּנַה 4

 -תֶאְו םֶדָא-דֵבֹע תיֵּב-תֶא הָודְי ְךֶרָבַָו םיִׁשְדָח הָׁשלְׁש

 לירָׁשֲאלְּכ
 די רי
 םירָא יִצֵעַו דיוָד-לֶא םיִכָאְלַמ רֹציִּדַלמ םֶרֹחחַלְׁשּנ *

 : דָּ עדי !תִיַּב ל תֹונְבל םיָצֵע יִׁשְרָחְו ריק יִׁשְרַחְו
 תֹובִלמ הֶלֶעמְל תאׂשָנייִּב לארׂשי-למ ךֶלֶמל יה ז ְטיִכַה
 םלׁש ּוריִּב םיִׁשָנ דֹש דִוָּד חק :לארׂשִי מע רוָבֵעַּכ

 םידֹולְיַה תֹמְׁש הָלֵאְו :תֹנָבּו םִנָב דוִע דָיּד יא 1
 ;הדְמֹלָׁשּו ןֶתָנ בֶבוׁשְו ַעָמַׁש םֶלָשֹוחיב ליה הא

 עמָׁשיִלֲַ :ַעיִמ גמְֶו ּהִנָנְו ;טלַפְלָאו עילאי רֶחְבַָה
 יַחַד חַׁשְמִנִּכ םיִּתְׁשלְפ ּוָעְמְׁשִו ;טְלָפילֲאְ עֶרֶב 1

 -תֶא ׁשֵּקִבְל םיִּתְׁשלפילְב יִלֲעַַו לֵאדְׂש-לְּכלַמ ךלֶמִל
 מְׁשִַָוּואְּבםיְִּׁשלְפּו :םֶהיֵנְִל אֵצו דינד עַמְׁשִו דִוה 5
 טֶלָעַאַה .רמאֵל םיִהֹלאֵב דוד לֵאְׁשִַו :םִאְפְר קָמֹעְּב י

 םיִּתַתְּת הֵלֲע הָוהְי ּול רֶמאֹיַ ִדָיְּב םֶּתִתְּו םייִתְׁשלְּפ-לַע
 דיִזִד רֶמאָּיַו דיִוָד םָׁש םָכו םיִצָרְּפ-לַעַבְב יֵלֲעַה :ךדיּב 1

 די ;י א םימ

 ;ןעֶנאָו םעֶד טְרְהיִפעֶג ןעֶּבאָה ֹויְחַא דְנּוא

 ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי ץְנאַג דנּוא ריִוָד דְנּוא 8
 ןעֶצְנאַג םעֶד טיִמ טאָג ראָפ טְליֵּפְׁשעֶ

 ןעֶפְראַה טיִמ דְנּוא גְנאַזעֶג טיִמ. ַחֹּכ
 ןעֶקיֹוּפ טיִמ דֶנּוא ןעֶטעֶלְפ טיִמ רֶנּוא
 -ְמאָרְט טיִמ דֶנּוא ןְלעֶּבְמיִצ טיִמ דִנּוא

 ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 9 :ןעֶטעֶּפ
 דָנּוא ,ןֹריִּכ רֶעייֵש-שעֶרְד איד ּוצ ויִּב

 דְנאַה עֶנייֵז טְקעֶרְטְשעֶנְסיֹוא טאָה אֶזִע

 איד לייֵז ןֹּורֶא םעֶד ןעֶטְלאַהּוצְנֶא
 :טְלעֶקאָׁשעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה רעֶדְניִר
 ראַה םעֶד ןּופ ןְראָצ רעֶד דְנּוא 0

 רֶע דְנּוא ,אָזִע ןעֶנעֶק טְמיִרְגְרעֶד טאָה
 טאָה רֶע לייװ ןעֶנאָלְׁשעֶג םֶהיֵא טאָה
 םעֶד ּוצ דְנאַה עֶנייַז טְקעֶרְטְשעֶנְסיֹוא

 ןעֶּבְראָמְׁשעֶג טְראָד זיִא רֶע דְנּוא ,ןֹורָא
 דיִנָד טאָה םִע דְנּוא 11 :טאָו ראָפ

 -עֶנ טאָה ראַה רעֶד לייוֵו ןעֶסאָרְדְרעֶפ

 רֶע דִנּוא ,אָזָל ןַא ְּךאָרְּב ַא טְכאַמ

 ץֶרֶּפ טֶרָא ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןעֶפּורעֶג טאָה
 :באָט ןעֶניִטְניֵה םעֶד ּוצ ויִּב אָזִע
 ראַפ טאַהעֶנ אָרֹומ טאָה דיִוָד דְנּוא 2

 -ְנַרַא ריִמ ּוצ ָּךיִא לאָז יֹוזַא איז ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןַא טאָג

 טְגְנעֶרְּבעֶג םייַהַא ְּךיִז ּוצ טיִנ טאָה דיִוָד דְנּוא 13 :טאָנ ןּופ ןֹורָא םעֶד ןעֶנְנעֶרְּב
 ּוצ ןֹורָא םעֶד

 ןּופ זיֹוה

 םעֶד ּוצ טְנייֵנעֶגְּפָא םֶהיֵא טאָה רֶע טְרֶעייֵנ ;ריִוָד ןּופ טאָטְׁש רעֶד

 ןעֶּביִלְּבעֶנ םאָנ ןּופ ןּורָא רעֶד זיִא יֹוזַא דֶנּוא 14 :יִתָנ םעֶד ,םֹדָא דַבֹע

 ראַה רעֶד דְנּוא ;םיִׁשָדַח אייֵרְד זיֹוה ןייַז ךיִא םֹדֶָא דַבֹע ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה א טימ

 :טאָהעֶג טאָה רֶע סאָו םעֶלַא דְנּוא ,םֹדָא דֵבֹע ןּופ זיֹוה סאָד טְשְנעֶּבעֶג טאָה
 די לעטיפאק

 דְנּוא ,רעֶמייֵּב ןעֶנעֶט דֶנּוא דיִוָד ּוצ םיִחּולְׁש טְקיִׁשעֶנ טאָה רֹצ ְּךֶלֶמ םָרּוח דְנּוא 1

 ;ןֶעיֹוּב ּוצ זיֹוה ַא םֶהיֵא ראַפ יֵדְּכ ,רעֶלְׁשיִט דְנּוא ,רעֶטְסייֵמ רֶעיֹומ
 טייֵרְּבעֶגְנָא
 ןייַז ןעֶנעוֶו ןּופ ְּךייֵה רעֶד ןיִא ןעֶראָועֶג

 דָנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןיִא רעֶּבייוו ןעֶמּונעֶג ְּךאָנ ְךיִז
 :רעֶטְכעֶש דְנּוא ןְהיִז דיִוָד ּוצ ןעֶראַָועֶנ ןעֶריֹוּבעֶג ָּךאָנ

 ביַלָׁשּורְי ןיִא טאַהעֶנ טאָה רֶע םאִו רעֶדְניִק איִד ןּופ ןעֶמעֶנ
 :המּלׁש דְנּוא

 ועָרָיְלַעְּב דְנּוא עֶמְׁשיִלֲא דְנּוא 7 :ַעיִפָי
 ןיִא דיִזָד זַא טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה םיִּתְׁשַלְּפ איִד ןעֶװ דְנּוא 8

 םיִּתְׁשַלְּפ עַלַא ןעֶנעֶז יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי ץקְנאַג
 טאָה דיִוָד

 אייז דְנּוא ןעֶמּוקעֶנְנָא ןעֶנע? םיִּתְׁשִלְּפ איִד דְנּוא 9
 -עַגְנָא טאָה דִיָוַד דָנּוא 10 :םיִאָפָר לאָהְט םעֶד

 רעֶד זַא טְנעֶקְרעֶד
 הָכּולְמ עֶנייֵז ןיִראָו
 דָנּוא 3 :לֵאָרְׂשִי קְלאַפ

 ןעֶנעֶד םִע
 איד ןעֶזעֶועֶנ ןעֶנעֶז
 ךָתָנ ,בָבֹוׁש דָנּוא ַעּומַׁש
 :טֶלָּפְלֶא
 :טָלָפיֵלַא דְנּוא

 םֶהיֵא טאָה ראַה
 ןעֶּביו הָרעֶד זיִא

 טאָה רֶע

 עֶּביִא ָךֶלֶמ םִלֵא ןעֶראַועֶנ טְּבְלאַזעֶנ
 ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶבּוז ּוצ דיִוָד ןעֶמּוקעֶנְפיֹורַא

 :ןעֶנְנאַנעְֶסיֹורַא אייֵז ראָפ

 יא טייַרּפְשעֶנְסיֹוא ָּךיִז ןעֶּבאָה

 דָנּוא ,גֵפָנ דְנּוא ,הֵנֹונ דְנּוא 6

 טאָה דיִוָד דְנּוא 2

 לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא ְּךַלֶמ ַא ראַפ

 סאָד דְנּוא 4

 דּוא ַעּוׁשיִלֲא דָנּוא ,רָחְבִי דְנּוא ?

 רֶע זיִא יֹוזַא טְרעֶהעֶנ םִע

 דַנּוא ?םיִּתְׁשַלְּפ איד ןעֶנעֶק ןְהעֶנְפיֹורַא ְָּךיִא לאָז ,טְנאָזעֶג דְנּוא ,טאָב אייַּב טְנעֶרַפ
 העָנ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ראַה רעֶד דְנּוא ?דְנאַה עֶנייַמ ןיֵא ןעֶּבעֶב אייֵז אּוד טְסעֶֶו
 -םיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 11 :דְנאַה עֶנייַד ןיִא ןעֶרעֶז ןעֶּבעֶנעֶנ ןכעד אייֵז דַנּוא ףיֹורַא
 ,טְנאַזעֶב טאָה דיִוָד דְנּוא ,ןעֶנאַלְשעֶגטְראַד אייז טאָה דיִוָד דְנּוא ,םיִצָרְּפ לַעַּב אייֵּב ןעֶבְנאַבעֶב

 טאנ

 טיי



 יהבד

 ןיִא דְנייֵפ עֶנייֵמ ןעֶכאָרְּבּוצ טאָה טאָג

 רעֶסאַו איוז יֹוזַא ָּךייֵלְנ ,דְנאַה עֶנייַמ

 "עֶב ןעֶמ טאָה םּוראָד ,(םיֹוא) טְכעֶּרְּב

 ןעֶגיִּבְלעֶזְמעֶד ןּוּפ ןעֶמאַנ םעֶד ןעֶפּור
 ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא 12 :םיִצָרְּפ-לעַּב טְרָא

 ךנּוא ,רעֶמעֶנ עֶרייַז טְזאָלְרעֶפ טְראָד

 אייז לאָז ןעֶמ זַא טְנאָזעֶג טאָה דיִוְד
 רֶנּוא 18 :רֶעייֵפ םעֶד ןיִא ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ

 לאָמַאְכאָנ ְּךיִז ןעֶּבאָה םיִּתְשִלְּפ איֵד
 ְךִז ןעֶּבאָה איז דנּוא ,טייֵרַּפְׁשְרעֶפ
 יֹוזַא 14 :לאָהְמ םעֶד ןיִא ןעֶניֹוצעֶנְּפיֹוא

 אייַּב טְגעֶרְפעֶנְנָא לאָמַאְּבאָנ יִדָד טאָה
 טְנאָזעֶג םֶהיֵא וצ טאָה טאָג דנּוא ,טאָנ

 ,אייז ְּךאָנ ןְרעֶנְפיֹורַא טיִנ טְסְלאָז אוד
 אּוד רעֶּבָא ,אייֵז ןופ קעֶוַא ְךיִד רֶהעֶק

 רעֶּביִאְנעֶגעֶק ןעֶמּוק אייז רעֶּביִא טְסְלאָז
 ןייז םעֶו םִע דנּוא 18 :רעֶמייֵּב איֵד
 שיֹורעֶג םאֶד ןעֶרעֶה טְסעֶו אוד ןעוֶו

 אפ וט חד א םיקיה
 אָ ןכילע םמץֶרּפּ יְִיּב יביואתַא שיקלֲאָה ץרִפ
 ג םיֲהְלָאתַא םָׁשובועו :םיִצָרְּפ לע אוִחַה םִקּמַה
 5 םיִּתְׁשִלְּפ דוע ּופִסַו  ּוׁשֵאּב ִפְרָּשו דוד רֶמאֹ
 וג ול רֶמאּיַו םיִהלאּב דיִוָד דע לֵאְׁשיו ּקָמִּביָמְשִפ
 םֶהָל תאבּו םֶהיֵלֲַמ בֵסָה םֶהיֵרֲחַא הָלָעַת אָל םיִהלֵאָה
 ו יִׁשאֶרב הָדָעְַה לוק-תֶא עמָׁשּכ יִחד :םיִאְכִַה ליִמִמ
 ְךינפִל םיִהלֲאָה אֵצָייִּכ הָמָחְלִּמב אֵת זַא םיִאְְּּבה
 5 דִָצ רֶׁשֲאּכ דוד ׂשַעו :םִָּׁשְלְפ הָנֲחְמיִתֶא תֹּכַרְל
 ;הָרו-ַעְו ֹעְבומ םְִּׁשלְּפ הָנֲחְמיִתֶא ֹוּו םיִקָלאָה
 -לַע ּדְַּפ-תא ןֶתָנ והיו תֹוצְרֲאָה-לְּּב דִידִׁש א
 ;םִיֹונַה-לָּכ

 ןימ וט

 א םיהלֲאָה ןיִרָאל םוקָמ ןֵכָיו דִיְּד ריִעְב םֶּתְב וָל"ׂשֲעַ
 + ןורַאדתֶא תאֵׂשְל אֵל יח רַמָאוָא - ולָהְאֹוְלַה
 -תֶא תאֵׂשְל הָוהְי רָהְב ! םֶב"ּכ םִיולחבַ יִּכ םיהלָאָה
 נ -תֶא רִיוְד לקק :םקֹשירע וָתְרׂשְלו םיִקלאָה ןורָא
 -לֶא הָוהְי ןורָא-תֶא תֹולֲעהְל םַָׁשהיילַא לֵאָרְׂשיילְּ
 4 יתֶאְ ןְרַַא יְּב-תַא יה ףֶפָאֹמ :ול ןיכַה-רֶׁשַא ומֹוקִמ
 ה הָאמ וָחֶאְו רֶׂשֲח לָאידוא תֶהָק נבל ;םיולַה
 6 םִיתאָמ וָהֶאְורֶׂשַח הִִָׂע יֵרְרמ ינְבִל :םיִרְׂשִעַו
 ז הָאמ וָחְֶו רֶׂשַה לָאז םֶׂשְְ נבל !םיִרְׂשֶַו
 פ ;םוָהאָמ ויחְֶו רָׂשֲה הָיעַמְׁשןָּפְציַא יִנָּבִל = וםִׁשלָׁשּ

 9 גםִֹמְׁש והֶאְו רָׂשַה לָאילָא ןֹרְכָ נבל
 :רֶׂשֶע םיִנׁשּו הָאֵמ ויָאְורָׂשַה בֶדְְמִ לֵאזע יב
 נג לָאידואל םוללְו םִנהְּכַה רָב קוָדְצִק דיֹוָד אָרקִי
 מט רֶמאֹו :םְָיִמעֶו לֶאיֵלֲאְו הָעַמִׁש לָאוו הע
 םבֶכיֵחֲאַו םּתַא ֹוׁשּדקְתִה םיולל תֹוָבָאָה יִׁשאְר םֶּתַא
 נול יִתְניִכֲה-לֶא לֵאָרְׂשִייָתלֶא הָוהְי וָרָא תֶא םֶתִֹלעְַ

 ,רעֶמייֵּב איד ןּופ ןעֶציִּפְׁש איִד ןַא
 ןיִא ןְהעֶנְסיֹורַא אוד טְסְלאָו לאָמְּפְנעֶד
 ראַפ טעֶװ טאָג ןיִראָו .הָמָחַּלִּמ רעֶד
 הָנֲחַמ איִד ןעֶנאַלְׁש וצ ןְהעֶנְסיֹורַא ריִד

 ְןעֶמאָּבעֶג םֶדיֵא טאָה טאָג איז יֹוזַא ןּוהְמעֶנ טאָה דיִוָד דּוא 16 :םיִּתְׁשַלַּפ איִד ןּופ

 דְנּוא ןָא ןֹועְבִנ ןּופ ,םיִּתְשִלְּפ איִד ןּופ הֶּנֲחַמ איִד ןעֶנאָלְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייז רנּוא
 ,רעֶדְנעֶל עֶלַא ןיִא ןעֶּנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא דיִוָד ןּופ םֵׁש רעֶד דנּוא 17 :הָרְזָנ ןייק זיִּב
 ;רעֶקְלעֶפ עֶלַא רעֶּביִא טְכְראָפ עֶנייַז ןעֶּבעֶגעֶג טאָה ראָה רעֶד דְנּוא

 ומ לעטיפאק

 טאָה רֶע דְּוא .דיִוָד ןופ טאָטְׁש רעֶד ןיִא רעֶזייַה טְכאַמעֶג ְךיִז טאָה (ריִזָדְו רֶע דֵנּוא 1
 טְלעֶטְׁשעֶגְּפיֹוא ּםֶהיֵא ראָפ טאָה רֶע דנוא ;טאָג ןופ ןֹורָא םעֶד ראַפ טֶרָא ןייֵא טייֵרְגעֶגְנָא

 ןֹורֶא םעֶד ןעֶנאָרְט טיִנ לאָז רעֶנייֵק זַא טְנאָזעֶג ריִוָד טאָה לאָמְסְנעֶד 2 :טְלעֶצעֶג ַא

 ןעֶנאָרְמ ּוצ טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא ראַה רעֶד טאָה אייֵז ןיִראָה ,םִִוָכ איִד טְרֶעייֵנ טאָנ ןּופ
 -אֵזְרעֶפ טאָה דיִוָד דנוא 8  :ניִּבִע ףיֹוא זיִּב ןעֶניִד וצ םֶהיֵא דנּוא ,טאָנ ןּופ ןֹורֶא םעֶד
 וצ ראַה םעֶּד ןּופ ןֹורֶא םעֶד ןעֶגְנעֶרְּבּוצְפיֹורַא יֵדְּכ םִיַלָׁשּורְי ןייק לֵאָרְׂשִי ץְנאַנ טְלעֶמ
 איד טְלעֶמאַזְרעֶפ טאָה דיִוָד דְנּוא 4 :טייֵרְּבעֶגְנָא םֶהיִא ראַפ טאָה ּוִע םאָו טֶרֶא ןייז
 ךֶנּוא ,רעֶטְשְרעֶּביֹוא רעֶד לֵאירוא ,תֶהְק ןּופ ןְהיִז איִד 2 :םיול איד דְנּוא ןרַהַא ןופ ןְהיֵז
 רעֶד הָיִׂשע ,יִרָרְמ ןּופ ןְהיֵז איֵד ןּופ 6 :ביִצְנאַוַצ דְנּוא טְרעֶדְנּוה רעֶריִרְּב עֶנייֵז ןּופ
 איד ןופ 7 :גיִצְנאַַוְצ דְנּוא טְרעֶדְנּוה אייוֵוַט רעֶדיִרְּב עֶנייֵז ןּופ דְנּוא ,רעֶטְׁשְרעֶּגיֹוא
 -ייֵרָד דְנּוא טְרעֶדְנּוד רעֶדיִרְּב עֶנייֵז ןּופ דְנּוא ,רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד לָאֹוי ,םֹׁשְרָג ןּופ ןֶהיִז

 רעֶדיִרְּב עֶנייֵז ןּופ דְנּוא ,רעֶטְשְרעֶּביֹוא רעֶד הָיעַמְׁש ,ןֶפָציִלַא ןּופ ןְהיֵז איִד ןּופ 8 :גיִס
 עֶנייֵז ןּופ דְנּוא ,רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד לֵאיִלֲא ,ןֹורְבִח ןּופ ןְהיִז איד ןּופפ :טְרעֶדְנּוה אייזִוְצ
 ןּופ דנּוא ,רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד בֶדֶניִמֲע ,לֵאיִזְע ןּופ ןְהיִז איד ןּופ 10 :גוֵצְּכַא רעֶדיִרְּב
 איד רֶתָיְבֶא דנּוא קֹודָצ ןעֶפּורעֶג טאָה דיִיָד דְנּוא 11 :ףְלעוֶוְצ דְנּוא טְרעֶדְנּוה רעֶדיִרְּב עֶנייֵז

 דָנּוא ,לֵאיֵלֲא דנוא .הֵיְעַמְׁש ,לֵאֹוי דנוא הָיֵׂשֲע ,לָאי-הא םִיִוָל איִד ןּופ דְנּוא ,םיִנֵהֹּב

 איד ּוצ תֹובָאָה יִׁשאָר איד טְנעֶז רֶהיֵא ,טְגאָזעֶג אייֵז וצ טאָה רֶע דֶנּוא 12 :בֶדֶניִּמַע
 ןֹורָאםעֶד ןעֶגְנעֶרְּבְפיֹורַא ןעֶנעֶק טְּלאָז רֶהיִא יִדְּכ ,רעֶדיִרְּב עֶרייֵא דְנּוא ךייַא טְגיִלייה ,םִיָוָל
 ;טייֵרְּבעֶגְנָא םֶהיֵא ראַּפ ּבאָה ךיִא םאֶו טְרָא םעֶד ּוצ ,לֵאָרְׂשִי ןופ טאָנ םעֶד ,ראַה םעֶד ןופ

 ןיראוו



 ומ א םימיה ירבד 1201
 םּוצ טיִנ םִע טאָה רֶהיֵא לייוִו ןיִראָו 14 אֶליֵּכ טְב והא הָהְי ץֵרפ םתִא אָל הָנׁשאְּכִמְ יִּכ 6
 ראַה רעֶד טאָה ןּוהָמעֶג לאָמ ןעֶטְׁשְרֶע טעֵחל שיילָהו הְו םִיִנֲהִּכ ּכַה ישי קֶתֵה ;טֵּפְׁשַמַּכ יתְְׁשַרְד ז 4

 א ר  עש םיֹולֲהינְב יִאְׂשי :לאדׂשי יִקלַא הָוהְי ןורָא-תֶא ומ
 םֶנּוא ףיֹוא ְךאָרְּב ַא טְכאַמעֶג טאָג רעֶזְנּוא  םֶפֵתְכִב הָיי רַבְכ הָׁשִמ .ריצ רֶׁשֲאַּ טל ר
 טְשְראָפעֶג טיִנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה ריִמ לייװ דמִַהְל םילָה ִרְׂשִל לד רֶמאָּה :םֶהיֵלֲע תֶשַֹּב
 ןעֶּבאָה יֹוזַא 14 :טְכעֶר זיִא סֶע איז יֹוַא ?"'יכו םִלָבָנ רֶׁש--לֶכַב םיִרְדָׂשְמַה םֶהיחֲא-תֶא
 וטְג םִיַוְל איד םיִנ די -|ב ףֶסֶא ױִחַאְדו לאוידכ ןמיה תֶא טו ּודיִמעת 7 יִלייֵהעֶנ םִיָוָל איִד רֶנּוא םיִנֲהֹּכ איִד ְךיִד :החָמְׂשִל לִקְב-םיִרָהִל םָעימְִמ םְִלצְּ
 םעֶד ןּופ ןֹורָא םעֶד ןעֶגְנעֶרְּבּוצְפיֹורַא יִדְּכ םֶהָמעו:יִשיקְִּב היא םֶיֶא ר כו כב
 דנוא 18 :לֵאָרְׂשִי ןופ טאָג םעד ,ראַה !לאהו תֹמְרמְּׁו לֵאיֲַן יה םׁשמַהםָהיס
 הא 0 לד שי וכן * - - ףֶסֶא ץָעה םיֹררְׂשמָהְו :םיִרֵעְׁשַה לֵאיעְו םֶדָא דַבְֹו 5 עֶד ןענארטעג ןעֶּבאָה יוֵל ןּופ ןְהיֵז איד קי והֹלְילֲוהתתמו תשעמווהנּו בָאלַאִת

 -עֶג טאָה הָׁשֹמ איז יֹוזַא ,טאָנ ןּופ ןֹורֶא ּלאשַו הָרִכ ַימְׁשִהְ תֶׁשְחְנ םִּלְצְמִּב ןֵתיְַו כ
 ראַה םעֶד ןּופ טְראָו םעֶד ְּךאָנ ןעֶטאָּב םיִלָבכּו וי יִשֲַמּו בָאילֲאִָנ לָאיחיו תִֹמְרימְׁשּ
 : ּודָיננְכּו העגל תיִיִמְׁשַה-לַמ תוחנכב והיו .לאיעו ןעֶגְנאַּמְׁש איד טיִמ ןְלעֶסְקַא עֶרייַז ףֹוא ף7* 7 ת הנקמו הלא מו :תֹמללמ

 דְנּוא 12 :ןעֶזעוֶועֶג ףיוראד ךיִא סאו הָיִכָרָבּו :אוה יב יִנ יכ אָשַּמַב +םי אשמב ' םיילַהירׂש 23
= --=- - 

 עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה דיִוָד ימלא ּוטפָׁשו וה הָינַבְׁשּ ;ןזדָאְל םיִרֵעְׂש הָנָקְלֶאְו 4
 לע ןלאז אי א, ידו טי קי למי תֹורְצּצֲח םינָתכַה הי לֲא ויְכּוּודָיְרַכְח
 גְנאַזעֶג טיִמ םיִרָרֹׂשְמ םֶלֵא רעֶדיִרְּב עֶרייֵז = להַה טלה ִבְׂשו לארְׂשִי נקח דִיְחיִהַה -

 ןעֶפְראַה דְנּוא ןְלעֶדיִפ טיִמ דְנּוא ,םיִלֵּכ .םֶרָא-דַבֹע תיב-ןמ הָוהְי--תי יב דר תיִלעְחִל
 ןעֶרעֶה לאָז ןעֶמ .יִרְּכ ןְלעֶּבְמיִצ דְנּוא ךאְמ םוִלָה-תֶא םילאה ָּכ יו יי אי 6

 םעֶיִדייִרְפ א ןעֶּבעֶהְפיֹוא לאָז ןעֶמ דנוא =, טאטה טוה לכו יב טעמב !לָרמ דיו
 -עֶגְנָא םִיַוִל איד ןעֶּבאָה יֹוזַא 17 :לוק  -ַעְו םיִררְׂשִמַה אַָׂמַה רׂשַח היו םיִדְדׂשִמהְ ןורָאָה
 ןּופ דְנּוא ,לַאֹוי ןּופ ןְהּז ןֶמיֵה טְלעֶמְש -תירְב ןְרָאיתֶא םילֲעַמ לֵאָרְׂשילְכְו :דָּב דופַא דָיד 5

 ּוהָיְכְרְּב ןּופ ןְהּוו ףֶסָא רעֶדיִרְּב עֶנייֵז
 טיִמ דְנּוא 18 :ּוהָיָׁשּוק ןּופ ןְהּוז ןָתיֵא ,רעֶדיִרְּב עֶרייֵז יִרָרְמ ןּופ ןְהיִז איִד ןּופ דְנּוא
 דְנּוא ,תֹומָריִמְׁש דְנּוא ,לֵאיִזעי ןּופ ןְהּוז ּוהָוְרַכְז ,הָלֲעַמ עֶרעֶדְנַא רעֶד ןּופ רעֶדיִרְּב עֶרייַז

 ּזהֵלָפיֵלָא דְנּוא .ּוהָיְתִּתַמ דְנּוא ,ּוהָיַׂשֲעַמ דְנּוא ,ּוהָיָנְּב רֶנּוא ,בָאיֵלֶא ,יִנָע דְנּוא ,לֵאיֵחְי

 רעֶנְניִז איד דְנּוא 19 :רעֶטיִה-רֶעיֹוט איִד ,לֵאיֵעְי דְנּוא ,םדָא רֵּבֹע דְנּוא ּההָיַנְקַמ דְנּוא
 יֵדַּכ רעֶפּוק ןּופ ןְלעֶּבְמיִצ איד טיִמ ןעֶועֶועֶנ טְלעֶמְׁשעֶבְנָא ןעֶנעֶז ,ןָתיֵא דְנּוא ףֶסֶא ,ןָמיִה

 יָנֲע דְנּוא ,לֵאיֵחְי דְנּוא ,תֹומָריִמְׁש דְנּוא ,לֵאיִזַע דֶנּוא ,הָיְרַכְז דְנּוא 20 :ןעֶרעֶה ןעֶזאָל ּוצ
 ּוהָיְתִּתַמ דְנּוא 21 :תֹומָלֲע ףיֹוא לעֶדיִפ טיִמ ,ּוהָיָנְּב דְנּוא .הָיַׂשֲעַמ דְנּוא ,בָאיֵלַא דְנּוא

 ַא ןעֶפְראַה טיִמ !ּוהָיְזַזַע דנּוא ,לֵאיֵעְי דְנּוא ,םדָא דַבֹע דְנּוא ּוהָיַנְקִמ דְנּזא ּוהֵלָפיֵלֲא דְנּוא
 אייֵּב ןעֶזעוֶועֶנ זיִא םִיַוָל איִד ןּופ רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד ּוהָיְנַנְכ דֶנּוא 22 :תיִניִמְׁשַה הַצַנְמַל
 ַא ןעֶזעוֶועֶנ זיִא רֶע ןיִראָו ,ןעֶנאָרְט םעֶד ןיֵא טְרְהעֶלעֶג אייֵז טאָה רֶע ,ןעֶנאָרְט םעֶד

 ןּופ רעֶמיִה-רֶעיֹוט איד ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז הָנָקְלֶא דְנּוא ,הָיְבָרְּב דְנּוא 23 :רעֶניִדְנעֶטְׁשְרעֶפ

 ּוהָיְרַכְז דְנּוא ,יׂשָמַע דְנּוא ,לֵאְנַתְנ דְנּוא ,טָפֶׁשֹוי דִנּוא ֹּוהָיְנַבְׁש דְנּוא 24 :ןֹורָא םעֶד

 ראַפ ןעֶמעַּפְמאָרְט איִד טיִמ ןעֶזאָלְּבעֶנ ןעֶּבאָה ,םיִנֲהֹּכ איִד ,רֶזָעיִלַא דָנּוא ,ּוהָיָנְּב דֵנּוא

 ןּופ רעֶטיִה-רֶעיֹוט איִד ןעֶפיועֶג ןעֶנעֶז הָיְחִי דְנּוא םדָא דַבֹע דֵנּוא ,טאָג ןּופ ןֹורָא םע
 עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איד דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶטְצלֶע איִד דְנּוא דיַוָד זיִא יֹוװַא 25 :ןֹורָא םע
 ןּופ תיִרְּב םעֶד ןּופ ןֹורָא םעֶד ןעֶנְנעֶרְּבּוצְפיֹורַא יֵדָּכ ן היי דְנעֶזיֹוט ןּו
 -עֶנ טאָה טאָנ ןעֶו ןעֶזעוֶועֶנ זיִא םִע דְנּוא 26 :דייַרְפ טיִמ םֹדַא דַבֹע ןּופ ראַה םעֶד
 -אָה אייֵז סאָד ,ראַה םעֶד ןּופ תיִרְּב םעֶד ןּופ ןֹורָא םעֶד ןעֶנאָרְט ּוצ םִיַוָל איד ןעֶפְלאָה

 ײעֶבְנייֵא ןעֶזעוֶועֶנ זיִא דיַוָד דְנּוא 27 :רעֶדיװ ןעֶּביִז דָנּוא ןעֶסְקָא ןעֶּביִז ןעֶטְכאָׁשעַנ ןעּב
 ןעֶּבאָה סאָו םִידָל עֶלַא ְּךיֹוא דְנּוא ,דְנאַווְנעֶנייַל עֶנייַפ ןּופ לעֶטְנאַמְרעֶּביֹוא ןייַא םיִמ טָליֵה

 איִד ןּוֿפ רעֶטְשְרעֶּביֹוא רעֶד הָיְנַנְכ דֶנּוא ,רעֶנְניִז איִד דְנּוא ,ןֹורָא םעֶד ןעֶנאַרֵמעֶג
 רעֶנעֶנייֵל ַא ןעֶזעוֶועֶג דא זיַא דיַוָד ףיֹוא רֶנּוא ,רעֶנְניִז איֵד = בָנּוּבעַהְפיֹוא
 תיִרְּב םעֶד ןּופ ןֹורָא םעֶד טְגְנעֶרְּבעֶנְפיֹורַא לֵאָרְׂשִי ץְנאַנ טאָה יֹוזַא 28 :דֹופַא
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 ירבד
 טיִמ דִנּוא בְנּולאַש טיִמ ראַה םעֶד ןּופ
 -םאָרְט טיִמ דְנּוא ,רֵפֹוׁש ןּופ לֹוק םעֶד
 ןעֶּבאָה אייֵז ,ןְלעֶּבְמיִצ טיִמ דְנּוא ,ןעֶטעֶּפ

 דָנּוא לעֶדיִפ טיִמ ןעֶרעֶה טְכאַמעֶג םִע
 ןעֶזעֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 29 :ןעֶפְראַה
 םעֶד ןּופ תיִרְּב םעֶד ןּופ ןֹורֶא רעֶד ןעוֶו
 םאָטְׁש איד ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנָא ֹויִא ראַה

 רעֶמְכאָט איִד לַכיִמ טאָה יֹוזַא ,דיִוָד ןּופ
 םעֶד ָּךְרּוד טְקּוקעֶגְסיֹורַא לּואָׁש ןּופ
 ןעֶהעֶזעֶג טאָה איִז ןעוֶו דְנּוא ,רעֶטְסְנעֶפ

 יֹוזַא ,ןעֶליִּפְׁש דְנּוא ןעֶצְנאַט ְּךֶלֶמַה דיִוְד
 רֶהיֵא ןיִא טְֶכַאְרעֶפ םֶהיֵא איז טאָה
 :ץְראַה

 םימיה

 וט לעטיפאק
 ןֹורָא םעֶד טְכאַרְּבעֶג ןעֶּבאָה אייז דְנּוא 1
 -עֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טאָג ןּופ
 -עֶב םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא טְלעֶטְׁש

 םֶהיֵא ראַפ טאָה דיִוָד םאֶו טְלעֶצ -
 ביִרְקַמ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא

 םיִמָלִׁש ןֶּבְרָק דְנּוא תֹולע ןֵּבְרִק ןעֶועוֶועֶג
 טאָה דוד ןעֶװ דָנּוא 2 :טאָּנ ראָפ

 ןָּבְרַק איִד ןייַז ּוצ ביִרְקַמ טְרעֶהעֶגְּפיֹוא
 -עֶג רֶע טאָה יֹוזַא ,םיִמָלְׁש דנּוא תֹולֹע
 ןופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא קְלאַּפ םאָד טְשְנעֶּב

 ןט ןה =

 םִיִּתְלִצְמִבּו תֹוִרְצְצֲחבּו רֶּפֹוׁש ליִקְבּו הָעּורְתִּב הָוהְי
 נפ אב הָוהי-תיִרְּב ןורָא יי ;תורנ םיִלָבְנִּבםיּפַמַׁשִמ
 ןֹולַמַה דְַּב ! הָּפְקְׁשִנ לּואְׁשיתַּב לכיִמּו דִי ריִע-רע
 :הַָּלְּב ל וֵבָּתַ קמשִמּו רֵקרְמ ליד ךֶלֶמַהתֶא אֵרַ

 ֹוט זמ
 א רֶׁשֲא לֶהֹאָה ּךוָתְּב ותֹא ּויֵצּיַו םיִמלָאָה ןוָרָא-תֶא ֹואיִבי
 ;םיִהלֲאָה ינְּפל םיִמָלְׁשּו תֹלֹע ּוביִרְקַנ דָיוָד ול-הְמִנ
 ג םעְה-תֶא ךֶרֶבֵַו םיִמָלְּׁשהְו הָלֹעֶה תולַָהמ דוד לכו
 3 הָׁשַאידַעְוׁשיִאַמ לֵאָרְִׂי ׁשיִא-לָמְל ללַחו :הָוהְי םֵׁשְּב
  ןורָא ינָפל ןֶמּו  ּוהְׁשיִׁשֲאו רפְׁשְֶו םֶחֶליִרַכַּכ ׁשיִאְל
 שללַהלּו תָֹדֹהְלּויּכַהְלּו םוָתְָשִמ םִיַלַהְִמ הָוהְי
 ה הֶריְרכְ ּוהָנׁשִמּו ׁשארָה ףֶסֶא .:לֵאָרׂשִי יִהלֲא הוה
 דֵבעו ּוהָינְבּו בָאיִלֲאְו הָיְתּתַמּ לָאיִהיִו תֹומָריִמְׁשּ לָאיעי
 םוַתלְצִמַּב ףֶסֶאְו תֹורֹּנִכְבּו םיִלְבְנ יֵלְכִּב לֵאיִעיִו םּוִא
 ינְפֹל רימָּת תוָרְצְצַַּב םִִנֲהְַּה לֵאיוֲיוּוהָיְנְבּו :עיִמְׁשִמ
 ז ׁשאֹרְּב לי ןֵתָנ ןָא אּורֲה םויּב :םיִהֹלאָה-תיִרְּב ןֹורָא
 6 יארק הָוהיִל ּודֹוה  :ויֶָאְו ףְסֶאיְּב הוה תֹרֹהְל
 9 וחיִ ןל-ורְמַ ול ּוריׁש :ווָתליִלֲע םיִַּעב ּויִדֹוה ֹומְׁשִב
 ,יׁשְקבְמ בל חמש וׁשְרָק שב ּולְלַהְּתַה :וְתֹאֹלפנ-לֶכְּב
 גנ ּורְכִו :דיִמָּת ויָנְּפ טְַּב ומְו הָוהְי יׁשְרַּד :הָוהְי
 :5 לֵאָרְׂשי עֶרֶז :ּוהיִפייִטּבׁשִמּ ויָתְפִמ הֶׂשֶע רֶׁשֲא ויְתֹאְלַפַנ
 14 ץרָאָה-לְבִב ּוניִמלֶא הָוהְי אּוה :ויריִחְּ בֵקָעיינְּב ֹוּדְבִע
 יה ףֶלֶאְל הָּוִצ רָבָּד ּותיִרְּב טלועְל = :וָָּפְׁשִמ
 1ל הָדיִמַו :קֶחְציל וְתעּובׁשּו םֶהָרְבַא-תֶא תַרָּכ רֶׁשֲא
 5 ןתֶא לל רמאל :םָלוע תיִרְּב לֵאָרְׂשִל קל בקעיל
 19 5 רפְסִמיִתְמ םֶכְתווְהִּב :םֶכְתִלֲהַנ לֶבֶח ער
 ב םָע-לָא הָכָלְמַּמִמּ ױנילָא יוָנִמ ֹוכקַהְתִיַו :תָּב םיִרָגְו
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 ןּופ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ןאַמ ןעֶכיִלְטיִא וצ טְלייֵמעֶגְסיֹוא טאָה רֶע דְנּוא 8 :ראַה םעֶד
 ׁשייֵלְפ קיִטִׁש טּוב ַא דנּוא טיֹורְּב לעֶּבייֵל ַא ןעֶכיִלְטיִא וצ ,ּבייֵז ּוצ זיִּב ןאַמ
 ןופ ןֹורֶא םעֶד ראָפ טְלעֶטְׁשעֶגְנָא טאָה רֶע דנוא 4 :ןעֶכּוק עֶקְניִׁשְאָר א דנּוא
 ּוצ דְנּוא ,ןעֶּביֹול ּוצ דְנּוא ,ןעֶקְנעֶדעֶג ּוצ דְנּוא ,םיִוָל איִד ןּופ םיִתְרָׁשְמ ראַה םעֶד
 "יוא רעֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא ףֶסֶא 8 :לֵאָרְׂשִי ןופ טאָג םעֶד ,ראַה םעֶד וצ ןעֶזייֵרַּפ
 דְנּוא ,לֵאיִעְו הָיְרַכְז ןעֶועוֶועֶג זיִא םֶהיֵא ןּופ רעֶטייֵוְצ רעֶד דָנּוא ,רעֶטְׁשְרעֶּב
 םֹלֶא דַבֹע דְנּוא ,ּוהָיָנְב דְנּוא ,בָאילַא דָנּוא הָיְּתִּתַמ דְנּוא ,לֵאיֵחְי דְנּוא ,תֹומָריִמְׁש
 טְכאַמעֶג טאָה ףֶסֶא דְנּוא ,ןעֶפְראַה דְנּוא לעֶדיִפ--- רֶמֶז-יֵלְּכ איִד טיִמ לֵאיִעְי דְנּוא
 -ִמאָרְט טיִמ םיִנֵהֹּכ איִד ,לֵאיִזֲחַי דְנּוא .הָיָנְב דְנּוא 6 :לעֶּבְמיִצ איִד טיִמ ןעֶרעֶה
 ןיִא ,לאָמְסְנעֶד 7 :טאָנ ןּופ תיִרְּב םעֶד ןּופ ןֹורָא םעֶד ראָפ גיִדְנעֶטְׁשעֶּב ןעֶטעֶּמ

 םעֶד יִדְּב ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םֶלַא ןֶָתָנ טְלעֶטְׁשעֶגְנָא דיִוָד טאָה ,גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד
 דנּוא ,ראַה םעֶד טְקְנאַד 8 :רעֶדיִרְּב עֶנייַז דנּוא ףֶסֶא ְךְרּוד ןעֶּביֹול ּוצ ראַה
 טֶנְנִז 9 :קְרעֶװ עֶנייֵז רעֶקְלעֶפ איִד רעֶטְנּוא ןעֶסיִו טְּכאַמ !ןעֶמאָנ ןייַז ןָא םֶפּור
 ןיִא ְךייֵא טְמְהיֵר 10 :רעֶדְנּואְח עֶנייֵז עֶלַא ןּופ טעֶר .םֶהיֵא טְּביֹול ,םֶהיֵא ּוצ
 :ראַה םעֶד טְכּוז םאָו ןֶעייֵרְפ םעֶד ןּופ ץְראַה סאָד ְּךיִז זאָל ,ןעֶמאָנ ןעֶניִלייֵה ןייֵז
 :םיִנָּפ ןייַז גיִדְנעֶטְׁש טֶכּוז ,טייֵהְקְראַטְׁש עֶנייֵז דְנּוא ראַה םעֶד ְּךאָנ טְשְראָפ 1

 איִד דְנּוא םיִתְּפֹמ עֶנייֵז ;ןּוהְטעֶנ טאָה רֶע םאָװ רעֶדְנּואְװ עֶנייֵז ןָא טְקְנעֶדעֶב 2

 רֶהיֵא ,טְכעֶנְק ןייֵז לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶמאָז רֶהיֵא א 15 :לומ ןייַז ןּופ םיִשָּפְׁשִמ
 טאָב רעֶזְנּוא ראַה רעֶד זיִא רֶע 14 :עֶטְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא עֶנייֵז בֹקֲעַי ןּופ רעֶדְניִק
 -עֶג רֶהיֵא טְלאָז תיִרְּב ןייַז 15 :רֶרֶע רעֶצְנאַנ רעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶז םיִשָּפְׁשִמ עֶנייֵז
 :תֹורֹוד דְנעֶזיֹוט וצ ןעֶטאָּבעֶג אָה רֶע םעֶכְלעוֶו טְראָו סאָד ;ניִּבִע זיִּב ןעֶקְנעֶד
 :קָחֶצִי ּוצ הָעּובְׁש עֶנייֵז דְנּוא .םֶהָרְבַא טיִמ טְכאַמעֶג טאָה רֶע ןעֶכְלעוֶו 6
 ןייֵא ראַפ דְנּוא ,ץעֶזעֶג ַא ראַפ בֹקֲעַי ּוצ טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא 7
 סאָד ןעֶּבעֶג ְּךיִא לעֶװ ריִד ּוצ ןעֶנאָז ּוצ יֹוַא 18 :לֵאָרְׂשִי ּוצ תיִרְּב ןעֶניִּבֶע
 ןעֶועוֶועֶג ְּךאַנ טְנעֶז רֶהיֵא ןעֶו 19 :הָלֲחַנ רֶעייֵא ןּופ רּונְׁש איד .ןַעָנְּכ דְנאַל
 ןעֶנעֶז אייֵז דנּוא 20 :ןיִראַד עֶדְמעֶרְּפ דְנּוא גיִנעֶו ּוליִּפַא ,לאָצ רעֶד ןיִא ןייַלְק

 ןייֵא ּוצ ְּךייֵרְניִנעֶק ןייֵא ןופ דְנּוא ,קְלאָפ ןְרעֶדְנַא םעֶד ּוצ קְלאָפ ןייֵא ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְמּורַא
 רעדנא
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 יח 'ירכד 18

 ;םיִכָלְמ םֶהיֵלְע חַכַו םָקׁשְעְל ׂשיִאְל ַחיָנהאָל :רֶחַא 1
 ;יהיל ריש ;ועְרְתילַא יֵאיִבְנִבּו יִהיִׁשְמ ַמַּב ועֶנְּתילַא ; 2

 םִיוגַב יִהְּפַס :!תָעוׁשְי םוי --לָאדסיִמ ורְׂשַּכ 5 ראל 24
 טְלְהִמ הָוהְי לה יִכ :ויְתֹאְלְמנםיִּמַעְ

 םיִמעָה יהלָאלָּכ יִּכ :םיִהֹלא-לָּכילַמ אה אר דֹאְמ
 הָוְדַחְו וִע וְָפִל רֶדָהְו דֹוָה :הֶׂשֶע םִמָׁש הֶ הָוהיַו םיִליֵלֲא
 דוָבָּכ הָיהיִל וְבָה םיִּמַע תֹוָחְּפְׁשִמ ה היה ּוָבָה :וָמקְמִּכ

 וְִָל יאֹבּו הֶחָנִמ יָאְׂש יָמָׁש דוָבְּכ הָוהיַל בָה ;ָו 2
 ץֶרָאָהילְּכ וי ְפְלִמ וליֵח :ׁשְדְק-תַרדַהּב הב ההל תל
 ץֶרֶאָה לֶנְִו םִימָׁשַה וְחְמְׂשִי :םוִּּתילַּכ לֵבֵּת ןוְּכּיהַא 1

 ץְלֶעַי זאֹולְמּו | םִיַה םַעְרִי :ךֶלֶמ הָוהְי םִיֹנַב ּוְרְמאֹי
 הָוהְי ינפלִמ רעיה יצע ּונָנַרְי זָא ִבדרְׁשֲא-לֶכְו הָדָּׂשַה

 יֵּב בו יִכ היהיל יִהֹוה :ץֶרָאָה-תֶא טיִפְׁשִ אֵביְּכ 3
 ֵׁשִי יקלֶא רנָעיִׁשיה ּורְמֶאְו ;!ָּדְמַח םלועל ה

 הבה 2 ךֶׁשְרֶק םֵׁשֹל תודוהל םִיי טד-ךמ ּונליִצַהְו
 -דַעְי םֶליְה-מ לֵאְרׁשִ יִהֹלֶא הָוהְי בי ְךְֶלִהְתִּב 6
 -בועיו ;הָודיל לֵלַהְו ןמֶא םִעָהילָכ וָרְמאֹיַו םֶלֹעָה ?ז

 ינְפל תֹרָׁשְל ויָחֶאְל ףסֶאְל הָוהי-תיִרְּב ןורָא יֵנְפִל םָׂש
 םםֶהיֵחֲאְו םֶדֶא דֶבֹנְו :מֹויְּב םו י-רֵבְִל דימ ָּת ןוִרָאָה 8

 ;םיִרָעָשְל הָמְֹ ְפיִדידִּ םֶדָא דַּבֹעו הָנֹמְׁ םיִׁשִׁש
 הָוהי ןֵּכְׁשִמ יִנְִל סיִגְהָּכַה ויְחֶאְו ןֵַהֹּכַה קֹוָדָצ ו תֵאְו

 חק חקןמילפ הָוהיִל תולע תֹולֲעַהְל

 ָּב דוב ְכ"תֶא ו הכ

 ןת = 8 ס
 ּונֵצַּבַלְ

 .ןיג = רֶׁשֲא ! יג - = +=

 הָוהְי תֶרֹותְּב םּותְכַה-לֶבְלּו ם בֶרֶעָלְ וכל די דיִמָּת ; הל יא
 לָאָׁשּו ןופודיו ןֵמיֵה םֶהְמִעְו ;לֵארְׂשִי לֵמ הוִצ רֶׁשֲא 1

 םֶליעְליִּכ הָוהיִל ת ודֹוהְל תֹומׁשְּב ּובִּקִנ ר ָשֲא םיִרּרְּבַה
 יִעימְׁשַמַלימֶַמּתַַרְצִצֶ דיי םהְְחְַח

 ראָפ םִמּוק דָנּוא ןְּבְרִק א

 20 : םייֵהְנִהעֶש ןעֶביִל

 טְלעֶװ איִד א טאָה

 !םֶהיֵא
 והיה
 וו םי=

 טֶגיִטְסעֶפעֶּב

 ,ןֶעייֵרְפ לעמיה איד ָּךיִז ןעֶזאָל 1

 רעֶד רעֶקְלעֶפ איר עת ןעֶגאָז
 טייֵהְלופ איד דנוא

 33 :ףיֹוראַד זיִא
 ְךיִז ןעֶזאָל ,ןּופְרעֶד
 לאָמְסְנעֶד

 ןייַז ןיִראָה ,טּוג זיִא רֶע ןיִראָו
 ָא .םֶנּוא ףְלעֶה ,ןעֶבאָז
 טי םִנּוא אייז
 ריִמ דַנּוא
 ןּופ לֵאָרְׂשי א טאַנ רעֶד
 טְּביֹול דְנּוא !ןַמָא .ןעֶנאָז

 יאיר
 : = .ר-

 טיוִקָניִּבֶע
 :ראַה םעֶד

 ןּופ תיִרְּב םעֶד ןּופ ןֹורָא םעֶד ראָפ

 ָךאָנ ,ןֹורָא םעֶד ראַָפ ןעֶניִד ּוצ גיִדְנעֶמִש

 טְכַא ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז דְנּוא םֹדֲא רַבֹע

 :רעֶטיִה-רֶעיִט ןייַז טְזאָלעֶג רֶע טאָה הָכה דְנּוא ,ןּותּודְי

 םיִנֲהֹּכ אֵיָד רעֶדיִרְּב עֶנייַז דְנּוא
 ביִרָקַמ יֵדְּכ 40 :ןֹועְבְנ ןיִא זיִא סאָח

 הָלֹע ןֵּבְרַק םעֶד ןּופ ַחַּבִזִמ

 ְךאָנ
 ןעֶטאָּבעֶב טאָה

 ןעֶדְסיֹוא עֶניִרְּביִא איֵד דְנּוא

 ,ראַה םעֶד ןעֶּביִול ּוצ ,ןעֶמעֶנ
 ח עֶּטְלְהעֶֶו

? 

 (םְלעֶװ) ךֶרֶע עֶצְנאַנ איִד זאָל
 איִז זַא

 לאָז ןעֶמזַא ןייַז ךיִלעֶרְּפ ה דְרֶע איֵד זאָל דְנּוא
 :טְרֶעיִגעֶר ראַה

 ראה םעֶד

 גיִצְכעֶז דְנּוא

 ןכ א .םוס

 -צ טיִנ טאָה רֶע 21 :קְלאַפ רעֶדְנַא
 אייֵז לאָז ׁשְנעֶמ ןיֵא םאָד טְואָלעֶג
 ּוליִּפַא טאָה רֶע דְִנּוא ,ןעֶקיִרְדְרעֶטְנּוא
 רֶהיֵא 22 :טְּפאָרְטְׁשעֶּב םיִכָלְמ אייז ןעֶנעוֶו

 ְןעֶטְּבְלאַזעֶג ןיימ ןעֶרְהיִרְנָא טיִנ טְלאָז
 רֶהיֵא טְלאָז םיִאיִבְנ עֶנייֵמ ּוצ דְנּוא
 ּוצ טֶנְנִז 22 :ןּוהְמ םעֶטְכעֶלְׁש ןייק
 טייז ,דְנאַל עֶצְנאַנ םאִד ראַה םעֶד
 :הָעושֹי עֶנייֵז גאָט וצ גאָט ןופ רֵׂשַּבְמ
 ןייז םיֹוג איִד ןעְׁשיוִוְצ טְלְהעֶצְרעֶד 4
 עֶנייֵז רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןעֶׁשיִוְצ ;דֹובָּכ
 זיִא ראַה רעֶד ןיִראָה 22 :רעֶדְנּואוְו
 טְמְהיִרעֶּב רֶהעְז ויִא רֶע דְנּוא .םיֹורְג
 רעֶּביִא ָךיִלְרעֶטְכְראַפ זיִא רֶע דְנּוא
 רעֶטעֶנ עֶלַא ןיִראָו 20 :רעֶטעֶג עֶלַא
 רעֶּבָא ןעֶצעֶג ןעֶנעֶז רעֶקְלעֶפ איר ןּופ
 :לעֶמיִה םעֶד טְכאַּמעֶג טאָה ראַה רעֶד
 . זיִא טייֵקְנְהעֶׁש דְנּוא טייֵקְביִלְרעֶה 7
 -טסול דְנּוא טייֵהְקְראַטׁש ,םֶהיֵא ראָפ

 טעֶנ 28 :םֶרֶא ןייַז ןיִא זיִא םייֵקְראַּב
 איד ןּופ תֹוחָּפְׁשִמ רֶהיִֵא ראָה םעֶד ּוצ

 דֹובָּכ ראַה םעֶד ּוצ טעֶנ ,רעֶקְלעֶפ
 םעֶד ּוצ טעֶנ 29 :טייֵהְקְראַטְׁש דְנּוא
 טְגְנעֶרְּב ,ןעֶמאָנ ןייַז ןּופ רֹובָּכ םעֶד ראַה

 -ייֵה רעֶד ןיִא ראַה םעֶד ּוצ ָּךייַא טְקיִּב

 רֶע ְרעֶטיִצ םֶהיֵא ראָפ
 :ןעֶרעֶו טְקיִרעֶגְקעוֶוַא טִיִנ לאָז

 ןעֶמְרּוטְׁש םַי םאָד זאָל ;
 סאָָו םעֶלַא דְנּוא יו = ר איד

 ראָפ ןעֶנְניִז דְלאַװ םעֶד ןּופ רעֶמייֵּב איִד ןעֶלעֶו
 54 !רֶרֶע איד ןיִטָּפְׁשִמ ּוצ טְמּוק רֶע ןיִראָו ,ראַה םעֶד

 :ביִּבִע ףיֹוא זיִּב זיִא דֶסֶח
 ףֶליֵה עֶרעֶזְנּוא ןּופ

 ןעֶּמאָנ ןעֶּניִלייה ןייד ןעֶקְנאַד ןעֶלאָז ריִמ יֵדְּפ םִיֹוג איִד ןּופ
 !ּביֹול ןייַד ןיִא

 זיִּב

 ,ראָה םעֶד טְקְנאַד ָא
 טְלאָז רֶהיֵא .דְנּוא 8

 דנּוא ןיֵא סנּוא לעֶמאַז רֶנּוא

 ראַה רעֶד זיִא טְשְנעֶּבעֶג 6

 קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד זאל דְנּוא .טייקְניִּבֶע
 טְזאָלעֶגְרעֶּביִא טְראָד טאָה רֶע דְנּוא 7

 יעֶּב ,רעֶדיִרְּב עֶנייִז דְנּוא ףֶסֶא
 דְנּוא 38 :נאָט אייֵַּב גאָט גְנּונעֶרְרָא רעֶד

 ןופ ןְהוװ םֹדָא דֵבֹע דִנּוא
 ןֵהֹּכַה קֹודָצ דנּוא 9

 הָמָּב רעֶד אייֵּב ,ראַה םעֶד ןּופ ןָּכְׁשִמ םעֶד ראָפ
 םעֶד ףיֹוא ראַה םעֶד ּוצ תֹולֹע יז יד

 ןּוהְמ ּוצ דנּוא ,דְנעֶבָא דְנּוא ןעֶנְראָמ עַלַא גיִדְנעֶטְׁשעֶּב
 רֶע םאִו ,ראַה םעֶד ןּופ הָרֹוּת רעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶמׁש םאֶה םעֶלַא

 ,ןּותּודְי דְנּוא ןְמיִה ןעֶזעוֶועֶג זיִא אייֵז טיִמ דנּוא 41 :לֵאָרְׂשִי ראַפ
 איִד טיִמ ןניִּביִרְׁשעֶנְנייֵא ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז סא

 זיִא אייז טיִמ דְנּוא 4 :יִּבִע ףיֹוא זיִא דָסֶה ןייַז לייו
 ,ןעֶרעֶה ןעֶכאַמ ּוצ יֵדָּכ לעֶּבְמיִצ טיִמ דְנּוא ןעֶטעֶּפְמאָרְט טיִמ ,ןּותּודְו דֹנּוא ןָמיֵה ןעֶזעוֶועֶג

 ךנוא
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 ירבד
 איִד דנּוא ,טאָנ ןופ רֶמָז יֵלְּכ טיִמ דנזא
 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןּותּודְי איד ןופ ןֶהיֵז
 עֶצְנאַנ םאָד דנוא 43 :רעֶטיִה-רֶעיט
 רעֶכיִלְטיִא ,ןעֶנְנאַגעֶג םייהַא ןעֶנעֶז קְלאָפ
 -ָמּוא ְּךיִז טאָה דיִוָד דֵנּוא ,זיֹוה ןייַז ּוצ

 :דניִזעֶגְזיֹוח ןייז ןעֶֶשְנעֶּב ּוצ טְרְהעֶקעֶג
 זי לעטיפאק

 טאָה דיִזָד ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1
 טאָה רֶע סאָד ,זיֹוה ןייַז ןיִא טְניֹואוְועֶג
 ןיֹואוְז ְּךיִא העֶז ,איִבָנַה ןָתָנ ּוצ טְנאָזעֶג
 דנּוא ,רעֶמייֵּבְנעֶנעֶמ ןּופ ויֹוה ַא ןיִא

 םעֶד ןּופ תיִרְּב םעֶד ןּופ ןֹורֶא רעֶד
 :ְנאַהְראַפ םעֶד רעֶטְנּוא זיִא ראַה
 םעֶלַא ,דיִוָד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ןָתָנ דנּוא 2
 ןיִראָו ,אֹּוהְט ץְראַה ןייֵד ןיִא זיִא םאוָו
 זיִא םִע דנּוא 3 :ריִד טיִמ זיִא טאָנ
 יֹזַא טְּכאַנ עֶגיִּבְלעֶזיִד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג
 ּוצ ןעֶזעוֶועֶג טאָג ןּופ טְראוָו סאָד זיִא
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 43 םעָהילָכ וכו :רעׁשל ןתֹדְי ןְבּו םִלֲאָה ריִׁש יֵלְכּו
 וָתִב-תֶא ְךֵהבִל דוד בּפיַוותיִבָל ׁשיִא

 ֹי 1
 א איִבַה ןתָנילֶא דיִָּד רֶמאֹּוְתיִבְּב דוד בֵׁשְי רֶשֲאַּכ יד
 תַחֵּת הוהְי-תיִרְּב ןוֲאַו םיֲאָה תיִבְּב בֵׁשֹז יִכֶֹא הנה
  יִּכהֵׂשעְדבְָלִּברׁשֲא לֶּכ דידילֶא ןָתָנ דְמאַּיי :תֹיִרְי
 פ יב יהיו אּוהַה הלב יֵהָ ךֶּמִע םהְלֶאָה
 + הּכ יְִּבַע דִיודחלָא ָּתְרַמָאְ ךֵל :רְמאֵל ןְתְנילֶא םיִהלֶא
 ה אל יִּכ !תֶבֶׂשָל תּבַה יֵלִהְנְבִּת הָּתַא אָל הָוהְי מא
 דע לֵאָרְׂשִי-תֶא יִתילעַה רֶׁשֲא םֹּיַהְדִמ תִיַבּב יִּתְבשְ
 6 ירָשֲא לֶכְּב ןָּכׁשִמִּו לָהאילָא לֶהאַמ הָיְהֶאְו הזה םּיה
 ימְְׂש רַחַאדתֶא יִּתְרַּבַּד רֶבֶּדַה לֵאָרׂשִי-לֶכְּב יִּתְכַּכַהְתִה
 "אל הֶּמִל רֹמאֵל יִמַעתַא תֹועְרל יִתָיִצ רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִ
 ז דיורְל יִּדְבַעְל רמאֹה הכ הָּתעְו :םִָדָא תיֵּביִל םֶּתיִנְב
 יהא הַּהְִמ ִּתְחַקל יֵנֲא תֹואָּבִצ הָוהְי רַמָא הֵּכ
 8 לֹכְּב מע הָיְחִאָו :לֵאָרׂשִייִּמִע לע דיִגָנ תֹוָהִל ןאֶּצַה
 ףל ִתיִׂשַָו ךנָפִמ ּךיִבְיא-לָּכיתֶא תיִרְכִאָותְכַלֲה רׁשֲא
  ימַעל םוקָמ יּתְמַׂשְו :ץֶרָאְּב רַׁשֲא םיִלֹודְִד םׁשְּכ םֵׁש
 ּופיֵמֹיאלְו דו וְֵּרִי אלו וְָּהַּת ןֵּבׁשְוֹוהיְִעַטְּ לֵאְרׂשִי
 י רֶׁשֲא םיִמִָמְלו :הָנֹׁשאֶרָּב רֶׁשֲאַכ ותֹלַבְל הָלְועייִנְב
 ףיבְיוא;לָּכדתַאיִּתְעַנְּכהו לֵאָרׂשִ יִמֵ-לַע םיִטְפְׂש יִתִָּצ
 נ מי יִאְלָמייִּכ הֶיָהְו :הָיהְי ְּךְליהְנְבִי תַבו דֶל נאָז
 רֶׁשֲא ְךיֶרֲחַא ךערזתֶא יִתֹומקַהְו ךיתֹבֲא-סִע תֶכָקָל

 אּוד דנּוא הֹעָנ 4 :ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא ןָתָנ

 ריוְד טְכעֶנְק ןייֵמ ּוצ ןעֶנאָז טְסְלאָז
 טיִנ טְסְלאָז אּוד ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא
 ּוצ ןיִראַד זיֹוה סאָד ריִמ ראפ ןֶעיֹוּב
 -עֶנ טיִנ ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו 9 :ןעֶניֹואוְו
 גאָט םעֶד ןופ זיֹוה ןייק ןיִא טְניֹואוְו

 טְכאַרְּבעֶגְפיֹורַא ּבאָה ְךיִא ןעֶװ ןָא
 טְלעֶצעֶג ןייַא ןּופ ןעֶבְנאַגעֶג ןיִּב ְּךיִא טְרְעייֵנ ,גאָט ןעֶגיִטְנייַה םעֶד ּוצ ויִּב לֵאָרְׂשִי
 ןעוֶו ןעֶנעוֶוְטְרעֶלַא 6 :ןְרעֶדְנַא םוצ ןֵּכְׁשִמ ןייֵא ןּופ דְנּוא ,טְלעֶצעֶג ןְרעֶדְנַא םּוט
 ּוצ םָראָה ַא טעֶרעֶנ םעֶּפִע ְּךיִא ּבאָה ,לֵאָרְׂשִי ץְנאַג טימ ןעֶנְנאַנעֶגְמּורַא ןיִּב ָּךיִא

 ןייֵמ ןעֶׁשאַּפ ּוצ ןעֶטאָּבעֶג ּבאָה ְּךיִא םאָו לֵאָרְׂשִי ןופ םיִטְפֹׂש איִד ןּופ םעֶנייַא

 -עֶט ןּופ זיֹוה ַא טְעיֹוּבעֶג טיִנ ריִמ רֶהיֵא טאָה סאָוְראַפ ,ןעֶנאָז וצ יֹוזַא ,קְלאַפ
 דיִוָד וצ ,טְכעֶנְק ןייֵמ ּוצ ןעֶנאָז אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ,דְנּוצַא דנוא 7 ?רעֶמייֵּבְנעֶנ
 ןּופ ,לאַטְׁש םעֶד ןופ ןעֶמּונעֶנְקעוֶוַא ְּךיִד ּבאָה ְּךיִא ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא

 :לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייֵמ רעֶּביִא טְׁשְריִּפ א ןייז טְסְלאָז אזד יֵדְּכ .ףאָׁש איד רעֶטְניִה
 ןעֶנְנאַגעֶגְניִּהַא טְזיִּב אּוד ּואוְוַא ןעֶנעוֶוְטְרעֶלַא ןעֶזעוֶועֶג ריִד טיִמ ןיִּב ָּךיִא דְנּוא 8

 -עֶג ריִד ּבאָה ְּךיִא דִנּוא ,ריִד ראָפ דְנייֵּפ עֶנייֵד עֶלַא טְנְליִטְרעֶפ ּבאָה ָּץיִא דְנּוא

 :דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶז םאַו טייל עֶסיֹורְג איִד ןּופ םֵׁש רעֶד איז םֵׁש ַא טְכאַמ
 לעֶװ ְךיִא רֶנּוא לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייֵמ ראַפ טרָא ןייִא ןעֶמיטְׁשעֶּב לעוֶו ָּךיִא דנּוא 9
 טעֶו רעֶנייֵק דְנּוא ,לעֶּטְׁש רֶעייֵז ןיִא ןעֶניֹואוְו ןעֶלעֶו אייז דְנּוא .ןעֶצְנאַלְפ אייֵז
 ןעֶלעֶו טייקְניִטְבעֶרעֶגְמּוא ןּופ רעֶדְניִק איד דְנּוא ,ןעֶקעֶרְׁשְרעֶד רֶהעמ טיִנ אייז
 געֶט איִד ןּופ דנּוא 10 :לאָמ ןעֶטְׁשְרֶע םּוצ אי יֹוזַא ןעֶניִנייֵּפ רֶהעֶמ טיִנ אייֵז
 -;וא ּבאָה ְךיִא דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי קְלאָּפ ןיימ רעֶּביִא םיִטְפֹׂש ןעֶליֹופעֶּב ּךיִא ּבאָה ןָא
 ראַה רעֶד זַא ןעֶנאָזְנָא ריִד ּואָל ְּךיִא דְנּוא ,דְנייַפ עֶנייֵד עֶלַא טְבאַמעֶג .גיִנעֶטְרעֶט
 ןעֶלעֶו געֶט עֶנייֵד ןעוֶו ןייַז טעוֶו םִע רעַּבָא 11 :ןֶעיֹוּבְפיֹוא זיֹוה ַא ריִד טעדֶו
 ְךיִא לעוֶו יֹוזַא ,רעֶמעֶפ עֶנייֵד ּוצ ןְהעֶבְניִהַא טְסעוֶו אּוד ןעוֶו ,ןעֶרעוֶו טְליִפְרעֶד

 דָנּוא ןֶהיֵז עֶנייֵַד ןּופ ןייז טעֶװ סאָװ רעֶד ,ריִד ְּךאָנ ןעֶמאָז ןייֵד ןעֶלעֶמְׁשְפיֹוא
 דָנּוא ,זיֹוה א ןֶעיֹוּב ריִמ ראַפ טעֶו רֶע 12 :ְּךייֵרְניִנעֶק ןייַז ןעֶטייֵרְּבְנָא לעוֶו ְָּךיִא

 םֶהיֵא ּוצ ןייז לעֶז ְּךיִא 11 :גיִּבִע ףיֹוא זיִּב לּוטְׁשץיֹורְט ןייַז ןעֶטייֵרְּבְנָא לעֶו ָךיִא
 ןופ ְןּוהְטְּפֶא טיִנ לעוֶו ְךיִא רָנּוא ,ןְהּוז ַא ראַפ ריִמ ּוצ ןייַז טעוֶו רֶע דְנּוא ,רעֶטאָפ ַא ראַפ

 :ןעֶועוֶועֶג ריִד ראָפ זיִא סאָוָו םעֶד ןּופ ןּוהְמעֶנָּפָא סֶע ּבאָה ְךיִא אידו יֹוזַא ורָסִּח ןיייֵמ םֶהיֵא

 ניִּבִע ףיוא זיִּב ךיירגינעק ןייֵמ ןיִא דְנּוא זיֹוה ןייֵמ ןיִא ןעֶלעֶטְׁשְנָא םֶהיֵא לעֶֶז ָךיִא רעֶּבָא 4
 רעֶטְרעֶוֶו עֶגיִזאָד איִד עֶלַא ְּךאָנ 12 : גיִּבִע ףיֹוא זיִּב ןייַז טייֵרְּבעֶגְנָא לאָז לזטש-ןיֹורְט ןייַז דְנּוא

 ףךנוא

 נפ תִיּב יִל"הְנְבִי אּוה :וָתוכְלַמ-תֶא יִתֹויכַהַו ּךנְּבִמ הָיְִי
 5 אוָהְו בָאְל וָליהְיִֶא יִנֲא :םֶהֹועדרע ָאְסִּכדתֶא יִּתננְכְו
 ִתֹריִסֲה רֶשֲאַּכֹוּמִעמ ריִמְאאֶל יִּדְמְַ ןִֵל יִּיִיהי
 14 ידע ַתּוכְלַמְבּו יתיִבְּבּודָּתְדַמְעהַו :ינפִל הֶיה רֶׁשֲאַמ
 ומ םיִרָבְּדַה לֹכְּכ !םֶלֹועידַע ןוכָנ הָיְהִי ֹואְסִכְו םֶלֹועָה
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 ;דיױד-לָא ןֶתָנ רָּבּד ןֵּכ הוה ןווחַה לֵּכְכּו תֶלֶאָה
 והְי יִנֲאיִמ רֶמאֹּו הָוהְי פל בו דוד ְךֶלָּמַה אֹבֵ 5
 תא ןטְקתַו :םֶלָהידַע יִנ יתיֵב יָמּו םיהֹלֲא ז

 יִנֵתיאְרּ קיִחָרְמִל ךהבעזתו "לע רֶבֵרְּתַו םיהלָא ל ְךֶניְֵּב
 דֶדָּדדוָע ףיִסֹוײהַמ ;םיִהלֲא הָוהְיהָלֲעָמִה םֶרָאָה דותכ
 הָוהְי :ָתְָריָךְרְבַ-תֶא הָּתִאְו דֶהְבַע-תֶא דוָבָכ ְךלֵא
 תראֹּזַה הָלורְּגַה-לֶּכ תֶא ָתיִׂשָע ךְצלִכְו ְךֹדְבַע ריִבֵעַב
 םיהֹלַא ןיִאְו ְךֹמְּכ ןיא וה :תלר ַילְּכיתֶא ַעיִדהְל כ

 ׂ חי זי א םומיח והבד
 ,תֹואּוּבִנ עֶניִזאָד איִד עֶלַא ְךאָנ דִנּוא
 דְנּוא 16 :דידָד ּוצ טעֶרעֶנ ןֶתֶנ טאָה יֹוזַא

 טאָה רֶע דנּוא ןעֶמּוקעֶג זיִא ְּךֶלֶמַה דיוָד
 רֶע דְנּוא ,ראַה םעֶד ראָפ טְצעֶזעֶג ְךיִז
 טאָנ ראַה ָא :ְךיִא ןיִּב רעוֶו ,טְגאָזעֶג טאָה
 אוד סאָד דְניִזעֶגְזיֹוַה ןייֵמ זיִא םאוָו דְנּוא
 ? רעֶהַא אָד זיִּב טְכאַרְּבעֶג ְּךיִמ טְסאָה
 ַא ןעֶזעוֶועֶג ְּךאָנ םאָד זיִא ְּךאָד דְנּוא 7

 טאָג ָא ןעֶניֹוא עֶנייַד ןיִא ְּךאַז עֶנייֵלְק
 ןעֶנעוֶו טעֶרעֶג ְךאָנ טְסאָה אּוד ןיִראוָו
 ַא ןּופ טְכעֶנְק ןייד ןּופ רְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד
 -עֶגְנָא ְּךיִמ טְסאָה אוד דְנּוא ,טייֵצ עֶמייוו

 ַא ןּופ טְלאַטְׁשעֶג איֵד איו יֹוזַא ןעֶהעֶז 4
 ראַה ָא הָלֵעַמ עֶסיֹורְג ַא טיִמ ׁשְנעֶמ כ אֵצְמ ןכילַע חִִּב וִל כל ךדכע ןזָאדתֶא

 ןעֶגאָז רֶהעֶמ ְךאָנ ריִוָד לאָז סאָו 18!טאָנ ֹּכֵדְתַו תלֶָה אוָה-ְתַאהָּוְהָתְו נפ לֵלפְתהִל 6
 6 - =ל וע דר הָתַע ;ה זח הבו זי זמר טי

 ? טְכעֶנְק ןייֵד ןּופ רֹובָּכ םעֶד ןּופ ריִד ּוצ ֶרבְל ָתלֲאֹה הָחְַו :תא :
 יע : ֶּ ָּתְכַרַּב הָודְי הָּתַאִּכ ךנפל םלועל } תֹוי הל ְךֹדְבַע תיב

 טל ְָמעּכ יִמּו :ינינְאְב ּוְעמָׁש-רֶׁשֲא לֵכְּ ּדֵתְליִז 1
 םִע ּל תופל םיחלאָה ךֶָה רֶׁשֲא ץֶרֶאְּב דָחֶא :
 -רׁשֲא ּדְמִע ינפמ ׁשֹרֶנל אָ תל םֵׁש ךֶל םָֹׂשָל

 םִעְל ךלו לאדשי ְךּמַע-תֶא ןֵּתֹּתַו ?םִיֹונ םיִרְצִּמִמ ָתיִדָּפ 2
 הָוהְ הָּתִעְו :םיהלאל םֶרָל ָתיִיְה הָוהי הָּתְַ םֶלֹ-דִע
 םֶלּועידַע ןְמָאִי ּותיִּכ-לַעְו ךְדְכַעילַע ְּתַרַּכּד רֶׁשֲא רֶבָּדַה

 טםליצידַע ָךְמִׁש לּדָנִו ןמָאו :ָתָרּבד רֶׁשֲאכ הֵׂשֲת 4
 לֵאָרְׂשִיל םיִהֹלֶא לֵאָרְׂשִי יַהלֶא תֹואְבְצ הָוהְי רמאל

 - -דיוח-תב הכ היל יִלֶא הֶּתַא ו יִּכ :ךינפל ןוכָנ ְךֶד

 !טְכעֶנְק ןיײד ְּךאָד טְסְנעֶק אּוד רעֶּבָא .;סלועל ךרבמו
 דְנּוא טְכעֶנְק ןייד ןעֶנעוֶו ןּופ ! ראַה א 9 חי זי
 "עב אוד טְסאָה ץְראַה ןעֶנייֵא ןייד ְךאָנ "תֶא חקיו םִעיָנְכִיו םיִּתְׁשִלְּפ-תֶא םוד ךר ןכיירַחא ידו א
 0 : בָאומ טא בָאומ"תֶא ךי !םיז יתשלפ דימ ְהיֶתֹנְבּו תַנ 2 5

 זַא ;ְּךאַז עֶסיֹורְג עֶניִזאָד עֶצְנאַג איד ןּוהְט
 עֶזיִד עֶלַא ןעֶסיוִו ןעֶזאָל םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד
 זַא םִע .ראַה ַא 20 :ןעֶכאַז עֶסיֹורְנ

 ְךאָנ ,טאָנ ןייֵק אָד טיִנ זיִא ריִד ץּוח דְנּוא ,אּוד איז יֹוזַא ְּךייֵלְג זיִא סאָו אָד טיִנ רעֶנייֵק
 ףיֹוא קְלאַפ ַא זיִא רעוֶ דְנּוא 21 :ןעֶריֹוא עֶרעֶזְנּוא טיִמ טְרעֶהעֶנ ןעֶּבאָה ריִמ סאָו סעֶלַא
 ןעֶזעֶלְרעֶד ּוצ םֶהיֵא ןעֶנְנאַגעֶגְניִהַא זיִא טאָנ סאוָו ,לֵאָרְׂשִי קְלאַפ ןייַד אי יֹוזַא דֶרֶע רעֶד
 -ביִלְרעֶטְכְראַפ דְנּוא טייקְסיֹורְג ןּופ םֵׁש ַא ןעֶכאַמ ּוצ ריִד דְנּוא ,קְלאָפ ןייַז ראַפ ְּךיִז ּוצ
 םיֹוא טְזעֶלעֶגְסיֹוא טְסאָה אּוד סאו קְלאַפ ןייַד ראָפ ןּופ רעֶקְלעֶפ ןעֶּביירְמְרעֶפ וצ ,טייק

 ףיֹוא קְלאַפ ַא ראַפ ריִד ּוצ לֵאָרְׂשִי קְלאַָפ ןייד טְכאַמעֶג טְסאָה אּוד דְנּוא 2
 סאָד זאָל ראַה ָא ,דנּוצַא דְנּוא 23 :םאָנ רֶעייֵז ןעֶראָועֶנ טְזיִּב ,ראַה ָא אּוד דְנּוא ,יִּבָע
 םִיּוקְמ דְניִזעֶנְזיֹוה ןייַז ןעֶנעוֶו דְנּוא טְכעֶנְק ןייַד ןעֶנעוֶו טעֶרעֶנ טְסאָה אּוד סאו טְראָו
 ויִּב ןעֶרעוֶו םיּורְנ לאָז ןעֶמאָנ ןייַד יִדּכ ןעֶרעֶו רֶהאָֹו סֶע זאָל 24 :ניִּבֶע זתיא זיִּב ןעֶרעֶ
 ּוצ טאָנ רעֶד זיִא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד ,תֹואָבְצ ראַה רעֶד זַא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא גיִּבֶע ףיֹוא
 ןיִראָו 25 :ריִד ראָפ ןייַז טייֵרְּבעֶנְנָא דיִוָד טְכעֶנְק ןייַד ןּופ זיֹוה סאָד זאָל דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי
 ּוצ טְסעוֶו אּוד זַא טְכעֶנְק ןייֵד ןּופ רֶעיֹוא םעֶד ּוצ טְקעֶלְּפְטְנַא טְסאָה ,טאָג ןייֵמ ָא אּוד
 ראָפ ןעֶטעֶּב ּוצ (ץְראַה ןייַז ןיִאנ ןעֶנּופעֶנ טְכעֶנְק ןייַד טאָה םּוראָד ,זיֹוה ַא ןֶעיֹוּב םֶהיֵא
 ןייד ןעֶנעוֶו טעֶרעֶנ טְסאָה אּוד דְנּוא ,טאָנ טְזיִּב אּוד ,ראַה ָא ,דְנּוצַא דְנּוא 26 :ריִד
 םאִד ןעֶׁשְנעֶּב ּוצ ןעֶליוו ןייד ןייַז סֶע זאָל ,דְנּוצַא דְנּוא 27 :עֶטּוג עֶניִזאָד סאָד טְכעֶנְק
 ָא אּוד ןעֶמעוֶו ןיִראוָו ,ריִד ראָפ ניִּבִע ףיֹוא ןייַז לאָז םִע זַא די ןייד ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה
 ;ביִּבִע ףיֹוא טְשְנעֶּבעֶנ זיִא רעֶד ,ןעֶׁשְנעֶּב טְסּוהְט ראַה

 חי לעטיפאק
 דְנּוא םיִּתְׁשַלְּפ איד ןעֶנאַלְׁשעֶנ דיִוָד טאָה יֹוזַא ,םעֶד ְּךאָנ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1
 עֶרְהיֵא דְנּוא תַנ ןעֶמּונעֶנְקעוֶוַא טאָה רֶע דְנּוא ,גיִנעֶטְרעֶטְנּוא טְכאַמעֶב אייֵז טאָה רֶע
 ובָאֹומ ןעֶנַאָלְׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא 2 :םיִּתְׁשַלְּפ איִד ןּופ דְנאַה רעֶד ןּופ רעֶפְרעֶד

 רועְרַדֲה-תֶא דָיְה יי :הָחְלִמ יִאְׂשְנ דיוָהְל םיִרְבִע 3
1 

 { תרָרְּפ רָהְנִּב זִחְי ביִצֵהְל ותְבִלְב הָתְמִה הב ציִּדְלֶמ

 :םִיַרְצִמ

 -עֶג ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא ,דיִוָד ּוצ טְכעֶנְק ןעֶראַועֶנ ןעֶנעֶז םיִבֲאֹומ איֵד דִנּוו
 הָבֹוצ ןּופ ְךֶלֶמ םעֶד רֶזֶעְרַדַה ןעֶנאַלְׁשעֶג טאָה דוד דא 8 :עֶקְנעֶׁשעֶג טְכאַרְּב
 :תָרְּפ םעֶד אייֵּב ןעֶלעֶטְׁשּוצְפיֹוא ץעֶנעֶרְנ עֶנייַז ןעֶנְנאַגעֶגְניִהַא זיִא רֶע ןעֶו ,תָמֲח ןיִא

 רנוא

: 
: 
: 
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  םָׁשָרְּפ ֹטיִפְלֶא תַעְבִׁשְו בֶכָר ףֶלֶא ּטְמִמ דוד לֹּכְלַי -עֶנְנייֵא םֶהיֵא ןופ טאָה דוד דְנּוא 4
 בֶכרהלָכיתֶא דּד רנעֶו יִלנַר שיא ףֶלֶא םדׂשֶעְו ןעֶּביִז רְנֹוא .ןעֶנעוֶוְטייֵר דְנעֶזיֹוט ןעֶמּונ

 ה רֹועַל קָׂשָמְרַד םָרֶא אֹבָת ֹובכָר הָאֵמ טּמִמ רֶתֵמ 0 -= ר 0
 םנְשירְׂשֶע םֹלֲאַּב יוד ְּךֵּה הָבּוצ ךֶלֶמ רֶערֲהה = ד יואוְצ דנּוא ,רעֶטייֵר דְנעֶזיוט
 6 דיוהְל םֶראיַהוקְשְמְרַד םֶראַּב דוד םֵׂש :ׁשיִאףֶלֶא םאָה דיִוָד דְנּוא םּופ ּוצ ןאַמ דְנעֶז
 ְִָה רׁשֲא לֶכְּב דיל הָוְי עשה הָחנִמ יְִׂשִנ םיִדְכֵע רָע דְנּוא ןעֶנעֶוְּטייֵר עֶלַא ןעֶסיִרעֶגְסיֹוא

 7 רֶזעְרדֲה יִדְכַע-לַע ּויָה רֶׁשֲא םֶהֶַּה יֵמְלִׁש תֶא דיִוְּד חֵּקו 6 סי א
 עא גיי: יש - = עצ =: ד זד זע 2 = = ז - כ ה = בא :

 יח ראד יִרְ ןטנו תַחְבִּווםָלׁשְִיטאבַװ - יה טואלענרעביא ןּופְרעֶד ראָנ טאָה
 תֶׁשְֹּנַה םי-תֶא הֹמלׁש הֶׂשָע  ָּב דָאְמ הָּבִר תֶׁשֶחַנ דִיָד קׂשִמְרִד םֵרַא דְנּוא 9 :ןעֶנעוֶוְטייֵר טְרעֶד
  ּועָה עמו :תֶׁשְַ ֵלְּכ תֶאְו םיִמַעְה-תא  ָךֶלֶמ רֶזֲעְרַדַה ןעֶפְלעֶה ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא
 דלִמ רֶועֶרַרַה לי ָּכיתֶא ריודהָּכִה יִּכ תַמַח ֶלֶמ ןעֶגאָלְׁשעֶג טאָה ריִוָד רעֶּבָא ,הֶבֹוצ ןּופ

 י -לוָאְׁשַל די ְךֶלֶמִה-לֶא וָנְּב-םֶרֹורֲהרתֶא חַלְׁשִּיו :הָבֹוצ יי א
 -יִּכ הכי לֶָעְרַדַהְּב םַתְלִנ רֶׁשֲא לַע ֹוכְרָבְלּו םֹולָׁשְלול דנעֶזוט גיִצְנאַַחְצ דנּוא אייוַוְצ םָרַא ןיִא
 ףֶככָו בֶהְז יִלְּכ לֹכְו רֶוְֶרדֲה הָיָה ּשְּת תֹמַהְלִמ ׁשִא טְלעֶטְׁשעֶגְנָא טאָה דיִוָד דְנּוא 6 :ןאַמ
 ונ ףֶסֶּכַה-םִע הוה דיוָד ְךלּמַה ׁשיִדְקִה םֶתאֹּמַנ :תֶׁשֶחְנּו ןעֶנעֶז יֹוזַא ,קֶׂשֶמְרַד םִרֲא ןיִא לִיַח א

 ונ -תֶא הָּכִה הׂשרְצְִּב יִׁשְּבִאְו :קלָמעַמּ יִּתְׁשלְּפמּוּמַע 1117 ןי ראַטעֶג םָרֲא ןּופ טייל איִד קו אסרו סימא א יה = טְכעְֶק ןעֶרָזעג םָרא ןופ טייל אי
 13 טםודָאַּב םֶׂשַו :ףֵלָא רֶׂשֶע הָנֹמְׁש חַלָּמַה אֵנְּב םֹהֲא "עֶנ טֶּכאַרְּבעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ,דיִוָד ּוצ
 2 א ט סט ןעֶפְלאָהעֶג דיִוָד טאָה טאָג דְנּוא ;קְנעֶׁש

 = צג * ד 6 + עב = וז ד 25 - זי 0 א בניח = אפ : 14 ילֵאָרְׁשִי-לָּכ-לַע דיִוָּד ּבֶלֶמִיַו :ְּךֶָה רֶׁשֲא לָפְּב דיל / -

 הָיוּ בא ומי הָד טׁשִמהָ יו - יי ייייא יא רֶע ּואְח ןעֶנעֶוְמְרעֶלַא
 ופ ְןֵּב קוָהָצְו :ריִכוִמ דוְליֵחֲאְב טָפָׁשֹוהו אֵבָצַה-לַע איד ןעֶמּונעֶג טאָה דיִוָה דנּוא 7 :ְןעֶב
 :רפס אָׁשוׁשְו םִִנֲהְּכ רְֶיִָאְַּכ ּךְְמיִּכְו בּמיַחֲא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאֶח ןעֶדְליִׁש עֶנעֶדְלאָג
 1 שה דבי רֶע דָנּוא רֶזָעְרַדַה ןּופ טְכעֶנְק איד ףיֹוא

 מי 2 0. י:שיִלָׁשּוְו ןייק טְגְנעֶרְבעְֶנייַרַא אייֵז טאָה
 א נב ּךלֶמִו ןומעיינְּב ְךֶלֶמ ׁשֶחְנ תֶמָו ןכיירַחַא יִהַּו איד ןּופ דֶנּוא ,תַחְבִמ ןּופ יֹוא דְנוא 8
 -קעוָזַא דיִזָד טאָה ,רֶזָעְרַדַה ןּופ טעֶטְׁש
 םַי עֶנְרעֶּפוק םאָד טְכאַמעֶג הֹמֹּלְׁש טאָה טיִמְרעֶד ,רעֶּפּוק ליִּפ רֶהעֶז ןעֶמּונעֶג

 ןופ ָּךֶלֶמ ּועֹּת ןעֶו דְנּוא 9 :םיִלָּכ עֶנְרעֶּפּוק אייֵלְרעֶלַא דִנּוא ,ןעֶלייֵז איִד דְנּוא

 ְךֶלֶמ רֶזֶעָרַדַה ןּופ לִיַח עֶצְנאַג םאָד ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה דיִוָד זַא טְרעֶהעֶג טאָה תָמַח
 םֶהיֵא יִדְּכ ָּךֶלֶמַה דיִוָד ּוצ םֶרֹודֲה ןְהּו ןייַז טְקיִׁשעֶג רֶע טאָה יֹוזַא 10 :הָבֹוצ ןּופ
 -ְלאַהעֶג הָמָחְלִמ טאָה רֶע לייװ ,ןעֶׁשְנעֶּב וצ םֶהיֵא דְנּוא םֹולְׁש םוא ןעֶנעֶרְפ ּוצ

 הָמָחְלִמ ָךיֹוא טאָה ּועּת ןיִראָו) ,ןעֶנאָלְׁשעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא רֶזֶעְרַדַה טיִמ ןעֶט

 עֶנְרעֶּבְליִז דְנּוא עֶנעֶדְלאָג אייֵלְרעֶלַא םֶהיֵא טיִמ דְנּוא ,(רֶזֶעְרַרֲה טיִמ ןעֶטְלאַהעֶג
 ראַה םעֶד ּוצ טְניִלייֵהעֶג ְּךֶלֶמַה דיוָד טאָה אייֵז ךיֹוא 11 :םיִלּכ עֶנְרעֶּפּוק דְנּוא
 ןּופ ,רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןופ טְבאַרְּבעֶג טאָה רִע סאָו דְלאָנ דְנּוא רעֶּבְליִז םעֶד טיִמ
 ןּופ דְנּוא ,םיִּתְׁשִלּמ איִד ןופ דנּוא ,ןֹומַע יֵנְּב איד ןופ דְנּוא ,בָאֹומ ןּופ דְנּוא ,םֹודָא

 םעֶד ןיִא םֹודִא ןופ ןעֶנאַלְׁשעֶג טאָה הָיּורְצ ןּופ ןִהּוז יִׁשְבַא דְנּוא 12 :קָלָמִע
 -אַה םֹודִא ןיִא טְלעֶטְׁשעֶגְנָא טאָה רֶע דְנּוא 13 :דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצְכַא לאָהְטיץְלאַז
 ריִוָד טאָה טאָג דְנּוא דיִוָד וצ טְכעֶנְק ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םֹודֲא ץנאַג דְנּוא ןעֶר
 טאָה דיִוָד דּוא 14 :ןעֶנְנאַנעֶגְניִהַא זיִא רֶע ּואְח רעֶמְרֶע עֶלַא ןיִא ןעֶפְלאָהעֶג
 טייֵקְניִטְכעֶרעֶג דנּוא טְכעֶר ןּוהְמעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ץְנאַג רעֶּביִא טְרֶעיִנעֶר

 םעֶד רעֶּביִא ןעֶועוֶועֶג זיִא הָיּורְצ ןּופ ןְהּוז בָאֹוי דנּוא 15 :קְלאָפ ץְנאַג ןייַז ּוצ
 דנוא 16 :רעֶנאָמְרעֶד רעֶד ןעֶועֶװעֶג זיִא דֹוליִחֲא ןופ ןְהח טְּפְׁשֹוהְי דְנּוא ,לִיַח
 םיִנֲהֹּכ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז רָתָיְבֶא ןּופ ןְהּוז ְּךֶלֶמיִבֲא דנּוא ,בּוטיִחֲא ןּופ ןְהּו קֹודָע
 עֶדָיֹוהְי ןּופ ןְהּוז ּוהָיָנְּב דנוא 17 :(רֵפֹס) רעֶּבייַרְׁש רעֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא אְׁשְוַׁש דְנּוא
 ריִוָד ןּופ ןְהיֵז איִד דְנּוא ,יִתָלְּפ איִד רעֶּביִא דְנּוא ,יִתֵרְּכ איִד רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא

 :ָךֶלֶמ םעֶד ןופ דְנאַה רעֶד אייֵּב עֶטְׁשְרִֶע איִד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז

 טי לעטיפאק
 זיִא ןֹומַע יִנְּב איִד ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד ׁשֶחָנ םאָד םעֶדְכאָנ ןעֶזעֶועֶג זיִא םִע דֹנּוא ן

 ןעבראמשעג



 != א -הימיה "רינד 107

 טְרֶעיִגעֶרטאָה ןְהּוז ןייֵז דנּוא ,ןעֶּבְראָטְשעֶג יֵּכ ׁשְחָנְדִּב ןונײסע , וָסֲחהָׂשֶעֶא דוד רֶמאַֹּו ;װ תחַּת 3
 טאָה דיִוָד דנוא 2 :לעֶטְׁש רעֶנייז ןיִא פר םִכְָלַמ דִי חַלְׁשִ דָסֶח יִמִַּבֶא הֶׂשֶ רוי

 ןּונָח טיִמ דֶסֶח ןּוהְט לעו ְּךיִא ,טְגאָזעֶג ןטלַא ןיִמעֶנְב ץרַאילַא דיי רב 'אֹב בָא
 -תֶא דָיְד דֵּבַכְמַה ןונָחִל ןֹומַעייִנְב יֵרְש'ז ּוְמאֹּיַו :ִמֵחנְל 3

 - יז לייְו ַחַנ ןּופ ןהוז

 עֶנ טאָה רעֶטאָפ ןייַז לייוו ;ׁשֶחָנ ןּופ ןה רחל רעב אֹלֲה םיִמֲחַנְמ ִָּל חַלָשיכ די יי בבא

 טאָה דיִוְד דנּוא ,ריִמ טיִמ דֶסֶח ןּוהְט יא ?ְךיִלֵא ויָדְבִע 2 יב ץֶרֶאָה יד ְךֵּפֲהַלְו

 ןעֶטְסעֶרְמ ּוצ םֶהיֵא םיִחּולְׁש טְקיִׁשעֶגְניִהַא = יִצְחַב םֶהיֵוְרַמ-תִא תֶרֶכיַו םֶחְּלִנַה דיִוַד יֵרְבַע

 ןופ טְכעֶנְק איד דנּוא ,רעֶטאָפ ןייֵז ןעֶגעוֶו םיִׁשְנֲאָה-לַע דיוְרל ודיִגנ ֹוכְלו :םֶחָלַׁשַ הָמְׂשִמִּמַה ה

 דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנָא ןעֶנעֶז דיִוָד  רַמאֵנרָאְמ םיִמָלְכִנ םיִׁשָנֲאָה ּויְהייֵּכ םֶתאְרְכַל ז חלשר

 וצ םֶהיִא יִדְּכ ןּונָח ּוצ ןֹומְע ֵנְּב איד ןּופ : קי םֶכקְז חַמצְירְׁשֶא ךע ריב וֵבׁש ְֶלָּמַה

 ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ איִד רעֶּבָא 8 :ןעֶטְסעֶרְט ר סע שב ה יִכ ןֹפ נב ֹאְי
 -ץמּו םִירָהנ םֵרָאְדִמ םָה הל רֵּכְׁשִל הַר ףלֶא ןוּמַע

 ּונֲח ּוצ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה ןֹומַע יָנָּב איד םינ ׁש םָלָל וכו ;םיִׁשְרפּו בֶבָר הב םֶבֹעמ םחַא :

 ןייד רֹובָּכְּב טְלאַה דיִוְד זַא אּוד טְסְנייַמ א ומע-תֶאוהָּכְעַמ א בָכָל ףֶלֶא םישלשת
 טאָה רֶע לייוװ ,ןעֶניֹוא עֶנייֵד ןיִא רעֶטאָּפ - ּואְבַ םֶהיֵרֲעַמ ֹוּפְסִאָנ ןֹּמִע ינְבּו אָבְדיִמ ינְפִל ינתי

 טיִנ ןעֶנעֶז ?רעֶטְּסעֶרְט טְקיִׁשעֶג ריִד ּוצ חַאְו בָאֹוי-תֶא חַלְׁשו דִי עַמְִַׁ : חמְחלמַל 8

 ןעֶמּוקעֶג ריִד ּוצ רֶהעֶמ ליפ טְכעֶנְק עֶנייֵז 'סּפֹה למען ואיםיִרבנ ַה אָבָצילְּב

 ןעֶהעֶּפְׁשּוצְמיֹוא .דְנּוא ןעֶׁשְראָפּוצְסיֹוא עי טל א לאו
 איד ןעֶמּונעֶג ןּונָח טאָה יֹוזַא 4 ? דְנאל סאָד = נה -ֵתי תאו ;םֶרֶא תא- 0 בע טערשיִב ראס

 -עֶנְּפֶא אייז טאָה רֶע דְנּוא דיִוָדןּופ טְכעֶנַה -ְמאֵּמ ;ןמַ ינְּב תאֵרְקִל ּוכְרָעַו יָחָא יֵׁשְּבַא דיְּב יי 13

 -ייֵלְק עֶרייֵז ןעֶטיִנְׁשעֶנְּפָא רֶנּוא ןעֶריֹוׁש  ןמִע ינְּב-ִא הָעשְתִל יל תהו םרא שִמ קָזחַתבִא
 ןעֶדְנעֶל איד ּוצ ויִּב טְּפְלעֶה איִד ןיִא רעֶד רֵעְבּו נְמַעדדַעְּב הָקזִחְתִו קח : תהי =
 -קעוֶוַא אייֵז טאָה רֶע דְנּוא (לייֵט דְנאַש) םְִהו |בָאֹי ׁשֵּנַו :הָׂשֲי זִניֵעְב בּוטַה הי ן ּניֵהֹלֶא יֵרָע 4
 ןעֶנְנאַגעֶגְניִהַא זיִא ןעֶמ דְנּוא 9 :טְקיִשעֶב ןיִמַע ינְבּו :ויָנָּפִמ ּוסטַו הָמָח תֶלמַל םַרא ינְפִל משא ומ

 ריִוָד וצ טְגאָזעֶגְנָא םִע טאָה ןעֶמ דוא רו" עא עמ םליסג יש םרֶ םָיִּכ'אָר
 4 : ד = } צ ר 3 : ומנְנ יִּכ םֶרָא איו :םַלָׁשּורְי בָא אבו ; הרישה 16

 ינאַהעֶּב) רעֶנעֶמ איד (טאָה ןעֶמ א'0/  .ֶשֲא םרָא-תֶא ּואיֵצֹו םיִכְָלַמ ְֹלְׁשִַ טאָרְׂשִ יי
 אייֵז טְקיִׁשעֶגְניִהַא טאָה רֶע דְנּוא ,(טְלעֶד

 טְנאָזעֶב טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד רֶנּוא ,טְמעֶׁשעֶנ ְךיִז ןעֶּבאָה רעֶנעֶמ איִד ןיִראָו ,ןעֶנְנעֶגעֶּב ּוצ
 -ּוקקירוצ רֶהיֵא טְלאָז ְּךאָנְרעֶד דְנּוא , .רעטקאה יד א עֶרייַא זיִּב ֹוחֵרָי ןיִא טְּבייֵלְּב
 אייֵּב גיִדְנעֶקְניִטְׁש טְכאַמעֶגְּךיִז ןעֶּבאָה אייז זַא ןעֶהעֶזעֶנ ןעֶּבאָה ןֹומַע יֵנְּב איד ןעֶו 6 :ןעֶמ
 ּוצ ְךיִז ראַפ רעֶּבְליִז רעֶנְטְנעֶצ דְנעֶזיֹוט טְקיִשעֶג ןֹומִע יֵנְּב יד דְנּוא ןּונָח טאָה יֹוזַא ,דיִזָד
 :הָבֹוצ ןּופ דְנּוא הָכֵעַמ םֵרַא ןּופ דְנּוא ,םִיַרֲהַנ םַרֲא ןּופ רעֶטייֵר דְנּוא ,ןעֶבעֶו מיר ןעֶנְניִד
 ְךֶלֶמ רעֶד דְנּוא .ןעֶגעֶוְמייַר דְנעֶזיֹוט גיִסיירְד דְנּוא אייוַוְצ ןעֶנְניִדעֶג ְךיִז ןעֶּב אָה אייֵז דְנּוא 7
 ראַפטְרעֶנאַלעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,קְלאָפ ןייַז דְנּוא הָכֲעַמ ןּופ
 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא טעֶטְׁש עֶרייַז םיֹוא טְלעֶמאַזְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה ןֹומֵע יֵנְּב איִד דְנּוא ,אָבְדיֵמ
 טְקיִׁשעֶג רֶע טאָה יֹוזַא טְרעֶהעֶג סאָד טאָה דיִוָד ןעוֶו דְנּוא 8 :הָמָחְלִמ רעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג
 ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז ןֹומַע יֵנְּב איִד דְנּוא 9 :םירוּבִנ איִד ןּופ לִיַה עֶצְנאַג סאָד דְנּוא בָאֹוי
 איד דְנּוא ,טאָמְׁש רעֶד ןּופ רֶעיִט רעֶד ןָאהָמָחְלִמ רעֶד ּוצ טייֵרְּבשִגְנָא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 ןעוֶו דְנּוא 0 ;דְלעֶפ םעֶד ףיֹואסְרעֶדְנּוזעֶּב ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז ןעֶמּוק א ןעֶנעֶז םאוָו םיִבָלְמ
 -ָניֵה ןּופ רֶנּוא טְנעֶראַפ ןּופ ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא ראָפ זיִא הָמָהְלִמ איִד זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה בָאֹוי
 טאָה רֶע דנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶטְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא עֶלַאְו ופ טְלְהעֶוְרעֶדְסיֹוא רֶע טאָה יֹוזַא ןעֶמ
 -עֶג רֶע טאָה קְלאָפ יד ןּופ עֶניִרְּביִא םאָד דְנּוא 11 :םָרָא ןעֶנעֶקְטְנַא טייֵרְּבעֶנְנָא אייֵז
 ןעֶנעֶקְטְנַא טייֵרְּבעֶנְנָא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רעֶדּורְּב ןייַז יֵׁשְבַא ןּופ דְנאַה איד ןיֵא ןעֶּבעֶג
 יֹוזַא ריִמ ראַפ ןייַז קְראַטְׁש ּוצ טעוֶו םֶרָא ןעֶו ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דָנּוא 12 :ןֹומעע יֵנְּב איִד
 יֹוזַא ריִד ראַפ ןייַז קְראַטְׁש ּוצ ןעֶלעֶו ןֹומַע יַנְּב איד ןעזֶז דְנּוא ,ןעֶפְלעֶה ריִמ אּוד טְסְלאָז
 רעֶזְנּוא ןעֶנעוֶו ןעֶקְראַטְש םֶנּוא טי דְנּוא ,קָראַטְׁש אייז 3 :ןעַפְלעֶה ריִד ָּךיִא לעדז
 םאוָו םאָד ןּוהְמ ראַה רעֶד זאָל דְנּוא ,טאָנ רעֶזְנּוא ןּופ טאָטְׁש איד ןעֶ יָה דָנּוא ,קָלאַפ
 םֶריֵא טיִמ זיִא סאָו קְלאָפ םאֶד דְנּוא בָאֹוי ןעֶּבאָה יֹוזַא 14 :ןעֶניֹוא עֶנייֵז ןיִא מּזנ זיִא
 -ֵטְנַא םֶהיֵא ראָפ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא .הָמָחְלַמ רעֶד ּוצ םָרֲָא ראָפ טְנְעֶנ עֶב ְךיִ = ְרעַנ
 יֹוזַא ןעֶפאָלְטְנַא זיֵא םֵרָא זַא ןעֶהעֶזעֶנ ןעֶּבאָה ןֹומֵע יֵנְּב איִד ןעֶו דָנּוא 15 :ןעֶפאָל
 ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא ןעֶנעֶז דְנּוא ,רעֶדּורְּב ןייַז יֵׁשְבַא ראָפ ןעֶפאָלְטְנַא ּךיוא אייֵז ןעֶנעֶד
 ןעֶהעֶזעֶג טאָה םָרֶא ןעֶו דְנּוא 16 :םִיַלָׁשּורְי ןייק ןעֶמּוקעֶג זיִא בָאֹוי דְנּוא ,טאָמְׁש איד
 טְקיִׁשעֶנְסיֹורַא אייז ןעֶּבאָה יֹוזַא לֵאָרְׂשִי ראָפ ןעֶראוָועֶג ְן ןעֶנאַלְׁשעֶב ןעֶנעֶד אייֵז זַא
 ןעֶזעֶֶהעֶג זיִא סאוָו םָרַא (ןּופ קְלאָפ סאָד) טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םיִהּולִש

 ןופ
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 "הבד

 דנּוא ְּךיִט םעֶד ןּופ טייֵז רעֶנעֶו ןּופ
 לִיַח םעֶד ןּופ רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד ְּךַפֹוׁש
 :אייֵז ראָפ ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶזֵעְרַדַה ןּופ
 ּוצ טְנאָזעֶגְנָא םִע טאָה ןעֶמ דְנּוא 7
 ץְנאַג טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא רֶע טאָה יֹוזַא ,דיִוָד

 ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא זיִא רֶע דְנּוא לֵאָרְׂשִי
 אייז וצ זיִא רֶע דְנּוא ,ןֵדְרַי םעֶד רעֶּביִא
 ןעֶגעֶק ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶגְנָא
 -עֶגְנָא טאָה דיִוָד דְנּוא טייֵרְּבעֶגְנָא אייז

 רֶע דְנּוא ,םָרַא ןעֶנעֶק הָמָחְלִמ ַא טייֵרְּב
 :ןעֶטְלאַהעֶג הָמָהְלִמ םֶהיֵא טיִמ טאָה
 ,לֵאָרְׂשִי ראָפ ןעֶפאָלְּטְנַא זיִאםָרַא דְנּזא 8
 םָרַא ןופ ןעֶנאָלְׁשְרעֶד טאָה דיִוָד דְנּוא
 יעָנעוֶוְטייֵר דְנּוא ןאַמ דְנעֶזיֹוט ןעֶּביִז
 ףנוא ,םופ ּוצ ןאַמ דְנעֶזיֹוט גיִצְריִּפ דנוא
 לֶיַח םעֶד ןּופ ןעֶטְשְרעֶּביֹוא םעֶד ָּךְפֹוׁש

 איד ןעוֶו דנּוא 19 :טעֶטייֵטעֶג רֶע טאָה

 זַא ןעֶהעֶועֶג ןעֶּבאָה רֶזְעָרַדְה ןּופ טְכעֶנְק
 ראָפ ןעֶראועֶג ןעֶנאָלְׁשעֶג ןעֶנעֶד אייז
 -עָנ םּולָׁש אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ריִוָד טיִמ טְכאַמ
 טיִנ טאָה םָרֲא דְנּוא ,טְניִדעֶג םֶהיֵא

 םיכוה

 עֶּנ רֶהעֶמ

 1808 בוי טי דא

 וז ר :םֶהיֵנְפִל רֶוְְרַרֲה אָבְצירׂש ְּךַֹוׁשְו רֶהָנ ;ה רֶבֵעַמ
 םֵהלֲא אב ןדרעה רַבעַי סארְשיײלָּכיתֶא םָסֶאָו דיודְל
 מה הָמָהְלִמ םֶרָא תאַרְקִל ריְד רע םֶהיֵלֲא ךֶרעו
 18 םםָרָאְמ .דיִוָּד גרֵהָיו לֵאָרׂשִ ינפלמ םָרֶא םִני:מִע
 ְךַֹוׁש תֵאו יְנרשיַא ףֶלֶא םִִעְָּרְַ בֶכָר ניְִלֶא תַעְבִׁש
 גפ יִנְִל ֹופְננ יִּכ רֶוָעְרַרֲה יִדְבִע ּואְרּיו :תָמַה אָבְצַה-רׂש
 םִלַא הָבָאדאְלְו ּוהָרְבִעיַו דִיוד-מִע ּומילְׁשַ לֵאְרְׂשִי
 ;רוע ןומע-ינּב-תֶא עיִׁשוהְל

5 5 
 א גָָנַי םיִכָלְּמַה תאֵצ ו תעל הֶנָּׁשַה תַבּוׁשְּת תַעֵל יִָי
 אביו ןומַעיינְּב ץֶרָא-תֶא ! תַחְׁשיו אָבָּצַה לימדתֶא בָאוי
 הֶּבַר-תֶא בָאי ךיו םַלָׁשּויִּב בִי דִוחו הֶּבַר-תֶא רַצו
 : וׂשאֹר לַעִמ םְכְלַמתְחְִעדתִא דִיה חֵּקיַז:ָהָפְרה
 ׁשאָרילַע ִהּתַוהֶרָקי ןְבַא ּהָבּו בֶהָזירַּפּכ לֵקְׁשִמ וּהָאְצְמִו
 3 -רֲָא םֶעָה-תֶאָו ;רָאמ הָּבַרַה איִצֹוה נה לֵלָׁשי יוד
 כו תֹונּמַבּו םְרַּבַה יִציִרֲחַבו הָרנּמַּ רַׂיו איָצֹה הב
 םֶעָהילְכִו דִיוְד בָׁשֹו מעי יֵלְע לֵכָל ריִוָד הָׂשִעַי
 4 רנְּב הָמָחלַמ רֶמְּתַו ןכייִרַהַא יִָ ;םַלָׁשר
 ִריֵליִמ יפִס-תֶא יִתָׁשָחַה יֵכְּבִס הָּכִה וָא םיִּתְשְלִּפיסַע
 ה םִּׁשִלְּפיתֶא הָמְָלמ רֹועייִהְּתַ !ּועְנְּכַַו אָפָרָה
 ורֲִח ץע)ו ּתִגַה תילְגיִחָא יִמְחלדתֶא דֹיִּכן ןנלֶא די
 5 ׁשיִא ויהיו תנְּב הָמָחְלִמ דֹוע-יִהְּתַו םיִנָרֶא רֹנָמַּכ
 ירלינ אותנו עַּברַאָ םיִׂשֶ ׂשׂשָזשִׁש ווָתְֹּבֲִאְו הל
 7 אָעְמִׁשדִב ןתָנהְי והכו לֵאָדְׂשייתֶא ףֶרֶחָו :אָפְרַהְל
 8 דיִוָדידַיְב וָלְּפיַנ תַנְּב אפרהְל ּוְלְמ לא :דִיח יִחָא
 ;וידְבֲעדַיְבּ

 :ןֹומַע יֵנְּב איִד ןעֶפְלעֶה טְלאָװע

 כ לעטיפאק

 טייֵצ רעֶד ּוצ ,טְרְהעֶקעֶנְמּזא ְּךיִז טאָה רֶהאָי םאָד ןעוֶו טייֵצ רעד זצצ ןעֶזעֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1
 רעֶד ןּופ) לִיַח סאָד טְרְהיִפעֶגְסיֹורַא בָאֹי טאָה יֹוזַא סיֹורַא ןעֶהעֶג םיִכָלְמ איד ןעֶו

 ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע דְנּוא ,ןֹומע יֵנְּב איד ןּופ דְנאַל םאָד ןעֶּבְראָדְרעֶפ טאָה רֶע דְנּוא (הָמָחְלַמ
 טאָה בָאֹוי דְנּוא ;םִיַלָׁשּורְי ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶג זיִא דיִוָד דְנּוא ,הָּבִר טְרעֶנאַלעֶּב טאָה רֶע דְנּוא
 איד ןעֶמּונעֶגְּפּורַא טאָה דיִוָד דנּוא 2 :ןעֶכאַרְּבעֶנְּפָא איִז טאָה דְנּוא הָּבִר ןעֶנאַּלְׁשעֶג
 ַא ןעֶגיֹואוְועֶג טאָה איז זַא ןעֶנּופעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,גיִנעֶק רֶעייֵז ןּופ ּטאָק םעֶד ןּופ ןיֹורְק
 ןיִא םִע רְנּוא ,ןייֵטְׁש רעֶרייֵט ַא ןעֶזעוֶועֶג ְּךיֹוא רֶהיֵא ןיִא זיִא סֶע ּדנֹוא ,דְלאָב רעֶנְטְנעֶצ
 טאָטְׁש רעֶד סיֹוא טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא טאָה רֶע דְנּוא ,דיִוָד ןּופ ּפאק םעֶד ראַּפ ןעֶראוָועֶג
 ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאו קְלאָפ םאָד טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא טאָה רֶע דְנּוא 8 :ּביֹור-קאַז ליפ רֶהעֶז
 טיִמ דְנּוא קעֶה עֶנְרעֶזייֵא טיִמ דְנּוא ןעֶנעֶז טיִמ טְקאַהוצ אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,טאָּטְׁש רעֶד
 דְנּוא ריִוָד דְנּוא ; ןֹומע יִנְּב איִד ןּופ טעֶטְש עֶלַא ּוצ ןּוהְמעֶג דיִוָד טאָה יֹוזַא ;ןעֶנעֶז עֶנייֵלְק
 יֹוזַא ,םעֶדְכאָנ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 4 :םִיַלָׁשּורְי ןייֵק טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ ןעֶּבאָה קְלֶאַּפ םאֶד

 רעֶד יֵכְּבִס טאָה לאָמְסְנעֶד ,םיִּתְׁשלְּפ איד טיִמ רֶזָג ןיִא הָמָחְּלִמ ַא טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא ָךיִז טאָה
 אייֵז טאָה רֶע דְנֹוא אָפ ןּופ רעֶדְניִק איד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאו יּפִס ןעֶנאָלְׁשעֶג יִתְׁשִח
 ,םיִּתְׁשִלְּפ איִד טיִמ הָמָחְלִמ ַא ןעֶזעוֶועֶג לאָמַאְכאָנ זיִא סֶע דְנּוא 5 :טְכאַמעֶג גיִנעֶמְרעֶמְנּוא
 איִד דְנּוא ,יִּתִנ םעֶד תֶיְלִג ןּופ רעֶדּורְּב ,יִמְחַל ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה ריִאָי ןּופ ןְהּוז ְנָחְלֶא דְנּוא

 לאָמַאְכאָנ זיִא םִע דָנּוא 6 :םיֹוּב םיִרעֶּבעֶֶו ַא איו יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא זיִּפְש ןייז ןּופ גְנאַטְש

 טאַהעֶג טאָה סאוָו ןאַמ רעֶסיֹורְג ַא ןעֶזעוֶועֶג טְראָד זיִא םִע דְנּוא ,תַג ןיִא הָמָחְלִמ ַא ןעֶזעוֶועֶג
 רֶע דְנּוא ,ןעֶמאַזּוצ גיִצְנאַוַוְצ דְנּוא רֶעיִּפ ,סופ רֶנּוא דְנאַה עֶכיִלְטיִא ףיֹוא רעֶנְניִפ ּםְּכעֶז
 דְנּוא ,טְרעֶטְסעֶלעֶג לֵאָרְׂשִי טאָה רֶע דנּוא 7 :אָפָר ּוצ ןעֶראוָועֶג ןעֶריֹוּבעֶג ּךיֹוא זיִא
 גיִזאָד איד 8 :ןעֶנאָּלְׁשְרעֶד םֶהיֵא טאָה ,דיִזָד ןּופ רעֶדּורְּב רעֶד ,אָעְמִׁש ןּופ ןְהּוז ןֶתָנֹוהְי
 דְנאַה .איִד ָּךְרּוד ןעֶלאַפעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,תַג ןיִא אָפָר ּוצ ןעֶראוָועֶג ןעֶריֹוּבעֶג ןעֶּנעֶז
 :םֶכעֶנְק עֶנייֵז ןּופ דְנאַה איד ָּךְרּוד דְנּוא דיִוָד ןּופ

 דנוא
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 אב אכ
 :לֵאָרְׂשי-תֶא תנְמִל דיֹוד-תֶא תֶסָל לֵאְרׂשײלַע ְֶש רֶמעַו א
 -תֶא ֹורְּפִס וכְל םֶעָה יִרְש-לֶאְו בָאו-לָא דָיִד רֶמאֹּו 2

 -תרָא הָעְרְִ ִלֵא ּואיֵבָהְו ,ןָדידעו עַבָׁש רֵאְּבִמ לאדשי
 הָאֵמ םֵהְכ זמַ-למ הָוהְי ףֵסֹוי בָאװ רֶמאֹּיַו :םֶרֶּפְסִמ 2

 הדָמָל םיִרָבעַל ינדאל םֶלְּכ ֵלָּמַה יָנֹרֲא אֹלֲה םיִמָעְפ
 -רַבדּו :לֵאָרְשִיְל הָמְׁשַאְל היהִי הָּמָל יִֹדֲא הא ׁשּקִבי

 לֵאְָׂשיילְכְּב ךלֵהְתַו בָאז אי בָאוי-לע קוָח
 םִעָהידַקְפִמ רַּפְסִמ-תֶא בָא ןֵּתִַו :םִלָׁשורְי אֵבָו ה

 ׁשיִא ףֶלֶא הָאמּו םיִפָלַא ףֵלֵא לֵאָרְׂשילְב יִהְי דִיה-לֶא
 ׁשיִא ףֶלֵא םיִעְבִׁשְו תֹואֵמ עַּכְרַא הָדּוהיו בֶרֶח הָלָׂש

 םֵגְחְנייִּכ םֶכֹתְּב דקָפ אֵל ןְמינַבּו יֵלְו :םֶרָח ףֵלְׂש 6
 רָבְדַה-לַע םימלֶאָה ;יעֶב עַד :בָאֹותֶא ְךֵלמַה--ַבְר 1

 םיהלָאה-לָא דִוָד רֶמאּה :לָאָרׂשיתֶא ךינ הזה
 -רֶבָעַה הֶּתִעְו הֶּזַה רָבָּדַה-תֶא יִתיִׂשָע רֶׁשֲא רֹאְמ יִתאָטָה
 הָוהְי רֵּבַדו ;דאְמיִּתְלַּכְסנ יִּכ ךְדְבֹע ןעתֶא אָ
 רמאל דִיְדילֶא ָמרַּבִדְו ךֵל :רמאֵל דָיָה הוח דֶנילֶא י

 תַחַא ָךליַחְב ְךילְצ הטֹניִנֲא ׁשֹולָׁש הָיהְי רַמָא הֹּכ

 אכ א םימיה
 אכ לעטיפאק

 ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא ןֶטֶׁש רעֶד דְנּוא ן

 -ָנָא דיִוָד טאָה רֶע דנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןעֶנעֶק
 :לֵאָרְׂשִי ןעֶלְהעֶט לאָז רֶע זַא טְצייֵרעֶג
 דְנּוא בָאֹוי ּוצ טְגאָזעֶג טאָה דיִוָד דְנּוא 2
 ,קְלאַפ םעֶד ןּופ עֶטְשְרעֶּביֹוא איִד ּוצ
 עַבֶׁש רֵאְּב ןּופ לֵאָרְׂשִי טְלְהעֶצ דְנּוא טְהעֶג
 יִדְּכ לאָצ איִד ריִמ טְגְנעֶרְּב דְנּוא ,ןֶד זיִּב
 בָאֹוי טאָה יֹוזַא 2 :ןעֶסיוִו םִע לאָז ְּךיִא

 ןייז ןעֶרְהעֶמְרעֶפ ראַה רעֶד זאָל ,טְגאָזעֶג
 איוז ליפ יֹוזַא לאָמ טְרעֶדְנּוה ַא ָּךאָנ קְלאַפ

 ןעֶגעֶז ,גיִנעֶק ראַה ןייֵמ רעֶּבָא ןעֶנעֶז אייֵז
 םאוְוְראַפ ?טְכעֶנְק עֶנייֵד עֶלַא טיִנ אייֵז
 -ְךאַפ ?עֶניִזאָד םאָד ראַה ןייֵמ טְגְנאַלְרעֶפ

 ?לֵאָרְׂשִי ּוצ דְניִז ַא ןייַז םאָד לאָז אוו
 זיִא ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ טְראָָו סאָד רעֶּבָא 4

 דְנּוא ,בָאֹו ןעֶגעֶק קְראַטְש ןעֶזעוֶועֶג
 זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא בָאֹוי

 רֶע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ץְנאַג ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְבְרּוד
 בָאֹוי דְנּוא 2 :םִיַלָׁשּורְי ןייק ןעֶמּוקעֶג זיִא

 -עֶנ איד ןּופ לאָצ איד ןעֶּבעֶנעֶגְּפָא טאָה
 דְנּוא ,ריִוָד ּוצ קְלאָפ םעֶד ןּופ עֶטְלְהעֶצ

 לאָמ דְנעֶזיֹוט ןעֶזעוֶועֶג זיִא לֵאָרְׂשִי ץְנאַג
 ;ךְרעוֶוְׁש סאָד ןעֶהיִצ טְנעֶקעֶנ ןעֶּבאָה סאָו ןאַמ דְנעֶזיֹוט טְרעֶדְנּוה ןייַא דְנּוא ,דנ

 םאָו ןאַמ דְנעֶזיֹוט גיִצעֶּביִז דְנּוא טְרעֶדְנּוה רֶעיִפ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז הָדּוהְי ןּופ דִנּוא
 טיִנ ןעֶמ טאָה ןיִמָיְנִּב דְנּוא יוֵל רעֶּבָא 6 :דְרעֶװְׁש סאָד ןעֶהיִצ טְנעֶקעֶנ ןעֶּבאָה
 טְגיִדְרעֶֶוְמּואְרעֶפ בָאֹי זיִא טְראָו םיִניִנעֶק םעֶד ןיִראָו א אייֵז ןעֶׁשיִִוְצ
 טאָג ןּופ ןעֶניֹוא איד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג לעֶּביִא זיִא ְּךאַז עֶיִזאָד איד דְנּוא 7 :ןעֶראָועֶנ

 ּבאָה ְּךיִא ,טאָנ ּוצ טְנאָזעֶנ טאָה דיִזָד דְנּוא 8 :ןעֶנאָלְׁשעֶנ א טאָה רֶע דֶנּוג

 ְךאָד זאָל דִנּוצַא דִנּוא ְּךאַז עֶניִזאָד איד ןּוהְטעֶג ּבאָה ְּךיִא לייװ ,טְגיִדְניִזעֶג רֶהעֶז
 :ןעֶועֶועֶג ׁשיִראַנ רֶהעֶז ןיִּב ְּךיִא לייװ ,ןעֶראָפְרעֶּביִא טְכעֶנק ןייד ןּופ דֶניִז איִד
 העָנ 10 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,איִבָנ םיֹדיִוָד ,דָנ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 9
 געֶל ְּךיִא ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,דיִוָד ּוצ ןעֶדעֶר טְסְלאָז אּוד דְ;ּוא
 ריִד ּוצ םִע לאָז ְּךיִא יֵדְּכ ,אייֵז ןּופ םֶנייֵא ריִד לְהעֶוְרעֶד ,ןעֶכאַז אייֵרְד ראָּפ ריד
 יֹוזַא ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא דיִזָד ּוצ ןעֶמּוקעֶנ דָנ זיִא יֹוזַא 11 :ןּוהְמ
 אייֵרְד רעֶדָא ,רעֶנְנּוה רֶהאָי אייֵרְד ּביֹוא 12 :ריִד ראַפ סֶע גְנאַפְטְנֶע ראַה רעֶד 40
 דְנייֵפ עֶנייַד ןּופ דְרעֶוְׁש סאָד דִנּוא ,דְנייַפ עֶנייֵד ראָפ ןעֶרעוֶו ּוצ טְנְליִטְרעֶּפ םיִׁשָדַח
 זַא רֶנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ רְרעֶוְׁש סאָד נעֶט אייֵרְד רעֶדָא ,ןעֶכייֵרְנְרעֶד ְּךיִד לאָז
 ןעֶּבְראַדְרעֶפ לאָז ראַה םעֶד ןּופ ָּךָאְלַמ רעֶד דְנּוא ,דְנאַל םעֶד ןיִא ןייַז לאָז דְראָמ
 ְךיִא טְראָה ַא ראַפ םאָװ העָז דְנּוצַא דְנּוא ;לֵאָרְׂשִי ןּופ ץעֶנעֶרְנ עֶצְנאַג איִד ןיִא
 דָנ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה דיִוָד דְנּוא 13 :טְקיִׁשעֶנ ְּךיִמ טאָה סאָו םעֶד ּוצ ןְרעֶּפְטְנֶע לאָז
 ןיִראָו ,טאָנ ןּופ דְנאַה איד ןיִא ןעֶלאַפ רעֶּביִל ליִח ָּךיִא ,דייַל רֶהעֶז ריִמ זיִא םָע

 לי ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ דְנאַה איִד ןיִא רעֶּבָא ,ליִפ רֶּהעֶז ןעֶנעֶז ןעֶטייֵקְניִצְרעֶהְמְראַּב עֶנייֵז
 םִע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןיִא דְראָמ ַא טְקיִׁשעֶג ראַה רעֶד טאָה יֹוזַא 4 :ןעֶלאפ טיִנ ָּךיִא
 טְקיִׁשעֶגְניִהַא טאָה טאָנ דְנּוא 15 :ןאַמ דְנעֶזיֹוט גיִצעֶּביִז לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶלאַפעֶג זיִא

 ראַה רעֶד םִע טאָה יֹוזַא ןעֶּבְראָדְרעֶפטאַה רֶע איז דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןעֶּבְראַדְרעֶפ ּוצ ָּךָאְלַמ
 טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד ןעֶנעוֶו ןּוהְטעֶג דייַל םֶהיֵא טאָה םֶע דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶנ

 וצ

 -הֶּכ וָל רָמאַָו דִיוָדילֶא ְךֶנ אָ :ךליהָׂשַעַאְו הֶנֲהַמ 1
 השלש-םאו בָעְרםיִנָׁש ׁשֹולָׁשדמַא ;דֶל"לְּבַק הוהְ רֶמָא וג

 -םֵאְו תֶנָׂשִמְל ו ְךיֶבָיֲא בֶרָחו ּליִרְציינְפִמ הָפ ִ םיִׁשְדָ
 הרֹוהְי ךַָלמּו ץרֶאְּב לָבָדְו וה הָוהְי בֶרָח םיִמָי תֶׁשֶלְׁש
 -תֶא ביִׁשָא-הְמ הֵאָר הָּתעְו לֵאָרְׂשִי ליָבְילְכִּב תיִחְׁשַמ

 רָאְמ יֵלירַצ דעילָא דוד רֶמאַֹו ;ְרָבָּד חלְש 13
 םָרָאדדַיְבּו ראָמ ֹויְמֲחְר םיִּבַריִּכ הָוהְי-דַיְב אָנ-הֶלּפֶא

 7 ;רְׂשֶיִמ לפי לארש יִב .רָבָּד ' הי ֵּת ;לפָאלַא 4
 לָׁשילְו ךָאלמ ! םיִלֵאָה תַלׁשִַּו :שיִא ףֶלֶא םיִעְבִׁש וט

 +מ יי טו יו דודי האר תיהש דקתיהשהל :
 טאה 36 6 = ימי ַאָר תיִהְׁשַהְכּו ּהָתיִהְׁשַה
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 יה "ירבה
 ןיֹוׁש זיִא םִע .תיִחְׁשַמַה ְּךָאְלַמ םעֶד ּוצ
 ,דְנאַה עֶנייַד קירּוצ דְנּוצַא טְלאַה ,גּונעֶב
 ראַה םעֶד ןּופ ְּךֶאְלַמ רעֶד זיִא יֹוזַא

 ׁשֹעֶרְד איד אייֵּב ןעֶּביִלְּבעֶג ןְהעֶטְׁש
 דְנּוא 16 :יִסּובְי םעֶד ןֶנְרֶא ןּופ רֶעייֵׁש

 1810 אכ = םימ

 דֵמֹעהָוהְְךַָלמּו הי ףֶרָה הָּתִע בר תֹחְשַּמַה ְךַאָלמל
 16 יי ויָניֵע"תֶא דיִוָד אָּׂשִַו :יִסּובְיַה ןְנרֶא ןְרָנסִע
 רַחְו םִיַמָּשה ןיִבּו ץֶרֶאָה ןיִּב דמֹע הָוהְי ּךַאְלמ-תֶא
 א דַיָד לֹּפַו םָלָׁשּורי-לַע היּוטְנ ֹודָיְּב הָּפּולְׁש
 17 םיללַאדילַא רִיַוָד רֶמאּיַ ;םֶהינְפ-לַע םיִּקַׂשַּב םיִּפְכִמ
 יֵתאָמָח-רֶׁשֲא אוָה"יִנֲאַו םֶעָּב תֹנְמִל יתר ִנֲא אלה

 ַָנ יִהָּת ימלא הָוהְי וָשֵע הֶמ ןאָצה הֶּלאְו יִתֹועַרֲה עֶרֶהְו ךעֶניֹוא עֶנייֵז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא טאָה ריוָד

 :הָפּנמְל אֵל ָךְמַעְבּויִבָא תיִבְבּו יִּב די 18 ךַאָלַמּו ןּופ ְךָאְלַמ םעֶד ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 םיִקָהְל ריוד הל !יִּכ דָיְהִל רֶמאֵל ָגילֶא רֶמאְהְהִי ךֶרָע רעֶד ןעֶׁשיִזְצ ןְהעֶטְׁש ראַה םעֶד

 רָב דוד לַעו :יִסְביה א רב הוה ַחִֹמ ַא דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ןעֶׁשיִװְצ דְנּוא
 כ ףֶאְלַּמַה-תֶא אָריוןָנרָא בֶׁשו :הָוהְי םֵשְּ רֵּבּד רֶׁשֲא = == , : 0 +

 יג אֵלָיו :םִטה ׁשּדןַנְרָאוםִאְּבַחְתִמ וּמִע וֶנּב תַעַבְרַאְו םיֹוא דְנאַה עֶנייֵז ןיִא דְרעֶוׁש םעֶסיֹולְּב
 זיִא יֹוזַא ,םִיַלָׁשּורְי רעֶּביִא טְקעֶרְטְׁשעֶנ

 (לֵאָרְׂשִי ןּופ) עֶמְצֶלֶע איִד דנּוא !היִוָד
 ןְרהְדִמ אָצו ריִוָד-תֶא עי ןָנְרָא טביו ןְגָרָא"רַע דּוָד

 22 יהָנֲּת ןנְרָא-לֶא דיִוָּד רֶמאֹ {הָצְרָא םִיַּפַא דָיָדְל ּוהמְִַו

 קעֶז טיִמ טקעֶדעֶּב ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאז
 דנּוא 17 :םיִנֵּפ רֶעייֵז ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג

 ּוהָנְּת מ ףֶסֵכְּב הוהִל הב וָּב-הָנְבֶאְו ןְרה םוקָמ יִל

 םִע ְּךיִא ןיִּב ;טאָנ ּוצ טְגאָזעֶג טאָה דיִוָד

 5 ציִףילָא ןֵֶרָא רֶמאֹו ;םֶעָה לֶעֵמ הֵּפִּנַּמַה רֵצְעַתְו יל
 רְּכהּתְִ הַא יב בּמהְדלַמַה ינֹרֲא שי ךלחח :

 לאָז ןעֶמ זַא טְנאָזעֶג ּבאָה ְּךיִא םאִוְו טיִנ
 םאָוְו רעֶד ןיִּב ְּךיִא ?קְלאַפ סאָד ןעֶלְהעֶצ

 :יִּתְתָנ לֵּכַה הָחְנִמַל םיִּמִחַהְו םיִצֵל םיִנְֹמְַ תולע

 םאָד ןּוהְמעֶג ּבאָה רְנּוא ,טֶגיִדְניִזעֶג טאָה

 ףאָׁש עֶניִזאָד איִד רעֶּבָא ,עֶטְּכעֶלְׁש

 24 אָלְמ ףֶמָכְּב הָנָקֶאהְָיּב אל ןנרָאל לייד ךלֶּמִה רֶמאֵו
 הֹכ ןֵּתִיַו :םּנִה הָלוע תולעה הוה ךְלירֶׁשֲא אָׂשָאראל יִּכ

 ןייֵמ ראַה ַָא ?ןּוהְטעֶנ אייֵז ןעֶּבאָה סאוָו

 ;תֹואֵמ שש לֶקְׁשִמ בֶהָז יֵלְקְׁש םֹקַָּּב אֵל יו
 אֵרָק םיִמלׁשּו תולע לַעו היהיל | חֵּבומ דיִד םָׁש ןֶב
 :הָלֹעה חַּבוִמ לַע .םמָׁשהְמ ׂשֵאְב יתנו הָוהי-לֶא

 ןעֶנעֶק ןייַז דְנאַה עֶנייֵד ְּךאָד זאָל ,טאָב
 זיֹוה םיִרעֶטאַּפ ןייֵמ ןעֶנעֶק דְנּוא ריִמ
 ןייַז רְראָמ רעֶד טיִנ ְּךאָד זאָל רעֶּבָא

 צז זּהָנְרנילֶא וָּבְרַח בׁשָּי יו ךָאלִַל הָוהְי רֶמאי
 28 ןָנְרָא ןֶרָנְּב הָוהְי והָנע-ִּכ דיִוָד תֹוָאְרִּכ איִהַה תַעְּב
 ופ הָׁשֹמ הֶׂשֶע-רֶׁשֲא הָוהִי ןֵּכְׁשִמּו !םֶׁש חֶכוַ יִסּובְיַה
 ל אלו :ןועְבִנְּב הָמּבַּב איִהָה תעֶּב ףֶלֶֹה חֶּבמּורֵּבַּמַב

 ְךֶאְלַמ רעֶד דְנּוא 18 :קְלאָפ ןייֵד רעֶּביִא
 -תיֹורַא לאָז דיִוָד זַא ,דיוָד ּוצ ןעֶנאָז לאָז רֶע זַא דֶנ ּוצ טְגאָזעֶג טאָה ראַה םעֶד ןּופ
 ןּופ רֶעייֵש ׁשעֶרְד רעֶד ןיִא ראַה םעֶד ּוצ ַחֵּבְזִמ ַא ןעֶלעֶטְׁשִפיֹוא לאָז רֶע דְנּוא ,ןְהעֶג
 טאָה םאִו דָנ ןּופ לְהעֶפעֶּב םעֶד ְּךאָנ ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא דיִזָד זיִא יֹוזַא 19 :יִסּובִיַה ןָנֶרֶא
 -עֶנְמּוא ְּךיִז טאָה ןֶנְרֶא ןעֶו דְנּוא 20 :ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא טעֶרעֶנ

 ְךיִז ןעֶּבאָה ןְהיִז רֶעיִפ עֶנייֵז דְנּוא .ָּךָאְלַמ םעֶד ןעֶהעֶזעֶג רֶע טאָה יֹזַא טְרֶהעֶק
 זיִא דִוָד דְנּוא 21 :ץיײװ טְׁשעֶרְדעֶנ טאָה ןָנְרֶא ןיִראָו ,ןעֶטְלאַהעֶּב םֶהיֵא טיִמ

 דיוָד ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע דְנּוא טְקּוקעֶג טאָה ןָנְרֶא ןעוֶו דְנּוא ,ןָנְרֶא ּוצ ןעֶמּוקעֶג
 ריִוָד ּוצ טְקיִּבעֶג ְךיִז טאָה רֶע דנּוא ,רֶעייֵׁש איִד ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא רֶע זיִא יֹוזַא
 ריִמ ּבעֶנ ,ָנְרֶא ּוצ טְנאָזעֶג טאָה דיִוָד דְנּוא 22 :דֶרֶע רעֶד ּוצ םיִנֵּפ ןייַז טיִמ
 ,ראַה םעֶד ּוצ ַחֶּבְוִמ ַא ןְעיֹוּב ףיֹוראַד לאָז ְּךיִא זַא ,רֶעייֵש איִד ןּופ טְרֶא םעֶד
 -קירּוצ לאָז הָפְנַמ איד יִדְּכ ,דְלעֶג עֶלּופ סאָד ראַפ ןעֶּבעֶנ ריִמ םִע טְסְלאָז אּוד
 םעֶנ !דיוָד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ןָנְרֶא דנוא 23 :קְלאָפ םעֶד ןּופ ןעֶרעוֶו ןעֶטְלאַהעֶג
 ןעֶניֹוא עֶנייַז ןיִא טּוג זיִא סאו ןּוהְט ָּךֶלֶמ רעֶד ראַה ןיימ זאָל דְנּוא ריִד ּוצ םִע
 ,רעֶצְלעֶה ׁשעֶרְד איִד ְּךיֹוא דְנּוא ,הָלֹע ןָּבְרִק ַא ראַפ רעֶדְניִר ְּךיֹוא ריִד ּבעֶנ ְּךיִא העְז
 רעֶד דיִוָד דְנּוא 24 :ריִד ְךיִא ּבעֶנ םעֶלַא הָחְנִמ ןֵּבְרִקַא ראפ ץייוו םאָד דִנּוא
 םעֶלּופ ראַפ ןעֶפיוק םיוִועֶנ םִע לעוֶו ְךיִא טרֶעייֵנ ,ןייֵג ,ןֶנְרֶא ּוצ טְגאָזעֶג טאָה ְּךֶלֶמ
 ביִרְקַמ דְנּוא ,ראַה םעֶד ראַּפ ןייַד זיִא סאוָו סאָד ןעֶמעֶנ טיִנ לעֶו ְּךיִא ןיִראָו ,דְלעֶנ
 טֶרָא םעֶד ראַפ ןָנְרָא ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג ריִוָד טאָה יֹוזַא 29 :םָנֵחְּב הָלֹע ןֶּבְרִק ַא ןייַז
 טְראָד דוד טאָה יֹוזַא 26 :םיִלֵקְׁש עֶנעֶדְלאָג טְרעֶדְנּוד םֶּבעֶז דֶלעֶג םעֶנעֶגיֹואוְועֶג
 ,םיִמָּלְׁש דְנּוא תֹולע ןעֶועֶועֶג ביִרְקַמ טאָה רֶע דְנּוא ,ראַה םעֶד ּוצ ַהֵּבְּזִמ ַא טְעיֹוּבעֶנ

 טיִמ טְרעֶפְטְנֶעעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,ראָה םעֶד ּוצ ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 ראַה רעֶד דְנּוא 27 :הָלֹע ןֵּבְרִק םעֶד ןּופ ַחֵּבְוִמ םעֶד ףיֹוא לעֶמיִה םעֶד ןּופ רֶעייֵפ
 איִד ןיִא דְרעֶוְש סאָד ןעֶרְהעֶקקיִרּוט לאָז רֶע זַא ְּךֶאְלַמ םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה
 טאָה ראַה רעֶד םאָד ןעֶהעֶזעֶג טאָה דיִוָד ןעוֶו טייֵצ רעֶניִּבְלעֶז רעֶד ןיִא 28 :דייש

 ןעֶמְראָד רֶע טאָה יֹוזַא ,יִסּובְי םעֶד ןָנְרֶא ןופ רֶעייֵׁש רעֶד ןיִא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג םֶהיֵא
 םעֶד ןּופ ַחֵּבְזִמ רעֶד דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ ןֵּכְׁשִמ םאָּד ןיִראָו 20 :ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ
 -אָד רעֶד ןיִא ןעֶנעֶז ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא טְכאַמעֶג טאָה הֶׁשֹמ סאו רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב
 טיִנ טאָה דיִוָד דְנּוא 20 :ןֹועְבִנ ןיִא הָמָּב רעֶד ףא ןעֶזעֶועֶג םייֵצ רעֶניִז

 טנעקעב
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 ךרל וָיְפִל תֶכָלָל דִיְד לֶּכָי

 !הוהְי ךאלמ ברָח
 םכ = =

 חִֵמיִהְו םיִהֹלָאָה הָוהְי תִיַּב אוה הָז דוד רֶמאָּ א
 םיִרנַה-תֶא םֹנְכִל דיִָּד רֶמאּ :לָאְׂשִל הָלֹעְל 3

 תֹוָג יְבַא בֹוצְחַל םיִבְצִח דמעיו לֵאָרְׂשִי ץֶרַאְּב רֶׁשֲא
 תותְלַדְל םיִרְמְפִמַל בֹרל !לְוחַבּו :םיִהלֲאָה תיֵּב תֹנְבִל 3

 :לֶקְׁשִמ ןיא בֹרֶל תֶׁשֶחְּודָיוְד ןיִכַה תִֹרְּבַהְמַלְו םיִדָעְּשַה
 םיִֹצַהְו םיִנֹיִּצַה ואיה"כ רַפְסִמ ןיאל .םִיְרַא .יצת 4
 לֶב הָמֹלְׁש דיוָה רֶמאֵּ ;דִיְדִל בֶרָל םִוְרַא יצע ה

 םֵׁשְל הָלָעַמְל | ליְִנַהְל הייל תוָנְבל תֹּבַהְ הְו רו רע
 י דיְִד ןֵכָה וִל א הָעֵבָא תצא לכל עראפתלו

 תיִ-תְֹבִל 1 ָיצִַוָנְב הָמֹלשִל אָרָקִּנ :ןתֹמ נְּפִל 5
 ֲִ לְּב הָמלְׁשִל דיה רֶמאֹה = :לֵאָרְׂשִ יַתלַא הָוהיל ז
 יֵלָע יהי :יָהֹלֶא הָוהְי םֵׁשָל תִיַּב נבל יִבָבְליסִע הָיָה 8

 תל .תֹומָחְלִמּו תֶכפָׁש םהָל םּדי .רמאל הָוהְידַבְד
 בְֵׁש םיִבַר םיִמָּד יִּכ יִמׁשִל } תִיַב : הָנְבְתאְל ָתיׂשָע

 הָחּונְמ ׁשיִא הָוְהִי אוָה ךל דֵלונ ןֿביהַּנַה :יִנְפִל הֶצְרַא 5
 ומָׁש ָהֶהָי .טמלְׁש יֵּכ םיכִָמ ויָביֹוָא-לֶּכִמ ִל יִתֹחיִגֲהנ
 תיִב הָנְבִיאוְה :וָמִיְּב לֵאָרׂשִי-לַע ןֵתֶא טקָשְו םיִלָשְוי
 -;רָא יִתֹוְּבַהַו םָאְל וליינֲאַו ןֵבל יִל"הְָהִי אּוהְ משל

 הָוהְי יהי יִנְב הָתַע :םֶלּועידַע לֵאָרְשי-לַע ָתוכְלַמ אֵּקִּכ 11
 רָּבּד רֶׁשֲאַּכ ךֶהלֶא הָוהְי תיֵב ָתלְכּו ָתֶחֹלְצִהְו ך

 לאדְשי-לע ד צו הָיִבו לָכ בׂש הָוהְי ְָלְרִתְי ךַא :ְךיִלָע וג
 "א חל זַא :ךיָהלֵא הָוהְי תַרֹות-תֶא דֹמְׁשִלְו
 הוִצ רֶׁשֲא םיִטָּפְׁשִמַה-תֶאְו םיִקְחַה-תֶא תֹוׂשֹעַל רֹוְׁשִּת
 -ֵא אָ תילַא ץֶמַאֵנ קזָה לאָרְׂשִי-לַע הָשמדתֶא הָוהְי

 ינְמִמ תֵעְבִנ יִּכ םיִהלֲא ש

 = יי """"
 זיִא המלש 1.4 -.רי

 ראָה

 יֵדָד טאָה
 םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,הֹמֹלִׁש ןְהּוז

 7 :לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָנ םעֶד ,ראַה םעֶד

 זיִא םִע ןןְהּוז

 8 :טאָנ ןייַמ ראַה םעֶד

 ּוד ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא

 רעֶד ףיֹוא ןעֶסאָנְרעֶפ טּולְּב

 ןייַז ערד רֶע ,ןעֶרעֶֶ ןעֶריֹוּב

 םֹולָׁש ןעֶּבעֶג םֶהיֵא לעוֶו
 ןייַמ ראַפ זיֹוה ַא ןֶעיֹוּב טעֶד
 ְךיִא דְנּוא
 ןייַז ןּופ לֵֶהּומְׁשיֹורְט םעֶד (ןעֶניִטעֶטְׁש

 ןייַז ראַה רעֶד זאָל ,ןְהּוז ןייֵמ ,דָנּוצַא 1

 ריד דִנּוַא

 :םעֶרעֶנ

 רע דָנּוא

 ראה רעֶד טְרֶעייֵנ 2

 רעֶּביִא ןעֶלְהעֶפעֶּב ָּךיִד לאָז

 הק אכ יא

 (ַחֵּבְזִה םעֶד ראָפ ןְהעֶגְניִהַא טְנעֶקעֶנ
 טאָה רֶע לייוו ,טאָנ אייָּב ןעֶנעֶרְפּוצְנֶא

 ןּופ ךְרעוֶוְׁש םעֶד ראַפ ןעֶקאָרְׁשְרעֶד ְךיִז
 ;ראַה םעֶד ןּופ ְּךַאְלַמ םעֶד

 בכ לעטיפאק
 ןייַז לאָז םאָד טְגאָזעֶג טאָה דיִוָד דְנּוא 1 ,

 םאָד דְנּוא ,טאָנ ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה סאָד

 ןֶּבְרִק םעֶד ראַפ ַחַּבְזִמ רעֶד ןייַז לאָז
 טאָה דיִוָד דְנּוא 2 :לֵאָרְׂשִי ראַפ הָלֹע
 איד ןְלעֶמאַזְנייֵא לאָז ןעֶמ זַא ןעֶליֹופעֶּב

 לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןיִא ןעֶנעֶז או םיִרֵג
 אייֵז ןּופ טְלעֶמְשעֶגְנָא טאָה רֶע דְנּוא

 עֶנעֶטיִנְׁשעֶג ןעֶקאַהּוצְסיֹוא רעֶקאַהְנייֵטְש

 ןּופ זיֹוה סאָד ןְעיֹוּב ּוצ יִדּכ ,רעֶנייֵטְׁש

 טייֵרְּבעֶגְנָא טאָה דיִוָד דְנּוא 2 :ראַה םעֶד

 איִד ראַפ לעֶנעֶנ ּוצ ןעֶזייַא ליִפ רֶהעֶז

 ;ןעֶטְפעֶהעֶּב ּוצ דְנּוא ,ןְרֶעיֹוט דְנּוא ןעֶריִט

 :טְכיוִועֶג ַא ןְהָא ,רעֶּפּוק ליִפ רֶהעֶז דְנּוא

 ולאָצ ַא ןֶהָא רעֶמייֵּבְנעֶנעֶמ רְנּוא 4
 רֹצ ןּופ איִד דְנּוא םיִנֹדיִצ איד ןיִראוָו

 :רעֶמייֵּבְנעֶנעֶט עֶליִּפ טְכאַרְּבעֶנ ןעֶּבאָה

 ןְהּוז ןייֵמ ,טְגאָזעֶג טאָה דיִוָד דְנּוא ?

 םעֶד ראַּפ ןֶעיֹוּב ףְראַד ןעֶמ סאָװ זיֹוה סאָד דְנּוא ,לעֶדֶע

 ַא דא םֵׁש ַא ןעֶּבאָה לאָז םִע יֵדְּכ ןעֶרעֶו טְכאַמעֶג סיֹורְג רֶהעֶז זּומ

 ;ןעֶטייֵרְּבְנָא םֶהיֵא ראַפ םֶע ָּךיִא לעֶו םּוראָד ,רעֶדְנעֶל עֶלַא ןיִא טייֵהְנִהעֶׁש

 :טיֹוט ןייַז ראַָפ ליִפ רֶהעֶז טייֵרְּבעֶנְנָא
 יֹוזַא

 ןייַז ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע דְנּוא 6

 ראַפ זיוה סאָד ןֶעיֹוּב לאָז רֶע זַא ןעֶליֹופעֶּב
 ןיימ ,הֹמֹלְׁש ּוצ טְנאָזעֶג טאָה דיִוָד דְנּוא

 ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ראַפ זיֹוה ַא ןֶעיֹוּב ּוצ ץְראַה ןייֵמ ןיִא ןעֶזעוֶועֶ
 ןעֶזעוֶועֶּג ריִמ ּוצ זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד רעֶּבָא

 עֶסיֹורְנ טאַהעֶג טְסאָה אּוד דִנּוא ,ןעֶסאָגְרעֶפ טּולְּב ליפ טְסאָה
 טְסאָה אּוד לייוו ,ןעֶמאָנ ןייֵמ ראַפ זיֹוה ַא ןֶעיֹוּב טיִנ טְסְלאָז אּוד ,תֹומָחְלַמ

 ;ריִמ ראָפ דֶרֶע
 ןעֶּבעֶג םֶהיֵא לעוֶו ְָּךיִא דְנּוא ,ןאַמ רעֶניִהּור ַא

 דְנּוא ,ןעֶמאָנ ןייַז ןייַז טעוֶו המלׁש ןיִראָו ;םּורַא םֶנְניִר דְנייַפ עֶנייַז עֶלַא ןּופ
 :בעֶט עֶנייַז ןיֵא לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא טייֵקְליִטְׁש דְנּוא

 ליַפ
 -עֶב

 הזר

 ְךיִא
 רֶע 0

 ריִד ּוצ טעֶװ ןְהּוו ַא ,העָז ט

 ןֶהּוז ַא ראַפ ריִמ ּוצ ןייַז טעֶז רֶע דְנּוא ,ןעֶמאָנ
 -עָּב ןעֶטייֵרְּבְנָא לעֶװ ְּךיִא דְנּוא ;רעֶטאַפ ַא ראַפ םֶהיֵא ּוצ ןייַז לעֶו

 ָךייֵרְניִנעֶק

 ןעֶקיִלְנעֶּב טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,ריִד טיִמ
 ריִד וצ טאָה רֶע אי יֹוזַא .טאָנ ןייַד ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה סאָד ןָעיוּב

 דְנאַטְׁשְרעֶפ דְנּוא לֵבֵׂש ןעֶּבעֶנ ריִד לאָז ןייֵלַא ר

 הָרֹוּת איִד ןעֶטיִה טְסְלאָז אּוד יֵדָּכ ,לֵאָרְׂשִי

 :ניִּבַע ףיוא לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא

 טְסעֶװ אּוד ןעוֶו ןעֶקיִלְנעֶּב אּוד טְסעֶו לאָמְסְנעֶד 18 :טאָג ןייַד ראַה םעֶד ןּופ
 הֶשֹמ ןעֶטאָּבעֶג טאָה ראַה רעֶד סאו םיִטָּפְׁשִמ איִד דְנּוא ץעֶזעֶנ איִד ןּוהְמ ּוצ ןעֶטיִה

 ןעֶּבאָה אָרֹומ ןייֵק טְסְלאָז אּוד טְסעֶפ אייֵז דְנּוא קְראַטְׁש אייֵז ;לֵאָרְׂשִי ןעֶנעוֶו
 דְנוא



 ירבד

 :ןעֶטְסְגְנֶע טיִנ ְּךיִד טְסְלאָז אּוד דְנּוא
 -עֶד עֶנייֵמ ןיִא ּבאָה ְּךיִא ,חעָז דְנּוא 4
 ויֹוה םעֶד ראַפ טייֵרְּבעֶנְנָא טייֵקְניִטיִמ
 -טְנעֶצ דְנעֶזיֹוט טְרעֶדְנּוה ,ראַה םעֶּד ןופ
 דְנעֶזיֹוט לאָמ דְנעֶזיֹוט דְנּוא ,דְלאָג רעֶנ
 רעֶּפּוק ןּופ דָנּוא ,רעֶּבְליִז רעֶנְטְנעֶצ
 ןיִראָו ,טְכיוִועֶג ןייק זיִא ןעֶזייֵא דְנּוא

 ְךיִא ;ןעֶראָװעֶג ליִפ רֶהעֶז זיִא םִע
 -ייֵמְׁש דְנּוא ץְלאָה טייֵרְּבעֶנּוצ ְָּךיֹוא ּבאָה
 ְךאָנ אּוד טְסְנעֶק םעֶד ּוצ דְנּוא ,רעֶנ
 ריִד טיִמ דְנּוא 15 :ןּוהָטּוצ רֶהעֶמ

 ןעֶנעֶק םאִֶו רעֶמייֵּבְרַא עֶליִפ ןעֶנעֶז
 -ייֵּבְרַא עֶכיִלְטְפִניִק הָכאָלְמ איִד ןּוהְט
 דְנּוא ץְלאָה ןיִא דִנּוא ןייֵטְׁש ןיִא רעֶט

 :טייַּבְרַא אייֵלְרעֶלַא ןיִא טייֵל עֶנּולְק

 דְנּוא ;רעֶּבְליִז דְנּוא ,דְלאָב םעֶד ּוצ 6
 ,לאָצ עֶנייֵק זיִא ןעֶזייֵא דְנּוא ,רעּפּוק

 ,םִע אּוהְמ דְנּוא ףיֹוא העָטְׁש םּוראָד

 .2 נפ פכ א םימיה

 14 םיִרָּכִּכ בָקְו הָוהְי-תוִבְל יִתָֹניִכֲה יִלְעַב הָנִהְו :תֶחֵּת
 טורַּבלּו תֶׁשֲהולְ םיִרָּכַּכ יִפְלֶא ףלֶא ףֶסָכְ הלָא-הֶאמ
 םֶהילֲַו יֵתֹניִכֲה םיִגָכֲאְו םיִצעְו הָיָה בֹרָל יִּכ לֶקְׁשִמ ןיא
 וט ןֵבָא יֵשְרָחְו םיִבְצִה הָכאָלְמ יֵשֹ "בר ךמִעְו :ףיִסֹוּת
 5 תֶׁשְְגלְו ףֶכִּכל םֶהְוַל :הָמאֶלְמיִלָכְּב םֶכָח-לְבְו ץְֶו

 בזז-

 " וַצַו :ךֶּמִע הָוְי יִקֹו הֹׂשֲעו םיִק רֶּפְסִמ ןיא לזרַּבלְ
 15 הָוהְי אֹלֲה נב הָמֹלְׁשַל רֶשַל לֵאָׂשִי יִרָש-לֶכְל יוד

 תַא די ֵתנ  ִּכ ביִבְשמ םֶכָל חינְו םֶכָמִע םֶכיֵהְֶא
 :ּמִצ יִנְפֹלְו הָוהי יִנְּפל ץֶרַאָה הֵשְּבִּכנו ץֶרֶאָה יִּבְׁשִ
 19 ֶֹכיֵהְלֶא ַהְוהיֵל ׁשֹוָרְדִל םֶכְׁשִפַנְו םֶכְבַבְל ּונְּת הֶּתִע
 ןורָא-תֶא איִבָהְל םימלֶאָה הוה ׁשַּדְקמתֶא ונְבּו ּומֹוקְו
 -םׁשָל ְהָנְבִּנַה תִיַּבל םיִהֹלֶאָה ׁשֶדָק יִלְכּ הוה-תיִרְּב
 :הָוהי

 ;כ גכ
 : :לָארְׂשִ-לַ ָנְב הָמלְׁשיתַא מִי םְי עב ןֶקָ דִי
 ? להֶּּמו :םִילַהְו םיִנֲהְּכְַו לֵאָרְׂשִי יִָׂש-לֶּכ-תֶא טסָאה
 םֶתֹלִגְלִנל םֶרּפְִמ ידיו הָלְעַמְו ָָׁש םיִשלְׁש ןֵּבִמ םִיולה
 4 תֶכאָלְמ-לַעהצנלהֶּלַאְמ .:ףֶלָא הָמׁשּוםיִׁשלְׁש םיִרְבְנל
 תֶׁשש םיִטְְׂשְו םיִרְטְׂשְו ףֶלֶא הָעּבְרַאְו םיִרְׂשֶע הָוהְי-תיִּב
 ה וםיִפָלֲא תַעַּבַרַאְו םיִרעְׁש םיפְלֲא תַעַּבְרַאְו ;םיִפְלֶא
 ;לֵּפַהְל יִתיֵׂשָע רֶׁשֲא םיִּכַּב הָוהיִל םיִלְלַהְמ
 6 זיִרְרִמּו תֶהֶק שר יו יֵנְבִל תֹקְלְחַמ דיִיְד םֶקְלחַי

 ! ׁשאָרָה על יִנְּב :יְִמִׁשְו לי יִנְשְרל

 :ריִד טיִמ ןייַז ראַה רעֶד זאָל דְנּוא ז תֹמלְ ִמש ְב :הָשלְׁש לֵאווםֶתָח לָאוחִי

 עֶלַא ּוצ ןעֶטאָּבעֶג טאָה דיִוָד דְנּוא 7
 ןעֶלאָז אייֵז זַא לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ
 רֶעייֵא ראַה רעֶד טיִנ זיִא (טְנאָזעֶג טאָה רֶע דנואפ 18 :הֹמלִׁש ןְהז ןייז ןעֶפְלעֶה
 ןיִראָו ?םורַא םֶנְניִר ןּופ ןעֶהּור טְזאָלעֶג טיִנ ְּךייֵא רֶע טאָה דְנּוא ?ְּךייִא טיִמ טאָג
 דְנאַל םאֶד דְנּוא ;דְנאַל םעֶד ןּופ רעֶניֹואוְועֶּב איד דְנאַה עֶנייֵמ ןיִא ןעֶּבעֶגעֶג טאָה רֶע
 טעֶב דְנּוצַא 19 :קְלאָפ ןייַז ראָפ דְנּוא ,ראַה םעֶד ראָפ ןעֶראוָועֶג ןעֶגְנּואוְוְצעֶּב זיִא
 טְהעֶטְׁש דְנּוא ,טאָב רֶעייַא ראַה םעֶד ןעֶׁשְראָפ ּוצ תֹוׁשָפְנ עֶרייֵא דָנּוא רעֶצְרעֶה עֶרייֵא

 םעֶד ןעֶגְנעֶרְּבּוצְנייַרַא יֵדְּכ ,טאָג ראַה םעֶד ןּופ ׁשֶדְקִּמַה תיִּב םאָד טְעיֹוּב דְנּוא ףיֹוא
 זיֹוה םעֶד ןיִא ,טאָנ ןּופ שֶרֹוק יִלַּכ איִד דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ תיִרְּב םעֶד ןופ ןֹורָא
 :ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ראַפ ןעֶרעֶו טְעיֹוּבעֶג טעוֶו םאִה

 בכ לעטיפאק
 ןייַז טְכאַמעֶג טאָה רֶע דנּוא ,געֶט ןּופ טאַז רֶנּוא טְלַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא דיוָד דְנּוא 1
 עֶלַא טְלעֶמאַזעֶגְניִא טאָה רֶע דנּוא 2 :לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא גיִנעֶק םֶלַא המלש ןְהוז
 ןעֶנעֶז םיִוָל איד דְנּוא 5 :םִיִוָל איִד דנּוא םיִנֵהֹּכ איִד דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ

 ְךאָנ לאָצ עֶרייֵז דְנּוא ,רעֶּביִראָד דְנּוא ןָא רֶהאָי גיִטייֵרְד ןּופ ןעֶראוָועֶג טְלְהעֶצעֶב
 ןופ 4 :דְנעֶזיֹוט :יִסייֵרְד דְנּוא טְכא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןאַמ ןעֶביִלְטיִא ןּופ ּפעֶק עֶרייֵז
 איד רעֶּביִא דְנעֶזיֹוט גיִצְנאַוְצ דנּוא רֶעיִפ טְלעֶטְׁשעֶגְנָא ןעֶמ טאָה עֶניִזאָד איִד
 דְנּוא םיִׁשָמַׁש םָלַא רֶנעֶזֹוט םֶקעֶז דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ הָכאָלְמ
 דְנעֶזיֹוט רֶעיִּפ דְנּוא ,רעֶמיִה-רֶעיִט ןעֶזעֶועֶג ןעֶנעֶז דְנעֶזיֹוט רֶעיִפ 2 :םיִטְּפֹׂש
 ּוצ טיִמְרעֶד טְכאַמעֶג טאָה ןעֶמ םאִו רֶמֶז יֵלְּכ טיִמ ראַה םעֶד טְּביֹולעֶג ןעֶּבאָה
 ןּופ ןְהיִז איִד ןּופ ןעֶגְנּולייֵטְּפֶא ןיִא טְלייֵטעֶגְּפָא אייֵז טאָה דיִוָד דְנּוא 6 :ןעֶּביֹול
 דנּוא ןָדֲעַל ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןֹוׁשְרִנ ןּופ 7 :ירָרְמ דְנּוא ,תֶהְק ןןֹוׁשְרִג ,ּונייַהְד ,יוֵל
 ןלָאֹי דְנּוא םָּתַז דְנּוא ,לֵאיִחְו רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד ,ןֶדעַל ןּופ ןְהיֵז איד 8 :יִעְמִש

 אייֵרְד איֵד ,ןֶרָה דְנּוא ,לֵאיִזַח דְנּוא ,תיִמלְׁש ,יִעְמִׁש ןּופ ןְהיֵז איד 9 :אייֵרְד איִד

 ואָניִז תַחַי !יִעְמִׁש ןּופ ןְהיִז איִד 10 :ןֶדְעַל ןּופ תֹובֶא יִׁשאָר איד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז
 תַחַי דְנּוא 11 :יִעְמִׁש ןּופ ןְהיִז איד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז רֶעיִּפ איִד ,הָעיִרְּב דְנּוא .שּועְי דְנּוא
 הָעיִרְּב דְנּוא ׁשּועְי רעֶּבִא ,רעֶרעֶדְנַא רעֶד הָזיִז דְנּוא ,רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא

 ןעבאה 3

 :ןְדֶַלְל תֹוָאָה יִׁשאר הֶּלֵא הָׁשֹלְׁש ןֶרָהְו לֵאיוְַו
 ייֵעְמְׁשִרִנְב הֶלֵא הָעידְבּו ׁשּוציו אָניִז תַחַי ִעְמִׁש יֵנְבו
 וג הָעיִרְּוׁשעִוינֵׁשַה הי ׁשאֹרָה תַחְייהְיו הָּבְרַא



 ;תֶחֶא הָּדְקִּפַל בא תַבְל ּזְהִיו םיִנְב 4 אל

 ;הָעבְרַא לא זו ןיִרְבֶח רָהְצִי םֶרְמִע תֶהֶק יֵקְּב וג

 ׁשדֹק ֹוׁשיִּדְקַה ִל ןרֵהַא לבו הָׁשֹמּו ןרָהַא םֶרְמַע יִנָּב ט
 תְרשְ הוה נפ 1 לערע ווָנָבדאֹוה םיִׁשָדַק

 יָנְב םיִתֹלֶאָה ׁשיִא הָשִמּו לי מְׁשּב ךֶרבְלּו 4
 :רֶעיִַאו םִשַָגהָׁשֹמ יב וֵּלַה טֶבְׁש"לַע ּוֲאְרִקִי וט
 הָיְבְַר רזעילֲא-נב יהי :שארה לָאובׁש םָׁשָרג יב 2

 הָיִבַחְר ןנְבּו םיִרֵחֲא םיִנָּב רָזעילֲאל הָיְהיאְלְו ׁשאָרָה
 :ׁשאֶרָה תי ְמלְׁש רֶהֶצִייִנְּב ;הָלְמִל בר

 ִׁשיִלְׁשַה לֵאיַי יִנשַה הָירַמֲא ׁשאֹרָה ּוהָרְי ץוִרְבָח יִנ נב 9
 הָיִׁשִו ׁשאֹרָה הָכיִמ לֵאיזע נב :יִעיִכְרִה קי כ
 ךעלֶא ילְחַמ ינ ןב יֵשימּו ילֲחַמ יֵרְרִמ נְּ :יָנֵשַה 1

 ןְּבדםִא יִּכ יב ל יקרֹלְו ר ןעלַא חמה :ׁשיִקְו
 תֹיִמר רֶדְָוי ילְחַמֹי יָׁשֹומ י היחַא ׁשיִקייִנְּב םָֹאְׂשו 2
 תָֹבָאָה יִׁשאָר םֶדיֵתְֹבַא עי הֶלֶא :הָׁשֹולָׁש 4

 הָכאָלּמַה ַה הֵׂשֹע םֶתֹלנ לֶ 1 תֹומָׁש רֵּפְסִמְּב םֶהיֵדיִקְּפִל
 רַמָא יִּכ -;הֶלֶעַמַו ה הָנָׁש םיִרְׂשֶע ןָּבִמ הָוהְי תִיַּכ תַדֹבעַל הכ

 שה יב ןֶּכְׁ ָמעְל לארשייהלַא ההְי יָה דוד
 -תֶאְו כשמהיִא תאשלדיא םולל םֶנו :םֶלֹועְלידַמ

 הֶּמִה םיִנורַחֲאְה דיִיָד יֵרְבדְב יִּכ ;ותְרְבעַל ו ילִכ :

 ילַת טא הָוהְי תיב טא ןרֵהָאייְּב ךָיל
 תיֵּב תַדֹבַע ; השעמו שְרלִלְכְל תחילת תו .בֶׁשֹלַה

 המעוג ,יךידמּו 258 עא יע תוצמה 3
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 הם" אי םיסיה

 אייֵז ,ןְהיִז עֶליִפ טאַהעֶג טיִנ ןעֶּבאָה

 ןעֶראָועֶג טְלְהעֶצעֶג םעֶנייֵא ןיִא ןעֶנעֶז
 :תֹובָא עֶרייַז ןופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ּוצ

 ,רָהְצִי ,םֶרְמַע .תֶהְק ןּופ ןְהיִז איִד 2
 איד 13 :רֶעיִפ איד ,לֵאיִזֲע דְנּוא ןֹורְבֶח
 רעֶּבָא ,הָׁשֹמ דְנּוא ןֹרֲהַא ,םֶרְמִע ןּופ ןְהיֵז

 רֶע זַא ןעֶראָועֶג רייֵׁשעֶגְּפֶא זיִא ןֹרֲהַא

 רֶע .םיִׁשָדְק יִׁשְדָק סאָד ןעֶניִלייֵה לאָז
 יֵדְּכ ,גיִּבֶע ףיֹוא זיִּב ןְהיִז עֶנייֵז דְנּוא
 ּוצ םֶהיִֵא ,ראַה םעֶד ראַָפ ןעֶפְמעֶד ּוצ

 ןעֶמאָנ ןייַז ןיִא ןעֶשְנעֶּב ּוצ דְנּוא ןעֶניִד
 הָשֹמ ןעֶנעוֶו דְנּוא 14 :גיִּבֶע ףיֹוא זיִּב

 ןעֶנעֶז ןֶהיֵז עֶנייַז ,טאָג ןּופ ןאַמ םעֶד
 טֶבֵׁש םעֶד ְּךאָנ ןעֶראוָועֶג ןעֶפּורעֶגְנָא
 דְנּוא םֹוׁשְרִנ ,הָׁשֹמ ןּופ ןְהיֵז איד 15 :יזל
 לֵאּובְׁש ,םֹוׁשֹרנ ןּופ ןְהיִז איִד 16 :רֶזֶעַלֶא
 ןְהיִז איִד דְנּוא 17 :רעֶטְשְרעֶּביֹוא רעֶד

 רעֶד הָיְּבַחְר ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶזֶעיִלֶא ןּופ
 ןעֶנעֶז רֶזֶעיַלֶא ּוצ דְנּוא ,רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא
 רעֶּבָא ;רעֶדְניִק עֶרעֶדְנַא ןעֶזעוֶועֶג טיִנ
 רֶהעֶז ָּךיִז ןעֶּבאָה הָיְבַחְר ןּופ ןְהיִז איִד
 זיִא רָהְצִי ןּופ 18 :טְֶרְרעֶמְרעֶפ ְּךיֹוה
 :רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד תיִמלְׁש ,ןעֶזעוֶועֶג
 רעֶד ּוהָיְרְי ,ןֹורְבֶח ןּופ ןְהיִז איִד ןּופ 9
 ,רעֶטייוֵוְצ רעֶד ּוהָיְרַמַא ,רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא

 הָכיִמ ,לֵאיִזֲע ןּופ ןְהיֵז איד 20 :רעֶטְרֶעיִפ רעֶד םֶעְמַקְו דְנּוא ,רעֶטיִרְד רעֶד לֵאיִזֲחַי
 ,רעֶטְשְרעֶּביֹוא רעֶד

 ןעֶּבאָה ׁשיֵק ןּופ ןְהיֵז איד ,רעֶדיִרְּב
 :אייֵרְד איִד ,תֹומָרָי דֵנּוא ,רָדֵע דֶנּוא

 21 :רעֶטייֵוְצ רעֶד הָיֵׁשְי דְנּוא
 22 :שיק דִנּוא רֶזֶעְלֶא יֵלְחַמ ןּופ ןְהיִז .איִד ,יִשּומ רֶנּוא
 ןְהיֵז עֶנייֵק טאַהעֶג טיִנ טאָה רֶע דְנּוא ןעֶּבְראָמְש

 :ןעֶמּונעֶג אייֵז
 ןְהיִז איִד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד 4

 יֵלְחַמ ירָרִּמ ןּופ ןְהיֵז איד
 -עֶג ויִא רֶזֶעְלֶא דְנּוא

 עֶרייֵז דְנּוא ,רעֶטְכעֶמ טֶרֶעייֵנ

 יֵלְחַמ ,יִׁשּומ ןּופ ןְהיֵז איֵד 8

 עֶרייַז ָּךאָנ תֹובָא יִׁשאָר םָלַא רעֶמעֶפ עֶרייֵז ןּופ דְניִזעֶנְזיֹוה םעֶד ָּךאָנ ,יזֵל ןּופ
 ןּודְמעֶנ ןעֶּבאָה םאָו ּפעֶק עֶרייֵז ְּךאָנ ,ןעֶמעֶנ עֶרייַז ןּופ לאָצ רעֶד ְָּךאָנ ,גְנּולְהעֶצ
 :רעֶּביִראָד דְנּוא ןָא רֶהאָי ניִצְנאַוַוְצ ןּופ ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ הָכאָלְמ איד
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 ןעֶניֹואְו טעדֶו רֶע דְנּוא 5 ןייַז ּזצ *ייז יײ
 אייֵז ;םִיַדָל איד ְּךיֹוא
 כ- 6 יא "די =-* -* ריס" סד יי יי

 | :םֶסֶניִד ןייַז ּוצ - = == }!

 ןעֶראָועֶג טְלְהעֶצעֶנ ,ידל יִנְּב איד ,אייֵז

 ְזעֶועֶג זיִא גְנּולעֶטְׁשְנָא עֶרייֵז ןיִראָו 8
 יי ת זיו ידי .ית גוהייד םעֶד

 זיוו םע ַ} = =--- ױ=

 ןּופ גְנּוניִנייֵר רעֶד ןיִא דִנּוא ,ןְרעֶמאַק
 זיֹוה םעֶד ןּופ טְסָניִד םעֶד ןּופ טייֵּבְרַא
 : לֶהעֶמ-לעֶמעֶז סאָד דֵנּוא ,םיִנָּפַה םֵהָל
 דְנּוא ןעֶנאַפ-רָעייַפ איִד רעֶּביִא דֵנּוא

 ראפ

 רֶהעֶמ טיִנ ןעֶכיֹורְּב

 דָנּוא 0

 ;דְנעֶבָא ןעֶכיִלְטיִא יֹוזַא ָּךיֹוא דְנּוא ,ראַה

 הּור ןעֶּבעֶנעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָנ רעֶד ראַה רעֶד
 דָנּוא 26 :ניִּבִע ףיוא ויִּב םִיַלָׁשּורְי

 עֶלַא דְנּוא ןָּכְׁשִמ סאָד ןעֶנאָרְט ּוצ םּורַא
 ןעֶנעֶז יִוָד ןּופ רעֶטְרעוֶו עֶטְצעֶל איִד אָ ןיִראָו

 :רעֶּביִראָד דָנּוא ןָא רֶהאָי גיִצְנאַוַוְצ

 ןֹרֲהַא ןּופ ןְהיֵז איד ןּופ טייַז רעֶד ןַא

 איֵד ןיִא דְנּוא ,ןעֶפיֹוהְראַפ איִד ןיֵא ,ראַה םעֶד ןּופ
 איֵד רעֶּביִא דְנּוא ,(ןעֶכאַזק עֶניִלייֵה עֶלַא
 29 :טאָנ ןּופ

 ,תֹוצַמ עֶניִד איִד דְנּוא .הָחְנִמ ןֶּבְרִק םעֶד
 רעֶּביִא

 :ןעֶסאָמ עֶנעֶקּורְט דְנּוא עֶסאַנ אייֵלְרעֶלַא
 םעֶד ןעֶּביֹול ּוצ דְנּוא ןעֶקְנאַד ּוצ ןעֶנְראָמ

 סאָד ןעֶטייֵרְּבּוצְנָא דְנּוא

 רעֶּביִא דָנּוא ןעֶטְלעֶנעֶרְּפעֶג םעֶד

 -היִרְּפ ןעֶכיִלְטיִא ןְהעֶטְׁש ּוצ

 ןַא ראַה םעֶד ּוצ תֹולֹע ןֵּבְרִק איד ףיֹוא טְנְנעֶרְּב ןעֶמ ןעֶו לאָמ עַלַא דָנּוא 1
 ָנּדא ,ם יִשַדַה ,ם יִתַּבַׁש

 גיִדְנעֶטְׁשעֶּב ,אייֵז
 יי יי יא = שי"

 אייֵז דְנּוא
 ןעֶנעֶװ זיִא טָּפְׁשִמ סאָד איז יֹוֹזַא לאָצ רעֶד ָּךאָנ ,םיִבֹוט םיִמָי

 גנּוטיִה איד ןעֶטיִה ןעֶלאָז 52 :ראַה םעֶד ראַפ

 ןופ



 ירבד
 גָנּוטיִה איִד דְנּוא ,דֵעֹומ לֶהֹא םעֶד ןּופ

 גְנּוטיִה איִד דְנּוא ,טייֵקְניִלייֵה רעֶד ןּופ

 ,רעֶדיִרְּב עֶרייז ,ןֹרֲהַא ןּופ ןְהיִז איִד ןּופ
 םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ טְֶסְניִד םעֶד ּוצ

 :ראַה

 דכ לעטיפאק

 -עֶג ןעֶנעֶז ןֹרֲהַא ןּופ ןְהיֵז איִד ּוצ
 ןּופ ןְהיִז איִד---ְנּולייֵטְּפֶא עֶרייֵז ןעֶזעוֶו

 דְנּוא רֶזָעְלֶא ,ּוהיִבֲא דְנּוא ,בֶדָנ ,ןֹרֵהַא

 ןעֶנעֶז ּוהיִבֲא דְנּוא בֶדֶנ דְנּוא 2 :רָמָתיִא

 ,רעֶטאָפ רֶעייֵז רעֶדייֵא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג
 עֶנייֵק טאַהעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דִנּוא

 רֶמָתיֵא דְנּוא רֶזָעְלֶא דְנּוא ,רעֶדְניִק

 דיִוָד דְנּוא 9 :םיִנֵהּכ ןעֶראָהעֶג ןעֶנעֶז

 ןּופ טְלייֵטּוצ אייֵז ןעֶּבאָה קֹודָצ דְנּוא

 ְךֶלֶמְחַא דְנּוא ,רֶזָעְלֶא ןּופ ןְהיֵז איד
 רֶעייֵז ְּךאָנ רֶמָתיֵא ןּופ ןֶהיִז איִד ןּופ
 םִע דִנּוא 4 :טְסְניִד רֶעֶויִנ ןיִא לְהעֶפעֶּב
 עֶטְׁשְרעֶּביֹוא רֶהעֶמ ןעֶנּופעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה

 איז רֶזָעְלֶא ןּופ ןְהיֵז איד ןּופ רעֶנעֶמ

 1914 הכי וכ צא םיטיה

 ְָהַא ןֵנְּב תֶרּׁשִּו ׁשֶרַֹה תֶרֶמְׁשִמ תֵאְו רֶעֹומילָהֶא
 :הָוהְי תֶוּב תַרֹבֲעַל םֶהיֵחֲא

 8 דכ
 א ךֶזֲעְלֶא אוהיבַאְו בֶרֶנ ןֹרַהֶאיִנְּב ָתֹוקְלְחַמ ןרתַא יָנְִלְו
 2 אל םִינְבּוםֶהיֵבֲא ינפל אּוריִבֲאַו בֶדֶנ תֶמֹו :רֶמְתיִאְ
 3 קֹודָצְו דיֹוּד םֶקָלְהִיו :רֶמָתיִאְו רועלֶא וְכִי םָהֵל יוְה
 םֶתָּדְקִּפִל רֶמָתִא ינְּבדִמ ְךֶלמיִחַאַו רֶוֲעְלֶא ינְּב-ןִמ
 4 םיִרָבּגַה יִׁשאֶרְל םיִּבַר רֶוֶעְלֶאיִנְב ָּאְצִּמִיַו !םֶתֶדְכֲעַּב
 -תריֵבָל םיִׁשאָר רָעלֶא יָנְבל םּקָלְחַה רֶמָתיִא יֵנְּבְדִמ
 !הָנֹמְׁש םָתֹובֲא תבְל רֶמְתיִא יו רֶׁשָע הָׁשִׁש תֹובָא
 ה יִרָׂשְו שדליידְׂש ווְהיכ הָלַאדמע הֶּלִא תֹלְרנְּב םיִקָלְחַ
 6 םֶבֵּתִכַי :רָמָתיִא יֵנְבִבּ רֶעֶלֶא ינְִּמ םימלֶאה
 םיִדַָּׂהו מַה ינְפל ֵַהְדַמ רוה לֵאָנִתנִב יעמְׁש
 םִנָהְִּלתֹבאָהיׁשאֶרְ רֶתָיְבֶאְְּ ְךלכיִחאוןהֹּכַה קד
 ;רֶמָתֲאְל וָחֶא !ָחֶאְו רועלַאל ו ָחֶא דֶקֶא בָא-תיִּב םיוללו

 זְניִנֵּׁשַה היצר םיִביהיל ןוׁשאִרָה לֶרֹנַה או
 3 יֵׁשיִמֲחַח היַּכלַמְל :יִכְרָה םיִרְֹׂשִל יִׁשיִלְּׁשַה םֶרָחְל
 ,:טשיל יִנִמְׁשַה היל יְִבְׁשַה ץיּקַהל גיִׁשְשה מיל
 עמ יג םיקיל רֶֶׂיְִּׁשַע בישילָאל :יִרְַׂעה יהָיְנכשל יִִׁשְַּה
 5 הדָעְּבְרַא בָאְבׁשיל רָׂשֶע הָׁשֹלׁש הֶּפְחִל :רָׂשָע םִִנָׁש
 14 ליִזַהְל :ָׂשֶע הָּׂשִש ראל רָׂשֶע הָשִמֲח הָנלַבְל ּרָׂשֶע
 " הָעְׁשּת הְַָתְפִל :רָׂשָע הָנומְׁש ץֵצֹּפִהְל רֶׂשֶע הָעְבִׁש
 וד למנִּל םירׂשֶעְו רֶחֶא יכול :םיִרָׂשֶָה לאָקְחיִל רָשע
 18 הימל םיִרׂשֶעְו הָׁשֹלְׁש להָלְרל !םיִרְׂשֶעְו םִיָׁש
 9 אֹוָבְל םֶתָדְבֶעַל םַתָּרְקּפ הָלֲא ;םיִרְׂשֶעְו הָעּברַא
 ּוהוִצ רֶׁשֲאַּכ םֶהיֵבֲא הא רָב םֶמְּפִׁשִמְּכ הָוהְי-תיִבְל
 ב ֶרָמַע נבל םיִדָתְּטַה ַײל יֵנְבלְו :לֵאָרְׂשי יָהלֶא הָוהְי

 ג ּוהָיבתְר ינל יהיבַחרל :ירְחִילֵאָבּׁש ינבל לֵאְבוָש -'וזא דנּוא ,רֶמָתיִא ןּופ ןֵהֵז איֵד ןופ
 ןּופ .ןעֶראָועֶג טְלייֵטּוצ אייֵז ןעֶנעֶז

 דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא ןְהעֶצְכעֶז ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז רֶזֵעְלֶא ןּופ ןְהיֵז איד

 עֶרייֵז ןּופ דְניִועֶגְזיֹוה םעֶד ןּופ רֶמָתיִא ןּופ ןְהיֵז איִד ןופ דְנּוא ,רעֶטעֶפ איֵד ןּופ
 עֶזיִד ,לָרֹוג םעֶד ְּךאָנ ןעֶראָהעֶג טְלייֵטעֶגְּפָא ןעֶנעֶז אייז דְנּוא 2 :טֶכַא ;רעֶטעֶפ

 דְנּוא ,םּוטְניִלייֵה םעֶד רעֶּביִא ןעֶטְׁשְריִפ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראוָו ,עֶנעֶי טיִמ
 ןְהיֵז איִד ןּופ דנּוא רֶזֶעְלֶא ןּופ ןְהיֵז איִד ןּופ ,טאָנ ןופ זיֹוה םעֶד רעֶּביִא ןעֶטְשְריִפ

 אייז טאָה ,יִזֵל יֵנְּב איד ןּופ ,רֵפֹוסַה לֵאְנִתְנ ןּופ ןְהּוז הָיְעַמְׁש דְנּוא 6 :רָמָּתיִא ןּופ

 ְךֶלֶמְחַא דְנּוא ,ןֵהֹּכַה קֹודָצ דְנּוא ,ןעֶטְׁשְריִפ איד דְנּוא .ְּךֶלֶמ םעֶד ראָפ ןעֶּביִרְׁשעֶגְנָא
 םִִנָל איד דִנּוא םיִנֲהֹּכ איד ןּופ תֹובָאָה יִׁשאָר איד ראַפ דְנּוא ,רֶתָוְבִא ןּופ ןְהּוז

 ןעֶמ טאָה םֶנייֵא דְנּוא רֶזֶעְלֶא ראַפ ןעֶמּונעֶג ןעֶמ טאָה זיֹוה םעֶביִלְרעֶטעֶפ ןייֵא

 ראַפ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא לֶרֹו עֶטְשְרֶע םאֶד דנּוא 7 :רָמָתיִא ראַפ ןעֶמּונעֶג

 עֶטְריִפ םאֶד םיִרָח ראַפ עֶטיִרְד סאָד 8 :הָוְעַדְי ראַפ עֶטייוֵוְצ סאָד .דְנּוא .,ביִרָיֹוהְי

 םאָד 10 :ןיִמָיִמ ראַפ עֶטְסְקעֶז םאֶד הִָיִּכְלַמ ראַפ עֶטְפְניִפ םאָד 9 :םירֹעְׂש ראַפ

 ַעּושִי ראַפ עֶטְנייִנ םאָד 11 :הָיְבֶא ראַפ עֶטְכַא םאָד דְנּוא ,ץֹוקַה ראַפ עֶמעֶּביִז

 עֶטְפְלעוֶוְצ םאָד ,ביִׁשָיְלֶא ראַפ עֶטְפֶלֶע סאָד 12 :הְיְנַּכְׁש ראַפ עֶטְנְהעֶצ םאָד
 :בָאְבִׁשְי ראַפ עֶטְנעֶצְריִפ סאָד הָּפֶח ראַפ עֶטְנעֶצייֵרְד סאָד 18 :םיִקָי ראַפ

 עֶטְנעֶצְּבִז םאָד 12 :רַמֲא ראַפ עֶטְנעֶצְכעֶז םאָד הֶנְלְּב ראַפ עֶטְנעֶצְפּופ סאָד 4

 םאָד הָיְחַתַּפ ראַפ עֶטְגעֶצְניִנ םאָד 16 :ץֵצִּפַה ראַפ עֶטְנעֶצְכַא סאָד .היִזֲַח ראפ

 דֵנּוא אייוַוְצ םאָד ,ןיִבָי ראַפ עֶטְסְגיִצְנאוַוְצ דְנּוא ןייֵא םאָד 17 :לאקְזִחְי ראַפ עֶטְסְניִצְנאוַוְצ

 דְנּוא רֶעיִפ סאָד ,ּוהָיְלִד ראפ עֶּטְסְניִצְנאוַוְצ דָנּוא אייֵרְד םאָד 18 :לּזמִג ראַפ עֶטְסְגיִצְנאוַוְצ
 רֶעייֵז ּוצ גְנּולעֶפעֶּב עֶרייֵז ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד 19 :ּוהָיְזַעַמ ראפ עֶטְסְגיִצְנאַוַוְצ

 ןֹרֲהַא ְּךְרּוד ,טָּפְׁשִמ רֶעייֵז ָּךאָנ ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶמּוקּוצְנייִרַא טְסְניִד

 דנּוא 20 :ןעֶטאָּבעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי ןופ טאָג רעֶד ,ראַה רעֶד איו יֹוזַא ,רעֶטאַפ רֶעיִז

 םָרְמִע ןּופ ןְהיִז איִד ןּופ ןיִוֵל ןּופ ןֶהיֵז עֶניִרְּבִא איִד ןּופ ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶזיִד
 ּוהָיְבַחְר ןּופ ןְהיִז איִד ,ּוהָיְבַחְר ןּופ 21 :ּוהָיְדְחִי ,לֵאָבּוׁש ןּופ ןְהיִז איִד ןּופ ,לֵאָבּוש

 רעד ם*



 "ףכר 1218

 ;תַחָי ;רומלְׁש יִנְבִל תֹומֹלְׁש יִרְהְצל :הָיִׁשֵי ׁשאָרָה
 םִעְמַקְי ישילְׁשַה לֵאיוחַי יִנְשַה והָיְרמֲא ּוהָירְי ינְבּו 2
 יָחֲא רמְׁש הָכיִמ יֵנְבִל הָכיִמ לֵאימ נב :ִיִבְרִה הב
 יִׁשֹומּו ילְחַמ ירְרְמ יִנְּב :ּוהָירַכְ הִָׁשִ נבל היִׁשִי הָכיֵמ 6

 רוָכָת םֵהָׂשְו ינְב ּוהָיועיל יִרְרִמ יִנְּב :יִנְּב והָימַיֵנְב
 נב ׁשיִקָל :םיִנְ ול הָיְה-אֹלְו רֹועלֶא יִלְחַמְל :יִרְבע } 2
 הֶלֶא תֹמיִריו רֶדְֵ יִלְחַמ יִׁשימ יִנְבּו :לֵאְמִחרְ ׁשיִק ל
 ןרֹולְרֹוג םֶדדִַג וליִפַַּו :םֶהיֵתְבא תיִבְל םִיילָה ינְּב 1

 קֹודָצְו בֵלָמִה דַיֲה ילְפל ןרָהֵאיִלְּב םֶהיֵחֲא ! תל
 ׁשאֹרָה תֹוָבָא םיוללְו םיִנָהְּכִל תֹובָאָה יִשאֵרְו ךֶלְמיחאַ
 :ןטקלדיִחָא תֶמִל

 הכ הכ
 ןָמיִהְו ףֶסֶא ינְבִל הָדֹבעל אָבָּצִה יֵרָׂשְו דִוָד לַּדְבַו א

 יהיו םָּתְלִצְמִבּ םיִלְִנִּב תרֹנִכְּב םיִאיִּבּעַה ןּותּודְו
 ףֶֹוו רָֹּכַ ףֶכָאינְכל :םֶתָרְבעַלו הָכאָלְמ יִשְנַא םֶרָּפְסִמ 2

 יִדי-לַע אָּמִנַה ףֶסֶאידי לע ףֶֶא .ֵנְּב הלארשֲאו הָיְנִתת
 יַד ירְצּו ּוהלִדְ .ןפודי .נְּב תּל :לָּמַה 3

 רַב ןּותּדְי םָתיִבֲא יִדָי לע הָׁשִׁש ּוהָיְתַּתַמּו והָיִבִׁשֲח
 והָיִקְב ןָמיִה ינְּ ךמיֵהְל :הָוהיל טֵּלַהְו תדֹוה-לַע אבּנַה 4

 הכי רק א םימיה

 :הָיִׁשְי ןעֶועוֶועֶג זיִא רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד

 ,תֹומֹלִש ןעֶועוֶועֶג זיִא רֶהְצִי ןּופ 2

 :תַחָי תֹומֹלְׁש ןופ ןְהיִז איִד ןּופ דְנּוא
 והָירַמַא ,ּוהָיְרִי ןְהיִֵז איד ןּופ דְנּוא 8
 ,רעֶטיִרְד רעֶד לֵאיִזֲחַי ,רעֶטייוֵוְצ רעֶד

 ןּופ ןְהיִז איד 24 :רעֶטְריִפ רעֶד םֶעְמִקְי
 ;ריִמְׁש ,הָכיִמ ןּופ ןְהיִז איד ,הֶכיֵמ ,לֵאיִזֲע

 הָיִׁשִי ,הָכיִמ ןּופ רעֶדּורְּב רעֶד 2
 איד 26 :הָיְרַכְז הָיִׁשְי ןּופ ןְהיֵז איִד

 איד ,יִׁשּומ דְנּוא יִלְחַמ ,יִרָרְמ ןּופ ןְהיִז
 :ונְּב ןעֶועוֶועֶנ זיִא ּוהָיָזעַי ןּופ ןְהיֵז

 ןְהּוז ןייַז ןּופ ,יִרָרְמ ןּופ ןְהיִז איד 7
 רֶנֹוא !רוּכַז דְנּוא .םֵהׂש דְנּוא ּוהֵיְזִעַי

 ,רֶזָעְלֶא ןעֶזעוֶועֶג ויִא יֵלְחַמ ןּופ 28 :יִרְבִע
 :ןְהיִז עֶנייֵק טאַהעֶג טיִנ טאָה רֶע דְנּוא

 הָתָאיִלֲא יִַח היננַה תֹומיִרְי לָאובְׁש לֵאי ּוהָינַּתַמ

 !תֹאיזחַמ ריִתֹוה יתֹולַמ הֶׁשְַּשֶי רֶ יִּתְמִמְֹו יתד
 םיִרָהְל םיקלָאָהיִרְבִדְכְּךַּמַה הוח ןְמיֵהְל םיִגָב הָלֵא-לָּכ ה

 תֹונָבּו רֶׂשֶע הָעְּבְרַא םיִנָּב ֶיִהְל םיהלֲאָה פיו רק
 טיִתְלְצִמִב הודו תי ב ריִׁשַּבםליִבֲא ידי-לִע הָלֶא-לְכּושולׁש :

 א למה יי לע םִהֹלֲאָ תב תֶכַל תונו םלָכנ
 ריִׁשייֵדְּמְלִמ םיֲֵא-מִע םֶרּפְסִמ יֵהָמ :ןמיֵהְו ןוָתּודַר
 תֹלְרונּוליִּפַיַו :נֹמְׁשּו םיִנֹומְׁש םִיַתאָמ ןיִבִמַה-לָּכ הָוהיַל 8

 זיִא שיק ןּופ ןְהּו רעֶד ,שיק ןּופ 9

 ןְהיֵז איִד דְנּוא 20 :לֵאְמְחַרְי ןעֶזעוֶועֶג

 דְנּוא ,יֵלְחַמ ,ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז יִׁשּומ ןּופ
 ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איד ;תֹומָרִי דְנּוא ,רֶדֵע

 -זיֹוה םעֶד ְּךאָנ םיִוָל איִד ןּופ ןְהיִז איִד

 דָנּוא 81 :רעֶטעֶפ עֶרייַז ןּופ דְניִזעֶג

 ןעֶּפְראָועֶג לֶרֹוו ְּךיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז
 דְנּוא ,קֹודָצ דְנּוא ְּךֶלֶּמַה דיִוָד ראָּפ ,ןֹרֲהַא ןּופ ןְהיִז איד ,רעֶדיִרְּב עֶרייַז ןעֶנעֶקְטְנֶע
 יִׁשאֵר איד םיִול איד דִנּוא םיִנֵהֹּכ איִד ראַפ דְנּוא ,תֹובָא יֵׁשאָר איד דִנּוא ְּךֶלֶמֵחֲא

 :רעֶדיִרְּב עֶרעֶנְנּי עֶרייֵז ןעֶנעֶקְטְנֶע תֹובָא

 הכ לעטיפאק
 םעֶד ּוצ טייֵׁשעֶנְּפָא ןעֶּבאָה לִיַח םעֶד ןופ עֶטְשְרעֶּביֹוא איִד דְנּוא דיִזָד דְנּוא 1

 ןעֶלאָז סאָו איד ,ןּותּורְו ןּופ דְנּוא ,ןָמיֵה ןּופ דְנּוא ,ףֶסֶא ןּופ ןְהיֵז איִד ןּופ טְסְניִד
 דְנּוא לעֶדיִפ טיִמ דְנּוא ןעֶּפְראַה טיִמ (טְליִּפְׁשעֶנ טאָה ןעֶמ תַעַׁשְּב ןעֶנאָז תֹואּובְנ

 -עֶנ ןעֶנעֶז טְסְניִד םעֶד ּוצ טייֵל-סיטייַּבְרַא איד ןּופ לאָצ איִד דְנּוא ;ןְלעֶּבְמיִצ טיִמ
 הָלֵאְרַׂשֲא דְנּוא הָיְנַתְנ דְנּוא ,ףֵסֹוי דְנּוא ,רּוּכַז ;ףֶסֶא ןּופ ןְהיֵז איִד ןּופ 2 :ןעֶזעֶו

 ךְרּוד ,טְנאָזעֶג תֹואּובְנ טאָה סאָו ףֶסֶא ןּופ דְנאַה איד רעֶטְנּוא ,ףָסָא ןּופ ןְהיִז איד
 ּוהָיְעַׁשְי דְנּוא ,יִרְצ דֶנּוא ,ּוהָיְלַדְנ ,ןּותּודְי ןּופ ןְהיִֵז איִד ,ןּותּודְי ןּופ 3 :ְּדָלֶמ םעֶד
 תֹואּובְנ טאָה רֶע סאָו ,ּותּודְי רעֶטאָפ רֶעייֵז רעֶטְנּוא םֶקעֶז הָיְתִּתַמ דְנּוא .הָיְבַׁשֲח

 דְנּוא ןעֶקְנאַד ּוצ טאָג יֵדְּכ ףְראַה ַא טיִמ טְליִּפְׁשעֶנ טאָה רֶע תַעַׁשְּבב ,טְנאָזעֶג
 דְנּוא ,לֵאּובְׁש ,לֵאיִוְע ּוהָיְנַתַמ ,ּוהָיַקְּב ,ןְמיֵה ןּופ ןְהיִז איד ,ןָמיֵה ןּופ 4 :ןעֶּביֹול ּוצ

 ,ריִתֹוה ,יִתֹולַמ ,הָׁשַקְּבַׁשְי ,רֶזָע ,יִּתְמַמֹר דְנּוא ,יִּתְלַדְנ ,הָתָאיֵלֲא ,יִנָנֲח .הֶיְנַנֲח ,תֹומיִרְי
 איִבָנ םיִּדַלְמ םעֶד ,ןְמיֵה ןּופ ןְהיִז איִד ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד עֶלַא 2 :תֹואיִזֲחַמ
 ןעֶּבעֶנעֶג טאָה טאָנ דְנּוא ;ןְראָה םעֶד ןעֶּבעֶהּוצְפיֹוא יֵדְּכ ,טאָנ ןּופ רעֶטְרעֶֶו איִד ןיִא
 -ָנּוא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד איִד עֶלַא 6 :רעֶטְכעֶט אייֵרְד דְנּוא ןְהיֵז ןעֶצְריִפ ןָמיֵה ּוצ
 ןְלעֶּבְמיִצ טיִמ ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא נְנאַזעֶג םעֶד ןיִא רעֶטאָפ רֶעייֵז רעֶמ
 ןּופ לְהעֶפעֶּב םעֶד ָּךְרּוד ,טאָנ ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא טְסְניִד םעֶד ּוצ ,ןעֶּפְראַה דֵנּוא לעֶדיִפ
 ןעֶדעוֶועֶג זיִא לאָצ עֶרייֵז דְנּוא 7 :ץָמיֵה דְנּוא ,ןּותּודְי דָנּוא ףָסָא ּוצ ְּךֵלֶמ םעֶד
 ראַה םעֶד ּוצ נְנעֶזעֶנ איד ןיִא טְנְרעֶלעֶג ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז סאָו רעֶדיִרְּב עֶרייֵז טיִמ
 טְכַא דְנּוא טְרעֶדנּוה אייװְצ ןעֶועוֶועֶנ ןעֶנעֶז ,ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ םִע ןעֶּבאָה םאֶח עֶלַא
 םעֶד ןעֶנעֶק רֶמְׁשִמ ןייֵא ,ןעֶפְראָועֶג לֶרֹוג ןעֶּבאָה איֵז דְנּוא 8 :גיִצְכַא דְנּוא

 ןרעדנא



 1816 וכ יהתכ א םומיח טהכד

 :דימְלַּתרבע ןיֵבִמ לַֹּ טָּקּכ תֵּמְִל תֶרָמְׁשִמ םעֶנייַלְק םעֶד ראַּפ .רֶמְׁשִמ ןְרעֶדְנַא
 5 דאוה יִנְׁשַה והילַדְג ףֵיל ףֶסְֶל ןוׁשאִרָה לֶרַּד או :

 יוװְחֶאְו יב רֹּיִׁשלְׁשַה  :רָׂשֶע םִיָשוִמְבּוְחְֲא - יד 5 ו 3 םעֶד ראַפ איז טּוג יֹוזַא
 11 רָׂשָע םינש ויָהָאְו ויָנְּב יִרְצִיל יֵעיִבְרָה ;רָׂשָע םִנָש איו םּונ יֹוזַא ןעֶניִדנעֶמשרעֶפ םעד

 ּכ ;רָׂשָע םינשי יחָאְ נב ּוהָיְנַתְ ִׁשיִמֲחַה :
 13 יִּשַבְׁשַה ' :רָׂשָע םֶיָׁש ויָחָא נב ּודיקב ִׁשְׁשַה  עֶטְׁשְרֶע םאָד דְנּוא 9 :דיִמְלַּת םעֶד ראַפ

 ופ ּוָיִַׁשְי ינִמְּׁשַה :ׂשָע םנְש יח נב הָלְֵרְַי ףָכָא ראַפ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא לֵרֹוג
 15 וינְּבּוהָיְנַּתַמ יָעיִׁשְּמַה . ;רֶָׂע םִנָש ויָחֶאְו נב לע עי א א א =

 גד ווָחֶאְ ויָנָביִעְמִׁש יִריׂשַעָה :רָׂשָע םִִָׁש וָחָאְו .ראַפ עֶטייוֵוְצ סאָד ;ףֵסֹוי ראַפ ּוניֵהְד

 א םִנָׁש יהְָונִּב לֵאָרֲע רָׂשֶעיִּתְׁשִע  :רָׂשְצפְִׁש ךנוא : :
 15 םיַנָׁש וי ויָנָּב הָיְבִׁשֲחַל רָׂשֶע םִינָּׁשַה :רָׂשָע דא הערורב עת ודננא רֶע ידי
 כ םִנָׁש ויָחֶאְ וינָּב לֵאָבׁש י רָׂשָע הָשלׁשלי ;רָׂשָפ :ףֵלעֶוְצ ןעֶזעֶועֶג ןעֶנעֶז ןֶהיֵז עֶנייֵז

 1 םִינׁש ויְהָאְו ויָנָּב ּודָיְתִּתַמ בָׂשֶע הָעָבְרַאְל ;רָׂשָע ןְהיִז עֶנייַז ,רּוּכַד ראַפ עֶטיִרְד סאָד 0

 5 םיִנָׁש יָא ינָּב תומַריל לֶׂשָע הִָּמֲחַל ןְרשָל .. 7 יי ט 6 טוי
 23 םִנָש ויָחָאו ויִָּב דינה י =ֶׂשָע הָׂשִשְל ;רֵׂשָע םאָד 1 :ףְלעוֶוְצ ,רעֶריִרְּב עֶנייֵז דְנּוא
 4 םִנָש ויָָאְו וויָנָּב הָׁשָקְבשיל בָׂשֶע הָעְבִשְל ורָׂשָש דנוא ןְהיֵז עֶנייֵז ,יֵרְצִי ראַפ עֶטְרֶעיִפ

 הכ םִנׁש ויָחָאְו ויָנּב נל רָׂשָע הָנֹומָׁשל :רָׂשָע : דג 2 1 יש עד = טא א
 56 םיָׁש יִחְָו וָנּביִתֹולַמְל רָׂשֶע הָעׁשְתִל :רָׂשָע  ףֶניִפ םאָד 12 :ףְלעֶוְצ ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז
 פד םִנָש ויְחֶאְו ויָנּב הָתְילֲאָל םיִרָׂשֶעָל :רָׂשָע עֶנייַז רֶנּוא ןְהיֵז עֶנייז ,ּוהָיְנַתְנ ראַפ עֶט
 :5 םינָׁש יִחְָוָנְּב ריִתֹוהָל םירְׂשעְ רָתֶאְל ;רֶׂשָע =. ׂ 2: לקוטי
 5 םָׁש וָהֲאְו נב יִתְלבל טישו םִנְׁשִה רָשָע ?טְסקעֶז סאָד 1 :םףְלעֶוְצ ,רעֶדיִרְּב
 ל םִִנָׁשויָחֶאְ ונְב תֹאיַַמְל םיִדָׂשעְו הָשֹלְׁשִל :רָׂשֶע ייֵרְּב עֶנייֵז דְנּוא ןְהיֵז עֶנייֵז ,ּוהָיִקְּב ראַפ

 זו תמר םרְׂשֶו ר ראַפ עֶטעֶּביִז םאָד 14 :ףְלעֶוְצ ,רעֶד

 וכ יירְּב עֶנייַז דְנּוא ןְהיֵז עֶנייֵז הָלֵאְרַׁשְי
 אינְּבִמ אֵרקְדִב ּוהָיְמַלָׁשְמ םוחרָּקל םיִרָעְׂשִל תֹוקָלְחַמְל ראַפ עֶטְכַא םאָד 12 :ףְלעֶוְצ ,רעֶד

 כיִּנֵּׁשַה לאידיי רֹוכְּבַה ּוְָרַכְז םִיָנָּב יימַלְׁשמלְו :ףֶסָא
 ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז דָנּוא ןְהיֵז עֶנייֵז ,ּוהָיְעַׁשְי
 :ףְלעוֶוְצ ,רעֶדיִרְּב עֶנייַז דְנּוא ןְהיִז עֶנייֵז ּההָיְנַּתַמ ראַפ עֶטְניֵנ םאָד 16 :ףְלעֶוְצ

 םאָד 18 :ףְלעֶוְצ ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז דְנֹוא ןֶהיֵז עֶנייֵז ,יִעְמִׁש ראַפ עֶטְנֶהעֶצ םאָד 7

 עֶטְפְלעֶוְצ םאָד 19 :ףְלעְֶצ ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז דְנּוא ןֶהיֵז עֶנייֵז ,לֵארַזַע ראַפ עֶטְּפֶלֶע
 ראַפ עֶטְנעֶצייֵרְד םאָד 20 :ףְלעֶוְצ ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז דְנּוא ןְהיֵז עֶנייֵז ,הָיְבַׁשַח ראַפ

 ּוהָיְתִּתַמ ראַפ עֶטְנעֶצְריִפ סאָד 21 :ףְלעֶוְצ ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז דְנּוא ןְהיֵז עֶנייֵז ,לֵאָבּוׁש

 עֶנייַז ,תֹומֵרְָי ראַּפ עֶטְנעֶצְפיִפ סאָד 22 :ףְלעֶוַצ ,רעֶדיִרְּב עֶנייַז דְנּוא ןֶהיֵז עֶנייֵז

 דְנּוא ןְהיֵז עֶנייֵז ,ּוהָינֲה ראַפ עֶטְנעֶצְכעֶז םאָד 2 :ףְלעֶוְצ ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז דְנּוא ןֶהיֵ
 עֶנייֵז ֶנּוא ןְהיֵז עֶנייַז הָׁשָקְּבִשִי ראַפ עֶטְנעֶצעֶּביִז םאָד 24 :ףְלעֶוְצ ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז
 ,רעֶריִרְּב עֶנייֵז דָנּוא ןֶהיִז עֶנייֵז ,יִנָנַח ראַפ עֶטְנעֶצְכַא םאָד 28 :ףֵלעוֶוָצ ,רעֶריִרְּב

 :ףְלעוֶוְצ ,רעֶדיִרְּב עֶנייז דְנּוא ןְהיִז עֶנייֵז ,יִתֹולַמ ראַפ עֶטְנעֶצְנייֵנ םאָד 26 :ףְלעֶוְצ

 סאָד 28 :ףְלעוֶוְצ ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז דְנּוא ןְהיֵז עֶנייַז ,הָתְיַלֲא ראַפ עֶטְסְגיִצְנאַַוְצ םאָד 7

 :ףְלעֶוְצ ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז דְנּוא ןְהיֵז עֶנייַז ,ריִתֹוה ראַפ עֶטְסְניִצְנאַוַוְצ דְנּוא ןייֵא

 ,רעֶדיִרְּב עֶנייַז דְנּוא ןְהיֵז עֶנייַז ,יִּתְלַדְנ ראַפ עֶטְסְניִצְנאַַוַצ דְנּוא איייוַוְצ םאָד 9

 עֶנייַז דָנּוא ןְהיֵז עֶנייֵז ,תֹואיזֲחַמ ראַפ עֶטְסְניִצְנאַַוְצ דְנּוא אייֵרְד סאָד 80 :ףְלעֶוְצ

 עֶנייַז ,רֶזָע יִּתְמַמֹור ראַפ עֶטְסְניִצְנאַוְצ דָנּוא רֶעיִפ םאָד 81 :ףֵלעוְצ ,רעֶדיִרְּב

 :ףְלעוֶוְצ ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז דְנּוא ןְהיֵז

 וכ לעטיפאק

 ראַפ ,רעֶטיִה רֶעיֹוט איִד ראַפ ןעֶנְנּולייֵטְּפָא איִד ּוצ (ןעֶזעֶועֶג ןעֶנעֶז עֶזיִר 1

 ּהָיְמַלְׁש ּוצ 2 :ףֶסָא ןּופ ןְהיִז איִד ןּופ אֵרֹוק ןּופ ןְהּוז ּוהְיְמִלָׁשְמ ,םיִחְרָק איִד

 העֶטייֵוְצ רעֶד לֵאֵעיִדְי ,רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד ּוהָיְרַכְז ,ןְהֵז איִד ןעֶזעֶועֶג ןעֶנעֶז
 עי ם=

 ןהידבז
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 רעד לֵאיִנְתַי ,רעֶטיִרְד רעֶד ּוהְוְדַבְז ןֵגֶחוהְי יִׂשִמֲחַה םַליֵע :יִציִבְרָה לֵאינְתַ יִׁשילְׁשַה !הָידכו 5
 ,רעֶטְפְניִּפ רעֶד םֶליֵע 2 :רעֶטְריִפ ָזִלְׂש םֶלָּב םִדָא רַבֶֹלּו :יִקיִבְׁשַה ייִהְלַא יׂששַה

 רעֶד יצא | רעֶטְסְקעֶז רעֶד ןְנָחּװ יִשיִבְׁשַה רָכשֶׂשִי יִׁשְׁשַה לֵאיֵמַכ ;יׁשיִמֲחַה לאָנַתּו ה יַניֵעֹוהילֲא ,רעֶטְסקעֶז רעד ןְנֶחֹהְי 21 רֵכטְו יִשילׁשַה חָאז יִנשה רַבְִהְי רְֹּבַה
 ןעֶנעֶד םדָא רַבע ּוצ דְנּוא 4 :רעֶמעֶּביִז רלונ ֹונְב הימל ;םיִהֹלֲא ָֹכ ָכְרִב יִּכ ָָנֵמְׁשַה יִתְל ל 6

 ,רֹוכְּב רעֶד הָיְעַמְׁש ךְהיִז איד ןעֶזעוֶועֶג 2 לֵיַח א מא בלי םִלָׁשְמַּמה ם םיִנָּב

 : : ײ = ֹועְו ִפִר יָנְתע : ! הָיִעַמ יָנְב

 , הָּמַה דָא דַבֹע  ינְמִמ הָלָא-לֶּב  :יהָיְַמְסו והילֲא 5
 דְנּוא ,רעֶטְריִפ רעֶד רָכָׂש דְנּוא ,רעֶט טינִׁשּו םיִׁשֹׁש הרב 5 ַחַּכַּב ליחיׁשיִא םֶהיֵחֲאְו םֶהיֵגְבּו

 רעֶד לֵאיִמַע 2 :רעֶטְפיִפ רעֶד לֵאְנַתְנ הָנֹומְׁש ליָח"נְּב םִחַאְ םִגָב ּוהימלָׁשְמלְו :םֶרָא רֶבֹל
 ,רעֶעֶּביִז רעֶד רָכשֶׂשִי ,רעֶטְסקעֶז -אָל יכ ׁשאֹרְה יֵרְמִׁש םנָב ממנה מְֹלּו :רָׂשֶע י
 3 /  ּוהְיְלַבְמ ינֵׁשַה יהיקלח ;ׁשאָרְל ּוהיֵבָא רֹוכְב 11

 טאָה טאָג ןיִראָו ,רעֶטְכַא רעֶד יֵתְלִעְּפ הָׁשֹלׁשהָמֹחְל םיִהְֵוםְִילְּכ ֵקְבִרָה והָירַבְו שלשה
 ןְהּוו ןייַז ּוצ דנּוא 6 :טְשְנעֶּבעֶג םֶהיֵא םִרָבנה שארל םיִרֵעְּשַה תֹולְלְחַמ הֶּלֵאְל :רָׂשֶע
 ןְהיִז ןעֶראוָועֶג ןעֶריֹוּבעֶג ןעֶנעֶד הָיְעַמְׁש ליפ :הָוהְי תיֵבְּב תֶרֶׁשְל םֶתיחַא תַּמ ָלְל תורׁשמ 12

 םעֶד רעֶּביִא טְגיִטְלעֶועֶג ןעֶּבאָה םאָו  נִהָכשִבץעז ביתר משל הָחְרמ לָרֹ : : לֵּפ :רַעָׁשִו על םֶתֹובֲא תיִבְ ליהנַכ ןְַּּכ תֹולְרוג 14
 אייֵז ןיִראָה ,רעֶטעֶפ עֶרייַז ןּופ זיֹוה ןינְבִלּו הב םֶרֶא רֵבֹעֶל :הָיִפָצוָלְֹג אֵצֵו תֹולָרּג יט
 :לִיַח םעֶד ןיִא םיִרֹוּבִג ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז תל רע בעל לה :םיִפְסֲאָה תָּב 15
 קו ר וה יא הדָעְּבְרַא םֹיל הבל הָעברַא שזל הָנַפְצל שש עזעװעג ןעֶנעֶז הָיֵעַמִׁש ןּופ ןהיֵז אָד7 הימל יימשמ תֶמָעְל דָמְשִמ הָלּשַה הָלִסְמַּב וד
 ודָבְזְלֶא ,דֵבֹוע דֶנּוא ,לֵאָפְר דְנּוא ,יִנְתָע הל ברא בהעמל ברפל ;םיָָׁש םְִׁש םיִּמְַאָלְו 5
 ליַח ןּופ ןְהיֵז איִד דְנּוא ,רעֶריִרְּב עֶנייֵז ִחְרִּקִהְי נבל םילעשַה תקָלֲחַמ הָלֵא :רֶּבְרּפל םינָׁש 15

 * !דצוא םיל ;ידחמ ינ ינְבִלְו "

 איד עֶלַא 8 :והָיְכַמְס דְנּוא ּוהָיַלֲא ןּופ טאפ 9 8 אל אש 8

 ןהיז איד ןופ ןעֶועֶועֶג ןעֶנעֶז עֶניִזאָד = םֶתויִַאְח נב טאָ שת עי אָ
 ךֶהיֵז עֶרייַז דְנּוא אייֵז ,םֹדָא דַבֹע ןּופ ירֲהְציל ימְרְמַעָל :הָוהְי תֵב תֹוָרְצֶא-לַע ויחָא לאוו 23

 ןופ רעֶכיִלְטיִא ,רעֶדיִרְּב עֶרייֵז דְנּוא

 :םֹדָא דֵבֹע ןּופ גיִצְכעֶז דֶנּוא אייוֵוְצ ,טְסְניִד םעֶד ּוצ גיִטְכעֶמ ןעֶזעֶועֶג זיִא אייֵז
 דְנּוא 10 :ןְהעֶצְשְּכַא ,טייל םלִיַח ,רעֶדיִרְּב דְנּוא ןְהיִז טאַהעֶג טאָה ּוהָיְמָלֶׁשְמ דְנּוא 9
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 -ךעֶּביֹוא רעד ראו יִרְמִׁש ,ןְהיִז טאַהעֶנ ָּךיֹוא טאָה יִרָרְמ ןּופ ןְהיֵז איד ןּופ הָסֹ

 םֶהיֵא טאָה רעֶטאָפ ןייַז רעֶּבָא ,רֹוכְּב רעֶד ןעֶועוֶועֶג טיִנ זיִא רֶע עֶׁשְטאָה ,רעֶמ
 ,רעֶטיִרְד רעֶד ּוהָיְלַבְט ,רעֶטייוֵוְצ רעֶד ּוהָיַקְלֶח 11 :ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד ראַפ טְכאַמעֶנ

 :ןְהעֶצייֵרְד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז הָסֹח ןּופ רעֶדיִרְּב דְנּוא ןְהיֵז עֶלַא ,רעֶטְריִפ רעֶד ּוהָוְרַכ

 ְךאָנ ,םִרעֶטיִה רֶעיִט איד ןּופ עֶטְלייֵטעֶנְּפָא ןעֶזעֶזעֶנ ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איד ּוצ 2
 םעֶד ןיִא ןעֶניִד ּוצ ,רעֶדיִרְּב עֶרייֵז ןעֶנעֶקְטְנַע ןעֶטיִה ּוצ רעֶנעֶמ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד
 יֹוזַא םעֶנייֵלְק םעֶד ראַפ ןעֶּפְראוָועֶג לֶרֹוג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 13 :ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה

 ןעֶביִלְטיִא ראַפ רעֶמעֶפ עֶרייֵז ןּופ דְניִזעֶנְזיֹוה םעֶד ְּךאָנ ןעֶסיֹורְג םעֶד ראַפ איז םּוג

 דָנּוא ,ּוהָיְמִלְׁש ראַפ טייַז-חַרְזִמ רעֶד ןַא ןעֶלאַפעֶג זיִא לֶרֹוג םאָד דִנּוא 14 :רָעיֹוט
 ןעֶפְראָהעֶג לֶרֹוג ןעֶּבאָה אייז ןעוֶו ,רעֶּבעֶנ הָצֵע רעֶנּולְק ַא ,ןְהּוז ןייַז ּוהָיְרַכְז ראַפ
 רעֶד ןַא םֹדָא דֵבֹע ראפ 15 :טייַזץֹופָצ ןיִא ןעֶמּוקעֶנְסיֹורַא לָרֹוג ןייַז זיִא יֹוזַא
 םיִּפִׁש ראַפ 16 :םיִּפָסֲא ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ןּופ ןְהיֵז עֶנייַז ןּופ דְנּוא ,טייֵז-חַרְזִמ

 ףיֹוא ןעֶזעֶועֶג זיִא סאָו ,תֶכָלַׁש רֶעיֹוט םעֶד טיִמ טייַז-בָרֲעַמ רעֶד ןַא הָסֹח דְנּוא
 -חַרָזִמ רעֶד ןַא 17 :רֶמְׁשִמ ןעֶנעֶקְטְנַא רָמְׁשִמ ןּופ ףיֹורַא טֶה ִח םעֶד

 -םּורָד רעֶד ןַא גאָט ַא ראַפ רֶעיִפ טייַז-ןֹופָצ רעֶד ןַא םִל ם םֵקעֶז ןעֶועֶהעֶנ ןעֶנעֶז טייַז

 ןַא רָּבְרַּפ אייַּב 18 :אייָצ דְנּוא אייוַוְצ םיִּפַסַא אייַּב דְנּוא גאָט ַא ראַפ רֶעיִּפ טייַז
 -עֶנ ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד 19 :רָּבְרַּפ אייַּב אייוַוְצ דְנּוא עוד םעֶד ףיוא רֶעיִּפ טייַז-בָרֶעַמ רעֶד
 ןְהיֵז איִד ןּופ דְנּוא חַרֹק ןּופ ןְהיֵז איד ןּופ םֶרעֶטיִה רֶעיִט איִד ראַפ ןעֶנְנּולייֵשַּפָא איִד ןעֶזעֶו

 דְנּוא ,טאָנ ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ תֹורְצֹוא איִד רעֶּביִא ,הָיַהַא ,םִיַוָל איִד ןּופ דְנּוא 20 :יִרָרְמ ןּופ
 ןּופ ןְהיֵז איד ןּופ ןָדֲעַל ןּופ ןְהיִז איִד 21 :םּוהָּטְניַלייַה םעֶד ןּופ תֹורְצֹוא איֵד רעֶּביִ

 ןּופ ןֶהיִז איִד 22 :לֵיחְו ןעֶזעוֶועֶג ויִא יֵנְׁשְרַנ םעֶד ןֶרֶעַל ןּופ תֹובָאָה יִׂשאָר איד ,ןֹוׁשְרַּג
 איד רעֶּביִא ןעֶזעֶועֶנ ןעֶנעֶז םאָו ,רעֶדּורְּב ןייַז לֵאֹוי דְנּוא םָתַז ןעֶזעֶועֶנ ןעֶנעֶז לֵאיחְי

 ורָהָצִו ןּופ דְנּוא ,יִמָרְמַע איד ןּופ 23 :ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ תֹורְצֹוא

 דנוא

 ועֶב ןעֶמ ּואָח נע



 ירבה
 :לֵאיֵזָע ןּופ דָנּוא ןֹורְבִֶה ןופ דִנּוא

 ןְהּוז ,םֹוׁשְרִג ןּופ ןְהּוז ,לֵאָבְׁש דְנּוא 4

 רעֶּביִא ריִגָנ ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ,הֶשֹמ ןּופ

 רעֶריִרְּב עֶנייַז דְנּוא 28 :תֹורְצֹוא איִד

 ןְהּוז ןייֵז ּוהָיְבַחְר דְנּוא ,רֶזעיִלֶא ןּופ
 ןייַז םֶרֹי דְנּוא ,ןְהּוז ןייַז ּוהֵיְעַׁשְי דְנּוא
 תיִמלְׁש דֶנּוא ןְהּוז ןייַז יִרְכִז דְנּוא ןְהּוז
 עֶנייֵז דְנּוא תֹומֹּלְׁש רעֶד 26 :ןְהזז ןייַז
 עֶלַא רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז רעֶדיִרְּב
 ריִוָד סאָָו םּוטְניִלייֵה םעֶד ןּופ תֹורְצֹּוא

 יִׁשאָר איִד דְנּוא ,טְגיֵלייֵהעֶג טאָה ְּךֶלֶמַה
 -יומ רעֶּביִא עֶטְׁשְרעֶּביֹוא ןּופ תֹובָאָה
 -יוא איֵד דנּוא .טְרעֶדְנּוה דְנּוא דְנעֶז
 םעֶד ןּופ 27 :לִיַח םעֶד ןּופ עֶטְשְרעֶּב
 ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה אייֵז םאֶװ ּביורקאַז
 -ייֵהעֶג אייז ןעֶּבאָה תֹומָחְלִמ איִד ןיִא

 םעֶד ןּופ זיֹוה סאָד ןעֶקְראַטְׁש ּוצ טְניִל

 1818 זכ ופ-.א םימיה

 44 דיָנ הָׁשֹמְרִּב םִשָרְִּב לֵאָבִׁשּו :יִלֵאְושִל .ָנורְבֶחַל
 הכ ֹונב ּהָיְַׁשוְֹב ּוהְיבַחְר רֶעילֲאַל ויָחְָ ':תוִרְצִאָה-לָע
 8 הָאְו תֹמֹלׁש ן אה :!ָנְּב תֹומֹלָׁשּונְב יִרְכָ ֹונְּב םֶרו
 ְךֵֶמַה ר שיּדקַה רֶׁשֲא יִׁשְרָּקִה תוָרְצֶא-לָּכ סַע
 :אָבָּצַה יִרָׂשְו תאּמַהְו םיִפלֵאָהירשל תֹוָבָאָה יִׁשאָרָו
 פד ;הָוהְי תיֵבְל קוחל וׁשיִדְקַה לֵלָּשַהִמּ תֹומְְלִּמַהְדִמ
 28 יִוַּב רֵנְבַאְו ׁשיִקְדִּב לֵאָשו הָארָה לֵאּומָׁש ׁשיִּדְקִהַה לכָ
 :ויָחֶאְו תמיד לע ׁשיִלקַּמַהיִלּכ .הָיּורְצִרִּב בָאֹויְו ר
 55 יֵאָרְשי-לַע הָנוציִחַה הָכאָלְמַל ויִנְבּו ּהינְּכ יָה
 ל ליהיינְּב ויָחָאְוּוהָיְבִׁשַה נרְבָחַל :םיְִפְׂשִלּו םיִרְְׂשִל
 ןַדריל .רָּבֵעַמ לֵאָרָשי תַּדְקִּפ .לַע תֹואְמיַבׁשּו ףלֶא
 51 יִנֹורְבַָל מַה תֶדֹבעְַ הוה תֶכאָלְמ לכל הָּבָרְעַמ
 םיְְִּרַאָה תַׁשִּבתָֹבָאְלווָתֹדְלְתִל ִנֹורְבֶחַל ׁשאֹרָה היי
 רָב ליַח ירוְּבִנ םֶהָב אֵצמַיַוּוׁשֹרְדִ היד תוָכְלַמְל
 39 תובאה ִשאָר תוָאמ עַבׁשּוםִיַפלַא לֹוהיגְּבוָחָאְ געל
 טֵבׁש צו יֵרַָהְויְֵבּואְרָה-לע ְךַלֶּמִה דִיוָּד םֹדיֵקְפיו
 דָּמַה רֵּבְּו םיִהלָאָה רַב-לָכְל יש

 ומ ןכ
 א | םיִפְלֲאָה יִרָׂשְו ! תוָבָאָה יִׁשאָר םֶרְָסִמְ ו לאָרׂשי ֵנְבּ
 רֶכד ! לֶכְל ךֵמַה-תֶא םיִתְרשְמַה םֶהיֵרְטְׂשְו תֹואְּמַהְו
 יִשְדָח לֶכָל ׁשֶרֹהְּב ׁשֶרָה תאֵציַהְו הָאֶּבַ .תֹומלְחַמַה
 :ףֶלָא הָעָּבְרַאְו םיִרְׂשֶע ּתֹמַאָה כה הָנָּׁשַה
 2 ֶּב םִעְבָׁשָי ןושארה ׁשֶרֲחַל ! הָנֹוׁשאַרְה תל לֵע

 לֵאּומְׁש םאִו םעֶלַא דְנּוא 28 :ראַה
 לּואָׁש דְנּוא .טְניִליֵהעֶג טאָה איִבְנַה
 ןּופ ןְהּו רַנְבַא דְנּוא .ׁשיִק ןּופ ןְהּו

 דְנּוא .הָיּורְצ ןּופ ןְהּוו בָאֹוי דְנּוא ,רֵנ
 ןּופ 20 :רעֶדיִרְּב עֶנייֵז דְנּוא תימֹלְׁש ְךְרּוד טְניִלייֵהעֶג םעֶּפֶע טאָה סאָו רעֶכיֵלְטיִא

 ראַפ ,לֵאָרְׂשִי רעֶּביא גיִנעוֶועֶסיֹוא ןּופ הָבאָלְמ רעֶד ּוצ ןְהיִז עֶנייֵז דְנּוא ּוהָיְנַנְּכ ,רָהְצִו

 ,טייֵל-םיִלְיַח ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז דְנּוא ּוהָיְבַׁשֲח ,ןֹורְבִח ןּופ דְנּוא 80 :םיִטְפֹׂש דְנּוא םיִׁשָמַׁש
 רעֶזיִד ןּופ לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶלְהעֶפעֶּב ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז טְרעֶדְנּוה ןעֶּביִז דְנּוא דְנעֶזיֹוט ַא

 ראַפ דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ הָכאָלְמ רעֶצְנאַנ רעֶד רעֶּביִא ,טייז-בָרעַמ ףיֹוא ןֵדְרַי טייֵז

 רעֶד ןעֶזעוֶועֶג הָירְי זיִא ןֹורְבִח ןּופ איד ןעֶׁשיִוְצ 81 :ְּךַלֶמ םעֶד ןּופ טְסְניִד םעֶד
 -ְריִפ םעֶד ןיִא ,תֹובָא איִד ןּופ רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶרייֵז ְּךאָנ ,ןֹורְבִח ןּופ רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא
 ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא טְכּוזעֶגְסיֹוא אייז ןעֶּבאָה דיִוָד ןּופ גְנּוריִנעֶר רעֶד ןּופ רֶהאָי ןעֶטְסְניִצ
 דְנּוא 22 :דָעְלִנ רַזֲעַי ןיִא טייֵל-סיִליֵח עַקְראַטְׁש ןעֶראָועֶג ןעֶנּופעֶג ןעֶנעֶז אייֵו

 -נּוה ןעֶּביִז דְנּוא דְנעֶזיֹומ אייוֵוְצ ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז טייֵליסיִלְיַה איִד רעֶדיִרְּב עֶנייֵז

 ןֵבּואְר רעֶּביִא רעֶלְהעֶפעֶּב טְכאַמעֶג אייֵז טאָה ְּךַלֶמַה דִוָד דְנּוא ,תֹובָא יִׁשאָר טְרעֶד

 ןּופ דְנּוא ןעֶכאַז עֶכיִלְמעֶג עֶלַא ּוצ הָׁשַנְמ ןופ טְבֶׁש ןעֶּבְלאַה םעֶד דְנּוא דג דְנּוא

 :ָךֶלֶמ םעֶד ןּופ ןעֶכאַז איִד

 5 ייַנְּבךִמ : ףַלֶא הָעְּבְרְַו םיִרְׂשֶע וְּקִלֲחְמ לו לא
 :ושאֵרָה ׁשֶדְחַל תֹאְבְצַה ר לְל ׁשאֶרְה ץֶרָפ
 4 וְקלֲחַמּו יֵחֹוחֲאָה יֵדֹד יִנְׁשַה ׁשֶרָחַה ו תֶקלַחמ לַעְ
 :ףֶלֶא הָעְבְרַאְו םיִרְׂשֶע ותְקְלֲחְמ טו דינה .תֹוְָקִמּו

 שש ז } +/+ יד ד

 זכ לעטיפאק
 יִׁשאָר איד ;ְךיִלְמעֶנ ,לאָצ עֶרייֵז ָּךאָנ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶדְניִק איִד דְנּוא 1

 עֶרייֵז דְנּוא ,עֶטְרעֶדְנּוד רעֶּביִא דְנּוא ,עֶדְנעֶזיֹוט רעֶּביִא עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד דְנּוא ,תֹובָאָה

 ןעֶבְנּולייֵטְּפֶא איִד ןּופ ןעֶכאַז אייֵלְרעֶלַא ןיִא ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ םיִתְרָׁשְמ איד ,רעֶלְהעֶפעֶּב

 ןּופ םיִׁשָדָח עֶלַא ּוצ ׁשֶרֹח ןעֶכיִלְטיִא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא דְנּוא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא ןעֶנעֶז םאִז

 :דְנעֶזיֹוט גיִצְנאוַוְצ דְנּוא רֶעיִפ ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז גְנּולייִטִּפָא עֶכיִלְטיִא ןּופ ,רֶהאָי םעֶד

 ןְהּוז ,םֵעְבָׁשְי ,ןעֶזעוֶועֶג זיִא ׁשֶךֹח ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןּופ גְנּולייִטַּפָא עֶטְשְרֶע איִד רעֶּביִא 2

 ;דְנעֶזיּוט גיִצְנאַיַוְצ דְנּוא רֶעיִפ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז בְנּולייֵטְּפֶא עֶנייֵז ןיִא דְנּוא ;לֵאיֵדְבַז ןּופ

 םעֶד ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ עֶלַא ןּופ רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא ץֶרֶּפ ןּופ ןְהיֵז איִד ןּוּפ 8
 ׁשֶרֹח ןעֶטייוִוְצ םעֶד ןּופ גְנּולייִטְּפָא איִד רעֶּביִא דנּוא 4 :ׁשֶדֹח ןעֶמְׁשְרֶע םעֶד ראַפ ליח

 טְשְריִפ רעֶד תֹולְקִמ ןעֶזעוֶועֶג זיִא גְנּולייִטְּפָא עֶנייִז דְנּוא ,יִחּוחַא רעֶד יֵדֹוד ןעֶזעוֶועֶג זיִא

 :דְנעֶזיֹוט גיִצְנאוַוְצ דְנּוא רֶעיִפ ןעֶזעוֶועֶג ְךיֹוא ןעֶנעֶז גּולייִמְּפָא עֶנייֵז ןיִא דְנּוא

 רעד
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 רעֶּביִא רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶטיִרְד רעֶד 2 עֶדָיְהְיְרְכ ווְדנְּב יִׁשיִלְׁשַה ׁשֶרֶחַל יִׂשיִלְּׁשַה אָבְּצַה רָש ח
 : אה :ףֶלֶא הָעּבְרְַו םירְִׂע ּוְקְלֲחְמ לַעְו ׁשאָר ִהֹּכַה 5

 זיִא שרֹח ןעֶטיִרְד םעֶד ראַפ לִיַח םעֶד דֶבְחְמִ וּתקִלָחְמּוםיִׁשלְׁשַה-לַעְו םיִשלְׁשַה דו ָבִנ ֹוָנְב

 ןייֵא ,עֶרָיֹוהְי ןּופ ןְהוז ּוהָיָנִּב ןעֶוזעֶועֶג בֶאֹי ִתֲא טאהש ִיִבְֶה ׁשֶדֶחַל יִליִבְרָה ;לֵב 7

 חֶהזַה תיִהְמַׁש רֶׂשַה שמחה ׁשֶרֶחַל ישי 8 -ָּמָא עֶנייֵז ןיִא דנּוא ,ןֵהֹּכ רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא לאה םְִׂשעּותקלַחְמ לו יא א הָיְדח
 דְנּוא רֶעיִּפ ןעֶזעֶועֶג ןעֶנעֶז ןעֶגְנּולייֵט ישִשַה :ףֶלֶא הָעְְרַאְו םירְׂשֶע טא לַתפ

 רעֶד זיִא סאָד 6 :דְנעֶזיֹוט גיִצְנאוַוְצ וּתְקִלֲחַמ לַעְו ָעקְּתַה ׁשְקעֶדְב אָריֵע יִשְשַ ׁשֶדֶחֹל
 יִִבְׁשִ ׁשֶדְחַל יִיִבׁשַה :ףֶלֶא הָעְּבְרַאְ םיִרְׂשֶע י
 ןופ רֹוּבִג ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאו ּוהְיְנִּב ביִרָׂשֶע ּוּתְקְלֲחְמ לַעְו םִיָרְפֶאנְּב-ךִמ יִנֹלַּפַה ץלח

 ,ביסייַרְד איד רעֶּביִא דְנּוא גיִסייֵרְד איִד יֵכְּבַס משה ׁשֶרֶחַל י יִניִמְׁשַה ;ףֶלֶא הָעְּבְרַאְו 1

 :ףֶלֶא הָעָּבְרַאְו םיִרְׂשָע ּקְלַחְמ לַעְו יָחְרול יִתְׁשְחַה
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא גְנּולייִטְּפֶא עֶנייַז ןיִא דנּוא = .ָותנַָה ֶעיִַאִיִׁשְתַה רחל יַעִׁשְּתַה 2
 רעֶטְרֶעיִפ רעֶד 7 :ןְהּו ןייַז דֶבֶזיִמְע לא הָעֶבְרְַ םיְׂשִע קלחמ סע מל

 : בָָׂעיֵּתְׁשַ - ;ףלָא הָעבִרְַו םירֶָׂע לב 4
 דְנּוא ,בָאֹוי ןופ רעֶדּורְּב רעֶד ,לֵאהְׂשַע לע םִירְפֶנְּבךֹמנֹותערּפַה הב ׁשֶרֹחַה רָׂשָע יִּתְׁשַעְל

 יִא דנּוא ,םֶהיֵא ְּךאָנ ןְהּוז ןייַז הָיְדַבְז ֶׁשָע םִיָָּׁשַה :ףֶלֶא הָעְּבִרַאְו םיִרְׂשֶע יתִֹלֲחמ וט
 ןיִא) דֶנְוֹא הַא !יָךאָנ ןְהּז ןייז הָיְדִבְ עו לֵאינְֶעְל יִתְפְְֹּנַה יִדְלֶח ׁשֶדֹחַה רָׂשֶע םִיָנֵׁשְל

 רֶעיִּפ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז גְנּולייטְּפָא עֶנייֵז .ָטְבִׁשלֲ :ףלֶא הָעָבְרַאְ םיִרָׂשָע תְקִלֲחַמ 1

 רעֶטְפנִּפרעֶד 8 :ְנֶיֹוט גיִצְנאַצ דנּוא = דפי רעלַאדיג כאר לא
 טל 8 ..באא  !ק"וצ ןָאל לֵאמקדכ ְהָבׁשַח ףלֵל יהָכעמְּכי
 שרֹח ןעֶטְפְניִפ םעֶד ראַפ רעֶטְשְרעֶּביוא ;לֵאָכיִמְדִּב יִרְמֶע רֶעטְׂשִיל דִָד יֵהֲאְמ ּוהיֵלֵא הָדּודיִל 5
 דְנּוא ,יִחְרַז רֹעֶד תּוהְמַׁש ןעֶזעוֶועֶג זיִא :לֵאיִרזַעוֶּב תוִמיְִיילְּת ְל יהָי ןֵכְוִּב ּורָיְעַמְׁשי ְלֹובול 19

 ןֶזעֶדעֶג ןעֶנעֶ גֵלייטְפָא עני ןיִא - א ראלע יי וה לה מא בל
 רעֶד 9 :דְנעֶזיֹוט גיִצְנאוַוְצ דְנּוא רֶעיִּפ  יִרְׂש הָלֵא םָחֹרְיִּכ לֵאְרִש ןֶדֶל :רְֵכַאְדַּב אשת 23

 ׁשֶרֹח ןעֶטְסְקעֶז םעֶד ראַפ רעֶטְסְקעֶז

 ןעֶנעֶז גְנּולייטְּפָא עֶנייַז ןיִא דְנּוא ,יֵעֹוקְת רעֶד ׁשֹקִע ןּופ ןְהּוז אָריֵע ןעֶועוֶועֶנ זיִא

 ׁשֶרֹח ןעֶטעֶּביִז םעֶד ראַפ רעֶטעֶּביִז רעֶד 10 :רְנעֶזיֹוט גיִצְנאַיַוְצ דְנּוא רֶעיִּפ ןעֶזעוֶועֶנ

 ןעֶנעֶז גָנּולייִטְּפֶא עֶנייֵז ןיִא דְנּוא ;םִיַרְפֶא יֵנְּב איד ןּופ ,יִנֹולְּפ רעֶד ץֶלַח ןעֶזעוֶועֶג זיִא

 ׁשֶדֹח ןעֶטְכַא םעֶד ראַּפ רעֶטְכַא רעֶד 11 :דְנעֶזיֹוט גיִצְנאַַוְצ דְנּוא רֶעיִפ ןעֶזעוֶועֶג

 -עוֶועֶנ ןעֶנעֶז גְנּולייִטְּפָא עֶנייַז ןיִא דְנּוא ,יִחְרַז ןּופ יִתָׁשֲח רעֶד יֵכְּבִס ןעֶזעוֶועֶג זיִא

 זיִא שָדֹח ןעֶטְנייַנ םעֶד ראַפ רעֶטְנייֵנ רעֶד 12 :דְנעֶזיֹוט :יִצְנאַווְצ דְנּוא רֶעיִפ ןעֶז

 ןעֶנעֶז בֶנּולייֵטּפָא עֶנייַז ןיִא דְנּוא ןיִמָיְנִּב ןּופ תֹותָנַע םיֹוא רֶזָעיִבֲא ןעֶזעֶועֶג

 ׁשֶרֹח ןעֶטְנְהעֶצ םעֶד ראַפ רעֶטְנְהעֶצ רעֶד 13 :דְנעֶזיֹוט גיִצְנאוַוְצ דְנּוא רֶעיִפ ןעֶזעֶועֶנ

 -עֶב ןעֶנעֶז גנּולייִטְּפָא עֶנייֵז ןיִא דְנּוא ,יִחְרַז ןּופ יִתָפֹוטְנ סיֹוא יֵרֲהֵמ ןעֶזעֶועֶג זיִא

 ׁשרֹח ןעֶטְּפִלֶע םעֶד ראַּפ רעֶטְפִלֶע רעֶד 14 :דְנעֶזיֹוט גיִצְנאַַוְצ דְנּוא רֶעיִפ ןעֶזעוֶו

 :נּולייֵטְּפָא עֶנייֵז ןיִא דֶנּוא ,םִיָרְפֶא יֵנְּב איִד ןּופ יִנֹותָעְרִּפ רעֶד הָיְנְּב ןעֶזעוֶועֶג זיִא

 -םְלעוֶוְצ םעֶד ראַפ רעֶטְפְלעוֶוְצ רעֶד 18 :דְנעֶזיֹוט גיִצְנאַוְצ דְנּוא רֶעיִפ ןעֶזעֶועֶג ְןעֶנעֶד

 בְנּולייִטְּפֶא עֶנייַז ןיִא דְנּוא ,לֵאיִנְתֶע ןּופ יִתָפֹוטְנ םיֹוא יֵדָלָח ןעֶזעוֶועֶג זיִא שֶדֹח ןעֶט

 ןּופ םיִטָבְׁש איד רעֶּביִא דְנּוא 16 :דְנעֶזיֹוט גיִצְנאַוצ דֶנּוא רֶעיִפ ןעֶזעֶועֶנ ןעֶנעֶז

 ןֹועְמִׁש ןּופ ,ירְכִז ןּופ ןָהּז רֶזֶעיִלֲא ,ןְבּואְר ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ ןעֶזעֶועֶג ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי
 :קֹודָצ ,ןרָהַא ןּופ ,לֵאּומק ןּופ ןְהּוז הָיְבַׁשַה ,יֵוֹל ןּופ 17 :הָכֵעַמ ןּופ ןְהּוז ּוהָיְמַפְׁש
 :לֵאָכיִמ ןּופ ןֶהּוז יִרְמֶע ,רָכשָׂשִי ןּופ ;רעֶדיִרְּב םיִדיִוָד ןּופ ּוהיֵלֲא ,הָדּוהְי ןּופ 8

 :לֵאירְזִע ןּופ ןְהּוז תֹומיִרְי ,יִלָּתִּפַנ ןּופ ;ּוהָיְדַבע ןּופ ןֶהּוז ּוהָיְעַמְׁשִי ,ןּולָבְז ןּופ 9

 טֶבֵׁש ןעֶּבְלאַה םעֶד ןּופ ּוהָיְזַזֲע ןּופ ןְהּו ַעֵׁשֹוה םִיַרְפֶא ןּופ ןְהיֵז איִד ןּופ 0

 ודְי ,דָעְלִנ ןיִא הֶׁשַנְמ טֶּבִׁש ןעֶּבְלאַה םעֶד ןּופ 21 :ּוהָיְדִּפ ןּופ ןְהּח לֵאֹוי הָׁשַנְמ
 ןְהּוז לֵאְרַזֲע ןָד ןופ 22 :רַנְבַא ןּופ ןְהװ לֵאיִׂשֲעַי ןיִמָיְנִּב ןּופ ;ּוהָיְרַכָז ןּופ ןֶהּוז

 םיִטָבְׁש איִד רעֶּביִא ןעֶטְשְריִפ איד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד איִד ;םֶחֹרְי ןּוּת
 ןופ



 ירבד

 טיִנ טאָה דיִוָד דְנּוא 23 :לֵאָרְׂשִי ןּופ

 דְנּוא רֶהאָי גיִצְנאַוְצ ןּופ טְלְהעֶצעֶג

 ראַה רעֶד לייו ,רעֶטְנּוראַד ןּופ ּוליִּפַא

 -ְךעֶפ טעֶװ רֶע זַא טְנאָזעֶנּוצ טאָה

 ןְרעֶמְׁש איִד איו יֹוזַא לֵאָרְׂשִי ןעֶרְהעֶמ
 ןּופ ןהּוו בָאֹוי 24 :לעֶמיִה םעֶד ןופ

 ןעֶלְהעֶצ ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה הָיּורְצ

 םִע ןיִראוָו ,טְגיִדְנֶעעֶג טיִנ טאָה רֶע רעֶּבָא
 םאִדו ןעֶניִזאָד םעֶד ןעֶנעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא

 ,לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא טְנְראָצעֶג (טאָה טאָג
 ןעֶמּונעֶגְפיֹוא טיִנ לאָצ איִד זיִא יֹוזַא

 יֵרְבִד ןּופ לאָצ רעֶד ןיִא ןעֶראָועֶג
 רעֶּביִא דְנּוא 22 :ְּךֶלֶמַה דיִוָד ןּופ םיִמָיַה
 -עֶנ זיִא ְּךֶלֶמ םעֶד ןופ תֹורְצֹוא איִד

 דָנּוא ,לֵאיִרַע ןּופ ןְהּוו תֶוֶמְוַע ןעֶועוֶו

 ,רעֶדְלעֶפ איד ןּופ תֹורְצֹוא איִד רעֶּביִא

 -ְךעֶד איִד ןיִא דְנּוא ,טעֶטְׁש איד ןיִא
 -עֶנ זיִא רעֶמְרּוט איִד ןיִא דְנּוא ,רעֶפ

 1890 הכ;= א םימיה

 23 םיִרֶָׂע ןּבִמְל םֶרָּפְסִמ דיוָר אָׂשָניאֶלְו :לֶאָרְׂשִי יִמְבִׁש
 ִבְכוכְּכ לֵאָרְׂשִי-תֶא תֹוָּבְרַתְל הָוהְירַמָא יִּכ הָטָמלּו הֶָׁש
 א יה הלכ אלו תעְמִל לחַה הָורצְדּבבָ מָה
 רֵפְסִמְּב רפְסִּמַה הָלָע אֵלְו לֵאָרְׂשִי-לַע ףְצַק תאִֶ
 הכ ּךֶלֶּמַה תֹורְצֶא לֵעְ דוד ְּךֶלֶּמַל םיִמָּוה יִרְבַּד

 םיִדָפִּכַבּ רָעָב הֶדָׂשִּב תורְצֶאָה-לֵעְו לֵאֹדעְדִּב תִמ
 26 ןתָכאָלְמ-יׂשֹצ לַעְו :וךיועדַּב ןָתָנֹהְי תֹולְָמַּ
 עד =יַעְו :םוְִּכְִּביִרְזִע הָמָדֲאָה תֶרֹבעַל הֶדּׂשַה
 ןַײה תוָרְצאִל םיִמָרְּכַּבִׁש לו יִתָמְרָה יִעְמִׁש םיִמָרְּכִה
 25 הָלפְׁשַּב רֶׁשֲא םיִמָקׁשַהְו םיִתיֵזה-לַעְו = :יִמפׁשַה יִּדְַ
 5 --קַעְו  :ׁשֶעֹו מָׁשַה תוהְצֶא-לעו יִרְדְגַה ןֵגָה לעב
 םִקָמְעַּב רֶקְּכַה לַעיִֹוְשַה יִרְמִ ןורָׂשַּבםִִעָֹה רֶקְּבַה
 ל יִקֲעְמְׁשִּיַה ליִבֹוא םיִלַמּגַה-לַעְו :ילְרַעְוִּב םְַּׁש
 1 יִרְגַהַ זיי ןאָצַה-לַעְו  :יִתֹנְרַּמַד ּוָיְדִחי תונֹתֲאָה-לַעְו
 5ג ןֵתְָהַו + :דִידךלֶּמִל רֶׁשֲא ׁשֹוכְדָה יִרָׂש הָּלֵא-לְּכ
 נֹמְכַחוִּב לֵאיֵחיו אוָה רֶפֹוסְוןיִבַמדשיִא ץֵעֹו דיוָדידוּד
 55 ַעְריִּכְרַאָהִׁשיחְו ךלמִל ץעו לֵפְתיִחֲאַו :ֵַּמַה !ֵנְּביִע
 34 יירׂשו רֶתָיְָאְ נב עַדיהְי לָפֹיִחָא יִרָחַאְו :דְֵּמה
 :בָאו ךֶלֶּמִל אָבָצ

 חכ חכ
 יֵרְָׂו םיִבְׁשַה יֵרָׂש לֵאָרְׂי יֵדְׂש-לָּכ-תֶא דיוָּד לַהָקי
 יֵרָׂשְו םיִפָלֲאָה יִרׂשְ ְּךֶלֶמַה-תֶא םיִתְרָׁשְמַה תֹוִקָלֲחַּמַה
 "שעע ווָנְבְלּו ְךֶלֶּמִל הָנְקִמּוישּוכְרילָכ יִרָׂשְו תֹואּמַה
 2 םֶקַָו :םִִלָשוריילֶא לִיַח רָּבִנלָכָלוםיִרוּּגהְו םיִמיִרּכַה
 דע נא יִּמִעויֵהַא ינועְמִׁש רֶמאֹּה ויָלְנַר-לע ְּךֶלֶּמַה דִי
 םֹדֲהִלְו הָוהְיתיִרְּב ןורָאל הָחּנְמ תיִּב תֹונְבִל יִּבָבְל
 5 אל יל רֵמָא םיִחלֶאָהְו :תונְבל יִתֹנִַהַו ּוניהלֶא יֵלְנַר

 דְנּוא 26 :ּוהָיְזִע ןּופ ןְהּוז ןֵתָנֹוהְי ןעֶזעוֶו

 איִד ןּוהְטעֶנ ןעֶּבאָה םאָו איִד רעֶּביִא

 ןְרעֶקַא ּוצ דְנאַל םאָד ;טייֵּבְרַא דְלעֶּפ

 ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןעֶטְרעֶגְנייוַו איִד רעֶּביִא דְנּוא 27 :בּולְּכ ןּופ ןהּוז יִרָוִע ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 תֹורָצֹוא איד ,ןעֶנְמְרעֶגְנייוַז איִד ןּופ טְמּוק םאָו םעֶד רעֶּביִא דְנּוא ,הָמָר םיֹוא יִעְמִׁש

 רעֶמייֵּב טְרעֶּבְלְהֶע איִד רעֶּביִא דְנּוא 28 :יִמְפִׁש רעֶד יִדְבַו ןעֶזעוֶועֶג זיִא ,ןייוֵװ ןּופ
 -עוֶועֶג ויִא ןיֹולְּפ ןעֶניִרְדיִנ םעֶד ןיִא ןעֶנעֶז םאִו רעֶמייֵּב ןעֶגייֵפ (טְרַאו איד דְנּוא

 ןעֶזעוֶועֶג זיִא לֶהֵע םעֶד ןּופ תֹורְצֹוא איִד רעֶּביִא דְנּוא ;יִרֵדְנ רעֶד ןָנָה לַעַּב ןעֶז

 זיִא ןֹורְׁש ןיִא טעֶשאַּפעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה םאָװ רעֶדְניִר איִד רעֶּביִא דְנּוא 29 :שעוי

 -עֶנ ויִא ןעֶלאָט איִד ןיִא רעֶדְניִר איִד רעֶּביִא דְנּוא ןֹורְׁש םיֹוא יֵרְמִׁש ןעֶזעֶועֶג

 ליִבֹוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא לעֶמעֶק איִד רעֶּביִא דְנּוא 30 :יָלְדַע ןּופ ןְהּו טַפֶׁש ןעֶזעֶו

 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶכיִזאָד איִד עֶלַא ;יֵרְנַה רעֶד זיִזִי ןעֶזעוֶועֶג זיִא ףאָׁש איִד רעֶּבוִא

 רעֶטעֶּפ םיִדיִוָד ןָתָנֹוהְו דְנֹוא 32 :ָּךֵלְּמַה דיִוָד ןּופ ןעֶנעֶמְרעֶפ םעֶד רעֶּביִא ןעֶטְׁשְריִפ
 ןּופ ןְהּוז לֵאיִחְו דְנּוא ,רֵפֹוס ַא דְנּוא ,ןאַמ רעֶנּולְק ַא ,רעֶּבעֶג הָצֵע ןייֵא ןעֶזעוֶועֶג זיִא

 םעֶד ןעֶזעוֶועֶנ ויִא לֵפֹוּתיִחֲא דְנּוא 33 :ןְהיֵז םיִּדְלְמ םעֶד טיִמ ןעֶזעֶועֶג זיִא יִנֹומְכַח
 :רָבֵח םיִּדִלְמ םעֶד ןעֶזעוֶועֶג ויִא יִּכְרַע רעֶד יֵׁשּוח דְנּוא ,רעֶּבעֶנ הָצֵע םְּדִלְמ

 דָנּוא ,רֶתָיְבֶא דְנּוא ,ּוהָיָנְּב ןּופ ןְהּוז עֶדיֹוהְי ןעֶזעוֶועֶג זיִא לְפֹוּתיִחֲא ְךאָנ דְנּוא 4

 :בָאֹוי ןעֶזעוֶועֶג זיִא לִיַח סיִּדָלְמ םעֶד רעֶּביִא ּרעֶטְשְרעֶּביֹוא רעֶד

 חכ לעטיפאק
 איד ןּופ עֶטְשְרעֶּביֹוא איִד ,לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא עֶלַא טְלעֶמאַזְרעֶפ טאָה דַוָד דְנּוא 1
 -יֹוא איד דְנּוא !ָּדַלִמ םעֶד ןּופ םיִתָרָׁשְמ איד ,ןעֶגְנּולייִטְּפֶא איד ןּופעֶטְׁשְרעֶּביֹוא איד ,םיִטָבְׁש
 עֶטְׁשְרעֶּביֹוא דְנּוא ,עֶטְרעֶדְנּוה רעֶּביִא עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד דְנּוא ,עֶדְנעֶזיֹוט רעֶּביִא עֶטְׁשְרעֶּב
 טיִמ דְנּוא רעֶניִד איִד טיִמ ןְהיִז עֶנייֵז דְנּוא ןְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ ןעֶנעֶמְרעֶפ ןעֶצְנאַג םעֶד רעֶּביִא
 ְךֶלֶמַה דיַוְד דְנּוא 2 :םִיַלָׁשּורְי ןייק ;טייֵל םילָיַח עֶקְראַטְׁש עֶלַא טיִמ דִנּוא .םיִרֹוּבִנ איִד
 -יֵרַּב עֶנייֵמ ,ּוצ ָּךיִמ טְרעֶה ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,םיִפ עֶנייַז ףיֹוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא
 ראַפ הָחּונְמ ןּופ זיֹוה ַא ןֶעיֹוּב ּוצ ץְראַה ןייֵמ ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע ,קְלאַפ ןייֵמ דְנּוא רעֶד

 ְךיִא דְנּוא ,טאָג רעֶזְנּוא ןּופ קְנאַּבְסּופ ַא ראַפ דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ תיִרְּב םעֶד ןּופ ןֹורֶא םעֶד
 טיִנ טְסְלאָז אּוד טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה טאָנ רעֶּבָא 8 :ןֶעיֹוּב ּוצ יֵדְּכ טייֵרְּבעֶנְנָא סֶע ּבאָה

 ןעיוב



 ירכד 1801
 ?ָהְכפְׁש םיִמָדְו הֶּתַא תֹומָחְלִמ ׁשיִא יִּכ יָמְׁשִל תוב הָנְבִּת

 תֹויְהִל יִבָא-תיֵּב לֵּכִמ ִמ יִּב לֵאְרְׂשִי הלֲא והְי .רַהְבָיַו 4
 תיבְבּו דיל רַתְּב הֶדּהיִביִּכ םֶלועְל לֵאָרְׂשִ-לַמ ְךֵלַמְל
 -ָּכילַע ילְמַהְל הֶּצה ִּב יבָא יָנְבבּו יִבָא תיָּב הָדּוהְי

 בַחְבִַו הָוהְי יל ןֶתָנ םיִנּב םיִּבַר יּכ ינְּב-לָכִמּו :לֵאָרְׂשִי ה
 ;לֵאָרְׂשִי-לַע הָוהְי תו ְְלַמ אֵּמַכ"לַמ תֶבֶׂשְל ינ נב הָמלְׁשִב
 ייִּכ יָתֹורְצֲחְו יח הבא וה לב הל 0 רמאַֹו 5

2 

 אב טייל סלי יּנעְל הֶּתְַז הזה .םכ 8
 ןעמל םֶכי הלא הָוהְי תֶוצִמילְּכ יׁשְרדְויִרְמִׁש ינמלַא
 םֵכיִרֲחַא םֶכיִנְבִל םֶּתלַחְנִהְו הָבֹוטַה ץרָאָה-תֶא ֹוׁשְריִּת

 ְךיבָא יהלָא-תֶא עַד יֵלְב-הֹמלְׁש הָּתַאְו  :םֶלֹוע--דַע 9
 שרה תֹובְבְל-לְכיִּכ הָצִפֲח שֵפְנְּו םֵלָׁש בַלְּב ּוהְדְִעְו

 ְךֶל אֵצָמ ּונָׁשְרְרִתִא ןיֵבִמ תֹובָשֲחַמ רעילֶכְו הוהְי
 רַחָּכ הָוהְייִּכ הָּמִע ו הָאְר :דעָל ָּךֶחיְְזי ֹונֵבְזעַּתדסִאְו י
 דוד ֵּתִו :הֵׂשַעַו קֶזָח שקל } תֶוב ְָבל ָךֵב 1

 ויְתיִלעַתיִכַנְ ויָתְּב-תֶאְו םֶלּואָה תיִנְבַּת-תֶא ֹונְב הָמֹלשל
 הָיָה רֶׁשֲא לֹּכ תיִנְבַתְו :תֶרּפַּכַה תי 2 םִמיּפַה דת 2

 םיִבִס תוכָׁש לֵהילְכ לּו הָו הָוהְי "תיֵכ תו תֹוְרְצַחְל 3 9 ַחּורְב

 תוקְלְח ַמְלּו :םיׁשְרְּקַה תו רֶצאְלּו םוַהלֲאָה תיֵּכ תֹורְצִאְל
 -לֶכְלּו הָוהְי-תיִּב תֶרֹבֵע תֶבאֵלְמילְבִלּי םיולָהְו םיִנְֵּכַ

 לָילְבִל םֶהְַל טֶקְשמַּב בָהְול :היהי-תיב תֶדֹבִ יִלְּכ 4
 ְֵּבילֶמְל ל ןקשמב ףֶסָּכַה יֵלְּכ לכל הָדֹובֲעַו הָדֹוכֲע

 בֶהָז םֶהיֵתֹרִו בֶהְזַה תיִרֹעְמל לֶׁשמו :הָדֹובַעַו הָדֹובֲע וט
 לקְׁשִמְּב כה תֹורְֹמֹלְוְהיִתרנ הָרֹוּהָרונמלַקְׁשמְב

 בֵהְוַה-תֶאְו :הָרֹועְמּו הָרֹונְמ תַדֹובְעַּכ ָהיֶתֹרִנְו הָרֹועְמִל 5
 ףֶסֶכ ןֵחְלְׁשּו ןִה דדלש שלי תכרע לד תוִנ .י--+ ְשִל טירינ*
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 לֵקְׁשִמ

 הכ א םימיה

 אזד לייוִו ,ןעֶמאָנ ןייֵמ ראַפ זיֹוה ַא ןְעיֹוּב

 אוד דְנּוא ,ןאַמ הָמָחְלִמ ַא ןעֶזעוֶועֶג טְזיִּב

 ,ראַה רעֶד רעֶּבָא 4:ןעֶסאָגְרעֶפטּולְּב טְסאָה

 -ְךעֶדְסיֹוא ְּךיִמ טאָה ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד
 ןיימּופ דְניִזעֶגְזיֹוה ןעֶצְנאַג םעד ןּופטְלְהעוֶו
 רעֶּביִא ְּךֶלֶמ ַא ןייַז לאָז ְּךיִא יִדְּכ רעֶטאָפ
 הָדּוהְי ןיִא ןיִראָו ,גיִּבְע ףיֹוא לֵאָרְׂשִי
 דְנּוא ,דיִגְנַא טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא ְּךיִז רֶע טאָה
 םיִרעֶטאַפ ןייֵמ ,הָדּוהְי ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ
 רֶע טאָה ןְהיֵז סיִרעֶטאַפ ןייֵמ ןּופ דְנּוא ,זיֹוה
 ַא ראַפ ןעֶכאַמ ּוצ ְךיִמ יֵדְּכ טְגיִליוִועֶּב ָּךיִמ
 ןופ דְנּוא 8 :לֵאָרְׂשִי ץְנאַג רעֶּביִא ְּךֶלֶמ
 טאָה ראַה רעֶד ןיִראוָו ,ןְהיִז עֶנייֵמ עֶלַא
 -םיֹוא רֶע טאָה ,ןֵהיִז עֶליִפ ןעֶּבעֶנעֶג ריִמ

 םֶהיֵא יֵדְּב הֹמלִׁש ןְהּזז ןייֵמ טְלְהעוֶוְרעֶד
 םעֶד ןּופ לּוטְש ןיֹורְט סאָד ףיֹוא ןעֶצעֶז ּוצ
 ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 6 :לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא ראַה
 טעוֶו רֶע ,הֹמלִש ןְהּוז ןייַד ,טְגאָזעֶג ריִמ
 ְךיִא ןיִראוָו ,ףיֹוה ןייֵמ דְנּוא זיֹוה ןייֵמ ןֶעיֹוּב
 ּוצ ריִמ ּוצ טְלְהעֶוְרעֶדְסיֹוא םֶהיֵא ּבאָה
 ַא ןייז םֶהיֵא ּוצ לעוֶו ְךיִא דְנּוא ,ןְהּוז ַא ןייַז
 ייֵרְּבְנֶא ְּךיֹוא לעוֶו ְּךיִא דְנּוא 7 :רעֶטאָפ
 טעוֶו רֶע ןעוֶו ,גיִּבִע ףיֹוא תּוכְלַמ ןייַז ןעֶט
 דְנּוא תֹוָצִמ עֶנייֵמ ןּוהט ּוצ ןעֶקְראַטְש ְּךיִז

 םעֶד ויִא םִע איוִװ יֹוזַא ,םיִטָּפְׁשִמ עֶנייֵמ
 ןּופ גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ,לֵאָרְׂשִי ץְנאַג ןּופ ןעֶניֹוא איִד ראָפ ,דְנּוצַא דְנּוא 8 :נאָט ןעֶניִטְנייַה
 םעֶד ןופ תֹוְצִמ עֶלַא ְךאָנטְׁשְראָפ דְנּוא טיִה ,טאָנ רעֶזְנּוא ןּופ ןעֶריֹוא איִד ראָפ דְנּוא ,ראַה םעֶד
 רעֶדְניִק עֶרייֵא סאָד דְנּוא הְנאַל עֶטּוג סאָד ןיִנְׁשְרַי טְלאָז רֶהיֵא יֵדְּכ ,טאָנ רֶעייֵא ראַה
 ָה םִע ןעֶלאָד ְּךייַא ְּךאָנ
 אָפ ןייַד ןּופ טאָ םעֶד ןעֶקְרעֶד
 ׁשֶפֶנ גיִליִז ַא
 ז---תֹובָׁשֲחַמ עֶלַא ןּופ ןעֶטְכאַרט
 ;ןעֶניִפעֶב ןעֶזאָל
 ;ןעֶזאָלְרעֶפ

 ,ןְהּוז ןיימ המלְׁש ,אּוד דְנּוא 9 :םיִּבע ףיֹוא הָלֲחַנ ַא ראַפ 0

 טיִמ דְנּוא ץְראַה ןעֶצְנאַג םעֶד טיִמ םֶהיֵא ןֶעיִד דְנּוא רעֶט
 םאָד טְהעֶטְׁשְרעֶפ רֶע דְנּוא ,ץֶראַה םעֶכיִלְטיִא טְשְראַפ ראַה רעֶד ןיִראו

 ריִד ןּופ ְּךיִז רֶע טעוֶו יֹוזַא ןעֶכּוז םֶהיֵא טְסעֶו אּוד ןעו
 גיִּבִע ףיֹוא ָּךיִד רֶע טעוֶו יֹוזַא ןעֶזאָלְרעֶפ םֶהיֵא טְסעֶו אּוד א רעֶּבָא

 םאָד ןֶעיֹוּב ּוצ יִדֵּכ טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא ְךיִד טאָה טאָג סאָד ,טְנייַה ּוצ העָז 0

 וצ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה ריִוָד דְנּוא 1 :םִע אּוהְט דְנּוא קְראַטְׁש אייֵז םּוראָד ,שֶדְקַמַה תיֵּב

 דְנּוא ,ןּופְרעֶד רעֶזייֵה איִד ןּופ דְנּוא היֹוהְראָפ םעֶד ןּופ רעֶטְסּומ סאָד המלש ןְהּוז ןיייַו
 עֶטְסְניִנעוֶועֶניִא עֶנייֵז דְנּוא ,ןְרעֶמאַק עֶטְׁשְרעֶּביֹוא עֶנייַז דְנּוא ,ןְרעֶמאַק- ַצֹוא עֶנייֵז
 רֶע םאִו םעֶלַא ןּופ טְלאַטְׁשעֶג איִד דְנּוא 12 :תֶרֹּפַּכ םעֶד ןּופ זיֹוה סאָד דְנּוא םיִרָדַח
 ּוצ ;דוקה ַחּור םעֶד ָּךְרּוד טאַהעֶב טאָה

 תֹורְצֹוא איִד ראַפ דנּוא זיֹוה סיִטאָנ ןּופ תֹורָצ

 דְנּוא םיִנֲהֹּכ איִד ראַפ ןעֶגְנּולייטְּפֶא איד ראַפ יב א דָנּוא 82

 א איִד ראַפ םּורַא םֶגְניִר ןְרעֶמאַק עַלַא
 :םּוהְטְניִלייַה םעֶד ןּופ

 דְנּוא ראַה םעֶד ןּופ ףיֹוהְראָפ איִד ןעֶכאַמ

 וזיֹוה םיִראַה םעֶד ןּופ םֶסְניִד םעֶד ןּופ טייַּבְרַא עֶצְנאַג איִד ראַפ דְנּוא ןםִיַוָל איֵד

 ראפ דַנּוא

 רֶע טאָה דָלאָג
 הָדֹובֲע רעֶכיִל

 סאָד 14 :זיֹוה םיִראַה םעֶד ןיִא הָדֹובֲע רעֶכיֵלְטיִא ןּופ םיִלַּכ איילְרעֶלַא
 ןּופ טְכיוִזעֶג םעֶד ְּךאָנ ןעֶּבעֶנעֶנ
 אייֵלְרעֶלַא ראַפ טְכיוְועֶנ םעֶד ְּךאָנ ם עֶנְרעֶּבְליִז אייֵלְרעֶלַא ראַפ דְנּא

 -ַטיִא ןּופ םיִלֵּכ אייֵלְרעֶלַא ראַפ רֶלאָל

 דָנּוא הָרֹונְמ עֶנעֶדְלאָנ רעֶד ןּופ טְכיוִועֶג סאָד ּוליֵּפֲא 15 :הָדֹובֲע רעֶכיִלְטיִא ןּופ םיִלַּב
 ,רעֶטְכייֵל רֶהיֵא דְנּוא הָרֹונְמ רעֶכיֵלְטיִא ןּופ טְכיוִועֶג םעֶד ָּךאָנ רעֶטְכייֵל עֶנעֶדְלאָב עֶרייַז
 עֶּבְליִז איד ראַפ יֹוזַא ָּךיֹוא
 איד ליִּפ יֹוזַא רעֶטְבייַל עֶרֶהיִא דְנּוא
 דָנּוא 16 :הָרֹונְמ רעֶכיִלְטיִא ןּופ
 ׁשיִט ןעֶביִלְטיִא ראַפ םיִנָּפַה םָהָל םעֶד ןּופ שיט

 הָרֹונְמ רעֶד ןּופ טְכיִדעֶג םעֶד ָּךאָנ הָרֹונְמ עֶנְרע

 טייַּבְרַא איִד ראַפ טְכיֹורְּבעֶג טאָה ןעֶמ

 איִד ראַפ טֶכיִועֶג םעֶד ְךאָנ דְלאָג םאָד

 רעֶּבְליִז ָּךיֹוא דִנּוא
 ראפ



 יבבד

 דָא 17 :שיִט עֶנְרעֶּבלְז איִד ראַפ
 גְנעֶרְּפְׁש דְנּוא .ןעֶקאָה ׁשייֵלְפ ראַפ
 -עֶנעֶג רֶע טאָה ןעֶלאַש דְנּוא ,ןעֶקעֶּב
 -ְלאָג איד ראַפ דִנּוא ,דְלאָג ןייֵר ןעֶּב
 ןּופ טְכיִועֶג םעֶד ְּךאָנ רעֶכעֶּב עֶנעֶד
 איִד ראַפ דָנּוא רעֶכעֶּב ןעֶכיִלְטיִא
 טְכיֵועֶג םעֶד ְָּךאָנ ,רעֶכעֶּב עַנְרעֶּבְליִז
 ראַפ דָנּוא 18 :רעֶכעֶּב ןעֶכיֵלְטיִא ןּופ
 רֶע טאָה תֶרֹטְק םעֶד ןּופ ַהֵּבְזִמ םעֶד
 םעֶד ְּךאָנ דֶלאָג םעֶטְרעֶטייֵלעֶג ןעֶּבעֶגעֶג
 טְלאַטְׁשעֶג רעֶד ָּךאָנ דְנּוא ,טֶכיוֵועֶג
 עֶנעֶדְלאָג איִד דֵנּוא הֶבָּכְרִמ רעֶד ןּופ
 טייֵרָּפְׁשעֶגְסיֹוא ןעֶּבאָה םאִװ םיִבּורָּכ
 םעֶד ןעֶקעֶדעֶּב דְנּוא ,(לעֶניִלְפ עֶרייֵנ
 :ראַה םעֶד ןּופ תיִרְּב םעֶד ןּופ ןֹורָא
 -עֶנעֶגְרעֶּביִא ריִמ ויִא םעֶלַא םאָד 9

 ןּופ טְפיֵרְׁש איִד ְּךְרּוד ןעֶראָועֶג ןעֶּב
 -ְךעֶפ ָּךיִמ ְךיֹוא ,דְנאַה םיִראַה םעֶד

 עֶצְנאַנ איִד ןיִא ןעֶכאַמ ּוצ ןְהעֶטְׁש
 דָנּוא 20 :טְֶלאַטְׁשעֶב רעֶד ןּופ הָכאָלְמ
 ,המלש ןָהּוז ןייַז ּוצ טְנאָזעֶג טאָה דיִדָד

 199 מכ חכ א םימיה

 וז בָהָו תָֹשִקְַו תֹוקָרומְַו תֶֹגלִּמַהְו :ףֵסּכַה תֹנחְלְׁשִל
 רֹופְכלְו רוְכּו רכִל לֵקׁשִמְּב בַהְוַה ירופְכַלְו רֹהְמ
 18 בָהְ תֶרֹטַֹּה חַּבזִמַלּו :רֹפְכּו רופ כל לֵקְׁשמְּב ףֶסֶּכַה
 בֶהָז םיבּורְּכַה הֶבָּכִרּמַה תְֶבַתָלּו לֶקְשִּמַּב קָקִמ
 19 בָתַכְּב לֶּכַה :הָוהְי-תיִרְּב ןֹוָרָא-לַע םככִו םיִׂשרפ
 :תינְבַּתַה תָֹכֲאְלַמ לָּכ ליִּבׁשִה ילָע הוי ְךֶמ
 כ אָרִתילַא הׂשַַו ץמֲאַו קז ֹונְב הָמֹׁשְל דוד רֶמאֹּו
 א סד אֵל ְךֶמֹע יַהלַא םִַהלֶא הָוהְי יִּכ תֶהַּת-לֵאְ
 הֵּנִהְו :הָוהָי-תיִּב תֶדֹובֲע תֶמאָלְמ-לְּכ תֹולָכְלידַע ךֵבַעַי
 2 תִיַּב תַדֹוכֲע-לֶבְל םִיִלֵהְו םִנָהְּכַ תֹוקָלְחַמ
 הדָדֹובַע-לֶכִל 'הָמְכָחַּב ביִדנ-לָכָל כאָלְמילְבִב ְךִֶּעַ
 יִרְבְד-לֶכְל םִעָהילְבו םיִרָּׂשַהְו

 טכ ןיפ
 א יירֲחָּב דָחֶא נב הֹמלְׁש לֶהָּקַה-לֶכָל ּךֶלֶּמַה דִיוּד רֶמאֹּר
 וטֶדָאְל אֵל יִּכ הָלְֹ הָכאְְַָו ךְו רַעַנ םיִהֹלֶא ֹוְּב
 ג -תיַבְל יִתָניִכֲה יֹכ-לְכִבּו :םיִהְלֲא הָיהיל יִּכ הָריִּבַה
 תֶׁשֹהנַל תֶׁשֲהְַַ ףסָּכִל ףֶמַָהְ םֶהְול ! בֶהּוה ימלא
 םואולמו םַהׂשייַנְבַא םיִצֵעָל םיִצָהְו לֶוהּבל לֶַּבַה
 ;םֶרָל טי הָרִָי ןְבָא לֹכְו הֶּמְקרְו ְךּופינְבַא
  יִּתַתָנ ִֵכְו בֶהְז הֶּלנְמ ריי יֵהלֶא תִַבְּב ָתֹצְרִּב דֹעְ
 :שֶרָּקַה תל יִתנִבֲה--לֶּכִמ הָלְעְַל ַהלֶא--תיִבָל
 4 םיָפָלֲא תַעְׁשְו ריָפּוא בו נ םֶהְז ִרְּכִּכ םִפָלֲא תֶׁשֶלׁש
 ה ֿבהָול בל :םְִּּבַה תוריק חיִטָל קָּקִמ ףֶסֶּכיִּּ
 בִּנְתִמ יֵמּו םיִׁשָרָה יב הָכאָלְמ לֶכְלּו ףֶסָכל ףַַּלְ
 6 ןיִרָׂשְו תֹובָאָה יִרָׂש ובֵדַנְתּ :הָוהיל םּיַה וָדָי תֹואְּלַמְל
 תֶמאָלְמ יי יִָׂשָלו תֹוַּמַהְו םיִפלֲאָה יֵרׂשְו לִי יְֵבַׁש
 ? םיִרְּכַּכ בֶהָו םיהלֲאָה-תוּב תֶרֹומְעַל ונְּתַ למה

 אּוהְט דְנּוא טְסעֶפ דְֶנּוא קְראַטש אייז

 ןעֶּבאָה אָרֹומ ןייֵק טְסְלאָז אוד ,םִע

 רעֶד ןיִראָו ןעֶטְסְגְנֶע טיִנ ְּךיִד דְנּוא
 -ְךעֶּפ טיִנ דָנּוא ןעֶכאַמ ףאַלְש טיִנ ְּךיִד טעוֶו רֶע ,ריִד טיִמ זיִא ,טאָב ןיימ ,טאָנ ראַה
 םיִראַה םעֶד ןּופ טְסְניִד םעֶד ןּופ הֶכאָלְמ עֶצְנאַג איִד ןעֶדְנעֶלְרעֶפ טְסעֶו אּוד זיִּב ןעֶזאָל
 ריִד טיִמ ןעֶלעֶוֶו םִיַוָל איד דְנּוא םיִנֲהֹּכ איִד ןּופ ןעֶּבְנּולייִטְּפָא איִד ,העָז דָנּוא 21 :זיוה
 ןייַז ריִד טיִמ ְּךיֹוא ןעֶלעֶו םִע דָנּוא ,זיֹוה םיִטאֶג ןּופ טְסְניִד ןעֶצְנאַג םעֶד ראַפ ןייַז
 ןעֶּמְׁשְריִפ איִד דְנּוא ,טייֵּבְרַא אייֵלְרעֶלַא ראַפ גולְק דִנּוא גיִליווייַרְפ זיִא םאָו רעֶכיִלְטיִא

 :לְהעֶפעֶּב ןעֶצְנאַג ןייד ְּךאָנ ןייז ןעֶלעוֶו קְלאָּפ עֶצְנאַג םאָד דְנּוא

 טכ לעטיפאק
 7 ןיימ .גָנּולְמאַוְרעֶפ ןעֶצְנאַג רעֶד ּוצ טְנאָזעֶג רעֶטייוַו טאָה ָּךֶלֶמַה דיוָד דְנּוא 1
 ,לעֶדְע דְנּוא בָנּוי זיִא ּרֵע ;טְלֶהעוֶוְרעֶדְמיֹוא טאָה טאָנ ןעֶמעוֶו (ןייֵלַא) רעֶנייֵא זיִא הֿמלִש
 טרעיינ שְנעֶמ ַא ראַפ טיִנ ויִא טְסאַלאַּפ רעֶזיִד ןיִראָו ,םיֹורְג זיִא הָכאָלְמ איִד דְנּוא
 םעֶד ראַפ טייֵרְּבעֶנּוצ ָּךיִא ּבאָה ַחֹּכ ןעֶצְנאַנ ןייֵמ טיִמ דְנּוא 2 :טאָג ראַה םעֶד ראַפ
 איד ראַפ רעֶּבְליִז םאֶד דֶנּוא ,ןעֶבאַז עֶנעֶדְלאָג איד ראַפ דְלאָג םאָד ,טאָג ןיִיֵמ ןּופ זיֹוה
 איֵד ראַפ ןעֶזייַא סאָד ,ןעֶכאַז עֶנְרעֶפּוק איֵד ראַפ רעֶּפּוק סאָד דְנּוא ,ןעֶכאַז עֶנְרעֶּבְליִו
 דָנּוא רעֶנייֵטְׁש-סְקיִנָא ,ןעֶבאַז עָנְרעֶצְלאַה איִד ראַפ ץְלאָה םאָד דָנּוא ,ןעֶכאַז עֶנְרעֶזייֵא
 דָנּוא ןעֶּבְראַּפ עֶנעֶדיִׁשְרעֶפ ןּופ רעֶנייֵטְׁש-לאטְסירק דְנּוא ,רעֶנייֵטְׁש-םֶגְנּוליִפְנייֵא

 לייַו ,רֶהעֶמ ְּךאָנ דְנּוא 8 :ליִפ רֶהעַז רעֶנייֵטְׁש-ריֹומְראַמ דְנּוא ,רעֶנייֵטְׁש עֶרייט אייֵלְרעֶלַא
 ןופ רֶצֹוא ןייֵא ןעֶדְנאַהְרעֶפ ריִמ אייֵּב זיִא םִע ,זיוה םיִטאֶג ּוצ ןעֶגְנאַלְרעֶפ ןייֵמ זיִא םִע
 רעֶּביִא טאָנ ןיימ ןּופ זיֹוה םעֶד ראַפ ןעֶּבעֶגעֶג םִע ְךיִא ּבאָה יֹוזַא ,רעֶּבְליִז דְנּוא רֶלאָג
 רעֶנְטְנעֶצ דְנעֶזיֹוט אייֵרְד 4 :שָדְקִמַה תיֵּב םעֶד ראַפ טייֵרְּבעֶנְנָא ּבאָה ְּךיִא םאו םעֶלַא
 ןעֶקעֶדעֶּב ּוצ רעֶּבְליִז טְרעֶטייֵלעֶג רעֶנְטְנעֶצ דְנעֶזיֹוט ןעֶּביִז דְנּוא ,ריִפֹוא םיֹוא רְלאָג
 עֶנְרעֶּבְליִז ּוצ רעֶּבְליִז דְנּוא ,ןעֶכאַז עֶנעֶדְלאָנ ּוצ דְלאָג 8 :רעֶזייַה איִד ןּופ דְנעוֶו איִד
 טְנייַה גיִליוִו זיִא רעֶֶז דְנֹוא ,רעֶלְטְסְניִק איִד ָּךְרּוד טייֵּבְרַא עֶצְנאַנ איֵד ראַפ דְנּוא ,ןעֶכאַז
 איד דָנּוא ,תֹובָא איד ןּופ ןעֶמְשְריִפ איִד דְנּוא 6 :ראַה םעֶד ּוצ ןעֶליִפ ּוצ דְנאַה עֶנייֵז
 רעֶּביִא עֶמְׁשְרעֶּביֹוא דְנּוא ,עַדְנעֶזיֹוט רעֶּביִא עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶמְשריִפ
 :ןעֶזעוֶועֶג בֵדֵנְמ ןעֶּבאָה טייֵּבְרַא םיִּדְלִמ םעֶד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד דְנּוא ,עֶּטְרעֶדְנּוה
 הָלאָג רעֶנְטְנעֶצ דְנעֶזיֹוט ףניפ זיֹוה םיטאָב ןּופ טְסְניִד םעֶד ראַפ ןעֶּבעֶגעֶג ןעֶּבאָה אייז דְנּוא 7

 ףנוא
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 תֶרָׂשֵע םיִרָּכִּכ ףֶסֶכְו ֹוּבר םיִנֹלְרַדֲאו .םיִפְלֲא--תֶׁשֶמֶח
 -הָאמ לֶוְרַבּוםיִרְּכִּכ םיפְלֲא תַנֹומְשּ וְּבַר תֶׁשֹהְּו םיִפְלֲא

 -תיּכ רצואל ּונְתָנ םיִנבֶא וּתִא אָצְמִּנַהְו :םיִרָּכִּכ ףֶלא 5
 םֶבְּרַנְתִה-לַע םֶעָה יִמׂשִו : נְׁשרַּגַה לֵאיִחידִי לַע הָוהְי 9

 חַמֶׂש ךֶלֶּמה דוד םַנְ הָוהיל יָבדנְתִה םָׁש בֵלְּב יִּכ
 -לָּכ ינֵעְל הָהי-תֶא רייה רב :הָלֹורְג הָחְמִׂש י

 שלֵארְׂשִי יַהלֲא הָוהְ הָּתַא ְךירְּב דָֹד רֶמאֵי לַהקַה
 הָרּובְְַו הָּלְרַּה הָוהְי ִָ ;םֶלועדעְו םֶלּועַמ ּונִבֲא ונ

 ;דוהְי לל ץֶרָאְבּוםִיַמְׁשַּב לכיכ דֹוהַהְ חצנְַ ָרְֶפִּתַהְ
 יוכָּכַהְו רֶׁשֲעְו :שארל ו לֶכָל אֵׂשַנְתַמַהְו הָכָלְמִמה
 ךֵדיְּו הָרּבְּוַחּכ ּךַָיְּו לֹפִּב לָשֹומ הָּת ךנפלמ
 ןק ּונָנֲא םיִדֹמ ּונֵהלֶא הָּתְַו :לֶּכִ קו לֶּהְַל

 יֵּכ יִמִפ יִמּו יִנֲא יִמ יִכְו :דֵתרַאְפּת םֵׁשִל םיִלְלַהְמּו 4
 :ךל יגָתנָךַדָיִמּ לֹּכַה ְמִמייִּכ תאוה גְתַהְל ַחֹּכ רֹצֵעַ

 ינמְ לֶצַכ ּוֵתֹובֲא-לֶבכ שִבָׁשתְ ְךנפִל ּונחִנֲא םיִניִּב וט
 ּדַה ןיִמְהָה לָּכ יעֵהלֶא הָוהְי :הָוקמ ןיאְו .ץֶרָאָה-לַּפ 18

 איד ָךדָימ ּדֶׁשְרִק םׁשְל תיב ךלדתונבל נֹניִכֲה רֶׁשֲא
 םיִרָׁשיִמּו בֶבֵל ןַחֹּב הָּתַא יִּכ יַהֹלֲא יִּתְעָדָי :לֶּכַה לו 17

 מע הָמעְו הָלִא-לֶכ יִּתְבַּדנְתַה בבל רְֶּׁב ינֲא הר
 יַהֹלָא הָוהְי ;ךליבָּדנתִהל הָחְמִׂשְב יִתיִאָר הֿפיאְצְמִּנַר 5

 םלועל תאֹז-הֶרָמֶׁש ּויֵתֹובֲא םֵאָרְׂשִו קָחְצִי םֶדְרְבַא
 הָמלְׁשלְו :ךיִלא םֶבָבל ןכֶהו מע בָבֶל תֹבִׁשִחַמ 2 רֶעְל 19

 קו ּךיַתֹוחְע ךיֶתְֹצִמ ֹמְׁשִל םֵלָׁש בבל ֵת ָנֶב
 ָיֵתֹניִכ בה רֲֶא הֶריִּבַה תָֹנְבִלְו לֹכַה תֹוָשֲעַלְ

 םֵכיהְלֶא הָוהְיתֶא ָאְניוכְִּב להָּקַהלְכ ל דייָד רֶמאַּו כ
 וֲחַּתְׁשִו יָּקִו םֶהיֵתְבַא יקלַא הָנ - לְהָּקַה-לְכ ִבְרְבִי
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 ערולע לו םִחָב  ההיל יִחְכ :ךלַמֹלְו הוד עג

 ןעֶּביֹוה ןְרעֶד טְזיִּב אּוד רֶנּוא

 זיִא דֹובָּכ רעֶד דְנּוא טייֵקְכייֵד

 זיִא דְנאַה

 :םעֶלַא רעֶּביִא רעֶטְשְרעֶּביֹוא רעֶד םִלַא
 רעֶּביִא ןעֶגיִטְלעֶועֶג טְסּוהְט אוד דְנּוא ,ריִד ראָפ

 איִד דֶנּוא ַחֹּכ רעֶד ויִא דְנאַה עֶנייֵד ןיִא דְנּוא ,םעֶלַא
 :ןעֶכאַמ ּוצ קְראַטְׁש דְנּוא םיֹורְנ םעֶלַא ז

 טכ א םיסיח

 דָנּוא .םיִנֹוּכְרַדַא דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ דְִנּוא

 דְנּוא ,רעֶּבְליִז רעֶנְטְנעֶצ דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ

 ,רעֶנְטְנעֶצ דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצְטְכַא ,רעֶּפּוק
 ;רעֶנְטְנעֶצ דְנעֶזיֹוט טְרעֶדְנּוה ןעֶזייֵא דְנּוא
 טאַהעֶג ןעֶּבאָה םאָו עֶבְלאָז דְנּוא 8
 -ָנייֵרַא אייֵז ןעֶּבאָה איִד ,רעֶנייֵטְׁש עֶרייֵמ

 םיראַה םעֶד ןּופ רָצֹוא םעֶד ןיִא ןעֶּבעֶגעֶג
 דנּוא 9 :יִנְׁשְרִנ םעֶד לֵאיִחְי ְּךְרּוד ,זיֹוה
 ןיִראָז ,טייֵרְפעֶנ ְּךיִז טאָה קְלאָפ םאָד
 ץְנאַג ַא טיִמ ןעֶזעוֶועֶג בדֵנְמ ןעֶּבאָה אייֵז
 ןעֶועוֶועֶג בֵדֵנְמ ןעֶּבאָה אייֵז סאָו ץְראַה
 ְךיִז טאָה ְּךֶלֶמַה דיִוָד דְנּוא ,ראַה םעֶד ּוצ
 :הָחְמִׂש עֶסיֹורְג ַא טיִמ טייֵרְפעֶג ְּךיֹוא
 ראַה םעֶד טְשְנעֶּבעֶג טאָה ריִוָד דְנּוא 0
 רעֶצְנאַג רעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ראָפ
 טְגאָזעֶג טאָה דיִוָד דְנּוא ,גְנּולְמאַזְרעֶפ
 ןופ טאָנ ,ראַה ָא ,אּוד טְזיִּב טְשְנעֶּבעֶג
 טייקְניִּבֶע ןּוֿפ ,רעֶטאָּפ רעֶזְנּוא ,לֵאָרְׂשִי
 זיִא ,ראַה ָא ,ריִד ּוצ 11 :טייקְניִּבְע ּוצ
 ,טייֵקְכיִלְרעֶה איִד דְנּוא ,טייקְסיֹורְנ איִד
 ,טייֵקְנְהעֶׁש איִד דְנּוא ,ןֹוחָצִנ רעֶד דְנּוא
 לעֶמיִה םעֶד ןיִא זיִא סאָו סעֶלַא ןיִראָו
 ,ריִד ּוצ טְרעֶהעֶנ דֶרֶע רעֶד ףיֹוא דְנּוא
 הָכּולְמ איִד טְרעֶהעֶנ ריִד ּוצ ,ראַה ָא

 איר

 עֶנייֵד ןיֵא דְנּוא הָרּובְנ
 ,טאָב רעֶזְנּוא ,דְנּוצַא דְנּוא 3

 דנּוא 14 :טייקְנְהעֶׁש עֶנייֵד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶּביֹול ריִמ דֶנּוא ,ריִד ןעֶקְנאַד ריִמ
 בֵדֵנְמ דְנאַמְׁש םיִא ןעֶנעֶז ריִמ םאָד .קְלאַפ ןייֵמ זיִא סאָו דְנּוא ;ָךיִא ןיִּב רעדֶו
 יז יֹוזַא ןייַז ּוצ
 :ןעֶּבעֶגעֶג ריִד ּוצ סֶע ריִמ ןעֶּבאָה

 ,תֹובָא עֶרעֶזְנּוא עֶלַא איז יֹוזַא םֶרעֶניֹואָוְנייַא דֶנּו
 :בֶנּונְּפאָה עֶנייֵק זיִא םָע רֶנּוא ,רֶרֶע רעֶד ףיֹו

 יֵדְּכ טייֵרְּבעֶנּוצ ּבאָה ְּךיִא סאָו עֶסאַמ עֶצְנאַג עֶניִזאָד איִד ,ט
 הָנאַה עֶנייַד ןּופ ְּךאָד זיִא םאָד ןעֶמאָנ ןעֶניִלייֵה ןייד ראַפ זיֹוה

 ןייֵה ַָא ְּךאָד םייַז ְּךיִא דִנּוא

 געֶמ עֶרעֶדנּוא ןעֶנעֶד
 ואָנ רעֶזְנּוא
 ןֶעיֹוּב ּוצ
 17 :ריִד ןּופ זיִא םעֶלַא רֵנּוא

 דְנאַה עֶנייֵד ןּופ דְנּוא ,ריִד ןּופ זיִא םעֶלַא ןיִראָו ,עֶניִזאָד סאָד

 וריד ראָפ םיִרֵנ ןעֶנעֶז ריִמ ןיִראוָו
 ןעֶמאָׁש ַא איד יֹוזַא דְִנּוא

 ,ראָה ָא 6
 ביד ךצ

 אוד זַא ,טאָנ
 ריִמ ןָא םאֶו רעֶּבָא ;טייקְניִטְראַפְטְכעֶר טְסְליִו אּוד דְנּוא ,רעֶצְרעֶה איִד טְסְפיִרְּפ
 בֵדֵנְב םעֶלַא םאָד ְךיִא ּבאָה ץְראַה ןייֵמ ןּופ טייֵקְניִטְכיִרְפיֹוא טיִמ ,טְגְנאַלעֶּבְנָא
 ואָד ְךיִז טְניִפעֶג סאָו קְלאָפ ןייַד זַא ןעֶהעֶזעֶג ְךיִא ּבאָה דְנּוצַא דְנּוא ןעֶזעוֶועֶג
 בֵדֵנְמ הָחְמִׂש ַא טיִמ ריִד ּוצ טאָה
 טְלאַה ,תֹובָא עֶרעֶזְנּוא לֵאָרְׂשִי דְנּוא ,קָחָצִי

 ,םֶהָרְבַא ןּופ טאָנ ,ראָה ָא 18 :ְןעֶועֶועֶנ
 תֹובְׁשֲהַמ ןּופ ןעֶטְכאַרְט עֶניִזאָד סאָד

 ּוצ רעֶצְרעֶה עֶרייַז ןָא טייֵרעֶּב דְנּוא -קְלאָפ ןייד ןּופ ץְראַה םעֶד ןיִא גיִּבִע ףיֹוא
 טא ד
 עֶנייֵד ,תֹוָצִמ
 םעֶד ןֵעיֹוּב ּוצ
 ּוצ טְכאָזעֶג טאָה

 םיִנעֶנייִצ

 טְסאַלאַפ
 ,לָהָק ןעֶצְנאַנ םעֶד

 ראל ןְהּוז ןייֵמ ּוצ ּבעֶנ דָנּוא

 סאָד ןּוהְט ּוצ דָנּוא ץעֶזעֶג עֶנייֵד דְנּוא
 ּבאָה ָּךיִא סאָו ראַפ

 ראה םעֶד ְּךאָד טְשְנעֶּב

 עֶנייֵד ןעֶטיִה ּוצ יַדְּכ ,ץְראַה ץְנאַנ ַא
 דָנּוא ,םעֶלַא

 דיִוָד דֵנּוא
 !טאָנ רֶעייֵא
 צוּנֶעבְּרַייט:  20

 עֶרייֵז ןּופ טאָנ םעֶד ,ראַה םעֶד טְׁשְנעֶּבעֶנ ןעֶּבאָה לָהָק עֶצְנאַנ סאָד דֵנּוא
 םעֶד ּוצ דְנּוא ראַה םעֶד ּוצ טְקיִּבעֶנ דְנּוא טְנייֵּבעֶגְרעֶדיִנְא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,תֹובָא
 תֹולע טְכאַרְּבעֶנְּפיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,תֹונָּבְרַק ןעֶטְכאָׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 21 :ְּךֶלֶמ

 וצ

 2 יע, יי עי יי =?

 יי יי יי יי יי," .

 2 ייליי



 184 םפ א היסיח ירבד

 ףֶלֶא םיִליֵא ףֶלֶא םירָּפ אּודַה םִִיַה תֶרָחָמְל הָוהיְל ןְרעֶדְנַא םעֶד ןיִא ְּךיֹוא ,ראַה םעֶד ּוצ

 ר בֶרֶל םיִהְכח םיִ 1 ,רעֶדיִו דְנעֶזיֹוט ,ןעֶסְקָא דְנעֶזיֹוט ,ןעֶגְראָמ
 הָלורְג הָחְׂשְּב אהה םויּב הוהְי ינפל ּתׁשיו ּולְכאנ רק ראה יא א א

 דיל הוהיל יִחׁשְמ דִהְרִב הָמלׁשל תֵׁש ּכְשְמִפ 8 יי א ףאָש דְנעֶזיֹוט דְנּוא
 אי ךל | הָודי אָמַּכלַע הֹמלְׁש בֵׁשי :ןֵהֹכָל קדֶצְלּו הא תֹויָּבְרִק עֶליִפ רֶהעֶז דְנּוא ,רעֶפְּפָא
 ְָו :לארְשילְּכוילִאוִעְמְׁשִיחַלַו ויִבָא דִיְדתַהְּה ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא 22 :לֵאָרְׂשִי ץְנאַג
 תַחַּת ֶ ּונָתָ דִיוָד למה יִנְּב-לּכ םַנְ םירּנְַו םירָׂשַה םעֶד ראָפ ןעֶקְנּורְמעֶנ דְנּוא ןעֶסעֶגעֶג
 הכ יניֵעְל הָלְעַמְל םמלׁש"תֶא הָוהְי לב :ךֵלָּמַה הָמֹלָׁש ַא טימ נאט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא ראָה

 =לע היָהאל רֶׁשֲא תֹוכְלַמ דִה ֹויְלע ןֵּתיַולֵאָרׂשִילְּכ הֹמלִש ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ,הָחְמִׂש עֶסיֹורְג
 יא רלְמיִׁשִירּב היוְו ;לֵאָרְש-לַע וְנְפִל ךלֶמילְּכ : :

 עז םִברַא לֵאָרְׂשִי לע ךלֶמ רַׁשֲאימיהְו :לאְָׂשילָבלַע טי ?אפ ןרעדְנַא םעד ּוצ דיִוָד ןּב
 םיִׁשְׁש ךלֶמ םָלָׁשריִבוםיִנָׁש עַבָׁש למי ּהַכתְּב הש הי םניִא ןעכאָה איז רנוא ְדִלִמ םֶלַא

 ז

 8 רֹוָבכְו רֶׁשָע םיִמָי עַבׂש הָבֹוט הָביִׁשְּב תֶמַה ּ:שֹלָׁשְו דְנּוא ,דיִגָנ ַא ראַפ ראַה םעֶד ּוצ טְּבְלאַו
 29 םִנשאֶהְהּדַלמַהדֵיְ ִרְברְו:וָתְהַּ נב הָמלְׁש למה הֿמלְש זיִא יֹוזַא 2 :ןַהֹּכ ַא ראַפ קֹודָצ
 -ַעְו הָארָה לֵאּומְׁש ירְבִּד-לַע םיִבּותְּכ םָנִה םִִנֹרֲחִאָהְו ןּופ לְהּוטְׁש-ןיֹורְט םעֶד ףיֹוא ןעֶּמעֶזעֶג
 ל ר ךּנ יֵרְבִּ-לַעְו יב ןֵתָנ יֵרְבּד רעֶמאַפ ןייַז טאָטְׁשְנָא ָּךֶלֶמ םֶלֵא טאָג

 לע לֵארְׂשִיללַ בִ פאטא ר דנּוא טְקיִלְגעֶּב טאָה רֶע דְנּוא ריִוָד
 יי" "'** :טֶכְראָהעֶג םֶהיִֵא ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי ץְנאַג
 ּדִלֶמַה דיוָד ןּופ ןְהיֵז עֶלַא ְּךיֹוא דְנּוא ,םירֹוּבִנ איִד דְנּוא ,ןעֶטְׁשְריִפ עֶלַא דְנּוא 4
 הֹמלִׁש טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 28 :ְּךֶלֶמַה הֹמֹּלִׁש רעֶטְנּוא ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶטְנּוא ְּךיִז ןעֶּבאָה
 ןעֶּבעֶגעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ץְנאַג ןּופ ןעֶניֹוא איִד ראָפ עֶלַא רעֶּביִא טְכאַמעֶג םיֹורְג
 ראָפ ְּךֶלֶמ ןייק ףיֹוא םעֶכְלאָז ַא ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא םִע םאֶד טייֵקְנִהעֶׁש ַא תּוכְלַמ ןייז ּוצ
 :לֵאָרְׂשִי ץְנאַג רעֶּביִא טְרֶעיִגעֶר טאָה יִׁשי ןּופ ןְהּוז דיִוָד דְנּוא 26 :לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא םֶהיֵא
 ,רֶהאָי גיִצְריִפ ןעֶזעוֶועֶג זיִא לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא טְרֶעיִגעֶר טאָה רֶע סאוָו טייֵצ איֵד דנּוא 7

 אייֵרְד טְרֶעיִגעֶר רֶע טאָה םִיַלָׁשּורְו ןיִא דְנּוא רֶהאָי ןעֶּביִז טְרֶעיִגעֶר רֶע טאָה ןֹורְבִח ןיִא
 ,בעֶט ןּופ טאַז ,רעֶטְלֶע עֶמּוג ַא ןיא ןעֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא רֶע דְנּוא 28 :רֶהאָי גיִסייֵרְד דְנּוא
 דְנּוא 20 :לעֶטְׁש רעֶנייֵז ןַא טְרֶעיִנעֶר טאָה המלש ןְהוז ןייַז דְנּוא ,רֹובָּכ דְנּוא טייֵקְכייֵר

 -עֶגְנייֵא ןעֶנעֶז אייֵז העְז ,עֶּמְצעֶל איִד דְנּוא עָּטְׁשְרֶע איד .ָּךְלְמַה דיזָד ןּופ ןעֶכאַז איִד
 ,איִבָנַה ןָתָנ ןופ רעֶטְרעוֶו איִד ןיִא דְנּוא ,איִבָנַה לֵאּומְׁש ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד ןיִא ןעֶּביִרְׁש
 הָרּובְנ עֶנייֵז דְנּוא תּוכְלַמ ץְנאַג ןייַז טיִמ 80 :איִבָנַה דֶנ ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד ןיִא דְנּוא
 ,לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא דְנּוא ןעֶננאַגעֶגְרעֶּביִרַא םֶהיֵא רעֶּביִא ןעֶנעֶז סאוָו ןעֶטייֵצ איד דְנּוא
 :רעֶדְנעֶל איד ןּופ עֶכייֵרְניִנעֶק עֶלַא רעֶּביִא דְנּוא
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 יִהֹלֶא הָוהיַו ותּוכְלַמ-לע דִוְדְוִב הֹמֹלְׁש קִוְתִיַו :
 'רָׁשְל לאָדׂשי-לֶבְל הָמּלְׁש רֶמאָּ :הְָעְמִ לנו ַע 2

 לאְרְשי-לָכְל אוָשְנ לֶכְּו םיטפְׂשִלְו תומַהְ םֹפָלֲאָ
 הָמָּבִל ֹוּמִע לֶהָּקַה-לֶבְו הֹמלְׁש ּוכְלַו :תֹוָבָאָה יִׁשאָר
 רֶׁשֲא םלֲאְד רַעֹומ לֶהֵא הָיָה םֶׁשייְּכ ןיִעְבִנְּב רֶׁשֲא

 םיהֹלָאָה ןחָא לָבֲא :רָּבְִּמַּכ הָוהְירָבע הָׁשֹמ הֶׂשֶע 4
 ל-הְטֶנ ִּכ דִי יל ץיִכַהַּב םיִרְי תַירקִמ דִוָד הָלָעָה

 טכַאְלַצְב ; הֶׂשֶע דֶׁשֲא תֶׁשֹחְּגַה חַּכְומּ :םֵלָשִריִּב לֶהֹא ה
 המֹלְׁש והֵׁשְרְדִו הָוהְןֵכְׁשִמ נפ םֶׁש רּוחְדִב יָרואְדִּב

 הָוהְי ינפל תֶׁשֹחְּנַה זיַבוִמ-לַע םָׁש המלׁש לַעַ :לָהָּקַהְו 5
 הָלי לֵב :ףֶלֵא תֹלֹמ וָלָע לַעו דַעֹומ לָהֲאְל רֶׁשֲא 1

 ךֶתֶא הָמ לֵאְׁש ול רֶמאּו חָמֹלְׁשִל םיִהֹלֲא הָאְרִנ אּוהַה
 יִבָא דִיוד-םִע ָתיִׂשָע הֶּתַא םיהלאל הֹמלׁש מא ;ךָל5
 מאי םיהלָא הָוהְי הֶתַמ :ויִּתְַּת יִנֵּתְכַלְמִהְ לָנ חם 9

 בָר םִעילַע ִנְֵּכַלְמַה ֶַּא יִּכ יִבָא דִי סע דרבד
 ינפל הֶאְצִאְו ילְדִּת עַּדִּו הָמְכָח הֶּתֹע :ץְרֶאָה רַפֵעַּכ י
 :ללָנַה הזה ְּךְמַע-תֶא טּפְׁשִי ִמירִּכ הָאוָבָאְו עָ

 -םִע תאֹז הָתָיָה רֶׁשֲא ןעי הֹמלְׁשִל םִיַהלַא רֶמ 1
 אנש ׁשפָנ תֵאְו דֹובָכְו םִמָכְנ רֶׁשֶע ָּת תלַָׁש א אֵלְ יי
 עַּדָמּו הָמְכָח ְילַאְׁשתַ תְלִאָׁש אל םיִּבַר םיִמָידמַנְו

 : 6 רעֶד ןיֵא
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 5 ְרָא םעֶד ּוצ םיִרָע
 טאָה דיוָד סאו

 -עֶג ְּךיִז טאָה דיוָד ןֶּב הֹמלְׁש דְנּוא 1

 רעֶד ןיִראָו ,תּוכְלַמ ןייַז ףיֹוא טְקְראַטְׁש

 ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ זיִא טאָג ןייַז ראַה

 דְנּוא םיֹורְג ץְנאַג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא

 טאָה הֹמֹלְׁש דְנוא 2 :טְכאַמעֶג ְךיֹוה

 -ׁשְריִּפ איִד ּוצ ,לֵאָרְׂשִי ץְנאַג ּוצ טְגאָזעֶג

 ועֶטְרעֶדְנּוה דְנּוא עֶדְנעֶויֹוט רעֶּביִא ןעֶט

 עֶלַא ּוצ דנּוא .םיִטְפֹׂש איִד ּוצ דְנּוא

 יִׁשאָר איד ,לֵאָרְׂשִי ץְנאַג ּוצ .םיִאיֵׂשְנ
 איִד דְנּוא המלׁש ןעֶנעֶז יֹוזַא 8 :תֹובָאָה

 -ָניֵהַא םֶהיֵא טיִמ גְנּולְמאַזְרעֶפ עֶצְנאַג

 ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאָו הָמָּב רעֶד ּוצ ןעֶנְנאַגעֶנ

 ןעֶזעוֶועֶג זיִא טְראָד ןיִראָָו ,ןֹועְבִנ ןיִא
 הֶשֹמ סאָװ טאָנ ןּופ דַעֹומ לֶהֹא סאָד

 טְכאַמעֶג טאָה ראַה םעֶד ןּופ טְכעֶנְק רעֶד

 תַיְרָק םיֹוא טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא ריוָד טאָה טאָנ ןּופ ןּורָא םעֶד רעֶּבָא 4

 םֶהיֵא ראַפ טאָה רֶע ןיִראָָו ,טייֵרְּבעֶנּוצ םֶהיֵא ראַפ

 ,לֵאָלַצְּב סאָָו ַחֵּבְוִמ םעֶנְרעֶפּוק םעֶד דְנּוא ? } :םִיַלָׁשּורִי ן ןיֵא טְלעֶצעֶנ ַא ט טק טא

 ןּופ ןֵּכְׁשִמ םעֶד ראָפ טְלעֶטְׁשעֶב רֶע טאָה טְכאַמעֶג טאָה רּוח ןּופ ןֶהּו ירּוא ןּופ ןְהּוז
 :טְשְראַפעֶנְּכאָנ םֶהיִֵא אייֵּב ןעֶּבאָה בְנּולְמאַזְרעֶפ איִד דְנּוא המלש דְנּוא ;ראַה םעֶד

 טְראָד זיִא הֿמֹלִׁש דְנּוא 6

 ך ןיִא ןעֶזעֶֶועֶנ זיִא סאָו

 ןיֵא 7 :רעֶפִּפָא-דְנאַרְּב דְנעֶזיֹוט

 טעֶּב ;טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא

 ; ןּוהְמעֶנ טְסאָה אּוד ,טאָנ ּוצ טְנאָזעֶב

 ַמעָב ְּךיִמ טְסאָה

 ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא

 םֶהיֵא טאָטְׁשְנַא ןעֶריִנעֶר טְכא

 ראַה םעֶד ראָפ ַחֵּבְוִמ םעֶנְרעֶּפּוק םעֶד ּוצ

 ַא ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקִמ םֶהיִא ףיֹוא טאָה רֶע דְנּוא ,דֵעֹומ לֶהֹא םע

 ,המלש ּוצ ןעֶזיוִועֶּב טאָנ ָּךיִז טאָה טְכאַנ עֶניִּבְלעֶזְרעֶד

 ;ןעֶּבעֶג ריִד לאָז ָּךיִא סאו

 ריִוָד רעֶטאַפ ןייֵמ ו

 טאָה הֹמלְׁש דְנּוא 8

 אוד דְנּוא ,דֶסֶח ןעֶסיֹורְנ ַא

 עֶנייַד זאָל ,טאָנ ראַה ָא ,דְנּוצַא 9 }

 ןעֶריִנעֶר טְכאַמעֶנ ָּךיִמ טְסאָה אּוד ןיִראָָו ,ןעֶרעוֶו רֶהאָו רעֶטאָפ ןייֵמ ריִוָד ּוצ גאָזּוצ

 ליפ יֹוזַא זיִא סאָו קֶלאָפ ַא רעֶּביִא

 ק ריִמ ּביִנ ָּדיִא
 טעֶּב) דְנּוצַא 10 :דרֶע רעֶד ןּופ ּביֹוטְׁש רעֶד איז

 דְנּוא ןְהעֶנּוצְסיֹורַא ןעֶסיִו לאָז ְּךיִא זַא ,דְנאַטְׁשְרעֶפ דְנּוא טייֵהְנּ
 עֶניִזאָד סאָד ןיִטָּפְׁשִמ ןעֶד ןעֶק רעֶוֶו ,ןיִראָו ,קְלאַפ ןעֶניִזאָד םעֶד ראַפ ןעֶמּוקּוצְנייַרַא

 עֶניִזאָד איד לייוֵו ,הֹמֹלִׁש ּוצ טְנאָזעֶנ טאָה טאָג דְנּוא 11 :קְלאָפ םעֶסיֹורְג יֹוזַא ןייַד

 ןייַד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ְךאַ

 ,דְנייַפ עֶנייֵד ןּופ שֵפָנ םאָד רעֶדָא ,רֹובָּכ דְנּוא

 טְסאָה אּוד טְרֶעייֵנ ,ןעֶרַהאָי עֶליִפ טְפאַׁשְנעֶסיו דְנּוא הָמְכָח ןעֶטעֶּבעֶג ריִד ראַפ

 ןעֶנעֶמְרעֶפ ,םּוהְטְכייֵר ןעֶטעֶּבעֶנ טיִנ טְסאָה אּוד דְנּוא ,ץְראַה

 ראַפ ןעֶטעֶּבעֶג טיִנ אּוד טְסאָה ְּךיֹוא

 ידכ



 ירבד

 ןייַמ ןיִטָּפְׁשִמ ןעֶנעֶק טְסְלאָז אּוד יִדְּכ
 ְךיִד ּבאָה ְּךיִא םעֶכְלעוֶו רעֶּביִא קְלאָפ
 הָמְבָח איִד 12 :גיִנעֶק ַא ראַפ טְכאַמעֶג
 ןעֶּבעֶגעֶג ריִד לאָז טְּפאַשְנעֶסיוו דִנּוא
 -ְךעֶפ דְנּוא םּוטְכייֵר ְָּךיֹוא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו
 ןעֶּבעֶג ריִד ָּךיִא לעדֶו דֹובְּכ דְנּוא ןעֶנעֶמ
 ןעֶזעוֶועֶג טיִנ לאָמְנייֵק זיִא םִע איוז יֹוזַא
 ריִד ראַּפ ןעֶנעֶז םאְו םיִכָלְמ איִד ּוצ
 ְךיֹוא םִע טעוֶו ריִד ְּךאָנ דֵנּוא ,ןעֶזעוֶועֶ

 זיִא הֹמֹלְׁש דָנּוא 13 :ןייז רֶהעֶמ טיִנ
 -עוֶועֶג זיִא סאוָו הָמָּב רעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶג
 םעֶד ראָפ םִיַלְׁשּורְי ןייק ןֹועְּבִנ ןיִא ןעֶז
 טְרֶעיִנעֶר טאָה רֶע דְנּוא ,רֵעֹומ לֶהֹא

 ב א = םיסיח

 וכ הָמָכָחַה :ויָָע ְךִּתְכַלְּמַה רֶׁשֲא יִמַע-תֶא טּפׁשִּת רֶׁשֲא
 ! רָשֲא ךְלִּתֶא רובָכְו םיִמְכ .רָׁשְו דֵל וָנ עּדּמִהְ
 ;ןֵכיהְיהִי אֵל ְּךיִֵחֶאו ֶלְפל רׁשֲא טיִכָלְּמל ןכ הָיִהיאְל
 13 8 ינְפּלִמ םַלָׁשּורְי ןֹועְבנּבירׁשֲא הָמָּב הֹמלְש אבו
 14 בָכָר המלְׁש ףֵפָאַּו :לָאָרְׂשִילַע ךלֶמ דעומ
 רֶׂשָעייִנׁשּו בָכָר תֹואָמעַּבְראְו לא ולייהיַו םיִׁשָרָפּו
 :םָלָׁשוריִּב ְךֶלֶּמַה-םעו בֶכָרָה יִרָעְּב םֵחיִנַו םיִׁשְרְּפ ףֶֶא
 וט םיִנָבֶאְּכ םַלָׁשּוריִּב םָהְוַה-תֶאְו ףֶסֵּכַה-תֶא ךֵלֶמִ ןינ
 15 אָצֹומּו ;ברָל הָלפְשַב-רֶשֲא םיִמָקִׁשַּכ ןָתָנ םיְֹרֲאָה-תֶאְו
 למה יִרֲחְס אֹוקִמּו םִיָרְצִּמִמ הָמֹלְׁשל רֶׁשֲא םיִסּּפַה
 עז הֶבָּכְרֶמ םירצממ ואוִצֹויו ּולֲעַיַו :ריִחְמִּב ְּחָקִי אָקִמ
 יֵכְלמ-לֶכל ןכו הָאָמּו םיִׁשִמֲחַּב םוִָו ףֶכּכ תואמ שש
 5 תוָנְבִל הֹמלְׁש רֶמאֹּיַו :ואיצֹיםֶדיְּ םֶרָא יכלַמּו םיִּתִחַה
 ;ותּוכְלַמְל תִיבּו הוהְיםׁשְל יב

 ב ב
 א ףֶלֶא םיִנֹומְׁשּו לָּבַט ׁשיִא ףַלֶא םִִעְבִׁש הֿמלְׁש רֹּפְסַּ
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 טאָה המלש דנּוא 14 :לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא
 דְנּוא דְנעֶזיֹוט ןייֵא טְלעֶמאַזעֶגְנייִא .ְךיִז

 ףְלעוֶוְצ דְנּוא ןעֶנעוֶוְטייֵר טְרעֶדְנּוה רֶעיִּפ
 טאָה רֶע עֶכְלעֶו ,רעֶטייֵר דְנעֶזיֹוט

 ןופ טעֶטְׁש איד ןיִא טְזאָלעֶגְרעֶּביִא
 ְךַלֶמ םעֶד טיִמ דְנּוא ,ןעֶנעֶוְטייֵר איד
 ְךֶלֶמ רעֶד .הָנּוא 19 :םילשמרי ןיִא
 םאָד דנּוא רעֶּבְליִז םאָד ןעֶּבעֶגעֶג טאָה
 איח ליִּפ יֹװַא םִיַלָׁשּורְי ןיִא דְלאָנ
 ;ויָנְפְל הָטקַהְליסִא יִּכ תִיַב וָק"הְנִבֶא רֶׁשֲא יִנֲא ימּו א א
 6 תֲֶׁנבּ תל בֶדּב תׂשֲעַל םֶכְהׁשיִאיִליהַלְׁשהִתֲת + ר"ה יה ברל:עמ איד דָנּוא ,רעֶנייֵטְׁש
 איו ליפ יֹוזַא ןעֶּבעֶנעֶג רֶע טאָה
 דְרעֶפ םהֹמלְׁש דָנּוא 16 :לאָהְט םעֶד ןיִא (ןעֶסְקאַו) ןעֶנעֶז םאָו רעֶמייֵּבְנעֶגייֵפ
 איד ְּךְרּוד ןעֶראָועֶג טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא ןעֶנעֶז אייֵז ,םִיַרְצִמ ןופ ןעֶמּוקעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז
 אייז דנוא 17 :וייֵרְּפ ַא ראפ טְפיֹוקעֶנ אייֵז ןעֶּבאָה סאו ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ םיִרָחֹכ
 ראַפ ןעֶנאָוְמיֵר ַא םִיַּרְצִמ םיֹוא טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא דְנּוא טְכאַרְּבעֶנְפיֹורַא ןעֶּבאָה
  ;גיִצְפּופ דָנּוא טְרעֶדנּוה ראַפ רֶרעֶפ ַא דְנּוא ,םיִלָקְׁש עֶנְרעֶּבְלִז טְרעֶדנּוה םֶקעֶז
 םיִּתִח איִד ןּופ םיִכָלְמ עֶלַא ראפ דְרעֶפ טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא אייז ןעֶּבאָה יֹוזַא דֵנּוא
 טְכאַרְטעֶג טאָה הֹמלְׁש דנוא 18 :דְנעֶה עֶרייז ְךֶרּוד םָרֲא ןּופ םיִכָלְמ איד דִנּוא
 ןייַז ראַפ זיֹוה ַא דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ראַפ זֹוה ַא ןְעיוּב ּוצ
 :ְּךייֵרְניִנעֶק

 ׁשֶׁשְו םִָפלֶא תֶׁשְלְׁש םֶהיֵלֲע םיִחְעַנְמּו רָהֶּב בצח ׁשיִא
 3 רֶמאֵל -ציִדלִמ םֶרּוחילֶא הֹמלְׁש חַלָׁשַּו :תאמ
 ק תֹונְבַל םיִזָרָא ןליחַלְִַּׁ יִבָא דָוד-םִע ָתיׁשָע רֶׁשֲאַּב
 : יָא הָוהְי ו םֵׁשְל תִיַּכ-הְנוב יִנֲא הָּנִה ּוִּב 'תֶבָׁשְל תּיַּב
 ריִמָּת תֶכָרָעַמּו םיִּמַס-תְרְׂטִק וינפִל ריִטְקַתְל ט שיִִַּהְל
 הָוהְי יֵדֲעֹומְלּו םיִׁשָדָחְלְו ןרותְבַׁשל בעל רֵקַּבִל לו
 4 הָנֹוב נֲא-רֶׁשֲא תִיַּבַרְו ;לֵאָרְׂשִ-לַע תאְז סלועל וניֵהלֶא
 ֹה ב-רֶצֲעַי יֵמּו ;םיִהלֶאָה-לַּכמ ּוניֵהֹלֶא לורנייֵּ ליה
 תָלּכְלַכְי אֵל םיַמָּׁשַה יִמְׁשּו םִמָּׁשַה יִּכ תַיַב ָל-תֹוְבל

 ב לעטיפאק

 דָנּוא ,רעֶנעֶרְט-טְסאל םלַא ןאַמ דְנעֶזיֹוט גיִצְּביִז טְלְהעֶצעֶנְּפָא טאָה הֹמלִש דנּוא 1
 אייֵרְד דְנּוא ,:ָרעֶּב איִד ןיִא (רעֶנייֵטְׁש) ןעֶקאַהְסיֹוא ןעֶלאָז סאָו ןאַמ דְנעֶזיֹוט גיִצְכַא

 -עֶגְניִהַא טאָה המלש דְנוא 2 :אייֵז רעֶּביִא רֶהעֶזְפיֹוא טְרעֶדְנּוה סְקעֶז דְנּוא דְנעֶזיֹוט

 דיִוָד טיִמ ןּוהָמעֶנ טְסאָה אּוד איז יֹוזַא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,רֹוצ ןּופ ְּךֶלֶמ םֶרּוח ּוצ טְקיׁש

 ןֶעיֹוּב ּוצ זיֹוה ַא ְךיִז ראַפ רעֶמייֵּבְנעֶנעֶט טְקיִשעֶג םֶהיֵא טְסאָה אּוד דְנּוא ,רעֶטאַּפ ןייֵמ

 ראַפ זיֹוה ַא ָעיֹוּב ְךיִא ,העֶז 3 :(ריִמ וצ יֹוזַא ְךיֹוא אּוהְמ) ,ןעֶניֹואוְו ּוצ ןיִראַד יִדְּכ

 ראָפ ןעֶפְמעֶד ּוצ דְנּוא ,םֶהיֵא ּוצ ןעֶניִלייֵה זצ סֶע ,טאָנ ןייֵמ ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד
 םֶחֶל םעֶד ןּופ גְנּוטְכיִרְנָא עֶניִדְנעֶטְׁשעֶּב איִד ראַפ דְנּוא ,םיִמָׂשְּב ןּופ גְנּופְמעֶד ַא םֶהיֵא

 יִׁשאֵר דְנּוא םיִתָּבַׁש דְנּוא ,דְנעֶבָא דְנּוא ןעֶנְראָמ ןעֶכיִלְטיִא תֹולֹע ןָּבְרִק דְנּוא םיִנָּפַה

 לֵאָרְׂשִי ראַפ זיִא םאָד ,טאָנ רעֶזְנּוא ראַה םעֶד ןּופ םיִבֹוט םיִמָי איִד ןיִא דְנּוא ,םיִׁשָדֲחְ

 ןיִראָָו ,םיֹורְג זיִא ְעיֹוּב ְּךיִא םאִו זיֹוה סאָד דְנּוא 4 :ןעֶראָועֶג טְמיִטְשעֶּב גיִּבֲע ףיֹוא

 ַא יֹוזַא ןעֶטְלאַהְרעֶד טאָה רעוֶו רעֶּבָא 8 :רעֶטעֶג עֶלַא איו רעֶסעֶרְנ זיִא טאָג רעֶזְנּוא

 עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד ּוליִפֲא דְנּוא ,לעֶמיִה איִד ןיִראָָו ?זיֹוה ַא ןְעיֹוּב ּוצ םֶהיֵא ראַפ ַחֹּכ

 ְךיִא סאָד ְּךיִא ןיִּב רעוֶו דְנּוא ןעֶטְלאַהְרעֶד ּוצ םֶהיֵא דְנאַטְש םיִא טיִנ ןעֶנעֶז לעֶמיִה

 ָּךיִא טעֶּב) ,דְנֹוצַא דְנּוא 6 :ןְרעֶבייֵר ּוצ םֶהיֵא ראָפ יֵדְּכ ,זיֹוה ַא ןְעיֹוּב םֶהיֵא ראַפ לאָז

 ,רעֶּפּוק ןיִא דְנּוא ,רעֶּבְליִז ןיִא דְנּוא ,דְלאָג ןיִא ןעֶטייֵּבְרַא ּוצ ןאַמ ןעֶנּולְק ַא ריִמ קיש

 דנוא



 "רָּכִח 1807

 םִחוּּפ ַחֵּתַפְל עֶדיו תֶלַכְתּו ליִמרַכְ ו ןנראָבו לֹּכַכּ
 ןיִכַה רֶׁשֲא םֵלָׁשּוריִבּו הָדּוהיִב יִמִ -ֶׁשֲא יִמָכֲחַה-סִע

 5 .ס .םימיח

 ,לאװ-רוּפרוּפ ןיִא דְנּוא ,ןעֶזייֵא ןיִא דְנּוא
 ,לאָו ַעּולְּב דְנּוא ,לאָו עֶטיֹור ןיִא דְנּוא

 טביוּנְלאְו םיִׁשֹורְּב םיחֶא יִצֵע ילחרַלְׁשּו ;יִבָא דִי 1
 יע תֹרְכִל םיִָדֹךיֶרבִע רֶׁשֲא ּתְעד יָא יִכץֹנְבִלַהְמ

 בֶרֶל םיִצִע יִל ןיִכָהְלּו :ךיִדְכִעדסע יֵדְכִע הָנִהְו ןֹגְבִל 6
 הָרּוהְי ןיִא ריִמ טיִמ ןעֶנעֶז סאָו טײל םכשִהל הְָו :אלְפהו לו הָניב יָנֲאֶׁשֲא תָּכה יִּכ 5

 רעֶטאָפ ןייֵמ סאָו םִיַלָׁשּורְי ןיִא דְנּוא ביר יע תֹוּכַמ ! םיִטח יִּתַתְנ םיִצעָה יֵתהִכְל

 דּוא 7 :טייֵרְּבעֶגְנָא טאָה דיִוְד םֹחַּכ ןיה ףֹא םֵרְׂשִע םיִרֹּכ םיִרֹעְׂשּו ףַלֶא םירְׂשמ

 -ירְקְסיֹוא עֶנייֵא ןעֶציִרְק ןעֶק סאוָו דְנּוא

 עֶנּולְק איד טיִמ (רעֶנייֵטְׁש ןיִא) גְנּוצ

 ר מא :ףֶלֶא םיִרְׂשֶע םיִּּב ןמָׁשְו ףֵלֶא םיִָרְֶׂע י
 ךְנּוא רעֶמייֵּבְנעֶנע ךיוא ריִמ ּׁש

 ; 0 0 הוי לי הָוהְי תֶכָהַאְּב 2 הְֵּב הָמֹלְׁשלֶא חל בֶתֶכִּכ צי דלמ םָרּוח
 ןופ םיִמּוגְלַא דֶנּוא ,רעֶמייֵּב ןעֶסקיב יי ךוָּב םָרח רֶמאֵי :ךלֶמ םֶהיֲֵ ְּךָתְנ זמע-תֶא וג

 טְכעֶנְק עֶנייַד זַא םייו ְּךיִא ןיִראוָו ,ןֹונָבְל
 ןּופ רעֶמייֵּב איִד ןעֶדייֵנְׁשְסיֹוא ןעֶנעֶק
 ןעֶלאָז טְכעֶנְק עֶנייֵמ ,העֶז דְנּוא ,ןֹונָבְל
 ריִמ יִדְּכ 8 :טְכעֶנְק עֶנייֵד טיִמ ןייַז
 םאָּד ןיִראָו .ץְלאָה ליִפ ןעֶטייֵרְּבּוצְנָא
 דְנּוא םיֹורְג ןייַז לאָז ַעיֹוּב ְּךיִא םאוָו זיֹוד
 לעֶו ְּךיִא העְז דנּוא 9 :ְךיִלְרעֶדְנּואוְו
 םְרעֶקאַה איד טְכעֶנְק עֶנייֵד ּוצ ןעֶּבעֶנ
 ,רעֶמייֵּב איִד ןעֶדייֵנְׁשְסיֹוא ןעֶלעוֶו סאוָו
 םעֶנעֶטיִנְׁשעֶג רֹּכ דְנעֶזיֹוט :יִצְנאַַוְצ

 רֹּכ דְנעֶזיֹוט גיִצְנאַוְצ דְנּוא ,ץייװ
 תַּב דְנעֶזיֹוט גיִצְנאַוַוְצ דְנּוא ,טְשְרעֶנ

 :לֶהֶע תַּב דְנעֶזיֹוט גיִצְנאוַוְצ דְנּוא ,ןייוו
 טְגאָזעֶג טאָה רֹצ ןּופ ְּךֶלֶמ םָרּוח דְנּוא 0
 םִע טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶּבייֵרְׁש ַא ָּךְרּוד

 ךיד רֶע טאָה יֹוזַא ,קְלאָפ ןייַז טְּביִלעֶג טאָה ראַה רעֶד לייוו--הֹמלש ּוצ טְקיִשעֶג
 -עֶנ טְנאָועֶג רעֶטייַו טאָה םָרּוח דְנּוא 11 :אייֵז רעֶּביִא ניֶנעֶק ַא ראַפ טְכאַמעֶנ
 דְנּוא לעֶמיִה טְכאַמעֶג טאָה םאִו .לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָנ רעֶד ,ראַה רעֶד זיִא טְשְנעֶּב
 טאָה סָאָװ ןְהּז ןעֶנּולְק אֵזַא ְּךֶלֶמַה ריִוָד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶנ טאָה רֶע םאָד ,דֶרָע
 םעֶד ראַפ זיֹוה ַא ןֶעיֹוּב לאָז םאֶח ,דְנאַטְׁשְרעֶפ דְנּוא ,לֶכֵׂש רֶנּוא טְפאַׁשְנעֶסיוו
 ןעֶנּולְק ַא ריִד ְךיִא קיִׁש דְנּוצַא דְנּוא 12 :תּוכְלַמ ןייַז ןּופ זיֹוה ַא דנּוא ,ראַה
 ַא זיִא רֶע 13 :(הָכאָלְמ לַעַּב) םיִמָרּוח רעֶטאָפ ןייֵמ ,דְנאַטְׁשְרעֶפ טאָה סאָו ןאַמ

 -עֶדעֶנ זיִא רעֶטאָפ ןייַז דְנּוא ןָד טֶבֵׁש ןּופ רעֶטְכעֶט איִד ןּופ ּבייַװ ַא ןּופ ןֶהּו
 ןיִא ,רעֶּמּוק ןיִא ,רעֶּבְליִז ןיִא דֶנּוא דְלאָנ ןיִא ןעֶטייֵּברַא ןעֶק רֶע ,רֹצ םיֹוא ןעֶז
 ןיִא דְנּוא ,לאָו ָעּולְּב ןיִא דֶנּוא ,רּוּפְרּוּט ןיִא ,ץְלאָה ןיִֵא ,רעֶנייֵמְׁש ןיִא ,ןעֶדייֵא

 דְנּוא ,גְנּוציִרק אייֵלְרעֶלַא ןעֶציִרְקְסיֹוא ןעֶק דְנּוא ,לאָװ עֶטיֹור ןיִא דְנּוא א
 ןעֶּבעֶג םֶהיֵא ּוצ ראָנ טעֶװ ןעֶמ סאָו תֹובָׁשֲחַמ אייֵלְרעֶלַא ןעֶטְכאַרְטְסיֹוא ןעֶק
 :רעֶטאָפ ןייד דיִוָד ראַה ןייֵמ ןּופ טייֵל עֶנּולְק איִד דְנּוא ,טייַל עֶנּולְק עֶנייֵד טיִמ
 ןּופ ןייַו םעֶד דְנּוא לֶהָע םאָד טְׁשְרעֶנ איִד דְנּוא ,ץייַװ םעֶד ,דֶנּוצַא דְנּוא 4
 ריִמ דנּוא 15 :טְכעֶנְק עֶנייַז ּוצ ןעֶקיִׁש רֶע זאָל ,טְנאָזעֶנ טאָה ראַה ןייַמ סאָו
 ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ְךיֹורְּבעֶנ ןייד ָּךאָנ ןֹונָבְל םעֶד ןּופ ץֶלאָה ןעֶדייֵנְׁשּפָא ןעֶלעֶֶו
 טְסְנעֶק אּוד דְנּוא ןֹופָי ןּופ םַי םעֶד רעֶּביִא ןעֶטאַלְפ ףיֹוא ןעֶנְנעֶרְּב ריַד ּוצ סֶע
 םיריג עֶלַא טְלְהעֶצעֶג טאָה המלְׁש דּוא 16 :םִיַלָׁשּורְי ןייק ןעֶנְנעֶרְּבְפיֹורַא םִע

 רעֶטאָפ ןייַז םאָו לאָצ רעֶד ְךאָנ ֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןיִא ןעֶזעֶועֶג ןעֶנעֶז םאָו
 אייֵרְד דְנּוא טְרעֶדְנּוה ןעֶנּופעֶג אייֵז טאָה ןעֶמ דִנּוא .טֶלְהעֶצעֶנ אייֵז טאָה דיִזָד
 אייֵז ןופ טאָה רֶע דְנּוא 17 :טְרעֶדְנּוה םֶקעֶז דְנּוא דְנעֶזיֹוט גיִצְפּופ דֵנּוא
 ןעֶלאָז םאֶה דְנעֶזיֹוט גיִצְכַא דְנּוא עד דְנעֶזיֹוט גיִצְּביִז טְכאַמעֶנ
 -עֶזְפיֹוא טְרעֶדְנּוה םֶקעַז דְנּוא דְנעֶזיֹוט אייֵרָד דְנּוא ,גְרעֶּב איִד ןעֶקאַהְסי ֹוא
 :ןעֶכאַמ ּוצ ןעֶט טויב קְלאָפ סאָד יֵדָּב םֶרעֶה

 רֶׁשֲא ץרָאָה-תֶאְו םִימָׁשָה-תֶא הֶׂשֶע רֶׁשֲא סא יָא
 -הָנְִי ֶׁשֲא הֶיִבּו לֶכָׂש עדוי םכָח ןֵּב דֵלֶּמִה דיהָל ןֵָנ

 םֶכָהיׁשיִא תְחַלָׁש הָמְִו :וְתוכְלַמְל תיַבּו הייל תַב ּנ
 ויָבָאְו ןֶד תֹנְב הִָׂאְְּב :יִבָא םֶרּוחְל הָניִּב עֶדֹי 2

 יכֹזהַּמַב תֶׁשֹחְנַּב ףֶסָכַבֹו בֶהּב תֹוָשֵעַל עדי .ידצ-שיִא
 שיִמרַּכַבּו ץיִּבַבּו תֶלַכְּתַּב ןֵמָנְרַאְּב םיִצֵעַבּו םיִנְבֲאְּב
 ילד רֶׁשֲא תֶכֲׁחְטלְ בֶׂשְחַלְו תַפ-לְכ םַתַפלּ

 םיִטְחַה הֶּתִעְו :ףיִבָא דֶזָּד יִנֹדֲא יִּמְכַחו ִמָכֲחסִע 14
 ;ורְבִעל חלָׁשִ יָנֹדֲא רמָא-דְׁשַא ןייהו ןִמָּׁשַה םיר עשַהְ

 ּל םאיֵבנּו ֵכְרֶצ-לְכְּכ ןונְּלַהְדִמ םיצמ תֹרְִ ינְִנֲאו וט
 :םלָׁשורְי םָתֹא הָלְעַּת הָּתְַ וָפָי םי-לע תֹדֹפְּפַר

 לֵאָרְשִי ץרַאְב רֶׁשֲ םיִריִַה םָׁשָנֲאָה-לֶּכ הֿמלְׁש רָפסִמ 5
 םיִׁשִמַחַה הֶאכ ואְצְמִּיַוויָבֶא דִיָזד םָרְּפִס רֶׁשֲא רפֶּפַה יִרֲחַא

 םיִעְבִׁש םֶהֵמ ׂשַעַו :תֹאַמ ׁשְשִ םי פלֶא תֶׁשְלְׁשּי ףֶלָא וד
 םִיַפְלֶא תֶשֶלָׁשּ רָהֶּב םצח ףלֶא םִנֹמְׁשּו לֶּבַכ םֵלָא
 !םִעָה-תֶא דִיבָעְהִל םוחְצַנְמ תֹואֵמ ׁשֵׁשְו

 רנוא

 ר יי



 יוכבד

 ג לעטיפאק
 וצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה הֹמֹלִׁש דנוא 1
 ןיִא ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה סאָד ןְעיֹוּב
 ּואוְו הָירֹומ גְראַּב םעֶד ףיֹוא ,םִיַלָׁשּורְי
 רעֶטאָפ ןייֵז ּוצ ןעֶזיוִועֶּב ְּךיִז טאָה (טאָננ

 -ָנָא טאָה דיִוָד ּואוְו םְרֶא םעֶד ןיִא ,דיִוָר

 םעֶד ןֶנְרֶא ןּופ רֶעייֵׁש רעֶּד ןיִא ,טייֵרְּבעֶג
 וצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה רֶע רֶנּוא 2 :יסובי

 1898 היפ םיפיס

 נ נ
 א רַהְּב םַלָׁשּהיִּב הָוהְי--תיִּב-תֶא תֹונְבִל הֹמלְׁש לֵחּיו
 םִקְמִּב ןיִּכַה רַׁשֲא ּוהיִבָא דָיְרִל הָאְרִנ רֶׁשֲא הָירִמִה
 : שה ׁשֶרָחַּב תֹנְבַל לֶחי זיִסוביה ןְנְרא רָב די
 3 ןדֹמלְׁש דַמּוח הָלֵאְו :וָתּוכְלַמְל עַּבְרַא תַנְשּב יִנֵׁשַּב
 טְנּׁשאֶרָה הָּדּמַּב ֹומֵא ְךֶרֹאָה םיִהלֶאָה תיּבתֶא תֹנְבל
 4 -לַע רֶׁשֲא םֶלּואָהְו :םיִרָׂשֶע תֹּמַא בַחְרְו םיִשִׁש תֹוּמַא
 ֵּבְּנְַו םירְׂשֶע תֹוִּמַא תַיַּבַה-בַמֹר ינפ-לַע ךֶרֹאָה יִנֵּ
 ה תִַּבַה ו תֶאְו :רֹוהְט בֶהָז הָמיֵנְּפִמ ּוהָּפַצַו םיִרְׂשִעַו הָאמ
 וילע לו בומ בֶהָז ּוהְּפַחַ םיִֹׂורְב יצִע הָּפִה לורָנַה
 6 תֶרֶאְּפִתְל הָרָקְי בָא; תִיַּבַר-תֶא ףֵָי ;תֹרֶׁשְרשְ םיִרּטַּת
 ז םִיִּפִּטַה תורה ּתּבַה-תֶא ףריו !םִיוְרַּפ בֵהְו בֶהזְִו
 ;תחיקַ לע םיִבּורְּכ חָּתִפּו בֶהָו וָתֹותְלַרְו ויָתֹוריִקְ

 אד7/ שז

 8 יי ינְ-לַע וכְרָא םיִׁשָּפַה ׁשרְק-תיִּב -תֶא שב

 םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטייוֵוְצ םעֶד ןיִא ןְעיֹוּב

 רֶהאָי ןעֶטְריִפ םעֶד ןיִא !ׁשֶדֹח ןעֶטייוֵוְצ
 םאֶד דנוא 8  :בֵנּוריִנעֶר עֶנייֵז ןּופ

 דְנּורְג םעֶד ןּופ םָאָמ םאָד זיִא עֶגיִזאָד
 בֹוט בֶהָז ּוהָּפַחְיַו םיִרְׂשֶע תומא בו םיִרָׂשֶע תָֹמַא םֹאֵד םְעיֹוּבעֶג טאָה הֹמֹלִׁש םאוָו ףיֹוא
 9 ביִלְקָׁשל תָֹרְמְסִמְל לֶקָׁשִמּ ;תֹאמ ׁשֵׂש םיִרָככְל םעֶד ןּופ גְנעֶל איִד טאָג ןּופ זיֹוה
 יב שער ;בֶָ הָּפִח תֹולֲעְָו בֵהָז םיִשִמַח + גיִצְכעֶז ןעֶזעוֶועֶג זיִא םָאְמ ןעֶטְׁשְרֶע

 צו םִִעְצֲעַצ הׂשעַמ םִנִׁש םיִבּורְּכ םיִׁשְָּקַה ׁשּדַק :ןעֶלֶע ביִצְנאַַוְצ טייֵרְּב איִד דְנּוא ,ןעֶלע
 וג הְָּכ םיִרָׂשָע תוָּמִא םָּכְרא בכח יפו ;בֶתו םת* -עֶועֶג זיִא סאו היֹוהְראָפ רעֶד דְנּוא 4

 נפ בִרְּכַה ףו ;רָחַאָה בּורְבַ ףנְּכִל עמ ׁשֵמָח תֹוּמַא א ןּופְרעֶד גנעֶל איד ,טְנעֶראָפ ןּופ ןעו הֶרָחֲאָה ףנֶּכִהְו תִיַּבַה  ריַקל הע ׁשֵמָח תֹמַאְל דֹמֶאָה עא ערע עד

 13 2 ראה בי כלהֶלֹבְדשמִ תַּמַא רנּוא טְרעֶדְנּוה ְךייֵה איִד דְנּוא ,ןעֶלֶע
 םֶהיֵלְנַר-לע םיִדְמ םֶהְו םיִרָׂשָע תֹמַא םיִׂשָרְּפ הֶּלֵאָה טְקעֶדעֶּב םִע טאָה רֶע דִנּוא ,גיִצְנאַיַוְצ
 14 ץמָּנְרַאְו תֶלִכְּת תֶכְֹּמַה-תֶא ׂשעו : תִיּבַל םֶהיֵנְפּו דְנּוא 2 :דְלאָג ןייֵר טיִמ גיִנעוֶועֶניִא ןּופ
 וט יֵנְפִל שער 1 ָפ לע = לימרו טְקעֶדעֶּב רֶע טאָה זיֹוה עֶרעֶמעֶרְג סאָד

 ,טעה ךיאטה שטלק יא  י הלה רע העין טיפ .טְׁשרעו
 טאָה רֶע דְנּוא ;דְלאָנ ןייַפ טימ ָּךאַנְרעֶד
 זיוה סאָד טאָה רֶע דְנּוא 6 :ָּךעֶלְמעֶק דְנּוא רעֶמייֵּב-לעֶטייֵט טְכאַמעֶג ףיֹוראַד
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא דְלאָנ סאָד דְנּוא ןעֶנְהעֶׁשְרעֶפ ּוצ םִע יִדְּכ ,רעֶנייטְׁש עֶרייֵט טיִמ טְקעֶדעֶּב
 דָנּוא ןעֶקְלאַּב איד ּונייַהְד ,זיֹוה סאָד טְקעֶדעֶּב טאָה רֶע דְנּוא 7 :םִִוָרַּפ ןופ דְלאָנ
 טאָה רֶע דנּוא ,דְלאָג טיִמ ןעֶריִט איִד דְנּוא דְנעֶו איִד דְנּוא ְךעֶלְדעֶטְׁשייֵּב איִד
 .ויֹוה סאָד טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא 8 :םיִבּורְּכ דְנעֶװ איֵד ףיֹוא טְציִרְקעֶנְסיֹוא
 .םעֶד ןּופ טייֵרְּב איד איו יֹוזַא ןעֶזעֶועֶג זיִא גְנעֶל איד .םיִׁשָדָק יִׁשְדָק םעֶד ןּופ
 טאָה רֶע דָנּוא ןעֶלֶע גיִצְנאוַוְצ ְךיֹוא טייֵרְּב איִד דְנּוא ,ןעֶלֶע גיִצְנאוַוְצ ,זיֹוה
 :רעֶנְטְנעֶצ טְרעֶדְנּוה םְקעֶז ןעֶניֹואוְועֶג טאָה םאָד ,רְלאָב ןייַפ טיִמ טְקעֶדעֶּב םִע
 דְנּוא ,דְלאָג םיִלֵקְׁש גיִצְפּופ ןעֶועוֶועֶג זיִא לעֶנעֶג איֵד ןּופ טְכיִועֶג םאֶד דָנּוא 9
 זיֹוה םעֶד ןיִא דְנּוא 10 :דְלאָנ טיִמ טְקעֶדעֶּב ְּךיֹוא רֶע טאָה ןְרעֶמאַק עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד
 עֶנְנּוי ןּופ טְלאַטְׁשעֶג איִד ,םיִבּורְּכ אייוֵוְצ טְכאַמעֶג רֶע טאָה םיִׁשָדַק יִׁשְדַק םעֶד ןּופ
 לעֶניִלְפ איִד ןּופ גְנעֶל איד דְנּוא 11 :דְלאָנ טיִמ טְקעֶדעֶּב אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶדְניִק
 ףְניִפ ןעֶועוֶועֶג זיִא לעֶניִלְפ ןייֵא ,ןעֶלֶע גיִצְנאַוְצ ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז םיִבּורְּכ איד ןּופ
 -עֶדְנַא רעֶד דְנּוא ,ויֹוה םעֶד ןּופ דְנאַװ רעֶד ּוצ טְכייֵרְנעֶג טאָה םִע דְנּוא ,ןעֶלֶע
 לעֶניִלְפ םעֶד ּוצ טְכייֵרְנעֶנ טאָה םִע דֵנּוא ןעֶלֶע ףְניִפ ןעֶזעוֶועֶג זיִא לעֶניַלֹפ רעֶר
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא בּורְּכ ןייֵא ןּופ לעֶגיִלְפ רעֶד דְנּוא 12 :בּורְּכ ןְרעֶדְנַא םעֶד ןּופ

 רעֶד דְנּוא היֹוה םעֶד ןּופ דְנאַו רעֶד ּוצ טְכייֵרְנעֶג טאָה םִע דִנּוא ןעֶלֶצ םֶניִפ
 םעֶד ןַא טְפעֶהעֶּב ןעֶועוֶועֶג זיִא דנּוא ,ןעֶלֶע ףֶניִפ ןעֶועוֶועֶג זיִא לעֶניִלְפ רעֶרעֶדְנַא
 -עֶג ןעֶנעֶז םיִבּורְּכ עֶזיִד ןופ לעֶגיִלְפ איד 13 :בּורְּכ ןְרעֶדְנַא םעֶד ןּופ לעֶניִלְפ
 ףיוא ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז אייֵז רנּוא ,ןעֶלֶע גיִצְנאוַוְט טייֵרְּפְׁשעֶגְסיֹוא (ןעוֶו) ןעֶזעוֶו
 טאָה רֶע דְנּוא 14 :ּוצ יִנעֶועֶניִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םיִנָּפ רֶעייֵז דְנּוא ,םיִפ עֶרייֵז
 דָנּוא ,לאָו עֶטיֹור דְנּוא ,רוּפְרּוּפ דְנּוא ,לאָו ַעּולְּב ןּופ גְנאַהְראַפ םעֶד טְכאַמעֶג
 רֶע דָנּוא 18 :םיִבּורְּכ טְכאַרְּבעֶנְפיֹורַא ףיֹוראַד טאָה רֶע דְנּוא ,דְנאוַוְנייֵל (עֶנייַפנ
 ןיֹורְק איד ,גְנאַל ןעֶלֶע גיִסייֵרְד דְנּוא ףְניִפ ,ןעֶלייֵז אייוַוְצ זיֹוה םעֶד ראָפ טְכאַמעֶג טאָה
 טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא 16 :ןעֶלֶע ףֶניִפ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ץיִּפְׁש רעד ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאוו

 ןעטעק | ::
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 אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,ריִבְד םעֶד ןַא ןעֶטעֶק מו הֶאֵמ םיִנֹמַר ׂשַעַו םיִדְמַעָה ׁשאָדלַע ןֵּתַו דיֹבְדַּכ
 ךעֶלייֵז איִד ןּופ ץיִּמְׁש רעֶד ןַא ןּוהְטעֶג רֶחֶא טְכיִחַה נְּפ-לַמ יא םקָו :!תֹורְׁשְרַשַּב 7

 * לאל

 ׂ עב ילאָמְׂשַ -ליִמ טְרעֶדְנּוה טְכאַמעֶג טאָה רֶע דנוא ה/ !די ולהיסש אָרְִר ליאֵׁשהְמ דָחְֶו ץְממ
 ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ןעֶמיֹורְג ר ר
 -עֶנְּפיֹוא טאָה רֶע דנּוא 17 :ןעֶטעֶק ןיִא  הָּמִא םיִרְׂשָעְ וּכְרֶא הֶּמַא םיִרְׂשִע תֶׁשֹחְנ חַּכְִמ 'ׂשֵעַו א
 ,לֶביֵה םעֶד ראָפ ןעֶלייֵז איד טְלעֶטְש קָצומ םִיַה-תֶא ׂשַעיַו ;ותְמֹיָק תֹוִמַא רָׂשָעְו וָּבְחֶר 2

 ׁשֶמָחְו ביִבָס ליע ֹותפְׂשילֶא ותמְׂשִמ הָּמַאָב רֶׂשֵע
 הא ךוא טי ןעמפעֶר רעד יא עְנייֵא ;םיִבָס תֹא בֶפָי המֵאָב םיׁשֹלְׁש קו ּוְמֹוק הָמֵאָב
 -ּןרעֶנ םאֶה רֶע דְנּוא ,טייֵז רע קְניִל רעֶד ּוצ  רָׂשָע ותא םיִבְבֹוס ביִבָס! ביִבָס ול חַחָמ םיִרָקִּכ תִמָדּ
 ןיִכָי ןעֶטְּבעֶר רעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶפ רֶקְּבַה םיַרוט םִיַנְׁש כיִבְס םָיַה-תֶא םיִפיקִמ הָמֵאָב

 :זעונ סניל : נ גוא הָׁשֹלְׁש רֶקָּב רָׂשְצ םִיִנ ש-לַע רמֹוע ;ֹוְּתְקַצְמִּכ םיִק
 2 עי הבָננםיָנּפ ! הָׁשֹלׁשּו הָמָז םיִּפ לָשּלשו הָנֹפָצ ו םיפ
 ד לעטיפאק לו הָלְַמְלִמ טהלע םהְ הָחְמ םָיפ הָשלֶׁשו
 םעֶנְרעֶקּוק םעֶד טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא 1 םוּכ-תַפְׂש הֶׂשֲעָמִּכ ֹותָפֶׂשּו חַּפָמ ָזְבָעְו !הָתְיָּב םֶהיֵרְחֶא

 דְנוא גְנעֶה עֶנייַז ןעֶלֶע גיִצְנאְַצ .ַַּבְִמ טא הר טא טיש זיפ
 ןְהעֶצ רֶנּוא ייֵרְּב עֶנייֵז ןעֶלֶע גיִצְנאַוְצ םְו םָּכ והֵרָי הָלֹשַק הֶׂשִעְ-תֶא םְִב הָצְְל
 טאָה רֶע דנוא 2 :ְךייֵה עֶנייַז ןעֶלֶע רֶׂשֵע םֶתְזִח תֶחֹעָ"תֶא שעװ :ּבםִיהְּ ל הָצְחֶרְל ד

 עֶלֶע ןְהעֶצ .םִי ֶנעֶסאָנעֶג םאד טְכאַמעֶג קה טל ןנ ֶ ר
 גיִדְכעֶלייֵק םיֹוז ןייַז ּוצ םיֹוז ןייַז ןּופ :הָאכ בה קרומע לאָמְִמ הָמ

 ָךייֵה איִד ןעֶלֶע ףְניֵפ דְנּוא ,םּורַא םֶגְניִר טו יי הָלהְַּתהְרעֶהְוסיִִהְּכַה רֶצִח
 ןעֶלֶע .גיִסייֵרְד ןּופ רּונְׁש ַא דְנּוא ,ןּופְרעֶד לזממ הָמְרִק תֶגְמוה ףֶחֶּכִמ םיהיתֶאו ;תֶׁשְחְנ הָּפִצ י
 ,"!תֶאְו םיִעָיַה-תֶאְו תֹוריִּפַה-תֶא םֶר ךּוח שעיו ;הָבָנְנ 1

 דּוא 8 :טְלעֶגְניִרעֶגְמּורַא םֶהיִא טאָה הע רׁשֲא הֶכאָלְּמַהתֶא תוׂשעל םריח לֶכָר תֹקְרְזִמַה
 -עֶב איד ְךעֶזעוֶועֶג זיִא םֶהיֵא רעֶשְנּוא  .תֶלּגַהְו םִיַנָׁש םיִדּומִע ;םיִהלֲאָה יָבְּב הָמֹלְׁש מל וג

 םֶהיֵא ןעֶּבאָה או ןעֶסְקָא ןּופ טְלאַטְׁש
 אייוַוְצ ןיִא ,טְלעֶנְנירעֶגְמּורַא םַי סאָד טאָה ןעֶלֶע ןְהעֶצ ,םּורַא םֶגְניִר טְלעֶגְניִרעֶנְמּורַא
 זיִא (םַי סאָד) 4 :בֶנּוסיִת עֶרייַז ןיִא ןעֶזעֶֶועֶג רעֶדְניִר עֶנ עֶסַאָנעֶב איד ןעֶנעֶז תֹורּוש
 דְנּוא ,ייֵז-ןֹופָצ ןעֶנעֶק טְרְהעֶקעֶנ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵרְד ,רעֶדְניִר ףְלעוֶוְצ ףיֹוא ןעֶנאַטְׁשעֶג
 ,טייַז"חרְזִמ ןעֶנעֶק אייֵרְד דְנּוא ;טייַז-םֹורָד ןעֶנעֶק אייֵרְד דְנּוא ,טייַז-בֶרֶעַמ לג אייֵרְד
 ןעֶנעֶז םיִקָלַח רעֶטְניִה עֶנייֵז עֶלַא דְנּוא ןעֶּביֹוא ןּופ ןעֶועוֶועֶג אייֵז ףיֹוא זיִא םַי סאָד דְנּוא

 םיּוז ןייז דְנּוא ,טייֵרְּב ןאַּפְׁש ַא ןעֶזעוֶועֶג ּזיִא קיִד עֶנייַז דְנּוא 2 :ביִנעֶועֶניִא ןעֶזעֶוֶועֶנ
 אָה םִע (היֹור ַא דְנּוא םּולְּב ַא טיִמ ,םֹוּכ ַא ןּופ םיֹוז רעֶד איז יֹוזַא ןעֶזעֶועֶג זיִא

 ,ןענאַק"םינ ןְהעֶצ טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא 6 :תַּב דְנעֶזיֹוט אייֵרְד א א ,ושי
 טייַז רעֶקְניִל רעֶד ןַא ףְניִפ דְנּוא ,טייַז רעֶטְכעֶר רעֶד ןַא ףֶניִפ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה רֶע דנּוא
 ןּופ ןעֶכאַז עֶכְלאָז ןעֶקְנעוֶוְׁשִּפָא אייֵז ןיִא לאָז ןעֶמ דְנּוא ןעֶׁשאַה אייֵז טיִמ לאָז ןעֶמ יֵדְּכ
 ןיראד ְּךיִז ןעֶלאָז םיִנֵהֹּכ איִד יֵדְּכ ןעֶזעֶועֶנ זיִא םַי סאָד דְנּוא ;הָלֹוע ןֶּבְרַק םעֶד
 רֶע דְנּוא ,טֵּפְׁשִמ רֶעייֵז ָּךאָנ ,תֹורנְמ עֶנעֶדְלאָנ ןְהעֶצ טְכאַמעֶנ טאָה רֶע דנּוא 7 :ןעֶׁשאו

 וצ ףֶניִפ דְנּוא טייַז רעֶטְכעֶר רעֶד ּוצ ףֶניִפ ,לָכיֵה םעֶד ןיֵא ןעֶּבעֶנעֶגְנייַרַא אייֵז טאָה
 -ָנייַרַא אייז טאָה רֶע דְנּוא ,שיִט ןְהעֶצ טְכאַמעֶנ טאָה רֶע דְנּוא 8 :םייֵז רעֶקְניִל רעֶד
 רעֶקְניִל רעֶד ּוצ ףְניִפ דְנּוא טייַז רעֶטְכעֶר רעֶד ּוצ ףֶניֵּפ ,לָּכיֵה םעֶד ןיִא טְלעֶטְׁשעֶנ
 ּטְכֵאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא 9 :ןעֶקעֶּב-גְנעֶרַּפְׁש טְרעֶדְנּוד טְכאַמעֶנ טאָה רֶע דֵנּוא ,טייַז
 הָרָזַע רעֶד ּוצ ןעֶריִט איִד דֶנּוא ,הָרָזֲע עֶסיֹורְנ איִד דְנּוא ,םיִנֵהֹּכ איִד ראַפ ףיֹוה םעֶד
 םַי םאָד טאָה רֶע דְנּוא 10 :רעֶּפּוק טיִמ טְקעֶדעֶּב רֶע טאָה ןעֶריִט עֶרייֵז דְנּוא

 טאָה םָרּוח דְנּוא 11 :םֹורָד א ,טייַז-חַרֶזִמ---רעֶטְכעֶר רעֶד ןַא ןעֶּבעֶנע
 םָרּוח דְנּוא ןעֶקעֶּב-גְנעֶרְּפְׁש איִד דִנּוא ,לעַפיֹוש איד דְנּוא ,ּפעֶט איִד טְכאַמע
 ְךַלֶמ םעֶד ראַפ טְכאַמעֶנ טאָה רֶע יד הָכאָלְמ איִד ןּוהְט ּוצ טְניִדְנֶעעֶג טאָה
 עֶגיִדְנּור איד דָנּוא .ןעֶלייֵז אייֵוָצ ּהנייַהְד 12 :טאָנ ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא המלׁש
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 ירבה

 רעֶד ףיֹוא ןעֶניֹורְק איִד דנּוא ,ןעֶקעֶּב
 דנּוא ןעֶלְניִז אייֵוְצ איִד ןּופ ץיִּפְׁש
 איד ןעֶקעֶדעֶּב ּוצ ץְנעֶרְק אייוֵוְצ איִד
 סאו ןעֶניֹורְק איִד ןּופ ןעֶקעֶּב אייוַוְצ
 -ייֵז איִד ןּופ ץיִּפְׁש רעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶז
 -ְליִמ טְרעֶדְנּוה רֶעיפ דנּוא 18 :ןעֶל

 אייוֵוַצ איִד ּוצ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןעֶמיֹורְג
 ּוצ ןעֶמיֹורְנְליִמ תֹורּוש אייוֵוְצ ,ץְנעֶרְק
 -עֶּב ּוצ איֵז טיִמ ץְנאַרְק ןעֶכיִלְטיִא
 ןּופ ןעֶקעֶּב עֶגיִדְנּור אייוֵוְצ איד ןעֶקעֶד
 -ייז איִד ראָפ ןעֶנעֶז סאו ןיֹורְק איִד
 םאֶד טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא 14 :ןעֶל
 טאָה ןעֶנאַק-םיִב איִד דְנּוא ,לעֶטְשעֶג

 :לעֶטְׁשעֶג םעֶד ףױא טְכאַמעֶג רֶע

 -נּוא ןעֶסְקָא ףֵלעוֶוְצ דנּוא םַי ןיֵא
 רנוא ,ּפעֶט איד דנוא 16 :םֶהיֵא רעֶט
 ,ןעֶקאָה-שייֵלְפ איִד דְנּוא ,לעֶּפיֹוׁש איד
 -אָפ ןייַז טאָה םיִלָּכ עֶרייֵז עֶלַא דנּוא

 158 ה ה = םיכיח

 םִיַּתָׁש תֹוָכָבְׂשַהְו םיִּתְׁש םיִדְּמַעָה שאר-לע תָֹרָתְּכַהְ
 ;םיִדּוּמַעָה ׁשארדלַע רֶׁשֲא תֹורָתְּכַה תֹלִגי וָׁש-תֶא תֹוּמַכְל
 13 םיִרּוט םִיַנָׁש תֹוָכְבְׂשַ יּתְׁשִל תֹוָאָמ עַבְרַא םִינוּמְרָה-תֶאָו
 תֹורְתִּכַה תֹוָָ יְִּׁש-תֶא תֹוּמַכל תֶחֶאָה הָכְבְׂשל ו םיִנֹוּמַר
 14 "ןרֶאְו הֵׂשָע תונֹכּמַה-תֶאְו :!םיִדּוּמַעָה .ינְפילַע רֶׁשֲא
 וט ירָקָּבַה-תֶאְו ְךָחֶא םיַה-תֶא ןְֹמַהילַע הֶׂשֶע תְֹיִּכַה
 18 דא םִיעיַה-תֶאְו תֹודיִּפַה-תֶאְו :ווָתְחַּת רָׂשֶע-יִנְׁש
 תמלְׁש ךלמלי יִבָא םֶרוח הֶׂשָע םֶהיֵלְּ-לְּכ-תֶאְ תֹונָלְִּמַה
 17 ךלֶּמַה םֶקָצִי ןדריה רַּכִכְּב :קּוָרְמ תֶׁשֶחְנ 'הָוהְי תיִבְל
 18 שַעיו :הָתָדַרְצ ןיִבּו תֹוכְס ןיִּב הָמָדֲאָה יֵבֲעַּב
 לֶקְׁשִמ רֶקָחָנ אליֵּכ דֶאְמ בֵרָל הֶּלֵאָה םיִלַּכַה-לּכ הָמלָׁש
 19 םִיהלֶאָה תיֵּב רֶׁשֲא םיִלּכַה-לֶּכ תֶא הֹמלְׁש ׂשַעיו : תֶׁשֶחְּנַה
 ;םיִנָּפַה 'םֶחל םֶהיֵלֲעַו תֹוְָלְׁשל-תֶאְ בֶהֶּוַה חַּבְוִמ תֵאְו
 כ ריִבְּדַה ינְפִל טָּפׁשִַּּכ םֶכְעַבְל םֶהיֵתְרְִו תֹונֶּמַה-תֶאְו
 נג תֹוָלְכִמ אה בָהָ  םִִהִָלְּמִהְ תֹרָּנַהְו חרָּפַהְו :רּונְס בֶהָז
 כפ בֶהְ תֹוּתחְַַּ תֹמכַה תרומה תְְַֹּמִהְו :בֶהָ
 םיִׁשָרַּקַה  ׁשְדָקְל תֹומיַנּפַה ויָתֹותְלַּד תִיַּבַה חַתָּפּו רוגָס
 :בֶהְו לֶכיֵהַל תיֵּבַד יִתְלִדְו

 ה ה
 א הָוהְי תיֵבְל הָמֹלְׁש הֶׂשָע-רֶׁשֲא הֶכאָלְמַה-לַּכ םַָׁשִּתַ
 -תֶאְו ףֶקְּכַה-תֶאְ ויְבָא דוד ו יִׁשְדָק-תֶא הֹמלְׁש אבי
 2 א ;םיִהֹלֶאָה תיֵּב תֹרְצִאְּב ןֵתָנ יִלכַה-ְמיתֶאְנ בֶהְוַה
 תֹטַּפַה ארי לֵאָרׂשִ ינְקזתֶא הֹמלְׁש ליהקַיי

 3 =לָא ולְ ;ןצ איָה דָיד רעְמ .הוה-תיִרּב ןחָא
 געב ׁשֶֶַח אּוה ַחָּכ לֵאָרׂשִי ׁשיא-לּכ דֵלמַד

 ָּדְלְמַה המֹלִש ראַפ טְכאַמעֶג םָרּוח רעֶט

 ןּופ ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ראַפ
 5 ילעיו :ןורָאה-תֶא םילַ וׂשו לאָרְׂשִי ינקז לָפ ּואֹבֵי ןיֹולְּפ םעֶד ןיִא 17 :רעֶּפּוק טְרעֶטייֵלעֶג
 רֶׁשֲא ׁשֶרָּקַה יֵלְכ-לּב-תֶאְ דַעֹומ לָהֵא-תֶאְו ןורָאָה-תֶא ְךֶלֶמ רעֶד אייֵז טאָה ןְדרֵי םעֶד ןּופ

 דנּוא 18 :הָתָדַרְצ ןעֶׁשיִוְצ דנּוא תֹוּכִס ןעֶשיווְצ .ךֶרֶע רעֶקיִד רעֶד ןיִא ןעֶסאָנעֶג

 טְכיוועֶג םאָד ןיִראָו ,ליִפ רֶהעֶז םיִלָּכ עֶניִזאָד איִד עֶלַא טְּכאַמעֶג טאָה המלש

 -עֶנ טאָה הֹבֹּלִׁש דנוא 19 :ןעֶראװעֶג טְׁשְראָפעֶנְסֹוא טיִנ זיִא רעֶּפּוק םעֶד ןופ
 םעֶנעֶדְלאָג םעֶד דְנּוא ,זיֹוה םיִמאָנ ראַפ ןעֶזעֶועֶנ ןעֶנעֶז סאו םיִלַּכ עֶלַא טְּכאַמ

 איִד דְנּוא 20 :אײז ףיֹוא םיִנָּפַה םֶהָל סאָד דנּוא ןעֶׁשיִט איד דְנּוא .ֵחֵּבְזִמ

 םעֶד ראָפ טְכעֶר םעֶד ְּךאָנ ןעֶנעֶרְּב ןעֶלאָז אייֵז זַא ,רעֶטְבייֵל עֶנייֵז דנּוא ,תֹורֹנִמ
 איד דנּוא ןעֶּמְמאָל איִד דנּוא .ןעֶמּולְּב איִד דנוא 21 :דְלאָה ןייַר ןּופ ,ריִּבְד

 :דְלאָנ עֶטְסְנייֵר םאָּד ןעֶזעֶועֶג זיִא םאִד ,דְלאָג ןופ טְכאַמעֶג רֶע טאָה ְּךעֶלְגְנעוֶוְצ

 איד דָנּוא ,לעֶפעֶל איד דנּוא ,ןעֶקעֶּב-גְנעֶרְּפְש איִד דנּוא ,ןעֶרעֶׁש-ץוּפ איד דנּוא 2

 דְנּוא ,זיֹוה םעֶד ןּופ רֶעיִט איִד דְנּוא ,דְלאָנ ןייֵר ןּופ ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז ןעֶנאַפ-רֶעייֵפ

 ּוצ זיוה םעֶד ןּופ ןעֶריִמ איִד דְנּוא ,םיִׁשָדָק יִׁשְדָק םעֶד ּוצ ןעֶריִט עֶגיִנעוֶועֶניִא איד

 :דְלאָג ןּופ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז לֶכיֵה םעֶד
 ה לעטיפאק

 -עֶב טאָה הֹמֹּלִׁש סאָװ ןעֶראוָועֶג :יִטְרעֶפ הָכאָלְמ עֶצְנאַג איִד זיִא יֹוזַא דְנּוא 1
 םעֶלַא טְכאַרְּבעֶגְנייַרַא טאָה הֹמֹּלְש דְנּוא ,ראַה םעֶד ןופ זיֹוה םעֶד ראַפ טְּכאַמ

 עֶלַא דנּוא ,רְלאָב םאָד דְנּוא רעֶּבְליִז ּםאָד ,טְגיִֵלייֵהעֶג טאָה דיִוָד רעֶטאָּפ ןייַז םאוז
 טאָה לאָמְסְנעֶד 2 :זױה סְּטאָג ןּופ תֹורְצֹוא איִד ןיִא ןעֶּבעֶנעֶג רֶע טאָה םיִלַּכ
 איד ןופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא עֶלַא דָנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןופ עֶטְצֶלֶע איד טְלעֶמאַזְרעֶפ המלש

 יִדָּכ ,םִיַלָׁשּורְי ןייק ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןּופ תֹובָא איִד ןּופ םיִאיִׂשְנ איִד ,םיִטָבְׁש

 םאִד ,דיִוָד טאָטְׁש רעֶד ןּופ ראַה םעֶד ןּופ תיִרְּב םעֶד ןּופ ןֹורֶא םעֶד ןעֶגְנעֶרְּבּוצְפיֹורַא

 ניָנעֶק םעֶד ּוצ טְלעֶמאַזְרעֶּפ ְּךיִז ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ ןאַמ רעֶכיִלְטיִא דנּוא 8 :ןֹויִצ זיִא

 -עֶג ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶטְצְלֶע עֶלַא דנוא 4 :שדֹח ןעֶטעֶּביִז םעֶד ןּופ בֹוט םֹוי םעֶד ןיִא
 -עֶגְּפיֹּורַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 5 :ןֹורָא םעֶד ןעֶנאָרְטעֶג ןעֶּבאָה םִיַוָל איִד דְנּוא ;ןעֶמּוק

 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז סאוָו ,םיִּלַּכ עֶגיִלייֵה עֶלַא דְנּוא ,דֵעֹומ לֶהֹא םעֶד דְנּוא ןֹורָא םעֶד טְכאַרְּב
 ױ
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 הֹמלְׁש ְךֵלּמַדְו :םִיולְה םיִנֵרְּכַה םֶתֹא ּלָעָה לֶהאְב 5
 טיחְּבומ ןוִרָאָה ינפל וֶלֶע םיִרְַָּה לֵאְרׂשִי תֶדעילְכו
 ּואיְבַו !בֹרַמ ּנָמִי אלו ּודפמידאְל רֶשֲא רֶקָבּו ןאָצד

 תִיַּבַה ר ריָבד-לֶא זְמּוקְמילֶא הְוהְ-תיִרְּב ןורָא-תֶא םיִֵהְּכַה
 והיו !םיִבורְּכַה יֵפְנַּכ תַחַת-לֶא םיִׁשָרָקַה ׁשֶדקילֶא 2

 םיִבּוְַּ ּפִיוןיִרָאָה םוקָמילַע םיָנְּכ םיִׂשְרּפ םיִבּורְּכַה
 ּואְרנ םיִדַּכַה וכיִרָאיו :הלְְמלִמ יִַב-לַעְ יָה לע 9
 הָצחַה ּוִאְרִי אָלְו ריִבְּדַה ינְפלַע ןֹורָאָהְִמ םיִּדַּבַה ישא
 תֹוחְלַה נְׁש קַר ןירָאָּב ןיִא :הֶַּה םִיַה דע םֶׁש"יִהָו י

 לֵאָרְׂשִיַינְבדמִנ הָוהְי תַרְּכ רֶׁשֲא בֶתֹחְּב הָׂשֹמ ןְהָליִרֶׁשֲא
 ךֶמ םיִנֲהְּכַה תאֵצְּב יִהָ ;םִיָרְצִמִמ םָתֹאֵצְב 1

 רֹמְׁשִל ןיא ו ּוׁשְדקְתִה םיִאְצִמַה םִנְָּכַה-לֶּכ יִּכ ׁשֵרֶּקַה
 ןְמיֵהְל ףֶסֶאְל לכל םיִרְרְׂשִמָה םָולְְ :תֹקָלְחַמְל 13

 םִיַתְלִצְמִּכ ץוּב םיִׁשְָלִמ םריִחֲאלְו םֶהיֵנְבִלְו ןּותְדיִל
 םיִהְּכ םֶהֶּמְִו ַחָּמְִמַל חָרוִמ םיִדְמִע תֹורֹנִכְ םֶלְבְנִב

 דָחָאְכ יִהָיַו :תורְצְצֲחַּב םיִרָרְצְחַמ םיִרְׂשְֶו הָאמל 3
 יכָלַהְל דמָאיליק ַעיִמְׁשַהל םיְִשְמלו םיִרצצַחְמַל
 יִלְכִבּוםיְַלִצְמִבּו תורְצְצֲחַּב לוק םיִרָהְכּוהָודִיל תודהלו
 תִַּבַהְ וָּדְסַה םֶלֹועְל יִּכ בֹומ יִּכ ביהיל ללַהְבּו דיִׁשַה

 תֶרֶׁשְל דיִמַל םינהְּכַה ּולְכָייאלְו :הָוהְי תיֵּב ןֶע לְ 4
 ;םיִהֹלֶאָה תיִב-תֶא הָוהְיידֹובְכ אֵלְמייב ןנעה ינְּפִמ
 : ו
 יתיִנְּב ִנֲאַו :לָפְרִעּב ןוְּכְשִל רַמָא הָוהְי הָמֹלְׁש רֶמָא זָא א 2

 -תֶא רֶלֶמַה בסיו :םיִמָלְְִתְבִׁשְל ןוכָמּו רק 4 תיֵכ 5
 ;רָמֹוע לֵארְׂשִ לָהְקילְכְו לֵארְׂשי להקילכ בי ָלֶפ

 תַא וופְּב רֵּבִּד רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי ימלא הָוהְי יב .ֶמאּה 4
 יִתאָצֹוד דֶׁשֲא םֹזַהְִמ :רֶמאל אֵּלִמ יָד יִכָא דִד ה

 ן?וח 9 םימיה

 איד ןעֶּבאָה עֶיִזאָד איד ,לֶהֹא םעֶד ןיִא
 ;טְכאַרְּבעֶגְפיֹורַא ְךיִז טיִמ םִיַוְל דְנּוא םיִנֵהֹּכ

 עֶצְנאַג איד דְנּוא ְּךֶלֶמַה המלִׁש דְנּוא 6
 ָךיִז ןעֶּבאָה סאו לֵאָרְׂשִי ןופ גְנּולְמאַזְרעֶפ
 ,ןֹורָא םעֶד ראַפ טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא םֶהיֵא ּוצ
 -ניִר דְנּוא ףאָש ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ ןעֶּבאָה

 טְלְהעֶצעֶג טְנעֶקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה סאוָו ,רעֶד
 -עוֶועֶג ליִפ יֹוזַא ןעֶנעֶז אייֵז לייוֵו ,ןעֶרעוֶו
 -עֶגְנייֵרַא ןעֶּבאָה םיִנֵהֹּכ איד דְנּוא 7 :ןעֶז
 ןּופ תיִרְּב םעֶד ןּופ ןֹורֶא םעֶד טְגְנעֶרְּב
 ריִבְד םעֶד ּוצ ;טְרֶא ןייַז ּוצ ראַה םעֶד
 יִשְדִק םעֶד ּוצ ּונייַהְד ,זיֹוה םעֶד ןּופ

 איד ןּופ לעֶגיִלְּפ איד רעֶטְנּוא .םיִׁשָדְק
 ןעֶּבאָה םיִבּורְּכ איד דְנּוא 8 :םיִבּורְּכ

 םעֶד רעֶּביִא לעֶניִלְפ עֶרייַז טייֵרְּפְׁשעֶנְסיֹוא
 םיִבּורְּכ איִד דְנּוא ,ןֹורָא םעֶד ןּופ טְרָא
 עֶנייֵז רֶנּוא ןֹורָא םעֶד טְקעֶדעֶּב ןעֶּבאָה
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 9 :ןעֶּביֹוא ןּופ ןעֶגְנאַטְׁש

 סאָד יֹוזַא ןעֶגְנאַטְׁש איד טְרעֶגְנעֶלְרעֶפ
 ןעֶנעֶז ןעֶגְנאַטְׁש איד ןּופ ןעֶציִּפְׁש איִד
 ראָפ ןֹורָא םעֶד ןּופ ןעֶראָועֶג ןעֶהעֶזעֶג

 ןעֶהעֶזעֶג טיִנ ןעֶנעֶז אייֵז רעֶּבָא ,ריִבְד םעֶד
 : גאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד ּוצ זיִּב ןעֶזעוֶועֶג טְראָד זיִא סֶע דְנּוא ,גיִנעוֶועֶסיֹוא ןּופ עראָזעֶג

 טאָה הָׁשמ סאָו תֹוחְל אייוֵוְצ איִד טְרֶעייֵנ ןעֶזעוֶועֶג רֶהעָמ טיִנְראָנ זיִא ןֹורָא םעֶד ןיִא 1
 ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו לֵאָרְׂשִי טיִמ ןעֶזעוֶועֶג תיִרְּב תֵרֹוּכ טאָה טאָג ןעֶו ,בֵרֹוח ןיִא 1

 ןעֶמּוקעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז םיִנֲהֹּכ איִד ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 1 :םִיַרְצִמ סיֹוא ןעֶמּוקעֶגְסיֹורַא
 טְגיֵלייֵהעֶנ ןעֶנעֶז ןעֶנּופעֶגְראַפ ְּךיִז ןעֶּבאָה סאו םיִנֲהֹּכ עֶלַא ןיִראָו ,טרָא ןעֶניִלייֵה םעֶד ן:
 איד ,םִיַוְל איד דְנּוא 12 :ןעֶנְנּולייִשְּפָא איִד ןיִא טיִהעֶנ טיִנ ָּךאָנ טאָה ןעֶמ דְנּוא 8 ְועֶב

 טיִמ דְנּוא ןְהיֵז עֶרייֵז טיִמ ,ןּותּודְי ןּופ ,ןָמיֵה ןּופ ,ףֶסֶא ןּופ ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז עֶלַא ,םִרעֶנְני
 טאַהעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,דְנאוַועֶנייֵל עֶסייוֵו ןיִא ןּוהְטעֶנְנָא ןעֶועוֶועֶנ ןעֶנעֶז ,רעֶדיִרְּב א
 םעֶד ןּופ טייַז-חַרְזִמ רעֶד ןַא ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז דְנּוא ,ןעֶפְראַה דְנּוא לעֶדיִפ דְנּוא ןְלעֶּבְמיִצ
 טיִמ טְרעֶטעֶּפְמאָרְט ןעֶּבאָה דְנּוא ,םיִנֲהֹּכ גיִצְנאַיַוְצ דְנּוא טְרעֶדְנּוה אייֵז טיִמ דְנּוא ,ַחֵּבְזִמ
 -עֶנ ןעֶּבאָה רעֶנְניִז דְנּוא רעֶטעֶּפְמאָרְט איד ןעֶו ןעֶזעוֶועֶנ זיִא סֶע דְנּוא 13 :ןעֶטעֶּפְמאָרְט
 -ךעֶד ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא ,ראַה םעֶד ןעֶקְנאַד ּוצ דְנּוא ןעֶּביֹול ּוצ לֹוק ַא ןעֶרעֶה טְכאַמ

 יֵלְּכ עֶרעֶדְנַא טיִמ דְנּוא ןְלעֶּבְמיִצ איד טיִמ דְנּוא ןעֶטעֶּפְמאָרְט איד ןּופ לֹוק סאָד ןעֶּביֹוה
 -עֶג רֶסָח ןייז ןיִראָו טּונ זיִא רֶע ןיִראָו--- ןעֶנאָז ּוצ ,ראַה םעֶד ּוצ ןעֶּביֹול טיִמ דְנּוא ,רֶָמָז
 םיִראַה םעֶדּוליִפַא ,ןעֶקְלאָו ַא טיִמ לּופ ןעֶראָועֶג זיֹוה סאָד זיִא יֹוזַא----גיִּבִע ףיֹוא טְרֶעיֹוד
 -לאֹו םעֶד ןעֶנעֶו ןעֶניִד ּוצ יֵדְּכ ןְהעֶטְׁש טְנעֶקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה םיִנֲהֹּכ איִדסאָד יֹוזַא 14 :זיֹוה
 :טאָנ ןּופ זיֹוה סאָד טְכאַמעֶנ לּופ טאָה ראַה םעֶד ןּופ דֹובָּכ רעֶד ןיִראָו ,ןעֶק

 ן לעטיפאק
 :לעֶּפעֶנ םעֶד ןיֵא ןעֶהּורּוצ טְנאָזעֶנּוצ טאָה ראַה רעֶד סאָד ,טְנאָזעֶג הֹמֹּלִׁש טאָה לאָמְסְנעֶד 1
 גיִּבָע טְסְלאָז אּוד ּואְח לעֶטְש ַא ,זיֹוה-םֶנְנּוניֹואוְו ןייֵא טיֹוּבעֶנ ריִד ראַפ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 2
 איד טְשְנעֶּבעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,םיִנָּפ ןייַז טְרְהעֶקעֶנְמּוא טאָה ְּךַלֶמ רעֶד דְנּוא 3 :ןעֶניֹואוָו
 ;ןעֶנאַטְׁשעֶנ זיִא לֵאָרְׂשִי ןּופ בְנּולְמאַזְרעֶפ עֶצְנאַג איד דְנּוא ; לֵאָרְׂשִי ןּופ גְנּולְמאַזְרעֶּפ עֶצְנאַנ

 טעֶרעֶנ טאָה סאוָו ,לֵאָרְׂשִי ןופ טאָג רעֶד ,ראַה רעֶד זיִא טְשְנעֶּבעֶנ ,טְנאָזעֶנ טאָה רֶע דְנּוא 4
 יֹוזַא ,טְליִפְרעֶד םִע רֶע טאָה דְנאַה עֶנייַז טיִמ דנּוא ,דיִוָד רעֶטאָפ ןייֵמ טיִמ ליֹומ ןייַז טיַמ

 טְרְהיִפעֶגְסיֹורַא לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייֵמ ּבאָה ְּךיִא סאָו ןָא גאָט םעֶד ןּופ 5 :ןעֶנאָז ּוצ
 םיוא



 ירבד
 -ְךעֶדְסיֹוא טיִנ ָּךיִא ּבאָה ,םִיַרְצִמ םיֹוא
 םיִטָבְׁש עֶלַא רעֶטְנּוא ,טאָטְׁש ַא טְלְהעוֶו
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 ימְבִׁש לִֹמ ריב יִּתְַתְבאָל םירצִמ ץֵרָאמ למע-תֶא
 ׁשיִאְביִּתְרַחְבאְלְוםָׁש יֵמָׁש תֹוְהִל תִַּב תֹנְבִל לֵאָרְׂשִי
 5 תֹוָהַל םִַָּׁריִּב רַחְבֶאְו :לֵארׂשִייִּמ-לַע דִנְנ תֹוָהִל
 ז יִהָיַו לֵאָרְׂשִי יִּמַעילע תֹוְהַל דיוְרְּב רַחְבִאְו םָׁש יֵמְׁש
 :לֵאָרְׂשִייקלָא הָוהְי טשל תַיּב תונכליִכָא דִי בבל
 ו ףֶכָבְל-םִע הָיָה רַׁשֲא ןעי יּכָא דִיוד-לֶא הָודְי רֶמאֹּ
 3 הָּתִאֹקַר ּוּדַבְבְל-ע היה ִּכ תֹביִטָה משל תִיַּב תֶטְבִל
 ִיַּבַה הָנְבייאוה ךֶצָלֲַמ אֵצֹיַה נב יִּכ ִּבַה הְָבִת אָל
 י תַחַּת םּקָאָו רֵבַּד רֶׁשֲא וָרָבְדתֶא הָוהְי םִקָה :יִמְׁשִ
 הְָ רֵּבּד רֲֶׁאּכ לֵאִָׂיאֵילַע | בׁשֲאְ כֶא די
 ונ ובִׁש םיִשֶאָו :לֵארׂשִי יהלֲא ךוהְו םֵשִל תִּבַה הָנְבָָ
 ינְּב-מִע תֶרְּכ רַׁשֲא הָוהְי תיֵרְּב םׁש רֶׁשֲא ןורָאָה-תֶא
 וג לֵאָרְִׂי לֵהְקילְּכ רֵָנ הָוהְי חַּבוִמ יַנְפִל דמעַה :לֵאָרְׂשִ

 סאָד זיוה ַא ןֶעיֹוּב ּוצ םּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ

 ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ןייַז טְראָד לאָז ןעֶמאָנ ןייֵמ
 ַא ןייַז ּוצ ׁשֶנעֶמ ןייק טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא טיִנ
 רעֶּבָא 6 :לֵאָרְׂשִי קְלאַפ ןייֵמ רעֶּביִא ריִגָנ
 זַא םִיַלָׁשּורְי טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא ּבאָה ְָּךיִא
 ּבאָה ְךיִא דְנּוא ,ןייז ןעֶמאָנ ןייֵמ לאָזטְראָד
 רעֶּביִא ןייַז לאָז דיִוָד זַא טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא
 זיִא םִע ןעוֶו דְנּוא 7 :לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןיימ

 ץְראַה םידיִזָד רעֶטאָפ ןייֵמ ןיִא ןעֶזעוֶועֶג
 םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ּוצ זיֹוה ַא ןְעיֹוּב ּוצ
 טאָה 8 :לֵאָרְׂשִי ןופ טאָג םעֶד ,ראַה
 רעֶמאָפ ןייֵמ ּוצ טְנאָזעֶג ראַה רעֶד
 ןייַד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע לייֵו ,דיִזָד
 םיִנעֶמאָנ ןיימ ראַפ זיֹוה ַא ןֶעיֹוּב ּוצ ץְראַה
 םאוָו סאָד ןּוהְמעֶג םּוג אּוד טְסאָה ,ןעֶנעוֶו

 :ץְראַה ןייַד ןיִא טְכאַרְטעֶג טְסאָה אוד
 זיֹוה סאָד ןֶעיֹוּב טיִנ טְסְלאָז אּוד רעֶּבָא 9
 ןְהעֶנְסיֹורַא טעוֶו סאוָו ןְהּוז ןייַד טְרֶעייֵנ

 םאָד ןֶעיֹוּב טעֶו רֶע ןעֶדְנעֶל עֶנייַד ןּופ

  ךותְּב ּוהָנְִּתֶׁשֹהנ ר המלְׁש הֶׂשָעיּכ :ויִַּּכ ׂשֶרּפַַּ
 תֹוָמֲאָו ֹוּבְחֶר תֹומַא ׁשֵמָחְו וכְרֶא תֹוּפַא ׁשֵמָה הְרָזעָה

 לָהְקילְּכדֶניּכְרַּבילַע ְֵרְיוילֶע דמי ותָמיִק ׁשָָׁש
 14 יַהלֶא הָוהְי רַמאֹו ּוהָמָימְׁשַה ווַפּכ ׂשֶרפִּיו לֵאָרְׂשִי
 תיִרְּבַה רַמׂש ץֶרָאְבּוםִמָּׁשַּב םיהלֶא ּךימָּכְדיִא לֵאָׂשִי
 וט רֶׁשֲא :םֶּכְל-לְכִּב נְפִל םיִּכָלְהַה ּךיֶדָבעַל דֶסֶהַהַו
 רֵבַרְּתַוול ָּתְרַבַּד-רֶׁשֲא תֶא יבָא דַיוָ בעל ָּתְרמׁש
 15 יהלֶא | הָוהְי הֶּתַעְו :הֶוַה םֹיַּכ ָתאַּלִמ ְךֶדיְבּו ךפְּ
 ול ְָּרַּבּד רֶׁשֲא 'תַא יִבָא דַיָּ ְּדְבעֶל רֹמְׁש לֵאָרְׂשִי
 לֵאָרְׂשִי אּכּכ-לע בׁשֹז ינפִלַמ שיִא ָךֶל תֶרּכיאָל רמאֵל
 רֶׁשֲאַּכ יִתְריַתְּב הָכָלָל םֶּכְרּד-תֶא ְּךינָ ּורְמׁשִימִא קר

 יב ןֵמָאַי לֵאָרׂשִי ַלֶא הָוהְי הָּתעְו :ינְפִל ְּתְכִלְה - ראַה רעֶד דְנּוא 10 :ןעֶמאָנ ןיימ ראַפ זיֹוה

 יי א מא הה ,ה ת ךוְלַב ןעֶמּוקעֶגְפיֹוא ןיִּב ְךיִא דְּוא ,טעֶרעֶג טאָה

 10 א ךיִא דִנּוא ,דיִוָד רעֶטאָפ ןיימ טאָטְׁשִנָא
 ;טעֶרעֶנ טאָה ראַה רעֶד איו יֹוזַא ,לֵאָרְׁשִי ןּופ לֶהּוטְׁש םעֶד ףיֹוא טְצעֶזעֶנ ָּךיִמ ּבאָה
 ןּופ טאָנ םעֶד ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד וצ ויֹוה סאָד טיֹוּבעֶג ּבאָה ְךיִא דְנּוא
 םאָװ ,ֹורֶָא םעֶד ּוצ טֶרֶא ןייֵא טְמיִטְׁשעֶּב טְראָד ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 11 :לֵאָרְׂשִי
 טיִמ טְכאַמעֶג טאָה רֶע םאָו ,ראַה םעֶד ןּופ תיִרְּבַה (תֹוחּול איֵד) ןעֶנעֶז טְראָד
 ןּופ ַחֵּבְזִמ םעֶד ראָפ טְלעֶטְׁשעֶג ְּךיִז טאָה הֹמֹּלְׁש דְנּוא 12 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איֵד
 טייֵרְּפְׁשְרעֶפ טאָה רֶע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ גְנּולְמאַזְרעֶפ ןעֶצְנאַנ רעֶד ראָפ ,ראַה םעֶד
 ןעֶקעֶּב-שאוו) רֹויְּכ םעֶנְרעֶֶפּוק ַא טְכאַמעֶג טאָה הֹמֹלְׁש ןיִראָו 13 :דִנעֶה עֶנייַז

 ןעֶזעוֶועֶג זיִא גְנעֶל עֶנייַז הָרָזִע רעֶד ןעֶׁשיִוְצ ןעֶּבעֶגעֶגְניירַא םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא
 ןעֶלייֵא אייֵרְד ָּךייֵה עֶנייֵז דְנּוא ןעֶלייֵא םֶניִפ טייֵרְּב עֶנייֵז דְנּוא ןעֶלייֵא םֶניִפ

 עֶנייֵז ףיֹוא טְעיִנְקעֶב טאָה רֶע דִנּוא טְלעֶטְׁשעֶנ םֶהיֵא ףיֹוא ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא
 טייֵרְּפְׁשעֶגְסיֹוא טאָה רֶע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ גְנּולְמאַזְרעֶפ רעֶצְנאַג רעֶד ראַּפ ןֶעיִנְק
 לֵאָרְׂשִי ןופ טאָג ראָה ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 14 :לעֶמיִה םּוצ דְנעֶה עֶנייֵז
 -ָנֹוא ןּופ דֶרֶע רעֶד ףיֹוא דְנּוא ןעֶּביֹוא ןּופ לעֶמיִה ןיִא טאָג ַא אָד טיִנ זיִא םִע
 טְכעֶנְק עֶנייֵד ּוצ דאָנְנ איֵד דְנּוא דֶנּוּב םעֶד טְסְטְלאַה םאָו ְּךייֵלְנ ריִד ּוצ ןעֶמ
 טְסאָה אוד סאָװ דְנּוא 18 :ְץְראַה ןעֶצְנאַג רֶעייֵז טיִמ ריִד ראָפ ןעֶהעֶב םאו
 -וצ םֶהיֵא טְסאָה אּוד סאָו סאָד ,דיִוָד רעֶטאָפ ןייֵמ ,טְכעֶנְק ןייֵד ּוצ ןעֶטְלאַהעֶנ
 טְסאָה דְנאַה עֶנייֵד טיִמ דנּוא ,ליֹומ ןייַד טיִמ טעֶרעֶנ טְסאָה אּוד דִנּוא טְנאָזעֶג
 דָנּוצַא דנּוא 16 :גאָמ ןעֶניִזאָד םעֶד זיִא םִע איִח יֹוזַא טְליִפְרעֶד םִע אּוד
 אוד סאָו םאָד ,ריִוָד רעֶטאַפ ןייֵמ ,טְכעֶנְק ןייַד וצ טְלאַה ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָב ,ראַה
 ַא ןעֶרעֶז ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ טיִנ ריִד לאָז םִָע ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,טְגאָזעֶגּוצ םֶהיֵא טְסאָה
 -ייֵנ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ לְהּוטְׁש םעֶד ףיוא ןעֶציִז לאָז םאִו רעֶנייֵא ,ריִמ ראָפ ןּופ ןאַמ
 הָרֹוּת עֶנייַמ ןיִא ןְהעֶנ ּוצ געוֶו רֶעייֵז ןעֶטיִה ןעֶלעֶװ רעֶדְניִק עֶנייֵד ןעֶו טֶרָע
 לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָנ ,ראַה ָא ,הדָנּוצַא דְנּוא 17 :ןעֶנְנאַנעֶג ריִמ ראָפ טזיִּב אוד איו
 ןייַד ּוצ טעֶרעֶנ םֶסאָה אוד סאָװ רעֶטְרעֶװ עֶנייֵד ןעֶּבייֵלְּב רֶהאָח ְּךאָד ןעֶזאָל

 ןעֵשְנעֶמ טיִמ ןעֶניֹואוְו לאָז טאָג םאָד תֶמָאְּב ןעֶד סֶע זיִא ןיִראָו 18 :דיִזָד ּוצ טְכעֶנְק
 ןעֶטְלאַהְטְנִע טיִנ ְּךיִד ןעֶנעֶק ,לעֶמיִה עֶטְסְכעֶה איד דְנּוא ,לעֶמיִה רעֶד עז? דֶרֶע רעֶד ףיֹוא
 ןעֶרְהעֶק ְּךיִד טְסְלאָז רעֶּבָא אּוד 19 ?טיֹוּבעֶנּבאָה ְךיִא סאָוו זיֹוה עֶניִזאָד ּסאָד לאָז יֹוזַא איוװ

 וצ



 ת יכבה 132
 ָנִרָה-לֶא 7 יֵהלֶא הָוהְי וָתְנִהְּת-לֶאְו ָּךְדְבִע תַלְפְּת

 ךֶניע תֹיָהְל :נְפל לֵלַּפְתִמִל ךֶּדְכַע רֶׁשֲא הָלפְּתַה לאו כ
 רֶׁשֲא 0 הל יו םמוי הָּזַה תִי :בה-לֶא תֹודּותְפ
 ללַפְתִי רֶׁשֲא הלַפְּתַה-לא משל םָׁש ָךְמִׁש םׂשָל ָּתְרִכָא

 ךֶמעו דְכִ י נתָּתילִא ְְַמָׁשו :הזַה םִקָמַהילֶאד ְךֶדְבַע 1
 עַמְׁשִּת הָּתַאְו הַָה םיִקָמַהילֶא לִי רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי

 אָטחיםִא :ָתחֶלְסִ תְַמָׁשְו םימְׁשַהְדמ ָתְבִׁש םִִקְּמִמ 2
 יֵנְפִל הָלֶא אָבּו וָתְלאַהְל הָלֶא ֹבאָׂשָנְו ּוהֵעַרְל ׁשיִא

 תיִׁשְָו םיִמָׁשַהְדִמ עַמְׁשִּת | הָּתַאְו :הָּוַה תִ ֵכַּ יָּדחַּכוִמ 2
 וָשאֹרְּב ֹוּכְרַּד תַתֶל עד ביִׁשְהִל ךיֶרְבֶע-תֶא ָּתְַָׁשְ

 ְךְמִע ףנניימַאְו :תָקָדִצְּ ול תַתָל קילצ קידְצַהְלּו 4
 ךמׁשָא יִרֹוהְו ובְׁשְו ְךֶלראַטִָ יִּכ בוא יִנְּפל לָארְׂשִי

 ךמעַמְׁשת הֶּתַאְו ּהָּזַה תיּבַּ ְךינְפִל ּוננתְתִהְולְלַּפְתִהְו הכ
 -ילָא םֶתוביִשַהו לֵאָרְׂשִי י ךֶמַע תאֵּמַחְל ָּתְחלַפְ םִִמׁשַה

 רַצָעַהְּב :םֶהיֵז תֶבֲאלְ םֶהָל הָּתְתָל-רֶׁשֲא הָמָדֲאָה 6
 -ישָא ּולְלְַתִהְו ֵל"יאְטֲחי יִּכ רֶׁשֶמ הָיְהָיאְלְו םִִמָׁש
 ;םֶנעַ ִּכ ןובּׁשְי םֶתאָטַחְמ ךמָשתֶא ודֹוהְו הַָּה 5

 ךְּמעְו ְךיֶדְבִע תאָמל תְחלָפְו םִִמָּׁשַה עַמְׁשִּת | הָּתַאְו 7
 הָּתַתְנְוּהְבּוכְלי רֶׁשֲא הָבֹוּטַה דרֶדַה-לֶא םֶרֹותְי בלֵארְׂשִ
 בָצָר הל מל הְָתר שֲא ךְצְרַא-לַע רֶטֶמ 2

 ליִסָחְו הָּבְרַא ןולָרָי יַד הִי הָיייִּכ רָבָּד ץֶרֶאְב הָיְהִייִּכ
 -בֶכו עְנילְּב ויִרָעְׁש ראו ויָבָיִא לי יִּכ הָיְהִי יּכ

 םיָאָה-לֶבְל לוהִי רֶׁשֲא הָּנְִּת-לֶכ הִָּפְּת-לְּכ :הָלֵחמ 4
 ׂשֶרֶפּווֿבאֶכַמּוֹעְגַנ ׁשיִא עי רֶׁשֲא לאָרְׂשי ךֶמַע לכל
 ןוָכְמ םיִמָׁשַהְדִמ עַמְׁשִּת הָּתַאְו :הָּזַה תבל ָּפַּכ

 תָארע ר ֶ ְכשיִאָל הָּתַתנְתְלַמְ דֶתִב
 ןעמל :םֶרָאָה יִנ בַבְל-תֶא ָתְָ כל הָּתַאיְכ וָבְבִל 51

 לע םײח טא א םיִמיילְכ ךִכָרְדב תֶכָלְל ךּואְרִי

 0 5 הושו
 ןייד ןּופ ןייִועֶג דְנּוא טעֶּבעֶג םעֶד ּוצ

 טְסְלאָז אּוד זַא ,טאָג ןייֵמ ראַה ָא ,טְכעֶנְק

 םעֶד ּוצ דְנּוא ,אייֵרְׁשעֶג םעֶד ּוצ ןעֶרעֶהּוצ
 ראָפ טְנייַה טעֶּב טְכעֶנְק ןייֵד סאוָו טעֶּבעֶב
 ןעֶפָא ןעֶלאָז ןעֶניֹוא עֶנייֵד םאֶר 20 :ריִד

 גאָט דְנּואטְכאַנ זיֹוה ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ ןייַז

 טְגאָזעֶג טְסאָה אּוד סאו טְרָא םעֶד ןיִא

 -עֶה ּוצ יֵדְּכ ,ןייַז טְראָד טעוֶו ןעֶמאָנ ןייֵמ
 טעוֶו טְכעֶנְק ןייֵד סאוָו טעֶּבעֶג םאָד ןעֶר
 דְנּוא 21 :טֶרָא ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא ןעֶטעֶּב
 ןּופ טעֶּבעֶג םאֶד ןעֶרעֶהְרעֶד טְסְלאָז אּוד

 ,לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייַד ןּופ דְנּוא ,טְכעֶנְק ןייד
 -עֶּב טְרָא ןעֶניִזאָד םעֶד ןַא ןעֶלעוֶו סאוָו

 םעֶד ןּופ ןעֶרעֶה טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןעֶט
 דְנּוא ,לעֶמיִה םיִא גְנּוניֹואוְו רעֶנייֵד ןּופ טְרָא
 אוד טְסְלאָז יֹוזַא ,ןעֶרעֶה טְסעוֶו אּוד זַא

 ןעֶגעֶק טעוֶו רעֶנייֵא ןעוֶו 22 :ןעֶּבעֶנְרעֶפ
 םֶהיֵא ףיֹוא טעוֶו דְנּוא ,ןעֶניִדְניִז רֶָבֵח ןייֵז

 -עוֶוְׁשעֶּב ּוצ םֶהיֵא הָעְבִׁש ַא ןעֶנעֶלְפיֹוא
 ראַָפ ןעֶמּוק טעוֶו הָעֵבְׁש איִד דְנּוא ,ןעֶר

 יֹוזַא 23 :זיוה ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא ַחַּבְזִמ ןייד

 דְנּוא ,לעֶמיִה םיִא ןעֶרעֶהְרעֶד אּוד טְסְלאָז

 ּוצ ,עֶׁשָר םעֶד ּוצ ןעֶרְהעֶקּוצְקיִרּוצ ,טְכעֶנְק עֶנייֵד ןעֶטְכיִר טְסְלאָז דְנּוא ,ןּוהְמ טְסְלאָז
 ּורְהיִפְפיֹו א עֶנייַז ןעֶּבעֶ

 זי יז

 עַּבעֶנ ּוצ

 םֶהיֵא ןעֶטְכעֶרעֶג םעֶד ןעֶכאַמ טְכעֶרעֶג דְנּוא ,ּפאָק ןייַז ףיֹוא ג

 ןעֶרעוֶו ןעֶנאָלְׁשעֶג טעוֶו לֵאָרְׂשִי קְלאַּפ ןייד ןעוֶו 24 :טייקְניִטְכעֶרעֶנ עֶנייַז ָּךאָנ ן

 ןעֶרְהעֶקְמּוא ְּךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,טְגיִדְניִזעֶג ריִד ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז לייַװ ,דְנייַפ + ראָפ
 ןיִא ריד ּוצ ןעֶמעֶּב ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶמאָנ ןייד ןעֶנעֶקעֶּב ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ריִד ּוצ
 -ְךעֶפ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,לעֶמיִה םיִא ןעֶרעֶהְרעֶד אּוד טְסְלאָז יֹוזַא 23 :זיֹוה ןעֶניִזאָד םעֶד
 םעֶד ּוצ ןעֶנְנעֶרְּבְקיִרּוצ אייֵז טְסְלאָז דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייֵד ןּופ דֶניִז איִד ּוצ ןעֶּבעֶנ
 -ְךעֶפ טעוֶו לעֶמיִה רעֶד ןעוֶו 26 :ןְרעֶטְלֶע עֶרייַז ּוצ ןעֶּבעֶנעֶנ טְסאָה אּוד סאָו דְנאַל

 ריִד ןעֶנעֶק ןעֶּבאָה אייֵז לייוַו ןעֶנעֶר ןייק ןייַז טיִנ טעֶו סֶע ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶרעֶזְו ןעֶסאָלְׁש
 ןעֶנעֶקעֶּב ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,טְרָא ןעֶניִזאָד םעֶד ןַא ןעֶטעֶּב = ָח אייֵז דְנּוא ,טְביִדְניִזעֶג
 :ןעֶקיִרְד אייז טְסעֶֶו אּוד ןעוֶו דְניִז עֶרייֵז ןּופ ןעֶרְהעֶקְמּוא ְּךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶמאָנ ןייד
 ןּופ דְניִז איד ןעֶּבעֶגְרעֶפ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,לעֶמיִה םיִא ןעֶרעֶהְרעֶד אּוד טְסְלאָז יֹוזַא 7
 געוֶו ןעֶטּוג םעֶד ןעֶזייוֵו אייֵז טְסְלאָז אּוד סאָד ,לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייַד ןּופ דְנּוא ,טְבעֶנְק עֶנייַד

 אּוד סאָו דְנאַל ןייֵד ףיֹוא ןעֶנעֶר ןעֶּבעֶג טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,םֶהיֵא ןיִא ןְהעֶנ ןעֶלאָ אייֵז םאָו
 ,דְנאַל םיִא רעֶנְנּוה ַא ןייַז טעוֶו סֶע ןעוֶו 28 :הָׁשּורְי ַא ראַפ קְלאָפ ןייֵד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶב טְסאָה
 ןייַז טצוִו סֶע ּביֹוא רעֶדָא ,טְכּווְּבְלעֶג ,דְנאַרְּב-עֶדייֵרְמעֶג ַא ,טְסעֶּפ ַא ןייַז טעוֶו סֶע רעֶדָא
 ןעֶרֶעיֹומ עֶנייז ןָא ,דְנאַל ןייַז ןיִא ןעֶרעֶנאַלעֶּב םֶהיֵא םעֶו דְנייַפ ןייַז רעֶדָא ,ןעֶקע ךעֶׁשייֵה
 דְנּוא ,טעֶּבעֶג םעֶכיִלְטיִא 29 :טייֵהְקְנאַרְק עֶכיִלְטיִא דְנּוא ,ןייַז טעֶו סאָו גאָלַּפ עָביֵלְטיִא
 סאוָו ,לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייֵד ּוצ רעֶדָא ,שְנעֶמ ןעֶניִצְנייֵא ןעֶדעֶי ּוצ ןייַז טעוֶו םִע סאָו ,ןייוַועֶב
 ןעֶטייֵרְּפְׁשְסיֹוא טעוֶו רֶע דְנּוא ,ץְראַה ןייַז ןּופ גאָלְּפ עֶנייז ןעֶרְהאַּפְרָע טעוֶו רעֶכיִלְטיִא
 ןיִא ,לעֶמיִה םיִא ןעֶרעֶהְרעֶד אּוד טְסְלאָז יֹוזַא 80 :זיֹוה ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ דְנעַה עֶנייֵז
 דְנּוא ,ןעֶפאַׁש טְסְלאָז דְנּוא ,ןעֶּבעֶגְרעֶפ טְסְלאָז דְנּוא ,גְנּוניֹואְח עֶנייֵד ןּופ טָרָא םעֶד
 ןייַלַא אּוד ןיִראָה ,ץְראַה ןייַז טְסְנעֶק אּוד לייוַו ,ןעֶנעֶו עֶנייַז ָּךאָנ ןעֶכיֵלְטיִא ןעֶּבעֶנ
 ראָפ ןעֶטְּבְראָפ ָּךיִז ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ 81 :רעֶדְניִק-ְןעֶׁשְנעֶמ עַלַא ןּופ ץְראַה סאָד טֵסֶנעֶק
 םעֶד ףיֹוא ןעֶּבעֶל ןעֶלעֶֶו אייֵז איוִו גְנאַל יֹוזַא ,געֶט עֶלַא ןעֶנעוֶו עֶנייַד ןיִא ןְהעֶנ ּוצ ריִּד

 דנאל '



 ירבד
 ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג טְסאָה אוד סאָו ,דְנאַל
 ּוצ ְךיֹוא דְנּוא 32 :ןְרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא
 ןייֵד ןּופ טיִנ זיִא סאו ,ןעֶדְמעֶרְפ םעֶד

 ןּופ ןעֶמּוק טעוֶו רֶע ןעוֶו ,לֵאָרְׂשִי קְלאָפ
 -אָנ ןעֶסיֹורְג ןייד םּוא דְנאַל ןעֶטייֵז ַא
 עֶגיִטְכעֶמ עֶנייֵד ןּופ דְנּוא ,ןעֶנעוֶו םיִנעְמ

 ,םעֶרָא ןעֶטְקעֶרְטְׁשעֶגְסיֹוא ןייֵד דְנּוא ,דְנאַה
 -עֶּב טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶמּוק טעוֶו רֶע דְנּוא
 יֹוזַא 33 :זיוה ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא ןעֶט
 םעֶד ,לעֶמיִה םיִא ןעֶרעֶה אּוד טְסְלאָז
 טְסְלאָז אּוד דְנּזא ,בנּוניֹואוְו עֶנייֵד ןּופ טְרָא
 טעוֶו רעֶדְמעֶרְּפ רעֶד סאוָו סעֶלַא ,ןּוהְט
 ןּופ רעֶקְלעֶפ עֶלַא יִדְּב ,ןעֶפּור ריִד ּוצ

 ,ןעֶמאָנ ןייֵד ןעֶנעֶקְרעֶד ןעֶלאָז דֶרֶע רעֶד
 ןייד איו ןעֶטְכְראָפ ָךיִד ןעֶלאָז אייֵז םאָד
 ןעֶסיִו ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי קְלאָפ
 ףיֹוא ןעֶפּורעֶג טְרעוֶו ןעֶמאָנ ןייֵד סאָד
 =עֶג ּבאָה ְּךיִא םאִװ זיֹוה ןעֶניִזאָד םעֶד
 -םיֹורַא טעֶו קְלאָפ ןייֵד ןעוֶו 24 :טיֹוּב

 הָנייַפ עֶנייֵז ןעֶנעֶק הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא ןְהעֶב
 "יש אייֵז טְסעוֶו אּוד סאוָו נעוֶו םעֶד ןיִא

 1084 0 ) 2 םיכװ

 3 יֵרְכָּנַה-לֶא םֶנְו = :וניִתֹבֲאק הֶּתַחָנ רֶׁשֲא הָמָרֲאָה ינְּפ
 ןעמל הָקֹוחְר ץֶרָאמ ו אבו אּוה לֵארִׂי ְךמְַמאל רֶׁשֲא
 לְלַּפְתהְ ּואָבּו הָיטְנִהָךעורו הָקְַַה יו לֹדנה ָּךְִׁש
 6 ֶּתְבִׁ וכּמִמ םִמְׁשַהְדִמ עַמְִּׁת הָּאְו :הּזַה תִיַּבַה-לֶא
 -יכָכ ֹועְִי ןעמל יִרְכְנַה ךילֵא אָרְקיירְׁשַא לֶכְכ ָתיִשְָו
 טאָרְׂשִי ךֶמעְּכ ךֶחֶא הָאְרִלּו ּךֶׁש-תֶא ץרָאָה יִּמִ
 :יִתינּב רֶׁשֲא הזה תיִּבַח-לַע אָרְק ָּךְמשייֵּכ תְָלְו

 34 רׁשֲא ְךֵּדַּב יְביַ-לַע הָמָחלמַל ֶָּּמִע אֵציּכ
 ּתַחָּב רֶׁשֲא תאוה ריִעָה ְךֶָּד ּךילֵא יְִלַפְתִהְו םֶחָלְׁשִּ
 הל םִיַמָׁשַהְדִמ ָּתְעַמָׁשְו :ךֶמׁשִל יִתיְּבירֶׁשֲא תיַּבַהְו הֶּב
 56 יואטֲחי יִּכ :םמָּפְׁשִמ ָתיִׂשָעו םָָּנְִּת-תֶאְוםֶתְּלִפְּת-תֶא
 ןנפל םֶּתַתְנּו בָא אָּטַחייאָל רֶׁשֲא םֶדָא ןיא יִּכ ךָל
 ;הדָבֹורְק וִא הָקֹוחְר ץֶרָאילֶא םֶהיִבֹוׁש םָֹבָׁשְו בוא
 יד וְנחְתִהוּבְׁשְו םָׁשיוּכׁשִנ רׁשֲא ץרָאָב םֶבָבְלילֶא ּוביִשהְ
 א ּובָׁשְו :ּוְעׁשְְוּניוֲעָהּנאָטָח דמאל םִיבִׁש ץיִאְב ךיֶלֵא
 ובָׁשרָׁשֲא םִיְבׁש ץֶרֶאְב םֶׁשְפַנ-לָכְכּו םֶּבלילָכְּב ְךיֶלֵא
 ליִשָהְו םֶתֹבֲאַל הֶּתַמְנ-רְׁשַא םֶצְַא ךֶרָּד ּולְלַפְתהְו םָתֹא
 39 מ ְַָּמָׁשְו :ךמׁשל יִתינְב-רֶׁשֲא תַיַּבלְו ָּתרַחְּב רֶׁשֲא
 ָתיְִָׂוםֶריִתְנְִּת-תֶאְו םֶתֶּלִפְּת-תֶא תְבִׁש ןכָּמִמ םִימָּׁשַה
 מ יִלֶא הָּתַע :ְךֶליאְטַח רַׁשֲא ָךְעֶל ָּתְחלְסְו םִמָּפְׁשִמ
 םֶקָּמַה תַּקִפְתִל תֶבְשַק ּךינאְו תֹוחְתִּפ ְךיניֵע אָנייִהְי
 4ג דע ןוַראו הֶּתַא ּךֶחנְל םיִהלֶא הָוהְי הָמּוק הֶּתַעְו :הָוַה
 ותְמׂשִי ְּךיֶדִסֲחְו הָנּוׁשת יׁשְבְלַי םיִהלֶא הָוהְי ףינהְּ
 43 יירְמַחְל הֶרָכְזךֵהיִׁשְמ ינְּפ בֵׁשֶּתילֲא םיהלָא הָוהְי :בֹּטַב

 יִּהְכִע דִיְד ןעֶטעֶּב ריִד ּוצ ןעֶלעֶו אייֵז ןּוא ,ןעֶק
 אזד סאו טאָטְׁש רעֶד ּוצ :עוֶו םעֶד ףיֹוא
 םעֶד ּוצ דְנּוא ,טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא טְסאָה
 דָנּוא םעֶּבעֶג רֶעייֵז אּוד טְסְלאָז יֹוזַא 25 :ןעֶמאָנ ןייֵד וצ טיֹוּבעֶנ ּבאָה ְּךיִא םאָו זיֹוה
 אייֵז ןעֶװ 26 :טְכעֶר רֶעייֵז ןּורְמ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,לעֶמיִה ןיִא ןעֶרעֶהְרעֶד ןייוֵועֶג
 טיִנ טְגיִדְניִז םאִו ׁשְנעֶמ ןייֵא אָד טיִנ זיִא םִע ןיִראָו--- ,ןעֶגיִדְניִז ריִד ןעֶנעֶק ןעֶלעוֶו
 םעֶד ראָפ ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא אייֵז טְסעוֶו דְנּוא ,ןעֶנְראָצ אייֵז ףיֹוא טְסעֶו אזד דְנּוא --
 ;דְנייפ םעֶד ןּופ דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶרְהיִפְקעֶוַא אייֵז ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא ,דְנייֵפ
 ןעֶקְנעֶדעֶּב ץְראַה םעֶד ןיִא ְּךיִז ןעֶלעֶו אייֵז דָנּוא 27 :טְנעֶהאָנ רעֶדָא םייװ
 ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא ןעֶרעֶו ןעֶנְנאַפעֶג טְראָד ןעֶלעֶו אייֵז ּואְו דְנאַל םעֶד ןיִא
 ריִד ּוצ םיִנְנְנעֶפעֶג רֶעייֵז ןּופ דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא ,ןּודְמ הֶבּוׁשִּת
 ןּוהְמעֶנ טְכעֶרְנּוא ןעֶּבאָה דנּוא .טְניִדְניִועֶג ןעֶּבאָה ריִמ ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןעֶמעֶּב
 ןעֶרְהעֶקעֶּב ְּךיִז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא 28 :טְניִדְלּוׁשְרעֶפ םֶנּוא ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא
 דְנאַל םיִא ועֶלעֶז עֶצְנאַג עֶרייֵז טיִמ דְנּוא ץְראַה ןעֶצְנאַנ רֶעייֵז טיִמ ריִד ּוצ
 ריִד ּוצ ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא עֶנְנאַפעֶג אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז סאָו דְנייַּפ עֶרייֵז ןּופ

 עֶרייֵז וצ ןעֶּבעֶנעֶג םֶסאָה אור םאִװ דְנאַל רֶעייֵז וצ נעֶװ םעֶד ףוא ןעֶטעֶּב
 זיֹוה םעֶד ּוצ דנּוא .טְלְהעֶוְרעֶדְסיֹוא טְסאָה אּוד סאָװ טאָטְׁש איִד ּוצ ,ןְרעֶטְלֶע
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 = יי א לֵמאֵּתַו םִָׁשַהְמ הָדְדָי ׁשֵאָהְו לֵּלַּפְתהְל הֹמלְׁש תָֹּלַכְכּ

 טעֶּבעֶג רֶעייֵז אּוד טְסְלאָז יֹוַא 29 :ןעֶמאָנ ןייַד ּוצ טיֹוּבעֶג ּבאָה ְּךיִא סאו
 -יואו עֶניִד ןּופ טְרָא םעֶד ןיִא ,לעֶמיִה םיִא ןעֶרעֶהְרעֶד ןייוִועֶג רֶעייֵז דְנּוא
 ּוצ ןעֶּבעֶנְרעֶּת טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןּוהְמ טְכעֶר אייֵז טְסְלאָז אוד דִנּוא ,גָנּונ
 ָּדִא טעֶּב דְנּוצַא דנּוא 40 :טְניִדְניִזעֶג ריִד ןעֶנעֶק ןעֶּבאָה סאָו קְלאָפ ןייַד

 ןעֶריֹוא עֶניַד ןעֶזאָל דָנּוא ןעֶפָא ןייַז ןעֶניֹוא עֶנייֵד ָּךאָד ןעֶזאָל ,טאָג ןייַמ
 ףיֹוא העָטְׁש דְנּוצַא דנּוא 41 :טֶרֶא ןעֶגיִזאָד םעֶד ּוצ טעֶּבעֶנ םאָד ןעֶמעֶנְרעֶפ
 טייֵהְקְראַטְׁש עֶנייֵד ןּופ ןֹורֲא רעֶד דנּוא אוד ,גנּוהּור עֶנייִד וצ טאָנ ראַה ָא

 ןעֶזאָל דנּוא ,ףֶליֵה טיִמ ןייַז דייֵלְקעֶגְנָא טאָג ראַה ָא םיִנַהֹּב עֶנייֵד ְּךאָד ןעֶזאָל
 קעוֶוַא טיִנ רֶהעָק ,טאָב ראַה א 42 :ןעֶמּוג םעֶד טיִמ ןְעייֵרְפ עֶניִלייֵה עֶנייֵד ְּךיִז

 :ריִוָד טְכעֶנְק ןייד ןּופ םיִדָסַח איִד קְנעֶדעֶג ,ןעֶטְּבְלאַזעֶג ןייֵד ןּופ םיִנָּפ םאֶד

 ז לעטיפאק
 -עֶנְּפּורַא רֶעייַּפ ַא זיִא יֹוזַא ןעֶטעֶּב ּוצ טְניִדְנֶעעֶנ טאָה הֹמֹלְׁש ןעֶו דְנּוא 1
 איד דנּוא הָלֹע ןֶּבְרִה םאָד טְנעֶרְּבְרעֶפ טאָה דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןעֶמּוק

 םיחבז



 ירבד 08
 וְכִי אָלְו :תִָּבַה-תֶא אָלָמ הָוהְי דֹובְכּו םיִחָבַהְו הָלֹעָה 2

 -תֶא הָוהְי-דֹוכְכ אֵלָי הָוהְי תוב-לֶא אְבָל שיִנֲהְּכַ
 דֹוָבְכּו ׁשֵאָה תֶדָרֶּב םיִאֹר לֵאְׂשִי ינְּב ו לָכְו :הָוהְו תיֵּב 2

 ָּפְצִרֶה-לַע הָצֵרַא םִפַא וְכִי תֶָּבַה-לַע הוה
 ְךֶלּמַהְו :דְסַח םִלוְליִּכ בו יִּכ הָוהיל תוהו חַתְשִו4
 ףֹמלְׁש ְךֵלֶמַה חַּבזַי :הֶוהְי ינְפ ֵל חַבָ םיִחְב| םִעָה-לָכו ה

 םיִרְׂשו הָאְמ ןאצְו ףֶלֶא םִיׁשּו םיִרְׂשֶ לֶקְּבַה חַבָתֶא
 םיִנהְַּהְו :םִהלָכְו ְךלּמַה םי הלֲאָה תיֵּב-תֶא וכְנחַח ףֶלֵא 5
 רֶׁשֲא הָוהְי רוׁשיֵלְכִּב םִלָהְו םיִדְמִע הרשע
 לֵקְַּבּודְמַח םָלועְלייִּכ הָהיל תוִרִֹל דֵלָּמַה דִי לֶׂשֶע
 שֵאָרְשַײלְכו םֶדנָנ םיִרצצִחַמ םיִהּכַהְו םֶדיְב דִי

 ינפל רֶׁשֲא רצה ְךּת-תֶא הֿמלְׁש ׁשֵּדַקַו  :םיִדְמִעז
 םימָלְׁשַה יֵבלֲח תֵאְו תֹולֹעָה ֿטָׁש הָשְיב הָוהְי-תיב
 טטיִבָהְל לוי אָל הֹמלְׁש הָׂשְע-רֶׁשֲא תֶׁשַה חַּכמיִכ

 הָמלְׁש ׂשַעַיַו :םיִבָלֲחְה-תֶאְו הָחְנּמַה-תֶאְו הָלֹנָהתֶא 5
 לֶהָק וע לֵאְרְשִ-לֶכְו מי תַעְבִׁש איִַה תַעָב ָתֶה"תֶא
 יושע :םיְִצִמ לֲחעַע תֶמָח אבְלִמ רַאְמ לי

 םביִמָי תַעְבִׁשֹוׂשְמ ַחֵּבּמַה תַּכְנִ | יּכ תהָצִ ינִמְׁשַה
 ׁשֶרחַל לָשלׁשּו יִרְׂשֶע םֹוָבּו  :םִמָי תֶעְבִש גָָהְוי

 בֵל יֵבֹוְטְו םיִחַמְׂש םָהיֵלֲהֲאְל םִעָה-תֶא לָש ִיִבְׁשַ
 לאְְׂשִילּ הֹמלְׁשִלְו דַיְדִל הָוהְי הָׂשָע רֶׁשֲא הָבּוּטַה-לַע

 תאְו למה תיּב-תֶאְ הָוְי יּבדתַא תֹמֹלְׁש לֵכַָו :ָֹמֵע 1
 ותיֵבְּו הָוהְי-תיִבְּב תֹשִעַל הֹמלְׁש בלילַע אֶּבֵה-לְּכ

 ול רֶמאַּ הֶלילַּב המלָׁש"לֶא הָוהְי אָרו :ַחיֶלְצִה 5
 :חַבָו תיֵבְל יל הה םֶקָמב יִתְרְִבּוךֶלִפְתתֶא יִּתְעַמָׁש
 ביל הָצֲאְַהְו רֶשְמ הָיאִלְו םִימָּשַה רַצְעֶא ןָה

 אז

 רֶׁשֲא יִמֹע ועְנָכו :יָמִעְּב רֵכָּד חַלַׁשֲאיאְו ץְרָאָה טיָאל 14

 6 8 שיחה

 ראָה םעֶד ןּופ דֹובָּכ רעֶד דנּוא ,םיִחְבִז
 דנוא 2 :זיֹוה סאָד טְכאַמעֶג לּופ טאָה
 -ניוֵרַא טְנאָקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה םיִנֲהֹּכ איד
 לייוִו ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶמּוק
 לופ טאָה ראַה םעֶד ןּופ דֹובָּכ רעֶד
 דְנּוא 2 :ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םאָד טְכאַמעֶג

 -עֶועֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי ןופ רעֶדְניִק עֶלַא
 ןעֶמּוקעֶגְּפּורַא זיִא רֶעייֵפ סאָד זַא ןעֶה
 זיִא ראַה םעֶד ןּופ דֹובָּכ רעֶד זַא דְנּוא
 איז דְנּוא זיֹוה םעֶד רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶג
 ּוצ םיִנָּפ רֶעייֵז טיִמ טֶעיִנְקעֶנ ןעֶּבאָה
 דנּוא ,רעֶטְסאַלְפ םעֶד ףיֹוא דֵרֶע רעֶד
 טְקְנאַדעֶג דנּוא ,טְקיִּבעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז
 רֶע ןיִראָה ,טְגאָזעֶג דְנּוא ראַה םעֶד ּוצ

 ויִּב טְרֶעיֹודעֶג דֶסֶח ןייז ןיִראוָו ,טּוג זיִא
 םאִד דנּוא ְָּךֶלֶמ רעֶד דנּוא 4 :2יִּבִע

 תֹונָּבְרֶק ןעֶועוֶועֶג ביִרְקַמ ןעֶּבאָה קְלאָפ
 טאָה ְּךֶלֶמַה הֹמֹּלְׁש דנּוא 2 :טאָג ראָפ
 גיִצְנאוַוְצ דנּוא אייוֵוְצ ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ
 דנּוא טְרעֶדְנּוה דְנּוא ,ןעֶסְקֶא דְנעֶזיֹוט
 טאָה יֹוזַא דנּוא ,ףאָש דְנעֶזיֹוט גיִצְנאַַוְצ

 -עֶג ְּךִנַחְמ קְלאָפ םאָד דְנּוא ְּךֶלֶמ רעֶד
 דנּוא ,גְנּוטיִה עֶרייז ףיוא ןעֶנאַּטְׁשעֶנ ןעֶנעֶז םיִנֲהֹּכ איִד דנּוא 6 :טאָג ןּופ זיֹוה סאָד ןעֶזעוֶו
 םעֶד יִדְּכ טְכאַמעֶנ טאָה ְּךֶלֶמַה דיִוָד סאָָו ראַה םעֶד ןּופ רֶמֶז יֵלְּכ עֶרייֵז טיִמ ָּךיֹוא םִיַוָל איִד
 (םאָנ) אייז ּךְרּוד טאָה דיִוָד ןעוֶו ,גיִּבִע ףיֹוא טְרֶעיֹודעֶנ דֶסֶח ןייז ןיִראָו ,ןעֶּביֹול ּוצ ראַה

 -עֶנ ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי ץְנאַג דְנּוא ,אייֵז ראָפטְרעֶטייֵּפְמאָרְט ןעֶּבאָה םיִנֵהֹּכ איִד דְנּוא ,טְּביֹולעֶג

 ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאוָו ףיֹוה ןעֶטְסְלעֶטיִמ םעֶד טְגיִלייַהעֶג ָּךיֹוא טאָה הֹמלְׁש דְנּוא 7 :ןעֶנאַטְׁש

 ,תֹולע ןֶּבְרִק איד ןעֶזעֶועֶנ ביִרְקַמ טְראָד טאָה רֶע ןיִראוָו ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה רעד ראָפ
 -עֶנ טאָה הֹמלִׁש סאָז ַחָּבְזִמ רעֶנְרעֶּפּוק רעֶד לייוַו ,םיִמָלְׁש ןֶּבְרַק איד ןּופ טעֶפ סאָד דְנּוא

 סאָד דִנּוא הָחְנִמ ןֶּבְרַק סאָד דְנּוא ,הָלֹע ןָּבְרִק סאָד לא ירא טְנעֶקעֶב טיִנ טאָה טְכאַמ
 ,געֶט ןעֶּביִז ןופ טייֵצ רעֶניִּבְלעֶזְרעֶד ןיִא גאָטְרֶעייֵפ ַא טְכאַמעֶנ טאָה הֹמֹלְׁש דְנּוא 8

 תֶמַח ןּופ ןעֶמּוקְנייַרַא םעֶד ןּופ ,גְנּולְמאַזְרעֶפ עֶסיֹורְג רֶהעָז ַא ,םֶהיֵא טיִמ לֵאָרְׂשִי ןִנאַג דְנּוא
 עֶנייֵא טְכאַמעֶנ אייֵז ןעֶּבאָה גאָט ןעֶטְכַא םעֶד ןיִא דְנּוא 9 :םִיַרְצִמ ןּופ ָּךייֵט םעֶד ּוצ ויִּב
 -ייַפ םעֶד דְנּוא ,געֶט ןעֶּביִז תִיַּבַה תַּכּונַה סאָד טְכאַמעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו ,גְנּוטְלאַהְפיֹוא
 םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְסְניִצְנאוַוְצ דְנּוא אייֵרְד םעֶד ןיִא דְנּוא 10 :געֶט ןעֶּביִז ְּךיֹוא גאָטְרֶע
 דְנּוא ְּךיִלְהעֶרְפ ,ןעֶטְלעֶצעֶנ עֶרייֵז ּוצ קְלאָפ סאָד טְקיִׁשעֶגְקעֶוַא רֶע טאָה שָדֹח ןעֶטעֶּביִז
 ּוצ דנּוא דיִוָד ּוצ ןּוהְּטעֶנ טאָה ראַה רעֶד סאו ןעֶטּוג םעֶד ןעֶנעֶזֶו ןּופ ץֶראַה טּוג ַא טיִמ
 ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םאָד טְגיִדְנֶעעֶנ טאָה הֹמלִׁש דְנּוא 11 :לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייַז ּוצ דְנּוא ,הֹמלְׁש

 ּוצ הֹמלש ןּופ ץְראַה םעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶג זיִא סאָו םעֶלַא דְנּוא ;ְּךָלֶמ םעֶד ןּופ זיֹוה םאָד דְנּוא
 -עֶנ ַחיֵלְצַמ טאָה רֶע דְניא ,זיֹוה ןעֶנייֵא ןייַז ןיִא דְנּוא ראַה םעֶד ןּוֿפ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶכאַמ
 וצ טֵאָה רֶע דְנּוא ,טְכאַנ רעֶד ןיִא המלְׁש ּוצ ןעֶזיוִועֶּב ְּךיִז טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 12 7
 טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא ריִמ ראַפ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,טעֶּבעֶנ ןייַד טְרעֶהעֶג ּבאָה ָּךיִא ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא
 דְנּוא לעֶמיִה איִד ןעֶטְלאַהְנייֵא לעֶזֶז ָּךיִא ןעדֶו 13 :תֹונָּבְרִק ןּופ זיֹוה ַא ראַפ טְרָא ןעֶניִזאָד ר

 -יֹוא ןעֶקעֶרעֶׁשייַה איד ןעֶלְהעֶפעֶּב לעד ָּךיִא ןעֶד ,העָז דְנּוא ,ןעֶנעֶר ןייק ןייַז טיִנ טעדֶד
 ןעוֶו 14 :קְלאַפ ןייֵמ רעֶּביִא הָפְנַמ ַא ןעֶקיִׁשְסיֹוא לעדְוָּךיִא ןעוֶו ןרעראופ סאָדןעֶמעֶר = צ

 ןעֶכאַמ ביִנעֶטְרעֶטְנּוא ְּךיִז טעֶו ןעֶמאָנ ןייֵמ אייֵּב ןעֶפֹּורעֶגְנָא זיִא סאו 8 ָפ ןייֵמ
 דנוא

 ' :טעפ
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 א 2



 ירבד
 אייז דנּוא ןעֶמעֶּב ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא
 ןעֶלעוֶו דְנּוא .םיִנָּפ ןייֵמ ןעֶכּוז ןעֶלעוֶו

 ןעֶגעֶו עֶדייֵּב עֶרייז ןּופ ןעֶרְהעֶקְמּוא ְּךיִז
 ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןעֶרעֶה ָּךיִא לעֶז יֹוזַא
 ,דְניִז עֶרייֵז ןעֶּבעֶגְרעֶפ לעדֶז ְָּךיִא דִנּוא
 דְנּוצַא 18 :דְנאַל רֶעייֵז ןעֶלייֵה לעוֶו דְנּוא
 דנּוא ,ןעֶפָא ןייַז ןעֶניֹוא עֶנייֵמ ןעֶלעוֶו
 איִד ןעֶמעֶנְרעֶּפ ןעֶלעוֶו ןעֶריֹוא עֶנייֵמ
 -אָח 16 :טֶרָא ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ טעֶּבעֶנ
 טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא ְּךיִא ּבאָה דְנּוצַא ןיִר
 זַא זיֹוה עֶניִזאָד סאָד טְניִלייֵהעֶג דְנּוא
 ףיֹוא זיִּב ןייַז ןעֶטְראָד לאָז ןעֶמאָנ ןייֵמ
 ץְראַה ןייֵמ דְנּוא ןעֶגיֹוא עֶנייֵמ דְנּוא ,גיִּבִע
 דנּוא 17 :טייֵצ עֶלַא ןייַז ןעֶטְראָד ןעֶלעוֶו
 יֹוזַא ןְהעֶנ ריִמ ראָפ טְסעֶו אּוד ןעוֶו
 ריִמ ראָפ זיִא דיִוָד רעֶטאָפ ןייַד איז
 םאִז םעֶלַא ְּךאָנ ןּוהְמ ּוצ יִדְּכ ,ןעֶגְנאַגעֶג
 טְסעוֶו אוד דְנּוא ןעֶטאָּבעֶג ריִד ּבאָה ְּךיִא
 :םיִשָּפְׁשִמ עֶגייֵמ דְנּוא ץעֶזעֶג עֶנייֵמ ןעֶמיִה
 םעֶד ןעֶניִטעֶטְׁשעֶּב ְּךיִא לעוֶו יֹוזַא 8
 יֹוזַא ְּךייֵרְניִנעֶק ןייַד ןּופ לּוטְׁש-ןיֹורְט
 טיִמ ןעֶזעוֶועֶג תיִרְּב תַרֹוּכ ּבאָה ָּךיִא איוו
 ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,דיִוָד רעֶטאָפ ןייֵד

 1886 ה זו ב םימיה

 םֶתיֵכְרַמ ובְׁשיו נפשו ולְלַפְתִיוםָהיִלֲעֹו ימְש-אָרְקִנ
 אָפרְֶו םֶמאָּמְַל הלא םִמָּׁשַהְדִמ עַמׁשֶא ינֲאַוםִִעָרָה
 וט תַּלִפְתל תָֹבְְִינְֶאו תּל זִי נִ הָּתִע :םָצְרַאדתֶא
 15 הּוַה יב תֶא יְִּׁשִקִהְ ְִּרַחְּב הֶּתַעְו :הֶּזַה םִקָּמַה
 -ָּכ םָׁש יִּבַלְו יע יה םֶלוע--דַע םָׁש יָמְׁש תֹוְהל
 1ז ּףיִבָא דוד ֵלָה רֲֶׁאַּכ 'יפִל ךלֵּתיסֲא הֶּתִאְו :םיִמָּיַה
 :רֹומְׁשִּת יֵטְּפׁשִמּו יִּקִהִו ְּךיִתיּוְצ רֶׁשֲא לֵכְּכ תֹוׂשֵַלו
 25 ְליִבָא יו יִּתֹרְּכ ֶׁשֲַּכ ךֵֹוכלַמ אֹּּכ תַא יִתֹומיִקָהְו
 5 ןּוְביׁשְּתיִאְו :לֵאָׂשיּב לָׁשֹומ ׁשיִא בל תֶרָּכִיאְל רמאֵל
 םֶּתְכֲַהְוםֶכיִנְפל ּתְַנרֶׁשֲא יֹצִמּויַתֹוּקִח םֶּתְבִַו םֶּתַא
 כ שְִּׁשַתנּו ';םֶהָל םֶתיוֲחְַּׁשִהְו םיִלֲָא םיקלֶא םֶּתְרַבַעַו
 -רֶׁשֲא הוה תִיַַהתֶאְו םָקְל יִַּתְנ-רֶׁשֲא יָתָמְרַא לַעֵמ
 הָננְׁשלְולׁשְמְלּוְתא נְּפ לעמ ִלְׁשַא יִִֿׁל יִּתְשְִּקַ
 עג רבע-לכל ןולע הָיָה-רְׁשֶא הֶַה תִיַּבְַו ;םימעק-לנב
 תאֹּוַה ץרָאָל הֶכָּכ הָוהְי הָׂשָע הָּמִּב רֵּמָאו םֶׁשִ ויָלָצ
 ענ יָלֶא הוהְי-תֶא ובִע רֶׁשֲא לע ּולְמָאְו :הָוה תיַּבלְ
 םיהלאַּב וקיוחִי םִיַרְצִמ ץֶרָאמ םָאיִצוה רֶׁשֲא םֶליֵתְבֶא
 א יא םֶתיֵלֲ איִבָח ןּכ-לַע םוִדָבעו םָהל ּוֲַּתשִיו םיִרחֲא
 :תאֹזַה הֶעָרָהילְּ

 ח
 א הָוהְי תִֹּב-תֶא הָמלְׁש הָנְּב רֶׁשֲא הָנָׁש םיִרְׂשֶעוץקמ יִדָיו
 2 הָנָּב הֹמלְׁשֹל םריח ןֵתָנ רֶׁשֲא םיִרעִהְו :וָתיִב-תֶאְ
 י הָמלָׁש ךליו :לָארׂשִייְָבתֶא םָׁש בׁשוַו םָתֹוא הָמֹלָׁש
 4 אָ רֶּברִּמַּב רֶמְרַּתיתא ןֵבו :ָהיָלָע קוחמ הָבֹוצ תֶמֲח
 ח ןֹורוח תוּב-תֶא ןְיו :תֶמֲחַּב הָנְּב רֶׁשֲא תֹנּכְַּמַה יתָע-לָּכ
 םִיָתְיִד תומֹוח רֹוצְמיִרְעןתחַּתַ ןוריח תיֵּב-תֶאו ןוילָעָה
  וְהירֶׁשֲא תונּכְִּמַה יב תֵאְו תֶלעַּב-תֶאְו :ַחִרְבּ

 ןעֶרעו ןעֶטיִנְׁשעֶגְּפָא טיִנ ריִד ןּופ לאָז
 רעֶגיִטְלעוֶועֶג ַא ןייַז לאָז סאו ןאַמ ַא
 טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ןעֶרְהעֶקְקעֶוַא ְּךייַא טעוֶו רֶהיִא ןעֶו רעֶּבֶא 19 :לֵאָרְׂשִי ןיִא
 ןעֶּבעֶנעֶג ְךייַא ראָפ ּבאָה ְּךיִא םאָו תֹוָצִמ עֶנייִמ דנּוא ץעֶזעֶג ןייֵמ ןעֶזאָלְרעֶפ
 טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ,רעֶטעֶנ עֶרעֶדְנַא ןעֶניִד טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ןְהעֶג טעֶװ רֶהיֵא דְנּוא
 סאו דְנאַל ןייֵמ ןּופ ןעֶסייֵרְסיֹוא אייֵז ְּךיִא לעֶו יֹוַא 20 :ןעֶקיִּב אייֵז ּוצ ְךייַא
 ןייֵמ ראַפ טְניִלייֵהעֶג ּבאָה ְּךיִא סאָו זיֹוה סאָד דְנּוא ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז ּוצ ּבאָה ְךיִא

 ןעֶּבעֶגְניִהַא םִע לעֶו ְךיִא דְנּוא םיִנָּפ ןייֵמ ראָּפ ןופ ןעֶּפְראַוְרעֶּפ ְּךיִא לעֶו ןעֶמאָּנ
 עֶניִזאָד םאָד דנוא 21 :רעֶקְלעֶפ עֶלַא רעֶטְנּוא דעֶר-טאָּטְׁש ַא דנּוא לֶׁשֶמ ַא ּוצ
 אייֵּבְראַפ ראַפְרעֶד ןעֶנעֶז םאֶװ עֶלַא ראַפ ְּךיֹוה רֶהעֶז ןעֶועוֶועֶג זיִא סאָװ זיֹוה
 טאָה סאוְראַפ ןעֶנאָז טעוֶו ןעֶמ זַא ,גנּורעֶדְנּואוְוְרעֶפ ַא ןעֶרעֶו טעוֶו ,ןעֶנְנאַגעֶג
 ?זיֹוה ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ דְנּוא ,דְנאַל ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ ןּוהמעֶנ יֹזַא ראַה רעֶד
 ןּופ טאָנ םעֶד ראַה םעֶד טְזאָלְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז לייוװ ,ןעֶנאָז טעוֶו ןעֶמ דְנּוא 22:

 -אָה אייֵז דְנּוא ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד םיֹוא טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא אייֵז טאָה סאו ,תֹובָא עֶרייֵז

 -עֶג אייֵז ּוצ ְָּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא ,רעֶטעֶנ עֶרעֶדְנַא ןָא ןעֶטְלאַהעֶגְנָא ְּךיִז ןעֶּב
 סאַד םעֶלַא טְגְנעֶרְּבעֶג אייֵז רעֶּביִא רֶע טאָה רעֶּביִראָד ,טְניִדעֶנ אייֵז דנּוא טְקיִּב

 :עֶטְּבעֶלְׁש עֶגיִזאָד

 | תרַאְו םיִׁשָרְּפַה יִרָע תֵאְו בֶכֵרָה יִרעילְּכ תֵאְו המלַשְל

 ז לעטיפאק
 טאָה הֹמֹלְׁש םאָד ,רֶהאָי גיִצְנאַוְצ ןּופ דְנֲע םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דנּוא 1
 טעֶּטְׁש איד דנוא 2 :זה ןעֶנייֵא ןייז דנּוא ראַה םעֶד ןופ זיוה סאָד טיֹוּבעֶנ
 רֶע דנּוא טְעיֹוּבעֶג הֹמֹלְׁש טאָה איֵז הֹמַלְׁש ּוצ ןעֶּבעֶנעֶנ טאָה םֶרּוח סאָװ
 ןייק ןעֶגְנאַגעֶגְנִהַא זיִא הֹמלְׁש דּוא 3 :ןעֶניֹואְו טְכאַמעֶג טְראָד לֵאָרְׂשִי טאָה
 טֶעיֹוּבעֶג טאָה רֶע דנוא 4 :ןעֶמּונעֶגְניִא סֶע טאָה רֶע דְנּוא הָבֹוצ תַמַח
 טאָה רֶע םאִװ םיִנעֶטְלאַהעֶּב ןּופ טעֶטְׁש עֶלַא דנּוא ןרָּבְדִמ רעֶד ןיִא רֹומְדַּת
 ןֹורֹוח תיֵּב עֶטְׁשְרעֶּביֹוא סאָד טֶעיֹוּבעֶג טאָה רֶע דנּוא 7 :תָמֲח ןיֵא טְעיֹוּבעֶג
 ןעֶריִט ןְרֶעיֹומ טיִמ טעֶטְׁש עֶטְסעֶפ איד ןֹורֹוח תיִּב עֶטְׁשְרעֶטְנּוא סאָד דנּוא
 טרעֶהעֶג ןעֶּבאָה סאו טעֶטְׁש-םֶגְנּוטְלאַהעֶּב עֶלַא רְנּוא ,תֶלֵעַּב רנּוא 6 ;לעֶניִר דנּוא
 דנּוא ,רעֶּטייַר איד דְנּוא ןעֶנעֶוְטייֵר איִד ןּופ טעֶטְׁש עֶלַא דנוא המלש ּוצ

 םעלא
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 ןונכְלַּ םלָׁשיִּב תֹנְבִל קֵׁשָח רֶׁשֲא הֹמלְש קֶׁשָחיַלְּב
 יֵרֹמֲאָהְו ִּתְחַהךִמ רֶתֹּנַה םֶעָה-לֶּכ תלַׁשְמִמ ץרַא לֶכֶבּו 1
 ְךִמ ּוהָּמֵה לֵאָרְׂשִיִמ אֵל רֶׁשֲא יִסּוביַהְו יותהְו ִרְּפַהְו 5

 נב םלְכיאְל רֶׁשֲא ץֶרֶאְב םֶהיֵרֲחַא ּורָתִֹנ רֶׁשֲא םֶלֵנְּב
 ינְּבְדִמּו :הָוַה םּיַה דַע סֵמְל הֹמלְׁש םלעו לֵארְׂשִי 9

 ייֵּכ וָּתְכאַלְמִל םיִרְבְעַל הָמלְׁש ןֵתְניאְל רֶׁשֲא לֵארשי
 :וׁשְרפו וָּבְכִר יִׂשְו דִׁשילׁש יִרָׂשְו הָמָחְלִמ יֵׁשְנַא הָּמִה
 םִיָתאְמֹו םיִׁשִמֲח הֹמֹלְׁש ךֵלָקלרֲֶׁא םיִביִִַהיִרְׂש הלֵאְ

 דִיד ריִעֵמ הֹמֹלְׁש הָלצָה הֹעְרַּפ-תַּב-תֶאְו :םֵעְּב םיִדֹרָה 1
 היֵבְּב יל הָשִא בֵׁשְתיאְל רַמָא יִּכ ּהָלדהָנְּב רֶׁשֲא תיֵּבַל
 דָא םֶהיֵלֲא הֶאָּבירֶׁשֲא הָמִה ׁשֶרָקכ 2 לא רלמר דִוָּד

 חַּבְִמ לַע הויל תולֹצ הָמלְׁש הָלָָה וָא
 תֹולִעֲהְל םֹויְּב םֹוָירַבְדִבּו ;םִלּאָה נפִל הָנָּב רֶׁשֲא הֶוהְי 2

 ׁשלָׁש תֹודֲִמלְו םיִׁשָדֲחַלְו תֹותְבַׁשַל הָׁשֹמ תַוְצִמְּכ
 :תֹוכְּמַה ֵָבּו תֹוְְׁשַה ֵחָבּו תֹצּמַה ָהְּב הָׁשּב םיִמָעְּפ

 -יכַע םיִִהְּכַה תֹוכְלְחַמ-תֶא ויִמָא-דיוָד טָּפְׁשִמְּכ דמי 4
 טינתְּבַה דג תֹרָׁשְלּולְלַהְלְתֹורְמ שמ-לַעםיילַהְ הוְתְרִבִ
 רנָׁשְו רעש םָתֹוקלְחַמְּב םיִרְֵׂשַהְוֹוֿמויְּ םידרבדל

 ֵלֶמִה תַרְצִמ וָמ אלו ;םיִהֹלאָה-ׁשיִא דָהָּד תַוְצִמ ןכ יִּכ וט
 רֶצֵאְלְ רֶבָדיִלְכִל םִילַהְ םיִנהְּכַה-לַע 5

 תללרַּת הוה-תיכ דַממ םּזַהידַע הֹמלִׁש תֶבאָלמ
 -לֶאְו רֶנְִצעַל הֹמלָׁש ְךֹלָה וַא  :הָוהְי תיֵּב םלָׁש עד
 םֶרוח ֹולדחַלְׁשִּיַו ;םֹרָא ץרָאב םִיַה תַפְׂשילַע תֹוָליֵא 5

 יֵדְבַעדמִע ּואֹבָת םָי יַעְדו םיִדָבֵעַו תֹויוַא ויָדָבֲע-דִיְּב
 רֵכִּכ םיִׁשמֲַו תאמעּכְרַא םֶׁשִמ קו הָריֿפוא 'המלִׁש
 :הָמלׁש ְךלָמַה"לֶא ואְכִמ בַהְ

 ;הָוהי 19

 דֵנּוא ,טְסּולְנעֶג טאָה המלש סאוָו םעֶלַא

 ןְעיֹוּב ּוצ טְסּולְנעֶג טאָה רֶע םאֶו סאָד

 ןיִא דְנּוא ןֹונבְל ןיִא דְנּוא םִיַלָׁשּורְו ןיִא
 ;בֵנּוריִגעֶר עֶנייֵז ןּופ דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד

 -רעֶּביִא זיִא סאָו קְלאַפ עֶצְנאַג םאָד 7

 םעֶד דנּוא ,יִּתִח םעֶד ןּופ ןעֶּביִלְּבעֶג
 תֶוֲח םעֶד דְנּוא ןיִזיִרְּפ םעֶד דְנּוא ,יִרֹומֶא
 ןעֶזעוֶועֶג טיִנ ןעֶנעֶז סאוָו ,יִסּובְי םעֶד דְנּוא
 רעֶדְניִק עֶרייֵז ןופ דְנּוא 8 :לֵאָרְׂשִי ןּופ

 ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא אייז ְּךאָנ ןעֶנעֶז סאוָו
 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד םאִו ,דְנאַל םעֶד
 טאָה איִד ,טְנְליִטְרעֶפ טיִנ אייֵז ןעֶּבאָה
 ּוצ ויִּב םַמ ןעֶלאָצעֶּב טְכאַמעֶג המלִש

 איד ןּופ רעֶּבָא 9 :גאָט ןעֶניִטְנייֵה םעֶד
 ןעֶמּונעֶג טיִנ הֹמלְׁש טאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק

 אייז ןיִראָו ,הָכאָלְמ עֶנייֵז ראַפ טְכעֶנְק ּוצ
 -יֹוא דְנֹוא ,טייֵל-הָמָחְלִמ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז
 -יוא דְנּוא ,םיִרֹוּבִנ איִד רעֶּביִא עֶטְׁשְרעֶּב

 דְנּוא ןעֶנעוֶוְטייֵר איד רעֶּביִא עֶטְׁשְרעֶּב
 -ִנָא איִד ןּופ לאָצ איִד דְנּוא 10 :רעֶטייֵר
 הֹמֹלְׁש ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא עֶטְלעֶטְׁשעֶג

 -נּוא טְרעֶדיִנעֶגְפּורַא ןעֶּבאָה סאָו ניִצְפּופ דָנּוא טְרעֶדְנּוה אייוַוְצ ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז ָךֶלָמַה

 טאָטְׁש רעֶד ןּופ רעֶטְכאָט סיהֹעְרַּפ טְכאַרְּבעֶנְפיֹורַא טאָה המלְׁש דְנּוא 11 :קְלאָפ ם עֶד רעֶט
 ּבייוֵז ןייֵמ ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע ןיראָו ,טֶעיֹוּבעֶג רֶהיֵא ראַפ טאָה רֶע סאו זיֹוה םעֶד ּוצ דיִז
 זיִא זיֹוה סאָד לייוו ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ָּךֶלֶמ דיִוָד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶניֹואוְו ריִמ טיִמ טיִנ יִכ לאָז
 :ןעֶראָועֶג טְכאַרְּבעֶנְנייַרַא זיִא ראַה םעֶד ןּופ ןֹורָא רעֶד סאָז ןיִא ,ג ייִלייֵה ןעֶזעוֶועֶ
 ןּופ ַחַּבְזִמ םעֶד ףיֹוא ראַה םעֶד ּוצ תֹולע ןָּבְרַק טְגְנעֶרְּבעֶנְפיֹוא המלְׁש טאָה לאָמְסְנעֶד 2

 -טיִא ןּופ ְּךאַז רעֶד ןיִא דְנּוא 13 :זיֹוהְראָפ םעֶד ראָפ טֶעיֹוּבעֶנ טאָה רֶע  ןעֶכְלעֶו ראַה ם
 איד דְנּוא ,םיִתָּבִׁש איִד ןַא והֶשמ ןּופ טאָּבעֶנ םעֶד ָךאָנ ןייַז ּוצ בירק יִדַּכ גאָט עב

 דִנּוא ,תֹוצַמַה נַח ןַא ,ּונייֵהְד ,רֶהאָי םעֶד ןיִא לאָמ אייֵרְד ,םיִבֹוט םיִמָי איִד דְנּונ ,םיִשָדָח

 ,רעֶטאָפ ןייַז דיִזָד ןּופטְּטְׁשִמ םעֶד ְּךאָנטְלעֶטְׁשעֶגְנָא טאָה רֶע דְנּוַא 4 :תֹוּכס ּוא תֹועֵבְׁש
 ,בְנּומיִה עֶרייֵז רעֶּביִא םִיַוָל איד דִנּוא ,טְסְניִד רֶעייֵז רעֶּביִא םיִנֲהֹּכ איִד ןּופ גלייטְּפָא איד

 דְנּוא ,גאָט ןעֶכיִלְטיִא ןּופ ָּךאַז רעֶד ָּךאָנ םיִנֲהֹּכ איִד ראַפ ןעֶניִד ּוצ דְנּוא ןעֶּביֹול ּוצ יֵדְּכ
 -עֶג זיִא יֹוזַא ןיִראָו ,רֶעיֹוט ןעֶכיִלְטיִא ראַפ גְנּולייֵטְּפָא עֶרייַז ָּךאָנ רעֶטיִה-רֶעיֵט איִד
 -עֶנְּפָא טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 13 :ןאַמ ןעֶכיִלְטעֶג םעֶד דיִוָד ןּופ טאָּבעֶנ סאָד ןעֶזעֶדֶו
 רעֶכיִלְטיִא ּוצ דְנּוא ,םִיַוָל איִד דְנּוא םיִנֵהֹּכ איד ןעֶנעוֶו טאָּבעֶנ םיִּדַלָמ םעֶד ןּופ טְרָהעֶק
 עֶצְנאַג איִד ןעֶראָועֶג טייֵרְּבעֶנְנָא זיִא יֹוזַא דְנּוא 6 :תֹורָצֹוא איִד ןעֶנעוֶו דְנּוא ;ְּךאַז
 םעֶד ןּופ דְנּורְנ םעֶד טְנעֶלעֶג טאָה ןעֶמ ןעֶו גאָט םעֶד ּוצ ויִּב הֹמלְׁש ןּופ טייֵּבְרַא
 :ןעֶראָועֶג טְנעֶלְרעֶפ זיִא ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה עֶצְנאַג סאָד ויִּב ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה
 -ָךאָּב םעֶד אייַּב ,תֹוליֵא דְנּוא ,רֶבָנ ןֹויִצָע ןייק ןעֶנְנאַגעֶגְניִהַא הֹמלִׁש זיִא לאַמְסְנעֶד 7

 -עֶנְניִהַא םֶהיֵא ּוצ טאָה םָרּוח דְנּוא 8 :םֹודָא דְנאַל םעֶד ןיֵא םַי םעֶד ןּופ ןעֶש
 וםַי סאָד ןעֶהעֶטְׁשְרעֶפ םאֶװ טְכעֶנְק עֶכְלאָז דְנּוא ןעֶפיִש טְכעֶנק עֶנייֵז ךֶרּוד טְקיִׁש

 אייז דְנּוא !ריִפֹוא ןייֵק הֹמלִש ןּופ טְכעֶנְק איֵד טיִמ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא

 דנּוא .דְלאָג רעֶנְטְנעֶצ גיִצְפּופ דנּוא טְרעֶדְנּוה רֶעיִפ ןעֶמּונעֶג טְראָד ןּופ ןעֶּבאָה
 :הֿמלש ּוצ טְכאַרְּבעֶנ םִע ןעֶּבאָה אייֵז

 דנוא
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 יהבד

 ט לעטיפאק
 טאָה אָבְׁש ןּופ הָּכְלַמ איִד ןעֶו דְנּוא 1

 זיִא יֹוזַא המלִׁש ןּופ םֵׁש םעֶד טְרעֶהעֶג

 ךרּוד ןעֶפיֵרְּפ ּוצ םֶהיֵא ןעֶמּוקעֶג איִז
 זיִא איִז דְנּוא ;םִיַלָׁשּורְי ןיֵא לעֶזְמעֶר
 דְנּוא ,לִיַח םיֹורְנ רֶהעֶז ַא טיִמ ןעֶמּוקעֶג

 1898 7 םימיה

 ּט

 איל אוָבָתַו הֹמלְׁש עַמָׁש-תֶא הָעְמָׁש אֶבׁש-תַּכְלִמּו
 םיִַּמְנו דאָמ דֵבּכ ליַתְּב םַלָׁשּהיִּב תֹודיִחְב הֹמלָׁש-תֶא
 המלׁש-לָא אֹובְּתַ הָָקי ֶבאָו בֶרָל בֶהָח םיִמָׂשְּב םיִאְׂשְנ
 3 הָלירגִה :ּהָבבָל-ִע הָיָה רֶׁשֲא-לָּכ תֶא וּמִע רֵּבְַּתַ
 רֶׁשֲא הֹמלְׁשִמ רֶבָּד םלְְניאַלְו ָהיֶרָבְד-לָּכיתֶא הָמֹלְׁש
 3 הָמֹלְש תַמְכָח תֶא אֶבׁש-תַּכְלַמ אֵרֵַּו :ּהִל דינה אֵל
 4 דֵמְעַמו ויָדְבַע בֵׁשֹמו ונְָלְׁש לכָאמו :הָנָּב רֶׁשֲא תיֵּבַה
 רֶׁשֲא ותְילעַוםֶהיֵׁשוּבְלַמּוויָקְׁשַמּ םֶהיֵׁשּוּכַלַמּו וָתְרָׁשְמ
 ה -ילָא רֶמאֹּהַו :ַחוח ּהָּב דע הָיהיאלְו הָוהְי תיֵּב הָלֵַי
 ךיֶרבְּד-לע יִצְַאְב יִּתְעַמְׁש רֶׁשָא רֶבֶּדַה תֶמָא ְךֵלֶּמַה
 6 יִתאָבירׁשֲא רע םֶהיֵרְברִל יִּתְנִמָאהאַלְו :ַתָמְכָח-לַעְ
 ּךחֶמְכָח תיֵּבְרַמ יִצֲח יִליַגְה אֵל נהְ יניע הָניאְִּתַו
 *יִרְׁשַאוְדׁשְנֶאיֵרְׁשַא :יִּתְעַמָׁש רֶׁשֲא הָעומְׁשַה-לַע ָּתְפַפָי
 ךֵתְמְכָח-תֶא םיִעְמׂשְו יִמָתְךיִנפִל םיַדְמצָה הֶלֵא ְךַדְבִ
 6 יילַע ְּךִֵתִל ּךב ץֵפָח ! רֶׁשֲא ךורְּב ּךיִהלֶא הוי יִהְי
 לֵאָרְׂשי-תֶא דיַהלֶא תַבַהַאְּב ףָהלֶא הָוהיל ָלָמִל ֹואְסַּכ
 טָּפְׁשִמ תֹוָשעל ְךֶלֶמִל םֶהיֵלע ָּךנּתיו םֶלֹועְל וָריִמַעַהְל
 9 םיִמָׂשְבּובֶהז רִֵּּכ  םיִרְִׂעו הָאמ ְךֶלָּמִל ןתִַּו :הָקָדֶּו
 רֶׁשֲא אּוהַה םֶׁשֵַּּכ הָוָד אֵלְו הֶרָקְי ןָבֶאְו רָאְמ בֶרָל
 י םרוח יֵרְבַע םַנְו :הֹמלָׁש ְךֵֶּמַל אָבְׁשיִתַּכִלמ הָנְִנ
 יִצֵע ואיְבַה רִַפֹואְמ בָהְו ּואיֵבֵדרָׁשֲַא הֹמלְׁש יֵדְבִעְ

 גנ םימּונְלַאָה יִצֲע-תֶא ךלָּמַה שַעו :הֶרָקְ ֵבֶאְו םיִמּוגְלַא
 םיִרָּׂשִל םיִלָבנּו תונו ְֵֶַּהתיִַלּו הָוהְי-תיִבְל תָֹלִסִמ
 נפ הֹמלָׁש ְּךלֶּמַהְו :הָדּוהי ץֶרָאְּב םִינָפִל םֵהָכ ּאְרנדאֶלְ
 רֵבְלִמ הָלֶאָׁש רֶׁשֲא הָצְפָח-לְּכיִתֶא אָּבְׁשתַּכְלַמְל ןֵתָנ
 איָה הָצְרַאְל ךֵּתו ךַֹהְַו ְךלֶּמַה-לֶא האיִבַהידְׁשֶא

 דְנּוא .ץְריִועֶג ןעֶגאָרְט סאָו לעֶּמעֶק

 ,רעֶנייֵטְׁש-לעֶדֶע דנּוא דֶלאָנ ליִפ רֶהעֶז
 דְנּוא ןיִהֹמלְׁש ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא איִז דְנּוא
 סאָו םעֶלַא טעֶרעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה איז
 :ץְראַה םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג רֶהיֵא אייֵּב זיִא

 עֶלַא טְגאָזעֶג רֶהיֵא טאָה הֹמֹּלִׁש דְנּוא 2

 ןעֶועוֶועֶג טיִנ זיִא םִע ,רעֶמְרעֶו עֶרְהיִא

 ְךֶלֶמ םעֶד ןּופ ןעֶגְראָּבְרעֶפ .ָּךאַז ןייֵא
 :טְגאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טיִנ טאָה רֶע סאָו

 טאָה אָבׁש ןּופ הָּכְלַַמ איִד דְנּוא 3

 הֹמלְׁש ןּופ הָּמִכָח עֶצְנאַג איִד ןעֶהעֶזעֶג
 :טֶעיֹוּבעֶג טאָה רֶע סאוָו זיֹוה םאָד דְנּוא

 דָנּוא ,שיט ןייַז ןּופ זייַּפְש איִד דְנּוא 4

 דְנּוא .טְבעֶנְק עֶנייֵז ןּופ גָנּוניֹואוְו איִד

 דָנּוא ,רעֶניִר עֶנייֵז ןּופ גְנּונְרְרֶא איִד

 דְנּוא ,קְנאַרְטעֶג ןייַז דָנּוא ,רעֶדייַלְק עֶרייַז

 זיִא םִע דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא טְכאַרְּבעֶגְפיֹוא טאָה רֶע סאו תֹולֹע עֶנייַז

 ָּדָלֶמ םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה איז דְנּוא 8 :ןעֶּביִלְּבעֶג 'טְסייֵנ ןייק רֶהעֶמ טיִנ רֶהיֵא ןיִא
 דְנּוא ,ריִד ןעֶנעוֶו דְנאַל ןייֵמ ןיִא טְרעֶהעֶּג ּבאָה ָּךיִא סאָו תֶמֶא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ְּךאַז איִד

 ןיִּב ְּךיִא זיִּב דעֶר איִד טְּביֹולְנעֶנ טיִנ ּבאָה ְךיִא דנּוא 6 :הָמְכָח עֶנייֵד ןעֶנעוֶו
 טיִנ ריִמ זיִא טְפְלעֶה איד העָז דנּוא ,ןעֶהעֶועֶג ןעֶּבאָה ןעֶניֹוא עֶנייֵמ דְנּוא ןעֶמּוקעֶג
 םאִז טְכיֵרעֶּב רעֶד איז רֶהעֶמ טְסאָה אּוד ,הָמְכָח עֶסיֹורְג עֶנייֵד ןּופ ןעֶראוָועֶג טְגאָזעֶב

 ןעֶנעֶז טְׁשְנעֶּבעֶג דנּוא ןעֶׁשְנעֶמ עֶנייֵד ןעֶנעֶז טְשְנעֶּבעֶג 7 :טְרעֶהעֶג ּבאָה ְּךיִא
 עֶנייֵד ןעֶרעֶה דִנּוא ,גיִדְנעֶמְׁש ריִד ראַפ ןְהעֶטְׁש םאָו טְכעֶנְק עֶנייֵד עֶניִזאָד איִד
 וטְרְהעֶנעֶּב ריִד ןיִא טאָה סאָו ,טאָנ ןייַד ראַה רעֶד ןייַז לאָז טְשְנעֶּבעֶג 8 :הָמְכָח

 ןייַד לייװ טאָג ןייַד ראַה םעֶד ּוצ ְּךֶלֶמ ַא ןייַז ּוצ ,לֶהּוטְׁש ןייַז ףיֹוא ןעֶצעֶז ּוצ ְּךיִד יֵדְּכ
 ְךיִד רֶע טאָה יֹוזַא ןעֶלעֶטְׁשּוצְפיֹוא גיִּבִע ףיֹוא אייֵז יֵדְּכ ,ּביל לֵאָרְׂשִי טאָה טאָנ

 דָנּוא 9 :טייֵקְניִטְכעֶרעֶג דְנּוא טָּפְׁשִמ ןּורְט ּוצ אייֵז רעֶּביִא ְּךֶלֶמ ַא ראַפ טְּכאַמעֶנ

 רֶהעֶז דְנּוא ,דְלאָג רעֶנְטְנעֶצ גיִצְנאוַוְצ דְנּוא טְרעֶדְנּוה ָּךֶלֶמ םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה איִז

 עֶגיִזאָד סאָד איו יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא םִע דְנּוא ,רעֶנייֵטְׁש-לעֶדֶע רְנּוא ,ץְריװעֶג ליִּפ
 איד ְּךיֹוא דְנּוא 10 :הֹמֹלְׁש וצ ןעֶּבעֶגעֶג טאָה אָבְׁש ןּופ הָּכְלַמ איִד םאָו ץֶריוועֶג

 ןּופ דְלאָג טְכאַרְּבעֶנ ןעֶּבאָה םאָ ,המלִׁש ןּופ טְכעֶנְק איִד דְנּוא ,םָרּוח ןּופ טְכעֶנק

 :(רעֶנייֵטְׁש-לעֶדֶע) עֶרייֵט דִנּוא ,ץְלאָה-ְןעֶלאַראָק טְכאַרְּבעֶנ ְּךיֹוא ןעֶּבאָה .ריִפֹּוא

 םעֶד ּוצ רעֶדְנעֶלעֶג ַא ץְלאָה-ןעֶלאַראָק םעֶד ןּופ טְכאַמעֶג טאָה ָּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 1
 ןעֶמעֶלְפ דְנּוא ןעֶּפְראַה דְנּוא ןָּךֶלֶמ םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ דְנּוא ;ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה

 ןּופ דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶראוָועֶג ןעֶהעֶזעֶג טיִנ רעֶהיִרְפ זיִא סעֶכְלאָז דְנּוא ,רעֶנְניִז איִד ראַפ
 -ְנאַג רֶהיֵא אָבְׁש ןּופ הָּכְלַּמ איִד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה הֹמלְׁש ָּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 12 :הָדּוהְי
 םעֶד ּוצ טְכאַרְּבעֶג טאָה איִז םאָו םעֶד ץּוח ,טְגְנאַלְרעֶפ טאָה איִז םאְוָו רֶהעֶנעֶּב םעֶצ
 איִז ,דְנאַל רֶהיֵא ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא ויִא איִז דְנּוא ,טְרְהעֶקעֶנְמּוא ְךיִז טאָה איִז דְנּוא ְּךֶלֶמ

 דנוא
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 סאָד דנוא 12 :טְכעֶנְק עֶרְהיִא דְנּוא  תָמֹלְׁשִל אָּב-רֶׁשֲא בֶהַָה לַקְׁשִמ יִהְי ;ָהיִדְבִַו ע
 זיִא רֶהאָי ןיֵא ןיִא המלט ןעֶמ מל למה טעג יי סב 8 יי א המפש וש-ועמ תֹוהַפּ בֶרֶע יכְלַמלְכְוםִִאיִבְמ םיִרחְְַּםיִרָתַה יִׁשְנַאמ -וקעֶג זיִא סאו רֶלאָג םעֶד ןופ טְכיעֶג - רכל וו ּכ שֵ  םיִׁשִשְו תָאמ שָׁש תַחא הָשְב
 םִקעֶז דְנּוא טְרעֶדְנּוה םֶקעֶז ןעֶועוֶועֶג הָלֵעיטּוחְׁש בֶהְז תֹואֵמ ׁשֵש טיִהָׁש בָהְו הָוִצ םִיַתאָמ
 : בֶהָו ּוהֵּפַצַו לג ןְׁשייּמַּכ ְךֵֶמָה שַעו ;ץֶנֶבלַה רַעָי עז רעֶמעֶרְק עֶדְנעֶהעֶנְמּורַא איד םאוָו םעֶד = הי 177 נחמ תַחאָה היל הק בו הואמ ץּוח 14 :רְלאָנ רעֶנְטְנעֶצ גיִצְכעֶז דְנּוא שלש טז בו שמ טי תראה עצִהילַע

 טְגְנעֶרְּבעֶג ןעֶּבאָה םיִרְחֹס איִד דְנּוא  םיְִחָאָמ אֵּסְּכִל בָתְַּבׁשֶבָכְואֵּמִּכִל תֹלֲעָמ ׁשֵׁשְו : חוש 18
 דְנּוא ,םיִכָלְמ עֶשיִּבאַרַא עֶלַא דְנּוא םיִדְמִע תֹויְרֲא םִינָׁשּו תָבָּׁשַה םֹקְמילַע הֶזִמּו הֶּזִמ תודָיְו

 יו -1 ו ַו וי 2 =2 = נר ןעֶאה ראש איד 2 )או לא

 אייוצ טְכאַמעֶגטאָההֹמלש ֶָלֶמ רעד = יָא לב בע רק בה = דְנּוא 18 :הֹמלְׁש ּוצ רעֶּבְליִז דְנּוא דְלאָנ = ןֶנבלַה ר ֵלְכ לכו בה הֹמלׁש למה הְֹׁשִמ ִלְכ
 : : ֵכְו תואְׁשנ שיעחק תנא הנאֹבִּת םִי ָש שול

 (לֶקְׁשנ קיִטְׁש-דְלאָג טְרעֶדְנּוה םקעֶז ,רְלאָג עג ךֵלֶמַ לנו :םִיִכוְתְו םיִּפֹוקְו עט 2
 ;דְליִׁש ןייֵא ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא םָׁשְקִבְמ ץְרֶאָהיַכְלִמ לֹכו ממש ראה יָכְלַמ
 ןופ רעֶצְנאַּפ טְרעֶדְנּוה אייֵרְד דְנּוא 6 םםיִהֹלֵאָה ,ןֶנירֶׁשֲא ולְמְכָח-תֶא ַעֹמְׁשִל הָמלְׁש ינְּפ-תֶא
 בֶתְו יְִכּוו ףֶכָכ יֵלְּכ ֹותָחְנִמ ׁשיִא םיִאיִבְמ םֶהְו ;ְכְלְּב

 טְרעֶדְנּוה אייֵרְד ;דְלאָג םעֶנעֶגאָלְׁשעֶג הנשמה םיִמָׂשְבּו שת זו יו 5

 יש

 .ףיֹוא ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא דְלאָג (לֶקֶׁש) טיִסּוס תֹירא םיִפָלֶא תַעַּבְרַא הֹמלָׁשל יִהָי הכ
 אייֵז טאָה ְךֶלֶמ רעֶד דְנּוא ,רעֶצְנאַּפ ןייַא בכל דת טל ףלא 8 אר :

 סע ןומ זה סעד ןיא ןעֶבעֶעֶעירא יה טרעט ער
 טאָה ְּךַלֶמ רעד דָנּוא 17 :ןֹונָבִ רֶלאַו = !םְמכקנהַאה תאכל ףקכיתִא
 -עֶלֶע ןּופ לְהּוטְׁש ןעֶמסיֹורְנ ַא טְכאַמעֶג הָמֹלְׁשֹל םִָרְצִמִמ םיקוס םיִציִצִֹמּו :בֶרָלהָלַפְׁשַּב-רָׁשֲא 5

 טְקעֶרעֶּב םֶהיֵא טאָה רֶע רְנּוא ןייֵּב-דְנאַפ
 קְנאַּב-םּופ ַא טיִמ ,ןעֶּפעֶרְט םקעֶז טאַהעֶנ טאָה לֶהּוטְׁש רעֶד דְנּוא 18 :רְלאָנ ןייֵר טיִמ
 ןעֶנעֶז ןעֶנְהעֶל-םָרַא דְנּוא ,לְהּוֿטְׁש םעֶד ּוצ טְניִטְסעֶפעֶּב ןעֶזעֶחעֶג זיִא םאָו רְלאָנ ןּופ

 ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז ןעֶּבייֵל אייוַוְצ דְנּוא ,טְרָא-ץיִז םעֶד ןּופ ןעֶטייַז עֶדייֵּב ןּופ ןעֶזעוֶועֶב

 סקעֶז איד ףיֹוא ןעֶנאַטְׁשעֶג טְראָד ןעֶנעֶז ןעֶּבייֵל םלעֶוְצ ּוא 19 :ןעֶטייַז איִד אייַּב
 ןייק ּוצ ןעֶראָועֶג טְכאַמעֶנ טיִנ זיִא םעֶכְלאָזַא דְנּוא ,ןעֶטייַז עֶדייֵּב ןּופ ןעֶּפעֶרְט
 ןּופ ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז הֹמלְׁש ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ םעֶפעֶניקְניִרְט עֶלַא דְנּוא 20 :ְךייֵרְניִנעֶק
 ןייֵר ןּופ ןעֶועוֶועֶנ ןעֶנעֶז ןֹונָבְל דְלאַוַו םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא םיִלַּכ עֶלַא דְנּוא ,דְלאָג
 םעֶד ןיִראָו 21 :ןעֶטייֵצ םי'חמלִׁש ןיִא ןעֶועוֶועֶנ טעֶטְכַאעֶנ ּטיִנ זיִא רעֶּבְליִז ,דֶלאָג

 אייֵרְד ןיִא לאָמ ןייֵא .טְכעֶנְק ם'םָרּוח טיִמ ׁשיִׁשְרַּת ןייק ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז ןעֶפיִש םיִּדַלְמ

 ,רעֶּבְליִז דְנּוא דְלאָג טיִמ ןעֶדאָלעֶגְנָא ןעֶמּוקעֶגְנָא שיש ןּופ ןעֶפיִׁש איד ןעֶנעֶז רֶהאָו
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא המלש ָּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 22 :ןֶעיֹופְּפ דְנּוא ,ןעֶפַא דְנּוא ןעֶדְנאַפעֶלֶע
 !הָמְכָח טיִמ דְנּוא םּוהָמְכייֵר טיִמ ,דְנאַל םעֶד ןּופ םיִכָלְמ עֶלַא ןּופ רעֶסעֶרְנ

 םיִנָּפ םאֶד (ןעֶהעֶז ּוצ) טְרְהעֶנעֶּב ןעֶּבאָה דֶרֶע רעֶד ןּופ םיִכָלְמ עֶלַא דְנּוא 8
 :ץְראַה ןייַז ןיִא ןעֶּבעֶנעֶג טאָה טאָנ סאו הָמְכָה עֶנייֵז ןעֶרעֶה ּוצ הֿמלְׁש ןּופ

 דָנּוא םיִלֵּכ עֶנְרעֶּבְליִז ,קְנעֶׁשעֶג ןייַז רעֶכיֵלְטיִא טְכאַרְּבעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דֶנּוא 4
 ,לעֶזֶע-ליֹומ דְנּוא דְרעֶּפ ץְריִועֶג דְנּוא ןעֶפאָו ,רעֶדייֵלְק דֵנּוא ,םיִלַּכ עֶנעֶדְלאָג
 ךְרעֶפ ןעֶלאַטְׁש דְנעֶזיֹוט רֶעיִפ טאַהעֶנ טאָה הֹמֹלְׁש דְנּוא 22 :רֶהאָי ריִפ רֶהאָי

 טְזאָלעֶב אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶטייֵר דְנעֶזיֹוט ףְלעֶוְצ דְנּוא ,ןעֶנעֶוְטייֵר דנּוא
 ;:םִיַלָׁשּורְי ןיֵא ְּךֶלֶמ םעֶד אייַּב דְנּוא ןעֶנעֶוְטיֵר איד ןּופ טעֶמְׁש איֵד ןיִא

 םעֶד ּוצ ויִּב ְּךייֵט םעֶד ןּופ םיִכָלְמ עֶלַא רעֶּביִא טְניִטְלעֶועֶב טאָה רֶע דָנּוא 6
 רעֶד דְנּוא 27 :םִיַרְצִמ ןּופ ץעֶנעֶרְנ רעֶד ּוצ ויִּב דְנּוא םיִּתְׁשַלְּפ איֵד ןּופ דְנאַל
 איד דנּוא ,רעֶנייֵּטְׁש איז יֹוזַא םִיַלָׁשּורְי ןיִא רעֶּבְליִז סאָד ןעֶּבעֶנעֶב טאָה ָּךֶלֶמ

 :לֶהֵאָט םעֶד ןיֵא ןעֶנעֶז םאָו רעֶמייֵּבְנעֶנייַפ איִד איִד ליִּפ יֹוזַא רעֶמייֵּבְנעֶנעֶט

 רעֶדְנעֶל עֶלַא ןּופ דְנּוא םִיַרְצִמ םיֹוא דְרעֶפ טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 8
 ראפ



 ירבד

 עֶניִרְּביִא איִד דנוא 20 :הֿמֹּלש ראַפ
 דְנּוא עֶטְׁשְרֶע איִד ,המֹלְש ןופ ןעֶכאַז

 -יֵרְׁשעֶגְנייֵא טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז ,עֶטְצעֶל איד
 דְנּוא ,איִבָנַה ןֶתָנ ןּופ ְּךּוּב םעֶד ןיִא ןעֶּב
 רֶנּוא ,יִנֹוליִׁשַה הָיְחַא ןּופ הָאּובְנ רעֶד ןיִא
 רעֶהעֶז םעֶד ֹודְעַו ןּופ הָאּובְנ רעֶד ןיִא

 הֹמלִׁש דְנּוא 20 :!טֶבֶנ ןֶּב םֶעְבָרִי רעֶּביִא

 1840 יט ב  םימיה

 29 םִֹורֲתַאְָונשאֶרְההמלׁשִיַרְבד רָאְשּו:תֹוצְרֲאָה- לֶּכִמּו
 הָיֲִא תַאּובְנילַעַו איִבַה ןתָנירְבַּד-לַע םיִּבּתְּכ םָהראֹלֲה
 ל'ףלמינ ּוטְבְְרִּב םָעְבִרָי לע הוה יֵדעַי תֹוחַבו יֹוליִׁשַה
 31 בשר :הָנָׁש םיִעָּברַא לֵאָרְׂשִי-לָּכילַע םֶלָּׁוריִּב הָמֹלְׁש
 םִעְְַרְּדְַמויִבֶ דִי ריִעְבּוהֹרְּבַקִַוויתֹבֲאדבִעהֹמלְׁש
 :דְָּהַּתנִב

 ף ט

 א ךיֶלמַהְל לֵאָרׂשִיילַפ ּואָכ םכׁש יִּכ הָמָכש םֶעְבַחְר ךָל
 ג רַׁשֲא םִירְצִמְּב אָהְו טֶכְנְדִב םֶעְבָרָי עֹמְׁשּכ יִהְיַו :תֹא
 3 ֹוהְלְִׁיַו :םירְצִמִ םֶעְבְרָי בו ְךלַמַה הָמלְש יֵנְּפִמ חַרְּב
 םֶעְבַחְרילֶאּורְבַדו לֵאָרְׂשי-לָכְ םָעבָרָי אֹבַו ול"וארקיו
 4 תַרֹובֲעַמ 'לָקָה הּמְִו ּונלְע-תֶא הָשְקִה ּךיִבָא :רְמאַל
 גוי :ָךְדְבענו ּוילע ןֵתָנירֶׁשֶא ֵּכְּכַה יְִַּמּו הֶׁשְקִה ךיכֶא

 רעֶּביִא םִיַלָׁשּורְי ןיִא טְרֶעיִנעֶר טאָה
 דָנּוא 81 :רֶהאָו גיִצְריִפ לֵאָרְׂשִי ץְנאַג
 עֶנייֵז טיִמ טְנעֶלעֶג ְּךיִז טאָה הֹמלש

 ה !םםִעָה דו יִלֵאּובָשְו םיִמָי תֶֶׁלָׁש דֹוע םֶהָלֲא רֶמאַּה -עֶנ ןעֶּבּורְגעֶּב זיִא רֶע דֶנּוא ןְרעֶטְלֶע
 ביִׁשְָל םיִצָו םָתַא ְךיִא רֹמאֵל יח ֹותְִֹּ יִבָא הָמֹלְׁש : 2 שי 0 6 פִלםיִדָמָ א טי א קמה ץעויו ןייז ריִוָד ןּופ טאָטְׁש רעֶד ןיִא ןעֶראוָו ינפִל םיִדמִע וי םיִנֵ : ךֶלַּמַה ץֵעְויו :

 ז בֹוטְל היהְתםא רמאֵל וילֵא ּורְּבַדַו :רֶכָּד הוַה-םֶעְל םֹאָה םִעְּבַחְר ןְהּױ ןייַז דְנּוא ,רעֶמאָפ
 ָהְו םִיבוט םיִרָבְּד םֶהָלָא ָּתרַּבְִו םֶתיִצְּו הּזַה םָעְהְל ;םֶהיִא טאָטְׁשְנָא טְרֶעיִגעֶר

 5 רֶׁשֲא םיִקְזַה תצע-תֶא בֹועה :םיִמָיהילְּכ םיִדָּבִ ָּדְל
 !ונְפִל םיִדמֶעָהּּתִא ולְרִג רַׁשֲא םיִדָלְַהיתֶא ץֵּזיַווהְצִעַי
 9 םִעְהתֶא רֶבֶּד ביִׁשָנו םיִגָו םּתַא הָמ םֶהלֲא רֶמאֹּינ

 ףיבִא ןֵתְנירְׁשֲא לעֶהױִמ לקָה רֹמאֵל יֵלא וָרְבַד רֶׁשֲא הוה -
 הּכ 'רמאל'ֹותא וָלְדג רֶׁשֲא םיִרָלְיה ֹותִא ּוָרְבַדָיו :ּוניֵלֶע
 =תֶא דִיִבְכה ךיבָא רמאל ךֶלַא ּורְבִּד-רְׁשֶא םִעָק רַמאֹת

 ףֶב יִנְמִק םֶהֵלֲא רמאֹת הב ּונְסָעמ לַקָח הָתָאְו ּונלֶע
 נְֲו דֵבְכ לֶע םֶכיֵלֲע םיִמְצֶה יבָא הָּתעְו :יִבָא יָנתֶּמִמ
 :םיִבִרְקעּב יִנֲאְםיִטֹוׁשַּב םֶכְתֶא רַמי יבֶא םֶכְלֶע-לע פא

 י לעטיפאק

 ןייק ןעֶגְנאַגעֶגְניִהַא זיִא םֶעְבַחְר דְנּוא 1
 ץְנאַג ןעֶנעֶז םֶכְׁש ןיִא ןיִראָו ,םֶָכְׁש
 ןעֶכאַמ ּוצ םֶהיֵא יֵדְּכ ןעֶמּוקעֶגְנָא לֵאָרְׂשִי
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 2 :ְּךְלֶמ ַא ראַפ

 -עֶנ םאָד טאָה טֶבְנ ןֶּב םָעְבִרָי ןעֶו
 ןעֶזעוֶועֶג לאָמְסְנעֶד זיִא רֶע--טְרעֶה

 ויִא םֶעְבָרְי דְנּוא--ְּךֶלְמַה הֿמֹלְׁש ראָפ ןעֶפאָלְטְנַא זיִא רֶע ןיִראָו .םִיַּרְצִמ ןיִא
 ןעֶפּורעֶג םֶהיֵא דְנּוא טְקיִשעֶגְניִהַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 2 :םִיַרְצִמ םיֹוא ןעֶמּוקעֶנְקיִרּוצ
 ,םִעְבַחְר ּוצ טעֶרעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג לֵאָרְׂשִי ץְנאַנ דְנּוא םֶעְּבָרָי זיִא יֹוזַא
 ְךאַמ דְנּוצַא דְנּוא ;ְךאָי רעֶזְנּוא טְכאַמעֶג רעוֶוְׁש טאָה רעֶטאַפ ןייַד 4 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא
 טאָה רֶע סאו ְּךאָי סאָד דְנּוא ,רעוֶוְש ויִא סאו רעֶטאָפ ןייֵד ןּופ טְסְניִד םעֶד רעֶּטְכייֵל
 טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 2 :ןעֶניִד ריִד ןעֶלעֶו ריִמ דְנּוא ,ןעֶּבעֶגעֶג םִנּוא ףיֹוא
 :ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא זיִא קְלאַפ סאָד דְנּוא ,ןעֶמּוקקיִרּוצ ריִמ ּוצ רֶהיֵא טְלאָז געט אייֵרְד ןיִא

 ןעֶנעֶז סאָו טייל עֶמְלַא איִד טיִמ הָּצֵע ןייֵא ןעֶטְלאַהעֶג טאָה םֶעְבַחְר ָּךַלֶמ רעֶד דְנּוא 6
 סאו ,ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא ,טְּבעֶלעֶג ָּךאָנ טאָה רֶע ןעוֶו המלש רעֶטאָפ ןייַז ראָפ ןעֶנאַטְׁשעֶג
 דְנּוא 7 :ןְרעֶפְטְנֶע קְלאָפ ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ לאָז ְּךיִא זַא ריִמ רֶהיֵא טְּביִנ הָצֵע ןייֵא ראַפ
 םעֶד ּוצ ןייז ְּךיִלְדְנייֵרְפ טְסעוֶו אזד ןעו ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא טעֶרעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז
 עֶמּוג ןעֶדעֶר אייֵז וצ אוד טְסְלאָז יֹוזַא ,ןעֶגיִליוִועֶּב אייֵז טְסעוֶו דְנּוא ,קְלאָפ ןעֶניִזאָד
 טְזאָלְרעֶפ טאָה רֶע דְנּוא 8 :נעֶט עֶלַא טְבעֶנְק ןייֵז ריִד ּוצ ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא ,רעֶטְרעוֶו
 ןעֶמאָרעֶּב ָּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶטאָרעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה סאָו עֶטְצֶלֶע איִד ןּופ הָצֵע איד
 ראָפ ןעֶנעֶז םאָו דְנּוא ,ןעֶסְקאַַועֶגְּפיֹוא םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז םאִװ טייֵל עֶנְנּוי איד טיִמ -

 רֶהיִא טעֶנ הָצֵע ןייֵא ראַפ סאו ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 9 :ןעֶנאַטְׁשעֶג םֶהיֵא
 ּוצ יֹוזַא ,טעֶרעֶנ ריִמ וצ ןעֶּבאָה סאָו ,קְלאַָפ ןעֶגיִזאָד םעֶד ןְרעֶפְּטְנֶע ןעֶלאָז ריִמ זַא
 ?ןעֶּבעֶגעֶג סְנּוא ףיֹוא טאָה רעֶטאָפ ןייַד סאו ְּךאָו סאָד רעֶגְניִרְג םִנּוא ְּךאַמ ,ןעֶנאָז
 טְסְלאָז יֹוזַא ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא טעֶרעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה טייֵל עֶנְנּי איִד דְנּוא 0
 ןייַד ןעֶנאָז ּוצ יֹוַא טעֶרעֶנ ריִד ּוצ טאָה סאו קְלאַפ םעֶד ּוצ ןעֶנאָז אּוד
 רעֶנְניִרְג םֶע אּוד ְּךאַמ רעֶּבָא ;ְךאָי רעֶזְנּוא טְכאַמעֶג רעֶװְש טאָה רעֶטאַפ
 רעֶקיִד לאָז רעֶנְניִפ רעֶנייֵלְק ןייַמ ןעֶנאָז אייֵז ּוצ אּוד טְסְלאָז יֹוזַא ,םִנּוא ראַפ
 -עֶג ְּךייֵא ףיוא טאָה רעֶמאָפ ןייֵמ איִח דְנּוא 11 :ןעֶדְנעֶל םיִרעֶטאַפ ןייֵמ איו ןייַז
 ןיימ ;ְּךייַא ףיֹוא ְּךאָ סאָד ןעֶרְהעֶמְרעֶפ ְּךאָנ ְָּךיִא לעוֶו יֹוזַא ;ְּךאָו םעֶרעוֶוְׁש ַא ןעֶדאָל

 :רעֶנְרעֶד טיִמ ןעֶפאָרְטְׁש ךייַא לעוֶו ָךיִא רעֶּבָא ,טיר טיִמ טְפאָרְטְׁשעֶג ךייַא טאָה רעֶטאָפ
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 רֶׁשֲאַק יִׁשְלְׁשַה םויַּב םִעְבַחְרילֶא םִעְה-לֶכְו םִעְבֶרִו אֹבַָו 12
 ְךֵלֶּמַה םנעיַו :יִׁשְלְׁשִה םויַּביִלֲא ּובּׁש דמאל י ךֵלֶּמַה רֵּכִּד

 רֵּכַדְיַו :םיִנקְזִה תַצֵע תַא םִעְבַחְר דֵקָּמַה םֹועו הָׁשָק 4
 טםֶכלעתִא דיִבְכֹד יֿבָא רמאל שירְִיַה תַצֲעַּ םִנלֲא
 :םיִמַרְקעֶביִנֲאַוםיִטוׁשַּב םֶכְתֶא רַפי יֿבָ ויִלָע ףיָא יִנֲו

 םיהלָאָה םֶעַמ הֶּכַסְנהָתְְה"יֵכםֶעָה-לֶאי .דֵלָּמַהעֶמְׁשאָלְו וט
 ּוהָיחֲא ,דיּכ רּכד רֶׁשֲא ּורְבְד-תֶא הֶיהְי םיקָה ןֵעַמְל
 זאל יִּכ ּואְר לֵאְרשִי-לִכו ;םֶבָנְדִּב םִעַבְִי לֶא יִנֹולְׁשַה
 -הַמ רֹמְלוְלמַהתֶא | םָעָה ּוּביִׁשַו םֶהָל למה עמָׁש
 לֵאָרְׂשי ךילָהְאְלשיִא יִשיִדְבִב הָלֲחניאַלְו דוּ קל ונְל

 ינְבּו :ולָהֲאְל לֵאדְׂשײלְּכ לו דִי ָּךְתיֵב האָר הָמֵע גז
 ;טִעְבַחְר םֶהיֵלֲע ְךֶלֶמַּי הָדּהְי יִרָעּב םיִבְׁשִיַה לֵארׂשִי

 םּמַהילַע רֶׁשֲא םֶרֲֹה-תֶא םֶעְבַחר דֵלָּמַה חלְׁשִ 1
 ץֵּמַאְתִה םֶעְבַחְר ְךלֵּמַהְ תֹמָּו ןֶבָא לֵאְרְׂשיינב וָבירמְנְרַו

 לֵָ שְׁשְפִ  וםָלָׁשהוםיִָל הָָּּכְרִַּ תֶלַָל
 וה םֹיה דע דיִזָד תיִכְּ

 אי אי
 ןמינִּו הָדּוהְי תיֵּב-תֶא לַהקִו םֵלָׁשירְי םֶעְבַחְר אֵבו א

 "בע חְלִהְל הָמְחְלִמ הָׂשֹע רוִחְּב ףֶלֶא םיִנֹמׁשּו הָאֵמ
 יִהָ ;םִעְבַחְרִל הָכָלמַּמַהיתֶא ביִׁשָהְל לֵאָרְׂשִי

 רֹמָא  :רֶמאֵל םוהלָאָהדשיא ּוהָיעמׁשילֶא הָוהְירַבְד 3
 לֵאָרְש-לְּכ לֶאְו הָדּוהְי ךֶלֶמ הָמֹלְׁשְדִב םֶעְבַחְ-לַא

 -אָלְו ולֵעַתיאָל הוה רָמֶא הָּכ :רמאֵל ןמִונבּו הָדּודיִכ 4
 הֶיְהָנ יִּתאָמייְּכ תיֵבְל ׁשיִא ּובּוׁש םֶכיַחֲא--םִע ּומֲחָלִת
 -+לֶא תֶכֶלִמ ּובְשִּיַו הָוְייִרְבּדיתֶא שְמְׁשִינ הזה רָבּדַה
 רצְמִל םיִָ בו םַלׁשוריִב םִעְבַחר בֵׁשּה :םעְבַיה
 :ַוְקְּת-תֶאְו םָטיֵע-תֶאְו םָחָליתיִּב-תֶא ןֵבָיו :הָדּוהיב 5

 -תרָאו תָנ"תֶאְו :םֶלָדֶע-תֶאְו וָכֹוש-תֶאְו רֹוָתיִּב-תֶאְו

 סאָוָו ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא

 --תָׁשְי , ןְהּוז םעֶד ןיִא הָלֲחַנ
 יִדָד דְנּוצַא דֶנּוא

 אי י ב םימיה

 קְלאַפ עֶצְנאַג םאָד דְנּוא םָעְבָרְו דְנּוא 2
 םעֶד ןיִא םֶעְבַחְר ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז
 טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד איו יֹוזַא ,גאָט ןעֶטיִרְד
 ּוצ קירּוצ טְמּוק ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,טעֶרעֶג
 דְנּוא 18 :גאָט ןעֶטיִרְד םעֶד ןיִא ריִמ

 ;טְרעֶּפְטְנֶעעֶג טְראַה אייֵז טאָה ָּךֶלֶמ רעֶד
 טְזאָלְרעֶפ טאָה םֶעְבַחְר ְּךֶלֶמ רעֶד ןיִראָו
 דְנּוא 14 :םייֵל עֶטְלַא איד ןּופ הָצֵע איִד
 הָצֵע רעֶד ְּךאָנ טעֶרעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע
 ןייֵמ ,ןעֶבאָז ּוצ יֹוזַא ,טייֵל עֶגְנּוי איד ןּופ
 ,טְכאַמעֶג רעוֶוְׁש ְךאָי רֶעייֵא טאָה רעֶטאָפ

 ןעֶרְהעֶמְרעֶפ ְּךאָנ םִע לעוֶו ְּךיִא רעֶּבָא
 טְפאָרְטְׁשעֶב ְּךייַא טאָה רעֶטאָפ ןייֵמ
 ְךײַא לעֶװ ְּךיִא רעֶּבָא ,טיר טיִמ
 רעֶד דְנּוא 19 :רעֶנְרעֶד טיִמ ןעֶפאָרְטְׁש
 קְלאַפ םעֶד ּוצ טְכְראָהעֶג טיִנ טאָה ְּךֶלֶמ
 טאָג ןּופ ןעֶזעוֶועֶג זיִא הָּביִס איד ןיִראוָו
 ןייַז ןעֶגיִטעֶטְׁשעֶּב לאָז ראַה רעֶד יִדְּכ
 ּוהָיְחַא ָךְרּוד טעֶרעֶנ טאָה רֶע סאוָו טְראוָו
 ןעֶו 16 ּ!טֶבֶנ ןֶּב םֶעְבָרְי ּוצ יֵנֹוליִׁשַה

 רעֶד סאָד ןעֶהעֶזעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי ץְנאַג
 יֹוזַא ,טְרעֶהעֶג אייֵז ּוצ טיִנ םאָה ְּךֶלֶמ

 ְךֶלֶמ םעֶד טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ קְלאָפ סאָד טאָה
 עֶנייֵק טיִנ ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא {דיִוָד ןיִא ריִמ ןעֶּבאָה קֶלֵח ַא ראַפ

 טְלעֶצעֶנ ןייַז ןיִא ןְהעֶנ לֵאָרְׂשִי ןּופ ןאַמ רעֶכיֵלְטיִא זאָל-
 -יִלְמיִא ןעֶנְנאַגעֶג לֵאָרְׂשִי ץְנאַג זיִא יֹוזַא ;זיֹוה ןעֶנייֵא ןייַד ּוצ העְז ,

 ןיִא טְניֹואוְועֶג ןעֶּבאָה םאָו לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶדְניִק איִד רעֶּבָא 17 1! ;טְלעֶצעֶג ןייַז ּוצ רעֶכ
 ןּופ טעֶטְש איד

 םָעְבַחְר
 :טְרֶעיִגעֶר םָעְבַחְר טאָה אייז רעֶּביִא ,הָדּוה

 איד רעֶּבָא ,םַמ םעֶד רעֶּביִא ןעֶזעֶועֶנ זיִא סאָו םֶרֹודֲה טְקיִשעֶגְניִהַא טא

 ְךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 8

 ךעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא רֶע דְנּוא ,רעֶנייֵטְש טיִמ טְניִנייֵטְׁשעֶנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק

 ָךֶלֶמ רעֶד רעֶּבָא
 :םִיַלָׁשּורְי ןי א ןעֶפיֹּולְטְנַא ּוצ
 :באָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד ּוצ זיִּב דיִוָד ןּופ זיֹוה

 יִדְּכ ,ןעֶנאַוְטייֵר ןייז ןיִא ןְרעֶנּוצְפיֹורַא טְקְראַטְׁשעֶנ ְּךיִז טאָה םֶעְבַחְר
 םעֶד ןעֶנעֶק ןעֶזעוֶועֶג דֵרֹומ ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי דְנּוא 9

 אי לעטיפאק

 זיֹוה סאָד טְלעֶמאַזְרעֶפ רֶע טאָה יֹוזַא ,םִיַלָׁשּורְי ןייֵק ןעֶמּוקעֶנ זיִא םֶעָבַחְר ןעוֶו דְנּוא 1
 ,טייֵל-הָמָחְלִמ עֶטְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא דְנעֶזיֹוט ניִצְכַא דְנּוא טְרעֶדְנּוה ,ןיִמיְנִּב דנזא הָדּוהְי ןּופ
 ;םעְבַחְר ּוצ הָכּולְמ איד ןעֶנְנעֶרְּבּוצקירּוצ ,לֵאָרְׂשִי טיִמ ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ יֵדְּכ
 ַא .הָיְעַמְׁש ּוצ ןעֶועוֶועֶנ זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד רעֶּבָא 2

 ןיִא לֵאָרְׂשִי ץְנאַג ּוצ דְנּוא ,הָדּוהְי ןּופ ְּךַלֶמ ,המלׂש ןּופ ןְהּוז םִעְבְַר
 -פיֹורַא טיִנ טְלאָז רֶהיֵא !ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 4

 קירּוצ טְרְהעֶק ,רעֶדיִרְּב עֶרייֵא טיִמ ןעֶטְלאַה הָמָחְלִמ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא

 וצ גאָז 3 :ןעֶנאָו
 :ןעֶנאָל ּוצ יֹוװַא ,ןיִמָיְנִּב דְנּוא הָדּוהְי
 דא ,ןיי= =

 ּוצ יֹוזַא ,טאָנ ןּופ ןאַמ ַא

 אייֵז דְנּוא ,ןעֶהעֶׁשעֶג ריִמ ןּופ זיִא ְּךאַז עֶניִזאָד איד ןיִראָו ,זיֹוה ןייַז ּוצ רעֶכיֵלְטיִא
 טְרְהעֶקעֶנְמּוא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ רעֶטְרעֶוֶו איִד ּוצ ; טְכְראָהעֶנ ןעֶּבאָה
 רֶע דְנּוא .םִיַלָׁשּורְי ןיִא טְניֹואוְועֶנ טאָה םֶעְבַחְר דְנּוא 5 :םִעָבָרָי ןעֶנעֶק ןְהעֶנ ּוצ ןּופ
 ;הָדּוהְי ןיִא טעֶטְׁש עֶטְסעַפ טֶעיֹוּבעֶנ טאָה
 :םֶלָדֲע דְנּוא ,ֹוכֹוש רֶנּוא ,רֹוצ תיֵּב דְנּוא / :ַצֹוקִּת רָנּוא ,םָמיֵע

 דְנּוא ,םָחָל תיֵּב טְעיֹוּבעֶנ טאָה רֶע דִנּוא 6
 דְנּוא ,תַנ דְנּוא 8

 השרמ
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 דְנּוא ,םִיַרֹודַא דְנּוא 9 :ףיִז דְנּוא ,הָׁשִרָמ

 דָנּוא ,הָעְרֶצ דְנּוא 10 :הֹקְזַע דְנּוא ;ׁשיֵכָל

 עֶטְסעֶפ ןעֶנעֶז םאוו ,ןֹורְבָח דנּוא ,ןֹולָיַא
 -עֶנ טאָה רֶע דְנּוא 11 :ןיִמָיְנִּב ןיֵא טעֶטְׁש
 טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶגְנּוטְסעֶפ איד טְקְראַטְׁש

 ןעֶראַה (טְלעֶטְׁשעֶגְנָאנ ןעֶּבעֶגעֶג אייז ןיִא
 לֶהֵע דְנּוא ,גְראַוַוְנעֶסֶע דְנּוא תֹורְצֹוא דְנּוא

 טאַטְׁש עֶכיִלְטיִא ןיִא דְנּוא 12 :ןייוו דְנּוא

 ןעֶזיפְׁש דְנּוא רעֶצְנאַּפ ןעֶּבעֶגעֶג רֶע טאָה
 טְקְראַטְׁשעֶג רֶהעְז אייֵז טאָה רֶע דְנּוא
 ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז ןיִמָיְנִּב דְנּוא הָדּוהְי דְנּוא
 דְנּוא םיִנֲהֹּכ איִד דְנּוא 15 :טייֵז עֶנייֵז ןַא
 ןעֶׁשיוִוְצ ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאִו םיִיָל איִד

 ןעֶנאַּטְׁשעֶגּוצ םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי לָּכ
 איד ןיִראָו 14 :ןעֶצעֶנעֶרְג עֶלַא םיֹוא

 ְעייֵרְפ עֶרייֵז טְואָלְרעֶפ ןעֶּבאָה םיִזָל
 אייז דְנּוא ,ץיִזעֶּב רֶעייֵז דְנּוא רעֶצעֶלְפ

 דנּוא הָדּוהְי ּוצ ןעֶגְנאַגעֶגְניִהַא ןעֶנעֶז

 ןְהיִז עֶנייַז דְנּוא םָעְבָרָי ןיִראָו .םִיַלְׁשֹּורְי
 הָנּוהְּכ רעֶד ןּופ ןעֶפְראָוְרעֶפ אייֵז ןעֶּבאָה

 1849 בו אי ם

 9 :הָקָוע-תֶאְו ׁשיִכָל-תֶאְו םיִרֹודֲא-תֶאְו :ףוִתֶאְו הָׁשִרְמ
  ָמינבּו הָדּוהיִּב רֶׁשֲא ןֹורְבִח-תֶאְ ולָיַא-תֶאְו הָעְרֶצ-תֶאָו
 וג םביִריִנְנ םֶהָב ןֵּתִַו תָֹרּצְּמַה-תֶא קז :תֹרּוצִמ יִרָע
  טםיֹהְמִרְותֹנְצ יע ריע-לְכִבּו :ןַז מו לֶכֲאְמ תורְצִאְ
 :ןְמִינבּו הָדּוהְי ויהיו דָאָמ הֵּבְרַהְל םקזחִ
 13 -יֵלָּכִמ ויָלָע ּובְצֵיְתַה לֵאָרׂש-לֶכּב רֶׁשֲא םילָהְוו טי
 14 וְכָל םֶתָזהֲאַ םֶהיֵׁשְרִנמ-תֶא םִולַה ּוָבְייִּכ :םֶּובְג
 :הָוהיל ןֵהּכִמ ויָנָבּו םעְבָרְי םָחיְִזהייִּכ םלָׁשּריִלְו הָדּויל
 וט :הֶׂשָע רֶׁשֲא םִילְנעַלְ םיִריְִׂשִלְו תִֹמְּבִל םיִנֲהְּכ ילידִמעו
 15 ׁשלבְל םֶבָבְל-תֶא םיִנְתּנַה לֵאָרְִׂייִטְבִׁש לֹּכמ םֶהיִרֲַאְ
 יִלַ הוהיל תוֿבל םלָׁשיִהְי ּואָב לָאְרׂשיַי יהלַא הָוהְי-תֶא
 ןד ֶעְבַחְר-תֶא ּוְצְמַאָיַו הָדּוהְי  תּוכְלַמ-תֶאְו ּוקְזִחַי ;םֶהיֵתְֹבֲא
 הָמֹלְּׁו דִיּד ְךרֶדְּ ּבָלָה ִּכ ׁשלָׁש שינׁשִל הֹמלָׁשְדִּב
 18 תַלֲחַמיתֶא הֶׁשֶא םעְבַחְר ולדחקַי :שלָׁש םִִנָׁשְל
 19 דֵלֵּתַו :יִׁשיִוְב בָאילָא-תּב להִבֲא דִיוָד ןִּב תֹומיִריְדַּב
 ב חקל ָהיֶרָחַאְו :םֶהָז-תֶאְו הָיְרַמְׁש-תֶאְו שּועְ-תֶא םִִנְּב וק
 עת גיבָא-תֶא ול רֶלֵּתַו םולָשְבַא-תַּב הָכָעַמיִתֶא
 21 =תַב הָכְעַמ-תֶא םֶפְבַהְר בלא :תיִמֹלְש-תֶאְו איחתֶאְו
 .דרָׂשָע-הְנֹומְׁש םיִׁשָנ יִּכ יׁשְַליִפּ ָשָנ-לֶּכִמ םֹולָׁשְבַא
 םִינָּב הָנֹומְׁשּו םיִרְׂשֶע רלֹו םיִשׁש .םיִׁשְנליִפּו אָׂשָנ
 עמ הָכעַמְָב הָיבֲא-ּתֶא םֶעְבַחְר ׁשאָרְל רַמעּיַו :תונָּב םיִׁשִׁשְו
 3 יב וָנְילְּכִמ ץרפו ןבמ ? ָכיֵלּמַהְל יִּכ ויָחָאְּב דיל
 םֶהל ֵּתִיַו תֹורְצִּמַה יִרָע לכל ןטִינבּו הָדּוהְי תוָצְרַא
 :םיׁשָנ מָה לֵאְׁשו בֶרֶל ןֹומַה

2 != 
 א ָהָוהְי תרוּת-תָא בע ֹותְקְזחְכּ םעְּבַחְר תּוִכָלַמ ןיִכָדְּכ יִהָי

  ֵלֶמִל היִׁשימֲחַה הָנְשב יִהַו - :מִע לֵאְרְׂשילְכְו  ָּךיִז טאָה רֶע דְנּוא 18 :ראַה םעֶד ןּופ
 דְנּוא תֹומָּב איִד ּוצ םיִנֵהֹּכ טְלעֶטְׁשעֶנְנָא

 ְךאָנ דְנּוא 160 :טְכאַמעֶג טאָה רֶע םאֶו רעֶּבְלעֶק איד ּוצ דֶנּוא םיִדֵׁש איִד ּוצ
 ןעֶּבעֶגעֶג ןעֶּבאָה סאָװ עֶכְלאָז לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִטָבְׁש עֶלַא םיֹוא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז

 ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז איִד ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג םעֶד ראַה םעֶד ןעֶכּוו ּוצט רעֶצְרעֶה עֶרייֵז

 דנוא 17 :רעֶטעֶפ עֶרייֵז ןּופ טאָג םעֶד ,ראַה םעֶד ּוצ ןייַז וצ ביִרְקַמ םִיַלָׁשּורְי ןייק

 םִעְבַחְר טְקְראַטְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,הָדּוהְו ןּופ תּוכְלַמ סאָד טְקְראַטְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז

 ןּופ געוֶו םעֶד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶּג אייז ןעֶנעֶז רֶהאָי אייֵרְד ראַפ ,רֶהאָי אייֵרְד הֿמֹלִש ןּופ ןְהּוז

 רעֶטְכאָמ איִד תַלֲחַמ ּבייװ ַא ראַפ ןעֶמּונעֶג ְּךיִז טאָה םֶעְבַחְר דְנּוא 18 :הֿמלׁש דְנּוא דיִוָד

 םאָו 19 :יִׁשִי ןופ ןְהּוז בָאילֲא ןּופ רעֶטְכאָמ לִיַחיִּבֲא דְנּוא ,דיִוָד ןופ ןְהּוז תֹומיִרְי ןּופ

 רֶהיֵא ְּךאָנ דְנּוא 20 :םֵחָז דְנּוא .הָיְרַמְׁש דְנּוא ,שּועי ןְהיֵז ןעֶנּואוְועֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה

 םֶהיֵא ּוצ טאָה איִז דְנּוא םֹולָׁשְבַא ןּופ רעֶטְכאַט איִד הֶכֵעַמ ןעֶמּונעֶג רֶע טאָה

 טאָה םִעְּבַחְר דְנּוא 21 :תיִמֹולְׁש דְנּוא ,אָיִז דְנּוא ויִּתִע דְנּוא הָיִבַא ןעֶנּואְועֶנ

 דְנּוא רעֶּבייוֵו עֶנייֵז עֶלַא איװ רֶהעֶמ םֹולָׁשְבַא ןופ רעֶטְכאַט איֵד הָכֵעַמ טְּביִלעֶג
 -םֵּבעֶק גיִצְכעֶז דְנּוא רעֶּבייוו ןְהעֶצְכַא ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע ןיִראָו ,רעֶּבייוַו-םֶּבעֶק

 :רעֶטְכעֶט גיִצְכעֶז דְנּוא ןְהיֵז ניִצְנאַוְצ דְנּוא טֶכַא ןעֶנּואְועֶג טאָה דְנּוא ,רעֶּבייוֵו

 רעֶּביִא ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םֶלַא הָכֵעַמ ןּופ ןְהּוז הָיְּבַא טְלעֶטְׁשעֶבְנָא טאָה םֶעְבַחְר דְנּוא 2

 דְנּוא 23 :ְךֶלֶמ ַא ראַפ ןעֶכאַמ ּוצ םֶהיֵא טְכאַרְטעֶג טאָה רֶע ןיִראוָו ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז

 טייֵרְּפְׁשְרעֶפ ןֶהיִז עֶנייֵז ןופ טאָה רֶע דנּוא .טְלעֶדְנאַהעֶג גיִדְנעֶטְׁשְרעֶפ טאָה רֶע

 טאָטְׁש עֶטְסעֶפ עֶכיִלְטיִא ןיִא דְנּוא ,ןיִמָיְנִּב דְנּוא הָדּוהְי ןּופ רעֶדְנעֶל עֶלַא ןעֶׁשיוִוְצ
 (ןְהיֵז עֶנייַז ראַפ) טְרְהעֶגעֶּב טאָה רֶע דִנּוא וייַּפְׁש ליִפ ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז ּוצ רֶע טאָה

 :רעֶּבייו ליִפ
 בי לעטיפאק

 ןעוֶו דְנּוא ,תּוכְלַמ ןייַז טְגיִטְסעֶפעֶּב טאָה םָעְבַחְר ןעֶװ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1

 ץְנאַג דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ הָרֹוּת איִד טְזאָלְרעֶּפ רֶע טאָה יֹוזַא טְקְראַטְׁשעֶג ְךיִז טאָה רֶע

 ָךַלֶמ םעֶד ןּופ רֶהאָי ןעֶטְפיִּפ םעֶד ןיִא ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 2 :םֶהיֵא טיִמ לֵאָרְׂשִי

 םעבחר
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 וֲעָמיִּכ םֶלָׁשירְילַע םִיַרְצִמ-ֶלֶמ קְׁשיִׁש הָלָפ םְֶמַהְר
 טיִׁשְרַּפ ףֶלֶא םִׁשִשְבּו בֶכָר םִיַמאְמּו ףֶלֵאְּב :הוהיִכ 5

 םִיּכְס םיִבּול םִיַרְצִמִמ ֹומִע ּואָּבירׁשא םֶעָל רֶּפְסִמ ןיִאְו
 אָבַָו הָדָוהיִל רֶׁשֲא תוֶרְצִּמַה יִרָע-תֶא רָב ;םיִׁשֹוכְו 4
 םִעמְַרילֶא אָב איִבָּנַה הָיְעַמְׁשּ ;םלָׁשּורי-דַע ה

 רֶמאֹּו קָׁשיׁש ינְּפִמ םַלָשּורילַע ּופְסָאָל-רֶׁשֲא הָדּוְייִרָׂשְו
 יּתְבִע יָנֲא-ףַאְו יִתֹא םֶּתְבַע םָּתַא הָוהְי רָמאדהְּכ םיל

 ורְמאֹיךֵלַמְִו לֵארְׂשִיירְׂש יִעְנְּכִ :קׁשיִׁשידיְּב םֶכְתֶא 5
 הָוהְ-ַבְר הָיָה ּועָנְכִ יִּכ היה תֹואְרִבּו :הָודִי ! קיִּדַצ

 םהל ִּתַתָנְו םָתיִחְׁשַא אל ּעְנְכַ מאל ה-עימשײלַא
 :קשיִׁשידְּבםַלָׁשּריִּב ִתְמִח ְּךֵת תראְלְו הָטילְפל ֶעְמַּכ

 תרוָכָלְמַמ תַדֹובעַו יתָדיִבַע ֹועְדַ םיִרָבעַל ליה יִכ 8
 םםֵלָׁשּורי-לע ירמי קָׁשיִׁש לַעֹה  :תיצְרֲאָהּי
 -תֶא ֵלֶמַה תיֵּב תורְצֶא-תֶאְו הלהְי-יִּב תָרְצֶא-תֶא חל
 :המֹלָׁש הָׂשָפ רֶׁשֲא בֶהְַה יננְמיחֶא חק חקָל לֶכַה
 -ילַע דיִקפִהְ תֶשְחִנ יִננֶמ םֶיֵּתְהַּת טעבַיר מַה שעוי
 ייֵּדִמ יח ְֶלֵּמַה תיֵּב חַהָּפ םיִדְמְּׂשַה סיִצָרָה יִרְׂש די וי

 םִבִׁשהְו טאטת ניִצְרָה ּואַּב הי תַּכ ךֵלֶּמה אָב
 אָלְו הָוהְי-ףַא ּנְּמִמ בֵׁש ֹוְנְּכַהְבּו !םיִצְרָה אָּתילָא
 ;יִבּוט םיִרָבְּד הָיָה הָדּודיִּב םֵת הָלְכְל תיִחְׁשַהְל

 ייִּכ ֶלְמיִו םַלָׁשוריִּב םִעְּכַחְר ְּךַלְּמַה קּזַחְתַי 13
 הָרׂשֶע עֶבׁשְו וכְלְמִב םֶעְבַהְר ; .נְׁש זהו םְִּ :
 שיש הָוהְי רַחֶּב-רֶׁשֲא ריִעָה םַלָׁשריִּ ךֶלֶמ וה
 הדָמעָנ 'וּמִא ׁשׁשְו לאדׂשי יֵטְבִׁש לֹּכִמ טש ומְׁש-תֶא

 -תֶא ׁשחְהִל בל ץיִכַה אֵל יִּכ עַרֶה ׂשֶעַו :תֹמַעַה 4
 םיִנֹורֲחֲאָהְו םיִנֹׁשאֶרָה םֶעְבַחְר יֵרְבִדְו :הָוהְי וט

 הָזחַה וּדעְו איִבּגַה הָיְעַמְׁש יִרְכַדְּב םיִכּותְּכ םַהדאֹלַה
 ;םיִמיה-לֶכ םִעְבְרו םִעְבַחְר תֹמָחְלִמּו ׂשֵחַוְתִהְל

 בי ב םימיה

 םִיַרְצִמ ןּופ ָּךֶלֶמ קֵׁשיִׁש זיִא יֹוזַא ,םֶעְבַחְר
 לייוו .םִיַלָׁשּורי ןעֶנעֶק ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא

 ;ראַה םעֶד ןעֶנעֶק טְגיִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז

 ךעֶנעֶוְטייֵר טְרעֶדְנּוה ףְלעוֶוְצ טיִמ 3

 דְנּוא ,רעֶטייֵר דְנעֶזיֹוט גיִצְכעֶז טיִמ דְנּוא

 םעֶד ּוצ לאָצ ןייק ןעֶועוֶועֶג טיִנ זיִא םִע

 ןעֶמּוקעֶג םֶהיִא טיִמ ןעֶנעֶז םאִו קְלאָפ
 ;םיִׁשּוּכ דְנּוא ,םִיַכָס ,םיִּבּול ,םִיַרְצִמ ןּופ
 עֶטְסעֶפ איִד ןעֶמּונעֶגְנייֵא טאָה רֶע דְנּוא 4
 -קעֶבְנָא זיִא רֶע דְנּוא ,הָדּוהְי ןּופ טעֶטְש

 הָיְעַמְׁש דְנּוא 9 :םִיַלָׁשּורְו ןייק זיִּב ןעֶמ
 דְנּוא ,םֶעְבַחְר ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא איִבָנַה

 ְךיִז ןעֶּבאָה הָדּוהְי ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ איד
 קַׁשיִש ראָפ םִיַלָׁשּורְי ןיִא טְלעֶמאַזְרעֶפ
 יֹוזַא ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא
 -ךעֶפ ָּךיִמ טאָה רֶהיִא ,ראַה רעֶד טְנאָז
 -ךעֶפ ְּךיֹוא ְךייֵא ְּךיִא ּבאָה םֹּוראָד ,טְזאָל
 יֹוזַא 6 :קֵׁשיִׁש ןּופ דְנעֶה איד ןיִא טְזאָל

 לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ איד ְּךיִז ןעֶּבאָה
 אייֵז דְנּוא ,טְגיִטיִמעֶדעֶנ ָּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא
 :טְכעֶרעֶנ זיִא ראַה רעֶד טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה
 זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה ראַה רעֶד ןעוֶו דְנּוא 7

 חָיְעַמְׁש ּוצ ןעֶזעוֶועֶג ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד ויִא יֹוזַא ,טְגיִדיִמעֶדעֶנ ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז
 ךיִא טְרֶעייֵנ ,ןעֶּבְראַדְרעֶפ טיִנ אייֵז לעוֶו ְךיִא ,טְגיִדיִמעֶדעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא
 ןעֶמאָנעֶנְסיֹוא טיִנ לאָז ןְראָצְמיִרְנ ןייֵמ דְנּוא ,גְנּוניִרְטְנַא עֶנייַלְק ַא ןעֶּבעֶג אייֵז ּוצ צ לעֶװ
 יֵדְּכ ,טְבעֶנְק עֶנייֵז ןייַז ןעֶלעוֶו אייֵז טְרֶעייֵנ 8 :קֶׁשיִׁש ְּךְרּוד ִַלָׁשּרְי רעֶּביִא ןעֶרעוֶו
 איד ןּופ טְסְניִד םעֶד דְנּוא טְסְניִד ןייֵמ ןעֶׁשיִחְצ קּוליִח םעֶד ןעֶנעֶקְרעֶד ןעֶלאָז אייֵז
 -םיֹורַא םִיַרְצִמ ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד קֵׁשיִׁש זיִא יֹוזַא 0 :רעֶדְנעֶל איִד ןּופ עֶכייֵרְגיִנעֶק
 זיֹוה םעֶד ןּופ תֹורְצֹוא איד ןעֶמּונעֶנְקעוֶוַא טאָה רֶע דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןעֶנעֶק ןעֶנְנאַגעֶג

 -עֶגְקעוֶוַא רֶע טאָה םעֶלַא ,זיֹוה םיִניִנעָק םעֶד ןּופ תֹורְצֹוא איד דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ
 -עֶג טאָה הֹּמֹלְׁש סאָו ןעֶדְליִׁש עֶנעֶדְלאָנ איד ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא ְּךיֹוא טאָה רֶע דְנּוא .ןעֶמּונ
 ,אייֵז טאָטְׁשְנֶא ןעֶדְליִׁש עֶנְרעֶּפּוק טְכאַמעֶנ טאָה םֶעְבַחְר ָּךַלֶמ רעֶד דְנּוא 10 :טְכאַמ
 ייֹול איִד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איד ןּופ דְנאַה איד ןיִא ןעֶּבעֶנעֶנְרעֶּביִא אייֵז טאָה רֶע דֶנּוא
 ןעֶו ןעֶועוֶועֶנ זיִא םִע דִנּוא 11 :זיֹוה די םעֶד ןּופ רֶעיִט איִד ןעֶטיִה םאָה ,רעֶפ
 ןעֶמּוקעֶנ רעֶפיֹול איִד ןעֶנעֶז ,זיֹוה סיִראַה םעֶד ןיִא ןעֶמּוקְנייַרַא טְנעֶלְפ ניִנעֶק רעֶד
 איד ןיִא טְכאַרְּבעֶנְקיִרּוצ אייֵז ןעֶּבאָה רעֶפיֹו ול איד דִנּוא ,ןעֶנאָרְמעֶנ אייֵז ןעֶּבאָה דנּוא
 ןְראָצ ּרעֶד ְּךיִז טאָה יֹוזַא טְניִטיִמעֶדעֶנ ָּךיִז טאָה (םֶעְבַחְר) רֶע ןעֶֶו דְנּוא 12 :רעֶמאַק
 -ְךאַדְרעֶּפ ןעֶצְנאַג םיִא טיִנ םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,טְרֶהעֶקעֶנְּפָא םֶהיֵא ןּופ ראַה םעֶד ןּופ
 םָעְבַחְרָּדִלֶמ רעֶד דְנּוא 13 :ןעֶכאַז עֶטּונ ןעֶזעֶֶועֶנ ְּךאָנ ְּךיֹוא ןעֶנעֶז הָדּוהְי ןיִא דֵנּוא ,ןעֶּב
 טֶלַא זיִא םֶעְבַחְר ןיִראָו ,טְרֶעיִנעֶר טאָה רֶע דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןיִא ט קרא ַטְׁשעֶב ְּךיִז טאָה
 טאָה רֶע דַנּוא ,ןעֶריִנעֶר ּוצ ןעֶּביֹוהעֶנְנָא טאָה רֶע ןעֶו רֶהאָי גיִצְריִפ דֵנּוא ןייַא ןעֶזעוֶועֶנ
 טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא טאָה טאָג סאוָו טאָטְׁש איד .םִיַלָׁשּורְי ןיִא רֶהאָי ןְעֶצעֶביִז טְרָעיִגעֶר

 ןעֶמאָנ רעֶד דִנּוא ,ןּוהְט ּוצ ןיִהַא טְראָד ןעֶמאָנ ןייַז לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִטָבְׁש עֶלַא ןּ
 ןּוהֵמעֶב טאָה רֶע דִנּוא 14 :ןֹומַע םיֹוא הָמֵעַנ ןעֶזעועֶג זיִא רעֶטּומ עֶנייֵז -
 :ןעֶׁשְראָפ ּוצ ראַה םעֶד ץֶראַה ןייַז טייֵרְּבעֶנְנָא טיִנ טאָה רֶע לייוװ .םעֶטְכעֶלְׁש
 טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז ,עַטְצעֶל איִד דְנּוא עֶטְׁשֶרֶע איִד ,םֶעְבַחְר ןּופ ןעֶכאַז איִד דְנּוא 5
 ןעֶנעוֶו איִבָנַה ֹודֵע ןּופ דְנּוא איִבָנַה הָיְעַמְׁש ןּופ ְךּוּב םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶגְנייַא
 ?טייֵצ עֶלַא םָעְבָרָי טיִמ םָעְבַהְר ןּופ תֹומָחְלִמ איִד ןעֶנעֶו דְנּוא ?סּוחַי םעֶד

 דנוא
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 א מד רע רק ױתָֹאדםע םָעְבַחְר בשר = עֶנייֵז טימ טְגעֶלעֶגָךִז טאָה םֶעָבַחְר דְנּוא6
 : , 5 ח2*  ןעֶראָזעֶגְןעֶּבּורנעֶּבויִא רֶע ְנּא ,ןְרעֶּטְלֶע
 א לע יבא לְמּ םעברי ךלמל הָרֶׂע הָמׁש תֲֶשְּב .ןיח ןייז דנּוא .דיִוָד ןּופ טאָּטְׁש איד ןיִא
 וכי זמַ םׁשְ םלָׁשוְריּב ְךלֶמ םיִׁש ׁשֶלָׁש :הָדֹהְי :לעֶטְׁש רעֶנייֵז ןיִא טְרֶעיִגעֶר טאָה הָיִבֲא

 ןבּו היִבָא ןיִּב הָתְוָה הָמָחְלִמּו הָעְבִנוִמ לֵאיַרוְא-תַב
 ו הָמֲחְלמ ירבו הָמחלּמַה-תֶא בָא רפֶַו :םעַבְרָי י לאס אק

 הָמָחְלִמ פער םֶעְבֶָי רָב ׁשיִא ףֶלֶא תֹאַמ-עַּבְיִא םעֶד ןופ רֶהאָי ןעֶטְנִהעֶצְכַא םעֶד ןיִא 1
 4 םִקָ :ליִה רֹוּבִנ רּוָּב ׁשיִא ףֶלֶא תֹוָאֵמ הָנֹמְׁשִּב = : : '

 רַנא םִיפֶא רַהְּכ רֶׁשֲא םִיימִצ רַהְל לעמ הכֲא וצ ןעּביוהעֶגְנָא הָיְּבַא טאָה םֶעְבָרָ ָךְלּמ
 ה !הָוהְייִּ תַעַדְל םֶכָל אָלֲה :לֵאְרְׂשִי-לָכְוםִעָבָרְי ִנעְמֶׁש עֶר טאָה רֶע 2 :הָדּוהְי רעֶּביִא ןעֶריִגעֶר
 וָל םֶלֹל לֵאָרׂשַײלע דִיהַל הָּכלִממ ןֵתָנ לֵאָרְׂשִי תלֵא דָנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןיִא רֶחאָו אייֵרָד טְרֶעיִג

 הָּמלְׁש-ןֵּב םִעְבַחְר-לע ּוצְמאְתִיַ לֵעַיַלְּב יִנְּב םיִקָר לַאיַרּוא ןּופ רעֶמְכאָט איד !ּוהָיָכיִמ ןעֶזעוֶו

 :םֶהינְפִל קַחְתִה אֵלְו בָבליִּדרְו רע יָה םֶּפְבַחּו ןעֶזעוֶועֶנ זיִא סֶע דְנּוא הָעְּבִג םיֹוא
 יב הָוהְי תֶכִָממ נְפל וְתִהְל םיְִמֶא םּתַא! הְִָּ ןעֶׁשיִוְצ דְנּוא הָיִבֲא ןעֶׁשיִוְצ הָּמָחְלִמ
 הָׂשְע רֶׁשֲא בֶה יִלְנע םֶכָמעו ר ןֹומָהםָּתַאְ וי ץא טא :ש

 9 הוהְי יִנֲהֹּכ"תֶא םָּתחַּדִה אָלָה :םיהלאל םִעְבָרי סֶכָל -עֶבְנעֶמאַזּוצ טאָה הָיַבֲא דְנּוא 9 :םֶעְבִרָי
 תֹצרֲָהיִמעכ םיִנֲהְכםֶכלושעְַוםיולהְ ְֲחא נְבתֶא ןּופ לִיַח ַא טיִמ הָמָחְלִמ איִד ןעֶדְנּוּב
 הָיהְו הָעְבִׁש םֵליֵאְו הָקָּבְרִּב רַפְּבֹדָי אֵלַמְל אָכַהילּכ -נּוה רֶעיִפ ןּופ טייֵל-הָמֲחָלִמ עֶקְראַטְׁש

 י ּוהָנְבֲע אָלְו ּוניֵהֹלֲא הָוהְי ּונְחְנֲאַו :םיִהֹלֲא אָלָל ןֵהֹכ .יי יי לי ==

 :תֶכאָלְִּב םלָו יא יְֵב ודל םיְִׁשְמ םנְו  ,רעֶנעמ עֶטְלְהעוֶוְרעֶדְיֹוא דְנעֶזיֹוט טְרעֶד
 ז ֶרֵעָּב בֶרָעְבּו רֶקֵּּבירקְּבּכ תַֹלֹע הָוהיִל-םירְטְקַמּו - הָמָהְלִמ איִד טייֵרְּבעֶגְנָא טאָה םֶעָבָרָי דְנּוא
 תַרֹונמּורֹוהָּמַ ןְֵַׁשַה-לַע םֶתָל 0 א עֶטְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא דְנעֶזיֹוט טְכַא טיִמ

 עיִרָהִל הָעּורְּתַה תֹורְצְצֲחו ויְֲהְכְווםיִקלֶאָה ׁשאֹדְב טֶּמִע םִיַרָמְצ :ְראַּב םעֶד ףיוא ןעֶנאַטְשעֶגְפיוא
 יי דְנּוא ,םִיַרְּפֶא :ְּראַּב םעֶד ףיֹוא זיִא םאִ

 טיִנ רֶהיֵא טְכיֹורְּב  :לֵאָרְׂשִי ץְנאַג דְנּוא םֶעָבָרְי אּוד ,ּוצ ְּךיִמ טְרעֶה ,טְּנאָזעֶג טאָה רֶע
 לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא הָכּולְמ איִד ןעֶּבעֶנעֶג טאָה ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָנ ,ראַה רעֶד סאָד ןעֶמיוז ּוצ
 ְךאָד דְנּוא 6 ?ץְלאַז ןּופ תיִרְּב ַא ְּךְרּוד ןְהיֵז עֶנייַז ּוצ דְנּוא םֶהיֵא וצ ,גיִּבַע ףיֹוא דיִוָד ּוצ
 טאָה דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ,ריִוָד ןּופ ןְהּוז ,הֹמלִׁש ןּופ טְּכעֶנְק ַא טָּבִנ ןֵּב םִעְבָרְי זיִא
 עֶניִדעֶל טְלעֶמאַזְרעֶפ םֶהיֵא ּוצ ְּךיִז ןעֶּבאָה סֶע דְנּוא 7 :ראַה ןייז ןעֶנעֶק ןעֶזעוֶועֶג דֵרֹומ

 ןּופ ןְהּוז םָעְבַחָר ןעֶגעֶק טְקְראַּטְׁשעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ,ןעֶׁשְנעֶמ עֶטְכעֶלְׁש .דָנּוא
 טאָה רֶע דִנּוא (לעֶדענ גיִצְראַה ְָּךייוַו דְנּוא גוי ןעֶזעוֶועֶג ָּךאָנ זיִא םֶעְבַחָר דְנּוא ,הֹמלְׁש

 ןעֶקְראַטְׁש ּוצ ָּךייֵא רֶהיֵא טְנייֵמ דְנּוצַא דְנּוא 8 :אייֵז ראָפ ןעֶקְראַטְׁש טְנעֶקעֶג טיִנ ְּךיִז

 רֶהיֵא דְנּוא ;דיִוָד ןּופ ןְהיִז איִד ןּופ דְנאַה איִד ְּךְרּוד ראַה םעֶד ןּופ תּוכְלַמ םעֶד ראַפ

 ְךייֵא ראַפ טאָה םָעָבָרָי םאָו רעֶּבְלעֶק עֶנעֶדְלאָג ןעֶנעֶז ּךייַא טיִמ דְנּוא ,קְלאָפ ליִפ טְנעֶז
 איִד ,ראַה םעֶד ןּופ םיִנֲהֹּכ איִד ןעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ טיִנ רֶהיֵא טאָה 9 :רעֶטעֶנ םֶלא טְכאַמעֶג

 איִד איו יֹוזַא םיִנֵהֹּכ טְכאַמעֶג ָּךייֵא טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,םִיַוָל איִד דְנּוא ,ןרָהַא ןּופ ןְהיֵז
 דָנּוא םקָא ןעֶנְנּוי ַא טיִמ טְמּוק סאָו רעֶכיֵלְטיִא סאָד ? רעֶדְנעֶל עֶרעֶדְנַא ןּופ רעֶקְלעֶפ
 רעֶּבָא 10 :רעֶטעֶג עֶנייֵק ןעֶנעֶז םאוָו איִד ּוצ ןֵהֹּכ ַא ןייַז געֶמ רעֶד ,רעדיוז ןעֶּביִז טיִמ
 דְנּוא ,ןעֶזאָלְרעֶפ טיִנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא ;טאָג רעֶזְנּוא ראַפ ראַה םעֶד ןעֶּבאָה רימ
 ןעֶנעֶז םִיַוָל איִד דְנּוא ,ןֹרָהַא ןּופ ןְהיִז איִד ןּופ ןעֶנעֶז ראַה םעֶד ןעֶניִד סאוָו םיִנֲהֹּכ איד
 ןעֶכיֵלְטיִא תֹולֹע ןֶּבְרַק איִד ראַה םעֶד ּוצ ןעֶּפְמעֶד אייֵז דְנּוא 11 :טייַּבְרַא עֶרייֵז ןיִא
 -ְכיִרְנֶא איד דְנּוא ,םיִמָׂשְּב ןּופ גְנּופְמעֶד איִד דְנּוא ,רְנעֶבא ןעֶכיִלְטיִא דְנּוא ןעֶגְראָמ
 דנּוא הָרֹונְמ עֶנעֶדְלאָג איִד דְנּוא ,ׁשיִט םעֶנייֵר םעֶד ףיֹוא םיִנָּפַה םֶחָל םעֶד ןּופ גְנּוט

 ןּופ גנּוטיִה איִד ןעֶטיִה ריִמ ןיִראָו ,דְנעֶבָא ןעֶביִלְטיִא ןעֶנעֶרְּב ּוצ ןעֶּפְמאָל עֶרְהיִא
 זיִא ןייַלַא טאָג ,טְהעֶז דְנּוא 12 :טְזאָלְרעֶפ םֶהיֵא טאָה רֶהיֵא רעֶּבִא ,טאָנ רעֶזְנּוא ראַה םעֶד
 ,לאַׁש םעֶד ןּופ ןעֶטעֶּמְמאָרְט איד טיִמ םיִנֵהֹּכ עֶנייֵז דְנּוא ,ץיִּפְׁש רעֶד ןַא סנּוא טימ

 וצ 8
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 רעֶדְניִק רֶהיִא ָא ןעֶלאַׁש ּוצ ְךייִא ּוצ + םקיִתְכַאיהלֶא הים ומְֲלִתלַא לֵאָׂשִ עב םֶקילֲ
 !ֶהיֵרֲחַאְמ בֶרָאְּמַהְו הָדּוהְי ינְפל יְהִי םתירֲַאמ -עֶ ןעוֶיירְטְׁש טיִנ טְלאָז רֶהיִא ,לֵאָרְׂשִי = ?לבל בלאמה- א סה טי חל אלי 8

 ,תֹובָא עֶרייֵא ןּופ טאָג םעֶד ראַה םעֶד ןעֶג  ;ֵעְציַו רוחָאְ םִִנפ הָמחְלִּמַה םֶהָל הֵּנִהְו הֶּהְי נפ
 :ןעֶקיִלְגעֶּב טיִנ טעֶו רֶהיֵא ןיִראָו  ׁשיִא שירה :תֹרְצְצֲחַּכ םיִרֹצְצִחִמ םיִנהְּכִהְו 2: ימ

 טְלעֶבְניִרעֶגְמּורַא טאָה םִעְבִרָי רעֶּבָא 2 םִעְברָי-תֶא ףֵנג םיִהֹלֶאָהְו הֶדּוהְי ׁשיִא עיִרְהִּב יִהָיַו הָדּוהְי

 ה =4|ו ָו 2 ו = רו ןעֶוק לאז רעריול רער א = קליפ שה א על לש

 הר שי נקי לאו דנּוא אייז ׁשיִא ףלֶא תֹואמשמֲה לא םיִלְלֲח ולְפִַו הָּכַר זמ

 הוה נְב וצְמָ איהַ תַעבלֵאְרְִׂיְ נכִמ:רחב
 יעֶנְמּוא ְךיִז טאָה הָדּוהְי ןעוֶו דְנּוא 14 יִרֲחַא הָיבֲא דר !םֶהיֵתֹוְבֲא יִהלֲא הָוהְי-לַע ּונֵעְׁשִנ יִכ ט

 ןעֶגעֶק הָמָחְלִמ איד זיִא יֹוזַא ,העְז ,טְרְהעֶק  ָהיֶתֹנְכ-תֶאְו לַא-תיּכיתֶא םיִרָע ֹושָמִמ רֵּכְלּיו םֶעְבָָ
 ןּופ דְנּוא טְנעֶראָפ ןּופ ןעֶראָועֶג אייֵז  רֵצָע-אלְו :ָהיֶתְֹּו ןרְפָע-תֶאְו ָהיֶתֹונְּדתֶאְו הָנׁשִיתֶאְו כ

 יד ןֶעיִרְׁשעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶטְניִה ;תמה הָוהְי ֹוהָּפְגּיַו ּוהָיְבֲא יִמיִּב דִֹ םִעְבָרָי ַחֶּכ

 -ִמאֵרְט ןעֶּבאָה םיִנֵהֹּכ איִד דְנּוא ,טאָג ברור ר גע בא 6 :
 : ָּכְשיו :ָּדִע איִבָּנַה ׁשֶרְרִמְּב םיִבּותְּכ ויָרָבְרּו 2 דְנּוא 18 :ןעֶטעֶּמְמאָרְט איד טיִמ טְרעֶטעֶּפ טא גש נד ריי ?תלְפהַק א :

 ןעֶּבעֶנעֶג ןעֶּבאָה הָדּוהְי ןּופ רעֶנעֶמ איד  וָּתְַּתְנְב אָסָאךֶלֶמַו דיְד רעב תא יִרְְיו יִתֹבַאדםע
 ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא ,אייֵרְׁשעֶג ַא !םיִנָׁש רָׂשָע ץֶרֶאָה הָטָקָׁש ויָמָיְּב

 ןעֶּבעֶגעֶג ןעֶּבאָה הָדּוהְי ןּופ רעֶנעֶמ איִד די : רי
 ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָג טאָה יֹוזַא ,אייֵרְשעֶנ םאָד "תֶא רַמָיַו :ויָלא הָוהְי יא רֵַָׁהְ א אָסָא ׂשַעיו א 2

 -עֶז לאָרְׂשִי ַנְּב איִד דְנּוא 16 :הָדּוהְי דְנּוא תל היא של הנה מא שרה
 ירְעילְבִמ רֵסָה :הוצִַוהָרּתַה תֹׂשַלְו םָהֵֹוְבֲא
 טאָג ןיִראוָו ,הָדּוהְי ראָּפ ןעֶפאָלְטְנַא ןעֶג למה טְלְשִתַו םִינְמַהְהיִתֶאְו תֹומְּבַה-תֶא .הָדּדְי

 עֶרייֵז ןיִא ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא אייֵז טאָה ץֶראָה הָמְקְׁייְּכ הָדוהיִּב הָרּוצִמיִרָעןֶבו :וְנָפִל ה

 קְלאָפ ןייַז דְנּוא הָיְבֲא דְנּוא 17 :רְנעֶה טא א הוי יָנַהיִּכ הָלֵאָה םָׁשּב .הָמָחְלמּמִ
 ןעֶסיֹורְג ַא טיִמ ןעֶנאָלְׁשעֶג אייז ןעֶּבאָה

 עֶטְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא דְנעֶזיֹוט טְרעֶדְנּוה ףֶניִפ לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶלאַפעֶג ןעֶנעֶז םִע דְנּוא ,קאַלְׁש

 -נּוא ןעֶראָועֶג טייֵצ רעֶניִּבְלעֶזְרעֶד ןיא ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא 18 :רעֶנעֶמ
 ןעֶּבאָה אייֵז לייוו ,טְקְראַטְׁשעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה הָדּוהְי ןופ רעֶדְניִק איִד דְנּוא .גיִנעֶטְרעֶט
 -באָנ טאָה הָיְבֲא דְנּוא 19 :תֹובָא עֶרייַז ןּופ טאָנ םעֶד ראַה םעֶד ףיֹוא טְנְהעֶלעֶגְנָא ְּךיִז
 עֶרְהיִא דְנּוא לַא תיֵּב ,טעֶמְׁש ןעֶמּונעֶגְנייַא םֶהיֵא ןופ טאָה רֶע דֶנּוא ,םֶעְבָרָי טְגאָיעֶג
 רְנּוא 20 :רעֶּפְרעֶד עֶרְהיִא דְנּוא ןִיַרְפֶע דְנּוא ,רעֶפְרעֶד עֶרְהיִא דְנּוא הָנָׁשְי ,רעֶפְרעֶד
 טאָה רַאַה רעֶד דְנּוא ,הָיִבֲא ןּופ געֶט איד ןיִא ַחֹּכ ןייֵק טאַהעֶנ רֶהעֶמ טיִנ טאָה םָעְבֶרָי

 טְקְראַטְׁשעֶנ ְּךיִז טאָה הָיְבֲא רעֶּבָא 21 :ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא רֶע דְנּוא ןעֶנאָלְׁשעֶג םֶהיֵא
 ךְנּוא אייוֵוְצ ןעֶנּואוְועֶנ טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶּבייוֵו ןְהעֶצְריִפ ןעֶמּונעֶג ָּךיִז טאָה רֶע דְנּוא

 דְנּוא הָיְבַא ןּופ ןעֶכאַז עֶניִרְּביִא איִד דְנּוא 22 :רעֶטְכעֶט ןְהעֶצְכעֶז דְֶנּוא ןְהיִז ניִצְנאַוַוְצ
 ןּופ ׁשֵרְדִמ םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶגְנייֵא ןעֶנעֶז אייֵז ,רעֶטְרעֶו עֶנייַז דְנּוא .ןעֶנעוֶו עֶנייַז
 טאָה ןעֶמ דִנּוא ,ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵז טיִמ טְנעֶלעֶנ ְּךיִז טאָה הָיְבֲא דְנּוא 28 :איִבָנַה ֹודֵע
 ןיִא טְרֶעיִגעֶר טאָה ןְהּוז ןייַז אָסָא דְנּוא ,דיִוָד ןּופ טאָטְש איד ןיִא ןעֶּבּורְגעֶּב םֶהיֵא
 :רֶהאָי ןְהעֶצ טְהּורעֶנ דְנאַל םאָד טאָה געֶט עֶנייֵז א ;לעֶטְׁש רעֶנייֵז

 די לעטיפאק

 םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא טְכעֶר דְנּוא טּונ זיִא םאָו סאָד ןּוהְטעֶנ טאָה אָסָא דְנּוא 1
 ,תֹומָּב איֵד דְנּוא תֹוחְּבְזִמ עֶדְמעֶרְפ איד ןּוהְמעֶנּפָא טאָה רֶע דְנּוא 2 :טאָג 5 ראַה
 -ןעֶדְניִל איִד טְקאַהעֶנְּפָא טאָה רֶע דְנּוא ,תֹובֵצַמ איִד ןעֶכאָרְּבוצ טאָה רֶע דְנּוא
 ראַה םעֶד ןעֶׁשְראָפ ןעֶלאָז אייֵז זַא הָדּוהְי ּוצ טְנאָזעֶנ טאָה רֶע דְנּוא 8 :רעֶמייֵּב
 :תֹוַצַמ איד דְנּוא הָרֹוּת איד (ןעֶטְלאַה) ןּוהֵט ּוצ דִנּוא ,רעֶטעֶפ עֶרייַז ןּופ טאָג םעֶד
 ףןּוז איִד דְנּוא תֹומָּב איִד הָדּודְי ןיִא טעֶטְׁש עֶלַא ןּופ ןּוהְמעֶנְּפָא טאָה רֶע דְנּוא 4
 טאָה רֶע דָנּוא 5 :םֶהיֵא ראָפ ןעֶזעוֶועֶנ ליִטְׁש זיִא ָּךייֵרְניִנעֶק םאָד דְנּוא ,רעֶדְליִּב
 טאֵהעֶו טאָה דְנאַל םאָד ןיִראָו הָדּוהְי ןיֵא טעֶטְׁש עֶטְסעֶפ טֶעיֹוּבעֶנ
 ןעֶזעוֶועֶנ םֶהיֵא טיִמ טיִנ ויִא ןעֶרְהאָי עֶניִזאָד איִד ןיֵא דָנּוא הּור
 טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 6 :הּור ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא טאָה טאָנ ןיִראָו .הָמָחְלִמ עֶנייֵק

 וצ

 .:אייֵז רעֶטְניִה רעֶריֹול רעֶד דְנּוא ,הָדּוהְי

: 
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 םילְדְִמּו הָמֹוח בֵסְָו הָלֵאָה םיִרָעָה-תֶאְו הנְבנ הָדּויְל  עֶניִזאָד איִד ןֶעיֹוּב רעֶמאָל הָדּוהְי ּוצ
 א יֵּכ ונְֵפְל 0 ונְדֹוע יב ןְרֶעיֹומ טיִמ ןְלעֶגְניִרְמּורַא דנוא ,טעטש

 :ּוחיִלְצה ּונְביו ביִבָּפִמ ּונָל חַנָו ּונְׁשַרְד ּוניֵהֹלֲא הָוהְי ֶׂ א 12
 ז ׁשֵלְׁש הָרּוהיִמ המֹרְו הָנצ אָׂשֹנ יח א יהי 2 ויי וה עי
 םיִתאָמ תֶשק יָה עמ יְְֵׂנ ןינּבמו ףֹלָא תַאמ = ם?יא אפ ךאָנ זיִא דְנאַל םאָד ןֵמְז לָכ
 8 חַרָז םֶריֵלֲא אה :ליח יֵרוְבִנ הָלֵא-לָּכ ףֶלֶא םיִנֹמְׁשִּו ראה םעֶד טְׁשְראָפעֶג ןעֶּבאָה ריִמ לייו
 אָבָָו תֹואמ ׁשֶלֶׁש תֹוָבָּכְרַמּו םיִפָלֶא ףֶלֶא ליִחְב יִׁשּוכַה -עֶנעֶג םֶנּוא טאָה רֶע דְנּוא ,טאָב רעֶזְנּוא

 9 איָנְּב הָמְחֶלִמ וכו וָנְפִל אֵסֶא אֵצו ּ!הׁשִרָמ-דַע אייֵז דָנּוא םּורַא םֶגְניִר ןּופ הּור ןעֶּב
 י רַמאֹּיַו ויָהלֲא הָוהָי-לֶא אָסֶא אָרְקִיַו :הָׁשַרָמְל הָתָבְצ :טְקיִלְנעֶּב ןעֶּבאָה דְנּוא טעיֹוּבעֶג ןעֶּבאָה

 הָוהְי ּונֵרְָע ַחֹּכ אל בר ןיִּב רֹוָעַל ּדְּמעְדיִא הָוהְי סאָו לִיַח ַא טאַהעֶג טאָה אָסֶא דנּוא 7
 הוה ןְֹמהָה-ל ּונאֿב ּךְמׁשִּו ְּׁשִנ ְךֶלעייּכ ּוניהלַא א בה יע
 וג ניו :שֹוָא ְךמִע דצֲעַײלַא הֶּתַא טהלָאההי !/ ו ר= יוא רעֶצְנַאַּפ ןעֶנאַרְטעֶג טאָה
 וו הָדּוהְי ינְפלְו אָסֶא נפ םִׁשַה-תֶא הָוהְי ,דְנעֶזוש טֶרעֶדְנּוה אייֵרְד הָדּוהְי ןּופ
 12 לֵפי יוהְנְל-דַע ֹוּמִעירֶׁשֲא םעָהְו אָסֶא םַפָּדְריַו :םיִׁשּוכַה ןעֶנאַרְטעֶג ןעֶּבאָה םאִָו ןיִמָוְנִּב ןּופ דְנּוא
 יִנְפִלְו הוהְי-ינפל ּורְׁשִניִּכ הֶיְחַמ םָהָלְדיַאְל טיִׁשּוּכמ עֶגיֹוּב טְנאַּטְשעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶדְליִׁש
 ונ םירֲעַה-לָּכ תֶא צה זראמ הברה ללש אש הְתֹּכ -הנעווט גוצכא דנוא טרעדנוה איוצ
 -יכָּכ-תֶא בו םֶהיֵלֲע .הָודִי-דַחַפ הָיְהייֵּכ רֶרֶנ תֹוָביִבְס עֶקְראַטְׁש ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶויִר עֶלַא

 14 ּוָּכִה הָנָקִמ ילָהאדב :םֶהָב הָתָיָה הֶּבַר הָובייּכ םיִרָעִה ישוּכ רעד חרז דנוא 8 :טיײל םילי
 !םלשה טשילע ברק ןאָצִּבִמ י"ד דא 8 יב יה = ח
 ו אב ַא טיִמ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא אייֵז ןעֶנעֶק זיִא

 גאיִנָפִל איו :םיִהלֶא חּור וָלָע הָתְוָה דֵלֹועְדִּב ֹוההַו אייֵרְד דְנּוא ,דְנעֶזיֹוט דְנעֶזיֹוט ַא ןּופ לִיַח
 הָדוהְי ןָמִינִּבּו הָדּוהְי-לְכְו אָסֶא יִנוצְמִׁש ֹול רֵמאּו אָמָא ןעֶמּוקעֶג זיִא דְנּוא ,ןעֶנעוֶוְטייֵר טְרעֶדְנּוה
 "םִאְו םֶכָל אֵצָמִי ודְׁשִרְדִּת--םֵאְו וּמִע םֶכְתֹוְיְהַּב םֶכָמִע זיִא אַסָא דא 9 :הָׂשַרמ ןייק זיִּב

 3 ואְלָל לֵאָרׂשִל םיִּבַר םיִמָה - :םֶכְתֶא בוי יהְבֹנִּת אייז דָנוא ןעֶגְנאַנעֶנְסיֹורַא םֶהיֵא ראַּפ
 4 ולירצַּב בשר :הֶרֹות אללּוהָרֹמ ןֵהֹּ אָלְּו מא יַהֹלֶא

 ה טיִּתִעָבּו ;םֶהָל אֵצְּמִו ּוהשְקִב לֵאְרׂשִי יִהלֲא הָוהְי-לַע =ער ןמ הָמָחְלִמ ַא טייֵרְּבעֶגְנָא ןעֶּבאָה
 -לָּכ לע תֹוֿבַר תֹומּוהְמ יִּכ אבו אֵל םיִלָׁש ןיאסנֶה דא 10 :הָׁשַרָמ אייֵּב הָתָפְצ לאָהְט
 6 יִהלָאייִּ ריִעְּב ריִעְו יונְּבײוג ּוְתָּתְכְו :תֹוָצְרַאָה ֵבְׁשֹי ןייַז ראָה םעֶד ןעֶפּורעֶגְנָא טאָה אָסֶא

 םִע ,ראַה ָא ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טאָג
 ועֶניִנעוֶו טיִמ רעֶדָא עֶליִפ טיִמ רעֶדעֶוְטְנֶע ,ןעֶפְלעֶה ּוצ ריד אייֵּב ְּךאַז עֶנייֵלְק ַא זיִא
 ןיִראָו !טאָנ רעֶזְנּוא ראַה ָא םֶנּוא ףֶלעֶה ;ַחֹּכ ןייק ראָג ןעֶּבאָה םאִו איִד טיִמ גליִּפֲא

 ןעֶגעֶק ןעֶגְנאַגעֶג ריִמ ןעֶנעֶז ןעֶמאָנ ןייַד ןיִא דְנּוא ,ריִד ףיֹוא ןָא ראָג םִנוא ןעֶנְהעֶל ריִמ
 :ןעֶמּוקייֵּב ריִד ןעֶנעֶק ׁשְנעֶמ ןייק ְּךאָד זאָל ,טאָב רעֶזְנּוא ראַה ָא ,עֶסאַמ רעֶגיִזאָד רעֶד
 דְנּוא הָדּוהְי ראָפ דְנּוא אָסָא ראַָפ םיִׁשּוּכ איד ןעֶנאָלְׁשעֶג ראַה רעֶד טאָה יֹוזַא 1

 םֶהיֵא טיִמ זיִא םאָו קְלאַפ םאָר דְנּוא אָסֶא דְנּוא 12 :ןעֶפאָלְטְנַא ןעֶנעֶז םיִׁשּוּכ איד

 איד ןּופ ןעֶלאַפעֶג זיִא םֶע רְנּוא !הָרְג ןייק זיִּב טְגאָועֶגְכאָנ אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶזעוֶועֶג
 -וצ ןעֶנעֶז אייז ןיִראוָו ,ןייַז הָיַחְמ טְנעֶקעֶג רֶהעֶמ טיִנ ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז םאֶד םיִׁשּוּכ
 ליִּפ רֶהעֶז ןעֶּבאָה אייֵז דְנֹוא הָנֲחַמ עֶנייֵז ראָפ דְנּוא ראַה םעֶד ראָפ ןעֶראועֶג ןעֶכאָרְּב
 םּורַא םֶגְניִר טעֶטְׁש עֶלַא ןעֶנאָלְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 18 :ןעֶּביֹוהעֶנְפיֹוא ּביֹור-קאַז

 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג אייֵז רעֶּביִא זיִא ראַה םעֶד ןּופ אָרֹומ איִד ןיִראָָו ,רָרֶנ ןּופ
 איד ְּךיֹוא דְנּוא 14 :ןעֶזעֶועֶג אייֵז ןיִא ּביֹור ליִפ זיִא םִע ןיִראָו ,טעֶטְש עֶלַא טְּביֹורעֶג

 ליִפ ןעֶגְנאַפעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶנאָלְׁשעֶג אייז ןעֶּבאָה ְךיִפ רֶעייֵז ןּופ ןעֶטְלעֶצעֶג
 :םִיַלָׁשּורְי ןייֵק טְרְהעֶקעֶגקיִרּוצ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,לעֶמעֶק דִנּוא ףאָׁש

 ומ לעטיפאק
 ;דֵדֹוע ןּופ ןְרּוז ּוהָיְרַזֲע רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ראַה םעֶד ןּופ (שֶדּוקַהנ ַחּור רעֶד דְנּוא 1
 ְךיִמ טְרעֶה ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,אָסָא ראָפ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא רֶע דְנּוא 2
 טעוֶו רֶהיֵא ןעזֶז ְּךייִא טיִמ זיִא ראַה רעֶד ,ןיִמָיְנִּב דְנּוא הָדּוהְי ץְנאַג דְנּוא ,אָסָא אּוד הצ
 ןעֶזאָל ְּךייֵא ןּופ ְּךיִז רֶע טעוֶו יֹוזַא ןעֶכּוז םֶהיֵא טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו דִנּוא ,םֶהיֵא טיִמ ןייז
 ;ןעֶזאָלְרעֶפ ְּךיֹוא ְּךייֵא רֶע טעוֶו יֹוזַא ןעֶזאָלְרעֶּפ םֶהיֵא טעֶו רֶהיֵא ןעוֶו רעֶּבָא ,ןעֶניִּפעֶג
 ַא ןְהֶא דְנּוא טאָנ ן'תְמִא ןייֵא ןֶהָא ןעֶזעוֶועֶג לֵאָרְׂשִי זיִא טייֵצ עֶגְנאַל ַא ראָפ ןיִראָו 9
 טְרְהעֶקעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו רעֶּבָא 1 :הָרֹות איִד ןֶהָא דְנּוא ,רעֶרְהעֶל ַא ראַפ ןֵהֹּכ
 טאָה יֹוזַא ,טְכּוזעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג ראַה םעֶד ּוצ הָרָצ רעֶד ןיִא

 ןייק ןעֶועוֶועֶג טיִנ זיִא ןעֶטייֵצ עֶגיִזאָד איִד ןיִא דְנּוא 9 :ןעֶניִפעֶג טְזאָלעֶג אייֵז ןּופ ְּךיִז רֶע
 םִע ןיִראָו ,ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא זיִא סאו םעֶד ּוצ דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא סאוָו םעֶד ּוצ םֹולָׁש
 ןייַא דְנּוא 6 :רעֶדְנעֶל איד ןּופ רעֶניֹואוְוְניִא עֶלַא רעֶּביִא גְנּולְמּוטְרעֶפ עֶסיֹורְג ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא

 עֶרעֶדְנַא איד ןופ טאָמְׁש עֶנייֵא דְנּוא ,קְלאָפ ןְרעֶדְנַא םעֶד ןּופ ןעֶראוָועֶג טְגְליִטְרעֶפ זיִא קְלאָפ
 טאטש 8*
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 שי יִּכ םֶכיֵדְי יִפרי-לֵאְו יקח םָּתִאְו :הָרְצ-לֶכְּכ םמָמֲה ז
 הָלֵאָה םיִרְבִּדַה אָסֶא ַעֹמְׁשִכְו :םֶכְתַלְפל רֵבָׂש 8

 -יֶּכִמ םיִצקׁשַה רבו קֹוַחְתַה איִבָגַה דָרֹע הֶאֹובנַהְו
 םבִיָרְפִא רַתִמ רַסָל רׁשֲא םיִרָעַהְמּו ןמִינבּוהָדיהְי ץֶרַא

 ץֹכקַה :הָוהְי םֶלּוא ינְפִל רֲֶא הָוהְי חַּכְִמ-תֶא שדי 9
 הרָׁשֹנְמּו םִיַרפָאמ םֶהֶּמִע םיִרָּנַהְו ןמִינּו ז הָדוהיילב

 הָוהְיייִּכ םֶתֹאָרְּב םֹרָל 6 דַלִע ּולְפְנייִּב יעמִׁשִמּו מ
 תַנׁשֹל יִשְלְׁשַה ׁשֶרָחַּב םַלָשּורְי צְכַּכִה :ִעוָהלָאי
 ּוַה םֹּיַּב הָוהיִל יִהְּכְזַו :אָסֶא תּוכָלַמָל הָדְׂשֶעישַמֲה 1

 ;טיִפְלֶא תַעְבִׁש ןאָצְו תֹואֵמ עַבֶש רֶקּב ּואיָבִה הלל
 -יָכְ םָהיֵתֹובַא יִהֹלֶא הָודיתֶא 32 תיֵר 3 אב 12

 :הרֶשא-דת ׁשיִאְמְל לֹורָנידת א תַמּי לֵאְרׂשִ
 :תורָפיׁשְבתוֶרְצְצִבּהָעּרְתבּולוִהִ קָּבה הָיהילועְבָשַו 4
 ּועָּבְׁשִנ םֶבֶבְל-לָכְב יב הבׁשַלע חד מִי וט

 הל הָוהְי חַנָו םֵהָל אצּמִַו ּודְשִקְּב םצר--לֶכְכּו
 הָריִבְּנִמ ּהְרִיִסָה למה אֵסָא ו םִא הנעקדמת !םיִבָּכִמ 4

 הָתְצִלַפְמתֶא אְסֶא תַרְכמ תֶצְלְפִמ הָדְׁשֲאַל ה ָתְׂשֶע-רֶׁשֲא
 לארשימ ירְסדאָל תֹומְּבַהְו :ןוְרְדַק לֵחָנְב ףֶרֶשמ קָדָה גז
 ויְבָ יִׁשְרְק-תֶא אבו :ויָמָילָּכ םִלָׁש הֶיִה אקָאבכל קב 5
 אָל הָמָחְלִמּו :םיִלֵכְ בֶהָח ףֶסֵּכ םיִהֹלֲאָה ת 3 ויִׂשָדק דת יי

 :אֵסָא תיִכְלַמְל ׁשֵמָחְו לא דִע ה

 ומ
 "ר ֵשְו םיֵׁשֹלֶׁש תֶָשִּב ײ

 אָכָו אֵצֹז תַּת יִּתְלַבְל הָמָרָה"תֶא ןְבו הדיהידל זי"לַע לֵאָרְׂשי

 תּכ תרְצֶאמ בֶהָח ףֵָּכ אָסֶא אָ :הָדּוְיְדלַמ אָמְָל 3
 בׁשֹזַה םִדא ְךֶמ רֵדָדכילֶא חל דַמה יִכּוהוְ

 א ןיֵכי יָא ןיכּו ךָקיִכּו ליֵּב תיִרְב :רֶמאֵל קֶׁשָמרַדְב 5

 :אָסָא ןּופ
 אָה אייֵז םאָה ּביֹור םעֶד ןופ

 ןמ ומ ב םימיה
 טְלעֶמּוטְרעֶפ אייֵז טאָה טאָג ןיִראָו ,טאָטְׁש
 רֶהָיִא רעֶּבָא 7 :תֹורָע אייֵלְרעֶלַא טיִמ

 רְנעֶה עֶרייֵא ןעֶזאָל דְנּוא ;ךייֵא טְקְראַטְׁש
 -ְךעֶפ זיִא םִע ןיִראָו ,ןעֶרעֶו ףאַלְׁש טיִנ
 :טייַּבְרַא עֶרייֵא ראַָפ רַכְׂש ַא ןעֶדְנאַה

 עֶגיִזאָד איד טְרעֶהעֶג טאָה אָסֶא ןעוֶו ה
 דַדֹוע ןּופ הָאּובְנ איִד דְנּוא ,רעֶטְרעוֶו

 טְקְראַטְשעֶג ְּךיִז רֶע טאָה יֹוזַא ,איִבָנַה

 -םּוא איד ןּוהְמעֶנְקעוֶוַא טאָה רֶע דנּוא

 דְנאַל ןעֶצְנַאַג םעד ןּופ ןעֶטייֵקְגיִרְרעוֶו
 טעֶטְש איד ןּופ דְנּוא ,ןיִמָיְנִּב דְנּוא הָדּוהְי

 םעֶד ןּופ ןעֶמּונעֶגְנייֵא טאָה רֶע עֶבְלעוֶו
 טֶעייֵנְרעֶד טאָה רֶע דְנּוא ,םִיַרְּפֶא גְראַּב
 ןיִא סאָו ראַה םעֶד ןּופ ַחַּבְוִמ םעֶד
 םעֶד ןּופ זיֹוהְראָפ םעֶד ראָפ ןעֶזעוֶועֶ
 טְלעֶמאַזְרעֶפ טאָה רֶע דְנּוא 9 :ראַה
 איִד דְנּוא ןיִמָיְנִּב דְנּוא הָדּוהְי ץְנאַנ
 טְניֹואוְועֶג אייֵז טיִמ ןעֶּבאָה סאו עֶדְמעֶרְפ
 ןופ דְנּוא הָׁשַנְמ דְנּוא ,םִיַרְּפֶא סיֹוא
 -ּוצ םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז עֶליִפ ןיִראָו ,ןֹועְמִׁש
 ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶלאַפעֶג
 זיִא טאָג ןייַז ראַה רעֶד סאָד ןעֶהעֶזעֶג
 ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 10 :םֶהיֵא םיִמ

 ןיִא ,שךֹח ןעֶטיִרְד םעֶד ןיִא טְלעֶמאַזְרעֶפ
 תּוכְלַמ םעֶד ןּופ רֶהאָי ןעֶטְנִהעֶצְפּופ םעֶד

 גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא ראַה םעֶד ּוצ ןעֶזעֶועֶג ביִרְקַמ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 1
 דְנעֶזיֹוט ןעֶּביִז דְנּוא ,רעֶדְניִר טְרעֶדְנּוד ןעֶּביִז טְכאַרְּבעֶג ןעֶּב

 ןּופ טאָנ ראַה םעֶד ןעֶכּוז ּוצ תיִרְּב םעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 12 :ָףאָש
 ,ת וב ָא עֶרייַז

 עכילטיא

 יפת גיי זזיי

 :ׁשֵפָנ ןעֶצְנאַג רֶעייֵז טיִמ דְנּוא ץְראַהד ןעֶצְנאַה רֶעייֵז טיִמ

 טעֶטעֶטעֶג לאָז ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג םעֶד ,ראַה םעֶד ןעֶכּוז טיִנ טּוהַט סאוָו

 סאָד דְנּוא 3

 -יֹואוְוְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 14 :ּבייו זיִּב ןאַמ ןּופ דְנּוא .םיֹורְג זיִּב ןיילק .ןּופ .ןעֶרעֶז
 םעֶד ּוצ ןעֶר

 תֹורְפֹוש טיִמ
 ַא טיִמ דְנּוא ,לֹוק םיֹורְנ ַא טיִמ ראַה

 יִראָו ,הָעּובְׁש רעֶד רעֶּביִא טייֵרְּפעֶנ ָּךיִז טאָה הָדּוהְי ן א װ ר ק = = ;-*=- דו או 0 װ ץנאַב דנוַג ,
 דְנּוא ,ןעֶמעֶּמְמאָרְט טיִמ דְנּוא ,לאַש ַא

 ןעֶליוִו ןעֶצְנאַג רֶעייֵז טיִמ דְנּוא ,ץֶראַה ןעֶצְנאַג רֶעייֵז טיִמ ןעֶריֹוא ווְׁשעֶנ עב אייז
 םֶבּוזעֶג ם םהינ ָײ אייז ןעֶּבאָה

 םּורַא ס םנני ו ןּופ הנר ןעֶּבעֶבעֶב אייז נצ טאָה

 איִז זַא ןּוהְמעֶנְּפָא רֶע טאָה ְּךַלָמַה

 גוא ןעֶסיֹוטְׁשּוצ סֶע טאָה רֶע דֶנּוג

 ראַה רעֶד דְנּוא ,ןעֶניִפעֶנ טְזאָלעֶג אייֵז ןּופ עא טאָה רֶע דֶנּוג

 אָסֶא ןּופ רעֶטּומ איִד ,הָכֲעַמ ּוליִפֲא 6
 ַא טְכאַמעֶג טאָה איִז לייוַו ,הָּכְלַמ איִד ןייז טיִנ לאָז

 אָסָא דְנּוא ,םיֹוּב-ְןעֶדְניל םעֶד ּוצ רֶליִּב-ןעֶצעֶנ
 :ןֹורְדִק לאָהְט םעֶד ןיִא טְנעֶרְּבְרעֶפ םָע טאָה רֶע

 דְליִּב-ןעֶצעֶנ רֶהיֵא ןעֶטיִנְׁשעֶנְּפָא טאָה

 אָסָא ןּופ ןיִראַה סאָד טְרֶעייֵנ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ןּוהְטעֶנְּפָא טיִנ רֶע טאָה תֹומָּב איד רעבָא 17
 א =ֵכי ןו= ףחִזִסְפִמ-זא7 *י
 (=י : ן166- += יא

 סאו ןעֶכאַז עֶניִלייַה איִד
 !חו ּכ 0 == יא +
 = + ר וי

 טאָה רֶע דְנּוא 18 :געֶט עֶנייַז עֶל
 טְכיִלייַה רעֶנ טאָה רעֶמאָפ ןייַז

 םעֶד ּוצ ויִּב הָמָחְלַמ עֶנייֵק ןעֶזעוֶו ןעֶנ רֶהעָמ טיִנ זיִא םִע דַנּוא 19 :ם

 זיֹוה םיִטאֶנ ןיִא טְכאַרְּבעֶגְנייַרַא ז
 ,דְלאָב םאָד דְנּוא ,רעֶּבֶליִז סאָד

 :אָסָא ןּופ גְנּוריִנעֶר רעֶד ןּופ רֶהאָי ןעֶטְסְגיִסייַרְד דנּוא ףֶניִפ

 זט לעטיפאק .
 ְךַלֶמ רעֶד אָׁשֲעַּב זיִא ,אָסָא ןּופ ְנּוריִנעֶר רעֶד ןּופ רֶהאָי ןעֶטְסְניִסייַרְד דְנּוא םִקעֶז םעֶד ןיִא 1
 לאָז רֶע זַא :ָּךייַה ַא טיֹוּבעֶנ טאָה רֶע דְנּוא ,הָדּוהי ןעֶנעֶק ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא = ןּופ
 ןעֶזאָל טיַנ םע;יק

 א דַנּוא 2
 ןְהעֶגְסיֹורַא

 :ןעֶנַאָז ּוצ יֹוזַא .קֶׂשָמְרַד ןיִא טְניֹואְועֶג טאָה םאָו ,םָרַא ןּופ ָּדַלֶמ דַדַהְוַּב

 !הָדּוהְי ןּופ ָּךֶלֶּמ אָסֶא ּוצ ןעֶמּוקְנייַרַא רעֶדָא
 םעֶד ןּופ תֹורֵצֹוא איד ןּופ רֶלאָנ דְנּוא רעֶּבֶליִז סאָד ןעֶמּונעֶגְסיֹורַא טאָה אָס

 ּוצ טְקיִׁשעֶנְניִהַא סֶע טאָה רֶע דָנּוא הוה םיִּדְלִמ םעֶד ןּופ דְנּוא זיֹוה םיִראַה

 םִע 5
 ,רעֶמאָפ ןייד דְנּוא רעֶטאָפ ןייֵמ ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא ,ריִד דנּוא ריִמ ןעֶׁשיוִוְצ תיִרְּב ַא זיִא

 העז



 ירבד

 דְנּוא רעֶּבְליִז ריִד ּוצ קיִׁש ְּךיִא ,העז
 ןייַד רעֶטְׁשְרעֶפ דְנּוא ןיִהַא העָנ ;רְלאָג

 זַא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךַלֵמ אָׁשֲעַּב טיִמ תיִרְּב
 דָנּוא 4 : ריִמ ןופ קעוֶוַא ןְהעֶגְפיֹורַא לאָז רֶע

 אָסָא ְּךַלֶמ םעֶד ּוצ טְרעֶהעֶג טאָה דֵדַה-ןְּב
 ןּופ עַטְׁשְרעֶּביֹוא עֶנייִז טְקיִשעֶג טאָה דְנּוא

 דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָטְש איד ּוצ םיִלָיַח איִד

 ךָד דְנּוא ןֹויִצ ןעֶנאָלְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 ןופ טעֶמְׁש עֶלַא דְנּוא ,םִיָמ-לַבָא דְנּוא
 זיִא םִע דְנּוא 2 :יִלָתִּפַנ ןּופ םיִנְטְלאַהעֶּב

 טְרעֶהעֶג סאָד טאָה אָׁשֲעַּב ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג
 ןֶעיֹוּב ּוצ טְרעֶהעֶנְפיֹוא רֶע טאָה יֹוזַא
 טְרעֶטְׁשּוצט טאָה ןעֶמ דִנּוא .ְּךייֵה איֵד
 טאָה ְּךֶלֶמַה אָסֶא דְנּוא 6 :טייַּבְרַא עֶנייֵז
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא הָדּוהְי ץְנאַג ןעֶמּונעֶב
 איד ןּופ רעֶנייֵטְׁש איד ןעֶגאָרְטעֶגְקעדְוַא

 אֵׁשֲעַּב םאִו ץְלאָה רֶהיֵא דְנּוא ָּךייֵה
 אייֵז טיִמ טאָה רֶע דְנּוא ,טיֹוּבעֶג טאָה
 דָנּוא 7 :הָפָצִמ דָנּוא עַבָנ טֶעיֹוּבעֶג

 ןעֶמּוקעֶג זיִא טייֵצ עֶניִּבִלעֶז איד ןיִא

 1848 וי טי בייםיפיח

 אָׁשֶעַביתֶא ּךֵתיִרְּב רַּפָה ךל בה ףֶסּכ ּליִּתְַלְׁש הגד
 + ֵֶּמַהיִלֶא דרַהְדִּב עַמְׁשִיו :יִקְעֶמ הָלֲַַו לֵאָרְׂשִי ּךֶלֶמ
 לֵאָרְׂשִייָרֶילֶא ולירְׁשַא םִליֲהַה יִרָׂש-תֶא חַלְׁשּיַ אָפֶא
 תֹנָּכסמילָּכ תֶאְו םִיַמ לָבא תֵאְו ןְּד-תֶאָו ןיע-תֶא וכו
 ה הָמָרָה-תֶא תונּבִמ לד אָּׂבעָמְִּכ יהי :יְִָּפניִרְע
 6 -לָּכ-תֶא חַקָל ְּךלֶּמַה אָסֶאְו + + :ֹוּתְכאַלְמיתֶא תַּכׁשַּי

 הָנְּב רֶׁשֲא ָהיֶצ-תֶאְו הָמָרָה ינְבַאדתֶא ּואְׂשִיַו הָדּוהְי
 ז תֵעָבּו :הָּפְצִּמַה-תֶאְו עַבָניִתֶא םֶהָּב ֵבָי אֵשִעַּב
 רֶמאַּו הָדּוְי ְךֶלֶמ אֵסֶא-לֶא הֶאֹרָה יִנְנַח אָּב איִהַה
 ךיהלֶא הָוהְילַעָתְנעְִׁנ אֵלְוםֶרֲאְדַלְמ-לַעֶַּּׁשַהְּבויִלַא
 6 םיִׁשּּכַה | אָלֲה :ךְהימ םֶרֶאיָּדְלְמ ליה טֶלְמִנ ןכילע
 דָאָמ הֵּבְרַהְל םִיָׁשְרַפָלּו בָכְרִל בֹרָל לִי יה םיבֹוַּהְ
 9 תוטְמְשִמ וָּיִע הוי יִּכ:ךֶָיְּ םְֶתנ הָוהיילַע ָּךְנעׁשהְבּו
 -לַע ָתְלַּבסנויָלֵא םִלָׁש םֶבָבָלע קֵוַחְתהִל ץְרָאָה-לְכב
 י -לֶא אָפֶא םעְבו :תָֹמָחלַמ מע ׁשֵי הֶּתַעִמ יִּכ תאֵו
 תראָקלַע ָּמִע ףעוְבייִּכ תֶכְַהַּמַה תיֵּב ּונְּתַַו הָאֹרָה
 גו אָסָא יֵרְבִּד הֵּנהְו :אוְהַה תַעָּב םָעָה-ןמ אָסֶא ץצריו
 םיִכָלְּמַה רפפ-לַע םיִבּותְּכ םָנה םִיָנֹורֲחֲאָהְו םיִנֹׁשאִרְה
 ופ טיִשֹולְׁש תַנְׁשִּב אָפֶא אליו :לֵאָרְׂשיִו הָדּוהיִל
 ולָהְב-םנְ זָלָח הָלעַמְל-רע ויִלְנרְב ֹותּוכְלַמְל .עַׁשַתְ
 פ ויָתֹבֲאדבִע אָמֶא בָּכְׁשִיו :םיִאְפֹרּב יִּכ הָוהְי-תֶא ׁשֵרְדאְל
 14 ווָתֹרְבקְב ּודרְּבִקַיַו :וָכְלְמִל תַחַאְוםִיִעָבְרַא תַנְשִּב תֶמָ
 אלִמ רֶׁשֲא בֶּכׁשִּמַּבּהְביְִּׁיַו דיוָּ רעְּב ול-הָרְכ רֶׁשֲא
 ולפִרְׂשִו הָׂשֲעַמ תַחַקְרְִּב םיִחָּקְרִמ םיִנּח םיִמָׂשְּב
 :דֶאָמְלידַע הָלֹורְג הָפרְׂש

 וי ןי

 גאות :לָאְרׂשי-לַע קוחְתִויְִַּּת נב פה למי

 ןופ ְּךֵלֶמ אָסָא ּוצ רעֶהעֶז רעֶד יִנְנֲח
 ,טְנאָועֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,הָדּוהְי
 ףיֹוא טְנְרעֶלעֶגְנָא ָּךיִד טְסאָה אּוד לייוו
 טְסאָה אּוד דְנּוא ,םֶרֵא ןּופ ָּךֶלֶמ םעֶד
 ּופ לִיַח םאָד זיִא רעֶּביִראָד ,טאָנ ןייַד ראַה םעֶד ףיֹוא טְנְהעֶלעֶגְנָא טיִנ ְךיִד
 םיִׁשּוּכ איִד טיִנ ןעֶנעֶז 8 :דְנאַה עֶנייֵד םיֹוא ןעֶניִרְטְנַא םָרַא ןּופ ְּךַלֶמ םעֶד
 ?רעֶטייֵר דְנּוא ןעֶנעוֶוְטיֵר ליִפ רֶהעֶז טיִמ לִיַח םיֹורְנ ַא ןעֶועוֶועֶג םיִבּול איִד דָנּוא
 -עֶגְרעֶּביִא אייֵז רֶע טאָה יֹוזַא ראַה םעֶד ףיֹוא טְנְהעֶלעֶגְנָא ְּךיִד טְסאָה אּוד לייוַו דְנּוא
 םעֶד ְּךְרּוד ןעֶפיֹול ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִראָו 9 :דְנאַה עֶנייַד ןיִא ןעֶּבעֶג

 םֶהיֵא טיִמ ץְנאַג זיִא ץְראַה רֶעייֵז םאֶ איִד ןעֶקְראַטְׁש ּוצ יֵדְּב ,דְנאַל ןעֶצְנאַג
 טעֶו ןָא דִנּוצַא ןּופ ןיִראָו ,טְגיִדְלּוׁשְרעֶפ ְּךיִד אּוד טְסאָה ןעֶניִזאָד םעֶד ןיֵא רעֶּבָא
 רֶע דִנּוא ,רעֶהעֶז םעֶד רעֶּביִא טְנְראָטעֶג טאָה אָסָא דְנּוא 10 :תֹומָהְלִמ ןייַז ריִד טיִמ
 טימ ןעֶזעוֶועֶג גיִנָראַצ זיִא רֶע ןיִראָו ;םיִנְנְנעֶפעֶג םעֶד ןיִא ןעֶּבעֶגעֶגְנייַרַא םֶהיֵא טאָה
 -לעֶזְרעֶד ןיִא ןעֶסיֹוטְׁשּוצ קְלאָפ םעֶד ןּופ לייֵט ַא טאָה אָסָא דְנּוא ,םעֶד רעֶּביִא םֶהיֵא
 איד דנּוא עֶטְשְרֶע איִד ,אָסָא ןופ ןעֶכאַז איִד ,העָז דְנּוא 11 :טייֵצ רעֶניִּב
 ןּופ םיִכָלְמ איִד ןּופ רֵַפֵס םעֶד ףױוא ןעֶּביִרְׁשעֶגְנייֵא ןעֶנעֶז אייֵז ,העָז עֶטְצעֶל
 עֶנייַז ןּופ רֶהאָי ןעֶטְסְניִסייַרְד דנּוא ןייַנ םעֶד ןיִא דנּוא 12 :לֵאָרְׂשִי דְנּוא הָדּוהְי
 זיִא טייֵהְקְנאַרְק עֶנייז דְנּוא ,םיִּפ עֶנייַז ףיֹוא ןעֶראָועֶג קְנאַרְק אָסָא זיִא ּבנּוריִגעֶר
 טְכּוועֶג טיִנ ְךיֹוא רֶע טאָה טייֵהְקְנאַרְק עֶנייַז ןיִא ּוליּפֲא ְןעֶזעֶועֶג ּךיֹוה רֶהעָז
 טיִמ טְגעֶלעֶג ְךיִז טאָה אָסֶא דִנּוא 13 :םיִראָטְקאָד איִד טְרֶעייֵנ ,ראַה םעֶד
 ןעֶטְסְניִצְריִפ דְנּוא ןייֵא םעֶד ןיִא ןעֶּבְראָטְׁשעֶנ זיִא רֶע דִנּוא רעֶטעֶפ עֶנייֵז
 םעֶד ןיֵא ןעֶּבּורְנעֶּב םֶהיֵא טאָה ןעֶמ דָנּוא 14 :בְנּוריִנעֶר עֶנייַז ןּופ רֶהאָי
 ,דיוֵד ןּופ טאָטְׁש רעֶד ןיִא ןעֶּבּורְנעֶגְסיֹוא ְָּךִז ראַפ טאָה רֶע םאָװ רֶּבֵק
 טְליִפעֶגְנָא טאָה ןעֶמ םאִװ רעֶנעֶלעֶג םעֶד ןיִא טְנעֶלעֶג םֶהיֵא טאָה ןעֶמ דְנּוא
 םְרעֶקעֶטאָּמַא איד ןּופ ןעֶראוָועֶג טעֶטייֵרְּבעֶנּוצ ןעֶנעֶז סאו םיִמָׂשְּב עֶנעֶדיִׁשְרעֶפ טיִמ
 :גּונעֶרְּבְרעֶפ עֶסיֹורְג ץְנאַנ ַא טְכאַמעֶג םֶהיֵא ןעֶנעֶו טאָה ןעֶמ דִנּוא

 זי לעטיפאק

 ְךִד טאֶה רֶע דנּוא ,לעֶטְׁש רעֶנייֵז ןַא טְרֶעיִנעֶר טאָה טָּפְׁשֹוהְי ןְהּוז ןייַז דְנּוא 1

 עֶטְסעֶפ עֶלַא ןיִא לִיַח ַא ןעֶּבעֶגעֶגְנייִרַא טאָה רֶע דְנּוא 2 :לֵאָרְׂשִי ןעֶנעֶק טְקְראַּטְׁשעֶג
 טעטש



 יפבד

 הָדּודי ץֶרָאְב םיִביִצְ ןֵַותִֹרְצְּכַה הָדוה יִרְע-לֶכְב
 -שע הָוהְי יִהְיַו :ויָבָא אָסֶא ד כָל רֶׁשֲא םיְפֶא ִדְעִבו :

 ׁשֵרְד אלו םיִנֹׁשאִרִה ויִכא דְָד יִכְרַדְּב בךלֶה יִכ טֵּפְׁשִהִי
 אֵל ךלֶה ויְֹוְצִמְכּו ׁשֶרֶּד ויְבֶא "יתלאל י 2 ;םיִלָעְבַל 4
 ניו רָב הֶכְלְממַה-תֶא הָיהְי ןְכ :לֵארָׂשי הֶׂשֲעַמְּכ ה

 ;םֶרֶל דֹובָכְו רֶׁשֵע ליה טָפָׁשִהיִל הָחְנִמ הָדיהְי-לְכ
 -תרָאְו תִֹמְבַה-תֶא ריִפֵה דֹועְו הָוהְי יִכדהְּב בל הב בנו 6
 לָש וכְלְמִל ׁשולְׁש תַנְׁשבּ ;הָדּודיִמ םיִרְׁשֲאָה 1
 היְכיִמְלו לֵאָנַתְנלְ הָירַכְולְו הָיַבטְלּו ל ישן יח

 וה ִנתִ הְיְעַמְׁש יָה םֶהֶּמִעְו ?הָדּוהְי יִרָעְּב דמַלְל 8
 יהָיביִמְ ּוינְֶאו ןֶתְנְהיַו תֹומיִרְמׁשּ לָאהְׂשו ודידכת
 ;םיִנֲהְּכַה םֶרֹוהְיו עֶמׁשיִלֶא םֶהָמעְו םִָלָה הָיִנורֲא בִשְו

 יִרְע-לְכְּב יב בו הָוהְי תֶרֹוּת רֶפַס םֶהֶּמִעְו הָדּוהיִּב ּודְמַלַר 9
 הם לע הָוהְי דַחַּפ ו יִהָיַו :םֵעָּב ּודְמִלְיַו הָדּוהְי
 :טָפְׁשוהי-סע מֲהְלִנ אֵלְ הָדּוהְי תֹוָביִבָס רֶׁשֲא תֹוצְרֲאָה

 םַג אָׂשִמ ףֶסֵכְו הָחְעִמ טַפׁשִהיִל םיִאיִבְמ םיִּתְׁשִלְּפְדִמּו 1
 עַבְׁשּו םיִפָלֲא תַעְבִׁש םיִליֵא ןאצ ֹול םיִאיִבְמ םיִאיִבְרַעָה

 יִהָיו :תֹוָאַמ עַבָׁשּו םיִפָלֲא תֶעְבִׁש םיִׁשִיְתּו תֹואמ 2
 תֶוִנְריִּב הָדּהיִּב ןֵבו הָלעַמְלידע ֶדָנְו ךלה טפָׁשּוהְי
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 הדֶדּוהְי יָרְעְּב ול הָיָה הָּבִר הָכאָלְמּו תונכסמ יְִנְ
 הֶּלִאְו ;םֶלָׁשוריב ּבלִיַח ירֹוְּבִנ הָמָחְלִמ יִׁשְַאְו 4

 רֶׂשַהְהָנְדֲע םי לא יִרְׂש הָדּהיִל םֶהיִת ובֲא תי בל םֶתֶדִק קפ
 יָי-לַעְ ;ףֶלֶא תֹוָאֵמ שלש ליד ירוְבנ מִעְו ומ
 4 ןדי-לעי ;ףָלֶא םיִנֹומְׁשּו םִיַתאָמ ֹומִעְו רׂשַה ןֵגָּוְהְי 5

 0 ףלָ םִיַתאָמ ֹמְִו הָוהיל בַּדנְתַּמַה יִרְכֲחַּב ה" הישמע
 ָׁשִק קְׁשנ וּמִִת עֶדילֶא לִיַח :לִיָח וד

 ונשר מו דַכְיהְי ודָי-לעֶו :ףֶלָא םִיתאָמ ֵָמּו י*

 6ד-+ זזריירר זיו
 רוָּבָנ יי: ןיײז

 צ ,ןעֶמְׁשְריִפ עֶנייֵז דיל

 ּוהָיָכיִמ ּוצ דָנּוא
 = ןעֶנ עֶד

 הִי דְנּוא תֹומְרי ָמִׁש
 ּוא עֶמֶׁשיִלֶא אייֵז טיִמ

 = =-י-י אייֵז דנּוא
 וו ןריו

 ּוהָיַבֹוט דְנּוא ,ּוהָיְנֹודֲא דֶנּוא ,ןָתָנֹוה
 ןיִא טְנְרעֶלעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 0 :םיִנֲהֹּכ איִד .םֶרֹוהְי

 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ראה םעֶד ןּופ הָרֹוּת רֵּפֵס סאָד טאַהעֶג ןעֶּבאָה

 ויי 3 .םיסיה

 טאָה רֶע דְנּוא הָדּוְו ןּופ טעֶטְׁש
 הָדּוהי דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶראַה ןעֶּבעֶגעֶג

 עֶכְלעוֶו םִיַרְפֶא ןּופ טעֶטְׁש איִד ןיִא דְנּוא
 :ןעֶמּונעֶגְניִא טאָה אָסֶא רעֶטאָפ ןייֵז
 טיִמ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ראַה רעֶד דנּוא 2
 ןיִא ןעֶגְנאַעֶג זיִא רֶע לייװ ,טְפָׁשֹוהְי

 ,רעֶטאָפ ןייֵז דיִזָד ןּופ ןעֶנעוֶו עֶטְׁשְרֶע איִד
 :םיִלָעְּב וצ טְכּוועֶג טיִנ טאָה רֶע דְנּוא

 טאָג םעֶד ּוצ טְכּוזעֶג טאָה רֶע טְרֶעייֵנ 4
 ןיִא ןעֶנְנאַגעֶג זיִא דְנּוא ,רעֶמאָפ ןייַז ןּופ
 םיִׂשֲעַמ איִד ְּךאָנ טיִנ דְנּוא תֹוָצִמ עֶנייֵז
 רעֶד טאָה רעֶּביִראָד 2 :לֵאָרְׂשִי ןּופ

 ןיִא ְךייֵרְניִנעֶק םאֶד טְגיִטעֶטְׁשעֶּב ראַה
 -עֶג טאָה הָדּוהְי ץְנאַג דְנּוא ,דְנאַה עֶנייֵז
 רֶע דְנּוא ,טָפָׁשֹוהְי ּוצ קְנעֶׁשעֶנ ַא ןעֶּבעֶג
 ;דֹובַּכ דְנּוא םּוטְכייֵר ליִפ טאַהעֶג טאָה

 -עֶגְפיֹוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ץְראַה ןייַז דְנּוא 6
 ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶנעוֶו איִד ןיִא ןעֶּביֹוה
 איד ןּוהְסעֶנְּפָא ךיֹוא טאָה רֶע דְנּוא
 ןּופ רעֶמייֵּב-ןעֶדְניִל איִד דְנּוא ,תֹומָּב
 רֶהאָי ןעֶטיִרְד םעֶד ןיִא דְנּוא 7 :הָדּוהְו

 טְקיִׁשעֶגְניִהַא רֶע טאָה גְנּוריִגעֶר עֶנייֵז ןּופ
 לֵאָנַתְנ ּוצ דְנּוא הָיְרַכְז וצ דְנּוא הָיְדַבֹע ּוצ דִנּוא לִיַחְןֶּב ּוצ

 אייֵז טיִמ דְנּוא 8 :הָדּוהְי ןּופ טעֶטְׁש איד ןיִא ןעֶנְרעֶל ןעֶלאָז אייז זַא
 דְנּוא ,לָאהָׁשַע דְנּוא ,ּוהָיְרַכְז דְנּוא ,ּוהָיְנַתְנ דְנּוא ּוהָיְעַמְׁש ,םִיְוְל איד ןעֶזעוֶו

 דְנּוא ,םִיָוָל איד ּוהָיְנֹודֲא בֹוט דְנּוא

 :טְרְהעֶלעֶּב קְלאָפ םאָד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא הָדּוהְי ןּופ טעֶטְׁש עֶלַא ןיִא ןעֶנְנאַגעֶגְמּורַא
 יְכְראָפ איד דְנּוא 0
 סֶגְניִר ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאָו רעֶדְנעֶל
 :טָפָׁשֹוהְי טיִמ ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ
 דְנּוא טֶפׁשּוהְי ּוצ תֹונֵתַמ

 איד ןּופ עֶבייֵרְניִנעֶק עֶלַא רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶנ זיִא ראַה םעֶד ןּופ
 ןּופ םּורַא

 טְכאַרְּבעֶג ןעֶמ טאָה םיִּתְשִלְּפ איִד ןּופ ּוליִּפֲא 1
 םֶהיֵא ןעֶּבאָה םיִאיִבְרַע איֵד דְנּוא ,רעֶּבְליִז ןּופ אָׂשַמ ַא

 עֶנייֵק ןעֶּבאָה אייֵז ךְנּוא ,הָדּוהְי

 ןעֶּביִז דְנּוא דְנעֶזיֹוט ןעֶּביִז דְנּוא ;ףאָש טְרעֶדְנּוה ןעֶּביִז דְנּוא דְנעֶזיֹוט ןעֶּביִז טְכאַרְּבעֶנ

 : רעדיז ז טְרעֶדְנּוה
 טֶעיֹוּבעֶג טאָה רֶע דְנּוא

 ְבאָלְמ עֶסיֹורְג ַא טאַהעֶנ טאָה ר
 14 :םִיַלָשּורְי ןיֵא טייַל-הָמָח ךלֶמ
 הָדּוהְי ןּופ ,תֹובָא עֶרייֵז ןּופ זיֹוה

 דְנּוא ,רעֶטְשְרעֶּב

 טייַז עֶנייַז אייַּב דָנּוא 2

 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶַנעֶז םֶהיֵא

 וָרְכָז ןּופ ןְהּוו הָוְסַמֲע ,טייַז עֶנייַז
 ןעֶנעֶז םֶהיֵא טיִמ דְנּוא ,ראַה םעֶד
 א ןופ דְנּוא 17 :טייַל-סיֵלְיַח עַק

 ןעֶנעֶז םֶהיֵא טיִמ
 ּוא 18 :ןעֶדְליש

 דְנעֶזיֹוט אייוָצ ןעֶזעֶועֶנ
 גיִצְכַא דְנּוא טְרעֶדְנּוה םֶהיֵא טיִמ דְנּוא ,דָבָזֹורְי טייַז עֶנייַז ןַא

 ןעֶראוָועֶג רעֶסעֶרְג דְנּוא רעֶסעֶרְג רעֶמיִא זיִא טָפָׁשֹוהְי דְנּוא 2
 18 :טעֶטְׁש עֶטְסעֶפ דְנּוא הָדּוהְי ןיִא ןעֶז ְטְסאַלאַפ

 עֶקְראַטְׁש דְנּוא .הָדּוהְי ןּופ טעֶטְׁש איד ןיִא !
 םעֶד ְּךאָנ לאָצ עֶרייַז ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד דְנּוא

 ןעֶטְׁשְריִפ
 :טייֵל-םיִלְיַח עֶקְראַטְׁש דְנעֶזיֹוט אייֵרְד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םֶהיֵא טיִמ

 ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 דָנּוא טְרעֶדְנּוה אייוַוְצ

 בֵדֵנְמ ְּךִז טאָה סאָו ר

 דְנּוא

 ייוא רעֶד הָנָדַע ,עֶדְנעֶזיֹוט רעֶּביִא

 טיִמ דִנּוא ,רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד ןָנָחֹוהְי
 אייַּב דָנּוא 16 :דנעֶזיֹוט גיִצְכַא

 ּוצ ןעֶזעֶועֶנ
 -ְךאַטְׁש דְנעֶזיֹוט טְרעֶדְנּוד אייווָצ ןעֶזעוֶו

 דְנּוא ןאַמ-סיִלְיַח רעֶקְראַטְׁש ַא ר
 דְנּוא ןעֶניֹוּב טיִמ עֶטְנעֶפאוועֶג

 רנעזיוט

 שי, .....,,,,,,,/ 2, טי, א  י"



 ירבד
 :טייֵל םיִלִיַח עֶטְנעֶפאועֶו דְנעֶזיומ
 םיִתְרָׁשִמ איִד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶזיִד 9
 ָךֶלֶמ רעֶד סאָװ איִד ץּוח ;ָּךֶלֶמ םעֶד ןּופ

 טעֶטְׁש עֶטְסעֶפ איִד ןיִא ןעֶּבעֶנעֶג טאָה
 :הָדּוהְי ןיִא

 חי לעטיפאק

 -ְכייֵר ליִפ טאַהעֶג טאָה טָּפַׁשֹוהְי דְנּוא 1
 ְָךִז טאֶה רֶע דְנּוא ,דֹובָּכ דְנּוא םּוט

 םעֶד ןיִא 2 :בָאְחַא טיִמ ןעֶזעוֶועֶג ןֵּתַחְתִמ
 ןעֶגְנאַגעֶגְפּורַא רֶע זיִא ןעֶרְהאָי ןּופ דֶנֶע
 טאָה בָאְחַא דְנּוא ,ןֹורְמׁש ןייק בָאְחַא ּוצ

 דְנּוא ףאָׁש ליִפ ןעֶטְכאָׁשעֶג םֶהיֵא ראַפ
 זיִא םאִו קְלאָפ םעֶד ראַפ דְנּוא ,רעֶדְניִר
 (בָאְחַא) רֶע דְנּוא ,ןעֶועוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ
 טיִמ לאָז רֶע זַא טעֶרעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה

 1890 הישן ה םימיה

 צ ְךֶלמַה-תֶא םיָתְרָׁשִמַה הֶּלֵא :אָבָצ יִצּולֲח ףֶלֶא
 ;הדּוהְי-לְכִב רֵּכִּמַהיִרְִב ְךֵּמַה ןְתנירְׁשֲא רֵבְּלִמ

 הי חי

 2 א לָהּ :בָאְחַאָל ןֵּתַחְחַיַו בל דֹובְכְורֶׁשֵ טָּפְׁשהיל יִָי
 ןאַצ בָאְחַא ולדהְַזַיַו ןורְמָׂשְל בָאָחַא-לֶא םִִנָׁש ץֵקָל
 תֹמְרילֶא תֹולעַל ּוהֿפיסִי וָּמעדרׁשַא םֵעָלְו בֹרָל רֶקָבּו
  ְּךלֶמ טְפְׁשוה-לֶא לֵאָדְׂשִיְַלמ ו בָאְחַא רֶמאֹו :דעְלִנ
 ךומָכ ינמְּכ ול רֶמֹאיַו דָעלִג תֹמָר יִמֹ ּךֵקֵתַה הָדוהְי
 א ְךֶלֶמילֶא טּפׁשהְי רֶמאֹו :הָמָחְלִמִּב ָּךְמעוימִּדְמִעְּו
 ה -ךֶלֶמ ץֹּבִקַו :הָוהְי רֵבְּדתֶא םויכ אָניׁשְרַּד לֵאָרְׂשִי
 םֶהֵלֲא רֶמאַּו ׁשיִא תואֵמ עַּבְרַא ֿמיִאיִבְנַה-תֶא לֵאָדׂשִי
 הֵלָע ּורְמאֹ לָּדַחֶא-םִא הָמָחְלּמִל דָעַלַג תֹמְרילֲא ךלַה
 * הֶּפ ןיאה טּפְׁשִהְי ֶמאֹו מַה יב םיִהֹלֲאָה ןְּתִ
 ז ולֲארְׂשִייּדַלְמ רֶמאֹו :וְתֹאְמ הָׁשְרְדנְו דוִע הודיל איִבָנ
 ותאֵמ הָוהְי-תֶא שֹוררל .דֶחֶא-ׁשיִא דוָע טָּפְׁשיִהילָא
 מילְכ יִּב הָבוטְליֵלָ אֹּבֵנְתִמ יוני יִּכ ּוהיִאְֵש ינֲו
 רֶמאֹ-לַא טָּפׁשהְי רֶמאֵו אָלְמִיְִּב והָיִכיִמ אה הָעְרָל
 8 רֶמאַּו דָהָא םיִרְס-לַא לֵאָרְׂשִי ּדֵלָמ אָרָקִה :ןּכ למה
 פ יּדְלַמ טֶּפְשִהיו לֵאָרְׂשִי ְךֶלֶמּו :אָלְמִיְְב ּוהָכְוִמ רַהֵמ
 םיִבְשּווםיִדָנב םִיִשְּבְלִמ ואְסִּכ לע שיא םיִכְׁשוְו הָדּוהְי

 !םֶהיֵנְפַל םיִאָּבנְתִמ םיִאיִבְנַה-לָכְו ןֹוָרְמׂש רַעַׁש חַתַּפ ןֶרָנְּב ' : : .., 

 .רמאכ לנאז לב יק הנעכדב חקרגל טע רגל: תמר ןייק ןְהעֶפֹורא םֶהיֵא
 וו םיאבְנַילְכְו :םֶתֹלַּכירֲע םָלַא-תֶא חנְת הָלֵאְּב הֶדְי .לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד בָאְחַא דְנּוא 8
 יב הָוהְ ןֶנו חלְצַהְ דְֶלִג תֹמָר הֵלָע רֶמאֵל ןֵּכ םיִאְּבה ,הָדּוהְי ןּופ ְּךֶלֶמ טָּפְׁשֹוהְי ּוצ טְגאָזעֶג טאָה

 12 ויָּכֵא רַבַּד ּוהָיָכי ףלֵה-רֶׁשֲא ךֵאְלַּמַהְו :דֶלמו :

 יח ּוהיָכימ רֶמאָיַו:בֹוט ָּתְרַבְו םהמ דֶחְַּכ ָךרַבְד א  םֶנֹאְועֶג טאָה רֶע דְנּוא !דָעְלִנ תֹומָר
 דָנּוא טְזיִּב אור איד יֹזַא ןיִּב ְךיִא
 :הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא ריִד טיִמ ןייז ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ,קְלאָּפ ןייֵמ איו יֹוזַא זיִא קְלאָּפ ןייֵד

 ָךאָד ׁשְראָפ ;ְךיִד טעֶּב ְּךיִא לֵאָרְׂשִי ןּופ ָּךֶלֶמ םעֶד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה טָּפְׁשּוהְו דְנּוא 4

 טְלעֶמאַזְרעֶפ לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד טאָה יֹוזַא 2 :ראַה םעֶד ןּופ טְראָו םאָד טְנייַה ְּךאָנ
 -םיֹורַא ריִמ ןעֶלאָז ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוֲא ,ןאַמ טְרעֶדְנּוה רֶעיִפ ,םיִאיֵבְנ איד

 אייֵז דְנּוא ?ןעֶדייֵמְרעֶּפ םִע ךיִא לאָז רעֶדָא הָמָחְלִמ רעֶד ּוצ דָעְלִנ תֹומָר ןייק ןְהעֶג
 :דְנאַה םיִּדַלְמ םעֶד ןיִא ןעֶּבעֶג אייֵז טעֶו טאָג ןיִראָו ,ףיֹורַא העָנ טְגאָזעֶג ןעִֶּגאָה

 זַא ,ראַה םעֶד ןּופ איִבָנ ַא ןעֶדְנאַהְרעֶפ אָד ְּךאָנ טיִנ ןעֶד זיִא ,טְגאָזעֶג טאָה טָפְׁשּוהְי דְגּוא 6

 טָּפְׁשּוהְיּוצ טְגאָזעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךַלֶמ רעֶד דְנּוא 7 ? ןעֶׁשְראָפְכאָנ םֶהיֵא ןּופ ןעֶלאָז ריִמ
 םֶהיֵא ּבאָה ְּךיִא רעֶּבָא ,ןעֶשְראָפ ּוצ ראַה םעֶד םֶהיֵא ְּךְרּוד ןאַמ ַא אָד ְךאָנ זיִא םִע
 ,בעֶט עֶנייֵז עֶלַא םעֶטְכעֶלְׁש טְרֶעייֵנ ,ריִמ ףיֹוא תֹואּובְנ טּוג ןייק טְנאָז רֶע ןיִראָו ,דְנייֵפ

 טיִנ ּךלֶמ רעֶד ְּךאָד זאָל ,טְגאָזעֶג טאָה טָּפְׁשּוהְו דְנּוא ;אָלִמְי ןּופ ןְהּוז ּוהָיָביִמ זיִא סאָד
 דְנּוא ,רעֶניִד עֶנייז ןּופ םעֶנייֵא ןעֶּפּורעֶג לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד טאָה יֹוזַא 8 :ןעֶנאָז יֹוזַא
 רעֶד דְנּוא 9 :אָלְמִי ןּופ ןֶהּוז ּוהָיְכִמ םעֶד דְניוִוְׁשעֶג גְנעֶרְּב ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע

 ןייז ףיֹוא רעֶכיִלְמיִא ןעֶסעֶזעֶג ןעֶנעֶז הָדּוהְי ןּופ ָּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ ָּךְלֶמ
 רֶעייֵׁש ַא ןיִא ןעֶסעֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,רעדיילק עֶכיִלְגיִנעֶק טיִמ ןּוהְמעֶגְנָא לֶהּוטש
 תֹואּובְנ אייֵז ראָּכ ןעֶּבאָה םיִאיִבְנ עֶלַא דְנּוא ,ןֹורְמִׁש ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ןּופ רֶעיִט רעֶד ןָא
 דֵנּוא ,רעֶנְרעֶה עֶנְרעֶזייֵא טְכאַמעֶנ ְּךיִז טאָה הָנֵעַנְּב ןּופ ןְהּוז ּוהָיִקְדִצ דְנּוא 10 :טְנאָזעֶג
 םָרַא ןעֶסיֹוטְׁש אּוד טְסעוֶו עֶניִזאָד איד טיִמ ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע
 יֹוזַא טְגאָזעֶג תֹואּובְנ ןעֶּבאָה םיִאיִבְנ עֶלַא דְנּוא 11 :ןעֶנְליִמְרעֶפ אייֵז טְסעוֶו אּוד זיִּב
 אייז טעוֶו ראַה רעֶד דְנּוא ,ַחיִלְצַמ אייֵז דְנּוא דָעְלְנ תֹומָר ןייק ףיֹורַא העָנ ,ןעֶנאָז ּוצ
 ּוהָיָכיִמ ןעֶנְנאַגעֶגְניִהַא זיִא סאוָו ַחיִלְׁש רעֶד דְנּוא 12 :דְנאַה םיִּדַלְמ םעֶד ןיִא ןעֶּבעֶנ
 ןייֵא טיִמ ןעֶדעֶר םיִאיִבְנ איֵד ,העְז ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא טעֶרעֶנ םֶהיֵא ּוצ טאָה ,ןעפּור זש
 ןּופ םֶנייֵא איז יֹוזַא ןייַז טְראָװ ןייד ְּךאָד זאָל ָּךֶלְמ םעֶד ןעֶנעֶו םעֶטּוג ליֹומ

 טְּבעֶל ראַה רעֶד איוז יֹוזַא ,טְנאָזעֶג טאָה ּוהִיָכיִמ דְנּוא 13 :םעֶטּוג ְךיֹוא דער דְנּוא אייֵז

 זא



 ירבד 1081

 -לֶא אֹבָיו :רקִרָא ותֹא יַהלֶא רַמאֹ-רָׁשָאיתֶא יִּכ הוהְי 4
 על תמְר-לֶא ךלנֲה הָכיִמ ויָלֵא ךלֶמִה מאד בלֶמַה
 ;םֶכָדָיְּב ונְתִני 'ּוחילְצַהְ וע רֶמאֹּו לדחָאדמא הָמָתְלְּשַל

 רֲֶׁא ְךֵעיִבְׁשִמ יֲֵאםיִמָעְפ הָּמִכ-דע דֶלמַה זִלֵא רֶמאַּוומ
 -תֶא יִתיֵאְר רֶמאֹּיַו ;הָוהְי םְׁשְּב תָמֶא קֶר יִלַא רֵּכַרְתיאְל 5

 הָעֹר ןהָלְדיִא רֶׁשֲא ןאֹצַּכ םיִרָחֲה-לַע םיִצפְ לֵארְשי-לְכ
 : ;םֹלָׁשְּב ותיִבְל-ׁשיִא וביִׁשָ הָלֵאָל םִָדֲא-אָל הָוהְי רֶמאֵּי

 -אְל לא ִּתְרַמָא אֹלֲה טְפׁשוהְילָא לֵאָרְׂשִיְךֶֶמ רֶמאַּו וד

 ַעְמִׁש כָל רֶמאֹה  :עֶרְלדסַאיִּכ בֹמ יִלָ אָכנַי 8
 אֵבְצילְכְו ואְסְּכילַע בֵׁשֹוי הָוהְי-תֶא יִתוָאָר הָוהְי-רַבְד
 יִמ הָוהְי רֶמאַֹּו :וְלאֹמְׂשּו וָנִמְי-לַע םיִדְטְע םִיַמְׁשַה
 דֵעְלִג תֹמְרִּב לֶּפִיו לַעו לֵאָרְִׂךֵלֶמ בָאְחַאדתֶא הָּתַפְ
 דֹמֲעַיַו ַחּורָה איו :הָכָּכ רֶמֹא הָזו הֶכָּכ רַמֹא הֶז ,רֶמאֹו
 ;הָּמַּב ולֵא הָוהְי רֶמאּי ּוְּתפֶא יָנֲא רֶמאַֹּו הָוהְי ינִל

 רמאֹל זָאיִבְנילְּכ ִפְּב רָקָׁש חל יִתיִיָהְו אֵצַא רֶמאַֹּו 1
 הָוהְי ןֵַתָנ הנה הָּתַעְו :ןכ-הְׂשִעַו אֵצ טבת הָּתַפְּת 2

 !הדָעָר ךֶלֶע רֵּבַּד הָוהְיו הָלֵא ךאיִבְנ יִּפְּב רק ַחיִר
 ְמאַֹיִחָלַהלַעו ּוהְיְכיִמ-תֶאְךָיו הָנעְֶַב והָיִקְדִצ ׁשֵנ

 רֶמאּיו :ְךֶתֹא -בַרְל ִּתַאְמ = יִבָע ךֶרָּדִה הָז יא 4
 רֶרָחְּב רֶדֶח אֹוָבָּת רֶׁשֲא אוְהַה םיַּב הָאֹר נה ּוהְָכִמ

 ּוביִׁשֲהַ ודיְכיִמ-תֶא וחְק לֵארְׂשִיֶלֶמ מאל :אֵבָחַהְל הכ
 הַּכ םֶּתְרִמֲאַו :ךֶָּמַהְדִּ שָאזדלָאו רִָֹהירׂש ןוָלֵ 28

 ץחַל םֶחָל ּוהְליִכֲָהו אֶלַּכַה תיֵּב הז ּומיָש ךֶלֶמ
 בֹוָשסֲא והָיְכיִמ רֶמאֹיו :םִֹלָׁשְב יִבּׁש דע מל םִימו 7

 םיִּמִע ּועְמִׁש רֶמאַּה יִּב הָו י רֵּבַדיאֶל םֹולָׁשְּב בּוׁשָּת
 הָרּהְידִלִמ טָפְׁשִּהיַ ?ארשַײרלמ לע ;םֶלָּכ 8
 ׂשֵּפַחְתִהט טְפׁשוהי-לָא לֵארׂש שיִדלמ ב רֶמאַֹּדְעַלְנתִמְרילֶא 3

 ֹט

 חי ב םימיה
 סאָד ןעֶנאָז טעוֶו טאָג סאוָו סאָד ראָנ זַא

 זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא 14 :ןעֶדעֶר ְּךיִא לעוֶו

 רעֶד טאָה יֹוזַא ;ְּךֶלֶמ םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג

 ריִמ ןעֶלאָז ,הֶכיֵמ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ָּךֶלֶמ
 רעֶד ּוצ דֶעְלִנ תֹומָר ןייק ןְהעֶנְפיֹורַא
 ? ןעֶדייֵמְרעֶפ םֶע ךיִא לאָז רעֶרָא ,הָמָחְלִמ
 דְנּוא ףיֹורַא טְהעֶג טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא

 ןעֶּבעֶגעֶג ןעֶלעוֶו אייז ןיִראוָו ַחיִלְצַמ טייֵז
 רעֶד דנּוא 18 :דְנעֶה עֶרייֵא ןיִא ןעֶרעוֶו
 ליִפ איו ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ְּךֶלֶמ
 אזד זַא ןעֶרעוֶוְׁשעֶּב ְּךיִד ְּךיִא לאָז לאָמ

 ריִמ ּוצ ןעֶדעֶר טְׁשְרעֶדְנַא טיִנ טְסְלאָז
 ?ןעֶמאָניִראַה םעֶד ןיִא תֶמֶא םעֶד טְרֶעייֵנ
 -עֶג ּבאָה ְּךיִא ,טְנאָזעֶג רֶע טאָה יֹוזַא 6

 ףיֹוא טייֵרְּפְׁשְרעֶפ לֵאָרְׂשִי ץְנאַג ןעֶהעֶז
 ןעֶּבאָה סאו ףאָׁש איז יֹוזַא נְרעֶּב איד

 -עֶג טאָה ראַה רעֶד דְנּוא ְךּוטְסאַּפ ןייֵק
 איד ּוצ ראַה ןייק אָד טיִנ זיִא םִע ,טְנאָז

 -העֶקְמּוא ןאַמ רעֶכיִלְטיִא ְךיִז זאָל ,עֶניִזאָד
 רעֶד דְנּוא 17 :םֹולָׁשְּב ויֹוה ןייַז ּוצ ןעֶר

 טָפְׁשּוהְיּוצ טְגאָזעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךֶלֶמ
 ראָנ טְרֶעייֵנ ןעֶנאָז תֹואּובְנ םעֶטּוג ןייק ריִמ ּוצ טעוֶו רֶע זַא טְגאָזעֶג טיִנ ריִד ְּךיִא ּבאָה
 ְךיִא ,ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד טְרעֶה ,טְגאָזעֶג טאָה (הָכיִמ) רֶע דְנּוא 8 י ;םעֶטְכעֶלְׁש
 ןּופ תֹולָייַח עֶצְנאַג איִד דְנּוא ,לּוטְׁשןיֹורְמ ןייַז ףיֹוא ןעֶציִז ראַה םעֶד ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה

 ראַה רעֶד דְנּוא 19 :טייֵז עֶקְניִל עֶנייֵז דְנּוא טייַז עֶטְכעֶר עֶנייַז ףיֹוא ןְהעֶטְׁש לעֶמיִה םעֶד
 -ַםיֹורַא לאָז רֶע זַא ,ןעֶדעֶרְרעֶּביִא לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךֶלֶמ בָאְחַא םעֶד טעוֶו רעֶוֶו ,טְנאָזעֶג טאָה

 רעֶרעֶדְנַא ןייֵא דְנּוא טְנאָזעֶג יֹוזַא טאָה רעֶנייֵא דְנּוא ? רֶעְלִנ תֹומָר ןיִא ןעֶלאַפ דְנּוא ןְהעֶב

 דְנּוא ,ראַה םעֶד ראַפ טְלעֶטְׁשעֶג ְּךיִז טאָה דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶנְסיֹורַא זיִא ַחּור ַא דְנּוא 20 :יֹוזַא
 ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ראַה רעֶד דְנּוא ;ןעֶדעֶרְרעֶּביִא םֶהיֵא לע ָּךיִא טְגאָזעֶג טאָה רֶע
 -לאַפ ַא ןייַז לעֶו ּךיִא דְנּוא ןְהעֶנְסיֹורַא לעֶז ְּךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 21 ?םאָו טיִמ
 טְסעוֶו ַאּוד ,טְנאָזעֶג טאָה ראַה רעֶד דְנּוא ;םיִאיִבְנ עֶנייֵז עֶלַא ןּופ ליֹומ םעֶד ןיִא ַחּור רעְׁש
 ;יזזַא אּוהְט דֶנּוַא ,םיֹורַא העָנ ,ןעֶמּוקייִּב ְּךיֹוא םֶהיֵא טְסעֶֶו אּוד דְנּוא ןעֶדעֶרְרעֶּביִא םֶהיֵא
 איד ןּופ ליומ םעֶד ןיִא ַחּור ןעֶׁשְלאַפ ַא ןעֶּבעֶנעֶנ טאָה ראַה רעֶד ;העֶז דְנּוצַא דְנּוא 2

 יֹוזַא 28 :םעֶטְכעֶּלְׁש טעֶרעֶנ ריִד רעֶּביִא טאָה ראַה רעֶד דִנּוא .םיִאיִבְנ עֶנייֵד עֶניִזאָד
 איד ףיוא ןעֶנאָלְׁשעֶנ ּוהָיָכיִמ טאָה רֶע דְנּוא ןעֶטעֶרְמעֶנּוצ הָנֲעַנְּכ ןּופ ןֶהּוז ּוהָיַקְדִצ ויִא
 -האָפעֶגְרעֶּביִא ראַה םעֶד ןּופ ַחּור רעֶד זיִא געֶו ןעֶכְלעוֶו ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶקאַּב
 ןעֶהעֶז םִע טְסעוֶו אּוד ,העְז ,טְנאָזעֶג טאָה ּוהָיָכיִמ דְנּוא 24 ?ןעֶדעֶר ּוצ ריִד טיִמ ריֵמ ןּופ ןעֶר
 ּוצ ךיד ןְרעֶדְנַא םעֶד ּוצ רֶדֵח ןייֵא ןּופ ןעֶמּוקְניירַא טְסעֶזֶו אּוד ןעוֶו גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןַא
 םֶהיֵאטְנְנעֶרְּב דְנּוא ּוהָיָביִמ טְמעֶנ ,טְנאָזעֶג לֵאָרְׂשִי ןּופ ָּךַלֶמ רעֶד טאָה יֹוזַא 5 יי
 :ןְהּוז םיִניִנעֶק םעֶד ׁשֶאֹוי ּוצ דְנּוא ,טאָטְׁש רעֶד ןּופ ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד ןֹומָא ּוצ קיִרּוצ
 ,זיֹוה הָסיִפְּת םעֶד ןיִא ןעֶניִזאָד םעֶד טּוהְט ,ְּךָלֶמ רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָז טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא 2
 םּולָׁשְּב לעוֶו ְּךיִא זיִּב רעֶסאו ןעֶכיִלְנייֵּפ דְנּוא טיֹּורְּב ןעֶכילְנייַּפ טיִמ םֶהיֵא טְזייֵּפְׁש דְנּוא
 ןעֶמּוקְקיִרּוצ םֹולָׁשְּב תֶמָאַּב טְסעוֶו אּוד ןעוֶו ,טְנאָזעֶג טאָה ּוהָיָביִמ דְנּוא 27 :ןעֶמּוקְקיִרּוצ
 רֶהיֵא עֶלַאטְכְראָה טְנאָזעֶג רעֶטייוֵו טאָה רֶע דְנּוא ,טעֶרעֶג ריִמ ָךְרּוד טיִנ ראַה רעֶד טאָהיֹוזַא
 -ְנאַגעֶגְפיֹורַאהָדּוהִי ןּופ ְּךֶלֶמ טְָפְׁשֹוהְי דְנּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ ָּךַלֶמ רעֶד ןעֶנעֶז יֹוזַא 28 :רעֶקְלעֶפ
 לעו ְךיִא ,טָפָׁשֹוהְי ּוצ טְגאָזעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ ָּךֶלֶמ רעֶד דֶנּוא 29 :דָעְלִנ תֹומָר ןייק ןעֶנ
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 ירבד

 ןיִא ןעֶמּוק לעֶו דְנּוא ,ןעֶלעֶטְׁשְרעֶפ ָּךיִמ
 עֶנייַד ןָא אּוהְט אּוד רעֶּבָא ,הָמָחְלִמ רעֶד

 ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד ְּךיִז טאָה יֹוזַא ;רעֶדייֵלְק

 ןעֶנעֶז אייֵז דָנּוא ,טְלעֶטְׁשְרעֶפ לֵאָרְׂשִי
 דְנּוא 80 :הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנָא
 ּוצ ןעֶטאָּבעֶג טאָה םָרֲא ןּופ ָּךֶלֶמ רעֶד
 ;ןעֶבעוֶוְטייֵר איד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביִוא עֶנִייַז

 הָמָחְלִמ עֶנייֵק טְלאָז רֶהיֵא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא

 189 טי חי ב םימיה

 לֵאָרְׂשִיךֵַמ ׂשּפַחְיְךיִרנִב ׁשֵבִל הֶּתַאְ הָמהְלּמִב אּוָבָ
 ל ירׁשֶא בֶכָרה יֵרְׂש-תֶא הִָּ םֶלא ְךֶלָמּו :הָמָחְִּמבואָבָ
 -תָאיםא יִכ לוִרָּגַה-תֶאְו ןְטְּקַה-תֶא ּומֲחָּלִּת אֵל רֹמאֵלֹול
 לג טָפָׁשהְי-תֶא בֶכָר ירְׂש תואר יהי :דַבְללאְרְׂשִיַדַלְמ
 קעזיו םֶהְלְל ויָלָעּובְיו אוה לֵאָרְייְֵלִמ ֹורְמֶא הָמֵהְ
 ופ תֹואָרַּכ יהיו :ּנִּמִמ םיִלַא םֶתיְִַוֹורִָ הָוהו ּפׁשהְי
 :ויֲָחַאַמּובּׁשִיו לֵאָרְׂשי ְךֶלֶמ הָיְהיאֶל יִּכ בֶכָרָה ֵרָׂש
 59 םיקָבדַה יִבלַאְְִׂיְדקמ-תֶא ָיוֹמְתלְשִּקִבׁשְמשיִאְ
 ךמ יִנְתאֹֹהו די ְךּבַה בֶּכרָל רַמאֹו ןיהשה ןיִבּ
 54 ָמּו אּוהַה םֶיַּב הָמָהְלִּמַה לַעַּתַו :יִתילֲחה יִּכ הָנֲחִּמַה
 תֶמּיַו בֶרֶעָהידַע םֶרָא חַּכנ הָבָּכרמַּב דיִמָעַמ הָיָה לֵאָרְׂשִי

 מַה אֵּמ תעל  טְרֶעיוִנ םיֹורְג רעֶדָא ןייֵלְק טיִמ ןעֶטְלאַה
 :ןייֵלַא לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךַלְמ םעֶד טיִמ רּונ

 -יוא איד ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דָנּוא 1

 ןעֶּבאָה ןעֶגעֶוְטיִיַר איִד ןופ עֶטְׁשְרעֶּב
 -עֶנ אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,טָּפְׁשוהְי ןעֶהעֶזעֶג
 לֵאָרְׂשִו ןּופ ְּךַלֶמ רעֶד זיִא רֶע זַא טְגאָז
 טְלעֶגְניִרעֶגְמּורַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 ְרעֶּבָא ;ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ םֶהיֵא טיִמ
 רעֶד דָנּוא ןֶעיִרְׁשעֶנְסיֹוא טאָה טָפְׁשֹוהְו

 טאָב דְנּוא ,ןעֶּפְלאָהעֶג םֶהיֵא טאָה ראַה

 םֶהיֵא ןּופ ןעֶלאָז אייֵז זַא טְכאַמעֶג טאָה
 -יוא איִד ןעֶו דְנּוא 82 :ןעֶרְהעֶקְּפָא

 ןעֶּבאָה ןעֶגעוֶוְטייֵר איִד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּב
 ְךיִז אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךַלֶמ רעֶד ןעֶזעֶועֶג טיִנ זיִא סֶע םאָד ןעֶהעֶועֶג
 םעֶד טְנאַּטְשעֶג טאָה ןאַמ רעֶסיוִועֶג ַא דָנּוא 28 :טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ םֶהיֵא רעֶטְניִה ןּופ

 איד ןעׁשיוִוְצ לֵאָרְׂשִי ןּופ ָּךֶלֶמ םעֶד ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה רֶע דנּוא ,לֶעיִצ ַא ןֵהָא ןעֶניוּב
 ןעֶנאַוְוְמייֵר ןייַז ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶצְנאַּפ םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא ןעֶנְנּוטְפעֶהעֶּב
 ָךיִא ןיִראָו ,הָנֲהַמ רעֶד סיֹוא ןעֶנְנעֶרְּבּוצְסיֹורַא ָךיִמ יִדְּכ דְנאַה עֶנייֵד םּוא רֶהעֶק ןאַמ

 רעֶבָא ,ןעֶניִטְׁשעֶב ףאָמ ןעֶּבְלעֶזְמעֶד ןַא זיִא הָמָחְלַמ איִד דְנּוא 24 :טעֶדֶנּואוְוְרעֶפ ןיִּב

 זיִּב םָרַא רעֶּביִא ןעֶנעֶק ןעֶנאוְמייֵר םעֶד ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶג ןְהעֶטְׁש זיִא לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶ
 :ןעֶבְנאַגעֶגְרעֶטְנּוא זיִא ןּוז איִד ןעוֶו טייֵצ רעֶד ןיִא ןעֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא רֶע דְנּוא דְנעֶבָא םּוצ

 לי טי

 : :םַלָׁשוריל םִֹלָׁשב וְתיִב-לֶא הָדָהְיידַלְמ טּפָׁשהְי בֶׁשֶ
  ְךֶלֵמַה-לֶא יָמאֹו הָוחַה ינַחְרִב אּוִהַי וָנְפילֶא אֵצי
 ;ראֹוָבּו בֶהָאֵּת הָוהְי יִאְנְׂשִלּו רֹעַל צֶׁשְרָלֲה טָּפְׁשּוהי
  ָאֵצְמִנ םיַבֹוט םיִרָבְּד לָּבֲא :הָוהְי ינְפֹלִמ ףֶצָּק ּךיֵלָע
 ׁשֶרְרל ַךֵבְבְל ָתניִכְַו ץֶרָאָהְִמ תֹורׁשֲאָהְּתְרַעַביְִּּרמע
 + םֶפִב או בֶׁו םלָׁשּוריִּב טָּפְׁשהְי בֵשּיו :םיִהלֲאָה
 יקלֶא הָוהיילֶא םכיִׁשְו םִיַרְפֶא רה-דע עַבֶׁש רָאְּבמ
 ה הָדּוהְי ָרָע--לֶכְּב ץֶרֶאָּב םיטּפְׁש דֹמַעַּו :םֶהיֵתובַא
 5 םָּתַאהַמ ואְר םיטפְׂשַה-לֶא רֶמאיַ :ריִעְו ריִעְל תֹודְצְבַה
 רַבָדב םֶכמעְו הָוהיל יֵכ ימּפְשִּת םָהָאְל אָל יִּכ םיִשֹע
 ז ייַּכ וׂשֵַו יִרְמִׁש םֶּכיֵלְע הָוהְיידַחַפ יִהְי הֶּתִעַו :טָּפְׁשִמ
 :דַחְׂשהַּקִמּו םִינָפ אּׂשִמּו הָלְוַע ּוניֵהלֶא הָוהְיסִע ןיא
 פ םינֵהְּכְַו םולַה-ןמ טָפָׁשוהְי דיִמַעָה םִָׁשּוריִּב  םִנְ
 ובֵׁשַו ביִרָלְו הָוהְי טֵּפְׁשִמְל לֵאָרְׂשִיָל תֹובאָה יִׁשאָרְמּו

 טי לעטיפאק
 :םִיַלָׁשּורְי ןייק םֹולְׁשִּב זיֹוה ןייַז ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְקיִרּוצ זיִא הָדּוהְי ןּופ ְּךֶלֶמ טֶּפְׁשֹוהְו דְנּוא 1
 ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶנְנעֶנעֶּב ּוצ םֶהיֵא ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא איִבָנ רעֶד יִנָנֲח ןֶּב אּוהַי דְנּוא 2
 ראַה םעֶד ןּופ םיִאְנֹׂש איד אוד טְסְלאָז דְנּוא ,עֶׁשָר םעֶד ןעֶפְלעֶה אּוד טְסְלאָז ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא
 -עַג ְךאָד רעֶּבָא 2 : ריִד רעֶּביִא ראָה םעֶד ןּופ ןְראָצ רעֶד זיִא ןעֶניִזאָד םעֶד רעֶּביִא ? ןעֶּביִל
 ןּופ רעֶמייֵּב-ןעֶדְניִל איִד טְמיֹורעֶנְסיֹוא טְסאָה אּוד לייוַו ,ריִד ןיִא ןעֶכאַז עמּוג ְּךיִז ןעֶניִפ
 טאָה טָּפְׁשּוהְי דְנּוא 4 :ןעֶכּוז ּוצ טאָג ץְראַה ןייֵד טייֵרְּבעֶנְנָא טְסאָה אּוד דֵנּוא ,דְנאַל םעֶד
 רַאְּב ןּופ קְלאַפ םעֶד טימ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא רעֶדיוו זיִא רֶע דֶנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןיִא טְניֹואוְועֶג
 טאָג םעֶד ראַה םעֶד ּוצ טְכאַרְּבעֶנְקיִרּוצ אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,םִיַרָּפָא :ְראַּב םעֶד ּוצ זיִּב עַבֶׁש
 טעֶטְש עֶלַא ןיִא ,דְנאַל םעֶד ןיֵא םיִטְפש טְלעֶּטְׁשעֶגְנָא טאָה רֶע דְנּוא 8 :רעֶטעַפ עֶרייֵז ןופ
 טְמעֶנ ,םיִטְפֹׂש איִד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 6 :טאָטְׁש עֶטְסעֶפ עֶביִלְטיִא ןיִא ,הָרּוהְי ןּופ
 ראַפטְרֶעייַנ ןעֶשְנעֶמ ראַפ ןיִטָּפְׁשִמ טיִנ טּוהְמ רֶהיֵא ןיִראָו ,טּוהְט רֶהיֵא םאָו טֶכָא ןיִא ְךייַא
 טְכְראָפ איִד זאָל דְנּוא 7 :טָּפְׁשִמ םעֶד ןּופ ָּךאַז רעֶד ןיִא ְּךייֵא טיִמ זיִא רֶע דְנּוא ,ראַה םעֶד
 רעֶזְנּוא ראַה םעֶד טיִמ ןיִראָו םִע טּוהְמ דְנּוא ְּךייֵא טיִה ,ןייַז ְּךייַא רעֶּביִא ראַה םעֶד ןּופ
 ָךיֹוא טְמעֶנ רֶע דְנּוא ,םיִנָּפ אֵׂשֹונ ןייק זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶדְנאַהְרעֶפ טְכעֶרְמּוא ןייק זיִא טאָג
 ןּופ טְלעֶטְשעֶגְנָא טָּפְׁשֹוהְי טאָה םִיַלָׁשּורְי ןיִא ְךיֹוא דָנּוא 8 :דַחׂש ןייק טיִנ

 םעֶד ּוצ לֵאָרְׂשִי ןּופ תֹובָא יִׁשאָר איִד ןופ דִנּוא ,םיִנֵהֹּכ איִד ןּופ דְנּוא םִִוָל איד
 טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,אייֵרעֶניִרְק רעֶּביִא דנּוא ,ראַה םעֶד ןופ טָּפְׁשִמ

 ןייק



 ירבד 8 1878
 הָוהְי תַאְריְּב ןֹׂשֲעַה הָּכ רֶמאֵל םֶהיֵלֲע וצָיַו :םָלָׁשירְי
 טבע אֹובי-רְׁשַא בידילָכו ;םֵלָׁש בֶבֹלְבּו הָנמאָּב י

 הָרְדיִּב םֶדֵל ! םֶהְיִּב םֶהיֵרָעְב םיָבְׁשִּיַה ! םֶכיֵחֲאַמ
 ֹמְׁשִאָי אֵלְו םֶתֹא םֶּתְרהְזִהְ םיטְפׁשִמַל םיִּקְחִל הָחצִמְל
 אֹלְו ץׂשֵעַה הֶּכ םֶכיֲֵא- לע םֶבילמ הק הָידיִל

 רַבָּד ו לכל םֶכיֵלֵמ ׁשאֹרָה ְןַהֹכ ודָירמַא הּנִהְו !ּומְׁשֶאָת 1
 יכָכְל .דּוהי-תיִבְל דנַה לאְֹמשיב ודָיְַבְּת הנִי
 ִהיִו וׂשֵעַו ּוקְזִח םַכ יֵנְִל םִולָה םיִרׁשְׂשִ ְךֶלֶמַה-רַבד

 ;םִמַה"סִע והְי

 = כ
 ! םֶהְמִעְו ןומע יִנְבּו םֶאֹומ--ְּב ואָב ןְכיִרַהַא יֵהֵה *

 טְפְׁשהיִלּודַע אה ;הָמְהָלמ מל טפֶׁשֹודְי-לַע םיִנֹּמַעָהַמ
 םֶנִהְו םָרֲאְמ םִיל רֶבֶעַמ בַר מַה ךילל אָב חמאל

 -תֶא טָפְׁשוהְי ןֵּתִה אָרֹה :יִדָנ ןיע אה רֶמָּת ןֹוָעְצַחְּב 3
 ִצְכִקִו .;הָדּוהְי-לֶּכילַע םיִצדאָרְִו הָודיל שיקס זיפ 4

 שֵּקִבְל ּואָּב הָדּוהְי יִרָע-לֶּכִמ םַג הָוהְיִמ ׁשֵקִבְל הָדּוְי
 םִלָׁשי הָדּודְי להְקּב טְפְׁשיִהְי רֶמע :הָיהי-תִא ה
 י-לֶא הָוהִי רַמאַֹּו ;הָשָדַתַה רֵצָחָה ינפל } הָוהְי תיֵבְּב 6

 לַשומ הָתַאְו םִיַמָׁשַּב םיהלַא אוָהיהְּתַא אָלֵה יִפֹבֲא
 ךְמֹע ןיאְו הָרּובּו ַחָּכ ְךֶדָיְבּו וה תָֹכָלְמִמ לֵכְּב
 ץֶרֶאָה יֵבְׁשִתֶא הׁשִּוה וניהלֶא הָּתַא !אֵלֲה : צו
 ָךְבַהֲא םֶהָרְבַא עול ה גתַּתַו לֵאְרְש ָכַע ינְפְלִמ א
 ;רמאַלְדְמׁשל שר הוד נו הכלל
 הָדְמַעַנ ֿבָעָרְו רָבָדְו םֹופְׁש ֿבָדָח הָעְר ּוניֵלָע אֹובָּתדבִא 9

 קֶעַזְו הּזִה תיֵּבַּב ּךְמִׁש יִּכ דיל הָּזִה תִיַּבַה ינְפִל
 ןומַער נב הֵגַד הָמְֵו ַעיִׁשותְ עָמְׁשְִוּונֵתְרֶצִמ לא י

 םֶלְב אבל לאדשיל הָתַת דא רֶׁשֲא ריצשידהו באמו

 טְקְראַטְׁש ְךייַא

 יב שש א=! םימיה

 רעֶּביִא טאָה רֶע דְנּוא 9 :םִיַלְׁשֹּורְי ןייק

 יֹוַא ןעֶגאָז ּוצ יֹזַא ןעֶליֹופעֶּב אייֵז

 ןּופ טְּכְראָפ רעֶד ןיִא ןּוהְּט רֶהיֵא טְלאָז
 טיִּמ דְנּוא טייֵהייֵדְט ןיִא דְנּוא ,ראַה םעֶד

 גירק רעֶכיִלְטיִא דְנּוא 10 :ץְראַה ץְנאַג ַא
 ןעֶרעֶו טְכאַרְּבעֶג ָּךייֵא וצ טעוֶו סאו

 ןיִא ןעֶניֹואוְו סאָו רעֶדיִּהְּב עֶרייֵא ןּופ

 טּולְּב דְנּוא טּולְּב ןעֶׁשיוִוְצ ,טעֶטְׁש עֶרייֵז
 דְנּוא ץעֶזעֶג ,תֹוָצִמ דְנּוא הָרֹוּת ןעְׁשיוִוְצ
 יִדְּכ ,ןעֶנְראָו אייֵז רֶהיִא טְלאָז ,םיִטָּפְׁשִמ
 ראַפ ןעֶרעוֶו גיִדְלּוׁש טיִנ ןעֶלאָז אייֵז

 ְךייַא רעֶּביִא טיִנ לאָז םִע זַא ,ראַה םעֶד

 ַא ןעֶמּוק רעֶדיִרְּב עֶרייֵא רעֶּביִא דְנּוא
 דנּוא ןּוהְמ רֶהיִֵא טְלאָז יֹזַא ;ןְראָצ

 :ןעֶגיִדְלּוׁשְרעֶפ טיִנ ְּךיַא טעֶו רֶהיֵא
 -ׁשְרעֶּביֹוא רעֶד ּוהָיְרַמֲא ,העֶז דְנּוא 1

 רעֶכיֵלְטיִא ּוצ ְָּךייַא רעֶּביִא זיִא ןַהֹּכ רעֶמ
 -ְןֶּב ּוהְָדַבְז דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ ְּךאַז
 ןּופ זיֹוה סעֶד רעֶּביִא דיִנָנ רעֶד ,לאֵעָמְׁשִי

 ָּדַלְמ םעֶד ןּופ ְָּךאַז רעֶכיִלְטיִא ּוצ ,הָדּוהְי
 ראַפ םיִׁשָמַׁש ןייַז ןעֶלאָז םִיַוָל איִד דְנּוא

 ;םעֶטּוג ןּוהְט סאוָו איד טיִמ ןייַז טעוֶו ראַה רעֶד דְנּוא ,טּוהְמ דְנּוא ְּךייַא
 ב לעטיפאק

 ןֹומַע יֵנְּב איד דְנּוא בָאֹומ יֵנְּב איד ןעֶנעֶז יֹוזַא ,םעֶדְכאָנ ןעֶועוֶועֶנ זיִא סֶע דנּוא 1
 ןעֶמּוקעֶב
 :טָפָשֹודְי טיִמ ן ְטְלאַה

 ּוצ הָמָחְלִמ ,םיִנֹומַע איִד ןּופ עֶרעֶדְנַא ןעֶועוֶועֶנ ְּךאָנ ןעֶנעֶז אייֵז טיִמ דֶנּוא

 ּוצ טְנאָזעֶגְנָא םִע טאָה ןעֶמ דְנּוא ןעֶמּוקעֶב ויִא ןעֶמ דְנּוא 2

 רעֶרעֶדְנַא רעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶנ ריִד ןעֶגעֶק זיִא לִיַח סיֹורְג רֶהעֶז ַא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא טָפָׁשֹוהְי
 דְנּוא 8 :ידָנ ןיֵע זיִא םאָד ,רֶמָּת-ְןֹוצְצַח ןיִא ןעֶנעֶז אייֵז ,העָז דֶנּוא ,םָרֲא ןּופ ,םי =-י םייַז
 ןעֶבּוז ּוצ ראַה םעֶד ןעֶּבעֶנעֶג םיִנָּפ ןייַז טאָה רֶע דנּוא ,ןעֶטְכְראָפעֶג ָּךיִז טאָה טָפָׁשֹוהְי
 טאָה רֶע דנּוא

 ראַה םעֶד ןּופ יֵדְּכ טְלעֶמאַזְרע

 :ןעֶכּוז ּוצ ראַה םעֶד ןעֶמּוקעֶנ אייֵז

 םִיַלָׁשּנרִי דנּוא הָדּוהְי

 המְנאָזעֶב טאָה רֶע דְנּוא 6

 וד טְסּוהְמ רֶנּוא ?לעֶמיִה םעֶד ןיִא טאָנ

 ! ןּופ בני

 ְךיִז טאָה הָדּוהְי דְנּוא 4 :הָדּוהי ץֶנאַנ רעֶּביִא ןעֶטְסאַפ ַא ןעֶפּורעֶגְסיֹוא
 יז : : ישי : : ו

 ןעֶנעֶז הָדּוהְי ןּופ טעֶטְׁש עֶלַא ןּופ ּוליִפַא לי ה ןעֶכּוז ּוצ

 -ִמאַזְרעֶפ איד ןיִא ןעֶנאַטְׁשעֶנ זיִא טֶפְׁשֹוהְי דְנּוא 2
 :ףיֹוהְראָפ םֶעייֵנ םעֶד ראַפ ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ;

 רעֶד טיִנ אּוד טְזיִּב ,תֹובָא עֶרעֶזְנּוא ןּופ טאָנ רעֶד ,ראַה ָא
 ןּופ עֶביִיַרְניִנעֶק עֶלַא רעֶּביִא ןעֶניִטְלעוֶועֶג טיִנ

 ראַפ ּטיִנ ןעֶק רעֶנייֵק םאָד ,הָרּובְנ דְנּוא ַחֹּכ דְנאַה עֶנייַד ןיִא טיִנ זיִא דָנּוא ר ַּפ איד
 אּוד טְזיִּב 7 !ןְהעֶטְׁשעֶּב ריִד
 עֶד ןּופ רעֶניֹואוָו
 ךָרְבַא ןעֶמאָז םעֶדּוצ
 וצ ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא

 נייֵרְּפ ןייַד םֶה

 טאָג רעֶזְנּוא טיִנ
 ןעֶּבעֶנעֶג םָע טְסאָה דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייַד ראָפ ןּופ דְנאַל ןעֶניִזאָד

 ?ביֵּבִע ףיֹוג
 ּוצ יֹוזַא ןעֶמאָנ ןייַד ראַפ ׁשֶדְקַמַה תיֵּב ַא םָעיֹוּבעֶנ ןיִראַד ריִד

 -עֶּב איד ןעֶּביִרְטְרעֶפ טְסאָה אּוד סאוָו

 ,טְניֹואוְועֶג ןיִראַד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 8

 -םאָרַּטְׁש ,ּדְרעווְׁש ַא ּונייַהְד ,םעֶטְכעֶלְׁש ַא ןעֶמּוק סֶנּוא רעֶּביִא טעֶז םִע ןעוֶו 9 :ןעֶנאָז
 דְראָמ

= 
 ,זיֹוה ןעֶניִזאָד םעֶד ראָפ ןְהעֶטְׁש ןעֶלעוֶו ריִמ .דְנּוא ,רעֶנְנּוה דְנּוא

 ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ,זיֹוה ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא זיִא ןעֶמאָנ ןייַד ןיִראָו ,ריִד ראָפ דְנּוא
 עֶרעֶזְנּוא ןיֵא ןֶעייֵַרְׁש ריִד ּוצ

 וא 10 :ןעֶפָלעַה
 ָה אּוד סאָװ ,ריֵעֵׂש

 יֹוזַא ,תֹורָצ
 יֵנְּב איד ,העָז דֵנּוצַא

 ןעֶמעֶנְניַא אייֵז לאָז לֵאָרְׂשִי זַא טְזאָלעֶנּוצ טיִנ טֶס

 דְנּוא ןעֶרעֶהְרעֶד םָנּוא אּוד טְסעֶו
 גְראַּב םעֶד דַנּוא בָאֹומ דְנּוא ןֹומַע

 ןעוו



 ירבד
 דְנאַל םעֶד םיֹוא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו
 אייז ןּופ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו ,םִיַרָצִמ
 טיִנ אייֵז ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְרֶהעֶקעֶנְקעוֶוַא
 -ְךעֶפ אייֵז איו ,העז דְנּוא 11 :טְנְליִטְרעֶפ
 םִנּוא יֵדְּכ ןעֶמּוק אייֵז םאֶד ,םָנּוא ןעֶטְלעֶנ
 םאָװ הָׁשֹּורְו עֶנייֵד ןּופ ןעֶּבייֵרְטְרעֶפ ּוצ
 יָא 12 :ןיִנְׁשְרַי טְכאַמעֶג םִנּוא טְסאָה אּוד
 ?ןיטָּפְׁשִמ טיִנ אייז אּוד טְסְליוז ,טאָג רעֶזְנּוא
 -אָד רעֶד ראָפ ַחֹּכ ןייֵק ןעֶּבאָה רימ ןיִראָו
 םִנּוא ןעֶנעֶק זיִא םאוָו עֶסאַמ עֶסיֹורְג ןעֶניִז
 ריִמ סאוָו טיִנ ןעֶסיוִו ריִמ דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶנְנָא
 ןעֶנעֶז ןעֶגיֹוא עֶרעֶזְנּוא ןיִראוָו ,ןּוהְט ןעֶלאָז
 -עֶג זיִא הָדּוהְי ץְנאַנ דְנּוא 18 :ריִד ףיֹוא
 עֶנייַלְק עֶרייֵז טיִמ ,ראַה םעֶד ראַפ ןעֶנאַטְׁש
 דְנּוא 14 :רעֶדְניִק דְנּוא רעֶּבייוו ,רעֶדְניִק
 ןּופ ןְהּוז ,ּוהָוְרַכְז ןּופ ןְהּוז לֵאיִזֲחַי רעֶּביִא

 ילַה הָרנַּתִמ ןּופ ןֶהּזז ,לֵאיֵעי ןּופ ןְהּוז ,הָינְ
 רעד ןעֶזעוֶועֶג זיִא ;ףָסֶא ןּופ ןְהיֵז איִד ןּופ
 רעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ראַה םעֶד ןּופ ׁשֵדּוקַה ַחּור

 יטְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 18 :נְנּולְמאַזְרעֶפ
 יֹואוְנייֵא דָנּוא ,הָדּוהְי ץְנאַג רֶהיֵא טְכְראָה
 וטֵפְׁשּוהְיָּדַלְמ אּזד דְנּוא םִיַלָׁשּרְי ןּופ רעֶנ
 טְלאָז רֶהיֵא ;ְךייֵא זצ ראַה רעֶד טְגאָז יֹוזַא
 ָךייַא טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ןעֶּבאָה אָרֹומ ןייק

 = בי םיסיה

 !םוריִמְׁשִד אלו םֶהיֵלֲעַמ ּורָס יִּכ םִיְצִמ ץֶרָאֵמ םִאֹבְּב
 41 רֶׁשֲא שר נֵשְרָנַל אֹובָל ּונֵלָע םיִלְמְג םֵהידִהו
  יַנָפל ַחֹכ ּוָּב ןיִא יִּכ םֶּביּׁפְשִת אָלֲה טוללֶא :יְׁשְַה
 השענ-המ טַדָנ אֵל ּונְֲֹו ונילָע אָּבַה הִֶּ בֶרֶה ןִֹמָהַה
 15 םָּפַטיִג וי נפ םיִדְמִע הָדוהי-לכו נייע ּךילָע יִּכ
 4 ֶּב הָיְנְבְרִּב ּוהָיְרכזַּ לֶאחַי ;םֶהיֵנְּוםֶהיׁשְ
 הָוהְי חי ויָלָע הָתְיָה ףֶסֶא יֵנְּבְִמ יולה היְנִַּמְדַּב לָאיְִי
 ומ םֵבָלָׁשרייִבְׁשִו הָדוהְלְּכ וביִׁשְקַה רֶמאֹּו :לֵהָּקַה ְּךֹתְּב
 ַאְרִּתילֵא םֶּתִא םֶכָל הָוהְי רַמָאיהְּ פה ךֵלֵּמִהְו
 הָמָחָלַּמַה םֶכָל אְליִּכ הַר בֶרֶה ןֹמָהָה יֵנָּפִמ ּתרַּ-לֵאְ
 15 ץיִצַה הָלעַמִּ םיִלֹע םָנִד םֶהיֵלֲעיָהְר רֶחֶמ :םיִהלאֵל יִּכ
 עז םֶכָל אֵל : ;לָאּורְ רֵּבִדִמינְּ לַחַנַה ףֹסָּב םֶתֹא םָתאָצְמּו
 הֶוהְי תַעּוׁשָי-תֶא ּוִאְרּוּורְמִע ּוָבְצֵוְתִה תאִֵּב םֵחּלִהְל
 ואְצ רֶהָמ ּוּתְמַּתילֵאְו זאָרותילַא םָלָׁשּורְיו הָדּוְי םֶכָּמִ
 15 -לָכְו הֶצְרֶא םִיַפא טפְׁשוהְי דֶקּיו :םֶכָּמִע הוהיִו םֶלינְּפל
 תרוֲהְַּׁשִהְל הוהְי .ןנפִל ֹולְפְנ םלָׁשּורְייִּבְׁשיו הָלּוהְי
 19 םביִחְרָּקִה ינְּבְדִמּו םיִתָרְּקַה ינְּבְרִמ םִילָה ומי :הָוהיל
 ּכ ומי הָלֶעָמְל לָרּגליִקְּב לֵאָרְׂשִי יַהלֶא לה לֵלַהְל
 טפְׁשִהְי רַמָע םֶפאַצְבּו עקְּת רֵּבְדִמְל יא ו רֵקֹּבַב
 הָוהיִּב ּוניִמַאָה םָׁשּורְי יִבׁשו הֶדּוהְי ינְֵּמִׁש רֶמאֹּל
 גנ לֵעַה :ּוחיִלְצַהְו ווָאיִבְנִב ּטיִמָאָה ּטְמָאָתְו םֶכיֵהְלֶא
 -תַרְרַהְל שיִלְלַהְמּו .ה!היִל טיִרְרְׂשִמ דמעו םֶעָה-ִלֶא
 םָלועְל ִכ הָוהילּודֹוה םירְמִאְ ץּולָחֲהְי ינְפל תאֵצְּב ׁשֶרֶק
 99 ןיִבָרָאְמ ו הָוהְי ןֵתָנ הֶּלִהְתּו הָנרְב ּולֲחַה ְַבּו מה
 ;ּופְננִ .הָדּוהיִל םיִאָּבַה רִיִעֹׂשירַהְו בָאומ מע נבל
 23 שיִרֲהַהְל ריצשדרה 'יבשיילע בָאֹומו ןומִע יֵנְּב ּודְמַעָו
 והֵעַרְּב ׁשיִא ּורְִע ריש יֵבְׁשֹווְּב םֶתֹוְִּכּו דיִמְׁשַהְּו
 עג --ללֶא פיו רָמְדִּמַל הָּפְִּמַה-לַע אָּב הָדּוהיִו:תיִחְׁשַמְל

 רעֶניִזאָד רעֶד ראָפ ןעֶקעֶרְׁשְרעֶד טיִנ
 ןעֶנְראָמ 16 : טאָג ןעֶנעֶק טְרֶעייֵנ ;ךייא ןעֶנעֶק טיִנ זיִא הָמָחְלִמ איד ןיִראָו ,עֶסאַמ עֶסיֹורְנ
 ,ץיִצ ןּופ גְנאַגְפיֹוא םעֶד אייֵּב ףיֹורַא ןעֶהעֶג-אייֵז ,העֶז ,ןְהעֶנְפּורַא אייֵז ןעֶנעֶק רֶהיֵא טְלאָז
 :לֵאּורְו רָּבְדִמ רעֶד ראָּפ לאָט םעֶד ןּופ דְנֶע םעֶד ןיִא ןעֶניִפעֶג אייֵז טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא
 ךייֵא טְלעֶּטְׁש .הָמָחְלִמ רעֶגיִזאָד רעֶד ןיִא ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ ןעֶכיֹורְּב טיִנ טעֶו רֶהיֵא 7
 דְנּוא הָדּוהְי ָא ;ְךייֵא טיִמ ראַה םעֶד ןּופ ףֶליִה איִד טְהעֶז דִנּוא ליִטִׁש טְהעֶמְׁש דְנּוא
 ,אייֵז ןעֶנעֶק םיֹורַא ןעֶגְראָמ טְהעֶנ ;טיִנ ְּךייֵא טְקעֶרְׁשְרעֶד דֶנּוא אָרֹומ ןייֵק טאָה םִיַלָׁשּורְי
 םיִנָּפ ןייַז טיִמ טְקיִּבעֶג ְּךיִז טאָה טָפְׁשֹוהְו דְנּוא 18 :ָּךייֵא טיִמ ןייַז טעוֶו ראַה רעֶד ןיִראוָו
 רעֶדיִנַא ןעֶנעֶז םִיַלָׁשּורְו ןּופ רעֶניֹואְְוְנייֵא איִד דִנּוא הָדּוהְי ץְנאַנ דְנּוא ,רֶרֶע רעֶד ּוצ
 -ָניֵק איד ןּופ םִיִוָל איִד דְנּוא 19 :ראַה םעֶד ּוצ ןעֶקיִּב ּוצ ְּךיִז ראַה םעֶד ראָפ ןעֶלאַפעֶג
 ןעֶּביֹול ּוצ יֵדְּכ ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז חַרֹק ןּופ רעֶדְניִק איִד ןּופ דְנּוא תֶהֶק ןּופ רעֶד
 ןיִא ןעֶנעֶז אייֵד דְנּוא 20 :לֹוק ְךיֹוה דְנּוא םיֹורְג ַא טיִמ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָנ םעֶד ,ראַה םעֶד
 יַעֹוקְת רַּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא .ןעֶנאַטְׁשעֶגְּפיֹוא היִרְּפ רעֶד
 טאָה רֶע דְנּוא טְלעֶטְׁשעֶג טָּפְׁשּוהְי ְּךיִז טאָה יֹוזַא ןעֶנְנאַגעֶבְסיֹורַא ןעֶנעֶז אייז ןעוֶו דְנּוא
 טְּביֹולְג ,םִיַלׁשּורְי ןּופ רעֶניֹואְוְנייֵא רֶהיֵא דְנּוא הָדּוהְי רֶהיֵא ָא ּוצ ָּךיִמ טְרעֶה ,טְנאָזעֶג
 עֶנייז ןיִא טְּביֹולְג ןעֶרעוֶו טְניִטעֶטְׁשעֶּב רֶהיֵא טעֶו יֹוזַא ,טאָנ רֶעייֵא ראַה םעֶד ןיִא
 םעֶד טיִמ ןעֶטאָרעֶּב ָּךיִז טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא 21 :ןייז ַחיִלְצַמ רֶהיֵא טעֶו יֹוזַא םיִאיִבְנ
 טיִמ ןעֶּביֹול ןעֶלאָז אייז יֵדְּכ ,ראַה םעֶד ּוצ םיִרָרֹׂשְמ טְלעֶטְׁשעֶגְנָא רֶע טאָה יֹוזַא ,קְלאָפ
 דָנּוא ,עֶטְנעֶפאוָועֶּב איִד ראָפ ןְהעֶנְסיֹורַא ןעֶלעוֶו אייֵז ןעֶו ,טייֵקְגיִלייֵה ןעֶנְהעֶׁש רעֶנייֵז
 דֵנּוא 22 :ביִּבִע ףיֹוא טְרֶעיֹודעֶג רֶסֶח ןייַז ןיִראָו ,ראַה םעֶד טְּביֹול ,ןעֶנאָז ןעֶלאָד אייֵז
 ראַה רעֶד טאָה ןעֶּביֹול ּוצ דְנּוא ןעֶנְניִז ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו טייֵצ רעֶד ּוצ
 סאוָו ריִעׂש :ְראַּב םעֶד ןּופ איִד דנּוא בָאֹומ דְנּוא ןֹומַע יֵנְּב איִד ףיֹוא םְרעֶריֹול ןעֶּבעֶנעֶנ

 איד ןיִראו 28 :ןעֶראָועֶג ןעֶנאָלְׁשעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,הָדּוהְי ןעֶנעֶק ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז
 גְראַּב םעֶד ןּופ רעֶניֹואוְועֶּב איֵד ןעֶנעֶק טְלעֶטְׁשעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה בָאֹומ דְנּוא ןֹומַע יֵנְּב

 -עֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶנְליִטְרעֶפ ּוצ דְנּוא ןעֶטְסיוִוְרעֶפ ּוצ ןעֶצְנאַנ םיִא ,ריִעַׂש
 ןעֶפְלאָהעֶג רעֶביִלְטיִא טאָה יֹוזַא ,ריִעֵׂש ןופ רעֶניֹואוְועֶּב איִד טיִמ דֶנֶע ןייֵא טְבאַמ
 -ָנָא ןעֶנעֶז הָדּורְי ןּופ איִד ןעֶו דְנּוא 24 :ןעֶנְליִטְרעֶפ ּוצ ןְרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא
 רעֶד ּוצ טְקּוקעֶג אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא רָּבְדִמ רעֶד ןיִא הָּפְצִמ אייַּב ןעֶמּוקעֶנ

 עסאמ
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 אֹבָי :הָטילּפ ןיִאְו הָצרֶא סיִלְפְנ םיִרָנִּפ םָנהְו ןֹמָהַה הכ
 ׁשיָכְרּו בל םֶלָב ואְצְמוםֶלְלְׁש-תַא וָבָל ֹמְַ טְפְשיִהְי
 םיִמָי היו אָּׂשַמ אל םֶתָל ּולְִנ תֹודְמֲח ילְכּ םיִרָנְפּ

 ִעיִבְרֲה םִיבּו :אוה-בר יִּכ לֵלָׁשַה-תֶא םִיחְּב הָשֹלְׁש 6
 ורק פילע הָוהקתֶא ָכרִּב םָׁש יִּכ הָצְרּב קָמָעְל דלח ָהְקִנ

 ּובְׁו !םֹיַה-דַע הָכָרְּב קֶמֹע אהה םיִקְמה םֵש-תֶא 1
 -לֶא בָׁשָל טֶׁשאֹרְּבטְפׁשֹהיו םַלָׁשודו הָדּוהי ׁשיִאילְכ

 אביו !םֶהיֵכיֹואַמ הָוהְי םֶחְמִׂשייְּכ הָחְמִׂשְּב םלָׁשיי 2
 !הָוהְי תיב"לא תֹוָרְְצַתַבּו תֹודֹנִכְבּו םיִלָבְנִב םֶלָשוחי
 יִּכ םָמָׁשְּב תוצְרַאָה תֹכ לממ"ִלְב לֶמ םיהלֲא רַחָּמ היו
 טַפְׁשיִהְי תוָבָלַמ טְקְׁשִתַו; לארשי יִבִיֹוא םִע הוי םהֹלנ ל
 הָדּוהְילַע טיי ,ךֶלֶמַה - :ביִבָפִמ הַא ִל הָכ +1

 הָנָׁש ׁשֵמָחְו םירָׂשֶעְו ֹוכְלְמִּב הָנָׁש ׁשֵמָחְו
 ְךֶָדְּב לו :יִחלְׁשתַּב ה הָבזַ וּמַא םֶו לָהּ ךלֶמ :

 !הָוהְי יֵניֵעְּב רֶׁשְיַה תיִׂשל הּנמִמ רַפראָלְו אָסָא ויָבָא
 יקלאל םֶבֶבָל ּוניֵכַה"אְל םֶָה די זאָל תֹמְּבַה ךָא

 שיִנֹרַחְאָהְו םִינֹׁשאֶרָה טָפְׁשּוהְי יָרְבִּד רֶתָיְו :םָהיֵתְבַא 4

 רָת-לַע הָלָה רׁשא יִִחְב אַ ירְבַדְּב םיבּתְּכ
 הָדּוְיְַלמ טֶפְשוְ רֵּכְַתֶא ןכ-ירֲחַאְו :לֵאְדׂשִייִכְלִמ הל

 ּודָרְּכַחְיַו :תוָׂשָעַל עישְרה אּוה לֵאָרְׂשִיְךַלַמ הָיְזַרֲא םִע
 ןיִצֶעְּב תֹוינָא ּושֵעיַו ששת 'תֶכָלְל תנא .תושמל מִע

 טפְׁשהיילַ הֶׂשרַממ והָוְדדְַּב ַעלֲאאְֹּתַה :רֶבָנ יז
 ֶשֶעַמ-תֶא ָוהְי ץֵרְפּהָיַהֲאדסִע ָךֶרֶַּתְתהְּב רַמאֵ
 :שיִׁשְַּתילֶא תֶכָלָל ורְצִע אָלְו תֲֹאּוְבִֶּׁי
 = . אפ
 דִיוָּד ריְִּב ויָתֹכֲא-סע דֶבֶקִיַו ויָתֹכֲא-סִע טָׁשִחְו בֵכ כְׁשֵַו א
 טְפָׁשוהְי יֵנְּכ םוחַא-רְלְו :ויָתְהַּת ונְּב םֶרֹ הי דֶלֶמ 2

 ז-ב והיִַפְׁשּו לֵאָכיִמּו ּדִירשַת ּוהָירכ ח לָאז 1 הירש

 29 :ראַה םעֶד ןּופ זיֹוד םעֶד ּוצ ןעֶמעֶּפְמאָרְט
 עֶלַא רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶ זַא טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו ,רעֶדְנעֶל איִד ןּופ עֶכייֵרְניִנעֶק

 :לֵאָרְׂשִי ןּופ דְנייַפ איד ןעֶנעֶק ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ טאָה ראַה רעֶד
 הּור ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא טאָה טאָנ ןייַז ןיִראָו ןעֶזעוֶועֶג ליִטְׁש טָפָׁשֹוהְי

 טָלַא זיִא רֶע הָדּוהְי רעֶּביִא טְרֶעיִגעֶר טאָה טָּפְׁשֹוהְי דְנּוא
 ' ןּופ תּוכָלַמ סאָד

 541 יי םִנָניִר ןּד

 יי עי 2 םימיה

 ןעֶנעֶז םיִרָגְּפ עֶרייֵז ,העֶז דְנּוא .עֶסאַמ
 דְנּוא ,רֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג ןעֶזעוֶועֶב
 דנּוא 28 :ןעֶנּורְטְנַא םיִנ זיִא רעֶנייק

 ןעֶנעֶז קְלאָפ ןייַז דְנּוא טָּפְׁשֹוהְי ןעֶו
 יֹוזַא ּביור םעֶד ןעֶמעֶנּוצְקעוֶוַא ןעֶמּוקעֶג
 םּוטְכייֵר ליִפ רֶהעֶז ןעֶנּופעֶג אייֵז ןעֶּבאָה
 -עֶבּוי עֶרייֵט דְנּוא ,םיִרָגְּפ איִד ןעֶשיִוְצ

 ןעֶגיֹוצעֶגְּפָא אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶל
 דָנּוא ,אָׂשַמ עֶסיֹורְג ץְנאַג ַא ְּךיִז ראַפ
 -וצ געֶט אייֵרְד ןעֶמּונעֶג אייֵז טאָה סֶע
 םִע לייוװ ,ּביֹור םעֶד ןעֶמעֶנ ּוצ ןעֶמאַז
 ןיִא דְנּוא 26 :ןעֶזעוֶועֶג ליִּפ רֶהעֶז זיִא

 -ְךעֶפ ְּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה גאָט ןעֶטְריִפ םעֶד
 ןיִראָו ,הָכָרְּב ןּופ לאָט םעֶד ןיִא טְלעֶמאַז
 ,ראַה םעֶד טְשְנעֶּבעֶג אייֵז ןעֶּבאָה טְראָד

 -ְלעֶזְמעֶד ןעֶפּורעֶג ןעֶמ טאָה רעֶּביִראָד
 םעֶד ּוצ ויִּב הָכָרְּב קֶמֵע טרָא ןעֶניִּב
 ןעֶּבאָה אייֵז ךְנּוא 27 :בגאָט ןעֶניִטְנייה
 הָדּוהְי ןּופ ןאַמ רעֶכיִלְטיִא טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ
 רעֶד ןַא טְפְׁשֹוהְי דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי דְנּוא

 םִיַלָׁשּורְו ןייק ןעֶרְהעֶקּוצקירּוצ ידְּכ ,ץייּפְׁש
 אייֵז טאָה ראַה רעֶד ןיִראָז ,דייֵרְפ ַא טיִמ
 ; דְנייַפ עֶרייֵז רעֶּביִא דייֵרְפ ַא טְכאַמעֶג
 םִיַלָׁשּורְי ןיִא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 8
 טיִמ דנּוא ןעֶפְראַה דְנּוא לעֶדיִפ טיִמ

 זיִא טאָנ ןּופ טְכְראָפ איֵד ְךְנּוא

 זיִא יֹוזַא 0

 רֶע דְנּוא ,ןעֶריִנעֶר ּוצ ןעֶּביֹורעֶגְנָא טאָה רֶע ןעוֶו רֶהאָי גיִסייֵרְד דְנּוא ףִניֵפ =

 עֶנייֵז ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא ;םִיַלָׁשּורְי ןיִא רֶהאָי גיִצְנאַַוְצ דְנּוא ףֶניִפ 1 טְרֶעיִגעֶר טאָה
 ןַעֶגְנאַנעֶג זיִא רֶע דְנּוא 22 :יִחְלַׁש ןּופ רעֶטְכאָט איִד הָבּוזַע ןעֶזעוֶועֶנ זיִא רעֶטּומ
 וטְרְהעֶקעֶנְּפָא ןּופְרעֶד טיִנ ָּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,אָסָא רעֶטאָפ ןייַז ןּופ נעוֶו םעֶד ןיֵא
 םֶרֶעייֵנ 38 :ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא טְכעֶר זיִא סאָו סאָד ןּוהֵסעֶנ טאָה רֶע

 טייֵרְּבעֶגְנָא טיִנ ְּךאָנ טאָה קְלאָפ םאָד דְנּוא ,ןּוהְמעֶנּפָא טיִנ רֶע טאָה תֹומָּב איד
 ןּופ ןעֶכאַז עֶניִרְּביִא איִד דְנּוא 4 :תֹובָא עֶרייֵז ןּופ טאָנ םעֶד ּוצ ץֶראַה רֶעייֵז
 איד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶנְניוַא ןעֶנעֶז אייֵז ,העָז ,עֶטְצעֶל איִד דְנּוא עֶטְׁשְרֶע איִד ,טְפָׁשֹוהְו
 יָנָנַח ןּופ ןְהּוז אּוהַי ןּופ רעֶטְרעֶזו
 35 :לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶניִנעֶק איד
 ןּופ ָּךֶלֶמ הָיְזַהֲא טיִמ טְּפעֶה

 זיִא סאו

 -עֶּב הָדּוְי ןּופ ְּךֶלֶמ טָפָׁשוהְו ְּךיִז טאָה ְּךאָנְרעֶד רעֶּבָא
 :טְכעֶלְׁש רֶהעֶז ןּוהְמעֶנ טאָה סאָו ,לֵאָרְׂשִי

 ןּופ ָּךּוּב םעֶד ןיִא טְנאַמְרעֶד (ךיֹואנ

 דְנּוא 6
 שיׁשְרַּת ןייק ןְהעֶנ ּוצ יֵדְּכ ןעֶפיִש ןעֶכאַמ ּוצ טְפעֶהעֶּב םֶהיֵא טיִמ ָּךיִז טאָה רֶע

 :רֶבָנ ןֹוְצָע ןיִא ןעֶפיִׁש איִד טְכאַמעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז רֶנּוג
 תֹואּובְנ טאָה הָׁשַרָמ סיֹוא ּוהָוָדֹוד ןּופ טְגאָזעֶב

 ןְהּוז רֶזָעיִלֲא דְנּוא 7

 ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,טָפָׁשֹוהְי ןעֶנעֶק -
 עֶנייֵד ןעֶכאָרְּבּוצ ראַה רעֶד טאָה יֹוזַא ּוהָיְזַהֲא טיִמ טְפעֶהעֶּב ְּךיִד טְסאָה אּוד לייוַו

 םיִׂשֲעַמ
 :שיִשְרֵּת ןייֵק ןְהעֶנ טְנעֶקעֶג

 טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז םאָד יֹוזַא ןעֶראָועֶג ןעֶכאָרְּבּוצ ןעֶנעֶז ןעֶפיׁש איֵד דְנּוא

 אב לעטיפאק
 ןעֶראָועֶנ ןעֶּבּורְנעֶּב זיִא רֶע דְנּוא ,רעֶטעֶפ עֶנייַז טיִמ טְנעֶלעֶנ ְּךיִז טאָה טֵּפְׁשּוהְי דְנּוא 1
 ןיִא טְרָעיִנעֶר טאָה ןְהּוז ןייַז םֶרֹוהְי דְנּוא ;דיִזָד ןּופ טאָטְׁש רעֶד ןיִא רעֶטעֶפ עֶנייַז טיִמ
 2 :לעֶטְׁש רעֶנייֵז

 דָנּוא .הָיְרַזַע
 ּהניַהְד ,טָּפְׁשּוהְי ןּופ רעֶדְניִק איִד ,רעֶדיִרְּב טאַהעֶנ טאָה רֶע דָנּוא

 עֶלַא .ּוהָיְטַּפְׁש דְנּוא ,לֵאָכיִמ דִנּוא ,ּוהָיְרַזֲע דְנּוא ,ּוהָיְרַכְז דְנּוא ,לֵאיֵהְי
 + ן- =

 איד



 יה םרבד
 ןּופ ןְהיִז איִד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶניִזאָד איִד
 רֶעייֵז דָנּוא 9 :לֵאָרְׂשִי ןּופ ְךֶלֶמ טְפָׁשֹוהְי

 עֶסיֹורְג ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז ּוצ טאָה רעֶטאָפ
 דָנּוא ,דְלאָג ןּופ דָנּוא רעֶּבְליִז ןּופ תֹונּתַמ
 ןיא םעֶטְש עֶטְסעֶפ טיִמ ,ןעֶכאַז עֶדייֵט
 -עֶגעֶג רֶע טאָה הָכּולְמ איִד רעֶּבָא ,הָדּוהְי

 רעֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע לייזו ,םָדֹוהְי ּוצ ןעֶּב
 -אֵפ ןייַז ןּופ הָכּולְמ איִד רעֶּביִא ןעֶנאַטְׁש -עֶגְפיֹוא זיִא םֶרֹוהְי ןעוֶו דְנּוא 4 :רֹוכְּב
 רעֶדיִרְּב עֶנייַז עֶלַא ןעֶנאָלְׁשְרעֶד טאָה רֶע דְנּזא ,טְקְראַטְׁשעֶג ְךיִז רֶע טאָה יֹוזַא ,רעֶט
 ןּופ (עֶליִפ ְךיֹוא דִנּוא ,דְרעוֶוְׁש םעֶד טיִמ
 זיִא םָדֹוהְי 2 :לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ איִד
 רֶהאָי גיִסייֵרְד דְנֹוא אייוַוְצ ןעֶזעוֶועֶג טְלַא
 ,ןעֶריִגעֶר ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה רֶע ןעֶו
 ןיִא רֶהאָי טֶכַא טְרֶעיִנעֶר טאָה רֶע דְנּוא
 ןיִא ןעֶגְּנאַגעֶג זיִא רֶע דְנּוא 6 :םִיַלָׁשּורְי
 טאָה בָאְחַא ןּופ רֶניִזעֶגְזיֹוה םאֶד איו יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶניִנעֶק איד ןּופ ןעֶגעוֶו איִד
 -כאַט א טאַהעֶג טאַה רֶע ןיִראוָו ,ןּוהְמעֶנ

 רֶע דָנּוא ,ּבייוֵז ַא ראַפ בָאְחַא ןּופ ּרעֶט
 ןעֶגיֹוא איד ןיִא םעֶטְכעֶלְׁש ןּוהְטעֶג טאָה
 טאָה ראַה רעֶד רעֶּבָא 7 :ראַה םעֶד ןּופ

 1996 אכ- יב -םימ

 '+ םֶהיֵבֲא ! םָתָל ןּתיו :לֵאָרְׂשידלִמ טֵּפְׁשהְו נב הָּלֵא
 תֹורוצמ יִרָעדמַע תֹונָּדְגִמִלּו בָהְולּו ףֶמָכְל תֹובַר תֹונָּתַמ
 ;רוָכְּבַה אוְהייֵּכ םֶרֹוהיִל ןֶתָנ הָכָלְממה-תַאְו הָדּוהיִּב

 4 ילָּכיתֶא נרדו קוה ויבא תֶכלְמִמ-לַע םֶרֹוהְי םֶקָיו
 ה הנָׁש םיְִׁשּ םיִׁשלָׁשְדִּב :לֵאָרׂשי ירָׂשִמ םַנְ ברָחְּב ויָחֶא
 5 לו :םָלָׁשּוריִב ְךַלֶמ םיִנָׁש הָנֹמְׁשּווכְלְמְּב םֶדוהְי
 -תַּב יִּכ בֶאְחַא תֹּבּוׂשָע רֶשֲאַּכ לֵאָרׂשִייִכָלמ ו ְךֶרָדְּב
 זאָל הוי נב עֶֶה שוהל וּכ הָחֲָה בֶאְחַא
 ;רייְבַה ןעֶמְל דיֹוָּד תִיַּב--תֶא תחְׁשַהָל הָוהְי הָכָא
 ויָנבַלּו ריִנ וָל תַהְל רַמֶא רֶׁשֲַכְ דָיְהַל תַרְּכ רֶׁשֲא
 8 וכל הָדּוהיידַי תַחַּמִמ םורָא ַׁשַּפ ֹוְמִיְּב ;םיִמָיַה-לֶכ
  וָּמִע בֶכָרָה-לָכְו ויָָׂש-סִע טֶרֹוהְי רָב :ךֶלֶמ םֶהיֵלֲע
 יִרְש תַאו ולֵא במה םודָאיתֶא ְּךֹה הָליל םק ִֹהַי
 י הֶַּה םּזַה דַע הָדּוהְידַי תַחַּתִמ םֹולָא עַׁשְפִיַו :בֵּכָרָה
 -תרָא בֹע יִּכ ָרָי תַחָּתִמ איִהַה תעָּב הָנִבְל עֵׁשְִּת זָא
 וג הָרּוהי יָרֲהְּב תֹוָמָב הֶׂשָע אוָה-ַנ :!ויָתֹבֲא יַקלֶא הָוהִי
 12 אבו :הָרּוהִי-תֶא חַּדַוםֵלָשּורְייֵבְׁשי-תֶא ןֶוה
 הָוהְי רַמָא ו הָּכ רֶמאֵל איִבַָּה ּהְילַאֵמ בְּכִמ ויָלֵא
 טפְׁשִהְייַכְרַדְּבָתְכַלֶה-אָל רֶׁשֲא תַחַמ ךיִבָא דוד יַחֹלֲא
 פ יֵכְלַמ ּךרֶרַּב ְךֶלֹּתַו :הָדּוהְי .רֹלֵמ אָסֶא יֵכָרְדְּבּו ךיבָא
 תֹונֲהְּכ םִַלָׁשּורְי יבְׁשי-תֶאְו הָדּודְי-תֶא הָנַּו לָארׂשִי
 ָךֵנִמ םיִבֹוּמַה ְּךיֶבָא-תיֵּב ּךיָהֵא-תֶא םֵנְו בָאְחַא תיֵב

 4 ףיֶנָבְּו ּךמעְּב הָלֹודְנ הָּפּנִמ ףננ הָוהְי הנה ְָּנִרָה
 ומ הָקָחָמִּב םיִּבַר םיִיָלָחְּב הָתַאְו :ףֶׁשּוכְר-לְכִבּו ּךיִׁשנכּ
 15 רַעָיַו :םיִמָיילַע םיִמָי ילֹהַהְדַמ ְּךיֶעֵמ ַּאְצִידַע ּךיֶעִמ
 יֵלַע רֶׁשֲא םיִבְרַעָהְו םיִּתׁשִלּפַה ַחּור-תֶא םֶרֹוהְי-לַע הָוהְי
 עז =כְכ תֶא ּוּבְשִיַו ָהּעְקִבַו הָדּהיִב וָלֵעו :םיִׁשּּכ די

 ןּופ זיוה סאָד ןעֶּבְראַדְרעֶפ טְלאָװעֶג טיִנ
 טאָה רֶע סאו תיִרְּב םעֶד ןעֶנעוֶו דיִּוָד
 ּוצ ןְהיֵז עֶנייֵז ּוצ דְנּוא םֶהיֵא ּוצ טְנאָזעֶגּוצ טאָה רֶע איזז יֹוזַא דְנּוא ,ריִוָד טיִמ טְּכאַמעֶג
 רעֶטְנּוא ןּופ ןעֶזעוֶועֶג דֵרֹומ םֹודא טאָה געֶט עֶנייַז ןיִא 8 :טייֵט עֶלַא טְכיֵל ַא ןעֶּבעֶג
 יֹוזַא 9 :ְּךֶלֶמ ַא טְכאַמעֶנ ְּךיִז רעֶּביִא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,הָדּוהְי ןּופ םייֵקְגיִטְלעוֶועֶג איִד
 ,םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעוֶוְטייֵר עֶלַא דְנּוא ןעֶטְׁשְריִפ עֶנייֵז טיִמ ןעֶרְהאָפעֶגְרעֶּביִא םֶרֹוהְו זיִא
 טאָה םאִו םֹודָא ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא טְכאַנ אייֵּב ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא רֶע דְנּוא
 טאָה יֹוזַא 10 :ןעֶנעֶוְטייֵר איד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא עֶנייֵז טיִמ טְלעֶגְניִרעֶגְמּורַא םֶהיֵא
 ןעֶניִטְנייַה םּוצ זיִּב הָדּוהְי ןּופ טייֵקְגיִטְלעוֶועֶג איִד רעֶטְנּוא ןּופ ןעֶזעוֶועֶג דֵרֹומ םֹודֲא
 דְנאַה עֶנייֵז רעֶטְנּוא ןּופ ןעֶזעוֶועֶג דֵרֹומ הָנְבִל ָךיֹוא טאָה טייֵצ רעֶניִּבְלעֶזְרעֶד ןיִא ,גאָט
 ָךיֹוא טאָה רֶע דְנּוא 11 :רעֶטעֶפ עֶנייֵז ןּופ טאָג םעֶד ראַה םעֶד טְּזאָלְרעֶפ טאָה רֶע לייוו
 םִיַלָׁשּורְי ןּופ רעֶניֹואוְועֶּב איִד טאָה רֶע דָנּוא ,הָדּוהְי ןּופ גְרעֶּב איִד ףיֹוא תֹומָּב טְכאַמעֶג
 םִע דנּוא 12 :הָדּוהי ןּופ טייֵל איִד ןעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ טאָה רֶע דְנּוא ,ןייַז ּוצ הֶנַזְמ טְבאַמעֶב
 רעֶד טְגאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,איִבָּנַה ּוהָיְלַא ןּופ טְּפיִרְׁשעֶג ַא ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ זיִא
 ןעֶנעוֶו איד ןיִא ןעֶנְנאַגעֶג טיִנ טְזיִּב אּוד לייוװ ,רעֶטאָפ ןייֵד ריִוָד ןּופ טאָג רעֶד ,ראַה
 טְרֶעייֵנ 18 :הָדּורְי ןּופ ְּךֶלֶמ אָסֶא ןּופ ןעֶנעוֶו איִד ןיִא דְנּוא רעֶטאָפ ןייֵד טָּפְׁשּוהְי ןּופ
 טְכאַמעֶג טְסאָה דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶגיִנעֶק איִד ןּופ ןעֶגעוֶו איִד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג טְזיִּב אּוד
 ןּופ תּונְז םאָד איז יֹוזַאְךייֵלְנ םִיַלָׁשּורִי ןּופ רעֶניֹואוְועֶּב איִד ְּךיֹוא דְנּוא ,ןייַז ּוצ הָנֵזִמ הָדּוהְי

 ןייד ,רעֶדיִרְּב עֶנייִד ןעֶנאַלְׁשְרעֶד ְךיֹוא טְסאָה אוד דְנּוא ,בָאְחַא ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד
 רעֶד טעוֶו יֹוזַא ,העֶז 14 :ריִד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג רעֶסעֶּב ןעֶנעֶז םאָָו ,דְניִזעֶגְזיֹוה םִרעֶטאַפ
 ,רעֶּבייוַו עֶנייֵד דְנּוא ןְהיִז עֶנייֵד רעֶטְנּוא הָּפֵגַמ עֶסיֹורְג ַא טיִמ קְלאָפ ןייד ןעֶנאָּלְׁש ראַה
 ַא ןעֶטייֵהְקְנאַרְק עֶסיֹורְג ןעֶּבאָה טְסעוֶו אּוד דְנּוא 15 :ןעֶנעֶמְרעֶפ ץְנאַנ ןייַד ןיֵא דְנּוא
 ןעֶגעוֶו ןְעֶנְסיֹורַא ריִד ןּופ ןעֶלעוֶו םעֶרעֶדעֶג עֶנייַד זיִּב ,םְרעֶדעֶג עֶנייֵד ןיִא טייֵהְקְנַרְק
 םֶרּוהְי ןעֶנעֶק טְקעוֶוְרעֶד טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 16 :נאָט ּוצ גאָט ןּופ טייֵהְקְנאַרְק איֵד
 ןּופ טְנעֶהאָנ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאִו םיִבָרֲע איִד ןּופ דְנּוא םיִּתְׁשִלַּפ איִד ןּופ טְסייֵג םעֶד
 -אָה אייֵז דְנּוא הָדּוהְי ןעֶנעֶק ןעֶנְנאַנעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 17 :םיִׁשֹוּכ איִד

 עֶצְנאַג םאֶד ןעֶמּונעֶג ןעֶנְנאַפעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶכאַרְּבעֶגְנייֶרַא אייֵז ןיִא ןעֶּב
 ןְהיֵז עֶנייֵז ְּךיֹוא דְנּוא ,זיֹוה םיִּדִלְמ םעֶד ןיִא ןעֶועֶועֶג זיִא סאו ןעֶנעֶמְרעֶפ
 טְרֶעייֵג טְזאָלעֶגְרעֶּביִא טיִנ ןְהיִז ןייֵק םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רעֶּבייוַו עֶנייֵז דְנּוא

 ראנ

 -רֵאְׁשִנ אָלְו ויש נב נו ְךֶּמַה-תיִבְל אָצְמִּנַה שכחה
 הז ז}
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 ופָננ תאןלַּכ יִרֲחַאְו :ונְּב ןֹסק זַחָאֹוהידסִא יִּכ ןב ל
 םיִמִָמ ! שיִמָיל יִהְיַו :אָּפרִמ ןיִאל יִלֲחַל ויִָמְב ו הָהְי
 וילח--םע לּשֵמ יִאְצִי םינְׁש | שיִמָיָל ץקה תאֵצ תַמְכּו
 תַּפרְׂשִּכ הָּפרׂשֹוּמִמ ול יוׂשָצ-אָלְו םיִעְר שִאְלֲחַתְּב תֶמֵּת
 םיִנָׁש הָנומְׁשּו וכְלְמִב הָיָה םַׁשּו םיָׁש לֶׁשְדִּב :וָתֹבֲא כ

 דוד רעְּכ ּודְרְּבְקיַו הָּדְמֶה אֵלְּכ לו סֵלָׁשיריִּב ְּךֵלָמ

 :םיִכָלְמה תֹרְבַקְּב אָלְ
 בכ בכ

 יִכ ויִּתְחַּת ןֹטְקַה ּונְב ּוהְיְזַחֲא-תֶא םִַלָׁשּורְי יִבְׁשוו ֹוכילְמַח א
 ְךֶלֶמִ הָנֲחמִל םיִבְרֲעָב אָּבִה דודְגַה גֵרָה םי ינשאהה-לב

 םיָּתְשּו םיִעָּבְרַאְדִּכ  :הָדּוהְי ךלכ םֶהֹוהְיְדִב ּוהָיְזַדֲא 2
 ׁׁשְו םִַלָׁשּוריִּב ְּךֶלֶמ תַחַא הָנָשְו ֹוכְלְמְב ּוהָיְזַחֲא הָלָׁש
 בַאְחַא תייַּכ יִכְרַדְּב ְּךֵלֶה אּוָה-בַנ :יִרְמֶע-תַּב ּוהָיָלֵתַע וּמִא
 הָוהְייִיעְּב ֶרָה ׂש :עֶשרְַל וָּתְצְַו הָתְָה וֶמַא יִּכ 4

 ויָבָא תֹמ יִרֲחַא םיִצעו וליִה הָמה יִּכ םָאְחַא תי
 בָאְחַאְדִּכ םָרֹודְי-תֶא ךֵלֵו ד לה 8 םֶתֶצִעַּכ םַג : ;ול א ה

 דָעְלִּנ תֹמָרְּב .םדאדרלמ סאזד לֵ הָמ הזעהלימל לאדשידלמ
 יִּכ לאָלְִחִב אֵּפַר ךתהל בֶׁשֵַו ?םֶרֹוי-תֶא םָמַרָה ו 8

 ךֵלֶמ לאהוח-תא ּומֲחָלהְּב הָמָרָב ּוהָּכה .רֶׁשֲא םיִּכַּמַה
 "תֶא תוארל דרָי הָדּוהְי ךֵלָמ םֵרֹוהְיְןִב ּוהָירזַת םֵרָא

 םבימלָאמּו :אוָה הלחייְכ לאצ-זב בָאהַארב םֶרֹוהְי 7
 -םִע אֵצָי לֹבְכּו םֶרו-לֶא אבל ּוהָיַחֲא תפובְּת הֶתֲָה

 -תֶא ְכַהְל הָוהְי ֹוהְׁשְמ רֶׁשֲא יִׁש ִׁשְמְְִבאיילֶא
 אֶצְמַו בָאהַא תובע אוי טפָׁשִהְּכ יִָו :בָאְתַא תִָּב 5

 עח םיִתְרָׁשְמ ּוהָיוַחֲא יהא 1 הָרּוהְי ירד
 אָּבַהְתִמ אוהְ עה ודָיַַרֲא-תֶא שבו ;םֶנרהה 5

 ודְמֶא יַּכ ּוהָרְּבק והְתיִמה 2והַײלָא ּודֵאְיוןורְמׂשְּב

 ק םִלַא
 אה הָכחַמ

 ;הָדּוהְי רעֶּביִא ָּךֶלֶמ םֶלַא

 ןעֶריִגעֶר ּוצ ןעֶּביֹוהעֶנְנָא טאָה
 עֶנייֵז ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד

 יֹוה םעֶד ןּופ ןעֶנעֶו איִד יא ןעֶנְנאַגעֶנ זיִא
 זי" יד סד זז סיר ז זזזייזז
 י = = ִ

 הפיזאפ
 דְנּוא 18 :ןְהזז ןעֶטְסְנייֵלְק ןייז זֶחֶאֹוהְי ראָנ
 -עֶנ ראַה רעֶד םֶהיֵא טאָה םעֶלַא םעֶדְכאָנ

 קְנעֶרְק ַא טיִמ םְרעֶדעֶג עֶנייֵז ןיִא ןעֶגאָלְׁש
 דְנּוא 19 :ןעֶרעֶֶו טְלייֵהעֶג טיִנ ןעֶק םאוֶו

 ןַא ,רֶהאָי ּוצ רֶהאָי ןּופ ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע
 עֶנייֵז ןעֶנעֶזיֹוזַא ,רֶהאָי אייוַוְצ ןּופ דְנֶע םעֶד
 עֶנייַז ןעֶנעוֶו ןעֶלאַפעֶגְסיֹורַא םֶרעֶדעֶג
 ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא רֶע רֶנּוא ,טייֵהְקְנאַרְק
 דְנּוא ,טייֵהְקְנאַרְק עֶטְכעֶלְׁש עֶנייֵז ּךְרּוד
 טְכאַמעֶג םֶהיֵא רעֶּביִא טיִנ טאָה קְלאָפ ןייַז
 -ךעֶפ איִד איװ יֹחַא גְנּונעֶרְּבְרעֶפ עֶנייֵק
 זיִא רֶע 20 :ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵז ראַפ גְנּונעֶרְּב

 ןעֶזעוֶועֶג טְלַא רֶהאָי גיִסייֵרְד דְנּוא אייוַוְצ
 ןעֶריִגעֶר ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה רֶע ןעוֶו

 ןיִא רֶהאָי טְכַא טְרֶעיִגעֶר טאָה רֶע דְנּוא

 ןְרָא ןעֶגְנאַגְרעֶפ זיִא רֶע דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְו
 ןעֶּבּורְגעֶּב םֶהיֵא טאָה ןעֶמ דְנּוא ,גנּוטְסּולְג
 ןיִא טיִנ רעֶּבָא ,ריוָד ןּופ טאָטְׁש רעֶד ןיִא

 ;םיִכָלְמ איִד ןּופ םיִרְבִק איִד
 בכ לעטיפאק

 -אָה םִיַלָׁשּורְי ןּופ רעֶניֹואוְועֶּב איִד דְנּוא 1

 ּוהָיְזַַא ןְהּוז ןעֶטְסְנייֵלְק ןייַז טְכאַמעֶג ןעֶּב
 רעֶד ּוצ םִיִבְרַע איִד טיִמ ןעֶמּוקעֶנ זיִא סאָו לִיַח סאָד ןיִראָו ,לעֶטְׁש עֶנייַז ןיִא גיִנ
 טְרֶעיִנעֶר םֶרֹוהְי ןּופ ןְהּוז ּוהָיְזַחֲא טאָה יֹוזַא דְנּוא ,עֶטְׁשְרֶע עֶלַא ןעֶנאַלְׁשְרעֶד ןעֶּבנ

 רֶע ןעוֶו ןעֶזעֶועֶנ טְלַא רֶהאָי גיִצְריִפ דְנּוא אייַוְצ זיִא ּוהָיְזַחֲא 2
 דְנּוא .םִיַלָשּורי ןיִא רֶהאָי ןייֵא טְרֶעיִגעֶר טאָה רֶע דֶנּו

 רֶע ָּךיֹוא 3 :ירָמֶע ןּופ רעֶטְכאָט איִד ּוהָיְלַתַע ןעֶזעֶועֶנ זיִא רעֶטּו
 -עֶנ זיִא רעֶטּומ עֶנייֵז ןיִראָו ,בָאְחַא ןּופ דְניִזעֶגְו

 טְכעֶלְׁש זיִא סאוָו סאָד ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע דֶנּוו 4 :ןעֶטְכעֶלְׁש םּוצ רעֶּבעֶנ הָצֵע ן
 ןעֶנעֶז איִיַז ןיִראָו ,בָאְחַא ןּופ דְניִזעֶנְזיֹוה סאָד איז יֹוזַא ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איד ןיִא
 דְנּוא 5 :ןעֶּבְראַדְרעֶפּּוצ םֶהיֵא רעֶטאָפ ןייַז ןּופ טיֹוט םעֶד ָּךאָנ םִרעֶּבעֶג הָצֵע עֶנייֵז ןעֶזעוֶועֶ
 ןּופ ןְהּוז םֶרֹוהְי טיִמ ןעֶנְנאַנעֶגְניִּהַא זיִא רֶע דנּוא ,תֹוצִע עֶרייַז ןיִא ןעֶנְנאַגעֶג ְּךיֹוא זיִא רֶע

 דנּוא ,דָעְלִנ תֹומָר ןיִא םָרָא ןּופ ְּךֶלֶמ לֵאָזַח ןעֶנעֶק הָמָחְלִמ רעֶד ּוצ לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךֶלֶמ בָאְחַא
 ּוצ טְלייֵהעֶנ יֵדְּכ טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ זיִא רֶע דְנּוא 6 :םֶרֹוי ןעֶנאַלְׁשעֶג ןעֶּבאָה םיִמַרֲא איד
 רֶע ןעוֶוהָמָר ןיֵא ןעֶראָועֶנ ןעֶנאָלְׁשעֶג זיִא רֶע סאָו טימ ןעֶדְנּואָו איִד ןּופ לאָעְרֶזִי ןיִא ןעֶרעֶֶו
 הָדּוהְי ןּופְּדִלְמ םֶרֹוהְי ןּופ ןְהּוז ּוהָירַזַע דְנּוא ,םָרָא ןּופ ְּךֶלֶמ לֵאהָזֲח טיִמ ןעֶטְלאַהעֶנהֶמֶה למט טאָה

 ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע ןיִראָָו ,לאֵעְרָזִי ןיִא בָאְחַא ןּופ ןֶהּוז םֶרֹוהְי ןעֶהעֶז ּזצ ןעֶנְנאַגעֶגְּפּרַא זיִא
 וצ ןעֶמּוק לאָז רֶע זַא טאָנ ןּופ ןעֶזעוֶועֶנ ויִא ּוהָיְזַהֲא ּוצ גְנּומעֶרְּטּוצ איִד דְנּוא 7 :קְנאַרְק
 אּוהֵי ןעֶנעֶק םֶרֹוהְי טיִמ ןעֶנְנאַנעֶנְסיֹורַא רֶע זיִא יֹוזַא ןעֶמּוקעֶנ זיִא רֶע ןעֶו ןיֵראָה ,םָרֹוי

 ןּופ דְניזעֶגְזיֹוד סאָד ןעֶנְליִטְרעֶפ ּוצ יִדְּכ טְּבְלאַזעֶג טאָה ראַה רעֶד ןעֶמעֶֶו ,יׁשְמִנ ןּופ ןֶהּו
 םעֶד ןעֶנעֶק טָּפְׁשִמ סאָד ןּוהְּמעֶג טאָה אּוהַי ןעוֶו סאָד ןעֶזעוֶועֶנ זיִא סֶע דְנּוא 8 :בָאְחַא
 ,ןְהיֵז איד דְנּוא הָדּוהְי ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ איִד ןעֶנּופעֶג רֶע טאָה יֹוזַא ,בָאָהַא ןּופ דֶניִזעֶנְזיֹוה

 :ןעֶנאַלְׁשְרעֶד אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,ּוהָיְזַהֲא טְניִדעֶּב ןעֶּבאָה סאָו ,ּוהָיְזַחֲא ןּופ רעֶדיִרְּב איִד
 -עֶּב זיִא רֶע ןיִראָו ,ןעֶנְנּואוְוְצעֶּב םֶהיֵא טאָה רֶע דִנּוא ּוהָיְזַחֲא טְכּוזעֶ טאָה רֶע דְנּוא 9
 טאָה רֶע דְנּוא ,אּוהַי ּוצ טְכאַרְּבעֶנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןֹורְמֹׂש ןיֵא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶטְלאַה
 טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו ,ןעֶּבּורְנעֶּב םֶהיֵא טאָה ןעֶמ דְנֹוא טייֵטעֶנ םֶהיֵא

 זא



 1358 גכ .הכ ב .םימיח ירבד

 יו וָבָבָל-לְכִּב הָודיתֶא ׁשֶרֶד-רֶׁשֲא אה טָּפָׁשהיְדְּב .םאָו טָּפְׁשֹוהְי ןּופ ןְהּוו רעֶד זיִא רֶע זַא
 ' א לתת והָכָלְמַמְל חְכ רֹצעַ ּוהָיַחֲא תבל ןייַז טיִמ טְׁשְראַפעֶג ראַה םעֶד טאָה
 טז לכת הכרה כו נפ תט"כ הא החא 2 וחה םאד 6 גבי
 א יט 2 עה ןּופ ווה םאָד דָנּא .ץְראַה ןעֶצְנאַג

 לֶמַהְִּב ךּתֹמ תא בֶנ ּויתִאְרְב ׁשָא"תֶא * .- ןיק םאַהעֶג טיִנ טאָה ּוהָיְזַחֲא
 ודֵריתְמִתַותֹוַּמַה רַרחְבוִתקנִמיתֶאַוְאִתַַומיתְמִּמַה ןעֶװ דנּוא 10 :הָכּולְמ איד ןעֶטְלאַהּוצ

 איִה ִּכ ןִהּכַה עֶדְיוהְי תֶׁשֲא םֶרֹוהָיְךֵלַּמַה-תַּב תֶעְבַׁשְהְי טאָה ּוהָיְזַחֲא ןּופ רעֶטּומ איִד ּוהָיְלַתַע
 :והְתָתיִמֲה אָלְו והיְלַתְע יֵנְּפִמ ּוהָיְַחֲא תֹחֲא הֶתְָה .ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא ןְהּוז רֶהיֵא זַא ןעֶהעֶזעֶג

 צהָילְַעַו םִנָׁש ׁשֵש אֵַּחְתִמ םיהלֵאָה תיִבְּב םֶּתִא הזו טאָה דִנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא איִז זיִא יֹוזַא

 6 5 615: רעֶרְניִק עֶביִלְגיִנעֶק עֶלַא ןעֶנאַלְׁשְרעֶד
 * תֹואַמהיֵרָׂש-תֶא חק עֶדיֹוהְיקוחְתַה תיִבְַׁה ָוְשּו - ר* 1 יה וה.ןיפ רֶניועֶגְזיֹוה םעֶד ןּופ
 ךֵב ּוהָירלְו ןָחֹהידּב לאֵעְְׁשִלּו םֶהֹריַב הרמל האל ,רעֶטְכאָמ םיִּניִנעֶק םעֶד ,תַעְבַׁשוהְי
 ִָּציִרְכורְּב טָׁשיִלָא-תֶאוודְָדעֶדְב ּוהָיִׂשעֶמ-תֶאְו דבש  איִז דְנּוא ּוהָיְזַחֲא ןּופ ןְהּוז ׁשֶאֹוי ןעֶמּונעֶנ

 ג יֵרָילָּכִמ םִיולַה-תֶא יצְּבִִיַו הָהיִּב ֹוּבֹיו ּותיִרְבִּב ןעׁשיִוְצ ןּופ ּתיִבְננעֶגְקעוֶוַא םֶהיֵא טאָה
 3 תֹרְּוםַלָׁשּרילָאּואביולֶאְְׂשיל תֹבאָהיׁשאַרּוהְדּהְי טייֵטעֶג ןעֶנעֶז םאוָו רעֶדְניִק םיִּדִלמ םעֶד
 םֶהָל מא למה םיקלֲָהתּּב תירְּב להְקהלְּכ  -נייֵרַא םֶהיֵא טאָה איז דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג

 4 הז ּ!דִוָד ָנְּב-לַע ָהוהְי רב רֶׁשֲאַּכךלִמיךֵלֶּמַהְדִב הד ח טא | יא
 םינֵהְּכִל תֶבׁשה ֵאְּב םֶּכִמ תישֹלְׁשַישַעַּת רֶׁשֲארַבְַּה - + | * וי וָנֵא עֶנייַז טימ ןעֶּבעֶמעֶב
 רתִשלְַהְּדַבתשלׁשַה םיִַהרְְְׂלִול)  ןייא אֵזַא ףיֹוא רֶנּוא ,רעֶמאַק ּףאָלְׁש
 ז אובילְַו :וְי תוּבתוהְְַב םֶהילְִו דיה רְַּב םָּדִלִמ םעֶד תֵעְבַׁשֹוהְי םֶהיֵא טאָה ןְפֹוא
 וְבָי הֶּמָה םלל םיתָרְָׁמְִוםינֲהּכְהיַא יִּכ הָוהְיתִּב ֵהֹּכַה עֶדָיֹוהְו ןּופ ּבייװ סאָד ,רעֶטְכאָט
 ז פיו :הָוהְי תֶרמְׁשמ ּורֵמִׁשִי ָהילְבו הָּמֵה ׁשֶרָק"ֹּכ איִז ןיִראָו ;הָיְלַתֲע ראָפ ןעֶטְלאַהעֶּב
 תיֵּבַה-לֶא אָּכַהְו ֹודָיְּב ויָלַכְו ׁשיִא ביִבָס ְךֶלֵּמַה-תֶא םילה ּוהָיְזַחֲא ןּופ רעֶטְסעֶֶוְׁש איד ןעֶזעוֶועֶג זיִא

 5 ילָמְו םיולֲה ישעי :ְתאֵצבּו וָאֹבְּב ךֵלּמַה-תֶא ּוהִו תֶמּח - ,.,. = א יש ר
 -תֶא ׁשיִא ֹותְק ןֵהֹכַה עַיְְיהִָצרׁשֲא לֵכְכהֶלְי . , . הי = םאָה ּוהָיַלַתַע דֵנּוא

 עֶר רטְאָל כתבה אז םִ תֶבׁשה אב שא ןעְטלאַהעֶּב אייז טיִמ זיִא רֶע דּוא
 פ יִרְׂשְל ןַהֹּכַה עֶדיהְי פו :תוקְְחַּמַהיתֶא ַהֹּכַה םֵקעֶז טאָג ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג
 טְרֶעיִנעֶד טאָה ּוהָיְלַתֲע דנּוא ,רֶהאָי
 :דְנאַל םעֶד רעֶּביִא

 נב לעטיפאק

 ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טְקְראַטְׁשעֶג עֶדֶיֹוהְי ְּךיִז טאָה רֶהאָי ןעֶטעֶּביִז םעֶד ןיִא דְנּוא 1
 ןּופ ןְהּוז לאֵעַמְׁשִי דְנּוא ,םֶחֹורְי ןּופ ןְהּוז הָיָרזע ,ּוניֵּהָד ,עֶטְרעֶדְנּוה רעֶּביִא עֶטְשְרעֶּביֹוא

 ןְהּוז טָּפְׁשיִלֲא דְנּוא הָיָרע ןּופ ןְהּוז ּוהָיַׂשֲעַמ דְנּוא ,רֵבֹוע ןּופ ןֵהּוז ּוהָיְרַזַע דְנּוא ,ןָנֲחֹוהְי
 הָדּוהְי ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְמּורַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 2 :תיִרְּב םעֶד ןיִא םֶהיֵא טיִמ ,יִרְּכִז ןּופ
 יִׁשאָר איִד דְנּוא ,הָדּוהְי ןּופ טעֶטְש עֶלַא םיֹוא םִיַוָל איִד טְלעֶמאַזְרעֶּפ ןעֶּבאַה אייֵז דֵנּוא

 -עֶג טאָה רֶע דְנּוא 2 :םִיַלְׁשּורְי ןייק ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ תֹובָאָה

 רֶע דְנּוא ;ְּךֶלֶמ םעֶד טיִמ טאָג ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא לָהֵק ןעֶצְנאַג םעֶד טיִמ תיִרְּב ַא טְּכאַמ
 טאָה ראַה רעֶד אי יֹוזַא ,ןעֶריִנעֶר לאָז ןְהּוז םיִּדְלְמ רעֶד ,טְהעֶז ,טְנאָזעֶג אייֵז וצ טאָה
 ַא ּוהְמ טְלאָז רֶהיֵא םאֶה ְּךאַז איִד זיִא סאָד 4 :דיִוָד ןּופ ןְהיִז איִד ןעֶנעוֶו טעֶרעֶנ
 םִיַיָל איִד ןּופ דְנּוא םיִנֵהֹּכ איִד ןּופ ,תָּבַׁש םַא ןעֶמּוקְניירַא ןעֶלאָז ְּךייֵא ןּופ קֶלַח טירְד
 םעֶד ןיִא ןייַז לאָז קָלֵח טיִרְד ַא דְנּוא 8 :לעֶוְש רעֶד ןּופ םֶרעֶטיִה-רֶעיִט ןייַז ןעֶלאָז
 םאֶד דְנּוא ,דְנּורְג םעֶד ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ןַא (ןעֶטיִה לאָז) קֵלַח טיִרָד ַא דְנּוא ,זיֹוה סיִּדַלִמ
 םעֶנייֵק טְלאָז רֶהיֵא דְָנּוא 6 :זיֹוה סיִראַה םעֶד ןּופ ףיֹוה םעֶד ןיִא ןייַז לאָז קְלאָפ עֶצְנאַג
 םיִתָרָׁשְמ איִד דְנּוא ,םיִנֵהֹּכ איִד ראָנ ,זיֹוה סיראַה םעֶד ןיִא ןעֶמּוקְנייֵרַא ןעֶזאָל טיִנ

 רעֶּבָא .גיִלייַה ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָו ,ןעֶמּוקְנייַרַא ןעֶלאָז אייֵז ,םִיִוָל איִד ןּופ ןעֶנעֶז סאו
 ןעֶלאָז םִִוָל איִד דְנּוא 7 :ראַה םעֶד ןּופ גְנּוטיִה איד ןעֶטיִה לאָז קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד
 רעֶכיֵלְטיִא דְנּוא ,דְנאַה עֶנייֵז ןיֵא ןִיַז יֵלְּכ ןייַז טיִמ רעֶכיֵלְטיִא ,גיִנעֶק םעֶד ןְלעֶבְניִרְמּורַא
 רֶהיֵא רעֶּבָא ,ןעֶרעוֶו טעֶטייֵמעֶג לאָז זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶמּוקְנייַרַא טעוֶו םאָוָו (רעֶרעֶדְנַא
 דָנּוא 8 :םיֹורַא טְהעֶג רֶע ןעֶו דְנּוא ןייַרַא טְמּוק רֶע ןעדֶז ָּךֶלֶמ םעֶד טיִמ ןייַז טְלאָז
 -עֶנ טאָה ןֵהֹּכַה עֶדָיֹּוהְי איִח יֹוזַא םעֶלַא ;ּוהְמעֶנ ןעֶּבאָה הָדּוהְי ץְנאַג דְנּוא םִיַוְל איד

 ןעֶמּוקְנייַרַא ןעֶלאָז סאָו איֵד טימ רעֶנעֶמ עָּנ ; ןעֶמּונעֶג טאָה רעֶכיֵלְטיִא דְנּוא ,ןעֶטאַּב
 טיִנ טאָה ןֵהֹּכַה עֶדָיּוהְי ןיִראוָו ,תָּבַש םַא ןְהעֶנְסיֹורַא ןעֶלאָז סאו איִד טיִמ דְנּוא ,תָּבִש םִא

 עֶטְשְרעֶּכיֹוא איד ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג טאָה ןֵהֹּכַה עֶדָיֹוהְו דְנּוא 9 :ןעֶגְנּולייֵטְּפָא איד טְזאָלעֶגְקעֶוַא

 רעביא
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 רֶׁשֲא םיִטְלְׁשַה"תֶאְו תֹוְנָּמַה-תֶאְו םיִתיִנֲחה-תֶא תֹוַמַה
 םבֶעֶה-לֶכיתֶא ר ;םיהלאָה תיֵּב רֶׁשֲא דוד ךלַמל י

 הכ כ2 םיסיח

 דְנּוא ןעֶזיִּפְׁש איד עֶטְרעֶדְנּוה איִד רעֶּביִא
 םאִו םיִטְלְׁש איִד דְנּוא רעֶצְנאַּפ איד

 תיבה ףֶהָּכ-דַע תָמִיַה תִיַּבַה ףֶתֶּכִמ ֹודָיְב יהָלׁש !ׁשיִאְו
 -תֶא ּואיָצַֹו ;ביִבָס למה תיֵבלוַחּבמַל תיִלאְמְׂשַה 11

 ותא ּוכֵֹלְמיַו תודעֲה-תֶאְ רֶועַד-תֶא ללָע ונְתִי למה
 עֶמְׁשתַו = :רלֶמַה ִחִי רְמאֹ וילָבּו עֶדהְי ֹוהְחׁשְמַ 2

 אובְַודלמהתֶאלְלְַמִהְו םיִצְרָהסֶעה ליק-תֶאּוהלתע
 ודימַע-לַע רֶמֹוע לֶלֶּמַה הָנהְו אָרֹּתַו ?הָודְי תיִּכ םגה-לֶא 13

 ץֶרֶאָה םַע"לֶכו מל םֹורְצְצֲחַהְו םיִרָשַהְו אֹצָמַּב
 םִיִעיִדְמּו ריִׁשַה יִלְכַּבטיִרְרוְשִמִהְ תֹורְעַצֲתַּמַעקֹותְו חַמֶׂש
 ;רָׁשָק רֶׁשֲק רֶמּתַוָהֶרנְב-תֶא ּודילִתע עַרְקתַו ללַהְל

 לויה יֵדיקְּפ ! תֹאַמַ יִרָש-תֶא ןֵהֹכה עֶדְיְהִי אֵצַו / 4
 ָהיִרֲחַא אָּבַהְו תֹורֵדְׂשַה תיבמילֶא ךואיציה םֶהֵלֵא רַמאַֹּו
 !הָוהְי תיֵּב ָהּוָתיִמּת אל ןֵהֹּכַה דַמָא יִכ .םֶרָחְב תַמֹי

 תיֵב םִסֲָה-רְַׁש אומילֶא אֹובָּתַו ידי -- ּמיֵׂשַו וט
 וניּב תיִרְּב עֶדָיֹוהְי תֶרָכיַ !םָׁש ָהּוָתיְמו == 16
 -לָכ יאֹבָּיו :הָוהיל םֶעָל תזְהִל דַלֵּמה יִבּו םֵעהלְב ןיִכּוע

 רַב ימלא ויָתֹדְבזמ-ֶאְו עֹצתִַו לקפקיקכ םִעָה
 ֶדָיהְ םֶׁ :תֹוחְכוִּמַה ינְפִל ּוָנְרַה לַעַּבַה ןָה ןֵהֹּכ ןֶּתַמ תֵאְו 8
 יח קָלָח רֲׁא םיולה םִיהְּכַה דְַּב הוהְי תיֵכ א
 הָׁשֹמ תֶרֹותְּב בּתָּכַּכ היהְי תוָלֹפ תילמפל ה הל

 י-עש-למ םירָעיִׁשַה מעת :דָָד יִדָי לע ריש הָחְמִׂשְב 1
 יֵרָׂשתֶא חק , ;דָבָדלְבְל אֵמָמ .איבדאלְו הָוהְי תיֵּכ כ

 םעילָּכ ! תֵאְו םֶעְּכ םיִלשימַה-תאְו םירידַאה-תְֶו תֹאמַה
 רַעָׁשיִדֹותְּב זאב הָוהְי תיכִמ ךְֶמַה-תֶא דר ץֶרֶאָה
 :הָכָלְמִּמַה אֵכַּכ לַע ךלמַח-תא יב ֹוביִשייַודְלַּמַה תיֵּכ ןֶזָלָעָה

 סאו ְּךֶלֶמַה דיִוָד ּוצ טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה
 :זיוה םיִטאָנ ןיִא ןעֶועֶועֶג ןעֶנעֶז
 סאָד טְלעֶטְשעֶגְנָא טאָה רֶע דְנּוא 0

 -עֶנ טאָה ןאַמ רעֶכיִלְטיִא ,קְלאָפ עֶצְנאַג
 דְנאַה עֶנייז ןיִא דְרעוֶוְׁש ןייַז ןעֶטְלאַה
 רעֶד ןּופ ,זיֹוה םעֶד ןּופ טייז רעֶד ןיִא
 רעֶד ּוצ זיִּב זיֹוה םעֶד ןּופ טייַז רעֶטְכעֶר
 ראָפ דְנּוא ַחֵּבְזִמ םעֶד ראָפ ,טייַז רעֶקְניִל
 ;םּורַא םֶנְניִר ְּךֶלֶמ םעֶד אייֵּב ,זיֹוה םעֶד
 טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 1
 ףיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןֵהּוז םיִּדְלִמ םעֶד
 סאָד דְנּוא יֹורְק איד ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא
 -עֶנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םיִנְגייֵצ
 -עֶנ םֶהיֵא טאָה עֶדָיֹוהְי דְנּוא ,טְניֹורְק

 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןְהיִז עֶנייֵז טיִמ טְּבְלאַז
 !יןעֶּבעֶל לאָז ְּךֶלֶמ רעֶד , .טְגאָועֶנ
 טְרעֶהעֶג טאָה ּוהָיְלַתַע ןעוֶו דְנּוא 2
 ןעֶנעֶז סאוָו קְלאָפ םעֶד ןּופ לֹוק םאָד
 םעֶד טְּביֹולעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶפאָלעֶג
 םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶנ איִז זיִא יֹוזַא ,גיִנעֶק
 ;ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא קְלאָפ

 םעֶד אייָּב לייֵז עֶנייַז ףיֹוא ןְהעֶטְׁש ָּךֶלֶמ םעֶד ןעֶהעֶזעֶג טאָה איִז ןעוֶו דְנּוא 3
 ָּדְלֶמ םעֶד אייַּב רעֶטעֶּטְמאָרְט איִד דְנּוא .עֶטְשְרעֶּביֹוא איִד דְנּוא ,ןעֶמּוקְנייַרַא
 טאָה ןעֶמ רֶנּוא ,טייֵרְפעֶג ְּךיִז טאָה דְנאַל םעֶד ןּופ קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד זַא דְנּוא
 -עֶנ דָנּוא ןעֶגְנּוזעֶנ ןעֶּבאָה םיִרְרֹׂשְמ איד דְנּוא ,ןעֶטעֶּמְמאָרְט איִד טיִמ ןעֶזאָלְּבעֶג
 ןעֶסיִרּוצ ּוהָיְלַתַע טאָה יֹוזַא ,ןעֶּביֹול ּוצ טְכאַמעֶנ טְנאַקעֶּב ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְליֵּפְׁש
 דְנּוא 14 !הָדיִרְמ ןּופ דֶנּוּב ַא זיִא םִע טְנאָזעֶג טאָה איִז דְנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶרְהיִא
 איד ,עֶטְרעֶדְנּוה איִד רעֶּביִא עֶטְשְרעֶּביֹוא איד טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא טאָה ןֵהֹּכַה עֶדָיֹּוהְי

 סיֹורַא איִז טְנְנעֶרְּב טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דנּוא ,לִיַח םעֶד ןּופ רעֶלְהעֶפעֶּב
 לאָז ְּךאָנ רֶהיֵא טְהעֶנ סאָו רעֶכיִלְטיִא דִנּו ,בְנּוטְכיִרְנָא רעֶד ןּופ גיִנייוַועֶגיִא ןּו
 טְלאָז רֶהיֵא טְנאָזעֶג טאָה ןֵהֹּכ רעֶד ןיִראָו ,דְרעֶוֶׁש םעֶד טיִמ ןעֶרעֶו טייֵטעֶנ
 ןַא רְנעֶה עֶריֵז אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא 18 :זיֹוה םיִראַה םעֶד ןיִא ןעֶטייֵט טיִנ איז
 םעֶד ןּופ ןְהעֶנְנייַרַא םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶנְנָא זיִא איִז ןעֶו דְנּוא ,טְנעֶלעֶנ רֶהיֵא
 :טייֵטעֶג טְראָד איִז אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא זיֹוד םָּדָלָמ םעֶד ןּופ רֶעיֹוט-דְרעֶפ
 םעֶד ןעֶׁשיִוְצ דְנּוא ְָּךיִז ןעֶׁשיִוְצ תיִרְּב ַא טְכאַמעֶנ טאָה עֶדָיֹוהי דְנּוא 6
 םעֶד ּוצ קְלאַפ ַא ןייַז ןעֶלאָז אייֵז זַא ְּךֶלֶמ םעֶד ןעֶׁשיִוְצ דְנּוא קְלאַפ ןעֶצְנאַג
 אייֵז דְנּוא ,לַעַּב ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶנְנייַרַא זיִא קְלאָפ עֶצְנאַג סאָד דְנּוא 17 :ראַה

 -וצ אייֵז ןעֶּבאָה םיִמָלְצ עֶנייַז דְנּוא תֹוחְּבְזִמ עֶנייַז דְנּוא ןעֶכאָרְּבעֶנְּפָא םִע ןעֶּבאָה
 :תֹוהְּבְזִמ איִד ראָפ ןעֶנאַלְׁשְרעֶד אייֵז ןעֶּבאָה לַעַּב = = םעֶד ןֵּתַמ דְנּוא ,ןעֶכאָרְּב
 ההאַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד רעֶּביִא רעֶלְהעֶפעֶּב טְלעֶט ַא טאָה עֶדָיֹורְי דֵנּוא 8
 ןּופ זיֹוה םעֶד רעֶּביִא טְלייֵטעֶנְּפָא טאָה דיִזָד סאו 8 איד דְנּוא םיִנֵהֹּכ איד ָּךְרּוד
 טְהעֶטְׁש סֶע איז יֹוזַא ,טאָנ ןּופ תֹולֹע ןּבְרִק איד ןעֶנְנעֶרְּבּוצְפיֹוא יֵדָּכ ,ראַה םעֶד
 טאָה רֶע דְנּוא 19 :דיִוָד ְּךְרּוד גְנאַזעֶנ דְנּוא הָהְמִׂש טיִמ ,הֵׁשֹמ תַרֹוּת ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶנ
 רעֶנייֵרְמּוא םּוׁש ןייֵק לאָז סֶע זַא ,זיֹוה סיִראַה םעֶד רעֶּביִא רעֶטיִה-רֶעיֹוט איִד טְלעֶטְׁשעֶנְנָא
 רעֶּביִא עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איד ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע דְנּוא 20 :ןעֶמּוקְנייַרַא ְּךאַז אייֵלְרעֶנייק ןיִא
 ,קְלאָפ םעֶד רעֶּביִא רעֶגיִטְלעוֶועֶג איִד דְנּוא ,טייֵל עַקְראַטְׁש איד דְנּוא עֶטְרעֶדְנּוה איִד

 ןופ גיִנעֶק םעֶד טְכאַרְּבעֶגְּפּורַא טאָה רֶע דֵנּוא ,דְנאַל םעֶד ןּופ קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד דֶנּ
 ןיִא רֶעיֹוט ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד ָּךְרּוד ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,זיֹוה םיִראַה םעֶד

 :לּוטְׁש-ןיֹורְט ןעֶכיִלְניִנעֶק םעֶד ףיֹוא ְּךֶלֶמ םעֶד טְצעֶזעֶנ ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ,זיֹוה םיִּדִלָמ םעֶד

 רנוא



 1860 הכי נכ-.בי.םיטיה -ירבב

 וו ּותיִמַה ּוהָיִלַתֲע-תֶאְוהְמִקְׁש ריעָהְוץרַאְהיפַעילְכ חְמִׂשַו םעֶד ןּופ קְלאַפ עֶצְנאַנ סאָד דְנּוא 1
 : 'בֶרָהְּב .איִד דְנּוא ,םייֵרְפעֶנ ָּךיִז טאָה דְנאַל

 םעֶדְכאָנ ,ליִטְׁש ןעֶזעוֶועֶג ויִא טאָטְׁש
 טייֵמעֶג ּוהָיְלַתַע איִד ןעֶּבאָה אייז אי

 = : רכ

 א םלָׁשוריִּבדִקמ הָנָׁש םיעָבְַאְו ֹוכְלָמּבשֶאי םיִנָׁש עַבׁשְדִּב
  יִניֵעּב רֶׁשּיַה שָאװ שעה :עַבָׁש רַאְּבִמ היִבְצ ֹוּפֵא םֶׁשְ

 6 עָלָיו כה עֶדיוהי ִמִילְּכ הָהְי :דְרעוֶוְׁש םעֶד טיִּמ
 4 דםבִע הֶוָה ןֵכיִרַחַא ִהְיו :תֹונָבּו םיִנָּב דֶלֹוי םיִתְש םיִׁשָנ

 ה םביִנהְַּה-תֶא ץִֹּקה :הָוהְי תיִּב-תֶא ׁשֶּדחְל שָאװ בֵל דכ לעטיפאק
 -לָּבִמ ֹוצְבקְו הֶרּוהְי יָרְִל ַּאְצ םֶהָל רמה םִיִלָהְו ףְהאָי ןעֶּביִז ןעֶזעוֶועֶג טְלַא זיִא ׁשֵאֹוי 1
 הָָׁשְּבהָנָׁשיַּדִמ םֶכיֵהְלֶא תיֵּב-תֶא ! קָול ףֶסַּכ לֵאָרְׂשִי ,ןעֶריִגעֶר ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה רֶע ןעוֶו

 5 אָרָקִי :םִילָהּורֲהְמ אָלְו רַב ּורָהָמִּת םָּתְִ 0 אי
 לעָתׁשְִּדאַלימ ל מא שאדְהעֶדיהְל לֶלַָה ר יירר הרהכער טאָה רֶע נא
 -דָבֶע הָׂשֹמ תַאְׂשַמ-תא םֹלָׁשרְימּהַדּוריִמ איִבָהָלִיַלַה  עֶנייז ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דֵנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןיִא

 ז והָילַתָע יִּכ :תדֲעַה לָהָאִל לֵאְרְׂשיִל לֶהָּקְַו הָהְי רַאְּב םיֹוא הָיַבְצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶטּומ
 יִשְדָק-לְּכ םֵנְו םיִקֹלֶאָה תיּביתֶא ּוצְרפ ָהיֶנָּב תַעַׁשְרִּמַה םאָד ןּוהְטעֶג טאָה ׁשֶאֹוי דנּוא 2 :עַבֶש
 5 דָחֶא ןיֵרא ישעי למה רֶמאּו :םיִלָעְּכַל ָׂשָע הויב ןעֶניֹוא איִד ןיִא גיִטְראַפְטְכעֶר זיִא םאוָו
 ְּל א א א עֶדָיֹוהְי ןּופ געֶמ עֶלַא ראַה םעֶד ןּופ

 וו ןורָאה-תֶא איי עב יו :הָלבְלירַע ןֹרֲאָל ּוכֵלְׁשַה םאָה רֶע דנּוא ,רעֶּבייוַו אייוַוְצ ןעֶמּונעֶג כמה כורש כְמונרַכדלַארשדלע = םהיא ,ראפ טאָה עֶדיהְו דנוא 2 :ןֵהַ

 אָבּוהְכְּכַה בָהייִּכ םֶתֹואְרְכְוטִיַלה דָיְּּדלִּמַה תְַּקְּבלֶא דְנּוא 4 :רעֶטְכעֶמ דְנּוא ןְהיֵז ְןעֶנּואוְועֶג
 ּוהאָׂשִיןורָאָה-תֶא ֹוָעוׁשאֹרָה ןַהֹּכ דיִקפּודֵלּמַה רַפֹס םִע זיִא יֹוזַא םעֶדְכאָנ ןעֶזעֶועֶג זיִא םִע
 ףֶסָכ וָפְסַא םֹיְּ םִזָל ֹשָע הֵּכ ומְקְמילֶא והָביִׁשיִ -ְרעֶד ּוצ ץְראַה םישֲאֹוי ןיא ןעֶזעוֶועֶג

 הי ָכיחא קמל תשו ה יל םאהח = ד נוא םינהכ איד טְלעֶמַאזעֶפ רֶ
 13 םֶדיִּב הָכאָלְמַל הָכּורַא לֵעַּתַו הָלאָלְמַה ישֹע שעה .םְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא םיױל
 11 םֶתֹלַכְכּ:הְצִמאַיוְְנּכְתִמ-לַעטיקלָאָהתיִּביתֶאּודִמעַו הָדּורְי ןּופ טעֶמְׁש איִד ןיִא םיֹורַא טְהעֶנ
 ץְנאַג ןּופ דֶלעֶג ןייֵא טְלעֶמאַז דְנּוא
 דָנּוא ,רֶהאָ ּוצ רֶחאָי ןּופ ,טאָנ רֶעייֵא ןּופ זיֹוה סאָד ןעֶכאַמ וצ טְכעֶרּוצ יִדְּכ לֵאָרְׂשִי

 :טְלייֵאעֶג טיִנ ְךיִז ןעֶּבאָה םִיָל איד רעֶּבָא ;ְּךאַז רעֶד ןיִא ןעֶלייֵא ְּךייֵא טְלאָז רֶהיֵא
 םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד עֶדיֹּוהְי ןעֶפּורעֶג טאָה ְּךַלֶמ רעֶד דְנּוא 6
 -ָנעֶרְּבְנייַרַא ןעֶלאָז אייֵז זַא םִיַוָל איד ןּופ טְגְנאַלְרעֶפ טיִנ אוד טְסאָה סאוָוְראַפ ,טְגאָזעֶג
 טאָה ראַה םעֶד ןּופ טְכעֶנְק רעֶד הָׁשֹמ סאו ןעֶּבאָג איִד םִיַלָׁשּורְי דְנּוא הָדּוהְי ןּופ ןעֶנ
 ?תּודַע םעֶד ןּופ טְלעֶצעֶנ םעֶד ראַפ לֵאָרְׂשִי ןּופ לָהַק םעֶד ןופ דְנּוא ,טְגעֶלעֶגְפיֹוא
 ,טאָב ןופ זיֹוה םאָד ןעֶכאַרְּבּוצ ןעֶּבאָה ּוהָיְלַתַע עֶטְכעֶלְׁש רעֶד ןּופ ןְהיִז איד ןיִראוָו 7
 דָנּוא 8 :םיִלֵעַּב םעֶד ּוצ ןּוהְמעֶגְנייַרַא ןעֶבאַז עֶטְגיִלייֵהעֶב עֶלַא ְּךיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דנֹוא
 -ָניֵהַא םֶהיֵא לאָז ןעֶמ דְנּוא ,ןעֶטְסאַק ַא ןעֶבאַמ לאָז ןעֶמ זַא טְגאָזעֶג טאָה גיִנעֶק רעֶד
 טאָה ןעֶמ דְנּוא 9 :גיִנעוֶועֶסיֹוא ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ רֶעיֹוט םעֶד אייֵּב ןעֶּבעֶג

 איֵד ןעֶנְנעֶרְּב לאָז ןעֶמ זַא ,םִיַלָׁשּורְי ןיִא דְנּוא הָדּוהְי ְּךְרּוד ְןעֶפּורְסיֹוא טְזאָלעֶג םִע
 רעֶד ןיִא לֵאָרְׂשִי ףיֹוא טְנעֶלעֶנְפיֹוא טאָה ,טאָנ ןּופ טְכעֶנְק רעֶד ,הֵשֹמ םאָו ןעֶּבאָב
 דָנּוא טייֵרְּפעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה קְלאָפ עֶצְנאַג םאֶד דְנּוא ןעֶטְׁשְריִפ עַלַא דְנּוא 10 :רָּבְדִמ

 אייֵז זיִּב ןעֶמְסאַק םעֶד ןיֵא ןעֶפְראַועֶגְנייַרַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְכאַרְּבעֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 טאָה ןעֶמ ןעוֶו םייֵצ רעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 11 :דֶנֶע ןייֵא טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה
 ןעֶמ ןעוֶו דְנּוא ,םִיַוָל איִד ְּךְרּוד רעֶלְהעֶפעֶּב סיִּדַלֶמ םעֶד ּוצ ןעֶטְסאַק םעֶד טְכאַרְּבעֶנ
 ןעֶמּוקעֶג רעֶּבייֵרְׁש םיִּדַלְמ םעֶד זיִא יֹוזַא ,דְלעֶג ליפ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה
 טְגיִדעֶלעֶנְסיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןֵהֹּכ ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד ןּופ רעֶלְהעֶפעֶּב רעֶד דְנּוא
 ,טָרָא ןייַז ּוצ טְרְהעֶקעֶגְקיִרּוצ דְנּוא ןעֶגאָרְטעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶטְסאַק םעֶד
 :דְלעֶנ ליִפ רֶהעָז טְלעֶמאַזעֶגְנייַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,גאָטמ עֶלַא ןּוהְמעֶג ןעֶמ טאָה יֹוזַא
 איד ןּוהְמעֶג ןעֶּבאָה סאוָו איִד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג םִע ןעֶּבאָה עֶדֶיֹוהְי דְנּוא ָּךַלֶמ רעֶד דְנּוא 2
 -ץְלאָה ןעֶגְנּורעֶג ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ,זיֹוה סיִראַה םעֶד ןּופ טְסְניִד םעֶד ןּופ טייֵּבְרַא
 םְרעֶטְסייֵמ ְּךיֹוא דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה סאָד ןְרֶעייֵנְרַע ּוצ ,םְרעֶטְסייֵמ דְנּוא םְרעֶקאַה
 דָנּוא 18 :זיֹוה סיִראַה םעֶד ןעֶכאַמּוצְטְכעֶרּוצ טייֵּבְרַא עֶנְרעֶּפּוק דְנּוא עֶנְרעֶזייֵא ןּופ
 דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא טייֵּבְרַא איִד דְנּוא ,טייֵּבְרַאעֶג ןעֶּבאָה תֹוכאָלְמַה יֵלֵעַּב איִד
 -עֶגְרעֶהַא רעֶדיוִו זיֹוה םיִמאָנ ןעֶּבאָה אייֵז רֶנּוא ,דְנעֶה עֶרייֵז ָּךְרּוד ןעֶראועֶג גיטְראַפ
 טְכאַמעֶג גיִטְראַפ םִע ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא 14 :טְקְראַטְשעֶג םֶע ןעֶּבאָה דְנּוא טְלעֶטְש

 יוזא 8



 ירשח

 ותֵׂשָעַו ףֶקֶּכַה רָאְׁש-תֶא עֶדִיוהיו ךֶלֶמַה 'לְפִל ּואיֵבַה

 בֶהְו ילְכּו תֹפַכְו תוָלֵעָהְו תֹרָׁש יִלְּכ הָוהי-תי כְל םיִלָכ
 ימי לָּכ דיִמָּת הָוהְי-תיִכְּב תֹוָלֹצ םיִלֵעְמ ויהיו ףֶמָכְ
 הָאְמְרִּב מו םיִמיעָּׂשַועֶיוהי ְקֶיַו :עֶדַוהז

 םיכָלְמַה-ִסע דוד" ּוהרְּבִקיו:תֹומְב הָ נָׁש םיִש שש 8
 יִרֲחֲאְו ;ותיִבּו םי ָהלֲאָהִעְ לֵאָרְׂשִיְב הָבֹוט הֶׂשָעב וד

 עֶמִׁש זָא ְךלֶמל וֲחּתְׁשִּיַו הֶדוהְי יִרָׂש ּואָּב ע דיי תֹומ
 היֵֹוְבֶא יהא הָוהְי תיֵּב-תֶא ובזה

 דיל ףֵציִהְי םיִּכַצִעָה-תֶאְוםיִרֵׁשֲאָה-תֶא וָדְבִעּת
 םֶביִׁשֲהַל םיִאָבִנ םֶהָב חַלׁש :תא םֶתָמְׁשַאְב ב םֵלָשיִהו 3

 הָׁשְבִל םיהלָא ַחורְו :ינְָאָה אֹלְו םֶב ּודִעּיַו הָוה-לֶא כ
 רֶמאַֹו םִעָל לעמ רֶמִעַו ןֵהֹּכַה ,טדיהימ הָירַכְחִת
 תֶוְצִמ-תֶא םיִרְכֹע םָּתַא הָּמִל םיִהלאָה רֶמָא ו הָּכ םֶמָל
 :םָכְתֶא בֹעו הָוהְי-תֶא םֶּתְכֲִעייִּכ ּחיִלצִת אֵלְו הָודִי

 תיֵּכ רֵצֲחּכ ךֶלֶַה ת תַוְצְִּב ןֵכָא ּוהְמּנר ו זִלָש דרש 21
 עֶדיֹהְי הֶׂשֶע רֶׁשֲא לָסֶחַה ךֶלֶּמַה שָאוי רפאל ;הוהְי 2

 :ׁשֶרְדָי הוהְי אָרָי רַמָא וָתֹומְכּוונְבתֶא גֶרֲהי מע ֹויְכֶא
 ּואֹבָיו םָרָא ליח לֶלֶע הֵלְ הָָּׁשַה תַפּי יקְתִל והַו 8

 שעמ םָעָה ילט-לָ ּותיִחְׁשִיַ םֶלָשו טדוהי-לֶא
 םיִׁשָנֲא רעֶצִמְב יִּכ :קָׂשָמְרַד ךֵלָמִל תל ְְּלִׁש םֶלְלְׁש-לֶכְו 4

 ּובְִ יִּכ ראָמ ב ךלליה םֶדָיְּב ןֵתָנ הָוהַו םֶרָא ליח אב
 !םיִטָפְׁש ָשָע שָאוי-תֶאְו םֶהיֵתְֹבֲא יהלֶא ! הָודָי-תֶא

 ּורְׁשֹקְתִה םיִּכַר םיילֲחְמְּכ ותא ּובֲערְּכ ּטָּמִמ = הכ
 וָחְמִמילַע ּוהָנְרַהְו ןֵהֹּכַה עֶדיוהִי יֵנְּב יֵמְדִּב ויָדְבִע ויָלָע
 :םיִכָלְּמַה תֹו חְכִקְּ דָא = ריִעְב ֹוהָרְּבְקנתֶמ
 רכְהִו תיִנמַעָה תֶעְמִׁשדַּב ָבְ לע םיִרָׁשְִַּמַההָלֵאְו

 דוסו ויָלָע אָּׂשַמ :תיִכָאֹוְּמַה תיִרְמִׁשְדְּב 7
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 !עדיז ידי וט
= . 

 :םֶהיֵלֲא ךֶלֶמַה 18

 בד ב = וינבו

 ;ד

 ךכיפ םימיה

 עֶניִרְּביִא סאָד טְכאַרְּבעֶנ אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא
 ועְדְיֹוהְי דְנּוא גיִנעֶק םעֶד ראָפ רְלעֶנ
 םיִלֵּכ טְכאַמעֶנ ןּופְרעֶד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 ןעֶניִד ּוצ םיִלָּכ ,זיֹוה םיִראַה םעֶד ראַפ
 ךְנּוא ,ןייַז ּוצ ביִרְקַמ דְנּוא (אייֵז טיִמ)
 עֶנְרעֶּבְליִז דְנּוא עֶנעֶדְלאָג דְנּוא ,לעֶפעֶל
 ביִרְקַמ דיִמָּת ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םיִלָּכ
 סיִראַה םעֶד ןיִא תֹולֹע ןֶּבְרִק ןעֶועוֶועֶג
 דְנּוא 12 :עֶדִיֹוהי ןּופ געֶט עֶלַא זיֹוה
 טאַז דְנּוא ןעֶראָועֶג טְלַא זיִא עֶדֶיֹוהְי
 ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא רֶע דְנּוא ,געֶט ןּופ

 דְנּוא טְרעֶדְנּוה ןעֶזעֶועֶג טְלַא זיִא רֶע

 :ןעֶּבְראָטְׁשעֶג ויִא רֶע ןעוֶו רֶהאָי גיִסייֵרְד
 ןיִא ןעֶּבּורְנעֶּב םֶהיֵא טאָה ןעֶמ דְנּוַא 6
 םיִכָלְמ איִד טיִמ דיִזָד ןּופ טאָטְׁש רעֶד
 לֵאָרְׂשִי ןיִא ןּוהְטעֶג םעֶטּזנ טאָה רֶע לייָו
 ִזיֹוה ןעֶנייֵא ןייַז ראָפ דְנּוא טאָג ראָפ
 ןופ טיֹוט םעֶד ְּךאָנ דְנּוא 17 :דְניִזעֶנ
 הָדּוהְי ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ איִד ןעֶנעֶז עֶרֶיֹוהְי
 טְקיִּבעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶמּוקעֶג
 רעֶד טאָה לאָמְסְנעֶד ,גיִנעֶק םעֶד ּוצ
 איֵז דְנּוא 18 :טְרעֶהעֶנּוצ אייֵז גיִנעֶק
 ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה סאָד טְזאָלְרעֶפ ןעֶּבאָה
 אייז דְנּוא ,תֹובָא עֶרייַז ןּופ טאָנ םעֶד

 ןעֶמּוקעֶג זיִא ןְראָצ רעֶד דְנּוא ןעֶצעֶג איִד דְנּוא אטא איד טְניִדעֶנ ןעֶּבאָה
 םִיַלָׁשּורי רֶנּוא הָדּודי רעֶּביִא

 ריז םיִאיִבְנ 4 קי ֹע ;אא ריר" *
 ױב2 = -- יו

 ; טאֵָה טאָנ ןּופ סו ַחּור רעֶד

 ;דֶניִז עֶרייַז עֶניִזאָד איד ןעֶנעוֶו
 אייז דְנּוא ,ראַה םעֶד ּוצ ןעֶנְנעֶרְּבּוצקירוצ אייֵז יֵדְּכ ,אייֵז

 :ןעֶמונְרעֶפ טיִנ םִע ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא ,טְגאָועֶג תּודֵע אייֵז ן בעק ןעֶּבאָה

 טאָה רֶע דְנּוא 9

 דְנּוא 0

 טאָה רֶע דנּוא .ןֵהֹּכַה עֶדיֹוהְי ןּופ ןְהוז הָיְרַכְז דיילקעֶגְנִ
 ומאָב טְנאָז יֹוזַא ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא קְלאָפ םעֶד רעֶּביִא טְלעֶטְׁשעֶנ ְּךיִז
 ןּופ תֹוצִמ איִד רֵבֹוע רֶהיֵא טְנעֶז סאָוְראַפ
 ,ראַה םעֶד טְזאָלְרעֶפ טאָה רֶהיִא

 לייו ןייַז ַיִלְצַמ טיִנ טעוֶו רֶהיֵא ,ראַה םעֶד
 רעֶּבֶָא 21 :ןעֶזאָלְרעֶפ (ְךיֹואנ ְּךייַא טעוֶו רֶע רֶנּ

 טיִמ טניִנייֵטשעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז יט ערעב בע םֶהיֵא ןעֶנעֶק ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז

 :זיֹוה םיִראַה םעֶד ןּופ ףיֹוהְראָפ םעֶד ן ַא ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ טאָּבעֶג םעֶד ְּךאָנ ,רעֶנייֵטְׁש
 טאָה עֶדֶיֹוהְי רעֶטאָפ ןייַז םאִח דָסֶח םעֶד ןָא טְכאַדעֶנ טיִנ טאָה ְּךֶלֶמַה שֶאֹוי דְנּוא 2

 ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא ,ןְהּוז ןייַז ןעֶנאָלְׁשְרעֶד טאָה רֶע טְרֶעייֵג ,ןּוהְמעֶנ םֶהיֵא טיִמ
 םִע דְנּוא 23 :ןעֶׁשְראַָפ םִע לאָז רֶע דְנּוא ,ןעֶהעֶזְנָא סֶע לאָז ראַה רעֶד ,טְנאָזעֶג רֶע ט

 םָרא ןּופ לִיַח סאָד ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא םֶהיֵא ןעֶנעֶק זיִא יֹוזַא ,םּזרַא רֶהאָי ַא ן יִא ןעֶז ןעֶעֶנ ז זיִא
 ןעֶּבְראָדְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי דְנּוא הָדּוהי ןייק ןעֶמּוקעֶגְנָא | פא אייז דֵנּוא
 ּביֹור ןעֶצְנאַג רֶעייֵז דְנּוא ,קְלאָפ םעֶד ןעֶׁשיִוְצ ןּופ ,קְלאָפ םעֶד ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ עֶלַא
 ּופ גיִנעֶק םעֶד ּוצ טְקיִשעֶנְניִהַא אייֵז ְןעֶּבאָה

 ,ןעֶמּוקעֶבְנָא םָרַא ןּופ ליה םאָד
 הָנעָה עֶרייֵז

 זיִא טייל גיִנעֶו טיִמ ןיִראָו 21 :קֶׂשָמְרַד
 ןיִא לִיַח םיֹורְנ רֶהעֶז ַא ןעֶּבעֶנעֶג טאָה ראַה רעֶד דֶנּו

 אייז דָנּוא ,תֹובָא עֶרייֵז ןּופ טאָג םעֶד ראַה םעֶד טאטע ןעֶּבאָה אייֵז לייוו
 --ךעֶנְנאַנעֶגְקעוֶוַא םֶהיֵא ןּופ ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו דְנּוא 25 :שֶאֹוי ןָא םיִטָּפְׁשַמ ןּוהַטעֶנ ןעֶּבאָה

 עֶנעֶנייֵא עֶנייֵז ְּךיִז ןעֶּבאָה יֹוזַא (קְנעֶרק עֶסיֹורְנ ַא ןיֵא ןעֶזאָלְרעֶפ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָחנ
 דְנּוא ,ןַהֹּכַה עֶדָיּוהְי ןּופ רעֶדְניִק איד ןּופ טּולְּב םעֶד ןעֶנעֶו ןעֶדְנּוּבְרעֶפ םֶהיֵא ןעֶנעֶק טְכעֶנְק

 טאָה ןעֶמ דְנּוא ,ןעֶּבְראָמְׁשעֶנ זיִא רֶע דְנּוא ,טעָּב ןייַז ףיֹוא א ןעֶנאַלְׁשְרעֶד םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז

 םֶהיֵא ןעֶמ טאָהםיִרָבְק עֶכיִלְביִנ נעֶק איִד ןיִא רעֶּבָא ,דיִדָד ןּופ טאָטְׁש רעֶד ןיֵא ןעֶּבּורְּנעֶּב םֶהיֵא
 יִנּוּבְרעֶפ םֶהיֵא ןעֶנעֶק ְךיִז ןעֶּבאָה סאו ןעֶזעוֶועֶנןעֶנעֶז עֶניִזאָד איֵד דְנּוא 26 :ןעֶֶּבּורְנעֶּב טיִנ יי = זייי
 ָזּוהְי דְנּוא ,תיֵנֹומַע עֶנייַא תֵעָמ טשו ןּופ ןֶהּוז דָבָז ,ןעֶד

 יִז עֶנייֵז ןעֶנעוֶו ן
 דְנּוֲא 27 :תיִבָאֹומ עֶנייֵא תיִרְמִש ןּופ ןְהּוז דָבָז

 דְנּורְנ רעֶד דְנּוא ,םֶריֵא ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאו טְסאָל עֶסיֹורְג איִד דְנּוא ןה

 ןופ



 ירבד

 -ָנייֵא ןעֶנעֶז אייֵז העָז ,זיֹוה סיטאָנ ןּופ

 םעֶד ןּופ ׁשֶרֶדִמ םעֶד ףיֹוא ןעֶּביִרְׁשעֶג

 ןייַז ּוהָיְצַמֲא דְנּוא ,םיִכָלְמ איִד ןּופ רֶּפֵס

 :לעֶטְׁש רעֶנייֵז ןיִא טְרֶעיִגעֶר טאָה ןְהּוז

 הכ לעטיפאק

 רְהאָי גיִצְנאַַוַצ דְנּוא ףניִפ זיִא ּוהָיְצַמֲא 1
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 םיִקָלּמַה רַּפֹפ ׁשֵרְרַמילַע םיִּבּותְּכ םֶּגַה םיִהלֶאָה תיֵּב
 :יָּתְַּ ונְב ּוהָיְצִמא ּךֶֶמ

 הכ ר : ר = י

 א עַׁשֵָו םיִרֶָׂעְו ּדָיְצִמָא ְךֶלֶמ הָנָׁש ׁשֵמָחְו םירְׂשְָדִּב
 2 ׂשַעיו :םִִלָׁשּוריִמ ןְּדַעהְי וּמִא םֵשְו םלָׁשְִּּב ךַקְמ הֵנָׁש
 3 הק רֶׁשֲאַּכ יהיו :םַלָׁש םֶבַלְּב אֵל קד הָוהְי יניִעְּב רֶׁשְיַ
 ןֵלֶּמַהיתֶא םַּכַמַה ויָדְבֶעּתֶא גרֲהּר ויָלָע הָכָלְמַּמַה
 4 רַפַסְּב הָרֹּתַּב בּתָּכִכ יִּכ תִָמַה אָל םֶהיְֵּב-תֶאְו :יָבָא
 םיִנְּב-לַע תֹוָבָא ּותֹומָי-אְל רֹמאֵל הָוהְי הָוְצירְׁשַא הָׁשֹמ

 -עֶגְנָא טאָה רֶע ןעֶװ ןעֶזעֶועֶג טְלַא
 טאָה רֶע רֶנּוא ןעֶריִנעֶר ּוצ ןעֶּביֹוה

 ןיִא רֶהאָו גיִצְנאוַוְצ דְנּוא ןייֵנ טְרֶעיִגעֶר
 עֶנייֵז ןופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא .םִיַלָׁשּורִי
 םיֹוא ןְדֵעֹוהְי ןעֶדעוֶועֶג זיִא רעֶטּומ
 ןּוהְמעֶגב טאָה רֶע דנוא 2 :םִיַלָׁשּורְי
 איִד ןיִא גיִטְראַפְטְכעֶר זיִא סאָו םאָד
 ץְנאַג ַא טיִמ טיִנ ָּךאָד ,טאָב ןּופ ןעֶניֹוא
 זַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 8 :ץְראַה
 םֶהיֵא ּוצ ְּךיִז טאָה ְּךייֵרְגיִנעֶק םאָד ןעוֶו

 ןעֶגאָלְׁשְרעֶד טאָה רֶע םאָד ,טְקְראַטְׁשעֶג
 ןעֶגאַלְׁשְרעֶד ןעֶּבאָה סאו טְּכעֶנִק עֶנייֵז
 עֶרייֵז רעֶּבֶא 4 : רעֶטאָפ ןייַז ְּךֶלֶמ םעֶד
 לייו ,טייֵטעֶנ טיִנ רֶע טאָה רעֶדְניִק

 רֶּפַס םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶטְׁש םִע
 -ךאַטְׁש טיִנ ןעֶלאָז תֹובֶא איִד ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןעֶמאָּבעֶג טאָה ראַּה רעֶד זַא הָׁשמ תַרֹוּת
 טְרֶעייֵנ ,תֹובָא איִד ראַפ ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ ןעֶלאָז רעֶדְניִק איד דְנּוא ,רעֶדְניִק איד ראַפ ןעֶּב
 -ָךעֶפ טאָה ּוהָיְצַמַא דנוא 8 :דֶניִז עֶנעֶנייֵא עֶנייֵז ראַפ ןעֶּבְּראַטְׁש לאָז רעֶביִלְטיִא
 -יוט איִד רעֶּביִא עֶטְׁשְרעֶּביֹוא טְלעֶטְׁשעֶגְנָא אייֵז ןּופ טאָה רֶע דִנּוא ,הָדּוהְי טְלעֶמאַז

 הָדּוהְי ץְנאַג רעֶּביִא ,תֹובָאָה יִּתָּב איִד ןּופ עֶטְרעֶדְנּוה רעֶּביִא עֶטְׁשְרעֶּביֹוא דְנּוא עֶדְנעֶד
 ,רעֶּביִראַד דְנּוא ןָא רֶהאָי גיִצְנאַַוְצ ןּופ טְלייֵצעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא .ןיֵָיְנִּב .דְנּוא
 ןעֶנעֶק םאֶו עֶטְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא דְנעֶזיֹוט טְרעֶדְנּוה אייֵרְד ןעֶנּופעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דִנּוא

 דָנֹוא 6 :רעֶצְנאַפ דְנּוא זיִּפְׁש ַא ןעֶטְלאַה ןעֶנעֶק םאִו דְנּוא לִיַח םעֶד ןיִא ןְהעֶנְסיֹורַא
 ראַּפ טייַל םיִלָיַח עֶקְראַטְׁש דְנעֶזיֹוט טְרעֶדְנּוה ַא לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶגְנּורעֶג ךיֹוא טאָה רֶע

 דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ זיִא ןאַמ רעֶכיִלְטעֶג ַא רעֶּבָא 7 :רעֶּבְליִז רעֶטְנעֶצ טְרעֶדְנּוה ַא

 ןיִראו ,ןְהעֶנ ריִד טיִמ לֵאָרְׂשִי ןּופ לִיַח סאָד טיִנ זאָל .ְּךֶלֶמ אּוד א ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע
 טְְליוִו אּזד ןעוֶו רעֶּבָא 8 :םִיָרְּפֶא ץְנאַג טיִמ ּונייַהְד ,לֵאָרְׂשִי טיִמ טיִנ זיִא ראַה רעֶד
 ייֹורָמְׁש ןעֶכאַמ ְּךיִד טעוֶו טאָנ ,הָמָחְלִמ רעֶד ּוצ ְָּךיִד קְראַטְׁש דְנּוא ,ןייֵלַא הענ יֹוזַא ןְהעֶנ
 :ןעֶבאַמ ּוצ ןְלעֶביֹורְטְׁש דְנּוא ןעֶפְלעֶה ּוצ ַהֹּכ טאָה טאָג ןיִראוָו ,דְנייַפ םעֶד ראָפ ןְלעֶב

 ןעֶגעוֶו ןּוהְט ןעֶמ לאָז םאִו רעֶּבָא ,ןאַמ ןעֶביִלְמעֶג םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ּוהָיְצַמַא דְנּוא 9
 דְנּוא ? לֵאָרְׂשִי ןּופ לִיַח םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג ּבאָה ְּךיִא סאו רעֶּבְליִז רעֶטְנעֶצ טְרעֶדְנּוה איִד
 איו ןעֶּבעֶג ּוצ רֶהעֶמ ליִפ ריִד תֶלֹוכְי ַא טאָה טאָג ,טְנאָזעֶג טאָה ןאַמ רעֶכיִלְמעֶג רעֶד
 ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ זיִא סאו לִֶיַח םעֶד ןּופ טייֵׁשעֶנְּפָא ּוהָיְצַמַא טאָה יֹוזַא 10 :עֶניִזאָד םאָד

 רֶהעֶז ןְראָצ רֶעייֵז ְּךיִז טאָה רעֶּביִראָד ,טְרָא רֶעייֵז ּוצ ןְהעֶנ ּוצ םייֵהַא יֵדְּב ,םִיַרְפֶא ןּופ
 :ןְראָצְמיִרְנ ַא טיִמ טְרָא רֶעייֵז ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגקיִרוצ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,הָדּוהְי רעֶּביִא טְמיִרְגְרעֶד

 דְנּוא ,טְרָהיִפעֶגְסיֹורַא קְלאָפ ןייַז טאָה רֶע דְנּוא ,טְקְראַטְׁשעֶג ְּךיִז טאָה ּוהָיְצַמַא דְנּוא 1
 ריִעׂש יֵנְּב איד ןּופ ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,לאָהְט-ץְלאַז םעֶד ּוצ ןעֶגְנאַגעֶגְניִהַא זיִא
 -עֶג הָדּוהְי יַנְּב איד ןעֶּבאָה עֶניִדעֶּבעֶל דְנעֶזיֹוט ןְעֶצ עֶרעֶדְנַא דְנּוא 12 :דִנעֶזיֹוט ןְהעֶצ
 ןעֶפְראועֶגְּפּורַא אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,זְלעֶפ םעֶד ןּופ ץיֵּטְׁש רעֶד ּוצ טְגְנעֶרְּבעֶג ןעֶנְנאַפ
 איד רעֶּבָא 18 :ןעֶראָועֶג ןעֶכאָרְּבּוצ עֶלַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,זְלעֶפ םעֶד ןּופ ץיִּפְׁש רעֶד ןּופ
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 ּותֹומָ ואְָחְּב שיִא יִּכ תֹובא-לַע ותֹוָמָייאָל םיִנָבּו
 ה תֹוֿבָא-תיִבְל םֶהיִֵמֲעיַו הָדּודייתֶא ֹוהָיְצִמֲא ץּבְקי

 מינַּו הָדּוהְי--לָכְל תֹואֵּמַה יִרְׂשִלּו םיִפָלֲאָה יֵדְׂשִל
 ואֵמיׁשְלְׁש םאְצִמִּיַו הָלָעַמְו הָנָׁש םיִדְׂשָע ןֶּבִמִל םֵדְקּפִנ ,

 8 לֵאָרׂשימ רְִֵׂו:הָנִצְו חַמַר ַחֹא אָבָצ אָעוי רֹוחְּב ףֶלָא
 ז םיִקלֶאָה ׁשיִאְו :סָּכירּכַּכ הֶאמְּב ליה רוָּג ףֶלֶא הָאמ
 ִּכ לֵאָרׂשי אָבִצ ּךמִע אובָיילַא ְךֶלֶּמַה רֹמאֵל ֹוילַא אָּב
 8 הֶּחַא אַּבדמִא יִּכ :םִירַפֶא יֵנְּב לָּכ לֵאָרְׂשי-םע הָוהְי יא
 -ׁשָי יִּכ בוא ינְפִל םיִהֹלֶאְה ַדְיִׁשְכי הָמָחְלִמִל קָזֲח הֶׂשֲע
 פ ׁשיִאְלֹוהָיְצַמֲא רֶמאָּיַו :ליִׁשּכַהְלּו רזעַל םיִהְלאְּב ַחְכ
 דו יִּתַָנ רֶשֲא רָכְּכַה תֹוָאְמל תֹושֲעָלהַמּו םיהלֲאָה
 הֵּבְרַהָּדִל תֶתָל הָוהיִל ׁשי םיִהלֲאָה ׁשיִא רֶמאַֹולֶארׂשִי
 י םיִרְפָאְמ ויֵָא אָּבירְׁשֲא דּודְנַהְל ּוהָיְצַמֲא םֶליֵּדְבַיַו :הָזִמ
 םֶמֹוקְמִל ובּוׁשָיַו הָרּודיִּב רֹאְמ םֶּפַא רַחַו םָמֹוקְמִל תַכָלְל
 וג לִי וּמַע-תֶא גֵהְניַוקּוהְתִה ֹוהיְַמֲאַא - :ףָאירהַּב
 ופ תֶרֶׂשֶעַו :םיִפָלֲא תֶרֵׂשֲע ריִעׂשיינְּב-תֶא ךיו חַלָּמַה אנ
 עְֵּפַה ׁשאֵרְל םאיבְַנ הָדּוהְיִנְב ֹובְׁש םייַח םיִפָלֲא
 13 ּורְּגַה יֵנְבּו :ועקְכִנ םֶקְכְו עַלָּמַה ׁשאָרְמ םוכיִלְׁשַיַו
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 יִדָעְב ּוטְׁשִּפִיו הָמָחְלִמַל ֹומִע תֶכַלִמ ֹוהְיְצַמֲא ביִׁשַה רֶׁשֲא
 יִפְלֶא תֶׂשֵלְש םֶהֵמ ּּכו ורוח תיַּכדַעו וְמְׂשִמ הֶדּוהְי
 תוִּכְַמ ֹוהְְצַמֲא אּוָב יֵרֲחַא יה :הָּכר הּכּוָבה
 וִל םֶדימעיַו ריִעׂש יֵנְּב :ַהלָאדתֶא אֵכיַו םימֹודָא-תֶא

 הוה ףָא-רַחָיו :רֶּטִקִי  םֶתָלְו הדחָּתְׁשִיםֶהיֵנְפִלְו םיִהלאָל וט
 ָתֶשַרְר הָמָל לא רֶמאֵּ איִבָנ ְֹלַא חל והָיְצַמֲאַּב

 ו יהיו :ךֶדְיִמ םֶּמִע-תֹא וליִצהאָל רֶׁשֲא םֶעָה יָהלֶא-תֶא 1
 לי ְךינְִנ 'ךלָמל ץעזלה 'ל רֶמאֵּח ולא ִרְבַדְב
 םיהלָא ץֶיִּב יִּתעדְי רֶמאֹּואיֹבְַהלָדַ ִּכַי הָמָל

 ץצִיַו  :יִתְצעל ְְַמָׁש אָלְו תאֹז ָתיַׂשְעייִּ ְךֶתיִׁשַהְל 17
 ֶּב זָחאֹוְהיִדְּב שָא-לֶא חַלְׁשִיַו היה ךֶלֶמ והָלְמֲא
 ׁשָאֹ חֹלְׁשִו םִינָפ הָאְרְתנךֵל רֶמאֹל לֵאָרְִׂי ךֶלֶמ אּוהִי
 רֶׁשֲאַחֹוחַה למאֵל הָדּוהי-ְְלִמ והיצמַא-לֶא לארד

 -תֶא הָנְת רֹמאֵל ןֶֹבִלִּב רַׁשֲא ְרָאָה לֶא חֹלָׁש ןֹצֶבל
 בלב רׁשֲא הָדָשַה יח רֹכעתַו הֵשאְל נבל טמ

 ְךֵאָׂשְּו םודָא-תֶא ָתיִּכֹד הנה ָּתְרַמָא :ַחֹוְהַה-תֶא סֶמְרֹּתַו 9

8 = 

 הְֶרְב הְרָנְתּת הָמָל ּךֶתיִבְּב הָבְׁש ֶּתַע דדִּבְכהְל דְכל
 יּכ ּוהלְַמֲא .עַמׁשאַלְ ;ְךֶמִע הָדהְי ' ָּתְלַפָנְו כ

 יהא חַא ּושְָד יִּכ דְָּב מת ןעמִל אה םיהלֲאָהמ
 אּוה םיִנָפ ּואָרְתַּו לֵאָרְׂשִיְךֶלֶמ ׁשָאוי לָעַו :םֹדָא יו

 ניו !הָדּוהיִל רֶׁשֲא ׁשֶמָׁש תיִבְּב הָדּוהְיְדְלָמ והְְִמֲאו
 ודָיְצַמֲא תֵאְו :ויָלָהֶאְל ׁשיִא ּוםְנַה לֵאָרְׂשִי יִנְפִל הָרּוהְי
 לֵאָרְׂשידִלִמ שָאו ׂשֵּפֶת ְחֶאהיְִּבשֶאהְדִּב הָדּוהי-דֶלֶמ
 םלָׁשּורְי תַמֹתְּב ץרְפיַו םִַלָׁשורִי ודַאיִבּוׁשֶמָׁש תיֵבְּב

 -לֶכְ :הָּמַא תֹוָאַמ עָּכְרַא הָנוּפַה רעַׁשידַע םיִרְפֶא רַעָׁשמ 4
 םיהלָאָהיתיִבּב םיִאצְמִנַה טיפ תֶאְו ףֵסְּכַהְו בהָּזַה
 תֹוָבְרֶעָּתַהְְַּ תֹאְדַלְמַה תיֵב תֹורְצֶא-תֶאְ םולָא .דבע-םע

 הָדּוהְי ךלֶמ ׁשֶאויְדִב ּודָיְעַמֲא והיו ;ןורְמְׂש בֶׁשַו הכ

 הכ יב היסיהח

 -קירוצ טאָה ּוהָיְצַמַא סאוָו טייֵל הָמָחְלִמ

 םֶהיִא טיִמ טיִנ ןעֶלאָז אייֵז זַא טְרְהעֶקעֶג
 -ךעֶּפ ְּךיִז ןעֶּבאָה הָמָחְלִמ איד ןיִא ןְהעֶג
 דְנּוא הָדּוהְי ןּופ טעֶטְׁש איִד ןיִא טייֵרְּפְש
 ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ,ןֹורֹוח ןייק זיִּב ןֹורְמֹׁש

 דְנּוא ,דְנעֶזיֹוט אייֵרְד ןעֶנאָלְׁשעֶג אייֵז ןּופ
 :טְּביֹורעֶג ּביֹור ןעֶסיֹורְג ַא ןעֶּבאָה אייֵז

 ןעוֶו םעֶדְכאָנ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 4

 איד ןעֶגאָלְׁש ןּופ ןעֶמּוקעֶג זיִא ּוהָיְצַמַא
 טכאַרְּבעֶגְנייַרַא רֶע טאָה יֹוזַא ,םיִמֹודֲא
 דְנּוא ,ריִעׂש יִנְּב איִד ןּופ רעֶטעֶנְּפָא איד
 אייז זַא טְלעֶטְׁשעֶנְפיֹוא אייֵז טאָה רֶע
 דְנּוא ,רעֶטעֶנ ראַפ םֶהיֵא ּוצ ןייַז ןעֶלאָז

 ּוצ דְנּוא טְקיִּבעֶג ְּךיִז רֶע טאָה אייֵז ראָפ
 רעֶּביִראָד 18 :טְפְמעֶדעֶג רֶע טאָה אייֵז

 טְמיִרְנְרעֶד ראַה םעֶד ןּופ ןְראָצ רעֶד טאָה
 םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ּוהָיְצַמַא רעֶּביִא
 םֶהיֵא ּוצ טאָה סאָו איִבָנ ַא טְקיִׁשעֶנ
 טְשְראַפעֶג אּוד טְסאָה סאוָוְראַפ ;טְגאָזעֶנ
 טאָה סאו קְלאָפ םעֶד ןּופ רעֶטעֶג איִד ּוצ
 ןּופ ןייַז ליִצַמ קְלאַפ רֶעייֵז טְנעֶקעֶג טיִנ
 ,ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 16 ?דְנאַה עֶנייֵד

 ןעֶמ טאָה ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ָּךֶלֶמ רעֶד סאָד ,טעֶרעֶנ יֹוזַא םֶהיֵא טיִמ טאָה רֶע ןעֶו
 =עֶנ אּוד טְסְּלאָז סאוָוְראַפ ,ףיֹוא רעֶה !רעֶּבעֶנ הָצֵע םיִּדְלְמ םעֶד ראַפ טְכאַמעֶג ְּךיִד
 ןעֶרעֶֶו ןעֶנאָלְׁש
 טאָה טאָנ זַא

 םייוװ ְךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע רעֶּבָא ,טְרעֶהעֶנְפיֹוא איִב ָנ רעֶד טאָה יֹוזַא ?
 ,ןּוהְמעֶנ עֶגיִזאָד סאָד טְסאָה אּוד לייוַו ןעֶּבְראַדְרעֶפ צ ךיד ןעֶטאָרעֶנ ט

 טאָה הָדּוהְי ןּופ ְּךֶלֶמ ּוהָיְצַּמַא דְנּוא 17 :הָצֵע עֶנייַמ ּוצ טְכְראָהעֶג טיִנ טְסאָה אּוד דְנּוא
 ןּופ ָךֶלֶמ ,אּוהְי ןּופ ןְהּוז ,זָחֶאֹוהְי ןּופ ןְהּוז ׁשָאֹוי ּוצ טְקיִׁשעֶגְניִה רְנּוא ןעֶטאָרעֶּב ְּךיִז

 יֹוזַא 18 :םיִנָּפ לֶא םיִנָּפ ןעֶהעֶז םֶנּוא ריִמ ןעֶזאָל ְּךאָד םּוק טא ּוצ יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי

 ןּופ ְּךֶלֶמ ׁשָאֹוי טאָה
 סאָו ןְראָד רעֶד

 ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,הָדּוהְי ןּופ ְּךֶלֶמ ּוהָיְצַמַא ּוצ טְקיִׁשעֶגְניִהַא לֵאָרְׂשִי
 ןיִא זיִא םאִו םיֹוּבְנעֶנעֶט םעֶד ּוצ טְקיִׂשעֶגְניִהַא טאָה ןֹונָבְל ןיִא זיִא

 ַא דְנּוא ,ּבייו ַא ראַפ ןְהּוז ןייַמ ראַפ רעֶטְכאָט עֶנייֵד ריִמ ּבעֶנ ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,ןֹונָבְל
 ןעֶטעֶרְטּוצ טאָה דְנּוא ןֹונָבְל ןּופ דְלעֶפ םעֶד רעֶּביִא ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא זיִא הָיַח עֶדְליוִו
 סְנאָז אּוד 19 :ןְראָד םעֶד
 םאֶד ןעֶּביֹוהְרעֶד
 ןעֶזאַל ְּךיִד אוד

 זיִא ץֶראַה ןייד דְנּוא ,םֹודֶא ןעֶנאַלְׁשעֶנ טְסאָה אּוד ,העָז
 טְסְלאָז םאֶוְראַפ ,םייֵה רעֶד ןיִא ּבייֵלְּב ,דְנּוצַא ;ְּךיִד טְסְמְריִרעֶּב אּוד

 טיִמ הָדּוהְי דְנּוא ןעֶלאַפ טְסְלאָז אּוד סאָד ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד ּוצ ןעֶצייֵרְנָא
 ןּופ ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאָד ןיִראָו ןעֶרעֶה טְלאָועֶג טיִנ םָע טאָה ּוהָיְצַמַא רעֶּבָא 20 :ריִד
 טאָה רֶע לייוו ,(דְנייַפ םעֶד ןּופנ דְנאַה איד ןיִא ןעֶרעֶ ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא לאָז רֶע יֵדְּכ ,טאָנ

 -ָםיֹורַא לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךֶלֶמ ׁשֶאֹוי זיִא יֹוזַא 21 :םֹודָא ןּופ רעֶטעֶנְּפָא איִד ןּופ טְשְראַפעֶנְכאָנ
 הָדּוהְי ןּופ ְּךֶלֶמ ּוהָיְצַמַא דְנּוא רֶע ,םיִנָּפ לֶא םיִנָּפ ןעֶהעֶזעֶנ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ד ְנּוא ,ןעֶבְנאַגעֶג
 לֵאָרְׂשִי ראָפ ןעֶראוָועֶג ןעֶגאַלְׁשעֶג זיִא הָדּוהְי דְנּוא 22 :הָדּוהְי ןיִא זיִא סאָו ׁשֶמָׁש תיֵּב ןיִא

 ןְהּוז הָדּוהְי ןּופ ְּךֶלֶמ ּוהָיְצַמַא דְנּוא 8 :טְלעֶצעֶג ןייַז ּוצ ןעֶפאָלְטְנַא זיִא רעֶכיִלְטיִא דְנּוא
 וׁשְמִׁש תיֵּב ןיִא טְּפאַחעֶג לֵאָרְׂשִי ןּופ ָּךֶלְמ רעֶד ׁשֶאֹוי טאָה ,זָחָאֹוהְי ןּופ ןְהּוז ,שֶאֹוי ןּופ

 םִיַלָׁשּורְי ןייק טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא טאָה דִנּוו
 םעֶד ןּופ ;םִיַלָׁשּורִי

 סאָד ןעֶמּונעֶנְקעוֶוַא טאָה רֶע דָנּוא 4
 םֹודֶא דַבֹע אייַּב זיֹוה םיטאָנ ןיִא ןעֶנּופעֶג ָּךיִז ןעֶּבאָה סאָו

 -עֶנְקיִרּוצ ְָּךִז טאָה רֶע דִנּוא .תֹובָרֵע ןּופ רעֶדְניִק איִד דִנּוא ,זיֹוה
 ּוהָיְצַמַא דְנּוא 5

 םיִּדַלְמ םעֶד
 :ןֹורְמֹׂש ןייק  טְרְהעֶק

 ןּופ רֶעיֹומ איד ןעֶכאָרְּבעֶנְּפָא טאָה רֶע דִנּוא ,
 :ןעֶלייֵא טְרעֶדְנּוה רֶעיִפ ,רֶעיֹוט קֶע םעֶד ּוצ ויִּב םִיַרְפֶא רֶעיֹוט

 םיִלַּב עֶלַא דְנּוא ,רעֶּבְליִז דְנּוא דְלאָנ עֶצְנאַה
 ןּופ תֹורְצֹוא איִד דִנּוא ,

 הָדּוהְי ןּופ ְּךֶלֶמ ׁשֶאֹוי
 טאה

 ןּופ  ןְהּוז



 ירבד
 שֶאֹוי ןּופ טיֹוט םעֶד ְּךאָנ טְּבעֶלעֶג טאָה

 -ָפּופ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ָּךַלֶמ ,הָחָאֹוהְי ןּופ ןְהּוז
 ןעֶבאַז עֶגיִרְּביִא איִד דְנּוא 26 :רֶהאָו ןְהעֶצ

 איִד דְנּוא עֶטְׁשֶרֶע איד ּוהָיְצַמַא ןופ
 -יֵרְׁשעֶגְנייֵא טיִנ ןעֶד אייֵז ןעֶנעֶז ,עֶטְצעֶל
 הָדּוהְי ןּופ םיִכָלְמ איד ןּופ ּךּוּב םעֶד ןיִא ןעֶּב
 טייֵצ רעֶד ןּופ דְנּוא 27 ?לֵאָרְׂשִי דְנּוא

 1864 ןכ הפ 6 םימיה

 הָרְׂשָע ׁשְמֲח לֵאָרְׂשִי ְךֶמ ןָחָאוהְיְדִּב ׁשָאוי תומ יֵל
 58 אלה םיִנֹורֲחַאָהְ םיִנׂשאִרָה ודָיְצַמֲא יִרְבד רֶחָיְ פ
 27 -רָׁשֲא תַעַמּונ :לֵאָרְשִי הָרּוהייִכְלַמ רֶפָ-לַע םיִבּותְּכ םנד
 םֵלָׁשורִּב רֶׁשָק ויָלָצ רשי הָוהְי יִרֲחַאַמ ּוהָיְצַמֲא רָפ
 ;םָׁש וָתמ  הֶׁשיִכְל והא וחלְשי הָׁשיִכְל םֶנָיו
 38 ;הָדּוהְי ריְִּ ויָתבֲאדע וָתֹאורְּכְַּו םיִמּּמַה-לַע ּוהֶאְׂש

 וכ וכ

 א הָנָׁש הָרְׂשֶע ׁשְׁשִּב אּוהְוּוהְז-תֶא הָדּוהְי םִעילָּכּוהְקיַ
 פ תוליַא-תֶא הָנָּב אּוָה :ּוהיְצַמא ויְבָא תַחַת ותֹא ּוכיֵלְמִַו
 3 ְךֶּב  :וָתֹבֲאִע .ךֵלָּמִה-בֹכְׁש יִרֲחַא הָרּוהיִל הָביִׁשַ
 הָנָׁש םִיַּתְׁשּו םיִׁשְמַחַו ֹוכְלָמְב ּוהיזִע הָָׁש הָבְׂשָע ׁשֵׁש
 4 ׂשעו :םָלָׁשּורידמ הִליִכְי ומא םֵׁשו םַלָׁשּהְיּב ְּךֵלֶמ
 ה והיו ויָבָא ּוהָיִצמֲא הָׂשֶעירׁשֲא לֶכּכ הָורי ינְֵב רֶׁשֵַה
 םםיִהְלֶאָה תֹאְּב כמה ּודירכ ימיִּב םוללָא ׁשֵרדַל
 6 םםחָּלַַו אֵצי :םיהלָאה וָחיִלְצִה הֹוהָי-תֶא וָׁשְרָּד יִמיִב
 תֵאְו הָנְבִי תַמּוח תַאְו תֹנ תַמֲֹח-תֶא ץפיו םיִָּשְלַּפַּב
  ּוהְרְַָיַו :םיְִּׁשלְּפבּו דוּדָשַאְּבםיִרָע הָנְבִיַו דדְשַא תַמֹוח
 -רּונְּב םיִבָׁשִּיַה םייַבְרעֶה-לֵעְו םיִּמְׁשִלְּפ-לַע םוהלֶאָה
 5 ךלו ּוהָיעִל הָחְנִמ םיִנומעֶה יִנּתיַו :םִנְּמַהְו לַַּב
 9 וה בו :הָלֶעָמְלידע קיְחה יּכ םִירְצִמ אוָבְל-דַע ֹומְׁש
 -לַעו אינה רַָׁש-לַעְו הָנּפַה רעש-לע םַלָׁשּוריּב ניִּדְנִמ
 י תֹרּב בצחַיַו רָכְִּמַּב םיִלָדנִמ בו :םֶקזחַו ֹצְקִּמַה
 םיִרָּכִא רוׁשיִמַבּו הָלְַׁשִּ ול הָיָה םַר-ְנְקִמ יִּכ םיִּבַר
 'גג יִהַו הָיָה הָמָדֲא בֵהֹאֹיַּכ לֹמרַּכבּוו םיִרַָּ םיִמָרְכְו
 רֵּפְסִמְּב דֹודנל אֵבָצ ראוי הָּמְחְלִמ הָׂשֹע ליַח ּוהיעְל
 -דַי לע רֶטּוטַה ּׂשֲעַמּו רֶּמַה לָאֹייְּב םֶהּדְקִּ
 נ יִרָבַנְל ןובֲאָה ישאָר רַפִמ ל :לָּמַה יִרָשִמּוהָיַח

 ןּופ טְרֶהעֶקעֶנְּפָא ְּךיִז טאָה ּוהָיְצַמַא ןעוֶו
 אייז ןעֶּבאָה ,ראַה םעֶד ְּךאָנ ןְהעֶנּוצְכאַנ

 םִיַלָשּורְי ןיִא ןעֶדְנּּבְרעֶפ םֶהיֵא ןעֶנעֶק ְךיִ
 רעֶּבָא ,ׁשיִכָל ןייק ןעֶפאָלְטְנַא זיִא רֶע דְנּוא

 ןייק םֶהיֵא ְּךאָנ טְקיִׁשעֶגְניִהַא ןעֶּבאָה אייֵ
 טְראָד םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ׁשיִבָל
 םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 28 :טּייטעֶנ
 דֶנּוא ,דְרעֶפ ףיֹוא ןעֶנאָרְטעֶג (טְכאַרְּבעֶגנ

 עֶנייֵז אייֵּב ןעֶּבּורְגעֶּב םֶהיֵא טאָה ןעֶמ
 :הָדּוהְו ןּופ טאָטְׁש רעֶד ןיא ןְרעֶטְלֶע

 וב לעטיפאק

 הָדּוהְי ןּופ קְלאָפ עֶצְנאַנ םאָד דנּוא 1

 ןְהעֶצְּכעֶז זיִא סאו ּוהָיְזִע ןעֶמּונעֶּג ןעֶּבאָה
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג טֶלַא רֶּהאָי

 -םיֹוא טאָה רֶע 2 :ּוהָיְצַמַא רעֶטאָפ ןייַז ןּופ לעֶטְׁש רעֶד ןיִא גיִנעֶק םֶלַא טְכאַמעֶג םֶהיֵא
 טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד איז םעֶדְכאָנ ,הָדּוהְי ּוצ טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ םִע טאָה דְנּוא תֹוליֵא טֶעיֹוּבעֶג
 רֶע ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג טְלַא רֶהאָי ןְהעֶצְכעֶז ויִא ּוהָיַזֲע 8 :ןְרעֶטְלֶע עֶנייַז טיִמ טְגעֶלעֶג ְּךיִז

 ןיִא רֶהאָי גיִצְפּופ דְנּוא אייוֵוְצ טְרֶעיִגעֶר טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶריִגעֶר ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה
 :םִיַלָׁשּורְי םיֹוא ,הָיְלָבְי ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶטּומ עֶנייֵז ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דנּוא ,םִיַלָׁשּורְי

 ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶגיֹוא איִד ןיִא גיִטְראַּפְטְכעֶר זיִא םאִּו םאָד ןּוהְטעֶג טאָה רֶע רֶנּוא 4
 טְשְראָפעֶג טאָג טאָה רֶע דְנּוא  :ןּוהְטעֶג טאָה רעֶטאָפ ןייֵז ּוהָיְצַמַא סאוָו םעֶלַא ְּךאָנ

 ,טאָנ ןּופ גְנּוהעֶז רעֶד ןיִא גיִדְנעֶטְׁשְרעֶפ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאוָו ּוהָיְרַכְז ןּופ נעֶט איד ןיִא
 :ןעֶזעוֶועֶג ַחיֵלְצַמ טאָג םֶהיֵא טאָה ראַה םעֶד טְׁשְראָפעֶג טאָה רֶע סאָו טייֵצ איֵד דְנּוא

 דְנּוא ,םיִּתְׁשִלְּפ איד טיִמ ןעֶטְלאַהעֶנ הָמָחְלִמ טאָה דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא רֶע דְנּוא 6

 רֶעיֹומ איִד דְנּוא ,הָנְבַי ןּופ רֶעיֹומ איִד דְנּוא ,תַנ ןּופ רֶעיֹומ איִד ןעֶכאָרְּבעֶנְּפֶא טאָה רֶע
 איד ןּופ דְנאַל םעֶד ןיִא דְנּוא דֹודְׁשַא ןיִא טעֶטְׁש טעיֹוּבעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,דֹודְׁשַא ןּוֿפ

 איד ןעֶנעֶק דנּוא ,םיִּתְשִלְּפ איד ןעֶגעֶק ןעֶפְלאָהעֶג םֶהיֵא טאָה טאָנ דְנּוא 7 :םיִּתְׁשִלְּמ
 םיִנֹמַע איד דְנּוא 8 :םִיִנּועְמ איד דְנּוא ,לַעַּב-רּוג ןיִא טְניֹואְועֶג ןעֶּבאָה םאִו .םיִבָרֵע

 ןייק טמּוק ןעֶמ זיִּב ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא םֵׁש ןייַז דְנּוא ּוהָיְזִע ּוצ תֹונָּתַמ ןעֶּבעֶנעֶג ןעֶּבאָה

 רעֶמּוט טְעיֹוּבעֶנ טאָה ּוהָיְזִע דְנּוא 9 :טְקְראַטְׁשעֶג רֶהעֶז ְּךיִז טאָה רֶע ןיִראו ,םִיַרְצִמ
 -ָניִװ םעֶד אייֵּב דְנּוא ,רֶעיּוט-לאָמ םעֶד ּוצ זיִּב דְנּוא ,רֶעיֹוט-קֶע םעֶד זיִּב םִיַלְׁשּורְי ןיִא

 -ךּומ טֶעיֹוּבעֶג ְךיֹוא טאָה רֶע דְנּוא 10 :טְקְראַטְׁשעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,רֶעיֹוט-לעֶק
 טאָה רֶע ןיִראָו ,ןעֶנּורְּב עֶליִפ ןעֶּבּורְגְסיֹוא טְזאָלעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא רעֶמ

 דְנּוא רעֶּבעֶרְג טאַהעֶנ ְּךיֹוא טאָה רֶע ,ןיֹולְּפ םעֶד ןיִא דְנּוא לאָמ םעֶד ןיִא ְּךיִפ ליִפ טאַהעֶג

 רעֶּבאָהְּביִל ַא ןעֶזעוֶועֶנ זיִא רֶע ןיִראָו ,לָמְרַּב ןיִא דְנּוא ,גְרעֶּב איד ףיֹוא רעֶנְטְרעֶנְנייוו
 ןעֶּבאָה םאָו ,טייֵל הָמָחְלִמ ןּופ לִיַח ַא טאַהעֶג ְּךיֹוא טאָה ּוהָיְזִע דְנּוא 11 :דְנאַל םעֶד ןּוּפ

 ָךְרּוד לעֶפעֶּב רֶעייֵז ןּופ לאָצ רעֶד ְּךאָנ ןעֶראָׁש ןיִא ,הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא ןְהעֶגְסיֹורַא טְנעֶקעֶג
 ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ איד ןּופ ּוהָיְנַנֲח ָּךְרּוד ,רֵטֹוׁש םעֶד ּוהָיֹׂשֲעַמ דְנּוא ,רֵפֹוס םעֶד לֵאיֵעְי

 עֶקראַטְׁש איִד ראַפ תֹובָאָה יִׁשאָר איִד ןּופ לאָצ עֶצְנאַג איִד 12 :ְךֶלֶמ םעֶד

 ם ליח
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 ׁשֶלֶׁש אָבָצ ליה םֶדָי-לַעְו :תוִאֵמ ׁשֵׁשְו םיַּפְלַא ליִח
 הָמְחִלמ הֵׂשוע תֹואֵמ ׁשֶמָחְו םיִפְלֵא תַעְבִׁשְו ףֶלֶא תֹואֵמ

 -לָכְל יה םֶכָל כו :בִיֹואְהילַע ךלֶמִל רועַל לח חכְּב 14
 תרותְׁשקּ תֹוניִרְׁשְו םיִעְבֹוכְו םיחָמְרּו םיִנִנָמ אָּכְּצַה

 בֵׁשֹוח תֶבָׁשֲחַמ תונבשח םֶָׁשריִב שעם לקִינְבַאְלו ומ
 םיִנְבֶאָבּו םיִצחַּב אּוריִל תֹנְפַהילְַ םי לֶרעמַהלַג תֹוְהִל
 יב דַע רוְַהְל איִלָפהייֵכ קֹוחָרַמְלידֲע :מְׁש אֵצַ תולדְנ
 הָוהיִּב לַעְמִו תוחְׁשַהְליִדע וּבִל הַבָנ ּותְקחְכ :קָזִח
 :תֶרֶטֶּקִה חָּבְומ-לַע רמקַהְל הֶ הָיהְי לכיה-לֶא אֹביַוָהלֶא

 םיִנֹומְׁש הָוהיִל } םיִנָהְּכ ּוּמִעו ןַהֹּכַה ּוהָיְרש ויְרֲחַא אֵבַו 17
 ָךלרְל ול ּודְמאַָּ ךֶלֶמַה ּהָיע-לַע ּורְמִעי :לֵיָהינְּב
 םיִׁשְּדקִמה ןְרָתַא-נְּב םִֵהְכַל ִ הָוהיִל רימְקַהְל ּוהָיִט
 הָוהְימ דָֹבָכל ָּךלראָלְוְתלַעְמיִּכ שֶּדְקִ שֶדְקִּמַדִמ אֵצ ריִטְַהְל

 ּפְַבּו ריִטְקַהְל תֶרֶטְקִמ וָרָיִבּו יי ףעְזַו !םיִהֹלָא 5
 תיִבְּב םיִנָהְּכַה ינְפִל ּודְצִמְב הָחָרָז תַעַרְצִהְו ם

 ןבכ ֹוהְיְרִש ױיִלַא ןפיו :תֶרָטִּקַה כמִל לעמ הָוהְי כ
 ודָלְִַו ודְצִמְּב עֶרֹצִמ אֹוָהיהַּנדְו םיִנְָּכַה-לָכְו ׁשאֹרְה

 ּוהָיְל יהיו ;הָוהְ יִענִנ יִּכ תאֹצָל ףָחְדִנ אּוהיִַנְו םָׁשִמ 21
 עֶרֹצִמ תֹוׁשְפְחַה תיב בֶׁשֵַּו 1ומ םֹיידַע ! עֶרֹצִמ דֵלֶּמַה
 טפוש למה תיֵּבילַע ֹונְּב םָתְֹו הָוהְי תיִּבִמ רו יִּכ
 םיִנֹרֲחַאָהְו םִִנשאִרְה ּוהָיִ יֵרְבּד רֶתְָו :ץֶרָאָה םִע-תֶא

 הָאבּ ּודָיִע ב :איִבָּנַה ץֹומֶאְרִב ּוהָזִע
 םיִכְלְמַל רֶׁשֲא רבקה הָׂשִּכ הָרְׂשִּב ויָתֹבָאדסע וָתֹא ּורְּבְיו

 ;דָּתחַּתונָּב םָתי ךֶלֶמַו אוִה עֶרוצְמ

 וכ זכ
 הָנָש הֹרְׂשֶע ׁשֵשְווכְלָמְּב םָתֹוי הָנָׁש ׁשֵמָחְו םיִָׂשָנְדַּב א

 רֶּיַה שַעג :קֹודָצדתַּכ הָׁשֹורְיֹומַא סׁשו םַלָשריִב ךֵלֶמ

 = גהְּכַה "סע

 שי בתפ
 א = אי =

 ץָא יִנ ורְמֶא יִּכ וו אה

 ןתו ובייפ

 דְנעֶזיֹוט אייַװְצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא טייֵל םְליֵח
 עֶרייֵז רעֶטְנּוא דְנּוא 13 :טְרעֶדְנּוה םקעֶז
 הָמָחְלִמ ןּופ לִיַח ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא טְכאַמ
 -יֹוט ןעֶּביִז דְנּוא טְרעֶדְנּוה אייֵרְד טייל
 ןעֶּבאָה סאָו טְרעֶדְנּוה ףְניִפ דְנּוא דְנעֶז
 ןעֶקְראַטְׁש ַא טיִמ הָמָחְלִמ איִד ןּוהְטעֶג
 םעֶד ןעֶנעֶק ןעֶפְלעֶה ּוצ ָּךֶלֶמ םעֶד לִיַח
 אייז ראַפ טאָה ּוהָיְזִע דְנּוא 14 :דְנייֵפ
 ןעֶצְנאַנ םעֶד ראַפ דְנּוא .טייֵרְּבעֶנְנֶא
 עֶנְרעֶזייֵא דנּוא ןעֶזיִּפְׁש דְנּוא ןעֶדְליִׁש לִיַח
 ןעֶניֹוּב דְנּוא ,רעֶצְנאַּפ דְנּוא לעֶטיִה
 רֶע דנּוא 15 :רעֶנייֵטְׁש רעֶדייֵלְׁש דְנּוא
 ןעֶניׁשאַמ םִיַלָׁשּורְי ןיִא טְכאַמעֶג טאָה
 עֶנּולק אייֵּב טְכאַרְטעֶגְסיֹוא (ןעֶנאָנאַקנ
 איד ףיֹוא ןייַז ּוצ יֵדְּב ,םִרעֶטְסייֵמ

 ּוצ ,לעֶקְניו איד ןיִא דְנּוא רעֶמְרּוט
 עֶסיֹורְג טיִמ דִנּוא ןעֶלייֵפ טיִמ ןעֶסיִׁש
 -עֶנְסיֹורַא זיִא םֵׁש ןייַז דְנּוא ,רעֶנייֵטְׁש

 זיִא רֶע ןיִראָו ,טייוֵו רֶהעֶז זיִּב ןעֶנְנאַג

 זיִּב ןעֶראָועֶג ןעֶפְלאָהעֶג ָךיִלְרעֶדְנּואוְו
 דְנּוא 16 :ןעֶראָועֶג קְראַטְׁש רֶהעֶז זיִא רֶע
 יֹוזַא ןעֶראָועֶג קְראַטְׁש זיִא רֶע ןעוֶו

 ּוצ ןעֶּביֹוהְרעֶד ץְראַה ןייַז ְּךיִז טאָה
 רֶע ןיִראָו ,םיִנעֶּבְראַדְרעֶפ עֶנעֶנייֵא עֶנייֵז

 ןְרעֶכייַר ּוצ ןעֶמּוקעֶנְנייַרַא זיִא רֶע דְנּוא ,טאָנ ןייַז ראַה םעֶד ןעֶנעֶק טְניִדְניִזעֶג טאָה
 ןעֶמּוקעֶנְנייַרַא זיִא םֶהיֵא רעֶטְניִה דְנּוא 17 :תֶרֹוטְק ןּופ ַחַּבְוִמ םעֶד ףיֹוא תֶרֹוטְק
 םילִיַח עֶקְראַטְׁש גיִצְכַא ,טאָג ןּופ םיִנֲהֹּכ עֶרעֶדְנַא איִד םֶהיֵא טיִמ דנּוא ,ןֵהֹּכַה ּוהָירַזַע
 ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ,ְּךֶלֶמַה ּוהָיְזִע ןעֶּבעֶנ טְלעֶטְׁשעֶנְרעֶריִנַא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 18 :םייַל
 ּוצ טְרֶעייֵנ ,טאָנ ּוצ ןעֶּפְמעֶד ּוצ !ּוהָיְזִע ,ריִד ּוצ טיִנ טְרעֶהעֶנ םִע ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ
 העֶנ ,ןעֶּפְמעֶד ּוצ יִדְּכ ןעֶראָָועֶנ טְניִלייֵהעֶנ ןעֶנעֶז סאָו ןֹרֲהַא יֵנְּב איִד ,םיִנֲהֹּכ איִד
 טיִנ ְךיֹוא טעוֶו סאָד דְנּוא ,טְניִדְניִזעֶג טְסאָה אּוד ןיִראָו ׁשָדְקִמַה תיֵּב םעֶד םיֹוא םיֹורַא
 ןעֶראָועֶנ גיִנְראָ ּוהָיַזִע זיִא יֹוזַא 19 :טאָנ ראַה םעֶד ןּופ דֹובָּכ ַא ראַפ ןייַז ריִד ּוצ
 זיִא רֶע לייוו דְנּוא ;ןעֶּפְמעֶד ּוצ ןאַפ רֶעייֵפ איד דְנאַה עֶנייַז ןיִא טאַהעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 ןְרעֶטְׁש ןייַז ףיֹוא טְנייֵׁשעֶג תַעַרָצ סאָד טאָה יֹוזַא םיִנֵהֹּכ איִד טיִמ ןעֶזעֶועֶנ ניֵנְראָצ
 ּוהָיְרַזֲע דְנּוא 20 :תֶרֹטְק םעֶד ןּופ ַחַּבְזִמ םעֶד אייֵּב ,זיֹוה ס'ראַה םעֶד ןיִא םיִנֵהֹּכ איד ראָפ
 ,העֶז דְנּוא ,טְקּוקעֶגְנָא םֶהיֵא ןעֶּבאָה םיִנֲהֹּכ עֶרעֶדְנַא עֶלַא דְנּוא ,ןַהֹּכ רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד
 טְראָד ןּופ םֶהיֵא טְלייֵַאעֶנ ְךיִז אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןְרעֶטְׁש ןייַז ןיֵא עֶרֹוצְמ ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע
 רֶע ןיִראָו ,ןְהעֶנּוצְסיֹורַא טְלייֵאעֶנ ןייֵלַא ְּךיֹוא ּוליִּפַא ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶפְראַוּוצְסיֹורַא
 זיִּב עֶרֹוצִמ ַא ןעֶועוֶועֶנ זיִא ְּךַלָמַה ּוהָיַזִע דְנּוא 21 :ראַה םעֶד ןּופ ןעֶראועֶנ טְנאָלַּפעֶג זיִא
 -עֶג זיִא רֶע לייוַװ ,זיֹוה אייֵרְפ ַא ןיֵא טְניֹואוְועֶנ טאָה רֶע דְנּוא ,טיֹוט ןייַז ןּופ גאָמ םעֶד ּוצ
 ןייַז דְנּוא ;זיֹוה ם'ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמיִנְׁשעֶנְּפָא ןעֶזעוֶועֶנ זיִא רֶע ןיִראָו ;עֶרֹוצְמ ַא ןעזעז
 ןופ קְלאָפ סאָד טָּפְׁשִמעֶג טאָה רֶע דְנּוא זיֹוה םיִגיִנעֶק םעֶד רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םָתֹוי ןְהּוז
 ןעֶנעֶד ,עֶטְצעֶל איִד דְנּוא עֶטְׁשְרֶע איִד !ּוהָיְזִע ןּופ ןעֶכאַז עֶניִרְּביִא איִד דְנּוא 22 :דְנאַל םעֶד
 טיִמטְגעֶלעֶגְּךיִז טאָה ּהָיַזֲע דְנּוא 23 :איִבָנ םעֶד ,ץֹומָא ןּופ ןֶהּוז הָיְעַׁשְי ןּופ ןעֶּביִרְׁשעֶנְנייַא
 -הָרּובְק םעֶד ןיִא ןְרעֶמַלֶע עֶנייַז טימ ןעֶּבּורְנעֶּב םֶהיֵא טאָה ןעֶמ דְנּוא .ןְרעֶטְלֶע עֶניֵ
 ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע טְנאָזעֶג טאָה ןעֶמ ןיִראָו ;םיִכָלְמ איִד ּוצ טְרעֶהעֶנ טאָה סאָ דְלעַפ
 :לעֶטְׁש רעֶנייֵז ןיִא טְרֶעיִנעֶר טאָה ןֶהּוז ןייַז םָתֹוי דָנּוא ;עֶרֹוצְמ

 זכ לעטיפאק
 ,ןעֶריִנעֶרּוצ ןעֶּביֹורעֶגְנָאטאָה רֶע ןעֶו ןעֶזעוֶועֶנ טְלַא רֶהאָי גיִצְנאַוַוְצ דְנּוא ףְניִפ זיִא םָתֹוי 1
 זיִא רעֶטּומ עֶנייֵז ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןיֵא רֶהאָי ןְהעֶצְכעֶז טְרֶעיִגעֶר טאָה רֶע דְנּוא
 :יִטְראַפְטְכעֶר זיִא סאו סאָד ןּוהְטעֶנ טאָה רֶע דְנּוא 2 :קֹודָצ ןּופ רעֶטְכאָמ איִד הָׁשּורִי ןעֶזעוֶועֶנ
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 ְךאָנ ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא
 טאָה ּוהָיְזִע רעֶטאָפ ןייַז סאָו םעֶלַא
 םעֶד ןּופ לָכיֵה םעֶד ןיִא ראָנ ,ןּוהְמעֶנ
 רעֶּבָא ,ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא טיִנ רֶע זיִא ראַה

 :ןעֶּבְראַדְרעֶפ ָּךאָנ ְּךיִז טאָה קְלאָפ םאָד ;
 -יוא םסאָד טְעיֹוּבעֶנְפיֹוא טאָה רָע 3
 היֹוה םיִראַה םעֶד ןּופ רֶעיֹוט עֶטְׁשְרעֶּב
 רֶע טאָה לֶפֹוע ןּופ רֶעיֹוט םעֶד ןַא דְנּוא
 טאָה רֶע דְנּוא 4 :טֶעיֹוּבעֶנ ליפ (ָּךיֹואנ
 ןּופ גְרעֶּב איִד ףיֹוא טעֶטְׁש טֶעיֹוּבעֶג

 -עֶנ רֶע טאָה רעֶדְלעוֶו איד ןיִא דְנּוא ,הָדֹוהְי
 דְנּוא 2 :רעֶמְרּוט דְנּוא ןעֶטְסאַלאַּפ טֶעיֹוּב
 םעֶד טיִמ ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחָלִמ טאָה רֶע
 טאָה רֶע דְנּוא ֹומַעייֵנְּב איִד ןּופ ָּךֶלֶמ
 איִד דְנּוא ,טְקְראַטְׁשעֶג אייֵז ןעֶגעֶק ְּךיִז

 ןיִא ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה ןֹומַעדיֵנְּב
 רעֶנְטְנעֶצ טְרעֶדְנּוה רֶהאָו ןעֶגיִּבְלעֶזְמעֶד
 ,ץייוו רֹּכ דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ דִנּוא ,רעֶּבְליִז
 םאָד ,טְשְרעֶג רֹּכ דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ דְִנּוא
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 -לֶא אָבדאְל קב וּבָא וה הֶׂשֶע-רַׁשֲא לָכְּכ הָוְי יעְּ
 3 דַעַׁש-תֶא ָנָּב אּוד :םיִתֹודְׁשַמ םָעָה דֹעְו הָוהְי לֵכיֵה
 4 הָנָּבםיִרְָ :םֹרָל הָנָּב לָפְעֶה תַמֹוהְבּו ןולָעַה הָודִי-תיִּב
 ה אּוהְו ;םיִלָדִנַמּו תַוִנָריִּב הָנָּב 'םִׁשְרָחְבּ הָדּוהְי רַהְּב
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 -ינְב וט-נּתו ֶהיֵלֲ קְָחַיוןוַעייגְּ ְךלמִ םֹלִ
 טיר םִפָלַא תֶדֶׂשֲעַו ףסָּכ-רַּכּכ הֶאֵמ איהַה הָנּשִּב ןומע
 ןֹומַע יֵנְּב ול ּוביִּׁשַה תאֹז םיִּפָלַא תֶרָׂשֲע םיִרועִׂשּו םיִשד
 5 ויָכְרְּד ןיִּכַה יִּכ םָתֹוי קָומְתּיַו :תישֹלׁשַהְ תיִנֵׁשַה הָנָׁשַבּו

 ז ויְתמֲחְלִמילְכְו םֶתי יֵרְבִּד לֶתו :ויָמלֶא הָוהְ יִנְפִל
 ;הָדּוהיו לֵאָרְׂשִי יֵכְלַמ רפֵ-לַע םיִבּתְּכ םִָ ויָכָרְד

 י הָרְׂשִע-שׁשווכְלְמִב הָיָה הָָׁש ׁשֶמָתְוםיִׂשְִֶּב
 5 וָתאּורְּבְקיַווְתֹבָא-ִע םֶֹי בַּכׁשִַּו :םלָׁשּורְיִּּדַקְמ הָנֶׁש
 :וָתְחַּת נב זָחֶא ְךֶקֶיַו דוד ריִעְּ

 5 חכ
 א דָלֶמ הָנָׁש הָרׂשֲע-שִׂשְו ֹוכְלְמִּב זָחֶא הֶנָׁש םיִרָׂשָעְרִּ
 :ויָבָא דִִוְדִּכ הָוהְי יניֵעְּב רֶׁשְיַה הָׂשָע-אָלְו םלָׁשּורְיַּב
 2 ;ביִלֶעְּבַל הֶׂשָע תָֹכְּסִמ םנו לֵאָרְׂשי יכלמ יֵכְרַדְּב לי
 ? תֹוָבעְחִּכ שב ויָנּב-תֶא רעבַיו םֶגהְב אֵנְּב ריִמְקַה אוהְ
 4 רמה :לאָרׂשי נב ינְִּמ הָוהְי ׁשיִרֹה רֶׁשֲא םִיוַּה
 ה הָוהי ּוהֵנתיַו :'ָנעֶר ץעילְּכ תַחַתְו תוָעְבִַּה-לַעְו תמּבַּב
 הָלּדְנ הָיְִׁש שמש ובּכי םָרא ּךלַמ יב זיהלֲא
 הָּכִמ וָּבדִי ןֶּת סֵאָרׂשִי ְּךֶלמיִדַיְּב םגו קּׂמרַד וי

 6 םיִרְֶָׂו הֶאֵמ הָדּודיִּב ּוהָיְלַמְרְרִּב חק נרַהיו : הָלֹודְ םֶהיֵא וצ ןֹומַע ייֵנְּב איִד ןעֶּבאָה עֶניִּבְלעֶז
 יתלַא הָוהְיתֶא םֶכְעְּבלֵָחינְּב לֵַּה דֶחֶא םִיִּב ףֵלֶא = יא יי א יי

 ז והיַשֲעַמ-תֶא םִיַרְפֶא רֹוָכִנ ו יִרְכז גרָהו ;םֶתֹובֲא : אה א
 הָנְׁשִמ .הָָקלֶאתאְז תִיַּבַה דִינָנ םֶקירְזע-תֶאְו ְךֶלֶמִהְִּ ְךיִז טאָה םָתֹוי דְנּוא 0 :רֶהאָי עֶטיִרְד
 8 ֹםיִׁשָנ ףֶלֶא םיִתאָּמ םֶדיֵחֲאְמ לאהשיינב וּבשיו יּדְלָּמַה ןעֶנעֶז ןעֶנעוֶו עֶנייֵז ןיִראָו ,טְקְראַטְשעֶג
 ןייז ראַה םעֶד ראָּפ טייֵרְּבעֶגְנֶא ןעֶזעוֶועֶג
 עֶנייֵז דְנּוא ,תֹומָחְלַמ עֶנייַז עֶלַא דנּוא ,םֶתֹוי ןּופ ןעֶכאַז עֶניִרְּביִא איִד דְנּוא 7 :טאָנ
 לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִכָלְמ איִד ןּופ רַּפַס םעֶד ףיֹוא ןעֶּביִרְׁשעֶגְנייַא ןעֶנעֶז אייֵז ,העֶז ןעֶנעֶו
 עֶגְנָא טאָה רֶע ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג טְלַא רֶהאָי גיִצְנאַַוְצ דְנּוא ףְניִפ זיִא רֶע 8 :הָדּוהְי דְנּוא
 רעֶד ןיִא ןעֶּבּורְגעֶּב םֶהיֵא טאָה ןעֶמ דְנּוא ,ןְרעֶטְלֶע עֶנייַז טיִמ טְגעֶלעֶג ְּךיִז טאָה םֶתֹוי דְנּוא 9 :םִילָׁשּורְי ןיִא רֶהאָו ןְהעֶצְכעֶז טְרֶעיִנעֶר טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶריִגעֶר ּוצ ןעֶּביֹוה
 :לעֶטְׁש רעֶנייֵז ןַא טְרֶעיִגעֶר טאָה זָחֶא ןְהּוז ןייַז דְנּוא ,דיוָד ןּופ טאָטְׁש

 חכ לעטיפאק

 דְנּוא ,ןעֶריִנעֶר ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה רֶע ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג טָלַא רֶהאָי גיִצְנאַוַוְצ זיִא זָחֶא 1
 סאו םאָד ןּוהְּטעֶג טיִנ טאָה רֶע דְנּוא ,םִיַלְׁשּורְי ןיֵא רֶהאָי ןְהעֶצְכעֶז טְרֶעיִגעֶר טאָה רֶע
 ןיִראָו 2 :דיִזָד רעֶטאַפ ןייַז איו יֹוזַא ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא גיִטְראַפְטְכעֶר זיִא
 ְךיֹוא טאָה רֶע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶניִנעֶק איר ןּופ ןעֶנעוֶו איד ןיִא ןעֶבְנאַגעֶג זיִא רֶע
 םעֶד ןיִא טְפְמעֶדעֶג טאָה רֶע דְנּוא 9 :םיִלָעְּב איִד ּוצ רעֶדְליִּב עֶנעֶסאָגעֶג טְכאַמעֶג
 רֶעייַּפ םעֶד ןיִא ןְהיֵז עֶנייֵז טְנעֶרְּבְרעֶפ טאָה רֶע דְנּוא ,םֹונֵה ןּופ ןְהּוז םעֶד ןּופ לאָהְט
 איִד ראַפ ןעֶּביִרְטְרעֶפ טאָה ראַה רעֶד סאו םִיֹוג איִד ןּופ ןעֶטייֵקְגיִדְרעוֶוְמּוא איִד ְּךאָנ
 טְרעֶכייֵרעֶג דְנּוא תֹונֵּבְרַק ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ ְךיֹוא טאָה רֶע דְנּוא 4 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 ֹוזַא 2 :םיֹוּב םעֶניִרְג ןעֶכיִלְטיִא רעֶטְנּוא דְנּוא ;ְךייֵה איִד ףיֹוא דְנּוא תֹומָּב איִד ףיֹוא
 ןּופ ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא טְרעֶּפְטְנֶעעֶגְרעֶּביִא טאָנ ןייַז ראה רעֶד םֶהיֵא טאָה
 ַא ןעֶנְנאַפעֶג םֶהיֵא ןּופ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶגאָּלְׁשעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םָרַא
 זיִא רֶע דִנּוא קֶׂשָמְרַד ןייק טְכאַרְּבעֶג אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְּפאַׁשְנעֶגְנאַפעֶג עֶסיֹורְג

 רֶע דנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ָּךלֶמ םעֶד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא ןעֶראָועֶג ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא ּךיֹוא
 טאָה ּוהָיְלַמְר ןּופ ןְהּוז חַקֶּפ דנוא 6 :קאַלְׁש ןעֶסיֹורְג ַא טימ ןעֶגאָלְׁשעֶג םֶהיֵא טאָה

 ןעֶנעֶז עֶלַא ,גאָט ןייֵא ןיִא דְנעֶזיֹוט גיִצְנאוַוְצ דְנּוא טְרעֶדְנּוד הָדּוהְי ןיִא ןעֶגאָלְׁשְרעֶד
 עֶרייֵז ןּופ טאָנ םעֶד ראַה םעֶד טְזאָלְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז לייוו ;טייֵל-סיִלְיַח עַקְראַטְׁש ןעֶזעוֶועֶג
 דְנּוא ,ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ ןְהּוז ּוהָיַׂשֲעַמ ןעֶגאָלְׁשעֶג טאָה םִיַרְּפֶא ןּופ רֹוּבִנ רעֶד ,יִרְכִז דְנּוא 7 :תֹובָא

 דְנּוא 8 :ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ רעֶטייוִוְצ רעֶד הָנְקְלֶא דְנּוא ,זיֹוה םעֶד ןּופ רעֶלְהעֶפעֶּב רעֶד ,םָקיִרְזַע
 ,דְנעֶזיֹוט טְרעֶדְנּוה אייוֵוְצ רעֶדיִרְּב עֶרייֵז ןּופ ןעֶמּונעֶג ןעֶבְנאַפעֶנ ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי יֵנְּב איִד

 רעבייוו
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 לֵלְׁשַה-תֶא ּואיְכיו םָקמ יָןוְכ בָר לֵלְׁש-ם תֹונָכּו םיָנב
 ינפל אֵצַֹמְׁש דָרֹל הָוהיִל איִכָנ ! הָיָה םָׁשְו :ןורמְׂשִל
 הָוהְי תַמֲחַּב הָנַה םֶנֶל דְמא ןורְמָׂשִל אָּבַה אָבְצַה
 טֶביּונְרַהְּתַו םֶכְדָיְּב םֶנָתְנ הָדּדי-לַע םֶכיֵתוְבֲא-יהלֶא
 טטלָׁשורו הָדְוהְיינְב הֶּתְו :עיָנה םִימָׁשִל דע ףֵעֹב י

 יקר אֵלֲה םָכָל תֹוהְפִׁשִלְ םיִרְבִעַל ׁשֶב כל םיְמֶא םָּתַא
 יִמִׁש הָּתִעְו ;םֶכיֵהְלֶא הָיהיַל תֹומְׁשַא םֶכּמִמ םָּתַא 11

 -ףַא ןִָח יִּכ םֶכוֵחַאְמ םֶתיְִׁש רֶׁשֲא הֶיִבִׁשַה ּוביִׁשִהְ
 םיִרְפֶאנְב יִׁשאֶרְמ םיִׁשָנֲא ימק :םָכיֵלֲע הָוהְי 2

 ךֶּכ והְיִקְזחִו .תֹומֵלׁשְמְדִב = ןְגחֹוהיִדב ּודָירזע
 ְרְמאּו :אָבְצַהְױִמ םִאְּבה-לע יֵלְדִחְדִב אְָׂמת םֶלָׁש
 לעילְט הָוהְי תַמְׁשַאְל יִּכ הֶגֵה הָיְבִׁשַה-תֶא ואיֵבְתראָל םֶהָל
 הָּברִ ּונְתְמׁשַא-לעו ּונֲתאֹטֲחלַע תל םיִרְמֶא םֶּתַא
 "תֶא ץלְחֶה בועמ :לֵאְרְׂשיילַע ףֶא ןיִדֵה נָל הֶמָׁשַא

 ומי :לֶהָקִה-לֶכְו םיִרָׂשַה ינְפִל הָּוִּבַה-תֶאְ הָוְִּׁשַה וט
 = היבש לע תֹונשְב ּבִּקִל-רׁשֲא םיִׁשָנֲאָה
 םולָכֲאו םולענַ םיָׁשבלַו לְלָׁשַהְױמ ּוׁשיִבְלה םֶהיֵמְרִעְמ
 םִאיִבו לׁשֹּכילְכִל םיִרֹמֲחְּב םוַלֲהַַי םּוכְסַו םֹלָׁשו
 :ןוְרְמֶׂש ּובוׁשו םֶהיֵחֲא לֶצֵא םיִרְמְּתַה רע ר זדִרָי

 ל רע רושא יכלמיל א לִָה ֹלׁש או תֶָב
 םיִּתְׁשַלְפּו :יִָׁשיּוְּׁשִיַו הָדּויִב וכו ּואַּב םיָמֹודֲא דו :

 "תיֵּב-תֶא ּורְּכְלִל הָדּו הָדיהיִל ֿבָנהְו הָלַפְׁשַה יד ִעְּב ּוטְׁשִּפ
 "תֶאְו ָהיָתֹונְבּו וָכֹוש-תֶאְו תֹורַדְגַה-תֶאְו ןו ץליא-תֶאו ׁשֵמִׁש
 !םבֶׁש ּוְבְשִי ָהיֶתֹונְּב-תֶאְו ָוְמַנתֶאְו ָהיֶתֹנְּב-תֶאְו הָעְמִח
 לארשיידלמ ַתֶא רֹוָבֲעָּכ הָדּודְי-תֶא הָוהְו ַעיִנְכהיֵּכ

 תָנְלִּת תל אֵבָיו :הָוהיִּב לַעְמ לוָעְמּו הָדוהיִב ַעירְִה יִּכ כ
 וְחֶא קָלחייִ :קָזִה אֵלְו ול רַצָי רֶׁשֲא ְךֶלֶמ ר רֶאְנלִ 21
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 חפ 2 םיסיח

 ךיֹוא דְנּוא ,רעֶטְכעֶט דִנּוא ןְריֵז ,רעֶּבייוֵו
 אייֵז ןופ אייֵז ןעֶּבאָה ּבֹור ליִפ רֶהעֶז
 ּביור םעֶד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְּביֹורעֶג
 טְראָד דְנּוא 0 :ןֹורְמֹׂש ןייק טְכאַרְּבעֶג
 טאָה רֶע ,טאָנ ּוצ איִבָנ ַא ןעֶועוֶועֶג זיִא
 -עֶנְסיֹורַא זיִא רֶע דְנּוא ,רדע ןעֶסייֵהעֶג

 ןעֶמּוקעֶג זיִא סאוָו לִיַח םעֶד ראָפ ןעֶגְנאַג
 אייֵז וצ טאָה רֶע דִנּוא ןןֹורְמֹׂש ןייק
 רעֶד ,ראַה רעֶד לייװ ,טְהעֶז ,טְגאָזעֶג
 טְנְראָצעֶג טאָה תֹובָא עֶרייֵא ןּופ טאָג

 -ךעֶּביִא אייֵז רֶע טאָה יֹוזַא ,הָדּוהְי רעֶּביִא

 רֶהיֵא דְנּוא ,דְנעֶה עֶרייֵא ןיִא ןעֶּבעֶנעֶג
 ןְראָטצ ַא ןיִא ןעֶגאָלְׁשְרעֶד אייֵז טאָה
 :לעֶמיִה םעֶד ּוצ ויִּב טְכייֵרְג סאו
 רֶהיֵא זַא רֶהיֵא טְנייֵמ ,דְנּוצַא דְנּוא 0
 דְנּוא הָדּוהְי ןּופ רעֶדְניִק איִד םעֶו
 טְכעֶנְק ּוצ ְךייִא ראַפ ןעֶנְניוִוְצ םִיַלְׁשּורְי

 טיִנ ןעֶד זיִא רעֶּבָא ,ןעֶדעֶמ-טְסְניִד דְנּוא
 ָּדיֵא טיִמ ּוליִפֲא---!ְּךייַא אייָּב ְּךיֹוא

 ?טאָנ רֶעייֵא ראַה םעֶד ןעֶנעֶק דֶניִז
 דְנּוא ,ּוצ ְּךאָד ְּךיִמ טְרעֶה דְנּוצַא דְנּוא 1
 םאָו טְּפאַשְנעֶגְנאַפעֶג איִד קירּוצ טְרְהעֶק
 ,רעֶריִרְּב עֶרייֵא ןּופ ןעֶנְנאַפעֶג טאָה רֶהיֵא
 ראַה םעֶד ןּופ ןְראָצְמיִרְג רעֶד ןיִראוָו

 עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איד ןּופ ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא רעֶנעֶמ עֶסיוועֶג ןעֶנעֶז יֹוזַא 2
 דְנּוא ,תֹומֵלְׁשְמ ןּופ ןְהּוז ּוהָיְכָרְּב ,ןָנָחֹוהְי ןּופ ןְהּוז ּוהָירַזַע ,ּונייַהְד ,םִיָרְפֶא יֵנְּב איד ןּופ
 ןּופ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז םאָו איִד ןעֶנעֶק ,יָלְדַח ןּופ ןְהּוז אָׂשָמַע ,םֶלַׁש ןּופ ןֶהּוז ּוהָיְקְזִחְי
 ןעֶגְנעֶרְּבְרעֶהַא אָד טיִנ טְלאָז רֶהיֵא ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 3 ;לִיַח םעֶד

 דְנּוא ,םֶנּוא ףיֹוא גְנאַל ןיֹוׁש זיִא ראַה םעֶד ןּופ דְלּוש איד ןיִראָו ,טְפאַשְנעֶנְנאַפעֶב איִד
 ,הָלּוׁש עֶרעֶזְנּוא ףיֹוא דְנּוא דְניִז עֶרעֶזְנּוא ףיֹוא ןעֶרְהעֶמְרעֶפ ּוצ ָּךאָנ טְכאַרְט רֶהיֵא
 ְּביִא סיֹורְנ זיִא דְלּנש עֶרעֶזְנּוא ןיִראָו

 םאָד טאָה יֹוזַא 4

 :לָהָק ץְנאַנ ראָפ דְנּוא ןעֶטְׁשְריִפ איִד רא

 :לֵאָרְׂשִו רעֶּביִא זיִא ןְראָצְמיִרְג רעֶד דְנּוא ,םֶנּוא ר
 עֶטְּביֹורעֶג סאָד דְנּוא עֶנעֶגְנאַפעֶג איִד טְזאָלְרעֶפ לִיַח עֶטְנעֶפאָועֶג

 -ןרעֶנְנָא ןעֶנעֶז סאוָו רעֶנעֶמ איד דְנּוא
 ןעֶמּונעֶגְנָא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶנְפיֹוא ןעֶנעֶז ןעֶמעֶנ איִד אייֵּב ןעֶראָועֶנ ==
 ,עֶטעֶקאַנ איִד רייֵלְקעֶנְנָא אייֵז ןעֶּבאָה ּביֹור ןעֶצְנאַג םעֶד טיִמ דְנּוא ,עֶנעֶגְנאַפעֶג איִד
 אייֵז דְנּוא ,ןעֶקְניִרְט ּוצ דְנּוא ןעֶסֶע ּוצ דְנּוא ;ְּךיִׁש ןעֶּבעֶנעֶנ אייֵז ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דֶנּוא
 אייז דְנּוא ,עֶכאוַוְׁש עֶלַא לעֶזֶע ףיֹוא טְרְהיִפעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא טא אייֵז ןעֶּבאָה
 ,רעֶדיִרְּב עֶרייַז ּוצ העֶמייַב-לעֶטייִט ןּופ טאָטְׁש איד ,ֹוחֵרָי ןייק טְכאַרְּבעֶנ אייֵז ןעֶּבאָה
 טאָה טייֵצ רעֶניִּבְלעֶזְרעֶד ןיִא 16 :ןֹורְמֹׂש ןייק רְהעֶקעֶגְקירוצ ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 :ןעֶפְלעֶה םֶהיֵא ןעֶלאָז אייַז זַא רּוׁשַא ןּופ עֶניִנעֶק איִד ּוצ טְקיִׁשעֶנְניִהַא זָחֶא ְּדַלֶמ רעֶד
 הָדּוהְי ןעֶנאַלְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג לאָמ ַאְכאָנ ןעֶנעֶז םיִמֹודַא איד ןיִראָה 7
 טייֵרְּפְׁשְרעֶפ ְךיִז ןעֶּבאָה םיִּתְׁשִלְּפ איִד דְנּוא 18 :ןעֶמּונעֶנ ןעֶנְנאַפעֶג אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דֵנּוא

 -עֶנְנייֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,הָדּוהְי ןּופ טייַז-םֹורָד = דְנּוא לאָהְט םעֶד ןּופ טעֶטְׁש איֵד ןיִא
 דְנּוא ,רעַּפְרעֶד עֶרְהיֵא דְנּוא ֹוכֹוׁש דְנּוא ,תֹורֵדְנ דְנּוא ןֹולִי ַא דֵנּוא ׁשֶמַשתיִּ ןעֶמּונ
 -אָה איֵז דְנּוא ,רעֶפְרעֶד עֶרֶהיֵא דְנּוא ֹוזָמִנ דְנּוא ,רעֶפְרעֶד עֶרֶהיֵא דְנּוא הָנְמִּת
 ,טְבאַמעֶג גיִנעֶטְרעֶטְנּוא הָדּוהְי טאָה ראַה רעֶד ןיִראָו 19 :טְניֹואוְועֶנ ראל ןעֶּ
 (ןּופ םיִׂשֲעַמ עֶזייֵּב איִד) טְקעֶלַּפַטִנַא טאָה רֶע לייוַװ .לֵאָרְׂשִי ןּופ ָּךַלֵמ זָחֶא ןעֶּנעו
 תַָלְּת זיִא יֹזַא 20 :ראַה םעֶד ןעֶנעֶק טְניִדְניִועֶנ ןעֶּבאָה אייֵז םאָד הָדּוהִי
 טְנְנעֶרְדעֶּב םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶנ םֶהיֵא ןעֶנעֶק רּוׁשַא ןּופ ָּךַלָמ רֵסָאְנָלַּפ
 (תֹורְצֹוא איִד) טְלייֵטּוצ טאָה זָחֶא ןיִראָז 21 :טְקְראַטְׁשעֶנ טיִנ םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא

 ןופ



 םימיה ירבד
 םעֶד ןּופ דְנּוא ,זיֹוה םיִראַה םעֶד ןּופ
 ןעֶטְׁשְריִפ איִד ןּופ ּדְנּוא ויֹוה םיִּדִלְמ
 םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג םִע טאָה רֶע דֶנּוא
 םֶהיִא טאָה רֶע רעֶּבָא ,רוׁשַא ןופ ְּךֶלֶמ
 ןיִא רעֶּבָא 2 :ןעֶפְלאָהעֶג טיִנ ְּךאָד
 ְךאָנ רֶע טאָה הָרָע עֶנייֵז ןּופ טייֵצ רעֶד
 םאָד ;ראַה םעֶד ןעֶנעֶק טְגיִדְניִועֶג רֶהעמ
 טאָה רֶע דְנּוא 28 :זָחֶא ְּךֶלֶמ רעֶד זיִא

 ןּופ רעֶטעֶנְּפָא איִד ּוצ ןעֶזעוֶועֶּג ביִרְקַמ =

 ןעֶגאָלְׁשעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה םאָו קֶׂשֶמְרַד
 רעֶטעֶנ איִד לייוו ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 -לאָהעֶג אייֵז ןעֶּבאָה םֶרֵא יִכְלַמ איִד ןּופ
 ןייַז ביִרְקַמ אייז ּוצ ָּךיִא לעֶװ יֹוזַא ןעֶפ

 רעֶּבָא ;ןעֶפְלעֶה ְךיֹוא ריִמ ןעֶלאָז אייֵז זַא
 וצ גָנּולְכיֹורְּטְש ַא ןעֶראוָועֶג ןעֶנעֶז אייֵז
 דְנּוא 24 :לֵאָרְׂשִי ץְנאַנ ּוצ דְנּוא םֶהיֵא
 ןּופ םיִלָּכ איִד טְלעֶמאַזְרעֶפ טאָה זָחֶא
 איִד טְקאַהּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,זיֹוה םיִמאָנ
 טאָה רֶע דְנּוא ,זיֹוה םיִמאָנ ןּופ םיִלּכ

 םיִראַה םעֶד ןּופ ןעֶריִט איד ןעֶּסאָּלְׁשְרעֶפ
 טְכאַמעֶג ְּךיִז ראַפ טאָה רֶע דִנּוא ,זיֹוה

 טכ הכי ב

 רּוׁשַא ךֶלָמל ןֵַיו םיִרְׂשַהְוְךֶלֶמַה תיֵּב-תֶאְו הָוהְו תיבתֶא
 55 אה ָוהיִב א ףֶסָֹי ול רַצָה תעְבּו :ול הָרֲעְל אָלי
 פו יב רֶמאֹאב םיִּכַּמַה קָשָמְרַד יֵלאֵל חבְזַוגוֶָא ְךֶלֶּמַה
 יִנֹוְְזְִַו ַחּבַוֲא םֶהָל םהא םיִדְִעַמ םֵה טְרָאזיִכְלַמ יַהֹלֲא
 א יִלְכ-תֶאוְחֶא ףסָאו ;לֵאָרׂשי-לֶכְל ליִׁשְכַהְל ליה םֶהו
 =תֶא רֶגִיַ .םיִמלָאָה-תיִב יֵלְּכ-תֶא } ץצקיו םיהלֲאָה-תיִב
 ;םלָׁשּוריִּ הַָפ-לִכְּב תֹוָחְּבוִמ וָל ׂשַעּיו הָוהְי-תיִּב תוָתְלּד
 הכ םביִהֹלאֵל רֶּמְַל תֹומְב הָׂשָע .הָדּויִל ריִעָו ריִע-לָכִבּו
 26 לבו ויָרְבִּד ר ;וָתֹבֲא יַהלֶא הָוהְיתֶא סע םיִרחֲא
 יכְלִמ רֶפָס-לַע םיִבּותְּכ םָה םיִנורֲחַאָהְוםִִנשאֶרָה ויָכָרּד
 ע? ריִעָב ּוהָרְּבִקַו ויִתֹבַא-םִע זֵחָא בֹּכְׁשַ :לֵאָרְׂשיִו הָדּודְי
 ְךֶלֶמַי לָארשי יבְלַמ יִרְבִקל ּוהאיִבֲה אל יִּכ םֶלָשריִּב
 :ויָתְחַּת יב ּוהָיִקְוחְי

 טכ
 א ֵׁשִתְו םיִכְׂשֶעְו הָנָׁש ׁשֵמָחְו םיִרְׂשעְדְּב ךלֶמ ּוהָיִקְחְי
 2 ׂשַעיַו !ּוהָירַכְץתַּב הָיבֲא ומא םֵׁשָו םִלָׁשּוריִּב ְּךֶלֶמ הָנָׁש
 5 אּוָה :!ויִבָא דוד הָׂשָע-רֶׁשֲא ףֶכְּכ הָוהְי יֵנֵעְּב רֶׁשְיַה
 תֹתְלַּד-תֶאֹחַהְּפ ןושאֹדָה ֶׁרָהַּבּוכְלְמִל הָנוׁשאִרָה לֶּׁשִב
 4 םפסָאיו םיולֲהיתֶאםִנּכַהתֶא אבו :םֶקִיו הייתי
 ה הָּתִע םִיולה ינעְמְׁש םֵהָל רֶּמאֹו :חָדָזִמַה בֹוחרַל
 ּואיָצֹוהְו םֶכיֵתובָא יַקלֶא הָוהְי תיֵּבתֶא ּוׁשְּדקְו וׁשְּדַקְתִה
 6 יָניַעְּב עַרָה יִׂשָעְוּוניִתֹבֲא ּולְעָמייַּכ :ׁשֶרָּקַהְִמ הָּדִנַד-תֶא
 ּנּתּיַו הָוהי ןכשממ םֶהיֵנְּפ וּבו ודע ניקלָא-הָוהְי
 ז תֶרמְקּו תֹורָנַה-תֶא ּּככָיַו םַלּואָה תֹותָלַד ּורְֶס םַּג :ףר
 8 יהיו :לֵאָרְׂשִי יִהלאֵל ׁשֶרֹקב ילָעַהיאַל הָלעְוּריִטְקהאָל
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 :םִיַלָׁשּורו ןּופ קֶע ןעֶכיִלְׁשיִא ןיִא תֹוחְּבְזִמ
 ןופ טאַטְׁש רעֶכיִלְטיִא ןיִא דְנּוא 9
 וצ יִדְּכ תֹומָּב טְכאַמעֶג רֶע טאָה הָדּוהְי

 עֶנייִז ןּופ טאָג םעֶד ,ראַה םעֶד טְנְראַצְרעֶד טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶטעֶנ עֶדְמעֶרְפ ּוצ ןְרעֶכייֵר
 דְנּוא עֶמְׁשְרֶע איִד .ןעֶנעוֶו עֶנייֵז עֶלַא דְנּוא ןעֶבאַז עֶניִרְּביִא עֶנייֵז דנוא 26 :רעֶטעֶפ
 הָדּוהְי ןּופ םיִכָלְמ איִד ןּופ ְּךּוּב םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶגְנייֵא ןעֶנעֶז אייֵז ,העָז ,עֶטְצעֶל איֵד
 טאָה ןעֶמ דְנּוא ,ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵז טיִמ טְנעֶלעֶג ְךיִז טאָה זָחֶא דנּוא 27 :לֵאָרְׂשִי דנּוא
 איֵד ּוצ טְכאַרְּבעֶנ טיִנםֶהיֵא טאָה ןעֶמ רעֶּבָא ,םִיַלָׁשּורְי טאָטְׁש רעֶד ןיִא ןעֶּבּורְנעֶּב םֶהיֵא

 :לעֶטְׁש רעֶנייֵז ןיִא טְרֶעיִגעֶר טאָה ןְהּוז ןייֵ ּוהָיְִזִחְו דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִכָלְמ איד ןּופ םיִרָּבְק
 טב לעטיפאק

 וצ ןעֶּביֹורעֶגְנָא טאָה רֶע ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג טְלַא רֶהאָי גיִצְנאוַוְצ דנּוא ףְניִפ זיִא ּוהָיִקְזִחְי 1
 רעֶד דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְו ןיִא רֶהאָי גיִצְנאַוַוְצ דְנּוא ןייֵנ טְרֶעיִנעֶר טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶריִנעֶר
 טאָה רֶע דְנּוא 2 :!ּוהְיְרַכְז ןּופ רעֶטְכאָט ,הָיְבַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶטּומ עֶנייֵז ןּופ ןעֶמאָנ
 ְךאָנ ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא גיִטְראַפְטְּכעֶר ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאָו סאָד ןּוּהְטעֶנ
 עֶנייַז ןּופ רֶהאָי ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןיִא 8 :ןּוהְמעֶנ טאָה רעֶטאָפ ןייַז דיוָד סאָו םעֶלַא
 םיִראַה םעֶד ןּופ ןעֶריִט איִד טְכאַמעֶגְפיֹוא רֶע טאָה ,שֶדֹח ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןיִא ,בְנֹוריִנעֶר

 דְנּוא ,םיִנֲהֹּכ איִד טְּנְנעֶרְּבעֶגְנייַרַא טאָה רֶע דְנּוא 4 :טְכיִרְרעֶפ סֶע טאָה רֶע דנּוא ,זיֹוה
 ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 2 :סאָנ"חַרְזִמ רעֶד ּוצ טְלעֶמאַזְרעֶפ אייֵז טאָה רֶע דנּוא ,םִיוָל איִד
 זיוה םאָד טְניִלייֵה דְנּוא ;ְךייֵא טְגיִלייֵה דְנּוצַא ,םִיוָל רֶהיֵא ,ּוצ ְּךיִמ טְרעֶה ,טְנאָזעֶג אייֵז
 םעֶד ןּופ עֶניִלייֵהְמּוא סאָד סיֹורַא טְגְנעֶרְּב דְנּוא ,רעֶטעֶפ עֶרייֵא ןּופ טאָג םעֶד ,ראַה םעֶד ןּופ

 ןּוהְמעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְגיִדְניִזְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה ןְרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא ןיִראָו 6 :ׁשָדְקִּמַה תיֵּב
 -ְךעֶפ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טאָב רעֶזְנּוא ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא םעֶטְכעֶלְׁש
 ,ראַה םעֶד ןּופ ןֵּכְׁשִמ םעֶד ןּופ םיִנָּפ רֶעייֵז טְרְהעֶקעֶגְקעוֶוַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְזאָל
 איד ןעֶסאָלְׁשְרעֶפ ְּךיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז 7 :ןעֶקיִר םעֶד ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 אייֵז דְנּוא ,ןעֶּמְמאָל איד ןעֶׁשאַלעֶגְסיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ףיֹוהְראַפ םעֶד ןּופ ןעֶריִט
 ןייק ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ טיִנ ְּךיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,תֶרֹטְק ןייק טְרעֶכייֵרעֶג טיִנ ןעֶּבאָה
 ןּופ ןְראָצ רעֶד זיִא יֹוזַא 8 :לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג םעֶד ןּופ טְרָא ןעֶניִלייֵה םעֶד ןיִא הָלֹע ןֵּבְרִק
 ַא ּוצ ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְו דְנּוא הָדּוהְי רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶג ראַה םעֶד
 רֶהיֵא איו יֹוזַא ,גְנּוריִצּומְׁש ַא ּוצ דנּוא ,גְנּורעֶדְנּואוְוְרעֶפ ַא ּוצ דְנּוא .םיִנְרעֶטיִצ
 ןעֶלאַפעֶג ןעֶנעֶז ןְרעֶמְלֶע עֶרעֶזְנּוא ,טְהעֶז דְנּוא 9 :ןעֶגיֹוא עֶנעֶנייֵא עֶרייֵא טיִמ טְהעֶד

 ךרוד

 הַָּׁשְל הָוִל םִֵּתִו םלָׁשרּו הָרּוהְיילַע הי ףֶּנַק
  ּוניֵתובֲאּילְפִנ הודְו :םֶכיֵנעְּב םיַארםֶּתַא רׁשֲאַּכהֶּמַרׁשלְו
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 =םִע הֶּתַע :תאז-לַע יִבְׁשַּב ּונִׁשָ ּוניִתֹנְבּ ּונִנְבּו בֶרָחּב י
 ןֹורֲח ונָּמִמ בֶׂשְִ לאְרׂשִ יַהלֶאְ הָיהיִל תיִרְב תְֹכִליִבְבִל

 דֶמֵעַל הֶוהְי רַחְּב םְֶבייֵכ שת לַא הָּחַע יֵנְּב :ָפַא וג
 ּומָקָיַו :םיִרָטְקַמּו םיִתְרַשְמ ול תֹוהִלְו ֹותְרׁשְל לָפ
 יִתְהּקַה יִנְּבְדִמ ֹוהָיְרעיִּב לָאוװ יֵׂשְמֲעְוְּב תַחַמ יא

 ךמֹו .לָאללחידב והָיְרעַו יּדְכעֶדְּב שיק יִרָרְמ יְָּבְדִמּו
 ןְפְצילֶא יֵנְּברִמּו :חָאֹויױִּב ןְרָעְו הֶּמזְוִּב חָאז יִּׁשְרּגַה 2

 ּוהָינּתמּ ּוהָירַכְז ףֶסֶא ינְבְדִּ לאועיו יִרְמִׁש
 הָָיְַמְׁש ןוודי .נְּבְִמּו יִעְמִׁשְו לֵאֹוחְי ןְמיֵה .ןנְּבְדִמּו 4
 "תַוְצִמְכ ואְבו וׁשּדַקְתִיַו םֶהיֵחֲא-תֶא ּוָפְפִאַ ;לָאװת זעְו וט
 טיִנֲהּכַה ּואָבָיַו ;הָוהְי תֵֹּב רַהׁשְל הָוהְייִדְבִרְּב ְךלֶּמַה 5

 רֶׁשֲא הָאְמטַה-לְּב תַא ואיִצֹויו רֵהֵטְל הָוהי-תיִב הָמיַנְַּל
 םיולֵה לְּבקו הָוהְי תיֵּב רַצֲחַל הֶוהְי לֵכיֵהְּב ּואְצָמ

 ןֹׁשאִרָה ׁשרָחַלדפֶאְב לח :הָצח ןורְרק-לַחַנְל איִצֹוהְל גד
 וׁשְדַקיַו הָוהְי םֶלּואְל ּואָּב ׁשֶרֹחַל הָנמְׁש םו ְּ ׁשֵּדקְל
 ׁשֶרֶחַ רָׂשָע הָׁשִׁש םי ְבּו הָמְ םיִמָיְל הוהי-תיִּב-תֶא

 ךֶלֶּמַה וחי קזח-לָא ; הָמיִנְפ ּואוְב :לָכ ןוִׁשאֵרָה 5
 הָלּועָה חַבּמ-תֶאְו הָוהְי בו ְרַהט ּורְמאָי

 תַאְו :ויָָּכ-לֶּכ-תֶאְ תֶכָרֲעַּמַה ןֵחְלְׁשיִֶאְ ויָָּכ-לָּכ-תֶאְו 1

 כו 2 םיסיה

 ןְהיִז עֶרעֶזְנּוא דְנּוא ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ָךְרּוד
 עֶרעֶזנּוא דנּוא רעֶטְכעֶט עֶרעֶזְנּוא דְנּוא
 ןעֶניִזאָד םעֶד רעֶּביִא ןעֶנעֶז רעֶּבייוו
 םִע זיִא דְנּוצַא 10 :ןעֶראָועֶג ןעֶגְנאַפעֶג
 טיִמ ןייַז וצ תיִרְּב תֵרֹוּכ ץְראַה ןייֵמ ןיִא
 לאָז רֶע יִדְּב ,לֶאָרְׂשִי ןּופטאָג םעֶד ,ראַהעֶד

 :ןְראָצְמיִרְג ןייַז ןעֶרְהעֶקְּפָא םִנּוא ןּופ
 דְנּוצַא ְּךייִא טְזאָל ,רעֶדְניִק עֶנייֵמ 1
 .טאָה ראַה רעֶד ןיִראָו ןעֶראַנעֶג םיִנ

 טְלאָז רֶהיֵא זַא טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא ְךייֵא
 ןעֶניִד ּוצ םֶהיֵא יִדְּכ ןְהעֶטְׁש םֶהיֵא ראָפ
 םיִתְרְׁשִמ עֶנייז ןייַז טְלאָז רֶהיֵא זַא דְנּוא
 איד ןעֶנעֶז יֹוזַא 12 :ןייֵז ּוצ ריִטְקַמ דְנּוא
 ןּופ ןְהּוז תַחַמ ,זנייַהְד ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא םִיְִל
 ןּופ ,ּוהָיְרַזֲע ןּופ ןְהּוז לֵאֹוי דְנּוא ,יַׂשָמֲע

 ,ירָרְמ יִנְּב איִד ןּופ דְנּוא ,תֶהק יֵנְּב איִד
 א וָתּוכְלַמְב זָחֶא למה חינוה רֶׁשֲא של בַיִלְּ ןְהֹוז ּוהָיְרַזֲע דְנּוא ,יִדְבַע ןּופ ןְהּוז ׁשיִק

 כי ;הָוהְי חָּכִֹמ ינפִל םֶנהְו ּטְׁשַדְקהִו ּונֵכַה כ
 ;הָוהְי תֹיֵּב לעװ ריִעָה יֵרָׂש תֶא ףסָאו למה  צדָיקְזדִי

 הדָעְבִׁש םיִׂשְבְכּו הָעְבִׁש םיִליֵאְו .הָבְׁשירְפ איכה 1
 ֵּׁדְִמַהילַעְ הָָלְמַּמַה-לַע תאַׂחְל הָעְבִׁש םִוע יריִפְ
 -לֵע תֹולֲעְהִל םיִֵהּכַה ןרָהָא ינְבל רֶמאֹו הָדּוהי-לעו

 םבֶוַה-תֶא םיִנְֵַּה ילְְַּיו רַקְּבַ ֹוטֲחְשִּיַו :הָוהְי חִָּמ :
 מַה םּדַה יקרְזיו םילאָה ּמֵחְשִיו הָחְכומַה וע

 יתֶא ּוׁשינַו :הָחּבְִּמַה םֶרֵה ּוקרְזִי םיִׂשְבְכַה ּומֲחְׁשִַּו 2

 חָאֹוי ,יִנֵׁשְרִג םעֶד ןּופ דְנּוא ,לֵאְלְלַהְי ןּופ
 :חֶאֹוי ןּופ ןְהּוז ןְדֵע דְנּוא ,הָמִז ןּופ ןְהּוז
 זיִא ןְפֶציִלֶא ןּופ ןְהיִז איד ןּופ דְנּוא 8
 ןופ דְנּוא ,לָאיִעי דְנּוא יֵרְמִׁש ןעֶזעוֶועֶג
 :ּוהָיְנַּתַמ דְנּוא ּוהָיְרַכְז ,ףֶסֶא ןּופ ןְהיִז איִד
 לֵאיחְי ,ןְמיֵה ןּופ ןְהיִז איד ןּופ דְנּוא 1
 ןּותּודְו ןּופ ןְהיִז איִד ןּופ דְנּוא ,יִעְמִׁש דְנּוא

 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 2 :לֵאיזֲע דְנוא הָיְעַמְׁש
 ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא טְגיִלייֵהעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רעֶדיִרְּב עֶרייֵז טְלעֶמאַזְרעֶּפ

 םעֶד ןעֶניִנייֵר ּוצ ,ראַה םעֶד ןּופ טְראָו םעֶד ְָּךְרּוד !ָּךֶלֶמ םעֶד ןּופ לְהעֶפעֶּב םעֶד ףיֹו
 םעֶד ןעֶניִנייֵר ּוצ גיִנעוֶועֶניִא ןעֶמּוקעֶגְנייֵרַצ ןעֶנעֶז םיִנֵהֹּכ איד דְנּוא 16 :זיֹוה סיִראַה
 -ּופעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז סאו עֶנייֵרְמּוא םעֶלַא טְכאַרְּבעֶגְסיֹורַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,זיֹוה םיִראַה
 ןעֶּבאָה םִיִוָל איד דְנּוא ,זיֹוה סיראַה םעֶד ןּופ ףיֹוה םעֶד ּוצ ראַה םעֶד ןּופ לַכיֵה םעֶד ןיִא ןעֶנ

 םעֶד ןַא ןעֶּביֹוהעֶנְנָא ןעֶּבאָה אייֵז 17 :ןֹורְדק ְּךייֵט םעֶד ּוצ ןעֶנְנעֶרְּבּוצְסיֹורַא ןעֶמּונעֶנ ם
 אייז ןעֶנעֶז גאָט ןעֶטְכַא םעֶד ןַא דְנּוא ןעֶגיִלייַה ּוצ ׁשֶדֹח ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןּופ גאָמ א

 םיִראַה םעֶד טְגיִלייֵהעֶג אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא דְנּוא ; ראַה םעֶד ןּופ זיֹוהְראָפ םעֶד ּוצ ן עֶמּוקעֶג
 םִע אייֵז ןעֶּבאָה שדֹח ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְנִהעֶצְכעֶז םעֶד ןיִא דְנּוא ,געֶט טי
 אייז דְנּוא ָּךֶלֶמַה ּוהָיקְזִח ּוצ גיִנעוֶועֶניִא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 8 =
 ַחֶּבְוִּמ םעֶד דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה עֶצְנאַנ סאָד טְניִנייֵרעֶנ ןעֶּבאָה ריִמ ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה
 ןּופ) ןעֶטְכיִרְנָא םעֶד ראַפ שיט םעֶד דְנּוא .םיִלֵּכ עֶנייֵז עֶלַא דְנּוא ,רעֶפְּפָא-דְנאַרְּב םעֶד ןּופ
 זָחֶא ְּךֶלֶמ רעֶד סאָו םיִלַּכ עֶלַא ְּךיֹוא דְנּוא 19 :םיַלַּכ עֶנייַז עֶלַא דְנּוא ,(םיִנָּפַה םָחָל םעֶד
 דְנּוא טייֵרְּבעֶנְנָא ריִמ ןעֶּבאָה ,דְניִז עֶנייֵז ןיִא טְרֶעיִנעֶר טאָה רֶע ןעוֶו ןעֶפְראָוְרעֶפ טאָה
 ּוהָיְקְזִחְי זיא יֹוזַא 20 :ראַה םעֶד ןּופ ַחֵּבְזִמ םעֶד ראָפ ןעֶנעֶז אייֵז יי דֶנּוא ,טְניִלייֵהעֶנ אייז
 ןּופ עֶטְׁשְרעֶּגיֹוא איִד טְלעֶמאַזְרעֶפ טאָה רֶע דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶנְפיֹוא היִרְפ רעֶד ןיִא ָּךֶלֶמַה
 -עֶב ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 21 :זיֹוה םיִראַה םעֶד ןיִא ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא דְנּוא ,טאָטְׁש רעֶד
 ראַפ קעֶּב-ןעֶניִצ ןעֶּביִז דְנּוא ,ףאָש ןעֶּביִז דְנּוא ,רעֶדיוװ ןעֶּביִז דְנּוא ,ןעֶסְקָא ןעֶּביִז טְכאַרְּב
 דְנּוא הָדּוהְי ראַפ דְנּוא ,ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םעֶד ראַפ דְנּוא ;ָךייֵרְגיִנעֶק םעֶד ראַפ תאָּטַח ןֶּבְרַה ַא
 ףיֹוא ןייַז ביִרְקַמ סאָד ןעֶלאָז אייֵז זַא ,םיִנֵהֹּכ איִד ןֹרֲהַא ןּופ ןְהיִז איִד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע
 םיִנֲהֹּכ איִד דְנּוא ,רעֶדְניִר איִד ןעֶטְכאָׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 22 :ראַה םעֶד ןּופ ַחֵּבְזַמ םעֶד
 דְנּוא ,ַחַּבְזִמ םעֶד ףיֹוא טְנְנעֶרְּפְׁשעֶנ םֶע ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא טּולְּב סאָד ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה
 ףיֹוא טּולְּב סאָד טְגְנעֶרְּפְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא רעֶדיוװ איִד ןעֶטְכאָׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 -עֶג ןעֶּבאָה איֵז דְנּוא ףאָׁש איד ןעֶטְכאָׁשעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דִנּוא .ַחַּבְִמ םעֶד
 איד טְנְהעֶנעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 23 :ַחָּבְזִמ םעֶד ףיֹוא טּולְּב םאָד טְגְנעֶרְּפְׁש
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 ירבד
 ראַפ ,תאָטַח ןֶּבְרִק םעֶד ראַפ קעֶּב-ןעֶניִ
 -אָה אייֵז דְנּוא ,לֶהָק םעֶד דְנּוא ָּךֶלֶמ םעֶד
 :דְנעֶה עֶרייַז טְנעֶלעֶג אייֵז ףיֹוא ןעֶּב
 -כאָׁשעֶג אייֵז ןעֶּבאָה םיִנֵהֹּכ איד דְנּוא 4
 אייֵז ןעֶּבאָה טּולְּב רֶעייֵז טיִמ דנּוא ,ןעֶט
 ןייַז ּוצ רֵּפַכְמ יֵדְּכ ;ַחֵּבְזִמ םעֶד טְניִנייֵרעֶג

 טאָה ָּךֶלֶמ רעֶד ןיִראָ ,לֵאָרְׂשִי ץְנאַנ ראַפ
 סאָד דְנּוא הָלֹוע ןֶּבְרֶק סאָד זַא ןעֶליֹופעֶּב
 ראַפ ןעֶרעֶז טְכאַמעֶג לאָז תאָטַח ןֶּבְרִק
 -עֶנְנָא טאָה רֶע דְנּוא 25 :לֵאָרְׂשִי ץְנאַג
 םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיֵא םִיַוָל איִד טְלעֶּמְׁש
 טיִמ דְנּוא לעֶדיִפ טיִמ ,ןְלעֶּבְמיִצ טיִמ ראַה
 דֵנּוא ,ריִזָד ןּופ טאָּבעֶנ םעֶד ְּךאָנ ,ןעֶּפְראַה

 ,איִבָנַה ןָתָנ ןּופ דְנּוא ,איִבָנ םיִּדַלְמ םעֶד דֶג
 ןּופ טאָּבעֶג םאָד ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאֶד ןיִראָו
 דְנּוא 26 :םיִאיִּבְנ עֶנייֵז ָּךְרּוד ראַה םעֶד

 ילְּכ איִד טיִמ ןעֶנאַּטְׁשעֶג ןעֶנעֶז םִיִדָל איד

 170 ל טכ ב םימיה

 :םֶהיִלֲעמָהיִדיּכְמסִיו לְֶקִהְוּדלּמהינְפִל תּטַחָהיריְִׂש
 44 רַּפַכְל הָחּבְִּמַה םֶמָּד-תֶא יִאְּפִחָיַו םיִנהְּכַה םּוָהְׁשִּי
 הָלּעָה ְךֶלֶּמַה רַמֶא לֵאָרְׂשיילְכִל יִּבלֵאְרׂשי-לָּכילַע
 הכ םיִלָבְנַּב םִיְַלִצְמִּב הָוהְי תיֵּבםִִוִלַה-תֶא דע :תאָּטִחַהְ
 ִּב איִבִָּה ןֵתַָו דלּמִהיִהְוה דנְו דוד תַוְצִמְּב תורֹנכְבּו
 26 םיָלַה ּודְמִעָיו :וָאיִבָנ יְּב הָוְצִּמַה הוהְיידיְב
 יז תוָלֲעָהל ויקח לֶמאּ :תֹורְְצַהְב םינָהְּכהְו יוד לְכִּ
 הָוהְי-ריִׁש לַחַה הָלֹועָה לַחַה תּפְבּוַחהּּמַהְל הָלֹעָה
 פ לֶהָּקַה לכו :לֵָרְׂשִי דֶלֶמ די ְֵּכ ידיו תֹורְַצחה
 לּכַה םיִרֹצְצִהַמ תֹורְְצַחהְו רֵרוׁשְמ ריִׁשְַ םיְֲׁשִמ
 5 -לָבו למה ּוְרָּכ תִֹלֲעַתְל תּלִכְכּו :הָלֶֹה תִֹלְכִל דַע
 לךלמה היקְחִי רֶמאֹו .:ַיֲתְשִיַו וָּתִא  םיאְצְמה
 הָוחַ ףֵמְֶ דו ְִּבַרְּבהָוהיִל לּלַהְל םִלְל םיִרְַָׂ
 יג יה יח ורק הָלְמׂשלידע וְלַהָה
 םיִחָבְו ּואיבָהְו ּוׁשָּנ הָוהיַל םֶכָדָי םָתאֵּלִמ הָּתַע ָמאֹּו

 -לָכְו תֹורֹותְו םִהָבְז לֶהּקַה איו הָוהְי תיֵבְל תֹודֹותְ
 וּפ לֶָּקַה ּואיֵבַהרְׁשֲא הָלָֹה רּפפִמ יִהָו :תוֶלֹע בל ביִדְנ
 הָייִל הָלְֹל םִיָתאָמ םיִשָבְּכ הָאמ םִליֵא םיִבִש רֶקְּב
 5 :םיִפָלֲאתָׁשִלׁש ןאָצְותֹואַמׁשׂשרֵקְּבםיִשרִקַהְו :הָלֶאילְּכ
 54 ײלָּכיתַא טיָׁשְּפְַל ּולָכָי אָלְו טֶּעְמִל יזָה םיִנֵהְּכַה קה

 איִד טיִמ םיִנֲהֹּפ איִד דְנּוא ,דיִוָד ןּופ רֶמָז
 -עֶּב טאָה ּוהָיַקְזִח דְנּוא 27 :ןעֶטעֶּפְמאָרְט

 ןּבְרִק םאָד ןייַז ביִרְקַמ לאָז ןעֶמ זַא ןעֶליֹופ
 טאָה ןעֶמ ןעֶו דְנּוא .ַחַּבְזִמ םעֶד ףיֹוא הָלֹוע

 ןֶּבְרִק סאָד ןייַז ּוצ ביִרְקַמ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא
 -עֶג רעֶד ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ְךיִז טאָה יֹוזַא הָלֹוע
 ,ןעֶמעֶּמְמאָרְט איִד טיִמ ראַה םעֶד ּוצ גְנאַז
 גֵנּולְמאַזְרעֶפ עֶצְנאַג איִד דְנּוא 28 :לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךֶלֶמ ריִוָד ןּופ רֶמָז יֵלְּכ איֵד טיִמ דִנּוא
 ןעֶּבאָה רעֶטעַּפְמאָרְט איִד דְנּוא ,ןעֶגְנּוזעֶג ןעֶּבאָה םיִרָרּוׁשְמ איִד דְנּוא ,טְקיִּבעֶג ְּךיִז טאָה
 ביִרְקַמ טְרעֶהעֶנְפיֹוא טאָה ןעֶמ זיִּב טְרֶעיֹודעֶג םעֶלַא טאָה סאָד דְנּוא ,טְרעֶטעֶּמְמאָרְט
 ָךיִז טאָה יֹוזַא ןייַז ּוצ ביִרְקַמ טְניִדְנֶעעֶג טאָה ןעֶמ ןעוֶו דְנּוא 20 :הָלֹע ןֶּבְרַק םאֶד ןייֵז ּוצ
 -אָה אייז דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז םאָו עֶלַא דְנּוא טְעיִנְקעֶג רעֶדיִנַא ְּךַלֶמ רעֶד
 ּוצ ןעֶליֹופעֶּב ןעֶּבאָה עֶמְׁשְרעֶּביֹוא איִד דְנּוא ְּךֶלֶמַה ּוהָיְקְזִחְי דְנּוא 20 :טְקיִּבעֶג ְּךיִז ןעֶּב
 דְנּוא ,דיִוָד ןּופ רעֶטְרעֶו איִד ָּךאָנ ראַה םעֶד ּוצ ּביול (ןעֶנְניִז) ןעֶלאָז אייֵז זַא םִיִוָל איִד
 דָנּוא ,ןעֶראָועֶג ְךילְהעֶרְפ ןעֶנעֶז אייֵז זיִּב טְּביֹולעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רעֶהעֶז םעֶד ףָסֶא
 טאָה דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טאָה ּוהָיִקְזִחְי דְנּוא 31 :םקיִּבעֶג דְנּוא טְגייַנעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה אייז
 דְנּוא ,טְנְהעֶנעֶג יֹוזַא ,ראַה םעֶד ּוצ טְליִפעֶנ דְנעֶה עֶרייֵא טאָה רֶהיֵא זַא דְנּוצַא ;טְגאָזעֶג
 לֶהָק סאָד טאָה יֹוזַא ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד ןיֵא תֹודֹוּת ןֶּבְרַק דְנּוא םיִחָבְז טְּגְנעֶרְּב
 טְכאַרְּבעֶג טאָה ץְראַה עֶניִליוו םעֶכיִלְטיִא דְנּוא ,תֹודֹוּת ןֵּבְרִק דְנּוא םיִחָבְז טְכאַרְּבעֶג
 זיִא טְכאַרְּבעֶג טאָה לָהֵק סאָד סאָו תֹולֹע איִד ןּופ לאָצ איִד דְנּוא 82 :תֹולע ןֶּבְרָק
 עַלַא ,ָףאָׁש טְרעֶדְנּוה אייוֵוְצ דְנּוא ,רעֶדיוִו טְרעֶדְנּוה דְנּוא ,רעֶדְניִר גיִצעֶּביִז ןעֶזעוֶועֶג
 עֶטְגיִלייֵהעֶג איִד דְנּוא 23 :ראַה םעֶד ּוצ הָלֹע ןֶּבְרַק ַא ראַפ ןעֶועוֶועֶנ ןעֶנעֶז עֶגיִזאָד איִד
 רעֶּבָא 84 :ףאָׁש דְנעֶויֹוט אייֵרְד דְנּוא רעֶדְניִר טְרעֶדְנּוה םֶּכעֶז ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןעֶכאַד
 איד) ןעֶהיִצְּפָא טְנעֶקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג ביִנעֶו ּוצ ןעֶנעֶז םיִנֵהֹּכ איד
 זיִּב ןעֶפְלאָהעֶג אייֵז םִיִוָל איִד רעֶדיִרְּב עֶרייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,תֹולע ןֶּבְרַק עֶלַא ןּופ (לעֶפ
 ןעֶּבאָה םיִנֲהֹּכ עֶרעֶדְנַא איִד זיִּב דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג טְכאַמעֶנ ןעֶצְנאַה ןיִא זיִא טייַּבְרַא איד
 ץְראַה רֶעייֵז ןיִא ןעֶזעוֶועֶג גיִטְראַפְטְכעֶר רֶהעֶמ ןעֶנעֶז םִיַוָל איִד ןיִראָו ,טְניִלייֵהעֶג ְּךיִז
 ןעֶועוֶועֶג ליִפ ְךיֹוא ןעֶנעֶז תֹולֹע ןֵּבְרֶק איד דְנּוא 2 :םיִנֵהֹּכ איִד איז ןעֶגיִלייֵה ּוצ ְּךיִז
 ןעֶביִלְטיִא ראַפ רעֶפְּפָא-קְניִרְט איִד טיִמ דְנּוא ,םיִמָלְׁש ןֶּבְרִק איִד ןּופ טעֶפ םעֶד טיִמ
 :ןעֶראָועֶג טייֵרְּבעֶנְנָא זיֹוה םיִראַה םעֶד ןּופ טְסְניִד רעֶד זיִא יֹוזַא דְנּוא ;הָלֹע ןֶּבְרִק
 טאָנ םאִו םעֶד רעֶּביִא טייֵרְפעֶנ ְךיִז טאָה קְלאָפ עֶצְנאַג םאֶד דְנּוא ּוהָיִקְזִחְי דְנּוא 6
 :ןעֶהעֶׁשעֶג גְנּולְצּולִּפ זיִא ְּךאַז איִד ןיִראָו ,קְלאַפ םעֶד ראַפ טייֵרְּבעֶגְנָא טאָה

 -דַעְו הֶכאָלְּמַה תוַלְּכירַע םִולַה םֶהיֵחֲא םִקְזַחִו תוָלֹעָה
 :םיִנֲהְּכְַּמׁשִּדַקְתִהְלבְבליִרְׁשיִיַלִהיִּכםיִנַהְּכִהׁשּדקְִי
 הל ןּכִּתַוהָלֹעְל םיִכָסְִבּוםיִמָלְׁשַה יִבְלַהְּב בֹרָל הָלֹע-םנ
 8 ןיֵבהָה לַע םֶעָהיְכְ ּוהְקוחְיחמִַׂו:הָוהְי-תיּב תֶרֹובע
 :רָבְּדַה הָיָה םֶאְתַּפִּביִּכ םָעָל םיִקלֶאָה

 א בַהָּכ תֹורְַאדבנְוהָדּוהְו לֵאָדְׂשי-לָּכילַע והְְַחְ חַלְׁשִּי

 ל לעטיפאק
 ְךיֹוא טאָה רֶע דְנּוא הָדּוהְי דְנּוא לֵאָרְׂשִי ץְנאַג ּוצ טְקיִׁשעֶגְניִהַא טאָה ּוהָיקְזִחְו דְנּוא 1

 ןעבירשעג



 יי דיםומיח 'ירבד 101

 תוָׂשעַל םַלָׁשירִּב הָוהתיִבְל אֹכְלהֶׂשלּו םִיְפָאילַע
 -לֶכְו ויִרָׂשְו ְּךֶלֶּמִה ץעֶוו :לֵאָרְׂשִי יָהלֶא הָוהיִל חַסֶּפ 2

 אֵל יּכ וינְׁשַה ׁשֶדְהַּב חַמָּפַה תָֹשָעַל םִלָשוריִּב לֵהְּקִה
 יּדַמְל ָשּדקְתהאְל םיִֵהְּכַה יִּכ איָהַה תעָּב וְתֹׂשִעַל ל
 ךֶלֶמַה עב רֶבּדַה רשי :םִלָׁשוריל וָפְִאְלאל םֶעָהְ
 -לֶכְּב ליִק יִבעַהְל חֶבָה ּודיָמִענ :לֶה ךְקַה-לְּכ יֵעְבּו
 הָוהיִל חַסַּפ תֹוָשֲעַ אבל ןְדידַעְו עַבֶׁש-רַאְּבִמ לֵאָרְׂשִי

 :כליו :םּתּכַּכ ָשָע בֶרֶל אְליּכ םָלָׁשיהיִּב לֵאָרְִׂי-ַהלא :
 הָדּוהְיו לֵאָדְׂשי-לֶבּב ויִרָׂשְו ךלֶּמַה דִיִמ תורְנאָּב םיִצְרִה
 יַהלֶא הָיהי-לֶא יבַֹׁש לֵאְרְִי ינְּב דָמאֵל דֶלֶּמִה תת ְִמְכ
 תֶרֶאְׁשִנַה הֶׂשִלְּפַהילֶא בֹׁשָ לאדׂשו קַח םֶהֶרְּבַא

 םֶכיֵחֲאְַ ֶּכִתְכַא יָתילאְו : שא יִכְלַמ ףֵכַמ םֶכָל 1

 הא

 ךיינְּת םֶכיִתֹוְבאַ םֶכְְרֶעז הָתע יא ר םָתא
 -תֶא ֹודְבְִו םִלועְל ׁשיְִּקִה ה רֶׁשֲאי ׁשֶּדְקִמְל ּואֵבּו הָוהיִל
 -לַע םֶכְבוׁשְב יִּכ גופא ןודח םּכִמ בֶׁׂש םֶכֹיֵהְלֶא הָוהְ
 םיִׁשָלְו םֶהיֵבֹוׁש ָי ְפִל םיִמֲחָהְל םֶכיֵנְבּו םֶכיֵחֲא הָוהְי
 רימָידאְלְו םֶכי הֶלֶא הָוהְי םּודָרְו ןִנִדיִּכ תאּוַה ץראל
 םיִרְבִע םיִצְרָהּוְַָו - ;ולֵא ּוביִׁשְּתֹסַא םֶכִמ םיִנָּפ י

 יְהִי ןלב--דעו הֶׁשַנְמּו
 רֶע א םיִׁשְנֲא ךַא :םָּכ םִנעֶלַ םֶתיֵלֵע םֶקיחְׂשִמ 11
 הָרּוהיִּב םִנ ;םֶלׁשודיִל ּואֹבָיַו ּועְנְכַ לְבּומּו מו הָשְַמּו 2

 תַוְצִמ תֹוׂשָעַל דָחֶא בר םֶהָל ? תַתֶל םיהלֲאָה דָי הָתיָה
 בר"סַע םכָׁשיחְו יִפְסֶא

 ראמ .ברָל טחק

 -לְכ תַאְו םָלָׁשוריִב

0 

0 

 - פָאדזִרַאְּב - ָעְל | ריִעָמ

 ;הָוהְי -ַבְדב םיִרָׂשַהְו ְּךלֶמַה 3
 ָהָק יִנְׁשַה עֶדְחַּב תוצַּמַה .גָת"תֶא תישצל
 רֶׁשֲא תֹוהְּבְִּמַה-תֶא ּורֹוסָיו ּומְלַ 4
 חַסַפַה ּומֲחְׁשִ :ןרֶדק לַחָנְל וכ שִ ּורוִסַה תֹורְטַקְמַה וט

 לי שחחל וי הָעָבְרַאְּב
 מְלִכִנ םִילַהו יִנהְכְִ יט שי הְָמ =

 הָׁשַנְמ דְנּוא םִיַרְפֶא וצ ףירְּב ןעֶּביִרְׁשעֶג
 םיִראַה םעֶד ּוצ ןעֶמּוק ןעֶלאָז אייֵז סאָד
 ּוצ חַּסֶּפ ןעֶטְלאַה ּוצ ,םִיַלְׁשּורְי ןיִא זיֹוה
 ןיִראָו 2 :לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג םעֶד ראַה םעֶד
 עֶנייֵז טיִמ ןעֶטאָרעֶּב ְּךיִז טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד
 ןיִא לֶהֶק ןעֶצְנאַג םעֶד טיִמ דְנּוא ןעֶטְׁשְריִפ
 -ייוָוְצ םעֶד ןיִא חַסֶּפ ןעֶטְלאַה ּוצ םִיַלְׁשּורְי
 טיִנ םִע ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו 3 :שֶדֹח ןעֶט
 טייֵצ רעֶגיִּבְלעֶז רעֶד ןיִא ןעֶטְלאַה טְנעֶקעֶג
 גּונעֶג טיִנ ְּךאָנ ְּךיִז ןעֶּבאָה םיִנֲהֹּכ איד לייו

 ְךאָנ ְךיִז טאָה קְלאָפ סאָד דְנּוא ,טְגיִלייֵהעֶג
 ;םִיַלָׁשּורי ןייֵק טְלעֶמאַזְרעֶפ טאַהעֶג טיִנ
 -עוֶועֶג גיִטְראַּפְטְכעֶר זיִא ְּךאַז איד דְנּוא 4
 ןיִא דְנּוא ְּךֶלֶמ םעד ןּופ ןעֶגיֹוא איִד ןיִא ןעֶד
 דְנּוא 9 :לֶהָק ןעֶצְנאַג םעד ןּופ ןעֶגיֹוא איִד

 ןעֶמ זַא ְּךאַז איִדטְלעֶטְׁשעֶגְנָא ןעֶּבאָה אייֵז
 ץְנאַנ ןיִא ןעֶפּורְסיֹוא ןעֶזאָל םִע לאָז

 ןעֶמ זַא ,ןֶד זיִּב ןָא עַבְׁש רַאְּב ןּופ ,לֵאָרְׂשִי
 וצ חַסֶּפ (ןעֶטְלאַה) ןעֶכאַמ דְנּוא ןעֶמּוק לאָז
 ןיִא ,לֵאָרְׂשִי ןופ טאָנ םעֶד ראַה םעֶד

 ןּוהְמעֶג טיִנ םִע טאָה ןעֶמ ןיִראוָו ,םִיַלָׁשּורְי
 טְהעֶטְׁש סֶע איוִו יֹוזַא טייֵצ עֶגְנאַל ַא ראַפ
 םִרעֶפיֹול איד ןעֶנעֶז יֹוזַא 6 :ןעֶּביִרְׁשעֶנ
 רעֶד ןּופ ףיִרְּב איִד טיִמ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא

 ןעֶמְׁשְריִפ עֶנייֵז דְנּוא ָּךֶלֶמ םעֶד ןּופ דְנאַה
 רֶהיֵאָא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא !ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ טאָּבעֶג םעֶד ְּךאָנ דְנּוא ,הָדּוהְי דֶנּוא לֵאָרְׂשִי ץֶנאַג ןיִא

 לֵאָרְׂשִי דְנּוא קָחְצִי םֶהָרְּבַא ןּופ טאָנ םעֶד ראַה םעֶדּוצ קיִרּוצ טְרְהעֶק ,לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶדְניִק ו
 ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ְךייַא ןּופ זיִא סאוָו גְנּוניִרְמְנַא איִד ּוצ ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ ְךיז רֶע טעֶֶו יֹוזַא

 ּופ דְנאַה רעֶד סיֹוא

 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז רעֶדיִרְּב עֶרייֵא

 דְנּוא ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵא אייֹוזַא טיִנ טייַז דְנּוא 7 :רּוׁשַא ןּופ 2 איד ן
 טאָנ םעֶד ראַה םעֶד ןעֶנעֶק טְניִדְניִזְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה סאו

 רֶהיִא איו יֹוזַא גְנּוטְסיוִוְרעֶפ ַא ּוצ ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵא ןּופ
 ןעֶּבאָהנ ןְרעֶטְלִע עֶרייֵא אי יֹוזַא ןעֶקאַנ רֶעייֵא טְראַה טיִנ טְכאַמ דְנּוצַא 8 :טְהעֶז ןיילַא
 רֶע.סאָו ׁשֶדְקִמַה תיֵּב ןייַז ּוצ טְמּוק רֶנּוא ,ראַה םעֶד ּוצ דְנאַה איד טְּבעֶנ טְרֶעייֵנ (ןּוהְטעֶנ
 ןְראָעְמירְג ןייַז ְּךיִז טעוֶו יֹוזַא ,טאָנ רֶעייֵא ראַה םעֶד טְניִד דְנּוא ,גיִּבִע ףיֹוא טְגיִלייֵהעֶג טאָה
 יֹוזַא ,ראַה םעֶד ּוצ ןעֶרְהעֶקקיִרוצ ְָּךייַא טעזֶו רֶהיֵא ןעֶו ןיִראָו 9 :ןעֶרְהעֶקְקעֶוַא ָּךייַא ןּופ
 ןעֶגְנאַפעֶג אייֵז ןעֶּבאָה סאָו אּיִד ראָפ טייֵקְגיִצְרעֶהְמְראַּב ןעֶניִפעֶג רעֶדְניִק עֶרייֵא ןעֶלעֶ
 ראַה רעֶד ןיִראוָו ,דְנאַל ןעֶניִזאָד םעֶד ּוצ ןעֶרְהעֶקְקיִר רוצ אייֵז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶמּונעֶג
 ןּופ םיִנָּפ ןייֵז ןּוהְטְקעוֶוַא טיִנ טעוֶו רֶע דְנּוא ;גיִצְרעֶהְמ ְךאַּב דְנּוא גיִלעֶזְמייַל זיִא טאָנ רֶעייַא
 -יֹול איִד ןעֶו זַא ןעֶזעוֶועֶנ זיִא סֶע דְנּוא 10 :ןעֶרְרעֶקְקיִרּוצ םֶהיֵא ּוצ שעוֶז רֶהיֵא ןעֶז ָּךייַא
 הֶׁשַנְמ דְנּוא םִיַרְפֶא ןּופ דְנאַל םעֶד ןיִא טאָטְׁש ּוצ טאָטְש ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְכְרּוד ןעֶנעֶז סְרעֶפ
 רעֶבָא 11 ! טאָּפְׁשעֶג אייֵז רעֶּביִא דְנּוא ; טְכאַלעֶגְסיֹוא אייֵז אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןּולָבְז זיִּב רֶנּוא

 דְנּואטְכַאַמעֶג גיִנעֶטְרעֶטְנּוא ְּךיִז ןעֶּבאָה ,ןּולָבְז דְנּוא הֵׁשַנְמ דְנּוא רּוׁשַא ןּופ העֶנעמ לייֵמ ַא
 12 :םִיַלָשּורְו ןיק ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵ
 עַּבעֶג ּוצ אייֵז ּוצ ןעֶזעֶועֶג

 (אייֵז רעֶּביִא) טאָנ ןּופ דְנאַה איִד זיִא הָדּוהְי ןיֵא ּךיֹוא 1
 דְנּוא ָּךֶלֶמ םעֶד ןּופ לְהעֶפעֶּב םעֶד ןּוהְט ּוצ יֵדְּכ ,ץֶראַה ןייַא ןע

 -אַזְרעֶפ ָּךיִז ןעֶּבאָה סֶע דָנּוא 13 :ראַה םעֶד ןּופ טְראָו םעֶד ָּךֶרּוד ןעֶג טְשְריפ איד ןּופ

 ּוהֵמ ּוצ קְלאַפ ליִפ יִלָשורי ןיִא טְלעֶמ
 = שא עָסיֹורְג רֶהעָז ַא ךח ןעֶטייֵוְצ

 םעֶד ןיִא תֹוצַמ ןּופ גאָט-רֶעייַפ םעֶד (ןעֶטְלאַה)
 -אֵטְׁשעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז אייֵז דְנוא 4

 םִיַלָׁשֹורְו ןיִא ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז םאֶו תֹוהְּבְזִמ איִד ןּוהְמעֶנְּפָא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶנ
 אייֵז ןעֶּבַאָה אייֵז דְנּוא ,ּוהְמעֶנְּפָא אייֵז ןעֶּבאָה (תֹוְּבְזַמו רעֶכייֵר עֶלַא דֵנּוא
 ְךייַט םעֶד ןיִא ןעֶּפְראָועֶגְנייַרַא
 ןעֶטְנְהעֶצְריִפ םעֶד ןיִֵא הַסָּפ ןָּבְרַק

 םיִוָל איִד דְנּוא םיִנֵהֹּכ

 סאָד ןעֶטְכאָׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 2 :ןֹורְדק
 איִד דָנּוא .ׁשֶָדֹח ןעֶטייוֵוַצ םעֶד ןּופ אָט

 ,טְניִלייַהעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוַא .טְמעֶׁשעֶנ ְּךיִז ןעֶּבאָה
 דנוא



 וה ?ירבה
 איד טְכאַרְּבעֶנְנייַרַא ןעֶּבאָה אייז דנּוא
 דנּוא 16 :זיֹוה םיִראַה םעֶד ןיִא תֹולֹע ןֶּבְרִק

 רֶעייֵז ףיֹוא טְלעֶטְׁשעֶנ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז
 תַרֹוּת ְּךאָנ טָּפְׁשִמ רֶעייֵז ְּךאָנ לעֶטְש
 םיִנֵהֹּכ איֵד ;ןאַמ ןעֶכיִלְטעֶג םעֶד ,הֶשֹמ
 רעֶד ןּופ טּולְּב םאָד טְקְנעֶרְּפְשעֶג ןעֶּבאָה

 ןעֶנעֶז םִע ןיִראָָו 17 :םִיִוָל איִד ןּופ דְנאַה
 בָנּולְמאַוְרעֶפ רעֶד ןיִא עֶליִפ ןעֶזעוֶועֶג
 -אָד ,ןעֶזעוֶועֶג טְגיִלייֵהעֶג טיִנ ןעֶנעֶז םאו

 סאָד ןעֶמְכאָׁשעֶג םִיַוְל איד ןעֶּבאָה רעֶּביִר
 טיִנ ןעֶנעֶז סאו עֶלַא ראַּפ חַּסִּפ ןֵּבְרִק
 ּוצ ןעֶניִלייֵה ּוצ אייֵז יִדַּב ,ןעֶזעֶועֶג ןייֵר
 םעֶד ןּופ עֶליִּפ ןיִראָו 18 :ראַה םעֶד
  דֶנּוא םִיַרְפֶא ןּופ עֶליִּפ ּונייֵהְד ,קְלאַפ

 טיִנ ןעֶגעֶז ןּולָבָז דָנּוא רָכשַׂשְי הֶׁשַנְמ
 אייז ןעֶּבאָה ְּךאָד ,ןעֶזעוֶועֶג טְגיִנייֵרעֶג
 יֹוזַא טיִנ רעֶּבֶא ,חַסָּפ ןֶּבְרַק םעֶד ןעֶסעֶנעֶנ

 רעֶּבָא עֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶטְׁש םִע איװ
 יֹוזַא ןעֶטעֶּבעֶג אייֵז ראַפ טאָה ּוהָיִקְזִחְי
 -יֵלמיִא לאָז ראַה רעֶטּוג רעֶד ,ןעֶנאָז ּוצ

 אל 9 ב םימ

 :םֶלָׁשוריּב תאוְכ אל לֵאָרְׂשִי ְךֵלֶמ ליוָדְדִב

1979 

 10 םֶדֶמָעילַע וָדְמעו  :הָוהְי תיֵּב תֹוָלֹע ּואיִבָי ּוׂשְדְִתִיַ
 םיִקְדְז םיִנֵהְּכַה  םיִמלָאָה-שיא הָׁשמ תַרֹותְּכ םׁשִמְּכ
 7 יש קְתְהיאָלי רֶׁשֲא לֶהְּקַּ תַּבַרייִּכ ;םִיולַה דיִמ םָּדַה-תֶא
 שיק רוהט אֵל , םיהָסִּפַ תַטיהְׁש-לַע םיִָהְ
 18 רכׁשֶש הָּׁשַנְמּו םיִרְפֶאָמ תַּבַר םָּפֶה תיֵּבְרַ יִּכ :הָוהיִל
 ּכ בוִתָּכִכ אֵלְּב חַסַּפַה-תֶא ולְכָאייּבּורָחֶמה אֵל ּולְבת
 :דַעְּב רֵּפַכְי םּוּטַה הֶוהְי רמאל םֶהיֵלֲע ּוָיקְוחְי לֵלַּפְתֹה
 19 ויָתֹובַא יהלָא הָוהְי ! םיִהלֶאָה ׁשורְרל ןיִכַה ֹובָבְל-לֶּכ
 כ אָּפְריו והָיקְזחי-לֶא ; הָוהְי עַמְׁשִּיַו ּ:שֶרְּקַה תֶרֶהְטִּכ אלו
 1 םלָׁשיריִּב םאְצמה לֵאָדְׂשיינְב וָשֲי !םִעָה-תֶא
 םיִלָלַהְמּ הָלֹודְג הָחְמִׂשְּב םיִמָי תעְבַׁש תֹצַּמַה גֶח-תֶא
 :הָוהיל וש יִלְכִּב םִנֲהְּכְַ םִיְלַה םָּב ! םִי הָוהיל
 9 םֹוטילכׂש םיִיֵכׂשַּמה םיולָהיִלְּכ 'םֶל"לַע ּוהָיִקזחְי רֵּמַדָיַ
 יִחְבִו םיחְּבְַמ םיִמָיַה תעְבִׁש דֵעֹוּמַה-תֶא כא הָוהיִל
 23 -לָּכ וצֲעַיַו !םֶהיִתֹוְבא יִהלֲא הָוהיִל םיִּדַוְתִמּו םיִמָלְׁש
 םיִמָי תעַבׁש ּוׂשְעַ םיִרֲחַא םיִמָי תַעְבִׁש תֹוׂשֲעַל לֶהָּקִה
 21 ףֶלָא לָהָקִ םיֹרֵה הרוהְ-לְמ ּוהָיקזח יִּכ :הֶחמִׂש
 םיִרָּפ לֶהָּקִל ּומיֵרֵה םיִרָׂשַהְו ןאצ םיפְלֶא תעְבׁשְו םיִרְּפ
 הכ ןוְתְמְׂשִּיַו ':ביל םיִנֵדְכ ושְּדַקְתִי םיָפְלֲא תֶרָׂשֲ ןאצְו ףֶלֶא
 יִאְּבַה לֶהָּקַה-לֶכְ םולת םיִנֲהְּכַהְו הָרּוהְי טֵהְקילְּכ
 םיִבְׁשיַהְו סארי ץֶרָאמ םיאְּבַה םיִרַָהְו לארשימ
 8 הָמלׁש יִמיִמ יִּכ  םֶלָׁשּוריּב הָלֹודְג הָחְמִׂש יִהְּתַו :הָדּוהיִּב

 עד צמְיו
 אֹוְבְּתַו םֶלֹוקְּב עַמְׁשיִו םֶעָה-תֶא ּוְכְרָבַיו םִילָה םיִנֵהְּכַד
 :םיִמּשַל וׁשְדָק ןוְָמִל םֶתּלִּפִת

 אל
 א הָדּוהְי יִרָעְל םיאְצְמִּנַה לֵאָרְׂשי-לָכ ּואְצָי תאֹז-לְּכ תָֹלִכְכ -עֶבְנָא טאָה םאָו 19 :ןעֶּבעֶגְרעֶפ ןעֶכ

 עֶׁשְטאָח ,ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵז ןּופ טאָנ םעֶד ,ראַה םעֶד םאָנ ןעֶכּוז ּוצ ץְראַה ץְנאַג ןייַז טייֵרְּב
 ראַה רעֶד דְנּוא 20 :םייקְגיִלייֵה רעֶד ןּופ גְנּוניִנייֵר רעֶד ְּךאָנ טְגיִנייֵרעֶג טיִנ זיִא רֶע
 רעֶדְניִק איִד דְנּוא 21 :טְלייֵהעֶג קְלאַפ םאָד טאָה רֶע דִנּוא ,ּוהָיִקְזִחְו ּוצ טְרעֶהעֶג טאָה
 -רֶעייַפ םעֶד ןעֶטְלאַהעֶנ ןעֶּבאָה םִיַלָׁשּורְי ןיִא ןעֶראָועֶג ןעֶנּוּפעֶג ןעֶנעֶז סאוָו לֵאָרְׂשִי ןּופ
 םיִנֲהֹּכ איִד דְנּוא םִיִוְל איִד דְנּוא ,הָחְמִׂש עֶסיֹורְג ַא טיִמ געֶמ ןעֶּביִז תֹוצַמ ןּופ גאָט
 ראַה םעֶד ּוצ ןעֶננּוזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,נאָט ןעֶכיִלְטיִא טְּביֹולעֶג ראַה םעֶד ןעֶּבאָה
 עֶלַא ןּופ ץְראַה םעֶד ּוצ טעֶרעֶג טאָה ּוהָיִקְזִחְי דְנּוא 22 :םיִלֵּכ-גְנאַזעֶג עֶקְראַטְׁש טיִמ
 ;ראַה םעֶד ראָפ לֶכֵׂש ןעֶטּוג ַא טאַהעֶנ ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶזעוֶועֶג גּולְק ןעֶנעֶז םאו םִיָוָל

 דְנּוא .םיִמָלׁש יֵחְבִז איד ןּופ געֶט ןעֶּביִז עֶטְמיִטְׁשעֶּב איִד ןעֶסעֶנעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא
 דְנּוא 23 :ןְרעֶמְלֶע עֶרייֵז ןּופ טאָג םעֶד ,ראַה םעֶד ּוצ ןעֶזעוֶועֶג הֵדֵוְתִמ ןעֶּבאָה אייֵז
 יֹוזַא דְנּוא ,געֶמ ןעֶּביִז עֶרעֶדְנַא ְּךאָנ ןעֶטְלאַה ּוצ ןעֶטאָרעֶּב ְךיִז טאָה לֶהָק עֶצְנאַג םאָד

 ןּופ ָּךֶלֶמ ּוהָיִקְזִח ןיִראָז 24 :הָחְמִׂש ַא טיִמ געט ןעֶּביִז עֶרעֶדְנַא ןעֶטְלאַהעֶג אייז ןעֶּבאָה
 דנּוא ,ףאָש דְנעֶזיוט ןעֶּביִז דֵנּוא ,ןעֶמְקֶא רֶנעֶזיֹוט לֶהק םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה הֵדּוהְי

 ףאָׁש דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ דְנּוא ןעֶסְקָא דְנעֶזיֹוט לֶהָק םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג ןעֶּבאָה ןעֶטְׁשְריִפ איִד
 הָרּוהְי ןּופ לֶהָק עַצְנאַג םאָד דְנּוא 28 :טְניִלייֵהעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה םיִנֲהֹּכ איד ןּופ עֶליִפ דנּוא
 ןעֶנעֶז םאִו לֶהָק עֶצְנאַג םאָד דְנּוא ,םִיַוָל איִד דְנּוא םיִנֲחֹּכ איִד טיִמ טייֵרְּפעֶב ְּךיִז ןעֶּבאָה
 םאו דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא םיֹוא ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז םאוָו םיִרָנ איִד טיִמ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶמּוקעֶג
 ;םִיַלָׁשּורְי ןיִא הָחְמִׂש עֶסיֹורְנ ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 26 :הָדּוהְי ןיִא טְניֹואוְועֶג ןעֶּבאָה
 יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךֶלֶמ ,ריִזָד ןּופ ןְהּוז ,המלִׁש ןּופ געֶמ איִד ןּופ ןיִראוָו
 -אֵטְׁשעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז םִיַוָל איד דְנּוא םיִנֲהֹּכ איֵד דְנּוא 27 :םִיַלָׁשּורְו ןיִא עֶניִזאָד םאֶד איוו

 ןעֶראָועֶג טְרעֶהעֶג זיִא לֹוק רֶעייֵז דְנּוא ,קְלאַפ םאֶד טְשְנעֶּבעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶנ
 ;לעֶמיִה םעֶד ּוצ גנּוניֹואוְו עֶניִלייֵה עֶנייֵז ּוצ ויִּב ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא טעֶּבעֶג רֶעייֵז דְנּוא

 אל לעטיפאק
 סאו לֵאָרְׂשִי ץְנאַג זיִא יֹוזַא ןעֶראוָועֶג טְגיִדְנֶעעֶנ זיִא עֶגיִזאָד םאֶד םעֶלַא ןעדֶו דְנּוא 1

 טאה
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 ןופ טעֶמׁש איד ןיִא ןעֶנּופעֶג ְּךיִז טאָה תֹוטְּבַהיתֶא יִצְּתַנַו םיֹרׁשֲאָה יִעְדִו תֹובְַמַה יִרְּבׁשִי
 ןעֶּבאָה אייז דנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא הָדּוהְי הֶׁשַנְמּו םִיָרּפֶאְבּו ןְמְינבּו } ילִמ תֹוחְּבְ ַּמַה-תֶאְו

 2 : : רור"* : ר 5 ןינרכ) וי: --תֶא והיקְִחְי רֶמִע לי ְקאַהְֶפָא רו ,תֹובצמ איד ןעֶכאָרבּוצ סלה בל בילד

 ץְנאַג ןופ תוחְּבְזִמ איד דנוא ,תומַּב איד ;הָוהְי תוֶנַחַמ יג עֵׁשִּב ללֲהְל תורֹדְלּ תֶרֶׁשִל םי מלְׁשלְ זש טא לא יד 7 2 הָלֹעְל םיללו םיִנֲהְכַל והָרְבִע יִפְּכ | שיִא םֶתו קֶלְחַמ
 םִיַרְּפֶא ןיִא דנּוא ,ןיִמָיְנִּב דְנּוא הָדּורְי  בֶרֶֶהְו רֵקְּבַה תֹולעְל תֹולְֹל וׁשוכְְדִמ סג

 טאָה ּוהָיַקְזִחְו דְנּוא 2 :טעֶטׁש עֶרייֵז ּוצ תַאּובְּת םוׁשֶבדּ רֶהְציו שרת ןָנֶד תיׁשאֵר לֵארׂשִיינב ץיִזעֶּב ןייַז ּוצ רעֶכיִלְטיִא טְרְהעֶקעֶגְקיִר וָּברד ר ץרְפכְו :הָוהְי תֶהֹותְּב קח ןַעמִל םיילהי : -וצ ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי יִנְּב עֶלַא דנּוא ,טְגיִדְנֶע - םִנהְּכַה תֶנְמ תַתָל םַלָשוהְו יֵבׁשיל םֶשָל רֶמאֹ ;הָוהְי 4 -עֶנ םעֶלַא ןעֶּבאָה אייז זיִּב ,הָׁשַנְמ רנוא  תֶרֹתְּב בִֹתְּכַּכ םיִרְֹוְמלְ םיִׁשְדְֲל תֹוְכו של תֹולהְ
 : הָרּודיְו לֵאָרְׂשִי יֵנְבּו :ּואיְבַה בֶרָל לֶכַה רָׂשעַמּו הֶרָׂש 6

 איד ןּופ ןעֶגְנּוליֵטְּפָא איִד טְלעֶטְׁשעֶבְנָא  ֶשֶַמּו ןאֹצָו רֶקֶּב רׂשעמ םֵהיּנ הֶדּוהְי רָעָב יִבְׁשְּיה
 -ײֵטָּפִא עֶרייֵז ןיִא םִיַוְל איד דנּוא םיִנֲהֹּכ  תֶֹמרֲע ינְתִו ראיה םֶהיֵהְלֶא הָוהיל םי ׁשְרְקמַה םיִׁשָדְק
 איד ,טְסְניִד ןייַז ְךאָנ ןעֶכיִלְטיִא גְנּול דֹוָפיִל תִֹמִרַעָה ּלְחַה שלשה ז ׁשֶרֹהַּב ;תֹומַרע
 תולע ןָּבְרִק איד ראַפ םִיוְל איד דנוא םיִנֲהַּכ וָאריו םיֹרָׂשַהְו ּוהָיִקְזדְי אבו : ;ּולֵּכ יִעיִבְׁשַה ׁשֶדְחַבּו 5

 : ;תֹומַרְע הל םִילָהְ םיִנָה הֶַל ַע ּוהָּיִקְזחִי ׁשֵרדַיַ 9 ןעֶּביֹול ּוצ דְנּוא ןעֶניִד ּוצ .םיִמָלְׁש דְנּוא לָאְָׂי מע תֶאְו ההְיתַא וכְרבַ תֹמִרַעָהתֶא
 ר א ר ר ר ;6

 יוןץ- יו ס אך ןיא ןקֶקְנַאַד רנּוא רֶמאַֹּו קָֹדָצ תיִבְל ׁשאֶרָה ןֵהֹּכַה ּויִרֵע ויָלֵא רֶמאַֹו י
 ְךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 3 :ראַה םעֶד ןופ ת:20 וה עוְׂו לובֶא הה--תיִב איִבְל הָמּוהְּתַה לֵחְחַמ
 ןעֶנעֶמְרעֶפ ןייַז ןּופ ּבאָג ַאטְמיִטְׁשעֶּב טאָה ןֹמָהָה"תֶא רָתֹונַדְו ֹוּמַע-תֶא ךֵרֵּב הָוהְי יִּכ םֹורָלירֵע

 -ָטיִא ראַפ תֹולֹע עֶגיִדְנעֶטְׁשעֶּב איד ראַפ הוי תבְּב תֹׁשל ןיִכָהְל ּוהִָקְזחְ רֶמאָּמ :הָּוַה ונ
 ראַפ דְנּוא ,דְנעֶבָא דְנּוא ןעֶגְראָמ ןעֶכיִל הָנּומֲאָּב םיִׁשָרָּקַהְו רָׂשֲעַּמַהְו הָמֹורְּת וה"תֶא ואיבו ;ּוניִכַו 2

 םיִׁשְדֲח דְנּוא םיִתָּבַׁש איִד ראַפ תֹולֹע איֵד :הנשמ ּוהְחֶא עְמְׁשִו מַה ינּכ ליִגָנ םחלעַת
 טְהעֶּמְׁש םִע איוו יֹוזַא ,םיבֹוט םיִמָי דנוא לָאילַאָו לֶבְיְו תָֹמיִרְיו לֵאהְׂשִַו תַחְַוּהָיַעַז לֵאיחיו
 יע : יי יִעְמַׁשְנ ֹוהְיְנוְּכ ְךָיִמ םיִדיִקְפ יהיו תֶח ּוהָיְכַמְסִיְ

 !ראַה םעֶד ןּופ הָרֹוּת איד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג -ןריֵב דע יהירזמ ךלמה יהיקוחְ פב וחָא
 ,קְלאָפ םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 4 7

 דְנּוא םיִנֵהֹּכ איד ןּופ קֶלַח סאָד ןעֶּבעֶנ ןעֶלאָז אייֵז זַא ,םִיַלָׁשּורִי ןּופ רעֶניֹואוְועֶּב איִד ּוצ
 ןעוֶו דְנּוא 8 :ראַה םעֶד ןּופ הָרֹוּת רעֶד ןיִא ןעֶקְראַטְׁש ְּךיִז ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ םִיַוְל איד
 וצ) טְרְהעֶמעֶנ לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶדְניִק איד ןעֶּבאָה יֹוזַא טייֵרְּפְׁשְרעֶפ ְּךיִז טאָה טְראָָו סאָד

 דנּוא .גיִנאָה דְנּוא לְהָעְמיֹוּב דְנּוא ,ןייוֵו דְנּוא ןְראָק םעֶד ןּופ עֶטְׁשְרֶע םאָד ( ָבָכע
 טְכאַרְּבעֶג אייֵז ןעֶּבאָה םעֶלַא ןּופ רֵׂשֲעַמ דנּוא ,דְלעֶפ םעֶד ןּופ תֹואּובְּת אייֵלְרעֶלַא ןּופ
 ןיִא טְניֹואוְועֶג ןעֶּבאָה סאוָו הָדּוהְו דְנּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶדְניִק איד דְנּוא 6 :ליִפ רֶהעֶז
 ,ףאָׁש דְנּוא ןעֶסְקָא ןּופ רֵׂשֲעַמ טְכאַרְּבעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז ְּךיֹוא הָדּוהְי ןּופ טעֶטְׁש איד
 ראַה םעֶד ּוצ ןעֶראָועֶג טְגיִלייֵהעֶג ןעֶנעֶז סאוָו ןעֶכאַז עֶניִלייַה ןּופ רֵׂשֲעַמ דְנּוא
 ןיִא 7 :ןעֶפיֹוה ןיִא טְנעֶלעֶנְרעֶדיִנַא דנּוא טְכאַרְּבעֶג םִע ןעֶּבאָה אייֵז ,טאָנ רֶעייֵז
 ןעֶפיֹוה איד ןּופ דְנּורְנ םעֶד ןעֶנעֶל ּוצ ןעֶּביֹוהעֶנְנָא אייֵז ןעֶּבאָה שְרֹח ןעֶטיִרְד םעֶד
 ּוהָיִקְזִחְי ןעֶװ דנּוא 8 :טְניִדְנֶעעֶנ םִע אייֵז ןעֶּבאָה שֶרֹח ןעֶטעֶּביִז םעֶד ןיִא דְנּוא
 ןעֶּבאָה יֹוזַא ןעֶפיֹוה איִד ןעֶהעֶזעֶנ ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז ןעֶטְשְריִפ איִד דְנּוא
 -עֶּנְבאָנ טאָה ּוהָיְקְזִחְי דנּוא 9 :לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייַז דְנּוא ראַה םעֶד טְׁשְנעֶּבעֶג אייֵז
 ּוהָיְרַזֲע טאָה יֹוזַא 10 :ןעֶפיֹוה איד יי םִִוְל איִד דנּוא םיִנַהֹּכ איִד טיִמ טְׁשְראָפ
 -עֶג דנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶנ םֶהיֵא קֹודָצ ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ןּופ ןֵהֹּכ רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד
 םעֶד ןיִא הָמּורְּת איד ןעֶנְנעֶרְּבּוצְנייַרַא ןעֶּביֹוהעֶנְנָא טאָה (קְלאָפ סאָד) טֶניֵז ,טְגאָז
 גיִרְּביִא ליִפ רֶהעֶז ְּךאָנ זיִא םִע דִנּוא ,טאַז א דְנּוא ריִמ ןעֶסֶע | זיֹוה םיִראַה
 זיִא םאֶװ םאָד דְנּוא ,קְלאָפ ןייַז טְשְנעֶּבעֶג טאָה ראַה רעֶד ןיִראָו .ןעֶּביִלְּבעֶג
 זַא ןעֶליֹופעֶּב טאָה ּוהָיַקְזִחְי דנּוא 11 :עֶסאַמ עֶניִזאָד איִד זיִא טי יא
 :טייֵרְּבעֶנּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,זיֹוה םיראַה םעֶד ןיִא ןְרעֶמאַק ןעֶטייֵרְּבּוצ לאָז ןעֶמ
 םאָד דנּוא רֵשֲעַמ םאָד דְנּוא הָמּורְּת איד טְכאַרְּבעֶגְנייַרַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 2
 רעֶּביִא טְׁשְריִפ ַא ןעֶזעֶועֶג זיִא יִוֵל רעֶד ּוהָיְנַנָּב דְנּוא ,טייֵהייֵרְט טיִמ עֶטְניִלייֵהעֶג

 דְנּוא 13 :רעֶרעֶדְנַא רעֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶדּורְּב ןייַז יִעְמִׁש דְנּוא ,אייֵז
 הָבָזֹי רדנוא .תֹומיִרְי דְנּוא .לֵאהָׂשֲע דנּוא ,תַהַנ דְנּוא ,ּוהָיָזזֲע דֶנּוַא ,לֵאיֵהְי
 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ּוהָיָנְּב דנּוא .תַחַמ דְנּוא ּוהָיְכַמְסִי דְנּוא ,לאָיַלֲא דִנּוא
 ,רעֶדּורְּב ןייַז יִעָמִׁש דְנּוא ּוהָיְנַנָּכ ןּופ דְנאַה איִד רעֶטְנּוא .םֶרעֶלְהעֶּפעֶּב
 טְׁשְריִפ רעֶד ּוהָיְרַזֲַע דנּוא ָּךֶלֶמַה ּוהָיִקְזִחְי ןּופ לְהעֶּפעֶּב םעֶד ָּךְרּוד

 ןופ



 הכ אכ בר םיסיה ירבד
 ןְהּוז אֵרֹוק דְנּוא 14 :זיֹוד םיטאָנ ןּופ

 רֶעיֹומ רעֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא יִוֵלַה הָנִמִי ןּופ
 זיִא דְנּוא ,טייֵזיחַרְזִמ רעֶד ןַא רעֶמיִה
 טאָנ ןּופ תֹובָדְנ איִד רעֶּביִא ןעֶועֶועֶנ
 םעֶד ןּופ תֹומּורְּת איִד ןעֶּבעֶג ּוצ יִדְּכ
 :םיִׁשָדְק יִׁשְדְִק איִד ןופ דְנּוא ראַה

 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז טייֵז רעֶנייֵז ןַא דְנּוא 8
 דָנּוא ַעּוׁשִי רֶנּוא ןיִמָוְנִב דְנּוא ןְדֵע

 ןיִא ּוהָוְנַכְׁש דְנּוא והָיְרַּמֲא ּודָוְעַמְׁש
 -ייָרְט טיִמ םיִנֵהֹּכ איִד ןּופ טעֶטְׁש איִד
 ןיִא רעֶדיִרְּב עֶרייֵז ּוצ ןעֶּבעֶג וצ ;םייֵה
 יֹוזַא ןעֶסיֹורְג םעֶד וצ ןעֶנְנּולייִשְּפֶא איִד
 איִד ץּוח 16 :םעֶנייֵלְק םעֶד ּוצ איז שּונ
 אייֵרְד ןּופ םיִרָכְז איִד ןּופ רעֶטְּכעֶלְׁשעֶּב
 ןעֶכיִלְטיִא ּוצ רעֶּביִראַד דְנּוא ןָא רֶהאָו
 ןייַז זיֹוה םיִראַה םעֶד ּוצ טְמּוק םאָו
 ןיִא טְסְניִד רֶעייֵז ראַּפ קָלֵח םעֶכיִלְגעֶט
 דָנּוא 17 :קֶלַה רֶעייֵז ָּךאָנ גְנּוטיִה עֶרייֵז
 ְךאָנ םיִנֲהֹּכ איִד ןּופ רעֶטְכעֶלְׁשעֶג איִד
 דָנּוא ,רעֶטעֶפ עֶרייֵז ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד
 דְנּוא ןָא רֶהאָי גיִצְנאַַוְצ ןּופ םִיִוָל איד
 ןיא דְנּוא ןעֶגְנּומיִה עֶרייֵז ְּךאָנ רעֶּביִראַד
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 14 לַע הָהְרְוִמַל רעוּטַה יוֵלֵה הָנִמיִדְב אֵרֹוקְו :םיִחֹלָאָה
 ;םיִׁשָרָּקַה יִׁשְרָקְו הָוהְי תַמּורְּת תֵתָל םלאָה תֹוָבְדִנ
 וט ְּהינַכְׁשּ ודירמַא והְָעַמְׁשּו עּוׁשָיַו ןִמָינמּו ןֵדִע -ןדי-לַעו
 ליחנַּכ תֹוקְלְחַמִּ םֶהיֵחַאל תַתָל הָנּומֲאַּב םיִנֲהְּכַה יִרָעְּב
 16 םביִנְׁש ׁשיִלָׁש ןֵכֵמ ןֶבִמ םירָכול םֶׁׂשְחיְתִה דֹבלמ .:ןְִּקִּכ
 מֹוְּב םֹיירְַרל הָוהְי--תיִבָל אָּבַהילָכְל הָלְעַמְלּו
 וד ׂשֲחַיְתִה תאְו :םֶהיֵתֹוקְלְחַמְּ םֶתֹורְמְׁשִמְּב םִתָרֹוְבֲעַל
 הרָנְׁש םיִרְׂשֶע ןֶּבִמ םִילו םֶהיִתֹוְבֶא תיֵבְל םיִנֲהַּכַה
 15 -לָכּב 2 ;םֶהיִתְוקְלְחַמְּ םֶהיֵתֹורְמְׁשִמְּב הָלְעְמְלּ
 םֶתְנמֲאַב יִּכ לְָ-לְבִל םֶהיֵתְֹנְבּו םֶהיֵנְבּו םֶהיֵׁשְנ םָּפִמ
 פ ׁשֶרִָמ יִלְׂשַּב םיהכה ןהא ינְבֹלְו ;ׁשְרְקייׁשְרקתִי
 תַהָל תֹמָׁשְּב ּוְְּקִנ רֶׁשֲא םיִׁשָנֲא ריעְו רע-לֶכְב טֶהיְֵ
 כ שי ;םִילּב שַחיְתִה-ֶכלּו םיִנֲהּכַּב .בֶכָז-לְכִל תֹולָמ
 תֹמאָהְ רֶׁשִיהְו םּּמַה ׂשַעַו הֶדּוהְי-לֶכְּב והָיִקְוחִי תאֹוְּכ
 21 תַדֹובֲעַּב ! לֶחִהיֹרָׁשֲא הָׂשֲעַמ-לָמִבּו ;ויקלֶא הָוהְי נה
 -טֵכֵּב ייָקלאֵל ׁשֶרדֹל הָוְִּמַבּו הָדֹוּתַבּ םיולֲאָהיִּב

 :ַיִלְצֹהְו הֶׂשָע ובָבִל
 כֵל בל

 א דּוׁשֲאיּדַלְמ ביִרֲחְנס אָב הָלֵאָה תֶמָאָהְו םיִרָבְּדַד יֵרֲחַא
 םִעָּקִבְל דָמאִּיַו תֹורָצְבַה םיִרָעָה-לַע ןחיו הָדוהיב אֵבָ
 + הָמְָלִמַל ָּנַפּו ביִהֵהְנַכ אָבייכ ּהיקְוהְי אָרָי ;ולֵא
 5 ימימ-תֶא םֹוּתְסַל ויְרֹּבנְו ֹויְרָׂשיסֵע ץעניו ;םלָׁשּור-לַע
 4 בָר"םֵע ּוֵצֵבִּקיַו ?ּוהְרָזעיַו ריעל ץיִחמ רֶׁשֲא תֹוִעה
 ץְרֶאָהּדותִב ףְמֹוׁשַה לַחְנִה-תֶאְותוַמ הילְּכ-תֶאֹומְּתְִ
 ה קֵּזַחְתִיַו :םיִּבַר םיִמ ּואְצִמּו רּוׁשַא יִכְלַמ אוי  הָּמָל רֶמאֵל
 ומַלְ תֹולְדנִּמַה-לַע לו הָׂצּרְּפַה המֹוחַה-לָּכתֶא ןֵבֵ

 -ְבעֶלְׁשעֶג איִד ןּופ דְנּוא 18 :קֶלֵּח רֶעייֵז

 ,רעֶדְניִק עֶניילְק עֶרייֵז עֶלַא ןיִא רעֶט
 דְנּוא ןֶהיֵז עֶרייֵז דְנּוא ,רעֶּבייוֵו עֶרייֵז

 ְךיִז אייֵז ןעֶּבאָה טייֵהייֵרְּט עֶרייֵז ןיִא ןיִראָו ,לֶהָק ןעֶצְנאַג םעֶד ּוצ רעֶטְכעֶמ עֶרייֵ
 ןעֶנעֶז םאו ,םיָּנֲהֹּכ איד ןֹרֲהַא ןּופ ןְהיִז איד ןּופ דְנּוא 19 :טייקְניִלייַה ןיִא טְגיֵלייֵהעֶב

 -עֶמ איד ,טאָטְׁש עֶכיִלְטיִא ןיִא מעֶּטְׁש ַעייֵרְפ עֶרייֵז ןּופ רֶלעֶפ םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג
 ּוצ ןעֶּבאָנ ןעֶּבעֶג וצ ןעֶמעֶנ עֶרייֵז טיִמ טְנעֶכייֵצעֶגְפיֹוא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאִו רעֶנ
 :םִוָל איד ןּופ טְכעֶלְׁשעֶג ןעֶכיִלְטיִא ּוצ דנּוא םיִנֵהֹּכ איֵד ןּופ רֶכָו ןעֶכיִלְּטיִא
 ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע דְנּוא הָדּודְי ץְנאַנ ןיִא ןּוהְטעֶנ םעֶכְלאָזַא טאָה ּוהָיִקְזִחְי דְנּוא 0
 ןייז ראַה םעֶד ראָפ תֶמֶא דְנּוא גיִטְראַפְטְכעֶר דנּוא טּונ ןעֶועוֶועֶג זיִא םאָו סאָד
 טְסְניִד םעֶד ןיִא ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה רֶע םאָװ קְרעֶו ןעֶכיִלְטיִא ןיִא דְנּוא 21 :טאָג
 וטאָב ןייז ןעֶכּוז ּוצ הָוְצִמ רעֶד ןיִא דְנּוא הָרֹוּת רעֶד ןיִא דְנּוא ,זיֹוה םיטאָּנ ןּופ
 :טְקיִלְנעֶּב טאָה רֶע דִנּוא ץְראַה ןעֶצְנאַג ןייַז טיִמ ןּוהְמעֶג םִע טאָה רֶע דְנּוא

 בל לעטיפאק
 -ּוקעָנ רּוׁשַא ןּופ ְּךֶלֶמ ביִרֵחְנַכ זיִא ,ןּופְרעֶד תֶמֶא םעֶד דְנּוא ןעֶכאַז עֶניִזאָד איִד ְּךאָנ 1
 ןעֶנעֶק טְרעֶנאַלעֶג ְּךיִז רֶע טאָה יֹוזַא ,הָדּוהְי ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶמ
 :ןעֶכעֶרְּבּוצ ְּךיִז ראַפ אייֵז טעוֶו רֶע זַא טְכאַרְמעֶנ טאָה רֶע דִנּוא ,טעֶטְׁש עֶטְסעֶפ איִד
 -עֶוֶועֶג זיִא םיִנָּפ ןייֵז זַא דְנּוא ןָא טְמּוק ביִרֵחְנַמ זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה ּוהָיקְזִחְי ןעוֶו דְנּוא 2
 עֶנייֵז טיִמ ןעֶטאָרעֶּב ְּךיִז רֶע טאָה יֹוזַא 3 :םִיַלָשּורְי ןעֶנעֶק ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ ןעֶד
 םאִו ןעֶלאַוַוק איִד ןּופ רעֶסאַו איד ןעֶּפאָטְׁשְרעֶפ ּוצ םירֹוּבִנ עֶנייֵז דְנּוא ןעֶטְׁשְריִפ
 םִע דְנּוא 4 :ןעֶפְלאָהעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייז דנוא ,טאָטְׁש רעֶד ןּופ :יִנעוֶועֶסיֹוא ןעֶנעֶז

 דְנּוא ןעֶלעוֶוק עֶלַא טְּפאָטְׁשְרעֶפ ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ,קְלאָפ ליִפ טְלעֶמאַזְרעֶפ ְךיִז ןעֶּבאָה
 איד ןעֶלאָז םאוָוְראַפ ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ,דְנאַל םעֶד ְּךְרּוד טְסיִלְפעֶג טאָה סאָָו ָּךייֵט םעֶד
 ,טְקְראַטְׁשעֶג ְךיִז טאָה רֶע דְנּוא 9 ?רעֶסאַו ליִּפ ןעֶניִפעֶג דְנּוא ןעֶמּוק רּושַא ןּופ םיִכָּלִמ
 טְכאַמעֶג רעֶכעֶה טאָה רֶע דְנּוא ,ןְרֶעיֹומ עֶנעֶכאַרְּבּוצ עֶלַא טְעיֹוּבעֶנְפיֹוא טאָה רֶע דְנּוא
 דְנּוא ,רֶעיֹומ עֶרעֶדְנַא עֶנייֵא טְעיֹוּבעֶג רֶע טאָה גיִנעוֶועֶסיֹוא ןּופ דְנּוא ,רעֶמְרּוט איִד
 רֶהעֶז טְכאַמעֶנ טאָה רֶע דִנּוא ,ריִוְד ןּופ טאָטְׁש איִד אֹולֵמ טְקְראַטְׁשעֶג רֶע טאָה יֹוזַא
 ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא טְלעֶטְׁשעֶגְנָא טאָה רֶע דְנּוא 6 :רעֶצְנאַּפ דְנּוא ןעֶדְרעוֶוְׁש ליִּפ
 טְלעֶמאַזְרעֶפ ְךיִז ּוצ אייֵז טאָה ױִע דְנּוא ,קְלאָפ םעֶד רעֶּביִא טייֵל-הָמָחְלִמ איד

 ןיא

 חַלָׁש ׂשעַיו דִיוָּד ריִע אוַָּמַה-תֶא קִוַחַַו תֶרָחַא הָמֹוחַה
 5 ולא םִצִבִקִַ םָעְה-ִלַע תֹומָחְלִמ יִרָׂש ןֵּתיַו :םיִִנַמּ 'בֶרָל
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 ּוקזִח :רְמאֵל םֶבָבְל"לַע רֵּמַדָיו ריִשָה רַעַׁש ֿבּוהְדילֶא ז

 ינְפלִמו רוׁשַא ְךֶֶמ יֵנְּמִמ = -לֵאָו .לארית-לא דְמִאְו
 -ָׂשְּכ ַעֹורְו ֹומִע עמ םָר ינְמַעְּכ ָמִע-רֶׁשֲא שִא ןיִמְהָהלְּכ 5

 וָכְמִּסַַו עי ימֲהְלִמ םֶהָלהְלּו ינֶעַל :תקלא הי ונְמַעְו
 הָו רַחַא ;הָדוהְייְדִלִמ ּהָיִקְזדִ יֵרְבִּד-לַע םֶפָה 9
 -לַע אּוהְו הָמָילָׁשיִרְי ויָדְבֶע רוָׁשַאיְּךְלַמ ב טי

 ליפ
 ,רֶעיֹוט טאָטְׁש םעֶד ןּופ סאַנ רעֶד ןיִא
 ץְראַה רֶעייֵז ּוצ טעֶרעֶנ טֵאָה רֶע דְנּוא
 דְנּוא ְךייַא טְקְראַטְׁש 7 :ןעֶהאָז ּוצ יַֹא
 טיִנ ְּךייֵא טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא ןעֶּבאָה אָרֹומ ןייק טְלאָז רֶהיִא ,טְסעֶּפ טייֵז

 ילֵיְו הָדּוהְי ךֹלֵמֹו דיקזח-לַע ִמִל ּתלַׁשְמָלמְו ׁשיבְל
 ביִרֵחְנַס רַמָא הֵּנ ;רמאל םֵלָׁשודיִב רֶׁשֲא הָחּה-לֶכ י
 :םלָׁשוריִּברוֶצְמִּבםיִבׁשִיוםוִחְשְּבםַּתַא ללרשרל

 בֶעְרְּב תיִמָל םֶכְתֶא תֶתְל םֶכְתֶא זיָּפִמ ֹוהָיְִזחְי אֵלָה וו
 ;רושֵא ךֵלֶמ ףֵּכַמ ּונֵליִעַי ּונֵהֹלֶא הָוהְי רֹמֲאַל אֵמצב

 וָתְְִֹּמ--תֶאְו ויָתֹומָּב-תֶא  דיִסָה ּוהְיקְוחי .אּודדאְלַה 2
 דָחֶא חכמ ינִל ר טל הָדהִל רֶמאֹ
 יָנֲא יִתיִׂשָע הָמ ּוּצְרִת אָלֲה :ּודָטְקַּת דִלָעְו חֵּתְׁשִּת
 תֹוצְראָה יי יַלֶא ולְכָי ליִכַָה תֹצרֲאָה יִמַע לכל יַתֹובא

 הָלֲאָה םָיַּה הלֲאילִכְּב יִמ :יִדִָמ םַצְרַא-תַא לַּהְל
 כדאי לו ראו רַ

 איִשלַא הָתַעְו :יִדָיִמ םֶכְתֶא ליִצַהְל םֶכֹיֵהְלִא לֵכֹז יִּכ ומ
 ל ּונָמֲאַת-לֵאְו םאֹוְכ םַכְתֶא תוסָלַאְו יקְח םֶכְתֶא
 יִדְיִמ וָמַע .ליִצַהְל הָ ְלימִמּ לב ַּהולָא-לָּכ לבי אָלייִּכ

 דועְו :יִדָיִמ םֶכְתֶא וליצידאָל םֶכיֵהְלִא יִּכ ףא יָתֹובֲא ךָיִמּו 5
 :וְּדְכִע ּוהָיִקְזחִי לַעְו

 ץילָע ר מאֵלְו לאדשי יהלַא הָוהיִל ףחהל בֵתָכ םיִרְפֶמּו
 ידיִמ ןטְמַע ּוליֵי;האַל רֶׁשֲא תו זצדַאה ַײונ ידלאַּכ המאל

 ללקְ וארקיַו :ידימ ּומַע ּוָיִקְזחִי י הלֲאֹל ל ליל ןֵכ 15

 רּוׁשַא ןּופ ְּךֶלֶמ םעֶד ראָפ ןעֶקעֶרְׁשְרעֶד
 סאָו עֶסאַמ רעֶצְנאַג רעֶד ראָפ דִנּוא
 סֶנּוא שיִּמ ןיִראָו .םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז
 טיִמ 8 :םֶהיֵא טיִמ איו רֶהעֶמ ןעֶנעֶז
 רעֶּבָא ,ׁשֹייֵלְפ ןּופ םעֶרָא ןייֵא זיִא םֶהיֵא
 טאָג רעֶזְנּוא ראַה רעֶד זיִא םֶנּוא טיִמ
 דָנּוא ןעֶפְלעֶה םֶנּוא טעֶו רֶע סאו
 םֶנּוא ראַפ תֹומָחְלִמ עֶרעֶזְנּוא טעֶו רֶע
 ְךִז טאָה קְלאָפ םאֶד דְנּוא ,ןעֶטְלאַה
 ןּופ רעֶטְרעֶו איד היֹוא טְנְרעֶלעֶגְנָא

 םעֶדְכאָנ 9 !הָדּוהְי ןופ ָּךֶלֶמ ּוהָיִקְזִחְ
 טְקיִׁשעֶג רּוׁשַא ןּופ ְּךֶלֶמ ביִרֵחְנַס טאָה
 רעֶּבָא) ,םיַלָׁשּורְי ןעֶנעֶק טְכעֶנְק עֶנייֵז
 דְנּוא ,שיִכָל טְרעֶנאַלעֶּב טאָה ןייַלַא רֶע
 עֶנייֵז עֶלַא ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז םֶהיֵא טיִמ
 ןּופ ְּךֶלֶמ ּוהָיַקְזִחְי ּוצ (רעֶניִטְלעֶֶועֶג
 סאָו הָדּוהְי ץְנאַג רעֶּביִא דְנּוא ,הָדּוהְי

 םיִהֹלֲאָה הוהי-לַע וידבפ זְרֵבְּד

 : םֶלֶהְכ ןֵבְלּו לוסָאדיל הימיחַה-לע ֶׁשֲא םלשורז םעיל ע-לַע תידוד א ייד
 ּוצ יַֹא םִיַלָשּורְי ןיִא ןעֶזעֶועֶג זיִא  סְכםלָשורי ןקלָאלֶא ורְבַדָו :דיִשָה-תֶאירְכליןעֶמִל 5
 ןופ ָּךֶלֶמ ביִרֵחְנַמ טְנאָז .יֹוזַא 10 :ןעֶנאָז 2 :םֶראה יו הֶׂשֲעַמ ץרֶאָה ימִ יַהלַא כ

 ,ךייַא רֶהיֵא טְרעֶכיִזְרעֶפ סאָָו ףיֹוא ,רּושַא
 ּוהָיִקְזִחְי טיִנ ְּךייַא טאָה 11 :?םִיַלָשּורְי ןיִא גְנּורעֶנאַלעֶּב איִד ןיִא טְּבייֵלְּב רֶהיֵא דְנּוא
 ,טְשְראָד דְנּוא רעֶנְנּוה ָּךְרוד טיֹוט םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶנְרעֶּביִא ָּךייַא טְלאָז רֶהיֵא זַא טעֶרעֶגְנָא
 ןּופ דְנאַה רעֶד סיֹוא ןייַז ליִצַמ םֶנּוא טעדֶו טאָנ רעֶזְנּוא ראַה רעֶד ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא
 תֹומָּב עֶנייֵז ןּוהְמעֶנְּפָא טאָה סאוָו ּוהָיִקְזִחְי רעֶד טיִנ סאָד זיִא 12 ?רּוׁשַא ןּופ ְּךֶלֶמ םעֶד
 ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא םִיַּלְׁשּורְי דְנּוא הָדּוהְי ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,תֹוחְּבְזִמ עֶנייַז דְנּוא
 ?ןְרעֶכייֵר רֶהיֵא טְלאָז םֶהיֵא ףיֹוא דְנּוא ,ַהַּבְזִמ ןייַא ראָפ ןעֶקיִּב ְּךייַא טְלאָז רֶהיֵא
 -לעֶפ עֶלַא ּוצ ןּוהְטעֶנ ןעֶּבאָה רעֶטעֶנ עֶנייֵמ דְנּוא ָּךיִא סאָו טיִנ ןעֶד רֶהיֵא טְסייוֵז 2
 עֶרעֶדְנַא ןּופ רעֶקְלעֶפ איִד ןּופ רעֶטעֶנ איִד ןעֶד ןעֶּבאָה ?רעֶדְנ על עֶרעֶדְנַא ןּופ רעֶק
 ןּופ טאָנְּפָא רעֶד זיִא רעֶֶו 14 ?דְנאַה עֶנ ייֵמ םיֹוא דְנאַל רֶעייֵז ןייַז ליִצַמ טְנאָקעֶג רעֶדְנעֶל
 טאָה םאָ ,טְּסיִוְרעֶפ ןעֶּבאָה ןְרעֶמְלֶע עֶנייֵמ סאו םִיֹוג עֶניִזאָד איִד ןּופ רעֶטעֶנ עֶלַא
 ןעֶנעֶק ְךייַא לאָז טאָג רֶעייֵא סאָד ,דְנאַה רעֶנייֵמ םיֹוא קְלאָפ ןייַז ןייַז ליִצַמ טְנאָקעֶנ
 דְנּוא ,ןעֶראַנעֶנ ּוהָיַקְזִחְי טיִנ ָּךייַא זאָל ,דְנּוצַא דְנּוא 15 ?דְנאַה עֶנייַמ םיֹוא ןייַז ליִצַמ
 ןייק ןיִראָו ,טיִנ םֶהיֵא טְּביֹולְג דְנּוא ,ןעֶניזאָד םעֶד ןיִא ןעֶדעֶרְרעֶּביִא טיִנ ָּךייַא רֶע זאָל
 קְלאָפ ןייַז ןעֶזעוֶועֶנ דְנאַטְׁש םיִא זיִא ְּךייֵרְניִנעֶק רעֶדָא קְלאָפ ןייק ןּופ ט א רעֶניִצְנייַא
 טעֶוֶו יֹוזַא ,ןְרעֶטְלֶע עֶנייַמ ןּופ דְנאַה רעֶד סיֹוא דְנּוא דְנאַה רעֶנייֵמ םיֹוא ןייַז ליִצַמ
 עֶנייַז דְנּוא 16 :דְנאַה רעֶנייַמ םיֹוא ןייַז ליִצַמ ןעֶנעֶק טיֵנ ְּךיֹוא ָּךייַא טאָנ יי זליִפַא
 טְכעֶנק ןייַז ןעֶנעֶק דְנּוא ,טאָנ םעֶד ראַה םעֶד ןעֶנעֶק טעֶרעֶנ רֶהעָמ ְּךאָנ ןעֶּבאָה טְכעֶנְק
 ןּופ טאָג םעֶד ראַה םעֶד ןְרעֶטְסעֶל ּוצ ףיִרְּב ןעֶּביִרְׁשעֶנ ְּךיֹוא טאָה רֶע 17 :ּוהָיַקְזִחְי
 עֶרעֶדְנַא איִד ןּופ רעֶמעֶנ איד איז יֹוזַא ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ןעֶדעֶר ּוצ םֶהיֵא ןעֶנעֶק ,לֵאָרְׂשִי
 רעֶד טעֶז יֹוזַא ,דְנאַה רעֶנייֵמ םיֹוא ןייַז ליִצַמ קֶלאָפ רֶעייֵז טְנעֶקעֶב טיִנ ןצנאה רעֶדְנעֶל
 :דָנֲאַה רעֶנייֵמ םיֹוא ןייַז ליִצַמ קְלאָפ ןייַז ןעֶנעֶק טיִנ ָּךיֹוא ּוהָיקָזִחְי ןּופ טאָג
 קְלאָפ םעֶד ּוצ שידּוי ףיֹוא לֹוק םיֹורְנ ַא טיִמ ןעֶפּורעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנֹּנא 8
 ןעֶכאַמ ּוצ אָרֹוּמ אייֵז יֵדְּכ ,רֶעיֹומ רעֶד אייַּב ןעֶזעֶועֶנ ןעֶנעֶז סאָו םִיַלָׁשּורְי ןּופ
 דְנּוא 19 :ןעֶמעֶנְנייַא טאָטְׁש איִד ןעֶנעֶק ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶקעֶרְׁשְרעֶד ּוצ אייֵז דְנּוא
 ןּופ רעֶטעֶנְּפָא איד ןּופ איו יֹוזַא ,םִיַלָׁשּורְי ןּופ טאָנ םעֶד ןעֶנעֶק טעֶרעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז
 רעַּבָא 20 ;דְנעֶה םיִנעֵׁשְנעֶמ ןּופ קְרעֶו איד ,רעֶדְנעֶל עֶרעֶדְנַא ןּופ רעֶקְלעֶּפ איד

 והיקזהי



 ירבד

 ןּופ ןְהּװ ּוהָיְעַׁשְי דְנּוא ָּךְלָּמַה ּוהְוקְזַחְי
 ןעֶגעוֶו ןעֶמעֶּבעֶג ןעֶּבאָה איִבָנַה ץֹומָא

 -עֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶניִזאָד םעֶד
 רעֶד דָנּוא 21 :לעֶמיִה םעֶד ּוצ ןֶעיִרְׁש
 רֶע דֶנּוא ְּךָאָלַמ ַא טְקיִׁשעֶג טאָה ראַה

 ןּופ רֹוּבִג ןעֶכיִלְטיִא טְכאַרְּבעֶנְמּוא טאָה
 -ׁשְרעֶּביֹוא דְנּוא טְׁשְריִפ דְנּוא ,לִיַח םעֶד

 ןּופ ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ הָנֲחַמ רעֶד ןיִא ןעֶש
 טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ רֶע טאָה יֹוזַא ,רּוׁשַא

 ייַא ןייַז וצ םיִנְּפ טְמְהעֶׁשְרעֶפ ַא טיִמ
 ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא ;דְנאַל ןעֶנ
 ןעֶּבאָה יֹוזַא ,טאָג ןייַז ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ
 ןעֶמּוקעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז םאָו איִד םֶהיֵא

 ןעֶגאָלְׁשְרעֶד ןעֶדְנעֶל עֶנעֶגייֵא עֶנייֵז םיֹוא
 רעֶד טאָה יֹוזַא 22 :ךְרעוֶוְש םעֶד טיִמ
 איִד ּדְנּוא ּוהָיְקְזִחְי ןעֶפְלאָהעֶג ראַה
 רעֶד ןּופ םִיַלָׁשּורְי ןּופ רעֶניֹואְוְנייֵא
 רּוׁשַא ןּופ ְּךֶלֶמ ביִרֲחְנַס ןּופ דְנאַה
 רָנּוא ,עֶלַא ןופ דְנאַה רעֶד ןּופ דְנּוא
 :םּורַא םֶנְניֵר טְרְהיִפעֶג אייֵז טאָה רֶע
 תֹונָּתַמ טְכאַרְּבעֶג ןעֶּבאָה עֶליִּפ דְנּוא 8

 1876 םָּפ ..ב םימיה

 ּיקֲזַו תאְז-לַע איִבָּנַה ץיִמָאְדַבּוהָיׁשִיו ּךלָּמַדּוהיקןחִי
 יג ליה רוָבִלְּכ דֹהְכ ךאלַמ; וי חַלְׁש :םִָמָּׁשַה
 וצְרַָל םיִנָפ תֶׁשֹבְב בֶּׁי  רוָׁשַא ךֶלֶמ הָנְחַמְּב רָׂשְו דִי
 ;םֶרָחַב היפ םָׁש ויָּעִמ ַאיִציִּ ללֶא תֵּב אביו
 55 .םֶלָׁשְי יֵבְׁשִי ! תַאְו יהי ןחי-תֶא .הָוהְי עֵׁשֹ
 23 ןביִּבַרְו :ביִבָּפִמ םֶלֲהְניו לּכירַימּ רָׁשֵַדַלְמ ביִרחְנַ
 ְךֶלֶמ והָיקִיַל תֹונדנמּוםַלָׁשיריִל ףוהיִל הָחְנִמ םיִיִבְמ
 9 םםיִמּיּב :ןכייִרַחַאמ םִיונַה-לָכ נֵעְל אֵׂשָנַו הָדּוהְי
 וה הָוהָי-לֶא טֵלּפִתִי תָֹמָל-רַע ּוהָיְִזחִי הָלָח םֵהָה
 כיִּכ ּוהָיִקְוחְי ביִׁשַה וָלָע ליִמְִכדאָלְו : 5 ןֵתָנ תַפומּו :
 28 ענְִו ';םלָשריו הָרּוהילַעְו ףֶצַק ֹוְלָע יֵהיו בל ּהַבָג
 .םֶהיֵלֲע אָביאלְו םלָּׁרייִבׁשויואוָה וכל הַבָנְּב ּהְקחִי
 ?ז ֹובָכְו רֶׁשָע ייקחִל יֵהָיַו :ּוהָיְִוחְי יִמיִּב הָוהְי ףֶצֵק
 הָרָקְי ןְבָאָלּו בהולּו ףֶסָכְל ול-הֶׂשֶע תוִרָצִאְו רֶאְמ הָּבְרַה
 8 הבל תֹונּכְסִמּו :הָּדִמֶח יִלְּכ לָכְלּ םיִננמלּו םימָׂשְבִלְו
 םיִרָדַעְו הָּמֵהְבּ הָמַהְּב-לֶבל } הוא רהָצוׁשֹוריִתְו ןֵה
 89 ַתָנ יִּכ בֶרֶל רָקָּבּו ןאָצ-הָנָקִמּו לי הֶׂשָע םיִרָעְו | :תֹורוֲאל
 ל -תֶא םַתָס יח איֵהְו .:רָאָמ בֶר ׁשּוָכְר םיִללָא ול
 ריעל הָבָרֲעַמְד הָטִמל םֶרָׁשַו ןולָָה ןוחיִג יִמיִמ אָּבֹומ
 וגיִרָׂש | יֵצילְמּב ןֵכָו :וה ׂשֲעמילְכְּב יהָיִקחְי הָלְצַּיו דִי
 ץֶרֶאַּב הָיָה רֶׁשֲא הָפּוּמַה ׁשֹרְרַל ֹוילָע םיִהְּלַׁשְמַה לָבְב
 32 רָתיו ;וָבְבלַּב-לְּכ תַעְדָל והכל םיקֹלֶאָה בע
 00 ּוהָיעׁשִי ןֹוָחַּב םיִבּותְּכ םנִה ויָדָסַחַו והְיקזחייֵרְבּד
 בֵּכְׁשו :לֵאָרְׂשִיו הָדּוהְייְִלַמ רֶפָמילֲע איִבָּנַה ץומָא
 ,ובָכְו ייָדיינְביִרְבק ֵלֲעַמְּבל ּוהְרִּבִקְיַויְתֹבַא-םִעּוהיְִזחְי

 דָנּוא .םִיַלָׁשּורְי ןיק ראָה םעֶד ּוצ

 ןּופ ָּךֶֶמ ּוהָיקְזִחְי ּוצ קְנעֶׁשעֶג עֶנְהעֶׁש
 ןעֶּביֹוהְרעֶד ֹזיִא רֶע רֶנּוא הָדּוהְי
 איִד ןיִא 21 :ְןעֶניִזאָד םעֶד ְּךאָנ רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןּופ ןעֶניֹוא איִד ראָפ ןעֶראָוְועֶנ
 רֶע דְנּוא ְןעֶּבְראַטְׁש םוצ טְנעֶהאָנ ןעֶראָועֶג קְנאַרְק ּוהָיַקְזִחְי זיִא טייֵצ עֶניִּבְלעֶז
 םעֶו רֶע זַא טְנאָזעֶנּוצ םֶהיִא טאָה רֶע דְנּוא ,ראַה םעֶד ּוצ ןעֶמעֶּבעֶנ טאָה
 (םאָנ וצ) טיִנ טאָה ּוהָיְקְזִחְי רעֶּבָא 22 :ןעֶכייֵצ םעֶכיִלְרעֶדְנּואְו ַא ןעֶּבעֶג םֶהיֵא

 ןעֶּביֹוהְרעֶד זיִא ץְראַה ןיז ןיִראָו גְנּוטְלעֶגְרעֶפ עֶנייֵז ְךאָנ טְרְהעֶקעֶגיִרּוצ
 דנּוא ,ןְראַצ רעֶד ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא רעֶּביִא זיִא םּוראָד דְנּוא .,ןעֶראוָועֶג (ץְלאָטְׁשנ
 ןעֶּנעוֶו טְניִטיִמעֶדעֶג ְּךיִז טאָה ּוהָיקְזִחְי רעֶּבָא 26 :םִיַלָׁשּורְי דְנּוא הָדּוהְי רעֶּביִא
 רעֶד סאָד יֹוזַא ,םִיַלָׁשּורְי ןּופ רעֶניֹואְועֶּב איֵד דְנּוא רֶע .ץְראַה ןעֶצְלאָטְׁש ןייז
 :ּוהָיִקְזִחְו ןופ געֶּט איִד ןיִא ןעֶמּוקעֶג אייֵז רעֶּביִא טיִנ זיִא ראַה םעֶד ןּופ ןְראָצ
 ְךיִז טאָה רֶע דְנּוא דֹובָּכ ליִפ רֶהעֶז דְנּוא םּוטְכייֵר טאַהעֶג טאָה ּוהָיִקְזִחְי דְנּוַא 7
 ןּופ דנּוא רעֶנייֵטְׁש עֶרייֵט ןּופ דְנּוא ,דְלאָב דְנּוא רעֶּבְליִו ןופ תֹורְצֹוא טְכאַמעֶנ
 םעֶנעֶטְלאַהעֶּב דְנּוא 28 :םיִלָּכ עֶניִטְסּולְג אייֵלְרעֶלַא דְנּוא ,ןעֶדְליִׁש ןּופ דְנּוא .םיִמָׂשִּב
 עֶכיִלְטיִא ראַפ ןעֶלאַטְׁש רְנּוא ,לֶהֵע דְנּוא ןייוו דְנּוא ,ןְראָק ןופ תֹואּובְּת ראַפ (םֶרֶעייֵׁשנ
 טעֶטש טְכאַמעֶנ ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא 20 :םעֶדאַטְס איִד ראַפ ןעֶלאַטְׁש דֵנּוא ,הָמֵהְּב ןיֵמ

 רֶהעָז ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא טאָה טאָג ןיִראָו ,רעֶדְניִר דְנּוא ףאָׁש ןּופ ְּךיִּפ ןעֶליִפ םעֶד ראַפ
 -םיֹוא עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איד טְּפאָטְׁשְרעֶפ טאָה ּוהָיִקְזִחְי רעֶניִּבִלעֶז רעֶד 20 :םּושְכייֵר ליִפ
 רעֶד ּוצ טְכאַרְּבעֶגְּפּורַא דאָרְג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ןֹוחיִג ןּופ רעֶסאַו םעֶד ןּופ גְנעֶנ
 עֶלַא ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ַחיִלְצַמ טאָה ּוהָיַקְזִחְו דְנּוא ,דיִוָד ןּופ טאָטְׁש רעֶד ןּופ םייֵז-בָרֵעַמ
 ,לָבָּב ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ איִד ןּופ םיִחֹולִׁש איִד ןּופ ְּךאַז רעֶד ןיִא רעֶּבָא 81 :םיִׂשֲעַמ עֶנייַז
 ןּוהֵמעֶג ןעֶנעֶז סאוָו רעֶדְנּואוְו איד ןעֶנעוֶו ןעֶׁשְראָפ ּוצ טְקיִׁשעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה סאו
 םּוא ןעֶפיִרַּפ ּוצ םֶהיִא יִדָּכ טְזאָלעֶג טאָג םֶהיֵא טאָה םעֶד ןיִא ,דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶראוָועֶג
 ּוהָיִקְזִחְי ןּופ ןעֶכאַז עֶניִרְּביִא איִד דנּוא 82 :ץְראַה ןייַז ןיִא זיִא םאו םעֶלַא ןעֶמיוו ּוצ
 ןֵּב ּוהָיְעַׁשְי ןּופ הָאּובְנ רעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶגְנייֵא ןעֶנעֶז אייֵז ,העֶז ,םיִדָסַח עֶנייֵז דְנּוא
 דְנּוא 23 :לֵאָרְׂשִי דְנּוא הָדּוהְי ןּופ עֶניִנעֶק איִד ןּופ רֶּפֵס םעֶד ןיִא דֶנּוא ,איִבָנַה ץֹומָא
 םעֶד ןיִא ןעֶּבּורְנעֶּב םֶהיֵא טאָה ןעֶמ דְנּוא ,ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵז טיִמ טְנעֶלעֶג ָּךיִז טאָה ּוהָיַקְזִחְו
 םִיַלָׁשּורִי ןּופ רעֶניֹואוָועֶּב איִד דְנּוא הָדּוהְי ץְנאַג דְנּוא ,ריִיָד יֵנְּב איִד ןּופ רֶבֹק ןעֶטְשְרעֶּביֹוא

 רעֶנייֵז ןיִא טְרֶעיִנעֶר טאָה ןְהּוז ןייֵז הָׁשַנְמ דְנּוא ;טיֹוט ןייַז ןיִא דֹובָּב ןּוהְטעֶנ םֶהיֵא

 :לעֶטְׁש

 הָׂשנְמ ּףֶלֶמַיַו םֶלָׁשורְי יֵבְׁשִו הָרוהיילְּב ותֹומְב לו
 .גויָתְחַּמ וְָּב

 השנמ 1
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: 
 ׁשֵמָחְו םיִׁשִמַחַו ָֹכְלמְּב הָׁשַנְמ הָנָׁש הָרְׂשֶנ םִּתְׁשְדִּב א 2

 תֹוכָעוְתִּכ ההְ יֵיֵעְב עָרָה ׂשַעַַ ;םֶלָׁשיריִב ְךַלֶמ הָנָׁש 2
 ןֶבו בֶׁשֵי ;לָאדְׂשִי יב ינּפמ הָיהְי ׁשיִרְו ה לׁשֲא םִיגַה

 תָֹחְּבְִמ .םקָו ויָבָא ּוהָיִקזחְ 0 רֶׁשֲא תומכי
 דֶבֵעַו םיִמָּׁשַה אֵל דתי תֹורֵׁשֲא עו םיִלְָב

 םַלָשוריּב הוהְרָמֶא לֶשֲאֲהְוהְ תיִבְּב תֹחְּבומְהָנְבו :םֶתֹא 4
 יּתְׁשִּכ םִ מַה אָבְצילְכִל תיִחְּב בְִַמ :םליע ל יִמְׁשהָיְהִי ה
 ךֶב יֵנְּב ׁשֵאְּב וינָב-תֶא רי בעַה אוו ןודי-תיַּב תֹוָרְצַח 6

 שעל הָּכרִ ה יָנֹועְדִיְו בוא הֶׂשָעְו ףֵׁשַכְו ׁשֵחְַ ןנועְו םה
 רֶׁשֲא לֶמָּפַה לֶסָּפ-תֶא סֶׂשֵיו :ןְסיִעְכַהְל הָוהְי ייעֶּב עֶרֶה
 -לֶאו 'דיוָ-לֶא םיהלָא רַמָא רֶׁשֲא ם םלֲאָה תיִבְּב הָׂשָע
 כמ יִּתְרִמּב רֶׁשֲא םִֵלָשוריִבּו הֶַּה תיכב ונְב הָמֹלְׁש

 ףיִסוא אָלְו + :םֹוליֵעל יִמָׁש"תֶא םיִׂשָא לֵאָרְׂשִי יֵמְבִׁש 6
 ִתְדַמָעָה רֶׁשֲא הָמראָה לַעַמ לֵאָרְׂשִי לָנר"תֶא סה
 םוִתיִוְצ רֶׁשֲא-לְּכ תא תֹׂשִַלּורְמְׁשִײסַא !ק קֶר םֶכיֵיִבֲאל

 הָׁשִנְמ עַחַו :הָׁשֹמידַיְּב םיָטָפְׁשִמַהְו םוָקְחַהְו הָרֹּתַה-לֶכְל 9
 ֲָא םיּהְדִמ עב תֹׂשעַל םִַלָׁשְ יִכׁשִה הָדהתֶא

 -לָא הָוהְי רֶכֵד :לֵאָרְׂשי יִנְּב ינְּפִמ הָוהְי דיָמְׁשִה י
 -תֶא םֶליֵלֲע הָוהְי אֵבָי !בִשְקה ה אָלְו וָמעילֶאְו הַָנְמ וג

 םיִחוחב הׁשנְמיתֶאיִרְכְלַו רוׁשַא ךֶל מל רָׁשֲא אֶבְ ָהיִרָׂש
 הֶלֶח ול רַצְהְכּו :הָלָבְּב הכל 4 טי ודְרְסַאֵה 5

 ;וָתֹבֶא יקלָא ןנפלמ דאְמ עכו הַא הי וי ןנְפ-תֶא
 םִלָׁשּוריּורְיִׁשו ותְּת עֶמְׁשי ול ר רָתָעיַו יִלֵא א ללפת 3

 -ירֲחַאְו ;םִיָהלֲאָה אוָה הָוהְו יִּכ
 ןוליִגְל םֶבְרֶעָמ דינְד-ריִעְל ! הָנֹוציִה הָמֹח הָנב ןכ

 נט פדױ ותו הּוכְלַמְל 14

 רָאְמ ָהֶהיִּבִנַַּו לָפֹנְל ב בבסו םינ .-- רעש = ב אֹובָלְו לב

 ר :הָנּהכ תרבהםירַלְְּב ליה

 ןיִא רֶעייַפ םעֶד ָּךְרּוד ןְהיֵז עֶנייֵז
 ָװ טיִמ ןעֶּבעֶנעֶגְּפָא
 טאָה רֶע .דְנּוא ,רעֶרעֶװְׁשעֶּב
 ִע ּוצ םֶהיֵא יֵדְּכ ,ראַה םעֶד ןּופ
 רֶע סאָװ ןעֶצעֶנ םעֶד ,דְליִּב
 ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָנ

 ירוצ ליד
 יא '8 םימי {

 גל לעטיפאק
 -עֶּב טְלַא רֶהאָי ףְלעֶֶוְצ זיִא הֶׁשֵנְמ 1
 ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה רֶע ןעֶו ןעֶועוֶו
 ףְניִפ טְרֶעיִגעֶר טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶריִנעֶר
 :םִיַלָׁשּורְי ןיִא רֶהאָי גיִצְפּופ דִנּוא
 םעֶטְבעֶלְׁש ןּוהְמעֶג טאָה רֶע דְנּוא 2
 ְךאָנ ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא

 םִיֹּונ איד ןּופ ןעֶטייֵקְגיִדְרעֶוְמּוא עֶלַא
 ראָפ ןעֶּביִרְטְרעֶפ טאָה ראַה רעֶד םאָו
 ּטאָה רֶע ןיִראָו 8 :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד
 םאָו תֹומָּב איִד טְעיֹוּבעֶגְפיֹוא רעֶדיוו

 ןעֶכאָרְּבעֶגְּפֶא טאָה רעֶטאָפ ןייז ּוהָיקְזִחְו
 איִד טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא טאָה רֶע דְנּוא
 טאָה רֶע דְנּוא .םיִלָעְּב איִד ּוצ תֹוחְּבְזִמ
 טאָה רֶע דְנּוא רעֶמייֵּב ןעֶדְניִל טְכאַמעֶג
 םעֶד ןּופ תֹולָיַח עֶלַא ּוצ טקיִּבעֶג ְּךיִז
 :טְניִדעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא .לעֶמיִה
 תֹוחָּבְזִמ טְעיֹוּבעֶג ְָּךיֹוא טאָה רֶע דְנּוא 4

 רעֶד םאָו ןּופ היֹוה םיִראַה םעֶד ןיִא
 םִיַלָׁשּורְי ןיִא זַא טְגאָזעֶג טאָה ראַה

 :ניִּבָע ףיֹוא ןעֶמאָנ ןייֵמ ןייַז לאָז
 ּוצ תֹוחְּבְוִמ טֶעיֹוּבעֶג טאָה רֶע דְנּוא ?
 איד ןיִא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ תֹולְייַח עֶלַא
 :זיֹוה םיִראָה םעֶד ןּופ ןעֶפיֹוה אייוַוְצ

 טְרְהיִפעֶגְכרּוד ְךיֹוא טאָה רֶע דְנּוא 6
 ְךיִז טאָה רֶע דְנּוא םֹונִה ןֶּב ןּופ לאָהְט םעֶד

 ןעֶטיֹוט טְלעֶטְׁשעֶּב טאָה רֶע דְנּוא ףּושִּכ דְנּוא אייֵרעֶנאָזְרְה
 ןעֶניֹוא איד ןיִא ןּוהְט ּוצ םעֶטְכעֶלְׁש טְרְהעֶמְרעֶפ ְּךאָנ

 ;ןְרעֶנְרֶע
 ןעֶכְלעוֶו ןּופ ,זיֹוה םיִטאָנ ןיִא טְלעֶטְׁשעֶגְנייַרַא טאָה

 ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא םאָד הֹמלְׁש ןְהּוז ןייַז ּוצ דִנּוא דיִוָד

 םאָד טְכאַמעֶג ְּךיֹוא טאָה רֶע דְנּוא 7

 ,לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִטְבְׁש עֶלַא ןּופ טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא ּבאָה ְךיִא סאוָו םִיַלָׁשּורְי ןיִא זיֹוה
 :גיִּבֶע ףיֹוא ןעֶמאָנ ןייֵמ 6 זִמ ָּךיִא לעו
 טְמיִטְׁשעֶּב ּבאָה ָּךיִא סאָח דְנאַל םעֶד ןּופ לֵאָרְׂשִי ןּופ
 ןעֶלעוֶו אייז

 םיִפ איִד ןּוהְטִּפָא רֶהעֶמ טיִנ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא 8
 ןעוֶו טְרֶעייֵנ ,ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵא ראַפ

 דְנּוא ,הָרֹות עֶצְנאַה איִד ,ןעֶטאָּבעֶג ּבאָה ְךיִא סאו םעֶלַא ןּורט ּוצ ןעֶטיִה

 רְנּוא הָדּוהְי טְריִאְרעֶפ טאָה הָשַנְמ דְנּוא 9 :הָשמ ָךְרּוד םיִטַּפְשִמ איִד דְנּוא םיִקּוח איד

 ראַה רעֶד עֶבְלעוֶו םִיֹונ איִד ןעֶד רעֶטְכעֶלְׁש ןּוהָמ ּוצ םִיַלָׁש ׁשֹּורי ןּופ םְרעֶניִואוָועֶּב איִד
 ּוצ טעֶרעֶנ טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 0 ;לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶדְניִק איד ראָפ טְנֶליִטְרעֶפ טאָה
 יֹוזַא 11 :ןעֶמעֶנְרעֶפ טְלאָועֶג טיִנ םִע ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבֶא ,קְלאָפ ןייַז ּוצ דְנּוא הָׂשַנְמ
 ָךַלֶמ םעֶד ןּופ לִיַח םעֶד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד טְגְנעֶרְּבעֶנ אייֵז רעֶּביִא ראַה רעֶד טאָה
 םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶנְניִר טימ ןעֶנְנּואוְוְצעֶּב הָׁשַנְמ ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא ,רּוׁשַא ןּופ
 ןעוֶו דְנּוא 12 :לָּבָּב ןייק טְריִפעֶנְקעוֶוַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ןעֶטעֶק טיִמ ןעֶדְנּוּבעֶנ
 ןייַז ראַה םעֶד ןּופ םיִנָּפ סאָד ןעֶטעֶּבעֶגְנָא רֶע טאָה יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג גֶנֶע םֶהיֵא זיִא םִע
 :ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵז ןּופ טאָג םעֶד ראָפ טְכאַמעֶנ גיִנעֶש'ןעֶטְנּוא רֶהעֶז ּךיִז טאָה רֶע דֶנּוא ,טאָג
 ןעֶטעֶּבְרעֶד טְזאָלעֶג םֶהיֵא ןּופ ָּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶטעֶּבעֶג םֶהיֵא זצ טאָה רֶע דְנּוא 8
 ןייק טְכאַרְּבעֶנְקיִרּוצ םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ,טעֶּבעֶג ןייַז טְרעֶהְרעֶד טאָה רֶע דֵנּוא
 :טאָנ זיִא ראַה רעֶד זַא טְנעֶקְרעֶד טאָה הֵׁשַנְמ דְנּוא :;ְּךייֵרְניִנעֶק ןייַז ּוצ םִיַלָׁשּורְי
 ןּופ טאָּטְׁש ְךעֶד ןּופ רֶעיֹומ עֶטְסְניִנעוֶועֶסיֹוא איִד טעיֹוּבעֶג רֶע טאָה םעֶדְכאָנ דְנּוַא 4
 אייֵּב ןיִיַרַא טְמּוק ןעֶמ ּואוְוַא ,ּונייַהְד ,ןֹוחיִנ ָּךייֵט םעֶד אייַּב טייַז-בָרֲעַמ רעֶד ןַא דיִיָד
 טאָה רֶע דנּוא ,לֶפֹוע אייֵּב טְלעֶגְניִרעֶגְמּורַא םִע טאָה רֶע דְנּוא ,רֶעיֹוט-שיִּפ םעֶד
 םעֶד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא טְלעֶטְׁשעֶנְנָא טאָה רֶע דְנּוא טְכאַמעֶג ְךיֹוה רֶהעֶז איֵז
 ּוהַּמעֶנְּפָא טאָה רֶע דנּוא 12 :הָדּוהְי ןיִא טעֶטְׁש עֶטֶסעֶפ עֶלַא ןיִא לִיַח

 איד



 שב
 ירפד

 ןעֶצעֶג םעֶד דְנּוא ,רעֶּטעֶנ עֶרְמעֶרְּפ איִד
 תֹוחְּבְזִמ עֶלַא דְנּוא ,זיֹוה ס'ראַה םעֶד סיֹוא
 גְראַּב םעֶד ףיֹוא טֶעיֹוּבעֶג טאָה רֶע סאוָז
 םִיַלָׁשּורְי ןיִא דִנּוא זיֹוה םיראַה םעֶד ןּופ
 םיֹוא ןעֶּפְראוָועֶגְסיֹורַא אייֵז טאָה רֶע דְנּוא
 -עֶנְפיֹוא טאָה רֶע דְנּוא 16 :טאָמְׁש רעֶד
 רֶע דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ ַחֶּבְזִמ םעֶד טְעיֹוּב

 ןָּברק איד ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ םֶהיֵא ףיוא טאָה
 הָדּוהְי טאָה רֶע דְנּוא ,הָדֹוּת דְנּוא םיִמָלְש
 ,ראַה םעֶד ןעֶניִד ןעֶלאַז אייֵז זַא ןעֶליֹוּפעֶּב
 סאָד רעַּבָא 17 :לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג םעֶד
 איד ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ ְּךאָנ טאָה קְלאָּפ
 רֶעייֵז ראַה םעֶד ּוצ ָּךאָד רעֶּבָא ,תֹומָּב

 ןּופ ןעֶבאַז עֶניִרְּביִא איֵד דנוא 18 :םאָג
 דָנּוא ,טאָב ןייַז וצ טעֶּבעֶנ ןייַז דְנּוא ,הָׁשַנִמ
 ןעֶּבאָה אייֵז סאו םיִאיִבְנ איִד ןּופ דעֶר איִד
 םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא טעֶרעֶג םֶהיֵא ּוצ
 ןעֶנעֶז אייֵז העָז ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג םעֶד ,ראַה
 איִד ןּופ רעֶטְרעֶוֶו איִד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶגְנייֵא
 טעֶּבעֶג ןייַז ְךיֹוא 19 :לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִכָלְמ
 -עֶג םֶהיֵא ןּופ ְּךיִז טאָה (טאָג) איוז דְנּוא

 דְניִז עֶצְנאַג עֶנייז רֶנּוא ,ןעֶטעֶּבְרעֶד טְזאָל
 רעֶמְרֶע איִד דְנּוא ,גָנּוטעֶרְטְרעֶּביִא דְנּוא
 ןיִא תֹומָּב איִד טֶעיֹוּבעֶג טאָה רֶע ּואוְוַא

 1878 הלא י ,ב
 תֹומּכְוִמַה-לֶכְו הוי תיֵּבִמ לֶמָּפִה-תֶאְו רַכּנַה יהלָאדתֶא
 ;ריִעָל הָצּוָה ךלשּר םלָׁשוריִב הָוהְי-תיַּב רַהּב ָהָנָּב רַׁשֲא
 15 הָדְותְו םיִמָלׁש יחְבִ יִלָּפ חֵּבְזַ הָוהְי חֵּבְזִמ-תֶא ןֵבָה
 וז לֶבֲא :לֵאָרְׂשִ יָא הָוהָי-תֶא .דוֿפעל הדּוהיִל מאד
 5 יִרְבּד רֶתָו :םֶהיֵהְלֶא הָוהיַל קָרת תֹמָּבַּב םיִהְבְ םלֶה דִע
 א םיִרְּכַרְמִה םיֹוחַה יֵרְבִדְו זָהלָאילֶא ותְִּפְתּ הֶׁשנְמ
 ;לֵאָרְׂשִי יָכְלַמ יְבדלַע םנִה לֵאָרְׂשִי יתלָא הָוהְי טְׁשִּב
 ופ רָׁשֲא תוּמה ָ ֹולֲעַמּווָתאָּמַה-לֶכְו לירתֶעהְו ותִָּמְתּו
 ינְּפִל ם יִלָסַּהְו םיִרָׁשֲאָה דיִמָעָהְ = םָהְב הָנָּב
 כ =םבע הָּׁשַנְמ בֹּכׁשו :יִזוח יִרְבִּד לַע םיִבּוהְּכ םגִד ֹועְנִּכַה
 21 לֵב - גויָּתְהַּת ונְּב ןמָא + למי ותיִּב תרב ויָתֹבֲא
 ָּפ םנָׁש יהי כל יִמָא הָנָש םִַתְׁשּו םיָדְׂשָע
 טל

 4 ְִ עץ ׁשֶקו :הָמָׁשַא } הָּבְרַה ןִמָא אה יִּכ
 הכ =ילַע שירה לּכ תֶא ץֶרֶאָהמַע כו :תיֵבְּב ּוהָתיִמַי
 ;ויִתְחַּת נב הישאיהתֶא ץֶרָאָה-ַע ּוכיֵלְמ ןומָא ְךֶלֶּמַה

 +כ

 א הָנָׁש תַחַאְו םיָׁשֹלְׁשּו וָכָלָמְּב ּוהָיִשאִי םיִנָׁש הָנֹומְׁשְדִּב
 ג יֵכָרדּב ךלנ הָוהְי יניעְּב רׁשֲיַה שעה :םָלָׁשּוריִּב ּךֵלֶמ
 ?םיִנָׁש הָנֹמְׁשִבְב  :לואְמִׂשּו יִָי רָמראְָו ויַכָא דוד

 בא דַיחִהלאל שול לֹהה רע ּונָדע או וּכְִמִל
 םלָש ,הָדּהתֶא רֵהַמל לַהַה הּנֶׁש הָרְׂשִע | םיּתְשִבּ

 יי מה לב תֹחְּבמ תֶא דנְפל
 רַּבֹׁׂש תֹובֵצַּמהְו םיִלֵפְּפַהְו םיִרֵשַאָהְו ַעָּדנ םֶהיֵלֲעַמ
 ה תֹומְצַעְו :םֶהָל םיִחְבזַה םיִרָבֵּקַהיֵנְפילַע קֹרזִו קֹדהְו

 איֵד טְלעֶטְׁשעֶגְנָא טאָה רֶע איו דְנּוא ,אייז
 אייֵז העַז ,טְגיִטיִמעֶדעֶג ְךיִז טאָה רֶע רעֶדייֵא רעֶדְליִּב-ןעֶצעֶנ איִד דְנּוא רעֶמייֵּב-ןעֶדְניִל

 טיִמ טְגעֶלעֶג ְּךיִז טאָה הֶׁשַנְמ דְנּוא 20 :איִבָנ םעֶד ןּופ רעֶטְרעֶז איִד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶגְנייַא ןעֶנעֶז
 -עֶר טאָה ןֹומָא ןֶהּוז ןייַז דְנּוא ,זיֹוה ןייז ןיִא ןעֶּבּורְנעֶּב םֶהיֵא טאָה ןעֶמ דְנּוא ,רעֶמעֶּפ עֶנייֵז
 רֶע ןעז ןעֶזעוֶועֶג טְלַא רֶהאָי גיִצְנאַַוְצ דֶנּוא אייַוְצ זיִא ןֹומָא 21 :לעֶּטְׁש רעֶנייֵז ןיִא טְרֶעיִג
 :םִיַלָׁשּורְי ןיִא רֶהאָי אייוַוְצ טְרֶעיִנעֶר טאָה רֶע דְנּוא ןעֶריִגעֶר ּוצ ןעֶּביֹוהעֶנְנָא טאָה
 -אָּפ ןייַז אי יֹוזַא ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איד ןיִא םעֶּטְכעֶלְׁש ןּוהְטעֶנ טאָה רֶע דְנּוַא 2
 טאָה טְכאַמעֶג טאָה הֵָׁשַנְמ רעֶטאָפ ןייַז סאָוָו רעֶדְליִּב-ןעֶצעֶב עֶלַא ּוצ ןיִראָו ,הָׁשַנְמ רעֶמ
 -יֵמעֶדעֶנ טיִנ ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא 28 :טְניִדעֶנג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ןעֶזעוֶועֶג בירְקמ ןֹומָא
 טְרֶהעֶמעֶג ְּךאָנ טאָה ןֹומָא רעֶד ןיִראָו ,רעֶטאָפ ןייַז הָׁשַנְמ איו יֹוזַא ראַה םעֶד ראַפ טְגיִט
 ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא ,ןעֶדְנּוּבְרעֶפ םֶהיֵא רעֶּביִא ְּךיִז ןעֶּבאָה טְכעֶנְק עֶנייֵז דְנּוא 24 :דְלּוׁש איִד
 -אָלְׁשְרעֶד ןעֶּבאָה דְנאַל םעֶד ןּופ קְלאַפ םאָד דְנּוא 22 :זיֹוה ןעֶנייֵא ןייַז ןיִא טייֵטעֶג םֶהיֵא

 קְלאָפ םאָד דנּוא ןֹומֶא ְּךֶלֶמ םעֶד ןעֶנעֶק ןעֶדְנּוּבְרעֶּפ ְּךיִז ןעֶּבאָה סאו איִד עֶלַא ןעֶּג
 :לעֶטְׁש רעֶנייֵז ןיִא גיִנעֶק ןֶהּוז ןייַז ּוהָיִׁשאֹי טְכאַמעֶנ ןעֶּבאָה דְנאַל םעֶד ןּופ

 דל לעטיפאק
 רֶע דְנּוא ,ןעֶריִגעֶר ּוצ ןעֶּביֹוהעֶנְנָא טאָה רֶע ןעֶו ןעֶועוֶועֶג טְלַא רֶהאֵי טֶּכַא זיִא ּוהָיִשאֹי 1
 סאו סאָד ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע דְנּוא 2 :םִיַלָׁשּורְי ןיֵא רֶהאָי גיִסייֵרְד דְנּוא ןייַא טְרֶעיִגעֶר טאָה
 ןעֶגעֶו איִד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג זיִא רֶע דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיֵא גיִטְראַפְטְכעֶר זיִא
 רעֶדָא דְנאַה רעֶטְכעֶר רעֶד ּוצ טְרְהעֶקעֶנְּפָא טיִנ ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶטאָפ ןייַז דיִָד ןּופ
 זיִא רֶע ןעוֶו ,גְנּוריִגעֶר עֶנייֵז ןּופ רֶהאָי ןעֶטְכַא םעֶד ןיִא ןיִראָו 3 : דְנאַה רעֶקְניִל רעֶד ּוצ
 דָנּוא ,ריִזָד רעֶטאַפ ןייַז ןּופ טאָג םעֶד ןעֶבּוז ּוצ ןעֶּביֹוהעֶנְנָא רֶע טאָה ןעֶזעוֶועֶג בנּוי ךאָנ
 איד ןּופ םִיַלָׁשּורי דנּוא הָדּוהְי ןעֶניִנייר ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנֶא רֶע טאָה רֶהאָי ןעֶטְפְלעוֶוְצ םעֶד ןיִא
 :רעֶדְליִּב עֶנעֶסאָנעֶג דְנּוא ,רעֶדְליִּב-ןעֶצעֶג איד ןּופ דְנּוא ,רעֶמייֵּב-ןעֶדְניִל איד דְנּוא ר
 איֵד דֵנּוא ; םיִלָעְּב איֵד ןּופ תֹוחְּבְזִמ איִד םיִנְּפ ןייַז ראָפ ןעֶכאַרְּבעֶגְּפָא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 1
 ףעֶטיִנְׁשעֶנְּפָא רֶע טאָה אייֵז רעֶּביִא ְּךיֹוה רעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז סאו רעֶדְליִּב- ןהז
 רעֶדְליִּב עֶנעֶסאָגעֶג איד דְנּוא ,רעֶדְליִּב-ןעֶצעֶנ איִד דְנּוא ,רעֶמייֵּב-ןעֶדְניִל איד דָנּוא
 םיִרָבְק איִד ףיֹוא טייֵרְּפְׁשּוצ אייֵז טאָה דִנּוא ,ןעֶסיֹוטְׁשּוצ ןיִד דְנּוא ןעֶּכאַרְּבּוצ רֶע טאָה
 (עֶרייז) ןּופ ּרעֶנייֵּב איִד ּוליֵפֲא דְנּוא 5 :ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ אייֵז ּוצ ןעֶּבאָה םאִו איִד ןּופ

 םינהכ 7
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 עֶרייֵז ףיֹוא טְנעֶרְּבְרעֶפ רֶע טאָה םיִנֵהּכ -תרָאְו הָדָוהְי-תֶא רֶהִׁשָי םיָתֹוחְכְִמ-ִלַע ףֵרָׂש םיִנֵהְּכ

 טְגיִניירעֶג רֶע טאָה יֹוזַא דְנּוא ,תֹוחְּבְזִמ ֵחְּב ִלְּתִפנידַעַ ןיְִמִׁשְו ִיָרְּפֶאְ הֵַנְמ יִרָעְבּו ;טְלָׁשחי 6

 י.י. טטשוהרתאהחהו םִיַָשֲאָהתֶאְו תוְּמַה-תֶא ץֵתִו : ביִבָמ םָהיֵתֹב
 = "יי" 'היפשּורו דלא הדהו ןרַאילֶעְכ עמ םגאוק-לו קֹלתָל תַתְכ טמא

 הֶׁשַנְמ ןופ טעֶטְש איד ןיִא ןּוהְטעֶנ ְּךיֹוארֶע  הרֶׂשֶע הָנֹומְׁש תַנְׁשבּ ;םלָׁשיִריִל בֶׁשֵַּו לֵאָרְׂשִי 8
 ויִּב דנּוא ןֹועְמִׁש דֶנּוא .םִיַרְפֶא דְנּוא  ךב ןפְש"חֶא חַלֶׁש ָּבַהְו ץרַאהימִא רֶהְֵל בל
 , לְמְאְוְרִּב חַאז תַאְו ריִצְחירִׂש יהְישֲעט-תֶאְו יהְילַצֲא
 קי ישיר ִפ עֶרייֵז טיִמ היִלָּתְפַ !היקלחילָא ּואֹבַו :יָהלֶא הָוהְי תיִב-תֶא קול ריִבומַה
 איד ןעֶסיֹוטְׁשּוצ טאָה רֶע דְנּוא 7 :םּורַא  רֶׁשֲא םיהלא-תיב אָבּוּמַה ףֶמָּכֲה-תֶא ּונְתִה לֹורָּנַה ןַהֹּכַה
 דְנּוא ,רעֶמייֵּב-ןעֶדְניִל איד דְנּוא תֹוחְּבְזִמ לכו םיִרְפֶאְו הָּׁשַנְמ דָימ ףַּפַה יֵרְמְׁׂש סילָהיופְסֶא
 טְקאַהּוצ רֶע טאָה רעֶדְליִּב עֶטְציִנְׁשעֶג איד = יי המּה םהקפמה הנאלאה ; לג תמי ר ינ ר ;םלָׁשּורְי יבְׁשִיו ןֶמִיְנְבּ .הָדהיילּפִש לֵאָׂשי תיִרֵאָׁש

 -ּוז עֶלַא דְנּוא ןעֶסיֹוטְׁשּוצ ןיִד דְנֹּוא הָוהְי תבְּ טישע רֶׁשֲא הָלאָלְמַה יָׂשיע 'ותא ּונְתַּ
 םעֶד ןיִא ןעֶטיִנְׁשעֶנְּפָא רֶע טאָה רעֶרְליִּב תטקל םיִנֹבלְו םיִׁשָרָחַל ּוְּּתו :תִָּבַה ת עי 11

 ; ר ֶ ר : עט : רֲֶא םיִּתָּבַה-תֶא תורָקל תוָרְבְַמִל םיִצנתםֹעחַמ ינְבִא

 יי קֵאָרְׂשִי דְנאַל ןעֶצְנאַג הָנּמֲאַּב םיִׂשֹע םיִׁשָנֲאָהְו ; הָדוְ יללס א ן
 ןיִא דנוא 8 :םִיַלָשּורְי ןייק ןעֶמּוקעֶגקיר  מ םיִסַה יִָרבת תַחי םיִרְקִפִ ! םָהֹלֲת הכל

 גרינער עֶניי ןּופ רֶהאָי ןעֶטְנעֶצְבַא םעֶד חל םִחה ית-דמ םַלְׁשִּו התנת יֹמ
 דְנּוא דְנאַל םאֶד טְניִנייֵרעֶג טאָה רֶע ןעֶו 7 חנוכה ר"ל כלל
 יאיר טעיט עי : '  םיִרְטׂשְויִרְפִס םִולַהְמּ הָדֹובְעַוהָדֹובֲעַל הָכאָלְמהָׂשֹמ

 ןָפְׁש טְקיִשעֶנ רֶע טאָה !שֶדְקִּמַה תיֵּב סאָד  ץֶצֶמ הָוהְי תיֵּב אָבּּמַה ףֶסֶּכַה-תֶא םָאיִצֹוְהְבּו :םיִרֵעוְשְו 4
 -יֹוא םעֶד ּוהָיִשֲעַמ דְנּוא ּההָיְלַצֲא ןּופ ןְהּוז עו ;הָׁשֹמידיְב הודי-תרוּת רֶפָק-תֶא הֹּכַה ּויִקְלִח וט

 חֶאֹוי דנּוא ,טאָטְׁש רעֶד ןּופ ןעֶטְׁשְרעֶּב הא הָרֹּתִה רֶפֵק רפֹסַה ןפְילֶא רֶמאֹ קל
 אב  :ןָפָׁש-לֶא רֶפְמַה-תֶא ּוהיִקְלִח ןֵתִו הָוהְי תיֵבְּב
 -טְכעֶרּוצ ,רעֶנאָמְרעֶד םעֶד זָחֶאֹוי ןּופ ןְהּוז רָכָד ךלֶמַהיתֶא דע בי ךֵלמַילֶא רֶפָמַה-תֶא ןֵָׁש
 ןייז ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה סאָד ןעֶכאַמּוצ -תֶאּוכיִתִו !םיִׂשֹע םַה ְךיָדְבִעידיְּב ןּתְנירְׁשַא לָּכ רֶמאֵל וו

 ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דנּוא 0 :טאָג .םיִרְקְפּמִה דַילַע ּוהְֹּתַה הָוהְיתיִבְּב אֵצְִנַה ףֵסַּכִ
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לֹודְגַה ןֵהֹּכ םעֶד ּוהָיִקְלִח

 איד םאִו ,זיֹוה סְטאָנ ןיִא טְכאַרְּבעֶגְנייַרַא טאָה ןעֶמ םאוָו דְלעֶנ סאָד ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא
 םִיַרְפֶא דְנּוא הָׁשַנְמ ןּופ דְנאַה איד ןּופ טְלעֶמאַזעֶג ןעֶּבאָה לעוֶוְׁש איִד ןעֶטיִה סאו םִיַוְל

 ד:וא ,ןיִגָיְנִּב דנּוא הָדּוהְי ץְנאַג ןּופ דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא עֶלַא ןּופ דְנּוא
 (דְלעֶנ סאָד) ןעֶּבעֶנעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא 10 :םִיַלָׁשּורְי ןייק טְרְהעֶקעֶנְמּוא ְּךיִז , ז אייֵז
 ןיִא רעֶלְהעֶפעֶּב ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז םאִו דְנּוא ,הָכאָלְמ איִד ןּוהְט סאָו איִד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא
 ןעֶּבאָה םאו תֹוּכאָלְמ יִלֲעַּב איִד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶנ סֶע ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ זיֹוה םעֶד
 דְנּוא 11 :זיֹוה סאָד ןעֶקְראַטְׁש ּוצ רֶנּוא ןעֶטְכיִרעֶפ ּוצ ,ויֹוה ס'ְראַה רעֶד 1 טייֵּבְרַאעֶנ
 -עֶנ ןעֶּפיֹוק ּוצ טיִמְרעֶד ,רֶעיֹוּב איד ּוצ דְנּוא ,רעֶטְסייֵמ איִד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶנ םִע ןעֶּבאָה אייֵז
 איִד סאוָו רעֶזייֵה איד ןעֶקְלאַּבעֶּב ּוצ דְנּוא ןעֶטְפעֶהעֶּב ּוצ ץְלאָה דְנּוא רעֶנייֵטְׁש עֶטְקאַה

 טיִמ טייָּבְרַאעֶנ ןעֶּבאָה עֶטייֵל איד דנּוא 12 :ןעֶּבְראָדְרעֶפ ןעֶּבאָה הָדּוהי ןּופ םיִכָלְמ

 דְנּוא תַחַי רעֶלְהעֶפעֶּב םֶלַא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז רעֶּביִא דְנּוא ,הָכאָלְמ רעֶד ןיִא טייֵהייֵרְט
 ּוצ םִע !תֶהְק יִנְּב איד ןּופ ,םֶלָׁשְמ דְנּוא הָוְרַכְז דְנּוא ,יִרָרְמ יֵנְּב איִד ןּופ םִיַזָל איִד ,ּוהָיְדַבֹוע
 יֵלָּכ אייֵלְרעֶלַא טיִמ ןעֶליִּפְׁש ּוצ ןעֶהעֶטְׁשְרעֶפ םאָו םִיַוִל עֶרעֶדְנַא איִד דְנּוא ,ןעֶקְראַטְׁש
 ןּופ רעֶהעֶזְפיֹוַא דְנּוא ,רעֶנעֶרְט טְסאַל איד רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 13 :רָמָז
 םִיוְל איד ןּופ דְנּוא ;טְסְניִד ןעֶכיִלְטיִא ןּופ דְנּוא הָכאָלְמ איִד ןּוהטעֶנ טאָה סאָו ןעֶכיִלְטיִא
 טאָה ןעֶמ ןעוֶו דְנּוא 14 :רעֶטיִה רֶעיֹוט דְנּוא םיִרְטֹׂש דְנּוא םיִרָפֹוס עי ָנָּדיֹוא ןעֶנעֶז
 יֹוזַא זיֹוה ס'ראַה םעֶד ןיֵא ןעֶראוָועֶג טְכאַרְּבעֶנְנייַרַא זיִא סאוָו דְלעֶנ סאָד טְגְנעֶרְּבעֶנְסיֹורַא
 ּוהָיִקְלַח דנּוא 15 :הָׁשֹמ ְָּךְרּוד ראַה םעֶד ןּופ הָרֹוּת רָפֵס סאָד א ןַהֹּבַה ּוהָיַקְלִה טאָה
 ןיִא הָרֹוּת רַפַס סאָד ןעֶנּופעֶנ ּבאָה ָּךיִא ,רֵפֹוסַה ןֵפְׁש ּוצ טְנאָזעֶג דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טאָה
 -עֶנ טאָה ןָפָׁש דְנּוא 16 :ןֵפְׁש ּוצ רַּפַס סאָד ןעֶּבעֶנעֶג טאָה הקלי דְנּוא ,זיֹוה ס'ָךאַה םעֶד
 דנּוא טְרעֶפְּטְנִעעֶנ ָּךַלֶמ םעֶד לאָמַאְכאָנ טאָה רֶע דְנּוא ,ְּךַלֶמ םעֶד ּוצ רַּפַס סאָד טְכאַרְּב
 ןֶעּוהְט םאָד טְכעֶנְק עֶנייֵד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא ןעֶראָועֶנ ןעֶּבעֶנעֶג זיִא א םעֶלַא ,טְנאָזעֶג
 ןיִא ןעֶנּופעֶנ ְּךיִז טאָה סאוָו רעֶּבְליִז סאָד ןעֶסאָנעֶנ ןעֶמאַזּוצ ןעֶּבאָה אייֵז 17 :אייֵז
 רעֶלְהעֶפעֶּב איד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא ןעֶּבעֶנעֶג סֶע ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,זיֹוה ם'ראַה םעֶד

 דנוא
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 ןֶעּוהְמ םאָו איד ןּופ דְנאַה איִד ןיִא דנוא
 טאָה רֵפֹוסַה ןָפֶׁש דנּוא 18 :הָכאָלְמ איד
 ןעֶגאָז וצ יֹוזַא ְּדֶלְמ םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג
 ,רָפֵס ַא ןעֶּבעֶגעֶג ריִמ טאָה ןֵהֹּכַה ּוהָיִקְלִח
 ראָפ ןּופְרעֶד טְנייֵלעֶג טאָה ןֶּפֶׁש דְנּוא

 ןעֶועוֶועֶג ויִא םִע דנּוא 19 :ְּךֶלֶמ םעֶד

 -ךעֶו איִד טְרעֶהעֶג טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד ןעוֶו
 -יֵרּוצ רֶע טאָה יֹוזַא הָרֹוּת איִד ןּופ רעֶט
 ָךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 20 :רעֶדייֵלְק עֶנייֵז ןעֶס

 ןְהּוז םָקיִחֲא דְנּוא ,ּוהָיְקְלִח ןעֶליֹופעֶּב טאָה

 ,הָכיֵמ ןּופ ןְהּוז ןֹודְבֵע דנּוא ,ןָפָׁש ןּופ

 םעֶד הָיָׂשַע דנּוא .רָפֹוסַה ןְפֵׁש דנּוא

 :ןעֶנאָז וצ יֹוזַא ָּךְלֶמ םעֶד ןּופ טְכעֶנְק
 ןופ ראַה םעֶד טְשְראַפ דְנּוא טְהעֶג 1
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 5 אֵל ְךֶלמִל רַֹוּפַה ןפָׁש יו :הָכאָלְּמַה יָשוע לע
 דַּמַה נפ ןָפׁש ובא ןהֹּכה יהי יִל ןֵתָ רִֵמ
 15 :!וידנְב-תֶא עֶרְּיו הָרֹּתַה יִרְבִּד תֶא ךֵלֶּמַה עַמְׁשִּכ יה
 כ ןוּרְבַעתֶאְו שוב םקיִחֲא-תֶאְ הָיקְלִח-תֶא ֵלֶּמַה וו
 :רְמאֵלְְּלַּמַהדֶבֶע הֶָׂשֶ תֶאְורפּפַהְּפֶׁ !תֵאְוהְכיִמְדִּב
 גנ "לֵאָרׂשַיְּב רָאְשִַּה לֵעְבּויִדֲעַּב הָוהי-תֶא ּוׁשֹרַד ֹוכְל
 -תַמַח הָלּוְנייְּכ אָצְמִנ רֶׁשֲא רֵּפּפַה יִרְבַּד-לע הָדְוהיִבּו
 דתֶא וניֵחובֲא ּרְמָׁשאְל רֶׁשֲא לַ ּונָב הֶכְּתִ רֶׁשֲא הָוהְי
 : :הַָּ רֶפֹּפַה-לַע בּותָּכַה-לָכְּכ תוׂשֲעָל הָוהְי רֵבּד
 םבּלַׁש ו תֶׁשֲא הֶאיִבנַה הָדְלְחילֶא ךֶלֶּמַה רֶׁשֲאּוהְיִקְלִח
 תרֵבָׁשֹי איִהְו םיִדָנְּבַה רמוׁש הֶרָמַחְדִּב תַהְקוּתוִב
 33 םבֶהָל רֶמאֵּתַו :תאֶנִ ָהיֶלֵאיִרְבַדיַו הְָׁשִּמַּב םלָׁשּוריִב
 הַלָׁשירְׁשֲא ׁשיִאָל ְמִא לֵאָרׂשִי יקלָא הָוהְי רַמָאהְּכ
 24 יילַע הָעָר איֵבַמ יִננִה הָוהְי רַמֶא הֵּכ  ןיִלַא םֶכְתֶא
 "לע תֹובּותְּכַה תֹולָאָה-לָּכ תֶא ויָבָשוי-לַעְ הּזַה םָֹּמַה
 הכינובְִע רֶׁשֲא !תַחַּת :הָדּוהְ ּךֵֶמ ינְפַל ּאְרָק רֶׁשֲא רֵפֹּפַה
 ישעמ לֵפְּב יִנֹיְִכַה ןַעַמְל םיִרֲחֲא םיִהֹלאֵל ֹורְֹטִקִי
 55 ְךֶלֶמילֲאְו :הָּבִכִת אָלְו הזה םיִקָּמַּביִתָמַח ךִֵַּּו םֶהיֵדְי
 ויִלֵא ּוְרְמאֵח הֹּכ הָוהיֵּב ׁשֹוַרְרִל םֶכתֶא ַחָלֹּׁשַה הָדּוהְי
 ְּתְעָמָׁש רֶׁשֲא םיִרָבְּדַה לֵאָרְׂשִי יֵהֹלֶא הָוהְי רַמָא-הְּ
 גד ֹויְרבִד-תֶאָךעמָׁשִּב םיהלָא ינְפלמ וע ףבָבְל-ךר ןעי
 -תרָא עֶרֶקּתַו ינְּפִל עִַָּּתַו יבׁשִי-לַעְו הֶַּה םִָקְּמִה-לַע
 8 ינְנַה : הָוהְי םִאָנ יִּתְעַמְׁש יִנֲא-נ ינפִל ְךְבֹתַ ּךיִָנְּ
 ראָלְו ֹולָׁשִּב ךיֶתֹורְבקילַא ָּתְפִסֶאנְו ךוִתֹבֲא-לֶא ּךּפְסֹא
 םִקּמַה-לַע איִּבַמיִנֲא רֶׁשֲא הָעְרָה לֹכְּב ךניִע הֶנֵאְרִת
 5 חַלְׁשַה - :רֶבָּד ְךֶלמַה"תֶא ּוביִׁשּ ויַבְׁשִיילעְו הזה
 ל מַה לַעיו :םִַלָׁשריו הָדּוְי יקוילּכ-תֶא ףסַאו ֶלֶּמַה

 -ךעֶּביִא רעֶד ןעֶנעֶו דנּוא ןעֶנעוֶוְטעֶנייַמ
 ןּופ הָדּוהְי דְנּוא לֵאָרְׂשִי ןיִא בנוּבייֵלְּב
 םאָו רֵּפֵמ םעֶד ןּופ רעֶמְרעוֶו איִד ןעֶנעוֶו
 רעֶד ןיִראָו ןעֶראָועֶג ןעֶנּופעֶג זיִא
 סאוָו םיֹורְג זיִא ראַה םעֶד ןּופ ןְראָצְמיִרְג

 ןעֶראוָועֶנ ןעֶמאָגעֶגְסיֹוא םנֹוא רעֶּביִא זיִא

 -עֶג טיִנ ןעֶּבאָה ןְרעֶטְלֶע עֶרעֶזְּוא לייוו
 ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶטְׁש סאוָו םעֶלַא ְּךאָנ ְןּוהְט ּוצ יֵדְּכ ,ראַה םעֶד ןּופ טְראָָו םאָד טיִה
 טְמיִמְׁשעֶּב טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד סאו איִד דנזא ,ּוהָיִקְלִח ןעֶנעֶז יֹוזַא 22 :רֶּפַס ןעֶניִזאָד םעד
 ןּופ ןְהּוז ,תַהְקַּת ןּופ ןְהּוז םֶלַׁש ןּופ ּבייװ םאֶד .הָאיִבְנ איִד הָדָלֶח ּוצ ןעֶגְנאַגעֶגְניִהַא
 רעֶד ןיִא םִיַלָׁשּורִי ןיִא טְניֹואוְועֶג טאָה איִז דְנּוא) ,רעֶדייֵלְק איד טיִהעֶג טאָה סאוָו הָרְסַח
 רנּוא 23 :ןְפֹוא ןעֶניִזאָד םעֶד ְּךאָנ טעֶרעֶג רֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,(הָבּוׁשִי רעֶטייוֵוְצ
 םעֶד ּוצ טְנאָז ,לֵאָרְׂשִי ןופ טאָג רעֶד ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,טְנאָזעֶּב אייֵז וצ םאָה איִז
 לע ְּךיִא טְהעֶז ,ראַה רעֶד טְנאָז יֹוזַא 24 :טְקיִׁשעֶג ריִמ ּוצ ְךייֵא טאָה סאוָו ןאַמ
 עֶלַא ּוליֵּפַא ,רעֶניֹואוְועֶּב עֶנייַז רעֶּביִא דְנּוא טְרָא ןעֶגיִזאָד םעֶד ףיֹוא םעֶטְכעֶלְש ןעֶגְנעֶרְּב

 ָךְלֶמ םעֶד ראָפ טְנייֵלעֶג טאָה ןעֶמ םאִו ,רֶּפַמ םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג ןעֶנעֶז םאוָו תֹולְלְק
 וע טְרעֶכייֵרעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְזאָלְרעֶּפ ךיִמ ןעֶּבאָה אייֵז לייוֵו 28 :הָדּוהְי ןּופ
 םּוראָד ,דְנעֶה עֶרייֵז ןּופ םיִׂשֲעַמ עֶלַא טימ ןעֶנְראָצְרעֶד ּוצ ְָּךיִמ יֵדְּכ רעֶמעֶנ עֶדְמעֶרְּפ

 ןעֶׁשאָלְרעֶּפ טיִנ לאָז םִע דִנּוא ,טְרָא ןעֶגיִזאָד םעֶד ףיֹוא ןְראָ ןייֵמ ןעֶמאָנעֶגְסיֹוא ּךיִא ּבאָה
 ןעֶבּוז ּוצ ראַה םעֶד טְקיִשעֶג ְּךייַא טאָה סאוָו הָדּוהְי ןּופ ָּךֶלֶמ םעֶד ןעֶּנעוֶו דְנּוא 26 : ןעֶרעוֶו

 רעֶמְרעֶו איִד ,לֵאָדְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד ,ראָה רעֶד טְנאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָז םֶהיֵא ּוצ רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא
 ְךיִד טְסאָה אּוד דְנּוא ןעֶראַוועֶג ְּךייוֵו זיִא ץֶראַה ןייַד לייוו 27 :טְרעֶהעֶג טְסאָה אּוד סאו

 ןעֶנעוֶו רעֶטְרעוֶו עֶנייֵז טְרעֶהעֶג טְסאָה אּוד םאָד םעֶד ןיִא טאָג ראַפ טְכאַמעֶג גיִנעֶטְרעֶטְנּוא
 -עֶג גיִנעֶטְרעֶטְנּוא ְךיִד טְסאָה אזד דְנּוא ,רעֶניֹואוְוְנייֵא עֶנייֵז ןעֶגעוֶו דְנּוא טְרָא ןעֶניִזאָד םעֶד
 ּבאָהיֹוזַא ,טְנייוֵועֶג ריִמ ראָּפ טְסאָה אּוד דנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶנייִד ןעֶסיִרּוצ טְסאָה דְנּוא ,טְכאַמ
 -לַע עֶנייֵדּוצ ןעֶלְמאַזְנייֵאְךיִד לעדֶוְךיִא ,העָז 28 :ראַה רעֶדטְנאָז ,טְרעֶהְרעֶד ְּךיֹוא ּךיִדָּדיִא
 ןעֶגיֹוא עֶנייַד רעֶּבָא ,םֹולָׁשְּב רֶבֵק ןייד ּוצ ןעֶרעֶו טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא טְסעֶו אּוד דנּוא ,ןְרעֶמ

 ןעֶגיִזאָד םעֶד רעֶּביִא ןעֶגְנעֶרְּב לעוֶו ְךיִא סאו עֶטְכעֶלְׁש םעֶלַא ןעֶהעֶז ּטיִנ ןעֶלעוֶו
 טְכאַרְּבעֶנְקיִרּוצ ְּךֶלֶמ םעֶד ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא ,רעֶניֹואוְוְנייֵא עֶנייֵז רעֶּביִא דנּוא ,טְרָא

 טְלעֶמאַזְרעֶפ טאָה רֶע דנּוא טְקיִׁשעֶגְניִהַא טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד דנוא 29 :רעֶּפְטִנֶע ןייֵא
 ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא ָּךֶלֶמ רעֶד דנּוא 30 :םִיַלָׁשּורְי דנּוא הָדּוהְי ןּופ עֶטְצֹלֶע עֶלַא

 וצ
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 םִינהְּכַהְו טלָׁשּורי יֵכְׁשִו הָדּוהְי ׁשיִאילָכְו הָוהתיִב
 -תֶא םֶהיֵנְֲאְב אר קד לוָרְִמ םָעָה"לְבו םֵלָה

 ְךֶלֶּמַה דמעיו :הָוהְי תֶיּב אָצְמִנַה תיֹרְּכַה רֶּפֹמ יְִדילכ 0
 יִרֲחַא תֶכָלְל יהי עי תיִרְּבַה-תֶא תֹרַּה ודְמָע-לַע

 .לָכְמומְָל-לַכְוקְֶתְחעְֹותעמ-תֶארֹומְְׁלְוהְ
 :הָזַה רֶפָּפַה-לַעשֶכֹותְכַה תיִרְּכַהַרְבַד-תֶא תֹוׂשִעְלוׁשְפַ

 ִכְׁש יש ןְקְינבּו םַלָׁשיִריִב אָצְמַנַה-לָּכ תֶא דַמַעַ 4
 והְִׁשאי רַמָו :םֶהיֵתֹוְבַא יִהלַא םיִהלֲא תיִרְבִּכ םלָשּורְי 4

 דֵכָעַיולֵאָרְִׂי ינְבל רֶׁשֲא תֹוצָרֲאְה-לָּבִמ תֹובעְּתַה-לָּכי-תֶא
 -לָּכ םֶהיֵהְלֶא הָוהְי-תֶא דֹבֶעַל לֵאָרְׂשִיְּבאָצְמנַה-לּכ-תֶא
 :םֶהיֵתובַא יקלָא הָוהְי יֵרֲחַאַמ ּורְפ אֵל וָׂשָי
 הל |
 חַמֶּפַה יטֲחְׁשִיַו הָוהִל חַסַּפ םִַלָׁשְריִב ּוהָיִׁשאֹי ׂשַעַַו א
 -לַע םיִנָהְּכַה דמי ;ןָשאֵדָה ׁשדחַל רֶׂשָע הָעְּבְרַאְּב 2
 טִתְלַל רֶמאֵה :הָוהְי תֵֹכ תַדובֲעַל םק ַּחָו םָתֹורְמְׁשִמ

 ךןורָא-תֶא ַּנְּת הייל םיָׁשֹ ֹורְּקַה לֵאְׂשילָכְל םיִתְִּמַה
 לֵאְרְׂשִי ךלֶמ .הֵָהְרִב הָמלׁש הָנְּב רֶׁשֲא תַיכּב ׂשֶרֹּמַה
 כיֵהְלֶא הָוהי-תֶא ֹורְבִע הֶּתִמ ֶתְּכ ַּב אָּׂשַמ םכלדא
 םֶכיֵתוקלְחַמְּב םֶכיֵתְבֶאתיִבל ּונכָהְ לאיש  וִּמַע תֵאְו 4
 רְמִנְו :ָנָב הָמלָש בּתְכְִבּו לֵארׂשִי למי דיִזָד בָתֶכִּב ה

 -תיבתָקלֲחְוטִעְהי ;בםֶכיֵחֲאַלתֹובֶאָה תֹּבתֹונִלְפַלׁשִרִּקַּב
 םֶָכיִחֲאָל ּוניֵבָהְו לשדקתהו חַמַּפַה ּומֵחָׁשְו :םִיולַל בַא +
 יְבל ישי םָָה - :!הָשֹמדַדְּב הָוהָירַבְדִּ תָֹׂשֵעַל ד

 אֵצְמנַה-לָכְל םיִחָספַל לָּכַה םיזעינבו םיִׂשְבְּכ ןאצ םִעָה
 ׁשוְכְרִמ הא םיִפלֲא תֶׁשֶלְׁש רֵקְבּ ףַלֶא םיִשלָׁש לֵמְִמְל

 ּומיָרַה םִלָלו םיִנֵהְכַל םָעָל הָכ הָבָדְנַל זיִרָׂשְו :ְדֶלֶּמַה 8
 םיִהְּכַל םימלָאה תיּב יֵדינְנ לֵעיִחְו ּוהְיְרַכְח הָיִקְלח

 - הל הל כב
 ןאַּמ רעֶכיִלְטיִא דְנּוא ,זיֹוה ם'ראָה םעֶד ּוצ
 ןופ רעֶניֹואוְועֶּב איִד דְנּוא הָדּוהְי ןופ
 ,םִיַזָל איד דְנּוא םיִנֲהֹּכ איד דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי
 ויִּב םיֹורְג ןּופ קְלאָפ עֶצְנאַג םאִד דִנּוא
 עֶרייֵז ןיִא טְנייֵלעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןיילק
 רָפָס םעֶד ןּופ רעֶטְרעֶװ עֶלַא ןעֶריֹוא
 ןיִא ןעֶראוָועֶג ןעֶנּופעֶג זיִא סאוָו תיִרְּבַה
 זיִא ְּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 21 :זיֹוה ם'ראַה םעֶד

 רֶע דֶנּוא ,דְנאַטְׁשעֶּב ןייַז ףיֹוא ןעֶנאַּמְׁשעֶג
 ,ראַה םעֶד ראָפ ןעֶזעוֶועֶג תיִרְּב תַרֹוּכ טאָה
 ןעֶטיִה ּוצ דְנוא ראַה םעֶד ןְהעֶנּוצְכאָנ
 דְנּוא ,עֶסיִנְגייֵצ עֶנייַז דְנּוא ,תֹוצמ עֶנייֵז

 דְנּוא ץְראַה ןעֶצְנאַג ןייַז טיִמ ,ץעֶזעֶג עֶנייֵז
 איד ןּוהְט ּוצ ,עֶלעֶז רעֶצְנאַג רעֶנייֵז טיִמ

 ןעֶהעֶטְׁש סאוָו תיִרְּב םעֶד ןּופ רעֶטְרעוֶו

 דנּוא 82: רֶפַמ ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג
 ןעֶניִּפעֶג םאָו עֶלַא זַא טְכאַמעֶג טאָה רֶע

 ןעֶלאָז ןיִמָוְנִּב ןיִא דְנּוא םִיַלָׁשּורְי ןיִא ְךיִז
 ןופ רעֶניֹואוְועֶּב איד דִנּוא ,ןְהעֶטְׁשְפיֹוא
 דְנּוּב םעֶד ְּךאָנ ןּוהְטעֶנ ןעֶּבאָה םִיַלָׁשּורְי
 :ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵז ןּופ טאָנ םעֶד טאָג ןּופ
 עֶלַא ןּוהְטעֶנְּפָא טאָה ּוהָיִׁשאֹי דְנּוא 2

 םְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ןּופ רעֶדְנעֶל עֶלַא ןּופ ןעֶטייֵקְגיִדְרעֶוְמּו

 עֶלַא ,טאָנ רֶעייֵז ראַה םעֶד ןעֶניִד ןעֶלאָז א ןיִא ןעֶנּופעֶנ ְּךיִז ןעֶּבאָה סאוָו = זַא
 א בעט עֶנייֵז

 עָמעֶפ עֶרייֵז
 ןּופ טאָנ םעֶד ,ראַה םעֶד ןְהעֶנּוצְכאָנ ןּופ טְרְהעֶקעֶגְּפָא טיִנ ְּךיִז אייֵז

 הל לעטיפאק
 ןעֶטְלאַהעֶג טאָה ּוהָיִׁשאֹי רֶנּוא 1  וצ חַסַּפ

 ז ןיֵא חַסָּפ ןֶּבְרַק םאָד ןעֶטְכאָש

 -עֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְו ןיִא ראַה םעֶד
 רֶע דְנּוא 2 :שרֹח ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְנעֶצְריִפ ם

 םעֶדּוצ טְקְראַטְׁשעֶנ אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,תֹורָמְׁשִמ עֶרייֵז 0 { םיִנֵהֹּכ איִד טְלעֶטְׁשעֶנְנָא טאָה
 } :זיֹוה ם'ראַה םעֶד ןּופ טְסְניִד

 עוועֶנ ןעֶנעֶז סאָו ,לֵאָרְׂשִי ץְנאַנ

 הֹמ םלִׁש םא אָח שָדְקַמַה תיֵּב םעֶד

 אָׂשַמ ַא ןייַז טיִנ
 ד

 ןָד ןּופ ןְהּוז רעֶד

 טְרְהעֶלעֶּב ןעֶּבאָה סאו םִיַוָל איִד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ;
 ןיִאׁשֶדֹוקַה ןֹורָא םעֶד ןייֵרַא טּוהְט ,ראַה םעֶד ּוצ א

 לאָז םִע ,טֶעיֹוּבעֶג טאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךֶלֶמ די
 קְלאָפ ןייַז דְנּוא ,טאָג רֶעייֵא ראַה םעֶד טְניִד א .לעֶסקַא עֶרייַא ףיֹוא

 -ייֵמְּפֶא עֶרייֵא ןיֵא רעֶמעֶפ עֶרייֵא ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוד םעֶד ָּךאָנ ןָא ָּךייֵא טייֵרְּב דְנּוא 4 :לֵאָרְשִי

 ְךאָב ָנ ןעֶבְנּול

 דְנּוא ּכ :ןֶהּוד

 תֹובָא איד

 ;םִיַוָל איִד ןּופ זיֹוה ר םעֶד

 אייז דְנּוא ,טְגיִלייֵהעֶנ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דַנּוא

 ׁשֹמ ָּךַרּוד ראַה םעֶד ןּופ טְראָו םעֶד א ןּוהִט

 ל דָנּוא ףאָׁש קָלאַפ םעֶד ןּופ רעֶדְניִק

 ּוצ ןעֶנּופעֶנְראַפ ְּךיִז ןעֶּבאָה סאָה עַלַא ראַפ

 ןיִא טֶהע עזה

 ייייי

 ןייַז המלִׁש ןּופ טְפיִרְׁש רעֶד ָּךאָנ דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ָּךֶלֶמ דיִזָד ןּופ טְפיֵרְׁש רעֶד ָּך
 איד ןיֵא ,םּוטְניִלייַה םעֶד

 ןּופ גנּולייִשְּפָא רעֶד ָּךאָנ דְנּוא ,קָלאָפ םעֶד ןּופ רעֶדְניִק איִד א עֶריוֵא - ראַפ

 וחֵסָּפ ןָּבְרִק םאָד ןעֶטְכאָׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 6
 זצ יֵדְּכ ,רעֶדיִרְּב עֶרייֵז ראַפ טייֵרְּבעֶגְנָא ןעֶּבאָה

 איִד ראַּפ טייֵשעֶנְּפָא טאָה ּוהָיַׁשאֹי דְנּזא 7 1

 וחַסָּפ ןֶּבְרִק םעֶד ראַפ םעֶלַא ,ןעֶניִצ עָכְנּוי דֵנּוא רעֶמע
 אייֵרְד דְנּוא ,דְנעֶזיֹוט גיִסייֵרְד ןּופ לאָצ רעֶד

 ןּופ דְניִזעֶנְזיֹוה םעֶד ָּךאָנ ןעֶגְנּולייֵטְּפָא

 עֶנייֵז דְנּוא 8 :ןעֶנעֶמְרעֶפ ס ָּדְלִמ םעֶד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג 5: עַז עֶניִזאָד איֵד ,רעֶדְניִר דְנעֶזיוט

 8 עג בַדִנְמ ןעֶּבאָה ןעֶמְשֶריֵּפ

 ַבֵז רַנּוא איד ,לֵאיֵחְי דְנּוא ,ּוהָיְר

 הָיַקְלִח ;םִיַוָל איִד ּוצ דְנּוא םיִנֲהֹּכ איִד ּוצ ,קָלאָפ םעֶד ּוצ
 םיִנֵהֹּכ איִד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶנ ןעֶּבאָה ,זיֹוה ס'ְטאָנ ןּופ ןעֶטְׁשְרִי

 ראפ



 יה יריד

 דְנּוא דְנעֶזיֹוט אייוִוַצ םיִחָסְּפ ןְּבְרַק ראַפ
 דנּוא (ןעֶניִצ דְנּוא ףאָׁשנ טְרעֶדְנּוה םִקעֶז
 ּוהָיְנַנָּכ דנּוא 9 :רעֶדְניִר טְרעֶדְנּוה אייֵרְד
 ,רעֶדיִרְּב עֶנייז לֵאָנַתְנ דְנּוא ,ּוהָיְעַמְׁש דנוא
 ,דָבָזֹוו דְנּוא ,לֵאיֵעְו דְנּוא ּוהָיְּבַׁשֲח דְנּוא
 ןעֶּבאָה םִיַוָל איד ןּופ עֶטְשְרעֶּביֹוא איד

 ןְּבְרִק ּוצ םָוִל איִד ראַפ דייֵׁשעֶנְּפָא
 ;(ןעֶגיִצ דְנּוא ףאשנ דְנעֶזיֹוט ףְניִפ םיִחָסִּפ

 דְנּוא 10 :רעֶדְניִר שְרעֶדְנּוד ףְניִפ דְנּוא

 ,טייֵרְּבעֶגְנָא ןעֶזעוֶועֶג זיִא טֶסְניִד רעֶד
 -עֶנ טְלעֶטְׁשעֶגְנָא ןעֶנעֶז םיִנֲהֹּכ איד דְנּוא
 םִיוָל איִד דְנּוא ,דְנאַטְׁש רֶעייֵז ןיִא ןעֶראוָו

 טאָּבעֶג םעֶד ְּךאָנ ןעֶגְנּולייטְּפֶא עֶרייֵז ןיִא
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 + תֹוָאֵמ ׁשֶלֶׁש רֶקָבּו תֹואֵמ ׁשֵׁשְו םיַּפְלַא םיִחָטְּפַל נתָנ
 ס ייֵאיִעיו ּוחָיִבַׁשֲַו יָא לֶאָנַתָ ודָיְעַמְׁשּו ּוהָינַנָכְו
 םיִסְלֲא תֶׁשמֲה טיחסִּפל םיולל ּומיִרֲה םיילַה יִרָׂש דָבְזויו
 י םיִנָהְּכַה ּודְמעיו הָדֹובֲעָה ןוכִּתַו :תֹואמ ׁשֵמֲח רֵקָבּו
 ו יהיו :לָּמַה תְַצִמְּכ םָתוקְלְחַמילַע םיולַתְו םֶדְמָע-לַע
 וצ וריִיַו :טיִשיִׁשְּפַמ םִילַהְו םדימ םינהְּכַה קו הַסָּפַה
 ביִרְקַהְל םָעָהֵנְבִל תֹובֲא-תיִבַל תַֹלְִמְל םֶּתְתִל הָלֹעָה
 3 מפה ולְִׁביו :רָקָּבִל ןֵכְו הֶשֹמ רֶּפכְּב בּותְּכַכ הויל
 תֹורלצכומריכּתורְטַבּולשִּ םיִשְרּקְַושִּפְׁשִּמַּכׁשַאְּ
 14 יי םיִנֲהּכַלְ םֶהָל ּוניֵכַה ררמַאְו ;םִצָה נְּב-לֶכָל ּוציִרו
 הָליֵל-רֲע םיִבָלֲחַהְ הָלּועֶה תולֲעַהְּב ןרָהַא יִנְּב םיִנְהְּכַה
 יט םיְְֹׂשִמְו :ןְרַהַא יֵנְּב םִנְֲּכִלְו םֶהֶל ּוֵכִה ילִָ
 ןּותְדיו ןְמיִהְו ףֶֶאְו דוד תַוְצִמְּכ םֶרֶמְעַמ-לַע ףֶסֶאיִנְּב
 לָצַמ יומְל םֶתָל ןיא רעש רַעשִל םיִרְָׁשַהְוְךֶלֶּמַה הָֹוח
 5 תַֹובֲע-לּכ ֹוכּתַו :םֶהָל ּוניִכַה םִילָח םֶהיֵחֲאייִכ םֶתְדֶכִע
 לע תולפ תוַלֲעַהְו חַטּפַה תֹוָׂשֲעְ אּודַה םֹיַּב הָוהְי
 וד "ילֵארְׂשיייִנְב ּוׂשֲעַּה :והישאי ְּךֵלַּמַה תוְצִמְּכ הָוהְי חַּבְוִמ
 תָעְבִׁש תֹצַּמַה גַח-תֶאְו אְיָהַה תעָּב חַּמַּפַהדתֶא םיִאְצִמִּגַה
 15 לכָאמְׁש יִמיִמ סֵאְרׂשִיְב מָּכ חַסַּפ הָׂשֲעַנ-אַלְו ;םימָי
 הֶׂשָע-רׁשֲא חַמַּפַּכ ּושָעיאָל .לארשי יְִלַמ-לָבְו איִבָנַה
 אָצְמִּנַה לֵאָרׂשְִו הרּוהְי-לִכְו םִיֹולַהְו םיִנהְּכהְו והיא
 15 תּוָכָלַמְל הָּנֶׁש דָׂשָע הָנֹומְׁשַּב ;םלָׁשּורְ יִבְׁשיו
 כ ןיֵּבַה רֶׁשֲא תאֹוילְכ יֵרֲחֹא :הָוה חַסַּפַה הָׂשֲענ ּוהיַׁשאֹי
 םִחָּלִהְל םִיָרְצִמידַלְמ וָכָנ הָלֶע תוּבַה-תֶא ֹוהָיׁשאי
 21 וָלֵא הָלְׁשַּו :והָיִׁשאֹי ותאָרְקִל אציו תַרְּפ"לַע ׁשיִמְּכְרַכְּכ
 הָּתַא על הבּוהְי ךלֶמ : יִל-הַמ ו מאל! םיִכָאְלַמ
 -לֵרּת ִנלֲהַבְל מא םיִהלאָו יִתְמַחְלִמ תוּב-לָא יִּכ םיַה

 -עֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דנוא 11 :ְךֶלֶמ םעֶד ןּופ
 םיִּנַהֹּכ איִד דְנּוא ,חַסָּפ ןָּבְרִק םאֶד טְכאַמ

 עֶרייֵז ןּופ טּולְּב םאָד טְגְנעֶרְּפְׁשעֶג ןעֶּבאָה
 ןעֶגיֹוצעֶנְּפָא ןעֶּבאָה םִיִזָל איד ּדְנּוא ,דְנעֶה
 -עֶנַּפֶא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 12 :לעָּפ איִד

 ןעֶּבעֶג וצ םִע יֵדְּב ,הָלֹע ןֶּבְרִק םאָד ןּוהְט
 ןעֶכיִלְטיִא ןּופ ןעֶגְנּולייֵשְּפָא איֵד ְךאָנ
 איִד ראַפ רעֶטעֶפ איִד ןופ דְניִזעֶגְזיֹוה
 ּוצ ןייַז וצ ביִרְקַמ קְלאַפ םעֶד ןּופ רעֶדְניִק

 -ירְׁשעֶג טְהעֶטְׁש םִע איוו יֹוזַא ,ראָה םעֶד

 ְךיֹואיֹוזַא דְנּוא ,הָשֹמ ןּופ רֶּפַס םעֶד ןיא ןעֶּב

 וטָּפְׁשִמ םעֶד ְָּךאָנ רֶעייַפ טיִמ חַסָּפ ןֶּבְרַקסאָד טְכאַקעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 18 :רשֶדְניִראיַד ראַפ
 דְנּוא ,לעֶסעֶק ןיִא דְנּוא ,ּםעֶמ ןיִא טְכאָקעֶג אייז ןעֶּבאָה ןעֶבאַז עֶניִלייֵה עֶרעֶדְנַא איִד רעֶּבָא
 ;קְלאַפ םעֶד ןּופ רעֶדְניִק איִד ןעֶשיוִוְצ טְלייֵטּוצ דְניווְׁשעֶג אייֵז ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ,ןעֶנאַפ ןיִא

 ןיִראַוְז ,םיִנֵהֹּכ איִד ראַפ דְנּוא טְסְּבְלעֶז ְּךיִז ראַפ טייֵרְּבעֶגְנָא אייֵז ןעֶּבאָה ְּךאָנְרעֶד דְנּזא 4
 םאָד דְנּוא הָלֹע ןֵּבְרַק סאָד טְכאַרְּבעֶנְפיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז ןעֶו ,ןרַהַא ןּופ ןְהיִז איִד ,םיִנֵהֹּכ איִד

 איד ;םיִנֲהֹּכ איד ראַפ דְנּוא טייֵרְּבעֶגְנָא ָּךיִז ראַפ ןעֶּבאָה םִיִוָל איִד דְנּוא ,טְכאַנ זיִּב טעֶפ
 רֶעייֵז ףיֹוא ןעֶנאַטְשעֶג ןעֶנעֶז ,ףֶסֶא ןּופ ןְהיִז איִד ,םיִרָרׂשְמ איד דְנּוא 12 :ןֹרֲהַא ןּופ ןְהיֵז

 םעֶד ןּופ רעֶהעֶז רעֶד ןּותּודִי דנּוא ,ןֶמיִה דְנּוא ,ףָפֶא דְנּוא ,דיִזָד ןּופ טאָּבעֶג םעֶד ְּךאָנ לעֶטְש
 -ַפֶא טְראַמעֶנ טיִנ ְךיִז ןעֶּבאָה אייז ,רֶעיֹוט ןעֶכיִלְטיִא ןּופ רעֶטיִה רֶעיֹוט איִד דְנּוא ,ְּךָלֶמ

 :טייֵּרּבעֶגְנָא אייֵז ראַפ ןעֶּבאָה םִיַוָל איִד רעֶדיִרְּב עֶרייֵז ןיִראָו ,טְּסְניִד רֶעייֵז ןּופ ןעֶרְהעֶק
 ןעֶניִּבְלעֶוְמעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג טייֵרְּבעֶגְנָא ראַה םעֶד ןּופ טְסְניִד רעֶצְנאַג רעֶד זיִא יֹוזַא דָנּזא 6
 .ראַה םעֶד ןּופ ַחֵּבְזִמ םעֶד ףיֹוא תֹולע ןייֵז ּוצ ביִרְקַמ דְנּוא חַסִּפ ןֶּבְרַק םאָד ןעֶכאַמ זצצ גאָט
 ןעֶנּופעֶג ןעֶנעֶז סאוָו לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד דְנּוא 17 :ּוהָיִׁשאֹי ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ טאָּבעֶג םעֶד ְּךאָנ

 םעֶד דְנּוא ,טייֵצ רעֶניִּבְלעֶזְרעֶד ןיִא חַמֵּפ ןעֶטְלאַהעֶג ןעֶּבאָה ,(םִיַלָׁשּורו ןיאנ ןעֶראוָועֶג
 ןיִא ןעֶראועֶג ןעֶטְלאַהעֶג טיִנ זיִא חַסֶּפ רעֶכְלאָזַא 18 :נעֶט ןעֶּביִז תֹוצַמ ןּופ נאָטְרֶעייַפ

 -אָה לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִכָלְמ איִד ןּופ רעֶנייֵק דְנּוא ,ןָא איִבָּנַה לֵאומְׁש ןּופ געֶט איד ןּופ לֵאָרְׂשִי

 ץְנאַג דְנּוא ,םיִוָל איִד דְנּוא םיִנֲהֹּכ איִד דְנּוא ,ּוהָיִׁשאֹי איו חַסָּפ ןעֶכְלאָזַא טְּבאַמעֶג טיִנ ןעֶּב
 :םִיַלׁשּורְי ןּופ רעֶניֹואוְועֶּב איֵד דנּוא ןעֶנּופעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה םאִו לֵאָרְׂשִי דְנּוא ָהְדּוהְי

 חַסָּפ רעֶניִזאָד רעֶד ויִא ּוהֵיִׁשאֹו ןּופ גְנּוריִנעֶר איִד ןּופ רֶהאֵי ןעֶטְנעֶצְכַא םעֶד ןיִא 9

 םאָד טייֵרְּבעֶגְנָא טאָה ּוהָיִׁשאֹי ןעוֶו ,םעֶלַא ןעֶניִזאָד םעֶדְכאָנ 20 :ןעֶראָועֶג ןעֶּטְלאַהעֶג
 ׁשיִמַּבְרַּכ טיִמ ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ ןעֶמּוקעֶנְפיֹורַא םִיַרְצִמ ןּופ ְּךֶלֶמ ֹוכְנ זיִא יֹוזַא ,זיֹוה

 רֶע דְנּוא 21 :ןעֶנעֶקְטְנִע םֶהיֵא ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא ּוהָיִׁשאֹי דָנּוא ,תָרֵּפ ָּךייֵמ םעֶד אייֵּב

 ָךֶלֶמ אּוד ,ןּוהְט ּוצ ריִד טיִמ ְָּךיִא ּבאָה סאו ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא םיִחּולְׁש טְקיִשעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה
 ְךיִא םעֶד טיִמ דְניִזעֶגְזיֹוה םעֶד ןעֶנעֶק טְרֶעייֵנ ,ריִד ןעֶנעֶק טְנייַה טיִנ םּוק ְּךיִא ?הָדּוהְי ןּופ
 ָךיִד דייֵמְרעֶפ יֹּוזַא ,ןעֶּכאַמ גיִלייֵאָךיִמ טעוֶו רֶע זַא ,טְנאָזעֶג טאָה טאָג ןיִראָָו ,הָמָחְלִמ טְלאַה

 ןופ



 םימיה ירבד

 יהָיׁשאִי בסהאַלְו :ךֶחיִחְׁשי-לֵאְויִמִע-רֶׁשֲא םיִהְלָאָמ ְךֶל 2
 יב לֶא עַמְׁש אלו שֵפַחְתִה ֹוּבדבְחְלִהְל יּכ ּונְִמ ויָנְפ

 םיִריַה ּורי נְמ תֶעְִבְּבםֶתָלַהְל אֹבָי י לא ּפִמ וכְ) 2
 יִתילָחָהיַּכ יִחיִבְַה ידכְל ְךֶלַּמַה רְמאֹּו והיִׁשאֹוְדלּמַל

 בָכָר לע ֹוהְבִי ר הָבָּכְרֶּמַה ױמ ויְדָבַע ּודְריִכְעיַנ :רָאְמ
 תֹורְבִקְּב רֶבקו מו םלָׁשיִחְי ְּכילוח זל-רָׁשֲא םנְׁשִּמַה
 :ויִשא--לַע םִלָבַאְתִמ םַלָשוי הָדּוהְילֶכְ יָתֹבֲא

 |םיִרָשַה-לב יְמֵי והָיִשאִ-לַע ודָימְרִי קה המ
 קֶחֶל םנְּתַחםֹיַהידַע והיִׁשאְלַע םָהיֵתֹוניקְּב תֹורׁשַהְ

 טיש יִרְבִּד רֶתָיְ ;תנַה"לעסיִבותְּכֶה לֵאְרְשי-לַמ 8
 םיִנֹׁשאִרָה ירבו ;הָוהְי תַרֹותְּב בֹותְּכַּכ ויָדְסַחַו 2

 :הָדּודְו לאָדְִ-ִכְלַמ רֶפָקילֲעפ טאג םֶגַה םיִנֹרֲחֲאָהְ
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 -תַחַת ּוהְכיֵלְמַו ּוהָיִׁשאְיְדִּב זָחֶאְְֹי-תֶא ץֶרֶאָהיַע ּוהְקִיַו א
 וְכְלִמְּב זָחֶאו הָנָש םיִרְׂשְֶו שֹלָׁשְדִּב :םִָלָׁשיִריִּב ויָבָא

 םִיָרְצִמדִלַמ ּוהָדִסַי :םִלָׁשוריִּ ַּלָמ םיִׁשָרָח הָׁשלְשו 3
 :בֶהָז רֵּכִכְו ףֵסָּכירַּכִכ הֶאֵמ ץֶרָאָה-תֶא עו םלָׁשּוריִּב

 סלׁשוריו הדּוהְי-לַע וזלָאםיקלֶא-תֶאסירְצמידְלִמ ְךלֶמַח 4
 וכְנ חַקָל ויחֶא ָתאוי-תֶאְ םיִקָיהְי ומְׁש-תֶא בֵקָו

 קי הָנָׁש ׁשֶמָחְו םירְשָעְדִּב - :הָמיָרְצִמ ּוהֲאיִבַ ה
 עה ׂשַעַו םלָשריב ְךלֶמ הָָש רשע חֲא ֹוכְלְָּ
 יֵבּב ְךֶלֶמ רצאֶנדכּוְבִנ הָלָע ויָלָע :וָהלַא והְיֵנֵעְּב 5
 הָוהְי תִיֵּב יֵלְּכִמּו :הָלָבְּב יבילחל םיִתשִחב ֹודֵרְסַאַה 1
 בָתָיו :לֶָבָבְּב יִלָכיֵהְּב םֶגּתִַ לֶבָבְל רֵצאָנְדַכּוְבִנ אוָבַה 5

 םגד ויָלָע אָצְמּנַתְ הָשעדרשַא ויָתֹובֲעוְתְו םיִכָיוהְי יַרְבִּד
 ןיִכִיחִי למי הָדּוהְי לֵאָרׂשי יֵכְלִמ רֶפָס-לַע 41

 טאב ןיִכָיוהְי םיִנָׁש הָנֹומְׁש ;ויּתְחַּת ֹונְּב
 עדה ׁשעיו םֶלָׁשוהיב ְבְךֵלְמ םיִמָי טי

 זיִּב ּוהָיִׁשאי ןעֶנעֶו רעֶדיִל-נאָלק

 וי דיל 8

 לאָז רֶע זַא ריִמ טיִמ זיִא סאָו טאָג ןּופ
 ּוהָיִשאֹי דְנּוא 22 :ןעֶּבְראַדְרעֶפ טיִנ ְךיִד
 ןּופ םיִנָּפ ןייַז טְרְהעֶקעֶגְקעוֶוַא טיִנ טאָה

 טְלעֶטְׁשְרעֶפ ְּךיִז טאָה רֶע טְרֶעייֵג ,םֶהיֵא
 דְנּוא ,ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ םֶהיֵא טיִמ יִדַּכ
 רעֶטְרעוֶו איִד ּוצ טְכְראָהעֶג טיִנ טאָה רֶע
 רֶע דְנּוא ,טאָג ןּופ ליֹומ םעֶד ןּופ ֹוכְנ ןּופ
 ןיִא ןעֶטְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ ןעֶמּוקעֶג זיִא
 םְרעֶסיׁש איִד דְנּוא 23 :ֹודְנֶמ לאָהְט םעֶד
 גיִנעֶק םעֶד ףיֹוא ןעֶסאָׁשעֶג ןעֶּבאָה
 טְגאָזעֶג טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד דִנּוא ּוהָיׁשאֹי

 קעוֶוַא ְךיִמ טְרְהיִפ ,טְכעֶנְק עֶנייֵז ּוצ
 ;םעֶדְנּואווְרעֶפ רֶהעֶז ןיִּב ְּךיִא ןיִראוָו
 םֶהיֵא ןעֶּבאָה טְכעֶנְק עֶנייֵז דְנוא 4
 דְנּוא ,ןעֶגאָוְטייֵר םעֶד ןּופ טְרְהיִפעֶגְקעוֶוַא
 ףיֹוא ןעֶמייֵר טְכאַמעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז
 אייז דנּוא ,ןעֶנאָהְטיֵר ןעֶטייוֵוְצ ןייַז

 םִיַלָׁשּורְי ןייק טְרְהיִפעֶגְניִהַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 זיִא רֶע דנּוא ,ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא רֶע דְנּוא

 ןּופ רֶבֵק םעֶד ןיִא ןעֶראָועֶג ןעֶּבּורְגעֶּב
 דְנּוא הָדּוהְי ץְנאַנ דְנּוא ,ןְרעֶטְלֶע עֶנייַז
 ןעֶנעֶו טְרֶעיֹורְטעֶנ ןעֶּבאָה םִיַלָׁשּורְי
 טְנאָלְקעֶג טאָה ּוהָיְמְרִי דְנּוא 22 :ּוהָיִׁשאֹי
 דְנּוא רעֶנְניִז עֶלַא דְנּוא ,ּוהָיִׁשאֹי ןעֶגעוֶו

 עֶרייֵז ןיִא טְגאָועֶג ןעֶּבאָה םֶניֵרעֶגְניִז
 טְכאַמעֶג םאָד טאָה ןעֶמ דֶנּוא ,גאָט ןעֶגיִזאָד םעֶד ּוצ

 רעֶדיֵל-גאָלְק איד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶנ ןעֶנעֶז אייֵז ,העֶז דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןיִא ץעֶזעֶג ַא ראַפ
 םִע איװ יֹוזַא ,םיִדָסַח עֶנייֵז דְנּוא ּוהָיִשאֹי ןּופ ןעֶכאַז עֶניִרְּביִא איִד דְנּוא 6 :(תֹוניק

 עֶטְצעֶל דְנּוא עֶטְׁשְרֶע עֶנייֵז דְנּוא 27 :ראַה םעֶד ןּופ הָרֹוּת רעֶד ןיֵא ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶט

 ;הָדּוהְי דְנוא לֵאָרְׂשי ןּופ עֶגיִנעֶק איד ןּופ רֶּפֵס םעֶד ןיֵא ןעֶּביִרְׁשעֶגְנייֵא ןעֶנעֶז אייֵז ,העז ,ןעֶכאַז

 ול לעטיפאק

 אייז דְנּוא ּוהָיִשאֹי ןּופ ןְהּוז זָחָאֹוהְי ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה דְנאַל םעֶד ןּופ קְלאַפ םאָד רֶנּוא 1
 זיִא זָחָאֹי 2 :םִיַלָׁשּורְי ןיִא רעֶטאָפ ןייַז טאָמְׁשְנַא ָּךַלֶמ ַא ראַפ טְכאַמעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה

 ןעֶזעֶועֶג טְלַא רֶהאָי גיִצְנאַיַוְצ דְנּוא אייֵרְד
 טאָה רֶע

 דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןיִא ןּוהְמעֶנְּפָא

 דְנּוא ,ןעֶריִנעֶר ּוצ ןעֶּביֹורעֶגְנָא טאָה רֶע ןעוֶו
 ;םִיַלָׁשּורְי ןיֵא םיִׁשָדָח אייֵרְד טְרֶעיִגעֶר

 רעֶנְטְנעֶצ טְרעֶדְנּוה טיִמ דְנאַל סאָד טְפאַרְטְשעֶּב טאָה רֶע
 םֶהיֵא טאָה םִיַרְצִמ ןּופ ָּךַלֶמ רעֶד דְנּוא 3

 ןייַז םיִקָיְלֶא טְכאַמעֶג טאָה םִיַרְצִמ ןּופ ָּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא 4 :רְלאָנ רעֶנְטְנעֶצ ַא דְנּוא ,רעֶּבְליִז
 ;ּוא הָדּוהְי רעֶּביִא גיִנעֶק םַלַא רעֶרּורְּב
 טאָה רעֶדּורְּב ןייַז זָחֶאֹוי דְנּוא ;םיִקָיֹוהְי
 ִפ זיִא םיִקָיוהְי 2 :םִיַרְצִמ

 ּוצ טְרעֶדְנֶעעֶנ ןעֶמאָנ ןייַז טאָה רֶע דְנּוא ,םִיַלָׁשּורִי
 ןייק טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דִנּוא ןעֶמּונעֶנ ֹוכָנ

 ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה רֶע ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג טְלַא רֶהאָי ניִצְנאַַוְצ דְנּוא
 ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע דִנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןיִא רֶהאָי ףֵלָע טְרֶעיִגעֶר טאָה רֶע דִנּוא .ןעֶריִגעֶר ּוצ
 ןעֶמּוקעֶגְפיֹורַא זיִא םֶהיֵא ןעֶנעֶק 6 :טאָנ ןייַז ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןיִא םעֶטְכעֶלׁש
 -ְהיֶפ ּוצ םֶהיֵא יִדְּכ ,ןעֶמעֶק טיִמ ןעֶדְנּוּבעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דָנּוא ,לָבָּב ןּופ ָךֶלֶמ רַצאָנְדַכּובִנ
 םעֶד ןּופ םיִלְּכ איֵד ןּופ טְרְהיִפעֶנקעוֶוַא ְּךיֹוא טאָה רַצאֶנְדַכּובְג דנּוא 7 ;לָבָּב ןייק ןעֶר
 דְנּוא 8 :לָבָּב ןיִא לָכיֵה ןייַז ןיִא ןעֶּבעֶבעֶג ְנייֵרַא אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,לָבָּב ןייֵק זיֹוה םיִראַה
 ןּוהְמעֶג טאָה רֶע סאוָו םישֲעַמ עֶניִדְרעוֶוְמּוא עַנייֵז דְנּוא ,םיִקָיֹוהְי ןּופ ןעֶכאַז עֶביֵרְּביִא איֵד
 םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶגְנייַא ןעֶנעֶז אייז ,העָז ,ןעֶראָועֶג ןעֶנּופעֶנ םֶהיֵא ןיֵא זיִא םאָָו םאָד דֵנּונ 5 שטײ +
 טְרֶעיִנעֶר טאָה ןְהּוז ןייז ןיִכָיֹוהְי דֵנּוא ,הָדּוהְי דְנּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶניִנעֶק איד ןופ רֵּפַס

 ּוצ ןעֶּביֹועֶנְנָא טאָה רֶע ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג ג טֶלַא רֶהאָי טֶכָא זיִא קא 9 :םֶהיֵא טאַטְשִנָא

 רֶע רְנּוא ,םִיַלָׁשּורִי ןיִא געֶט ןְהעֶצ דְנּוא םיִׁשָדֲח אייֵרְד טְרֶעיִנעֶר טאָה רֶע דַנּונ ןעֶריִגעֶר

 טאה
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 'רַצאָנְרכוִבנ ְךֵֵּמַה הֹלָׁש הנּשַה תֶבּוׁשְתֹלְו :הָיהְי ןנשְּב ןעֶניֹוא איִד ןיִא םעֶטְּכעֶלְש ןּוהְטעֶג טאַּה
 רתִא למה הָוהְי-תיִּכ ּתַּרַמַח ילְכ"ם הָלָּבִב ּוהַאבָיַו -מּוא םעֶד ּוצ דָנוא 10 :ראָה םעֶד ןּופ

 3 הר ײ 4 ף : 11 םיִרָׂשָעְרִּב ;םֶלָׁשּורר הדגהי-לע ויהָא ּוהָיִקְדַצ ּ - =

 ְךַלֶמ הֶנָש 'הֵרְׂשֶע תחאו וכָלְמִב ּוהיקְדצ הָָׁש הַא ְּךֶלֶמ רעֶד טאָה רֶהאָי םעֶד ןּופ ןעֶרְהעֶק
  ָנְַלַמ עָנְכִנ אֵל ויָהלֶא הָוהְ נב עה שני :םלָׁשּיִּב םֹאָה דנוא טְקיִׁשעֶגְניִהַא רַצאֶנְדַכּובְנ
 פ דֶרֶמ רַצאָנְרכּבנ ךלֵמַּב םְֵו :הָוהְייִּפִמ איִבּנַ ּויְמִי טיִמ לֶבָּב ןייֵק ןעֶנְנעֶרְּב טְזאָלעֶג םֶהיֵא
 ֿבְבְל-תֶא מאה ֹוּפְרֶע-תֶא ׁשקיו םיִהלאַּב וָיִבְׁשִה רֶׁשֲא םיִראַה םעֶד ןּופ םיִלַּכ עֶגיִטְסּולְג עֶלַא
 14 םֶעהוםיִנהְַּ ִרָׂשילּכ םַנ: לאל = רעֶדּורְּב ןייַז טְכאַמעֶג טאה רֶע דֵנּוא ,זיֹוה

 כי יו מי יה = רע קד רע לעק טא דינקרצ
 -לפ לֶמחיִבַולׁשּוטּׁשַהווְקאלמ-דבםַהלעםֶהיִתמֶא דָנּוא ןייֵא זיִא ּוהָיִקְדִצ 11 :םִיַלָשּורְי
 16 םִיחֹבּ םילֲאָה יפֲאְלַמְּב םיִבְלַמ והיו :ֹעְמילַעוּמַע  רֶע ןעֶו ןעֶזעֶועֶג טְלַא רֶהאָו גיִצְנאַַוְצ
 ָּמְַּב הָודְי-תַמַה תֹולֲע דַע ואיִבנִּב םיִעתְַּתִמּו ויָרָבִּד  רֶע דְנּוא ,ןעֶריִגעֶר ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה
 וד נֵרֲיו םייְׂשַּכ ְךלמֶא םֶהיֵלֲע לַעּו :אַּפְרַמ אלט :םִיַלָׁשּורְי ןיִא רֶהאָו םֶלֶע טְרֶעיִגעֶר טאָה

 חיל יד פר יה = יא סעטכעלש מע אה רע ראו
 א 1 תיּב סג לה טו טילַאָה +-  טאג ןייז ראַה םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איד
 19 םיהלָאה תַֹּב-תֶא ֹופְשַו :לֵכָב - אה לבי דלמִה והָיָמְרִי ראָפ טְגיִסיִמעֶדעֶג טיִנ ְּךיִז טאָה
 ׁשאְב ּפרָש ליִתֹנְמְרַא-לֶכְו םִַלָשורְי תַמֹוח תֶא ּוצְּתַה  :ראַה םעֶד ןּופ לְהעֶפעֶּב םעֶד ָּךאָנ איִבָנַה
 ;סֶרֶּפ תכָלַמ למי םידְבֲעַלויָנְִלּ ליה לבּב-לא טאָה םאָו רַצאֶנְדַכּבִ ָּךֶלֶמ םעֶד ןעֶנעֶק כ םֶרָהַהמ תיִרֵאּשה לִּת :תיִׁשַהְל היֲֵּחַמיְּכִלָּת ןעֶזעֶועֶג דֵרֹומ ּךיֹוא טאָה רֶע דְנּוא 2
 1 "תֶא ץֶרָאָה הָתְצָרידֲע ּוהָיִמְרִייפְּב הָוהְי-רַבְּד תואָּלַמְל רֶע דנוא ,טאָג אייֵּב ןעֶריֹואוְוְׁשעֶּב םֶהיֵא
 :הָנָׁש םִעְבִׁש תואָלַמְל הָתָבְׁשהָּמַׁשה ימָלּכ ָהיֶתותְבִׁש -עַג דֶנּוא ,ןעקאַנ ןייז טעראר א

 ּפ ְדדְי-רַבְד תוָלְכִל םֵרָפ ְּךֶלַמ ׁשֶרֹוכְל תֹדַא תָנְׁשִבּ
 םרָפ-ָלָמ ׁשֶרוָּכ הוריתֶא הָוהְי רָעַה ּוהָיְמִי יִפְּב 16 הי וצקירּוצ ןּופ ץְראַה ןייַז טְקְראַטְש
 ונ רָמָצ-הְּכ ;רֶמאֵל םּתְכְִּב-ִנְ וּוכְלַמילְְּב לקיָבֲעַוה :לֵאָרְׂשִי ןופ טאָג םעֶד ריק םעֶד ּוצ
 דְנּוא םיִנֲהֹּכ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא עַלַא ךיֹוא 4

 איד ןּופ ןעֶטייֵקְניִדְרעֶוְמּוא עַלַא ָּךאָנ ןעֶניִדְניִזְרעֶּפ ּוצ ְּךיִז טְרֶהעֶמעֶנ ןעֶּבאָה קְלאָפ סאָד
 ןיִא טְניִלייֵהעֶג טאָה רֶע סאו זיֹוה םיִראַה םעֶד טְניִנייֵרְמּואְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םִיֹוג
 עֶנייֵז ָךְרּוד טְקיִׁשעֶנ אייֵז ּוצ טאָה ,רעֶטעֶפ עֶרייֵז ןּופ טאָנ רעֶד ,ראַה רעֶד דְנּוא 18 !םִיַלָׁשּורְי
 רעֶּביִא טְמְראַּבְרעֶד ְּךיִז טאָה רֶע ןיִראַָו ,טְקיִׁשעֶג רֶע טאָה ןעֶנְראָמ-היִרְּפ עַלַא ,םיִחּולִש
 רעֶּביִא טעֶּפְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא 16 :בָנּוניֹואוְו (עֶגיִלייַה) עֶנייֵז רעֶּביִא דְנּוא קְלאַפ ןייַז
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רעֶטְרעֶוֶו עֶנייֵז טְמעֶׁשְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ראַה םעֶד ןופ םיִחּולְׁש איד
 יא ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא ראַה םעֶד ןּופ ןְראָט רעֶד זיִּב ,םיִאיִבְנ עֶנייֵז טְלעֶדְנאַהעֶּב טְכעֶלְׁש
 רֶע טאָה םּוראָד 17 :גְנּולייַה עֶנייֵק ןעֶזעוֶועֶג רֶהעֶמ טיִנ זיִא םִע זַא ,קְלאַפ ןייַז רעֶּב

 עֶרייֵז ןעֶנאַלְׁשְרעֶד טאָה רֶע דְנּוא ,םיִדְׂשַּכ איד ןּופ ְּךֶלֶמ םעֶד טְכאַרְּבעֶגְפיֹורַא אייֵז ןעֶנעֶק
 טיִנ ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,שֶדְקִמַה תיֵּב ןעֶנייֵא רֶעייֵז ןיִא דְרעוֶוְׁש םעֶד טיִמ עֶטְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא
 טְרֶעייֵנ ,ןעֶמְלַא ץְנאַג ַא רעֶדָא ןעֶטְלַא ןייַא ,הָלּותְּב רעֶדָא ,רּוחָּב ןייֵק רעֶּביִא טְמְראַּבְרעֶד

 היֹוה םיִראַהםעֶד ןּופ םיִלָּכ עֶלַא דְנּוא 18 :דְנאַה רעֶנייֵז ןיִא ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא רֶע אָה עֶלַא
 תֹורֵצֹוא איִד דְנּוא ,זיֹוה סיִראַה םעֶד ןּופ תֹורְצֹוא איִד דְנּוא ,עֶנייֵלְק איִד דְנּוא עֶסיֹורְג איִד

 אייֵז דָנֹוא 19 :לֶבָּב ןייֵק טְכאַרְּבעֶנ רֶע טאָה םעֶלַא ,עֶטְׁשְרעֶּביֹוא עֶנייֵז דְנּוא ָּךֶלֶמ םעֶד ןּופ
 ןּופ רֶעיֹומ איד ןעֶכארְּבעֶנְּפָא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,זיֹוה םיִראַה םעֶד טְנעֶרְּבְרעֶפ ןעֶּבאָה
 עֶלַא דְנּוא ,רֶעייֵפ טיִמ טְנעֶרְּבְרעֶפ אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶטְסאַלאַּפ עֶרֶהיֵא עֶלַא דְנּוא .םִיַלָׁשּורְי
 םאִו איד דְנּוא 20 :ןעֶּבְראַדְרעֶפ םּוצ ןעֶּבעֶנעֶגְניִהַא אייֵז ןעֶּבאָה םיִלֵּכ עֶניִּטְסּולְג עֶרְהיֵא
 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,לֶבָּב ןייֵק טְרְהיִפעֶגְקעוֶוַא רֶע טאָה דְרעוֶוְׁש םעֶד ןּופ ְןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ןעֶנעֶד
 תּוכְלַמ םעֶד ןּופ גְנּוריִנעֶר רעד ּוצ זיִּב טְכעֶנְק ראַפ ןְהיֵז עֶנייַז ּוצ דְנּוא םֶהיֵא ּוצ ןעֶראָוְועֶג
 -עוֶו טְליֵּפְרעֶד לאָז ּוהָיְמִרָי ןּופ ליֹומ םעֶד ּךֶרּוד ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו םאָד יֵדַּכ 21 :םֵרְּפ ןּופ
 זיִא םִע איוו גְנאַל יֹוזַא ןיִראז ,םיִתָּבַׁש עֶרְהיִא טְניִליוועֶּב ןעֶּבאָה טעוֶז דְנאַל סאָד זיִּב ,ןעֶר
 דָנּוא 22 :רֶָהאָי גיִצְּביִז ןעֶליִפְרעֶד ּוצ יֵדָּכ .טְהּורעֶג סֶע טאָה טְסיִװ ןעֶועוֶועֶנ

 טְראָו סאָד ןעליִפְרעֶד ּוצ יֵדְּכ םֶרָּפ ןּופ ְּךֶלֶמ ׁשֵרֹוּכ ןּופ רֶהאָי ןעֶטְׁשְרִע םעֶד ןיִא
 םעֶד טְקעוֶוְרעֶד ראַה רעֶד טאָה !ההָיְמְרִי ןּופ ליֹומ םעֶד ְךְרּוד ראַה םעֶד ןּופ
 ןייז ָּךְרּוד ןעֶפּורְסיֹוא טְזאָלעֶג טאָה רֶע דְָנּוא .םֵרָּפ ןּופ ְּךֵלֶמ ׁשֶרֹוּכ ןּופ טְסייֵג
 טְנאָז יֹוזַא 28 :ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא טִפיִרְׁשעֶנ ַא ְָּךְרּוד ְּךיֹוא דְנּוא :ָךייֵרְניִנעֶק םעֶצְנאַב
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 יֵתלָא הָוהְי יל ןֵתָנ ץרֶאָה תֹוָכְלְמִמ-לְּכ םֵרְּפ ךֶלֶמ וׁשֶרֹכ
 רֶׁשֲא םַלָׁשיריִּב תִיב וָליתֹוְּבַל יֵלָע רֵּקְּפראּוהְו םימְׁשַה
 ;לַעָי ּמִמ ויהלֶא היהְוֹומֵע-לֶּכִמ םָכָביימ הָדּוהיִב

 קזוי אל קקוחמה קזחתנו קזח

 םישמחו תואמ ששו ףלא םימיה ירבד לכ לש םיקוטפה םוכמ

 תורצא לעו ויצחו - ןמיס תוארל וחמשיו ןראד ;תא ואריו ' הששו

 הב דכ רשא רע ' םירשעו השמהח וירדפו ' לאידע ןב תומזע ךלמד

 ןמיס 'ה ינכרב

 ליב םומיה יהבד 1086
 עֶבייֵרְניִנעֶק עֶלַא .םֵרָּפ ןופ ְּךֶלֶמ ׁשֶרֹוּכ
 טאָנ רעֶד ,ראַה רעֶד טאָה דְרֶע רעֶד ןּופ
 דְנּוא ,ןעֶּבעֶגעֶג ריִמ ּוצ ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ

 לאָז ְּךיִא זַא ןעֶליֹופעֶּב ריִמ טאָה רֶע

 םִיַלָׁשּורי ןיִא זיֹוה ַא ןְעיֹוּב םֶהיֵא ראַפ
 אָד זיִא רעֶו הָדּורְי ןיִא זיִא סאו

 ?קְלאָפ ןעֶצְנאַג ןייז ןּופ ךייא ןעֶשיִוְצ
 םֶהיֵא טיִמ לאָז טאָג ןייַז ראַה רעֶד
 ;ןְהעֶנְפיֹורַא רֶע זאָל דְנּוא .ןייַז

 קווי אל ארוקהו קזחי קקוחמה קזחתנו קזח
 =- - דיי
 חוה! (ינכרַּב !ו- /

 טרעדנוה סקעו דנוא רנעזױט ןייא ןענעז םימיה ירבד ןוֿפ םיקוספ עלַא
 ; גיצּפוֿפ רנוא סקעז רנוא

 :ה"כ"'זינ .יר"" +װ
 'א םימיה ירבד ויא ןוֿפרעד טֿפלעה איד
 ןעצנאג םיא טאה סע דנוא

 :לעטיפאק גיצכעז דנוא ףניֿפ

 ;םלוע אֵרֹוב לאל חבש םלשנו םת



 ,תולהקה לכ יגהנמ יפכ הנשה לכל תורטפה חול
 תישארב
 חנ
 ךֶל ךל
 אריו
 הרש יח
 תודלות
 בקעי אציו
 בקעי אציו
 בקעי הלשיו
 בקעי בשיו
 ץקמ יהיו
 וילא שגיו
 בקעי יחיו
 תומש הלאו
 תומש הלאו

 םידרפסה גהנמכ

 םיונכשאה .והנמּכ

 םידרפסה .והנמּכ

 םיונכשאה ;גהנמכ

 םהרבא לא אראו
 הערפ לא אב
 הלשב יהיו
 ורתי עמשיו
 םיטפשמה הלאו
 המורה יל וחקיו

 הוצת התאו
' 

 אשת יכ םידופסה גהנמכ
 אשת יב םיזנכשאה גהנמּכ
 להקיו םידרפסה גהנמּכ
 להקיו םיזנכשאה גהנמכ
 םידרפסה גהנמּכ

 םיונכשאה גהנמּב

 ידוקפ הלאו
 ידוקפ הלאו
 ארקיו
 ןרהא תא וצ
 ינימשה םויב
 עירזת יּכ
 ערוצמ
 תומ ירחא
 ויהת םישודק
 ויהת םישודק

 גהנמּכ

 גהנמּכ

 םידרפסה

 םיזנכשאה

 םינהכה לא רומא
 יניס רהב
 יתקוחב םא
 יניס רבדמב
 שאר תא אשנ
 ךתלעהב
 םישנא ךל ךלש
 חרק חקיו
 הרותה תקח
 קלב אריו
 סחנפ
 תוטמה ישאר

 יעסמ
 םירבדה הלא
 ןנחתאו
 בקע
 האר
 םיטפוש
 אצת יכ
 אבת יב
 םיבצנ םתא

 ךלוו םידרפסה גהנמּכ
 ךליו םיזנכשאה גהנמכ
 וניואה םידרפסה גהנמּכ
 וניואה םיזננשאה גהנמב

 ,!ה לאה רמא הב ,'ה ,ב"מ היעשיב
 ,הרקע ינר ,'א ,ד"נ היעשיב
 י רמאת המל ,ז"כ ,'מ היעשיב
 הא השאו ,'א ,'ר ,ב םיבלמב
 ,ןקז דוד ךלמהו ,'א ,!א ,א םיכלמב
 ,הוהי רבד אשמ ,'א ,'א יבאלמב
 ,םיאולת ימעו ,'ז ,א"י עשוהב
 ,בקעי הרביו ,ג"י ,ב"י עשוהב
 ,הידבע ןוזח ,'א הידבעב
 ,הוהי רמא הכ ,ו ,'ב סומעּב
 ,המלש ץקיו ,ו"ט ,,ג ,א םיכלמב
 .ילא הוהי רבד יהיו ,ו"ט ,ו"ל לאקוחיב
 ,דוד ימי וברקיו ,!א ,'ב ,א םיכלמב
 ,והימרי ירבד ,'א ,'א הימריב
 ,שרשי םיאבה ,ו ,ז"כ היעשיב
 יצבקב הוהי רמא הכ ,ה"כ ,ח"כ לאקזחיב
 ,הוהי רבד רשא רבדה ,ג"י ,ו"מ הימריב

 ,האיבנ השא הרובדו ,'ד ,'ד םיטפושב
 ,ךלמה תומ תנשב ,'א ,'ו היעשיב
 ,היה רשא רבדה ,'ה ,ד"ל הימריב
 ,המכח ןהנ הוהיו ,ו"כ ,'ה ,א םיכלמב
 ,םדא ןב התא ,'י ,ג"מ לאקזחיב
 ,באחא חלשיו ,'כ ,ח"י ,א םיבלמב
 ,םיבר םימי יהיו ,'א ,ה"י ,א םיבלמב
 ,ךלכה הלשיו ,ג"י ,ו ,א םיכלמב
 ,םוריח שעיו ,'מ ,'ז ,א םיבלמב
 ,םוריח שעיו ,'מ ,!| ,א םיכלמב
 ,הכאלמה לכ םלשתו ,א"נ ,!| ,א םיכלמב
 ,יל יתרצי וז םע ,א"ּכ ,ג"מ היעשיב
 ,הוהי רמא הכ ,א"כ ,!ו הימריב
 ,דוד דוע ףסיו ,'א ,'ו ,ב לאומשב
 ,לעבמ אב שיאו ,ב"מ ,'ד ,ב םיכלמב
 ,םישנא העבראו ,!ג ,!ז ,ב םיכלמב
 ,טפשהה 'ה רבד יהיו ,'א ,ב"כ לאקוחיב
 ,ילא 'ה רבד יהיו  ,!ב ,!ב לאקוחיב
 ,םיישכ ינבכ אולה ,יו ,'ט סומעב
 ,םיולה םינהכהו ,ו"ט ,ד"מ לאקזחיב
 ,והימרי רמאיו ,!ו ,ב"ל הימריב
 ,ױדעמו יוע הוהי ,ט"י ,ז"ט הימריב

 ,רפסמ היהו ,'א ,'ב עשוהב
 ,דחא שיא יהיו ,'ב ,ג"י םיטפושב
 ,יחמשו ינר ,ד"י ,/ב הירכזב
 ,עשוהי חלשיו ,'א ,'ב עשוהיב
 ,סאומש רמאיו ,ד"י ,א"י ,א לאומשב
 ,ידעלגה חתפיו ,'ו ,א"י םיטפושב
 ,תיראש היהו ,ו ;'ה הכימב
 ,התיה הוהי דיו ,ד"ימ ,ט"י ,א םיכלמב
 ,והימרי ירבד ,'א ,!א הימריב
 ,הוהי רבד ועמש ,'ד ,!ב הימריב
 ,והיעשי ןוזח ,!א ,'א היעשיב
 ,ימע ומחנ ומחנ ,'א ,'מ היעשיב
 ,ןויצ רמאתו ,ד"י ,ט"מ היעשיב
 ,הרעּפ הינע ,א"י ,ד"נ היעשיב
 ,אוה יכנא יכנא ,ב"י ,א"נ היעשיב
 ,הרקע ינר ,'א ,ד"נ היעשיב
 ,ירוא ימוק ,'א ,'ס היעשיב
 ,שישא שוש ,'י ,א"ס היעשיב
 ,לארשי הבוש ,!ב ,ד"י עשוהב
 ,ואצמהב הוהי ושרד ,'ו ,ה"נ היעשיב
 .הוהיל דוד רבדיו ,'א ,ה"ב ,ב לאומשב
 ,לארשי הבוש ,!ב ,ד"י עשוהב

 יז
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 ,תולהקה לכ ינהנמ יּפכ הנשה לכל תורטּפה חול

 םידרפפה גהנמכ

 םיזנכשאה גהנמּכ

 תולהק תצק גהנמכ
 ןיליחתמ םידרפסה

 םידרפסה גהנמכ
 םיזנכשאה גהנמכ

 תולהק תצק גהנמכ
 םירחא גהנמ

 שדחה שאֹרֹו תבשל
 שרח רחמל

 םילקש תשרפל
 רכז תשרפל
 רכז תשרפל
 הֹרפ תשרפל
 שדחה תשרפל
 שרחה תשרפל
 הבונחל
 'ב תבשב הכונחל
 סודגה תבשל
 חסּפ לש 'א םויל
 חספ לש 'א םויל
 חספ לש 'ב םויל
 דעומה לחו תבשל
 דעומה לחו תבשל
 חספ לש יעיבש טויל
 חספ לש 'ח םויל
 תועובש לש *א םויל
 תועובש לש 'ב םויל
 באב עשתל
 ,שה"ר לש 'א םויל
 ,שה"ר לש יב םויל
 רופכ םוי תירחשל
 רוֿפכ םוי החנמל
 תוכוס לש א םויל
 תוכוס לש ינש םויל
 דעומה לחו תבשל
 תרצע ינימש םויל
 הרות תחמש'

 ,םימשה 'ה רמא הכ ,'א ,ו"ס היעשיב
 ,ןהנוהי ול רמאיו ,ח"י ,'כ ,א לאומשב
 ,עדיוהי תורכיו ,ז"י ,א"י ,ב םיכלמב
 ,לאומש רמאיו ,/א ,ו"ט ,א לאומשב
 ,תואבצ הוהי רמא הכ ,'ב ,ו"ט ,א לאומשב
 ,ילא הוהי רבד יהיו ,ז"ט ,ו"ל לאקזחיב
 ,ץראה םעה לכ ,ו"ט ,ה"מ לאקזחיב
 ,הוהי ינרא רמא הכ ,ח"י ,ה"מ לאקזחיב
 ,ןויצ תב יחמשו ינר ,ד"י ,/ב הירכזב

 ,םוריח שעו ,'מ ,/ז ,א םיכלמ
 ,תחנמ הוהיל הברעו ,'ד ,'ג יכאלמב
 ,איהה תעב ,!ב ,'ה עשוהיב
 ,םעה לא עשוהי רמאיו ,'ה ,!ג עשוהיב

 ,ךלמה חלשיו ,'א ,ג"כ ,ב םיכלמ
 ,הֹוהי ינדא רמא הכ ,ז"ל ,ו"ל לאקזחיב
 ,הוהי די ילע התיה ,'א ,ז"ל לאקזחיב
 .הוהיל דוד רבדיו ,'א ,ב"כ ,ב לאומשב
 ,בנב םֹויה רוע ,ב"ל ,יי היעשיב
 ,הנש םישלשב יהיו ,'א ,!א לאקזחיב
 ,ושדק לכיהב הוהיו ,'כ ,'ב קוקבחב
 ,םפיסא ףסא ,ג"י ,'ח הימריב
 ,דחא שיא יהיו ,'א ,!א ,א לאומשב
 ,אצ'/ הוהי רמא הכ ,'ב ,א"ל הימריב
 ,םר הוהי רמא הכ ,ד"י ,ז"נ היעשיב
 ,הנוי לא הוהי רבד יהיו ,י'א ,'א הנויב
 ,הוהיל אב םוי הנה ,'א ,ד"י הירכזב
 ,הכאלמה לכ םלשתו ,א'נ ,'ז ,א םיכלמב
 ,אוהה םויב היהו ,ח"י ,ח"ל לאקוחיב
 ,המלש תולככ יהיו ,ה"נ ,'ח ,א םיכלמב
 ,השמ תומ ירחא יהיו ,'א ,'א עשוהיב

 ,םלוע ארוב לאל חבש םלשנו םת

 יאדנאל ןיא ןהיז ןוא זעיולק סאילליוו אייב ימקורדעג
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